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 عورشملا ةمدقم

 نأ لايخلا نم ًابرَض ناك لب ؛ بسحف قّفألا يف ًاريكفت َكاذنآر يكفتلا نكي مل

 يف « اذه انريكفت ءانثأ ىّسألا انقراف دقو « اهبالط ىلإ ةيثارتلا ةبتكملا بيرقت ىلع َمزعن

 :نيرمأ "5

 زواجني اهيف ماهوألا ناك يتلا « ثارتلا بتك ضعب يف ثّبَعلا نم ىَرَن يذلا كاذ

 ام ةماعب مهل ُدَهْنشُي بانك رن رود نم ْترَدّص دق تناك بتكلا نأ مم « ًانايحأ فالآلا

 00064ا١ . ناكمب ناقتإلا نم مهّنأ مهدنع

 ريكفتلا ةبوعصلا نم ّحبصا ىتح « هيلإ ةجاح انسّفنأ يف دن ال يذلا مخضتلا كاذو

 رثكُ نأ دب الف اهاوُهي ناك ْنَّمَف مث نمو ٠ تادلجما نم ًاددع يوحي هّنأل « باتك ءارش يف

 نع ءافتكالا ىلإ ًابيرق لصي دق يذلا « عيرسلا اهمجح رو اهربكل هتبتكم يف حيضيف ءاهنم
 - اس اس 070

 . ناكم الو هل مّسَّسم ال هّنأل « باتكلا

 نيذلا ٍبرْغَلا « ةيعوسوملا برغلا بتك يف رُظنن امدنع انب طيحي ىسألا ناك دقو 1 <11 . 0 200 ل 5

 . اندنع ىري امل ةبسن « مجحلا ةريغص بتك يف ةنكمت ةدام ربكأ َدافنإ اوعاطتسا

 مأ « رشانلا : ىرن يتلا ةروصلا هذهب باتكلا مخضت يف ببسلا ناك لهف

 ؟ هلك اذه ءانع فلكتي يذلا نمو ١ ؟ نم باسح ىلعو 3 ققحملا

 تاهمأ ةعابطب ظوحلملا مخضتلا كاذ نم دَحْلا يف مهاسُن نأ انيأر اذل

 لضفأب ّجرخت نأ اهيف انْرَتآو « ملعلا بلاطل اهنم دب ال يتلا ةيعوسوملا بتكلا

 ام الإ اهيلع قيلعتلا يف َرَكذي ال نأ ىلع « ةيقيقحت ةروص لضفأو « ةيعابط ةروص

 6م



 .٠ اهل زاجيإلاو اهركذ نم دب ال هنأ ىرن « دئاوف اهضعب يف ديزن دقو « هنم دب ال

 دقذإ . . لوبقم بوشبق يقحت لب « ةرركم ًاخّسُت سيل هب موقن امّنأ ملعيلو

 نينيبم اهيلع ملكتنس اَّنأ اذه ينعي الف 2 ءاطخألا نم الج ريثكلا بتكلا ضعب يف دجن

 . باتكلا حيحصت يف هب انمُ يذلا ًانعلا َرهْظُنل

 « تاطوطخملا اهنم باتك لك يف بلجن نأ -هللا نذإب- نيدهاج لواحنسو

 ةعوبطملا خسنلا لّضفأ انرتخا 3 اهب ءيجملا يف تايوعصلا انهجاوو عطتسن مل نإف

 اهاندمتعا « ٌةدحاو ٌةخسن الإ اهنم نكي مل ْنِإف ءاهنم باوصل ا انهجوو « اهب اًنراقو

 . اهيف ةدمتعملا رداصملا ىلع اهحيحصت عم

 تاداقتنا لّبقتسو « اذه انلمع يف اماَكَح ٠ . علاطملاو ثحابلاو ٌيراقلا نوكيسو

 يف حصنس لب 2 انسّنأ يف ةزعلا َرثْؤُت نَلو 2 اهتهجوو اهّلحم يف تناك اذإ ناك يأ نم

 نود ٌروصُت ةعبط دنع ّفقن نكو 2 مطتسن امّردق كلذ اندَجَو اذإ اهنمٌنسحنو 2 انتاعبط

 . اهنم دي نأ نكميامب ةيانع

 نم داوم اهولتي « يوبنلا ثيدحلا ةدام يف ةلماكتم ةلسلسب ءدبْلا نوكي نأ ىَرَتو

 .انذرأ يتلا ةيثارتلا ةبتكملاب اندنع ٌموهفملا حصيل ىرخأ مولع

 ئراقلل رْفَوُن نأ نومزاع « ريصق تقو يفو 2 لصاوُت نأ نومزاع هللا نذإب نحنو

 قيفوتلا هللابو ءانسفنأل ًاموي هاندرأ ام

 نيملاعلا بر هلل دمحلا نأ اناوعد ٌرخآو

 رلالاذلا



 50 :هنر# كلما د تءيحعما
 * © هل + اء« اا 1

 هم يب ل اسم و

 ئىمرتتم

 2ع و 850 ِ 06 6 0 م ع

 نمو « انسفنا رورش نم هللاب ذوعنو 2 هرفغتسنو هنيعتسنو هدمحن هلل دمحلا نأ

 . هل يداه الف للَضي نمو « هل لضم الف هللا هدُهَي ْنَم « انلامعأ تاعّيس
 هَ

 مه معرب اسم

 . هلوسرو هدبع ًادمحم نأ دهشأو 5 هل كيرش ال هدحو هللا الإ َهلإ ال نأ دهشأو

 - هرب م ورغم # 2 مهم ع سب ص 2 ٌء

 ,. «نوملسم منو الإ نئومت الو « هتاّث قح هللا اوُهَتا ءاوُنمآ َن يذلا اهيأ ايل

 هل سهم لو ما ىحا س هيو أ 6 هرم عك عع عم عا هس 2

 ثبو ءاهجوز اهنم قّلَخو «:ةدحاو سمت نم مُكَفْلَخ يذّلا مكبر اوقتا «ساّنلا اهيأ اي»

 ص - ص 1-3 - 7 وم

 . «ًابيقر مكيلع ناك هللا نإ «ًماحرألاو هب َنولَءاَسَت يذلا هللا اوُمَّتاو «ءاسنو ًاريثك الاجر امّهْنم

 ه ظلعو ها عين دو سم عريو ها ربا مس سم مهر عا و و 0 لا كءاس

 مكل رفغيو «مكلامعأ مكل حلصي ءاديدس الوق اولوقو هللا اوقتا ءاونمأ نيذلا اهيأ اي

 1 1 َ يل تيرا ىو س# تصمصو وه همس دو

 «ًاميظع ازوف زاف دقف هلوسرو هللا عطي نمو «مكبوند

 و 030

 هع :دعبام

 م تاع

 مكح ًانّيبم اجرخم ًايملع ًاقيقحت (دنسملا) قيقحتب مه ًاماع َرَشَع ةسمخ وحن ذنم يّنإف

 نأ نيحلا كاذ ذنم اوُلَوُفَتو «رُثُك مئازعلا نع َنيطَبْلا نكل ءًاسرهفم «هئيداحأ

 ١ نود رظتنن اًنلزامو هانرظتناف . . . جورخلا كليشَو هنأ هب ىّنيعُيو وَفَحُي (دنسملال

 7 ؛ ةلاسرلا ةسّسسؤم ءانتعا نم ًارّخؤم هاندَجَو ام الإ «كلذل لمع ٌذيفنت ٌثوكي نأ

 .ًايملع باتكلاب «بّتُكلا ملاعو

 «ثيداحألا ةجّرخم ءاهتاملك رثكأ يف ةطوبضم ةلاسرلا ٌةعبط تَناكف

 «نآلا ىلإ لَمْكَت مل اهّنكل لوصألا نم ةلمج ىلع ًةلباقم ءاهديناسأ ىلع ًاموكحم



 يؤ يي يي
 .زاجنإلاو لمعلا يف رثكأ وأ اهفصن وحن اهنم يب لب

 ءاهومزتلا يتلا تامازلإلا قيبطت يف ةليلق َريغ ًاماهوأ اهيف نأ اهيلع ٌداَخْؤيو

 يف ًاجهنمو ؛ نايحألا ضعب يف قيقد ريغ ًافصوو ؛ هناكم ريغ يف ثيداحألا ىلع ًامكحو

 ملاع ةعبط ىلع يتمدقم يف اذه تدبأ دقو .هيف رظنلا بجي فيعضتلاو حيحصتلا

 .بتكلا
22 

 :ةلمتكم اهّنأب ٌزاتمتو ءاهتقباس نع ةّيمهأ لقت ال اهّنإف «بتكلا ملاع ةعبط امأ

 ءاهطبض هلق اهيلع ٌدَخْؤيو :ًادج ديناسألا ثيح نم اهب ىنتعمو :ةبترمو ةجرخمو

 . ثيدحلا نوتم يف ماهوأو ؛(اذه ىلع اوهُّبن دقو) ماكحألا نم ثيداحألا لامهإو

 . هباتك ريغ متي نأ هللا ىبأو

 اهيف َجرْخأ نأ َتْدَرأ ةعبط يه امَّنإو ؛هب اوماق امم لّضفأب 'ت تيتأ ينأ يعدأ ال انه انأو

 .ًامكحو ًاجيرخت ثيداحألا لوانتأ نأ نود «نيحيحص نومضمو لكشب

 : ىتآلاب ٌةزيمت ٌةعبطلا هذه تءاجف

 اهيف ام نيححصم «لمعلا يف ًالصأ ةينميملا نيدمتعم «ناكمإلا َردَق صنلا اهنم َمحَص-١

 نيتعبطلاب هَّلُك كلذ يف نينيعتسم ؛اهوحنو تافيرحت وأ ؛ناصقُن وأ ,تاحطش وأ ماهوأ نم

 فارطألو «ريثك نبال (ديناسملا عماج) باتكو «ركاش دمحأ خيشلا ةعبطو نيتقباسلا

 نبال «ةعفنملا ليجعتاو «يمثيهلل (دنسملا دئاوز يف دصقملا ةياغااو ءرجح نبال (دنسملا

 نايب يف تّدّعاس ىتلا بتكلا نم اهريغو(ريثك نبا ريسفتاو « ينيسحلل «لامكإلا)و ءرجح

 . فيرحت وأ أَطَخ *

 : ينآلاك باتكلا نتم يف اهب تينتعا ًءايشأل تزمرو



 57 ا

 ئمردتم

 (ز) «ةينآرقلا تايآلل » « هسفن ثيدحلا يف ًاضرتعم ًاليصفت وأ ًاريسفت ناك اذإ ()

 اذإ[] ؛هركذل ةجو الو ةينميملا يف َدجَو مالك اهيلإ راشملا ةملكلا دعب ناك اذإ ةملكلا قوف

 «فاضي اهريغ وأ ةروكذملا ىرخألا رداصملا نم ًاكاردتسا « ةينميملا يف ٌرَكْذي مل ًامالك اندز

 رداصم نم ىرخأ ةخسن ىلع ءانب اهنم حضوأ ىرخأ ةرابعب ةينميملا ةرابع انلدبتسا اذإ ()

 .دلسملا

 نيب لَلَخلا هيف ًءاج يذلا ثيدحلا بقع ةينميملا يف ةطقاسلا ثيداحألا ىلع انهبنو

 . دوسأ ريغض طخب- نيترصاح

 هتعمس انأو) ,(هللادبع انثدح) اَنّْلَعَج نأب «هيبأ ىلع دمحأ نب هللادبع تادايز انحضوأو

 .داتعملا مجحلا نم ربكأ دوسأ فرحب (هنم

 وأ «(نمحرلادبع وبأ َلاَق) و ؛(هدي طخب يبأ باتك يف تّدَجَو) :لاق ام ًاضيأ هب انقحلأو

 فرصت وأ هللادبع َداز ام َرّيمتيل كلذو . هقباسك دوسأ هانلعجف «هلاوقأل ةرّدصلا (هللادبع َلاَق)

 اَهاَنْقَحْلأ اذل هللادبع تادايز نم تاداجولا نأ ( (77975) ثيدحلا لبق لصألا يف ًءاج دقو .هب

 . ٌريمتتل دوسأ فرحب اهانلعجو تادايزلاب

 « يباحصلا كاذ نع يعباتلا ىلع دحاولا دنسملا ّنمْص ثيداحألا تالاحإ يف اندمتعا-

 يف روكذملا يعباتلا نع يتأت يتلا ثيداحألا ماقرأ ثيداحألا نم ًاركذ لوألا عضوملا يف انركذف
 000 م

 .هيلإ اهنم الك انْلَحأ مُث . لوألا ثيدحلا اذه

 «جرعألاو « بيسملا نب ديعس هنع هيوري ةريره يبأ ثيدح : كلذ لاثم

 نب ديعس ) هيف امم لوألا ثيدحلا دنع (اهراركت) ثيداحألا فارطأ ٌركذنف . ماّمهو

 يف لخ ديالو ؛(ةريره يبأ نع ديعس) هيف يتأيس امم (ةريره يبأ نع بيسملا
 دقو . هّسفن يباحصلاو « هّسفن ّنتملا ناك نإو :ٌءاّمَهَو ءجرعألا :تارركملا



 0 ا و

 ئمرتم

 نيرخآو داوع راشب روتكدلا ةيانعب " عماجلا دنسملا" نم ٌةقيرطلا هذه تديفتسا

 . امهدحأ ٌركذ ناك وأ « دحاو ثيدح يف اركُذ اذإ الإ َرثكأف نييعبات َنيِب عمجأ الو

 ْ 000 . دوصقملا َريغ ركذف « ةاورلا دحأ ىلع بقنا ًامهو

 يف أطخلاب عوقولا نود صنلا ٌةءارق لهسيل ؛ «ًالماك أطبض ثيدحلا ظبط“

 «بّتُكلا ملاع ةخسن ىلع ًءانب ثيداحألا تمّقرو « هميقرتب ينتعاو . هظافلأ ضعب

 . ةياتكب تفرش دق امك  هنباو دمحأ خياشم اسرهف تلمع دق َقبَ اميف تدك يّنأل

 ةئم نامث ن نم َرثكأ يف تءاجف « هللا هظفح يكبلعب هيزن ذاتسألا نم ءاحيإب ؛ ءاهل ةمدقم

 ناك َكاَذنآ ينقو ّنأل ' اهيف َبُتْكَأ نأ يونأ تنك لوصف نود هيل | اهتعفدق ءاهمتُأ ملو ةحفص

 ٌتاَجرأو «بّشكأ نأ يل رق امتسبتكف « تاون لب ارش جاتحي عوضوملا اذه لثمو «ًريصق

 . ىلاعت هللا ءاش نإ ىرخأ ةبسانمل يقابلا

 ىلإ ءادنتبا اهُمدَقُأ «دعب هيف هب موقأس يملع قيقحتل ءاون الإ اهمدقأ يتلا ةخسنلا هذه امو

 ١ .ًابيرق نوكي كلذ لعلو .ةقدب هثيداحأ ىلع مكحلاو « هب ءانتعالا تقو َنيحَينأ
 ةيقب يف ترشأو «نيلوألا نيشيدحلا تجّرَخَف ءركب يبأ دنسم يف كلذ ىلع ًالاثم تمدقو ويب هس اع

 ءنآلا ىلإ يعم متي مل نكل ؛ «ًاطوش دنسملا يف تِيْشَمو ؛نوكت نأ يغبني يتلا تالاحإلا هثيداحأ

 ركذو ءاهنم لوألا ثيدحلا دنع دنسملا يف فارطألا عيمج ركذ : يه تالاحإلا ةقيرطو

 «لوألا فرطلا ىلإ ةروكذملا فارطألا ةبسن ركذو «نيفرطلا نيب هيلع قفتملا يوارلا ذيملت .جيو“.

 هيف ناك اذإو «(م) :هانعم ناك اذإو «(ل) :هل زمر لوألا ظفلب رخآلا فرطلا ناك اذإف 1

 هيف ناك اذإو ؛(خ) :ًارصتخم ناك اذإو «(ط) :الوطم ناك اذإو «(ز) :لوألا ىلع ةدايز
 ركذي ملو ًالاحم ناك اذإو «(قل) :هنم ٌةعطق ركذو ًالاحم ناك اذإو «(ث) :رثألا يف ةدايز

 .اهنم ّلُك دنع ملسمو يراخبلا جيرخت ركُذ دق امك .(مل) :ءيش ثيدحلا نم

١ 0-7 



 نيا ا
 ئممرتنم

 تقو رصقأ يف ةدئافلا ىلع بلاطلا لوصح نم (ىَفْحَي ال ام دئاوفلا نم اذه يفو

 يف فالخلا ىَدَم ةفرعمل ماقرألا عجاري نأ وأ «دنسملا تاحفص بّذَقي نأ لدب « نكمم 1

 .نتملاو دانسإلا تو

 ْذِإ ءادنسملا) ةدامل يعوسوم سرهف وهو «لمعلا اذهب قَحْلي ًاباتك ًابيرق ٌزجْنَأسو-5

 نوكي نأ َلمتحا ام هنمّركُذو « ةعّطقم لَمَج ىلإ دنسملا يف ٌروكذملا دحاولا ثيدحلا لصق -_

 ةئم نم اوحن يُنظ يف فارطألا تءاجف «ءاجهلا فورح ىلع تّييرو ؛ثيدحلا اذهل فرط 1

 تاعبطل حّلصي سرهفلا نأ امك . ةيلومشلا هذه هيف يذلا ٌديحولا سرهفلا وهو «فرط فلأ

 ٌةراتخملا ٌةعطقلا وأ ثيدحلا فرط : :اذكه سرهفلا تلعج ْذِإ . اهيلع ةينميملا اقرأ ْترَكَد اذإ ةريثك

 ءزجلا مقر «ةعبطلا هذه يف ثيدحلا مقر ؛هيف ةعطقلا هذه تّركُذ يذلا دنسملا بحاص مسا «هنم

 . ةينميملا ةعبط نم ةحفصلاو

 ؛ةمدقتلا هذه نايلت نيتزجوم نيتمجرت هنباو لبنح نب دمحأ نيمامإلل تمجرت-ه

 َ َ . هللا ءاش نإ « عجرملا اذه ريغ يف ةعسوتلاو

 يعابص و اينك هب ىسعم و يو رح .ًايعابط ًاينف هب هما ؛دحا دلجم يف باتكلا اذه انج 5

 يف هيف ينئواع ٌنَمٌركشأو ٌركشأف ؛ هقعابط يف ةغرلا ءانيإو عرش ذهل هيلع ١ ىلاعت

 . ةسرهف وأ فص وأ « حيحصت

 . نيملاعلا بر هلل دمحلا نأ اناوعد ّرخآو
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 22 رو

 هللادبع وبأ ؛مالسإلا خيش ؛ «مامإلا وه :ةيسن ١-

 يناييشلا يلهذلا سيردإ نب دسأ نب لاله نب لبنح نب دمحأ

 . مالعألا ةمئألا دحأ . يدادغبلا مث : يزورملا

 عبير رهش يف (114) ةنس يف َدلو : هتاشنو هثدالو -"
 هوبأ فوُك «ورم نمًالَمَح هب ءيجو «لّألا يف ليقو «رخآلا

 .همأ هتياعر َتَيِلوَق ؛ ةنس نيثالث نبا ًاباش دمحم

 َديدش َرمسأ ًالاوط ًابوضخم ًاخيش ناك : هتفص -*

 .يربكعلا حيرذ نبا لاق امك ؛ةرمّسلا

 ٌةماع تيبلا يف ناك اذإ هللادبع ابأ تيأر :يذوُرملا لاقو

 ٌةدش هنم نّيبتي مل ارب ناك اذإف «ًاعشاخ ًاعيرتم هسولج

 .ًأرقي هدي يف ءزجلاو لُخدأ تنكو ,عوشلا

 « )١1/5( ةنس يف ٌثيدحلا بلطو :ملعلل هُّبلط -4

 . ةنس ٌةرشع تس نباوهو

 ىلع فكع نأ دعب (1477 ةنس ةفوكلا ىلإ َلَحَّرو

 «ةنيدملاو ؛ةكمو «ًةرصبلا لخد مث « هتافو ىلإ ميشُه

 . ماشلاو « ةريزحلاو « نميلاو

 مّسّقم نب ميهاربإ نب ليعامسإ :هخويش -
 دسأ نيرو «(157ت) ةيلع نباب فورعملا ءيدسألا

 نب ُجاّجحو « 270١ دعب تاكيرْصَبلا دوسألاوبأ يّ
 ىسوم نب ُنسحلاو «.( ٠ 5ت)ٌروعألا يصيّصملا دمحم

 نب ةنييع نب ٌنايفسو ؛(8١7تاليدادغبلا ىلع وبأ ُبْيشآلا

 دابعو ؛ (198ت) ةكم ليزن يفوكلا يلالهلا نارمع يبأ

 يزلؤللا يرصبلا ديعس وبأ ناّسح نب يدهم نب نمحرلا
 «يريطحلا عفان نب مامه نب قازرلا ُدبعو ء(اطومت)

 يمت نب هلكدبعو ؛ ١11ت)"يناعنصلا رلكبوبأ مهالوم

 نب ملسم نب ناَّفَعو « (144ت) يفوكلا ماشه وبأ ُينادْمَهلا

 « (19١5ت) دادغب ليزن يرصبلا نامثع وبأ راّمّصلا هللا دبع
 :(14.ت) يفوكلا ىئآلملا ميعُتوبأ نيكد نب ل ضفلاو

 يرصبلا هللادبعوبأ مهالوم يلّدهلا رفعج نب دمحمو
 ةيواغموبأ مزاخ نب دمحمو «دعب وأ (147) َدْنُعِب فورعملا

 دمحأ مامإلا ة ةمجرت

 لماكوبأ كرد ربو ١ (110تالؤوكلا ريرّتضلا

 رضنلا وبأ ملسم نب مساقلا نب مشاهو )2 (7017/ت) يدادغبلا

 نب مساقلا نب ريشُب نب ميشهو « )3١6( يدادْعَبلا يثيللا

 نب عيكوو « , (187ت) يطساولا ةيواعم وبأ يملّسلا رانيد

 , (097ت) قوكلا نايفس وبأ يساؤيرلا حييلُم نب حاربجلا

 يرصبلا ديعس وبأ يميمتلا ناقل خورُ نب ديعس نب ىبحيو

 وبأ يدايإلا ةيمأ يبأ نب ديبع نب ىلعيو ؛(148ت) لوحألا

 .نورخآو 509(2ت) يقوكلا يسفانُطلا فسوي

 ءدوادوبأو ءملسَمَو «يراخُبا :هتذمالت -؟

 نب دمحم نب دمحأ ركبوبأو «يبرحلا قاحسإ نب ميهاربإو
 يقي «جَسْوكلا روصنم نبقاحسإ « يئاطلا مرْثألا ءيناه

 هّمع نباو «ٌاربلا حابصلا نب نسحلاو «يسلدنألا دَلْخَم نبا

 نب دمحأ نب حلاص : هّنباو «لبنح نب قاحسإ نب لِبْنَح

 دبع :هثباو «يرودلا دمحم نب سابعو « لّبْنَح نب دمحم

 يبأ نب دمحم نب هللا دبع ركب وبأو « لبنح نب دمحأ نب هللا
 وبأو «يقشمدلا ورمَع نب نمحرلا دبع ةَعْرُن وبأو ءايّدلا
 ديب ةَعْرز وبأو «ينوُمبلا ديمحلا دبع نب كلما دبع نسحلا

 ؛ يمرأتلا ديعس نب ئامثعو «'يزارلا ميركلادبع نب هلل

 سيردإ نب دمحم متاحوبأو «هلبق تامو ينيدكا نب يلعو

 ىيحي نب دمحمو « يداّلا نب هللا ديبع نب دمحمو «يزارلا

 يونيو «يسرافلا نايس نوقع يللا لدي نب

 .نورخآو «(يسودسلا ةبيش نب

 : ةعرز ىبأ يل لاق :دمحأ نب هللادبع لاق : هظفح -/

 :لاق ؟كيردي امو :ُهل ليقف «ثيدح فلأ ّفلأ ظفحي كوبأ

 - . باوبألا هيلع تذخأف هّئركاذ

 ةحيحص ٌةياكح هذهف © ١/ ١ريسلا يف)يبهذلا لاق

 «رركملا كلذ يف َنوُدّحَي اوناكو « هللادبع يبأ ملع ةعس يف

 ذلإو «كلذوحنو نُسْفامو «يعباتلا ىوتفو , رثألاو

 . كلذ راّشعم ٌرشع غلبت ال ةيوقلا ةعوفرملا ٌنوتملاف

 :ةعرز وبأ لاق :تام موي هبتك نم رّدُق ام -8
 ما سا ل



 دمحأ مامإلا ةمحرت

 يفالو ؛نالف ثيدح اهنم بانك رْهَظ ىلع ناك ام ,ًالدعو

 . هظّمحي ناك كلذ لك «نالف انثدح هنطب

 .نيرخآلاو نيلوألا ملع هل ٌممج هللا َنأك هللادبع

 يأرلا َّبنُك بتك دق دمحأ ناك : لالَخلا ركب وبا لاقو

 . اهيلإ تفتلي مل مث ؛ اهظفحو

 يبأ نبا لاق :هملع نم هخياشم ٌةدافتسا ٠١-
 مهفلا عراب لبنح نب دمحأ ناك :لوقي يبأ ععمس : متاح

 نم ءايشأ يمفاشلا مَّلعتو «هميقسو هحيحصب ثيدحلا ةفرعمل
 ثيدح : دمحأل لوقي يعفاشلا ٌناكو ؛ « هنم ثيدحلا ةفرعم

 «معت :دمحأ لاق اذإف ؟ظوفحم دانسإلاّيوق اذكو اذك

 . هيلع ىنبو ًالصأ هلعج

 ام :نيعم نب ىيحي لاق :ىلاعت هلل هثيدحت ١-
 «يبّتعملاو «ديبع نب ىلعي :ةث :ةثالث الإ هلل ثدَحُي نم تيأر

 . لبنح نب دمحأو

 :دمحأ نب هللا دبع لاق :ىوتفلل هردصت ١١-

 نب دمحأ تير :لوقي يسموقلا بيبَح نب حونتعمس
 يح ةنيبع نباو نيعستو نامث ٌةنس فْيَحْلا دجسم يف لبنح
 هيلع َتمَّلِسف ؛ةعساو ىوتف يتفي وهو

 نم :ليقع نبا لاق : ًايهقف ًاشدحم مامإلا ١-
 :نودوقي مهن لاهجا ثادحألا ءالؤه نع هّثعمس ام بيجَع

 «لَُجلا ةياغاذهو :لاق . ”ثدحم هّنكل « هيقفب سيل دمحأ

 , مهرتكأ هقرعي ال ءانب ثيداحألا ىلع اهانب تارايتخا هل نأل

 . مهرابك ىلع داز امير

 :متاح نبا لاق :هبتك نم ثيدحلا هُتعارق -5
 نب ىلع تعمس :لاق يزارلا نسحلا نب نيسحلا انثدح
 دمحأ هثلادبع يبأ نم ظفحأ انباحصأ يف سيل :لوقي ينيدملا
 0 .أ هيف انلو « باتك نم الإ ثِدَحَي ال هنأ ينغلبو « لبنح نب
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 :ةباحصلا بلاثم ٌبتك ْنَّم ىلع هظيلغت - -6

 هذه نوبتكي ًاموق نإ : هللادبع يبأل يذورملا ركب وبأ لاق

 كنع اًوَّكَح دقو «48 لوسر باحصأ يف ةيئدرلا ثيداحألا

 هذه بّتكي ثيدحلا بحاص ٌنوكي نأ ركنأ ال انأ :تلق كّنأ
 :لاقو ءًاديدش ًاراكنإ هركنأو بْضَمَ « اهقرعي ثيداحألا

 سانلا ءانفأ يف اذه ناك ول ؟اذه ٌركنأ ال انأ «هللا داعم «لطاب

 بّشكأ مل انأ :لاقو .28 دمحم باحصأ يف فيكف «هتركنأل

 هذه بتكي هتفرع نمف : هللادبع يبأل تلق «ثيداحألا هذه

 لهاتسي معن :لاق ؟ٌنَجْهِيَأ ءاهعمجيو ةئيدرلا ثيداحألا

 . مجرلا ةيثدرلا ثيداحألا هذه بحاص

 ىري :ةيئدرلا ثيداحألا قرحب هاوتف ١7-
 ءافعضلاو نيباّدكلا ثيداحأ قرم نأ هللا همحر دمحأ مامإلا

 :لوقيو مهثيداحأ ىلع برضي هدجن ام ًاريثكف ؛نيكورتملا
 . هثيدح انقَرَم

 نيب ًءامدلا َنورِحُي يذلا نم هفقوم - ١7
 ءدعس نب رمع نع دمحأ تلأس :اًنّهم لاق :نيملسملا

 وخأ :لاق ؟وه ْنَم :تلق . هنع ثادحي نأ يغبني ال :لاقف

 هّنأل :لاق ؟مل :تلق .دعس نب بَعَصَم وخأو دعس نب رماع

 نع ينغلب :هلتلق .ءامدلا بحاصو « شويجلا بحاص

 . هيلع دمتعُي ال دعس نب ٌرمع ناك :لاق هنأ ديعس نب ىيحي

 «نايفس يبأ نب ةيواعم نب ديزي نع َدمحأ تلأس :لاقو

 لتق :لاق ؟لَمَكامو :تلق لحق ام ةنيدملاب لعف وه :لاق

 :لاق ؟لَمَف امو :تلق . َلَعَفو 8 يبنلا باحصأ نم ةنيدملاب

 هنع ٌرَكْدِي ال :لاق ؟ثيدحلا هنع ٌرَكَذِيف :تلق .اهّبَهَ

 284 ١ةنسلا) . ًاثيدح هنع ّبثكي نأ دحأل يغبني الو ثيدحلا

6 )2 

 نب دمحأ لاق :ءاوهألا باحصأ نم هفقوم -

 نّمع لكسو لبنح نب دمحأ تعمس :ينييارفسإلا باهش
 « عيكو نب نايفسيو : داّنهب مكيلع : لاقف ؟ انقيرط يف بتكن

 نم دحأ نع ينعي ءاوبكت نأ مكاّيإو .رمع يبأ نبا ةكمبو

 راثآلا باحصأب مكيلع ءاريثك الو ًاليلق ؛ ءاوهألا باحصأ

 . نئسلاو

 دمحأ نب هللا دبع لاق :بتكلا عْنْضَو نع ُهْيِهَن -9
 .بتكلا عضو ّركذو يبأ تعمس :(1047 هلئاسم يف)

 فسويوبأ ًءاجف «ًباتك ّمّضو ةفينح وبأ اذه ءاههركأ :َلاقف



 الاذهف ٠ بانك عوف نسحلا ني دمحم ًءاجو ءاباتك عضو

 حّضَو كلام اذهو ءاباك عََو لجر اجامل: هل ءاضقنا

 ب اذه ًءاجو ءًاضيأ يعفاشلا ًءاجو «ًاباتك

 «ًاباتك َعّضَو ل جر ًءاج امّلك ؛ٌةعدب اهُعضو بتكلا هذهو

 اذه يبأ لاق امك وأ ءهباحصأو 4 هللا لوسر ثيدح كرتيو
- 

 . هوحنو

 -روك ابأ- ينعي

 نب لبنح لاق :تافصلاو ءامسألا نم هققوم ٠"

 نع ىورُت يتلا ثيداحألا نع هللادبع ابأ تلأس : قاحسإ

 اهب نمؤن :لاقف ؛اايندلا ءامس ىلإ لزني هللا نإ) : ب يبنلا

 الو ًاحاحص ٌديناسأ تناك اذإ ؛ اهنم ًائيش درت الو اهب قدَصُتو
 هب ًءاجام نأ مّلعنو ؛هلوق هللا لوسر ىلع 1

 (ريسلا) . ّقَح

 :لئاسملا ضعب يف ةباجإلا نم هُجرحت-"١
 يبأ عمسأ تنك :(168) (ملئاسملا يف دمحأ نب هللا دبع لاق

 تناك اذإ كلذو ؛ يردأ ال :لوقيف « لئاسملا نع لأسي ًاريثك

 ْنِإف «يريغ ّلَّس :لوقي ناك ام ريثكو ؛«فالتخا اهيف ةلأسم

 يمسي داكي الو ؛ًءاملعلا اوُلَس :لوقي ؟لأسن ْنَم :هل ٌليق

 . هنيعب الجر

 وأ ثيداحألا ضعب حيحصت يف هُجّرحت -7
 : يبأ تلأس ١7108«: لئاسملا»يف هللا دبع لاق :اهب لوقلا

 اهّنإ :تلق . هيلع ٌءىرتجا ال :لاق ؟ناتصملاو ٌةصملا ٌمرحت له

 .اهنع نبجأ نكلو «معن :لاق ؟حاحص ثيداحأ

 ةفيعضلا قرطلا بلط نم هفقوم -7+

 لاق : (87١ص : هلئاسم) يف دوادوبأ لاق :ثيدحلل

 لَعَجو «ةفيعض ٌثيداحأ ًاهجو َنيثالث نم انئدح : دمحأ

 وأ هب نوعفتني ال ءيش :لاق .اذه وحن قرطلا ّبلط ركتي

 .مالكلا اذه وحن

 لئاسملا) يف دمحأ ْنِب هللا دبع لاق" 5
 ؛عامجإلا هيف لجرلا يعدي ام :ٌلوقي يبأ تعمس : ١ 64ال/

 دق َسانلا لعل «بذك وهف عامجإلا ىعدا نم «بذكلا اذه

 ال :لوقي نكلو ٠ مصألاو يسيرملا رشب ىوعد اذه . اوفلتخا

 :لوقيف ءهّنْنَي ملو كلذ ُهْعَلبي ملوأ ءنوقلتخي سانلا «ملعي

 . اوفلتخا ّسانلا «مّكعي ال

 نب صفحو م

 . لبنح نب دمحأ ناينغي «ىتفلا كاذ لثم ٌمدقام : ثايغ

 . انمامإ لبنح نب دمحأ : مدأ نب ىيحي لاقو

 يكو لاق: هل هخياشم ٌميظعت - ةقن

 امركم يبأ تيأر :ناطقلا نب ىيحي نب دمحم لاق

 . هّئيدح :لاق وأ هّبتُك هل لذب دقل ؛ لبنح نب دمحألا

 نوكيس ٌدمحأ شاع نإ : ظفاحلا ليمج نب مثيهلا َلاقو

 . هنامز لهأ ىلع ٌةَجَح

 ّحَص اذإ :هللادبع ابأ اي :يعفاشلا لاق :دمحأ َلاقو

 اثم حاحصلا رابخألاب

 :دمحأ نب هللا دبع لاق :هل هنارقأ ميظعت -15

 مشاه ينبو َنيِدَحمْلاو ءاّهقفلاو ءاملعلا نم ًاريثك تيأر

 و 5 و ع يو 1 هام
 مهضعبو هذي مهضعب «ىبأ نولبقي ءراصنألاو شيرقو

 نم دحأب كلذ نولعفي مُّهَرأ مل ًاميظعت هّئومُّظَعُيَو « هّسأر

 . كلذ يهتشي هّرأ ملو : هريغ ءاهقفلا

 تلأس : متاح يبأ نبا لاق :هل هتذمالت ميظعت -

 ؟ظفحأ امهيأ لبنح نب دمحأو ينيدملا نب يلع نع يبأ

 تيأر اذإ «ةققأ دمحأ ّناكو ؛نيبراقتم ظفحلا يف اناك :لاقف
 ني روم

 . ةّنس بحاص هّنأ مّلعاف دمحأ بحي ْنَم

 تعمس « هيوتحس نب دمحم تعمس : ةيزْخ نبا لاقو

 :لاَقف «لبنح نب دمحأ ٌركذو يلمَّرلا ساّحنلا نب ريمع ابأ

 , ههبشأ ناك ام نيضاملابو هربصأ ناك ام ايندلا نع ؛ هللا همحر

 عّدبلاو ءاهابأف ايندلا هل تضرع « هّقحلأ ناك ام نيحلاصلابو

 1 1 . اهافتف

 :يذورملا لاق :هل نيملسملا ريغ ٌميظعت -

 :لاقف ؛بهار هّعمو دمحأ دنع نم َجّرَخ اينارصن ًابيبط تيأر
 . هللادبع ابأ ىريل يعم َءيجي نأ ينلأس هن

 ني نايفس لاق :هقسفل هضغبم ُنارجه -
 .قساف وهف دمحأ باع نمو «ًةنحم لبنح نب دمحأ : عيكو

 . (ركاسع نبا))



 ةفورصلا يسّرخلا وراه بً محم رفعجو بأ لاقو

 لبنح نب دمحأ يف عقي لجرلا تير اذإ : | :لوقي سألّقلاب

 . لاّض عدتبم هنأ ملعاف

 نيعبرأ نبا انأو تّجوزت :دمحأ لاق :هجاوز ٠“-
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 . اريثك اريخ هللا قزرف «ةنس

 .َنينس هعم تماقأو « ًءارَوَع هلا دبع ٌةدلاو تناك :ليق

 «ٌحلاص لبنح نب دمحأ ينب نسآ ناك :هدالوأ لإ

 هلادبع نب نمحرلا دبع وبأ ظفاحلا وهف يناثلا دلولا امأو

 نيعست ةنس تام «ةمئألا رابك نم «هيبأ ةيوار ءدمحأ نب

 . ةنس نيعبسو عبس نع نيتئمو

 لبق دمحأل دلو اذهف ءدمحأ نب ديعس ثلاثلا دلولاو

 . هللا دبع هيخأ لبق تامو «ةّقفتو ربكف «أموي نيسمخب هتوم

 ع 0 ل لع ين ساس 6
 نم ءيش ملعي ملف ؛بنيزو دمحمو نسح امأو

 هوبأ هل َفّلَخ دق هللا همحر ٌدمحأ ناك :هّلمع -"؟

 . سانلا نع اهئاركب

 هرفس يف ةقفنلا ُهئّروعأو «ةرجأب َّحّسَنَق جاتحا امير ناكو

 .ككُتلا لمّعو «نيلامجلا نم هّسفن ىركأف

 :دمحأ نب حلاص لاق :هل هتجوز ٌةدعاسم -©
 ,ًاقيقد ًالْزَغ لزغت مالّظلا يف كّثدلاو تناك :يب بأ يل لاق

 . انّوق كلذ ناكف ,رثكأ وأ لَك نيمهردب راتسألا ٌميبتف

 :لالخلا لاقو :هلمع ريغ نم َلاملا هؤابإ 4
 نب دمحأَركذو «قازرلا دبع تعمس «يدامّرلا انثدح

 ءَْتَدَفَت هّتقفن نأ ينغلب : لاقف «هانيع تعّملدف « لبنح

 :هل تلّقف ؛دحأ انعم امو بابلا فلخ هئمقأف هديب تذخأف

 يف اهانلغشأ ءةّلغلا انْعب اذإ ريناندلا اندنع عمتجت ال هن
 وجرأو ءاهٌذُحَف ريناند ًةرشع ءاسنلا دنع تدجو دقو «ءيش

 .ءيش ًايهتي ىتح اهّقفنت ال نأ

 تلبق ءًائيش دحأ نم تلبقول ءركبابأ اي : يل لاقف

 سلجم يف َريقفلاَرأ مل :يذورملا لاقو :ةدهز 0
 لهأ نع ًارصقم ' مهيلإ ًالئام ناك «دمحأ سلجم يف هنم ََعَأ

 َريشك ناكو «لوجّعلاب نكي ملو «ٌمّلح هيف ٌناكو ءايندلا

 دعب هسلجم يف سلج اذإو اقولاو ٌةنيكسلا هولعت عضاوتلا

 مل هدجسم ىلإ َجَرَخ اذإو «لأسُي ىتح ملكتي ال ايت رصعلا
 . ردصتي

 لاق :يذورملا لاق : ًءانثلاو ةرهشلا هئيهارك -
 دق «فرعأ ال ىتح ٌةكمب بعش يف نوكأ نأ ديرأ : هللادبع وبأ

 .ءاسمو ًاحابص َتوملا ىّنَمأ يّنِإ «ةرهشلاب تيب

 ىنثأ دقو هللادبع يبأ هجو يف مهلا َرثأ تيأر :لجر لاقو

 ٌصْخَش هيلع
 ٌركذ هللادبع ابأ تعمس :يذورملا لاقو : هعرو -0/

 نم نحن نيأ ءانتقمي ال نأ هلا لأسأ :لاقف «نيعرولا قالخأ

 !؟ءالؤه

 رفعج يبأ هذج نع : يدانملا نبا لاق : هعضاوت -78

 ًةرشع مهنسحأو مهمركأو سانلا ىيحأ نم ٌدمحأ ناك :لاق

 «ثيدحلل ةركاذملا الإ هنم ْعَمْسِي ال «قارطإلا َريثك «ًابدأو

 . نسح ظفلو راقَو يف نيحلاصلا ٌركذو
 هللادبع وبأ ناك :ينوميملا َلاقو : هقللخ نسح -

 .راجلا نم ىذألا لمتحي ءرشبلا مئاد ءَقّلخلا َنَسَح

 ال هللادبعوبا ناك :يذورملاركب وبأ لاق : هملح 4٠-

 ؛ هللا يفكي :لوقيو «لمتحاو مُلَح هيلع لهج نإو ؛لهجي
 نسح ٠ عضاوتلا ريشك ٠ لوجقعلا الو دوقحلابب نكي ملو
 ٠ يف بحي ناكو «ظّقِب سيل ؛بناجلا نيل ءرشبلا م مئاد ؛قّلخلا

 هل دما نيدلا نمرما يف ٌناك اذإو ءهللا يفض غبُيو هلل

 . ناريجلا نم يّدآلا ل متحي ٌناكو « هّبضغ

 ١ نيسحلا نب ناولع لاق : قارفلا بحب ال :

 بحصتال مل: يبأ لكس : لاق ؛ دمحأ نب هللا دبع تعمس

 قارفلا ةشحول لاق ؟ ساّنلا .



 اه ص

 0 دمحا نب علاص لاق: ةماعط -؟

 « ةعصق يف اهرّيصيو اهنع رابغلا ضْفني ٌرَّسكلا ٌذْخأي

 ًاناّمَر ىرتشا هير امو . حلملاب اهّلُكأي مث « ًءام اهيلع بصيو

 اهلكأيف ةَحيَّطِب نوكت نأ الإ ةهكافلا نم ًائيش الو ًالجرّمَس الو

 .ًارهتو ًابنعو زبخب

 ٌدمحأ سابل نكي مل : يلع نب نادمح لاق :هتسايل-47*

 ىلع تيأر :دايز نب لضفلا لاقو .ضيبأ نطف هنأ الإ « كاذب

 امّيرو ءامهتييب يب ةنولم ةبجو نيصيمق ءاتشلا يف هللادبع يبأ

 «ةوسدلقلا قوف ةمامع هيلع هّنيأرو .ًاليقث ًاورفو ًاصيمق

 اي :اموي هل لوقي يناكرولا نارمع ابأ تعمسف «ًاليقث ءاسكو

 يف قيقر انأ :َلاق مث .كحّضف ؟هَّلُك سابللا اذه «هللا دبع ابأ

 . ةمامع ريغب ٌةوسنلقلا سبل امّيرو هدرا

 يف يِّلصَي يبأ ناك :دمحأ نب هللا دبع لاق :هثدابع- 4

 طاوسألا كلت نم َضرَم اًملف « ةعكر ةئم ثالث ةليلو موي لك

 . ةمْكَر نيسمخو ةثم ةليلو موي لك يلصُي ناكف « هتفَعضَ

 ُتْجَجَح :يبأ لاق :دمحأ نب حلاص لاق :هجَح-؛©
 . 5 5110 - و 5 - -

 هذه ىدحإ يف تقفنأ الجار ججح ثالث اهنم « ججح سمخ

 . ًامهرد نيثالث جّجحلا

 :دمحأ نب هلل دبع لاق :© يبنلا راثآب هكربت -1
 هيف ىلع اهعّضيف «48 يبنلا رعش نم ًةرعش ٌذخأي يبأ تيأر

 سا رعع

 يف اهّسمْفَيو ؛هنيع ىلع اهعَضَي هئيأر يّنأ بسحأو ءاهلتي

 . هب يفشتسي هبرشيو ءاملا

 ٌمايقلا َدارأ اذإ هللادبع ابأ تيأر :مايقلا يف هندأ-ءا/

 . مش اذإ : هئاسلجل لاق

 يبأ ناك :دمحأ نب هللا دبع لاق : هتيب يف هدأ 8

 اوغمس ىتح «هلجرب بَرَض «دجسملا نم َتيبلا ىَتأ اذإ

 .هب اوملعيل حتحنت امّيرو «هلعَت توص

 : يذوُرملا لاق :رخآلا ءاطعإ يق هّدا- 5:

 .تّمّطلا يف نيمهرد ناَّنَخل ىقلأ دق هللادبع

 سانلا ناك يبهذلا َلاَق :ةنحملا مايأ يف هثصق-٠

 املف .رمعو ركب يبأ ةفالخ يف ًامئاق مهئيدو ؛ ةدحاو ةمأ

 سوؤر ماق «بابلا رسكناو «# ةنتفلا باب ّلْفُف دهشتسا

 ةملكلا تقرفتو .ًاربص ّحبُت ىتح نامثع ديهشلا ىلع رشلا

 ؛جراونخلا ترهظف .نيّفص ٌةعقو مث «لمجلا ٌةعقو تمتو

 . بصاونلاو ضفاورلا ترهظ مث «ةباحصلا ةداس ترّفكو

 ترهظ مث «ُةّيِرَدَقلا ترهظ ةباحصلا نمز رخآ يفو

 رصع ءانثأ يف ناسارُخب ةمّسجماو ةيمهجلاو « ةرصبلاب ٌةلزتعملا

 نومأملا رهظف «نيتثملا دعب ىلإ اهلهأو ةنسلا روهظ عم نيعباتلا
 بلجتساف لوقعملا يف ٌرَظَن هل «ًاملكتم ًايكذ ناكو ٌةفيلخلا

 ءدعقو كلذ يف ماقو «نانويلا ةمكح بّرعو «لئاوألا ّبتك

 لب ءاهسوؤر ةلزتعملاو ٌةيمهَجلا تعفرو «عضوو بخو

 ةمألا لمح نأ ىلإ لاحلا هب لآو . كلذك ناك هنإف «ةعيشلاو

 .لّهَمُي ملف ؛ًءاملعلا ّنحّتماو ؛نآرقلا قلخب لوقلا ىلع

 ام ةمألا نإف . نيدلا يف ًءاليو ارش هدعب ىَّلخو «هماعل َكَلَهو

 «ةليزنتو هّيحوو ىلاعت هللا مالك ميظعلا نآرقلا نأ ىلع تلاز

 هللا مالك هنأب لوقلا مهل غبن ىتح «كلذ ريغ نوفرعي ال

 ةفاضإ ىلاعت هللا ىلإ فاضي امنإ هنأو ؛ءلوعجم قولخم '

 نكت ملو .ءاملعلا ركنأف : هللا ةقانو « هللا تيبك « فيرشت

 يلو املف نيمألاو ديشرلاو يدهملا ةلود يف نورهظُي ةيمهجلا

 . ةلاقملا رهظأو «مهنم ناك ,نومأملا

 :حون نب دمحم نع «يقورَدلا ميهاربإ نب دمحأ ىور

 :لوقي «يسيرملا ثايغ نب ٌرشب نأ ينغلب :لاق ءديشرلا نأ

 لاق . هّنلتقأل ؛هب ينرفظأ نإ ىلع هّللق «قولخم نآرقلا

 َرَهَظ «ديشرلا تام املف ديشرلا مايأ ايراوتم ناكو :يقرودلا

 ش . ةلالضلا ىلإ اعدو



 يقيو «رظانو ؛مالكلا يف رظن نومأملا نإ مث :تلق

 . هتعدب ىلإ ءاعدلا يف ًافقوتم

 « ةلزتعملا نم موق هطلاخ : يزوجلا نب جرفلاوبأ لاق

 اياقب بقاريو ددرتي ناكو «نآرقلا قلخب لوقلا هل اوّسسحف
 2 2 ومع م 0-7
 . سانلا نحتماو «همزع يوق مث « خويشلا

 الول :نومأملا انل لاق :لاق مثكأ َنبا نأ بيطخلا ىور

 لاقف قولخم نآرقلا نأ ترهظأل ءنوراه نب ديزي ناكم

 ؟ىَقّتي ىتح ديزي نمو ؛نينمؤملا ريمأ اي :هئاسلج ضعب
 فلتخي يلع ُدريف هترهظأ نإ فاخأ ينإ !كّحيو :لاقف

 ١ .ةنتفلا ٌءركأ انأو «ٌةنتف نوكتو «”رمانلا

 قلخو ناميإلا يف دمحأ تالوقم نم-ه١

 :لوقي « لبنح نب دمحأ تعمس :دوادوبأ لاق :نآرقلا

 «ناميإلا نم هّلك ٌربلا ءصقنيو ديزي «لمعو لوق ناميإلا

 . ناميإلا صقنت يصاعملاو

 :لوقي دمحأ تعمس : يوٌغبلا ميهاربإ نب قاحسإ لاقو

 بيبّش نب مكس عمسو .ٌرفاك وهف قولخم نآرقلا :لاق نم
 . هنع رتاوتم اذهو « كلذ لوقي ّدمحأ

 نّمع دمحأ تلأس :جارسلا نسحلا نب ليعامسإ لاقو

 يظفل :لوقي نّمعو «رفاك :لاق ؛قولخم نآرقلا :لوقي

 . يمهج : لاقف «قولخم نآرقلاب

 تعمس : يذورملا لاقو : مالكلا لهأ نم هفقوم-ه

 ىطاعت نم «حلفي ال مالكلا ىطاعت نم :لوقي « هللادبع ابأ

 ًابحا نم :لوقي ؛هللادبع ابأ تعمس :لبنح لاقو

 ةئسلاب مكيلع . ةرّيَح ىلإ مهرمأ لوؤُي هنأل « حلفُي مل َمالكلا

 سانلا انكردأ «ءارملاو لادجلا يف ضوخلاو مكاّيإو «ثيدحلاو

 .ريخ ىلإ لوؤت:ال مالكلا ٌةبقاع ؛مالكلا اذه نوُقرعي امو

 دمحأ مامإلا ةمحرت
 ( ١5ص .

 وبأ لاق :تام ْنَأ ىلإ ثيدحتلا نع هعاطقنا-ه“

 تام ّنيح ٌةرِهَج دادغبب دمحأ ثدح :يجنشوبلا هللادبع

 عبس ةنس بجر يف هّتكردأف «ةفوكلا نم تعجرف « مصتعملا

 نم َنيقَب ثالثل ثيدحلا ْمْطَق مث «ثدَحي وهو نيرشعو

 يضاق دعجلا نب يلع نب نسحلا بتك لب «عنم الب َنابعش

 , ثيدحلا يف طسبنا دق دمحأ نإ : داود يبأ نبا ىلإ دادغب

 . يفوت نأ ىلإو ثيدحلا عطقف ءدمحأ غلبف

 .لوأ ناك :دمحأ نب حلاص لاق :هثومو هلضرم-

 ةليل يبأ مح نيدثمو نيعبرأو ىدحإ ةنس نم لوألا عيبر

 تنكو «ًاديدش ًاسّفنت سّفنتي «مومحم وهو تابو ,ءاعبرألا

 هيلع تعمتجاو ًلّثعا اذإ هُّضْرَمُأ تنكو ؛هّبَّلع تفرع دق

 ناك اًملف ءأتباث هّلقع لزي ملو «كلذ ٌريغو ءرصحلا ٌءاجوأ

 نم نيتعاسل لوألا عيبر نم ْتَلَخ ًةرشع يتنثال ةعمجلا موي

 . يفوُت راهنلا

 يبأ رضحي مل :دمحأ نب حلاص لاق :هّنيفكت

 « مشاه ونب هيلع اًنبلغف « هّنَُكَن ْنأ اندرأف «بيرَغ هلْسَع َتْقَو

 هيلع مهتوُكبيف مهدالوأب نوتأيو ؛هيلع ٌنوكيي اولعجو

 . مئامعلاب انددشو ريرسلا ىلع هانعضوو « نوبي

 :يلإ رهاط نبا هجَو :حلاص لاق :هيلع ٌةالصلا-45

 ىلإ انرص اًملف ءانأ :تلق ؟هللادبع يبأ ىلع يلصُي ْنَم

 تاوطخ انيلإ اطخف «فقاو رهاط نباب اذإ ءءارحصلا

 «تمدقت ؛ةِّيّم ترظتنا اًملف «ريرسلا عضوو ءاناّرعو
 اذه َضِبقف ءرهاط نبا ينءاجف ؛فوفصلا يوَسُت انلعجو

 «ريمألا :اولاقو «يدي ىلع رصن نب دمحمو «يدي ىلع
 اًملف .كلذب سانلا مَلْعَي ملو ءوه ىلصو يناحنف مِهُتعَئامف

 «ربقلا ىلع َنوُلَصُيو ؛نوئيجي اولعجف ءاوُملَع دّملا يف ناك
 ذآ

 .ربقلا ىلع نوُلَصُيَف ؛نوتأي «هللا ءاش ام "سانلا ثَكَمو



 ص ١"

 ءدوقفم اهبلغأ «ةريثك بتك هلّرَكَذُت :هيثك-ها/

 نكميو لولا هيلع رخآلاو ءهِلإ اهُتبسن حصت ال اهضعبو

 : يتآلاك اهميسقت

 :هيلإ تّمبث بتك :لوالا

 هيفو ءانيديأ َنيِب يذلا مْحَّضلا باتكلا وهو :(دنسملا)-١

 .ًارارم عبط دقو . ثيداحألا نم ًافلأ نيثالثلا نم بيرق

 هللادبع ةياور نم وهو . ةرم ريغ ٌعِبُط دقو :(ةبرشألا)-"

 لبنح نب دمحم نب دمحأ هللادبع وبأ انثدح :ّلاق . يدادغبلا

 هركذِدقو .لاق هباتك نم نيتثمو نيرشعو نامث ةنس

 . 57ص هتسرهفل) يف يليبشإلا

 ىلإ هيولسأ يف بيرق باتك وهو :(ناميإلا) -*
 سيل ءًادَرَس راثآلاو ثيداحألا هيف ٌرَكْذَت امهالك ءاةيرشألالا

 بتك يف ةدئافلا ىري ناك امو «ةياورلا الإ دمحأل مالك هيف

 .رثألاو ثيدخلا ريغ يف فينصتلاو يأرلا

 تعمس 707/١: (ليدعتلاو حرجلا)يف متاح نبا لاق

 ةنس هعم تيفتلا ام لوأ يف لبنح نب دمحأ تيتأ :لوقي يبأ

 بانتك ةالصلا ىلإ هّمم جرخأ دق اذإف « نيتئمو ًةرشع ثالث

 ىلإ درك دحأ هلأسي ملو ىّلصف ؛ناميإلا باتكو ةبرشألا
 هنأ تننظف «نيباتكلا جرخأ دق اذإف ءّرَخآ موي هثيتأو « هتيب

 «نيدلا لصأ ناميإلا باتك ّنأل «كلذ جارخإ يف بستحي

 ٌرَّش لُك لصأ نإف ءّرّشلا نع سانلا فْرَص ةبرشألا باتكو
 .ركسلا نم

 ضعب دنع دمحأ نب هللادبع هركذ باتك :(رداونلا)-؛
 . هيبأل باتك هّنأ ىلع (دنسملا) ثيداحأ

 يبأ ينث مق هالمأ ىبأ دكدح 101708 قر ثيدحلا دنع لاقف
 عفان نب عيبرلا ةبوت وبأ يلإ بتك :لاق «(رداونلا)) يف انيلع

 دمحأ مامإلا ةمحرت

 مل ثيدحلا اذهو :(؟5١5١) مقر ثيدحلا دنع َلاقف

 يففيعض هّنأل «حصان لجا نم (مدنسملا يف يبأ هجرخُي

 . (رداونلا) يف يلع هالمأو . ثيدحلا

 ثيداحألا هيف ٌرَمكْذُت هنأ باتكلا اذه ٌرهاظو :تلق

 يف نكلو فعض اهيف يتلا ثيداحألاو ءٌدئاوفلاو ةبيرغلا

 نم دنع باتكلا اذه ٌركذَرأ ملو .ةدئاف اهنوتموأ اهديناسأ
02 0 000 

 . كردتسيف , مامإلل مجرت

 :أطخ هيلإ تيسُن هللادبع هنبال ْبتك :يناثلا

 ركب يبأ ةياور نم عوبطم وهو :(ةباحصلا لئاضف)*
 نم هّنأ دلحاو ليلد كانه سيل «دمحأ نب هللادبع نع يعيطقلا

 «كلذ ىلع هتذمالتدحأ هّبَن الو ءدمحأ مامإلا فينصت

 نع هنم ًاريثك ىَوَر «هللادبع هنبا عنْص نم هَّنأ باتكلا ٌرهاظو

 (يبأ ينثدح) نم هيف ام ةرثكل نظف «هنم هعامس َرثكأ ّنأل هيبأ

 . هيبأل ِهّنأ

 ركبوبأ هانربخأو) : 167/٠ (كردتسملا) يف ٌروكذملاو

 نب هللادبع يبأ فينصت (تيبلا لهأ لئاضف)ا يف يعيطقلا
 'ءزج وه (تيبلا لهأ لئاضفلاو .ةيدق أطخلا نأ دكؤي (لبنح

 اك ءابيلغت دمحأ ىلإ هّنبسنو ؛(ةباحصلا لئاضف)) باتك نم
 ةبعنص نم هنأ الإ ىرأ الو . هديئاسأ يف هنع ثيدحلا ًةرثك اوأر

 . هللادبع

 نب هللادبعل فورعملا (ةنسلا) باتكك الإ باتكلا اذه امو

 ؛هنصُي مل هابأ كل ؛هييأ تاّيورم نمر يشك هيفف «دمحأ
 ؛باتكلا اذهل هفينصت يف تايورملا هذه هللادبع مدختسا امّْنِإو

 هيبأ فينصت نم اهّنأ ىلع ال «هبيأ نع ًاريبك اّمك ىورف
 باتكلا يف اهنجت اذل « هفينصت يف اهجاتحا هّنأل امّنإو «هبيوبتو

 فينصت نم اذكه تّءاج اهّنأ اهنم ظَحالُي . ماظتنا ريغ يف

 . ملعأ هللاو هللادبع



 تاّيورم نمريثك هيفو «هنم ةعطق عبط دقو :(دهزلا])-"

 تَءاجامّنإو «هيلع تادايزلا يف اهارأ الو «دمحأ نب هللادبع

 ثيداحأ هنم ةعطقتم عضاوم يف هيبأ نع هيف َرّكذي نأ هللا

 ؛ ادئسملا)ا يف امب اذه ضرتعُي الو . عامسلاب ال «هيلع ةءارقلاب

 « هيبأ باتك ىلع هنم تادايزلا نم ثوكت نأ اّمِإ دنسملا يف اهّنأل

 ام ضعب ىلع هل َمَّلَعو لصألا هّياتك هعمس َدمحأ نأ وأ

 يف اذهو .تادايزلا نم ًابيرق :يأ «هلقنف «دنسملا يف عضوي

 نع دهزلا يف ةروكذملا ثيداحألا نأ نيح يف .ليلق (دنسملا)ا

 «تادايز ّنوكت نأ ٌدَعِبي « ةريثك هخويش نع هللادبع تايورم

 َدارأ هَّنأ انملعف «هيلإ ةبسنلاب ةليلق (دنسملا) يف اهنأ نيح يف

 «هتايورم هيف عمجي مل هنأل «فينصتلا دري ملو ؛(دنسما)١

 ارك اه عودي ده ؛ةنسلاو «لاا ضنا لف اني

 كا هيأ «يفرطلا الك نع مكرر يوريااذل :هخياشم

 .نيرخآلا هخياشمو «ًاريثك هنم هعامسلو هنع هتياور

 هدأ

1١ 

 :هيلع ٌةبوذكم يهو .هل تركذ بتك :ثلاثلا

 .ًافلأ نيرشعو ةثم مُضَي هنإ : ليق ,:(ريسفتلا)) -"

 اذهب عمسن انلزام : 077/17 (ريسلا)ا يف ّيبهذلا لاق

 ٌةياكح مِهُتدْمَعو «ةبلّطلا ةنسلأ ىلع دمحأل ريبكلا ريسفتلا

 سابعو هج نم عِمَّس دق ٌريبك وهو ؛ هذه يدانلا نبا

 انربخأ ًادحأ انيأر ام نكل ءدمحأ نب هللا دبع نمو «يرودلا

 ٌتاكولو «هنم ةسارك الو هضعب الو «ريسفتلا اذه دوجو نع

 «ملعلا ٌةبلط كذب ىنتعالو هوُخسَت هنم ءيشل وأ ٌدوج هل

 هالو ءانيلإ َلَقُتلو ءكلذ اولّصحَلو

 يف دعب نمف ريرج نبا هنم َلَّقَتلو ءهليصحت يف نييدادغبلا

 دمحأ مامإلا دنع ٌنوكي نأ يضتقي -هللاو- الو . مهريسافت

 يف ٌُنوكي اذه َنإف « ثيدح ّفلأ ٌنورشعو فلأ ٌةئم ريسفتلا يف

 ًائيش عمج ول دمحأ مامإلا مث . فلاب رثكأ لب اهدّسُصلاردف

 ٌرُغصيف :ريهاشملا نع ًابذهم ًاحّفُم ٌدوكي ناكل ؛ كلذ يف

 ص 5١ دمحأ مامإلا ةمج جرت 1

 ثيدح فالا ةرشَع نم ًاوحن نوكي ناكلو هنَجَح كلذل ٠

 «فينصتلا ىري ال ناك دمحأ مامإلا مث .لكأ لب «دوهجلاب

 ىنتعا الو ءهّبَتَر الو ءوه هُفْنِصي مل هل دنسملا باتك اذهو

 ْعّض نأ هرمأيو «ءازجأو ًاخّسُن هدلول هيوري ناك لب « هبيذهتب

 ةلامتحا اذه] .نالف دنسم يف اذهو ءنالُث دنس يف اذه

 ثيداحألا اهيف لوقنملا قئارطلا ضعب هيلع ُرَكَثُي نكلو ءدراو
 نأ ٌريشُت اهَّنإف «عوضوملا اذه ريغ يف تحرش امك دنسملا يف
 .كلذ َلَقَت يذلا وه دمحأ مامإلا

 «نكي مل هّنأ د قتعأ انأو ءهل دوجو ال (ريسفتلا) اذهو

 «ثيدحلا َرادو «مالسإلا َةَّبُقو «ءافلُخلا راد ْلّزَت مل دادغبف

 رئاس يفًامظَعَم اهيف دمحأ لَرَيملو «نّئسلا ةّلحمو

 مُلَهو .باحصأ باحصأو ءٌرابك ٌةذمالت هلو ءراصعألا

 ترجو « لولا شيج اهحابتسا ٌنيح «سمألاب . . .ىلإ ًارج

 (ريرَج نبا ٌريسفت)دادغبب َرهَبشا دق و اويس ءامدلا نم اهب

 ملو «نابكرلا هب تّراسو ؛ءاملعلا هليصحت ىلع َمَحاْزتو

 نيرشع يف وهو ءهنمربكأ هلبق َفّلُأ الو «هلثم فرعن
 هّلعل لب «ثيدح ّفلأ نيرشع ّنوكي نأ لمتحي امو ؛ ةدّلجم

 . تْنش نإ هذعف مذْخَف «دانسإ فلأ رشع ةسمخ

 ىلع وهو .ٌعوبطم باتك وهو :(ةيمهجلا ىلع َدرلا])-/
 لئّس امل َدمحأ نإ لب «فينصتلا يف دمحأ مامإلا أدبم فالخ

 (ريسلا) يف يبهذلا ركذ اميف) آلا نع نينمؤملا ريمأ لبق نم
 ملو ًادْرَس راثآلاو ثيداحألاو نآرشلاب باجأ /

 ىلع ؛ حيضوتلل تايآلا نيب ةريسي تاملك الإ نايبلا نم ٌركذي

 . (ةيمهجلا ىلع درلا) يف تكلس يتلا ةق ةقيرطلا ريغ

 ىلإ تلسرأ يتلا ةلاسرلا بقع 587/1١ يبهذلا لاق

 ىلإ رظناف «شمشلاك اهدانسإ ٌةلاسرلا هذهف :نينمؤملا ريمأ
 ةرلاك الو «يرخطصإلا ةلاسرك ال «ينارونلا سّمّتلا اذه

 ًايقت ناك لجرلا ّنإف ؛ هللادبع يبأ ىلع عوضوملا ةيمهجلا ىلع
 . هّلاق هلعلو « كلذ لثمب هوتي ال اعرَو



 .دمحأل هنأ ليلد نم سيل ؛ ل :وبطم "رانك: (ةالصلا) ١

 مامإلا ىلإ هُيبسن ”لطاب هنأ 181١ (ريسلا]) يف يبهذلا ٌركذو

 .دمحأ

 دمحأ َفّنؤي نأ ٌدّعِبِي هل تركذ بتك :عبارلا

 رُّكذي ملو ؛ةلكاشلا هذه ىلع فينصتلا مدي هّنأل ءاهلثم

 : هل اهنم ًائيش هيذمالت

 نبا هب درفت :(ىلاعت هللا باتك يف ٌرُخْؤملاو مدقملا])-
 ف امخيرات) يف بيطخلا هركذ . يدانملا

 ..هقباسك :(نآرقلا تاباوج)إ)-٠

 وبأ باتكلا آذه ةياورب درفت دقو . هقباسك :(خيراتلا)-١

 يف يبهذلا هلقنو ,مكاحلاهركذ .(5875) ةنس ىفوتملا

 1171-718 ((ريسلا))

 نبا نع 770/١١ يبهذلا هركذ :(هيبشتلا يفذإ-7

 . يزوجلا

 . تيوكلا يف عبط دقو :(ىنكلاو ءامسألا))-1

 يذلا ريسفتلا باتكك ٌحصت ال اهلعل ُبتكلا هذهو :ُتلق

 . بتكلا هذه نع ىَهْنَي هنأ عطقلاب هنع فرع دقو ءاهيف ًامالك

 هللا يضر ناك : 197 ص (بقانملا) يف يزوجلا نبا لاق

 «يأرلاو عيرفتلا ىلع لمتشت يتلا بتكلا عضو هّركي هنع

 .ركألاب كلّسمتلا بحي

 نايفس الو قاحسإ ّمّضَو اميف الو «ديبع يبأ بتك يف رظنت ال
 . لصألاب كيلعو ؛كلام الو «يعفاشلا الو

 _دمحأ | مامإلا ةمجرت ٠

 ؛هللادبعابأ اي :لبح نب ةمحأ بيبش رب ةملس لأسو

 ىَرأ ال :لاق ؟يعفاّشلا ّبتك نوبتكي ثيدحلا باحصأ نإ

 . كلذ مهل

 بنتك نع لبنح نب دمحأ تلأس :لاق ءيناه نبا َنأو

 ضو هبجعُي ملو ؛ةعدب وهف عدتبا باتك :لاقف ؟روث يبأ

 . ثيدحلاب مكيلع :لاقو «بتكلا

 ؟يأرلا بتك بتكأ :لبنح نب دمحأ َلأس ًالجر ّنِإو

 مل كرابملا نبا :لاق .اهبتك دق كرابملا ٌنباف :لاق ءال :لاق

 .قوف نم ملعلا َدُخأَن نأ انرمأ امَّنِإ ءءامسلا نم ٌلزني

 يوما

 نأ هركي هللادبع ابأ تيت

 .دمحأ ىلإ هديناسأب ىرخأ ءايشأ ركذو

 هذه نأ امّيس الو ءاهنع يهنلاو بتكلا هذه ٌقفتي تي فيك

 اورثكأ نيذلا هتذمالت لّبق نم دمحأ نع فَّرْعُت ال بتكلا

 .اهوحنو خيراتو ىواتفو لئاسم نم هنع لقنلا

 ,كلذ ٌةحص ىردي الو هل تركذ بتك :سماخلا
 :هل تعمج نوكت نأ ىشخاو

 بيطخلا .يدانملا نبا هركذ :(غسونملاو خسانلا)-4

 . ا

 :يداتملا نبا هركذ :(ريغصلاو ريبكلا كسانملا] 4

 .71/0/9 بيطخلا

 بيطخلا .يدانملا نبا هركذ :6يعُش ثيدح) 5
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 "تيأر :لاقو 878/1١, يبهذلا هركذ :(ضئارفلا))-١1/

 .ضئارفلا باتك نم ٌةقرو هل



 ,(تسرهفلا) يف ميدنلا 7 دركذا :(لوسرلا ةعاط))-

 .586ص

 نبا نع ًالقن 77١/١١ يبهذلا هركذ :(ةمامإلا)-4

 . يزوجلا

 (ريغصلا كسانملا) نأ ليلد 57/٠١ (دادغب خيراتأل يف لب

 نبا هّلقن ام نأ ًاليلد اذه يفكيو ءدمحأ نب هللادبعل وه امّنإ

 هيبأل دمحأ نب هللادبع بتك ُدْعَي ناك هنأ وأ . قيقد ٌريغ يدانملا
 . اهيف هنع يوري ام ةرثكل

 ةعطتقم يه امنإو .هل تركذ ُبتك :سداسلا
 :هنبال وأ هل ىرخأ بتك نم

 .يشيللا هلادبع قيقحتب :(تيبلا لهأ دنسم)-١

 . (دنسلا]) يف هثيعوهو

 امنإو «15ا/ /؟مكاحلا ركذ :(تيبلا لها لئاضفإ١

 . (ةباحصلا لئاضف]) نم ةعطق وه

 هركذ :(يَّرِب نب رحب نب يلع نب دمحم هاقتنا ءزج))- 7
 .دنسملا نم هّنأكو : تلق . 7948/7 مكاحلا

 ةبتكملا يف ةخسن هنم نأ لئاضفلا ققخم ٌركذ :(نتفلا)-16

 . ةحفص ( 4) هتاحفص « قشمدب ةيرهاظلا

 !؟رظْنِي «ادنسملا) نم ّبّحتنم هّلعلف :تلق

 لئاسم يه امّنِإَو ءاهفَنصُي مل بتك :عباسلا
 :هتذمالت وأ هنبا هنع اهدتك

 ُدَحُي هنمو ؛هب ٌةطاحإلا بُعصي «ريبك عساو باب اذهو

 (لئاسملا)و «هيبأ نع دممحأ نب هللادبع ةياور «للعلا باتك)لا

 نع داود يبأ ةياور (لئاسملالاو ؛هيبأ نع هللادبع ةياور

 1١/ 77٠١: (ريسلالا يف ّيبهذلا لاق

 دمحأ مامإلا| ةمجرت

 ةدع يف ٌةرفاو ٌلئاسم هتذمالت ٌرابك هنع نود دقو

 «ءىناه نبباو «بْرَحو ؛ مرشثألاو «يذورماك تادلجم

 يبأو :يلزاغملاردبو «ناروُقو «بلاط يبأو «جس موكلاو

 سودبعو « يبرَخلا ىسوم نب فسويو ءدقانلا ىيحي

 «ناتخب نب بوقعيو «شيّشُم ىسوم نب دمحمو ؛راطعلا

 نباو] ؛هيخأو ءدمحأ نب حلاصو ؛ةيماشلا (ىّنهم وأ) انهم
 نب دمحأ ثراحلا يبأو «[قاحسإ نب لبنح :دمحأ مَع

 «ينوميملا نسحلا يبأو دايز نب لضفلاو « غئاصلا دمحم

 نوراهو :يناتسجسلا دواد يبأو «باوث نب نسحلاو

 نب بويأو «يقربلا دمحم نب دمحأ يضاقلاو «لامحلا

 «ىسوم نب رشيو « ىلمتسمم ا نوراهو « يرفاس نب ٌقاحسإ

 سابعلا نب بوقعيو «ديبع يبأ بحاص مساقلا نب دمحأو

 دادزي نب ىيحي رْفصلا يبأو «يدْنس نب شيبحو «يمشاهلا

 نب دمحمو «لاّحكلا ىيحي نب دمحم رفعج يبأو «قارولا

 نب دمحمو «يريتْرهّنلا ىسوم نب دمحمو ءزازبلا بيبح

 «ينّرملا عرصأ نب دمحأو «ءىرسقملا لصاو نب دمحأ

 فالآ ةرشع وحن دمحأ نع هدنع «ميدق)يِبْرَحلا سودبعو

 دمحم رفعج يبأو « يِبْرَخلا ميهاربإو «(اهب ْثدَحَي مل ةلأسم

 ليّذهلا نب دمحم نب رفعجو ءانيدب نب نوراه نب نسحلا نب
 نب هللادبع نب دمحمب ةلالجلا يف هنوهبشُي ناكو) قوكلا

 دمحمو ؛ ةبيش يبأ نب ركب يبأ نب ميهاربإ ةبيش يبأو ٠ (رَْمُت

 نب نسحلاو ؛يطساولا دمحأ نب رفعجو « نيطم هللادبع نب

 ءناطقلا يرب نب رحب نب يلع نب نسحلاو «يفاكنمإلا يلع

 ثراحلا نب دمحم نب نسحلاو «ُيرَتسُتلا قاحسإ نب نيسُحلاَو

 ةفرعملا يف دواد يبأ نم بري :لالخملا لاق) يناتسجسلا

 يِزْجسسلا رمع نب ليعامسإو (هّقفتلاو ثيدحلا رصيو

 ىوس قلخو . . ظفاحلا يازرلا تارّقلا نب دمحأو « ظفاحلا

 لئاسملا اولقن هللادبع يبأ باحصأ يف للخلا مهاّمس «,ءالؤه

 . ةليلقلاو ًةريثكلا



 تمجرت يتلا بتكلا تاهمأ نم اهُثرتخا ةمجرت هذه

 ام بلغأّنأل ءعضوم َّلُك دنع اهركذأ مل ءدمحأ مامإلا

 ىلع ةمجرتلا هذه يف يتدمعو ءاهنم ةلمج يف ٌرركتم تركذ

 (مالسإلا خيرات 1١//117-7580, (ءالبنلا مالعأ ريسبلل ٠

 -701/5 (قشمد خيرات) ء174١-757/760-١154 ةقبط

 (ليدعتلاو حرجلا) 4١1-470« /4 (دادغب خيرات ١

 تاقبط) ١71١-777:, /4 (ءايلوألا ةيلحال ١0-+١١":

 1-277؟7//1 (ةيعفاشلا تاقبط) ؛70-5 ١/ (ةلبانحلا

 «دمحأ نبال (للعلا) ؛يزوجلا نبالادمحأ مامإلا بقانملا

 . يزملل (لامكلا بيذهت)

 هذه بلغأو ءهردصم ىلع تهبن كلذ نع جرخ امف

 . اهنم يأ بيترتب ُدّيقتا ملو «لّوألا ردصملا ّنم ةمجرتلا
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 غمار : مدح نب ةلادبع ة جرت“

 هللادبع «دادغب ثادحم ,ظفاحلا «مامإلا وه :هيسن-١

 نمحرلادبع وبأ . .لاله نب لبنح نب دمحم نب دمحأ نبا

 .ي :زوُرْكا ينابيَشلا يللا

 اهمسا ؛ةيناثلا ءدمحأ مامإلاٌ ةجوز يه :هّمأ-

 تنام اَّل :دمحأ نب حلاص نب ٌريهز لاق . هللادبع م ةناحْير
 لاقي برعلا نم ةأرما اهدعب يّدج جّوزت «حلاص مأ ٌةشئاغ

 . هريغ اهنم هل دّلوي مل « هللادبع يمع هل دلوف «ةناحير :اهل

 يف ًداز «نينتثمو ًةرشع ثالش ةنس دلو :هتدالو-#

 هتلحر نم ْمَجَردق هوبأ ناكو .ةرخآلا ىدامُج يف : تاقبطلا

 هيخأ نم ٌرْغصأ هللادبعو .دادغبب وهو دوف «ماشلا ىلإ

 .نييناهبصألا يضاق دمحأ نب حلاص

 يفدمحأنب هللاادبع لاق :هئباضخ-#
 .نيتسو ثالث نبا انأو ؛انأ تْبِضَحو :(775١)(لثعلالا وي هم

 ,عامسلا يف دمحأ نب هللادبع طشن :ملعلل هيلط-ه

 نمر كدي امو ؛خياشملا نم ًاريثك ممسو «هيبأك لحرف
 هرمع ناك دقو :«(؟570) ةنس ةفوكلا ىلإ ههجوت «هتالحر

 يبأ نب ركب يبأ نم اهيف ممسق ءاماع َرشع ةعبس وحن كاذنآ

 . هريغو ةبيش

 ٌرثكأو خياشملا تائم نم هللا بع ٌممس :هخويش-5
 لادعيو هربغ نع يوري هيأ دنع ثيدحلا جوان نكل
 يف مهّركذ دراولا خياشملل اسرهف تلمع ينألو ؛هنع
 . مهدرسل ٌةجاح ٌدجأ الف بتكلا ملاع ةعبط يف دنسملا تادايز

 دمحأ ركب وبأو «يئاسنلا بيعش نب دمحأ : هتذمالت-7

 دمحأ نيسحلا وبأو «يعيطقلا كلام نب نادُمَح نب رفعج نب

 ناملس نب دمحأو :يدانلا نب هللاديبع دمحم نب رفعج نب

 ليعامسإ نب نيسحلاو ؛يبَطُملا يلع نب ليعامسإو ءداجنلا

 دمحأ ند هللادبع ةمجرت

8 5 
 دسصخأ نب ناميلسو « يناتسجسلا دمحأ نب جلعدو « يلماحلا

 نبدمحم نب هللادبع مساقلاوبأو «يناربّطلا بويأ نب

 فسوي نب دمحم نب غبصأ نب مساقو « يِوَعَبلا زيزعلادبع
0 8 5 6 
 «فاوصلا نيسحلا نب دمحأ نب دمحم يلع وبأو « يبطرقلا

 قاحسإ نب بوقعي ةناوع وبأو «دعاص نب دمحم نب ىيحيو

 نب قاحسإ نب بوقعي لضفلا وبأو «ينبيارفسإلا ميهاربإ نب

 . مهريغو « ظفاحلا هيقفلا يورهلا دومحم

 َقَوَقَت دقف هب هدلاو ءانتعال ًارظن :هملعو هظفح-م

 «ديناسألا يلاوع نم ٌدافتساو « هنارقأ ىلع دازو « هقوفت عم

 ال هّنس يف ثدحم ديفتسي نأ لّئام : هلّلعو هييأ لئاسمو

 ةنماثلا زواجتي مل وهو اهبتكو رومألا هذه ىَعَو هنأامّيس

 .هرمع نم نيرشعلاو

 ابأ نإ سابعاي :دمحأ ىللاقف : هللادبع هبا انيلع

 . ًاريثك املع ىعَو دق نمحرلادبع

 انخويش َرباكأ ىَرَن انلز ام : يدانُلا نب نيسحلا وبأ لاقو

 ىنكلاو ءامسألاو :« ثيدحلا لكعو لاجرلا ةفرعمب هل ُنودّهشي

 َتوركذيو ءاهريغو قارعلا يف ثيدحلا بلط ىلع ةبظاوملاو
 يف فرسأ مهضعب نإ ىدح «كلذب هل ٌرارقإلا مهفالسأ نع

 . هيبأ ىلع ثيدحلل عامسلا ةدايزو ةفرعملاب هايإ هظيرقت

 ءاضقلا بصنم دمحأ نب هللادبع ملتسا : هيصنم-4

 يبأل هتالاؤسلا يف ّيعّدْرَبلا ّراشأ اذك « هيبأ ةافو دعب صمحب

 .(1414/؟)(ةعرُز

 : هللادبع بتك يف ظحالن :هيبأ جهنمب ُهديقت-٠

 يف هيبأ جهنمب ًاحضاو ًارثأت رَّئأت ءاهريغو لئاسملاو ؛«للعلا

 نع ةياورلا َكَرَت لب ءدحأ ُلُكلوُرَي ملف «خياشملل ءاقتنالا



 0 دمحأ نب هللادبع ةمجرتا

 نب يلع نع ةياورلا كرت اذل «مهنع يوري نأ هوبأ هاهن ماوقأ

 .نآرقلا هلأسم يف هفقول ءدّعَجْلا

 رب دمحأوبأ لاق :هيدأ َبُتُك هتياورو هعامس-١

 هأرقي نأ لبق ًاصوصخ هوبأ هيلع هأرق يذلا (مدنسم)) نم هيبأ

 ملام هب هرّبخأف «ثيدحلا ةاور نع هابأ لأس اممو «هريغ ىلع

 . هريغ هّلأسي

 تادايز هل:يبهذلا لاق :دنسملا ةياورب هدّرفت-7
 ملو ,هخوُيش يلاوع نع ةحضاو هدلاو (دنسملا يف ةريثك

 لمع ىلإ ٌجاتحم وهف « هكهّس الو (دنسملا) بيترت رْرَحُي
 هنم ًاريثك ظفاحلا ميعُت وبأ عمسو :ةعامج هنع هاور . بيترتو

 .يعيطقلا ركب يبأ نم هّتماعو ؛فاّوصلا نب يلع يبأ نم

 مكاحلا هللادبع وبأ هيلع هأرقو . ترم يعيطقلا ثّدحو

 رجم الو ثيدحلا ناسرُ نم يميطَلا نكي ملو «هريغو
 ديناسألا ضب يف ماهوأ نم ٌملَّس نإ «هلّمحتام ىّدأ لب
 ْ ١ .نوتملاو

 مله سو

 «هنم ريسي ر ْرَن ىوس-هنع ًالماك (دنسملا) ىَوَر َنَمّرخآو

 ملو ,بهذملا نب يلع وبأ ظعاولا خيشلا -خَسشلا نم طقسأ

 «باتكلا اذه عامس يف هيلإ جيتحا لب «ثيدح بحاص نكي

 دمحم وبأ خيشلا ماوعأ ًةرشع هّدعب شاعو ( ةلمجلا يف هاؤرف

 ةدعب هنع دَّرفتو ؛ يعيطقلا باحصأ ةمتاخ ناكف « يرهْجلا
 ١ .دنسملا نم ةرشعلا دنسم عامسبو «ةيلاع ءازجا

 :ةاف وبهذا نبا باحصأ رخآ هَلُك باتكلاب ثّدح مث ٠

 سيئرلا خيشلا

 ءدانسإلا ولع هيلإ ّىهتن «دنُسسُم ليلج خيش ٠ « نيصخلا نب

 يقع علو
 3 لثمي

 وبأ :مهتلمج نم ٌريثك َقّلَخ هنع باتكلا ىور ءاضيأ

 نب لضفلا وبأ ظفاحلاو «ةيبرعلا مامإ باَّشَحْلا نب دمحم

 ظفاحلاو ؛يزوجلا نب جرفلا وبأ نونفلا وذ مامإلاو ءرصان

 ينابيشلا دمحم نب هللا ةنه ه مساقلاىبأ بتاكل

 نأشلا اذه ةفرعم نم ًاِرَع ناكو «دادغبب مالسإلا بق

 صا ١

 وبأ ناَدَمُه ميش ٌةمالعلا ظفاحلاو «ينيدلا ىسوم وبأ ريبكلا

 ءركاسع نب مساقلا وبأ ثيبكلا ظفاحلاو ءراّطَعلا ءالعلا

 هللادبع خيشلاو «يطساولا يئادنكا نب حتفلا وبأ يضاقلاو

 كرابملا خيشلاو « شوطعملا نب كرابملاو « يبرحلا دجملا يبأ نبا

 .. نيرخآ يف فاصل للدبع نب لبنح
 نب نمحرلادبع يبأ سمت ظَحالُي :هقيناصت-١

 دجنو ءاهبيترتو اهعضو يفادي هل نأكو « هيبا بتك يف دمحأ

 يف ةدايز : نيرمأ نيب يهو (دنسملا) يف امك هل تادايز اهيف

 ٌةدايزوأ ؛ثيداحلا ضعب ىلع بّمعتلا يف ةدايزو تايورملا
02 8 5 2 32 2 
 دمحأ نا ال ؛هفرصتو هسفن هللادبع رايتخا نم هيبأ نع لقن

 . كلذ هنع َّبَتْكُي نأ هَركي ناك لب . هبثكيل كلذ هيلع ىلما

 :يهف ءاهقّنص هارن يتلا بتكلا امأ

 مهضعب هيمسي دقو «عوبطم باتك وهو :(ةنسلا))-١
 ٌدرلا يف فّنص هَّنأل ؛:ةيمهجلا ىلع ّدرلا :ًالثم يبهذلاك

 . مهيلع

 ًادحاو ًاليلد دجأ الو «هيبأل هنأ رهتشا دقو :(دهزلا])-"

 هنأ نودظي مهلعج هيبأ نع هيف هتياور ًةرثك لعلو «كلذ ىلع
 حّمصتلا لالخ نم اذه رهظَي « هللادبعل هنأ باوصلاو ؛دمحأل

 الب هخياشمو هييأ نع ثيداحألا يقتني هنأ لجن « هثيداحأل

 يف ةدايزلا فالخ ىلع لاقي امك ةدايزلا هيف حضاو بيترت

 ةخسنلا هذه ريغ يف انركذ بابسأل هب ًءاج امْنإف ,(ذئسملا)

 نأ هجرخُت ًادج ٌةريثك دهزلا يف ةدايزلا نإ مث . اهنم ًاضعب

 هذه يف ٌةبسنلا ذإ «دنسملا يف امك هيبأ باتك ىلع اهّداز نوكي

 قرافلا نم ٌرهظي : دنسملا تادايز عم ةنراقملاب5 :ريبك تادايزلا

  هسفن هفينصت نم َدهزلا نأو « هييأل هب َديرأ دنسملا نأ امهّنيب

 مث ءهل خيش نع مث ؛ هيبأ نع ثيدحلاب يتأي انايحا هدجت اذل

 هنأ سفنلا ٌرعشي امم ءاذكهو «هيبأ نع مث ءرخآ خيش نع

 عبط دقو . هخياشمو هيبأ نع هتاعامس نم هَقَّنصو كلذ ىّقتنا

 ّْ . هنم ةعطق باتكلا اذه نم



 يف يليبشإلا ريخ ربا ًركذ امب هلادبعل هنأ كدتسي دقو

 ىلإ هدانسإ قاس مث «دهزلا باتك ركذ 27519 ص (هتسرهف)

 :لاق «يعيطّقلا نادمح نب رفعج نب دمحأ نب ركب يبأ

 «هريغو يبأ انثدح :لاق «لبنح نب دمحأ نب هللادبع انئثدح

 .ًاءزج ٌنورشع وهو

 مهلعج « هيبأ نع ةياورلا ًةرثك نأ اذهب ُلدَتسُي دقف :تلق

 هنأ ليلد هبش («ريغو يبأ)هركذ يفو ءدمحأل هنأل نوُبظي

 . هللادبعل

 بريح نب نسمحلا نب ب نيسحلا)ا ةمجرت يفّركُذ اماما

 هنع دمحأل (ههّزلا) يوري هنأ لحمل /11 (ريسلا) نم (يزورملا

 (دهزلا)وهامّنإ ءاوهس (ريسلا)ا يف م مقوامتاذهف «ةرشابم

 نبا ّبَتَك هنأ هنم ًاَنَظ فلؤملا لهّوف . كرابملا نب هللادبعل

 . خاستلل اذه لثم ُمقَي دقو « كزابملا

 ريغ هنع الو «دمحأ نب هللادبع ريغ هوري مل (دهزلافلاذل

 : يعيطقلا ركب يبأ

 هقباسك وهو «ٌعوبطم باتك وهو :(ةباحصلا لئاضف))-*
 هللادبع ىلع ٌةّدع يعيطقلا هيف َداز دقو .دمحأل هلا مهوتلا يف

 .دمحأ نب

 هللادبع فينصت نم «عوبطم باتك وهو :(للعلا)-
 يتلا ثيداحألا نم : لّأعلا نم ٌلئاسم هيف ّممج (هعمجو

 .نيعم نب ىيحيل لاوقأ نمو .هتابقعت وأ «هيبأ نم اهعمس
 .هيَرَمأ الو دمحأ ُهْمَبِصَي مل باتك اذهو .هل تادايز نمو

 هللادبع اهّداز ثيداحألا بقع (دنسملا) يفت وشم هنم ريثكو

 . (دنسملا) يف دمحأ اهرّكذي ملو « عمس ام هيبأ نع

 تارايتخاو عمج نم «عوبطم باتك وهو :(لئاسملا)-ه

 . هقباسك . . لئاسملا يف هيبأ لاوقأل هللادبع

 . (ريسلا] يف ًيبهذلا هركذ :(لمجلا))-5

 رخآ يف نفدو ءدحألا موي تام :يِبطُلا ليعامسإ لاق

 «نيعست ًةنس «ةرخآلا ىدامج نم َنيقب لايل عستتل راهنلا

 باب رباقم يف نفدو «حلاص نب ريهُز هيخا نبا هيلع ىَّلَصو

 .رادقملا قوف ًاريثك عمجلا َناكو ءنْبَلا

 ينغلب :لاقو « كانه هونفدي نأ مهّرمأ للدبع نإ : ليقو

 نم يلإ بحأ يبن : راوج يف نوكأ ْنآلو ,يبن َرْبَق كانه ّنأ

 . يبأ راوج يف نوكأ

 هتمجرت رداصم-6
 مالعأ ريس) :رداصم ةلمج نم ةمجرتلا هذه تسبتقا

 -؟١48 ةقبط (مالسإلا خيراتأل :017/17-057 (ءالبنلا

 اال الو (نادغب خيرات !١99-1١9

 انمأل ,(هبيذهتألو ,75957-1786 ١5/ (لامكلا بيذهت))

 ١/ 1١8٠-2188 (ةلبانحلا تاقبطلا «يزوجلا نبال (دمحأ

 . ةمجرتلا ءانثأ هيلإ ٌَريشأ امو
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 دخيل للص ةرغأ» لاق 0 لاق

 اَهْيأاَي : لاقمُت ؛هيلَح ىو هَل دمَحَف" :كلظركبولأ ماك : لاق « سي َنَع

 ةلمُكَسشناْمْكِيَلَع اوُنمآَن يذلا اهي اَيِه ةّيآلا هذه َنوُوَرَْتْمُكَنإ ساّتلا

 َساّنلاَِإ : :لوُقَي 8 هللا َلوُسَر انعم إو 4ّيدتها إل َْم كري

 .(”)يديمحلا هجرخأ] . هياقعب هلا مهيأ كشوأ“ 6 رك ْملَكَرَكْملا وأراد

 ,(14572)دواد وبأو (١)ديمُح نب ديعو ,174/19-176 ةبيسش يبأ نسباو

 يزورملاو ,(18 واا/ و6١ و6)رازبلاو :(١5+*)هجام نباو ,(7:01/)و (؟154١)يذمرتلاو

 ىلعي وبأو ,48/7/ (مريسفت) يف يربظلاو ,(م6و ىح ,ىل/ وخا) (ركب يبأ دنسم]ل يف

 (:4) ناّبح ُنِباو .(117-1170) (لكشملا] يف يواحطلاو (181 والا وال١٠ و!78)

 . (07 و١ وا وا ]مقرب يتابو .(4160)يوغبلاو 41/٠١, يقهيتجلاو .("00)و

 هب ؛دلاخ يبأ نب ليعامسإ نع قرط نم مهعيمج ٠

 .ثيدخلل هتيوار بقع يذمرتلا هيلع هّبُن امك ثيدحلا فقوو عفر يف فلتخا دقو
 ثيدحلا اذه ُلثمف ًالإو .ثيدحلا اذه ملسمو يراخبلا جرخُي مل ببسلا اذهل هئاكو

 يف امك ركب يبا نم عامسلا سيقل تبثأ يراخبلا نا امّيس ال .هجارخإ امهُمزلي

 .(حيحصلا]) يف ركب يبأ نع هتئاور نم هل ٌجرخاو (ريبكلا ةخيرات)

 نب ليعامسإ هاور ثيدح وه :لاقق 76+-144/16هللع) يف ينطقرادلا َنْيَّب دقو

 نم مهنفف هيف هيلع اوفلتخاف ,تاقثلا نم ةعامج هنع هاورف ءسيق نع دلاخ يبأ

 هللادبع :© يبنلا ىلإ هدئسأ نمف .ركب يبأ ىلع هفقوا ْنَم مهنمو ,8 يبنلا ىلإ هدنسأ

 ,ريشب نب ميشهو :ةيواعم نب ُريهزَو يومالا ديعس نب ىيحيو .ةماسأ وباو ءريمُت نب

 «يرازقلا ةيواعم نب ٌُناورمو ةّينغ يبا نب كلملادبع نب ىيحيو ءورمع نب هللاديبعو

 ,منساقلا نب ٌديلولاو ,ناميلس نب ميحرلاٌدبعو ءنوراه نب ديزيو ءاجر نب يِجَرُمو

 ,لوشم نب كلامو ,جاّجحلا نب ةبعشو ,ديمحلادبع نب ريرجو مصانع نب يلعو

 ىَلَعُمو ,ماظنسب نب ٍجاّيَهَو ,يلمسقلا ملسم نب زيزعلادبعو ءقاحسإ يبا نب سنويو

 .9 يبنلا ىلإ هعفر ىلع اوقفتاف .حارجلا نب عدكوو .يركسلا ةزمح وبأو .لاله نب

 ,دلاجم نب ليعامسإو ,ةنييع نب ُنايفسو ناطقلا ديعس نب ىيحي مهقلاخو

 .زكب يبأ ىلع افوقوم ليعامسإ نع هؤورف ىسوم نب هللاديبعو

 يبا نبا ةركن) نمحرلادبع نب قراطو «(98//يربطلا) رشب نب ناي ُهاور

 كلملادبعو .(4١1ىلعي وبا) ةبيتع نب مكحلاو .ينادمهلا هللادبع نب ْرْثو .(18/1متاح

 .ًافوقوم ركب يبا نع سيق نع ٌهؤَورف .(45//يربطلا) ةرسيم نب كلملادبعو ,ريمع نب

 ةريس مواص و

 بتم (م/د)_قيّصلا ركب

 يف طشنب َناك مزاح يبأ ْنِب سيق َنوكي نأ هبشيو ,تاقث ثيدحلا ةاور ٌميمجو

 .ركب يبأ ىلع هققيف هنع ُنْبِحَي ةرمو ,هدنسيف ًةرم ةياورلا

 نب ليعامسإ نع ءريرج نع ءيصيئصملا ةمادق نيدمحم نع ثيدحلا اذه يورو

 نم مهو كلنو .ًاعوفرم 18 يبنلا نع ,ركب يبأ نع ,باهش نب قراط نع ,دلاخ يبأ

 (.(45//يربطلا)سيق نع ,ليعامسإ نع هركن مدقت ام ريرج نع حيحصلاو ءهيوار

 ها

 :هيلع ُديزأو :تلق

 .48// يربطلا دنع ًافوقوم ركب يبأ نع ءسيق نع .ليعامسإ نع ,عنكو ةياور

 دنع ًاعوفرم ركب يبأ نع ,سيق نع ,يلجبلا بيسملا نب ىسيع ةياورو

 .40 0/4 رجح نبال (ناسللا] رظنا .هب ٌجَّتِحُي ال فيعض اذه ىسيعو .48//يربطلا

 ,(59) رازبلا نع ًاعوفرم ركب يبأ نع ءسيق نع ,ديعس نب دلاجم ةياورو

 .ثيدحلا عضوب مهتم كورتم وهو ؛سيردإ نب قاحسإ هدانسإ يف .44/7 يربطلاو

 ,دلاجم فعض نع ًالضف

 يف برطضي ناك دلاخ يبا نب ليعامسإ نأ ضْرَعلا اذه لالخ نم رهظي يذلاو

 وبأ بهذ اذه ىلإو .هعفري ًةرمو هفقوي ًةرم ناكف ؛ثيدحلا اذه يف سيق نع ةياورلا

 ملو .كلذ ببس يف فالتخا ىلع :ينطقرادلاو 48/7 متاح يبأ نبا للعأل يف امك ةعري

 .تاقثلا نم تاعامج نيفقاولاو نيعفارلا ّنأل ءىزخالا ىلع ةياورب اومكحي

 ىلإ هنع لودعلا بِجوف كشلا ىلع ةياورلل هظفح يف َددرت ليعامسإ نأ ىَرْنو

 نع تيور يتلا ىرخإلا تايورلا يف انرظنف ءنيرمالا دحأ باوص نم قّلحتلل هريغ

 ال نيذلا ءافعضلا قيرط نم ثيدحلل عفر :نيرما نيب اهاندجوف ثيدحلا اذهب سيق

 ةفوقوملا ةيوارلا ةحص ىلإ ليمن اذل .مهثيدح َُلَيِشُي تاقث قيرط نم هفقوو .نولمتحُي

 لثم امو ,فوقوملا حيجرتل ثيدحلا اذه نغ الدع نيخينشلا نأ ُلّلَعُنو .ةعوفرملا نود

 [!!دانسإلا اذهب ًاعوفرم حّص ول امهيباتك يف كرثُي يذلاب ثيدحلا اذه

 ةريغملا نب ناَمْلع ْنَع «نايفسو رعسم انْلدَح : لاق «عيكو انْندَح -

 نع َنَع «يِاَوَقلا مَكَحلا نْب ءاَمْسأْنَع ؛ «يبلاولا 5 ةعيير نب يلَع ْنَع « «يفَقَّتلا

 اهلا ينقتائيدَح ف هللا لوُس مز نم تضم اذنك: لاق هيلع

 اَباَدِإَو ُدّْكدَص يلف لحذف ةثنلحتسا يي ُهْنَع يمدح اذ عهْنم ءاَش

 ٍلُجَرْنِماَم : لاق ٠ كف يبل َعِمَسُهنأ ركبوبأ قدَصَو « يكدَح طري
 ايف لاو يي مولا نسي ضو اب :5بندُي
 (١)يسلابطلا هجرخا] . ُهَلَرْفَغ الإلهي «(نيتعْكَر 2

 و؛05) يذمرتلاو .(1911) دواد وبأو ,540/؟ ةبيش يبأ ُنباو .(4وا)يديمُحلاو )و

 نباو .(18) (ريسفتلا) يفو «(417) و(414) 6ليللاو مويلا لمعأل يف يئاسنلاو 00

 ,(16وا4 وا* و7 وا1 وا) ىتلعي وبأو 1١١(. و١٠ وذ وه)راَربْلاو .(154ه)دجام

 يناربطلاو (17؟)َناّبح ْنباو ٠١(. و9) يزورملاو 1١7/١, يليقعلاو ,47/4 يربطلاو

 رابخا) يف ميعث وبأو )١14:08(. (دئاوفلا] يف ماّمتو .(1841)و (1641) (ءاعدلال يف

 ُنباو 408/١ مريسفتألي فو )٠١10(. (سنلا حرش يف يوفبلاو 1430/١, (ناهبصأ

 ماقول هلو
 دو : :رعسم لآق) . 8ع

 نم مهعيمج (55 3148 و4ا) مقرب فنصملا دنع يتاآيو ,607/" (مريسفت) يف متاح يبأ



 اهلا قيئلصلا ركب يبس نيدشا ريدشارلا ء ءاَقلَخْلا دسم حا ميعاد

 نع :لاقف ثيدحلا اذه يف ةبعش كشو .ًاعوفرم هب يفقثلا ةريغملا نب نامثع نع قرط

 .(.. هرازيلا للعو 177/١ ينطقرادلا للع رظنا) .ءامسأ نبا وأ ءامسأ يبأ وأ ءامسأ .

 .رعسم قيرط نع :(؟)رازبلاو :(6)415ليللاو مويلا لمعإل يف يئاسنلا هجرخاو

 هب ,يفقثلا ةريغملا نب نامثع نع امهالك .يروثلا نايفس قيرط نع (4؛17)يئاسنلاو

 .ًافوفوم

 ةفيصو (حّصا وهو ىرخأ هُّجوأ نم عفرلا امهقيرط نع يور دقو تلق

 ١77/١ عللع) يف ينطقرادلا ضرتعي مل اذل ءاهب حرصُي مل نإو عفرلاب يحوت ثيدحلا

 .عفرلا ىلع اهلك تابورلا لعجو ,ةريغملا نب نامثع نع فالخلا اذهل

 يراخبلا لاقءيرازقلا مكحلا نب ءامسأ لجا نم ُفيعض َدانسإلا نإف يأ ىلعو

 ملو ,رخآ ثيدحو ثيدحلا اذهألإ مكحلا نب ءامسأ نع وري مل:04/7 خيرات يف

 مهضعب ْفُلَحُي ملف ضعب نع مهضعب .8يبنلا ُباحصا ىَوَر دقو .هيلع عّباتي
 ينيدملا نب يلع نع َدازو .ةلقنف ٠١7/١ (ءافعضلا) يف يليقعلا ًاضيأ هدمتعاو .اضعب

 لاقو .ةناوع يبأ ثيدح نم ةركذم ثيداحا ةريغملا نب نامثع ىّوُر دق :لاق هنأ

 نب يلع الإ هنع ثدحي ملو .ثيدحلا اذه ريغب ثدحي مل ءلوهجم ءامسأو :١1)رازبلا

 .هجولا اذه نمألإ يلع نع َوْرُي مل مالكلاو ,ةعيبر

 دوجو نال ثيدحلا ةحص يف حدقيال اذه :لاقف يراخبلا مالك يزملا بقعتو

 يزملا نم اذهو .ًاعباتم هل نأ ىلع حيحص ثيدح لك ةحص يف أطرش سيئ ةعباتملا

 يف َرظنلا نعمأ ّدحأ كسي الق نيمدقتملا لوصأ اما ,نيرخاتملا ةغلب ٌمُثكتي هنال نظن هيف

 مدعب َنوُلعُي (مهتايرظنو مهتاقيبطت َرثكا ينعأ) مِهّنأ ليدعتو حْرَج نم هب اوملكت ام

 وا مهصخشب ىرخا تايئزج ببسب مهوزواجت ًادارفا الإ نينا يف ةعباتملا

 اذه سيئو ءكرتلاو ةراكنلا الإ مهدنع ينعي الف نيرثكملا يف ةعباتملا مدع مآ .مهثيدحب

 .ةلاسملا ليصفت يف ًالاجم عضوملا

 ْ .ًادج ةفيعض ىرخا قرط ثيدحللو

 ءاعدلا] يف يتاربطلاو ,45/4 يربطلاو ,(7 و")رازبلاو .(هزيديمحلا هجرخاف

 .هب ءبلاط يبا نب يلع نع ,هدج نع ,يربقملا ديعس نب هللادبع قيرط نع (1817)

 .كورتم :ديعس نب هللادبعو

 ,(1847) و(1840)و (1844) و(1847) يناربطلا دنع ىرخأ قرط نع ىورُيو

 نبا لاق دقو ةراكنلاو فعضلا ةياغ يف ديناساب 10-180/ه//١ هللعإل يف ينطقرادلاو

 ًأائيش ثيدحلا اذه دشتاال (يزملا) اهركذ يتلا تاعباتملاو 110/١ (بيذهتلا] يف رجح

 .(ادج ةفيعض اهال
 مرارا م رافال

 امدح :لاق ينم يني) «ديعس وب دمحم نب هَ اًنئدَح - 37

 نم ركب وبأ ىرتشا : لاق « بزاَع ني ءاربلا نع قاسم يبأْنَع «ليئارسإ
 ايار :بزاَعل ركبوُبألاقك :لاق .امهرهَرَشَ ةئآلتب اجر بزاَع
 وحج تت فلك كش لح ل: لاق يلْنَم ىلإ ه لمحل
 57-5 اك انجَرَح :ركبوبأ لاق :لاق.هعَم تو ءا9 هلللوُسَر
 0 « يِرصَنيْت برق ة د ةريسهألا مئاَماَكَو ءاكرهظأ ىّتح ءاَتكيكو انوي
 رَسَق ءاّّلظ ُهيعْب ةبانإك اهي تيوَهأَف «ةرْخّصب انآ ذاق ؟هْنلإ يوأنت الظ

 و :ةَورَق هلت شركو ا هللا لوُسرل طر اوُسسَر اي عجطنما :ن دو ةورَف

 (5/1)انآ اذإك . بلكطلا نم ادَحأ ىَرأ لَه ظل تير م ٌمَجطْضاَق

 0 سم

 ُهاَمَسَق « شْيَرق نم لجل : َلاَقَق ؟مآلغ ايتن نَمل : :تلْقَف . ٍمَنَغ يعارب
0-3 

 0 ٠س ع هع قرم
 َتنآ لَم تلق :لاق. .محن : : لاق ؟نبل نم كمنَع يف لَه هت

 ّضَقنق هُترَمأ مث ؟ ءاَهْنم ةاَش َلققعامهترمأَف لاق.مَعَن : لاق ؟يب باح

 اه ىلع نإ يمتو راب نم بك ض قة «راّبغْلا نم اَهَعْرَص

 ىّنح حَدقلا ىلع ءاَمْلا ينعي "تيصَق نبا نم ةبُك يلب لحق «ةقرخ

 اي برشا تلق < ظقيتسا دقو ُتيئاَوَق هللا َلوسَر تيب هن مث هلأ هَ

 :لاق ؟ليحرلا ىلآ لَم تل مث تضر ىّتَح بشك هّللا لوس

 نك قسألا مذ رمل كولي قا احمر

 َلاَقَف اق .انقحل قبلا ادم هلل لور اي: تلق . هل رف ىَلَع مشْعَج
 ةهلاءرل#

 ل ءانيي ناك ام اند اذ ىَمح ءانََم للان | نَرَحَت

 مل :لاق. ُتْْيكَبو .اًنقحَل دَقبلطلا اذه ءهّللا َلوُسَر اي :ُتْلُق .: لاق . ةكلك

 يكب نكلر «يكبأ ينك ىَلَعاَم لارا :تسلُق : :لاق ؟يكبت

 اًنِبماَنْقْكامّهَللا :َلاَقَ انك 4 هللاُلوُسَرهْئلع اَعَدَ : :لاق.َكّلَع

 اع بكوو «دْلص ضرأ يف اًهنطَب ىلإ هسّرق مئاَوقاتَحاَسف .تْذش تش

 ءانآ امم ييجْنينأ هللا داك َكُلَمَع اَذَهاَنآْتملَعدَف هُلَمَحُس اي :لاَكو ها مي

 اَْنم ذحَك يتئانك هذّمَو ؛بلألا نم يئارو نم ىَلَعن مَع معا هّللاَوك هيف

 اَهْنمدُحَف ءانَكَو اذك عضْوَم يف يَمَنَغَو يليإبرمَتس نإ :ًامْهَس

 ينل ةَجاَحآل مس بلا لس هلللوُسَلاك: لاق .َكَتجاَح

 ىَلإَعَجَر ءَقلطأَف وْ هللا ىَلص هللا لوُسَرُهلاَعدَو : :لاق . ايف

 رمد اقلك. يدا اكسدَق ىَتحهَمَم انآو «ك هلال وُ ىتضَمَو هباَحْمَأ

 قيرطلا يف ُناَيصلاَوْمَدَخْلا هتاف ريجاَجألا ىَلَعَو « قيرطلا يف اجرح
 5200 مد ع

 مولا عزا لاق. دمحم ءاج ا هللا ُلوُسَر ءاَج ٠ كا هللا ؛ :نوُلوُفَي

 اجلا ينّب ىَلَع ليلا لنآ : :89 هللا ل وُسَر لامك : :لاق. هْيلَحلَِْي مهب
 سا سا

 َر .رمأ ثيَح اَدَخ حبصأ املك ٠ كلب مُهمرْخأل بما دبع لاوخأ

 هايم ير هل

 بقا جاهل نال مك اك الأ: ٍيِزاَع نب اَريلا لاق

 ينيوُسأ ىمعألا ٍموُدْكمم نايل مدق مث «رادلا دبع ين وخيم نب

 لور لع ام اق .ًابكار َنيرشع يف باطلا نب معاني مدكمُث ءرهف
 لاق. همم ركبوبو ؛ هللا لوس مدق م « يركأ ىَلَع ره :َلاَق 5 ؟ا8 هللا
 لاق. ٍلّصّمملاَّنم ءاروُس “تظفَح ىّنَح اقف هللا لوُسَر ْمدفَيْمَلو :* مَع

 يبا نع ةبعسش (0:) :رظنا] . ةكراَح يني نم راصْنألا نم هاربا ناَكَو :ليئارسإ

 (001) ,ةييواعم نب ريصز (.11) ليئارسإ (145) يراضبلا هجرخأ .قاحسإ
 (1:09) ملسمو ةبعش (161) قاحسإ نب فسوي (7917) ,ةيعش (4:4) ,ليئارسإ

 [قاحسإ يبا نع مهيمج .ليكارسإو ءريهز نع دهزلا يف )5٠١9( ,ةبعش

 نْبدْيَزْنَع : :َقاَحْسإوبأ لاق ليئارسإ لاق :لاق ؛ «عيكو انئدَح - فق
 ع ماع ف دع

 ٍماَمْلاَدْعَي جْحَيآل ةّلكم لآل ةءاَريهعَب ف يبل انأ ٠ ركب يبأ نَع عي

 نم ةَملْسسْفَن لإ هنِجْلا حدي الو ؛ناّيرَع تييلاب فوُطَي الو كلرشم

 نمير هللا كم ىلإ لجان ةدش قلق دوسري تيانك

 مم 010

 هم كم



 م: دنرخ م ا لاق. يي شرع
 عمن

 ينم لجو انآ ال نأ تن رمأ نكلو يحلف ثَدَح

 يهدر ءرععهمو
 يل لاق ءرفعج رادو نب محم دمحم اًنئدَح - 6

 اوُنَس اق ريل ل للامام ف ا
 يم قمل ءايمعو

 نم َلَضفأ نيفبلا دمَبكدَحآ َتْويَملك فعلا لاق وأ .ًةاَقاَملا هللا

 مكي .ةّنمْلا يف امُهَو لمهن قنصل, مكي «ةاقاعملا وأ «ةّيفاَعْلا

 ءاضَعاََتآلَو ءاوُدَّساَحَتَألَو ءراثلا يفاّمهَو ءروُجُتلا مهن بذكلاو

 ,17 :رظنا] . ىَلاَصتهلل مكرم امكن اناوخإ اوُنوُكَو ءاوُرياَدَت لَو ءاوُمَطاَقت الو

14] 

 يهز اًنئلح : :لاق ءرماَعوبآَو يدهم نب نَمْحرل دبع انثَدَح - 5

 ِنْبْذاَعُم ْنَع «٠ ليقع نب دمحم نبا يني هللا دبع دّسَحُم نب يَ

 ركبابآ تغمس: لاق ؛ عفار نب ةَعاَمر هيبأ ْنَع « «يراَصنالا عفا ِنْب عار
 ساكو

 ا هللا لور تْعمَس : 88 هللا لوّلَر ريم ىَلَع لوي : هلظ «قيدصلا

 :لاق مك هَ يرسم اق هللا لوُر رك وح ركب وب ىكب :لوث
 َّىْفَعْلا هللا اول : : لوألا ماَح ظل انَه يف ومي هللا لوُسَر سمس

 [ه :عجار] . ىلوألاَو ةّرخآلا يف نيل فاعلا

 نبا نع ةَمَلَسَنْبا ينعي ءداَمَح انئَدَح : لاق ٠ لماك وب اند - 37

 ةلاوّسملا : لاق « اقف "ينل قط قيدنصلا ركب يبأ نع «هيبأ ْنَع قيتغ يبأ

 [5؟ درظنا] . بيرل ةاضّرم «مَلةَرهطَم

 ليزي ينكدح : :لاق «شَِللا انْئَدَح : :لاق ءٍمساَْلا نْب مشاه انئدَح - 4

 يبآ (١/4)ْنَع ءوِرْمَع ني هللا دبع نع هيلا يِبأْنَع «بيبَح بآن

 يف هبوُعْدأءاَعُد يِسْلع : :8 هللا وسر لاقت قيدّصلا ركب

 َبوُنلا ريآل ءاريككاملظ يِسْتأسلظ ين 1 530 لاق. يتالص

 ةوشقلا تلة َكنإ .ينَحْاَو :ةلدنع نس رف يلئغاق تنال

 [58 :رظنا] . ميحرلا

 .ًاريبك : سنوي لاق و

 .ًاريبك : لاق ةعيهل نبا نع «بيشألا ْنَسَح هاند

 1 نع «يِرْضْرلا نع َرَمَْم اَنئدَح : لاق «قاررلا ُدِبَع اننَدَح - 4

 اًهكاريم ناسي: هع ءركيريآ انآ يعلو ةمطاق ذأ «ةّشئاَ نع « ورع
 رَبي َنمهَمْهسَو «َدلَدق نم هَضْرأ نابلْطَي ذكتيح امه مهو و.« هللا لوُسسر نم

 اَنْكرَتاَم «ثروُنآل :نلوقباف لل لون يف: :ركيوبأ مهل لاَ

 ارث عدل هلو إو لالا اذه يف لمحل لامن ٌةقدَص

 .[هم ه0 اله :رظنا] يتصل فهمي هللا لوس

 ممر ريب هرش ور
 عيش بوح اح ١ لاق ورمل نحل دب وك - 7”

 سف مصهشارا هال
 تعمس :لاق ةَرْيَرِه يأ َنِإ : لوني «ثراَحلا نبأ كلملاَدْبَعْتْعمَس : لاق

 اَنَه يف ا هللا َلوُسرَشِمَس وكم يلااذج ىلع «قيلصلا ركبابأ و 52

 هلا لور تْطمَس : : لاق مث ٠ « ىَكيو ركب ربعتس مك « لوألا ٍماعْنم مْ

 لول هيا لكم سالخللا همك نبا قل لري د

 [ه :عجار] .ةيفاَعْلا

 هك

 ين ا لاق د

2 0 
 ابأ اي :َلاَقَف : لاق . هْيمدك تحن انرصبال هيَ ىلإَرظنْمُهَدَحاآ أَو :راَغْلا

 . مهلهل ل اركب

 لاق قمل ركب بأ ع «ثْيَرح نْب وِرْمَعْنَع ؛ يبس نية ةريغملا

 :اَهكاَقُي قرملاب ضْرأ نم جُرطَيلاَجدلدأ 8 هللا وّلسَراَنكدَح
 هيوق رم ور ع ممم ةويقو هلا

 [57 :رظنا] . ٌةكرطُملاناَجَمْلا مُهَهوُجُو نكم اوقأ هعبتي :ناسارخ

 هدا همم

 نسب ُةَقَدَص اَنَثَدَح : لاق ءٍمشاَّم يني ىلم ديعّسوبأ اَنْدَح - ١

 ٍرْكي يبأ نَع ؛ «ليحاَرَش نْبةرُمْنَع دقق ْنَع «قيقدلا ب حاص ىَسوُم
 سيكس عار مسن

 آلوبَحآلَو ليِخَب ةنَجْلا لحي ا هللا ٌلوُسَر لاق : لاق «قيدصلا

 اوُنَسْحأ اذ «َنوُكوُلْمَمْلا ةّجلا بابين ةَكَلمْلا يس الو نئاَخ
 الهرع سس لسا ع ع ل لا ياماما

 357 ١ :رظنا] . مهلا نيو مُهتياَمقَولَجَورَع «هلل يو مُهتياَمِ

 0 هةَييش يبأ نب دََحُ نب هللا بع دَح - 14

 دمحم اًنندَح : لاق (ةَيَْش يِبأ ِنْب هللا دْبَع نم ُهُتَعمَتس هتعمبسو
 راق هل

 20 لاق « ٍليمْطلا يبأ ع٠ ,عْيمِج نبا ديلولا نع ؛ ءِلبسُم

 هلم مآ ' هللا لوُسَرتْنرَو تن ءرخكب يبأ ىلإ ةّمطاق تسر ف
 ا عدرعم كور

 وبأ َلاَقَف : لاق ؟ هللا لوو مُهس نياك : :ْتَنلاَك. لهآ ليل : :َلاَمَك :لاق

 اين معطأ اذإ ؛ لَجَيَوَع َهللاَدِإ : ٠ لوي هللا لوسط ين :رْكي

 ىَلَع هدر نأ تيار ؛هدْنَيْنمموَُي يذل لتَج هلعج هَ ُهَضَب مث

 [1 :عجار] . مع للكل وسر م تنسو تأ: دق نيملسملا

 يامر ةاداو

 نبرضَنلا ينتدَح ؛ :لاق « يناقلأطلا َقاَحْسِإ !نب : ميهاربإ اَنْنَدَح 6

 نارا «ةدْيَم بأ يكدَح : لاق ؛ةَماَعتوبَأ ينكدَح : لاق «ينزاَمْلاليمس

 :لاق «ه#5  قيدصلا رْكي يبأ نع «ةَفْيَدَح ْنَع يوما نآلاَو نع ؛ « لقوت

 َنم ناك اذإ ىّنَح سل من ادا ىلَصَف ؛ وي تاذ اقف هللا لون حبسأ

 ىلوألا ىّلَص ىّنحهَئاكمّسْلج مش اق هلل لوُسردلحَص ٠ « ىّحضلا

 مم 5 ءٌةرخآلا ءاّشعلا ىَلَص ىَّنَح ملكي أل كلك «برَمْلاَوٌرصَمْلاَ

 ًَعَس َعَنَص ناس اَم 8# هللا لوران لا: :ركي يبأل سانا لاق هله ىلإ

 نئاكَوُه اَميَلَع ضرع مَن : لامك” هلآّسق : لاق. لقتل موي

 ءدحاو ديعّصب نورخآلاو نوُتوألا َعِمُجَف «ةّرخآلا رْمآو ءاّيّلا مآ نم
 كو هوما مس 5-7
 ُداَكي قرعْلاَو «مآلّسلا هيلع مَآ ىلإ اوُقلطْلا تح «كللدبانلاٌعظَنق



 معا

 لحروف ةلاقطما نار رشياولا تل ل اوُناَقَك 57

 َدْمَيْمُكيأ ىلإ اوُملطنا منيل يدا لمت يقلد : لاق كير ىلإ انل مشا

 ىلع َناَرْسَع لآَوم مههاريإ لَو احوُبو ْمدآىَمْطْصا َهّللا إو وت ىلإ مُكيأ

 ىَلإانل عشا : :نوُلوُقَب ؛ مآلسلا هيلع حوُت ىلإ َنوُقلَطْبَق : لاق ٠ «َِملَْلا

 ىلع عدي ملو «كئاَعُد يف كلب جَتْساَو ىّللا َكامْطْصا َتْنَأَك ؛ كي

 ميهاربإ ىلإ اوُقلَطْلا «يدنع ْمُكاذ سيل : لوُشَيف .ًاراّيد َنيِرفاَكْلا نم ضرألا
 «ميهاربإ ىلإ َنوُقلَطْ ؛ ًاليلَخهَدَحَّلَجَوَرَع هللا ناك «مآلّسلاِْيلَع رس سا 6# تا سا ل

 هل نك « مالا لَ ىسوُم ىلإ اولا نكلو «يدنع مهاد: وع

 مكان سيل 6/١ مآلّسلاهْيَلَ ىّسوم لوُشُق ءاميلكَتُهَمَلَكلَجَوَرَع
0000 

 َصَرُبألاو هَمكألا ربي هن «مّيرَم نبا ىسيع ىلإ اوُقلطنا نكلو « يدع

 نكل «يدنع ماكل ماسلا هلع ىو ىلا يصب
 مايا موُيضرآلاهنعأوشْتْ مله «مدآدكو دّيَس ىلإ اوُشلَْلا

 قطني : لاق «لَجَوَرَع مكبر ىلإ مك مقدَيف ءاقف دَمَحُم ىلإ اوُملطْلا

 رو ملدا : :َلَجَوَرَع هلال هر مآلسلا بلع ليربج يتأبق

 َنَعَْللالوُتيو ,ةَمْجَردَق ادجاّس رحب ٌليربج هب اقلط : لاق . ةّنجْلاب

 عريف : لاق « ؛َْتَشُت ْعَفشاَو ْمَمْسُيلَكَو َُّمَحُم اي كَسأر عَقرا : لجو

 لوقف ىرْخأ ةَممِج ردت ادجاَسَرَخ لج هنود هس

 0 هك سام ةد
 بهذيف : لاق « هَّتَسُت مشا «عّمْسي لقو ءَكَس

 هيلع لَجَوَرَع هللا حتي هيعْبصِب م عا ا جا

 دلو دي يلح بر يأ : لوقيك طق رشب ىلع حي مل ايش ءاعلا نم

 مح ءرْخَكَاَلَو «ةَمايقلا موي رآلاهْنعقَشْنتْنَم لوو َرْخَف الَو ءمدآ ْ

 يع ف  يرمولم ماسولا ماهل
 نيقيدصلا اوعذا : لاقي «ةليآو ءاَعْنص ني مم رتكأ ضواحي

 ,ةاسعلا همر يبلاء يجي لاق :ءاَيينألا اوعدا : لاقي مث ينتفع

 اوع من و و و اوعذا : لاقي م 4 ةَحآُدَنَم سل ُُفَ ءتسلاَو ةَسْمَّخْلا هَعَمَو لاَ

 :لاق ؛«كلّذ ٌءاَدّهشلا تَلَمَن ادإَف : َلاَكَو ءاوُذاَرأ ْنَملَ نوُعَفشيَق ًءادهشلا
 يبرم ال ناك نم ين ينج اولد «نيمحأرلا مح انآ : َّلَجَو ع هللا لوُقَي اال 5 مة 06

 الا يف اهلا لَو. لاق ؛ةلجلا دوخي : لا اني
 لوك «الُجَرراَنلا يف نودي : لقطع رح لص دحأ مول

 ٍْييلا يف سلاح مات تنك ين لآ ريغ .آل :لوُثيق ؟طق اريح تْلمَع لَه هل

 م « يديبع ىلإ هحامْسإَك يدْبَعل اوحمسأ : َلَجَو رع هللا وشي «ءارشلاو

 را ماس م
 َرْيَغ آل: لوُدَف طق ا يَخ تلمع له : هلل وق الجَ رنا نم نوُجرخُ

 ا لح ينوثطم 3

 ل هلو ٠ «حيرلا يف ينورْئاَك ٠ ءرخببلا ىلإ يب ب اوبَهْذاَق ؛ « لْحُكلا َلْثم تنك

 نم : :لاقككلك تعقل : :لَجَوَرَع هلل لاق ادب نيملاعلا بريل ردعَي

 كلنإَ؛ كلم مظعأ كلم ىلإ رنا :لَجَو َرَع هللا لوف :لاق .َكنقاَخَم

 َكاَذَو : :لاق ؟كلَمْلا تْنآو يِبْرَخْسَتمل :لوقيف :لاق ٠ هلاكمأ ةرشَحو هلم

 . ىّحضلا نم ُهّنمتْكَحَصض يذلا

 ؟ «رانلاب ينوقرحأق تم انإ : يدلو ترم دق ينآ

 هس هةمرع
 «ةيواَعم نبا ينعي «ريَمز انئدح : :لاق 5 ءمساقلا مشا اَح - 15

 وُبأَماَك : :لاق «سْبت اَندَح :لاق ٠ دئاَخ يبأ نب َليعاَمْس | اًنكَدَح :لاق

 وفرق مكانا ياي قلع شوج زعل ةهحن هيب ١
 را سس عرس لا

 اإل نم مُكرصيالْمُكَسلْمكيلع اوُنمآَن يلا اي: ةّيآلا هَذه

 ين ءاَهعْضْوَم ريغ ىَلَع اَهَتوُعَضَت مُكَنإَو «ةّيآلا رخآ ىلإ :4ْميدَما

 بوُيَكيَألو ءّركَملا وار اكإَسانلاَذإ : :لوُقَي ءاقق هّللا لوُسَرتْممَس

 اَهّيآ اَي :لوُشَي ٍرْكَياَبآتْعِمَسَو: لاق. هباقعي مُهمحينأهللا كش
 ل ساه رع ع

 ١[ :عجار]: ]: نايولل بناَجم بذَكْلا نإ بذكلا 7 مكايإ ساّنلا

 نب ديزي ينربخأ : لاق ٌةَبعش اًنئَدَح :لاق ؛ «مشاق اَنْثدَح - 17/

 طَسْوأنَحدَحُي ءريمح الجر هرماَع نيكس : لاق ءرّيمخ

 يفوت ّنيح ُهَعمَس هنأ «رْكب يبأ نع الحي «يلججبلا طسؤأ نب ليحامْسإ نبا
 مى رخام ساو

 :ىَكَبْمُ ءاَذَه يِماَقَم لوألا ماع قف هللا لوس َمَق لاق ٠ ف هللا لوس

 َبذَكْلَو مكاو «ةّنجْلا يف اَممَو مهل َعَمهنإق قصاب ْمُكلَع : لاق مث

 َدعبْلجَرَتْؤي مله ةاَقاَمُمْلا هللا ااوُلَسَو 05 لا يف اَمُهَ روجُفلا َمهنإَ

 هلو ءاورَباَدَياَلَو ءاومطاَقَتال : لاقّمُت اقام نم ريح انيش نيقيلا

 [5 :عجار] . ناوخإ هلل بع اوُنوُكَ ءاوُتماَحَتالَو ءاوُكصَعاََي

 هّللا دْبَع نْب َدْواَد ْنَع :ةَناَوعوبأ انئدَح :لاق ُناَمَع اًنئدَح - 18

 ركيوبأو ءاقق هللا لوسَر ينو : لاق «ِنَمْحرلا دبع ِنْبديَمُح ْنَع «يدرألا

 يبأ كاف: لاق هلق هه ْنَع فكك اج : لاق «ةَيدَمْلا نم ةقئاَط يف

 َرَكذ) (ةّبعَكْلا برر 18 دَّمَحُم َتاَم ,اَييَراَيَح َكيْطآ ام «يئأَد

 وُبآ ملكت مهو ىّنَح ناَواََتيْرَمْعَو ركوب قلطلاَف : لاق (ثيدَحْلا

 مهنأش نم , 4 هلا لوُسرهَركد لَو راَصّنآلا يف لأ ايس كثي مل «ركب

 ريمة لم عم الا
 الا كللَسْوَل : لاق هللا وسرد مُثلَعْدَقلو لاَقَو هر رس

 دعس اَيَتْملَعَدَقَلَ و ءراصنألا يداو تكس ايدو اصلا تكسو ايداَو و

 عتِسْكارَ ءرمآلا انه ثور : العاق َتْنَأَو لاق :٠ 88 هللا لورد

 نحن ءتْفَدَص : :دعَم هَل لاَقَق : :لاق ؛مهرجاَقل عب مُمرجاَكو ءمهربل

 .ءارمألا متنآَو «ءارْزولا رادع

 :لاق « دلاَخ نْبفاَطَمْلااَنئدَح : :لاق « شايع نب يلع انئدَح - 14

 نب ِنَمْحرلا دب نب هللا دبع نب ةحلط نع «ةرلصبلا لهآ نم لجَر يكد

 وهو ركب انآ (1//1)عمس هنأ ركذي يبأ تعمس : لاق قيما ركب يأ

 ربسلو
 ىَلَح وأهم حف اَم ىلع لَمْ «هللا لوري 8 هللا لوُسَرل تلق :لوُ

 ايَلَصَمْلاميفَق :تْلق : :لاق هم عرف د كِرْمأ ىلع: لاق ؟ فتم رئأ
 همم م8

 .هلقلخ امل وسيم لك : لاق ؟هللا لوس

 :لاق «يرطرلا نَع بْيَعَش اًنربخأ : لاق ٍِناَميلاوُب اننَدَح - ”

 هيما م
 داّنَعَنْب دام َعمَسْهْلأ هفلا لها نم راّصنآلاَّنملُجَر يتربْخأ

 م وول ل
 هْيلع اوُنِرَح اق يِببلا يو نيح افلا باحنمأ ملجأ تنم

 ءيقعقأ هلع
 يفسلاَج انآ انيق «مُهْنمْتُكَو ناَمْثع لاق «سوسوي مهضْعَبداَك ىَتَح

 لوما شا ملف ؛ لَ َمُلَسق «هف رم يلم ٍماطآلا نم مط لظ
 يّنأ كبجْعي ام :هل لاَقَ «هقطركي يبأ ىَلَع لحد ىَتحَمع قلطناف ؛ مس

 دوما هلع تأسف امل ىلَعترَرَم



 كير .ايمَجَيَلَعاْلَس ىنح 38 رب يب لو يفرك
 ان السلا هيلع رتل مَلَسك يلع مدن َرِكذَك مَع ةلوُحأ ينج

 دق هّللاَو ىلب: :ٌرمع لاَقَف ؟تْلَعَف اَم : :تلُق :لاق ؟كلُد ىَلَع َكَلَمَح يدّلا

 رمل ترن تلق : يلق يم يب اي مكتيبع اًهّنكلو ءتَلَحَك

 فاطر ل ها ا 12 لاق لجأ

 :لاق « كلك ْنَع هتأَسْدَف : :رككبوُبأ لاق ءرمألا ان اذه اج نع لاس

 :تْلُق : ركوب لاق ؛ اهب اقحأ تلآ يم تن يبأب : :ُهل تلق هْيِلإ تس
 م م 20007

 ةَملكلا ينم َلْكْنَم ف هللا لوس َلاَقَق ؟رمألا اذه ٌةاَجَناَم هللا لوسي
 يعمم ع معسل ى# ل

 [74 :رظنا] . بكل يه يلح امر يسَح ىَلح تضر يلا

 و مهم
 :لاق ديلولا نب ةّيقب اًنئدَح : لاق ؛هّيَردَبَعنْب ديِزيانْنَدَح - ف

 نع يبن فج نع حو« نت يح

 هلي :ةامإل شر تسع ةياك لأ هير

 ما ايش َنيملْسُمْلا رثا نم يلو نم :لاق « قف هللا َلوُسرَنإَف «كْيَلَع

 ىّنَحالدَع لو افْرَص ُهْمهَللال بيل هلا لاَ ادحأ ْمهْلَ

 طولا ىت ياك أل س1 ضي ا

 .لَجَو رع هلام هنم أرب :لاقوأ هللا تع هيلع «هَمَح

 :لاق «يدوُعْسَمْلا انَدَح : :لاق ءمساَّقلاْنْب مشاه اَنْندَح - 3

 لاق : لاق «قيدصلا رك يبآْنَع ليدل نع بتال رت
 ما وبربا ي ول املا وس يكل عا ل 2 م 2 هللا لوس

 مههوجو «باسح رغب ُهنَجْلا َن

 يل حاولو بل لع / ريو ربل مقل

 َكلئأنآ تيارت : : ركب وبأ لاق افلا يبس دحاو لك عم ياك «لَجَو

 . يداوبلا تااَح نم بيصمَو « ىلا لهأ ىَلَع تآ

 يِلَع نَع «صاّصٍجا دايز ْنَع «ءاطع نْب باها دبع انئدَح - فو

 لاق :لوُشي رخي ات غمس : :لاق ءَرَمع نبا نع دهام ْنَع ٠ اير"

 .ايندلا يف برجي اعومس لَمْعَيْنَم : 8

 نبا لاق :لاق« ءحلاّص نع« يبأ انثَدَح «ُبوُقْمَي انْدَح - <32

2 

 كرنب

 نات َنْيناَمْلع عمه مهتم ءراّصنألا نم لجَر يربح : ناّهش

 اون قف هلا لور يوت يح ك8 يّبلا باَحْصأ نم الاجر ذأ «ثدَحُي
 1-5 ل يا هع ها مالو

 رَكَذُق ءمهنم تلكف : ُناَمْنَع لاق . سوسو ذأ مُهضْحَب داك ىّنح ِهْيَلَع

 ١ :عجارإ. بيش ْنَع نايل يبأ ثيدَح ىَنَم

 نِبالاق ءحلاّص نع« يبأ اند : لاق «ُبوُقَعَي اًنئدَح 6

 ّنآ تربح «ةق يبا جور ةَضئاَعاا «ريبزلا نب ةورع يتربخأ : باهش

 انآ هلا لور اكو دمي ءركَباَبآ “تلاَس 8 هلا لوّنسَر تبة مطات
 0 ىلع ماعم

 وُبأ اَهَلَلاَقَك « يع هلا ءاقأ اسم قف هللا وَر دكر اًمم اهئاريم اهل مْ

 ءُةَمطاَفْتبضَقفةكَدص انكم ام «ثَروُن ال :لاق ٠ هللا لوُسسرنِإ :رْكَي

 :لاق سيث ىَنحةرجاَم ليل ,هقطركبا ترجم ؛ موكا يَ

 ءامض ةَمطاَف تَناَكَو :لاق . رهظأ بس هللا لوُسَر ةاكوَدَْباتش ُثاَعَو
 هم همة همم

 هتكدصو لَكَ ريَخ نم ا هللا" لوُسَر كركم اهييصت ريالات

 هّلالوُسَر اك اني اكراتت نسل: :لاَكو ءكلئ اًهيلَعَرْكَيوبأ ىَبَف «ةّئيدَمْلاب

 ةيزاال ثان منيح قيتاإ ىتخأ يو .يتلمعألإ ب

 2000 مس هلع عام د وم ل 2

 (1//1) هلل لورد انه 0 70 0

 م

 امهَق : لاق ٌرمآلا ؛ يلو ْنَم ىلإ امُهرمأَو « هبئاوو «هورعَت يتلا هقوفحل اَنَاَك

 [1 :عجارإ] ميلا كلذ ىَلَ

 ماس جل كسلا سد ورب مر سل
 َةَمْلَس نب داَمَح اَنندَح : آلان ناَمَعَو ىسوم نب نَسَح اًنئدَح - "2

 اَدّهبَْسكَتِمَتاَهْنا «ةّشن هئاَع ْنَع ءدَّمَحُم ِنْب مسالا نَع ءدْيَ نب يلَعْنَع

 ينل عطول

 يه م علا ام

 لمارآلل ةَمْصع ىنتلا عي

 ينربخأ : لاق جير يل يري لاق قالب كَ - في

 وأ لاق ىّح « يلا وريني اورد 8 يبل باَسْصأ نأ « يبأ
 رشا هل 8# رسم راسو ماس

 تومي ثيَحَألإ يِبترَبْطي ل : لوُفَي 8 هللا لوُسَرْتْعمَس : تركب

 . هشارف تحتل اورمَحَو «هشارف اور

 يبأ نب ديزي ينئدَح :لاق ءاشِيَل انئدَح :لاق ؛جاَجَح اَنئدَح- 8

 ركب يب ْنَع «صاَمْلا نب ووْسَح نْبهلادْبَ ع ءرْبَخْلا يبأ ع :بيح

 ولع وس يف طله يلع ف هللا لول لاكن « قّيدصلا

 رَْي الو ًاريثك املظ يستحمل يملا : لق

 م :عجارإ ]محروق تناك « يسحر «كدْنع نم ةَرْفْغَم يل

 سي نع« «ليعاَمْسإ اربح لاق «ةَماَسُأّنْب دامَح اًنَدَح - 4 مريب م ا
 ماا

 مكن «ساّنلا اَهْيأاَي : لاق مث ءهيلَع ىنثأو هللا دمَحْف ركبوبأ ماك لاق

 رخآىَلَع ىَنآ ىَنح«مُكَسْفْلأ ْمُكْلَع ا اوُمآَن يذلا 3 يطيل هذه َنوُؤرْفَت

 ٌنأمَّنلا َكَّشْوأ ءهْيَدَي ىلع اوُدْخَأَي مكملأظلا (وأَر اًذِإ سانا نو إو آلآ . ةّيآلا
 عمم
 هرم لاكو) َساَّنلاَنإ لوُثي 8 هلل لور تمس يّنإوآلا «هباقعب مُهمْي

 ل :عجار] ( 89 هللا لور اًعمَسَإَو : ىَرْخأ

 « دلاَخ يبأ نب ليعاَمْسِ اربح : لاق نوره نب ديزي انْئدَح - 6

 مُكَنإ سانا هيأ: لاق «قيدصلا ركب يبأ ْنَع ؛ ٍمزاَح يبأ نب سي َْع

 اذ لص نم مُكَرصَيآل مكس مُكبلَع وُ يذلا هيأ ايلا هذه نور

 ملك َملاَظلا وَ ادإَس الا َنإ : وثيق هللا لوُسَر تمس ينو مكيَدتها
500000 

 ١[ :عجارإ . هباّقعب هللا مهمعي نأ كش ْيَدَي ىلع اوُدْحأَي



 ” لكعو "يخيل دكر ام اي لاق ءْديِيانندَح - ىف

 ٍرْكَب يبأ نع ؛ بنَ ٌةرُم [ْنَع دقو انئدَح : لاق «ٌماَّسَم انئِدَح : َلاَق]
 لس يكس عه رن ه سا

 [1؟ :عجار] ةكلمْلام مويس ةَنَجْلا لخدي آل : لاق اق( يلا نَع «قيدصلا

 دقرُق نع « ىو هقدر وراضي اد - ضي

 :لاق 8 يتلا نَع «طقيدصلا ركب يبأ ْنَع ؛ بطلا هرم «يخبسلا

 ْنَم لوو ءةَكَلمْلاٌئيَسآَلو باَّنمآلَو ”ليخُب الوب َح َةَّنجْلا حدي

 هه

 [1+ :عجار] . مدس ماطأَو هللا اطأ نإ ةلوُنمَمْلا نجا لْخَدَي

 يبأ نع «ةيورَع يبأ نب ديعَّس اَنَْدَح : لاق «َحْوَر اَنكَدَح - انذزإ

 ٍرْكَيايآَنأ ءثْيَرح يورغن ءٍعْيبَس نب ةريشملا نع ؛ حالا

 :لاقو « يشب ردتعاك «سنلا ىلإ رخل هَل صمام قاقأ ٠ هفظقيدصلا

 ماد
 نم حركي لَجدلدأ 8 هللا لوُسَر اَنكدَح : : لاق مت «٠ ريال اندر ام

 8# ليوا رد عع م دوو امدع ا
 ناَجَمْلا مههوجو َنأَك ماوقأ هعبتي ناسارخ :اهَل لاقي ء قرنا ضاأ

 [1؟ :عجار] .هَق ٌةكرطُمْلا

 0 يل ل ريدم

 َباَحْمأ كرنك ناكر صح + لأن ماج راني تعمس

 رك يبأ ْنَع «يلجببلا طَسْوأ تغمس : لاق: :ةرَم اكو « هللا لوسسر
 7-00 مم اوما م

 3 :َلاَقَق «فلختسا َنيح : هرم لاَكو «سأدلابطْخَيةعمَس : لاق قيدصلا

 لآسأ : :لاَقك ,«عركيوبأ ىَكيو ءاذَه يِماَقم لوألا َماَح ماك هللا لوُسَر
 فَلا نم اريح نيش نيقبل هَ اوطْميمل سانا «ةيفاَحْاَو وفعلا هَلا

 اًمُهَو ,روُجُتلا عَمهنإَكَب دك مكي ,ةّجبْلا يفد قصاب ْمُكيلََو

 اوُنوُكو اورباَدَت الو ءاودَساَحَت َالَو ءاوضَغاََت الو ءاوُعّطاَقَت الو ءراّثلا يف

 [5 :عجار] لجو رح هللامُكَرمأ امك اناَوخإ

 م ان نوري هّللادْبَع ّْنَع رز ْنَع ءٍمصاَعْنَع

 ىلع اريك لزنأ امك اّضح نار اَرمأهرسس نم :لاق «اق هلا لوس
 [؟300 :رظنا] . دّبَع مأ نبا ةءاَرق

 دبع نب ديزيو هربوا الح منك نب ىَحَيادَح :لاق

 «باّطَحلا نْيَرّمُ نع «ةَمَقلَع ْنَع «ميهاَربإ نَع «شَمَْألا نَع يزعل

 سدس .اطق :لف قرا يام

 ل وت يولع ا 1 0 سو

 أسم : لاق َناَمْدع نأ ملط نجيح :توغزحلا يب

 مساع
 لاق ؟انسْن يف ااطيشلا يقلب امم ايجي ادم : 8 هلا لوُسَر تس نوُكأ

 ُترَمأ اًماوُنوَُت نأ «كللك نم مكين َلاَقَق ٠ كلذ نع هتَسْدَ :ركيوبأ

 [؟. :عجارإ . هلي ملف هوي نأ يسَع

 اًبآنأ نّسَحْلا نع «َسْنوُيْنَع ؛ ميهارنإ نب ليعامسإ اندَح - -8

 َساّنلا نإ “سانا هيأ اي: : هللا لوُسَر لاق :َلاَقق مالا بط يطرب

 مل هع موش مرو عش
 :كَجَررَع هللا احلم ,ةقتساو نيقيل نم اريَح يشل يف اوشا

 [0 :عجار]

 :لاق «َقاَحْسِإ نْبا نَع «يبأ انْثدَح «ميهاَربإ نب بوعي ان اًنْئدَح - "9

 ٍساِّبَع ِنْبا نع « سابع نبا ىّوَم ةمرْطع نع «هلا دبع نب نْيُح يدَحَو 1
 َوُبأ َناَكوَم و هيَ هَّذلا ىّلَص هللا لوس اورفْحينأ اور مل : لاق

 ٍلْهَس :ُدْيَز َةَحْلَط وُبأ َناَكو «ةكم لطأ رفح حرلطي حارتجلا نبيع

 000 5 سم ا ةسس سم سم سل
 ناَمهدَحأل لاَ ؛ ِنيلْجَرْساِبعْل اَعَدَ «دَحْلْيناكفةئيدَمْلا لهل فحَي

 ٌنْخَمَصَللا َم ءةَحلط يبأ ىلإْبَمْنا :رَّخآالَو دس يبأ ىلإ' ْبَمْذا

 لور دَحْلف هب اج ةَحْلَط ابآ هيل يبآ ب حاّص دوك : لاق. كلوُسُرل

 [؟760ا/ مقرب يتاب] . ف ذل

 2 لاق 0 ةيم يبأ

 هلع ؛ «يلَعَو «لايلب يملا ةاكوَدْمَيِرصَمْلاةلَص نم « 4 قيدّصلا

 ٌةَكَمَيحاَك لملعب وتب ىلإ يشم «مقلتلا

 يلتباهيش سيل "يبل بش يابو
 .الحنعت ا :لاق

 معسل 24 00
 هَل ةدذع فراَفءاجم هور دلع قاعات كلت عام

 ةعبارلا َتْفَرَتْعا نكن : :هل تلقك هر تلا فَرتساَفُهءاَب م درك مشمس م رق
 ده عامل ل 00

 الملام اوُاَقَك هن لآَس مث «هَسبحك ةعبارلا قّرتعاَك : لاق ؛«َكَمَجَر

 .همجربرمأف : لاق ًاريخ

 :لاق# مشن ذل نش نابع نبيل اندَح د

 ا :لاق ٠ لسة يركب ل قفا از رش

 مهلك امو ءراَصْنآلا هبال َمَحهئدَحْيَوعو لاق مهيب نم لق مَع

 ْمُهاَيِإ يتماَمِإ نم هب مُهَرْكُد امو «َراصْألا باطلا نيم هب ملك امو هي

 نات قوختو مهتم اهب «كلذل ينوُميابَ « هضم يف هللا لوُسَر رم

 .ةدر اهم وكت هن نوُكت

 يشحو ينكح «ٍملُْسُم نب ديلولا انئدَح ء شايع نب يلع اند - 41

 دلال دفع هرب يآ نأ « بْرَح نب يشَحَو هج نع ؛هيبأ ع ؛ بْرَح
 الوفي , هللا لوُسَر تمس نإ: لاَكَو «ةّدرلا لهآ لاتق ىَلَ ديلولا نب

 هس هللا فويس نم فْيَسَو «دييولا نب دلاَح ةريشتلا وُحآو هللادَب من ع معن

 .نيقفاتمْاَو راَذْكلا ىلع لجو 0



 :لثا بضم ركب لك سباق هلل لو قو ذنب يلا

 مك ءرارم تلكم هنتَحك « لآل ماَعأ هلال: َلاَقَ

 مقش
 دْمَب نيقي لثمدَحآَتْويْملُهَّنإَ ةاَقاَتمْلا هللا اوس رمال اَهيأ اي : لاق

 نا ل مع «رْثُك دعب ةبير نم دش آلَ «قاقاعم

000 
 اًمُهَو و ءروُجُنلا ىلإ يِدْهيهَنإك بدك مُهاََم ءةّنجلا يف اّمُهَو

 [ه :عجار] رتل

 انكدَح «فوُقكملا يناَغاصلا «دعَس وب رسم نْيدَمَحُم اَنئدَح - :6

 مس هل را هارت لل

 هن صح رصَح امل طر ابآذإ : :تلاَق ؛ ًّ ةَضئاَع ْنَع ءهيبأ ْنَع «ةورع نب ماشه

 آل ينل نمت : لاق «نيئالامْوي : اق اذه موي يأ لاق «ٌةاَكَوْلا

 مل 00300
 . 8 هللا لوُسر نم اهبرْفأ يلإ يلايقلاو ميلا بح ءَدَّكلا يب اور

 يبأْنَع كرم نب ورمع اًندَح «ناّيفس نع «عيكو اًنئدَح - تك

 ماق : لاَقَق : ٍماَمي ف هّللا لوُسَر او َدْمَب ركوب ْماَق : لاق ةدّيَع

 طْنُي مكه هَل هللا اوُلَس : :لاَقَك لوألا ما اع يماقَم 8 هللا لوسَر

 ,ةّنجْلا يف امك لاو قدصلاب ْمُكيلَحو ؛ةّيفاَعلا سم لَصْأ ايش دبع
 سنس ه ع

 [6 :عجار] ,([55 :رظنا] . راَلا يفاَمهّنإَ َروَجُفْلاَو بذَكْلاو مكاو

 ننام ْنَع ؛ةيدش انكدَح يدهم محلب ائدَح - ال

 ع تدَحُي هدأ ين نم «ةير نبيع (9/ ]تمس :لاق « ةريغمْا

00 20 
 نم تمم اذإْتنُك يلع لاق لاق ارك يني نم امس نبا وأ ءامسأ

 ٍركيولا يحي هم ينعقنينأ ءاَض اَمبهَللا ينقل هدفت نيش هللا لور

 مثال بنيِملْس ْنماَم : 28 هّللا لوم اوُسَر لاق لاق ركب وبأ قدَصَو

 2 ههكَرفخ الإ بكذلا كلذل ىلع هللا فغسيمُ ٠ نيتك يلصْق اضع

 هللا دجْيَهَللا رفَْتْسي مك َسْفَ ملظي نأ ءوس ْلَمْنُيْنَمَرو نبال ننام
10 

 3 :عجار] . «مهشلا اوُملظ أ ةّحاق اوّلعَف اذ | َنيِلاَو) اميحرأ اروُشَغ
 ميسور ع 6 يهدادرق مرهم

 نم َناَمْثَع تعمس : لاق ةبعش انيدح 2« رهعج نب دمحم اًنيدَح - 7

 سا ريم

 نْياَم ىَدْخِإ ارك ةبعش لاق : :لاقثلاأإ «يفّقتلا ليقع يبأ لآ

 [؟ :عجار] «ةحا وُ َنيِْلا و9هبز م وم لَمْحي نمل : نِيتيآلا

 يا ةس عمر سس ربمزق
 ّةَداَتَك تعمس : لاق «ناّيح نْب ميلس اَنئدَح ءدّسأ بري انئدَح - 5:

 ءاَبطَحِرْكَباَآَدإ: لاق َرَمْع نأ ؛ نَمْحّيلا دْبَع نْب دْيَمُح ْنَع 2 ثدحي

 سنام ملال ١ َلاَقَف ٠ وأ مَع اً ماك 8 هللا َلوُسَردإ : لاق سهم عيرعل نع
 هول يسقوا د

 نإ !ال نجل ينير قلل آلآ نيقيلا دعب ةقاعملا نم لَضْفآ يش

 .راّثلا يف َروجُفْلاَو بذكْلا

 يهدر مع هس
 اَيآتْعِمَس :لاق :ُةَبَعُش اَنْكدَح رّفْعَج نب دمحم اًنيدَح-

 0000 ريس سس ©
 ىلإ ةْكَم نم 8 هلال وُ لب امل : لاق شمس لوفي قاَحْسِ

 0-02 مس صا سو
 :قيئلصلا ركبوبأ : لاق ءِنَغ يعارب اوم 48 هللا وسر شع ةئيدَمْلا

 (ةرىا) قيل اركي لاكش نيا مالنا

 بوقف بيا نبل مب ف هللا لوس هيف حف احدق ذا
00 

 [” :عجار] .[تيضَر ىَتَح

 :لاق ءءاطغْنب ىَلَي يتريخأ كب اند َيانكدَح ١-
 اَي :ركيوُبأ لاق : لوُقي ةريره ابأ تعمس : :لوُقيٍمصاَع نب وَرَمَعتْعمَس

 يهدف هوم كك
 َُْخا ادَِو ءاتْيَسْمأاذِإَو «تحبصأ اًذِإ | هلوقأ ًائيش يسْلَع ؛ هللا لوس

 ةيع رعد

 بلا ملاَع ءٍضْرآلاَو تاَومّسلاَرطاَنمُصّللا لق: لاق «يعّجْنَم

 ءض :رآلاَو تاوّمّسلا ٌرطاَق ةَداهشلاَ و بيلا ملاَع مهلا لاق وأ. ةَداَهشلاَز 7
00000 0 

 « يستر ش نم كب وعأ «تنأإهَلإال انآ ةهشأ ٠ كيمو ءيطلك بر

 [/41 :ةريره يبأ دنسم يف يتايسو 78,07 :رظنا] . هكرشو ناطيشلا شو

 تعمس : لاق «ءاَطَغ نب ىلعَي نع فبعش اًنيدح نافع اًنئَلَح - 07

 ايفل :عجار] . انعم َرَكْذَك ا

 :لاق َليِعاَمْسِإ ْنَع «ةبعش اَنكَدَح ءِرَمْعَج نب دَمَحَم م انثدَح - 07“

 :َلاَقَق بَطَح هنأ 0

 اًهْعّصَو اَمِرْيَغ ىَلَع اًهَئوُعَصَتو «َهَيآلا هذه َنوُؤَرْفَت مكن «ساّتلا اهيا

 انإ لص ْنَمْمُكُرضَيال مُكَسشلا مك اومن يذلا اهي ايدل

 مسير َكْمْلا اوأر ادإَساّنلا نإ : لوُقَي 8 هللا لوُسَرتْعمَس «تيدتها

 ١[ :عجار] . هباقعب هللا مهيأ كشوُيموركُي مل

 : لاق «يربثعلا ةيوت نع قبعش اًنيلَح «

 ”لُجرظَلْغأ :لاق «'يملسآلا هرب يبأ نع : لوُقَي يضاَقْلا روس اَآ “تغمس
 يم لا عع ل

 :َلاَو هَرهناَف ؟هقنَع برأ آلآ : : ةرريوبأ َلاَقَف : لاق « قيئلصلا ركب يبآل

 . 8 هللا لوُسَر دي دحَأل يهاَم

 م + نب دمحم اًنيدَح - 6

 هير مريام
 نبا نع « ليقع ينئدَح ثيل انكَدَح حس نب جاجَح ائدَح - 8

 أ ةمرَبْحأ هنأ ؛ 18 يلا جْوَر ةَضئاَع نع «ريبزلا نب ةورع َنَع «باهش

 اًهئاريم هلت قط قيدصلا ركب يبأ ىلإ تكسر 4 هللا لوُسُر َتْنب ةمطاَ 8 0100-7-7

 ِسْمُخ نم يقَباَمَو ءدلَدَقَو ةماعلا ه6 امم ف هللا لومسَرَنم

 0 راس ا ماما

 ,ةقدص انكرت ام «ثَروُن آل : لاق « 8 هللا كوسم :ركبوب لاق ريح

 ةَكَدَص نم ًاكيَشْري ْريَغأ ال هّللاو يّنإَو ؛ لاَمْلاَدَه يف دَّسَحُم م لآ لُكْأَياَمَنِ

 ل8 هلا لوُسَر دْهَع يف اَهيلَع تناك ينل اًهلاَح: ْأنَغ 88 هّللا لوُسر

 ةّطاق ىلإ عقدين ركبوا ىتك ف هلل وسر هب لمَع امي هيف لَمْ

 يذْناَو :ركبوبأ لاكو «كلل يف كَ يبأ ىلَةمطاَفتدَجَوك اعيش اهنم

 « ييآرق نم لصأ انآ يل آس /1) 8 هللا لوُسَرةرَقل دي يسن

 صا اهيفلامل يفق لازنأل هده م مك ينير يذل

00000 
 يبأس ب ناَمْثَع اَنيدَح :ةنارغ وبا نكح لاك نا

 ”تعمَس :لاق «ئيراَرَلا مَكَحْلا ني ءاَمْسأ نع ّ ةعيبر نب يلَع ْنَع «ةَعْر

 يتتدتانيدح اف هللا لوُسَر نم تمس إتك : لاق ًايلع ًءاَشاَمِي هبُهّللا ىنم

 ياويم 75
 هتك يلفلَح اذِإَ «ةفلحتل نعي ينكح انو «هْنم يقيل



 لوم سلم ع لع ل لا ل

 دبع نمام : قف هللا لوُسر لاق : لاق .ركداوقو كول ني

 هلا فتي ن تعكر أعي مك ءروُم

 :عجار] «ئيشلا رلط ل ةنحا اوُلعَف اَذِإ | نيدو كلما َرْمع لإ
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 , سب اَضوتَ بلك بنلي نمؤُم

 «باّهشْنْبا انئدَح ءدْغّس نب ميار انئدَح « لماك وبأ اًئدَح - هاب

 َلَتْم ٠ «هتطركي وب يلإ لسرأ : لاق تبان ب دير نَع «قاّبسلا نب دبع ْنَع دم
 مق

 اللئام بَ مالُغَتْلآ «تبائَنّبديَاَي :ركيوبأ لاَثك «ةّماَميْلا لهأ

 ساس هامور ظريمد 2
 .هنسجا نارا عب و ا هللا لوُسرل يحول بشت تكد «َكمهت

 [0 :رظنأ]
 ميسو عه سا #»# م6 7 مو 5 م ع هس 5

 ةورع ْنَع ؛يرطزلا نع َرَمْعَم انئدَح «قاّررلا دبع انيدَح - 8

 هللا لوُسر نم مهام نامي كباس الا ةَمطااذأ : ٌةَشئاَع نَع
 ةرعمسا يا همم مع

 َوُبآ اَمُهَل لاق ريح نمهَمهسَو «لدق م هصْرأ نابلطَي ذكيح اَمُهَو 2

 ماما هل عع
 اَمّنِإَو ٌةَكَدَض اَنْكَرَتاَمسَروُتَأل : لوي هللا َلوُسَرتعمس ين :ركب

 هلال وسر تيار نأ أل هللاو ينو «لاَما اذه يف اف َّسَحسلا لك

 [4 :عجار] . هيصَتَص ذل هيف هعتصي لف

00 
 هلل لورق ا لاك هلا ميلا: ركب يبأل لق ١ لاق ٠ كي

 [34 :رظنا] . . هب ضارانآو ذك
0 

 يميوش م معاه
 «وِرْمَع نب دَمَحُم نع ؛ ةَمَلَس نب داَمَح اًنئلَح «َناَفَع اًنكدَح - 5

 يدكو : لاق ؟"تم اذإ كريم :رككب يبأل ْتْلاَق ةَمطاَ نأ ؛ ةَمَلَس يبأ نَع

 :لوُشي ءاقف يلا حمس : :لاق 5188 يلا ثان مك : :تَلاَك . يله

 ىَلَع قفنأو .لوث هلللوسن الك نسالوأ يكلم تل يا

 هلع رب هيا ريا
 اخ هدي ربو ٠ع يتاح ادع قنح - 5

 يضخ »7

 يبأ ْنَح مُهكدَحهَنأ ريما نب فرم نب هلل دبع ع «لآله ِنْب دّيَمَح

 ىَلَعبضَتُم ؛هلَمَح يف قيدنصلا ركب يبأ دنع نك :لاق هنأ « «يملسألا زب
 ل لو اي 2 م

 1 اي تلك كلذ راحل ءادج هيلع هُيضَخ ٌدَمْشاَف ٠ هلال

 ساس سم سام لع ه2 ع
 ْثيِدَحْلا الذ فّرص لترك مق ؟ةلع برأ هللا لور سر ةَعيلَخ

 ركوب كلذ دب يلإَل سر انكر املك. ول ملي ىلع
 لم تلق يذئا"تيسلو : لاق ؟َتْلُقاَم برب اَيَل اي : 0

 ٌنيح َتْيآَرأ :لاق «هّنلاو آل :”تَلُق :لاق ؟َتْلُق اَمرُكَذَت مآ : لاق : هين

 اَمأ ؟هّللا لوُسَرةَنبلَح ايه برضأ : َتلقك لجرلا ىلَتْبضَع يتبل

 يسكرمأ نإ نآلاَو ؛هّللاَو مَن :ُتلُق :لاق ؟كاذ ًالعاق تنكَوأ ؟كائرُكدَ

 دّمَحُمدَّنَيدَحآلَماَمهللاو «كلتنإ كليو كَحْيَو : لاق ٠ ”تْلَعَف

 [ه؛ :مجارإ .

 دا (1١/ا) ب قيئصلا ركب يدم ١ نيدشارلا ءاقلخلا ددنسم

 نبا اَنْئدَح :لاق « لس رْبامَح انك : لاق نافع انْدَح -

 هّللا لوُسَر لاق : لاق ««قيدصلا ركب انآ نإ : لاق ؛ هيبأ ْنَع « قيتُع يبأ

 [7 :عجارإ . 1 .بترلل ارم مهل ةَرهطَم هلاوسلا : 2

 :لاق ءءاطع نب ىَلَْيْنَع كاد لاق ءُناّمَع اًنئدَح - 1“

 لاق : لوُقَي ةَريَرهاَبَأ تحمس : لاق « هللا دبع نب مصاَع نب وَرْمَع تغمس

 :لاق تيس اذإو تحسم اذإ هدوم اتيَش يل ل هللا لور ا :ركبوبأ

 بر لذ ضرالاو تاومسلارطا 0

 « سا ساق وبلاد كرش اطيل رش ل

 0١[ :عجار] . لانو

0 

 مرش هاش كم ةايدمش 000
 لب : :ركي يبأل لق يبأ نب ٌةَميلَخ لاق هلا ةَمَِخ ا 3 :لاق ءةَكْيلَم ىبأ نْب هللا
 تكس دع

 [64 :عجار] . هب ىّضرَأ انآَو ءاقلف دمحم

 نبا نع «٠ ٍلّمومْلا نب د ِهّللا دبع اًنكدَح قواد نب ىسوم اًنئدَح - 56
 لاق ؛هفطقيدصلا ركب يبأ دين م ماطخلا طقس امّيراك : لاق .ةكْيِلم يبأ

 ؟َكُنواُ انئرمأ آلقأ : :ُدَل اوُلاَقك : : لاق ا اي كن عزب ع

 .ايس سائلا لانسأ آل انآ ينم ف هلا لور (يبحاادإ :ل

 يبأ نَع هرم نب ورمَع ْنَع ٠ ًنايفس اًبربحأ « قاررلا دبع انئدَح - 5ك

 ماعب ؛ 2 هّللا لوُسَر ةاَكَوَدْنَي ءرخبوُبأ ماك لاق ركب يبأ ْنَع « ةديبع

 ايش طنب مل متكَنباَذإ : َلاَقَ لوألا ماَح م هللا لوَُر اي ماك َلاَقَق

 يفاَمُمإكٌربلاو قدصلاب مُكيلَعَو ٌيفاَْلا هللا اوُناَساَ «ةيفاَمْلا نم لصف
 هيما عاعو ل

 [5 :عجار]. راَثلا يف امن روجُمْلاَو بذكْلاَو مُكاَيَ نجلا

 مو مرمر
 نع ٠ «نيَسَح نب نايفس اًنربخأ : لاق ديب دمحم انئدَح - 5

 ةريره يبأ نع ءدوُْسَم نب ةببع ِنْب هللا دبع نب هلا دبع ْنَع يرهزلا
 لإ ةَلإ آل : اوُنوُقي ىَّتَح َساّنلا لاق آت رمأ : لاق ٠ كف يلا نَع هذ

 مُهباَّسحَو ءاَهْتحبألإ ْمهلاَوْآَو «مُهءاَمد ينم اوُمّصَع اَهوُاَ ادق ؛ هللا

 دقو ؛ْمُهَلئاَقث :رخكب يبأل ُرَمَع لاق هدرا تناك املك : لاق هّللا ىَلَع
4 

 هريس هعمل هع
 ول هَّللاَو : هفطركب وبأ َلاَقَك : :لاق ؟اَدَكَو اَذَكلوُتَي ف هلل لور تغمس عم

 وك لم معا لعل رس رمى ع6 0

 ُكَعَم اَََئاَقك : :لاق. امه فرق نَم نلئاقألو ءةاَكرلاو ةآلّصلا نير

 ممم ,704 1117 :رظنا] . ًادّشر كلذ اًنيَرَ

 ركب يبأ ْنَع ؛ «ليعامْسإ انرَبَحأ : :لاق «ِرْيَمُن نب هللا دبع انئدَح - 584

 حالّصلا فيك هللا لوُسَراَي ١ لاق ركب نأتربْخأ : لاق ءرْيَمَر يبأ نبا

 وحي ب ًاءوس لمعي نَم باّتكلا لأ ينام الو مُكياَماب نيل ديلا هذه دعب

 اًيأاًَيَكَنُهّنلاَرَفَغ : .9 للدور لقا ؟بانج انس وس لت

 ؟اوأآلا كبيصُت تنسلا نزحت د تسل ؟ٍبّصُنت ”رضرمُت تسأل ؛ رك
 ل ملا

 لا ١ تك :رظنا] ٠ هبنوّرجُن اَمَوهَف : لاق « ىلْي : لاق



 ميه
  نيدشارلا ءاَقَلْخْلا ددسم

 عاموز
 يبأ :ركت بأ «دلاخ يباح ل لاق «نايْفس اًنئدَح - 9

 ؟ةّيآل هذه دَمَبحالَصلا فيك هللا لوُسس راي : ركب وبأ لاق « هّنظأ ءرْيهُز
 ل سو سس سو مسا

 نمل ؟زطق نشل طق شل بلا كح بلف :لاق

 [ة4 :عجارإ . َكاَب كاد : لاق ٠ 6 لاق ؟ تْسَلآ ؟ءاَوأّلا

 و سه سو هدو ع 3 5 7 7

 ا يكبر لقا لاق

 [4 :عجار] . ٌثيِدَحْلا ا وس

 نت باكل ذل نأ ا لاق ءىَفّقَلا
 2007 مو عض

 دلي ىزجتلالإ ١ هللا َلوُسَر اي: :ركيوبأ لاق : لاق وهب َرْجُي اءوس

 تنسلا ؟بصنك تنده يَا كمَخْرَي : ف هلل وراق ؟ةلنَت
 [14 :عجار] ٠ ” زانق أل تيسث تنل از

 لسير سس را يدوم يو هرعا كس
 اذه تَخأ : :لاق «٠ مسباح ان لاك الح 1/7

 ومما
 هسا ىلع هل ةوثس ضف يلا تملا از أ ١ ل

 ىلع امل تلم م اهلي ْنَمَ 0
 4 ملف جس

 نيرشعو ٍسْمَح انو اَميف ؛ « طي آل كل قوق لس نمو اهيل هه مهجر
 يقر يرشح اسخن ذي :4ثدوك طخ ل يق ولان

 ادق هوك نوبل ناك ضاخسةمبا نكت ملأإك ءةينآلئو سَ ىلإ ٍضاَحم

 انك نمير (11/1)سسْنَخ + ىلإ نوُبَهب هيف َنيآلكو هس الب

 ىَدحإْتَفَلب اف «نيّمس ىلإ لْحَفْلاةقورط ّفح اًهيف نيعيرأو هس تل .
 هدد هه للي ع ع

 اب ايف «َنيعْبسَو نس تلاد «َنيعبَسَو سمح ىَلإةَعدَج هيف نيس

 ىلإ لحما انقو طناف افق نيعستو ىَدحإ تقلا «َنيعْست ىلإ نوبل

 « نوبل هن نيعيرألُك يفق ةئامو نيرشع ىلع تدار امو نيرشع

 ْنَمق تاكدّصلا ضئارق يف لبإلا انس َن يَ اذإةّح نسخ لك يقو
 يم اصر سكوب ماهم اس علو هال ةامس ة يعم قلو م درع
 «هنملب انك ةفح هدئعَوهعذج هدنع تسيل ةعاجلا قد هلع تقلب

 هدْنعتَقلَبْن مو امهر نير شع وأهل اكرَسْسا نإ ناش اهم عْجَيو
 درع معو هقد و. عامر هو م

 قدصملا هيطعيو ؛هنم لبقت اهنإف ةع هَعَدَج الإهَدْلع تَسِئلَو ةّقحلاُةَكَدَص 0

 دنع تَسبكو ةّثحلاةّكَدَص هَل تَقَلَبْنَمَو «ِنيئاَش وأ امهر نيرشع

 نّيئاَش اَهَعَملَمْجَي و «هنم لق ان نوبل تنب دنع
 سل مم طيس عل يوع# هس

 َّإكةّمح لإ دلع تسل نوبة ةَكدَص هد تلبس مهد نيِرشع

 وس ول يوزع هر #ب س رو هوي وماؤامو
 هدنع تْعَلِب نمو ؛ِنْيئاَشْوأ امَهْرد َنيِرشع قدما هيطْنُيَ ( هنم لبقت

 وم مامر عك يم مص علم صاعولو هان هم رعد
 ءهنم لبقت اَهَنإف ضاَخَم هئبا هدنعو نوبل هدذع تسيل نوبل ب ًقَدَص

 هُدكَدَص تنك 7 امهْرد نيش وأهلا 6 انإ 0 نيئاَش اًهَعَم لمي

 «ةيَشس سيكو هذم لم رك نوبل نب كي هَدنَع كو ٍضاخَم تن

 يف اير ءاَسي نأ لإ ميش ايف سيل لبإلا نم مير لإ هدنع كيمو

 ْنِإَ «ةّنامو ٌنيرشع ىلإ اش اهيِفق نعي تناك اذ اهتسئاّس يف مَا ةئدّص ةقدص

 ثآلك ىلإ هايشأ ثآل اهيفق ةدحأَو تدار اذ « نيتقام ىلإ نائاش اهيفك تا
 مص

 ليس ل هرم
 وأ 1ك اًترَسْييسا نإ

 ميملإ
 دا ب _ ع3 5 ِِ

 2019و مرح ةقدلملا يفد و هاش قمع يفق اذ «ةّئام

 نيرا « قرقتم ني عمي ب لَو .قدصما ايل

 هل لمصر لس دا
 امهنيب ناَمَجاَرتي اَمِهنإَف نيطيلَخ نم َناَك اَمَو «ةّمَدصلا ٌةيْئَخ

 اًهيف سيلك ةَدحاَوَةاََنيعبرأ نم ةصقان لجرلاةمث ةَمئاس تناك ذو ةيوسلاب

 ينل سلكي ا اتي الإ يش
 ار

 37 مادح ,تكللال ل150 1 0*

 هلو ربا. رار رعش ية
 جيرج نبا دَحَأ : َنوُلوُفَي ةَكَم لهأ : لاق «قاررلا دبع اَنندَح - فر

 يبأ نم يلا اهَنَحآَو ريل نبل نم طع اَهَدَحآَو «ءاطع نم ةالّصلا

 نْبا نمٌةآلَص َنَسْحآادَحآتْياَراَم ف يلا نم كيوي اَهَنَحآَ ركب
 و
 . جيرج

 ْنَع «'يرْطْلا نع رَمْمَم اربح : لاق ؛قاّررلا دبع انندَح - -ا0/

 سيخ َرَمع تدب هَصْفَح اتَصْيَب : :لاق رم ْنَع ءَرمْع نب نَع «ملاَس

 ف يبا باَحْصأ م ناَكو : لاق « قارزرلا دبع كلش « قدح ةقادَح نب
 ري م كلر همام هد اسمل موا ساععلر 0000

 تطرف نان َنْب نمنع تقلق : لاق ةّئيدَمْلاب يوك اريد هش سم

 كلك يفرظْنأَس : لاق ةّصْنَح كّسَكْناد نس شن التف صح هلع

 :ُرَمَع لاق ءاذَه يِمْوُي جَوَرئآ نأ هيرأ ام َلاَقَك ؛ /ينتقلك ٠ يلا

 يَلإ عجْري مل ىَمّع هنا ةَصْقَح َح كتَحَكُلَأ تشن تلق ركب هت يقلق

 لوّسسَريلإ اًهَبطَحَف يلابلت دبل «ناَمْثْع ىَلَع م هب لع َدَجْوأتْنُكن انش

 َنيحيَلَعَتْدَجَو كلم :لاَفكركيوُبأ ينتقل داي اَهيَسَكُناَك ,8 هللا
 مدن لاق «ْمَعَن :تلُق :لاق ءائيش كلْيِإ عجرأ ملف ةصْفَح يلع تْلطَرَع
 هّللاَل . انت الإ هاعج انلجلا نم

 ءاهتحكتل اًهَكرَبوكو ف هللا لوُسْررس يشفأل كامو ءاَهرُك 03 امن

 [0148 مل 4٠08 :رظناز

 م8 ةمدعس يوارلا م
 اَبأ ملسم نب ةريغملا تعمس : لاق ءَناَمْيلس نب قاَحْسِإ انْئدَح - 7

 :لاق «قيدصلارْكي يب نع ؛ بيلا هرم ْنَع ٠ «يخببسلا قرف َنَع « ةملس

 وعل يعدو او
 َلوُسِر يلج َلاَقَك ؛ ةكلملا يس نجا لُخَْيَل 88 هلا لور لاق

 «ىَلَب :لاق ؟ًاماَنيأو نيك َنيكوُلمَم مّمألا رك 5 ملا هذه نأئربخأ َسِيآ هللا
 اه يهل لا

 يفاَنعُفنَي اَمَق : اوُلاَق وكان امم مهومعطأو « مكدالأ مارك مُهوُمرْكاَ

 يف هيلع لتاَقثُهْطِ رت حلا سَرَف : :لاق ؟هّلاَلوُسَر اَيايدلا

 ىََلَص اَذِإَف لووك ىلا «كيفكيهوُلْمَمَو ءهللا (1/1)ليبَس

 ل ةضأ

 م ولو علو 0007
 28 َلاَقَق « ينك رم :ركير لك دعا نانا لئأ لت

 نأ ىصخأ انآو ءنيملسلا نم نارا نق نم مايل لأَبمحتسادق لقا

 نأ ىَرأ ينِإَو «ىعوي لك نأ بصي نطاوملا يف ال لقلت
 هللا وُسَرهلَمَْي مي مل ائيَش لمت َهْفَأ فيك :َرَمَع َرَمُعلتلقَق «نارقلا عنج 7 برم



 ةليفلا بالعمل نمسا َنيِدشارلا , ءاقلخلا ُددُْم ا لا ح ميءا,

 كلب هللا حّرش لح لل يف يصار ليف« َُس هللاَوَرُم لانك ؟2

 للا هَدْنعُرَمْعَو : ديو لاق ؛رَمع ىأر يذلا هيف تيار ءيِردَص

 يَا بتكت تلك دقو كلمه آل قاع أب باش نإ «ركيوُيأ لامك ؛ لكتب

 لالا نم بج لقت يول لهون ُدْيَر لاق ُهَّمَمَجاَف ٠ ا هللا لوُسرل
 اثم نولعفت فيك :تلقك ءنارقلا مج مْ نم هب يترمأ امم يلع للاب عام
 [07 :عجار] . 8 هلال وسر هلَعْفيم

 ْنَع «ٍشَمْعألا نع «ةَناوَع وب انندَح ءدامَح نب ىبحَيانْئدَح - 00
 3 :لاق سابع نبا نَع ؛ مالا تشع لما

 اَيطأ يف لَا مُصاَخ ءركيوُيأ فلُْتساَو ا هلال وس َضِب

 ملك 8 هللا ل وُسَرهَكرت يشن :رخبوبأ افك ٠ كلوا
 ل عل

 ملءيش :لاَقَك ؛ هْيلِإ امَصَْخاٌرَسع فلْخَتْسا املك رح الق هكر

 اًمّصَتْخا هُدامْدِع فلْخُبْسا اَّمَلَق : لاق «هكرحأ تسلق ركبوبأ ُهْكرَحَ
 معسل ذأ

 نأ ت يشَخَف : : سابع نبا لاق هس سكت ُداَمْلُع تكس لاق « هَ
 ومع 2001 -

 ًالإكبلع سس ءتَبآ ايت « سابعا يت َنَْي يدي يرض هَ

 .هل هَمَلَسَف :لاق يلع همس وع م لام كس

 نوما ع ةناوع وبأن : لاق دام حينَ - 98

 0 لاق

 : يخأ نبا لو ءلوُقَتاماتْملَحْدق «سابع ايد :ٌرمع َلاَقق . امهتاوصأ

 ٌرطش اهلو , ينحت وُ يلع يلو مَ اَمتْملَع دقو «لاَمْلاٌرطش يلو
 ريب ام مصاف

 عمنصي ل ٌناَك فنك اَنْياَر َدَثَك 4 هللا لوُسَر يدي يفداك ماده لاَمْلا

 3 نم ُهُنيِلَو مّ يم امل

 هتيلو مث 4 هلا لوُسَر لمعي هيف لَم «هدْنينم ركب وب هيلو ( هيف

 كفل لوسي بما لاه ركب يبأ دب

 هلأ ”قداصل هنأ ف لَحَو ركيوبأ ينك دج : لاف مل رك يبأ لمحو ال
 نمسا ءاَرقُف يفهم منَ تروم ليلا :لوُي ا يبا عمس

 :لاق ف ينلنأ :ةقداصل نإ هللاب فَلَحَو ءركيوُبأ يكدَح و نيكاّسَمْلاَو
 هالوعول هدو مم

 ,هللا لوُسَريَدَي يف ناك مادو هنأ ضع همي ىَلَح تومي أل لاذ

 لس المعتل ااَمْدَتلامكيطْأ اَمشش نإ «هيف ْمكصَيناك فيك انكر دقق ف

 مك ءاَولَخَف :لاق ٠ انْ ىَّنَح ركب يبأ ٍلَمَعَو ؛ة هّللا لوُسَر
 .هل هيأسفلاتبط ادق « ينكح ىلا :سابعْلا َلاَقَق ءاَءاَج

 مارب هرب كاسر" سل كس را هس
 «وريمع نب دمحم دمحم اًبريخأ : لاق ء ءاطَع نب باعوا دبع اَنئدَح - 3/4

 اَيعَرَمْعَو ركام تع امطاأل لش يع ١ ٌةَمْلَس يبأ نع

 :لوشي 8 هللا لوُسَر انعمَس نإ ل اك ءف هللا لور نم اهئاريم بلت

 ٠١[ :عجار] رو آل ين

 نبا يني «ىَسع انتَ: لاق «مسالا مشا اَدَح /ْ

 مم مة و2 مس
 ءرهشب + 0014/1 ل هلو قل حا قيما

 اص

 يف الصهر يهم ٌةَالَّصلا نأ : :ِساّنلا يف ّيِدوُنَ «ةّصقَرَكَذَ

 ريما دعصك ءساّنلا ممجاَف ةَمماَجَ ٌةَالَّصلا نإ : اهب يدوت يملا

 :لاق ؛ماللسإلا يف هية لوأّهو هَضَياهكّسم ادي

 هناك اذهل ثرسانلا هيأ اي: لاق مت ؟ ب هيلَع ىَننآَو هللا َدِمَحَن

 نم اموُصْنَمل ناك ذإ ؛ اق اقف كيك ب يوثق كو « ير
 .ءامسلا نم يحول هلع لنيل ناك اذإو «ناطبشلا

 ْنَع ثِيلْنَع نايس اَنندَح ءٍمساقْلا نب مشاه اَنْدَح - مق

 ربي عش هس و
 اذإ َلوُقأ نأ ٠ الق هللا لوُسَر يِنّرمآ : ”قيدصلا رْكيوُيآ لاق : لاق ءدهاَجُم

 َرطاَمَمَصَللا لَبللاَّنم

 فكيلَمَو وَ ْيَشلُك بر َتْلأ «ةداهشلاو بَل َملاَع « ضْرَألاَو تاَومّسلا

 كدب دمحم نآَو كلك كيرشآل َكَدَحَو «َتناآلإ لإ ال ند هش

 م يعَجْضَم تح اذإَو تيس اَذِإَو تحبمأ

 يلم

 َفرتفا آو «هكرشو ناطْيشلاَّرَشَو « يسفر ش نم كلبة وُعأ اوسرو

 ٍملْسَس ىلإ ةرجأ وأ ءاءوس يسن ىَلَع

 . (5#6) قيدصلا ركب يبأ دنس رخآ
 ه اس مص ريح ريب سم را 2<

 باّطَخلا نْدَرَمَع دّنسَم ؟

 «َقاَحْسِإ يبأ ْنَع «َنايْفس ْنَع ؛ «يدْهَم نب نَمحرلا دبع اًندَح - مى

 انبصآْد كان :اوُلاَقَق هرم ىلإ ٍمَشلا لهآ ن مس نهاَج : لاق ؛ةَئراَخ نَع

 ُهَلَمَكاَم :لاق ٌروُهَطَو ٌءاَكَن اًهيفانل َنوُكَي انآ ب حتي الْبَحَر الاون

 ,هقكي لع مهيقو ؛8 دّسَحُم باَحْصأَرَشَيساو هَذا يلق يابحاَص

 :رظنا] َكدْعَب زم اهب وذي ةيزج نكي أذإ سحره :"يلَع لاَ

 اذفليل

300-0 1 

 7 :لاَسَن يب سانام لئاو يبأ

 ءَدهاَجَي نأ داَرأَف جور هللا ليس يفاهجلا : كل يقف ؟(لَضْفأ مَا

 َقلطناَك «دهاَج مت ءمتعاَو جيح : ليقق ؛ لل : َلاَثَك ؟َتْجَجَح : :هلليقك

 يدمر همر
 نمساوي هج نبأ طالبا إل

 هل لعرب طع ل
 طلاس ديول تي لاق ووك ريع ىلإ

 [6997 :رظنا] . مّلَسَو

 :رظنا] . مَعَن : َلاَقَق ؟يبصلا ككدَح :لئاو يبآل تْلُقَف :مَكَحْلا : لاق 00

 مبو لم لم ,للالال كح

 تعمس :لاق «قاَحَسإ يبأ نَع يعش اًنيدَح نافع اًنكدَح - 48

 نإ :لاَكوفَقَومُت ؛ «حّبصلا مْمَجِ جب رم رصع اني ىَلَص : لاق ءَنوُصْيم نب وَرمَع

 . لق كل لوْ ذي ْسصلا علطت ىنح نويل هناك يكرم

 ممم سمر لوم الالم ل١٠ :رظنا] ”رْسّتشلا َمْلطَت انآ لبق ض اقم ؛ ْمُهَقلاَح



 مصاَعاَنتدَح : لاق ديزي دحلان نافع انئدَح -6

 نم كَبَجْعَأ امو : لاق سايح نب ب (تئدَحف): : يببأ لاق : لاق ؛ بلك نبا
 5 سر

 مهم يناَعَ دمحم باَحمأ نم حاشا اعداد هرم نك ؟كلذ

 :لاَقَك ,ةّلكت كأي انك لاق اوُمّلَكَتَي ىَتَح ملكت ال :َلاَقَ :لاَقق

 رْشَحْلا يف ق اًهوُسَتلاَف ْمُمملَع دَق اًمِردَقْلا ةليك يف لاق ف هللا َلوُسَرَنِإ

 [19ه :عجار] اَهنوَرَترثولا يأ يفك
 يهد ع ةرعدنو

 0 لاق ' ٌةبعش اًنندح ءرمعج نب

 ذك «رثو رخاوألا

 دمحم اًندَح - 6

 يف لج ةَسْنَع لك لات ا دل اوُناَثك باطلا

 هنأرما نم هل حْلْصَياَم لجل ِنَعو «ةّانجحْلا نم لسا ِنَعَو ءاعوطت هني

 يناس ام ءيش ْنَع ينوشأس دق م 3[ : لاق ءاضئاح اتناكت

 ًاعوطت هني يف لجل ةآلَص : :لاَقَق ٠ اق هلل َلوُسَرُهْنَع تاس دَحأُهْنَ

 مث هَجْرَق لسْفَي ةَبنَجْلاَّنم ٍلْسُصلا يف لاو ءهتيب رون ءاَش نم « رو

 راإلا زكام 1 ال لر ىلع رعب ءأضوتي

 َنْبَرَمُع

 لم مام < 6
 دلع نمت املك :لاق 5 هيلع لك كاك ا

 حلم نم يلع تارك مَع كابل َس : يل لاق «باطَخلا /١9( )برم سس
 ءءء 0

 درت الق ءيَشبلَعَس َكنَدَح اَذِإ : َلاَقَف :٠ هل كلذ ترك : لاق « نّيمْحْلا

 [5007 :رظنا] . ِنيفْحْلا ىلع ْحَسَْيناك ف هللا لورق هيلع

 ورْمَع نَع «بطَونِب انندَح : لاق فورم نب ورام انئدَح - 8م

 للا دْبعْنَع « محلا دبع نب ةملَس يبأ ع ءرضنلا يبأ نع «ثراَحلا نبا

 ىَلَع َحَسَمْهنأ 4 هللا لور نَح صان يأن دنع معن

 اذِإ ءمَعَن : َلاَقَق ٠ كلذ ْنَع كغّرَمُع َلآَسَرَمع َنب هللا َدبَعنأَو ؛ «نيَمَحْلا
 هلك عمر

 . ري هْنع لأم الق اني هللا لوُسَر عدس ككدَح

 لمص ميرا هر

 ْنَع «ٌةَداَتَك اًنكَلَح : :لاق « ىَبحُيْنْب مام اننلَح «ناَفَع اَنْلَح - 4
 سوادم يع 0-00

 نأ «يرَمَعبلا ةَحلَط يبأ ِنْب ناَدْمَمْنَع يناَمطَملا دعجلا يبأ نب ملاس

 هيلع ىو هللا دمَحق «ةممُجْاَمْويِربملا ىلع ماك حبال نير

 الإ اَهارأ ال اير تيار :لاق مّ ءِرْكباَبَلَركدَو ءا هللا لوُسَرَركمُث

 ايلا يوكو لاق : ني يتراكم لكتب . يلج روشحل

 كو فطن يكرم لاق. .مَجَعْلا نم لجَر كلي

 نم يب ْلجْسَيدإَ : هيئات ينل ةتالخو «ةيد ميل نكمل

 ْنَمَق « ضار مُمْنعَوُهَو 9 هللا يِبْتاَم نيا سلا ءالؤَه يف ىروشلا

 اَدَه يف َنوُنْطَيس آسانأ نأ ملأ ينو ءاوُميطأو هل اومَمْسا مهم ميل

 ُباّمُكلا هللا ءاَدْعأ كلو «مآلْسإلا ىَلَع هذه ي يدب مهتلئاك 53 رمأآلا

 "لإ مَهأانبَش ينئلخَتسا « يل هه افكر ملام .لالضلا
 هع

 املس هثِحَم نم يش يف ف هللا "يبن يل ظّلغأ مهلا ميا «ةلآلكلا نم

 سا را اع

 (/1 .| نيرمع اهرمآ بالا نإ 20 00 ني َنيدشارلا ءاقلكلا نا 000 هم

 1 بجعس وص جم

 كيِفْكَت : :لاكو «يرالتص يف هعبصاي عطى .ةكلكلا نا يف يلاظلغأ

 اًهيف يضفانسق 'شعأْذإ ينو« هَل ةرومس رخآ يف تل يتلا «فيصلا يآ

 ين (راصمآلا) ارم ىلع هَل دهنشأ ين ينو ءاريأل نمو أفي نم همي ءاَّضَقب
 م هي 7 ا 0 52

 اميل اوكري « مهن نس مهل اونو « مهتم سأنل و

 الإ اَمُهاَرأال آل ِنيئرَجَش نم نوُنكاَكَس نا اهيِلْمُكنَمك م ل

 ٌدِجَي 8 هلا يبت ىَرأ تدك دق هلام لَصَبلاَوَءوُشلا م ني

 هب قي ىتح دج م هبي هدي هب لجل نامي

 موي سائلا بطَخَف :لاق ءاخْبط امهم دبل مهلك 51 ْنَمَك عيبا

 [مكل ات لال :رظنا] . ءاعيرألا موَيبيصأَو « ةّعمجلا

 ينئدَح : ؛لاق «َقاَحْسإ نبا نع ؛ يبأادَح بويا 1

 مه 00 200 هه

 اَنقرْقَت ماس سلك« اقطاب نا ىلإ دسك تملا

 تعرق «يشآرف ىلع غل لاق « 5 أ يف

 م 006

 ل ين ؟ هدوم انه: :لاَك رمش ىلَع يام

 انآ ىَلَعَرَبَْح دوُمَيَلَماَع ناك 8 هللا لوُسَر نإ "سانا امي لاَ :َلاَقَف

 امك هَْدياوْعَدََق هَرَمُع نب هل دبع ىلع اوَدَعْدَقَو ءاقش ان مهجن

 السبل «مُهباَحْصأ مئات ال٠ هلق راصنآلا ىَلَعمِهتَودَع مم مكتب
 0 يل ملة م مر شعل

 وهي جرخم ينإَ هوي قلل ريلاكس ضي وَ الاه

 ةيدرق ةهقثدق م مق ةق امن
 :ًالاَق امحم نب نيسحو « ىَّسوم نب نسَح اًنئدَح - 0

 يلا ةَملَس يبأ ْنَع « ىَبحَيْنَع ايش
 00 ملل

 نع َنوُسبتحَت مل :رَمع َلاَقَف «'( ُ+َرءاَجْإ ةَحمجا َمْويبْطْحَيَوُم

 ؟اضُيأ :َلاَثَك "تضر ءاَدّتلاٌتْمِمَس نأ لَو هام : :لجرلا َلاَقَف ؟ةآلّصلا
 ملا و

 ةعمجلا ىلإ مُكَدَحُأ اراد :لوُشي# هللا َلوُسَرنآ اوُمَمْسَت ْمكرأ

 افي :رظنا] . (ر/ ١ )لستتي

 سا سرا هر شاش
 اَندَح :لاق رْيَهُز اًنئدَح :لاق «ىّسوُم نب ْنَسَح انك -6

8 

 نْحَنَو َرَصع باك انماَج : لاق ءَناَمْثَع يبأ َنَع «لوحألا مصاَع

 ا ا
 سولو «كرشلا ٍلْمأيَرو «ٌمكلاَو مكي ءدقرَف نب ةبتع اي : ناجي

 ءانكمألا: :لاقو «ِريرَحْلا سوُبلْنَع انهت هللا وسر «ريرحْلا

 عمر سمج سل ل0 طك رظناإ ٠ هيعَبصإ 2 هللا« لوس ل مَكَرَو

 تأ :لاق ءنَسَحا نسَح اَنْئَدَح - 0

 5 ل 4 يس رجال 200 "باكل ن شط ىَلَع ّلَخَد

 ”ضْنب هَذَخأَف ؛مَناَح هيف ناك « قارعلا نم علق نم هب يبأ طق ىلإ

 رشم و هالو سو ركلسو دهسهو م عد دل هج
 :هدلذع نم هلاك 2 ر مع ىَكب مل هلم رمع هَعَرلاَف «هيف يف ُهَلَخْدأَك هبنب

 ثري لاَقَف ؟َكتْيع أَو :كوُدَع ىَلَع َكرَهظأَو «كلكللا حك دكر يكتمل



 ه4

 رحل ىقلاالإ د ىلع ايلا 5 5 8 هللا لور اتضمَس ين
 مه مس ص سو رو و كسل سا ل
 . كلذ نم قف قفشأ انآو. ةّمايقلا موي ىلإ ءاَضْعَبلاَو َةَواَدَعْلا مهيب لجو

 «مفاَن ينّئدَح ؛قاَحسإ نبا نَع « «يبأ انندَح «بوُفحَي اًنئدَح - 5
 زاره هل ع

 عصي فيك : :4 هللا لوُسَرتْلاَس : لاق هيبأ َنَع ءرَمع نب هللا دبع ْنَع

 هّللا لوس َلاَقَ : :لاق ؟لستيأ ليمان : بنجوم اذ اًدَحأ

 كالا ءوُو اول ا
 ا ةركحل

 كو رص سمرا لكم ل6١ :رظنأ ٠) ْمَكل مث ةآلصلل

 يسكت «قاَحْسإ نبا نع ؛ ؛ يبأ انثدَح ًبوُشمَياَندَح - 1

 نع وعسم نب نب سس نع رز نْب هللا دْبع' د ةبثع نب هللا دبع نْب ِهّللا ديب نع 8 ل

 بأ: نب هللا دبع يفوت امَل :لوُقي باطلا َنيَرمع تعم : لاق ءَسايَع

 2 املا دي هيلَعفكو ملك هيمان هْلَع ةالّصلل ا هللا لور يعد
 دلع هلك ىلعأ :هّللا لوس اي : تل :هردص يفت لح تلوح

 ف هَّللالوُسَرَو لاق ؟هَماآهَّدَحُياذكَو ذك اذك َمْوَي ٍلئاَقلا يب نأ نْب هللا

 «ةترتخاك تريح يّنإ مع اي ينَع رخآ :لاق « هلت تأ اذ تحمست
 ٠ ميسو عاش هس و مس

 نقرب مهكر فتن ادإ مرفق نستلم فنتسا» ليق دقو

 مث :لاق. ا.ه عسا ىلع تأ يأ ملعأ ول «,يككهللاَر فَي

 ينبت ءك :لاق نم رف ىّنح بق ىلع مَن ُهَعَم ىَقَمَو هيلع لص
 لإ ناك م لله لاق ٠ معا هلونسرو هاو ءاق هللا لوُسَر ىَلَح ينجو

 كو أدبآ تام مهم دَحأ ىَلَعلصُت الَو): ناّيآلا ناَتاَه تلت ىّنَحاريسُي
000 

 ىّلَصاَق«وُعسف مْ اواو لوْ للاب اور هنوف ىلع هَ

 ٌوَح هللا هَّضْبَق ىّنَح هرب ىَلع ماقالو «قفام ىلع هَدْمَب اك هلا لوس

 .لَجَو
 نع يلح امك قات نع « يبأ انئدَح «بوُقْحَي انئدَح - 5ك

 لج اوقي رمع نب وم عف يوكل (5إ : لوفي رم نب هللا دبع ّناَك :لاق مالم ما

 . تالا وذي باطلا برت ادنمس يَ «لّصْيمُ هب زال حاو

 ولو: مف لاق «دوهيلا لف امك هَدَحَو اكاذِإ بواب اوُهحَمأل لوقيو

 تْيَذك نوكأ ال نأ ت وَجَرل 8 هللا لوُسَر ىلإ كلذ دس نإ :كل تلق

 [0761 :رمع نبا دنسم يف يتايسو ]

 ْنَع «قارطم نين ادَح : لاق ناَمَح اًنكدَح "للا ادَح-4ا/

 سات كش ُهلليق ا 3

 . تش امل جلا باو

 نع ءرمحألا ينعي :رفعج اًنربخأ : لاق «ِرماَع نب دوسأ اَنئدَح - 54
 «هلتقق فيسك جَرَفَلَح : لاق ؛دهاَجُس نع ءٍمَكَحْلا نَع «فركطم ف رب ساس يس

 للاولاد ايل : لوي هللا لوُسَر تمس يثأ الو : َلاَقَك «رمع ىلإ عقرق

 . .تال لق لقتل دك

 ص بالا نمد نيدشارلا ءاَقلخْلا ُدَنُْم

 مساع ةرعش
 املس رع كيقر انكَح : لاق (رماَع نب ةوسأ نَح - 58

 ميه ىَلِإَر ظَتْرَمَع تيآَر :لاق «َةَعيِب ير نب سباع نع اريإ انئدَح «شّمعألا

 ام كلبي اَمكبب )10/١( هللا كوستي ين لول هللاَو انآ : َلاَقَك ءرَجَحْلا

 [مل0 ١/١ :رظنا ] . لَ مت. 0

 :لاق «يرهزلا نع «بِيعَش اَنرَبحأ :لاق ءناَمَيْلا وب اًندَح-

 نآةربْخأ ىلا دبع نب بطْيَوح نأ رمت ؟ تأديب بسلا اتربخأ

 م ع وول دام
 َلاَعَق « هتقالخ يف باطلا نْيَرَمُع ىَلَح مده هربخأ دعسان هلا َدْبَ

 املا تيطعأ اذِإِ «لَمْحَأ اّنلا لامن م يئن ثدَحُأملآ :رم رم هَ
 راعي ولع

 :تلق : :لاق ؟كلذ ىلإ هيرثاَم :رمع َلاَقَف « ىَلَي :ْتْلُتَق : :لاق ؟اهَتهِرَك

 ىلع َةَقَدَس َدّص ينام َنوُكَت نأ ديرو ري انآو ءًادبآو ًاسارفأ يل

 َناَكَف ءَتْدَرآ يذلا ترآ تكد ين ؛ « لفت الق :رَمع َلاَقَف ٠ يملا

 رم يناطغأ ىّنَح « ينم هَ هطغأ : لوم ءاطملا ينيطنُي ينل

 ُهَلَومَتقءَذُح : كف (يِبلاهَل لاَ : لاق  يّنم رف هطغأ : :تلقق الام

 َةَلاَمْحُل

 ءهدُحَف لئاس لو فرم ريغ تنآو «لاَمْلا اذه نم َكءاَج اَمَق هب. قدصَتو

 هك م د سس
 م١ كالو :رظنا] ٠ َكَسفَت همس الفأل امو

 نع« حلاّص اَنثَدَح : :لاق يلهابلا عفا نب نكس اندَح - لل

 َدْعَيَحّبَس بلاط يبأ َنْي يللا « جارت نة يتكدَح : لاق يلا

 هللاو مآ : لاق م هيل يَ هلع رمح هكر «ةكم قبرط يف يعكر رصَمْلا
 عدول

 ٠١١[ :رظنا] . هلع ىهَت 8 هللا وسر نأ تملَع دق

 ع مو هرمز
 :لاق «َقاَحْممإَنْبدَمَحُم انئدَح ديزي نب دمحم اَنثَدَح - 1 ؟

 مس رب ءرعم سو
 يني نم ٍشْيَرف نم لُجَر نع «بوُقعَي نب نَمْحرلا دبَعْنب ءآلَعْلا اندَح

 يوه دك
 ًّش رمت ةككَمب امآلغْسَراَغ : :لاق ُةَدِجاَم : لم لع موس

 عرفوا يَ مدل ؛ اًهنم تنطق هثدأ تيضضَخ وأ ( ءاهنم مق ينذأ
 َناَك نإ ءبالَحلا ِنْبَرَمُع ىَلِإاَمهباوُتلطلا :لاَقَك ءهْيلِإ انقر اَجاَح

 ايلا َظ «رمع ىلإ نبيها امل : لآق. صب هم ص كب نأ لب حاجا

 ركام «ًاماجَحب يلاوعذا ؛هْنمصققي نأ اذه َعليَف مسن َلاَقَق
 مساك علو

 ا وج كلا لورانس نإ: .لاق ؛ماجحلا

 0 "< نضفزًفئاص أ ابق

 ماد عمن
 يئدَحو :لاق «قاَحْسِإ نْبا نع « يبأ انئدَح «بوُقحَيانئدَح - 1

 «يمُسلا َةَدجاَم نْبا نَع ؛ ء مس يني نم لجو نَع « نمل دبع نيل
 سا

 [10؟ :عجارز» تيدا َركذك هقالخ يف ءرخكبوُل يلع جَح : :لاق هنأ

 يبأ َنَع ءدنه يبأ نب دود نَع ءدّيَمَح نب ةديبع اَنندَح - 1 3

 لجو هللاَنإ : لاَثَق : َّساّنلا مع بطَخ : لاق «ديعس يبأ ْنَح رض

 ّجَحْلا اومنأق « «هليبسل ىَضَم دق ل هلي ءءاَام 9 هيل صخر
 2 م م
 م6 :رظنا] . ءاّسْلا هذه جور اوُنصَحَو «لَجوّرَع هللا مكرمأ اَمَك ةرمعلاو



 َنيدشارلا ِءاقَلَحلا دنيسم دن

 سا مرر و
 ٠.٠6 عفا مشن يك ديري ,

 قري 8 هاوس لع : لاق «ِباَطَخْلا نْباَرَمُع ْنَع «َرمَع نب نع
200 

 اذن :عجار] .٠ ونا ءمعل :لاق ؟َبَنَجأ اَدِإ لجرلا

 6 سماه
 :لاق ءكَراَبمْلا نبا اربح : لاق « يحيي نَسَحْا اندَح - لل

 َدْمَي ىلَص اع هم نب ةَمي َنَع «يرْطرلا نَع رَمْحَم اًنثدَح

 َّناَك قف هللا َلوُسَرانآَتْملَعاَمأ :لاَكَو مع هيلع يَ ؛ نيتعْكر ِرصَمْلا

 ٠١١[ :عجار] . اَهْنع ىَهْنَي

 ء(ديبع)ْنْب حيرش انئدح ؛ناوفص اًنئدَح «ةريغملا وبأ اًنئدَح - 7
 0 ا ماو رب ةراسرلا

 «ملنسأ نأ َلْبك #8 هلا لور ْضْرعأ تجرح : : باطَخْا ْنْبْرَمع لاق : لاق
 كس يس ع د كشف يار بعاو هد وم سل
 ,ةقاحلا ةرؤوس حتفتساف « تسَقُف ءدجُسَمْلا ىلإ يَقَبَسدَكُهّئدَجَوَف

06 
 ْتَلاَق اَمَكٌرعاَش هّللاَواَذَه : :تلقف : :لاق ءنآرقلا فيلات نم بَجْعأتلَمَجَ

 اًمآليلق عاش ٌلوُقِبَوُه امو ميرك لوُسرلوُقلهّإل ارق : لاق «شْيَرُف

 ليت نورك َماليلَق نهاك لوب الو: لاق «نهاَك : :تلُق : :لاق«َنوُسْؤُت

 مك نميلابُهذم نحال لواقالاض نَا لوقت وملاعب نم

 :لاق «ةروُسلا رخآ ىلإ «َنيزجاَح ُهْنَع دَحأ نم مُكْم امك َنيِتولاُهئم انطق

 . مقوم ( 1/6 )لك «يبلك يف مالئسإلا عوق

 «ناوفص انكدَح : آلاَك ءدلاَخ نب ماصعَو «ةريغملا وبأ انندَح - ل 4

 يبهر اشر
 نيرمع علب امل اوُلاَق « ءاَمهريغَو دعس نب دشارو عنب حرش نع

 يف ءاَنَولا دش نأ يتب لاق .ًاديدَش ءاَبَو ٍماشلاب نأ تلح عَ ٌعَرَس باَطَخْلا
 عم مل هد

 نإ .ةطلختسا "يح حارجلا نبي وبآو « يلجأ ينكر اذإ : تلك مال

 َكلوُسَرْتْعمَس نإ : تلق ؟488 دَّمَحُم دمحم هم ىلع هفلْختسا مل : هللا ينلآس

 ْموُقْلاَرَكْنأَك ءحارَجلاْن بديع وب ينمأو .ًانيمأ يبن لكل : لري

 ينكرذأ نإَف : لاقمُش ءرئهف يتوب «شْير يلع لَباَم : اوُناَكَو كلذ

 نع يب ينس د «ِلبج نب داعم تفلختما «ةَديِبح وبأ يفوت دكو «يلجأ

 موسعا م عوج
 مويرشحي هنإ : لوُثَي 8 كلوُسَر اتْنمَس :تلق ؟هتفلختمسا مل :لَجَو

 . هدب ءاملعْلا يديني ةمايقلا

 يستدَح : :لاق شايع اندَح «ةريغُملاوبأ اَنكَدَح - لالحا

 ِنّيَرَمَع ْنَع؛ « بيسان ديعَس ْنَح «”يرطُرلا نَع ؛هرْبَغَريعاَروألا

 روض دري ل م
 ديلولا هوم مال كيلا جوز ةمَلسمأ يخآل دلو : :لاق باَطَخْلا

 0 ٍَر ةمألا هذه يف ٌندوُكيَل مكر ءاَملسأب هوم : : ف يلا لاق

 .هموُقل وحرف نم ةمألا هذه ىَلح رش وهل «ديلولا هللا

 نبا نع «ةيلاَعْلا بأ نَع «ةداتق نع ءاابآ اًندَح هب اًندح - 1٠

 يدّنع ْمُهاَضْرأَو رَمُع مهيف ٌنوُيضَرَملاَجر يدع َدهَش : لاق « سابع

 بٌرْهَت ىَّتَحٍرصَحْلاةآلّض َدْمَيَةَلَصآل لوف اناك هللا 'يِانأ ٠ «رمع

00 0 0 
 نك :نقنا ]سما َملْطَن ىّنَح ٠ ءحّبصلا ةآلّص َدْعَيةالَصآلو سمشلا

 كو ممم لابإ لل

 انيفلا بالخلا نْيَرَمْع دسم

 نب نَمْحّرلا دبع اَنندَح «ناَوُفَص انَئدَح «ةريغملا وبأ انئدَح - ١1١
 همس

 ٍنْبرَمْع ىلإ بكرُهّنأ : يدنكلاةَيواَُم نب ثراَحْلا نَع رقت نب ريبج

 ًى* مواع

 ُرَمْع هلآَسَق «ةَنيدَمل مدقق لاق « لالخ ثآلك عه باَطَحْلا

 تلك امير :لاق ؟نُهاَمَو :لاق لالخ ثآلكْنَع كلآسآلا : :لاق ؟َكَمَدْنأ

 تناك يِهوانآْتيَلَص نإ ةآلّصلاٌرُضْحَت «قّيَص ءاَنب يف ةَرَمْلاَو انآ

 اًهَيَيو كني رست رمع َلاَثَ ابل نم تجرح يفلح َتْلَص نإ 0 يئاذحب

 :َلاَقَق ءِرْصَملاَدْمَبِن يلا نحو ؛ تفشل كئاقحي يصب

 ىلع ينوئانأ مهي ءِصَسَقْلا نَعَو : لاق« قف هلال وسر اَهْنَع يناَه

 ةاععا سك 000
 اَمَنِإ : لاق همي ركُهّاك «تنشاَم : َلاَقَق ٠ « صّصقْلا

 ل فل كا اك يلع ىتخأ: لاق « كلوت ىلإ

 ياس تلا ل م

 . كلذ رقي يمهل

 نع يبأ ينئدَح : لاق هةَرَمَح يبأ نْب بْيَعش نب رشب انئدَح - ١١ ؟

22010 

 نأ هرَبْخَأَرَمع َنْب هللا دبع هللا دبع نب ملاس ينربخأ : لاق ؛يرْهُرلا

 ّلَجَوَرَع هّللاَنإ :ُلوُشَي 8 ِهّللا لور تمس : لاق ٍباَطَخْلا َنيَرَمُع

 ُتْعِمَسدنم اَهبأسْفلَح اَمهّللاَوك ٍ:ُرَمْع لاق « «مُكئابآباوفلحت نأ مكاني
 تل مساع

 [741 :رظنا ٠) لوران لكنا ان تا

 09 لس 000007

02 
 2 ا ل دعس

 .ةكدص قيقرلاو ليلا

 ءكَرابسْلا َنْبا يني هللا دبع انآ «قاَحْسإ نب يَ اَنئدَح - 11
 لال < يهدر وةرشهمو
 نيرا رح نباص راق يلا يَ قوص نب دمحم اب
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 مث وين يللاث مولات يخش مات ١ َلاَقَق

 َداَرأ نِمَق « اًهلأسب : نأ لبق ةداهّشلاب دبي َلجّرلاَنإ ىّتَح بذكلا وشفي
 َنمّوُهَو ءدحاولا عَم نال نإ :ةَعاَمَجْا مَ هلا حبحب مُكْنم م تس و يس ص سمع

 ُهكرَس نمو ءاَمهّتلاَ ناَطْيّْشلا نِإَف «ةّرماب ْمُكدَحأ وليل ب نيالا

 هرادق وول هول ع ل وظس
 .نمؤم وهف هثئبس ِهَْءاَسَو هننسَح

 نب ميكح ْنَع (1//19) ءرخيوُبأ اتمَح ءناَمّيلاوُبأ اند - 6 ا

 ىلإ يناس نم : باطلا نئرتخ لاق :18 « بي نب طوع
 ّ .دوسألا نب ورْمَع يده ىَإْظن 3 هللا لوُسَر يده

 اَنتدَح ةدئاَراننِدَح : لاق ؛ مشا يب وم ديعس وبأن - ليل

 هّللا لوُسَرعَمانك :ٌرمع لاق : لاق « سابع نبا نَع ؛ٌةمْكع ْنَع لامس

 اوُقلْحَتل : لجرلاَقق ءيبآو 9 :لُجَرلاَقك ءبكر ين
 رياينو 500

 [؟91 03740 914 ظنا |: اقف هللا لوُسَرَوُماًذإَكت تلا مكئابآي

 بيع اًنَربَخأ :ًالاَق ءناَمَيلاوبأَو «دلاخ نب (ماّصعااَنثدَح - /1١١

 نْبةَبتع نب هّللادْبَع نب هلل يع انلدَح : لاق ُيِرهْزلا نع «ةَرمَح يبأ نب



 ج١6

 وان .دوزع مم سلا
 دعب ركيوبأ َناَكَو قط هللة يول لاق يره ايأ نأ «دوعسم

 َُم 2 معا 2
 لاق كو ساّنلا لتاقت فيك ؛ ركب يآ اي هرم لاق « بَل نمر مرتك

 "مك كّللاالإ هَل آل : اووي ىّتَح سانا لتاأ نأ ترمأ : : 4 هللا لور
 ورا رس هيض ظ يس و8 ص سل سا »ف يس

 لقاح لطب هشه يمص قلل: لاق

 َنِنَيقرك نم (نلقال نابل وبأ : :لاقا نلئاقأل هّللاو :رخكب َيوبأ لاق . هّللا
 اًهَتودوي اوناك اقنع ينور هللا «لاَمْلاقَح كلان «ةاكزلاو ةآلّصلا مم شو

 نأ الإَو م اَمهللاَوَ :رَمْع لاق ؛ امم ىلع مها ل هلا لوس ىلإ

 ُهنآتفَرمك لاتقل ركب يبا َرْدَص َحَرَسْدَ لَجَوَُرَع ملل ذأ تير

 [راللم ,7976 :رظنا] . ُوَحْلا

 هرب ورْمَع اَنتَدَح 'يعاثأل اَنئدَح ءّريُلا واح اي

 م ا مةدمما م
 تلة« ينشل ول ىلإ شمس: :لق هللا

 سلا بيغ ىّنَح

 بع انس يبأ نع «شاّيح نبا انئدَح « مان مكَحْلا انئدَح - 11

 ْنَع يِراَصنآلا ثيم نْبةَورعْنَع « يتلا رماَع نب ديلولا نع «ٍميِمت نب

 .اًهركصي قَحأ ةياذلا بحاَصنآ ؛ ا ينل ىّضَق :لاق «باطقعلا نَرمع

 6 دْبَع نب رْكيوبأ اَنئدَح « مفانْنْب مَكَحْلا ناَمِيلابآانندَح - لف
 تراس لاق“ لآلُك دبع نب ةَرْمَح ْنَع «دْعَس نب دشاَر نع ؛ هللا كه .قدع

 نَمَوهَباَهكراَس اد لح اهيناَك ٠ لوألا هريسُم دعب مانشلا ىلإ باطَخْلا

 ولف هيلع ْمُحَقتآلو عجزا ةياَحْمأهكلاَق ؛ ءاهيف شاق نوعأطلانأُهَمَم م

 ؛ةَئيدَملا ىلإ اعجار فرصا ءاَمهْنَع صوُخّشتلا كلر مل اهوا
 ؛هرأ يف هممت تّقعَبلا ثعبلا امَلَق ءهنم مَا نآو كلت هن” م رع

 «هيف ٌنوُعاَّطلا آل ٠ هِئلعْتفَراش أدي ماشا نَع ينوُدر لوي همس

22 

 للا ره

 « يلجأ ْنَع يلج هيمو اك امو « يلجأ يفرم نع يقرَصنم اموآلأ

 دق: هيا لما اج طة قول

 وقس هل
 ركيرتخا دل ياص دقوا

 يا م مَع نب عع « هَمَع نبا نَع

 ادَماَق نم : :َلاَقَك هَباَحْصآثدَحُياموياق# هللا لوُسَرَسّلَجَف كوب 0

 ”كرفخ ءنيتكر ىللصق (قءم «ةومولا ساعت نشل كتم
 يدنا هلل دْمَحْلا :تلتك : :رماَع نب ةبفع لاق هم هندَلو مك َناَكف هاَياَطَح
 َناَكو ءَباَلَخلانْيرَمع يل لَك ٠ ف هللا لوُسر نم اَدَه مَمسمأ نأ يكرر

 اذه نم َبَجْعأ 8 هللا لوس ر لاق دقق ؟اذَه نم بجعل :اسلاَج يِهاَجت

 هللا وسر لاق : :ُرمع لاك ؟يمأو تن يبأب لاذ امو :تلْقَف « يتاتانأ ل

10 00000001 

 دهشأ : لاَثَف «ءاّمّسسلا ىَلِإ هرظَن مكر من «ةوضولا نَسَحأَف اضَوَت نم 2

 ا ٠١/ . باطلا نيَرَمعُدْس[ .نيدشأرلا ءاقتخلا دتسم
 0 0 همام رو را ام

 48 ص

 ٌهلوسَرَو هذي دمحم نأ دهشأو « هل كيرش آل هَدْنَحَو هّللا الإ هلإ آل نأ

 . ان اهيآ نم (1 ١ 1)لْخَأَيةّنجلا باو نامه حش

 :لاق يسال دوا انآ يعي دوا نب نامي اَنثدَح - لفن

 نع «يلْسُمْلا نَمْحرلا دابَع ْنَع «يدوألا َدواَد نَع :ةناَوعوبأ اَنئَدَح

 200100 لاق « سيق نب ثّمشألا

 مف ليا لانتأل 8 هللا لوُسَر ع نهتظفَح انالك ؟ٍض يع ظقحا «ثعشأ
0 

 . ةقلاثلا تيستو رز عم هّتأرما برض

  - 1١كشرلا ىن ينعي ديزي انئدَح « يبأ اندَح ءدّمّصلا ْدْبَع اًنئَدَح «

 جوس لدبي درع َع لاَ نع

 ,201 :عجارإ . هجر رخل ين“ تفل يلا يف يتلا سا 00

 كك

 ا و دي لاق ءرياَج ْنَع

 َنضاَح انه ينك وة د يناس

 (ةلدفلا باج فسم يف يتابسو ]ابا

 نب وِرْسَع يئدَح ءٍبْضَوْنِباانَح ُثوراَهاَمدَح- 1"

 هيد <
 يئابسلا ٍمساَّقْلا يبأ َنْب مساق نأ هدَح بئاّسلا َنْيَرَمُع نأ «ثراَحْلا

 عا مق ل ص
 نب رمع نأ ث ثدَحي هعمس هّنأ ؛ يبطل دانجالا ص اقنع ُهكدَح

 ناك نم : لوي هللا لوُسَرْتْعمَس ينإ ؛ ساّنلا اهي اًيأاَي : لاق باَطَخْلا

 ّناَك ْنَمَو هرمي راي ةدئاَم ىلع نصفي رخآلا يلو هللا مؤ

 هللابن مْؤُثتناَك نمو ءرازإي الإ ماَمَحْلا لُخْدَي لق رخآلا م مويلاَو هّللاب نمؤُي
 سا مسا ساما م

 .ماَمَحْلا ٍلْخْدَ اك رخآلا ٍمويلاَو

 .(حالتيإل انآ «يعاّرخْا همس وُبآ َئدَح - أ,

 7 ِنَع ءداّمْلا نْب ةَماَسأ ن نب هللا دبع نب ديزي نع «ثيل اندَح «”سشويو

 َرَمُع ْنَع «ةقاَرْس نبا ينعي «هللا دبع نب نام نع «ديلولا يبأ نب ديلولا

 ُهّلظأِزاَغ َس ارلظأْنَم: :لوُقَي 8 هللا لور تمس : : لاق باَّطَخْلا نْبا

 ىّنَح هرجأ ثم هلاك لقتْسَي ىّتحي زاَغ َرهَج مو ءةَّماّيقلامْويمَللا

 ىَاَت هللا مسا هيفُركذُ ادجْسَم هلل ىتي نمو (عجيوأ سلوي :لاقاتوَُي
 . نجلا يف آتي هب هلِهَّللا ىَنْب

30 
 نع « شّمعألا نايس ْنَع ةّنآوع وبأ انِئدَح نافع اًنكدَح - / 1١

 همام الاسس لالا سوم هاش
 هللا لوُسرَمَسك لوُفيَر مَع تغمس : لاق «ةَيِير نب َناَمْلَس نع «قيقش

 ءةّقصلا لضأ :مهنم كنمرَحأ الوم يكل ٠ هللا لورا تلق ؛ةمسق

 , شحفلاب ينال( ينو مل : هللا لوُسَر َلاَقَق :لاق

 اةفياذ :رظنا ]. لخايي تسل « ينوُلخب نأ يَ

 0 ا



000600000 0-7-١ 

 ع دايز بأ نب همن لاَ اح اع ان - نفل

 ِباَلَخْلا نْبَرَمَع ْنَع هلَج نع (وأ) هيأ ْنَع ؛هّللا دبع نْب مصاَع

 ىَلَعَحَّسَسَو ءاّضَوَت ثَدَحْلا دبا هللا اوُسَرتِياَر :لاق
 ايادي ,51>:رظنا ] .نْيَمْحْلا

 نع ءدْيَز نب يلع نع ؛ َةَمْلَس ني دامَح اًندَح « نافع انئدَح - لدحخلا

 منع قةلو ماه سس
 ٌرَمع نبا هدلعو سابع نبا ىلإ دنت ناك باطلا َنْرَمْع انآ ءيفار يبأ

 فظختنا ْمكو اني لكلا يف مل يآ امك لاَقَف «دْيَر نب ديعسو

 هللا لام نمّرح وهف برعْلا يبس نم ياو كلر مهل «ًادحأ يدب ص

 نيملَسُم ايم لُجَربَس "شاول كن امأ : :دّيَز نب دعم لاَ لجو
 هم سرب# ع َى يدع

 همم لاق لاهنتو *عركبوبأ كلذ َلَْمَدَك ءساّتلا َكَنمَتْأل

 رّقثلا ء الوم إرث ان ملعاَج ينو ؛ًائيَس اصح يباَحْصأ نمت يآ

 َّك :رَمُع لاق مك« « ضار مُهْنَع وهو « هلال وُسَرَتاَم نيا تسلا

 يبأ ىَلوَم ملاَس : هب تلو هبل مآلا اهتم مث نجر دَحآ ينكرذأ
 كاوا ماسسع هي
 . حارجلا نب ةديبع وبأو 2 ةفيذح

 «ةّيلاعْلا وب يئدَح ٌقداَتَك اًنكدَح «ماَمَه اند اًنثدح ناَفَع انك - الوكت

 ماض (ُرَمُع مهيف َنوُيضْرَملاَجِر يدع َدهَش : لاق « سابع ِنْبا نَع

 سمسا
 حبلا دْمَيةآلَآل : لاق 18 هلل لوُسرنأ : :ُرَمُع (11/1]يدنع

 :عجار]. سْمشلا برت ىّتَح رْصَمْا دَْبءالَص آل شلات ىل

 ١

 هس صفع رو 6
 نْب َناَمْثَع نب ِهّللا دبع اًنْئلَح «بيهو اًنئدَح ؛ناَمَع اًنئدَح - ١

 ىلع بأ بالخل رمل« سابع نع ميم نب ديس مح

 َكَمَلَتساَو كبت ل (يِبحَرأ مآولو رَجَح َكّنأ ملغأل يّنإ :لاَق نكرلا

 . ةسَح وأ هللا لوس يف ْمُكَلَناَك دقلطَو كلت الو كسلا ام

 ّنآ ِراَّمَع يبأ نب ةراَمَع اًنأَبلأ «دامَح اًنئدَح ؛ناّمَع اًنئدَح - 33

 نم أتاح ٍلُجَردَي يف ىآرا هللا كورن: :لاق باَّطَخْلا َنْبَرَمْع برع
 هكر هيك

 نمارس: لاَقَف «ديِدَح نم ناخب محال ءاك قلأ : َلاَقَف ءبه

 .(حامصاَعانئدَح دنا انئدَح ءورَْعْب يو اد - 19

 ؛هّللادْبَع ْنَع ءَرْزْنَع ؛ ٍمصاَغ نَع «َةدئاَر نع « « يلع نْب نيَسَحَو

 هم ادع 00
 بأ مكر لا :ناصنألا تاك 8 لل وس َضْفاَنل: :لاق

 «ريمزلا يبأ نَع ٠ ةميكر انك هاك ب سوم اكَح - نيران

 ةلَرَتف ؛ةالّصلل اضَوتالَجَر ىَرهنأ هرب

 عجزا : َلاَقق لف يلا هَرصْأف «همّدق رهط ىلع رْثُظ عض

 [188 :رظنا ٠] ىّلُص مث اضوتف مجرد 8

 +[ ٍباَّطَخْلا َنْيَرَمع نأ ريا نَع

 نسأل

 فلفل باطلا نيرمْعدكَس" نيديشارلا ءاَقَلْحْلا ندم هيك

 عقار نملك «مشاق يب ىو دعس وأ - اوان

 خور ْنَع هم لطأ مل ُجَر « يحي بأ يكدَح «يرصتي «يرطاطلا

 ىََرق دج ىَلإ جر « مؤلم ذئمْوَيَوَو رمد «تاَمْلَع ىلوَم

 كاب: لاق« نيب ٌماَعط : اوُناََق ؟ماَمَّطا اَدَهاَم :َلاَقك ءاروُعَم ًاماحط

 و :لاق. َركُحا دهن نيدمؤماريمأ اي: :لبق ؛ 0
 سل

 نيس هَرَمْع ىلومنآلَكو ناَمْثَع ىلوَم ورق : اوُناَك ؟هَرَك
 ريمأ اي : الاَق ؟َنيِملْسَمْلا ٍماَعَط راّكتحا ىَلَع اَمُكَلَمَحاَم : 0

 قف هللا َلوُسَرتسِمَس تع لاق «عي الواب يرتشت «ةيشؤل

 «ٍماَدُجِبْوأ سآلفإلاب هللا ُهَبْرِض مُهَماَمَط نمسا ىَلع ركتحا نم :لوُ 9

 دونعأ الأ ةدهاَعأو للا هاَعأ َنيِمْؤُمْلَرمأ اي :كلك لبر لاق

 كامن : لاَ هرم ىَلوَم مآ دب ٍماَمَط يف

 ..ًاموُْجَم َرَمْع ىَلوَم تيار دقق : : حي

 وبأ لاق «عييتو انلاومأب يت

0000 
 ماس امدح كرا نع «بيعش اًنربخأ ؛َناَمَيْلا بأ اَنئَدَح - الار

 يلا ناَك :ل لوُقْيَرَمُع تْعمَس : لاق هَرَمَع نيا هلل دبع هللا دْبَعُنْبا

 1 «آلاَمةرَم يناطغأ ىّنَح ؛ يّنم هلآ هطغأ : لوماك :ءاطتلا ينيطني

 رو م ع ع
 اق ءهبقدّصتوُهَلوَمَك مدح : 8 يبل ينم ِهْيَلَِرَقَ ذأ هطْخأ : تْلْقَك

 نبال آلاَمَي .هدخَف لئاسآلو فمي تن «لاَمْلا اذه نم باج

 39 :رظنا ] .كَسْمت

 نبا نَع « سنوي ينربخأ «بُهَو نب اندَح أ :نوراه اًنكدح - نس

 ءلشلدو و
 هلل لوُسَر ناك : لوُقَيَر مع تحمس : لاق «هيبأ نع «٠ ءملاّس ْنَع «باّهش

 [1367 :عجار]. اتم رك. ءاطتلا ينيطني ©

 وب #8

 كلّما دبَع ْنَع ريكب ينكدح 0“ «اشييل انثدَح جاَجَح انئَدَح - 1١8

 :لاق « باطلا نيَرَمع ْنَع «هّللا دبع نب باَج ْنَع «يِراّصْنألا ديعّس نبا

 ٌمْوَيْلا تعنص : :تلْتق فيلا تاك (مئاص انآو تلك موي تششَه دف

 ؤل تيآرأ : اقف هللا وسم َلاَقق ماض اسنآو «(تلب) ءاميظعأرنأ

 هّللا لوُسَر لاق ؛ كلب سايل :اتْلق ؟مئاَّص َتْنآَو «ءاّمب تضَمْصَمَت

 [50/5 :رظنا ] . ؟ مي 2

 مدور .ريادرعر
 .«تاّرْلا .يبأ َنْبا ينعي يب «ذواد اًننَدَح «دَمَحُم نب سوي انئدَح - انخا

 وعر م ع يع
 اهو ةنيدملا تَبتآ : لاق هنأ «دّوُنسآلا يبأ ْنَع «ةديرِب نب هللا دْبَع ْنَع

 ىلإ[ تسلك ءاسيرك اتم وُتوُسَي (33/1]مَ "ضر اًهِف مكوك
 لاق اريح اها ىلع ياك بارع «كطب اتا ٍنبرمُع

 رع لاق ربح اهبحاَص ىلع يَئاَف ىَرْخأ بسم ءاتبجَو ومع
 وبأ لاك ءتّبَجَو :ُرَمع َلاَقك ارش الع ينلأق ةكلاتلب رم مث ءاتبَجَو

 ا هّللا لوُسَر لاق اّمك تلك : :لاق ؟نينمْؤمْلا مآ اياتبجَواَم دوسألا

 :لاق ؟ةكالكو :اَنلقَف : لاق ةّنَجْلاَُّللاهََحَدَآ ري ةعبرأ هل دهش ملل مْ

 ٍنَع هلأ ملم : لاق ؟ناَنّثاَو : لاق ؟ناَنثاَو :انلُق : لاق ,ةقكلكو :لاَقَ

 ملف ملح ,504 :رظنا ] . دحاوُلا



 0 ارو ا لاق مع ْنَع « ءِبْيَسُمْلا نبا

 [14؟ :عجار] . اًمهيف اًرطْفأَ َناَضَمَر يف َحَنَمْلاَو

 ٍفْوَعْنْب ىلا اندَح ءمشاَه يب ىلوُم ديعس وأ ننَح - 14١

 مِنَ ةلظنح هاد َةَلظْنَح نب ناَبضَمْلا اني : لاق «يِرْصَي «يِعْا

 رم لح 1و لآ دولنا الك ءٌرَمع ىَلِإَدََو

 ”ثئم لاق ةرَيَع اوم : َلاَقَك ؟تنأ مهلك يبأ هب كيو هّللا لوس

 ياا هلك 01007 7 34
 ذوو مهام 18

 دم ع١ وو هق 2

 مو و لام د
 ا لاقل ؛باليرش دك 7

 :عجار] .اًمهيف انرَطْفأَف ؛ حلقلا موُيَو ءردب موي :ناَضَمَر هش يف نْيَتوزَع

4 

 اَنِكدَح "يدب ناز نب مكي ء«ديعّس وبأ انئدَح - *1١

 ّنآ باَطَخْلا نْب 09 َرَّمْع ْنَع «[يدْملا] نام "بأ يِنكدَح «يدركلا نومي
 ٍمِيلَع قفاَم لُك يم ىَلَع ْفاَخآ اَمفَوْخآدِإ : لاق كف هّللا َلوُسر

 ماس هم

 اذيفلل :رظنا ]نال

 ٌحلاّص اَنندَح ءدّمَحُم نب زيزتلا دبع انَدَح «ديعسوبأ اًنيلَح - ١5

 دبع عانت مالكا هللا دْبَع نْيملاَس نع :ةدئاَز نب دَمَحُم نبا

 َ َنْبملاَس َلاَسَق « لول لجَر عام يف دج « مورلا ضرأ يف كلما

 نم: :لاق « ف هللا وسر َرَمُع ْنَع « هّللاُْبَع يمتدح : :َلاَقق هللا

 :لاق. وبرضو : لاق ُهبسحأَو : لاق) «موُقرحأَ الو هعاتم يف مُثَجَ
 همم م ما مم ساس

 :َلاَقَف ءًملاَس لاَسَ ءفّحصُم هيف دَجَوَك : لاق « قوسسلا يف ُهَعاَنَم جرح

 هك مع ل
 . هنمكب قدصتو «, هعب

 كيو ا, هدر
 «ليئارس دم اًنكدَح : لاك ءدَّسَحُم نب نيَسَحَو ؛ ديعسوبأ انئدَح - 6.1١

 ع هس
 نم دوَحَتياَك ٠ ف يبل نأ ْنَع «نوُمُيَم نْب ومع ْنَع «قاَحسإ يبأ نع

 ءوسو «رْبَقْلا باَذَعَو ءرْدَّصلا ةَّكفَو :نّبجلاو «لخببلاّنم :سمخ

 ا

 3 ممم

 ُتْدِمَس :لوّقَي لا «رائيد
2 

 عم

 5 كك لك انها : :لوُتَي ا هللا لوُسَر َعمَسُمنأ باَطَحْاَنْبَرَمُع

 هيل عري يذلا كلت :لك ىلحل قدس لعل يتأاقإلا جزل ل ووللاو
 دور“و ههيه كيل كليك ل رامام عل و

 ةثوسدلف تمقو ىَتحهَسأ ف للا لور َمََرَو مالا موي مهقانعأ سانا

 ةدّلج بَرضي اَمَنْاَكَف ودعل لا يقل نايلي ْؤم لج ٌرمع ةوَسْنلُف وأ

 نمؤملُجَرَو ءةَّيئَلا ةّجّرَدلا يفّوه «هلتك برع مُهَسُهاَنأ حلألا كرب

 ىّتَح هللا َقَدَصَمُوُدَملا يقل ايس َرَخآَو احلا المح طخ نامي

 16٠[ :رظنا ] ةلَتل ةجرلا يف كلذ لق

 ل

 ةييافلا باق يراك ف نيدشارلا ءا ءاقلخلا دئئسم

 00 رك
 ٌداَقي آل : :لاق « 8 لللوكةأرتْش'َع هجن ؛هياَْع بيش

 [م45 348 :رظنا] ٠ دكر نمدلاو

 سم مش راس م وم
 :رظنا] ءآلَوْلا ثري نم َلاَمْلا ثري : ف هللا لوُسَر لاَكَو م - ١6

 اةففن

 هسا ها ريماس دوت و
 , بيش نب رص دحين ان, ءنَسَح انادَح - ١ ادا

 1 :عجار] داوم (10/ )د نري لل لوس

 نب كاحّضلا اَنتَدَح ةَميهكْن با انكَدَح َنَسَحاَندَح - 8

 :لاق هنأ ءباّطَحْلا نْبَرَمَع َْنَع «هيبأ نع ؛ ملسأ نب دير نَع ؛ ليبحّرش

 والو
 161١[ :رظنا ] ].ةرمةرَم اصول لور تي

 نباص نع ,ةميهك نبا «قاحْمإ نب ىحَيادَح- 16 ١

 00 دو دة مل *
 5000 وشي اق كلا لون لكي بحل يرتعش

 0006 ا ممم سعرا لاو ووور و ربي ربا ا 087

 يذُتا كلذ «لدك هَّللاَقدَص وَما يفل نايلي ٌنمْوُملُجَر ةعيرأ

 نأ كك هّللا لوُسر وسلك تطقس ىَتحهَسأر َمَكَرَو «اَذَكَم لإ | سانا ٌرظْنَي
 3 هال سةعسم# 8 دوا

 كوبر طب رضاك دعل يقل مؤجر ينو رَمُع وْ

 اجي :ُثلاَئلاَو ؛ةّيّتلا ةّجّردلا يف َكاَذَك هتف برَطاسهءاَج ٠ حلأطلا
 # ماش # سا سل ماس ام هم

 ًلَجَوُوَع َهّللاَقَدَّصَك ءٌوْدَعْلا يقل انيس َرَخآَو «ًاحلاّص الَمَح طلح سموم
 وصاو او

 هسْفَن ىَلَع قرسأ نمؤم لج عبأرلاو للا ةجّرسلا يف كاد «لق ىَتَح

 ةَجّرتلا يف كاد ل ىَنح هَللاَقَدَصَق هودَصلايقلاريككًافارشإ

 [145 :عجار] ةَميآرلا

 وب ينكدَح ءدْعَس نب نيدشر اَنئدَح «َنآلْيَخ نب ىَحَياندَح - 16١

 7 ْنَع «باطَحَلا ِنْبَرمُع نع , هيبأ نع ٠ ملسأ نب دْيَز نع « يققاَلا هللا دبع

 [1 :عجار] . ةدحأو ةدحاو لوُبتْماَح اضَوُت دهن : كف هللا لوس

 7 ْنَع ءِرْيُِرلاوُب انكدَح «ةَعيهلُنْبا انئدَح نَسَح انكَدَح -

 :"لوُقَي 8 هللا لوُسَر عِمَسُهنآةربخأ هن بآطَحْا َنْبَرَمْعنأ «رباَج

 ئَلَتمَتَم5ُ :ليكألإ ! -رمْمُت لْأ-اهنورمشمال مكة لها جريس

 .ًادبآ اهيف ٌنوُدوُعَي الف اهنم َنوُجرْحي مُ تو

 َْع نْييْرلا وُيأ اًنئدَح ؛ةَعيهل نبا اَنكَدَح ُمرَسَحْلا اَنئَدَح - “١98

 أضَوَت الجر ىأَر 88 هللا لور نأ «هَرَبْخآ «باطخلا َنْرمْعنأ ءرباج
 2 هللا وُسَرهَرصْباَ مد رهظ ىَلَح رثظ عضْوَم اك «ريألا ةألسمل
 [174 :عجارإ . ىَلصّمل ضو َعَجَرك لوو نحل عج : :لاَقَ

 لا دل ألد عاطل مع: لاق ميسم اًندَح - 4
 روم ريوس ٠١ يملا

 ل : لاق هللا لوُسرنأَرَمُع نع « سابع نْبا نع «دوعسم نب ةبثع نبا



 00 يس

 01,154 :رظنا ] . هلوسرو

 نبا نع «ريَبج نب ديعَس ْنَع «رثتبوُبأ انآ «ميشه انئدَح - 166

 جالو ةكمب راوتم 8 هلال وُسَرَوةيآلا هذه اسَلرَت لاق سابع

 ع مس سا
 «نآرقلاب ومقر هباَحْأب ىلص اذ | َناَك : لاقي تفاَُت الو كتالّصب

 ' ,هبءاَج ْنَمو هلأ مَ نارا اوُبَس نوُكرشملا كلذ عمَس 8 27 :لاق

 َحّمْسَيَق كئءارقب : :يأ«كنالّصبرهَجَت الو : 88 يل لَجَورَع هللا لاق

 مه لش الك َكباَحْصأ ْنَعاَمب تفاَخُت الور اوبسيق «نوُكِرُسلا
 ب 20-0

 نبا دفمسم يف يتاينس] «ًالييَس كلك َنْي وبا كنَع ٌهوُذْحَأَي ىَّتَح نكمل

 [106+ سابع

 «ًنارهم نْبْفْسوُيْنَع دبر ْنب يلع انا «ميشه اندَح - اهك

 (اَنبَطَح : :ةرم ميشه لاَقو) « باطل َنْرَمُع بطَخ : لاق « سابع نبا نَع

 نإ هْنَع نعدختال : :َلاَقق «مِجرلاَركذ «هيَلَح ىتتأو ىلا دمحم

 نأةلوكو :هدعب انمجرو مر ف للا لون هلأ لا دو ْندَح

 يف ُهَتبَتَكل هم َّسِنَل ام «َلَجَوَرَع ؛ «هَللا باك يرَمْعَدَز َنوُلئاَك لو

 بع :ةرم مِيشُملاَكو) باَطَخْلاْنْيْرَمع دهس فمما نم حا

 ْنِماَسَجَرَو مُجرد © هللا َلوُسرنآ (نآلقَونآَفَو فون محلا

 «لاجشلبو ؛ مجرب نوأ موك مُكدْنَب مدوُكيسهنإوألأ دن

 :رظنا] | اوُشَحَتما امَْعَبِر الا نم َنوُجَرْخُي موق ءرْيقلا ِباَدَمِبَو «ةَعاَقشلابَ

 اننا يفقماي

 ساا# ممرز وب سال
 :ٌرمع لاق : لاق «سنآْنَع ءٌدِيمَح انآ «ميَشُه انيدَح - 1617

 ماَقَمْماَندَحّناول 4/١ هللا لوس اي : :تلق «ثآلك يف يِبرأتْفقاو

 اي اي :تَلُقَو4ىذصُم ميهارنإ ٍماَقم نم اوُدناَو9ْتلَرَت ؟ىَلْصُم مها
 رم سو ست قاض رسم يل رع يول اص #6  هرس اللار#ي 8 سس ساس

 «َنْبجَحَيأنْمهترمأْرل هٌرجاَقْلاو ربلاَنهيلَح لخْدَي ةلءاَسن نإ هللا َلوُسَر

 6 ريق يفق هلل لوْ ىلع حسا « باَجحُلا هيأ “تلت

 نإ [ةير ىسعل نهل

 6 2130 ةرظفا] كلذَك

 تلَرَبَق :لاق . «َُكْ اريَخاجاوزأ هلدي نأ نك

 رة ٍنبرَوسْلا نع ريل نب أ ورع ْنَع يره
 ارقك «ناكرثلا ةروُس أرَ مارح نب ميكح نب ماه غمس : :لاق باّطَخْلا

 يفانأو «ةرواسأ نأ ترف لاق ًهينارفأ 4 هللا يب نكي مكافورح اَهيف

 « هللا وسو : كاق ؟ةاَقْلا هذَهكاَرْفآْنم : تلق عَ مكك ةآلّسصلا

 دوق هديت خلف ؛ ف هّللالوُسَر كار اَذَكَه اَمهّللاَو «تْيَدَك :تلُق

 ةرومس ينئارثأ كن هللا لور اي تثق ٠ ل هللا لوُسَر ىلإ هب تقلطْناَ
 ُلوُسَرلاَقَك « اير نْكَ مل افورح اهب ري اذه تطمَس ينو ؛ناكرثلا
 اَذَكَه : كف هللا لور لاق ءاَركناَكاّمك اََقكْماَشم اَيأَرْقا : : هللا
 00 هيما مسد :
 لوُسَر لاق مث «أتَلِْأ اذَكَه : َلاَقَق «تاّرَقك ءٌرَمع اَيأَرقا :لاق مت تل

 ىلع لتنال نإ ه1 :دبع نب نمحرلا دبعو روسملا رظنا ]. فخ يس

 عراق موال قت لالا ىللابال

 ءِبْرَح نب كاّمس نع ٌفبعش اًنيذح «ٍمكيَهْلا نب ورمَع َنئدَح - 68

 ام يومي هّللالوُسَرْتْيآرْدقل : لاق مع عريش نب نَا نع

 [5+ رنا ]. لكدلا نمط هب المي ام“

 لاق : لاق «سّنآْنَع ءدْيَمَح ْنَع «يدَع يبأ نبا انندَح - 1ك

 كام هع وليلي ةيع عير

 :لاق :ثآلك يف ير يّتقاَورأ «ثآلاك يف َلَجَورَع يئراتْفكاو : :رمع

 دَعُمّللا لَرْئاَف : :لاقَىَلَصمْماَقَملاَتْدَحّئاول هللا لوس اَي :تلق

 َتاَقّمأ ْنَع تِبَجَحْوَل :تْلُقو«ىصم ميِهاَريِ ٍماَقُم نم اوُدخُناَوَلَجَو
 :لاق .باّجحلا يآ تلرْنأَف رجالا كَ علي نيم مؤ

 ه سه كلاس م دعك دوم

 َ د سالت نكرر طال © كا

 ”ماس هس علق معو ل هب فرم راكع عدم
 هيَ سعال: 220000 اذككت «لطعأ لحن عيان

 تاَسْؤُم تاَملنُسنُكنم ارب اجاوزأ كدي نأ سكقلط

 [1ه/عجارإ .ةيآلا4تاَاَ اق

 ةهرورب مر
 يبأ نب ىلا «يعانزأل اح «ملش يول - 3

 0 مس هد مر ارعا 6
 قيقا ا هلل لورا ل م

 :لكَو كَرابملا يداولا اذه يف لص : لاق ير نم تاهيل يناتآ لو 42

 .ةّقيلحْا اذ : : يني : يللا لاق ةجَح يفر

 نب سوأَنْبكِلاَم عم «يِرْظزلا نَع نايف اَنثدَح - لدي

 اي ايس لاَكَو) 8 هلا لوُسَر لاق : لوفي باطلا َنْرَم حمس ءنائْا

 لَو هاهو ءَمّل اير قرب. بَهذلا : لوقي (88 هلا لوس عِمَس رم

 ًايررمَتلابْرْمَتلاَو ءءاَهَو ام الإ ابر ريعشلاب ريعشلاو امي لال
 مام سس

 تدهش : لاق دع اَبآ عمس «يرْظلا نَع «نايفس اًيدح - 37“
 مس ص رس ع ل

 ىَهَن 8 هلا َلوُسَردإ : :لاكو ؛ةَبطخلا لبق ةالّصلاب آب رمح عَمَديعلا

 موي ياو «مُكَمْوَص نم مُكرطفَك رطقلامْوَياَمأ نَا ِنْيذه ٍماَّص ْنَ

 [347 396 2774 :رظنا كك مل نماولُكك ىحنصآلا

 ِنْبهّللا دبع ِنْب هلل دْييع نَع "يرْطزلا نَع ؛ُنايس اَئدَح - 15

 ينورطتآل ف هللا لوُسَر لاق : :لاق هَرَمْع ع ؛ « ساب نبا نع « بع

 هدبع :اوُلوُقَك دِبَعاَنآاَمْنِ «ٌميْرَمَنْبا ىسيع ىَراَصٌنلا ترطأ امك
 و

 [15؛ :عجار] . هلوسرو

 2 هرمَع نب ِنَع رايد نب لل دبع نع «نايفس اًنئدَح - اذ

 قدمو



 04 14 مجاز مو اَص

 ساس سا سا ع 75
 َلَمَح َرَْمع نأ هبيأ نع ؛ ملأ نب دْبَز ْنَع «نايقس اًندَح - الك

 ٌداَرأَق 5« نجت سنوات «لَجَوَع ءهّللا ليبَس يف سرك ىَلَع
 لي 00

 ًاعيمَج ًعبمَج اهل كفاَوث اه رئآ : لاق ف يبل لس هءارش

 يه هعاسدملا قمم وع
 آل :لاَقو «ماهنف : ةرم لاقو

 عك كحل

 لهم :رظنا ةتادكدص يف مالو مرت

 نْب هّللا دْبَع ْنَع ءهّللا دّيَيَع نب مصاَع ْنَع نايف اًنئدَح - اا

 < سعلو امو ريوس سلب ها سرب ع
 :ةرم نايفس َلاَقو) ف يلا هبْمُنَي ٌرمع نع ثدحي ةَعيبَر نب رماع

 0 سهسا رو
 َرَْمْلا ناني مهني ةعباتم نإ .ةرمعلاو جان اوعبا : لاق ( يبل ِنَع

 رقع م

 «"يميلا مها ِنْبِدََحُم ْنَع ؛ حينَ «نايس انيدَح - اك4
 سلع م

 رك ماس صا ععادق فاو

 ىلإ هر يمناك نم وئام هاب لضأل لإ :لوُقي

 مك د ولع 2

 [م٠٠ :يقنا ١] 1. هجم ىلإ يه هكتار ١ اهييصُي

 وام
 :لاق « لاو يبأ نع ؛ةيبأ يبأ نب ةدبَع نَع نايف اًنئدَح - 584

 جتلابتللماَن؛ اسلاك اتاَرْصت الُجرتنُك : دسم نْبيبصلا لاق
 يما رمز م

 ءاَمهب ل هأ انآو 5 ةَيرناَملسَو ءالاَحوُصنْيَي يتعمست هش

 مل م س6

 0 2 لمح اَمْئكك دفا رسب ملَسأ اذهل : :الاَقَق

 [46 :عجارإ. اق كل تيس رشا ثدي

 ام اريك :لئاووبأ لاق :ٌةَدْبَع لاق
 1 5 .هنع هلأسي

 يبصلا ىلإ [قورسَمَو اَنآْت بَعد

 «ِساّبَع نبا ِنَع «سواط ْنَع «ورْسَع ْنَع ءناَيْس اَندَح - ١

 كلو هاون معد هاهم رمل ع5
 نقف : لاق ًارْمَخ َءاَب (ةَرَمس نأ َرمع علب : ٌةَرَم َلاَكَو) َةَرمَس نأ رمعل ركذ

 مهلَع تمرح ٌدوُهَيْلا هَّللا ْنَعَل : لاق 8 هللا َلوُسرَنإ ةرمَسَُّل

 .اهوُعاَبَ اَهوُلَمَجَف «موحشلا هم هو

 كلام نع يلا نع ِرمْعَمَو مَعَ فس اندَح - ١
 ريضُللا يني

 08 ءِلْيب هلع نوُملْسُلا فجوُيْمكاَمم ب هلوُسَر ىَلَهّللا ءامأ امم
 5 أ

 ةلس ةقفن فقام هلهأ ىلع قف اكو «ةصلاخ هللا لوس تناك «باكر

2 
 ليبَس يف هلع حالسلاَو « حارا يفُهكَعج يِقباَمو (ةئس توف : رم لاَكو)

 [70ل :رظنا ٠] لَجَورَع هللا

 اوُمأ تناك : : لاق باطلا نبَرمع نع ءناَئدَحْلا نب سوأ نب

 سوأ نب كلام نَع «'يرهزلا نع ورَمَع ْنَع نايف اًندَح - 1و

 ةدطسو لاو ةحلطَو فو نب نتا رع اتعيتم ؛ل لاق

000 
 00 مج :رظنا ] .مَعَن مُهّللا : :اوُلاَق ؟ ةَقَدَّص اَنْكَرَئاَم «ثروُن الان : لاق

 علاجا لالزل للكفر لمد ل115 للا 6

 ال لا

 نع هياط يأن جيرج نبا انآ «سيرذإ نبا انئدَح - 17

 دا َنّيَرَمُع تلَأَس : لاق ةّنَمأ نب ىَلَيْنَح «هْأَبْنْب هلا دْبَع

 سبق ام رانا لأ لا 3

 00 مك له قع وشم
 اًهبدللاَقَدصَت ةَكَدَص :َلاَفك 20011111

 [540 144 :رظنا ] . هَتَكَدَص اوُلَبْاَف . مُكيَلَع

 نع ؛ميهاَربإ نع« « شَمْعألا انُئدَح «ةّيواَمم وب انئدَح - 1
 ههعع هعم هلو هروب عال

 '.ةقرعب وهو «رمع ىلإ لجر ءاج :لاق « ٌةَمَقْلَع

 «ناَورَم نب سيق نع «ٌةَمَثيَح نع « رشّمعألا انيدَحَو : : ةيواعم وبأ لاق

 الجراب خلوا ناعم يأ اماتنج : :َلاَقَك هرمَع ىتآه

 هع همس ه ماش

 ووطن هلا لاق ؟كحُيَو ره عي: َلاَقَف :٠ ؛ لحرلا يتببش 207

 م لَك يلا لاح ىلإ تح بتعاون لذا

 هنم كدب َحأَوُمدَحأ ساّنلا نم يقبهُسلعأاَمهّللاو «َكلَسْيَو لاق
 رق ماظا امس

 ليلا ركب يبأ دنع ُُمْسيلاَرَيل 8 هللا لوس ناك ؛ كلذ نع كيس

 ُثَمَماَنَ «ةكيل تاك هدْنعَرمَسهنإَ «َنيملْسُسْلا مآ نم رْمآلا يف كاد

 ءدجْسَمْلا يف *بمئاك لج اذِإف همم اًجَرَحَو ,8 هللا لوس جَرََ

 هلل وُسَر لاق «هقرثكأ اندك سلق دقاق عسي هللا وسم

 ءدْبَع منْ ةءارق ىلا لن امك بطر نر ارقي نأ هس م : 2
 ذطْنُتلَس : .هل لوقف هللا لوُسَر َلَعَجَ وعدي ِلجرلا َسْلَج مث : لاق

 ٌتْوَدَمَف :لاق فئَرشيْالَم هْيَإنَوُدْعل هّللاَو :تلُق :رمع لاق « ةطعت لس

 0متقِباَس املا آلو رب هي يقيس ا« تاجر ةرشنأل لإ

 [3137 356 ال2 ءلا/:رظنا] 7 :عجار] . هل | يقبسو الإ طكِريَخ ىلإ

 نع «ميِهاَربإ نع ؛ «شمعألا اًنكدَح : لاق : واتس وأ ادَح - اك

 كثب تاق يل لوُقَيوَرَجَحْلا بقي «َرَمْع سيار : :لاق ءةَمييَر نب سباع

 :عجار] . كلتا مل كلبي #8 هللا َلوُسَرتْيآَر نأ ةلوكو رجح َكنأ ملعأو
]44 

 يف مق هلل 0 :لاق «ةَرَمَس

 نيل .منولمملا مث يبتمأ ىلإ اوثضأ : 0

 اع ريم ريشا سعف ما مم ريسقا ل
 حتي كيا مكامن هشبل اها ىلع ص

 لَو دعب نيتئالا نموهو ءدحاولا َمَم ناطِيشلا نإ «ةَعاَمَجْلا مَ نجلا



 قسح ثك مكان اك نع لمنال يرش نلط َي

 43 هرادق وو وو ف رز
 نمؤم وهف هتثيس هءوسنو

 ووعس ل مترو سو عم داق لد

 يساسلس ل
 نع« ميهاَربإ نسَع ؛ «شمعألا انندَح «ةَيواَمموبأ اًنكدَح - 174

 ليلا ركب يبأ دنع ُُم ُرمْسَي ف هللا لوُسَرناَك : :لاق ّرّمَع نع« َةَمَقْلَع

 هذ نر مَآ يملا رم نم ِرمآلا يف كلك

 نع َةَداَنَق نَع ورع يبأ نب ديعس ع «ليعاّمْسإ انندَح - 13/4

 تْلأَساَم :ٌرمُع لاق :لاق ةَحْلط يبأ نبع ْنَع ؛ ءدْعَجْلا يبأ نب ملاّس
 0 0 هك
 يف هعبصاب َنَعَط ىَتَح «ةلآلكلا ِنَهتلاَس اًممرثكأ ٠ ءأيش نع ف هللا لوس

 :عجار] . -ءاَسلا ةروُسس رخآ يف يتلا فيصلاُيآَك يفك َلاَقو «يرْدَص

 مق

 نب ديس ْنَع هدا انثَدَح ةبعش انئدح «ىَيحَي اًنْئلَح - ٠

 يف بدعي تيما :لاق « كف يلا نع ءٌرَمع ْنَع ءَرمَع نبا نع ؛ « بيلا

 عمت م01 764754 طه اال :رظفاإ ٠ هيلع ةَحاّلاب هربق

 ىَلوم هله اندَح «كلتلادْبَعَْع «ىيياَح- 181

 ءاَيشآٌمَرَحُي كن اًهتكبهْنأ ءَرَمْع نبا ىلإ ءاَمْسأ يِتلَسْرَأ :لاق ءءاَمْسآ

 اّمأ : َلاَقَك هك «بَجَر مْوُصَو «ناوجزألا ةركيمَو « بلا يف ف مّلعْلا ككل

 ملم 0

 ليهو قمل فها

 ى اَمأ : 550 جك ل قي ,لآلهلا ا

 :لاق بلم َعاكحُيدَحامل يشارف ىلع قلك انوار لاق
000000 

 نآلق ٌعِرصَم اَذَه : لوُشَي سمألاب مُهَعراَصَم ايري هلا لوُسَرَناَك ان
 ساس

 اوُلَعَجَف :لاق « ُهّللاءاَسْنِإ ءآدَغ نآلَفٌعَرْصَم َدَهَو دل امن ءادق

 اوُناَك كايت اوُطْخأ املا كدب يذلا :تْلُق :لاق هايل َنوُعَرْصُي

 ءنآلُق اي: :لاقَ مهبل قلطنا ءرثب يف اوُحرطَق مهيَرمأ مث اًهيلَع َنوعَرصَي

 اًمْتْدَجَو ين ءاقح هللا ْمُكَدَعَواَم ْمُيدَجَو(1//11)لَم ُثَلَثاَي

 ام :لاق ؟اوُيج دك رق لك هللا لو وسر :رَمَع لاق حلا يعد

 ب رع اق للري اكس 0000000-

 وه سوما راظما سا هم م سم نا

 بيَح نْبِرَمْعَم وُ ءاَج وَرمَع َمَجَراَملَق : لاق ءهدَج ْنَع «هيبأ نع ء«ٍبْيَعش

 مب ديب يضْقأ : َلاَقك «باطَحلا رمح ىلإ مهنخأ ءآلو يف ُهئوُمصاَحُي

 ماس عمم سف ريهام
 ْنَم هدبصمل وهدا وأد لَوْاَررَحأ م: :لوقي 28 للواتس

 «'يريتسلا نما دبع نبدي ا ل

 فلفل . باعلا ِنْيَرمعدَعَس؟ نيدشار
 و6 مص ري رق م

 اذإ : لاق هبنَدوُنوُياَمَو دفلك رم ننهي. ما ماسر

 ثآلك هَ هم مو هيِريمُكْمَرَمُع ناد: :اوُوُتَك : لإ متعَجَر

 دوُصُت وأ "سونج ْمُهاَنَي ايها باطلا ٌنْبمُع ينربخأ : :لاق مث «رارم

 باين هْيَلَع ؛ «رغشلاْنَسَح «هْجَولانَسَح يشيلجَرمءاَج ؛ 8 "يدع
 رعررب ةمراو لف

 ٍبَآَّصِبانماََ ءاذَم فام ءرضنب ىلإ 0 يأ

 همام نوما ماع

 0 .لاق ؟الشإلاات َلاَقَ 1. ناد ىلع يي

 ْموُصَتو ؛ةاكرلا ينو ؛ةآلسملا ميت ءهلالوسَردسحُمانآَو للا

 000 رسما امس لل

 «هتكئآلمو هاب نمَوثانآ : : لاق ؟ناّميإلا امك : :لاق ؛ «تيلاَجْحَو داعم

 52 ا 0

 ناَمْحِإلا امك: لاق هلك رَمَقْلاَو ءتْوَملاَدْمَي ثْمَبلاَو هراّئلاَو َةّنَجْلاَو

 ىَتَمَك :لاق لايكات كت مكأدإك ءهارككئاك هلل لست :لاق
 مم

 ؟اًهطاَرْشَأ امك :لاق ٠ «لئاسلا نم ملعب هلع لوُعسَملااَم لاق ؟ُةَعاّسلا
0 

 ماَمإلا تدلوُر و ءناّيثبْلا يف اوُلَواَطَت ءاّنشلا ءاَحر ُدَلاَعْلا ٌءاََحْلا ا ارعلا اَذإ :لاق

 َثَكَمَق ءاقيَش اوَرَيْملَكهوُبلطف ' لجرلايَلَع : لاق مت :لاق « قياَبرأ)

 اك ْنَع لئاّسلا نم يِرْدَنآ ءباطَخْا َنْبااَي : :لاق مّ «ةئآلكؤأ ءنْيَمْوَي

 مُكُلَُي مُكَءاَجل يوب لا: :لاق ءملعأ هُلوُسَرَو هللا :لاق ؟اَذَكَو

 هّللا َلوُسَراَي :َلاَقق هرم [نم] أ نيج نمل ُجَرهلآَسَو :لاق . مُكَتيد
 :لاق ؟نآلا"فئَتسُي ءيش يف أ «ىّضَمْوأ لَا ءيش يفأ «' « لمعت اميف

 هّللا َلوُسَراَي: :ٍموَقْلا ضْعَبْوأ ؛ لُجَر لاق «ىضَموأ « «آلَخ دق ءيش يف

 راَنلا ل هاو نجلا لهآ ٍلَمَمل نورس ؛ةّنجلالْهأ لاق ؟لّمْعَتاَميِ

 .رنلا له ٍلَمَمل نورس

 007,161 :رظنا] . يلع َتأَرَق اَمَك ينعي ءاَذَكَوُه :لاق : ىَيحَي لاق

 [ هده 6205 ,اكا/ه ل4 :رمع نبا نعول اد

 ةسالرو ءدع

 :لاق «٠ « ليه نب ةَملَس يكدَح «ةبعش ْنَح « ىَحَي اح - 186

 ىَهن : :لاَقَق ءَرَجْا ذيبتْنَع سابع نبا تْلأَس : :لاق « ٍمُكَحْلا ا تغمس

 َمَرَحاَم مُوَحيْنأهَرَس نص : :لاكو «ءاّبلاَو رجلا ذيئْنَع هلل ون

 لوُسَر ىَهَن :َلاَقَك ءرْيَبْرلا َنْباْتْلآَسَو :لاق ؛ يلا مَرَّ
 ممر و ماش

 نأ َرَمُعْنَع َثدَحَف َرَمْع َنْباَتْلاَسَو : لاق لااا ٍنَع ا هللا

 ءديعَس يبأ نع يخأ يّدَحَو :لاق ءتْئرُمْاو ابدا نع ىَت 4 يبل

 ].رَْنلاَو ءرسبلاو «تّقَملاو «ءايدلاو «رجلا نع ىَهْ ءاق هللا لوس

 عصام 5٠١ :رظنأ

 انتكدَح «ماّشه اَنثَدَح «هُلآَس انآ ءديعّس ْنْب ىَيحَي انئدَح - لح

 ّبطَخ َرَمْعنأ «ةَحلط يبأ نب ندم َّنَع ءدْهَجْلا يبأ نْب ملا ْنَع دا

 ناك تيارذت نإ نقط عر د اليل ل
0000 

 هب هبثَنَي يذلاو هققآلخ 7 قة كلل فت

 لوس يو نيذلا سلا الوم نيب روش ةقالخلاقسأ يب َلِجَعِْإَف 2

 انه يف َنوُنمْطَبَس امكن تْسلَعْدَ ينو ؛ ٍضاَرمُهْنَع َوْهَو 8 هللا



 الك

 هّللا ادم كك وأم اوف ._السإلا ىلع هذ يدير انآ رمألا

 يل ظلغأ امو «ةلآلكلا نمي مَهأ ايش يديد ال ينو لالا رمل

 اَمَو «ةنلآلكلا يف يل ظلغأاَمُهتحاَص نم ءيش يف اق هللا لوس

 يف هعّبصاي نمط ىّتح «ةلآلكلا يفجر ام أيش يف (18/ ١ْسَجار

 ؟هاسَّلا روس رخآ يف يلا فصلا هنآك يفك لأ معاي: َلاَقَو يردص

 ماشا ارقي 9 نمو أرق ري نم اهب يضيق هيف يضأ شعأ أ

 سانا اوُمْلَعيِل مُهَبامّنإَ ءراّصْمألا ءارمأ ىلع ةدهشأ ينإ مهلا لاق مث
 0000 هر اي ع هرقل
 اوعفريو ءْمِهيِلَع اوُندْنيو « مك مهيفاوُمسْفيَو ف مِهيئةتسَو مهليد

 هل نيئرَجَض رم نوُلكاَتْمْكَنإسَنلااِصيأ «مهرمأ نم هيلع لكشأ امل
 رعت لس سا ماس

 لجبل َنماَمهَحيِر دو اذ هلل َلوُسَر تيار «ِنيتيَح لإ امُهارأ

 مهمل امُهلكأ ْنَمَو «عبقبلا ىلإ جرخأق هدي دخأَ «هيرمأ دجَسَمْلا يف

 [ه6 :عجار] .ًاخّبط
 ةلوزا ٠

 رياَجج ْنَع ءِرِماَ َْع دلاَجم ْنَع يمن هلل دبع اََدَح - امال

 م :هلل دبع نب ةحلأطل لوفي باخ نب رمع تضم : لاق ٠ هلل دْبَع نبا

 اَيَءاَسَ كمل ؟8 هللا ل وسر ينم َترَرَبْغاَو تفعَش دك كار يل

 كلك َلَمْكآ لنآ ْمُكرَدْجآل ين هللا َداَعَم : لاق ؟كلَمَح نب هرم حط

 نعل جر اموت ةَملك ملكعأل ىّنإ : لودي 8 هللا لور تمم ين

 هكأتئاَكو «هدّسج نم جرت يح احور اهكهَحور دجَوألإ تملا ةَرضَح

 دلل ءاه ريشي مو ءاهنع 8 هلل لوُسر نآس مله ةماعلا موَيأرو
 :لاق ؟يهاَمق؛ ُدْمَحْلا هلل : :لاق ءاهملعأ انأَك :رمع لاق ٠ ينلَخَد يذلا ماو هب

00 
 وظنا] .تّقَدَص ُةَحْلَط :لاق « هللاَاإإ هلال : :ِهّمَعل اَلاَق يلا ةملَكْلا يه

|] 

 نب سيق نع ؛ « سمع وبأ انئدَح ؛ نوع نب رفع اَنيدَح - الم

 :َلاَقَك هرم ىَِإ دوما َنملْجَر ءاج : لاق «باّهش ِنْب قراط ْنَع ٠ مس

 اسكت دويل ايلول مُكباتك يفآَآ دوم «نينمؤملا ريمأ اي
 مويا :لَجورَع هوك : :لاق ؟يه يأ يأو : لاق ءًديع مويا كلذ مال كل علم

 ين هّللاو :رمع َلاَقَف : لاق ؛ «يتمنن ميل َْنَو مكي ملت لَمْ

 ءاهيف تل يلا ةعاسلاَو ء هللا لوس ىَلَع هيف يّ ميل ملل

 [79/7 :رظنا ] ٠ ةّمج موي يف كر ةيشَح ا هللا لور ىَلَع تَرَ

 ْثراَحْلا ِنْب نَمْحرلا دبَع نع ؛ ا

 يبأ نع « فيلح نب دابع نب ميكح نْب ميكح نع ؛ةبي نب ُشأَيَع نبا

 هلل ل ا افلح بلو

 نأ َبَنَكَك َرَمُع ىَلِإ حارا نب هديب كلذ يف بك ٠ «لاَخ لإ ث راو

 ةل 'َمهشراَولاَخْلاَو هَل ىَكوَم أل ْنَم لوم ةلوُسَرو هللا : لاق ف ينل

 م0 :رظنا ] . هَل ثراو

 :لاق «يدلبلا روُقْعَي يبأ نَع (ةنايقس اًنيدَح «عيكو انثَدَح - لحل
 #8 م ةهارمإم اكسس سر هلا رع

 نأ ؛ باَطَخْانّبَرَمُع ْنَعتدَحُي حاحا ةرَمِإ يف هك ايش تطمتس

 هءمدالرو عاصض ع

 ( بآلملا نبَرمعدَتْسا نيدشارلا و اقل مْ

 يرجح ىلع محار 79 يو لج“ ءرمع اي :هل لاق ف يبل

 ريكو لله هلبقتسا لَ ةملتسا ٌَولَخ َتدَجَونإ فيعضلا

 نب ىَبحَي نَع «ةَديَرب نبا نع ٠ "سسك انندَح «عيكو انندَح - 16١

 :4 ينل لاق مآل لعلب ؛ (مع)ِنَع َرَمَع نبا نَع َرمْعَي

 هم
 ءرخآلا مْوَيلاَو هلّسرَو ءهبتكو «هتكتآلمو هللاب موت : لاق ؟ثامإلا ام

5200 2 
 لماع :لاق تْفَدَص : :ليربج هلل ءهرَشَو هريَخ رَدَقلاَبو

 َملاَمَم اهي مكانأ ليربج كاد : 2 يسبتلا َلاَقَق :لاق ُهّفدَصُيَو

 44 :عجار] . مكنيد

 ٍمصاَع ْنَع «هييأ ْنَع «ٌةَوْرع نب ماَشه اَنْئدَح «عيكو اَنئدَح - 15

 3 :ةرم لاكو) ليلا لب اذِإ : : 88 هّللالوُسَر لاق : لاق «هيبأ نع ءٌرمع نبا

 يني ؛ ؛مئاّصلاَرطْنأ دك انهم نمراَمتلا بَمكَو ءاَنهم نم (ليلاءاَج

 ممل رب الا ١ جا بتلاوة

 مد هم هو

 1 لاق «ىليل يأ نان نمحرلادْبَعْنَع "يِبلعَّتلا

 .انالفا "سائلا رع لَك او لالم ليلتي يإ ! :َلاَق

 اي تا نق ع كسل الإنس ربأ جهلا و

 لشم َلَعَف“ ءاف مسالا بأ تيآر ملا َرْيَخَو « ينمي متن : :لاَثَق ؟هّلَعَف

 تَنئْنمُهَدَيَلَخْداَك نيكل ةّقْيَص ُُث ةقي يباَ بج هِبلََو "تلعق يذلا

 ةع ه2
 3007 :رظنا ]. ب َبرَمارَمُع ىَلص م ءةّبجلا

 نع :ةذاق نع هسا رن رئة شئ اق 54

 اي لل

 [1404+ :نظنا] . 020 2000

 ."يركشتيلا َناَمْيلس ْنَع : دَّمَحُم ريع لاق و

 دْيبع نْب مصاَع ْنَع «ةَبعش انئدَح «رَمْعَج نب دَمَحم انندَح - لا

 هنأ ؛ 9 يلا نَع «[رَمْع ْنَع] رَمَع نب هللا دبعْنَع ؛ ماس ْنَع هللا
 دعب َلاَكَو)٠ َكئاَحد نم انستا يخأ اي : لاق هَل ذأ رمل يف هذاا همم هم

 اًماّهب يل أب حأ اَم :رَمع َلاَقَق ؛ تم يف اكرأ ىخ: ةَيِدَمْلا يف

 ىخأ اي : هلوقل “ سلا يلع تعط

 .(ح) ةَبعَش اًننَدَح رَُ دم اَنندَح ١

 واس نع هل يع نب صاع نة تفس لاق 0
 13 1-5 كن ماما ٠

 لامع : لاَثَق كلم [رق دقاق :لاق. ” وتتم اذ رش يف

 هد اهل ومر يب مف
 لْمَأ نم َناَك نم انآ رسملُكَف باَطَحْاَنْبااَيْلَمْعا َلاَثف ؟لكت

 . ءاقشلل َلَمْعَيَق ءاقشلا له امو «ةَداَعسلل لمْ «ةداَمسلا



 ”يدصححح

 َنيدشا لا | ءاقلخلا ُ دسم

 دب نبيع يهل دين ١ «يرهزلا انئدَح «٠ بيق اندَح - 1 ا/

 نب نمر دبع ينكح سابع نب هللا دبع يربح ءدوُعسَم نيل

 هام دييعلا دكر هعلق
 ًاسانأ نول : :لوُقي هعمَسق ساَّنلا بطَخ باَطَحْلاَنْيَرَمْعنأ «فَوَع

 ف هللا وسر َمَجَرْدَقو «دلَجا هللا باّتك يف ؟ ٍمْجرلااَباَم : َنوُلوُدي

 َداَر هظضَرَمع نأ : َنوُمْلكم مَلَكَتْ ولئاَك لوُشي نأ الوكو «هَدعَب اًنمَجَرَو

 هةموو
 [16 :عجار] . اتاك هّئال هنم سلام هللا بات يف

 ديزي تحمس : لاق «ةَبعش اَنثدَح ءِرّفعَج نب نب دمحم اًنئدَح - ١54

 0-3 ٠» مم“ م م وَ ةهمرعا ل

 نبا نع ءِريَقُث نب ريبج نع (دّييع نبا بييَحْنَع «ثدَحُيِريَمْخ نبا

 م م 700000
 رش امك أر ىَلَع صحح نم ؛يِمْوَد : اًهَل لاقي ًاضرأ ىَتأهَأ : طئّسلا

 َنْبَرَمْع تبر : :لاَقق ؟ِنِيعْكَر يلصنا : هلت لق نِيتعكر ىَلَصَ لصق

 تيأر امك لف اَمَّنِإ : :لاَق ءهتلاَسَف ؛ ريك لطم فيلا يني بالخل

 [509 :رظنا ] 8 هللالوُسَر لع : لاق وأ) 8 هللا لوُسَر

 نباَنَع كلام : يدْهَم نب ِنَمْحَرلا دْبَع ىَلَعتأَرَك - حا

 نس لاق رم نبا نَع هَّللادبَع نب ٍملاَسْنَع ؛باَّهش

 يولع ةهرسق سوو و لو
 بْطْخَي ب انبرمعو « عملا ميد حنا هللا لوس باَحْصأ

 نمي نيسؤُلا رم ب َلاَقَق ؟هذّه ةَعاَسدّيأ : :رَمع َلاَقَ سانا

 ها مساس# ه ماس
 ٌوُضْوْلاَو :ُرَمع َلاَقَك ضو ركن ىلع دز ام «ءاَدتلا تْعِمَسق قولا

 مم

 [51* 5+: ظنا ] ٍلسُْلبرمأَيَناك ف هللا لوُس ران َتْملَعدَكَو وو .؟اضِيأ

 نع «قاَحْسإ يبأ نَع «ناَيْفَس ْنَع «٠ ءنّمْحّرلا دبع اننَدَح - كما

 وضيفي ال نوُكرشمْلا ناك : لاق «باَخْلا ِنْبَرَمُع ْنَع « نوميم نب وِرَمَع

 هوم ريع يم ع

 َلْبَكَض اا ؛ لف ينل مُهَتلاَخَ «يبك ىلع مشا قش ىَتح عْمَج نم
 [يراخبلا 4 .عجار] سمسا مُلطَتْنأ

 هنآ ريبزلاوُبأ ينربخأ « جيرج نب انآ «قاررلا دبع انئدَح - 3” ١

 لور ْعِمس هنا ؟باطخلا نبع يتربخأ لوُقي هللا دبع َنْيَرباَج ٌعِمسا

 مس ك عال
 عد آل ىتَح « برا ةريزج نم ىَراصنلاودوُبلَجْخأل لوفي 8 هللا

 1 5٠١ عجار].ًاملسُمألإ

 ءٍملاَس ْنَع "يِرظلا نع رمْعم اندَح «قاررلا دبع انئدَح - نحب

 َلَخَدَك ةكمجْا موب طْخَيم كوه اني باَطَحْا َنيَرَمْعنأ ؛هيبأّنَع

 يّنإ : :لاّقَق ؟هذه ةعاَّسْدَيأ : :ثرمع ُهاَداَنَك ؛ , يللا باَحْمآ ْنِملُجَر

 نأ ىَلَعْدزأْمَلَ ؛هاَدتلاٌتْعمَس ىّنَح يلطأ ىلإ بلا ملك ميل ت فش

 ٍعضْرَم يفو) ْمُتملَح دقو ؟اضِإ ءوضؤا ٠"( /ثز: :ةرمع َلاَقَف تصوت

 [154 :عجار]. لسشلابرماَيَد َناَك 8 هّللا لوُسَر نأ (تْملَعْدَكَو : :رْخآ

 ع سا ساو
 ءرامَع َنْبا ينعي ةّمركع اَنُئدَح ءٍمساقْلا نب | مشاه اَنكَدَح - نحو

 ينكح سابع نب هلي يكدَح : لاق « لمْ بأ يفلحلاةلاَمس ينك كدح
 هث يمس له

 ,اف "لا باَحنمأ نمت موال: : لاق باحلي مَع ًُسَء

 نلف : اوناَقَك ٠ ٍلُجَر ىَلَع اورَم ىّنَح ُديِهَسنآلُت دهس : اوُلاَقَف

0000 

 الغ درب يف راّنلا يف هر ين الم): 8 هللا لوُسَر َلاَقَق «" ءديهش

 سم باطلا ِنيَمعْدَْسا
 هملول رع رم

 ابقلا ءباتل نبال: : هللا لوُسَر لاق مث «6ابَع

 اق“ طك :لاق نوُسْؤمْلاَلإ | ةّنِجْلا لخديل
 يقع

 | .نوُمؤُمْلا الإ ةنجلا

 ينعي ينعي «دواَد اًنئدَح « ديزي نب هللا دبع انندَح - لل 3

 [374 :رظنا ]

 ءتاَرْقلا يب

 هلل سلا رك 2 :لاق « ولدوا با: لاي يكتت

 ِنِّبَرَمُع ىلإ[ ْسَلَجَ ءًعيرت اوم نوُتوسيمُه ضرما مكوك
 َمُع َلاَقَك رْيَخ اًهبحاَص ىَلَع ينك ةةزانَج هب انّرَصق «باَّطَلا

 هند .
 رم مث .تبجو : :َلاَقَق رْيَخ اًهبحاَص ىَلَع ين

 ةرو#ةرب ه -

 اق ىَرْخأب مم تبجو

 سها سس سا اسم أَو كلام 2 0
 ايْتَبَجَو اَمَو :تلقف ءتبجو : :رمع َلاَقق «ش اهبحاَص ىَلَع ين داك ةَئلاعلاب

 ةعيرأ هَل دهش ف مَن اَميآ 8 هللا لوُسَر لاق امك 1-0 :لاق ؟نينمْؤُمْلاريمأ
 وأ : :انلُثَك ةقالكوأ : لاق ؟ةكآلك وأ :اَنلُث :لاق ؛ ةّنجْاُهَللاُهَلَخْدآِر يَ ياكل هع

00 
 [105 :عجار] . دحا اولا ِنَع هلآسُن مل مث «ناّثا وأ: لاق ؟ناثث

 رئوي يتريخأ ويح اقدح ءِنمرا دبي انَح لن

 يِناَشْيجْلا ِممَتابآٌعِمَس هن :لوُقَي ريمه نب هللا دبع عمَسُهَنأ ءورْمَع

 ْمفئاَول: "لوفي 8 هللا يبن عمَس هَنإ : لوي بخ َنْيَرَم عم لش

 ًاصاّمخ ويت هَريطلا قدري اَمك مُككْررل هلو َقَح > هللا ىَلَع نو

 عصب مصإ» ع نطيل

 «بوليأ يبن بد يعس يشئدَح ءْنَمْحرلا دّبَعوُبَأ اد -
 نومي نب ىَحَي نَع ؛ يللا كيرش نب ميكَح نع ءراَتيد نب ءاطع يئدَح

 < جه
 ةممإرلاو

 «باَطَخلا ِنْبَرَمْع ْنَح «ةَريَره يبان ؛ ةيشرجلا ةعبب عير نع يمّرطَحْلا

 دّبَعوُبأ لاو مُهوُحتاَُ الَوِرَدَقلا له اوّسلاَجُتآل :لاق اف يلا نَع
 ضسضكمأا دو

 . (85 هللا : اوسرر تعمس) : :ةَرَم محلا

 ريش نب ههينَع ؛ةهعش ند «عساقل ب مشا - "ا

 26 م مها 0.0 مق ع 50 9 59 نسا ع

 سلم ىلصت قيل يذ ىلإرثط ع يخل طلال ري
 م ا

 148 :عجارإ . قف هللا وسرت امك مّنصأ امن َلاَقَق كل نع هنأ

 هةر مرعب 00
 ًالاَمس اَنئدَح ءراَّمَع ْنْب ةَمركع انآ ارق حوُوبأ ادَح - "هم

 امل : لاق « باطلا نيم يَ «ِساّبح نبا ينكح ليز وبيلا

 فيو ةلام' لاك ْمُهَوهباحنصأ ىلإ ف يل َرظن لاق ديمي

 : دَممُث هللا 4 يلا لقا ؛ةدايزو فلآ مها نيكل ىلإ رظَتو
 اًمْرجَْمّسللا ؟يِستدَعواَمَنْيكمُهّللا لاق مث كراَزإَو قادر هيلَعَو «ِهْيدَي

 يف دالك مالْسإلا لأ م ةباسعلا هده ل كمل «يتذَعو

 طقس ىَّتح ُهوُعْدَيَو لَجَو رع هير ثيِفَتْسَي از اَمَف : لاق «ادبآ ضْرألا
 يبني : لاق مث ؛هئارو نم مرا مَ هءاَر دَحأَ ءرخبوُبأ هان قادر

 قا هعل وهيك قع
 ٌوَح هللا َلْزْنأَو «دكَدَعَو اَم كل ٌرجْنيَس هنا ؛ كانَ َكبَدَشام كانك ءهّللا

 ةكئآلملا نم فلآب ْمُكدمُ يّنأ كلب اَجتساَ ْمُكَبر ونفس 2-5019
 لشق َنيكرشُملاَلَجَوَرَعُهَلاَمَرَهك ءاوُقتلاَو وياك املك «فدْرُم



 .ءامدوال

 يلا لوس راسأ نورا جس سارع ساي رمل همر سارع لإ يفعل هاو

 اوفا يفقس 1الى ين ارو

 َلاَقَك ًادّضَع ان ونكت ْمُهيدَْينأ هللا (1/1)ىَسَعَو راما ىَلَع
 ىَأَراَم ىَرأاَم هّللاَو :تلُق : لاق ؟باطتلا َنْاايىَرَاَم : 48 هللا ل وسر

 تقع َبرْضأَق رمش ارق ءنآلُق نم يدتكسشانأ ىرأ يثكلو ٠ ءركيوبأ

 هيخأ آلف نم ةَرْسَح نكست قلع برضو ليقع ْنمَاِلع كمت
 لَه ؛نيكر شمل ةَداَوَه نوف يف اسهل معي ىتح هلع بِرضََ

 كو ريو لقا ل هللا ٠ لوسر يوُهَل ْمُهتداَكَو مهتمئأو «مهديداتص
 تودع :رمع لاق دان ناك نأ امل «ءادفلا مهم َدَحآك ؛ "تْلُق اًمَوُهي هدو

 يا
 َلوُسراَي : ؛ادلثك نايكي إو «رب ودعم او" ل

 ملت تيك ءاَك كب تدَجو نإ ءبحاصو تْنأكيكُي ذم ير هلل
 ّيَلَع ضرع يذلا : قف "يبل لاك لاق ءاّمُكَاكْب تكانت ءاَكْب دجأ
 .ةَرجّشلا هذه نم ىَندأمُكبَذَع يلع ضرع دق «ءادفلا نم كياَحْص

 ىّتح ىَرسأ هل نوُكيانأ'يبل ناك امج لنآ ؛ بيرق ةرجشل

 اًميفْمُكَسَصَقبَس هللا مباح الولإلْوت ىلإ4ض ألا يف ني

 ماَمْلاَن م دأب ْمويناَك امل ؛مئاَنقلاٌمُهَل ل حأ م .ءانفلا نم مُتدَخأ

 دوب مهم لف «ءادفلا مهذخأ نم رئت َموَاوُعتص مب اوبقوع للا

 همي تّمْقُخَو فنيعاَبر تر لو 8 يِبلا نع .اقف بلا باَحْصآ كو

 مكس اًملوأ» ىلا لَآ ءههْجَر ىَلَعُم لا َلاَسَو «هسأر ىَلَع
 ُّك 'لك ىلَح هل نإ مكس دنع نموه اذه ىلا مث هي ْمُعبصأَدَةيصم اك ةبيِصُم

 [971 :ظنا ٠] ا ابار

 :لاق 0 هلق تلاع هيأذع

 َكنلكك : :يسفنل تلف : لاق "يلع ريملق تأرم ثآلث ينحت
 «كدلع رمق ترم ثلث ءال هلا لور ترن « بالحل نب ايم
 ادق : لاق «ةيضيف لنوكيا نت يلحار انكر :لاق

 يف لزمن نظأ انآو تن ْهَجَرَف :لاق ؟رمع َنْيأ ءرمع اَي : : يداثي دانمب انآ
 بأ يمرس حريات: اقف يبل لاق : .لاق يش

 اموالك نم مقامها كلر ذيل ايم احن كلل احق إو ايف اَمَو ايدل همم
 ملت 3

 «ريبج نب ميكح نع ؛ «يدوعسملا انندَح ءرضْنلاوبآ انئدَح - "51

 أ :لاق ةّيككوَسلا نبا نَع «ةَحلط نب ىَسوُم َنَع
 ؟مولصت ماما يآ : لاق مث «مئاص ين : :لاَقَق ٠ الجر ِْيِإاَعََ «مامطب

 هءاَج َنيح ءاق يبل ْثيِدَحب ْمكئكدَحلص قنا وأ ديزأ انآ هاك الون
 دماشأ : لاق رَمَح هاج ملف رام ىلإ اوثسزرأ نكلو «بترآلابيبارغآلا
 يّنِإ: :لاَقق معن: :لاق ؟برآلاب يباع هءاَج موي هلا لوُسَر تن

 ؟موُصَت ٍماّبصلا يأ : : لاق اص ينإ : :لاق ءاَهوُلُك : َلاَقَق اك ءآمت اهب تير

 دو ةعدعا
 «باَّطَخْلا نْيَرَمْع ين

 ةاماملإوب ريا رص

 ١ باعحلا نيَرَمْعْدنسا نيدشارلا ءا ءاقلخلا دئسم
0 

 :ةَرْشَع تالق مم اسئاَص تخل: لاق «هرخآو رهشلا وأ : لاق

 . ةرشع سمَخْلاَو «ةرشع عبرألاو

 ءديعّسم ْنْي دلاَجم انندَح « ليقع بأ انئدَح ءرضتلاوبأ اَئدَح- 7١١

 َلاَقَق باَّطَخْلا َنْبَرَمُع اتيقل : لاق « عدلا نب قرص نع ماع اربح

 52 اوسَر تعمس :ُرمع لفك «عدجألانب فورس : :ُتلُق ؟َتْنآْنَم : يل

 رماح لاق «ِنَمْحرل دبع نب قوص كتكلو «ناطيش عدلجألا : لومي

 ؟اَنَهاَم :تَلْثَق نَمْحّرلا دبع نب قورسم :ابوُتْكَم ناويدلا يف هت
 ولو ل ذ

 0 َلاَقَف

 نوط هيلع رز يبا رعد «'يرطزلا نَع ةَسيَر
 .اهنذإب لا لأ تلا يذل : : باتل

 نئل 0 لاق هيلع ا ف ف

 9 اًهُتمَسَكَألِ مارت سائل مهني آل لَمْ ماعلا اَذَه ىلإ ت طع

 [944 :رظنا ] ريح ا هللا لوس َمَسَقاَمَك

 نع «ليئارسإ انئدَح «يريبزلا هّللا دبع نب دَّمَحُم انئدَح - 51
- 

00 

 يف كف يلا َعَماسْنُك : لاق رمح نَع « سايح نبا نع« ةمرْكع ْنَع كاَمس
 اوُقلَحَتال : :َلاَقَق يفلح نملُجَر يبافَكهف ؛يبآآل :ُتَقلَحف «ةاَرَ

 [115 :عجار] . ف يبل رم ا « مكتب

 «ريبزلا يبأ ْنَع نايف اندَح «يِريبْلا دمْحأ بأ انئدَح - فلن

 ويلا نَجرْخأل ؛ هللا ًءاَسْنإ تشع نك : لاق َرَمَع ْنَع «ِرباَج ْنَع

 50١[ :عجار] . برا ةريزج نم ىَراَصْتلاَو

 ٍمصاَعْنَع ”كيِرش انئدَح «دواَد وب دود نب نايس انئدَح - فلك
 ىَلَع حسم لبا8 هللا لو اوسر تيأر : :لاق «َرَمع نَع ؛هيبأ ْنَع هللا دبع نب

 [114 :عجار] نيمحْلا

 انآ يني مال اَنكدَح واد وب دود املس اند - ١
 تعمَس :لاق ءروُرْعَمْلا ِنْبِراَيَس نع «برَح ِنْب كامس نع ؛ «صّوحألا

 ُنحَتو ءدِجسمْلا اذه ىَنْب ا هللا لوُسَردإ ١ :لوُفي وهو بطخيرمع

 02000 هم
 ىلع مكمل جلا دمْسيل ماحدش اذ تاصْنالاَو نورجاهملا :هَعَم

 ديطتلا يارس :الق هيلا يفوق كا جاف

 ْ ا 0 :قاحسإ

 ْذُْحَف ب اوتو اقيقر اًنبصأ نإ «نينمؤُمْلا ريم اي : اوُناقَ مالا لهآ ارش

 مع ع
 لعْفَيمكْيَشاَنَه : :َلاَقَق ”ءةاكزانل د وكتو ءاًهيا 8 دّص انلاومأ نم

 [41 :عجارز . يملا لأ ىّتح اولا نكلو « يلب نم انك نال



 يبأ نع 7 ُح 2 ,ة يريم اكيد لك مومو 2و ب ك1
0 

 لوس لاق :لاق باطتف برت للا دع نيوبجَع «و ريل

 اة :عجارإ الشأن

 نبا ينعي ؛ نب ب «كَرابملا 1 ,هّللا دبع اًنندَح ءداّيز نب بات انتل -

 نْب هللا دبع نب هلل ديو « ديزي نب بئاسلا نع يرْهزلا نَع ؛ سوي انأبنأ

 دك هللا دبع لاق) باطلا نْبَرَمَع ْنَع «دّبَع نب نّمْحرلا دْبَع ْنَع ًةبع

 هميمقوم
 نم (هبّزح نم لاق وأ هدرو نم *يّشهنَفْنَم : لاق (اف يبل ىلإ يبأ هب عب

 050 ضئاإ منيل نمر اَمّناَكك رهظلا ىلإ رجلا ةآلّص نيام ليلا
 لامس انْثَدَح راع نبك ان اًنئَدَح ءٌداَرُ وأ ندَح فق

 ٌمْوَيناَك امل :لاق ؛ رَمْع ينُئدَح « سابع نبا يئدَح ليم وبأي فتحا
 ىَلإرظنو ءةفْييو ةئمتالكمضَو هباحنصأ ىلإ "يرن لاق ردي

 لغوي َدَيَدَم من ,ةكبقلا "ينل لبتتسا :ةداَيْزَو فل مه نإ َنيكرْشَمْلا

 « يّتدَعَو امج مّ يدعو امنا لاق مث رالف “ف «ؤادر

 «آدبآ ضرآلا يف دعت الق مآلسإلا ٍلْهأ نم ة ةباصعلا هذه لَ نإ هللا
 عفاش دايس علو عوش قهر 000

 َدَحاِرْكَبوُبأ ناك ةزاتر طقس ىّتح موعدي ير يِفَتسَي لاَ امك لاق

 كما لك هللا 0 «هئارو نمد . نر

 وياكم 1 كل فايشاش سا مام

 عبس مهم رسأو الجر دوب مهنم لت ٠ نيرا ُهَللا مره اوقتلا

 يب اي :ركبوبأ لاَ ءَرَمْعو ءايلَعَو رخكب اب هللا لوس راسا الجر
 ءادفلا مهم اَنْ ىرأ ينآق «ناوخِإلاَوةريشعلاَو ملاوي ءالْؤَم هّللا

 مهيدي ل َجَورَعهَّللا ىَسَعَو ادا ىلع الهو مهم اًنذَحأ امني
 00 عام ماس 000

 :لاَق ؟باطَخْا با ايىَرَئاَم ف هللا لوُسَر لاق «ًادضَع انك َنوُبوُك

 ءنآلك نم يكُن ىَرأ يّنكلو «ركي ركبوبأ ىأَراَم ىرأ ام هّللاَو : تلق

 ءدكعسفل يعل ٠ "عالعموم عايوع ا
 نكمتو قلع بريف ليقع ملح نكت « هقنع برضا « «َرمعل بيرق

 ٌةداَوَه ايلف يف سكنها ملي يح قلع بيق هيخأ نآلُ نم ةَومَح

 اما للا ل وسر يوه مُهئداكو هنو ْمُهسيدانص هاله َنيكرتسلل
 م مس وعيا مم هش

 َنم ناك امل ءءانفلا مهنم َدَحاَق ٠ ُتُلْقاَمَّوْيَيْمْلَو ءِرْكَبوُبأ لاق

 ركبوا ؛ ا يلا ىلإ :رمَع لاق (8ال/1) دل

 كيحاَصو اوسر اي : :تلُقَف : نايكي اَمُهاذإَو

 لاق :لاق انفع نفيا ملا تيك كبت دج نإ

 يَلَغ ضرع دلو .ءادفلا نم كْباَحْصأيِلَع ضرع يذْنا : كف يبل

 ناك م9 : ىَلاَمَتُمَّللا َلَرْنَو «ةّيرق ةرجّشل ؛ ةّرجّتشلا هذه نم ىتدأْمُكباَدَع
 تي ها يه ىو

 قوس قلم لف ,ةفلا مهل م رعت نياق «لبقملا

 وما مم مسا مور للم مه سمك ميم
 ةّضِيبْلا تمشُهَو يار تركو , بلا نع ءالق لابس

 9 . نيديشا زا ِءاقلْخْلا د دنسم

 :كدلَصأ منول لرئاَ ؛هِهْجَو ىَلَعُمَلاَلاَسَي هسا ىلع

 2 هع

 [04 :عجارإ اَدَْلا مُكدخابر دق يش ءاوش لك ىَلَع هللا نإ ظهلوَق "ىلإ (ةيصم

 هلا دبع ْنَع ؛ «يرظْرلا نَع « رَمعم انآْنآ «قاّرلا دبع اَنئدَح - افف

 نأ ىَلَعاصي بح ْلَزأ مل : لاق ءِسانَ بل نَح ءروك يبأ نبل دبع نب

 ٌهّللا لاق نيل الق يلا جاوز نم نّيئآَرَمْلا نَع باطلا نب رمَع لآسأ

 نْبَجَحَو ُرَمْع َح ىَّنَح "يول تَفَص َدَقف هللا ىلإ اَوُيت نإ ىَلَعَت

 مثلك «ةوادإلاب ُهَعَمْتْلَدَعَو رمح َلَدَع قيرّطلا ضحي انك املك ُدَحَم

 نانآرمْلا نم ؛َنيِسْؤُمْاَريمأ اي: :تْلْقَ ءاضْوَتق هدي ىلَعتبكَسف « يناث
 تقص دقق هللا ىلإ اًبوُتَت نإٍىَلَعت مهلا لاق نال ف يلا جاوز نم

 ام هللاو «ةرك : :يرهرلا لاق) سابع نبا ايدل ٍَجَعاَو :رمع َلاَقَكاَمُكيوُلَ

 ُقوُسَيَذَحأ مث : لاق ةَِئاَحَوةَصْفَح يه : لاق (هّْنَع هْمَتكَي مو ءهْنَع هلأ
 مرة مس ساس للا ص ل 0 ل

 ةَيِدَمْلا امدَق امل ؛ «ةاَسنلا لا مؤُ شيري لاق «ثيِدَّحْلا

 اق مق ل وضعت لاق ٠ يوشك ب د

 هّللاوك ؛ َكَعِجاَرَأ نأ ركن ام : تَناَقَف ينعجاري نأ تركُنأَف « ين ينعجارُي يه

 :لاق للا ىلإ ميلان هاتحِإهرُجْمَتو «هنعجارب اقف يَ جاوا

 :تلاق ؟88 هللا لور نيعجارثأ :تلُثَك ةَصْنَح ىلَعتلَخسُكْت فلَطْناَف

 ْدَك: تلق مَعَ: تاق ؟لّبلا ىلإ ملا نكات هَرُجَْتَو : تلق ءمَعَت

 لعل بسيهات سبح

 هيلاْسَتآلَو هلل َلوُسَر يعجاَرُتآل ؟تَكَلَم لَك يه انه «هلوسر بضخ

 بَحآَومّسْوأ يه كراج تناك نإ كري الَو «كلاَدياَم ينيلسر ؟انيَش

 اكو ءِراّصْألاَنمراَج ينآلكو : لاق «ةّئاح ديري «كنم هللا لور ىلإ

 رْبَخِب ينيتأق ءامْوي لزنأو ءاموي نبق 8 هللا لوُسَر ىلإ لولا بوت
 م لا يدق اي عمر كد دعا

 ليم ناسخ أحق كو لاق كلذ لمي هيتآو ٠ «هرْيَغَو يحولا

 يناَداَن مث ؛ يباب بر ءاَشع يناثآ مّ 0

 ٍلاق ؟ناسَص تدَجأاَمَو حلت ميظَعرمأثَدَح َلاَقَف «هْيلِإ تِجَّرَحَف

 اَخدَق : تلت ىَءاَّسنلوُسرلا َقَّلَط ؛ لوطا تل ماب

 اش حملك لح .ات6نق نظأ تلك دق «اتنرسخو ةصْفَح سم اس مص عل ةس

 كفل تلت ٠ يكب يهَو ةصْقح ىلع لَخَدف تكمن ؛ يبا لَ
 تاق «ةيرما ءذه يف لتس انَمَوم ءيرذأ آل :ْتَلاَقَ ؟8 هّللا لوُسَر

 :َلاَقك "يّ جَرَح مث ملل َلَخَدَك رمل نذاتسا :ُتلقَف دونما هلام
 ”سوُلج "ضر هدْنع اذ هربتملاتْينا ىَتح أفلا «تّمّصقُهل ترك دق
 :ُتْلْقَكَمآلُحْلا ُتِيئاَف دجأ ام ينبع م يلق تسَلَجَف ؛ جف ءمهش مهضعي يكب

 هلكتركذدك:َلاَقَن ّيلَعََرَخَمكَلَخَدَ رَمْعلْدذاَتْسا

 «مالُقْلا تْيتآَك ءدجأ ام يبلغ م «ربتملا ىلإ “تلج تجرح تمص َتَمّصَق

 «تَمَّصَقْهَل كيك دَف : َلاَقَق ٠ لإ جرح مث َلَخَد :نمعل نذاتسا : :تلْقَك

 ْتْلَخَدَف تكن ذأ دقق لُْخْدا : َلاَقق «ينوُعديمآلا اك ربدُم تلو

 ٍريصخ لَْر ىلع (76/ ١كم َوه ذو اق هللا لور ىَلَع تنسَ
 ءهبلج يفر دق (ريصح لامر لاق ٍحلاَص ثيدَح يف بوُقعَي هد و)



 اق تنص ها ميو اف

 5 آل :َلاَق يلزمك كر ؟ةلاسن هلل لوثر بتل : 0

 امل اَسْنلاٌب لَ موك شرم نكو هللا لوس :ر اَيانبآَر ول ربك هللا
 نمَنَْااَسنَح فت «مهؤاسن مهبلثت اموق وق اًندَجَو ةَنيدَّمْلا امد

 نأةسْركْناَق ءين يشجار يه نإ قاسي ينازنا ىلخاتبت «مهئان

 اقف هلا لوُسَر جاوز نإ هّنلاَوَف ؟كاتجارأ نآر كت اَم : :ْتَلاَقَق « ( ينعجارت

 َلَمَق رم َباَخْدَق تلق ليلا ىلإ مويلاَنماَدحإهرجَْتو هع

 2 :ةيئسم بطلا الل تيل اش أ رشم للا

 َدَك هللا َلوُسَراَي تلقت « ال هللا لور مسك َْتَكلمدَك يهد

 ضر رم كاكا :تلّقَك ؛ةّصْنَح ىَلَع

 :لاق ٠ هللا لور ايس ناَتسأ : :ُتلْتَق ءىّرذ رخآ مُسبتَق «كننم هللا لوُسَر
 مل هم هع هم سا ه مع
 رصبلا دري رافيش هيف تيرم هلاَوَف تيا يف يسأر اتصرف تلج مَع

 مسودَمَ ءَكَضأ لَ مسوي أ هللا لوس ايا : :تلقف ,هئالث بهآ

 يفأ : لاق مث ءاسلاَج ىَوتْساَك «هلل ودبي ْمُهَو «موُرلاَو ساق ىلع

 ةاّيحلا يف مُهئاَيط مهل تلج مْوَ 0 وأ ؟باطَلَنِب ايتن داش

 نه َلَخْدَيآل نأ مَسْقأ ناكو ءهّلأا لور اي يلْرفغتسا : :تْلْتَق ءايثدلا

 ا" و وعلا ىح نوع تحت دشن ارش

 دّبَع ْنَع اريل نبع ءباهش نع 0
 ىَلَع لَ اذ ناك : لودي باطخحأَنْيَرَمْعتنمَس «يراَقا دبَع نب نَمْحّرلا

 انثكمف اقكمت ءِلْسُنلاْيِوَدَك يود ههجَو دنع مَمْسُي يحول ف هللا لوُسَر

 اًسرْكأَو ءاتصُقنت الو اندز َمصَلا َلاَقَق هيَ مكر ةلبقلا لقت ةَعاّس

 ءاّنضْرآَوانَع ضْرآَو ءاَنيلع ثُم الو ارثآو ءانمرْحَتالَو اًطعأو انهت
 رك ةّنجْلاَلَخَدنُهماقَن م تاك شع يَلَعآتنِأ دل : لاق مث ري يكع هس مص سك عل

 . تايآرشعلا متَح ىّتَح «نونمْؤَمْلا حلفا دَقِؤاَنيلَع

 دبع يبأنع ؛ .اهرلا نع سابا قرا اتدَح ان

 ل 0202 لاق بل مَ ,ةئاقرألو دابا هيما م

 :١ نم مكر فم مهد َمأ نيمو يده مايص نع ىَه ف هلا لود

 [357* :عجارإ. مُككش نم هيف نوال امو « مُكَديِعَو « مكماَيص

 اَنئَدَح «قاَحْسإ نب دَّمَحُم َنَع ؛ « يبأاندَح «بوُشْعَي انيدَح - <؟”5ظ<3ظتيىي

 :لاق ءَرَهْزأ نب نَمْحّرلا دْبَع ىَلوم دي يبأ نب ادعس نع ١ «يرهزلا
 [15* :عجار] . ثيِدَحْلاَركذ باَخلا نيَرمع عم ديعلا تدهش

 نع« عفان نع ءٌرَمع نب هللا دبع انئدَح « قالا دبع نئدَح - فها

 ينآ لولو رَجَح
 سس سها ع كي عسل

 <> َكئاتْملَعْدَك :لاقمُت ؛ ءَرَجَحْلا َلّبقَرَمع نأ ءَرَمَع نبا

 . كتب مكب ا هللا لوري

 َناَك ًالْجَرَنأ لئاو يبأْنَع رايس ينربْخأ ؛ «ميشُماندَح - ففي

 دبا: :هلّليق ءَداَهجْا دارك ؛ َمكْسَأدبعمنْلا'يِبصلاهلكلاَبايئاَرعت

 يب كور علوا »ا هَ

 اني اك عنق ا .اعبج 0 جملا حاب لهي ا ي رشا ىتث ؛ جلاب

 :هبحاصل امُضْسَحَأ لَك « ةعبب بر نب نامل ناَحوص نب ديزي يب

 ىَنأ مدكاملف هْيلَع كلك َرْبَكك يملا امسك ؛ هلهأ ريع نم ل مسا م م هك

 ةرَمهةعمَس سو :لاق « كي سل تيه : دمع هَل لاقت ٠ ككل َركدَكرَمُع

 5 :عجار] . كلين ةسل تْققو :لوشَي ى رخل

 ديم سرا لب
 نع ؛ميهاَريإ نع ؛ ,شَمعَألا اَنْثَدَح , ةّيواَمم وبأ انلدَح - 52338

 7 ةلبللا ركب يبأ دنع مسي ب ا هّللا ل 04 اوس ناك : لاق هرم نع ةَمَقْلَع

 م .عجار].هَممانآَو َنيملسُملا رم نم رمآلا يف

 ماما يع سريع ل لع 0

 ٍنْبِهّللا دَّبَع نع «لّوحألا مصاَع اَنئدَح :ةّيواَعُم وبأ اًنبدَح -8

 َرَجَحلا (00/1)لّبي «ٌرّسُع يني ؛عليصألاتيآَر :لاق «سجْرَس
 تر ينال .طتالو عالي ل ملعاو ءللل نإ ونت
 ١..[ :رضنا ]كلب مل كب و هللا لوْ

 نبا نع ؛ عفان نَع ءهّللا ديب اًنئدح ريم نب هلا دبع انئدَح - فوك

 رو مرا م م
 اذإ معن : :لاق "بُتجوهو دحر هللا لور اي: :تلُق ٌرمع نع ءَرَمع

 ا

 كاي يق :48 هلل ك0 لاق : لاق ؛بالخلا نير رم
 .ييّو

 3 :عجار] نطاق رشا ل

 باّهش نبا اَنكلَح ءدْعَس نب ميهاربإ اًنئدَح : لماك وبأ انئدَح - 37

 00 1 0 2 .(ج)

 يبأ نع ؛ ىَنعَمْلا «'يرْهزلا نَع «َرَمْعَم انآ « قارا دبع انئدَح و

 ِباَطَخْلا َنْيَرَمُم َرَمَع يقل ثراَحْا دْبَع َنْب عفاننأ « ئةو نْبِرماَح ٍلْيْطلا

 تفلْحَتْسا نم :ُرَمْح هَل لاَقك ؛ كم ىَلحهلمْمتسا رمح ناكو ؛ناَفصب

 ؟ىّرْبأ نبا امو : لاق « ىّرْبأ نبا مِهْيلَع تْفلختسا : لاق ؟يداَولا لهآ ىَلَع

 هن! : َلاََك ؟ ىو ْمِهبلَع تلحس :رمَع َلاَقَك ؛ ايلاَوَم نم لج : َلاَثَك

 دفا كيان: هرم لاك « ضاق ضئارقلابملاَع « هللا باتكل راق

 َنيرَخآ هب مضي ءاماوفأ باتكلا اذهب عري للان :لاق

 ملاعب عامر
 نع . تشن رعاتشب كح طش يحل د لمحم اًنيدح - اف ضو

 : حارجلا نب ةديبع يبآل مع لاق : لاق «يرتْخبْلا يبأ ْنَع ؛ نيطبلا ملئس

 هذه نيمأ تنأ : لوُثي هللا لوُسَرتْعمَس ين كساب ىّمح كدي سا

 يل رب سره س سا م ماع هم ع ا
 اف هلال وُسرهَرَمأ جرين هّقتكل تت ام : :ةدييع وبأ لاَ مالا

 عد ٠

 . تام تس انمأَك انمؤي نأ

 قيقّش نع ؛ «شّمعلا نَع ءًنايفس انبْنَآ «قاررلا دبع انئدَح - افناث

 ا هلو مس لاق «ٌرَمَع نَع ٌةَعِيير ر نب َناَمْلَس نع ؛ ةّمَلَس نبا
 مم ديم ءلال#

 مهنإ : 88 يِبنل لاَ « مكهنم قحأ ءالؤَه ريم هّللا لوري : :تلْقَف ةمسق

 م ل
 [117 :عجارإ . .لخاتي تسلق « ينوُلخي وأ ٍش حفلا ينزثا ياا نو



 - نيدشا الا ا ءاَقلخا دديسم

 ملل سمرا ري ١

 نع« اَنْ تخرب هلي « قايل دب اكدَح - و
 رب دعس ارض عن سس عسا ري 2 20 مس لل و

 ءمعت : :لاق ؟بنج َوهَو اًندَحأ ماَني له : ف يبل لاس رم نأ هٌرمْع نبا

 [149474 :رمع نبا دنسم يف يتايسو. 44 :عجار] .5 ةآلّصلل هَءوْضَو أضَوتيو

 نع« عفان نع بوي ْنَع همم انآ «قاررلا دبع انئدَح - فرخ

 [44 :عجار] ٠ ةلثم لق ينل َلاَّسٌرَمْعنأ ءَرَمَع نبا

 :لاق ءعفانْنَع ءَرَمع نب هللا ديبع اَنْ « قازرلا دبع اننا اًنثدَح - 380/

 مُكَنإَو :َرمَع نبا لاك ؛هِيْخ ىَلَعْحَسْسَي د كلام َنْب دعس َرَمع نبا ىأر
 دما مسالا هج مى ص ب لسه
 يأ" دعس لات 0 دس لاك ام ولعت

 .لاوشو طاقلانسةاَجْ :َرَمْع هربا لاق« اح ىلع سنن

 َدَغَيَرَمع نبا َناَكَف : َدْعْيَرَمع نبا َناَكَف اك لاق ؟لااَو طاق َاَج إم :رمع لاق

 .انكو كلذل توي امو ءاًمهْملْخي اًمِهعَلْخَي مل ام اَمهيلَ اح حّسْمُي كلذ

 [ملا :عجار] . لم مان عب وي هيئدَح : َلاَقَك ءًرمْعَم هبأتئدَحُف

 ُكلاَم ينريخأ "يرهزلا نَع معمل «قاررلا دبع انئدَح - فز

 بهن اقرَو هلا ديب نب ةحلط دنع تفَرَص : لاق ءَناَئدَحْلا نْب سوأ نب

 باطلا يرَمَعاهَمَسَ : :لاق يَا نم زا اَيِنأَي ىتَح ينل :َلاَقَك
 م ا عييوسم ريو د اص م 0 ليا

 هلا لوس تغمس يف «ةقرصهنم يفوت تح هُقرادثآل ٠ هللا لاَقَف

 [15؟ :عجار] . امو ءاَه الإ ار قروْلابْبَلا لوفي

 دْييع ْنَع «يرطرلا نع ؛ رَمْحَم اَنئدَح «قاّزرلا دبع انندَح - فرخ
 لاق «رْذكب يبأناَمر يف ةدرلا لهدا مَ : لاق بع ِنْب هللا دّبَع نْ لل
 يق لك هضل ه
 َتاقأ نأ ترمأ : ف هللا لوُسَر لاق كو زكياآ ايس الآل تاق فيك ص

 هللا (”1/1)ة لهاا اوُلاَك ادِإَف هللا هل هَلِإ أل : :اوُنوُقَي ىّمح ساّنلا

 وبأ َلاَقَك ٠ هللا ىَلع ْمُهياَسحَو ءاَهَحب الإ مُهلاَوْمآَوْمهءاَمد ينم اوُمّصَع

 ءلاَملاَقَح ةاكرلا ناك «ةاكرلاو ةآلّصلا نيب قرف نَمَنكناقأل هللاَو : :رْكب

 لاق هاَهْيلَع مهتتاقل ف هَ لل لوُسَر ىلإ اهو اوُناَك اقانَع ينوعتم وَ + هللا
 سو اس عاش « سي هدو
 «لاتقلل كرك يبا رص َحَرسدق هللا “تئآر نوم ام هلو :رمع

 لال :عجارإَوحْلا هنأ تْفَرَعَف

 َنَع ءكامس نع ؛ ليئارْسِإاَنَبَأ ءقاررلا دبع اَندَح - نمل
 هعرو مو

 سم يفاضل ينازل لاق « سابع نيا نَع « ةَمرْكع

 اكو «يفلَخ نم لج ينرَهت «يبأوآل : تلك ف ف يبل

 [١١؟:عجارإ. هللا لورباك « مكئاباب اوُلَحَت

 ءٍملاَس نع« يرْطزلا نَع مم ائدَح «قارلا دبع انئدَح - ١"

 «يبأب ف لأ انآ ف هللا وُسَر ينعمَس : لاق ٌرمع نع «هبيأ نع

07 0-0 
 اهب ْتْفَلَح اَم هللا :ٌرَمع لاق ٠ مكابي اوقلت نأ مكاْنيهَللاَِإ : َلاَقَك

 [١1؟ :عجار] .ًارئآ الو ًاركاذ َدْعَب

 ةهنهلا )باطلا نبعد دنسم 1
 مسمر اص 17

 يبأْنَع دل ءدلاَخ ْنَع ءٌدلاَخ انكدَح ءديلولا نْب فَلَخ اَنَنلَح -7

 :عجر]. نيعبصإ يف ريرَحْلا يف صخر 8 هللا لوس نأ َرَمَع نع َناَمْثَع

4 

 :لاق «َناَمْثَع يبأ نع يميل ائدَح «ديعس نب ىَحياندَح - قذر
 ل عع علام ايامك ها
 ناَكَف « اقفل ءيطأب رمح هبت ءدقر نبع عمان

 ْنَمالإ ايدل يفَرِيرَحْلاٌسِبلَيآل لاق ؛ ف هللا لوُسُردأ : هْبَلِإ بك اميف

 ىلنولاو ةباسلا بيلو اَدكَهَألإ ميش هنم ةَرخآلا يفُهلَسَْ

 ةسلابأطلا انياب نيح لالا 00 َوبأ :لاق

 210 :لاق 2 هيب نابع 2
 ماما

 © ساس ةل سلا سوما سم

 نوع علا لقا“ 2 ميلا الملا سأل راّصفإ : باطلا رم

 هل م
 اهيل قَدصُتةََدم َلاَقَف ف هلا لوثر كل رك هلم تيب

 [1074 :عجار] . هتقدص اوُلَبفاَف ٠ مُكلَع

 نَّمْحَرلا دبع تْعِمَس « ٍجيَرَج نبا اَنْ« قاررلا دبع انئدَح - <31

 [1074 :عجار] .ه رك دير مَع يبأ نب هلل دبع َنْبا

 ميس نم ثا كد «ةيدرع يب نع ؛ يا - 541

 اان :وظتا ] ]. ةييَرلاو ابرلا اوُعَدَ قرش كو نصفه لو

 ِنِبِديعَّس نَعةَداَقَك انندَح ٌقَبعش اًنئدح «ىّيِحَي انئدَح - <32"
 هي معو اللا

 يف بدعي تملا : لاق ٠ 8 يَِللا نَع ءَرَمَع َنَع هَرَمع نْبا نَع « بيلا

 18٠[ :عجار] . هيلع ةحايتلب هرب

 ٌرَمَع نبا نَع « عفان ينربخأ ؛ هّللا دّيبع ْنَع « ىَيحي اًنئدَح - 48

 18٠١[ :عجارإ] . هلع هله ءاكبيتبِمْلا دعي يا
 مسسق هاش
 نع «رمع نع

 ةمم ثم ةم ملاقاو

 مم
 لجأ : 200 مخل حارا كي » لاق ّرَمع نأ

 :وظنا ]. اًنمجردَقَو َمَجَرْداق 8 يِبَلاٌتِنآَرْدَقق هللا باك يف نْيدَح

 م

 لاق: لاق ءسئآْنَع ءديمح اًندَح ءىَحَياَنبدَح 6

 هّللا لوسي : "تلق (ثآلاك يف يب يتقاو وأ) ثآلك يف يرتفع

 ميار مام نم اونو لاف ى ام مهاب اقم نمت ناو

 َتْرَمآَو لف «نجاَتلاَورَبْلا كلَعلْخْدَيَنِإ هللا لوُسر اي: :تلُق« ىلصُم

 يبا هَبَئاَمم يكل و «باّجحلا ةَيآهَّللا َلَرْئاَف : باجحلاب ٌنينم دمْؤُملا تام

 ُتْلَخَدَف َنيِنمْؤمْلا َتاَهّمأيَرْكَتساَف : لاق «هئاّسن ضعي مآلّسلا لَ

 هليل َشيهلا نئ هللاو : :ةدحاو ةدحاو نهيرفتسأ تلعن

 سمر لع 00
 يفاَمأرَمعاَي : ْأتَلاَق « هئاسن ضْحَب ىَلَع تبان : لاق« نكن اريح هلو



 0 لا ا

231 

 َلَرْبأَف ؟: 2 ء.كتنا (1//01) دوك نحاس مياس هلل لوس

 [150 :عجار] . «نُكْم اري اجاَوزأ هدي نأ كَقلَط نير َىَسعْؤمْللا

 َدْبَع تعمس :ناَبيَذوبآ يسكدَح 5 «ةبعش نع « ىَبحَي اًنكدَح - "ه١

 تحير ع اتضمس يلو هير مكءاسن وسما : لوُقُي «رييزلا نب ب هّللا

 يف ُهْسَيملايدلا يف َريرَْلا سبل ْنَم :لاق هنأ ف يلا نع لوي

 مكةرخآلا يف ُهْسبْيْمَلْنَمَو دنع نم رييزلا نب هلل دبع لاق و «ةرخآلا

 2 هع

 (19 :عجار] . (ريرَح اًهيف مهسايلَو> ىَلاَعَت هللا لاق « ءةنجلا خدي

 .(حارماَع اًنثدَح «ليعامسإ نع « ىَبحَي انكدَح - 6

 ءِلُجَرْنَع «دلاَخ يبأنْب ليعاَمسإ انئدَح « دع نب دمحم انكدَح و

 و 0000 علق هر
 ارك ةحلطعرم لاق ُاَْم رْكَذف «ةَحْلَطب رم رم : لاق « «يبكشلا نَع

 آل :لاَقكِركياَبآ يشي : لاق ؛َكلّمَع نْباِةَراَمإ كدا َكَلَمَل : لاق ءامّتهم

 لجل اَلوُتيال ةَملك ملال ين لوي ءاق هللا لور تْنمَس يثكلو

 لاق ءتْوَملا دعواه «كقيحص يف روث اكل نوم لع
 ا رس
 لإ هلل نآةئاَهَش : هَّمَع اهدار ينل ةَملكلا يه ٠ اًهب كر انآ رمح

 هع 0-7
 يهدم ٌملَعْوَل «تْقَدَص : لاق .ًءاطغ يّنَع فشُك ّمّئاكف : لاق ههّللا

 سو ريب
 [1417 :عجار] اهب هرمآل اًهْنم لَّضْفأ

 قيل يئدَح عر نئاوع « ََياندَح - منو
0 

 اخ رجح ليام بالا يلب يذلا نال :باطَحْلا

 ْلَمَك :لاق «ىلي تلق ؟8 هللا لور عم تفط امأ :لاَقق «ملَتسُي هدي
 ةونسأ هللا لوُسسَر يف ككأنإَب عدم : لاق آل يلق ؟ةملسيهعيأر

 [511:نافع نب نامثع دنسم يف يتايسو ١ :رظنا ] . ًةّئسح

 'يبصلا يسّكدَح قي «قيقش انكَدَح «شَسْعَألا نع ىَبْحَيانئدَح - <”

 مُسلما ايارصَن ا :لاق ّبلْقَت يب ماجر َناَكَو دعم نبا

 0 سوو كم ل

 َناَملَس ىَلَع بَْدُعلابرَرَمَ «ةرمعو ةجَحب تلم ٠ لملك ٍدهتِجاَف
 للا لل ص سس ا عع مص

 مك اقف يجامع: احلق ءالَحوم ندية

 رطو - 1000 ل نعل 01-0 ّف

 ا

 ءٌرَمع نبا نع عفان يدَح «هلل دّيبع ْنَع « ىَبحَي انيدَح - 60
 مصرا

 يف فكتعأ نأ ةُيلهاجلا يف تردَن ين هلا لوس اي : لاق ُهَّنأ رَمع ْنَع
 م

 [٠4ه :رظنا ] .كرذتب فوأَق : هل لاَقَف « هليل ٍماَرحْلا دِحْسَملا

 يبأ نع روُصْنُم نع ,نايفس انآبنأ «قازرلا دبع انئَدَح - "هك

 در ةيَرصَيِدهَعَثدَحاتنُ : لاق « «يبلَْتل دّبعم نب يبص ْنَع ٠ لئا

 يترمأَ لانك «ميده : :هكلاقي يموق نمآلْجَر تي جَحلاوأ اجلا
 يب سةووضا# صو م هللا هلع

 [م":عجارإ .هركذ ةرمعلاو جحا نب تئرَقَف ؛ جحلاب

 باطلا نب هللا نب رمع كئسم ( نيدشا ّرلا ءاقَدخلا دَننسُم
 مامر ير رص

 هيه
 لع مصرع

 . (ح)نايفس اًنكدَح «عيكو اننَدَح - ”ها/

 نب نّمْحرلا دْبَع ْنَع «٠ يمايإلا دي دْييز ْنَع نايف نع «نمحرلا دبَعَو

 ىحضلا ُةالَصَو ؛ناَتعكَر رْفَسلاُةآلَص : :لاق ٌرَمْع ْنَع « ىَليِل يبأ

 علو ي# سس مع هرم
 ءرصَق ريغ ماَمَ «ناتعكر ةعسجلا ةالَصو نا ءناتعكر
 صحم ناّسل ىَلَع

 سعال هع سيما لإ
 ىَلَع ِنَّمْحرلا ُدبَع لاق. َّرَمُع نع هارأ :ٌةرم دييز لاقو : :اينم لاق

 تمس :لاق ىَلْيَل يبأ نبا نوره نبا ينعي «ديزي لاق و .كّشلا هْجَو رْيَغ

 .رمع

 نع مكس نب دْيَر نَع دعس نب ماشه اَنئدَح «عيكو اًندَح - "هم

 فارس فاعل سرك دَجَوُهَنآ َرَمع نع هيب

 يفوح : :آل َلاَقَو هاَهَنَق : ف يِبثلا لأَسَك ؛ اًهيرَتشينأ داَرأَك « قولا

 [15+ :عجار] . َكتَقَدَص

 تير :لاق ؛ سيق ْنَع «دلاَخ يبأ نبا نَع « ميكو انندَح - 4

 ةّقيلَخ لْوَقل ومما : :هلوقي «ساّنلا سلجيَوهو ؛ خد بيسَع هدو رم

 اَمأَرَقَق ةَميحّصب ديِدَش : كافي رك يبآل ىَلوم ءاَجن 38 هللا لوُسَر

 «ةّميحّصلا ذه يف امل اوُعيطأو اوُعمسا :ركيويأ لوي : َلاَقك «ساَنلا ىلع

 .ريثملا ىلع كلذ دعيَرَمع تيار "سيق لاق ٠ مكوك ام هللاَو

 َنَع َةَمَلَّس ("١/8)ْنَع :نايفس اًنئدَح «لمؤم اًنئدَح -

 هللا لوُسَر ىَّهَن :َلاَقك ءذييلا نَع سابع نبا تْلأَس : لاق ؛ ئيملسلا ناَرمع

 .ءابدلاو رجا ذيب ْنَع ف

 ف يِبلااَرَمْع مع رع ْنَع «نظأ اميف « يتربخأف هن هتلاسق رمع نبا يقلق

 نايف كلش الاورج ذيب ْنَع ىَّْن

 ملام ع

 ذيب ْنَع 4 هّللا لوسَر ىَهَن :َلاَقَق ,هتلاَسق ريما نبا تيقلق : :لاق

 [144 :عجارإ. ءايدلاو رجلا

 مسرور ةءرزلشف
 يببأ نَع « ٌةَملَسنْب داَمَح اَنكدَح ءِرماَع نب دوس انْئدَح - 55١"

 مم
 «باطخل َنْيرَمْع نأ «بيتش يبآو «ميرَم يبآو «ٌمَدآنْب ديب نَع « ناس

 هج يمدوسا لا
 وّبأ يكد : ةَملَس وُبأ لاق : لاق «سدقملا تي مَن َركذم «ةّياَجلاب ناك

 مة ممر ري.

 نبأ : : بكل لومي باطلا نب رم تغمَس : لاق مَدآ نب دبع ْنَع ناس

 تناك ؛ةَرخّصلا ف ِلَخ تيَلَص نع َتَدَخآذإ َلاَتق ؟يلصأ نأ ىَرم

 يلّصأ ْنكلرأل :ةّيدوُهيلا َتيَهاَص :رَمُع لاَ ' كني هلك لا
 ءاَنر سي طب َءاَج مش ىَلَصَت ٠ ةلبقلا ىلإ ٌمدقتَف «ك هللا لوس ر ىَلَص ثيح

 .”رساتلا سنو هئادر يف ةَساتْْلا سنك

 :لاق «لوْفم نبا ينعي «كلاَماَنثدَح مين من وبأ اًنكلَح -7

 ٌلوُسَرتْلاَس : لاق ٌَرَمْعْنَع ٠ «ميهاَريإ نع وِرَمَع نب ليضفْلا تعمس

 "تْلأَس نوكأ نآل : : َلاَّقَف ء,فيصلا هيك يفْكَت : َلاَقَف ٠ ةلآلَكْلا نَع ء48 هللا
 مال اها

 . معنلا رح يل دوي نأ نم يلإ بح اَهْنَع هلل لوس



 دبع نع «نايقس ؛ قدح هل دبس دمحأ وب اح - فخر

 2 :َلاَقَك ف يلا ىنآهّنأ ؛ٌرَمع نَع ءٌرّمُع نْبا نع «راَئيد نْب هّللا
 ك0

 5 :عجار]. ةالصللهءوُضو ضو تو 6 5 َلسْفينأهَماَ ةَباَتَجلا ييصُت

 :لت هع نَع ٌةَداَتُق نع وانها نافع اًنئدَح -65

 دح :لاَقق ؟يَحلا اذه اي تبا ادَههلا بذي : سرع نلت

 [امم . عج. هل لو

 نب نَسَحْلا اًنكدَح ءدايز نب دحاولا دبع انندَح :نافع اندم 6

 « ِسْيق نبل وأ يقنع «عْئرَقْلا نَع « َةَمَقَلَع ْنَع «ميهارإإ اندَح «هللا دي

 ًًءد روكا دعم
 ( هعم انآو قف هللالوُسَررَم : :لاق « بالخل نبَرَمع نع«( « يفعج نم لجر

 َّمَكَرَمُت ,هءآرق حمس َماَن فيو هو دوعسم نب هللا دبع ىلع ركب باو

 هَطْمُي لس ْهَطْنتّلَس :48 هّللاٌلوُسُرَلاَقَك : :لاق َدَجَسَو «هَللادبع

 امك اًمُكاَضَع َنآرُقلا ارقي هَرَسَأَم : َلاَقَو «8 هلال وَُر ىّضَم مث: لاق

 ةرشبأل دوعسم نب هللا دبع ىلإ تجف : :لاق ء دب مأ نبا نم هارفي لزنأ

 َعِمَْساَمل: :لاق وأ «ُباَبْلاٌَبَوَص املك :لاق ف هللا لوُسَر لاقاسب
 لوسَر لاق اًمب ةلَرشبأل تْنج : تلق ؟ةعاسلا هذه كب اج ام : :لاق ؛ يتوَص

 ام «تاّريَلابقاَبس هلك مفي نإ[ ءركيوبأ كبس َكّقَبَس دق :لاق ؛ قلل

 اريح اًنقبسا ّ [106 :عجار] ركوب الإ ان تال اريح ان

 «يريرجلا ديعّس ْنَع « ٌةَمَلَس نب دامح اًنئدَح «ناَفَع اًنبلَح -
 رع ع لل مساع ف

 ُرَمَع لحج نما له لب امل : لاق «رباج نيس ْنَع «ةَرْضَن يبأ نَع

 ؛نَّرق ىَلَع ىكآ ىّتَح ؟نّرق ْنمدَحآ مشي له : لوقف «قاكرلا يِرْفتسَي

 هنوف سنو مام ْوَأَرَمْعماَمِز حقو رك : اوُلاَك ؟, مكنأ نم : :لاَقَك

 مص سوا لسد للا سا
 :َلاَقَك ةسْيَوَأ انآ :لاق ؟َكُمْسااَم : :نرمع َلاَقَق «هقرعف ءَرَخآلا اًمُهدَحَأ

00000 
 :لاق ؟*يتن ضال نم باك له هدا لاق ؟ةناو كل لَه

 "يراد :لاق ؛ .يوتتس طال يو

 ما

 ادب اكو ٌةَدلاَوُدْلَو ل ا لوقي

 ين مقرا (64/1)عِضْرمالإهْعماكلَجَروَع هللا

 :لاق ءَعَكَو َنْآَر لي ملك ؛ ِساّنلاِراّمغ يف َلَخد من «هلَرَفَْتِساَف هرم

 انعم 'سلْجَيلاكو هللا كدت :ةَقلَح يف'عمتج اًنكو : لاق وكل مدقق

 َركَذف هِيَ ثيدَح عقيل اهفؤم اوف نم هيَ َمكَوَوُم رك إنك
 .ثيِدَحْلا

 يبأ ني كلم دبع دبع [نْب دمحم اندَح هللا دبع اًنَقدَح - 17

 ْأنَغ ءهّللا دْييع» نب نسَحلا انئدَح دايز نب دحاولا دبع اَنئدَح «براوشلا

 مج سيك وباوأ سيف نع ؛ «عكرقْلا نع «(ةَمَقلَع ْنَع) «ميهاَربإ
 «ممرو مسا # فق
 [398 :عجارإ . نافع ثيدَح وترك ء باطلا ِنْيَرمع نع« « يفعج

 عا | بال رشا َنيدشارلا , ءاَقَلَحْلا ُدْتْنَص

 هَ نب دامح

 00 هيما رس هس
 امأ ةصفح اي: َلاَقَق « مح حك امل ب ا

 30 هما اس 3 يت مرام

 لوُعَو :لاق. ُيَدَُي هْيَلَع لَوَمسْلا : :لوُقَيا يلا تعمَس
 0001000 ري هدر 2 ولو
 دعي هيلع لوما نأ مَع اَمأ "ب َْهّص اي :رمع

 َلاَقَف بيهص

 و 0

 َنَع طيات حار كح نافع اًنئدَح - املا

 تحير يملا َنْب

 سبل نم : ةق هلل لوس لاق: 0

 [15 :عجار] . ةرخآلا يف هاسكي ال ايدل يف َريرَحْلا

 ءةَيلاَْلا وب انئَدَح ٌهداَتق انئدَح ماه انندَح ءناّفَع اًنئدَح -

 َدهش :ًكرَمناََّع َلاَكو) رمح مهيف ٌنويضَرملاَجر يئدَح «ابح نبا ع

 7 لاق 9 هللا لورد مَع يدع مها وُبضْملَجِر يدنع

 ىَنَحرْصَمْلا َدْعَيَو سما َعْل ة ىّتَح حبصلا دعي نيل دَبالَص

00 

 1٠١[ :عجار] .سمشلا برْعَت

 نع «ةَيلاَعْلا يبأ َنَع قَداَتَق اًنكدَح ناَبأ انكدَح نافع انك اًنكدَح - فحل
5 

 [6 :عجار]. َنويضرَملاَجر يدع َدهَش : اذه لثمب « سابع نبا

 ء«ملْسُم نْب سيق ْنَع نايس اَندَح ءِنَمْحّرلا دبع انندَح -

 انف تلت ول هنآ وفم مَ رمح اوُناَدوُهَيلا نأ : باهش نب قراط "ع

 موَسايأو احلا تبح ملل ينإ َلاَقَك ًاديع ميلا كلذ اذا

 ف هلال وُسَرَوةكَرَح مْوَيْ“تلزنأ تل ترن نيح كف هللالوُسَ نيو تلا
 تلك َمْوّيلا»: يننَي (9 وأ ةكسج مويس : نايس لاق) ةكَرعبف قا

 :عجارإ . «انيد مالْسإلاٌمُكلُتِيضَرَو يتمذن ْمُكْلعتنَمْنآو مك مك

 [امه

 ساما

 «ٍمِلْسُم نْب سيق ْنَع ءُناَيْفَس اَنْكدَح «نَمْحرلا دبع اندَح - فكر

 ف هللا لور ىَلَعتْدَك : لاق «ىسوُم يبأ نع «باهش نب قِراط نع
 َلاَقَف اقف يلا لدلك للطي :هتلق ؟تلكمأ مب : :لاَقك ءءاَحْطَبلابَوْعَو

 ل رمل تكا :لاق .ل : سلق ؟يدَه ارم تدم لَه

 « ينتطشَمق يمؤوق نم ةأرما تيتا «ةورملاو اًكصلابَو تيلاب”تضأطت لح

 ءٌرَمُع ةَراَمإَو ءركب يبأ ةرامإي كلب سلا ينذأ تنك « يسار تسع

 ريمأ ثَدْحأ ام يمال لَن : َلاَقَق « جر يناج ذل عسؤملا يف مئاقل ين

 يمأ اذه ايي نك نَم «ساَّنلا اهي : :تلدَ ١ كلا نأش يف َننمْؤمْلا
 م همس يل

 َتْنَدْحآْدَق يذلا اَدَهاَم : :تلُق مدق امل ءاوُستأَف هب « مُكْيَلَع مد اق َنينمْؤمْلا
 عاشو

 َجَحْلا اوس: :لاق هللا إف أ ب : لاق ؟كشلا نأش يف

 . يه ىّتح لحيملهنإَ , كين ةثسب دخان نول راو

 دبع نب مِنَ سنع «نَمختل دب انك 4

 يأ: مش :لاق « لئن وسع ؛ ىلعألا
 07 و 2ع 2

 اذيدذل ا نا ].انَح



 ج2 َنايْفْس نع ؛ نضرب اجد - م

 نب ورْسَع نع «َقاَحْسإ (يبأ) نع «تايفَس انْ «قازرلا دْبَعَو

 ديكر شما دإ (َرَمْعتْسمسم : قاّرَرلا دبع :لاق) ريع لاق : لاق «نوُسْيَم

 : قارا دبع لاق) ري ىلع سلا قُم تح مم نم نوُضيِميال اون

 ,ال يبل مُهَتلاَخَف (ينَي ريقُتاَمْيكْر يك قرأ :ٌنوُلوُقَياوُباَكَو

 [44 :عجاز] ”رْسّتشلا مَلطتانأ لبق ( 40/1)مَقَدَق

 دّنيع نع ؛ «يرطزلا نع كلام اَنئدَح « محراب انيدَح - فو

 َثَعَي ىلاَعَتَهّللاَإ : مع لاق : لاق سابع نا نع هللا دبع نبل
 ةةءدو
 اَنأَرَقَف مجراه لَو مف ناك «باتكذ هَ لنآ ل ادَّسَحُم

 ةلاّنِإ : :اوُنوُتيك ؛ ُهَع سألاب وطين ىف ؛ اَماَنْيَعَوَو ءاَماَتلَقَعَو ءاهب

 ىَلاَمت هللا باك ين مُجرد هللا الر ةّضير رك « مْ نجت
 ٌناَكْوأ كيلا تاق ءاَستلاَو لاجل نم نّصْحَأ اذ ىَز نم ىلع اقَح

 7 [091 :رظنا ٠) ةفارتغالا وأ ؛ «لبحْلا

 «ةورلع نع «يِرطلا نَع ؛كلاَم نع ءِنَمْحرلا دبع اَندَح - 0١
 َنِئَماَمهْْسِمَس : لاق « باطلا ِنْيَرَمع نع هدْبَع نْب محلا دبع نع

 هّللا لوُسَر َناَكَو ءاَمؤرفأ مري ىّلع ةآلّصلا يف نارا روس رق ٍميكَح

 أي تلقت ٠ ا لاو ىلإ باتت « بوبا ايرث

 :لاَقق هيَ اَمريَغ ىلع ناكل روس ارقي
 ءأَرقا : يل لاق مث «تلزْنأ ذك : دق .ةماهتسس يفارق ا

 ل

 اوؤرفاق فرح ةَحبس ىلع لن كرا اذهان تل اًذكَه :لاَثَك تَرَ

 [١هديعجار] .رسيَتاَم

 .ةةرع نس يرطإلا نع مان قالا اخ - ف

 امامنا «'يراقلا دبع نب محل دّبَعَو «ةَمَرْحَم نب روسملا نع رَّصُع اًعمّس اَمُهَ

 7 نارا ةَروُسْأَرُفي مارح نب ميكَح نْب ماَشِهب تررم : :لوُشي
 [154 :عجارز . ةاّنعم

 نع ءكَراَبملاْنْبِهّللادبع انْثَدَح «نَمْحرلا دبع انئدَح - فخ

 «يدسلا نب هل دبع ْنَع «ةزَي نب بئاسلا نع يرن مم

 اًدِإَق لامع سال لامْعأ نم يلت كن ثَدَح َدَحَأ مآ رم رمع يل لاق : لاق
 آ: :لاق ؟لاَذ ىلإ هير اَسق لاق « معن : لاق كاهل مل ةلاَمعْلا تيطغأ مممرو ديم علو د

 «َنيملْسْلا ىلع هدَص يلَمَع َنوُكينأ هيأ «"ساّرْفأ يلو دبعأ يل « يِنَغ

 لق هللا وُسر ناك ٠ لفت يدنا لفل مف تنك يئإف ٠ ؛«ٌلَمْفَتأل :لاق
 ْنآ امك مدح :َلاَقَ « ينم لف َوَهْنَم هطغأ : لوم ًءاَطَمْلا ينيطعُي
 فرم ْيغ تنآو ءلاْلا اذه مهلا كلامو « هب قدصتأذأ مَ تلوم

 ٠٠١[ :عجارإ ٠ كنت نبال المو ههدْحف هلئاس الو

 بئاسسلا نَع «'يرطلا نع رمَْم اًنئدَح «قاررلا دبع اَندَح - لوما

 :لاق هنأ فام َرَكذَ «يدْمَسلَنْهَللَْبَع 2 رمع يقل : لاق ءديزي نب

 م : .عجار] .كلَسْفَت هعمل لاقو ,هبقدَصَ

 ١ باطلا نَرمْعدكُس١ نيدشارلا ءاقلخلا دم
 ملوي رام

 نع ؛ تاو ندقالع .داتالع شا 5 /

 ىوروارزرري مدزومو
2121008 200011 01 0 

 يف دوُحَي يذلا نإ ؛مَهْردبه كاطع إو هيل َلاَق٠َ« ف للا لوس
 لل تس ع
 [105 :عجار] . د.ك ينو كلت قدس

 يلا يا
 رم مديل تنه ١ : لاق.“ ضر م لو دع ىلا «باهش نبا

 نْيَذَهَنإ : لاَقَف مالا ب طَخَف «فّرَصنامُث « 9 و ءاَجَف « باطلا نب

 َرَخآلاَو مُكَاّيص نم مُكرطف موي اًمهماّيص نع ا هلال ور ىهن امري
 [137 :عجارإ. مك نم هيف نوع

 نع «َقاَحْسِإ يبأ نب + ىيحَي نع ؛ ميهاَربإ ني ليعاَمسإ انئدَح - يذق

 ةآلّصلا ىلإ جرح اذإ ناك «اروُيع الجر ْرَُع ناك : لاق ٠ هلل دبع نب ملاَس
 سسوس سوس سلا عرب راس هدام

 اهعنم هركيو ءاهجورخ هركي َناَكَف هديا هكا هنا

 .نهوعَتمت آلَ ةآلّصلا ىلإ مكان مُكتنْدأَتسا اذِإ :لاق 8 هللا لوُسَر

 ْنَع ؛ملُسأ نْب دْيَز ْنَع كلام نع ؛ « نَمْحرل دبع انئدَح - <22

 انك يشتت حنينا رحاال: لاق مع نع ؛هيبأ

 [11؟ :عجارإ . ري 8 هللا لور َمَسَق

 همر 0

 نأ ثدحي َناَكو ءاهعنم

 ٍنْيدَّمَحُم َنَع ؛ َةَمَقْلَع ب ةَمْلَس اًنئدَح «ليعامسإاندَح - فاي يم يهم
 بلوُقَيَرَمْعتْمِمَم :لاق يملا ءاقطملا يبأ نعت : لاق «َنيريس
 اَهّنإَف : :لاق ءءاَسّنلا قد اوُدُمأل لآ ءاَلا (5 0 /1)قششم اوال
 ام 8 "يلا اهب مك ناك هلا دنع ىَوفَتْوأ ٠ ءايثدلا يف ةَمرْكَم تناول

 رص سر
 نم رك هناي نم ارنا تئدصأ الو « هئاسن نم ةَرما 8 للا لور َقَدْصأ

 لجل نإَد : :ٌةَرَم لاو) هنأرما ةكدصب ليل لجرلا نإ ةّيوأ ةَردَع يتن

 تفلَك: َلوُقَي ىَّنَحَو هس يق ةوادع اهل وكت ىّح (هنأرما ةئدصب يل

 ؛ةّيرقلاّقلَع اَمرذأ ْمَكادنوُماََرَع امآلغ تلو : لاق « ةرقلا َقلَع كِيِإ

 وأ ءًاديهشنآلُف لق : َتاَموْمكزاَنَم يف ل سل اَهيووَقَت ىرخأو : لاق

 «ابهُد هنكحار فد هيَ رجع َركوأ دك نوُكيذنأ هلع ,ًاديهش نآلف تاَم

 وأ يلا لاق امك اوُنوُق نكلو ماد اوُلوَُتَال :ةراَّتلاٌسَميآرووأ

 1 ةَّنجْلا يفوق هللا ليس يف َتاَمْوأ لكم : كف دَّمَحُم لاقاَمَك

 [ ؟م4ا/:رظنا

 ْنَع «ةَرضت يبأ نع دعس يريرجلا انآبنأ ؛ ليِعاَمْسإ اَنندَح - 1ك
 ا هعدو

 اّنإ آلآ ساَنلا اًهيأ اي :َلاَقَق «باَلطَخْلانبرَمعَبَطَخ : لاق « سأرف يبأ
5 

 نمل اكيد يحول يَ , يبل انيريط نيك كان

 ْمُكُفرْعَناَمّنإَ «يحَوْا مقا دقو «قلطْنا دق لق يللا نإوآلأ ٠ مكرابخأ

 َرهظأ نمو هل هابحآَوأوَ ب انظار مككنمَرهظأ م ملل وقام
 لأ مكبر نيو مكي مك ”رارس « هيلع ءاتضَبآو ارش هبا آرش امكن

 ُدَقَف هدْنِعاَمَو هلا ديرب نر ارق نم انآ ب سححأ انآو يح يلع ىتآ دهن



 هم 0

 ” شيرأك «ساّنلا نع مب دودي دال ل «ةرخآب إلي

 ْمُكَبلِإ يلاَمُع لس َمهّللاَو يّنإ آلا ْمُكلاَسْعاب م وديرأو «مُكَتءاَربهَّللا

 مك 4 بل مُكيلإ مهلسر ,أ نكلو «مككأومأاوُدْحأَ لَو «مُكَراَش اوبرضي
 هدي هاهم ع ءورع
 مست ياو ٠ كيآإ عريق كلذ ىوس يش هب لعق نم « مكتنسو مكنيد

 «نينمؤُمْلاريمأ اي : َلاَقك ءصاَعْا ْنْب ورَمَع َبُئوُق دم همصقألا ند هدي

 كنا «هّيعَر ضْمَيبدأَق ةّيعَر ىَلَع نمسا نم لج ناك نتي

 هاو مو
 صف آل ىنآ هنم]ةّنصقأل د دير محسن يذلا يإ : : لاق ؟هْنم هصتقمل

 عث

000 
 يملا اوُيرطتآلالا سفن نم قب قف هللا لوسرتنآر ذو (هنم

 «مسورتَكُت كوت مُهوُعَمت 8 مهو دق مُهورَمَجُن آلَو ؛ْمُهوُلدت

 .مهوُيشك ضان هول
 نع ةَمَقلَع ْنْبهَمَلَس اربح «ىَّرْخأ رم ليعاَمْسِإانئدَح - 47

 َرَمع تغمس : :لاق ءءاَمْجَمْلا يبأ ْنَعسب لاق «نيريس نْبدَّمَحُس
 م عر ا

 َرَكَدَو : ٌليِعاَمْسِإ لاق «ثيدَحْلا رك ءءاَسنلا قدم اوُلُمآل آلا : لوفي

 وَ َرَمْعنَع ءاقجَملا يبأَنَع هدّمَحُمَّنَع «نْوَعنْباَو «ماَسهَو ."بويأ

 فه هدو ءءء يل
 يبأْن عاتق: :دّمَسْمَلُكَيْمَل اوُناَق مقال ةَمْلَس ثيدَح نم

 [كمم :عحارإ . ءامجعلا

 رئذاق 707192 هانت رمش نهدي دلع ات ١ لاق
 يرق عم 0 قة

 دانك: :لاق « هدئاق هدوُفي سابع نبا ءاَجَ :نامْثَع نب ورمع هددعو «نافع

 اًذِإَك اَنيتَيتَلُكو يجن ىلإس لج ىّنح اج هَرَمُع نب ناكمب هرب

 يأ م ص صر را رس

 نإ: لوي لاوس تْضمَس معن لق راد مون

 ماك سابعا لاق ةكسْم هلل دبع هكا ؛ هْيلَح هلهأ ءاكنبْب لَ
00 07 

 ةرجَشلظ يف لانج وهادي لك طوس رم

 هيل[ نجر بُبَهص وهاذإكتفلطناك٠ لادم اكاولطلا : يلا

 رم :لاَقق بيه هنو «هلاذ نملك ملأ ذأ يك ”رمأ َكَنإ : تلق

 لاق اًميرَو) هُلْهأهَمَم َناَكْنِإَو :لاق'ءُدلهأ هَمَمَّدِإ :َُسْلّمَف اب ْوَحْللَ

 «بيصأ نأ نينمْؤُمْاٌريمأ ثيم هيدا انَبَملَق (ب سلم : :بوُيأ

 ملأ مكتمل : :ُرَمُع لاق ؛اّبحاَص او :ماَحأاَو :َلاَقَك بيهم َءاَجَن

 نإ :لاق ف هلا َلوُسَرنأ[عَمْسَت ملأ ْملْعَت ملوأ :لاقوأ]«ْمَمْسَت
 سرب كيسرل ع عسا 6
 ىو «ةلَسْرم اهلا هلل دَعَا ؟ِْلَع هل ءاَكب ضَعَبي بديل يملا

 يروا م م» 5 اََقرَمْع
 ل: َتَناَقَق َىَمُْع لوف اهل ترَكدف ةَشئاَختْيئاَف .ءاكي ضَحَي : لاَقف

 نكلو ءدَحآ (؟؟/1)ءاك رابع تمْلانأ « لل نا

 3 «اباَذَ هلطأ ءاكبيلَجَوَرَعهَللاديزيكَرفاكل نإ :لاق 8 هللا لور

 َلاَكَو : ُبوُيأ لاق «ىَرْخأ دو ةَرزأَو درر 6 ىكبأو َكَسضأَوه هللا

 ءَرَمع نباو هملول مَ : لاق مساّقلا ينكدَح : ةكبلم يبأ نبا

 حسان كلو ِنْييذكمآَلَو نياك ريغ ْنَع يود مُكَنإ :تلاَق

 [14 :رظنا] . ئطخي

 _ بآطملاِنب

 را لاق بو ثيدَح ىو ١ َةَكْيلم
 لسا سرع سس ساه
 نإ لاق هللا َلوُسرنِإ ؛ءاّكبلا نع ىلا :* ةهجاوم وهو ؛ناَمْنع

 [ى٠9 :رظنا ٠] لح هلطأ ءاكبي ب دعبل تيما

 ٠ هد ع 1

 ةيدالو ع مم ص ص لسع
 نت .ةكمب دع بنام تي ١ لاق «ةَكْيلم

 َوُمَوَناَمْلَع نْيوِرَْملَرَمْعَنْباَلاَنك انهي لاجل ينو سابع
1000 000 

 بني تملا: :لاقا هلو ءداكباٍنع ىتنتألأ :ةهجاوم

 [هلبنق ام رركد] . 7

 2 عع هن هلع 0

 هفرك و

 20 رمح لاق : لاق ع ةمركم

 يب فته «يبأو آل“ :تلُقَف «تفَلَحَف ء مّلَسَو يلع هللا ىَلَص هللا لوس

 لم هللا" وسوم اكإق“ قات مببفحت ٠ يفلح نم لجَر

 ويل هيلع هللا

 دمحم اًيدح -7

 ٍءناكدَحْلا نب سْوأ نب كلام نع ؛ءاطع نْب ورم نب دمحم ْنَع : قاسم

 “إراجع:١١5[

 وعةدو اصر هرععنو
 نب دمحم َّمَحُم انئدَح  يناَعاصلا دس بأ رسم نب َمَحُم

 جي رمع ناك

 اذهب َرَحاَدَحَأاَم هّللَو“ : لوي « ثآلاك نامي ىلَح فلير مع اك :لاق

 الإ َنيملْسُْاَنم ام هّللاو ِءدَحآ نم هب'قحابانأاَمَو ٍدَحآ نم لاَملا

 باك مادام ىلع انكلو اكو ماد 51 دبع الإ بيصُت لاما اذه يف هَ
 رود هلعو - 0-0

 يف ُهْؤَاَبَو لجرلاَق ءمّلَم يَ هَّللا ىَلَص هللا لور امسك هلل

 .مقلشإلا ينك ءمآلْسإلا يف ُهُمَدَكولُجيلاَو مالْسإلا

 لظَح ءامْص ليج يعارلا نيل مهل ت يقي نك هللاو و” هئجاَحَو جرا

 .هلاكم ىَعرَيوَمَو لاَما اذه نم

 ينئدَح ”ناوُفَص انئدَح ءحاَّجَحْلا نب سودا دبع اَنكَدَح - انيذو

 راو عع
 ْرَمْعُملَوناَك «"يراّصْلا دنس َنْيَرْمَعْدأ ملاّس نب رْيَمَز قراَخمْلا وبأ

 لقرْمآْنَع كلاسأ يثإ بّدكل يني ءرمُع لاق : ثيدَحْاَركذَ «صئعح

 هكوحَت ءيشاقوخأ ام: لاق ملأ ايش كسل ُهَللاو : لاق« ينثكت

 كدت دَق «تفَدص :ُرَمُع لاق «َنيْذْضُمةمئأ : لاق ؟ دَّسَحُم هم ىَلَع

 / - ٠9 هلا لور هيَملعو يلإ
 :باهش نا لاق ٍحلاّص َنَع « « يبأ انئدَح «بوُقْمَي اند - 334

 السا مشوا

 يكإ اوُلسرأ :) :ٌرمع لاق :لوُقَي ؛ٌرَمْعَنْباهّللا دبس : :ملاَس لاَقَ

 ىَتَسَف «بَرَعْلاّن م بييط ىَلِإولَسْرأَ : لاق اه يحرج ىلإ
 م مما لسا سس ل سس علا
 :لاق «ةرسلا َتْخَكيّلا ةدّطلا نم جرح يح مدبب ارم

 2 0 ري ع سا يس سلا ماض
 نر جد اها ف وام يتيم راصلالا نمر يط وع

 ع آذ

 لع ىكت لاق كاك كلر م هل .ةيواتس يني وأ يكتم



 01 م تسمم هوس وصح

 أ هلع هلأ ءاك كملت ١ ل: هلل ار
 ري هع ما يس

21011110 
 مما

 [لم١ :عجار] . مهري

 ْنَع «َقاَحْممِإ يبأ ْنَع «يِرْوّنلا انآ «قاررلا ُدْبَع انئدَح - <31

 لهأ َناَك : :لوُكَي ءباَطَخْلا َنْب َرَمْصاتْعِمَس : :لاق «َنوُمْيَم نْب وِرْمَع

 اوُناَكَو هريبك ىلع نشكل أري تح مج نم دويل لهاا
 يا # عل
 عوُنط لب ك8 هللا وسر ضاق ريع اَسْيكَر بك قرنا : َنوُلوُقَي

 [يراخبلا 84 :عجار] . سْمشلا

 ورع نع « «يرطلا نع هَمْعَم انا «قاررلا دب انندَح - "؟ةك

 اَمهَنأ يرام دبع (41/1)زنب محلا دعو «ةمَرْخَم نب رونا نَع

 ين نارا ةروُس أَ مازح نب ميكح نب ماهم : لوقي رمع اعمس

 مل ةريثك فورح ىلع اري اذ هّتءارق تعمتساك ؛ ف هّللا لوُسُر ةايَح

 لس ىّلح تر «ةاللصلا يف :ةرواَسأ نأ تالكق ٠ ف هللا لوس اهي

 :لاق ؟اَهُؤَرْقَ يلا ةروُسلا هذه كآَرفأ نم تلك «هئادرب هيل َمَلَساَمَْق

 َوُصل اق يلد هللاَوكَتبَدك : :هل تلق :لاق ٠ 8 للا لوُسَر اين
00 

 ءاقف يلا ىلإ هدوُثأ ت فلات : لاق ءاَمَْرَْت ينل ةروسلا ءدَه ينآرفأ

 مل ف ورح ىلع ارا ةروُس ارقي اذه تْعمَس ين هللا لوري: تلق

 ها رمل
 ارفأ ءرَمع اي هلسزأ : فأل لاق ناكر ةروس يتارفا تنآو ؛ اً

 مث تلا اَذَكَم لف ينل لاَ «ةتعمسس يّ ارا هيلع ١ ماش اي

 , هلال وسر ينآَرْفأ ينل ةءارقلا "ترث :ٌرَمع اَيأَرْقا : ف يبل لا
 يار هل سر كس

 ةَمْبَس ىلع لن نارا ف هللا وسر لاق مث «تلزثأ انك: :َلاَقَق

 [198:عجارإ . رست امهم اوُؤَرْفاَ «فرحأ

 ينّئدَح «'يرطْلا نع "بيش انْ «يفاك نب مكَحْل اندَح - 97
 «ييِراَقْلا دبع ِنْب ِنَمْحَّرلا دّبعَو ةَمَرْخَم نب رولا ثيدَح ْنَع ,ةورع

 سما سا سل سلا
 أرقي مارح نب ميكح نب ماه تغمس : :لوقَي باطلا نب رمع امس اَمْهّنأ

 ىلع اقيم اذ هتءارقلت عَمَتساَف ف يلا ةابَح يف ناكل ةروُس
 ءاع ماد

 «ةآلّصملا ين ُهَرواَسأ تادكف ٠ لق هللا لوُسَر هيي ملة 0

 [184 :عجارإ. انعم َرَكَذَ َمَلَسَملق َمَلَس ىَتَح

 هيأ نع ؛ ءٍمصاَع ْنَع َةَدئاَز نَع : «(يلَع نب نيسح اندَح - "6

 سمت ْمكْمَداَكْنَم : 8 هللا لوم وسر لاق :رَمع لاق : لاق « سابع نبا نَع

 وب :عجارإ ًرثو رخاوألا رَمْلا يف اه ,رئقلا هل

 7 نع ؛هييأ نَع «ةورع نب ماسه اَنئدَح « رشب نب لمح اَنئدَح - <"

 ةما معو
 َوُهْنَم كَرتْدَقق الرثأ نإ : َلاَقَك فش الأ : هَل ليق َرَمع نأ ءٌرَمع نبا

 : ينمي ونه نم ف لختسا دقق فلختسأ إو هللا وسو : ينمي

 .ركيوبأ

 مصل رب رص

 (ة/١1 بالكاري" نيدشارلا ءاقلخلا ددسم 3 هبا
 7 ا ا را

 مِنْ ديس حيان« - وكل

 س ل كول دقمار عم ياعسل م روع علل
 نيرمع عمس هنإ : :لوقي « يديللا صاَنَو نبا ٌعِمَس هنأ ؛هربخأ

 لوي ءا هللا لوُسَر تغمس : :لوُقيَومَو «سأّلابطْحَيَوُمَو باطلا
 ىو هللا ىلإ ه رجه تناك نم ؛ ىَوَن ام ئِرمال امو يابا امّنِإ م ع م

 وأ اهبيصي ايدل هرج تناك مو «هلوُسَر ىلإ هللا ىلإ هثرجهم «هلوُسر
 3 مكه د

 [114 :عجارإ . لإ َرِجاَه م ىلإ هئرجهف اهجوزتي ةأرما

 7 ْنَع يدنا َناَمْنَع يبأ ْنَع ٠ «مصاَع اَنثَدَح «ُديِزياندَح - وكلما

 َفاقخْلااوُْلاَواوُنمَتاَو ءاوُدَتَراَو اونا : :لاق هنأ باّطَخْلا نْبَرَمُم

 اوُمْراَو ةّيِدَمَملاب مُكلَعَو ءًاوْزَن اوُرْناَو بكرلا ارث تالا

 هّللا َلوُسرنِإَف ءٌريِرَحْلاَو ْمُكاَيَد ؛ ءِمَجَْلا يذو مكنتلا اورو ؛ َضاَرْعألا
 َراَشآوءاَذَكَمناَك م الإ ريرَْلاَنماوُسبلمال : َلاَقَو «هْنَع ىَهْن دق 2

 0 [47 :عجار] . هّيعَبصإب كم هللا لوسَر

 دجنآل : لواشملا تاو فاك ذي دال

 14 عجار] مدعي

 اَتكَح 0 و لاق «٠ « لحاسلاب

 ربل ألإةليل نم َسْيل : لاقت ف هللا لوُسَر ْنَع .باطخحلا نبرَمع ُ
 ْمهِئلَع َحَضَْني نأ يف هّللاُنذاَتْسَي « ِضرآلا ىَلَع تأرم آل اهيف فري
 .لَجَو رَع هللا ُهَْكَ

 نب سن نع « كمْلاٌدِبَع اَنَربْخأ «دِزَياَقدَح - نال

 «كلئآرما كلقآلط ْنَع يّكدَح :ّرَمُع نيالا : لاق (4 5/1 نيريس

 مَركذ «باّطَحْلا نْبَرَُمل كلت ترَكْدَف : لاق «ضئاخ يو اَنْ لاق

 يف اَيلطبلك ترو انف ؛ همجي هرم : كف يبل لانك 1 يل

 اَمَق: لاف ؟ضْئاَح ّيهَو اهل يلا تدع دعا لَه : لات : :لاق ءاَرَهُط

 نبا دنسم يف يتايس] . تطمح اوت َْجَح دكت لك انو ءاًهبدعأ ال يل

 [0714 :رمع

 :لاق ؛يماشلا اللا يبآَْع بص انآ «دايِيانئدَح - م.و

 ناسك يذل لَا لاق «هكوُرت ملم املك ءاديدج ابو مَ وببأ سبل
 مد ةلدو عك

 َنْبَرَمَع تعمس : :لاق م: ؛يتاَبَح يف هبلّمَجَنآَو «يتَرْوَع هب يِراَوأ ام

 ْعْلْي نيح : لاق ؛هسبل ابوك دجَتسا نم :قف هللا لوُسَر لاق لوفي باطَخْلا
 ير مع
 يف هبلمَجنآَ « يتروَع هب يِراَوأاَم يئاَسك يذلا هللا هتك

 يف ناك هب قدَصقت (ىقلأ : "لاق وأ) قلخأ يذلا بولا ىلإ دَمَع مث « يتايح

 امو اح ؛ًانيمو ًايح ايمو يح هللا فتك يو هللا راوج يف هلا مذ

 نبا نع « «مفاَن ْنَع «َقاَحْسِإْنْبدَمَحم اَنْ ديزي انئدَح - #165

 هييلر ماس
 لوس اي : 0 8 ل لوس: لاق « باَطَخْل نب َرَمع ْنَع َرَمَع



 سيخ هما مم 02
 01 اب بقيك ا هلل

 [؟؟:عجارإ ٠ ماني مث م ةالّصلل هءوضو

 .(ح)ُءاكرَو انآ 00

 دع 7 ْنَع «يِبلعتلا ىلعألا دبع ْنَع ءاَقرَو انئدَح :لاق «ِرْضّنلاوُبآَو

 بالابر باك اما لاق « ىَبَل بأ نب نَمْحرل

 ؟تنج نيب نم : َلاَققدمَخ هَل ' بكار لاَ« لآاهلا ىلإ ظني يقبلا يف

 امن يكادّنلا :ٌرَمع لاق «مَحَن : :لاق ؟تلكْمأ : :لاق « برغمُلا نم : ُكاَقَم

 ىَلَص مث هي ىَلَع حست ًًضوَتَق رمع ْماَق مث لجل َنيملُْسْلا يفك

 هْيَلَعَو هلا وب لاق « مص قف هللا لور تْيأَ اَذَكَه : لاق ْمُث ءبَملا

 [157 :عجار] . حسو هنت مُهَديََرْخاَت نيمكلا ةَقِبص

 ْنَع «(تيرخْا نبيل انآ نيج اَتربخأ «ُديِياَندَح - 4

 مدقق ءدسأ نب حري للاي ؛ رجا ةيحاط نم لج جرح : لاق ديل يبأ
 سي مدعو

 لاَثَف انك بي نأمل را ماني كلا لوس ردن ندم

 ل

 يل ضال مالم َلاَقك عزك يل ىلع خال ديا لاق

 حضني ُباَمُع اَهللاياضرأملعألا ين لوفي ال هللا اومسَر تغمس

 الو ٍمُهَسبمْوَمراَم يلوُسَر ماو «بَرعلا نمي اهب حبلا ءاهتيحات
 مع

 ب ىلاعتو كرات هللا لوُشَي :لاق 20000110 : لاق) ءٌرمُع نع هرم
 ىَإ اًماَندآَو «ضْرآلا ىلإ هك َنطاَيديَيَلمَجَو) ءاَولَكَم يل ٌمّضاَوَت م

 مه ع مم همس همم عسا ءوم ب ل
 .ءاَمسلا وحن اَهَمكَرو «ءامسلا ىلإ هك طاب لَم ءاذكم هتسَقَر (ضزآلا

 نوُسِيَم اندَح ءيدِبعلا َناَوْرَغ نب بد اَنآبْنأ «ديزيانئدَح - الا ل
 موش عملو صال

 وهو ؛ٌرمع ربثم تحس لاجل ينإ : لاق يدنا امنع يبأ نع «يدْرُكْلا

 هيَلَعُدَللا ىَلَص هلا لوُسَرتْعِمَس : هن يف لان «ساّنلابطْخَي
 ٍمِيلَع قفاّسلُك ةّمألا ءذَم ىَلَعفاَخآ ام فّوْخأنإ* لوُقَي ءمّلَسَو

 [47١:عجار] ناّسّللا

 .(ح)كللاَم انكَدَح جور اندَح ١

 .كلاَم يري «قاَحْسإ انكدَحَو

 اًمدَحَو : دّمحَأ نْب هّنلا دْبع ِنَمْحْرلا دنع وبأ لاق

 َني ديما دبع ؛ةَسِن يبني دين «اكللاَم يدَح «يرييزلا بعصم
 وك و 000

 0 ينج راسين لمنع هرخ «بأطخْا نبدي نب نمل دب

 نم مد ينبْنم كبر َدَخأْذإَو جيلا هَذه ْنَع لئَس باطَخلاَنْبَرَمُع 00

 ءاهْنع لئسس ل هللا َلوُسَرتْعمَس :ُرَمع لاك «ةيآلا4مهيرُد مهروُهط

 جختلساو «هديميب رهط حسم َمَتَقَلَحهللاَدإ : : 5 هللا لور َلاَفَ
 ةّنَجلا لْهآ ل َّمَعبَو ةّنجلل !ءالْؤَم (40/1) تقل :لاَقك ةّيرثهنم هما

 اا

 راّثلل 020 :لاَقَق للان تنل وف نال نومي

 هم مل م عع هس همه مه مايي باقل همم
 َلاَقَق ؟لَمَحْلا يفق ؛هّللا لوس اي: لج لاَ «َنوُلَمْعيَِثلا لهآ مَعَ

 لطأ لسحب همس ةّتجْل بلا َقلَح اجور هللا! : 4 هّللاةلوُسسَر
 ” يك 00-0 2

 نجلا هب ,هلخذيك «ةّنجْلا لهآ لاَمعأ م ٍلَمَع ىَلع تومي ىَتح تلا

 نم ِلَمَح ىَلَع توصي تح ادله لمَن 3 ارا َدّبمْلاَقلَخ اد

 .رانلا هب هلخدك 6 الا لهأ لامع

 7 ْنَع «باّهش نْبا نَع «سْآ ْنْب كلام انئدَح «حْوَرائدَح - 1
 سارع مس

 هّللا لوُسَر باَحصأ نم الجرن ؛ هيأ ْنَع ءرّمَع نْب هللا دبع نب ِملاَس

 باطلا ٌنْيْرَمَْو ,ةعمجلا موي دِجْسَمْلا َلَخَ ؛مُلَسو هيلا ىَلَص

20 

 تبقا ءنينمؤُماَريمأ اي : لاّقَق ؟هذّه ةَعاسديل :رمع َلاَقَك «بطْخَي مئاق

 :رّمُع َلاَقك «ةتْلْقاَت سن وكان ىلَح تاز ا الا تغمس قوُسلا نم

 ارمي ّناَك ءمّلَسَو هيلع هللا ىَّلَص هللا َلوُسر نأ َتْملَع دو ؟اضُيأ ءوضُوْلا

 1 1 1 [15ه:رظنا] . ِلْسْعْلاب

 ديم ماليا يشأ , ترج لانس ٠ داس نيل

 تف ييثيا 27 كا بالخل يرش مَ عم

 ام ءلاَقَك ملَكْسيل هديت رج ةوسألا يلي يذل يا

 هْكَحدَللا ىَلَص هللا لوس عم فطَتْملآ : لاقأ ؟ملسألأ :ن مث ؟كئأش

 :لاقق ؟ن نييرْلا نيكل ِنْيَذَه ملتي لاّقَك ء ىَلْب : تل مَلَسَو

 :لاق «ىلي : تلق :لاق؟ةئَسَحٌةَوُن وس هيف كلل ئلآ :لاق آل :"تلق
 [169 :عجار] َكنَع ٌدْمْناَك

 نَع ؛كلاَماَنْنَدَح : :الاق ءِرماَعوبآَو رم نب ناَمْع انْئدَح - 15

 تراك يل رئت لج لاق «ناكدَحْا نبا سوأ نب كلام نَع يلا

 ىَّنح :َلاَقك ءاَمَدَخأَو ءاَهكَرطصاَف هللا دع َنيَحْلَط ينيقلت ؛ اًهقرصأ نأ

 ا اهلك اًهيف َلاَكَو ةَباَمْلا نم ةرماَعوُبآلاق) ينزاَح نهي
 مسا سم

 وي «8 هللا لور حَْمَس : : لاَقَق « كلذ ْنَع باَطَخْلا َنْب ا رمت

 ريعّشلاو «َتاَمَوءاَهَألإابرريلاب ربل ؛ تاَهَوءاَهألإ اير قرولاب بعل

 [15؟ :عجار] َتاَعَو اهل ايررمّتابرمَّاَو «َتاَمَو ءاَمألإ اير ريعشلاب

 َنَع «يرطُرلا نَع ”سّنوُي اربح هَ َرّمْع نب ناَمْدع اًنيدَح - انف نإ

 َتْبَملاَذإ لاق 8 هلا َلوُسَرَنِإ : لاق َرَّمعنأ « ِبْيَسُملا نب ديعّس

 06 :رظنا ٠] هيلع هلهأ اك 72

 نَع «ةريغملا نَع «ةَناَوَعوُبأ اندَح «ىسيع ْنْب ركب اًنيدح -

 نم سانأ يف باطلا َنَْرَمْعتآ : لاق « متاح نْب يدَع ْنَع ؛ يبعشلا

 :لاق ؛ ينَعضرْمْيو نيل يف ْئْبط 'رم جر ض رْفَي لَحَجَم يمرَق
 وع مس لل

 :لاق ؛ نع ضرْعأ هه لابح نهم «ينَع ضرعأت هلتساَف

 مث ءهاَقَقل ىَق ُهاَقَق لسا ىّنَح َكاَحّضَق : لاق ؟ ير َننمؤمْلاَريمأ اي: :تلُقَق

 «تيقوو ءاوريدأ ذإ تبقا ءاورتك اإ تنم ٠ َكفرعأل ين هللاو مَن :لاق



 وقع
 يحس هوجو ف لال اوس هواي لوو اردد

 نم وال مرافاَسمَي قلبت شعر

 . قوقحلا

 دْيَز نَع دعس نب ماّشه اًندَح ورع نب كلما دبع انندَح - انف

 «َنآلاُنآلَصرل ايف ُلوُشَي نب رمح تغمس : لاق ؛هيبأ ْنَع «ملسأ نب

 ْعَمَو ُتَلْهأَو َرْثكْلا ىَقَتَو «مالسإلا هللا طأ دَكَو «بكاملا نع فشلا

 . ل هللا لوتس دع ىَع هَ انك انش عدل ل5

 يب ةرعع 2 ل كرس ع 2
 ني دواد انئدَح :الاَق :(ىئعملا )ءُناَّفَعَو ءدمّصلا دبع اًنئدَح -"18

 يبأ نع « (ةَديرب نبا نَع ءداَذَع لاق) دير هللا دبع انئدَح «تاّرقْلا يبأ

 م هس » يع ع
 : دما دبع لاق) ضرما مودك ةئيدملاسْينآ لاق « يللا دونسألا
 ياي عدو
 "0 رتل هللا نط ىلا تلعن

 هاا ام م ل 2015

 شايع ياك ى رخأب م نيج 5 يي

 تيجوام هلا هل تْلُعَف : دلال ويكلف« :«تبجو : :لاَقَك

 يا هدم يا دع اش

 :لاق ؟ناَنثَ :اَنلُث ,ةنكلكو : لاق ؟ةنالكر : :اَنلُق : لاق يال هلَخْدَأ

 [1؟4 :عجار] . دحاوُلا نَع هلأَسَن مّلو :لاق ءْناَنثاَو

 000 مم هلو
 باطقلا يتم اني :لاق 3 :ةرْيهوبأانكَح اة « ىَيَحَي

 َكاَقَك ؟ةَّم جلا نع نوُسبتِحَت مل :ٌرمع َلاَقَف «سَلَجَف 5 لَجَر ءاج ذِإبطْخَي

 مك تاّضَوَءاَدّنلاْ نمسا ًالَوُماَم َنيَسْؤُمْاَريمأ اي: ّلجّرلا

 حار اذإ :لوُقَي 8 هلا َلوّسَر اوُحَمْسَت ملآ !؟أضيآو : :ُرَمُع َلاَقَك تلق

 [11 :عجار] . لستفيلق ةعمجلا ىلإ مُكْدَحأ

 ثُ امر وار ةمالرعاو 000
 ا نيَسحلا اًنئدَح « يبأ يسئدَح «دّمّصْلا دبع اًنئدِح - نضل

 مد || ممل سو © جلد دل هو عموم
 وه اَنيَيَرَمْع نأ هَربَخأ طريه ابأ نأ ٠ ٌةَمَلَس بأ ي ينرَبْخَأ « حي انندَح

 3١ :عجارإ هرَكْذَ بْطْحَي

 َناَرمع ْنَع) «ىَتحَياننَدَح «برَح اًنئَلَح دّمّصْلا دبع اًنئدَح - نضر

 «ريرحلا سوُبل ْنَع سابع َنْئَلاَسهل :ايبرح بسُحَي اًميف ؛ اطح ِنْب

 َنْبا َلاَسَع هَرَمْعَنْبأ لس : لاق ةئاَعَلأَسق «ةَئاَعُهْنَع لس : :َلاَق

 يف ٌريِرَحْلا سبل نم : لها لوس صلح واي َلاَقَك ءرمع

 ا .ةق لا كح :ال اهو دحض ضف

 نبا انكدَح «يريمحلا نمل دبع ِنْب دبَمُح نع يدوألا هللا دبع نب دوا

 يع ظّمحا : انك نع َنيح رَمع ىتأ نمو نأ لاق ةّرصبلاب سَ

 ةكآلكلا يف ٍضْقأْمَلَاَنآ أ : ُساّنلا يردي الن فاَحآ ينك نالت
 ا مس

 ةكَاَقَم «"قينع هل كوّن لكو «ةفيلَخ سلا ىلَع فلختسأْمَلو ءءاضق

 باّخلا نْيَرَمدس؟ نيدشارلا ءاقتخنا ُد دّيسُم
 همر رف رص

 هاش فقر ع نش رم

 انشا ل اواسط كرا د سلا ىلإ

 ا يا

 كتم تطاق رهط

000 

 ار تسوق يؤم رئت. « هتحص ّ

 هللاو آل : ندع لاق) يلذأ ول ِهّللاَوَق ةّنجلاب يع :لاَقك 3

 ياتو بدت ا ل إلا ل
 مس

 للألوان رمل يفوق ناو َرْبَخْلا ملعأ 2

 كد هللا" بح م ترك اماَمآَو يلع ألو يلآل ءًافاَمك

 ني نمل بمنع « اقسم اَنكَح «مدآنب ىحَيادَح 5

 م

 ل نطق عا ا

 ملك هلق الش ىَلإ[برَ مْهَس ابك « ضارطألا ىلإ وُفلَخَي انك

 ىلإ :َرمَع ىلإ ةديبع وُبأ هيف بنك هل لاح رْجَح يف ناكو «”لصأ هد جوُي

 ُهلوُسَرَو هللا :"ل اوي ناك ف هلل َلوُسرَنِإ مع هْيلِإَبتكك ؟هلقع مه م

 [144 :عجار] . هلت راو آل َْمثراَولاَْلاَو هَل ىَلوُمآل ْنَم ىلوَم

 ِنْبوِرْمَع نع« ةميهل نب انكدَح دير نب هّللا دبع اًنئدَح - "8

 لوُسسَر تغمس : لاق « باتا ِنْبَرمُع ْنَع « هالج ْنَع «هيبأ نع : بيعش

 م1407 :عجار] . دلو أ «دلاو نم لاَمْلا ثوم لَوْ لوي هللا

 نع ميهاربإ نع « «شمعألا اًنَدَح «ديبع نب لمجم اًنْئدَح - ضان

 ديه ساس ع ميمو ع
 يْنإ هللاَواَمأ َلاَقَف :َرَجَسْلا ىتآ 5 َرَمْع تيكر : لاق ءٌةَعيِبَر نب سباع

 ام كلب هللا لور سير يثأ الو مَن الَو رص الربح ملَعال
 [44 :عجار] . هَلبقف اند مث . كتب

 :لاق «يرطصت نصُنلا وبا" نم د ضف
 تلتف (1//61) باَطَحْلا ِنْيَرَمُع هَرَمُع ىَلوُم ملْسأت يقلك دما تمد

 اكلات ملأ ديزل فخ عيطتسأآل : َلاَقَك هرَمْع اع يح

 َلوُسَرنِإ «صْقنا وأ افرح ديزآ نأ فاح لاق « ف هللا لوُسر ْنَع انئدَح
 سمرا ع6 يما ل

 .رذلا يف هيلع بدك نم : :لاق ا هللا

 رائيد نب وِرَمَع َنَع ءدْيَز نب داَمَح انئدَح ديعس بأ انئدَح - اضف

 : هللا لوُسَر لاق :ل :لاق هرم ْنَع ءهيبأ نع ٍملاَس ْنَع ءرييرلا لآ ىلوم

 ءُدْسَحْا هوما هل هل كبر ؟ ةلهدَحَو هلل هلال : : قوس يف لاق ْنَم
 ص سعر ول

 فلآ اهب هل هللا بنك يدق يشل ىَلح وو يمُبو يحي ريَخْلا هديب

0 000 
 نجلا يف يهل ىنبو ,ةكيبس فلأ فلأ هن اَحَسَو ؛ةتسَح فل

 «ليمز وُبأ انئدَح ءراَمَع نب ةمركع انئدَح « ديعس وبأ انئدَح - نذل

 َلَبقآَريَخ مْوَيَناَك مل : لاق « بالعاب َمع يندَح سابع نبأ يتئدح

 ىّنَح ٌديِهَشنآلُفَو ديهشنآلُف : نووي هللا لوس باحنصأ مْ

 عيد ين لَك: ف هللا لوُسَر لامك «“ ديهَش نآلُف :اوُلاَقَق «٠ لرب اورَم
 لُخْدَيالهَنِإ : ِساّنلا يف داَنقٌرَمع اي جرخا ءاهَلَغ ةاَبع يفر ىلإ جي مق همم



 رسوما الإ نأ آلا

 اذني :عجارإ .نوُمْؤُمْلا
 رقمزرب هو

 « قورْسَم نب ديعَس اَنئدَح « «ليئارسإ

 اق يبو لاقل معَ رغب نع «ةديع نب دنس نع

 ةلرشأ دق هلل نود ءيشب فلمن م قف هللا ل وسر

 سس هك و ف
 ٌرمع نأ عفان نع هّللاٌدْبَع انتَدَح :طايخلا داَمَح اًنئدَح - سرك

 :ءَمُع لاق ُناَمْقُع دارو «ةروصُفَمْلا ىلإ ةئاوطسمألا نم دجْسمْلا يف َداَر

 "تدْراَم ءائدجسم 1 م يف ٌديِزَت يفت : لوفي هّللا لوُسَر تعمس 1 يأ ًالوَل

 ٠ هيف

 دبع ْنَع ؛ 'يرظزلا نَع ٌرَمْعَم اًنئدَح « قازرلا دبع انكدَح - -

 :لاق ُهَّنأ هر مع ْنَع « سابع نبا نع ءدوُمسَم نبا ةبتع نب هّللا دبَع نب هللا

 ًممداَكَ «باَتكلاُهَّم لون «قحْلاب ف ادَمَحُس حبل َجَو رع هللا نإ
 انكادك لامك هَدَْيانسَجَرَو ءاق هللالوُسَ محرك « مخجل آل لِ
 نع اوبْعَرَت انآ مُكِب أرك اذ وأ مكه مكئابأن اوبر لو رف

 اكتم يل نك يول لاق 8 هللا لوُسَر إم مكئابآ
 ها ملقم مهلا عع مر ل لوعاو

 َنْبا ىَراَصُتلا تَرطأاَمك :رمعم لاق اميرو). هلوسرو هذبع : اولوقَك دبع

 لول ل :عجار] . (ميرم

 ءٍملاَس ْنَع «ييِرْطزلا نع محم انئدَح « قالا دب اًنندَح - انض

 نأتي هَل نوُنوُقَي َساَّنلاٌتْعمَس يّنِإ :َّرّمعل لاق هَل مَع نبا نع
 هَمَكَر م ؛ةَعاَس هَّسَأَر عَّضَوَق فلطتسس ريغ كن اوُسَحَ «ْمُكَل الون يه ص سل 2 ع مصاس

 8غ هللا َلوُسَر داق فلختسأ ل نإ ينو هئيد ءظَفَحَيلَجَو رع ُهَللانإ :لاَق

 ُالإَوُهاَمهّللاَوَق : لادم دق ركبوا فل الو هيجل

 ف هلا لور دمي كي مكنت ركي آو « اقف هللا لوس رك نأ

 .فلْختس لبيع هنو ءادحأ

 كلام ْنَع «يرْظزلا نع ُرمْعَم انكدَح «قاّررلا دبع انئدَح - 5 ةزذوإ

 :اًمُكلتلْتَق تيِدَحْاَركََمرمُع يل لَسْرأ : لاق ءناَئدَحْلا نْب سْؤوأ نبا
 م عد

 [107 :عجار] . ةَقدَص اَنْكَرَت ام «ثَروُن آل : لاق اق هللا َلوُسَردإ

 نبا نَع «'يرْهزلا نَع ءُنَمْعَم انك «قاررلا دبع انئدَح -4

 هللا لوُسرنإ : :رمع لاَ هلع يكب رخكبوبأ تامل : لاق بيلا
 رسل وال

 [816 :عجار]. يحْلا ء ءاككبي ؛ بدعي تيملا 4 لاق

 نع صم نع ؛ حاير انكدَح ءدلاَخ نب ميهاَرنإ انئدَح - وراد
 عع م

 يقوم مل : لاق. ةريره يبأ نع «ةبع نب هلا دبع نب هلل دبع نع «ّيرهزل

 اي( حرا: باَلَخْلاَْبرَمع لاق : لاق هر نم رثكو «#8 هللا لوس
 م 1-0

 َنماَّنلا ٌلئاَقأ نأ رمأ : 8 هلا لور لاق دقو ساَّنلالئاقُث فب ركب بأ
 وشمل ري امم

 هلم يّنممَصَع دقه الهلال : لاقت لإ اويل
 هم لل ماس كل 0007 م راسل ع

 نبي قرف نم نلناقأل :ركبوبأ لاق: لَجَوَرَع هللا ىلع هباّسحو ءُهَسْفتَو
 همم دع :

 اهي اونا اقنع ينمو هلا «لاَمْلا وح ةاكرلانإ «ةاكزلاو ةالّصلا

 ةةتجلاَلُمْنيَنإ: تيدانقتجرَخَتن
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 تير رن إمامه رمح لاَ اهم ىلع مهل هلا لوس ىلإ

 :عجار] لة :عجارإ. حلات لاققلاب ركب يبد دّص َحَيَشدَكهللاَّذأ

 كال

 سها
 نب كلام ْنَع « «يرطرلا نَع ءوِرْمَع نع ”ناّيفس اًنئدح - اورق

 نإ مّلَسَو لَهَا ىَلص هَّللاٌلوُسَر لاق : لاق ءرّمع نع ءسْوأ

 ١11[ :عجار] .ةَقَدَص اَنكرتاَم , ثروت

5 0 

 نب كلام ْنَعْ* يرطلا نَع وِرْمَع نَع ”ناّيفس اًنيدَح - محب

 ريضّتلا يني لاوس نإ: اكو ْثيِدَحْلا َرُكَذَ ءرّمع يلإ لسرأ :لاق ءسؤأ

 لو لْيَخب نوُملْسْلا هْبلَع افجوُي ملام هلو ىَلعهللا هدأ امم تنك

 عارُكْلا يف ُهّلَمَج يقياَمو ِ ةٌعّس ةَققَ ام هلهأ ىَلَح قفين «باكر

 م 0
 [١ا١:عجارإ . ] لجو رع هللا ليبس يف هع حالسلاو

 ءرّمع نب مصاَع ْنَع ءهيبأ نع ؛ ماّشم نع ” ناّيفس اًنئدَح - ازا

 هه
 سْمّشلا تّمَرَعَو نانا ريد“ ليٍل لبق نإ : لاق لف يلا نأ ءهيبأ ْنَع

 [15؟:عجارز . أعلا

 ءاضو تاتي قمح ام أ أ : لاق ءِساب نع ؛(نيتح)

 هدم وع 7 ل ع
 َدَكَو ءاَجَف “ هتِجاَح يضل بَهْدَو «نارهظلار مبان امل ء يس تلكمف

 7 نم «َنيِسْؤُمْلاَريمأ ايل ءاّمْلا نم هْيلَع بصأ َْْْحَنَف“. هّيَجاَح ىَضَق

 ٌةَشِاَع : لاق ؟مّلسَو لحل ىلَص هللا لوُسر ىََح اَرهاظَت نال ناتآرمْلا
 [؟؟؟:عجار] . صحو

 يبأ نم هَعمَس :نيريس نبا نَع «"بوُيأ نع (ناّيفس اًنئدح - نخل

 عمر د ع رقشمدو ع
 مكس تناك ولاه والا قلم اوال :لوقيرمع تمس ؛ءاَجَْلا

 هسا م مفعا

 :مكياكت يفوق ىو ا رق ل هنألو هت

 أ هد َرْجَع َركوأ دق نوكيا هلع «ًاديهش آلف تام ؛ ءاديهشنآلُف لق

 اوُلوُف نكلو مُكاَذ : اوُلوُفَت الق :ةَراَجّتلا يختي ضو ابن هتلحار فد

 معد
 [186 :عجارإ . ةّلججلا يف وهف هللا ليس يف ل ْنَم : : 88 دَمَحُم لاق اَمَك

 يمه
 ُهَلَم «ةَيوُرَع يبأ نب ديعَس اَنَدَح «رفعَج نب دَمَحُم انئدَح - نود

 يبأ نب :تادْمَم ع "ينام دْنَجْلا يبأ نبل ملاَسْنَع اقنع «يَلَع

 ل مكرم نأ يرمي ةحلل

 | :لاق مث ,ركباََو

 َرَع هللا «فلِظَتْسا نأ يتوُماَياسانَنإَو (يلجأ رودس الإ كلا

 َلِجَعْنِإَف , هل هب صب يدل الو هدو هتقالخ عضل كي مك جَو

 5-3 هل لوس يفوتنا سلا ططرلا ءالْؤَم يف ىروش ةقالخْاقْمأ يب
 يو مث لم 00
 نأ تْفَرَعْدَقَو ءاوُعيطأو هَ اوُعمْساَقُهَلمُعَاَ مهيأ ضار مهن وهو

 ُنإَق , مآلئسإلا ىَلَع هذه يدي مُهئت ينو ءرمأآلا اه يف نوُعْطيس الاجر

 وبس رع تك ا ا لاس لل
 َوُهانْيس يدَْبْعَدأاَم هللاو يَ «لالسلا رك هلا ءادعأ كلو أ اوم

 هللا تَرَكَ ءهْيَلَع ىّتئآو هللا دمَحَك أب 3
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 مدور

 اننا

 يف يل ظَلْغأاَمَ ؛ نع ليا ,ةلكل ثيم
 وأ يرَدَص يف :هعبصاي وأ هديب ْنَعْط ىَّتَح ءاهيف يل ظل اَمطق ين ِءيش

 رخآ يف يلا فيصلا يف تَرَ ينْاٌيآلا كيفن معاي :لاكو ؛ ينج

 اطيح اًهيفافلخَيال ,ةّيضق ايف ضف شعأ نإ ينو ِءاَسّنلا ةَروُس

 ءراّصُمآلا ءاَرَمأ ىلع ةلدهننأ يمهل : :لاق مث. . ناقل ارقي ال وأ « َنآرقْلا

 قف بف نطو مه الو مكتمل مكتب لإ

 اهي اي لاق مث. "يلإ (4 هر ١ئومَرَيْمهلَع لكشلا امو مهل نوني

 ٌموُنلا اذه: نيكي ال اَمْهاَرأ ال نيئرَجَش نم نوُلكأتَمُكنِإ "سائلا

 «هْنم هُحيردَجوُي 8 هللا لوُسَر دْهَع ىلع جرا ىرأ تكفل لَصْبْلاَو

 انهم دبل اًمهلكاناك ْنَمَف ٠ عيقبلا ىلإ هب ّجّرْخُي ىَتَح هدي دَخْؤي

 6 م مع
 عيال «ءاتيزآلاٌمْوَيَبيصأَو «ةّعمجْلا مويرَمع اهب بطَخَف : لاق. ًاخبط

 [44 :عجار] . ةجحلا يذ نم يقي لاي

 ِنْب جاَجَحْلا نع« « ميشه ينربخأو : لاق. قاّررلا دبع اَنئدَح - 1

 نأ «ىسوُم يبأ ْنَع «ةدْرُي يبأ نع ةَراَمع نع «ةبيتع نب ٍمُكَحْلا نَع :ةاطْرأ

 اوُسْرَمي نأ ىتخأ يثكلر «ةعمملا يني هللا لوُسَرتس يه : :لاق َرَمْع

 ا :رظنا] .اجاَجُح نهي وحرمت كارآلا تحك هب

 ٍمصاَعْنَع ءداّيز يبأ نبدا ءمصاَع نب يلع انئدَح - ناذو

 ا :لاق َرَمُع ْنَع (ةيزي نم كشلا) هدَج وأ هيب ْنَع ؛هّلا دبع نبا

 [1؟8 :عجار] . ىلَصو يح ىلع حسو «ثدحلاَدْعب اوت هللا لوس

 :لاق ءالاّمسْنَع ؛ يعش انئدَح فَ كربدَحُ اًنمدَح
 هم مف رس

 :ءاَرمأ ةَسْمَح اَنلَعَو ؛كوُمْريلا تدهش : لاق ؛يرعشألا ًاضاّيع تغمس

 ديول اطر نحو اسيل لال لا

 اذِإ :ٌرَمع َلاَكَو : :لاق -اكامس « ثدَح يدّلاب اذه "ضايع سيو ضاّيعَو و

 ؛ةتْوَملاانيإَش اَجْدَكُهنإ هْيلإ اَنبتْكَف : :لاق ؛ةديبع بأ مكلف ناَك

 مُكّلدأ ينو «ينودمتْست مُكباتك ينءاحب ُدَكُهَّنِإ : انيَلِإبْتَكَف تاَنَدْمَتِمَو

 نق «هورصْنتْساَف لَجَو ُرَعّْللا :ًادْنِج ٌرْضْحَأَو ارصتُرْعَأ وه م ىَلَع

 0 ؛ كلم نم لكأ يفرد ويراد

 يدلل نضالات ءارا يانا ايضا : لاق ؛خسار

 انآ: :باَش َلاَقق ؟يّنهاَري نم :ٌةَدْيع دبع وبأ لاَقَو : :لاق ؛ةَرشَع سأر ُك َنَع
 ُهَقلَخ َوَُو ناتي يبأ .ةعبقع تيرس ١ لاق. بضع من

 .يَِرَع سرق ىَلَع

 ما عمو وهوة
 :لاق «دْيَّز نسب يلع نع «ةئيبع اًنأنأ «ِرْكي نب كمحم اَنئدَح - اوف

 يلدا نَخ هيج َيَلَعَو «هللا دبع نب ملاَس ىلَعتلَحَدَ يدم ٌ'حْسدُق

 نأ باطلا نمر ْنَع تدي يبأ تغمس ؟باّبلا هذه علصُت ام : 'ملاَس

 .هل قالَ آل مريام :لاق ف هلا لوس

 م باطلا نمسا .نيدشارلا ءا ءاَقَلْخْلا ُدْنَْم
 ممإب ف رص

 نع جحا ,ورط نباح - نادل
 م

 عقر ة «ًادْسَعَدََبالُجَرَلَتَك : لاق دج ْنَع «هيبأ ْنَع « بيش نب ورْمَع

 َنيثآلكو «ةَّفح َنيئآلك « لبإلا نم هام هيلع لمَجَ « بالا نر ىلإ

 هللا لوُسَرتْعمّس يآ دلولَو لتاقلا ثيل لاو :ّيئ َنيمّيرأو «ةَعَذَج

 [57 :عجارإ َكلََقَل هدكوب دلاَول كيال : لوفي

 نب وِرَصَع نع «ديعّنم نب ىَيحُيْنَع ليي ميم اد - - مال

 مدع

 . نول ةطاق لوم أو لاق. 0 لتقل

 دبع ينئدَح «َقاَحْسمإ نبا نع ؛ يبأ انثدَح بوعي انئدَح

 َرَكَذَك (رْبَج نب دهاَجُم ْنَع اَمُهآلك « بيش نب ومحو حيجت يبآ نب هلل
 هلع“ 0

 «ةعّذج َنيئآلكو «ةّمح َنينآلك لبإلا نم رمح َدَخأ لاقو. َثيدَحْلا

 لوُشُقَملا اخ اَعَدمُك لاق ةَنلَخ اهلك ؛ اًهماَع لِزاَب ىلإ ةّئَنيعيرأو

 لتاقل سيل : لوي هللا لوُسرتْعمَس : َلاَقَو .هيبأ نود هي اها
 مهما م

 نلل 7
 .ءيش

 نع ءدلاَخ نب ٌةمرْكع ْنَع «"بوُيأ انْدَح «ليعامسإ اَنئدَح - 484

 «ناَمصخَيَرَمُع ىَلإ يلو سابا ًءاَج :لاق ناكدَحْلا نب سْوأ نب كلام
 0000 2 ا م لل سرع ع هد

 ءاَمهيي لصف : سانا َلاَقك ادك اكل ام َنْييو يي ِضْقا : ساّبعلا لاق
 هلو مل

 آل: لاق ا هللا ل اوُسَرنأ امل دك اميل فأل : لاق ؛ ءامهنبَي لصفا
07 

 [17 :عجار] . ةَقَدَص اَنكَرَت ام ثروت

 نبا نَع هداك نع «ةَيوُرَع يبأ نبا نع « «ليعامسإ انندَح - - 6و

 ف هللا لورد ءاّرلا يكن امرخآن من :لاق ٌرمْع نأ « بّيَسملا
 6 ل عع

 [؟15 :عجارإ. ةبيرلاَو ءايرلا اوعدك ا

 ا « تسيل ينل سار ريت نْبراَتعْنَع 77

 2003 هر سب ل
 َكنِإَف ؛ َكلابتُق ضْعَيكَدْيَور : ”لُجَردل لاق ٠ ةّسلاب يتناك هنأ ء ىس

 لقت نبيل لح ءةلتطم كلش ف ملت أ م ير

 نترك ينكلو ؛ُهُباَحْصَر هَل دك اف يبلانا "تْملَعْدَ :رمع َلاَقَ

 ]2 وسمر 2 هع ور رص هيلا

 .مهسوؤر رطْقَت جحلل اوحوريو ؛ كارآلا يف َنيِسرَعُم نهي اوُلَظَي

 ْنَع ٌةبعَش اًنئدَح : آلاَق «جاَجَحَو ِرفَْج نب دَمَحُم ننَدَح - اوان

 مر »ب لوايامع
 ِنَعثددَُيةَبتع ِنْبِهَللادَْعَنْيهلادْيع تمس : :لاق « ميِهاَربإ نب دعس

 باطلا ْبْومَع حَح ١ لاق «فْوَع نب ِنَمْحرلادْبَعْنَع « سابع نبا

 عمنا دق نإ : : فوغ نب نمْحرل دبع لك ةَبطُح َساَّنلا بْطْحَي نأ دارا

 تود ةنيِدَملا مد املك ةَيدَمْلا يأت تح كل خا « سنار دنع

 , اَمّنإَو ءمجرلا لاَباَم : نوُلوُقَي اان نإ :لوُي هثعمسق ربما نم ايركهنم

 نأآلْوَو ههدَْياَمَجَرَو © هّللاٌلوُسَرَمَجَرْدَكَو للا هللا باك يف

 [91 :رظنا] . تلزنأ امك امك اهينال هيف سلام للا باتك يفتن : اولوُقَي



 ومع ع مر

 ْنَع ٌةَبحش اًنئلَح : < +916 يح رجح اقدح - _76*

 :لاق ْبّطْخَي ءريشبَنْبا ينعي «َناَمْلاٌتْعَمَس : لاق «بْرَح نْب كاّمس

 لظَي © هللا لوُسسر تير دق : لاق ايلا نم انا باص اَمرَمَعَركد
 1 [165 :عجارإ هَطَب هب َمَيالكَددجَياَم يولي مْ

 مسرع ةرةهلو
 .(ح) ةبعش انكدَح «ِرفَعَج نب دمحم دمحم اًنئدَح

 وع را سس ا
 ديعّس ْنَع ثادَحب هداك تْعمَس : لاق ةبعش ينئدَح : :لاق «ٌجاَجَحَو

 يف ف بحي تملا : : لاق ف يلا نع «هيأْنَع َرمَع نبا ِنَع ؛ ِبّيَسلا نْبا

 . هيل حين اب هرب

 035 :عجار) . هيلع ةحايلاب :[ :جاَجَح َلاَكَو

 رو ادورب هدر

 :لاق ٌقَداَتَق نَع ؛ ةبعش اًندَح رّفعَج نب دمحم اًمبنح - وم

 لاقالاَجر يدَح ء سامع نبل نع دحية اآ (ميئر نس

 نيش لإ هجطأو لاق (8 "يلا باَسْمأن م : لاق هسحأ :ةّمش

 ىّتَح رْصَحْلا دعب :نيتعاس يف ةآلّصلا نَع ىف هللا لور انآ : :باطَخْلا

 1٠٠١[ :عجارإ ملطَت تح حبصلا َدَْبَو "سلا برت

 هلع مروع مو
 .(ح) ٌةَبعَش انئدح ءرفعج نب دمحم اًنئدَح - مك

 هس
 ناَمْثَع اَبأآ تحمس : :لاق ٌهَداَتَق نَع ةَبعش يئدَح : :لاق «جاََحَو

 م مص ما سو ها معا مم
 ذأ «دقر نْ ةَبتع عم ناَجيرْذابنْحَلو ومع باك انئاَج : لاق :يدْتلا

 .نيَبصأ اَدَكَه لإ ريرَحْلا نَع ىَهَن اك هللا َلوُسَر نإ ءدْعَبامأ : ماشلاب

 رىيساو
 ل :ناَمْثَع وبأ لاق

 9-2 ارا

 اَبآت غمس : : لاق داك ع كيش اند لاق ق.م
 لل رلا لا

 .رمع ب باتك اًنَءاج :لاق يدلل ناَمْثَع

 2 ارا 52

 :لاق «نوُسِيم نب وِرمَع ْنَع ,قاحْشإ يبن «ةّيعش نع «دوادوبأَو
 ل :َلاَقك مجبر ََماَك واد وب لاق) عم وهو حّبصلارمُع ىَلَص

 قرشأ : َنوُنوُشَيَو نشا عت ىلح وضل اوئاك يكرشُلا

 ,84 :عجار] .سْمّششلا عوُنُط َلْبَق ضاق « «ْمهَتلاَخ هللا يبو” .ريبك

 [يراخبلا

 يهم ظافر تا
 نب ِهّللادبَعْنَع هع اند ءِرَمْعَج نْبدَمَحَم اَندَح - اونا

 ىيلقنمو دمص مو
 لاَ 8 هّللا َلوُسَررَمْع لأَسم : لوفي رَمع نبا تعمس : لاق «راّئيد

 مك ءاضونمُث «ةلَركذ لسغا :لاق ؟عنصأ ام ليلا نمي يييصُ
 هرم

 مقتل ,مؤقإل ملا فاثا14 ملقع ,مامك :رظنأز . دقرا

 ل هيمايوس هاش الامد - يه را عرب تاس ع

 « ليهك نب ٌةَمْلس نع يعش انئدح « رفعج نب دمحم

 ء 0. م سرع ل همم

 ٍَرَمْع ْنَع اًنكَدَحَ رجلا ِنَعرمع نب تنس: لاق مَكَحْلا ابآ تمس : لاق

 اةلياي :عجار]. تّنَوَملا نَعَو «ءابدلا ْنَعَو هرتجلا نع هن هلل لوس نأ

 دمحم ابرج

 ٠ م وص
 «لَوْآلا صاَعْنَحديي اح رجح 71 1

 َنْيَوَمَع ينعي مليصألا تْيأَر :لاق «سجرس نب هّللادْبع ْنَع (01/1)

 تير نككو «رَجَح كنأ ملعأ يئِإاَأ لوقو «َرَجَحْلا يقي  باطَخلا

 [016 :عجار] . با لوس

 يدع سس

 210 :لاق 0 نق يمل رج

 يماسو
 أك تيار ينإ : :َلاَقَف بطَخحَف :لاق رم هيف بيصأ يدا ماما يدم

 «نمْط هنآ ءرْمأ نم ناَكَ كلاشلا ةَبحشس) ني يعور رك يوك مخ ا ًاكيد
 ساس سهل ساس

 لْمآَمُث ؛ ءاقق يبا باَحْصَأ هلع َلَخَد نم لو ناكل ؛ هْيَلَع سائل نأ

 :لاق َلَحَد فتلك «قار ارعلا لهل نذأ مث ٠ مالا لهآ مث يدم

 :لاق ؛هّيَكَع انلَخَد املك :لاق. اوك هيل او موق لح لحدا ناك

 امو :لاق اًنصْوأ : املك :لاق « لسيما وس ةماَمعب 7 بصع دَكو

 اًماوُلضَتْنَلْمْكَنإَف هّللا باَتكيمُكيلَع : َلاَقَق ٠ ليغ دحأ ةيمول لاس

 َساّنلانِإَف «ٌنيرجاّهمْلاب مُكيصوأ : َلاَقَك ءاَنصْرأ :اَنْثَ هُمْ
 اجل يدنا ٍمالْسِإلاْبْعَش مهن .ءراصنآلاب مُكيصوأو نر رك هيا هطالفرمسم

 لهآ مُكيصوأو ءْمُكداَمو ملم ْمُهنِإَ « بارعآلاب مُكيصوأو هِيَلِ

 اًنَداَراَمَق :لاق « يّنَع اوموُق . مُكلاَيع قرر ؛مُكينَهَع مهن مكس

 يس هوو لا
 كلك َدْمَبهلَس م :ةبعش لاق : : رَعَج نب لمحم لاق. تاّملَكْلا ء ءالْؤَ ىَلَع

 .مُكوُدَع وْدَعَو ,مُكناَوْخِإْمُإَف بارعآلاب مُكيصوأو : بارا يف لاَ

 يعبضلا ةَرْسَج اَبأتْعمَس «ةَبعش انآْبْلأ «جاَجَح انكدح - 7
 ميم هلو ة سرعب يلع
 نا اقل كايت لاق ا ؛ةَماف ب ةيوج نع ثاحي

 م 5 علو

 َرَكذَ 8-0 ثادق 000
 ثا اتق . لاق للا يش

 :ةبعت لاق 2 ذهن ؛ مكس لهأب مُكيصوأو : :لاق ُهنألإ ؛ةلثم
 ْمُهنِإَك ب باّرْغألاب م بمُكيص وأو : : باَرعألا يف لاقت كلذ َدْنَبهَتَأَسمُن

 .ْمكَوُدَعودَعَو «مكلاوخإ

 .(ح)ديعَس اَنكدَح ءرفعَج نب ب لمحم اًنكدَح - 85

 نبا نع .ةّيلاَمْلا يبأ نع ةَداَنَق نَع ٠ نيِعَسْنَع ءباّهَوْلادْبَعَو

 يدع ْمُهاَضْرآَو هُرَمْع مهيف نوُيضْرَملاَجر يدّنع دهس : لاق هنأ سابع

 علطت ىتح حبلا ةلَص ديال ْنَع ىَهتا هلا لوس مع

 ١٠١٠١[ :عجارإ . برت ىَتَح رصتلا َدْعَبَو «سْمششلا

 ل
 نع ةَداَنَك نع دعس انئدَح ءِرَفْعَج نب دمحم انكَح - نذن

 ىهن : :َلاَقق «ةّياَجْلابَس الا بطَحَرمُعنأ ةلفَع نب ديوس نَع ؛ «يبعشلا

 عضْوُم الإ ريرَحلا سبل ْنَع 8 هللا لوس
 هك

 هقكب راشأو

 ءةعيرأ وأ «ةنالئ نأ «ِنِيبصأ



 مك جا

 دمحم اًنيدَح - اندك

 [ا4 :عجار]. لبر

 نباَنَع« ٌسَمْيَك اَنَدَح ءِرَفْتَج ْنْبْدَسَحُم حم اَنكدَح -”617/

 حل ةديرب

 ةهلاع هرب لع
 ديّسْنَع « دات نع ءًديعّس انثَدَح هرَعَج نب

 نب ىَيحَيْنَع ٌةَديرِب نبا نع ؛ ءسَمْهَك اًنَدَح ءَنوُراَم نب ديزيو

 تا نامي لاق باتا" ينئدَح : لاق همن َعِّس ردي
 دوس ديد ؛ بالا رضايهد ل عل إ 8 لليل

 عي 0

 ىلع يتوهم ىلإ يطرأ ل” ىلإ لج ىلع
 عج مل د

 :َلاَقَق ؟مآلسإلا ام «مآلْسإلا نَع ينربخأ كَّمَحماَي : : لاق مث « هيذخف

 ءٌةآلّصلا َميِقُنَو ,هللا لوس اَمَحُم نو هلل الإ هلإ ال نأ دهس نأ مآلْسإلا

 هسيلإ تعطتسسسا نإ « تيل جحتو ناَضَمَرموُصَتَو ءةاكرلا ينو

 دوو ل ولورا ل ارامل م وس
 :لاق مت : .لاق ءهقدصيو هلأسي ؛هّل انيجعقف :لاق . تقدص :لاق. ًاليبَس

 هلُسرو هبتكو هتكئآلمَو هّللاب مْ نأاَيإلا : :لاق. ناّيإلا نَع يِتْربْخأ

 ٍنَع يربح : لاق .َتْفَدَّص : لاق. هروح هلك رَدقلاَو ءرخآلا ٍمويْلاَو

 نكت مكاإَ «هارت كنك َهَّللا َدبعَت انآ ديزي لاق ؟ناَسحإلا م) ناسحإلا
 مومو هرم هل عل
 ملعب اَهْنَع لوُتَسَمْلا اَم : لاق. ةَعاّنسلا نع ينربخأ : لاق: لاري هَ هارت

 ٌةمآلا دلت : :لاق. اًهتارَمأ ْنَع يربك : لاق . لئاسلاَّنم (01/1)اهب
 مسالا

 مث :لاق. ءاَنبْلا يف َنوُلَواَطَي ءانشلا ءاَعرةَرُمْلاًةاَمَحْلا ىَرَتْآَو ءاّهتير

 مع اي : ف للا لوُسَر يل لاَ امم (انذل : :ديزي لاق)اَيلَم تبل لاق . َقَلَطْنا
 كاك لاق .مّلعأ هلوسَرَوهَّللا تلق : : لاق ؟لئاسلا نَم يردن ء.امقم رواق ناو

 [144 :عجاز] . مُكتيد مكمل

 نْب هّللا دبع نع ؛ سَمهك اًنْئَدَح «ديِزيْنْب هللا دبع انئدَح - ارو
 دو سك ه اره سواس منوم
 امك: لاق ٌنَمع اًنئدح : :لاق ءرّمع نبا عمس ءَرمَعَي نب ىبحي نع «ةديري

 ٌرثأ هيلع ىَري ألو : لاقُهنأالإ «ثيدَحاَركذك هللا لوُسَر دنع و
 عع ودم وش

 اي: : 8 هّللاٌلوُسَر يل لانك ءانآلك تذبل ُرَمَع لاق : َلاَكَو ءرّمَسلا

 [184 :عجار] ٠ مَع

 يوم
 .(ح)وهب انكَدَح - -89

 يبأْنَع ٌقَداَتَق انْئدَح «مامَه اَنندَح :الاَق ؛ُناَّمَع اننَدَحَو :لاق

 ذو ةماعلا أذ: للاب نيرا : تلف: :لاق ءةَرضَن
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 هاك مع ل ءمعا ع عل
 ردي يلو لل (رلأَوو ع لقز لا لوس

 اتاك َمهِإو لولوه كف هللا لوس إو ارا َوم نارا نإ : َلاَقَق

 ُةَمْم ىَرْخألاَو ءجَحْلا متم اَمَهاَدَحِإ ؛ 8 هلا لوُسَر دْهَع ىلع ناعم

 [113771 :رباج دنسم يف يتايسو 1 :عجارإ] . ءاَسْنلا

- 
 7 ؛ةنيشوندلا دل .ةميي نبا «جاجح تَح ا

 ساتخ هش 006 هك كول رح ل لعل ُ

 [06 :عجار] .ًاناطب م ب حورتو

 --ص عم 2

 رو .ردر
 ندر يكتطتتما :لاقَتآ ؛'يكلَما دعسان نع ديعتس نس

 تلق «ةلامعب ير هيل ايدو اهنم تَرَ امل ؛ ةٌكدصلا ىَلَع بأَحْلا

 دق ينإف «تيطْعَأ اَمْدُحَ :لاق. هّللا ىَلَع يرجأو هّللات َءاَمنإ :ُه

 يلّلاَقُك ؛ «كللوق لذمتلتَق ؛ 0

 :عجار] .قدَصَتو , لكك لانسقِرْيَخ م ايش تيطغأ اذإ 8 هللا لوس

0 

 كلما دْبَع ع ريكي يد "يَ انئدَح باج ايد 6/1
 القبل نمنع .هلا دب نبا نَع «يراملآلا ديس
 :تلُقَق ,88 هللا لوُسَرْتاَ «مئاَص انأو "تبق اموت شم :لاق
 ؤل تيأرأ : قف هللا لوُسَر لاَ .مئاَص اَنآو تب «ًاميظَعآرمأ ميلا تْمَنَص

 رووا رع عسر هما اع
 هللا لوس لاَ كذب ساب آل : :تلُقَق. ٌمئاَصآتْنآَو ءءاّمب تْنضَمْضَمَت

 [154 :عجارإ ميك 2

 نبا هللا دبع اح « ةَعيهل نبا اأن «قاَحْمإ نب ىَبحَياَنئدَح - مع
 م هام مس سرا رى ها 5 مي

 بالخل َنْبَرَمْعتْضَمَس : وينال ميمَئانآت طمس : لاق « ةريبه

 قح للا ىلع ونون مت مئازل : اج هلو رانمشس "لوي

 [5:6 :عجار] ع

 نَع «دكرم نب ةَمَقلَع ْنَع نايفَس انثدَح ءٍمْيِعُنوبآ َندَح - انكلا

 ينرفاَسُتاَنِإ :َرّمَع نبالاتْلُق : لاق «ٌرَمْعَي نبا نع ٌةَدْيَري نبا

 مهول اذ ٍ:َرَمُع ربا َلاَقك ردك: َنوُنوَُياموق ىف قالا

 آشنامث ءانالك ارب هئم منا «ءيِري مهم رمح ني هللا دب مهو أَ
 مه هلع ا رامسو مممعلع كلر
 َلاَقَق ء هنيه نم َرَكْذَف لجَر ءاجَق : قف هللا لوس دنع ننام : ثدحي
 راع

 َداَك ىَتَح. اَنَدَق . ُهّندا :َلاَقَق . اًندَك . ُهندا : َلاَقَك ٠ اَنَدَق . هندا : 0

 ٍنَعَوأ ؟ناّمإلا ا ينربخأ هلا َلوُسراَي : َلاَثَك قبر نامت

 مومو ءرخآلا ٍموِيلاَو هلسرو هِبكو هتكئالمو هّللاب“ نمت : لاق .ناميإلا

 ْماَقإ : لاق ؟مآلسإلا مك : لاق (هَرشَوهْبَخ : : اقم نايس لاقا رقاب

 نمل ْسْعَو ناَضَمَر ره ماَيصَو ءتبلا جَحَو ءةاكرلا ايا «ةالّصلا

 الجرار ام, ولا لاق.- َتْفَدَص َتْفَدَص : لاق كلك هج

 :وأ هللا َدَتْنَأ : داق ,ناتخإلا وعيش ١ هككلوسَري لاق مث
 ءافقعد ملول سمسا نإ هع سمس 8م طقه ع
 دش الجر اًنيأر ام : لوُمَت كلذ لك لاري هَ ارت لإ هارت كنأَك هدبعت

 نع يتربْخأ : لاق «تفدص تفّدص ؛ :لوُشيم اه نم هللا لوُسرل رقت

 :َلاَقَف :لاق لئاّسلا َنم اهب مَعَ ُلوُتنَصْلاآَم : لاق ؛ةَعاّسلا



 0 ل
 نيا لا ءاقلكلا ُدَمْنَص

 2 ةوُسستلا : :لاق ف هللا لوُسَرنأ يتب اتم لاق ىَلَو مث .اًذَه

 ولم يف يتا مكتبي ليج لم لاق «هوُدجَي

 0007 مم

 َنَع «دئرم نب ٌةَمَقْلَع نع :نايفس اًنندَح ؛َدَمْحآوْبأ اًمدَح -/ه

 اَنِإ : ”جرُدلاَس وأ َرَمع نبا تلأس : لاق ٌرَمعَي نبا نع «ةديرب نب ناَميَلس

 مر 000

 0 ! :ريمع نبا لا رتل: لوي مزق ىقل « ضال ده يفرش

 ريم ماس عّدشم وه. رام ماس
 جرة هلا لولي ,لاق تكسي انام تام تألا

 هّللا وسر اي :لاقمُت ةوتراندف عةلدا : :لاقك ؟وُذأ هللا لوسَراَي :َلاَ :لاَقَف

 مس هس اس ع
 ءهنذا :َلاّمَك ؟وُنذَأ هّللا َلوُسَراَي : لاق مث هةَوتراََدَ كذا : َلاَقَق ؟وُند

 َلوُسَراَي : :لاَقَق « ف هللا لوُسَر بكره 0

 [5/4 :عجار] .٠ هاّنعَم 0 هللا

 رق مع م

 معا 6

 طوخ وعملا اخ دي لاا

 َ ويلا هَلظِاع َسأَرلَظأ نم : : 8 هللا لوُسَر لاق : :لاق «باطَخْلا نبا

 و «هرجأ لْئم هلاك ءاَهجب لتس حاز َرهَج مَ َهَّماَيقْلا

 [0151 :عجار] ةنجْلا يف ايل هلا ىني هللا مسا هيفي ادجُسسم

 نبا ينعي «هلادبعانئدَح دايز نب يي باع اَنِدَح - سف

 نْب ِهّللا دّييَحَو ديزي نب بئاسلا ْنَع «يرهزلا نع سنوي اًنأبنأ « كرابمْلا

 دب لاق) باطلا برم نع « دبع نْب نمْحرلا دبع نع ,ةبثع نب هلا دْبَع
 هغم عميق

 0 لاقْوأ) هدرو نم ءيش هنأ نم : لاق( يلا ىلإ يبأ هب عَبْدَ هللا

 ْنمُمآَرَكاَسناَكف رهظلا ىلإ رجَقلا ة ةلَص َنْفْياَممآَرقك ليلا نم (هنرج

 57١[ :عجارإ . هتليك

 «قاَحْسإ يبأ نع « ليئارسإ انئدَح ءديلولا ْنْبفَلَح اَنئدَح - -36

 :لاق ءرمَخْلا ميرال : لاق « ٍباَّطَخْلا نباَرمُع ْنَع «ٌةَرَسيَم يبأ نَع

 0 ءايفاَشاناّيِرْمَحْلا يفانلْن يَمُمَل

 دق :لاق . «ريبك مإ اسهيف لكِ سْيمْلاورَمَحْلا نع كئوثأسي» : ةّرّقبلا

 يا كئاهه يرش ضان َلاَقَك «٠ لَ تكرم

 ماو اللا اور آل اوُتمآَن يللا اي ايه: اَمْلاةَروُس يف ينل
1011 52 

 سيري آل نأ ىَداَتَد الّسصلا ْماَقأ اذ اذإ 8 هّللا لور يدانم َناَكَف# ىَراكس

 همست 5 مديل سل
 رْمَخْلا يفانل نبي مهلا : َلاَقَق. يلح سكر رمح يعدق «اركس ةالّصلا

 املك ٠ هَِلَع تكف مَع يعدق «ةدئامْلا يف يلا يلا تلت «ًايفاش ناي

 . انيهتنا اهنا رس كنوع ا لا

 ل لأَن. 79 دبا

 نما هللا لول اريق ةَقالُجَراكراَمءرارم كل لاق.“ َتقَدَص
 ايجي هج يع ل لاق ؟تسجسأ

 اًمْوأ «هنئات نم لصأَوه : :الاَقَف «ةعبب دير نب َناَمْلَسَو ٌناَحوص َنْبَدْير َّقكاَوَق

 َتيِدُه : لاَقَق . اًمِهلْوَربحآَك رَمُع ىلإ قلطلاك ٠ لمص نم ىو

 مع :عجار] . ف هللا لوُسَر سلو أ ٠ ف كيت يد

 نأ «يبأ ينَربَخأ : لاق ءماّشه ْنَع «ديعَس ْنْب ىَحَي انئدَح - 98

 كلبي كدب هللا لوري يّنأ الوكو رجح تأ ان رجح لاق رم
7 

 ملأ :رظناإ . كي د ن(ه؛/١)

 1 قدك دخل لل لإ :َلاَقَك
 لل را
 [هلبق ام رركم] . هلي مث : لاق ٠ َكدبم اَم كي

 « ىلعألا دبع نب ميهاَربإ نع «نايفس انْئدَح « عيكو انئدَح - -38؟

 قف ِمِساَقلاابآ تْيَر :لاق مث دَمَرتلاَو فلق رمعآ ٠ لقط نب ديوس ْنَع

 [7 :عجار] . َرَجَحْلا ينعي ءًيفح كب

 يمد «هببأ نع « ةورع نب ماشه انئدَح «عيكو اًنندَح - - "84

 انهم نم ليلا ءاَج اد : ِهّللا ٌلوُسَر لاق :لاق «هبيأْنَع ٌرَمُع نبا
 يم مس م عاشت ام كور
 [ة'؟ :عجار] .مئاصلاَرطفأ دق نهم نم راهن بهدو

 َنَع «مكسأ نب دْيز نع «دْعَس نب ماشه انثدَح «عيكو اَدَح - نك

 لكمك هتكدَص يف وعي يذّلا لَم ف هللا لوُسَر لاق : لاق ءٌرَمَع نَع «هيبأ

 [131 :عجار] . هئيق يف ُدوُعَي يلا

 نب وِرْمَع ْنَع «َقاَحْسإ يبأ َنَع «ناّيفس نع « «عيكو اًنندَح -6

 يس عنج نم نويل ةذاجلا لذا اك: لاق هوَ نع «نوُيم

 :عجار] نشل عوُط 3 ءاَدَقْلا 37 5 يقل لص رانش ٍعْنَج م

 م

 يبأ نبا نَع «فورْعَم يبأ نب حاير انُدَح «عيكو انثدَح - -خك

 ّ :لوُقي «8 هللا لوُسَرتْعمَس : :رمع يل لاق ؛ِسابعَنْباٌعمَس «ةكيلم

 [184 :عجار] . لح لهآ ءاكبي بديل تيما

 ةق هلل لورين عع لاق : لاق رم نباَنَع «ملاَس ْنَع هللا

 وِرْمَع نَع «قاَحْسِإ يبأ نع ؛ «ليئارسإ نع « «عيكو انثدَح - -588
 03 له مصاص

 نبا لضنبلا َمدَوَمَتيداَك ؛ ءاقف يل نأ (َرَمع ْنَع «نوُسْيَم نبا

 [118 :عجار] . راصلا نق ءرمعلا لّكرأو قا باَدَعَو

 بيم فا عيكو ردو «لْجرلا َتْومَيأدأ :رلصلا هتف :عيكو لاق



 راع

 نب هللا تشل ديلا" : رمع انئدَح ؛ عيكو اَنثدَح - 4
 كودو و ةسدمامم ىمديقتن مم ةرمالا
 لعنه لجَي 8 هّلللوُسَر ناك اسلجُمرَمْع سل : لاق « ةديرب

 يم م هس لم
 لانج مم« ءتبجو : :لاَقَف ل أرح اتت اجبار لاق ,زئاتجلا

00 

 سانا بلك: لاق اكاد اكاد اوئاق زاب مم
 دو مور عش 0
 :لاق ءهدّسج يف هحور ىَلع بك َْم مُنذ مث هللا ىلع مهيد

 م
 ”ةكالكو :لاق ؟ةكالكَو :اوُناَق ءتَبَجَو : لاق ؟ةعبرأ دهس اَذِإ تيَرأ : اوُناَق

 لاس سارا هن لاق ؟ن نينا اولا ءاتيجو لاق

 :رظنا] . ف كالو قمت ف9 لل لمت

 هذه

 نْبةَياَبع ْنَع هين ايس انَدَح ءِنَمحرلا دبع اند
 سل

 توصل مَطَقلا لاق َّرْصَقْلا ىبامَكادْعَسادأ «َرمع علب لاق ؛ عاق

 َعاَتباَو مران ىَروأو ءهَدْنَز جَرْخأ مدهاّملف ؛ َةَمَكَسَم نب دمحم هْلِإَدَعِي

 رو ءرةمع م سلس
 نب دمحم َكاَذ :َلاَقَق ءاَذَكو اَذَك َلَمَف الجر نإ :دْئَسلليقو مهدي طخ

 ءهنوُمَت يذلا َكاْلَع يدون : َلاَقَك هلا ام هللاب فلفل جرحك ٌةَمَكْسَم

 2 ا دوري ذأ هِبلَع ضي مث «باَبلاقرحاَك «هيائرمأ اَملَمْفَو

 ا هَرَمَع ىَلَع مدقق ير

 دي لَسْرَأ ىلَب :لاق ٠ نعوم نأ ايآرك كب نظلاٌنْسح الزل : :َلاَقَق
 سكس هلا م مع عش
 آل: 9 لاق يشر لاق « لكلب فص لتتم مال

 ها ةعسسبم يل سرع هر عسا الاسم ل
 كلل َنوُكَيق كلَرمآْنأ تطهرك ينإ :ل ؟ْأ يو اأ كَما لاق

 :ةيشلا مكاقدق ةقيتلا لأ يخت راَحْلا يل َنوُكَيَو ءٌدراَبْلا
5 

 .هراج نود لجل عبشيأل "لوا لل وانمت ( هور لق

 ةهملعو موز

 هلا نك

 ةفدقسلا ثيدح
 7-0 تك سلب

 «سنأآ نب كلام انتدَح «عابطلا ىسيع ْنْب قاَحْسِإ انثَدَح - ضل

 نبا ءدوُعْسَم ِنْب مع نب هلا دبع نب هلا ديم ْنَع «باهش نبا ينكدَح

 همّ
 : سابع نبا لاق « هلْخَر ىلإ مَجَر فوغ نب نمْحرلا دبع هربخأ سابع

 ىّنمب كلو «ةرظَتأ انآ «يندجوُف « فرع نب نمل دبع مرفأ تلكَ

 و ءرلدع شسمه ل ص2
 3 فْوَع نب ِنَمحَرا دبع لاق ؛ بالخل برع اهني ةَجَح رخآي ف

 تضياَي رمع تام دَقرَل لوين نإ : :لاَقَك باطلا َنْبرَمُع ىَنأ الج

 نيا طرا ءلَْمْمُرَتَحُمَ ساّنلا يف يملا مئاَق نإ :رمع لاَقَق 7

 ل ممل َرمأ اي: :تلُقَق : : محلا دبع لاق . مُهرمأ مهوبصني نأ نوري

 نوبي نيام «مُهَءاَغوْخَو سانا عاَعَرٌَمْجَي مسمن ؛ لَعْمَت

 كلدّلوأ اهبريطيهَلاقم لوقت ذأ ىَشْخ اف « ساّنلا يف تق اذِإدلسلجَم ىَلَع

 اَّنإَك ةَئيدَمْلا مدت ىّتَح نكلو ءاهعضاوم ىَلعاَهوُعَضيَلو ءاَهوميال

 تقاتل لق مورو لل الب صل سلو رجلان
 :ُرَمُع مم مس 2ك م ل

 ماع

 (ةههرلا) ةٌقيقسلا ثيدَح  نيدشا ّرلا ِءاَقلْخْلا دم

 اَنسدَتاَمل وأمام لرأ يف نسال اهب كل احلاص الآس ةَيِدَمْلا

 ةَّكَص حاورلا تلَجبَع ةَممجْا َمْوَيناَكَو ةَّجحلا يذ بقع يف َةَئيِدَمْلا

 ةَعاّس يأ يلا ةلُدَّنِإ :لاق ؟ىَمْعَألاةَّكَص اَمَو : كلامل لق ىَمَعألا

 نكر دلع دمر َنْ دعس تادَجَو (هَوَْو ْاَوَرحْلافرطبآل «جَرَخ

 ّبَعناْملَ ,هتبكر يتبكر كح 8 كحَت هءاذح تلج « يقَبس دق ميلا ربثملا

 اهل امة ربما اذه ىلع ةّيشَمْا وبل تلقي اَملك مع َمَلَط نأ
 2 هيل

 َلوُقينأَتيَسَعاَم : َلاَقَف «٠ كلذ ديري يعَس رك لاق ءُهَلْبَقَدَحُأ هْيلَع
 و 00 رشق ل عر نش

 ىَننأَق ما ندَؤِمْلا تكس اَمَلَف : ءرمْلا ىلع مع سلجف ؟دَحآلُكَيمَلاَم

 دف هلام لئاق ينإَ «ساّنلا هيأ دعب مآ : لاق مث لهو هاَمي هللا ىلع

 اَهَلَقَعَو اَماَعَو ْنَمَق « يلجأ ْيَدَيَنْيياَهْلَعل يرئأ آل اَهوُثأانآ يرد

 اتنهتلا يح اهياشن َبذخينأه لل حأ آلَ اًهعَيْمَل ْنَمَو «ةتلحار هب ات حيل

 .٠ 05-00 ع ع صا هع همر ع ماس سرج

 «باَتكلا هيلع َلَرْنَو «قحْاب ف دمحم َثَحَي ىَلاَعَتو كر هللاَإ يلع

 اق شم لع
 8 هلل لوُسَر َمَجَرَو اَمايَحَوَو امانا « مجلي لحل امم اكو
 مام م مل
 ةَيآَدجَنآل : :لئاق َلوُتَيْنأناَمَر ساّنلب لاَط نإ ىَشْخآَف هَدْمَبَسَجَرَو

 عه اََرناَدق ةّضيرَ كتب الضيق “٠ «لَجَوَرَع هللا باتك يف مْجرلا

 لاَجرلا نم َنصْحَأ اِإ ىَنَز نم ىلع وح هللا باَتك يف مُجرلاَك «“ «لَجَو

 اويغرَال :ًَرقَت كانو آلا فارتخالا وأ لبا وأ يلا تماَقاذإ ِءاَسْنلاَو

 ا هللا َلوُسَر إال .مكئابآ نع اوبخرت نأ مكب ارك اذ « مكن ع

 هّنلادْبع انآ مّن «مآلسلا لح َمّيرمْنبا ىسيع يرطأ امك ينوُرطُمآل لاق

 َتاَمْدَقْوَل :لوُكَي مكن الئاكأنأ يسككيْدَكو :ةلوُسَرَو هلع :اوُلوُقَك

 هلك اتناك ركب يأ ين ا ا نال اني رم

 مس عسر 0101 م
 ينو نحارب 'رم ناك ارآلا رم طال لك

 ةملاق تي يفاوُلتَََكَْو يل الع قف لل

 انبي رباب: 50 «رخكب يبأ ىلإ نورجاهمْلا حمم 33 «ةدعاَس
 ا م مشعر

 «ناَحلاَص َنآلُجَر انيق تح مُهمْؤَت اهلنا ءراّصْنلا نم اَناَوْخِإ ىلإ

 ؟َنيرجاَهَملا َرَشْعَم اَيَنوُدُِت نبأ : لاق «مَْقلاٌمنَص يذّناانك ارك

 آل نأ مكيلع ال : آلاقف ءراَصْنآلاّن م ءَلْؤَم اَناَوْخإ درت تلقت
 3 2007-5 ها

 , مهنا ِهّللاَو تلتف «َنيرِجاَهملا رم ايْمُكرْمأ اوضُْقاَو «مهوبرقت

 َنِيياَذِإَو ءنوعمتجم مه اَذِإَ «ةدعاَس يتب ةفيقَس يف مها ىّنَح اَنقلطْناَ

 :ُتْلّتق ةَداَبع رب دعس :اوُناَقق ؟اَذَه نم : سلتك « لسرملجَر مهئارهط

 اب لَجَوَرَع هلا ىَلَع ىتثأق مُهطَح ماسح ملف عج : اوُناَق ؟هكاَم

 مشنآو مالسإلا ةَتَكو «لَجَوَرَع هللا راصْنأ نحف دَْبَمآ : َلاَكَو هلهأو ه

 نم اَئوُزْخَينأ نودي ْمُكْمهَفاَدتفَدالكو هانم طر نيالا َرشَْم اي

 دَقُسَنُكَو «ملكتا نأ رأت كساس هرم نم اَنوُنضْسَيو ءانلصأ

 يراذأ تنك دقو: ءرْكب يعبأ يدي نيب اَهَلوقأ نأ ؛ سْدَرأ ؛ يشجع ةَلاَقَمْت وز

 ىَلْع :ركيوبإ لاق «َرقوأو يتم ملح َناَكَوُمَو ءدلَحْلاَّضْعَب هْنم
 يب # كيم ساق
 ملك ْنَم كّرَئاَم ِهّللاَو ٌركوأو ينم ملعأ ناَكو «هَبْضُْع نأ تهركُف كلر



 اقَلْخلا دسم

 امأ :َلاَقَف « كسل لطفا أ 0 عروق ف تتنا

 سا ص را نع ل امك 0
 اهل الرمل اََهُبَرَمْلا فعمل هلم يَ نم مترك ام

 دَحأْم كت يضَردَكو ءآرتو امس برقا طَسْوأْمُه خف ارحل

 ْمَلَق'؛ حرج جلا نب ةدْييَع يبأ ديو يدي َدَحأَو «مّش دامي نيرا نيد

 كلذ ينشب ال« « يقلع َبَرْضُتك مد اذ هّللاو ناك ءاَهَريخ لاق سم هَرْك

 يسن ٌريفت انآ ءركيوُبأ مهيف موق ىَلَع رست ميل [بَحأ مَن ىلإ

 اَهّقْيَدْعَو ُهكلَكَحُمْلا اَهُلْيِدَج انآ : :راّصألا ّنملئا لام ءتْوَمْلاَدْنَع

 انآ ىَنعَماَم : كلل تلُقك) «ِشْيرََشَْم يريم ُْكَوريمأ نم «بجرملا

 :لاق (اَهنيهاَد انآ :لوُشَي هناك :لاق (بّجرمْلا اَهقيَدَعَو كَكَحُمْلا هلم

 طا : تلت «فآلتخالا تيِشَخ د ىَّتَح تاوصألا تََقَتراَو ا

 ٌراصْنألا ُهَحْياَب مك 152" كييف هدي طسَب ركب اَيآ ايدي

 هللا لَكَ :تْلُقَق ءًادعس مث 53 : مهنم 8 ناَق َلاَقَف لاق دبع نب دس ىلع انور

 ارم كارا كان قرون : ةظرمع لاك ادعس

 ةَميَيْنُكَت مَلَو مولا انكر نإ انيِشَح « طرب يبأ ةعيابم

 هداَسَق هيف نوُكي ُْهَتلاَخُن أ امو ءىَصْرتآلاَم ىلع مهب امك ةَعْيي

 ُهَمََب يدل ةَمْيالَو هلة يملا ةروُشَم ريغ حريم ملمع

 >2 مع صمم

 . التقي ن نأ ةرغَت

 نيج نما نب ةورُع ْنَع باَهش نبا يترَبْخأَو :كلاَم لاق

 .يدَع نب (رعمَو) «ةدعاس نبيع : مهي نيل

 اَنَدَْب اوُندْحُي نأ ةعيب

 انآ: :لاق يذْناَنآ : بْيَنَصْلا نب ديعَس يترَبْخأَو : باّهش نبا لاق

 اوه 104 :عجار] رذنمْلا نب بابحلا : :بّجّرُملا اهقْيَدَعَو ككَحُمْلا اهليْدِج

 هلم

 نأ ىبحي نعلم ينربخأ « ىسيع نبق اح - لول

 اَملَبمُك مك ليا ينم نشا ؟راَصنأل رووح

 يف يتايس] . لح راَصنال رك يف َلاَقَو «ٌةَدعاَس ينّبمُث ؛ جرزخلا

 [17156 :سنأ دنسم

 نب ثِراَحْلَب

 نبا نع « عفان نَع كلام اَنئَدَح ٠ يع نب قاَحْسإ انندَح - نذذزا

 ًةروُكيوأ ٠ اكرفتي ملام رايخلاب نامياَبمْلا : ف للاهل : لاق :لاق ءّرمع

 50150114 ,6168 4441 :رمع نيا دنسم يف يتايس] .ًارايخ عيبا

 نبا نَع ٠ عائش هالات «ىتسي يافا نس 0 ١

 انين يل يظل ل

 ْنَماَنيلَع تمي ف هللا لوُسَر دْهَع ىلع َمَتَلا 0 لاق رم
 يتايس ٠] ميار داك ىلإ يفي يا ناكملا م هلتب نأ

 571/6 تكلحأ ,ش974 لالا 145774 :رمع نبا دنسم يف

 ا دنع يامل دس نيدشارلا ءاق

 نبا نع « ونال كلام اًنرَبخأ « سعيا كح - موك
2 

 ع مساء لم سل كه سرع ع

 .هَيقوَسي ىّتح هْعييآلَف ماع َءاَنْيا م 8 هللاهلوُسَر لاق : :لاق ّرَمْع

 ا انيضاح ديس :رصع نبا دنسم يف يتايس ]

 نبا نع «مفاَنْنَع كلاَماَنَبآ ىسيع نب قاحسإ اًنِئدَح - "91/

 ٌعُنياَم هناك دْبَح يف هلا كرش قتعأ نم لاق كم هللا َلوُسَر نأ ؛ٌرَمْع

 قّتعو (1//0) «مهتح 2 2واكرش طع لع ةَميق موه دبا نم
00 

 ,4570 و4401 :رمع نبا دنسم يف يتايس ] عاام قتعأ دق الإ هدب لَ

 [ك1017 تاللاو تن محاد قرخال] ملال ملود

 نبالْتلق : لاق دعس نع «بوُيأ نع ناَيفس اًنئدَح - مم

 َركَدَو ءاَمْهتي 8 هللا ل وُسَر قرف : ٌلاَقَق «هناآرما نعأل لجر : :رمع

 [4940 4807 :مع نبا نسم يف يتايس ] .ثيِدَحْلا

 ىَلْعَيْنَع ؛ءاَطَع نع « يلي يبأ نبا انئدَح «عيكو انئدَح - م

 «عقتت الورم نجح دن ملعأل ين :اقهل مْ هيأ نا
 [ةينمبملا نم طقس] . كتف اَم كلب ف هلا لور تير يأ الوكو

 سا ماو ريدم 7

 نافع نْب َناَمْفَع ندم "

 م00 له لا سرك ع

 ينعي «ديزَي انئدَح فوغ اًنئدَح 0 ديس نب ىبحي اًنئدح - 4

 . (حايسراقْلا

 ,فْوَع اَننَدَح ءرَفْعَج نب دمحم اًنئدَحو : : لبْتَح نب دمحأ يبأ لاق

 ىَلَع ْمُكَلَمَح ام َناََّع نب َناَمْنعل تلق : سايح نيا ان لاق : لاق َديزيْنَع

 َنيملاّنم يهو اوي ىلإ ءيناتملا نم يه لاّثثآلا ىلإ متم

 هّللامسبا:َرطَس مهي : ٍرَمْتَج نبا لاق)وُبَكت مو ءاَسهتي مكر

 ؟َكلد ىلع مُكَلَمَحاَم ؛ لاوأطلا بسلا يف اهوُممعَصَوَو «ميحّرلا محلا
 ل رعلا

 َنم يع لَم هَل يناس ناك هللا وسرد : :َناَمْثَع لاق

 دع بكي نم َضْعَبو عميل بلع لأ 5| ناكو ء دما تار رّوسلا

 001 «تايآلا هل ليَ ءاذكو اذكري يتلا ةروسلا يف اذه اوُعَض : لوُقَي

 هل ليو ءاذكو اذك اًهيفركدي يلا ةروسلا يف تايآلا هذه اوُعَض : لوقف

 ءاَنَكَو ذك ايفر كدي يلا ةروُسلا يف ةَيآلا هذَه اوُعَص : لوفي هَيآلا

 تناك «نآرشلا رخآ نمار ؛ةيدملاب لأم كوأ نما لاقالا تاكد

 ءاقْنم اه ان ندي مكو ا هللا لوسَر ضف ءاهتصقب اهيبش اهتصق
 هللا مب :ارطتس يأمل ءاَمهتيئكَمك نق اهم اه تنطو
 :رظنا] . لاوطلا عْبسلا يف اهّتعَصَوَو : (ِرَقدَج نيا لاق) «ٍميحّرلا محلا

6 1 1 

 « يبأ يتربخأ «ةورتع نب ماّشه نع «ديعس نب ىحَيانثدَح - 6
 كَ دحأل : :لاق مث ؛ طآلَبْلا ىَلَ ُناَمْع اَضَوَت : لاق «هَربخأ ناَرمح نأ

 بت املا باقك ين ةيآالول اق هللا لوُسَر نم هتعمَس انيدَح

 َرَهُغ ىَلَصَم َلَخ و مث «ةوضولا نَسْحأَف اضَوَت نم : لو يلا تْنمَس َ

 .اًهيلصُي ىّتَح ىرخألا ةالّصلا نيو هيام



 لوركا: لاق ٠ هي ملا

 [006 001 لحج ل5 ل١ راج :رظنا] بْطخَي الو حكي الو حكي

 يي اديس نوسا :لاق ةكمْرَح نبا نَع « ىَبحَياندَح - 0*1

 ليققي ضني ناك اذِإ ىّتح ءجاَح ام رح : لاق « بّيَسمْلا َنْبا

 ّلاَقَك يل ىلإ رشا او اق: مهل لاو يلم
 موو دوور سن لام لأ همس هم

 ملق «ةّرْمعب هباَحصأَو يلع لّهأف اوُلحَراَف َلَحَترا اذِإ : هباَحْمآل لَ

 ساس هلع 8# شويسايم د
 نمل َنَع تهت ريخأ ملآ : يلع هللاَقَف « كلذ يف نامل همك

 :لاق؟م منعت هللالوُسَر ْعَمْسَتْملك لاق « ىَلَب :َلاَقَق : لاق ؟5 ةّرمعلاب

 1١145[ مقري يلغ دنسم يف يتايسو 4 :رظنا] . ىلب

 01 0 «لئاو

 (يبألنَع ءِرْضَنلا يبأ ْنَع «ناَيْفَس انْكدَح «عيكو انئَدَح - 1م

 ِباَّحْصأ ْنملاَجِرُدَدْنَعَو انآلك ائآلك دعاَمَمْلب أَو َناَمْنَع نأ «سْنأ

 ءاوُناَق ؟ضوَتي ءاقف هللا لوُسَر ْمُشيآَر اَذَكَم سيل :لاق ,ق هللا لوُسَر

 [4م 421/ :(ميعس نب رْئسُب وأ سنا وبأ) رظنا] . مَعَ

 دْبَع يبل ْنَع ؛دكرت نب ةقلع نع ليث ع نمل

 ميار

 ناش م مَلعَت نم مُكَلِضْفأ : ا هللا لوُسسَر لاق : لاق ءناَمْثَع ْنَع « نمْحرلا

 [000 40,415 :شظنا] . هَمَلَعَو

 نب عماج ْنَع ةبعش انندح «يدُهَم نب محلا دبع اَنئدَح - 4 1

 وراد
 ”لوُسَر لاق : لاق ذاتيا نبت لاق ءدادش

 تاَيوُنكَمْلا تاولصلاَف ؛لَجَوَّزَع ؛4 للامم امك َءوُضْولامَنأ نم : : 48 هللا

 [6017 ,478 :رظنا] . (هدر/ ١ )نهي امل تارك

 :َسِيِق لاق : لاق ءدلاخ يبأ نب ليِعاَمْسإ نع « ”عيكو اننَدَح - فو

 ل هللا َلوُسَر نإ :رصح َنيح رادلا موي لاق َناَمْنع نأ ؛ ةلهسوبأ ين :كدَحَف

20000 
 :رركم] . ويلا كلل هكورياوثاكك "سيف لاق ٠ يلع ياَص انآ اد هَل د هَ
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 .(ح) نايف انئدح ءِنَمْحرلا دْبَع انكَح - 04

 دبع نع « ٍميكَح ِنْبَناَمَْع ْنَع ايف اندَح : :َلاَق «قارلا دْبَعَو

 يتلا نَع : :(قاررلا دبع لاق) نافع نْبَناَمْدَع نَع «ةَرْمَع يبأ نب محلا

 َلاقو) بأي ةعامج يف حجصلاو ءاعا الص ىَلَص نم لاق: 0

 ْنَمَو «ةليق فن ٍماَقَكَوُهف ةَعاَمَج يف ءاَّشعلا ىَلَص نم : (ِنَمْحرلا دبع

 [441 :رظنا] . ةكيل ماي َوهف ةعاَمَج يف حبصلا ىَلص

 ْنَع ؛كرابملا نب يلع اند «ورمَع نب كلما دبع انئدَح - 4 8

 ؛ناّفَع ِنْبناَمَْع ْنَع ٠ ميري نب دَمَجُم نَع ءريثك [يبأ] نبا ينعي ؛ ىَبِحَي

 م صا
 أ

 ليلا فعن ما نكهة يف اعلا ىَلَص نم لاق ٠ يشل

 هم ا ع ع ساه سس

 .هَلك للا ماَْنَمك وه ةعاَمج يف حملا لص نمو

 «دنيع نبا ينعي «سُنوُيانئدَح «ميهاَرإ نب | ليعاَمْسإ انئدَح - فحل

 «ًاضرأ لجَر نم ىَرتشا نام : َنيشَرفلا ىو خور نب ءاطع يكدَح

 لل خصر تل ايو فد

 . يت لإ: لاق ؟كلاَم ضبا :هل لاك هيتلت هلعآطبات
7 07 000 

 هلكذأ ن8 كلر :لاق م كتر ضال يا : لاق 0

 ءايضاقو ءأعئابو «ًيِرَ م ءَالْهَسَناَك ًالَجَرَةَّنَجْلالَجَوَرَع

 هن رم تعمد وسال ايلا

 0 لاق ؛ 20 «ميِهاَريإ نع

 ماعس ساس لا سول هول وع
 نبا لاق هاَسُنلا تّركذ امل : لاق ؟َكْنم ءاَسّنلل يقَباَم :ُناَمْدع هل لاق

 رمل عم يمر لخغع ع ميول سل
 لوس َجَرَخ : ُناَمْدع َلاَقَك (باَش”لُجَراَنأَو : :لاق) ُكّمَقْلَع ايا : :دوعسم

 « جويل لوط اذ مُكْدمناَكنَم :َلاقك «نيرجاَهملا نم يف ىلع ف هللا

 .ءاجو هل موصل نإ ال نمو « جلل نصح آو «فررطلل ضأن

 اَنَكدَح : :اوُلاَق ءجاَجَحَو ءٌرِهَبو ؛ هت نْبَسَحُم انثدَح - ردو

 دع عدو ماما م يم يول .٠
 يبأ ْنَع ؛ةَدّيبع نمي دعس نع ثدي دكرم نب تعمَس :لاق «ةَبعش

 3 :لاق ُهّنأ فيلا نَع داّثَع نْبناَمْنع َْنَع يملا ِنَمْحرلا دبع

 :لاق : ْجاَنَحَو رّفنَج نِبدَسَحُم لاق. ملت لارثلامَلعْمْمُكبَ

 لاق : جاَجَح لاق َدَعفَمْلا اَدَه ينَدَمفأ يدل َكاَدَ :نمح را دبع وبأ َلاَقَك

 8 دق نلوم اعزب صال دلو حيك: عش

 1١6[ :عجار] . اكمل نال مق #3 ٠ َلاَكَو « يتربخأ

 لاَقو ءدكرم نب هَمَقلَع ينربخأ «ةبعش اندَح نافع اًنئدح - وأ

 6٠0[ :عجار] .هَمّلَع وأ ءَنآرشلا مّلعَت نم : هيف

 ْنَع ؛ةبعش اًنئدَح :آلاق «جاَجَحَو رَمْعَج ْنْب دمحم انثدَح - 5

 يللا نع اذ ننام َْع ثدي الجر تْمَسس لاق «راَيد نْب ورْمَع

 َلَخَدَك ًآيضَقَمو ايضاَكو ءاعاتُمو اعئاباحْمَس لُجَرناَك : لاق

 [ْ :عجار] .ةّنِجْلا

 ٍملْلَص نع هدا نع :ليعس اًنكدَح «ِرفعَج نب دمحم اندَح - +6

 ضو ءاَمِب عده ناَّثَع ِنْبناَملع ْنَع ناب نب ارح نع راسي نب
 هس سمعا مس جم مرج هةلاساسا نس ريائس» م ماض ع

 539 ءانآلك انآلك هّيعاَردو ءانآلك ُهَهْجَو لَسَع مث «: 2 َقشْنتساَو ضضَمْضَمَو

 اع ينولالا: : هباحصأل َلاَْق 'داحّس مل 00 «هسأرب

5 02 1 2000 
 افلح مث داك نكت تفادي 2

 ؟هّللا َلوُسَر اَيَدلَكَحْصْأ ام : اوُناَقَك ؟ ينكح ام ينوُأَسَتالا :َاَق
 يرن ول خم ك2 س هدو شاش ام مم 5

 اها ةكيطق لكحل هَهْجَو سقف ءولضَوب ادهن َلاَقَق



 مس ت0 0

 . تاك (هةر/١) ساري حس «كلثك لك هِيَ َلَسع نإ ءههجوي

 [هم» ,4 .17. ظن. كلذ ناك هيد َرهط اذ كلذك

 مل هيام ىممصو 2
 دبع نب دمحم اندَح «نوميم نب يدهم اًربحأ هَ انئدَح - ءاقك

 ءٍحاَيَرْنَع « «'يلَ نب نَسَح ىو دعس نب نسحْلا نَح "بوعي يبأ نب هللا

 2 ماس ويع لاو يلا _ً 3 000 ا

 وس امآلغ يل تدلون هلع تسمو «ةيمور مهل ةمأ يلهأ ينجو : لاق

 يلثم وْ امآلغ يل دفلك «هلا د همَسف ؛يلطم

 سلوي : :هَكلاَييمور يلهأل مال اهل نبط مت ءهّللا ديب 7 همس ف

 ام :اًهلتْلْقَك تاَغَرَوْلا َنمدَعَرَوُهئاَكاملَغ ْتَدَلْوَق « هناسلب اهنا

07 
 لاق) ام نما ريمأ ىلإ نر : لاق ؛ ؛َسْحوُيلَوُم ١ :تَلاَق ؟اَذَه

 هام رمل
 ءاََق امكن نابْضْرَتآ : َلاَقك ارياف امُهَلآَس : لاق ُهيَسْحَأ :” :يدهَم

 ٍرهاَملَو « شارف دولا نأ ىضق ف هللا لورد لق ؟ةق لل لوس
 2000 0 ةععو
 :رظنا] (ِنْيَوُلَم كو هدلجَو انج: لاق ديَسْحَأَو : "يدهم لاق) ٠ رِجَحْلا

 اان فلو

 اًمدَح ءدَّمَحُموِبآ نابي انئدَح :[هُللاَدْبَع انثدح]- 7

 ِنَمَحْلا نع «َبوُقْعَي يبأ نب هللا دْبَع نب َمَحُم اَنئدَح « نومي نبا يدهم

 ل را اه سس
 َنيِْؤُمْلاريمأ ىَل امهر لاق َثيِدَحْلاَرَكذَف اير ْنَع ءدْهَس نب

 َرَكدَك « شارفلل دولا نأ ىضق ف هللا َلوُسَر نإ :لاَقق «ناَمَع نبا َناَمْنَع

 [411:عجارإ . هس

 0 :لاق 03 « ديزي نب ءاطغ ع باهش

 هيك لَسقف الا يفُهئيمَيلَحْأ مث اَهَسَف هني ىلع بكس عاملا
 ةصاسإ ساس مم س6 ص ساس يا

 هيعارذ لَسَغو ءرثنتس و ان” ملطَمو «رارم تلك هو لس مل «انآلت

 هرم سام 50-7
 ِنييعكلا ىلإ هْبلجر َلَسَع م «هسأّرب حَسَمْمُ «رارم ثآلك ِنْيَكرمْلا ىلإ

 يئوضو وح اضوت نم 71 :لوُعي ل هللا لوُسَر تحمس : لاق مّ «رارم ثآلَ

 :رظنا] هبل نم َمْدَقَتاَمهلَرفَ غ اًمهيف هس ديال نيتك لص مث اذه

 ,515 486 «(لجر نع دلاخ نب ةمركع) 4 املا ,لا/و لالا قمح لكل للا لا
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 معو
 ءدْغَس ب ميهاربإ انئدَح «يذمرُملا رص ميهارزإ اندَح - 2

 ىأرُم هنأ ؛داَملَع ىو ناَرْمُح نع «ديزَي نب ءاطع نع ؛باهش نبل ِنَع

 [هلبق ام رركم] . رحت َرَكدَ ءاَنإب اعد َناَمْمع
 ما

 نَع «َقاَحْسإ يبأ نبا ينْعَي «سُنوُي انئدَح «نطقوبأ اننَدَح -

 َّوُهَو ءرْصَقلاَنمناَمْلع فّرشأ : لاق.« محلا دبع نب ةملَس يبأ ْنَح ؛ هيأ
 قطا ذإءارح موي 9 هلا لوس ده َْم لاب شنأ : :َلاَقَك روْصَحَم

 و قيدص وأ يبن لإ كبل سك ارح كسا : لاق مث ديدي لكرت لجل
00 

 هللا َلوُسَر ده ْنَم هللابدشنأ : :لاق لاَجر هَل َدَشَئاَف هم اَنآَو ؛ديهش

 هذه :لاق « كسه ىلإ اوكرشلا ىلإ يال اولا يق
 ْنَم هللابدشنلا : :لاق « لاَجر ُهَلَدَسَتلاَف « يل مي «َناَمْع دَيهَلَهَو نيد ماس م

 َناَفَع ننام كئسم “٠ _ نيدشا را ءاقلْلا د دئسم
 هر سورا رياض

 اهلا

 يف هل تي دج يف تيل هيام ١ لاق ؛ قلل لوُسَردهَش
 هع

 :لاق لاَجرهَلَدَسَتاَف ؟دجْنَسْا بحضنك يلاَم مهمتك ؟ةّنجْلا

 قفني نم : :لاق «ةرْسعْلا شيج َمْوَي , هلل لور دهس نم هللاب شنو

 ري سلا لا ص 50 هيب
 ٌلاَجرٌهكَدَشْتلَك لاق. يلاَم نم ٍشْيحْلا فصن ترهَجَف هل ةَّقَمت مولا

 «يلاَم نم اهب ليسَ ةَمْورَدهَسَْم هللا داو

 [ةفلتخم ديناساأب5 06,01١ :رطنا] . لاَج هل دَشَْعاَك : :لاق « «ليبسلا نبال اَهيِحَبأَ

 كصوت اقع نباص تيا: :لاق اة نب 9ث نع ينبللا ديزي

 جولس مل .نتلو تلت م م مث ءاَمُهَلَسَمَك "دقق انالك هَْدَي ىلع عرفا

 مث «كلذ مم ىَرْسيلا م نال رمل ىلإ ىلا هدي لَسَغ مت انكلك

 :لاق مث «كللك ثم ىَرسيلا م د ءانآاك ىَتسبلاُهَمَدَق لَسْغ مت « هسأرب حسم

 ًضْوتْنَم لاقت اذه ينوطُو نمو اوت ءاق هلل وسرير

 هما م ةيم ام

 نم ْمدَقَت دَقَتاَمٌهلَرمْع
 ا لل ا

 هس هيف ديال نييك ىَلَص مث ءاذه ينوضو

 -[418 :عجارإ . هب

 نع ؛ عين « بو نع مطرب ارلبعاَنَح تفي

 2000 3 رش وابا برخص هيل ًَّى 59

 ماده هوي همام هب 0000000
 ُدَحُينانَعَنْباَمْلعتْعمَس يثإف يملا امسي هَلْ

 [431/ اق لح :نظنا] هن. لسع كلذ

10100 

 سمر را مارب اساور
 ْنَع دي نب كلتا دبع ِرِدح ل ةارمع اقدح «رسع نر نامثع

 َنأَملَعْنَم لاق ف يِبلاذأ: اقع نام ْنَع ا نبدا
 هي ف سا ل للا م مع

 00 بجاَوقَح ةالّصلا

 هني لمَحم

 4 يف نب فخرل يت

 قيرطلا ضم : يف اك اذإ ىلع جَح :لاق ؛ لوداع

 يلع : َلاَقَق «جَحْلاَو رمل َْمتلا َِحهبَحْصأ ىَهن امانا [ي لع ربخأ

 يستكمل «ةرْثحب هباَحْصآَو يلع لَها ءاوح وأ حارات اذإ :هباحْصأل

 هللا اوُسَر شتي ملأ « يملا نع تيه كار يخأ مل : "يلع لق امن
 هع مدس

 [40؟ :عجار] . ظمأ ام يآ امك : :لاق ؟85

 كلام ْنَع؛ «يرْهرلا نَع :رمعَم انثذَح « قازرلا دبع اَنبلَح - ©

 ذإكالتك ناني ب َ ل نْيرَمْعيَلإ لسْرَأ : لاق نائَدَحْلا نْب سْوأ نْب
 سا سل 20000 هع
 نيريبزلاو دَعَسَو نمحّرلادْبَعَو ؛ُناَمْلع اَذَه : َلاَقَك 52م2

 نَذئا : لاق كِل نوُذَت ة/(مآ ةَحِلط َر كذآ يرذأ آلَ : لاق) ءِماَوَعْلا

 «َكيلَع نائذاَتْسُيَيلَعَوس بما اَذَه : َلاَقك اج مّ ةَعاَس ثَكَم مت ٠ مهل

 نيو يني رضا نيدمؤمملا َريمأ اي: لاق َساّبعْلا َلَخَد اَمَلَف ءاَمْهَل ْنَذْنا : لاق

 يني لاوس نم هلوُسَر ىلع هَل نأ اًميف ناَمصَتْحَيذهكيح اَمَُو ءاَنَ
 5 معمل



 ماسلا
 ندا ا سؤ رماني وَلا لَك ٠ ءريضنلا

 موش هنأإي يذأ هللا مكن :ٌرَمَع َلاَقَق ؛ اًمموصُح تلاَط دقق ؛ هبحاص

 اًنْكَرَئاَم «ثروُنآل : :لاق هلل لورد َنوُسَلعَتأ ضرألاَو تاومسلا
 م دا

 يّنإَ :لاق ءمحَن :ًالاَفق كلك ثم مهل اكو كلل لاقْدَق اولاَق ؟ةقدص

 ملء يشب نم 9 هيك خل َجَوَرَع هللا «هيَقلا ذه نع مُكربخأَس
 ليَ م هيلع كلج ام مهم هلوُسَ ىلع انآ امرؤ هرب هطخب

 7 ْمّكتود اَهَراَتحا اَمهّللاَو ؛ةصاَخ كف هللا لوسَرل تناك «باَكرألَو

 اَذَهاَهْم يق ىّنَح ؛ْمكيفاَمَّبو مكي اهَمسق دل «مُكلَع اهراس
 لملف عي ءةَنَس هْنم هلآ ىَلَع قفنباَكَف «لاَمْلا

 ف هللا لوم اوُسسَر يلو انآ :ركبوبأ لاق : :8 هللا لوُسَر َضْم اّسْلَ هّللا
 راق ع اس مساع عمو م
 ةذغ :عجار] ٠ اي اق هلل لوس ُلمْحَيناكامياهيف لمع هدب
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 اَنكدَح رَمْعَموي وبأ ليِعاَمْسإ انثدَح هّنلا ديع اًنثدَح - 5
 - ومس كا 5-8 -

 نب مع نب ىسوُم نع « ةيهأ نب َليعاَمْسإْنَع « ينئأأطلا ٍمِيكس نب ىَحَي

2 
 ءاهيلإ َماَقق ةَراَنَج ىأر ُدَّنأُهْنَع َناَمْنَع نع «َناَمْنَع نب نابآ نع ؛ ماتم

 [ه1 440 ,409 :رظنا] . اهل ماَقق ةَراَتَج ىأر ف هللا ل وسر تيار : :َلاَقَو هي

 اَنكدَح ركب يبأ نب دَمَحَم بُدَّمَحُم اندَح ؛هّللا دبع اًنَقدَح - 1

 ءظراق نب هلا دبع ني ديعس ْنَع «بذ يبان اَنَدَح «ثراحلا نباح

 ِرخّتلاَوٍرطفلا موي يف داَمْنعَ العدس : لاق ؛دييع يبأْنَع

 رى :نآلوُياَمهتعمسَف ٠ سانا اركي «ناقِرصْيمث .نايلصُي

 ّ 01١[ ,458 :رظنا] ٠ ا: وعل

 لوس 2

 ا ىلا عسل عال يون اضاع ؛باهش

 آلَ هيدي ىلع قارهأف 2 رضوي نمنع َنينمؤملا ريم تيآَر : :لاق ندع

 مام 520
 ىَتَملشم «تيِدَحْلاَركَو اثآلكض َمضُمو «ثآلك كسا مُك «تأرم

 [118 :عجارإ. رَمْعَم ثيِدَح

 نْب هور ْنَع «يِرْيَرجْلا انا «َنوُراَه ني ديِيانئدَح - خا

 2 مسمع
 فيك مكي هلأ : :لاق الامن ؛هيبأ نع «راّصْنألا نم لجَر ْنَع ,ةصيبُق

 َضَمْضَمتُك «ءاَمب (11/1)اَعدم «ىلب :اوُاق ؟8 هللا لور موو ناك
 2 ص م ص مس يجللو س ساس يس ساهم

 ءهسأرب ارب حسمو ”انالك الك عار نالك هجر سو انالك ريس ثتساو انك

 ْدَق :لاق مّ ؛ « سآرلا نم نيثألا نأ اومّلعأو : لاق مث «آنآلث ِهْيمََق َلَّسَغَو

 [004 :رظنا] . ال هللا لوُسَر ءوضاو مك تيرحت

 دبعُم نَع ؛ «يبارعألا "ف وع انئدَح «فئسوي نب قاَحْسِ انددَح - ١

 هاما ناََع ننام دلع انك لاق ءناَيأ بنار نع :ىنهجلا

 ؟تكحّض امم نردَت لَه : َلاَقَق م مَ هدو نم عرف املق ءاًضوتق
 لَه :لاقمُت ءَمسِبتِمُت هتأّض 2000 راضون :َلاَقَق :لاق

 ادِإَدْبَمْلاَنإ :لاق ؛ملعأ ُهْلوُسَرَو ِهّللا : :اَنلُق : :لاق ؟تكحّض مم نورد

 ال ص الفلا | قات كاَملعْدََس نيدشارلا و ءاقلخلا ُدَتْنس
 متم - لل م تتشكل ل

 امك هتآلّص نم َجَرَخ «هتآلَص اق نالت يف لَو داو ضو
 [416 :عجار] . بولا نم هل نيم َيّرَخ

 2 موس رعبا.
 هلل بحت :لاق اق نع ؛ يعش انيدَح حور اًنئَدَح - -ةرغفز

 ةكَلاَقَق ءاَهب يتْثي يلع ةَمْثمْلا نَع ىَهْني َناَمْثَع َناَك : لوي قيقش نب

 لاق ؟كلك َلَمَك 8 هَّللا لوس نأَتْسلَعْدَقل "يعمل لاق لوكان

 0/07 4877 :رظفا] َنفئاَح نك نكلو « لجأ :نامثع

 رعس
 . يرذأ آل :لاق ؟مُهُفوَح َناَك ام : :ةداَقل تلق : ةبعش لاق

 يوما ةهرك لاو
 لاق : لاق داق نَع «ةبعش اَنندَح ءرَمعَج نب دمحم اًنئدَح - 7

 َلاَقَق يامل ةماعلا قيقش نب هللا دبع
 لم 505 0

 هّللا ل اور عَماَنمتْدَ نأ تْملَعدتل : "يلع لاق مث لوكيل نام
 هسا ها

 45١[ :عجار] َنيفئاَح انك انكلو «لجأ : : لاق ؟8

 دّْبَع نب تبا نْب بّحْصُم ْنَع «سَمْهَك اًنكدَح حور اند - 536*
 ين :هرّيثمىَلَع بطْخَيَوُمَو َناّثَعْبناَمْنَع لاق :لاق ءرْييلا نب هلل
 المك ذأ يسيل ام 8 هللا لوُسر نم يحمس ًائيدح ْمُكُددَحُم
 لس يف ةكيك رح : :لوقي « هللا كوس تنم يو «مُكلَحضلا

 سم سس قس سالو

 [456 :رظفا] . اَهَراَهَ ماصيو اهلي ماَق
 راسو

 ب لل فلآ نم لأ هلل

 ومص ريب 6

 انتدَح «يفتَحْلا ركبوُبأ ديجَملا دّبَع نْيِ كلاب اَندَح - 1

 لامع نع هدي وضم «ديلع «رتعَج نبا يني «ديمحلا دبع

 دع هلل ًادجْمم ىَنَب ْنَص :لوُقي « هللا لور تغمس: لاق َناَّفَع نْبا

 [605 :رظنا] . نجلا يف هلم هللا ىتب لجو

 مر ري هر

 ٍنْب ديعَس ْنَع «بذ يبأ نب انئدَح ءَرَمع نب نامل اَنئدَح - فون

 ره نب نمحرلا دبع ىلوم دبع يبأ ْنَع ءظراق نب هللا دبع ِنْب دلاَخ

 ناَمرَصنيَمُت .ىّحضآلا رطقلا موي نايلصُيداَمْنعَو الع تيآر :لاق
 اين قت لللوأل :نآيلوُقَياَمهتعمَسَو : لاق «َساّنلا نارك

 نم ىَقيي نأ 8 هللا لوس ىَه هَ :لوُقيايلَع تعمسو : لاق يميل نْيذَه

 [م5١ هال 6٠١ :رظنا] « [4317 :عجار] . اي كك

 ماتا يعل :لاق الط وترا ىلع د :لاق « ميرم

 ءوُسو نع ةكريخأ الأ : لاق ؛َكيكْسْلُك :لاق ُدّمَحْساَي :َلاَقَك :لاق
 2000 ساس دي سل

 َضَمْضَمف ءوُضَوياَعد دعاقملايَوَُوَناَمْعتنآَر :لاق ؟ هللا وسر

 َحَسمَو ءانآلئ نالت هِنعارَْ «انالكُدَهْجَو َلَّسْغَر نالت وَ قشنتساو انك

 هللا لور ءوضُو ىلإ ةبانأ بح نم : لاق مث ءِهْيمَدَق لَسْعَو انآلك هسارب

 . 4 هللا لور موصوف لف

 ح :الق ىلا عَ وَيَا داما

 4 م ب هم كم هع موقعكم وع لل
 تنال كلن رح لا يفوت دام



 هس ع را سل
 :لاَقَف ٠ نيج لحمل كلَ لاق« طلبا لعمل

 را ع للم

 «نيسؤُمْلاَرمأ ايلا مهكينُكي :اَنلُق :لاق ءًآنفنآ ل قلاب ينوون

 ممم ص ماش هم سا ع

 ْئِرْمامَد لحل : لوي هللا لوُسَرتْعمَس ين ؟يتوُي مو : لاق

 وأ ءهناصْحِإَدْمَي ىتَرؤأ «همآلسإ ديرك لج : ثآلك ىَدْحايلإ ملم

 وادب ينيدي يل تلح ام هلاك ايلات( لق

 مق ءاسفن تلتق الو ءأطق مآلسإ يف لو ةيلهاج يف تير َالَو «هّللا يناَدَم

 1 ك5 طاح كلا :رنا] . ينوي

 هميمعو
 'اعريراوقلا منن لاي اندَح 4 هللا دبع ع انئدَح - فلل

 ا ناكر وصمود يف كامي لاق «فيّيح

 8 اوُتَي ل هللا لوُسَرْتْعِمَسْدَك : :لاقو هلم ٌثيِدَحْلاَرَكَذ الخدم

 [1459 :عجار] . وحنا هلثم ثيدَحْا رك

 انكدَح ءِلّضَقلا نبا ينعي ب مسالا اًنيدَح ءدّمّصلا دبع اًنيدَح - 9

 نم سائل اعد : لاق ءدْمَجْلا يبأ نباٍملاَسْنَع «ٌةَرُمْنْبهرْمَع

 ينو «مُكلئاَس ين :َلاَقَف ءرساَي نب ْراَمَع مهيف ا هللا لوُسَر باَحْصأ

 رئوي ناك 8 هللا َلوُسَر نأ نوت هلل مُكنَدَشت : ينوُقدصُتانأ ب حأ

 مولا تكتف ؟شْيررئاس ىلع مشاه يبرم « سانا رئاس ىَلَ اشير

 نم اوُلْخدَي ىَتَح أ يأ يتب اهئ جل حيتان يدين : :ناَمْع َلاَقَق

 : فل انتل :ُناَمْع لاَقكر يملا حط ىلإ تحب «مهرخآ دنع

 ءماَحْطَبْلا يف ىّنَمَتَت يدي اذخآ « .8 هلل لوُسَر عمات رمح يعي

 ؛هّللا َلوُسَراَي :راّمَعوبأ لاق «َنوُبدَُي هيلع هّمأو هبيأ ىَلَح ىَتأ ىَتَح
 م ل لم
 دَقَو ءرساَي لآل رفا مُهّللا لاق م «ربصا : 8 يبل لاق ؟اذكم رمل

 تْعمَّس :لاق «بئاسلا نب ثيرح اًنئدَح ءدمصلا دبع انئدَح - 9
 ايم ساس سام
 ا هللا لور نأ ؛ناَدَع نب ناَمْفع َْح ؛ًداَرمُح يد : :لوقي ٠ نسحلا

 هَكَروَع يراوي بوكو ربحا فلجو «تييلظ ىوس ءيشالك : لاق

 1 الا ا
 ."قح نهيف مَآ نبال سي اذه ْنَع لص اَم ءءاَمْلاَو

 نم خيش نع ؛ «ليوطلا ديَمَح انئدَح ءركب نب هلا دبع نُدَح - 5:

 نا َنْب نامل ىَأرهلأ هريخأ مَع َركذ الصب ديمُح ديمح هركذ « فيقت يع

 ءاًهكرَتتَق فكي اًعَدق ؛ هللا لوُسَر دجْسم نم ينل بابلا ىَلَع سل لم

 اماتلكأو : بلا سلجم : لاق ءاضوتي مو ىلص ا

 . ف يبل مَنص مت ْدَنَصَو قف يّبلا لك

 انئدَح «ةَعيهل نبا انْئدَح ءمشاَه ينَب ىلوم ديعس وُبأ اند - 3

 تعمس تْعمَس :لاق ُهُندَحْهنأ امنع ىَلوَم حلاص يب ْنَع ءدّبعُم نب ةَرهذ

 هللا لوس نم ُهمسمس ائيدح ْمُكُئدَحأ يُإ سانا هاي: ىّمبل ويامن

 طباريلَك اوس اَميف موي فلأ نم لضفأهَّللا لبس يف ٍمْويطايو لوفي

 ةكضلك | ا مز

 220٠١ :رظنا] . ٌدَهْشا مُهّللا : لاق ءمع : اهثاق ؟ةذلب اله نان فيك

 [ةمم قالا

 نب ةَمركع انُئدَح ءمشاَه ينب ىَلَوَم ينعي ؛ديعس وبأ اَنئدَح - 5 23

 «هييأ نع «بابُد يبأ نب محلا دبع هلل دبع انئدَح «يلهابلا مهري

 اي :َلاَقَك ؛ هيلع سنا هكْأَف «تاد هكر عيرأ ىئمب ىلص عنب امان

 «ق هّللوُسَرْتْعمَس ينإو تدق نم ةكمب تلاد ين "سال اهب

 [089 :رظنا] . . ميقا ةالَص لصيف دلَب يف لمَن نم ؛ ؛لوقي

 ؛ةَميهل بهل اند « مشاه ينَب ىَلوَم ديعس وب اندَح - 0

 يف سهما م
 تعمس لرش « بيلا نإ دعس تغمس : لاق نانو نب ىسوم اًدَح

 هدا نمت مرش تلال :لوُقيَومَو ءربثمْلا ىلَع بطْخَيناَمَْع
 اَي :َلاَقَك ؛ا هّللاَلوُسَر كلل َعلَبق حربي اق

 55٠١[ :4146 :رظنا] . لكك تعب ذو « لقا تي 0 درتشا ا «ناَمَْع

 نبا ىسوُم ائدَح «ةعيهك رب انئدَح «قاَحنسإ هرب حياد - 11

 ام رركم] . هلم َرَكذَف ناَّتع نْباَمَْع ْنَع ؛ « بيم نْب ديعّس ْنَع نادرو

 [هلبق

 ِ ْنَع ءهييأ نع «دازلا يبأ نب انئدَح «ٌةَرق يبأ نب ديبع انئدَح - ظ1ظ5

 ميكا كا بوس :لاق هيأ داع يدا رياق ع
2 

 [1 1 :رظقنا] يش ضيم يلا

 ْنَع ةاَتق نَع اليس انئدَح فاق باهل اَدَح - ال

 تعمَس :لاق 0

 تلك يم "ماما :بّطئرش كدا ّلاثاىَلَع

 ملك يهَو «َباَحْصأو اف ادمَحُس اهب ىلا كاهل َرعأ يتلا صالخإلا

 ْناَدئاَهَش : توما َدْدع بلاط ابآهَمَح 8 هللا اهل صال يتلا ىلا

 .هللاالإ

 ةهماق هنو
 يدي ؛ «نيسحلا انئدَح ءيبأ ينئدَح ءدَمّصلاُدِبعانبدَح - 14

 َنْب ءاَطَعَنأ ةَملَس بأ ينربخأ ؛ ريدك يبأ نبا ينعي « ىتحَي نع ملل
 داع َنْبناَْنع لآَس هنآ ؛هريْخأينهجلا دلاخ بدين «هربخأ راسي

 اَضَوَتَي اَمَك اَّضَوَتَي : ناَمْنع َلاَقَف ؟ نم ٍنْسي مو هما عاج اذإتيلرَأ ل

 تْلأَسَك ؛ قف هللا لوُسَر مهم : ناَمْثَع لاَقَو « رك 5لسْفيَو «ةالّصلل

 ؛هّللا دي َنْب ةَحلَطَو ؛ ٍماوعلاَنْبَريَمْرلاَو «بلاط يبأ نب ب يلع كلذ نع

 [40 :رظنا] . كذب ورم ؛ بدك نبينا

 «سنآ نب كِلاَم تغمس : لاق «ةَرق يبأ نب 0اريبع اًنئدَح - 8

 :لاق ؟كُئدَح ْنَم : تلق «ملعلاب : لاق. ان نَم تاَجبرَد عقرَ) : لوفي

 00 . مكسأ نب دير كاد مَعَز



 ح 16٠

 مالا »ا ةلارب هرم شرا
 ظ01011 ولا نب هلي - ١

 ميما ف

 يلا ىلإ جر ءاَج لاق ءناََع نب ناَمْع نع شبك يبآ ِنْبَديَيْنَع سب راس ياسو » هما دهس

 َلاَقَ «تركوأ مأتعْقشأ رذأ ملكت بلص يّنِإ هللا لوري: َلاََك ,

 ىَّلَصْنَم؛ ؛مكئآلص ين اناطبشلا مكب بحبو يال : 5 هللا لوُسَر

 .هتآلّص مامن «ِنيئدجس دج ل ءرئواْؤآ مقشر ذي ملف مُكْنم

 ُنْيُداَيرو ءنيعَمْنْب ىَِحَي انِدَح ؛[هللادبع اًنقدَح] - ١

 :لاق ءدَبعم نْبةَرَسَمْنَع يللا ةراَمح وبر اوس ند هلاك «َبوُيأ

 ينإ لاق «هالس هبال را هرب يب بهاي لم

 و رق 9: وح. عت لس اغا

 ةهرعش ةيعا شرع م
 « ملسم نب ةريغم تعمس : :لاق نامي نب قاَحْسإ انئدَح - <

 ىَلَع فرأ َناَمْنعنأ «َرمَع نب نع « عفان نَع ؛ «رطَم نَعْركدَي ةمّلس اَبأ

 سا عه سر# هاش هلا
 َلوُسَرتْعِمَس نإ! ؟ينوُل مَع : لاَقَق روصْحَمَوهَو «هباَحْصأ

 َدْمَب ىَنَر لج : ثآلك ىدحإي لإ مس ئِرْما مَ لحي آل : :لوُقَي 8 هللا

 هس هل 8 سل ع سر
 هيل مافن نب ةكووأ ولا دمع قرأ ممل هلق هان

 كَ يداك ادحأ“تلكق الو ءٍمََسإ لَو ةيلهاَج يفتي هلو ءلْدَقْلا

 000 هللا الإ هلإ هل ند دهشأ ين ؛ عسل نم تدَدترا لَو هم
 روق لوو ءد
 [43087 :عجار]. هلوسرو هدبع

 2 فنفو

000 
 اي: ُداَمْلع َلاَقَ داع هدير كعب ىلع

000 00 
 لصيد اَكأنإ : َلاَقك ؟هيف ىَرعامَ الام ربو يوت نمل َدبََنإ بنك

 َّت تلمس :َلاكو ابنك برك هاَصَعرد بأ عرف« هيَلَعَس بلف هللا وح هيف

 لبو هقفلا اب َلَبَجْلااَذَم يلو حأ ام: لوفي : 5 هللا لوس

 تالق ؟ةعمَسأ امال شا « قار تسانم هنم يفخر أ « ينم

 مد امن

 , معن : :لاق ترم

 مام 000
 ماسه اَنَدَح ءنيعَمْنْب ىَحَي اَندَح هللا دبع اًنَتدَح - 1

 «َناَمْنَع ىَلوَم ءئَناَم نع « «ُصاَقْلاريحبن ب هللا دبع يئادَح سوي نب
 ُرُكذَت : :هلليقق ؛هتيحل لبي ىَتح ؛ كي ربك ىَلَع فّقو اذإ نامت َناَك : لاق

 :لاق اك هللا َلوُسردِإ :َلاَقك !ذَم نم يكبتو ؛يكبتالكَرَدلَو نجلا
 ووفق سوم هف هد فسم عوق كمي 0
 نم جنم «هنم رس هدعب مق هنم جي نإ «ةّرخآلا لانمي

 ترام هللاو :88 (4/1)هللا وسر لاَقَو :لاق نم دَشأ هدام
 .هنم عظفأريقلاو الإ طق طن

 ذأ متم روش ب ىلع اح ودع نيك 166

 5 03 عامل عد
 اَنْ باَصأ : :لاق اَنيلَع مَهَتي ِهَلاَخِإ امو :ٌناَوَرَم نع «هيبأ نع «ةورع

 جه
 20110 ىتح « فاعلا هس فاَعُر

 :لاق ؟وه نم : لاق ءمَعَن : لاق ؟هولاقو : لاق فلس اقف « يرق نم

 سور يب ص 3 _ نيدشارل رلا | ِءاقُحْلا هت | اَنَعَنْدَمْنعدَتُس

 ةنلهلاا
 ةاس سس

 درو لولاك لاق اَنْ جر هيلع َلَخَد مث : لاق « تكسف

 مع
 امأ :لاق ءمَعَن :لاقَر َريَبرلا : اوُلاَق :ناَمْنع َلاَقَق :لاق ٠ كلُ َوحَن هي

 وه راسو

 هّللا لوُسر ىَلإ مُهبَحأَو «تْسلَعاَم ْمُهَرْيَخل ناك نإ هدي يفت يذلا

 (400 :ينا] . ل

 هساو 310
 نب يلَعاَنتدَح ديوس هاَنئدَح هللا دبع انثدح- ل

 [158 :عجار]. .ةلثم هدانسإب ءرهسم
 مع سل

 انئدَح ,ٍمْيَلس نب : ىحَياَح اركز ين يكاَح - عال

 سقرلا ريا - رموز

 ٌةَراَنَج َناَمْدَع ني ناَبآ ىآر :لاق «ٍحاّنم نب اناَرمع ْنَع هم نب ليعامسإ
 هاهو همس ع لضم عقب

 َلوُسَر نأ ثدَح مث« اهل ءاَق راج نافع نب ناَمْنَع ىأر : :لاَكو اممم

 45١[ :عجار] . اهل ماَقْكَد ةَراَتِج ىآَر 3 هللا

 مدر ةرزمدو
 اَنكَح «ديعّس نب ديوس ينئدحو هللادْبَع اندَح - م1

 [ةينميملا نم طقس] [4؟5 :عجار]. وحن 2 نب ىيحي

 يبأ نب ىَيَحَي نَع نابيش اندح 0000 هم

 «ينهجلا دلاَخ نْي دْيَز ْنَع « ربح راَسينْب ءاَطَع نأ « ةّمّلَس يبأ ْنَع «ريثك

 ةئارما لجرلا َعماَج اذإَتْيآَرآ : تق: : لاق َناَمَح نب ناَمَْع لآَس هنأ ربح

 :ناَمْثع َلاَقَق ؟ نمي مَ :لاق هر 65 لسْفَيو ؛ةآلّصلل اوي اَمك ضو ب :ناَمْعع

 يِبأَنْب يلع كلك ْنَعاتْلاَسق 5 هللا لو اور نم هثعمس : نامل لاك

 [4144 :عجار] . كده بنك نب يبو ٌةَحلَطَو رييرلاَو ؛بلاط

 أدع (ىِّيحَيْنَع ناش اَنكلَح «ىّسوُم نب ْرَسَح اًنئلَح - 89
 «نَمْحرلا دبع نب داعم يتربْخأ : لاق ؛ "يملا ثراَحْلا نب ميِهاَرْيإ نب دَمَحَم

 مس سورا خا 7 مو 6

 يف سلاَج َوُهَو ناَّمَع َنْب َناَمْنِع اتيت : لاق فرخ ناب نب نارمح نأ

 . سَ

 يِفَوُصَو 8 هللا َلوُسَر تير :لاق مث ؛ءوس ولا َنَسْحأَق اضَوَتق ءدعاقَملا

 َلّفم ًضَوتْنَم :لاقو :لاق مث «ءوضْولا سحق اًضوَت سِلجَمْلااذَه
 هات هم سا يما. سف

 بد نم َمََقَئاَمَرْغ نيكو يف مكر دجلسلا ىتآمل ءاذَه ينوضو

 [1414:عجار]. اورَتْغَت الو : : هللا لوُسَر لاق : :لاقو

 :لاق « يميل َرَمَع نْب صْقَح نْب دَمَحُم نب هللا دي انئدَح - 55

 "حلك لوي سوم نبع هلل يع يسع اتضعتس لوي يبا ضمتس
 ىَلِإَز دا: نامل لاق شرف لحد "يلع نامي دذع

 لآ «ريمآلا هيأ :تلْقك :اقَح شْيّرَل نِإَف :ًاحلاص ًادّمْقم دعك ؛ ءخيشلا

 يلب :هلتْلُق : لاق« ىلَ : لاق ؟ هللا لوس ْنَع يئليانيدَح َكدَحُ
 اَنهّللا َناَمْبُسس :لاق هللا هَئاَمأ اشْيرُف َناَمأ م : لاق « ءاقف هللا لوس نأ

 دّبَع يبأ نيم هينكدَح : :تلق : :لاق اذه َكئدَح ْنَم ءاَذَم ْنَمْحَأ

 لاق اَنْ نب وطعن ٠ .تسلاو دوسان «وتطمل

 لق 0

 رّفْعَج ْنَع «بوُقَحَي اَنبلَح «قارولا َناَبأ نب ليعامسإ انندَح -

 هللا ُدْبَع هَل لاق :لاق «نافَع نب ناَمْثَع ْنَع « ىّرْبَأ نبا نَع «ةّريغمْلا يبأ نبا



0 

 نأ كلل َهَف ٠ كلامك باج يدنعألإ: :ٌرصُح َنيح يلا

 0 آل: لد كايا 2

 ا اح وعن .يتاراأ

 يوشع هرب تيرس
 اَمكَح : ًةلاَق ءِرَفْعَج نب دَمَحْمَو ِرْكَبْنب ِهّللا دبع انَدَح - ك1

 ناب نع «بْطَو نب هّيْنَع مانع ؛ «ميكَح نب ىلَْيو «رطَمْنَع «يعَس

 هل :لاق « ف هللا لوس نأ «ناّتع ِنْبناََْع َْح نام نب امنع نب

 هع سرب ها عفا
 [101 :عجار] . بطْخَيآلو حكي الو محملا حكي

 نب ابعصُم اَندَح "صه اًنئدَح « رْعَج نب دمحم اًنيدَح - 477
 همم عسر

 دوهو نامْئعلاق : لاق «رييُزلا ِنْبِهَّللادْبَعْنَع ,تباك

 2 ف هلا لور نم" ةعمتس ايد مُكدَُم ينإ :هربثم (19/1)ىَلَع

 ءقق هللا َلوسْر تمس ينإ ؛ مكن لعل نشا لإ هب مُكددَحأ نأ يحَمَيْنُكَ

 ماَصْيَو اهم ةليل فلأ نمل لضفأ هلا لس يف ةليل رح : لوفي

 [107 :عجار] ٠ اًهِراَهَت

 يوم ريب مرر كما و
 ًادلاَخ ْتْعِمَس : :لاق ٌقبعش اًنئدح «رَفَعَج نب محم اًُثدَح - 55

 نافع نبع ْنَ «ناَبآ نب نار نع « يبا رشي يبأ َنَع ءءاذحلا

 :رظنا] . لج لَها إل انآ مكميوهَو تام نم: لاق ؛ ل (يِنلا نع

4 ] 

 « ىّسوم نب بوي الح «ثراَولا دبع انس نافع اًنيَدَح - 15ه

 مراد ورمل هاش 7 سمس اءم سرع و 30 06

 وهو هنيع تدمّر رمعم نب | دي نب رمع نأ ءبطو نْب هين يكدح

 هل هك
 «رّصلاب اًهَسَضُي نأ هرمأَو ةاَمْكع نب نابآ هاَهن ف :اهلَحَكُي نأَدَرأَ مرح

 [47؟ :عجار] . كلل لمَن ٠ ف هللا لوُسَر ْنَع ثدَح ٌناَمْثَع نآَمَعَرَو

 , سوم رز بوث اكيد : ثراولا بع اكد ادع اكيد - 15

 هاف مِرْحُمَوُهَو هب جوري انأدارأ هلا دي َنْباَرمعنأ « بْطَو نب هيث نَع
 هم

 حكيآل مرخملا : لاق « 4 هللا لوُسَر نع َثدَح َناَمْْعَنأ مَعَ هناي

 [م؛١0 :عجار] . حكي الو

 َدَّمَحُم تعمس :لاق «ٍمزاَح ْنْبْريرَج اندَح نافع اَنئدَح - 2

 ,حابَرْنَع .ادغتس نب نسعي بوعي أ ن ادب

 تناكْدَكَو تَكَتَحَ 5 ؛ةيوُلباطاربَلََج 0م

 ءَتاَغَّرَوْلا َنِمهَعغَرَو ةناكو مالي تءاَجَك يلم دَوْسأ امآلغ يل تدك
 «ًفّرتعاَف َسّنحوُيتْلاَس «سّنَحوُي نمَوه : :تَلاَقَك ؟اَذَه اَم : اهل تْلُقَ

 :لاق مث« ءاَمهلاَسَ اميل لَسْرأَك هل كلذ رك داع نب امتي

 ٍرهاَملَو ءشارفللد لولا كف هللا لوُسَر ءاَسَقب مكي يضئاَس
 عمم 20000 و 5

 :عجار] .٠ دوس امال دي يل تدل ءاَمَعَدلجت لاق « يب هّقَحْلآَد ٌَرَجَحْلا

]6 

 «ديعس رب يحين « دير نب دامَح اَنئدَح ُناّفَع اًنكدَح - 57
57 

 همه ممل مامو
 هروُصْحَمَوُهَو رادلا يف نامل َعَماسْنُك لاق لس نب ةَماَمُأ يبأ ْنَع

 ٌهءداعو .
 :لاق « «طآلبلا ىَلَع ْنَمَملَك انعمَسهاَنلَحَد ادِالَخْدَم لحن انكو لاق

 ينودعوتيل مهن : لاق : لاَقَك :ةثول عقم الجرف ,ةجاحل مويا لَخَدَ

 ميو :َلاَقَق : لاق «َنيمْؤُمْلاَرمأ اهلل مهكيِفكي :اَنلِق :لاق ءافنآ للاب 0

 ٍملُْس رْمامَد لحي لهن : لوي اق هللا لوُسَر تنم يإف ؟ينوُي

20111117 
 لَك وأ «هناصخإ دي ىَر وأ ؛همآلسإ ديرك لج ثآلك ىَدحإ يفألإ

 سس كل كه

 ًهلَدي تينمَت الو اق مالو ةيلهاَج يفتي هللارك ؛ سريان

 :عجارإ. ؟ ينوي مق ءآاسْفن تلكالَو َلَجَيَرَع هللا ينام ينيدب
 هم

] 

00 
 يبأ نب نّمْحَرلا دبع اَنكَدَح « ىّسيع نب قاَحْسِإ انُدَح - 15

 .(ح) .دازلا

 رماَع نَع ؛هبيأ نع ءداّنزلا يبأ نبا اَنئدَح الاَق: «نْيَحَو «جيرسو
 َناَفَع َنْب َناَمْثع تعمَس :لاق (صاّقَو يبأ نبا :نيَسَح لاق)دْعّس نبا

 هيما شذا ,وُكأ ال نأ ف ِهّللا لوُسر رع َتدَحأ ذأ يحتمي لوي
 نم ُهَدَعْفم اويل لك ملاَميَلَع لاق نم : لقيه ثعمسل د هشأ يثكلو دنع

 عمر هر

 هَ هتباَحص ىعوأ : نيسح لاقو ءراثلا

 'يرلل دعب رز يلح ءنإادَح مشا ًندَح -4 نفل

 ةَيهاَرك '؛ ,ا هلا لومة اند مشت يفإ ” :ربتملا

 شمس لدا هاري
 هالك

 نيوطكشلال تك « يَ مكر

 "عج لل نمو

 ني زيزعلا دبع نع ؛ يزارلا معَ بأ اندَح «مشام انثدَح - فه

 لاق : لاق اعنا نع« ولج نع 0 هَرَمع
 سم ب هوم اع

 20001 أ اح 00
 موصل عاش
 . .عرختلا شاع افيمم

 لمةععناو

 هير هو
 تيار : :لاَق دات رع ءءاَطَع نع ؛ جاََحلا نَع دير نب دامح اًنئدح

 «هسأري َحَسَمَو «آثآلل هيدي :ًانالكُهَهْجَو ٌلَسَقَك اًضّوَت اك هللا َلوُسَر

 [41م رن .الْسَع يلج لس

 ٌعماَج ةَرْخَّصوُبأ ين ربح : :لاق «ٌةَبعش اَنئدَح «مشاَه اَنئدَح - ةوو

 دجْسَم يف ََدْرُباَبآثَدَحُي «ناَبآَنْب نآرْمُح طمس : لاق ءداَدَش نب

 لسارل ي# سا را ل اس سلا

 ََت ؛اف بلا نع" دحين نام عسا همم انآ «ةّرصبلا



 4036” شكلا” تاوكصلاك «لَجَو رح دار امك ءوضوا هنآ نم :لاق
 [405 :عجار] َنهنياَمل

 نع «هيبأ ْنَع دال يبان اكدَح «(جْيَرس)انندَح - 5
 م :18 هللالوسسَر لاق : :لوُقي وهو نافع نب ناَمَْع تغمس : لاق ناَمْنَع
 20111110 هنكيل لأ يف أ « همي لوأ يف لاق

 هرضي «تارَمثآلك ٠ ميلا عيمسلا ومو ءامّسلا يف الو ضرألا يف وها 28

 [445 :عجار]. ةلبللا كلت يف ميلا كلذ يف يش

 ْنَع «نائسوببأ انآ َةَمَلّم ب داَمَح انئَدَح «ناّفَع اًنبدَح - © يسوم عم ةر هش

 هل لاق ءِساّنلاَنَْي رضا :ٌرَمَع نبال لاق «َناَمْثعنأ ءبَهْوَم نبدي

 ٌداَع نم : ”لوُقَي ءاف يِببلا تنمسامأ ؛ «ِنيلْجر مالو نا ني يضقأ

 «ينكمْمَتسَت نأ هللاب ذوعأ ين أ ينإك :لاق . ىَلْب : :ناَمْقح لاق ؟ذاَمَب داع دق هلا
 .ادحآ انَهيُْْشآل :لاَكَو ُناَفعَت

 نب َناَمْلع نع ,داَيز ْنْب دحاولا دبع انئَدَح نافع اًنْئدَح - 4/1 هلا معك

 دمحم انئدَح «ميكَح
 ْنمُماَيَطَحْتَجَرَع ةوضولا سحق اًضوَت نم : : 48 هلا لوُسسَر لاق :لاق روي د ساعسو#

 ديعع ور هرم
 هداثَع نْب امنع ْنَع :ةاوُمَح ْنَغ ءردّكنملا نب دمحم

 معو ماهل
 [1416 :عجار] . هراّفظأ تحت نم جرْخَت ىتح «ه ءمدسج

 تسكن ءديعس يونس اند هذا دبع نَدَح - 4/7
 ٍحلاص يبأ نع ءدّبعَم نب ةرهز نع ءدْغَس نب نيدشر اًنئدَح «نيرشعو

 رمل رجه حمم ينك اورج لاق َناَّمْنَع نأ ٌناّمُّتَع . ىَلوم

 لور تطمن هبات ام ثيدَحبْمُكئدَحُس يثإ "أنا هيأ لاق مث سا رو سرب هاش عك

 هللا ليبَس يف ٍمْوي طارد: : و هلل لوُسَر لاق اذه موي ىلإ ؛ كيف هللا

 م مارا هرم 5-3005 0
 كَقلَيْلَمَ (ءاَسثّيح قرا طباريلق ,ةاوساسم موي فلآ نملضلأ

 [447 :عجار] . دش ملل :لاق ءمعن : اوُناَق

 يبأ نب يحيد «يعاّرؤوألا انئدَح «ةريغملا وبأ انكدَح - و4

 نارمح نع« «ةملس نب ”قيقش يكدَح «يمّيلا ميهاَرنإ نب محسن ٠ ءريثك

 :لاقّمُت ءأضوَتُ ءءوضَوب اَعَدَ ءدعاَقَمْلا يف ادعاق ْناَمْنع ناك : :لاق
 مسمع 00001
 لئم اّضَوَتْنَم : لاق م ءاَذَه يدَمْفَم يف اضوت 8 هللا َلوُسَر تيار

 ُلوُنسَر لاو هند نم َمَقتاَم هلع ؛ نط عكر مك ءاذه ينو
 [418 :عجارإ ٠ اورتفال :4و هللا

 يتربْخأ «رذنملاَنْبا ينعي ُكاطْرأ انئدَح ؛ةريغملاوب بأ انئدَح - 9
 عم سش ةيعام هل

 هكمَتْنأَلَه :دوُعْسَم نبال لاق ا نبع «يراصألا نْوَعوُبأ

 دك يّنِإ ءَكَحْيو : ُباَمدع َلاَقَ .رثثل ضنا رات ؟دللع يا أع

 ريمأ ليس : : لاق ا هللا لوُسر نأ تغمس سس امك سيل و ”ةتظفحو طمس م
 هنو ءٌدحاَوَرَمع لامن ّىَمُْع سبل نكي هرم يَ

 .يَلع 2

 م”لواو هرم
 ينئدَح «يرْظْزلا نع ؛ « يبأ يئدَح « بّيعش نب رشب انئدَح - 1

 + راحل نْب'يِدَح نب هلا دبع «ريملا نب ةورع
2 0 00 

 َنّنناَمْدُع نأ َرْبَخ

 ةنيفلا | داعب داملعْدَتَس نيديشازلا ءاقلخلا ُدْئْسُم -
00 

 . ككل :لاق ؟8 هّللاوُسَر ترآ يخأّأ : هل لاق ءَّناَّفَع

 :لاق٠ هس يف ادا ىَلإِصْْخَياَم نقيا هملع نم "يلإص لح نكلو
 ءاقحلاب « 1 ادَّسَحُم ثَعَبلَجَورَ هَللاَنَِف «دعبامأ : لاق مث دهس مدل مة ماس م

 ي«هعمهدو # »م  ةعرب
 مث ؛ ,دَّمَحُم هبثمُب اَمِبَنَمآَو «هلوُسّرلو هّلل باَجّبْسا نَّمم تنك

 9# هللا لور رص تلو تلق (1//17)اَمك نيئرجهلاترَجاَ
 دع للا ُهَدَوَت ىَنَح ةتشَشَح الونيس ام هللاَو , هللا لور تيب

 [هك1 :رظنا] .لَجَو

 :لاق« ملْسُس نبيل اَندَح شايب يلع اَنَدَح - 41 هور .ز

 لأ «الورم نذللملا دبع نع األ أو

 ايلا ٠ انك ةاطخ كل ضرفأ ين ىَرَئاَم كب وتد ةماعلا

 قَحْلا ىَلَع تو ٌةوُقوادَدَع كمْ مهلا جرت نأ اَمِإ َنُهاَنْحِإ

 هس هوك

 ِهِلَعْمُم يذلا بالا ىوس بابل ِرْخَْدأ مَ « لطابلا ىَلَع مهو

 امو ءاًهب نود المنا ١ ةكمب قس «كلحاور ىلع دع

 نام: :ُاَمْنع َلاَقَك ةَيواَعم مهيفو ءماّشلا له ْمُهنإَ واط ضلت

 مس 0 لاا جوخ
 2 ا كو ل

 2000 كنب شف م جراحل 0 7 ١
 ,واّشلا ل هامه ماسلا وسلا نمو هيب انآ نوكأ نلف ٠ «ٍمَلَمْلا باَدَع

00 

 :عجار] .هق هّللا لوُسَر َةَرَواَجُمَو « يترجه راد َقراقأ نك ( ةيواعم مهيفو
]4 

 ٌثيِدَحْلا َرَكَذَ ءكَراَبمْلا نبا نَع «َقاَحْسإ نب يلع هاندَح - كب

 [431 :عجار] دحْلي : :لاَقو

 ): ججش لاق ؟ نيا الق هتوف حاج انس ع0

 ا ميل نمر دب نبذ ١ ءمعْظُم

 ءءوُضولا َميسأَت اًضوَت نم : لوفي هللا لور طمس : :لاقُدَتأ امنع ماب عنو لص
 هس ام 200011
 [418 :عجار] . هد هلَرغ الص ةيوُثكَم ةآلّص ىلإ ىتتمم

 ءبْيَنَصْلا نَع « ٍمصاَع ْنَع ةئاَوَع وبأ انئدَح ؛ناّمَع انئدَح - 5
 هتل مدمن هلع دع ب اس عيوش
 ةرم ٍموَي لك لستي امنع َناَك : لاق :نارمح نع « «ةَحْلَط نب ىسوم نع

 يّنِإ لاق صر َتاَّمَلَق ةالّصلل ٍمْويَتادهلءوُضَوتْعضَوَ « «مكسأ ديم نم

 آل نأ يلاَدَي : :لاكم اق هللال وسر نم هتسمتس ثيدَحب كك اتا

 َناَك نإ اًدَح 2 َنيدمؤُمْلا ريمأ اي : ٍصاَعْلا يبأ نب مَكَحْلا لاَثَك ةومك دحأ

 م هم

 يقاس ع

 لور اضوَت ؛هيمُكتدَحم يه َلاَثَف : :لاق ديت ارش هيأ اريح

 :ءوضولا َنَسْحَأف :ةوضْوا اذه اضَوَت نم : لاقت ولا اذه ٠ ع هللا

 َنُنْيِواَهّنَي اَم هْنَع ترَعك ٠ اَهَوُجَسَو اًهَعوُكر مناف «ةآلّسملا ىلإ ماك

 .٠ ةريبك ينعُي ؛ هَلَتَقَم ةلَتَقَم بصي ْمَلاَم «ىَرْخألا ةآلّصصلا



 ميمأف

 ومر هع

 مكس” اكل ادع انئاَح - 6

 ل وسر تضد لاق «َناَّفَع نْبناّمْنع ْنَع ؛ حور نب

 او ءايضتقمو ءايضاق؛ الْيَسَناَك المر ةَّنِجلاهَللاَل َحَدَأ

 ٍءاَطَع نع و 0

5 

 [16ْ :عجار] . ًايرتشمو

 رِجاَهُمْلا نْبَميِهاَريِإ نع «ةَناَوَع وُبأ انكدَح ,ُناَمَع اًنئلَح -

 ةالصل ذأ ندَؤَمْلا نأ ,ةئيدَصلا لأ نم لُجَر يئدَح «دلاَخ ِنْبةَمرْكع ْنَع

 َلوُسسرتْعمَس : لاق مث :لاق رهط روهطب نام اعدم لاق ِرَْعْلا

 بوند هْنَع تركك ءَّرمأ امك ىَّلَصَو هر ءنرم أ امك َرهَطَت "رم : لوُقَ ب ا هّللا

 يبا لا ع 0

 هَلاوُدِهَشَم : لاق« لا لوثر باح نم كل ىلع هل

 [1418 :عجار] ف يلا ىلَع كلذب

 ٍملاَسْنَع «ناّيفس َنَع « يبأ اندَح «"يعجشألا نبا اندَح - 4410/

 ءءوُضَو اَعدك «دعاَقمْلاناَمْنع ىَآ : لاق «ديعّس نب رسب نَع « ءرضُتلا يبأ
 مكسل# سه ص ص رع هما ساس سما للي
 3 .انالئانآلئ بيو 8 ضي قشنتساو ضمضمتف

٠ 
 :عجار] . لح هلل لوز باتطأ موق ١ محن: اوك اع 5

 مص

04 

 ا م4

 سيم ع ع راع هوم

 3 (٠ :عجار] . معن : اوك هت 8 لانوس كرر
 اا ه س اص ملا سطر هش م

 . ةئيبع نبأ يلمتسم ؛ «ةكمب ناك ينَدَعْلا اذه : يبأ لاق

 وعلمو
 دمحم يدَح «قاَحْسإ نبا نَع ؛ « يبأ اند «بوُقعَي اًنئدَح - 1/4

 نع يملا محلا دبع ناعم نع ؛ يمّيَلا ثِراَحْلا نب ميهاَربإ نب

 004 هدد هب

 اَعَد َناََفَع َنْب َناَمْنَع تبر : لاق اع نْبناَمْنَع ىلوم ءناَبآ نب تارمح

 ٍقشتساو ضمت مض 0 ول سق ءدجنشلا با كسر

0001 

 ىلع ني ؛ هقدر هاظ ىَلع هُم هس تس أ

 د رم عكر مقل« قم لهل لسق 3 ديس
 0 وما لا لوسراتنأ مك ل تأ مو لاق

 لق نشكر سامه نسم عكر اع كو
 ما سا ةدع سو هل

 [414 :عجار] ٠ ]. سمألاب هتآلص نيبو امه
0 

 نع ٍمصاَع نع ءٌهدئاَرانثدَح « وِرْمَع ْنْبةَيواَم اندَح - ا

 :ُديلَوْلا هَل لاَقَ ع نب ديلوْلا فوَع نب نمل دبع يف لاق «قيقش

 هم : : نَمْحرلا دبع هل لاك ؟ناَمْن َنينمَؤَملاريمأ َتْوَمَج دك كاَرآ يلام

 َمْوَيافَلََنآ مو ادُحأ موي لوُشَي :مصاَع لاق) «نيي مويرفأ مل يآ
 8 :لاَقَق : :لاق «ناَمْثع كلذ ربح قلطْناَك :لاق رم هس ةكرثأ ملو «رذي

 (كهر/ا) ذاع وةك" َنيدشأرلا ء ِءاَقلخْلا ُدَتْنُص

 00 50 ناَعْمجْلا يق 5 مكن اوّلَوَت 22000 َلاَقَك

 ءِردَبمْوَيْتْفْلَخَت يّنإ :هنْوَق اًمآو«مُقْنَع هلا اَنَحْدَقكو اوُبَسَك ام ضحي
 ما سال مص و6 يراد 000

 يلبَرض ْدَقَو اَنَناَم ىَّنَح كو هللا لوُسَر تنب ةيئر ضرم "تنك ين

 دقق همهسب قف هّللا ل وسر هَل برص نمو «يمهسب ب8 هلو

 هنأق وه الو اًهديط 7 اًهيطأ ال ينإَ َرَمُع ٌَرّمْع هن يس اكرذا مك يّنإ لوك َمآَو «دهش

 مم :رظنا] . كلذ هنَدَحَف

 ١ - لْهَس يبأ ْنَع نايف انكدَح «فسوُي نب قاَحْسإانئدَح «

 نب ناَمْثَع نع ةَرْمَع يبأ نب نَمْحرلا دبع انندَح « ميكح نب الاَمْثع يحي

 ماَيفك ناك «ةَعاَمَج يف اشعل ىَلَص نم : 8 هللا لور لاق : لاق َناَمَع

 :عجارإ. ةلبك مايك ناك «ةَعاَمج يف َرَْقْلاَو اشعل ىَلَص نمو «ةليث فنصن

 مم

 نب هليَثْنَع ؛ «مفاَنْنَع «ُبوُيأ انكدَح «ليعاَمْسإ !اًنندَح- 7

 ذأ ىلإ يت هوي ونة حارس لاق ءِبْضَو

2 

 لمرمُشلا نإ ءايفَجايارع هأرأ هلأ : 56 كلا لنهب ُّكَنب

 مك

 4 ١ :عجارإ كري هلفعب انامل نَدَح مث «حكني الو حكي

 ناَرْمَح ْنَع «هبيأ نَع ءٍماَشه نَع :ةكيرب نايس انصح - او

0 00 
 :لاقو ءانالئاثالئَّلَسَفَك ءدعاَقَملا ضو َناَمْنعنأ ناَمْلَع ىَلوَم

 ىلإ ماك ءاَذَه يئوُو اضوَنْنَم : لوُتَي -ق- هللا لور تنم

 :عجار] ٠ هسأَرَو ِهْيجرَو هِيَ « ههجَو نم ينعي باَياَطَخ ْتَطَقَس «ةالّصلا

16 

 نب هيث ْنَع «ىَسوُم نب بوُيأ نع «ةئييع نب نايفس اَنيدَح -
 نمي نابأ ىلإ لَسْرأَ يح ِرَمَْم نب هلا دين َمُع ىكتشا : لاق ِءْبْضَو

 معيَسَص ا
 :لاق : :لاق ؟اًمهبْعَتصِياَم : ثيم وهو : نايس لاق) «ناَمْنَع

 م
 [456 :عجار]. 8 هللا لوُسر نع كلذ سينام تْممَس ين «ربصلاب

 سا سهرت هرج مس
 ءٍحلاّص بأ ىّسوُم نب مُكَحْلا يكدَح هللا دْيَع اَنَقدَح- 6

 نْبناَرطع نْب ىَسوُم نع هيأ نب :َليعاَمْسإْنَع مل نرب ديعس انبدَح

 لاك ماقام املك ةلب رانج أر هلآ الع نبع

 0 ما

 1 5 .عجارا.(2/1"4مني 7

 نع ءبْطَو نْب هيب نَع ؛ « ىسوُم نب بوُيأ نع «ناّيفس اًنكدَح - تك

 رو عملا
 لومِرْحُسلاٌحكْيأل لاق« , قف يبل هب ملي امنع نَع ءناَمْثع نب نابأ

 [401 :عجار] .بُطْخَي

 ءديعّس ِنْب وِرْمَع (نْب) ىَسوُم نب بوي ْنَع نايس اًنئلَح - عال

 نع ثدح هنأ «ناَمْلع نب ناَبآْنع ؛ «ةّبَجَحلا نم ٍلْجَر ءبطَو نب هيبن نع



 | ُدَدْنِمم

 دنسم ١

 نأ ءُهَنْيَع ىكَتشا اد مرْحُمْلا يف لاق أ صخر ال هللا َلوُسَر نأ «َناَمْنَع
 ملل سا
 [177 :عجار] ربصلاب اًهَدَمَضَي اهدمضي

 ءرشب يبأ ديلولا نَع ؛ءاَذَحْلا دلاَخ ْنَع « ليعاَمْسإانندَح - 134
 رب ب

 ُهَّنأملميَوْهَو تامم : ف هللا لوُسَر لاق : لاق ءناَمْلع نع ارم نَع

 «ةَليمَج يبأ نبْفْوَع امدح « مهاب نب ليعامسإ | اًنكدَح - وو
5 

 ْمُكََمَحاَم :َناَمْثعل ٌناَمْمَمل تلُق :لاق «ساّبع نبا انئدَح «ُيِسراَمْلا ديزي يندَح

 «نيشملا نم يِهَوةءاَرَي ىلإ « يناكملا نم يهو لاقثآلا ىلإ مُثدَمَع نأ ىَلَع

 «ميحرلا َنَمَحرلا هللا مس َرطَس اَمهكياوبْكَت ملو اسي مكَرَت

 لوس ناك : لاق ؟كلّذ ىَلَع ىَلَع ْمُكَلَمَح امح امَق « لوألا بسلا يف اًهوُمتْعْصَوَ

 َّناَكَف دما تاَوذروسلا نم لع لَريَوهَو املا هبل يتأياَمم ؛ 88 هّللا

 ةروسلا يف هذه اوُعَض : لومي هل “بثكي م ضَْباَعَد يشاع لذ
000 

 ِهْذَه وعض : :لاق تالا بلع تل اذإو) ءانكو انك اهي ُكدي يلا

 لاق ؛ُهَيآلا هْيلَع تلِْنأ اذِإَو د اكو اك هيفي لا ةَروُسلا يف تاآل

 لاقل لا ء1نكو ذك اهيف كدي يلا ةروسلا يف آلا ذه وع

 : لاق ءنآرلا نمل امرخاوأ نمار اكو «ةئيدماب لام لئادأ نم

 مكو كل هللا ٌلوُسر ضيفو اهم أنطق ءاهتصقب اهيبش اهتصق تناك
 :ٌرطّس اَنْ مو ءاَمْهتيِت نك كل لجأ مف ؛ اًهنم هنأ انك ني 3 -. 5و كددلف

 [244 :عجارإ . لوألا عّبسلا يف اًَصَوَو «ٍميِحرلا نمْحرلا هللا مسي

 يس
 نب ةَمَقلَعْنَع «ةَبعشَو نايف ْنَع «ديعس نب ىَحَيانَدَح - تال

 يلا نَع امل ْنَع ءِنَمْحيرل دبع يبأ نع دي ِنْب دس نع ءدئرَم

 نقلا مَلَمَتْنَم م مكرْيَخ (:ُةبعشت لاَكو) مُكَلْصْفَأ (: :ًايقسم لاق) 2

 [417 :عجار] . هم

 سيق لاق : لاق ءدلاَخ يبأ نْب ليِعاَمسإ نَع ؛ «عيكوانندَح - هدا

 هيا يش :ٌرصح َنيحراَدلا مَ لاق َناَمْمعنأ ؛ ةلهس وبأ ينكدحُم
 ريماس

 [5017/ :عجار] . مويا كلذ هنري اوُناَكَف : سيق لاق ٠ هلع اَص انك دع يل

 يمصعم#
 لد ٍنبدمَحُم نع « نوميم نب يدهم انآَبأ ديان دح د © ؟

 ينجو :لاق يَ يح :لاق دس صلع «ةبوطَ يأن

 هللا دع ديب سَ د . يوم يلاحق هال هل

 كلك (يموُر يمل: :لاق ُهثيسَح : :لاق) «يمود ملغ يل نبط م
 ملغ هلت دونا مكون «ةّيمورلاب ينعي «هناَسلب اهنطاَرق « سنحوي

 نم اذه :َتَلاَقَف ؟اَذَهاََم : اهلل «تاَمّروْلا نم ةَعروهّلاك «رمحأ

 امنع َلاَقَك امي ارو ءالفع نالت ىلإ نتن لاق ؛ نسخ
 كي ضف هيي 0 معو رم

 3 :عجار] 8-5 لاق هثيسَح : لاق « شارف لأ

 ةهلهلا _اناَقَع بنام دنس نيدشارلا ءاقن دسم سل 00

 ءداّدَش نْب عماَج ْنَع ٌقبعش انيدَح رفح نب كَمَحُم ان

 00 سهاد سور و
 َناَمفع عِمَسدْلأ دجْنسَمْلا يف ري ابأ ثدي ناب نب ناَرمح تضم : لاق

 انثدح - 00

 علامعا مدرع رىاعل و كي
 :ُهّللاهَرَمآ امك ءوُضْوْلا مآ نم : :لاق هنأ افق يلا نَع ثدَحي نافع َنْبا

 10١[ :عجار] ٠ نه امل تارك تاَوُكمْلا“تاَوكصلاَ

2 
 0 دش لمحيم اًنيدَح - 6

 اَنَق (بْطْحَي ناَمْلِعتْمَمَس : :لاق «عاور ابها نبيع تغمس : لاق

 مشيةاكو رخل را يف ل ٌلوُسَر انِحَص دهون

 «ريدكلاو ليل يساري انعم / )يو :انرئاَج ع ءاَناَضْرَم
 مك 3 3 سرع سل ساي اكسس را
 كر مُهدَحأ َنوُكَيآل الأ ىَسَح هب ينمي اسنان

 ردد كرز تط يك ذيلولااَندَح - ه0
 د هموم م 5 2 »م

 دايك ف د لرعبر ومع
 زف ظل لئن. ياسا

 اعط تلكأو ؛ هللا لوُسَرَدَعَْم سَ ناَمْثع لاق مث « ىَلصَم ةالّصل

 . لق هللا لوس ٌةآلّص تي ا

 ِرَمْعَج نب ديمَحْا دبع انَدَح دَلْخَمْنْب كاحّضلا انئلَح -

 ,ةقيدعلا د جسم ينير دامت ديبل نب دومحُم نع « يبأ يتدَح

 تغمس :داّمْنِع َلاَقَك ء هتيم ىَلَع موعدي اوُبَحأَو «َدلاَذ سانا ءرَكَ

 ةّنَجلا يف آنيْيهَلَُللا ىَتْب هّللادجْمم ىَنَبَْم : لوفي اقف هللا َلوُسَر

 [454 :عجار] . هلم

 اَمدَح «يفتحْا رْكيوُبأ ديجَملا دبع نبيك دبع اَنلَح - ةهما/
 000 _يهم»و ٠ ماو هس
 نب َناَمْثَع نع «دييل نب دوُمْحَم ْنَع هيأ َع «رفعج نب ديمحلا دبع

 .رتلا يف اويل ايذك يلع دمعت نم : ف للا لور لاق يي ؛ناَذَ

 مدس كير مو
 ىَلوُم خور نب ءاَطَع اَنندَح سنوي اًيدَح «ليعاَمْسإ نندَح - همم
 0 ل

 ُهّللا لَخْدأ : ف هللا لوُسَر لاق : .لاق داع ِنْبَناَمْع ْنَع نشر

 41٠١[ :عجارإ. ًايضتقمو ءايضاَقَو أعئابو .ايرتشُمالهَس 1 َناَك نجلا الجر

 م اسعا ل
 ىيحي نع هدير نب داَّمَح انندَح « برَح نب ناَميلس انئدَح - هه

 عسب ساوع ع ل
 را لاق «ِفيُح نب لس نما يأ ءديعّس نب

 ل :لوُقَي هللا لوس تْسمَس ؟ يتوق لَو : لاق ءرآتلا يف د وصح

 َدْمَب ىتز وأ «همآلسإ ددبَرتك لج ثأآلك ىذا ملص مام لحي

 [4507 :عجار] . اهبل اسف تق أ «هناَصحإ

 ملو ري فرع الوز
 دعس نع ءرسلد يبأ بح رعبا لح 6 6هأ١

 ناركنقرم ١ حالا رطل موتو دعي

 نيْذَه ٍماّيص نع ىَهَن ا هللا لوس! : نآلوُقيامُهسمسَو : لاق ءَساّنلا

 0 هلو م
 نم ىّقينأ قف هللا لوُسَر ىَن : :لوُقي الع تعمَسَو : لاق «نيمويلا

 [106 459 :عجارإ] ثآلت طبي مُكدْنع دع مكس



 نب وِرْمَع َنَع « : :ةلاوع ولا انضَح هيَ - هآأ

 0 ٠ اع مدي ره م ع عا را صا

 نحئ اَمَنييَق «ةّئيِدَمْاباًرَرمُ ءاجاجح اًنقَلَطْلا :فئتِحألا لاق :لاق ؛َناَواَج

 يف عرف نم س وثم يف انآتفلطناق ؟دِجْمْلا اَنلا :َلاَقَف ؛تآاَنَءاَج ْذِإ ءاَنل

 مُهتلَلَحَ : لاق ٠ ءدجْسسلا يف رق ىلع اوُمتجُمسّأن ف « يبحاصو

 ْنْيدْعَسَو ةَحلطو «ريَمزلاو بلاط يبن يلع اذ ٠ مِهْلَعسف ىََح

 :لاقك ءيِنَياَمْع جان م عرسال نكي يملك: لاق « صانو يبأ

 اًنهاَهَأ :لاق ءمَحَن : اوُناَق ؟يِرلا اًنهاَهأ : لاق ءمَحَن : اوُناَق ؟يلَع هاه

 هّللاب مُكدشْنأ :لاق ءْمَمن :اوُناَك ؟دْعَس انماَمأ :لاق مَن :اوُناَق ؟ةَحلط

 يني دبرم ْعاَ م : لاق قف هللا َلوُسَر نأ َنومّلعَتآ وه الإ هلال يذلا

 هيب دَك دق نإ : :تلقق ٠ قف هللا لوُسَر تينا هاف هلله رع آل

 هللاب مكاشنأ لاق ءمَحْن: اوثاق ؟كك هر جأَو ًئدجْسسم يف ُهلَْجا : :لاَق

 0 لاق ؛ 88 كلا لور نأ ومَا رمال لال يذلا

 ينعي ءاهتعتبا دق نإ : تلق 8 هلا لوُسَر تيا اذكو ذك اه

 م اوُناَك ؟كلل اَهرجآَو نيم ةياَقس اَهلَمجا : َلاَقَف :ٌةَموُر

 يفّرَظُن ؛ 8 هللا َلوُسَردأ ٌنوُمَلمَت ءَوُهَألإ هلال يذلا هللابمُكدشْن

 ؟ةلهّللاَر قع ءالؤَهُرهجُيْنَم : َلاَقق «ةّرّصلا شي َمْوَيٍمْوَقْلا هوجو
 هدم م
 :لاق ٌمَسْنْمّّللا : اوُناَق ؟ًالاقع الو .ًماطخ نديم ىّتح , مهتزهجف

 4 :عجار]  فرصُا مث ءدهْشامهَّللا ءدهشا مهل ءدّهشا مُهَّللا

 عع شةدو هيلو هريمالإع
 ناَميَلَس ينربخأ «جّيَرج نبا اًنربَخأ ءركب نب دمحم اًنيدح - نكاد

 لاق : :لاق يم نب ىلْعي يني ضن هيي ني هلا دبع ْنَع «قيتع نبا

 امم تكف : لي لاق ٠ َنكرلااًنملتساق (/1/1 )دق َمَمتْفَط : ىَلْتَي

 هدير ؛ةولمألا يلي يذبل نول اََباَمله ؛ تلا يلي

 مَمافطَت ملآ لامك : لاق ؟ملتَسَتآلا دق ؟كُنأَش ام :َلاَقَك مس

 ؟نْسْرَفلا نيكل نْيَمملَعْسيهتيآرأ : لاق « ىَلب : :تلقق ؟8 هللا لوُسَر

 دّقئاَك : لاق :ىلب :هتْلُق ًةَئَسَح ٌةَوْسأ هيف كلل س يلق :لاق«آل ذل تلق

 [157 :عجار] . كنع

 وبأ انآ «ةَوُيح انْئدَح «ئرْقُمْلا نَمْحَرلا دْبَعوُب اندَح - هز

 اكْلجَ ًامْوَيداَمْنَع سْلَج الوُشَي :َناَمْنع ىَلوَمث راَْلا عمَسُهَا ليقع درست عل ساس رو
 مث ءاضَوَتك م هيف وكيس هنأ ءءاّنإ ] يف ءاَمب اَعَدَك دولا ُدءاَجَف حم

 مسمع لل ولو
 ا لاقت ءاذَه يئوُضُواَضْوَتي هّلا لوسي :لاق

 نيبو اهني ناَك ام هلع را ةالَص ىف ماكَمش ءانه ينوُسُو

 ىّلَص من «ِرْمظلا ةالَص َنْيْيواَهَتَي امهر َرصَعُ الصمت: « حملا

 اَهْياَمهكَرفُع اعلا ىَّلَص م «ِرصَْلا ةآلّص نيو اهي امهر فع بما

 ىلصَو اوما إم هت رميت بأهل مث « ٍبرَْمْلا الص نيبو

 200 سس اصل تعقب نإ ل
 « تائيّسلا َنْيحلي تاَنَسَحْلا نهَو «ءاّعْا الص نيبو اهني اَمهلَ ع حبصلا

2 
 ملل الإ النه : :لاق ؟ُناَمْثَع اَيَتاَقاَبْلا مَ «تاَنَسَحْلا هذه :اوُناَق

 للاب ذل ٌةَوق الو لوح آلو :ريكأ هّللاو «هللهْمَسْلاَو هللا احبس

12 

 أ رطل ماتا نة يسألا ءاقلا يل ديت ضي 'باَهش

 هللا لوُسَر ىَلَعَن ٌداتسا ركب ابن اكد نامل ءاقف يبل وز ةشئاع

 ع

 وهو رك يبأل َنذأَ «ةَقئاَح طم بأ «هشارف ىلع عجطضُم رهو

 عل

 وُمَوهلَدذاَف مَع ند نتا ٌمث «فّرصلا مليا هي ىَصقَ «كلذك

 مث :ُناَمْنَع لاق «ةفّرَصْا مك هََجاَح هبل ضنك لاَحْلا كلت ىَلَع

 يل تلت كبي كنلع يما : قتل لاقو «َسلجف هلع ئداتسا

 هول م مرم
 َناَمَّع نإ : 00د تك ضيا نشرك

 يف يَ مكي آلْنألاَحلا كلذت ىلع ُهكتنذأ نإ يشَح بَ ينو "يح لج

 001 ت03
 لاق ف هللا َلوُسرنِإ ِساّنلا ةَعاَمْج َلاَقَو : يللا لاقو ءهتجاَح

 [916 :رظنا] . ةكئآلَمْا هم يِحَتسَيَْسم يحمس الأ .ةشئاَعل

 :ٍباَهشَنْيا لاق « ءحلاّص ْنَع ؛ « يبأ انئدَح «بوُقْعَي انئدَح - نللن

 نأ ربح «صاَمْاَنْب َديعَسانأ صاَملا نب ديعسن م ىَبحَي يترَيْخأ

 وشو 9 هلال ىلع اناا كح قع َناَمْنَع مس يم مف م

 37 :عجار] ل

 سي سول ه 20000
 لاق اقع نب هاَنعْنَع نامل لوم نارمح نع ؛ سيلا نسل
 سمع هاش رب واشف ويلعب هاش
 ىَلإ ىَشُم مث ءءوضوْا َعَبسأَف اًضَوَت نم : لومي ا هللا لوُسَر تحمس

 [418 :عجار] ]بن هر فخ اص ةنوتكمةآلسص

 ينعي هلا دبع انئَدَح «ِرْييزلا نب هللا دبع نب دَمَحَماننَح - هاا/

 نب هللا دبع هلع مَع ينربَخأ ءبَهْؤَم نب نَمْحرلا دبا

 ىَلَعْتَلَخَدَو «ًاَجاَح نم ىلإ نامل حار لاق :ةريره يبأ نع ءبضوَم

 سا ار ل عه هس سامع ل _ عدو

 هيلع ادغ مث ؛ ( حبصأ ىتح اهعم تاَبق نارا بلاط يبأ ِنْبِقْعج نب دمَحُم

 اووي نأ َلْبق لكمب سانا كر ةَمَدُْمةَرقكصَتُم دَفحْلَمَو «بيطلا د

 لوُسْرُهْنَع هند كو رفصتملا ست :لاَو «فّقأو رهام ار امل
 «َدلاَِإالَو هني مل 4 هللا َلوُسَر نإ :بلاط يبأ نب يلَعُهل لاك ف هللا
 يان امن

 عم ع

 مال باسو ألا رخأ: لدي يني «بوُقَعَي

 200007 ساس رع

 طنا ساق شاي الع قف

 سا همم غ
 ؟هنَرَد نم قيال 51011011

 راس كم
 نراهم بهذي مك بولا بعدت تاولصلا نإ :لاق ؛ءْيَشآل :اوُناَق



 ٍباشك يف ُتَدَجَو :نّمْحُرلا دبع وُبأ لاق- 2601

 نع ءدوس 1 يثدح ءرشب نبا : يب ءدوسألا :هلل دبع لع ركدَح ءرشب رنا دمحم اًندح : ىفأ
3 001 

 غنم نم 8 كلل وراق 2000

 مح ىَبِحَي وبأو صم يك هللا ديع 2 اَكَقدَح- 0

 مج شل نش ٌةبعش اًنيدَح «ريصُن نإ حاب انكَح : ةلاَق :ثازبلا

 هّللاَلوُسَر نأ نمل َْع «يدْللا لمنع يبأْنَ «ةبلعك نب سيق ينب نم

 .ةَمايقلا موي ءائرقلا نم صقل ءاَمجْاَنإ : : لاق

 رو امس
 انكدَح :ةيش يبأ نب نايس انئدَح هللا دْيَع اًنَقّدَح - نفك

 ىيممعو م مل
 لقب هتبطخ يفرم مي ناَمْلَع تدهش : : لاق رسل انكدَح ةَلاَضَق بكرم

 . ماَمَحْا ٍحْبَْو ءبآلكلا

 رب هرب شور
 اَنَِح «ةيش يبأ نْبناَمْلع ينئدَح «4 ,هّللا دْيَع اًَنقْدَح - نفي

 سول هس مع ما ع
 . سأل لَمْ مهامنا : :تل « ىسوم مأ نَع ( ةريغم نع ءريرج

 ميهارنإ ائدَح ديس ديوس انئدَح .هّللا دبع اًنَشدَح - ننفو

 «يَدَينْنيْلُجَررَمَف ' يّلصأ تنك : لاق «هيبأ ْنَع يبأ ينئدَح ءدْعَس نب

 ا هو م فاقوس
 . يخأ نبا ايدكرضي ال : لاق نافع َنبَن اَنْدْغ متلك « ىبأَف هتعنمف

 نب ميهارإ انئدَح ديوس انكدَح ءهّللا ديع اًنَقدَح - 4

 هللا باتك يف مُتدَجَوْدإ ناَمْثع لاق : لاق « هيبأ نع «يبأ ينئدَح ءدْعَس
 هال كهل
 .اًهو وَ ديلا يف يلجر اوُحضَتانأ لجو رع

 «يرصببلا ةَدْبَعنْبْدَمْحأ انثدَح هللا دْبَع اَنَقدَح -6
 ُدِبَع يبأ يكد «'يمورخَملا ثراَحا نب نحل دية ئدَح

 نب يلع هييأْنَع « نيَسَح نب يلَع ِنْب دير ْنَع ءِثراَحْلاْنْب نَمْحرلا
 يبأ نب يلع نع ءاكف هللا لوُسَر ىلوم مفار يبأ نب هللا دبع نَع نْيَسَح

 :لاَعَق هدير َنْب ةماَسأ فورم َوْهَو ةَرعب فك ف هللا وسر ٠ بلاط

 هك ممم 2 مم
 سانا َلَعَجَو «ق علا ريس عقد من ”فقؤم ةكَرَع لُكو فوم اَذَ

 ةئيكّسلا سانا هيأ ةئيكّسلا : :لوُتَيو“تفتليَوهَو «ًالامشو انمي نوبرصي :

 َفَكَوَمُت «نيتالصلاَنْييْعَمَج و :ةقلدزملا ءاَج ىَّنَح سانا يآ

 اذَه :َلاَقو ساّيَملا َنْبَلْضَمْلافَدْرَو «َحّرُق ىَلَع فوق «ةّقلَتْزَمْلاِب
 - - لص ص نع نص نس لص يصرخ هني هل

 نوُبرضَيْ ناو قار يسَيَلَعجَو عقم فوم قلم كو فقرَملا

000 
 َركدو «ةئيكّسلا «ساّنل اهي ةئيكّسلا : :لوُقيَو تفَتليَومو «ًالامشو اني

 [517 :بلاط يبأ نب يلع دنسم يف يتايس ٠] هلوطب ثيدَحْلا

 اَنِكَح «ةّيش يبأ نب ناَمْع انْكدَح هللا ديع اًنَقْدَح 5

 نامل لوم ديعس يبأ لس َْع «هيبأنَع « يدب روُقْعَيلا يبأ نا سوي

 6-00 ني كم6
 اَمَدَشَق َليواَرَسِب اَعَدَو ءأكولمم نيِرشع قتعأ ناد نب دام اع نب

 ف هللا وسرير ينإ َلاَقو ماس آلَ ةيلهاَج يف اَهسيملَو هيل

 نإ ءزيطا : يلاوثاك ميو «َرسَْو كبار همنا يفةحرإلا

 ديني وهو لَك ٠ هيدي هَرشنُق فحصُسب اعدم «ةلباقلا دنع وطن

 000 رمة.رومو
 ريتا ركب ب ئالسُم يك هللا دبع ائدَح- نفي

 نع ٍجحاَجَحْلا نَع دْيَرْنْب داَمَح اَنئدَح : آلاق «يناَرهّزلا عي يرلاوبأَو

 انجلش اوت 8 هللا لوسيل : لاق َناَمْثع ْنَع «ءاطع

 , حسمو ًاثكلكأت الك هْيَعارْن لَسَغَو ءانآلل الك هيدي

 [418 :عجار] .ةلْسُع

 هِيلجر َلَسَغَو ؛هسأرب

 2 همة شرسة رز ةرعنو
 « يِيَسمْلا قاَحْسإ نب مَحم يدَح هللا ديع اَنَثدَح --

 نْب نابل ْنَع « ِبْمَك نب دَّمَحُم ْنَع ءدوُدؤم يبأْنَع ضايع نب سّن اًنيدَح

 عمري يَ هَّللا مني لاق م : لاق ف يلا امنع ْنَع «ناَمْنع

 « تام ثآلك « «ميلعْلاٌميمسلاَوهَو ءاَمّسلا يف الو ضرآلا يف يش هملسا

 ةكجاكهاَجْفَتْمل ؛ مسي نيح اهلا َنَمو ليلا ىَنح ءآلَبةئجاَك هاج د مل

 [445 :عجارز . هّللا ءاَش ذإ حبصُي ىَنح ءآلي

 سارع مرا ع ه2
 اَنكدَح ' ىسوُنذ مكحلا اح هللا ديع انثدح - ا

 :َلاَقَف اق« لة أ 5 ان نة حام

 م :عجار].هلعَْي ف يّنلا ىأر هنآ يربح كلذ لَمْفَبناَمَْعتْيَر

 معاي <

 اربإ وبأ انئدَح ,هّللا ديع انثدح -

 0 و 0ك هشف م

 ورمع نع «فّسسوُي نب دَمَحُم نع ةوْرَق يبأ نبا نَع « شايع نب ليعاَمسإ
 منمَت ةَحْبصلا : :8 هللا لوم اوُسَر لاق : لاق « هيأ نع «ناَفَع نبع نبا

 اًنكدَح «يناَمجرَتلا ميه

 [570 :رظنا] ٠ قل

 م ورز مرو مدور
 اَمكَح «سُئوُي نب حْيَرس يكد هلا دْيع اَنقّدَح- ماا

 ءروير مو رمان

 :لاق ءهييأ نع ؛ يرق لهل دل ننةصاوإع «زرحم نب بوبحم

 3 لل . ندب وا ين أع يلا ضو

 و هو هو

 هاما نكح ل رو رش ناطل «ميحّرلا دْبَ

 نّجحم ْنَع ؛هييأْنَع «يشرُفلا دايز نب ماسه ْنَع «يِراَصْنآلا لْضَمْلا

 هللا لَظأ :ل اوي هلا َلوُسَرتْعمَس :لاق ءٌناَمْدَع ْنَع «َناَمْنَع ىَلوَم

 . مرام ةلَرتوأ ارسم َرظنأ ُلظ الإ لظ آل مَْيهلظ يف بَ

 ينعي «َناَْلَع نب ىَبْحَي ينكدَح هللا ديع اًنَقّدَح- نفوز

 2لارم دلو
 نع «هامسم دق لجَر نَع ؛ « شايع نب ليام اد ءاّيركروُبأ ؛ يبرحلا
 هام ها ٠ همر

 لاق : لاق ءهأْنَع اع نامت ِنبورَْعْنَع «ًفسوُي نب دمحم

 00١[ :عجار] . قررا تمت تست ةحبصلا : : هلل لور



 رخل لاف هيب ا بع ءبْطَو نبا

 ل -
 [401 :عجار] بطْخَيالو حكْيالو كني

 دْنَحُم يد ؛هّللا دع اًنئَدَح - ةهأمو
 هش ع« ييف 2 طم

 :لاق يقتدي يح « عفان «بو نع دنا الح

 م راثعدو

 00 2 :لاَقَق .مسوتلا ىلع يَ ىلإ لسا «هنبا

 هس ف هد
 . كف يبل نَع «نامْثع كذب يتربخأ كنب الو حكي ل محسن

 مال ملم
 . هوُحَنب هبيأ نع ؛ هين ينئدَح

 رامز هلو 21
 اندَح ءركب يبأْنْبْدَّمَحُم يكدَح .هّللا دْبَع اًنَقَدَح - نر

 منع ؛هلا دبع ِنْي دايز ْنَع «دنه يبن دوا اَنئدَح «قاَحْسإ نيام

 :تلاق داع ِنّبناَمْلَع ةأرما «ةصفارقلا تنب ةلئا نع « ميكو نب لآله

 موَقْلا يشتت : :َلاَقَق : طفيت «ىقطأك نان نيدمؤُمْا ريمأ سمن ا

 يْنإ : لاق «كوُبتعَتسا كتيعر نإ كاد ْعْلْبَي مل ٠ ُهّللا َءاَش نإ ذلك :تلُق
 رباميس عل

 .ةليللا ادع : اوُناَقَك «رمعَو ركب وبأو يمانَم يف ف هلل لوسي

 نافع نب نامثع رابخأ نمو
 م سستم تيصيتتسييست تمس تسبب

 رو ىءر يدي

 اَكَح «بوُيأنْيداَيْز يسد هلا دْيَع انثدح - ةث/

 تْلَخَد :لاق نسحلا يبأ نب نَسَحْلا نَع «ٍماَدْقمْلا وبأ معز :لاق «مّيشه

 ناَمصتْخَي ناساف :هلادر ىلع ئكتم نافع نب نام انآ إو دجْسمْلا
 عايد هاو ديب عمر ماوصل م م

 هتجوب هجولا ْنَسَح َلُجَر اَذِإَف ٠ هلت رطتق هنآ م اًمِهْنيِب ىضَقَف ؛ هيل

 . هّيعاَرذ اسك دق هرَعَش اذ «يردج "تانك

 ام: :تَلاَق كيم « بار مأ يشكدَح يو انئدَح - ه4

 يأ سول ص ما
 طق ُناَمْثَع بَضَخ

 َرَصُع نب هّألا دبع يسكدح :هّللا دْيَع اَنَثْدَح - 8 م مو ع
 هّللا دْبَع نب دلقاو يئئدَح دانّرلا يبأ نب مسالا وب اَنَدَح «يريراوَقْلا

 . به هاسأ ب ناد نب امنع ىأر نم نَع « «يميِمتلا

 هيرب هرم لدوع هةموو هةر ماع
 سيف نب دمحم دمحم اَنأبْنَأ : :لاق «ءآلُمإ ريشب نب ب ميشه انثدَح - 8

 هس سرع سا لا ياس سا
 ىَلَعَوَُو نافع ننام اسْمَ : لاق ةَحلَط نْب ىّسوُم ْنَع ؛ يدّسآلا

 قي ندومْلاَو رمل 00

 . مهراتسأو

 هام ملعملا ل
 مهراَبخأ ْنَع ْمُهلأَسَي «سائلاٌربْخَتسَيَوُعَو «ةالّصلا ميِقُي

 مسارب ةرقيع
 اَممدَح «ديعّس نب ديوس يِنّدَح ,هّنلا دْيع اًنَقْدَح- ه١

 يف َدَجَس نام نأ ديزي نب بئاسلا نع « باّهش نبا نَع دعس نبا ميهاربإ

 2 .(ص)
 مس و رين مريب هدر

 اَمدَح سنوي نب جيرس ينكح ؛ هللا دْيع اًنَقدَح- 7

 ميهاربإ نع ؛ "جيرس لاق اَذَك ,ةقنينوُك ءريراََقْلا عاب زرحم نبا بوبحَم

 ةكنهلا نافع نب نامثع رابخأ نمو نيدشارلا , ءاقتخلا هن دسم
5 

 ديعلا َةاَمْدفلَخ دك : :لاق «هيبأ نع « لالا ني هل

 اَنكدَح ءميمجوبأ ؛ ٌملاَساَتندَح ءدَمّسملا دبع اَنئَدَح - 047“

 يفُنوُكَيلناَكانإ : َلاَقَف «هئايح 08/4 /1١)ةدشو نام رككَو نَسَحْلا
 راض ما سارع سا سس ا

 حسي هاما ِهْبلَع ضيِفيل بولا هن ْعَضَياَمَك قلغم هيلع باَبلاو تيبلا

 .ةبلص ميقينأ احلا

 ع يم
 ينتدَح «يناعنصلا دلاَخ نب ميِهاَريإ نكدَح -

 وق و
 .نينس َسْمَح فلا تتاكو «ةَرشَع يتثث ناَمْلع يلو : اوُناَق «هريغو

 لبسي

 :لاق هِرَشْعَم يبأْنَع ٠ عاّبطلا نب ىسيع نب قاَحْسِ انئدَح - ©

 ٍسْنَخ ٌةَئَس ةجحلا يذ نم تضم ةَرَْع ناَمَنل ةّكمجا مويا لَو

 0 100 و4 2 م١ 7 عوير

 وَيَرَشَح يلا لإ لس ةَرشَ يتنث هتقالخ َتَناَكَو «َنيئلَو

 و هم
 امك ءذاَعم نْب هللا دبع ينكح هللا لدع اَنَقدَح- 5

 طّسوأ يف لملم نأ نامل ندَح : يبأ لاق :لاق كامكس م

 .قيرشتلا مايآ

 نأ «ُةَداََق انئدَح «لآلهوبأ اندَح « ىَسوُم نب ْنَسَح اَنئدَح - 64/

 ا

 7 اه م يي

 مس عب
 ياام بيك لقيا يع ةدلَح وبأ انئدَح ط0

 [هه1 :رظنا]. .ىحطألا رع

 ىَّلص :لاق َةَداَنَق ْنَع ٌنَمْعَم اَنَندَح «قازرلا دبع اندَح -6
 0 ا

 ..هْيلإ ىصْوأ ناك هَنكَدَو ناَمْثَع ىَلَع رييْزلا

 دبع نَع ءوِرْمَع نْب هّللا ديب ْنَع « يدَع نب ايرَكَ انندَح - 8

 فلا تاكل «َنيِئآلكو سْمَح ةَنَسناَمْثع لك : لاق ليقع ِنْب دمحم نب هللا همم هم يس و 5500 9

 .هظطنسحلل رهشأةعيرأ نم «نيتس سمح
 هلو ب

 ّئ :لاق «ةيلاعلا يبأ نع «ةدلَخ وب انندَح مينو انئدَح - ١

 [0144 :عجارز . ىَحضلا رش يف ناَمْنَع بابي

 هم مرور
 رمعنب : هللا ِيع يسكت ؛هللا دْبع اَنَقْدَح - همى؟

 وب ينكح «'يراصلألا وأن ْبٍمكحْاّنبمساقلا يشئدَح «يريراوقلا

 ؛ هيبأ نع « َملْسأ يدير ْنَع :ةّئيدَملا لهآ نم ٠ 'يراَصْنآلا يقرا داب

 قي مكر َجَح يقلا ولو ءزئاتجْلا عضْوم يف ٌرصوح َمْوَيناَمْلع تدهش : لاق

 َماَقَم يل يلا ةَحْوَسلا نم فرش نمنع تير « ٍلُجَر سأَر ىَلَعألإ
 السل هى ل

 :لاقّمّت .اوَُكَسَف ؟ةَحلط مُكيفآ سَ هيأ : َلاَقق «مآلسلا لَ ليرْبج

 ْمُكِفآ[َس الا اَْيأ اي :لاق مّن ءاوُثَكَسُم ؟ةَحلط مكيف اهب
 مد مع ها وم ملام 022

 دْييع نب ةَحلط َماَقَق ؟ةَحلط مُكيِفأس انا اهي اي : لاق مث |اونكَسُم .ُةَحلط
 الرسول هوس مم

 ةَعاَمَج يف ُنوُكَت لنآ ىَرأتُْك اَم؟اًاَم ار آلآ :ناَمْنع هل َلاَقَق ءِهّللا
 سمس رع 000
 موي ركذت «ةَحْلَط اَيَهَّللا لنا يبجُن آل مث تأرم ثآلكٌرخآ يئاذن عَمْسَ



 نمت 05و الك ضؤت يفق هلل وسر عماد

 نإ ٌةَحْلَط اي : :ا8 هلل لوس لاق مَ : : لاق ؟ةكرْيَغَو يرْبغ هباَحْصأ

 يسسم# لق نه ل
 00 م قيفر هباحصأ نم ُهَعَمو الإ يب نم سيل

 , متل ةَحْلَط : لاق. نجلا يف يعم يقيفَر « نيني يي اذه َناََع نب

 هم م
 .فّرصنا

 «يسرلا ديلولا نب سابا يئدَح ؛هّللا دْيع اًنَقَدَح - هم

 ْنَع راسي نب مل ْنَ دق انددَح دعس اَددَح «ٍعيرز نب ديزي انئدَح

 َلسَغَو «َققنتساَو ضمضمف ءاموي اوت امنع دهش هنآ «انابأ نبأ نارمح

 نع رج نبا ثيدَح وطئ الفيلا نَعَدسَحَو ءانآلك هجر

 [41 :عجار] . ديعس

 «يطساولا ّيقَبْنْببْهَو يسدَح هللا دّْبَع اًنَقَدَح - 066

 ْنَح «ةّصيِق نب ورع ْنَع «'يرْمرجْلا نَع هللا دب نا يسيدلاَخ انآ

 :َلاَقَك «ناََح نب ام دنع أمئأق تنك : لاق ؛هيبأ نع ءراّصنآلا نم جر

 َلَسقف ءءاَس احد. ىلَ :اَنلق ؟اضَوَتي 8 هلللوُسَ ناك فيك مكب ال
 مث ءانآلك هّيقكرم ىلإ هنيَلَسع م ,آنآلك َقّشْنَتساَوَضَمْضَمَو انآلك ُهَهْجَو

 8 هلل وسر انأك اَذَكَه : لاق مث د .ءآثآلاك هيج لسع «هيندأَو هسأري حسم

 ا :عجار] . اضَوَتي

 رو مره او
 يلع نركب يبأ دمحم يح « هللا ددع اًَنَقْدَح- 2«

 رمز 8-2 يم
 ع «قح نب لآله انج «"راضصنآلا هلا دب نب َمَحُماَنكَدَح يمدقملا

00 002 000 

 ٌموُيَرادلا تدهش : :لاق يرش نزح نما نَع ؛ «يرئرجلا
 مَنْ محا يلاوُا ١ َلاَقَك هةَعآلطا ٍمِهْلَ مطمن امنع

 هّللا لوس سر نام (/ه/١)هّللا نْكْبَسَ :َلاَقَق هَ ايد «يَلَع

 نم مقبلا هذه ي :رتشي نم :لاَقَق ؛ هلآ جَْملا قا يدا مدام

 اًهييَرتْساَف جلا يف هيلو” لاك اه نو هلم يصل

 م هس سا ل

 هيف يلم اأ نوع مش «َنيملُْْلاَ يباع ؛ « يلام صلاَخ نم

 ةئيدملا مدق املك هلل لور أَ ٌنوُملعَتأ ؛ هللا مُكَدشْنَأ :لاق مث «نيتعْكر

 اًهيِرَتس رعي م : 8 هّللا لور َلاَقَ «ةمور الإ هنم بدت ياهيف كيم
 سم معسل رب هلا  هرسم

 ينال ةيدنشلا يل ميل نوي و صل م

 دف .عجار] .متت ملا ١ اىناك ؟:رسشلا بج بحاَص ينو

 اًنكَدَح : :آلاَق َةَمَئْيَح وبأو « يبأ يندَح ؛هّللا دْبَع اًمَتَدَح - ةمك

 4 دبع يقل : لاق ءقيقّش نع ؛ «مصاَع نع ةَدئاَاَندَح ءوِرْمَع نب ةيواعم

 َتْوَقَجدَك كار [يلاَم: :ُديلولا هلاك فعن ديلوْلا فوع ْنْب محلا
 ع سو ات لل هع

 :هلوَق امآو «َثيِدَحلا رك .ةْهلْبأ : : محلا دبع لاق ؟نامْ نينمومْلا ريم

 ىّنَح © هللا لوُسَر تن ةيقرْضرَم “تنك ينإق ردت ميتفلحَت 8 ين

 هللا لور هَل برص نمو ,ِمْهسب ا هلل لوُسَر يل برصد تنام

 44١[ :عجاز]. هرخآ ىلإ هلوطب ثيدَحْا َركَذف د ءَدِهَش دَقَق مهب

 با بلاط ي نبي لعدم نيدشارلاو ءاقتخلا دددسم
 0تتملا ك 17 اكس د

 ريب مرو اماع
 ينكح « ميكو نبش يسدَح ؛هّلا ديع اًنَقَدَح - ةها/

 260 :لاق لئاو يبأ نع« ءٍمصاَع َنَع « « شايع نب ركب يبأ نَع «ٌةَصي

 ان :لاقعل ان مرا اد 0

 201 مدل
 ىَلَع اًهُيْضَرَع رع مث : :لاق. نساني :لاَقَف : لاق د يل

 ها
 .اهلبقك كنان

 مدرع ةراش ءو
 دّبْعَم نب ةرْهَز انثدَح ثيل اًنكدَح ءٍمساَّقْلا نب مشاَه انثدَح - همم

 عاافادشم سوق
 َّىَلْعلوُشَيَ امتع تحمس : لاق َنامَّْع ىَلوَم حلاَص يبأ ْنَع ؛ «يشرُفلا

 ةَيهاَرك قف هلا لور نم ُهنعمَس ايد مك ين سانا هيأ :رّثمْلا

 هَلاَدَياَم سل رم َراَخَل هوُسْككدَحأ نأ يل ايم يّنَع مكر

 ٍمْوَي فلآ نم رْيَخ ءهّللا ليس يف ٍمْوَي طاير : :لوُقي © هللا لوُسَر تعمَس

 [4147 :عجار]. لزاما نم هاوس اًميف

 «ميهاَربإ نب ةمركع اَنْدَح «ٍمشاَه يني ىَلوَم ديعس وبأ انئدَح -

 مل ارا و
 [41:عجار] .ه هرَكَذو « بايد يبأ نب محلا دبع نب هللا دب اند «يلهاب

 نب ىّسوم نر ةميهكن ب انندَح ءِديعَسوُبأاندَح - هك

 ْبْطْخَيَناَمْنَع تغمس لوي بيَسُسل ان ديعتس تن تعمس :لاق ءَناَدَرَو
 رشم ممعا و عع

 مشا لوي ومو ريا ىلع

 ا تش ا

 نع « يبأ يكد ءةَرْمَح يبأ ِنْب بيش نبش انندَح -مهمكأ

 ا ريل نودع ني للا دا ركل : هور ينكدَح «'يرهزلا

 تكف قحاب مالسلاو ةالصلا هلع ادمَحَم ميلان : هَل لاق نامت نأ
 سم

 ةآلّصلا هْئلَعادَّمَحُم هب َثَمَباَمبَنمآو «هلوُسَرلو هلل باَجَتْسا مم

 تْعِياَيَو اق هللا لوُسسرَرهص تلت «نيئرجهلا ترَجاَه مّ ٌمالسلاَو
 رب رمل ساس

 َوَعْهَللاءافوت ىَّشح كُيْضَشَح الو ُّنبصَعام هللا 8 هلل َلوُسَر

 44٠١[ :عجار] :لَجَو

 07 قاه ا # سا هايم را

 بلاط يبدأ نو يلع اط يىنأ نكدسم ؟
 ناّيْفس اًنئدَح هربا نب هللا دبع نب دَمَحم دمحأ وب د - هكا

1 

 «يلَع نب دْيَز نَع ؛ةَميَر يبأ نب شايع نب ثراَحْلا نب نَمْل بَ ع
 :لاق «بلاط يبأ نبيع نع عفأر يبأ نب هللا ديب نع ؛هيبأ نع
 فقم اهلك ةَكَرعَو «فقؤملا اذه : :لاَقك «ةقرعب 8 هللا لور فكر

 «هريعَب ىَلَع قضي لحبك «ةماسأ فترأ مش سّْتعلا تاغ َنيح ضاقأَو
2000 

 سانا هيأ ةئيكسلا :لوقيو مهيلإ تفتلَي ؛ لاش انمي نوُمرنصَي سالو

 ىّنَح َتاَبَمُت «اَشعْلاَو «برَْمْلا : نيئالّصلامهب ىَّلصَق اعْنَج ىتامُث

 املك ٠ لَو اقوم اذه : َلاَقَف «َحَرُق ىَلَع فقوق «َحّرُم ىتأ مث «حّبصأ
 ىّنحاتدحَم ها مق نلف كو ارْسصُم ىتأ حراس «افقوم

 ىتآ ىّنَح َراَّسَو «لْضَمْلا فدرأ م (١76/1)اَهَّسْبَح م «يداَولاَراَج



 .«ام يور

 وف“ س هعاس
 «رحنم

 ىّنمَو رحله لاقل ٠ نتلتلا ىتاكك اها ٌةَرْمَجْلا سس سا 000

 ءَدنقأ د قّريبكْحيَش يِبأذإ : :ْتَلاَقَق ٠ « مَعْنَخ نم هبا ةيراج هتتفتساو : لاق

 :لاق ؟ُهْلع يو نأهْنع ُئَرْجُي لَه جَحْلا يف هلا ةضيرت هكر دك

 اَي :ساّبعلا هل لامك « ٍلْطَْلاَقنَع ىَوكْدكو : لاق « كيبأ َْع يدا مَعَ
 ملل هس ل عسل ا 010- هايف م مك

 نَمآْملكةَلَشَو اش تار : :لاق ؟كلَمَع نبا قلع تبول مل ؛ هللا َلوُسَر

 َلْبَك تقَلَح ,هّللاَلوُسَر اي :َلاَقَك لُجَرءاَجمم : لاق انِهْلع ناطيشلا

 علا إلا لوسي :لثك رآح الور لاق رحال

 راكي الون تس بشل شين 0
 [1514 اخ لث؟ ,مج4 :رظنا] [516 :عجارإ . اهب تَرَكَ

 رو هر
 نع« ماَشهانكدَح «ثراولا دبع نب دّمّصلاُدْبَع انُثدَح - كذلا

 لاق :لاق يلع ْنَع «هيبأْنَع ءدّوسآلا يبأ نب بْرَح يبْنَع مدان

 10 هرب ارش نا 3000-7 5 200

 .لَسُْي ةيراجلا لوو يلح حضني ملا لوبي ف هللا لوس

 مام ها 00
 ءالدال :رظنا] . اًمهلوَب لسغ «٠ اًمعط ادق « اًمَعْطِي مل ام اَذَه :هَداَتَق لاق

 ١14[ 5 لام

 م م صد ويارا هو

 «يرصبلا دبع ْنْبدَمْحأ يكدَح ,هّللا دْيع اًنَقْدَح- 65

 دبع يبأ يسئدَح «يموُرْخَمْلا ثراَحْلا نب نَمْحرلا دبعنْي ةريغملا انئدَح

 يلع هيأ ْنَع ٠ يلع نب نيسُح نب يلع نب ديدن «ثراَحْلا نبا نَمْحرلا

 نْبيلَع ْنَع ءاق هللا لوس ىلوم عفار يبأ نب : هللا دبع نع ٠ « نيَسَح نب

 :لاَقق دين مس فدو ةقرتب فو ف يل ٠ بلاط يبأ

 سانا َلَمَجَو «ََعْلاَيسي عقد م .فقوُم ةََرع لكو «فقؤملا انه
 0 0 5 0010 يب عدم ع

 ةئيكّسلا "سانام ةئيكّشسلا : :لوقيو تفتت يوه «ًالامشو انيمي ويري

 فكَوَمُت ؛ ,نيئتآلّملاَنِبْيَعَمَجَو ؛ةقاكزملا ءاَج ىَّنَح ساني

 اذه :َلاقو ءِساّبَع َنْيَلعَتلا فتزآَو «َحَرُت ىلَعف قوق ةّقئَدْرملاب

 ساّنلاَو«َقَنلريِسُيَل حجو عكَتمك فقم ةقئزملاٌلُكو فقول
 مع يم سس عت ها

 اًهيأ ةئيكّسلا « ةئيكسلا : :لوُشَيو تليَوُمَو هًالامْشَوانيمينوُمرضَي

 هرْيَسل داعم « جَرَخ ىَتح ': ببحر رت ارحم ءاج بح.” سائلا

 ىَنم لكو ءرحْنمْلا اذه :َلاق رماح مث «ةَرمجْلا ىَمَر ىّتَح لوألا
 ْدَقَو «ريِبك خْبَش يبأنإ : ْتلاَقك «َمَمْنَخ مهيار هاجم َحْنَم

 نا هلع ريل ءاَممانآعطتْسيآلو «ٌعَحلا يف هللا ةيرت هكر دف

 ِساّنَمْلا نبا لَا ْجَوفِرصَيَلَمَجَو «: «معت : : هللا لوُسَر لاق ؟اًهيدَؤَ

 مكر تسبلو تغار «ٌةَرمَجْلاُ تمر يّنِإ : َلاَقَكّلُجَرهانآْم5ُ ءاّهْنَع

 تمر ينإ: : لاق ٌرَخآ( جرمان َمُك «َقلَحاَف جرحك : لاق ؛قلْحأ

 هّللالوُسَر ضاقأ مش هُناك ََرَحآل لاق هَل مو تنسبكوُتْفلَحَو

 ين اياوعزلا : لاق مك ءاضّوتوُهْنم برش مرمر ءام نم لْجَسب اَعَدف ا
 كا 0 000 بلل دي 57

 1 :عجار]. لاهل يعحَ دبش

 م را رم رو

 )١" 0/١ بلاط يبأ نبي يعدم دسم 4 _ نيدشارلا ءاَقلْخْلا ُدَنُْص

 وب اكد ؛لياسإاندَح «مشاه ين ىو ديس وبأن - 06

 ٌَوَع اذإ  هّللالوُسَ ناك :لاق“« «يلَع َنَع «ثراَحْلا نَع «قاَحْسإ

 الإ ءاَمْسآل «يفاّنشلا تنأ فشا ءِساّنلا ًبَرّسابلا بهذ : :لاق ءاضيرم

 "هسا اعود

 نو احكم مول: 8 :لاق لحن ؛ثراحلا
 هاماو
 [407 4145 6*7 :رظنا] . 0 «َنينمؤمْلا ةَروُشَم

 و
 0 0 :َتَلاَق هم نع« ّ

 هور كعب

عِبتاَو كَحأ اَهَسوصَيَالَف «برشو لك ميل ءذهاذإ : لاق اق هلا لوس نإ
َ 

 [ة47 454 11 ءالءح :رظفأ] َكلبعرصَي هلَمَج ىَلَع سأل

 نع« « ىلعألا دبع انئدَح «ليئارسإ انئدَح «ديعَس وب اندَح - كيلي

 فلك هملح يف بدك نم : : لاق مكروه لع نع « محلا دبع يبأ

 [ا44١ لدعم لدالا لوك كك 44 :رظفأ] ةماّيقلا (101// ]ميري دفع

 هت ص را ري هرب هلا ل

 «ليئارس اسإ اًنئدَح : ًةلاَق «دمحم نب نيسحَو ديعس وأ انندَح - هك

 يَلَصُي ف هللا ٌلوُسَر ناك * :لاق «٠ «يلَع ْنَع «ثراَحْا نع ؛قاَحْسإ يبأ ع

 [44 ,ده؛ 714,569 :ظنا] . ةماّقإلا َدْنع رَجَفْلا يتعكر

 اَندَح ,يفّتلا دايز ني دحاولا دبع َددَح ءديعّسوُبأ اند - 5 ف معلم 2000-0-2 5 5 5
 ا ا

 دبع نَع «ةَعْرر يبأ ْنَع ؛ "لكلا يني ثراحْا نع «عاَفحَفْلا نب ةَراَمع
 ٠ مرو 7 2

 ىَلَع هيف لُخْدرَحّسلاَمةعاس يتناك .؟ يلع لاق : لاق « يجن نْب هللا

 مَكْدِإَو « يل نإ كاد َناَكَف « يبحّبس يلصْيامئا اك إو ف هللا لوسي

 [ا16 هلم كال تع :نظفا] . يبا لس

 0 سه يم
 ندفع مرادي يع قسائم كح حل ةميرك

 الع تغمس مَ :لاق «هيبأ َْع « نيسَح نب يلَع ْنَع «يرهزلا نَع «ةّسي يبأ

 ل
 ماى سلا نم للدوام هلا لوس يناثأ : لوقي

 اًنسوُمن اَمَنِإ ءهّللا لوَسَر اي : :هلابيجم تلد ؟؛ ٌةوُلَصْيآل : َلاَقَك ءبآّبلا ىَلَع
 ساس ما سس

 ىلإ ْعِجْرُيمَلَو © هللا لوُسَرمَجَرَت : لاق ءاَنمْي نأ ءاَشاَدِإَف هللا دي

 َناَقو»: هذخَف ىلع هدي بَرَضَو : لوي ىّلَو بح ُهنعمَسَ مالكا

 [401 قع الحم ,مالق نظنا] . <الدج يش رت ذاَسنإلا

 ِنَع «قاَحْسِإوْبآ اَننَدَح « «ليئارسإ انئدَح «ديعّسوب بأ اكد - 7
 1 و لمص ير ريو يبس 00

 ءاَنإ نم نوُلسَيهلَهآَو ف هللا ٌلَوُسَر ناك : لاق ٠ «يلَع ْنَع «ثراَحْلا

 .دحاو

 ْنَع كلاَمساَتيدَح .”ليئارْنسإ انتم« ءديعس وا 6و



 مي

 : نيدشارلا ءاقلخلا ٌدَتنسم

 َرَخآب َقْلَمَت لجر طقس

 هلَبَدماَن هذال «ةعبزأ ايف اوراّص ىّنَح «َرخآب ل جر قلتم

 ىَإ لّوآلا الو وُ « مهتحارج نم اوُناَصو هلق «ةيرحب لد

 « كلذ ةقكيفت ىلع ف لع مها ءاولَيل حالسلا وجرح ءرخآلا ءايلوأ

 نإءانق مدكَي يضف نإ ؟"يح اق هلو اقتأأ دوي لاق

 ف يلا وثك ىَح ضيع م ضعي َرَجَح لَو ههاَضَْلاَوْهَك تبصر

 نم اوعَمَجا هلق ح آلف كلذ َدْعَب اَذَع ْنَمَق « كتيب يضفي يذلا وم نو

 َةّلاَو ,ةّيدلا ف صو «ةّيدلا ثني ملا عير رغب اور نذل ٍلئاَ

 كلاّئلكو .,ةيدلا تكل يتاللو ُتقوَك نم كَلَم هنآ « عبرلا لوآللق. ًةلماَك

 «ميهارنإ ماََمَدنع ومر ف يبا ارتاث اوضْري نأ اوبأَك ةّيدلا فصن
 - نو م ما م هرم ا

 :ٍمَْقْلا نمل جر لاَ « ىَبتحاَو مُكَني يضفأ : انآ َلاَقَق ٠ ةمصقلا هلع اومن

 ,ه10 :رظنا] : ف هللا لوُسر هْراَجآَ « ةمصقلا لح اوُصنُ ءانيف ىَضَايلعدإ

 إال هاي 50 بز اوني دق

 نفر

 م مراسا#ب 110
 اَيلَع نأ «شّنَح نَع «ًلامس انآ داَمَح انئدَح نهب اندَح - 5

 [ه/ :عجار] . ةلماك ةيدلا عبا ارللَو او :لاق

 تس ديس مش لب ١ لاق ؛هّللا دْنَع اَنَقَدَح 6

 0 سس نيلي «يمئاخب ب اتكلا ضو « يطب كيل

 بريتش نيَسُحْلا نْبيلَع ْنَع "يلا نع ؛ « ليقع نع
 2 لاَقَف ةَمطاكوهكرط اقف يبل نأ بلاط يبأ نبيع نع ؛ئدَح

 اتم ناَءاَش اًدإَك هللا دبيان امن هللا َلوُسَراَي :تلقت ؟ َنوُلَصُت

 ُِبدُمَوَُوُهطِمَسمُ «كلد هكتلق نيح 8 هّللالوُسَر فّرصْناو ان

 [ها/١ :عجار] . «الدَج يشرك إلا الَكو» : لوقو هذخف بِرضَي

 «يدزآلا يلع ْنْبْرْصَت يئدَح .هّنلا دنع اًنَقدَح - 5

 يسكدَح "يلع نب نيسحْلا نب يلع نب دّسَحُم نب رقع لح ينربخأ

 نّبّيِلَع ْنَع ؛هييأ ْنَع ءدّمَحُم برع هيأ نع ءرفعَج نب ىسوم يخأ
 ءنيَسَحَو نَسَح دبي خ8 هلا لور «هلج نع ؛هيبأ نع ني

 ينحر يف يم ااك ؛ ءاَمهمأو ءامابآو « نيد بحأو ٠ يبحأ نم :َلاَقَق

 . مالا مْوَي

 هللا دع انثدَح «ةَميهل نب انئدَح « ىسوم نب نَسَح انئدح - 0
 م2 لمسلم را

 يلع ْنَع؛ «"ىقفاتلا ريد نب (28/1)هللا دْبَعْنَع يلبسلا يبه نبا

 .اهتلاَخ ىلع الو ءاَهسَع ىَلَعٌةآرملا حَكتآل 8 هّللالوُسَر لاق : لاق

 اًنكَدَح : آلا «ٍمشاّم (ينَب ىَلوَملديعَس وْبأَو «نَسَح انندَح - 8

 :لاقُهَّنآ ير نب هللا دبع نع «ةَريبهْنب هلا دبع انتَدَح ةتيهكنبا

 اني برك (ىَحّسآلا موي :نَسَح لاق) بلاط يبأ نب لع ىلع تلح

 نق , ءزولا يطب اذه نم ايل ترهل كلَحلصأ : :تلقق ؛ةَريزَح
 8 هللا َلوُسَرتْعَمَس ين «ريرز نبا اي : َلاَقَق ءَرْيَخْلا َرككأ دق لَجَوّرَع َهَّللا د” اجو ع هلل

 ُنُلهأَوَوُم اَيلكايتعْنمَ 6. نام أل للم نم يلا يا 57
 هلع 05-50 سطس ع

 مأَنَع «ةريقم ْنَع «هبيأ نع ميكس رمش م ب قر

 ا
 ينيَع يف اك بلا لَم تدمر ام :لاق «ييلَع ْنَع ؛ ىّسوم

 نب لام ال كح ولا طش 00

 لكلم لاقل للكل كش 5+ رلخ] ءوخآ فاول ةلت 50 «هطسو

 لزكن لكلام

 «يناَمجرَتلام َمِاَرْإوُب يكدَح .هّللا دْبَع اًنَقّدَح - هما

 َنَع «ناَمَْع نب ورَصَع نب هللا دبع نب دَمَحُم ْنَع « ةَلاَضَق نب َجَرمْلا اًنثدَح

 ا م
 هع مس قرم | ها عم 1 -_ - هس ارع#

 5و َنيُمَجُملا ىلإ َرظّنلا | اوُميدُ

 يع ب ىلع ينَدَح ؛هّللا دبع اَتكدَح - كذب روررع دع 4
 ِنْيدَّمَحُم نَع ؛ ,ِنَمحرلا دعنا اندَح «ملُس برامح

 ميَسأ 'يلَعاَي :8يَبلا يل لاق :لاق «يلَعْنَع ؛هييأ ْنَع يلع
 ليلا لَ رمح ,ةكدتصلا لال «كيح وأو وصولا

 [لقلا/ :رظنا] . مولا َباَحْصَأَ لج و

 مل هرم ماو
 نب كلَمْلا دبع نَع « « شّمعألا نَع لصف نب

 يفَوُصَو ءاَم نم زوُككب هيلع ينأ :لاق «ةَربَس نب لارتلا نَع ( ةرسيم

 سمت سو هيممع ما ىم ا« وسو ع ملل
 ءههجو حسمو «قّشنتساو «ضَمْطَمَق ءاَم نم انك دَحأَ «ةبحرلا

 محم اًنيدح - 67#

 عدول
 «ثدْحُي مل نم ءوضَو اذه : لاق مث: «مئاك وهو برش مث هَسأَرو ؛هيعاَرتو

 الت لال لالا للا لدم :رظنأ] َلَمق © هَّللا لستر اذَكَه

 علما لعبت

 ريبيري مر ةااع

 ْنَع «بيِبَح نع « شّمعآلا نع ؛ «لْيَصُف نب دمحم اًنندَح - 5

 ًاوييلك دسم "كس يَلَع بدك نم : :9 هللا لوُسَر لاق : لاق يلع ْنَع «ٌةَبلع

7 

 ص « ىسوم مأ نع ؛ةريغملا انئدَح « ليف نب محم انئدَح - همه

 اًميف هَل اولا «ةالّملا الملا :ا هلا لوُسَر ملك خآ اك: لاق «يلَع

 .مُكَناَمْبأ تكلم

 1 بخ بل وصانع ليما - 0
 نأ 8 هللا ٌلوسَر يئن لاق «٠ «يلَع نَع ؛ « ىَّسوُم يبأ نَع « ىسوم يبأ نب
 ل .14 ه6 :رظنا] .اًهيلَت يَنلا وأ ؛ةّحاّبسسلا هذه يف يِمّئاَخ َلَمَجأ

 [ا1351 لكلا لكلكح

 يودي هوم مع
 »9 رفا انآ نمسا « رثعج نب لمحم

 0 شقة هديع مين بط

 دمحم اًنيدَح - 0



 مم :عجار] 7 قوق

 م وو ورب مري هز
 يلع اتدح «نسوي بيرم يح هلا دبع اًندَح هذ

 نع ءعف يبأ نب نب ع ديربلا نبا ينعي ٍ ءمش نب ةار ىبأ نب هللا دّيبْع نْب دمحم رع ءديربا َنْبا اه ريا
 0 ”” ماسلا
 هاَسنرْيَخ 4 يبل ؛ يلع نع «هيبأ ْنَع نيس نبيع نبت

 [هم4 :رظنا] . قالّطلا مرحي 527 «ةرخآلاو اًيندلا

 «بوُيأ نب ىَحَي هاندحو :لاق هللا دْيَع اًنَكَّدَح - 84
 ايلا َْييهءاَسنَريَخ : :َلاقو هلم َركذك «ديربلا نب ماهي يلع اًندَح

 [هلبقق ام رركم] . قآلطلانمْريحُي مل ءةرخآلاو
 مو عيلعو لا عا ع

 نب ميهاربإ اند ءائراج بوعي بدوا فسوي وب اًدَح -

 7 ْنَع «ْثِراَحْا نب ِنَمْحرلا دّبَع نع ؛ بلطُمْلا نامل دبع ْنَع دس

 لوُسَر لاق : لاق دَجْنَع هيلع ءَِسحْلا نبيع ِنْبدَْ

 .ديِهَش وهف هلام نود د لق نم : تف (//1)هللا

 رامرع داو
 يبأ َنَع داق نَع ءديعّس َنَع « يدع يبأ نب دمَحُم انْئدَح -

 هللا الَم : :باّرْحآلا موي لاق ف يَا ؛ «يلَع ْنَع ةَديبَع نع :ناّسَح
 ل عل ةرراعو
 441 :رظنا] . سمشلا تبآ ىّتَح ةآلّصلا نَع اَنوُلَدَ امك ارا مُهَروُبُو مُهَتوي

 ةليففل لفل ل ا ل اا ا ل

 ينبا هّللا دّبَعَو نَسَحْلا نَع «يرْظْلا نَع نايف اًنئَدَح - 7

 لاق العد اسُْنأ يف اًمُهاَضْرآْنَسَح اكو اًمهيبأ ْنَع ؛ « يلع نْب دَمَحُم

 رْمُحْلا ٍموُحُت ْنَحَو ,ةّمّنملا حاكن نَع هت هللا َلوُسَرنإ : ِساّبع نبال

 [1704 217 :رظنا] . َرييَخ نمر ةبلهألا

 يبأ نبا نع ءدهاجم ْنَع ءٍمِيرَكْلا دْبَع ْنَع :ناّيفس اًنكدَح - 641

 ماو
 نو ءاَكيلَع ْموُقأ هندي م مس نأ 8 هللا لوُسَر يئرمآ : لاق يلع ْنَع « « ىليل

 :َلاَكَو نيس اهم َرِزاَجْلا يطع آلانأ ينرمآو ءاًهلالجَ اًهدوُلَج مس
 مريربم

 لظلم لكن و للحل للحم لولا لددل لكل مك رظفا] اًندْنع نم ةيطقُت نحن

 |[ لاك

 و مع
 نم ٍلْجَر ع عب نب دْيَز نَع «قاَحْسِإ يبأ نَع :ناّيفس اًنيدَح - 8

 يبأ عم ف يبل هني موي ينعي ؟ تدعي ءيَش اب : :ًايلَع الآس «َناَدَمَه

 لو ؛ةَمؤُمْس فأل ةَنِجْلا لْخْدَيآل : ميري تلعب لاق ٠ « بلا يف ؛ ركب

 ءهندم ىلإ دهم حقد هع اق لانو هني َلك نمو «نايرع تييلاب ف وطي

 همهم عقم و48 همس
 .اَذَ مهماَعدْمَيَنوُملُسْ او نوكرشملا حي الَو

 «يلَعْنَع «ثِراَحْلا نَع «َقاَحْنمِإ يبأ ْنَع :ناّيقس اًنئدَح - ©

 « نيدلا لبق ةيصولا نورتو « ةيصولا لبق نيل 88 دَمَحم ىَضَق

 سا قم ساس
 [31777 لدا :رظفا] ٠ تَلَمّْلا ينب نو َنوُنراَوتيملا يتب نايأنأَو

 ربل اد ريام رع

 . يلع _ نيدشارلا ءاَقَلْخْلا كَمْ
 ا

 'يلَع ْنَع «هيبأ نع «بئاسلا نب ءاطع نع انس اًندَح - 1

 نممهُن ب ىولت ةّكصلا لَها عدو مكيطغأ آل : ك8 يِبيلا لاق : لاق

 [478 :رظنا] . عوجلا 8

 مقسم مي
 ساكو ملا طخ :ةرم لاقو

 ايفو بح يربط باهل ةيكَح ينو دايز يب

 هنأ هبي ْنَع ؛ يّنَح ينّئدح رقع بأ 6 ندم اند يملا

 ؛ هوك نع افشاك ىَمْسَمْلا يف ةورملاَو اصلا ني ىَعْسَي ا هللا لوُسسَر ىأر

 هيك ىلإ َمَبْدَ
0 

 كَ هللا دنع انثدح - 8
 مور هزه -_

 «ءآلعلا نب دمحم ٍبْيَرُك وبأ ين

 يلع ع هه دي ع «بوي نب حينَ كرمان اندَح
 ف يللا يت آت : يلع لاق : لاق ةَمامأ يبآ نع ؛ «مساّقْلا نع َديِينْبا

 :رظنا] ٠ يل ذأ ةآلص ِيَغ يف ناك نإ « حبس ةالَص يف اك نإ «نذاَتسأَ

 مفك مع لانل

 «ةَقْيَحَح يبأْنَع «يبعشلا نَع فرم نَع «ناّيفس اًنيدح - 8

 رف ده اسع#
 ل: لاق ؟ نارا دبي هللا لوُسَر نم ْمُكَدْنع لَه : :ايلَع اَنلآَس : لاق

 ساق مه مل

 يف الجر لَجَوَرَع هلا هيئؤُيَمْهمألإ ةَمسْلا ربو «ةّبحَلا قلك يذّئاو

 ًةلاكقر «لقعلا : لاق ؟ ةّميحصلا يف امو : :تلُق. ةّقيحّتصلا يف ام «نآَرْلا
 ورع عر

 .رفاكب ملسم لَتقي الو «ريسألا
 سم ساس

 دَّمَحُم نب نَسَح يتربخأ لاق ءورَمَع ْنَع «ناّيْفس انثدَح -

 يبأ َنْب هللا َدْيبَع نإ : هرم لاَكَو) فار يبأ ني هلي ينبح «'يلَع نب

 َريسْلاَو انآ ف هّللالوُسَر يدتعب :ل 8 اوُقياَلَع عمس هلأ .ريْخَأ عقار

 همة مي .اَ ةر ثات ىلح ار: َلاَقَق َداَدّتِمْلاَو

 نْحَئاَدِإَق. ةَضورلا انين تح يح ان ىَاَعم الطن. اهنم هوُدَحَ باك

 نجت :اَنلَق بانك نم يعمم : :ْتَلاَق. باكا يجرخأ : : الق « ةّئيعّظلاب

 اَننَخأَك ٠ ءاّهصاّقع نم باَنكلا تّجَرْخَف :لاق. بالا نيل أ باتكلا

 سان ىلإ لي يبآ نب بطاح نم هيف اذ ا هللا لور هب انيق «باتككلا

 هّللاٌلوُسَر لاَ ؛ اقف هللا لور رم ضني مهربي ٌُب :ةكمب نيكرشملا نم

 ام ل 200
 يناقصلم رذلا لك يل | «يَلَع لَجْمَت ال :لاق ؟ اَنَه اَمأطاَح اي : ف

 ن0 / ]دست اك تاكو يشل مشا لو«
 هوس

 َنم كلك يتق ذإْتْيحأَك نم مهيلهأوُمْحَيَت ابارك مهل نيام

 للعقود قي تتب دب هي خلا اه سنا

 هللا وسر لاَ «مالسإلادَيْلاباضر الو «ينيد عادات لَو ءارثُك

 لق فَمَن برأ يع :رمع لاق ' «مُكَكَدَص دكه : 2

 ل :َلاَق ردي ٍلْهأ ىلَع ملط دك هللا لَمَل كيِرْدُي اَمَو ًاردَبَدهشدَكهَنإ

 . مُكل ترَمَغ دق متت اَم اوُلَمْعا



 رياروع ءم اك
 ١ كعاّشلا فيْ بعجَح ينكح هللا دبع َََدَح - 5 1

 ىسوم نع «بئاسلا ني ءاطتم ننح «ةلاوس وب نئدح داع نب حي ائدَح
 نأ ؛ مه تيل نأ ءهييآ ْنَعهكدَح رقع اَبآَذأ ءٍمَضْوَج + يبأ ملاّس نبا
 :6512 سامح يزل نق :لاق) ةكالك ل ين كك

 .عكارانآو رف انأو «ةرتيملاو «"يّسَقلا نَع يناَهت

 اول نب يش اولا َةّيقَب بهو مخ ,هّللا دبع َنقَدَح 5
 مالو - 2 ءريسرو هك

 عار سال
 ناعم 577 ا لفأ لومي

 َنيِلَس سةر واسس عك سة ماس
 نيلسون َدْعَبَهباَبشو نجلا

 ميس لجون يأن ,ميجل يأ نا نع ايفس اًنْبدَح - ا

 نم يلام : :تْلق كيا ِهَّللا لوُسر ىلإ بطخأ نأ تدر : لوُقياَيِلَع
 َكلْلَم َلاَقَف ٠ نإ هن ةتمتاقم نزل اد ني

 0 لاق ٠ اا لاق « يدع يه : : لق انكي

 نع «دهاجم نع «ديَي يبأ نب هللا دبع نع نايفس اًنبدَح - 0

 الأ :َلاَقَ ,ةمدطتناقف'يّبلا تنآ ةمطانألا ؛ يلع ْنَع «ىليل يبأ نبا
 انآلك يربو «نينالكوانآلل يحبس يش ؟ كلذ نم كليم ام ىلع كلذ
 للك ءالث» :رظنأ] َنينالكو امرأ منَ «نيئالكوانآلكَنيِدَمحَتو «نيثآلكو

 لل

 يي
 داّمَح ْنسْب ىلعألاُدبَع ينّئدَح هّللا دْنع اًنثدَح- 6 ةماع

2 03 
 «يزارلاُةَمَلْسَم هلا دبع وبال ء محلا دبع نيود اند «يسررتلا

 ٍرَثعَج يبأ نع: "يلا ايس نب كلما دبع «يلَجَبلا وِرْمَع يِبآ نع

 هّللالوُسَر لاق : لاق :هييأ نع ؛ ةَيفتَحْلا نبا دمحم نع ٠ « يلع نب دَمَحُم

 4٠١[ :رظنا] . - بأول مؤلم حُيهلاَنإ 2

 0-0 محم

 ع ء رع يدمحُمْنَع ءرذْنُمْلا نع ؛ رشمعألا اًنئَدَح «عيكو اندَح
 ماما سم ا ِ :لاق « «يِلَع

 ّمَحُم يئدَح هلا ديع اًَنَقَدَح 5

 ف هلا َلوّسَر لاس ذأ يحس تنك ءءاذم الجر تنك

 تاه :رظنا] اضوَتي و ذلسْفَي : :َلاَقَكهلاسف َداَدْقمْلا ترم «هنتبا ناّكمل

 [للفا لحل ىلا

 ا لوك
 7 ادَع ؛ةييأ نع ؛ مفار يبأ نب هللا دبع نحو «ةرمرم يبأْنَع «يربقملا

 كاوْسلابمهرمآل ينمأ ىلع قشأ نأ الوأ : اك هللا لوُسَر لاق : : لاق «يِلَع
 [7405 :هدنسم يف ةريره يبأ ثيدح يتايسو و4 :رظنا] . ةآلّص لك دنع

 ديس يبن دعس 0 2

0 

 اًنكدَح همسي ةريهاكئح رضاع بركات 0484 سها مرععل ل يم ء
 نم يل ناك : "يلع لاق : لاق ؛يَجُت نْب هللا دبع ع ْنَع ْنَع «يلكملا ثراَحْلا

 ا

 ؛للك؟ هليل كلَمْلا تَدْحآ ام يرذتآ : َلاَقَف « ةليل تاذ هني «حنحتَت

 ؛مالسا هِيَ ليربج إقتْجَرخق رادلا يف عَ ضمسق «يلسأ

 «لوُحّسلا عطتسسأ ملك .ًابلك كني يفنإ ؛ كرمت هَليَلا هذه سل ام :َلاَقَ

 [1750 :رظنا] , 07١[ :عجار] . ناو أبثج لول دانيال

 هريس ذا

 همه ماو

 :رظنا] . نانا ,كقرخ أ قرشا ربا ٠ ةكاكلاب مش

 [ااالم لدكأل ىمل

 ْنَع ؛لآله نع ءِروُصُنُم َنَع ءديمَحْا دبع بر يرج انئدَح - 11

 آل: هللا وُسَر (1//81)لاق : لاق يلع َّنَع؛ عّدجألا ني بْعَو

 [1194 ,7١1:رظنا] ٠ ةعفترم ءاضْيي'س نشا نوت ادأ لإ رضصملا دب قلص

 نم ميهاربإ يكد َنلْجَع نبا نَع «ديعس نب ىيحينندَح - 51

 لوُسَر يناهت : لاق « يلع ْنَع « سابع نبا نَع «هييأ نع «نينح نب هللا دب

 .رفصَمملاَو يسَقلا نَعَو « بهذا ٍمَناَخ ْنَعَو ' ”مكارانأو ارثأ نأ 8 هلل نه ووش

 مع يس سا يب
 «ةيتع نب مَكَحْلا نَع ٠ شمعألا اَنِلَح « ةيواَمم وبأ انندَح - 51

 لَ نَسَحلا ىلإ ىسوُم وأ هاَج : :لاق ٠ ىليك يب نب نضل دبع

 :لاق .ًادئاع لب آل ال :لاق ؟ تماس ْمأتفج ادئاعأ :يلع هللا هدو

 اَدِإ :لوُشَي ل هللا لوُسَر تضم ينك ادئاع تح تنك نإ : "يلع هللا

 َسْلَج اذِإَف سلجَي ىّنَح نجلا ةقارخ يف ىََم ؛ «مللسلاهَحألْجّرا د
200 

 «يسْنُي ىّتح كلم فلأ نوح لح ىَلص ةَودع ناك ان «ةَمحّرلا هَرَمَع

 [0.7 :رظنا] ٠ حمي ىَتَح كلم فلا نوع لح لص هاما او

 انس ةلس يف «ديس بيوس اح ءهّللا دبع انَح- نا

 : نَمَحرلا دبع وبأ لاق) «يجّلا دلاَخ نبا ملئ اَندَح ءِنيئامَو َنيرشعَو

 دبع ْنَع (هاوّسلا ديِدَش ناك : لاق ؟ يِجْنزلا يمس ملو : :ديوسلاتلُ

 هللا دي ْنَع «هيبأ نع ؛ « نيل نب يلع نب دْيز ْنَع «ثراحْلا نب محلا

 َوُهَو , :ةقرتي ف قو 8 هللا َلوُسَردأ ؛ بلاط يبأ نب يلع نَع ٠ فار نب

 ْمَقَدمُت "فقم ةَكَرَعلُكَو ءافقوم اَذَه : :َلاَق ءدْيرَنْب ةماَسأ فرم

 :لوُقَيوتئيَوُمَو «الاّمشو انيمي نومي انو قتلا سيلعج

 نسي ْمَمَجَف « قلما ًءاَج ىَتَح ءساّنلا هيأ ةئيكسلا «ساّتلا اهي ةئيكتسلا

 ىَلَعفَقَو مث :٠ «ساّيع َنْب لْضَفْلا فدْرأَف ؛ ةقلدرملاب فقو مث «نيتالصلا

 ريسُيلَعَجف «َعَكَدمُك «فقؤم ةّلدؤمْلالُ كو «فقؤُملا اذه : َلاَقق حي
 هل

 هيأ ةئيكّسسلا :لوُقَيوتفَتلَيَوهو الاَمشو انمي نوُِرْضَي سالو «ّقنَعْلا

 . هبا ةتاحار رقص ىلح فكر مق هانا هيأ ةئيكّسلا ءساّتلا
 َلَخَدمُت ٌقَرْمَجْلا ىتآ ىَّنَح «ةكريص راس من «يداولا نم اتَجَرَخ ىَتَح

 نب َدَّمْحأ ثيدَح َلْنم َرَكَذَف حم تمل كد ٌرَحْنمْلا اَذَه :َلاَقَقَرَحْنَمْلا
 [م1 :عجار] ٠ هوحت وأ هلم « محلا دبع نب ةَريغُمْلا نع «ةدبع



 - نيش لا ءا ءاقَلحلا ديم 0
 تسلا

300 

 دْييعْنَع ؛ نيابة «ةريبج نب يَ نَع ؛ شايع نب ليعاَمسإ

 الإ برايل : : هللا لور لاق : لاق «يلَعْنَع فار يبأ نب هللا

 وفات

 «يميتلا َميِهاَرإْنَع «شّمعَآلا انئدَح «ةَيواَعموُبآ انندَح - 516

 باَتكألا فريم اعلام: َلاَقَك ؛ "يلع انبطَخ : لاق «هيبأ ْنَع
 ْدَقَك «تاَحاَرجْا نم اشو ليإلاثاكسأ هيف ةَقيحَم « ةقيحّصلا هذَهَو هّللا م

 ل م هر ساه عل قر
 «رؤك ىلإ يح نْياَممَرَح يما : : 88 هللا لور لاق : :اَهيفَو :لاق «ْبْذَك

 ٍساّنلاَو ةكئآلمْلاو هللا همكم «اندحُم ىوآذأ ؛ انَدَح ايف ثدحأ م

 سوشقو زعرور مدد

 ريغ ىَلِإ ىَعُدا نمو ءاَفْرَصَآَلو لد ةمايقلا ميم هلال آل َنيِعَمِجَأ
 ل :َنيَِمَجأ سلا ةَكئآلَمْلاو هلا نعل هئلَعف هيلاري ىًلوتْوأ هيأ
 ىَعْسَي د (ةدحاَوَنيملسُصاُهَمْدَو قلد كو فرص ةمايقلاموَيهئم هللا لبي

 [١٠9/:رظنا] مهاد اه

 ملاعا 6

 ديوس نع ؛ةمَيَخ نع ؛ «شمعألا انَْدَح « ةّيواعم وبأ انُيدَح - "1

 نال اديدَح ؛ا8 هللا لوُسَر ْنَحْمُكتكدَ َذِإ :؟ يلع لاق :لاق هةَلَفَع نبا

 ا ءبَخ ْنَح ْمُكَح او هيلع بذأ الأنمي بَحأ ءاَمّسلانمرخأ

 جُرْطُي :لوُشي © هللا لوس راتضمَس ةَعالَخ َبْرَسْلاَو "براَحُم جرا
00 

 لو نم َنوُلوُفَي مالخآلا ءاهفس «نائسألا اَنْ نامل رخآي

 نإ « مسوق ْمُهوُْيِقل ام «مُهَرجاَتَح مهنا واجبا «ةيربلا ريح
 0 سه ل

 [١١1مك 317 :رضظنا] . ةمايقْلا موي مهل ملجأ مهل

 ريتش نع ؛ ٍملْنُم نع ؛ «شصعألا انئدَح ؛ةَيواََموُ يأ اًنكدَح - 51

 ائوُلَغَش : باَرحآلا مْوَي هلا لوُسَر لاق :لاق « يلع ْنَع ؛ ٍلكَش نْب

 مهتوُيو مهروب هللا آلم ءرْصَعلا ةآلّض ؛ ىطسُواةالّص (41/1)ْنَع

 اد قلل :رظنا] . ءاّثعلاو برَْمْلاِنيي نيئاَشعْاَنْيياَمالَص مث ءأراث

 [لاكوف ل

 ؛ ىّلْعَي يبأ رذنمْلا نَع «شمعألا انئدَح «ةَيواعم بأ انئدَح - 518

 نأ ىَحَتْساَف ؛ءاَذَمالَجَر َناَك :لاق :٠ يلَعْنَع ؛ةّيفنحْل نب محم نع

 قف هللا لوم وسر يل لَس : :داققملل لاق :لاق «يدَمْلا نع 8 يلا لآَسَي

 :عجارإ موُضَوْلا هيف : : هللا لوس ,ر لاَقَك : لاق ءهَلآَسَف : :لاق ءِيْذَمْلا نَع

 لك

 «َقاَحْسإ يبأ ْنَع «جاَجَح اَنندَح ريم نب هلا دبع اًكدَح - 51

 َونُهَولُجَرلا ارقي نأ ف هلا لور ىَهن : :لاق «يِلَع ْنَع «ثراَحْلا نَع

 0 :رظنا].دجاَس وأ مكأر

 هام عما سل
 نَع ؛ةَديبع نب دعس نَع ؛ « شمعألا نَع ةَيواَعم وب انئدَح - 517

 كلام ؛ هّللا لوس راي :تلُق :لاق « «يلَع نع «'يملسلا ِنَمْحّرلا دبع يبأ
 00 درك
 نب متن :تلق : :لاق ؟ يش مُكَدْنعَو : لاق ؟ اَنْعَدنَو شير يف قوت

 052 مدمو

 ١ :رظنا] . .ةَعاضرلا نم يخأكل يه ؛ « ينل حتا: لاق هةَرْسَح 43114

 [11 هه ادت لدا

 «ٌةدْيع نْب دْعَس ْنَع «ُشَمْعآلا اَنكدَح «ةيواَعُم بأ انكدَح -

 تاذا8 هللا وسي َناَك :لاق «يلَعْنَع ؛ «يمكسلا نم ِنَمْحرلا دبَع يبأ ْنَع

 نم ْمُكْنماَم : َلاَقق هّسأَر َمقَرَق : : لاق هبت وع هدي يفَو سلا موي

 20 «هّللا َلوُسَر اي : اوُلاَقَك : : لاق ءِرَلاَو نَا نم اهم مَعَكَ ألِإ سنع

 قو ىو ىلغأ نان هل َقلخ اَملسيم لكك اوُلَمَعا :لاق ؟ لمحت
 لاب بَ 5و ىّنُم تساَو لْخَينَم امو« رسل هرسْيسَق 2 ١

 لكك ف لاول لل اا 10:9 ئرتسعلل هرسيئَسَ سَ

 يس اساا دب

 دع ِنْدْعَسْنَع شّمعألا اَنثدَح «ةَيواعم بأ انئدَح - ثفن

 كف هللا وسر ْثَحَب :لاق « يلع ْنَع « يملا ِنَمحرلا دبع يبأْنَع

 َدَجَو : لاق ّملق لاق ءراَصنلا نم الجر مهل َلَمَسَساَ برس

 نأ كك هّللا لوم اوُسَر مكرم دك سْبلآ : مهل لاقف : َلاَق يش يف مهبل

 راني اَحدَمُ ءابْطَح اوعَمَجا :َلاَقَك :لاق «ىّكي :اوُلاَق : لاق ؟ ينوعيطُت

 نآٌمْوَقلاَمَهَ َهَق :لاق .اهنْلْخَدَتَل مُكيَلَعَتْمَرَع : لاقمُت ءهبف اًهمَرض

 نم اك هّللا لوُسَر ىلإ متر امن مُهْنم باش مُهلَلاَقَك لاق ءاَموُلْخْدَي

 .ولالف قرلط كالا مكرإ يلا( لت ىت ىَتَح اوُلَجَْت الف ءِراَلا

 مُثِجرَخ اَم اَهوُمَتلَخَدْوَل ْوَل : ملل. ورب اد 8 يلا ىلإ اوُمَجَرَت :لاق

 لدقم لمحم لدم اللا :رظنا] . فوُرْعَمْلا يف ٌةعاّطلااَمّنِإ ءاديآ اهنم

 يوي سا لد ةمماس

 :لاق وِرْمَع ِنْب دَّمَحُم ْنَع «ميِهاَربإ نب ليعاَمسإ اًنكَدَح - <17

 يني يفةَرانَجتدِهَش : لاق ءْاَحُم نب دْعَس نب وِرْمَع نب دقاو ينكح

 اذه يف َكربْخأَس ينم سلجا :ويبج نب عفا يل لاك هتف «ةَملَس
 سا ه2 ساس 200

 « بلاط يبأ نبيل عِمَسُهَنأ «يفرزلا مكحلا ني دوُعسَم ينكح «تيب 1

 ََ «ةّراتجْلا يف ماَيقلي انرمأ ف هللا لوس ناك : :لوقيوهو «ةقوُكلا ةبحَر

 [ال33/ ل044 1 رظنا] سولجلاب انرَمآَو «ةلل دْْيَسْلَج

 هّللا دبع ْنَع «ةَيورَع يبأ نب ديعّس ْنَع ؛ «ليعاَمْسإ انئدَح - 5”

 لهآ نم ساب ْمدُق ٌةهَّنأ :لاق «يشاك رلا ناساس يبأ ني ْنَ نع« جاتادلا

 هَرْمَحْلا هيرب يأ «ديلولا رْشآ نم ناك مبوب نام ىَلَع ولا

 اي :َلاَقَق. .دَحْا لع مقا «كسَع نبا كو : اقم «كلد يف" لَعهَملك

 :لاق « ءَدَريَغ اَذَهلَو «ءيش يف اَذَه نم َتْنآ ام : لاق. دج مُك نَسَح

هّللاُدْبع َلَمَجَق ِرفَْج َنْبِهّللاَدِبَع مك َتزَجَحَو تْدَهَوَو تقع الي
 

 َدَلَج ,«فُك لاق أ «كسْنأ : :لاق مث «نيعرأ عَ ىَّتَح "يلع دعو هبرضَي

 لك «َنيناَمْكْرَمْعاهلَمك :نيميرأركيوبأو «نيعَيرأ هّللا“ لوُسَر
 وو
 اةدنكشللم ةولقنا] . هس

 مىمدو

 دمحم يد «َقاَحْسإ نب ايد «ليعامسإ اد - 16

 «ِساّبَع نبا نَع « «ينالوخْ هلا دي ْنَع «ةناكر نب ديزي نب ةحلط نب

 ْزأدُملاةْخأَي بنقب هج ءءوُضَوي اَعَدَ « يي يلع يلع لَخت لاق



 ع نيدشا لا ءاقتخلا د دّيسم
20-0 00 02 

 الا كوالا «سا ناي لاَقَق ٠ لاي دقو هيدي نبي عضو ىتح : يبرق

 ٌءاَنِإ هل عضو : ؛ لاق . يّمأو يبأ كاف ء ىَلب : :هسُق ؟ هللا لوُسُر َءوُضو

 ٌرتتتساو «ق وشم َقَشْنيماَو (8/1)ن م َضَمْلطَممّن هْيَديَلسْفَ

 لْثم يف َداَغْمت :لاق « هيأ نم لبقأ ام هَماَهْإ ْمقلآَو «هَهَجَو مهب اكلصق

 مُك ءهتيصاَن ىَلعاَعَرْفأَ «ىَتمَبلا هدي ءاَم نم انك دخت ءانآلك كلذ

 ُدْيَمْل «انالك قكرملا ىلإ ىَتَمِيْلا دي لسع مث ءههْجَو ىَلَع ليسَ اهلَسْر

 نم هيَ دَحآمح ءامهووهظ نم هدو هسأرب حسم « كلل لْثم ىرخألا

 لجل ىَلَع مك ءاهب اهم هللا ًمهيفو يمسك ىلع امهب كلَ املا

 :تلق « ٍنيلَتلا يفو : لاق ؟ نيلّملا يفو : تلقَق :لاق . كلذ لْثم ىَرخألا

 يفر : :لاق ؟ ِنِيعتلا يفر : تلق ٠ «نيلنلا يفو : لاق ؟ ِنيلََتلا يفر

 . نيل

 ةَديبَع نع دمحم ْنَع ِبوُيأ اَنْندَح «ليعاَمسإ اَنكدَح - نفك

 هيدي يَ م رك

 نأ ديلا هدوم وأ ٠ ديلا جَدْخُم مهيف : :لاَقك جِاَوَحْلاَركذ لاق لَ ْنَع

 ناّسل ىلع منوم بنيه َدَحو امي مُكتدَحَاورطبت أنآ الو ؛ ديلا ندعم

 برو يإ ؛ ةَبعَكْلا برو يإ : :لاق ؟ دمحم نم ُهتعمْس تن : سلق دَّمَحُم

 علال ل114 لحب لخا ,ةحلا 4١4 ال :رظنا] ٠ ةبعكلا برو يإ ' ةبمكلا

 دبع نع «ةرم نب درع نع يعش الح «ةّيواَعم وبأ انندَح - هدفي

 ًارُكيملاَمنآْرُق ارقي هللا لوُسَر ناك : لاق «٠ «يلَع ّْنَع ؛ «ةَملَس ِنْ هللا

 للا علا كح ل6 :رظنا]

 َرَمْع ني دمحم انكدَح «نايْفَس ْنَع ءديعس نب ىَحَياندَح - 54

 ين ذإ ؛ هّللا َلوُسَراَيْتلق : :لاق «يلع ْنَع «بلاط يبأ نبي لَعِنْبا

 دهاشلا : : لاق ؟ اقل ىرتالام تملا أ ةسلا كدا أ

 39 اًمكدَح ةبعش نع يحي انسَح - دخلا تْعمَس :لاق ءٌروصْنَم

 هج
 نَم هن يلع اوبذكت آل : : ولو لق :لوُقيايلَع تغمس : :لاق ًايعير

 ٠,390 :رظنا] 1 ثا يلع اذ

 ني عير ْنَع ءروُصنَم ْنَح عش اند «نيسح هاند - رك

 يلع اوُبذكتال : : هللا لوُسر لاق : :لوُقَيايلَع تعمس : لاق « شارح

 [3؟6 :عجار] ثلا جلي يلح بذي مه

 ع نع يكل يدعم يح ةبعش نع « ىَحَي اًنيلح -

 م :عجار] صفد

] 

 شت ؛ وع 2 رم نبا نع ةَعرُ
 و راد هم عع

 عقلا رهام تقال :رظتأ] . بك لَو ةروص آلو بج هيفي ةكئالملا

 معي سرمص و

 وصد“ ميرا بلاط | بلاط 5 نب يلَس

 نب يَرج نع ٌقَداَنَق اًنكدَح ؛ٍماَشه نَع « ىَيَحَي انئدَح - 87

 هم مس رف

 نر ءابطَمب ىحَسضُي انآ 8 هلال وسر ىَهن لاق «يِلَع ْنَع ؛ بيك

 [لاكأ لات لا هلا هال رلدكك ل11 الكا ؛رظنا] . ندألاَ

 ّميِهاَريإْنَع «ناَميَلَس ينكح «ناَيفَس نع ؛ « ىَيحَي اًنئدَح - "6

 نع ل هللا ل وُسَر ىَهَن : لاق يلع ْنَع ءدْيوُس نب ثراَحْلا نَع ؛ يميل
0000 

 .تقّزمْلاَو ءابدلا

 5-5 :رلظنا] لا

 ْنَع «ثراَحلا نَح هَِماَح ينئدَح « دلاجم ْنَع « ىَحَياَنئدَح - هاران

 ُهَيئاَكو ؛ةلكومو ءابرلا لكأ : ةَرَشَع 8 هللا ل وُسر نعل : لاق ٠ «يِلَع
01002 

 «ةَمشاَولاَو «ةقدصلا عنا ُنَلَلَتَحْمْلاَو لاَحْلار ؛هيدهاشو

 علك لكخق لخع ك1 لالا تالا تكح ةرظنا] . ة ةمشوتسملاَو

 يبأْنَع ءٌةرَص نب ورَمَع نع ؛ « شّمْعلا ِنَع « ىْحَي يلح - نق

 سيد انآو «نَيلا ىلإ 8 للاسر يتعت :ل لق يلع ْنَع «"يرتخبْلا

 يلملعالو ةشادخأ مهيدي ىلإ يش ٍك تلق :لاق ءنّسسلا
 كش اَمَق :لاق. كيو فلسا يس لاق ءءاّضَقلاب

 [1148 :رظنا] يي ني ءاَصَق يف

 هللا دْبَع نع «ٌرم نب ورمع اًنئدَح ,ةيعش نع « ىَِحَي اًنئدَح - هارفي

5-7 
 :لوقأانآو «ٌعجَو انو هللا لوُسَر يبرم : لاق « «يلَع ْنَع ءٌةَملَس

 َناَكْنِإَو «ينعقَراَف ةلجآَناَك ْنِإَو ير

 َتلُقاَم: :لاققهلجري يرض لع دَعَت ؟ تقام لاق ؛ يتربص الي

 امك :لاق .هفشاوأ (85/1) ]دفاع مهلا :َلاَقَك ؛ هْيََغُسْدَعأَف : لاق :؟
 مصاص

 [لدمال ىلا للعب :رظنا] .٠ نب مجول كلذ تْيكَتشا

 :لاق «ٌةرم نبا وِرْسَع َنَع ٌقبعَش اًنئدح نافع اًنْئَدَح - ركل

 يدوم م
 لوُسَر يبرم ؛ًايكاشات لك : لاق «يلَع ْنَع ؛ «ةَمَلَس نْب هللا َدْبَع تعمَس ,

 سيكتها اَمَق «هفلشامُهّللا ؛هفاَعمُكّللا لاق هلال ُكاَّمركذك 8 هللا

 ذهب :عجارإ دعب عَجوْلا كد

 معورو هر ةن
 دبع ْنَع كرم نب ورمع ينئلح «ةبعش نع « ىَِحَي اًنئلَح - 9

 هّللالوُسَرناَك : َلاَقَق نآلَجَرَو اَنأ ؛ ايلَع ىلع تيَنآ : لاق « ةَملَس نب هلل

 7 محلا اَنََم اَنَعَم لَك كابو «نارشلا ارشيف خيم هَنِجاَح يضْني

 هعلد ور همه

 [501/ :عجارإ. ةَياَنجْلا سيل ءيش نآرفلا نم هبجحي : لاق اميرو « هزجحي

 دبع نَع أ نع اشم ند رطل اًنثدح - 1

 عما

5 
 2 رم

 لكلا ووو هع :رظنا] . ةَجيِدَح اهئاسنيَحَو رعت

 ٍميحّرلا دّبَع يبأ ْنَع ,كلَمْلاُد بع اننَدَح يَ نبا نئدَح - ١.1"

 ارا للاكل ه6
 هيو ةبحرلا ين لعاتئمَس لاق «ٌرمع (يبأادَرْنَع «يدنكلا



 ميعوم
 نيدشا لا ءاقلخلا ُدْنُس

 قف ؟ لقمان هب هلل, ةهشام :َّنساّنلا

 نم: وُ هلل لور اوعمسْمُْ ادهش ةلُجَر َرَشَع ٌةئالك

 . الوم يلعف هالوم تنك ينم سرع مدع
 هللا 6

 نع «تياك نب يدع نَع « شمعألا انئدَح ءريَمُت نبا ائدَح - 54"

 هنأ : :لف هللا ل وسر يل ده امل هّنِإ هلل و :يلَع لاق لاق « شيبح نير

 3٠١517[ مالا :رظنا] . موال يبحُي الو «قفاتم الإ يضفي أل

 َنَع « بئاسلا نب ءاَطع اَنئدَح ,ٌةَدْئاَر اَنآَبْنأ د ٌةَماَسأ وبأ اًنئدَح - هاذ

 «ةّبرقو «ليمَح يف ةَمطاَق © هّللالوُسس يروه : :لاق « يلَع ْنَع ؛هيبأ

 م0 ىلع ىلا 1/18 :رظنا] . رخذإلا فيل /اَهوُشَح مد ةَناَسوَو

 000 سارا ةري هلع
 2 يناتلاميكح نمي اح 0 0

 يد

 3 اا ع ع ع رس اه

 هب ضان لعد سصو ءركجا ١ قلن يق

 ىَلَع دَعصا : َلاَكو قف هللا يبن يل سلو لربك فعَص ينم ىََر

 يلإ ليَحيِهْنإَك : لاق « يب ضنك :لاق ٠ يم ىلع تدع : لاق .يبكْم

 لاَ هلو «تْييلا ىلع تادعّص ىّنَح ءاَمّسلا نأ تلتكتفشؤل يثآ

 نمو هي يَ هكمش عون رع لوا كجق يحل ثم

 ُتْفَدَقَف هب فذ : : هللالوسَر يل لاق نم تْدكْستسا اذ ىَّح ,هفلَخ

 اقف هللا هلوسَرو انآ تفلطناق ٠؛ ُتْلركمك «نيراوقلا سكت امك سك هب
 اصمم سم هس

 [١11؟ :رظنا] . ساّنلا َنمّدَحأ ناين ةيئَح « توييباب انيراوت ىَتح قبتسَن

 ميِهاَريإ نع «٠ يلجعلا ٌنيِساَي انكدَح نيكد ب لضف انيَدَح - 6

 : 8 هّللا لوم اور لاق : لاقل ديان حلا نلت

 يللا ةحلصُب ؛ تيا لهآ نم 'يدهمل هما

 هرعمشو
 نيَسَح ْنَع ءديربسلا نب مُشاَه انئدَح + ادي لم 545

 نب ِنّمْحرلا دْبَع نع «يكرلا يضاق للا دبع ني للا دبع َْع ؛نوُميَم نبا

 ءةَمطاََو انت دما : "لوي «يلَع َنينمؤملا َريمأ تغمس : لاق ىلبَل يبأ

 ملم
 َلوُسسَراَي : ةماعلا َلاَقَف 8 ِهّللا لوُسَر دنع «ةكراَح بدي ءساّبَعْلاَو

 نأ هلا َلوُسَر اتيان « يتم ترثكو «يمظع َقَرَو « يئس ربك هّللا

 :48 ِهّللا ل وسر َلاَقَك ”لَمْفاَقٍِماَمَط نم اَعَسَو انكو ذكي يما
 يم ا سه
 َتْرَمآ امك ينساك نآَت يارد ؛هّللا وسر اَي :ُةَمطاَقْت لاق لعفت

 اي: ةكراح يدير لاق مث. [كل لمْ قف هللا لوُسَر لاق ٌلَمْفاَف .َّكّمَحل

 نإَف ءاَهتضيق مك ءاّهنم يتشيعم تناك اضرأ ينتيطغأ تنك ؛ هللا لور

 سلتك : لاق .كلدمْشَت 8 هللا لوُسَر لاق عفاف يلع امرت نأ تْيآَر

 هداتك يذ لاهل يذلا اذه يو نآَت آر انإ هلا وسر ان

 َلاَقَف. كدب َحأ هينَعزاَنب آل يك ٠ َكابَح يف ُهمسْناك٠ ِسْسْحْا اذه

 ين همست الق (80/1)هلل وسر نال ؛ كلا لَمفَت : 8 كر
 يفاتْمَستُ مع هيئألو مَ « هتاّيح يف ُهتمَسَق ءركبوب هينألو م « هتايح

 د نه رشد منوم هلل 0
 . ريثك لام هاَنأ هّنِإَف رمع ينس نم ةئسرخآ تنك تح «هتايح
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 هدفلا بلاط يب نب يلع
 ورب مع ,

 .يفبا كرت بل يخت اك دي حم اندح 67

 يلاتَناَك : "يلع يل لاق : لاق هيبأ نع «'يمّرضَسْا يجن نب هللا بْنَ

 لك هينآتنك يِنإ ءقئ احلا نم دَحآل نكت مكن هلا لور نم

 هيلع تسل ةكيلتاذاتفج ينو «حَتحتتي ىح لعمل رحَس 3
 ىّنَح ِنَسَح اَبآ اكسر ىلع : َلاَقَف ٠ هّللا يبايع مالا : :سلت

 «ةل :لاق ؟ُدَحأ َكمْضْعأ هللا“ يبن اياتلُفيلإ جَرَخ املك «كلبإ جرخأ

 يف“تْعِمَس :ل لاق ؟ دليلا نس 6 ىَّح ىََم اميف يسلم ال كل ام و :تلُق

 :لاق .ْلُخْدا :ْتْلُق ”ليرُبج انآ :َلاَقَق ؟ ادهم :ةسْلقَت ؛ ٌةَكرَح ةَرجحلا

 َمَداَمكََمُهنْخْدَياآل ايش كي يف : لاق ْتْجَرَخ امَلَق لإ رخال

 لجأ ملك تيل تتنك نظناك بَمذا : لاق «ليربج ايم امتلُق «هيف

 الإتْدَجَواَم تلق ُنَسَصْلا هببَمْليٌناَك بلك وُرَج َرْيَغ انين هيف
 سمس سلا

 ذأ بلك :اًهنم حار ادبآ ايف ماَداَمكلم جليل ث آل نإ لاق. اورج

 [7805 هال :عجارإ . حدر ةَروصْرأ هَ

 مضار ةمرةهدو
 دبع نع ءكرْدم نب لييخرش الح « ديب نب دمحم اندَح - 51

 املك هنّرهطم بحاَص اكو "يَ َعمَراَسهلآ هين "ين نب هللا

 ربصا هللا دبع ايآربصا :؟ : يبلع ىَاَتق «نيَفص ىلإ ورمي ىرت نا
 تائب ىلع جد :لاق؟ اًداَمَو تلق « تارا طشب هللا دبع انآ

 َكِبعناَشاَم دَحآ َكَّبْضْعأ هّللايِب كاي : تلق ءناَضيفكهكيعو موي

 زكر يتشلا ذا ينحت لق يج يدلع مما :لاق ؟ ناضيفَت َ

 :تلق : :لاق ؟ هنتر نم كمشأ نأ ىلإ كلل : َلاَقَك : لاق ؛ تارا

 .اًنضاَ ذأ يع كل ملك ؛ اَهناطْعأَف باري نم ةَضْ ةَضْبقّضَبْقكهَديدَمَف مح

 ية يام سلب مروي رم ار
 دار نيه انآ «يراَرَلا ةَيواَُمْنْبناَرَم انئدَح - 54

 :يلَع لاق : لاق ةلْيِخُس يب ْنَع ؛ ءساَوَقْلا نب رضَخْلا نع « 'يلهاكلا

 سراب سا يف ذاب مُكربخأ
 مص

 م جيم ف © 000

 1 ايلا يف اليا« الأ ء ضر طلسم ع

 ع هس ل
 اًَمعاَمَو «ةرخآلا يف وقعا مهبل يي نأ ممر ىَلعَتهلاَو « (مكيِدب

 .هوُع دهب د وعي اذأ نم ملحأ ىَعَهَللاَف ؛ اًثدلا يف ُهْنع ىلا

 يبأ ْنَع ؛ «يبأو «ليئاَرْسإو ايف انئدَح «عبكو اند - 56

 راََتلب فيلا عوطَت نع ايل الس : لاق رع نب مصانع «قاَحْسإ

 ناك :لاق. انفطأ مهم خانه نرخ : :اَنلُق : : لاق ؛هتوُقيطُي ال مكن : لاَ 3

 ينعي ءاّنه اه نم سما تناك اَذِإ ىَّبَح ؛ َلَهْمأَرْجَملا ىَلَص اإ ف ا

 مق براق مانام رص الصنم اهراس مان

 لبق نم ينعي ءاَنهاَه نم سمشلا تَناَك اَذِإ ىّتَح لهم مث «نيتمْكر ىَلَصَق
 مق «برَْمْلا لبق نم يَ ءاماَه نم رهطلا ةلّص نم امراَدمم «قرنملا

 اميراو ءاَعَشب نييعكرو «سمشلا تلا اذ رهظلا لبق اعيرأو اعبرأ لص

 «نيْرعملا ةكئآلَملا ىلع ميلا نيك لك ني لصْي ١ ءرصعْلا لب
 مقسم هرقل ور رم ممم عع
 ًتسكلت : : يلع لاق : لاقو . َنيملسمْلاَو َنيدمؤمملا نم مهَعبَت نمو َنييلاَو



0 
 ةعكر ةرشع

 5-5 لككأل لكسر لاما رلازا لال لك ل1117 هاف

 َقاَحْممإ يبآل تباك يبأ نب ْبسيَح لاق : :لاق ءهيبأ نَع 'يكو اند 20 ل
 .ابَهد ةلدجْسم لم اذه َكفيدَح ىَوْي قاس اي اي“ هلدَح نيح

 رومزرزاش#

 نع «ليئارسإ اند : آلان يسُحَو ِرماَع نب دَوسأ انندَح - 6١"

 هللا لورود ليلا لك نم : :لاق يلع نَع «ثراَحْلا نَع «قاَسْسإ يبأ

 .ليلاّرخآد رولا تب (1//5)هرخآو هطسْوأو ءهلوأ نم ف

 ٍمصاَعْنَح «قاَحْسإ يبأ ع ايس اَندَح «عيكو انئدَح - "65
 رع وعو عم

 اًهْنَس ةنس هنكلو «ةآلّصلا لم ِمْنَحِب سِيِكْرثوْلا : لاق يلع ْنَع «ةَرَمَص نبا

 زووم لكم زازا لكك لالال حلالال ىلا المت الكا :رسظنا] ٠ 2 هللا“ لور

 م ةنيسشل افعل

 ٍمصاَعْنَع «َقاَحْسإ يبأ نَع ٌقبعَش اًنيدَح «عيكو انئدَح - او

 رواش دم 50000

 هرخآو ليلا لوأ نما هلال وُسرَرتوأ : لاق يلع ْنَع «ةرْمْص نبا
 [ةهم١ :عجار] ٍرَحّسلا ىلإ هرثو ىَهتناف «هطتسّرأو

 ةكراح ْنَع «قاسلسإ يأن ؛ ليام اد «يكو اح - 16

 م ًََّ -

 57 50 :رظنا] ايدينا ماكو تلا ىف ير

 ْنَع «يفكحلا ٍملْسس نب كلما دبع انئدَح «عيكو انئدَح - "66
 نإ ا كون َلاَقَ« 80 "يبل ىلإ يب بارع ءاج ١ لاق يلع نع « هيبأ

 ُدَغ َهّللاَذإ : 8 هّللا لوُسر َلاَقَق٠ ةحيورلااندحأ نم جرت ةيدابلاب نكت 7 0

 يف ءاَسلاوُثاَالو ء اً ْمُكدَحأَلعَاذإ «قَحْلا نم يِبحَسسَي ال لَجَو
 [545. :قلط نب يلع دنسم يف يتايس) .نهرابدأ يف رم لاَقَو «نه مزاجعأ

 لسن ىَبحَي ينكح «عابطلا ىسع نباح انئدَح - "55

 وِرْسَع ِنْب ضايع نب هللا دنع نع ٍمِيُخ نب ناَمْلع ِنْبِهّللا دبع نع
 اًقَدْنعدرْحَتو دشن ةَقئاَع ىَلَع لَخَدم دادس هلل هاج : لاق ؛يراَقْلا

 داش نب هلا َدْبعاَي :هل تلاقي لع لك يلب قارعلا نم هعجْرَمس ولج
 لكننا مولا ءالْؤه ْنَح يد ؟ هن عك َمَح يقدا تن لَم

 نِإَك :لاق. مهتصق ْنَع يِنّلدَحَف : :تلاق ؟ كتم ل يل مو لاق' يلع

 يقام نال اك لع عر ءناَمَكَحلامكَحَ :ةيواَممب داك اَملاَع
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 اوُبتع مُهّنإَو ةَوُكلا بناَج نم «ءارورح : :اهككلاَقي ضرب وُ ست
 كَ اَنئهَللاَدَكَسبلا صيمق نم تخلت : وُ لَ
 املَق ىَلاَمَت هللاإمْكْحالَ هللا نيد يف تمكَحَ تفل مث «هب ىلع

 َلَخْدَيآل نأ : :نوأَ انٌدومرمأَف « هيلع موُراَكو هيَ اوت امي علب

 ءارش نم راذلا تآلتما نأ امل ناقل َلَمَح دكر ذل !نيدمؤملا ريمأ ىلع
 ' هدي هكصَي لمح ؛هْيديَنييهَعْصَوَت «ميظَعٍمَمإ فحص اد سال

 20 اوُلاَقَقكَْساَنلا ُهاَداَنَ «َساّنلا ثدَح ”ةفحصملا هيأ : لوقيو ا 00

 نم اني امبْملكتن حنو «قَرو يفالدم وهام 7 من هْلَع لآسَتاَم ينمؤملا

 مص

 ل محم ١ لاط يبأ نب يلع 1

 هللأباك مكين يني وجرح نيا اله ْمُكباَحْصأ لاق ؟ديرئاداَمَك ٠
 سل ةممر و

 امهنيي قاقش مح نوط جور يف هيك ينل لو ؛ لجو لزع

 هللا ف رياح! اديب نِإ اهله نم ًامّكَحَو هلهأ نم امك اوما

 ْنآيَلَع اوُمَقَتَو ءلجَرَو ةأرمآ نمةَمْرحَو مط 9 دمحم محم ماكان
 نحّتَو ورْمَع نب ليه انءاَج ذَكو بلاط يبأ نب لع بنك ةّيواعم تئاَك

 هلا لور بكم ءاشيرف هوَ حلاَص «ةيح ةيِنَدحْاب ف هللا لوُسَر عم
 نمْحرلا هللا مسببة ليهس َلاَقَف. ميحرلا نمحرلا هللا مسي : اقف يو اةدع

 ًةلوسمو لاق . ممّا كلمسماب :بّشكا :َلاَقَك ؟ بشك فيك :لاَق ٍميحرلا
 مل هللا ل وُسَر مر َكْنأْم َْعأْول : :لاَقَف هللا ٌلوُسسَردَمَحُم :بّتماَف :8 هللا

 لَنا ب نيل لااعلم نات :بَنكك 5 كال

 هلارب سل 8 53 2_

 اإىل همر ساي لاب لَح مهتم 0

 نإ «نآرُقلا َةَلَمَح اي : َلاقكس َّنلاَبطْخَيءاوكلا نب ما مُهَركْسَع اًنطسَوَت

 املا بات ممكَرع انآكُهفِرَيْ كمل ؛ سابع نب هّللدب انه

 ىلإ درك «نوُمصَخ مون همك يقو هيف لرتْنمم اذه هب ُهُفرعَي
 ُتَمْصاَوُيل هّللاو : اوُناَقك موا َماَقَ «٠ هللا باك هوُعْضاوُمالو ؛هبحاص

 لطب ٍ طيء اَجإَو نعل فرنك حب اجا هللا باك هع ةعرم واكل كدهل ع »يرطب -

 بع (81/1)اومساوت
 دقق قولا لع ىلع الذل لح راكاوب ةب 0

 فآلا حير مهنم ْعَجرَك ماي ةكالكب باتل هللا َدْبَع

 هدوعوع
 200 ؛مُكتيواَني ف دمحم دم 20 ا

 ميلاني مث نإ مكن ,ةمد وملك « اليس اوُمَطْفَت وأ ءامارَح
 َنْبااَي :ٌةَمِئاَعُدَلتلاَتَ ءَنيتاَحْلابحُي ل هللا « اوس ىَلَع برَحْلا م هعسو

 اكسو ليك رمطق ىلح اسيل: َلاثك؟ مُهلتق دق دادس
 َوُهَاإَلإآل يذلا هللا : :لاق ؟ هّللاأ : ْتَلاَقق ملا لأ اوُنحتساَو ملا

 5 وُ ؟ هوتي قارعلا لأ نع يتب «يش امك :تلاك ناك دق
 اً «ىلتلا يف لل ماني: لق« نو يشل

 قيم م هم 000

 ب بالو لس ال يتدجنم يل 8 ل

 ريو ره ساس ع هم
 :لاق ؟ قارا لأ ْمَْياَمك لَ ْماَقّنيح لَ لوقا :تَلاَق كلل

 رو د ساف ف تونا 1 00 -
 كل َرْيَخ لاق هنأ هلم تْعمَس لَه : :تَلاَق هلوسرو قدص :لوقي هتعمس

 ناك هناا محي ,ٌةلوُسرَو هللا قَدَص ؛لجأ :ْتّلَق .ل مُهّللا :لاق ؟
 "لمآ ب مَن ؛ُهَلوُسَرَوُهَللاَّقَدَص : :لاق الإ هبِجْعَي ب ائيش ىري آل همآلك نم

 . ثيدحْا يف لع نوديزيو هيَ نوبي قرع

 «ٍمَكَحْلا نَع ةبعش ْنَع «َقاَحْسإ وب اندَح «ةيواَعم انئدَح - "ا/

 :ةَراَج يف اق هّللاٌلوُسَر ناك : لاق يلع ْنَع ؛ «"يلاهلا دمحم يبأ نع

 : اريك «هرَسك الإ انتو ايميل ةئيِدَمْلا ىلإ لطي مكيأ َلاَثَك

 َباَهَق َقَلَطْلاَف ؛ هللا لور ايان : :لْجَر لق ؟اَهمطللإةروثم الو ماوس
 "يعلق مجرم «ةّئيدَملا له ؛قلطلات لاق « هّللا َلوُسَر ايقلطنأ انآ : َلاَقَق ٠ رق «ةّئيِدَمْلا لهأ 0 يم م م



 40 ص

 و الو  هنرَسَك 232000 هلللوُسَري :لاَقَق «َعَجَر مث قلطْناَف

 دل ةاَعْم هللا ور لق .اهتلألإ روم الويس

 :رظنا] . سس وولاة كلو رخال ارجاتألو شم

 [اا للاكل لزالم ,لزالا لخأ "مم

 َنَع؛ ٍمَكَحْلا نع «ٌةبعش انئدَح «ِرَفعَج نب دمحم اًنندح - "هم

 لهو :لاق عروب ةَرْسصُبلا له هَنوُتَكَيو : :لاق ءةّرصْبلا لْهأ نم لْجَر
 هد 95

 َركَذَ «ةّرانج يف 4 هّللالوُسَر ناك : :لاق هدحم يبأب وُ ب ةقوُكَلا

 كيتا م : لق اهلل رو آو: لاو. يلَع ْنَع لقي َمَلَو «ثيِدَحْلا

 آلَو ًاناَتق نكت أل :َلاَك اكو ءاهتحلط الإ ةروُص َْدأْمَلىّتح هللا لوُسَراَي

 [541 :عجار]. ًةلانَحَم

 يبأ نع «كيِرش انئدَح «ساّبعلا يبأ نب ميهاريإ انكدَح - 568

 دنعٌرتوُي ناك : لاق يلا نَع يلع ْنَع ءْثِراَحْلا نع «قاَحْسِإ

 ويس عل
 [674 :عجار] . ةماقإلا دنع نيم ”رلا يلَصُي دو «ناآلا

 نع يزارلا ينعي ءرَمعَج وب اندَح ءديلولا نب فلَخ انكدَح - 55

 نم ٍلُجرْنَع ؛ثراَحْلا نَع ؛ «يبعشلا نَع : ءِنَمْحَرلا دْبَع نْب نْيَصْح
 8 هللا وُسَرَنَعل :لاق ٠ «يلع هلال كلش آل :لاق ٠ كف يلا باَحْمأ

 ءةَمشْوَتسلاَو :ةملولاو باكو «هيتهاشتو ةلكوُمو ءاّسرل لك

 [6*2 :عجار] . حولا نع ىّصْنيناَكو « ةئدصلامناَمَو هَل َللَحُسْلاَو لْلَُسْلاَو

 ْنَع ءراوّس نب ثّعلشألا ِنَع ؛ سيق اننَدَح ؛فلَخ اًنئدَح-

 اي: ف هللا لور لاق : :لاق « يلع نع «نايظ يبآ ْنَع تبا نب يدع

 . برع ةريزج نم ناَرْجَتَلْهآ جرخاق «يدَْيرمآلا تيل نان ؛ يلع

 دلاَخَو «"يزرلا ينعي هفَْج وأ اثدَح ف لح اند - فذ

 نع ىَلبل يبأ نب محلا دبع ْنَع دايز يبآ نب ديزي ْنَح ءاداحأطلا يني
 ف ٠ هّللا لوُسَرتْلاَسكُءاََمالْجَرأَسنُك :لاق «بلاط يبل نبيل

 لقت مكك :رظنأ] ٠ ٌموُصضْولا يفق ُيذَمْلاامآَو للا هيفق يملا َمأ َلاَقَق

 [ةالب لقال كل

 يبأ َْع « فرم َْع لاح انئدَح (1//8) "فل اَنئدَح -71*
 مقرين ىَهَن 4 ؛هلل َلوُسَردأ ؛ « يلع ْنَع ثراَحْلا نَع «َقاَحْسمإ

 مهو ءهياحصأ طلعي ؛ ءاَمتْنَيَو ءاّشعْا لبق ةءارقلاب هئوص ل جرلا

 [4197 ال67 :رظنا] . نوُلَصُي

 يبأْنَع؛ بلك ِنْب صاع نع دلاَحاَنئدَح « فلَخ اًنكدَح - 5

 ىلا ىَلََتهَللا لس : :8 يلا لاق لاق يلع نأ « ىّسوُم يبأ نع درب

 َكَديِدْنَت دادسلاب بردا او قب يرَطلا < كقَده ىدهلاب يْرُكذاَ و ءَداَدَّسلاَو

 1 :رظقنا] . مهسسلا

 ةثغمَسو هلا دنع * لاق جامل 3 ربو .ةئرسك الإ

 الاسس سو

 هلا لوُسْرسمَس ؛لوُكيلَحآتطمَس :لاق لل رند «ءاوتلا

 لم د ع ع سل اع هلا يس
 أ دال يلب ناك بكم سيل :لوُتي هاجت ءاَرتو ءاَبقي ةحْيَس

َو يرق نم ةَعْبَس «ًابيج ايت ايزو رع ةعبرأ تيطغأ ينو
 نم ةَعَبَس

 لال ل لال :رظقنا].َنيرِجاَهُمْلا

 َنَع «قاَحْسِإ يبأ َنَع ؛ «ليئارسإ اًنكدَح «َمَدأ نب ىبَحُي انئدَح - 56

 :تلقك ٠ و لس :لاق يلع هُم نب راح
 م م مدس

 ل :رظتا] ] .كبلَق يدْهَيو سكس يقتل اقل

 مسرو هةر داع

 نبا ينعي «ُناَيآ انندَح «ريسْلا نب هلا دبع نيم انكدَح - /

 :لاق لع ْنَع ابل يع يح ؛يَط رم يد هلل بَ

 نم ةّربو ىلإ هديب ىَوهأَف : لاق ف هللا لوُسَر ىلع ةئدّصلا لإ ترم

 .نيملسصمْلا نم لجَر نم ةريَولا هذَهبقحأب آم :ل َلاَقَف «ريعُب بْنَج
 مص ممم

 سا عرب مرعإ ل

 ُثراَحْلا اننَدَح ءةَعيِهلنبا انثَدَح « ىَسوم نب نسح ايدج - "84

 مي : لاق بلاط يبأ نب يلع ع « يقفاَعا ريم نب هللا دْبَع نع «َديِزيْنْب

 ُهُساَرَوَلبْآَمُك «مايق نحتو «فّرَصْا ذإ « يصف هللا لور عمن

 ىَلِإ'ْتْمُك يح بج تنك يّنأ تركذ نإ لاق مث «ةآلّصلا ال ىَّلَصَم ءٌرطْقَي

 نام لملاك اذر نب يف مكوك: «لسّتغأ ملت الملا

 ىلإ وُميَمُ هلم غْاأ «هتجاَح نم ْرْشَي ىّتح فوصل ؛ هِيلَع

 [/// كح :رظنا] هتآلَص

 نب ثراَحْلا نع ةّميهل نبا انئدَح «َقاَحْنمإ نب ىَحَي ادَح - كلا
 مه

 [158 :عجار) هلم رك يلع نع ِرْيَرز نب هللا دْبَع نع ءديزي

 يببأ نبا ينعي ؛عيرلا انئدَح ءهّللا دبع نب دمحم اًنئدَح -

 «بلاط يبأَّنْبيِلَع تعمَس «دايز يبآ نب دايز يندَح «يمكسآلا حلاص

 مويلوُشَي لق هللا وسر عمساملسالْجرهللا ثنا :لاَقَف سانا ني

 .اوُدهَشَقايدَيَرشَع انام ؛ «لاق م مُخ ريدَغ

 يبأْنَع' ليئارْسإاَندَح ,هّلآلا دْبَعْنْب دمحم اًنئدَح - 1

 ّبحاّص © هللا |وسر نعل : لاق ؛ «َيلَع ِنَع ثراَحْلا نَع «َقاَحْسِإ

 اةنييل :عجار] . للا «نلشلاو ؛هيدهاَشو باكو ؛ةلكأو ءايرلا

 يبأ نبا 20 ًّ م لاق راصنالا لو ريك وُبأ انكدَح «يدْبملا

 نم مهلا يف اوُدَجَو َساّنل أك ؛ناَورْمملالَمآ لش (ريَح) بلاط

 موق اَنكدَح دق 8 هلا َلوُسرَنِإ سانا اَهُيأاَي : يلع لان مهلك

 ءأدَبآ هيف نوُمجْري لَم ؛ةّيمرلا نم مُهسلاهقْرْسياَمَك نيا نم نومي

 َجَدْخُم دوس الجر مهيفنأ كلتا ؛ هقوُ ىلع مهلا مجري تح

00 

 عبس هلوح «ةأرّملا يت ةملَحك ملح اهل «ةأرملا يذق هيدي ىَدحإ ١ ديلا



 ١ - مههرو) بلاط يأ ني لَعْدتْس َنيدشارلا ءاقلخلا تس 0

 ينإ اثرا لئاق خدي لاول: :لاق ءُنذأَكَسي زومرج نبا : اوُناَق رمل ريفش ىلإ ودق وسلك ٠ م مهيأ يلإكا وسلك « تاب
 ةلوُسَرَو هللا قدَص ريكا هّللا : :لاق كك يلا ىَلتَقْلا تح

525520 
 هتجدْخُم يف اهب نَعطَي لَعَجَن ب )عج و هدي اَهدَحأَك «ةئيرَع هلاسوُ دم هن نإ

 ََمَكَو اويكو ةرأر يح كد ُلوُسَرَو هللا َقَدَص : لو
 ريس م هاا ع

0 

 0 0 اقبل «ثراَحْلا

 اذإ هدوسيو «سطع اّذإ م هَيقل انِإِهْيلَع مْلَسُ «اتسم فورم

 وادع ول مل يعل 70000
 «هسْفنل ب حُي امه ب حيو «يقوُ اذ هدهشيو ءهاَعَد اذإ ةبيجُيو «ضرم

 [5194 :رظنا] ٠ بيتل هلم حصْنيو و

 نع «َقاَحْسِإ يبأ نع ؛ «ليئارسإ انئدَح «نْيَسح اَنثدَح - و934

 ["587 :عجار] ٠ ٌهاَنََمو هداتسإي هَوحّنَركَذَ «ثراحلا

 نَع ؛قاَحْسإوبأ اَنندَح «ليئارسإ اًنكدَح ءديعّس وبأ اًنئدَح - 68
 َّىَنح ُةَعاّسلاٌموُقَتال : :8 هللا ل وسر لاق :لاق «يِلَع نَع ءثراَحْلا
 .رضنا] هوي آلف لالا ىَقيب وأسس امك يباحصآ نم لج سمت
 م

 ْنَع «َقاَحْسِإ يبأ نع ؛ «ليئارسإ انئدَح ديعّس وُبأاندَح - الك
 نم: :رْئيمْوي 9 هّللالوسَر لاق : لاق يلع نع « برم ِنْب ٌةئراَح
 .ًهز اور مَ بلعملا دبع يني "رم مدرسا نأ مئعطتسا

 َنَع« , ىلعألا دبع انئدَح «ليئارسإ اندَح «ديعس ولأ انندَح - "ب
 مُككزر نوُلَعِحَتَو لاق "يبل نَع يلع نع «'يملسلا نمْحرلادْبَع يبأ لسع مع

 اَذَكِمْجَني ءاَدَكَو انك ءوَئبانرطُم ؛ مُككرش : :لاق(نو ينك مُكَنأ
 علم ىعب معك :رظنا] . اًذَكو

 :ةلاَقرماَع نب دوسأو «ريمرلا نب هللا دبع نب محم انئدَح - ك4
 ناك : "لاق 'لَعْنَع «ثراحلاٍنَع «َقاَحْسإ يب «ليئارسإ انئدَح

 ةّمْكرلا يفرق : ب :دوسمأ لاق . لص نمرَوس منيو هللا لوس
 تزل اذِإِذَو «رذقلا هليل يف انزل نورك ماه اًهنآٍد ىلوألا
 هكلاوْمتءاَج اًدإِوَو هرضصمْلاَو) تلا ةئْكَرلا يف. «ضْررألا

 اَهيااَيرُتَلا قلل ةَمكرلا يفر «ّركوَكلا ةلانيطعأ انو .4حشتلاو
 مم :رظنا] . هج هللا وه أ لقؤو بهل يبأ ادي ْتَبَتِحَو , «نوُرفاَكلا

 يللا تض ٌقبعش الح ل وج ر لمحم لمَحم اًنددح - و

 ونا] . اًمدلْجا مث ا ؛ةلك ىلا ثق 0 27

 معلول لل اال لال لاك

 ءٍمصاَعْنَع اش انتدَح : :الاَق ٠ نَسَحَو مشاه انئدَح - "4

 ؟اَدَهْنَم : َلاَقك'يلَع ىلع وسنين لاق ٍشْيبح برز نع

 الا
 :رظنا] . مولا يراوَحو «ايراَوَح يبن لكل نإ | :"لوُقي 8 هللا لوُسَراتْعمَس

 [ملع الو كح

 دز نَع ٠ ٍمصاَع نَع ٌقَدئاَر اًنكدَح « ورم نب ةيواحم انئدَح - كم١

 مم عع ماعم بو
 شب :"يلعلاقق هد انو يلع ىلَ زوم نب ناسا لاق شبح نْب

 "كلن : لوي هللا لوس ناعم : ل لاق رائلب يكس نب لك
 "7 1 ” ومرت مم

 .نيزلا يراوح ءايراوَح يب يب

1001 

 :يراَوَحْلا : لوفي نايَفس تئمَس : يبألاق :هللادبع لاق

 54٠[ :عجار] نصا

 عمس « قاحسإ يبأ نَع قبعش انآَبَأ «دواد نب ناَميَلس اًبلَح - 7

 نم يلَصُيالَك ا هللا لوألا[ لع ْنَح «ةَرْطَ َبمصاَع
 58٠[ :رظنا] . ىّحضلا

 يودع اع ص ل
 ءٌةَمْلَس نبا ينعي ٌداَّمَح اًنندَح ؛ ل ل محم نب سوي الح - كن

 َكَثْعْبَأ : لاق ابعد ءهيبأ نع ناّيَح نيريرج ْنَع «باَبَح نب سْنوُي نع

 لك سمطأو رب ربَق لك يَوَس نأ يّنرمأ ءاقف هللا لوُسَر يتعب اميف
 يا

 وم لاق هييأْنَع «٠ 0 ليقع
 انك ءةَرّمُحب نعل برم «راقشألا بدم ِنْييَْلا ميظَع «سأرلا
 تق ذو دعم يف ينام اذكى اذ وألا :ةيحّللا
 095 :رظنا] ٠ نيِمدَقْلاَو نيكل نش ذ ءًميمَج تقتل

 ةرعلو
 ؛قاَحْسإ يبأ َنَع ركب وبآ انربخأ ءِرِماَع نب دوسأ ينكح - "46

 [5ام :غجارإ ثابت اك ف يبل ذأ لع نع « ثراَحْلا نع

 «قاَحْسإ يبأ ْنَع ' «ليئارسإ انئدَح «دّوسأ ( /١)اَكئدَح - مك

 ْنَلْبَق «ثَدحأ اَمَدَنَي © هّللاٌلوُسَرآَرَ : لاق يلع ْنَع «ثراَحْلا ِنَع
 ماس لل

 .ءام سمي

 اقف يِْلا نَع «يلَع ْنَع «لْجَرْنَع : ليئارسإ لاق اًمّيَرَو

 ؛ناّحّطلا ريفّصلا ىَسوُم نع كيش انئدَح «ومأ انثدَح - خو

 لد َلاَثَق :لاق ءاطئاح تينا تجرح : "يلَع لاق : لاق دهام ْنَع

 يني تبعت هامات مك « ينك أت الُم تحتَ : لاق هَ

 1١6 :رظنا] .ُهَضْعَي اَنأ تلَكْأَو هّضعَب همَعْطَأَف ٠ قف يبل “تنام ترش

 نع «رباج نَع ٠ ليئارَسِإنئدَح ءمساقلا نْب ب مشاه انثدَح - دى4

 0 يبا ىلإ جر ءاَج : لاق يلع ْنَع ؛هييأ نع ؛ «يلَع نب دَمَحُم

 ءاَهْرَسْناَف َكّدئاَن ام : لاق« تيك تيكو يتق رحنا الأ ترد نإ َلاَقَك هسه باس قو



 28 0 ع ال

 هللا :َلاَقَك :لاق ءرثولا نع هوَ ؛ بلاط يبن يلع ايل

 30 :رظنا] . مقآوأ ند وأ ؛ اجلب اَيْبْوك «ةعاّسلا هذه تون نأ

 [مكك ىلا

 «شنَح نع ءكاّمس نع ءٌةَدئاَز نَع ؛ يلع نب نيسح الح - 590

 مل مست ناَمْصَح كيما : 7 « يلا يل لاق : لاق «يلَع ْنَع

 َُلاَقَق : لاق « يضْت فنك ىَرت ف وَسَق ءِرَخآلاَمآلَك عَمْست ىَّح «لوآلا

2 
 ل :رظقنا] .ايْضاَق كلُ َدْعَبْتلزاَمَق : يلع

14] 

 دبع مالَسوبأ انْكَدَح ءٍمساَقلا نب ب مشاه رْضْنلا وبأ انئدَح - 5

 يبأ دعس نمي َْع ءاايظ ناار «يفتحْا مسني كلما
 اهل

 كلب مهّللا : لاقًارَْس دار 5| ؛ 7 «يِبْلاناَك : لاق« «يلَع ْنَع «ىبحت

 [17؟95 :رظنا] . ريسأ كيو «لوُحأ كب .ٌلوُصَأ

 َنَع «ءاقرو انئينأ : ةلاَق َدوادوبأو «مشاَهِرْضْلا وب انندَح - حا

 روممس
 لوُسَر مجتحا : لاق ٠ «يِلَعْنَع « «ةليمج يبأْنَع ؛ يِبَلتلا ىلعألا دْبَ

 علل ءللل» ل114 نظفا] .٠ مرج ماسلا يطغأ نأ ينرما « ف هللا

 نع للاب يأ ىو هذان
 ا

 دك يقول يفتك لاق هني ]الام هيف بكي قب

 َْتَكَلَماَمَو ءةاكزلاَو «ةآلثصلاب يصوأ : لاق . يعأو مح ين تلق : لاق

 .مُكئاتن
 يبأ ْنَع « ىلعآلا دَبَع ْنَع «ليئارسإ انئدَح :نيجح اًندَح - 5

 يف بدك نم :لاق ءاق يلا نع « بلاط يبأ نب يلع ْنَ ؛ ِنَمْحرلا دْبَع

 [9508 :عجارإ. ماقام ةريعش دفع فلك هملخ

 2 تةايعم او ربمز هدو 202
 « يمدقمْلا ركب يبأ نب دمحم ينئدَح ؛هّللا دْيَع انثدح - 551

5 
 نعى يان يس يني اميل ن نب ليف اندَح

 ملا ةرشتال تنطق ذل ةدالخا يدنب سل "5

 .لَمفاَ

 «يناكرولا رَمعَج' نِبدَمَحُم يكدَح ؛هّللا دْبَع اًنَدَح- 545

 . :اوئاق ؛ هيتس ىو يملا ىسوم بعامل
 :لاق « «'يلعْنَع «ناالح يذ نب ديعس ْنَع «قاَحسإ يبأ َنَع «ةكليرش انآَثأ

 يف هيومحر لاق «ةَعْدَح هن ناَسل ىَلَع بْرَحْلا مس َلَجَورَع هللا
 مام ص

 3١86[ 417 :رظنأ] . مكين ناس ىَلَع : هئيدح

 اا -_ اهار) بلاط ينأ نب يلَدمس؛ _ نيدشارلا ا ءافلخلا نش ل

 ينكح .هّنلا | دبع ندَح - 3 ني

 رشم »يش ما ع
 بدلا : لوتأَلَح عمسرم يكد اخ يذ نب ديعس نع فاح

 [545 :عجار] . مكي ناس ىَلعهَعدَخ

3 

 اًنكدَح ٠ ؛ليِعاَمْسِإْنْيَقاَحْسِإ يدَح .هّللا دْيَع اَنَكْدَح - 534

 ني دهر عمس «ةرسيم نب كلملا دبع نَع «ةبعش انئدَح «دابع نْب ىَبحَي

 يلا َلَسْراَ ناريس لح هلت يده ْتَيِدَأ 4 يبتلاَّنآ ؛ يلع ْنَع بْهَو

 (9 ؟/1):لاق ؛ 34 بقا 8 هّللا لوُسسَر هْجَو يفتر اهب
 م هدام د هع
 [28216 ,الفو :رظنا] . يئاسن نيب اهتمسَمَ

 َرَّمْع ناكل يع اي

 وه
 اَنكَدَح :آلاَق « ربت دصخأ وو ديلان لذ اند نذل

 3 يافع ملح يف بت دت لاق تقرأ: :نايمس لاق) 20 000 رو ضو
 م موس سا

 . ةريعش دفع ةماَقلا

 [024 :عجار] . يبا نع ار :لاق :دَّمَحأ و بأ لاق م6 نم

 ةممو ار هر وذو
 « ىلعألا دّبَع ْنَع :ليئارسإ اًنْئدَح « ىّنكمْلا نب نيجح انئدح -ا/ه »

 ىلإ صاوي ف هللا ٌلوُسَر ناك :لاق «'يلَع ْنَع ءِنمْحرلا دبع يبأْنَع
 .رّحّسلا

 ماهم » م
 بط ِنْب ِدَمَحُم ْنَع ءديَزْنْب ةَماَسأ انئدَح «حورانتدَح - اما

 يلَع ْنَع ؛ معَ نب هللا دبع ْنَع هدا نب داَدَش نب هلل دْبعْنَع ؛ «يطَرُقلا
 آل لو أ نأ برك يبل اذإ هلو يلع: لاق بلاط يبأ نبا

 « ميلا شرَعْلا سر للا كَراَبتَو هللا ناب .«ميركْا ميلا هللا لإ هَل

 5-5 :رظتا] . َملاَعلا بر هلل دْمَحْلاَو

 ْنَع ,ةَتحاق يبأ نب ريو ينكدح «ديَمح نبيع اندَح - 070:
 لع لع نم لل ساس هس اماسأ»

 «يلَع َلَخَدَف : لاق يلع نب نَسَحْلا يرمشآلا ىسوُموبلآ داع : :لاق ءهيبأ

 مل سؤ ماي: :كاقق ؟رئال يسوم ا اتنجادئعأ : َلَعك
 هر

 صا رص رص يس
 َلَمَجَو يل ىلإ ضي وحلم كلتا سأل

 ؟فيرَلااَمَوَنيسْؤُملاَريمأ اَياَلَْك : لاق« ةّئجلا يف افيرَح هل ىلاَمَتْللا

 [71؟ :عجار]. َلْخّنلا 3 يقْسَت يلا ةيقاسلا : لاق

 «ايدؤألا مسيكح ني يلَع ينكدَح ,هّللا دْيَع اند 0#

 ىَلع مده: لاق «ِبْطَو ِنْب دير نع «ةعرز يبأ نب اَمْثع نع «كليرش انآ

 نانا .ةللقيلجرف وتل رمل لأنو
 ا هوو عاهل

 ءاَضَقَو وقس ارزق يي هلي ضان ىلع

 وه سابللو مُكَلاَم : لاق ءويسإب يئاَعو « ىلا مباح دن 0

 عتمكو -



 راع

 َرَكْدَو : لاق َقاَمْسِإ اَنْ « يب انئدَح «بوَُياَدَح - 3 5

 تلق : لاق ءرّوعأل هللا دبع نْب ثراَحْلا نع ؛ «(يطرقلا بطك نب هَمَحُم

 ءاّشعلا َدْمَبهَّمِجَف :لاق. يشعل تغمس 8 سامح هتلآس آل َنينمؤملا َريمأَن تال

 85 هللا َلوُسَرتْعمَس :لاقّمُت : لاق «ثيدَحْاَركَف هلع
 تلت : لاق دليل كك نإ «َسَحُس ماي: َلاَقكليربج يناثآ : لوفي

 هللا مصيب « ىلا للب تك ١ لاق : لاق ؟ ”ليرْبج ايْجَرخَملا نياق : هل

 لْصَقْلوَق « نيكرَم م ءَكَلِه ِهّكَرَت نمو ءاَجَن هب مصنعا نَم ءراّبَج لك

 َناَكاَمْأَبتهِف «هبيجاعأ ىَنعَت الو «"نسلالاهَفلخَ 52 ل لزهْلاب سيكو

 وه اسب ساس سال دع طرد ساق
 . مُكَدعَب نئاَك وهام ربَخَو مكي اَملصقو «مُكَلبق

 ميكَح يدَح « قاَحسإ نبا نع « «يبأ انندَح ؛بوُشعَي اًنيدَح - 976

 «باهش نب هلا ديب نب ملم نب دَمَحُم نَع « فينح نْبداَبَع نب ميكح نب

 لح: لاق « بلاط يب نبي لع هدَج نع ؛هيبأ نع ؛ نيسح نب يلع ْنَع

 مث :لاق «ةالصلل انطق للا نم ؛ةمطاق ىَلَحو قف هللا لوس يلع

 52 لاق ءاسحاَْعَمْسُي ملك لاق للا نم ايوه ىَلصَق هيي ىلإ عَجَ

 نإ لوقو ينبح ةكرعأ انآوتسلجف : لاق يلصق اَموُق : لاَكو انظف انْ

 ءانكعْيْنأ ءاَشاَدِإَف ؛ هللا دي اَنُسْمْنَأ اَمّنِإ : :انلّبُك اَمألِ يَصْناَم للا
 مس 2

 ام :هذخق ىَلَح هديب ضو لوُيَو هو « هللا لوسر ىَلوك : لاق ءاَنَثَعَي

 «ر تدك طال بك مال يللا انك بك اَمألإ يلّصُن

 1 [هالا :عجارإ. «لدج

 . فو وبأ لجناح ,هلا دبع انتدَح- ,”ى]آذظككآ

 هكر رو
 ٠

 تجيك كل: لاق بطني السن فال

 َدَكَمْوَقلا ءاَلؤَهنِإ: ؛لاَقك «هباَحْصأ يف يلع ماك « نارها ج راَوَخْا
001010 

 ,ْمُكيِلَودَملاْبَرْقأمُهَر «ساَّنلا حْرَس يف اوراَغأَو ٌماَرَحْا لا اوُكَفَس

 (41/1) ين : الزم مكللخيال فام انآ مهو ىلإ اوريستا ذآ

 9 بيق ىلإ نما يشب الم يل لس

 ,ْمهيلَ وهو مهلهل نوحي نوفي « ءيشب مهتءارق ىلإ مكر

 ,ةّيمرلا نم ْمهَسلاٌقرْمَماَمك مآلسإلا نم وقري .مُهَرجاَتحذواَجيأل

 ءيَدقا ملح لم الع ار اهل سيكو ضع هلالجَر مهيفانأ كلذ ةيآو
 ءيع رس

 نآسل ىَلَع مهلا مُهَوبيصُي داش يجْلاٌمكعَيْول «ضيب تاَرعَش اَهيلَع

 . هلوطب َثيِدَحْا رك هللا ملسأ ىَلَع اوريسق ٠ ِلَمَمْلا ىلع وُ مهي

 يحي ينئدَح «قاَحْسإ نبل نَع «يبأ انندَح «ةب وطي اَنِدَح - اا

 هل لاقل نمل نع يأن هزل بلد داع

 قا ير شلش 5 لاق ْدِإ 1و مكس

 م عرس
 ىّنَح رسما هذه منخول جَحْلا رهشأ يف اوكي لأ ةرممْلاو يحلل

 ءرْيَْلا يف مسوق ىَاعَتهلا نإ ؛ «ٌلَضْفأ ناك نيتروَز تيا اذَه اورو

 230000 ]| مص ىن بلاط بلاط يأ نبك لعدم نيدشارلا ءاقلخنا دس
2 

 لاق يذّنا ُهَّمَلَبق :لاق ٠ ثلا ارب فلي يدار نط يف بلاط يبلع
 را العلا ع هم هم ينك هع هاك

 وسر ثم ىلإ تع َلاَقق ناَمْثع ىَلَع فكر ىّبح لَ :ناَمْنَع

 ْمِهْيَلَع قيضُ ٍِ ب «هباكك يف داَبعلل اهي ىَلاََتهَللا َصَحَر ةّصْخَْو , كو هللا

 ةّججحب لهم ؛ «رادللا يئانلو ةجاَحْلا يذل تناك كو اهل ىو «اًهبف

 نامل ىلإ هاتي طم َلاَقك سانا ىَلَ نام لقت عت ةَرمعَو
00101100 25 

 راش ْنَمو هدأ ءَش نم «هبترشأ ايأر داكن ؛ اهنع

 ُدْبَع يندَح ءَقاَحْسِإ نبا نَع « يبأ انئدَح «بوُقَْيانئدَح - 4

 هتأْرَع «'يقرلام مك يرانا مُكَحْا نبا دوُعْسَم ْنَع «ةَمَلَس يبأ ْنْب هلل

 لوس ةلْفَب ىلع َوهَو بلاط يبأ نب "يلح ىلإ رلنأ ين اكل تلات ُهْكدَح اه
 َوُمَو ؛عاتولا ةَّجَح يف راّصنألا بش ىَلَع فكَو نيح ؛ءاَضنيلا 8 هللا

 يه امن مايص ايبا :لوث اقف هلل لوران "لاهي لوقي

 [010 :عجار] . رْكْذَو بْرَشَو و لكأ ماَيأ
 مسامام

 هءيممو
 دبع نع هيأ نع ؛يب د : 0 سو بويا - / 1

 سو دمروا وليوزوم و
 يشتد إف .ساق يب بسر حا:

 علام /11410/ 3١3197, :رظتا] . يّمأَو يبأ كلاَدف دعس ايما : :دحأ

 ينئدَح «َقاَحْسسِإ نبا نع « «يبأ اَنثدَح «بوُقعي اًنئدح

 بلاط يبن يلع تغمس : لاق هيأ نع «ِنيتح نب هلا دبع نب ميهاَرزإ

 نحو «بَهلا ٍمنَخَتْنَع ٠ ْمُكاَهَن : يم 8 هللا لور يناهت : لوفي

 ريس نم ةلح يناسككو «عكار تاو «نآرا ةءارقو صحم او'يسقلا سبل

 ايبا :لاق ءاهَسبتن هك مك ينل اي :لاقق هيف تجرح
 « نيب اهتَمشَف ٠ « يعم اهيل اهبسَدَحاآَ ٠ ءاهتيحاتاهيطعأَت « ةمطاق ىلإ
 :اًهل تلتف : :لاق ؟ تنص ادام بلاط يبأ نب اَيدلاَديتيرَت : :تَلاَقَف :لاق

 149 فك :رظنا] ] . كئاّسن يسكاو يسبق اهسب ْنَع هلا لوُسَر ينام

 ل

 ممم يو دمر دو
 يبأْن ع ؛ةئاَوَع وب اندَح «ناَمل بحير اَنئدَح - الكا

 دق : 8 هللا لوُسَر لاق : لاق « « يلَع ْنَع «ةَرمَص بمص نع «قاحسإ

 امهر َنيعْبرَأ كَ نم : : ثلا ةقدّص اوُناَهَف : قيقرلاو ٍليَحلا ِنَع ْمُكلت ون

 ةَلَخ اًهيفَت نب نيام سف اذِإَ أيش ةكامو نيعست يف سيكو ءامهرد

 لوجو رلزكال راو ىلا" :رظنا] . مهاد

 يبأ ْنَع ءٍحلاَصنْبْيلَع انئدَح ؛يرييزلا دمحأوُبأ اندَح ١
 لاق :لاق ؛ يلع نع ؛ ةَمَلَس : نب هللا دبع ْنَع ةرم نب ورع نَع «قاَحْسِإ

 ل « كك ومدن مم كك َر غن د اَدِإ تاّملك َكسْلَعَأ الأ : : 8 يبنلا يل

 بر هلا احبس ميما "يللا هلا الإ هَل ال «مبركلاميلَْاهَّللا إل
 سه م س8 للا

 سوال سس
 .نملاَملا بر هلل دَمَحْلا ميلا شرعا برو « عسلا تاومّسلا

 نا ناَرمع نَع ةكليرش (1/1) انئدَح دح ؛َدَمْحَأ وأ اًنئدَح - 717
 يم م مع

 يلع : لاق «ةيرضلا يلع مجْلُم نيا برص مل : لاق « ىبحت يبأ نع «ناَيبَظ
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 ند( ل جرب لَمَيْ هلل لوُسَردارأ امك هب اوُلَحْفإ

1 0-00 + 

 .هوقرح مث
 مر تدع

 ْنَع :َناَمْهَط ْنْب ميهاَريإ انثدَح «قباَّس نب دَمَحُم اَنْئدَح - 171

 وبأ َلَخَد : لاق هنأ «ةجاجد نب مع نَع ءوِرَمَع نب لاَهْنمْلا نَع « روصنم

5 
 :يلَع ُهَلَلاَقَق بلاط يبأ نب لَع ىلع يراصألا ورم نب ةبقع دوعسم ا ءالك ومو

 «فرطت نع ضارألا ىلَحَو ةئسئام ساّنلا ىلع يتأيآل : لوقت يذلا َتْنأ

 07 نيَع ضر ىَلَعَو مس ةام سانا ىلع يايآل : ف هللا لوُسر لاق امن

 :رظنا] . ٍماَع ة ةئامّد ٌدَعَي ب ةمألا هذه ءاجر 8 هلو ميلا يح وه نمم فرطت

 [ل1م4م/ الام

 يميل مو
 ْنَع دار اد آلات ديعّس وبأو وِرَمَع نب ةيواعم اَندَح - 3716

 ةَمطاَق 8 هللا اوسَرَرِهَج :لاق « يلع نع « هيب نع « بئاّسلا نب ءاطع

 :عجارإ. فل :ديعس وبأ لاق . رخل اوُشَح مد ةدَسوو «ةيرقو « لِمَ يف
 ماض

 ىلع

 مارت مج . تح 1 51 ريدا مد
 م

 اًهدلجأ : :لاَقو. ةَكّمُجْا موي اَهَمَجَرَو ءسيمَخلاَمْوياَهبرَص «ةكوُكلا لهآ

 ءكلوع ىللم ىك؟ ك1 1 هلا :سظنا] قف هللا يب سب اًهمجرأو هلل باّتكب

 [1ا 1 م

 وتيم نوط 0 لا

 نّمْحرلا دْبَع ْنَع ؛ 'يمشاَهلا بلم دبع نْب ثراحلا نب ةمييَر نينآلف

 لوس «بلاط يِبأن ب يََع نع مفار يبأ نب هلل دب نع ؛ «جرعألا

 «هّيكنمَوذَح هيدي عقر ريك ةيوثكملا ةألّصلا ىلإ مَا | ناك هنأ : ل هللا

 عكر اَذِإ هعئصَيَو «مكرينأ دارو هَناَرق ىضق اذ كلذ لم عصي

 َنَمماَكادَِو ءدعاَقَوُهَو هنآلص نم ءيَش يف هْيدي عَكْريأَلَو « عوكل

 ك0
 [قكن هدم معك مال للا :رظنا] ٠ ىو «كَذَك ه هيدي عقر ن نيتدجسلا

 َنَمهَسأَر

 نس ءروصم نع قواك سلخ للا 000

 2 وهم صار

 ضل ىلا مسا ىلع يابآل ١ د لاق لئاقلا
 سا عملة
 ىَلَعَو ماقام ٍاَّنلا ىَلَع يتايآل : :اف هلل لور لاق امن ؟ةسوُنم ست

 ةاشعم
 َْمَبَّألاهَدَمءاَجَرنِإَ «مْويلايَحَوُه نسم ةَسوُفْنَم سفن ضرآلا

 [7/14 :عجار] ةّئامْلا

 نب جاَجَحلانأبنأ ءهّللا دبع انآبأ ءقاَحْسإ نب يلع انئدَح -84 ريدمرإا 6
 يبأ نبى لَ ْنَع «هتآرما ىلوَم نع / كلهن 'يناَساَرخْلا ءطق ْنَع «ةاَطْرأ

 ىلإ ساند ايطابشلا جرح .ةئئجا وياك نإ: :لاق بلاط

 0006 ؛هيييذتَ .يلتلاو «قباّسلا ؛ هلام ىلع ألا

 _ مك ) بلاط
 ايل

2 
 نم نآلذكُه كذاك ٠ ليهو عتتساَو تصل مامإلا نما نص ١ مال 1

 0000 هسا ماش هلم
 .رخجآلا ملفك كاك ليل «تصْنأَوعَمَسساَفُهْنَع ىأَنْنَمَو ءرجآلا

 نم نآلقك هِيَلَع َناَك « عمتي مكَو ءتصني مّلَو امل املا نم اند نمو

 ملفك هلاك «ْعِمتسيملو ءاتصيمكو ال هل ىأت نمو «رذولا
 :لاق مث « ةَحَمَج آلف آلَ مَلكتْنَمَو ملكت هم : لاق ْنَمَو «رزولا

 .الف مكي [نم] تنس اذكم

 «َقاَحْسسإ يبأ ْنَع « ليئارسإ انئدَح ءديلولا نب فل اندَح - فحل

 ّسَصَنلُي تح ةعاسلا مو 57 : يلا لاق لاق « يلع ْنَع ؛ثراَحْلا نَع
 [53 :عجار] . جوي الق لالا سَ امك يباَحْنصأ نم لجل 20101101 مها رعرر

 «فاَحْسِإ يبأ نع ؛ ليئارسإ اندَح «ديلولا نب فَلَخ انئدَح - ال١

 ءةلكآو ءارلا بحاَص ٠ 8 هللا لور نحل : :لاق يِلَع َنَع ؛ثراَحْلا نَع

 [2*ه :عجار] . هَل َلَلَحْمْلاَو «للَحْمْلاَو «هْيدهاَشَو

 :لاق ءقاحسسإ وبأ اَنّْْنَأ .:لاق ةّبعش اًنئدَح :نامَع اًنئدَح -+

 اف هللا وسر ىَهت )44/١( :ل لوُقَي ايلَع تعمس : لوفي ًةريبِه تحمس

 :رظنا] .5 ةركمْلاَو «(يسّقلاَو ءبّضلا ِمَئاَخ ْنَع 8 هّللاٌلوُسَر ينام

 [آ156 ل1117 ل

 ةّمرُكع ْنَع «ُبوُيأ انكدَح «ِبْيَو اَنئلَح نافع اندَح 1117“
 اًمِرْدَقببئاَكَمْلا ىَدوُي :لاق اق يِبَنلا نع «بلاط يبأ نب يلَع ْنَع

 مام :رظنا] . ىَدأ

 «يِماَيإلا دَْيذ نَع بع اَنكدَح ءرَقعَج نب َمَحُم الح -4
 8 هللا لوُسَردأ ٠ «يلَعْنَع نمل دْبَع يب ْنَع 5 « ةديبع نب دعس ْنَع

 ”رماَتَداَرأَ ءاَموُلْخدا : :َلاَثَق «ارائدقوَأَك « الجر ْمهلعَرْمآَو اهي َثَعَب

 ءاقق هللا لوّسَرل كلك َركذك اهم امره اَمّنإ : :نوُرَخآ لاكو ءاَهوُلْشدَينَأ

 دن ل اهدا لاتشطمؤلا وخيار لق

 [5؟؟ :عجار]. نوت نأ

 0 3 رمز هس
 دَحي شمعألا تغمس « يبأ انندَح «ريرج نب بهو اَئدَح - فلن

 باطلا ُنْيْرَمُع لاق : : لاق يلع ْنَع يزتخبلا يبأ ْنَع هرم نْب ومع ْنَع
 َريمأ اي : :ساّنلاَلاَقق ؟ لاَمْلا ذه نم اندْدع لَضَق لضَق يف نورت اَم ساّنلل

 : يل َلاَقَق ل جوت لانس لاكش نزلا

 لَصْحَتمل تلق لق :يل لامك َكِيلَع اوراشأ دق :هتلُقَ ؟ تأ وَ ام
 ره :تلْقق «تلق امم ُنَجّرْخَتل :َلاَقَق ؟ انظ َكّئيقَي

 «بلْطُملادْبَعَنْبَس اعلا تيتا ءايعاس ف هلل" يح رغا
 ,ة يلا ىلإ يعم قلطلا : يل تلق /*يض امتي تقدم ك متم

 00 سلبي هائدجوف ؛ هيلع نودع م ءانسَجرم «آرئاخ هج

 ُهَلانركدَو ؟ هيباوْنِص ٍلُجَرلاَمَحَأنأَتْملَعاَمأ : : كل لاق « مَنص يذّئاب

 يف هسْفَن بيط ْنمهاَنيَر يذّناو « لوألا ميلا يف ذهروُتح مهيأ يّ



 كك ح

 نم يدع يقيد لألوان ف يناَمْنينآ اَمُكَِإ :َلاَق يانا مْوَيلا

 دقو مولا ينامتآَو هل يروُتح نم انْ ار يذلا َناَكَف « ناَراتيدةقدّصلا

 كرووم -

 هّللاو :«تذص :ُرَمع لاك ٠ يس بيط نم امير يذلا لاذ ءامهتهجو

 .ةرخ لاو ىلوألا كل نرْكشأل

 نبل دحر :تاجح نيا نع «ةني الح رواد - فخ

 ءرقتج نْب هللا دْبَع نع ءداَهلا نْيداَدَس نب هلل دبَعْنَع «يظرفلا بك

 تالا ءالؤه اله للا ور ينل : لاق بلاط يبأ نبيل ْنَع
 ميل ألك نلوم نا دش وأب رك يب لَرْتانإ ؛ ينرتأو

 هّللُدْمَحْلاَو ميلا شرَمْلا برها كرات ََئاَحْبس ٠ «ميلَحْلا

 1 علا :عجار] .َنيِمَلَعْلا

 ِءاَطَعْنَع ةَملَسمبداَمَح اًنكدَح « ىسوم نب نسح اًنئدَح - !7

 ةلَوَكَْم :لوُشي ف يبنلا تعمس : لاق يلَع ْنَع ءٌناّذاَز نع «بئاسلا نبا
0000 

 . الام اكو ذك هب ىلا لَم اهبصْي لة نم ةَرعش عضوم

 [لا111 4 :رظقنا] . يِرْغّش تْيداَع م نم : يلع لاق

 نب ِهّللا دْبَع نع «ذ ُناَّمَح اَنْتَدَح ؛ ىّسوم نب نسح اًنيدَح - 1/78

 يبا نك لاق هييأ نع ؛ . ةيفنحْلا نبا يلع نْب دّمَحُم ْنَع ٠ ليقع نْب دمحم

 40١[ :رظنا] . باَوْنأ ةعبس يف

 ئه يع يضع ريق

 َمكفَتساَربك داك 8 هللا َلوُسَردأ ٠ بلاط يبأ نال نع فار ًَث 0 2

 ات املس اَفينَح ضْرآلاَو تاّوَمّسلا طق يذل يِهْجَو تهجو :لاق

 آل نيمَلاَمْلا بر هلل يتاَسَمَو ياحَمَو يكسو يتالَصادإ نيكرثتملا نم

 هلأ انآو : رطب لق ماسلا نس انآو أ كانو «ةلبرش

 تضل كو يترناناألةلل «للنهل (نيلشل
 ءء

 قرثماو تناول هس يد ءقالخألا ٍنَسحأل ينشر تأ

 :َتِيلاَعَتو كابي تلا الإ اهني يْنَع (40/1 ]فوصل اهي ين

 كو «تئكر كسل مهللا :لاق ْمُكَرادِإٌناَكو .كبِلإَب ناو كرفت

 يماظعَو يَّخُسَو «يِرَصَيَو يعْنَس كَلَعَشَح ؛ ”تْملْسأ كلو «تنمآ

 كلو اير «ةدمح نما عِمَس : لاق ةّمكرلا نم هَسأَر َمُكَراَذِإَو « يِبصَعَو

 لل رصاص صاع
 هي يش نمتفش ام ءلمو ءاَمتب امو ضرألاو تاومّسلا لم ُدْمَحْلا

 دِجس سلس كلو «"تنمآكبَو تدَجَسَكَلمُهْللا : لاق دجس اًّذِإَو

 رعب سا صم عل يما عمسمر#» انشق
 كرامتك «هرَصْيَو هعمس قشق «ةروص نسا ءدوصَ هت يذّلل يجو

 تدك ام يلزم رفا مُهَللا :لاق ةآلّصلا َنم ملم اذ نقلا سْحَأهلل
 20 2 00 م همم سرع ىلا

 « ينم هب ملعأ تْنأ امو ترس امو تن امو تررسأ امو 0

 سيرا سرا ع سا هم را راف
 [017 :عجار] . تْنأ" الإ هَل !آالرخؤملا تنآَو مدقملا تنأ

 (ة0/0) بلاط وز بلاط هيب نبعد نيدشارلا ءاقلكلا نَدسُم

 نحل وم رفض «رطف انئدَح «عيكو انئَدَح - ىفرك
 9-5 و -

 هيْمْسُأ دلو كَدْنَب يل دكوذنإتيارأ هّللا َلوُسَر اي: يلع : لاق :لاق

 ة هللا لور نم صر تنئاك مّن: : لاق ؟ كك هبكأَو «كمساب

 ّر دنع «تيالزب يدنا م هينا
3 2008 0710 

 م1 ؟عجارإ 20 ١

 ْنَع :ةّيَجَح نع ءةملس ًّ ْنَع ؛ناّيفس اًنثَدَح « عيكو انئدَح - ةرذإ

 كك ل4 :رظنا] ٠ ناو َنْيَملا فرست نأ 8 هللا لوُسر ارم : لاق يلع

 ا ةنيفن نشا ف كل

 يلع نَع ٠ نيطبلا ملمس ْنَع «٠ «شمعألا اندَح «عيكو اندَح - و

 لجَرادِإ:ناَسنع عمْريستنك لاق « ٍمكَحْلا نْب اوم ْنَع «نيسحلا نب

 مّلعَت ملآ :لاَقق. يلع : اوُناَقَ ؟ اذه ْنَم :ُناَمْنع لاَ .ًاعيمج امهب يبي
 سارع ةدنق ع

 ا هللا لوُسر لَك عدل كأم نكلو « ىَلب : لاق ؟ ادع تين دَك يّنأ

 [1154 :ظنا] . كلوش

 نع «ٍلَبهك نب ةَملَس نع نايف انْندَح «عيكو انئدَح - 7

 ةروُسْكم :لاَق ةبَس نع :لاق.ةَرقبلا نحلل لس : لاق «ةّيجُح
 مم لس افعو 0 شع

 .حيئاق كاسَملاتكلباكإ: لاق «ءاججرَعْلا : لاق. اذ. ةرضيألا: َلاَقَف ٠ ءرَقْلا

 7 :عجار] . ندَألاَو َقْهَعْلا ف رش ان ل هلللوُسراَنرَمأ

 ءءآلَعْلا نْب وِرمَعوبأو ؛ اح كح «يكو كح - افران
 : هلال وسر لاق : لاق ْيِلَع ْنَع ؛ةديبع ْنَعَه اَعمَس «نيريس نبا نَع

 نأ لوو ءدّيلا جَدْخُمْوَأ ؛ ديلان وُدَمْوأ ؛ دينو لج مهيف موق جَرخَي

 لاق . قف هين ناّسل ىَلَع م ميَنوُلعي نينا هَل اَدَعَو ممكنا اورطََ

 برو يإ : :لاق ؟ 4 هللا لوُسمر نم ُهتعمَسَتْنآ يلعلات لق :هَديبَ ٌةَدِص

 [535 :عجار] ةَبعكلا برو يِإ «ةبمكلا برو يإ ٠ ل

 نع ؛ «يِبلتلا ىلعألا دْبَ بع نع نع «ةناّيفس انْئدَح «عيكو اَْئدَح - تكفل

 يلا .ةتكتخأ يلا ساحألا 0

 انى وتلف حا هل قه مب الق م

 [3/4 :عجارإ . .مُكئاميأ تكلم

 دبع َنَع «َقاَحْسإ يبأ نع ءرشَمعألا اًنكدَح «عيكو انندَح - _

 نم حْسَملابَْقَحآ نما نط ىَرأ تلك : لاق يِلَع ْنَع ءِريَخ

 14 4337 :سرظنا] . اَمهَرهاظ ْحَسَسَي هللا لوُسَرتْنآَر ىَّنَح ءاًمهرهاظ
 م

 انها



 مهو

 ملاَسْنع يلمع ع ءايقسانئدَح «ميكو اًئدَح - 71

 ىَلَع اراّمح ْيِزُْأنأ 48 هلا لوُسَر انه :لاق يلع ْنَع ؛ ءدْعَجْلا يبأ ِنْبا

 11١8[ 13 :يظنا] . سرق

 ؛ْثراَحْلا نع ءَقاَحْسِإ يبأ نَع «َناَيْفَس ْنَع ؛ ”عيكو انئَدَح - افرك

 ةَروُشَمِربغ َنَعادحأ تلحس ول : ف هلا لوُسَر لاق : :لاق ْيلَع ْنَع

 م1 . عجار]. دبع ْمأَنباًتْلَختسل

 ِنَمْحّرلا دبع ْنَع « ءمَكَحْل نع بش انئدَح «عيكو انئدَح - 7

 رك (41/0) 8 "رشا ىلإ كس ةالأا ١ « يلع اندَح « ىليل يبأ نبا

 ءهدِجَت مل ءًامداَخ ُهَلأَسَ انك هنت يبس اقف يلا ىتاذ ٠ ءاَهْيَدُي يف نيجَمْلا

 :َلاَقَق ءموُقأل تبَعَلَك :لاق ٠ انعجاَضَم انَحآ دو اََآَك :لاق ءْتَعَجَرَف

 امك ال :اق درو ىلح لَ لجن انكئاكم

 لموله ع ل ا

 سلا .ينالكر ميامي أ ّ 20008 «نيئآلثو

 2 «بيَح نَع :ناّيفس اًنْئدَح «عيكو انندَح - اى

 4 يتعب ام ىَلَع كّدعبأ : يِلَع يل لاق : لاق «يدّسآلا جالا بأ ْنَع

 ار رشم اربقآلو هَتنَسْطَألإًآلاَكت عدت ؛ كف هللا ل وُسَر

 0 :راقنا] . هّييوَس

 م عيسي لق بسلا هلو اك لاقي

 .«ىلعألا

 نع «َفاَحْسِإ يبأ نع نفس اَنْكدَح «عيكواتدَح- 7

 "سا ءعع ل ةعارم درا هيما
 اي :مهدحأ َلاَقَف ؛ 8 يللا ىلإ رمت ة كالك هج“: لاق يلَع ْنَع «ثراَحْلا

 َلاَقَو «راتيدب اًهْنم تفدَصَتَ ريناد ةَرْشَع يلدا ءهّللا َلوُسَر اي :رَخآلا

 مك : 8 هللا لوس, لاق : : لاق . هراشعب تْقدصَ رايد يل ناك :رَخآلا

 [45© :رظنا] . هلام رعب قدصَت م اوس رجآلا يف

 ننام نع هرعْسمَو «يدوُعلَااندَح «ميكو اندَح - ,7ئ5

 لوس ناك : :لاق يلع ْنَع « ءوعأُم نب ريح نفاع همه نبل دبع
 ,447 444 1/45 :رظنا] . سيداركْلا محض ه8 هلل
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 ورم ب ل كسر

 ص ٠ ِنيْمَدَقْلاَو ٍنِقَكْلا َنْئَش

 نع «ٍشَنَح ْنَع «كامس ْنَع ؛كيرش ْنَع« «عيكو اندَح - <,
 ٍِ ىّنَحْمُلكيآلَف ناَمْصحَل كِل َسَلَج اكإ : 8 هّللالوُسَر لاق : :لاق يلع

 55١ :عجارإ. لوألا َنمَتْعمَس اَمَك ءرَخآلا نم ٌعَمْسَت

 نم هللا دبع نبال نع .ئيدوئنسلا3 «عيكو انندَح - آى.

 88 هلالوُسَرناَك : :لاق يِلَعْنَم ْنَع ءمعطُم نْبِريج نب عفائنع همه
 نيكل ٌنْئَش اجلا «ريصُقْلاب الو ليوطلاب سي

 ع _ م )١ بلاط يأ نب لَعدَتَس؛ َنيدشارلا واقلخنا دنس

 0 ا

 اَذِإ «سيداَركلمْحَص

 كتم هدعب آو

 ممةر ورم م لع همس ف
 39 ,ةونصْلا ل يوط :ةرمح ههجو برشم «نيمدقلاو

 ُهَلْبكَرآْمَل «بّبص نمط َصْناَسْناَكاوئكت انك ىَعَ 2“

 [044 :عجارإ .

 نع «ةَتخاَف يبأ نب رْيوُت ْنَع « ليئارسإ انآبنأ «ديزي اندَح - 7ا/

 ةكىَدْمأو هنم لبق ؛ قف هللا لوُنسَرل ىرشسك ىَهأ :لاق يِلَع ْنَع ؛هيبأ

 [3796 :رظنا] . مهم لبق ةلوُلُمْلا هل “تف ُُم هم لَ رص ً

 نب ٍمساَقْلا نَع ؛ ٍمَكَحْلا نَع ٍجاَّجَحْلا نع ديزي انئدَح - 714

 ءِنيَحلا ىَلَع حملا نَع ع ٌةَشئاَعتْلاَس : : لاق ئناَه نب حرش نع «ةَرمْيَُس

 « هللا لوُسَرعَمرفاَسُيناك ؛ ينم اذهب ملأ ءايلَع لس : :َْتَلاَقَق

 «نهيلايلو ماي ةئآلكٍرفاَسُسْلل : 8 هللا ل وسر لاق : َلاَقَق اَلَعتْلَسَع :لاق

 لككم الكت لازلت لكك وك كحال حت الحا لطم :رظفا] ُةَكلَومْرَي ٍميَمْللَو

 اةدنفن

 نب يلَع ْنَع «َقاَحْلمإ يبأ ْنَع ؛ «جاَجَحْلا نَع ديزي نكح - --84

 سمس #

 .هلفمب يلا نع لع ْنَع حي

 يبأ نب َديِزَي نَع «قاَحْسإَنْب دحمان ناليزُي انثدَح - 0م

0 5 
 «يقفاَقلا ري نب هلل دبع نع ةبعّصلا يبأ ني يملا دبع ْنَع «بيبَح

 «هلامشي ًاريرخو يمك للورد :لوَُيالَح تغمس :ل :لاق

2000 

 [80 :رظنا] . يتم ارو ىَلَعَم مارح ن َناَّذَه : َلاَقَق + هيدي امه , عفر مث

 يموس ع اهرب اها
 ءوِرْمَع نب ماَشه ْنَع « ةملَس بح اب يزيد ١

00 _ 

 لوفي َن َناَك يبل ذأ يلع ْنَع ؛ «ٍماشه نيا ثراَْلا نْب محلا دبع

 نم كاَاَحسب ثونعأو «كلطَخَس نم ةلاّضرب هوعأ ين | مهلا : هرثو رخآ يف

 ىَلَع َتْنْنآ امك تْنأ َكّيلَع ءانكيصخأآل نم كبد وُعأو «كتوُتع

 [1786 ,ةقا/ :رظنا] . كت

 «هللادْبَعْنب دلاَخ (9ا//1) اََدَح «َنوُراَه نب ديزي انثدَح - -

 هللا لوم اورد يلع نع «ثراَحْا نَع «َقاَحْسإ يب نع « فرم ْنَع

 ةرعرب ةهيزء اه دلو
 :عجارإ . نارقلاب ءاشعلاو بَاب حب ىلع مُهضْعَبْموقلاَرهجَيانأ ىصن

 اذذعرا

 «َقاَحْسِإ يبأ ْنَح ءهّلا دبع نب كيرش انربخأ «ديَي انئدَح - المع

 يفجر عضوه هيكل ادب ينأ الع تيار ٠ لاق دمي عير نب يلَع ْنَع

 ,يذُلا َناَحْبَس هلل دْمَحْلا : :لاق اًهيلَع ىرتس | اًمَلَق ٠ هللا سي : لاق باكرا

 ءانالكهللا دمحم نوبل اير ىلإ نو نر فُمهَلنك امو اَذَه لَ ْخَس

 « يلرفْغاَ يفتت ْملظدَ «تناألإةلإال حبس :لاق مث ءاالكربكو
52 

 مسا سلا

 هللا َلوُسسَرتْبَر : : لاق ؟ َنيِنمْؤمْل َريمأ ايت كح كال كتم

 ؟ هّللاَلوُسَراَيَت كح مم :هتلتَق تحض من ل متت
 هنأ يدْبَعَملَعلوُقيم «يلرفغا بر لاقي نمبر جني لاق

0 

 [قمج ه٠ :رظنا] . . يِرْيغ بوت ريآل



 يسوم يا هرباك ع
 «ءاطَع نب ىَلعَي نع ؛ لس نحال «ليزي انئدح - 6/, 

 هكدا ف ؛لع ننس ير ننساها دنع ع

 مم م سف

00 
 تاي قولا شبا دكا "لع لاق نش ذهل يلق فرست

 تحتال هاَحأ اع مْ مام: لومي هللا لوُسَر تغمس «ةَحبصنلا

 لح اكره تقسو مهل هوب طفلا هيل

 فّكو : وُرْدَع هَل لاق ؛ حبي ىّنَح ناك ليلا تاَعاس يأ نمو يسمي

 َلظَفدِإ: "'يلَع لاق ؟ اَهَملَحْوأ اَمْديَني «ةّراتجلا َمَم يشَمْلا يف لوُقَ

 ىَلَع ةَحاَمج يف ةّوُتكَمْلاةآلّص رَضَتَك يي نْي ىلع اهفلَح نم يملا

 ممل
 لاق. ةراجلا مَآ ناّيشْميَرَمْعَو ركب اَهآتيآر يّنإَ : :ورمع لاق ,ةّدحولا

 و68 :رظقتا] . سانجي نأ هر امن امن : يلَع

 ملهاش يدق ءقمدو
 نب كلما دبع ْنَع «ٌةبعش انئدَح ءر لمَحم اًنبدَح - ن"و

 هلا لوتس يناَسك : لاق بلاط يبأ بلع ءٍبْطَو نب دْيَز نع سيم

 اًهَتَقَفَفَف : لاق :هِهجو يف بَضَقْلا تير ءاَهيف تجرح كاريس لح

 [كو4 :عجار] . يئاّسن ني

 هع
 لاق :لاق َةَداَتَق نع «ةبعش ةيعش اًنئدَح رفع نب ب دمحم اكد - 0؟“هك

 َلاَقَق ؛ اهم كي لَعَو «ةَعّتملا نَع ىَهياَمْنع ناك : : قيقش نب هلا دبع

 ماس رم كسا ق ساق شاف 08 مك
 عَماَسَْدَقانآَتْملَعْدَقَل "يلع لاقت ءانكو ادك كن يعل نامثع

 [401 :عجار] َنيفئاَح انك انكلو «ّلَجأ : لاَ ؟ ف هللا لوُسَ

 رو مم لع
 يب نع داق نع ءيبأ يح واتم نيام اد هاب

 لا
 200 مط حضني : عيضّرلا يف : :لاق# هلو

 . ةيراَجلا

 :عجار] .ًاعيمج آلسُع اًمعّط ادق «ٌماَمَّطلا اَمَمطَي ملام اَذَهَو :ُةَداَبق لاق
 اةضنيإ

 ش

 0 يهمل رب هر تس ع

 ْنَع هروُصْنَم نَع ؛ةَبعش اَنئدَح «ِرَفْعَج نْبدَمَحُم اًندَح - هر

 ىّنح دبع ْنِمْويآل :لاق هنأ ف يلا نع «'يلع ْنَع « شارح نب يعير
 «ًقَلاب يتعب ؛هللا لور يأ هللا الإ هلل نأ دهشي ىتح : ميَرأب نمي

2 
 هوا تماس
 [111؟ :رظنا] ٠ ردقلاب موي ىَتَحَو « تملا َدعَب ثعبلاِب نمؤي ىتَحَو

 «مصارب مريت لا و

 :لاق َقاَحْسِإ يبأ نَع ٌقبعش اًنئدَح «رّفعَج نب دمحم دمحم ايدج - 684

 ا ا هلم *
 اًبآَنِإ : :لاَقك 8 يِبلا ىتآهنأ « يلع نَعثدَحُي بدك نب ةيجاكاتطمس

 مى يما م
 تامه : َلاَقَك «هراوقْبَعْنا كف يللا هَلَلَقَك تاَمبلاط

 لمار ريفس لا
 َلاََق 8 يلا ىلإ مَجَرهتراواسلف لاق. هراَوق بهذا: َلاَقَق . ًاكرشم

 *31١97[ :ظنا] . لسّتعا : يل

 يوما هر مدعو
 يبأ نبا ينعي ؛ ءُنيعَساَندَح «ِرَمْعَج نب دَمَحُم انندَح - ١

 ني 00 يور

 معوم 8 هعمل

 0 مدرب امماو

 نبعد َنيديشارلا ءا ءاقلخلا دّسسم ب

 »# م مو مع وك عل
 اَمُهكرْأ : دق (8)/40 "شهرك دق لق ات

 0 :رظنا].ًاعيمَج الإ َمُهْعَِت الو اَمُهْمِجْرأَت

 يبأ ْنَع «ناّيفسس اًنئدَح «ايدُهَم نب ِنَمْحرلا دبع انْثدَح - الكا

 ةكيهك ٍمْكحِبرْئولاَسِْل : لاقي ْنَع ٌةَرْمص نب مِصاَع َنَع «قاَحَسِإ

 ريا سالم هو ٠
 [5*؟ :عجلر]. ف هللا لورانس نكلو «ةآلصلا

 ْنَع «ليئاَرْسإو ةَبْعَشَو نايفَس انئدَح « نَمْحّرلا دبع اَنْكدَح - فذ

 يفالفأوتارياداك لاق يلع ْنَع : ةريِبه نع *قاَحَسإ يبأ

 لللم لللأ لله ل111 111 لح ري ظنا] َناَتعَمَر نم رخآرلا رمل

]16 

 0 رش لتعيد حم
 وسوم ل يل نمد نيملاَمآسيغأ: :8 للورق ماع م

 [للتك :رظنا] . مالح يتأتلُجَي رو يبا لَ َدّمْحَأ

 نَع ؛َقاَحْسِإ يبأ ْنَع ؛ «ليئارسإ اَنآَبْنَأ «قارّرلا دبع اًنئَدَح -65

 يّلصْيَو «ناكلا دْنعْتوُي اق هللا وُسَر ناك : : لاق « « يلع ْنَع «ْثراَحْلا

 [654 :عجار] . ةَاقإل دلع جفا يمر

 «رياَج ْنَع «نايفس ْنَع «يعجشلا نكد ؛ ءرتلاوبأ اننا 6

 لعلاج ارك: لقا يلاوعا هيلع 0

 .ةملك رك ىلع

 يانا نع ”يرش اند 0 ٍىضياتطَح ال6:
00 

 53 لفي : .لاق ما :تلتَ ل ل
 ماو مدل را 0-6

 نيل كلكم آل: لاك: لق ىلع[ ختأ دل.

 [0+ :عجار] . نومي ال

 نب ىَيْحَيْنَع كَرابما نبا انئدَح ءَمَدآْنْب ىَبحَي انئَدَح 17

 يبأ نع ؛ ٍمساَقْلا نَع دي نبيل ْنَع ءرخَر نب هلا دع ْنَع «بوُبأ
 يف ناك نإ ف هللا لوُسر ىَلَع تن ةأتسا انإ تنك : :لاق « يلع ْنَع هَ ٌةَماَمَأ

 1 ا [ههه :عجارإ نأ لذ ري ين اكو حبس ةآلَسص

 ٍنَمْحرلا دبع نع ءديعس نب نايس نع «مدآ نب ىَحَيَح - لك

 نع « عفر يبأ نب هللا دع نع «هيبأْنَع يلع نبا دْيَز نَع «ثراّحلا نب

 اهلك ىَتمَوُرَحْنَملا اذه : لاَ « ئمبَرحْنمْلا ىتآ افق هللا لور : ْيلَع

 [057 :عجار] .رَحْنَم



 ص

 م0 م02
 ْنَع «قاحْسإ يأْنع يكرس ىَبْحَي اًنْئدَح -8

 لور ءاَجَن « م بنس دلو مل :لاق يلع ْنَع ؛ «يناَه نب يناَه
 ده هم

 وه لب :لاق ءًايرَح :تلق : : لاق ؟ هوم اَم « يبا ينورأ : : لامك ك5 هللا

 ينورأ :َلاَقق كي هللا لوُسَرَءاَجَك ؛ ًايرَح هيَ بسجل دلو املك «نَسَح

 نيسح وه لبب : يلب َدْلَو اَملَف رْيَسُح ومالي :لاق ايرَح :تْلُق :لاق ؟ هوُحُسَصَس ام ىِبا
 ٌاوومص هل عرمص لاو

 ؟ هومئيمَس اَم ينبا ينورأ : َلاَقَق 8 يبا ًءاَجق ٠ رح هئيمس ثلاثا

 َنوُراَه دلو ءاَمْسأي مُهنيِمَس لاق مش ُبسَحُمَوُه لَ : :لاق . ًايرح : كف

 سا مس عل
 [967 :رظنا] . رشم ريبشو ريش

 نع «قاَحسإ يبأ َنَع « ليئارسإ انئدح مدان ىَيَحَي انَْدَح - 0

 نما كَمْ اجر امك : :لاق « « يلع ْنَع ؛ ء ميري نبا ةريبهو ْيناَه نب ناه

 «ةَمطاد ىَ اهسََدَك ءاهدي اهواك :لاق . معاي . معاي : يدان ةَرمَح لبا
 ها م يد ولم

 انآ اًهيف اًممَصتْخا َةَندَّمْلا اًنمدَك املك : :لاق كم نبا كنود :تلْقَك
 ©” مدعم ه اهداع 2057 ب ايه

 ينمي يدع امتاَخَو يمَعُهَنب :َُفعج لاق «ةكراَحبديَيو «رمعجو

 لمت :اًهُينَحأ انآ تلكَ «يخأةَبا : دير لاَقو « سيمع تْنبءاَمْسأ

 ل خو يقلَخ تهبش ًاكْرَقْعَجاَيَتْنآاَمأ : هللا لور لاقك « يِمَع
 ”»ب مش ساسعا و

 ا نقر بسن «كنمانآو يْنمَف يلَعاَيَتْنأ مَ

 هللا (44/1) َلوُسراَي: :ْتلُق ههدلاَوَلَحْلاَدإَك اَهلَح دْعةَيراَجْلاَو
00 

 [971 ال :رظنا] ةَعاّضرلا نم يخأ بهن لاق اَهجَوَرَ آلآ

 ْنَع :قاَحنسإ يبأ نع ايس اح مدآْن ب ىبحي اًنئدَح - اا

 «ناكِرشُمامهَو هوبا فَْتْسيالُجَر طمس : :لاق َيلَمْنَع ؛ ليِلَخْلا يبأ

 ميهاربإ رقَْتْسَي مكوأ : لاق ؟ ناك امو هي ريآل لجرلا رسل :ُتْلقَ

 ْنآ اوُنمآَن لاو يل ناك اموت , 1 يبل كلذ ترد ؟ هييآل

 هلاك يرْئأ الك“ َتاَّمَّمَك“ :لاق. «ذنم ايتو هلوك ىلإ «نيكرتسمل اور ةدَتسَ

 ٠١46[ :رظتا] . "تام امل" :ثيِدَحّلا يفرم وأ « ليسهل وأ «نايفس

 ينئدَح «بوُيأ نب ىَسوُم اَنُدَح ءنَمْحرلا دبع بأ انئدَح - ففي

 هللا ٌلوُسَرناَك : :هلوَُي بلاط يبأَنْب يلع تغمس ؛ رماني مَع

 .ةلبقلا نيو هي ةَصرتم ةَسئاَعَو « ليلا نم بسب

 نب مِساَقْلا نَع «٠ «رطف اَنَدَح : لاق ٍْيَمُتوُبأَو جاَجَح اَنكَدَح - دمع

 لوُنسَر لاق :لوُباَيَع تنمَس (: :جاَجَح لاق) ليما يبأ ْنَع هي يبأ
 ماعاش هةاييعت

 ءاّنمًالَجَر «لجوزع هللا ثَمِبكمَْيألإايثدلا نم َقْيملْول ف هللا

 ةرَمهعمَسَو : : لاق « يتم الجر مينو لاق. روج تقم امك الع ع اَمُولَمي

 9 يلا نَع « يلع ْنَع ؛ «ليقُطلا يبأ ْنَح بيب نعمك

 نع ؛َقاَحْسِإ يبأ نع ؛( «ليئاَرْسِإ ينئدح «جاَجَح انئَدَح - 0/1

 ِرْدّصلا َنياَم هلا لوُسَرب سانا هبشأْنَسَحْا : لاق ٠ « يلع ْنَع ؛يناَه

 :رظنا] . تلد نم لسلاح ام 'يّبلاب ساّنلاُهبأٌنيسُحْلاَو « سأرلا ىَلِإ

44: 

 فرب صار رص

 نب يلع نيدشارلا ءافلخلا د دشسُم

 رسم ري اس اجب ل
 "دن ىلع قو بانا لق.« هب بوكيل ينابأ

 دوسي نم مكه ُنْنَع اَهَعَو هيَ رسم ايثدلا يف ابْنَ بنا نمو

 علركم :رلنا] .هلعاَمَعدَق ءأيَش يف

 «ٌةمَلَس نب ىَحَيانْئدَح «ٍمشاّه ينَب ىلوم ديعس وُبآ انئدَح - ابك

 "تير : :لاق «'ينّرعْلا بح ْنَع «هثدَحي يبأ تمم لاق ٠ ليم نبا ينعي

 تدب ىّنَح (هْنمَركْكأ اكحّتض دلحّض هرم «ربثمْلا ىلَع حض 2
 َعَماَنآَو ءبلاطوُبايلَعَرهظ ؛ بلاط يبأ لوقت رك : لاق مت ةذجاَوت

 يخأ نبأ اَيناََتصَن دام :لاَقَف «٠ ةلخك نبي يلصُنْنحَتو « هللا لوس

 أ «ساَيناعنصت يدلاباَم :َلاَقَك انك «ٍماْسإلا ىلإ 8 هللا لور عدم ؟

 ابجَعَت كلحّضو ءادبأ يتنما ينال هللاو نكلو «سأَب نآلوفت يذلا
000 

 يل كدب ملا هده للاب فرم لاق مث « هيب لول

 م الاوو 0

 :رظنا] . ًاعبس «سانلا يّلَصُي ن نأ َلْبَْت بص دل ءرارمثآلُت ؛ كلين ريغ

 للقا لال

2 

 ثيدحلا اذه تدجو :لاق هللا دنع انثدح - 7

 وأ انك : : هم هتعمس يأ ؛ هللا ءاَشْنإ «يملع ُركآَو «يِبأ باّتك يف

 م
 :ةرييه نب هللا دب اح «ةعيهل هب هللا دبع اَنكَح ءٍمشاَه ينب ىَلوم ديعس

 لَن لس لاق بلاط يبآ نب يلع ْنَع ؛ يقال ير نب هلل دبع ْنَ

 ين :لاقمُث اني ىَلَصَ هَ ذي هسأرو ءاَج مك «فّرصُناَف ءامْوي 8 هللا

 يفرج يناس يذلا مك بج كراقاخبيلم

 [1374 :رظنا] . تضَنص امم عصي ؛ هنطب

 رع نع لاثملا ٍنَع ىليك يبإ نب ِنع عيدا 1 0/1

 سر ةكّليقت ؛ : فيما يف هلو هلا يف فيلبي

 ربي َمْوَيِنَْملا همر انآ 'يلإ تعب # هللا لورد ؛ :لاَقَك «هَلأَسَك

 مُهّللا : :َلاكو «ينّيَع يف َلَقَق لاق « نيام ين هللا لوس اي: :تلْقَف

 نيطعأل لاو «ذئمؤَي دم درب آلو ارح تدَجَو امك «كربلاَوَرَْلاُهْنَع بهذأ

 اًهلّقرَشَتك راقب سيل هور «ةلوُسَرَو هللا بحُيالُجَرةيلرلا
 رمى اش#
 [(311197 :رظنا] ٠ اًهيناطعأق ؛ 8 الاب اَحْصأ

 04 َقاَحْسإ وبأ لاق نايف انْدَج «عيكو اَنئدَح - اهب

 ًءاَجَف 8 يِبْلا دنع اسلاَج تنك : لاق« ييلَعْنَع ؛ٌياَهِنْب ئناَهْنَع

 ل لقأف :رظنا] . بيلا بطلاب ابحر «هل اوُنذْنا : :َلاَفَف نديمك ٌاَمَع

 علاكم ملدا

 ٍمَكَحْلا ْنَع «ةبعش اًنيدَح ءٍمشاَه ينُب ىَلوَم ديعس وُبأ انئدَح - فلا

 ةَقئاَعَتْلاَس : :لاق « ئناَه نب حرش ْنَع «ةَرمْيْخُم نْب مساّقْلا نَع «هريَغو



 00 ا

 أك «ًايِلَع لس : :ْتَلاَقَق تلا ىلع تن

 [/40 :عجار] . ميلاد

 ٌةَدِبَع نَع ,ناّيفس نع« يبأ انكدَح «'يعجشألا نبا انَدَح ١-

 ل

 يلو مويو «رفاسملل ين ينعي ٠ «نهيلايلَو

 ينرمأ : لاق ِئناَه ني ٍْيَرش ْنَع «ةَرمْيَخَم نب مساّقْلا نَع بَل بأ نبا

 [7/144 :عجارإ . نّيثحْلا ىلع حسان نيل

 ْنَع «قراَخُس ْنَع «كيرش اَنئدَح ءِمساَقْلا نب مشاه اَنئدَح - كن

 اندْنع امهَللاَو : :ربثملا ىلع لوُْيَوَوايِلَع تدهش : لاق. باّهش نب قراط

 هُم ةَفيحصلا هذَهَو « ىَلاَعت هللا" باك الإ مك ركب اك

 هل هل فيم فيس ةَقلعُم «ةكدصلا ضار َداَهيف ف هللا لور نم اهتدَحأ

 [957 ها/4 2/42 :رظنا] .ديِدَح هنأ 722 لاق ذأ «ديدَح

 «هفيَسب ة

 "يلع ْنَع «ةّريغملا نبا ينعي :: املس( نش ام اًنكدَح - ل41“

 يب داك : لاق «يمشاهلا لون نب ثِراَحْاْني هلا ب اند هدير نب

 َلاَقَك «ةكم ىلإ امل لبفاف ءناَمَثع نمر يف كم رمأ نم رمأ ىلع ِراَحْلا

 هاَمْلاٌلْمآَاَطصاَك :دْيَدَشِب لّزتلاب َناَمْع تلبقتساَ : : ٌتراَحْلا نب هللا دبع

 داَمْع ىلإ هانم دير اقارعم هاَنلَعَجَ ؛ حلو ءاَمب هابط ًةلَجَح

 «هدْيصبْ مان مكو ةدطْنمأ مكْبَص :ناَمْنع لاق اوكف هياحصأَو
 ؟اذَه يف ُلوُتيْنَم : :نامْثع َلاَقَف ؟ سي اَمَك ؛وُمطاك لح موقعنا

 يّنأَكَن : ثراَحْاُنْب هّللاُدْبَح لاق هج يلع ىلإ عبق "يلع: اوُناَقَك

 ص :ُناَمْفح هل لاق « هيد نَح طبخات ْحيَوَُو ءاج نيح ىلع ىلإ لن

 532 ٍءاَمَق م وُسَعْطأَك ؛ لح مْوَقهَداطصا ؛هدْيَصبْ مان مكو هدطْصَن مل
 هامش ص سارع سانا 0

 2 ينأ َنيح ف هللا لوُسَر دهس الجر هلآ : لاو يلع بص لاق

 نشأ ةوُممْطأَ مرح مْوَقاَن نإ :ك هللا" لوُسَر َلاَقَف ءشحَو رامح ةمث
 سا مشمس

 مك 4 هللا لوُسَر ٍباَحْصأ نم الُجَرَرَشَعاَلاَدهشَن : :لاق 8

 رو ص سا سا مس رع ع دهنثأ يلع
 نق متلي وح هلللوةهل

 مُنذ ةهشق :لاق :لحْا لأ ومع «مح موق : هلل
 َلَخَدَف ءٍماََّطلا نَعُهَكرَو نامل ىف : لاق « هَرَشَع ينثالا نم ةدعلا

 [ى114 ءالخأ :رظتل] ءاَمْلا لهآ َماَمَّطلا كلذ 58 و هَّلَحَر

 يو 6 رى امريمو
 «ٌماَمَه اَننَدَح ءدلاَخ نب هدم اننَدَح ؛هللادبع اًنَقْدَح- ك8

 سوع 00
 ام َماَمط يلو هاب نأ ء ثراَحلا نب هللا دبع ءدْيز نب يلع اًندَح

 يعد: َلاَققلجَرءاَجَ ءناّقجلا يلاوَح لَجَحلا ىلإ رظنأ ين كك :لاق

 ”يدكل نإ :لاَقَ طلاب هيي وهو يلع ىلإتَعيف انهي

 راّمح زجحَعب ينأ 8 يلا دش ْنَم ؛هللاٌركدأ :يلَع لَك انيلَع فآلخلا
 لاَجرَماَقَق «لحلا لهآ ومعطأق «نوُمرحُم نإ : َلاَقق مِرْحُم وْهَو شحَو

 « تاضيب سْمَخب ين 288 يبل َدهَساْجَرَلل كدا : لاق م5 ءاوُدِهَشَ

 لاَجر مان ؛ لحلا لهآ ةومعطاك «َنوُمِرْخُم اَنإ : َلاَقق مامن ٍضْني

 لأى لع مالا اوُكَربَ ةَطاَطْست َلَخَدَتُناَمْنُم َماَنَكَ ءاوُدهَشُت

 [/م8 :عجا (ر). هامل

 لل رع مس لا

 هم اال بلاط يئس نيدشارلا ءاقلخلا دْنَسم

 ير 0 م

 اًنأوك هللا َلوُسَر اَي : اَنُْدَك لعب 8 هّللا لوسرل تيدْهأ :لاق ُدّنأ «بلاط
 لَصْفَي امن : 8 للا لور لاق ؟ هذه لثمب اًءاَجقاْيَح ىلع رم 1 000 م مج ىلا ىف مصمم دم صقس

 [1864 :رظنا] . وسي ل يدل كلذ

 ْنَع «َقاَحْسِإوبآ اَنئدَح «ةَمكيَح وب نكح مشاَماندَح - ىلإ
 سمو عج

 ماس ُنككو محب سيل َرثَوْلاَإ لاق يلع ْنَع «ةَرَمْص نب ٍمصاَع

 :عجارإ. 60 اركز رولا ب حْيْرنو لَجَوَرَع «ةّللاَذإَ اق هللا لوُسَر

0 

 يبأ يّئَدَح « قاَحْسإ نبا نع « يبأ اندَح «بوقعي اًنئدح - ا/ىال/

 نب ثراَحْلا نب هلا دَّبَح ىَوَم مسالا يب ٍمَسْفمْنَع ءِراّسَي نب قاحسإ

 يبأ نب يلع عم ترمقعا : لاق «ثراَحْا نْب هلا دبع هالوم ْنَع «لقوت

 يب تامل هذ ىلع ا دؤا تز يفرسل

 ل ئالاقج ءوسح اب او قار كم لله

 َناَك هنآ مُكدَحَي ةبعش نب ةريغمل ريما نظأ : :لاق دنع ارت انآ ب حت رمآ نع
 «كللاْسئ انثج كلذ َنَع ءْلَجَأ :اوُناَك ؟ 8 هللا لوُسَرب ادْهَع سأّنلاثَدَحأ .

 كلو ب هع رع
 . سالب مكُق © هللا لوُسرب ادهَع ساّنلاٍثدحأ : لاق

 ما عامع سيرا را هلا ريف ا
 ْنَع «ٌةَبيتع اًنئدح «ناَميَلَس ع نب رثعَج اتدَح ادع اح - م4

 ,ةّفصلا لهآ نم لُجَرَتاَم : : لوفي الع

 ىَلَع اوُّلَص ءَناَتيَك 8 كار سعر را

 [لل54 لله :رقنا] .مكيحاَص

 ايدللا ىلعألا دبع اًنكدَح « ةَنَوَح وبأ انَبلَح «ُناَفَع اًنيلَح -8

 ْنَم :لاق هنأ « الف يّبلا نَع ؛ «يلَعْنَع؛ «يملُسلا نحر دْبَع يبن

 [054 :عجلر] . ةَمايفلا مْ ةريعش دفع فل دعمت اًلرلا يف بدك

 هم

 ي هلو سرد يب هر تلو 2
 «نيول َناَميلَس نب دمحم ُدَّمَحُم يندَح هّذلا دبع اًنَقدَح - 31

 ا 00 ووةورت مو
 «ةيبور نب ةَراَمَع نع ؛ ريم نب كلما دع بجنب انككَح

 لل لوم اوسر 1 ؛ يبل م ءاَعَوَو يان تَعمَس :لاق « بلاط يبأ نبا يلع ِنَع
 يب هموم

 عب مُهراَرشَو «مهحلاّصلعبتْمُهُحلاَص ضل مب نلا ؛
 .مهرارشل

 نملُجَراَتدَح ةَداَقاندَح ممم اَنئدَح نق انئدَح -

 ايبنلاذأ بلاط يبأ نعنع بلك نبا يَرج : : هل لاقي سودس يب

 َبَتْصلاَنْبديعَس ,تلآَسَق : :لاق نقلا أل ءاَبطَع نع ىهل الف

 [587 :عجارإ ٠ كلذ قو امك فصلا :َلاَقق

 'عييرلا نبق اندَح «ذاعم نب داعم انئدَح :ناَفَع اًنئدَح 17

 (يَلَع َلَخَد : لاق «(يلَع ْنَع «قّرزألا ِنَمْحّرلا دبع ْنَع «ماَدقمْلا يبأ نع

 «نيَسسحلا وأن حلا ىَقْسَت ىّقْسَتساَ «ةَماّنَمْلا ىلع مئائانآو 8 هللا لوس



 ميما

 مم ةظمم ماو

 هع
 للا لاق نإ تيل هل نطاق تلك 3

 دحاَو ناَكَم يف دقرلا انهو نيدو كيو نإ : لاقل هلبق ىقستس هك يوم رغم

 »ب هدر سومو ري مرعب هلو
 «نيول ناَميلس نب دمحم يِنئدَح هللا دنع اًنَثَدَح- 0

 لاق : لاق ا لس يلح يب نع فاح يع « جيدح اًدَح
 0 لمس

 هناك رمق عرب نيح تجر : يبل

 يدو مال سا كل
 ”,بئاطع انابأ ؛ لسبع اقدح نافع اًندَح -145

5 
 الف يللا تمس : لاق« «بلاط يبأ َنْبيلَعَنآ َناَداَر ْنَع «بئاّسلا

 ميري لسلة مدلج ا وت ام لوي

 همس 0000

 0 عجار] . يسأر

0 
 ْنَع «بئاّسلا نب ءاطع ْنَع «ٌداَمَح انكدَح نافع اًنئدَح - /46

 مُهئاَكَس انا هِبَر ظنك ءًامئا برش «بلاط يبأ َنْب ب يِلَعنآ «َناَداَز
 ياس ع اس ايم لا ع

 ُبَرْسَي#يّبلاتِآر دن ءاسئاق برأ انإ؟ َنوُرطنَاَم :ّلاَتَ ةوركنأ

 ناذاز) رظنا] . ًادعام بريف يلا تيار دقق ءادعاق برش ْنِإَ «أمئا

 [01 11546 ,1114 ,411 :(ءاطغ نع ةرسيمو

 سا عرب ةرلا م سس عع عن
 نَع ٌداَّمَح اًنندَح : ةلاَق « ىسوم نب نسحو نافع اًنئدَح - 45

 :لاق هيأ ْنَع «يِلَع نب دَّمَحُم ْنَع ؛ ليقع نْب دمَحُم نبا ينعي هللا دْبَع

 لاق) راَقَشألا بدم « نيا ميظَع « سّأرلا محض ا هلال وُسَرناَك

 َنسَش َنْفَش ءنْوَللاَرَهَزَآ ةّيحْلا شك ءةَرْسي ِنْئَبمْلا برس (راقشلا : :نسح

 اذإَو كت :نَسَح لاق) دُمص يف يشَْياَمّناَك ىَشَماذِ ءِنيَمسقلاو نيكل

 هصاع هه
 [144 :عجار] .ًاعيمج َتَفَتْلا تَقَتلا

 مس هاما
 نب ةدييعوبأ ( ١ 7/1 انتدَح هلا دبع اَنَقْدَح - 0و

 ريس نلمح « ينيكو يمْساَوه : يل لاقو « ضايع نبل لبضُم

 نب يدير نع ياك فكأن َح ء سنن ين
0 0 

 لعمل امم زوي 0 :لاق مث هِي

 مكن لُجرلانآ يستلَب لاقّمُت ماكرو ءزوُ لعق بَ م « حسمتو

 هّللا لوُسَر تيأرو «ثدحي دحيم نم ءوضْو اَذَهو « مئاقوهَو َبرشَي نأ هرْكي

 .اذكه لعن ف

 «يناكرولا ِرَمْعَج نب دَمَحُم انتَدَح ؛ هللا دْيَع اًنَثَدَح--

 اًنَدَنعاَم :َلاَث «يلَع انَبَطَخ : :لاق قراط ْنَع «قراخُسْنَع كلير انددَح
 ؛هّللا باك يف امل 8 هللا لوُسر نم باك: لاقْؤأ « يحَولا نم يش

 ضار ايفو ديدَحهئلح قيس ِهلَعَو « يفيسي ةورقمْا ةّميحصلا هذَعَو

 [0/45 :عجارإ. تادّصلا

 م ريب اص ايا

 | 05/١ بلاط يلوتطاشا نيسشارلا قفا نش
 يي يعل سس -_

 ا كي

 ٌرِزَنَع كدب صاح ب نحن «ناَمَع اًنثدَح -8

 لاك ل ْحدَ لاق «باّبلا ىَلَع رييزلا لاق : هل ليق ايلَع نأ « شبح نبا

 إو ءاَيراَوَح يِبَل كلَ : لوفي هلوسة

 [اه١ :عجارإ . يراوح ريل

 ُنْبداَمَح اًنثدَح :الاَك« ىسيع نب قحسإو نافع انثَدَح - مف

 «يلَع نع «بيبش يبأ نب نم ْنَع ؛ ءٍمَكَحْلا نع ؛ «جاَجَحْلا نَع ٠ ةَملَس

 َلاَقَف ءاَمْضَحأ نبق «ِنّيوَحأ يمال هللا وُسَر يل بهو :لاق

 هللا ل :تلقق ؟ نامل لَم : : هللا لوُسَر

 ور

 عش م امما مقسم
 اوسر لاقق ٠ اًمُهَدَحَأ تعب :

 مس عرب مري سس ل

 َّنْب داَمَح اًنئدَح :ًالاَق «ىّسوُم نب رَسَحَو ُناََّع اَنندَح ح1

 نب ِهّللا دبع اَنثَدَح : ُناَّثَع لاق) ليقع نْب دمحم نب هلل دبع ْنَع « ٌةَمَلَس
 . كمارو ل

 قف يبل نأ «هيأْنَع , يفتح نب يلَح نب محسن : (ليقع نْب دّمَحَم

 078 :عجار] . بانة يف ع

 نع «دشار نبا ينعي دَمَحُم اَنئدَح «ٍمساقْلا نب مشا اَنئدَح - م

 اكو ,يراسنآلةلأ يب نبض. بم يلا دب

 يدق ىلا يبا دلل سال
 هّللا لوُسَرنِإ : "يلع لاق ؛يلع اوُلصَو كبح كيلو كنج كَصأ 8 كس سا ل اس »وبس ساس سل لاس ويس سل

 ٍمَد نم هنيحل ينعي « هذه ّبَضْخُن م ُ رمَوَأ ىّتَح توُمأآلا يثأ يلإ دع انه

 .َنيفص ويل عملا وبآ لو لف ماه يني هذه

 دبع نبا ينعي «زيِزْلا دبع انئدَح ءٍمساَقْلا نْب ب مشاه انئدَح - م

 َنَع« جرعألا نَع ٠ «ٌةَملَس يبأ نب نوشجاَمْا مَع ْنَع ؛ ةملَس يبأ نب ب ِهّللا

 اًدِإَناَك ٠ قف يَلنآ ؛ «بلاط يبأ نْب يلع ْنَع ؛ عار يبأ نْب ب هللا دّيبع

 تاَوَمّسلاَرطق يذّلل يِهَجَوتَِجَو : :لوُشي مك َْى ب ةالّصلا حَمقَتْسا

 يّئاََمَويايحَمَو يكسو يتآلصأنإ نيك شما م انآ امو ًأفينَح ضْرألاو

 مهلا :َنيملْسسْلالوأ انآو ترمأ كلو هل كليرشأل ؛ ملعب هلل

 .يشتاستلك كد انآ يشن تنا تلال الا هلتل تأ

 د فرصا , تنال اهلحأل يدان نسخ

 ب ف هيل
 َسِيكرشلاو «كيَدَي يف هلك ريا دينو كيل تن لإ هس يَ

 َعَكَراذإَو كيل بنو ةلرقفتسأ ٠ َتِيلاَعَتَو تْكراَبَت «َكْيلَو كب انآ ءَكْيَلِإ

 يمْمَس كلل َعَشَخ ؛ تسلم كلو ؛تنماَكبَو «تْمكر كل مهّللا : لاق

 ملل مس: لاق ُهَّمْأَرَم ْعَقَراذِإَو « يِبصَعَو يماظعَو يْحْسَو يِرصِيو

 صام م رع همسك مس ع

 اًمَءلمَو ءاَمْهيباَمَو ضرألاو تاَوَمّسلا لم ءٌدْمَحْلا كلو اير «هدمح

 تنم ك بو تْدَجَّس كلمّيللا : لاق َدَجَساَدِإَو ذنب أيش نم تفش

 3 7 رمل مسا مساره سات اس ع ار سلا ما مص م

 قشف «هروص نسحَأَف هروصو ُفَقَلَخ يذّلل يِهْجَو َدَجَس مُسلما كلو

 م 2 عك 5 دس اسو فلل هلع ل
 َمَلَسَو ةآلّصلا َنم َعَركاَدَِو َيقلاَخْلاْنَّسْحأ هللا كرا «هرصيو هعمس



 03 نيدشا( الا ءاقئخلا تنص

 ما مما 8# م سم لا ه6
 امو تررس 10١ 505 يطأ وتقام يف َلا: لاق

 تنأو ءمدّقملا تنأ «ينم هب مّلعأتْنَأاَمْو تقرأ اَمَو «تنلعأ
 ررع سعف سما

 .تنأ الإ هلل ءرخؤملا

 رنا نَع «هيوهار نب قاَحْسِإ نعاني : لاق « هللا ددع اًنَقدَح

 قيال :لاق «٠ ككبلإَسِكَرشلاَو : ثيدَحْلا اذه يف لاق « ليش نْب
 [/17 :عجارإ] ٠ كي | رشلاب

 2 انثدح 4
0 

0 
0 

 [الاا/ :عجارإ ٠ اًهثيس ينَع فرصاو : :لاق هّنأألإ هلم َركَذَك. . يهجر تيجو

 ٍلْضَملا نا هلا دبع ْنَع يَا انئدَح نجح اَنئدَح - -6

 يبأ نبيع نع ؛ ؛ عفا يبأ نب هللا دْيع ِنَع ؛ « جرعألا نع « يمشاهلا

 [الاا7 :عجار]. هلم ىلا ِنَع «بلاط

 7 ْنَع «باهش نْبا يخأ نبا اًندَح ؛ميهاربإ نب بوُقعَي انئدَح - -مدك

 يبأ نب يلح عسل «َرهْزأ نب نمل دبع ىلوم ديب وبأ يتربخأ هَمَع

2 0 
 هني يف حيصيأ ملل ئرمال لحيأل كي هللا لور لاق : لوفي «بلاط

 1 :عجار]. يفك لان

 2 مباع رم نسا لاق سل

 تلتف ف ىلا نأ بلاطوُبأ وامل لاق ٠ يلَعنَع يملا
 سم عم

 ىَح ايس تدْسُتالَم «هراوق ابها : لاق ءَتاَمْدَق َحْبَشلا َكمَع

 انهاندنش لش لسا بما ل قيل مل ياو ١ لاق: يي

 82 000 لاف اقوول ابل سا عش سمس هع
 < 3٠١07/4[ رظنا] ٠ َلَسَتْغا

 يناناكرزل رقع مس اح هللا دبع اَدَح 44

 وعمد
2000103 

00000 

 لتعود يقاس ههتأ لس يف

 نب نَسَح نب ِنسَح نب ميهاربإ نع ءءأوّنلا ريثك نع « لكوتملا نب ىبحَي
 ةبلاط يبني يلع لاق :لاق دنع هيل نع ء بلاط يأ يىلع

 َنوضْقْرَي :ةضفأرلا نوَمَسي مون 5 ناَمّزلارخآ يف يطب هللا لوُسَر لاق
 .مآللسإلا

 سامو ارب ءرا كاسر
 «آلَملانْبَمَحَم بيرك وأ يئدَح ,هّللا دْبَع اًنقدَح - م 89

 يلع ْنَع هر يهل ديب نع «ةبويأ نب حي كاما اند

 يلا ين مات : يلع لاق : لاق مَ يبأ ع « مسالا نع ديزي نبا
 :عجار] يل نذأ ةولّص ريغ يف داك نو ميس ةآلّص يف ناك نإ ذأَتسأَ
 [ةده

 0 درو بلاط يبأ يعكس لم رب اص رجا
 اننلسن

 اًنكدَح دات ىلعأا يَ يح ,هّللا دبع اَنَقدَح
 بع 'يزارل اعلن وللا دن اح نال وس د نا 0

 # سارا

 39 ل اوسر لاق : لاق هيأ نع يلا ني محسن يلَع

 [+.6 :عجار] . بالا ادلب ىلا

 يِبأْنَع .ةكرأ نإ جاجا نَع لي اطل ب

 ينايعأ مل لاق «بلاط يب نب يلع نع ؛ «ةيفتحلا نبا محم نع ؛ ىَلْعَي
 هيف :لاَقَك ف هلل[ وسر ْنع لاي ادقملا "ترم يذَملارْمأ رب سارا هس

 [114 :عجار] ٠ ةمطاق لأ نب احتمل ءوضولا

 2 « واف 2 هوقو

 نطل «يِرهلا نع طاح دز نب دام اندَح

 0 مهام

 [64 فقنا] ١ محلا

 ءٍمصاَع نع «ةَمَلَس نبا ينعي تامح اًندح رضوي انئدح - 3

 8 هم

 نخيل: "يلع لاَقك باَبلا ىلَعريبْلا لئاكَنِإ : هلليق ايلَعنأ رز ْنَع

 و "يراوح يبل : وَ هللا لوس َرتعمس ب
 م ل ص

 38٠[ :عجارإ ٠ 010 0 0 لا نب رييزلا يبر

 باك: يكل ادع نانا ٠ 0 بود

 .هكرييؤ قطيع ىلإ للك الجرب ةلئاش ناقجْلا يف ٍلَجَحْاب

 :يلَع لاق ”رماتلا َكَسْسأَو "يلع َكَْساَق هيدي نم تاتي طَخْلاوءَجَ

 واع تايب اج قف يلا نوُمَلَمَت لَه ؟ عَجْشأ نم انه اَهْنَم
 ةلروَقق ىلِ :اوُاق ؟ مرح انإك ,كالهأٌنهمعطأ :َلاَقق ءِشّحَو رمت
 [0/8* :عجار] . اًنيَلَع تْقْبَح : :لاَقَق :٠ َلرتو «هريرس نع نام

 :لاق درس نب يلع ينربخأ «ةي انئدَح نافع اًنئدَح - ©86١6

 نع « يجن نب هللا دبع نع “ ثدحي ي «ريرج نبا وِرَمَعَنب ةَعرْز يآ تعمس

 لو بلك هِف ايي ةكئالَمْلاِلْخْدَتآل : لاق هنأ قف يتلا نع ٠ «يِلَعنَع ؛ هيأ همام م
 اةنيغي :عجارإ .ةروص

 تْهِمَس ؛َقاَحْسِإوُبأ انآ ةبعش اًنئدح نافع اًنئدَح -7
 روما 2
 هللا وُسَر يناَهئدأ ا هللا لور ىَهن :لوُقي يلع تعمس : لاق 2« ةريبه

 [لا7 :عجارإ ةركيملاو يسقلاَو بلا متاح َْع ف

 «"فرطُم انئدَح «ًاَحطلا ينيدلاَح اند ُاَثع اد - -8م11/

 نأ هّللا لوُسَر ىَهْن : لاق يلع ْنَع ءْثراَّحْلا نَع «ٌقاَحْمإ يبأ ْنَع
 ومس

 يف هَباَحصأ ل
 د اَهَدْعَيَو ءةّمتملا لبق قلاب هئوص ل حّرلاعقت اي سس © لس ا

 [537 :عجار] .5 ةالّصلا



 ١ ةتركع نع كيو اح «بيهو اًنندَح نافع اًنْبدَح - 1

 اًمرْدَتِبَْبْئاَكُمْلا ىَدوُي :لاق الف يِبتلا نَع «بلاط يبأ نْبيَلَع ْنَع

 [777 :عجار] . ىّنَأ

 ْنَع؛ بئاّسلاْنْب ءاَطَع اَنكَدَح داَمح اًنئدَح ,ُناَمَع اًنندَح - 8 1

 ةليحي اهتم تعب ةمطاق هزم هلو يَ ْنَع هيأ
 [117 :عجارإ . نرجو ءاَقسو ِنْيْيَحَرو «فيل اهو مد نم ةداَسوَو

 ِنَع «جاَجَحْلا اَنْ ةَمَلَسْنْب ُداَمَح اًنئدَح ءُناَمَع انْئدَح -

 َتَنَرَك ؟ «ٍسْمُحْلا يبس نم انآ ٌةيفصَو َسْنَحَي نأ «هيبأ ْنَع «دعس نب نَسَحْلا

 اًمّصَتخاَف رّتَحُيَو ينازلا ٌاَعداَق امالُغ تدك ؛ «ِسْمْخْلا نم لجو نص

 يضُقأ : "يلع لاق « بلاط يبأ نب "لع ىلإ امهر نا نب مّلَ ىلإ
 هلم وسل هس

 امهدلِجو هَرَجَحلا رمال « شارف هولا هلل لور تبن

 سامر مريم يعد با فلي لا
 ينئدَح «ةَلاَضَق نب لضفملا انندَح نبع نب ىَحَي انَدَح - هتف

 «يقرزلا ميكس نب وِرمَعْنَع ةَملس يبأ نب هللا دَْح ْنَع هلل دْبَ نب ديزي

 :لوُقي ف هلال وُسَر نإ الآْح يصَيئاص اذ « ىتمب انك : :ْتَلاَك هم نَع

 اًدِإَق طاَطَسُشْلا باَنْطأَسْمَكَرَت : :تلاق برو لكمال نموصتآل درا 7
 شك دو

 اذهل :عجارإ . بلاط يبأ نب يلع حئاصلا

 نع كذبا اقدح «روُصنم نيس اح - هدفنا

 َسايَمْاَذأ « «يلَعْنَع يدع نب ةيجَح نع ٍمكَحْلا نَع «راتيد نب ٍجاَجَح

 .هل صرف حئاذأ لب هتكدص ليجْنَت يف ل لاس بلم دبع نب سا # سميه هما

 دبع اًنندح « ىّسيع نب دمحأ ينكدَح ,هّللا دْيَع اًَنَقدَح 7

 راَسَيِنْب املس ْنَع «هيبأْنَع يكمن ةَمَوْخَم يتربخأ « بطون هل

 ىلإ دوسألا نب داتقملا السر : بلاط يبأ نب يلَع لاق : لاق سابع نبا نَع

 :لاق ءهب لمْ فِبك ناسا م يري يذَملا نع لاس ف هللا لور

 [م0* :رظنا] . َكلَجْرَف ْحضْاَو ضو 788 هلل لور

 ,داَهلاِنْاِنَع « دعس نب ثيل انئدَح « ديعس نبي نثدحن - 435
3 

 انت هَ ْنَع «'يقرزلا ٍمْيلَس نب وِرْمَع نع ؛ ةَمَلَس يبأ نب هلا دبع ْنَع

 2 :لوُتَيَوُهَو ِلَمَج ىَلَع بلاط يبأ ْْبيِلَعاذِإ ىّنمبن حناني تل
 مدع يم ل

 ماد حن موصَيآلَف برو ِمدَط ماي هَذه[ وُفَيق هللا لوس

 [ه507/ :عجار] . ٌَساَّتلا

00 
 دمع يباب قاحسإوب نع لاق ٌةبعش

 َركوأ دق ليلا لك نم : لاق دن ٠ «يلَع ْنَع «ةَرْمَص نب مصاَعتْعِمَس : لاق

 ل هرثو ىَهَتلاَو ؛هرخآو «هطّسْأو 0 هر/١) هوك م ف هللا وسر

 [«0 :عجار] .ليكلا رخآ
 «ينأببنأ لبمُك نب ب ةَملَس 7: لاق ُةَبعش اًنكدَح ءُناّمَع انئَدَح - 7

 َلاَسآلُجَرتْعمَس : :لاق «ةدك نم الجر ءيدَعنُب ةيَجَح تغمس : لاق

 عش اًنبلَح ,نامَع اًنئلَح - ©

 ؛لاق عبس رع«: لاق «ىَحطألل ربا ذهن ا لاق يع ١

 ع يمد و ملا م 0

 مثرحلاَك ءَكَسْنَمْلا تمكياَدِإ : لاف ؟عرملا :لاق ٠ كرضِي ال :لاق ؟َنّرَقْلا

 [77 :عجارإ . نيالا َنيعْلا فرشتست نأ هي هللا لوُسَرانرَمأ : :لاق

 دعس ينكح يصح اًندَح :ةلوغ ول اكد نافع انئدَح - 77
 وبأ مما منن هس درع مرعب 2

 َلاَقَف ةَيطَع نب ناّبحو يمكسلا نَمحلا دْبعوُب ران : :لاق « ةَديبع نب

 :لاق ءًايلَع ينعي , َكَبِحاَّص رج يذلا امتْسلَحْدَق :ناّبحل نَمْحرلا دبع

 ور راع ساو سر سا

 هللا لور يتعب لاق « « هوتي يلع نم هتعمس لوك لاق ؟كاَيَآ ال َوُهاَمَ

 ةَضْوراوُتبي ىّنح وشل : :لاق سرا اكو «دكرم ابو ريما قف

 «نيكر ملا ىلإةَتلَ يِبأ نب بطاتس نة فِحَص امرا هيفا اخ

 هّللا وسر انك : :لاق ثِيَح ءاَاتكرذأ ىّح اًنسارْثأ ىََع انفلطْناك اهب ينوثا

 هللا لوُسَر رب ةكَم لهآ ىلإ بك اا: لاق ؛ الرعي ىلع يس ف

 اًهب احنا ةَباَتك يِمّماَم : :تلاق ؟كمَم يذلا بات َنيآ اهلا "5

 ىَرئاَم : ّياَبحاَص َلاَقَ ءاييَش هيفدجتْملَ ٠ ءاَهلحَر يف اَنيعَتباَف ؛ اًهريعَ

 حل م. كلور منشق لقت ؟اباكك اهم و

 تس ص عك
 اوُناَقَك ٠ ا نمل جا كب زج ع

 عمرو صل

 اي :لاق : قلع برأ يَ «نمْؤمْلاَوهَوسََو هل احد لالا

 آلانأ يباَمهّللاو هلا َلوُسَراي :لاق ؟ َتْمَنَص ام ىلع كم ابطا

 عكديديموَقلا دنع يل نوُكَتانأت دَرآ يثكلو «هلوُسَرو للاب اؤُم نوه

 نم كام هَلألإكِباَحْصآْنمدَحآ كيمو ؛يلاَمَو يلهأ نع ؛ اًهب هللا

 الإ هل اوُنوُعَت د الق «تْقَدَص :لاق . هلاَمو هلظأ نع هب ىلا عقيم همك
 سطس را سل هم همن

 هملول داَحدفنإ هّللا َلوسَر اَي :رمع َلاَقَق ءاريَخ

 َرَع «هّللا لملك يِردُياَمَو ؟رْذي لهأ م َنسيكَوأ :لاق هد

 مقل يرذق قست :َلاَقَك مهبل ملط لج

 ءاددع :رظناز .ملعَأ هُنوُسَرَو ىَلاَصَتهَللا : َلاَقَو رمع اًنيع تقرورغاَف. 3

 لل

 ةثعمسو :هّللا ديع :لاق «فوُرْعَم نب نوراه اَنَدَح - م4

 هتف لد اين يع يضرب اك ؛نوراه نم اَنَأ

 اد لّسملا : 20000107 ل رسل باك ل
 ل

 .ًاوُكَتدَجَو اميل ءاترضَح انإةاَتَجْلاَ تن

 ري د ءرباسف و سرا 22
 نب ناَمِيلَسم يكراَبمْا دواَد بأ انكدَح ,هّللا ديع انثدح- م4

 دبع نع ؛ ىَكيل يبأ نْبا نع «باّهش وأ اكد «راَربلا فلج دمحم

 يلع ْنَع؛ ٍساّنبع نبا نع ؛ ٍلَقوَت نب ثراَحْلا نب هلا دْبَعْنَع «ميِرَكْلا
 ٍنَعو «ءارطحلا سب ْنَعَو «بلنَح ْعا هللهلوس يناهن لاق

 11١[ :عجارإ. دوُجسلاو عوُكرلا يف ف ةءارقْلا

 اَتدَح «ةبيَش يبأ نب ناَمْلَع يندَح هللا ديع اًَنَقدَح
 ةااعارو مراشو
 نب هلل دْبَعْنَع ؛ ءٍمِيرَكْلا دّبَع نَع «هيبأ نع ؛ « ىَليَل يبأ نب دمحم نب نارمع



 معا ح

 ينأ : :لاق بلاط يبأ ننْيلَعْنَ « سابع نبا نَع ْتراَحْلا

 .ةلكاي ملف مس َوهَو دْيص محلب

 دّمَحُمِنْبِدْيُعُنِبدَمَحُم يكدَح .هّللا ِدْبَع اًنَتدَح - نيف
 دْيَعْنَع « ىليل يبأ نبا نع« حلالا ْبهّللاُدْبَع انئَدَح "يبِراَحُملا

 يناَهت : لاق « يلع نع « سبح نبا نع «ثراحلا نب هلا دبع نع ءٍمِيرَكْلا

 نآرشلا ةءارق نَعَو ءرمصَمملاوِرئايَمْلاَو يسّقْلا ابل نع هللا لوسر

 11١[ :عجار]. هج يا لجرلاو

 َنَع 0 فر يمْرَجْلا

 0و با وسطا شا

 لأق :لاق « ءِشْيح ندع ٍمصاَعْنَع وتضحيات

 نوُنالَكَو سّنَخ انك ,نارلا نم ةروسس يفانيرَمَت دوس نب هلل

 اجل 9 هلو ىلإ لأ لاق ؛ةَيآنوُنالكَو تس يآ

 افك ءاق هللا لوُسَرهْجَورمْحاَف «ةءارقلا يف انا نإ هيجان

 .ْمُملَع اَمك اورق نأ مُكرمأ هللا وسرد : ليل

 «يمّْرتلا هللا دعني حلا اندَح ؛هّللا دبع اًَنَقَدَح - مج

 .(ح) ٍمصاَع ْنَع ٌداَمَح اًنئَدَح

 يف يريراَوَقْلا : :لاق ٌداَّمَح اَنكدَح «يريراَوقلا هّللا دبع انئدَحَو

 يبأ نع ؛ « شييبح نبا ينعيرز نع دوج يبآ نب مصاَادَح ؛هئيدَح

 ؟اَهّيئَدمبةَمألا هدمت مكر لأ ل اوُعياَلَع تحمس :لاق :ةَفيَحَج

 :رظنا] ٠ ْرَمَع ؟رئكب يبأ نب ملا هذَهريخ مكر الآ : لاق مث« ءركيوبأ

 لدعل ىللا لال قلك ودك خمرا ضخم خالف شالا الا ىلالال لكك لام ىف

 هل

 علدقب رلدقأ1 لدم لل لا لا

 دبع ْنْب هيد ٍحلاصوُبأ ينكح ,هّللا دْيَع اًنَمْدَح 4

 ولاه يضانَح «يفال ديس يسم اند ,ةكدب بأ

 ْنَم :َلاَقكَيلَع اَنبَطَح : لاق «يئاوسلا بْهَو نع يبشلا نَع ' يلج
 2م ىرم# بسه

 هَدَهْرْيَخ آل: :لاق َنيِضْؤُملاَريمأ ايتن: :هتلقق ؟اهيكَدَب ملا هدهبَخ

 ناَسل ىلع قطن ةئيكسلا انآ اَمَو ٌرَمْع مث: ءركب وأيد ملا ادم م

 [م0* :عجار] .َرَمَع

 نَمْحرلا دْبَع نب روصْنَم انْ «ميهاربإ نب ليعاَمسإ اَنئدَح - م

 يلع داك يذلا :ةَْيحُج وب يكد «ينشلا نع لّشآلا ينَدقلا يني
0 

 لضريح الأ «ةَميَُج اب ايلَع يل لاق : لاق ءرْيَْلا بْهَو همسي

 ًةاَضْفآادَحأْنأ ىَرأ ْنُكأ مو : :لاق ىلبتْلُق : :لاق ؟اهّييِئ ديما هذه
000 0 0000 

 «رَمع ركب يبأ دْعبو ءركيوُبأ ايدي ةمألا ءذَملَضْفآ :لاق هن

 لا ل ليس
 [25+ :عجار] .همَسُيَملَو ثائر امو

 - 1 يوروبا نب يلع دس نيدشارلا اقل هُم

 د مدنا اك لاق قُم يب ,قاشبإ بأ ليش

 ثلاّتلاي مكثربخأ تش تئش ولو رمح ركب يب ديو ركوب اهي دبا

 5 :عجار] ُتلَمَعل

 يشي

 اَمدَح « محارم يبأ نب روصنم اًنئدَح ,هّللا ددع اًنثدح - 8/

 «يلَع طش نم يبأ ناك لاق :ةئيَحج يبأ ندع ينئدَح «تاّيزلا دلاَخ

 سام هاما
 ةّللاَدمَحَ الع ينعي هريبمْلا دع هلأ «يبأ يكد ”ءرثملا تنئااكو

 اَنّيِئَدْنَب مآل هدَمريَخ : َلاكو 88 يبا ىَلَح ىَلصَو لح ىنآو ىلا

 :عجار]. بح بح َرحْلا ىَلاَعَت للا ”لَعَجُي : َلاَقَو رم ينأثلاو ءركيوبأ

 مل

 ْنَع «بئاّسلا ْنْب ُءاَطَع اَنَبْنأ داَّمَح اَنْتَدَح «ُناّمَع انئدَح - 88

 ليي همم نصي ةمطا همي املا للا لوألا ٠ يع هيي

 دقو : لاق « يراك دل لح نر 0 هَقهللاَو ميتا (ةمطاقل

 تْئَحَطْدَك هّللاَواَنآَو : تلق «هيمدختنماق يما « يبس كاهل ءاج
 عموم هسا م هت
 :تَلاَق ؟ ةينب يأ كب ءاَجاَم : َلاَقق 8 يلا تنآق «ياديتلَجَم ىَنَح

 تلاق ؟ تلق ًمَلَقك ءانصَجرَوةلآستاذأ تّيحتساَو تع ملسأل تذج ُ

 قل لاو هللا لوسي 'يلَعْلك :ًاعيمج هاَنيتأَف لكل ا يمك

000 
 هل ِهَّللاَو : لاري انسدخا ةعسو يسلك ءَياَدَي

 ينكلو ؛ْمهيَلعوفْ مجال ”هئوطب وطت ةقصلا لأ عدأو اًمُكيطع عي

 يفآالَخد دك 8 يَا امها ءاَعَجَرَك .مُهاَمْلا مِهلَعْفْنأَو معي 7

 نما دش ا ءاَمُهماَدْفأ تشكي اَمُهَسوُور تّطَغ اذإ ءاًمهتمبطَت

 د رْبَحب اَمُكرْخَأ الأ : لاق مُث ءاَمُكَناَكَم َلاَقَف ءاَراَك ' امه ور تشكي

 ل :لاَقف ٠ ليربج َنهيَمْلَع تاَملك : َلاَقَق « لب : آلاَق ؟يناَمثلآَس

 ادإَو ءارشع ناربكُو ءًارشَع نادَمحَتو ٠١( ال/١)ًارْشَع لَ لك رب

 اربكو «نيتآلكو أثآلئ ادَمْحاَو «َنينالكو نال احبس اًمُكشاَرف ىلإ منيو

 :لاق 4 هّللا ل وُسَر د مل دنس نهر اَمهللاوق : لاق «َنيئالكو اعبرأ

 «مَعن «قارعلا لأ اهلا مكان لاَ اك ؟نيّفص يل الو : ءأوكذا نبه

 [148 ,هؤ5 :عجارإ . َنيفص ةكيل الو

 ةمطاَق تَلاَقو «يرْدّص تيكا ىَّنَح تونس

 هيموس هاش *.: دمحم

 ا سيم هوية لج ا
 مل 0
 [015 :عجارإ . ا هللا لوُسَر نسب اًهمُجْرآَ «هللا باكي املأ لاك

 يهمس رع ةءردمو
 رم نب ورْمَع ْنَع ٠ يدش اح رعب نإ دمحم اًنبدَح - 44

 ءنآلجرو انآ بلاط يبأ نب لَ ىلع د :لاق « ةَملَس نب هللا دْبَع ع نَع

 مآ: :لاَقو :ًاهْجَو امين «بسحأ ءدّسأ يني نمل جر لي

 مث ؟ َُكَجاَح ىَضَقَ َجَرْخَمْلاَلَخَتَمّ ءاَمكنيد نَع اجلاَع ؛ ناَجْلع امكن
 هيوم م عال

 اًنآر ُهّناَكَف : لاق «نآرقلا اَرْقَي لَعَج مث ءاهب حس ءام نم لح ذَحأق جرح



 ري

 10 ا _ ريا سماع
 أرقيف جرخي مث ؛ةكجاَح يضفي هللا لسا لاق مث «كلذ امرك

 سيل يش نارا ن نَع هُبجْحَي كيمو «مْحَللا انتم لُكأَيو ,نآرقلا

 اطذفي :عجار] . ةَباَنَجْلا

 «ٌةرم نب وِرْمَع ْنلَع «ةبعش اًنئدَح رمح نب دَمَحم اَنئدَح - م١8

 يبرَمق اكاشاتنك : لاق «بلاط يأ نب ب يلع نع « ٌةَمَلَس نْب ِهّللا دّبَع ْنَع

 َناكْنإَ «يحراكَرَصَح دق يلجأ داكن مهلا رثلاكوقكوس
 اس ص ل ص

 َتئَفِك : : ف هلل لور لاَقق «ينْربصقءآليناكْنإَو يننرا أرغم

 هفلثا مهلا وأ ؛هفاَعمُهللا لاو هلّجريهَبَرصَ : :لاق «لاق ام ِهْيلَع َداَعأَ
 سد هدم

 |3329 :عجار] . لعب دلاَو يعّجو تيكا مَ : لاق مش كش

 «َقاَحْسِإ يبأ َنَع «ةبعُش ْنَع هِرَفْعَج نْبدَّمَحم انئدَح - م45

 حب ٍمْسِبْرنولاَسِل لاق ٠ يلَغ ْنَعهثدَحُي «ةَرْمَض َنْبمصاَع طمس
 واع ل دم مو

 .هوعدت كَ نكلو «ةالّصلاك

 روي سو ربم سس ووامو
 :عجار] . 8 ِهّللا لوُسَر َرََوأ دقو : :يدنع ًابوتككم هتدجوو : ةبعش لاق

0 

 ساب هراشاف
 ٍنَع ءاَنْسَحْلا يبأ نَع «كيرَش اَنْ ءِرماَع نْب دوس انئدَح - م4

 يحض نأ ف هللا ٌلوُسَر ينرمأ : لاق «يلَعْنَع؛ ٍشْنَح َنَع ؛ ٍمّكَحْلا
 ا
 [13781 1319/4 :رظفا] آدآهّنَع يحض ان ءُهْنَع

 «يشلا نع واج نع ايس 0 قالَ ان - م5

 مو ءايرلا لكآ اق هللا لوُسَر نمل :لاق «يلَع ْنَع «ثراَحلا نَع
 ًَُّ م

 .ةقمل عنَنَ «نسحلل ةمَشْومْصْلاَو « ةمشاولاو هَبئاَكَو « هيدهاَشَو

 [18 :عجار]. ولا نَعىَهنيناكو هل لّلحُْلاَو لحْملاَو

 نب هلل دْبَع ْنَع «رباج نع «نايفس انآ «قاررلا دبع انئدَح - 456

 اء ْنَع «يَجت

 حنحتاذإك «ةادغ لك ٠ ,ةق هللا لور ينآتنك : لاق «يلَع ْنَع

 يمك معهم كاع ع تكس اوم 0
 حالا تَدَح : َلاَدقيلإ جّرَحف : لاق ٌلُخْدأْمَكَت َكَسانإَو

 َّث كَعَبماَم : تلْقَف «ليتجمان بق را ين تشاد كن

 تحل هَجا ُتْلَخََدَق :لاق بلكت يلا يف : َلاَقْك ؟تبَبْلا لوُخُد
 هيف ناك اذ !َتْيلادوُنْخْدَي ال ةككاملا نإ :َلاَقَق :لاق ٠ انل يسرك تت 0000

 يب ما
 007٠١[ :عجارإ . .بّنج وأ ةَروْص وأ بلك : : ثالث

 نب ِروُصْنَم ْنَع ءرْيَهُز اَننَدَح ءَدواَد نب ىَسوُم انْكدَح - هن

 لاق :لاق «٠ يلع ْنَع ءرّوْعألا ْثراَحْلا نع «َقاَحْسإ يبأْنَع ؛ «رمتعملا

 هَ تمآل ةروُشَم ريغ نم ينمأ نم ادار مم تكول: +5 هللا وسر

 انف .عجار].دبع مَنْ

 باوَج ْنَع 0 ندا

 2000 م
 5 27 اذإَو « ةيانجلا م 26 تفَدَح 3 َلاَق 5-5 يتلا 5257 ءاذم

 م مسا
 .لستفت الق ًافذاَح

 أ (1.مرور بلاط يبأ نإ 0-25 نيدشا لا ءاَقلْلا ُدتْنَُم
2 

 يور ءرع
 اهل يايا دلل نيسان بولا - م44

 :لاق ءداّيز نب قراط َنَع « ىلعألا دبع نبا يني ي « ميري اًنكَدَح «ليئارسإ

 ف هللا يبن اورظلا : لاقمُت ملت حراوطلا ىلإ لع عماير

 ؛ْمُهَتلَحَرواَجُي الحلا نوُمْلكي موك جرْخَيَس ٠١( م/م لاق

 الجر مهمآ ْمُهاَميس ؛ ةّيمّرلا نم مهلا وحي اَمَك وحلا نم ٌنوُجرْخَي

 «سانلا رش مشتق ذو ااك نإ هدو تارت هدي يف دبا حس ةونأ

 انعم ءاوبللا :لاق مش ءانيكيق « ساني مْ َفكَرم نكمل
 :لاق هنأ َرْيْغ ءًادجاّس انعم يلع رخو «ًادوجس انرَرَخَف ' «َّحَدْحَمْلا اًندَجَوَق

 [1760 :ضنا] .ّقَحْلا ةّملَكب ٌنوُمَّلَكَتي

 « ىلعألا دْبَع ْنَع «ليئارسإ انئدَح ءدَّمَحُم نب نيسح اًنئدَح - 4
 يا هلق

 َنوُنَمْجتَووا# هللا وسر لاق : :لاق « يلع ْنَع ءِنَمْحّلا دبع يبأْنَع

 ءاَنَكواَذَك ءْوَتي انرطُم :ن نوُلوُفَتَن وُيذُكم كنأ» مكركش لوي يطري

 ًاةذفيإ :عجا ارز: اَذَكو دك مُجَنب

 يبأْنَع «ىَلعألاُدْبَ انثَدَح « ليئارسإ اًنكَدَح «لّمْؤَم اًنئدَح -

 . «ْمُككزر دولت هكر "يلع نع «نَمْحرلا دْبَع

 :لاق ءهَمَقَر َليئارْسِإنِإ :َنايفْسلْتلُك :لَمَوُملاق

 5907 :رظنا] .ًناببص .ناّيبص

 «َقاَحْسِإوبآ اننَدَح نيه اًنئدَح « ىسوم نب نسح اًنُبدَح - 86١-

 «ْيلَع ْنَع «قلص َلْجَرَناَكَو : َقاَحّسِإ وبأ لاق ءناَمْعْلا نب حير ْنَع

 را صا مص

 يحضن ال نو «نُدألاَو نيم علا فرْضَمستْنأ كف هلال وُسر ارم :لاق

 تلق : ويه لاق ارح آلَ ارش الو ةَدُسآلو ةلاقُم الو «ةارؤعب

 ْمَطْقِي :لاق ؟ةَلبَقمْلا ام ُتْلُق «آل :لاق ؟ءاَبضَع َرَككأ : َقاَحْسإ يبآل

 اًم:تلفق «نْدألاَّرَخَوَم عطي : لاق ؟ ٌةَرِياَدَمْلا امان 3 .نذألا' فرط

 اًهَئأقرْخَت : :لاق ؟ءاَكْرَخْلا امُأتلُت ,نُدألاقَشُي :لاق ؟هاكرشلا

 [604 :عجار] . ةَمسلل

 يا مس عر مرو شي

 نب روصنم اًنندَح ريَهُز انئدَح «ىّسوُم نب ْنَسَح اًنكلَح - م6

 هّللا لوُسَر لاق :لاق « يلع ْنَع «ثراَحلا نَع ءَقاَحْمإ يبأ ع ءرمَتعمْلا
 ا هدو و

 نبا مهي رمل مهم ةروُشم ريغ نع يّ نم ادَحأ رم تكول : :
 ملك :عجار] . دبع أ

 ,الاَق « وِرمَح نب ةيواَعمو مشاه ينب ىَلوَم ديعس وُبأ انئدَح - مهو

 م

 رهج : :لاق «يلَع ْنَع «هييأ نع «بئاسلا نبا ٌهاطَع انكدَح ةَدْئاَر اًنْكدَح

 مارب
 فيلاَهْوَح «مَدأ نم ةداَسوو « ةيرقو « ليِمَخ يف «ةمطاك 8 هللا لوس

 [149 :عجار] . ةكمَخما مقا ةليمعلاو : يبأ لاق (رخْذإيواَعم لاق)

 ياهرإلو
 نَح «قاَحْسإ يبأ ْنَع ؛ يئس ايا راع اندح - م6

 َنْيَياَم« قف هللا ل اوس هب حلا : "يلع لاق : لاق «ْيِناَه نب يناَه
 ل را رع ريفي

 5-3 :عجار] كلذ نم لّفسأ ام يشأ نيسحْلاو «سأرل ىلإ ردصلا



 00 عا

 نكح :ةيش يبأ رب ركبو اكدَح هللا ديع اًَنقدَح- م66

 اَنْلُق :لاق « ليُطلا يبإ نع اح نروح رمخألا دل بأ
 انيس يَلإَرَسآ اَم :َلاَقق :لاَقَق 8 ِهّللا لوس كير سسأ ءيشب ربح : يعل

 مهلا َنعَلو هللا ريل حينَ َنع : :ةلوُشي يعمم ًانكلو سل همت

 « ضْرآلاَموُكُنريَغ نمل نمل هيلو نعلن مهل نعل ,ًاثدخم ىَوآ

 /[9807 404 معه :رظنا] .راَنَمْلا ينعي

 «َقاَحْسِإ يبأَنَع « ”ليئارسإ اًنئدَح ءِرِماَع نب دوسأ انثدَح - مودك
 مصار و

 يكنأ ذك ءاَدَمالَجَرَسنُك : :لاق ٠ «يِلَعْنَع «ُيَناَه نب ْئئاَه نع

 مل لقدم يناقض لش

 رف ينال لاق لَ نع ئاَهِب ننام ؛قاحْلإ
 َتْنأرقعَجل لاو : لاق ٠ َلَجَحَك يلوُمَتنآ ديزل لاق لاق هّدْيَنَو

 سس ع هس ع
 تن: :يل لَكَ : :لاق ءديَز ءارو لَجَحَف : لاق يفلح يقلخ تنشأ

 اةهغل :عجار] رع ءاَرَو تْلَجَحَف : لاق «كئمانآَو ينم

 ٍنَسصْلاْنْب يلع ءاقعشلا بأ ينئدَح ,هّللا ددع اًنقدَح -
 لي ع ا م

 تْعمَس :لاق ءانايح نير وصُنم نع اح رب ناَميلس اًنكدَح نابلس نب
0-0 

 وسر كيلر سسأ ءيشب نرخ بلاط يبأ نب يلَعل ليق : لاق ةلثو َنْرماَع

 كلو «ساّنلاهَمتكو انيش اف هللا ل وسر يَلإرسأ م : َلاَقَك 4 هللا
 « ضرألاَموُحُنريغ نمل لو ؛هْيلاَو بسماع : لوي يمس رسمي ٠

 [مه0 :عجارإ ًاثدحُم ىَوآْنَم هللا صو

 ْنْبدِسَحْلادبَع يِسدَح «رماَغْنْيدَوْسأ اَنَدَح - 169

 ْنَع «قاَحْسإ يبأ نع ؛ «ليئاَرسإ نع ءةارقلا ينعي ءرفعج ٠١( 94/1)يبأ

 نإ: :لاق ؟لَنمم نم هللا لوسي لاق « « يلع نَع ؛ عيب نب دير
 7 رو
 نإ «ةرخآلا يف ًابْغأَر ءايندلا يف ًادهاز ءانيمأ ه دج :ركبابأ اورو

 ل ا
 اورُسَوُت نإَو «منأل مول هللا يف فايل .انيمأ ايو هودجُت ءرمع اورمؤت

 َقيرطلامُكبدَخ يدهم ايدام هودِجَت نيلعاف ْمُكاَرأالَو ءالَع 3

 صا
 . ميقُتسمْلا

 ءحاّنتلا يبأ ْنَح ؛ةبعش انُئدَح ءمساقلاْنْب مْشاَم اَنثدَح - مك
 مم 0 ا ا ل

 جرخ : :لاق دس يب نم لجندي نموت : لاق

 باي ؛ةعاّسلا ءدههَرثو تبث «رئولابّرمأ 8# يان : َلاَقَف : "يلع ايل

 [ك40ك :عجارإ . - سوك وأ - ند حبا

 حاملا يبأ نَع ٌقيعش اًنئدَح رفع ْيَمَحُ انئدَح - مكا

 200 الكم م عل ملمع عا لف

 بوت نيح يلع جرَخ : :لاق ءدتسأ ينم لجن لعمر يد
 هدَهُدلَتبق «رثوبانرمأ 8 هللا لور لاَقَق « حبلا ةآلّصل بولا

 ١ .ةحأَولا نبا ايمقأ : لاق مث ةعاّسسلا

 تعمَس « حايتلا يبأ ْنَع يعش اًنئدح «رْماَع ْنْب دوس اًنئدَح - 87

 اق دل يرسل اضخم يتم لا # مدس

 دمر بتطا نوعان َنيديشازلا ء ءاقلخلا ديس

 5 :رظنا] . هيك يف ىجسُم وه

 ار اه مو ادسمو
 دين طفل لق هولا عل

 ًدلَش آل ىطنسوولا يه : يفعجملا ينعي نعي باج : :لاق و ؛ةّيبسلاَو ىطسُولا : هذ

 [041 :عجار] اهي

 راهعلو

 نقلا ء داب سيلا لور ل لاق «يلَع نع ؛ 2

 .ندألاَو

 ءايوكزانئدَح «سنوُي نب ىسيع اًدَح ءرَْب نب يلع اَنندَح - مله

 فاي ركبول ناك ١ لاف 8 «لَع نع ياها انع «قاحمإ يأن
 سو سه سر سي

200 0 
 ين : ؛لق ؟تفاُتمل :ركب يبآللق فيل لكك هه هول

 «ناطبشلا عل لاق ؟كتءاَرقيٌرهَجَ مّنَمل :ٌرمَل لاو «يجاَنأ نم عممسأل

 لاق لقول ءذق ساكو :راسَعل لاو اسوا ةظقوأَو

 ٍبيطدُلُكَف : لاق .آل : لفة ينل

 0 ا م ساس لا ة دهسا نأ رامقكو
 اف حر هج يق ل نت باشا تطول لاق

 ام َكْيَلَع هللا ُهَمْحَر : لاق مث «تارم ثآالك ءاَدَهَوه : :لاَقَك فوُفصلا يدي

 يلا ةَقيحّص دي يفحص اقل نأ نم 'يلإْب َحأ ىلا هلا قل نم

 .ةيوك لح ىلا اذَه نم عفا

 «يوَرَْلا ديعس ْنْب ديوس اند هللا دبع اًنَكْدَح- مك

 :لاق هيأ «ةَميحُج يبأ نبا َنَْع ْنَع « (روفْحَي) يبأ نب سنوي انئدَح

 َفَشَكَ يلع ًءاَجَ هْبحَن ىَضَق دق «هبوُتي ىجسم وهو ءَرَمع دنع تنك

 َدْمَبَيِقْياَمهللَوق صح انآ كَ للامر لاق م ءههْجَو ْنَع بوت

 . كلم هتقيحّصب ىلع هللا ىلا نأ نم 'يلإ بحد َحأ ف هللا لور

 يسئدَح «ِنَمْحيلا دْبَع وبأي ميتا اهَْمُحْنْبةديع ان اًنثدح - 84
 م ساه م

 الجر تنك :لاق ؛ بلاط يِأ نب يلع نع «ةَصييق نب نصح نع ؛ «نيكر
 كلذ تركذف : لاق « يره قش تح ءاشلا يف ةلستغأ تلعَجف ذم

 لغا ّيذَمْلا تْيآراذِإ ؛ ْلَمْدَتَأل :َلاَقَف :لاق ءةَلّركُذوأ الق يِبلل

 1018 نسظنا] لست املا تق اذإك «ةلّسصلل كو أنو و كَرَكَذ

 علال 1

 006 )١/ يبأ ندي يكدَح «دّيَمُح ْنْبةديع اندَح - مك

 س تراس س رع سا»
 ءاَذَم الجر تلك : لاق : «يلَع نع ؛ « ىليل يبأ نب محل دبع َّع «داّيز

 يفو ءءوُضْوْلا يَذَمْلا يف : :َلاَقَف ٠ كلذ ْنَع ليسو ف يلا “تأسف
 رفاع لع
 [357 :عجار] . لسْعْلا ينملا



 دشارلا ءاَقلخْلا ٌدَنُْصم |

 يبأ نب يش نع تطأ يك يت ةديبع انندَح - ملا

 # 20 م عم م
 [4107 :عجارإ. موُضْولا هيف : َلاَثِ ع ظل لاقدر صدم

 # ةيدرعا سمرا را مري عاشر
 «نيول ناَميَلَس نب دمحم دَمَحُم ينكح هللا دبع اًنَثدَح

 اَنبْطَخ :لاق : «ةَنْيَحُج يبأ نع د رز َنَع صاع نَع هي نم انئدَح

 آلأ :لاق مث « ءربوأ ؟ هين دنَب ملا دم رحب مكر آلا َلاَقَك 3

 + جار رمح :لاقق ؟ ركب يبأ دو هيدا مد يمر
 يبأْنَع ؛ «طمسلاْنِبْرماَع يِنكدَح « بيبَح ْنْبدئاَع انئدَح - هنفن

 َلَسَعَو «ًاثآلكَقَشَْس َقَشنَساَو ضَمضَمَ ءوُضَوي يلع ينأ لاق «فيرَعلا
 َلَسَغُمُت «هسأرب حسم مت «انالئانألك هّيِعَرْتَو هيدي لَسْغَو .الةهجَو و

 «نآرشلا نمي ارك مث «أضوت ا هلا وسر تيار اذكه : :لاق مث ُث :هيلجر

 ./10و القاب نق بجي نسل انه له

 هع نبدي ببر انكدَح «يراَرقلا مواسم انيَح - "تشق

 م ماع م
 هَسآَرلَع حسم : :لاق « شبح نب رز ْنَع «وِرَمَع نب لاهْنمْلا نَع ؛ « يناتكلا

 .ًانضوتي ا هللا لوُسسرت يراك لاك «رطي ذأ دارآ ىّتح ءوضْولا يف

 َناَرْمع نْب ناب نب دَّمَحُم ينُئدَح ,هّللا دْيَع اَنَتدَح - 4
 «باَهش نبا يني «قراط ْنَع «قراَخُم ْنَع «كيرش ذانكدَح «يطساوّلا

 م يمس قلاع مهام
 ؛نارثْلا يف مأكل هَرْفكب اك دنع اَم : لوُقي اَلَعتْمَمَسم : :لاق

 ُهكلح هِيَ ناك فيس بارق يف اتناك هَّفيحَص :ةئيصلا هذه يف ام

 0/5 :عجارإ. ةكاصلا ضار هيف هللا لور نم اَهنذَحأ «ديدَح

 ميرور ريب مرا هك سارا

 يدّسآلا نايك نب دّسَحُم انئدَح هّللا دْيع اَنَقُدَح- م

 مه ل ةلرا
 دايز نع «قاَحْسإ ني نَمحرلاْبع اندَح «ةدئاَز يبأ نب ىَحَيادَح «نيول

 يف ةّنسلا َنمَنإ : لاق «يلَع ْنَع «ةََِحُج يبأ نع «يئاوسلا دير نب

 .ةرسلا تحن ذى افكآلا ىَلَع فلا عضو ةالّصلا

 02 ْنَع 'يناتَْلا مسمي كلل هب اك اور كَ - ممالك

 يدي لحما بصو هللا لور ءوض يلمع: : لاق ِرْيَح دْبَع

 َلَسَعَو قش 5 قشتساو ضَمْضَمُف «ةوكرلا يفُهَديَلَخَدأَمُ ءاَمْهاَقْلا ىََح

 يف هدي لَخْدَأ م «ًنآلك اثآلك نيقكرملا ىلإ هيعاَرْدَو ءاثآلئ ًانآلك هّهَجَو و

 هّدكب حسم « ىرخألا اهب َحَسصق اَهَجَرْخأَمُ ؛هدي اهم َرمَخَ ةوكرلا

 ِءاَم نم يي فرت اند انآلك يحك ىلإ هجر لس مك «ةرَمهسأر
 يي ع هاربا راس ع سا لا

 قلق قلع :رظنأ] . موتي هّللاٌلوُسَرَناَك اَذَكَم : :لاق مث « هيرشف هفكب

 للكت للكم للام للط# لحخأل لدأل لدلك لمح لكحل لحك فكف لكل

1 

 م

 كر اوسر لاق : لاقل ع رم نم صاع ا, يأ

 و ا
 [50؟ :عجار] . رولا بيرو لجو رع هلق اورتوأ نآرثلا لهي: 2

 لم را رع

 (11121) بلاط يبأ بيعت 5

 اَنَبنَأ «ةيطساولا قباب اكن :هّلا دبع ًنئدَح - مع

 يلع لاق : :لاق ؛ةَنْيَحج يبأ ْنَع ماع نع ناييْنَع هلل دْبَع نب دلاَخ

 رم مك ءركيوبأ ؟ يدع ةمالا هذه يحب مُكربخأ الآ بلاط يب با

 راع

 [407 :عجارإ. رخل جرم

 نب بييَح ْن'َع «لوطم' نب كلام اكد مأرب ىَحَيانكدَح 8
 2 2 7 ت05 20 8س ة مسا مسا هسة

 .(حليلَع ع :ةقحُج يبن “ يشل نعد

 هذَهريَخ : لاقّهَّنأ٠ « يلع ْنَع هيأ نع « ةَفيَحَح يبأ نب نوع نَع و

 اتْيِمَس تْشْوَلَو رَمَع ركب يب دْمياَهْريحَو ءركيوبأ اهي دب دعب ةمألا

 مو :عجار] ٠ تنقل

 يمه و ءرو امو
 .(ح) ءدلاَخ يبأ نبا نع « ةئييع نب نايفس اًنكدح - ٠/8

 ين يهعل

 ٍةقيَحُج يبأ ْنَع ؛ «يبعشلا نَع ٠ ؛ليعاَمْسإ انْثدَح «ةيواَمم وبأ و

 َّتث تفشْوَلو هَرَمْعَو ركيوُي اهي 3 ب ديما هدَهْريَخ : لوك «ًايلَع تعمس

 [م :عجار] . ثلاّثلاب ب مُككدَحَل

 ياهل

 0 لاق لع دسم يباع لا

 [541 :عجار] . َروُبقْلا يو نآهَرمأَ « ةّئيِدَملا

 ْنَع «كاّمسْنَع ”كيرش انكدَح رماَعب هوس انكلَح

 اَي :تّلُقَت :لاق ٠ * وسل ىلإ ليسو شل لَ نع شح

 راي ياو لاك قو يم ىلع

 سمو رك هل لقمر
 0 ل ض ْ ا

 هس ل 0

 16٠[ :عجار] . هيلع لكن 21 دب ماض

 يل ةهرإاسو

 نع شّمغعآلا نَع ؛كيِرَش اَنْكدَح ءِرماَح نب دوس انئدَح - "يذلا

 هذه َتَكَرئامل : لاق يلع ْنَع «'يدّسلا هل دبع نْيدابعْنَع «لاهئملا

 ٌعمْتجاَف هني لهأ نم ف يبل مَمَج : : لاق يرق كرش نذثآوطكيآل

 يديعاوُمو يي يلع مضي نم : مهل لاَقَك : لاق « اوُيرشو اولكأَف «نوُيال

 سيل ُجرااَدق؟ يلطأ يف يتيلخادوكيو جلا يف يبدو
000 

 لاقمُث: لاق !؟ اَدَهب موُقَي نَمآرحب تنك تلأ ؛ هللا لوس اي : (كبرش

 .انأي لع لاق هني لأ ىلَع كلذ ّضّرعَ :لاق (رَخآلا)

 «ِراَحْلا نع َقاَحْسإ يبأ ْنَع ؛كيرَش اَنُئدَح «دوسأ انئدَح + 48ى:

 دنع نِيتعكرلا ينصيَو «ناثآلا دنع نوب
0000 

 ب ناك كيف يلا نأ « «يلَع ْنَع

 [ه34 :عجار] . ةماقإلا



 ةىلق ح

 «ٍمِصاَع ْنَع «قاحشمإ بأن ؛لر اح وأ اح - ميم

 :عجار]. عكر رحت سراهُيلاب يلصي اق هلا لور : لاق « «يلَع ْنَع

 ل

 « لطلاب ةملس اَّئدَح «يزأرلا ميهاربإنْيقاَحْسإانئدَح - ماك

 لادن ننكر هبي يع .قاحن يام يح

 2 لل لس بكراك ل عمو وزو

 «"يصنحلا ديلا نبيك ءرَْبْنييلَع اند - ميلا

 نب نَمْحَرلا دبع نع « «ةَمقلَع نب ظوُذحَم ْنَع ءءاطع نب نيضولا يئدَح

 اكو ةّسلاذنإ : لاق# ينل ِنَع « بلاط يبأ نبي لَ نع «يدزألا ذئاَع

 . اضيف مان « نيم

 يبا نلوم ن يح فشلا نّسَحْلا نب نيسْح انثدَح - ادم
 هم ف

 تلج ابحر اتلق مل : لاق يلع ْنَع ؛هدَجْنَع «هيبأ ْنَع يِجْلا َناَبَظ

 . ا "يل ىلإ كر

 ُداَمَح اَنكَدَح ءدَّمَحُم وب ناييش انندَح ,هّللا دْيَع اَنَقَدَح 86
 ومر معو يموعو ٠
 اَبلَعْدأ «هييأنَع «َلايح ِنْيِيرَج ْنَع « باّبح نب سئوي انآبْنأ ةملس نب

 نأ 5 هللا لوُسَر هبف يتعب امين كبل :هببأل لاق

 [58* :عجار] . نصلك سمطأ

 اندَح «َليعاَمْسِإنْبْقاَحْسإاندَح .هّللا دبع انَقدَح

 , ىليل يبأ نب نمحرلا دبع نع «دايز يبأ نب دين ليَصُم نب محم
 هيف َلاَقَ ٠ ف يّبلاتْلأَسَ نامي: لوُشي يلع تمس : لاق

 مايا

 آو رق لك يَوَسأ

 [557 :عجارز. ءوضولا

200 
 ءايطسالاةيئ باني يك هللا . دبع اًنَثدَح - مك

 يسم كيم ص ع لاو
 يف وُ 8 لاق ؛ لَ

 [55؟ :عجار]. لْسْعْلا يملا

 نيا نع« « ىليل يبأ نبا انئدَح « يوما ديعس ني ىَحَياندَح - م44

 تهل يلع لاق تلاَق 6 لعل رس تناول دج .يناهسمألا

 وشو 5
 يق لا لو داهم ديس

 دبع اَمدَح ءدمَحْم وب نايش اًنندَح :هّللا دبع اًنَكَدَح- مو

 ديفا هم
 دبع ْنَع ءدايز يبأ ني ديزي ادَح يلمس ديراب يني مس نيِيَِلا

 :(117//آة اتم الجر تنك :لاق "يلع نع « ىلبل يبأ نب محلا
 يملا يفو ءءوضْولا يَذَمْلا يف : :َلاَقَك كلذ نع ف هللا لور تنسَ

 [555؟ :عجار] . لسْعْلا

 م و رص 2ع

 . 0 لسفلا ,١ز بلاط يبأ نب يلع دلسم 4 نيدشارلا ءا ءاَقَلُخْلا ٌدَنْئَسَم
 3 ا

 دمَحَم يلهابلا رْكَيوُبأ ينكدَح هلا دبع اًنَقدَح -15

 قتلا يَسَي بالادب انكدَح ءِساّلا نبا ومع

 « كيل يبأ نب محلا دْبعْنَع ءدهاجم نع ؛ «عيجت يأ عمرك دبع

 ٍ ُكبوُأ اَنئَح «: 0

 ءاَهموُحُلِب قدَصتي أ هرماَق :هّيذَهب هَحَمثَكَب
 سا مسا

 7 يبل تاو يلع نع

 [09؟ :عجار] اهتلجأو امدوُنْجَو

 نع «بشوح نب فّلَخ َرَكَذ : لاق ؛ ؛ديلولا نبع ائدَح - -846 ه يمر اداع
 وبأ ىّلَصَو لف يِبّنلا قبس : لاق« « يلع ْنَع ِريَخ دبع نع «قاحسإ يبأ
 ؟و ركب

 سعف يدش سوات ا
 .هاَيْنَّسَع هللا يه ءانئياصأ وأ ٠ اَنطَبَحمُت مَع

 نبا ينعي « حرش ينئدح :ناوفص اًنئدَح «ةّريغملاوبأ انئدَح - موك

 ص سل
 سو «بداط يبنى دم اشك لاق ديب

 لوَُي 8 هللا لوُسسر تغمس ينإ ل لاق «نينمؤملا ريمأ يملا اوُناَمَ

 ٌهللاَلَدُب جر َتاَماَمَلُك ؛ الجر نوُميرأْمّسَو « ماشلاب نوُبوُكيلادبآلا

 ْنَع ُفَّرصُيَو ؛ءادغعآلا ىلع مِهبْرصَميَو «ثيَملا مهب ىََسُي الجر هاك

 1 1 .باَّذعْلا مهب ماشلا ٍلْمأ

 عامي عم يي عرس

 «يِوَرَهْلا ديس نب ديوس ينئدَح ؛هّللا دبع اًنقدَح - مال

 ننس جمرج نبا نع «ةدئاز يبأ نب يركز ْنْب ىَبحَياَنئدَح

 ينتمي :لاق يلع ْنَع « ىليل يبأ نب محلا دبع نَع ءدهاَجمْنَع ءمللس
 يما.

 «نابلا يف 9 هللا لوس
2 

 [097 :عجار] . ايش اًهْنمَر زاججلا طْت هل :لاق

 ل
 نبا ينعي ؛ه اربخ نب يلع كّراّبمْلا نبا ىتعَي هللا دبع اًنربخأ :قاَحسِإ اًنثدح - 48

 نبا َعِمَسْهلا ء ءِنْيَسُح يبأ نبيا ديعس نيم اربح

 نوعيه «هريرس ىلع بأرض :لوقي سابع

 نم يبكنمب حدك جر ينعي ملف مهيفاتآو «عقرم الأ ليك ولسمو
 ام :َلاَقَك هرم ىلع مُحَرتك ءبلاط يب بلحم اك تلت  يناذو

 للام لن هلع ل لات اَحَنهَللا ىَقل ل نأ يلإ بح ادَحأ تفلح

 عمم مما انارثخأ تك ين رثآ كلذ «كيِحاَص مَمهللا كلمن أطالاتنك

 000 سلَختَو رَمْعَو ركيوناو انآ بهدف : :"لوُقَي 8 هللا لور

 هللا َك نامت ظلك إو َُمْعَو رْكيوُبآو انآ تجر رمعو

 ىَيَحَي انأبنأ « هللاَدبَع 7 دبع اَنآَبآ «قاَحْسإْنْب يلَع اَندَح - 4469

 يب ءٍمساقلاِنَع «َديِزَي نب يلع ْنَع ءِرْحز ني هللا ديب نع «ًبوُيأ

 ب هتدجو اَذإ [هومه :عجار]. نذأ يلصُي نكي ملاذ تكس ميس لس عورعم ل تدك :لاق ءاقف "يبل ينأَناك أ هربخأ «بلاط يبأ نب يلعن «ةَماَم - ورد كع» ماع ع 5-0

 يلع ينربخأ «"يرظْلا ِنَع «بيعش انآ ءناميلا وب اندَح - جلل ١0

 نأ فرخ بلاط يبأ نبيع نأ «ربْخأي لع نب نيَسح نأ « نيَسْح نب
 اي :تلتق ؟ نايلَصْمالا :َلاَقَ 5 ةكيك "يبل ها ةَمطاَكوهكَرط اقف "ينل

 ٌنيح َفَرَصْناَف ءانكَي انكي نأ ءاَشاَدِإَف ؛ هللا ديانا اَمَنِإ ؛ هللا لوس

 ياما يم بم ع يس



 َنيدشا لا | ءاقلخلا د دسم 4 ٠

 ةدضق بريمو مُ .انيشيلإ عجرم :كلذْتلُق

 [ما/١ :عجار] . <ةلَدج ءيش رثكأ ناّسْنِإلا ناكر :لوقي

 :باّهش نبا لاق « ءٍحلاَّص نع « يبأ انئدَح 2بوُقْعَي انئدَح - جلل ١

 ردم لظ سدي .دممعاع هلع م مشا
 يبأ نب يلعأنأ ؛هربَحأ يلع ب نيسح هابل «نيسح نب يلع ينربخأ

 [ةالا :عجار]. هيو اراك الس 9 ير نأ لأ خا بلا

00 

 ةَفيلَخ بخ ىلع 000 يد ناسيك

 7. لا ىلع لالا أر ىلع يلم كل

 يبأِنْدنَصُمُنْيداَملَ يكَح هللا دْبَع اًنَتدَح - 4

 نع ءٍمكَحْلا نع ؛ شّمعأآلا نع « «ليضُم نبا اكدَح ةيش )١١13/1(

 يّنَع تدَح ْنَم ١88 يبنا لاق : لاق يلع ْنَع ؛ ىليل يب محلا دب

 . َنيِبِذاَكْلا حاول اب ك5 هد ًائيدَح

 هيو ف هيل ها م
 :غأأ يضر دسم معبود كت

 أ ديلا ٌةوُدْنَمْوَأ ءدبلاٌنَدوُم لَُجَر مهيف :َلاَقَك َناَوَرْهَنلا لمآ َرَكذ

 ناّسسل ىلع مهو ياهلا َدَحَو ممن اوربت نآ الو هديا جَدْخُم

 :عجارإ. ةبعكلا برو يإ : :لاق؟ هم هتعِمَس تن : :يلعل تلف « كلف دمحم حم

2 >35 

 دبع نب يلع انكَدَح «يدّسآلا َناَدْرَوْنْبْروُصْنم انكدَح - لن

 هذَهْسَلناّمل لاق ايلَعْنَع «يرتْخَبل يبأ ْنَع «هييأْنَع ىلعألا

 َلوُسراَي اوُاَك ليس لإ حاطمسا نم تلا جح سانا ىَلَع هللَو) :ةيآآلا

 م :لاق « يا م ءتكسف ماع لك يفأ نأ هللا

 00 ا عل
 . ةيآلا

 ِنَع ءِمَكَحْلا نع «شّمعألا اَنثدَح ؛ةّيواَمموبأ اننَدَح - قدك

 «حْنَصْلا نع ةقئاغ تأ : لاق ياه نبا حبش ْنَع «ةَرمْيْخُم نب سافل

 نَع ُهلاَسَك «ايلَعتْيتاَف : :لاق «يّنم كدب ملأ ءاَلَع نا : تلات

 ىَلَح حسنا نرمي 8 هلا "لور انك : َلاَقَق :لاق ٠ ؛نيمَْلا ىلح حملا

 [042 :عجارإ .ًاثآلك رفاَمصْللَو «ةكيو مي نيل

 [/4ه :عجار] . هَحَقَر «جاَجَح انآ ديزي اندَح - 7

4# 

 انندَح «يدزآلا يلع ْنْيَرصَت يدَح هللا دْبَع اًنَتدَح - 144

 يَ دْبَعْنَع «تباك يبأ نب بيَحْنَع «ةبعُش نع « لضممْلا نيرشب

 ولأ هللا لوّسَر نبه ذه ريب مكربخأ الأ: لوفي :ًالعاتْسمس

 [م+ :رظنا] .رَمَعَو « ركب

 8 مقام

 1جرا) بلاط بأ نب يلم

 اَنكدَح وعباد انك ,منلا دْيَع انثدح]-8

 دبع نَع «تياك يبأ نب بي ْنَع ؛هيبأ ْنَع «نايْقَس وخأ ديعس نبا كرام

 2 3 ءاعد سة سو هس
 ريَخب مكر الأ : :ربَذمْلا ىلع لوُقي الع تغمس : :لاق «يئاَتمَهْا ربح

 ؟ينااب رخ .لاق مث «ِرْكياَبآَر كَ : : لاق ؟ اًّيتَدْحَي ملا هذه

 َتَكَسَو :لاق « ثلائئابمُكنأَبآل تئشْول : لاق مت هَرَمْعَرَكَدَ لاق

 200 لاق اَذَهلوُفيهعمَس تأ : :تللقق ءهسْفَت ينَيهّلأ اني

 [485 :عجار] . امص الإ ؛ ةَبعَكْلا

 اََدَح ؛َليِعامْسإْنْبَقاَحْسإانندَح هللا دبع اَندَح - 14

 دّبَع نع ؛ «مْلَس نب كلما بح يب اندَح «ملس نب كلما بعيره

 لو نقار عقول لل ع ار

 ريع و

 [مالت :عجارإ . قف هللا لور موُضُو اَذَه : :لاقو ”انالك هج
 عل 5

 ءحيبص نْب ٍمِلْسَص ْنَع ؛ «"نشمحلا اندَح «ةَيواَس وأ انئدَح - الا

 : باَرْحألا موي © هللا ٌلوُسَر لاق : لاق« «يلَع ْنَع ؛ « لكس نب ريتش

 ءًاران مهّئوُييَو مهَروي هللا لَم تلة رطل لل كر
 مع هي

 .ءاّشعلاَو برْغَمْلا «َنْب نيماشعلا نيام مت لاق

 [3317 :عجار] . 1 م ياو لفد

 وق اجيح هلل لوشن رع ا لع لق: لاق َهَلْفَغ نْبا

 اَنْ ريش ع مدح اذوب ذأ ذأ م لإ بح ءاَسلانصّرخأ

 سموم ل
 جرخُي : :لوُشي 8 هّللاَلوُسَرَتْعمَس هد َبْرَْلاو "براَحُسلجَراَنآ

 رْيَخ لوق نم َنوُلوُتَي ؛ مالح لاَ ءناكسآلا اَنْ أموالا رخآ يف

 مهلك نِإَف مهولتقاق مهومئيفل امَنيأَف «مهَرجاَتَح ْمُهناَمِإ زواجي ال «ةيربلا

 [315 :عجار] . ةقايقا مويه ملجأ

 هيدرز م
 نَع «قاَحسِإ يبأ ْنَع « شَمعألا اَنكَدَح «ريَمُن نب اندَح - 41

 ليلا نع ْمُكَلتْوَفَعْدَ : لاق ف لا نَع ؛ « يلع ْنَع «ةَرمَص نب مصاَع

 ٠١ عجارإ .ةاكز نيام ( 1١ 4/1) نوم اميف سيكو «قيقرلاو

 نع «ةدييع نب دس نع « «شمعألا انئدَح ءِرَْمُن نبا انئدَح - 41

 قوت لاَرأ يلام« هللا َلوُسَر اي : :تلُق :لاق ٠ يلع ْنَع ءِنَمْحرلا دْبَع يبأ

 تلي يه : :لاق «ةَرَمَحهتْن تلق ؟2يش دنع : لاق ؟ اَنعَدَتَو يرق يف

 5١[ :عجار] . ةَعاّضرلا نم يخأ

 «لاص نبا نع َقاَحْسإ(را) حمس بمحمد - 1
2000 

 لزمن ٠ «ةّقلَدْرَمْلا نم يلَع ِنْب نْيَسْحْلا َعَم متضْقأ :لاق « ةَمرْكع ْنَع

 نم يبأ َمّمتضَكآ :َلاَفك لاس ةَبقعلا ةَرَْج ىَمَر تح يّبليهَعَمْسأ
 تلضقأ :لاقَقُهلآَسق ,ةبقعلا هرم ىمر ىّنَح يبي هعمْسأ 'لزأ مل قلما
 َةَرْطَج ىَمَر ىَّنح يبكي هعَمْسأ لزمه ؛ ةّقلتملا سم ف ينل عَ

 اةلفنلا :رظنا] . ةّبَقَعْلا



 دل حا

 مسام هد هل روز مرعبة اع
 000 لي لمحيم اًنيدَح - ةأزك

 :لاَثَك ؟ امئاق برست رعت هل تلتف :لاق :ًامئاق ب رْشَي ايلع تيأر :لاق

 3 عاق نيرو ءاشك ب لل لوا اق بزل

 مسك دلو
 [ل99 :عجار] . ادعاق رشي 8 هلا وسرير

 هقرس 6 00
 الخ «لعاتش اونا هللا دبع نحل دن

 سا عدرا
500006 

 000100 4 مي 8 هللا

3110 

 انكدَح ليِعاَمْسإنْيقاَحْسإانندَح هللا ددع اًنَتدَح 6
 هاش ارا سمرا
 العيار: :لاق هيأ ْنَع ِريَخ دبع نبا نع « ءادوسلا يبأ نع ُناَيْفس

 هل لي 8 هللا لوسَر تيار يآ الول :َلاَكو كريس انو
 [- عجل . لسلابوحأ هتوف هي

 ميش 2
 اَدَح َليِعامْسإْنْبَقاَحْسِإاندَح .هللا دْبَع اَنَتَدَح - 1413

 :لاق يلع ْنَع ءِرْيَخ دبع نع نارك وُبأ ةَقَع هرب نَسَحْلا انئَدَح «عيكو

 [ما :عجار] : انالك انآلك اسر اقف هللا وسر وو اذه

 ءىّسوُم مأ نع ؛ٌةريغم اَنئدَح ٠ يضف رب دَّمَحُم اًنئدَح -و

 «ةّرجَش ىَلَع دعصق دوُعْسَم نبا يلا َرمأ لوفي ءايلَع تغمس : ْتلاَق

 َنهح دوُعْسَم نبه دبع قاس ىلإ هياَحْصأ ظن « يشب اهم هناي هرمأ

 ام: 48 هلل وسر لاَ هّيئاَس ةّشوُمَح نم اوُكحَضَت ةَرجّشملا َدعَص

 دخلا نم ةماقل مي نارا يف لأهل دبع لجل !؟ نوُكَحْضَت 3
 م ل هع

 َنَع « سيق نب دوُسألا نَع نايف انا «قاررلا دبع اًنئدَح - فق

 ادع يده مل 89 هللا لوُسَرِإ : ٍلَمَجْلاَم موي لاق هنأ « «يلَع نع ؛ ٍلجَر
 ل ملم يدك لس يلو سا

 ءركي وبأ فلْخشسا م ءاننأ لبق مها يش هنكلو «ةَراَمإ يف هبدْحأ

 هّللاةَمْحَر مَع فتم مَن ؛ :ٌماَقتساَو مات رك يب ىلع هَللاةَمْحَ
 . ترجو ثلا برم ىلح 7و رش ىلع

 0-3 ا

 :لاق ا يا باس شيت ع 6

 :رْكي يبأدْمباَهريَحَو ' ركبوا ؟ اهيِئَدَْي ةّمألا هذَهَرْيَخِب ب مكربخأ الآ
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 [ه0+ :عجار] .بَحأ ثْيَح َرْيَْلاَدللالَعَجَي م مَع

 نع روُسمنَمْنَع نايفس اًنرَبَخأ «نّمحرلا دبع انَْدَح - ففزا

 ف هللا لوُسر ىَضَت : :نآلوُشيدوُعْسَم نويل عِمَسْنّمَع ؛ ءٍمَكَحْلا

 .راوجلاب

 اي "ينل وع يمان قاري دلل

 ارق شق اكو بذل رح طلو

 عال :عجار] ٠ رَفصَممْلا سبل نحو «دوججسلاو عوُكرلا يف

 عاف يب نخر قارا 00

 َلاَقَق اقف هللا لوُسَر ىلإ رت دن ةكالكءاَج :لاق «يِلَع ْنَع ءْتراَحْلا

 وأقام يل'تناك : مصْدَحَأ

 ٌةَرَشَع يل اتناك هُرحآلا لاو ريان رش اهنم تقدصقف رايد لام يل

 رخآلا يفمُشأ : ال يبن لاَ ,راتيدب اهنمت فدصقت رئت )1١5/1(
 سا طع

 مسكس سوا ثم
 َْتَناَك : حلا َلاَكَو « قاوأ ةرْشَع اهنم تْفَقْنأَ ة

 عل مهق6م سوة عع مت
 [7014 :عجارإ. هلام شعب قص مُكْم ناَسْنإ لك ءاَوس

 «يلطساول يقي بْبْطَو يندَح هلا دْيَع اَنَثِدَح- 5

 ْنَع ربَخ دْبَع نب بيَسُصلا نَع ؛ «نيصَح نع هلا دعني لاح ربح
2 8 
 ماكس راس را سا ةيس الو ماع س8

 دق انو معو ربو اهنيك دعب ةمالا هذه ريح : َلاَقَك ٠؛ يعمق: :لاق «هيبأ

 [م0 :عجار] .ًءاَشاَم اهيف ىَلاََت هللا يضْقي ثادحأ م مُهَدَْب باك

 يبأ نع يِروُشلاَورَسْعَم انئدَح قالا ُدِبَع اَندَح - ففي

 ةكيهك ٍمدحبرْثوْلا سيل : لاق «يلَعْنَع «ةَرمص نب ٍمصاَع ْنَع «قاَحْسِإ

 واس سلم هوك عع م قهر
 [10؟ :عجار] . ني ,ةيوُتكمْلا

 2 هوقو 0

 (ريَخ دبع هَل نب داع ءةاسْنَع «يِمرَجْلا مسا اًنئدَح

 [مالا :عجارإ. ًانكلك انذلك نب وت 8 يبل ٠ «يلَع ْنَع

 نَع «قاحسإ | يبأ نع« ليئارسإ انآبثأ « قازرلا دبع انئدَح + 139
100000 

 [034 :عجار] . ناذآلاَدْنع روي ناك كف يبان ؛ «ايلَع ْنَع «ثراَحْلا

 َنَع «َقاَحّسِإ يبأ ْنَع رَمْعَم اًنلَح «قاررلا دبع اندَح - درع

 يماسا هاظاس
 نم ينربخأ : لوُفَي كاد ٌرتمكأَو : قالَ لا رمل ير نبيل

 امَلَق «هللا مْ : لاق «باكرلا يف هج عن و ملف ؛ «بكر بحايل دهش

 ُهَكانكاَمَو اَذَهانرَخَس يذلا نام: لاق مث هلل ُدْمَحْلا : : لاق ىوتسا

 ملل :لاق مث .ًاثآلكَربكو ءًانالكَدمَح > مك «َوُبلقمل اير ىلإ نو نِنرفم

 مث «تنآألإ بوُتلاٌرفْتيآلُهَنِإ يل ْرفْغاَف يسن تملظ تنال هلال

 قف يتلا : لاق ؟ َنيِنمْؤسْلا ريمأ اي كككحْضْياَم : ليقك : لاق كح

 ايةكلكحْضُي امان «كلحص مك سلق ام لم لاَكو "تل ام لملم

 ُهعْسلظ تنال هلال : لاق اذ ديَمْلل ْتْبِجَع :لاق وأ بيلا : لاق ؟ هللا يب

 لإ | بولا ُرفتيالُهّنأ ملعب «تنأدلإ [ بولا فيهِ يل رفْغاَف يس

 [/6+ :عجار] وه

 لم فما ممرسل هسا ما سشع نيكل » يف نهعد
 ْيئاَه نع «قاّحسإ يبأ نَع ؛ ليئارسإ انثدح «جاجح انثدح - 11

 معاي : يِداَُت مهتم ََرمَح هبا نأ ؛ «يلَع نع ؛ ميري نب ةريبهو ياه نب
 هلع همم ”#ك سك
 ِكّمَع ةئْبا كنود : ةَمطاقل اكو ءاَمدَياكَيلَ اوك مَعَ
 ما م يالا م هلل مما هم 0
 يو اَهيذَحأانآ : "يلع َلاَقق َفْعَجَو ديرو يلع اهيف مصتْخاَ ؛ .اهيلوحف

 ينال دير لاقو «يخ هلو يسع فج لاقو ؛يَع

 َلاَقَو : ناو يفلح تفشل :رئعَجل لاك ؛ةلطماكاو يملأ يعل



 هع 00[
 ١1 هرمز بلاط يبأ نبعد نيدشارلا , ءاقخلا د دّييسم

 هم يم ا
 رح هك يرمي "يغلق انكر اوحأ تأ : ديزل

 اذهفت :عجار] . ةعاتصّرلا نم يخأ ب اِّإ لاقت ؟

 ءِرْيَخ دْبَع ْنَع «َقاَحْسِإ يبأْنَع «ةَنييع نب نايفس انُدَح - كارشز

 سا هريس رجس 9 سس ل

 [80 :عجار] . .رمَحو ركب وب هيد ةّمألا ذَهَرْيَخ : (يلَع ْنَع

 يبأ نب بح ْنَع «ةيعشَو «ًنايْفَس نع «عيكو اَندَح - ١

 َدْمَبةمألا هذه رْبَخب مكب الأ :لاق هنأ ؛ ؟ يلع نَع ءريَخ دبع نع « تيا

 م

 [ه07 :عجار] منع مث ٠ هركيوبأ ؟ اهيبن

 اَسكدَح «ديعّس نب ديوس يِنّئدَح هّللا دمع اَنَثَدَح- 4

 هلأ: : يلع ْنَع «ر رْيَخ دبع نع :َقاَحْسِإ يبأ ْنَع «ثعلشآلا نبا يبصلا

 تِمَستنْسْوَلَو ءرَمع يناثلا ءركيوُبأ ؟ اهئ دْنَب مالا هده ريح مكب

 :لاق امي نورس 55 يكل يح دبع اماه: :َقاَحْسِإوبأ لاق. ثلا

 [410 :عجار] يلع

 0س 0 «نبل اح 'ججح نَح 1

 . لبي يف لج ريرخ دخأ "يد ال يلو

 روُقذ ىلع ْمارَح نينه لاقمُت «هلامش يف ُهَلعََت بت دَخآَو 8

 اذهملا :عجار] . يم

 «يربقملا ينعي «ديعَس اَنندَح ثيل انكدَح «جاَجَح اًنكِدَح -

 بلاط يبأ نبع ْنَع «وِرْمَع نب مصاَع نع ؛ «'يقرزلا ميكس نْبوِْمَع ْنَع
 تناك يلا ايقسلاب ةرْاب نك اذ ىَتح كف هللا لوُسَر َعَماَنجَرَخ : + لاق هنأ ؛

 «ءوضوب ينو "9 (1//11) للالوُسر لاق ءصاقو يب دس

 نك ميهاربإ نإ مهلا لاقمت ربك مث «ةلبقلا لسا ما اضَوَن امل

 َةلوُضْدأ كلور ككابع صحم انآو «ةكربلاب هم لهأل اعد كيلو كدب

 ةّكَم لهأل تْكَراَباَم يلم ؛ ْمهِعاَصَو مهم يف مهل كرا نأ ةّئيدمْلا لهأل
 كمال

 نارا طولا يلَعلاق لقال يضاتلخ 0

 ةسماول عام 00 ورصد ل 0 هك طش م هع
 تاشآلا لستر رطل.« لاطتلا سكالر» لجو رع

 «نيرطضملا عيب 5 ْنَع 8 هللا لوُسَر ىَهئدَقَو : :لاق «َنورطضمْلا ياو
 هلم
 اة رتل تنسو وتلا عَ

 وعمق مل 21

 ٍماَّشه نع ؛ «عيكوَو ٌةَيواَعموبأ انئدَح « ليعاَمْسإ نب قاَحْسِإ ان انيَدَحَو
 مل 0

 «بلاط يبأ نبيع ْنَع رفع نْب هللا دع ْنَع ؛هيأ ٌنَع « ةورع نبأ

 ماعاش
 :عجار] . يم اهانه ةجيدخ هتان الق هللا لوُسَر لاق : لاق
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 ناَمْيلَس ٠ يكرابملا دوا وُبآ انْكَدَح ؛هّللا دّيَع اَنَتْدَح - 8

 نع ؛ ٍمِيِرَكْلا دبع ْنَع « « ىّليل يبأ نبا ِنَع «باّهشوُيأانئدَح : دّمَحُم نب

 يناهن :لاق ؛ «يلَع ْنَع «ساّبَع نبا نع ؛ لو نب ثراَحلا نب هللا دبع
 يف ةئاَرقلا ِنَحَو «ءاَرَْحْلا سبل نحو «بّعتل ٍمَاَح نع © هللا لوس

 511١[ :عجارإ] . ] . دوجسلاو عوُكرلا

 «يلَعْنَع؛ ِنَسَحْلا نَع «سوي اَنأَبنَأ ءميشه اًندح -

 «َعْلبي تح ريغَصلا نَع : : الك نع ملقا مكر :لوُشَي 8 هللا َلوُسَرتْعمَس
 قمح :رظنا] هلع فَّشُكي ىّتَح باَصُملا ِنَحَو «قيتْسَي ىّتح مقل نَعَو

 [اام#

 «يِبعّشلا نع ءٍملاَس نب ليِعاَمْسإ انَْدَح ٠

 َمْويهَمَجَرمُت ؛ةكم سِيمَحلا مويه ؛ ِنّصْخُم نآَرب يلع ينأ :لاق

 ؛هّللا باَتكُهتدَلج : :َلاَقك ؟ ِنْيدَح هيلع تَْمَج : هلل ةَعمجلا

 ميشَه انثدح - 5١

 سا لاقل ورم ع عل
 [807151 :عجار] . قل لورنس
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 ين :لاق“ ق يلا نع 52 «مْيَشَه نَع : :لاق “ لاما

 مك «ةكم اهبرصَ : لاق «اَرَجَق دق ةَنصْخُس سِِق نب ديعسل آلم لَ

 0 موق ع ماس
 هّآلا لوُسسر نسب اَهْتمَجَرَو ؛هّللا باك اند :لاقمُت؛ :اّهَمَجر

 علك :عجار] .

 نع يدل نَع «كيرّش نع «فسوي نب قاحسإ انئدَح - 5؟

 َحَسَمَو ءاحُتسَت هب حّسَصتق انْ ءاَمِياَعداَيلَع اسير :لاق «رْيَخ دْبَ

 يأ الك : لاق مث ءثدْحُي ملم ءوضو اذه : لاق مث هم رهط ىلع

 ّمُث ءقَحأ ام اتوب" ْيآر هند رئهظ ىلع َحَّسَم م 8 هللا لون وسر تيأر
 ممس ع لا يم

 يبي ُهّلآَنوُمْعْرَيَن لاني : لاقمُت مئاكَوُهَو هئوضَو لق برش

 و ٠ نر !؟ هاك بريل أ

 لس يصر
 دْبَعْنَع ايضاح: واق« تنبات يش

 كَ ؛ بلاط يبأ نبيع ْنَع ؛ مهم نبي نب عفان نع «ريمع نب كَما

 سا ىلع شا هرعا سامع ل سل مع سامع مس نص ص نسا ”لج#ج كاس صاش
 ميظَع ٠ «ةَرْمحب ابرشم ٠ ضأن ميلك َلاَقَق قف يبل فَّصَو

 يشك ؛ رسما ليوُط «نْيَمَدَقْلاَو نْيَمَكْلا َنْئَش ب ءسيداَرَكْلا مْخض ؛ ,ةيحّللا

 لَو «ليوطآل « بص يفرحني امنا هتيشم يفك ةكجاَر سأرلا رش

 : هئيدَح يف ميكح نبا يلع لاَكو . قدح الو هلق هلئم رأ مل «ريصَت

 «ةَماَهْلا محض َناَك : َُلاَقَف «٠ ف هللا لور بلاط يبأ بلع نلف صوو

 [044 :عجار]. ُهَلجَر رّمشلا َنَسَح



 رائع وهلا درت اكل هلا د دْيَع اًنَكدَح- 14
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 ريح دَبعَد 7 ةَمّقْلَع نْب دلاَخ ْنَع « نايف نَع «يبرتا مساقلاتدَح

 م عراك ايكلئ انك ان و 1 يبا 30 «يلَع نع

 م م مع هم هدو 4

 هدي ع ناو .يوتألا ديس حي

 ُريصَق ال 8 هللا وُسَرناَك : :لاق « «يلَع نع ؛ ءوعأم نب رج نب عفان ّنَع

 خخ الح يل رم | ميظع ؛ هلجَر سأرلا ميظَع (17/1١1]ليوط الو

 انك ىَضَماذِإ ءِنْيمتقلاَو نيكلا نقش «سيداركْلا ميظَع «ةيرمَصْلا ليوط

 [044 :عجار] . «هلثم هديل مل « بص يف طبيا

 رسما اكسل بأ يدَح «هّللا دبع اًنتدَح - 44/

 نع ٍجاَجَح ْنَع «نايح ينام رمحآلا دلاَخ بأ ائدَح «َناَميلس نبا

 لئَس: لاق « معطم نب ريبج نبا عفاَنّنَع « «يكسا هلا دب يب نع امل

 هول عبرشُم) لوط الور يصقأل : َلاَقَك بلا ةّلصْنَع يلَع
 هر مر سا اس# نس امش هو

 : محض« ( نيفكلا نثش ف «ءسيِداَرَكْلا َمْهَض ص ؛هّلِجَر رعشلا ْنَسَح «ةرمح

 هلئمرأ مَ «بّبَص مدينا انت ىَعَماذِإ ؛ةمرسملا لوط « ماهل

10 
 [/44 :مجار] . 5 هدحب ردك

 اهيا م انس ةئيدمل اقل لاق« لعن برم نب كح
 هلع موه ع

 َنااَننَلب مل عي يبل اكد «دلحَو ابابا اًهانيوجاَ

 انتَبَسَم رْبرْدَيو ءرنَب ىلإ © هّللالوُسَرَراَس ءاوُنْقآَدَكَنيكرْشُملا
 ساراس

 ىلوَمو شير نما مكمن اهفاََجَوك؛ انهن نوُكرمْلا

 ُتاَنذَحأَف هيَ هع ىَلوَم اأو «تَلقلاَك يشل اما« طيس يبأ نب ةبقعل

 529 ءمَهدَدَح ريثك ِهّللاَو مه. لوب ؟ مولا مك : هلل اق اَنلَعَجَم

 َلاَقَك ٠ يلا ىلإ هب اهلا ىّتح «موُيرص كل لاق ذولا َلَمَجَ

 ا

 يلا دَهَجَف ؛ مهاد يدش مصدري هللاَو مه لاق ؟مْوقْلا مك : ل

 رزَجْلا نم َنوُرَحْنَيْمَك : لاس اف يِبلا إم ٌ «ىاك سمك هربا

 ةلامل روج لك ,فلآُمْوقلا : قف هللا لور لاق ميلكا لاق ؟

 رجلا تح انقلطْناَف ءرطَم نم ٠ "شط ليلا ٌنماَنياَص همت ءاهعبَتو
 ع ص عملا ريق يس لم 200
 نع هيَروُعدَي © هللا وسر تاو ءرطَملا نم هتك ل ظن فّجَحْلاَو

 ٌعْلَط نأ ملف : :لاق دمعت آل ةَعفْ ةقفلا هذه كلهن نمل :لوُشيو لجو
2 

 سام ةسا م 52 ل ما سسل»
 ءٍفَجَحْلاَو رجلا تْحَتْنم سانا ءاَجَف « هللا دبع ةالّصلا : ىَداَئرجَمْلا

 شيف عْمَجّدِإ : لاقّمُت «لاَفلا ىلع ضّرَحَو ا هللا لور اي ىَلَصَ
 ممم

 اذ مما نمٌمولاند امل ؛ « لجان ءاَرمحْلا عكضلا هذه َتْحَ

 اي هلالوُسَرلاق مولا يفريسّيرمَحأه لمَ ىلع مهمل
 ٍلَصَْلبحاَصْنَم «ًيكرُلاَنمْمحَيرل اكو :ةَزسَح يلدا «يلَع

 د ٍموقلا يف نكي: :8 هللا لونسَر لاق مث ؟ للي اداَمَو ءرمخَلا

 وه: :َلاَقكةَرمَ ءاَجَقِرَمْحآل لَمجلا بحاّص َنوُكَينأ ىَسَعم ريب
 همام س١ يع ع ةدورمع

 امو ىَرأ ينِإ موُقاَي : مهل ل وسو «لاَشفلا نع هيوم «ةَميير نب ةبتع
 تلق ؟ هُم ام يبا ينورآ 1

 يَحْمُكفوْمهنإ ولست انيس

 ذأ مملَع دو « مير نب ةبتع نيج اوُلوُكو
 ا

 ية ربو هللاو ؟ ادَهلوقَتَتلآ : :لاَقَك ' ليج وبأ كلذ

 َرْفَصُم اَيريَُت ياّيإ : ع لامك ' خر كقوَج كر تآلَمدَك «ةتضَضْعَأل

 ربا سوم وم ل ريم ل مق سل
 ركَوْلا هاو ةييَش هوُحأو ةَبتح َرَوَبَف : لاق ابجي ميلا مكعتس ؟ هنا

 ديرت ال :ةبتع لاق نس راصْنآلا نم يف جَرَحَف ؟ راي نم : 0

 هللا ُلوُسَر لاَقَك ؛ بلا دبع يتيم ءانمَح يني نم نزراي نكلو «أل عا

 هع و سامع شت
 دْبَع نْب ثراَحْلا َنبةَديع اَيمُكَو ةَرمَحاَيَمقو «يلع ايم : 8

 حجو «ةَبيح نب ديلولاو «ةميي دبر يبا بيشو ةبتع ىلاَعَت هللا َلتقَف ,بلّطُملا

 يسرب ويلا اًهوبصعا مْوَقاَي

 ٌعِمَسق :لاق. مُكبجأب ا تلسك ين
 ا
 0 ا

 هم ماس 00 ا
 ريصق ر اصلا نم لج اج هع انس «يعبس ْمهْنم ادق دي

 هّللاَو اذه 4 هللا َلوُسَر اي :سايَعْلا لاَقَك «ًاريسأ بلّطُسْلا دبع نْب ساّيمْلاب

 ميك ىلع «اهجو ساّنلا نسخ نم «حلجأل جر يترسأ قل «يترسأ ام
 اَنَق ءهّللاَل اوُسَراَي هير انآ : :هيراصنألا لامك موا يف ذداَرأ ام قلب

 0 ىلع َلاَقك «ميرَك كلب ىلا كدي «تكسا

 . ثراَحْا َنْب لكوَُو «اليقَعو ءَساّبَمْلا : :بلطملا دْبَع دبع يب

 نع« حْيرش نب ماَدقمْلا نع «"كيِرَش اًنئدَح «جاَجَح اَنئَدَح - 57

 نمل يتلا سلق ا )1//1١8( ةَضئاعتلآَس :لاق «هيبأ

 اع تلا :تَلاََك « نيّيْخْلا ىَلَع حْسَصْلا نم هَلَسأ بلا باَحّصآ

 3-5 "لاق لاس ايلَعتِيئاَك :لاق. ف يِبلمَرَيد اك ُهلَسك
 [/44 :عجار] . ارا اذ انفاَمَح ىَلَع ٍحْسَمْلاِب © هللا لور

 انأنأ «ايدؤألا ميكح نب يلع اندَح ؛هّللا دبع اَنَتدَح-

 :الاَق «عي ندين َنَعَو «بْطَو نبا ديعس ْنَع «قاحسإ يبأ نَع «كيرش

 مخ: :ريد موو هللا لوس حسم ةّبحرلا يف سالي لَ َدََ

 مهنا اودهَسم أ ءةّنس دْيَر لبق نمو تس ديعتم لبق نم ٌماَقق : لاق ماكل

 َنيِنمْؤُمْلاِب ىلوأ هللا سيل : : مح ريدَع موي يلعل لوي هللا لوُسر اوعمَس

 ْنَم لاَومُمّللا ؛هالَمأيلع مالوم: ٌممُهَللا :لاق «ىَلَب : ءاوثاق؟
 رسام هس

 .هاداع نم داعو مآلاو

 انآَبأ .ميكحْنِب يلع يندَح ؛هّلا دْبَع اَنَقدَح ١
 «َقاَحْسإ يبأ ثيدَح لبر ُم يذ وِرْسَع نع «قاَحْسإ يبأ ْنَع «كيرش

 سا سال
 ما ريس سل سو سو را هاش

 نمو قرص نمر صْناَو : :هيف دارو ديرو ديعَس ْنَع يني

 و06 :رظتل] ب هكَلَخ

 نم ليش 7« تا هلا دبع ادع 10

 000 ةعجارإ 33 يا

 يسن «فاحسإ يأن, «ليئارسإ انئدَح جاب اًنئَدَح - 046

 1 :لاَ ا هللا سراح :لاق «'يلَع ْنَح «ْنناَه نب
 .ِ دوم واو م



 نيدشا لا ءا ءاقللا ُرْئْنَُص

 وهي : لاق ؟ بحس تل وقسم ين ين : لاق بنْيَسَحْلا

 ؟ ةومتيمس ام ينبا ينورأ : َلاَقَق :٠ ف يبل ءاج ثلا سلو ًملق «نيَسُح

 :نوُراَه دلو ءاَمنسأب مُهتيمَس : لاق مث «نُسَحُمَوَم لب : لاق اير : :تلق

 [716 :عجار] .نبشمو ٌريَشَوربَش

 سم عم يهم رعي ءرمهلاو
 نب مسالا تمس به ائدَح ( رفعج نب دمحم لمحم اًئدَح - 316

 هللا“ علم
 هللا لوُسَر مُكَصْخح لَه :؟ يلع لكس : لاق ؛ ليَُطلا يبأ ْنَع دحية يبأ

 هةاعم
 ٠ ءةناك انا ب مسيل ءيّشب ف هلال وُ انصح ام : َلاَقَق ؟ ءيشب 4

 قهر ها 7
 نعل : ايف ب وُتْكَم ةَقيحَص جَرْخأك : لاق اذه يفّيَس بارق يف َناَك امل

 نعلمه َنَلَو «ضّرآل رم قَرَسْمهلا َنعَو للاي حب نمل
 [م66 :عجار] ًاثدحُم ىو نم هللا نعل ءهّدلاَو

 ما كا سمول
 ىَلْعَيْنَع «ةَمَلَس نب دامَح انئدَح :الاَق «ناَّفَعَو ره اَنبلَح -06

 ءراَسي نها دبع نع «(ءاطع نب ب ىلعَي انأينَأ : لاق :ُناَمَع لاق)« ءاطَع ِنْبا
 ”ومستك ما

 در اه ذ "يلع ًيِلَعُهَدْعَو ءاَنسَح اعل تير نب عع
 : رلصتت يبق بري لسكن عك: لاق ؟ هيف ام سلا يفو ٠ نسَح دون

 ٌةَحيصُنلا كِل يو نأ يمسي ال كدلك َنِإاَمأ : َلاَثَق :تئشْديح

 22 1 تققيالإ املس وعي مل نماَم : ٌلوُشَي 88 هّللا لوُسسَر تحمس
 أو «ّيسْنُي ىَح اتناك اهتم ةعاس يأ هيل وصي كلم فل نيس

 [*4 :عجلر].حبصُي ىَتح تلك ليلا نم ةَعاّس
 ِنَع هدا ْنَع «ٌماَمَه اًنئدَح :الاَق نافع اًنئدَحَو رب انْيدَح -

 مئاثلا نع : ثآلك ْنَع ملقا عفر : لاق 8 يِبلاَنأ ٠ «يلَع ْنَع ؛ ِنَسَحْلا

 ريغصلا ِنَعَو لقي ىَتَح ؛نوُنجَمْلا لاقْؤأ ؛هوُم لا نع طقس لح

 [1. عجلرإ .ابشي ىَتَح
 وي 6

 :لاق(: ٌوُهَب لاق) ٌداَمَح اًنئَدَح : ٌةلاَق لماك وُبآو هب انئدَح - 461/

 ٍماَشه نْب ثراَحلا ِنْب ِنَمْحَّرلا دبع «يِراَرقْلا ورْسَع نب ماسه انابنآ

 مُهَللا: 6رثو)رخآ يف لوي ناك 8 هللا لوُسَر نأ لَع ْنَع ٠ يمورْخَمْلا
 َكبدوُصأَو «كتبوُع نم كتاقاتمب د وعأو ؛كطحَس نم ةلاّضرب د وعأ ين

 ممل وع سد فيس م
 76١[ :عجار] كلفت ىلع تلا امك تن كَ هاك يصخأ الو كلم

 مسلو هس عراه هب
 نب وِرْمَع نب دَمَحُم نب ركب وبأ اندَح ,هّللا ديع اَنَقُدَح- 64

ًّ 
 تعمتس يدل مل شال قواد وبأ اًنِكدَح « يلهابلا اعلا

 ةلحب ف يلا ينأ :لوُ تعمم «ىّيل يبأ نبا نَع «ثدَحَي دهام

 اير يترمأك 0 اًهتسبلف يلإ اهب تعب «ريرح
 .ءاّملاَنيآرمح )١119/1(

 نأ ءَناَّسَح يبأ ْنَع ةداَنَق انآ «ماَمَهاَنَْدَح نهب انيدح - 8

 ُهَّللاَقَدَّص : :لوُيق اكو انك الدم: ليف « ىتؤي رمآلاب أيدك الع

 ِساّنلا يف عشت ” شالا هَل َلاَقَك : لاق : هلوُسَرَو

 8 هللا لوُسَر يل دهعام : "يلع لاق ؟ 889 هللا لور كِل هدهع ميقا

 بارق يف ةّديحَص يفوت هْنم همم يطعألاإ سانا نود صاح اني

 تدك «لوُقَت يذبا ادهن :ر

 م درع اص ع

 ( بلاط اونا

 ْنَم :اًهيف اًدِإَف :لاق ٠ اق يحتمل جر تح باو ن ملف :لاق «يفيس

 «َنيِعَمْجَأ ساّنلاو ةكئالَمْلاو هلل هنآ هيلع :ًاثدْحُم ىوآوأ ؛ نختم

 ينو «ةكم مرَح ميهاربإ نإ : اًهيف دو : لاق « ةلَدَع الو قرص نمي

 يال ءاَهآلَح ىلا هلك اَماَمحَو اهي َنيياَمماَرَح « يدا مرح
 نال ةَرَجَش اَهْنمٌمطُْملَو ءاَهيَراش ملل اًهطَقت طق قالو ان
 م سانا كفيلا عل فلي
 زاهيف ذو : لايق ءلاَتقل حآلُسلا اهيف لَمْحُيالَو «هريعب لجر فلي

 ْنَم ىَلَعدَيْمُمَو , مهاد مهسذي ىَعْسَي مسا فاك دولا

 هعدامو دا
 [ة481 :رظنا] هدهَع يف دهع ذاكَ «رفاكي ن مْؤُم ليال الأ « ماوس

 يامر رب ما ماو م
 «ةَبفع نب ىسوم ينربخأ « جير نبا انئدَح «حور انئدَح - دال

 يبأ نب هلل دْيع نع ؛ جّرمعألا نحل دبع ْنَع لَمْ نب هللا دبع نع

 َكلكمصّللا : لاق مكر ناك فيِ لآ بلاط يبأ نب يلع ْنَع «عفار
 ماس مش م

 يرّصبَو يعمس ْمْشَح يِبر تأ ٠ تسلم كلو تنم بو تنكر

 :عجار] . َنيمَلاَلابر هلل يمّدق هب تلقتسا امو «يِبصَحَو يِمَظَعَو يحس حمو

 اذفدف

 م م

 دبع نَع دايز يبالي :مقرا رن رسول اك «يريراَوَقلا
 وكو وام ع

 هللا دشن : : سلا شي ةبحرلا يف يلع تاه : لاق « ىليل يبأ نب نمحرلا
 لدم س# سيقدم الو هل عك قام ل6
 ءالوم يلعق هالوم تنك نم : : مح ريد موي لومي للا وسر هز عمس نم

 ىلإ ظنا يئاك ؛ َرديَرَشَع انتا ماقك ِنَمْحرلادبَع لاق ءَدهَشْ مكمل

 :ْمّح يدع َمْوَي لوُقَي ف هللا َلوُسَراعمَس نأ هنت : اوُناَقَك مهدَحأ

 َلوُسمر اي ىلب : امل ؟ م مهتم يجاَوْزأو مهن نم ّنينم دمؤملاب ىكوأ تسلا

 َنَُمِداَعَو 9و اولا وتل هلم تن مق : لاق « هللا

 [94514 :نظنا] . داع

 ْنَع ؛قراَخُم ْنَع ؛كيرَش اَنئدَح «ْمَدآ نب ىَبحَيانْكدَح - كف

 ُهتيلح فيس هْبلَعَو : :بُطخَيِرمْلا ىلَع يلعن :لاق «باّهش نْب قراط
 هللا باَتك المكي مورق اك ادعم هللا : وشيق «ديدَح را د دووم

 «ةكدّصلا ضاق هيف ٠ ف هّلللوُسَراًهيناطغأ ؛ ةقيحّملا هذَهَو ىَلمَت

 [/45 :عجارإ . . فيس يف ةلعُمةقيحمل ١ لاق

 كلام ْنَع « ميم نب ليعاَمسإ انآ ءٍمصاَح نب يلع انئدَح - 41
 مع ممإلا ٠
 «ناَحوص نب ةعصعص ٌءاَجَف : لاق « يلع دْنع دعا تنك : لاق ءريمع نب

 يشوع 2000001 مالكم
 ل هلا لوركا اًمَعاََْلا نسما َريمأ اي : :لاقك مكمن

 «يّسقْلا نَع انهت ريو تلو ءوتحلاو «وللا عانت: َلاَقَك

 لوُسَر يناسك : لاق ْمُث «بّهّذلا قلحلاو «ريرحلا نَعَو ءءاَرمَحْا ةَريمْلاَو

 ءا هللا لوُسَر ةَونسك لعلي هيف تجر « ير نم لح هللا

 ىلإ اَمُهاَدحاي لسا ؛ ءاَمِهعرَتي ير َمأَك 48 هّللا لوم وسر ينآرك :لاق

 [1157 11519 :رظنا] . هئاسن ني ىرحألا قش و ؛ةمطاق



 الل حا

 .ًارعيكرلارتشنئ هَ ”ْحأاَندَح ؛هّنلا دْيَع + اَتَكَدَح 5
 ينكح «يسنلا ران نب ةبع ني ديلولا نئدَح «بابحلا نيد اد

 يبأ نب ِنَصْحرلا دبع ىَلَعتلَخَد لاق « « يسع ديلولا نب دبع نب كامس

 هللا َلوُسر عمس الجر هللا دلت : لاق بلا يف ايل دهش هنأ يئدَحَت ىليل

 رضع انام ارق نَمإْموَيالو مالم ريدغ ويده ف
 راما دو يم مساع
 ْنَم لاو مُهّللا : :لوُقيدَيدَحأثْيَحانعمَسوماَنيآَردَد : اوُلاَقَف الجر

 دّئسم + َنيدشا 52 ١ ءاقلخلا ص

 عك سايما ل" عيش هالك لسا ع هه هع ص

 نيل اقف لْدَح م لذْحاَو «هرصن نم رصْناو ءهاَداَع نم داَعَو مآلاو

 هم يقسو
 [461 :عجارإ. 0 وعامل ءاوموقي مل

00 
 سم

 ريوبم عما
 اًدِإَف « ُلوّفُياَمَك لاق ندا عَمسادِإ بلاط يبأ نب[ لَ داَك : لاق

 :يلَع لاق ؛ هللا لوس اور ادَّمَحُم نأ دهشأو هللا دل هلِإ ال نأ دهشأ : لاق
 اوُنَحَج َنيَِلاَ نو ءهّللا لوس ًادمَحم نأ دهشأو ءهللا الإ هلإ آل نأ دهشأ

 اكل خانت

 0 َةَقئاَعْتْلَأَس : :لاق هب يرش نع «ةرمْيَخُم نب ِمساَقْلا

 عليم مل يلب عك سا هاش
 لوس عمري ناك هَ «بلاط يبأ نب لع لس : :تلَق ؛ نيْحْلا ىَلَع

 .ةليكو موي ميقمللو «نهيلابلو مايل هنالك رفاسسملل :َلاَقَق ؟هُلاَسُت كو هللا
 مهو ينمو هلا عر يه سي

 [/14 :رظنا] ٠ هكرَت مث ٠ ةَبعش ينعي «هعفري ناَكو : ىبحي لاق

 ينئدَح «َقاَحْسإ نب دَمَحُم ْنَع « « يبأ انئدَح «بوُقعَي اندَح - كنف

 , يره يبل نع + «ييص م ىلوَم ءاطَع نع « يِربقَمْا ديعس يبأ نب ليعس

 م مُئَمال يّسأ ىلع شنان لول : ول :لوُقي 8 هللا لوُسر تعم : لاق

 نإ لآل لثلاث ىلإ ةرخآل اشعال للك ع كاوا

 دانه لري 27 ايدل ءاّمسلا ىلإ ىَلاَمتمّللا طْبم لوألا للا الأ ىَضَم اَذإ
 ٌميقَسآلا باجي « ىطْمُي لئاسألا : ثا لوب نزلا ملط ىلح

 [لدككك :رظنا] ؟ ُهَلَر ف رفق سيب نامل ؛ « ىَفشيَف يفشتسي

 يمَح ينئدَح «َقاَحْسإ نبا نَع ؛ « يبأ انئدَح ب وُقعَيانئدَح - كيل

 ,ا هللا وسر ىَكوم « عفار يبأ نب هلا دبع نع «راسي نب محراب

 يببأ ثِيدَح َلْظم ؛ ءاف "يبل ِنَح «بلاط يبأ نن لع ْنَع .هييأْنَع

 [100 :عجار] . ةَريره

 ْنَع «َقاَحْسِإ يبأ ْنَع «ٌجاَجَحْلا اَنئَدَح ,ةّيواتموبأ انثدَح -

 مآ : لاق ؟ وهب جاَوأ «رْثوْلا نع لس : لاق“ « يلع نع ؛ةَرمص نب مصاَع
 اوُصَم ىّنح ُهُباَحنصأَو 8 هللا وسر اهعنص نس اهتكلو «آلق ةَضيِرمْلاَك

 6 :عجار] كلذ ىلع

 ِنَع ءَناَيْفَس نع ٠ يب انئدَح «يعّجشتألاٌن ب انئدَح - كمل

 َنيأ : :لاق مث ءءاَم نم زوُكب اعده يلع نع ؛ِرْيَخ دبع نع ؛ «يددسلا همام 2

 ١١١ ص رما) بلاط أني ولع سم ع مومو
 0 . 1. تتصيطس دما

 وهو برَشَق هذَخَأَف : لاق ؟ امنا برشا ومريم دو َنيِذْلا ءالْؤَ لعل ع ل لل سل ل ع

 وت مث «مئاق ءوضو اًَذَكَه : لاق مش يلعن ىلع َحَسَسَو ءافيفت اء ضو ا كَم مئاق
 [447 :عجار) ٠ ْثدْحُيمَكامرهاطلل ؛ ف هللا لوُسَر

 هللا دبع اَنئدَح - وا

 برش ءانالك انآلك اَضَوَتمنأ الع ْنَع * سي نب ةَح يبأ ْنَع «قاَحْسإ

 00 سما
 ل076 :راقنا] . َلَمَك 8 هللا لوس رتب اَذَكَه :لاق مث «هئوضو لْضَق

 علووم لكم لعمل لعمل لعمل لمد لا ل0 لقد للك

 وبأ اَنكلَح ؛نايفس اًنئَدَح ءديّولاْنب

32 

 ءريرعمش

 يبكون ندير ىسيع نع ؛ . ل يأ ف نر « رهسم نب يلع
 : للك مُكَدَحأ سطع انإ : : هَّللوُسَر لاق : :لاق ٠ «يلعْنَع؛ ءىليل

 هماسوا امم
 ُهّللا مُكيدَْي :وه لَقيلَو للا َكلمَح ا ري :هكوح ْنَم ليلو ؛هللدْمَحْلا

 [ووم وال :رظنا].. مكب لصْيو

 ومورر يم

 امدح د «يلا رس بوذا ؛هّللا دبع انثدح - ندب
 ميار هد

 هّللالوُسَر لاق :لاق ؛ لَن 2

 َنَمُهَلَل تلو لاَحلُك ىلع هلل ْسَحلا : لفل مُكَدَحأ سطع اذ : ف
 وزع م علة لاول
 [ةالا :عجاز] . مُكلَبْحلصْيو هللا مُكيِدَهَي : مِهلعرَيو هلل ١ كمحري : هدنع

 نع «ييسلا نع ليئارسإ وب ندَح « عيبا نب اس انئدَح - 0/

 :لاَقَق ٠ دجْسملا يف حلو بلاط يبأ "نبيع الع جرح : لاق يَ دْبَع

 نعت لح ىَرخأ هيلع ةمطر يف مناك نم ؟ رثولا نع لئاسلا نبأ

 ءهطَّسو يف رئوأمث ءِلبخلا لأ يفررتوُي ناك اقف هللا لوس َلاَقَك ءهْبَلِ

 .رجَملا عولأط دنع كلو : لاق «ةعآسلا هذه يف رثولا تأمل

 دبع نع ,مَكَحْلا نَع ٌقبعش اًنيدَح ديزي نب هللا دبع انئدَح - نكي

 ننس (111/1)يرتشنأل سويد: :لاق فان
 تئج لب : ىّسوُموبأ َلاَقَق ؟ ًارئار مآ تنج  ًادئاعأ : :يلَع لَ 2

 ع ميش اركب اضيرُم َداَغ نم : هوي ف هللا لور صمم : "ىلع لاَ ٠ «ًادئاع
 7 هام ل سام وعيا عمل
 نجلا يف فرخ هلآلكو « يني لح كت ه : كلم فلأ نوُعْبَس 4

 د همم 0000 0
 هل اكو حبصي تح هك فسم 3 كلم فلآ نو همي اها

 [9875 :رظنا] ةّنجْلا يف فيرَخ

 دْبَع ْنَع ؛ «ٍمَكَحْلا نَع كش اندَح رع نب دمحم انئدَح - اك

 يبأ نب ْيلَع َنْبنَسَحْلا يرعلشألا ىَسوُموُبأ داع : لاق« ٍمفاَن نم هللا

 «ًادئاغ تثج َلَب ءآل : لاق ؟ ًارئاز مأ تن ادئاغأ : "يلع «بلاط

 كلم فلأن وُمْبَسهَعَمجَرَخألإاضيرمُدوُعَي ملم نم مهن : "يلع لاق

 رمل يفافيخ ككو «يسْني ىَبح احبصم اك أنإ « هكر فْغتسَي 2

 ب كوع علالل دع ماه اي كلا قر هما 2
 « كلم فلآ نومهم حر ايس انك أذ

 [19ال :عجار] . ةّنجْلا يف فيرَخ هل َناَكَو



 1007 يم
 دبع اًننَدَح «دمَحُم وب وايش يقتَح هللا دبع انتدح - 7

 دبع نع دايز يبأ ني ديزاد «يلَمسلا يلا يني ءٍملُص نيزيزعْلا

 لوُسَرتْلَأَسَف هادم الُجَرسنُك : : لاق «يلَع ْنَع ؛ « ىليل يبأ نب نمحرلا

 :عجار] .لسُفْلا ينَمْلا يفو ؛ءوضوْلا يِذَمْلا يف :َلاَقَك كلذ ع 8 هللا

 ملكك

 يبلع ىو نك هو .ولببلق يزال

 وةك سيلا َموَياَعَِبكءاتقرتعاك ءاسَنَز هذه : لاَقَق بلاط

 0000 سعال و ساو ع سكر بأ ل
 مجرلاّنِإ : لاق مش هاش اَنآَو ةرسلا ىَلِإ اَهَلَرْمَحَو ,ةحسجلا مَ اَهمَجَرَو

 ْنَملَأداَككُدَحآ هذه ىلع َدهَش َناَكْرََو , هّللالوُسَر انسة

 ْنَم"لَوأانآق ترا اّنكلو َُرَجَح هتداَهش عي مث دهشي دهاشلا « يمي

 نمي هّللاو تكف : لاق «مهيف انآو "سنا مرت «رجَحب امر. اًهاَمَر

 [715 :عجارإ . اًهَلَتَق

 دّيبع نب دّمَحُم ْنَع « «ليئارشإ اان رماح ني دوسأ انندَح - 9/4

 ؟ هيله لجيرلا بكري : سوي لع لاق ا سنع هيأ نع هل
 0 هيد 0-7

 . ف مك كن لَا ةنبمالو ١ لاق ؛ اف ني 57

 نع رِياَغ انندَح « ليعاَمسِإ ْنَع «ديعّس نب ىبحَي انْئدَح - 964

 وكلك ل
 ةمعطمو ءاسمرلا لكآ 8 َّللالوُسَرَنَمل : لاق“ «يلَع ْنَع ؛ْثراَحْلا

 َلاَّحْلاَو ةموشوملاو «ةّمشاولاَو «ةئدّصلا َمناَمَو ءهَبئاَكو هيَرِماَشَو

 [596 :عجارإ. حوتلا نَع ىَهنيناَكو : لاق هلللَحْمْلاَو

 نع دبي (نَع) دَّمَحُم ْنَع ءماَسهانآَبأ كيا - كل

 .بَهذلا ٍمَتاَخَو « يسقلا سبلو :ناوجرألا رئايم نع يت لاق « «يلَع

 يم اةهلنو
 ملوأ: لا« اف ىتحَي يدل از ركل دش دمحم لاق

20 
 نب هلله ييع يسكت .هّلا ٠ ديع اَنَْدَحح 1

 «ةَدِبيَع نع ءدَّمَحُمْنَع (بوُيأ اَنآيأ دي نب داَمَح اًنلَح ؛يريراَوَقْلا

 ُنوُدْموأ ديلا دوُملُجَر مهيف : َلاَقك ءناَورّْتلالْطأيِلَعَركد : :لاق

 مهتوُلتفي يلالاهَسَو ايلا دنا عا. ديلا
 مه ساه ساس

 58 :عجار] بكل

 « يمد ركب يبأ نْيلَمَحُس ينئدَح ؛هّللا دْيع اَنَقدَح - 8
 رم مرو مره عك ل

 «ٌةَديَع (َع) دّسَحسْنَع «نوَع نب ندَح «حبألا ىَبحَي نب داَمح اَندَح

 تطرح يفموُدَجَوَف وسلا : لاق ءناَوَرهنلا لأ يلع لق امل : :لاق

 اوُرَطْبت انآ الك : لاَ: هباَسٌآ ىَلَع يلع َلْثآو وُجرْخَتساَف ؛ ىَلتَمْلا

 تنأ : تلق « ف دّمَحُسن اًسل ىَلَع ءا وه لقي م هللا َدَحَر وام مكتربخأل

 اةذهل .عجارإ ةَبعكلا برو يإ : :لاق ؟ م هللا لوُسر نم ُهَتعمس

 يقم سلا

 ٌةَدَّص مرَّ ونع 0 :لاق « لع ْنَع ؛ثراحلا

 1 0 هلال :رظنا] ٠ امرت (1//177) مي ةكرلا يفاو « قيقرلاو ليحل

 هاش هيي لس اب

 ْنَع ءةَرم نْب وِرَمَع ْنَع ؛ شمعألا انئدَح «ةّيواَسم وبأ اندَح - 6م

 اوظق هيد اقف هلا لوُسَر نعم نإ لاق «يلَع ْنَع «يرتخَْلا يبأ

 لحال همك :رظنا] . ىَقْتأَوه يذْناَو ءاّيهآَوم يذّناَو ءىَدْهَأَوُم يِذّنا هب

 لتقل لدخك لدول لدول لدلو

 ميمون ةه اعمر
 قرم نب ورمع امدح ءِرَعَسم نَع «ديعس نب ىبحَي اندَح - و45

 ْنَع مكثادح اَنِإ لاق« «يلَع نع مخير دْبَع يبأ ْنَع «يرتخبلا يبأ ْنَع

 [ةهه :عجار] . ُءاَقْثاَر ةادهأو ايه يّ هب اون ائيدَح اقف هللا ل لوُسَر

 «ٌةرَم نْب وِرْمَع ْنَع «ةبحش انُدَح ءِرَمَعَج نب 1 ب لمحم اًنئدَح - مام

 اًذِإ :لاق «٠ «يلَعْنَع؛ «'يمّكسلا نجلا دْبَع يبأ ْنَع "يرتب يبآْنَع

 .هاتهآو هاقنأو ءايهأ هللا لوس ون ديد ف هللا لوس نع مدح

 ؟ رولا نع لئاسلا َنْبآ :َلاَقك بولا بوك نوح انيلَع يلع َجّرَخَو

 [ةهم :عجار] . نّسَحرْثو نيح اذه
 ومشروع

 يلع نب ركَي يبأ ب َسَحُم دمحم اًنئدج ءهّللا ديع اًنَقدَح- 4

 ؛دَّسَحُم نَع ؛ٍماَشهَو بوي َْنَع دينا يني داَمَح اًنكدَح «يمدقمْلا

000 
 وأ ءدِبلاُدوُمَلُجَر مهبف : َلاَقق «ناورهل َلهأَركدايَعانأ «ةديبَعْنَع

 يدل هللا َدَعَو اَمْمُكَناَجَلاورطِتاأ الول ء دبل عدم دبل ودم

 يإ :لاق ؟ ُهتِعِمَس تْنأآ :يلعل تلقت ا دَّمَحُم ناّسل ىَلَع اء مهتوُلفَي

 [15+ :عجلر] . ةبحكْلا برو

 مم مع هريي دو ًًّ 2 وم موي و

 لسغف : لاق روتو'يسْركي يا ع دلع تك ل رة

 : ىَحَي فَصَو) هارب حسو انآ هْيَعاَرْدَو «انالئدَهَجَوَو ًاتالك هيَ

 سا م يس مل
 َلَسَغَو (ةل مآ هَديِدَرَأ يردأ الو : َلاَكَو «هرَخَوُم ىلإ هسأّر ٍمدقمبادبْ

 موو اذه ف هللا لوّسَر ءوضُو ىلإ طيب حأ نم :لاق مث «هيلجر

 . 9 هللا لوُسَر
 هام سرع داتا وره هسا لب

 نْيِدلاَخ ْنَعَوُماَمَّنِ «ةبعش هيف أطخأ اَذَه : : نّمحرلا دْبَعوُبأ ان لاق

 مالك :عجار] .رْيَخ دبع َنَع َةَمَقلَع

 اَمَح «يذمرتلا فاح وب ينئدح .هّللا دبع اًنَقْدَح-

 ةَدِيبِع نع« شيبح نب رز نَع ءٍمصاَعْنَع داَيْفْس ْنَع يعَجشألا

 يه : :8 هّللالوُسرَلاَقك َرْجَفْلا اَماَرُي انك : :لاق يلع ْنَع «٠ ّيناملسا
 ٠ هك رلام
 69١[ :عجار]. ا. لنمو الص يب ءرصعلا ةالص

 هس دو 4

 9 هرالو
 ب مزح بأ دحاولا دل «يريراوقلا

 :لاق 3 هللا ل اوُتسَر نأ «يلَع ْنَع «ًناَسَح يبا ْنَع كدا ْنَع ءِرماَع



 ادطلل 45 ح

 00 مهتمذب ىَعسَي 7 ماوس ىلع ديو مام اكاكت دوما

 [4 :عجار] . هده يف دهَع ود آلَو «رفاكي نمؤُم ليال الأ

 ءدوعسم ْ م نب فسوي نع «ديعتم نب ىبحُي نع « ىَيَحَي اًنكدَح - 404

 هم
 اني: قير ٍمايأ يف ىمب عضو رحب ىلع مهيمن هج نع

 [ةكا/ :عجارإ . بلاط يبأ نب يلَع : اوُناَقَف : هنع تْلأَسَك « برشو لكأ ماي

 نع َمَداَتَق نع «ةّيورَع يبأ نب ديعس اَنئدَح « ىَيِحَي اًنئدَح - 4

 :اَنْلَمَك يلع ىَلإرَتش "هالو انآ تفلطلا : لاق ءدابع نب سي نَع نّسَحْلا

 اًمآلإ آل : :لاق ؟ ماع ساّنلا ىلإ هدَهَْيمَل ايس ف هللا 'يِبئ كِل َدهع لَه

 ًقاكتَنوُنؤملا : : هيف اذِإَفهفْيَس بارق يف "باَتكو لاق ءاَذَم يِباَتك يف
 رمزا ب د

 لكني ال الأ «مُهاََدأمهتمذب ىعَسَيَو « هاوس ّنَم ىلع ديمُهَو «مهؤامد

 ًائدَحُم ىوآؤأ ٠ ًاثَدَح َتَدحَأ ْنَم ءهدْهَع يف دْهَعوُذَآلَو «رفاّكب نمْؤم

 .َنيِعمْجَأ ساّنلاو ؛ةكئآلملاو هللا نحل لَ

 ْنَع :ٌةَدبَع ْنَع ءدّمَحُم ْنَع «ٍماَّشه ْنَع ىَبْحَياَندَح - 144

 ىّتح ىلسولاةلّصلاِنَع وَ : قدح موي لاق 9 يِلاَذأ ؛ « يلع

 وأ ميكاج هللا لَم «برذتناْسّشلا تالكأ « «سملشلا تَرَ

 [041 :عجار] .ًاران مهروبق

 0 0 أنس نإ: لق يشاع « يلع ْنَع

 ْحلْصْيو هللا ٌمُكيدعي وه لّقَيلو هّللام : حي هَكلقيلَو «لاح لك

 [91/7 :عجار] . (179/1) يلع لاق ؟ بوُيأ يبأ ْنَع : هلل مكب

 نحن حمي مخأ يئَح هللا دْيَع اَنثدَح-7 ما اماسأاو
07 

 ْنَع هدَّمَحُم ْنَع «َنْوَع نبا نَع ءدْمَسنْيْرهْزأ انئدَح ءناَطَقلا ديعس

 اَنيتآَف «نححطلا نم اهدي لْجَم ةمطاق يَلإ تكتشا : لاق « «يلَع ْنَع «ٌةَديَع

 َنِماَعْيَيْل جمل يكتطت نط « «هّللا لوُسَراَي : تلق 8 ىلا

 ٍمداَخح نم اَمُككريََو َوهاَم ىلع املأ الآ : لاق «مداخ كئآسَتو , نحل
 رم .ةينلكو عبو :اهناللو تالو اهلك توين

 .ريبُكتو ؛ديمحتو ؛ ٍحيِبسَ

 يبأ باّتك يف ْتْدَجَو :لاق هللا دْبَع اًنَتّدَح - 917
 يبأ نب محلا دبع نع ؛نَيانئدَح «نوُراَه نب ناس نع 'تربخأ :لاق

 حدك عضو ول مكر اذإ 8 يبن ناك : لاق « يبت يا 3

 كح ,ةي ينكح هلا دع ئَح- ل(

 51 ا

 لك هه 5

 مام يم
 لسع دحر فك 03 قشنتساو 36

 سام يس ع لاس سا ل
 مك «هيلجر ل َسْعَو «هَسأرحَسَمك «ةوكرلا يف هديل مث ءانآلك هج :

 ا ماج :عجارإ . . 9 مكي م وصو اَذَه : لاا

 نبا نه . «قاتسإوبآ يكدَح « «ًةَبعش نع 2 سياح 994

 سطل :لاقك 8 يللا ىلع َنداَتْساًاراَّسَع نأ «' يِلَع نع ؛ئِئاَه

 [/9 :عجار] . ملا

 .(ح) بع ْنَع ءديعّس نبا ينعي ىَحَياندَح-

 ينّندَح :لاق :ىّيحي لاق) روُصْنَم َنَع ةَبعَش انآ ”جاَجَحو

 آل :88 هللا لوُسَر لاق :لوُققَي يلع تغمس : 1 لاق « يعبر ْنَع (روصْنم

 تلا جلي يلع بذكيَْمهّنإك يلح اوُبْك

 ْنَع ينئدَح مَعَ :لاق ؟ اَيلَع َكَرْذأ لَه :ةّبعشل تْلُق :َجاَجَح لاق

 ل سل اي يلع

 م م م
 َنَع ءِروُصُنَم ْنَع ٌفبعش اًنئدَح ( رفعج نب دمحم

 كده يق هّللا لوس لاق :ُلوُقي بطن

 [514 :عجارإ 1س

 ٍملْلس نب ْنَسَح يتربخأ « يَرج نبا انئدَح « ىَبحَيانئدَح - ١٠

 «هربخأ ىلب يبل ب محل دبع ٠ اًمُهَرَبخأ ًادهاجم نأ « ميركل دبَعَو
 وامر م هلو جزل

 هدد مسي نأ هر مآَو « هن ىلع مويا هرمأ ف لاذ هرب يلع نأ

 اًهْنم اًهتَراَرج يف يطب الو ءاًهلآلجَو ءاَمتوُنُجَو ءاَهَم موحَل وحل ءاَهّلُك

 يا

 َرَكَذَك ميركلا دبع ْنَع رَمَْم انا «قارلا دبع اندَح - ليو

 [587 :عجارإ : َرجآلا ادن نم يطمن نحن : ِلاَقو «ثيِدَحْلا

 دْنَع نب ميماَربإ يّئدَح ءَنآلْجَع نيا نَع ؛ ىَبْحي اَنندَح - ليي

 هّللا لور يناَهت لاق «يلَع ْنَع ؛ « سابع نبا نَع «هيبأ نع ؛ نينح نب هللا

 «ّيسَقلا عَ ؛مكارانآوارفاذأو ءبَّمّذلا مئاَخ ْنَع

 للا :عجار] .رّمصَعَمْلاَو

 رس رسيم نب كلملا دبع نَع .ةببش يلح ؛ ميكو انئدَح - اء

 ذ ءام نم زوي اد رهظلا ىّلَص ملال نأ ؛ةَربس ِنْب لاري نع ءةّبَحّرلا يف

 َلوُسَرتْيَآَر ينو ءاذَه َنوُصَرْكيلاَجِرانِإ : لاق مت ٠ مئاكَوُمَو «برَشَ
 ٌءوضْواَذَه : :َلاَقو هللطَب حّسَصنمث هلم ينوُمشآَر يداك لع 8 هللا

 [+ عجل . طيح
 ٍنبِدَصَحُم نبل دبع ْنَع ايس انندَح «عيكو انئدَح - اددك

 حاشقم : 8 هللا لوسَر لاق : لاق « هيبأ نع ؛ ةيفْا نب محم نَع «ليقع

 عرحتو « روم | ةالّصلا [30ا/ا :رظفا] ٠ يللا اَهيََنَو ؛ يكل اه سَكَو

 «يداَرُملا ناَربكوُبأ ةيقع نب نَسَحْلا ائدَح يو ا - ل 01 معالم ع
 هاو ريشمد رباع ٠ ظ يبا ريس هل موص ورا هم

 مث ؟ 88 هللا لوُسَر ءوُضو مكي لأ : :يلَع لاق : لوقي ريخ دبع تعمس

 1 [ماح :عجارإ . .انالك انلك اَضَوَت



 لعام قاَحْسإاندَح هللا دنع اَتَقُدَح - 3 هم

 7 عَ

 :لاق ءملس نب كلما بح يب اَتئدَح «علَس نب كلما دعني : رهْسُم اًندَح

 املك يلع فّلَخ َرْجَلااموياَْلَص : َلاَقَك «رْجَفلا يف اربح دبعناَك

 َئسآَو سل «ةّبحرلا ىلإ ىلا ىتح ينيج همم مس

 (174/1) وقري يف باي لاق هَسأَر مكرم «طئاتا ىلإ رهظ

 0 ءانالكهَّمَع َلَسَفَك ؛ هيلع بصق بص : :هل لاق مث «تّنيّطلاَو

 انآلكهَهْجَو لس هلك لدم ءانالك قشنتساو «ضمطمك ىلا
 و مث ءانآلك َنمْيآلا هارد َلَسقَك ىلا ُهَمَك لح

 [485 :عجارإ ٠ اقف هللا لور ُوُضْو انه : :لاَقَق

 ملول ر
 لاق : 0 ادحلا

 1 1 يع لا يحرم ع ع هس عا

 [لدعو :رظنا] . 537 هنيتنأَو هرَك ليا َلاَقَق ؛ نق اقمار

 نع « ىّلعَي يبأ رذنم ْنَع ؛ «شمعألا انئدَح « عيكو انندَح - الالم

 :َلاَقك «يذَمْلا نع كه يِل َلاَسك دام َرَآ ءاَيلَعدأ «ةّيفَتَحلا نبا

 ا :عجار] . [ضَوَتي

 هللا دّبَع نع هرم نْب وِرمَع ْنَع «ةبعش ْنَع «يكراتدح- ٠١
 رى م

 انعم لكي ةَجاَحْلا يضفي هللا لوُسَرداك : لاق « يلع نع ؛ ةَملَس نب

 عجار] .ُةَباَتَجْلاذلإ هََجْسَيْوأ «هرجحي كيمو نشل ارث محلل

 هذين

 ينص «ايلس نم «نتشرلا هو يو 0

 عدا َرْصَمْلاَوَرْجَْلاْلإ يتكرم الصك ىلع

 ةدنيضتفف نيلي . لص كريد يف : ِنَمْحرلا

 وبآو ليعاَمْسِإْنْب قاَحْسِإ انِدَح ,هّللا دْيَع اًنَقدَح- 0١

 دبع نَع احس يَ تالا ادَح ا :آلاَق َةَمَنْيَح
 مو ٌ 0 ساه

 [0/ :عجارإ . قيما سه هلل را 5300

 َليعاَمْسِإْنْبَقاَحْسِإادَح هللا دبع اًنَقَدَح - لم

 يار :لاق ؛هبيأ ع «رَْح دبع نيا نَع ءاتوسلا يبأ نع ايس

 لسْفَي# هللا لوس تي يآ الل : :لاكو «هيمَكَروُم َّلْسّكَف اضَوَتاِْلَع

 800 :عجار]. ٍلْسَفْلابقَحأ ام اًمهتوطب نأ "تنل همسك روم

 هرم «نايفَس اند قاَحْسإ انندَح ؛هّللا دْبع اًنَقَدَح - ٠1

 [7مل/ عجارإ. . اًمُهَروُهظ َحَسَس اومن :لاق ىَرخأ

 «َليِعاَمْسإ نب َقاَحْسِإانثدَح هللا ددع اَنَكُدَح- 15 ٠

 يلَغ نع ءِرْبَح دبع نع «ناربك وب .ةبذع ةبفع نب ل ااتدَح «عيكو اند

 [40 :عجار] . انآلك اَضَو رك هللا لوزة نع ١ : ينعي :لاق

 ”ةليافلا بلاط يبأ نب :يلَعدس ني

 نع ميه نب دس ايس اد ميكر اح - لا

 ا 1 : لاق يع ,داطون لا دلع

0000 

 نع «ةديع نيدئسْنَع نسأل يروا | ٠ و

 ُموُيضْعَأَف :لاق يش نأ هرم راسا ماجده

 ,ارائاودقوأ : لاق مك ًابطح اوُمَمَجَ ءابطَح يل اوُعَمجا : َلاَقَق :ءيش يف

 وشي ىارنتأل ل اوسكار

 يع نكس تاك ارئاككا الج رمق هللا لوكس ىلإ

 يما

 ول :َلاَقَف « هَل كلذ اورد قف يلا ىلع اوس مَ : لاق را تئفطَ

 [57؟ :عجار]. فوُرخَمْلا يف ةعالا مّن ؛ اهم اوُجَرَخ اَماموُلَخَ

 م مرا

 . (ح) َناَيْمَس نع « ِنّمْحرلا دبع انثَدَح - لدلحا

 ٌدْبَعَو
 يبأ نع ٠ بلك نبا ينعي «ٍمصاَع ْنَع «نايفس انآ «قاررلا دبع

 يف وأ هذه يف مالا َلَمَجأ أف هلا لوس هر يناهت : لاق «يلَع ْنَع 0

 [هدك :عجار] (ىطنسُولاَو ةببسلا : :هيمبصأل قا اًررلا دبع لاق) . هذه

 ٍمساَقْلا مْساَه يبأ نع «َنايس نع ءنَمْحرلا دبع اننَدَح - ليد

 هّللا ل وتمر قبس : لوي ءاََعتْممَس : :لاق «يفراتحلا سين ءريثك نبا

 ءاَساَمَك هَ ءاتباَصآْوأ ٠ انتطَبَح مث مَع تر و ءركيوبأ ىَلصَو

 ُهَلَلَج ّلَج هللا

 «ةنتف اَنتَطَبَح م :هُلوُق : : يبأ لاق : تشاد 0١ ؟هرلارا

 ل64 0

 نعَََناسالجردأ ودون ع لي ننس ٌةَمَلَس
 0000 0 عا 000

 ؟ ءاجرعلاق :لاق «ةلرضيآل : لاق ؟ لا : لاق « بس نع : :لاَقَق ؟ ةرَقَبْلا
 راما رع

 َنيَعْلا َفرْطَتسَن نأ 8 هللا لوُسر ارم : :لاق «َكاَسْنملا لبان لاق

 [007 :عجلر] .ندألاَو
 يهم هر هنو

 نب ٌةَمْلَس ْنَع ٌةَبعُش اَنُئدَح ءِرَفَْج نب دمحم اًيدح - ٠ لفل

 بلاط يبأ َنْبيلَعْتْعمَس : لاق «يدَع نب ةيجْحاتْممَس : :لاق « ء ليك
 ياما ما

 [8807 :عجارإ ٠ ل ور لجر هلأسو

 هرم مر هرم

 كه كرش ماكين 2 ,داتشملا ير
 اكسل سد
 [1151 :رظنا]. حبصأ ىَنَح «يكيو ٠ يةرجش



 نع ايست يباع اسي شبح - 06 4

 هرم <
 7 ا

 37 :رظنا] ل يهل كير نال كل يت يف

 نع «قاَحسإ يبأ نع :نايفس اًنئدَح :نّمُْحرلا دبع اًنْكدَح - 6 ٠

 هد سامع م
 [47ا :عجار]. نال نوي ناك ف هلل َلوُسَرنأ يلع ْنَع «ةيَح يبأ

 نيصَح يبأ نع «ةماَدُق نب ةدئاَز نَع ؛ «نّمَحرلا دبع اندَح - ١ك

 .(ح) يدّسألا

 دّبَع يبأ نع يدّسآلا نيصحوُبأ انآ ةَدئاَرانئدَح «ريكب يبأ نباد

 هللا لا لوط يطق ءاَذَم الجر تنك :لاق « يلع ْنَع «نَمْحّرلا

 [١٠لا :رظنا] . 0 :َلاَقَف لكلمات

 يدع هيعمل

 كة انَِص :لاق هيَ دْبَعْنَع نقل رداع ليش

 وفول ف ْذاَك :لاق ٠ توما ةَوْكري ينأق «ءوضَوب اعد لِ اسلَج

 فكي فكي ءانآلث رثتساو و الك ضُمضمَتَو قبلت ؛ ىلا ليىلَع

 ل 100 راي فكره شل

 [41/5 :عجارإ ٌهوُملْعاَف كَ ْ

 «عسيئرلا نب نيكرلا نَع ٌقدئاَز اًنكَدَح «ِنَمْحرلا دبع اندَح - ١١8

 ايبئلاَتْلاَسف هام الجرس : لاق (يلَع ْنَع «ةصييق نب نّيصح ْنَع

 ضف تيار اد َلَرَكَُذ لسْغاَو اضَوَك

 ره ع سل
 ريد ءوضو اذه : لاق

 م
 يَذَمْلاَت يَ اد: َلاَقَف

 1 .لسّتاَف املا

 [مهه جار نيك نم همسك: :لاَعَق ٠ نايفسل تس ايفسل هتك

 اَنكَح ُةَدِئاَز اًنندَح : الاَقرْيَكب يبأ ْنْباَوةَيواَعُم انندَح - ١ خا

 .(ح) املا حض : ةلاَكَو هلم رك "يالا ةليمع نب عيلان نيكل

 [مكح :عجار] . ًاضيأ حضَق :لاكو ,ةدئاَراندَح ءريكب يبأ نبا هانئدَحَو

 يد سرع مرعب هش ياي م

 انآبلا ,ةّيقبْنبْبْمَر ينكح هللا دّْبَع اًنَشَدَح - ١

 هلأ: :لاق « « يلع ْنَع ِريَخ دبع ْنَع بئاسلا نبا ينعي هي «ءاطع نع :دلاَخ

 رخب يب دبا ,ركبوب)أ ؟ ف اي َهيئَدْعَب ديما هذهِ ْمُكربخأ

 واله دوو مالو
 ما :عجارإ بح يح َريَخْلاُهَّللا ل َمجَيمُث مع

 دحاولا د بَعِرْحَبوُمأ يكد هللا دْبع اَنْتَدَح - ليقف

 لاق :لاق يَ دْبَعْنَع؛ ةَمَلَع نب دلاَخ ْنَع لاو وب اًندَح «يرصببلا

 ركبوا اَهّيِئَدْنَبّمألاهذَمَرْيَخدِإ :ةرصبلا لهآ نم مَ مل يلع

 انشأ حار 0 [م1+ :عجار] . امال تس

 00 م لا

 يَ ارَخديع نب يشل نع رم هلا يل

 15ص 05٠ ؛) بلاط بأ نبيل نيدشارلا ءاقلخلا دسم مس درر م خخ

 000 عش رع سه ل
 دَكاّنِإَو معو ركبوا ف هيَ

 [م15 :عجار] . ا اَم هيف هللا يضفي نادم انئدَحأ

 ةمألا هذه ريح :َلاَقَق « « يلع ماَق :لاق

 ع «قاَحْسإ يبأ نَع «ناّيقس اًنْتدَح «ِنَمْحرلا دبع اننَدَح - 1١
 السبا تاس سا ل

 8 يللا ىَلَعداَتْسْيْراَمَع اج : :لاق «يلَع ْنَع ؛ْيناَه نب ئِئاَه

 [8/4 :عجار] بّيطُمْلا بطلاب ابَح 7 "م مل اوما : َداقَك(1١؟5/0)

 ْنَع «َقاَحْسِإ يبأ ْنَع «َناَيفَس نع ؛ ِنَمْحّرلا دبع انئدَح - 00

 8 هّللا وسر َّضَس : :لوُقي لع حمس نم ينكدَح «نأادح (يذاِني ديعس

 2 مةةعجار] .ةَعدَخ برحْلا

 يلعن «يبأ يَربْخأ ٠ « ماسه ْنَع «ديعس ْنْب ىَبحَيانئدَح - ١ نون

 ياك « يسب ةآرملا نم ثدي لجَرلا نع ف هلل لور لس : : داّدُْقمْلل لاق

 3لسْعي : ف هللا لوس لانك يدع هَتباَنآل نم يِحَسسأ

 1٠١9[ :رظئا] . صو

 هنيئا مَرَك

 نع« ءِشَمْعآلا نَع ءَناَيفَس ْنَع ءنَمْحرلا دبع اَنئدَح - ١ رفا

 بارخآلا وي ةرلتح لاق «يلَع نع « لكس نْب ريتش نع « ىحضلا ؛ يبأ

  :لوُشَي 8 هللا لور اتم ىَتح ءرْصَعْلا ةالَص نع
 علو عا واو

 مفكر ءمهتوييو مهروبق هللا آلم ٠ «رصَمْلاةآلَص ؛ ىَطْسُوْلا

 [331 :عجارإ ًاراَن

 نع« ءِشَمْعآلا نَع نايس ْنَع ءِنَمْحرلادْبَع اَنئدَح - .1١

 هللا باَتكالإْيَشاَندْدعاَم : لاق «يلَعْنَع ءهيبأ نع ؛ «ايميتلا ميهاريإ

 7 ا ل 000ج

 روك ىلإ اعنا فلان احمل دع ,ولاعت

 مك «ٌةّدحاَو ٌنيِملْسُمْا ُهَّمذ : لكَ قرص لولد نمي ٌنيِعَمَجَأ

 فرصه بيل «َنيعَمْجأ سّْنلاو ةكئآلَملاو هلا هَل هلع امل رخأ

 سائلا ةَكنالَمْلاو هلة هع يلوم نذر اموُق ىََوت نمو ,لدَعَآلَو

 ل م رم

 [116 :عجارإ. ةلدع هلو فرص 2 هم هللا ليفي ال «َنيِعَمْجَأ

 نع ءشَمْعألا نَع ءٌناَيفَس ْنَع ءِنَمْحّرلا دبع نثَدَح - ١4

 َلوُسسَراَي : 7 :لاق يلع ْنَع ؛ «نَمْحرلا دبع يبأْنَع «ةَدييع نب دنس

 َكَدْنَعَو : لاق ؟ ايل وتنام شرف يف قوت لارآ يلم ٠ عمهّللا

 :تلُق :لاق ؟ هوَ

 هذ

 مع وم

 :عجار] ةَعاّضر ,رلا نم يخأ هبا ان: لاق . ٌةَّرمح ةئبا

 هرم نب وِرَْع ْنَع يش انئدَح ؛ ِنَمْحرلدبع اد - 1١

 اًذإ : يلَع لاق : لاق يملسلا محلا دبع يبأ نع ؛ «يرتخَبلا يبأ ْنَع

 ُاَدهآَو ايه 8 هللا لوُسّري اود «اقيدَح 8 هللا لوُسَر ْنَع م 4

 [هه :عجار] .هاَقْأَو



 يب نب يح شو ايف ْنَع ميكو انكعَح - 010 6

 دهب ةمألا هذه رْبَحب مُكبأ الآ : :لاق هنأ «يلَعنَع ريح دبع نَع «تباَ

 [88+ :عجار] مع مث ٠ ءركيوبأ ؟ هي
 رسل

 انكدَح ةّيَش يبأْنْب ناَمْلَع يئدَج هللا دْبَع اَنَكَدَح - ٠١5١

 َتنأاَمّنِإِؤ : هلوق يف "يلع نع ري دبع نَع "يس نَع «داّيز يبلع
«َ 

 ين نمل جر داَهلاو ردنملا © هللا لوسَر : لاقذاَم ٍمْوق لُكلَور دس

 . مشاه
 م

 َنَع «قاَحْسِإ ! يبأ نع ٠ ليئارثسإ نع «ِنَمْحرلا دبع اَنئدَح - ليج

 لوُسَرب انياب موي سأبلاَرضَح امل : لاق « (يِلَع نع « برم نب ةئراَح

 كرا ىلإ ب رفد حأ كيك ءآلاك ام سلاش نملك« هلا

 [184 :عجارإ . م

 «مِفانْنَع ءكلاّمْنَع ءنَمْحرلا دّبَع ىَلَع تَرَ : لاق- ٠١

 ميِهارإ نع «(عفان نع "كلام يتربَخأ « ىسيع نب يني «قاَحْسِإ اندَحَو)

 3 بلاط يبأ نبلَعْنَ هيأ : :قاَحسإ لاق «نينح نب لل دبع نبا

 َنَعَو « بهذا محن نَعَو ءرفصممْلاو'يسقلا سب نع ىهنا# هللا لوس
 ٠١[ :عجارإ ادي

 نت ون ذالق لماع « عفان بوابل «ليعاَمْسإ اَنئدَح

 ءرفصتسلا سنعات هلا لوس يناَهت "يلَع لاق: لاق نيت دج نع

 . عوكرلا يف ة ةءارقلا نحو « بهل مئاَح ْنَحَو «يسّقْلا نََو

 . مكارانآو ارْفأ نأ :لاقوأ :بويأ لاق

 هج ْنَع َعَجَر َليِعاَمْسِإنأ تندَح : هئيدَح يف ةَمَكيَح وأ لاق

 07٠١[ :عجار] نيح

0002 
 ٍمَكَحْلا نع« ؛لُجَرْنَع «ديعس ْنَع « باها دب اَنْئدَح - 1:6 1٠

 ينرمأ : :لاق هنأ «يلَع نع ؛ « ىليل يِبأ نْب نَمْحرلادْبعْنَع ؛ ييتع) نبا

 تقرت اَمُهعَم ؛ نيَوَحأ نمل َميبأ نأ ( 111/1 هّللالوَسَر
 ملم همم مهي
 امينا ءامُهعجتراَق مهكر : لاق للف يِبذلل كلذ تركك هامه

 د. رن. نيت الو ءاعيمج أل

 ءراَرَبْلا اشم ْنْبْفلَخ اح ؛هّللا دْيَع اَنَقّدَح - لاخلا

 اَبَعحْباَر :لاق يح يبأ ْنَع «قاَْسِإ يبأْنَع صّوخألا وأ اًنندَح

1 
 :ًانآلك قي َقّشتسامُث ءانآلكَضَمْضَممُك ءاَمْاَقلآ ىّتح هيد هْيْمَك َلَسَفَف اضوتي

 ىلإ هّيَمَدَق لَسْغَو ؛هسأرب حَسْمَو ءأتآلك هِيعاَرْدَو ءانالكهَّهْجَو

 نأ تئيحأ : :لاق مّ .مئاقوُهَو «برَشَ هروُمط لضم َدَحآَو 5

 ميق عوق ايامع لهل سلا

 99١[ :عجار] كق للا لوسرر ناك فيك مكي

 ءَراَزَبْلا ماسه ْنْبْفلَخ انْثَدَح هللا دْيَع اَنَقَدَح 7
020 

 يلَع نع (ريَخدبَعَرَكدو لاق «قاَحَسإ يبأ نع ؛ «صّوحألا وبأ انندَح

 لكمال )١/ بلاط يبأ نبلغ نيدشارلا ءاَقلُخْلا دم مرام
 رانا كلل

 دَخآ ءروُمط نم عر اذداَك لاق ريح َدْبَع نأ 1 يح يبأ ثيدَح ّلْثم

 [/ :عجارإ .برشُق و هروهط لل نم يفك
 سوا هس

 لَه بّضعألا نَع اليعّس لئس : لاق ِباّمَوْلا دبع انَدَح - لييتول

 هنأ ءهموق نم ٍلُجَر « بلك بكير ْنَع َةداَتَق نع اًنربخأَف هدب حم

 . ناو نقلا بضعأب ىَحضي نأ ف هللا لور ىَهن : :لوُقيالَع عمس

 هةسرف هيد ٠

 فصلا :ْبَضَمْلا : َلاَقق بيََسْلا نببا ديعّسل كلذ ت لق : ُةَداَتَق لاق

 0+ .عجارإ . كل نما

 «ةريبه نع «ةقاَحْسإ يبأ نع ؛ « ليئارسإ نع ؛ «عيكو اَننَدَح - ١

 سبل ْنَعَو «بّهدلاب مدخلا نَح هللا لوُسَر ينام : لاق ؛ «يلَع ْنَع

 [0777 :عجارز. رئاّيمْلاَو يسَقلا

 .(ح) ليئارسإ (ئدَح) « ميكو اننَدَح - ٠١6

 تك نر هل
 يبأ نع «َقاَحْسِإ يبأ نع ؛ «ليئارسإ | انآ : :قازرلا دبع

 .ةحا يفي لاق يح يبأ نع : قالا بَ لاق) «'يعداولا

 َلَسَغَو ؛انآلكَو

 ًانآلك آلئ هِمَدَق َلَسَغَو «هسأري َحَسَمَو ءانكلئ نالت هيعاَرْذ لَسَعَو نال

 ف هللا لوُسَر سنار ينإ لاق مث « هوو ٍلَضَق نم برش اقم 0

 لم
 [ةالا :عجارإ. ومكر نت راق ٠ تلم ينسي يَدَّلاَك َلَمَ

 هر يعفو
 نب مكَحلا حلاّص وبأ يكدَح ءهّللا ديع اَنَقْدَح- ١ لن

 آت

 ماوصلت. لق انو
5 5 

 يب نَع رايد نب حاجحلا يكد 'يئارخ ناش ا « ىسوم

 عم م كا ءاطس يس

 امو هي فاول دف رتل ل١ 9 ل

 مك ءركبوُبأ 8 هللا لور دنياك سانايا : لاقو َوُكدَيْنأ هللا
 2 مع

 هيف هللا يِضقَ مي اثادحأ اَنَشَدْمَب اًنكدَحأ مُث

 نقتل جلاس ولك هّللا دْيَع اَنَثْدَح-
 هيرو م ارك رورثرزر رار

 بيسملا نع « باب نب سوي ينربخأ ٠ شارخ نب 'باَهش ّئدَح «ىّسوم

 ةّمألا ءذَمَرْيَخَّنِإ ل 84 وُتيايلَْتْعمَس : :لاق يَ دبع نع هيَ دبع نب

 مل :عجارإ امدح م ,ركيوبأ هيد

 مر هر ع ل را رع
 نب ِهّللا دبع ْنَع؛ ىَيْحَي نب عمجم اًنئدَح ؛ عيكو اَندَح - 1١

 .(ح)يلَع ْنَع «يراصألا َنارمع

 ربح نب عفان نحره نبل دّبح بنام نع « يدوعسُمْلاَو
 مْكّض «ليوطلاب الوِريصَقْلاب سيل هللا لوُسَر ناك : :لاق ؛ يلع ْنَع

 ُةهْجَر ارم «سيداركلا مْحَم 3 «نْيَمدقلاَو نيكلاَنْئَش دش ءةيحّللاَو سأرلا

 َرأ مل «ِرخَص "مليان اوك اكَت ىم اذ «ةبرسَصْلا ل يوط «ةرمخ

 . 88 هلم هديل



 م لامع
 :لاقو ميلا ءاضيأ مل مِيَعُتوبأ َلاَقَو] ةيرسملا را وب لقد

 :ايزي لاقو. ةيرْلَمْلا : نطو لاقو. بَّبَص ْنِمطَحْناَنْنا

 [/44 :عجار] . ةيرسملا

 ٠٠5 - ننمكحلاٍ حاس وبان ,هّللا دْبَع انقَدَح :

 نب نيصخ ْنَع ءراتيد نب جاَجَحْا اندَح « شارخ نب باَهش اَنئدَح « ىسوم

 لوس َدْعَي ساّنلا | الع نأ ىرأ تنك : لاق ؛ يحج يبأ نع ؛ ءِنَمْحرلا بَ

 ىَرأ نك مل ين «نيِنمؤُمْلا ريمأ اي هّللاَو ل: :تلُق ءَثيدَحْلا ٌرَكَذَ 8 هللا

 روش مةمم
 َكُمَيَحُأ آالقأ :لاق ؛كئم ضف 4 هللا لوُسَر َدْمَب َنيملسمْلا نم ادَحأ نأ

 ركبوا :َلاَقَك «ىلب :تلُق : :لاق ؟ ف هللا لوُسَر دْمبناَك ساَّنلا لف
 (1//178) يباو 9 هللا لوُسَردْمبناَك سانا ربح ةلربخأ لأ لام
 [ه0 :عجنر] .رَمُع :لاق «ىَلْب : :تلق ؟ ركب

 انكدَح «َسوُيْنب جرس يسكدح ءهّللا دبع اًنَقدَح- 06

 ةئعمس : :لاق رْيَخ دبع نع « لتس نيا كلملا دبع اربح يارا

 هللا لوس ضِب .: : َلاَقَك :8 هللا َلوُسَر َرَكَذَ ء ريثما ىلع لع ماك لو
 لاه ىنَح «هتريسبراَسَو ؛هلمصب لع ,ةطركب و فلسا الف
 ماع ع ما دودو © م امه

 ءاًمهتريسبَراَسو ءاَمِهلَمعبلمَحف رم فلخُشسا م نا

 ٠١69[ :رظنا] ٠ كل ىلع هلله

 يِلَع ْنَع «قاَحْسإ يبأ ْنَع ؛ «ليئارسإ نع «٠ «عيكو اندَح - ٠ك

 :لاق باَكرلا يف هل عّضَو امل 5-7 «يلَع فدرتنك : لاق ةَعيب ةَعييَر نبا
700 

 كانو اذاكر يذهب هلل مَحْلا : لاق ىوتسا امل هللا سب

 8 لاق هل نال هلل فاحبم :لاق مث ءانآلكربكأ هللا ءاثآاك هللا دمَح
 و#و ن بال اوو مس سك را سا م5
 شاق يستلم ين كلاب (عيكو ثيدح ىلإ مجرم «تنأأل

 :لاق ؟ َككَحْضُياَم : تلق «فلحتم مك تنال بوُنذلافَيلهّنإ يل

 :اتلُق ؛كحَض مت «تْلَمك يتّْيآر يداك َلمَم كف هللا لوُسَرل قذر تنك

 يبتلع: رتل لق :لاق ؟ َككْكَحْضُياَم هللا َلوُسَراَي

 [ا/ل+ :عجار] ٠ يِريْغ بوتر الهّنأْمَلْعَي

 هللا دّبَع ْنَع «ٌةرمْنْب ورَمَع َنَع «ةَبعش نَع ؛ «عيكو انئَح - ١١ هض/

 نمل :لوُأ انآو ف يِبلا يناتآق ت يكتشا : لاق ٠ « يلع نَع ؛ «ةملّس نب

 نو «يتاَحوأ «ينفا اتم ااك أإو يراك َر سحاق يلجأ اك

 :لاق هيلع َتْدَعأَف : لاق ؟ تْلُق فيك : 9 يلا لامك « يتربصق هبا
 اسرع رس

 لاق هدي حست لاَ يعجبَوتيَكَتشا امك : لاق «هفاَعْوأ هقشا مهلا
 [0/ :عجار] .دْعَب

 ريم نع :قاَحلمإ يبن اس ع «ميكد دَح - ٠٠
 ملك :عجار] . هتان نك 9 يذل ١ يلع ْنَع

 واما م
 اَعاتسمَس :لاق ِْيَخدْبَع نع "ملكات ضل

 لل رب رص را

 ةانشافلا ل كد يع دئسم# ن

 000 مع 5

 ٠١66[ :عجار] . كلُذَك رمعو

 با هاير
 ,ةتوتخت ىَحَيْنب رك اَح .هّللا دبع اًنشَدَح- لحل

 تعمس :لاق ِريَخ دبع نَع «َقاَحْسإ يبأ نع « عشا نب رمع انئدَح

 تفس ولو ُرَمْعَو ركوب اهني ةمألا هذي :ربثملا ىلع وُ

 ساس نيا ل"
 نإ : َنوُنوقَي من : َقاَحْسإ يبإلٌلُجَر لان حصل ثلاّثلا مس يسال

 [4+ :عجار] !؟ ًايرورَحأ : َناَقَك لايف و

 يبأ نع ؛ ءحلاَّص نب يِلَعَو ليئارسإ نع« عير اندَح- انكأ

 نأ 8 هّللاٌةلوُسَر ائرَمأ :لاق ٠ ل نع دال نرش احس
 هي اص سل ل يك هه

 لَو :ةّلبام الو :ءاقرَخ آلو «ءاقرشب يحضن لَو «نألاو َنْيِعْلا فرشتسُ

 6 عجار].ةَرياَتُم

 ع« ما # عمال <
 20 0 لاق « "يلع شب نب

 [547 :عجارإ] اسأل نيل «نمؤم
 هل 01 هاله 6س

 يي هل 0

 رحاب رخآلا َقَلَعتَمُت هَرَخآب قلك لج اه موق هيلع ساَّتلا باك

 «ضُمَبل مُهضَْب حالّسلاَدَحَأ ىّنَح كل يف رات ,ةعيرأ هيف اوُثاك ىّتَح

 نإ ءاَضقب مكي يضقأس كلو ؟ مير يف ني تام َنوُلتَْتأ : :يلع مهل لات

 «ةيدلا فصن تلاّنللَو «ةّيدلاثْكَ ينال «ةيدلا عبر لوألل ( هومتيطر

 مكي يضف ورمل
 مار :رظتا] . (17؟8/1) راج ؛ 75 «يلَعء ءاَّضَقب رب

 داس :َلاَقَك ٠ لف يبل تاق اق وصلك يلا عيل

 اق: :لاق ؛ ءاَّضقب

 نع بي نع تسنح وتريكو كح - 0 55

 نإ ٍنَمْحرلادْبَع َلاَكَو) ؛ « يلع يل لاق : لاق «جابهلا بأ نَع لئاو يب

 00 ف هّلللوُسرهَْلَع يتكعَباَم ىَلَع كمآ جاي هلا يبل لاقل

 04١[ :عجار] . ُهَتَصْطالإالامتآلو ,ةتيوس أل افرشمأربت عدت

 ًةَعاطآل :لاق ءكف يِبنلاْنَع « يلع ْنَع ء«ِنَمْحرلا دبع يبأ نع ةَدْيبع نبا

 هدفي :عجار] . هّللا ةّيصْعَم يف رَشَبل

 دنيز نع «نايفس اًنْئدَح «نمحّرلا دبع اًنئدَح - 6

 َةَداَنَق نع ًةبعش اًنندَح «يدهم نب | نما بَ اًنكدَح - اركك

 يلع نعت بك بيرج تضم : لاق ف هللا لوُسَر ىَقَن : :لاق ٠

 .نرقْلاو نذألا بَضَع نع
 0 6 د لعس 700 ”تلأَسَف : :لاق

 [55+ :عجارإ . كلذ َقْوَ

 م

 اَمَق فصلا : :َلاقق ؟ ُبَضَملا ام ::



 امه د 98

 نع ءروُصْنمْنَع ؛ةدئاز 0ك نمل دب اح - 0 ١٠

 يف ةّراتج عَمانك لاق ؛ لع نع نسطرلا دب يب عي نيد

 ةرصْخمُهَنَمَو ُكلوَح انْلَجَو سَلَجف 8 هللا لوس اَناَنآَف «دكرفْلا عبقب
 طا عع يلع - 0 ا ا - و

 بك َدكَوَألِإ ةَسوُقْنَم سفن نم مُكْنماَم : لاق ههَرصيمكرمْ اهب تكد

0000 
 اي: موكل لاَ «ةديعّسْوأ يش تك دك ءراّثلاَو ةّنجْلاَنم اَهُدَمْفَم

 ةداعسل الا لهآ مناك نم ؛ لعلامات ىَلَح تكس الكآ هللالوُسَ
 َلاَقَك ؟ ةوفشلا ىلإ ريصيسَق ةوُفشلا لهآ نم ناك مَ «ةداحسلا ىلإ يصيس

 س3 مث 8 ميم عم
 ُهّنإَ ةّوفشلا لهم اك َّنَم ام سم لك اوَُمْعا لب 4 لل لوثر

 «ةداسلا لمحل ةَداَعَّسلا لأ نم ناك نم امو «ةوقشلا لمع سبي

 هم 2

 ١ :عجار] «ىَرْصْلل سس هلو ىلإ4 ىَقئاو ىَطْعَأ نم ماقام مل

 مسرع هر ان
 دْعَس نع «روصنم اًنندَح « يئاكبلا هللا دبع نبا داي اننَدَح - ل

1١ 

 عيقب يف ةّراََج عمان : لاق « يلع ْنَع «ِنَمْحرلا دبع يبأ نع «ةدييع نب

 371١[ :عجار] . اة د رع

 طم راجع يطاق ١ شم نب واح

 هيو «ةاروشاع

 #5 ا ل

 ماشه نب ؛فَلَخ اًنكدَحو : لاق هللا دْيَع اَنَقْدَح - ليم

 نع ءنمْحرلا دْبَع يبأ نع ىَلعألا دبع َْع :ةئاَوَع وب انِدَح ل ءرازبلا

 َنييدفع ةماعلا ٌموَيف ل هْيَح ىَلَح بدك م : لاق ؛ يع مايل للنيل

 [080 :عجارإ. ةريعش 'يكرط
 . سفر هسا مال 7 0 هما يي

 هلا امق ل 00 1 0 3 سس# .اصاا اع

 موقع مرش
 رضيع 08-20 اا «بوُ بمس دم 5

 تنك :لاقدّنأ ؛ «ُيلَع َنَع «يملسلا نم نما دبع يبأ نع «نيصح يبأ نع
 «يدْنع ْتَنَك هنت آل ؛ ف هللا وسر لآسأ ذأ تحتك ءءاذم الجر

 يم عواجم يصف سرب هس
 [١1؟١ :عجار]. موضوْا هلم : :َلاَقَق «هلآسف الجر ترمأف

 دّمَحُم نب ِهّللا دْبَع ْنَع «َناَيْفَس ْنَع ؛ ءِنَمْحرلا دبع انئدَح - لدفن

 8 هللا لوم اوسمر لاق :لاق « «يلَع ْنَع ؛ فتحا نبا َمَحُم ْنَع « «ليِقَع نبا

 مم :عجار] .٠ ميلا اَهليلْحَتَو يبل اهيرحَتو «ةوضْوا ةالّصلاحاتفم

 ءروُصنَم نَع « ٌةَبعَشَو نايف ْنَع «نمْخرلا دبع اَنئدَح - ل ار

 07 :لاق هنأ ف يِبلا َنَع « يلع ْنَع ؛ مدجألا نب بْهَو نَع «لآله َنَع

 ٠١ ةعجار) .ةعفترم سلا اوُلَصُت نأ الإ رص دمي اوُلصُ
 هدية ساه ا مرلا» 5200

 ؛هيَوَمْحَر ىَيَحَيْنْب ايِرَكَرانْندَح هللا ددع انثدح- 4

 سا مرر مر ممق
 « سنوي نب جيرسو ءِرَمَْم وب ليعامسإانكدَح و راكي نب دمحم اَنئدَحَو

 «(شْيَرُف ىَلوَم :رَمْعموُيأ لاق) «مّسصألا هز نسا اَح اوُلاَق

 (يدسلا تغمس : :لاق : هئيدَح يف هْيومْحَر لاق و) يدسلا ين زري : لاق
0 

 1 52 :) بلاط يبكي يلد َنيدشارلا , ءاَقَلْخْلا دنسم

 تن بلاط وبل يو مل لا لاق يع ّْنَع ؛ «يمللا نما دبع يأ م معو ل

 ْبَهْذا :لاق( /1) َتاَمْدَقعْيَشلاَكَسَعْدإ : :ُتْلْقَق ٠ ف يلا
 يو عودت عوومم ع

 ْبَهْا : َلاَقَق هنت مث يراوف يئَت ىَنح اي ءرمأ نم كدت آلو «هراوق

 ممم لع
 يلاَعَدَق ُفّشتاَمُتتلَسْغاَك « يأت تح انيس ث ثدْحُن لو لسع

 ءاَذوسو معلا رمح نهب يوسي اَم تاَوَعد

 لَسْغ اًذِإ 27 "يلع َناَكو : ئَدّسسلا لاق : هئيدَح يف راكب نبا لاق و

 [0 :عجار] . لسع ايم

 داَّمَح نب ىلعآلاٌدِبَع انتَدَح ؛هّللا دْيَع اَنَدَح - كيكن

 نع ِنَمْحّرلا دّبَع يبأ نع ؛ « ىلعألا دبع نع ةلآوعوبأاندَح يسرنا

 َنمهَدَعفم اوتيل دسم يلَع بدك م : اكو هللا لوُسَر لاق : :لاق «٠ «يلَع

 .راثل

 يبأ نع «نايفس انآ «فّسوُي نب قاحْسإادَح : لاق- ١٠ا/ك

 َدْعَب اوُلَصُت أل :لاق ُهَّنأ 8 يِبثلاْنَع ٠ «يلَع ْنَع ٍمِصاَع نع «َقاَحْسإ

 وأ ينعي ةكمب يرذأ امك : ناّيفس لاق. ةمفترمسسشلاو اوُنصُ نأ لإ رصمْل

 .؟ اهي

 ا « يلع َنَع ٠ .(رتتلا

 مةيم ور ويفر
 [131/1 :رظفنا] . ةوسنلا ني ارمخ هفقش هقفش :لاكو هيناطغاق : لاق

 ءدْعَجْلا يبأ نب ملاَس َنَع ؛ «شمعألا اَنئدَح ؛عيكو اَنئدَح - لكيلا

 ءاَذه نم هذهنبضْحُل :لوُقي ءايلَع تغمس : : لاق «(ييبس) نبل دبع ْنَع

 : لاق هني ري هب اربح نينا رمي : اوُلاَق 5 ىلا يبطي

 نكلو آل: :لاق ءاَنيلَع فلْخَتساَف :اوُناَك ٠ يلتاهق ريغ يب َنوُت هلََماذإ

 ؟ هَ ذإ كبر وَُتاَمك :اوُاك ءاق هلا لوسيل ْمُكَكرَتاَم ىلإ مكن

 «كلكانباَم «مهيف ينتكرتمَُّللا لوُقأ :لاق (؟ هتيقل اَذِإ : رم يكول

 َتْنشْأنإَو محلا تنش شانإف «مهيفَتّنآَو كِل ينتضبت مت

 ل :رظنا] . مهَتَدَسْفَأ

 ْيئاَه ْنَع «قاَحْنسإ يب حليم اد «عيكو اح - لع
 ٌةاَّسَع ُهَءاَجَن ٠ ويلا دنع اسوُلج اك لاق ٠ «يِلَع ْنَع «ئناَه نبا

 [ل/4 :عجار] . بيلعُملا بطلاب بح ْرَم كَل اوُيَدْلا :َلاَقَق َداَكماَف

 اح ؛ةيش يبأ"هامنعاكَمَح .هللا دبع َنئدَح - لح
 «يرّتخَبلا يبآ ْنَع «ٌكرُم نب ورْسَع نع ؛ شَمعألا نع يمن نْ دبع

 هب اوُنظق اثيدح 8 هللا لوُسَرْنَع مدح انإ :لاق « ءبلاط يب يلع

 [446 :عجارإ . ىَقئأوه يذلا ء«ىَدْمآَوم يذلا ءايهأ ره يذلا

 َنَع ٌيرَجاَدَح ُناَمْع يتدح ؛هّللا دّْبَع اًنَكَدَح - ١١ملا

 ِنَمْحَرلادّبَع يبأ نع ؛ يتخلى «ةرط أن ينس

 [ةههه :عجار] . 0 «يلَع ْنَع



 «بوُبأ نب دمحم دَمخ 8-5 هللا دبع اَنَقُدَح - ٠ م

 دْبَع يِبأ نع «ةَديع نب دعس نع ؛ « معلا ْنَع « شيعي كيوب ادَح

 8 هللا لوُسرْنَح مُكدح اذإ :لاق هنآ لَ ْنَع « «'يملُسلا محل
 :عجارإ. ايهآ وم يذلا , ىقثأو م يذّلاو ىدطأ وه يذلا ب وُ «ثيدحب
 مااصم ساما م

 [همم

 ِنْيِصُحْنَع ليتم اتَح 19 ل دلع ةراعو ءرّكدو

 «يملسلا محراب يبن دي نب دْئَسنَع «نَمْحرلا دبع نْ
 َنسبَريملاَو دكرم ابو 8 هللا لوُسَر يتب : :هلوُشَي ءًاَيلَع تْعمَس :لاق

 نبا لاق اذَك «ْخاَح صورو تح اوُلطلا : :لاَقك "سرا انو « مولا
 .اذَكَو اذك ةّضْور : هثيدَح يف يمت لاقو + ٍخاَخ : : يش يبأ

 وس ارب هاش

 هلثم ءِنْيصُح ْنَع دلاَخ اند ءناَّذَع ءاَنْثَدَحَو هيمن نبا لاك

 [م40ا/ :عجار] ْحاَخ َةَضْوَر : :لاق

 ََنع «نيصَح يبأ نع يقسو رع انئدَح «عيكو انثدَح - ١م

 َتوُصيادَح لبر ىلع مقالات دق ام : "يلع لاق : لاق ءديعَس نب ريع
 َكلدَو رايس دارو )هئيَدَو تاَموْلَق ءرمَحْلا بحاّص الإ هنم يسن يف دج ل لهل ل ران لع ل

 [١9؟4 :عجار] ٠ نسيم ؛ 8 هللا لور نأ

 .(ح) َنايمَس نع «عيكو اًندَح - 6

 يبأ نع «قاَحْسإ يبأ نع ,ناّيفس اًنئدَح : لاق ِنَمْحرلادْبَعاَنئدَحَو
 سم سس را عار

 «ناكر شم اَمَُو هوبا فتي لْجَرتطعس لاق «٠ « يلع نَع ؛ ٍليلَخْلا

 دكّسِنآ :َلاَقك ؟ ناكر اَمُسَوكايربأل (171/1)رفَْسَت :تلْقَ
 8 يهل هلكت ركل: :لاق ؟ُلرُْمَوُمَو هيبآل مها َرْفَْسا

 رخآ ىلإ« نكر رشمللاو او رفْفتسي نأ اوُنمآَن يلا 7 يبل ناك اَمَِْتبَرَتَف

 ٌةلإ هيي م ميِهاَر ري ٌراَفْغتسا َناَك اَمَرِؤ:ُهَّللا لوبا نَم نَمْح ولا دبَع لاق : نيتيآلا

 [7لا :عجار] ٠ ه6

00 
 ديوس نع ؛ةَمَتيَح ْنَع « , تطالع ا نخ تخلعَ

 الق يدَح 8 هللا لوُسر نع ْمكتدَح اذ ظ:« يلع لاق : لاق ءٌةَْمَع نبا
 يِنيياَسِِف مدح ذو ءهْبلَع ب ذك اأن يلب َحأ ءاَمّسلا نمّرخأ

 يف مْوُق جرخُي : :لونقي 8 هللا لوُسَر تعمم (ةَعدَح برحْ نإ مكي
 (مالخآلاةاَتْسأ :نمحخ كاةبع َلاكو) ءاهقس نائسآلا "ثان نامل رخآ 0

 دبع لاقل مرا دواي كر دوري« لتحلق مل

 رْمَياَمَك نيدلاَّنمنوُقَرَمَي ؛(مهّرجاتح ْمُهاَمإزواَجَي آل: نَمْحرلا
 لك سلمك لل ملقا خوش يو سال
 ,مُهلقاَق مهتيقل انف نَمْحرلا دبع لاق) ةمايقلا موي لجو رع هللا َدْنع
 [115 :عجار]. (ةمايقلا موي مهل نمل نرجأ مُمكن

 1 (101/1) بلاط يبأ نب يلَعدسس نيدشارلا ءاقلخلا ُدْتْنَص كتم لل ل رع

 لعام قاس نكح هللا دْبَع اَنَقْدَح- ١١مملا/

 دْبَع يبأ نع ؛ ىلعآلادْبَعْنَع ؛ «ليئاَوْسِإْنَع « ريك يبأ نب ىَحَيانئدَح

 :لاقمُككْر نوت9 : لاق« كف يلا ْنَع ؛ يلع نع «نَمْحرلا

 [53// :عجارإ 0 نول ايس

 :قاَح

 َنَع اد ىلع دين ناّيفس اًنبدَح ةّصييق انثدَح

 م 0
 َمْوَيةريعش دفع فلك هملخ يف بدك نم :لاق ُهَحَقَر هارأ : :لاق يلع

 [هام :عجار] ٠ ةّمايقلا

 ئرظملا نَسَحْلاّنْب ميهارنإ يكدَح هللا دبع اًنَكَدَح - ليحل

 نمل دبع يب نع ىلعألا دبع ْنَع «ةنآوعوُبل انكدَح «يلهابلا
 اوتيل ادعم ايلا يف بكَ : لاق ؛9 يلا ْنَع ؛ «يلَعَْع «يملسلا رم واع

 [هحم :عجارز .راّثلا نم هَدَعَقَم

 ين ٌنْيصُح اًنكدَح َةَنَاَوَع وب اًنئدَح «ناَمَع اًننلَح--

 ىنّكعَب :لاق « «يلَع ْنَع؛ «'يملسلا نَمْحرلا دْبَع يبأ نع :ةَديبع نب دعس

 ود ىّتح اوُلطلا : :لاقك "سرا انثكو « كرم ابآوَريزلاَو ف هلا لوس

 مم ايس سا رو
 لذ باخ نسيم تمار هدف قلو را قاب ة

 [م4اا/ :عجارإ ٠ هلوطي ثيِدَحْاَركدَو «نيكر ملا ىلإ ةعتلَب يب

 ْنَح «َقاَحْسِإ يب ْنَح فس اَنئدَح «عيكو اند - ٠ كحال

 مكاو «ةّيصْولا لبق نيدلاب ف يِبلا ىَضق : لاق « يلع نَع ءثراَحلا

 نوُيراَوَتي لا ينب ب نايعأ نإ نإو « نيت وأ اهب ىّصوُي ةّيصو دن دعي ب نمل: :نوورعَت

 3 عجارإ تآلَعْلا ينيَتوُد

 و سا رإ ةرع هد ين هش
 (بْرَح نيم ةمَكَح با يدَح هللا دْبع اًنَقَدَح - الدحا

 َنَع «يرتَبل يبل نع هرم ِنْي ِرَعْنَع « شَمْعلا ْنَع ريَِج اَنئدَح
 ف هلا لوُسَرْنَع مدح ذإ "يلع لاق :لاق ؛ «(يملسلا نمْحرلا دبع يبآ
 :عجار] . ىققأَوُم يذّنأَر «ىدْمآَوم يذلا ءايهآ وه يدل هاون ًائيدَح

 [ةمدم

 ياك ع «َقاَحْمإ يبأ نع ءًايس اَنئدَح يك انَح- ليحأو
 نإ :تلذق ٠ ف يبل تب بلاط وب تامل : لاق يلع ْنَع «٠ بدك نب
 م م م مة

 ىّنح ائيش ندمت ؛هراَوك قلطلا : :َلاَقَ «تاَمْدَق لاضلا َحّيشلا َكَّسَع

 اَم تاَوَعَد يل اعدم سلس يترماق «ةيراوقتفلطناق :لاق ؛ يني
 [101 :عجار]. يش نم ضرع امن هب يل ذأ ب حأ

 ْنَع ءردكدملا نب دمَحُم ْنَع «ةبعش انئدَح «عيكو ائدَح - 1 04

 م انك راجل 8 هلا لور ما لاق : ؛يلَع نع ٠ ءٍمَكَحْلا نْب دوعَْم وعم

 1+ :عجنر] .اًنسلَجَف سلَج

 دامو و 3239

 َرَمْعْنب هللا يع اَنندَح ؛هّنلا دنع اَنئدَح 6
 هل لم

 «ةدييع نب دعس نع ديد دي ا نع يدهم نب ادَح ؛ايوياوقلا



 ” ةعاطل :لاق ؛ 18 رفار «يلَع نع « «مكسلا نخيل دبع بأن

 [177 :عجار] لج هللا ةّيصْمَم يف قوُلْخَسل

 نب يلع ْنَع ءنايفس انئدَح «(111/1) عيكو انثدَح - اآنوك

 الأ : هّللا َلوُسَر ايلف : : يلع لاق : لاق ءبّيَسُمْلا نب ديعّس ْنَح هدي
 :ةَرْمَح دبا :ُسْلُق ؟ىه ْنَمَو :لاق ؟ شْيَر رف يف ةاتق لمَجأ ىلع كلذ
 رهام سكاس 3 اس ل ل لاق

 سىس ا همهم
 . بسنلا نم مرح

 ْنَع «َقاَحْسِإ يبآ ْنَع ءَناَيْفَس نع «عيكو اد - ١١

 ةكدَص ْنَعْمُكلت وع دق : م هللا لوُسسَر لاق : لاق ٠ «يلَع ْنَع ؛ثراّسْلا

 ًامْرد َنيِميرآ[لُك نمر ملا عير اوُئاَم نكلو «قيكرلاو ِلَبَحْلا

 [ةه4 :عجار] .ًامهرد

 نب ةماسأ اًنئدَح :الاق « (رَمْعلْنْب ناَمْلَعَو عيكو اًنَدَح - لحال

 هللا دبع :ًاَمْفع لاق نيت ني هللا َدبح تعمم لاق :عيكو لاق ءدْيَ

 ع «مُكاهَك وثأ الو هلل وسر يناهث وقيل اتسم «ِنيح نب
 تم
 07٠١[ :عجاز] . بهذا ٍمُكحَلاو رفصتملا

 نب هللادْبَع (َنُِدَمَحُم يكدَح ءهّللا دَْع اَنَكْدَح - ليحمل
 دْبَع يب ْنَع دبع ِنْبدَعَس نع ؛ شَمْعآلا انَدَح يب انثَدَح ريم

 يف قوت كارأ يلاَم ؛هّللاَلوُسَر اي تلق :لاق « «'يلَع ّْنَع «نمْحّرلا

 يخأذَنبا يه : لاق ؛ٌةَرمَحُهتبا : :تلق ؟ ءيش ش ةلَدنع : : لاق ؟ ًعَدنو شي

 3 :عجاز] ٠ ةَعاضرلا نم

 نع «يمل 3 دامس 2 نئاقتا اَندَح يدا م01

 ءد كة

 [م :عجار] ٠ هلآلجَو قس 217

 .(س) ناّيفَس َداَز : لاق «ميكرانندَح

 نبا دج نع ءويركل دع نع اس نع ارش

 ماعم

 - :عجار] رع اًهترازج ىلع

 ىَهَن :لاق ٠ ل ولعن قريه نع "قالب نع ءصوحأاو وأ انكدَح

 ع «يّسَقلا نَحَو «ةّرئيِمْلا نَعَو «بَّذلاٍمَئاَخ ْنَع 8 هللا وُسَ

 اةففي :عجار] . ةَعجلا

 يم
 :ةبيَش يبأ نب ركيوبأ يسدَح ؛هّللا دبع اًنَتْدَح - #1١

 :لاق «"يلَع نع :ةَريبه نَح «قاَحسمإ يبأ ع ؛ ضايع كيوب اكدَح

 يبأل ليق رغما َمَكَرَو ُسلَهأ ظَقْبأَشَعْلا َّلَخَد اذ 8 هللا ٌلوُسَر ناك
 لل هع سر

 [/5 :عجار] . ءاَسْنلا َلّرَتعا : لاق ؟ رمل َعَراَم ركب

 نيع

0 

 8 قاتل يل َليئارسإَو ةبعشو نايس رع 00

 نم رخاّرآلاِرَمْلا يف هلأ ظقوُي ناك ا يلا نآ «يِلَع ْنَع ةريبه

 [/5 :عجار] .َناَضَمَر
20001 

 يت ىلومال مل اف يك هل هللا ديع اَنَقْدَح- 6.١٠٠

 هل َلَختاإ 9 هلللويا» :لاق « لري

 عساس سيسب
 [/1؟ :عجار]. .رّرمْلا عكر : : عبكو نبا لاق هءاسن ظَقيأَو رمل هَشرخاَأل

 يي را
 ينب ىلوُم راكب نب دمحم يئدَح ,هللا دبع اَنَتْدَح - ال5١

 نع اهلا قاس يأن يلم نْبا حارجلا عيكووُبأ انئدَح ءٍمشاَه

 نأ 8 هللا ٌلوُسَر انآ : :لاق «٠ «بلاط يبأ نب يلع نع ميريل نب ري
 . ًادعاّصُ ذالاو َنيَعْلا فرشتسُ كاف

 نَع «ريثك نب مشاه يبأ نَع «َناَيفس ْنَع ؛ عير اند - 1١٠ ا

 ءركبوُبأ ىَلَصَو ءاقف هللا لوُسَر َقَبَس : لاق ٠ «يلَع نع ؛ يفراَخلا سي

 ٠١٠١[ :عجاز] هللا اموت ةف اتطَح مث ع كو

 نع «يِّثلا اان نع اف ندَح «عيكو اَندَح - 1١٠١ م

 ىلع ارشح يرث ا9 يلا كه: لاق « «يلَع ْنَع « ءدْعَجْلا يبأ نب ملاَس

 [78 :عجارإ سر

 مهماو

 دبع نع ءهييأ نع ؛ةورع نب ماشه اًندَح «عيكو الح - 6 1١٠

 ةَجيِدَخ اًهئاَسنرْيَخ : كف هللا لوس لاق : :لاق يلع نع «رعج نب هلل

 و

 54٠[ :عجار] ٌناَرمع“ تنب ب مهرم ماهئاسن ريخو

 دْبَع يبأ ْنَع «ةَدْيبَع نب دعس نع « «شَمعألا اند «عيكو - 1١1١

 ار «ةزاتج يف اف يبا حماسوُلج نك : لاق < * يلع نع ؛ «'يمكسلا محل
 هم سال

 مُكَم ام: َلَقَق سر مكرم ضرآلا يف تك : لاق درعا يقي لاق
 ما ععسلم عب رق مورس

 :لاق ( 1880 )١ رات نمو هَل نم هدَمْفَم بك كو ًالإدَحأ نم

 امك مث سيم لك اوُلَمعا «آل :لاق ؟ لكن الق هللا لورا:
 55١[ :عجارإ . ا دوق لإ /« او لأن

 «(ييقن مَع اش يع يللا نسا" ديمي

 نم رخآروألا ِردَمْلا يف ردا ةليابلا لاق هي هللا وسرد ٠ /يلَع نع

 . يقابل عبسلا ىَلَح اوبال متبل نإ «فاَضَمَ

 نيمو نع ءروُصْنمْنَع ايس اد «ميكو نح 7
 دبع َمْؤيْل ١ 3 هلو لاق ل لاق ؛ يلع ءلجَر نَع شارح

 1 :رظنا] . هرشَو هريَخ "رقابه نمي تْوُمْلا



 لعام نب اقاحْسإ اند هلا دنع اَنَتدَح- ١1١١
 مام يسهص ٠

 ْنَح «ةريبه نَح قاَحّسإ وبا يتربخأ يش انئدَح داب نب ىَحَيانيدَح

 «يسقلا سْبلْنَعَو ءبّملاٍمئاَخ َْنَع © هللا لوُسَر ىهت :لاق ٠ «يلَع

 [0725 :عجارإ. ةركيملا نَعَو

 م اهعمدق  ذلاو 530

 « ميري هنري نع .قاحتإوأكَ ضارب كح « ىّنتملا

 ٌعَقرَيو ءرخاوألا رثشمْلا يفهلهأ قوي 8 هللا لوُسَر ناك: لاق « «يلَع ْنَع مم ماك سف م

 [لدك :عجار] رمل

 انكَدَح ءسْنوُيْنْب جرس يئدَح ؛هّللا دبع اَنَكْدَح - 11

 نب ةريبهْنَع قاَحْسإ يبأ نع ؛ «ليئارسإو . ةبعش ْنَع «ةئيتق نبا ملس
 [/07 :عجارإ . رثَمْلا يف هلأ ظقوُي ناك ا هللا لوُسَرنأ ؛ يِلَع ْنَع «ميري

 «يدؤآلا ميكحُنْبَيلَع يمدح .هّللا دبع اًنَتَدَح - 5
 اَعَدَقي لع َعَماك : لاق ميري نب ريمه نَع «قاَحسإ يبأ ْنَع «كيرش انكَدَح

00 
 .ةياؤد هل. 0 هللا هلانبا

 رك: :(يلاَليقك ٠ فيما يف تلبي هلا يف يملا 20

 كَمْ انآو "يل مي هلا لوُسَردإ َلاَقَك ءُهَتكلاَسَف ؟ اَذَه نع هتلآَس

 مهلا :َلاَكو ينبع يف لق ؛ُدمَر يّنِإِهَللا لوسي : :تلْقَف ٌريَخ موي

 مالا سوره ع كاس 8 را»

 نكعبأل َلاَقَو : لاق ءدعي ًادرب الو ارح تدجو امك ءٌدربْلاو رحلا هلع بهذأ

 قل مر دعاشم
 قرش : لاق راَرْتبَسِيِل هلوُسَرو هللا بحْيو لوس هللا هَبحُي الج بس

 [//+ :عجارإ الع تعب : ؛لاق لاهل

 0(. ل كير اك «يرسلا

 ٌَع : قاَحْسِإ يبأ ْنَع «كيرس انآ «يدؤألا ميكح نب يلع ائنَحَو

 ّيرْخَيْنأ َنوراَقَتاَمأ : هئيدَح يف ميكح نب يلع لاق) ؛ يلع ْنَع :ةريِه

 انآ يتلو (نوُرمتْوأ «نويحَتستالا هئيدَح يف دن َلاَكو) (؟ مُكواَسن

 سم درع دمر
 . جولاني قاوسألا يف نجري مكان

 :لاق « ءٍمَكَحْلا نع كبش اننَدَح ِرفعَج نب دمحم انئدَح - 1108
 هم م موس هسا ر# »خس يسم هس 0 ننبرب عاش
 َة :ةَضئاَع لاهل « ياه نب حير ْنَح تدي رميح نب املا تعمس

 ماك لب
 ميال غال :َتَلاَقَك « نيا ىَلَع ٍحْسَملّنَع

 موي مللَو «نهيلايلو مال ةئآلك رفاتسملل : :لاَقَق ,هَلأَسَف. هللا لوُسَر

 اذنك وُ ىري اك: َلاَقَف ؟ هعقري َناَك : محل لبق هليل

 [3/144 :رظنفا] .٠ ٌهَباَهَي

 «يبِعششلا نع ءنْوَع نبا َنَع ؛ «يدَع يبأ نب َمَحم انئدَح - 1١16

 ةمشاولاو ؛هَدهاَشَو ؛هّبتاكو هلكومو ءابرلا لكآ# ُدّسَحُس محم ّنَعَل : لاق

 مس در اص رو

 دام ص 0مير بل /ما) بلاط ل يبأ نبعد :

 َلاَسْلاَو تت : لاق ؟ ءاتن متل نوع نبا لاق). ةَمُشَوَتمْلاَو

 :لقيملو ءحوّللاَْع ىو : َلاَكَو «ةكدّصلا َعناَمو «هلَللحُملاَو

 .يناَتْمهْلاروعآلا ثراَحْلا : :لاق ؟ َككدَح رم :تلْتَك ٠ َّنَعَل
32010 

 ٍحاَجَسْلاْنْي مار اَندَح هلا دبع اَنَتدَح ١١

 ٌةَمَكَس نب داَمَحاَ :آلاَق 'يطساوا ٌناَرْسح نب ابني دَمَحُسَو «يجاّنلا

 م كاس را ىلا 11-08

 «يلَع ْنَع «َناَذاَز نع «بئاّسلا نب ءاطَع نع ناب نب دَّمَحُم ظن اذهَو

 ملة نم ةّرعَش َعِضْوُمدكرتْنَم : :لوُشي ف هللا َلوُسَر تعم : :لاق

 الا نم اكو ذك هب لمهام اهبصُي

 عجار). (178/1) تاك يِرْمَشتْمَداَع مكن مق :[يلَع لاق
 اةففف

 رس عع لاق ؟ ُهُكدَح مَع« ا 50 :كيرش

 2 ل رح نم نالت يلا: لاق يلَعْنَع ؛يبأْنَع

 «سيداَركْلا محض «ةيرسَمْلا لييوط ٠ ةيخللا َمْخَض ءِنْبمَقلاَو نمل

 هلم هلك مل «ليوَط الور يصُمأل ؛ «ةينطملا يفتي بص يف يشي

 [/44 :رظنا] . 9 هَدْعَب َالَو

1 

 اقر هلل سرا 5 :لاق « «يلَع ْنَع ؛ قلو ك2

 [5597 :عجار] . ًابجج نكي مك ام ناقل

 «ىمرجْلا بيك نب مصاَع انربخأ «ٍمصاَح نبي لع اَنئدَح - ليدل
 هر يمال ع كاع ع 0مم

 افك ابق «يبأ عملات لاق « ىسوم يبأ نب هرب بأ ع

 :يلَع لاق مش : لاق «ساّنلا روُمأ نم رومأب ىسوُم اَبآرمآ مث َمُلَسُف اَنيَلَع

 « قيرطلا هيام كالذي يضنتَتنآو ماهل لس : لق هللا لوم اوُسَر يل لاق

 هللا وسر يناَهت و «مهسلا َكَديدَسَت كلّذب ينْعَ دَتْنآَو َداَدَسلا َهَللا لآساَو

 ًامئاك َناَكَف : :لاق « « ىطسولاو ةبّسلا ؛ هذه وأ هَذه يف يمت ََح لمجد كف

 جلا نحو ةركملا ع اقف هللا لور ناهد : لاق « مهي يف يزذأ ام
 رايس عزم

 ءاّسنلا هعنصُي ناك ءيش : لاق ؟ ريما ءيش يو «نينمؤمْل رم اي : لان

 لبق نم اَنيِتاَت باث : :لاق ؟ ُيسَقْلا امو :اَنلُق : لاق «نهلاَحر ىَلَع رهتلوُمبل
 ينبسلات ير املك : ٌةدْرُبَوُبأ لاق : :لاق ٌيرتألا لاَ ايف ملم ماشلا م ال

 [5514 :عجار].[085 :عجارإ . . يه الآ فَرَ

 يد ردو مرا.
 «يطساولا ةّيقبْنْب بهو يدَح :هّللا دْيع اًَنقَدَح- ١6

 هم مم ل هع
 :آلاق نادرو ةرسْيَمْنَع «بئاّسلا نْب ءاطَع ْنَع « هلل دب بدل انئدَح

 للة ذظأ شك بأ لاق مث «امئاك غ٠ يلع برش

 رعي هللا َلوُسر تيار آسلاَج برأ ءًامئاقبَرْشَي

 [/«0 :عجار) .اسلاَج

 يا مرع
 .(ح) ناَيفَس انئدَح «فسوي نب قاَحسإ انئدَح - لده



0 

 نع ٍمكَحْلَْع سيق نب نع ايس انَب «قارلْبعَ

 و 000000

 ُلوُسَر َلَعج : لاق هي: «"يلَح نع ؛ ئناَه نب حير نع «ةرمْيَخُم نب مسالا
 [/14 :عجارإ . نوت نا ماا

 هد مريب تم رع

 اَذِإ : إل لاق لاق ؛هيبأْنَع قي يبأ نو ٌفَبعش اًنكلَح

 بح ضرآلا ىلإ ءاَمّسلا نم مَهأ نآلَ انيدح ف هللا لوُسَر نع مُكتدَح

 ,تدخ ابرلدكال ياما لوس ىلع وأمل

 يمارس يف هراا#

 عل يبل نب ءاطَعْنَع كا

 َنورْظنتاَم : يلع لامك هيلع كد اوكف سال َرظنك ءامئاق برش بلاط
 ًادعات برم شأن ءًامئاق 1 "ب رشي 8 هللا لوس تيأر دَقَف ًامئا ًبيسأْدِإ

 5-0 :عجار]. هديب لوس اق

 م 00

 نة يبن ىَلمأل دْبَعَْع ا راك

 [55؟ :عجار]. هرج ماَجَحْلا ىطعأو مَجَنحا ؛ 8 هللا لوم وسر نأ «يلَع

 ٌمُشاَهاَتدَح :ةَمَكَحوُيأ يمدح .هّللا دبع اًَنَتدَح

 وبأ انُئدَح ءداّيز يبآ نب هّللا دبع ينكدَحو : نما دبع وبلا

 «يِلَع ْنَع؛ ليج يِبأَنَع ؛ ىَلغألا دْبَعْنَع ءاَقَرَو اًنكدح : ةلاَق ءدواَد

 هع هم رويشد م
 [545 :عجار] ُهَرجأ ماَجَحْلا تيطعأف ين مآ 8 هللا ١ لوسر مجتحا :لاق

 اند ,ةيش يبان امنع يئدَح .هّللا دبع اًنَقدَح- ١
 :لاق «'يلَعْنَع ناز ْنَع ناَمَْع نب دََحُسْنَع ؛ لِيَضُق نب دَمَحَم

 هللا لوُسُر لانك ةّيلهاَجْلا يفلان نْيَدَلو نع 8 يبا ٌةَجيِدَح تاس“

 تيارول لاق اًههْجَو يف ةَيهاََكْلا ىََر ملف لاق راّثلا يف امه : 2

 :لاق ؟ كم يدلوق هللا لوري: :تلاق (19/1) نهضت امهئاَكَ

 /ةلجلا يف[ لا اق هللا لور لاق مث: لاق « نجلا يف

 اوُنمآَنيِذّلاَو» : 8 هّللا لوس ارق مث ءراَثلا يف مهمآ َنيكرشُملا نإَو
 لوبان د تلا

 لع قتل باسكال. لعن ءراتجلا نب ىَحيْنَع
 ع ريعا م م يهلك

 ىّنَح «ىطْسْوا ةالّصلا ْنَعاوُلََش : َلاَقك ءقّدْنَخْلا ضَرُف نم ةّضْرُ

 [38:5 :رظنا] ٠ ارا مُهَتوُبيَو مهتوطب هللا الم «سْتلا تباع

 نْبدلاَخ ّنَع ةَماَدُق نب ةدئاَز انئدَح «نمحرلا دبع اندَح - “١١07

 ةّبحرلا يفَّرجَقْلا ىلص امد لَع سلج : :لاق يَ دبع انئدَح َهَمَقْلَع

 دبع لاق) « تسود هيف ءانإ مالها ءروُهطب يتفا : همآلغل لاق مث

 « ىلا هدب ىلح تالا همي ذأ (ميإَرظ 211 .نَتو:ريَخ

 و اس ف رص ف
 ادفع 0 _ مهر بلاط يبأ نب يلع نيديشارلا الخلا دم

 مك ىلا مدي ىلع را اإل ىتببلاهديدَخأَمش هيك لست

 يف ُهَديلخَدُي آل كلذ لُك :ريخ دبع لاق) ءرارم ثآلا هلق هيد لسع

 روش عسا ل
 ) ءانإلا ين ىَتميْلا هدي َلَخْدأَمُت 3 (تأرم تلك اَهلسْفي ىَنَح ءاّنإلا

 َلَخْدَمُ «تأرَم ثآلك كلذ لَم 5 « ىّرسْلا هدير ست َقَشّدكساَوضمْضَمَن

 تلك ىلا دي َلَسَخ مك «تأ رم تلك هيو َلَسصفءاثإلا يف ىلا هدي
 د مك «ققرملا ىلإ تاَرَم ثآلك ىَرسيلاُهََيَلَسَع مك « قكرمْلا ىلإ تار

 مالح ُداَمْا هرم ىّنح ءانإلا يف ىلا لَ

 31 ل سو سا ل ل مم

 مث «ٌةَرَم مهلك هْيَديِب سر حن ار حسم مُث ؟ ريا دي اَهَحَسَم منام 0

 مك ربل ديكس ىَتمبلا همن ىَلَع تأرمثآلك ىلا هدي
 سما

 « ترص ثآلَك ىَرسيا هدي الس م « ريل همَدق ىلَح ىلا هديب ص

 8 هللا "يب 7 و 2
 اذه : لاق مث «برََ هلككب فرق ىلا هدي لأ م

 م :مجار]. ةروهط اه 8 هللا "يب رهط ىلإ دي نأ بَحأ ْنَمَق

 يبأ نع َهَداَنَقْنَع «ديعَسْنَع «باّمَولا دبع انكدَح - ١16

 موي لاق 48 يِلاَنآ ؛ «يلَع ْنَع «يناَملّسلا ةديبَع ْنَع ؛ ءجرعألا َناسَح

 ىطنمُلا لص َْع كولش امك راكم مُهويالهَّّْلا :: باّرحألا

 09١[ :عجار] .سمشلا تبآ ىَح

 مور هر

 دهاَجم ْنَع «ُبوييأ انآ «ميهاربإ نب ليعاَمْسإ اندَح - 1١م

 كَمَعْلا بط سج رك ءًاديدش اعوج ةّئيدَملاب هرم تلج :” : يِلَع لاق :لاق

 اًهتبتاَك هلب دي درت اهتم ارم تعمد ةارمابانآ ا «ةّئيدَملا يلاَوَع يف

 اسَلَجَم ىّنَح ابوك َرَشَع ةَيستدَدَمف ؛ةرْذَق ىلع بوُند لك اًهئطاَنق

 همهم م * 8 عرب ريو رإ هس
 ءاهيدي نيب اَذَكَم يكب تلق هنت مث نم تْبصا هامات يادي

 يللا "تبق «ةَرْسكَر شع هس يل تدع (اًنهعَمَجَو هْيَدَي ليعاَمسإ طَّسَبو)

 [341 :عجار] . هن يملك يحن

 هم 44 -

 0 «عيكو نب ايس ادحو : لاق. ِهّللا دْيَع َنَتُدَحو

 ل اوُقيايِلَع تغمس :لاق اق يول ينم بانج يأن

 165 :عجارإ ع ةكلطا ينرتا ءًاعاّض ُهْنَع عّضَوَ ؛ناعاص

 «ليعامسإن بق اًحْسِإ انثدَح هللا دبع اًنئدَح 0

 59 ليج يباع 0 ل ايم انكدَح :نوُراَ

 قدح ميل نت ري 'يَ

 لي دكت ىلع راب كَحْلا

 [7374 :عجار] . ليعاَمْسإ نب ب قاحسإ ثيلح ظل اًذهَو



 ةَيَش يبان: ر كيوتل يح .هّللا دْبَع اََدَح- 5-0

 دبع نع ءايموشالا وا ةلاَقإ « «يسرنلا ديلّولا نبا اَّبعْلاَو

 أ :لاق ّيلَع نع« «ةليمج يبأ ْنَع ؛ ىلعألا
 ذك : عجار] .ثيِدَحْلا َرَكَذَق

 رجه ةّمأب قف يلا َربخ

 نع ءٍمَكَحْلا ْنَع ٌةَبعُش انئدَح رع نب ب دمحم اًنكدَح - رخل

 تدهش :لاق هنأ مكحلاِنب َداَوْرَم (1/1"1)ْنَع ءِنْيسحْلا نب يلع

 تت ةّمْيمْلا أنَ ىَهْنياَمْنَعَو :ةَيَِمْلاَو نم نيمو يَ

 لاك ءأعميَحَو رعب يل : َلاَقَك امهبلمأ يلع كل ىََرملَك م
 لوُسر هس ع نأمل : لاق ؟ هلعْفَت تْنَو ؛ُهْنَع َساَّنلا ىَهْنأ ين زارت: ناَمْثع ريل يتعاه

 جاو يأ لو شل

 هربنا

 و اةرعامإع
 اَنِمكدَح ويكرم يم لاق « ِهّللا ددع َنَتَدَحَو

 اًيَعاسُير رسم اَع بسلا نب ءاطَع نع :ًاعيمج « ةئييع نب انارمع

 تدر دقف امئاق برشا نإ لاق ؟! مئاك تْنآو برت :تلْقَك .امئاق برش

 سماع
 قف هللا لور تيار دقق ًادعاق برش إو ءامئاق بريا هللا لون

 [7846 :عجار] ًادعا برشي

 :لاق ؛ ق ءمكَْلا ع ءةيشاَتدَح رج نيا

 ل بقا فاظلا "رس كو كا هت

 الإ ةمطاق ءيجتب هسا هر يل ءج املك اًهْنَرْبخأَف ءةَشئاَع
 م كيما هل مم
 8 يبدع ١ ذهل اجامل قو ا ا هج

 كه

 59 5200 27 انُكئساَعَم اَمثنَحأ 5إ؟ امتأَس اًسمارْيَخاَمُكُمْلع
 هته اس سر سس نس ريس لل لل 0 ةاعملا ل

 اًمُكَكرْيَخَوِهَك «نينآلكو انالكهاَدَمْحَتو «نينالكو نال“ ةاحبستو ؛ نيثالثو

 6 ««عجاو يَ

 9 معمم

 ع يلد ف لال أد مد

 5و يك لل نو ليج يأ ب هئيدح

 مع رع ع سو ل ظل لس
 هتاف ٠١ ءاهئاَمد يف اَهتدَجَوم : :لاق هدا اهلا تر ءاَدْوَس هَل مآ ىلإ

10 
 َنيِسْمَح اَهدلْجاَف اهساّقُ نم تلات اذ : يل لاَ «كلذبُ ربحا ف يبل

 نم اتّنَج اذإ : َاَنك 8 يبل تربح :لاق هئيدَح يف عيبرل بأ لاَقو)
 141 تسع

 [514 :عجار]. دوُدحلا يأ ٠ لاق مث 5 (اهدحف اهئامد

 هه
 هج ْنَع هي لدا ,ةماَّسأ وأ

 نسافلا ءءر بلاط م يبأ نبا يلع دنسم# ؛ نيدشأرلا ءا مسار م را

 مث ءبرْغَملا ملظأو سلا تبرع نإ ىلح* سيلك ايلغألا

 6 نصي 8 هللا َلوُسَر تير اَذَكَه : لوُقي مث ءاهركأ ىلع ءّشعلا ىّلص

 ُتْعمَّس :لاق ْمَكَحْلا اَنَربْخَأ ةَبعش اًنثدَح «ناَفَع اًنثدَح - ١5

 اديس ىلا اًهبأ ىلإ كش ةمطاقأا مُهئدَحايلعأتأ ىَلي يبأ نبا

 [604 :عجار] .ةبعش نع ٠ رفع نب دَمَحُم ثيدَح ىّنعمَركذ ىَحّرلا نم
 مر هوة دوع

 رص نب وَ نَح يع الح قط نيد اَندَح - 0

 نهي لئن ىلا 53 هع
 ه ساس سماع

 هل كس

 اَمَق : : لاق لب يت« كت كالا لكَ

 [175 :عجارإ . ني سس ب ءاضَق ينايعأ

 ومار رمد
 هرم نب ورْمَع نع «ةبعش اًنئدَح «رَمعَج نب دمحم اًنيدح - 11.5

 دة عا موو ل # ال لدم
 نامل اك ؛ناتسُبَمْنَو لع ممتجا لاق « « بيلا نْب ديعّس ْنَع

 واق نر
 اللف هّللا لوس ُهلَعَف رمأ ىلإ ديت اَم : "يلع َلاَقك هرم ةَّنملاّنَع ني

 1١07[ :عجار] . كلم انعَد : ناَمْثع لاَقَف ؟ اًهْنَع ىَهْنَت

2 0 
 . م) ةَبعش انكدَح ِرمعَج ني دَمَحُم انئدَح - 1١١ ا/

 هّللا َدْبَع تعمس : :لاق «ميهاَربإ نب دعس نع «ةينع انربخأ «جاجَحَو

 َمَمَج (1//18) 8 هللا َلوُنسرَتْيآراَم : "يلع لاق : لوي دادس َنْبا

 يبأ كاَدف مرا : لوُشَيل عج دحأ م وي نإق) كلام ني دعس ريغ دَحآل هوب

 [/06 :ةجارإ يما

 َوَمْعُ
 ْنْبهللاُدْييعَو ءيبآ يندَح .هّللا دبع اًنَتدَح - 1148

 اق 2 ينقل رشم ىلا ناشد يوما

 ُدْبَع اَنثَدَح ةَمْكيَحوُبآ يدَحو : لاق« هللا دْيَع اًنَتَدَحو

 يبأ نب برَح يبأ نَع َهَداَتَق نع « ماّشم انَح «ماشه نب ذاَحَمَو ؛دّمّصلا

 نع دوسسألا يبأ با : :هئيدح يف مكي وأ لاكو) دولا يب نع «دونسألا

 لبو حضني عيضرلا معلا لوي :لاق ف هللا َلوُسَرنأ يلع نع (هيبأ

 ْماَمّظلا ؛ اًممَط ادق «َماَمّطلااَمتطيْمَلاَماََعَو : ؛ةَداَتَق لاق .' سي ةيراجلا

 اهلي :عجارإ .٠ ّمَداَتَك َلوَق هئيدح يف ةَمَكْيَح وبأ رك ذي ملو : هللا دبع لاق

 نع ماه انَدَح ثراَولا دبع ْنْي دّمّصلا دبع انَُدَح - 1158

 يبأ نْب يلع ْنَع «(هيبأ نع ليدل دولا يبأ ِنْب بْرَح يبأ نع ,مَداَتَك

 لوب سيو مالا لوي ضني عيضرلا يف : : لاق هللا لوس نأ« بلاط

 .ةيراجلا

 .عجار] .ًاعيمَج آلسُع امم ادن َماََّطا امَمطيْمَلاَماَدَهَو :ةداَنَق لاق
 [م



 مارب مرعب سك لا ع
 نْسمَس :لاق كيش انك رج ؛دمَحُم اًنئدح - 3

 ل :لاق يلع ْنَع «ةديبَع ْنَع « جّرعألا َناَسَح يبأ ْنَع هدا
 ماس عاش يعمم

 دلل لَم ؛ سملشلا تْبآىَح ىطنموا الص نع اش : بارحآلا موي

 .مهئوطب وأ مهتوُيَو ءآران مهَروبق

 [هو1 :عجار] . نوُطبلاو « توُيبلا يف ةَبعش كش

 :لاق ةَداَنَك تعمم :لاق ٌةبَحَش ينئدَح ؛جاَجَح اَننلَح

 كيف هللا لوم اور لاق : لاق «يلَع ْنَع مهني ادن

 ُهَّللاآلَم «سْمّششلا تنبأ ىّنَح ىلا ةآلصلا ْنَع انوُلَفَس : : باّرحآلا مو

 ”ارت مترا .مكويو كَرُ
 [ه91 :عجار] . كلش هيف سلول اما «نوطبلاو تويبلا يف كش

 طش اكلَح ءرَفعَج بل َمَحُم ايد - ١7 ١
 8 هلال وسر رئوأ ليلا لك نم :لاق "يلع ْنَع «ةَرمَض نب ٍمصاَع ْنَع

 مم. :عجار). هرخآ ىلإ هر ىَهَتْناَو «هرخآو هطسوأو هلوأ نم

 «َقاَحْسِإ يبأ نع دب ( ةيعش

 ه مالم يهل هراء ك سارع
 «َقاَحْسِإ يبأ ْنَعُدبحَش انْدَح « رفعج نب دمحم اًنيدَح - ١16

 نم رخال رشملا يف هلأ قوت نك لن «يلَعْنَع « ةريبه نع

 [75؟ :عجار] . َناَضَمَر

 هس رع هرب كاس رع رع
 «َقاَحْسِإ يبأ ْنَعةَبعُش انئدَح ءِرَفْعَج نب دَمَحَم دمحم اًنئدَح - ١١65

 لاق ناسك رحمه “تيدغأ ف يئن ٠ يلَع ْنَع يبه نع

 رفا امال نتن: ف ياا انيأنرتت يلع

 ها ةسرب مرعب جدر
 نب ديبع نب دب يك هللا دبع اندَح روما

 ديري ْنَع ءٌريِرَضلاَوِمَو قمع اًنيدح :ناَمْيَلَس نب ُرَفَعَج اًنكدَح ؛(باسح)

 :ليقت ؛ ؛ ةّمصلا لأ نم لُجَرَتاَم : لوي ءايغاتضمس لاق «مرصأ نب

 ىَلعاوُلص ناك : :َلاَقَق امَهْرَواراشيد لَن ؛هّللاَلوُسَرَي

 [7/مه :عجار]. ْمُكِيحاَص

 ريفر فن
 لمه عجارإ وحن ا سر 0 اًنكدَح « لآله نب نابج

 تعمس :لاق َةَداَنَق ْنَع ٌفبعش ينكدح ,جاجَح اندَح - ١61

 ْنَع ف هّللا لوُسر ىَصَن : :لوُقي الع تعمم :ل 7 اوُقَي بيك بيرج
 :تْلُق :لاق بيَنُسلاَنْيَد مسالك : داك لاق. ندألاو نرَْلا بَضَع مرو سوما

 0+ عجار] .اهللُد نم رك وأ فصُنلا ناك د : لاَ اق ؟ ندألا ضع ام

 يهدر مو ماو
 َْنَع «ََداَتَقْنَع ديس اَنَْدَح « رفعج نب دمحم دمحم اًنيَدَح - 6١١مل

 ص ىَحتضْيأنأ ل هلو ىَن ١ :لوُقياَيلَع عمس هنأ بيك نْبْيَرْج

 «بْيَتُصْلا ِنْب ديعسل كلكأت تْرَكَذَف : اق لاق كلا درقلا بتغاب
 مأ ساس

 ءا عمرج»
 انتي :عجار] .٠ كلل نمْرتكأوأ ف نصتلا «بّضَحْلا معن : :لاَقَك

 _نيدشا لا ءاقلخلا ديسم

 دمحم اًنيدح - 6
 يعمم و

 «يسلاو ريما نَع «يناهتزأ ؛ هاتف نذل ؛ يلع ْنَع « ةريبه نع

 757 :عجار]. (178/1)بّمتلا ٍمَناَخَو

 د_يوما رب مرععماع
 «َقاَحْسإ يبآْنَح «ةبعش اًنندَح « رفعج نب

 بهدا رب مرعب
 «َقاَحْسِإ يبأ نع «ةبعش انئدَح ءرّمعَج نْبدَمَحُم دمحم اًنبدَح - الدلع

 :َلاَقَق ٠ لف يلا ىلع داما ًاراَمع نأ ؛ يلع ْنَع « ئه نب ئناَه نع
 ساس ع ساس

 [ىلف :عجار] . هكذا "بيطملا بطلا

0200 
 َقاَحْسِإ يبأ ْنَع ٌةبعش اًنئدَح ءرَفعَج نب د دمحم اًنيدَح - ١١5١

 سه ل كعاس لع وساع له
 َةَكئ ايار دَقَل : :لاق « يلع ْنَع «ثدَحي برضم نب راحت ْعمَس : لاق

 «ةَرَجَش ىلإ يلَصْيَد اهم ؛ قف هللا وسر لمئات ناَسْنإانماَمَو ردي
000 

 نيداَدْقملَرْيَغِرَْبمْوْيِسِراَق اًنمَداَكاَمَو بص ىَّتح وعدو

 0 ٠7 :عجار] . دوسألا

 نب ليِعاَمْسِإ َنَع ٌةبعش اًنئدَح «رَفعَج نب دمحم اًنْندَح - ١١617

 «يلَع ىلإ ناَحوُصنبيَراَج لاق ءريَمَع نب كلام يئدَح ٠ مْيَمس دعو

 ءاّبدلاَو محلا نع يناهت : َلاَقَق ٠ ف لاوس هن كاهَاَم يد : :َلاَغَك

 ٍرِيرَحلا نَعَو ءبّهْلا ةَلَح لاق ْوأ ء بلا منَ ْنََو «ةَمجْاَورّلاَو

 ربح هّلح هلا لوُسَرلتيدظَأَو : :لاق ؛ءاَرْمَحْا ةَركيمَلاَويسَقلاَو
 00 ملا

 ليعاَمْسإ ُهّصَع وأ ؛ ةَمطاَقاَماَطعأَق اَمَدَحآَك ءاّهيفتْجَرَخَف « ءاهيناسكف

 [457 :عجار]. كلك .لوقي

 ما امر معاعع
 انعم هداّنسإي هَرْكْذَك دحاولا ع اَنئدَح «سُنوُي انئدَح - ١1١5

 رسم هس
 [477 :عجار] . 5 يلَع ىلإ ناَحوُص نب ةَعَصْعَص َءاَج : :لاق ُهنأألإ

 ةيسو هرب هدع 3 يل
 اًنكدَح راكب نب دمحم ُدَّمَحُم اندَح ؛هّللا دْبَع اَنَكْدَح - 115

 م م8 #ه سعو سارع هر 2

 اني : لاق «ينرمْلاِنْيصُح نع رم نب راَرض نع « يلع نبا ناَبح
 :ل لوُشَي ف هلا لور تغمس يئإ “ال اهيأ: :ريمْلا ىَلَع بلاط يبأ

 8 هلال وسر هنم يحتسب امم مكس آل. ُثَدَحْلا الإ ةالّصلا ْمَطْقَي

 , رطل حلاو لاق

 هادو هوا 32

 هلع رب هرعي6
 0 ١ يوضلا يع َنئدَح نامي نب رفعج اًنئدَح «ٌعِرأَذلا

 ًاراتيد َكّرتو « ملا لهأ نم لُجَر تام : لوفي «ًايلَع تعمس : لاق ءمّرِصُأ

 ىَلَع اول ناك : :لاَث «اَمَهردَوااتيد لَ هللا لوري: :ليقق ءامهردو

 [788ه :عجار] . ْمُكِبحَص

 ريب اة ا عادو 30

 ركب يبان ِبْدَمَحُم يسد هللا دبع اًنَتدَح- ا١اكك

 نب ملم انكدَح ماَسُحّلا يبأَنبا يني ةملَسُنْبديعس اَندَح يملا

 داع نم :لاق « قف يتلا نأ ٠ « يلع نَع ءراّصْنألا نم لج نع « مرَم يبأ

 قلق هَل يف قس هدذع سجاد« فارح يف ىتادعيم

 . مويلا كلذ“ نو ففي كلم فلأ نوب هب كو هدنع نم َجَرَخ

 . ل ةيش اك رفح نب دمحم اَنُدَح - / 1١1



 ح8ك١1ا

 :لاق ردكملاَنْب 2700000 :لاق ءٌةَبعَش انآ ”جاَجَحَو

 اَكيَح :لاق : ٍجاَجَح لاق) يلع : لاق «مَكحْلاَنْب وعم تغمس «# 2 م
 مم ع يا لعب روش

 َدَحَق هّنيأرو ءانمّتكةَرانَج يف ماك هلا َلوُسَر اسر لاق (ه؛ «يلَع

 [35+ :عجار] . اًندَعَفَف

 نب مصاَع نَع ٌكبعش اًنندح ءرقعَج نْبدَّمَحُم اَنثدَح - ١١كم

 سه# ساظ# ع

 لاق :لاق « بلاط يبأ نب يلَحت غمس : :لاق درب ايأ تعمس :لاق «بْيَلُك

 ىَتهلابْر كو ءتامّسلاو دما كلاسأ ين , ١ : لق : هللا لوُسَر

 «يناَهتوأ « ىَقَتو : لاق ؛ ملا ةديدق انسب غاو «نيرطلا كيده

 [081 :عجارإ ٠ ىطسولا وأ « ةيأبسلا يف ٍمئاَخْلا نَعَو «ةركيملاو يسقلا ْنَع

 سر معمم
 :لاق نوع يبأ نع «ةَبعش اندَح رّفْعَج نب دمحم اًيدح- ١86

 ,ا هللا ل اسر ةَرْمَح ةَنًترَكُذ "يلع لاق : لاف ياس اين
0000 

 . ةعاض لا نم م يخأُ نبا اَهنِإ :ل

 نامل يكرابملا دواَدوبأ يندَح ,هللا دْيَع اًنَقَدَح

 رولا يبأْنَع ؛ ءمكحْاَّنَع ؛ةّش نع «باهش وب انكدَح دمحم دّمَحُم نب

 ”وام

 لك ةئيدَمْلا يتاّيَْم : لاَ ةراتج يف اقف هللا لوُسَ عمان : لاق ٠ يلع ْنَع

 َماَقق :لاق ؟ ءرسَكألإادكو الو اهل الإ ةروصص الو اوس
 مث ؛تقلطلاَق : :يلَع لاق ٠ «سْلَجَ ةّئيدَمْلا لأ باه مث انآ : َلاَقك جر
 د ةدوثم الو ةرسأل ذك ةئدتأملأ « هللا لوُسر اي :تلقق تدج

 ْدَقَك دقق كل نمي تصف داعم : :َلاَقَق :لاق ترك الإ انكر هلو ءاًهيْحَلط

 وأ انتل ّئوُكَت الي لَعاَي ءدّسَحُم ىلع هللا لَآ اَمبرثك )1١9/1(
 يف َنوُوَسُمْلاٌمُه كتلوأ نإ ءريَْا رجال ارجاَتالو ءالاعْخُس :لاق

 [100 :عجار] . لَمَعْلا

 ١١ ْنَع ءَنْوَع يبأ ْنَع «ةبعش ةبعش اًنئدح ءِرّفَعَج نب يدمحم اًنيدح- 7

 هاريس هلح ا هللا لوُسَرل ثمر تّيدَهَأ :لاق يلع تْممَس : :لاق ٍحلاّص يبأ

 هللا ارب ايفر 8 ؛ هللا لوُسَريلإ اهب ثَ 8

 :لاق اهَسلتلاهَكَْأ مكين :َلاَقك ءهِهَْو يف بتلات ىّنَح

 :عجارإ . ينو رت /7ا1٠١[

 دهمو .٠

 قا لَن «هيأْنَع ا «ةَعْرْر يبأ نع
 0 م

 [37 :عجارإ ٠ بلك الون الو ةروُص فاني حملة : لاق

 يوشس رو ءرعصمو
 نْب كلما دبع َنَع هه ةبعش اًنئدح «رفعج نب دمحم اًنيدَح - ااندشت

 يفّسلَج م ,رهظلا ىلا دهن «ةريس نبل ءةرسيم

 «ءاَسةنقَحدَحَف رودب ينأرصَملا ترَطَح ملف سلا جئاوَح يف ةبحرل

 كو هلق بر جروس عار هدم حمص

 مَن ل هللا لورد «مايق مهو اويرشي نأ وهيا لاقّمُت
 يب ميم ص 8# فام

 [088 :عجار] . ثدي ملم موو اَنََو «تعتص امك

 ص ١72 (16هرما) بلاط يبأ نب لعدم نيدشارلا ءاَقَلُخلا ُدَنَسُم مار م ري

 مس ملعب 8 سر هس
 رسمي كلملا دبع اب ,ةبش اند ُباقَع اًنَح - ١

 ملعم هقن
 :لاق هنأ الإماَعَمَركذ :ايلَع تغمس : :لاق ةَربس نب لَا تعمَس : لاق

 [هلبق ام رركم] ٠ زوكب يأ

 ّمَكَحْلا :لاق ُةبعَش اَنثَدَح ءِرماَع نْبدَوْسأ انثَدَح - 6

 ؛ةّئيدَمْلا ىلإ © يِنلاُهَنعَب لاق يلع ْنَع ءدّمَحُم يبأ نع ؛ يتربخأ

 [741/ :عجارإ . رولا يوسي نأ هرمأَت

 انئدَح ءدّمَحْم وب ناش بش ايش يتدَح هللا دبع اًنَقدَح- 7

 َِنع «ةييتع نب ٍمكَحْلا ْنَع «ٌداطْرأ نبا جاَجَح اَنْ ٌةَمَلَس نبا ينعي داَمَح

 الجر ثَمي 8 هللا لوم رن بلاط يبأ نب يلح ع « يلا دَّمَحُس يبأ سارع ساصأ سس

 «هّلا لوري: لاق ءٍمتس لك طلي نأ بقلك يوسي أنأ اصلا نم

 يلع اي: : لاق سْنج امَلَك «٠ ينلّسرأَت : لاق : يمك توي لْخذأ نأ ركأ ين

 100 كس 26 سا

 أ] نوُثْوَسُم كلوأ نإ يح رجال ءارجات الو ,ًالاَتْحَمَآَلَو ءاناك توت

 كمال :عجار]ٍلمَعْلا يف [نوقوبسم

 َنَع ٠ ءٍمَكَحْلا ْنَع ةَيْعش انئدَح هرج نب دَمَحُم انئدَح - ١ ا

 َناَكو :لاق ؛ٍحرَوُم ايه هوكي ةرصبلا لهأو : :لاق «ةّرنصبلا له نم لج

 َرَكَذَك هاج يف ا هللا لور ناك : : لاق دمحم يبأب هنوني 7
 [3601 :عجار]. ٠في لك يب ير

 2007 وثقة

 هر اس هسا

 ف لعق 9 / يا :لاق قش

 ًئآلك َّضَّمْضَمَو أئآلك هِيَدَي دي َلَسَفَف : لاق (ءاَم نم رو : جاب لاق» زوكب

 لاق) نال عارف سك انالكهَهْجَو لغو ءدحأو ءامب قاتلا عم

 ُفَساَرَجَسسْمُت ءرْوّتلا يف هْيَيَصَوَو «ةدحاو ديب الك انالك :جا / اجَح

 كم م
 يرثذأ الو : لاق (هسأَو روم ىلإ سلو [دقم م هيدي اش بايَحلاق)

 2 ئاك : جا بَ لاق) انآلك هير َلَسْخَو ل أ هسأر مم ىلإ ا

 هلل لوو هكا هلال رروهط ىلإ رنين دار نم : لاق م

 [م0 :عجارإ .

 ًَر رضع ني هللا دبع يسئدَح هللا دْبَع اًَتْدَح- كده

 ةءيضرلا يع «رم نب ليمج اًنئدَح ءدْيز نب داَمَح انندَح «يريراوقلا

 هم لم
 جدْخُمْلا يلإ اومسمتلا : لاق « ناورهتلا لهأ (]ق0ثْيَح :يَغتْدِهَش : لاق

 ام هّللاَوَك اوَّنسَتلاَف اوُمجّرا :َلاَقَق ؛ةدجت سبل :اوُناَتق ؛ ىلتقْلا يف هوُبلطَ

 ُفَلحَي كلذ لك ءارارم كلك دف مول اوُمَجَرَ “تيك الو آتبدَك

 « نيط يف ىلثقلا تن هوجو ءاوثلطلاك سبل آلَوتبَدَكاَم : : هللاب

 هيلع شبح : هيل ظنا يناكف : ءيضّولاوبأ لاق هية يجف وجت

 0 »ا يما اس | سهو

 تارعش ل ثم تارعش هيلع ةأرملا يدك ل ثم يي ىَدح قط دق يدك

 [ل 197 1144 1146 :رظفا] . عورتا بنذ ىلع نوت



 ميما

 ْنَع بش ةّشانكنح )18/١(: قط ٌمَحُم اكن - لل
 سل را س6

 َلوُسَر نأ يلع ْنَع ءدْيوس نبا ثراَحْا ْنَع يبل مها نَع نامي

 [54 :عجارإ ٠ تنمو ءابدلا ْنَع ىهت 8 هللا

 ها

 ْنَع ؛َناَمْيَلَس نَع ٌةبعش اًنندَح «رّفَعَج نب ب دمحم اًنيدح - ا١ام١

 ءاقق 'يِلا نع «يلَعْنَع ؛ «'يملسلا نم
  0الع ٠

 دَحأْن م مُكْماَم: َلاَقَق ضْرألا يف تْكْنيادوع َدَحآَت «ةّراَتَج يف َناَك هنأ
- 

 رز مفعم
 ًالقآ هللا لوس اَي : :اوئاق نجلا مْ هِراّنلاَنمهُدَّمْفَم بك دكألإ

 ىتْسُحْابقَدَصَو ىّقئاو ىطْعأْنَم امال : :رسيم لُكَف اولمعا :لاق. كت مرق هال ماس 3 8 ع
 و 0 هو اببلكو ىَ 2 ىََتْساَو لخبْن ماو ءىرن هس

 .«ىَرصلل

 ْثيِدَح نمركلأ مل رمقعملا نب روصنَم م هب يكدَحَو ب ع ةيعش لاق

 [5؟١ :عجار] . اثيش َناَمِيَلَس

 ٍنَمْحرلا دبع يبأ ْنَع «ةديبع نب دعس

 تعب يومارع مريب ضار

 :لاق ٌةبحَش اًنندَح ءرَفْعَج ْنْب دمحم انئدَح - ١١م1

 00 ا ٠ ةد
 :لاق «يلَعْنَع؛ لَ نْيَّمَحُم نَع كرولا را نعيمي

 دانقملات رمق ٠ ةَمطاك لجأ نم يذَمْلاَّنَع يلا لاسأ أتيح يحتم

 53 :عجارإ. موُضْولا هيف َلاَقَك ٠ رانك ا

 رفعَج نب ب دمحم انندَح - *١18
 ميسم كر ويه سر ماس

 كلام: . يع لق رجم مجال هان بالخلايا, نحل

 2 د ىَتح نوُجَمْلا عَ ملي تح طا عَ م

 [14. عجار]. رم هلع ارا 7

 َنَع َدَداَتَق نع يِعَس اَندَح 0

 يوما مر همر
 هللا دبع ْنَع ديس اَنْئَدَح ءِرَمْعَج ْنْبدّمَحُم انندَح - ١65

 هنن دلع يقع ني ديالا لع ده : :لاق «(نيَضْحلْنَع ٠ «جاتادلا
 سا ماش

 َكسَعُر لاني : َلاَقَف هيف َناَمْنْع يلع َمَلَككَرْمَحلا برش
 يه هسه مو صم الاس نب سم م م ييعت ل سلف 000000

 َلَبَلاَقَق َكَريَخ اذه لَو ؟ اذَهلَو كَل ام :َلاَقَق نَسَح اي مق : َلاَقَق .هدلجاق

 «يلَع َدَعَو هَدَلَجَ ءِرَقَعَج ني هللا د يمك تطْعَصَو تدعو ترجع
 ريماس هل 2

 8 هللا وُسَرَدَلَج ؛ كسأؤأ َكيْنَح : لاق َنيِميرأ َلَمَكاَّملَ
 علموا

 [5714 :عجارإ . نس لكو «نينامك رمح المك «نيعيرأركبوبأو «نيعيرأ

 يوما مر كيمو
 ْنَع «ةَداَتَكْنَع «ديعَس اَنثَدَح ءرقعج نب دمحم اًنئدَح - 6

 كتل : َلاَقَف سِْنَر ين ْتلاَقَك اَيلَع تأ ٌةَناَدَمَهلا ةَحاَرس نأ يبعشلا

 ُلوُشَت كلذ ُك ؟ تطرْكُبْسا كعك ؛ كمان يف تْيآر لعل ىَريُ

 باباه: :لاكو ةَحمُجْامْوَياَهَمَجَرَو سيما ٌمْوَياَعَدلَجَ ال
 ' [715 :عجار] ف هللا[ نسب َهتسَجَرَو هللا

 و د ةمعمةمدو
 'ايرفالا اح رشاد جن ب دمحم اًنيدح - اال

 3 كرف اش كلل ا تهل سس

 [176 :عجارإ م

 ينأ نب لعدن نيدشارلا ءاَقلتنا * ددنسُم |
 1016114 بين سبببس# سدس

 ه6 3110

 لاما ءروُصْمْنَع يَا ها اجلا ونعيم

 0 0 هدو

 لخدف «يلَع دنع تنك : لاق «يدَسآلا بجد نع ورْمَع نب

 ةقام ٍساّنلا ىلع يناَيآل لئاقلا تنأ خور اي هللا دوُعسَم وب لع

 سي دفا زل لمدخل فرط نْيَع ضرألا ىَلََو ةئس

 وه نمم سمر يع ضارلا ىلع «ةئسقام ألا ىلع يال : 4 هللا

 ال4١ :عجار]. لة راو يوب

 مع هدو

 0 الا ري م

 يف َجَدْخُملا اوما : لاق نارها َلْهآَلَكنيح اَيلَعْتدهَش : لاق

 ىَتَح :اتْبذُك الو تْبذَك ام هللاَوَق بوُلْطا : :لاق هجن اوُناَق «ىَلتقلا

 ً'يشبح هن[ طنا ي أكف : :ءيضَولاوبأ لاق ىلقلا تحك نم هوُجَرْخَسا

 [١١ا/9 :عجار] . ملا هبل از طرت يذك لثم ِهْيدَي ىَدْحِإ

 م وز ءع - 1302

 ىسرإ ما س#
 ل «ثراولا دبي دما بَح ينك

 يبأ نب يلع عم ةئوُكلا ىلإ َنيِدماَع انك :لاق هنأ كاَح ًادامَع ٍءيضولا

 امد ءاروُرَح ]١81/1( نيم ثآلكؤأ نيت ري انكم بلاط
 #0 ا ل 'ْئاَق مو

 وعجم مُهنإَ مهما مكتوم : لاق ٠ « يلعل كلذ ارك «ريثك سان

 يليلخ نإَلادقو « بلاط يبأ نبل هللا َدمَحف لاق هلوطب ثيِدَحّلا رك

 ناك تارتش مي دك ةَملَح ىلع دبا ّجَدْحُسلُجَر الْؤَم دئاكنآ ينربخأ

 ل :َلاَقك «ٌةدجت مكان : انني «هوُداجي ملك مونسقلاَك «عوبريلا بلت

 لغة ةنستْملا :اًنلْقَك ءانآلك "تدك الو"ت يدك مهلا ءهوُسِمَتلاَ

 :َلَقَ ةئوكلا م لجو اج ىّنَح 15 وبلا ءائاوُبلفا : لو لج «هسنتب

 ةرماثلا َلَمَجَف فوُبآ نم يأ مايل: يلَع لاق 0

 [١1ا/9 :عجار] .وه نم نبأ: "يلع لوي لمان علما : :َنوُلوُفَي

 هم ظل يدوس ىاةرام »6
 «ليِهُك نب ةَمَلس انآ « ٌةَمَلَس نب دامح اًندح :زهب انندح - ١9

 ؛كانآ كَجْوَيلَمَل تطرْكُْما كلم : ةحاَرشل لاق يع نأ يشل نع

 مث ءاَمتلَج اهَطَب يفاّمْتَمَضَواّملف لاق .آل :ْتَلاَق ؟ كّلَمَل ؛كّلَم

 ؛هّللا باّتكب اَهتدَلَج :لاق !؟ اًهَسَجَرمت ءاَهَتدلَج : :ُهَلَليق اهَمَجَ
 لم لو يع رع

 الكاك عا هلو به

 2ك ةوموم ماس م

 هللا لوس رم حم ملم لجل وُ 212 همس . :لاق

 7 عمم عجارإ ل

 .(ح) ٌةبعش اًنثدَح ديزي انئدَح - ١1

 ينّرعْا بح تعمس : لاق ليك نب ةَمَلَس ْنَع «ةبعش ْنَع ٠ « جاجحو

 م مع م

 نم طقس] . قف هللا لور َمَم ىّلَص نمو انآ :لوُقيلَعتععَس : :لاق

 [ةيتميملا
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 وفم

 يب ع يرطلانَح مما قالا دع اد - “١10

 نأ لبق ىَلصف ٠ (يلَح َعَم هثادهش مث :لاق فوع نب محلا دبع ىلْوم دبع
 هّللا َلوُسَر نإ سانا اًهيأاَي : َلاَنَقبطَخَمُت بهَماَقإ آلَو ناَكأ الب بّطْخَي

 مهنه :عجارإ لمي اهوُلَُأَت الك لايق ثآلك َدْمَبْمُكَكْست اوُلماَت اذ ىَهندَف اقف

 ْنَع ءروصنم م نع ٌقَبعُش اًنئلَح «رفعَج نب محم انئدَح - 1155

 :لاقّذّنأ ك8 يلا ْنَع ؛ «يلَعْنَع ؛ «عدجآلا نب بْطَو ّنَع «فاَسَيِنْب لآله

 ٠١:[ عجار] .ةعفترم سْمشلاَو اوُلَصُت نإ رص داو

 « ىلعألا دبع ْنَع« .ليئارسإ انئدَح « قازرلا دبع انئدَح - ليحلن
 ا م ةامر6م مس

 ىَلِإرَحَّسلا نم م لصاَوي ناك ؛ 88 يلد ؛ يلَع نع « يلح نب دَمَحُم نَع

 .رحسلا

 و هاس يضع لا 6 ع هس
 .ةقوس نسم ع طاف قي قذر دم نحلل

 : 10 م
 لقد لَ ىلإ باكل هي ابقلا : يأ يك لاق نام ةاَحسم اوَكَسَ

 قاع ةء ممل لا
 «ةدّصلا يف ؛ هللا لوس روم اَذَهَو كت اوَكَسْدَقَّسَنلَنإ :هَل

 َناَكوَلَم : :لاق هلك لذات
000 

 586 «ٌناَمْثَع تيَتأَف : :لاق . هب اويل مهم

 روسي ين : وترك ”يتبادات كا

 هوم 2ك

 ا «ثراَوْلا دْبَع نب دّمّصلاُدْبَع

 تيد َركذف بلاط يبأ نبيع ةكوكلا ىلإ يدم نك : : لاق هنأ هكَدَح
 لس دل هس

 َنِإاَمآ : : يلَع لاَ ءانآلك «تيذُك الوتبذك ام هللاوق يِلَع لاق ءجّدْحَمْلا
 # نم مم مس ا ةرقمإ

 هريثك عمج هل يناتلاَو مُر اَذَهنج جلا نم ةوخإ ةثآلك :ينَريخأ يليلخس

 [1184 :عجار] .فْعَض هيف ثلاثا

 ما اه امرا م 212-
 ءهيَوَمْحَر ىحْيْنْب يركز ادَح ,هّللا دبع اَنَتَدَح - 1154

 هةاتكلاالَ : هلاق يَ دبع مقل نبدا نع الورش اد
 02 مابا س

200028 

 [06 :عجارإ . 1 0 لاق هل انك قش

 ٌَةَاَمَع 21

 ريَخ نع نب نع اَعَدَف سالو العاني لاق دبع نع «َةَمَقْلَع نب دلاخ

 يذلا فَ لا نم َضمْضَمَت ءانآلك قش او ءاثآلك «ضَمْصَمَمُت «زوكب

 مم انلك انآلك َلاَمتملا ديو ,انالك ىتمَيْلا هدّيَو ,انآلك هَهجَو لَسْغَو /اخأَي

 ريماس ريب رب ل رةاماه ع

 [م0 :عجار] . ادَهَوهَم اق هللا لوسر ًءوضو مّلعَي نأ هرس نم :لاق
 ع2 لع هع

 ,دهاجم نع « ثيل نَع نايس انا «قاّررلا دبع اَنئدَح - ليرطلا

 سائل َماَقَك )١47/1( رج هبرَمق «'يلَع َمَماَنك لاق رسم بأن
 كلن َلَمَكاَمْنِإ : لاق :«ىّسوُم وأ : اونا !؟اَنَم مهام : "يلع لاق

 . ىَهتْلا يِهّن امل «باتكلا لهب الاف رم م: هللا لوس ل

 (1900) بلاط يأ نبيلعْدَتْس

 وع
 «باهشن يَ جر لاك قالا دب ان لحل ١

 يبأ ِنَبيلَع نع ؛ لع ِنْب ِنيَسُح هيأ نع « « يلع نب نيس نب لَ نع
 مْوَيِمَتْفَمْلا يف ذ 4 هللا لوُتسَر عَم افراش تْبَصأ :ي : يِلَع لاق :لاق ؛ بلاط

 2 ملا موزع
 باب دنع ب اَمهيحَنأَ 001 4 هللا ٌلوُسَر يناطغأو ردي

 ٌةئاَص يعَتَ ُهَمييأل ار خْذإاَمِهيلَع ل محا نأ دير انآو ءراّصنآلا نم لج

 بطلا دْبَعْنْبهَرَمَحَو «ةَمطاَق ةّميلَو ىلع هب نعت عاق ينب نم

 َرقَبو ءامهتسنسأب جف + فيسلابةَرْمَح امهر ؛ «تيَبلا كلذ يف ُبّرشي

 :لاق ؟ ماسلا نمو : بيش نيالا اهدا نم َدَحأ م اَمْهَرصاَوَح

 يبئاتيتاَك ؛ ينتظفأ رظنم ىلإ ترق لاق اهب ءاًمهتسم بج
 َقكطْناَكدْيَر هَعَمو : َيَرَحَ ءَربَحلا ُهنْرَخاَ «ةكراح نبدي هَدْنعَو قف هللا
 ًالإمَنآ لَم : َلاَقَف هرصب ة ردح (قَرَل) بلح يتق ةَمَح ىلع لَخَدَهَحَم

 لبق دلو مصفح جرح ىّنحْر قوتي هالو عجل! يبالي
 .رمَخْلا ميِرْحَت

 لاق : 5 ا وألا وا كح

 اًمّنلاب «٠ ف هللا لوُسُر ةالّصب اًنكدَحُمسالأ : : هك لعل 'يلع باحنصأ نمسا

 جا يبارك ارق اهتوُيطُ ال لاو مَن : يلع لاك « حولت

 03 .عجار] .هلوطب يِدَحْاَركذ اًنْفْطَأ ام اَهنم

 ما وظ وش سش ةاسم 2
 لِبَصُم يِرَدْحَجْلا لماك وب اندَح هللا ديع انتدح- ١٠٠١

 نع «َقاَحْسإ !يِبانَع وع بنَ ل

 قنا تلك لس هلة 3 2000 8

 "نم سمشلا تناك اًدالَصُي ناَكو ٠ نْيَتَمْكَر رْصَمْلا ةالّصك اًّهاَم "نم انكم

 رْهظلا لب 5 يّلَصُي لاكو تامكر َميِرأ رهظلا الص اًهاَه نم هيك انهاَه

 [.0. :عجار] . تاّعكر عر رص لك نمر را ديو « تاكو ميرأ
 نّسَحْلا ْنَع ؛ «”يرلا نع سم أ قالب - 1064

 ٌةاَآَعمْسهنأ يلع ِنْب دَّسَحُم اًمهيبأْنَع يلع نب دمحم يبا هللا دْبَعَو و
6 

 َلاَق ءاسْلا ةّمنس يف صخر همي : سابع نبال لاق بلاط يبأ نبيع
 مصل سمفم مو ماش 100

 ْنَحَو هَربْيَخ موي اَهْنَع ىَهَندَك قف ؛ هللا لور : بلاط يبأ نبيل هل

 [057 :عجار] . .ةيلهألا رمحلا موُحُ

166 2000 

 ىلإ , يبا وو ىلإ رطبا سار ل
 [6مل :عجار] . اذه

 ُهَلَلاَقي مهل خيش ْنَع نايف انآ «قاّررلا دبع ائدَح - 5 ها اا
 يِبَن لك يطعأ : لوُقُي «ًاَيلَع تعمَس مس :لاق للم نها دبَعَْع ؛ ملاَس مي ماع ُك م ريماس 3 0 2-5



 منهل نمايجكَ شَ ةعتنأ ٠ رشا ضار هلل سدس

 [536 :شقنا] معو رْكَب

5 

 نع ءدْيَز نب يلع ْنَع َرَمْعَم انآ «قاّررلا دبع اندَح - لمحل اول

 وآًادّهّنشَم َدِهَش اذ َناَكَف ٠ يلع َعَمانُك لاق داب نب سيق نع « ءنْسَحْلا
 ورع م اعل

 ةلوُسَرَو هللا قدَص هّللا َناَحْبس :لاق ًايِداَوطْيْموأ ؛ ةّمكأ ىلع قرأ
 م كعاس

 ْنَع هَلآْسَت ىّتح َنيِْوَمْلا ربمأ ىلإ ان :قدطا :ٌركشَي ينب نم لجَرل تلق

 «َنينمْؤُمْلا ريمأ اي : : انف ٠ هَ اَنقلطلاَف لاق لوُسَرَو هللا َقَدِص : : هلؤق

 :َتَلُق ةمكأ ىلَع تفرش 1 :ايداو تطَبم وأ ادهم تدهش اًدِإ كار

 ميو رياشناوا همم
 :لاق ؟ كل يف انيس هّللالوُسَرَكِْلإَدِهَع لَه ُهلوُسَرَهَللاَقَدَص

 لور يده امهلاَو لاق كلذ ىَاَراَمَلَك ؛ هيلع ًحَسْلَو ءانَع ضرع

 اوُمكَو ( ١161/١ ]سانلانكلو ء سأل ىلإ ده ايل ادع 85 هللا

 * , ينم الذفَو لاَ اوسأ هيف ير ناك موقف «ناَمْنَع ىََع
 :رظنا] . انآطخأ مآ اًنبَصآملعأ ُهّللاك هَبلعتكو «رمآلا اذهب مُهََحأ ين 9.

 لالا

 تيار ينم

 وأو «ليعامْسإ بناس هللا دبع انئدَح ١54

 انكدَح يا يأ يكتشو :لاق هللا ددع قطو

 02000 لل اصر
 يلع اَنلْأَس :لاقد ةرطق نَبِمصاَنَع قاس يب ليئارسإو ناَيفس

 ٌعُوُطَتةَمْكرَ ةَرْطَع تسللت : "يلَع لاق : لاق ؟ راهب يلا وَمن

 16٠[ :عجار] ني مواَُي نم لكَ ءراّهتلاب ىف هللا لوُسَر

 ايأ اي : : تباك يبأ نْب بيبَح لاق يبأ لاَ ءلاق عيكو انيدَح - ما م

 .ابهداَذَه كلدجْسم لم اذه كنيدحب يل نأ ب حأ اماق ام قاَحْسِإ
 سم ساكس 7

05 
 نبا نَع «دهاَجم نع ؛ مجالا الس 1 1

 [098 :عجار] يلج ردكم قس

 هما له ساس ل

 نَع ء«دلاَجُم اًنربْخأ «ٌةَدئاَز يبأ ِنْب ا ايَكَز نب ىَبحَي انئدَح - ليلا

 ىَلإ امهم اهب قلطناك :ًابئاغ اَهْجْوَر ناك ةَحاَرْش تَلَمَح : :لاق ءرماَع

 ىَلَع كمَركَتسا ادَحآَل ملأ ؛ كَءاَج كَجْوَرَلَعل : : يلع هللا« يلع

 ةهاَشانآ سيما َمْوي "يلع اََلَجَف انزلاب تركو آل : :تلاَق ؟ كبس

 مت «ةرسلا ىلإ اًهكَرَفُحَ ءاَهَرَماَت ٌةدهاَشاَنآَو «ةّممجلا موي اهَمَجَرَو
 ل محرق دقو ءق هلل لو نس لاق

 [7/15 :عجار] . ةماعلا نارا نمايآو اًهوَرَقي َناَك ْنَم

 راةهرا مامر

 نع ءكاَمسنَع «َةَدئاَزْنَع « يلع ْنْب نيس اَنكدَح - "١

7 
 ال ناكر ذلإ تاتا: :ق لل وُسَر لاق : لاق. ات لَن شح

 [ . عجار) .ًايضاق كيل ام

 ١115 (1/ بلاط يب 6 يبأ نإ يلع نيدشارلا ! ءاقتخلا د ددسم 9

 ع ري مرزةهدو
 ؛ هيب ع «ةَورخ باه ادَح ءرذب بحماس - "١

 مير ا . ها م عورو
 اقف هللا لوُسَرتْعمَس : لوفي المسك رع َنْب هلا دبع

 114١[ :عجارإ]. ةَجيدَخ اًهئاَسنريَخَو «نارمع تْنب ميرم اَهئاَسنريَخ : لوُقَي

 عك ل ل رع 2

 ُدِبَع انلَدَح داب ْنيْدَمَحم اندَح ؛هّللا دْيَع اَنَكَدَح - لنفلو

 ٍمصاَع ْنَع «َقاَحْسإ يبأ ْنَع «(ََْماْنَع ؛ 'يئاعتصلا ينعي «ذاعم نب هللا

 هرغع يف ُهَلََمْينأةَرَسْنَم :لاق اق يبل َنَع «يلَع ْنَع «ةَرمَ نب

 .هّمحَر لصيلو ءهّللا قيل «ءوسلا يمنع ميو «هقذر يفُهَل سوي

110 

 «ريِرَج اَنئدَح ءةَمئيَح وبأ يئدَح ؛هّللا دنع انثدح- ١١5

 :لاق «يلَع ْنَع رم نب ٍمصاَعْنَع «قاَحَسِإ يبأ َنَع ءروصُنَم نع

 لهآ اَياوُرتوأَكَر واب حيْرْتو «َلَجَوَرَع هللا : : هللا لوُسَر لاق

 [16؟ :عجار] . نال

 َرَشُع نب لا يع يكد هلا دْيَع اَنَقْدَح- 6
 هوو .و

 ْنَع ؛َقاَحْسإ يبأْنَع «ًةَبعُش يِئدَح « عْيَدَز نب ديزي يد «يِريراََقْلا

 نم « هللا لور َرتوأ دليلا لك نم : ؛ لاق «'يلَع نع رع نب مصاَع

 54٠[ :عجار]. ليلا رخآى لإ ةرفو ىو «ءرخآو «هطّسْوأو هلوأ

 و ا ا الك

 ير مح نمل مس 0 ؛ةّروُسلا ردك

 2 يع مم

 مث ءهَدمَح ْنَمل هللا عمّس : لاق مث .اضيإ هارق ردم كيو رَغْدَي

 «تاعّكر ر عيرأ ىّلَص ىّنح ءاضيإ كد َرَْق مكرم «ةروسلا َرْدَق اضم

 قا ا فاس مح لة لاق

 لعق كلتك هلا لوط ارضا

 ٌريرَج انتدَح «ةَمكيَحوُبآ يدَح هللا دْيَع اَنَّدَح - قف
 ملدا ررب مرعب شتا عل

 ةوطّت نِمصاَعنع «قاحنسإ يب نع ءفرُس « ليف نب دمحمو
 اَهَدْدَي ىَلص الإ ةالَص ينص ل 8 يبل ناك : لاق يلَغْنَع

 [1015 :عجار] . نيتعْكَر

 دمحم اًنندَح «ةَمَكيَح وب يئَدَح ,هّلئا دنع اَنَقَدَح 6

 نْبٍمصاَعْنَع )١144/1( /َقاَحْسإ يبل ْنَع «فرطُمْنَع ؛ ليم نب

 يفو «ِلبَللا لوأ يف رتوُي ف هلا لوُسَر ناك لاق يلَع ْنَع «ةَرْمَص ةرمس

 [هم١ :عجار]. .هرخآ يف رثَولاٌهلَت يم «هرخآ يفو «هطّسوأ

 رععمشرو

 نب ءاطَع ْنَع « «ليئارسإ اَنكدَح :مَدْنْب ىَبحَي اندَح- 8

 هللا وُسَر لاق لوُتييلَعتْعمَس : لاق ِنّمْحرلا دْبَع يبأ ْنَع «بئاسلا
 موا م هعو

 ٌككئالَملا هلع لص: ةآلّصلادَْبمالَصُم يف َسْلَج ادمان 2

 ةآلّصلاٌرظتَيَسْلَج إو هْنَحْرامُمَللا ؛ ُهكْرَعْعا مهلا: هلع مُهئالَصَو



 فشلا ف
 ميم م

 1 هْلَع مُهتالَصَو /ةكنملا لعلم

] 

 :رظنا] . همحرأ مهلا هل فغا غاب

31000 

 «يدؤألا ميكَح نب يلع اَنئدَح هللا دبع اًنقدَح--

 :لاق يلع ْنَع «ةَرْطَص ِنْبٍصاَع ْنَع «َقاَحْسإ يبأ نَع ؛كيرش اَنآَبْنأ

 عاش علب هه مع 2

 [50؟ :عجارإ . هللا( لوسر اهنس ةنس هنكلو ( متحي سيل رثوْلا

 مسا مسموم ما » وق ع
 ْنَع ةَديبع ّْنَع دّمَحُم نع ؛ ماسه انآ ليي انئدَح - ١

 كوبي هللا الَم «٠ ْمُهَلاَم : قدا موي 9 هللا لور لاق : لاق «يلَ
000 

 :عجار] . سْمشلا تيا ىّتح ىطنولا ةالَص ْنَع انوُسَبح امك اان مُر

 اذن

 «ثراَحلا ْنَع «قاحْسإ يبأ نع ءايركَر انآ ديزي انئدَح - نففي

2 

 َلوُسَر نوني وأ اهي ىم ىصوي : ةيصو دنب م9 دوور مكن لاقي لَ ْنَع

 يني وُ وُلراوتيمألا يسب , ةيصولا لبق نيدلاب ىضَق 8 هللا

 [ه46 :عجار] . هبيأل هيخأ 5 نود هنأ هيبأل ا لُجرلا* ثري «تألعلا
 سم مس

 ثةرَسْيم نب كلملا دبع نَع عم نب يزيد - نففر
 مسا ساس

 0 سسوس م 898 عاش

 مث «مئاَوُمَو «برشُ 5 ءءاَم نم اني لع يأ : لاق ةربس نب لازنلا نع

 "تيأر ا هوهركي اماوفأ نأ يبه : لاق

 اذه : لاق مث َمسَصَقق هْلمَدَخ دَخ تلف ام لْثم لعق ؛ ف هللا لوُسَر
 رام دعا مار
 [همل :عجارإ ْثدْحُي مل نم ءوضو

 :لاق ٌةَديبَع ْنَع ؛دّمَحُم ْنَع «ماّشه انا «ديزَيانئدَح - ١

 ينم عا| هلع سماع ل
 جتْفُس نأ ديلان دوُمدأ هيلا نوم لجَر مهي : ناَورهتلا لهل يلع لاق

 «مهلتق نمل ؛ ف هي ناسل ىلا ىنت ممكنا اوُرطبَت نأ الو ٠ ديلا

 فلحي ةَبْكلا برو مل : :لاق ؟هتعمَس تْلآ : :يلعلتلَقك : :ُةَدِيبَع لاق

 [175 :عجار] . نالت َْيلَع

 «ليعامْسإْنْئَقاَحْسإ يدَح هللا دْبَع اًنَقْدَح- نفكي

 َنَع «ةَرْمَص نب مْصاَع ْنَع «قاَحْسِإ يببأ نَع ءروصَُم نَع «ريرَج انئدَح

 لهآ اياورتْوأ ءرّشولا ب حْيرنو للان : 8 هللا لوُسَر لاق : :لاق يلع

 [547 :عجار] . نآرقلا

 ليِعاَمْسإ[ْنْبقاَحْسِإاَنَدَح ؛هللا دْبَع اًنَقَدَح- نفشأ

 ةَرْصط ِنْبِصاَعَْع ؛ «قاَحْمإ يبأ نع يفسح «عيكو اند

 ةآلّص لك ركأ ىلع يعي ؛ 8 هللا وسر انك : لاق َيلَع ْنَع ؛ يلولسلا

 [1١6؟ :عجار] َرصَمْاَوَرجَتلا الإ ؛ نيتك ةبوتكم

 «َليعامْسِإْن ب قاَحْسِإ انندَح هللا دبع اًنَقدَح
 هس ير مربط اس عش

 «قاَحْمإ يأ ْنَع « فرم نَع «ناوزَخ نب ليف َمَحْسَو «ريرج اًنئدَح

 ٌةآلَص يَلَسيال يق هللا وسر ناك لاق يلع ْنَع رمت نصا

 1١17[ :عجار] . نيم اهَنْنَي ىلص ل اهدي ىل

 (14 5/١ ب زر بلاط دلاط يبأ نب" يلمس ؛ ٌنيدشارلا ءاقلخلاَُئْس لماع رص

 انجح يش يبأ يلام ينكح ,هّللا ديع اًَنقَدَح- ١14

 يلَع ْنَع ةَرْمّض ِنْب ِمصاَع ْنَع «قاَحْسإ يبأ نع ءروُصُنَم نع ؛ريِرَج
 َلْهاآ اًياوُرتْوأَ رثولابحْيرشو هَللاَدإ :8 هلال وُسَر لاق : :لاق

 [16؟ :عجارز. نآرفلا

 دّبَع ْنَع رم نْب وِرْمَع ْنَع ؛ ماوحلا انا «ديزي اًثدَح -

 عضو ىّنح ةكيلت اذ ءاقف يبل انآ لاق يلعن ىّليَل يبأ نب نَمْحَرلا

 نيثآلثو ًانالك : :اًنعجاَضَم اَنْذَحآ اذ لوقت امان 93 5 «ةمطاق نيو ينبي همدَ
 مل هريس ه٠ عم 00
 امك: ً'يلَع لاق «ةريبكت نينالثو اهيرأو «ةديمحتنيئالثو انالكو «ةحيَ د ةحيبسُت

 ةكئكو لاق ؟َنيفص ةكيلآلو :جردك لاقت كْسَباَعَي
00 

 5١[ ؛:عجار] . نيمص

 ماس يمال
 ْنَع «ةيورع يبأ نب ديعَس انآ نوُراَه نب ديزي انئدَح - نفوذ

 َنْيَديِلَوْلانآ ةلغَو نب ثراَحْلا نينا ني نضُح ْنَع ؛ جاتأدلا هللا دبع

 عقرق !؟مكديزأ : لانك مهيلإ تق لامك ءاعبرأ حبصلا سالب ىَلص ةبع

 اًيمُق: "يلع نب نَسحليلعلاقك «دلجُي نأ هبت امنع ىلإ كل
 ةلامد م هع ل هس سا مدد
 مُق «تْنَهَوو تزجع لب : "يلع لامك ؟ ةلاذو تأ ميقو : لاق هذلجاَف ْسَح

 رفع نب ِهّللا دبع مان .هدلِجاَِر ثْمَج (149/1) /َنْبِهللاَدبعاَي 2
2 

 2 م ل عسل عال لحق
 برض : :لاق مث ءكسصأ : :هللاق َنيعبرأ علب ال ديل :هدْلَجَف

 نم ًاردّصرْمعَو «نيعبرأ ركب وبأ برضو متر رثخلا يف لل وُسَ
 علع شع

 2-3 :عجار] . دك لكو « ينام ر مع اهمَتآ مَ « هتقآالخ

 ىَلعألا دبع ْنَع «ديعسُن نايف اَنْ ديزي انئدَح -
 ةييمم

 :ف يّ ةَيراَج نأ ٠ بلاط يبأ نب يلع ةليمَج يبأ نَع «يبلَلا

 مدلا يف اَهندَجَوَك هدا هيَ ميل كف يبنلا ينكسر ٠ انزلا نم تست

 اَهْنع ملا فج اذِإ يل لاق « ربح ل يلا ىلإ تنجم «اهنع فج

 :عجارإ .مُكناَمئآَّتَكلم ام ىلع دوُدُحْا اوُسيقأ لاق مث «دَحلاامَدلجاَ
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 ةدرق م ع6 4

 يأ ءعياَسنْلعَْع 0

 محب سيك ثولا نإ : لاق « « يلع ْنَع ٌةَرْمّض ِنْب ِمصاَع ْنَع قاس
 عار ل دعل هع دع

 [56؟ :عجار] نارا لأ ًياورتوأك ؛ ف هللا لورانس هس هنكلو

 «يسرَتل ديلولا نب سابعا يكدَح ءهّلا دبع اًنَقَدَح - 137+

 "يلع نع ةرْمَص ٍنْبٍمصاَع ْنَع قاس وُبأ اد «ةلاوع بأ ادَح

 ةكَدَص اوُدَأَف «قيقّرلاو لبَخْلا نَع ْمُكَلَت ْوَفَع وُ : هّللا لوُسَر لاق : :لاق

 اذ ميش ةَم َونيعست يف سِيلو ءامهْرد آ مهد نيعيرأ لك نم ةكرلا

 01١[ :عجارإ . مهاره اَهيِفك نامت

 مم #

 اندَح ءديلولاّْن ب سابعا يكدَح ,هللا دْيع اًنَقَدَح - نفيا
 .امسا#ط ساس

 ْنَع يلع لئَس : لاق «ةَرَمَص نبا مصاَع ْنَع «قاَحْسإ يبأ ْنَع  ةَئاوَع وبأ



 :رظنا] ٠ ةَمكرةَرطَع اتسم للام يسيل :ل لاق « هللا لور ةلَ

 , كرش ارئاشر وامل اكل ايزل ز سم مب ز ومص

 ل46 عاش مرو
 يبأ نب رْيوُث نع «سُنوي نب ليئارسإ اَنآبْلأ «ديِزي اندَح - فران

 هللا لوسّرل ىَرسك ىَدْهأ : :لاق «٠ "بلاط يبأ نبا يلَحْنَع ؛هيأ نع «ةتخاَ

 لوما تَده َدهآَو نملك ؛ ف هللا لوُسَرل رص ىدهأو «هنم لبق ؛ 0
 [05 :عجار] . مُهْنم لبق

 ءدْيَر نْبيلَع ْنَع ءةَمَلَسنْيدَمَح اَننآ ديزي "اند - 11"

 ةَرايز نَع ىهْن 8 هللا وسرد ؛ يلع ْنَع «هيبأْنَع لا نب ةَعبير نع

 :لاق مث «ثآلك َدَْبيحاتمآلا موس حنو «ةيعْألا نَعَو ,روشلا

 .ةرخآلا مكرم اَهوُروُرَ رولا ةراّيز نع ُ 0

 ْنَع مك هلو «َركْسأ ملك اوبتجاَو ءاًهبف اوُبرشاَف ةيعؤألا ْنح مك

 [17ب :رظنا] ٠ مُكلاََماَم اوُسِبْحاَف «ثا دعب عَ هوست نأ يحاّضألا م 0

 ل141

 وح سارسم يعوم عي مرام دش
 نب يلع اًنربْخأ « ةَمْلَسْنب داَمَح اًنكَدَح ءناَمَع ه اًنئدَح - ١77

 , هللا لوم اوسر ىَهَن : :لاق يلع ْنَع ؛هيبأ نع «ةكباتلا نب هم ةعبير نع دز

 و عام 2 د

 [(هلبقق ام رركم] ٠ رك لو مكاو : لاقل هعَم ركذك هروب رايز نع

 نع « عييرلا نب نْيكرلا ْنَع «كيرش انآ دي اَمدَح - فول
 كاش ص هو ساعت م هيداو
 لاس ذآتيحَتسا «ءاَذَم الجر تنك :لاق ؛ «يلَع ْنَع «ةَصيِق نب نيصح

 ْنَع 88 هّللا لوم وُ َلآَسق «اتقملا ترم هت لجأ نم اق هللا لوس

 لفل ّكاَم لْحكَل كلو ءِلْخَقلا امك: َلاَقك يما دجَي لجرلا

 1 [مح4 :عجارإ.5 ةالّصلل هوو اًضوتيلو ؛ه هيو هر

 ْنَع .عيشأِ نع روس يانا يَ - انله

8 
 واسع 8 م هه م عملا

 7-5 ةرظتا] . قسطا ,ةقوسأل ارك هنت

 انكدَح « ةبيش يبأ نب ناَمْلَع ينئدح هللا ددع انثدح - للا

 َنَع ةَرمَض نب ِمِصاَع نع «قاَحْسإ يبأ ْنَع «ٍملاّس نْب دَمَحُم ْنَع ريرَج
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 يق اَمو نشا يفك هامسلا تق اميف 8 هللا لور لاق : :لاق ٠ "يلع

 .رعلافصن يفك ةيلاَدلاَو بَاب

 «ريرج ْنَع «َناَمْلَع ثيدَحب يبأتندَحَف : ِنَمْحّرلا دْبَع وُبأ لاق

 .هدع هفضل ٍملاَس ِنبدَّمَحُم ْنَع اَنَدَحُيأل يبأ ناكر ءادج هَكَذَا

 . هثيدححل هراَكْنإَو

 مصاص سمعا ع

 م

 مسمر ريب 6 م6 8 همم

 ٌرَمْع نب نَمْحّرلادبَعوُبأانندَح هللا دبع اًنْتدَح - لنفخ

 يبأْنَع ٠ «بْيَسَُلا نب ءآلَملاْنَع «'يزارلا يني ءميحُرلا دبع انَْدَح

 (١ةرىا) /ناَك : لاق 2#يِلَع ْنَع «ٌةَرْمَض ِنْب مصاَع ْنَع «َقاَحْسِإ

 :عجارإ) ةيوثكملا ىوس مكة اسلام يصب 8 هلل لور

 .يايزاطما سور («.ممز ركام لاك
 هزقن يي ١ يول 2 سس راند ثم تباع

 م0 (هبح وسما <

 اهديك

 مارا رم ا
 نبيع نيديشارلا ءاَقلحْلا دسم

24 

 00 املا

 يبأ نب يلَعانَيآ لاق «ٌةَرمَض نب مصاَع نع «قاَحْسإ يبآْنَع بّيَسمْلا

 ؟هَعوَطَت 8 يلا ةالّص ْنَعانَدَُمآلا «يسؤُمل رم ادق بلاط

 الق هللا اوُسسَر َناَك :لاق ءانفطأ اَمهْنم لْحأَت : :اوناك ؟هقيطب مُكيأَو : : لاَ

 56١[ :عجارإ . ةّيوتكمْلا ىوس كو ةوطَع تس والا نم يلي

 م م ل امر
 نع «قاَحْسإ يبأ ْنَع كيِرَشَو نايف انا «ديزَي اندَح - انضذرإ

 لِبَخْلاَةَك ةَكدّص ْنَع ركل توت : لاق « ف يبلع ؛ «يلَع نع «ِثراَْلا

 [ه04 :عجارإ: روشعلا م مير هد اودأك « قيقرلاو
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 و عا تكرارا 5 يح

 آلو ,ناطبششلا لفك هن ؛ دَرْعَش صقاَع تْنآو «َلَصُم الو دجاَس تنآَو

 ٠ هر 00 لم ما 020

 حتمت الو «دلبعاَرذ شرما «ىّصَحْلاِب ثبعَت لَو « نيئدجسلا نيب عمت

 ىَلَعْبكرتآلو «يّسَقْلا سْبلتآلَو ءبّهتلاب محتلو وامل ىَلع

 0 :عجار] .رثايملا

 « سيق نب ورْمَع نع «نايْشس انربخأ «قاررلا دبع انئدَح - لف

 تم :لاق «يناَه نْب حُيَرَش ْنَع «ةرمْيُسِنْب مسالا نع ٍمُكَحْلا نَع

 ناك هّنإك لآساَق بلاط يبأ ِنئاب يلع :ْاتَلاَقَق ؛' ءنيَمْحْلا ْنَع ء اهلآسأ ةَشئاَع

 ككل ٠ ؛ هللا ٌلوُسَر َلَعَج : : لاق هنآك هتان ؛ ا هللا لوس َعَمرفاَسي

 [7144 :عجار]. ٍميقملا هيلو امْوَيَو فاللي مي

0 
 يبأ نع شَمْعآلا ْنَع «ُناَيْفس انابنأ «قاررلا دبع انئدَح - نفح

 ميما دعم ةءءاعل

 مويا للوحات : لاق « سبعا لكَش نبش نع ؛ « ىَّحّضلا

 نع ءاَئوُلَتَش : يال. بنيد بزل

 :عجار] ران ْمُهَئاَوجَآَو مرو هللا الَم «ِرصَملاةلّص ىلا ةالّصل

 اذدف

 يقيش

 بأ نايش امدح .هّللا ددع انثدح- ١7<

 نع دب َعْنَع اوك سحاق ديس نب شرار

 مما سا

 مع
 اَنئَدَح دّمَحْموُب

 نأ 8: لقب مكس: ل يآ
 و 6

 [377 1744 :رظنا] . لوب الو ةروص هيف آني لْحْدَمال نإ : لاق ؟لْخْدَت

 سه سو ع

 « ىَرْخْأ هرم نابي امدح : لاق هّللا دنع اًنقدَح - "54

 ةّبح نع «دلاخ نور َْع «تاَوُكد نبا نيس ْنَع «ثراولا دب نكح

 يلا َْع «بلاَط يبأ نب لَ ْنَع رص نب مصاَع نع بح يبأ نب
 . هلم ثيِدَسْلاَركذَ يلع ملَسُي مآلّسلا هيلع ليربج يناثآ : لاق

 «دلاَخ نب ورْمَع ْنَع ءتدَحُيآل يبأناكو : ِنَمْحلا دبع بأ لاق هون ل
 [17417 :عجار] . انش دلع ىَوسيآل ُهفيدَح ناك ينعي



 را

 َرمْعْب للدم يدك ,هلألا دبع اَنكَدَح - 1
 رج اكدَح ير يرسل دلاخ وبديت يَ «يريراََقْلا

 :لاق «يلَع ْنَع ةرَمْص اناني مصاَع نع « تياك يبأ نيا بييح ينربخأ
 مسام ش

 .تْيْمآلَو « يح ذخق ىَِإْظنَت ال «ةلدخت دربال: قف هلل لوس يل لاق

 «يريبزلا دمحأ وب ُنْيَسُحَو ءرماَع ْنْيدَوْسأ اَنئدَح - لحرما

 «يَلَع ْنَع؛ « مهري نب ةريبه نع قاَحسإ يبأ نع «ليئارسإ انئدَح :اوُناَ
 هرخّطلا كدَهْجأَدَقَ .ًامداَح هيتلاَسق 8 يتلا تيتا : : ةَمطاَقل تْلُق :لاق

 وبأ :لاق كللتكو هَصَصْلاَو حط د كَدَهَجْدَكهنإ: :نيسَخ لاق) لمَمْلاَو

 : يا الاسك اَهَعَمْاتْفلطْناَف : :لاق يعم قلنا : :ْتَلاَق (َدَّمَحَأ

 مفك احبس ءامُك شارف ىلإ امو اذإ ؟ كلذ نم اَمُكَكْيَ وَم ام ىَلَع اًمُكُلدأ الأ

 ةقم للك نيل اعبزأُاربكو «نينالئوانالك ءادمْحاو ينال نال ًاثكلك هللا

 انكر اَم كك "يلع لامك .نازيملا يف"فلآو ( ١81/1 ناسا ىَلَع
 ةليلالَو : لاق ؟َنيَّفص ةكبللو : :لجرَلاَقَ ا يللا نم نعم امه

 . نيفص

 ةادور هر هدو
 نب ءاَطَع ْنَع « ليئارْسإ انَدَح «دّمَحُم نإ نيسح امدح

 رجلا ىلَص دك «'يملَسلا نسخ دبع يبأ ىلع لاق بئانسلا

 ؟كلاطأ ناك كلشارف ىلإ تقول تلق ؛نجنَسْلا)يف سلجم

 َرحقلا ىَلَص َْم "لوي هللا لوسر تنم :لوُقَي لوي ؛ًاَلَع تحمس : لاق

 نفعا مه 1: هلع مُهئالَصَو .ةكدتلا لع السم ين لج

 ْمقُئالَصَو هُةَكنآلَمْلاِهْبلَع تل ةالّصلارظَتيْنَمَو ُفْسَحْرامُهَّللا دل
00 

 [1715 :عجار] . ل كافل مهلا لَ

 ع فش أع انوا رطل رش

 ىحضلا ؛ قف هللا لوس لص : لاق « يلع ْنَع ةَرمّض نْب ٍمصاَع

 :عجار]. رطصتْا ٌةَلَص ِبِرْغَمْلا نم م اهناَككَم نم قرشَمْلا نم م سمّشلا تّناَك

 اميل

 يبل نب ىيحْيْْيهسَحُس يَ هللا دبع اًئدَح ١6
 ْنَع ناَوْكذنْبْنَسَح اَنكدَح ؛ يبأ ينّئدَح ءدّمصلا دبع اًنئدَح ءةئيمس

 لوّسَر لاق : لاق « «يلَع ْنَح «ةَرمَض نب مصاَع ْنَع « تباك يبأ نب بيبَح

 اوُلاَق مئهَج فطر نم اَهيرتكَتسا ؛ ىتخ رهط نع ةلآسم لآَس نم : : 8 ِهّللا

 . ةّليل ءاشَع : : لاق ؟ىّنغرهظ ام

 ندخ) . ىسْيْنئََصُم يكد هللا دبع اًئدَح- نيف

 بات ينك رع قايد ولن: نصح ؛تبات

 ٌرمخحلا مخل نَعَو كيما مك ْحَو ءريطلا نم بلخم يذل كو ٠ سلا نم

 . ناوجرألا رئبملا نَعَو «ٍلْحَقلا بْسَص نع « يفبلا رهم نعَو ,ةّيلمآلا

 لاسفل زر بلاط ه يبأ نب لعدم نيدشارلا ء ءاقلخلا ديئمم
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 دعني َميساَرِلْنَع لير اكد «ٍمِيَموُبأ انثدَح - لفن

 جاوا نول ىلإيلعَرس لاق دايز نب قراط نع ؛ ىلعألا

 لوَحْلا ةّملكب نوُمْلكتي موق مءيجَيَس : :لاق أ يلا نإ ءاوبلطا :َلاَ :لاَمَ
 :ةّيرلا نم مهلا ٌقْرْمَياَمك مالسإلا نم وقري (مُهَقوُلح ُواَجُي

 مو ورلو
 ناك نإ ءادلوس تاَرعش هدي يف ءديلا جدخ دوس لج «مهيف وأ «مُهاميس

 :لاق سان رْبحْمُكَتقدقق مه نيمو « سائلا رش متت دك مهيف

 مدع ساس #2

 ًادجاَّس يلَغَرَخَو ًادوجس اَنَرَرَخَف : لاق ءجَدْحُمْلااَندَجَوانِإ مت

 [44+ :عجارإ . انعم

 نع ؛ سيق نب دوسألا نَع «كيرش اًنئدَح «ٍمِيعُ بأ انئدَح - اك
 سم م سو مه لك

 ”يلعلاق "يلع رهط يح ةرطصببا ميج بطَح : لا نآيفس نْب ورمَع

 َرَمَع ث ؟و ,ركب وي ىَلَصو ا هلل لوُسَر قبس «حشخشتلابيطخلا اذه
 . ءاَش ام اهيف هللا عنصَي ؛ ْمُهَدْعَي هتف اننطَبَح م

 يبأْنَع ءنْوَع يبأ ْنَع «ٌرعْسم اَنْكدَح يوب اح - ١ ”ها/

 عم :ردبموَيِرْكَي يبآلو «يلَعلَل يق :لاقيلَعْنَع يفتحلا ٍحلاَص
 ؛َلاَقلاههشيمِظَع كلم ليفا رس ليئاكيم رخال ؛ لير يربج امكدَحأ

 ْنَع «َقاَحْسإ يبأ ْنَح ع انئدَح ينوب انئدَح - ١ "هم

 7-0 :عجار] .ريلاَلقاعيرآ ىلص كف َيِلذنأ «يلَع ْنَع ؛ ٍمصاَع

 هسا ل
 يبأ ريك نب مسالا َنَح «ناَيفَس انئدَح مينو انئدَح - ١48

 رويمص م عي ٠
 اذه ىَلَع لوُشيالَعتْعمَس : لاق يفراَخْلا سفح «يربأنلا عي مشاه

 انتبح مث ءُرَمْع تّذكو ة*رخكبوُبأ ىَل و 8 هللا لوس قيس : :رثملا
 م ب نسب هرم ل اهدإس

 ٠١١[ :عجارإ. 1 هتف تَلّصأْوأ ف

 ةلمةس ف 6 م 2

 كر ِنبٍصاَع ع ا :ٌفَبعش اًنيدح م بى

 «هطسأو «هلوأ نم 4 هللا لوُسَر روأ دك ليلا لك نم : لاق « «يلَع ْنَع

 658٠١[ :عجار]. ليلا رخآ ىلإ هرْثو ىو ؛هرخآو

 ماي م

 اَنكدَح « ةبيش يبأ نب ناَمْتع ينئدَح ,هّللا ددع انثدح- ١3165

 يبأ نع «قوُررَم نب لبضُفانئدَح «يلآلهلاِرَمْمَموُبأمِيتخ ُنْبديِعَس
 يبا ناك : :لاق يلع )١158/1( ْنَع «ةَرْمَط نب مصاَح نع ؛قاحسإ

 :عجار] ةَمْكَر هر أيقن ِراَعئلابَو ءتاّمكر َيناَمك وتلا نم يصب ف

 اهلي

 يقلق
 ايوسد «لدْنص ُنْب هللا دبع ائدَح هللا دنع اًنَقّدَح- ١5

 ماعم
 بركوب انئدَح : لاق « نيمو نيرشعَو اتسم ةئس يف اعيمج «ديعس نب

 :يلَع لاق : لاق «٠ يلوا ةَرعَص نب مصاح نع «قاَحسإ يب نع شايع

 ّ مث ءروأ 8 هللا لوسَرنكلو , ةيوثكملا مُكئالَصك محبس لأ
 م

 ظفل اَذَهَو رولا بحي رثو هللا نإ اورتؤأ «نآرّقلا له اياورتوأ : لاق

 اذن :عجار] . دحاو اًمُاَنَعمَو «لدْنص نب هللا دبع ثيدَح



 هرب يس درب ام

 نبعد« نيسشارلا ءاقلخلا دنسم

 هولا فات نبيك نع 7 ء رض تح «موَح- ١ نفذوا

 هَّللا لوتس لاق لقي الع ْمِمَس :لاق .ليلم َنْب هَل َدْبَعتْعمَس مس :لاق

 ينو ارو ءَبجُت ءاققر ةمبس يطع دك ألإ[ِبت يبق كيم اف
 موس ع# همس مام يهدم عشق 0

 وأو «نيَسْحَو «نَسَحَو «"يلَعو رفع ةَرمَح :ٌرَشَع ةعيرآ تيطغأ

 ٌةَفيَلَحَو رذوبأو د دوُعْسم 1 مب هَللاَدْبَعَو ءداَدْقمْلاَو رَمعَو ءركي

00 
 556 :عجار] . لآل راَمعَو ُباَمْلَسَو

 همر ظ

 يّنأ الك :لاق مث « هي اسوا :لاقرْيَح

 وه نيمَدَقْلا نطاَبَنأ تيار ؛ تلَمَق يومي ديار امك لع ف هلل لوسي

 [809/ :عجارإ . اًمهرهاظ نم حْسمْلاب أ

 اَنكَدَح « بيش يبأ نب اَمْلع يئدَح هللا دْيَع اَنَقَدَح- 6 --

 سيل : لاق « «ْيلَح حرض نصا ْنَع «قاَحْسإ يب نع ”كبرش

 هلا للوحة لاي

 نوت اقرت وصامل نع يرش

 وك «نوُبَذكلا كئكوأ بدك : :لاق!و مجري انأ ومعي ةعيشلا نإ :يلَع

 بنس لو اس عز ناك تلم

 لمح“ 000-000

 يوسع :ناحشبإ يع شملان شايع نب ركبوبأ اندَح

 ليلا نع ؛ «ْمُكلت وَقَعَ نإ : : لاق 4 هّللا لوم اوسر نأ «ايلَع ْنَع «ةَرَمَص

 ١/[ :عجار] .اًمهيف كد الو« قيقرلاو

 هيمو رعب م ا رعق
 «دقاَنلا دّسَحُم ْنْب ورْمَع ينكدح هللا دْيع اَنَكدَح- 4

 از نييك ع روب صلح «'قرل ل" رمح اح

 نآَرُْلا ارك نم : ف هللا لوُسَر لاق : :لاق ٠ «يلَع ْنَع «ةَرمَض نب مصاَع ْنَع 1

 1719/4 :رظنا] ٠ الاهل تبَجَو دق هيل نم ةرئشتع يف من هرهظتسا

 امكَح «باَكشإ نب دمحم ب لمحم دَمَحُم ينئدَح ,هّللا دْيع اًَنَقَدَح - 84

 ْنَع «َقاَحْسِإ يبأْنَع ؛ ٍشَمعألا نع ؛ يبأ ينئَدَح «ةَديبع يبأ نب دمحم

 ٍليَملاْنَعُدْوَنَع : 8 هّللالوُسَر لاق : : لاق يِلَع نع رع نب صاع

 0/1١ :عجار] . ةدّصلا يف قيقرلاَو

 ءٍمْلَس ني ليلَخ ملَسوُبا انئدَح ءهّللا ديع اَنَقدَح

 ْنَع دلاَخ ٍنْب ورْمَع ْنَع ؛داَوْكَد نْب ب نَسَحْلا ْنَع :ثراَولا دبع انثَدَح
 يلا ىنأ ليربجُدأ ؛ « لَ رع نب عصاَحَْع «تباك يب نب بيح

 يف نَسَحللَبْلكْلاَاَكَو بلك رو هِفاَْيلَْْت الإ :َلاَقَف 8

 010" جاب تيبا

 هموم

 ا لاق دا نبيع نصنع 501 «ةيلع نبا

 ما مص
 امد: لاق ير ”وأرمأ ٠ ا لوس ليه هع نق ارض ني

 هيفا هّللالوُسَريلِإَدِهَعاَم : لاق انثي ايد: تلق ؟اَذَه ىلإ ير

 اةدفحف ةعجارإ هتيأر "يأ نكلو ءانيش يش

 2 لاق « 5 0

 لعالم همم هبحَرَحَزَخ يف 8 هللا لوس وسر عم

 ملَتلعق نِإَكْنِإلاَقَ هةر 551 قف يبل تنتاك أت ّ ل

 :ةلاَص عَقرَت

 نع «قاَحْسِإ يبأ ْنَع «ناّيفس اًنكلَح َدَمْحأ و بأ اًنكدَح - انةؤقو

 « هنوضَو لَ برش مث ًانذلك انذاك « يلع اضوت :لاق « سيق نب ةيح يبأ

 9/١[ :عجارإ . صو وعي هللا كوُسَرسيَر ( ١44/1 اَذَكَع : لاق

 يبأ نب ٍملاَس ْنَع «ناّيفس اًنئدَح « ماّشه نب ةيواَعم ان اًنثدح - |!
 عقم ع

 يف مُهتدَجوَك هلت ودك بم نب هلا دبع ْنَع يّ : لاق «ةّصْنَح

 :لوَُي ءاَلَع تحمس : : لاق « ليكم نب هللا دبع نع .” « لجَر يئدَحَف «ةَراَنج

 وُبأ : مهن اجت َرَشَع ةميرأ مكي يطغأو «ءاَبجُنةَعْبَس ا يبل لك يطغأ
 مقلم يشق مر كاع

 [آ56 :عجار]. ٍرساَيْبرَمَحَو «دوُعنسم نب هّلادبعَو هنَمْعَو «ركب

 ءريكب [يسبأ] نب ىَيحَيانئدَح - نفك

 ؛يلَع ْنَع «قالص َلُجَرَناَكَو : لاق ءَناَمْْنلا نْب ِحيَرش ْنَع «قاَحْسِإ

 يحسئالانأر ءَدألاَوَنْيَمْلا فرْضتستذا 9 هلل

 ٌريَهر : :لاق ٌءاَقرَخَآَلَو ءاَرَش لَو «ةَرْياسآلو «ةّكياتم الو ,ءاروعي

 وبا اَنآبآ ْيَمْراَمنَح

 ريشا رع
 اوسراَنَرَمَأ : لاق

200101 
 يه: :لاق ؟ُةلباَقَمْلا ام :تلُق آل ل لاق بسعر "قاَحْسإ يبآل تلق

 ءنّذألا رخو عطقي يلا : لاق ٌةَرْياَدَمْلاَف :تلُق اهدا فرط مني ينل
 هدعع# عد

 يلا : لاق ؟ءاَقْرَحْلا اَمَق :ُتلُق , ءاَهثدأ قشي يلا : لاق ؟ءاكرشلا ام : :تلو

 اذ .« عجارإ .ةَمّسلا اَهدأقِرخَ

 نع ؛ ِنْيَسَح نب نايفس اًنربْخأ «َنوراَه نب ديزي انئدَح - ١ك

 لع تحمس : :لاق «فْوَع نب محلا دبع ىو دي يبأْنَع «؟ «يرهزلا

 :عجارإ ٠١ تآلك دب يحاتسالا مول اون هلل هر ىهن : :ةلوُشي

 ل 1

 مرعب كت عاف

 َنَع ٍمَكَحْلا ْنَع ءٌداطْرأ نب ب جاجحلا انآ «ديِيانئدَح - 1١

 ٍحْسَمْلا نع« ,ةّشئاع تلأَس : :لاق «ٍئَناَه نْب حير نَع ءةرمْيَحُم نب مساَقلا

 َعَمرفاَيناَكَوُم ؛ ء ينم اذهب معاهم اع لس : :ْتَلاَقَق يخل ىلع

 ٌمْوَي : ميقمْلل 8 ِهّللالوُسَر لاق : :َلاَقَك اَيلَعْتلاَسَك 8 هّللا لوُس

 0 :عجار]. نهي وملك اسرة

 مل هر تاع
 اَنَح ءراّكَيْنْبدَمَحُم ينئدَح هللا دْيَع اًنَثَدَح - لنفي

 ماد اذا نب ريثك ّنَع «راْاَرَمع اب ي ينعي «ناَميلس نبا صفح

 مّلْعَت م ْنَم :4 هللالوُسَر لاق : :لاق « بلاط يبأ نب لع ْنَع «ةرمّصض نب



 ١774 ح

 / هي لهأ نمر ةَرشَع يف همشَسو اهلا هلأ ظفَحو ؛«رهظتساَ أَلا
 [1؟54 :عجار] . لمه دن مهلك

26: 21 

 دبع "ربا دمحمو

 رح هللا يأ رخ :ةليش كح لق "راحلين

 هن يتناك لوسي ير مَآ: : لاق يلعن ؛ شح نع ؛ كتل

 يا

 7 7 ذل لق. ,8 ل غلحاو لع نع

 [م19 :عجار] ٠ اديه الف يأ رم

 ماة مرعب ماعدا.
 يبأ نب نوع نب رحم ينئدَح هللا دبع اًنَقَدَح - 4 ١

 يتعب : :لاق « يلع نع «ٍشْنَح ْنَع ءكاّمس ْنَع كيرَش اًندَح «نوع

 اًمهدَحأ ىَلَع ٍضَْت 0 37905 نامل كج اذ َلاَثَك ءايضاق ا هللا لوس

 ذك :عجادإ ناقل لين ركل نب ع

 ا سا يحرك

 رار نمر ماع بلاد اَنئلَحَو هَيوَمحَر ىيحيْ يك انو

 ْنَع «كيِرَش اَنَْدَح : اوُلاَق ٠ يطا وَ بواد انكدحو «'يمّرطحْا

 ءآيضاَق نَا ىلإ ؛ كف يِبنلا يتعب يب :لاق ٠ « يلع ْنَع ؛ ؛ شح نع ءالامس

 ديسك ؟ اقلب ملعألو «نلاحاتو و ىلإ ع
 ل ع ع لا

 ضئفتآلق ناَمْصَحْلا َكءاَج اًدِإ َكَدَدَسَو هللا كتبت : لَك ,يَرثَص ىلَع

 ظ لاق هاَضَْلا كك نير دج ءرَخآلا نم عَمْست تح لوألل

 .ًايضاقأت

 نم امآلك مآ مُهضْنَبو «يبضلا وِرْمَع نب دود ثيِدَح ظفل اَذَهَ 2 رسجو معا هدم 000

 [14. :عجارإ . ضعي

 "نيون نسم "تُماَمَدَ هللا دنع اَنَتْدَح- 7
 ينعي :لاق «يلَع ْنَع ؛ ءِشَنَحْنَح ءكاَمسْنَ باج يمس ائدَح
 َكلَبلَق تم تيم هللا :لاق. َثيِدَحْلا 54 نَميلا ىلإ ايضاق اقف يلا
 3 :عجارإ . َتيدَحْا رك كَم دامو

 ءٍشنَح ْنَع ءكاَمسْنَع "كلير اَنَدَحَو نول لاق - 1181
 16٠[ :عجار] انعم لثمب ف يلا نع ؛ "يلع َنَع

 َرَمْع نندلادْبع يكدَح ,هّنلا دبع اَنَقْدَح- 15

 قع روس نب ثعش ثصشألا انندَح « ميهاريإ نب نكسلا ان اًنثدَح «يريراوقلا
 :هل َلاَقَق « طر لماع تسيل ٠ "يلع نع ايناتكلا شن ْنَع «ٌعَوشأ

 "لك تحلأأنأ 8 سر ل يتب ىلع ؟دلن ىلع ين

 [15؟5 :عجار] اريك لك يون 0

 ريبةرب ةهمارع
 ءٍشْنَح نع تسع ١ هَ ْنَع رابح اح  .الق يش يأ

 1 (14ر) بلاط يبأ نبيل دسم نيدشارلا ءاَفلخْلا دن دنسم 7

 ضل نالجر كل ضان: اق هلا لوُسَر يل لاق لاق ٠ لَ ْنَع

 :عجار] . يضَْت فيك ىَرَت وسن .رحآلا لوي ام ٌعَمست ىَتَح لرآلل

 ١ل

 ءلاامو

 079 ل

 0 َلاَقَك ؟اَنَه اَم:هكسلقف ٠ نيكي يحس

 447 :عجار] . هلع سما

 وام مقدس هيما ا

 200 /رلغ ءرات ا «اتس نخر طال دان

 «بيطَخلاب الو «نسّللابتلسل ين هللا ياي: لاق اره بح 2
 « مدع سا 2

 دب و َناَك ْنِإَف : لاق «َتْنآ اهب بَهذَتْوأ ٠ اًنأ اهب به ةأأدبام: :لاق

 3 مث :ل لاق :كيلَق يدْهيو «كئاّسل تي هللا ْلَطْلاَف :لاق ءانآ ب حن

 عم ماع لإ
 .همق ىَلَع هذي عضو

 ْمصاَعانآ باج ْنَع «ةبعش اند ِرّمَعَج نب َمَحُم دمحم اًندح - ١188

 موي لاق هنأ« للف يلا نَع ٠ «يلَع نع تحي داتضمس : لاق ةَلَدْهَب َنْب

 بمر هللا لَم سمشلا تنبآ ىَتَح ىطنسوا ةالَص نع ءاَنوُلََش : :دحأ

 لارا متون ٠م
 .لاق راح نع كش اق رنج نيت 2 ١1

 1 مرر# ءضه رع هاش

 هّللا لوسر َّنَعَل : :لاق ُهّنأ ؛ «يلَع َنَع « ثراتحلا ْنَع هدي بعشلا طمس

 تاكو هيَدهافتو ةلكومَو ءاسمرلا لسكأ؛ 5

 ريهم يمال دامو
 و «ةَمشَوتمْاَو .ةمشاولاو

 [6*1 :عجارإ . . حولا

 هام
 ْنَع ىَهََوةٌكّصلا عناَمَ هل َللَحُسْلاَول حمل

 يود هه معصماو
 :لاق هِرياَج ْنَع ةبعْشاندَح رفْغَج ْنْب دمحم اًنكدَح - الحلال

 ويب سرع# مصارع 6
 نمةَعاَّس يلاتناك : لاق «'يلَع ْنَع «ثدَحُي يجن ني هللا َدبَعتْمَس مَ

 :لاق « اب يقيل ءاش مب لجورحُلا يَنيليلا نم « هلل لوس

 لوبلك الو ةروُص هيفي ةكئالتلالخْدتَأل : 89 هّللاٌلوُسَر لاَ

 هريرسلا تضئ نب نسل رج اذإك تنرظ ؛ لاق ؛بشج

 108 :رظنا] . هتِجَرْخأَق

 :لاق «رياج ْنَع ةبعش انئدَح رفع نب َمَحُم انئدَح - لحال

 ّمّصآ نأ هللا لوُسَر
 و ل را سلوا

 يناهت : لاق يلَع نع «ثادحي ةدرب يأ تعمس

 [681 :رظنا] . ىطسوْا يف َمناَحْلا

 يامر .رسصنو
 ْنَع «روُصُنم ْنَع ؛ٌةَبِهشش اَنئدَح رفع نب دمحم اًنئدَح - "١

 آل: 8 هللا ل وُسسَر لاق : :لوُقَي ”بطْخَي «آيلَع َممَّسهَّنأ «شارح نب يعبر

 [3119 :عجارإ . دا يلع باكا يلع اوبك

 ساس ع6
 عيس نَع نب عر 0-2 ء ديس انكَح راح ب دلاَخ اندَح «ي اَوَقْلا



 نيدشارلا ءاقلخا هس ا ك1 ص
 اس

 نَع ؛9 هلو ىت :لوُشي الع عمَس هنأ ان دج بيك نب يَرج

 [119* :عجار] . نألاو نقل ءاَبْصَ

 نب ةَدبَع اًندَح ةمَكْيَح ي2وُبأ يمدَح هللا دْيع اًنَقَدَح - 4
 #دسع اع

 /'يلع ْنَع "يدلل بي نب يرجع َةَداَتَك نَع «ديعس ْنَع :ناَمْيلَس

 [757 :عجار] .٠ .نألاو نرقْلا بضعأب حضي نأ 9 هللة وسر ىَت : لاق

 ٍجاَجَحْلا نب ميهاربإ يسئدَح هللا دبع اًنَندَح 6

 دبع ْنَع يِراَرَقلا ورْمَعِنْب ماَشه ْنَع «ٌةملَس نب داَمَح اندَح «يجاّلا

 5 هللا اورد بلاط يبأ نبيل ع ءٍماّشه نب ثراَحْلا نْيِنَمْحرل

 َكتاَقاَعُمَو «كطَخس نم ةلاَضرب وأ يمهل ءرْثو رخآ ي فلو

 ىلع تين نثكامك تن كلَ ءانك يصخأ آل كئم كب دوْعآَو «كتبوُفع نم

 اذيفل :عجار] .كسُفَت

 اي سرب هرم ا

 'ايدذألا يلع نير يك ؛هّللا دبع ع اًنْتدَح - ماكل

 لوس كل تسيح غنا ثم مال

 كابو لوح كو لوُصأ كاب مهلا : لاق ًاَرْمَس دار اذِإناَك ٠ ف هللا

 [141 :عجارإ ريسآ

 نيو َناَمْيلَس نْيدمَحُم اندَح هللا دبع اَنَندَح - 7

 َْتَلّرَئاَمَك : لاق « «يلَغ َنَع شن ْنَع «كامس نع «رياج يدم انئَدَح

 هيه ءركيابأ اقف يبل اَعَد «ف(ي لا ىلع ةءَرَيْم تاَيآر شع

 ءركياَب كرذأ : ينلاَقَق ؛ ءا يلا يناَعَد مث ءةنكَمِلْهآ ىَلَع اهي

 مهل هارفاك كم لهأ ىلإ هبْبَمْداَ تنم باَتكْلا َدْحَك دبقحَل اَممَحَك

 ءاق بلا ىلإ ركبوُبأ عج نم باَتَكْلا ةدَحأَف ؛ :ةّمْحُجْلاب تحل

 نك َلاَقَق «٠ ينءاج ليربج نكلوآل : لاق ؟ يش يف ل هَللا لوري : لاَ
 هع ل خل سرا
 . قلم جر وأ تنل نع يدوي

 نع ناَمْيَلَس نع ؛ةبعش ١ انئدَح «ِرََعج نب دَمَحُم انئدَح - 4" ١

 هبا نم دم رم

 ناك مكلوسَر نإ ؛ «يلعل ليق : لاق ديو نب ثراَحْلا نع «يميّتلا ميهاَربإ

 مل يشب قف هللا ومر اًنصَح ام : : لاق ؟ةماَح سنا نود ءيشب مُكصْحَي
 يش ايف ةقيحص جَرخأ ءاذَه يفيس بارق يف «يشيألا ؛ « ساّلا هب صْخَي

 ثّدحأ نم «رئاَع ىلإ روك ني نممَرح هيمان : ايفو «ليإلا ناتسسأ نم

 ل نيم ادلاَو ةكئالَماو هللا نحل هل ا ادم ىّوأوأ :ًاثَدَح اًهيف

 َرَمَ ٌرَئْخأْنَمَ هةتاحاو يملا طم لدَع لَوْ قرص ةمايقلا مويه لبي

 ةّماقلا مْوَيهْنم لبي 0 "نيعَمْجَأ ساّنلاَو ةَكئاَمْلاَو هللا نحل هيكعَف املس

 ةَكئلَمْلاَو هلا هن هلع مهن يَ ىكوم ىو نمو لد الوب

 .لدَع لَو فرص ةمايقلا مْويهْنم لبي «َنيِعّمْجأ ساّنلاو

 نع ؛ٌناَمْيَلَس نَع فبعش اًنكدَح ِرَفعَج نب ب دمحم ايدج - ١8

 موي لاق هنأ ا يِبللاْنَع «ْيلَعْنَع ؛ « لكش نب ريتش نَع « « ىحضلا يبأ

 تيّرَغ ىَنَح ءرْصَعْلا ةالَص « ىطْسُوْلاةالّص نع اًنوُسَبَح : باّرحألا

 غظظ05011 ا 0 1 للا ا ا يو سسوس زال جج جصحتصصصحخ جن: 1010100010 تجسس سس هسا

 | لل دوس هات توما اة 144 ماس ام جب سس سس

 مار ماي

 ل 0 دارو بلاط ىو يعكس

 لاق ءًاراَت مج وأو فرو ذأ «مشتوو ضو لَم“ سما

 يفأ يرذأ آل ءًاراَن مُهَتوُطبو مهروبق وأ «مهتوبيو مهروبت هللا الم :ةبعش

 ٠ عجز أ يحال رذثيحا
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 حوُناَنكدَح يلع ْنْب ٌرصَناَئِدَح .هّللا دنع اًَنَقَدَح - نكي

 َلاَسآلْجَرأَنأ ءنِزاَم نْبَفُسوُيْنَع ءٌدِلاَخ َنْبدلاَخ انتدَح « سيق نب

 :َلاَقَف « اند ءاقق هللا لور انتا «َننمؤملا ريم اي َلاَّقَك اع

 ضي «مُضَرَمَغ مولا عم ءاج ا ةمبّلاَقْوكو ءالوط بهأذلاب سيك ناك

 نيِمكْلا َنْئَس راقشألا بده «جَلْبأَرَغآ «ةَماهْلامْحَّض ؛ ٍحّضَولاَديدَش

 مر ص م ةماص سو

 هِهْجَو يِفاَّرَعلانأك «ببص يف“ 2 ُردَجْامّناك مْ ىََس اذ ءِنْيمَقْلَ

 [3701 :رظنا] . كف « يمر ىَلب هلثم هَدْعَبآلَو هَل مل قُل

 هم

 ركب يبأ نب ا دَمَحُم يمدح ؛هّللا دبع اَنَقَدَح- لكلا
 مساق ارم ءيرب مرار

 نب مسوي نع ءٌدلاَخ ْنْب دلاَخ اَنْئَدَح « سبي نب حوت انئدَح «يمدقمْلا

 ناك :َلاَقَق ف يَا انلتَعْلا هليل «يلَع ْنَع؛ «لجَرْنَع ءنْزاَم

 31٠١ :عجارإ. اوس هلم رك لوط بهاذلاب سب

 مرو هر 2:

 دبع انثدَح يلع نيرصت يدَح .هّللا دّْبَع اَنَكَدَح - نكح

 َناَك :لاق « «'يلَع ْنَع «ٌميرَم يبأ نع ؛ ٍميكح ِنْب مْ عت نع «دواد نيا هّللا

 «عطتسأ ملك ايل يبل ل ممال لتل هانا هيكل ىلع

 [544 :عجار] . ةامّسلا تلك تفيشوأو ءاهُمطْنأتلَمَجَن ٠ ينلَمَحَف

 يلع ح١ يي ردوا «رآوس

 000 ملل

 َقرْمَياَمَك مآلسإلا نم َنوُكسَيَموهَنإ لاق ف هللا َلوُسَردَأ بلاط

 مهل نمل ىو ؛ "ميار نوجمال ارل وري يل نمو

 شد جا لجر مهل ولو

 يبن ميك 2 هلاك «رمع نب

 َلوُسر اي :تَلاَقك ؛ 8 يلا تنآ تح ني ديلولا را نأ ؛ يلع ْنَع « مير

 يلوق :لاق (موُكْشَ : هيد يفك لعن رصلاكو) هيَ ١ هللا
 «سَمَجَر ىنح ار يسأل تلكم يلَع لاق (197/1)ين راج دق :هل

 :َلاَكو هايل اهم ,هبؤكنم ةَبدَمَذَحآَ ءًابرص الإ يِداَزاَم :تَلاَقَك

 مس
 ءانَمَجَر ىّتحاريسيالإبلَْمل ينَراَجأ د ءاق هللا لور نه يلوُث

يب مثأ ٠ ديلا كيل مهلا : لاقو هيَ عر ءابرتعألإ ينام: :ْتَلََك
 

 هع

 .نيئرم
00200 

 ع3: 6 :رظنا] . ]دحام «يريراَوَقلا ثيدَح ظذَلانَمَو

 يه

 وأو ءةَش يبأ نب ركب وبأ ينّئدَح ,هّنلا ددع اَنَتْدَح 6

 يبأ نَع «ميكح نب مين ابْن ءىسوم نب هلل ديم اكد : : الا

 يكتشت ءاق هللا لور ىلإ تاج بع ِنْب يلوا ةاَرماذنأ عم

 ْ 00000 مس عجبرإ تيسْلاَركد اًهيِرضَيه دولا

 ئئ دك



 ميواف
 لك 3

 ار ءمكحلا ع مش دحر اد - 5 لح

 ىلط بخلايا قف يبل ْنَع « يلع ْنَع راجل نإ ىَحَي

 تَيَّرَغ ىّنَح ىطْسُولا ةالَص ْنَع ولع : َلاَقق ءقدنَْلا ضرُف نم ةَصْرُ
 :عجار]. ًاراث مهتوييو «مهتوطب وأ «مهتوييو مصروف هللا الَم ٠ لاف
 اةللْفي

 تعمس : لاق كَم اَنثدَح هِرَفحَج نْبدمَحُم اَدَح - نر .ا/

 مُكمَح لَه : "يلع لكس : لاق « لقأطلا يآ حدي ري يأن مسالا
 هب معي مل ءيشب ءاق هلل هلوَُر اًنصَخحاَم : لاَ ؟ ِءيشب ءاقق هللا لوُسَر

 اًهيف ةّقيحّص جرْخأَف: لاق ءاذَه يبس بارق يف ناك امل فاك سال .

 ءٍضْرأل نقسم نعل هلا ريل َحْبَفْنَمُهَّلا نمل ”بوُيْكَم
 [مم» :عجارإ . اندم ىو مهلا عَ ءهَدلآَو نعلم َمُهّللا َنَعَلَو

 يباع :ةاق نخ ؛ديعس اكد قبح اد - لركوب

 ف هللا َلوُسر نأ « بلاط يبأ نْب يلع ْنَع ؛ٌةَدبع ْنَع ؛ ءجرعألا َناسَح
 ةلَّص نع ءاتوئَس امك ارا مهوب مهوب الد مهلا بازحآلا مْوَي لاق ماس »ه

 [هو١ :عجار] . سمششلا تبآ ىَنَح ؛ ىطسولا

 لد نب مكس نع ؛ةب ل اح رجم ان 1 :9

 ةمع امم 6 ا

 تَكَلباَدإ : لق ضاع يسع اق قلد

 يم عقود
 هللا لور انرَمأ "يلَع لاو «هرضيأل : لك ؟ نان َلمَو تلتشملا

 [707 :عجار] .٠ نا (و نيعْلا فرشتسن نأ اق

 :ةَمَلَس نب داَمَح ايد :لاق ءىَنحَمل 121211100
 ٌةَييز اورمتحاَف « ميلا ناك ءايلَع نأ «رمتعملا نب شدَح ْنَع ؛كاَمس انْ

 َرحآبحآلا قلع َرخآبَق انتو «لَجَراَميف مَكو تح ءاَجَ دّسألل

 ْنَمْمّنِنمَك اًيِفدَسآلامُهَسَرََ :ٌةَمَيرأ اوراَص ىَتَح هَرَخحآرَحآلا قلعت

 اوُدَخآ ىَنَح كلذ يفاوُعَراَنق : لاق «تاَمق جرح ممّن ءاًهيِف تام

 نأّش يف ناَمْلإ[يتام وُ مكليو :لاَقَك «٠ يلع مها : لاق «حآلّسلا
 ىلإ اوفر الإو ؛هب مثيضر نإ ءاّضقب كَ ضفأ ولات ؟؟يساآ ةعيرأ

 فصن ثلأثللو هيو تل ينال «هتيد مير لوألل ىَصْقَف : لاق ف يِبلا

 َلَمَجَو مهضعي رك «مهضعب يضرُ لاق ؛ «ةلماك ةيدلا عبارللو «هتيد

 :ٌرهب لاق) « اقف "يلا ىلإ ومقر : :لاق ءاوُمَحَدَْن يلا لئبق ىَلع يذلا

 ءءاَضَقي مكي يضق داس: .لاق ىَبتْحاَ دكت ناك : : لاق يسحأ :داَمَح لاق
 راع : لاق .هءاَبصَق ىضُمأَك :لاق ءاذكو اذكب ىضق هقآيلَع نأ َريْخأَك : لاق ءءء

 [ه7+ :عجار] مَن يضفقأس

 ومع مت 3300
 اَنكدَح 0 هللا ديع اًنثدح - نير

 وأ لاما ا 00 لن ردم ها سيقوم 0 00
0001 

 .هاَداَع نم داَعَو هآلاو نَم لاو : لعب سانا َداَرَق : لاق

 صا 1١42 فلا هر بلاطو ا نبعد نيدشأرلا ءاقلخلا دئسم ناي 0 ا

 نبا ةَمْلَس اَنآَبنأ ةملس ان اقدح دلي - انيضح

 «ةعبس نع : :لاَقَق ؟ ةربلا نع لتس يلعن : :يدَع نب ةيَجَح نع « لْيهُك

 ام :َلاَقك ءحّرَملا نع َلئُسَو سايل : لاق «نرقلا ةروسكملا ْنَع لَو
 هم ساس فعل

 ِنْييَعلا فرشكسكأانأ كف هللا ل وُسر اتم : لاقمُث «ََسْنملا تمل

 [8705 :عجارز نيألاَو (19/1)
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 «يسّرَلا ديواني سابا ينئدَح ,هّللا دبع اًنَقدَح - 11

 نب نع دولا يبأ نع ,يريرجلا ديعس انئدَح «دايز نب دحاولا بَ انئدَح

 َُقَحاَم يِردَكْلَم ؛َدُبعأَنْئااَي : : بلاط يبأ نبيع يل لاق : :لاق ءَدُبَعأ

 .هّللا مْسبلوُتَت :لاق ؟ بلاط يبن اَيهَنَحاَمو تلق : :لاق ؟ ٍماَمَطلا
 :لاق ؟ َتْغَرَاذِإ «هرْكُشاَم يِرْدَنَو : لاق ءاَنقَرَراَميف انك كراَبمُمَللا 0

 1 لقول اسوان يذلا لحلو 26 د :هتلق

 هاهي ىو لح لبرج 7-5 وعدنا

 220000 هيَ رئقلا تنكس ءاَهباَي

 ىَلِإ يقلطُا :اًهَل اهكاتلثك :لاق ءٍمَتحأ « يس 9 هللا لوُسَر ىَلَح مدن

 لوّسسر ىلإ تقلطْناَك «هيف تأ امرَح كيقيامدا هيلآساق ٠ ف هللا لوس

 ركذق كلاس مكو تمحو ءامادخ و (ََدَخ هَدْنعتدَجَوَق هللا
 ىلا ا مم

 ىلإ تو اِإ؟ مداح نم ككريَح وهام ىلَع كل َلاقَك «تيدحلا

 عير «يِربَكو يئالكو اثآلت يدّمْحاَو «نينآلكو انآلك يحبس كشارف

 ؛هلوُسرَو هللا نعت يضر : :تلاَقَك اًهنسأَرأتَجَرْحَأَف : لاق :نيئالكو

 هيو عفا رم
 . هون «يريرجلا نع ةيلع نبا ثيدَح لم ركذَك ني

 ْنَع «ناَسَح يبأ نع َهَداَتقَْع ؛ «ماَمَه انئدَح يباح 11

 "يلَعاَنتُ حق :لاق حبلا ُةآلَّص ىطْسولا ةلَص نأ ىَرئاَنُك لاق «ٌةَديِبَع

 : 9 يتلا لاَ ءرْصَمْلا ةالَص ْنَع اوُسَبحَو ءاوتْلا بازحآلا مومن

 ةلّص ْنَع ءائوُسبح امك ءأران مهئوطب الثا وأ ءًران مرو الثا مهلا

 [هؤا :عجار] . رتل عا ةلسأ اًنْقَرَمَق :لاق «ىطسولا

 سل دعب 9: ..رلغابع بشو ون دئئانع

 02110 هم صم

 اقم نا مَرمأَك ؛ههْجَو يف بَل فرع ؛ « موق ىلع جرو ءاهسبلف

 [31948 :عجارإ هلا

 هلام هل
 ٌةرَسُيَم نب كلَمْلا دبع نَع ٌنيعَش اًنتَدَح ٌنْيَي اًندَح- املك

 جئاوحل دع دعم مُكرهظلا ىَلص الع تي :لاق «ةَرَس نب لاَرْلا تعمم : لاق

 ةَهَجَو سمك افك هْنم َدَحْأَف «ءام نم روتي ينو صعلا تريح لق « سانا

 اسائنإ : :لاقو ءًامئاق برَشَف هَلْصَم َدَخ َدَخآَمُث ؛هيلَجرَوهَسأرَو هع

 ءادكرو مو سلم عالم
 مل نم ءوضواَذَهَو هلْ هللا لوُسَرتْيَرد دقو ءاَنَه َنوُمّركي

 [047 :عجار]. ٌثدْحُي



 ءيموبس
 نبل :هَملَس رباح اَنكَح كاع انكَح - 5359

 لعل «تْطركتسا كّلَعك : :ةحارشل لاق الع نأ :؟ :يبعشلا نَع ء ليك
 كمضاد دوو

 ليقف ٠ اهمجر مث اَهَدَلَج ْتَعَضَوَاَملَق هل :تلاَق ؟ كّلعَك ؛ لاثآ كَجْوَ

 كظا | سوه سا لا هدم
 يل اَهيمَجَرَو هللا باتكب اهتدلِج : :لاق ؟ اهتمجر مث: اهتدلَجمل : هَل

 اس هلا

 هر دحام نكح لاق 0 بس دمحم اًنثدجو نيَسْحْلا

 يلع ْنَع ءدْعَس نب نامل «َقاَحْسإ نب نمل بَ انئدَح ءدايز

 .ةَمْلَحو نارا معتم مكَيح : للا لوُسَر لاق : :لاق

 هّللادبَع ِنَمْحّرلادبَعوُبآ يندَح ؛هّللا دُيع اَنَتدَح 84
 مصل رق
 نع« 'يشّرلا َقاَحْس نب نَمحيل دْبحْنَح «ةيواَحم وأ انئدَح «َرمع رن

 َريْطَأ اي : َلاَقَف «٠ "بأي أ: لاق. لاي ءعكحلا يبأراس

 101 م َناَكْوَل ؛ 8: لاس رتلع
 هاما

 يننغأو كماَرَح نع «كلآلَحب ينفك مُهَّللا ل : لاق «ىّلب تلق ؟

 . ةلاوس نَمَع كلضَمب

 «يِرَدْحَجْلا لماكو بأ اَنكدَح هللا ددع اَنَقّدَح - 1

 اَنكَحَو « رقما نمْؤُمْلا دْبَعْنبحْوَرو «يمُدقمْلا ركب يبأ نبا دَّمَحُمَو

 م مه ههف رب هر تالمو

 اَنكدَح : واق «يرراوقلاَرسع نب هللا « باح نبدي نإمَحُم

 دس نب املا نَع «َقاَحسإ نب نحل بَعدَ «دايز نبا دحاولا بَ

 يف يمال كرا :مّهَّللا 8 هلا الوُسَر لاق : لاق يلع َنَع (185/1)

 عاطل ءللتلا لو #١317 :رظنا] . اًمروكب

 «بيِلك نب ِمصاَعْنَع ؛ةَناَوَعوْبأ اند ناد اَنئدَح - 0

 اننا ىَّسوُم يبأ َعَماسلاج تنك : لاق ؛ىّسوُم يبأ نب :ةةريوبأ ينئدح

 لاق : لاق ءِساّنلارشأن م رئابهرماق ءىّسوُم يبأ ىلع ماَقَق « يلع

 ىَتوابْكذاَو «يدَدَسَو يندا مُصَلا ل لف هلل لو يل لاق“ يلَع

 يِمّئاَخ لعجأ نأ يناَهت و ءمُهّسلا َديِدْسَت داَدّسلاب بركْذأَو او 2قي َقيرطلا " كتياده

 يذلا انآ : مصاَع لاق) ؛ « ىطنسولا وأ ةياجسلا ىلإ هدر وبأ ىوهآَو هذه يف

 تلق : :ةقرُم بأ لاق يس رمل نع يناهتو (ىلح اً لع بت
 مرام سم عم

 هعلصت تناك ءا
 لا يه سل هع

 يش ةركيملا امأ : لاق ؟ ةيسَقلا امو ةرتيملا ام : َنيدمؤملا ريمآل

 َنماَياقئاك باكي آو «مهلاَحر ىلع هولي نهتلومبل هال
 :ةدْرُبوبَأ لاق ,جرألا "لاك هيف ؛ريرح هيف (مصاَع كش) ن ميلا وأ ماشلا

520 
 [085 :عجار] . يه هنأ تْفَرَ ينبسلا 531 املك

 وُحأ لاّهْنمْلا ْنْب دَّمَحُم انئَدَح هللا ددع اَنَئَدَح 7

 7 قاس بترد اَتدَح ران نب دحاولا دب اد .ججَح

 اس جرد اساسا هسا قل اديس أ

 1/1 مدر بلاط يأ يعش نيديشارلا ءاقلخلا دسم

 رتل معك مل ع و ياس هللا

 يحد سلامك وش اهئام لإ ١ َلاَقَف «ٌناَضَمر

 ١78[ :رظنا] . موق ىَلَح هيف بوُتيو « موق ىَلع باكي هيقو هللا

 «نمؤملا دْبَع نب مور اَنَدَح هللا ديع اَنَقّدَح - نضفرا

 .(ح) داكن دحاولاُدْب اككدَح
 روم هع

 نب نَمْحّرلادْبَع نع ؛ « ٍلْيَضُم نب دَمَحم انئدَح قاتلا ورمَع يدَح و

 لوسر لاق : لاق « « بلاط يبأ نب لع نع «دْعَس نب نامل ْنَع «قاَحْمإ

 [3137 :عجار] .اهروُكُي يف يمال راب مهلا : هلل

0 

 ءََمَقلَع نب دلاَخْنَع «ةناَوَع يبأ نع ها نافع انكدَح - 8

 ٌعَمصَياَم امها ءروُكطب اعدك ,ىٌلس د أو ًايلع تيت : 0 ون 0

 دنا داَنلو ت تنطب ينأك ايلا ؟ ىلَصذقو رو

 ا لم ذأ يذل افكلا مرتو سم ,انالك

ق «ءاَمْلا يف هدي َلَعَجَمُ 7 «ًاثالك لاما هَدَيو «ًثآلك ىَنمَيْلا هدي لَسَْغَو
 ح

 مث ءانآلك لاما هلْجرَو ءأثآلك ىتميلا هلجر َلَسَخ م ٌةَدِحاَوََر ةرم م هسأري

 مارك :عجار] .اًذَه َوُهَ اق هللا لوُسَرَر 97 ملين رس نم لاق

 مرر ةريولع

 دبع ْنَع «ةَمئيَخ وبأ ةَيواعم نب ْريَهز نبأ داعم انئدَح - ةضفن

 «يلَع ْنَع؛ « ىليل يبأ نب نَمْحرل دبع َْع دهام ْنَع «يرّرجلا ميركْلا

 اًهموحُب قَدَصنآنآو ؛ ؛ هني ىَلَعَم .وُتأ ْنأ و هّللا لوح اوُسَر ينم : لاق

 نم هيطْنُنْن حت لاق: اهم َرزاَجلا يطغأ النو ءاًهتلجو اهدوُنجَ

 [ه9* :عجا ار] .اًندنع

«#١ 

 نع ٍميِركْلا دبع َنَع « يروا نايف انئدَح داعم انئدَح -

 هّللالوُسَر ينرمأ : لاق « «ُيلَع نع ؛ « ىَليل يبأ نب نَمْحّرلا دْبَع ْنَع «دهاَجم
0 

 [647 :عجار] . اندْذع نم هيطْخُت ْنحَن : لي مكه اذه َلثم٠ 2

 ءَناَّسَح يبأْنَع ٌهَداَتق اَنآَبْنأ امامه اًئدَح نافع اًنكدَح - 1

 :باّرحألا مويلاق هللا َلوُسَرنأ «يلَع ْنَع ؛ «يناَملسلا ةَدبَع نع

 ىَّنَح ؛ ولا ةالصلا نع ائوُسبَح اكرام مهول ال

 [مول :عجارإ . نيم ىَدْحِإ سمسا تبآىَنَح :لاقؤأ «سمشلا ٠ َتَباَغ

 ل

 َنَع «بئاّسلا نب ءاَطَع ْنَع ٌداَمَح اًنئلَح نافع انئدَح - ١8

 ملمع 6
 رمق تنزلق آراب ينأ «باطخلا َنئاَرَمْعْدأ «يبنجلا َناَبيَظ يبأ

 :اوُلاَق ؟ هذَهاَم : لاق : 5# "يلع مهيقلك ءاهوُمجرتيل اباوع ؛ اهمْجَرب

 ىلإ اوَُجَرَ ؛ْمُعّنَرَو مهيدي نم يلع هَ اهمجَريْرمعَرماك نر

 ءيشل الإ يلع اَذَهَّلَمَق ام :لاق يلع اندر : :اوُاَق ؟ مُكنَراَم : رس

 كلام :لاَقك ءبّصْنُسلاُهْبَوُمَو ءءاَجن "يلَع ىلإ لسد مَعَ
 مّلَقلا مقر : لوفي )١98/1( 8 يبنلا تْممَساَمأ لاق ؟ ءد 57

 ىّلتبمْلا نَحَو ؛ بكي لح ٍر صل ِنَعو طفيت ىلع ةثآلث نَع
 هك هم

 ءاَماَتآ لملف ءنآلُف يبةلكم همن :؟ : يلع لاق ٠ « ىلب : لاق « « لقعي ىتح



 ةندلفلا بلاط ل يأ نبعد َنيدشارلا ءاقلخلا دسم
00 

 :رظنا] ٠ ايي ءيرئأآلانأو لاق يرث رمح لاَ ءاهيَوعَو

 اةنهل

41 

 دبع دان دحر يَ اكد نما دي ينكح

 ًةلوُسر لاق : لاق « يلع ْنَع ءدْعَس نب ناَمْلا نع «قاَحْسإ نب محلا

 85١)3[ :عجار] ٠ روك ىف يل الرا 1: : 6 هّللا

 قاب نرد ا دايز حاولا دب كَ - يري ا م6 6
 ك0

 اري نأ ىّهَن 5 دنأ عكر «بلاط يبأ نب لع نَع دسم نيا ناَمحتلا نع

 اوان ْمُثدَجَس ذو هلا اوُمظَمفمَشكَراذِإ ١ :لاقو «عكار ومو نارا
 ْ [170 :رظنا] . ْمُكل ب اَجَتسُي نأ مّن

 نم

 يلع يلح ءرَمَْموُبأ ,يندَح هللا ديع اًنَتدَح - نسف

 هءرير6

 نب ناَمْعْلا نع «َقاَحْسِإِنْب نمْحَرلا دبع نع : ةّيواَعم وبأو رهسم نب

 يف يسأل كراَبمْْلا : :8 هللا وسر لاق : لاق «'يلَع نع ؛دْعَس
 3737١[ :عجار] ٠ امروُكُي

 0 اا رف

 ُك دبع اَنل فلس :ُدّسَحُم لاق ءهنمَْسِمَساَملإكئدَحأ آل :ٌةَديِبَع لاق

 َدَعَو َدَعَواَم مُكَناَبل اورطِبت نأ الول : لاق :لاق "يلَعُهلَفلَحَو ءرارم ثآلك
 يبو ربصأ ساس

 ؟ هئم هتعمس تنأ : :تلُق : :لاق ٠ ا دسم ناس نمي 9 َنيذْلا هللا

 ٌلجَر مهيف «ةَبمكْلابَرَو يإ ' ,ةَبمكلا برو يإ «ةَبعكلا برو يإ : لاق

 [5375 :عجار] ٠ ديلا هدوم : لاق ةيسحأ ءديلا ًةرودْتم وأ ديلا جدخم

 2 6. هم
 ا دعس يَ هللا دْيع اَنقدَح 3 07*

 دْنَسرْبَل اَمْقّنلا اًمكَح «قاَحْسإ نب محلا دبع نع «رهمسش نبا يل

 محلا ىلإ يقم رشتحَت موديلا هذه ارت « يلع دنع َدْنع ًاسولج انك :لاق 000 مل سو
 ىلع هَل ْسُيآلو ءنورَشْحُي مهلجزأ ىَلَعاَم هلو :لاق«ادفو

 ءٍبَهُذ نم َلئاَحَر اَهِيَلَع ؛ ءاهلئمئالَحْل رمل قوُت ىلع نكلَو «مِهلجْرأ

 . جلا باو اوُبضَي ىَنح هلع نوير

 ينئدَح قاَحْسإ نب َمَحَم نَع «يدَع يبأ نب دمحم اند اًنكدح - وو

 هعمسأ لّزآ مل ءِنيَسُحلا مما : لاق «ةمرْكع نع ؛ «يلاص نب ناب

 اَدَهاَم هللا دْبَع اَبأ اي :تْلثَك « ٌةرْدَجْلا ىَمر َىّنَح ؛كليل كيل : لوُقُي
 «ةرطججلا ىلإ ىَهتلا ىَنَح لهُ بلاط يبأَنْب يلع تمم : لاق ؟ لآلُمإلا سم6 سد

 [416 :عجار]. اهيل تا ىَتَحلَهأ ,ق هللا لوُسَر نأ يئدَحَو

 8 وبل ريل 0 7 - أ اثدح «ةَمكيَ راو : تن ,هّللا دنع اًنقدَح 6

 مر نقي 9 يا ىلا ل م ممر راو

 دّمَحُم اي : اوناَقك « شير نم الأ ف يبا لاق «يلَع نع ؛ يعير |

0 
 ممتلي رهش امئاص تنك نإ : : 9 هللا وَ َلاَقك؟ ناَضَمر

0 

 مق نيب مهم

 ىَلَع هيف بايو موق ىَلَح هيف باتمْوي فو ؛هّلار هشه م 1

 [18؟؟ :عجار] . ْنيِرَخآ

 َنَع ءروُصُنَم ْنَع «كيِرَش اري رماح نب دوس اندَح - نوف

 وعلل” ل

 يف هير مهبَسِئكة لونا دكاَنديَع نم اساكأنإَو :كلؤاَقلَحَو كئاريج نإ »امام

 اني مصداق ءاناَومأو اع نم اور اَمّنِإ «هفلا يف بَل نيا

 ُهجَوَرَيَمَت :لاق٠ اج م اوم لاق ؟ لوم اَم ركب يبآل لاَ

 َكئاريجل مكن ءاوُكَدَص :لاق؟ لو ام :َرَمُعل لاق مث 8 يَ

 9 يبل جوت كاتو

 :قاحْسإ بنما دبع ا 0 « نيام نيرشعَو
 عورلا يفأرثأ : ”ُجرهلأَس : لاق «يلَع نع ءدعَس نب اَمْتلَع

 عوشرلا يف اَرفأ نأ [ت يت ين : :4 هّللاًلوُسَر لاق : َلاَقَ ؟ دوجّسلاَو

 «ةلاسَمْلا يف اوُدهتجاَق مُتدَجَس اَدإَو ؛ «هللا اوُمظَمَ ْمُتدكر إف «دوُجّسلاَو

 [17: :عجار] . مكل باجتسي نمُقك

 َبوُْعَي نب داَبَع ينئدَح هلا دْيع اَنَقدَح- 8

 دبع ْنَع ؛ «ِليضمْندَنَحُم انئلَح دمحم وبآ ءيدّسالا )١67/1(

 وُ لاق : لاق« يلع ْنَع ءدْغَس نب نامل نع «َقاَحسإ نب ْحرلا
 اَهُروُهْظَو ءاَمروُهُظ نما 52 ريال نجلا يفنإ :48 هللا

 موكل باكا تلا لاق ؟ يه نمل هلا لوس اي. ”يبارغأ َلاَقك هنو

 .مانسَّتلاو «ليللاب هلل ىَّلصَو ماما معَ

 نمؤُملا دبع نب حور يسّئدَح ,هّللا دْيع انثدح - قروزكأ

 .(ح) دايز نب دحاواُدبعانئدَح رمل

 َنَع «ًاعيمج ؛ «ليضُفنْبا اَنكَح «يدسألا َبوُقعَي نب د داع يئدَح و

 لاق : لاق يَلَعْنَع هدْعَس ِنْب نامل نع «قاَحْسِإ نب محلا دبع

 189١[ :عجار] . امري يف يتمأل لربما : 4 هللا لور

 ْنَع «شَمْآلا ْنَع ءرخكبوُبأ انآ «رماغ نب ةوسأ انئدَح - 6٠ سا رو هر ا
 يذّناو : لاَ لع اح : لاق ؛ عّبَس نإ هلل ْبَعْنَع ؛ ليك نب ةملَس

 اًكملَعأَف :”رماّتلا لاق : : لاق هذه نم هذه بضخ هَمَسّنلا اري 0

 7 ريغ لقي نأ هللاب مُكدشُن آم : لاق ةئرْع تريبل [وأ هتيم هللاو ؟ وه وه نم

 نكلو آل :لاق ءًاذإفلْخَتْسا كلذ تْملَعْدَق تنُكنإ : اوُلاَق 7 «٠

 1 ١/2 :عجار] . قف هللاهلوُسر هل مُكلكو ام ىلإ مُكلكأ

 ْنَع ؛يددّسلاْنَع ُهدئاَر انآبنأ دود نب ناَمْيَلَس انئدح - 1

 :لاق "يلع بطَخ : لاق يملسلا نمر دبع يبأ نع يع نب دس
 ْنَمَو مهم نصح ْنَم «دوُدحل اّمُكئاقرأ ىَلَعاوميقأ سانا اَهيأاي: لاق

 نأ 8 هللا لوم وسر ينرمأ ءاتسنز «ك هلا لوُسرل هم مآ نإ ءنّصْحُي مل



 ذر “يمت ءساّب دعت دحيه هل هجم

 :َلاَقَك هلَكلَذ ترك , هللا لوُسَر تيتا ل

020 

 «َقاَحْسِإ يبأ ْنَع ؛ ليئارسإ اًنئدَح «َمدآن ب ىبحَي اًنئدَح -

 ءِنَسبلا ىلإ ءاق هلو يعي :لاق ٠ « يلع نَع « برم نب ةراَح نع
 ْبَعْذا : َلاَقك متي يضفأل « ينم نس مهو موق ىلإ يشب ل :تْلَقَق

 [1<- :عجارإ .كئاسلتبيَو «كبلَق يدهس لان

 ,ةّيش يبن بركب وب يس هللا دْبَع اًنَكدَح- ليديا
 ْنَع هس نب ناملا ْنَع «قاَحسمإ نب نَمْحرلا دب ع :ةيواَم بأ اندَح

 ارسل عيب اهي اًماقوس نجلا يفاذإ: ف هللا وُسَر لاق : لاق ,يلَع

 والحد ةروطم لجل تتش ا ادق ٠ لاجل استلام وصلا لإ

 1 نر نلقي اًهلْم قت لَخلاَرملاناونصأ نقي ندا ر وحمل اهم اهي
 0 م ه  ءيمإ ير ل

 الق تاّمعاَتلا نحن ءطَخْسَت آلف تاّبضارلا ْنْحَنَو ءدليبت الق تاَدلاَخْلا

 [144 :رظفا] . هل نكون ناَك نمل ىَبوُطَق سس

3110 

 وبأ انكدَح «ةمكيَح وبار يمر يكدح هللا دبع اًنَتدَح - ليان

 هّللا لوُسَر لاق : لاق يِلَع ْنَع «َقاَحْسمإنْي نَمحرلا دبع انَدَح « ةّيواعم

 جيلا ىَهتْش شا ادق : :لاق هنأ الإثيِدَحْلَركَذ ًاقوس ةّنَجْلا يف ذل : هه
 هوم م مع ل
 َنَكَذَق ناولصأ نمي نيعلا روُحْاعَمتجم اهو : لاق اهَلَخَد ةروص

 [هلبق ام رظنا] . هلْ

 «يخلبلا َاَبآ نب دَمَحُم يندَح ,هّللا دنع اًنَقَدَح - 6
 و

 نب ٌةيَح يبأ نع .قاَحْسإ يبأ نع :نايفس اًنيدَح « قاررلا دبع اًنئدَح

 ل برسم «هسأرب حسم مت :انآلئاثآلئ ان اوي « يلع نع ؛ سي ساق يم

 ىلإ ظنك ف يلا ءوضُو ىَلِإَ نأ نأ هرس نم : لاق مش ؛هئوضَو

 47١[ :غجارإ . اذه

 «َقاَحْسسِإ يبأ ْنَع «ليئارسإ اًنكَدَح «مَدآ نب ىَبحَي انئدح - 71

 رخآ يف ادوُنكي: 8 هّللاٌلوُسَر لاق : لاق يلع ْنَع «ةلْفَع نب ديوس ْنَع

 امك مآلسإلا نم نومي مهيار واجي ال نارا َوُوَرْطَيْموَف نامل

 . ملل لك ىلع اق مُهلاتق «ةيمرلا نم مهلا قري
 ْنَع «َقاَحْسِإ وب اَنثدَح هرْيَمز انْئدَح « لماك وبآ انئدَح - 1

 .(ح) يلع نع «برضمملا نب ٌةئراَح

 يبأْنَع ٌرْيَمُز اَندَح : الاَك ءرْضَنلاوبآَو ؛ مَدآنْب ىَيَحَي انئدَح

 «ُساَبْاَرَمحا دانك : لاق« «'يلع نَح « برسم نب ئِراَح ْنَع َقاَحْسإ

 ٍمْوَقْلا نم ماى نم وكي ام «٠ لا لورباك موقلا مقل يقلد

 [104 :عجار] .هْنم

 0 ؛هيأَْع لع نبدي نع د

 «فقوَملا اَذَه : :َلاَقَك ةكَرَعب 1 هللا لوُسَر فو : :لاق «يلَع ْنَع «مفار

 سالو هنئات ىلَعْقنُْيل مج :ةَماَسأ فترأ مك «فقؤُم ان ةفرعو

 «ثرساّنلا اّهيأ ةئيكسلا :لوقيو مهيلإ تفتلي آلا « لاَمشَو انيمي ليإلا نوُيرضَي
000 

 يني ني نِيتالّصلا اهب ىَلَصم ؛ ْسَج ىَئأق ٠ نشا تاَغنح دو
 دهم عل سا ريع ام ره جا يع 0س ا س )| سات ل مصاص ف ساس

 اذه : َلاَقَحَرف ىلَعَفكَو حَبمأ الق « اهب تام ءءاَشعلاَو برْغَملا
 ماعم 00 000
 ًارسحم ىَنأ اَمَلَك راس مث : لاق "فقم هلك عج «فقوُمْلا وهو حرت

 هل ساس تار اي

 ل «َلضَمْلا فدو اَهَسَبَحمُت «يداَوْا َراَج ىَتَح 0-0

 ه هاهم هذ
 نم اهلك ىتمو رحنملا اذه : َلاَقََرَحْنَم م ا ىتأ مث ءاَهاَمَرَف ةرمَجلا ىَن ١

 يق ”يرْذأ كو ءَدنْفأ دق حبش يبأنإ : ْتَلاَنَق : ا

 «كييأ ْنَع يد مَتن : لاق ؟ هن جحا ذآ رجب لَه ؛ «حَحْلا يف هللا
 هلا هس موو

 َتْيَوَل كَلاَم ؛هّللا لوس اَي :ِساّسعْلا هَل َلاَقَف « لل قص وأو لاق

 :لاق ءاّمِهْيلَع ٌناطْبَشلاتْدحَن كَباَشَو اش تير : لاق ؟ َكمَع نبا َقْع

 نر قطا: 0 'مقأ :َلاَقَك ٠ ا

 7-0 + .عجارإ "ضل هلم

00 
 ءديربلا نبا ينعي دي مشاه اَنُئدَح ءديبع نب دمحم اًنلدَح - نيلحا

 «يملسلا نَم نَمْحرل دْبَع يبأ ْنَع «نيطبلا ملص ْنَع ؛ « يِفتَحْلا ليعاَمسإ نع

 ؛ تالا ىلَعاتسلج ىّتح « يبن طنا كتي لع يدي دَحأ لاق

 َنماَهَل قبس دكَالإ ةَسوُفْنَم سفن نِماَم : 2 هللا وسر لاق « يلع َلاَقَ

 :لاق ؟ ُلَمْمْناذإميف هللا وسر اي: َلاَقك لجو ماَق ؛ةداَعَسْوأءاقَش هلل سف مصرس يبه لش م سيب هع

 ىَقَتاو ىطغأ نم اًمأَ) :ةَيآلا هذه أرق م هلق لخ املس لك اولَمعا
 روافع مل

 [1؟١ :عجار] . «ىرسعلل ”بسق» هلوق ىلإ( َقْدَصَو

 «َليِعاَمْسِإْن ب َقاَحْسِإ انْثدَح ,هّنلا دْيع نقد

 «يعداولا بح يبأ ْنَع «َقاَحْسإ يبأ ْنَع «ليئارسإ انْئدَح «عيكو اننَدَح

 ها هتيم م

 ا اوت اباد نحل يفلت :لاق

 ةلئ هع َلَسَغَو ءانالك قْجَو ّلَسَغَو «ًاثالكَوَت و
 هللا َلوُسَرسْنآَر : لاق مث 3 ءانآلئاثآلك ِهْيَمَدق لَسَغَو ؛هسأّرب حم َحَسْمَو «أنالَ

 4971١[ :عجار] تلق ينوي يداك لع 2

 ّقّشنتساو ضمضَْمَتو

 امدح ,ةَمكْيَح وبر يهز ينئدَح ,هّنلا ديع اًَنقُدَح- نونا

000 
 نأ ؛ يلع نع يح يبأ ْنَع «َقاَحْسإ يبأ ْنَع نايف ْنَع ؛ ٍنَمْحّرلادْبَع

 [ةا/١ :عجار] ٠ آنالك انآلك اًضَوَت : : 89 يبل

001 

 5252 ا ا قل يع رسول بأ انْيدَح

 «هسأرب حسو نالت يارد ءانآلك هو لَسَح مث ءهيفك ىقنأت ؛ ضَوَت

 اَمَنإ لاق مث «هنوضو لق ب رشق ماهَمَث « نييعكلا ىلإ هيك لسع م

 ويمو 1
 4١[ :عجارإ . نق ٠ هللا لوُسَرَر مُكيرأ نأ تدّرأ



 ماتجعتم
 اس« نيدشارلا ِءاقلْخلا " ديسم

 سَ «ديعّس ني يونس يكدَح هللا دبع انتثدح - 136

 ةكالاكو «يرصبلارطَم وب يد مفاتن راسل ْنَع يلازم

 هللُدْمَحْلا : : لاق هس الق «مهارت ةَالكب ابوك ىَرت ريشا الغ ذأ ٠ ًايلغ كرد

 مث « يتروع هب يراوأو « ساّنلا يف هب لّمَجَتآ ام شامرلا نم يكرر يذلا

5000 
 [3لهم :رظنا] . ل 89 لوس انك :لاق

 ًّء

 اع يباع قاس ير ضايق اًنَح « يب كح «يشّرفلا

 ٍءوُضَو "و ىَلإَرظ

 مك «هسأرب َحَسَممُت ؛انآلكأنآلك ضَوَ

 252 و2 76 2 ل10 2
 ب نأ هرس نم : بلاط يبأ يلع لاق : لاق «"يِناَدْسهلا

 : لاق اي ريل ٠ 8 هللا لوُسَر

6 

 [9101 :عجارإ هوو لْصَق برش

 ومره مو
 ْنَع را ٍفاْنبراتُْمائدَح ديب نلمح انئدَح - نين

 «مُهاَرَدةئاباصيم هم ىَرتش هاك اكد الغ ىلع ىََر هن ءرطم يبأ

 يذلا هللدْمَحْلا : :هّسبلو لوشي ؛ نييعكْلا ىلإ نيكس َنْيَياَم ىلإ سبك

 اَدَه : ليقك؛ « يتروح هب يراوأو « سأَدلا يف هبلَمَجَتآ ام شايرلا نم يكرر

 ْنمدمَسءيَشاَدَه: لاق ؟ ف هلا يتسع وأ كلّف نع هيوّرتيش
 يقسو سه عرق

 نم يكرر يذل للمحل : ةَوْسُكْلا دن ُهلوُمَي )١98/1( 8 هللا لوُسَر

 [186 :عجار] . يتروع هب يراوأو « سأّتلا يف هبل ام شارل

 ءف رن مرة دلو

 :لاق هرم يبأنَح رات دَح «ديع نب دمحم ايد -

 اجب ةبحرلا بَ ىلع دجْسَمْلا يف يلع نينا ريمأ عم ولج نَا

0 
 :ًاربتق اعدك «لاوزلا َدْنِعَوهَو « هللا لوس ءوضو ينرأ : : لاق «لجر

 ,انآلك ضمن َضَمَْمَتو «آنآلا هَهْجَوَو هيك لسه امم زوكب ين َلاَقَك
 ع اس هي ع 2مم

 3 ءاثآلكهّيعاَرذ لَسْغَو «انألك قش قشنتساو هيف يف هعباصأ ضب َلَخْدأَ

 ماه واش
 هيلجرو « سأرلا نم اَسهجِراَحَو هْجَولاَنم امها : َلاَقك ءٌةَدحاَو هس

 ةنيةوْسح انحش هر ىلع لطم «ًاثآلك نيكل ىلإ

 موُضو ناك ذك ؟ 8 هللا لوسسر ءومضو ْنَع لئاسلا نبأ : لاق مث ءءوضولا

 .8 هللا يبن

 رمل انئدَح : 0 دي نيم - انكيفل

 هدمت

 سد 0000
 سا مسا مم

 هلع
 [76 :عجارإ دَّحآل هبوب ٍميِعن وبأ لاق

 هاغش هرب اك شارب سمت ل
 ٍنب دعس نَع «شّمعآلا انُثَدَح ءدييع نب دمحم اندَح - ١؟هم

 َكلَلاَم هّللا َلوُسَر راي: :تلُق : :لاق «يِلَعَْ ء مْ دبع يبآَْعةدي

 ءمَحَن سلق : :لاق ؟ءْيَش

 35١[ :عجارإ. ةعاّضرلا نم يخأ ها كلت : لاق. ةزمح ةئبا

 ث كَدْلعَو : لاق ؟ اَنيَلِإ جب جور لو شير يف قوتك

 نبا دي اَثدَح «ةميأ يللا اًنكدَح ديس وأد "نافل

 5 بمن ف هيَ 77 لاق .بلاط

 لمقام ؟ لَا ىلع َريمَحلا اورتن نورث : : لاق ؟ اه ذه لثم

 [0786 :عجار]. نومي النيل كلذ

 ريكي نب دمحم رع يكد هللا دْيع اًنَتدَح - الوعل

 همم
 مدل نع درع للايانَح ايدل لال العا ءادقاثل

 هيك

 م وكو تلطب ينوثق: لاق« و لي 1

 ههجو َلَسْعَو .ًانكاك ركع رئتتساو «ًانآلك قّشنسم قشتتساو ثآلَكهّيَدَي دي لسفف ءءاَم

 همام يع مام مل 000
 هيلجر َلَسَغَو ءأئآلك هسأرب َحَسَمَو ءانالك نيقكرما ىلإ يي اكلك

 [471 :مجار] .انلَت

 0 ل ةلمسأ

 فسم عا

 «اطقيتسي تمل ْنَع ةقالكع قل عع 50

 [1504 :عجارإ] . لوح ىلا كي لح ريثما نعو
 دموع ف ءعل

 سف هوا ظ2000 معو

 مكاعيزا تيطغأ : : هلال وُسَر لاق : :لوُقي «بلاط يبأَنْبيلَعْابآ

 «دَمْحأْت سو ءضْرآلا حبِتاَمَ َتاَمَم تيطعأ ٠ هلا ءاَيْلآ نم دَحأ نعني

 005 :عجارإ . 0 شح 23 تلج و ا ل يار لم

 د 2
 لأ : 5 ٠ هللةلوُسَر لاق : لاق« /يلَعَخ يا

 ُهَّللا ذل هَلإ ل ٠ كَلروُشْعَم هنأ ىَلَع «٠ «ككَرفغ كك اَذِإ تاملك َكُمَلَع

 ٍضْرَعْلاَبر هللا َاَحْبُسم «مِركْلاٌميلَْاَوُمألإهِإ آل ؛ «ميظملا يللا

 .نيملاَعلا بر هللدْمَحَلا « ميلا

 هلا مر ءي
 دّبَع نْب نيصخ اًنئدَح ميش اَندَح «ديعّس ونبأ انئدَح - اك

 َنَعَل 4 ِهّللا لوُسَر نأ «'[ «يلَع ْنَع «ثراَحا ْنَع ؛ 'يبشلا ْنَع «ِنَمْحرلا

 ةمشاولاو هك ل لَحْسْلاَول حلاو هَبلَكو ؛هيدهاَشو هلكوُمَو اًبرلا لك

00 

 [16 :عجارإ . علا نع ىَهّنَو «ةقدصلا د )2 ١ 04 ١ // م ةمشوتسُملاَو

 نم: 0 :لاق ركع قت ىلع ,قاإ يل
 مع إو اس عع هب

 ؛هدْبَع ىَلَع هَتبوُفع يٌكانأ نم لَدْعأ هللا هدي بقوقل ايلا يف بند

 200 رعوس ديس عكا ماس
 دوي نأ نم مره هللا « هنع افعو هيله رسم ايثدلا يفند بَ ْنَمَو

 0 عجاف ين يف

 يي

 كلم دبعْنَع روم ةبرجاكَح هلاك :٠ « ليعاَمْسِإ نبا قاَحْسإ

 ىلإ قلطناق :ٌرْهُظلا يلع َعَماَنيلَص : : لاق ءةَربس نب لازتلا نع «ٌةرسْيَم نب

 ارصَعْلا تَرضَح ىتح كر نكون «ةّيحرلا يف هسلجيهل سلجم

 هادو ههجَوي حسو 0 قّشنتْساَو ضَمْضَمَتُك ءاذك هنم دخان ين



 عمو
 و 121001111111111

 [هم8 :عجار] . ْتْلَعَق اَمَك امك عك ٠ 5 هللا

 نع « بَْلُك نب مصاَع ْنَع «كيِرش انْدَح ؛جاَجَح اَنئدَح - لسن

 فق ِهّللا ل اوس عم ينير دق : لاق ءايلَغ نأ يظرَفْلا بْعَك نب دَمَحُم

 هس ل تو م
 َنوُميرآل مولا يتْكَدَصنإَو ,عوُجْلا نم ينطُي ىَلَع َرَجَحْلا طرأ يَ

 دام :رظنا] .ًاقْلأ

 نَع « بِك نيو صاَعَْح «دلبرط اح هنأ اد -
 هه ىءضا »هسا

 ةَكَدَص نو : هيف لاق «َثيِدَسْلَركذ «يلَع ْنَع ؛ يظرُفْلا بْعك نب دمحم

 .رائيد فلآ نعبر متل يلام

 َنَع« ءٌةَمْلَس َنْبْداَمَح اَنُدَح َقاَحْسِإْنْب ىَبحَي انئدَح - نهم

 َّنَع « « لبطل يبأ ِنْةَملَسْنَع ؛ «ميِهاَرْيِإ نبا دمحم نَع َقاَحْسإ نب دمحم

 كلك ىلوألا إف ؛ ٌرظَنلاَرظّنلا عت آل : 88 هللا لوُسر يل لاق : لاق ٠ «يلَع

 [ا88* :رظنا] . | يلا لكن

 يئاَعدك لاق ع

 ةلوسَرَو هللا : ل تلكم تنرأ نإ َلاَقَك ؛ 4 هّللا لوُسَر

 بجو انسَح اًمُهاَمَسَ «ملعأ

 ع

 «ةّريغملا نب َناَمْثَع نع «ةَناَوَع وبأ اًنئدَح «ناَمَع الح - 0

 هّللالوُسَر عَمَج : لاق « «يِلَع ْنَع «ذجاّت نب ةَعيير وَع « قداّص يبأ ْنَع

 لايملك مرمي بلم دْبَع ينب ءاق هللا ٌلوُسَر اعد وأ 2 ٠
 ىّنح اوُلَكأَف « ٍماَمَط نم آدم مهل ملصق : :لاق ءَّقّرَقْلاٌبَرْسيَو :ةعَدَجْلا
 اوُيرَشَق (رَمكباَعدْمُت «سَمي مل هنآك وهام ماَمَّطلا يقبو :لاق ءاوعبش

 دبع ينّياَي : َلاَقَف «ابري ملأ هَ مكهلك باردا ينمو ءاَؤَوَر ىَتَح

 هذه نم مُر دقو «ةّماَعب ساّنلا ىَلَِو صاح مك عب تنعي يّنإ ؛ «بلّطُملا

 مل لق ؟ ياو يشأ وين ىلع يي دي مرام

 قل ضال ل للا يا هل ألم تال

 . يدي ىَلع هدي برص

 نب هللا دبع نمر ديوب انئَدَج ,هّللا دْنَع اَنَقدَح-

 نع «ةَرَسْبِم نْب كلملا دْبَعْنَع ؛ شَمعآلاْنَع ؛ « لبَصُم نبا انئدَح نمع

 0000 عمق هم
 "تير اَذَكَه : :لاق مك ؛مئاَكَوُمَو «بِرَضُلآ «"يلع نع رس نب لل

 [ه47 :عجارإ ف هللا لوُسَر

 نب دمحم اًندَح «ةَمَلَس نْب داَمَح انئَدَح ؛ناَمَع اًنئدح - )الا#

 نع «لتْطلا يبأ نب ةَملَس نع «يمّيتا ميِهاَريإ نب دَمَحَم ْنَع «قاَحْسإ

 م ٠
 «ةّنجْلا نم ارْثك كلل نإيلعاَي :هَل لاق ك8 يّبلأ٠ بلاط يبأ نب لَ

0 

 لمه رع ل لع

 ا الك ا اترك ثم

 [11574 :عجار] . ةرخآلا

 كلت ىلوألا كامن «ةرل

 دْبَع نع «َقاَحْسمإ نب دَمَحُم اننَدَح هديب نب دمحم اًنيدَح + 8

 «ييلَع ْنَع ؛ « ىلبل يبأ نب نما دبع َْع «دهاجمْنَع حيجُت يبأ نب ب ِهّللا
 همام

 ينرمأَو «نينالك هدي( /1) سكني ا هلل وسرت : :لاق روس سس

 و ؛الآلجَو اهَدوُلَجَو سانا َنْياَهَموُحُ مسا : َلاَكَو ءاَهرئاَس ترَحَنُق
 ماس امو

 [04* :عجلر] . ايش آَهْنم ارزاَج نيطعت

 ةهمارب هوا
 «َقاَحْسِإ يبأ ْنَع «ةَبعش ةيعش اًنئدَح «رَفَعَج نب دمحم اًنئدح - 606

 هلا لونة نَا : لوي ةَرعَص نب مصاَعتْعمَس : لاق

 اًنمقاطأ نم : :اَنْلُق :لاق ٠ «كلل نويل مكن: َلاَقَك ءراَهتلاَنم ا

 ىّلص صمد دع انما نم اهي انام نم سلا تناك َذإ : لاق ءَكلَد

 ىَلّص ر هلا دنع اماه نم اهب انماَم نمسا تناك اذإَو نيم

 ' رأرضصَعلا َلْبَكَو ءنُيعْكَراَهَدْسَيَو ؛اعّرأ رْذطلا لب يلصُيَو ءاغيرأ

 َنَمَو يملا َنيئرعملا ة ةّكدلَمْلا ىَلَع ميسا نيتعْكَر ٌك نيب لصفر
 مرق

 56١[ :عجار]. نمل نينمؤملا نم مهب

 ولبأ سوي نب جيرس ينكح : نَّمْحْرلا دْبَع وُيَأ لاق - نسفأ

 َنَع« كلما دبع ِنْبِمَكَحْلاْنَع بلا صْنَحوُبأاندَح «ثراَحلا

 «يلَعنَع ءذجاِنْب همر نع «قداص يبأ ْنَح «ةريصح نب راَحْلا
 اوَُهي ىَنح دوبل هفضل ءىَسيع نملك كبف كف يتلا يل لاق : :لاق

 يف كلْهَي : لاق مُك هب َسْيِل ينل ةلزْئمْلاب هُنَا ىَّتَح ىَراَصُتا ُهيحأَو هم

 انآ ىلع يناتش همي قامو «يفس يلام يطري طقم اب حُم : نآلُجَر
 100 :رظنا] . يهني

 ميكو نب نايس دَمَحْموبآ يئدَح .هّللا دبع اًنَدَح - 7/١
 «ينابيشلا َنآلَبَ وب انكَدَح هدم ب دلاَخ انثَدَح «حيلَم نب حارجلا نب : اع

 « قدا يبل َْع «ةريصح ل ثراَسَْنَ كلتا نيكحلا نع

 20000000 الكت يي نمد :َلاَقَ
 واسر © سا

 :نانثايفلهينِإولا بسب يذلا لماما تح ىَراَسصُلل

 لآ « يّتهيانأ ىلع يناتش ُهلمحَيِض فسمو يف سْيَاَمب يرمي طم
 مامر
 «8 هنيئة ل لخلايا ل

 .[هلبق امريعم] .مُتهركَو

 حو

 ى« اس لا هرتوسإلا يد امل
 « ِبْرَح يريم همي وبا يكدَح هللا دبع اً - انس

 :لاق هيلع بكذا ينل مل نب سال ا

 لي لل عع 8-0 8 را

 ؟ انك انك وقول فيك ٠ ءبلاط يل ناي لاق حله نلع

 َنوُوَرْفَي قرْشَمْلا نم َنوُجْبْحَي موق :لاق سلع ُهلوُسَرَو هللا : لاق



 مارب ص ع

 01 بلاط ل يأ نبعد نيدشاّرلا « ءاَقلُخلا دسم

 «ةيمرلاَّن م وفلل قرش لنمو مضايا كرا
 0301 ورمز سقورم

 عازل :رظنا] . يشب يد كيدي نك ديلا جدخم لجر مهنمف

 ًاسلاَج سنك : لاق هيلع "لا /ناقخ يزال ا

 َوُصَو «'يلَع ىلع ندَتساَ ءرقسلا باي لعل هلع َلَخَدأِإ « يلع َدْنع
 سا سر يما عفش

 ءا هللا لوُسَر ىَلَعْتلَخَ ين "يلع لاق نع لشق سال ملكي

 ةُثوُسرو هللا : تلق ؟ اَذَكو انك موو تْنأف يك : يل لاَقق شاع ُهَدْنعَو

 نم نوُجرْخَي موق :لاَقق :لاق «ملعأ هثوِسَرَو هللا :ت تلق ءَداَعمُت ملغ
 اَمَك نيا نم نوري ؛ ْمُهَيقارت زواجي ال نآرُقْلا َنوُؤَرْقَي «قرشَمْلا لبق
 هن 26

 يح ينيك ديل حطم لْخدمف يمس قد

 [هلبق ام رركم] هلوطب ثيل َركذ مهيف نأ مُكتربخأ له هللاب مُكدشْنأ

 نب عيكو نب نايف يسئدح هللا دبع اًنَقْدَح - ركل

 «'يعداولا بح يبأ ْنَع «قاَحْسإ يبأ نع «هيبأ نع '؛ ين انندَح « حارا

 ضميت ضو هيلع كر :لاق هس يذ ومع نَع
 - يمر مل

 2 ؛ و اني قب. لات ل

 000 هم
 [ةالا :عجار] . نزيك ب هنو ضق

 مع



 (1"1/ا)دهّللا

 يس سسستسم إل
 درو نب رابجلا دْبَعَو ءٌرَمع نب مفانانئدَح « عيكو انْندَح - ليك

 8 هّللاٌلوُسَرتْعمَس : هللا دبع نب ةَحلط لاق : لاق «ةكْيلم يبأ نْبا نع

 1 .هل داو هلع و هز تيان :لوُقَي
 اس هارإ ةلس سالو

 200 نكن

 دحأ آل : :هّللا دي ع نب ؟ُةَحْلَط ةحلط لاق : لاق « 0

 الاه را هع ع رس ل

 نع اي را لاق). 008

 .هللا دبع مأَو هللا دبحوُبآو «هّللا بَ تيل لأ مهن :لاق (ةحلط

32 

 ومهدو
 دَمَحُم ينكدَح « جيرج نبا اد « ركب نب كمحم اًنئدَح - النا

 دْبع هبيآْنَع ؛ يميل لَمْ نب نّمْحَرلا دبع ِنْبذاَُمْنَع ءردّكْدمْلا نبا
 ضصررق ع وكر م6
 يدْمأَك 2« مربح نحن «هللا ديب نبا ةحلط عمان: لاق نام نب نَمْحرل

 ةظّميَتَسا امل : كامل روقان لكن مام «دقارةَحلَطَو ربط هل

 [197 :رظنا] . هللا لوُسَر ممالك : لاك ذلك ْ'َم َقْفَوُدَحْلَط

 معا م
 نب ىَيحَيَنَع «رماع ْنَع «فرطم اًنئدَح , طابسأ اًنئدَح - نر

 اي كلام :َلاَقَك ؛ .ًاليقك هللا ديب نب حل رَمع ىأَر : :لاق ءهيبأ ْنَع ؛ةَحْلط
 مس لال ةورتساو

 ينال آل : لاقإ نآلُ اب المَع ِنْاٌةرِْإَكداَسكّلع «نآلُف اَبأ

 هي دادع اع
 ل رشها ذأ يتسن ,ك هللا لورنس

 الإ هوم دلع دبع اَهوُمَيآل هلك ملحآل ين لو مس نت لح

 اًممَلعآل ين :ُرَمُع َلاَقَق :لاق هَ هْنَعُهَّللا سنو 0

 دن دْنعُهَّمَع اَهبَرَمآ ةّملك نم َمظْعأ ملك ْمَلعَت لاق ! يه امو :لاق ؛يه
 :رظقنا] .يه ءهّللاو «يه «َتْقَدَص : ل لاق ثا | آل : تْوَمْلا

 اةذييحا

 ةَحْلَط ْتْيَأَر :سيق لاق :لاق ليِعاَمسِإ نَع «عيكو انندَح - نيون
 يلا ممم ير ل
 رهن كاس د « ءالش هدي

 ممر

 تلق كك ءايك دمحم ا يكلي: َلاَثَك :ًابيكوآر

 0 نم ياو دخت لع ىو :لاقا رك

 0 ل سه مم سل رام
 ا :َتاَم نحال علنا يسن ل

 8 يه ملك ةّملُك َمَلعَت لَه :ُرمعهل لامك! يهاَمو : :ةَحْلَط هل َلاَقَق ٠ اًهملعأل ين

 2 ل

 هلو يه : :ُةَحْلَط لَك لكلا لإ: يزل نكرم ١

 [1184 :عجار] . يه

 0 ك0 انين

 هد عار ووو

 اكينَخ يدان: لاَثك :ةقطع دج ام كي نمد

 مكن : (هّللا دْيَح َنْب ةَحْلَطُم مولي ناَكَو) : :لاق رْيدهْلا نب ةعيير ركلو ريك
 ماه سارا

 لاق «دحاو ُتيدَحَرْيَخ طق نيدَح هللا لور نحت دَُي ةَحلط َْمَسي 8
 ما لس 000007 ريب مقلم
 اًنِجَرَخ : ُةَحّلَط يللاق : لاق! َوُهاَمَو : ةلكتلف نمل دبع يبآُن بدعي

 اًدِإَف ءاَهْنم اَنونَدَق : لاق وقار ىلع اقرأ ىلع هلا لوس

 راي :انلثك هةر وُ
 هّللالوُسَر لاق : :لاق «ءادهشلا رونق انج اد ىّنَح اجرح م ءاقياحصأ

 .اناَوخإر وبهذه : 3

 و :لاقا! ِهِدَه اَناَوْخَِ وق هللا لوُم

 دع و هدو
 نب رَمع اًنئدَح - فرك

 ءانيدْيأَنْييرَمَت باودلاو 0 لاق ءهيبأ ْنَع «ةَحْلَط نْب ىَسوُم

 «مُكدَحأ يَديَنْيينوُكَ لْحرلا رحم ثم : لاق 88 يّنلل كلذ اًنرَكُذَك
 ه2 موش عل 01
 عالج لاو او :رظنا] ديدي نبي : هرم رمح لاَكو هْيلَح رم ام هرضي آل مث

 نع «بْرَح نب كامس اًنّكدَح © 0

 هه رز هزه ذو
 ْنَع «َقاَحْسإ نب دَمَحُم اَندَح دبع ْنْب دَمَحم انئدَح - نيل

 ْنمْنآلْجَرَلَرَت(117/1) : لأق ٌةَمَلَس يبأ نع ٠ «ميهاَريإ نب دمحم

 مك لق هللا ل اوُسَر عم امدح لَ « هللا دْيع نب ةَحلَط ىلع نَا لهآ

 نأ هّللا دبع دنع هَحلط يأ ؛هشارف ىلع تاَممَل «ةتسهدَْيرَحألا تك

 ُةَحْلَط كلي َرَكَذَ «نيحب رَخآلا َلْب نجلا َلَخَد هشاّرف ىَلَع َتاَم يذلا

 :لاق ! هَدْمَب ضرألا يف َتَكَم مك : 88 هللا لور لامك ؛ قف هللا لوُسرل

 ْماَضَو ءةآلّص ةقام ناَمئَو أفلا ىَلَص : :4 هللا لوس لاَ ؛ لوح

 [1505 1601 :رظنا] . َناَْضَمَر

 مَع ْنَح كلام اتئدَح "يدمي نمل ب انئدَح -
 هللا لوُسَر ىلإ"يبارغأ ءاَج : لوُشي هللا ديب م ديبع نب حل عِمس هنأ «هبيأ ْنَع

 هس سس
 هيلو موي يف تاولص مخ : لاق! ماسلا م٠ هللا لوُسَر اَيَلاَتَك اق

 ماَيص : َلاَقَك ءٍموّصلا ْنَعهلاَسَو آل: لاقإ! نُهْرْيَغ يَلَع لَه : لاق

 لَم :لاق ءٌةاَكُرلا َرَكْدَو :لاق آل: لاق! ُهَرْيَغ يَلَع له :لاق ءَناَضَمَر
 دما # ريما

 َلاَقَق «نهنم صقل الو هيلع ديزأ آل هّللاو :لاق ,آل :لاق ءاَهريَغ يلع

 .قَدَص ثإ حلف ذق +9 هلله
 نب كلاَم ْنَع «يرْطزلا نع «ورَمَع ْنَع نايف اندَح - قرد

 :دعَسَو ريبلاَو ءةَحلطَو ءنَمْحرلا دبل دقي رَمَع تعمس « وأ

 هنذإي يذلا :ٌرَم ناَيفس َلاكو) ضرألاَوم او ءاّمسلا هب موُقَت ب يذلا هّللاب مكثت
0 

 ا فوم ل ساس سا ل
 :اوُناَق ! ةكدّص اكتم ث روم اَنِإ : لاق ٠ ا هللا لورد مثسلَعأ (موَُت

 [37 :عجار) .مَمَن مهلا



 ومدو
 7 طل يح جل ناو ديس باك نضت

 «[هييأ نَع] ؛ يميل داَّمُْع نب ْنمْحرلا دبع ِنْيذاَحُمْنَع ءردكُمانْبا

 ُةَحلَطَو ريطُهَل يدها محن حنو هللا دبع ِنْبةحلط عمان : لاق

 ,هلكأ نم َقَقَوَحَلط طقسا امل يَوْم اَنمو ؛لكأ ماك «دقاَر

 [1؟4» :عجار] . ا هللا لوُسَرَحَمْمالكألاقو

 ْنَع «بْرَح ِنْب كاّمس ْنَع :نايفس نع «عيكو انئدَح - نضل

 ! ىلصْمْلا مسياَم : : هلا لور لتس : لاق ءهيبأ ْنَع ؛ ةَحلط نب ىسوُم

 [1؟24 :عجار] . ٍلْح لة ةّرخآ ل ثم :لاق

 نع ؛بْرَح ِنْب كاّمس نع ؛ ليئارسإ نع ؛ «عيكو انْدَح - نطل

 [١؟ةه :عجارإ . هلم 8 يلا ْنَع :هيآْنَع ؛ ةَحلُط نب ىسوم

 07000 ع كلم م
 «كاّمس نع :ةلاَوح وأ اكد : هلاك «نافعو دهب اًنئدح - الوان

 يف ٍمْوَق ىَلَع «ا هلل وَُروم :لاق هيأ نع «ٌةَحْلط نب ىسوُم نَع
 كلا ٌنوُلَعَجَي هئوُحّتَلِب :اوُناَق ! ء ءآلْؤَه عَتصَياَم : َناَقَك ٠ « لْخّتلا سور

 خا ةوكرتك كلب ورخأ .انيَش يني كلذ نأ ام : لاق «ىّنألا يف

 لك قط اد انين تميل مفي َلاَقَق ٠ هللا لوس

 فوذحَف ءيشب ٌلَجَورَع هللا نع مكبر اذ نكلو «نّظلاب ينوذخاُي

 ل١ درزعوك :رظتل] انش هللا ىلع بذكأ نأ ين

 «يراَصْنألا بحي نب مجم ان م اًنكدَح ءرلشب نب لمحم م ايد - 5
 مهام عم

 1 يرثسلُم : :لاق ءهييأ نع ؛ لأ نب ىَّسوُم نع بهمن امل انئدَح

 دسم ىلع | :لُق :لاقا! كب ةآلّسلا فيك «هلل لوس
 ىَلَع الراب :ديِجَمديمَح كَ ميهاَرإ ىلع َتيلَص اَمك مَ لآ لَ

 .ديجَميمَح كَ | «ميهاَريإ لآ ىلع تكريم دمحم لآ ىَلَعَو دمحم

 .(ريدتل اس بهمس امدح ٍرماَع وأ نك انندَح - سور/ يصر ا ع ءرإ سمرا
 مص امو هرعت

 يلا أ هلَج نع «هيبأ نع «هللا ديب نب حط نب حين لآلب يدَح
2 

 ةمالّسلاو «ناّميإلاو نسب الع هلأ مهلا :لاق َلآلهْلا ىأر اذإ ناك ف

 .هللا كليو ير «مالْسإلاو

1-5 
 ا «ٌةَدئاَر نع «ِنَمْحرلا دبع انئدَح - اوال

 [”عجَي 5
 ب : لاق « 49 بلان «هيلأ نع ؛ «ةَحْلَط نب ىسوم نع

 [١؟ هه :عجار] ٠ يلصُيمُ لحل ةرخؤُم لم

 2 ار هس
 َعِمَسْمْلأ ءكاّمس نع ؛ ليئارسإ انآ « قالا دبع اَنئدَح - نيكل

 ٍلْخَن يف «9 ىلا َعَمْرَرَم لاق ءهيبأْنَع ثدَحي ٌةَحْلَط نب ىسوم

 ٌةَئصَياَم : :لاَثَ ؛لْخَنلانوُحُفَكي لْخّنلا سوؤر يف اماَْفأ ىأَرَ ؛ةّيدَمْلا

 :لاقك هب نوحي ؛ ثلا يف ةولعجيل ركذلا نم نوحي : لاق ! ءالْؤَه

 كلط لمحت ؛ اًهْنَع اونو نوُكَرَك ؛ مهني ٠ ءًانيش ينهي كلذ ام

 ُدنظنظوه مَنِ :لاَقق ءاقف يلا كلذ عبق ٠ ءانيش ةكسلا(137/1)

 «بيصُيو نيطْخُي نظلاو «مُكلم شب انآ منَ ءاوعتصاَ ايش يني ناك نإ

 [الؤ6 :عجارإ هللا ىَلَعبذكأ ل لجو رع هلا لاق : مُككتْلَقاَم نكلو

 ا

 هْيَدَي نيب مُك

 8 0 ”/ا)ديع
 نب كاَمِساَنْتَدَح ؛ + ,كليئارسإ اكد ءرطلا وباقل ٠ 1 ١

 ١560[ :عجار] . ةَركذك «ةحلط نب سوم ْنَع «برح

 نع« ةَحْلَط نْب ىّحَيْنبةَحْلَط ينئدَح ؛عيكو اننَدَح - لاتحمل

 رع ينب نم اراد «دادش بهل دْبَعْنَع ةحلط نب دَمَحُس نب ميِهاَربإ

 لاق ! مهينفْكَي نم : كف يبل لاق : لاق .اوملْسأَف « ف يبا ارت

 هيف َجَرَخَق ' «انعَي 8 يِبلا ثم ف ق :ةَحْلَط دنع اوُناَكَف : لاق ءانآ :ُةَحْلَط
 يهع ع
 :لاق « َدِهْتساَفٌرَخآ مهيف جرح نعي تعبت : لاق « دهسا مهدحأ

 اوُناَك َنيِذّلاةنالّتلا ءالؤَه تير :ةَحلط لاق «هشارف ىلع ثلا تام
20 

 دهسا يذلا تئآَرَو «ْمُهماَمآ هشارف ىلع تيما ير. نجلا يف يدنع

 كلل نم يِنلَخَدَ : لاق . مُهَرحآ مهكوأ دهسا يذّلاُتيآَرَو «هيلي؟ريخأ

00 
 امو: ظ هّللا وسر َلاَقَك : لاق هل كلذ« ترك ف يبات لاق

 مالْسإلا يفُرّسَمُي نمؤُم نم هّلا دنع َلّضْفأدَحآ سيل! كلذ نم َترَكْنَأ

 [؟؟م4 :عجار] . هليلتو هريبكتو هحيبستل
 01 200 سم سا

 «ةَدِبَع نب تراَحْلا انثدَح ؛هَّر دبع نب ديزي انُئدَح - لح

 ّنآ ؛هَّلَج ْنَع هيبأْنَع هربَجُس نبا نَمْحرلا دْبع ني دمَحُم يّئدَح

 لع اريل مهل ملك هوُرَصَح َنيِذَلا ىلع فرشأ ؛ هين ؛ناَمْع
 هْيلِإ اًنِإَو هّلل انإَف :لاق ءمَسَن : :ةَحلَط لاق ! ةَحلط ٍمْوَقْلا يفأ : :ناَمْثع َلاَقَك

 ام :لاق «تْدَدَرْدَق : لاق ! نودي الق مهيف تن موق ىلع مس نوعا

 كلف يبل تْممَسأ هللا ةلدشنأ « ُةَحْلَط اي. . ينعمْسُت الو كلعمس َكُعمسأ ديلا اَذَكَه

 وأ «هناعيإ َدْمَبَرمْكي نأ : ثآلكْن مةَدحاَوةلِإم لنص َمكَلَحُيأل : لوفي

 هامل ريك. معن مهّللا :ل لاق! اهب لتي ا لوا .هناصإ نبين

 ؛ٍملْسإ الو ةّيلماَج يف تيل ةُقَرع لم هللا تكا ام هّللاَو :َلاَق :َلاَقَك

 ليان اموات ,السإلا يو «اهركت ةيدلجلا يف ةكتذق دقو

 نان رت ٌرْكَب اَنئدَح «ديعس ْنْبْةَب هيف اًنيدح - 32 +1١
 َةَحْلَط ْنَغ نمل دبع نب هم ي ىبأ نع« «ميِهاَرْيِإ نب دَمَحُم ْنَع ءداَهْلا

 ءاعيمج اهمال اكو ف هللا لوو ىلع ادق نجران هلا ديم نب

 مث دهسا امهم دهتجُمْلا رق «هبحاص نم اداهتجا "ّشأ اًمُهْدَحَأ ُناَكَو

 ياك مئانلا ىَرَي امي سير :ةَحْلَط لاق . يق م ةَكس هَدعَب رخألا َثَكَم

2 
 ينو ذأ ذاق ٠ ةّنجْلا نم جراح جرح دو اًمهباَآ اذ ءةّنجْلا باَبَدْنع

 :يل الافق يَلإاَمَجَرْمُت ؛ دهشتما يذّلل نذق ّجَرَخمت امهَنمَرحآلا

 «كللذل اوُبجَمَك ؛ « سال هب"ثدَحُيةحلط حبصاف «دعب كل نأي مهن عجاا
 وسر اب اولا نويل يأ نم : َلاَقَق ٠ قل لا لوُسَر كلذ علب 0000 ميامي مديد

 ةّنجْا ادم َلَخَدَو « هللا ليس يف دهسا م «ًاداهتجا دس ناك انه هللا
 هلل كم هداس

 ١ قامو لرذأَو «ىَكب : اوّناَق! َةَنَس َدَدْمَي اَذَه ْتَكَم دَك بلآ : :لاَقَك كَل

 لاق «ىّلب : :اوُلاَق ! ةئسلا يف َةَدْجَس اَذَكو اذك ىَلَصَو « ىلَ :اوُلاَق ! ُهَماَصَق
 ساس

 1844 :عجارإ . ضْرآلاو املا ني امدح مهن امل : 8 هللا لوسر



 / اكتح :َقاَحْسِإنب ع يبأ انك بوُقْنيانكدَح - 14 7
 يق

 هيجنم يفوت يتمالك لاق ءرطضنلاوبأ هيَ يبأ نب ملاّس

 اي :يل لاق «حاجَحْا نمر يفو : لاق « هدي يف ُهلةفيحَسم 1 هنو «ةرصبلا

 :لاق! ناطلسلا اَذَه دع انش يّنع ايم باَتكلا اذه ىرنآ ؛ هللا َدْبَع

 آل نأ انهي ٠ 8 هللا لور مب اك اذه : لاق "باكا اَدَهاَمَو : :تلْقَك
 ساهم م

 َكنَع ينذُي نأ نطآ اَمهّللاَو ل : :تلُقك : :لاق ءاَنتاَكَدَص يف اَنيلَع ى 5-9

 ٌمالُغاَنََو « ين َعَمةئيدَمْلاتْسدَق : لاق ! باتكلا اذَهنأَش اكتب ؛ًاقيش

 اَنرَيَ رق 'ييتل هللا دْيبع نب ةَحلطل اقيدص يأ ّناكو ؛ اهيل لاب اش

 َلوُسَرَنِإ :َلاَقَف : :لاق ءهدَه يل يلق يعم جرا يبأ هل لاك ٠ هّيَلَع

 َكَحَمجُرْخاَس نكلو دال ( 1١5/1 ٌرْضاَح عي أى كقهللا

 َكمَواَس مم آقدصو ءاقو ٍلجَر نمت يضر ذو ؛ َكلبإْض بوس لجأ

 يبرق ةَحلط سلو ءائرهظ انكر قوسلا ىلإ رحم : : لاق «هعْييب كيرمأ
000 2 

 : يب ىضرن ام لج ىّنَح لاجل :لاق ميا :ىبأ هك لاق ىَّضْئاَم راَناطعأ نإ ى لاَجّرلا اًنَمَواَسَق
 م مول م عام ادد هاف معسل يل ةقرلؤ

 نم اَنْعَركَو ءاَنَلاَم اَنْضَبَق امَلَك «هاتعيابف . هوعيابق هءاشو مكل تيضَر «مُحَن

 هك مم رف
 نيل ىَدَسُيآل نأ باتك 8 هلا لور الدْخ ةحلطل يبأ لاق اجاَح

 بحأ يّنِإ كلذ ىلع : لاق. مل لكَ مُكَلاَذَه َلاَقَق : :لاق اتاكد يف

 لور ىلا ءاَج لح جرحك "باك ا هلا لوثر نم يدنع وكي

 ءانكقيدّص ةيدابلا لهآ نم َلْجرلا انهن «هللالوُسَر اي: :َلاَّقَك :8 هّللا

 هّللاٌل وسر لَك : :هتكدص يف هلع ىَدحتيال نأ اباتك هل بثكت نأ بح دك

 َنوُكينأب حن يّنِإ ؛ هللا لوُسَر اَي :لاق. ٍملْسسلُكلَوُهَلاََه 2

 . باتل انه هلل لور انلَبتكف : :لاق « كلا ىلع باك لم يدلع

 ماوعلا ِنْب 5 ٌدييسُم-1

 دبع نب ىّيِحَي نَع هوَ ند َمَحُم نع ءدايقس دَح - 166ه
6 200 

 مت ْتَلَرَب مَ :لاق « فض «ريبزلا نع «رييزلا نبا نَع « بطاح نب نَمْحرل

 عم هللا وسر ا 3 د

 2 .هلعالانت ميو هللا يألا ١ لق همي
 راسو سريه

 [1484 :رظنا] .٠ ُنوُكيس كلذ نإ م :لاق «ءامْلاورمتلا : نادوسألا

 نب كلام نع« «ييِرْظْلاْنَع ءوِرْمَع َْع ؛ُناتس اند - 14 5

 مكيدَشَت : دْعَسوٍيمْزلاَو ةَحلطَو نمل دبلوم تغمس «سْوأ

 (موُت هنألي يذلا : رمي لاقو) «ضْرألاوءاَمسلا هب موقت يدل للاب

 :اوُناَق : لاق ! كد اكتم «ثروُل نإ : : لاق ف هللا لور متُملَعَ

 ١075 :عجار]. مَتنَمُهللا

 يملا نع ءهييأ نع «ماّشه ْنَع «ثاّيغ نب صْفَح اَنَدَح - ١ع او

 « هب بطبق الح لجلال ميال : هللا لوُسَر لاق : :لاق ْماَوَمْلا نبا م يمل عر رواقاس

 لكك 00 1 0 2

00 

 و عب ءيم دسعب عش د ك0
 ْيَخ هلت ىلع قي « يفت انيق نوثلا ياتو يجي

 [14؟4 :رظنا] . هوعتم وأ ةوطغأ سال لاين نمل

 ليس لسرايا سيحل ل
 هّللادبَع ْنَع ؛هيبأَنَع ؛ «ماّشم اَنئدَح ء ايواعم وبأ اتدح - 1 4

 :رظنا] . دّحأ موي برب ل لاوس يلج لاق «رييلا نَع ءرْيزلا نبا

11 

 نب هّللا دَبَع ْنَع ءهيبأ ْنَع «٠ 'ماَشهانأبأ ٌةَماَسَأ وبأ انئدَح - ١8

 رامراسرب ساه ف له سرع
 مّلعألا يف ةَملَس يبن يمحو ءانآ تنك قدا مْويناك امل لاق «رييزلا

 ياسا ل

 ا ملا لوران يذل

 «ينباَي َلاَقَك ؛ يل لاهل ئايح هلال قا ل نإ
 :لوُشَ امه يني عيمج هنوبأ يل عملا هللا لور ناك هّللاَو اَمأ ريس

 [1108 :عجار] . يّسأَو يبأ كادف

 نع« يميتلا يني ؛ناَميلس انبي «نوُراَه رب ديزي اًنكدَح - ١4٠

 َلَمَح الجرن «ماوَعلا نبيل ءِرماَع نبأ هللا بْنَ «َنامْلع يبأ

 ٌءاَيارهم وأ أسر َدَجَوَق : َلاَكَو ُباَرَمَط وأ ٌقَرَمَغ : كليف ىلع

 سهم سا لع

 . العين سرَقلا كلت ىلإ تب -

 «بانج نْب ملص ْنَع « بْنذ يبأ نبا انأْأ «ديزَيانندَح - ا
2 

 71 راسم
 مث «ةَحسَجْلا ف هللا لوُسَرَعَم يلَصْن انك لاق ءٍماَوَحْلا نب ريِبرلا نَع

 .اًنمادقأ عضوم رد الإ دجَن الق «ماَجإلا ردك ف رَصْنت

 [1455 :رظنا] . ماطآلا يه :ماَجآلا :ديزَي لاق

 يبأ نْب ىَيحَيْنَع ماسه اَنآبأ «َنوُراَم ب ديزي اح - 51

 0 (...١ ٍماقه ني ديلولا نب شيع «ريثك
 نب ديلولا نب شيعي نَع «ريثك يبأ نب ىَبحَي نَع «نابيش ةيواعم وبأو

 بد ا هللا لوُسَر لاق : 0 58 1)لاق ءٍماَوَعْلا نبيا نع ؛ ءٍماَشه

 ُةَقلاَح .ةَقلاَحلا يهم ُءاَضْخَبلاَو ءاَضْمَبلاَوُدَّسَحْلا مك مم مال لاَ مكي

 ءاوُباَحت ىّنَح اوُمْوُمال ؛ هدي دمحم ْسْفَت يذلا شلاق آل ء نيل

 11١ :رظنا] ٠ مكتب مالَسلا اوشفأ ! مت , تيياَحَت اموت « يشب مكب القأ

 لوط لكلا

 يوهم ة.ريمنو
 نب ٍعِماَج ْنَع هع اَنكَدَح ِرَفْعَج ْنْبدَمَحْم اَنثَدَح - +١١

 يلاَم :رييزلل تلق : لاق «هيبأ ْنَع «ريبزلا نب هللا دبع نْبِرماَع ّْنَع ءداَدش

 ١ كفو نو وُ نب : عسل نك هلا لسع كَمَا 10 وم مم مارس
520000 0000 

 7-5 :رظنا] رفات ارت

00 
 دلع ناي 27 0 «ديعس

 هم مك واو مقر
 لاق !! همت نوبت مج مُث ؛ ل ىَتح ةَقيلَخْلا ميم «مُكَبءاَجاَم ام هللا



 دامو تو ,ركب يد ا ل لوس دع ىلع اه 5 كا

 اًهلهأ انآ بسحت 5 نكمل صا مُكنم اوملط يذل يصمل هت وئاَو»

 [11474 :رظنا] . اتعقو ثْيَح ام سَمَكَو ىَنَ

 نع ؛ةهورع نبم نب 'دَخ (ٌةورع رب ماشه اًنئلَح :ةَساَنك ني دمحم اًنئدح- 6
 اوريغ : :48 هللا وُسَر لاق : لاق «ريسزلا نَع ؛هيبأ نع «ٌةورع نب ناَمْع دع

 . دوهيلاب اوهبشت

 *يموزخم .ةكص لفلم ثراخلا رن للا اك - ١15

 هيل نع .(خ هع قلو :لاق) نال دب 5 نب يشد

 اقول سارا فرط يف هلاك. لع

 3 لاق مث ؛ «ْمُهلك ستلاَّققتا تح فو ايداو يحي « هرصي بخ لفتساَ

 رعررما هو ل ا ىو كلم م مول
 ءراَصحَو فئاطلا هلوُت لبق كلو ؛هّلل مرَحُم مَرَح هَماضعَو جو دْيَص

- 

 ومع 2-0

 الو ٠ ّبّيَشلا

 ينكح ؛ :قاَحسإ نبا نع « «يبأ اَنثدَح «بوُفعَي اًنئدَح - ١1 ا/

 ْنَع [ريملا نب : هللا دبع نع ؛هيبآ نح] ءريمزلا نب هلل دبع نب داب نب ىَحَي
 َنيح :ةَحْلَط ّبَجَوأ : : ذكي لو اق هللا لوُسَر تغمس : لاق 82

 ريممأ مام ما ممل
 هلال وُسَردعّصق لطهي يح يني نص اما هلا لوس مّن

 .هرهظ ىلع

 «نَمْحرلاد بع اَنآَبنأ ؛ يمشاهلا دواد نب ناميلس اًندح -

 ةفزعإ :رييلا يبأ ينربخأ لاق ور ْنَح ماسه نع ءدازلا أنبا ينثب
 « ىلقلا ىلع فت نأ َْتَداَك اذ اذإ ىَتَح مستر 50

 و ها 6 ماسع
 تمسوتل : هيلا لاق لارا: لاَ مطار فال ةركك لا لاق

 ةكبنإ : هانا لج رنا تاكو يرثتم يفتت لاف ؛ىلتقلا

 ءاتققرك : لاق كي مْرَع 8 هللا كوسم! ل :لاق كلل ضر

 يي مم هم
 دقق «ةَرْمَح يخأل اًمهبتْذج نابت نان :َتَلاَقَق ؛ اَهعَم نييوك تَجّرْخأَو

 ىلإ اذ :ةَريَح مهين نشل نيب امج : لاق. امهيف موتك هلم يلب

 اًنَلَجَر : :لاق ءةَرَسَحِبَلمَّقاَمك هبل دق «لي راّصنآلا نم لج هج
 مهلهل ع هل ع ع

 :انلْفَك ٠ كن مك آلي َراَصنآلاو ؛ نيو يف ةَرَمَح نأ ءايحو ةضاضَغ

 ءرَخآلا ربك امهَدَح اَنْهْنَح َناَكَف امهات بوك ي راَصناللَو «بوث ٌةَرمَحل
 لمرو رهس م 26

 .هكَراط يذلا بتل يف مهم دحاو ل تكف ٠ ءامهَنيي اتعرف
 مام

 :لاق «يِرْهْزلا ْنَع بيم اربح ماسلا ادَح - لفلم

 راّصْألاَنمآلجَرَمّصاَح هنأ ثدَسُي ناك رولا نأ ٠ ريل نب هور يربح
 َلاَقَق ءاًمُمالك اهب ناَيقسي اَناَك «ةرحلا جارش يف فيلا ىلإ ابد هد

 اي :لاكر يراصْنألا بنَ كراج ىلإ' لسْرأ مث قسا : :ريبزلل 8 يبا
200000013 

 ريل لاق ءاقظ هللا لورد نول ١ َكلَسَع نبا ناك نأ ؛ هللا لوم

 يلا ىعْوَتساَم ردا ىلإ مجري تح رتل(
 0 عام

 ةارآ يارب «رئيزلا ىلع راش كلذ لبق اقف يبل داكد «هَفَح رييزلل ذئتيح
0 

 هش اواماع مت تق ريتش 1

 هّللاَو 0 وح لاق. ب ا
 و

 ىَمح َنوُسْوُيال كرو الق) كلذ يفآألإ تَلِلأهيآل هذَهبسْحأ ام

 َتْيِطق امم اجرح مهل يف اوُدجَيأل من مُر ٌرَجَّش اَميف كومكحي

 .«اميلت اوسلو

 يِئئدَح ءديلولا ْنْبِّيعَبانندَح هير بَنِي - 11

 ةيمارإ مرام

 ىَلوَم ىَيحي يبأ نع «ةيراصألا دنس بأ ينكدح «يشرقلا وِرْمَع ني ريبج
 ُدآلبلا : :48 هللا وُسَر لاق : لاق ٍماَوعْلا نبيل نَع « مولا نب ريزلا لآ

2 
 ياس هع

 . مقا اربح َتّبصأ مَ ؛ هلا بح د ابل ابعلاو «هللادآلب
2 2 

 يبا ةرعم مج سوال ةرع كرش
 نب ريبج ينئدح ءديلولا نب ؛ ةَيقَب انئدَح ءٌديَِي اندَح - 1

 « مولا نب ئيزلا لآ ىلوم ىَبحَي يبأ نع ,ييراَصنآلا دهس يبأ ّنَع دمع

0 7 
 هذهأرقي ةقرعب وهو 28 هللا ل اور تعمم : :لاق «ماوَعْلا نب ريزلا نع

 ل طنسقلاب امئاق ملعلا اوُثوُأو ةكئالمْلاو ومال هل الهلال دهس : :ةيآلا

 "بايو يدهاشلا يال .؛ ىلعاتو (ميكحلا لوألا

 :ءاطع د ل لمار غ ل طاط خع

 اضل ىلع نان يح «مأوْلا نب ربزلا ىلإ ظن اك هّللاَو :اَنلاَك
 ورع و 2

 عيت ننال اننا يدلل يذق هل كوس لسلق لاق

 ل كك يشأ نأ قل

 « كّرابملا نبا ينعي هللا دْبَع اًكدَح ءداّيز نب بان ان 14 7*“

 مويا: لاق ءريَزلا نب هللا دْبع نع ؛هبيأ نع «ةورع نب ماشه اَنْ

0200 
 رثزلابا انآ اذِإَ انوا ءءاّسُتلا للعم ةَمَلَس 1 انآ تلج با زحألا

 ار لاق ممن 1 هدايا يكس لاق فلتر

 يي هم سمسم ع م
 [1408 :عجار] . 1 دق 1اس يشع

 ُهرُب ِهّللا دبع اًنَرَبخأ :لاق ِهّللا دبع اًنكَدَح باع اًندَح- 685

 ْنسَع «بييح يبأنيلبزي ينئدح «ةبفع نب ةعبهل هلل ْبح وهو «ةَتط
 بطر ني ايقسس تطمسم :لوُشية رم يبأ نم ةريفملا نب هلا دبع حمس 1

 أي :َلاَق « ماوصل بزل مق ده ريب َرصم انّ امل لوي ينالوا

 هّللاو :ٌريملا َلاَقَق اهمسفأآل :وُرْمَع لاق اهنا ءصاّملا َنْبوُرمَع
 عم سد

 ىَح همس هللا رع لا يي

 207 هر

 .ةل يح ّمي ىلح

 نع ءدَمَحُس نب حيل نان ؛ هللا دبع اًكدَح باع اًنْئدَح- 6
 امهم هَّمَأَو ءامهَسريِب .زلا ىطعأ 8 يلا نأ «هببآ نع ءرئيلا نب رسل

17 



00 

 + :لاق « رسَحْلا انكدَح كرا انكدَح اع انطَح - 1

 هلئفَت فيكو آل : :لاق ! ايلَع كل لقأ الأ : لاق ماعلا نب رييرلا ىلإ لْجَر
 سا ع ل هر

 :لاق 8 هّللا َلوُسَرنِإ آل :لاق. هباكلقفاق هباؤحْا : لاق ! ٌدوُنِجْلا ُهَعَمَو

 [1 1و م1697 :رظنل] ٠ نمْؤم كفيل ٠ كلا دق نامل

 ما سرا هلا

 اَنَدَح :ةَلاَضَق نب ُكَراَبم اَنآَبنأ «َنوُراَه نب ديزي اًندَح - /7 1١

 :لاق ! ًايَع كلك لكفأ آلآ : :لاَقكٍماَوَملاَنْبَرْيمْلا لج ىَنأ :لاق ْنَّسَحْلا
 يممس و ره مس

 ا ا :رظنا] داعم َرَعْذَ سائلا ُهَعَمَو «هلثق عيطتست فَبكو

 عاج نَع ؛ةببش انكدَح ميم نب محراب لَ - ١14

 :لاق «هيبأ ْنَع ريا نْب هلل دبع نب ماع ْنَع ءدادش (1117/1)ِنْبا

 اًم:لاقإ ! 8 هللا لوُسَر نع ثدَحتأل كلاَم ماعلا نر يزلا يبأل تلق

 ّبَذَك نم : :لوُقي طمس 1 ةَملَك ه نم تغمس بكل او تسلم دهرا

 [141 :عجلرإ ولا َنمُهَدَمْفَم اوبك يَ

 ْنَع «ةورع نب ماسه اًنئدَح : لايم ناو عيكو اًنندَح - ١

 نأ: 8 لال وُنسَر لاق :لاق مل نَع رنا لقاح هيأ

 عجارإ و لأ ألا لالا مال يم 2

14] 

 ىّيحَي ْنَع ءدادش نب برح امدح ء«ِنَمْحرلا دب انكلَح - 8“

 انآ «ُهكدَحريولا لآل ىَلوَمانأ «هَكدَح ديلولا نب شيعي ءريثك يبأ نبا

 ممل ها مُكيَبم لاق ف هللا وسرد ؛ُهكَدَح ماَوَعلاَنبريمْرلا

 هَرمّشلا لحن ونال ةقلاسلا يم ءاَصَْبلاَو ُتاَضْخَبلَوُدَسَحْلا : : مُكَلب

 ل هدَيدَّمَحُسسفت يذلاوزأ هدي يذق يذل يدل ”ولحت نكد

 ّت تْبنياَمب مكب القآ ءاوُباَحت ىّتح وموناكو ءاوئمْؤت تح هَ نجلا اوُنُخْدَ

 [1417 :عجار] . مكي مالَسلا اوفا مك كلذ

 نب ىَيَحَي نَع « كرام يلد ءرماع وب أ انُكدَح - ١1

 ريان «هئدَحريمرلا لآل ىَنوَمنآ ءدييلولا نب شيعي نع ؛ «ريثك يبأ
 لق عسانا ك ملام لاق ٠ يل

 نق لل ىو قمل ديم يك يخل
 [1417 :عجار] . هَرَكْذُف مُكِيلإبَد: : لاق 8 هللا لوُسَر نأ

 لاق :لاق « ٍنَسَحْلا ْنَع «ةبوُيأ انكدَح «ٌليعاَمْسإاًنئدَح - ليلا

 :لاق ١ هبئلعفأ : لاق! ُدّنْتَت فيك : : لاق ! يلع كلل ثأ الآ :رييزلل لجَر

 32 :عجارإ نمؤم كتفيآل ٠ كنا دب َناَيِإلا : : 4 هللا ونس لاق ل

 مس » تدع
 ع ووطننا يني دحمان «ِرْيَمُت نبا انئدَح - :١

 نب يبزلا نع «ريبزلا نْب هللا دبع ْنَع «بطاَح نب محلا دْبَح نب ىَبحَي
 مُهْنإو تيم نإ : هللا لوسَر ىَلَعةروسلا هَذه تل ًََّ :لاق ماَوحْلا

 َلوُسَر يأ :* ُريِبزلا لاق «نوَمصَتْخَْمُكير دنع ةمايقلا مومن مث «نوُم

 5 :لاق ١ بولا صامل فيكما قل

 نإ هّللاو :ٌريبزلا لاَ (هََح قَح يذل ىلإ ىّدؤي تح مكاري

 [٠1ه :عجار] .ٌديِدَشكرمألا

 ذم ةَمرْكع تْعِمَسَو ورْصَع : لاق :ٌناّيفَس اًنئَدَح - ١ مهو

 وعمتي نجا نم ًارقتإ يمول نَع : َنايْفَس ىَلَع َئىرُشَو «كيِلإ انفَرَص
 اوُماَك9 : ةرخآلا ةاشعلا يّلَصي 8 هللا لوُسَرَو دلْخَتب : : لاق نال

 ُهضْنَيدبلاَك « ٍضْنَي ىَلَع مضي :دبلا : :ُنايقس لاق «ادب هلع نوُبوُكي

 ملم اَنثَدَح «بنذ يبأ نبا انئدَح 00 ١

 لوُسَر َعَم صن نك لوُشي مَا نري مس نَم ينئدَح «بُدنج نبا
 :لاقؤأ ٠ ءاماتفأَمضْوَمألإلظلا َنمدجَن مرد مث «ةَمجْلا ف هللا
 هما
 141١[ :عجار] . انما عِضْوَملظلا نم دجتال

 / ْنَع ءِرييزلا يبأ ْنَع ءماّشم اَنئدَح « ماّشه نب ريثك انئدَح - ١ عال

 م ا
 وأ « يلع ْنَع «(ةَملَّس يظفحَو :ريثك لاق) 6ملس)وأ ٠ ةَملَس نب هللا دبع

 فرن تح هللا مب اركي انطْحَي : كو هللا لوُسَرَناَك : لاق «رييزلا نَع

 َناَك اَدِإَناَكَو رش لا مهتم وقيل «موجو يفك

 هوم ل

 مامامعم

 تعمّس :لاق «ريرَج ان رمال اح ١ ا

 َعَمَنورفاَوُس ْنحَنَو ؛ُةَبآلا هذَهتَرَت مَوعْلانْبريزلا لاق : :لاق َسَحْلا

 اَنلَمَجَق صاح مك اوم نيا نصت الة اوُاَو> : الق هللا لوُسَر

 [11 14 :عجار] .٠ تصوت ْيَح قت اَهّنأ عشت امو! * كفا هذه أَم : لوقت

 (4"1ر/١) مأَوَعْلا نبيل ثيدَحّرخآ

 ٍصاّقَو يبأ نس دعس قاحسإ يِبأ دتاسم-
 سس سلا

 « حين يبأ نبا امدح «ثراولا دبع اًنكدَح ناَفَع اًنئدَح - ١9

 :لاَقق «تاَيصَح تسب ةرَطَجْلا ىَمَر لُجَرْنَع ءاسوواط تاس : لاق

 َلْوَك هل تركو كُتلاَسف ًادهاجم ات يقلق : :لاق ءٍماَمَط نم ةَضْبَك 3

 كلام نإ دْعَسلْوقُهَلَبامآ محلا دبع أهلا محَر : لاَ «سوواط
 نسل مث ءاقط هللا لوُسماَْمَح يف رجلا وأرحم لاق
 سار# 2 هما هه هدم

 نماثمو «عْبَسِب تير : :لاق مانو تسب “تير : :لاق مام «ركاذتت

 :رظنا] . ساب كلذ اَريملك ؛ ءعطستب تيم : :لاق نمو ءناَمَكِبْت يمر : لاق

 [ل

0 
 نب وِرْمَع نَع بوي اًنُكلَح بيهو اًنكدح ُناَّفَع اًنكدَح - 15

 ع ءدْعس دلو نم ةلآلك نع ؛ «يريمحلا نَمْحرلا دْبَع نب ديَمَح ْنَع «ديعس

 :ةُكَسيَوُمَو "ضر وهو هدوُحي هلع َلَخَد هللا لوُسَرنآ ءدَنَس

 اك اههْنمُترَجاَه يلا ضرآلاب توُمأ ذأ تيشَح دق هللا لوُس . راي : لاَقَق

 ةلوَ "لع 2
 ملل «ًادْعّس فلا مُهَّللا : لاق : ينيفشي نأ هللا مذاق «ةكوَخ تام



 «ًريثك ًالاَم يلاذإ هللا لوري: :لاَقك ءادئسس فاما «ادنسس فا

 يصوأأ : :لاق لد :لاق ! هلك يلاَمب يصوأقأ «ةَنب الإ ثراَو يل سك

 تاب يصرأقأ لاق آل : :لاق ! هقّصني يصوأأ : لاق ءآل : :لاقا هي
 هَ 5 لع يلع ع | ل

 كتقعت نإو .ةَكَدَص كك لاَم نم كفن ريثك تتلو تلا : لاق

 هه هسا م ها هيسوق مع ا  هروعم م
 َعدكانأ نو دق ةكدَص كلك لطهأ ىلع كدت « هَقَدَص كَل كلاّيع ىَلَع

 :رظنا] ٠ َساّنلاَنوُدفَكَتمْهَعدَتانأ نم يح ريَخب لاق وأ ءٍشّنْمِب كلهأ

 [آوءا لاوخذح لوما لاالت 1

 ممم
 اَندَح ءديجُملادْبَع نِْرَكْا دْبَع يفتَحلا ركبوبأ انثدَح - ١:١

 ٍمَنَغ يف دْئس ىلإ قلطاَر م هاحأ ذأ ءدئس ٍنِْماَع ْنَع ءراَمْسم َنبربكب

 «بكارلا ادهش نم هللابثوعأ : : لاق سهر ملف «ةّيدَمْلا نم أجراه

 2 يف اييارعأ نوُكَت نأ تيضرأ ءتنيأ اي :لاقُراَتآ املك

 ءتكسا : لاَ مع ٌَردَصدْئَس ب َرْصَن١ ةّئيدَمْلاب كّلسْلا يف َنوُعَراَتتي

 رسال ءَكمَتَع

 يملا َدْبَمْلابحُي «َلَجْوّرَع هّللاَنإ :لوُقي «4 هللا لور تغمس يّنإ م ةموا

 [1686 :رظنا] . يفَحْلا يعل

 سامة ملع ءيداع نع اس مفممو سا سعا#
 ويا نيت دنس وبراد لاق ممن يني مخل

 سوس سامو 200
 عبس لَكأ نم : :4 هللا لوُسَر لاق : :لاق ادمان «ةّئيدَمْلا ىَلَعريمأ مَ

 ايش كلل همي قمل ىلع دما بالية تارت

 ةَرضَيْمل يني بح اهلك إو :لاقهنظأَو :حنيلف لاق) «يْي ىَّنَح
 هللا لوُسَرّنَع «تدَحُماَمماَعاًيْرظْلا :رَمع َلاَقَق. مب لح كر

 هللا لوم اور ىلع ْعَس بدك امو «دنَس ىلع تيد امش : :َلاَقَك !

 [1ه+ هك رضنا] .

 ٌليعاَمْسإ ْنَع ءرمْعَج نب هللا دبع انئدَح ءرماَعوُب بأ اًنكدح - 43 ١5

 قيقعلاب هرصُق ىلإ بكر ًادفَسألأ ءدْهَسِنَبِِماَع ع « دعس ني دَمَحُم نْب

 ره هءاَج دْعَس ْعَجَراَملف ُهبلَسَ ُحَطَقَي أ ءًارجَش 1 اطبخ امآلُع َدَجَوَ
 سمهق سو مو هكا هلق
 ًائيَش درأ نأ هلل ٌداَحَم َلاَقَك «مهمآلع نم دَحأ ام دريان هومّلكف ؛ مالا

 [1 :رظنا] مهي دريأنأ ىبأو ءاف هللا "لور هيل

 رو دمر ةدوع 41-0
 يبأ نب دمحم دمحم انئدَح َداَدْهَياَنيلَع لمآ «حْوَر اَنْدَح - 00

 َنَع «هيبأ نَع « انو يبأ ني دْعَس ني دمحم نب ليعاَمْسِإ نع ءدّيمَح

 متنا ةداَعَس نم : : 48 ِهّللا الوتر لاق : :لاق « ص انو يبأ نب دَْس هدَج

 رس ع 07
 مد نب ةواش نمو هللا اضم اصر مآ نب ةداعس نمو مهلا هيراَختسا

 عقر
 ورع هللا ىتضق امبهطخَس مدن با ةوفش نمو هللا ةراَختساهَت

 اَكدَح ءدِشُح يبأنْبْدَّمَحُم اَنَدَح «حْوَراَندَح - 1١6

 لاق : لاق «هَدَج ْنَع ؛هيبأْنَع ٍصاّقَو يبأ نب دْعس نْب دمحم نب ليعاَمْسِإ

 نم : :ةكآلك مت نيل وف نمو «ةكآل مدني ةاعس نم : :4 هلللوُسر

 «حلاّصلا بكرملاو «حلاصلا نَكَسَمْلاَو هةَحلاّصلاُةآَرَمْلا مَ نبا ةَداَعَس
 هعمل مس و

 .ءوسلا بَكرَمْلاَو ةوُسلا نكْسَمْلاَو ,موسسلا رم مآ يا ةوُفش نمو

 178/1) ٍصاقَو يأ نب دنس َقاَحْسإ بأسا ةرشعلا دن دزنسم
 م هس امر

 ها كلام انكَح ا ١155

 يرسخ عبس (5)5/1+1 يشل ني ل دنع ع رب ريكب اًنيدَح ؛ ةعيهَل

 ”لوُسَر تمس : لوب او يلون نس مسا لوتس دع
 يَ اًهيفمئاَقلاو مئاقلا نم ريح اهبف دعاقلا «ةلثف نوت : :"لوُمَي اك هللا

 :لاقُداَرأَو : :لاق :يعاّسلا نم ًارْبَخ اهيف يشاملاُنوُكَيو ؛يشاَمْلا نم
 ه6

 [0506 :رظشا] .دعاقلا نري هيف عجطضُمْلاَو

 ْنَع ء برَح نب كاّمس ْنَح ةبعش اَنئدَح ؛ديعسوبأ اندَح - ١ ا/

 منمانآ ةّبجات ينبل لاق« ا هللا لور انآ «دْعَس ْنَع دنس خأ نبا

 [ح نم نقنا]. يم مَعَ

 انثدح- 248

 :َلاَقَق ف هللا لوُسر دنع هيجان يبارك الق «كلاَم ِنْ دس يخأ نب

 َلاَقَق «هيف ةّصقب ثيِدَحْلا َركْدَو معَ نب دمحم ان
 ماعم

 [14 407 :عجار] . هادا سفر ياخ مش

 هَلَجْنَع هيلع هاو بأ ننس نبا نوع « بيبح

 1 َنيْياَمُهَل تكررت ادََنَجلا ف اًمسرثظل يامن ول لاق ؛ قف يبل ْنَع

 اوس ادب ملا ةئجلا لها ملجأ « ضْرآلاَو تاومّسلا قفاَوَح

 :نظنا]. ٍموُجلا وص سلا مطَتاَمك ٠ سما ءْوض ةءاوص سطل
 [لقال

 ع ءرَمعج نب هلا دب اربح «"يعاَرخلا همس وُ نأ اًنكدَح -

 يلاوُدَحْلا : لاق ءدْعَّس ْنَع دعس نّبرْماَع ْنَع ءدَّمَحُم نب ليعامسإ

 1484 :رظنا] . هللا لوُسَرب مص اسك بعت نبا يلع اوبصئاو ءادخأ

 لدنك لكما

 يوما
 نع ِرَفْعَج نب هَّللادبَعاَندَح ءيِدْهَمْنْبااندَح - 6١:١

 .هلثم َرَكذَ دعس نع «هيبأ نع ءدَّمَحُم نبا ليعاَمْسِإ

 سل ظعل هم لل
 146١[ :عجار] . يعاّرخلا لاق امك دْعَس نْبِرماَع ىَلَع ديعس وبأُهققاَوَو

 راسه
 ينْعَي ليِعاَمْسِإ اند «يمشاَها واد نب ناَمِيلس انئدَح - ١6

 هللا لدي نرخ وت كا يلع « ةيفح نب ىسوم ينربخأ رّفَعج نب
 3 «ٍصاّنَو يبأ ِنْيدْنَس ْنَع ءِنَمْحلا دْبَع نب ٌةَمَلَس يبأ ْنَع رم نبا

 [146 :رظنا] . كالتي سال : نيا ىلع حْنَصْلا يف لاق يلا

 هللاسو
 'يلأ نأ يت اللا يح هسا ايبا

 يفند دي ِساّنلا نم يحل : ش4 للنوع 7

 [#166 :رظنا] . مال نبه دبمل الإ نجلا
00 

 امل : :لاق ءناَمْنَع يبأْنَع دلاَخ انآ (ميَشْه)اَدَح - 14

 تغمس يّْنإ! ْمُتعَنَص يذلا اَدَهاَم : :تلُقَق : : لاق «ةركب بأ تيل دايز يعا

 0 دعم
 نم: :لوقي وهو ا هللا لوس نم يأ ٌعمس : لوي صاَقَو يبأ نب دعس



1 
 هم ا سا

 لَك 0
 ل هر 0 م

 ١ لاك هيأ هنآ ملعي وهو هببأ ري مكاسإلا يفاأ ا

 علوم لن أ لؤكك 11417 ظنا . نق هللا لور نم تعمَسانآو هَ ةَركيوبأ

 دقاو يبأ نَع «بّيَهَو ْنَع «يدْهَم ْنْب نَمْحّرلا دبع اَنكدَح - 66 ١

 يف ديلا عطْقت :لاق هتف يبنلا نأ هبيأ ْنَع ءدّْعَس ِنْبِرماَع ْنَع ؛ « يللا
 2مل 7 82 -

 اَنكدَح ينَدَمْلا دْبمَح يبأنْيدَمَحُ اندَح «حوَراَدَح- 465 ١
 لاق هجن ويْنَع 0

07 

 ”[ل0٠6 ةرتا] قيام ين آهن

 «َناَمْيَلس نب ليضفل لا انثدَح «دَّمَحُم نب نْيَسَح امدَح - ١5 ها/

 «دعَس نب رماع ْنَع ؛ ٍملاّس نب قاَحْسإ يبأ نع ؛ ىَبحَي يبأ نب دمَحُم اًنندَح

 وسر هَمَرح د « مارح ةّئيِدَمْلا يتبآل َنْيَياَم : لاق «صاّقو يبأ نْب دعس ْنَع

 ذلرابو «ِنْيكرَي اف ةكرلا لمجا مهلا كَم ميار مرَحاَمَك ءاقف هلا كرس و

 لونج لدول ل مرل :رظنا] . مهم مهعاص يف مهل

 رو مع يعيش ري وري كاع
 نب مصاع اَنْ َةَمْلَسْنْب داَمَح اًنئدَح «َناَمَع اَنندَح - 4

 َلكأف «ةّمْصَتب ينأ ؛ اقف يلا نأ «هيبآ ْنَع دعس نب ٍبَعْصُم ْنَع ةلدهب

 ْنِمهَنلاانَهَنملُجَرُءيجَي : 8 هللا لوُسسَر لاَقَف ةلضق تَلَضَتَف ءاًهْنم

 ربَسع يخأ تكريس: دعس لاق .ةكعتل داي لذأ

 [1ةؤ7 لدول

 هوة
 نب ىسوم اًنئدَح «بيهو اًنئدح ( /1) نافع اًنَْدَح - [١

 يمو
 يبأ نب دعس ْنَع « ٌةَمَلَس يبأ نَع «ثّدحي رضنلا يأ تعمس : لاق « ةبقع

 1 َسآيالهنآِن يلا ىلَع ءوُضولا َْنَع ءاقف "يبا ىلإ مقر اثيدَح صان

 [1455 :عجار] . هب

 رو ا دة

 يي لا 1١5

 ا ا عال عم كوز
 ءاجف ثباَيدَكَسَ ف لوح يل يملا مزح يصيب

 رب ورم زي ع سك
 موُسيبأر نم : لاقو ٌمَرَحْلا اذه َمَرَح : : لق هللا لوُسَر نإ : :لاَقَق «هيلاآوم

 اقف هللا لوُسَر اهي اهينَمَعْط اًهينمَعْطأ ةَمُْط ْمُكيَلَعُد أ لَ ُهيَس هلق كيش هيفديصي

 .ةتمك مكتلغا مشددْنكك
 . مكتيطعأ هنمك مكيطعأ نأ مككش نإ يرعاك

 يِنئدَح «قاَحْسِإ نبا ْنَع « ؛يبأ اَنْدَح «بوُقَْي انئدَح - ١5١

 ٍنبدْعَس نع تدَحهلآ ِنِيصْحْا نب هللا دبع نْب نَا دْبَعنيَمَحُس
20000 

 مث :8 هللا لوُسَر دجْسس يف ةَرخآلا اعلا يلصُي ناكل : ٍصاقَو يبأ

 ْ انآ اياه ديتال ةدحاوب وُ هل لاقي : :لاق « هلع ديزل دحر

 ْماَنيآل يذلا : لوي الق هللا لوس اتْضمَس نإ مَن : لوس َقاَحْسِإ

 .مِزاَح رتوي ىتح

 َقاَْسإ يبأ بْنُ نكح رمش عا اكنح- 1 ١

 َنَع دمحم يدلاو يئدَح هس نب حم مها اندَح « «ينادمَهْلا

 آلَمَف هلَعتْسَنَسَم ءدجْسَمْلا يف َنافَع نْبَناَمْثعِب ترَرَم : لاق دّغَس هيأ

 «باطخلا نير دل رت ملل يلع هيمو

 لق دش ناهي يل. ل

 ىَلِْرَمع َلَسْرأَك :لاق ءٌمالّسلا يلع دْريْمَمُت ؛ ينم يني الَمَف ؛ هْيلَع
0000 

 لاق ١ ملّسلا كيخأ ىَلَع َتْدَدَر َنوُدكَت أل نأ َكَعتَم ام : لاك ُفاَعَدَف َناَمْنَع

 ؛ُتْقَلَحَوفَلَحىَّتَح :لاق «ىلي :تْلُق دْمَّس لاق ُتْلكَفاَم :ُداَمْنِع
 َترَرَم كن ؛ هْيلإْ بوو هللا رفثَتَسأَو « ىّلْي : لاق َرك َناَمْع نإ من : لاق

 ام ِهَّللاَو هل «٠ .ا هللا لوثر نم همس ةملكي يشق دحأ انو ءافنأيب

 اهب كت انآَك :ُدْمَس لاق : : لاق ٌةواَشغ يبلكو يرصَ شمت لإ طق اَهنرَك

 ماَق ىّتح هلَفَشكي بارغأ ءاَجَمن «ةَوعَد وأ انكر كذ ,ةف هللا وسرد

 يدق برص هلَِْم ىلإ يقبْسيانآ“تفخنأ اًملق هثنبتآ ٠ 8 هللا لوُسَر

 يبس ساس ايها
 :لاق ! َقاَحْسِإ وب ! ادهم : :لاَغَف ٠ هليل ضل

 كنا: هّللاو آل: تْلُق :لاق ! ُهَمَق :لاق « هّللا لور ايمن 6

 ينُدَوُعَ معن : :لاق «كَلَفَسف يبارعألا اذه ءاَج من «ةَوعَد َلوأ انل ترك

 نمتْنك ينكح تنال لإ ال) : توُحْلا نْطَب يف وُ ذِإ «نوثلا

 .هلب اجا الإ طق ءيش يف هير مل اهب يملك «نيملأظلا

 نب ناَمْيَلَس اًنيَدَح ءٍمشاَه يني ىلَوَم ديعس وُبأ انئدَح - ١5

 هك اًهيبأ نع ءدغس تنب ةشئاع نع محلا دعني اندَح «لآلب

 :لوقي « « يكب يِلَعَو «عادولا هيك ءاَج ىّتح ؛ يبل َعَمّجَرَخَأَتلَع

 نم َنوُراَه ةَلزْنمب ينم نوت نأ ىَضْرَتاَموأ : لاك ! فلولا مم يشلخُت

 لكدت لمولال لما لالا له لهدف ل16 :سظنا] .! ولا الإ ىَّسوُم

]36 

 يبأ نبا ينعي هربوا يسدَح ءدلاَخ ني ماع دَح - 1555

 37 فيلا نع ؛ «[صاقو يبأ دعس نَع "دعس نْب دشأَرْنَع ؛ « ميرم

 يا لس

 . موي فصن اهرب الأ يَ دنع يسرنا لوقي ناك

 . ةلس ةّئم سمح : :لاق١ افلم انام دلي له : ًادشارْتْلاَسَو

 ار َنَع نب رك دوب ل دشاَر ْنَع ههّللا دبع" نأ انْئدَح ءناَمَيْلا ويأ انثدح- 6

 نأ وجرآل ينإ : :لاقدّنآ «٠ ينل ْنَع ؛ يم ب نيس دس

 فصن مك: دعَسل َليِقَت ؛ « موي فن مُهرْخَوي نأ بر دنع يسر جت

 ا عا سكش لا

0 
 ٍدشاَر نَع لد نبك وأ «ناميلاوبأدَح - اك

000 

 مق مأتم احتي لغ دل رح 9 ع 5

 ايوان تايم هاك اهنا اَمأ انا
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 " ةئيبكاابأ هللا ناب «قاَْنإ بعاد - 1

 ْنَع ماقد يب نيدطس ندع يع «بييح يبأ نبدي نَع
 ادب ةَنَجْل يف اًسمَرثظ لامن : لاق ؛ اقف "يبل نع هج نع ء هيأ

 كيل الجر اآْولَو ءضرألاو تاّوَمّسلا قفاوَح هل تقَرْخَرَتَل

 رس نشل سمت امك سنتا وهوَ سم هرواَسأ تدب ملا
 [1446 :عجارإ . مولا ءوض

 ءدْعَس نب ميهاريإ نبأ «يمشاَلا واد نب نامي اندَح -6
 سم معا 0

 نيمي نع تي

 هع نأ نآلاقي ضيي ب باين امل نجر دْحأ موي راسي نحو 8 هللا لوس
 2-9 3 0 لل لا لاق

 علوا 14171 :رظفا] نَبلَو «لبق امهتيآرام ؛ لالا شاك

 تيياردَقَل :لاق «ٍصاّقَو يبأ نْب دعس ْنَع « هيبأ نع «هيبأ نع

 نبا ينعي ِ. «ميهأريإ ينكدَح « ىسيع نبق قاَحْسِإ اَنندَح - ١

 م لاق ٠ يميل ذا ْنَع هيأ ْنَع ءدعس

 ٍِ ىّنَح حملا ءاَمُهَتْمي ىَّلصُيال نانالَص : :لوُقَي « يلا تعمس : لوطي
 رواد مم لد عوم هع

 .ثرستشلا برت ىّبَح رصَمْلاَو ب رشا ملط

 ن0 هو «م ار اثدَح نباح احلا

 0 جي قر قط

 ْنَع ؛هيبأ نع « يبأ اَنثَدَح : آلاَقدعَسَو ٍبوُقَعَي انَدَح - ١ع

 يِبأ نب دعس تعم لاق ((نَّمْحرلا دبَع)ِنْب ميهاَريإ : : الع لاق) ءهدَج

 دحأ موي هراَسَيْنَعَو 8 هللا لوُسر نيميْنع تبادل : وتب صان
 لو لبق اَم لاقل هاك آلة[ ان هع نكبر ل ا لاا

 [11454 :عجار] . دعب

 :باّهش ْنْبا لاق. ٍحلاّص َنَع « « بأ اندَح «بوُشَعَي انئدَح - 7

 يب نّبدْعَس َنْبدَمحم نأ دير نب “ ”نمحرلا دْبَع نب ديمحلا دبع يتربخأ

 لور ىَلَح رمع ندأَتسا : لاق ء اكو يبأ نب دعس ماب نأ «ربخأ ٍصاّقو
 املك تاو ةاونصأةلاَح سيو همي شرف نم هان هدنعَو اق هلل

 لخ ينعي َدَق ىَمَي 48 هللا وسرد نذأف «باَجحلا ٌنْردَحَي نمت َنداَتْما همام م
 لاق . هللا َلوُسَر اي كنس هللا كَحْضأ : :”رمع َلاَقَك ةولَحْضَي ف هللا لوُسَرَو
 َككوَص َنعمَس املك , يدع نك يتأللا ءآلْؤَم نم تْبَجَع : :4 هللا لوس

 لاق مث . يهب نأ قحآ تنك هللا لوس
 مام همس

 كى مَعَ :َنلق ١ هلال َنْبهَتآلو يتتهتآ "نها تودع يأ :مع

 هديب اي يشت يذلا ا هللا وسر لاق. كف هللا لور نم فاو ظلغأ تن

 1 8 . كج َرْيَ اجق َكلسألإ ءًاجق كلاس طق اطتيشلا كيل ام

 راي تنأك :رمع لاق .باَجحلا رك 00000

 :لوقي هتعمس هيعمَس اَم يصخأ ام : ”بوُقعي لاقو : يبأ لاق : : هللادبع لاق و تيومي

 [13714 1881 :رظنا] . باهش نبا نع حلاص اَنْثَدَح

 «ٍحلاَّص نع « «يبأ انئدَح : :ةلاق سو بوسي اكدَح - #1١ هاما عا 2
 ست عا م رو هر اةليو

 َنْب ف سوُينأ «ةَيراج نب نايفلس يبأ بدسم يئدَح «باهش نْبا َنَع

 هللا لور اضم ل لاق اق صك اكو أنيس يطا بتل ركل

 ,1هجك ل51 :رظفا] َلَجُوْرَعُهّللاهئاَمأ شيق َناَوَه دري نم : :لوُتي 18
 علوم

 :لاق «سْوأ نب دْمَجْلا نع ءديعّس نب ىَيْحَي نكح - ١7/5

 :ةكمي يل ىَوْكَش تيكا : كس لاق : ْتلاَق ءدعس تب ةَشئاَع يندَح

 دق ينإ هّللاَلوُسَر اَيتْلُق :لاق. ينّدوُمَي ءاق هلا وسر لع َلَخَدَ

 تلا هل ناو يلام. يصوأكا محا الإ ل سيو ءالا مات

 :لاق.آل :لاقا فن ةلرنآو فلصتلاب يصوأتآ : لاق ؛آل :لاق١
 03 رشاالع

 ءرارم ثآلاك ءيثك ثْلّتلاَو ثلا : لاق ! نيل هك“ 'رثآو للاب يصوأقأ
 م ص مس ص وكس سس سك 00

 مهل : لاو ينطَبو يِردَصَو يجو َحّسَسف هته ىَهدَيمَصَوَف لاق

 ىَلَع هدّيةَريدجأ ينأب يلإ ليي ام

 144١[ :عجارإ. (1777/3) ةاسلا ىّتَح يدبك

 يبأ نْب هللا دّبَع ْنَع «َنآلَجَع نبا َنَع «ىَيِحَي اَنْبدَح - ١

 ريمس ري ما

 وذكهُنإ َلاَقَف. راسل يل: ل :ةملس
 ها

 و «هترجه هل متأو ادعس فشا

 نبا نَع 'يزطتلالخ ابنا عراق ١ اهل

 وفل 6# ددع
 17 بل أمل 08

 ينذتسَي ينعي :عيكو لاق
 دّبَع نْب دَّمَحُم َنَع ءدْيَز نب هماَسُأ انئدَح «عيكو انئدَح - ١ عال

 [1644 ,1615 :رظفا] . هب

 هما مسم 6

 ريم ٌريَخ : هللا لوس اوُّسسَر لاق :لاق «٠ كلامي دَْسْنَع «ةبل يبن نمل

 3-53 1هكم لهمو 11/6 :رظنا] يني اَم قرلا ريح «يَفَحلا ركذلا

 ةَماَسَأْنَع ءكَراَبملا نْباْنَع «َقاَحْسإنْب يلع انكدَح - 1١1

 دِبَعَنْب دمحم نأ «ناَمَْع نب وِرْمَع ِنْب هلل دبع نب دَمَحُم يتربخأ : لاق

 يب اطقلا يني «ىتي لقد ١ يب لاق «هريْخأ يبل“ نب ب نَمْحّرلا

 نمحرل نب ين نع : ادبع ”َّسحُم ىَلَح :لاق «ةَماَسُأ ْنَ :لاق هنأ "اضن هيب

 [14179/ :عجار] . ةبي نبا

 "يلا انآ «دعَس ْنَع «هببأ ْنَع «ماَشه اَنئدَح «عيكو اًئدَح - ١

 يصوأ آلأ٠ هّللالوُسَراَي : َلاَقَق «ضيرمَّوُسَو :هدوعي هيلع لحد

 :لاق١ لاق : :لاق.آل :لاق !رطشلابق : لاق.آل :لاق ! هلك يلاَب

 00 .عجار] .يثك وأ ؛ريبك تتلو “ ءةفلشلا

 نع ؛ميهاَربإ نب دْعَسم ْنَع نايس انئدَح « عيكو انئدَح - ١

 6 أ اَمِهَم َكنِإ :هل لاق 9 يبن «يأنَح هس نير ماع

 َءَةَمَّقَللا ىَنَ ءاَهِفْرَجْؤت كْنإَف ةّقثت نم كلهآ
 ها م

 يف ىلإ اَهْفرَت
 [اوو1 1 17 ناعم اغا :رظنا] . - كتأرما

 ؛دوُجبلا يبأ نب ٍمصاَعَنَع نايس اَنْلَح «عيكو انْدَح - ١8١

 ُدَّشَأ سانا يأ ٠ هللا لوُسَراَي : :تْلُق :لاق. هيبأ نع دعس نب بعصم نع



0 
 ةيضسالل ا ا

 ىَلَتِي ءِسانلاّنملكسآلاك سالم «ٌنوحلاّصلا م ينال: :لاق ! هب

 َناَك نإ «هنآلي يف َديز بلص هنيد يف ناك نإ « هنيد بّسَح ىَلَع لجل
000 

 رهط ىَلَع يشي ىّتح دبملابْمآلَبلالاَرَاَمَو ؛هنع فد نر هنيد يف

 [ل1ن الهمم 1194 :رظنا] ٠ ةَكيطَخ عسب ضرألا

 هاش هام رواش هل
 ٍنْبدْعَسْنَع ءُناَيَفْسَو رَعْسم اَنكدَح «عيكو اَنْندَح - 1١8

 دعس لآٍض عي نع :ًرعسم َلاَكَو . دْعَس ِنْبِرِماَع ّنَع : نايف لاق ميهاَري

 اي تلد. ةككمبْض يرَمَوْعَو «ةذوعَي لح لحد ءاق يبل نأ «دْمَس نع

 ل آل :لاقا رطشلابك تلق .ةل :لاق هلك يلام يصوأ هلله

 آَبَع كاكرار َعدَكْدََنِإ , ريدك وأ ' يبت لاو قل :لاق! كلقلابم
 00 000 ا

 نر للطأ ىلع تا هم شنإَ 0

 8 دلك .ةضيلةسرك قادت كد
 ه2 ممع»» 2

 [ا140 44 جارإ نوح

 ها سو # نه هم
 نب دايز نَع ةبعش انئدَح < ريدم نب نحلل - اديللا

 مم

 أوحتو د قد يم هانا 3 ا هواي

 ف كل لورنس كرش سلبت كأم

 مكبر اوُعذا» ةيآلا هذه اكو احلا يف نودي موك وكيس :لوقي
 عيرق كام صر دك

 يْنإ مهلا : َلوُقتْنأ كبْسَحادإو «َنيِدَسْلا ب حيل ُهنِإ يح حرصت 9

 اَمَو ءراثلا نم كب دوعأَو ءِلَمَعْأ لوق نم يآ امو «ةّنَجْلا كلاسأ

 [1884 :رظنا] هن. ذأ لاي

 اًنكَح : لاق: يمسي لق دسم نب ليعاَمْسإنَع لا

 مرور لو
 هللا وساع: ل

 0 ,1614 :رظنا] . خفي ىر ىلح رع « الخ ضان

 َةَداَتَق نَع ءٍماَمَه ْنَع ءِنَمْحرلادْبَع (177/1) اندَح - ١ خ6

 لَخَد 9 'يبلانأ «هييأ ْنَع دعس نب دَمَحُم ْنَع «ريبج نب سنوي نع

 يلاَمب يصوأق «ةتحاَو هب الإ يل سله : َلاَثَك "ضيم وهو كَل

 :لاق آل : كف يتلا لاق ! هّصنب يصوأق : لاق. آل :9 يلا لَك! لك
 [1445 :نظفا] . ربك ثلثلاو ثلا : :لاق ! هلي يصوأت

 بالغ يبأْنَع :ٌةَداَتَق اًنْكدَح «ماَمَه انئدَح ره اًنثدح - ١ عىك

 مه ةمارعء اس

 كد هيلع َلَخَد ءاقق يِبنلانأ «هيبأ ْنَع « كلام نب دْعَس نب دمحم نع

 . هلثم

 [14 :عجار] . ثْلُّعلاو « ينعي ريك :دّمّصلا َدْبَع لاقو

 تمسمان همي د 301- 1

 اًنأبنأ : هلاك. « ىلا قايلابَعَو مسابح انَح - 55

 َنَع دْعَّس نْبَرَمع نع « ثيرح نبين «قاَحْسإ يب نَع «نايفس
 لَجَوُرَع هّللاءاضكّنم تبجَع : 8 هللا لوُسَر لاق : لاق ءهييبأ مك لك
 ريمان دا

 هبرَدمح ةيصم هنباَصأ نإَو
 مق كلش ل هول قلل

 هَرَكَشَوُهبَرَدمَح ريح هبل اذ «نمؤملل

 روش مرعب ثةرق ا دمع

 يف ىَلِاَهُّمكرَي ةَمْقّللا يف ىّنَح» ٍءأيَشلُك يفرَجْؤي ممل ءربصو

 1١144٠[ :عجار] .( 16/0 16611497 :رظتا] . هتأرما

 ِرماَع ْنَع ءدْعَّس ْنَع «َناَيفَس َنَع ٠ نَمْحّرلادْبَع اًندَح - ١588

 3 ةَرْكَيَوُمو ةَكسيومَو ويا يبل : لاق «هيبأ ْنَع دعس نبا

 «ءاَرفَع نبا َدعَس ُهَّللاةَحْرَي: ف ينل لاَ اهمرجاَم يتلا ضرآلاب تومي
 يه هم لل لا هس ل ار

 َلوُسَراَي لاق «ةدحاوة اإل نيمو ارفع ندم

 تلُّقلاَك :لاق . آل :لاق ! ُفُصُتلاَف :لاق .آل : لاق ! هلك ينام يصوأ « 5
 ماع خيم ل 22

 ْمْهعَدَت نأ نم ريح َءَيْغأ كتئرَو عَ نأ كن «ريثك تّْتلاو تلا :لاقإ

 هةَكدَصاَمْإَ قت نم تأ امهم نو ٠ مهيدي يف سانا نومك هَ

 كب عمتي كَمَكرَيّنأ هللا لَم «كنارما يف ىلإ امرت هما ىَّنَح

 [ا441 :عجار] . ّنورَخآ كب رَضِيَ سان

 يهمارعا ٠م
 نع ءِرَفْعَج ْنْبِهّللادبَع انَدَح ءِنَمْحّرلا دبع انئَدَح - ليك

 اوبصْاو ءادخل يل اوُدَحْلا لاق دعس ْنَع «هيلأ ع ءدَّمَحُم نب ليعاَمْسإ

 140١[ :عجار] . 88 هللا لوُسرب لف اَمَك يلع
 ديم م 0

 يعاب املس نا يناس الاس الدللا

2 
 َنْباايٌلَمَْ 3 :لاَقك ع للان ذا ةكاقأ ا: ؛تَحْعلأ

 لوكات لاق ينبت الو ههْنَع ينسق آملع يدْنعانأتْملع نإ ؛ يخأ

 دعس َلاَقَك « َلوُبََورَخ يف ةَيدَمَلابهَقلَح َنيح يلكل : : 5 هللا لوُسَر
 سرس سايوما م

 «هكلال واي :َلاَقَك «' ةلوُبَ وْرَع يف ةئيدَمْلاباَيلَع :49 يبا فْلَخ

 يياوكتالا انآ َلاَقَق ١ نايبصلاو ءاَلا يف ةقلاَخحْلا يف يلَحت
 هم لام

 0 رسم يلع ريف : لاق هللا لوري ىلي : :لاق ! ىسوُم نم َنوُراهةِْنمب

 2 :ٌداَّمَح لاقْدَقو. ٌمْطْمَي هيبَتكِر اص ىلإ ظنا يئاك

 علل لها اه :رظنا] ًاعرتص

 يب هرم هاك

 نب ةَمرْكع يّئَدَح نايَح نب ميلَس انْندَح نافع انئَدَح - 1.4١
 يلمع

 لوُسَرَدَّنع نوُعاطلاَركُذ : :لاق هيأ ع دس نب ىَحَي يكد «دلاخ

 ّ الق ءضْرآب ناك اد «مُكَ اك ْنَم هب بيصأ رج : َلاَقَف 5,88 هّللا

0 
 ا ١6:4 :رظنا] . اهئم اوُجرْخَتال اهب مُأَواَهبناك اذ ءاَموُلْشَدَت

 نع «قاَحْسِإ يبأ نَع َرَصْعَم انآ «قاررلا دبع انئدَح - 4١؟

 لاق : لاق «هييأْنَع « ٍصاقَو يبأن ب َعَس نيم نع « ثّيرح نب اري ١

 سماع مل
 نو هَرَكَشُو هللا دمحٌرْيَخ هبآصأ اَذإ نمؤُمللتبجَع :8 هللا لوس

 رجوي ءهرْمأ لك يفُرَجْؤُيْنمْؤُمْلاَ | هريَصَو هللا َدمَح يصمد هتباصأ

 [11441 :عجار] . هئارما يف ىلإ امري ملا يف



 2 لوم رع «دشار بح اند ميكو انئدَح - 014

 وق يح را هلةوشابا دق : :لاق «كلاَم نب دَْس

 َّلَهَو ءدْنَسمأَنِبا ايم كتلك : لاق ! اوس هِيَ مهو همه نوكأ

 السم | نورَصنتو نور

 121 ا يعم لاق َةَلَدْهَب

 مث ءاييثآلا لاقت! لبد الا يأ : ف هللا (174/1) لوس

 نيلا َقيقر َناَك نإ «هنيد بّسَح ىَلْع ل جلا ىَلسيَ لكمألاق «لكمألا
000000 

 لا بّسَح ىَلَع يلا ِنيدلا بلص ناك «دلاذ بّسَّح ىَلَع يلقب

00000 
 هيَعاَتَي «ضْرآلا يف يشْسَي تح لجرلاب ايلَبْلالاَرَتاَس : :لاق

 ١44١[ :عجار]. ةئيطَخ

 نب يحين يش اقدح« 0

 هورس

 اَنكَح - اذن

 هل :رظنا] ا هيوبأ ؛ 3

 هشساسنل ماع هاش هيه
 وسع دهس نعي دعس َنْبَبَعصُماتْطمَس : :لاق :ةئيهج ىلوم

 نمو :لاقا ٌةسَح فلآ ٍموياف بسكين مكر جني :لاق هنأ ٠ 8 هللا

 8 محمل و ةئَسَحفْلا هب كك «ةحينت ' ومس يسم : لاق ! كلذ قطب

 ماا 1117 165 :رظنا] . ةكيسافلأ

 ٍمصاَغْنَع شان ءِرقَج نبدا اككَح - 1 /
 هامور ةومرعاملا م

 مر "نم لوأ وهو ادعس تعمس : لاق نام اَبآ تغمس : لاق لوحألا

 ىَلِإءاَجَك ء سان يف فئأللا نصح روت ؛ةركبابآو «هللا ليبس يف مهب

 كا
 «هييأ ريغ بأ ىلإ ىعدا نم : لومي هو يل اًعمَس : ًةلاَقَق ٠ ف ينل

 ءا1و:4 11445 :رظنا] ١104[ :عجار] . مارح هيلعهَتجلاَ «هيبأر هَ مكميَوَعو

 قبالاب ردححلال لعل

 لامس نع ٌكبعش اًندح رم نيس ط2 ادع

42 

 ضال هكر نانو يس هش

 > ووبلو< هاو تعم
 ىَلَع ينوُرزعي دسأ ودب تحبصأ م 033 د ةُطلاَُي ام الا ْعَصن امك

 [1514 21655 :رظنا] . ييعَس لّضَو ندِإت رسَح ْدَقل «مآلّسإلا

 وب ينل ءمصاَح نع ايس ان «قاررل دبع الح - ١6

 نم: :4 هللا وُسَر لاق : لوُشَي كلاَم نبا تعم : لاق «يدْهلا َناَمْنع

 [114517 :عجارإ مارح يلَعهَتِجلاَم «مكمَيَوهَو ؛هيبأ يَ ىلإ ىَعدا

 ينريخأ دْيَمَح يبأ بد َمحُم نبأ ءركب نب َمَحْم انئدَح - رباه ش لا ع
 لاق : :لاق هلَج نَع «هيبأ نع ٍصاّقَو يبأ نب دعس نب دمحم نب ليعاَمسإ
 مص لو برشو لأمين: ىذا ادعس اي: هللا لوسر يل
 [11461 :عجار]. اهيف

200 

 نْبءاَطَعْنَع :ةئاز نع, يلعب سلا انك - لم

 لوُسَر نس يف «دْعَس لاق :لاق ' يملا نر دْبَح يع بل
 :تْلُث :لاق! تْيصْوَأ : يلَلاَقَت : .لاق ؛ ينوي يناثآ تلا 8 ٠

 ل لاق « ليسلا ناو نيكاسسملاو افلا يف هلع يلامتلَعج مَع مَعَ

 لاقإ َرطّقتلاَك تلق ل: دا يا يأ يري

 00 :عجار] .يثك تلو ثثتلا : لاق ! تملا :تلُق

 نس « يباح اس درس وا 0

020 
 كتل يف بل .ةرطألو كوع فأل ١ ؟لاق ك1

 [1684 :رظنا] رادلاو «ِسّرفلاَو

 .(ح) «كلاَم ْنَع: نَمْحرلا دبع ىَلَع ترق - لهدا

 7 نع «باهش نبا نع «سئنآ نبا كلاَم انآ «قاّررلا دبع انْئدَح
 هنآ هكدحهلأ ١ *دلطشلا دب نذ لكون نب ترا لد نبش 00 0 .ءاّمدمو

 م لسلق هور

 اًهَعِصْدَق : 0001 للك رع قا «باطخلاَنْبَرَمُع 3 بكلتا

 هَ اهانعَتصَو « هلا وسر

 ْنَْع «لوحألامصاَع انندَح «ميهاَربإ نب ليعاَمسإ اًنئدَح - 1

 :(ل اوي ادعس َتْعِمَس رم لاقو) دعس لاق : لاق ؛يدْمنلا َناَمَْع يبأ

 وهو « هيآريَخآبأ ىَعدا نمل اق دََّحُس نم يِلقهاَحوو يأ هتعمس ةثعمس

 ُفُقضَحَف «ةرْكباَبآت يقل : لاق .ماَرَح هْيَ ةّنِجْلاَف «هييأ يَ هنأ ملي
 :عجار] [(1587 :رظنا] . 88 دّسَحُم نم يبل ءاََوَو يا تعمسانآو : لاَقَف

 [ل1

 ما عمل
 َنَع ٌفيعش اًندَح ,(117ر/١رمْعج نْبدَمَحُم انئَدَح - ١اةنم

 َنَع ءدْعّس ْنَع تددَحُي «دْعَس نب ميهاربإ تغمس : : لاق « ميهاربإ نب دعس

 ىَسوُم نم نورا ةلزئمب ينم نوُكَانأ ىضَْاَمأ : يلمل لاقل للف يِنلا

 [145+ :عجار].!

 دمحم اًيدح-
 ةهملار هرم داو
 .(ج) ةَيعش اَنئدَح ءرّفعج نب دمحم

 دَمَحُم نع «رييج نبا سوي نع ,َةَداَتَق نع ةبعش يئدَح «جاجحو

 احق ْمُكدَحُأف وج َىلسْيانآل : لاق يا دعس نَع ءدْعَس نب

 غش لمي ذأ نم هَل يح هبي

 همةود موو ماه# ضم
 [16555 ,18688 :رضنا] . ريج نب سوي تعمس : جاجح لاق

 نع «ةَداَتَق نع َةَمَْلَس نب ذاَمَح اًنئدَح ؛ْنَسَح اًندَح - ١ة١ا/

 َئلتمَي نأل : لاق ٠ ف ِهّللا لوُّسَر نَع ءدْعس نع « كلام نب دعس نب رم

 مع علاش 0-0
 .ًاش لميا مرح هر ىتحَاحُي مُكدَحأ فوج



 ْنَع َةَداَتَت ْنَع ُةَبعش اًنئدَح هرب نئماَح 1

 انِإ : نوئعاّطلا يف لاق هنأ ؛ ف "يلا نع ءدْنَس نع دعس نبع « ةمرْكع

 .ةنم وفتاه م او ءاَوُلخَدَتالَف ضرب

 1441 :عجار]. دلات نب ةَمرْكع هنأ ركبوبإ م ماّشه يِنئدَحَو : :ةبعش لاق

 0 ا منيو ره مر تاس رو

 دير بلع ؛ةييش اد 'رثمجج نب دمحم

 ناَسْنِإ َكَنِإ : ِكلاَمٍنْبدئَسلاَتُف لاق ٠

 ,َيلَع ثيدَحسلق لاق! وهام :لاقف "هكا يار ةحدن

 ةكرتمِب ينم نوُكَئاذأ ىّضْرَتاَمآ : يلعل لاق « قف يبل د َلاَقَث :لاق

 :عجار] . ىلب ؛ ىَلَب : :لاق مث يضر تسيضَر : لاق! ىسوُم نم َنوُراَ

 ل

 دمحم اًنئدح - اديح
 ماه

 هم 3 .ءِ ع هلا هزي كاس ع
 نع « نوع يبأ نع ٌةبعش اًنئدَح «رَّفْعَج نب دمحم اًنيدَح - ١و١ ٠

 .(ح) ةرمَس نْب راج

 :لاقّرهَب :لاق) نوع وبأ ينَربَخأ يعش د انكدَح :الاَق َناَفَعَو زهيو

 ميش لك يف أنا ةلاكش : دعسل رمع لاق : لاق (ةَرَمَس َنْبرياَج تغمس

 لو «نييرخألا نم اف ذخآو نييلوألا مما انآ مآ : لاق . ةآلّصلا يف ىَّتَح

 وأ كلب نظلا كا :ر مع لاق ف هللا لور ةآلّص نم هبي مول
 م

 [1410 1248 1818 :رظنا] . كلب ينظ

 نع «كيرش نب هلا دبعْنَع ءرطف اندَح «جاَجَح اَدَح - ١

 اًنيقْلَف ٠ «ِلَمَجلاَنَمْز ةئيدمْلا ىلإ انجرح : لاق «يناتكلا ميلا نب هلا دبع

 يف ةّعراشلا باوبآلاّ دس 8 هّللالوُسَرَرمآ َلاَقَك ءاّهب كلام نب دعس
 مص

 . فض يِلَع باي كرتو ءدجْسمْلا
 ساشا

5020-7 
 .(ح) "ثيل نبأ «جاَجَح اًنئدَح - 0

 مث « يشر ةكيلم يبأ ب هلع ينكح «ةنل اد ثلا آو

 لوُسَر نع ءصاّقَو يبأ نب دْعَس نع ؛ كيهت يبآ نب هلا دْبَعَْع ؛ « يميل
 ساما

 مدسو جه
 [1405 :عجارإ . نارقلاب نتي مكن مَن سل :لاق هنأ : 8 هللا

 نبا نع "ليقع يّئدَح راق جحا ١ ١ كارا

 7 هامل وس اك
 ينام اع

 نباْنَع « «لِبَمَع ينئدح ثبت انآ «جاَجَح اَنئدَح - ١615

 :لاق «ٍصاّقَو يبأ نيس َِمَسهنا « بيلا نب ديعَس ينّربخأ «باهش

 هك َكلكَراَجأ ولو قف هللا اوّنسَر هاَهنك ٠ َلكتَي ذأ نوُمطَمَنْب نامل دارأ
 [(اهمه 1076 :نظنا] . اًنيصتخأل

 يبني دئَسَْع يف ير لا

 سبا : لاَ ! ماب بطلا َنَع 48 هللا لور لئش : لاق ءِصاََو

00 
 [)667 1844 :رظنا] ٠ هك لي : اوُاَك سي اداب طُرلاص قي

 (171/1) صان يبأٍن دعس قاسم بأسا .ةريشعلا دنسم
 ةهماصل

 بيع مسا جو ببسي

 دسمان ويكح ثمل كَ « ىَلعَي انندَح - ١س

 ىلع اندم ىتح هللا لوْ ابا لاق «هيبأ نع «صاّقَو يبأ نب

 َّزَع هير ىجاَتَو ءهَعَماَت و نْيمْكر لصق لحد «ةيواعم ينبدجْسم
 ةرباضإم 00

 يتم كلي ال نآهتلاَس :نالك جوع ١ يبر تلأَس :لاق . .اليوط «لَج سو
 عسل جلو 250
 ْناَدْقلاَسَو ءاهيناطعأق « ةّسلاب يتم َكلهي ال نآهتلآَسَو هناك قل

 [1694 :رظنا] . اهتم ْمُهتَيمهساَبَلعْجَيال

 ينئدَح : :لاق : ىحَي لاق «ديعّس ْنْب ىحَيَو ؛ ىَعيانندَح - لذي

 ٌةَجاَح يلاتناك : لاق دعس نب َرَمع نع «ملسا تيس « همس تلك لج

 ِنْاَرمملناَك لاق مّمَجُم نَع «نايحوُبأ انكدَحو : لاق ءدْمس يبأ ىلإ

 2 4 اَحُي امم املك هتجاَح يديني «ةَجاَح هيبأ (17/1) ىلإ مس

 نر تفرك ذك يباب: 0 موي سأل

 0 لكي
 ممم

 نب كلَمْلا دبع َنَع «نايفس اننا «قاررلا دبع انْندَح - 154
 دم مم سب اهم نم عن هم ٠ هم
 :اوُناَقك رمح ىلإ ادعس ةكوكلا له اكش : لاق «ٌةَرمَس نب رباج َنَع «ريمع

 لوُسَر لص مهب يْلَصَأ ين : :َلاَقَك ُرَمْع هلآَسَق :لاق ٠ /يلَصُي نرسُحُي 2

 كلب نكظلا كلك : لاق «نييَرخألا يف فذحأو «نييلوألا يفُدُكرأ 3

 10٠١[ :عجار] . قاَحْسإ يآ

 نع فاح يبان رسمت اًناَنأ قالب اح احل

 007 سمسا ير را عرس ل
 قو قوبل مللشل لحب «قوسف هبابسو عمل

 5 . ماي

 ٍرماَع ْنَع «يِرطْلا ْنَع مْعَماَنآَبا «قاررلا دب انئدَح - ل

 ربكأ نمدإ : كف هّللا لوُسَر لاق : لاق ءهيبأ نع «ٍصاّقَو بأ نب دعس ِنْبا
 هما هس 27

 لأ ىّنَح هَ َرَّثَتَو ءيَش ْنَع لآَسالْجَرَ «امرج َنيِملسُمْلا يف َنيِملَْمْلا

 [1814© :رظنا] . هنلآسم لجأ نم ميزت ءيشلا كلذ يف

 َرَمُع ْنَع يطا ْنَع هرَمْعَم اندَح « قالا دبع انئدَح - ١6١

 قف هللا وُساتلطمس : :لاق « كلاَمَنْباَدْمَسْنأ ريغ دس نب

 .لَجَوُرَع ههللاهْنهي اشير نيم : لوفي

 ٍرماَع نع ؛ «"يِرْهْلا نع نعمان قال بع اليحب

 وم هاك
 طم انقر انا هلق تيخأ طا هس ا

 هنيه ## ةرش عش
 دعس اَهَداَعَأ ىّنَح ٠ لصد: كف يبل لاك ؛نيؤم وهذ ايش انف

 0 يا المد و 9 يبا نال

 ا ب نفت مهو



 ٍماَعْنع /ةيرلا نع 210 « قالب اد - 50

 ءْغّرولا لعب ءاقق هللا لوُسَرَرَمآ : لاق ءهيبأ نع ٠ « صاّقَو يبأ نب دعس نب

 .اقسْيَوُف هاًمسو

 اع نع «يرطؤلا نع م ادَح « قال بح - 1624

 يف ؛ هللا لوُسَر عمات: لاق ؛هيبأ ْنَع ٠ ٍصاَّنَو يبأ نب دْعَس نب

 ل «كالوثسر يتاتق «توشلا ىلع شل اشارت ارق عادلا

 يصوأقأ ؛ ين نبل يشتري سيكو ارثك الام يلّذإ ؛هلل لوس اي : تل

 ! يلاَمثُكتك :تلق آل : :لاق ! يلام طفي : سلق ذل ل :لاق ! يلام يب

 نم كك يخ هاي كتكرَو عدا لََس اين «ريثك ثّّثلاَو "تلا : لاق

 جواه يفتت ةققك قت كس ايدل سناك لَم َءَدَتْنأ
 اي تلق :لاق ؛كنأرما يف يف اهم ىَتح ؛ هيلع ترجأ الإ هللا

 َلَمْنَق ,فلخَتتْنلَدنِإ لاق ! يِباَحْصأَدْعَب َفَلَخَأ : هللا لوس

 2000 هر هجر هب تزال هللا جو هب يت

 ًهلَّمَع مَن

 مهدرتالو م « مهترجه يباَحْصأل ٍضْنأمُهّللا .«نيرخآ كب رضي اماوثأ كب

 تاكو ؛ا هللا لوُسَر هَل ىكر لوح نب هَ ئبلا نكل ' مهباَْعأ ىلَع

 148٠١[ :عجارإ ٠ ةَكمبَتاَم

 :لاق «"يرْهزلا ْنَع هُنَمْمَم انتَدَح «قاّررلا دبع انئدَح - ه6

 لوُسَر دَرَدَقل : لاق «ِصاَنَو يبأ ِنْ دهس نع ٠ « بسلا نب دعس ينربخأ
 [1614 :عجارإ . اًنيصتخأل هلأ ولو ٠ للا َداَمَْع ىَلَع .48 هلا

 للا لل
 واد ْنَع ءقاَحْنسإ نب دَمَحُم انآ «نوُراَه نب ديزي انئدَح - اماك

 : 8 هللالوُسَر لاق : لاق هج َْع ء هيأ ْنَع «كلاَم ِنْب دْعَس ِنْبرماَع نب

 ٌدَحآ اهْفصَيْمل ة فص ُهنفصألو هال لادا فصَو الإ نيم

 [160/8 :رظنا] . روعأي سيل ٠ ٌلَجَورَع هَللاَدِإَو روع هن « يلب َناَك

 8 نب ميلَساَندَح : ةلاَق ءُناَّفَعَو :دّمَّصلادبَع اًنئدَح -- 7

 نعي 335 اع لاق) دلاَخ نب (1//178) ةَمرْكع انَدَح نايَح
 | :لاَقَك ٠ 8 هللا لور لح ركذ دوُطلانأ دعس ّنَع «دْنَس نب ىَتحي

 مكر ءاهوطتالك سبه كانإف كلم ناك نم هببيصأ ل جر

 149١[ :عجار] . اًهْنم اوُجرْخَت آلَ ؛ ءاّهيومو ءضرأب

 هّللا دّبَع نع « حيف انئدَح ورم نب كلما بع اندَح - ١
 ةل مة مرإرلا ةيارإ موز

 هزيزعا دبع َنْيَرَمُع دعس نير ماَع ثدح : :لاق ءرَمْعَم نب نَمْحّرلا دْبَع نبا

 ََّبَس لكأ نم 4 ب هللا لور لاق : :لاق ًادْمَسّنآةئيدَملا ىلعريمأَوهَ
 يع سو سرعت ل م

 ايش دلل هير لح بصب اح ةكيدملا يتبل يام ةوجَع تار

 رضي ٍمسْمي نيح اَهَلكأ نو : :لاق دك دظأَو : :مْنلُف لاق) يسْمب 200 -

 روش درعا
 لوُسَر نع تدخن امرا ماَحاَي :رمع لاَقَف : لاق « عم

 ىَلَع دْمَس بدك امو «دْعّس ىَلَعتَدك ام هلا :رماع َلاَقَق ٠ 8 هللا

 00 ال قف هللا لوّسَر

2 
 "با هَءاَج :َلاَق هنأ «هيبأ ْنَع ءدعَس نْياَرَمَع ْنَع ا .يملسألا رم ريشا

 ىطغأ ىّتح هّللاو آل ! اسأر نوُكأ نأ ينم فلا يفأ, “يب يأ : و
 َلوُسَر تضم ,هَلَتَق ار فاك هب تْيرْص ْنِإَو هع اي نمؤم هب تبر نإ فيس

 . يتلا فحل يملا بحي جوع هللا نإ : لومي 8 هللا

 نْبدْعَسْنَع رَعْسم اند «دّيبع نب دمحم انئدَح - 1١ 6ع

 لوُسَر نيمي نع تير :لاق «صاقو يبأِنْ دْعَس نع ءهيبأ ع ؛ «ميهاَربإ
 لق انُمَرأ مك ض سيب اين اسهل يجر دْحأ موي هلاَمش نحو ؛ هللا

 ةلدفإ :عجار] . دعب لَو

 يفارق ءرزهنو
 «َقاَحْسِإ يبأ ْنَع هب انئدَح «رْفعَج نب دمحم

 :لاقُدَنأ «٠ ف يبل ْنَع دّْمَس هيبأ ْنَع دعس نْبَرمع نع «راريعْلا نع

 ةَيِصْمُهْنَبَصأ اَدإَو ءٌرْكَشَو هللا دم ُريَخ هبا ادِإٍملْسُمْللَتبجَع

 ىَإ همي ةَمْْلا يف ىّنَح ءيَشلُك يفُرَجؤُي ملا ريصَو بَسحا

 ١441[ :عجارإ . هيف

 دمحم اًنيدَح - 1 ١

 2 عع هل لت ل
 دير نب يلعو «ةَداَنق نَع ؛ «َرمعم اَنآبْنآ «قاّررلا دبع اَنُندَح - ترض

 قيد كلام نب دْعَسلنْبا ينكدَح بيسان اند آلاَق َناَغْدَج نْبا

 َنيَح َكاَذع ُهنندَح ايد : :تلقق ءدْعَس ىَلَعتْلَخَم لاق هيأ ْرَغ

 ْنَم :َلاَقَف ءبضَقَف : لاق! ةّنيِدَملا ىَلَعآَلَع قف هلل لور فلخَتسا

 3 لاق مث هيلع بَضْفِق هيكدَحُهَنب انآ ربذ +1 نأ ا مرَكف ! هب َكُكدَح

 :ةَنيدَمْلا ىَلعاَلَع فلخَتس لوب ةَورَخ يف جرح يح «9 هللا لوس
 20 م 5200
 كَم انآ اهْجَو َجرْخت انآ ب حأ تلكم هللا لوس اي : يلع لاَ

 يبل هنري ىَسوُم نم نورا ةزْئمب ينم نول نأ ىَصْرَت امَوَأ :َلاَقَ

 [116 :عجار] . يدْعَب

 «سّآ نبا يِنْعَي «كللاَم انئدَح « ىّسيع نب قاَحْسإ انئدَح - 1١ هم

 تْعِمْساَم :لوُقَي يبأ تغمس : لاق دس نبا رماح ْنَع ءرضْنلا وُبأ انمدَح

 25 :عجار] . داس هلا دلل هج ينأإ ينيب "بلا

 اَنأ هتعمس و :هّللا دبع لاق «فوُرَْم نب نورا انئدَح - 4*6 ١

 مار هيأ هةَمَّرْخَم يد « بطون هللا ب انئَدَح نوُراَهم نم

 لوُسَر باَحصأ نمآساتو ادعس تمس : لاق « ص اَقَو يبأ نب دْعَس نبا

 اكو «ف هلا ِلوسَر دع يف ناَوَحَأ نار ناك : نووي 18 هللا

 ُةَدْمَيْرَخألاَرَمْعَمُت اًمهْلضْفأ وه يذلا يفوق ءرخألا نم عام

 ءرَّخآلا ىَلَع لوألا لْضَ « قف هللا لوس ٌركذف «يئوُتَمُث «ةلبإ نعبر

 .هب سيال ناك ؛هّللاَلوُسَر اي ىلب :اوُاَقك ! يِلَصي ْنُكَيْملآ :َلاَ
 هة عارم

 لَمماَمَنإ : كلك دع لاق منا! ُهُنآلَص هبأتقَبادَم ْمُكيِرْدُياَم َلاَثَق

 سن جل متي مرش لج بارا لك تاركا

 نب سنوي نع ٌّقَداَتَق انكدَح ٌفَيعش اًنئدح 52 55-35

 6# هللا لوم اوُسَرَنأ «هببآ ْنَع « صا يبأ نب دْعَس نب دَمَحُم َنَع «ريبج

 ديالا نمهكرَخ استر َأحْيقْمُكدَحا فوج َىلَسَيآل : لاق

 [16:5 :عجار] .ًارعش

 م #هرعع م



 ص ١5١

 روامع - دامو
 رئاسي يتربخل ,ةيشط اكد ( 18/1 - ١مرك

 :لاق ؛ كولا َعَكَو نوال نا انك ؛ َةَنيِدَمْلاتْمدَق : : لاق « تبا يبأ
 مر مرو

 ًابئاَغ َناَكَو : لاق ءدْعَسنْيرماع : َليقَق ! تيدا اذه يوري 7 58

 سا هاش عج مهلاسا م يم
 نآادعَسثدَحُيِديَز َنْبةماَسأ عمها ينئدحق هدد ني ميهارنإ[تيِقل

 « عقواذإو ءاَموُلخْدَم آلَ ضرب ثوعاطلا عواد لاق 8 هللا َلوُسَر

 ينو مدا
 :لاق ؛ةماَّسأ تْعمَس تأ :ُسّلُق :لاق اًهْنماوُجرْحَتالَف ؛ اَهبْمُشأَو

 اةفقح :رظنا] . مَعَن

 ءايرَكُز ْنَع « سنوي نب ىسيع اًنْئدَح خيب يلع اَنئدَح - ١ ةركب/

 , يِبلانأ «هييأ َْع «كلاَم ِنْب دعس نبا دمَحُم ْنَع «قاَحْسإ يبأ نَع

 ."قسف هيابسو اد | لاق : لاق

 ل :لاق كلت دعس نإ بكم نَع «دوجلا

552 

 فيلا اذَهَنِإ لاق فيلا اذه يل به نيرا مهلا يناكش د

 ىَطْعُي نأ ىَسَع؛ - ل5 تْدَجَرمُت هَّصَوَن : لاق «ةئص يل الو كل نب

 « يئارو نم ينوعدي لجر اذِإ : لاق :يئآلب ليي مل نم مو | فيسلا اذه

 « يل وه سيو «فيسلا ينتلاس تنك : لاق ١ يش يف لزنأ دق :تلُق :لاق

 1 ْ'نَغ كئوُلأسي» : ٌةَيآلا هذه تلزْنأو : لاق « َكَلَوُهَف يل بهو دق هنو

 9514/1639 رظنا] «لوُسرلاو هلللاقْآلا لق لاقل
00 

 ثيدحلا اذه تدجو :لاق ,هّللا ددع انثدح- 89

 باهرا دبع لاَمتُمْلاُدِبَع يِكدَح .هدي طخب يبأ باتك يف

 .يومألا ديعس نب ىَحَي يكدَح

 «يبأ اَندَح « ىَيحَي نب ديعّس اَنئدَحَو :نمحّرلا دْيَع وأ لاق

 امل : :لاق «ٍص انو يبأ نب دْعَس ْنَع «ةقالع ِنْب دايز ْنَع لاجمل اًندَح
 يه درملق عدعم نا قمسع

 َنِئْيَتْلَرئْدَكَكنِإ : اوُلاَقَك ةنيهج هنءاَج َةَنيِدَمْلا « لف هللا ل وسر مدَق'

 اَكمبَك :لاق ءاوُمّكسأَك ٠ مهل قئواق ءعتتمؤثو)كيبأت ىّتح انلقثوأق ٠ اكريبظأ
 نميَح ىلع ريف اأ انتو ,ةئمدوُكَتآلَو ءبجَر يف ءاقق هلله
 ةَكيهج ىلإ انجل ريك اوناكو ملح اترغأق «ةنيهج بنج ىلإ ةئاك يتب
 ْنَملناَئاَمنإ انك ماَرَحلارِهشلا يف َدوُلتاَُتَمل: اوُلاَكَو ءانوعَتمَت

 ! َنْوَرَتاَم : يلام مرح رهشلا ين مارح دبلن انمَرْخأ

 ءاناَم ميقث لب ؛ «آل :مْوُق لاَقو ءهربخنك دك« هللا يبت ينأث : انضْحَي لام

 ىلإ نقلا ؛ اًهعطتقتت شير ربع يتأنلْب ؛ ل: : يعم سانأ يف انآ تلق

 «ريملا ىلإ اَنقلَطناَف لَو َوُهَف اتش َذَخَأ نم : لا ذإءْيَقلا َناَكَو يملا

 رسم اب مان َربَخْلا هوربْخأَف « ف يبا ىلإ انبَحْصأ َقَلطْناَ

 ْنَم كلان! نقر متِجَ «ًعيمجب يدع نم مهد َلاَقق ءهجَوْلا

 ىلع ْمُكرَبْصأ «مُكرْيَخب . سي الجر مُكْلَع نَئعِبأل هك ةقرف امك َناَك

 ريصأ وأ ناك «يدّسألا ٍش ْحَج نب هلل دب الع ثَمْب «شَّمْلاَو عوجلا

 . مآلسإلا يف رم

 ١هئ45ح (178/1) صاّقَو يبأ نْب دْعَس َقاَحْسمِإ | يبأ دسم ةرشعلا دنسم

 ْمَنُع نب كلَ بَ ْنَع «ةدئاَرْنَع «ْيَسْح اناَح - 69
 .(ج)

 ةءارعاو 000
 رياَج ْنَع ء«ريَمَع نب كلما دبع انثَدَح ٌقَدئاَر اَنتَدَح ءدّمّصلاُدْبَعَو

 ا هّللاٌلوُسَر لاق كح صا يل قع ناتو رس

 هللا انهت بيق ءسراق َن وُلتاَقي مت م ٍِ اَهمَتنيِق «برعلا ةريزَجَُؤ تاهت
 م ب هر عه سف معصم يك ب
 هحتفيق «لاجدلا َنوُلتاَقت مُث هلا اهم «مويرلا وُ «مُكَل

 شط

 . مورلا (حتفت) ىَّنح لاجدلا جرْحَي ال :ٌرياَج لاق : لاق

 نب كلملاُْبعانكدَح «ةنآّوَعوُب انكدَح عاد - ١6١

 َِمّسهَنأ ءصاّنَو يبأ ِنْبةببَع نْب عفا ْن ع «ةَرمس نب باج نع ريم

 « سرا دوو «مَُهلاحَف ءبرْا رج نوت لوي اق يبل

 لاجَدلا ٌنوْرْعَتَو ءْمُكل هللا اَهحَتنيق «مورلا ٌنوُزْنََو ءمكل هّللا اهحتفَيك 5

 [1ة141 :رظنا] . مك هللا حف 58

 وو معو قع سو
 ٍنبِدَمَحُمْنَعثادَحُي يبأ تعم : لاق «بوُقَعَي اَندَح- 7

 َْنَع ٠ « بيسان ديعس نع «ةبيبل نبا محل دبع نب محم نَح «ةمرْكع
 اوُناَك ءاق هللا لوس امر يف ٍاَملاَباَحْسصأنآ ءصاو يأن دنس ؛دْمَس

 اسم ءاَمْلاب دعس اَمَو «عورزلا نم يقاّوسلا ىَلَُ نوُكياَمب مهَحراَرم نوري

 مُهاَهَك كلذ ٍضْعَب يف اوُمّصتْحاَف ٠ 4 هللا َلوُسَر اوُواَجَف ٠ تّبَلا لوح

 بمدلاب اورْكَأ َلاَكَو «كلتب اوركي نأ (178/1) 8 هّللالوُسَ

 [اود؟ :رظتا] . ةضْمْلاَو

 .(ح) َقاَحْسإ نبا نَع «يدَع يبأ نبا انئدَح - ١64

 بع يِنئَدَح : لاق ؛َقاَحْسِإ(َبدَمَحُم ْنَع ؛ يبأ اندَح .بوقعيو

 دس نبأ رماح ْنَع ««قيتع يب ف بوي لاق) قبنع يبأ نب دحيه

 مُخَتاَدإ :لوُشي 8 هللا لوُسَر طمس : :لاق ءدْعَس هيبأ ْنَع ؛هكدَح

 .ةذَتك بوك وأ نمؤُم دلج بيصُ نآهّتماَحُت بيل دحّسلا يف ف مُكدَحَأ

 هللدبعْنَع كل «يدْهَم نْب نَمْحرلا دبع نندَح - ١65

 تلّسلابءاَضْيْلانَعدْعَس لثش : لاق «شاّيع ِنْبِدْيَز نع «َديِزيِنْبا

 مب : : لاق «رمتلاب بطلا نع لأي ف يلامس َلاَكَو همك

 د :اولاَك ١ َسِيياَذِإ

 هيبأ ْنَع دنس ني رماغ ْنَع «”يرطلا "نَا نكدَح - ١6

 مُكرضأ نع لاس نم امرج نيملسملا يف َنيملسُسْلا مظعأ ءال ينل بعلي
 1 0105. :عجدر) . هتلآسم لجأ نم ساّنلا ىلع محق «مرَُي

 ْنَع ءدْعَس ِنْبِرِماَعْنَع «يرطْزلا ْنَع نايف انئدَح - 165

 تسلا ىلع هم تيقشأ اديدش آضّرم نقلا َمَع ةكَمبْتضَِم : :لاق «هيبأ

 ءًريثك ًةلاَم يلنإ ؛ ؛هّلا وسر اي: 0

 ودَصَتآ : راف قا يل ل ستل * ألا تس

 رطشلاق تلق «آل :لاق (! يلام ين

 [1918 :عجار] . ْنْدإَالَ : لاق . مَعَ

 دصتاق :لاق ءّآل هلق الكيل



 تال ؛ةيبَع تلو شلل : :لاق ! ْثْلّتلا تلق :لاق «آل :لاقإ

 ٌهَقَقَ قف نك كّنإ «ساّنلا نونية هكا مريخ ايغأ كرو

 5208 تك تلنأرما يف ىلإ اهتم ىَتَح ءاًهبف ترجأ الإ

 هبي ًالَمَع َلَمْعَت يدْنبفّلَخُتَن لَن : لاقإ يترجه نع فَلَخَ

 لب مي ىََح فخ أك لعل هجرت ةَمفر هبت الإ هللا هج
 ءواوع درع

 مهدرت الو « مهّترجه يِباَحْصآل ضم مْصّللا «نورَخآ ك برَصيو «ماوقأ

 :عجار]. مب تاَمانآٌهَل يني ةلوَ نبا دْعَس سابا نكلأ. مهباّقعأ ىَلَع

35-5 

 نب ديعَس َنَع ءدْيَز نب يلع نَع ( ةئبيع نب نايفس اًنيدَح - ١6517
 سا عاش

 َنموُراَه ةلزنمب يثمتْنأ يلعل لاق اقف يِنلاانأ ءدْعَس ْنَع ؛ بيلا

 [149: :عجار] . معن :لاق : لاق! يدب يان : ايس لبق ىّسوم

 نُيرباَج نمهَعِمَس «كلَمْلا دبع َنَع :ناّيفس امدح - ١154

 عدت م مس نم 200
 « يّلصُي نسحب هَّنإ اوُلاَقَق رم ىلإ ادعس ةقوكلالْهأ اكش «ةَرمَس

 رْيأطلا يف « هللا لوُسَر ةآلّص ْنَع مهبول مهلا ١ بيراعألا :لاق
1 

 :لوُقيَرمعتْعمَسف نرحل يف ف ذُحآَو , نيكولا يفكر

 19٠١[ :عجار]. َقاَحْسِإ ايآ يكب ب نظلا كلذ

 نع كلم يبأ نبا تْعمَس «وِرْمَع نَع ايس اتضح - ٠هعو

 هّللالوُسَر لاق : لاق «ٍصاقو يب ِنْي دْعَسْنَع كيت يبأ نب للا دْيبع

 [140 :عجار] . .نآرقلاب نعي مل نم اَنم سيل : 5

 «سوأ نب كلاَمْنَع ؛ «يرْضرلا نع ع ناَيفْساَنْندَح
 ييمممر ريو هاش

 :دعسو ريبرلاو ٌةَحْلَطَو «فْوَع نب نَمْحرلا دبع وقير مَع تعمس

 46 هنا يذلا : ٌةَرَملاَكَو) ض رَلاَوءاَسلا هموت يذلا هلل كيد
 مام مس 7
00 

 :اوُلاَق ! ةَقَدص اَنُكَرَتاَم
 مساق عع لليل

 نيرون آلان : لاق ؛ ق دل لورا شدا

 [17 :عجلر] . معلم

 7 ْنَع ءِساّنَمْلا يبأَنْبا ينعي «ءآلَمْلا ْنَع نايف اَنَدَح - ف

 ! 89 يلا نَع: نايس ليق ءدْعَس ْنَع «شاورق نير ْكَبنَع ؛ « ليلا يبأ
 مم هع

 .ةليجُن مالْجَر ينعي ردح ةهئرلاااطيش : لاق معن : لاق

 ني هلا دبع ْنَع ءةيأ نب لعام نع اس اد - ١66

 نمش ريشي لس عسل: لاق « شايع يبأ نَع ديزي

 انة بطر لاصق نت :َلاَقَق ٠ بطي رمح يلا لئشس : َلاَقَك ءاَدَه

 [1818 :عجار]. ُنْدإالَف: لاق معن : اوُلاَك ! تسي 3

 نم يِبلَق ىَعَوَو ؛َياندأ تَعمَس ل :لوُقيادعس تمس : لاق «ُيدْمّنلا

 هْئَع هٌَجْلاَك « هيأ هنآك «هيبأ ريغ ىلإ ىَعا مهن : : ل8 دمحم

 َياذأ )1١8١/1( هَممَسانآو :لاقق «هشدَحف رك اَهأت يقلق :لاق مارح
 [11 :عجار]. قف دمحم يبل ىَعََ

 َقاَحنسإ يبس - 3 ةريشعلا دننم

 َناَمْثَع يبأ ْنَع ءلوحألا مصاَعا اًنكدَح «ليعامسإ كَم 1668

 و يبأ نب دعس
 نسب ىّيَحَي نع ؛ «”يئاوتٌلا ماه نبأ لعام اندَح - ١

 لاس : :لاق «٠ بيا ِنْ ديس ْنَع «قحآل نب 'يمرضَحْلا [نَع] ءريثك يبأ

 تكف ! َكاَندَح ْنَم : َلاكو «يئرَهتاَ «ةريطلا ْنَع ؛ ٍصاّقَو يبأ نب دْعَس

 لو ةَريط الو ىَوْدَعأل : 8 هلل الوُسَر لاق : لاق ؛ يكدَح ْنَمهدَحأ نأ

 مشيَسانإَو ءرادلاو «ةأرمْلاو «سرَفْلا يفق يش يف ةربطلا نكت «َماَه

 اورفتآلق اهي ماو «ضراب كانو ءاوطبوتالك ضرب نوعاطلاب

 [1507 11441 :عجار] ,[151 :رظنا] . م

 صاقو )١/. 01

 ماشه انآ «ميهاَريإ سبا ينعي ب «ليعامْسإ اَندَح 06

 ع دعس لاق : لاق دعس ْنْب بَمصُم نع هةَلَدهَيِنب صاَعْنَع ٠ يتاوتسدلا

 0 هكا همادق
 لالا ركل اي اينآلا : :لاق ! لَيسَ ساّنلا يأ هللا لورا

 ردك ىَلَع يلب ندلا بلص ناَكْذنإت لاذ هنيد رق ىلع دبا ىلَتي ىَنَح

 هلاك ردك ىَلَع يلب ةَقر هنيد يف ناك إو «هءالي دتشأ : ٌةَرَم َلاَكَو) َكلاَذ

 مس سم مه ري سف مامر مقدم هوم
 ىَنَح ءدْبَعْلا نَعاَيآلَبلا حّربَت امك : لاق « (هنيد بَّسح ىلع : ةرم لاقو)

 . ةئيطَخ نم هلع نإ امو « ينعُي ؛ ضرألا يف يِشْمَي

 :عجار] .ِهّللا َلوُسَر ايْتْلُق : لاق ءدْعَّس نع : ٌةَرَمَلاَقَو : يبأ لاق

 لوح

 ْنَع «ينابيشلا َقاَحْسِإوُم اح ,ةَيواَمموُب انكدَح - ليحل مم عل لاب
 رقع معا 20507 م هةر

 موي َناَك امل : لاق «صاّقو يبأ نب دس نع « "يتلا هلا دبع نب دَمَحُم

 َناَكو كَفْيَسْتْدَخَأَ ءِصاَمْلاَنْب ديعس تلكَ يش

 رتل يفئرطابقلا ٠ لاق « اق: للاي يال« ةّمتكلا اذ ىمَسي

 ما هسا

 9 اوكي ينك "لالة لح أرييبألا "وج انق
0 

 . كفيس ذخف بهذا

 يكدر

 سل ملل را ل
 ءِريَمَع نب كَما دبع ْنَع ؛ ءديمَحلا دبع ْنْبَريرَج انندَح - ١ ةههس/

 هل :اوُناَقَ َرَمَع ىلإ ادعس ةئوُكلا له كش : لاق «ةَرمَس نب رباَج ْنَع
 هع سل سك ل م ولالو .ر
 ُدَقَق 8 هّللا ل وسر الص اَمأ : :لاَقَق «هلرمع كلذ دق اي نسحي

 لاذ : :َلاَقق «نييرخألا يف فذخأَو نييلوألا يف دكر مهب يلصأ تنك

 161١( :عجار]. َقاَحْسإَهآ ايكلب نظل

 دوب يلح يب نع ديس ىحيَح - اد

 مم ة مهل

 أوس :لوقي «كلاَم نب
 يفلان لانا أنبل طل لوي

 .ءاَمْلا

 ُدَمَحُم يكدَح ءدْيَز نب ةَماَسُأ نَع « ديعس نب ىَبحَيانْئدَح - ١4

 ريَخ :لاق « يبل نَع «كلاَم نْيدْعَس ْنَع «ةّيبل نبا سحرا دبع

 [4١ا/ :عجار]. ينْكَياَم قرا رْيَخَو «يَفَْلا ركذلا



 ص ١

 نب ٌةَماَسُأ نع كرجل نيا «َقاَحْسإ نب يلع اندَح - ل

 هلال هلع ل هدر رعدو

 ِنَمْحرلا دب َنْ محسن نامل ِنْب ومع نبَمَحُم ينربخأ : لاق «ديز

 [14ا/ :عجارإ .ه موعدك «هربخأ ةييبَل نبا

 ينكدَح .يرقجلا ىسْومْنَع رس ني يا - اهكأ

 هدقد هس مدع
 ريب فالك ٠ 0000 ََُق لاق نوب

 هّللابّةلإ هوم لَو َلْوَح لَو ؛َنيمَلاَمْلا بر هللا َناَحنسَو «ًاريكت هلل ُدْمَحْلاَو

 رفع مهلا : لق :لاق ١ يل امك ير ءاَْؤَم :لاق .اسْمَح ميكا زيِزعْلا

 1 1 لكلا ةرظنا] . ينفاعو ؛يندْهاَ «ينزداَو « ينحر ءيل

 ديعس نبأ ينعي ؛ ىَيْحَياَنندَح «ديعّس نب د ىّحَي انئدَح - 5
 م

 هةموو
 ادعس اتضِمَس : :لوُقُي ءِبْيَسَمْلا نبا دعس تغمس : لاق «يراّصنآلا

 [11446 :عجار] . .دحأ ميري 8 هللا وُسَر يل عَمَج : :لوقي

 ينئدَح «ينّهجلا ينعي «ىّسوم نع ىَحُي اًنئدَح - |مهكال

 ال فات ازجنل لاق ٠ لق هلا َلوُسَر نأ «يبأ يئَدَح ءدَغس نب بعصم

 هَحآ بكيفك : يم نر القا تح نأ يا سك

 التلال .ةنش قلل نيل ممم :لاق ! ةنَسَح فل

 أ ءاضُيأ ىلَيَو طَحيؤأ : :ًاضيِرْيَمُت نبا لاقو : يبألاق

 [1445 :عجار] . ةلَحُي

 بكصم م ينكدَح ؛وِرْمَع نب دَمَحَم اَنكَدَح « ىَيْحَي اَنلَح - 645
 هيأ نع «دعَس نب رماع نع «دْعّس نب دَّمَحُم نب َليعاَمْسإ نع « تبا نبا

 ّنَعَو هنيمي نع ملي © يبا (141/1) ذاك : لاق ٠ كلاَمِنيدَْس
 [1444 :عجار]. هيَ ضني ىرُي ىَتح هلاّمش

 سرب رب مرا رع رب لت ل

 دع دّبَع نب ِمَكَحْلا َنَع ثيل اًنئدَح «دمَحُم نب سوي انئدَح - امكم

 وُ دس هيأ نع ٍصاقَو بأنْ دعس ِنْب رماَع ع ؛ سيق نْب للا

500 
 ُهَّللاذلِإ هَنِإ آل نآهَهتشَأ اَنآَو : ندَوملاٌعَمْسَينيح لاق نم لاق. ف هلل

 .ًاَير للاب (بضر) هلوُسَرَوهدِبَعادْسحْساأوُهَل َكيِرَسالَُدْحَو

 هسا ع
 [هدعب ام رظنا] ٠ هيي هل رفع ءانيد مآلسإلابو ءًالوُسَر دمَحَمَِو

 رركم] . سيق نْب هللا دّبَع نب (مُيكَحْلا)ْنَع هبي ءانثدحو - مم6

 [هلبق ام

 سبي اًنئدَح «ليعاَمْسِإ اننَدَح « ديعّس نب ىبحَي ايدج - اهكك

 ليس يف ٍمْهَسِب ىَمَر برعْلالوآل ينإ لوفي كلام نب دعس تغمس : لاق

 قرود! هَل ؟ماَمط اَنَلاَمَو ؛ هللا لوُسمَر عم وُرْخنانيئآر هلو هللا

 مث مك طخ هل املا مَ امك مّ ندَحأَنإ ىّح ءّرمسلا اَذَهَو  ةّلبحْلا
 سس كاس عاف وعشعا

 :عجار]. يِلَمَع لّْضَو نْدإْتبخ دق « نيثلا ىلع ينوُرزعيدَسأ وثب تَحبصأ

1 ] 

 سام

 2 (141/1) صاّقو ي 60 فم أ نب دعس قاحسإ يبأ دئسم-1/ ةرم ةعلا كتسم

 نس يا ارم ديت ضيا 01

 اي 521 ءهعض :لاق « 200 اي 220000

 /ةكلخأ تي مهن لقا دك رمك جب ٠ هينلتك : هللا لوس

 00 ا
 كلك هوُمْسَم نب أرق يف يه لاق) ٠ «لاثثألا َكتوُنآسي» تل

 ! نيدلا اَوْلاَر ربو ءمح ل ة ةلصب كريه َسِيِلآ يمأ :تَناَكو 4لاَقثألا ٍلثا

 * مايل تناك (دمَحسب رثكت ىَتَح .ابارش برشأ الو «ًاماعط لككال ُهللاو

 :لاق هنو: :لاق) ؛بارلا هيفا ءاصتب هم اورجشيىَ
 .«ِنْهَ ىلع اهون أ هنكَمَح هّيدلاَوبناسْنإلا انيصْوو» : تكد رك (ماَْطلاَ

 «"ضِِرَم انو « "يلا يلع َلَحَدَو ؛ «نوُلَمْعَت مك امب) : علب بح ارَكو
 :لاق! فصلا : تلق «يناهتق ! هلك يلاَمب يصوأ ٠ هللا لور اي تلق

000 
 راّصْنآلا نمل جر ٌعَّنصَو هانا حك ؛ َتَكَمك) ُعشتلا :تلق آل ّ

 اَعَمَتجاَ َمُيَحْتْنأَلْبكَدادَو ءرْمَخْلا نم اوُشَعلاو اوبرشو اوُنكأَف ًاماعط

3000-7 000 
 :نورجاهملا تَلاَقَو ريح راصنألا : :ٌراّصنآلا تلاكو ءاورَخاَمف دنع

 هلي فو هس مع يع مقادو
 دس فتن كَ ,هقآرر روزتج يحبه ىَوهأَ ريح نورجاهملا

 :هلوق ىلإ- «ٌسيملاورطَحلا امن اونمآن يذلا هيأ ي) : :تَلْرنَك «ًاروُوْفَم

 [165+ :عجار] . 4ٌنوهَتنم مثنأ لَهَت»

 «يمّيتلا ينعي دعي «ُناَميَلَس اَنأَأ ءديعس نب ىَيحَيانْندَح - ١4

 و صوس ريعخا *

 اًماَتلَكَف :لاق ١ ةَّتملا نع ٍصاّقَو يبأ نب دمستان : لاق ميغ يدَح

 ىفاصإع مل
 ًآنْيست ص : : يبأ

 . ةّيواعم ينعي « شرعلاب رفاك اَذَهَو

 ءريبج نب سنوي نع َةَداَتَق نع «ةَبعش نع « ىَبَحَي انْئدَح - | 8

 ُفْوَج َىَسْينال هللا لوُسَر لاق : لاق «هيبأ ْنَع دعس ِنْب كَمَحُم َنَع

 ش يلم نأ نم مريح سيق لجل

 ْنَع «يدَع نْبِرْيِمُرلاْنَع ؛ «ليعاْسإَع « حياك - ا

 فصول اذكميَدَي ل ا لاق دس نب بتنصم

 00 :رظت] . لا. بكا

 [ل65 :عجار] . ًارعش

 َةَشئاَع نع« مشاَهاَنْدَح «ِريمت نب هللا دبع انئدَح - ا هالآ

 هك عبس حبصُت نم : : هللا وسر لاق : لاق دعس نع دعس نم تاّرَمَت

 [1687 :رظنا] . رح لو مس مؤ كلذ ةَرضي وجع

 يبأ نب دعس نب رماع َنَع « «مشاَه انئدَح"؛ يم اَنئدَح - 1١ مه

 [15ا/١ :عجار]. هلم َثيِدَحْلاٌركذ ءدْعَس ْنَع ؛ ٍصاَّنَو

 :عجار] . دعس نْبِرِماَع نع مشاه نَع ردي وبأ هائدَح - ماا

 لولا

 ينربَخَأ ؛ ٍميكَح نبا ينعي دعي «ناَمْدع نَع «َِْمُن نبل انندَح - ١ ماع

 يتبأل نبي اَم مرح نإ 8 هلل لور لاق : لاق «هيبأ نع دعس نْيَرِماَع

 هم عءاصءل عش ف مر مل ما صل هواش دروع سف
 ول مهل ريَخ هَنيِدَمْلا : لاَقَو ءاَهْديَصَلَكيْوأ اًهماّضع عطَعي نأ ةئيدملا



 َ يانشأ .اديهتنال تخل 227 0 تس هلم

 للك :رتتا]. مالا

0000 
 دوا يب ٠ لاق لمع نع ريت نهب اَدَح - ايي

 9 كو نيعطرهبف عكر لويد لح
 عدو 6 ع وهم عملت قلل
 يناطغا انآلك يِرتلآَس لاَقَق « اني فَّرصْأ مث ءاليوط هبر اَعَدو ءهَعَم

05200 
 :اًهيناطْعأَف ةّئَسب نس , يأ كلي الأ يبرتلآَس «ةّدحاَو ينعم ءنْيتلا

 مه مْهَساَيَل مجال ةقاَسَو ءاَهيناطعاق قلاب يأ كالي ال نآُهلاَسَو

 مام ع6 ا هس
 [1915 :عجارإ . اهينعنمف مهنيب

 ْنَع «َقاَحْسِإ يبأ ْنَع «ليئاَرسِانئدَح «عيكو انكدَح - 0
 0 لاق هيَ هديت يدنعلا ثنرح نيام

 ريد مرر .و
 انين هت لك يفجر 58

 [11448 :عجارإ هبف ىلإ

 يدع نْمرييزلا نع ءدلاَخ يبأ نبا انئدَح « عيكو اَنبدَح - 1١ ةضسلكك

 "ين وئام واتنكر نإ تلك : لاق دعس نب بعصم م

 م صر رس هي

 انيك هلمنت انك ان :َل و يناَهك «كلاَمُنْيدَعَس يبأ ينآرث : لاق

 151٠[ :عجار] . هْنَع

 نبَاَسلَو ,تياكيبةميرخو , كلام نإ دنس نع دنس نما

 باَدَع نمةيقبوأْر جر نوعاّطلا انهن :4 هللا ٌلوسَر لاق + ءاوُلاَق ءدْيَر
 م ممم رس 2 ٠

 «ةنمرارق انما وجرح آلف اَهيمنآَو ضرابمقوَذِإَف «مُكَلق موق هب باع

 [55504 :رظنا] هلع اوت ال ضرأ يف هب مُسَمس او

 يَ نة نع ؛قاحسإ صم ابها 1١61/8

 ءرَدصأل : : هلل لوس لاق : لاق دج ْنَع ؛هيبأ ْنَع «كلاَم نب دعس نبا

 0 ُهّللاو روع عَن « يلب ناك نم اهفصي مل ةَفص لادا

 [1055 :عجار] .روعأب

 رماَع نع "يره نع «بلذ يبأ نبا اَنْ ديزي انئدَح - ١1م

 مولأَسَق طْمَرداَتآهَنأ ؛ 48 يبللاَْنَع ءهييأ َّنَع ءكلاَم ِنْبدَْس نْبا

 «مهتيطعأ ءهّللا لوُسَراَي : سلتك :ٌدْمَس لاق « مهنم الجر الإ مهاطعأق

 هْيلَع دره املس سم وأ : اقف يتلا لاَ ءانمْؤممارآل ين هللاوق ءانالف تكنو

 يف :18 يبل لاق املأ : فينا هيلع درو انمؤم : : اثآلك كلذ دعس

 1 يب زخم حل قل لعل لجل يلضأل هلو هللا

 0 .عجار].رآنلا يف ههجو ىَلَع

 ُهْنَع يلأّس ْنَمْلَوأَف «ةّنكمب َنايفس تيقل : ٍمِيَمُثوُبأ لاق -ح
 مس # ساهل س فد

 شلال « عاجش فيك :لاق

 155 ص 51 00/0 سانا ىلوغتسةفحنب لات 7 ةرثلا منسم

 .(حل دنس بمهام يَ - ١1هم١

 َناَسْيُك نب حلاَص َنَع «دّعَس نب ميهاربإ انئدَح ءٍمساَقْلا نب مشاَهَو

 ْنَع ديزي َلاقَو) ٠ ناسك ب حلاَص يكدَح لاق : هيد يف مشاه لاق)
2 

 9 هدرم 5-2

 نب دمحم نع « «نَمْحرلا دْبَع نب ديمَحا دبع ْنَع «يرهلا نَع (حلاص

 ٌةَددعَو 4 هللا لوُسَر ىَلَع باطلا نبع َلَخَد : لاق هيب نع دعس

 َتوص َنْعمَس املك ”هئاونصأ تاقفارائرثْكَتسَيَو هلي شيف نم هون

 تاَوُدَعاَي :رمع َلاَقَق « ف هللا وُسَر كحّضَ ٠ َنْيكَسو نما ومع

 وام ع هلع
 لوُسَر نم افا كلن : :َنلقك! 8 هللا لوو نبه الو «يتتبهت نهسْفْنأ

 ًاكلاَسناطبشلا كفل اَمْرَمْع اي : :88 هللا وسرق ؛ ةنكغأو ا هللا

 [141/7 :عجارإ . جك د اهئ الكسل اج

 لا ود للتما 0

 ابد ابو: قارا ىلع نب هلل
0 

 اهيركل نأب َصّخَرْوأ انكّنْذأَو «كلذ َنَع , هللا ل وسر انهت ٠ اَهْنم

 [1847 :عجار] . َقرَولاَو بعتلاب

 ْنَع ءٍمَكَحْلا نَع ؛ُةَبعش ةبعش اًنكدَح رج نب ب دمحم اًيدح - 9 687*
 ,اف هلللوُسَرَفْلَح :لافق «ٍصاّقَو يب نب دعس نع ءدَْس نب بّعْصُم

 ءاَسنلا يف يَ هلا لور اي: َلاَقَق لوب ةوَْع يف بلاط يبأ نب يلَع

 2 ىسوم نم نراه ةلزئمب ينم َنوُكَتْنَأ ىَصَْتمأ لاق . ناّيبصلاو
 . يدنَب ( 1817/1 ينال

 قارخب نِبداَْز لاق يش اند راش ولا كح - لسا

 :لاق ,قارخم ناين ءقبعش اًنبدَح  .رتج حماك

 0503 يمس صو هير هاش
 نع ؛ 2 صا يإ دعس كوت سقي ضمت

 لاق لك سواك نمو هان اهلساا: بنا سكب

 ؛ميطَعَرش نم توم دَْسةللاق َىَّلَصاَّملَف دْمَسدْنَعَتَكَسَف م مش ” ل اوك يهون
 ُهَّشإ : 88 هللا لوُسَر لاق (كّش ةَبعش) «ًاليوط لاق وأ ءًاميظَع اميعُت تْلآَسَو

 كلِ ةَبَحَو عرضت مكر اومعذا» اركو «ءاعدلا يف ٌنوُدسيمَوفثوكيس
 هةيَحَو اعرضت مك هراوعذا» هلق يردأ ال «ةبعش لاق) «َنيدَُمْلا بحي
 َكلاسأ مهّللا لُك :دْعَس هل لاو ( ”يِبنلا لوقوأ دعس لوف نم اَذَه

 ٌَبرَفاَمَو ,راَّنلاّنم كلب دوو «ِلَسَعْوآ لوق نم اهيل امو هلا

 0001 [14” :عجار] . لَمَع وأ لوق نم اهي

 نب كلما دّبَع نع ب ةبعش اَنئدَح ءرمعَج نب دمحم اًنيدَح - ١ هرم

 الوب 0 ”مآَيناَك هنأ «ٍصاّنَو يبأ نا دّْسْنَع «بعصم مع ءِرْيَمَع

 02 مام عل

 لا نمناب ةرأ للا ٠ : هللا لوُسَر ْنَع نري سلا



 نم كابوُمأَ رشا لكزأ ىلإ هر ذأ كبة ومآ « نجلا نم كب ومآ

 [1591 :رظنا] ٠ رْبقلا باَدَع نم كب ذوعأو ءايندلا ف

 3 ساب مضار راكد وب اّض اَنثَدَح ءدْعَس اريإ انْكلَح «لماك وُبأ اًنئدح -

 ياو يب نيدطس ابل يل كو

 [140* :عجار] .لَجَو رع هلا هاه اشير ناَهَأ نم : : 8 هللا لو اوسر لاق :لاق
 م هدر مع

 لاس نب حلاص ينئدَح « ىّرخلأ هرم لماك وأد - ١ هرما/

 دَّمَحُم ْنَع «ةيراج نب الحلا نب ايس يبأ نب دمحم نع «باهش نبا نَع

 ا
 تاوه دري نم : لوفي هللا لوسَر تغمس : لاق «دَْس هيأ ع دعس نب

 و
 .هللا هاه شير

 نسبا اًنكدَح ءدْعَس نب ميهاريإ اندَح «لماَك و بأ انئدَح - ١ هاك

 «ِصاّقَو يبأَنْيَدْعَساْعمَس : لاق« « ِبْيَسُمْلا نْب ديعّس ْنَع «باهش

 ,هَلتذآ ولو «َلّصبلا نوُعظَم نب َناَمْثع ىَلَع « هللا لوسَردَردَل: لوي
 18١4[ :عجار] . انيصتْخل هيف

 ٍقاَحسإ يبأ نع «ليئارسإ انئدَح «مَدآ نب ىيِحي انئدَح - ١8

 واق هةموو
 لجيل : :8 هللا لوس لاق :لاق «هيبأْنَع « كلام نب دْعَس نب دَّمَحُم َنَع

 ما عمرف جلس عم 3 00
 . ثآلك قو هاَخأ رجب نأ ملل

 «قاَحْسإ يبأ نع « هيك اندح «متان ىَحياكَح - 1١1

 َلاَقك «ىَرُمْلاو تأللابْت ملح : لاق ,يلنَس ركس م تش نع

 :ًابيرق ناك دْهَمْلَإ : سلق ف يبلات نتا ,ًارجُم َتلقدَك يباح
 رعيسق

 مَدْحَو هللا لإ لإ ل لك كف هلل لور لَن ل

 [1377 :رظنا] . صن ةلَوْدَوعَتَو .انآلك كاسين ع اتم انك

 ناّفَعَو «َليعاَمْسإ ب لَمَؤُم نَمْحَرلا دبَعوبأ انكَدَح - 19١

 يا دس تع م :الث ىلا

 3 دعس لاق « هلا هذه لال عقله

 نوكيا تضملعأ قف يل يني آل هَ صاَقو يبأ نب مع يخأ تك
 م ل سمس عا سلا
 [1408 :عجار] . اهلك مسني هلل بع ءَجَ وه

 َنَكَذَك ٌمصاَع انثَدَح ءُناَبآ انئدَح ءدّمّصلا دبع انئدَح - ١69

 1691١[ :عجار]. كلام نب رمْيوعب ترَرمُف : :لاق هّنأذلِإ « انعم

 امدح دين يشيل اند ٌرَمْع نب نام اًنيدَح - 0-0

 لاق: نآلوُي ؛ةريرهابآو ؛كلاَمَنْدْعَس عِمَسُملا ظاَرَْلا هّللا دّيَع وُبأ

 يف مهل كِراَبو «مهتيدَم يف ةئيدَمْلا لهل لراَبْممللا : 8 هللا ل وسر

 1001 مهم يف هل الربو «مهعاص
 لآل َكئآْسأ يْئإَو ةُكملْمآل كلأَس ميهاربإ ١" ّنإَو ؛كُلوُسَرَو كدب

 ةَيدَملانِإ(184/1) هَمَمةلقمَر كَم لهل ميهاَريإ كلاس امك «ةئيدَملا
 اَنَلْهْدَيَ ءاهئاَسْرحَين اَكََماَهْنم بلت لك ىَلَع ةَكئالَملاب كبش

 يف لما بويات لاهل وب هتان ل لاجصلا 5 ار ررخالا

 [مبمم :رظنا] . ءاَمْلا

 مردماع
 نع «دلاَخ يبأ نب ليعامسإ اَنئدَح «رشب دمحم اًنيلَح - 4

 معلم هس ع نس
 َوُمَو اق هللا لوم وسر انيْلَع جرَخ : لاق دس هيأ دس نب دمحم

 9 رع هس صم 0 ل 00

 َمُثاَذَكَمَو ءاَذَكَه رْهَشلا : لوُشيَوُمَو « ىرخألا ىَلع هيدي ىدحإي ب رضي

 ما
 [1هؤ5 1698 :رظنا] . ةكلاتلا يف هعبصأ صْقن

 «ليعاَمْسِإ نَع ٌهَدئاَر انئَدَح «وِرْمَع نب ةيواَعم انئدَح - 6 ١

0 
 ءاذكهو ءاَذَكَم هلا : لاق ا يل ْنَع «هيبأْنَع دعس ني دَّمَحُم َّنَع

 اةلفلا :عجار] . هرم عستو َرشَعَو و شع

 «ليِعاَمْسإْنَع ءكّراَبمْلا نبا انكدَح «يئاقلاطلا انكدَح - ليحل
 ل مل رواق

 اَذَكَهَو اَذَكَم ٌرهَشلا : قف هللا لوُسَر لاق : لاق هيبأ َْع دعس نب دَمَحُم َنَع

 1١594[ :عجار] . نيرشعو ًاعست ينعي ءاذكهو

 هر هلو

 يني زيزَعْلاُدبع اَكَدَح نامي جْيَرس انُكدَح - 1١ و1/7

 لوسر لاق : لاق « صاّقَو يب نْب دعس ْنَع ؛ ملسأ نب دير نَع ؛ ؛يدرواردلا

 راس عرق ساس
 موق يري تح حسا موَُت آل : 8 هّللا رقبلا لُكأت امك مهتسلابر

 نب َميهارْيِإنَع نّسَح اَنئدَح ءِرماَع ني دَوْسأ انئدَح - ١6548

 يّنإ : :دعَس لاق «ةّصقَرَكَذَ ءصْفَح نبا ينعي ءرْككب يبأ نَع ءرجاهملا

 ايس ني عرب ت
 .هنَح نود لجّرلاَت وسينما مهن : .لوقي «ق هللا لوس تغمس

 زل يذل دي ا دع يالا اَنْدَح - انج

 و
 ! يلتف :اع 0 37 لاق «هيبأ

 د :لاق ١ هلت .هتق آل

 [ا44 ٠١ :عجارإ. سن
 كح

 نبا ينعي دعي هللا دبع اندَح «يريبزلا َدَمْحْأوُبأ اندَح - للملا

 :لاق ؛دْعَسْنَع « هبيأ نع هلل دْبَع نبا ةَرْمَح ْنَع « تباك يبأ نب بيبح

 ! يِسلخُنأ : :هلَلاَقَف يلع فّلخ لوبي ةَْزَخ يف , ل هللا لوُسر جرحا

 ينالها ىَسوُم نم َنوُراَم ةلزْتمب ينم َنوُكَتنأ ىّصَْتاَمأٌهَل :لاق

 . يدعي

 يف: :لاق ادت سبوع طش ليعاتسإدَح رفع

 هللا لوُسَرب ص اَم لْثماوُمتصاو ءًادّحل يل وحاتم انآ ا هضّرم

 [ :عجار] . 5

 نبل ائرخأ «يعارلا ةملس نوم 1 منيح - لح ن
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 :عجار]. قف هلل لوسي شم امك بعت اوبصْناَ ءادخل يلاوُدَحْلا

]166ْ 

 مارب هر هدو
 / ْنَع ءباَهشوُبآ اَنندَح ءناَمْتلا نب جْيَرْس اَنندَح - لحاوا

 انْمُط :لاق : كلام نب دْعَس نَع «دهاجم ْنَع « حبجَن يبأ نبا ْنَع « ٍحاَجَحْا
 روم مع
 ْنَماّنمَو «ًينامكَفاَط مانو ءاعْبس فاطم ام ؛ , هللا لوُسَرعَم

 حل كف هللا لور لاَ كلذ نم َرتكأ فاط

 : بفترات انا «فض رئت أ

 انأهممَسَو: دَمْحأ نْيهَلل دبع ِنَمْحّرلا دعوي : :لاق) ءِرْخّص وُبأ ينربخأ

 :لاق ءيصاّقَو يبأ نبا دعس نبا ّنَع َُكدَح مِزاَح ابن (نوُراَم ْنَم

 إس ل ع هاه
 ادَيداَمإلاَإ لوقيوهو « هللا لوُسَرتْعمَس : :لوُقَي يبأ تعمس

 سنت يَدلاَ « سانا دس «ءايرعلل ذوي ىتوُطق ؛ امك دوُميسو اير

 3200 َئ امك هدم ء هدو

 يف ٌةَيحْلاَز رأت امك ءِنْيَدجْسمْا نيم َنْيدامإلادَ دراي هدي مسالا يبأ
 هم هلع

 .اهرحج

 يبأ نب يني « نمل انآ «دواَ نب اميل انندَح - لح

 يبن ئِدْعَسْنَع ءظأرَقا هللا دبع يبأ ْنَع « ةيفع نب ىسوُم نَع ءداّتلا

 ْنِمريَخ آَدَه يدجّسَم يفٌةآلَص : :لوُقَي 8 هلا لور عمسُهّن ءصانو

02 

 لم للا هس و كي

 مرحلة إسم ٍالَس فل

 ناَمْنع انآ ءدايز ْنْب دحاولا دبع انَْدَح ُناّفَع انكدَح-

 لوسر لاق : ل يا دنس راح يك ميكب (186/1)

 حطي ال ؛هَمرَح ميهاربإ مح امك ةئيدَلا يتبآل نيام مرحأ ينإ : : 4 هّللا

 هللا اًهكديأ لإ اهل ةبْغَردَحأ اهم جرَخَي الو ءاعْيص ليلو اههاضع

 الإ ءوُسب دَحأ مُعُنيوُيآلَو نوم اوناك وك مُهكيَ دما «ةنم ريح

 [168* :عجار] . ءاَمْلا يف حلملا بر وذ وأ الا يف ٍصاّص ءرلا بود دلل هيد

 و مو
 ندم اَع اند ديونها الح اع اح ١ 1 ..و/

 ةكو عاشو 1
 00 2011110111 َلاَقَق : ؟ :لاقابدسأ سال

 كر هنيد يف ناك نو والدا بلص هيد ناك نإ «هنيد بح ىَلَع

 ىَّلَع يشي ري تح دباب ملل حربي ام «هنيد بسح ىَلَع تبا

 [1441 :عجار] ٠ ةكيطَح لحام ضرألا

 يب مرا مم
 ْنَع «ليعامسإ نب ب متاح اَنثَدَح ءديعّس ْنْب هَ اندَح - 54

 هّللاَلوُسَرتْعمَس : :لاق هيآْنَع دعس نب رماَع نَع «ِراَمْسم نب ريك

 لم رع ع يوك ل”

 ءاشلَمَم يلا لعلك هام ضنب يف و هل لوي اق

 نم َنوُراَه ةلزنمب يش ٍ ينم َنوُكَت نأ ىَضْرَئاَمأ «يلع اي :لاق !ناّيِبصلاو
 آلْجَر ةيلرلاٌنيطَعأل ريب موي لوي هتعمسو يدب وب الهنا ىسوُم

 يلاوعذا : :َلاّقَك ءاّهل انلَواَطَت «هلوُسَروهللا بحبو ةهلوسرو «هللابحُي

 يعل حََتك ؛هلإةَلاٌعقَدَو «هنْبَع يف قص «دمرأ هب يأت ؛ اع

 يلع ءا هللا لوُسَر اَعَد «مُكءاَبأو نات عدت آل هذه ترام
 . يلذأ الم مه 1 :لاَقَق : ْمهيَلَع هللا ناوضر ءانيسحو ءانسَحَو «ةَمطاََو

 )10 )80/١( صاقُو يبأ نب دعس َقاَحْسإ يأ أ لاسم -/ / ةريثعلا دن دثيسم !
 يس ا ع حي صا ع بسسس

 مرو هوم
 ٍضايعْنَع دس ب اثاَدَح :ديتس بي دف انثدح- 9

 يبا َنْيدْعَسَأ ءديعس ِنْبِرْسُب نع ؛هّللا دبع نيريكيَنَع « سابع نبا

 ان لاق قف هللا َلوُسَر نأ دهشأ : :ناَقَع نب نام ةّف دنع لاق ص اق

 يشاَمْلاَو « يشمل مريخ مئاقلاَو «وئاقْلا مريخ ايف دعاة وكس

 ! ينتقل ايل هديطَس « يتب لع لح نإ تيرقأ لاق « يعاّسلا َنمرْيَخ
020 

 . مد نباَك نك : لاق

 ةَحْلط ْنْبدَّسَحُم يسئدَح هلا دّبَعْنْب يلع اندَح - لجل ب

 دس نس ولا مبلل يح يتلا فأن يملا

 سايل ؛ اق هللا لوم اوسر لاق : لاق «صاقَو يبأ نب دْعَس ْنَع ؛ بّيسَمْلا

 هسا نيج بل ديرب اذ

 يا لاق ؛هيأْنَع دس بت «ينهجلا ينعي

 ُّللا لإ هلإ ل : :لُك :لاق !ًهنوُأآمآلك يسع ؛ 1

 بره َداَسْبس ا احبس «آريدك هلل ْسَسْلاَو «ًريبك بأهل هل ك برش ل هَدْحَ

 ع يزل ء ءالْؤَم :لاق ءميكحْا يزعل هلا لإ وُ الو لوح «َنيمَلاَعْلا

 . يقرراو يندهاو يِسَحَراَو «يلرفغا مهلا ُِش: لاق ! يل ام لجو

 :عجار] . يرذأ اَمَو ءمهوتآ انأَف ينفاع امأ : ىسوم لاق. :ريمث نبا لاق

 [لوكل

 نب بّمصُم ْنَع « ىّسوم اًنئدَح ريم نب هللا دبع انئدَح - ليو

 ٌرِجَيل لامك ٠ ف هللا لوُسَر َعَمأس ولج انك : لاق «يبأ يِنئدَح دعس

 اي: هئاّسلُج نم لئاَسُهلاَسف : :لاق !ةَنسَح فلآ ٍمْوَي لك بكيان كح

 بكف «ةحييلت لمحبي : :لاق ! ةَنسَح فلآ اًندَحأ ب سْكيف يك « هّللا يب

 [1445 :عجار] . .ةكيطخ فلأن يا تحلل

6 

 ند سا هلاَسك 20511 0-7 ١
1 00 

 [1445 :عجار] . يلح انتم. (ةّئسح يح ثفلا لبو

: 
 «ةحيبسُت َهَّكَم

2 2 

5 
 ثم

 م_يوس يور مريب كت امال

 ْنَع ,كاّمس ْنَع ةَبعش اَنثدَح رطب نَُس اك - 151

 لسأ شنو تالين لاق ثويأخ تس يح

 اي : لاق ماَقَمُك «ُهْعَص :َلاَقَف) هلل لوس :َلاقكما (185ر/1)
 يح نم ُهْنَض : 9 يل لاَ! ءَنخ ال مك لَمْجأ (ميِنلَت هللا لوُسسَ

 هللُلاَقثآلا لق ءلاَقتألا نع ولآسي# :ةيآلا هذه. هَنذَخَأ عاق مال

 َدْمَخْلا انبِرَشَق اَناَعَدَف «ًاماَعَط ِراَصْنآلا نمر مَنَصَو : لاق. لوم اوسرلاو
 معمم ل هدول و 0010

 نحن :راَصنآلا تلاقق ضيفو راّصنألا ترَخاَمَتك : لاق انيستا ىَّنَح

 راتألا نمرة مكن لَضْفأ نحت : ”شيرف تلاَكو «مُكنم لَضْفأ
 ممديسا هس

 روم دعس فأنا : لاق ؛ رزق دعس فلأ هب برص «روزج يحل



 "باَصْنألاَو ٌرسِيمْلاَوُرَمَخْا اَمَنِإ | اوُنمآَنيِذّلا هنأ جيلا هذه َْتَلرَتُق :لاق
 عرس مو ده

 :لاق «نوُحلْع مكمل وبَجاَف ناَطْيشلا ِلَمَع نس ْجرمآلْآلاَو

 هلو «ًاماَمط ممل هللاَو ريا ْمُسَرمأ دك هللا سنك : دْعَسمأ تلكَ

 نأ اوُدارأاذِإ اوُناَكف : لاق (دّسَحْسِبر فك وأ «توُمأ ىّنَح ابارش برش

 :ُةَيآلا هذه ْتَلوَتَف : لاق. ًاَهوُرَجَوأ مت ءأصمب امان اوُرَجَش اًهومعُطُي

 ىَلَع ؛ 8 هللا ل اوسر َلَخَدَو :لاق. «نلُح هيلو اَسْنإلا انيصوو)

 :لاق ! هلك يلاَمب يصوأ هّلا َلوُسَر اي : لاق هدومي ضيرم هَ دعس

 [150ه :عجارإ . تكس : لاق ! نلعب : لاق ل ل اك! يتم :لاق «5ل

 اَتَح رااح ابل اشك تل

 هل تق ضير 6 :لاق ٠ 0 كلام

 ا :عجار] . م اورام ٠ هيما «ضرأب اك نإ

 نع ؛ةَمركع نع ءدلاَخ ْنَع ؛ « يلا باها دبع انكدَح - اكأاك

 . يمأو يبأكلاذف هما : د موي لاق ءا هللا لون كلام نب دعس
 ساما مام

 ْنَع ,ةطزأ نب عاجلا اَنْ ءنوُراَم نب ديزي انثدح - ادب

 ره ١ م عع رع ل سل يع رم م ص اس

 ل ىلع اطر ورق عل

 اّمَلْثم لَم ءاق هللا َلوُسَر ىَاَرهَنأ يبأ ينكدَح : لاق! اَذَّهاََم :اَنلُكَو
00 

 هيوم
 :لاق سين نعل "ليمان 7ا وليا الع

 0 "5 5 ل 5 هلا
 تَحيبم مث ”طلخ لاما ٌمَضَن اَمَكْمَضََلاندَحأ نإ ىّتَح ءَرمَّسلا اَدهَو

 [4١ةى :عجار] . سو ذأ اا لا ىلع ينوي

 هام 3 5

 َنَع 0 :لاق هيأ دعس نب ِرِماَع

 [1144 :عجار] ٠ هلامش ْنَعَو «هنيمي
 مما 00

 ٍنْب دَّمَحُم ِنْب دمحم ْنَع هنْوَع نبا انندَح «حْوَرانئدَح - 16

 جرو «قدنخلا مويا مل : لاق «هيبأ نع دعس نب رماَع نَع ءدوسألا

 اَذَكَه : :لوُشي مث «هفثأ قوق هَعْضَوَف ءاَذَكَه سراب : لوقي لَعَج سري

 انت امْهَس اهم تْجَرْخاَ « يتناك ىلإ تيوهأف : لاق دعب هلي و

 تيِسّناَمَق ةَتْنْمُر سلا لْفَسُي اَذَكَم لاق امل « سْوّقْلا دبك يف ُهتعَصَوف

 .هلجري لاق ,طّقسو : لاق ,سْرملاَّنم انكر اذكت ىلع حدقلا ْمُقَو
 ساس مم

 2 مه
 !مل :تلُق :لاق هدجاَوتَدَي تح : :لاق هيسحأ « اقف هللا يب كلحسُم

 . لجرلا لفل : لاق
 مل اة اس

 ءريَمَع نب كلما دبع َنَع ٌفبعش اًندح «حور اًنئدَح - اك«؟١

 م مش ةمل سواره م
 هنأ ءصاّقَو يبأ نب دعس هييأ حدي دعس نب بعص تمس : لاق

 كا 7901 000/1) يف نب مَع نيدو ني ديعس كسه ةريشعلا دنسم
 ماهو مدا ٠

 َنمَكابدوُصأ ينل: "لع دبي «ءاعذلا اًذَهِب رمأَي ناك

 ُدوعأَو ءرمصلا لدرأ ىلإ هرأ نأ كب ةوعأو « نبجلا نم كلب ذوُعأو « للا

 [16م6 :عجار] . ربا باَذَح نم كلي د وعأو ءايندلا ةنئف نم كي

 هةموو رب هرب ةرع
 اَنكَدَح : الاَق ديعّسوبأو «يّنثمْلا نب نِبَجح اَنثَدَح - سدحف

 ْنَع ؛(قاَحْسإ وأ انجح : :لاق :ديعس وبأ لاق) . َقاَحْسِإ يبأ نَع ؛ « ليئارسإ

 اق ىرُملاو تأللاب فل هنأ « هيل نع «ٍص قو يبأ نب دعس نب بعصُم

 ل :َلاَتق يلا ىتان ًارْجُم تلُقْدَك : :ةباَحْصْأمَ

 هيرب ال لق (1078ر/1) كف يلا هل لاك ىّرعْلاو تآللاب تْفَلَح ينو

 «ناطّيشلا نم هلل ابْدَوَعَتو ءاثآلك كلاّمش َنَع «لفتاو اكلك ُتَدْحَوُدللا

 لوول م١٠ عجايل تأ

 2 سمة اشو 520
 يح 000 لاق « كلمنا« ةَبيبل نبا نمحرلا

 [1407 :عجار] يفك م قذرلاريحَو يحل ركذلا
 ا 4

 َنَع ءدْغَس نب مهرب انئدَح :ناَمْيلَس دوادوبأ اًنئلح -

 ءِنَمْحرلا دْبَع ِنْي ديِمَحْا دبع ْنَع «باهش نبا انندَح ءنآَسيك نب حلاص

 ُهَدنَعَو 4 يلا ىلَعْرَمع ناسا : ؛لاق هيب ع دعس نْي دمحم ْنَع

 َلَخَدَك «نِبَهَْذَف «نرداَبف ُهّلُنْدأَف «هتوص ىلع نهئاوصأ تلح راوجج

 َلوُسَر اين هللا َكَحْضأ : :ٌرَمع َلاَقَف «كَحضَي 89 هلال وُسَرورَمع م اس ور سامع عاش

 َنْعِمَس اَّمَلَ «يدْنع نك راوَجلت بِجَعْدَك لاق. يٌّمأَو تْنآ يبأب هللا
 م
 و 0 ا ا ا

 هّللاو «نهتلأ تاود يأ : َلاَقكَن هلع لقاك نبه راب كسح

 َنُميعَد :8 هللا وسر لاَثق « ينم َنْنَهَتنأق حن شك ٠ ف كلا لوس

 خا د جلالك تدل كب لإ هّللاَوَق مع اَيكْنَع

 [!407 :عجار] .فط ص اكو يبأ نب دعَس ثيدَح

 صاقو يبأ نب دعس ثيدح رخآ

 ه4 6 نار 101 00 ال سا #ي8ا

 سس ساس وول
 لح

 هيف م هرم

 21 لن لع نمد دعس نع كر نا رع

 لكلا لكاكك :رظنا] . "نيم ءاّقش اًؤاَمَو ؛ُنَمْلا نمُأَمكلا لاق هللا

0-3-8 

 وا مرا
 وِرَصَع نع ؛ , ومسع نب لادن يطا ا

 1 * « يب 00007
 .نيعلل ءاقش

 يع امو
 نب ءاطع اَنكَدَح « يسبأ ينّئدَح ءدّمّصلا دبع اَنئَدَح- 7

 الق هللا لوُسَر نع« يبأ ينكح : لاق « ثْيَرح نْب ورْمَع ْنَع «بئاّسلا

 .نْيعلل امش اوم  ىولسلا َنمُهَمكلا لاق



 ةَحلَط ْنَع "يظل ْنَعهانظفَح انه :لاق :ناّيفس اًندَح - 154

 هللا لوس سر نأ :  ل نب ومع ندي نب ديعَس نع « فو ني هللا دبع نب

 كي ارش ضارلا نم ملوي لن لت لاق ؛ 2

 لاف لا ل عسا يضل عسا

 هموم
 «ربخألا دجْسَمْلا يف ناك ةبعش 0 ريغملا 3 «ْتراَحْلا ْنْب زن( يت

 سو رع را سا راس ل
 ني ديعَس ىَعدُيلجَرهءاجف هراَسَي نحو ؛هنيمينع ؛ ةقوكلا لها هدو

 لها ّنملُجَر دج هريس ىلع كح دنع د ع هسْلجأو «ةريتملا حف دي
 ريتش # قلم ما ل مه مع 00

 !ًةَريغُم اَياَذَه بْسيْنَم : َلاَثَك ءبّسوْبَسَف «ةريملا لبسة ولا

 مهم صرع م مليش عمار

 5 00000 نال بش
 نم يبل هاَحَوَو «ياذأ تَممساَمب ا هللا لوُسَر ىَلَع دهشأ انآ 9

 : لاق ُهَثأ ؛ُهُييقل اذ هْنَع يثآسيايذك هلع يورأ نك مل ين 88 هللا لوُسَر

 ,ةّنجْلا يفُناَمْنَعَو «ةّنجلا يفي لَو ,ةثجلا يرو .ةلجلا يف ركبوبأ

 رامرء مس
 نس هلا يف تخون ينالوا نلت

 سَ نأ تئشؤل ؛ « ةّنجْلا يف َنيدمؤمْلا عساتو ؛ةّنجْلا يف كلام

 لوب بيسان مق : لاق . آد

 لوُسَرَو «نينمؤملا عسا «ميظَعُهَّللاَو ؛هللاب ينوُمُتدَشاَ : لاق ! سان

 هيف ريدي لجَر هدهش دَهشَمَل هللاو : لاق انيمي كلذ مأمن ٠ ثشاَمْلا كو هللا
 رويريو مرير 6

 وُ رتْصولو مدح لَ ملأ 50092
 قيممعلم ل

 وسر عم ههججو

 . مآلسلا ِهْيَلَ

 َنَع ءروُصْنَمَو نيصح ْنَع :نايفس اًنئدَح «عيكو اًنندَح - كرف

 ماس اع اس
 نع ٌةروُصْنَم لاق : هرم عيكو : لاقو) دْيَر نبا ديعّس ْنَع « فاّسي نب لآله

 انآ (ديَز نب ديعّس نع ؛ ٍملاظ نبا َنَع هدا هرم لاو هدير نب ديعس

 0 ىمم هاش
 تسيل ا ل ارح عشا لاق ف يبل

 ل ُتْعَسَو ل اوال يعم :ناَمْنعَو

 مسرع ةرعءل ماس
 ل146 1544 1194 :رظنا] . ماض هدير نب ديعسو

 ْنَع ءحاّيصلا نْبرَحْلا ْنَع ؛ ةبعش انئدح ؛عيكو انئدَح - ا
 م يصف عع هراس

 سال تشان خا لاق «سّنْخآلا نْب نَّمْحرلا دبع

 اوني ,8 هلا َلوُسَر تغمس : :َلاَق درب ديعَس ماك فظ يل

 دك يفلت نجلا يفرم جلا يف ركيوُبآو بلا يف يللا

 ما لل معاق ًّءء
 نب نَمْحَرلا َدْبَعَو ,ةّنجْلا يف ريا نجلا يف ُةَحلطَ لجل يف يلو

 :رظنا] . ٌرشاَعْلا يمس نأ تع ْتْفَسْوَلَ ءةّنَجلا يف دْعَسَو « ةّنجْلا يف فْوَع

 ع

 هما هزاع
 َنَع « ءِرْيَمَع نْب كَما دْبَع نع «ديبع َنْبَرَمع اَنَدَح - ا

 كا : لوفي ب8 يلا تغمس : لاق دز نب ديعس نع « ثْيَرَح نب وِرَمَع

 [151؟6 :عجار] . نيل امش اَمْؤاَمو «نمْلا نم

 (اهه/1) لي نب ورَمَع نب دْيز نب ديعّس دنسس-8 ةرشعلا دنسم 3 اكك4 ح
 هيي 8 3

 ص ١58

 هم رك را مه رس ل

 يد اشم نَا نع ٠ حَياتنَح- نذر

 ىلإ [ويكو املط يضل نرخ 09 ل ل
 ءلروو ٠

 .«هضدأ عسا نم :ريمث نبا لاق) ٌنيْضرأ عبس

 نْب كلّما دّبَع نع نايس انندَح «ن نَمْحَرلا دبع اًنئَدَح - 4
 هم
 لوُسَراَنيلإحَرَخ : لاق (دْيَرِني ديس ْنَع « ثيَرح ني وِرَمَع ْنَع ؛ريمع

 اًهُواَمَو :' «نملا نم اذه! َذَهاَمدورْدَت : اق دامك هدي يف , 45 هللا

 [1576 :عجار]. .نيملل قش

 نب كلَّمْلا دبع نَع :ةبعش انكدح ءرّفَعَج نب ب لمحم دمحم اًنندح - ام

 وم هدد رن ةيرلا س6 موش م

 :لوُقَي دْيَز نب ديعس تغمس : لاق ثْيَرَحَنْبوَرَمَعتْعَمَس : لاق «ريمع

 ٌءاَْشاَمْؤاَمَو ْنَملاَنماْنَكْلا»“' لوُضَي 8 هللا َلوُسَرتْمَمَس

 [156 :عجار] ٠ نيل

 نب مّكحل | يتربخأ ةبمش انئدَح رمح نب ب لمحم دمحم اًنيدح - 5

 نع ءدْيَز نب ديعّس َنَع « ثيَرَح نْب وِرمَع نَع «ينرعلا َسْحْلا ( ١ نع ةبيتع

 [17؟0 :مجلر] . كلف يبل

 . كلما دْبَع ثيدَّح نم هركأ مل مَكَحْلا هب ينَُدَح امله :ةبعش لاق

 ا ادب

 ا سمس يه د هل ينقف
 اق: لاق 5 لعمل «بلطخ ةيش ب ريشا نأ «سخآلا

 هللا لوُسَر : لوي , هللا لوُسَرتممَس يآ هنأ : لاق «دْيز نب ديعس

 م
 ًاراَمْتعَو .ةلجْلا يف يلَعَ :ةّنبْلا يفُرَمعَو ءةّنجلا يف ركبوُبأَو ءدّنَجْلا يف

 1 ,«ةّنجلا يف ُرْييزلاَو ءّنجْلا يف هحلطو نجلا يف نمْحرلادِبعَ ء نجلا يف

 :عجار] . هَسْفن َركَذ مث + «رشاتْلاب مُبرح مش شانإ : .لاق مث نجلا يف دنس

 هدف

 نع« « نيصح ْنَع «ةبعش اًنئدَح «ِرَمُعَج نب دمحم انئدَح - اك

 ةبعش نب ةريغملا بطَخ :لاق ؛ ملط نب ّللدّبَْع «فاسي نب لآله
2 

 ! اع سَيادَه مب َجْمَآلأ : :لاَقق دير نب ديعَس َجَرَخك «َيلَع نم لاق
 :ال يبل لاَ رشا دارح ىلغا ف هللا لوُسَر ىلع د هشأ

 ,لق يلا ىَمَسَف مَسَف ذل ديِهَش وأ قيدص كِل امن نحل وأ «ءارح تبن

 يلو ةَحْلَطَو عوام هرَمْعو ركيابآ مس كَما سم م
 (15 :عجلر] .ًاديعس ؛ُهَسْفَن ىَمسَو «فْوَع نب نَمْحرلا ديَعَو ءًادْمَسَو

 ما سا»# هاه 1 7
 نع يرهزلا نع

 دير نب ديعَس نَع « ٍلهَس نب محلا دْبَع ْنَع «فْوَع نب هللا دبع 7 نب ةحْلَط

 ع ٌرَمْعَم اًنمندَح «قاررلا دْبَع انْندَح - لحارخا

 ما م 2-3 2 00 0ك

 ًاربش ضرألا نم قس نم: :لوُشي ف يلا مسهل « ليل نب ورمَع نب
 .نيضَرأ عبس مه

 اذه يف دز ؛هنم هعَملمأ ملو ٠ يرطْزلا ْنَع يضل :ٌرَمْعَم لاق

 0 مس

 .ديهَش وهف هلام نو لنمو : ثيِدَحْلا



 ةريثعلا دنسم ١59 ص

 ْثِراَحلاْنَع «بقذ يبأنب انآ« نبدي اد - 15

 1 َنياوُحلصَاَوُبمْلا : لاق َناَوْرَمدأ :٠ ةَملَس يبأ نع «ِنمْحرلا دبع نبا

 اَهْقَح نم تذَخآ ينوُرثأ ٌديعَس َلاَقَق «ىورأو ءدْيَر نب ديعسل ني

 ارش ضُرألا نم دَحأْنم : لو ء هلا لور ينل اي

 هِيَ مهإر يب م ٍموُق ىلوم ىَلَوَتْنَمَو «نيضَرأ عبس نم هوم هَ ريب
 كمل كَ ب مي مللش رش لَم طق و هلل (14,7)م

 [1549:رظنا] . اهيف

 ينُئدَح «يرطّزلا نع «بيعش اَئدَح ءناَميلا وب انئدَح - ْ ١

 هريْخأ ٍلهَس نب ِرْمَعَنْب نما َدبعانأ «فوَع نب هلل دبع نحل
 ًاربش ضْرألا نم مَلَظْنَم : لاق قف يلامس : : لاق دْيَز نب ديعَس نأ

َ 
 هل. روع ةروم
 [1794 :عجار] . نضر عبس نم هقوطبهنإَ

 ْنَع «'يرْطزلا ْنَع «َقاَحْسإْنْب دَمَحم انآ د اندَح - 547

 نم رْقك يف سْيَوأ تن ىورأ يشأ : لاق «فْوَع ِنْب هلا دّبَعِنْب ةَحلَط

 م تع ع
 دق دين ديعَس نإ : :تلاَق ' ءِلهَس نب ومني محلا دبع مهبف « يرق

 ُموُسْلَكُت دوُباَتْنأ تيِحاْدََو «هَلَسِيِلاَم هْضْرأ ىلإ يضر نم صقل
 يذلاأتنرعد لاق ءاَنآرامَلَق قيقتلاب هْضْرابَوهَو ؛ هيل ابكر لاق

 ْنَم :لوُشَي هيعمس 8 ِهّللا ل اور نم تعمس ام مُكيدَحَأَسَو ؛ و مكب ءاَج
210001 

 عللكم :عجار] .ديهَش وه هلاَم نود لتق

 يِنكدَح «ديلؤلانْبةيقَبانكدَح هير دْبَع "ني ديزي انِدَح - 11478

 ِنَمْحرلا دبع نأ «فؤوع نب هلا دبع نب ةحلَط ْنَع يره ْنَع «؟ «يدبيزلا
 اق يبل تنم : لاقي نب دعس ةريخأ هس نب رع

 عبس نم هقوطب نإ ائيط ضرآلا نم ملظ نم :لوُ :

 لله نع اَنْ :لاق هما بلع اد - س55
 0 ا

 نم ةَيواَمم َحَرَخاَمَل : لاق «ينِزاَمْلا ملاظ ِنْبهّلا دبع ْنَع «فاّسيِنْئا

 [1594 :عجار]. َنيضرأ عب

 وا
 :لاق يلع يف وُ ءابطح مَآ لاق «ٌةبعش نب ةريغملا لَا كولا

 َدَخأَت : :ماَقَق «بضتق : لاق ٠ ليت نْب رمح ِنْب دير ني ديعس بْنج ىلإ انو

 نمبر ماي يذلا هسنل ملاظلا لجل اَذَه ىلإ ىَرتألا : َلاقك هبت يدي

 ىَلَع ات تذهشولو نجلا يف ْمُهْنأ عملا ىلع دهشأت ؛ ةّلَجلا لها نم لُجَر

 سيئا :48 هلا لور لاق : :لاق !كاّد اَمُو :سْلُق :لاق مك ملرشاتلا

 !مه ع م نم سلق : :لاق. "ديِهش وأ قيدص وأ يب الإ كلَ سكنه .ءارح

 ا طع ؛ُدامْثَعَو رَمْعَو ركوب ,ل هللا وُسَر :َلاَقَ
 مُت:لاق» كلاتْنمدْنَسَو وعن نَمخرادََو ههَسلَ

 [15: :عجارإ .انآ :لاق : : لاق !“ ُشاَعْلا نمو :تلُق :لاق . تكس

 را همماع
 نب نيم ان زل دو نب يومان لور

 ان يسلط بلاد فاس ام ل دل

 :لاق يسهل يس نأ - تفل قلل يفر لاق ادام

 0184/1 نب ورم نبدي نب دعس سس
 موسم

 ح61١ا

 وأ يبت 5 كبلَع سيلك :ءارح تبنا : هّللال اوس َلاَقَق ءاّرح طا

 ءْيَعَ رَمُعَو ءركيوبلو , هللا وُسَر : :لاقٌديهَش رقص

 ينعي ب ءانآو ءدعسو .« فوغ نب محلا دْبََو ييرلاَو ُدَحْلَطَو ُماَمْتَصَو

 ل :عجار] . هَسْفْل ًاديعس

 وب وأ «سوي انئدَح «ساّبمْلا يبأ نب ميهاريإ انئدَح - لداخل

 َدبَعنأ ء«فوَع ِنْب هلل دبع دبع نب ةحلط ينربخأ :ي يرهزلا لاق : لاق سيو

03 
 سا عه معا ل هلم فل عما سمعا

 لوسر تعمس : لاق دي نب ديس «هربخأ لْهَس نب ورع نب نمْحرلا

 .اهضرأ نس نة ان ضالة :لوُقي , هللا

0 

 ديزني ديعَسْنَع ؛ «ملاظ نب كاد ,فاتي وي لاله نع «ةرسيم نب

 بَهُذَيدَق : لق ملظملا ليلا مطقك انف 8 هللا ل وسر رك: لاق

 :لاق !ْمُهضْعَي بمآ لاه مُصلكأ : :ليقك :لاق. ِباَمَدمَّرْسأ" ساّنلا ايف
 هسا. هاعوم لك
 .لَقلا مهبْسَحِب وأ ءمهبسَح

 نب ٍماّشه ِنْب ٍلْيقُت ْنَع «يدوُعسَمْا اند * ديزي انثدَح - 154

 هللا لوس ناك : :لاق دج نع ءهيبأ نع ؛ ليت نب وِرَمَع نب دْيَر نب ديعس

 ىَلإهاَوَعَد لي نب وَ نْيدْيَذ مهب :ةئراح نب ديرو وه ةكمب ال

 م
 :لاق « بثصُتلا ىلع حب اًمم لكك ين « يخأ نبا اي: :لاَقَق « اًمهَل ةرفس

 8-0 :لاق «٠ بمعنلاىلح حايك كلن ذنب. ينل ران مَ

 شع معا فعل عا 1

377 

 دّبَع نب ثراَحْلا نَع «بُنذ يبأ نبا اربْخأ «ديَِي اند - نا

 :نيَذَه ني اوحلصأَ اوُقلْطْنا :ًناَورَماَنَل لاق : لاق همس يبأْنَع ءِنَمْحرلا
 دق ين نورث : لاق دير نب ديعس اياك سن نب وأو دب ديس

 ذل: لومي , هللا لوُسَرْممَسل د هش ني اَهَح َدَح رمت صّقيما

 ًاموُق ىَلَوَت نَمَو هضاب ضألا نأ
 كال ةرابالك بيجاما ؛هّللا ةَنعَلهِلَمق مهنأإ
 سام سما مم

 154١[ :عجار] . هيف

 ُدِبَع انْدَح «عيبرلا نب ؛ سيق انئَدَح ديعّسوببأ انثدَح - ا[
 ردة م ايميم 2و

 تمَساَقَ َنيدَمْلاٌ تدق : لاق « ثْيَرْح نب ورْمَع ع «رْيَمُعْنْي كلما

 نّمك يفُدَراي آل لاق اقف هللا لوُسَردنِإ : :دْيز بديع َلاَقك «يخأ

 5386 راد الو ضْرَأ يف لمجال ِرادآلَو ضر

 دبع نْب هللا دبع ْنَع «بِيعُشش انآبآ ءناَميلا وب انكَدَح - لحن

 لعمل «يِنْباَي: لوميا ام نأ يكب : لاق «ِنيَسُح يبأ نب نَمْحّرلا

 يف هب يئارثو «ةَهقسلا هب يرام هامل هب يهاب ملعلا
 2 م

 هد نب دعس َنَع حاسم نب لو َندَح :لاثو رك 3 بَل



 0 مقسم

 "فعالا رح اهطْنتك تلاحم 2قح

 :ةئجلا

 نب ميهارنإ اًنكدَح «يمش ثاَهْلا ذواد نب ناَميَلَس اًنئدَح - 7

 نب ةحْلَط َْع «رساَي نب اَمح نب دَمَحُم نب ةَديبع يبأ نع هييأ نع دعس

 لعق نم : 8 هلل وسر لاق : :لاق دير نب ديعم ْنَع «فوع نب هللا دبع

 وهف هنيد نود لك نمو «ديهش وُ هلأ نود لق نمو «ديه وهف هلاَم نو

 [1378 :عجار] . ًديهَش وه همّد وذ لق نَمَو «ديهَش

 نْبةَديبع يبأ ْنَع «هيبأ نع « يبأ انثدَح «بوُقعي انثدَح - ا

 سا. ممر
 ءدْيَز نب ديعَّس نع «فْوَع نْ هلا دبع ِنْبةَحْلط ْنَع ءِراَمَع نب دَمَحُم

 [1574 :عجار]. .ةلئم رك ءا هللا لور تغمس : لاق

 نب ميهاَربإ نَع ؛ «ليئارسإ انئدَح « نيكد نب :لْضَمْلا امدح - 5

 د نب دعس علي يرحب ردع هس يئدَح «رجاَهُم

 يد هللا اوُدَمْح دَمْحا ءبَرَحْلاَرْشْعم اي لومي « هللا لور طمس: لاق
 5 ءاورعم د ل

 .ٌروشعلا مكنع عقر

 2 .٠ 530 .٠ م6 هم همه 5

 يرهزلا فوع نب نمحرلا ديع ثيدح -9

 «َقاَحْسإ نب ِنَمْحرلا دبع نَع ؛ لضَمملا نْب يرش انثدَح - لح

 نب محلا دبع نَع «هيبأ نع ملم نبِريج نب دَمَحُسْنَع «يرهزلا َنَع
 ةررر ا

 ناو ؛ يوم حميم فلح تدهش : لاق« 8 يلع «فْوَع

 لوُسَر لاق : يرطإلا لاق هن 1 يلآو ءٍمَتلا رح 20-0
2 : 

 يل نأ ب حأ ام «مالغ

 «مآلْسِإلا يف فلح الو ؛ةَدشهَداَي الإ افلح مالسإلا بصُيْمَل : 8 هللا
 ماع وعقل
 [158/5 :رظنا] ٠ اصناف 8 للورد ذك

 م 0
 لَه ْملْعاَي تطل قل ان ع « بيرك ْنَع « لوحُخكَم

 يف لجلال اِإ ؛هباَحأ نم دَحأ مو 8 هللا لور نم تْعمَس

 ءفْوَعْنْيِنَمْحرلدَبَ لبق ذإ[كالذكوُماَي : لاق !عتصَي دام هتألّص
 لا لور نمت طمس لَه : مالا نم تلآَس : مع رمع َلاَقق !اَمَتْنأ ميف : لاق روسو سمس اه اسااس

 مم ل ل م

 دبع َلاَقق !َتصيداَم هنآلص يف جرا َش ا هباَحْصأ نم دَحآَوأ ؛ ه

 مل هنآلم يف كحد :لوُقَي 8 هللا لور تغمس : ِنَمْحّرلا

 م لص نين ردَيملاذإَو ؛ةدحاو اَلعَْف نينمآىلص ةدحاوأٍ

 انت اَهلَمْجِيلَم ءاعبرأ مآ ىّلص انآللآ ريم ذو ؛ نع 25 اَهْلَعِجِيلَف ءاثألك

 :رظنا] . نْيَئدَجَس ملَسِي نأ لبق ٠ سلا وهو ؛هتآلص نم عر إي امن

 [لدجو لكل

 و
 ًابتاك تنك : لوُقيةلاَجب عمس وِرَمَع ْنَع نايفس اًنئَدَح - ١5 ها/

 00 ل

 نأ: :ةئسي توم لبر مب اك نَا « سْيق نْب فتحألا مَع ةّيواَعم نب ءزجل

 لك ياو (191/1) «ةرحاسُو : :ُايفعم لاق اَميرَو) رحاس لك اوُْلا

 رحاوس 2 ةَنَالَئاَنْلَتَقَف ةَمّرُمرلا ْنَع مهوهناو «سوُجَمْلاَنم ٍمَرْخَم يذ

 عنو م ماس ل ل هلل لك يع لمس
 انظر عضو :كلاباك يف كيب ل2

 وأ ٍلْعْبَرفو اَوَقلآَ «سوُجَمْلا اَعَدَو «هذخف ىَلَع فّيسلا ّضّرَعَو 7

 لاق اًميَرَو) َدَخأر مع ْنُكيْمَلَو ءةَمَرْمَز ريغ نم اوُلكآَو « قو نم نيل

 عال مر

 نأ: :فْوَع ني نَمْحرلُدبَع دهش ىَنَح «سوُجَمْلا نم ةيْزجْلا (لك نايفس
 [1586 :رظنا] . َرجَه سوُجَم نم اَهذَحأ 8 هلا لوس

 هم سو را م م اس سس ع عع مرا

 نب كلام نَع هيلا نع ءورمَع َنَع «ناّيفس اًنئدَح - ١564

 :دْعَسَو هريسْزلاَو َدَحْلَطَو ؛ نمل لوم طعس ءسْأ

 ٌموُقَت هنذإي يذلا : هرم لاكو) ضْرلاَو مسا هب رقت يذل هلل مُكتدَعت
 ماع 0000
 اَنكَرَتاَم «ثَروُنَآل نإ : لاق « ف للا لور مملَعأ (ضرألاو امس
 0 ا

 [10/7 :عجار] . ] . معن مهلا اوُاَق ! ةَقَدَص

 نع «يئاوعسُدلا ماسه اَنَربْخأ «ٌنوُراَه نب ديزي انكدَح - 1648

 ُهَّنَأ هئدح هابأ نأ ؛ طراق نب هلا دنع نذ ميهأرنإ نع ءريثك يب نب حي

 نَمْحرلادْبَع هلق (ضِرَمَوُمَو «فؤع نب نما دبع ىَلَعَلَخَ

 ًَمْخّيرلا انآ :لَجَو َنَعْمّللا :لاق : لاق ف يّببلانإ حر كْئلَصَو

 ايتطيرتو ةلصأ قلصت يمنا نم اهل كت فقَشَو «محّرلاٌتفلَخ
 [1587نظنا] . د اهني نم لاق أ هعَطْقَأ

 نم باقل اح ءٍشاق يب ىو ديس وبأادَح لجعل

 ِنَمْحيرلا دبع َنْب ةَمْلَس ابآت يقل : لاق داي ْنْبْرضلا اند « للا

 يف :4 هّللا لوُسَر نم ُهعمَس «كليبأ نمهتعمَسس ءيش نع يلح : :تلُق

 َهّللاَنِإ : :لاق « ف هللا لوُسرْنَع يبأ ينكح «/ مهل : :لاق . َناَضَمَر رهش

 كومان مق هايف سَ اضم مايصض لجورع

 ١[ 584 :رظنا] . أ ةئدكو ويك بولا نم حّرَخ 7 + اباستحا

 [اًناَيإ] هم

 هّللا دبع نع ؛ ةَميهَل نبا انندَح َقاَحسإ نب بى اَندَح-

 لاق : لاق فْوَع نب نمل دبع َْع «هَربحأ طراق نان رمح ج يبأأ نبا

 تظفَحَو ءاَهَرْهَش تَماَصَوءاَهَسْسَحةآَرَمْلا تْلَص اذإ : هلا لوس

 ةّنَجْلا باَوْبأ يأ نم ةَّنجْلا يلْخدا :اًهل لبق ءاّهَجْوَر تعاطأو ءاَهَجْرَف

 .تثتعكس 50

 سايس را عرار هس يس يس لا
 ثيل اندَح «يعاّرحْا مل بر وصْنم همس وب انئدَح - 50

 . ْنَع ثرْيَوُحْلا يبأ ْنَع «ورمَع يبأ نْب وِرْمَع نع ءداَمهْلا نب نسب ديزي نع

 لوَسَر َجرَخ : لاق ؛فوع نْب نمْحلا دْبَع نع ٠ «معم نب ريج نب دَمَحُم
 ذأ تلخ ىنَح َدوُجّسلا لاق دس ءالخَنَلَخَد حبت ؛ يف هللا

 هّسأَرَمَكَرَ «رظْنأ تْنجَف : لاَ هقول دوكيأذأ تيد

 َ :َلاَقَق :لاق هَل كلذ تْرَكذَك :لاق !نَمْحرلا َدْبَع اًيَكلَلاَم :َلاَق

 ْنَم كل لوُشي « لوو ,ةلادإ لبا يل لق ماكس لع ليج

00 



 ىعادرعو
 000 وِرْمَع ْنَع ديزي ْنَع ا رشوان - يوب

 ني ِنَمْحرل دْبعْنَع «ريبج نب دمحم ْنَع « ثريوحلا يبأ نحر دْبَع

 ءدجْسَملا نم اجراَخ ؛ "8 هللا لور تير دجسَملاتلَحَ : لاق فْوَع
 وكوم دع ب
 [1557 :رظنا] . ثيِدَحْلا َرَكْذَق. هتعبتاف

 نْبناَمْيَلس انْتدَح «ٍمشاَه يني ىَلوَم ديعّسوُبأ انْندَح - 5
 م ممر

 دبع نب دَمَحُم نب دحالا دبع ْنَع «ورَمَع يبأ نب رمح اًندَح «لآلب
 سا سامع

 را رعب ص ص ل ل

 هّللالوُسَر جَرَخ : لاق «فْوَع ِنْب ِنَمْحرلا دبع ْنَع « فرع ِنْب نمل
 م 2 0-1

 كاطأك ًادجاّمرَخ ًّ ٌنَكَق ةلبقل لقت ؛ َلَخّدَق هنكدص وح هوت 2

 توَنَدَك ءاّهيفهَسْفئَضِبقَدَ لَجَوَرَع هللا تنظ ىََّح «دوجُسلا

 ام: لاق. محلا دبع ق ! اذه نم : لاَثَق ءهَسأر َمُقَرَك تسلَج مث ثم

 َوَع هلل هللا نوكأ تيشَح ةَدْجَس َتْدَجَس هلا لورا :تلُق! كاش

 يناثأ م السلا ِهْيَلَع «ليرْبجدِإ : َلاَقَف. اًهيف كاَسْشئَض قدك «لَجَو

 ؛هيلعت لص َكنلَع صنم 54 ب «َلَجَوَرَع هَللاَنإ : َلاَقَق « ينرشب

 ركل .كعاشل 9 َكِيلع مُلَسَْمَو

 رو اصل سوت
 دْيَع ونأ لاق. ةَجِراَخ نْب (191/1) ميم اَندَح - 106

 اًمدَح ,ةَجِراَح ِنْبا ِمَكْيَهْلا نم اَنأ ٌهتعمسو :نمْحّرلا

 ِنَمْحرلا دْبعَنْب ةَمَلَساَبآ عمن ديلا نب لل دبع ع ؛نيدشر

 ربع «رْغَس يف « هلا لوُسَر عمنا هنأ هيبأْنَع «ثندَحُي
 سو ك رع هلو علق رب مير و ولع هلم

 نمر ْمُهعَ الملا اوكا للا تْفو مهكر هبال

 أ بشيصأ : :لاق ْمَّلَساَمَلَ «ةمكرهَقلَخ سانا مَ م ىَلَصَق الف يبل ءاَجَ

 هت

 اَنكَح َةَصْنَح يبأ نب دَمَحُم اَنئدَح وراد 5
 سا ةمارع ع

 دبع تعمس : لاق «ساّبَع نبا ْنَع ؛هّلا دبع نب هللا دْيبع ع «؛ «يرهزلا

 ُءاَبَوْلا ناك اَذإ :لوُقَي ف هّللا لوُسَر تْعمَس : لوي «فْوَع َنْي نَمْحرلا

 جرْخَئالَك ءاّهيَتْنآو ضرب ناك اَدَِو ءاَهلْخْدَتآلَف اهي تْسلَو ءضْرأب
 [لدخأ الكاف :رظنا] اهم

 هةيدرعو ش ينمع عار
 دَّمَحُم ْنَع ؛ةَمَلَس نب داَمَح اَنئدَح ءِرماَع ني دوس انندَح - 1١551

 دْبَعِنْبةَمَلَس يبأْنَع ؛ طْبَسُم بِهَا دبع ِنْ َديِزيْنَع «َقاَحْسإ نبا

 اونآ بَرعْلا نم َمْوَانأ «فْوَح ِنْب ِنَمْحرل دبع ْنَع «فْؤع ِنْب نَمْحرلا

 ءاَهاَمَح : كيلا هاني مس ءاملسأف كيتا 8 كلاَدوُسَ

 م رمد و
 اواني اق مشجر كلان 208 , يبل بام

 لايق !ٌّدَو هيي يما اسق
 ةوسأ هللا لوُسَر يف ْمُّكَلاَمأ : اوُلاَقَك. ةَنيدَمْا انيوجاَك «ةئيدَملا

 2011110 مهضْنَب لاو ءاوُتقات : مُهَضْحَي
 هم ا و راع رق ل

 ,ةيآلا: 4 وُ امي مُهسكْرأُهّللاَو نيف يقفاّسلا يف مُكَلامق) لَجَو

151 22100000 
 ع ماشعم ل

 فوج يف يدا فرقلا وأ «فتطل نوم «هلط« بَطَحْلا

 ِنّبِرماَع ِنْبهّللادْبَعْنَع «[هّللا]دّيع

 َمَتَلَخَت ع .ةناحاررَمع عضو 2 ا ةرفظ ص يا ١
 ءّنألا َءْيَه :ُرَمَع لاق رجلا ملط اًملق «ِنَمْحرلا دع َمَمَوُماَدِإك مَا

 دّبَع ىَلَعرصْبأ مث : لاق هللا اوُرُكْذا رِجَتلا علط ذك ءانالا تكْما

 وأ «كلْم ريح َوهْنَمَمَماَمهتسبلدَك لاق !! ناَتْحَو : لاق «نيْح محلا
 ْنآْفاَخآ نإ « اًهتعَرالكيلَعتْسَرَع : دمع لاق ف هللا لوُسَر عم

 0 :ضنا] .كب نوني «كبل[ِس لا َرْني

 رىيلامف
 هداّتسإي َركذَك «"كليرش اًنْئدَح « ىسيع نب قاَحْسإ هانئدَح - 5

 [هلبقق ام رركم] . ا هللا لوس مم امهم َلاَكَو
 راهو يموع »و هرياعك رن

 نب ماّشه اَنئدَح (ةملس نب ب دامَح اًندَح «ُناَنَع اًنئلَح --

 8 هللا وُسَر ينطق : لاق فْوَع نب نَمَحّرلا دبع نأ ٌةَوْرع ْنَع ةَورع
 ىَرَتْشاَ «َرَمُع لآ ىلإ يبزلا بَعدَ «اَذُكَو اَذُك ضرأ باطَخْا َنْيَرَمْعَو

 َمَعَر فْوَع نب ِنَمْحَرل َدْبَعنِإ لادا نامل ىَاق «مهنم هبيصت

 يّنإَوءاَنَكو اذك ضرأ «باّطَخلا َنْيَرَمْعَو ةمطْأ ؛ كو هللا َل اورد
 يني هدد ير هسا
 هَل ةَداَهَشلاَر قئاَج ِنَمْحّرلا دبع : ناَمْنَع لاَقَك. َرَمع لآ صنت رت

 .هْيَلَعَو

 نع« شايع نب ليعاَمْسِ اَنئدَح « عفاك نب مكَحْاانئدَح - 1ا/ا

 نبا ْنَع ماي نب كلاَم ىلإ هدر « دع نب حيرش نع ؛5 «ةَعْرْر نب مصْمَص

 انك .لئاقي ودعا مادام ؛ةرجهْاعطَقَتال : لاق « ف يبل "يدنا

 يتلا: ٍصاَمْلا ِنْيورْمَع ني هلا دَبعَو فو نب ِنَمْحرلادبَحَو «ُةيواَعم

 ذأ ىرخألاو . تاس مماتخإ ناصح ةرجهلا نإ :لاق فق

 ولا لَم الو وتلا تبتر اعطت الو «هلوُسَرَو هللا ىلَِ جات

 بقلك ىلع بل امل كب. زمرد عى
21000 

 .َلَمَعْلا ساّنلا يِمْكَو «هيف مب

 ٍيِسئدَح «زيِزعْلا دبع نب ديعُس انْكدَح «ةّريغملا [وبأ] انَدَح - 1

 لم م سا ريب رب مر“ لا

 يِسوُجَمْا َيَرَخ امل : :لاق « فو نب نمَحّرلا دبع نَع ىسوم نب ناَميَلَس

 ل هلل سك
 ةيزجلا َنِبي هريَخ الق يَبلانآ يتربخأك ءهتَأس ؛ ف هللا لوُسَر دنع نم

 0 ءِلقلاَ

0 

 ٌفّصلا يف رْدَب موي فقال يّنِإ : لاق هنآ ءفوَع نب نَمحرلا دبع «هَدَج

 ةّئيدح «راصلألا نم ِنيمآلع َنياَآ دك« « يلامش ْنَعَو ٠ «ينيمُي نع تر

 اي: َلاَقَك اَنُسْدَحأ يِنَرَمتك امهم مكضا نيتك ولاتكمت ءاَمهُئاتسأ
 هلل

 ! يخأ نبا ايَكعجاَحاَمَو مَع هي تلق : :لاق ! لج اَبآ ف رعت لَه «( مع

 قراني مكاو هدي يفت يذلا ءاقق هلا لور بسه يلب : لاق

 يا ءَرَخألا يِنرَمَتَك :لاق « نم لجعألا تومي ىَتح هاوس يداوس

 ٍلْهَج يبأ ىلإ “تظن انآ بشن ملف لاق ؛كلذلُتبَجَعَك :لاق :اهلئم

 نان يذلا نحاس انه ذب ريال : :اَمهلت لت ءساّنلا يفُلوُجَي
 08 همس ع زامماماب قول
 هّقلا لوُسَر ىلإ اكرَصن م ملت تح داَبَرصَق :٠ ايليا ماَرَدَتياَف هلع



 0 ”سررَظَنَف آل: لاق ! يقيس ميسم

 ُدِْناذاَحُم اَمُهَو ,حومتجلا نب وِرْمَع نامل هبلسب ىَصقَو هلق مُكالك
 ل

 . ارفع نبا دامو «حوُمجلا نب ومع

 يبا نب رمع نع « ةناوع وب ةَمَْلَس ىبأ نب ٌرمع نع «ةَئاَوَع وبأ اَنْبلَح ؛ناَفَع انيدح - 5
 مهعو

 َنْي محلا دبع تمس : لاق « َنيطنسلف لهآ ص اق يِئدَح : لاق ءهيبأ َنَع

 نإ هدي دَّمَحُم سْفَن يذّلاو ”ثآلك : :لاق ا هللا َلوسَرنِإ وتب فرع

 نعومي الو ءاوُكَدصَتق ؛ةٌكدص نملاَمْصْقيآل : :نهْلع الاحلتُك
 ىَلوَم ديعس وبأ لاقو) . ًارع اهب هللا هعقر“ لإ هللا ةْجَو اهي يي ملم نع .

 لإ لنص بابن ْحَكياَلو مايل َمْوَبَرع اهلل ُهاَألإ مشاه يب

 .رثق باب عه مَ

 دّسَحُمنْيِزِمرَعلادْبَع اَنَدَح ديس نة انئدَح - 1

 نب محلا دبع ْنَع ؛هييأ ْنَع ؛ديَمْح نبا نم محلا دبع ْنَع 2يدروارلا
 يفي لع ؛ةّنجلا يفرمعو هجلا يفرطيوُ لاق كف ين فرع

 دبعو ةّنَجْلا يف ريمرلاَو ءةّنَجلا يف ةحلطو : ةّنجْلا يف ُناَمْْعَو , نجلا عمم

 نب ديعَسَو هلا يف صاقو يبن دْمسَو جلا يف فْوَعنْب محلا

 .ةّلجلا يف حارجلا نب ةديعوُبآو ءةّئجْلا يف ليَ نْب ورَمَع نب دي

 «ِنَمْرل دبع يقاس اندَح «ليعاَمْسإ َح - لكك

 فْوَع ِنْب ِنَمْحّرلا دْبَع ْنَع «هيبأ نع «ريبج نب دَمَحم نع ؛'يرهإلا ْنَع

 ءنيِيطمْلاف لح يَسوُمُع عم ءاملَغ تدهش : : 88 هللا لوُسَر لاق :لاق

 1١88[ :عجار]. همك ينأو همنا رمح يل انآ ب حأ ام

 يسكت قاس بسس انك ليام كح نخفي ورب 6 سارا

 «هتآلص يف كشف مُكدَحأ ىّلَص ان :لاق ا هللا َكوُسَردأ "لوحُكم

 نقلا يف كلَ إو «ةدحاَو املج نيل «ةدحاولا يف ادلش نإ

 ملف «رألاو تالا ينادشلإو « ينام «تالأل»

 مك مكسب لب ِنيئَدَجس جسيم «ةةاّزلا يف مولا نوُكَي ىتح ءانآلك

 ٌهدنَسأ لَه : هلل دبع نب نيَسُح يل لاو : قاس نب َمَحُم لاق مْلَسي

 ْن'َحهكَح سابع نبا ىلوَم اركان يمدح هنكل : َلاَقك .ةل:ُتلْتَق ؟كل

 اذإ ءساّمع َنْبااَي : :َلاَقق بالحل ِنْبَرَمُع ىلإ[ تْسلَج : لاق سابع نبا

 َريمأ ايهللاو : حلق صَقكمأ أ مله لص يف للاى مشا
 امهلاو :ُرَمْع َلاَقق !ائيَش كلذ يفتْممَس ام «يِْذأ امَنيِسْؤُم 1

 0270 م مهب
 ام: :َلاَقَك «فْوَع نب نمحلا بَ هاج ذِإ كلذ ىَلَح نَا : لاق. يرْذأ

 فِي هنآلص يف كلشي لجل انك :ٌرَمع هَل لاق !ناَركاََ يذلا اذه
 - 9 5 م

 [1565 :رظنا] ٠ .ثيدحلا انهو ا هللا َلوُسَرتْعمَس : لاق

 5# م

 «بئذ يبأ نبل انآبنأ : ًةلاَك « ىتعَملا «ديزيو حاَجَح انئدَح - 14" 1١

 نمل دبع «ةَميَر نب ماَع نب هلل بَ ْنَع ءٍملاَس نَع «يرهزلا نَع

 <23 ماه سما سره وم سف

 يبثلا نع ؛ ءمانشلا قيرط يف ريسُيوُمَ باطلا َنيَرمع ريح فْوَعَنْ
 ضْرأ يف هب مُمَس دف «مُكَكممألا هب بلع مسا ادهن : لاق

 غراي "لا فو نب نحل دبع ثيدَح - -4 ةرشعلا هنسم
00 

22 

 :لاق. هلم ًارارف اوجرخَت الك اهم ضيم عقو اَذإَو هلع هود

 .(13 ع /9) مانقلا نم باطلا نيم مج

 دْبَعْنَع «يِرْهْزلا نع « ُهَمْمَم اَنآْنأ «قاررلا دبع اًنْبلَح - 89
 ناد ينكح باطلا نه تا لع ديلا

 32 1 هولا 27

 نب رمع جرش ١ لاق نبل ؛لقوُ نب شرا
22 

 اذِإ : ا هلال ال قزم يأ لاق «“ ءاَجَك

00 

 [لدكك عجارإ ماري

0-95 
 وُبأ ينكدَح «يرهزلا نع ٌرَمْعَم اَنَبَأ «قازرلا دبع انْبلَح - لكلا

 وسد ؛ةزيخأ بلا 0“ ذأ «ِنَمْحَرلِدْب نية
 دم 0

 "و صر ايسر رق ءامشما يمنا مهلا فق و ءمحّرلا تفل 8

 [االجت ءك341 :رظنا] ٠ هب اَهَعَطَق

 ويري ري هرم

 نع « يبأ يِسّئدَح «ةَرْمَح يبأ نب بْيَعش نْبْرش انندَح - اكم١

 نع مريح ؛ يني دارا بآن « محلا دبع ةملس وب ينكدَح يطل

 :لَجو رع هللا لاق : لوي هللا لور حمس ء فو نب محلا دبع ماع كس لا

 اًهلَصَو نَمَق « يملما نم اًهكتقتشاو مح لا "تفلح انآ نحل انآ

 اهيل :عجارإ . هيب اهَمَطَق نمو هللا هَلَصَو

 «'يرطزلا نع «كلاَم يتربخأ ؛ ىسيع نب قاَحْس] اندَح - ١47

 ءماّنشلا ىلإ َجَرَح «باّطخلا َنْيَرَمع نأ ؛ةبي يي نبِرماَع نب هلا دبع ْنَع

 فْوَع ني محلب هَرخأَ «ماشلاب مودال نأمل عرس اج امل

 ْعَكَواَذِإَو ؛ هلع اوُسطتالك ضر هبة مَس اذ : :لاق ف هّللا لوُسَر نأ 0 520 ًّ

 نم بطلان برم َعَجْر «هنم ًارارف اوجرخَت الق ٠ ءاهيمتآ « ضرأب

 اةذنم :عجارإ . رس

 د 0 ل

 يوم هم
 با اَنيرَمعْدأ سابع ِنْب هللا دبع نَع لكوت نب ثراَحْا نب هلا

 اب ةدييعوُبأ : : داتجألاه ارت هي ل رسب ناك اذ ىتح ٠ ماسلا ىلإ جرح

 «َتيِدَحْلَركَد «ماّشلاب مكوك هاو نأ وربح ههُباَسْصآَو حارَجْلا

 سف 6# نر هع اسال
 «هحجاَح ٍضْنَب يف يكس ناَكو «فْوَع نب نَمَحِرلا دبع ءاَجَف : لاق

 وشرع ٠
 ناك اَذِإ : لوفي ا هللا َلوُسَرتْعمَس :املع ادم نم يدنا: َلاَقَق

 الق ضرأب بمس ذو ةنمرارفاوُجختالَه امي مش «ضرأب

 0 اعجابا“ َفّرَصْلا مث طلاس لاق. لعام

 0اس ره

 نب نمل د رح فاو نب نمل دب نبدي ع يطل نع
 مُتسملَو ضرأب هب مُتعِمَس اَذِإ :لوُشَي ءا هللا لوسَر تغمس : لاق فوع

 .اهّنم ًارارفاوجيرخَتالق هيف متو «َحو ذو ءاهوُلْخَدَمالف اهب
- 



 ه0 /1]ةمْسأَو حارب نب دبع يبأثيدَح - 1١ ةرشعلا دنسم ا م

 و
 نب ورْمَع ينربخأ «حْيَرج نبا انْ «قاررلا دبع انئدَح - لوي

 «سوُجَمْلا نم ةيزجلا دحين رم دريم : لاق يمت ةلاَجَبْنَع «رائيد

 سوُجَم نم اّهََخَأ 88 هللا لوران فْوَعُنْب نمْحرلدبَع دهش ىَتح

 [1541 :عجار] .رِجَه

 :لاق « ةَمَلَس يبأ نع «'يرْهزلا ْنَع ؛ُنايْفَس انئدَح - اك4ك

 مهريخ : :دارلاوّبأ افق «فّوَع نب محلا بَ مدع دارا بأ ىكتشا
 نس ةرعربلا م
 ُةتْطَمس نإ فْوَعنب نمل دبع لاك دّمَحُس ويت ْملَعاَم مهلصوأو

 تْقَح ُبوَمْحرلا اننآَو هللا انآ : :لَجَو ٌرَع هللا لاق : :لوُقَي «8 هللا لوُسَر

 اًهَمَطَقْنَمَو هَتلَصَو اَهَلَصَو َنَمَف « يما نم اَهكتفقَو «محلرل

 154٠[ :عجار]. سب

 راسا مز
 يبأ نب ىَّيحَي نع ؛ ”ماّشه اَنآبْلأ «َنوُراَه نب ديزي اَنئدَح - 1١ "مال

 دّبَع ىَلَع لَخَدهنأ «هدَح ٌماَيأ نأ ظراق نب هلل دب نب ميهاريإ نَع ءريثك

0 
 محَر كنلصَو : ٍنَمْحرلادبَ هللا "رم وهو «فوع نب نمحرلا

 0-5 0 - ساس را سه
 اَهلتْفَقَشَو «ٌمحّرلاٌتْفلَحَو «ْنَمْحرل انآ ٌدَّللا لاق :لاق كينان

 اهني نم : لاق وأ هْمَطْنَأ اًهَْطْنَي قي نمو «هلصأ اًهلصُيْنَمَف ٠ « يمسسا نم

 [1589 :عجار] . ب

 يع راش 107/) راع يمض يلع نبا
0 

 هممَس كييأْنَعائيدَح يٌِدَُتآلا : :هلَتْلُق : : لاق محلا دبع نب ةمَلَس

 3 + هّللا لور َلاَقَك ٌثاَضَمَر لمآ :َلاَقَق ؛ ل هللا لوُسَر نم كوب

 فَما َنيملسُلل تنس ينو « همايص لجو زع ؛ هللا ضرتفا رهش َناَضَمَر
 مام

 355٠١[ :عجار] . هَ هدو ميك بولا نم َيرَخ «ًاباستحاو ًاناَيإ هماص ْنَمَف

 طخب يبا باتك يف ثيدحلا اذه تدجو- 68

 7 ْنَع «يرْطزلا ْنَع ؛ ءٍملسم نب ليعاَمْسإ نع « ديزي نب دمحم انندَح هدد

 لا
 «ةآلملاناَشَرَمُْر كانا هلآ سبح نب ّنَع :هللا دبع نب هلا دي

 همس ثيِدَحبْم كبح آلآ : َلاَقك «فْوَعنْب محراب مهل ىهتلَ

 هللا لوسر تعمس ين دهْشأَك :لاق ىَلب : اوُاك) ! 8 هللا لور نم

 / كاشي ىّتَح لص ءناّصْقتلا يف ُكشيةالَص ىَلَص َْ لوي(
 1 [1545 :عجارإ ةَدايزلا

 ْرِماَع همْساَو حارجلا نب دبع يبأ ثيدح - -1

 هللا دبع نب
> 

 يبأ ىَلوَُم لصاو انْندَح « شادخ وبأ مييرلا نب دايز انُدَح - لدخلاا

 :لاق ؛ فِ نب ٍضاَيع ْنَع ؛ 'يمرجْلا فيس يبأ نبع «ةئي
 ُةَقْيمتهَنَرماو هَبَصأ ىوْطَش نم دوعن حارجلا نب ةديبع يبأ ىَلَع ان
 عيا مع مه .ا#مسأاو
 َتاَبْدَقَل ؛ هّللاَو : لقا يعينا ان 'هسأر دنع ةدعا

 اًنيَجْعأاَم : اوك هلم يت 11 لاق هيرب مول ىلع

5 

00 

 0 كح

 َةَقَقَت َقَقْنأ نم : لوي ا هللا َلوُسَر تغمس : :لاق ءُّْنَع َكَلأَسَتَق ءتْلُقاَم

 َداَعْوأ هلطأو هسْفن ىَلَع َقَنْ ئآَنَمَو «ةلامعْبس هللا لبس يف ةلضان

 ءاًهئرخُيْملاَم فلج موصلاو ءاهلاَسأ رعب ةئسَحْلاف ذأ ءَراَمْوأ اضيرم

 [قالل ,لالل رظنا] ٠ ةأطح ُهَلٌوهَه هدَسَج يف ءآاَيهللامآلَع نمو

 يمد مرا ٠ هس
  159١مما ل ديس يح 0

 كي اَمررخآ : لاق ةَدييع يبأ نع «هبيأ نع ؛ بد نب ةرمَس نيس ,
 يوري نم ارجل لأ «زاجحلا له دوُهَياوجرْخأ : ف يِنلا

 :رظنا] . َدِجاَسَم ْمهئاَيلَروبقاوُدحّن يذلا سل َرارش نأ اوُملعاَو 1594

 [اككك

 ْنَع ءدلاَخ ْنَع «ةَبعش اَنَدَح «ِرَفْغَج نب دَمَحم انئدَح - 55

 08 ؛ حار | نب ةديَبع يبأ نع قارس نب هلل دبع ْنَع « قيقش نب هللا دبع

 «هلا ٌلوُسَراَي :اوُناَف ءاَهّظَمحأ آل ٠ حبل لدلك ه8 يلا

 يئك رو اوك فيك

- 1591“ 

 ْنَع «ةقاَرسس نب هللا دْبَع ْنَع « قيقش نْب هللا دبَع ْنَع «ءاَدَحْا دل انآبْنأ

 يبت نكي مهن هّنِإ : :لوُقَي «4 هللا لور تعمَس : :لاق حارتجلا نب ةدييع يبآ

 [1545 :رظنا] .يَخح وأ :لاَقَق !

 يمو مس و مو مساس ع
 ءةَمَلَسنْب داَمَح اَنلَح :الاَق دّمّصلا َدْبَعَو اقع انكَح

 اَنكُمَقَصَوَت : + لاق .ُهوُسُكردْنأ نإ يْنِإَو ُتَمْوَك َلاَجَدلاٌرْثْنأ دكَو لإ ٍحوُن دي

 َعِمَسْوَأ :ينآرْنمْضْضَيْه كرديه لعل :لاكو و 8 هللا وسر

 ذأ :لاق ميلا اًهلْثمأ ءذدموَي انيق فيك هلا لورا فك سالك

 يا مدا

 ناك :لاق ا 0 «ٌةَرمَس نب دعس

 برا ةَريَِج نم زاّجحلا دوه اوجرْخأ : نأ 8 هللا ب 0 هب ملكت امرخآ

 [3541 :عجار] "جست نول ويدل ساري وكما

 مصرا را هر

 ٍجاَجَحْلا نع ؛ ليئارسإانئدَح «ٌرَمَع نب ليعامْسإ انئدَح - 15

 َراَجأ : لاق ةَماَمأ يب ْنَع ءٍوسالا ْنَع «كلاَم يبأ نب ديلولا نع «ةاطرأ نبا
 مم ماش

 ُدلاَخ َلاَقَف «حارجْلا نب ةدييع وبأ شيجلا ىَلَعَو «الْجَرَنيِملْسَمَل نم لج

 تضم ؛ريجُن : دبع بأ لاف هريجُن ال : صاب «ديلولا نبا

 حل يللا ىط ري ل ري هلو

 0 0 3 ناش

 اًيكيكُبي ام :َلاَقَف ٠ يكول لم نمرك :لاق «حارجلا نْبا

 ىَلَع هَّللامََْياَمامْوُيَركذ 8 هللا وسرد كبت : :لاَقَث !ةَديِعاَبأ
 اَبآ ايَدلَجأ يف اَسْنينإ : َلاَقك ؛ماّنشلاَركد ىَنح مِهَْعُءيِْيو يملا

 :َكلَتَمْرفاَسُيمداَخَو كمي ب مداَخ : كلت مَدَخْلا نم َكبْنَحَف هدي

 هَباَد ةقكلك ب اَرسلا نم َكْيْسَحَو ءْمهْلعِرَيَو كلها مُدْخَيْمداَخَو

 0 انآ اذه من. كمل ةَبَدَو «كلق بدو «كلخرل كفك د يوكل ل

 هللا لوس ىَقلأف يك «َالْبَحَو باد السما دق يطيرم ىلإ رظْنأَو «ًاقيقر



 1017ج

 ينم مُكَرلاَ «ينإ ميحد : : 8 هللا لوُسَ اكو دقو! قو

 .اَهيلَح ينكر يذلا لاتحلا لثم ىَلَع ينقل

 «َقاَحْسِإ ِنْبدَّمَحُمْنَع ؛ «يبأ اَندَح «بوُقعَي اًنئدح - ١ ؟51/

 ٍلُجَر «هّبآَر نع «يرعشألا بشوَح نب رهش نع ؛ ٍحلاّص نب ناَبأ ينئدَح

 مك: لاق َساَوَمَح نوعاط دهش ناك « هيأ دْعَي م ىَلَح فل الك همؤق نم
 هايق م ملء مع
 اَمّيأ :َلاَنَ «ًابيطخح ساّنلا يف ٍحارَجْلاَن ب ةديب وبل ماك ْعَجَولا لعتشا

 نيحلانصلا ومو ميكو مكبرة عَجَولاذهدِإ ”َنل

 «َتاَمَق نعلق : لاق . هظَح هْنم هل مسُفي ذأ هلالي هديُ ابا «مُكَل
 06 معا ع هاك لع

 مدعي ماقق ؛ ءِلج نبات سال ىلع فلسا هيعمل ةَمحَر

 تومو مي وطو مُكُيرهَمَْحَرَم َعَجَوْلا اَذَهَّنِإ ترساّتلا هيأ :َلاَق
 مرسل 2

 :لاق هّلظَح همام لآل مسيل هلالي مك يحلاملا

 نمط هس هير َماَق مث : تام هام نب نمل دبه نط

 نأ ب حأ ام: : لوُشي مش هك ٌرهظ لبق مث « اهيل رظي هير دفلك « نحر يف

 نبا وُرْمَع ِساّنلا ىلع فلما تاما ايلا نم انيس كيف امب يل

 منك مكون َعَجَولا ادهن ساَّنلا اهيَأ : َلاَقَف ءبيطق نيف مَ «صاعغعلا
 ةلئاووُبأهَلَلاَقَك :لاق لاّيجلا يف هم اوُيَُِ الا لاعتشا لتي 00 وضم دع

 راو م م
 يراّمح مرش َتْنَآَو ءاق هللا ل وسمر تبحص دل هلا ءتبيذك : يلذهلا

 000017 ىلا

 «جَرَخ مث. .هِيلَع ميقا للاي «لوَُتاَم كيلر املا : لاق ! اذه

 َنْيَرَمْع كلذ علبق : لاق. .مُهَنَع هللا ُهَمَنَدَو دنع اوُقرْت ٠ سانا ّجَرَخَو

 .ههِرَك ام هللاَوق «ًرَمَع يأ نم باَطَخْلا

 ُدَج ٍحلاَّص نينا : ٍلَبَح نب دَمحأ نب هلل دّبَع ِّمْحَرلادبَع وبأ لاق
 هي درم و

 . ةثادكشم نَمْحرلا دْبَع يبأ

 :لاق ٍرِماَع ْنَع «دواد نَع يدع يبأ نب دَمَحمانئدَح - لوحي

 ىَلَع ًةَدْييع اب َلَمْعَتْساَف , لسآلسلا تاذَشْيَج «8 هللا لوس بر ثَحَب

 :اَمُهلاقق «بارخألا ىلع صام وَرَْحلساَو نيرجاَلا

 َراَغأَف ىرْمَع َقلطناَك « ركب ىَلَع اور نأ ورمي اوُناكو لاق .اًعواطَت

 ةدْييَع يبأ ىلإ بشن ةريغملا قلطناف ,هلاوخأ اركب نآل ءَةَعاَضُق ىَلَع

 َرْمآ عبرا دك نلف نانو ءانيلَع َكَلمْسَتسا ف هلا لورد : َلاَقَق

 نأ اَنَرَمأ « ف هللا َلوُسرنِإ : :ةدّيبع وبأ لاَقَق ءرمأ هَعَم كل سيو ؛موَقْلا

 . رمح هاَصَع اذإو «4 هلا لور يطأ انا مواطتت
 همم وقرر هو

 رمت لآ ىو نوم رميا يكد ؛ميكو اح - 159

 :لاق حارَجْلا نبدي يبأ نع هيأ نع «ةَرعس نب دس نب قاَحْسإ ع

 ٍلْمآَو ءزاَجحُلا لهآ دوُحيا اوُجرْخأ : لاق يلا هب مَّلكَت اَمَرخآنإ

 01341 :شظنا] . َبّرعْلا ةريزَج نم نان

 نع« «لصاَوَنَع ؛ ماسه انآ َنوُراَمْنْب ديزي انئدَح - نحلل

 يبأ ىَلع اَنلََد : لاق فِيطُع نب ضايع ْنَع ؛ ِنَمْحرلا دبع ني ديلا

 َقّشنأ نم : لو 9 لو اتنمس ين لاق. دوحة
 ٌُكسب 000

 43/1)مسأو حرت نبيع يبث يدَح ١- ل ٠ ةريشعلا دنسم )0
 بسسس ب عبس سس سس مفك

 ةنج موصلاو هيلاري سَ يه « قيرط نع ىّذأَرامْوأ ؛ ًاضيِرُم داَع

 [ل55 د 6٠ج دج يما يلا

 َط :لاق « فيش رضا نع« هل ديل ع ف

 [159+ :عجار] ٠ َثيِدَحلاٌركذك ديب يبأ ىَلَع



 رب يبأ نب نمحْرلا بَ ثيِدَح
 و

 "< :ناَملَس هموعامرو
 «يمِيتلا ينعي دعي ؛ اًمْيَلَس ْنَع «يدَع يبأ نب َمَحُم اندَح - نكد

 «هط ' ركوب ءاَج هلاق ركب يبأ نب نمل دب نح امل يأن

 ىَْسأ امل : لاق. 88 ْيبلاَدْنع ىف : لاق « هل فاّيضايْؤأ هَل فيضب

 اَمآ :لاق ؛ةّكّللاُذُم كفايضأ وأ ٠ «دلفْيم ْنَعَتْنبحا : :يٌمأدَلَتلاَك

 وأ ءاوبأق « ْمهَعْوأ هلع كلاَذتضرَعْدَم : :تَلاَق ءآل : أتلاك !مِهتيشَع

 وأ فضلا ّفلَحَو ُكَمَعْطَي ال نأ ف لَحَر ءركبوُبأ ب ضَمَف : لاق « ىَبأك
 رم هذه َتَناَكْذِإ :ركبوبأ َلاَق و ان .ُهمَمْطَي لح ُهوُمَمْطَي ال نأ ف اّيضألا

 ٌنوُمَقريأل اوُلَعَجَف :لاق ءاوُلكأَو ٌلكأَف ؛ ماَمّطلاباَعَدَك :لاق. ناطيشلا
 !اَدَهاَم ءسارف يني تْخَأ اي : َلاَقَف اهئمّرككأ اهلقسسأ نم سيرَإإ هم

 اهب َثَبو ولك. لكان نأ َلْبق هنمككآل آلا ان « نبع :ْتَلاَتَق : لاق

 قالا لالا ل4١ :رظنفا] ٠ اهْنم لكاهناَركذم للف يلا ىلإ

 يبأ نع « هيبأ ْنَع نايك نب رمَعمانئدَح «ٌمراَع اَنْندَح - 1غ و

 َنيئآلت ؛ يبل ماك :لاق دن هلك يبأ نب نَمْحرلا دبع ْنَع ؛ناَمْنع

 ْنَمْءاَص ٍلُجَرَعَماذِإَف !ًماَعط ْمُكم دَحأ عمله : ف ينل لاَ «ةئامَو

 فوتو لود زر نجعَف قوت ءٍماَعط

 قت هك طمع رع مكس هلم هع صول همام
 عبي لب «آل : لاق !ًةيدَه مأ : لاق يع مآ: اقف يبل م

 537 .لاق ,ىبنأ لا اوس. تلصق ٌةاَش هْنم

 نا اهني دوس نم رح ءاف هللا لسحق لإ« امنا ننال نما
 مه مك لك

 اًهْنمَلَعَجَو : :لاق ُهَلاَبَحآِئاَع داَكْذإَو هَ اماَطَعأ ادهاَش ناك

 ةاَنلَعَجَ ؛ نييتْعصَتْلا يف ف لَكَ انو َنوُمَمجأ انلكأت : لاق نيتعصُق

 [1ا/١1 :رظنا] . لاق امك وأ. ريعبلا ىَلَع

 :ناَمْيَلَس نيرمتعم مي اَنكدَح : :آلاَق ءُناّفَعَو مِراَع انثدَح - 1/6

 ريباملاع ال
 بع هكَدَحُهنآ «ناَمَْع وب اكئدَح يبآ تغمس : لاق (هِئيدَح يف ُناَّمَع لاق)

 َلوُسَر ّنأَو «ءاَرَقْاسان اوُئاك ةّمصلا باَحْصأ نأ «ِركب يسب نب نحل

 َلاَكَو) ثلاكب بملك ءِنْيلاٌماَمَط دنع ناك ْنَم : :ةَرَم لاق 7 هللا

 وأ «سداس ,ٍسماَحبْمِْيل ةماعلا (ةئآاكي : رادع

 رخبوُبأو «ةرشعب اقف ٠ يبتلا قلنا ,ةكالكبءاَج ركب اينو : لاق امك

 [101 .عجار] . (سداّسي : نافع لاق) ةّمالَعب
2 5 

 يام رب ةرا مزار
 «راشيد ْنْبا ينعي ءورَمَع نع ءةنييع نب نايف اَنئدَح - اسمع

 راد عدم
 لاق هرب يب نيون يشل « يقتل سؤوأ نب ورمع هربخأ

 اَهَر ارم ميلا ىلإ «ةَشئاَع فدزأ نأ 75 هللا لوُسَر ينَرمأ

 0ك 0-6

 نحن اته اك .ةردا رك ل2 62-- 58 5

 ْنَع «نارهم ب نوُسَْم نع دّييع نب ىسوُم نع «ارهم نب مسالا ْنَع
 يناطغأ يِبَرنِإ : لاق :8 هللا لوُسَر نأ ركب يبأ نب نَمَحلا دْبَع

 ءهّللا َلوُسَر ا هرم لاق ءباسح يب نجلا نولي ينمأ نم فلا نيس

 لاق. آف َنيعْبَس ٍلُجَرلُك عم يناطغاك ندرس دك : : لاق !هئدرتسا دله

 نب هللا دبع جرو ءاذكم يناطغأ هدرا دق : لاق !هتدَرتسا دله : :ٌرمَع

 :ماّشه لاقو . هللا دْبع انو ءهْيعاَبطَسَيَو : : هللا دبع اكو هيدي َنْيَيرْكَي

 .ُدَدع اَم ىَردي ا ِهّللاَنم اهو

 ورع ةهدإ يمل
 َناَرْمَع يبأ نَع ؛ ىَسوُم نب ةَكدص اَنآبَأ ديزي انئدَح - نكي

 يبأ نب نمل دب نع نيَرصملا يضع دز نبين «ينوجلا
 نيدلا بحاصب عديل َلَجَورَع ءهللاَذإ : ٠ هللا لور لاق : لاق ركب
 ةلالط ةللوا ريم لس اسف مهل
 !ساّنلا لَم تبدأ ميف يدّبَع يأ : لوقف ؛ هيي نيب هميقبق 0

 ْوَأ قَرَح وأ قّرَغ يف ّبَصْنامَّنِإ ,ةدسفأ مل يآ تْملَعدَ بر يأ :ل

 محرق :هنازيم يف هعضِق «ءيشب ؛ هَكلَجَورَع ُتّللا وُعْدَي يضر

 هوك د
 . هتائسح

 .ةرنع وبا هةَكَدَص انيدَح ؛ دّمصلادبَعاندَح - ف 0

 ويوصل بحاصبهّلا وي لاق 48 1 ٠
 لما رض رض نص رع

 «َنيِدلا اَذَه َتْذَخأ مف ؛ ءَمَدآَنْبا اَي : لاقي هيدي فو ىَتَح ةَمايقلا
 ةقل عع
 ملَق هندَخأ ي ينأمَعَتَكنِإ براي: لوقف ١ ِساّنلا قوُشُح تمي ميكو

 «قَرَح ميدي ىلَع ىتآ كلو ؛عّيَ نمأ مو سبا مو برش ْمَلَو لك

 ْنَماََحأ نأ يِدْبَع َقَدَص : ورع هللا لوُقي ٌةَميْضَو اَمإَو هقَرَساَمِإَو

 وريم م او
 هناَنَسَح حجر هنري ةثك يفهم مشب وعي «مويلا كْنَع ىَضَق

 .هتّمْحَر لْضْمب ةنجْا لْخْدَي «هتايَس ىَلَع

 َنْبا يمي هللا دْبَع انآ «قاَحْسِإنْب يلع اَندَح - نم

 هنآ ُهكَدَحْهاَبآانأ ءحيجت يبأ نبل ْنَع قاس نب اركان كّراَبمْلا

 لَحْرا هللا وسر لاق : لوفي ركب يبأ نب نحل َدْبح حمس م هربخأ

 :البفأر ًالمأك ٠ معنا ةّمكأ نم امشطَبم نإ َكلَمخأ فدرأ مث ةقانلا هذه

 . ردصلا هلك لدَو

 ءٌراّطَملا ينعي دوا اًنئدَح « غابدلا َناَرهم نب دود ان اننرَح

 يبأ نب نَسْحّرلا دبع ها ةَصَْح نَع «كهاَم نإ فسوُي نع ٠ ملح نبا نَع
 فدْرأ : ٍنَمْحَرلا دّبَعل لاق ٠ كف للا لوُسَرنأ اهيبأْنَع «قيدصلا ركب

 ارم مَا نم اهي تطَبم ا عيلان امرا «ةشئاع يني دلتخأ

 .ةكيقم رهو ,مرمشل
 يبأ نع 0 نيا ا ١/١

 سام لجبال! مكمل : 2 يالا .ةقو
 هيو هد ياه كاعد ل ع« قه د ويمرم رم

 اًهقوُسَي مَنقِب ليوط ناَعشُم ةلرشم لجر ءاج مث ؛ « نجعف . .هوحَتْأٍماَمَط



 ىّرتشاف يلي آل آل :لاق يهم لاقزأ !ةَصماعيل : 48 ؛'يبتلا لاق
 مياو :لاق. ىَرشُي نأ نطبلا داوسب ءاقف ٠ هللا[ ئرمآَو تَمْيرمَف اشد

 داوٌس نم ةزح هلا ٠ ءهّللاَت وُ رح لإ املا ننال نم ام هلل

 اكملت لاق. هاش ًائاَغ َناَك ْنِإَو .هايإهاَطَعأادهاّش نان ءاهنطب

 ُراَنَلَمَحَف ءنْي يف َلَضََو ابو «نوُعمجأ الكاف لاق «٠ « نيتعصُق

 1 317/07" :عجار] ٠ :لاق امك وأ. ريعب ىَلَع

 رمّتعم اًنيلَح «ٌمراَع اندَح - ١ا/ك؟
 م ني رمتعم

 اَنِكدَح ' هيأ نع 2

 ريما سو ا رع هل رع ع
 اوئاك ملا بامان ركب يبا وتخلع :اتتط ل

 ءِنْيلا ماَمط دنع ناك نم ٌةَرَم لاق 2 هللا َلوُسَرنآو « ار سان

 7 سداسي ؛ٍسماَخب بحبل ةَميرأ مَع مدع اك م «ثلاَكب بَعْدَ

 ركيوبأو «ةرشعب 2 هللا قلطنأو ,ةئلتب ءاج خب ياذأو «لاق امك

 اَحَ اي كانهم يلو يأن وَ يل لاق ةلآلقب

 ا 20و رق ل« ل يس ل

 ْنَعدلَسْبحاَم :هثارماهل تلاَق « هلل اَشاَمِلْيَللاَنِم ىَضَماَمدْنَي
 م6

 ىَتَح اوبَأ : تِلاَق !مهتيشع امو : لاق !كفِيَص : ْتلاَكْوأ كفاّيضأ
 30 م

 :لاق. "تابتخاقف انأ تبهذف : :لاق. مهول مهبل اوُصَرَعْدَك «ءيجت

 هّللاو : لاو ايه آلاوُلك : َلاكو «"بَسو «ٌعدَجبك كغ ايو اي لاقو

 وبأ هَمَعْطُي ىتح د ُهَمَمْطَي ال نأ ف يضلا فلَحَو :لاق. ادَبأ همعطأ آل

 :لاق. اق لكامل لاق ناطّيشلا ّنم هذه :ركيوبأ َلاَقَك :لاق . رك
 ىّتَح :لاق مرتك القلم نم اَيرألإةَمْفل نمد انك مهلا مْ

 77 ءركبوبأ اهيِلاَرظتق لك َلبكَتناك مَمّركأتَراَصَو اوبس
000 

 ةرقوأل : تاق! انه ام «سآّرف يني تخأ اي : هنآرمال لات رتكأ وأ يه

 :لاَكَو ءرخي بأ اهنم لكاك ءرارم ثالاب كل لب اهتم رك نلا "يهل يَ
 ىَِإاَهلَمَح مه مقل لكأ مه «نيمَي يني «ناطيشلا نم كلا نك مْ

 ىّضَ ءدْفَع موق نيو انبي اكو : لاق . ةدنع تحبصأف « 2 هللا لور

 لك ّمَممَك ٠ لع هللا "سان لجَر لك عملْجَررَشَع يا 5 جلا

 :عجار] . :لاق اَمَكْوأ «َنوُمَمْجأ انما 5أَق «مهَعَم تعب هنأ يغ ؛ «لجَر

 ١

 دامس برت (199/1) انكم هكاَنَع اَندَح - 117
 سمع 8 ريك ع يي ها

 يبل نب نمله كامل وان لوفي يبأ تعمس : لاق

 ص : لاق ءق ٠ هللا َلوُسَر نو ءءاَرَف اسانأ او 6 ةدملا باَحصأنأ ركب هم
 ده ركه مم

 َُْبَمَديِلَق ,ةميرأماَهط دنع اكسو ,ةئلكي بصل نيل مَمط هناك

 «هللا يبت َقلطْنا , لكي هاج ركب ينو «لاق امك وأ «سداّسب «نماخي
 اا

 :ينآرما : لاقْلَم يِْئأ الو «يمأو يبأَو انآَوَوهَ لاق «ةرشعب 5-1

 [١37؟ :عجار]. لح ىلا يبضَر ركب يبأ ت تو اني ني مداَحَو

 ةَجراَح ندين ثيدَح

 02 ا 7 و هشااس 5

 نشل دي إبلا نخل سراح 9 مي
 200 ا

 َكلَمَلَبْ فيك ىسيع اي اي: َلاَقَق «هنبا ىلع سرع نيح ٌةَحْلط ني ىسوُم اعد

 ةآلّصلا ْنَع ةَجراَح ندين : . ىسوُم َلاَقك ١ 8 يلا ىلع ةآلّصلا يف

 [تلثقإ (يسذتب) ,اق هللا كوسرت اس ينإ هيَ لاَقَف ٠ كف يبل ىَلَع

 ىَلَع راما : :اوُنوُف مث ءاودهتجاَ اوُلَص : :لاق ! َكِيكَع هالّصلا فيك
 001007 همي عمر

 ًاليجُم ديمَح كلَ ! ؛ميهاربإ ىَلَع تكَراَب امك ءدمحم لآ ىَلَعَو دمحم

 ةحاقمم 8. ساهل خل -

 ةمزخ نب ثراحلا ثددح

 هاسو #6 همم 2 قّملس ل
 دمحم انكدح ءرحَي نب يلع ندَح - نفد

 لاق را نب هللا دب نبدي هيل نع دب نب حينَ «قاحسإ نا

 نبوي فلج داي رخآ نم نيب نينه ةَمَرَخ نبش راَحْلا ىَتأ

 آل لاق ! اَذّه ىَلَع كَم َْم : :لافك «باّطَخْلا نْبَرَمُع ىلإ 4مل

 اًهتْيَعَوَو وو ا هللا لوُّسَر نم اهتمت د هنأ ينأ[ألإ] ؛ هّللاو يأ

 3 0 :ُرمع لاك ءاهيظفَحَو
 ,نآرشلا نم ةروُس اورظناك «ةدح ىلع ةروُس اهلج تايأث لك تناك

 0 اري رخآ يف نمو ءاهيف اوم

 رب يبأ ىتَم مغس ثيدح
 اًمكَح 0 اي دانييل الح ٠ دمع

 9.9 كلانوث لق« ولف ٠ رق كف هلال

 .اونرقت

 ٍنْسَحْلا نع وياَس وأد و نايك نفت

 الو َكاَقَك. 6 انس قا ركبنا َلاَقَق ؛هثمدخ ني ا 2 عزم
200 

 .لاجرلا كن اجلا كنت ادم نقتعأ «قف هللا وسر لان : لاق .ُهريَغ
2 0 

 يبسلا يتعَي , ب :َدواَد وبأ لاق
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 مسو ها
 عيرب) نع «قاَحْسسِإ يبأ ْنْب سُئوُيائدَح « ميكو انئدَح - 14/١

 :لاق « يلع نب نَسَحْلا نَع ؛ءاروَحلا يب بآْنع ١ يلولسلا ميرَم يبأ نبا

 ْنَميِف يندم مهلا :رثولا توق يف هو تاملك ٠ لف هلل لور يل

 مف يلالرايو «َتِيَلوَت نميف يلون «تْيَقاَع نميف ينفاَعَو «تيَدَه

 لذي هن كلَ ىَسْنُيالو « يضف كن «تيطق امش ينو «تيطعأ

 عقالالال لالا“ لالالا :رظنا] .٠ َتيكعَتو كر تكراَج ؛ َتيلآَو نم

 «ًةَريبه نع « قاحسإ يبأ ْنَع « كيِرش نع « «عيكو انئدَح - 11/46

 هع هبي مل سمآلاب لج مُككَراَن اًفْدَقل :َلاَقَك ٠ يِلَع نب نَسَحْا انبطَخ

 ,ةيآرلب هلع قمل ٌلوُسَر ناك «تورخألاُهُكِرْيالَو ملعب نوُلوآلا

 مامر علا
 .هل حتفي ىتح فِرَصْنيآل « هلاّمش َنَع ليئاكيمو « هنيمُي نَع ليربج

 وِرْسَع نع «َقاَحْسِإ يبأ نع ؛ « ليئارسإ نَع « عيكو اًنئدَح - نهري

 ىَاَعَتهَّلا يضر يلع ٍلْثك دب لح نب ْنَسَحلا اَطَح : لاق ؛ « يشبح نب
 هكر الو « ملعب نوُوآلا قبس ام سمألاب لجو ْمُكَكرْدَقل : لاك اَميْيَ

 فِرَصْنيآلُ « يللا هيطْمُي نتعب ف ؛ هّللا لوُسَرَناَك نإ «نورخألا

 ةكأم َمْبَسَأل :ءاَضْيي الو ءاَرْشَص نم )1١١/1( ةكرئاَمَو «هلَمَْفي ىَح

 . هلهآل مداَسل اَمُدْصْريَاَِ ؛هئاطع نم ِمَهَرد

 مك ل هل
 ْنَع «َقاَحْسِإ يبأ ْنَع «ناّيفس انَبْنَأ «قاررلا دبع انندَح -

 هلا لوُسَرأ[ لع نب نسَحْلا ْنَع «ءاروتلا يبأ نع «ميرَم يبأ نب دير

 [1الا6 :عجار] سنوي ثيِدَح ليم رك رولا يف َلوُقَي نأ ُهمَلَع تت

0 
 ْنَع «ةاطْرآ نب ٍجاَجَحْلا ْنَع ؛داَمَح انآ «ناَّمَع انندَح - نففي

 يلع نبا نَسَحْلا نَع ؛ « يلع نْب دَمَحَم
 ملو مولا مان ةزاتج مهدت

 00 سامع لكل
 حسيرب ادت ءا9 هلا لوس ما امن! مُتعتص ام : نَسَحْلا لاك مفي

 .يدوهيلا

 يبأ نب ديرب ينكح 5 «ةبعش نع «ديعتس نب ىَبحيانئدَح - ا ةفو

 مام
 نمر لثاَم : يلع نإ ن 20 تلق : :لاق «يدنسلا ءاروَحْلا يبأ نع «ميرم

 ين ايلات «ةقدصلا رمت نم ةرمَكت ذخأ ي ذأ: لاق أ هللا وسر

 هلَداَقك رّثّشلا يفاَهاَقْلأَ ؛ اًهباَعْلِب 8 ٠ هّللاٌلوُسر اَهََرتاَف «يمف

 :لاقو ؛ةكدصلا لكل نإ :لاق ! ةَرْملا هذَم لكل َكِيلَعاَم لج
 ّنإَو ؛ةَنينأَمْط قدصلا َنِإَف « كسير يلام ىلإ كيتا :لوُشي ناَكو

 «تْيَدهَنَميف يندهامّهَللا ًءاَعشلااَذَه املي َناَكو : :لاق هبي بذكلا

 ينقو «َتْيطْعآ مف يل كرا «َتيلوَت نميف يتلوتو «َتيئاَ مف ينفاَعَو

 ا ؟1/١٠) بلاط يبأ نبل نب نَسَحْلاثيدَح ب بلاط يبا لآ سل ,

 ركل 0-007

 انير تْكراَبت : لاقاَمّتَرَو ؛َتِلَوَْمدنَياهَنإ «تِيَضَق اَمرَش

 37/987 :رظنا] .تيِلاَعَتَو

 مورو .و يرو هر اة
 اًمدَح «ةراَمع نب تباك اَنثدَح «ِرْكَي نب دَمَحم انئدَح - 06011

 ءهّللا لوُّسَر نم رُكَت ام :ه5# يلع نب نسَحْل لاقل ايش نب هع 1

 « يمف يف اَتْلاَ «ةرط اهنمتذَخاَك «ةقدصلا ةكرخ يتلا :لاق ١ اقف
 نم دَحآلآلو ؛ هللا لور ل حتأل اًهنإك ءاّهقلا : 8 هللا ٌلوُسَر َلاَقَ
 1 1 | 1 ل17

 يي هريس ف

 يسن التل الح 'يرْيلَوم ءدمحأ وب اد - ديو

 لاق! هللا لنْ هلل لوم لق 5

 اًهتيَملأَك هر «ةرمث 7 7”حأَك «ةكدصلارَْتْم نيرَج ىَعرمكُهَمَم يشن "تنك

 مم
 ٌّضَْعَب َلاَقَك « يبا ها [يف يف مْ هلا هلوُسَر لَ يف يف

 ديس 007 كرس
 :لاق٠ ةئدّصلا انك ل حتل مح لاّنإ لاق! اَهَْتْكَرَتوَل كِيَلَع امو : ٍموَقلا

 37037 ال16 :رظنا] . سْمَحْلا تاّولكصلا ُهْنمتلَعَ

 وهو «ميهاربإ نبا ينعي ديزي انثدَح نافع انئدَح - اك
 هةمممإام 6 هعمل

 ٍيلَع نْب نَسَحْلا ىَلَع ترم ةَزاَج نأ تيب : لاق ءدَّمَحُم اَنئَدَح «يرتشلا
 ودمع و عل موس و هدق لا هي

 نيا نسحْا لاَ سابع نْيا َدَعَتَو «نَسَحْلا ِماَقَق ( مدا ١ سابع ناو

 عكس »ا ه سا صم م

 : سابعا لاَ مان «ٌةراَنج هب اترَم اف يلا ىَكإرئَملآ سابع

 2,1 7/18:رظنا] ٠ امك سابع نبا لاا ام نسحل ام نَسَح نَسَحلاِركْي ملف ؛ َسلَج دقو « ل

 اقنف نفع

 سمس ةمررب ها
 ديرب تمرس ذ لاق «ةَبعش

 يهم هعومو
 اش نكد «رشعَج نب دمحم اًنئدَح - 77

 ان يلعب نسل ل

 ٌةرَثَتاَسْدَخآ يأ ؛ ف هللا لوُسَر مرآ : : لاق! 4 هّللا لوُسَر

 ءاَميباَعُنِي 48 هّللا لوس 27 اَهَعْرَتَف :لاق يف ين ب .ةكلملا تر

 هب اق هلل :ليقُق ؛ لا يف اهلَمَجَ
 سهم عاقشم 100 مع

 اَمعَد : لولاك : لاق ةكدصلا الل حتا دمحم لَو : لاق ! 'يبصلا

 :لاق هي ير بذَكْلانإو ةَناَمْط قدا نإ ؛ كيبل ام ىلإ كير

 ْنَسيِف يفاَعَو تيد ْنَميف يندنا مهلا: ًءاَعُدلا اَذَّه املي ناَكو

 اًمّرَش ينقو «َتيطْعأ اًميف يل كرا «َسِدَلوَت نمي يلَوَتَو ءتيئاَع

 :ةحش لاق ٠ َتِئلاَوَْم لديهن كيل ىضْفي الو يضت كنِإ «تْق
 ْنَم يكدَح دو :ةَبعش لاق .تْيلاَعَتَو اير تْكَرات :ًاضِأ هذه لاق دق دظأَو 00 ا

 َدْمَيْيِدْهَملا ىلإُهجَرْخَم ثيدَحْا اذهب ثدَح 6يشن نم ءهنم اَذَه عِمَس

 هيف نإ : ةيشل تلقت .تيلعتو كرات «ين كيم «هبيأ توم

 ١ :عجار]. الط هفس بل: َلاَقَك *13/1[

 نبا ْنَع «َبوُيأ نع ٌرَمْعَم اًنئدَح ؛قازرلا دبع اًنئدَح - 14

 2 1//1) تيرس سأل عي

 7-0 :عجار] . َدَعَقو كب :لاق ! ْماَق



 كك سو رف هسا
 نأ دّمَحْمْنَع «ًبوُيأْنَع ؛ «و فلا باول اَح - ا

 ُبَخألاَدَمَكَو ءامهَدَحَأ َماَقَك ا اًيأر سابع نبأ ,يِلَع نب سَحْلا

 «ىلب : :َدَمَك يذلا لاو ! 8 هللا لوُس 2 ميم: َماَق يذلا َلاَقَ

 [ذالا7 :عجارز دعَقو

 02 2 لك ل

 يلع نب نيسحلا ثيدح

 رةصسعا ف
 ْنَع نايف اًنيَدَح : آلا ءِنَمَحرلا دْبَحَو ؛عيكو انندَح - ليك

 ْنَع ءنيَسُح تلذب ةمطاق نع , ىحَي يبأ نب لعين دس نب بنص
 :8 هللا ل وُسَر لاق : :لاق (يلَغُنْي نيس : ِنَمْحّرلا دبع لاق) ؛ اهيبأ

 . سر ىلع جانو '«قح لئاسلل

 نب ةَعيَر نع «ةَراَمَع نبيا اَنئدَح «عيكو اَنثدَح - نورفت

 ! 9 للا لور نعلق 7 يلع نب ني بسحْلل تلق :لاق نابي

 يبل 2 ' «يف يف هك رمت ذأ « دل كغ هَعَم تادعص) : لاق

 .ةكدّصلا الل حت انف ؛ اهقلأ : 2

 مدعو
 نبا ينعي ؛ حاج اَنئَدَح : : لاك يّلْعَبو ِرْبَمت نبا اندَح - نيش

 لاق : لاق « , يلع نب نيس َنَع ءدلاَخ نبا بيش نع «يطساوا رايد

 هني اًميف ملكا لق ٠ ءرمْا ٍمآلسإ نْسَح نمّنإ : : هللا لوس

 مسه مش عر 6 هدو و
 تعمس :لاق « جيرج نبا نبأ «قاررلا دبع انندَح - نة شن

 ماَقاَمْنِإ :لاقدنأ اًمهدَحأ ْنَع وأ « سابع ناو ِنْيسُح نع مُعْرَيلع نب

 .احي نا َلاَقَق « دعاه لج لان 8 قالو

 اهي تشل هك ةمطال .كأدخ ١ .از داب لاق) ٍماّشه

 اَصْيةَملَنُسالوٍملُْس مام: لاق كف يبل َّنَع ؛ يلَع نب نيسحلا

00 
 200000 :داّبَع لاق) اَمُْهَعلاَط ْنإَو ءاَهيكَذي ةّبيصمب

 بيصأ َمْوياَهرجأ َلْدداطْعأَك «كل دنع َدْنع هل هلل ددَج دج لإ عاج تسا كلل

 .اهب

 «َقاَحْسإ يبأ ْنَح هللا دْبَح نب كليرّش اَنْ ديزي انئدَح - ١ فران

 :لاق٠ يلع نب نيَسُحْلا نع ؛ءاّروَحْا يبأ نع «َمّيرَم يبأ نب دْيرب نع

 َرَكذَك ءرَّوْلا يف نلوم تاَملك ٠ 49 يلا لاقؤأ ؛يَدَج يمل

 :ثيدَحلا

 يت طاع يف اعاد اا

 نَم ليخبلا : لاق "89 يِلَنأ [هيبأ ْنَع نْيسح نب 'يلع] هيأ نع

 . يلع لَصُي ملكت هن
 »همر

 .[ًريك ٠ 8 «يلع لص ملف : ديعّس وبأ لاَ

 - يلعب نحل تيد بلاط يبا لآ
 0 ص رس م ياططخ سل

 نبا نَع طا لاذ كن و ياك بحب

 سم سد سوا اشف
000 

 > 4 ى ويش -

 بلاط يبأ نب ليقع ثيدح
 ٠ مرو هز

 نص هيا نل لماع فن كس اا نهرو
 م م م كل

 020892 سا سس
 مص مي

 اونو ذم: َلاَقَق يل ءاقرلاب : 6 نع حرق .باط ب

 «ليف اهلها درب :اوُوُق :لاَكو «كلذ نع انهت دق «قف لَن «كلذ

 .ًًهيف كل راب

 ْنَع سنوي انأّبأ « هيلع نباوهو «ليعاَمْسإ اَنَْدَح - لنيرخا

 َلَخَدَك «ٌمَشُج ينب نم ةآرْما جور كا بلاط يبأ َنْي ليقع ِنَسَحْلا
 هم 0

 اَمَق :اوُناَق ٠ كلذ اوُنوُفَتآل : َلاَقَق َنيبْلاَو ءاكرلاب : اوُناَت مْوَقلا يَ

 َكددك نإ كيل ةَراَبو «مُككهلل كرب : اوُلوُق : .لاق ! نزيل
 رماسعو هع

 .رمؤت انك

 بلاط يبأ نب قتتج ثيِدَح
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 ةرججهلا“ ثيدح وهو

 ءَقاَحْسإِنْبِدَحُم نَع «يبئاقت يود نيا
 0 را

 كم م هام
 يا 7/0 هنا ضال :تلاَق ؛ قر

 ٌعَمْسآلَو ,ىَتْؤُن الهلل دبع ءانيد ىلع اًنمأ «"يِشاَجلا «راج َرْيَخ اهب

 ِنيلْجَر انف يِشاَجّنلا ىلإ اوين اوما اشير كلك لَ املك «ةركت ايش

 نم اكد كمت نم فركب يتاجر
 رقريدم م عل

 نم اوكري مو ءاريثك مد هلاوُحمَجف ؛ ملا لإ اهم هيأ اَم بَجْعأ

 كير ىل ف ل د هناا تي يدهم اردهأ الإ اقيرطب هتقراطت

 اًمُهوُرَمأَو ؛ يمهسلا لئاو نب ب صاَعْلا نب وِرْمَعَو و يموُرْخَمْلا ة ةريغمْلا نب :
 يشاَجّنلا اوم نأ لب ّيدَه قيرطب لك ىلإ اوما مهل اوُاَكو ءمهرمأ

 نك بق مكي مهل انآ ولَسمُك هاَياَدَعيِشاَجّتلل اومن مك ,مهيف

 ,راَد يخدع نحت «يشاَجّنلا ىَلَع مدقق ابَرْحَ : :ْتَلاَق. ْمْيَمْلَك

 انْلكُت نأ لبيد هيل ام اعَقَد دال ”قيرطب هتكراطب نم قيم راج رْيَخ َدْنِعَو

 2ع 8 م

 ٌداَملع ام كلما دب ىلإ ابص دهن نم قيرطب لكل الامن ؛ يشاجنلا

 9ع ندب اجو ميد يف نايم مومو ناو هس

 لو لنا ,مهيف كلم املك نإ مهل

 1 : اَمُهَل اًمُهَلاوُناَقَق ٠ مهي اوُباَح امي ملأو انيح مهب ىلعأ مهو نق م



 5 00 0 ا
 ةلاقق املك, انما 0 معن

 َنيداوُقَراَف هاف نامل نم لدي ىلإ اًبص دك هناي هن مز

 لو نط هُفْعتال عدكم نيلب وؤاَجَو «كنيد يف وُلَخد يمل «مهموت

 .مياتطاو مهتم يلا درشل ين إتك لا

 هيلع اوُباَع امي ملغأو ءاْيع مهب ىلع ْمُهف مهل مهر مهرئاَنَعو
 ةَميير يبأ نْبهّللا دبع ىلإ ض قب يش نكي مو :تلاق . هيف مُهوُبتَحَو
 كوع كو هتكراطب تاك. مهمل شاحن عَمْسينأ نم ٍصاَعْلا نب ومع

 مهل اوَُع امي «آنْيع مهي ىلَعأ ْمُهموَك "كلما اهي اوُقَدَص

 ملا «يِشاَجّنلا بضم : :لاق. عي سد ىلإ ال لا
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 اولزنو «ينوُرواَج امو داكأ لو امه مهمل آل انإ هللا ميال

 اوامر حاسم ىلع نوح «يدآلب

 اي دنس نومك للا يش ىلع
 الك ماحد هللا لور باَحْصأ ىلإ لأم: تناك. ينورواَج

 اذِإ لجرلل َنوُنوُقَت فت اَم : :ضْمَبل مُهضْمَب لاق مش ءاوُعَمتجا هوس مُهَماَج

 كلذ يف َنئاَك «٠ , اي هب ارم امو امل ام هللا لوَُت : :اوُلاَق ! هومستج

 حاسم ورش ,ةتقاسل يداجألا ذك واج ل نئاَكَوه ام
 4 د ملو «ْمُكَمْوَت هيف ْمكَراَف يذلا نيا انَهاَم لاَ مهلأَس هكوَح رص

 جي ل ١ ملا هده دَحأ نيد يف لَو ؛ينيد يف

 وامر 06 1 0
 َمانصألا دمت ؛ةّيلاَج لهآ مَ اك ٠ للملا هيأ هل َلاَقَق ٠ بلاط يأن

 لُكأي ءراوجلا ميسو ٌماَسْرألاٌمطْقتَو «شحارفْلا يتاثو «ةكمْلا كاتو

 فَ امال اللاعب ىَتَح «كلد ىَلَع انك ٠ فيعضلا انمي وقل

 اَمملختو هدهد للا ىلع فاو هاما ةقدَصودبسن
 قدصب اَنرَمآَو «ناكوألاو ةراَججحلا نم هنود نم اًنؤابآو ْنْحَتدَتانُك

 ًدعفَكْلاَو «راوجلا نْسَحَو ءمحرلا ةّلصَو نامل ءاَنآو «ْثيِدَحْلا

 ءِميِيلاَلاَم لكَ ءروزلا لوو شحاوقلا نع انهن ؛ءامْلاَوٍمراَحَمْلا

 ترو ءاتيَش هب كرم لهَدحَو هللا َدبعننآ انرَمآَو «ةّنصحملا فذكَو

 يرسل سأل ع يع

 انمآو ماَنقدصَق ةمالّسإلاَرومأ هدمت : لاق. مايضلاَو ةاَكرلاَو ةالّصلاب

 اًنمَرَحَو ءاقيش هبال مل ُىَيَحو هللا اندم ؛هبءاج ام ىلا ءهي
010 

 ْنَع نونو انوبْذَعَف ءانموَق اَنيْلَع اََعَف ءاَنكلَحأ اَماَنللحآَو اَنْ َمَحاَم
 لص ع هك

 نم لحتست انك امل حَتسَتانآَو ل نم الة ىلإ ولاني

 سس | مصل ار ل ع مسام عع
 ءاَتيد َنْيَواَنَياولاَحَو ءاَلَع اوس ءانوملظَو انور املك «ثنابَحُل

 ني روج يطول. د

 اج مم كَم لَه يِشاَجنلا هَل لاَقَق : تلق. كَما هيأ ةلدنع مَن ال ذآ

 ُهَلَلاَقَك مَعَ :ٌرَفْتَج هكَلاَقَت )١7/1( : تلا! ءيش هلل نع ب
 «ىَكبت :تلاَق «صميهك» نمًاردّص هْنَلَع ارك عرفا: يشاّجلا

 روع عم عقب سامسإو
 اوّسْحأ ىّنح كفانا تكبو هَنْيحل لضخ ىّنَحأيشاَجنل هّللاو

 هّللاَو اَذَهَنِإ :: :يَشاَجّتلا لاق من. ْمهْيلَعآلَتاَماوُعمَس يح ْمهَفحاَصَم

 ةووا6
 مهملس 15 هّللاَوق الطن «ةدحاَو ةاكلشم نم جرخَيل ىسوم هب ءاَج يدنا

 0 :هلا دبَعيِدَح بلاط يبا لاه

 رب هرْطَع لاق هدذع نم اجمل: مكس تلك ُداكأ الو ءادبإ مك
 هبلصاتْساَمم 0 دع مهنئا هّللاو : ٍصاَمْلا

 نيلجرلا ىَقْئأ اكو :ةَميَر يبأ نب هّللا دبع هللا :ًاسلاَك.مَهَماَرصَح
 8 رخل هلو :لاق شا ها لَعْفَت أل : ايف

 هَل م هلل يي عع 6 0

 200 :تَلاَك .ُهْنَم نة 3 شا

 اذإ ىسيع يف َنوُنوعَ ياَذاَم : : ضب مُهضْمَي لَك مولا عمت.“ لم اني لِي

 كلذ يف اتاك اني هب هاج اموهللا لاق ام هبف هلال : وكلمه

 ! ميم نبأ ىسيع يف دووم مهل لق هيلَعا داملف .نئاَك وه اَم

 هّللادبَع َءَوُه: انين هب ءاَج يذلا هيف لوقت : بلاط يبأ هبا ٌرفعَج هل لاَ

 لحد املك

 م اممم سف سلا سل اع ع اس سرس واربع ص عرب يب سس
 بوم : :تَلاَق. لولا ءاَرذَعْا مير ىلإ اهل هتملكو هحوُرَو ُهلوُسَرَو

 ميرَم نبا ىسيع اَدَعاَم لاق ءًادوع اهم دَحَك ضررا ىلإ هَدييشاَجّنا

 نإ : َلاَقَك. لاق ام لاق ٌنيح ُهلوح هُنقراَطَب ترا. َدوُعلا اذه َتْلُقاَم

 كبس نم (نوثمآلامويمسلاو) يضزاب مويس متل اوما «هللاورَخَ ٌدرَخَت

 ابق أرثَ يللا بحأ اق مرش مكبس نسم « مر مكبس نم مث «مرغ
 اًمِهْيلَع اون (لَبَجْلا ةَمَبَحْلا نامل ٌر يدلاَو) ْمُكْآلُجَراتيلا يّنأَو
 6 مع ةماس لس اس هل
 يلع دَرنيح ةَورلا يمهل دَحآ آم هللاوك ٠ اها ةَجاَح آلَ اَمهاََدَه

 اَجرْخَف .رَحَف :تَلاَق. هيف ْمُهَِطَأَف'يف سال عاطأ امو ؛هيف ولا َدْحاَ يكلم

 هم مم اساس
 رمل فو بج انه ل دع

 يف ُهْعْراني نم ينعي ؛هب َلَرَتْدإَكلَد ىلع ان هّللاَوَت : تلك. راج

 ليو سة اك لعل : لاق. كلم
 00000 20020 د

 :تَلاَق. . للرضع اسوا :تَلاَق. لاف ريهام

 «مْوَقلا ةَمْقَوٌرْضْحَي تح يري جرم : ف هللا لوُسسرباَحْصأ لان

 ثّدحأ نم َناَكَو : :ْتَلاَق .انآ : ماعلا نب ريا َلاَقَك :تلك ! رباب اَيئايَمُ
 ضع دل اص ا لا يعل

 ءاَهْيلع مبسم ءهرْذّص يفاَيلتَجَ « ةيرق هل اوحُفُف : :ْتَلاَق ءانس ٍموَقْلا

 «مُهَرضَح ىَتَح َقلطلا مث ؛ مولا ىقتلم اهب يلا ليث ةّيحات ىلإ جرح ىَّح
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 «هدآلب يف هَل نيكْمّتلاَو ؛ههدَح ىلع رومظلابي شال هلا انوعدو تلاَك

 ىَلَع اَنسدَق تح سيخ يبان ةلالأ هع قوس

 بلاط يبأ نب رَقْعَج ِنْب هللا دبع ةيدحا

-- 
 نْبهّللا دّبَع ْنَع « « يبأ يلح ءدْعَس نب ميهاريإاندَح - نمل

 .بطرلاب ءانقلا كأي ف يبنلاتنآر :لاق «٠ ءرّشْعَج

 لدغ ديهّلشلا نب بيحان ؛ «ليعامْسإ | انثدَح- 7

 اَنيلتْدإ انيقلت ذِإ ركذتأ :ريبزلا نبال رفعَج نب هلا دبع لاق : :لاق :ةَكْيَلم يبأ نْبا
2 

 ! كلك انلمَحَك لاق مص: :اَقك ١ سايح ناو تاو انآ ءاق هلا لوس



 يطور اق هلل وسر اَيْقْلَت 517 5 ليعاتس عل مه هس سا

 .ككرتو اَنلمَحَف ءْمَحَت :لاَق

 «يلجعلا قْرَوُم نع « «مصاَع انثدَح ؛ةيواَموبأ اندَح - نقدر

 َىنْيرْفَس نم مدئاذإ ف هللا لور انك : لاق رقع نْي هللا دْبَع ْنَع
 سكاس يدك

 ؛هْيلإ يب قبس : لاق رْفَس نم رم لاق . هني لَه نم نايبصلاب
0000 

 0 ! لاكو

 هم رم ص هس 000
 امو ؛ ْنَسَحاَمإ؛ «ةَمطاق يي دَحأب يجمل : لاق. هيدي نبي ينلمح : لاق

 لك ىلع 20 ةئيدمْا لد :لاق. هَل هكر ءِنيُح ص

 :لاسق ع 0 لاق منك (204/1)
 تترحُ ادق يملا نبدي نب لادن ,ايزاجح ُهنظأو

 00 مل د وهف لم
 هللا لوُسرل وُ مولا , هللا لور عِمَسهنأ يعبأ نوزج موُنلل

 [عقالدو ,لا/ه5 :رظنا] . ريظلا محل محلا يطأ :هلوُي 98 : محلل

 .امكمقق هلو 2
 يبأ نب دمحم نع « نوُميم نب يدهم انآ ءديزَي انئدَح - 7

 .(حلرطَج نبه دبعنَع دعس نْب نَسَحْلا نَع «ٌبوُقعُي

 0 ناب دمحم اَدَح يدم اند : :الاكْانَعَووَْباََحو

 200 2 : لح باد للوقت: لاق رفع

 هتجاَح يف هبَرككْسااَماِبَحأ ؛ ف هللا لور َناكَو ءآدبآ ادّحأ هب ربح

 لمَ اًدِإ /ءراَصنآلا ناطيح نم اطئاخ آم وي لَخَدق « لْخَن شئ ئاَح وأ ,«فَده

 ,1 يلا ارامل : :ُباَّكَعَو كي لاق) ُماَنيَع تْكَركَو ٌةجْرَجَفهانآ د

 :َلاَقَف . نكسف ءهاَفذو هئارَس اقف هللا لوُسَر حسم مك (هاَنيَع تْقَرَكَو نَح
 ميم ام

 ءهّللا لوم اوس اي يلّوه : :َلاَقك ءراّصنآلا نم ىف َءاجَق! ٍلمَجْلا بخاّص نم
 ل كيج كلاي اكشن! هللا اَهَكَلم يلا ةمسهبلا هذه يف هلا يت هك اَمأ لاَقَ

 [10764 :رظنا] . ةيئدتو

 يبأ َنْباتْيآَر :لاق ٌَمَلسنْبداسَح انآ ديزي انندَح - لنيك

 رج ًَ َنْب هللا َدبَع أَ هنَرَكَذَك كلذ نع هتلآَسق هني يف متي فار

 يف مّن ا هلاٌلوُسَر ناك ءرقَج نإ هلا دبع لاَقو «هنيمي يف محي

 [1000 :رظنل] . هنيمُي

 نب هللا بَع يَِرَبخأ ءحْمَرَجْنْباانندَح «حْوَر انئدَح - م

 سا هسا سماع
 «ثراَحلا نْب دمحم نْب بقع ْنَع ري  ةييش نب بصصُم ذآ « عفا

 م ام ورب هراصكا
 نع «رَقدَ نب هللا دبع نع ؛ [ثراح ا نب دمحم نب هبت :ياَجَح َلاَقَو]

 َوُمَو نيس ديل هدَألَص يفكلَش نس: لاق كف يبل

 قالك رزه ,لاله9 :رظناز ٠ ”سلاَج

12.4 
 «تادَحُي بالكم نب دبع اتم : لاق ءدونسألا يبأ نع ةيهل نبا اندَح رياا# صدع مسموم ةوص عاف 20-0

 هريرش |
 :ًالاَق «قاَحْسِإ نب ىَيحَيَو « ىّسيع نب قاَحسِإ اًنئدَح -

 َنْبهَّللاَدَبَعْسِْمَس : :لاق َقاَحْسإنب ىَيحَي لاق رقع نب هلل ْنَع

 « ا يهس

 5 «4/1) يبأ نب نَا

 سطع اَدإ َناَك ٠ ء هلل لوسي (ِنْيحاَنَجْلا يذ : اتضح لق رثْدَج

 .مكلَبْحلصيو هللا ْمُكيِدَْي لود للا َكْسَحْرَي : هل لاَقيق ٠ هَللادمَح

 دبع ْنَع َةَداَتَق نع ٠ « حاَجَح ْنَح بابن ْبرصَناًنئدَح - 1/1

 هْيَدَي ىَدَحِإ يف 8 هللا لوري امرخآنإ : : لاق ُهَنأ رَفْعَج نْب هللا

 مو
 نإ لاَكَو ؛هذَه نم ضي هذه نم لكيم ف ىرخألا يفر ةتايظر

 .رهظلا محل الا ٍَبْيْطأ
 مهم عربا ثم سارع مرب هس

 تعمس سس :لاق « بأ اَنئدَح «ريرج نب بهو اَنئدَح - الكتل

 ءرَقعَج ِنبهَللا دبع ْنَع (دْعَسِنّي نَسَحْانَع «ثدحي بوُقعَي يبأ نبا

 رمش مل
 لكن ' «ةكراح مدير مهيلَع لمَْتسا اشيَج ٠ ظل هلا ل وُسر تصب : :لاق

 ْنّبهللا دبع مُكريمأك دهسا وأ لف أذإت هج مُكريماَ دهسا وأد

 بلا ٌدَخأَمُك لك ىّنح َلئاَق دي هَل َدَحآَك.' َوَدَعْلا اوُقَلَف «ةَحاَوَر
 م م ا رو كل ماسامما ف يف

 مث لَ ىَّنَح لاق ةحاَوَر نب هللا دبع اَهنَخأ من« لتق ىتح َلئاَع «رفعَج

 رَخق ا يل ٌُْرَبَخ ىنآو ؛ هيلع ُهَّللا َحَتم مَن ديلا نبدلاَح ةيكرلا دَحأ

 و« اقل كتر: :لاقو هع ىو هلق ألا ىلإ

 هوب رفعَج ُهَدْحَب هيلا حم « دهسا وأ لك ىّنح لاك ةيآرلادحأ ادي

 ةَحاَور نب ِهّللا دبع ةيآرلا دَحأ مث دهسا وأ ؛ لق ىَنَح َلئاَقَق بلاط يبأ

 باخ للا فويس ميسر دآم دهسا وأ لك ىّنح لت
 مك مُهيأي ان انآلك رقَج لآل هنأ مث لَهْمأَ ٠ بعمل مَن ءديلولا نما م * 8 مس

 ل يخأ يَا يلاوُعْذا ؛ٍمْويلاَدْنَي يخأ ىَلَع اوُكتل :َلاَقَك مهاتآ

 َقَلَحَك «قالَحلاب م ةيجق «َقألَْلا ىلإ اوعذا : َلاَقَك «خرأ ناك اب َءيجق

 انك ألذ «بلاط يبأ ام هيَشَقدَّمَحُم مآ : 0 ءاسوؤر

 ًارْخَج فلا مهلا : لاق يشل . يديد و يقل
 و :لاق. رارس ثآلئ اهلك يقم يف هلا ديو هلأ

 انآو مهل َنيِفاَحَت ليلا :َاََ لرب تلعَجَو اتم هلت رَكذَ ءانمأ
 . ةرخآلاو ايثدلا ٠١( 1//9) يف ميو

 مرو ءرايقش
 دّبَع نع ؛هيبأ نع هدلاَخ نرفع اندَح ءًايفس اندَح - قنيحل

 اوعتصا : ايا لق لش رق :لق رج نبل
 02050 م 006

 رن كادت يرش ٍجْئَرَج نبا لاق «جاّجَح اَنثَدَح - ناو

 و

 ايمم سةم سل رع
 ْنح , ثراحلا ب دَمَحُس نب 6ع «ربخأ ةييط نيب أنأ « فاس

 دجْسيل هنآلص يف كش لاق ٠ 8 هللا لوران رع نب هللا دبع

 17/497 :رظنأ] . مكس اَمتعَب ني جس

 نِباانآبثأ ءهّللا دبع اًنربخأ «َقاَحْسإ نب ب يلَع اندَح - 8/6

 َرَكْذُك ثراَحْلا نب محم نقع ْنَع فاس نب هللا دبع انئدَح « حير

 [3097417 :عجار] . هداتسإب هلثم

 مهم رعبا ف. مر مريام
 تعمس سس :لاق « يبأ اندَح «ريرج نب بهو اًنندَح - 4

 مم وعام
 :لاق عج نب هلا دب ّنَع دعس نب نَسَحْلا نع «ثدَحَي بوُقَعَي يبأ نبا

 رم ذإ ١ك هلل هلو ناكو هل يقزأو ؛ةتلباق هلل وسر بكد



 ” لجرراط لختت طنا طفح: ب فنه ف ئانابحأ اك

 ”يعهم #6
 ماَنْيَع تَفَرََو نَح ,ف يلا ىأراّمل ؛ لح ضاهيف اذ ءراصنألا نم

 سس هش يه م عممم
 اَذَهبَر نَم : لاَثَق : نَكَسَف ؛هتارسو «هارفذ حسم مق 48 هللا اور َلَرَ

 هذه ين هللا يملا : :َلاَقَك ءانآ :َلاَقَك ,راصنآلا نبا جه! ٍلَمَجْلا 20 07

 همي هنأ ْمَعَرَو «يلإدلاَكَش هن ءاَماَيِإ ! هللا َكلَكْلَم يَا ة ةّميِهَبلا

 ءاًنضوَت مك «هدجاح ىَضنُع «طئاتلا يف ءاقف هللا لوس رستم 06

 يد آل انيس يلإ سلا «هردَص ىَلَع هنيحل نم رطْقَيءَمْلاَو ءاج م

 ةرس 4 هللا لوُسَر ىَلَع يشأ آل لاق ادي نأ هلع انحف .ًادَح 0 2

 لاا :عجارإ هللا ىَقْلأ ىَتَح

 هو كي
 عفار يبأ نبا نع ؛ «ةَمْلَس نب دامح انئدَح ؛ناَع انئدَح - 1/6

 نأ مَعَ .هنيعي يف منحت دي ناك رفع َنب هلا دبع نأ« هللا لوسَر ىَلوَم

 0 :عجار] . هنيمي يف مَتحَي اك ٠ الل يِنل

 ا المك

 َةنَج َنْب هللا َديَعَو ريل بهل دعته: :لاق زاّجحلاَنم اع مد

 ايران ناك لدم 20 رْطَج نب هلا دبل ل مح قلم

 :عجار] رفظلامْسَلمّْللا يطأ ل وهي ا هَّللا ل اوسمَر اتعمس :ِرمعَج

 لا

 ه0 هم را ةرك ساو

 00 «ةَملَس نب كَمَحم انئدَح ؛كلملا دبع نب دَمحأ انئدَح - 1 /هال/

 دبع نع ؛ ٍمساَقْا نع « «ميكح [يبأ] نب ليعاَمسإ نع «قاَحْسإ نب َمَحُم
2 

 ريَخ يْنإ : َلوُيانأ ينل يغَبياَم : : 48 هّللا لوُسَر لاق :لاق ِرََ نيهّلل

 .هلثم فورعَم

 :لاق. َقاحَسِإ نبا نع «يبأ اَنئدَح «بوُقعُي اًنئدَح - ١ /هرج

 ٠ يدش هيممثرب ري هر
 نرقنج لاَ يلع لاو قر نا يل

 ةابعتالو ؛هفيقتمل بصق

 لق 0 رسم ينئدَح «عيكو انندَح - لاه

 هلا لَعَجَف َلَعَك محلب هللا وسر نأ :لاق رقت َني هلل َدبَحتْممَس

 كا محلل وقلي

3744] 

 داي يربخأ ءجيرْ نَا - لفشل

 ديو مَكَو يتتارول : لاقرَم رقع نب هللا دعب هرب هان كراس نبا
 :َلاَنق ,ةّبَد ىلع يبرم إ هيلي نحو «ساّبح يي هللا

 ُهَلَمَجَف ؛ يل اذه اوما : سل ُهَماَمأ ينلَمَحف : لاق « يل اذه وُ

 أ أرم تت ادق «مم ل ى ضل لاي الك اا

 مَسَماَمْلُك لاَ اهكو) اثآلك يسأر ىلع حَسَممت : لاق ُهَكَرَتو ءًامّنُق َلَمَح

 لاا مكرم هلال لاه لو ينأرتج اهلا

 ا لاق يلو رخل مالا: كلف :لاق «دهشتسا

 0 ا 5 عفاّسم

 يفكش ْنَم : لاق ف هللا َلوُسَر انآ ءِرَمَعج ِنْ هلل دبع ْنَع «ثراَحْلا

 [3ا/417/ :عجار] . مكسيم يَئدْجَس 1 ْمْسَيَم ةهنالَص

 ساس ر» هر
 يب نبا نع ؛ لس نأ الح «دلا ب ا - لهل

 27 طيرك معلا هلال : يلو كبل: 8 مم

للا َلوُسَردآَمَعَرَو «َنِملَمْلاَبَ هللُدَمَحْلا ؛ ميظتلا شرعا
 ناك, ف ه

 2 و6 و
 .اًهيلِإ لصي ملق : :لاق نأ تَْظ :داَمَح لاق .اَذَه : : لاق م هزَح اذ
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 ها رب 6 8م 8. هم اه و -

 بلطملا ديع نب سابعلا ثيدح

 «ريَمَع نب كلَمْلا دبع ْنَع «ناَيفس انئدَح «عيكو اًندَح - لهو

 ٌلَوُسر اي :لاق هنأ ؛ «بلأملا دبع نب سابا ْنَع «ثراحلا ني هللا دْبَ نع

 نم ٍحاضْحَص يه: + لاق كمْ « كك وحياك بلاط وب كَمَع 2 علا

 [قالمك 11/4 17ه :رظنا] ٠ لقنسألا كرا يف ناك انآ لولو رتل

 هرج نب هلل دبع اَئدَح يدهم نب نحر دبع اندَح - نفت يهساال

 لاق : :لاق ءِساّنَعلا ْنَع (دْعَس ِنْبِرماَغ ْنَع ءدّمَحُم نب ليعاَمْسِإ نع

 هيتكو هههطو بار ةَْبَسهَصَمَدَجَس لجل دس اد: : 86 هّللا لوس

 عقالم١ لاح لاك :رظنا] . هكر تو

 َديِزيْنع ؛ رقع نب هلل دبع اَندَح «نّمْحّرلا دبع اًنئلَح - 6

 ْنَع ءدْعَسنْيِرماَعَنَع مهر نب دّسَحُم ْنَع هدام نها دبع نب

 . هلثمب ؛ ف يلا َنَع « بلطملا دبع نب سابعا

 يبأ نإ يني ؛ ملح امدح وكي ني هللا دس اح ا
 00 مش ع

 يبأ يح لويس 0 مع

 اي :َلاَقق ءاقف هللا لوس ىتآُهّنأ ءِساّبملا هميأّنَع يعن : هللا دبع
 يقي ائيش يَّلَمك « يلجأ برفاَو « يئس تربك كم انآ هلل
 نكلو نيش هلل نم َذَع ينغأآلو « يسع عام :لاق ءهبُّللا

 ا ل يسر سوس سورس
 نْرك دع هانآَمش ؛انآلك هلق «ةرخآلاَو ايلا يفةيفاَمْاَو وَلا كيرلس

 [37137 :رظنا] ٠ كللك لمه لوحلا

 و مر دع
 يبأ نسب متاح يريَشُمْلا سئويوبأ اَنندَح «حور اَتكَح- اكل

 دبع نب يلع الع مدَق لاق « بلطملا دّبَع دلو نم لجَر يّئدَح «ةري « ةريغص

 َدْب ِهّللاَدْبَعتْعِمَس :لاَقك ؛ لدي ردح سا ل

 ؛هّلا لوس ررتنَيأ :لاق ؛ بَلْ دبع نب سابع هيأ عدي سابع

 م :رظنا] . 00 ينس تربك دق كم انآ هللا لوس اي :"تلق

 رب كلَمْلاٌدْبَع اَنكَدَح «ةَناَوَعوُبأ اَنثدَح «نامَع اندح -

 «بلأمْلا دبع نْب سابع ْنَع ؛ لون نب ثراَحْلا نبل دبع نع «ريمَع
 تطوي ناك هَّنإك يشب بلاط اب تقتله «هللا لوس اي تلق :لاق
 يف ناكل كلذ لوو رام حاضْحَص يوم ٠ «معت :لاق ! كلب َضْفَيَو

 [175 :عجارإ را ٍلمسألا كر اردلا

 ٍّ سني رميا مهاب اها يهل

 دجس مدار دج دَجَس اذ:

 2 عم
 [ك ةعجارإ "قو يو يكره : بارك ةعبس هعم

 هّمَع ْنَع ءآلَعلاْنْب ىَبحَياَنآَب ءقاررلا دبع انَْدَح - نو

 ْنَع :ةَريمَع نب هللا دْبع ْنَع « بْرَح نبا لاَمس ينكح «دلاخ ني بيش

 ءءاَحطَبلاب ؛ كف هللا لوُسَر عمأسوُلج انك : لاق « بلا دبع نب ساب

 :اَنلُث :لاقإ ادم اَمُووُرَدَتأ : :48 هّلللوُسمَلاَق «ةَحَّس ترم

 ءانْمكَسُ : ؛لاق ءُناَنَعْلاَو : لاق ءُْرُمْلاَو :اَنلُ انلق :«نزملاو : لاق «باَحّسلا

 ٌهَلوسَرَو ِهّللا :اًنْلُق :لاق) ضرآلاَو ءاَمّسلا َنْيب مك َنوُردَت لَه :َلاَق

 ريم امس ىلإ امسك نمو «ةكس ةقه سمحة اتي : لاق « ملعأ

 ءاّمّسسلاَقْوَكَو نس ةقم حريم ءاَمَس لك افلكو «ةّنس ةّئم سمح
 3 ا

 يم 6 ج2 4 هلام ع
 كلذ قْوكم) ءٍضرآلاو ءامّسلا ني اَمَك هلع هلقسأ يرحب ةعباسلا

 ءاّمّسلا َنِيياَمَك ؛ نيهفالظأو نس هبكر (؟١ //1]َنْيَي لاعبا
 سا فم م هلال م هدو

 ءامّسلا َنْيَياَمكُمآلْعأَو قس َنييِشْرمْلا كلذ قوم «(ضرَلاو

 لاَمْعأ نم هْنَلَع ىَقَْيَسْبلو «كللد َقْوَق « ىَلاَعتم كرات هللاَو «ضرآلاَو

 [178/1 :رظنا] . يش مد ينب

 ' را حاّبصلاٌنْيْدمَحُم اَندَح ؛هّللا دْيَع اًنَقَدَح - الا
 لل مر كس رع ا
 «بْرَح نْب كاَمس ْنَع ءروك يبأ يدل انكدَح هلاك ءراَكب نب دمحمو

 دَّبَع نبا ساما نَع « سيك نب فنحَألا نع ؛ةَريمَع ِنْبهَّللا دْبَعْنَع

 [هلبق ام رركم] . وح ءاق بلا نع «بلطملا

 نبا ينعُي دي «ليِعاَمْسإ انآ «َنوُراَم َنياَوَه ديزي انندَح - 6

 ا دوال طق د يتعد

 ب ههضم مهني يقل اذإاتيركادإ هلا لوري: تلق : لاق « بللطَخْلا دْبَع

 أبل بضُتق :لاق. هرنكال وبنو ول ذإو « سحيم

 نايل لجَر بلك ُحْدَيآل ءهدبي يفت يذلا : :لاكَو ءاديدش ابضغ

 هُو هلل مكي ىلح
 نب هّللا دبع ْنَع «داّيز يبأ نب : ديزي نع ريرج اًنئدَح - 737/7

 هّللا لوّسر ىلع ايلا َلَخَد : :لاق «ةَييَر نب بلم دبَعّنَع ءثراَحلا

 لالا :رظنا] . َثيِدَحْلا رك «تدَحَتاشْيرف ىَرتَك رخل نإ : َلاَقك

 [17661/ ,17565 :ةعيبر نب بلطملا دبع دنسم يف يتايسو

 ءاارص اس
 كلما دبع ينئدَح «َنايْفَس ْنَع «ديعسس نب ىَبحيائدَح - 01

 يللا : لاق «ساَْلا اَندَح «ثراَحْلا نب للاب انئدَح «ريمع نبأ
 سة ماش

 يفّوُم : :لاقإ كلب ضْنَيو كط وحي َناَك دَقَ «كَمَع ْنَع َتْيبْغَأاَم : 2

 [17+ :عجار] .راَّلا نم ٍلمْسآلا كْرَدلا يف َناَكَلاَنآ لولو ءٍحاضْحَّص

 يشأ *اهرئلا نس م اق قارا ذه اقن

 هر: ام ولو. .ق لق لاق 0

 ةَلْغَب ىَلع وهو فراق ان ملك هللا َلوُسَر الك ٠ بلم دْبَع ِنْي ثراَحْلا

 «يمادجلا ةَاَتنبةَوركُهَاَهاَدهآ ؛ (,(ءاضيب :ةمصَم لاق اًميرَو) «ءابهش



 مو كرم شس 4 رب رف
 هلالي قفط « نيس نوملشلا يوناو توما ىقف ل

 لوُسَر ةكْثَ ماجلب“ ةاخآاَنآَو :رمامْلا لاق الالهي ض ري 1

 نب نايف ُس وباو «نيكرشملاَوْحَن عرس اًموُنأَي الَوُهَ ءاّهتكأ هللا
 يوب ل م ساس

 ايران "سامي ف هللا لور َلاَقَ ٠ قف هللا لوُسَر ربل خآ ثراحْا

 َنّيآ : ينص ىلعاب تلت «انيص ًالُجَرْسْنُكَو :لاق ةّرمَسلا باَحْصَأ

 كلغ يم اثم 2 ّنيح ْمُهتَفطَع عنكَ هّللاَوق : :لاقإ ةّرمسلا باَحْصَ
 4 ع مدعم م

 نوملسملا لبقأو. كيل اَبَ ين اَيَكِيلاَي :اوُناَقَك ٠ اًمدآلوأ ىَلَعرمبلا
5 

 50 ماي رعيشو

 تّرصُق مث ءراّصْنآلاَرَشْعم اي َنوُلوُمَي راصنألا تاق ناقعْلاَو مه اوُنعفاَ

 نب تِراَحْلا ينّباَي : اوَداَنك ءجّيْرَخْلا نْب ُتراَسْلا ينب ىلع ٌنوُعادلا

 الع لواطتمْاَك ؛ هدفي ىَلَعَوُهَو 8 هللا لوُسَرَرظَق :لاق . حَرْزَحْلا
 َدَخآمش: لاق. سيطولا مح < َنيح اذه : هللا لوس َلاَقَق“؛ مهلاَتق ىلإ

 برو اومزهنا : لاقّمُت رفا وجو نهب ىصرَق « تاّيصح هللا ل وسر

 سمكا »# سل عل
 امي هتيم ىلع اظن تَعََك : :لاق . ةبعكْلاَبَرَو اوُسَرَهْلا ؛ ةَبعكْلا

 يي ساه رب سارع 8

 تل اَمك ؛هتايصحي 8 هّللالوُسَرمُماَمَر أَو مهلا لاق ءىَرأ

 ”رطظلآ يئاكو : :لاق «هّللامهّمْرَه تح ءاريُمْمُهَرمآَو «ًليلك ْمُهدَح ىَرأ

 38/5 ةرظنا] ٠ هتلخب ىَلح مُهَفلَح ضيا ىلإ

 ملف نيرو «ٌةَرَم يطا تغمس : : لاق :ناّيفس اًنكدَح - لن وخل

 نايف وُبأو سامع َناَك : لاق . [ساّبعلا نَع] ؛ سابع نب ريثك ْنَع فظفحأ

 دان: لاو سيطولا يمَحنألا : َلاَكومُهبَطَخَن : لاق « 1 يبا ينعي هَمَم
00 

 قلوس باح

 لق هع

 ساس ياما
 86 لاق «(ةعيبر ري بلل دبع « ثراَحْلا نب هللا دبع ّْنَع ءداّيز

 اشرت ىرتقْحرخنلانإ هللا لوس اي : :لاَقَق «٠ 89 هللا لور ىلع سأل

 ردو 28 /1) هللا وُسَر بضم اوُتكَس انور اذإَف ثدَحَت

 « هلل ْمُكبحُي ىَتح اي ئرما بلك خيل هللا :لاق مث 8-5 نيب قرع

 اةدففنا :عجارإ. يتبارقلو

 دبع انيَِح «يعفاشلا ينعي «سيرْإ نب دّمَحم اند - ذه

 ْنَع «ميهاربإ نب دّمَحُم ْنَع ءداَهْا نبا ين ينْعَي ديزي نع دمحم نب يعل
 8 و بلاد ِنبِنعْنَع مْطَسنِْراَ

 دّمَحْمِبَو ءانيد مالْسإلابَو 157 هّللاب يضَرنَم ناّيإلاَمَّمَط قاد :هلوُقي ل

 لابو .عجار) الور

 مارب ةعام#
 نْبا نَع) ءديعّس نب ثيل اندَح ءديعّس نب ةبينق اندَح - نوح

 ساّبعلا َنَع «دعس نب رماَع نَع « ثراَحْا نبا مهرب نب مَ ْنَع د ءداّهلا

 قدم عع
 َنَم نامل مّمط قا :' :لوشي 8 ِهّللا لوُسَر َعِمَسهّنأ بلا دبع نْب

 [319/6 :رظنا] . 1. "انوفا 5 هللاب يضر

 7 «دْعَس نر ماَعْنَع 2 ثان مهني هُمْ ءداهلا نبا
 ماا مم

 5 بلا دبع نإ سال 5 0
 هسع اسس سا

 ُدِبَعْلا جس اَنِإ : | :ةلوشيا هل لوُسَر مس
 ا ا ورق سوس قه ع

 7-3 :عجار] . ُءاَمَدكو اع رو اكو هيج : بار ةعبس هعم دجس

 ينربْخأ «يرهزلا ْنَع «بيعش انَبْنأ ءناَمُيل لاول اصح - 18١

 :لاق .ثيِدَّحْلاََكَذَك :هاَعَد َرمع نأ "يرن نائدَحلا نب سوأ نب كلام

 ٍنَمْحّيل دعو اَمْنَع يف كلْلَم لاَقَق قريه بجاَح هاج اه دنع اك اني

 هع م 2 ماع
 ؛هءاج مث ءاليلق ثبلَق ؛ مُهلَخْدَأَف ءمَعَن ؛ لاق ! نوني دْعَسو ريؤلاو

 املك . اَُهك ذأ معن : لاق ! ناَأَتسُيِساّبعَويلَع يف كل لَم : َلاَقَق
00 

 اًمُهَو يلع اذه َنْبْيَو يني ضْفا «نينمؤُمْا ريمأ اي: سابع لاق الخد

 يني لاوس نم هلوُسَر ىَلَعَهَلل ءاقآ يلا فاّوّصلا يف ناَمصَتخَي

 َنِماَمصَتَحأ حو اَمهنَي ٍضْفا «نيدمؤملاَريمأ اي : ةطهّرلا َلاَقَك . ريضنلا

 «ضرآلاو ءاَمسلا موقت هنلي يذلا هللاب مكدشاتأ ءاوُدلا :ٌرَمع لاق . رخآلا

 ! هقدر ٌةَكَدَص اَنُكَرَتاَم «تَروُنآل : لاق 8 يبل َنوُسَلَْتلَم
 رسل سام

 اًمُكدشنأ : :لاقق سانا ىلع ىلع لَا كلذ لاقْدَق :اوُناَك

 ْنَع مُكُئدَحأ ين لاق .مَعَّن : :الاق ! كلذ لاق 9 يان نامكنآ ؛ هّللاب

 مل ءأيَشب ءيَقْلا اذَه يف ُهلوسسَرصَخااك ؛ لَجَوُرَع هللا. مآل انه

 ىلإ «كَجْوأ ام مهن هلوُسَر ىلا ذأ امو :لاقق بع ادحأ هني
 .حاف اقاوم الا ورة مدلك ايش

 مك لادن مهتس قل هأ ىلع 9 1 لاَمْلا
 00 ل ا ل ا د ام لْخأَي

 كح هلل لور فتي اهل هللا لام َلَعجَم همجي يقي اَمْأي
 وأ ُهْضِنَق , هللا لوُسَر يلو انآ: :ركيوبأ لاك ؛ اك هللا لوس يقع م ها م 2007 رعد دوعرلو

 ما مم

 .[107 :عجارإ ١9 للسفن ركب

 عقل لروما لاق« مين ب د

 اريحا انآ «هدْنع سلا انآانيي : لاق. َتيِدَحْلاَركََ .يرصّنل

 ا ءدْعَسَو ءنّمْحّرلا دّْبَعَو :ََمنَع يف كلك لَه هرمعل

 اقريَثبكَمت لاق .اًوُسَلَجَواوُسّلسَف اوُلَخَدَ : لاق. مُهكْدَلا معن : لاق

 امَلَق ٠ هامه زا مع 0 :لاققا سابع يلع يناكل لم رشا ءآليلق

 ةتانقتخا و انفي رعلاا اتمام عكا لاق

 ءضْرآلاو ءاّمسلا م موقت د هنذإي يذّلا هّللاب مُكَدْشْنأَ ءاوُنٌرَمع َلاَقَف . رَخآلا

 ام «تروُن ال : لاق ف هللا لور نأ َنوُمْلَعَت لَه

 ّيلَع ىَلَعُرَمُع لاَ كلذ لاق ْدَق :طْمّرلا لاق! ُهّسْفَن ا هللا لور

 كلك لاق دق ا هللا لور ناَملََتْلَم هّللاب اًمُكدَشْنأ : :َلاَقق ءساّبعَو
0 

 م ملوك
 ََع هللا «ِرسآلا اذه نع ْمُكندَحأ ين :رمع َلاَقف. كل لاقْدق :آلاق١

 ًادَحأ هطُي مل ءيشب ١"( ة/از ءَْلا اذه يف هلوُسَرِصَخح ناك لجو

 «ٌكَجْوأاَمَفْمُهْنم هلوُسَر ىَلَع هللا َءاَقأ اَمَوُِهَللاَلاَقَف ُىَرْيَغ

 لَو اَهَراتحااَمهّلاَومّ ا هللا لوَُرل ةّصاَحيلا هذَهْتناَكَ آلا

0 
 كلتب ديوب ةقدص اَنُكَرَت اَم



 نيك ََح

 7 مكنات ءاَموُكاَطْعأ دق ْمُكَيلَع اًهَرئاَتسا

 ءلاَمْا اذه نم هك ةقق هلهأ ىلع قي ءاق هلل لوس ٌناَكَو «لاَمْلا

 لف هللا لوُسَرَكلَدب لمع ؛ «هللا لام لعجَم هلق «هنم "يف اَمةحايمُ

 : سابع يعل لاق مَن : اوُلاَق ! كلذ َنوُسَلعَت لَه ٠ ةللامكتشنا فتاح
 ل هللالوُسسر ينو مث مَحَت : :ةلق! كلذ نآمَلَْتْلَه هّللاب اًمُكَدشْناَك ومد يعرت ع همر

 امي اهيف لمعق ركيوبأ اهَضَف هضِبفَ اق هللا لوس يلون : :ركيوبأ لاق
 :سابعو يلع ىَلَعَلبقأَو دعت مش كف هللا ٌلوُسَر ايف هب لمع

 ياك شاَرَرابَقداَصلاهِ هن مليا ءاَنك هيف رك اَبآ نأ نامت

 [37 :عجار] قحلل

 ءدايز يبأ نب ديزي نع «ٌةدئاَز نع ؛ يلع نب نيسح انئدَح - ام

 88 هللا لور تنبأ : :لاق «ساّسمْلا ْنَع «ثراَحْلا نْب هللا دبع ْنَع

 َوْشَعْلاَهَللا لس : َلاَقق هبوُمذدأ انش يسع ؛ ءهّللا لور اَي :تْلقُ

 اتش يسْلَع هّللا َلوُسر اي : :تلقَف «ىَرْخأ ٌةوَمديآ م لاق .فاَمْلاَو

 ين ةَيفاَملا هللا لم ءف هّللا لوُسَر معاي اب اي : َلاَقَك :لاق «هب وعد

 ا 00 . ةرخالاو ايندلا
 « عييرلا نب سي انَح «مشاه ينب ىلوم دعس وب اندَح - 12 ريمرإ ع

 ْنَع ءساّبع نبا نع «ليبحَرش نْبا نع ؛ «رَمَسلا يبأ نب هللادبَح ينّدَح
 ينم رتْساك «ةؤاَسنُهَدذعو ءاف هذا لور ىلع: لاق « ساّيعْلا

 مل يِنيلإ كلل ده تيل يف ىتنيأل: :لاق :ةوسْبمألإ

 ةَقئاَعْسْلاَقَك «ساّنلاب يِلصْينأ ركبابآ ورم : لاق مث َساّبَعلا بست
00 0 

 أ اك لاق. ىَكب كَما مَ اذ لْجَر رب اَيآَنِإ : هل يلو 3 ةصقحل

 وبأ صك َءاَجَف :ةّمخا# يبدو ىَلَصم ُماَقَق .ساّئلابلصُي

 . قا مث «هبَج ىلإ سلجم خاين داراق ٠ ةطركي

 يبأ بهل اَندَح سيق انئدَح «مَدآ نب ىَبحَي اًنئدَح - ١م

 دّبَع نب سانا ْنَع ءِساَبَع نبا نع « «ليبحرش نب مقرأ نَع ءرّقّسلا
 ءِساَّنلاب يصب ركيابأ ورم : : هرم يف لاق اك هللا لوُسَردأ بلطُملا

 ؛ نْيلجَر ني ىَداَهي رح «ةحاراق يبل هجر كك ءرخكيوُيأ جر رح
 هلال وُسَر سل مك كئاكم :ا يبل هر َشأ ءٌرخاَ ركب بأ ءآر امل
 نم ركبوبإ علب يذلا ناكملا نم ارقاق «ركب يبأ بنج ىلإ اف
 .ةروسلا

 يبأ ّْنَع ءدْعَس ْنْب تنل انتدَح «ةرش يبأ نب ديب انندَح - امك

 :ةليل تاذ 8# قف يتلا دنع تلك : لاق سابا ْنَع «ةَرَسِيَم يبأ نع ؛ «ليبق

 ! ىَرئاَم : لاق . مح ممن :تْلُق :لاق !١ لم اَسلا يف ىلا: َلاَث

 ؛ةليلم نامت 0 ةّمألا هذه يلين اَمأ : لاق . يتلا ىَرأ : :تْلُق :لاق

 . ةئثف يف نينا

 ماما مس

 م ماس

 بَ 00 جتنا تدل 5 رجا :لاق لج نع يأ

 0 6 ص ل

 يف 1 .اربقازب كو عش رصبال عجل باطل د

 اًهَراّملف سما ىلإ ظن هم ببر اب نمل جَوَح ذِإ ىتمب
 جر جَرَخ يدلل ءابخلا كلذ مآرما تجبر من : لاق ٠ يلَصْيْماَك يني تلم

 ملل ارايح اك جر يّلَصُت ُهَفَلَخ َتَماَقَك «لجرلا كلذ هن

 «٠ سبعه ساملل ُتلْقَك :لاق !
 نم :تلقق : :لاق «يخأ نيا بلم دبع نب هللا دبع نْبَسَحُم اذه : لاق

 هلال واه لس
 58 :تلُق :لاق ٠ دلو ةَجيِدَح هنأَرما هذه : لاق ! ُةَرَمْلا هذه

 ألام مع
 يذلا اَدَهاَمَق :تلقق : :لاق مَع نْبا بلاط يبأ نب يلع اََه لاق! ىلا

 نما الإ هرثآ ىلع هيلو" "يبن هنأ مدعزي وهو « يلصي لاق «عَتْسمَي

 ىرسك رو هيلع حتيسهلأ معزيومو ؛ ىتقلا ( ١" قدا
 وُ سبق نب تتألم في اكل: لاق ءرصيق

 9 ب هعم ما «ءاّيخلا كلذ نم

 مس هوم

 مال سوم عال

 اناكوأ مال نحف 5 تيكن

 هسا
 7" نع ءداّيز يبأ نب ديزي نع «ناّيفس نع ٠ ا 320

 لاق : لاق ؛ةَعنو بأن ؛ بلطمملا ْنَع « لقت نب ثراَحْا نب هللا دبع 0

 آدم :لاَقك ٌرّينملا َدْعَصَق : لاق ”ساّلا وقيام رضنب «48 هم : رساعْلا مام
 دبع نب هللا دنع ندم انآ َلاَقَق ءهّللا لوُسَرَتْنأ :اوُلاك! انآ ارب مارب جت سارا ريياس سا 8

 ءنْيكرف مُهلَعَجَو «هقلخرْيَخ يف ينكعَجت قلل َقلَخ هللا بلّطُمْلا

 ْمَفَلَحَجَو .ةليرلخ يف يشتت «لئابقلاَولَحَ «ةقرف ربح يف ينتج
 افك مكريخَو ايي ْمُكرح ان ءأتبي مهريخ يف ينآَعَجَف انوي

 هم
 نب كلما دب اند نوعا نافع اًنيدَح - دامك

 دموي مالسإلا يكرَرهَلل

 طي فاك كلف يشب باط ابكت َتْنَقَتْلَه ل ةوُسراب :لاق
 هم هم
 وه َناَكَل كل آلول هرَتلا نم حاضْحَص يف وه «: عل: :لاق١ كل بَضْقَيَو

 [175 :عجار] . راثلا نم لّفسألا ك ردا يف

 سمررإمر
 دبع نَع هدّْعَس نب ماشه انئدَح «دّمَحم نب طابسأ انئدَح - لمحل

 ًاباريم سايل اك :لاق هلل دْبَع يخأ ٠ بلا دّبَع نْب سابع نب هللا

 حبش ناك ذكو ةعمجلا مي ؛هباِئَرمْع سبلف « باطلا ِنيرَمَع قيرط ىلع
 «رمع باص نيفادا بص بارما ىو لَك ءناَحرك سيم

 ابا سلو هَ حرم عجرم عليم رتل رقم هيف
 ْعِضْوَمْهَنِإ هللاو : لاَ "سابعا سائلاب ىلصق «ةاجج مث بايب ِ

 َتادعّص لكل مز انآو : سايعلل رمع َلاَقَك . 8 ٠ "ينل هَعضَو يذلا

 َلَمَت» ٠ هللا لور هَعْضَو يذلا عضْوَمْلا يف عَن ىّبح ؛يرهظ ىَلع
7 0 

 . هط « سابعلا كلذ

5 0 

 قل ميو ل

 -<+ الو هرب تل

 نباَنع «ءاطع نع « جيرج نبا نع داب نب دابع اًنندح - 0
 همو ى ف8 م

 الري ملف ٠ عنج نم 9 يلا فيذر كهل « سابع ن نب ٍلْضَمْلا ْنَع « سابع



 مل ءاسأم سم د 3
 القل لخدك للدخل ءاردأل لونك لالث كالو :رظنا] . ةرمجلا ىَمَر ىتح يبل

 عاملا ادا ءاكال لولد 4

 ممم وع هاش

 ستي ىلح ىلا ءلَْتلْنَع ءِساّبَعِنْباْنَع بيرك

 [هلبق ام رركم] .ةَرَمَجْلا

 نع ؛ٌءاطَع ينَريخأ «جْيرج نبل نَع «ىَسَياتدَح - 181
 :ءاطعلاق مسج نم ساِّبَعَنْب لْضَملا فر 8 يِبلاَنأ ءِساّبَع

 - ىّنَح يبني لْريمَل ؛ ف يبل نأ ,هَرَيْخأ لضَتلاْنأ « سبعا ينربخات

 [هلبق ام رركم] . ةرمجلا ىمَر
 ا مث هو نم ميرنا م6 لم ل مرا ل

 لوّسَر لاق :لاق « لطقلا نع نيسان حنس ؛لاق ءدّبْعَم بأ
 سقس يعارس# نع عودل ام رعد

 وهو «ةئيكسلا مكيلع : قَد نيح سائل عْمَج ادع ةَقَرَع يشع 8 هلل

 ىَصَحبْمُكِيلَع : لاق. ا ارسحُم طبه يح ىّنم َلَخَد اذِإ ىّتَح تَتكانفاَك

 ُفَذْخُياَمك ؛هدّيريشُي 8 هّللالوُسَرو ءٌةَرَْجلا هب ىَمْري يذلا فْذَحْا

 .ناسإلا

 - هلاكو ءس يس يمل 4 ممم يه
 اقو«٠ « عمج َةاَدَغَو «ةقرع ةيشع : : يناَسربلاَو «حْوَر لاقو

 [ام01 )ال5 :رظنا] . اوعُقَد

 يماوما موو ءعاوزو
 نع َةَمْلَس َنْباداَمَح اَنْئَدَح ءدّمَحُم نب سنوي اَنئَدَح - اذا

 ف هللا َلوُسر نأ ءِساب بلطف ع ؛ « سابع نبا نَع «رائيد نْب وِرْسَع
 مكو عَكْرَي مكوَرفْغسساَو لَجَورَع هللا اَعَدو ريكو حبس ؛ علا يف مَ

 [148: ,181 :رظنا] . دِجْسَي

 - يع ع فل و هدو

 نَع« اعنا ودول «ريمزلا يبآ
 ةاَدَغو ةكَرع ةيشَع يف لاقُهَنأ 8 للا فيدَاناكو « سابع نب لفل

000 

 لحد اذِإ تح هنقاثفاكَوُمَو ؛ةئيكّسلامُيََع : اوُعَقَد نيح ساّنلل مْمَج

 هبىَمْري يذلا فْذَخْلا ىَّصَحبمُكِيَلَع : لاق ؛ىّنم نمَّوُهَو ءأرسحُم
 ىَر تح يبي (؟1//11) 8 هللا وُ لَريَمل لاو .ةرَْجلا
 ١04[ :عجار] . ًةَرَمَجْلا

 وامر هدو 5

 مالطا وما ؛ يلع نب رمع
 5 ىَعَرتةراَمحَوةيلَك انلو ءانآ ةيداب يف آسابع ف يبل رز : لاق

 صمم لمعلا هك
 [1811/ :رظنا] . اج ملَو ارو ملف : يديني امه «ًرصعلا © يلا

 نب نام نب هللا دبع اَنثدَح بهو انئدح :ناَفَع انْنلَح - 4

 نم اقف بلا فيدَرناَكُهّنأ ءس بع ِنْ لئلا نع لبطل يبأ ْنَع : مِيتَح

 .ةرمجلا ىمر ىلح « يللي ملف «ىنم ىلإ ٍمْنَج
 انآبثأ كَرابم نب هللا دبع اَنآَبأ «َقاَحْسإ نب يلع اَندَح - 11

 معن هدو . مدار مع
 نع «سنآ [يبأ] نب نارمع ْنَع ءديعس نب هير دبع انندَح دعس نب ثيل

 ماا ريع رار

 6ع "كار _ٍانع نب لضمه سابعلا لآ دن

 نب لْضَمْلْنَع «راَحْاِنْب همي اع ايلا نانا

 م ةالُصصلا : قف هَّللالوُسَر لاق : :لاق سابع
 لل را ف مرا اس 00 ايا ر# سره ص لل رق هك ع يس ل ل هليل ع رميع هر

 ىلإ اًمِهعَقرَت لوقي كبدي ممن مث ٠ نكست مشتت ؛ نيتعكر

 ْلَئْفَيْملْنَمَك براي براي :ُل اوُهَت كَ اَسهنوُطي البت كبَر

 [17151 :بلطملا ثيدح يف يتايس] . ًاديدَش الو هيف لاك كلذ

 ينعي مَكَحلا يتدَح «ينتتلاويكح يأ يايكدَح - 0

 ضاق امل : سابع ْنْبلْصَمْلا لاق :لوّقَي ةمرْكع تْممَس : :لاق ءَّناَبأ َنْبا

 ىّنَح ءانيكرمُت ءاًضَرَت َلَرَن «بنتشلا اَنْ ٌدَعَم انآَو ف هللا لوسَر
 يي

 . ةقلدزملا انج
 وع

 بع يح «قاحسإ نع ١ يبأانئدَح «بوُقْعَي باح - ١

 اهح ماكو اطباق ضأ يكس سا لادن

 َمَكَواَهلَخَداَملُهّنككو ؛ةبكلا يف لص مل هللاَلوُسَرنأ: اَهَلَخَت
 [االقم مالا شمسك ولا نيأدجاس

 سي« م ممر مرا
 ل ا تا نربخأ : لاق ءِساّبَع

 ٌةَرْمَج ىَمر بح بلو : لاق « ةتيكسلاهلَحَوض اق لاق. مج نم ضاق

 .ةّبقَعْلا

 :لاق 0 ٍساّنع نبا نع ؛ءاطَع نَع 0 امالقو

 جد اوم 00

 .ًارارم ةبّقعْلا رجس ىو لح ىو : لاق ري

 ءءاطَغ َنَع ٠ ىليل يبأ نب انندَح «ناَمْيَلَس ْنْب دبع اًنئدَح - 18 اوإ

 نيح ل يللا فير ناكر ءِساَّبَع نْبا لْضَقْلاْنَع سابع نْباْنَع

 بلا سيل : ىَداق ؛ْيداسرماك نوُعضوُي سانا ىآرق : لاق ؛ةكرَع نم ضاق

 .ةئيكسلاب كلمت ليإلاو ٍلْيحْلا عاضباب

 ؛ِهَّمَع ْنَع «باهش نْبا يخأ نبا انئدَح بوعي انئدَح - ك0 1

 ْتَلاَق : :لاق ؛واشه نب احا نب نركب ينربخأ :لا لاق

 هلطآ نم بصي 8 هلو اكدت لف "يبل اجور ةمَلسملو «ةّشئاَع

 لترك : لاق. 0 رتل لمالك مج

 7 [04007 يشئاع دتسم يف

 معرب همر“ مدر
 ْنَع «بوُيأَْع رج انئدَح ءدَمَحُمنْبنْيسُح انكَح ©

 َفيِدَر تنك : لاق لْضَقلا هيخأْنَع ؛ « سابع نْبا ْنَع «ةبيتع نب ٍمَكَحْلا

 فدي باَرعأ ل ضرر سيوه ايف «ىتم ىلإ عج نم اف هللا لوس
 ف يبنلا يَ طن ؛ ايان تكف : : لاق راسي ناَكو «ةليمَج هل با

 كال وه سام همهم م ميلا ه5 سوال ساق سها سا مس

 ءاًههْجَر ْنَع يِهجَر بلت ّرظَنلا تدَعَأ مت ءاَههْجَو ْنَع يِهَجَو بلْ

 لك يفدهَسَت «ىنم ىش



 كلذ ءاَكَك 2
 7 ري , يهل الار .انالك لل د َلَمَف ىتح

 امام لما ةتا]. بَل

 سا# هج م عم
 0 سيت انآ «داَمَح اًنبدَح نافع اًنكلَج - لل 5

 موي ىبل ؛ اق هللا لوس 1 ذأ «ساّبع نب لْضَقلا نَع ؛ « سابع نبا نع ٠ حاب
0 5 

 [1741 :عجارإ : ةبقعلا رم ىَمَر نحر

 ٍراَعْنَع ُةكشاَنَح «حوَراَقدَح- ال

 اك هنآ: لَا ْنَع ءساّبَع نا نع ءءاطع َنَع (11/1١31)لوخألا

 [١ا/41 :عجار] 5 ةرمجلا مر ىّتح يلي ناكو ءاقف يلا فيدر

 ممرع م
 :لاق دير نب يلع انئدَح ٌقبعش اًنيدَح حور انئدَح - 18048
 مسام هس ل رعاه

 :لاق ءابع ني لطقلاْنَع ساب نع مَن سوينمس

 موي م لا ىَسَر ىَنَح «جّحلا يف ىّبلق ٠ ل ينل فيدراتنُك

 [3الؤ١ :عجار] رخل

 رماع نع ؛ ٌةَبعُش اَنئَح ءمساقلان ب مْشاَه اَنْندَح - يح

 نع «ِساّبَع نبا ْنَع «ءاطغع نع اع ناو ؛يفدجلا رباَجو ءلّوحألا
 م ماد
 ٌةرَْجْلا ىَسر ىَّنح لَك« 8 هللا لور فيد ناكل « سابع نب للا

 [قالقا :عجار]. رحنا موي

 رماعو «رباج ْنَع «ةبعش ب اًنكلَح رفع نب دمحم اًنئدح - 1386٠

 هنالك
 سابع نب لضمان سابع نبع «ءاطَع نَع ءءاطع ناو «لوحألا

 ل41 عجارإ.ة ةردجلا مر ىَتح رنا موي يي ناكق ٠ , 8 يلا فيدَر ناك

 ءاَطَع ْنَع "شام ينريخل «ةهعش انئدَح أَ اثدَح - املا

 هلا لوم : هلق ءِسابع نب لضقلانَ « سابع ؛ يأن

 نع :قاحشي يس سباك , يشاع - 30

 ل داع للا صذا «بسا ا ورع راسي املس

 ْيلَعْداَك *لتلرأ :لاقا دع جالا هلا ىلع يك
 1 عوامل يم هل
 ةيظتا] َكلييأْنَح جِجَحاَف : لاق. مَعَ : :لاق ! هيزجي َناَكأ هلع هنيضَقَف نيد

 عاملا حلب صلال

 م 26 قعج نب هعمل

 سسك :لاق 3 للا ند رايب سمس .:لاق قاس

 آل ٌريِبك خيش ؛ ؛ يمأ ذأ «يباذإ : ! :َلاَقَق ل جر هَلأَسَف ٠ هلا لور فيدر

 [هلبق ام رظنا] . َتيِدَْاَركَذ جساس

 وخل رش يا يح دع 14815

 د «ِلْضَْلا نع ؛ سابع نبا نع ءءاطَ ْنَع ؛ءاطع نباَوّيفجْلا

 مالو عجارإ رخل موي ٌةرمَجْلا سر ىّبح ىف ٠ ف ينل فيدر

 :هّللا دْيَع لاق ءدّسَسْسْنْبِهَللاَدْبَع امدح - 18م1
 مثلو

 نع "صْنَح انتَ ٍدَّمَحُم نْب هللا ٍدْبَع نم اًنأ ةثعمسو

 نب لل هان ننس نبيل وع هيأ ءرَّشعَج
 مْيسباَهاَمرف بقعا ةَرْمَج ىَمَر ىّتح يّبكيلَريمل قف يللاَنأ سبع

 .ةاصح "لك َمَسرْبَكي تاّيصَح

 «كلَمْلا ُدْبَع اًنكدَح : : لاق ديب ياَمَحْسَو ىَلََياندَح - ليدل

 هللا لور ضان : لاق لضَقْلاْنَع « سابع نب هللا دبع ْنَع «ءاطَع ْنَع
 ةلرلاو

 تاقرعب ف قاَوَوُهَو ُدَقاتلا هب تلاَجَف فيد ديزني ةماسأو « تاكَرَع نم

 لراس ضاق ان ُفَّسأَر ناَرواَجن ال هيدي فار وهو «ضيفي نأ لب

 ام :لْضَمْلا لاق هقدر لضَملاَو .«عْمَج نم ضاق مَ منج ىتآ ىّلح تيه

 [لمكم لهل :رظناز ةرمجْلا ىَمر ىَتَح يبي 8 يلا لاَ

 نب دمحم ينئدَح :عحئرج نذل ابا قارا دبع اح - ليني
 يدم مع ه0 مس ةممل
 نحَتو ءاسابع ف يبل راد لاق سابع نْبا لْضَفْلا ْنَع يلع نب رمع

 انك هيدي بو َّرْصَمْلا :لاق ُاََأ :لاق ٠ يٌلَصُي مان كا ءاَنل ةّيداب يف
 رعاصمم رو صو 0 رو ست سا سف صل ع مس ل مةواصاس 2

 [1049 :ظنا] . اَمهنييو هني لوحي ءيش امهنيبو هنبي سيل ٠ ىعري رامحو

 ْنَح «'يرطإلا نع رمْنماَنْبا قارا - 18148
 عمرو هو

 نأ: :لاق ءِساّبَع ْنْب لْضَمْلا يدَح « سابع نبا نَع راسي نبا

 ٌوَع ءهّللا ةَضيرَك هنكرذأ يبأ نإ هللا لور اي: :تَلاَقَق : ِمَحّْنَخ نم هرم

 :لاق. هنأت ىَلَع تبيين يطيل يك عَ يلا يف لَجَد
 [1855 :رظنا] . كييأ ْنَع يجحُف

 نب رمح ينريخ أ « جير نب اندَح « قالا دب اًدَح - 10ع1 ريدم ريس

 َعَمَلَخَدْهَنأ ةَربْخأ « سابع َنْب َلْضَقْلاَْنأ ربحي ناك سابع نبا نأ ءراتيد

 امل هكلو هَل ني تْييلا يف ليما لنآ «تسيلا اقف يلا

 [ا0/96 :عجار] . (7 18" 1) تنل بادن نيتك مكرر جَرَخ

 دي ءايركز نب ىَحي اندَح - لوح

 "نم دْيَر َنْب ةَماَسُأ فدرأ 8 يتلا نأ : سابع نبا ْنَع ٍءاَطع نع «كلَملا

 ُلْبَع ينُّدَح «ةذئاز يبأ نبا ينعي

 وساو# 31 000

 ًءاَج تح عمج نم ءساّبع نب لْضَقْلا فْرآو ءاعمج ءاَج ىّنح ةَكرَع
 يلي لَز يمل 8 يبان سابع نبا لضْلا ين ربو : سابع نبا لاق « ىتم
 [امدل6 :عجار] 5 ةَرْمَجْلا ىَمَر ىَّتَح

 .() ٍجْيَرَج نبا انئدَح موراتدَح-

 وبأ هربخأ هنأ ريما وبأ ينَربخأ « جْيَرج نبا انندَح : (لاَق)٠ ركب نبا

 ْنَع سابع نب للا نع ؛ سابع نب هلا دبع ْنَع « سابع نبل ىومدبعَم
 :اوُمقَذ نيح ساّنلل عْمَجةاَدخَو ةَكَرع يشع يف لاقل ١ 6 هللا وسر

 ءارُسحُم طب نيح ىّنم َلَخَد اذ ىَنَح اك فاك وهو :ةنيكتلامُكِلَع

 هدير يشي اف يِبلاَو :ةرْطَجْا هب ىَمْري يذلا فذتْلا ىصَحب مُكلَع : لاق

 [ا :عجار] .ناّسْنإلا فْدْخَي اَمَك

 ينئدَح : :باهش نبا لاق جْيَرج نبا انئدَح «حور انثدَح - 18357

 ملح نمار ٍلّضَقْلا نع ؛ سابع نب هلل دْبَع َنَع ءِراَسَي نب نايس
0 

 يل دعما
 خيش وهو «جَحْلا يف هللا ةَضيروهنكرْتأ يبأ نإ ءهّللاَلوُسَراي : تناك



 :عجارإ. هلع يِجحُف : :لاق «هريعب رهظ ىَلَع يِوَنَسَي نأ عيطتسيل ريك

 [اذاد

 «يريمزلا ينعي ءَدَمْحَأ و ْبَأَو «ىّنثمْلا نب نجح اًنئدَح - امل

 نع ريب نب دعس نع «قاسإ يبأ نع «ليئارسإ انئَدَح : ةلاَق «ىَنْعَمْلا
 عَ

 نب لضفلا ينئدح : َدَمْحأَوُبآ لاق). سابع نب ٍلْضَمْلا َنَع ؛ « سابع نبا

 يبارعأو ؛ةّقلَْمْلاّنم ضاقأ ٌنيح يلف در تنك :لاق (سّبع

 َلَواَتَك ٠ اهي ظنأ "تلم جف 5 "لنعمل هلا لاق باَنْسَح هَل هبا هفد و «رياَسي
 0 ل 0-2 0 يم م و 8

 رْدَج ىَتَ لح يبيلك اهْلَع يئقرصَي يجوب ك هللا لور

 [اومم :عجار] . ةَبََعْلا

 نع ؛ًةكالع ْنْبا اًنكدَح : لاق ءدلاَخ ْنْبداَمَح اننَدَح - 103

 تجرح : :لاق ء سابع ِنْب لضم نع ثدَحيهثعمس سس :لاق ينهجلا ةَمَلْم

 اي تلق هقَصتحاَك هئش يف لامك ؛ «يِلط حرق اموُي 8 للا لوس

 . كدر وأ ءكلاَضأ ام اَمةريطلا امن : :لاق ! ترَيطَت «٠ هللا لوس

 نباْنَع «ءاطغ نع « « جْيَرج نبا انثدَح «عيكو اَنَدَح - 1876

 ةرْئَج ىَمر ىّنح ىّلْل يبل « سابع نب لدتا ع ؛ ءِساّبَع

 ١1/4١[ :عجارإ . .ةبقعلا

 «ةوَيَح نب ءاَجَر نَع «نْوعَنْبا انآ «ليعاَمسإ انئدَح - امك

 ةرْيره ابآ يقلق بنج َومَو حَبصاَ «ناَضمَر يف بقع نب ىلعَي ىتب لاق

 مام ع ع
 ! َرخآٍمْويْنمهِزجَأَو « مويلا اذه موصأ آلقأ : لاق ! ْرطْقأ : :لاَقف هلاَسَ

 ِنْبِنّمْحرلا دبع َنْيرْكاَبآلَسْرأَ ُهكَدَحََناَوْرَم ىف. رطْقأ :لاق
 ريغ ماجاب كذالك اًهَلأَسَك ءَنينمْؤمْا مأ ىلإ ْثراَحْلا

 اَبأ اهب ىلا : َلاَقَف ءهدَحَف «ناورم ىلإ َعَجَرَك ًآمئاّص حبصُيمُن «مالتحا

 ُتَيَقلَف :لاق ءهبّو كلغ مِرعَأ : َلاَقَق .ٌراَج ٌراَج :َلاَقَق ؛ةَرْيَرَه 0 هه "رد هلو

 ني لطفل هب اَمّنإ ءاف يبل نمسا مل نإ :لاَقَق . هئدَحف
 هس هس

 ْنَم ىَلَيِت ِيِدَح : تلو كلك دنياك املك :لاق . سابع

 .هئدَح ياّيِإ :لاق ! هَكئَدَح

 معا
 انكدَح : لاق «حورَو ارَقَْج َنِباَوُم ءدّسحُم انئدَح - انلذشو

 هدا معصب
 نأ ءِلْصَقلا نع سابع نبل ْنَع ءفسوُيْنَع ءدْيَز نب يلع ْنَع «ةبعش

 ةرمَح لا ىمَر ىَتَح يبكي ناك هرمي اق يلا فيدر ناك

 ني يلع اندَح : لاق هئيدَح يف ينعُي : حور لاق. جَحْلا يف : "حور لاق

 :عجارإ. َكَماَمْنِْبا : لاق .اًمُهآلك َكَهاَم نب فُسوُي تدمَس :لاق ءدْيَ

 [لالول

 ري مع
 نب ريشك اَنئدَح ءديعَس اًنندَح (رّفعَج نب ل دَّمَحُم انكدَح - 184

 ِنْي ٍلضَقلاْنَع ٍساّبَع نب هللادْبَع ْنَع ٍحاَبو يبأ نب ءاطَع ْنَع «ريظنش

 كيل فل ةيرم ائاكم «رخَلا موي ق8 يبل فر ناكل ء سابع

 ْلَرَيَمَلك اًهْلَع يِهجَو فرْصَي هلل لور َلَعَجت اهي ظنأت لمَ

 سانا نب :ٍمامكاتب ثيدَح - سابعلا لا
 اننا 0 1ع همم

 أ

00 

 :ٌةَرْزَع ينكدح ُهَداََق انئدَح ممم اَنئدَح هي اَدَح - 69

 مق ؛ةقّرع نم ؛ةف يبل فير الكهّلأ هد لعل «يبعشلا ْنَع

 ينكدَحو :لاق. .انج ملت (؟14/1) ىَنح :ةيد اهلا عقر
 مَقرَت مل ٍمْنَج نم اقف يللا فير ناك هنأ ؛هكدَح ةَماَسأ نأ «؛ « يبعشلا

0007 
 .ةرجلا ىمر ىَنح «ةيِداغ اَهَلجِهتلحار

 نع ٌةَمَلَس نبا ينعي ءداَمَح انْكدَح «لماك وب انَدَح - لينك

 مق « يِبَلانأ ءسابع ِنْب لَا نع « سابع نْباْنَع رايد نب وِْسَع

 مكر مكريْملَو ,هرمغَتْساَو هللا اَغَدَو ريكو بسك ءةَبعكْلا يف

 [لالوم :عجار] . دجسَي

 نع ءدهاجم َنَع ( فْيصُخ نَع ؛ ٍعاَجش نب اوم انئدَح - املا

20-0 
 َفَدرأَو ءمْسَج ىلإ تار نم ةماّسأ فدرأ ف هللا لوُسَرانأ ء سابع نبا

 ريس ل ماه ىَنَح ل

 ريم هللا لوس نآبهربحأك «ىنم ىلإ عمج نم لعل
 374١[ :عجار] . ةرمجلا ىَمَر

 دبع اًندَح «تارُق امدح :لاق ءماّشه َنبريثك (ثَدَح)- 11

 ُهَّنأ ءساّبَع نْب لْضَقْلا ْنَع ؛ سابع نبا نع «رْيبج نب دْعَس ْنَع « ءٍميِرَكْلا

 :عجار] . ةَبقّلا ةَرَْج ىَمَر ىّنَح يبي اري ملف ٠ ؛8 هللا لوُسَر فيدَرَناَك

 [لالثا

 ماهر عدر#

 وبأ اًننَدَح ءهّللا دبع“ نب دمحم يرييزلا دَمحأ وبأ نئدَح - امص

 ذأ «ساّنعِنْل ع رمح نيس نع ءورَع نب ليف« «ليئارسإ

 نم :1 يلا لاق : لاق ءهيحاَصْنَع امو « ساي نب لصلانَع

 2 هول
 نوُكتو «ضيِرَمْلا ضَرْسَيَو «ةلاضلا لضتْدَ دقه لجل ٠ « جحي نأ دارأ

 [704 + والم 174 :رظنا] ٌةَحاَسْلا

 ةمقا

 نب ٍلْيَضُق ْنَع «يسْبعْا ليئارنس إو ندَح ؛عيكو اَندَح - 18

 َنَعاَمَعدَحأْوأ ؛ ءِلْضَقْلا َنَع ٠ « سابع نبا نع «رّييج نب ديعس ْنَع «وِرْمَع
 ضرس «لَجَحتيلفْيَحْلاداَرأْنَ :اق هلل وسر لق : لاق ءرَخآلا

 [148 :عجار] . ُةَجاَسْلاٌ ضم لالا ل ضو «ضيرَمْلا

 بلطملا دبع نب سابعا نب ماَمَت ثيدَح
 مىاصو هليل

 «نايفس اًنئلَح :لاق ءرذنملاوب أر نب يعمد - لير
 امرا هرا يعش

 «هبيأ نع « سابع ِنٍْماَستْنْيْرَفْعَج يكد : لاق ء دارا ّيلَع يبأ ع

 ءاوُكاتسا !! احلق ينوُتاَتْمهآرآ يلام : َلاَقك «ينأ وأ 8 يبت: لاق

 ٌمِهْيَلَع تضر اَمَك ةلاوسلاٌمهيلَع ضرك يأ ىلع قشأ نأ الو

2 

1 

 نب ِهّللادْبَع ْنَع دامت يبن ةيزئنع سير امدح - امض

 ءاريثكو هللا ديو هلع 8 هللا لوُسَر ناك : :لاق ءثراَحْلا



 نوُقبَتسيَف :لاق .اًذكو اَذك قبس نم : لوك ءسألا يم
 (مهمزتلي . دعو هم هل ا يع

 .٠ هزلي )م نق هردصو ءهرهظ رهظ ىلع ومَن لِ

 ايلي ل

 ٍسابعلا 7 هللا ٍدْيَبَع ثيدح

 نامل ْنَع «قاَحْمإ يباب ىَحَياَنبا "مي انئدَح - ١7
 ماس لا وأ هاّصيمفلا تاَج :لاق «ساّبعْلا نب هللا دْيبع نَع «راَسي نبا
 ًاريسي الإ ٌناَكاَمَك « اللص ال هنأت اَهْور وش هللا لوُسَر ىلإ

 اَهجْوَر ىلإ عجرتانآد يرث اهثكلو «ةَبذاكاَنأ مَعَ ءاهجوُر ءاَج ىَتَح
 لج كتليسُع َقوُدَي ىّعح كلذ كل سبل :ف هللا لوُسَر لانك لوألا
 .هريغ

 70 لا

 بلّطُملا ٍدْيَع نْب ساّبعْلا ِنْب هّللا دبع دّئسم

 :لاق ٠ ظعاَولا بهذا نْب دمحم نب يلع نب ن ََ ١ يلعوبأ نبأ
 دي وأ انكدَح . هيل ةءاَرق كلاَم نب نادمح نب رّمعَج نب دمحأ ركب وبأ انآ
 .هباتك نم يبأ يكد ءٍلََح ني دمحم نب دَمحأ نب هللا دْبَعِنّمْحرلا

 نع «ةريفمو لوخآلا, ْمصاَع انآبثآ ؛ «مْيَشُه اننَدَح - ليلا
 سرس مس عم

 وهو مرمر نم برش 8 هللا َلوُسَرنآ ؛ ِساّبَع نبا نع ؛ «يبعّشلا

 ممر ماقأا صامل لكل ل14 ك1 #1 رظنا] ٠ ما

 00 اق :8 "يل لذكر ساي
 م0417 9031 1954 :رظنا] . هَدْحَو هللا اقل ُهلَدَع هللاو يتلَعَجأ

 ل وع

 7-0 ا 01 :رظنا] . مكب يعدو يس يسأر فأل حسم

 ْنَع ؛ةَمرْكع نع ءدايز يبأ نب دي انئدَح «مِيَشه انَدَح - 184١

 ”جح َرَجَحْا مَلَيَساَو ؛هريعُب ىَلَعَوُهَو «تيبْلاب فاط ؛ ف يبل الآ سابع نب

 يقلل :َلاََك (؟19/1) ةاَقَّسلا ىتآو : لاق «ُهَمَمَناَك نجحمب

 ةَجاَحل :َلاَقَق ؛ تيل نم هب كلنا كلو "سلا هْصْوَُي اها: اوُلاَقَك
 م

 [ #08 :رظنا] ألين ينو ديف

 ماقام
 37 رظتا] ٠ تنك ل: ا لاق سابع

 نبا ْنَع ءريبج نب ديعس نع «رشب وبأ انأبنأ «ميشه انئدَح - 181
 ق8 هلا الوُسرَو «ثراحلا تن ةئوسبم يتاح د لكتب : لاق « سابع
 «هنالصب لسمأل رست ليلا نم يصمم .ًاهنليل يف اَهَدْنع
 8507 :رظنا] ٠ هنيمُي نع ينلعت ىَّح يسأريدأ « يل اتناك ةَباؤدبدحأ لاق

 [(سايعلا نبا نع هيبأ نع ريبج نب دعس) 7نجوم 1 الالم للا لكك

 ورب ععن ملمس فم مو ماعلا
 0 ل لاق

 ا هللا لوُسَر َلاَقَق) كف يلا هيف ملكي س نا ملكك « هتيحل ىَلَع ليست
 «عفاَش اَنآ امن: لاق ! هللا لوس يهب يَرمأَت : :ْتَلاَقَك . كجْوُرهلِإ ةريربل

 :هللاَقُي ةريشملا لآل ادِبَع اكو ءاهَسْقت تَراَتْخاَف اريك لاق

 [م4 ٠0 ,1047 :رظنا] .ثيغم

 0 :لاَقَك ةكرشلا عرار نع لس ا. يال يسع

 عصصإال مساكم سموم :رظنا] َنيلماَع اوُناَك

 "قو شحوم قلل ضي لاق سابع نبا نَع «ناّرهم

 نع «سوواط ْنَع رايد نب مَع انْ ؛ مسلح - 185ا/

 ضني ىّتح َءاينأ ٠ ءاقط يبل هذع ىَقت يذلا ممل : لاق « سابع نبا
 كرر 6 هول

 هدم ل18 لكل وكم :نظنا] . هلم أ م ءيش لُك بسحأو : سابع نبا لاق

 [ماكك احا عزك

 ءدُيَز ِنْبِرباَج نَع ءراتيد نب ومع انآ « "ميش اًنئدَح - 1848

 محملا دجُي مان :لاكو ا هللا لوُسَر بخ : لاق ؛ سابع ِنْبا نَع راسم

 1617 :نظنا] . نيعحْلا سبل نيل دجّيملاذِإَو «ليوارسلا سب رازإ

 عملزو ,لدرلا كوالكوم

 ءٍمَسْقم نع دايز يبأ نب ديزي اًنربخأ : لاق مِيشَه اَنئَدَح - 89
 235147 :رظنا] . "”مئاص مرحم وهو مجتحا ؛ كو هللا َلوُسَرنَأ : سابع نبا نع

 عمكلأز ,لدحأ للدرك ,لداك كادك

 َتاَّمَك ٌبرْخّسَوُمَو ب تلقا” نصكوك دس سابع

 موسما نيك يف هونك رادو ءامب موسعا :ةف هلا لوس لا
 سلو ع رعي ع ماع

 لكلم لحلف :رظتا] . ايم ةَمايقل ميتين فَسأَر اوُمَخُيَالَو «بيطب
 سا مم

 اةضيرك نيف ضل دلل ,كدقل ,للثكم 5515

 هيمي ميسا
 هد 2

 يف نْهَعَصَو اَمَلَق «فْدَخْلا ىّصَح نه :تاَّيصَح هلت طفلك ٠ يللا مل 8# عمم ل

 ْنَم كلم اَمنإَف ءنييدلا يفّوُمْاَو مكاو .ءاله لاكمأب ءمعَن : لاق ءهدّي

 [2044 :رظنا] ٠ نيا يف ومب مكب نك 3

 نبا نع «نيريس نبا نَع ءروُصُنُم نَع ؛ هيشه اًنكدح - ف

 لجو هَل اَحَيآلةئيدَملاَّوئاَس ؛ 2 هللا لوُسَر نأ «ساّبَع
 26111 مج لوتإال ,لو48 :ريظنا] . عجز ىتح « نيتك نيمو ىَلصَ

 انما



 امك ص 2

 نب ع ري ني دعس نع رطب وبأن مي 0 2

 ًهجتالوٍ 2 را قا :لاق « سابع

 عقرب هباحماب ىلإ ٠ ف يبا ناَكَو :لاق اهب تفاَُتالَو كنالصب
 كلن ماوبَسَو نارا اوبس دوك شما كلذ عِمّس املك «نآرثلبهبوَص

 يأ «كنآلصيْرَهَجَتآلَو9 : :هّيتل لجو رع لَك : :لاق «هب اج نمو مرش م سو ممر

 ْنَعهاَهبْتفاَتَرِؤ :نآَرّصلا اوبَسيق نوُكرشُما عَمْسِيق ٌعَمْسُيِف «كنءارقب
 اس هك هما سا ةملرا وو

 كلك نبي غتباو» : كنع هودْخْأَي ىتح َنارَْلا
 5 كَ 11 هوو

 مهعمسُت الق ٠ « كياَحصأ

 [16 :عجلر] . البيس

 َهّلاَمْلا يبأ نع ءدّنه يبأ نب دوا 00آبنأ ميشه اًنئدَح - 14

 انهار يأ َلاَقك قررا يداَوبرم ءا هلا لوُسَرانأ « سابع نبع

 ل لع سيل ىلإ يثك ل لاَ يَا اوُناَك١

 ع :اوثاكا هذَه يك َلاَقَك ردك ىلع ىتآ ىلا ةّيبلّتلاب

 ل تن ةذخنن ىلع شون الاى 0 : لاق . .ىشره

 . يِبلي وهو (فيل معَ يني :ميشه لاق) هبل هتقا ماطخ «فوص نم هج

 ٌةَداَنَق نع يشق ءاتباحصأ انآّبنأ ؛ «ميشه اًنئدَح - م66

 نم هََدْيَرْعَشأ ؛ كف هللا لوُسَر نأ سابع نبا ْنَع ءناّسَح يبأْنَع

 0-0010 مه

 لوم 1155 :رظنا] . نيل اه و اهنع مدلا تكس مل «نميآلا ب بناَجْلا

 علما ل11

 َنَع« «ٍمسْقم نَع دايز يبآ نب ديزي انآ ميش اًنئدَح -

 لجر 2 هللا لوُسسر ىلإ ىدهأ يدسألا َماَتج نب بنّصلا انآ « سابع نبا

 .نومرحُم نإ : َلاَكَو كدر مرح وهو «ِشخَو راَمح

 نباْنَع ءءاَطَع نَع روصُنم اًنرْبْخأ «ميشه انثدَح - ١ م6ا/

 هما عع ص | ع ره لو سام هي ع ير هع

 َلَعَجَف ٠ كلذ وْحَتو «َحْيينأَلْبكَقلَحْنَسَع لكس قف يبل ذأ « سابع

 [3/1 :رظنا] . جرحأل ؛جرحأل : :لوقي

 ِنْباْنَع «ةَمرْكع ْنَع ٌدلاَخ اَنَرَبَخأ «مْيشم انثدَح - 1864

 َلَعَجف «ءيَشلبقاثيش هكست نمّمدَقْنَسَع لس ١ اقف 'يِنلا نأ « سابع

 مجم 742 :رظنا] ٠ جرحأل : لوسي

 نع ءٍمَسْفم نع «داّيز يبأ نب ديزي اًنربخأ ؛ «ميشه اًنئدح - م68

 :لُجرَلاَقَق ؛ َنيَقْلحَملل رفع غال : 0

 «نيِرصّقمْللو : هابل لاق َنيَقْلَحُمْلل كف مهلا :َلاَقَك). َنيرصَق ملل

 ' .نيرَصَم و: .ةيأاوأ ايفل

 نبا نع ؛ءاطَع ْنَع «كلَمْلا دّبَع نَع ٌبْيَُم اَنكَح - اممك»

 ٍعْمَج نم ضان هُةماَسأةفدرو تار نم ضان ف يبَتلا نأ «ساّبَع

 كل هر.

 [اولك :عجار] . اة تر لح ل * لاق 0 أيل

 اج 2 ربا تنك 5 سابع

 ٌةَبارَك تَءاَجَف ءاتناَم تح مصل يل اًَماَجْنأَ
 يمد

 لدم لقال :لظنأ] . يموص : :َلاَقَق هل كلذ ْتَرَكذَ ؛ يبا ىلإ اَهَ

 اننا مل
 هلو هرب دمر

 :بوُيأ اًنْئلَح «يواَمّطلا نَمْحَرلا دبع دبع نب دمحم اًنئدَح - امك؟

 مس ا ريو اس 5-0

 اَنِإ : :تلقق ٠ «ةلكمب سايح نب َعماَنك لاق . ةَمَلَس نب ىسوم نع ةَداَتَق نَع

 كلت: :لاق. نيك اني اَلاَحر ىَ نعَجَر ذو ءاعبرأ الص ْمُكَحم نك اذإ

 ملفك مزز ردصل ىدعأ قومك :رظنا] 8 مساق يباذتس

 ماس .»
 نع نايفس اًنندَح ءفسوي نبا ينعي «قاَحْسِإانثدَح - امكع

 ءاقق هللا لوُسَر ىَقْن : : لاق ِساّبَع نبا ْنَع :ةمركع ْنَع «برح نب كاّمس
 [م115 7/6 1/4 :رظنا] ضرع حورلا ون دحين

 نع «كيرش ْنَع ء«فّسويَنْبا ينعي «قاَحْسِإانئدَح - 1855

 لوُسرَماَقَق "مشا تقع : لاق «ِسابع نب نع ءٍمّسْفم ْنَع «فيصخ

 ّمُث ءارقكُه سر َمَقَرَمُث عكف ءةوط دوس ةحنصأو هل

 عير َنيئَدَجَس َدَجَسمُ ٌمُكَرو أرفق ماَكَمُ ! نيد دَجَسو مكر

 . يعكر يف تاج عهرأو تاعك
 ٍملْسُس نع: « شمع َنَع «ناّيفس اًنئدَح «قاَحْسِإ انئدَح - امكو

 8 يلا ح رخأ امل : :لاق ؛ِساّنبع نبع يجنب ديعَسْنَع ؛ نيطبلا

 «نُكلْهَيل «نوُمجار بلان هلل نإ «مُهيئاوجَرخأ : ركب وبأ لاق ٌةكم "نم

 «ريدقل مهرصُت ىَلع ِهَّللاَدإَو اوُملظ مهنا وُنئاَقي نيل ذأ تَرَ

 .لاّقْلا يفتر ةيك وأ يه : سابع نبا لاق لاف وُكَسُهَلأ فرع : :لاق

 نْبا ْنَع «ةّمرْكع ْنَع «ٌبوُيأْنَع دبع بي اد - امكك
 سه سال وعييرع مل رع

 ىّلح هما موي ةروُص وص م 55 هللا لوُسَر لاق : لاق « سابع

 َدَقْعَي ىَتَح ؛ةَمايقلامْوَيَبْدُم َمَلََكَْمَو «خفاني سيكو اين ني

 ع« يامل يب 6 مم ع
 بلص هنم هب نوفي موق ثيدَح ىلإ َحَمكسا نمو «ًادقاع سيكو « نيئريعش

 تملا ل11 :رظفا] ٠ باع ةماّيقلا ميه يف

 ٍملاَس ْنَع «روصُم (ََع)دَمصلا دبع نيم دبع ائدَح - امكا/

 نأ ءِسابَع نسب َْنَع (؟17/1) بيرك «يناَمطَملا دْعَجلا يبأ نب

 ميلا هللا مب لاق هلأ ىَتآ نإ ْمُهَتَحأنْوَل : :لاق ؛ هللا لوس
 0 هل ل

 مكوك لذ يف اَمهتيَرق دك انقر َم ناطّبشلا بْنَجَو ناطبشلا ينبت
 يع
 ع1 ه9 لهدم لال 152 :رظفا] ًادبآ ناطيشلا دولا كلذ رضي

 نع ءحيجَت يأ بح ا نأ ليعاسإ يح ١ م54

 ِنيَماَع : لاف والامام رذلا يف وتل هنأت َّظ

 نزوو ٍموُلنَم ليك يفاقْلَسْيلَ ر نت يففلَسْنَم : َلاَقَك ءةَكََتلاَو

 [مصب+ ,!هؤه 140 :رظنا] . موُلْعَم

 «ةملَس نب ىَسوُم نع ؛ حاّيتلاوب انآ ؛ ليعامْسإ انندَح - 105
 00 ا

 «لجَر ْعْم نب ةرْشَع
0 

 رشع يناَمّتب تعب , هللا لوُسرانأ سبع ِنْباْنَع



 فخذ 20 :لاَقَف هْيَلِإ

 انْ ىَلع المج
 | مجرم قلطناك هدرا اًهيف هرم

 مث ءاَهمَت يف الع عصام ث اهرحنا : لاق ! د يش

 . كتقفر لهآ نم دَحأ الو تْنآ اهنم لكل

 سو لة مق م
 لإ حا يلا يبأ نم يلع نبا ليعاَمسإ ْعَمْسي مو : يبأ لاق : هللادبع لاق

 [1014 1144 :عجار] ٌثيِدَحْلا ادم

 ةتعمسأ يرذأأل :« :لاق .ابوبل اح ؛ لعام اند 1

 رش إم قرب 9 كا مرا لاق 0
 ءهكيز وح جَحْلا مال مظعأ ىلإ اوُدَمَع نالها نمل :لاقو رش

2 

 مصب ملل 2701 :رظنا] ٠ يللا حلا 5 هتيز امنإو

 ًاَيَع نأ ةمركع ْنَع بوي اًنئَدَح «ليعاَمْس اندَح - اممالا

 ْنّكآ مل :َلاَقَق ءِساّبَعَنْبا كلذ عل ؛ مالسإلاْنَع اور اسائ قرح
 وفر سل

 تلكو. هللا بادي اوت : :لاق 8 ِهَّللا لوس ءراّثلاب مهكرحأل

 هللا َمْرَك هيلع كلك علم موا هيد لدن : : هللا لوُسر لول مُهلتا

 لوما ىهمأ لكحل :رظقنا] . سابع نبا مأ نبا حيو :لاَقَق هَهِجَو

 نب ْنَع «ةّمرُكع ْنَع بوي انربْخأ ليعاَمْسإ انندَح - امام"

 هنيه يف ُدئاَعْلا ءءوُسلاٌل كَم انلَّسْيل :لاق « 8 هللا لوران ءساَّبَع

 .هنيق يف وعي بلَكلاَك

52-7 
 نُيديعَس ْنَع «ءاطَع اَندَح «ِلْبْضُق نب دَمَحُم اندَح - ١مرع

 لاق هَمْنلاَو هلل اًرْصَتَءاَجاَدِإَؤ : ْتَلرَباَمَل : لاق « سابع نبا نع «ريبج

 دال يفض وتالي « يلي هللا لور
 ومر ع

 برم 5 فلم ينم نيبال لاق « سابع

 .رْضمْلاَو رهظلاَو «ءاشمعْلاَو

 نع مفاسد نَع ٌةَمَلَس نب دمحم اًنءدَح - امامه

 كف يتلا لاق : لاق «ساّبَع نبا ْنَع «ٌةَمرْكع ْنَع ءوِرمَع يبأ نب مَع
 نس هلا يقل مي نمدوُملَم هم بس منوم هبا بسن منو
 كو نَمادوُمْلَم «قيرط نع ىَمْعَأ همك نم نوعلَم ؛ ضْرألا َموُخُنَريَغ نَم

 ل طول ٍمْوَق لَم ل مَع ْنمدوُعلَم ةّميِهَب ىَلَع

 اذهل

 هاس يسوع يو ةرعيهموا
 نْب دَواَد نع «قاَحَسإ نبا نع ٠ َةَمْلَس نب دمحم اًنيدح - 7

 لا بكير ؛ هللا لوتس در : لاق « سابع نبا نع «ةمرْكع ْنَع «نيصح

 .رفن] .انيش ثدي ملو « للا حاب عير نْب صال يبأ اهجْو ىلع

 عمكقت لكك

 ءدهاجم َنَع فْيصُح يتدَح « عاج نب ناورم اند - ننفي

 ناكل ملْسَيَوَُسَلَمَجَم تيا يوان عم فاطُهّنَأ سابع نب نع
 هللا وسر نكمل « نْيتكرلا نيه ملعستمل سابعا هللا ؛ لك

 ىو شد لو السمسم لذ
 ةيواعم : لاَقَف. هيتس كول هلل دوش يف كلا لك د سان

 نباَنَع «ةّمرْكع نَع فْيصُح ينئدَح «ناَورَم اًنْئدَح ١81/4

 هت سو ع هلع اصل لع فرع لس رس و

 نيتمعلا نيبو «ةلاَخلاَو معلا نمي نأ ىَه ءاققف هللا لوُسَرانأ « سابع

 [مو» :رظنا] ٠ (518/1) نيتَلَحنَو

 نبا نَع «ةَمركع ْنَع ةفيصخ اًنيدَح «ناَوُرَم اًنيدَح - ١8/4

 لاق. نقم تمْصُمْلا بولا ْنَع ءا هللا لور ىَن امن : لاق « سابع
 ع
 نولوهجمو ةمركع) رظنا] . .اسأّ هيب ىَرلَق ٌملَمْلاَو ىدسلا مآ : سابع نبا

 [736019 1404 ل :(ريبج نب ديعسو

 لاق :لاق «يّقرلا َناَمْيَلَس نبا ينْعَي دعي «َرمْعَم انئدَح - ايف

 [ هللا وسر ىَئامّنِإ : لاك ] سابع نبا نع دحاَ ريع ينكح : "فيصخ

 .الَكمّلمْلا امآو «هْنم تملا ْنَع

 سد سلا هربا

 ْنَع «شَمْعَألا اَنُبَدَح يمال يلعن اح - اها

 لوسر ناك : لاق ؛ سابع نبع «ريبج نب ديعس ْنَع «تباث يبأ نب بيبَح

 .ةلاتسيك ف رَصْنيمُت نيتمْكر ليلا نم يّلَصي ف هلل

 .(ح)رمْعَم اندَح ءرفعَج نب د لمحم دمحم اًنيدَح - امخ؟

 «نْيَسْح نب يِلَع ْنَع ؛ «يرهزلا انأبنأ رمعم انأبنأ : لاق قارا دّبَعَو

 لاق) هباَحْصأّْن مرق يفاسلاَج اقف هلا لور ناك لاق ؛ سابع نبل ْنَع
 هلع ور

 منك ام : لاق ٌرانتساف ميظع مجد يَ لاق (راّصنألا نم : قارلا دب

 وأ «ميظع دّلوُي .ُلوُقَتاك : لاق ! ةّياهاَجْلا يف اذهل اك اذِإ نونو

 0 :لاق ! ةّيلهاَجْلا يف اهب ىَمْريناَكأ : :يرهزل ل تلق) ميظعتوُمي

 هن : :[ هلل وسر لاَ َلاَق](88 يلا تعب نيح تظل نكلو

 اذا يت إ.نسر اكبر كلو « هناّحل الو دَحأ توَمل اهب ىَمري

 حييل منيح هولي يلا ءاَمّنسلالهأ حبس م « شرا ةلمح حبس روي عساس

 «شْرَمْلا ََمَح َنوُنيَنيِذلا ءامّسلا لهآ ْخَتْسيمُت ءاّييدلا ٌءاَمَّسلا هذه

 ! كير لاق ادام : شْرَمْلا ةلمَحل شرا ةَلَمَح نوُنيَن ينو

 هذه ىَلِإْرَبَخْلا يهتني ب ىّتح امس ءاَمس لك له يْخُيو مهري

 وه ههَّجَو ىلط هباوؤاَج ا ميناج فيو هس
 عسا

 .نوديزيو نوفي ب مهنكلو «قح

 .َنْوَمريَو نجلا فطْخَيَو : قار دبع لاق : يبأ لاق :هللدبع لاق
 سو روزي مريب ةادو

 نع «يعاّروألا اَنثدَح ( بعصم نب دمحم دَّمَحَم اًندَح - ايا

 راّصنالاَنملَجر يَ هسا نا ا «'ىرْزلا

 ُهَحّبَسأرْمَأ نير ىضق ذإ : لقال يداك ل
2 

 ه6 مس عمر د
 حيبلشلا َمُلبَي ىَنَح ؛ مهوب يذلا مَ مول لَم ءشرعلاةلعَح

 لاق ادام : شررَحلا ةلمَحل شرع ةلَمح ولين يذلا نووي ءايدلا ءاَمسلا



 صا 341١

 1 عمد و 000 2 0

 يخي. نكران : نوُلوقُيف مل َوُسَووَلا ١ نونو ! مكبر
 يناير :لاق« ايلا امسي ني ىَن ءاضَْب مهضعب تاوامسلا له

 «مهيلإ هب نوري ؛ مهئاّلوأ ىلإ هب ٌنوُقدْقَق ؛ ءَربَخْلا نوعمتسي « نيطاّبشلا

 َنوُفرْفيو هيف نوديزي مهتكلو“ قح وجم ههْجَو ىّلَع هب اوُؤاَج امن

 نيا عومم

 .نوصقنيو

 هيمن يرفع رضع ىلعألا دبع اًنكدَح - ادا

 امل :آلاَكاَمُهن ةَشئاَع نع ء سامع نب هللا دب ْنَع :0 للا دْيَ

 اَماَّسكرَمَتْغ املك هِهْجَو ىَلَع ةَصِبمَح يقلي قفط ؛ 5

 مهئاَيْنآَر وت اوُدَخَّنا ءىَراَصٌنلاَو َدوُميلاَهَّللاَنَمل : وشو لع هلع
 22 عرس مت عل

 ك4 1011 :لظنا] اوعّنص يذلا لئم مُصْرَحُي : ةَسئاَع لوقت 6

 [؟ك4هم

 هاى.
 نب ةَمْلَس ْنَع ٌةبعش انئدَح ءمكيهلا نب ورْمَع اَننلَح- 6

 يلا ىلآ مآلّسلا لع ليبدأ سابع نب ْنَع «ٍمّكَحْلا يبأ ْنَع « ليهم

 [مل64 71١ :رظنا] ؛ َنيرشعَو امنت رهشلا مَن َلاَثَك ف

 ْنَع هدا نَع ءديعَس نع «يِدَح يبأْنْبانثدَح - اذلك

 ٍخْيَشفلَخ ءاَحْطبلبرهظلاتيََص :س ابَع نبال تلق :لاق « ةَمرْكع

 :لاق سر مقرَودَجَس نبكي «ةريخ رعود « هنأ
 5101 :نظشأ] . السلا ةالّصلاِهْيلَع مسالا يبأةالَص كلت : سابع نب لا

 ايفا رفا ضل نيك دال

 .(ح) ديس ْنَع يدع يبأ نبا انندَح - ا١همخا/

 «ديعس ْنَع : يدع يبأ نبا اكو ىّنعَمْلا «ديعَس اَنئدَح ءِرَّمعَج نباَو

 يف « هللا ارك لاق «ساَّبَح نبع «ٌةمْكع ْنَع ديزي يأ ْنَ

 لقت. تكس اَمفتْستو هللا ب نهفات امر ؛ تكسو تاولص

 ف هلل هلو :لاقو ءاهنم بصف « هنت يفرم
 قنا. هلل لو سهتا باول ,رفعَج ع ربا لاكو (؟9/1١1)

 انهن كحل

 هّللا دبع ْنَع كلام ْنَع يدهم نب محلا دبع انندَح - امدح

 48 هّللالوُسُر لاق : لاق سابع نبا نَع «ريج نب مفاَنَع ٍلْضَمْلا نب

 اها ءاهسْفَت يِفرَماَت اَنشْرَلاَو ءاَقّيلو نم اهسفتيقحأمْيأل

 مالا سوم سيرا لوما كم كلك ءاهحال :رظنا] . اهئاَمْص

 ينئدَح «يعاّروآلا امدح ملمس نب دياولا اَندَح- 48

 ُلنَنيوةَرَم قم اضَوَتي راك سابع نبا نأ « بنَ نب هلا دب ع نب بلّطملا

 [8655 :ناظشا] . 18 هللا لوم لوُسَر ىلإ كاد

 َنَع ءراَسْينْب ناَميلس ٌعِمَس «يرهزلا نع نايف اًنئدَح - الكيحلا

 ّلْضَمْلاَو ؛ مسج اد هلا لور تلآَس مملح نم ةارانأ « سابع نب

 يبأ تكد هداّبع ىلع جَحْا يف هللا ةّصيرف 3 :تَلاَقَك هقدر سابع

 تن 0020
 يلا هللادْبع

 ! هنع جحأ نأ ىَرَتلَهَف ليلا ىلَع لسكس 7 ل ريك أيش
 ْ [ماخ# ماج سن 1133 :رظنا] . معن :لاق

 نبا نَع ءهّللا ٍهْييعْنَع «يرهزلا نع «ناّيفس اًنئدَح - 189١

 8 هللا لوُسَرَ «ناثآ ىلع نحو «لْضَفلاَو انآ ت ذج : لاق سابع

 معسل هسا ف مهل ع ومم
 اَهاَنكَرَتو اَهْنَعاَنَرَك ٠ ْفّصلا ٍضْمَب ىلع اكرم كرب سالب

 ات :رظنا] . أنيس اك هللا لوس اور يل لشي مل «ًفّصلا يفانلَخَدو 5

 ل1014 ام كا

 «غّلل دْبَ نب هللا ديعْنَع «؛ «يرهزلا نَع «ناّيفس اًندح - 7

 ناك اَدِإ ىَنَح ءماصُق « «حنقلاَمويَحرَح اقف يِبَلَنأ ءساّبَع نْبا ّْنَع
 م م

 :لايفسل ليق. اقف هللا لوُسَر لف نم رخآلاب ذَا ءَرطْفأ ديدكلاب

 ذك :لاق١ سابع نبا لوق أ يرهزلا لوك نم ءرخآلاب خيام: لوك
 م مل

 [11451 19ج راج ملا را :رظنا] ثيِدَحْلا يف

 ٍنياَنَع هلي نع «يرطّلا انئدَح «ناّيقس اًنئلَح - اموع

 لقت هنأ ىلع ذيل دب َنْي دعس « ساب
 و ل
 [مه.5 ١44 :رظنا] اَهْنَع هضقا : ٌلاَقَق « هيضقت نأ

 نبا َنَع ءهّللا دّييع ْنَع «يرْطرلا ْنَع نايفس امدح - 520

 :رظنا] . ملال قف يبل هل لامك ٠ 8 يللا ىلع مس رْكيابآاذأ « سابع

 عملاق لل

 نبا ْنَع ءةَلَعَو نبا َنَع ؛ ملأ نب دْيَز نَع نايف اًنيدَح - 1866

 ُدَقكَعِبُم باَمِإاَميأ لوُفَي ا هللا لوُسَرْتِْمَس : :لاق ءساّبع

 عماش لهل 1017 1458 :رظنا] .رهَط

 رتل يع 0 دايز نَع «نايقس انئدَح - لحدا

 الع

 "قالا لح ميل مص

 ٍنيهَللادْبَعْنَع ءدْعَس نْب دايز نَع :ناّيفس اًنئدَح - امال

 وَحأبَلا: ا يبل هبي ؛ « سابع نب نع هيج نب عفان «ِلَثعَقلا

 :عجار] . اًهَئاَمص اهثذإَ ءاهسفت يف هوب ارماني ركبلاو ءاهيلو نم اًهسْفتي

 ممم

 / ْنَع ءبْيَك ْنَع «ةَبْلع (نْب)ميِهاَريإ نَع نايس اًنئدَح -. 1848

 معمل ,ًابكر يقلق ءءاحورلاب يل ناك : لاق «ِساّبع نبا

 هللالوُم اوسر : :لاق٠ ْمَّأَنَمَك لاق. نوُملْسَملا : اونا ! مقا م : لاَ

 :اتلاَقك ءاّهتتَسم نم ُهتَجَرْخاَ ,"يِبص دلضَمي تح فارما تَعِرَتق 2

 ذهل لَم هّللا لورا

 اةضكي ضل شلل

 * 2 ع
 21417 ءلدحك :رظنا] ُرْجآ كلو معن : لاق! يح

 : بقع (نْباميِهاَرإنَع ٌرَمَعَم اًنرَبْخَأ «قاّرلا دب اندَح- 8
3 2 0 

 [هلبق ام رركم] .هانعم « سابع نبا ىلوم ٍبْيَرْك نع



 لحل كك سابعلا لآ دن

 مل اقسم لاق) يحسم اح ,ناّيمس انئلَح-
 هل ممل سف لا ةضاف

 ِنُميِدبعم نْب هللا دبع نب ميهأر اَريِإَنَع ةتعمسم : لاق :(هَرْيَغ هنع ظّمحأ

 نع هّللالوُسَرفَشَك : لاق «ِساّبع نْباْنَع هييأْنَع ِساّبَع

 نم قيم ”ساّتلا اهيأ : لاق ءركب يبأ فخ فوصل «ةراكسلا

 ين لآ : لاق مث هل ىَريوأ' أس أ هاري ةحلاصلا ايلا لإ ةربثلا تاَرشبم

 7 آو «برلا هيف اوُمْظَمَق وكلا مَ ءادجاَس وأ عكار ارث ذأ تي

 140١[ :عجلر] . مُكَل باَجَتسي نكن مق ءماعتلا يفا وُدهتجاَ

 ,ةَمكعْنَع «بوي 3١( /1١)ْنَع كاس ارح 1
 ْوَع هللا باَدَس اوُبدَمْتآل :ال هللا لوُسَر لاق : :لاق سابع نبا ْنَع

 [14ا1 :عجار]. لجو

 : سابع نا نع ءءاطقع ْنَع بوي َنَع نايس اني - 7
 ىآرف بط مك «ديعلا يف ةبطُلا لب ىَلَص ؛ 88 هللا لوُسَر ىَلَع دهشأ

 ,ةكدصلاب هرمون هظَعَوَ «رهّركدَكماَنآَف ءاَسّتلا عمن مكن

 [ه+ ,1ةهع :رظنا] . ءيّشلاَو مَتاَحْلاَو «صرُلا يقلثةآرملا تلعَجُ

 نان« 'يبعشلا نع ٍمصاَعْنَع ايف اَنَدَح - 10

 نك: نايفس لاق . مناك َمرْمَز نم ولد نم برش ف يلا نأ ء سابع

 [ا١مهلث4 :عجار] . ةبسحأ

 « ةلَمْرَح (ري) مَع ْنَع َناَعْدُج نباْنَع «ُنايْفس انندَح - 1 3

 ديلولاُْبدلاَخَو «هنيمَي هني نع سابع نئاو) ف يلا بر سابع نبا نع

 اهي تركت نشأنإو كل ةيرشلا (: قيل للان ٠ «هلامش ْنَع

 614 ,لكالف ,لقاله :رظنا] . ًادحأ ٠ ف هللا لور ىَلعرثوأ ام . لاق. ًادلاَخ

 نْبناَمْع نْبِهّللا دْبَع ْنَع ءِرَمَْمْنَع اف اَِدَحُ- أم

 عاملا يش ملا هت .ةكيم يان مدح كرد هامش

 ْتَنذَأ امل. ينيك افا : :تلاَق ٠ اهيخأ وشباب ليم «ةشئاَع

 بَحآَتك َدسجْلا حولا قاعي ب نأ لإ ةبحألا يّقلَمنأ نيبو كام :لاق

 يا كم ا كارل ر جاو

 دج "جسم سيلك «نآرلا نم "تا كيف تلت ,ءاوبألا هليل كئدالق تطََسَو

 تلات راما ءانآو ءِلجلا انآ كراع هيف ىكييالإنيملسُملا جاسم نم

 [ماك17 11440 :لظنأ] ٠ تدل هللاوق « سابع نبا اي كنيكَرَت نم ينعَد

 هنأ ءساّبَع نبا نَع ؛ ٍلجَر ْنَع « ثيل نع ءًنايفس انئدَح - 1وك

 نلف كمسآلُهنإَو ءيدعست َنيسؤُملاَم م تيِمُساَمْنإ : :اهللاق

 اهندْلي رتل. يدلوُت

 نا ْنَع ؛ةَمرْكع ْنَع ميركل دبع ْنَع نايس اننَدَح - 1

 َعَقيوأ ءءاّنإلا يف سّتيانأ ىهَن ءاف يبان ؛ ءهّللا ءاَشْنِإ ءساّبع

 عملا 1212 :رفا] . هيف 3

 ْنلَع بيرك نع ملاس نع ءروُصْمَْح ايس اندَح -
 ءهلا ملسب :لاق هلهأ ىنآ اذإْمُهَدَحأ آول: يلا هب مب ء سابع نب

 ١و١ ص 0 /( املا نب هللا دبع 0 7 م

 رم هل م هيل عر
 رم اذكر انتي يضّف اقراط بج الطبل يي ١

 [14513/ :عجار]. ناطْيشلا

 تْلَخَد : :لاق ءٍعْيكر نب زيزَملا دبع نثدَح «ًناَيس اندَح - لحال

 هللا وُ لَوَتاَم : سابع نبيا لاَ «ساَبح نب ىَلَع ٍلقَْبْدادَسَو انآ

 َلْئمَلاَقَ « يلع نب دَمَحُم ىَلع اَنلَخَدو ؛نيَحوْلا ندم نيام ف

 0 اا ١ . "يحول وشي راتخُملا َناَكو : لاق «كلذ

 تعمس : ةَشئاَع يبأ نب ىسوُم لَكَ :لاق :ناّيفس اًنبدَح-

 «ًنآرش ف يلا ىلع لَ اإالاك : سابع نبا لاق : :لوُقَي «ريبج نب ذيعس

 الح نإ ءهب لجل كاسل ب ةكَُمآلط) لَجَورَعُهللا لاق هظنحَيْنأ ديري
 ما مع هم

 َداَق هنأ 0 000
 ملقا :رظنا] . هنآ ْعبتاك هانا اذ اذإف هنأرقو هعمج

 هاو سا # هم

 20 لنا تح عطا بقل يت ىلص ال لقا « ع

 عوماللب علا للطفل كدت دكا دمك الم لاقت كلتا حلا دما

 . يبل ماي الو ياي ماَنَت لاق ا هللا وسر نإ ومع لوَُ انك

 « سابع نبا ْنَع «بُيرُك نَع «ورْمَع نَع نايس انئدَح - ١1

 ور ارق :لاق لبلا نم يلا َماََ «ةَنوُمِبَم يتلاَخ دنع

 امك َماَقءاَج مش « عنص امك سابع نبا مَن ماك «ًفيفح
 < ب يه هع هم د و# كام م سه ماع مم ع
 ل عفر تلال ديب شام

 لقتل :عجار] . اضن ملو ءةآلّصلا ىلإ مام ث ,نّدؤملا

 نبأ نع ءريِبج نب ديعس َنَع ,ورَْع نحاس اندَح - 101
 ةاَنْح هللا وقلم مكُإلوُثيَوهَو «بطخي بلا تطعسس : لاق « سابع

 3081 كامل يوك لءالاب لوم» نظنا] .ًالرُغ ٌءاَشَم ةارع

 «رْيَبج نب ديعس 0 ورْمَع (عمَس : :لاق) ناّيْفَس اَنْئدَح -65

 هريعت نع لُجَر رَحَف ءاق# هللا لوُسَر عَمانك :؛ لوفي « سابع َنبا (عمس)
 ٌةوُلَسَعَأ : : هللا (؟71/1) لورا همس َوْعَو «َتاَمَك «صقؤوت
 نمي ل جور هللا «ةسآراورمخشآلو هيو ؟ يف هوُندأَو ءردسو امي

 أ
 146٠[ :عجار] مث هرم لاق الهم ةَمايقْلا مْوَي موي

 نب ديعَس ْنَح «ٌةرح [يبأ] نب ميِهاَرِإ نع نايف اند - 1416

 [هلبق ام رركم] . بيل هوي الو سابع نبا نَع «ريبج

 اع نبل «ةيركع ع وِ ع اس اح - لحكح

 :لاق. «سانلل هلا يس ايلا اكل امرؤ : لَجورَع هلو يف

 [؟000 :رظنا] . هب يرمسأ ليل 9" يبا رأي ايفر يه

 نبا ْنَع ءدْيَز ِنْبِرباَج ْنَع ءوِرْمَع ْنَع ايس اَنندَح - 11/

 بطني يبلمس مآل :اق هلل لوُسَر لاق : لاق ءِسَْ

 [اه0 عجل .ليوارس



 هضاب ه2

 هلآ دينيا ينشأ ورْمَع لاق ءناّيفس انك هه 514١م

 اسم ءاميج ياما هلل لوثس وَعَماَتيلَص : وكيع لة
 رماح ب لاَ ولالا هش :ُهَلتْلُق :لاق «ًاعيمج
 ,,هدك ىوح# :رظنا] كلذ ّنْظَأ اَنآَو :لاقإ ءاَشعلا لجعو بَلَغَ

4 

 و مع
 ! يهْنَم : :ءانعتشلا بأ لاق : :ورَمَع لاق «ناَيفس انندَح- 8

 ةضارا م
 حكت اقف "يبان سبع ينربخأ : لاق .ةَئومْيَم :ٌنوُلوُقَي :تلق :لاق

 ملل مللت كفل ركمملا لال ل4 :رظنا] . مرحم وهو ةئوميِم

 «ِساّبع نبا ْنَع ءءاطَع ْنَع «وِرَمُع َنَع :نايقس اًنئدَح - 1

 امو ىؤك* :رظناز هلْهآ ةّفَعَص يف ةٌفلَدْرملا هلل ؛ قف يبا مق نسم انآ

 اةيفففل

 يمس مق عل يس
 . هلهأ ةَفَعَص محض مدقق يِنلا نإ : ةرم لاقو

 «ِساّبع نبا نع ءءاطَع َنَع وعن نايس اًنبلَح - ليدقأ

 .ةوُف نيكرشملا يري ةبعكلا لوح ف هلل "لوُسَر مرام

 «سوواط ْنَع ءاتظفَحَن ٠ هلأ ورَمَع لاق «نايفس اًنبدَح - لدفي

 هقم سوم

 د هللا َلوُسَر نأ « سابع نبا ْنَع «”سوواط ينَربَخأ :ةرم َلاَقَو
 |7675 15177 :رظنأ] . مرحم وهو

 دعا
 ٠ مجتحا :

 ِءاطَع نع ورْمَع :لاَقو ؛نايفس هامندَح دقو -

 ءعجار] .مرحم وهو «مجتحا ؛ ف يِبلا نأ «ساّبع نْبا نع ءسوواطَو

 [لل1

 نأ ءساّبع نبا ْنَع ؛ءاطع نع :ورُمَع نع : :نايفس لاقو - 1475

 هس هد مع مم
 ْوافَقَمْلَي ىتحهَدَيْحَسْسْي الف مُكَدَحأ لَك اذإ :لاق فيلل

 م4104 0704 ل :رظنا] . اًهَقعْلي

 :رظفنا] ف كلر مم ال ؛؟يشب صحا سل: لاق

 ال ا

 7-2 هيسفاسا و صرع موك ل
 .(ح) ءاطَع نع ورمع نع « نايس انثدح - اوى5

 امري رح 88 هّللا لوُسر نأ : : سابع نبا نع ءءاَطَع نع ٠ جيرج ناو

 ٌءاَسشلا مان « ْءهّللاَلوُسَراَي :ٌرَمع هل لاَقَق ؛ للا ا ام ليلا نم بَعد ىَتَح

 هذه اًهوَُصي نأ مُهبرمأل يمأ ىلع 'قشأ نأ لول :َلَقك جرح انوا
 [كلتك 196 :رظفا] ٠ ٌةَعاّنسلا

 نبا ْنَع «سوواط ْنَع ءوِرْمَع ْنَع «ناَيْفَس انندَح - لنييفف

 ةرعَش فكي يهثو ٠ عبس ىلع دجْسينأ هللا : لاق «ساّبَع

 مدمج دقت مهو قر اهو لقلال كلل للا لح :رضنا] هبت

 [كومم ,كاللخ

 - ادد ساما نب للا دبع

 :لاق و « سووا ع «ورْمَع ْنَع «نايفس اًنئدَح - 5-10

0 

 تعمم

 ىف اا قتيلا لاق سابع َنْبا

 :عجار] .هّلثم الإ ءيَش لك ْبَسْحأ آلَ : هيأَري سابع نبا لاقو .ٌماَمطلاَ
200000 

 [ا4قال

 سرعام عم هي سورا رب هرعت ةك سارا

 «يحَمجلا م نب 0 ناوْفَص نب ناَمَْع نب دمحم اًنئدَح - ليدخل

 ىَّلَص : لاق «ِساّبع نْباْنَع «ةمرْكعْنَع :ناآْنْبمكحلا اننَدَح : لاق

 .اينامكو عبس فام ري اميقم ةئيدملا يف هللا لوس
 ما سا ع

 نياَنَع ةجسْوع ْنَع ءورمَع ْنَع «ناّيفس امدح - ١

 وه ادع أل انراو كري ملوك هللا لوُسَر دْهَع ىلع تاَملجَر سابع

 [؟255 :رظنا] . ةئاريم هاطعأُ ثقعأ

 نبا ْنَع «نينح نب دّمَحُم نَع ءوِرْمَع ْنَع «نايفس اًنكدح - يلف

 اوُموْصَنَآل : 8 هللا لوُسَر لاق دقو ءرهتلا مقيم تِْجَع : سابع

 [54104 :رظنا] . هال اواو : :لقذأ د

 هام

 0 را ةلعا .ساخدف عبس ٌعِمَس « ثريوحلا

 ! ضو هللا َلوُسَر اي: :ليقق (ماَمّطلاب ين داك 5م لاك :ةرَم لاَكَو) . ٍماَطلاب اعد

 عطا 46 مالا هد :رظنا] !! ضَوَتأَ 21 ”لصأ ٠ 2 لاق

 نب ْنَع بم يبأ ْنَع ءوِرْمَع ْنَع اف اَنكَدَح - 198+“
 .ريكتابألإ 8 هللا لوس ةآلص ءاضقلا فرط تك ام : لاق « سابع

 .هب ككدَح ام آل :لاق! يِتتدَح :هلتلُق :ىرمَع لاق

 نْباَنَع ءدبعم يبأ نع وِرْمَع ْنَع :نايفس اًنئدَح - 1:

 000 عامك دعم 2
 ةاوطارفاَستآلو «ةارماب ل جر َنَوَلْخَي ال : لاق ٠ ف هللا لوُسر نأ ؛ سابع

 «ٌجَسْلا ىلإ تجرح ينارم نإ "لاقل ءاَجَو «ٍمَرَْم ونال

 :رظنا] . تنام َعَم ججَحاَف قلطلا : لاق ءانكو اذك ةَوزَغ يف تما ينو

 ا ا

 يبأ ٍنْئالاَخ .وللش يب بيل اا 01

 اي انقل. ىلا حو 5م لاقز) لح كا ! سيمَكلا
 يق ماع مى يما ع عساس

 :لاقةمَجَو قف هللا لوسيا لاق ! سيما موي اَمَو « ساما ابآ

 ّيِبئَدْلع يِّبيآلَو ءاوعْزاَتتك . .ًادبإ هَدْمَباوُلْضَتآل اياك مُكلبَتْكأ ينوثنا

 يي مى
 (ىَدم يفي: نفس لاق)!َرَجَماهَئاَشاَم: اوُلاَقَف ءعْزاَتت

 اًنمرْيَخ هيف انآ يلا ينوُعد : َلاَقَف :٠ هْيَلَع َنوُدِيعي اوم هومهفتسا

 :لاق (ثآلب ىّصْوُأ : طناف َلاَكَو) ثآلَكَرمأَو ؛هنلإ ينوعات

 تلك اًموْضَنيَد فَلا اوُيجأَو «بّرَعْلا ةَريزج نم نكرم اوُجرْخأ

 لاَقو ءادّسَع اَهْلَع تكسأ ءيرئأ لق ؛ لَن ديعس تكسو مرج

 :رظنا] اًهيسنْوأ اًهكرتٌنوُكَيدأ امو هرمي لاق و ءاَهيسنوأ :ةرم

 نعش



 اهلل َح

 م سا عاشر
 قناع «سصوواط نع نامي ع كاف اندَح - ١

 رفنيأل : :8 هللا لور َلاَقَق «هنجَو لك يف َنوُفِرَصْنيِساَنل ناك : سابع

0 00 
 .تيبلاب هدُهَع رخآ نكي ىَتح دحأ

 ريك نبل يع نع يل يبن ح ايس اح - 1١

 َ ايمَسَو ءةئيدَملا يلا مد : لاق سابع نبا نع ,لاهنملا يبأ ْنَع

 لطم يع يفاشقتل لم َلاَقك تاق نيتّسلا رتل يف

 000 [امتح :عجارإ . ٍموُلعَم لجأ ىلإ ٍموُلَْم نو

 ٌدَنم ديزي يبأ نب هللا دببع ينربخأ : لاق نايس اًندَح - 8
 سمع سا فس
 ساق كلو رشلع لقي سابع نبا تغمس : لاق «ٌةَنَس َنيعْبَس

 ىَرْخأ رم نايس لاكو) ٠ ارواح موي ميآلا ىلع هلضق يمي

 م01 :رظنا] ٠ َناَنعَمَرَرْهَش ٌرهّشلا اَذَهَو هَ روُسْناَع ينعي ؛ ُمْوُيْلا اَذَه لإ

 م

 ٍساّبعَنْباعِمَسْهنأ هللا دبع ينبح نايس اَدَح - 8
 .هلطأ ةقحسم يف هللا يلف سم انآ : لوفي 2000 000

 نباَنَع هيبأ نع ٠ سوواط نبا نع :نايفس اًميدح - 15

 مةاش
 دا رعش فكي انا يِهثو «عْبَس ىلع دِْجْسينأ 8 بلاَرمأ : سابع

 [15517 :عجار] . ايون

 ا ا

 سابع نبا لكس ٠ «ٍملاَس نع ِراَّمَع ْنَع ناس انندَح - 145١

 :لاق. ىَدَتها مك ءًاحلاَص َلمَعَوَنَمآَوباَتَمُت ءاسؤُم لَك لج ْنَع

 دم لوُتقَمْلا ءيجّي : :لوُشَي ا مُكين'اتعمَسس ء ىلا ىو َكَحيَو
 ىَلَغ لجو رح هلل الزند هللاَو  ينتّميف اذه لس : وعي لتاَقلاب

 ىَدّمْلاُدَل ىَنأَو ! َكَحْيَو :لاق ؛ اًهَترئاَذِإ هَ اَهَحَسْناَمو ءاق مكي

 م1146 احلل ىا117 :رظنا] .!!)

 ْنَع ؛ديِزي انربخأ : :لاق «سيرْدِإ نبا اندح- 77 00

 يذلا هصيمق يف : : باو ةثآلك يف نك ٠ ف هللا َلوُسَر نأ « سابع ِنْباَنَع

 . نايوكةلحلا ؛ يرجح « هيف تام

 ءٍمَسْظم ْنَع دايز يبأ يدنا «سيرنإ نبا اًنئدَح - 5-303

 ٌمئاَّصَوُمَو ةئيدمْاَو مَنْ هللا لور مجَتحا : لاق سابع نع
 [1445 :عجار] .مرحم

 0 ماسه انأبنأ «ليعاَمْسإاَنئدَح - 5

 بئاكملا يف 8 هللا لوس لاق : لاق ؛ ساّبَع نبا نَع « ةَمرْكع َنَع

 :رظتنا] دلة (68ن/1) أقر حا هيد ىّدأ امرهم

 اووف لا كتل الك اة

 اوَمَراَمَع يدَح ءءاَذَحْلا دلاَخ َنَع « «ليعاَمْسإ انندَح - لحل

 َوُمَو ا هّلالوُسَر يفوت ؛لوُشَي سابع نيا تعمم : لاق . (مشاه) يتب
 هلع:
 08 :رظفا] ٠ لس نيبو سْمَخح نبا

 0 ادد (

0 0 

 :لاقو. للا وح لاق ليلها : هلوق يفو «تّيرلا يدْرَدَك : لاق

 ٍضْرألا نم ءاَمْلُمْلاَباَهدَوه :لاقإ معلا باد امور

 (ِسايعِنْباْنَع ءهيبأْنع «سوباَق نع ؛ريرج انثدَح - 154 /

 نآرقلا نم *يش هفج يف سيل يذلا لجَرلذإ : : هللا لوُسَر لاق :لاق

 . برَخْلا تبلاَك

 ريس سا
 00 ك0 ملا سا كبف لانو شالك

 ًاناطلس تلئدلن م يل لعجاو قدص َحيرْخَس ينجرخأو قادص لحم ينلخذأ

 .«ريصت
 «ِساَبس نبل نع ؛هييأ نع ؛ سويا ْنَع يَ ند" ليلا

 [مال/ ,/هن/1 :رظنا] . ةيزج

 ا

 ةريغملا ينئدَح : لاق «نايقس نَع «ديعس نب ىَبحَياندَح - 16

 :لاق ف يلا ْنَع ؛ سابع نب نع ءريبج نب ديعس نع نامل

 ملا س سرع سا يا ع
 مث مك ؛مآلسلا لَ مِهاَريإ ىَسْخي نمو هير ٌةاَع ةاَمَح سس اّنلا رشحُي بث

 01931 :رظفا] «ةديِعُت قلَخ لوأ اند امك 7

 دين «يرطزلا انندَح «يعاّروألا ْنَع « ىَحَيانندَح - 146١

 2 َضَمْضَمكادل ب رشا بلان ءِساّبَع نبع ٠ للا دّبَع نب هّللا

 [مورعلب ساا# رسدم] دال :رظفأ] - امس : لاك

 تغمس : :لاق ُىَداَتَق اًنئدَح د ةبعش نع « ىّيحَي انندَح - ١6

 يي يه هم ادعم
 اممم ل انك ةَرْمَح هبا ف يل َركذ : لاق « سابع نبا ْنَع دي َنيَرِباَج

 مال ل1114 244 177 1145١ :رظنا] ةعاّضرلا نم يخأب ةنبا

 ْنَع «بيبح ْنَع ؛ شَمعَآلا اَننَدَح :ةَيواَمم وب اَنثدَح - +1١66

 رطل نيا للون لاق ٍساّبَع ِنْباْنَع «(ريبج نب ديعس
 نيال لبق. رطم الو ءافوح ريغ يف «ةئيدملاب ءاشعلاو برْعَمْلاَ ءِرصَعْلاَو

 مما م

 م16 له 08/:رظنا] ٠ مث جري ال نأ 17 لاق !كنذ ىذا ارآ امو: : سابع

58 

 يم سل دب
 نع ؛نايبَظ يبأ نع ؛ "شّمعآلا اَنكَدَح «ةّيواَعم وبأ انئدَح - 165

 لوُسَراَي : َلاَقكِرماَع ينب نملُجَر ؛كقف بلا ىنآ : لاق «ِساّبَع نْب

 لوُسسر هل لاق «ساَّنلاٌبطأ نم يف ؛ بق ني يذل مَا ينرأ» هللا

 كلذ غذا : لانك ٠ ةلخل ىلإ رت : لاق « لب :لاق ! هيأ كيرأ الآ : :8 هللا

 هّللالوُسَر هَل لاَقَ هيدي مكى فني ءاَج ُباَعَدَق : لاق «قّذعلا

 ًاسِئاَراَم رماَع ين لآ :يرماَملا لاَ هناّكم ىلإ مج ؛ عجْرا : ا
 سعة مص رس 6 هع

 .رحسأ ًالجر ٍموُيلاَك



 تو

 سها ساي
 ' َنِيدوُمْسسْنَع ثشمعألا انكَح هي واتم اند - 00

 ين: : 88 هللالوُسَر لاق : :لاق «ِسابع نب نع «رْيُج نْيديعَس ْنَع كلام

 [ه١4 :رظنا] . .رويدلاب تكلطأ داع انو ءابصلاب ترص

 يما سلا
 نبداَيز نع« شّمعآلا اَنثدَح ةّيواَتموُبأ اَنندَح - اةهك

 بدك اَم9ِ : :لَجَو َرَح هلوق يف سابع نبع «ةّيلعْلا يبأّنَع «نيصحلا
 ٌةد رعتفةء الو كرو معو

 . نكرم هبلَقب ٠ ةلَجَو وع هير دمحم ىأر :لاق . 4ىأَراَم داَؤوَمْلا

 نبا نع ؛ /”يمجطألا كلاَم يبأ نع ؛ةَيواَتس وب كَ - ١ة6ا/

 ملكنا هلت تدلون : "8 هللا لوُسَر لاق : لاق « سابع نبا ْنَع « (ريَدَح)

 اًهب هللا هَلَخْدَأ «ًركوذلا ينعي ءاَلَعهَدَكو رئي مل ءاَهنهُي مكو اهدي

 [مب١٠ :رظنا] . نجل

 «ةّمرْكع نع «لوْحآلا مصاَع اَنئدَح «ةّيوامموبأ اندَح - ١4

 يَلصيةرْضَع متقن ف هللا لور َرئاَس : لاق سابع نبا َنَع

 اًنيَلِص ٌةَرْشَعَم مست نَا اركان : سابع نبا لاق . نيتك ؛ نحر

 الاهم ,؟/ه2:رظنا] . ًعيرأ انيلَص كلل نم رك نم اذ 0 نفكر ؛نييعكر

 دما

 0 0 ءمَسْقم

 ةضهلخف ف فلس دفا :رظنا] . نيكرشملا ديبع نم هَل جرح ْنَم فئاطلا

 ناقتي

 يم سل »ا
 نبا نَع «ٌةمرْكع نع ؛ «يئايشلااًدَح « ةيواَم وبأ انئدَح - الحلا

 هو رواش همر
 .ةّياَّرمْاو ةلقاَحُسْا ْنَع كل هللا لور ىَهت : لاق «ساّبَع

 . ليصُملا مْ ب هركي ةَم ركع ّناَكَو :لاق

 ياس سرع عب
 «ينابيشلا ينعي «َقاَحْسِإوبأ انئدَح «ةّيواَعم وبأ انثدَح - اوكا

 لْهَأ ىلإ بكت ف هلا َلوُسَرنأ ءِساَّبَع نب ْنَع «ريبج نب ديعَس ْنَع

 لال واللا ,لكم» ل166 :رظنا] ٠ ٌرتلاَو بيلا اوطلَخَي نأ مماتي شرج

 يمس سلع عب
 نبا نع « «يبعشلا ْنَع ٠ «يناييشلا اندَح ؛ةّيواعم وبأ انئدَح - 16

 م5
 [514 :رظنا] . امو بسام ىلع لتس لورا أ

 يم سر ع

 سا سم مه روسم د هه هيد وعم ع
 :دقلاو هير لاق 00 لاق «ِساَّبع نبا

 ل111 تح :رظنا] ٠ قاري أى هبي ,ةّلتلاءاَسَم ىلإ دم دعب

 اذهب

 يع سعب
 ءمّصآلا نْب (ايزي)نَع ؛ لجأ اَنَدَح «ةيواعموبأ انئدَح - 55

 هللا ءاَشاَم :لوُقيالُجَر اق هللا وُسَر عمَس : لاق ءِساّنع ْنْبا ْنَع

 علدلق :عجار]. ُهَدْحَو هلا ءاَش اَماََب لاَقَف تن دٌّدشَو

 نع ِمَكَحْلاْنَع ُياَّجَحْلا اَنكدَح «ةّيواَسوُبأ اَنئَح- 6
 َسْيِلءاَضُق يف ىّلَص اق هللا لون ء سابع نبع ءرازجلا نب ىَبحَي

 ةلامم هم
 .ءيش هيدي ني

 كغ

 يما سل
 َنَع ؛مَكَحْاْنَع «ياجَسا اح ,ةَيراتسوُب كح - روككا

 يف ةَحاَور نب هلا دبع ف هَللالوَُر تعي لاق «ِسابع نب ْنَع « «َسفم

 فّلَخَتأ : َلاَكَو هَباَحْصآ مَدَقَك : لاق ,ةَحمجلا موي كلذ قار «ةّيرَس

 ورش هسا يمر ع
 كو هللا لوُسَر ىلص امله: لاق مُهمَحْلأمث ؛ةحسجلا يبل مم يّلَصأَت

 َّيَلصأ نأتدَرأ : َلاَقَق : لاق ! َكباَحْصأَممَودْفَتْنأَكَمَماَم «لاقف ُهآَر
 ولكم هع ايم هواترإ يمهل و سامع
 يفاَمَتْقَقئآَوَل : قف هللا لوُسَر َلاَقَك لاق. مهقحْا مث «ٌةعمجلا َكَعَم

 [376117/ :نظنا] مُهَتَوُدَع تْكَرْدأ ام ضرألا

 يم اسرع »ف
 نباَنَع ءءاطَع نَع ؛ «جاَجَحْلا انكَدَح «ةيواَعم وبأ انئدَح - ١5

0 
 ءنايبملا لق ْنَحُهلآسَيِس بع نبا ىلإ[ رورحْا ةدجَنبتك : لاق سابع

 لَه اَشلا نع! ميلا هلع مطب ىتم يِبصلا نَعَو ١ َوه مل سْسُْلا نَعَو

 ! "بيصَ ْمنْغَمْلا يف هلله دبا نَعَو ١ لالا نرْضْحيْوأ ! نهب جري ناَك

 نم رفاَكْلا ف ِرَتّرْضَلا تنك إميل ام : سابع نيا لَكَ لاق

 ءانل سين نمو مَ انهن لو تكف صحا اأو «مُهقاك مؤ

 ىّضْرمْلاَنيواَيقءاسْشلبََْم جري هلا لوُسر ناك دقق اأو

 ميل هلع عقيق يبصلا مآ «لاتفلا َنْريطْحَيآلو , ىحنرجْلا ىلع نيو
 سم هلظم اسم ع سس 0

 خّضْري َناَك دق مهّنكلو «بيصُتمََْمْلا يف هليل دبل امو «ملتحا اَذِإ

2 

 مَا ها لاق سنع ري نبدي

 ْماّيأ ينعي مايل هذه( نم َلَجَوَرَع هللا ىَلإ بَحُأ اًهيِفو ف حاصلا لمعلا

 ةلَو: 0 :اوُناَث : لاق .رشعلا

 جر ًالِجَرألإ هللا ليس يفاهجلا

 374 ا6 :رظنأا] ٠ ءيشب
 كلذ نم عجري مل مث «هلامو هم

 يما سل
 .(ح) ٍحلاّص يبأ ْنَع ؛ شمعألا انئَدَح ,ةيواعموب وأ انكدَح - 554

 نع سابع نبا نع هيف َسْيَل ءدهاّجم ْنَع « شمعألا انْكدَحَو :لاق

 .اهيف لَمْ ميكن مام: ينعي هلم ؛ قط يلا

 «نيطبلا ٍملْسُم نَع ؛ «شَمعألا اَنئدَح « ةيواعم وبأانندَح - ليل

 اي: تلق كارما 8 يلا تنآ : لاق « سابع نْبا نَع « ريب نب دعس ْنَع

 :َلاَقَق : لاق ! اَهَْع يضقاَكَأ «رهش مَوَص اَهيلَعَو تَناَم يسأ نإ ؛ هللا لوُسَر

 ”رْيَدَق :لاق . ىَلَب : :تَلاق ! هئيضْفَت تنك امن يَ كمأ ىلع ناك ول تيرأ
 [1851 :عجار] . أ (لَجَورَع « ءهللا

 نب مساَقْلا نع «بُنذ يبأ نب انندَح ,ةيواَعم وبأ ينئدَح - اوال

 لاق : لاق سابع نبا ْنَع سابع نبا ىو ِرْيَمع نب لا دْبَعْنَع ؛ سابع
 ويلان موُصآل لباق ىلإ "تيقن دل (؟716/1)»: :8 هّللالوُسَر

 اايفلنضفلل ٠ :ضفنا] . مسالا



 اددهل عا

 نبا نع طع « عرج اندَح :ةيواَتس وب اتَح - ١ ا

 يبس ماس
 ركبوا الك هِرَمع يِفَو هسَح يف ؛ ل هللا لوس َلَصَر : لاق « سابع

 هَ هسه سوعل يسع
 لاو «نامثعو :رمعو

 ِْنَع « يميل ورم نب نَسَحْا اندَح 8-5200 كفو

 َداَرأ نم : هللا لوُسَر لاق : لاق سابع نب ْنَع ءناَوُفَص (يبألناَرهم

 [1810/4 :رظنا] : جَعَلَ جحا

 اَنككَح «يبراَحمْلا ينعي دمحم ْنْب محلا دبع اند - 15/5
 هريمسمو»
 لوي سابع نا تعمَس : لاق لامجلا َناَوْفَص ْنَع « وِرْمَع نْب نَسَحْلا

 . لجعتيلف جحا َداَرأْنَم : ف هللا لور لاق

 يببأ نب بييَح ْنَع «يروُتلا نايس اًيقس اًنأنَأ ؛ «ليعاَمْسِ اًنئدَح - ١ ا

 دنع ىَلَص ؛ قف هل لوُسرانأ « سابع ِنّباْنَع سووا ْنَع «تباَن

 [35 :رظنا] . تاج ميرو « تاعك ينامك سشلا فون

 نحيي : لاق ماسه اَنْ ؛ ليعاَمْس انندَح - والك لص ع

 نيصَي ٍماَرَحْلا يف لوُقَيناَك َرَمْع نأ ةَمرْكع ْنَع ثدَحُي ريثك يبأ
 دعس ع نع : ميكح نب ىلْحي نحكي ىحي إب كو ماشه لاق. ار

 بلاك ءاَهركي يمي مارَحْلا يف : ومالك سانت أل رج
 . ةنسَح هوس و هللا لوُسَر يف مُكَلَناَك دَقلل : س

 ءٍمضْهَج وب ٍملاَّسُنب ىَسوُم اندَح «ليعامْسإاَنبدَح - 30

 لوس ناَك : لاق سابع نبا ٌعمَس ؛ « ساب نبا هللا دبع نب هللا دبع ينئدَح

 «ءينشب سال دود اًصتخا امو «هب لسْرأ مهلا َب اروُمأَمادبَح 8 هللا

 يت الانأو ,ةقدصلا لكنا أَو ءءوُضولا َعبَسُت نأ اًنرمأ : :ائالكسْبل

 َدّنَعدِإ تلت ٠ ِنَسَح نب هلل َدَبَع تقلق : ىسوم لاق . سر ىَلَع ًارامح

 ٍمشاَم يني يف اتناك َلْيحْلاَذإ : :َلاقق ءانكو انك يكد هللا ديب َنْبهَّللا

 مالم لحل للحم نظنا] مهيفرثكت نأ ب َحآَك ءٌةلِيلَق

 وشو 00
 رَمْع يدَح : :لاق هدي نب يلع ارب ؛ ليعاَمْسإ انندَح - ذكي

 َعَمديلولا نب لاح ءانآْتلَخَد : لاق سابع نبا نع «ةلَمْرَح يبأ نبا

 ةّيدَه نم ْمُكَمْطُت الأ : :تكاقق «ثراحْلا كذب ةونيم ىلع ا هللا لوس

 لوُسَرقربتف «ن يوم نيب ء يجف : :لاق ىلب :لاق !قّيمع مع مال اهئدهأ

 نم مُكيقْسأ الأ : :تَلاَك لجأ: :لاق! ُهرْذقَت كنك : 210 كيف هللا

 8 هلل وثسر برق نم ليا ءيجف :لاق . ىلب : لاق !١ انلهثدمأ نبل
 "رت فش أنو دلل ةمرشلا "يل لاق ؛ «هلامش ْنَعدلاَخَو «هنيميْنَع انآ

 0 :َلاَقَق أ اك .دَحأ يلع ةلرؤسب رثوأل تنك ام : بتلف ' ًادلاَخ اهب

 انكم هاَقَسْنَمَو «هنم اري امعطأو ؛هيف انك راب م 1: لل اهانط

 «ماتألا َناكم ئئزجُي يش سيئه هم اندرو هيف انك راب مهلا : ل

 [0604 :عجارإ نّْلَرَغ برشا

 ربل ا رعش هاك ل

 55 ص م0 سابا نيهلدبعدَتُس
 "اهلا

 يمايوس يبهر ع عع اك
 ديب يلعانابأ مكسر انك ءناَمَع انئدَح - 89

 اًهحأ ىلإ تدم قمع م نأ ) ؛ سابع نبا نع «ةلمرَح يبأ نْبَرَمع نع
 [14:4 :عجار] . ُهَرَكْذ . نيب ومب

 انئَدَح :لاك ؛دحاو ىَنَمْلا ميكرو ةَيواَمُموب اند -
 نع ْثَدَحُي (ادهاجم تعمس : :عيكو لاق) ءدهاَجُمْنَع ؛ «شمعألا

 اَمهنإ : :لاَقَقنيَرْبَشب 1 يلام : لاق « سابع نْباْنَع ؛ «سوواط
00 

 لاق) لوَبلاَّنم كسي آل ناك اَمهدَحأ َمأ « ريك يف نايا نامي

ِرَج د مث «ةميِمّنلاب يشْمَي ناك َحألا 38 «(هلؤي نم : ميك
 َسَع ف ةَدي

 ! اَنَهَسْمَتصَمل ءهّللا َلوُسسَر : :اياوُاقك ةدحاو ربك لك يف ٌدَرعف نيقصنب

 . 0س ا: عيكو لاق) سيم اَم اَمهْنَع فتح دحين اَمُهَّلَعَل : لاق

 ءدهاَجُم َنَع «روُصُنم نَع :نابيش اًنلَح «ةنيسح اًنيدَح - ١4١

 :ةّنيِدَملا ناطيح نم طئاَحب ؛ ف هللا لوُسَرَوَم : لاق «ِساّبَع نبا َنَع
200 

 اًمْوأاَسَبي ىّنَح : َلاَكَوءَرَكَذَف .ًامهرْبق يف ناَذَعُي نس توص حمس

 نم مُهوجرخأ : :لاقو .ءانشا رم تاج ؛لاكرل سيق

 ُرَّسْع َجَرْخَأَو .انالف 9 هللالوُسَر جَرخآَف ؛ مُكَتوُي (؟11/1)
 مام لاقل طدكم لاا ل ال للا :رظنا] . انف

 ٍنِياْنَع ؛ءاطَع ْنَع بوي اَربَخأ 2ليعاَمْسِإ اندَح - 19877
 مث.ةَبطُلا لبق ىَلَصْهَنأ ف هللا لوّسَر ىَلَعُدَهنأ لاق سابع

0 2002 00 
 ةيارشا لبنت ,يضاَتَك هءاَْنلا عمي مكن ىف ؛ «بطَخ

 ىلإ “بور شو «يقلثأرمْلا تلج «َنكدصكيانأ نتاوي
 16١7[ :عجار]. ةدالقلاو مولا دري هنأَك ءهقلَح ىلإَو « هنأ

 نب ىَيحَي نع ينوتشلا ماده نَح ”لصاسإ اد - ١ نيت

 200000 سلا هَد ىللامرذقب هاوي تكتل

 [1444 :عجار] دبعلا

 دامس ةريغص يب متاح انأبأ «ليعاَمْسإ اًنئدَح - 1/6

 هللا لوُسَر لاق : لوُقي سابع نبا تغمس : لاق ٌةَمركع ْنَع ؛ برَح نبا

 اوُدَمَكفكباَحَسْمَسيومُكتَي لاَحأنإف ؛هتيؤرل اورطفأو هتؤرل اوموص : "5
 م

 علم :رظنا] . ًلابقتسا ٌرهَشلا اوُبْفَتست الو ءينآلك ةدعلا

 . ناَبعش ةدع ينعي : متاح لاق

 ءاطع اَنئَدَح «كلَمْلا دبع ْنَع « ديعتس نب بحي انيدَح - ليلا

 ءدِيَز نب ةماس هقدرو ٌةَكرع نم ,ا هللا لور ضاق : لاق سابع نبا نع

 هنيه ىَلَع َراَّسَق هس ناَرواَجُيَأل ؛ِهْيََي عفار وهو قاتلا هب تَلاَجَق
 مام 3-0



 سابعلا لآ دس ا١وا/ ص

 يب لَراَمَ ءِساّبع نب لضَمْلاُهَفدرَو دم ضاق مث ؛ًاعْمَج ىَنَأ ىَنَح
 مص ل

 [1415 :عجارإ . ٠قطع ىمر ىنح

- 0 
 ام: 0 لوي سايح تضم

 لَجَورَع ؛هّللا يبس يف دهاَجُي هسّرك سأّري ذخآٍلجرلْثم سلا يف

 هاش يمس
 يطنيوُهَفْبَص يِرَْي ةمنن يف داّيَرَخَل و « سانا ورش بتجي

 [1882 :رظنا] . هَقَح

 َنَع « م 54١م

 ملو ىَّلَص ىَلَص كانك 0ك 0

 3 افك لك ف يل نأ « سابع نبل نع ءِراّسَي نْب ءاَطَع

 |5109 7/650 :رظنا] .٠ ظصَوَي

 نع «ٌةمركع ْنَع ُقَداَتَق انْكدَح «ٍماشه نع « ىَبَحَي اًنكدَح - الحك

 ٍنَحَو :ةَلالَجْا ةاَش نبل ْنَع ءاهّللالوُسَر ىَع : لاق سابع نب
 هع
 31117 15017 اكمل كاكا :رظنا] ءاَقّسلا يف نم ٍبْرُشلا نَعَو ؛ةَمثجمْلا

 قلد

 تن اسعلا يك عت نين يجياتح حل

 مَعَ: لا تيب قدح وخليك متاحا ينل

 "ينل ارم لَم ةيراصنآلا هنآ لاس آل اَّمإ لاق ؛كلّذي يمت الق :لاق
 هه ع اشم ع 2

 دكار ام :َلاَقَق «كلَحْطَي سابع نا ىَلِإدْيز عَجَرَق ! كلذب ا

 ["0651 :رظنا] . َتْفَدَص

 ءدهاجم ْنَع ءروصنم ْنَع «قاَيفس نع ؛ ىَبحَيانئدَحِ - 1464١

 دعب ةرجهأل : :8 هلال وُسَر لاق : :لاق «ِساّبَع نْبا ْنَع ؛ «سوواَط ْنَع

 مسلم مموج 7587 :رظنا] . اوراق ميرا ذو يَ داهج ْنكلَو , حفلا

 همر رياء سفر
 نع « ءٍمْيكَس نب ب ناوفص اًنكَدَح «َناّيْفس نع «ىَحَي اَنئلَح- 7

 ْنَعلإ همكم ال : :نايفسم لاق « سابع نبا نَع «نَمْحَرلا دبع نْب همس يبأ

 .طَخلا : لاق ! (مّلع نم ةراثآأ): لف يبل

 ٍملْنسْنَع هلْوَخُم ينّئدَح «ةَبعُش ْنَع ؛ « ىَّيِحَي اَنئَدَح - ااداعاو

 ردي ناك «٠ ا هللا لوران « سابع نبل نع «يج نب دعس َنَع «نيطَبلا

 هوو
 ةَمُمُجْلا يفَو «ىتآ لهو (ليزَْت ملا» : ةَمُمُجلا موي حبصلا ةالّص يف

 ل يي «نوُقفاَملا كءاَج اذ ةٌعمجلا ةروسب

 مومو روج صم علحم سيقإا سلك

 2 همروسوا

 8 هللا 0 51 :لاق ء«راوخلا يبأ نب ءاَطَع

 [ما16 رظنا] . مضوي مو ه ىَلم مك هرالا تري امم

 نبا ْنَع ءدَّمَحُم ْنَع ءَنْوَع نبا انئدَح ؛ىَحَي اَنْئلَح- 6
 5 يكس - 0

 ل نير ىَلصَ ةئيدَمْلاو هك ءاق هلا لور عمائر : لاق « سابع

 [186؟ :عجارإ . َلَجَوَّرَع هلل لإ فاَخَي

3 

0/1 

 نب ىّسوُم ْنَع .ةاقاكتح اه ىجياقح - رووا

 ل جنتل علا كر ملنإ + : سا 0 لاق َّةّمَلَس

00 

 مل امل
 :لاق «ةَبعَش ىَلإنايْفَس يَلَع ُهآلْمأ لاق « ىَحَياَنْندَح - 17

 قيلط ينئدَح َلعُملا ثراحا ب هللا ينكدح «ةَرم ب ورم اتضعتس

 ناك ٠ قف هللا لوُسَرانأ « سابع نبأ نع ؛ ٍحلاص يبأ وُحأ يفلحلا سينا
 ىو ع
 لو يل ُْكْماو "يلح ْرصْنَتالَو ينرصْاَو « يلع نتالو يثعأ بر :وعدي

2 

 يل ىَقَبْنَم ىلع ينّرصْناَو .ايلاعتملار نفاد «يَلَع رْكْمَت

 كل ًاتبخم كِل ءًاعاوطم كل ءًبعَر كل ءراَكم كَل [ .ًاراكش كلك ينلعجا

 « يتوعد ابجأو « يتيح لسغأو « يوت لَبْقَت بر ءابيتم اهاوأ

 يق هيل
 . يبق ةميخَس ساو «يناّسل ددَّسَو « يبل دهاو ( يتجحتبلو

 نبا ديعس ْنَع «رشب وبأ انئدَح « ةبعش) نع « ىَبِحَي اًنيدَح - ١1554

 ل لوقت ىّنَح ْموُصَي الق هللا لوُسَر ناك : لاق « سابع نا ْنَع ءرْيبج

 ساقي هلو اءرع
 لإ ةَيدَمْا مدد اَماَرهش ماَص امو «موُصَيل لون ىّح ريو «رطقي

 اهنا دفا نيم ب فل دل :رظنا] . نام

00 
 بر«

 نع ؛ ةَمرْكع نع ُهَداَتق اًكدَح «ةَبعش نع ؛ىَبِحَي انيلَح - 8

 رَصْنخْلا ءاَوَسهْذَهَو هَذه : لاق« ف يبنلا نع« سابع نبا

 ملل عامم لكأا1 لكم :رظنا] ماقيل

 اًنكَدَح :لاق ٠ سنخآلا نْب هّللا دبع ْنَع « ىَحَي انَدَح - اكلم

 ل يلا ْنَع ٠ سابع نبا نع كلها نب فسوُيْنَع هللا دبع ني ديلَوْلا

 ام ءرخشسلا نم بش اهب سبت الإ موجُتلا نم املع لج سام : لاق

 441 :ظناز . دز ءَداَر

 هجر بآن اونا اكد « ىَبحَي اَنُكلَح - "1

 تب اهل ةئَسَحب دس ب مهن : لاق« قف يتلا ْنَع « سابع نبا ينكدَح

 نِإَ :ةكيس سبك المع ةكيسب مهو :ةتسَح تب اَهلمَْيمكإَو «ارشَع

 [81407 1434616 :رظنا] ٠ تش انهي

 ينئدَحو : لاق اق باَِبْنَع ع اكو هشيم ان

 هللا ساي َنَع 2 .هلا دخل ل يك

 الما سا يعل :رظنأ] ًءاَمسَميْمَلَو ىَلَصَك اقر وأ امحل لَك 2 ٠

 ملقم

 اقدح 3 0#“
 يه هي رو ص مس عل اه مص يع لا

 ءاَهباَهإب متم : 88 هلل لوس لاَقف «اتئاَمةئوُمْبَملةئجاَدأدأ « سابع

 هم اش م يم عم هد ع ها ترص 0
 نبا نع «ءاطع انثدح « جيرج نبا انثدَح ؛ ىيحي

 وم ع 00
 عمدا مك11 4-76 :رظنا] : هناَكَذ هْنإ «هومتغبد الأ



 سابعلا لآ د كك
 ةهرير مر مدعو

 للسن وسحلا يكل عج نفع « ىَحَي انيدَح -

 ناري ديعلا ىَلَص؛ ف هللا َلوُسَر نأ سابع نبأ نع« « سوواط ْنَع

 .ةّماَقإ آلَو

 ْنَع ملص ينئدَح «شَمْعألاتْعِمَس «ىَيْحَيانْدَح - نك

 ناك هن هّللا َلوُسَراَي : :اتلاق ةآّرْمانأ ءِسّبع نب ْنَع ءريج نب ديعَس
 معك

 كن ىَلَع ناَكْوَل : لاق ! اَهْنع هُسوُم انآ ءاتَئاَمَق هش وص اهم أ ىَلَع

 ناوَحأ «لَجَوَوَع ؛هّللاُنْيَدَق :لاق ءْمَمَن :تلاق ! هَئيضاَف تكي

 [ا4كا :عجار] . ىّضْقي

 (ةمركع ْنَع « «[ىيْحَي انئدَح] «ٍماَشه ْنَع « ىَبحَي انندَح - ”؟ك

 ءءاَسُنلاّنم تاجرا ا هللا لوس دمر َنَعَل : لاق ءِساَبَع نبا ْنَع

 جرحك : لاق ؛مُكَتوُي نم مُهوجرخأ : :لاكو «لاَجرلاّنم َنتَخَمْلاَو
 ا عسر سا لل

 .َنآل رم جرحا انآ ف هلل لوس

 / ْنَع «يرطززلا انئَدَح : لاق يعاّرؤألا نع ؛ ىَبِحَي اَنكدَح 7

 ادلب رَش ؛ ف هللا لوس انأ «ساّبَع نبل نع «حمّللا دبع نب هللا دْيبع)

 5-5 :عجار] . مسهل : :َلاَكو َضَمْضَمَ

 يثني املس ينك هاا ءىَيياَح- ”؟0م

 « سابع نبل نَع «ريبج نب ديس نع «ةراَمُع نب ىَحيْنَع ؛ «شمعألا

 مك اش عمو ردع هلع
 دنعو ءةدوعي 4 هللا لوس انآ رشي هنأت ٠ بلاط وُبأ ضرم : لاق

 يف مفي كليخأ َنْباَذإ اوُناَقك « هيف مت له وُب مك ٠ ٍلجَردمفَم هسأَر

 ةّملك ىلع ديرأ «مَعاَي: لاق! كوكي كموَك نش اَم لاق «٠ اهلا

 ! ّيهاَم :لاق «ةَيزجلا مهيلإ مَجَحْلا يدوي برعلا اهب ب مهل نيت ةدحاو
 هدوم مل مع دعا

 ! احا اهلإ ةّقآلا َلَمَجأ : اوُناَققاوُماَقَك .هللاألإ لإ ل: لاق

 ّنإ» ّمَلَب ىّتَح ارق ركانلا يذ نآرُشْلاَو «ص» لَّوَتَو : (؟76//١)لاق

 مك :رظنا] . 4باّجع ءيَشَل اذه

 كدَح «نشَمْعألا اَنكدَح «ةَماَسُأو بأ مانئدَح)و : يبأ لاق : هللادبع لاق
 مس را 8 له م درج ف

 . ابع نب ىبحَي : يعجشألا لاق : يبأ لاق و هَوحَنَركَذه دابع

 « يبأ ينئدَح «نَمْحرلا دبع نب ةئببع نَع ؛ « ىَيَحَي اًنُئدَح - للا

 نو «ناَّساَرخ لْهآ نملُجَر يّنإ َلاَقق ء سابع نْبا ىَلِإل جر ءاج : لاق

 ْنمركْسأ اَمأبتجا : لاق «بارشلا برم نركب ضر انطرأ

 ىَهَت : :لاق ! ّرَجْلا ذيب يف لو دام : لاق! كلُ ىوس امو ْسَتْوَأ بييز

 جلا ديب ع ف هللا لوس
 يتربْخأ :لاق٠ سنْخأآلا نب هللا دّيبع ْنَع « ىيحَي انندَح - كفل

 ةوسأ هين ين راك :لاق ٠ ف يللا حري بح ند كيم يبأ "با

 .ةبكْا ينعي :ًارَجَح أرجح اًهْضْقنَي ّجَحْفآ

 0 طراق يدَح « بثذ يبأ نبا ع « ىَحَيانئدَح - للا

 رشنسسما) : لف يَّبلا لاق : لاق« نضَوَت سابع نات :لاق ءَناَتطع

 م93 ,؟8ه4 :رظنا] . اثاث وأ ِنيتْفلاَب ني م

 ْ ساما نبهَللدْبع
 0 0 7 ا

 يبأ نع ٌقَداَنَق اَنْكدَح باقم اقدح «ىَيحَياَنبَدَح - 3” ١7

 را همس
 ةلإلا : :بْرَكْا دنع َلوُقَيَناَك ؛ ف هللا لوُسَر نأ « سابع نيا نع «ةّيلاَعلا

 هللا هلال «ميمْلا ٍشْرَمْلا بملك ال ميلا ميل هللا الإ

 ل46 7844 ك7 :رسظقفا] ٍميرَكْلا ٍشرَصلاُ بر ر ضرألاو تاّواَمّسلابر بر

 | اير ف 2 يي

 ,دهاجم ْنَع «مَكَحْل لا ينئدَح «ةَبعش نع « ىَبَحَي اًنكدَح - 3” ذو

 داع تَكلْمُأَو ءابصلاب ترصُن :لاق ا يِبْنلا نع ءساّبع نبا ّْنَع

 مجم لالا ,؟ة24 :رظنا] .رويدلاب

 ءراتيد نب هرْمَع ينَربخأ «جيرج نبا نع « ىَبِحَي اًنكدَح - "1

 - 0 782 7 عل تس اس ه6 سالماس 6

 وهو حكت كف يلذنأ هرب سابع نيا ُءربخأ ٠ ءامعشلا اَيأ نأ

 [5 :عجار] . مارح

 ءرائيد نب ورْمَع يتربخأ « حْيَرج نبا نع « ىَحَي انئدَح - "7 ١6

 بطْخَي 8 ِهّللا لوم وسر عم هنأ هريخأ سابع نبا نأ هربخ أ ءاقعشلا بأ نأ

 نيت جمل نمو اسف ليوارس دج ازد جَيملْنم :لوُقي وهو

 :عجار].آل : لاقإ اًمهْعْطقَل : لئيم تلق ٠ امسي نيمح َدَجَوَو

 [امكه

 نب ديس 0 :لاق 3 'جنرج نبل نَع 2. وحي اح - 1 3" ١

 اولا عجا ار] . ءام

 : سابع نبا نع «ٌةمرْكع ْنَع ؛ ءماشه نع « « ىَيحَي اًنُيدَح - 1

 هم و ةمس ل 000
 .ًارشَع ةّكَمِب تكتف «نيعيرأو ثآلك نبا َوهَو ل يِبلا ىَلَع َلِزْنَأ

 مما ااا :رظنا].نهتسَو ثآلكن باَوْهَو ضو رش ةئيدملابَو

 نان« ِنَسَحْلا نع دْيمَح اًننَدَح ؛ىَيحَياَتدَح - "14

 عا فْصََو اَنكَو اك ةقدصلا هذه ءاقق هللا لوُسسَرَضَرُف : :لاق « سابع 00000 يمص ل

 عمكقل :رلقنا] اري

2 
 تعمس :لاق ءةَرْمَج + يبأ ْنَع «ةَعش نع « ىَحَي انئدَح - 3” 184

 لومك ل :يظنا] ةرْشَع ثلث ليلا نم م ىّلَص ٠ اللف يبتلا نإ : لاق «ساّبع نبا

 اةيفليك

 0 وأ يح طن ية كليم

 نّمم : :لاق 0 ا

 ءٍموَقلا : لاقؤأ. دولاب ابحْرَم : لاق عيب ير :اوُاَك ! موُقلا لاق وأ ! دْفَوْلا

 اًننيبَو «ةَديعَب قش نم لاَنيتآ هللالوُنم :اوُناَك ىَماَدَن لَو اَياَرَح ريغ

 سماع ةعروا 2
 فش يفألإ اتا تس الو. ءرضم راَمُك نم يحلا اذه كني

 نع هوس ناو نم هيرو أ 3َىَّنِجْل جلا بلدي ءءارَح

2 00 
 هلإ آل 50 لاق« اق اثات لابني



 هرم م 3

 سابعلا لاو

 موَصَو قراها ,ةالسصل اق هللوُسردَسحُسْأَ ءهّللاَألإ

 ٍمَكَحْلاَو ءاجدلا نع ْمُماَهت ءٍمَنَمْلا نم سمح اوُطُ نأ ءناَضَمر
 و 5 هاو و م

 اوربخأو نهوظَمحا : لاق. ريشملاو : لاق اَمّْرَو : لاق ءَتَنَرَمْلاَو ريقَتلاَو

 [.:45 :رظنا] . م ارو نم نهب

 .() بش ْنَع ؛ ىَحَي انيدَح - 1

 نبا ْنَح ؛ةَرْمَجوبأ يكدَح كَبْعَشاَندَح : لاق رّفعَج ْنِباَو

 قاد هلع هر
 رن فيلق ا هلل لوس ين لج: لاقءسابع

 0141 :رظنا] (؟ةر/١)

 نب كاّمس نع ؛ ايزي يلب سياح - ففي

 رك نيح ءاقف هللا لوسرل لبق : لاق « سايح نب نع «ةمرْكع ْنَع «بْرَح
5 

 ةلارإ مو هيو
 دبع نب سابعلا هاا : لاق يشاهد سيل َنسْيِلٌريعلا َكَدَلَع : راب نم

 اَمْنِإ «لَجَوَرَع ؛ةللانآل : :لاثق ! ملو : لاق « َكلملصَيلهنِإ : :بلطُمْلا

 [م00» ملل :رظنا] . َكَدَعَواَم َكلاطْعأ دَكَو « نْيتئاَطلا ىّدَحِإ كدعو

 ءكاّمس نع ؛ «ليئارسإ اَندَح «رْيكب يبأ نب ىَبحي انئدَح - اندفوا

 ُباَحْمأ نم رب ميس يني رمل جرم : لاق « سابع نْبا نَع «ةَمرْكع ْنَع
 اني مْلَساَم :اوُناك مهل ملَسق «هلامت قوُسيَوهَو ؛ هللا وسر
 ايه: :ةيآلا تك يلا هتنياوو «ةولق هي اوسع مرتي

 علقم ل11 :رلقنا] اوي هّللا ليس يف متي رص اد اوُمآَن يَا يي

 «ةَرَسَِم نب كَما دْبَع يئَدَح «ةبعش

 رسم سل رق ل

 .(ج) هلأَسُق لجر سابع نبا ىتأ :لاق «سنوواط ْنَع نع
 مري مءمإا ل
 :لاق كدملا دبع يناَبثأ «ةبعش انربخأ : لاق َدواَد نب َناَمْيَلَسَو

 َنَع هلو نع « ءىَنعمْلا ءِساّبع َنباَلُجَرَلأَس : لوفي اسوواط تمس

 هرب ليعس لانك «ىَمْرْلا يف دوما الإ ارجأ هلع مُكلآسأ ال لثؤ : لج
 عااس م

 ملا 8 هللا لوران !! تلج سابع نبا لاق « الف دَمَحْم هر : :ريبج

 اللا تلتف هير مه ءاق هللا لوس شير نم طيني
 هوما الإ ارجأ بلع مُكلأسأ

 [1هؤ6 :رظنا] مُكلبيو

 :لاق ءاَطَع اَنَربْخَأ جير نبا نع ؛ ىَحَيانئدَح 6

 نش نع ؛ ىبحي اًنيدَح - "9 <32

 هسا اس ا سعي
 ينْيياَم ةَباَرْت ونصت نأ الإ ىلا يف

 يبق مس 02-5
 اًماَمَس ءراّصنآلا نم ةأرشال ا هللا ل وسر لاق : لاق ساب نبل تعم

00 220 
 يِباَي :تَلاَق! مَا انَعَم يجئ متم اَم اهملساتيسنق سابعا

 ءًاحضاَئاًهنْباَواهجوَرل هاو نآلُ ب بكرق ناحضاَ الامن هّللا

 هيف يرمتعاناَصمر ناك اذِإَف : كف ينل لاك هلع حضن احضني

 [اى١0 منح :رظنا] ٠ ٌةجَح لد هةر

 ,ةَشئاَع يبأ نْب ىَسوُم ْنَع ءَنايْفَس ْنَع « ىحَي انئدَح - نيلي

 يللي ركب اها ننأ سابع ناو «ةّشئاَع نع ءاهلل دْبحِن هلل دْيسْنَع
 هوم دو ل

 .تيموهو ء#

 نَا نب هلل دبع
 مث

 | 1 ت دس م م1

 - :لاق نايس رع :ىّحَياَنَح - "9 ”1/
 و عع

 رئيكم يدك

 رمال رشح : اقف يتلا َنَع « سابع نبا نع يجنب ديعَس ْنَع «ناَمْعْلا
0 355 000 

 :ارّق مّ :مآلّسلاَو الصلاح ميهاربإ ىسكي نم لوأق ٠ ًةلرُغ ٌةاَمَح ءارع

 [161» :رظنا] : ني يلح ل بانك

 هدقرطا هلع هع ملل

 ىَهَن : 0 ليت را ا لاق ٠ مكحلا شمت مس

 َمََحاَمَمَرَحُيْنأهَرَس نم : لاقو «ءايدلاو رجلا ذييتّنَع ف هللا وتس

00 
 [146 :عجار]. يلا مَ هلوُسَرَوُهَّللا

 تلق :لاق ٠ ليتطاوب نكد ءرْنَع ىَبحَي انكلَح - 68
 ا مس سف

 اَهَنأَو «تيبلاب َلَمَرْدَق 8 هللا لوُسَر نأ نوُسْعْرَي كمون : سابع نبال

 َلَمردَك لاق اوك ودم فيك: عل هتك لاق هس

 ص ع سس حرق توسل 32 6 02

 مهاد وُكدَحتيْمْصْنأ هلي اقف لج ىلع دورت لحما

 لال الامد ىلا :ريظنا] وق مهبأدأ مهربل اوكري مِهبَماَف ًالزَه

 عمرو مولا ل11 اا

 مسام ع رب مر
 ْنَع «ةَداَحُج نْبَمَحُماندَح ءةبش نع «ىَحياندَح - ١ نحر

 يف هام هةموو دع رص
 ايآ تعمس : :لاق اج نادم نع ةيشاطَح: :لاق « 00

 موا سفرم ل
 اقحل لك :رظنا] يلو دجال يلعن و روسفلا تا ثا ً

 مالح

 ىَيِحَي ينكح : لاق« كرابمْلا نْبيلَع نَع « ىَبحَي انئدَح - فيفضل

 ٍلقوف ب ىلوت نس اهالي شئ ئرْعألا ريثك (يبأ] نبا
 ام هوو ام
 ومس يف سابع نب ىتتساهلأهربخأ

 ةةيلْطَت قلم ةَكوُلمَم هتحَت

 لاو الب ىت مع : :لاقإ اًهْطْحَيْنأ هلْ لصَي لَه ٠ اهّقتعأ

 [0ه0 :رظنا] . ه5

 .(ح) ةَبعش نع « ىبحَي اًنئدح - قف

 5 يدم ري هرب ع م هل
 دبع نع ؛ « ٍمَكَحْلا نع ؛ةبعش (1 )١1/ انئدَح «رمعَج نب دَمَحْمَو

 يف 8 يلا ْنَع ؛ سابع نبا ْنَع ؛ ٍمّسُقم نَع ؛ ءنَمْحّرلا دْبَع نب ديِمَّحْلا

 ,01؟1:رظنا] ! راتيد فّصنب وأ راكيدب“ قدصتي «ضْئاَح يهو و هناا يني يدل
 سامع سا مم

 اناني كنا ديه دي نفل

 6م هن ه6 هشو
 شالا قلل يأ هللا دبع لاق

 لبو هناي 5 ل وسر لاق : لاق سابع
 ُهَلَسْبَل «تصنأ :هللوُقَي يذّناَو «اراقْسأَل محير اّمحلا لكك
 هما



 _ سابعلا لآ دن فترات ك

 ساب ِنْنْنَ «هيبأ نع ٠ اه اكَح يمت نبا ينئدح - 3”

 :لاق .ةقف هلا لوس انف « عبرلا ىلإ تلا نم اوضَع َسأنلانآول : لاق

 7١356[ :رظنا] .٠ ٌريثك ثلّتلا

 ري ةمرقماسو
 ُلاَهْنمْلا انَدَح ءٍلاّص َنِبمآلَمْلا انَدَح َِْمُن نبا انَدَح - ىنران

 ىَلَع لنآ : لاق « سابع نبى الجر أذأ ري ني ديعسْنَع ومعنا
 د دَّقلا كلل ُلوُشْيَْم لاَ! ةيدَمْلابارششحو « مب ارش كيبل

 كاد ماشتم اغسل

 اي: تح يف لاق : لاق ءِساننلن ةمركع

 :اوُاَك! اذه دلب يأ : لاق ؛ماَرح ْمْوَياََه : واق! ذه موبي «ستاميأ

 مُكلاَومأ نإ : : لاق. ماَرَحرهَش : اونا! اََمِرْيَش'يأَف : لاق .ماَرَحدَلَب
 0 هم سف “سس ه ظيمدم ه لظرس شو

 ين اذه مكب يف اذه مكية مرح ميل ْمُكْص اع مكاو

 ْلَممُللا :لاَقَ اق ءامسلا ىلإ هسأَر كرمت «ارارم اَهَداَعأ مث اذه ْمُرْهش

 مث .لَجو رع هير ىلإ يصون هَّللاَو : سابع ربا لوُشَي : لاق «ارارمتْهَلَي

 مك مب برَضي اراَمُك يدمي اوُمَجْرَت آل «بئاَقلا دهاّشلا مليم الآ : لاق

 . ضعب باكر

 «ناَحطلا ِملْسُس نب ىَسوُم اَنَدَح هرْيَمُت نبا انكدَح - 00/
 :لاق سابع نبا ىلإ ىف تيد قري ةمكع ضم : لاق «ريغصلا

 ماتمْلاَس اَم' نم سفن بلط ةَفاَخَم تاّيحلالََتْنم : قف هلل لور لاق
 هس
 [53814 :رظنا] . نها يَراَح ذثم

 يف رجلا يفيدك ٠ 4 ر س ليت

 رخأ ىلإ «ميهاَريإ ىلإ لن ام اناني لن اَمَو للاب انمآٍَ : :ةَمكر وأ
 [5048 :رظنا] . .«نوملسم نا دَهشاَو للاب نم» : ينل ةمكرلا يف ٠ ةيآل

 نب قاَحْسإ نب ماشه ْنَع «ُنايْفَس انئدَح «عيكو انئدَح - فيك

 جَرَخ ,88 هللا لوُسَرنَأ : سابع نا نع ؛ هييأ ْنَع ءةناَك نْب هللا دبع

 امك يعكر ِساّنلاب ىّلَصَق الس :الذبس ءًاعضاوتماحرضَتم اعدَحَم

 مما 1476 :رظفل] هذه ْمُكبطْخَك ْبْطْخَيمل «ديعلا يف يَلصُي

 ْنَع ءِمَكَحْلاْنَع «جاَجَح اًنربخأ ِرْيَمُن نبا انَْدَح - <32

 ل رح ام. هلل جيشا لاق سابع ِنْبانَع « «ٍمسْشم

 5”. يلع لاق 8 يِبلا ىلإ دْيَنورفطَجَو لح هيف مصتحاد ةَرمَح ةئياب

 لير لاَكو يدع اهّلَخَو يُحب :رقْعَج َلاَكَو اَهتجَرْخأ انآَو يمَحدَتب

 َلاَقَك. ف هلل لوُسر اَمْهتَي ىَحآ «ةَرمَحلايخاَوُم در ااكو « يخأ نب
 مدمس سم اس

 يخأتْنآ : يلعل َلاَكَو ءاَهآلومَو يآلْوَم تْنأآ : ديزل ؛ قف هللا وسو

 .اهتلاَح ىلإ يهَو « يملخَو يقل تش :رمْعَجل لاو « يبحاّصَو

 ِنْب عاَقمَقْلاْنَع ءَقاَحْسإْنْيدَمَحُم انئَدَح ؛ «ىَلَياَدَح - ضخ

 ِنَمْحرلا دبع نَع ؛ ءٍميكَح
 ف كس ص هاك هع

 ٍرْمَخلا عِييْنَع سابع نبال : لاق. هلو نبا نَم

 1 ممار/ا)
 يجو 011 تح صصصصص 0ظ95

 مَ كيل سوت مؤأ فيكم قدم لا لول: لاق

 َتْسلَع اَمآ نَالُقاَبآ اي : ف هللا لور لاَقَك «٠ هِي هيدي مَ ةيوارب ملا

 لوُسَر لاَقَف. اه ْبَمْذا : لاك همآلخ ىلع لجل أف! اهم يمر هللا نأ
 000 و امش

 يدّنادِإ : لاق. اهي هرم لاق ! هرم دامب ءنآلق الاي: : 4 هّللا
 مكسهللعل ماهذا قل
 لقحع للحم :لظنا] ٠ ءاَحطبلا يف تغرك اهيرمأك اًهَعْبَي مرح اهبرش مرح

 مصمم

 «يِرْطْلاْنَع «قاَسْسإنْبدَمَحُم انكدَح «ىَلَي الح - 1
 َناَك : لاق سابع نبا (1//7971) ْنَع بع نب هللا دبع نب هلل دي ْنَع

 َناَمصَمَر لك يف. مالا يلع َليربج ىَلَ باكل ض رمي , هللا لوُسَر

 « حبصأ" ُضرْمَياَم هيف ضرَْي يلا ةليلا نم « هلو حبصأ اذ

 يف ناك امل ؛هاطغأ الإ ءيش ْنَع «لآسيآل ؛ ةلسْرملا حبلا َنمدَوْجأَومَ

 ركأل# من17 3105 :رظنا] نير هَل ضرع ههَهَصي كله يذلا رهشلا

 !اينغ دفا

 نب ديعّس ْنَع «هيبأ ْنَع ء رك نب رمع انئدح ؛ ىلع انئدَح - افلاذو

 نأ كْعَتَمياَم : ليربجل « 2 هَّللا لوُسَر لاق : لاق سابع نْا نع بج

 رخآ ىَلِإ كبَر أله اَمو» تَرَ : :لاق ! ارو تام رك انور

 ممم ا :رظنا] . ةيآلا

 هربا لاق : 0 ا علل

 ناك اًهوَُْْرُت الو اًهوُعِرْعَرُ الق ٠ اه معك اذإ كوم هذه : سابع

 001 ل

 نكي مل ةدحاوو « نامل مسْقيناكو «ةونسن مست هدم ناك 88 هللا لوُسَر

 ةهكَمفَي
 هيشق عرس

 5911 م0 :رظنا] . ةَيفَص هلم مسي نكي مل يلا : : ءاطَع لاق

 ساي نيل ارح :ديعس رع ال اك لني

 انمآ» : رْجَفلاَلْبق نيل نيتعكرلا «4 هلال وسر يصب مرتك ناك : لاق
 رخآ ىلإ «ليعامْسإو مسيهارإ ىلإ زن اسوان لون امو هللا

 [؟072 :عجارإ] . «نوُملْسَم ناي دهشأو لاب مآ : ىَرْخلاَو ةيآلا

 :لاق « ٍميكح ْنْب ناَمْنع اَنئدَح « دبع نب دَمَحَم مم اَنكدَح 5

 يِنكدَح : :لاق ! [هيف] ىَرَتَ فيك ءبَجر ٍمْوَصْنَع «ريبج نب ديعس تْلأَس

 ريو طفي ال لوقت ىّنَح « «موصي َناَك ؛ ءا هللا لوُسَرانآ « سابع

 [١ةكه :عجار] موصَيَأل : لوقت بح

 نب هللا دبع ْنَع ايس انئدَح «دّدبع نب ىلع د - ”؟٠ عال

 ريح : 88 هللالوُسَر لاق : لاق سابع نبا نع « ري ني ديعس نع دام
227 

 مسروماو للوالو لك :سظنا] ].رمششلا تبي هٌرصْبْلا وُلَجَي ؛ ةلملإلامُكلاَحْك

1 

 مالاعو
 ْنَع «بئاّسلا ني ءاَطَع انْدَح دّمَحُم نب طابسأ انئدَح - فينو

 تلق : لاق! َتْجَورَي : َلاَقَق سابعا يتفل : لاق ءريَبج نب ديعَس



 ل ه هع
 اق ّ 50 :لاق ١ ترك للك دب تيك جيوزت : + لاق . ل

 [مم ال لاا/4 :رظنا] ٠ اننا ملا هذه َريَخ نإ جور

 دام ْنَع ؛وناهشلا َقاَحْسإ وب انكدَح طا اكس -7 8

 ّبلَكلا تلَسْرَأ اذ : 8 ِهَّللا لوُسَر لاق : لاق سابع نبا ْنَع ؛ميهاريإ نع

 «لققكَسْأ ذو ءهسّْفت ىلع كلن امن لُكاتَالَك ٠ دّيصلا نملك

 . هبحاص ىَلَع َكَسْمأ منَ «ّلْكَ «لكأَي مو

 نبا تْعِمَّس :لاق مهري نَع :يبأ باك يف َناَكو : هلا دّبَع لاق

 .”طاّبمأ لاق اك : : يبأ يلع برق « سابع

 رياعرزاع
 نع «يِبلكلا بانج يبأْنَع «ديلولا نب عَجْش انئدَح -

 نه ثآلك : لوب هللا لور تغمس ١ لاق « سابع نبا نع « ةمرْكع

 مهم اس سا رعم هاش ريع

 :رظنا] ٠ ىَحضلاُةالَصَو ءرحنلاو رولا : وطت مكن هُو ضار لع

 169١| لككلأك لكل لدحا ,للعكه

 ”؟6هم

 ةعممَن سي تس رع هلا ساق
 م :لاق ءَناَيَح نب ناَمْيَلَس دلاَخ وب انثدَح - فلج

 َضاَنأ 8# يِبلَنأ ءِسابع ِنْبا نع ؛ وسم نَع « ,ٍمَكَحْلا ْنَع ؛ «شمعألا

 سْمنشلا عوُلُط لب فلم نم

 .ةقوخح ا ؛ايوةرخأ :مهاإ لات كدخ

 يف ءرخاوألا رشَعْلا يف اًهوُسمَتْلا : 88 هللا لور لاق لاق سابع نبا نَع

 ا هل له :رظنا] . قب ةحباس ا ٠ ىقيب سماح َْأ « ىقبي قس ل ةعسات

 نب نع «ةاطْرأ رابح اندَح :ثاّيخ رب صح احس - “9 7١

 ًامْوق « هّللالوُسَرَلَئاَق ام :لاق « سابع نبا ْنَع «هيبأ ْنَع «حيجُت يبأ

 ّْ 7 م16 لظنا] .مُهَوْعدَي تح

 نب ِنّمْحّرلا دْبَع ّْنَع ؛ «جاَجَح اَنكدَح «صْقَح اَنئدَح - 8
 مالو سوو

 انأةءاَسنو ُهَناتيمأَي ا هللا اوسر َناَك : :لاق « سابع نْباّنَع ؛ «ِسباَع

 . نيديعلا يف َنجرَْي

 يبأ ْنَع «يبأ ينئدَح «ةدئاَز يبأ نب اركز ىحَي ائدَح - ٠١8

 لوُسَر ضرُم امل : :لاق « سابع نبا ْنَع « « لييحرش نب مقرآلا ْنَع «َقاَحْسِ
 «َجرَخَ ةّلخ َدَجَومُ سلبي ضي نأ (970/1) ركام 8 هللا

 بنج ىلِإس لج ؛ ف يبل هل اموات صدي درأ كب بأ هس حأ مل

 2144 :رظنا] . ركوب اهي ىَها يلا ةيآلا نم حَتفتسأَو هراَسُي نع ركي يبأ
 ١ 0 ا ا 0

 ْنَع ءٍمَكَحْلا ْنَع جاَجَح انئدَح ءاّيرَكر نب ىَبحَيانثدَح - نكن

 يال ةرئج ةردحلا ىترا يللا ع نرخ مساَقْلا يبأ

 . ايكار رخل

 1 ْنَع «يِرََجْلا ميركل دّبَع ْنَع نايف نع ؛ عيكو انثَدَح - ففي

 ىلعالو ءرّفَسلا يف ماض ْنَّم ىَلَع بعل : لاق « سابع نبا ْنَع ؛ سواط
 "وم عا

 .رطْفأَو رمسلا يف ا هللا لوُسَر مصدق َرطْفأ م

3 

 ْنَع ِرياَجْنَع ءهييغأل ؛ «ليئاَرنسإ نع : تيكر انكَح- ؟١هم

 رسم ل

 سأر ر ىَلَع ةّيرك ىلإ , هللا لور لَسْرأ : :لاق « سابع نْبا ْنَع «ةَمرْكع

 َلُكأَيأل ْنأَلكأْنمَرَمَف «ءاَروُشاَع م موي ِنيَخسرَك : :لاق وأ «خسارُف ةعبرأ

 .ةمْوص مكين لكيم مو «همؤيةبقب

 «ٌةَمِرْكع نَع ءكاّمس َنَع : ؛ليئاَرسإاندَح «عيكو اند - نيلحلا

 تاج مش «4 هللا لوُسَر دهع ىلع املس 21ج الجرن ءسابع نب ْنَع

 سر « يعم تملأ تناك هللا َلوُسَر اي لاق هشبل را

 40/4 :رظنا] ٠ ف ايبا لَ

 دّيَبع نع « ٍمّضْهَج يبأ نع نايس اَنئدَح «عيكو انئدَح - سلا

 غاّبْساي ؛ 2 هللا ل وُسَر انرمأ :لاق ءِساّبَع نْبا نع ؛ هّللادّبَع نْب هللا

 [1498 :عجار] ٠ ءوضولا

 ٍنْبوِرْمَع ْنَع ءٍحلاَص َنْبْهَحْمَر اندَح «عيكو انكدَح - سك

 .(ج) سابع نبا َنَع «راتيد

 ا هللا لوُسَرنأ «ساّبَع نبا ْنَع «ةَمرْكع ْنَع ٍماَرْهَو نب َمَلَسَو

 711 :رظقنا] . طاّسب ىلَع ىَلَص

 ءٍسِياَس نب نحل دب نع ايس نع« 0 ىف "1

 [مساملا معمل مسا

 سا عه صرع سرق ل
 ٍمُهَجْلا يبأ نب ركب يبأ 0: نع «انايفس اًنئدَح « عيكو اند - يللا

 :لاق اق «سابع نيل نع يع نزلا دنهل يع ب

 ساس عرب لو -
 0 دعم

 «ءلْوَهفاصَم ىلإ ء ءالْؤَه ص كمت «ٌةَمْكَر هيلّي يذلا فّصلاب ىَّلَصَ

 [54 :رظنا] .  ىَرْحَأ ةمْكَر مهب ىّلصَق «ءآلْؤَمفاصَم ىلإ ءلؤَعَو

 ًاسوواط تلأَس : :لاق هدير نب ةماَسُأ انئدَح «عيكو انئدَح - <39

 َلاَقَق ءاسلاج َقاكيِنب ملسسْنْبَْسَحْلا اكو : لاق « ءركسلا يف ةَحّبسلا ْنَع

 ءِساّبَع نا نع ؛ سوواط اًنئلَح ٌمَمْسيس وواَطَو : مل نب نسل

 يف (يَلصُ انكف) رَمّسلاَوِرَضَحْلا َةآلَّص ٠ ظ هللا وسو ضر ل لاق

 :ٌةهرم عيكو لاق اهني اهَكرقَسلا يفلَّصَف ءاَمَْسَبو هلق رَصَحَ

 عا ياست و

 نع « ةمركع نع «رباج َنَع ؛ « ليئارسإ نع ؛ «عيكو انندَح - فلن

 مو رثولابو ', ىحلضلا يتعطرب ترمأ : هللا لوسَر لاق :لاق « سابع نْبا

 5.0١[ عجارإ . ابنتك



 ْنَع ؛َقاَحْسِإ يبأْنَع «يارسإ انكدَح «ميكو اند - 32 5

 اذِإ َناَك ٠ ا يِلَنأ «ساّبع نبا نع ءريبج نب ديعس ْنَع ؛ نيطبلا ملم
 "لعل لع ويس سا

 . ىلعألا يبر ناحبس : لاق 4ىَلعآلا كبر مسا حّبس» : :اَرَك

 نب ةَمْلَس نع« لانهم اندَح «عيكو اَنئدَح - فسدت
 كتم

 يداوي هّللاٌلوُسَررَم امل لاق « سابع نبا نع «ةمركع نع « ءمارعو

 :لاق نافع يداَو : :لاق ! انَهداَو يأ ؛ ركيابأ اي: لاق يح َنيح ناس

 «ءاَبعْلا مهرزأ فيما اه ردح تاَركَي ىلع حلاصو وم هبم قل

 .َقينَْلا تيا نوجحي نولي املا مهيأ م عل مصاي كو

 نْب ىَيْحَيَنَع ؛ ,( 0/1 انئدَح «عيكو اًندَح - 04
 مو م علو مع ل صل ب

 موي هيرشيف ؛ ِسِيِمَحْلا ةليك هلْ َناَك « الف (يِنلادأ « سابع نبا نَع «دْيبع

 دنع َناَك اد «تبّسلا ميو : :لاقق هاَرأَو : :لاق . ةَممجْا موي «ِسيِمَحْلا

 رايس عك م عفا سا سف
 لوح ”عجارإ قيرهأك هبرمأ وأ مدَحْلا هاقس يش هنم يقي نإ ؛ ءرصعلا

 «يبلا ىلأل دنس لانس اح عير ح 76 ك6

 5 دله وألم رلكلال# 14174 :رظنا] ٠ را نسم جمل بال

 ىّلوُم «ناَميلس نب َمدآ نع نايس اًنئدَح 'عيكو يئدَح - "ا

 امل : :لاق « سابع نبا نع ريب نب ديعَس تغمس : :لاق ءدلاَخ نْب دلاَخ

 هلا هب كيما وظن ملأ يف ااا: آلا هذه تَرَ

 يبا لاَ : : لاق :ءيش نم مهي ميول وُ لخ دي مك* يش اهم هَ يو لَخَد :لاق

 كال ناك « مهو يف نامل هللا ىَقَْت انمَلَسَو انعطآَو انعم اوُنوُق : 2

 هللاب نملك وُمْؤمْلاو هر نم نإ لأ اسبلوُسرلاَنمأ»: :لَجَوَرَع
 ا هدو دك وعش

 نمط انعم اوُناَكو هلو نم دحأ نبق رفنال هلسرو هو هَكنلمو
 نبك اًماَهَل همس اسف هللا فلكي أل ريصملا كوني كنار

 اَنيلَع لمْحَتالَو اير انأَطخ وأ ائيسنْنإ مخمل اير أتَّسستمااًماَهْيَلَعَو
 ٌفْطأَوهباَ ةلاط ل اَمالمحُص لو رام نم نا ىلع مك آرصإ
 . «نيرفاكلا مولا ىلع اصناف اَنالَوم تن انَحْراو انكطاَونَ

 .متكنْب ىحيوبأ وه اذَه مد: نَمْحرلا دبع وُبأ لاق
 ص سه س © هسة مرش

 ىَيحَي نع ؛ «يكملا َقاَحْسإ نب يك اندَح «عيكو اَنئدَح - قىتفأ

 ءا هلا لور انأ ء سابع نبل نع هدم يبأْنَع + يفْيص نب هللا دبَع نبا

 هداف « باتك لهآ امك يأت كن : لاق« نمل ىلإ لج نب ذاع ثحَباَمل
 للامم هلل وسر أو لإ ةلإأ ل اش ىلإ

 كيكو موي يف تاّولص سمح مَع ض رتاج هللا أ مهمل
 يف ةََدَص ْمهلَعض رعْلاَلَجْوْرع هلل «مُهَملَعْاَف كلل اوعاطأ نإ

 «فلذل لواط مم ذإ مناف يفد ْمِهئاَيغأ مَ « مهلاومأ

 َنَع هللا نيو اهيل ا «موُلظملا ةوعَد او «مهلاومأ مئاركو كاي
 00 .باّجح لجو

 رمل

 نع كلن قاع لل ع يراك" 05 7

 :رظنا] ٠ .ةرم رم اضَوَت 2 هللا وسر نأ «ساّبَع نبا نَع ءِراّسُي نب ءاَطَع

 ممل سم

 م ايمو
 نبا ىلوُم ةبعش نَع «بُذذ يبأ نبا ائدَح «عيكو انئدَح - ” فو

 ضايَي ىَرُيَدَجَس ادإناَك ؛ ,48 يِبلاَنآ ءساّبع نْباْنَع ؛ سابع

 مسلم موب :رظنا] ٠ ديطبإ

 «ةَمرْكع نع ؛ ٍليسَفلا نب نامي نبل انئدَح «عيكو اَنثدَح - ةققف

 م ةَمسّمةباصع هلو «ساّنلا بط ٠ لف يِبتلانأ : سابع نبا نع

 ارغ دفع ين ديس لال يك نير - "ا

 ْنَع نْيَسْح تْنبةَمط ةّمطام هم نع لامع نب رمح ِنْب هلا دبع ِنْب محم

 .(ح) سان نبا

 دْبَع ني دَّمَحُم َنَع ده يبأ نإ ديس نب للاب ريحأ «الاوثصو

 هَ 07 1 0

 0-00 :رظتا] ل نيمو ىلا: 9 للورق 7

 سابع نباَنَع «هيبأ نع ؛ «ٌماَشه اًنندَح «عيكو انندَح - "7 هالك

 لف يَنلَنكل يول يف عيرلا ىلإ كتل نم وضع سنا تذدو : لاق

 7١714[ :عجار] نبك وأ يثك ثلا :لاق

 «ةلثاَو نب رماَع نع طف اًنكدَح «دّيبع نب دمحم اًنئدَح - "7 نفي

 َلَمَرَدَك ا هّللا لوس نأ ومعي موق نإ : سابع نبال تلق : لاق

 رم م امم ب
 تَسِنَلَو 8 هلل ل وُسَرَلَمَرْدَك ءاوُيذكو يموق قَدَص : .لاق «ةئس اهنا

 هبذأ ءاوّمَسَت :َفاَصقيُت لج ىَلَع نوُكِر شما مدقهّكلو ةّنسب

 لمْمنأ مهي هير ةربل تيبلاب اوُنَمرَف مهبّرمأَ ةَدشَو ادْهَجَو لَه هباحص ابو

 22 هوو و
 [5:14 :عجار] هج مهبصي

 ند عَس نَع هيأ نع ءّرْذ نبا اًنئَدَح «عيكو اَنُندَح - "7 ال4

 ل 2 ا لاق « ساب نان «ريبج

 [504 :عجارإ .ةالارخآلإ 4انَمْلَح امو 37

 نع « ىليل يبأ نذل ْنَع نايس انئدَح «عيكو انئدَح - فتحا

 آلَ هني يف ىدطأ ؛ 8 يَا اذأ «ساّبَع نبا نَع ؛ ٍمّسقم نع ؛ ٍمَكَحلا

 [1478 :رظفا] .٠ فهرب لهج يبآل ناك

 «ةّمرْكع نع ءرباج نع « «ليئارسإ انئدَح « ميكو انْئدَح - فلما
 اَهّوبرصَي هباَحصأ لست : لاق « ةّنبجب ىنأ ؛ لف ينل انآ « سابع نبا نع مل ما معو ما مس

 هللا مسا اوُرُكْاَو نسل اوَُض : 5 هللا لوس لانك «يصعلاب

 [ملم6 :رقنا].اوُلُكو

 رَفْعَج يبأ نع ءرياَج نع « ليئارسإ اندَح «عيكو اد - 24

 لاق :لاق سابع نبا ْنَع «ٌةَمرْكع لاو نسي ةحضألا : ةلاَق ءءاطعو

 5١[ :عجار] . بنك مكورْتولاَ ةّيحضألاب ترم اق ٠ هللا لور



5 0 

 | معمر سايل علا نب :كلادْبَع

 يبل سمو اس اكد ميكو كدَح - 05
 5 هللا لور انَمدَق : :لاق «ِساَّبَع نبا ْنَع « «يترعلا نّسَحْلا َنَع ؛ لمَ

 ء(ِرّبب :نايفسلاق) « عْنَج نمانك تارمح ىَلَع بما دبع ين ب م ميغ

 ْعّلطَت تح ٌةَرْسَجلا اوُسْرَتآل ءىَتي : ُلوُشَيو ءاَنداَخْنأْح طْلي لَمَجَن م

 عُلطَت ىّتح يمْرَي لقي ادحأ ل اَخِإ ام : سابع نبا لاق نايس داو سمشلا

 ملقا كرنك :رظنا] سمسا

 نب ُةَمْلَساَنْتَدَح :لاق ءناَيْفَس اَنْندَح «عيكوانكدَح - ؟ى

 ٍليللا يف 0 ,ه هللا لوألا ان نَع ءبيك نع ل

 سه ع سل

 نع لتقوم ,ةقن عا يرش محلا اينما

 00 :عجار] 2

 ا ؛سايعنب لق لاق «يترعلا

 .ًارفت انكلو ءرصَعلاَو

 يبأ نم هَعمَس «حيجُتْنْبداَمَح اَنثدَح «عيكو اَنَدَح - فلل

 ,ةّنجلا يف تملا : ف هّللا لوُسَر :لاق : لاق ءِساَّبع نْب نع ء اجر

 :نظنا] . ءاَسنلا الأ َركأُسْياَر الا يفتْمْلْطاَ و ءءاَرقتلا هلم داسيا

 للبول ملا

 :لاق ءِراَتيد ِنْب وِرْمَع ْنَع ءنايْفس انندَح «عيكو اَنندَح - 17

 8 ني عفار َمَحَر تح «ًاسأَب كلذي ىَرتالوراَخن انك :لوُقي رمع نبا تعمس

 َلاَقَ «سوواطلهثركد ررْمَع لاق دْنَع ىَّّن ؟ « هللا َلوُسَرَدأ ٍجيدَخ

 ُهاَخأْمُكُدَحآْحَنَْي ف هللا لوُسَر لاقاَمّنِإ سابع نبا لاق : ”سووأَط

 مسرعه مهد 104١ :نظنا] .ًاموُلْحَم اجاَرَخ اًهَلَدُم دحين: نم ُهَلَريَخ ضرألا

 اةففنيا

 «ةَمِرْكع نَع ءكاّمس نع « «ليئارس دا انئدَح « عيكو انئدَح - فيول

 فيك هّللاَلوُسر اي: اوُناَك رخام: لاق « سابع نبا ْنَع

 اوُنمآَن ينل ىَلَع سيل :ْتَلَرَتَف ! اَهَتوُبَرشَي مهو اوُناَم يلا انناوخإب
 هيد :رظنا] . ةيآلا رخآ ىلإ .. «اوّمعَط اًميف حاج ٠ تاّحلاّصلا اوُلمَعَو

 114 لكم اللا كارل ككل

 ِنَمَصْلاْنَع َمْلَس ْنَع نايس اَنكلَح «عيكو اًنَدَح - 8
 دنع يبلغ يق هّللا لوُسَر اَنَمَدَق : :لاق سابع نْباْنَع «ينرعْلا

 يني لوو اَندَحْفآ طلي ل عج ال تاَرمَح رمح ىلع ليل عم نم بلل

 [085 :عجارإ : ” مشا ملت ىََّحَ ٌةَرمَجْلا اومْرَت ال

 ِنَمّصْلاْنَع ةَمَلَسْنَح ءُنايْفْس اَنئدَح ؛عيكو انئدَح - الحل

 دقق ةرَْجْا مكر اِإ 85 هّللا لوس لاق : لاق «سابَع نبا نع « ينرعلا
 سا رب ساس امرا ماس

 اَمأ : : سابع نبا لاق ١ ببطلاَو :”لُجَر لاق هانا الإ ءيش لك ْمُكلَلَح

 أر خمس سي 8 هلا لوس ” هكا آل مأ َكاَذ بيطقأ ءكّنسملاب ُهَّسأَر

 !!. :رظنا] 75١4 491”[

 نع «ِرِماَعْنَع هرياَج نَع ءنايثس ائدَح «عيكو انئدَح - فحل

 :رظنا] . نيتكلا نيو «ِنيعَدْخآلا « يف اف يبل مَجَتحا : لاق « سابع نبا

 اننايفل فلل

 همها

 ا ؛لاق ؛ِسايع نبع ا
200 

 [19877 :عجار] . سف ىلع أراتح أل اني

 ا ناد 3 ال تلميع انشق: لاق «ِساَّبَع نبا نع

 اهو اكو بما دبع ينب لمارأ يف هس « يقاوأ

 اوال لولا :رظنا] . هنن يدّنع

 «يرَرَجْا ميركل دْبَع نع « «ليئارسإ انئدَح «عيكو اندَح - <”

 ِرْهَمْنَع ا هللا ل وُسَر ىَهَن : لاق سابع نْبا ْنَح ِرئبَح نْب سيق ْنَع

 نّمكو بلكلا نَمكو يبل

 نب ىيحَي َنَع « مكس يش اكدَح ميكو اكد - <32

 ًاسماَجَق يّلَصُي ب يبل ناك : لاق « سابع نبا نع «بِيهص ْنَع ءرارَجْلا
 مه مدل

 :رظنا] . اًمهنيِب ٌعرَمف « ؛هيتبكري اذا ىتَح بلا دبع ينّبْ'رم ناَكيِراَج

 [ملت

 مام وا مااا لا اا :رفا] مَّا ن

 ها

 ةبعش اًندح :ًالاَق «ىتعَمْلا « ءِرَْعَج ناو «عيكو انئدَح - فحل

 انيف ماك : لاق « سابع نْبا نَع «ريج نب ديعّس ْنَع ناَمْعْلا نْب ةريغملا ْنَع

 ها مشع م ملاعق ع
 ةلرغ رع ةاَمْح هللا ىلإ َنوُروُشْحَم مكن َلاَقَك ةظعوَمب 2 هللا لوُسَر

 اللا لوأت المافن ةديشولخ لول ماتو

 تقل يشأ م لجون رجلا لاق لاما

6 
 اًسيرذتآلَك نإ : ين لايق : : لاق «يِباَحصأ براي لوقف (لامشلا

 لاق امك وأ مهر دم مهياقعأ ىََح ندر اويل َةلَدْمَياوُبَدحأ

 َتنأ َكَّنِإ» ىلإ ةَيآلا «مهيف ُض اَماديهشم ْمهْيلَع تكو» : حلاصلا ُدْبَعْلا

 [1917 :عجار] . «ميكحلا يزعل رعْلا

 دبع َنْبْرَد نع ءروُصْنَم م نع ؛َنايفس نع ؛ «عيكو انثَدَح - "ا

 حر ٍِس نبا نع 0س نع ٠ يناذ ءاَج : لاق ؛ اّبَع نبا ؛ ءدادش هلل نَم نادم اهلل

 م هض

 هَل ا 520 لاق ملك الأ ميحد

 [60111 :رظنا] . ةّسوسولا ىلإ هدي در يذلا هل دَْحَلا كاملا نيم

 نع ؛ ةَمرْكع نَع «كاّمس ْنَع ناقش نع ٠ «عيكو انثَدَح - ١4

 موُلَمْجاَق « قيرطلا يف مشت اذإ : كف هللا لوُسَر لاق : لاق « سابع نْبا

 [739311 ,الالهإل :رظنا] . راج طئاَح همي هاني ىتبْنَمَو عينا حس



 سقم نع ؛ .مكحلا نع يدوس نع ميو اكنَح- 7 46

 :لاَثق موق َعراَسُق ةَكَرع نم ضاَنأ امل , يِبتلاّنأ «ساّبع نبا نَع

 اَهَدَيَةَمفاَرَتئآَراَمَك : لاق ؛باكمرلا الو ليلا عاًضياي اسيل هردبتا)

 عموم عمو رحم للهم لال ل114 :رظنأ] ٠ ًاعمَج ان ىَّنَح ودعت

 ,ةّمركعْنَع ءكاّمس ْنَع ايف اندَح «عيكو اندَح - "1

 موو ملل
 :رظنا] . يش هسْجْتيال ءاَمْلا : ف هللا لوُسَر لاق : لاق ءِساّبَع نبا نع

 اةفلدي

 ْنَع «بْرَح نْب امس ْنَع «ناَيفَس ْنَع ؛ 'عيكو اندَح - ”؟1 ١

 :ةَباتج نم اتلستغا لف يلا جا ا «ةمركع

 ءءء 000000

 «نايفس انأبنأ ؛ كك بر 1
 ف" جارزأض فمألا « سايح نإ نَح ؛ةمكع رح لامس نع

 نإ :َلاَقَق هل كلذ تن ذك ,هلطقب أبل اس «ةناتجلا نم تكس 6 <م عض
 3 ب م دراعإ ل

 :عجار] 507١[, 14:4 1401/1805 5656 :سظنا] هيَش هسجني آل َءاَمْلا

 اةقليتفلل

 َرَجَف رج :لاق ساكن هاَرعْنَع ا

 ب م هس عل ماعم
 َلاَقكليربج هنآ نورشعَو لست ىضصم مل ءأرهش هءاسن ؛ ف هللا لوُسَر

 هم
 [امهم :عجارإ . رشا مكدقو كنيِمَي تريد

 .(ح)رطف نع « عيكو انئدَح - "3202

 ديبع نب دمحمو نبا نع «لْغَس) يبأ لبحر نع طف اَنَدَح :لاَق ديب نب دمحم

 اَماَسهتحُص َنَسْحاَف نانخأ هل اتناك نم :َلاَق فلا نع ِساّبَع
 00001 ههض رب هر تس ره سب يما 000-00
 )١/”( هكر : دبع نب دمحم لاَكو. نجلا امهب َلَخَد هاَبحَص

 اسما
 [م454 :رظنا] .ةَنَجْلا ىلاَعَتهللاُهلَْدأ لإ ُهاتِحَص امامه َن سحاب

00 

 يبن وع القش اح ووصل ئشب حل الا ل

 لَتاَق ام :لاَق « سابع نبا نَع هيبأ نع ؛ « حيجُن وك ك8 هلا لوم

 7١67[ :عجار] مُهاَعَد لإ

 .(ح) بنذ يبأ نبا انربخأ «نوُراَم نب دي انئدَح - ل 3

 دبع ْنَع ءِساّبَع نب مساّقلا نع ؛بنذ يبأ نبا اندَح : :لاَق ؛حورَو

 :لاَق؛ هلل لوس نأ « سابع نبا نَع « سايح نبا ىلوُم ءريَمع نب هللا

 يني عسانا مولا موصل باق ىلإ (تملَس ل : "حور لاق) "'تلغع نع

 [19ا1 :عجار]. ٌءاَروُشاَع

 هراء ام رف بس
 ٌدواَد ْنَع «َقاَحْسسِإنْب دَمَحُم انرَبْخأ : َلاَك ءديِزي ينسدَح - ”؟ ال

 يأ ءاق هللا لوُسَرل لبق : لاك « سبع نيا نَع «ةمرْكع نع ؛ ء«ِنْيَصحْلا نبا
 .ةحطسلا فينا : :َلاَقإ هللا لا ىلإ أ نايدآلا دا

 امل نيل دبَعْدَتُس
 م ا مه ددجمل

 ادولفلا صل

 :لاق « ساي نب نع «ةمرْكع ع ماها لك رج

 ىّذأ نم : ديزي لاَ ءهسأر يف ةَماَجتحا مرح رْهَو 8 هللا ل وسر مجتحا

 600 صام ل008 145 ةرظنا] .هب َناَك

 «ِساّبَع نبا نع «ةَمرْكع نع ؛ ماشه ارب «ديزَي انئدَح - كلل 3

 َييئآلك ىَلَح دوي نم ٍلجَر دع ُهئوُهَرمهحرد إو ءاقف'ِلا ضُ

 [105 :رظنا] . هلاّبعن اقزر راَهَذَخأ يش اا

 .(ح) ماسه انربخأ لاَ ياك - فلم

 :لاَق «ِساّبَع نبا ِنَع «ةَمرْكع نع ؛ ماسه اَندَح : لاق رَمَعَج َنْباَو

 ثكَمَف نس نيِعيرأ نباَوُهَو «نآرقلا هيلع لن وأ ف هللا لور تعب

 هّللا لور َتاَمَق : لاَق «نينس رع ةّئيدَمْلابو هس ًةرش ع تلك هك

 1 ل

 73١[ 317 :عجار] َنيَتسَو ثآلث نبا رهو "5

 رس دوك
 ءٍمسْقم نع ؛ ٍمكَحْلا ِنَع « « حاج اربخأ «ديِيادَح - 11١"

 لبق ديلا نم هاج َنَمقتَعي ن ناك ٠ ا هللا َلوُسَرنأ ءساّبع نبا نَع

 [اوهو :عجار]. نجر فئاألا موقع دك ءاوُملسأ اذ مهيلاوم

 .(ح) نايف اربخأ ءٌديِيانئدَح - "11

 ِنْبديعَس ْنَع ؛لاّهْنمْلا نع ءروصُُم نَع ؛ «[نايفس اًنئدَح « ىلعيو]
 لوي انيس اتسم ع ناك ا هللا َلوُسَر انآ «ساّبَع نبا نَع «ريبج

 :ةّمآل يعل ُك نمو ماهو ناطْيشَلع نم متل هللا تاَملكب امه يعأ

 [404 :رظنا] َقاَحْسإوليحاَمسإ اًمهبوُي يب ميهارنإناك : لوي ناَكَو

 َء «ِنْيَسَح نب“ ”نايفس اًنربخأ ديزي انئدَح - 51١
 عع

 «'يرطارلا نَع

 اير لُجَر ىأر : :لاَق « سابع نيا نع « بت نب هلا دبع نب هللا ديب

 ًناكو ءانمسَو ءالَسَعْفطْنتهَلط ناك تيار ين :لاَقك ٠ قر
 راس هد

 ايسكو كلك نيو ,لقتلس نيو ركتش يق نب ذوي

 :(ءاّمّسلا نم يل اَيسنأَكو : :ٌةَرَم ديزي :لاقو) ؛ءاّمّسلا ىلإ الصمم

 هب َدَحأَك لدي نم لجو ءاَجمُ لة تالت .يتخات .كلمق

 أو عد فعل مب عب سما هه عم مس رعاشمبا ماعم
 مث ءهّللا هالعأت العق هب َذَخأَف ءاَمُكدْمَين مل جر اجمل للا ٌهَدلَحَف الع

 همم سما عن رب ص ماس
 لاَق : َُّلاالعف المك ل لصُو مث هب مط هب ذَا مُكدْدَينم لجو ءاَج

 دّلُظلا اّمأ :َلاَقك هن ذأ ءاَهُرَبعأَف ٠ هللا لوُسَراَي يل دنا :ركبوُأ

 َنْسَيو ,رثكتلُم ني ءنآرُقلاةَوالَحَف تمَّسلاَولَسَمْلااَمآَو «مالْسإلاَ
 نوكي من أ للا كي ونت ِهْيلَع تأ اَمق بسلا مآ «كل نيو لقَعَس را درست

 اكديم نوُكَيمُت هلل | هيلْْيووُلخَيت ٠ َكجاَهْنم ىلع كدَْبْم

 « هب عطْقي لجر مُكدنب نم دوي مث هللا هيلي هيل وليف امك خاب أيل

 «تْبَصَأ : لاق! هللا لوُسَر ايتبصأ : َلاَق «٠ لا هيي وثب هلل صوُي م

 :عجار] . مسُقت آل :لاَثَق « يتيح هلا لور يتم : لاق «تاطخأو

4 



 دبع نع ؛ «ةيرطلا نح مم اخأ قال دع اَدَح - "11

 كد 8 هَّللَلوُسَر ىَآ الُجَرأنأ «ساَّبَع نبا نع هلل دبع نب هللا

 [14414 :عجار] .ه نعم

 .(ح) يعش ارب ؛ُديِزيانسدَح- 68
5 

 نبا نَع ءدهاجم ْنَع ٠ ٍمَكَحْلا نَع :ٌةبعش اًنئدح : لاق ءدمحمو

 ٌةَعَم نكي مَلْمَك ؛ اًهب امسح اةَرْمُع هذه :لاَق « قف يبل نع ءسابَع

 )١//8701( مي ىلإ جلا يف ةَرْمُْلا تلَخَم دك هَل لحلا لحبك ده ده

 [379 :رظنا] . ةّمايقْلا

 نبا نَع سيو ءاطعْنَع بيو نب نَا دب نب ليان

 أ لاَ 3 ولج مهو مهل َجَرَخ «اف هللا لوران «سابَع

 ورم م
 كلم لَجَر : َلاَقَك ٠ هلا لوري ىلي: وُ ! ةَْم سناب ْمُكُمدَحُأ

 ! هيلي يذّلاب ْمُكَربخأكآ ُلَتْقِي وأ تومي ىَّنتح ىّنَح هللا لييَس يف هس نائعب

 ضم فلا ميب بش يفلت : لاك« للا لوسيل اوُناَق

 اّيْمَحَن :اوُنلاَق ! هَ ةلزنم م ساّنلا رشي /مكربخأكأ 0 سانا روش نِرتعَيَو ةاكّرلا
 كوكل ىو ققكف :رظنا] . هب هب يلي لَو للاب“ آس يذلا : لاق ؛ هللا لوُسَر

 «ٌةَرم نْب وِرْصَع ْنَع ؛ مادك تنص بأ: كح - م

 يف يف 8 يلا نَع سابع نبا نَع «هيخأ نع «دعجْلا يبأ نب ملاّس ْنَع

 :رظنا] . هستجتاوأ «هسجر وأ «هئبطب به دهان لاق« ةّتيملا دولج

 [امهع

 ء(مّسقم ْنَع«مَكَحْلاْنَع «َجاَجَح اريح ُيَيانكدَح -
 بحمل مقل ىلع يل فاعل 00

0 
 [37797 :رظنا] . رجالي حار ىلَح سيولد

 ِنْبوِرْمَع ْنَع «َناَوْكَد نب نْيَسَح اًنربخأ ديزي انْندَح - 5

 د 88 يلا ىلع سابع ناو رم َنْياَذأ «سوؤواط ْنَع « بيعش

 يطْنُي ايف دلاَوْا الإ اف مجرب ةّيطعلا يطْنُي نأ لجّرللل حيال لاك
2 07 

 اذِإ ىَّتَح لكأ بلكلا لكمك اًهبف عجريم ؛ «ةّيطَعْلا يطع يذلا لّثمَو هذَلَو

 [ها ءكمل١ ل٠15 :رظنا] . هلق يف مج مث داق عِش

 ورَمَع نع «مّلعملا نييسح اًنئدَح «ِرَفعَج نب لَمَحُم ًنْندَح - محملا

 0 ف "ىلا نَع ساب ناو ارَمُع نيا « سوواط َنَع « بيش نب

 .ةلئم رك لَ

 نع« ءٍمَسْظم نع «ةَداَتقْنَع «ديعَس انربْخأ ديزي يئدَح - فليقل

 انآ «ضئاَح يهو «ُهآرما يتأَي يذلا ف للاهل : َلاَق «ساّبَع نْبا

 [؟7١؟ :عجار] رائيد فن ْوأرائيدب قدي
 مسا مش سا مس

0 

 6-00 ب

 ءٍمَسْقم نَع ٌةَداَتُق نع «ديعّس َنَع «باَّهَوْلا ُدْبَع اًنئدَح - 3

 هلم هب وُبأ ميكاب هاَوَرو «هّلثم ؛ ف يِبللا نَع ؛ سابع نبا نَع

 [10377 :عجار] هداتساي

 «ةمركع ْنَع «ىَيَحَي نع ٠ «ماَشه انريخأ ديزي يئدَح - افلدفو

 نم تآلَجَرَتُمْلاَو لاّجّرلا نم 3

 ّحّرْخَآَو ءآنآلف اق يلا جرف

 ا ا يبل بنَ

 2-5 :عجارإ . آنآلَف مَع

 « سنخآلا نير انئدَح «ةَناَوَع وبأ ائربخأ «ديزَي انكدَح - فنقت

 ناّسل ىَلَعَ ٌةآلّصلاَّضَّرَف «َلَجَورَع هللا ِساَّبع نب نَع «دهاَجم ْنَع

 فئاَخَلا ىلَعَو ءِنِيعْكرِرفاَسُسْلا ىَلَعَو «اسّيرأ مما ىَلَع مكين

 نقف ,4069 #11 :نطظنا] .ةَحْكر

 هللا دْبَع نب كلير ارب «نوُراَه نبا ينعي ديزي يكدَح - افلدفن

 :8 هلا لوُسَر لاق :لاك سابع نبا نَع يممّتلا نَع قاَحْسإ يبأ نع

 هيف يلع لِْيَس نأ - تْبسَحْوأ- تنتظ ىّتح كاسات هرم

 كاوا ل11 لكاكم اللا مال :رظنا] ٠ ع

 ٍنَع ؛ءاطَع انئدَح « ىَيحَي نب ماََم اربْخأ «ديي اندَح - افلا

 دنع ماك ءراَوّساتس اَهيِفَوةبمَكلا ف هللا لوَر لخلق ساي نبا

 [1494 :رظنا] ٠ لصي ملو «ةيراَسلُك

 سل يكعوش يو ةرععه ع بسلام
 دير نب يلع ْنَع « «ةَمَلَس نب داَمَح انربخأ ديزي اندَح - "1

 « نومظم نبع تاَماََل : لاق سايح نب نع اهم بسواد

 ءاَهيلإ ف هللا لور رت « نوُمظَم نب نامت ام ُدَنَجْلا كل اتيَه : :ٌةآرما تلا

 كَسِراَف ؛ هّللالوُسَراَي : تلاَق! كيئُياَمَو َلاَقك َناَبْصَعَرْظَن

 لَمْ ام يرذأ امو هللا لوُسرل ين هّللاَو : : هللا لور َلاَفَك «َكيحاَصَو

 , 8 لا لور بيزا ءاناَمثح ىلع ألد َ

 .1 تكف «نوُظَم نب نام ريَخْلا حلاصلا نفسي يقتحْا قف هللا لوْسَر لاَ

 هَلاَكَو هدي ,8 هللالوسَرَدَخأَ هطوسب نهبرضي برم لَعَجَف ؛ءاَستلا

 مث ناطيتشلا قيِعتو كاي :نيكيا : لاقت مع اي( 78 8/1) هلم 7

2010 
 ءةّمْحّرلاَنمَو لَجَوَرَع ءهللاّنمَك بلَقلاو نْيعْلا نم ناك امهم هْنِإ : َلاَق

 [53» :رظنا] . ناطيشلا نم ناَّللاَو ديا نم اك اَمَو

 َقّفشأَف «يب

 ءراتيد نب وِرْمَع نَع ءدْيَزنْبداَمَح ارب ديزي انندَح - "16

 اك ةئيدملا لهل ؛ هللالوُسَر تّقَو : :َلاَق « سابع ِنْبا نَع « سوواَط ْنَع

 و نر دج ل هلو مك نسبا لطألو ,ةقحْملاٍماهلا لو ,ةقيكحل

 «ةَرمعلاو جحلا ذيب ؛ «نهلأِرْبَغ م هرم نمو نهلهأل تونه : :لاَق
 كلدكو «ئشني ثيم ٌهُنآلِْإَف تاقيملا ءارو نم هم ناك ْنَمَ

 ا ةرظنا] وشنت ِيَح نم مُمالَهإ ةكَملْهأ ىّنَح كلذكت

 ما



 مرد م رسام
 .ويكح نب يَ ؛ مزاح زير ارب تاس - ت91

 كلام نُبِزعاَمل لاق « ءا هللا َلوُسَرانأ « سابع نبا نَع «ةمْكع ع

 :لاَق ل : 7 اق تنس إَت لِي كلم : :ازلاب هدنع رئأق انآ نيح

 غم
 عمال مكقل مورس علل :رظنا] مج برم مكن : َلاَق ؛ اهتكن

 سرعه يارا هز
 دْبَع ْنَع ءرماَعوُبأ مس نب حلاَص اَنئدَح ءديزَي انئدَح - فدك

 مم رم
 جرم « حبصلاُةآلَص تسي لاق « سامع نبا َنَع « ةكيلم يبأ نب هللا

 حملا ينصت : :(0اق وابكي 8 هّللالوُسَرَبَدَجَف «نيتعْكرلا لص

 [سا 4 :رظنا] . ًاعيرأ

 ًادَحأتْيَآَر ام :َلاَق]. يدوعسملا نع ؛نطقوبأ انئَدَح - م٠1

 م11 علا تيكن يس نم /ةعيشلا ةلاَقَمب موق

 2 اوني ل كرت ملل سابع نبا

 طبع َلاَق ,4أدبأ ةداَهَش مهل اوُبقَت الو ةَدْلَج َنيناَمك مهول ءاَدهش

 هّللا لوس َلاَقَ !هّللاَلوُسَر ايست اَذَكَمأ : :راصنألا ُديسَوهَو «ةَاَبع

 لوُسَراَي : ارئاق ١ ميسوم ىلإ وَُمْسَآلا راصنآلا رشم اي: 2

 َقَّلَطاَمَو ءًاركب الإ طة جور اَم هللاو '”وب لجنه هّللا
 :دعس َلاَقَق ؛هكريخ ةدش نم اهجورتينأىَلَ انم لج ارتجاَف ٠ مق هل ةأرما يوما ع ماع 6 ع سيم هس حك وعر ا 20000
 ق ينك ىلا نبه اه لعل ىلإ هل لوس لا
 لو يانا يل يملا اَهَدَك تعالج ول نأتي 5

 يلة هاو. بدل هج لحرس: َلاَق

 هيب ىأرق :الُجر هله دنع دو «ًءاّشع هضرأ نم جف ٠ مهل بيت

 اي: :لاَقَك , هللا لوّنسر ىََع ام حَبصَأ تح ؛ ,ةجهي ملك هيب عمَسَو سو

 « ينيعب تيآرَ الُجَراَهدْعتدَجَو ءءاّشع يلأ تْدج يّنِإ هللا لوُسَر

 كد د 2م

 َتََمّتِجاَو ؛ هيلع دَتشاَو «هب اج اَم ؛ ف هللا وسر ءركَف ؛ «ينذأب ب تغمَسَو

 هللهلوَُِرَيدلا اب هَسلق اًماييأد اوُناَقَك ءراصمألا

 ىّنإ هّللاو : :لاله َلاَقَ 5 يملا يفُهداَهَشلطيو يي نب لاله 0 ٠

 ذكي هللا لوس اَي : ”لكله َلاَقَف «ًاجَرْخَم اَهْنم يهل َلَمْجَينأوجْرآل

 َلوُسَردإهللاَوو ”قداصل ينإمكعيللاو .هب'تفج مم كيل دش ام ىرأ

 «يحَوْلا « ءاقف هللا لوُسَر ىَلع هللا لَن ذِإ هبرضي رمي نأ ديري ءاقق هلا

 هع اوس « يي هدلج درت يف كلل اور يحول لع لإًناكو

 مهل نكي ملو مجاور ثوري َنيِدَلاَوٍ تلْرَتَف «٠ « يحول نم ّعَرَق ىتح

 هّللا لوُسرْنَع يرسم. اهلك َةَيآلا . «مىدحأ داش مهلا الإادهش

 :لاه لاَ ءاجرْخَسو أرق كلها َلَمَج دقق «'لآله ايش : َلاَقَك ,كق مم

 اوُنسرَأ : : هللا لور َلاَقَق «" لَجَوَّرَع « ير نم كا وجرأ تنك

 ءاَمَْركدَو ءاَِهلع : : هلال هال ماج اهيل اونَسْرأَف اَهْيلإ
00 

 اَيهللاَو لاله لاَ ؛ ايلا نر حال باع شرشأو

 _ ساما نه بعدت دادس 02 2 "ادررللا

 نسكن لاب تااهش عباده: 52 لاهل ليك ؛ اهني اوُنعأل 5

 َباَذَع إف «هّللا قنا : :لالهاَي : له «ةسماخلا ف اكمل «يقداصلا

 َكِنَلَعْب جوت يلا ةبجوملا لا هدم «ةرخألا ِباَدَع نمُنَوْمأ ادا

 َدِهَشَف ءاَْيلَع يناجي ملاَمك ؛ اهيل هللا يسذعي ال هللاو : :ٌلاَقَك «َباَدَمْلا

 ليف مث «يذاكلاَنم ناك إل هللا (؟154/1)ةئكأ : ةّسماّنلا يف

 ليقةَسم ُهَسِماَخْلا تَناَك اَمَلَ «َيبذاَكْلا نم هن هّللاب تاَتاَهش برأ يدهشا 3

 نجوما دهن «ةرخألا باَذَع نموها باع: هللا قنا : :اًهَل

 حضْفأ ل هللا : ْتَلاَك مك دع َةَعاَس تاَكَلتق «َباَذَمْلا كبلَع لع بجوُت يلا

 قاتم نملك ذإ يللا بداح يفق «

 ىَمرَت 2 « بآل مثلو ىلا ضو اَنْ ف هلل لورا

 هلو «قالط نم ناك لجأ سأل هع اَه تيا
 م

 سهم ص يع ريع
 َوهَك نيئاسلاض ْنَح «َحسْيرَأ «بهّْيصأ هباتءاَج نإ َلاَكَو ,اهنع ىفوتم

 َعباَس ءنْيقاَّسلا َجّلَدَخ ءاباَمْج ”ءادّنج قّروأ هبا تءاَج نِإَو «لآلهل

 م هم و
 جلدخ ايااَمْج ًادعج «َقَرَوَأ هب ْتءاَجَف «هباتيُمر يذللَوهَف نيينألا

 اًهكو يل ناكل امِيآلا الو : : 89 هللا لوُسَر لاَ ٠ نيل باس «نيئاسلا

 انو هَل ىَعْي اكو ءرطصم ىَلَايمأ كذبك ةَمركع لاَ ناش

 كذالك نا هي ىَعَدُي

 نبا 0 ا مل يباع ءريشك

 :ريذملا داوم ىَلَعَوهَو لاهل قف هللا لور ىَلح ادهش ء سبع

 ىَلَع ؛ لَجَورَعَْللا متلو «تاّكمُجلا «مهعْدَو نع ماو يهب

 ممكن للنت ساق لاحم :رظناز َنيلاَقلا نم نتي « مهبول

 سس سل ل هرع هل سا يس رص
 «يخبّسلا قرف َنَع ؛ «ةَمَلس نب ااَمَح ارب «ديؤيانئدَح - فلس

 هللا لور ىَلِ اَهدّلوي تاج ةآرماذأ « سابع نبا نَح يي نب دبع ْنَع

 لع دسك هيو اًنماَمَط دبع ُهدْحاَيمَّنإَو ممل هبدإ هللا َلوُسراَي : :تلقَك

 نم جر هت مت هلاَعدو «هردَص ا هللا لوس حَسَصق : َلاَق ءاَنَماَعَط

 [91084 :رظنا] (ىعسقطوسألا ورجلا لم هيف

 ٠5< - ٍنَح «ةمركع نع دا اند «ماَمَه اًنربخأ هِي انندح /

 يلا لَسِرِماَع َنْب ةَبفعانأ ءساّبع نبا 8« 5

  9اقص هيل اكشَو «تنيبلا ىلإ يشم ٠ رات نعي هللاَذإ كف ينل لاك

 [يملم ل84 776 :رظنا] هَ دْهملو بكرت ؛ « دخل

 نت رثنهَحأَنِإ :لاَقَف

 كما يدير مو مور ةهرباشو
 ينئدح ءٌَرَمَع نب بِجاَح انَْدَح ءذاَحم نْبذاَحم انئدَح - فران

 هما معمم
 مرر دنع وهو ءِساّبع َنْباَتِبنآ : لاق «جّرعألا نب مَكَحْلا يَمَع

 «ءاَروُشاَع موي نع ينربخأ: تلْقَق ؛ سيجا مشن اكو هيل تسل

 ٍمرَحملا لاله َتْيآَ اًذِإ : لاك ءهموّص ْنَع : تلق 1اس هلابيأْنع : َلاَق
 وصي ناك َكلاذَكأ تلق « مدام اهنم حيا ةعسام متم ادغا ريع عع

 يموسمو
 [6511 104١ 1114 :رظنا] . محن :لاَق ءاكلف دمحم



 ومرة
 دمحم اًيدح - ,انيل شمس : لاق« يعش اَنئدَح «ِرفْعَج نب َمَحُم

 :َلاَقُهَنآ ؛ قف يَِنلا نَع سابع نْبا نَع «ثدَحْياسْوط تغمس : :لاَق

 بضع اَدِإَو تكلل مك بضع او اورْسصمالَوارْسيواوُصْلَع

 ,261 :رظنا] .[تُكْسَيلف ْمُكْدَحأ ب ضَع اًدإَو .تُكْسِيلَق ْمُكدَحأ

 ا
 يهده م

 نوع رج ودمت ا وع نق مت لاق : دلاَخ

 كش ميتا يلب هلأ ترن 23

 [2187 :رظنا] . يفوع الإ

 ءوِرَمَع نب لاَهْنمْلا نع « جاَجَح اَنَدَح «ةيواعموبأ انئدَح - قدرا

 (هَحَك 200 .ةيواعم بأ لاَق) «ساّبَع نبا ِنَع ءْثِراَحْلا نْب هللا دْبَع ْنَع

 انآ ميلا شرَصْا بر َميَمْلا هلا لآنسآ : َلاَقكًاضيرمداَعْنَم َلاَق

 :رظنا] ٠ هلجأ يف ينعي رح ناك نإ - هللا داَقَش - ترم عبس «كيقشَي

 ىَلَع ءُهَقفاَوَو هعْفَر يف ّكَسَي مل ديزي هانئدحو : يبأ لاَ : ِْناَدْبَع َلاَقَو
 ل 371 1 1 1 1

 نع «ةَمِرُكع نع َهداََق نَع ؛ ٌماَمَه انربخأ ديزي انئدَح - 1

 0 00 ل
 يشن ذأ تركه نآٌركذف «1ف يبل ىآ رماح نب ةَبفعأنأ ء سبع نب

 [7114 :عجارإ . ]دب دْهتلَو بكرت انأك تأ رس : :لاّقف ٠ تنيلا ىلإ

 يعدم هدو
 ءرشب يبأ نع «ةَبعش اَنئدَح ءرَفَعَج نب دمحم

 نأ ترَدنةاَرْما نأ سابع ني نع ثدَحُي «ريبج نب يعس تلعمس : َلاَق

 «َكلدْنَع هَلاَسَم؛ ,ف يبل اَهوْحأ ىتاق تَناَمْك 4 /1) محن

 :لاَق ْمَعَن : لاق !ُهيْضاَق تنُكأ نيد َكِبْحُأ ىَلَع َناَكْوَل َتْيآرآ : لاَقَف

 دمحم اًندَح

 [2074 ةرظنا] . ءاقولاب نحره ٠ «لَجَوَّرَع «هَّللا اوْضُقاَف

 لاق «ةبعش اًنئدح : لاك «حْورو رفع نب محم نئدَح - 1١"

 اتشمتس :لاق يل للسن ئَصُملاكُي يرقلا ًاملسم تعمس : حور

 جلاب هباَحْصأَلَهآَو «ةرمشلاب « ف هللا وُسرَلَهأ ُلوُشَي سبع ن

 يدهم كيل مق (جحْابهاَحْصأو « هلا لور لهآ :حْوَرلاق)
 مهلا

 .الَحاَقرَخآلْجَرَو ةَحِلط يذدَمُهَعَم نكي مَل نمم ناَكو ؛لَحأ

 عدم

 نب ىّبحَي تعمس ؛ةبعش اًنيدَح ءِرفعَج نب َمَحُم اًنندَح - فاح

 الجرن ءِسبَعِنْ نع ؛ ؛دْذجلا يبأ نب ملاَس نع ثدَحُي مَا ِربَجَملا
 و هَ رو 7 7 لل لا سس سس د ل

 اي م ا :َلاَق !ًادّمحَتم الجر لَدك الجر تْيَرأ : َلاَقَق ءهاَنأ
 سر وم د

 تكن ْدَقَل :لاَق . ًاميظَع ًاباَذَع ُهَلَدَعَأَو ُهَنَعَلَو «ِهْيلَع هللا بْضَغَو ءاًهيف

 يخون 8 هل لوشن حش نم ان وخا يف

 < تنس
 ا لهن : لي. هللا لسن « ةيوُتلاب هل ىّنآو : لاق

 رع

 ًاذخآو اهراس وأ تم الْجَر لَ

 براي: طي زكا ياسا فت *:6 ؛هلامش أ :هنيميكسأ

 194١[ :عجار] ! ينل ميف َكَدْبَع لس
 ) مص سوا س ييسر هرضهنو

 يبأ 'ىَيحَيْنَع ةَبْعَش اَنثدَح ؛ + رب دمحم اًنندَح - +51١2"

 ا اف هللا لوُسَر اك : َلاَقَف « سابع نبا َدْع ديلا اوُركد َلاَق َّرَمْع
 سو صاع 0 هي

 ءاكالثلاَو « نيالا موي( كلم“ كش لاق) «ءاقنسلا يفك

 الو. :ةبعش لاق فّيص وأ «َمانْاهاَقّسءْيَشهنم لصق نإ“ ءرْصَعْلا ىلإ
 مس قر و راع ولو

 مادخْلا هاقس ءيش ُهْنم لَضَق إف ٠ ءرصمْلا ىلإ ارا موي : : لاك هسْحَأ

 [195* :عجار] . ّيصارأ

 لاق سان ذَا ين ديسنَ «بئاّسلا نب ءاطَعَو ءتبات

 َْوَعْرف مك يف سدي ناك ليرْبج نإ : لا ( ف يَا ىلإ مُنذ

 [6164 :رظنا] هللا الإ لإ ل : لوي نأ ةَفاَخَم َنيطلا

 ْنَع «بوُيأ ْنَع ةَبعش اَنْئدَح قَد - 1

 يف فلّسلا يف : :َلاَق هنأ قف يلا نَع « سابع نبا نَع «ريبج نب ديعس

 [504 :رظنا] . 8 ر ةلبحلا ِلَبَح

 يندي « بح ْنَع يعش اح رج نب ََحُم انئدَح - "5

 َّنْباَو «ريبلا نبا تدهش : لاك ةكيلم يبأ هلل دبع «ديهتشلا نبا

 لف هّللا لوس راتبا نيحرذتآ : سابع نبال ريزلا نبا : لاَ سبع

 مشاه يتب نممآلغ «انآلُقو ينكمَحَت محل : لاك !رثَس نم َءاَجْدَكَو

 .ككرتو

 نب كاّمس ْنَع ةَبعش انْكَدَح رَمْعَج ْنْبدَّمَحُم انندَح - <17

 رمش
 18 هللا وُسَر لاَ َلاَق «ِساّبع نبا ِنَع «ريبج نب ليعس ْنَع بر

 نلَحَدَف : لاك «ناطْيش يبو «ناطيش ِنْيمبَرظني ٍ جر ْمُكيَلَع لحي

 030000 ةيموةدق مسسايم و
 :لاَق : ءاَنَهَوْحنْوأ « يتمتشْوأ « يي َملَحَسَحُم ايلات «قرزأ لجر

 ىَلَع َنوُفلْحَيَو9 : :ةكداَجملا يفُهَيآلا هذه اترك : :لاَق فلْحَيَلَمَجَو
 ًّء

 [الالال ل4 قب 7417 :رظنا] ٠ ىّرحألا ُةيآلاَو < َنوُمَلعَي مهو بذَكْلا

 نْب كاّمس ْنَع ؛ٌةَبْعش اَنْكدَح ءرَفْعَج نب دَمَحُم دمحم اًنندَح -

 :لاجدلا يف لاه كف يلا نع ؛ « سابع نبا نَع ؛ ةمرُكع ْنَع « برَح

 اَمِإَق؛ نق نب ىَرعْلا دبع سلا ٌهبشأ ؛ ةلصأ د َسأَر نك نهر ناَجه وْغأ

 [م64 ةرظتا] روعي سيل ىَلَعَت مكي نق ٠ ُككلْمْلا كم

 . اذه نم وْحَني يئدَحَق َهَداَتَق هب تدَحَف : 9 ةبعش لاَ

 .مربا سلع

 نَع َةَداَتَق نع« يبأ ينئدَح «ٍماَشه ُنْبْذاَمم انُندَح - لا

 يِبئاَي : َلاَقَق «٠ فيلا ىتآ الجرن « سابع نب هّللدّبحَْع ةمرْكع

 ينقي هللا لحل هليل ينم اق مايل يلع شيلي ربك خيش ين للا

 . ةعباسلاب َكْيلَع : :لاَق. ردا هلي اه



 5ع سابعلا لآ دن

 ردح يبأ نع شانك وقح” اكد - "32

 هس مس مارب م >2

 7 عمابتلانآد 8 للون يور ل لوي سابع نبا تفمس

00 
 5 لو م 6١ :رظنا] ةَيواَحُ ىلإ يب ثععب مث

 يوما معمم
 «رظب يبأ ْنَع «ةبعش انكدَح «ِرَمْعَج نب دمحم يندَح - 51١"

 سس وص ا هللا وسر ناك: لاق « سابع نبا نَع «ريبج نب دعس ْنَع
 د هيو هي و

 َماَّصاَمَو موُصيآديُيآل :لوُقل ىَّحْرطْقيو «رططي نأ ديري آل لوقت

 [1594 :عجار] ٠ ةئيدملا مدن نام ري ًامباتمارهش

 ِنَع دعاس نَع ءدايز يبأ نب ديزي اًنربخأ ؛ «ميشه اًنثدح - 7

 نيت « تيلي فاط دق دق مل ا 9ينا ل هنأ سابع نب

 [8178 :رظنا] . 211010111101121

 رّقْنَج وُبأ انكدَح «يفعجلاٌرباَج اربْخأ «ميّشه انئدَح - 51

 اهنم دخأ ر ثقب م 8 هلال وسر انآ سابع نيل نع «يلَعنْبهََحُ
 2001572000 .اهوقيملو لص كلكأت افكواقرع

 ْنََع «َيلَع نب َدواَد نع ؛ ىَليل يبأ نبا انربخأ :ميشه لاق - 4

 ٌمْوِياوُموص : اقف هكلالوُسمَلاَق : :َلاَق ءِساّبع نْبا دج ْنَع ؛هيبأ
 .ًاموي هدعب وأ ءاموُي يلب اوُموص «دوُهيلا هيف اوُتلاَخَو «ءاروشاع عع

 ٍنَع «رياج ْنَع ؛ُةَبْعش اَنئدَح ءِرَفْعَج ْنْبدَمَحم انئدَح - منكن

 يف محا مَجحا اإناك ا هلا لوران ءساّبع نبا نع « «يبعشلا

 ُهَرَجأ ماَّجَحْلا ىطعأو «ُهَمَجَحَف َهَص ةَصاَي يتب امآلغأ اَعَدَق :َلاَق «نيعّدخألا

 هِيَلَعَاَكَو دم فْضنُهْلَعاوُطَسَ يلوم و :لاَك ءًاقصتو ادم
 مقل .عجارإ. ندم

 :لاَق «رباَج ْنَع ؛ةَبعش اندَح «ِرمعَج نب دمحم اًيدح - 5١757
 هّللالوُنسَرَنَس : آلاَق سابع ِنْباَو رم نبا نع ثدي يلا تضم وبس رعت 02 ياها

 ١ .ةس رسلا يروا ماك يهو «نيتعْو ِرثسلا يف ةآلّصلا

 نع ءرياَجْنَع يش نكح رفح حس اًئدَح - "1 هال

 نم : :لاكهنأ هلا اا نعنع نا رج دس رأت
 يف اَنْيَمَلهَللا ىتب اهضْييلةاطق ٍصحْشَمَك ولو ادجسم هلل ىت

 ةعش اًنئدَح : ها زي قع طن 5

 ل
 لاق 0 داق يد يف تأ «تملق

 َُس بيكا هللا :ٌريكأ هللا : َلاَثَق اَنَق «تيأر يدب هرب «سأبع نبت

 ينلرشدأ اس رت تم يذلا يف : :َلاكَو « مسالا يبأ

 مل 0 لا ا
 و ٌةَرْمَج وبُكو ءًادحاَوألإةَرْمَج يبأ نع ةبعش دس ام : :هلل دبع لاق م

 .ةَرَمَح يبأ نم

 هم كك و

 ١٠م ص (ارث) ساّبَمْلا نْب هللا دّبَع

 نوم رب مريم مسرع

 «َقاَحْسِإ يبأ نع يعش اًنبدَح ءِرفعَج نب محم انئدَح - "148

 ”سانلا َلَعَج : لاك ءساجَع نْبا نع « يش نْب ديعَس ْنَع ءرّمسلا يبأ ْنَع

 نم َيَرَخ اد 8 هللا لوُسراناك : :َلاَقَك .رقّسملا يف ذةلّصلا نَع هواي
 معو كماله 715٠ :رظنا] ٠ هلهأ ىَلِإ عج ىّتح نيتك الإ لص مل هلهأ

 نع «قاَحْسإ يبأ نع ؛ ليئاوْسِإ انْتدَح دوس انئدَح - فلي

 [1946 :عجارإ . .ثيِدَحْلاَركذَ سابع نب دعك َلاَق ب يّفش نب ديعس

 م_يهسص رب مرا سا ع

 ْنَع «ٌهَداَنَقْنَع دعس اَنكدَح رّفْعَج نب دمحم انندح- 50١

 «ةّللَجْاَو همن ةَمئجْملا نع ىَهت 88 هلا َلوُسَرانأ سابع نب نَع «ةمرْكع

 7 .عجار].ءاقسا يف نم برشيد

 نْبِرْضَنلا نع ديس اَنثَدَح «ِرّفْعَج ْنْبدَمَحُم اَنئدَح - فطحح

 هّللاي بت ىلإ سأل «سأَدلا ييَوعَو « سابع نبا دنت : لاق ءسنأ

 نجر ينإ : لاق «قارعلا له نم جر هءاج ىَتح ايف نم نيش ؛ 2

 امل هنا : سامع ْنباَدَن َلاَقَ ءريواَصُتلا هذَمروُصأ ينإَم «قارعلا لأ

 م :ل اوي ءاق هللا لور تضمنس : : سابع لاك نق ءانالكرأ كم

 2 حولا هيف َّحُفْنَي *ينأ ماقام موي فلكي ايدل يف ةروص ٌروَص

 [070؟ :رظنا] . خفاتب
 مكس

 م

 رب هس سرع

 هّللا دبع نع ءكلاَم نع « «يدْهَم نب نَمْحرلا دبع ان - فا

 8 هللا ٌلوُسَر لاَ : لاك« سبح نب ع هيج نب ٍمفاَنْنَع ؛ « لْضَمْلا نبا

 ءاهسنذك يفانئاتشرخبلاو ءاميلو نم هنتي وح ملل ([ 41/1

 [امدهم :عجارإ . اًهئامص اه

 ٍنْبَةَمَرْحَم َنَع « كلام نع : نَّمْحّرلا دّبَع ىَلَع تأَرَك - فلست

 3 ,هريْخأ سابع َنْب هللا دبعانأ « سابع نبا ىلوم بْيرُك نع ناَمِيَلَس

 ضرع يفت عجْطْضاَف : لاق. هناَح يه ءاقف بلا جوة دْنع تاب

 8 هلللوُسر ما ؛ اهلوط يف هلو هلا ٌلوسر عج «ةداسولا

 هّللا ٌلوُسَر ظَقْيَيسا ٠ لقمع ليلقب هل ذأ ٠ ليلا فص ذِإىَّتَح

 مارح تابآلاَر تاق هدي هج مول حضي كبف 2

 رة وو نا اًهْنم آّضوتق هن ةقلعم نش ىلإ مام «ناَرمع لآةَّروُس

 مث نص يذلا لطم نتصق تنشف سابع بالاك يّنصُب ماك مث كمت

 00 يسأد ىلع نما يي 0

 كل ماا 0011 نت نيم

 1.1١[ :عجار] .حّبصلا لص َيَرَح مث ؛ نيِفَح يعكر
 راَّمَع نع ؛ ةَمَلَسَنْبداَمَح انئدَح «نَمْحرلا دبع اَنُدَح - فادح

 فطصنب ٍماَنَمْلا يف اقف يِبئلا تأ : لاق سابع نبا ِنَع «ِرَمَع يبأ نبا

 :لاق ءائيش اهيِف متي هطقتيمَداَهِف
 "ا موس

 اهي ءايعدم
 يف ةروراق هعم ربغأ تعشأ ,راّهتلا

 ةعبتتأ لأ مل ,هباَحْصَو نيام: َلاَكِإ ادهم هللا وسر اي : تو
 م مع سلم

 اةللييأ .فنا] ميلا كلذ ل هج ملا كل كغ: :رأمع لاَق « ميلا



 هل را

 رص لا 0

 ري نبةَملسْنَع «ناّيفس اًنئدَح « نمي اند - 1530

 د : يبل شيرف تَلاَق : لاق ءِسبع نبا نَع ٍمّكحْلا يبأ َناَرمع ْنَع

 :اوُناَك ! َنوُلَمْفَتَو :لاَق كلب نمْوُيو .ابمت املا انك ل َمْجُيْنأ َكّكراَن
 ها

 َكِيلَع ارقي «لَجَووَع نرد! : :َلاَقَك ليربج هاَنآق ؛ اعَدَف :َلاَق. مَحَن

 كلذ دَعْبْرَفَك نم بهذ افصل 9 اصلا مهل حبصأ تش نإ : كل لوقو «مالسلا

 7 ريمربا 6 ساس عساس مرام

 باب مهل تحَتف تْئش نإَو ؛ ملال نم ادع الج هند مهن

 [797 :رظنا] .٠ ةَمْحرلاَو ةيوتلا باي لب : لاَ ةَمْحرلاَو هيون

 نمر اَندَح - 5111

 نا 7اس خ ا لشمال دخل يبل للنور

 ملول ماحم مالا لكهح رظنأ] هيبأ ىلإ سنو. ع ىتم

 :لاَقةداَق نع 4 ةيعش اًندح 2

 :لاَق « سابع نبا ينعي

 ٍرْيَمْزلا يبأ ْنَع ؛كلاَم ْنَع ءنَمْحّرلا دْبَع ىَلَع تَرَ -
 ا هلل لور «ساّيع بهل دبع نع «يناَميْلا سوُوأط ْنَع "يملا
 ين مهلا اوُلوُق : لوي نآرثلا نم ةروسلا مُهمَ هي امك ءاَعللا مُمْلَمُي ناك

 نم كب دوعأو بقا باَدَع نم كلب ةوُعأو « مت باَدَح نم كلب وع
 277148 :سظنا] . تاَمَمْلاَو يحمل ةف نم كاب دوو «لاجدلا ٍحيِسَملا ةثثف

 هيض نفح

 «تاَرُمْلا يبأ َنْبا ين

 ساّلاب ؛ كف هللا يب ىَلَص : لاق ءِسابَع نبا نَع ءءاطَعْنَع «ميِهاَرِإ نع

 هَ دَحأَمُ «ةآلّصلا دْمَب بط م «ةماقإ الو نآذأ ريب يعكر رطق موي

 نأ هدنع نم ىّنق اَمَدَيالالَرمآَمُ نبط ءاثلا ىلإ قلطْاَف لآل

 ينعي دوا نع «َديزي نب هللا دبع ندَح - "148

 ًًء

 [٠٠0ه :رقنا] . َنقَدَصعي نأ هرمي نم
 ها عم رعو مرسم

 نم ِلبتَح نب دَمَحَم نب دمحأ يبأ ينئدَح «هثلادبع يدَح - ضم

 ءاقراط نع انا «رشتطألا لاق. يوتا ديس حيات هك

 .ةلاَوت كر ًهلاَكَت هس َتْقَدأ

 سا سرا مرا كس را سرك ل
 ِنَسَحْلا نع« جير نب انكدح ةعيب يحس اح - قفنفإ

 هللا لوّنسَر مَمْتدِهَش : لاك ءِساّبع نبا نع« سوواط ْنَع « «ٍملْس نْبا

 ريب ةبطخنلاَلبك ىَّلص ملكك ءَناَملعَو َرَمْعَو ءرخكب يبأو «ديعلا

 3/6 1 اكمال ل377 :رظفا] . ةَماَقإ آلو ناذأ
 سااش

 ءاطَع ْنَع « جير نبا انئدَح «ةَعيبَر نب دمَحُم انئدَح - فنف

 1473١[ :رظنا] . كلذ لثمب « ف يللا نَع «رباَج ْنَع

 نّسَحْلا نَع ؛ « حيرج نبا نع ايف انئدَح «لّمؤم انندَح - ففي

 ًالوُسَر ىَّلَص :لاَك. سابع نبا نَع ؛ سوُواَط ْنَع ؛ ملل نب (147/1)

 «بطَخ مُثْرَمْعَو ؛بطَخ مت ,ركبوُيأ ىَلَصَو بط مث ءديعلا م هللا
 ةيدم لقد
 7337١[ :عجار] . ةماقإ ريغب مث فلفل ل «ر] .ةَماَق َوإ الو نا ري «بطَخ م د «نامثعو

 هلو

 0 بابا 170 5

 سم ممل
 . ؛مكحلاانئدَح ءويكح يبأن دي اندَح - فيكن

 ابا يديم ترك سابع نبا َلاَق :لوُقي ةمركع تعمس :لاَق
 سس” كوشوعا ل

 راء ني رسيرامحلاو لإ كف اك 2
0007 

 8 كثر 0 لاق سانا نَع ءٍمَسُقم نع ؛ (مّكَحْلا نَع

 00 مع
 لوُسَر َناَكَو ؛ًةَرْكيوُبأ اًمهدَحأ ٠ اً ندب جرح فئأطلا لهآ

 دي ك8 هللا

 نب بوي نع مط وب ينرملا كلام مساق اد - 31

 للان : :لاك ءِساّبَع نبا ع «دهاجُم نع ؛ سّنخآلا نب ريكي نع «ذئاَع

 يفَو اع نآرضَحْلا يف : قف كي نال ىّلع ةالّصلا ضر لجموع

 5114 :عجار] .ةَمَكَر فؤتحلا يفَو نيم سلا

 عام مارب ةهرا تال
 7. ْنَع «يوُنلا نايف تخأ نبا دَّمَحم يرام انْدَح - "114

 «نابآ نبا ينعي

 م صم هلام ل

 [1909 :رظنا] . دبل | اوُجَرَخ اد ديبعلا قتعي

 هّللالوُسَر لاك : لاق ءِساِّبع نا نَع ءِبْيرُكْنَع ؛ ءٍملاّس ْنَع ءروصُنَم

 ءاناطيّتملا يجمل هللا مب لوي انآ هلهأ ىتآ نإ مُكدَحأ نجمي :ه

 رضي ملادكو كلذ يف اهي ىَصَقهللا نإ « يتكرم اناطيشلا بنجَو

 ذا اد ًادبآ ناطيشلا

 َتْنَجَر نإ: لاق .ةل :ةسْلُم : لقال يسب سابع نبا يل لاَ
 :َلاَق ل تلت : :َلاق ! َتْجَرَرآ دعس اي : :َلاَقك ِهْلِإ تدُمَف :لاَك. رك 0

 . سال سا أل لعن ءجورَت

 لق بج قلل لول ا لاك اير رخأ «ةمرخع

 الق رمش نم دَحأَ املا اهْبصُي مرسلا هبكَُم ىلع هع ىآَر َََ

 .ةآلّصلا ىلإ | ىضم مث

 وع سبق
 ةَبَلعَت نع « شايع نب :ليع امساك «ناَميلا وب اكَح - فيد

 ءِساّبع نبا نَع سابع نبا ىَلوُم بْنَك يبأ ْنَع ؛ «يمَعْنَحْلا ملم نبا

 هيلع ليج َكنَعاطبأ دق هللا لوُسَراَي : ةكليقُهنأ 88 يلا نَع

 نوُمللو.نونكستال يلوح مشنأو « يني المو :لا ماسلا
 لس عع 5 ل

 . مُكَيجاَوَر نوف آلَ , مُكيراوش نوصل « مكرافطأ

 [يبأ] نع ةَبعُش اَنئدَح ءمساَقلا "نب مشا اَنئَدَح - ١7

 سابع نبا نَع «ِرْيبج نب ديعس ْنَع ءوِرَمَع نب لاهنملا نع «ديزي ©دلّئ

 لأمأ : : تام سلاف لج ضني ملام أم : لاَ 48 نَ
 [21597 :عجار] . يفوع آلإيفشَي ادأ ميركلا شرعا بر ميا هَلل



 ولو م

 ابعلا ]1 دنس
 يس لا لآ 0

 باق ساسي ها يبت لاق «ِساَّبَع نبا نَع

 [1م284 :عجار] . مئاقّوَهَو ءبرشُف '؛ مرمر نم ولدها « ىتسَتساَو

 مرو سرب هز سومر
 نب ميهارإ انئدَح «يِمشاَا دود نب اميل انئَدَح - 353:

 207 ناس هةر مل
 نع امهآلك .اقشون يضل ناسيك نب حلاص يد : :لاَق ؛د دعس

 ينربخأ : باهر لَك ٍحلاصَْع ءيبأ يح 200

 ل هّللالوُسر ثَحَب : َلاَق «هربخأ سابع نبدأ ؛ هللا دبع ْنْب هللا دبع

 «نْيرحبلا ميظَع ىَلإهَمكَدَف َلاَق « ىرنسك ىلإ باك فادح نب هللا دب 000
 ىَإ نيرا ميظَعهَمْكَدَم :بوُقْعَي لاَف) ىرسك ىلإ ن نيرحبلا ميظع هعفدَي هسواه# يع هيعر »ا قدمو م اعف يه

 اَعَدَق : :َلاَق بيلا َنْياْتبسَحَف : باّهش با لاق كرم هر ملف (ىرنسك

 [00/41 :رظنا] . قّرمس لك( 86/١ وقمنا قف هلو ْمِهنلَ

 ءٍسْطمنَع كمة انئدَح «مشام نس - البلي

 عمو مكدو ملاك :رظتا] . انني اناس اوتو دق

 :عجارإ طفاش .ةحاقاي جتا ١ : 9 للدول سخن نع

 [ا444

 دبع اًنئدَح : :لاق «سْنوُيو تملا نب َنْيَجح انئدَح - 514

 دْبَع ىَلوُم بْيَرك نَح «ةَبقع نب ميهاَربإ نع م ةَمَلَس يبأ نبا ينعي هي «زيزعلا

 ةأرلا ىلع ف يارس" َلاَق هون ني هللا ع لا

 7 :عجار] ٠ .رجأ كلو مَّن : قي 8

 «بوُيأْنَع ءدْيَرَنبا ينعي داَمح اَنندَح سنوي اًنئَدَح - "1434

 و كم اع مه
 ل هلا لوُسَردِإ لاَق «ثدَح سابع نبا نأ «نيريس نب دَمَحُم نع

 ماج سأل :رظقفا] : 0 9 م ءافك قرت

 2 اق ةملس نب سوم 000
 نبا يف كلل م : لكس ينال .ييطا يف حاليا

 ويصل و
 :ساّبَع نبا َلاََو : لاق «ثيِلَحْلا َرَكَذَ ٌااتسُهَلآَسَ ,هاَنيَتأف ١ سابع

 مل يبك ميس يبأّذإ هلا لوسي: : َلاَقَق كيه ؛ ءاق هللا َلوُسَر لأَس 00
 [1434 :عجار] ٠ كليب ع : لاق ججَحُي

 دبع نع «ملْسأ نب ديَز نع ؛ «حلف انئدَح «سن وياج

 ابان ضرأبانإ : تلق ءِساَّبَع َنْبا تلأَس :َلاَق ٠ َةَلَعَو نب نَمْحرلا

 لوس ىلع سود نم لجَرَمدَق : :لاَمَ هَ اناا كانَ «موركلا
 هللا نأ تسل لَه :8 هّللالوسسَر هَل لانك ؛ هل هاه رمح ةيوأرب ف هللا

 "يلا لاَ "راكان ىلع احا َكَدْعَب اَهَمْرَح يم همس

 0 تش 0

01 

 مرح اهو مرح يدان تمل لَه: َلاَق اعبي : ب لاق كرم امي 2
 سول سم

 5١141١[ :عجارإ. تقيرطأ ةداَرمْلابَرماَ : .لاق !اهنمك لكأر امي ءاهعيب ع

 2م

 رورة ددد وازع
 اَنكلَح : ًةلاَق « ىَنعَمْلا «ىّسوُم نب نَسَحَو سنوي انئدَح - "1

 :لاَق) سابع نبا نَع «ةبالِق يبأ نع «ٌبوُيأ نع ء دير نبا ينعي ٌداَمَح

 َرهظلا َرَّخآُل رغما ُهَب بج الِْنَم لَن اذإ ناك :لاَق نََكَرْدَ لإ همَلْعأ ال

 رطل َرَخآلْنَملا هله 4 ملو ٌراَساَدَإَو ءرصتلاو رطل نيجي تح
 لري َرفاَس اذا : رَسَح لاق رصَمْلاَو رهظلا َنْييعَمجَيق لِما يناي ىَتَح
 .ةلزُم

 اخ رب ىلا .ةقو ولا اكتخ سنوات - فت

 يذلُك ْنَع 2 هللا لور ىََن : لاق « سابع نبا نَع «ناَرهم نب نوميم

 م01 الأ ككل :رظنا] ٠ ريا نم بلخم يذل ُك َنَع و «عاسلا نم بات

 [8844 ,(سابع نبا نع ريبج نب ديعس نع نوميم) 1

 واروع

 لبكي ديدان: :لاَق ءسي نبا نع ءءاطع ْنَع «ريظنش
 سم

 باَمِجْاَويصعلا اوعي ىتح ِسانلياَح نوُقياوئاك ؛ةيدابلا لهأ
 00 00 ا

 وسر يئردَقَلو لاَ « ساّنلاب اورق د تعفن اورق اذِإَ «باَعقْلاَو

 ترساّنلا اًهُيأاَي : هدب لوقي وهو ءاهَكِراَح نسل هنقات ىَرفذ نإ 8 هللا

 20 هرمرس ل 3 0 عروس
 0 ا ةيكدي ع

 يطق ليل لَم , هللا لوران ساي نبا نع دة كع ركع ع و

 .اظوُفَحَم ,القب يتلا ناك :ةمركع لاق. اضع ملو « ىّلَصَف َماَقَق

 كام ص ع و
 أنَ ةَمْلَسنيداَمَح اًنئدَح ,:آلاَق «ناَفَعَوْ سنوي انيدَح - 6

 يبأ ِنْب ءاَطَعْنَع ؛ ” كو (بوُيأ اَربْخأ :ُداَمَح لاَ :ناَفَع َلاَق) .بوُيأ قي 2 كي
 مَن تح ةليك تا انمار 8 ِهَّللالوُسْرأنأ سامع نب نع 7

 نب رمع َءاَجَف : ”رسيق لاق ( ءاوُظقيَتْسا م ”نْيرمع ءاَجَف ؛ اوماَنَمُم) ءاوظقيتسا مث ؛

 مَلَوا .مهب ىّلَصَق َحرَخَف : لاَ« هّللا َلوُسَر اَيةآلّسلا : 0 ا
 [1455 :عجار] . اووضَوَت مهن كدي

 َةَمْلَس نب داَمَح امدح :الاَق رَسَحَو سنوي اًنيلَح- 7

 نبا نع « «ملْنُس يبأ نب بْبَرك َنَع ءراَتيد ِنْب وِرْمَع نَع (156/1)
 ينصب ماَقق «ثراَحْلا تْنب ةئوُسْيم تيب يف ناك ٠ ءاق هللا لوُسَر نأ « سابع
 مك هني يا يدَيدخَأ ءهراَسَيْ عاش لاق« ليلا نم

 ملَو ,ىَلصَ َماَقُك «نائآلاب لاب هءاَج مك ؛ حقت ىَّنَح مام
 .ةئوميم تْنَي يف ف بلا ممتن (هثيدَح يف ينْعَي)نسَح لاَ صوتي
 191١[ :عجار] .٠ حقت ىّنح َمانهَتالَص ىَضَق امل

 ربا رعبا دم ل
 يبأ نع ٌهَداَتَق اًنَدَح ,ُناَبْيَس انكدَح «سنوي انئدَح- 5017

 :4 هللا يِب لاَ : َلاَق ءساَّبَع نبا ف مكين مَع نبا اًنئدَح «ةّيلاَعْلا

 ْنمُهَناَك ادعج .لاوُط مَآ الجر نآرمع نب ىسوم يب يرسأةليكَت يآ



 7 وول عيل هل نيل لل سا .ةراط دكر

 518٠[ ل104 7774م 1 :رظنا] سأآرلا طب « ضايبلاو ةَرم

 ورع «ًناَببَش ريسْفَت يف(رسْحالتمَدَح - "5194

 يل مع نبأ اَنكدَح : ةَيلاعلا بأ

 [11419 :عجار] . همكم

 هاش ريب هلع هرياكن يم امر هرعشو
 نع «روُصُنم نب دابع انئدَح «ةَمييَر نب دمحم اًنندَح - "108

 0 ء هللا لور ىضت : لاك سابع ِنْبا ِنَع « ةمرْكع

 لأ ىَّضو «دَحْا دلي امَتكو ىَرذأ ؛ امم نمو « بآل عديل

 آلو «قآلط ريغ نم ناكرتياَمُمْنا لجأ نم ىّتكْسآلَو .[ميلع] هك توق

 [1171 :عجار] . اهْنَع ىَفَوَتم

 ف لل يبدا: لاق ءساّبع نبا 2 00

 سعف
 نأ ةّنعلملا نبا يف

 ه هلو 5 سارع مرعا
 نع ؛ديمح نع ؛ َةَمَلَس نب داَمَح اَنَلَح «سوي امدح - ولالا

 مع ساه ير ع ةملس ك8 عم
 امهو «ثراَحلا تبة يور ف يِنلانأ «ساّبع نبا نَع « ةمرْكع

 مول مرو رسإو صارم ساصم عزبم ومكإ لهدم وا رظنا] ناّمرْحُم

 راَّطَمْلا ءاَطَع ْنَع «ةَمْلَس نب دامح اًنئدَح سوي اند - فرد

 «راَئيدب قدَصَ :لاَق ك8 ِهّللا َلوُسسَر نأ «ساّبَع نبا نع «ًةمركع ْنَع

 :رظنا] .ًاضئاح هتآرما ىَشْنَي يذلا ينعي[ راَنيد فص رايد ْدِجَنْمَلْنإَف]

 ّ )| ل ل 07

 ٍديعَس نع ' امس نع قو وبأقل «وُيادَح 1 نيد

 عل تلا لاق ينع كلامو :لكا لع يباح ل 7
 هم هضم ع

 َرَمآَمُم ؟ «ترَم َعيرأَدهَش ىّنَح هدَرَق «: ءمعلا# :َلاَق !نآلُم لآةَمأ

 اكفتنف .رظتا] . مجري

 نب ىلع نع ؛ ةَملس نبا ينعيداَمَح انْئدَح «سْوُياًئدَح - فلخو

 لاق «مآلّسلا للبن «ِسْبع نبا نَع «ناَرهم نب فسوُي ْنَع ءديز

 ين يفُدّسنأَت (ِرْخَبلا لاح ْنِمَدُحآانآَو ؛ينيارؤك : ف يبل

 [؟401 :رظنا] . .نوَعَرف

 «بوُيأ ْنَع دي نبا ينعي «داَمَح اًنكدَح «سْنوُياَنئلَح - 4

 نم لّقَتلا يف ا هللا لوُسَر يتعب : َلاَق « سابع نبا نع « ةَمركع ْنَع

 [5:44 :رظنا] لْيلب عْمَج

 ها»السم سام
 نب يلع ْنَع ةَملس نبا ينعي «داَمَح ْنَع «سْنوُي انئدَح - فقلت

 لاق : لاق « 8 هّللا َلوُسَرنأ «ساّيَغ نبا َنَع «نارهم نب فسوي نع دي

 اًماَْنمْذُحَف ةآلّسملاَكِنِلِإَببْحْدَكُهنإ :مالسلا هع ليج يل سه هلع
 [52414 7901 :رظنا] . تن

 ماما و

 نبل يي داََح اَنَدَح : ةلاق ُناَّفَعَو «سُنوُي اًنئدح - فرم

 هم 00 كس ةاعخا ساق
 َفْسوُيْنَع ( ديزنى لع نبأ : نافع َلاَق) ءديز نب يلَع نع ؛ ةملس

 تَءاَجةآَرْما : لاق انك رس ىتآ الُجرَنأ سابع نبا ِنَع 'نارهب نبا

 ! حيو : َلاَقَك عاملا َنوُماَماَهْمْسْبصاَك جكودلا اهلا هيَ
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 لْوَق لْملاقق لَك اكس نق لاَسن 52 :َلاَك

 ٍليبَس يف بِما : َلاَق كلك لم هكا قف يلا ىَتأ مث «رمع م

 َتاَنَسَحْلا نإ ليلا نم فلز رات يّئرط ءالّصلا ٍمقآوو: نارا َلّرَتَو ءهّللا

 مأ «ةصاَخ يلأ ؛ هللا لوُسَراَي :َلاَقَق «ةّيآلا رخآ ىلإ 4تاكيسلاَنْبعَدي

 لب“ ءِنْيَع ةَْعتالو آل: لاَقَق . هدي هَردَص رَمع بَرَضَف ! ةَماَع ساّنلل

 9 اوسر لاَقَق . ماَع ساّنلل
 هَ

 ١ :رظنا] . رم ّقَدَص : 8 هللا ل

 ساه سا يضيوم د م نه كاس
 يلع ْنَع ؛ :ةَمَكَس نبا يني دام اح بروي اح - فليح

 ميم ماس هم اع عقب
 هّللا لوُسَر ءاَج : لاك ءِساّبع نبا نَع «ناَرهم نْبفسوُي ْنَع ءدْيَز نب

 متلسحأ : :لاَقَك « بارشلا اذه نم يكس دير نب َماَس شيدر 325

 [3768 :رظنا] . (1//145) اوُمَصاَ

 رشق

 مِلاَسَألإةظتْحآاَم لاك «ٍعاَجش نباَورم اند - فل

 سس 6 رمل 6
 كم

 ساه سر م42 دوو

 نسبا نع «رْيَبج نب ديعّس ْنَع يِنّئدَح «َنآلَجَع نبا يِرَرَجْلا سطفألا
 هراَنةَيكو «ٍمَجْحم ةطرشَو ٍلَسَع رش ةكآلك يفءاقشلا : 4

 . كلا نع يم
 ِ «ميهاَربإ ينّئدَح « ىّسيع نبق َةاَحْسإ انثَدَح - "7 94

 (ح) يلا ِنَع دعس

 نبا ينعي

 و 2

 ءهّللا دبع نب هللا دّيع ْنَع «باهش نبا نع ٠ يبأ يندَح «بوّقعيو

 لْماداكو مُهَسوؤر نوت ذي نور شُمْلاَناَك : لاك «ِساّبَع نبا نع
 ياس

 ابحي ب 8 هللا لوُسَر َناَكَو ,مسراَْشأ "بوقعي لاَك ةوُلدْسَي باكا

 لاق هْرمْؤيمَلاَم ٍضْحَي يف :“ :بوقحي لاق ءباّكْلا لمآ هَ قاوم ةيجسو

 م06 3 :رظنا] دمي قرف م «ةيصاَلَدَسق هيف مؤ مل اميف : :قاحسإ

4 

 ريرمزر دع
 هّللا دّبَع ْنَع مديح وب نئدَح « ىسوُم نب نَسَح اًّدَح - فخلاب

 «تّييلابهفوُطَي ةَيواَممتيآَر : :لاَق «٠ لْيُطلا يبأ ْنَع ؛ « مِيثَح نب ناَمْنع نبا

 «امُهَمآلك عمن ءامهروهظ يف انهو آو « سيح هلا ءراَسَيَنَع
 ءاقق هللا لوُسَرَنِإ : : سابع نب هللا ٌرَجّخْلا نك ملتسَي رةيواعم قفط

 :ةَيواعم لوفي ؛ نيكل نيه ملتسُي مَ

 ىَلَع هَدَيَعَضَو املك هيي آل سابع نبا قفط روُجْهَم يش اهم سيل

 عمور سولال سال :رظنا] كلذ هل َلاَق نيكل نم نم يش

 نإ سابع َنْبا ايكنم ينعت

 ورْمَع َنَع : نمل دبع نوت اكَح وُ اككدَح - فقتل

 ع .ًاعيرأ يلا َرمتعا : لاك « سابع ِنْبا نَح ٠ ةَمرْكع ْنَع رايد نبا

 نم للا ٌةَرْعَو « لبا نم ةَدَْقْلا يذ يف ءءاَقْلا ةرَمعَو يحلم

 0 [؟481/ :رظنا] . .هجَح عم يتلا ةمبارلاو ةثآرعجُا

 يبأ نْب نَمحرلا دبع اَنئدَح « سابعا يبأ نب ميهارنإ انئدَح - ضخم

 نذل وُ تعزل دبل يعدي نع دال



 هما رم

 _ سابعلا 5 : 1
 مىرم سنهم راما
 لاق :لاق .وُسانلامه كتأوأ د والام تلوأ و 4ك هُم

 ترهق دك اًمُماَدْحِإ تاكو «دوُيلا نم ِنْيَ نيتقئاطلا يف هللا اهل : سابع نبأ

 لق ليك لكن ىلع اوُحلطْماوأ اضن ىّنَح «ةّيلهاَجْلا يف ىرْخألا
 ةّريزعلا نم ةليلذلا هلق ليتك كو .آقنسو نوُسْسَح هيد ةليذلا مهري ريوس ريل روس

 وو 57

 َتّنَدَك ةَنيِدَمْلا « كف يبل مدق ىّتح كل ىَلَعاوُناك « قسسو ةّئام هتيدُك

 مكذوب[ هللا وسر و] 4 هلا لور مَ ممالك نانا
 ةّريزعْلا نم هيلا تلق ؛ حلّصلا يفَوُهَو ؛هِيلَع َمهفطوُي مو ءرَهظَي ٌرَهْظَي

 تلق ءقسو كامب يال نأ : :ةّكيلذلا ىلإ ةريَِملا تلَسْراَت «ًالبتك الق

 دحاَواَمُهْبَسََو دحاو امد طق ني يف اَدهَناَك لَهَو : :ةكيكلا
2# 

 َدَه ْمُكاَنيطْعأ اَمْنِإَنإ! ضْنَب ةيد اف صن مِهضْعَبةيد دحاو اهلي
 ص اذه

 تناك كلذ ْمُكيطْنت آلكذسَحُم مدَقْذإ مَ ؛ مُكْنم اقركو ءانل مك
 هش مكي 4 هلل َلوُسَر اوُلمََينأ ىلع اوضترا مث ؛ هنتي حيهكبرحْلا
 يت نامت مك مطب انها تاق ريما ترك

 ىلا ومس مهل ارهقو هانم ميال اًموكطعأ م اوُكَدَص قلو مك

 ْمَكَدإَو موتك نوُدثاَممُكاطعأ نإ هير ْمُكَكٌريَْيْنَم دَّمَحَم
 نمآسات؛ اقف هللا لوُسَر ىَلِاوُسَدَ (وُسْكَحُي ملف مُكرذَح مكي
 ري« 8 هّللا ل اور ءاَج امل : و هللا لوُسَر يأهل اوبل َنيقفاَمْلا

 ل هلو اي اي) لَجَو عه َلَرئاَك ءاودارأ امو هلك مهرمأب لوس

 مل نمو# : هلق ىلإ هنمآ ولاَ نيا نم رْقكلا يف ٌنوُعراَس نيا كنْرَحَي

 تلي هّللاو ءاَمهيف : َلاَكَم مك نوما مه كلو هلال َمبمُكَحَي
 ةيمعماوو 200

 و وعلا ماض

 سو نق ثيدَحَيإ تان ا لاق «ِسابع نبا
 عم د عبو مهل مال

 سو ؛ٌةَرعَش دقي بح بدع نمو كلا هنأ يف بص َنوُهراَك

 [امتك :عجار]. خفاتب سيكو ءاهيف ايف ني انآف ل رص ٌرَوَص نمو «دقاعب

 نورنا «مصاَ يلع اَنَح "1

 دبع تنك : لاق ءجرعألا نيا هلل دبع ني مكحْلا (1//141) نَع «بآلَغ
 سابع ابي: 58 :لاَق ٠ كاد دسسوتم وهو ٠ ةيلقسلا تي يف سابع نبا

 :َلاَق «هماّيص ْنَع : :تلق : :َلاَق!هلاَب يأ نع : لاق «ةاروُشاَع نع ينربخأ
 ءًامئاص عسل موي 2حمام اعل :ثغا مرا تلاها تأ

 وعر ا سس سل سس
 [516 :عجار] . معن :لاَق ١ 8 مَحُم هموُصَيَناَك اذك :ت

 يدان للدم يريخأ «مصاع نع 2 - 516 ١

 4 جي هبوط م2 كلا احلا ىلا
 سما م مما

 عمم كالو اال 115 1012 :رظنل] قحب هملتسا نمل

 م ةمركع اَنيدَح : دواَد :لاَق : لاك «ٍمصاَعْني يلع اًندَح - فقم

 تادف مهل نكي مك ريمي ىرسألا نم انالاَك : :َلاَق « سابع نبا نَع
00 

 :َلاَق «ةباتكلا راّصنألا دال اوُسَْمينأ مُهَءاَدف 2 هللا لوُسَر َلَمَج

 انما نب هلا دعس

 فلولا ع لا

 :لاَق « ؟ :كئاَشاَم : اق ديك ىإ كيتا

 اد هينا هلا ارنيابابل نيل ل

 ؛ يمل ينّتَرَص ام ءاَحَف

 ا ا ها“ لاك « سابع نبا نَع ءريبج نإ

00 
 .مهبايَو مهئامدي مهو : :لاَقَو ,وُلجْلاو ديدحلا مهن مري

 / ْنَع دنه يبأ ِنْب دوا نَع « ٍمصاَعْنْب يلع اند - خلال

 قحلو «مآلسإلاِن حدك رانا نم الجرن ءساََع نبع «ةمركع

 «هئاإ دن ادرك اموكهللا يد فيك» ١ ىَلاَعتمَّللا َلّرْباَف ' نيكرلشملاب

 نم كلك ,ف يلا لب ءبئاَت عَجّرَ هَموُق اهب ثَعْق ةالارخأ ىلإ

 نصاوُسبلا |: كلكم: لاق سا لاَ يجنب دس ع

 ِرْيَخ نمو مكتوم اَناوثنكد مكاري م ان «ضايبلا مُكباي
 0407 :عجار] .رعشلا تبليو ؛ رص ولج «دمثإلا مُكلاَسْكَ

 لبطل يبأ ْنَع /يرْيَرجلا نع ءٍمصاَعني يلع انئدَح -
(2). 

 نبا نَع اًمهآلك ٍليتُطلا يبأ ْنَع ؛ ٍمِيلخ نب ناَمْلع نب هللا دْبَحَو

 نكرلا ىلإ هنا اذإ تييلاب طاونأ ها ٠ 8 هللا لوول : َلاَق ءساّبَع

 :لاَق فاول همز ىو «لمري مث ءَرجَحْلا (يتأَي ىَتَح , ىشمو يناَمَيلا
 هلال

 [ملل» ,لالدح ,لا/ع كده :رظنا] ٠ 1. ةتساتو سابع نبالاق

 ؛دجَْسْلا يفادعا ؛ 8 َلاَق اغيل دل

 ُهَّللا نمل : :َلاَقَمُث كلحضم

 رح َهَّللاَإَو ءاَهئاَمْنأاوثكأو راق نول

 [ىوكال 711/6 :رظنا] ٠ همك مه مرح يش لأ موق ىلَ مرح اذ ؛ جو

 انتَح ءُاّطَمْلا ىلا ب ربح ءٍمصاَحب يلع اَنئدَح - ففف

 ٌراَمحْلاَوْبلكلا ةآلّصلا عي : : سا نبا َدْنعَركُذ :لاَق «ينرعلا نَسَحْلا
 حلوا يشير ذل ءارامحو بلك ةملس رابح امي :لاَق ءٌةأرمْلاَو

 ثم رقت اذ ىّتح «ساّنلاب يّلَصُي ف هللا لوُسَرَو «راّمح ىَلَع
 يف يق ا هّألا لوُسر عَمْاتلَخ دو هلع تِّكَحَو هُهْنع تلت هلم 2

 سمس لس ريم ماس
 دقو «تْعَنَص اّمَع يناَهنآلَو ,هتالَص ؛ 8 هللا لوُسَر َداَعَأ اَمَق ,هتالّص

 ىّنَح «فوُصلاللَخَتةَديِلوْتءاَجْف « سالب يلَصُي ؛ ف هّللا لوس ناك

 معاه «ةآلص © للوطن هلا لوبا مسام صصص يم م
5205 0 

 هم ماس هم 0 ل
 ف للنت هِنيْياجَيبَعن ءاققف ينل تارجح ضب

 وادع
 ماهم ههع# ةرظنا] ١ ٌةالّصلاٌمَطْنَيّيَدَجْلا : َنوُنوُقَت الف : سابع نبا لاَ



 _سابعلا 1 دنسم 5١1١ ص

 لاق ل نمل دب بأ نوي هلي اح - افففو

 ْنَع «قوُدرَم يبأ نبل ينعي «بيَحْنَع ؛ . حلما اب يني ءنَسَحْلا اًنربخأ

 املا نيو «تّيلابفاَطَو اجا َمدْنَم لاَ «ساّبع نبا نَع «ءاطع

 يس كلك «ةَرْسْعَتراَصَو :هّمَح (1//148) تصف دَمق «ةورملاو

 راش ل ته ل مكه ل

 . هلوُسُر ةَنسَو لجو رع هللا

 نب سيق اًنربْخأ «فيس اًنَرَبخأ «بابحلا نب دير امدح -

 ءاق هلا َلوُسَرأنآ سابع نان راند نب ومع ّنَع «'يكملا دنس
 1 1 5-53 315 :رظنا] . نيميو دهاشب ىض

 ,ةتارثانئدَح يتلا يقل يت صان ففي

 :َلاَك اك. لح ىلع لح كل لع لب قر

 ءاَوُاَمَلَتْوَمْلا اوّنَمَت مَع دوُهَيلا نول «ًناّيع ٌةكئاَمْلاُهثَدَحَأل َلمَكْوَل : :لاَقَق

 اوعَجَرَل ,قف هلا لور نوُهاي نيل جرَحْوَلَو لايف ْمُهَدعاََم اورو

 [5447 ,5995 :رظنا] . ًالهأ آلَو الام «نوُدجُي ل

 ممر مر س6
 دبع نَع عمّللا د يع اًنئدح « كلّما دْبَع نب مح اَنئدَح - اففحلا

 َدَكذَم ٍليَجوُبأ َلاَق : لاَ سابع ِنْباِنَع «ةَمرْكعَْع ؛ ٍميِرَكْلا

 [1776 :عجار] . ةاّنعَم

 32 هر ه5 ا يعش

 نْبا نع ؛ ءٍمَسْظمنع؛ مُكَحلاْنَع جابو: قمرات
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 ٌرَجَحلا ملَتْسَيلَمَجَو ءتبيلاب ؛ ءا هلال وسر فاط : َلاَك «ِساّبَع

 :َلاَقَق ءاَهنم نوعي هم وني «ْعَرَقامدَْبةياَقسلا ىنآ م :هدجخمب

 ءاكشش هئودحَتيَس لاَ الو : :َلاَكَمُت «برَشَقكدلاه ل عرق ينوثوات

 .ةدرملاو اصلا ني فاق «جَرخح مث. مُكعماتضل لَ مك
 دو ثمر

 نع ٍمكَحْلا نَع ؛ ٍجاَّجَحْلا نَع «باَبْنْبرصَنانئدَح - قفا

 يشف ءامرخّ امئاص مَجَتحا هللا لور نأ سابع نبا نع ءمّسْقم

 [ةينيملا نم طقس] . عاملا ناجل ركل: َلاَق لَ

 ا ل ا ءمَسقم

 [ةينميملا نم طقس] , 46 :عجار] دييبعْلا نم

 نع« ٍمكَحْلا نَع « ٍجاَّجَحْلا نع ءِباَبٌْنْبرْصَتاَنَدَح - ففض

 نم: : فئاّطلا موي ؛8 هللا ٌلوُسَر لاق لاَ هنآ سابع نبا نع ؛ سقم

 مهيف ديلا نمي جَرشْكرْخ وهف ديانا ةركبوبأ

00000 00 

 (ٍمّكَحْلا نَع « جاَجَحْلا انكَدَح : لاق باب صت اد - ففرك

 َنِملُجَر قدا مْوَيَنوُملصْلا لَك: لهن سابع نبا نع ؛ سقم نَع
00 

 مهيلإ اوُمَقدا : ف هللا وسر لاَ ؛ هلام هّتقيجب اًوَطْعَأَف ٠ نيكرشمملا

 (؟غ4/1) 7

 رع
 ل16 :رظنا] . ايم لملك دل اثيخ .ةقيجلا يهل: « مُهتنيج

2-137 1 

 نع ٍمكَحْلا نَع ؛ جاَجَحْا انئدَح « بابن رصناَنئدَح - ففشت

 لاَوَر َدْنع َراَمِجْلا ؛ قف هّللالوُسَر ىَمر : َلاق سابع نبا نع « مسَقم
0012 

 [قنرلو ركع ظنا . سْمشلا لاَوَر عبو ؛ ءسْمشلا

 نع ءِوكَحْلانَع ٍماَجَحلاِنَع ,بامنيرسل اح ١ ففض

 ةرطع عسر لطا مم اكو سوسو لك ةلُجَر

 .ناَضَمر رهش يف ةممجلا َمْويَنْيصَم

 ّطخب يبأ باتك يف ُتْدَجَو :هّللا دبع َلاَق - 7377+
 نع «ملْسُم نبا يني ديكو انكدَح «"يلرل رَبي دهم الح : هدي

 حّمْسا : : 8 هللا لوس : :لاَق :َلاَق اك ءساّبَع نْبا نع «ءاطع نع « جْيَرج نبا

 ٍباثك يف تْدَجَو :لاق هللا دْيَع انتَ 84
 ينعي ءديلوْلاانندَح «يلمرلا ِرَمَْج نب يدهم انئَدَح : :هدْي طَخب يبأ

 هلت
 نبل دبع نب يلع ِنبِدَمحُم ْنَع «بّعْصُمِنْبِمكَحْلا نع ؛ مسن

 :8 هللا لور لَك :لاق « سابع ناب هج نع ؛هيبأ نع ؛ « سابع
 لل يعصر

 قيط لك ْنمَو ءاجّركَمَهلُك ْنمهَلهَللاَلَمج راقطممالا نم رك نم

 يماثمرز

 نسق مزاح برمج اني ان انَدَح - ففوان

 لاسيٍس اّبَع با ىلإ رماَع ب ةَدجَنَبك : :لاَق «رمره نب ديزي نع دعس

 َلاَقَف هَباَوِج بك ّنيَحَو ؛ُهَباَك آر يح سابع نبات دهَشَ ءاّيشَأَْع

 ةَمْدَنآلوهِلإْتبَك ام هيف ُعَقْيْرَس ْنَع هدر نأ الول ّللاو : سابع نبا

 ُهّللاَرَكُذ يذلا ىلا يود مس نع يأس نإ : : هيل بكَ : لاق «نيَع

 اَنيلَع كل ىَِ «مُه هللا لوس ةََرَك ىَرثاّنك إو«: ءامه نم لجو رع

 (14 ةرق١) حال ملباددنإم١ مكي يضقني ىَتم ميل نَعهَلَسَو ءاَنمْوَك
 مام معسافع

 لوسر َناَك لَه : لاو همن ىضقلا دقو هلم هي مقر نم سنوأَو

 مل« ا هللا َلوُسَرَنِإ : َلاَقك !ًادَحأ نيكل ناّبص نم لي قب هللا

 ُرِضَخْلاَملَع اَم[مُهنم] ملت نوُكت نأ لإ ؛ لمقتالَف نو ءًادحأ ْمُهْنم لق

 ٌموُلعَم هس اَمهَل ناك لَه : دَْعْلاَو ملا نع ُهلاَسَو .هلتَق يذلا مالا نم

 مئاَنغ نم اَيلْحُينآًالإْموُندَمْمْهَس مهل كي مكن! سابا اورَضَح ان

 مالحأ لكك لل الا" حلا لام :رظنا] َنِملُسلا

 ِنَع ءِراَمَع يبأ ِنْب رَمَع ْنَع «داَمَح اًنربخأ نافع اًنئدَح - 7177“
 مس

 َريْدمْلا ديال عاج ىلإ[ بطْخَيناك ؛ 8 هللا لوُسسر نأ «ساّبع نبا
 هلع يعدل م 5 نك

 ولو :لاَك «َّنَكَسُف هتضتحاَق هاَنأَك « وقع هل وتو هريس



 . سابعلا لا .

 .نغ ءسلآ نَح «تباكزرخ ةنَحاَدَح ان انَدَح - 05 2

 مولا مقا ل11 14 رظنا] ٠ ةلثم ٠ اقف يبل

 وُبأ لاس نب ىَسوُم انئَدَح بْيمَو انثدَح ُاَفَع اًنئدَح - 3
 ٌّ رم

 ندير نأَتلَحَت : لاق سابع نب هللا دبع نب هلل دبع انندَح ءٍمضَهَج

 يفارق 8 هّللالوُسَرناَك له : ةولَسك : لاق « سابع نبا ىلع شير

 :لاق ءهسفت يف ارينا هلم : اوُناَقَك :َلاَق آل آل لاق !رصَمْلاَو رمل
 هبَلسْرأ املي ءًارومأَم ًادسبع ناك ؛ 8 هللا َلوُسَر نإ" ءرش هذه آشْمَح مسا فس

 َلطاتاَلَو ,ةوُضولا عيش ذأ رتل : ثآلقبألإ سانا وُ نحبك

 سل يي
 [19ا0/ :عجار] : سرق ىَلَعارامح ين الو ,ةفدصلا

 ٍنَع ءٍمَكَحْلا ِنَع هش ل اق رجيم د -
 نق ليي مشاه ينبومآسل لَ اق للواء سان نا
 ملط ىّنح ةرمَجْا اوُسرَي ال نأ مهَرمأَو («: مُهَتْفَعَص : :لاَقُدبَسح  :ةبعش

 .سمشلا

 .مهَْعَص يف كش هش
 نبا يتربخأ : لاق هرم انئدَح رفع نب دمحم اَنئدَح - فقخل

 لهل ؛ ا هللا وسر تو : َلاَق ءِساّبع نبا نع ءهيبأْنَع ؛ سوواط
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 نَمِيْلا لها ,انرَق دجت لهآلو ,ةمحجْا ماشلا لها ,ةّقيلحلا او ةئيدَمْلا

 يحله نم ْمهاَوس نسم هلع ىَنأ مو مهنه َلاَك مَلْملي
 يمول هل

 [؟18١ :عجارإ . لكم لهأ كلذ علي ىَتَح دب يَح نم ٌةَرمعلاَو

 ْنَع «بوُيأْنَع ديس انئدَح هرج نحمد - <3231:51

 نمبيِصيناَك ' , هللا لوُسرنأ ءِسابَع نبا نَع « قيقش نب هللا دْبَع

 [91 ك1 :رظنا] .مئاص وهو «سواؤرلا

 نَع «ةّمرْكع ْنَع ٌماَشه اَنئدَح رَمْعَج نْب دمحم اَننلَح -
 تلك ةكتبالكو .أ رخو "ثلا لخلل :لاق « سا

 [70117 :عجارإ َنيئسو ثآلك نيل َوهَو تام ارشح ةئيدمْلابو «ةرْشَع

 نَع «ةّمركع ْنَع ؛ ماسه اًنثدَح عج نب دَمَحُمانئدَح - فلخيا
 َوُمَو ءهَّسأر يف ةَماَجتْحا ٠ 8 هللا وسر مَجَحا : لاك ءِساّبَع نبا
 [؟4١1 :عجار] . محم

 ٍمصاَغْنَع ةَبعَش اَنئدَح ءِرَشْعَج ْنْبدَمَحُم اَنئَدَح - قفقفثت
 «باَرَسي احد ؛ة هّللا لوران سابع نبل نَع «يبعشلا نَع ؛لوخآلا

 [1484 :عجارإ ٠ امئاق بشك ؛ مر ءاَمنم ولد لاق

 نع «كلملاهْبَع انكدَح ءفّسوُي نْبَقاَحْس انندَح - افقنن
 َماَقَك لاق قف يبل وَ هنو قا ىَآ هنأ ء سابع نيا نع «ءاطع
 ُةتْسْتَو :َلاَق ءىَلَصَف ماقمث اوك ةيلقس ىلإ ليلا نم ف هللا لوسَر

0 
 ىَنَح فل نم يتَراَدأَق يدي دَحاَف : َلاَق ؛هراَسُي نَعات م تصوت

 [74076 :رظنا] ٠ هنيمي نع يما

 هو

 ص

 1 لور

 [9087 :رظنا] ٠ تطل وأ ؟ايع رَبكلا نماتْنب د كو» فرحا اذَهاَرَْيناَك
١ 

 نال اًنكدَح «حور اًنئَدَح - فنخُي
2 

 ىَنحرَمّنلا عاب أل : : هللا لوس . اق :لوُقَي ناك سابع نان «راتيد

 مصب :رظنا] . 2

 اَنكدَح ثراَحْا بلح اَنئدَح هللا دبع نب يَ اندَح - فقول

 دق « سامع نبا نَع ؛كيهت يبأ نع (190/1) اتق ْنَع «ٌديعَس
 اهلل هوب مكس مو هونيعأق هللب داَمسا ِنَم : 8 هّللا لوتس

0 
 0 سووا ِنْبا نَع :ةمْسو ارخ دوا وأ انكدَح - ظ2ظظة

 :رظنا] . ُمَرِجأ ماَجَحْلا ىطعأَو «َمَجَتحا ؛ هللا لور نأ ءساّبع نْبا نَع

 ا ااتغ ةشنخ لنفلش ننقفف

 اع مسا ل

 7 ْنَع ءرْيبْزلا يبأ ْنَع؛ جاَجَح اَنكَدَح « ياكم وب انئدَح - ١ فال

 نمل ىَرْمَعْلا :ك8 هللا
 :رظنا] . هديت يف دئاَملاك هده يف ُدئاَلاَو هاير نمل ىلا ءاَهرمْعأ

 اةققملل

00 
 اوسرلاَق : َلاَق «ِساّبع نبا نَع «سوواط

 1 ْنَع ِرْيِبزلا يبأ نع ؛ «جاَجَح اَنَدَح يمنا انئدَح - فتح

 يه ىَرمع مَعَ : : هلل لورق : لاك «ساّبَع نبا نع « «سوّواَط

 ْبَهَو ْنَمَو هةَئاَج ابق ملي هق ىَقر برأ مَ :ةزئاج اًهرمعأ نمل

 [هلبق ام رركم] . هئيق يف دئاَعْلاك وه هيف داعم كبه ْ

 وامر ةدر
 «ٍبرَح نب كاّمس َنَع «ةدئاَز نَع ؛ يلع نب نيسح اًئدَح - فنحن

 ىَلإ باص ءاق هللا وسر ىَّلَص : لاك «ساّبَع نبا نَع ؛ٌةمرْكع ْنَع

 سل ,لالا/١ :رظنا] ٠ دئبةلبقلا تقص ره رشح هس ٍسدََمْلا تبي

 سواري ةرعاش
 اًنربخأ كرابملا نبا اربخأ «حاَّجَحْلا نْبدَمْحأ انندَح - فيني

 :َلاَق ءساّبع نبا نع ؛ ءعساقلا يأن مكَحلا ِنَع ,ةاطرأ نب جاجَحلا
01 

 ةفلرسل :رظنا] ٠ َقَلَح مت« «حبد مث ؟ «ةبقعلا ةرمج « هللا لوس ر ىمر

 :لاق «قاَحْسِإ نسبا نَع « « يبأ اَنئدَح «"بوُقَْي اَنئدَح - فينا سين سا سلس 8

 دْبَع ىَلوَم ِبْيَرُك نع «رييزلا لآ ىو « ميو نب ديلولا نب دمحم ىنئَدَح
 نب دس يباح بلع نب ماَمض ذأ « سابع نبل دبع ْنَح « ساحب لا

 ةآلّسملا نم مآلْسإلا ضئاَرَق نع 8 هّللالوُسَر لأَس مس مل ركب

 ماَيصمُ ,ةاكزلا مّ هلع زي مل ْسقعلا تاولصلا هدم اهي

 هش :َلاَ رق امل هلع ُهَّللا مر رح اممم «تنيلا جح مث اضم
 ديزأآل ءهب ير اَملمْفاَسَو 59 وس َكنادَهشأَو للاهل هلإ آل نأ

 نْيَتصِيِقمْلا وذ قدْصَيانِإ : 5 هللا لوس ,ر َلاَقَق ء ىَلَو مث :َلاَق ٠ ” منا لَو

 [رل41 752٠ :رظنا] ٠ نجلا لخْدَي



 - سايعلا لا

 0 ا يقيل مس ْنَع ؛ مكان ىَلْيَل

 . فّلصنلا ىلع ةمَساَفم اهلْحتو اهضْأ ريح

 ٍمَسّقم َنَع ءدايز يبأ نب ديزي نع « مصاعب يلع اَنئدَح - فلنا

 مكآسْمَحتِيطْعأ : كف هللا لوُسُر لاق : :لاَق سابع نبا نَع دهاجمو
 هزيل ملك سل دل

 نم سيل وسو َرَمحأ لك ىلإ تعب : ًارخق هَنوُنَأ لَو « يلب حأ نهي

 ضْرألا يل تلَمجَو «مُهْنم ناك الإ يأ يف ُلُْديدَوَسأ ال ؛ٌرمَحأ

 [77/147 :رظنا] . ًادجْسم

 موو رز عر
 عادلا ينعي ءززعْلا دبع انئدَح «دّمَحم نب سنوي انئدَح - فليح

 َفلَخدتَيَص : :لاق « سابع نبا ىلوم «ةمركع اتئدَح «جاتأدلا هللا دبع َْع

 كلل ترك ُدَق :َلاَك ريك دس او « مكر اذ [ربكي] داك : لاَ «ةرْيرع يبأ

 :عجار] ! 8 هّللا لوُسَر لس كأس ) كل م لاك « سبع نبال

 [ادمك

 م سل قل ناس سرك سا

 «ٌةرم نب ورْمَع ْنَع ؛ةبعش انئدَح ؛ باول دبع اندَح - فلنا

 مشاه يني نم ناديا أتم : سابعا لاق : لاق ءرآرتجلا نب تحي نَع
 ءًافرَصْني ملك هْييُكرب اًندَحاَف ٠ يّنَصْيوُهَو 4 هللا لوسر ىلإ نماَجَ

 َوُهَو « هللا لوُسَر ىَلع راصنآلا نم لجَرواَنآتررمَو : : سابع نبا لاَ

 [م146 :رقتا] ةآلّصلا يف انلَخَدَك انج 5 راّمح ىَلَع نحن «يّلصِي

 لم صر

 دلاَخ اَنَرَبَخَأ ؛ هلام ارب «قاَحْسإ بلاد - فلنا
 َضْمَبا# هلل لوُسَرَلَمَح : :لاَق «ِساَّبَع نبا نَع «ةَمركع ْنَع ؛اذَحْلا ساس ساس عةمف

 . هيدي نبي ادحاوو هَتلَخ ادحاو «بللطملا دْبَع ين ةملغ

 رو اهرز ةدع
 ْنَع ءٍجاَجَحْلا نع« «يقرلا َناَمْيلَس ْنْبْرَمَحم انئدَح - 57

 20 لاق« 8و يِبَنلا نع سابع نبا نع «ةَمركع

 .هلي وال نم يلو ناطلسلاو

 نع جاَجَح اًنثدَح : :لاك يكلمني اندَح - ففكأ

 (؟91/1) 4 يلا نَع كَ ةَقئاَع ْنَع ءريبزلا نْب ب ةورع نع يرْهزلا
 اةفذفان :ةشئاع دنسم يتايسآ] . .ةلثم

 يم سرر هرياشو م
 يلع نب ديَمح اَنكدَح «يِراَرَهْلا ةَيواَعم نب اوم انئدَح - فهي

 لوُسر ىَّلَص : َلاَق « سابع نبا َنَع ٠ محارم نبا ةلاَحّضلا اَندَح « يللا

 َنَمَف : : سابع نبا لاَ : لاَ عي أَم نحو يع ررقاس نيح : 48 هللا

 نبا : َلَقَو: َلاَق نْيَيَمْكر رّضَحْلا يف ىَّلصْن َمَك اعّأ كسلا يف ىَّلَص

 «نِيتَمْكر اف هلال وُسَر ىَلَصْثِيَحةرمأ مالنا رّصْففْملِس بَ

 [م054 :رظنل] ٠ كر ةَحْكَر مالا ىَلَصَو

 يما ره سادت ع
 يبأ نع« ةَعيهل نبا اًتربخأ «قاَحْسِإ نب ىَيحَي انْثدَح - فهذا

 ةلصاولاَنَمل؛ 8 هللا وسرد « سابع نبا نَع «ةمركع نَع ءدوسألا

 ِءاَسُنلاَّن م تايم ءءاَمْنلب لالا نم َنيِهّْبَشْمملاَ ةَلوُصْوَمْلاَو

 اوم :عجار] . لاّجرلاب

 سات نول دعذتش

 7 نع «يدوُعسَمْا اَنكدَح رحب ليعاَتْسإ عَ 55

 نم هللا لور ضاق امل : :لاَق سابع نبا نع ءمسْقم َنَع ٍمَكَحْلا
00 

 سيل مالا هيأ : يداي ايدام « للا لورا «سأنلا عضو تقرع

 ىّنَ ةيداَع اهدي ةمفاَر نم تير ام : لاق «باكرلا لَو ٍلْيَحْلا عاضيإبربْلا

 ١044[ :عجار] ] .ًاعمج لَو د

 َنَع «بُنذ يبأ نبا انئدَح َرْمُع نب ليِعاَمْسإ انندَح - <”5”_<2ظ؟3ىل

 موي رق هللا لوُسَر فر ناك دي َنْبةَماَسُأَنآ « ساب نب نَع 5 ةَعَش

 220107 00 يم
 ملو «بكرو ءاضَوتمُت َداَمْلا قاَرهأَك ٠ لزنف «بْعشلاَلَخَدَق « ةفرع

 #ماو

 . لصي

 نبا نَع «حلاّص ْنَع «يبأ انئدَح «ميهارإ نْيَْسَتددَح - 57
 مَصلَخ نم ةأَرما ذأ ؛هريخأ سا نيا َربخأر اسي ناس انآ «باهش

 فمات لطاو اتوا بح يف ءا لا لور قت

 تكامل ينال ةعيقأل هلا لوسي: تَلاَقَق ٠ 5 ياا

 هلع مو هي سر 000 ل
 ”فتب اع ئ لعلة. « معن با هلل اَهكلاق ع

 نم هو لوف لطلاء هللا لوُسَر أ انس ةآرما تاكو هايل
 184٠[ :عجار] . رخآلا قشلا

 ْنَع ةَنيَدك بأ انثدَح «رَفشألا نَّسَح نب نيس اَندَح - فظن

 هّللا لوُسَربيدوُصُيَرَم : َلاَق سابع نبا نع ؛ ىَحضلا يبأ ْنَع « ءاطع
 ءاَمسلا هلال عجَيَموَي مساق ابآ ايلوُشَت فيك َلاَق ؛ سلاَجَوْمَو 8

 َلاَبجْلاَو ذذ ىلع ءاَمْلاَوا ةذ ىَلَع ضْرآلاو «ةّيابسلابَراَشأَو ١ هذ ىَلَع

 ُهَّللا َلْرئاَك : :لاق «هعباّصأبر نيش كلذ لك ! ةذ ىَلَع قلل َرئاَسَو ١ ٌدذ ىَلَع
200 

 306 :وظنا] 1.« وح ل وقام :لجوزع

 ميتا 0 لاَق ,ِسابعِنْبنَع 2 ىلا يب

 رَكْسَعْلا يف فَّسِيَل ءهّللا َلوُسَراَي لاقل هلم ركْسملا يف سو

 هيف ءانهاَنأَف : :َلاَق ءهب ينتاك : لاق ءمَعَن :َلاَق ! ءيَش ش كَدنع لَه : لاق ءءاَم

 َحَتَو ءانإلا مف يف هَعباَصأ « ف هللا وسر َلَعَجَف : َلاَق ٠ « ليلق ءاّم نم ءيش

 يف دان : َلاَقق الالب مو «نوُيح هعباصأ نيب نم ترجف : :لاق «ةَعباَصأ

 [144 :ظنا] . ].ةلرابملا ءوُضَولا سائلا

 وءاور
 يملا نَع ىنعَي ؛دامح اًنلَح ءسنوي الح - 8

 ّنَبامْوَي اع نبا انبطَح : لاك «قيقش بهل دبع نَع « تيرخ نب ينعي

 :ُهَنوُدانيِس الا َقلَعَو موُجُتلا تدَبَو «سمّشلا تير ىّتح ءرصَعْلا

 ٌةآلّملا :لوُقَي َلَعَجَف «٠ «ميِمَت ينب نم لجَرموُقْلا يفو «[ًةالّصلا] ٌءالّصلا

 , هللا لوُسَرْتْدِهش١ تسلا يملأ : لاق «ْبضَمَ :َلاَق ؛ةالّصلا

 تدَجَوَف : هّللا دبع لام ءاّشعلاَو «برْغَمْلاَو «رْصَمْلاَو «رهألا َنْيَمَمَج د عم
 2 اهلمدو

 مو لنا] ُهَقَكاَوَف هلاَسَك «ةريرهابأت يقلق لزم يسن يف

 دير نبا ين



 يموع ع هزاع وك
 7 دوب يلع لسن انك اع نكح - ا

 َلأَق «نّيلاةَيآْت كرت َمل : لاك ُهنَأ ء سابع نبا نَع « نارهم ني فسوي نع

00 0 0 

 «مَدآَدَحَج نم لوأ وأ «مالّسلا لع مدآَدَحج نم وأ 888 هللا لوُسر

 ىلئرات ) انا امهم جرخأف ةرهظ حسم َمَدَقلَخ امل لَجَورَع هللاَذإ

 الجر مهيف ىأرَ هبل هكيرُذ ض رمي لَسَجَ ءةّماَيقلا (؟3917/1) موي

 مك بر يأ :َلاَق مواد كيب اَذَه : َلاَكإ اَذَهَْنَمْبْر يأ : :َلاَقَف ءرَهْزَي
 ملي دردق
 مديزأ نأ الإ ل: لاك ءهرْسُع يف زبر : :َلاَ اما َنوُتس : لاق ! هرمع

 عّدّللاَبَنكَ ماع َنيعَيرأُ هدازق ٠ ,ٍماَع فلم ناكر كلِرمُع نم

 هام

 هّنتآو «مدآَرضتحا اًملق ؛ «ةكئآلملا هيلع ده «ًباتك كلب هيلع لجو

0207 0 500 

 ْدَكَداَنِإ : َلَيِقك ما ومآ يسع نم يقيد َلاَكهَضِبَتل هكا

 باَتكلا هيلع ؛ لجو َرَع هللا َدَرَب ق٠ لمقام : :لاق دوام كبل اهتم

 [مه16 ,1ال1 نظنا] . ةكئالملا لعد

 ديعس ْنَع ءرشبوبأ انندَح «ةلَوَع وبأ انكدَح ؛ناَّمَع اًنئدَح -

 َهلَر جلا ىَلَع ؛48 هّللا ل وُسَر اَرَقاَم : َلاَك «ساّبَع نبا نَع «رئمج نب

 قوس ىَلإنيدماَح هباَحْمأ نم ةقئاط يف ؛ا هلال قلل «مُهآر
 معلوما ربح نيبو نطايشلا ني لح دقو « طاع

 :اوُلاَك! ْمّكَلاَم : اوُلاَمْك «'مهموك ىلإ ؛ «نيطايشلا تمَجَرف : لاَ بهشلا
 َلاَحاَم :اوُناَقَق :َلاَق « بهل اكلَع تلسْأو «ءامسلا رح نيو انني ِح ل لصص لع عرس مص رم رع

 ل ءاَمّسلا ريح نيو مكن 3

 :لاَق١ ميرو مكي يدها اهَيِراَغمَو
 هيل يذل اذهاَمدوَياهَِاعَمَو يضرألا "فراس دوبي ولا راصم ل

 م سو با خ6 همس 53

 لوُسَر ىلإ ةماهت وحن اوهجوُت َنيِذَلاٌرمتلا فَرَصْناَق :َلاَك ! ءاَمَسلارَبَخ نيبو
 ٌةآلَّص هباّحْصأَب مُيوُسَو «ظاكح قوس ىلإ اد ماع ةلْخنب ومو ف هللا
 احين هَ: :اوُاكو هل ومما نَا وعمس مَ : َلاَك ءِرْجَنلا
 :اوئاق «مومؤوق ىلإ اجر يح كلان : :لاق ءاّمسلا رب نيبو مكي

 ُهّللا لربك . هيلا 4هَب نما دئرلا ىلإ يدوي ابنا انعم نإ امم سمس

 .”نجا هلق هيلإيحوأ امو لأ 'يلإ'يحوأ لق ا هيب ىلع

 «سوواط نب هللا دبع اًنئدَح «بْيهَو اًنبدَح ناّفَع اًنكدَح -

 ,ةقيحلا ا ةئيدملا لهل توف هلل لوران « سابع نبا ِنَع ؛هيبأْنَع
 مكملين ملا لهألو ءدذاَنَملاَرق دْجَت لمآلَو ,ةئحّلا ماسلا هالو

 نَمَف :ةَرْصْلاوحَحْا ارسم نهري منهل ىنأ تآلكلو « مهل نه
 هس ل ٠

 [5114 :غجارإ ٠ كم نم مله ىَنَح انآ تح نم «كللذ نوُد نم ناك

 ضرآلا َقِراَشَم اوُيِرْصاَق ثَدَحءيَش

 « سوواط نب هللا دبع اًنكدَح بُيهو اًنكدَح نافع اًنكدَح - ف فشزإ

 هقدق2 ينقع
 .مرحم وهو «ةئوميم حكت ,ك هللا َلوُسَرْنأ « سابع نبا نَع « هيبأ نع

 2 هللا دْبَع اًنكدَح «بّيهو اًنئدَح اع ار ا

 1 نم جحا رهشأ يف رمل وري اون : :َلاَق « سابع نبا نَع هيب نع
 0 نوُلوُقَيَو ءًارّقص ٌمرَحُسْلا َنوُلمْجَيو « ضرآلا يف روُجُفلا ميس ست هاا

 قف "يبل دَقف)ْرَسَخعا ِنَّملةَرُْصْلا تلَحْرمَص َحلَسناَو ركآلا اًمعو

 1ص

 مُظاََتَق ردع اهون تل ريا 8 لاما

 يفو هلك لحلا : لاق! ٌلحلا يأ ٠ هللا َلوُسَر اي: :اوُاَق مهن كل

 : هباتك
 2 ما مم

 « سوواط نب هللا دبع اًنكدَح ؛بْيَهو انئدَح ؛ناَفَع اًنُئدَح - ففين

 ءاماعط لجل مينا ى ل هللا ٌلوُسَر نأ «ساّبَع نبا نع «هيبأ نَع
 ايئوتسي ىتح «مهاّردب مهاَرَد كلذ : :لاك ا كلذ فيك لفتت لاك كفي

 مه ا 2

 [1م441 :عجارإ جم ٌماَعّطلاَو

 «سوواط نب ِهّللا دبع اًندَح «"بْيَهو اًنكدَح نام اًنئدَح -
 « يلصُي لدللا نم ماك ءاف يلا انأ «ساَّبَع نْبا نَع «دلاَخ نب ةمركع ْنَع

 هني يتاقاق ينج يلج مراسي عتطتق . ةتاضوَتق تمت 26

 [5404 :رظنا] . وس نهيف ُهماَيق ٠ «ةعْكر َةَرِشَع ثآلك ىَّلَصَق

 يبأ نا نع هبوب ائدَح بيشو اًنئدَح نافع اًنكدَح - فففي

 ! سابع نبا ايس اّنلا لضُم ىَتَم ىَتح : سابع نبال ةورع لاق : لاق ةَكيلم

 ىقتذفو «شلا يأ :ةَرُحْلاِ اما لاق! ُيرع اي كاد [و] :َلاَ

 انك :8 ِهّللاٌلوسَر اًهلَمَكَدَق : ساّبعْبا َلاَقَ ٌرَمْعَورْكبوُبأ [اهْنَع
 . (7 97/1 كلنم هبمكعأو ءاققف هللا لوس بأ امه اَناَك : ورع

 هله
 «ةّمرْكع ْنَع ُهَداَققانربخأ «ٌماّمَماَنئدَح نافع اًنكدح - ففي

 نأ ترد هنحأ نإ : :َلاَقَق « "يبل ىلع ةيفعأدأ « سابع نب نَع

 جحا ؛ ددخأ ذكرتك جووهَّللإ َلاَقَق «٠ يلا ىلإ ين
 كروس ع ٠ قهس كرماع م

 ةَمرْكع ْنَع ؛دلاَخ اًنكدَح بيشو اًنكلَح نافع اًنئدَح - 30

 مكر «لَجَورَع هللا : َلاَق 8 هللا لور انأ «ِساّبَع نبا نَع

 نم ةَعاّس يلاتّلحأ امو « يدب دحأل ل حت الو ٠ يلب ناك دَحأل ل حَت

 00 اهدي ريال ءاهرَجَش ضحي الو ءاَمآَلَح ىلَتُيال رات

 :َلاَق ؛ روُبكو ءاَنتَعاصل رخذإلاَّالإ : ًساّبعْلا َلاَقَق . فرتسلالإ اًهتطَق
3 

 3-5 :رظنا] .٠ ٌرخْذإلا الإ

 نب ءاَطَع نع « ٌةَمْلَّس ْنْبداَمَح اًنئدَح ءَناَّمَع اًنئدَح - يةعوس 8

 يلا ىلإ اَمصْخا نلجأ ءِساّبع نبا ِنَع «ىّيْحَي يبأّنَع «بئانسا
 َقَلحَتْساَ ةَقيدْل نكي ملف ٠ هديل عملا ؛ قف يلا لأَسَ 2 ٠

 ْدَكَكاَنِإ : 8 لوْ وسأل هلإال يذل لب لحم «بوأطتلا

 ,مد+م .5.16 :رهتا] هللا الإ هَل اللوق كلصلخإب كلل َرثَ نكلو «تلَع

 [مرجلو روع

 عب كيم
 ناّمعَنل نب ةريغملا اًنئدَح « ةيحش اًندَح نافع اًنئدَح-

 م هع ا. ما هس مرعب | ماه ع ا # هر

 نبا تعمس : لاق «تدَحُيِرْيَبج َنْب ديس تغمس : لاق ءمخدلا نم خيش

 ْمُكنِإ "سان اي اي: :َلاَثك ةظعْوَمب 8 هللا لوران مق َلاَق سابع
 ةهدرعإ سامر س

 ًادْعَر ماي قْلَخ وأ انأَدَب امك : :ًالرُخةاَرع مح هللا ىلإ نوُروُشْحَم

 نإ ماري ةَمايقلا موي ىَسْكي قلَخْلا لون !ولآ «نيلعاَ نك نال



 | 0 م
 2 هوم يه عا

 سابعا ن نب هَل دع كيع لئسم سابعلا لآ دن

اَحصأ :نوُآلف ؛لمشلا تان مهدي يأ نم سان ءاجيس
 ؛يِب

 دعا لاقاسك نوال شيكا يت: 'يل اكل

 لراس لال طيش روع

 مِهاَقعَأ ىلع يكرم اواي مل لمن: : لاقي «ميكحلاُرِزمْلا نأ كن

 . مُهتَراَك نم

 ,[ 159937 :رظنا] . ٌهَناَكم ناَيْفَس يلع ُهَلَماَ َناَيْفَس ىلع هلم : ةبعش َلاَك

 [ل5ل :عجار]

 ن0 يعش امدح هر نب دمحم اند - 5

 سامر ماع مرو

 0 0 قب

 لمت ةنطال يذكأ :َلاَق 5 اننا تشم لاق «ريبج نب

 هدد وعرق عثر
 تارَكدكو «نينس شعبا انآ هلال وُسَر يقوم «مّكحملا

 مما ملك كنا رظنأ] . مكحملا

 دا

 نب ٍجاَجَحْلا اَنئَدَح ءدحاولا دبع انثدَح ؛ناَمَع اًنْئلَح - 5
 ساس را هر كت مرعا يمل

 .(ح) يلَغ نب دمَحُم رّمْعَج وُبأ انندَح «ٌةاطْرَأ

 «ِساّبَع نبا نَع « ءٍمْسُقم ْنَع « «مَكَحْلا يئدَحَو : (جاَجَح يميل

 مل
 [1858 :رظفا] . رمد يفو « نيضييأ نيوك يف ص ا هللا لوس نأ

 نع «بئاسلا ني ءاطع ارب دان اندَح ع ايد - 5<«

 « ماسلا امل لعام اج ميه نأ «ساَبَع نبا نَع ءريبج نب ديعس
 3 "يكل سد هول مل
 َنِمْتءاَجَم «ثيِدَحْاَر كد مرمر عضْوُم يف كَم امهعصَوَ رجا

 اَهدّيي َنْيَعْلا ص َحْفَت تَلَمَجَف ؛ نيا تمْيتْدَكَو «ليعاَمْسإ ىلإ ةَوْرَسْلا

 ءاهئاَقس يف ُهلَعْجَف احدهم هَ مهمل عمت ىَتح انكم

يناس انيك هنو ُهَّللا اهمَح ا ري : 48 هللا لوسَر لاق
 ىَلِإ 

 انه دفن :نل] .ةمايقْلا مو

 ؛ ةَبقع نب ىسوم امدح :بيهو اًننلَح نافع اًنْكَدَح - فرحا

 كس س هاسأ سا عك مارب هر ةااع

 8 يلا نإ ! :لوُشَي سابع بل عِمَسْهنأ ءءاطَع ِنْب ومَنْ َمَحُ انئدَح

 َسَمْيَمَلَو أ اسَوتيمكو ؛ ىّلَص مث ءافكاّمإَو ءايوُشَم اغار اّمإ لكأ

 5007 :عجار] . ءاَم

 نع ءداّيز يبأ نب ديزي انئدَح «دلاَخ انُدَح «ُن نافع انْثَدَح - 381/

 ْمُهَرَمَق ؛ «ًاجاَجح ا هللا لوُسَر عماد :لاَق

 اَمَكتْلَمفلت ريدَتْسااَم يِرْمآ نم تلقا ول :لاكمُث «ةَرمع اَهوَلَعجَ
 ٌهَعباصأ ب َسْنأمُث «ةَمايقلا موي ىلإ سلا يفّةَرُْسلا تلَخَد نكلو ءاوُلعَك

 ٍنَميلا نمي لع َمدَقَو «يذَههَعَمناك سأل[ نا لحم « ضْحَب يف اهَضْمَب

 تطأ امبالا :َلاق ١ تللطأ مب :48 هللا (99 5/١ وسرق

 سابع نبا نَع :دهاجم

 مام مس
 آل :لاق يهمه لاق هب

 دي هم 0 َلاَك «يِْدَع

 ثلث د كلر 0 «تنااَم اَمَك ات ناك

 [584+ :رظنا] . هن

 نع «ةيخبملا دكرقْنَع ُداَّمَح اَنْدَح ناَمَع اًنْنلَح - 84

لا لوُسَر ىلإ اهل نياب تَاَجةآَرْما نأ « سابع نبا نع «ريبج نب ديعَس
 هل

 هيع سو روك علوم

 هيو ءوتج يان ين هّللا لور اي : تلاَقَق ؛ 2
 اتا لع

 روس م ع ل

عقق ءاعدو «ةردص اق هللا لوس حس ءاَنيْلَع دسفين انو
 لاَ دعت 

 ريب هع 008
 هفْوج نم َيّرَخَو ءضْمَيرْلآ ىَلَع همضْنَب : لاق ءايَرعآتلاَسك

 ا 01 ا 1517+ :عجار]. يش «دوسألا ورجل لم

 ْنَع بويل ْنَع ءدْيَينْبداَمَح اًندَح ءُناََنَع اًنَح - 8

 ىٌلعق ءاملظَع رق م لل هللا لوران « سب نبل نع «ةَمركع

 00 [1405 :رظنا] . ضو

 يبأ نب ب ىَيَحَي انئَدَح ءَراَّطَمْلا ناَبأ اًندَح نافع اَنكلَح -6

 ؛ِسابع نْباِنَع هايم ِنْبِمَكحْلاِنَع ٍمالَس يبأْنَع ءدْيَرّْنَع ءريثك

 نع ماَوقأ نهي لوفي ا هّللاَلوُسَراَعمَساَمُهن هَرَمع نبا ِنَحَو

 َنمنبكلَمم مهبول ىَلَعُمَللَنَسَخِلو ءتاَمسْجلاٌم هَ

 1 1 1 [؟13؟ :عجار] . َنيلفاَقلا

 1 سف هر سس ل

 يبأ نب ديزي ْنَع «دلاَخ اًنكدَح «ديلولا نْب فلَخ اَنثدَح - فض

 خلا 9 هللة ل :َلاَك «ِساَبَع نبا نَع « ةَمركع َنَع ءداّيز

 نم تآلَجَرَتسْلا ام :تْلُقف : :لاقِاَّل نم تآاجرتملاَو «لاَجرلاَنم

 [اةه؟ :عجارإ . لاَ .رلاي ءاّسثلا َنمتاَهّبَتُملا :لاَكإ ءاّسلا
00 

 نب يلعب ةَمَلَسربداَمَح انَح باع الح - 797

 يش اجلا ىلع ىف هللا لور انآ « سابع نبا نع « لجَر نع ءدْيُز

 سنخألا ْنْب يكب انئدَح « ةَاَوَع وبآ انكدَح نافع اكل - 9# 7٠7

 يفي ل ىلع لالا ض٠ :لاق « سابع نْبا نَع «دهاجم نع

 [؟1؟4 :عجار] . مكر فؤَتلا يفَو يعكر كسلا يو ءاعيأ رضحلا

 يلع اًنرَبْخأ :َلاَق ءةَمَلَس ب ْاَمَح اَنكدَح هُناتَع اند - 4

 :لاَ ف هللا لوُسَراأ ساب نبا نَع ارم نب سون دين نبا

 امو يركز نب ىَحَيسي ةئِطحِبمَه وأ طخ دك مآ دلو نم دَحأ نما

 7584 :رظنا] . مآلّسلاِهْئلَ تم نبوي مريخ ا : :لوُقَينأ دحأل يخي

 عموكم مصب كم
 ماشعس

 ' ىَبحَي ْنَع «ٌةرم نب ورمَع نع ؛ٌةبمش اَنْدَح نافع اَنئدَح - <«ظ533”<2ىد

اّمح ىَلَع مشاه ينب نم مآلْعَونآترََم : لاك سابع َنْبا نأ ءراَرَجْا نْب
 ر

 تَعاَجَو ءافرصُنيْمَل ف هللا لوُسرْيَدَيَنمي لبن ملكي هاكر

 :عجار]. فِرَصني ملك ؛ قف هللا لوسر 'يتبكرباًذَخأ ناكني

 [1 2م

 :َلاَق «يترّبخأ ٌَداَنَق :لاق ٌةَبعَش اًنكلَح ,ُناَّفَع انئدَح - فهلا
 2 لل ع

5 



 لا

 سابعلا لا دن
 مث إلا هاك ةحص رع هيي« كيم 1 ساس ناس هي 2-2

 اتنوتماَو الح دَعَق املك ٠ هتلحاري(ينأ مث نيلي اهو اهْنَع ميلا َتْلَس
 [1800 :عجار] ٠ جَحلاب لَهأ ءاَديبلا ىلع هب

 يبأ ْنَع داق انئدَح «ديِزَيْنب نابآ انئدَح «[ُناَفَع انندَح] - 91
 ف هللا يبدأ « سابع نبا يني ا مكي مَع نب نع ؛ 'يحاّيرلاةَيلاَعْا
 هك ميملاميعلاهلللإ إال بْرَكْلا دنع تاوَعدلا ذهب وعدي ناك
 و ميلا تاَواّمّسلا بردا لإ هك 1 ميلا شرَعْلا لا بر هللا ذلإ
 [0017 :عجار] . ميركْلا شرعا

 انضم :لاث داق ع بش انئدَح نافع انئَدَح -
 .(حالاقف بلا نع « سايح نبا ا مكمن تْضمَسس :لاق لالا

 :َلاَق ةَيلاَعْلا يبأ نع «ةدانق يترَبخأ ؛ةبمش انئدَح : :لاَق ءٌرْهَبَو
 :لاق) دْبَعل يِْبياَم :48 هللا وسر َلاَق :لاَق ١ اقف مكين معنا ينئدح

 ىنإّسنو ىلا يخ الأ: َلوُقينأ يل دبع ناَفَع ممل عل 07
 [51507 :عجار] . هيبأ

 :لاَق ءرشب ونبأ يتربخأ ةَبعش اَنْئدَح ؛ناَّمَع اَندَح- 89
 م1 (008/1) نكح نأ ء سان نا نع هندي ريبج نب ديعساتْطمَس
 نم َلَكأَف :َلاَق ءًاطقأو ايضا انمَسم ف هللا لوُسَر ىلإ تدطأ ءدّيَح
 هللا وُ ةدئاَم ىلع لكأق ءارثاشككب صا كرت ءطقألا نمو« سلا
 1 . 4 هللا لور ةدئام ىلع لكي مَلامارَح ناك ولو قف

 ,7001 :رظنا] هط سابع نبا : :لاَق ! ًاماَرَح َناَكْول :َلاَق نم تْلُق
 م ةلدفلت

 ينأبلأ «رائيد نْب ورمَع : :َلاَق ُفبعش انكدَح ءُناَفَع اًنْئدَح - افركللل
 كالو «ةَعْبَس ىَلَح دجْسأ اذأتنرمأ : لاك ءِساَّبَع نبا نَع ؛ .ًسوواط
 ىَلَع َدِجْسَي * ف مكررا ىَرخأ رمل اموال ءارتش
 [1537/ :عجار] ٠ اوك الو :ًارعش ف كي الو « عبس

 يلع اَنَرَبْخأ : لاق ٌةَمَكَم بد اَمَح انئدَح نافع انئدَح - فرك
 :اق يبل لاك ليربج ان ء سي نان «ارهم نبوي نع دن نب

06000 
 [55:6 :عجار] ٠ َتْفشاَماَهْنمُخَك5ُ ةالّصلا كيل ببحْدَق هَل

 انربخأ :َلاق ءصّوخ لاو اكد اع اَندَح - فركد
 التر ينانانآو يأ : سابع نبا لاَ لاك «ةمركع ْنَع ؛كاّمس
 ضْنَب تميل "سعات انآو "تقف : لاق« رئقلا هليل هلل نإ: يل ليقف
 0 هللا َلوُسَرْتْيَاَف 5« هللا لوُسَر طاطنم باَتطأ
 .نيرشعو ثآلك لبكي ما لل للت يف" تنرطتق : لآق

 اقع اند - 3“
 تيبي ناك ؛ ف يبل نأ « سابع نب ِنَع ؛ةمركع نَع أله

 بخ اهرب اعالي : :َلاَق ءءاَشَع َنوُدِجيال هلآ ءايواط ةَباتملا

 [8ه66 :رظتا] ٠ ريعّشلا

 اند سينا ين ؛تبائ اَنكدَح

 ساما نب هللا هللا دي

 وطار وول ريك نايا اح - ركل هى
 :لاق سبح نب نع ءناكس يبأ نع «ثَسُي باَهش تم : : لاق

 جحنامُكيلَعَبتك سائلا: :َلاقق « هللا َلوُسَر يح ب «اَنبَطَخ
 ول: لاك! هّللا َلوُسَر اي ماَع لك (يفأ)“ لقيام: لاق

 ءاّهي اوم نأ اوُميطتستمكْوأ اهياولمضت مك تجول ابل اه
 عمو رسول مصل ريا :رظفا] ٠ وطن وهف َداَز نَمَ ٠ ءامرَم جلا

 «ةَمركع ْنَع ؛ةداَق انكدَح «ٌماَمه نكد اع ادَح - افرك
 ّبَحآ ىعَساَمْنَ ,ايعس فاطو ءاعبسفاط ا يأ سابع نبا نَع

 [اما 188 :رظنا] و وماّتلا 28 نأ

 نع ديوب ائريخنأ «يمشاَا دوائي ائدَح - فرك
 وسر ىَّلَص : لاك ءِساَّبَع نب ِنَع ؛ ٍمَسْقم نع ؛ «مكَحْلا نَع « «شمعألا ساق“ ف

 [9701 :رظنا] ٠ طهي هلم 1

 مُكدَحأ ْعَنمَي يل :لاَق « 7 را يطير ع

 [18517/ :رظنا] ٠ هرادج ىَلَع كي نأ هَ قك مها

 «ةَريِبه نبا نَع ءةَميِهل نب انئدَح ءديعس نب هيف انئدَح - 2
 هيك يشي «مهي ىلكصو ريل نيل دبع ىآرُهنأ «'يْكَمْلا نوُسيم نع
 ريشي موي مال ض ين حو لجين يحَو عكر ابحو « موي بح
 رمزا َنْباَتيآَردق يْنِإ : :هل كتلك سبح نبا ىلإ[ت فلا : لاق ميدي
 3 َلاَقَك :ةراشإلا هذه هك(تَصَوَقاء اه 8 بادَحَرأ ملةالّص ىَلَص
 :رظتا] ٠ ريبزلا نبا: الصب دقاق ءاققي هلا لوُسَر ةآلّص ىلإ ظنت نأ تبيحأ
 1 اةفئفن

 : واد نع ءاًيرك نب ىبحَي انئدَح « ديعس بة انئدَح - فركلحا مارب ءرعإاص
 لانني انوا دوُيلل شرف تلك لاك « سابع نبا نَع « ةمركع ْنَع

 تلت هولاَسك «حورلا نع : :هوُلَساوْلاَقَف لجرلا اَذَهُهْنَع
 مل نسشيولاو يوت حلا حار«

 ملا
 يتوأ دقة ينوأ نمو دوت انتوأ ءريك املع ايتوأ : :اوُلاَق «اليلق
 تاَملكل اداتمُرْحَبلاَناَكْوَللُت : :لَجَو رع هللا َلَرْئأك :َلاَق ءًاريبك اربَخ
 ا . «رحبلا دل ير

 اَنأ ةظمتسو ,ةيط يب نسم لاذع اندَح - فرغت

 ىَيِحَي نع ؛ ءرَمْعَم نع كرام نب انئدَح : :لاَق ةَبْيَش يبأ نبا نم
 ف هللا لوُسَرلاَف : َلاَق «ِساّبع نبا نع «ةّمركع نع ؛ «ريثك يبأ نب

 [51؟5 :عجار] تا تشل ؛ تلم كلم : :يملسألل

 ْنَع ءكاّمسْنَع 2ك يلح نب للاب
 ىَلإ رضي دارأ اذإ 4 هللا لوُسَر ناك : :َلاَق «ساّبَع نبا نع «ٌةَمرْكع
 ينإمُهللا , لهآلا يف َُمِيلَْلاَو ؛ ءرتّسلا يف بحاّصلا تأمل : َلاكرقس



 010 بتل ينيكو رسل يف ؛ ,ةكيضلا نم كاب ةوُعأ

 كسلا ايل ْنوَهَو ضرألا
 هس رع لع 00

 نيل دامي آل ءايزأ اًنيرل بوت هوت لاهله [ىلِ] لحد اذِإَو «توُدماَح اير

 ءَنوُدِباَع َنوُبئاَن نوُسيآ : لاَ وجر در اكإَو

 انقل :رظنا] .ًايَوَح

 يستمأ نم ماَوُقأ نارا ناقل 8 هللا لوُسَر : :َلاَقو- 53”
 ءيعق ماس 5 000
 . ةّيمرلا نم مسا قيامك مآلسإلا نم نومي

 اوسر :َلاَقَو- انين
 . ضع هسه

 هتْعمَسَو :هّللا دبع لاَ دس للذي اكد - افرق

 راس ظل

 ةلواولفحت الو ءاوُلبْفَتْسَتآل : : هّلآلا لوم

 دّسَحُم ْنَع نام نبةدْب ائدَح : :لاق صحم ِنْب هللا دبع نم

 يبل سعِاعإ :ةمرْكع نَع « 6بتعازب بوُقْعَي نَع «قاَحسإ نب

70 
 هل هنيمَي لجر تحت روكو لج : لق «هرغش نم« ءايش يف يأ قد ا

 َُس صر ثيلو ىرخألل رسل

 ا :قدص 56 :َلاَقَق

 هوي هنو حمي ءارنَح لك علطت'رنشلاو
 دلت الو ةَبدَمَأل 0

 .َقَدَص ءاققب ينل :لاَقَك
 موو

 دبع نم اَنأ ةثعمسو َمَحُس نبل اندَح - افرق

 دْبَع نب َديزيْنَع «بْرَحْنْي مآلّسلا دع اندَح ءٍدّصَحُم نْب هّنلا

 :لاَق« ءاف يبل "سبح نبا نع يللا يبآْنع هداك نع ءنَمْحلا

 عَجطَطااًدِإَهَنإَك «عجططُي ىّتَح «ءوُضو ًادجاَس َماَنْنَم ىّلَع سي

 .ُهُلصاَقَم تَخْرتسا

 .ةئم انآ هثعمسو ءدّمَحْمْنْب هّللادْبَع اَنكدَح - فرغلحا

 نبا نع ءٍمسْظم َنَع « ٍمَكَحْلا نَع ٍجاَجَح نع ُرمْحآلا دل بأ انئَدَح

 ةَمَك؛ اَملتَقك هفيسم مئاكهنعَراَق ءامابس وأ راحل نأ سابع

 .ءاَسلا لك ْنَح ىَهنَ ءاهمآبربخأَ اقف يِنلااهْبلَ

 نإك ءأدْيَرَلَمْعَتْساَ ةتؤم ىلإ ثَعَب قف هللا َلوُسَرنآَو - فضي
 هاكمشم يماعم يع معو ع م يهش ية

 حقق «ةحاورئن فلق سن لح لقأإ «رمعجف ديز

 روم مع

 :َلاَق «َكَمَمْمّمَجَأ :لاَك! َكَمَلَخاَم :لاقق ءةارق ؛ا هللا لوس

00 0000 
 [1955 :عجار]. اهيفاَمَو ايلا مريخ ةَحْوَروأ «ٌةَوْدع

 . ىلبح ىو نم انم سيل :ف هللا لوس َلاَقَو - فضلا
 4م ع عم مام

 ,هئم ان ُهتْعِمَسَو ءدمَحُمنْ لله انَدَح - افرفلحا

 نع ؛ ٍمّسْقِم ْنَع ٍمَكَحْلا نَع ؛ « ىَليل يبأ نبا نع «رهْنس نبي لَعاًنئدَح

 ىَلإوبلطت)'َنيكرشُمْلاَنَملُجَر قَدْ مويَبيصأ : لاق « سابع نبا

 ىَلَع ككل مْجئاَنِك اوُناَك ْمُكل مَع لول : : لاق موج ذأ 8 بلا

 اةففركل :عجار] . ثبحأو ثبحأ َكلّذَو :لاَك. الْمَج كلذ

0/1 0 

 مروع

 َنَع ,ةْنم انآ هظغمتسو دحام اظَح- ا

 يف ىّلَص فيلا« سابع نب ٍنح «ةمركع َ «ٍنيمح ع ؛ كبر

 ل41 الك :رظنا] . اَتَيو يضررلا رح هلوُضُب يي هباحشوتم دحاو بوك
 ساشا سل

 اةيينفف

 هم اَنأ هثعمَسَو :دّمَحْمْنْب ِهّللاُدْبَع اند - 01

 مل سابع نبا نع «ةَمركع ْنَع ءدواَد نع محلا دلاخ بأ انكدَح

 ملا لهَجوُب 21ه َلاَقك ٠ قف يبا را ؛ َكَهْنأملآ : َلاَقَك لْيَجوُبآ

 َلاَقَك : 0 كالا ذات يو

 (ةضاتب هرظنا] . باتل

006 
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 ةادوو
 :َلاَك ؛هنم هثم نأ همم سحمي انكَح - فرغف

 نع ٍمَكَحْلاْنَع ٍجاَجَحْلا نَع «"يبراَحصْا دَمَحُس نب محلب انئدَح

 َموَيْبْطْحَي ناك (101/1]مَّنأ ٠ كف يبلع ؛ « سابع نبا نَع ؛ مسْشم

 .بطْحَيِي د موشي م «دعقي مث ؟ ءامئاك ةعسجْا
 عك مصرع رب عرب سفر

 هد” #1 ف

 نم اَنَأ هتعمسَو «دَمَحُم نب نامل انْدَح - دل

 هلق سوو ءويبأ نع ؛ «سوُاةْنَ ري اندَح صحم نب

 و سل
 يقع لحو متل لقا ل لت بتنو :اوُلاَك نيطاّيشلا

 .مكمآَ لَ

 اَمدَح ,هنم اَنأ ُهتعمسو «دَّمَحم نب ناَمْثع انْئدَح - نرففت
 هللا" يسأل : َلاَق سابع نب ائدَح «هيبأْنَع ؛ «َسوباَق نع ؛ريرج عه ما علام

 :َلاَق ! اذَهاَم ليربج اي َلاَق؛ ءًاسْجَو اًهبِناَج نم عمَسق «ُةنْاَلَحَدو ف

 «لآلب َحكفأ دك : : ساّنلا ىلإ هاج يح اك هلا بلم :نْدؤملا لآلب انه

 ًابَحْرم: َلاَكَو ءهببَّحّر ءكق ىَسوُمُهّيقلَ : :لاَق ءاَذَكَو اَذَك هَلتْيَآَ

 َعَمُوُرَعَش طْبَس ٠ ليوط مد 1لجرَوُمَو : :لاق يملا يا
200 00 

 :َلاَق ؛مآلّسلا هيلع ىَسوُم انه: َلاَق ١ ليربج اًياَذَهنَم : ُلاَقَف ءامهثو

 وأ 0 هيذأَم

 اذَه :لاَقإ ليربج اًياَدَهْنَم : لاَكَو ؛ هببحَرف ىَسيعُهَيِقلَف ىَضمُ

 هدس مه ساس كلك لع سام ةماعلا مسامع

 . و هب بحر بيهم ليج حبش ُهَيقلُف ءىَضَمف : :لاق «ىسيع

 لاك بيها لو اذه: لاق! لير اتهم: لا يك مُلَسي 2

 :َلاق ! ليربج اي ءلؤه نم :لاَقَق «فيجل فيجا نولي اذ راثلا يف رو

 نعش دج تخل اكج ىف « سأل موون«
 ميسا

 َلَخَداَّمَلَق : َلاَق قائلا قاع اَذَه : لاق ! ليربج اَياَدَهْنَم : :َلاَق هير

 َنوُمَمْجأنوُسينل ادَِف تقتل من ؛ يّلَصُي ماَق ىصقآلا دجْمْلا يلا
 عليم ككاو
 ٌرَخألاَو «نيميلا نع اَمُهُدَحأ «ِنْيَحَدَِب ءيج فرصا مل همم َنوُلَصي

 «ُهْنم برش نبل دَحاَ ؛ لسع ِرَخآلا يفو نبل امهدَحأ يف «لامّشلا نع

 .ةرطفلا َتْبصآ : حدا همم ناك يذلا لاق
 هك ال را رب هرب سافر

 :لاَق .ةئم انأ ةتْعمَسَو «دمحم نب د ناَمْثع انكدَح 7 6

 نبا َنَع بيك ْنَع ءدْمَجْلا يبأ نب ملاَس نع « شمعألا نَع ريِرَج اَنندَح



 ةلاهق م

 ساّنَملا نب هلل دبعُدََس
 ال

 [اةلا :عجار] . هنيمي

 نَع ٌريِرَج اَنِدَح ءدّمَحُم ْنْب َناَمْثَع اَنتدَح 711771 ممم ما م م 322
 لم سابع نبا نع ؛ سابع نْبا ىَلوَم تالا ميَمَس ْنَع ؛ «شمعألا

 [م461 مهو :رظنا] كلذ

 اَمدَح .ةئم ام ةثعمسو ءدمَحُم نبذ ب ناَمْع انئرَح 9 387
 هاش هبا م
 ني ديعّس نع ءديعس نْب كلما دبع نع ءميلس يبأ نب بل نَع ريرج

 ىلع ْمُكْطَرَو انآ لقي : هللا لوسر تعم : لاك « سابع نبا نَع ريب

 : لوقف ٠ لاما تاكد ماوفأب تب ملأ َرو نق « ضْوحْلا

 [7781 :عجار] ٠ ”مهباقعأ ىلع نود دَدعَاولاَام : لاقي بر يأ

 :َلاَق .ةثم انآ ةئْعمسو  دَمَحُم نب نامل اًئدَح - فضل تاه ب مرا ساو
 ريب نب ديعس نب كلما دبع ؛ « ميكس يبأ نب : ثْيلْنَع ير انندَح

 هلو كباقي ؛ قف هللا لور ناك : لاك «ِساّبع نبا ِنَع ةّمركع نَع لما هي
 هدي

 3337 مالا :نظنا] ٠ ”سَحْلا مسالا“ هبججعيو ريت

 ناَمْثع نم اَنَأ هئعمسو .دّمَحُم ْنْب ب ناَمّْثِع انيرح 2 489

 ءريبج نب ديعس نب كلما دبع نع « ثيل نع يَ اَندَح صحم نب

 مَلْنَماَنمَسنِل : :لاَق ءا يلا ىَلإهمَكرَي سابع نبا نع « ةمركع نع
 .ركتملا نع ىو « فورس «ريكصلا محو ريكا روي

 هدو ق.م هم

 نع يجن وصح نب نامت انثدح- 53
 نك :لاَق٠ 8 يللا نع سابع نبا نَع «سوؤاط نع ثيل

 ةيحلاو «برقعْلاَو براق : مرسلا يف نكي محملا "نتي فسا

 بالو ن ملا بْلَكْلاَو

 .اًنقدَح- 303

 دبع نب ِنْبصُح ْنَع ٌريِرَج اح «ناَمْثع اًنَْدَح - فسشفن

 ايش و هللا لور كس اَم : لاق « سابع نبا ِنَع «ةَمرْكع نع ٠ نَمْحرلا

 ٍرْصَمْلاَو رهظلا يف : ارقي ناك يرْذأآل تلَكَرْيَع هّسلَع دَكَوَأِ

 يع ربك نمت فابذقد) : :ًرفي ناك فيك يرذأ الو 91 (198/1)

 [هقحالو هقباس نم َقْقَلَم ثيدح] .

 يس هلو
 . لالا ٠ | تيسنو نيصح : :لاَق «٠ يسع)وأ

 ٍنْب َناَمُع ْنِم ان اه اهتعمَس هلا دْبَع لاق 00 ساهر سه هل م 3 همام

 اَتَح .ةهنم اَنَأ ةتعمسو محم نب : املاح - نيد

 ّنآَو 0 57 رة لس لاك ءِسْبَع
 نإ «مهب ينأَتسَت نأ تش نإ : :هّل ليقف ءاوعرزيق ؛ مُلَعلاَبجْلايحَي

 نمتلك اَمكاوُكَع اًَرَتك نإف ءاوُاَس يذلا مُهَتْوُتنأ تنش تْكَش
 اًمو» : :ةيآلا هذه لجو هللا َلّرأَك مهي ينأتسأ لي آل :لاَق ىَلق

 . «ةرصنرم كلا وم ايكو دوقرألا اهب بذكأالإ تايآلاب ل سرا ام

 دّبَع نب دَمَحُم َنَع نايس اًنكدَح رماية كح - فوز

 ااكف رَبي مسا داك : َلاَق «ِسابَ نبا نع « بيرك نع « ِنمْحرلا

 «ٌةَرَي دنع نم ّجَرَخ : : لاقي نأ ةهارك « ةيريوج اهَمَسف لد هك ف يبل

 هّللاَلوُسَر اَيَدَدْعَبْتْلْاَم : تَلاَقَك ءاَهَءاَجَف ءىَّلَص اَم َدْعَب َجَّرَخََو :لاَق
 تلق مب َنْحَجْركنْروَوَل تاملك كدب دق : اهل َلاَمَك :َلاَق «ةّبئاد
 ةّنز هلل ناَحبسس «هسّفَت ار هللا ناَحْبس « ُللاَقَلح مهد هلا ناس
 [مسنم مسودإل ق7 :رظنا] ٠ هنالك ادم هللا ٌناَّبس «هشْرَع

 نب كاّمس ْنَع ةَدئاَراَنندَح «وِرْمَعنْبةَيواَس انئدَح - فروزن

 اوُسوُص : 45 هللا وسر َلاَق : لاق « ساّبَ نبا ِنَع «ةَمرْكع ْنَع «برَح
 عن يشلاو «ةدملا اوذمطاق ةيَحَُمَلَحأإَف .هرلاهرطفاو «هتقرل و 00

 م14 :عجار] . ”صقا هنأ ينعي «نورشعو

 ٍملْلُص نع « شَمْعآلا نَع دا ائدَح ؛ةيواعمانئدَح - فريرفأ

 يتلا ىلإ[ جر ءاَج : :َلاَق ءساّبَع نبا نع «رْيبج نب ديعس َنَع ؛ «نيطبلا
 هيضفأقأ يشم اا أ هللا لوُسَر اي : َلاَثَك

 :َلاَق محن :لاَق «٠ اه هيضاق تكنيك ىلع اكول لاَ ءاَهْنَع
 [1415 :عجار] ٠ ىَضْي نأ قحأ هللا نيد

 "سونج آعيمج نحو لكنة مَكَحْل لاق :ناميلس لاق
 نبا نَع اَذَهرْكَذَي ادهم اًعمس : َةلاَق «ثيدَحْا اذهب مل َثدَح َنيح

 . سابع
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 نا انكدَح بِي يتربخأ «َقاَحْسإْنب ىَيحي اَنثدَح - افضف

 ىطغأو مجَتَحا ؛ , هلا لوران ءساّبع نبا نع « هيبأ نع ؛ سوواط

 ك2
 5145 :عجار] . طعتساو ؛هرجأ َماجَحلا

 نبا اًنَربَخأ «بيهو اًنربخأ «َقاَحْسِإ نب ىَحَي اَنئَدَح - 38

 يٌمرلاَو حبذلا نع لكس ٠ 2 َيَلانأ سابع نبا نع «هيبأ نع « سوواط
 [1471 :نظفا] .٠ جرح: َلاَقَق .ريخآَتلاو ميدو قلَحلاَو

 نب دَّمَحْم اًنربخأ : لاق «فاَّنَخْلا ٍباَّمَوْلا دبع انئَدَح - فرغ
 ينأ ل يِبلذأ) سبح نيا نع . سابع نإ هلا دْبح نب لَ نع ءِيلا

 5١٠١7[ :عجار] . لل م اًضوتيملو ىلص مث« اهنم لأ « ةيوشم فتكب

 يبأ نب ديعَس نب هللا دبع انئدَح «ميهاَرإ نبيكم يئدح - فواد

 ا : 8 هللا لوس لاق : لكن سبع نبا نع «دَحُيمابأ عمسُمّنأ «دنه

 ردقتا] ِساّنلاَنمريدك امه وم «هللا معن نم نامن عارفا ةحّصلا

 انفنتي

 هرعا قل
 ,كَراَبمْلا نبا ينمي هللا دبع اَنَدَح ءدايز نب بات اَنئدَح - افراد

 ذأ (ةكدَحُنل , طخ نب وَ نب دمحم نع بقع نب ىموم اربح : لاَك 0 و حت سا - ما رو يلام

 ماَق م عارف أ فنك نم لك 8 هلا لور: : لوفي سابع نبا عمس

 [١٠5؟ :عجارإ . ]  اًضوتَي لو : ىّلصَ



 يا كلام اَنْنَدَح : هلق رت عاج 5-5

 اَدَهْمُصْمْلَتُيَد 15 ف هلل َلوُسَرنأ ؛ةرْيرم يبأ نع ؛ « جرعألا نع ءداّكزلا

 020 س يه 2 نعوم دمم كر هك
 ِباَنَع نم كلب ُدوُعأ ينإَمُهَّللا : نآرُشلا نم ةروسلا ب اَمَك ؛ءاَعدلا

 ء«لاّجّدلا ٍحيسَمْاٌرَش نم كبُدوُعأو بقل باَدَع نم كلب د وُعأو منهج

 [اله6ا/ :رظنا] . تالا احلا ف نم كبد وُعآَو

 7 ْنَع هرْيِسْزلا يبأ ْنَع كلاَم انَدَح ليِعاَمْسإانندَح - افواقو
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 ٍحيِسَمْلا ةّئف نم [كلبوعأو] َلاَق هنري ؛هلثم « سابع نبا نَع «سوواط

 ملكه :عجارإ اجلا

 2 سو رع هسا
 يبأ نع «ةَداَتَ نع ؛ ٌماَشه اَنربخآ : باهولا دبع : َلاَق- 5

 دمع وْعْدَيناَك «٠ ف هلا يِبانأ ءِسابَع نبا ِنَع هّياَْلا (؟1//99)
 شرما برن هللا اهل ال «ميلَحْلا ميظعلاُهّللا لهل آل بْرَكْلا و 00

 ٍشْرَملابَرَو «ضْرآلا برو تاواَمَسسلا برن الإ لإ ال ءميظَْلا

 ف 1١ عجارإ ميركل

 يبأ ْنَع «ٌةَداَنك ْنَع ءٌديِعَس ارب «باهَوْا دبع انئدَح - <«”“”

 ع
 ِءاَعْد لْثم ينعي هلم « 88 يلا ْنَع «ِساّبَع نبا نع« «يحابرلا يللا

 7١17[ :عجار] ] . برَكْلا

 لاك

 ناك : :لاَق «٠ كلام أنَ دان دا ي

 :ناَيعَشو «بَجَر يفانل كرامه َلاَك بج لَخَداِإ؛ 2 ينل

 مدعوس ٌععي دوو
 هز اهمويَو «ءارغ ةعمجلا هلل لوُشَي ّناَكَو «َناَضَمَر يف انك كابو

 أ نبا ةَدِئاَز ار

 يبأ ْنَع َمَداَتنُق نَع «ديعّس ْنَع ءِباَمَولادْبَع اننَدَح - فرد

 ف يلا نَع « سابع نبا [ينيإ «مُكيكمَعْنب اندَح « يحارلا ياَعْلا
 سار

 الجر ؛مالّسلا هيلع «ناَرمع نب ىَسوُم ؛ يب يأ هلكت :لاقَمَنأ]

 «ٌميرمَنْلا ىَسيعتْياَرو «ةءوُنَس لاَجر نمُهأك سأرلا َدْعَج الاَوُط ْمَدآ

 [51917 :عجار] . اطبس « ضاَييلاَو ةرمحلا يف ؛ ءَقلَلاموُيرَم «مالسلا لَ

 نع ؛دايز يسبأ نب َديِزيْنَع ءدبمح نْب ةَديبع انَُدَح - فول

 اًَهوُلَعَجا : :هباَحصآل لاك «٠ ف هلل َلوُسرنأ سابع نبا نَع ءدهاَجُم
 ماع 22 ماض و م د صم
 نم لحبلو .ءاّهب مكترمأل تيدا ام يِمأ نمت لبا ول ينإف قرم

 هّللاٌلوُسَرلاَكَو : :َلاَق يده هللا لوُسَر عم ناكو ٠ «يدَه هَعَم سيل

 سمس همام ظاص ص نس ساو

 :عجار] . هعباّصأ َنْييَلَخَو ةَمايقلاٍمْوَي ىلإ حلا يف ف ةَرمعْلا تْلَخَد : 2

 اةفنف

 نع ءداّيز يبأ نب ديَِي انْثَدَح «دّيَمَح نب ٌةَديبَع اًنئَدَح - 89
 د هي 00

 نم سرعُف رْمَس يف 88 هللا وُسَر ناك : َلاَك سابع نْبا نَع « «لُجَر

0 
 ةلآلب ٠ ف هلو لاك. سْمشلاب لإ طفيتْسَيمَل درك ليلا

020000 
 اًهيفاَمَوايدلا يِِرسَناَم : سابع نبا لاق :َلاَ ؛ نيتك ىلصت نأ

 . ةصْخرلا ينعي ءاهب

 مر _ سابعا نب بلدي
 مص :: د

 ا

 ْنََع دهاَجمْنَع يوصل يسكت ٌةَدِيَع اَنكدَح - افون

 ةّئيدَمْلاّنم «4 هّللاٌلوُسَر جر: لاَ نضيع نع « سووا

 ءهدّي ىَلَع ُهَعّضَوَف ءاَنإب اَعَدَف : َلاَق ءناَقْسُع ىَنآ ىَّنَح اح ماصق ةكَم

 ءاَش نم : لوي سابع نبا ناك : لاق فمش هاتان ىلع

 مات ا :رظنا] . َرطْأ ءاَش م نمو ءماص

 يري ةهلون

 مدانسإب ٌمرَكْذَك روصنم نع ناش هش انكدح :نيسح اًنئلَح - ف ونلل

 8155 :نظنا] . هاَنعَم وأ

 نبا نع «َناَببَظ يبأ نع ؛ «سوباَق يتدَح :ةديبَع اًنكدَح - افون

 كيتا لاق« حرش مهل لأ هللا 'يبانآ « سابع

 ب اَهتيسن ايست ردَقلا ةليلب مُكريخأ اعرلس ًاسذج : :َلاَكاَنيلِإ ىَها امل
 سه رمل
 .َقاَضَمَر نم رخاوألا ِرَْمْلا يف اهوسسَتلا نكلو ءمُكَتيو

 نع ؛دهاّجم ْنَع روُصْنَم يِنئَدَح ةَدِييَعاَنَدَح - افولمو

 اَدَهّدِإ : :ةَنكَم حك َمْوَي 8 هلا ٌلوَُر لاق َلاَق ءِسابع نبا نَع «سوواط

 مرح «ماَرَحَوهَ «ضْرألاَو تاومّسلا َقَلَخ مويا همر + رح دكا

 يدْمَيِدَحآل لحي « يِرْيغَلَْقلا هيف دَحآللحأ ام « ةّمايقلا موي ىلإ هللا
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 ٌماَرَح وه راَلَنِمةعاَسألإ هيف يل لحأ و عسا مون هيف

 ىَلَخُيالَو كوش دضْمي ألو «ةعاّسلا موق انآ ىلإ َجورَع هللا هَمَرَح

 «َساّبعْلا َلاَقَق :َلاَق. فعمل لإ هبط طقم الَو ةدْيِص في الو 58

 لوس اًيرخذإلاّالإ : نم ْمُهلدَيآل يذّناملَعْدك ءدلبلا لهآ نم ناكد

 :88 هّللالوُسَر لاَ لاك توُياَو روبل هَ ءةنم مهلك الهو ؛ هّللا

 [0844 :رظتا] . َرخّدإلاّْال|

 ع امس
 ءطاَيحْلا هللا دبَعوُبأ ءاذقاو يئدَح : لاق «ةَديبَع اًنْئدَح - 5

 ةآلّسملاهّيَعهّللا لوُسَرل يده : :لاق ءساَبح نبا نَع ريح نب ديعَس ْنَع
 0 ل عم دخول

 نإ بضل : لاك مك طقألاو نمسا لكَ «بّتصَو ءطقأو «نمَس مالّسلاَو

 ىَلَع َلكأَف :َلاَك. ُهلكاَلق هككاَيْأ ءاَشْنَمك طق هَّنلكأ ام ءيّشلا انّه

 [؟؟49 :عجار] . هناوخ

 الا هرعت سر و
 ينعي ماَشه اَنئدَح «يِراَصْنلا هللا دبع نَْمَحم انكدَح - افوانان

 مَجَتحا 0 /ا): لاق «سابَ نبا نع ٌةَمرْكع انِدَح «ناََح نبا

 «هب ناك ءيّش أ «هبناك عاد نم هسأر يف ؛ محم وهو 8 هللا لوُسَر

 71١١4[ :عجار]. ٍلَمَج يخل : لاقي ءامب

 ؛هّللا دبع يبأ نب ماَشه اَنئدَح «هّللا دبع نب َمَحم انئدَح - واثر ةادو
 عماش

 لوُسَر َلاَق : لاق « سابع نبا نَع «ةمرْكعْنَع «ريثك يبأ نب ىبحَي انئدَح

 ةَيدَقَراَمرْدَقبَ هرُحْلاَةَيِ ىَدأ اَمِرَدَقيْبئاَكَمْلا ىَدوُي : هللا

 4 :عجار] يملا

 يَتدَح «قاحسإ ! نبا نع ؛ يبأ اَنكَدَح «بوُفعَي ب اًنكدَح - فوانف#

 وقل َعَمْجأ امل : لاَ « سابع نْبا نَع «ةَمرْكع ْنَع ءهّلل دبع نب نيسح
 داق مر هدو #

 دبع نب سابعا هَمَع .هلهأالإ تْيَلا يف سلو ل هللا لوُسَر لش



  سابعلا لا

 77 ينمو يل ئرلطشلاو .بلاط يلا لغو ءبلظلا

 نم «ىتانالستل اعَمَتجاَملك هآلْوم حلاَصَو «ةكراَح نب دير نب ةَماَسأَو
 ,جْزَحْا نب فْوَع ينّيدَحأمك ”يِراصألا وح نْسْوأ بابلاءارد

 اَكَحَو هَّللاَك ةدَضَن يلع اي : هل لاق ٠ بلاط يبأ َنْب يلع ءايردب ناَكو

 َلْسَغَرَم ٌرَضَحَق َلَخَدَف خذا": يلع َلَدَق: لاك اقف هللا لوس نم

 هْيَلَعَو «هردّص ىلإ هدئسأَت : لاق اني هلسغ نم ليم 8 هلا لوس
 يبأنَبْيلَعَعَم ُهَن "ايمو لَّضَقلاَو ماعلا تاكو هّصيمت

 يلع لعجو َءاَمْلا ناَّبصَي اَمَهآلْوَم حلاَصَو دير نبا ةماسأ ناك. بلاك سات ةاشمعم
 ريش ه2

 يبأب : :لوفيوهو « تيما نم هزي امم هي هللا لوس نم ري ملو لس

 اكو ءا هللا لور لس نم وُ اذى ايمو يح كي ام 58

 ءّواع عكس 0017
 ينم « تيملاب عصام هب عم مَ هوَ راسلاو ملابس

 ل نق نْبلْجَرَاّبعْل اعدم «ةّربح درو '؛ .نسعيا سول داون

 9 تا 3 لومي يأ لإ نكح به

 ٌرخ مهلا : ا دن وح الالم لك هيَ لهل حب 5
 َدَجَوو دعا هدم يبأبحاَص دِجَيملق ءابعَدك َلاَق َكلوُسرل

 [م9 :عجار] . قف هللا لور دَحّلَ ؛هب ءاَج «ةَحلط أ ةحلط يبأ ب حاص

 اَمدَح «قاَحْسِإ نبا نع « « يب انكَدح «ُبوُتنَيانَح - افران

 دبعل تلق :َلاَق ويب نب ديعَس نع "يروج محلا دْبَعْنْئافْيصُح
 يف 1 هللا لوُسَر باَحْصأ ف الخال ابجَح ءسآبملا اي : : سابع نب هللا
 اَنّنإ َكلَذب سانا مكعآل يّنِإ : :لاقك «بجزأ ديح 4 هللا لوُسَر لآلهإ

 جرخ ءاوفلَتخا كلان نم «ةَدحاَو ةَجَح ءا هللا وسر نم تنك مّن 200

 بجو هيمو ةئلسلا يذب ءدجْسس يف ىلص امل جاع ل هلل وُسر
 هم ع

 «م مم ٌماَوُق
 اوقآُهّنم كلك عمم ٠ ,هييْكر نم عرف يح حَحلابلَهَف ؛ هلم يف

 روقان لل لو لهل هك ب تلق مق بكرم. سَ
 هّتقان هب تلقا نيح ٌهوعمَسَف 5 ,ةلكسْأ نوني اوُناك اَمّنإَساَنلادأ كلك
 ىَضَممُ هت هبت لنا يح اف هللا لوُسر لأ امن : اوُناَقك لهي
 ماو هنم كلل ةكرذأو «لهأ ءاَدنيلا فرش ىََعآلَعاَمَه ا هللا لوس
 ذاق هلا مْياَو «ءانيلا قرش ىلع الح هح اف هلال مَنِ: اوُلاَقَف 000 واع مماس ف

 ىَلْع الع َنيِحلَمأَ ثقات هب'تلقتنسا يحلو همالّصُم يف بَجْوأ

 ْعَرك اذ | ُلَصُم يف لَه سبح ني هل دع لود مق ٠ ءءاَدْيبْلا فرش هم

 "هيف نم

 :لاَق «َقاَحْسإ نسبا نع « «يبأ انْثدَح بوعي اًنئدح - فوات

 نْبا نع هِْبَج نْبِدهاَجُمنَع «حيجَت يبأ نب هللا دْبَ نع "لج يدَح

 َهْئمَرحَ ءةندب َرَحَن دب ةنأم عادوا ةّجح يف هللا لور ىدهأ : َلاَق سابع
 اَموحُن مسا : :َلاَقَو ءاّهنم يقَياَمَرَحَق الع رم هدي هند نيل

 دم وم

0000007 
 لك نم انلدْخَو «ًيَش اثم ارز يطع الو « سألني اَوُلَجَواَهلآالجَو

0 

 ممر

 اهم نمل ىنَح ؛ةدحاو رذلق يف هلام يطل مايحب

 , لعفف . اًهقَرَم نموسحَتو

 ينئدَح «َقاَحْسِإ نبا نَع ؛ « يبأ انئدَح «ُبوُقْعَي انئدَح - فرغ

 دبع نع ؛ ساعد لا دب ىو اع .يرقزلا لش نيس
 ف لك ل

 اح يفت 2ظ000 ل يقل

 ءاذَه َنوُنوُفَيَألسماّنلاَو ةَجَحَو ةَرْمْعدل تما الإ «يدَها همم قاس

1 

 َنوُركديآل «هباَحْصآ نمُهَمَمْنَمَو جر ف هللا لور نِإَدَسْيو :َلاَقَك
 تييلابفوُطَياأ "يذلا ُهَمَم نكي 8 هللا لوُسَو رم «جَحْلاالإ
 َوُهاَمْن ءهّللاَلوُسَراَي : ُلوُشَيْمُهْنمْلْجَرلاَلَمَجَم «ةرْمعب لحيو

 رى د شةسمع» ل ودق اعم كال
 .ةر اهتكلو جلا نسل تا جَحْلا

 0 لق انحني :هيأ نع «يسواط لاذع يح

 ثاك مي را لأ رثلاهطقأل سأل هلي حا ءاقف هلو

 نَملُهَرُْمْلا تْلَحْدَق هَ فص َلَخَدَو ءرككلا اَعَو رمد ايا: َنوُلوُقَي
 .رمتعا

 ُدْبَع يئدَح «َقاَحسإ نبا نع «يبأ انندَح «بوُقعَي اًنئدَح - 0

 هللا َلوُسَرنأ سابع نبا نع ءِرْبَج نب دهاَجُمْنَع ٍحيِجُن يبأ نب هللا

 ةسأر يف هذي موب ناك يذلا .لوج يبأَلمَ ىَتمأ اكدت

 كلب ظيغيل :َرَخآ عضوم يف لاَكَو ؛هيدَه يف ةيئدحْا مَع « ضف نمر

 1 0 :رظنا] َنيكرشمْلا

00 
 «قاَحْسِإ نبا نع« «يبأ انئدَح : لاَ «بوُقعَي اًنئدح - فرأت

 لع إلا هريس ع

 :لاَق سابع نب هللا دبع نع «ةكراح يني ىَلوم ءراّسُي نب ريشي ينئدَح

 ٌماَصَوناَضَمَر ماَصَق ءَناَضَمَر يف ِحْنَلاماَع « هللا وسر َجَرَخ

 «هتلحار ىو يذق فوق دك ع ءٌهَعُم نوُملسمْلا

 وُمْسْا طف «َرطْأ دهن مهمل نور

 ل «"يرظؤلا نع « يبأ يدَح «بوُقَحي اَندَح - ا

 رس اّنلاَو برق

 «ممرامشل ولدي باكل :لاك هنأ سابع نبا نع هلا دبع نبا
 جمب 4 هللا لوتس ناَكَو : لاق« موس نوكيا وكرتمْلاداكو
 لم هل ل هع يع
 اف للورق «هيف هبَّْمْؤُي ملام ضْعَب يف باَتكْلا لهأ ة ةقفاوم

 م مم
00 

 [؟؟9١ :عجار] دعي قر مث «هتيصان

 ينئدَح «َقاَحْسِإ نبا نع ؛ «يبأ اَنئَدَح بوُقْعَي ايدج 6
 نب عفان نع «ةَ ةقيير نب سابع نب للا نب هللا دْبَع نع «ناَسْيك نب حلاَص

 ميلا : :لاَك هلا لوُسَرانأ « سابع ِنْ هَل دْبَعْنَع مهطم نب ريبج

 [اههم :عجار] . اًهئاَمص هند ءاهسفت يفتش هما ءاَهرمأب ىلوأ
 :لاَق «قاَحْسِإ نبا نع« , يبأ اندَح «بوُقْعَيانُدَح - فرشكلا سرس م

 هللا َلوُسْرنأ سابع نب نع «ٌةّمرْكع ْنَع ؛ نيّصحْا نب واد يئدَح هرر



 ما هم سلا ل

 الن اهم اكو يلا نب صاقلا يبأ ىلع 5200 5

 هرم همام
 :عجارإ. اقاَدّص ةلَوةداهش ثدَحُي مو «لوآلا حالا ىلع ٌنينس تسب

 [امات

 َرَكْذو :لاَق «قاَحَسِإ نبا نَع « يبأ اند بوعي انئدَح - افرك
0 

 يام ساه سا

 لجر جوُرَت : لاق «ِساّبَع نبا نع «ريبج نب ديعّس نع « عفان نب ةحلط

 سا ساما
 «حبصأ املك امنع تاَبقاَهَلَخَدَف «َتلْجّحَب نم راصنألا مهام

 اَعَدَم ل هّللا لور ىَلإ َمُهنأَس مفرق : َلاَق :ءاَرْذَع اًهُيَدَجَو اَم :لاَ

 :َلاَق :ةاَرْذَع تنك دق ءىلب :تلاَثَك ءاَهْلاَسَك كت هّللا لوُسَر ةيراَجلا

 رتل تاو اطال للون ام

 مهري نعاس لا 0 يتلا العم يك لاق

 يدويا وجرب ا# هللنوُسَرَوأ :لاَق ءِساّبع ِنْئا نع ؛ «ينايشلا

 امّلَق ملف هدجْسُم ِباَبَدْيِع « ةّيدوهيلاَو

 هل رم مل
 اًممَداَكَ .اعمَجالُك :ةراّجحلا هِيَ لح :هتبحاص

 . مهن نزلا قيقم قيقحت يف هلوَُرل لجو رع نص
 َثدَحَو :َلاَك ءٍحلاَّص ْنَع « «يبأ اد بوبانَح - فرد

 َنِبِهّللا ديب (57/1) باَهشُرْبا
 ! اباه ْمُتَمَتْساالَه : لق يابو 9 لل لومألا: :ةريخأ

 يم عمم ل
 لاق تيم اهّنِإ ؛ هللا لوس اي : اوُناَقَ

 سابع نبا نأ 2 ةربخأ هّللا دبع

 عوج سو ل
 امل سام لظنا] ٠ اهلكأ مرح اَمَنِإ :ل

 [م1

 / نع « باهش نبل يخت انئدَح لاق «بوُعَياَْدَح - فرو

 ولع م عر مهس
 ع ىلإ با 8 هذولا رخال ندع .دوتست

 28 هلل لوُسَرهَرَمآَو «"يِلكْلا ةيحدََمهَبَتكتمَيو « مالسإلا ىلإ هوُعْدَي

 سامع
 ىلإ ىَرْصِب ميظَع ُهَمَكَدَ «ٌرصِي ىلإ هديل « ىَرصب ميظَح ىلإ

 نم ىَّشَم سراَف دون ُهْنَع لجو رع ُهَّللا فَشَك ملصق ناك ؛ رص

 را هس ساي ره سرا سس هلال لسا
 اًملذذَذ : : سابع نب هلل دبع لاق ؛ هل سبي يبارزلا ىلع ايي ىَلإ ص مح

 نم بؤ م يب وست لام : 0 را سراب

 حئاك يالا يف لورق يي نم لبر يف مال,

 شي راَذك نيو هللا لوسر ني

 يف لاَ وم اد هيلع انلخ أقذ ,ءايياًسدَق ىَتَح ؛ يِباَحْصآيَو يب قلطنا

 : هنامَجرتل لاق «مورلا ءاَمظُع هكوح ذأ يانا هيلع «هكلُم سلجم

 مل مريع

 نصيف لوسر يناَثآَق نايس وُبأ لاك

 لاك“ يبن هنآ مُر يذلا ٍلجَرلا ادَهِبابسَن بهآ يأ مهلَس
 00 مع

 نِباَوَه : تلق : :ل ١ مكبر ام: لاق ؛ بسن هيلإ مهيرفأ انآ : ناَيمس وبأ

 فاَنمِدْبَع ينيْنملُجَر ذوي بطلا يف سيو : نايف وبأ لاق ؛ :يِمَح

 فلَخ اوُلعجَف يِباَحْصاَرمآ م « ينم هوُندَأ رص لاقت : َلاَق «يِرْيَغ

 0000 ؛ , يفتك دنع يره
 ِنَع اذه لئاَس يْنِإ : هباَحصأل لق : هنامجرتل لاق مث

 0 هم 0

 . سانَعلا نب هلل دب
 يالا

”50/( 

 ول هلاك: :ناَيْفس ا «ةويلكت بكذإ ين قو

 سعة سس و2 ف عك عاصم م

 :ُهَللُك : هناجر لاكمش ,هنع هتقدصف ءاينكلا يعمل

 سرع را ع سرع فار

 َلََق : :َلاَق ءبَستوُف اًنيِفَوُه»: :تلق : :لاق ! مكيف لجّرلا اَذَه بسن فْيك

 مك لَه :َلاَق آل :ُسْلُ :لاَك ! هلبَكْطَكدَحآَمُكم لوقا اَذَهَلاَ

 َلاَقاَمَلوُتينأ لبق بذكلا يف نومه 5 ناك لَهف :َلاَق آل :َتْلُقَف :َلاَق ١ ل

 مأهوعبتا ساّنلا فارشأف : َلاَق ,آل هل تلق : :لاَق١ كلم نم هئابآنرم

 :لاق ! نوصي مآ نوديزيق :َلاق «مُصُواَفَص لب تلق :َلاَق ١ مواسم

 ١ هيف َلُخْديْنأ دعب هنيدل ةَطْخَس دحر لَه :لاق «َنوُدييلَي تل

 يف هنمنآلا حنو آل : :تْلُق : :َلاَق! ٌردْغَيلَهَك : لاق ءآل :تلق :َلاَق

 نيش هيف لخذأ ملك ينك مَكَو َناّيفُس وبأ َلاَق «٠ كلذ فاَخَن حنو « دم

 ! مُكَلَئاَقْوأ ٌهوُمبلَتاَف لَه : لاق «ينعّروُي نأ ف اَخآل ءاَهْرْيَغ هبُدصقتنا

 تَناَك : سلق :َلاَك! ُهُبْرَحَو مكبر تناك فيك :لاك مع تلق :لاَ

 ١ مكرمأي مق : :َلاَق ءىَرْخألا اَنْيَلَع َلاَدْيَو «ٌدَرَمْلا هيلع لاَدُي الاجس الود

 ناك اَّمَع اَنْ ءًاتيَش هب كرم الَوهَدْحَو هللا َديمَتْنأ انمي تلق :َلاَك
 سمسا ل 20

 ءاتأو «دهَلاب ءاقولاو فاَقَعْلاَو ءقّدّصلاَو ةآلّصلاب اًنرمأَيو ءانوابآد بَ

 هبسكْنَع كلاس يهل : كلذ هل تْلُف نيح هناَمَجرتل لاق :َلاَق ةّئاَمآلا

 ايزل تل يناس اكو يسن ل كول نعال كي

 للقلوب: 3 كلر ل لاق مكس

 «آلذآ تعرق! لاكاَم لوُمَيْنأ لبق بذكلاب هوس هك مك لَه: كتلأَسَو

 َرَع هللا ىَلَع بذْكَيَو سائلا ىلع بذكر نكمل فرغأ دق

 ول: تلق ٠ لن تْمَصَرك كلم نم كابا مناك لَم: َكلاَسَص لَجَر

 ساّنلا "فارشأ : َكّلأَسَو 2 هئابآ كلم بَلَطَي ُبلُطَي جر : : تلق ف كلم هئابآ نم َناَك

 مو ارب ورع 2م
 . لئن بمص مفاتن مها مآهو

 ناّمإلا َكلَذَكَو «َن َنوُديَِي 0 َتَمَعَرَف ! ٌنوصْقْنَي مآ نوديزي له : كاس
 ْنَدْمَي هنيدل ةَطْخَسدَحآُهَترَيْلَه :َكئلاَسَو «مَي ىَتَح (؟7/1)
 آل بوُنَقلاهَش طق وا هلو سا ب

 «لسنرلا كلتكو آلآ َتسَعَرك١ هدفي لَه َكدلاَسَو ٌدَحَأ هطَخْسَي

 ُهَيْرَحَو مُكَيِرَح نأو «لَعف دق نأ َتْمَعَرَف ١ ْمُكَلئاَكَو هومتلت مكَلتاَق له : َكْتلأَسَو
 نإ ظسرل يت ههارعب عيممس ياش ريس سر رع علل

 لسا كلذَكو «ىَرخألا بَ َنوُناَدتو ةرَمْلامُكلَلاَدُيالَوْدُنوُكَي

 نأ مُكَرماَيهَنأ تْسَعَرم ! مُكرمأَي دامب , كنآَسَو كَما اَهَلُدوُكَيَو « ىلع
 دينا امَحْمُكاَْنيو ؛ًائيش هب وكر 5 هدو «لَجَو رع هللا اوُديعَت

 .ن9 ديلا, داكولاو ؛ فاو ةالصلاو قصاب كَ ١ مكؤابآ

 مكث مُكنم هنآ أمل نكلو ٠ جِاَحهّلأ ملأ تك دق ّيئةفص هذَهَو « مآل

 كهل كك تق حضرت كبل الحكام كيا

 ,هّببدكْنعْتَسْفلُهَدْنعآت ولو ,ةّيقل تسجل هبل[ لخأ نأ ور

 :هيف اًدِإَ رص ؛هيرَمأَق 8 هللا لوُسَر باتكب دم :ناَيفس وبأ َلاَق

 مَع َلقَره ىلإ هلوُسَرَو هَل دْبَع دمحم نم ٍميِحّرلا نَمْحّرلا للا ملسب



 ,مآلْسإل يَ ةياعدب كلود ين هدي مآ «ىَلا مَا نَم ىلع ْمآلَس مولا
 ملإ كانلتت توت ءَنييرم الرجا هللا كني ملم ءملْست ملْمأ
 انيس ةّملك ىلإ اًولاَمَت باقكلا له ايو َوةراَكألا يني هي «نيَيسيرألا
 نم اياز ًاضْمب اضْمَيَدحُتي بالو انيس هب ةلرش الو هلا لإ ديمتألا مكي

 ىََت اَملَق : :ايقس وب لاك «نوُسلسُم ناب اوُدهشا اوُوُ اول هللا نو هم
 آلف ميُطَكَرْثكَو مورلا ءاَمَع نم هلو َنيِذلاتاوصأ لع هلم
 َعَماَسْجَرَخاَملَف : :ٌناَفُس بأ لاَ اجر اَنَرمآَو : اوُناَم انام يرذأ
 ينبكلَم اذَه «ةشبك يبأنْبارمأرمأ : مهل أتلف مك تصلخو يباح
 0 رم نأ قيم الذات ْناَم هّللاَوق َناَيَفَسوبأ لاك ءهُقاَحّيرّفصآلا
 - ةنعفل :رظنا] ١ 8 راك اأو «مالسإلا يبلَكهّللا َلَخْدَأ ىَنَح 00

 :َلاَق ءَن نايك علان «يب الح بوند - نوفل
 ساهس 6 00

 1 :عجار] .* 2 ل وا رح ل

 اةنعف :عجار] . هَرَكَذُ رَّمْعَم َنَع « قالا دبع انئدَح - فسفي

 لاق :لاَق٠ حلاّص ْنَع «يبأانئدَح : لاق بوعي انيدَح - ”8ا/؟

 اًركد ينل هلا لوُسمَر اير نع سابع نب ل دبحتلأَس :. :هّللا دنع
 و ممر ٠

 هنأ تيرأ مث
 كات انآ اَنْ : لاك ؛ف هللا ل وسر نأ يلّركُذ : سيلا 27

 انهتحتف يلا امهههركت ؛ امهم « بعت نم ناراوس يدي يف عض
 رحب هلق يذلا ي لا اَمُهُنَحَأ : هللُدييع لاَ ناي نياك :هيكوأَف ءاًراطَق

 .ةمليشحالاو سيلا وري ويش هلع عش

 نبا َلاَق :لاَق «٠ ءحلاّص نَع ؛ « يبأ انثدَح :بوقعي اًنئدح - 5
 يلَع نأ ؛هَربخ رش [ سسايع نبا نأ «٠ كلام نب بمكب هللا دبع يتّربخأ باهش

 . هيف يو يدل جو يف: هلا لور دع نم حر «بلاط يب

 دْمَحِب حبصأ : لاك ١ 8 هلال حبصأ فيك ءِنَسَح اي: سانا َلاَقَ
 لآ لا كاقك لطلا دعرث راع هيدخاك سابع نبا لاق ءانراب هلل
 "فرعأ يّنِإ [ ءاذَه همجو يف ىّقوَتْيَس ا هللا لور هللا «تْنأ ىَرَ

 ,لف هللا لوُسَر ىلإ انها ءَتْوَمْلا دنع بلا دبع ينب وجو
 مْ َرْيَغ يف ناك هك انملَع ايف َناَك نإ مآل اَذَه نمي هلال

 هل اًهاَنَعَنَمَف ءاكف هلل َلوُسَراَهااَس ند هّللاَو"«يلَع لاَ اني ىصْوأَ
 26 ل
 [5494 :رظنا] . ادآهلاسأ 9 هللاَوق ءأدبأ الا اهني

 ءهَّمَع نَع ,باّهش ٍنْبا يخأن با انندَح ويا - فضأن

 هب َنْب نَمْحّرلاَدَبَعَو «ةَمَرْحَم َنْيَرَوْسمْلانأ «ريمزلا نب ةورع ينئدح

 َنيَاشهات شمس: :ُلوُقَي باطلا َنْيَرَمُع اًممَس مس اًممّس اَمُهّنأ ءهادَح يِراَقْلا

 نب هللا ذيع يكدَحَو : كَّمَحُم لاق .ثيِدَحْلاَرَكذَك .ارفي مازح نب ميكح
 هلا درسمأل طاح يلم نأ ننس نان ادت
 هتعجارق فرح ىلع ؛ مآلّسلا هلع «ليربج ينأرفأ : َلاق(؟؟ةر/ا)

 :رظنا] ١68[. :عجار] . فرحة ىلإ ىلا ىتح يني «ةديزتسأ لأ مل
 علمتم كالا

 هر ءباهش نب يخأ ل انَح بوت - ا

 :لاهك سابع نبأ «دوُعَ نب ةبتع نب هللا دبع نب هلا دبع يتربخأ :َلاَق

 2 ةهئا ف هللا لوُسَرَو ءناتآ ىَلَع ريسأ « ملَحْلاترَهاَتْدَكَو "تليق

 هلال دس سبني نرم ىلح ؛(ربامأ
 [امقا :عجار] . ا هللا لوُسَر ءاَرَو سائلا مم «تْفْفَصَف تَعَترَف

 ىو هس در#

 ءقاَحسإ نب دمحم نَع يباَشلَحإ «بوُثْنَي اند - 0

 ٠ 4 محم

 وقل ارب جت ةلوعم أحيا نبأ ىلغ تل َلاَق 37 هميم
 ٠ يرلل ري هس عع

 ض0 مسجلا ىَلَص َذإناَكف «هب هل تصر دقة اتناكو : لاق « ةعمجلا

 انآر ثريات : :لاَق «َساّنلل هيف سَلَجَِْيلإفرصْنا مث ءهيفًهك عسب
 ُهَدَي سابع نبا مقرف : لاق «ماقطلا َنمدَلا تسمم ءوضولا نع عَمْسأ

 0 ا ا
 هللا لوُسَرسْيلَر «ناَاه يانبع رعب : َلاَقَق هرصَب فك دقو « هيتيع ىلإ

 «ةآلّصلا ىلإ[لآلب اعدم «هِرَجُح ٍضْنَب يف را ةآلّصل انضْوَ "5

 محو يش نبدي را باَب ىلخ فقر مل اجريت

 ا ل5 ارك كرجل نمل تعض
 :لاق همهم لاك ّْسمدَحآ لوس سامو «ةالّصلا ىلإ نسب« هلا 0 ملون

 .مهي ىلص م
 [5..* :عجار) .هَرخآ 8 هللا لوُسَر رم ملقم سابع نبا ناَكَو
 «ناَمْهَط نب ميهاَربإ انكدَح «ريخكب يبأ نْب ىَيحي اند - فسكت

 هللا لوُسَر فا : :لاك « سايح نيا نع « ةمرْكع نع هاذا دا ينئدَح

 ريكو هَ راش نرلا ىلح ىتأ املك «هريعب ىلع قف

 «َقاَحْسإ نب دَّمَحُم نَع ؛ « يبأ انكدَح بوُقَْي انئدَح - فسح

 نبا تْعِمَس : :لاَك حاير يبأ نب ءاطَع ْنَع «ةاطرأ نب حاَجَحلا يتدَح

 .نهتح انآ ف هللا لوس يوت :لوقَي ءساَبَع

 «َقاَحْسِإِنْب دَّمَحُم نع ؛ «يبأ اَندَح ؛بوُقعَي اًنيدَح - فرم

 هرعهماع

 « ساي نب هللا دبع ىلوم بيكنغ . قنديل ياكم يح
 فاو عَنْ مامَص ءِرْكَب نب دعس وُنب تلعب

 لقط ش .دجّلا بلغة او هي هلع دقق 88 هللا وسو ىلإ
 ان اك هيام يف اج ها هل وُ حلال

 يف ء هللا لوسَر ىلع فكو تح لقاك «نيريدَع اد رعشأ ءادلج الجر
 850 8 هللا وسر لاَقك ١ بلم دبع بح "ربا مكي : لاَ « هباَحنصأ
 كلئاَس ينإ بطلا دْبَعنْبا : :َلاَقك محن : لاك! دمَحم : :لاق «بلكُمْلا
 نلَسف « يسْفت يف دجأ آل : لاق ؛ «كلسْفَت يف نَدجَتآلَ ؛ «ةلآسّملا يف مو

 َوُه ْنَم هَل لَكَ َناَك نَمَهَلَِ كَل هللا كلش :لاَك كَل ادَبَمَع
 هللا كشك : :َلاَق معن مم | :لاقك ! الوُسَ اني كبها كدب ئاَك
 أ ا َكَدعَي نئاك وهم هلو كب نك مهل كهل

 انواَبآت ناك يحل دنا هذَم ملت آو ءايش هبل رمال ,هدحو هذبعت



  ةاكْومةلَو كامل ةطشنال ٠ :لاَك معنا لَك! مَ نودي

 َسْمَْلا تاّوكصلا هذه ذه َيْصْت نأ لَرمأهللآ لدي َكدْعَب ب نئاك وه نم َهَلِإَو كلب
 050 ء ليهو

 ”ةتيئاسي إل سار يتم لاق ءمعَت 1: َلاَق١

 ةّضيرَف لك َدْنع هدشاتي ؛ اهلك مآلثسإلا َئاَرَشَو «؛ «جحْلاَو «َمايصلاَو ٌداَكَرلا

 عمم
 هللا الإهكإال نأ دهشآ ين لاك ره اذِإ ىَنَح ءاّهلبق يلا يف ف هدشاني اَمَك

 اًميدكجَو ضئارقلا هذه يدوس «هللالوُسَرادَسَحُم اديس نأ دهشأو

 «هريعُب ىلإ اعجار فرصُا مث : َلاَق «صُقنأ الو ديزأ لم ع هلع ينته

 لا علك مم
 نجلا لْخْدَي نْيَتصيِقَملا وُ َقَدْصَيْنإ : : ىو َنيح 4 هللا لوُسَر لاق

 ,همؤق ىلع ْمدَق ىّتححَرَحمُ لاق قلطأَ رعب ىلإ ىلاق : :لاَق

 تأاللا تَّسْشب : ”لاذأ هب مَلكَاَملرآ ناكك (؟1//15) هب اوُمَمتباَ

 :َلاَك «نوُنجلا ّنا «ماَدجْلاوّصَرَبْلا قنا «ٌماَمض يم : اوُناَق «ىّرعْلاَو

 َتَمَيدَلَجَووَع هللا ءاَمَقنَيآلو «ناَرضَيل هللا امين مُكَيَو

 ةلإ لالا يشأ يلو .ههف مكانس مطله لع لاو لوس

 نم ْمُكشجْدَن ين لوُسَرَو هلبع دمحم نأَو هل كيرشأل آل ُهَدْحَو هللا * الإ

 عج لمع
 يو مولا كل م ىَسْأ ام هللاوق : لاو هن مكاو «هبمُكَرأامب هدنع

 دفاوب اًنعمَس اَمَق : سابع نبا لوي : :َلاَك املس الإَرْماالولجَر هرْضاَح

 [1؟54 :عجار] . بع نب ٍماَمض نم لف ناك مو

 ينئدَح «قاَحْسِإ نْبا نَع « يب اندَح «بوُقعَي يب اًنكدَح - فركذل

 يالا 2 اا

 [5؟04 :عجار] . ٠ اتش رك لا ىو 0

 يان نأ ىلع نع ات نع ىو وشل
 مويا ٌمُكَساَرْحأ الصك الإ فْوَخْلاٌةآلَّص ْتَناَكاَم : :َلاَق « سابع نْبا نَع

 لوُسَر عَمعيِمجاَُمَو ؛ةَقئاط تما ,ًابقع تَناَك اَهنأ الإ ٠ مكس فلَخ

 اوُناك يذلا َدَجَسَو ؛ هللا وس مم :ٌةَفئاط ُهَعَم ْتَنَجَّسَو (8 هللا

 اوُمَكَرَو مُكَر مث ءأعي عم هَ اوُماَكو « هلال وس ماك ؛ «مهشْنآل اما
 ماو «ةَرَمَلوأاماقُهََماوُناك َنيِلاَدَجّسف ءَدَجَسمُت أع َجُهَمَم

 ا لفنون ال «ةرْمَرأهنماوَُجس اوثاك لًنورخألا

 مث مهنا ماكنه مهنآلص رخآ يفُهَمَماودَجَس لَو

 ا يلو تتش الع

 0 لق ينل سوط فلا

 هع لع مدهعاو 00000
 مكاو «ََسِوراولضأَوةعجا مياس: لاك ؛ هللا َلوُسَر نأ

 آل بِلا امأ : : سابع نبا لاق د :َلاَق٠ بيلا نم اوُسَصَو ءابج اوُبوْكَت

 [ م :رظنا] . مَعَنَق لسْغْلا امو «يرْذأ

 ينكدَح «قاَحَسإ نبا نَع « يبأ اَنْندَح «بوُقعَي انئَدَح - 2845

 يملا لآ ىَلوَم ميول نب ديلولا ني دَمَحُمَو يمَرضَحْلا ١ لْيهُك نب ةَملَس
 نْبهّللا دبع ْنَع « سابع نب هّللا دبع ىَلوَم بْيرك نع ينكح اًمهآلك

 ا مكمرم)

 كدب يف للام يصب ف هللا لوس راحنآر دق :لاَك ءِساّبع

 ع هرب ريمدرب اص سا سما
 هلام ني

 مرا هلو
 هل د كوي 0مل

 يف 8 هّللالوُسَر تادف : :لاق سابع نبه دبع نع ؛ « سابع نبا
 ساس ري ع راس ل سل

 ىلإ هْيَدْينوُم هَلَمْجَي هيلع ء ِءاّسكي دج ان نيطلا يمّييرُمَ «ريطَم موي

 دج اَذِإ ضْرآلا

 :لاَق «َقاَحْسِإ نبا نَع ؛ يبأ اَنكدَح «بوُقعَي اًنئدَح -

 دْبَع ْنَع هله ضْمّيَْع « سابع ني دبعم نبه دبع نيالا يكد

 لبق هيك يف أري .ا هللا لوُسر ناك : :لوقيناك هنآ « سابع بلل

 يفَو ؛ىّلوألا ةَمكرلا يف ذرب ةَماَخ نم ِنْييآلاَو ؛نآرقلا ةحت ةَحئامب رجلا

 باتكلا لهآ اَبْلق» نا ارمع لآ نم ةيآاو نر ةّحئانب ةرخألا ةَمكرلا

 لا مخي لح ويوسع ىلع

 نِباَنَع « سابع نبا ىَلوَم ةمركع رع 0 «قاحسإ

 ٍسلَجَم يف اثآلكهئآَرما بلم دي دبع رب ةلاك قل : :لاَك «ساّبَ

 فق 8 هّللالوُسَرهاَسَ : :لاَق« ايد انّ اميل نحت «دحاو

 مَعَ: :َلاَك! دحاَو سلْجَم يف : َلاَقَف :َلاَق ءًاثآلك َيمْيَلَط :َلاَد ١ ََّتَلَط

 سابع نبا ناك ؛ ءاَهَعَجَرَ :َلاَق «تنش نإ اَهْعجْراَكٌةدحاَو كلت امك :َلاَق

 . رهط لك دْنع قلأطلااَمّنَأ ءىري

 ينّئدَح «َقاَحْسِإ نْبا نع « يبأ انْثدَح «بوُقْمَي اندَح - افرك

 نبا نع« يكمل ريبزلا يبأ نع «ديعس ٍنْب ورْمَع نب هي نب ليعاَمْسإ

 دحأب مُكئاَوْخِإب ص مك قف هللا لوُسَر لاق : :َلاَث (؟"5/1)َس يع

 ةّنجلراَادرتٍر صح ربط فاوجأ يف مها ١ َّلَجَوّرَع للا عَج

 اوُدَجَو امل « سرَعْلا لظ يف بهذ نم َليِداَنق ىلإ وانو ءاّهرامن نم لكَ

 اَسبَنوُملَْي اناَوْخِإ تيلي: اولا مهم َنْسُحَو ع كامو مهبرشم بيط

 هلل لاق « برا نَع اويل داهجلا يف وُ هللا مَنَص

 ىَلَع تاّيآلا ءآلْؤَه ٠ َلَجَوَرَع هللا لَرئاَف منع مه انآ 1

 هع اجيت لا ليس يفرش ل ضل 7 ٠

 مسوق

 ب ناَمْع انئدَح ؛[هّنلا دنع اَنَتَْدَح]- فراخ

 ءةّبَمأ نب ليعاَمْسإ نع «َقاَحْسِإ نْب دَّمَحَم نع « سيرذإ نب هلا دبع انثَدَح

 ءةَييَش يبأ نب

 فيلا َنَع « سابع نْبا نع ؛ «رْيَبج نب ديعَس نع هربا يبأ نع

 [هلبق ام رركم] . هَوحَن

 :َلاَق ءَقاَحْسِإ نبا نع « يبأ انْكدَح «بوُقْعَي انثَدَح - افرخلاب

 نع ٠ ةيراصلالا دين دوم «يراصالا لن ث احلا يح

 باير وون ىلع هلا ف ِهَّللاٌل وسر َلاَق : لاك ءساّبَع نْبا

 ادعو ةرْكب جا نم مقدر مهل جُرخَي ,ءارلطخ هي يف هللا



 هرم م 0 0

 | دبع دسم سابعلا لآ نس 0 انقل 4

 و يح « قاحسإ اع « يأ اند ب 'بوُقعَي دي اًنكدَح - هللا

 ّمُهّللا : َلاَكو : كلامنا ىلخ ارث: 0 قر
 قران بنك ىلإ هو سقت « منع

 هروز هرج دو
 ع ير مل رمح

 فاش تتسلل لوثر ىتل َلاَق 0 ع نع

 جرَخَو «'يرامغلا فل نْب بع نب ن يصح 24 نوف لة ىلع

 اذإ ىَتَح عملا ماصو اف هللا[ وسر مص «َناَضَمَر نم َنيْضَم شل
 رمل ىَّتَح ىَضَممُ رطل «يْآو ناس َنْييِاَم «ديدكلاب اك

 [144؟ :عجار]. َنيِملْسمْلا نم فآلاةرشع يف « نارهظلا

 7 ْنَع ؛يبأ انثدَح ؛: لاَق :ُبوُقْعَي امدح - موب

 ءاَطَع نع بج يبأ نب هللا دْبحَو «حلاص "نمدابأ يئدَح : :لاَق «قاَحسِإ

 ا هللا لون «ٍسيح ني نع + جاجَحلا يب دهاَجسو « حار يب نن
 ٠ يو هع د

 سمع مما ادب احد ا

 8 همر #

 نب دمحم نع

 لو د لاقل سب نب نَح ءرئجِنلنع مكان روت

 1 الو هونغك : :لاَقَ «مرحم وهو مشارق ُجَر ءاق هلل 00700 وب معالق م

 َوُمَوْرأ «يِبيَوُهَو ةَّمايقلامْويتَميُمّنَِ ءأيط هوست ُبهلَو هسا
 [ام6 :عجار] . لهي

 رْسِإاَندَح :دوسأ انيدَح - 68

 186٠[ :عجارإ. هَهَحَو و اوُطَعُ

 َنَع ٌروُصْنَم اًمدَح :لاَق ؛هّللا دبع نب دايز انئدَح - فرخألا هاما # يع هم همر هو
 يم ماع

 هل :ةكم حلك َمْوَي 4 هللالوُنسَو لاك لاَ «ِساّبَع نبا نع ءدهاجم

 :عجار] ٠ اوفا مترا نإ يو داَهج نكلو « حلا دبل وت ءةرجه
 [اوقل

20000 
 ثلا رون رنج بديع مل

 ل رع رع نع لع رم

 1: لاقت ديس كلش) يبكُنم ىلع , يفتك لحي صو اف هلا

 [ج7١1 مع كمحا :رظنا] : طولا ا

 ص يان نبِنَ رج واو نع لا

 سل رجا انهن: 8 هلل وسر لا

 عملكم :عجار] . ّقحعب ةَماَيقلا

 هم مل 00 -ٍ

 مْوَيهَمْلَما نمل هش ٠ نيتْفشَو أن

 َةَمْلَسْنُب داَمَح انئدَح : لاق « ىّسوم نب نسَح اًنيدَح - فرخألا يسوس »و هرعا# رو ةرإم

 كم ةكمب ماَقأ « 8 هلا ٌلوُسَر نأ «ساّبَع نببا نع ءراّمَع يبأ ٍنْبراَمَع ْنَع

 ,ةطملا همس وتطل ىَربأ خسر ؛نس نام دس ةرشَع سَخ سام 8 رشف ساسع 8 رم ةام ع

0-8 

 مدخل 754 #07 :نظنا] ًارع ة ةَنيدَملاب مقا هل وباعتسالايتكد

44 

 هامس يسوم »و هلئ#اكس ررب مرعب ساس
 نع ةَمْلَسْنْب داَّمَح اًنكدَح «ىّسوُم نب نّسَح اًنئدَح -

 .(2) سابع نبا (737/1) نَع ءراَّمَع يبأ نب رام

 ّبْطْخَيّناَك « ف هلل لور ٠ كلام ِنْب سّنأ نع ؛ «'يناثبلا تباثو
 انآ ىّتح ٌعالاجلا نحن ءربتملا ىلإ لوكا َدَحّنا ملف ٠ ةلَخّن عذج ىلإ

 ةنضتحا ملول : هللا وسر لاَ َنَكّسَف هَنَضتِحاَف ؛ 18 هللا وُسَر

 101 سب لوكا :عجار] ٠ ةَمايقلا مي ىلإ حل

 ١ سابع نبا ِنَع ءراّمَع نع ءداَمَح اَنئدَح نافع اًنندَح- «

 .(ح) ؛ال# يلا نَع

 14٠١[ :عجار] اعم لم « ءاققف يلا نَع « سّنآ نع «تباث نَعَو
 يسوع يع هرب كاع م مرعب مز مان

 يلع نع ؛ :ةَمَلَس ب دامح اًنئدَح « ىَسوُم نب نَسَح اًنْئدَح - <”3؟"32ع*؟

 هّللاَلوُسَر نأ ءِساّيَع نبا نَع «ناَرهم نْبفسوُي نع «ناَعدج نْب دْيَز نب

 32 ةْنعْرَخألاَو هبل دنع ًاَنُصْنَحأ دمت ءناكلم متل ىَري اما ؛ "5

 َلَكمو ءاذَه لكم برضا : :هسأَر َدْنع يذّلل هبل دنع يذلا ءهسأر
 ملف :ةّزاَقَم سل ىلإ اوه رس موق لكمك ألو هلك: :لاَقَك ءهّمأ
 مهام هب نوُمَجْري امو «ةَواََمْلاهبدوُعطَْياَم دال نم مهم نك
 ًضاير مكبر انما :لاَك ريح ةّلخ يف لجَر مان ذإ َكنَدَك
 ما« و

 مهب قلطلاك : َلاَق معن : :اوُلاَثَق! ينوُعبتأ ,ةاَوراَضايحَو « ةبشعم

 مام سلع 00006
 َنَقَك ءاوُنمَسَو اوُيِرَشَو اوُلكأَ باور ًاَضاَيَحَو ,ةبشنُم اضاير ْمُهَتروأَ

 ًاضاير مكب تَرَ نإ يل مك محق ق ءلاَحْلا كلت ىَلع مقل ملآ : 9
 022 هَ

 مْ َْيدِإ : َلاَق ,ىّلي : اوُلاَقَق ١ ' ينوُعبت نأ «ءارر اضايحَو هب ( ةبسعم

 :لاَق «ينوعبتاق ؛هذَهْنم ىَورأيهاَضايحَ ؛هذَه نم بَشْعا ضار

 هيلع رع

 ميقُت اذهب اَنيْضَردَق : :ةقئاط تلاقَو نمل ؛ هللاو «َقَدَص : ةقئاط تلا و ىلا سو - 1100

 ِرَفعَج نع ؛ ٍحلاّص نب ِنَسَح ْنَع ءناَمي نب ىَحَيانئدَح <91
 يلع ناَكَف ,اق يلا نوُشَج يف عقْتسَي ُكاَمْلاَ ناك : :لاق دكت نإ

 .ةوسحي

 «َقاَحْسِإ يبأ ْنَع يمر انُئدَح « ىسوم نب نسح اًنئدَح - "4 ١5
 ميلا كس : وشي ىبلاَذِإ « سابع نب ناك : َلاَق « محارم نب كاحضلا ِنَع

0 5 
 كيرشأل؛ َكلمْلاَو كل َةَمَّسنلَوَدْمَحلانإ «كانيل كلل كير آل كَ

 :رظنا] . قو هللا لوُسَرْهَيِلَتاَه 00 ايه: سابع نبا لاَكَو : :لاَق ؛كل
]| 

 م ور هع م ع
 «َقاَحْسِإ يبأ نع يهز اًنئدَح « ىو نب نسح اند - <«”ظّ"ظ؟31ىظ ف

 َلوُسرسْنَا : لاك «ِساّبَع نبا ِنَع ءَريسْتلا ثدي يلا ؛ 'يميَِتلا نَع

 :رظنا] ٠ هْيَدَي جك د ءخجُمومَو . طب[ ض ايتيك «هفلَح نم ف هللا

 انا نيش طف لقلت لكون ؟ كالا ىكالما لككك



 ري امو ورمز عع
 / رئلاَمس نكح يش ات وس 0 5

 م ءةاّن فك لَك ف يّبلَلأ سابع نْبا نع «ةمركع ْنَع «برَح

 [50114 ل911 451/126 :رظنا] ٠ ءوُضولا دعي ملَو لص

 ورب مرا من
 دلاَمس اَنثدَح رْيَمُر انكَدَح «ىّسوُم نب نَسَح انندَح - <ي”3ع"نعغ؛ 0و4

 يف 4 هللالوُسَرناَك لاق «هكدَح ساب نيل ذأ « ريب نب ديعس ينئدَح

 عّرلالاو مريول ”ه يرعلل مرو
 مُهلعصلْيةاك دق «يملْسا مرو هرج نم رجح لط

 ادق «ناطيش ينيب مكي هلي ناَسْنإ مُكيتأَيَسهَّنإ : َلاَقَك :َلاق ,لّظلا

 : 8 هللا اوسرُداَعَدَ قرأ ل ُجَر ءاَجَن : :لاق هوُملكتآل مكان

 «مهئاَمْسأب ماعد «نآلُفَو «ثآلُفو «تنأ يِنمتشَت مالَع :َلاَق ُهَّمَلَكَ

 َنَرْئاَك : لاق : هيل اوَرَنَتعاَو ؛هّللاب اوُمَلَحَف ؛ كاتبا بت :لاَق

 مه سو 6 ا ا لا هك م م كل ع5
 :عجارإ. ةّيآلا «نوُبَسْحَيو ْمُكَلَنوفلحي اَمكُهل نولي : لجوزع هللا

514] 

 يفك 200000 :لاَق سابع نبا نَع ريح نْبا

 [هلبق ام رركم] .ه رك ززلظلاُهْنَع صيدا دف « رجح

 هيه م
 هكدَح هاَيأنأس واق ْنَع يهز اًنندح نَسَح اًنَدَح - <يظ3"ت323غ 4

 ملكت «ٌةَدحاَو اًمُهتَجاَح نآلُجَر © هللا يِبنَءاَج : لاك سابع نبا نَع
 ممم مع مقال

 :َلاَقَك ! كاست الأ هل :َلاَقَك ءافآلخإ هيف نم ل هللا يئَدَجَوَك ؛ اًمهدَحأ

 ىَضَقَو «هاوأق الجر هبرَمآَ « ثآلك داما ْمَعطأ مل يثكلو «لعفأل نإ ينإ

 رعشس ساو
 . هتجاح هل

 - يلا ينعم

 يبأ نْبسوْباَق نع ٌريَهُز اَندَح ؛«ْنَسَح اَننَدَح- "11

 هللا لوك تيارأ : سابع نبال ان : لاق «هكدَح هاَبأ نأ «َناَيِبَظ ماكحر/لا١)
 م ص مص ل © سام ةع

 هلاك ! كلل لعام «هقّوَج يف نييك نم لُجَرلهَلاَلَعَجاَم لَجَوُرَع
 َنيذلا نوُظفاََسلا لاق ّفَرطَح َرَطَحَم :لَد ؛ يلَصُي موي « هللا ينم

 َلَرْئاَف مَُمَمْبَلَكو «ْمُكَمَمْبْلَك :َلاَك نييك هل نورت الآ : همم ٌنوُلَصُي

 . فزت فل برطمان ا :لَجَوَرَع لل
 هموم ع مراكش

 هم ع رم اس
 لاي ا نيل طن س

 ةلإآلا ميتا ميلا هلل ا هلإ ال : لاق رم هَيَرَح اذ ناك «٠ 8 هللا كوسم

 يهل يتلا شرما برها الإ هلال ءميركلا شرا بَرُهّللا لإ

 :عجار] .وعدي مث ؛ ءٍميركْا شْرَعلا برو ٠ « ضرألا برو «تاومسلا ب رهَّللا

 ا

 سار هريس سلا
 ْنَع «قاَحْسإ وب انَُدَح : لاق ءوِرْمَع نب ةيواَعم انئدَح - "3217

 ىَلِإ «اقفكيبل هج: لاق « سبع نب نع «ٌمرْكع ْنَع «بئاسلا نب ءاطع

 ءاتنضِبق ىَّتح « هرجح يف اهَضَوَو اََذَحأَ «قؤسلا يف يهو « هتاب ضعب

 ! 8 هللا لوُسرَدْنَع َنيكبتا اًهلليقُ َنَمِياٌمأ كبف ُهاَنيع تَعَمَدَ

 هذهو «كنبا مك يّنإ :َلاَ ! يكيي اقف هللا لوُسَرَو يكب الأ :تلاَقَق

 مدع ا اماقمو
 ملم عرب هيو رزمة صل .رقع هم

 دع.ةللاةتطيرشو هيل ينساني سؤ هني

 1 ا :رظنا] .لَجَو

 « ىَنتَمْلا دما دّبَحَو ءشاه يني ىَوم دعس بأ انئدَح - فدو

 :لاَق اق ءِساَّبع نْبا نع « «يبعشلا نع

 ّ امد واين يذل م لسان

 «مصاَع اًنتَدَح ,تبائ اًنكدَح :آلاَك
 م 2

 هنيمُي نع يتماَقأ ىَتَح «يدّييزأ «يدضَِ دَحأ

 نذارتخ اكل يضر كح نظن حياد - "31

 « سابع نبا ِنَع «شَدَح ينئدَح «يِرفاَحَمْلا ىيْحَي نب ِرماَع ْنَع ناَيوك

 اوئآِراَصنالاّن م سان يف مكث رح مكؤام# : ةيآلا هذه تلزلأ :لاَك

 رار ص سامع ل
 يف ناك اذِإ «لاخ لك ىلع اهنا : قف هللا لور لاق هوُلاس يبل

 .حرَملا

 « ديوس نبا ينعي ءُهَحَّركانئدَح « ىسوم نب نَسَح اَنئدَح - فمن

 هللا لوُسَرانأ «ِساّبع نبا نَع ءدهاَجس نع« حين يبأ نب هللا دبع ينئدَح

 نال ءارجأ داو تانيا نم هب مك ام ىلع مكس آل : لاك

 . هتعاطب هي اوُيرقتْنآو هللا اوُدَوَت
 مما

 نَع «لآلب نبا انربْخأ : لاق «يعاَرْخْلاةملَسوُب بأ اَنئَدَح 57

 َلَسفاسَومل ءنننَ ءراَسَي نب ءاَطَع نع « مس نِبديَز

 ٌركَتساَو ءاَهب ضَمطَمَت ءاَمنم قرع ذَحأ مش دَهحَو ةقرَغ َذَخأ مت

 َدَخأَمُم جاني لسقف ىلا دبى اها يني انكم هبلجُ

 هديا لَسَقَق ام نم ةْرَ دحام ىلا هديب َلَسفك «ءام نم ةرَع

 ىلا هلئجر ىََعَشَرمُث «ءام نم ةكرخ أمك «هسأرب حسم رسل

 :لاَكمَّت «ىَرْسيلا هلجر اهب لسمك «ىَرخأ ةَرغَدَحآَمت اًهْلَسَغ ىَّنَح
 يمعيمشر

 [م1 .٠. ينل وألا لورا اذَكه

 ل نَح ءانَهَوَ سامع نع مان بوت ينشأ َلاَق

 . قف
 يمم» ا م م مرر 2

 كر ىلإ هاج نا يانغ و وح شجون ديس «يخبسلا
 ماس ل

0-0-0-0 
 ءانئاَشَعَو تدع مُحمد يبا: :تَلاَقق اهل نباب ف

 ؛لُعَس ينعي 5 ةّعكْعَنَ ءاَغَدَو هردص اق يبل حست سَمَق ءانلَعمِحَي

 [51 :عجار] . دوسألا وُرَجْا 35 هفوج نم َجَرَخَف

 ءوِرْمَع ْنَع «لآلب نب ناَمْيَلَس انَدَح ٠ ديعس و بأ اندَح - 8

 لسا نعلم هلآسَو « سبع نا ِنَع «ةمركع نع «ورْمع يبأ نب يي -
 ءَبْنَح مُكُئدَحْأَسَو لسا ءاش نم «آل : لقا َوهبجارأ تمم

 نوُقْسَياواكو «فوُصلاوُسباُئاَكَو جاَتُمَْلانأك ٠ ٍلْسعْلا

 براعم اقيم ,(؟4//١) "يبد جْسَم كو «مهروهل ىلع للا
 «ًاريصق اف يلام اكو ءاوُقرَُك فوصلا يف سأل حار ؛ فثّسلا



 هوم

 ل مئات دولملا القت تاجرا

 سميلو اولا تعا مْ مج اذإ ا َلاَعَق ءرثملا َلعَرْمَ ها مقلع وادم يايمعدو مل

 . هدع ناك نإ « بيط بيطأ نم ْمُكدَحأ

 وْ «لفب يميل نكح ءديعس وبأي - فحل ريدر سرمر

 ْنَم :لاَق قل هلا لورد « ساب نب نع ةمرطع نع ؛ هرمَع يبأ نبا
 [08007 لالالا :رظنا] ٠ ةَميهبل اواو هولا مهب ىلع عقد

 نع «سواط نيا نع يو اندَح «ديتس وب اكد - "1

 يف ريو ميلا يف : لاق ف هللا لوس نأ «ساّبع نبا نع ؛ هيأ

 [508 :عجار] . جرحأل : قلَحْلاَو ٍحبَذلاَو ٠ يمرلا
 اندَح :لاَق٠ لآلب نب نايك انئدَح «ديعس وبل انئدَح - "11 هلام ةم#

 ء هلا لوران « سابع نبا ِنَع :ةمرْكع ْنَع ءهّللا دبع نْب نيسَح

 44 :عجار] . ليتل ُهَمْلَعَو « محلا سابع نبا طغأ ملل :َلاَق
 هءيدماسو

 نب ماشه نب ةعيير ير نب ليعاَمسإ اًنئدَح ءديعس وُ انئدَح - ف ةفرإ

 دبع نب قاحسإ نب ماه يلج تغمس : ناك «ةَئاَتك نب هللا دبع نب قاَحْسإ

 َمَنَصفِيك سابع نب لنسييلولا ثََي : :َلاك «هيبآ نع هتدَحُي ؛هللا

 الب. ولي قا بة ف 8 هل

 [؟09 :عجار] . طلطألاو

 ْنَع لامس اَندَح «ةدئاَزانئَدَح ءديعَسوُبأ اندَح - فقدت
 ءامُكُح مشل نان: 5 هللا لور لاَ َلاَك « سابع نبا نع «ٌةمرْكع
 ممكك دل حتا لحلم ىللاللا ل17 :رظنا] ٠ ًارحس ناَيسْلا نمو

 ْنَع ًةلاَمساَتِْدَح ٌةدئاَراَنكدَح «ديعَسوبأ اًنئدح - 2
 ةلو ةَرَيط الو ىَوْدَعَأل : 0 ف هلا لوس اذأ « سابع نبا ِنَح «ٌةمرْكع
 َلاَقَف ؛َناَسْإلا نب يف ُنوُكَتهَبََرمَصل 2 1نآهلاَمس رك ماه لَو َرْقَص
 ٌلاَقَق ٠ هير .ةقمالا يف ةَمرجْلا ليإلا يفنوُكَت «هللا وسر اي :لجر
 انف :رظنا] ! لوألا ىدغأ ْنَمَق : ف يل

 ,ةئازاَقدَح : :الاك دس نسْْرلب لَ "4

 5216 :رظنا] رطل ىلع يلم 81 هو

 نمل

 «شَمْعآلا نَع ,نايفس اًنئدح «ليعاَمْسإ نب لمؤَم اًنكدَح - 7
 نم «8 هللا لور ّضانأ : لاق « سابع نبا نع «٠ ٍمّسْقِم نَع ؛ ٍمَكَحْلا نَع راع مم

 ترماّتلا هيأ اي :لاكو دير َنْب ماس َفدرآو :ةَيكسلب مهمآ ؛ةقرَع
 تير اَمَف ؛ ٍليَْلاَو لبإلا فاجيإي سيكا ءراَقوْلاَو ةئيكلاب ميل
 نم سابع نب لصَلاَفدرأ مث :اكمَج تقلي تح «ةَيداَع اهني ةعفار هَقاَ

 َنإَف راقولاو ةئيكّسلاب مُكلَع "سمانا اهي اي وقير مو « ىنم ىلإ عمَج

 ساما نبل دعم
00 

 انك ليلو لبإلا فاجيإب اب سيك ربلا

 7-5 .عجا ارإ ٠ يمت

 #2 كلو

 : ىليل يبأ نْبا ِنَح «ُنايْفْس اَنْدَح : لاك لّمَوُم اًنئدح -

 ةكم ,8 هللا لوس ىذا لاك « سابع نبا نَع ؛ ٍمّسْقم نع ؛ ٍمُكَحْلا نَع

 [01/9 :عجارإ . ةّضف نم هر هقثأ يف ؛ « هج بآل محل مج هيف لد

 نع ىلعألا ُدْبَع اًنكدَح ؛ناّيْفَس اندَح لّمَّؤم اًندَح - 48
 ريمم

 يف لاق نم : ف هللا لوُسَر لاق : َلاَق « سابع نبا نَع «ريبج نب ديعس

 م.ذق :رظنا] . رالف ؛ ملعب نال
 ساما سم

 يلع انندَح : :لاَق داَّمَح اًمكلَح , :َلاَق .لّمَوم انئدَح - 3
 الجر تأ ابي ةآَرما نأ «ساّبَع نبا نَع ءنارهم نب ف سوي نع ءديَز نب

 ؛اًيكقت لخَتت «كيطعأ َىّتح جلودلا يلخألا َلاَقَق ءاعيش هم يرتسَ

 نم ناَك ام ىَلَع مدن ءاَهَكرتق «بيقم يّنِإكَحْبو : :تَلاَقَف ٠ .اَهَرَمْغَو

 اَّنِإَف : :لاَك بيتم اهلل َكَحْيَو : لاق« مص يذابرخات رم ىتا
 :رَكيوُبأ لاك «هَرَحاَ ءركيابأ ىتآق ؛ ةلآساق ركب ابآ تْن ْءاَك : لاق ,«”بيغم

 يبا تن تناَق : َلاَق "بيم انف : لاك بم اهلل َكلَسْيَو 0/1 0١(

 :لاَك ”بيِقُماَعَلَمَل : اكل ىلا لاق هَربَحأَ ٠ قو يتلا ىَنأَف «هربخأت ف
 يقرط ةالّصلاٍمقاد» : :ُنآرقلا لريو « هللا لور تكَسف بيم ان

7 2 
 اي لجل لاق :لاق .«نيركأتللا» هلو ىلإ 4 َنم اكرم رات همر وم

 ةلوآل : 0 :دلق نع سا نذل سيما هلك

 3 ١: :عجارإ رع قَد

 ديعّس ْنَع «رشثبوبأ اَنَح : َةَئاَوَع بأ َلاَق ةلمؤم انئدَح - قفدرشت

 هللا دبع َماَكاَّمَل هَنآَ) : نجلا لوف يف : لاك « سابع نبا نع «ريبج نبا
 َنوُنَصيَو ءهباحضصاب يصب راسل : لاق ٠ ادي هلع نونوُكيا وك موعدي
 ةّيعاَوط نم اوُبجَمَت «هدوجُسب نودَجسَيَو ؛هع كرب نوعُكريو ؛ هنآلصب

 ينعي هلله ماقام نإ اوُناَق ,مهموق ىلإ اوُعَجراَملَ كَل هباَحصأ

 .ادب هَ نوثوكي اوك ؛موُعدَ ف يا

 0 «ىسع ياخ اةدح- انذلا

 َدمَحَف (ّرثمْلا ىلع دن :ةكرخ فنار ,هيفَتَم يلا هرم

 يبأنم هلام سف يف لحمد حأسكهنِإ : لاقت " هيلع ىّننأَو هللا

 هس
 ركيابأ دَخّتال ؛ اليل سال نمش ؛ةفاش يأ يركع

 اذه يف ةَخْوَخ لك يعاود لأ ٍماللسإلا لح نكلو الح

 . رْكَي يبأ ةَحْوَخ ريغ ؛ ءدجْنملا

 نْب يّلعَيْنَح برج اَنئدَح « ىّسيع ْنْبْقاَحْسِإ ند - 5-0
 «كلاَم نعام انآ امل كلف يلا ذأ « سابع نا نع« ةمرْكع نع ٍميكح
 :8 هللا ل وُسَرلاَف ؛ هي لاق! ترظَنوأ «تْرمَع وأ «٠ تلق َكّلَعَل : لاَ
 [؟14 :عجار] . همْجَريَمأ كلذ دنع : َلاَق مَع :َلاَق :ينكيآل ! اًهَكنأ



 سابعلا لا دنس

 ٍنَع هروُمْمْنَع اس اك «قايلاُدبع انتَ - 55

 لوُسَرناَك :َلاَ « سابع نبا نَع «ريبج نب ديعس ْنَع ءوِرَمَع نْب لاهْنمْلا

 نم مَن هللا ةَملَكبامُكذيعَأ : :لوُِيق َنْيسحْلاَو َنَسَحْلا وعي ف هلا
 ست ل يت

 «ميهاَربإ يبأ ناك اذه ويم منيع لك مو اَنْ لع

 [1117 :عجار] . ملسلا هلع قاس ٌليِعاَمْسِإ د ٌذوعي ٠ ملل يلع

 «ملسأ يدير نَع ءنايفَس اًنربخأ «قازرلا باح - اكقواح

 نإ هلالي : :لاق «ِساّبع نبا ِنَع هةْعَونْب محراب ينكح : :لاَق

 0 َكَلُلوُتَأ ام «يِرذَ ام: َلاَق ,ةّيقْسألاَو باّهإلاب ىَتنق وُ «وزغَت

 595 :عجارإ رهط قف عب باَ ام اَمْيأ : :لوُقَي ا هللا لور تطمَس

 رايد نب ورّمَع ْنَع نايس اًنربخأ «قاّررلا دبع اند - ف درشأ

 «ٍمْبَس ىلع َدجْسيأنأ © يِلَرمأ : َلاَق ءسبَعِنْبا نَع سوواط ْنَع

 "ل2
 [1419 :مجارإ .ًايوك هلو ارش فُكيألو

2 
 ءرانيد نب ورْصَع نَع «نايس اًربخأ « قالا دبع اًنيدَح - عصب

 هكون

 َومَو 8 ينل جرت َلاَق ءِساِّبَعْنْباِنَع ءدّيَرِنْبِرباَجْنَع

 11016 :عجارإ.مرْحُم

 ءراَنيد نب وِرْمَع ْنَع نايس اندَح «قاّررلا دبع انئدَح - قدرا

 ةلق اماَعَط ىرَيَش رتَشا نم : يل .لق «سائعل نع سوواَط ْنَع
 3 2 ةفشمد6 2 كلف.

 ا 55 :عجار] . ماتا

50 

 لقبك 8 ابيب نع ريجج نب دعس نع ءبفأتلا

 يفلت ةكربل نإ ءاهطسَو نم اوُلُكاالو 'هاَوج نم ةعضقلا يفاولك

 102 15114 14 امل :رظنا] ]. اهطسو

 نيب هلع

 سيق ْنَع « ةَمَلَس نبا ينعي ؛ُداَمَح انئدَح «جيرس انكدَح - اققحلا

 اًدِإ َناَك :َلاَق مقرا «ساّبح نيا نع ري نب ديعس ْنَح ءدنّس نبا

 حن يس لاق « عوفر َنمُهَسأَر مك

 2144 :رظنا] . .دْعَب ءيَش نم تش تْئش ام ءلمَو ءضرألا َءلمَو ءاَمسلا ءلم

 ا ام

 مس هب رع اس رس كلا

 َةلْمَحْلا كنار

 نع ٍماوَمْلاَنْبا يِسْيْداَبَع انئدَح «جيرْس اَنتَدَح - فقحلا

 نبا (؟71/1) )نع ٍمَسْقم مساقلا (يبألْنَع ؛ ٍمَكَحْلا نع ؛ ٍجاَجَحْلا

 ىَلِإ هرم تلعَجَف :ثراَحلا تب ةَوُسْبَم بطَخ ؛ اقف يَّبلنأ « سابع

 . ل يَا اجر ؛ ءِساّبَعلا

 يب همز
 علا ءجاصصلاوَ د انكَح يس اح - 5 ١

 َلاَك هيبة وب هلل لوط ىلإ فر سا « قتلا

 7 مهني ىّلَخَف «ةّميجلاثيبَح « ةّيدلا ثيَخ ثيل : ف هللا لوس

 5-5 :عجار] . نو

 ساب نل“ هللا دبع 0300 0س 56 م
 اس اسم

 # همز

 نب وِرْمَع نع ؛ اان دابع اَنئَدَح يا قدروا

 َنيرِجاَهمْاَنْيَياباَتك بنك ؛ ف يِبنلادأ دج ْنَع «هيبأ نَع «بّيعش

 ٍحالْصِإلاَو «فوُرْملاب متاع اونو ملام اولي: :راصنالاَو

 [59:4 :رظنا] . نمل ني

 «ٍمَكَحْلا نَع ٍجاّجَح ْنَع دبع اَنكدَح يْيَرس يدَح - 4

 ْ .ةلفم سبح نبل نع ءوَسْمْنَع
 ٍنَع «هييأ نع «دانزلا يبأ نبا اندَح جيس انئدَح - <«ظظ1

 :لاق «ٍساّبع نبا نَع «دوعسم نب ٌةبع نبا هللا دبع نب هللا دبع ىَمْعألا
 عام ام هس
 موي اقرا هيف ىأر يذّلاَوَمَو دب مويِراََملا اد همس 8 هللا لوس لت

5 
 عا كورس 002

 ؛ مكيف نوكي الق : ُةتكوأك الق ٍراكفلا يذ يقْيَس يفتر : :َلاَقَق ءدحأ

آَرَو «ةّيتكلا شبك :هعلوُأَك ءاشبكف درُم يّنأْتّياَرَو
 ٍعرد يف ينأت ِي

ُللاوَرَعَ ريَخ كلور ؛ « حبت ارقي تيأرو «ةئيِدَمْلا اَهيلوأَف « ةّئيصح
 ه

 رسل ىذه

 ا :لاَق ءِسايح نب نع « ةمرْكع ْنَع (ورْمَع

 ل د طل فمر

 وهز هدع

 قليل ا

 [4 جاوا انرسكلأك حا لوتس نََمق « اولآلا

 ه8 ع

ا بكوكلا ىآر ل َلاَق «ريبج نبأ ديعّس دع تنك : لاق ءنّمْحّرلا
 يذل

 يّنكلو ؛ةلّص يف نكمل ين امأ : :تلُق مَ انآ : تلق! ةَحرابل ضل

 ىَلَع َكَلَمَح اَمَو : َلاَق «تيقرتسا : 20 :َلاق «تْعدُ

 ةَيقرلا: 0 « يبلانا ثيدح : تل كلذ

 ل لاق قفا ساخن اك ل 58

 يبلاَو «نّيكجرلاو لجل هَسَمو باو «طفرلاهََمو بلاتر ألا
 ساه مس

 اذه : ليقف «٠ «يتمأ هه : :تلْقَق :٠ «ميظعٌداَوس يل عقر دَحآُهَعَم سيكو

 ُنَظْلا : :يلليق مث ميظَع دوس اذإَك ,قثألا ىلِرلنا نكلو «هموُقو ىسوم
 ميا اها هس 0

 َنوعبَس ْمُهَعَمَو «كمأ هذه : :ليقق ؛ .ميطعدارسرخَألا باجل ان ىلإ

 «لَخَدُف ا يبل َضَمْنمُت (باَّذَع لَو باح ريب نجلا نوُلَخ ديال

 ِرْيَكب نجلا نوُلَخْدَيَنيلاء له نم :اوُناَقَك ؛ «كلد يف ّمْوَقْلاَّضاَخَن

 لقوا يمت : ؛مهضني ل باع الو باح

 نوُتوَُتمكَك يذل اَنَهاَ :لاَقَك :٠ قرش لل فن ذيل كتر

 الو «نوُقْرتْسَيالو ووكيل نيل ٍمُم َلاَقَف ٠ مهابة ورأت! هيف

 :َلاَقَك يدّسآلا نّصْخم نب ةشاَكع مَن :نوُكوتي مهر ىَلَعَو وص 3



 سابعلا 0

 كنمانآ : َلاققرخألا مك ؛ 2020 لاق هلل لوس يُمنم نم انآ 59 26 يي
 00 :رظنا] ةَساكع اًهبكقْبس : ا هللا : :لاق ! هللا لوُسَر

 ميش انكدَح ؛ عاج انكمَح [هُئلادْبع اَنتدَح] - 2ك
 [؟448 :عجار] . هلم

 ءرثب يبآ نع ؛ةلاوخ بأ ند «نامننلا نب جرس انئدَح - <«ظ336ع
 ارهَس هللا لوُسَراَصاَم : لاق «ساّنبع نبا نَع «ريبج نب ديعس َنَع
 ىَنَح ؛ مَ موصل ااكذإَو ار (؟0// ]ريح ,عئالدك
 :لئاَقلا َلوُقَي ىّنَح ٠ «َرطْأ اذن اك إو «رطْيال هللاو : لئاقلا لوُقَي
 1 [1994 :عجار] ٠ موُصَيأل هللاو

 ءاَطَع ْنَع ٍلّسَوسْلانْب هللا دبع َدَح «جيرس انثدح- ةامدرو ع
 1 هَل نكي مَلَق :يذهب ءاَجَو ةيدوألا مط ؛ ءاق هللا َلوُسر نأ «ساَّبَع نبا نَع

 .ةقرمب فقيل ليف «ةورمْلاو اصلان ىكسَيو ؛ تيلي فوطيانأ نما

 .اوهجرت ىّلح مكاو اور ةكم لأ يشأ م

 ْنَع ؛كاَمِس نع « «ليئارسإ انربخأ ءرماغ ني دوسأ انندَح - <31
 هّللالوُسَراَي : :اوُئاكْرمَحْلا تمرح امل َلاَك « سابع نبا ع ؛ٌةمرْكع
 ىَلَع سْيِل9 : لجو َرَعُمَتلاَلْرْئأَك ١ اهئوُيرَيْمُصواوُناَ نيل الَحْصأ
 0م سو شك اني لج تاَحلاّصلااوُنمَحَو اوُمآَن يذلا

 نبا ينعي ءارَسَحْلا اًنئدَح «رماَع نب دوسأ اند - اة

 ا هنآ ء سي ننعم : لاك ءردكْدملا نْب دَمَحُم نع

 .نكو دياتك هلا يقل تام نإ نم نم :4 هللا

 نع يلع نْب ىَسيع نَع ناش اًنكدَح :نيسح اًنئلَح - م
 .اًمرقش يف ليلا َنسْيَنِإ 8 هللا وسر لاَ : :َلاَق لج ْنَع ؛هيبآ هم و ع ةراع

 ءٍمِزاَح نبا ينعي «ريرَج انئدَح تحسس يس اندم 6

 ,ل8 يلا نَع ( سابع نبا نَع «ريبج نب ديعس نع ءِربَج نب ٍموُلك نع

 هبل نم رخأ «ةكرَع ينعي لام مهكر هظ نم قاكيمهلاَذَحآ : لاق

 7 :َلاَق ءًالَبقم مَ مش «رذلاك هيِدَيَنْيمُهَرعَف ءاهآَر ره هير لك

 وأ َنيِلْفاَخ اذه ّْنَع اكان الاموي اولوُعتنأ ادهش ىلباولأق مكر

 َلَحكَسِب انكلهتكآ مهدنب نم يرد انكو لبق نم الاب ةلرشأ اَنْ اونوَُ
 . «نولطبملا 20

 ياما
 موي رجلا ةالَص 0 :لاك «يصّرخألا

 نمنح اَمنإلا ىلع ىتأ لَمْ د .,ةدجسلا «ضليِنت ملا» : ةّعمجلا
 . «رهدلا

 ْنَع قاَحْسإ يبأ ْنَع ”كليرش انئدَح «"نيَسْح اندَح - ع ةا/
 [1599" :عجار] ٠ ةلْثم « سابع نبا نَع «ريبج نب يع

 ةاقمو

 ا م١

 همس نَع 2 . فخ رع و اك يح الح - - 146 ١

 يف « "لا ِنَع « سابع نبا ٍنَع

 [5079 :عجار] ٠ رايد فصنب قادصَعي
 سا مس

 :لاق 5 «ضئانح يه ُهآرما ينأي لجل

 رويدااط نع « ثيل نع «كيرش اَنئدَح «ةنيسح اًنكدَح - <ظ9 ا

 نم :مهََماَنآو ؛ةَمْلَس 98 ةَمَكَسمأ َلَجَعْوَأ الق ينل اَلَجَع : َلاَك سابع نبا نع

 ."سمشلا َمْلطَن(ىَتَح الهم همر [ال| نأ نمت ٠ ةبقعلا رم ىلإ ةقلَّرُملا
 مما

 ورُمَع ْنَع َراّطَمْلا ينعي ءدْواَد اَنتدَح ةريسح اًنيَدَح - او

 ل هللا لوس ينلَسْرأ : لوفي سابع نبا عِمس هَ «ءاطَع ينث

 اَكمَرَو ءىّنمب حملا انيلَصف ؛ و ف ةقم دقت
 [195؟١7 :عجار].ه ٌةَرَمَجْلا

 دَّمَحُم نع «هيبأ نع «دانزلا يبأ نبا انندَح :نيسح اًنكدَح - "ك1

 يلا جز ةّنمبَم تيبانَخَ َلاَك «ُيِشَرُفْلا ةمَفلَع نب ءاطع نب ورمَع نب

 َلاَقَك ُراَنلا ُهّنسَم امم َءوضولا اِرَكُذَه « سايح نب هلل دب يف اجو ف يمه
 ةلو يلصُي مت الا هّْنَسَم امم كاي اق هلا لوري :هّللادبَع
 ىلإ هدّيبَراَشأَق :َلاَق١ سابعا نأ :اًنْضْمَب هل لان ؛ًاضوَتي

52000- 
 5٠07[ :عجار] "ينبح ٌرصب : َلاَقق « هب

 اَنكدَح :الاق٠ ديلولا يفلح «كمَحم نب نيسح اَندَح - فخ
 يني نم لجو : لاق « سابع نبا نَع «ةَمركع ْنَع ؛كامس نع « «ليئارسإ

 ُمَلَسك .ةكامتخهقوُسيَومَو ايبا باحنمأ نمر ىلع ميس

 وُ وهب اوُدَمَحَف مك مُكم ومَا ْمُكيلَ مَلَساَم : :اوُلاَقَف ؛ مهل
 َنيِذَلا هيأ ايف : "اَجَوَرَح هللا لّرئأَك ٠؛ اقف يلا اهي اوتاك همن اوُنَحآَ
 ماسلا مْ ىَقلأ نمل اوُنوُقت الو اوُنْيَتك هللا ليبَس يف مَُّرص اً اوُنمآ
 [7077 :عجار] ٠ ةَيآلا رخآ ىلإ «انمؤُم تسل

 نع «ليئارسإ انئدَح : لاق ءٍمِيمْتوُبأَو .نيسح اند - 277

 مثك) ١ لَجَوَرَع هلْوَق يف ؛ سابع نب نع ءريج نب ديعس نع ءكاّمس
 م :لاق «ِركتمْا نع ..ةرذقم دولا ولا الا ميا

 جا هك لقكف :رظنا] 2

 ْنَع «ليئاْسِإانْندَح : آلاك ءٍمِيْنوبأو ؛ "نيَسْح اًنئدَح - 45

 نجلا لوي ابن ٌعمَسْنَم ينكدَح : َلاَق ءعْيكر ِنبٍزِزعْلا دبع
 [0657» :رظنا] . املا قير لإ مج تار نما هللا لوس

 نب وَرْمَع ينربخأ : :َلاَق ٌقيعش اًنيدَح «نْيَسح اًنئدَح - <«ظظه

 ىَّلَص : لوي سابع نا تغمس : لاق هدي َنْيرياَج تغمس : لاَق «راتيد

 [اواه :عجار] . ًاعيمَج عبس ءاعيمج ايامك ٠ ة هللالوسسر

 يبأ نسبا نع ؛ ٍمزاَح نيج انندَح هريس اًندَح - "ع

 هناك يف ىدطأ , هللا لوُسَرانأ ءساّيع نبا نع ؛د ءدهاجم نَع ؛ حيجُن

 [7007 :عجار] ٠ ةّضف نمي هنأ يف ٠ ءلهَج يبأل ناك ٠ ًاريعب



 / ةمكع نع بول نع“ بيرج انسخ ريش اصح 5007
 :عجار] اًنضَوَيْمَلَو ىَّلَص من ؛ رع سْهتلا ؛ الف يلا انآ « سابع نْبا نع

1] 

 .ةتيقعع «بوُيأ نع ٌريرَج اًنكَلَح :نْيَمُح اًنبلَح- 4

 او :هلليق :ةنارنا ةّبمأ نب لاله فدك مل : :َلاق ءِساّبَع نبا نَع

 2 :َلاَق «ٌةَدْلَج َنيناَمَك ف هّللالوُسَر َكّئدلِجَي

 ُتْضِمَسَو «تنقتسا ىّتَح ؛تْيآَردَق ينم لح دَكو «ةَبرْض َنينامك ينيرضَي

 ةَيَتكْرَتَف :لاَق ءادبآ يمضي هّللاو آل "تنفي َىَنَح
 0 ملال :عجار] . ةتعآلمْلا

 «ةَمركع ْنَع «بوُيأ ْنَع «يرج اَنُكدَح نيسح انئدَح - <«ظ91ىف
 ءاَهَجوَر اًماَبآنأ تَرَكَذَ , يلا تارك ةيراجأنأ « سابع نبا نع

 8 م و

 هريَخُف ةهراَك يه

 و 52000 » هلال

 2 دم ” ساو ييجي ميك د ءوِرَمَع نبا ينعي عمّللا

 رخآ يف مونكي : لاق« 8 يِنلا نع « سابع نبا نع «(ريج نب ديعس
- 

00 
 آل (ماَسَحْلا لصاَوَحك : نيس لاق داوسلا اذهب وُبْضْخَي ءناَمّرلا

 . نجلا ةحئار نوحي

 ه همم دم لمعم
 نسب رهش نع ؛ «ماَرِهَي نب ديمحلا دْبع اننَدَح ؛ "نيسح اًندَح - 8_8

 رام سا فس ع

 َلوُسَر دويل نم ةباَصع ترض : : سابع نب هلا دبع لاَ :لاَق «بَشْوَح

 ممل هان اهْنع َكلاَست لالخ ْنَعاتَدَح ءمساقلااآاي: اوُناََك 8 هللا

 نأ َلْبَق «هسفك ىَلَع ليئاَرسإ مرَح مامّطلا يأ : ٌموُأَس ايف ناك". يأ

 لَم « ىّسوُم ىلع ةاروُتلا لَن يذّا هلابمكدشنناك : َلاَق؛ ةاَروتلا لري

 َلاطق اديدَش آضرَمَضِرَم مالّسلا ِهْبلَع «بوُقْنَي ليئارسإدأ نوُملعَت

 نإ بال بتلات قس نا عك رق «همقس مَع

 همم لسع
 |0000 ةرظنا] . تكلل ١ انش ثا هْيلإ

 نب ةمَلس ْنَع مسرد نيكد نب : لضقلا اد - ادد

 [5011 :رظنا] . طاسي

 اف رطل نس 8 هلل: َلاَك « سابع نبا نع «ٌةمرْكع

 [1144 :عجار] . ًارخس لوقا منَ
 ريما #6

 «ةَمرْكح ْنَع ؛كاّمس ْنَح ؛ُنايمائدَح لْضَمْلا اًنْدَح - 5

 ىَهت : :َلاَقَك ' اًهَنوُمَرَي ةَماَمَح اوُمَصَو دق سانأ ىَلَع ؛ سابع نِياَرَم : ٌلاَق

 [ام> :عجار]. اضَرَع حور حتي نأ قف هللا لوس

 «بئاّسلا نْب ءاطغ ْنَع «ناَيفس اًنئدَح ءَدَمَحأ بأ اندَح - 06

 يضْقَت هلأتب ؛48 يلا َذَخَأ :َلاَق ءساّبَع نبا نَع «ةّمرْكع ْنَع

 ا 1| ملم ( 0 ساّمْلا نب هلا دب 3 0 ك0

 هما سالما مو
 متَح حاّصق اص هيك َنيييعَو «تَناَمَق« يدك اَهعْصَر «اهتضَمحاَ

 اي يكبت كار تسملآ : تلأق ! 48 هّللا لوُسَر دنع يكبتآ :: ليقف ءَنَمِيِأ

 ءِرْيَخ لكَ نمؤُملا نإ «ةَمْحَر َيَهاَمْنإ يكبأ تسل : لاَ! هللا لور

 َهّللاُدَمْحَي وهو بج نيم يحتك )77/4/١( لاح ىلع

 [5417 عجار] .لجَوَرَع
 ةَيِذَي نب يلع ْنَع «ناّيفَس اًنئدَح َدّمَحأو بأ اَننَدَح - فدخل

 ْرَجلاَو ءٍضميآلاَرجْلا نَع سابع نبات :َلاَق ربح نب سبق يئدَح
 كة برعم ها سم

 دعو 89 يِلالأَسْنَم وأد َلاَقك! رَمْحَألَرَجلاَو ءرَضْخأآلا

 يف اوُبرْشَ آل :َلاَقَق ! ةّي ةّيقلمألا "يأ لقا نم بيصُن نإ : اوُناقك «٠ « سيفا

 كلا: :لاقمك .ةيقنلا ف اورشاوءمسلاو يلام تاو مالا

 .ماَرَح ركسش لكو :ةيوُكلاَوَرسْيمْلاو رمل مرح وأ يلح مَرَح

 :رظنا] ."لبّطلا :ل اق! ٌةَيوُكْلااَم : :ةَميذَي نب يل مل تْلُق نايفس : لاك

 اةضفكت دهدنل

١ 2 
0000 

 تور لاق« ا سم ِنْبنَع دن

 [1404 :رظنا] َقلاَحْلا

 «نايفس اًنندَح : لاق «يِنَدَعْلا ديلولا نب هَّللادبع اَتددَح - فذ

 «ِساّبع نبا ِنَع هد ِنّبِرباَج ْنَع «نايوك نب ليعاَمْسإْنَع ديون

 [14ا// :عجار] . هلم

 ءاَمْثع لدن نايس محو ندهلا

 عقم مل رثو سس سو 2 مقسم
 ميقا رولر حبي. دلع ةسلإلا مام

 ا :عجارإ . مُكاَوم اهيف اونْمكَو ءاَهوَتلاَق «ضاَيلا

 يي ةراش نو

 يدَع اَنكَدَح ءٍحلاّص نما انكدَح ءَدَمْحأوُبآاَدَح - <32

 , 5 هللا لوس اوسر ىهن : :لاك « سابع نب نع ءِريبج نْب يع ْنَع «تياك نبا

 3-3 امج مسامم لموت لهل” :رظنا] . انزع الاي” يش دخيل

 اهئ ءاهسنك يئن 7 مف اا

 [1هه4 :عجار] . اهراَرق
 ما

 نع «َقاَحْسِإ يبأ نع ؛ ليئارسإ انئدَح ءَدَمْحآ وب انندَح + <32

 يحول نوُمَمْسيْنِجْلا ناك : َلاَق سابع نْبا نع «ريبج نب ديعَّس

 ٌهوُداَزاَمَو ءاَقَح اوُممَس امني رع هيف نودي ةملكْلا نوُعَتس

20000 
 ناك : ف يلا ثَعباملك ءشللذ َلِبَكاَهب ىمريأل موُجتلا تناكو ءًالطاَي

 10000 ف عرم
 ىلإ كلذ اركْشت «باَصأ امري باهشب يمر دعم ينايآل مه

 يبئلاب مه اًدِإَ وُجد «ثدَح دكر بأ نم“ الإ اذه اَم :َلاَمَق ءسيليإ



 يدنا ثدحلا اَذَه : لانك مون خلقك ؛ ةلخأ مك ني يلب 2

 [190 :رظنا] . ضرألا يف ثدَح

 ؛يلجعلا ديلولا نب هّللا دبع اًنئدَح «َدَمْحأوبأ اًنئَدَح - 34817

 نب دعس ْنَع «باهش نب بَكبْنَع ؛ ِنَسَح َدْنع هاني ةكيه هَل تناَكَو

 ال اي :اوُناَقك ف هللا لوُسَر ىلإ دوهي تَلبقأ : :لاَق « سابع نبا نع هيج يم عم

 يبت كلن رح "هي ناب نإ ,ءايعأ هش نع كئاتاَنإ؛ مسالا

 ام ىَلَعُمّللا : :اوُناَذِإ هني ىلَعليئارسإَدَحأ َممهْلَعَدَحاَف َكاَنعَبَاَو
 «ماتيع مانت : لاق! يلا ملح نع اربخأ اوُناَق ءاوئاه : لاق « ”ليكو لوقت

 يقتل : :لاق ! ٌركذُت فْيكو هرم تلوث فنك اكربخأ اوُلاَق ٠ بلك مايل
 ءاَم ةأرصْا ِءاَم َالَعِواَدِإَو «َتَرَكْذَأ ةآرَمْلا ءاَم للا ءاَم الع اذ اد ءناَماَمْلا معقم

 يكتْشُيناك : :لاق ! هس ىلع ليئاَرسإ مرَحاَماًنربخأ : اوُلاَق ءات تقئالجرلا

 َلاَق: يبألاق). اَنَكو ذك ناب الإ هس ائيَس جيم ؛ اتاَقرع

 اَذَه ام اربح :اوُناَق ءتْقَدّص :اوُلاَف ءاهموحأ مرح (ليإلا يي :: : مهضعب

 وأ هدي «باَحسلاب ل كَم لجو رع هلل ةكئلَم نم كَم لاق ! ٌدْعرلا

 :اوُلاَق هللا رمت هفوُسي «باَحّسسلا هبَرجْرَي ءراَن نم قارخم هدي يف

 َْتَقَباَمَنِإ «تفدص : اوُلاَك هثوص : :َلاَق١ منت يذلاَت وصلا دهام

 هبتايكللمهلألإ يئن م سكه ءاهي ارب نإ كيب يتلا يو ةَدحاَو
 ليربج : اوناق «مالّسلا هيلع ليربج لاك ! كبحاّص نم اربح خلاب

 يذلا لياكيم تلقؤل ٠ نودع باَدعْلاَو «لاتفلاو برحْاب زي يَا اذ

 ولع ناك نم : :لَجَ عملا لنا ناكل رطقلاو تابئلاو «ةمحرلاب لِي

 .ةيآلا رخآ ىلإ 4ليربجل

 نع «ىّسوُم نبل ْضَمْلا اندَح « ىَحَي نب نسَحْلا انئدَح - 65

 :لاق « سان نبا نع «ةمرطكع نع رمح نإ بلع نع ءدقاو نب نيسُح
 ريعبلاو بسحب اسك تلا َرصَحَ ءِرثس يف "يلام

 .ةّرَشَع نَع
 مص امإب مع سا

 ُلْطضَملا انكدَح :ًالاَق «يناقلاطلاو ىَحَي نب نسا انندَح - <«ظغم

 َنَع ءدْيَز نب روت َنَع ءدنه يبأ نب ديعس نب هلا اَندَح « ىسوم نبأ

 التشويق يلي ف ينل اناك : َلاَق « سابع نبا نع «ةمركع

 .هرهَط فل هلع يولي ألد

 هّللا لوسر ناك لاك ,ةَمركع ْنَح روت ينئدَح يناقلاطلا : َلاَك

 1 0 ع0 نإ هلم

 / ْنَع «دنه يبأ ليس ني هللادبَع 0 انتم
 ؛هتآلّص يف ظَحْي 89 هللا لو اوسر َناَك : لاق (ةمركع باَحْصأ نم جر

 قلع يو نأ ريغ نم

 دْمَجْلانَع دينا اَندَح «عيبرلا نب نسح ائدَح - ” عملا/

 ّنَم : هللا لوُسَر لاق : َلاَق « سابع نبا نَع ءءاَجَر يبأْنَع «َناَّمْثَع يبأ
 50 ءاربش ةَعاَمَجْلا َفلاَخ مهن رمل ههركيانيش هريمأ نم آر

 1 - مع 2

 [14139/ املك الالل؟ :رظفا] ٠ لهادي

 "0 ص

 هر يعاتشمإاكدح « نيك رن لتلميع اًنَدَح 5

 دنع تاهل «ثدَح سابع ناد ٠ (لكوتملا بأ اندَح : لاق يدلل

 يفرظتق َيَرَخَك لّبللاَنم ءا هللايِبئْماَن ؛ ةليك تا ا هلا يب
 تاومّسلا قلَخ يفنإ9 قرع[ يف ينل بآل هدَه الكم انس

 «ِراَنلاباَذَح اَنْ َملَب ىَح راه لاَ للا فالتخاَو ضْرألاَو

 ٌعَجَرْمُت ؛ٌعَجطْضا مث ىَّلصَ مام اضوَتو ؛ وست تيبلا ىلإ ْعَجَر م

 ٌماَق مت اضوتو لوس عجرم «ةيآلا هذَهآلَتمُث «ءامسلا يف رظَنقاضيأ

 [”ا7 :رظنا] . ىّلَصَ

 نع ٌهَدكاَرانتدَح : َلاَق ءوِرْسَع ْنْب هوا انثدَح - فشلا

 َنَع ءمشام(يباةعْأ ءداّبع نبا ىَيحَيْنَع ؛ ءٍمشاَه يبأ نع ءروُصُنَم

 َناَك : لاق « سبح نبل نع بج نب ديعس نع «روصْم دل « حاَجَح
 ٌدْمَحْلا كَل ان اير مهّللا : َلاَك ههَدَمَح نما عمس : :لا اذإ «ل هلل لوس

 . دعب ءيش نم تْدش ام لمَ «ضرآلا لمَ تاومّسلا لم

 :عجار] اذهب هللا دّيبع هيخأ ْنَع نوع يئدَحَو :روصنم َلاَقَو :لاَق
1] 

 امدح :الاَك ءرَفْعَج نب دمحم ءرْكَينْب هللا ٌلْبَع انْيَلَح

 را لل لوثر. فَ دفن اجنحة ادي
 ُهَّنِإو «ةَعاّضرلا نم م يخآةناَهنِإ لاك هجري نأ ةرمَح ةئبا ىلع ديرأ

 [1967 :عجار] . بَستلا نم مرحي ام ةَعاَض لا نم مرحي

 نب يلَع ْنَع ءًديعَس انئدَح : :َلاَق ركن هللا انتَ - قحلل

 هن يف: للأسنان دس دنت

 نم يخأةَك ان: : 45 هللا لوس انك ءاهلامَج نمَرَكدَو ةَرَمَح

 جراد تلعن : 9 هللا يب لامك « ةعاّضّرلا

 يتاح نا

 2 اَنَك

 َنمَمَرَخ

 انكدَح :لاق رقد ءركبب هلع اح - 5
 سابع نبا نع ةَمركعْنَع «ميكح نب ىلع «ةَيورَع يبأ نب ديعس

 كف هلل يبن: لوُفَيَو محم وهو لجرلا جوتن اسأَي ىَريأل َناَكدنأ
 م ماع ع هرقيعلد ناش مره وع شلل سقم ه 4م ققم م ة لع
 يبى ملف«, « مرحم وهو «فرس هل لاقي ءامب ثراَحْلا تنب ةئوميم جور

 9٠١[ :عجار] . ايسر نا بك إىل ها يح ظل

 ىلع ٠ ا لاك ساب نب ِنَع ءدهاَجُم نَع «تاّنقلا

 .هتروع نم لجّرلا دحمان ءالّذخم طع : لاك ؛ةَجراَخ هدو « لج

 نا مضار نع يازمان ويس التم كح - الق

 ه١ داق. اراك نق ديا هلا دع

 م # جيم ا ع#

 لق هَ ٍماَعلُك َليرْبَج ىَلَع نال ْض رعَيداَك 8 هلل لور



 ٌقءارق نق ةءارقلا رح تنكر ءنيئرَم هيلع هطَرَع ه هيف ف ضب يذلا ماعلا يف ناك

 ذيك / نا هلا دب

 م همر هريس سو

 «نايفس نع «قاَحْنسإ وب اندَح ورع نب هيام اَنئدَح - 5216

 :هلوق يف ساّبَع نبا نَع ريح نب دعس ّنَع ؛ةَرمَع يبأ نب بيَحَْع
 ْنأَنوُبحُي نكرم ناك : :لاَق ٠ َتِبلَعو تبلغ : :لاق «مورلا تع ملا»

 نأ َنوبحُي َنوُملْسَمْلا َناَكو «ناكوأ لهآ مهن «مورسلا ىَلَع سرا ره

 وبآ هَرَكْذَ «رْكب يبآلهوركذك «باَتكل هاهنا «سراق ىَلَع مورلاٌرهظَ

 ٌهَرَكْذَك :لاك نوبي مُهّن مهن اَمأ : "86 هللا لوس لاَ ٠ .ق هلا لوُسَرل ركب

 اك انكَناَك اره نإ ٠ ُالَجأ َكَنييو انكي لَمِجا : اوُناَقَك «٠ مل ر كيوب

 ملك ننس َسْمَخاَلَجألَمَجك اَدَكو اَذَك ْمُّكَلَناَك مُترَهظْنإَو ءاَذُكو

 ال لاقل نوه ىلإ اهلا َلاَقك «ذقف بلل ركب وبا كلذ ٌرَكذَك ءاوُرهْظَي
 م ءِرشَعْلا نود اَم : :عضبلا :ريبج ني ديعس لاق : لاك! رَْملا(: لاك

 : هلق ىلإ 4مورلا تبلغ ملا :هوك كلك :لاَك ءُدْنَبمورلا تَرَهظ

 [7/ :رظنفا] . هللا صنبور :لاَك؛ « «نوئمؤُملا حرفي ذئمْوَيو»

 دبع اًنئدَح ؛ةَدئاَز اًنئدَح : ل د ا "2ك

 ناَوُكَددكَحدنأ ةّكِيلم يب

 ؛ًنفيق .ةقئاغ ىلع اعدل جل هدا بجاح

 نب هللا بع يكد : لاق ٍمِينَخ نْبِهّللا

 ٍساّبعْنْبااَدَه :تلقك «ِنَمْحل دبع نب هّللابع اهيخأ ني اهسأَر دع

 ٍسانعنْبهَللهبعاَه َلاَقَف هللادْبع هيخأ ني اَهيلَع بكا 5

 نإ فام اي :َلاَقَف ءساّبَع نبا نم يعد : تقف "توت يهَو ُذأَتسَي

 دَلْدَدْلا :تلاقك ؛ كعدوُيو «كيلع ملل 0

 اضن :تلاَقَق :يرشبأ :لاك «َسَلَج اّمَلَف تلح :َلاَك «تْيَش
 حولا رخال الإ ةمحالاو دس يقلل ني كيان 3

 ْنُكَيْمَو ؛هّللا لوُسَر ىلإ ؛ ا هللا لور ءاسنبحأ تك دا نم

 هّللالوُسَر مّبصاَ «ءاوبآلا ليل كئمالق ْتطَقَسَو ابطال بحُي وسر
 وع هللا َلْرْأ هدام مُهَعَم سيل س اَّنلا َحَبصأَو « لزنَمْلا يف حبصُي ىَّح لف

 َرَع هلا لَن اَمَو كبس يف كال َناَكَ .ايط ادع وُمَسِتأنأ :/ :لَجَو

 « تاَوُمَس عْبَس قوق نم كّنَاَرَي هللا لنا «ةّصْخُرلا نم مآل هذهل لَجَو
 هيفُوكيهَّللا دجاَسَس نم دجْسم هلل سيل حبصأق نمألا حولا هب هاج

 نبا يكن ينْعَد : :تَلاَقَق ِاَمّتلا انآ «لْيللاءانآ هيف ىَلييألإ ُهّللا

 15٠6[ :عجار]. ايم ايلات ي يأ تدر ءهدّيب يسن يذلا « سابع

 َنْبااَهَل َلاَق :لاَك ٍلجَرْنَع ؛ ثيل اكس نَدَح - "ا

 نذل بق كمسآلُهَّنإَو يدَمْسق يسوم تيس اَمَنإ: سابع

 [14. عجار] . يدوي

 سيف نَع « ٍماَشه ْنَع ةَدئاَراننَدَح : :َلاَق ةيواعم ”انثَدَح - 49448

 اَذِإ ناك ؛ 8 هللا لوران هكدَح سابع نبدأ «ءاطَع ينكدَح دس نب

 لمَ تاَومّسلا ءلمدْسَحْا كاني مُهللا :لاق « عوكل نهر مَ

 [448 :رظنا] .دْعَب ءيش نم َتْعش اَم ءلمَو «ضّرآلا

 ساّيعْلا نب هللا دي 2 0 53 و
 ال اا لمبه حصسم هد همس م

 ا 0

 م مروع مو

 نب بيبح اَندَح دا انطَح « وِرْمَع نب ةيواَعم انيدَح - "2

 هللا لوس اوسر ىَهَن : لاق ساي نع يب نب ديس ْنَع «رطاربأ

 عجارإ وهّزلاَو حلبلا طَلْخُي نأ «ريقلاو تنمو محلا ءام ءابدلا نع "5

 لشكل

 يبأ ِنْب دَّمَحُم ْنَع قاَحْسِإ وب انَْدَح ءةَيواَعَم انكدَح - افيلملا

 :لاَق «ِساّنَع نبا نَع هللا دبع نب هللا دي ْنَع' يرهزلا نَع «ةَصْفَح

 فاطم نم سلخ رتل يف حْنملا ناك

 ءدهاَجُم ْنَع نوَع نْبا نَع «يدَع يبأ نب َمَحُم ائدَح - انكيملا

 بوُخكمُمْلإ :اولاقك «“ لادا اوُرَكذَك سابع نْباَدْنعاَنُك : :َلاَق

 من دوني : لاك ! َنوُنوُفَتاَم :َلاَق «(رفد) هيب نيب (9717/1)

 َلاَقهْئَمْسآْمل: سابع نبا َلاَقَك : :لاَق ء(رفك): هينيَع نبي بوُتْكَم

 امآو «مُكيحاّص ىلإ اونا مالسلا هلع مها اَمأ لاق «ْنككو «كلذ

 ,ةّبلُخِبٍموُلْطَمَرَمْحأ ِلَمَج ىلع دمج مدلج مآلّسلا هيلع ىَسوُم

 . يلي يداَولا يفَردَحْل اد هإظْنأ يث اك

 هورَكُذ : لاق «دهاّجم ْنَع ءْنْوَع نبا انربْخأ ديزي انكدَح - نلمح
 مل :ِساّبَعُنبا :َلاَقك ؛ (ر فال) : يع نيب وبكم :لاق «لاجّدلا يني همر ا ل

 ىلإ اورظناَ ملل هْبَلعْمِهاَرإ مآ لاكن كلو كلاذلوُيهْمَمَس

 دمج مدل جرف ىَسوُم امآَو (88 هنت يني ؛ ديزي لاق)٠ «مُكيحاَص

 يفَرَدَحْلا دقو هيل ظنا يثاك ءةبلخب ٍموُطْخَمَرْخَأ لمح ىَلَع كلاَوط

 . يبلي يداولا

 [00؟ :رظنا] . فيلا ُةَبَلَْلا : : ميش َلاَق «يبأ : لاق

 َنْذأدَّمَحُم نَع ءنوَع نا نع «يدَع يبآنباَح - ننلو

 موي يف ىَداَنَ ؛ ايدام : َلاَق ءفََقردَق هنظأ : نوَع ربا : لاق « سابع

 .ٍمُكلاَحر يف اوُنص نأ :ريطم

 . عفان نبا ينعي ؛ ميهاربإ انئدَح ءريكب يبأ نب ىَبحيانْكدَح - <«

0 

 مشل: مالّسلاو ةالّسملا ِهِيَلع لاك. قف يبل ءاّسنت

 ف هجر اهكتشي

 ينعَي «ميهاَرإ انئدَح « ىَحْيَوَه ءريكب يبأ نبا انئدَح - اننا

 00 ينَدعْلا سائيم نْب بْهَو نع ؛ عفان

 دمَحْلا كاني مهلا + اوي ةمكرلا دمي دوجسلا دارأ اذ ناك ف يبل نأ

 [؟١41 :عجار] . دعب ءيش نم تْفشاَم ”لمَو ضرألا ءلَمَو تاَوّسلا لم

 ٍدلاَخ َنَع ؛ ةَعيهل نبا انَدَح : َلاَق ءٌدواَذ نب ىسوم اًنْئلَح

 يَا دلو : لاق «ِساّبَع نْبا نع « «يناَمنصلا شن ْنَع «ناَرمع يبأ نبا

 ًارجاهم ّجَرَخَو « نينثالا موي ينوو « نيتثالا موي د نهنتساو نيتثالا موي 0

 َرَجَحْلا ْعَقَرَو نيالا مْوَيةيدَمْلامدَكو ولا مل ىلإ كما



 سابعلا لا دن

 شمع نع ريرَج انئدَح ءدَّمَحُم نب ب نام

 تاقرعب ؛اكف يبان :لاَك ءِسابَع نبا نع ؛ ٍمّسقم نع ؛ ءٍمَكَحْلا نَع

 كَقلَخ هلدَمأَو ءابيرق ف كوكي بارعأ ءاَجَف «لْضَملا فرد كو «آفقاو

 هَهْجَوفِرْصَيَلعَجن' 8 هللا لوس هَل نطق مَ الإ لثعقلا لج

 مُكِيلَحَ لبإلا لو «ِلْيلا فاَجياين لا سيل ؛ رمان اهي اي: َلاَقمُ : لاَ
 ىَنآ ىّنحَةَيداَع اَهَيَةَف فار اه اَمَ : لاق «ضاقأ مث :َلاَق «ةئيكسلاب

 َ ٍمَْجب فك اَملق :َلَق اعنَج

 م ا ؟هءاب/

 بلا نإ "تلا هيأ: لام «ةَماّسأ فّدْرأ

 ايي اما«( «ضاقأ مث لاق« ةئيكسلاب مكي ؛ ليإلاو ليلا فاجيإب سب

 ىلع مشاق ين عم ىّتْنَص دوس انتَ «ىنماتنآ ىَتَح «ةَيداَع اهدي ةمفار

 0م مسمامصس ماا 570
 اوُمْرمألو ءاوضيفأ'ي ناي : ُهلوُقَيَو انداَخَلأ ب رضي ّْلَمَجَف « 0

 [546 :عجارإ رضا َملطَت ىّنَح ةَرمَجلا

 :َلاَق ءبْطَوُنْبا اح «فوُرَْمُنْبدوُراَمانئدَح - "م

 «ساّبَع نبا ىكوم بّيَرُك نع هَكدَح اريكبذأ ثراَحْا نب ةْرمَع ينَربْخَأ
 ةروص هب دَجَو سيلا َلَحَ نوح ا هلا لوس اعنا نع

 لْخْدَت ل ةكئالَملا نأ اوُممَسْدَق مهمآ : َلاَقَق «ميرم ةروصو « ميهاربإ

 امسي اق روصم ميهوب اذَه «ةروص هيفي

 نمحرلا دنع ونبأ َلاَق ءُنوُراَهاََدَح- <"

 كح بنوا لاق :نوُراَه نم انآ هثعمسو

 سابع نا ىو بكَ «رمت يب يهل بحب كبر نع رخص
 اي :لاقق «ناَقْسبْوأ هديدشبهَكنبَتاَمَملا «ساّبع نب هلا دبع نع

 اوُعَسمجا دق إف تجر َلاَق ءساَّنلا مهل َممتجا اًمرظْا «بُيرك

 ينإق «ةوُيرخأ 0 لك نون عم لوي لاق رخل 8

 هيفا عش نشأ 1/1 للاب بور 9
 اح يتلا يشبه يح - ان

 نأ «ساّبَع نبا نع «ةَمرْكع نع ؛ ٍميِركْلا دبع ْنَع ءورْمَع نب هللا دي

 اَمَّجَرَت : َلاَق ءاًعجْرا : لوي ءاَمُهوُلَيلْجَرَو ءنآلجَر هبت جرَحالْجَر

 اًدِإَق « ايد ىّتَح امهم يَ «َناَناَطْيش نْيََهنإ : : هل لاَقَق : :لاَق

 تئاكؤكو ءاََكدَص عّسَج يفاَنأهملعأو «مآلسلا هنا ٠ ءافقف يتلا َتْيئآ

 عاق
 نع كلك دنع © هّللالوُسَر ىَهت لاق هْيِلِإاهبانلَسْرآل هل حّلصت

 [؟ال16 :رظنا .ة ةولّخلا

 ًادَحأ اًنكردأ ام :ل يدوعسُمْلا نَع ؛ ءنلق وأ 02-7 5

 ساص

 نك لشمال لضم 320 ١

 نبا نَع هرَئْبَح نْب سيق نَع ؛ ٍميِرَكلا دبع نَع ءوِرْمَع نبا ينعي ءهّللا

 8 ةلئاَج انف : لاكي بلكلاٌنمت : : هللا وُسَر لاق َلاَك « سابع ياسا

 [5:54 :عجار] . بارت هيد الما بلكلا نم | مكبلَطَي لطي

 كك 0

 مم

 ؛داسَح يبأ ع تاع هي كرش يزيح - م

 ْتّسشَقت دق يناثلا هده ام « ساما اَبآاي :ٍمب ب هب نم لجر لاك : َلاَق

 ذإَو ؛1 مُكَيئاْنْس :ٌداقك! لَحْدَقك تاب فاطم ساثلاب

4 00 

 كامل كال احا اك :رظنا] . ٌمتَمْعَر

 ؛ مشاه انثدَح - نيل

 موي ا هللا "يبت دوُميلا نم ةَباَصع ترَضَح : سابع نبا لاق «رهش

 ”. يبل مكي ال ع نمنع كاست لالخ ْنَع انئدَح «مساقلا بأي: اوُناَقَك

 لح بوعي امو هل ةمذ يلوا نكلو « قش ٠ امَع ينولس : َلاَك

 ! مآلسإلا ىَلَع يتعِباَشل «هوُصْتَْرعَف اثيش ْمُكَندَح نشل نشل :هينب ىلع مآلسلا
 لالخ ٍعَيرأ نع ارب اوُاَك مش اَمَع ينوُلَسق : َلاَق .كل كيم :اوُناَ

000 

 َلتتاذأ لبق نم هسَن ىَلَحليئارسسإ مرح ماعّطلا يأ اًنربخأ :هَ 0 ع كلاس

 اَمكَح ديمَحْلاَد بع اًننَدَح ءٍمساَقْلا نب

 مرسم 39 00000
 ١ نم كذل وكيف ١ لحل مو «ةأرتلا امير! اولا

 :لاقا ةكئالملاَنمُهيلَوْنَمي ملا يف”يمألا لا اذهب اربح

 نم َءاَشاَم هوُطعأَف : لاق « يبات مكبر انآ كل هقاثيمو هللا هَ مكي

 2 كف ىَسوُم ىلع ةَرْوُلا لنآ يدئاب مكن :لاَق «قاكيمو دْهَع
 َلاطَو ءاديدش ًاْضَرَم ضِرَم «مآلّسلا ِهْيَلَع «بوُشْعَي ليئارسإ نأ نوُملعَت

 بحمل ءهمقّسْنَم ىلعتهَللءَمَس ندل ءارثن هَللوَفَنق دو 2همقس

 «ليإلاُاَمْحُن هَل ماَمَطلا بح اكو ءهِْإ ماعلا بَحأَو ء هب | بارشلا

 «مِهّبلع هش مهلا: لاَ معن مهلا : :اوُلاَق اهنا هْيلِإ بارشلا بَحأو

 لَه « ىّسوُم ىَلْع ةاروتلا َلَوْنآ يذلا َوُهالإهلإال يذلا للاب مُكشناَ

 لع اَمييأَ قير رمصأ أراء أَو «ظيلَغ ضي لجبل املأ َنوُملَت
 ريس ماس عع سل

 ًارَكَذ َناَك ةرَمْلاءام ىَلَع لجّرلاُهاَمالَغْنإ هّللا نذإي هبشلاو دولا هلاك
00000 

 لا للا إب ىلا نك للا ىلع ل92 أو «هل ا

 ىَلَعَد رولا لولا يذلاب مكدشناَ ؛ ؛مِهْيلَ ده مهلا لاق مَن

 :اوُلاَق! هب مايو هاني مانت يم أل ل
 َنم َكليلَوْنَم انكَدَحم نالا تنآو :اوُثاقأ ءذهشا مُهَللا :لاق منهل
 هّنلَعليوَبج َيِيلونِإَم : لاَق َكُفراَقُت وأ َكعِماَجُن اَمَْنَعَف ! ةكئآلملا

 واسعا مفعل هع
 دل «كُفراَمُب اَمدْنعَك :اوُناَك و رهو الإ طق اينالا ثيم «ملسلا

 نأ نم ْمُكحَياَمَف : َلاَق لقصة كلما ناو كيو

 ْنَملُقِؤ : :لَجَوَرَع هللا لاق كلذ دنع : لاك اودع هَّنِإ :اوُناَك ؛هوُكدَصُت

 :لَجَوَرَع هلك ىلإ 4هللا نذِإِب كبل ىلع هن ليربجل ودع ناك

 بعقب وولي : : كلك دنع لوميا ْمُهئأَك مهروُهظ او هللا باتك>

 [5401 :عجارإ ةيآلا 4بَضُغ ىلع

 دَّمَحُْم اًندَح , هللا دبع اًنقدَحِإ- ان
 سر هرب كاع
 اَنَِح ءراّككَي نب دمحم

 [؟571 :عجارإ ٠ هوحَنِب سابع نبا نع هش اًنْئدَح ءماَرهب نب ديمَحلا دْبَع

 ءِلْجَر نع ءهبوُأ انكدَح بِه اَتَدَح نافع انْئدَح - ”ءاضحلا



 ْ . ._ كل افران ص
 000 تقي ةكرتيرظا 8 لل لوُسردأ «َتسَحَ

 [اما“ :عجار] . برش

 هامسار 0
 «ةّمرْكع ْنَع ا بيشو اًميدَح ُناَفَع اًنْئلَح - "هاا

 ع يومعم نبل ل سضلامأ هل
 :لاَق «ةقرعب رطْفأ « 8 يِنلا نأ « سابع نْبا نع

 [44 :رظنا] . .هبرشق

 ةعوسش ري هو

 «حايتلاوبأ اًنربَخأ َةَمْلَسنْي داَمَح اًنئدَح «َناَمَع اَننلَح - 4

 0 لاق« ةَمَكَس نب ىّسوُم ْنَع

 خر نحيل ةكَماتْسدَ نعل تلُقَف ٠ اًهنأشب يمك يلع تََحْرأَت هدب

 ل قت « سابع نبا ىلإ اني قلطا : سلق ؛ كَم اسد ملك لا ءاَذَه

 !كليخأ الأ 0 لح يصلسلو نات يال يون

 ندا «٠ ل اوت سيل ءاَذَه ْنَع نحْبَتسأل « م
 هع هد ع

 ام هللا َلوُسَراَي :َلاقق مج قمل هرب هيف« مَ

 ُةَرْضاَو ءاَهمد يف اهل ْمْبصاَو امرنا لاَ! اهْنم يلع فحأ مب عتصأ

 :هلتلتك : :لاق هكر مدح الو "تن اهْنم ْلطاَمآلوءاَهَسْفَص ىَلَع
 ! قدعأ نأ اَهْنَع اَهْنع ةئزجيكآ « يأ نع قعأ منعك «يِزاَدَمْا هذه يف نوكأ

 َلوُسَر َلآَسْيْنآأ « ينهجلا هلا دنع نب اانسُآرشا ترم سبب لاق

 َلاَقَك اهْلع جُحَتْدأ العري بأ حجت مكو توم اَهّأ ْنَع ملل
 اهمأ نع زج ناَكأ لَ نطق «"ند هنأ ىلَ ناك وك تبرأ : اقفل

 ُهاَم :َلاَقَك ءرَْبلا ءاَمْنَعُهلآَسَو ءاهّمأ ْنَع ُْجْحَنلك :َلاق مَعَ :لاَك!
 0 [1454 :عجار] .ٌروُهَط ربل

 لس نب رفعج الح «ناَمَع انبدلح - 48

 سس م ع ها

 راو او
 وبأ دْعَجْلا اًنكدَح «َّناَم

 ,9 هللا وُ ء ساب نبا نع دراما اجر بأن ناَمْنع

 ىَلاََتوكَراَتمُكيردإ ف هللا لوُسَر لاَك :َلاَق هير نَع ىَوَراَميف

 هلْتَبُك اًهَلمَع ْنِإَف تسمح «ةَنَسَح هلت اََْهَيْمل ةسَحبمَهْنَم ؛ «ميحَر

 هلابك اهلَََيملَفةكيسبمَه نمو «ةريثك فان ىلإ «ةلم ٍعْس ىلع

 هّللا ىَلَعكلْهَيآلَو لاَ اَموُحْسَيوأ «ةدحاو هلك اهلمَع نإ «ةسَح

 [5001 :عجار] . ًاللاَمألإ ىلع

 ؛ةّمرْكعْنَع «بوُيأ انئدَح ؛بْيَهو اًنْبلَح :ُاَمَع انئلَح -

 نم رخآَوألا ِرطَملا يف اهوُسسَل : َلاَق لف يَِلا نَع ٠ (ِساّبَع نبا نَع

 [06؟ :عجار] . نت ةسماَخ وأ  ىقب عباس وأ« ىَ سات يف َناَضَمَر

 ْنَع ُبوُيأانئدَح «ناّبح نب ميل اندَح ؛ُناّفَع اندَح - ففقف

 :يف َدَجّس 8 هللا لوُسَرسِيآَر :َلاق «ِساِّبَع نْبا نَع «ةمرْكع

 [908410 :رظنا] . «ص)
 هم رماه همام س »ع

 نِبَديَز اًنَربخأ ةَمْلَس ْنْب داَمَح اًنئدَح +ناَمَع اند -

 لها وزنا : سابع نبال : :تلق : لاق ؛ ةَلعو نب محلا دْبَع نع ؛ ملسأ
 سمعا ف

 ُةَعمْلا (مهتيقّنسأةٌماَعَو : دامح َلاَق اَميَرَو) «مهتيتْسآرثأو «ِبرْغَمْلا

 55 :عجار] . اهروهط اًهعاَبد : لوُقَي « يتلا تغمس : لاق

 ثمل

 ْ ل كل 3
 ريب هر 2 س السام

 يبايع ارب ؛ مكسر انك داع انطَح - انففر

 مس هةر سطح كعب ١ ل يِنلا مَآ َلاَك «ِساّبَع نبا نَع ءِراَمَع

ماَقَأَو ؛هْيَلإ ىَحوُي ننس يناَمكو «تاوصلا ْعَمْسيو ولا ىَريَنينس
ْ 

 اةنيضمحا :عجار] . نينس ٌرشَع ةّئيِدُمْلاب

 ما عل

 نع ََداَنَقْنَع «ىَيِحَي نْب ماَمَه اَنْئدَح ناَمَع اند - 68

 مث ءفدك نمَسَهتلا ف يِبل نأ سابع نْبا نَح هَرَمْعَي نْب ىَيْحَي

 [5408 :رظنا] . ًاضوَتَيْمَلَو «ىلص

 ءِراَّمَع ْنَع هِرياَج ْنَع ءَةَناَوَعوُبآ اََدَح اقع اَنئدَح - 5<”

 دبع ْمّرَككا اع سيم هّللا دبع يدَح : لاَ «ريبج نب ديس ْنَع

 َنِإَك ءىأر َياّنإَماَنَمْلا يف ينآرْنَم 8 هللا لوس برر لاَك :َلاَك ءهّللا

 . يي اصل اطمّجشل
 . ينيَحَتيآل :ةرم نافع لاََو

 ءراَتيد نب رْمَع ينَربخأ : َلاَق «ةّبعش انئدَح هب انئدح - 5

 َعِمَسدنأ ءسابع بع بلْ عِمَسُل يَا :لاَق

 ْنَمو ؛ِنييَخ سبيل نعت د جيم نم : تاقرعبب خي 8 هللا لوس
 علمكم :عجارإ َليواَرَس سبيل اركز جيم

 :َلاق «راتيد نب ورْمَع انئدَح :ةَبعش اَئدَح ءزهب اًنكدح - 6717
 ةتزرمأ :َلاَك٠ ل هللا َلوُسَر انآ « سابع نْبا نَع ثدَحُياسواط تغمس ماع علو

 م: :َلاَقَو ايون ؟ا0و ءارْغَشفك[آلو ءمظأ ةَْبَس ىَلَح َدْجْسأ نأ

 لو ءمظغأ ةعْبَس ىَلَع دْجْسْيْانأ ف كير مأ :ىرخأ (140/1)
 ل11 ةعجار] يوكل ءًارعش فكي

 «ينربخأ ةَداَنَق : :َلاَق «ٌةبعش اًنندَح :َلاَك نيب اندح- 4

 لص لاق ساب نبل نَع هديا ابتدع : لاق

 ؟ ءةَقْيلَحْلا يذب َرهُظلا 48 هلال وسر

 َدَمَ املك ؛ 08 وتعلم اهل تكس نَمْيآلا
 [18468 :عجار] . جَحْلاب َّلَهأ ءاَدْيبْلا ىَلَع هب توتساو اه

 تنمَس لاق لق يا هب اتدَح ديا فلع
 ملا لغم هَ

 م دضفف سنس ضف ف فلفل :رظتا] . يق ئيق يف دئاَعْناَك هتبه يف ُلئاَعلا
100 01 

 نع «تباك ينبح اح تش ا «ي اح - لنوم

 رجع 8 هللاٍلوُسَو ىلإيدذأ ؛ :َلاَق سابع ِنْاِنَع «ريبج نب ديعس

 اكل دوس كمر رظنا] ُهدَرَك محم وهو ءراّمح لجر : لقوا «رامح

 اننا
 مار هو

 دّبَع نب فسوُي اًنربْخأ : :َلاَق ءداَّمَح انكدَح رَهَب انئلَح - 1

 َناَك « هللا لوُسَرانأ « سابع نب ِنَح «ةَيلاَعْلا يبآ َْع «ثراَحْا نب هلا

 بره َالإَهَلإآل ؛ «ميلحلا ميما هللا لإ ل: لاق رآح نإ

 ٍشْرَملا برّ الإ ةلإةل ؛ ءميظملا شْرَمْلا بر ضرألاُبَرَو تاَومّسلا



 "م1 ح سابعلا لآ د دئنسم

 يري ضالا و دنس بر طال ءميركْا

 [1017 :عجارإ] . ٍميرَكْلا

 «تباكنب يدع ينربخأ : لاق ٌةبعش انئدح هي اًنئدح - فنضي

 هللا وسر لاَ : َلاَق « ساّبَع نبا نَع «تدَحُي يجنب دعس تعم : لاق

 . ا 2 ل

 اةفايثل

 درا تناعدش يأ لك ةبعش اًنئدَح حنان - اا

 عسل سا هوت

 ومو 010
 :لاَق «٠ مكحلا ينربخأ َلاَق ؛ةَبعُش اًنئدَح ءرَهَب اند - 5

 مث ؛مّلَ مث :لاك ماا انآلكَبرْغَمْلا عن ٍمْمَجِب «ريبج نب ديعَس اني ىَلَص

 نأ َرَكْدَو كلذ َلَمْف : هَرَمَع نبل دبع نكن نيت ءاسعلا ىلَص

 [4407 :رمع نبا دئسم يف يتايس] . كلذ لعق ٠ , هللا لوُسَر

 تعمس :لاَق «٠ ءٍمَكَحْلا ِنَع يعش اَنثَدَح ٌرْيياَدَح - ا فتران

 سرب هع شوش
 ىَإَماتج نْبْابْعَص ىذه : لاق « سابع نبا نَع «"ثدَحي ريبج نب ديعس

 :عجار]. ًامدٌرْطْقَيَوُهَو هدرف ٠ موْطْسَوُمَو ءراَّمح لجر , هللا وسر

 اكدت

 نع ٍمسقم نع ؛ ٍمَكَسلا نَع ةبمش اَنْئدَح هب اًنيدَح - فئلرما

 [1844 :عجار] . .'مئاص وهو اق هللا لور َمَجَحا : َلاَق « سابع نب

 ْنَع ُهَداَنق اننَدَح ءراطعلا ديزي نب نابآ انئدَح نهي اًنئدَح - فترفي

 ءال هللا 'يبئأنآ « سابع نبا يني ؛ : مكي مع نبا نع ؛ يحايرلا ةيلاعلا يبأ

 هلال ٠ ميلَسْا مظله بْرَكْا دنع تاَوَعّدلا هودي ناك

 بي ضرآلاو تاومّسلاب ودل الإهَلإال ؛ ءميظَعْلا ي شْرَمْلا بر هللا الإ

 [5017 :عجار] ٍميرَكْلا شرعْلا

 ١078 - ملل نب ديزاد همك رب داَمَح اًنئدَح نهب اًنئدَح «

 ةكعو نب نمْحرلا دبع نَع ٠ اَدَهَوُزَْناَنِإ : تلق ءِساّبع نبا تلآَس : لاق

 هللا لوُسراتْعِمَس : لاق : :لاق! ةّيملا دوج مهتسأرككآو بلا

 [104ه :عجار) .اًهروهُط اهعاَيد :لوُقَي اقف

 نأ اسس يبأ ع ذاق انئدَح مَ انئدَح هَ ائدَح - نفيرغا
 عم
 ين َمْسَنَتدَكلوُتَت يِذّناانَهَِإ سابع نب هلا دبل َلاَق الجر

 ةنس :َلاَمَك .(لَح دَّقَك « تيب فاطم لك يي : ماَمَه َلاَث) . ساّنلا ووو هد عد
 :عمجارإ. (يدَمُهَمَم نُكيمَلَْم يني :ماَمَه لاَق) .ممْعَرانِإَو .ف مكين

 اةيفلي

 سس هه

 مص

 ره و ممل ع 0

 وضخ وَ مْ باب جاَح انك داع انكدَح - 6

 نْبا ىلإ تسل : لاَ «حَرعآلانيمَكَحلا نكد : لاك «يِوْحْنلا ىسيع
 س6 علل ماع ده مع

 مشيا هّْنَلِإ تسْلَجَف «مَرصَرِرْتِب دنع هءادر دسوتم وهو ءِساّبع

 نع ءاتلق لات هلابيأْنع: لاق ارواحهم سيلا
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 [715 :عجارإ . 9

 ع اب دبا ان :َلاَق ُباَنَع انئلَح- 0١
 هلا دبع يني ؛ « مهتم هب هب ملعأوه نم ينكدَح : َلاَق ءاسوواط نأ ءراَتيد نبا

 ”ييَخ ضن ءاَخآ لكلا مسيل : لاق« ا هللا لوران سابعا م مسمود عم م امش
 [5041 :عجار] . اموُلَم اجرح هيلع دخان نم

 ْنَع ٌقَداَنُق اَنَرَبَخأ :َلاَق «ْماَّمَه اَنْتَدَح «ناّمَع انئَدَح -

 :لاَق ءانيغم ىمَسي دوسأ ادّبَع َناَك َةريِرَب جور « ساّبَع نبا نَع «ةَمرُكع
 اًهيف ىَّضَقَو :لاَق « هي يح صنَي«ةئيدتلا ككس يف هي ارأ تلكت

 : 'يِبلا ىَضَقت ملول اوطرتشا اهيا تاّيضق َعيرأ 48 يبل
 مع عش لمس هي م سام م

 قدصتو :َلاَك . دَتعَت نأ اًهرَمأَف اهسفت'تراتخاك ءاهَريحَو قتحأ نمل لولا

 لف يبل كلذ ْتَرَكَذَك ءادلض ءةَشئاَع ىلإ اًهْنم تدْهأَف :ه 0

 [1844 :رظنا] . ] .ةّيدَه ايو ٌدكَدص اهيل َوَه :ل

 ِصاَعاَنئدَح ءدايز نب دحاا دب اَندَح «ناَفَع اًنئدَح - 50 4*
0 

 1 هالو رك كاسل سأل
 ةليل ىتم مّلعي نم :رمع لاق : لاك «ٌةمرْكَِو دّيَمْح نْب قحأل ْنَع «لوحألا

 يف ءرْشَمْلا يف يه : :8 هللا لوُسَرلاَق : : سابع نب لَك آلا! رْدَلا

 نيني عبسانأ وهْضُمَي عبس

 00 يداسع
 ْنَع «ٌةرم نب ورَمَع نع ' « شمعألا نَع «ةيواَم وبأ انئدَح - <”:

 ءاصلا مْوَي هلال وسر َدعَص : لاك « سابع نبا نَع هيج نب ديعس

 ام: :هَلاوُناَقَك شّئَرُم هْيلإتَمَمَتِجاَف : :َلاَق.ءاَحاَبَص اي. .هاَحاَبص اَي : لاق

 مشن امأ ؛ مكيسمم دسم وأ مُكُحّبِصُم ودحلا نأ مكتربخأ ول مير لاَثَق ! كل

 ٍباَدَع يَدَيَنْبَي مُككَريذَت يّنِإ : ٌلاَقَق :َلاَق . ىلب : اوُلاَقَك ! ينوُقدصُت

 ٌَعُمَللاَلرْيَك : َلاَق.َككاَيي! يل وبأ َلاَقَك اَنتعَمَج اذهلأ : بهلوبأ َلاَقَق :لاق .ديدش

 7384٠١7[ :رظنا] .٠ ةروُسلا رخآ ىلإ «بتو بهل يبأ اديب لبو

 نع «ةورلع نب ماشه اَنئدَح «بْيَهَو اًنئدَح ُناَّفَع اًنئدَح - <ظ”ظ61آ

 سامع َنْب هللا دْيَع ْنَع « ءاَطَع نْب ورْمَح نب دَّمَحَم نع ناسيك نب بهو

 ضمني مَلو لص مث ةاش مار لأي قف هللا لوسيا : :َلاَ
 [1007 :عجار] . ٌءاَمسَصَي مل

 يدوم يمر هاش
 ءدْيَز نب يلع نع ؛ َةَمَلَس رب داَمَح اَنندَح نافع انكدَح - <ظ”ظ6"ك

 و ”وعك
 لوسر لاق : لاق «ةَرصَبلا رم ىَلَع سابع اًبَطَح : لا «ةَرضن يبأ نع

 دق ينو ؛ ءاينالا يف اَهرَجَتدَةَوعَد هللا يبت نكمل هّنإ: : ك8 هللا

 ءرطقألو ,ةمايقلا ميم دكو ديس انآو « يمل ةاقش يتوعد تاب

 سا م ةع
 َرْخَفَأَلَو ءدْمَحْلا ءاول يِدّييَوٌرْخَكَآلَو ثضرألا دنع قشَْ نم لوأ انآو



 َوَع اير ىلإ انل (َمشيلل) ءِرَشَبلا يبأمدآ ىلإ اني اولطنا :ضنب ةلوقف هل وت سأل ىلع ناقل ميار الو« اول تضئ مقام

سن مَدآاَي : َنوُنوُقَي 8 مداد ١ اني ضف لج سو
 َكَقَلَخ يذلا 

 مما ورمل

 ٍضْفيلَ نير ىلإ عما ؛ ُهَتُكَئَألَم كَل َدَجْسأَو نتج ككل ديل

 ُهَّنإو ءيكيطخب نجلا نمسح خأ ذك ينإ «مكاته تسل ين لوم انني

 ءأحوُن نونا ديبي َنيييلا س 1 راحو اوكا نكلو « يسال مْوَيلا يسأل

 « مكانه تسل ين لو ايي فيل اير ىلإ ان عشا حو اي ٌنوُلوُفَ

 « يسأل ميلا يسهم لُهَنلَو ءضرآلا لأ سقطة ين

 مشا ميهاربإ اي :نوُلوُفيَف :ميهاربإ َنوُنأي « هلا ليل ميار اوما نكلو
 ينيك « ين مكانه ين :لوُشَبف انبي ضَقلف ٠ كر ىلإ ان

 يّنإ) : لوف. للا نيد حل بلح نإهلاو «تاهذك آلم ملل
 عقر مرسم هل سس # سلا  رعظو سلع

 هلوقو نوفي اوئاَكذ نإ يلام اذه سس ُهَلعَق د هلوقو طخ

 يب عع

 وقوف راج كم فايل ما يذل« تا كك

 ىّلإانل عما ءَكَمّلَك ؛لاَسِربهللاةلاقطما يذلا تأ «ىَسماَ

 هم « سنتر يب اسف لك ين مكانه تسل : لوُقيك ءانثيي ضفيلك كب

 هلل حور ىسيعاوش (181/1) نكلو : يسن مول يسب

 ءاَنيِب ص َقْيلَف كبَر ىلإ انل ْعَمشا : َنوُنوَُبَق ىَسيع نوب ؛ نملك
 ه4 ملمع لوف

 ينمهي الن ,هّللا نوُد نم اهلإت ذخُتايّنإ , مكانه تسل ينإ :ل

 علو

 ٌَرَدقي َناَكأ « وت داو يهلك الل نكلو « ينل

 3 لوشُق : لاق ءآل : :نوُلوُقَيف : :لاَق! ماخليت هفوج يف م ىلع

 هلك نم َمَدقَتاَمهَكَرعغْدَكو « مويْلارضَح دقو نيل ْمناَخ ؛ 8 دمحم

 ص لص رع رع

 ىَلإاَنل عما ُّسَحُماَي :ن َنوُلوُشيف ينوي : ف هلل الوُسَر لا رخام

 ًءاشْنَمل ؛ َلَجَوُرَعُمَللا َدَداَي نَا ءاهكاَنأ : لوقف ٠ اني ضقيلف «كي

 نأ : دام ىَداَن قل َنْيَعَدصَيانأ ىَلاَمَتو َكَراتهَّللا َداَرأاذِإَ ع

 نتا .متالارخانشلا .نوشوألدورخألا نحت نق أ! هو مخ

 ء يدعم هيد ع ل لسع

 الوقت رت ريل

 ب لخاَف ةّنَجْلا

 رع كس

 ما مفعم اسس
 ابيك ب ءاسنأ نوكت نأ سل هذه ْتَداَك :مُم

 يعم اس ع2
 اننأ : :لوُأق! تْنآْنَم : اكْيَبب عفا ؛بالَ

 كش) هريس وأ ءهّيسْرُك ىَلَع ؛ «لَجَورَع « ير يتق ٠ يل تي
 0 هال ساس مربلو

 « يلب ناك دَحأ اَهبهدَمْحَيْمََدماَحَمبهدَمْحاَت ءادجاَسل حق مح

 طن ْلَسَو «كلَسأر مرا َمَحُماَي لك « يني اهيهتْسيَلَ

 2 2 ينم بر يأ : :لوقأف يسأر مقراق « عفش د عّمشاو «ْعَمْسُت لقو

 وع مث( قيم اذكو ذك لام يلق ف اك نم جرْخأ : :لوقُي

 :هَطْعُت لسو ؛ْعَم ْعَمْلت لَو ؛كَسآَر مقرا : 251 تلق املي قاف دجسأ

 يف ناك نم جرخأ : لوشيق يتمأ ؛ يتمُأ بر يأ :لوُقأف «عّفَشُت عمشاَو
 «كللذ َلثمُلوُناَف «دُجْساَ دوعن « لوألا نود ءاَذَكَو اذك لام هبل
 هرفارس 6
 :لوُقأَف مشت فشار «ةَطُْت لو عمم لكَ ,كَسأر قرا : يلاقي

 هو عدكم

 ساما نب بهل
 0 ص س6

 ءانكر انك املك يف كَم جخأ لوتت يتأ ٠ يأ «ابراكأ

 [734؟ :رظنا] . كلذ نود

 انربخأ :َلاَقَث ءصّوخألاوبأ اَنْتَدَح نافع اًمدَح - 6417

 َناَعَمَر يف ٌمئاَنانآَو «تيِنأ : سابع نبل لاق :َلاَك «ةمرْكع ْنَع ؛ًةلاَمس

 ٍضْنَييْتْفلَعَتف سعات انو تنشف : :َلاَق ءرْدَقلا هك للا نإ : : يل لق

 ءةلقلا لت يفتر يلصيَوُه ادا ؛ 8 للا لوم وسر طاطنسُ باَنْطأ

 [9:؟ :عجارإ] . َنيرطعَو ثآلكةليكي م اذ

 بهل اخ توالي اح نانا

 ٌمدَق: لاك « سابع نبا نع «لاهملا يبأْنَع «ريثك نب هللا دبع ْنَع ؛ «ٍحيِجَن

 لك يفألإ ف لْسُيآلَففلسأْنَم : َلاَقَف د وقلي مهو 8 هلا لوس

 [1814 :عجار] . ٍموُلَْم نردد ٍموُلْعَم

 يبأ نبا نَع «ُبوُيأ انئدَح بيو انئدَح ؛ُناَذَع انئدَح - 8

 ليقق ٠ ماع ينأك ٠ ءآلَحْا نم جرح ءاققف يبلااذأ سابع نبا نَع ٠ كيل

 :عجارإ. ةلّصلا ىلإ نش اذإ ءونضولاب ترم اَنْ: :َلاَقَق !َضَوَح الأمل

 مم

 ةلظنح اندَح ؛ثراولاُدبَع اد فات اَندَح 0
 ٌدوعأ لق : برم ةالَص ينأَثأ يثإ : ةمركعل تلق : : لاك «يسودسلا

 :َلاَقَق !(يَلَع كلذ َنوُبعي بسائانإو «سَلابرب د وعأ لث و «قّلقلا بر

 ءِساّبعْنْبا ينكح : :لا مث نا نم امه امهر ١ كلذب أيام مو
 عمم
 . باّتكلامأب الإ اًمهيف ار يمل نيتعطر ىَلصف ءاَج 8 هللا لوران

 ماس

 نع «"بوُيأ اَنكدَح ءدْيَر نب داَمَح اَندَح نافع ارح 6١

 م مس ل
 ْمُهَعَمَو « ةّقدازلا الوهم وقى ذع هللا يضلل «ةميخع

 دلال: ةَمرْكع لاق« مهبكو «مهقرحا مث تحجات ريرتات ب 4

 53 و هللا لور ينل مهقرحأ مكانآ تكول : لاق سابع نبا

 ا : ل هلال وسر اكو موف هيد لدم : : 8 هللا لوُسَر لوقل

 [ا4الا :عجار] . لجو رع هللا باع

 نأ «ةمرْكع ْنَع «بوُيأ نع «بْيَهَو انئدَح نافع انبلَح - 667

 سابع نبا كل عَ «راثلاب مُهَرَحَ «لسإلا عاود استدل

 ِباَذَحِب اوبل لاق ءا هلا لوس نإ« مهكرحأ مكانآ تنك ول :لاَق :َلاَقَك

 هيد لدين: (187/1) ف هللا لوس َلاَكَو ءًادَحأَلَجَوَرَع هللا

 .عجار] . سابع نام نامي :َلَقك سابع لَها العموله

 [امالا

 اس سعاص تس يس يس ا م رع

 ٌراّمَع اًنربخأ ءةَمَلَس ْنْباَوْه :داَمَح اَنْلَح ءناَّدَع اًنلَح - 768

 فشصنب «مئاّنلا ىَرَياَميف ل يللا تير :َلاَق ءساّبع نبا نَع

 تنأ يبأب :ًالتق مَا ةروراَ» هديب «ربْغَأ ثعشأ «مئاق وهو ءراهّتلا

 :َلاَق!اَذَهاَم هّللاَلوُسَراَي يأ
 قسم
 لَراَمَك «هباَحْصآَو ِنَْسْحْلا مد اذه :



 سما »و
 :عجارإ. ميلا كلك يفلت «ٌمويْلا كلذ ائيصحأف « مْويْلا لنم هطفتلأ

 عملكم

 يب اوس
 َناَمْيَلَس ْنَع «ناّيْفس انربَخَأ : لاق «قاّررلا دبع انثدَح - نكن

 ىَلَع ىَّلَص ٠ 88 هللا َلوُسَراأ سابع نبا نع «يبعشلا نع ؛ يناييشلا

 مق مسكر
 .تنفد اَم دعب ةزانج
 ساس

 [914 :رظنا] . هلذم ايف انئدَح : لَك ميكو - م نان

 ءروصنم ْنَع كاسم نرخ :َلاَث « قالا دبع انئدَح - "هوه
 « سابع نبا ْنَع سابع نبا ىلوُم بْيَرُك نع ءدَّجْلا يبأ ِنْب ِملاّس نَع 18 07 .٠ 5 07 هساللع <

 «هّللاٍمّسي : كاكا ىنآائإ محتال : كف هلا وسرد :لاَق مو
 نك ّةلكر اًميَئْيَدَل أو « يتكرر ام ااطبشلا بْنَجَو ءاناطتيشلا يّبج

 [1451/ :عجار] 0 ٠

0-07 
 0 ْنَع «ثِبلْنَح اَيقس انربخأ : لاق « قالا دبع اَنئدَح - انا

 اوس ءاوُمُلَع : :18 هللا وُسَرلاَق : لاَق « سبح نبا نَع « سوواط

 ْتْبْضَغ اًذِإَو ؛ تكْلساك َتْبضَع اذ ,اتئكلماك تْبضَعاذِإَو اوم الَو

 [7175 :عجار] تكساف

 نع لا يلازم نس كا الل ع انفي

 مقلوب: 01 لاك «فرَخآل وكس ريش يف يمل

 [3146+ :عجارإ همأ نمادَحأ جيل أدر لاق !كلذ

 ني ورع نع ايف ارب :لاق « قالب ادَح - "همهم

 هال يلا بهذ : لاك سابع نْبا نع «ثرششوحْا نب ديعَس َنَع «راتيد

 :لاَقق !ءوُضَوب كينانآ : :اوُاقك اعط هل برق مث «هتجاَح ىضقق «زاربلل

 00 :عجار].! ص وَنأَف تْيَلصَوأ اضوتأَف يّلصأ ١! اضْوَن يش ينم

 نْب َةَمْلَس ْنَع ؛ناّيفس اًنربْخأ :َلاَش « قالا دبع اَنئدَح - 2
 تنب ةَنوُسْبم يتلاَخ َدلعاتْمن : :لاق « سابع نبا نَع «بْيرُك نع ؛ ٍلْيَهك

 طم لست اف ل تل «للاَنم 9 ياثر

 - اص طع 2000000
 تي "و يَلصي ماَقمُ 00 4مل نعول نال

 تْمَقَق 06 انك لققنق يقرأ ينعي «هيقبأ"تلك يناري نأ ةهارك

 رولي ةمساواو

 ياتى لح ىلا اغا وتب مو ما

 مث ءرْجَفْل اسكر اَهيِف ءةَمْك ٌةَمْكرََ رع ثآلك ىلإ هنالَص تما «يلصِي
 77 مق ملبن ١ "لآل امن ؛ عقل ىَّتح مانَق ؛مبطْما
 141١[ :عجارإ ٠ ًاضوتي ملو

 نب ِهّللادْبَع نَع نايس اربح : :َلاَق «قازرلا دبع اندَح - ”؟نك
 رض ءال بلا جو: لاك سابع نبا نَع «ريبج نب ديعس نع (ناَمْنَع

 ووو 007 ما هيف مارا

 5 ما رسالو ممول :رظناز . محم وهو مَجَحاَو « مرحم

 نع« ع حجل نع اس اَنْ قلاع ند - 25

 ًءاَشاَم :4 هللا َلوُسَر اي :َلاَقالْجَر نأ «ساّبَع نبا نَع ؛ ا

 عجار] هدول ءاَشاَمْلَي!! لدَع هلل يعج :َلاَقَك تف“ َتْنَشْوُمللا
0-5-7 

 ناَمْنع يتربخأ ٌرَصْعَم اًنَرَبَخأ قادرلا دبع اَمدَح - الل
5 

 :لاق : سايح نبا نع ثدَحُي سبح نبا ىو امم عِمَس ير عمس هنأ

 .نيتتكر 98 120 « هيحاوت يف اَعَدَق تيا 8

 ريتا دنع ل ليئارْسإ اتريخآ «قارلا دبع انندَح - ؟هد؟

 ََس نيب ءل يلا لِزنيمَل لقي سابع نبا عمس نم ينربخأ : عير نبا ينعي
 [11454 :عجار]. .ءاملا قيل لإ عْمَجَو تار

 ْنَع «بوُيأ ْنَع ٌرَمْعَم انربْخأ :َلاَق «قارّرلا دبع اًندَح - 5

 .ةبقعلا ةرمج ىمر ىّتح ىَبل ,8 هلل لوس أنآ « سابع نب نع «ٌَمرْكع

 ادع بون ح رشم نرخ :لاَف «قارلا دبع اتي - 6
 )١//7814( ةكوْبَم اقف هللا وسوبر : :لاق « سابع نبا نَع «ةمرْكع

 ّ 11٠١[ :عجارإ .مرحم وهو «فرَسي

 ْنْمكاَمس ْنَع «يِرْوّللا اتربْخأ «قارلا دبع اَنندَح - "هلك
 ايبا سن نمر لأ ءساّنع نبل نع «ةّمْكعْنَع « بح

 يّنإ: تَلاَقَق : اًهلضق نم اّضَوكي , يبل ءاَجَن «ةّياَنَج نم تمحتسا

 [١٠51؟ :عجارإ يش جبال هَل: َلاَقَق نمت

 ٍنْةَمَلَسْنَع ؛ُةَبش انئدَح «ِرَفعَج ُدنْب دمحم اًنئدَح - 32

 ةَئوُْيم يتلاَخ تْنَي يفأتب : لَك «ِساّبَع نبا نَع «بْيَرُك ْنَع ؛ لي

 هكر جل لما قلل لسن 57
 م ماَقَمُت مان مث

 2 وإلا يات ووو ل ةببكاو .ةنمل ل

 تَماَكَك «هنيمي نَع ينماَقأَف « ينْذَحأَ « هراَسي نع اتم اثق تنجك «يلَصي

 انكو حقت ىّتح مام لاق ةَمْكَر ودع ثآلك , هللا لوسَرةالَص
 را سم مم

 ءهتالص يف لوي لَعجَو « ىف ةآلّصلا ىلإ جرح مح خت منافع

 يرضي يف ءًروث يمنتس يفو ءًروث يبل يف لمجال :هدوحجس يف ذأ
 .ًاروث يلح روت يبو ؛اروث ياسيد ءادو يصيد أد

 يل لعجا : :َلاَق وأ :ةّبعش َلاَق ءاروت " ينلعجاَو ءًاروث ين ءًاروت  يقوُقو
 َمَنهلأ ءساّبَع نا نَع «بْيرُكْنَع رايد نب ورَمَع ينئدَح و : :لاَق روت

 ' 041١[ :عجار] . ًاعجطضم

 ْنَع ؛هّلا دبع [يبأ] نب ماو ديس انئدَح حور انندَح - 0

 دنع لوفي َناَك كف هللا يئن ء سابع نبا نَع «ةّيلعْلا يبأّْنَع ا
 مي تلا هليل «يلحلام دول : بْرَكْلا

 :عجار] ٍميِرَكْلا شْرَصْلا بر ر ضرآلا“ برو : تاَومّسلا بَرهَللا 3 هلو
 ل



  سايعلا 7 داس

 يقدر هةريشماو
 تعمس :َلاَق : يعش اًنئدَح : :َلاَك رق اح - 0

 ةعممم هاش سوا يدوضنسص ساه سام 001

 امري انس ٠ هلل لوى تأ يك شا 96
00000 

 اي هَكرْذَق : ديلولا نب دلاَخ ُهلَلاَقق ءاَهيلع لقت ل يلا نإك بضل أَ

 مث تنم برك َنبْللا ا يبل دَحآَو نلجأ معَ: لاك هللا لوس

 ّيقْنسأ نا نان نكلو «كلل ةيرشلا نإ امأ : : هني ع َوهَو سابع نبال لاق
 «ًادَحأ رؤس ىَلَع رثؤمب انآ امهلاو آل : هلق : سابع ربا لاَقَق !كلَمَع ةساو“ل سامع

 ايارَشْمَلْعَأ ام : كف يبل لاك مش «هتيطعأ مث «تْيرَشَك ُهُقدَحأَت : :لاَك

 «هيفانك كراَبمهَللا : ليل مُكنم برش نم نيل ريغ ماما نع معزي

 يَ انمعْطاَو ؛هيف انك كر املا لب «َماَمط معط نمو ماندو
 [144 :عجار] . هْنم

 يس ائدَح حير اكدَح رّفْعَج ْنْب لَمَحَم اكدت -

 مث «هتجاحل ؛ 8 هللا اسمو روب : :لاق سابع نبا نع « ثوان

 اذه يف يلع ورَسع داري هنم لكأق ءاّض وي ملف «قرعب يأ «عجر

 ءاضوت مكن ! هللا لوم اوُسَر اي :ليق : لاك ثرّيَوَحْلا نب ديعّس نع : ْتيِدَحْلا

 [1977 :عجار] . - اضوَتأَق ةالصلا تدر اَم لاَ :لاَق

 هذه ُتْذَجَو ٍنَمْحُيلا دْبَع وّبأ لاق - 0
 دَّمَحُم نبا ديعَس اَنكدَح : هدي طخب يبن ب باّتك يف ثيداحألا

 ناك : لاك سبع نب نَح «هييأ نع « بيرك نب نيدشر اندَح : لاك «قارَوْلا

 اَدَهركآ يف يبأ بكر بارشلا يف نيم سقت برش ذإ اق هللا لوُسَر

 [00872 :رظنا] َتيِدَحْا اذه ٌعمَس هلا َدْبَع ى را :ثيِدَحْلا
01010 

 باّتك يف ْتْدَجَو :لاَق ,هّنلا دبع انثدح- «”ةا/"

 دمَحُم يئدَح «[ديبع نب دمحم 2 نب هللايِعاكَدَح : :َلاَق« هّطّخب يبأ
 رم رم

 هشيم م 6س ”يءادر

 نب قاحسإ نع ؛ ةّيطع نب هلبَج انكَدَح : َلاَك «يرّصَمْلا يدْبعْلا تباكن

 اق يبل جور ةنوُم تلت : َلاَق «ِساّنع ِنْبهلا دبع نع هلا دب

 هَْلَعْتَّقْلآَو ُكْنتق ءاسك تْدَخأَف « ينصت ال ذِإ هليل ي هو ؛ يتلاَخ ّيهَو

 ىلإ أطاَسب يل تنسي ءهيف تخدم «َرَخآ» سكب هيلع تَمَرَمُت قم

 انما ىَّلص دك 9 يل ءاَجَ ءاّهداسو ىَلع اهعم تدّسَوتو ءاَهبَج

 تاي ءاَهئاَحل امم َلَحَدَو ؛ةبوك ىقلاو ءاهب راو ةقرخ َدَحأَ «ةرخآلا

 نأ ْنَسَهَم كحك قلم ءاقس ىلإ ماَق لبللا رخآْن م ناك ادِإ تح

 مث ءاضوتق :لاَ «ًاظفيتس تك ينأ ىري نأ ترك هيلع ب صا مو
0 

 «َدِجْسَصْلا ىتآ مث ,ةقرحلا ىقلآَو : هوك (3/86/ 1] دَحأك شارل ىتآ

 ُتسُقَك دجلسصلا ىلإ تلج «"تَضَوَتَ 5 ءاّقسلا ىلإ “تْمقَو « يلَصُي هيف مان

 ةرظَع تلك هممت يلَصَو ىّلَصَ «هنيمي نع ياها يتلو راسين
 هدَخب ىّفصأو هج ىلإ فقم مُضْوُف « هْبَج ىلإ | تدعو دعك مث ةَمْكر

 يده مال
 :َلاَقَق ؛لآلب َءاَج ْذِإ َكلَذَك انآ اني «مئاثلا سفن اتْعمَس ىَنَح ؛ «يّدَخ ىَلِ

 الد كا يب واعمل عل
 ينعكر يّلصي ماَقَ ,هتعبتاو ءدجّسَمْلا ىَلِإَراَسَق ٠ .هّألالوُسَر ايةالَصلا

 .ةماقإلا يف ٌلآلبَدَحأَو هرجَفْلا

 2 .ِ ُُم 2 و

 سال ان هللدبَع
 اا 101 بج يسمو والمس سس

 مدعم

 نع «قاحلمإ يب الاس يدفع كح - ؟ هاب

 رئي كف هللا لوُسَر ناكو : :َلاَق ايش ركذ سبع نب نَع «يميِمَتلا
 لم تراس

 [؟1؟6 :عجار] هيلع لرئيس 4هنأ ٠ اًنيأر وأ « نئظ بح : لاق« كلاوسلا

 « جْيرج نبا نع ايف انئدَح «ديلولا نب هللا دبع انكَدَح - اندفت

 لوُسَر ىَّلَص : :لاق ءِساَّبع نبا نع ؛ سوط نع ؛ «ٍملْس نْب نَسَحْلا نَع
 «ناذآ ريمي ءديعلا يف ُناَمنعَو َُسْعَو ءركيوباو "بطَح مث 4 هللا

 ملال :عجار] .هّللا دبع هَعمَس ْدَق : يبأ َلاَك . ةَماقإ الو

 اذه تدّحو :لاَق هللا دْيَع ينقدح - 0

 يبأ نَع «ةبعش اًدَح . يش اقع ,يبأ ٍباشك يف ثيدحلا
0 2. 

 جرحا ل لعق ركل يفعل نعول:

 [1169 :عجار]. حجي ىّتح نع ىلع حريم هلأ نم

 ديري

 ثيدحلا اذه تدَجَو :لاَق هللا ديع اًَنَقدَح 5

 محلا رتعَج اكدَح «رماَح نب وأ ندَح .هطخب ىبأ باّتك يف

 حلطصتآل : قف هللا لور لاَ : لاق « سبح نب ِنَع «هيأ ْنَع «سوُبق َْع

 [1949 :عجار] . 1 .ةيزج نمسا ىلع الَو ءدحاو رصم يف نات

 »لص رسل اوف

 يف نابت حّلصتل : َلاَك ءأضيأ هَعقر «ريِرَج اَنْثدَح - 1 هاب

 [194: :عجار] .ةيزج ٍملسُ ىَلع َسْنلَو «ضرَأ

 ْنَع «سُنوي نب ىَسيع اَنئدَح « ىسوم نب مَكَحْلا انئدَح - 7 هاله

 ءاَنإلا يف سنتي َناَك ٠؛ ف يِبلاذآ « سابع نْبا نع «هيبأ نع «نيدشر
020 

 [؟هالا :عجار] . نيم

 َنَع (بْرَحْنْبٍمآلَّسلا دبع اَدَح «مكَحْلا اند - "هس

 ريد [يف] ىّبل , كيبل الآ « سابع نبا ِنَع «ريبج نب ديعّس ْنَع «فيّصخ

 .ةآلّصلا

 هرب تاع

 اع .ةملس نباح نَح ءرياع نيو 0

 علا

 مضت يف لع ىَت ؛يبأ لس تيد نه شمس قو ىَلاَعَتَو

 [7854 :عجار] .رَخآ

 نوما رب هر عك سرا | لق ل
 نب وِرْسَعْنَع ٌةبعش اَنئدَح «ِرَفعَج ْنْبْمَحُم انْئدَح - "م1

 م ا

 وهو ٍجوْرَت ؟ 28 هللا لوس نأ سابع نبا نَع ءديز نب رباج نَع «راثيد

 [1516 :عجار] . .مرحُم

 يهمس مري مهلدو
 نب وِرْمَع ْنَع «ٌةَبعش اَنْندَح ؛ رمعج نب ؛ دمحم اًندح - "م

 70 اي

 ًاعْبَس ىَّلص هنأ : كف يلا نَع ٠ سابع نا نع هير نْبرباَج ْنَع «راتيد

 [151 :عجارإ ًاعيمج ًانامكو عيمج
 ومسار هر هلو

 نب ورْمَع ْنَع ٌفبعش اًنئدح رّفْثَج نب دمحم اًنئدَح - ؟هم+

 ,لف يِبنلا عمس هنأ «ساّبَع نبا نَع ْتدَحَي دير نب رباَج َنَع رايد



 سابعلا لآ دَّن

 ْدَجَي ملْنَمَو «ليوارس سبيل ارازإ دجُي مل نم : َلاَقَق « تاقرعب بطخَي

 [ه4 :عجار] . يتخلف ؛ نيلعَت

 نب ِرْمَعْنَع كيش اندَح جنن انئدَح - 6
 لاَكدأ ؛ 8 يِبثلا نع « «ساّبع نبا نع ثدَحُي «سوواط ْنَع «راتيد

 [1559 :عجار] ٠ اير لو ًارعش فما هلو نس ىلع ينل نر

 يهشار :*ةمئات
 نب وِرْمَع ْنَع «ٌةَبعَش انئدَح «ِرَفعَج نب دمحم - 6

 4 هّللا ل وُسسَر ىَقّت : َلاَق سابع نب نَعثدَحُي 00 ءراتيد

 - روع سوده سا هن
 عوبيلا بسحأ : سابع لاو ىقوتسي وأ ؛ يوسي تح ماعلا ٍعْيبنَع 2

 [14417/ :عجار] . كر

 نسب يدَعْنَع ٌقَبعش اًندَح رقع نب دَّمَحُماَندَح - ؟ةرك

 ةاع هم هما
 بلان سابع ننعم بج نب دسم :لاَق «تباث

 114٠[ :عجار] أضر حلا يف اني اول :َلاَمُدَنأ ف

 نب جاَجَحلا ِنَع 3ٌَبحُش اَنكدَح ءرّفعَج نب دمحم اًنيدَح - /١681"
 َلوُتسَرنَأ سابع نبا نَع بحي ءاطَع اًعمّس امين ءءاَطَع نباو ءٌداَطَرَأ

 [045 عجارإ م ٌءرحُس رهو ةئوُسْنم يور 8 (185/1) لل

 نْبوِرْمَعْنَع كَ انئدَح ءِرَفْعَج َنْيْدَمَحم اندَح - ؟ةذح

 ىَلَع دس نأ ترمأ : 9 يلا نَع « سابع نبا نع « سوواط َنَع ءراتيد

 ا عجارإ كالو ارعش فكأ الو عةعبس

 يبأ نبا ديزي نع ةبعش ينئدَح (رََّعَج نب دمحم ًِ اًنئَدَح - 3-0

 محم 8 هلال وسر مجّتحا : َلاَك «ِساَّبَع نبا نع ؛ ٍمَسْقم نع دايز
 [اه45 :عجار]. امئاص

 يهماو مريض دع
 نُبوِرْمَع نع ٌكبعش امدح «رفعج نب دمحم

 مآ لاق« ف يِببلا نَع « سبح نب نع ثدي «سوواط ْنَع «راثيد

 [1517 :عجار] ٠ ابوك لو ارعش فكأ الو «ةعبس ىَلَح بس ان 1

 دمحم اًنيرح

 همه
 «بوُيأَو داق نَع ديعس انئدَح ِرَمَعَج نب دَمَحَم ا "هو

 َتاَمَق؛ هنلحار نم حرصا ران سبع نب نَع «ريبج نب ديعتس نع
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 ينوي ءرلسو ءاَمب ُهوُلسْفَينأ « لدور ميسو

 :ُبوُيأ لاَكَو ابيل ةنايقلا م مر ويتعين تسأَر اورمَخُي ال نأَو « هيو <« هيب

 يهشدو كمان

 [1م١46 :عجار] 58 ٠

 نب ىَلْعَيْنَح «ديعَس اندَح ءِرّفَعَج نب دمحم -

 0 ءٍميكَح

 لاقي اهب ثراَحْلا تب ةَوُيم جرت «89 هللا يِننِإ لوقيو مرسوم
 ادب لح مح .ك هلل" ص مس وط «فرسُهل
 11٠١[ :عجار] .اهب سرعأ ءاملا

 َنَع بوي ْنَع :ٌقبعش اًنندَح «رفعج نب رب دمحم انكدح - هوم

 8 هّللا لوُسر ىَلَع دهس سامع نباو « سابع نبا ىَلَع دهّش هنأ ىاطع

 هدو ماو ٠
 4١" ص (مترلا) سابعا نيل دع ُدسم

 َنْلَعَجَف ةقدلصلاب رات ءاسثلا ىلا بط« دع مَ يف لتصل

 700.1 عجارإ .َنفلي

 ْنَع ءٍمَكَحْلا نع هب اَنئدَح :رّفْعَج نب دمحم ين ينتدح- 414

 ابو اسحاق لوألا يل وع تش

 ْنَع ءمكحلا نع كيش هرج نبت اندَح- 1046
 اقل يِسنلا نَح « سابع نْبا نَع ؛ ٍمّسقم َنَع ؛ ءِنَمْحرلا دْبَع نب ديمَحلا دْبَ

 فطن ؛رانيدبقدَصََي ”ضئاَح يه «هئآرما يتاَي يذلا يف : لقد

 [2007 :عجار] .راتيد

 نع «وسووا نس راو نيو نع ١ «ميشه اًنثدح - فلما

 و «مظعأ عبس س ىَلَع دجسأ نأ ترم مأ :َلاق هلأ ؛ اقف يِْبلا نَع « سابع نبا

 [15917/ :عجار] . ًابوك الو ارش فك

 ْنَح «روُصْنم َْح بش انّئدَح « رع نب الَمَحُماندَح - <”

 :َلاَقدنآ ا لا نَع « ساب نبا نَع برك نَع «دعجْلا يبأ نب ملاس

 سا 97 :١ لاَق هئرما ىتآ ادإمُهَدحأ نو لوأ ؛ ٍيبُكَدَحا نأ

 م هس
 طلَسي ملألإ ؛ دلو مهي ناك مك «يدتقررامناطِيشلا بْنَجَو «ناطيشلا

 [اهتا/ :عجار] ةناطيشلا هيض مَ «ناطيشلا ه هيلع

 نب كلَّملادْبَع نع ؛ يعش انئدح «رفعج نب ب دمحم انئدح - ؟6ه9م

 هلاك «ٍييدَخ نْب عفاَرْنَع هداج ءِءاَطَعَو ءسوراط ح5 2« ةرسيم

 هلا لوُسْررْمو ءامفائاَنلاَكِرمأ عانق ؛ لق هلل لوس ايل 7

 2 هَرَدَيوأ ٠ اهرب ضرأ هل تناك نم : 7*3

 نم سبع َنبانأ ىَريناَكَو «سوواطل كلذ تركك : َلاَق اَهَحَمِيلَوأ

 ُهَلَسَناَك ْنَم : : و هللا ل وُ لاَ اَمْنِإ : سابع نبيا لاق : َلاَق “٠ مهمَلعأ

 [؟41١/ :عجار] ٠ لربح ه هاَخأ اهح اًهَسَنمَي نأ ضْرأ

 ٌءاَطَعَو ؛ًاسواط :ءالؤه عم ْعَمْجَي كلما ُدبَع ناَكو :ٌةبعش لاق

 حاسه :ةبدك لاق دهاَجُم دنع ثدَحُب يذُنا َناَكَو ءًادهاَجُمَر

 يوما ءرعضلو
 نب كلما دبع نَع ٌقبعش اًنئدَح رفع نب لمَحُم اند - <54

 لشق آلان نلمس لاَ 5 سوط تفس لق رسم

 ةلكع م هيو ل هع
 20 ا كورد َتْلِجَع : : سابع نبا لاك : لاق حس لأى

 اماولصتنأأألإ :لاَقَ بارك مهين هل اكألإ « شرف نوب نم طب نكي
 ما هرم

 074 :عجار] (1//1410) برقا نم م مكنييو ينيب

 نهم ب ةره مع
 اَبآ تمس : :َلاَق «ةبعش اَنثدَح «رَمعَج نب لمح اًنددح - "ا

 نك ا ل و ودو هربا سا 5 2 ريب رب ص ربا 6

 ثدحي ساب نبا ْعِمسُهنأ «اثلدَحير يجنب دعس عِمسُهلأ ثدي رب

 يعبر » .رليوم 320010
 هبّرمآق صقل «هنقات نم مقَوَف ١ مرحم وهو , 8 يبْلا ىَآ الجر نأ

 ل: :لاّقو « نييوك يف نفك نو ءرذسَو ِءاَمب لس ؛ اق هللا لوُسَر



 يي #6

 :لاَقَف كلل ديب يكُن هنإ مث ُ هش لاق هسأَر

 .ًابلم ةمايقا موتي ا

 يهم ةمريهش لاو

 نع ءرشثب يبأ نع ةبحش اًنيدَح ءرّمَعَج نب محم انئَح - مل

 هلل

 ِرْشَع نبا انآو ف هللا اسر تام : :لاَق « سابع نبا نَع «ريبج نب ديعس

 ماس ادرم خ6

 .نآرقلا نم مكْحّمْلا ترد نوُيخَم انآَو « نينس

 [518* :عجار] .ّلّصّممْلا : لاق !مكَحَمْلا ام :رلثب يبأل تلق :لاَك

 يدمر هر هالو

 نَع ءرشب يبأ نع «ةبعش اًنئدَح ءرفعَج نب دمحم اًنيدَح - اضل ذل

 همر 00

 نع تمقف :يٌلصْيَرْمَر ءقف بلا ىتهنأ ء سابع نبا نع «ريبج نب ديعس

 [18147 :عجارإ . هنيمي نع ينلعتجق ينحف هراسي

 هم ار هيد مو
 دّمَحُم ْنَع بش انكدَح «رفعَجنْبَمَحُم يئدَح : لاق - اكل .

 هاف هللا اوسر َنَعَل : :لاق ءِساّبع نبا نع ؛ «حلاّص يبأ ْنَع «ةَداَحَج نبا
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 ١*50[ :عجار] . سلا ءدجاَسَمْا هيل َنيِذُمْلاَو ءروبشلا تارئاز

 نين محراب انََح يمشاهْلا َدواَد نب ناَميَلس انئدَح - 5 7١

 تمم لاق «ةّماوُتلا ىّلوَم ٍحلاَص نع «ةبقع ني ىسوُم ع هداّلا يبأ

 ُهَكَلاَقَك 5 ةآلّصلا مآ نم ءئيش نع ءاقف يلا لجَر لس : لوي سابع نبا
 ريا عع ل

 تاكو «ءوضولا عابس يعي كيو كيدي مص لَ : 8 هللا لوس

 َلاَكَو)ن مط ىّح كبر ىَلَع كيدك عصف تدر نإ : ُهَلَلاَاَمِف

 «ضرألا نم كه نكمأق َتدَجَسادإَو نمط ىَتح :رَم يمشاَهلا
 . ضْرآلا َمْجَح دن ىَّح

 . (ح) هللا بع ربح لاق «قاَحْسإنْب يلع انئدَح - 68

 «يرطزلا نَع «سُنوُي اربح : َلاَق هللا دْبَع انكَدَح :َلاَق «"ِباَّتَعَو

 لدّسيَناَك ٠ 88 هّللا َلوُسَرأ : ٍساّنع نبا نع «هللاُدْيَع يَدَح : َلاَق

 َنوُندْسَي باَككلَلْمآ داك مهسوُور نوقف نوُكرْشمْلا َناَكَو هرْعَش

 مث « يشي هيف رمي ملام « باّتكلا لهآ قاوم حُيناَكَو « مهروعش

 اة .4 عجار] .هَسأر ف هللا لوُسَر َقَرَ

 هل ها مرام ع
 اًنربخأ :لاَق ٠ ؛هّللاُْبَع انكدَح «َقاَحْسسإْنْب يلع انئدَح - ”ك

 كلاش ه. سارا ع8 ملاعب مرا مدر
 ذي نع « سابع َنْبا لس ًالُجَرَنأ ؛ةّمرْكع نع ءهّللا دْبَع ْنْب نْيَسَح

 ليألاب برش «ليألابٌعسص ام ِراهّتلابْ رينا لاَقَف ١ ! 4 هللا لوُسَر

 .راتلاب عصام سهل معا

 :َلاَق« هّلا دبع انربَخأ «:َلاق «قاَحْسسإ نب يلع اَنكَدَح - فلك
 ريفر مشار يلام
 نبا نَع «ةَمرْكع ْنَع « ِاّنبع نب هَل دبع نب هللا دبع نب ُنيسح اربح

 :َلاق و «تَرمْلاَو ؛ءاّدلاو يلا نع هللا ٌلوُسسَر ىَه : لاق ءساّبَع

 نم آفانعأ هل اوُلعَجَمُت لبإلا دوج اوُمنصق ءاكإ يذ يف لإ اوبر يدل
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 [18714 :رظنا] . هلم هآلعأ اميل ويرش د آل :َلاَقَق ٠ كلذ هع مَا دوُلَج

 .(ح) هللا اربح «فاَحْسإب لع يدَح :َلاق- 5048

 سيسي صلاا

 َنِباَنأ /يينشلا نع مصاَعاَنرَخأ هلا اح: :لاَق ب اَّتَعَو

 مقعد

 َوُمَوبِرَشََمَرْمَن نماق# هللا َلوُسسرتْيَقَس : :لاَقَهَدَح سابع

 عادم :عجار] . مث .مئاق

 سمرا سارا اهراس همر

بأ نب ِنَمْحرلا دب انربخأ «َدواَد نب اميل يسئدَح - ضال 8
 ي

 َكلَراَبَت هَللاَّرصَن ام : :لاَهَّنأ ءساّبَع نْبا نع «هللا ديب ْنَع ء هيب ْنَع ءداتؤلا

 نبا لاَقَك « كلذ اَنرَكُنأَ لاك ءدَحأ موي ٍيرَصَن اَمَك ٠ « نوم يف ىَلاَعَتو

 َوَع هَللاَّنإ ؛ ىَلاََتَو كَانَ هّللا باك ؛ َكلئّركْلأ منيو يي: سابع
 رسوم نو ع رم ل يا راسه ساس

 - «ةنالي منوها مكس قو دحأ موي يف لوُشي لجو
 همم

 ةهمع6
 دّقلو» : هلوق ىلإ © تآشَف قاد ىّنَح» - -لْئقْلا : ُرَحْلاَو : سابع نبا لوي

 نأ َكلدَو مرا اذه لاو «ننمؤملا ىلع لضق لَو مُدان

 «لكف انور دو اًثروهُظ اوما : :َلاَك مث ؛ عضو يف مهما ؛ قف يتلا
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 ا يل مدع امل ءانوُكَرْشَت الَق اتسع دق نومي اذإو ءاًنورصنتلَ

 رّكَسَعْلا يف اوُنَخَدَف ءًاعيمَج ٌةاَمّلا بكأ ؛ َنيكرشُمْاَركْسَع اوحابآو

 هلل وي باح اذو ماقد ويب(

 ةّلَحلا كلت املا َلَخآ امل ءاوُسبتلاو « هيدي عياصأ نيب كَبَسَو «(ذكهإمهق

 ,اف يبل باَحْنمأ ىلَع عضْومملا كلك نمليَخْلا تلَخَ ءاهيف اوُناَك يتلا

 َناَكَدَقَو «ريثك سان نيملسمْلا نم لَكَ ءاوُسَبتلاَو اضن مهضحي برص

00 
 يرسل راه باتل ملى راه يم '9 هلل لوس

 2 2 يس يامل شئت اقل

 6 0 710 ل مق”: دج دي محم

 اَنحِرَفَ : َلاَق « ىَضَم اذإ هك نسي هلال علك

 دش : لوُقيوهَو ءاّنوحَت يقرق : لاك« ءاتامأاَماصيمكه ناك[ لح

 هّنإمُهْللا : ىَرْخُأ رم لوقيو : لاق. هلو جو أوم موق ىلَح هلا بضع -

 حصَيَنايفس وب اذإَف «ةَعاَس َثَكَمَك الإ ىهتا لح تودين لى

 نيأ ! ةَشْبك يبأ نب اَنيأ «هتهلأ ينعي ؛ نيم لبه لغا : لبجلا لّقسأ يف
 هم

 ! ةبيجأ آلآ « هّللاَلوُسَراَي :ٌرَمع لاق ! باطقملا نانا هاف يبآ نب

 'لاَقَف :َلاَف لَجآَو ىلعأدَّللا :َمُح َلاَم “ «لبه لعا :َلاَق اَمَلَق : ىَلَب :َلاَق
 سلف هل سس#ب

 لاَمَقوأ ءاَهْنَع داَمَف ءاّهيَع تَمَعْنا دَك هّنِإ باَّطَخْلاَنْبااَي :َناَيمسوبأ

 !باطحانْباَنئآ! فاح يبان بَنِي! ةقبك يبأُبَنيآ :َلاَقَق ءاَهْنَع
 5 در

 َلاَقَك :َلاَق ءٌرَمْع ادانآ اَمَو ءركبوبآ ادعو ءاقق هلل لور اذه :رمع َلاَقَك
 سعفة س

 َلاَقَق :َلاَق « لاَجس َبْرَحْاِإَو «لود مايآلا ءرْذب موي موي : :ناَيمس وبأ

 َنوُمْعْرتل مُكَنِإ : لك ا لا يف مكلنكو جلا ينال دوس :ٌرَمَع
 َى بهو

 امأآ : َناَيْقس وبآ لام ءاًنرسَخو نإ اًنبخ دل «ءكلذ

 ةيمح ردأ مث : 7-5 ءاتاَرَس يأَرْنَع لاذ نُكيمكو (ولقم ككل يف

 كلو .الئالككإا :َلاَقَك :َلاَق ّيلهاَجْلا



 انّه لَم هللا اوسر اي : :تلاقك ؛ اهي حجرة نأ « سايح نب
 يم هك

 [ادقح :عجارإ ربجأ كلو ْمَعن : َلاَقكََْح

 «رْيَمزلا يبآ نع نايس انكدَح ءنوُسْيَم نب حو انئدَح - فلا

 اهيل ىتم نم ف هلال وسر ضان : لاَ ةسئاَحَو سابع نبا نَع

 7 ْنَع هرْيِبزلا يبأ ْنَح «نايفس انئدَح « نَمْحرلا دبع اَنندَح - فكن

 ىلإ وضل موفور هلو يانا :ةشئاغ
 [5415 :رظنا] . ليلا

 الغ ةَمَلَسْرْباَمَح اكل ءىَسوُمْنْبنَسَح اًنئدَح - 3117
 ىّلإ اًمَصَْخا نيل انأ سابع نبا نَع ؛ ىَيحَي يبأ ْنَع ؛بئاسلا نْب ءاطغ
 ةَفيدل نكي ملق ١ يلا يعَدسلا © هلال وسر لاَسف ؛ الل يللا
 هّللال اوسر َلاَقَق. َوُهَلإ هلال يذلا هللاب ف لح «بوُلْطَمْلا فلَحَتساَف

 آل :كَلوُق كصآلخإب "لكل َرثْع دق نكلو ,َتْنَلَح ْدَقَكَنِإ : ©
 [0 :عجار] . هللا

 الإ هل

 نبا اًنربخأ ؛ هللا اربح «قاَحْسإ نب يلَع انئدَح - "1

 هل لوُسَرنَأ «سابح نيا نع ء شنت نع «ةَريبه نب هلا دبعْنَع ةعيهل

 نإ ءهّللا لوس اي :ةلوُأق «بارلاب ستيف ,ءاملا قرف جرحي ناك 3 ٠
 [ىاكم ,لالك4 :رظنا] هنأ آل يمك ينير امو : لوقف "بيرق كنم هامل

 ريخأ :لاَق ؛ هللا دبع انربْخأ : لاك «دايز نب بات اَئدَح - "16 0
 رموز همر
 ِساّبَع نبا نع «ةمرْكع نع سال دي نلبس

 ورم 2 سور هلع عَ 00
 .هذحو ةعمجلا موي اوموصت ال : كو هللا لوس لاف :َل

 نع سنوي اًنربخعأ : لاق ؛ هللا دب انئدَح «باّتع انئدَح - فيلل وار عاسم

 ناك : َلاَك ءساّيَع نْبا نع «هّللا دبع هللا دبع يئدح : َلاَق «يرْهّرلا

 ىَقْلَيْنِيَح امر يف ءدوُكَماَمةوجأ تاكو ٠ سنا دوجأ اف هلل لوس
 :لاق «ارفلا سادي «نانضَمَر نم ةليك لك يف هليل يربج اكو «لبربج

 :عجار]. (؟84ر/1) ةلّسْرملا حلا نم ريخْلاب دوج ؛ 8 هّللا لور
 اة

 ْنَع هنَمْسائيْخأ :لاق.هّلاباَئدَح « «باَعاندَح تندم را ا # لوس رعاه

 :عجار]. تارطتاوأ «تْوَمْع وأ ٠ قل 2 اق فرس ذل

1 

 ْنَع رَمْعَم اًنربخأ : :َلاَق «هّللا دبع انكدَح ؛باّتع انئدَح - ماهم ع

 يلا نَع « « سابع ناو يره يبأ نع ؛ٌةَمرْطعْنَح هلل دب وِوعَ
 .ناطيشلا حيف ةطيرشلا لكل :لاَق

 ٍنَع ؛ٌةبعش اًنربخأ : :لاق هلا ب ادَح «هباتدَح - فل

 باك يذ لكن َع ؛ « ىَيهنأ سبح نبا نع «اارهم نب نوصي ّنَع ٍمُكَحْلا
 ًانآو :ةعلش لاق ٠ ْمَكَحْلا هَمَكَر :َلاَق ءريطلا نم بلخم يذَو ءعابسلا نم 00

 ريةماع عر

 ينئدَحَو : :لاَك.همف 5 نْنوُْمْنَعْماَجَحلاَ نآلْبَغ

 [5167 :عجار] هعقري مل : سابع نبا نَع «ناّرهم

4 
 ِنَع «ُنايفس انربخأ « هللا دبع اًنربخأ :َلاَق «باَّتَع انئدَح - 7+

 ءةَداََق يبأ ىَلَعَرَم 8 يبدأ سابع نب نع ٍمّسْقم نع ؛ ٍمَكَحْلا

 .ةبلسو موعد :لاّقق ٠ هلت دق لج دنع َوْهَو

 َديِزَي نع :ٌةَرْمَح وب انرَبخأ , :َلاق «باّنع اًندَح 0
0 

 نيب ىوس اق هللا َلوُسَر نأ سابع نْبا نَع «ةَمرْكع نع «يوْحَنلا

 [لؤق6 :عجارإ يلا يف 0 نائسألا

 هم ةمرباسثت

 تشاو دمسَْع اد , ثراحلا ب هَ اًدَح

110 

 :عجار]. 2 « ء يقي يي يداك ءهتقدص نم ينس للتي يذل

551] 

 ىَِحَي اًنُئدَح ؛ :َلاَق «ينارحلا كلملا دب دمحَأ اندَح - فكفو
 ةهساعو

 ءازوجلا يبأ نع «هدَحُي يبأ تغمس : لاَق «يركشلا كلام نب وِْمَع نب

 .ةَماَدلا بدلا ُةرَثك : : 18 هللا لوس سر لاق : لاَ « سابع نبا نع

 . واول هج و ملول ءا هلا لوس لك

 وبأ اًنربخأ : لاك «قيقش نبا ينعي ٍنسَحْلان يلَحائدَح - فكن

 َلاَق : : لاق «٠ سابعا نَع «ةمرُكع نع ؛ «يوخللا ديزي انندَح : َلاَق «ةّرمح

 [15444 :عجار] . ءاوس ٌمياَصلاَ 7 ماوس ناتسألا : ل هللا لوسر

 هةر ا ه
 دمحم َنْبراَبَجْلادبَعَو «كلّمْلا دّبَع نب دَّمْحأ اًنئدَح - ١ طن

 نب سيق نع ؛ , ميكا دبع َع ءوِرْسَع نبا يني هلا اند :ًالاق

 ٌمُكيلع مرح هللا: لاق ف هللا لوُسرْنَع ٠ ِساّبع نبا ِنَع «رتبَح
 هس يم دل م2 هلكس هك ف
 [مك :عجارإ] ٠ ارح كشك : َلاَقَو. ةيوكلاو «رسيملاو ؛ :رمخلا

 را هرعالم مج سو
 دبع نع ءهّللاٌد يع اًنئدَح «كلما دْبَع نب دَمْحأانَدَح - ١ طفلا

 نع هللا وُسَر ىَهَن : لَك «ِساّبع نب أربح نب سي ْنَع 'ميركلا
 بلطي َءاَجادِإ :لاَكو. بلكلا نمت «ينبلا رهو ءِرمَخْلا نم

 د
 5١54[ :عجار]. ايار بدك الما « هلمث

 نبا نع ؛ةعيهلْنْبا اًنئدَح :َلاَق «َدواَد نب ىسوم انئدَح - 5717

 مهي ىّلص ريما َنْ هلا َدْبَع ىََرُهَنآ هرب يملا َنوُسْبَمانآ «ةريبه

 ؛مايقلل ضمني نيحو «دْسَينيحَو عكر حو « موفي نيح هيفي ريشي
 نبا تيأر ينإ : :تَلقَك ء سابع نبا ىلإ تفلطلا َلاَك هيدر يشب ٠ مو

 :َلاَقك ؛ةراّشإلا هذه هلت نصوم ءاًهبلصي ادحأ َرأ مل ةَالَص يَلصُي «ريبزلا
 :عجار] يلا نبا ءالَصب دقاق كلف يلا ةالَص ىَلإَرظْنَتانأ تنبح نإ

 كل



 سايعلا لا دنس

 نَع «اطتلا يني د دواد اًنمدَح تاره واح - ك7

 ساو مس

 :لَجَر لاق : لاك «سابح نبع ديزي يأ ن :هللا دبع نَع « جيرج نبأ

 :لاكا لْمُشلل ينيفكيمك : لاك دم : لاق! ءوُضوْلا نم ينيفكي مك
 مد هنت سا

 ُْيَخَوُه نم ىَنك دق «كلمأ ال : لاك ينيفكيأل : لجرلا َلاَقَق :لاق . عض

 . ل هللا َلوُسَر كم

 نب نمح نب ىسوم َدْلا نب نَمْحرلا دْبَع امدح «دواَد رب انتَ(
 ريم ممم

 هبوب اهم ف هلل وُ جرح لاَ «ساّبع نبا نع « ةّمرْكع َنَع

 ا لكامل تيس ناله َلاَقَك

0 

 تك

 ل امج ا كل لرسم لإ كا 7

 |ةفيرفل :عجار] . امد ئيوهَو

 نع «تباك يبأ نب بييَح ْنَع : ةيعش لاك نافع اًنكدَح - فرغ

 7167١[ :عجار] . هدر 28 يبل نأ: ِساّبَع نبا نَع «ريبج نب ديعس

 :لاَق «ينابثأ داك لاق ؛ٌةَّبعش اًنندَح ءُناَفَع اًنكدَح - فارغإ

 نوكأ يِإ تلق :لاك « سابع نتا :َلاق «ةَملس نب ىسوُم تنم
 [1455 :عجار] . ف مسالا بأ نس نيتك ١ َلاَك ! يلصَأ فيك ؛ةكمب

 لاَق). ٌةَداَنَك نع « «ماَمَه انئدَح : ةلاَق ,ناَّفَعَو دهب اًنئدَح - اهكرنو

 قف يبل « سبع نب نع ءدُيز نب رباَج نع هداف اَنئدَح : :َلاَق :ناَّفَع
 دم مىسهم

 نم مِرْحَيَو «ةَعاَضرلا نم يخأ هب َهّنِإ لاَقَف ءَةَرْمَح ةّنبا ىَلَع دايرأ

 محلا نم مرحي اَم ةَعاّضّرل

 م ع

 [1161 :عجار] . يل لح آل هن : نافع لاك

 « ناسيك ري دّمصلا يع ان .” نافع اًنئَدَح - 5

 هّللالوُسَر لاق :َلاَق «ساّبَع نبا نع «ةمرطع ْنَع «ةَداََقْنَع «ةَمَلسُنْبا

 ١ 3 :عجارإ ىَلَعَتو د َدلَراَبَت يبر تيأَر :

 يا

 دامح اًنندَح

 انكلَح جاَجَحْااَنكدَح ءدحاولا دبع انكدَح اع انيدَح - "1
 هل ِهّللا لور ىَمَر :َلاَق «ساّبَع نبا نَع «مّسْفِم نع «ةييتع نب مَكَحْل ١

 ةنيقل :عجار] .سمشلا تلا ّنيح ٌراَمجلا

 يب نع ةربخأ : أ نع «تبانت اًنربْخأ :َلاَق ٌداَمَح اًنئدَح :ُناَمَع اًنئدَح - <55

 راَّثلا لْهآنَوَآ : لام ف هللا َلوُسَرنَأ سابع نبا نع ٠ يدل َناَمْنَع

 59٠[ :رظنا] . ُةغاَمد اًمهْنم يلين م يلع لَم 59 «بلاط وبأ ًاباَذَع

 ْنَع هدا ارح لاَ دام انكدَح انعام - م

 كردي مَلاَدِإ ءءاَحطبْلاب ةآلّصلا نَع ؛ سابع نبا لاس مكسب ىَّس
 ماس ص
 [ا457 :عجار] . قف مساقلا يبأ نس ءناَتعْكَر : لاق ٍماَمِإلا 0

 2 / "مل 0 سالب هم آم و
 مُكحْلاِنَع «جاجَح اقدح «مامَه اَنَدَح ءُناّمَع اًنئدَح -

 :عجار] .قلَح مت مث «َميْذ 9 يبثلا نأ «ساّبَع نبا نَع « مّسّقم ْنَع «ةبيَتع نبا

 [ملوع

 مناقش

 ْنَع بوي اًننلَح ءدْيَزَنْب داَمَح اًنندَح نافع وع اًنْكدَح - ضكرخا

 50 ريممعاع

 َدَكَو ؛ُهُباَحْصآَو ف للا لور مد َلاَق « سابع نبا نَع «ريبج نب ديعس

 يد يعاد رد قاع

 ذقمْوقْمُكِيلع مدين : َنوُكِرشملا لاق : :َلاَق «برَْي ىّمحمُصتََو

 ْنآ ُهَباَحْصْأَرَمْأَف « «كللد ىَلَع يللا َملطأت : َلاَك «ىّمحلا مُهَْمَو

 نبي اَم اَوَشَمَو اوُلَمَرَف « مهيلإ نوُرظنيرجَسلا يح ان َنوُكِر ملا َدعَكو اولمري
 ه رعورم

 مُهتَمَو ىّمُحْلا نأ نموت نيل ءالؤَه : نوُكرشمْلا لاك :َلاَق. نيكل

 نأ هْعنمي ملف : سابع نبا لاق ميكو اوركذ ءاَذَكَو اَذك "رم ىو ءالْؤَه ١!

 . مهل اي الإ ؛ اهلك طاوشآلا اوُمْرَينأ مُهَرمأَي

 وأ «ساّبَع نبا َنَع 0 ريب نب ديعسا 97 َّ هّنلَحي ادامح تعمس 1 َدَقَو

 5044 اه :رظنا] . هْنَع هيف كش ذل «ريَبَج نب ديعّس ع ءهّللا دبع ْرَع

 ةيينسأ

 ْنَع سُنوُي اًنندَح «ٍعِيَرز نب ديزي انئدَح نافع اًنكَدَح - <يظ354

 ا هّللا لوُسَرل ىتآ مك : ِساّبَعَناَتْلَس : :َلاَك مشاه يني ىَلوم رمح
27 

 :َلاَق اا كال َكلَع ىَقْخَي ,هموق يف دللثم ىَأك م لاق !تاَم ْمْوَي

 :لاَك. هيف كلو ملعأ نأ تب تبيبحأف ؛ يلع فلتاكْتلاَسْدَك ين نإ : تلق

 مساشصإ هش

 ماَقأ ةَرْشَع سْسَحَو ءاهل ث عب يعير كلسنأ :لاَق. معن :تْلُق ! بسْحَتآ

 [744 :عجار]. ةيدمْلابارجاهمارشَعَو 000

 لج نع «بوُي اند بيو اد أ نافع اًنْئدَح - 1

 ور

 كدي ناكر لإ 1 .ةرخ ترم لا خلا ب

 :رظنا] . مشل تحلو ُبِماَجمْلا تمطَسو «صْنشْلا تس : : لاك.( يدَمْلا

 [؟95:4 46 :(ةيلاعلا وبأ وأ لجر)

 معا

 دواَدوبأ « ريدك نب ناَمْلَس اَنْكدَح «ُناَّفَع اَنكدَح - ضهكح

 نا «نائس يب ْنَع ؛هدَحُي باهش نباح : :لاَق « (يطساولا)

 «ساّنلا اَهيأاَي :َلاََك ٠ 8 هللا نط (190/1) : لاَ « سابع

 اَيٍماَع لُك يفأ :َلاَقَق «سباَح ْنْب عفا مَ : ُلاَق «٠ «جَحْامُكْيلَع بك

 ملارأ)ءاَيب اَهياوُلَْتم لاحول ءتّبجَول هت: لاَ !هّللا لوس
 [4:.5 :عجار] . وتو داَز مَ :ٌةَرَمحَحْلا ؛ اهي اوَُمَْتنَ اوُميطتسَت

 ِنْبِهّللا دّبَع نع ؛ ةَمَلَسثْبداَنَح انكدَح داع دج - هلذر

 ا هللا لوُسر أد « سابع ني ٍنَح ري نب دعس نع ٍمتِخ نب نامل

 قطني ناَسلَو ءاّمِهبْرصيي نابع هلو «ةمايقل مْويَرَجَحْا هللا نيل : لاك

 اةنْفْلل :عجار] قَحب هَملتسا نَم ىَلَع هبدهشَي «هب

 دنع ْنَع ؛ةبوُب كح ؛ ثراول يح ائدَح اع اكدَح - هاخ

 هّللالوُسَر مد َلاَق « سابع نبا نَع «هبيبأ ْنَع «ريبج نب ديعس نب هللا



 مم رارص عا

 يلا نهم: دقق اروع ويدوم ريل ىلرق ةيدتلا 2

 نم ليئارسإ ينَب دب هللا ىجَن موي اذه «حلاص مي اذه : اوُاك ! نوُموصَت يلا
 ىَسوُميق حأَنأ قف هللا لوُسَر لاق :َلاَق ء ىَسوُم ُهَماَصَق :لاَق «مهوَدَع
 ويقف ماس هم
 2117 م :رظنا] همْوُصِيرَمآَو اق هللا وُسْرهَئاصَف : لاق“ ءمكلم

 [مل64

 هس هر
 «بوُيَأ نع يظفح : :دْيَز نْبدامَح اًنئدَح ناَّفَع اًنكدَح - <”

 ٍلَبَح ْنَع ىف يِبلاَنأ ءِساّبَع نا نع هر «ريبج نب ديعّس نع

 [؟118 :عجار] . ةلبحلا

 اًنكدَح - 4

 دئاَعْاَك هته يف دئاَعلا لَك« 8 هللا َلوُسرانأ « سابع نبا ِنَع ؛ ٍبّيَمْلا
 5 :عجارإ . ًاماَرَح د يقل ملأ لو : 001 هئيَق يف

 « سوواط نب هللا دْبَ اًنكلَح "بيه اًندَح نافع اًدْبدَح - 1

 يقي «بلكلاك هتبه يف اعلا :ناّيبص حت لوقت انك : لاَ هيأ نَع

 ل

 نب ديعّس ْنَع ُقَداَنَك اًنْدَح مام انثدَح نافع

 «ىّنَح ًالَكَم كلذ يف برص ءاق هللا لور انآ مكعت مو ءهليق يف دوُعي م

 يقي بْلكلاَك هنيه يف دعا هاا هللا لوس نأ سابع انندَح
 رو ا عدعو - مام

 [5016 :رظنا] دئبَق يف دوعي مث

 «ةّمرْكع ْنَع «“
 هللا 2010 َلاَثَك 5 :ءاكولاََح يف لس ف يلا نأ « سابع نبا نَع

 اي :لُجرَلاَكَو جرحا: :لاَقَو مدي ًاموُأَق : لاَقإ ميد نآَلكتْنلَح

20 
 :َلاَقَو ءهدي موف : لاق 5 «يمرأ نأ لبق نبت ءهّللا َلوُسَر

 ممم
 ءجرحألا :

 7 مدي اَمْوأألإ ريجاتا «ٍميِتلا نم يش نع ذوي لكما : :َلاَق

 0 [امهم :عجارإ . جرحأل : لاق

 تنك :َلاَق .راج وب ارخأ «ماَمَه اًنئدَح ناَفَع اًنكلَح 48 يا

 56 مي يكنس ىلا :لاَق ؛ هّللا َلوُسَر نإ :َلاَق ءىمحلا
 .مَرمَ ءامي

 ديعّس ْنَع «رشب يبأ ع ناو وب ندَح ادع انئلَح -
 «متحلاو ؛ءابدلا نحف هللا لوس ىت : َلاَك « سابع نبا ِنَع «رئيجج نبا
 لوكا :عجارإ ٠ َترُمْلاَ

 ٌىَرمَح وُبأ انربْخأ .:َلاَ ةَئاَوَع وب انئدَح نافع انئدَح - ١

 :لاك ءنايبملا عم ىمسأ [مآلُع
 كلإ كف هللا يبت د َءاَجاَم :تلقق ؛ بم ينل كف هللا ياذا تقتل
 0 لاق را بايو تأ ىّتح تيس لاق يلإ
 ,ةيواَم يل عا بَمْذا : لاق . ةأَطَح يناطحف ي اًمقِب دَحأَف : لاق. يلوا

 ىَلَع هن ق8 هللا يبت ابجأ : 2 لاق ُكَباَكناَكو
+ 2 

 515٠[ :عجار] . ةَجاَح

 ان ءروطتمع .ةنوغوئااكحا اع انئدَح - فلذ
2 0 

 هدي ىلإ | هعقرف هبا صب لح ماصَق كم ىلإ ةئيدَمْلا

 سابع نبا َناكَو ا كلو كم مد لح ءٌَرطْفأَ ساي
 ًءاَشْوَمَو ماض ء

 ع «سوواط ْنَع :دهاجم

00 

 [506 :عجار] را

 و ريومو نق
 500 2 :هلم هعمسي

 مه مه سل هاا

 ساب نبا نع راجل - ي تعمس

 وما ريا
 7 :وكَور48 هللا لوسسر يهني

 مال ظنا .(؟979/1)

 ننيلَع اربح ؛ةَملَس نيم انكدَح دا انئَدَح - 45
 ام :َلاَق« قف هللا َلوُسَراذأ «ساّبع نبا نَع ناره ِنْبْفسوُي ْنَع ؛دْيَذ
 .يركذ نب حي سبل :ةئيطخب مه ٠ الخ دال متآدكو نم دَحأّنم

 هلا ميربتما يعد مهم م
 :عجارإ. ىّنم نب سُموي نم ريَخ ان: َلوُقَينأ دَحآل يَبياَمَو : لاق
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2 

 هيقتي لسعجف ؛

 َنَع ؛دْيَرْنْب يلع اًنربخأ ءداَمَح انندَح نافع اًنئدَح 06 ها مير م2
 مل عبار
 و هللا لوُسَرانماَج : َلاَق « سابع نْبا نَع «نارهم نب فسوي

 ٌةَماَسُأ

 ولقب مد
 ةميدرو

 :َلاقَو هّنمبِرَشك :ةياقسلا ديب يني ءذيّنلا اذه نم هانيقَسَ كَم م هيد م دعاس
 [3؟797 :عجار] اوُمَتصاَف اَذَكَه ؛ متلسحأ

 ,ةَمِرْكع ْنَع ءةاَك نَع ماه انكدَح نافع اًنئَدَح - "مك

 نيرشعَو نيتنث ؛ ء«رهظلا ةآلّص ينربَكَ ةّكمب خيش فلَخاتِيَلَص : لاَ
 يفرك قمح حش فلَختَلس 22 ينإ تلت. . سابع نبا "تيا :ةريبكت

 يبا هس كلت. َكّمأ كانلكت : َلاَك ةريبكت نيرطعو نبع «ريألا ةاَلَص
 [ادهك :عجار]. . مسالا

 نب ِهّللا دبع اَنئدَح ءدلاخ نْب بْيَهَو اًنئدَح ؛ناَفَع انبدَح - 75617
 َضئارَملااوثحلا : لاق يل نأ « سابع نبا نع .هيبأ ْنَع «سوُؤواط

 ا [0+50 امج ارنا كد لج ىو هك فام ءاًهلهأب
 رمأ :َلاقا هللا َلوُسَرنِإ : يبأ لاَ ذك دانسإلا اذهب - "+

 يلو ءهق ىلإ دلل ةيْبجْلا : مّظْعأ هب ىَلع َدْجْسآ ذأ
 19537 :عجار] ٠ نئشلالو :بايثلا كت لو « تقلا فارأأو ٠مل

 ف هللا َلوُسردِإ : يبأ لاق اَذَك : لاق داتسإلا اَدَهبَو - «”2_”ظزو1
 0 ملام
 [1؟44 :عجارإ] طمتساَو رجا َماَجَحْلا ىطعأو مجتحا

 يبأ نب ىَبحَي اند ُناّطَعْلا ناب انْئلَح «ُناّمَع اًنئدَح
 1 ُبَئاَكُمْلا : ف هللا ل اوسر لاق : لاق «ِساّبَع نبا نع « ةمركع نع ؛ريثك

 [19444 :عجارإ. دَبَعْلا اسحب نمر اَمو رححلا باّسحي نم قتعأ ام ىَدوُي
 ساما م

 ومش

 رو ا.ز هارب ةهراةدع
 َنَع ٍمِزاَح نير يِرَج انندَح ءدّمَحُم نب ب نيَسح اًنئدَح - فكل

 ممل كامل

 :َلاَق « سابع نبا نَع «ةَمرْكع ْنَع ؛ ِنيسح َنَع «قاَحْسإنْبا ينعي دَمَحُم



 لمالرََي حارَجْلاْب ديوب وبلا ناري نار يداك

 لوُسسَر ضم املك : :لاَق ءمهك دَحْليَو ءراّصنلَرْحُي ؛ةَحْلط وُبآَو كَم هك

 اَبآاوُدَجَوَك كيل رخ مهلا : :َلاَقَق ٠ اهيل نيلَبَرِسابمْلا تعب قف هلل

 [؟4 :عجار] .دَحَلَو كل رَثَحَف 5 ةديبع ابأ اودي ملو ةَحْلَط

 # اس لع ل
 نع ؛«قاَحْسإ يبأ ْنَع ؛ عيكو وأ انئدَح «نَسَح انئدَح - ضخ

 َّضاَنَي تيآرَف ؛ لف هللا لوس تيتا : لاك ءِساّبَع نبا نَع « «يِميمَتلا

 [11408 :عجار] . ةِجاَس وهو هبط

 ءكاّمس ْنَع «كيرشاَنكدَح «يريبزلا َدَمْحأ بأ انئدَح - فهاحلوا

 هب مل ّلُكىَلَع لاَ ؛ 8 يلا نع سابع نبا نَع « ةمركع ْنَع

 [؟444 ل417 اال[ :رظتا] . ناكل ماع لك : ًةلُقوَلَو

 َنْبا ينعي ءدحاولا ُدبَع اًنئدَح دس وي اندَح - فك

 هللا اوُسر عمت : َلاَق ءِساّبع ْنْباِنَع سوواَط ْنَع ثيل اًنكدَح ءدايز

 هس رعب 0 2-5 38 علمود -

 ىّنحاَمْلْعو (َتاَم ىّتحُرَمْعَو ؛َتاَم ىَنح ركبوا ,تام ىَّح ف

 ُتْبِجَمَق : سابعا لاَ «ُةّيواَعُم اهْنَع ىَهَنْنَم وأ ناَكو مضض تام
 موكل مف :رظنا] . صّقشمب 48 هللا لوُسر ْنَع ٌرصَق هنأ ينئدَح ْدَكَو ءهْنم

 0 ا ا 0000
 يي هود وعادوا

 دعم نب ثِيِلانَدَح : آلاَق ءنيَجَحَو «سُنوُي ينئدَح - 6

 نك :لاَق ءساّبَع نْبا نَع « « سوواطو ءِيبج نب ديعس نع هيلا يبأ ع

 تاَّيحنلا :ُلوُشَيناَكَف نصا اًسْلَعُي امك َدَهَتلا ملكي كف هللا لوُسَر

 ٌمآلَس :نيجح لاَق) َكِيَلَع مالّسلا « هلل تايطلا تاولمملا تاكل

 هّللاداّبع ىَلَعَو ءاَنيلَع مآلّسلا ؛هناكريو هّللاةَمْحَرَو «؛ «يِبنلا اهي (َكْيَع

 م تم اع
 5357 رظتنا] هللا« لوسر ًادمحم ّنأو هلل هل !9/ذادهشأو «َنيحلاّصلا

 راور
 نب ءاطع ع ل يبأ ع نيل ندَح «سنوُي اًنلَح - اا

 .مُْسَومَو «َمجتحا 8 هلا لورد سابع نب ِنَع « حار يبأ

 يونا هلا دبع نبا ينعي « ءاربلا انئدَح سنوي اًنندح - ١ حخك

 هيعمسُف 5 «ةَرصَبلا لهم ىلَع سابعا ناك :َلاَق ةَرْضَن يبأ ْنَع

يرأ نم هنآلّص رمد يفوتك هللا يت (1937/1) نإ لوك
 «ع

 وع ابل نم لل وُعأ رجلا باع نم للة: لشي

 [رابل ةرظتا] . بكل

 ءاَبلع ْنَع « تاَرشْلا يبأ نب دواَد اَنثِدَح ءَسْسوُي اًنكدَح - 0 واروع

 ف هللا ٌلوُسَرطَخ : :لاق « سابع نبا نَع ؛ ةمرْكع ْنَع

 هلا لوس لاق «ملعأ هلوُسَرَو هللا : اوُلاَقَق ! اَذَه ام َنوُرَدَت : َلاَق « طوطخ
 ءادوررو

 دم احبة نطاقو 2 ادد اذ جيد لجل لأ اسس: ف

 َةَحيْرَأ ضرألا يف

 3 ةغلدي

 سالني دْبعُدَتُس
 هس < سس حس

 فاق /ح ه1 ل

 يع ارب عاش ل

 ْنَع ءحاببحلا نب سين خيل انَدَح رضوي - فلا

 فلق بكيل طع يع هلا دع «يناعنصلا شَمَح

 َكُمْلَتُم يْنإٌمالْش اي ف هللا وسر كلَ امي ؛اف هللا لوُسَر

 َتْلَأَس اَِإَو كَماَجتمْدِجَتَهَّللا ظّمْحا َكطَْسَيَهَّللا ظّمْحلا :تاّملَك

اوما ول مآل مَعَ «هللاب نعَتساَك تْنعَتسا ذو ءةللا ل است
 ىَلَع 

 نأ ىلع اوُحَمْجا وَ «كللهّللُهَّبكَذَك ءيتب الإ ومما كسي نأ

َقَجَو «ملقألا تفر «كيلَحهَللا تدق ءيَشبألإةلورْضَيْمل ؛ ةلورضي
 ت

 [7380 4 7 :رظنا] . فُحّسملا

 «سوواط [نبا] انكَدَح بيو انكدَح «ديعّس وُبأ انَدَح - 0101

 ماَجَحْلا ىطعأو َمَجتحا ؛8 هللا لوُسرأ ءٍساّنَع نبا نَع «هبيأ ع

 [7144 :عجار] . ًطمَتساَو سرج

 َنَع َهَداَتَق ْنَع ؛ ؛ يبأ انئدَح : َلاَك «ماّشه نب دام يئدَح - ف

 و ءءاقَسلا يف نم برشا نع ىََن ءاقف يبل ذأ سبح « نبا نَع ؛ةمركع

 [١1ة84 :عجار]“. ةلالَجْلا نبل نحو مقيما نع

 :َلاَق «جْيَرَج نبا نَع ءْثراَحْلاَنْب هللا دبع انثَدَح - فلثف
5 

 لكأ اذِإ : هللا وَسَر لاَك :لوُقَي سابع نبا ٌعمَسهنآ ءاطع ينربخأ

 :رْيبرلاوبأ لَك اَهقعَلُي وأ اََقَمْلَي ىَتَ مديح سْسْيال «ٍماَمطلا نم ْمُكَدَحأ
 ل م ع م وص سا هس و, 5

 ٍمَكْريالو اقف يلا مدمس : :كلدلوُي هللا دبع َنَْرباَجتْممَس

 15714 :عجار]. كَل هيف ماطر خا اهلي يع اَهَقَمَْي ىَح ٌةَفحَّصلا

 [11477 :رظنا]

 انثَدَح «ةَميهَل نبل اندَح «ىَسوُم نبا ينعي نَسَح اًنئَدَح - 7313/8
 مب م م

 لوُسسرعَماتيَلص : لاك « سابع نب نع « ركع ْنَع ؛ بيبح يبأ ندب

 [7ا074 7517/4 :رظنا] ا نال ان هنن حمل دولا هللا

 م

 3 لق. نع .ةطركع ذك بي يل ني ةعيهَل

 :عجار] ًادحاَو افرح هيف هم عم ملف «فوُملاةآلَص ؛ 8 يبل فلَخ

1 

 ىلعألا دنع حصول لوغو: منصات اودع

مل ! يع ثيدحلا وا
قم يلع ذك مشن لع ا

 : 2 97 1 ن

 [؟١"؟؟:عجار] . راّثلا نم هدَعْفم

 «سوواط ْنَع ؛ ثيل ْنَع نابي انئدَح «نَسَح اًنْكَدَح - اا

 فنكب ينوُثلا : لاك ف هللا لوُسَرَّرْضْحاََّل : :لاَق هنأ ساّبَع نبا نَع

 يف مولا لاَ : :لاق ءيَدَْينالجَر ْمُكْمفلَْيآل «ًباتك هيف ْمُكَل بأ
 ةءرعع مل ع

 . هللا لوُسَردهَع ! مُكَحْيَو ةأرملا تلاَقق « «مِهطَحَ



 سله اك ١
 قريب هللا دع ادَح «ةعيهل زان كرس اح - ا

 يف نإ : هّللا ل وسر لاَ لاق سابع نان ءهّللا دبع نب شن َنَع
 ْك 000

 ب ةيرذلل ءاَقش ءاًهناَبْلاو لبإلا لاوبأ

 ْنَع ُادَسْادلاَخ انربْخأ 200 فنك وي ةدو

 َلاَق : لاك ءتدَحُي سابع نبا تغمس : لاك «'يعشاَتبسْلا نايرعلا نب ةَكرَ

 ءاَموْاَم مولا مهل تح دونت ويلا هَّللا َّنَعَل : :4 هلال وُسَر

 جار هك مرح :هيَط لأ مرح الجوع هلا دو اً ولكأو
 اةفففت

 هما م

 يبأ نب رامَع نمع ؛
 جر هدَْعَو 0000 لاَق. سابع نبأ ءراَمَع

 يللاَقَ «هدّنع نم اًنِجَرَخَف ؛ « يبن َح ضرما ناكك )1١45( هيجان
 مم

 ُهَّنِإ :تبآاي : تلق ١ ينَع ضرتُمْلاَكَكلَمع نبا ىَإرَتملآ «ينب يأ : يبأ

 يموس ف هلع

 مام

 ماع مع 07
 لوُسَر اي : يبأ َلاَقُف ؛ ءاققو يبثلا ىلإ اًمعجرُف : :َلاَق .هيجاتي لجر هدنع ناك
 :كليجاكيِلُجَر كلن ناكُهَنأ يربح ءانكو انك : هللا دم مسلم هللا
 :َلاَكإ ِهّللاَدْبَعاًيَُكيأَر لَعَو :48 هللا لق حس الكلي

 مما سنا] .كنَع ينلَفَش يذْناَوُمَو «ليربج كاد :لاَك مس 93

 [اممد كذاك

 يبأ نْب راَمَع نع ةمَكَس نب داَمَح اًنئدَح «نسَح اًديدَح - 8١

 ؛ةلس رع س سَ هكا 8 هللا َلوُسَر نأ «ساَّبع نبا نَع ءراَمَع

 00 همم سل

 نحوي 0 0 بس وأ ينام «توصلا ع مسيو ءوضلا ىري حب

 [؟؟ؤ4 :عجار]. 5 يتلق هل

 عسا «نينس نام

 هدوم 2

 َلاَك :َلاَك ءِسايعنْ نع دينيا ناكر ليعاتنسإ يح
 580+ عجار].َقلاَحّلا لست نيام قَح يملا «قَحنيلا : ف للا لوس همم وع م

 «ريرج نبْابهَو انئدَح ؛ يبأ يّئدح هلا دبع يدَح - فكذ

 نع ٠ هلا دبع ْنَع «يرْطزلا نَع «ثدَحُي سنوي تدع : لاك «يبأ اَنئدَح
 ايوا ْيَخَو :ةميرأ ةاحصلاريَخ : ل هللا لوُسَر لاَ لاك «ساّبَع نبا
 نمافلاَر َشَع ان انقل .فآلا ميز شوُنيجْاْيَخَو «ةكم برأ

 [307/18 :رظنفا] ٠ لق

 فاق مسا

 دّبَعْنب ىَيحَياَندَح ءدحاولا دب اًنكدَح سنوُي اًنئدَح - 7677
 ءساّبَع نبا ىلإ[ ُجَرءاَج : لاق دْئجلا يبأ نب ملاَس اَنئدَح : لاَق ٠ هللا
 : سابعا لاَ :لاقإ انْؤُم لَك الُجَر سنار سابع نمي: لاَ
 : سابع َنبااَي؛ َلاَقَق :َلاَق يلا رخآىَلإ ,هاًهيف ًادلاَخ منه اَرَجَ
 دقو! ةيولاهل ىئاو كمأ هنلكك : :َلاق !ًاحلاص َلمَعَو نمآو «باَنإتيآَرأ

 ذأ :هنيمييهسار كَم ميقا موي يجي لوما نإ 8 هللا نسر لا
 لبق يف ؟ امن دُجاَدْوأ خفت «ىَرْخألا هديه جاصأ ًاذخآ ٠ هلاّمشي َلاَق

 194١[ :عجار] ! ينآتق مف اَنَهْلسابَر : : لوفي «نِمحرلا شرع

 ّ 0 هرم 20 9 م وة 20

 ان ساما هلل دي

 8 مياس اتعَح هدحاولاُهْبَعانكدَح سنوي اًنثدح - 5

 ناوخب ىّنأف ؛ "لج اَناَعَد : لاق «مّصآلا نب ديزيانندَح : لاك «يناييشلا

 ئوَدَغ انحبصأ الف ؛ ”ةلراتو لكاف ءءاشع َكاَدَو لاق ءبَط رشح آلَ ِهْيلَع

 َلاَق :مُكهضيلا تح الج دللذ يفرك ؛ ,هتلآسك « سبع نب ىلَع

 ! مشل اَمَسِْب :ساّبعنْإ لامك :َلاَق د مرح لو هلال اق هللا وسر
 8 هّللا لوس ناك : َلاَكمش ءامرَحْسَو الحم ؛ ف هللا لور ثعبان صاع عل

 يناق ةاَرْاَو ديلولا نيدو سابع نب للاهدذعَو «ةومبم دنع هلو 2 يبيع

 ةلَواَي 4 ِهّللاًالوُسَر بمد امل :َلاَ اي محو ريح ِهْيلَع ناوخب

 محَكُهنِإ: :لاَكَو «هَديف كف بتم محلل لوس اين :ةكوُخْمدَل تْلاَق
 ,ديلولا به لاَخَو «ِساَّبَع نبل ْتلا َلكا لاق اوُلُك نكلو هلام
 هللا وُسَر هن لكامل ٍمَمط نمل ككل :ةومْيَم تلك و: :لاَق ةآَرَمْلاَو
 [مازؤ م4١ :رظنا] . لق

 سو ل هس
 نع ٠ , مزاح نب ريرَج ًنربْخأ «ءاطع نب باها دبع اَندَح - <46

 ١ نحاسي سابع نبل ىلإ بتك دج «مره نإ ده دنس نب سي

 :ةأرصلا نع و! همني يضقَي ىتم «ميتيلا نَع و١ َوُهْنَمل ىلا يذ ٍمُهس

 م0 ا ع ا لل ا
 لول: : ساب نبا لاق !نيكرشملا لاقطأ لق ْنَعَو ١ ةَميَِكْلا ناَدَهْشَي دبْلاَو

 ْنَع لأكتب نإ هيلِإبَتَكَو دج ا « هيفي يش نع هدر اذ
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 كلذ ىَبأَف لف هللا لوس برق اهات! وه نمل ىلا يذ ٍمهَس لل ص م مم لش

 ةنمسنوأؤأ محا اذ: َلاَق!هُمْعي يضقني ىعم ميل نحو اموال

 اَتَكَو ءاًمهَل يسال! ةَميقْلا ناَدهْشيِدْنمْلاَو هآَرَمْلا ِنَحَو ٌرْيَخ
 ريس

 مل ف هّللاَلوُسَر نإ ١ نيرا لاثطأ لق عَ ءناَيَطْسيو ناّيَدَحَي

 ؛مآلْلا لمرض مَع اممم مَن ملئت الَق تْنآَو مهل

 [306 :عجار] ! هلق نيح

 «"بوُيأ اندَح ءدْيَز نبا ينعي داَمَح سَ شوي ان اًنكدح - 1ك

 هبا اًحمآو 9 هللا لوس مدَق :َلاَق « سابع نبا نَع ءريبجج نب ديعس نع

 مقدم ٌنوُكرشملا لاَ بريح ْمُهتَعود كو 40/1“ كَم

 000-0 ريقدسالا م ىف
 نم نوُكر شما سلف ارش اهم اونو «برثي ىمح مهو موق مُكِلَع

 هلا لوس مهما ءاوثاق ام ىلَ هيئه ملطا ءرجحلا يلت يلا ةّيحاتلا
 اوُنَمَر :َلاق ءمُهَدَلَج َنوُكرْشَمْلاَرَل ةقدللا طارشألا اوما ١

 «نوُكِر شما مُهاَريآلثبَح «نيكرلا َنيماوْميْأ مُر «طاونشأ ال
 طاونطألا اوُنُمْرَي نأ مهمات كلف يتلا عمي ملو : ٍساّبعْنْبالاَكَد

 ىَمحلا نأ مُتَمَعَرَنيِّلا ءالؤَم : نوال مهلا ءاَهْلُك
 [3556 :عجار] اكو ذك مدلج ل مهننهو دق

 ورع نع ديزني يني دان كح وي اكدَح - "4

 به اقف يبل بحر ايارعأ نأ « سابع نبا نع « سوواط ْنَع «راَتيد نبا
 :لاَق !تيِضَر : َلاَك ُكَداََك : لاق آل : لاك! تيضَر : َلاَق «٠ الع َبكا

 : هللا وسر لاق َلاَك ءمَعَن : :َلاَك ١ تِيْضَر :لاَك ُبَداَرَق :لاَق آل
 ةهمس6ث

 يفق وأ ,ةيراصنأ وأ "يف نمأألإةبه به ال ذل "تنسخ



 م

 « اك

 دبع اس نبأ دامح اًنئدح- « ىسوم نب ةرسح اًنئدَح - 111م
 هّلاَلوُسَرنأ سابع نبا نع ٍليُطلا يبأ ْنَع «ٍميثَح نب ناَمْثع نب هللا

 اوَقَتَو ءانالكت يابا مرق ةنارعج نم اوُرَصتعا «هئاَحْصأَر

 [؟؟؟١ :عجار] : ًاعيرأ

 يدوم يف هرياع مى مع

 اًنرَبْخأ «ةَمْلَس ْنْب داَمَح اًنئدَح ءىسوم نب نسَح انئلَح - 8

 هللا وسر َلاَق َلاَق « سابع نبا نَع «نارهم نب فسوي نع « دي نب يلع

 مامع

 دبى ؛ «ةَكطَخبمَهْرَأ طخ دكه َحآ سانا َنم ام : 0

 اذهل :عجار].اًيركذ

 نب داَمَح اَنكَدَح :الاك ءىَنْعَمْلا ُناَّفَعَو نَّسَح اًنيلَح

 :َلاق «ِساّبَع ِنْبا نع يدنا َناَمْثع يبأ ْنَع ٠ يناثبلا تباث نع « َةَمَلَس

 نآلنت هّبلجر يف «بلاط وبادر لأ نَوهآإ : لف هللا لور لاق

 [1705 :عجار] . غامد امهم يلغي راك نم

 نسع ؛كامس نع « «ليئارسإ !اًنربخأ ناَذاَش اَنْتَدَح 0

 ٌلوُسَراَي :سمانأ لان (ُرْمَخْلا تمْرحاَمَل :َلاَق « سابع نْبا نَع « ةمرْكع

 َنيِذّلا ىَلَع سئل : تلْنأَف ١ هوو شي مهو ءاوُنام نيل اًَحْصأ ؛ ءهّللا

 ٌةّلبقْلا تلوح اّمَلَو :َلاَق «اوُسعك ايف حان تاَحصلا اوُنمَعَواوُنمآ

 تلي ىَلنوُنَصُيْمَُو ءاوُئاََن لا اَحْصأ هّللا لوُسَر اي :ساّنأ لاَ

 [؟.ه :عجار] . مك عيضي هللا َناَكاَم وو ترن ١ ِسدْقَملا

 يسوم رب هرجع نا

 ءدْيَز نب يلع ْنَع ٌةَمْلَس نب دامح اًنئدَح نَسَح اًنئدَح - <30

 «ةرصبلا ريم رَبْنمْلا اَذَه ىَلَع « سابع نبا اًَبَطَخ : لاك ةَرْضَن يبأ ْنَع

 ءايتدلا يف اه اَهَرَ رج هود هلألإ يب نكي مهن : 8 هللا لوسَر لاق :َلاَ
 مو سمس 000

 لو :ةَمايقلاموَيَمدآدلَو ديس انآو «يّمأل ةعاَفس يود تاتا ين

 الو ءدْمَحْلا ءاول يدّييَو ٌرْحَف لَو ؛بضرألا ُهْنَع وْ مالو اأو رح

 ءِساَّنلا ىَلَع ةَمايقلامْوَيلوُطَيو لاق « يئاول تحن هنود ْنَمَق مَآ «َرْخَف

 هير ىلإ مشي «رّشبلا يبأمدآىلإاًنياوُلطلا ضعبل مهضحب لوي تح
 تأ «مدآاَي :َنوُلوُقَيَ مآلّسلا هيَ مدان وَُف ؛ اني ضف لَجَورَع

 هسا ل صصص م مصاص سم عة 007

 انل مَّهّشاَق « هَككئالَم كك َدَجْسآَو ُتَج كتكسأَو «هدَييللا كلَ يذلا

 نمر دق ينإ « مكانه تسل يّنِإ : :لوُقي اني ضَقَيلَف ؛ ير ىلإ

 سر احوُت اولا نكلو « يسذتألا مولا يسال هنو « يئيطَخب ةّنجْلا

 ضف ؛ كبر ىلإانل ْمَمَشاْحوُناَي َنوُنوُتيك ءاحوُ َنوُباَي ٠ َنيسيتلا

 ءيضزآلا َلْهأ تك ةَوعَدْتْوَعددَق نإ ؛ مقام تنل ين لو

 هيلع « ؛هّللاَلِيلَخ َمِهاَرْبِإ اوكا نكلو ؛ يسأل مولا ين

 ءلُيَر ىلإ انك عفا مهاب اي نوُلوُهَي ؛ ماري نوُأَي : م

 تآلك ٍمآلّسِإلا يفتْبَدكدَق نإ ,مُكانهاتْسَل ين ”لوقيف هاني ضْفْيِلَ

 َلواَح نإ ف هللالوُسَر لانك « يسأل َمْوَيلا يسب الكنِإَو «تايذك

 سرك عنبه :هئوُكو ««ميقَس ينو هنو ؛هّللا نيد نعال ب
 هَل ءاَمطْما يذلا ءىَسوُم اونا نكلو « ينخأ اَهّنِإ : هتآرمال هوقو 41ه

 َدلاَمْطْصا يذلا تن ىم ىّسوماَي : :َنوُوُي ىسوُم وُيَ) «همآلكو هتلاسرب
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 مكتمإ ش سال نيه دبع

 اني ضف :كبن ىلإانك عقال ٠ لتلك (14/1) كيل
 هش هيداعهم

 مولا ينمهي آل هنو « سفن يغب اسفت تلقق ين « مكانه تنس ين :لوُت 4

 اوشا نكلو «يسنألا

لك «دلبر ىلإ ا ْمَمشاف ؛ كمل هللا حور تلا «ىسيعاي وأو
 ٍضْفي

 الهو هللا نوذن ماهلإ تدخلا دك « مكانها تنمي لوك اني

 متحف «ءاَعو يف عام ناَكْولمُاَرأ :َلاَق مث «يسفنألإ ميلا يسعي

 آل :َنوُلوُفِق! ٌمئاَخْلا ضي ىّنَح ءاَعوْلا يف ام لعرب ناكأ ؛ 5-3

 مَن اَمُهَرفغ دقو ميلا َرصَح ذك هيلا م ةاَخ كف ادّمَحُم نإ :لوُشي
 ري ةاعا ع ىمش

 ءدمحماي : نووي ؛ .يزثايت ل لوس لق طن وي

 هام لاس
 نبأ: د انهن تسب « ىضرُي هيو مَعَ

 ُِء مسيع َنوُياَي َُُسَع كو هللا حور مسيع |

 نمل .عتالا ر خانت .ولرألادورخألاٌنَقا هاو همخ

 نق ءةوع اف ادق

 يتآ مث: لاك «٠ هيلا رخل له من 00 رولا

 :لوُقأَف ! تن رم : لقي :ب هللا بة خآك ةّنجْلا باي

 هس اع ره سل لا لا محم

 «هريرَسْوأ «هّيسْرُك ىَلَعَوُهَو «لَجَوَرَع ير ىَرأك ؛ « يل حتمي
2 5 

50-7 
 آلَو «يلبق َداَكدَحأاهبُهدَمَْيْملَدماَحَمبهدَمْحآَو ءانجاَس ةكخات

 سمعو
 ٌهَطْعُت لَسَو « عملت لقَو كسر مكر يل لاعب ؛ يدَْدَحأ اهبمدَمْحَي

 لاقي « يأ « يتمأ براي :لوقأف يسأر عقر : َلاَك ؛ْمّفَشت مّمشاَو

 مث «مهجرخأك ٠ ءاَدكَو ءاَذَكاقم هبلَق يف ناك ْنَمرَتلَنم جرخأ : يل

 9و . يلق اك دخأ هةية تب دخلا .اجاس# هو

 ْلَسَو ؛كلل ْعَمْسُي لُكَو ءكَسَر ْمَقَرا يل لايق يدب اهب هدَمْحَي

 «ينمأ «يمأ بر يأ : :لوُمأَق ءيسأرعقرأك ْمّمَسُت عقلتاو هطْنش

 «مُكجخأك ءانكو ءاذك لاقفم هبل يف لاكن مِن نم جرخأ : لاقي

 0 اعجادلا نا نيل ذهل يضل :لاَك

ِ 

 ياكل يف : لكما رحت "يلا نع د كلام نب نأ ْنَع

 دنسم يف يتايس] . رد ةَلَتلاَو هرب : ةْيئلاَو «نايإلا نم ةريعش لام هبل

 مص ها

 [156176 :سنأ

 «دْيَز نب يلع ْنَع «ةَمْلَس نب دامح اًيكدَح «نَسَح اًنئلَح - 615

 يللاَك : لَك« ل هّللا لوران « سابع نبا نَع «انارهم نب فسوي نع

 :عجار] . تعش َتفش ام اهنم خم الصلات دكه :مالسا لَ ليربج

 اةفييل

 نب ٍءاَطَع ْنَع «كيرّش انئدَح ءِرماَع ْنْبدَوْسأ اَنئدَح - افلا

 يتلا ىَلِإٌمّصَتْخا : َلاَق « سابع نب نع « « جرعألا ىَحَي يبأ ْنَع «بئاسلا

 لإ هال يذلا هّللاب ف لح ٠ اًمهدَحأ ىَلع يملا تموت ءنآلجَر اقف
 ل
 «بذاك هن : : لاق :٠ اقف "ىلا ىلع ليربج لت لاَ ؛ءيَشهَدْنِعُهَل موه
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 لإ ةلإ 9 العم برك هذ هَييااةرتاك لح دنع اال ىلا
 اا 7-0 :عجار] .٠ يواَهش أ ٠ هللا

 يتربخأآو :لاَق « ىَّيحَي نع «نايَش انكدَح «نَسَح اَندَح - 5
 رع ةئكمب تبل ؛ 8 هللا َلوُسَر نأ ءساَّبع ِنْباَو «ةَشناَع نع ؛ ةملَس وبأ
 .رثشح ةئيدلابو أر لعن ينس

 ينعي «ناَمَْع نع ٠ «ليئارسإ انئدَح «ِرِماَع نب دوس انئدَح - فكن
 : 8 هّللا ل وسر لاك : لاق ءِسابع نبا نَع ءدهاَجم ْنَع «ةريفملا نبا

 عَ 020000 ةلامللعم
 ٌرَمْحأَك ىّسيع امأَ «ميهاَريإَو « ىسومو «ميرَم نبا سعت

 اىكلا : لاك! ميهاَربإك : : هل اوُلاَك ٠ يسكن سوم امو «ردصلا ضيرَع
 رييسمما .م 60

 . هلسْفَن ينعي ٠ « مُكيِحاص ىَِإ

 يبأ نب سوبا اَنئدَح : لاق ريم اًنمدَح «نَسَح اًندَح -
 0 ”سيدو

 هل :ريهز لاَق) ف هللا ين ْنَع «ِساّبع نبا ِنَع هئدَح هايأ نأ ناَظ

 رج داّصتفالا و «ّملاّصلا َتمَّسلاَو ؛ حلاّصلاي يدَهلاَّإ : َلاَق :(هيف كش

 [5144 ةرظنا] ةوبثلا نم اءزج نيرو ةسمَخ نم

 يسعي ؛ ُنَفْعَجَو ٌنْيَهْز اَندَح ءِرِماَع نب دَوْسأ اند - فحل

 هّللاٌلوُسر لاك ُلاَق سابع نْبأِنَع «هييأ نَع «سوباَف نع محلا

 [هلبق ام رركم] . همر حلاصلا تملا : قل

 "سب ىَحَي ةّنيَدُك وب اًنكدَح (1//781) ُدكوُسأ اند - م6
 :َلاق ءساّبع نْبا ْنَع ؛ ٍمَسْقمْنَع ؛ ,مَكَحْلا نَع ؛ ءِشَّمْعلا نع ؛ بّلهملا

 [58715 :رظنا] ٠ تاَولّصْسَخ ىئعب يلا لص

 ب نب ىَيحَي ةاّيَحُْلاوُبأ انئدَح «رماع ني ةوسأ اكنَح - فكل

 يبنلانأ ساب نبا نع ؛ ٍمَسْقم ْنَع «ٍمَكَحْلا نع « ٍشّمعألا ِنَع ؛ « يميل
 :عجار]. اهب كر مويةَدصْلا ىلصَو « ىتمب يوليه ١ ىَلص ف

 ممم

 اةنيكح

 هم
 يبأ دْمَجْلا نع هدْيَرْنْبداَمَح اَنئدَح «نَسَح اَنكدَح - فكل

 هيو «ساّيع نا عدي "يدا جر آتعمَس لاك ءٌناَّمْنَع

 َةَحأ مهن 0 15 سرياني ءريمأ نم ىأر نم لاق « اقف يلا نَع
10 

 ديم عا يه سس ل
 39 :عجار] ٠ ٌةيلِهاَج نيم تاَمألإ تومي اريش ةَاَمجْلاق را

 ِرَفَعَج نع "يملا يندب بوعي انئدَح نَسَح اًنئدَح - اهل و

 ىَلِإ ؛باّطَخْلا نب رمع ءاج : :َلاَق ءساّبع نبا نع ءر «ريبج نب ديعس نع

 !َككلمأ يذّلااَمو : :َلاَق!تْكلَ هللا لوُسَراَي : :لاَقَك ٠ كف للا لوُسَر
 هللا ىَحْوأَف : لاق ايش عديم لاَ ,ةحرابلا َيلحَرتلَوَح : :َلاَق
 ,لبفأ «مثش ىَنَأ مكن راو مُكل ث رح مكان 5 ةيآلا هذه هلوسَر ىلإ

20 0 3 
 .ةضيحلاو ريدا قَاَو «زيذأو

 ءاطع نع « ليئارسإ |اًنكدَح : :لان «ِرماَح ني دوسأ اًندَح - نك
 ضب ا8 هلل لوُسَر ىنآ : لاك , سايح نبا نع ؛ ركع ْنَع ؛بئاسلا نبا

 هام هل 00
 :لاَق ٠ « تضبق ىتح ؛هسأر أر عري ملف اَهنلع قوق ؛ ءاهستي دوَجَت يهو ؛ هنا

 ا( سايل ني هللادْبَع بعدم 2 سابعلا لآ ننس +

 هيج ني نم هس ْمَرتَ ريب 1 مؤ هللا َلاكَو كَسأَ عكر

 [[11 :عجار] لَجَو رع هللا دَمَحيَوه وهو

 مير هرعمو

 :الاق ديلوُلا نب .ةفلَو هرياَش ني ذوسأ كح - ١ اند

 09 0 ”ءمقه دميع عك

 اق هتيم ويصدر ران

 [1845* :عجار] ضرع حورلا

 ٍنبِعلْنُص نع (رياَج نع «ليئارسإ انئدَح «دونسأ اندَح - "دك

 مق و هَقلَخ هَقلَخ هللا ٌلوُسَر ينقكتزأ : َلاَق ءِساّبع نْبا نع « ٍحيبَص
 59137 :رظنا] . هَماَمأ

 هما
 َنْبا ينعي ؛ًداَمَح اَنئدَح : :الاَق ءسنويو «جيرس انئدح - 1

 : سابع نْيالتلُق لاق« لَْطلا يبأ ْنَع «'يوتملا مصاَع يبأنَع ؛ َةَمَلَس
 سم رايق مش

 :لاَقَك ٌةّنُس كلذدأَو «تييلاب َلَمر « هللا لوُسَرانأ كس معز
 ع

 لوس لَمَر ءاوُقَدَص : َلاَك! اوُبَذَكَو اوُقَدَص امو : :تلق ءاويذكو ءاوقدص

 اوعَد : : ةَيئدحلا َنَمَر تلا اشرف اإ «ةلسسب سيل اوُبذكو «تبلاب ؛ 5 هّللا
 اودي" ماس هلاععل كل قللم هوو
 نأ ىَلَع ةوحلاص اَمَلَق « فّّتلا توم اوُيوَسَي بح ُهَباَحصأَو دمحم

0 
 هه كلان وس دقت م ةقالئكسبارشو لل دله

 اوُنُمرا : : هباحنصأل ف هللا وسلا اي لبق موكا

 ةَورَمْلاَو اًمصلا َنْيَ ب فاَط نأ َكمْوَق معزيو :تلق .ةنسب شكو آنك تيَيلاب

 ًاوُقَدَصاَمَو : :تلُقَق ءاوبْذَكو اوُقدَص : لاق ةنس كلئأدآو «ريكي ىَلَع

 اوبْذُكو ريع ىَلَع ةَورَمْلاَو الا َنْبَيفاط ْدَك اوُقَدَص : َلاَقَك !اوُبْذَكَو

 نعوم الو ا لا لوس انك لك سب

 سو صه ص /سط ماوس
 «ةورَملاو اًمصلا نبي ىعس "1 هلو :تلُق

 ُهَلَضرَع «كساَتمْابَرمأ امل ميار نإ ءاوُقَدَص : :لاَق١ نس كلذ نأَو

 ىلإ ليربج هب بهدم «ميهاَربإهقبسق ؛هاَسَ ىَعْسَملا دنع ةناطشلا
 ا 0000

 و : اطيل :”سّنوُي لاَق) ؛ناطْيَش هَل َضرَمَف « ةبّقعْلا ةرمج

 3 دامك
 امرف ؛ «ىطسولا ةَرْمَجْا دعه لَض رحمت بص ىَنَح « تايصح

 لَو نيب كم 9 53 سْنوُيلاَك) نيبتجلل هلق : َلاَق ءتاَبَصَح

 وق
 «هريغ هيف ينتاب ل ين سللإ باي :لاك و «ضييأص يمك ليعاًمسإ

 مها ايذأَ) : :هفلخ نم يدوُكهعلخَيل هجلاتق ءهف يك ىَنح هنا

 203011 27 سوا لس ير
 لاق يعرف ض يب شكيوهانإ «ميهارنإ تقلا نلت تسا

 هب بهدم : :لاق « شبك نم برضلااَذَه (ميتاَآرْدتل : : سابع نب
 ءتاّييصَح عبس ةداطيتشلا هل َضرَمَف ٠ ىَوْصتا رجلا ىلإ ل يربج 2 ا 00 سو ا عق شسهوشسف

 َلاق) (198/1) ىَتماَنَه لاق ىتم ىلإ[ لزج هب بمن هب ىَتَح

 مث ؛ماَرَحْلاَرعْشَمْلا اذه :َلاَقَق .ًاعمج هب ىتآمَّ 3 (ساّلا حام اذه : سنوي

 ني سابع "نب لاق ؛ةقرع ىلإ هبَبَهُ



 أ

001110 

 هاوي ارم ملم: :لاَق ! تناك فِيَكَو : :ةتلش كيلا تن اك فيك

 لاك« را تو هس ولج ضخ شل ألا

 اةلدعإ :عجار] .جَصْلاب ساّنلا يف

 «يوََْلا ٍمصاَعوُبأ اَنُئَدَح داّمَح اَكَدَح لمؤم انيدح -

 :َلاَكَو مهيد هنا ل: لاهل رك ذك ٍلْيقُطلا اهآت غمس : : لاَ

 م :عجار] نيبجللٌليعاَمْسإ ميه اربإ | لَئمكَو

 يبأ ْنَع ء«كللاَم اَنربخأ : :َلاَق «ىسيع ْنْب قاحسإ انئدَح - 4

 ادَه اذه ْمُهمْلَعُي ناك ؛ ف هللا لوران «ٍسبع نبا نع سوواط ْنَع «رييزلا

 نم كب ُدوعَأ ينم 2 | :لوُشَي نارا نم ةروسلا مه دي اَمَك ءءاعدلا

 ٍحيسَمْلا ةكئف نم كب دوُعأو ِْبَقْلا باَدَع نم كذوعآَو منهج ٍباَدَع

 [154 :عجارإ . تاَمَمْلاَو ايحَملا ةئثف نم كب ُدوعأو «لاجدلا

 7 ْنَع ريِبرلا يبأ نع "كلام اربح : لاق «قاحسإ اند

 نم ةآلّصلا ىَلإ مَاذَا ف هللا لوران سابع نبا نَع سوواط

 كلو «ٍضْرآلاَو تاَومّسلا روث تن ءُلمَحْلا كلما : لو لبللا فوج
 ه شق امم

 تاومسلا برت ,دمحلا كلو «شضرألاو « تاس مَن ُنْمَحْلا

 «َقَحْلا كدْعَوَو «قَحْلا كوكو قَحْلاَتْنآ «نهيف ْنَمَو «ضرآلاَو
 َكلمُمَللا ّقَح ُةَعاَسلاَو َّقَحراَّنلاَو َقَحُهَنَجْلاَو :قَح َكواَقلَو

 ُسْسَصاَخ َكلبَو تن كبإَو "تلك يلع "سنَمآك بو ُتْسَكَسأ
 امو ترس اَمَو «ترَخآ امو «(تُنَدَكاَم يلّرفْغاَ ُتْسَكاَح َكْبلَو

 [مكتم مصل ءلىل» :رظنا] تنل هلال يذلا تأ سْنكْعَأ

 ءاكللاَم اَنربخأ : َلاَق « ىّسيع َنْبا ينعي «قاَحْسإ انندَح - فشل

 :َلاَق ءِساِّبع نْباِنَع هِراّسَيِنْب ءاَطَعْنَع َمَلْسآَنْبا يب دنع

 «ًالبوط اما ماك هَعَمساّنلاو ءاقف هللا ٌلوسَر ىَلَصف .: مشل تقَسَح هك

 ماي َماَقق « مكر متالبوط اوك َمُكرمُت «ةّرَبلا ةروسم نم وحن : َلاَق

 عوكل ومو «ًاليوط اعوُكر كرمك لولا مايل نومَْهَو «اليوط
 مث «لّولاٍماَيقلاَنوُدَوَُو ٠] «اليوط ماي مَ ما مث «دَجَسمُث لوألا

 : يبأ لاق : هلل دبع لاق «لّولا عوكل َنوُدَوُمَ «[البوط اعوُكر مكر

 ماَيِقلاَوُد وهو :ًاليوط ماي مام لاَ ِنمْحرلا دبع ىَلَع تأ اَميفَو

 ًامايق ماَقمُت «ليآلا عوكل نوُدَوْهَو ؛ًاليوط اعوُكر َمَكرمُش لوألا

 عوكل نو وهو البوط اع وكر عكر مك « للا ملا ٌنوُمَوْعَو «اليوط

 فّرَصنا مك َقاَحْسِإ ثيدَح ىلإ عجرم «فرصلا مك َدَجس مث لوألا

 5 هللا تايآْن م ناَنيآَرَمقْلاَو «سْمّشلانإ : :َلاَقَك شا تحتَ َ

 اي :اوُناَق هلا وكذا كل ْمُثآَ اذ «هتايحل آلو ءدَحأ تمل ناَمسْحَي

 :لاقفسنكتكت درك دهم ناش كوكل ل لرم

 5 تيب ام هنم مشلكأل هُتدَحآَولَو «ًادوُشنع اًهْنم تْلَواَنق ةنَجْلا تير ين

 دشنت آَرَو «طقأرطنم ميلك مل :ّراَتلا تْيَرَو ءاّيشلا
 نرَفْكَي : :لاق ! للاب نرثكيأ :ليق « نهركب : لاك! هللا َلوُسَر يمل : اوُناَق ياس سل

 يااا ست سس 0000

 مدعم ساما هلل دبع 3 9. 50

 كلم تام ّرهَدلا هات ىلإ تنسو ول «داَشِإلا كَ ريشا
 هم اس هر

 [3300/4 :رظنا] . عا :تَلاَق ايش

000000 

بما: 5 ةطأل حا نا وحدات لاح ةكلم
 

ءانم ئرْاّلُك ناك دك : لق سابع نبا ىلإ هبوب «عفاَراَي
 اَمب حرم 

 نبل نوم نمله لعمل مديح «يتوأ

 سابع نبا الت مُث « باّتكلا لأ يف هذه تَرَ اَمَنِإ! هْذَهَو مُكَلاَمَو : سبع

 دبا التو «ةيآلا هذه «ساثلل ةنيبل باتكلا اوُبوأ َنيدَلا قايم ُّللا دَخأذِإَوٍِ

 ْمكاَس اودَمْحُينأ نوحي اونآ اب نوُحَرْفَيَنَل نيستا: :ساّمع

 # هر
 ةوربْخأو هاء وُمَتك ٠ ءأيش نع ف يبل مُهلاَس : سابع نبا لاكَو كو لَْ

 سها ل و” ل مرد

 كلذ اوُنَسْحَتْساَو ُهّنَع مُهلآَس امب هوربحأ دق نأ ور دق اوجَرْخَف « هريغب

 لَ ْمُهلاَس امن منامك نم ا امي ورك لإ

 ساب ةراسو

 َنَع :ةَمَلَسْنِْب داَمَح اَنئدَح : :َلاَقِرِماَع نب دوسأ اًندَح - ع

هم نْبفسوُي نَع ءدْيَز (149/1)ِنْب لَ
 :َلاَق «ِساّبَع نبا نَع «ًناَر

 اًمكَهّللاَدِإ «تارمثآلئ اهل مَنآدَحَج نمل : و هللا ل وسَر لاَ

 يسم

 َهْيالجرمهيف ىأرق ؛ لح مهم يرد جرخاق رو حست هل
 :َلاَكإ ُهْرُمْعْمك : لاك ٌدواَت كب [اذَه] : لاق !اَذََم ْنَم «بر يأ :َلاَق

تل هديزئذأأ لإ ل :َلاق ءهرّمع يف دز بر يأ : لاك «نوُتس
 نم 

ع دهشأو «ًاباك هّيلَعهَللا بتكك « هع ْنمةَنس يعبأ هدا سس
 هْيل

 ليقف نوُمَيرأ يلجأ نم يق لاق حور ضيفي نأ دارأ امل ؛ ةَكئالَمل

 هكلعل م ماس مقاس ٠

 َلَجَوَرَع ُهّللا حَرْخآَك : َلاَقَدَحَجَف : لاَ ءدواَد كنبال ُهَمَج َْنِإ هل

 مدل اًهَمَنآو نس َةئام مآلسلاهْيَلَع واد اًَهَمَتأَف ليل لع ماقآو «باَتكلا

 7537١ :عجار] ةّسس فلهم مآلسلا يع

 َنَع« يِلَشْهنل يني ءرخبوُأ اندَح مخ وب اكن - فف

 َناَك : لاق «ِساّبع نباِنَع ءرازَجْلا نب ىَيْحَيْنَع «تباك يبأ نب بييَح

 لستم تاكو وم" « تاعك يس لاب يلا هلو
 همس مس

 نبا اًنَرَبْحأ :َلاَق كلذ دب اق - ما

 :ُلوُقي سابع نبا ٌعِمَس نم ينربخأ : :لق «ةَريه نب ينكدَح : :لاَق «ةَعيهَل

 انعام َمليق ثلا نعلم : :لوُقَي ف هللا وسر تْمَمَس

 ذأ «قيرط يف ذأ ءهيف لظَعْسُيِ ل ظ يف مُكدَحأ فيْ لك! لَ

 يبأ نع «انسلانربخأ : لاق يعاّرْلا ةَمَلَس وب انكدَح - 1

 وهو «مَجَتحا كف هللا لوألا سابع نبا نع ءءاطَع ْنَع «ريملا

 ؛هّمَع ْنَع ؛باهش نْبا يخأن ب اكَدَح «بوُقعَي اًنيدح - افقي

 لوس اذ «ةئدَح ٍسأع َنبانأ «ةببع نب هلل دبع هلي ينئدَح : :لاَق



 ملل تجار «فرَح ىَلَع ماسلا لع ؛ليربج ينآرثأ : لاك ملل

 [759/8 :عجارإ : فاس ىلإ تا لح يي «ةديزتسأ لأ

 رو د ءرعا مد

 نب ليمع اندَح «يلَع نب
 «ِساّبع نبا نَع 2 «يرظزلا نَع «دلاَح

 «ةقمْعيرأ ايكرسلا ريو «ةعبرأ باحصآلار يح : : هللا لور لاف : َلاَق

 لع موق بلكي نأ : :4 هللا وسر لاَقَو : لاَ فآلاةعيرأ ويجي
 [5347 :عجارإ ٠ آلآ رشح يَا اوُنوُكَينأ نوفي ءةّلق

 دلعارش هللا هس نرخ يد نانقز 02 اينطل

 عع
 قيل ان لح امل ٠ ءاَمِجُرا : 1 نآلَُجَر

 اًدِإَف « اني ىّتح اَِهبَرآمل ينو «نائاطيش ِنْيدهأنِإ : :َلاَقَق لوألا
 «انكدَص ٍعْمَج يفض نأ هربخأَو ماسلا رفاق ٠ 8 هللا لوُسَر َتِبْنآ 011

 راع
 َريْخآ «ةئيدَملاٌلُجَّرل مدقق : لاق هابل حلصتتناكْوكو

 561٠١[ :عجارإ 5 وللا نع هللا لور ىَهن كلذ دنع ءاقق يبل

 يببأ نع ان يرش انْكدَح ءىّسيع نبق قاَحْسِ اَندَح - ففتت

 توي ناك« 8 يبل سابع نبا نَع هرج نيد َس نع «قاَحْسِإ

 هّللاَوُم لثؤَر «نوُفاكلا هيأ ايْلثِجَو «ىلحآلا كير مسا حبس »ب ثآلكب

 عموما جمال لالا كالا 06 :رظنا] ٠ هس

 1 نع ءداكؤلا يبن مِمّن ماحد - ففح

 تعمَس :تلاق ءنيَسُح تنب ةّمطاق نع نام ِنْب ورح لآن م مح

 :عجارإ .َنيِمدَجمْلا ىلإ رطل مين ف هللا لوران لوي سابع نب
 ل

 . اا ماسر عر

 تبان نب

 نبا نَع ك0 2 نبي نع يدبعْلا

 ءماق هس عضو «هلاسن ضني تيب يف ا هلل لوران: :لق سابع

 َتْكِحَّض ْدَقَل : هئاّسن نم ةآَرما هل تلق ؛ قيما ملك همام يف دلحَضق
 اَذَه دوب اي «يسأ نم سان "نم بَجْعَأ : :َلاَق !كلكَحْضآ مق ٠ «كماَنم يف
 .ًريثك اري مهلك هللا لتس يف ودها وَمَا

 نسي كاّمس ْنَع « ءصّوخآلاوُب انئدَح قاَحْسِإ اننَدَح - فففر

 هللا (500/1)لوُسَر ناك :لاق « سابع نَع «ةَمركع نع «برَح
 ءرقسلا يفبحاّصلا تمهل : "لاك رفَس يف يي َذِإ ©
 يف ةباكلاوِرقَسلا يف كيلا نم كب دوُعأ ين مهّللا لألا يف ُةَميلَخْلاَو
 001١[ :عجار] رسايل انومَو «ضرآلا انل ضبا مُهَّللا ؛ «بلقنملا

 تبان اًنئدَح :الاق ٠ ىَنعَملا ءديعس وُيَو ُاََع اَنئدَح - 527

 تقلا يبل ا ٍنْنَع ؛ةمركع ع , بخاخ
 لآل "لوحي دحأ اذ يبي هدي دَمَحَس سنت يذلا َلاَقَق دحأ ىلإ م

 3 ! ءنيرايد هنم مدت وُمأ مْوي'تومأ ٠ ؛هّللا ليبَس يف هنأ ام

 ُّ سَ

 0 02-- مصمم

 لَو امرا :اراَتيد كَرَئاَتَ «تامَق كاك نإ نيل اًممعأ نيرا

 سايل

 هةيدعس 0
 نم عا ايثالك ىلع ءيدوُهيدنحةوَمهعْرحَو«ةيلو الو دبع

 [727147 :رظنا] . .ريعش

 :آلاق «يريبزلا دمحأوبآَو ءدَّسَحُم نب نْيَسَح اَنُندَح - ففي

 .(ح) "كير اًندَح

 هرب نب ديعَس نع «َقاَحْسإ يبأ ْنَع كيش انئدَح : لاق حاَجَحَو
 كير مسا حبس ثآلكي توي ءا هلالوسَر ناك: لاك « سابع نبا نَع 7-10 0

 576١[ :عجار] اغا لُكدَو «نوُرفاَكلا هيأ ايكو 4 ىلعألا

 :لاَق؛ ديلولا نب لَ انندَح - ففغح

 سابع نب نع «ريمج نب ديعس ْنَع «َقاَحْسإ

 0 0 عجارإا هلم رك [ثآلكب رتوي]

 يبأأ نبا ين رَرَبْخأ :َلاَق ءدانزلا يبأ نب مساَقْلا وبأ اند - 3717

 َلاَق :َلاَق ءساَبَع نْبا نَع «ةَمرْكع ْنَع ؛ «نسسصَحْلا نْب َدواَد نَع «ةييبح
 «ةّميهبلاو ءطوأ مَ لح يف هب لوما لعاقا اولا : : 8 هللا وسر

 14١[ :عجار] ولاَ ٍمرَحَم تاَذ ىلع مو نمو «ةميهبلا ىلع َمقاولاو

 يبأ نبا ينَربْخأ : َلاَق دال يبأ نب مساقلا وب اكئنَح - ففي

 ناك : لاك «ساّبَع نبا نع «ةَمرْكع ْنَع « « نيصحلا نب
 ليبَس يف َوُلئاَُث هللا مب اوُجرْخا : .داموم تشئاإ لاسم
 ولفت ءاوُنئُمآلو ءاوُلمتالو ءاوردْمَتآل هُللابَرَتك نم هلل

231107 

 اا يبأ ْنَع «ليئارس

 2 :لاَك

 ب دواد نَع ًةبيبح

 واع «ةَيَح يباب تربح لاق «مساقلا وب كَ - ففحأ

 ا ِهّللا لوس َناَك : لاك «ساّبَع نبا نع «ةمرْكع ْنَع ؛ « نيصحلا نْب
 ٌرَش نم ءميظَملاهللاب د وعأ «ريبكل للاب« عَجالاَو لَنا

 00 .رآَلا حرش مَ ءراَعَت قرع
 نع ؛ ةبعش اًنئدَح : لاق ءيدْهَم نب نَمْحرلا دبع انئدَح - فمدرن ما رام و

 يتأ ؛ قف "يل نأ « ساب نبا نع «ريبج نب ديعس نع «بئاسلا نب ءاطَع

 نإ اهطَسَر نم اوُلكاَتالَو ءاَملوَح نم اوك :َلاَ «ديرك نم ةعصقب
 [11426 :عجار] . اهطسسو يف لك كربلا

 نْبانَع 0 ”ءاطع نع ؛ ماسه اَنيدَح «ٌحْوَراَسدَح - فوك

 يري نأ لبق لح لجون رنا ميلك ؛ اق هللا لور نأ « سابع
 :5 هللا لوُسَرَلاَقَق «ريخأ كو ٍميدْلا يف اذه ءابشأو « حيد أ ءرحتذأ

 [1869 :عجار] . جَرَح آل «جرحل

 نيرا دبع اًنربَخأ : َلاق «يعاّرخْا ةمَلَس وُ بأ ايد 29 7

 لاق : :لاك ءِسابَع نب نع «ةَمركع ع ورم يبن ورع نع مَ
 اوُلقاَف ٠ طوش موق َلَسْعلمْْيموُصُنَجَوْنَم 4 هّللالوُسَر

 [14؟١ :عجار] ٠ هب َلومنَمْلاَو لعاقلا



 "ه١ ص سابعلا لآ د

 ” نع وطار :َلاَق بالادب اكد - 32-3

 َلعاَتْل وتلا ةَميهَبلا ينأَي يذّنا يف لاهل ء سابع نب نَع :ةمرْكع
 عفو
 . هب لوعفملاو

 دِبَعْنَع «ليئارس ل انكدَح « ىلا ن نب نيجح ينُئدح - فيرا

 يف مو ِراَصنآلاَنمالُجَرأ سابع نبا نَع ريمج نبا نع ىلعألا

 يه مسمي م لماع
 هللا :اوئاَ هم ءاَجك "الا همطلَف ةيلهاجلا يف ناك سابملل بأ

 َدعّصق ؛ هّللا َلوُسَر كان علب «حآلّسسلا اوس ُنَّمَطَل امك ييطْلَل

 تأ : :اوُاق ١ هللا ىلَْمرْكأ ضرآلا لهآ يأ «ساّنل اه: :لاَقَف ربما

 مص سا شع مع سا كسو ك سا م
 ءاجف اَنماَحأ اونو ءاَناَتوَم اوبس الق هئمانآو « ينم سابعا : لَ

 .كبَصَع نم هّللاب وع هللا لوس اي: :اوُناَمَك «مْوَقلا

 تمس :لاق يمت (01/1) انئَدَح حوران - قير

 "سلا سابع نْياَو «تيبلاب َنوُفوُطَي اوُناَك ساّنلا نأ ءدهاجُم ْنَع «َناَمِيلَس
 َقَح هللا وُ اوُنَمآن يذلا اهيأ يؤ : ف هللا لور لاَ : لاق نجحم ُدهَعَم

 «تبرطق مولا نم ةرطقألا وو 4مل مولودا
 مولا ماَعَط مهل سيل نم فِيَكَف «مِهَشِيَع ضرألا ٍلْهأ ىَلَع رمال

 [مالك :رظنا] ١!!!.

 ءدْيَز نْب يلع ْنَع ؛ «ٌةَمَلَس نب امح اًنْدَح «حور اًنئدَح - اففرل
 يب عمان
 دَحأنماَم: لاق © هللا لوُسَرانأ «ساّبع نْبا نع «نارهم نب فسوي نع

 :عجار]. يكذب ىَحْيِسِيل ؛ ةَقيطَخب مهو ؛ طخ دكوَألإ سانا نم
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 يبأ نع ؛ةئآوح وب اربخأ :لاق ءدامَحْب ىَحَي اند - 18/8
 هللا لوُسَر ٌماَّصاَم هّللاو : :لاق سابع نبا نع ري نب ديعَسْنَع ءرثب

0 
 َلوُقَي ىّنَح ْماَص ءٌماَّص ادِإناَكو «ناّضَمر ريغ طق الماك ارهش "در

 آل هّللاَو: :لئاَقلا لوفي َرطْأ اذِإ ىنحْرطَْو ؛ُنطُْيآل هّللاو :؛ :لئاَقلا

 [1744 :عجار] . وصي

 نع ٍحلاّصْنْب بنَسَح اَننَدَح «ريكب يبأ نب ىبحَي اند - فقري

 صُقي ؛ا هلا لوُسَر ناك : :لاق «ساّبَع نبا نَع «ةمركع نع ؛كامس

 . مراقي هلبق نم ميهاربإ مهوب ناكو ؛هيراَش

 0 ينعي ؛ ”ماّشم اَنئدَح واذ نب ناميلس ايد - 9

 رختفت ال :َلاَق ٠ ف "يبل ذأ « سابع ِنْا نَع «ةمرْكع َْع ؛بوُيأ نع
 مايكون هدو

 كيال. يشك يلو « لهاا يف اوُنوم نيا مكابي
 سس سر

 همك د
 يملا ياو با عم 4 2 هيرخنمب

 "أل ساخن وع لرجال ضير « تبا يلف بح

 [7/14 :عجار] . ثآآلقي توي ناك ؛ ان

 ,كيرش اربح :َلاَق «دواَد وبأ «َدواَد مب ناَمْيَلس امدح - 0
 ءهللا لوم اوسراي : َلاَكالُجرانأ سابع نبا نَع « ةمرْكع ْنَع ءكاّمس ْنَع

 ممر

 همه يش ع6

 لُك محن : تقولو هنالك ىَلَعهَجَحْلَي ل : دراي
 [553* :عجار] . ٍماَغلكَناكل ماع

 انَدَح ءٍملْسس َنْبِزيَِملادبَع انندَح « دّمَّصلا ُدْبَع اًنئَدَ - 7

 تيطْغأ :َلاَق؛ للون سان نع وسمع

 «ةَناَك سائلا ىلإ تدب اب «ارخق وف الو « ليك بهي ملاح
 مَلَو مث نقلا يل تلحأَو «رْهش ٌةريسَم بغرلابترصُنو «دوسآلاو رمخآلا

 تيطغأو ءاروهطو ادجّسسضرآلا يلا تلعجبو يلب دَحأل ل حت

 7” ةلكم :عجار .اني هللاب كرم المل يه ٠ يمل هنأت «ةعامتشلا

 نع لاله اَنثدَح «”تباك اَنكدَح ءدّمّصلا دبع اندَح - "0

 سفن يذْلاَو : َلاَقك ءدْحَأ ىلإّرت ؛ ف يِللنأ « سبح نب نَع «ةمركع

 ؛هّللا ليس يف هنأ ابد دمحم لآل ًادَح دحأ انآ يِئرسَيام ؛هدي دمحم

 َتاَمكلاَق «ِنّيدل امهدعأ لإ «ناراتيد هم يدّنعَو توم موي تومأ

 دْنعاضَر عد دكَرَتو «ةَنيلَوالو ادبعالو ًامهْرحآلَو راكي لئاَمَو

 [7714 :عجار]. ريش نم اعاص ينال ىَلع يدوي

 اًندَح :اوُناَق ءُناَّفَعَو ءديعموُبأَو ءدّمّصلا ُدْبَع انلَح - 4

 8 هللا َلوُسَرَنأ «ِساَّبَع نبا ِنَع «ةَمرْكع ْنَع «لآله اَنكدَح تبا

 ول هلي: هب يردك ريصت لَ هلع
 الإ ءايدلالكَو يلكم ام الل يلام: : لاق !َذَه نم ٌركوأ شارف َتْدَخّنا

 مل ءِراَهك مَا ةَرَجَش تفلت اف « فئاص مي يف راس بكارك

 .اهكرتو حار

 ّنَع ؛لآله اَنكَدَح «تبان اَندَح ءدّمّصلا دْبَع اًنئدَح- 606

 3 ىّتح «مُهْنم ريم ادع يلا لَئك لاك «ساّبَع نبا نع «ٌةمرْكع
 ةآلّصلا نَع اَنَسَح ْنَم مُهّللا : َلاَك كل ىأَر ملك انفو نَعٌرصَمْاَرَخآ

 . كل َوحَتو ارامي المو اراك مهو الماك ىطسُولا

 ْنَع «تبائانئدَح : :لاق ءناََفَعَو دّمّصلاُدِبَع انَْدَح - فمغذلا

 ًارهش . هللا ٌلوُسَرَتَنق :َلاَق «َساّبَع نْبا نَع «ةمرْكع ْنَع ؛لآله
 لكِ بد يف ؛ حبصلاو ءءاّضعْلاَو «برْهَمْلاَو ءرصَمْلاَو هلا يف امام

 «ةريخألا ةّمكرلا (؟"٠ /1) نم «ةَدمَحْنَملهَللاَعِمَس : لاق اإ ءةآلّص

 هةيَصْعَو ءااَوْكدَو ءلْغر ىلع «مْيكَس ينب نم يح ىَلَع هلع
 . مُهوُلَتفف ٍمالّسإلا ىلإ مُهوُعْدَيمهبلِإلَسْرأ ُهَقلَخَم دموي

 . توُنقلا حاتم ناك اَذَم : ةمركع لاَكَو : َلاَك «هئيدَح يفُْناََع : َلاَق

 ْمُكَحْلا اًنكَدَح «ةَناَوَع وُبأ اًنْئدَح :دواد نب ناميلس اًنبدَح -

 ىَهَن 88 هللا َلوُسَرنأ ءساَّبَع نبا نَع «نارهم نب نوُمْيم نَع ءرشيوبأو

 [15؟ :عجار] ريطلا نم بلحم يذلكو ءعابسلا نم بات يذل ْنَع

 نبا اًنْكدَح «؟نيسح اًنيدَح « يبأ انندَح دّمّصلادْبَع انَدَح - 52524

 ل هللا لوُسَرانأ « سابع نبا نع رميا ىَحَي ينئدَح : لاَ ديرب

 كلو “تْلكوتَك ِنلََو «تنمآك بو «تنلأ كك ملل : لوُقَي ناك



 لا

  سابعلا ناد 3-9

 52 يناس تنال 9 ٠ :كرع ثوشأ نصحك تبن

 يب يقنع :
 .نوثومَي سْنإلاو نجلا توست ال يذلا يحْلا

 ب انيدَح 68

 ًداَمْض مد : :لاق «ِساّبَع نبا نَع «ِرْيَبج ِنْبديعَس ْنَع ؛ نادنه يبأ نب

 ءةلدعآ اي
 ءدمحماي + :َلاَقَك هَئِوُعَبي ناَمْلَعَو ءاق هللا لوس ىأرت ؛ هم يدزألا

 ةيِعَتْس َ ؟ هلل َدْسحْلادإ 8 هللا لوس لاق !نوُنجْا نم ٌجلاَعُأ يّنِإ
 ًَْ هل ضُم الهلل هدْهيْنَم ءانسنأ رورش نم هللاب دون « هرفغتسنو

 نأ دّهشأو هَل كيرشأل مدح هلا لإ 210 هَل يداهآلف ل لْضُي
 :َلاَكمُث :َلاَق «تاملكلا هذه در: َلاَقَف :َلاَق لوُسرَو دبع ًادمحم
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 واد اَنْكدَح « ثاّيغ نب صْقَح اَنئدَح مآ نب ىَبحَي

 0 سا يمس ل م ا يمس فس سه
 ءتاَملَكْلا هذه لم تعمَس اَمَق ,ةَئاَهَكْلاَو « ةفايعلاو «ٌرعشلا تغمس دق

 ًاكَمَحُمنأ دهشأو هللا هلال ند دهنشأ ينو ءرخبلا سوُماَق نشل
 يلو الع همكسأ اح 5 لوركا لد وسو هدي

 وَ اي مل مكبس هنتي رش بلا

 008/6 :رظنا] . مور لاق اهو راض وق نمل :اوُلاَقَف ٠ اَهَيَغ وأ

 هلك و هَ عشره

 نبا َنَع :ةَمركع ع اهلا دلعي انتكَح « قاَحْسِإ نب دمحم نع

 ساعته مأب ثراَحلا هيل لاصقات لاق ءِساّبَع . يم مو راض (ه ا يف
 مث عَن لام اهنَجلتْحاَ 53 اف ٠ تلا: قف هللا لوُسَر رجح يف اهتم وق

 نمآَحَدَق ينيطغأ : : 4 هللا لوسَر َلاَقَف ٠ اهلا مل ؛ ءاهي نيب تمَكَل
 .لوبلا ليس يف هَل وكلما :َلاقَمث اهلا ىلع بصق هَ

 نأ دايز ينَرَبخأ «حْيَرج نبا لاق : َلاَك «جاَجَح اَندَح - ١

 وُ ماس نش ىو نوقع سل «هربخأ سيلا دّبعل ىلوم «ةَعَرَ

 اَنَنْلَخ اََقلََئاَعَو ف يّبلا بنج ىَلإ[تيلَص : سابع نيالا انعم يَلَصُت ءاَن

 ”هعم يلصصأ ءاقف يلا بنج ىلإ انآو

 يبأ نْب ىَبحَيْنَع «ةّبْتع نب بوُيأ اًندَح دوس اًنئدَح - <”

 عنَينَع ا هللا ل وُسَر ىَعَ : لاق «ساَّبَع نبا نَع ءاطع نع ريتك

 .رّرغلا
 « صئئاقْا ةَرْض رَرَْلا نمد : َلاَق ءرّرَْلا عيب ىحيرسقو : :بوُبأ لاَ يم 327 مسظ يس ل

 نوُطَب يف امرا ءدراشلا ريعُبلا عبي «قبآلا دبَعْلاِررَْلا عيَيَو رم لإ هلع لع م سو يع هس
 لإ ٍماَْنآلا عر يف امرها عي ندا برر ءٍماعنألا

 نَع «َقاَحْسِإ يبأْنَح كرش اَنئدَح اون اَنئدَح - 7و

 ١ وحس ًادجاَس ٠ كو هللا وسر تير : :َلاَق ءِساّبَع نبا نع ؛ يميل
 [1406 :عجار] هيطبإض ايتن ىََح

 نع «َقاَحْسِإ يبأْنَع «كيِرَشاَندَح ثوسأ اًنيلَح - 14

 كيل كيك: ل يِبلاةَيِلَتتناَك : :َلاَق «ساّبَع نبا نَع ؛كاَحّضلا

 سانا نب 4 كلا دْبَع

 كليرَسةل كلما دكة دحلان: كك كك يرش هل كيبل

 [4:4 :عجارإ . كل

 «ةّمركع ْنَع «رباَج ْنَع كيِرَش انئدَح ءُدَوُسأ اندَح - 22ه

 ْتَمنصْنْيأ : :لاَقك ؛ةاَرَغ يف ةئبجب ءاقف يلا ي نأ :َلاَق « سابع نبا نَع
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 اًهيف ونمط : َلاَقَق هَ هيف عجين ىرث نحَتو «َسراَقي اوُناَقَق ! هذه

 اونو ءهّللا مسا اوُركْذاَو «نيكسلاب (0/5)

 :عجار]. 'يصعلاب اًهوبِرضي اوُلَعَجَف : هيف داَرُق «ىرخ ذأ رم كايرش هر

 ملا

 «هيبأ نع ؛ ٍلاّص نا يِْيْنَسَحْلاانئدَح وأ اندَح - فينا

 هع اج لاق «ِساَّبع نب نَع هرج نبا ديس نع « ليه نب ٌةمَلس نَع

 ؛هّلل َلوُسَر الع ملا : َلاَقَ هَل ةيرشم يف وهو , 9 'يِتلا ىلإ

 1 مع حدي َكْيلَع مالّسلا

 ,ةمرُكع نع كاّمس ْنَع "كيش اَنئدَح دوس اًنئدَح - <67

 مْيساوعَدَك «قيرطلا يف ْمُتخا !دإ لاق قف يلا نَع « سابع نبا نَع

 :عجارإ . ُهْعَدَيلَ ةطئاَح ىلع مَعْديدأهراَجهلاَس نمو ءاوثبا مّ عر

 اهم

 ْنَع ؛يناهبصألا نبا ِنَع ,اكي 5 اَنكَدَح دوسأ اندَح - 370608
 200 لكم( 49 يتلا حق مل لاك «ِساّبَع نبا نع ٌةمرْكع 0 52 000

 [1668 :عجارإ نيك ري رش

 :هّللا دّبَع نب ِنيَسْح ْنَع «كيِرَشاَندَح وس اًنئدَح - 484

 رو همر د يودع اذ
 ريد نع ةققعم يهمهم ادم لاك سابع نْبا نع «ةَمرْكع نع

 [091؟ :رظنا] . هَدْعِب : اقوا هم

 هموم
 ةّصركع ْنَع «نيسح نع كيرش اًنئدَح ءدوسأ اًنكدح - ا

 « هباحشوتم دحاو بوك يف يلَصُي 4 ف يتلا تيآَر : :َلاَق « سابع نبا نع

 7307١[ :عجار] . ارَحَو «ضرآلا دري لوب يقي

 هي وو مرش
 نب كاّمس ْنَع «ةَناَوَعوبآ اندَح « ىَّسوم نب نسَح اًنئدَح - فخ

 ملكك ءاقف يبل ىلإ ءاج ايازعأ نأ ء سبع نيل ِنَع «ةَمرْكع نع ءبرح
 الع 2

 رغشتلا َّنمدنِإَو ءارحس ناسيا ٌَنمَّنإ : ف يبل لاق هني مالكي

 [474 :عجارإ ٠ امك

 نع مكسب حياد ء ىسيع نبق َحإدَح - فهن ميري ربا 6

 وَمْلاَذإ : :لاَق ءِاَّبع نا نحيي نب ديعس نع امل نه دبع

 ةَكلّثلاةاّنمُو ٠ ىّرعْلاَو .تأللاب اوُدَاَحَق ءرجحلا يف اوُعمتجا شير نم

 ريش
 تاي اقل« كرف ىرخألا

 » ل ل16 لإ راق ق١ كو ْدَمْوَل َكِيَلَع

 َلَخَدمُت اضَوَ ءاءوُضَو ينيرأ باي َلاَقَق «كلمَت نم ُهَيصَنفَرَع



 سابعلا لآ دّئلسمي

 يمس هرعس
 طقس صَراَصِآاوُصََحَو ادهم اواو لك جست دجسمل جلسته

 ملَو ءأرّصب هيلإ اوعمري ملف ٠ «مِهسلاَجَم يف اورَقَعَو مهول ين ل

 هيف الور

 َدَخأق مهو ىَلع ماك ىَنَح 0 هللا لور لبا ؛ «لجر مهن هل مَ
 مدع ل كريو هيما ه2

 جر َبَصأ مَن اً ُهبصَح مث هوُجولا تهاَش : لاق « بارا نم ةَضْنق

 م11 :رظقنا] .ًارفاك ذي موي ل الإ ةاَصَح ىَصحلا كلذ نم مُهْنم

 نب عفان نع ؛ «ةعيهل 1 نبا اندَح «َقاَحْسإ نب ىَحَيانئدَح - فخور
 8 ساو صهسصا هم

 هُكدَح سابع َنئاَلأ ؛هكدَح اشحن «هكلَح ٍجاََحْاَنْي يقال «ديزَ

 راد عع راو
 ظّقحا : :ًايدَح َكاشدَحم يإمالغاَي : يل َلاَقَف ؛ اقف يبا فدرأتنك لاك 7

 ادإَو ؛َدَّللا لأْساَف تنس اَذِإ ؛َكَماَجُتهَدِجَت هللا ظَّنَحا ؛َكْطَمْحَيَهَّللا
 و قرر «م مك عر ياما م

 تَءاَج ولك ٠ بتكلا تفجَو «مآلقألا تمر دق «هّللاب 'عّبساَف تْنعَيسا

 كو اتعاطتْسا اًمكَك ل لَجَورَع "للا تكيملءيب دشتي
 [5574 :عجار] . تعاطتسا ام « ككل بكي مل يشب ب ةلرْصَن نأ تّداَرأ

 انكَح :الاَق ءدواَذ نب ىسومو قاس ب يحي ان - 2521

 لقيم لو «جرطألاِنَح : ىَيحَيلاَك) «ًةرْيه نب هلل دب ْنَع «ةيهل نب
 ناك ءا هللا لوُسَرنأ : اع ل نع شح نع (جرألا نع ىسوُم
 ََ كن ءاَمْلاَدإ هللا لوري: :وفك «بارتاب حسي املا" جرحي

 [1514 :عجار] .٠ هنا ال يلم ءيرذأ ام : لاَك. .بيرق

 حر ا هلا لور عسسل: ىرخأ هرم يل - 6
 [هلبق امررعم] ."بير ام اَمْلانإ هلل يق.« َمُمِيت ؛ءاَمْلا َقاَرَهَأَك

 سا يي ممل ىف ما دع
 نع :ةَنْيَدُك وبأ اًئَرْبَخَأ : لاق «رِماَغ َنْبْدَوْسأ انثدَح - فول

 ىَّلَص 2 يبان سابع نبا نَع «مّسْقم نع ٍمَكَحْلا نَع « شمعألا

 .٠/[ عجار]. ىّنمب تاَوَلَص سْسَح
 هو

 نع ءثِيلْنَع هيرهاتدح دوسأاَندَح - افخكشني

 لاكي ف هللا لور ناك : :َلاَق «ِساّبع نبا نَح ١"( ١/4)ةمرْكع

 1 [774 :رظنا] . ]نسا مسالا ُهبِجْعيَ “طع

 ورْمَع يِندَح «نيدشر اَنئدَح «َنآلْبَع نب ىَحَي انندَح - افك

 ىََرُهّنأ : ِساّبَع نبا نع «بُيَُك َنَع ؛ جّشألا ِنْب ربك نَع «ثراَحْا نبا

 لَو ماَقق «هئارو نم صوُقعم هسأرو ؛ يِلصُي ثراَحلا نب هللا دبع
 يسأرَو كلام : لاق « سابع نبا ىلإ بأم ثَدلألا هلو هّلحَي

 يذلا لكمك ؛ انَهلَكاَسنِإ لوُشَي ءاق هللا لوُسَرْتْعمَس ين : َلاَك
0 ِ 

 علقم 14+74 :رظنا] "فوُتُكَمَّوِهَو « يَلَصِي

 اَندَح ةَدئَراَنتَدَح : َلاَق ءوِرْسَع نب ةيواَُم ينئدح - فالح ا

 :لاَق « 8 يلا ِنَع سان نا ِنَع «ةَمرْكعْنَع « ِبْرَح نب ةلاَمس

 يف اورو ءتْنَرَمْلاَو ءءاّبدلاو ءٍمَصَحْلا يف ويرش

 اذهب ٠ :عجار] . ءاّقسلا

 نأ اوبنتجا

- 

 ْنَع «َنايْفَس ْنَع «قاَحْسِإوبأ اَنئدَح ٌةَيواَعم انئدَح - وت

 ناك :َلاَق «ِساّبَع نبا نَع «ريبج نبا ديعّسْنَع «ٌةَرَْمَع يبأ نب بيبَح

 م1٠ سالني هللا د دبع دئسم
 م

 نر د ل
 َناَكَو , باكل أ ُنال سرا ىلع مورا ٌ نأ نوبحي َنوملسملا

 َرَكَُذَف «ناكوأ لها مهنا « مولا ىلَع سرا َرهظَتنأَنوُبحُي نوُكِرُْسْلا

 ُهلَلاَقَك قف هللا لوُسَرل كلك رك وُبآَر كد ءركب يبل نوما كلذ

 اَنْديَب لعجا :اوُناَقَق « «مُهل ركب وبأ كلذ رك «نوُمزيس مه امآ : ف ينل
2007 

 ءاَذَكو ذك انل ناك اًرَهَظ نإ «[ذَكَو اَذُك كل َناَك اوُرهْظ ْنإَف ٠ هج َكَنييَو

 اقف يل ركب وب كلذ رك ءاورهظَيمل «نينس سَ الأ مهي لَعَجَ

 اميل: ديس :لق) 0 رمل: لأكل لاَ

 لق نس عطب ينوي هل دا يحال ل يل

 يمة مع

 داعب نمو لبق نمرمألا هلل : لاق دعيت مث دب مولا تبلغ

 :عجارإ . هللا صب نوُمْؤُمْلا حري : لاك ,4هلل صني نوُنمؤمْلا حريمي

] 

 نَع ءريشُي نب ٍمْلَس نع ُدْيَود انثدَح «(ْنْيسحاانثَدَح - هو

 باب ىلع ناّنمْؤم ىّقتلا :8 يِلالاَك: لاك سابع نبا نَع «ةمرْكع

 «ةّنجْاٌريقتلا لخذأك ٠ ءايثدلا يف انك ية إل ع

 يتلا هبل (ةّنجْلا لخلل َسِحُيدأُهَللاءاَش ام“ « ينّمْلا سبح

 ع لح ىلح سا دل ل! ام يشأ نر

 ضحك ريتال رونا يتلا مس لح كي

 سال وعم دمع
 .ءاور نع تَرَدَصَل
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 ْنَع ءءاَطَع َنْب ديزي انئدَح ءدَّمَحُم نب نيَسَح يح اكد 97

 :َلاَق «ِساّنَع ِنْبا نع ؛ «رْيَمج نب ديعس ْنَع ءةَرَمَع يبأَنب يعي «بيَح
 طقلخُيانآو ءتّفَرمْلاَو يلو «مكحْلاو «ءابدلا نع اق هللا ل وسر ىَه

 رج يف هذيل لَمْجَي لْجرلا تيآرأ « سابع نب اي :تلُق .لاَك. ورب حبلا

 اّمَع اوُهتَتالا : َلاَقك!ِلبلاَنم ُهبَرْشََو ةودُع ٌةروراَك اَهْناَك «ةارْضَح
 يب اش عوس

 [١1951:عجار] . !! 8 هللا لوس هَ مُكاَهَن

 ِ ءاطَع نبا ينعي بزي انئدَح ءدَمَحُم نب نيَسح ريس اًنكَدَح - افوذو

 يلج : لاك سابع نب نع مك ْنَع .دايز يأن يد عي « ديزي نع

 ُهَماَمّلُك رَجْحَمُدَحَمَو ءريعَب ىَلَع تيب فاطق ؛ ىّكَتشا د اكو ف

 [1008 :رففل] نيتك لص خانك «هفاَوَط نم رام «هبُهَملتسا هيلع

 نع «كامس نَع « «ليئارسإ | انئدَح ءديلؤلا نب فْلَخ انئَدَح - "0

 آلو «لجرلا لْجّرلا رشات آل ؛ 8 يبل لاَ: لاك « سابع نبا نَع «ٌةمرْكع

 184١[ :عجار] . ةارملا هرم
 ملء هو

 نع «كامس نع ؛ ليئارسإ اَنئدَح «ديلولا نْبْفْلَخ انندَح - اففيح

 َلوُسراَي: اوُلاَق ٠ (ِرْمَحْلاَمِيَِتَلرئاَمَل : لاق «ِساّبَع نبا نَع ٌةمركع

 اوُنَمآَنيذّلا ىلع سيل : اتنلّت !! رمل نوبي مُهَو ءاوثام نيا هللا
 عمم
 | :عجار] ةيآلا رخآ ىلإ «اوُمعط اًميف حانج د تاَحلاّصلا اوُلمعَو



 سابعلا لاذ د

 «ةَمركع نع ءالامس نع ,ليئارسإاندَح فل اندَح - 3

 َنِمدَلا تيار هللا لوري :ّليق :ٌةلْبقْلا تلوح امل :َلاَق ءساّبَع نبا نَع

 عيضه ناَكاَمَو هلا لزئاف ! سدا تي ىلإ نوصي مهو ءاوُثام

 [١٠مهتعجار] ٠ (مُكتاَيِإ ١”( هرلك)

 «كيرَش اَنكدَح ءِساّبمْلا يبأ نب مها انندَح - افففي

 :لاَق « سابع نبا نع «ريبج نب ديعّس َنَع ؛ ؛نيطبل ملص نع «لوخُس

 هيأ اي لقي «ىّلعآلا كبر مْ بسب الكب رتوي 8 هللا لوُسَر

 77١[ :عجار]. هلحأ هللا وه لق» و «َنورفاَكلا

 ءدلاَخ ب بِيهو اًنربْخَأ : :َلاَق «قاَحْسإ نب بحي انئدَح - اففكل

 + كَ اج

000 
 ل هللا لور نأ ء سابع نبا نع ءهيبأ نع «سوواَط ْنْب هللا دبع اًنئدَح

 «هفثأ ىلإ هدي راَشأو «ةَبجْلا ءمظعأ ةعْبَس ىلع دج[ نأ “تارمأ : لاق

 الو بايقاف كالو «وباسمآلا فارطأو ء نيرو نيا
 (16؟9 :عجار] .رعَشلا

 يونا هللا دّبَع نب ءاربلا انكدَح «َقاَحْسإ نب ىَيَحَي انيدَح - 89
 ”ع 6

 ىَلَع سابع ربا ناك : :لاق ثدَحُي ةَرْضَناَبآْتْعمَس : لاق « مهسفنأ نم

 000 ير
 لوي «عيرأ نم ةالص ل ريد دوي هلل لورد ناك : لود

 ءرانلا باد نم كلي ذوعأ يملا ريا باَذَع نم كلي د وُأ ين ري

 كاب وأ ينإمُهّللا «َنطباَمو ءاهنم رهظاَم نّتفْلا نم كب ذوعأ ين م

 [35339 :عجاز] . ع

 ْنَع دعس نب ميهاَربإ انكدَح : "لاك أو سوم اند - فيل

 , ةيحاطت تلت لقا فايا « سابع ِنْبا نَع « هيبأ

 يا 0 «باهش نْبا نَع ناسيك

 230 هم ردم
 ٌةَمقْدَي نم مو «لُجرعَم ىرنك ىلإ هباتكي تعب ا يتلا هربخأ

 ممم ها
 كرمك سلك ءىرنسك ىلإ يرحب ميظع هدف ؛ نيرحبلا ميظَع ىلإ رب ميسس و هم ل ع يم

 نأ اك هّلألالوُسَرْمِهَيلَعاََدَت لاك بيلا َنِزاَدأتِبسَحَف َلاَق
 دعك

 [21844 :عجارإ ٠ قمم لك اوُكرمي

 َْنَع؛ «ليئارسإ انئدَح «رييزلا نب هللا دب نب كَمَحُم انئدَح + فل

 لوُسرةالَص اردت اق «سابع نبا نع« يميمتلا ْنَع « قاَحسِإ يبأ

 كي عوق
 6 عضال ةإضاينا اون هللا

 ءِسابعنْب نع 0 يي
 لوُسَر بام لَ ,هترمخ يف) نارهظلاَم لَا ؛ "7 هلا لورد

 رواق 0
 ول :هباحصأ َلاَقَف ٠ ٌفَجَتْلاَنمَنوُعاَبياَم (لوَُ اير 2 هّللا

 نيح ادع اًنسبصأ هرم م ابوَسَحَو «همحل نم الكاف ؛ انه نم ارََلا

 نم يلاوُمَمجا كلو ءاوُتال :َلاَك :ٌةَماَمَج ابو ؛ موق ىلع لحد

 دحاو لك انحو اول ىتحاولكات اطنألا اوُطَسَيو هَل اوَُمجَ مُكداَوْرَأ

 0 مسمر ِساّنَملا نب هللا ديَْدعَس
 تمَو ,دجلَصلا لحتى هلل هلو لأهل ؛هبارج يف م

 ريم مكيف مولا ىريآل لاق مث «هئارب عطا ءر ءرجحلا وحلم 5

 نكمل ىلإ ىَشَم م «يناّسيلا نكرلاب بَ اذى لحم «نُكرلا َمليساَق
 ءاَبظاَر رق نورشنبل كنا ٠ يشمل وُضرَيام : "شرف تلاَقُق «دوسألا

 0 ينربْخأَو : : لبق وبأ لاَ ةّنَس تن 5 «فاوطأ ةئآلك كلذ لمَن

 57٠١[ :عجار] عوام ينال لق ه٠ »ييأس

 ع ا موال «يركثلا

 فلا ينمي موقلاضشي اكل لاك «8 هللا لوُسسر َفلَح يلَصُن
 اًدإَك ٠ حملا فصلا يف وكي تح ؛ مضي حاسي ءاهاريألَل لوألا

 2 ني دقتلسلا الع ْدَقَلَو9 : اهنأش يف هللا ل اق هيطنإ تت مرت مك

 . نيرا سلع دقو مُكْنم

 نع «ةَمركع ْنَع «لآله نَع داب اًنلَح «جيرس اًنئدح - فن

 تمم ءالم

 «ةمومسم اش «٠ ف هللا لوُسرل ْتَدْهآ دومهيلا نم ةآرما نأ ءِساّبَع نبا
 نإ تذّرأ وأ تببحأ : تلك! تْمَكص ام ىَلَع كلَمَحاَم : :لاَقَف « اهيل َلَسراَ

 :لاَك١ ! كنس اّنلاحيرأ اينَنْكَتمَكْإَو ٠ ُهْيلَع كُملْطس هللا داي تْنُك

 :لانق ٠"( /1)مَجَتحاانيَس كلك نم دج اذ ا هللا لور ناكو

 [+00 :راتا] .ْمجتحاَ يش كلذ نم َدَجو مرح امل هم رس
 ين مدر

 هّللا دبع نْيريك انئدَح « سيو بأ انئدَح «نيَسح اندَح - اولا

 عطف , هلل لوران« نع ؛هيأ نع «ينّرمْلا فوَع نب وِرْمَع نبا

 ثيحَو اَيرْوُغَو ءاهيسلَج ؛ ةّيلبقْلا نداَمَم «ينّرمْلا ثراحلا نب لالي

 مسي :4يَللاهلبككو مسمي َقَح هيمو « سادق نم عرزلا لص 1

 ثرالا نيل هللا لوس َمَحُم ىطعأ ماد .«ميحرلا نمل هللا

 نم عرللا حْلصَيتْيَحَو ءاًهيرْوغَو ءاَهَيسْلَج « يبقا َنداَعَم هاطعأ «ينّرمْلا

 رع

 . ملل قَح هطقي مو ء ساق

 نب روك يكدَح :لاق سيو وب اّئدَح ني انئدَح - 37
 نع ,ِساّبح نا نع «ًةَمكع نع «ةاقك نب ركن ليلا يني ىو يَ

 .ةلثم. اقف يتلا

 َنْبا ينعي ءداَّمَح اَندَح : لاق «(سُنوُيَو «ججيرس اًنئدَح - 75

 نأ« سابعا نَع ١ راب يام الدلم نول دع ةَمَلَس

 171١[ :عجار] ٠ ًاعيرأ اَوَشَمَو

 08 مَلَسنْا) ينعي ءداَمَح اَنئدَح «جيرس انثدح - 8
 دصتي :لاَق « ا هّللا َلوُسرانأ «ساّبَع نبا نَع « ةمرْكع نَع ءراَطَمْلا

 ةقيدل ادد رايد ف صنت «ًاراتيد دج مل «رائيدب

 يمشاُهلا 20020 اًنكدَح
 يهمس »

 ا بع «ةكمرَح يبأ نبا ينعي دَمَحم ينربخأ : لاق «رفعج نبا

 ينعي «ليعاَمْسإ اًندَح 0
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 لماما

 / ماسلا سا َلاَق اق ماسلا يوان ىلإ هَ ثراَحْلا تب لصقل

 3 لآلهلا 38 عال انآ الطري لسا .اهتجاح يع

 تلآ :لاقك مسجل 7 تل اوُمقار ىتع :لاقق ل لهي

 همر

 ايار اكل : لاق لقيام ماصو ءاوئاصو سأل آر محن: :ُتْلُقا! هيَ

 ذك ارك هنالك لمكن ىلح موصل رتل تّبسلا هلي
 مل يضمو
 . ل يِلاَرَمآ اذَكَم آل :َلاَقَف ! همايصو «ةيواعم ةيؤرب

 دبع يريحك ليعاَمْسِإ ارب : :َلاَق «َناَمْيَلس اندَح - 0

 ْنَم :َلاَق٠ ف يلا نأ سابع نب نَع «هيبأ ْنَع ءدْنه يبأ نب ديس هلا
 ةاكع م هلك 800
 . نيثلا يف هاري ب هللا دري

 نع ؛ توم نب لصلاح «قاحسإ نب مارح - ١ اذهل

 2 «ًالامشو انيمي هنآلص نم يفت 5 :َلاَ سَ

 00 [؟1440 :عجارإ . قلع يول

 نبا ينعي داَمَح اَنئَلَح :ًالاَق سُنويَو «جيرس انئدح - 7/91

 انآ «سابع نبا نع ريب ني ديعَسْنَع «َناَمَْ نب هلا دبع نع ةملس

 تن مهيأ اوما «ةلآرعج نم اورمعاُهاَحْصآو ءاق هلل لور

 . مهطايآ
 عع
 مهتيدرأ اوُلَعَج سْنوُيانلَح

 001+ :رظنا] . ىَرْسيْلا

 مسموم و

 مهقتاوع ىلع اًهوُفَدَنَو : سوي َلاَق «٠

 يبا رب رس ف هدر ل ل
 َنْبا ينعي ؛ٌداَمَح اَننَدَح : لاق «سنويو «جبرس اًنئدح - فخ

 :تلاق اشير انآ «ِساّبع نب نع «ريبج نب ديعس ْنَع «ّبوُيأ ْنَع ' ةَمَلَس

 ءلد”كعرو ةراسشنء يع
 ف هللا وسر مده ملك «برَْي ىمح مهنه د هََحْصأَو ءًادَمَحْمَنِإ

 توكيل انآلك تيل اولا هباَحْصآل ل ,هيفَرمَتعا يلا هماَعل
 اسس 2 هوغو

 'شيرف تَلاَق ءاوُلمَراَمَلَك ٠ مكتوف

 ْنَع «بئاّسلا نْبءاطَع ْنَع «داَمَح ارب يوي انئدَح - "6

 [5754 :عجار]. مهتنهو ًَّ

 بَعد ليرُبج نإ : َلاَق 8 هللا لوُسَر نأ «ساّبَ نبا نَع «ريبج نب ديعس

 ملا عم
 « تايصَح مبسمك اطبشلا ُهلَض رمق «ةّبقعلا ةرْسَج ىلإ ميهارإ

 عبَسهاَمر اطْبَشلاٌهَلضَرَمَن ؛ ىطْسوْلا َه َةَرْمَجْلا ىتآَمل ءَّماَسَق

 هامرف «ناطْيشلا هّلَضَرَمَف ,ىَّوْصْقْلا ٌةَرْمَجْلا ىتآ من« ,َحاَسَق «تابصح

 : هببأل َلاَق : لك :قاَحْسإ " 3 ذأ ارم ع . تايم عب

 0-5 0 هيي نأ در تلا دَحأ مل
 2 مما
 «(هدشفق ؛ ماتحب

 . «ايؤرلا َتْفَدَص دق ميار

 يارب ري الت
 ْنَع «بئاّسلا نب ءاَطَع ْنَع ءٌداَمَح انكدَح سوي نئدَح - فيلا

 ُدَوْسآلاٌرَجَحْلا : لاق« 8 هللا َلوُسَرنأ « سابع نبا نَع «ريبج نب ديعس

 | سابعا ن نب بهل بَ
02 "0/0 0 

 ريوس
 لهآ اَيطَ هنَدَوَس ىََح جلت َنماَضاَيَدَشأداكو ءةّنَجْلاَّنم

 [ممرمب م417٠ :رظنا] ..كن كارشلا

 ماسا# ماعز
 نْبناَمْلع ِنْب هللا دْبَع ْنَع «داَمَح اًنئلَح سوي اًندَح - ا

 :َلاَق «٠ ف هللا لور نأ سابع نبا نَع ءرْيبَج نب ديعّس نع ؛ مخ

 دَهشَيَو «هب قطْنيناَّسلَو ءاَسهبرصْي نابع .ةمايقلامويرِجَحْلا نكي

 [5؟١1 :عجار].قَحب هَملسا نم ىَلَع

 اةففلي :عجار] . نركرلا ثَحْيي : 7 «ٍمِيلَخ

 «قاَحْسِإ يبأ ْنَع «ةكيرَش اَنئدَح ءرماَع نب هوس اُدَح - 54

 هنأت نر ىََّح كاَوُسسلابترمأ دق :َلاَق «ساّبع نبا نَع « «يميمّتلا نَع

 [51؟6 :عجار] . اذه لاَ يلا «يحَو أ «نآرف هب يلع لتس ٍّ

 «َقاَحْسِإ يبأ نع كيش اَنكدَح ءرماَع نب دوس انندَح - اكذملل

 رفا ةلتس ين رياك اق يبان« سبع نبا نع هيج نب ديعس نع

 نم نيح ناّسْنإلا ىَلَع ىَنأْلَمَو ,ةدجسلا4ُلي ملاؤ : : حملا موي نم

 149 عجار) . رمل

 ةيعش نع «بنذ يبأ نبا اربح «َنوُراَه نب ديزي انكدَح - الملا

 هدي ةَبَْلا نم َلَسمْغا اذ اًدِإَناَك سابع َنياَذآ « سابع نبا ىلوم
000 

 رس يسن داقإلا ين اهلا تساهل ىّرسُلا ىلع ىتملا

 كلما ال :َلاَق :َلاَقَك !يرذأ آلت لقك ! تَرَ مك : ينلأسق ءهدُي ىَلَع عرف مك

 هس ىلع ءاَمْلض يفي ؛ةالصلل وو ضو من! يردن ملو ١

 . لسقفَي ينعي هَطَتي ف هلل لور ناك اذَكَه :َلا ( هدسجو

 ٍنبهِرْمَع نَع ؛ ءِشَمْعلا نع رمت نبل دبع اَنثَدَح - 53

 َّوَع ُهّللاَلَرْئأاَّمَ : :لاق «ِساّبع نْبا نَع «رْيجج نب ديعّس ْنَع رم

 ٌدعَصُق ؛ اًمّصلا « اقف يلا ىنآ : لاق «َنيبرفألا كئريشَع ردنأو»: َ/َجَو

 هوا يجي ل ردا نبك نت قدام لع
 سر سهلا لا ع م هس
 اب ءبلملا دبع ياي« ظ هللا لوُسَر لاَ «هلوُسرثَحَْي لجو نيبو

 ديت ؛ لبا اذه حس الحمر اول مرا يأ يبي رف يت

 يديني مُككيذَن يق َلاَق ؛ معن : :اوُاق ١ ينوُمتلدَص ٠ ميلر نأ

 دم مص اس ل
 ! اهلا نوم اَمأ ١ ٍمْوَيلاٌرئاَس كلبي : بيو َلاَقَك ءديدش ِباَدَع

 [؟644 :عجار] «بتو بهل يبأ ادياتت>: لجو ٌرَعدَللاَلَرْاَ

 يتربخأ : لاق « جيرج نبا نَع دمحم نب جاَجَح انئدَح - نحنا

 مغ مسك 88 يني َنْنأَمعو ءٍسابح نا ىو ةمركع

 ىَرْجُت اَهنإَق «مُكترتعل اَهوُحبدا : َلاَكَو ؛هباَحْصأ يف رْمّنلا موي
 ."سَْت ص انو يباب َْس باص مكن

 نع ءنَسَحْلا نب سمه اًنئدَح ديزي نب هللا دبع اًنئلَح - 5

 مَلَسْك قيرط يفرق انآو « محل دّبَح وُ لاف) ةصفارلا نب ب جاَجَحْلا
5 27000 

 :َلاَق سابع نبا ىلإهدئنسأ وأ , سابع نذل ىلإ مكرأي بعانآو «يَلَع



 لمه سرا هر كة ريم س6

 000 ىَيحَي يما يِنئدَحَو

 سيق ْنَع «نايرصملا ديزي عفان «ةميهل ني هلبَح يئَحَو « سابع

 ثيِدَحفَمَحأ لَو سابع نب نع ٠ «يناعنصلا شَنَح َنَع ؛ ٍجاّجَحْلا نبا

 يأ مالُعاَي :لاَقك الف يبل فيدراتنك : َلاقُهنأ ءضْمب (رمامهضَْب

 ظّقحا :لاَقَق : ىلب :تْلُتَف ! نهب هللا َكْمَتْدَي تاَملَك كمل آلآ « ل

 يف كفي ارا يفر ءَكَماَمأ ردّت هللا ظقحا ؛ َكطَتْحَيَهَّللا

 ّملقلا فج دك «هللاب عساف تَعتسا اذ ؛ هللا لاا تلآَس دو هلا ياسا هلام

 بكي مل ءيشب ومشي اان ءاعيمج مهلك لَا نآْ لق "ناك وه اب

 هلل بكيل يشب هب ةلورضي أ اوارأ إو هْيَلَع اوردُقَي مل ٠ يع هللا

 هَرْكتاَم ىلع رْبصلا يفادأ ملعاو هَ اوردقي مل كيس ىو

 نو 1//8) ِبْرَكَلمَم رتل ءربصلا حَمَرصنلانأَو ءًريثك ريَخ

 .ًارسي رسعلا عم

 نب ٌةَمْلَس ْنَع «ناَيفس نع « « يبأ انئدَح «يعجنشألاانئدَح - <ظ3ْثْ
 سها 2# ار سا

 يني نم مالْغَو نأ تنج : لاك «ساّبَع نبا نَع «ينّرعْلا نَسَحْلا نع ؛ ليك
 َنُييماَنيَحْرأَك :َلاَق ,ةآالّصلا يف :88يَّبلاو ؛رامح ىَلَع بلس دبع

 بلا دْبَع يي ناكيراَج َتءاَجَو : لاق ' عليم ؛ ؛ ىَعري ايدي

 هلق :يَدَج طَقَسَو ءعطقي ملف ءاَمُهتَي ؛ ليلا عوق هاقتْسَت
 [3537؟ :عجار] . مطْقَي

 ْنَع «ُناّيفُس اًنئدَح : :َلاَق ءديلولا ْنْب هّللادّبَع انئدَح - نمل

 ا 'ِبلا ءاتن نمار ءساّنع ني نَع ؛ةَمطع نع الس
 2 6 مم

 | :تلاَقَك ؛ ءاهلضق نم محتْسي الف يل ءاَجَ «ةييانج نم تمحتسا

 ريو عه ا لا

 5 :عجار] ٠ يش هسجتي ال ءَمْلا نإ : : 4: هلل لوس لاَ «نماتلستغا

 ْنَع «ٍبْرَح ِنْب امس ْنَع َناَيْفَس ْنَع ؛ عيكو انئدَح - 32 و

 هَثّجّ الُءاَمْلا : :88 هللا لوس لاَ : لاك «ٍساّبع نبا ِنَع «ةَمرْكع

 [١١7؟ :عجار] . يش

 نع كاّمس َنَع «نايْفس نع ؛ « فّنصُمْلا يف عيكو هب اَنئدَح - 584

 يطفو لجأ نيكو

000 

 0 ا

 ا

 ْنَع ؛جاَجَح اًنَرَبَحأَو : :َلاَقءِرْيَمُ نب هللا دبع انئدَح - الخل ا

 اةفدفن :عجار] . ظ ىلا نَع ٠ سابع نبا نع «ءاطَع

 نبا ينعَي « ىَحَي نع ؛ ىلخألا ديني ىلحألا ع اند - كم1

 ءِسانع نا ىلإ لجو ءاَج : لَك ِنَسَحْلا يبأ نْب ديعس نع ؛قاَحس

 «روصلا هذه عسصأَو ءٌروصلا هذه ده روصأ لج يِإ « سابعا آي : :لاَقَف

 لح نان «يلمأنلا لاقف ]هلم اندك «يئمنذا : :َلاَق ١ ايف يتتفات

 تمس. هلا لور نم تغمس مبكي لاق ؛هسأر ىَلحهديَضَو

 ده

 ي 0

 هدم

 ممل

 مق , د ءدا
 ايو ةروُص لهل مج ءراثلا يف روّصُم لك : ني طل
 هم م 00 0

 منهج يف ُهبدَعُت سفن
 سا ةيعم

 ّسْفتال امو هرج لَمْجا ءلعاق دبل تنك نإ

 [مم+4 :رظنلإ هل

 ٍوفطَج يِئدَح : :َلاَك « ينارقعرلا ويم نباح - كم1

 ْنَع ُهَلأسيِس اَبَع نبا ىلإ ةدجل بك : َلاَق ومره نب ديزي نع «هيبأ نع

 بتاكُي سابع نبا نأ وُمعْرَيَساَنلاَنإ : سابع لاق «لآلخ ِسْمَخ 7 2-6

 جت بك هيلإ بكا مل يملح مكانا ف اأ يثآةلوكو «ةيرورحلا
 دعاكم رع هس كنه كيرلا ع" لم سه سس هه
 َناَك لهو! هَعَم ءاَسّنلا وْْكَي ل هلا لوُسَراناك لَه يتربخأَ دعب امأ

000 
 ! ميامي يضقْنَي ىتسو ! نابيصلا لتقيناَك لَمَو ١ مسهل ب رضَي

 ؛ا هلل كورن سايح هيل بكف ١ وهم سْسْحلا نَع يِْربْخأَو

 ٍمْهَسب نهل ب رضي نكي مل « ىّصْرَمْلا نب َنيواَدَيَ عم ءاَسنلاب وَيَا د

 و ل

 ا ف هّلآلا َلوُسسرَنِإَو ,ةّسييقْلا نم هذي ناك هّنكلو

 'يصلا َنمرْضَْلامَلَعاَمْمَكعَت كتل «ًنايبصلا لال «ناّيبصلا

 ىتم ميني مي نع يلأست َتتكو ١ َنمْؤُْلا دو «رفاكلا لت هلت يذلا

 اًدِإَق « هسنلل ذخألافيعَص وهو ,ةئيحل' تبنت لجل نإ يِرْمَعَو ! يضقني ْمَقَْي

 هرسسُشلا امو سقيا بَعدْدَت 210011
0000 

 [3786 :عجار] . اوم اَيلَع كلذ ىف ٠ انهن ىَرث انك نإ

 ٍرْيسْلا يبأ ْنَع ءكلاَمْنَع ءِنَمْحرلا دْبَع ىَلَعتآَرَق - نذل

 اًدإ َناَك ٠ 8 للا لوران « سايح نب هللا دبع ْنَع سوُواَط َنَع يكمل

 ثروت تْنَأ َُّسَحْلا كلمُكَللا : لوفي ؛ ؛ ليلا فوج نم ةآلّصلا ىلإمدَن

 تاّوّمّسلا مايك تأ ؛ ُدْسَحْلا كلو نيف ْنَمَو «ضرألاو تاَومّسلا

 ّنَمَو «ضْرآلاو «تاومسلا برت ؛ حدو نيف مو ءيضرزلاو

 كْواَقلَو «قَّحلاَكدْعَوَو «قحلا كلوقو "وحلا تأ َدنَحْلا كلو ؛نهيف

 كو ممْسلْسا كك مُهَللا «قَح ةَعاسلاَو َقَح 2 ا“ و جا

 «تْسُكاَح كلَ "تْمّصاَخكبَو تآكل «تْلُكوَت كْيلَعَو «تْنَمآ

 الإ ةلإ ال يهلإتْنآ ؛ ”تذلعآوت رَرسأَو رخو تدق ام يل فا

 1 507٠١[ :عجار] ٠ هك ةر/1) تن

 .(ح) ةدئاَر نَع « نّمْحرلا دبع اَنئدَح - 5415

 د

 نسبا نَع ؛ٌةَمرْكَع ْنَع ءالاّمس ْنَع ةدئاَز اَنئدَح ءدَمّصلادبَعَو

 [؟455 :عجار] .5 ةرمخْا ىلع يصب اك ٠ لل يبل نأ سابع

 نع ؛كاّمس نع « َةئاَوَح وبأ اًنْئدَح « نمحرلا دبع اًنكدَح - الان

 «ًامْكَح رغشلا َنمانِإ َلاَق قف هلا لوران « سابع نا ِنَع ؛ةَمِرْكع

 [؟454 :عجار] ًارحس نايا نم إو

 ع ْنَع «رْيبزلا يبأ نع «َناَيفَس ْنَع «ِنَمْحرلا دب انندَح - ندم

 ىلإ رْخُنلامْوَيفاوألاَرَخأ كف ْيلَنآ سابع أَو «ةَضئاَع

 [؟550؟ :عجار]. ليلا



 سابعلا لآ

 يبني يي ي وِرَمَع نع «ريهُز ْنَع «نمحرلا دبع انندَح - 5

 حبك ْنَمَللاَنَمَل : لاق يلا اذأء سابع نبا نع «ٌةَمرْكحْنَع ءوَْع

 ِنَع ىَمْعل هَمَكْنَمهللاَنَعلَو « ضْرألاموُُتريغ مهلا نمل هللا يمل
 َنَعَو ؛هييلاَومَرْيَغ وتنمو دلو مهلا نمو ليسا

 َنَعلو «طوث ٍموكلَسَع لمعمل َنَعلو ,طوأ مو لمع لمع نمل
 [ادلل# :عجار] . طوأ موق لمع لمع مَع ْنَمْدَّلا

 دبع نع« ليئارسإ ْنَع «يدهم ْنْب نَمحرلا دبع اننَدَح - ك1

 ِنَع ا هّللاٌلوُسَر ىَهن : :َلاق «ِساّبَع نْبا نع «ةَمرْكع ْنَع ؛ ميكا

 14.1 :عجارإ . باّرشلاو «ماعأطلا يف حلا

 ديعس نع «بيِبَح نَع «ناّيفس نَع «ِنَمْحّرلا دبع انئدَح - <34

 لّجَرَراّصْنألاضمييآل :َلاَق# يلا نَع ؛ « سابع نبا نع هرج نبا

 .ةلوُسَرو هللا ضبا الإنأ ؛ هلوُسََو للاب مؤ

 دح :ًالاق « ا ورجح - نكي

 ا 4 اوسر لاق : لاق « سابع نبا ْنَع « ىقوأ نب ٌةَراَرز نَع “ فروع

 م 2مل دك هاص
 َساّنلا نآهسْفَرَعَو «يرمأب تعلق ةكمبت حبصأو * يب يرْسأ هليل اَك

 ما ساس ع 0 كف رمق نك

 ىتتح ءاَجَف ٠ لهَج بأ هللا |هبرم : لق ءانيزح لتعم دعشف « يب

 :8 هللا وَلاَ /ءيش نم اك لَ : ئزهتسمْلاَك هل لاَفَق ٠ هيلإَسلَج

 2 لاق نبأ ىلإ لك لل ايي لوهان ل ست يىيسا#» 0

 0 قات اعد يَْامدَحْجَيْوأفَعَ هيد

 3 َلاَقَف م معن : لوليك ان كاع

 ممم ها
 ىَنَح اوُواَجَو «سلاَجَمْلا هْبلإ تَضَقَتلاَف : لاق «يّوُل نْب بْعَك يِنيَرشْمَم

 ذإ :ا هللا لور لاق « ينتدَح امب كَمْ كدَح : :لاق ءاّمِهْيلإ اوُسْلَج

 مُك :اولاق «ٍسدْقَمْلا تْنَي ىلإ: تلق! َنْئآ ىلإ : :اولاَق ٠ ةلبللا يب يس
 مسوس مس هلم هم

 تاو و ياس لاَ «ْمَعن : َلاَك!! اَيئارهظ نبي حَبصآ
 نأ عيطَست َلَهَو : اونا !! َمَعَر بذكلل ءبجَعتم هسأر ىَلَعُهَدَي ضاَو

 ىأَرو ءدلبلا كاد ىَلإَرئاَس ْدَقَّنَمٍمْوَقْلا فو! دجْسَملا ال تعنت

 َسَبِلا ىَّنَحْسَمْلات لزاَمَف مْ تبَهََه : 8 هللا لوُسَر لامك ٠ ّدجْسَمْلا

 راد نود عضو ىّتحْر نأ انآ دجْسملاب ًءيجَف : :لاق «تنّقلاٌض نب يلع

 مكَتْنَن اَذَهَعَمناَكو لاق هيلا ظْآ انآو هنن «ليقْعْوأ لاّقع

 . باص دق هللاَوكتَْلا مآ :مَْقلا لاَ َلاَقَك :َلاَك كَظَنَحآ
 يميس ريو هر # ع

 ْنَع ةَمَلَسْنْب داَمَح اًنئَدَح «برَح نب نامي انَدَح - نوف

 هللا لوُسَرَلاَق : :لاَق « سابع نبا نَع «ًئارهم نب فسوي نع هدير نب لَ

 «ليئارسإ وكي هباتتمأ يذل[ هلإ ال هنأت نما» :* :ُنْوَحْرف َلاَكاَمَل :
20007 

 لاَحْنمَالاَحتْدَحآْدَكَو «ينيارول دمحم اي لرب يللا: لاك

 [5707 :عجارإ. ُةَمْحلا هلت نأ َةَفاَخَم «هيف يف ُهُيسَدَ ءرْحَبْلا

 سد يسيوس ري «ر8ا كس

 نع« ءةَمَلَس نب داَمَح اًنَرَبخأ «ريرضلا َرَمْعوبأ انئدَح - كنذف

 لؤسَر لاك : :َلاَق « سابع نْبا نَع «ريبج نبل ديعَس ْنَع « بئاسلا نْب ءاطَع

 كلو

 مكر

 1 «ةبيط ةَحئار يلع تن ؛ ايف يب يرش يل ةلبلا تاكل 43 هلل

 ةنْبا ةطشاّم ةَحئاَر هذه : َلاَقق !ةنيطلا ةَحئارلا هذَهاَم؛ ليربج اي : :ُتلْثَ

 نوع ايمي: :لاَق! اهّبَش اَمَو تلق :َلاَك ٠ املأ وعرف

 ةنبا اهل تلاَقَف «٠ هللا مسي : :تلاَقَق «٠ ءاهْيدَي نم ىرذملا تطقسأإ مويا

 أ :تلاق ٠ هللا كليب برو «يبر كلو «آل :تلاَق ! يبأ :لوَعرف
20 

 و كلاب َلاَقَك «٠ ءاَهاَعَدقُهيَربخأَك مسن : تلاقا كللتب )1/1٠١"(

 ٍساَحُن نم ةرَشيََماَ لاو يبو مَعَ : تلاكإ يري ابر كل

 َكِلِإ يلد :هلَتَلاَق ؛ اًهيف اهالوآو «يه قلن هرم مث ءاتي تَيمحأَف

 يدَلَوٌماظعَو يماظع َعَمْجَت نأبحأ : : تلك ! كمجاَحاَمَو :لاَك :ةَجاَح

 َرَمأَف : لاق قَحْلا نم اَنيلَع كل للك : :َلاَق ءاَنتقدَتَو ءدحاو بوك يف

 اهلي بص ىلإ لد ىلا نأ ىلإ ءادحاو ادحاو هيي اولا املأ

 َباَدَعَنِإَق يبحتلا ناي" َلاَك ام هلأ نم سانا متم ما

 ملكت : سابع نب لاَ : َلاَق

 ٌدِهاَشَو « جيرج بحاَّصَو ملا يلع مينا ىسيع :راَمص هم

 ةربخأ

 تَمَحَتفاَف رحال بات نموا

 [1879 ,1811 1815 :رظنأ] . نوَحْرف هبا ةطشام“ نباو «فسوي
 م همام

 ٌءاَطَع اًنربَخأ :َلاَق ءَةَمَلَس نب ذاَمَح انئلَح ؛ناَمَع اَنئلَح - 78097“

 امل 8 هللا َلوُسرانأ « سابع نبا نَع «ريبج نب ديعس ْنَع «بئاّسلا نبا

 [1800 27854 :رظنا] . سئ يات دان
 سامع سما

 كيلي نذاَكَي

 31 هنتاي نرخ مج يلديسام باف

 وامام
 :تَلاَق !كيَرنَم : لانا «هاَسَم رك بط ةحئار هباتلرم «هبيرسأ

 هلل كلك و ع
 :عجار]. ٌةَمَيرأ ملكت : سابع نا لْوَكْركديْمَكو «ءامّسلا يف نم كرو ينر

 اةينني

 نب ةَبدَم ادَح [هّللا دْبَع اًنَكَدَح] - 6
 عموما دام
 نا نَع «ريبج نْب ديعَس ْنَع «ِبئاَسلاِنْبِءاطَعْنَع ةملس نب دامح

 [هلبق ام رركم] . هوحُت د «48 يِبنلا نَع « « سابع

 وب دْعَجْلا انئدَح ءدْيَر نب دعس انئدَح « لماك وُ بأ انكدح - 5

 امدح «دلاخ ع

 يلا نَع هيو « سابع نبا نع هيوُرَي «ييدراطملا ءاجَروُب يكدَح نام

 ءِساّنلا مدح سيك «ريصِل ارم ءريمأ نم هك لجَراَمبأ :لاك 4
 ريع

 [؟441 :عجار]. ةيلهاَج نيم تام الإ تاَمَق ل «ًربش ناطلطسلا نم جيري

 مي 2 م مر

 وبأ د ْعَجْلا اًنرَبْخأ ؛ مكس بداح اند رشوان - اكدفُي

 ا يَِنلا ِنَع هيوْري «ساّنع َنْباَتْعمَس : َلاَق ؛ءاّجّروبأ انندَح ءَناَمْثع

 [1541 :عجارإ اوت رَكَذَ رك اك هريمأ نم ىآر نم : لاك هنآ

 وب دمج انريخأ « ديمو يع اَتكدَح « لماك وأ انكدَح - 528

 يلا نع وري ءِسأَبع نبا نَع «يدراُما جروب يئدَح : :َلاَق ءَناَمْنَع

 « تاّيسلاَو تاتسَحلا بتك هللا نإ :َلاَق "لجو رع ؛هُير نع هيوزي ءاقف

 اًهلمَعْنإَو «ةلماك ةَنَسَحهَدْنعُهَلَهَللا َبتك هاهي سحبه مَ
 أهلا شام ىلإ نأ «ةريدك فان ىلإ «ةئم عبس ىلإ ارحل هبت



 موس سو
 ,ةلماك تدلع لل اهتم هميم كسبه «فعاضي

 [؟١١6 :عجارإ ةدحاَو كيه هتك اهلمَع

 كير اَنْئدَح «لماَك بأ اند - فذخلا

 رنا تاج ١ َلاَك «سابَع نبا نَع بي نع ةَحِلَط لآ ىَلوَم نَمحرلا

 !ةيشام يحتال رَدت ينخأ نإ هللا َلوُسراَي : تلاَقك « يَا ىلإ

7 
 و نإَف «

3 

 م كم راه

 دْبَع نب دمحم نع

 2 ُُى و ةبكار رخل .ًايَش كن ءاقشب تصل هللا : َلاَق

 [2هل/ :رظنا] . اهنيمي

 « سا اما مصر بعض سى يا »| كل يعش * هما مع م 2
 ْنَع ُةَداَنَق اًنَربْخأ :لاق ءمامه انثدح نهب انندح -

 ىَعَسَو ءأعبَس تييبلاب فاط اق هللا َلوُسَر نأ ءساّبع نبا ْنَع « ةمرْكع

 [376 :عجارإ ٠ كوك سنا يري ذب حا ىَعس امن ايس

 7 ِنَح «ةَمرْكع ْنَع هداك انئدَح : :مامه اًنكدَح ره اًنئدَح - "ما

 لسع رجس اس

 ف هلالوسَر ىف : لوقيو هَدحَو رسب ُهَرْكَيَناَك « سابع نبا
 [٠.0ه نا] رسل نوت نأ بَ «ءارملا نَع سيلا

 دبع نبأ انكئدَح « يبآ ائدَح دما ادَح - تنض

 هللا"

 ويلا انه ام مك رواد وموصب دويل ىلرف يدم اقف

 َلئاَوْسإ يتب فهلا ىجكمْوَياَذَه «حلاص مويا : اوُاق ! هتوموصت يلا
 52 د ماعم
 «مآلّسلا هْيَلَع ىسوُم هَماصَ ,مهودع نم

 دبع َدْقَو؛

 وسر مدن لاق « سابع نبا نَع ٠ «هبيبأ نع «رييج نب ديعَس نْب هللا

 رو م ما يي

 ماا: : هّللالوُسر لاَ

 م جانا !.ةيوصيرمأو لا
 رب دس رع ص سا سا هد

 0 « مُكْنم ىسومب

0 

 هع لفل

 3 رشا 5000 لَ سابع نب نَع ؛ ةمرْكع نَع «"بوُيأ

 ب :َلاَقَف افيو بست لق سرة

 كيس ل هيب © يل م ل سفمس

 27 ميمدمجارإ 28 يل 5

01011 
 نبا نَع ءاَطَع اَنئدَح ماَمَه اًنئدَح ءدّمّصلا دْبَع انندَح - 5

 لك ىلإ مان ءراَوَستس اًهيِقو كل ١ لَخَد كف هللا َلوُسَر نأ سابع

 917١[ :عجار] هيف لّصِيمَلَو ءاعدق « ةيراس

 اَنكدَح : :ًالاَق ٠ ىَنعَمْلا ُناَفَعَو ءدّمّصلا دبع اًنئدَح - ١7 كوان

 ءرماَع نة تضل ان« مك نع“ ُىَداَتَق اًنْكدَح - ام

 هك سام ع داك كى سم

 ْنَح ينغ ٠ « لجو رع ه
 8-5 وجر يد بكر كتخأ رَْن

 راهس مو
 امدح «ٌماَمَه اَنتدَح : :آلاق ُناَفَعَو ءدّمّصلا دبع اًنئرَح - 6

 ًاعبس]8 هللا لوُسَر فاط :لاَق 6 بعون نيف

 بحمل :ناَّمَع َلاَقَو « هتوف هكرشملا يريل فاط منَ «ًايْذَس [فاطَو

 اةدركلي :عجار] هكوُق سانلا يري نأ الف هللا لوُسَر

 م 2
 يبأ نَع ٌّقَداَتَك اًنْكدَح امامه اًنكدَح ءدّمّصلا دبع انئدَح - 78/

 4 هّللا َلوُسَرتْحِمَسب :َلاَقَ رولا نَع ساّيغ َنْبا تاس :َلاَق هزلجم

 1م 3/0 يملا نب هلل دبع لع لكسم

 هّللاَل اور تْممَس لاَ اَرَمْع نباتا 5 لودي رمز ها
 [؟4.+ شنا]. ليلا رخآكن م ةَمْكَر لوي

 :َلاَق أي ِرََْمْلا باهشْنْبْبيَح اَنكدَح جور انئدَح - 8
 ماه ميتال كل سا ةهارع 6 يب م

 دنع ةريره اب انقل ؛ يل بحاّصو انآ « ساب نبات : لوُقَي يبأ تعمس

 ىلَع سان ىلإ اهلنا :َلاَقَق ارجل اثم لاق ء سابع نبا با

 انك ذأتْسا ءَدكْيَح رْمَك :اَنلُق : :لاك ءهردقي داو ل ككل يسَياَمّنِإ امو رم

 لور نع ثدي سابع ني انعم ناسا لاَ سيح نبا ىلع

 لغم ساّنلا يف ام َلاَقك ٠ ةلوُبت موي «4 هللا وسر بط : لامك 8 هللا

 ءِانل روش بتجي هلا ليس يف دهان سر نابل

 :هّقَح يدؤيو « فيض يرْقَي ؛ همّنُغ يف داي لجَر لثمو !اهلاثآ :تلُق :َلاَق 2 َ'َ

 ءاَهَلاَق :َلاَق ! اهَلاَقأ تلق :َلاَق ءاَهكاق : لاك ! اها سلم : لاَ ءاَهَناَك :َلاَ

 [١ةهلا :عجار] .تركشو هللا ؛ تالمحو هللا تريكَك

 ْنَع ِرْيزلا يبأْنَع كلام اندَح بوَراَتَح نه
 تي عي َناَك « ف هلل لوألا ءسب نبل ِنَع ءسوُاط

 ِباَدَع نم كب دوُعَأ ين ميلا :اوُنوُف :ل وي نارا نم ةروُسلا مهمل

 «لاّجدلا حيسُملا ةنثف نم كبدوُعأَو «رْبقْلا باَذَع نم كب وعأو منهج

 [؟154 :عجارإ . تاما قو ايلا ةف نم كلب ثوعأو

 ٌءاَطَع لاق لاق ءجّيَرج نِبااَنثدَح «حْوَراَندَح - 22854

 يلع نإ :لاَقَ لُجُيْداَنآ ف يل نأ «ساّبَع نبا نَع :يناَساَرْخلا
0 0 

 عاين الق يَا هرم! اهي

001 
 رشف ٠ اًمُِجأ لو ءاَهكَرسوُم انآ «ةندب

20 

 [يمم»ع :رظنا] ٠ نهدي «هاّيش عبس

 سنخآلاْنْب هللا دبع «كلاَموُبأ ائدَح «حْوَر اننَدَح - 235١

 نبالغ ءلَاَ نب َفَسوُي نع هديب م

 ماس مصاص صاع ١ ساس ساس ٠ م

 ِنَع؛ لات كح زاك« - 350 هور هلع
 كل ف هللا لوُسَر ىَلَعاَنَف لاق ءساّبَع نسبا نَع « يدلل

 انئاخفأ حليم .َنتارمخ ىلع بلل دبع ية م «ةفل

 هربا َلاَقَق "نسما م تح رجلا اوُسْرَتَال ؛ يني لوي هدي
 هم مله

 [085 :عجارإ سمّشلا ملت ىَتَح رجلا يمْرَيادَحأ ل اخحأ ام : سابع

 يبأ نع« يلا صاَ نع دَمَح اند «حْر اندَح - افتخر

 تلق : :َلاَق (مصاَعوُبأ : َنوُنوُعَي سَّنلاَو مصاَع : :حْوَر لاق اذك) ٍلْيمْطلا
 سواسا 5

 ةَورَصْلاَو اصلا َنييفاط ؛ هللا لوُسَرانأ كسوف معي : سابع نبال

 اوَُدصاَمَو : تلق ءاوُبَدَكَو اوُقَدَص : :َلاَقك هن َكلدنآَو «ريعَب ىلع

 َسْو ءريعب ىلع )١16/1( ةَرماَ اًنصلا نيف طك : َلاَق !اوُيَذَكَو
 7 عى د 200027

 ؛نوعقدي الو هللا لوُسسَر َنَعَنوُقَرصِيلَِس نا ناك ةّنسب كلذ

 050 «ريع ىَلَعَفاَط
 [1019 :عجارإ ٠ مهيدي هلال ءهناَكم اوريو ءاوعمتسيل



مْنَع دك ع عسي : لا ديزي ينكح - 50
 «سْف

 نأ ضئاَح ّيهو ,ةئارما ينأي يدل القيل رم: لاق سابع نبا نَع

 [5097 :عجار] . رام فصيإل راد

00000 

 هاك قف ءِساج نبع مكن ؛ءاَطَع ْنْبَرَمع ا

 . مالسإلا يف َروُرَص آل :لوقي

 ال

 «دامح اًنكدَح : ةلاَق « ىسوم نب نسحو « لماك وب انثدَح - <45

 2 سا عر
 ُهّنظأَو :ٌداَمَح لاَ :رامَع نع : نََح َلاق) رمح يبأ نبع اًريْخأ : :َلاَق

 ١. سابع نبا لاق : لاق نَسَح هيفاكلشي مكو «ساّبع نبل نع

 كسر راسخ يبأ بَعدَ اكد د اَدَح

 0 :ةَجيِدَخل لاك « اقل يبل انآء سابع نبا

 ءاءْوض ىَرأ يّنِإ ةَجيدحل لاك ف يبل مهيد يف َسَحَو «لماك

 لَمْ هَللا كيم :تلاق «نج يب نوكأ ىقَخَأ ينو ءانوص عّمسأو
 يدب و «* 0

 :لاَثك ؛ هل كلذ ت لق ولو نب فدو تن م هلل دبع نبا اي كب كلذ

 يش و ىّسوُم سوم ذم سوم 2 اننآو تعي 0 مان مان اَذُه نق «اقداس كيد
 رورو ودق مهل ع

 ياست .ةرصلاو «هزرع

 و. مرا م ا هه

 سس نذَح كب 0 لاق سان نَع را

 هل ىَحوُي ونس يناَمكو «توٌصلا مسيو ؛َروُتلاو وصلا ىَريدينس

 [؟ؤ9 :عجار] . ًارشَع ةئيدملاب مق

 ٍاَمَح اند 5 :ًالاك ؛ىتتلا ُاَثََو ١ لبا لا اا

 كمال ةعاشقلو

 «(يَل يع ضرك دش دان لاَق) ؛هيجاكل جرد ا

 تلق يدع ضرْمْلاك كّسَع نبا ىلإ تملأ لاق «هدذع ماجر

 :تلُق نَحأُهَدنع َناَكَوأ :َلاَقَك :ُناَّفَع َلاَق) «هيجاتي 5 لجر دلع نه

 لات لكم هللا َلوُسَر اي :َلَق مج لاق مَعَ

 لاق !هَللاَْبَعاَيهَتياَرْلَه : :لاق «هيِجاتًالُجَر كدت نأ يتَربخآ هللا

 [35504 :عجار] . َكْنَع ينلفش يذلا َُمَو «ليربج لا : َلاَق مَعَ

 سهأ هي رع ل كيل
 [550/4 :عجارإ] . كليجاني لجَر كد ناك هن نافع اَنئدَج - 21

 و هرمز 2
 :لاَق« ,داَخْنْبةيُم انَدَح «[هّنلا دْبَع اًَثدَح] - 52خ6ْ

 8 يبلع ؛ (ِساّبَع نبا ِنَع ءِراَمَع نع ؛ ٌةَمَلَس نب دامح اًنندَح

 [1308 :عجار] . هَوُحَن

 ٍنْبِراَمَعْنَع ؛ َةَمَلَس ْنْب داَمَح اَنئدَح «لماك و بأ اًنئلَح - 1

 كد هلال مح بّسْخياَميف) سابع نبا نع ِاَمَح ىبأ

 ْسَعَدَف ءاَباَرَشَو ءاماعط تمَتنصَق «هَجْوريْنأَ عراه داَكَو «ةَجيدخ

 ةَيخ تاق ارث ىلح يشر رمملك بلوم آرو كل

 ةنقاخك هاي اجور هن يجرَك يِيطْخَي هلا دبع َنْبدَمَحْسنإ ١ :اهيبأل

0 1 معمر
0 

 ل

 لل طش يسن نب ةرب كعب عا

 ينتجوَز : :تلاق !اَدَهاَم! ينأَش اَم :َلاَث :َلاَقَف ءُدّلُح ِهْيَلَعَو وّلَخُم وم اذإَ

 تلا !يِرْمَمل «آل! بلاط يبأ مجوز : لَك« د دمحم
22011000 

 كن َس انا بخُت يرق دنع كَمْ نأ دير ١ يحَتسُتاَمأ : ةجيدَخ

 [1467 :رظنا] يضر تح هبل مله! نارْكس تنك

 يبأ ْنْبراَمَع اًنربْخأ : :َلاَق ءَداَمَح اَنْكَدَح ءُناَمَع اًنلَح - 7

 لب ةجيدَحركك « هللا لوران بَسْحَياَميف ءٍساّبع نا نع راَمَع

 [هلبقق ام رركم] . ٌهاَنحم رَكَذَ دليَوُخ
 هلع . ريةرعءدو

:لاق « جيرج نبا ينربخأ : لاَق ءرْككَب نب دمحم اًنئدَح - مه
 

 3 َلاَقَف «”لُجَر هاتآ « اقف "ينل نأ« سابع نبا نَع :يناَساَرْحْا ءاَطَع لاَ

ل يبل هرم ؛ اهيرتشا منجا هَ ءاهيرسوم انآ «ةَنَدَب يِلَع
 عامين« كف

 5١4١[ :عجار] . .نهَحَبْذي ايش ميس

 نع يعش يني : 01 ردي ناسي 2265

 آ' ةلسأتارأ كارم لاك 0 هد

 لَجَوَرَع ؛ 2 ذا كلَ م نطق نب ىَر دبع هب مكلاَجر

 [51144 :عجارإ. ٌروعاب سب

 نا الاق « قارا دعو كب ْنْبَمَحم ادَح - افنان

 بع نْبالاَنَق :ل ويس واط عمن مل وب ينربخأ ؛ ير
 ءعو

 قر :اَنلْقَق : :لاق نسل يه : لَك ايل ىلع ءانثإلا

 [1441/ :رظنا] . 1 يعلق هل

 ل مري ةدمع

 مام مق ا كل سه لا
 0 م

 موي :يل نمل ل ىلغ لاق نتا ا

 [1978 :عجار] . َناَضَمَرَرْهَش وأ ؛اَروُشاَع

 «رييزلا يبأ نع ٠ ةعيهل نبا انأبنأ «قاَحْمإ نب ىبحَياننَدَح - مال

 اذه سلتك هيَ رودص ىََح وجي سانتي :لاَك « سوواَط َنَع

 ا وقمع

 [4هه :عجلرإ . كين ةنس وه لاك «ءاقْلا مهن اَنلامُعْري

 ةَمركع ينَربخأ « ير نب اندَح «ركب ني َمَحُم انئدَح - 864

 هللا لوس ىَعئامنإ : :لاك « سابع نبا نَع ري نب ديعَس ْنَع دلال

 [158444 :رظنا] . ًاريرح تمصمْلا بولا نع ف

 # ممل 10

 ا َلاَق « جيرج نبا انئدَح « حور اًنئدَح - 226

 امن :َلاق :َلاَق أبع نبا نع ؛ سابع نْبا ىلَوَمةمرْكَعَو «ريبج نب يع ْنَع

 [ا14ل/ة :عجار] . تّسْنصْملا بوتان ل هللا لوسَر ىَهَن

 يب مم

 «يرْظْلا نَع هَرَمْعَم اًنَرَبْخَأ :َلاَق «قازرلا دبع اندَح - اللا

 مصل
 8 هللا لوُسَرْنَع ؛ «ِساّبَع ِنْبا نَع «ةبتع نبل دبع نْب هلل دبع ْنَع



 « ينديزيو ,ةيرتس لزم هَتعَجاَرَف « فرح ىلع يربح ينآرثأ : لاَ

 . فرخة ل ىلإ ىهتناف

 ورا شو

 ُفلَتْخَيس يلو ,دحاولا رثألا يفق رألا هدَهاَمّنَو يرهزلا لاق

 [3006 :عجار] مارح الو لآل يف

 ْنَع ؛كامس ْنَع ؛ «ليئارسإ اًربَخأ «قاررلا دب انندَح - نول

 امك رام 88 هللا : لاك « سبح نبا نع « مك
 [1454 :عجارإ أ ًارحس نايل َنمانِإَو

 نع« « سوواط نبا نَع هرَمْعَم اندَح «قاررلا دبع انندَح - نون

 لأ َنييلاَمْلااوُمسُا 49 هللا وسر لاَ : لاَ , سابع نبا نَع هيأ
 ىَلوألف "ضنا تكرئاَسق « ىلاَعَتَو كرات ؛ هللا باك ىَلَع ضئارُمْلا

 عكف :عجارإ كد

 ِنَع ٠ , ىليل يبأ نيل نع ايس اَنَدَح « قالب اح - 1
 نيكري يف 4 هللا لوُسَر نك : لاق « سابع نبا نع ٠ ٍمّسقِم نع ؛ ٍمَكَحْلا هلو اق دع

 [؟184 :عجار]. رمح ديو « نيضتيأ

 نع« , سوألاط نب نَ نس ريح قالا دع اند - <يظ4خ5كغ

 نأ ن مكب (ةَضْرأهاَحآ مُكَدَحأ مَسَيْنآل : لاق « سابع نبا نَع «هيبأ
 سقس 0 مكس" * مريم < نع 82
 «لْقَحْلاَّوهَو : سابع نبا لاق : لاَ «ٍموُلْعَم يشل ءانكو هاك ايِل دُحأ

 1١41[ :عجار] ٠ ةلئاحمما راصُآلا ناسلبَوْمَ

 ْنَع ءثْيلْنَع ُبايفُْس انربخأ «قادرلا دْبَع امدح - 6

 ىّنح] ركيوُبأَو ءال هلال : َلاَق ءِساَبَع نبا نع ؛ « سووأط
 م

 [775314 :عجار] ٠ يوَساَهْنَح ىَْ نمو «كلذك نامت رمعو ء[تاَم

 ومدم
 [55514 :عجار] . هداتسإي ٌهاّنعَم ءِرماَع ني دوس اند - مكك

 نع «رياَج نع رسم نرخ ؛قارلاُهْبَ اند - 37

 «رارضآلو َررسآل : هّلللوُسر لاَ لاق « سابع نبا نَع «ةَمرْكع
 ع بس ءائيمْلاٌبرطلاَو «هراج طئاَح يف ةَبَشَخ ةَبَشَح لميا لْجَرللَو

 2 ٠ :عجار] 507[

 هم

 هلآ ءاطَع انآ ءحيرج نبا اربح «قازرلا دبع انئدَح - اننا ل ا

 ىّنح رطفلا َمْوَيْمُكْدَحأ وشي نأ متمطتسا نإ : لوفي « سابع نبا عِمس
 نم كلكتِْمَسُدنُم ٌودْغأ نأ لبق لكأ نأ عدأ مَلَف :لاَق «لعْفيلف معطي
 ءكاَملاَوأ يللا بّرشأ وأ ةلكآلا ةقيرصلا فرط نم َلْكآَف ءساّبع نبا
 ارك ل قاس :َلاَق !اَذَهَلَوَؤُي مالمَق تلق

5 0 
 نال نع َلَجْئ اللمع نوُلوفَيِف ىحضلا دَتمَي ىَّتَح ؛نوجرخُي

 َلاَق)٠. نمشي « يوت اربح «قارلا دبع انئدَح - نما

 ءوِرَْح نبا ينعي «ليضُ نع ؛ ,«ينالثلا ليئارسإ وب ("16/ )وم :يبأ
 ىلإ اولجبعَت : 5 هللا ل وسر َلاَق : لاَق « سابع نبا نَع « ريب نب ليعس نع

 دل ضيم يزيل مُكدَحأإَف «ةضيرقلا ينعي حلا

 - محب
 - |سامل

 يبأ ْنَع (ميُخ نئاْنَع تم كح « قارا دب اكَح - 2002

 لوح ودار يح هباحصآل ؛ ف "يللا: لاَ ءِساّبَع نبا نَع « « لبطل
 ءًادلج مُك 11 كورس ادع مُكَموكنإ : ةينلا دب رع يف كم

 علا ىلص و تي «نكرلاوملتسا دجال
 نكرلا ىَلإاَوَشَم ؛ يناّمَيْلا نكرلا ىلإ وُلد تح «: مُهَعَم «مَّلَسَو

 377٠١[ :عجارإ ميرآلا ىَشَم مث « تأرم ثلث كلذ لَمْ ءدّوسألا

 0 قارمن - فكنف

 ا لك سبع

 وبأ َلاَقَو ءىَّضَقَو :َلاَق « ليئارسإ انئدَح دوسأ ءاكدحو - 78ا/*؟
 .سمخلا زاكرلا يف اق هللا لور ىَتضَت : : هئيدَح يف ٍِيِ 5

 اَمدَح :ًالاَق٠ ديلولا ْنْبْفلَخَو «قاترلا دبع انندَح - نفذفي

 هلال وُسَرلاَك : :َلاق « سابع نبا نَع «ةمرْكع ْنَع ءكاَمْس نع « ليئارسإ
 [0/؛ :عجار] ٌةكَمْلاءآَرَمْلا لَو «لجّرلا لجل شابي آل : 8

 ْنَع هانكدَح و ؛دوُسأ هعقري ملو ؛ يبأ لاَ : هلادبع َلاَق - 6

 .الّسْرُم ةَمرَكع ْنَع ءكاّمس نع ؛ ءنَسَح
 نَع ءكاّمس ْنَع ؛ «ليئاوْسإ اربَخأ «قاررلا دبع انئدَح - <”«33ا/

 كلَ: :رئاي نم عوف نيح ءاق يبل لبق : لاك «ساّبَع نبا نع ؛ٌةمرْكع

 هل: هقاكو يف ريسأَو موسما هدا : لاق ميش اهنوُت سيل «ريعلا

 َكَدَّعَو [دَقِ] لجوزع َهَّللاَدآل : لاق !مل : لف يلا ُهللاَقك لاق !حُلصَي
 اةكدفن :عجار] .ككَدَحَو ام كاطع دَكَو ءنيتئأَطلا ىّدحإ

 نع ؛كاّمس ْنَع « «ليئارْسإ اربح «قاّررلا دبع انثدَح - ةيينه

 دلع قرع عام 89 يلي 1 :َلاَق «ساّبَع نبا نَع «ريبجج نب ديعس
 فرعا ىَّنَح ؛ « نيم فرتعاَق هور : لامك ؛هباوبعلا :لاقق نيم
 [2507 :عجار] . ةومجراق هي وبهذا : ا ينل لاق « تار يأ

 نع «سوواط نبا نع ٌرَمْعَم انئدَح «قازرلا دبع نيدَح - اننفي

 يبأو ا هلا لوس دْهَع ىَلَعقآلطلا ناك َلاَك «ِساَّبع نبا نَع «هيبأ
 لاق «ةدحاو «ثآهقلهقلط باطلا نير ةقالخ نم نس ءرْكَب

 اسأل نأ هن ْمُهل ناك رثأ يف اوَُجَْْما دق سائلا :رمَع

 .ْمهْلَعهاَصْناَق «ْمِهْيلَع

 يبأ َنَع «ةلاَضق ْنْب جَرَْلا اندَح : َلاَق رنا وب انئدَح - كول

 ٍنَع هلي سابع نبا ىلإ[ ُجَرءاَج : لاك "يقشمدلا ةَدَص ْنَع ؛ مره
 َماَيص ٍمايصلا لضْفأ نمأنإ لوُشَي ك8 هللا لوُسرناَك : َلاَقك !مايصلا

 هويتك كات يح

 اند - 89

 ءرمعو ءركبوبأو ءاقظ هللا لوُسَر مَ : لاَ 5 ءِسَع نبا نَع «سوواط
 اةفكلت :عجار]. ةيواتم اَهْنَع صنم لود كاَمْتْعَو

 7 نع ؛ثيِل نع نايفس اًمدَح مد نب ىَيَحَي



 سابعلا لآ

 :كرطو دنع تنص اكن منان بَينَ - 57

 اقف يتلا دارأ : لاق سابع ِنْبا نَع «هيخأ ْنَع « دْعَجْلا يبأ نْب ملاّس ْنَع

 وأ ُدَكَحْ بمنْيدُضاَ : َلاَقَك فَكْهنِإهلل بق «ءاّقس نم اًضَوتَينأ

 7!11١[ :عجار] . هاا وأ

 لمص لص ل #س ساه سلا سا راو ومب ربا ةرع

 عضو : لوكان عسل رج رئيس يشأ: لاق «ٍمِيتخ نْب

 ُهْهَقَق مهّللا : :لاَقَك «يَبكْنم ىَلَع : لاَ ٠ يَ نيد 8 هللا لوس

 [مم917 :عجارإ . 55 دوأتلا هُمْلَعَو نيا يف

 د نب دمَحُم ع يهز اَندَح «َمدآْن ب ىَحَياََح - فكذي

 َرَحَن :لاك « سابع نبا نَع ءِمَسْفم ْنَع ءٍمكَسْلا نَع «ىليل يبأ نب محلا
 اَيَيَرمأَو ءنيَدس اهم هدّييَرَحَن ءةّنَدَب ةئام جَّحْلا يف , هللا لور

 ماما

 اخو ءاَْنم لكك ءرثق يف تَمُجَك «ةَْضَب دبع نم دَحَأَو «اترحُت
 ساما ش

 ل م هام هلم هل

 تدص اّمَلَق « ٍلُهَج يبأ لَمَج اًهيف عمة ميرو ءاَهقرَمْنم

 .اًمدآلأ ىلإ حام اسْنح (#"1 8/1) تّييلا نع

 هام ةملا

 نع «َقيّرر نبا ينعي «َراّمَع انْندَح ؛باوجلا وبأ ائدَح - ف كنوا

 دبع نَع «دهاّجم نع ؛ حيجُن يبأ نب هلل دبع نَع «ِنَمْحرلا دبع نب دَمَحُم

 ةّندْةلأم ؛ ؛ ِهّللالوُسَر قاس : :لاَق« ب يلَع نع « « ىليل يبأ نب نحل

 .ةوحَت رك

 ِنْبِدَّمَحُم ْنَع «سيرذإ نبا نع ٠ مَآ نب ىَيحَي اننَدَح - 5
 نأ «ِساّبَع نب نع هلا دبع نب هلا دي ْنَح «"يِرطُلا نَع «َقاَحْسإ

 ع سس ماما

 ٌتَمَلَرئامَلَ «َناَضَمر نم َنْيضَم رشعل حملا مَع جَرَخ ل هللا لوُسَر

 رفا نارهظلا

 ”كيرش ثبانكدَح : ًةلاَق ءِرْطَنلاوبآَو مد نب ىَبَحَي ان اًنثأدح - "ميم

 ةَكئبَماَك

 ةكمب ماَقأ « ف يبل انأ« سابع نبا نَع «ةمركع ْنَع « يناهبصآلا نْبا نَع

 يعي ثمن : رغما وألا. يبرد مس لماع
 لوم :عجار] . نيَعْكَر

 ْنْوَع َنْب ِهّللا دبع انتَدَح :لاق :[هّللا دْيَع اًنَثدَحَ] - 5
 0 ش اَندَح لح ؛ تال نم ُزاَرَخْلا

3200 

 ِنَع؛ رب نع ةَمْطع ع اكتمل نوع كيش يبأ

 وح 8 يبل

 0 با

 2و 0-7

 030 :عجار] . اهتمي ع أو بكرت

 «يّكمْلا َناَميلس نب فيس اًبرَبْحَأ «بابحلا نبدي اندَح - ١م

 هللا لوُسَرنأ ءسابَع نبا نَع هايد ِنْبورْمَع ْنَع ءدطتس نبق اندَح

 [1774 :عجار] . نيِمَيْلاَو «دهاشلاب ىَضَت كَ

0500 

 ساما نبه بهل دبع
 هم

 ا خا ىلع: لك اقل يل نخ .ةيش
 يمنع هةر لا ل هرم و هل معو

 نيتتئا [وأ] ' ءنْيتئا : 8 هللا وُ لاق : :َلاَقَمُث «قشئتسا مت «ضُمْضَمَ

 501١[ :عجار] . ًاثالئوأ ٠ « نيا
 مم رب مر كت سارا

 ابييَح يد : :لاق «يراَصنلا هلا دبع ُنْبَّمَحُم انئَدَح - <ي14

 مجتحا : :لوُشَي سابع نا عِمس هنأ ناره نب دوُمبم يح «ديهشلا نب

 »و6 ويعس<

 .مرحم وهو هللا لوس

 «َناَولع يبأ نَع «كيرش انئدَح «ْمَدآْنْب ىَبحَياَنْئدَح - 44١

 ةآلَّص َنوُسْسَخ ءاقف مُكَيِي ىَلَعض رم : لوي سابع نبا تغمس : لاق

 موعد ع سال هل كمال

 « لجو زع هبر لأسف

 نهدي "لير اقدح سبي كح - نكد

 هةآلَس َنيسنحب ب اق مكرم :لوُقي سابع نبا تغمس : :َلاَق ءمصع

 [هلبق ام ررعم] . تاَولَص َسّمَح اهلج «لَجَو رع هيَ لآَسَق

 ليو انئدَح - راع نب ةوسأ لح - افلا

 0 ا ا

 [1849 1841 :رظنا] . ًاسَخ

 [هلبق ام رركم] . توك سَ د .+ اهلعَجَ عج ا َنيسْمَخ

 «دبمح نب ِنَمْحّرلا دبع انكَدَح همني ىيحَيانكدَح - <3145

 ؛ هلل وسو ناَك :لاَك « سابع نبا نع «سوؤواط نع هيلا بأ اند

 [1556 :عجار] . نال نم ةروسلا مْ امك« َدهَشتلا انمّلَعُي

 يبأ نع «كيرش اَنكدَح :َلاَق َلاَق ْمَدآْنْب ىَيَياَنتَدَح - <31

 ترم أ: : ل هللا لوُسَر لاَ :لاَق « سابع نبا نَع ٠ ؛ يبا ِنع «قاحْسإ

 [1118 :عجار] . هيف يلإ ىَحوُب نأ تيشَح 3 ىّنَح «كاّوسلاب

 اق آلاَك «ديلولا نب ْفَلَخَو «متاثوب يحي انكدَح - فأما

 :لاَق رع « سابع نبا نع «ةَمرْكع ْنَع «كاّمس ْنَع ٠ «ليئارسإ
 هةر سمر

 ادب عيت نيل امداسل ل

 086 هلم ل سرحت

 امدح

22 «ريمج نب ديعَس ْنَع وأ ساخنا وع « تباك يبأ نبا
 

 ما ساس

 «يلرفْعابَر هليل الص يف نساني لاق ٠ 8 هلل َلوُسَر

 .لجَس م« يندماو «يِكدْراَو «ينمكراَو «ينمَحْراَو

 ْنَع ءِروُصُنُم نَع ٠ "لّضَمَم انئدَح «ْمَدآ نب ىَبحَي اندَح -

 جنك موي هللا وُسَرلاَف :َلاَق «ساّيَع نبا نع ءسوؤواط ْنَع ؛دهاَجُم

 لحأو يلب دحآل ل ْمقلا هيف ل حَيْمكُهّلا سرح مارح دبا انهن :كَم
 # صاع ساراس ساس

 ُيآل «ةمايقلا موي ىلإ هلل سرب ماََحَوُهةَعاَس يل (15/1)

 ,1َُي لو ءاَكرع نم الإهَنْطَلطقليآلو كوش دنس الو ُلْيِص

 متين رخشإلالإ هّللالوُسَراَي :ساّبعلا َلاَقَق .هلَخ
900 

 يم اه همس
 مكر فتتسا اَذإَو ينو ؛داَهج نكلو ٠ «ةرجهألو رخال : لاَقَق . مهنيقلو

 [7ل0 للكل :عجار] . اورمْناَق



 فذ ص
 0 يم م َْ

 ساما نب يهل دب
 1 تهدم +

 0/0 سابعلا لا 0

 هرم يربو اند «نخلا ديو اد - 200

 سايل عسل كدح «يجلا دنس نبل لالا (يدالاَخ

 نإ دّسَحْماي َلاَثَق انك «لبربج ين : وعي 8 هلل اتنمس ١ لو

 هم ممل

 ا ا
 ”اَهيفكَسَو ءاهقاَسَو :اهَعاَتمَو ءاهعئابو .دإ لئلا

 ةبقع ن ني ةعيهل ري هلا بع اد نخل دبع وب اكدَح - "0
02 

 ديع نع ؛ «ينابسلا ريب ِنْب هللا دْبَعْنَع ءنَمْحّرلا دْبَعوبآَِمَرطَسْلا

 َلوُسَر لس الُجَردِإ : لوفي سابع نبا تعمس : لاق ٠ َةلَعو نب نَمْحرلا

 َدَلَولجَرَوُه لب : َلاَقَك!ضرأ ماةأرُما مالُجَرأَوُماَماَبس نع اقف هلل
 ججذمق نويل مَ .ةعيرأ هم ماشلبو ةئس هم َسِبلا نكس أ ةرشع

 ٌّيماتشلا امآَو ءاَمّلُك ابَرَعَرَيم ريمحو ٌناَمْنَو نوُيرعشألاَو ءدزآلاو ٌةدنكو

 .ناَّسْعَو «ةلماََو «ماذجو بحل

 ءمَكَحْلا نَع «يدوعنسمل وملاك وتطل دبا - "0

 تاج ؛ «يلصي. .8 هللا وُسرَد

 «هنيميْنَح هْيَي امو ءاَمهاَحَنَ

 اك :ل اق «ساّبع نبا نَع ؛ ٍمّسْقم َنَع

 هسأر دنع هْيَديَنياَاَف ىَتح ناكِراَج

 ع
 . هراسي نعو

 محم انئدَح ,يدوعسَملا انكدَح  نَمْحرلا دب وب انئدَح - "9 "1

 0 : سابع نبا نَع ءبُيرُك نع ؛ «ةَحلط لآ ىَلوَمِنَمْحرلا دبع

 اهَمْسا هللا ل وُسَر وحن ربا "ىلا جوز ثراَحْلا تبة

 م1 :عجارإ . .ةيريوج اهامسف

 ْنَع ءةابلع ْنَع دوا اَندَح ءنَمْحَرلاِدبَعوُبأ ادَح - فكاذو

 ةَميرأ ٍضْرآلا يف ا هلال وُسَر طخ : َلاَق ءِساّبَع نبا نع «ةمرْكع

 هللا ٌلوُسَر َلاَقَف « «ملعأ ةلوسرو هللا : اوُناَك! اَنَهاَم نورت : لاق ٠ طوخ

 دمحم تدب طاق «دلْيوخ تْنب ةَجيِدَح ةنجلا لهأ ءاّسن ”ضْنأ
 1 ريب هو اممد
 .[054 عجارإ وعرف أَرما مح ارمني يسآو «ًارمع تنب ميمو

 تراَحْلانْب وُرْمَع اَنْتدَح دل نأ «جاَجَح اًنئَدَح - الحلا 03

 نبا ىلوم بْيركأوأ٠ء سابع نبا ىَوم ةبعش ْنَح هلا دبع نب كب نع
 هه #2 7

 وهو ,ةعبب و يبأ نب ثراَحْا ني هللا دبََرَم سابع نب هللا ساب

 هديب ماع
 لحي ملك ؛ هيلع فّقوق «هئارو نم ادوُقحَم سأرلا روثضم يصب

 املك «سّلَج مث ,هلَح نمر ىَتَح « ثراحلا نب هلل دب هكر ءهسأر

 َتْطَنَص ام يسأّري تت مَع َلاَقَف سَ «ةآلصلا نم ثراَحلانْي

 « يَلَصُي ي يدّلالم :لوُقي ءا هللا لوُسَر تمس ينإ لاك !! افنآ يسأري

 [ىامح :رظنا] .٠ افوُكَم يلصُي يذلا لم هئارو نم دوم هسأرو

 مو مشروم اما ع
 َنَع ءِرْيَكب نَع ؛ ميكن اد تلتف ىسوم اح - انزدملا

 وهو "ليدل رك موا لو ل هلل و

 [؟7ب4 :عجار] . "فوتُكَم

 نع «ِرِماَع ْنَع رياح فلو ريغ «ياجح اك - حل 5

 «نْيِفكْلا َنْيَ ,نْيَعَدْحآلا يف انآلك مَن حا 8 يلا نأ ء سابع نْبا

 [5051 :عجارإ اي هطّي ملك ماركو لَو هَ ير :رجأ ماجا ىَطعأَو

 ْنَع «َقاَحْسِإ يبآْنَع «كيرش اربخأ «جاَجح انئدَح - ملح 3

 همام
 «ثآلكب توي ؛ككف يلا ناك :: َلاَق ءساّبَع نبا نَع هريَبج نب ديعَس

 ُهَلاَوُمْلَقِؤَر«نوُرفاكلا اهي يلم «ىلعآلا كير مسا حبس9 ب
 ١ اعجار] . لح

 «َقاَحْسإ يبأ ْنَع «كيِرَش نكح ءرماَع نب دوسأ اندَح - 554

 رْجَفْلا ةالص يفرك ٠ قف ىلا ذأ سابع نا نع ءِج نب ديعس نع

 :غجار] . «ناَسْنإلا ىَلَع ىّنأ له»و ٌةَرْجَّسلا «ٌليزن يت ملا» : مج موي ص

 لوو

 ٍنَع «قاَحْسمإ يبأ ْنَع «كيرَش انربْخأ «جاَجَح اَندَح - اح .

 دق ءادجاّس ءاق يلا تئآ :لاق «ِسْب نيا نَع (1//1011) يميل

 اةفللن :عجار]. هيطْبإ ضايي ىَري ىَتَح :ىوَح

 نع ؛«قاَحْسإ يبآ نع ؛ ليئارسإاندَح دوس اننَدَح - اذهل

 ًادجاّسهكآَرك 88 هللا لوُسَر تريد: َلاَك ءِساّبَع نبا نع « يميمتلا

 [11:8 :عجار] هيطنإضايَتيآَرَو :ًايوحُم

 ,ةّمركع نع لامس نع «كليرتش نبأ «جاجَح اَندَح - ضد

 ممل ةيلماَجْلا يف ناك فلح لك : لام ءاقف يلا ىلإ هع ء سابع نبل نَع

 [م015 :رظنا] . ةدحزأ دش 5 | مالسإلا هدي

 هلا دب نب نسخ نع كلير اح ؛ياَبح اقدح - فاح

 نم اتدكو هأرما اَمْيأ لاق ف 'يبلا نَع سابع نبا نع «ٌةمرْكع ْنَع

 اًمُهلاَق ميرو هدْمي نم : :لاكؤأ نمر عفت وم يه هايس

 1 1 [0/05 لور :رظنا] .ًاعيمج

 ْنَع ءكاّمسْنَع :©كيرَش اَنكَدَح «جاَّجَح اَنكَدَح - 41
 3 للشات ا ايلا نع ؛ سابع نبا نع « ةَمرْكع

 .ةلرهظ ينلوَو ينرتسا : : لاك , ابوك هاطعأ

 ْنَع ءبرَح نْ كاّمس ْنَح كلير ائدَح «جاجَح اَندَح - "591

 قيرطلا يف مُكَتااذإ : َناَق اقف يبا ىلإ عقر ء بح نبا نَح «ةمرْكع

 هَطئاخ ىلع مهيأ هاج هلاَسْن مو «عرذأ ةعْبَسهولعجاَف

 [:94 :عجار] .لَعْميلَ

 1 ْنَع ءداّزلا يبأ نب محلا دبع انربخأ «جاَجَح اَنئدَح - اذكللن

 :َلاَق قف هللا يبن . سابع نبا نع «ةّمرْكع ْنَع ءورْمَع يبأ نْبِرَمَع

 'َمُدَللاَنَمل ؛ هللاٍريَمل حبكم نمل ضرألا موتري مهلا نعل

 نع ىَمْأ همك مهلا َنَعَل «هيلاَومريَخ ىَوكْنمهَلل نع « هيلا نعل
 ءطوُ موق لمع لمعمل نمل ؛ةميهَب ىلع منوم نعل «ليبسلا

 م :عجدر] لل طوأ موق لمع لع نمل نع



 ذل "ص

 يا ناو ركع ل

 ,هنأبسْنمنوُملَم هنأ بس منوم ا لا

 مقل لع رول. ىلع قو تول يطل يع رشا
 [اها/6 :عجار] ةّيطوألا يفاثالئ ارارم ءاق هللالوُسَر اهلك طو

 نب ورُمَع ْنَع «لآلب نب ناَميَلس انْئدَح «ديعس وبأ اندَح - اكنم

 36 : لاق «٠ 8 هللا لوُسَرانأ سبع نبا نَع « ةمرُكع ْنَع «وِرَمَع يبأ

 نك اعقل« ىو ضال[
 ىَلَع َمَكَوْنَمُهَلَنََل ؛هّل يهل حب ْنَمُللاَنّمل  قيرطلا نع ىَمْ
 اًهَلاَق وأ قلت لع لا هلو اجل يأ

 [148/ :عجارإ .انالك

 نع ءرباج ْنَع ؛ ليئارسإ اندَح «ٍمساقلا نب مشا انْئدَح - 551

 ينكر ترمأ :48 هللا وُسَرَلاَك : :لاق «ِساّبَع نبا نَع «ةَمركع

 [؟١6١:عجار]. بكت ملو ىحضالابت رمأو ءاهي اوم مل « ىحضلا

 (مقحالو هقباس نم قفلم ثيدح] م

 ْنَع «رياَج ْنَع «كيِرَش اَنئَدَح ءرماَع نب وس انئدَح - <”30"5ع03ع3

00 
 مو «رْْنلايلْعبُك : لاق يبل نع «ِساّبَع نبا نع «ٌةَمرْكع

 [٠6١:عجار]. اهب ومو مل « ىّحضلا يتعكريت رمأَو (مُكْيلَعْبَككي

 نع ٍمصاَع ْنَع «ُناَييش انئدَح ءٍمساَقْلا نب مشاه انئدَح - فلق

 نبا َلاَك : َلاَق «'يِراّصْنآلاٍلْبقع نبا ىكوم ٠ هس يأ نش 'ع أ
 همم هس يعم ع كوع

 اَهملَعأ يرذأ امك مقل ُجَراَهْنَع ينلآس ام نارا نم هلكت دل :س

 ءانئَدَحُي قفط مث! اهْنعاوثأسيق اهلاونطْفي مل مأ اَهْنع اوني مَ « 2

 امل «ادَخ حرا اَهلانآ : :تلْقَف ٠ هلع الاس َنوُكَت ال نأ نسَوَت ماك مل

 اَهْنع كناْسَيْمل نر نم ةيلذأ سأترك سابع ناي: : تلق َدَقلا َحاَر

 اه اشيك ولايمكن هلأ يرن قل

 نو ندي إرم :شيرشل لاَ 2
 اعمال ل

 لوقت امو مير نبا ىسيع ديت يرانا انيق تمل دوري هيف هلل

 يا مج 20# ب سيء لم

 داَيع نم دَعَا ناك ىسيع ان ْمُعْرَت تنس مح اي: :اوُاَقف ءدَّمَحَم يف

 هلل لاك لق او انك هتلنأن امتلك نق احلام

 يامر سم منام ا ميم يات“ا مسه هسو ب شا اس ايام
 جورخ وه : 01 ماس لزج :نوُجضَي هلاك نوصي: ل

 ل الدلع ممل لسع

 50 هل ل 7 ها كلو ع ع سمن اي
 ةكمب «هنيب ءاّنفب « ف هللا لوني: لاَ « ساي ربها ان

 ُهكَلاَقَك ؛ .9 هللا لوُسَو ىلإ شك ءنوُظمْال بما ءسلاَج

 2 هللا ل وسر َسَلَجَن : لاق ىلي ل اك! ”رسلجَت لا : هّللا ل ونسَر

 ع مكادا) سابعا نب لل 2

 هامل ىلإ هرّصَي 8 هللا لور صح هيما هلبقتسم
 200 ع علل دو لإ لسع

 يف هِنيِمَي ىَلَع هَعَضو ىّتَحُم ُهَرَصِيْمَضْيَدَحاَك «ءاّمّسلا ىلإ ةَعاَسَر ظن
 مع

 ايضا ني ىلإ لم سيل نع 9 للون فرحف ضْرألا

 ريب ص رع سا سل 00 ع رص ري ره

 هاتشلا ىلإ ةق هلل لوثر خللا

 0 2 فر 52

 اس ع يصر سمعا سا هم سس
 ىلإ لفك مسا يف ىَراوت حمر «ةوَملوأ صح اك

 اَماكلينكو «كلئسلاجأ سلك ميد ماي: لاك «ىلوألا هتسلجب َناَمْمَع :

 صقش كير : :َلاَك !تلَمك يّيأر امو :َلاَك!!ةاَدَمْلا َكلْسَف لمد كتبَ
 هلت 8 رحت «ةاديمي ىلع هوَ هع م امس ىلإ
 لاق تاك هققتسُت كنك كَس ارض تْذَخأَف ؛ « ينكرتو

 كلو نات كف هللا لوُسَر لاَ محن : امنع لاَ !دلاذل تطَكَو

 ! َكَلَلاَكاَمَق : :َلاقك ءمَعن :َلاَق ٠ !هللا لوُسَر : :لاَك سلاَجَتنآَ ءافنآ

 نع ءىَقْنَيو ىَرَقْلا يذ ءاَثيإَ َناَّمحإلاَو لدَمْلاب ٌمَيَمّللا َدِإ) :َلاَق
 رمال ف ل

 كلك : :ناَمثع لاك. «ورْكدَت مكّلعل مُكظحَي يذَبلاو ركْمْلاَوءاشحَفلا

 .ًادمَحُم تيحأَو يبل يف نايل ٌرقتسا َنيح

- 

 لَن 'رهش اند« رضا وأ دَح السلا

 001300 نأ

 ةلو ءاَمآلَح لشي تدم اه كيوي ةلمّشبا#

 يلا ل و راع

 . دمة امل هوم لو او

 :َلاَق ٌرْهَش انَدَح ديما ع انك ةرظْنلاوبأ انندَح - فلفو

 وأ «هدلاَورْيَغ ىلإ ىَعدا لْجَراَْيآ : هللا لور لاق سابع نبا لاَ
 م

 سانلاو «ةكئألملاَو ؛هّللا هَل هلع نإ ,وشتعأ يذلا هيلاوم ريغ ىو

 وش د 3

 لَ و دس 0 َنيِعَمْجَأ

 مناك ءاْا فاممأْنَع ها َلاَك « سابع ِنْبا
 لم مو
 َسيْنأآلَو دمي مهاَسْنلا ككل حَيآل» : َلاَك « تاَرجاهمْلا تاّنمْؤَسْلا

 ََع هلال حآو «مَي أتكلم امال[ هت كَأولو حا نم نهب
 مم ص سي لم رع فرم صصص 0 ل لس

 مرحو « يبل اهَسْفَتتَبَعَوْنِإ «ةّنمؤم ٌةأرماو « تاّمؤمْلا مكنات «لجو

 هَمَح طب دق ناميإلاب فكي مول: :لاَك « مآلسإلا نيد َريَغ نيد تا لُك

 ماشا م سامع
 لاش نإ هاج: َلاَكَو نيِرِساَخْلا نم ةرخآلا يفّوُهَو م

 آم ةّصلاَخ» هلق ىَِإ 4كمَيسكلَم امو نمروجأ تيب ينأللا كَجازأ

 .ءّسنلا فاتصأ نم كلذ ىو مَرَحَو «َنينمْؤَمْلا نود نم

 ٌرهَشاَنَدَح ءدَِحْلاْدْبَع اننَدَح ءرْضَنلاوبأ انكدَح - "1

 لاقي همك نم ةآَرما بطَخ ٠ ف هل لوران ساب لادْبَح ينئدَح

 اهل مب نم هَتسْوأ «ةبيص ُهَسَْح هناك :ةّيصُس َتَناَكَو «ةدوس : اهل

 اَنهّللايِبنايهَّللاَو :ُتَلَك١ يم كعَتسَياَم: ا هلل لور اهل لاق تام اع م
 ءالْؤه وحصن َكْسرْكأ يثكلو ' يك ةيربلا بح نوال انآ كن يسب هس ا تم مم

 يش ينم كَمَنَم لَهَف : َلاَق يدعو ركب كسأر دنع (18/1) ةّعلا



 "41 ح

 0007 للا كح 8 هللا اهَلَلَق ٠ هللاوآل : َتَناَق !كللُذ

 هرقس يف دلو ىلع يشي اس ام بل َطأءان
 مم

 . دي تاني ٍلْعَب ىلع هاَعرأو

 ليربج هنآك كاسم ؛ كف هلل وسر سسلَج :لاقو - 5
 ء8 هللا لوُسَر أت 'ر ىلَح هيك اعضاو اق هللا لوُسَر دينيس لَجَت

 نآمالْسإلا : ءا هلو لاك مالا ام يقدح هللا لوسي :َلاَقَك وار م ع
 م ت سر 5 مم سس م
 محم انو هل كيرشأل الدحه لإ لإ ال انآ دهشتو ءهلل كه كهجو ملست

 يي ريب سل وو هس
 كلذ تلَمَك اَدِإ : َلاَك !(تلنسأ دققكدللد تلعن ادا : :لاَق و

 نادال : :َلاَك !ةاَميإلا ام يدك ءهّللاَلوُسراَي : َلاَق ,تملسأ دَقَف

 ء تملا يلا باتكلاو «ةكئآلملاَو رخآلا ٍمْويلاَو « هللا َنمْؤُ

 هدو سوس
 َنمْؤتَو «ناَريملاَو «باّسحلاَو راو نجلا موتو توملا دعب ةيسْلابَو

 تع انإ :لاَق ! "تَنمآْدَقف كدلك ادا : "لاق ؛هرَشَو ريح هّلَظ ردا

 هللا لوس 7 لا !ًناَسْحِلا ام يد هلا لوري: لاق تنم دقق كلذ

 ًاَي:لاَق لاري مَل نإ كنف ارت كئاك هلل لَمْ نأ ناسْسإلا : 3
 يف هللا ناب : هلا لوُسَر لاك !ةَعاسلا ىَتم ينئَدَحَ هللا لوُسَر مام عر

 ثلا يو ةعاسلا مع هن هلا نإ رم الإ همَلعَيآل بيلا نم سْمَح

 يابس فت يرام اد بست مست يت امو مارا يفامملَيو

 نو اهل َملاَمَمب كتَدَح تْدش 3 تش نإ كلو «ريخ ميل هلل انإ توست ضْرأ
 تيارا : :88 هللا لوُسَر لاَ « يتئدَح هللا لوُسَراَي َِصس: لاق : كلذ

 ماس ماهل ها

 ءنايبلباوثواطت ءاّسلا َباَحْصأَتيارَو ءاَميردأ ار تَدَلَو ةَمآلا

 ةٌعاسلاٍملاَعَم نم كد « ساّنلا سوّؤر اوك املا عاج اًيجْلا ًةاّمحْلا تيآرو

 مالو الاب اَحْص مو هلا لوسي: لاك« اًهطاَرشأَو

 .برعلا : : لاق !ُهَلَمْلا

 « ثيل ْنَع «نايش ينعي «ةَيواَعم وب اندَح «مشاَمانندَح - فذفي

 ف هللا" اوُسمَر َناَك : :لاق «ساّع نبا نع «ةمْكع نع كلما دْبَعْنَع

 [0004 ةعجارإ مح مناك هيجي يعي

 نب ديعس ْنَع «كاّمس نع ؛ ليئاَرسإ انئدَح «مشاَه انئدَح - اك

 لاك! «سائلل تجرخأ ةمأَريَخ مك : هلق يف سايح بنَ ريب
 هلو

 [1457 :عجار] . ةّئيدُمْلا ىلإ ؛ 8 دم دّمَحُم مم اورَجاَه َنيِّْلا

2 
 لَو كاس

 «دلاَ نب ديعس نع «بلذ يب ني نع را بأ - فاخا

 نبا نَع راسي نْب ءاطع ع « بود بأ نب نمل دبع يلامس

 سول مهو مِهيلع حرَخَأ ؛ءاَج ا هللا لوس رن لاق ءِسَْ

 :لاق هلا لوس يكب : :انلُق : :لاق الزم سانا ريح ْمُكُدَحأ الأ: َلاَقَق
 »مع اي
 لاق مث لمعي وأ «توُمي ىَتَح لا لس يفسر شجر

 يف لزتعم ا :لاَك «٠ هللا لوس اَي ىلي انك! هِيَ يدل مُكربخأ ال

 لا :لاكمث ٠ انا َر ورش لَِعْمَيو 0

 لأَسي يذل ا لاف ءهللا لوس راي ىَلَب :اَنُق : :لاق !ةلوَْم سلا ٌرشب مربح

 [1115 :عجار]. هب يطغي الو هللا

 كمل ىلاسيإ

(2 0 /0 

 يمميو
 ْنَع :ديعسْنَع ءبفذ يبأ ني اري نيس اد - 1

 نيا نع ءراَسَيِنْب ءاَطَع نَع «بْيَوُذ يبأ نبل نمْحّرلا دبع نب َليعاَمْسإ
 سس لا: :لاَقَ «سوُلج ْمُهَو ؛م هيلع رح "بلا نَع « سبع

 اننا ص ثم سأل ريب

 ا

 «لجَرْنَع «بثذ يبأ نبا انربَخأ : :َلاَق نيسح هاّنئلَح - فاشن

 .مئانقلا نم ةآرملاَو دبا يطمي ناك ؛ 8# يبْلا نأ ء سابع نبا نَع

 اًمّنوُد : :لاقو « ساب نبا ٌعِعّسْنَع لاَ ءاديزي هانئدَح - افخر

 .شيَجْلا بيصي

 انآ «ةبعش نع «بذذ يبأ نبا ِنَع ءرطلاو بأ انَدَح - افرك

 ُدُْيِهْلَعَو «عَجَونممدوُمَي « سابع نا ىلع َلَخَد ةَسرخم نيرو ل

 مر
 !َوُهاَمَو : َلاَقإ ُهبَرتلا اَذَه ام سابع ابأ اي : لاقت )١/ قربتسإ

 ْنَع ىََت 8 يلا امو «هبتْسلَع اَمهللاو : َلاَق قربتسإلا اَذَه : َلاَق

 :لاَق كلك هّللا دنحب انو «ربكُتلاو ريل الإ هن ؛ ىَهتنيح اذه

 ماما م
 جرح لكلاب دق ىلا ١ نوُناكلا يف ريواصَلا هذه ام

 ءِليئَمَتلا هذه َسوُؤر اوُمْطْفاَو ين «بْوُنلا اذه اوعَرْلا :َلاَق ءروسملا
 م
 :لاَك١ سأرلا عَماَهلَقَقْنأ ناك قوسلا ىلإ اهب تْبَمدْول سابع اب اياوُلاَ

 .اهسوؤر مطقب رمق آل

 ءاجو : لاك «ةبعش ْنَع «بْنذ يبأ نبا نَع ٠ مشاه انئدَح - ١ ران

 هيعاَرْتو هج عضو دس ائإالومْأإ :َلاَقَق « سابع نبا ىلإ لج
 هنو ماو 000

 :َلاَق! مَن ْعَنصَت ام ىَلَع َكُلمْحَياَم : ابني هلَلاَدف « ضرآلابُهَرصَو

 ضاَنَي ير َدَجَس اَذِإ ا يِببلاْتْيآ بلكلاةَضْير اذَكَم : : لاك «مضاوُتلا

 ا اد
 » هلع

 ل

 رحال 0 8 يناس

 م4 7492 :رظنا] ١ رجَقلاَعَم

 «ًةبعش نع «بنذ يبأ نبا انئدَح : :َلاَق ةيسح هانيدَح - فار

 اوَمرَك هر موي ىمم ىلإ هلطأ مهب عبء "يلا صاع نفل ٍنَع

 مس 6 14192 :رظفا] ِرجَقلا ْعَمَ ةَرَمَجلا

000 
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 ع ديس

 سابعلا لآ دنت

 [0+: :عجنر] . اهي يضل ع

 نع كامس ْنَع «ةَدئاَز نع« « يلع نب نيس اَنثَدَح - <”2ُ5

 فتابُةيراَجا هيت .88 هلال وُسَر ناك : لاق « سابع نبا نَع « ةمرْكع

 «ةالثصلا ىلإ حريم« املي ردا نم ملو ءاًضوتيملو «يلصْبَ رْخَي مث اه

 [11:5 :عجار]. ءاَمَسَمَي

 نع « ةمرْكع نَع كاّمس ْنَع «ٌةَدئاَز نَع «نيَسح اَنئدَح - <33

 َ رَخْلا ىلع يلَصُي 8 هللا لوُسَر ناك :َلاَ اك « سابع نبا

 0 :عجارز . بهار هنأك ءاسنرب نيسح ىَلَع تيآر : يبأ َلاَق

 2 ْنَع «يرطَزلاِنَع ؛ سنوي يئدَح رمع نب نامثع اًنئدَح - افاقرإ

 ل 5

 َلّسْرَأ «ريمرلا نبا ةنثف نم جرح َنيح « يرورحلا دج ومره نبدي

 ىَْرقلاَنلَوُم لاق! اَرَثْنَمل ىلا يذ ٍمْهَس نع ُهَلأسي سابع نبا ىلإ

 اَنيلَعَضَرَع مع َناَك دقو مهل هظ هلال وُسَر همسك «1 هللا لوُسسَر

 َضَرَع يذلا نكو «ةلبثكاذأ يولع ءانقَح نود هاير اثيش ُهنم

 «مُهَريقُ يطخي نآو «مهمراغ دع يضقي نآو «مهحكات نعي نأ ٠ ؛ْمهْيلع

 3 :عجار]. كل ىلع معَ يزي نأ ىبآو

 .٠ ممر رب اةهري شوو
 ْنَع «'يرْطْلا نع «نُنوُيانئدَح مع نب نامت انئدَح - «”4ُ253

 «هرعش لدسُيناَك ٠ لف يِبلنأ ءساّبَع نبا ْنَع هللا دْبَع نْب ِهّللا دْيَبع

 َنوُئدْسي باتكلاٌل هأ ناكو» ٠ مُهَسوؤر نوُكرْعي نور شما ناكو

 هِيَ لَِْيْمَلاَميف باتكلا لهآ فقام ابحُي اق "ىلا داك «مُهسوؤر

 [؟؟04 :عجار] . هسأر هللا لوُسَر قر

 سلق رريداش

 فسوُي ْنَع «دْيَز نب يلع نَع «داَمَح اَنئدَح «حور انئدَح - «ظظؤ14

 الإ سانا َنمدَحَاَم َلاَق «؛ و هللا َلوُسَرانأ « ساّبَع نبا نع «ناَرهم نب

 [7744 :عجارإ . انك ني ىَبحَي سل ,ةئيطخب مهو ؛ ءاطْحادَكَو

 ري هرم مر

 نب نيسح ينربَخَأ : لاق « حْيَرج نبا انندَح ءحور اًنئدَح - 5

 ديزي ؛ « سابع نب هلا دْبَع نب يلع نب دودو « سابع نب هللا دبع نب هللا دْبَع

 :لاَقَك هَلْوَح رساّلاَو ( سابع نبا ىَدانلجَر ذأ ؛هبحاص ىَلعامُهَدَح

 نب لاَق ! ٍلَسَمْلاو نبل نم ْمُكْلع َوهآَو مم« ديلا نهب ومن ةسأ مام طرعدم فإ ع 0007

 باَرَش ديلا ادهن : َلاَقَك ءائوُقسا :َلاَقَق ءاساّبع « ف ينل ءاَج : سابع
2 

 م سس هم سا مشل ع
 نم وُفسَتاَسم اوفس : لاق! الَسَعْوأآنبل كيقْست الآ ث رُمَو ثُم دق

 رواراشو معا سدر
 َنيرِجاَهُملاَنمهباَحْمآُهَمَمَو (511/1) فيلا ىتأن «َساّنلا

 « ىوري ذأ لبق لع ٠ اللف يبل برش املك ءٌديبتلا امهيف نيءاَقسي راّصْنألاو

 لوُسَر اًضرُك : سابع نبا لاك اوُمنصاَف اَذَكَه :مشْسحأ : َلاَقَف «ةَسأَر عكر

 1١6"[ :رظنا] . الَسَصَو ال هياَمش ليست انآ نم َلإبَحأ كلب.« الف هلل

 اد طحب اسس م

 اهليفخ مكارم ساما َنْبهللدْبع

 ءشَمْعَألا نَع ءركيوبأ اندَح ءِرماَع ْنْب دوس انندَح - <35

 لاق: لاك سابع نبا نع ءِرْيج نب ديعس ْنَع هللا دْبَعِنْب هللا بْنَ

 .مُكمعَمسَينْمم حمو ؛مكْنم ْحمسُيو ؛نوعمسَت ؛ : 5 هللا لوُسَر

 نب اًيرَكَر يتربخأ : :لاق «جيرج نبا انئدَح حور اَنئدَح - 25414
 0 هما
 ىلإ مديرعام ١ ةريخأ ءاطعأنأ رم

 لكي 2 لت

 انف فنعل ةرظنا]. 0 نودي 50 إم مويا اذه هنم م برش بلح
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 01100 26 م

 ا 5 ءسيع نب نع ريب نب ديعَس ْنَع

 ما ماش

 آل لئلا وشي تح مص «َماص اد ااكو «ناَضَمَ يق الماك ارهش

 :عجار].موُصَيأل هّللاو :لئاقلا وشي ىَتح «َرطْفأ اذني نطيل هلا

 [اوقدم

 ٍباّتك يف َناَكَو :َلاَق هللا دْبَع اَنَكَدَح 0
 1 نع ءَناَوُكَذ نبا ينعي ؛ (رمَصْاِرَع ؛هييأ نع ؛ ءدّمّصلا دبع ْنَع :يِبأ

 ىَتشسيانأ ىَهَت 8 يِبلاذأ « سابع نبا نع ءرْيج نب ديعس ْنَع «بييح

 ول 7 اوي
 سو سس رتل ف لي

 لادا وع ىو ناك رئا ش « هاك

 ه هدم دو ل
 ايش يامال دلاخنب مَعَ / يلع نب دي نع دي

 رافع

 نع َةَداَتَق نع ماسه اَنندَح ءدّمّسملا دبع انتَ - اكليل

 نبل نَعَو مقحم نع ىهت ءاق للورد ء سي نب نع «ةمرخع

 ١44[ :عجار] . ءاقسلا يف نم برشلا نَعَو «ةكالَجّلا

0 

 دّبَع نبا ينعي «نمحرلا دسَع اًنيدَح ءدّمّصلادِبَع انكَدَح - كك

 نأ «ِسابع نب نع سابع نيِرْعَج نَع ٍمزاَح وب انئدَح «راَيد نب هلل

 . عيلان لأ نأ يمك يناثأ ليربج نإ َلاَق 248 ٠ هللا لوس

 نع ءافيصُح ينرَبْخَ « حْيَرج نبا اندَح « حور انئدَح - اف اترإ

 :َلاَق هنأ سابع نبا نَع ؛ سابع نبا ىَلوُم ةَمرْكع ْنَعَو «ريبج نب ديعنس

 دس يذلا تملا ٍريرَْلا بلا نع ءاقف يلا ىهَتاَمّنِإ

 نأ قف يللا ىَيئاَْنَو ءآساّي هب ىَرتالَ تنم ربحي سنك رح
 ماما

 ىو
 [1419 :غجار] . ةّضفلا ِءاَنِإ | يف برشي

 اق ءًانّيصح تعمس : :لاَق «ةبعش انئدَح «حور اًنئدَح - 207

 اق« ةقهلل لاَلوُسَأل ِساعٍننَع لق بج نب ديس دلع ات 39 حت

 هير ول

 1 :عجار] .نوُكَوَي

 ب



 ع دسم

 ةادايز يتربخأ : لاق جراح بور اندَح - 7

 نإ 28“ يبل ٍنَع ثدَحَي سابع َنبا ٌعِمسهنأ ربح ة ةّمأوتلا ىَلوَم احل الساس ها
 .اهعطَق نم عطْقيَو ءاَهكصو ملص ل

 ءورمَع ١ نع هطتلا يننَي ثواد اًندح رضا وبأ ائدَح - اف نلا

 ةرمع : :رّمع عير 8 يبل َرمَتعا َلاَق ءِساّبع نبا ِنَع «ةمرْكع نع
 م

 ّعَم يلا ةَمبارلاَو «ةنارعجلا نم ةَنَلاَو :ءاَضَقاةَرْسْعَو « ةّييدحلا

 [لكك١ :عجار] . هتجح

 َدح :آلاَق اكنيَسُحَو ءرطعملا وبا (6715/1) نكح - "وه

 . لب ىلإ ظني ال هلا 2 هللا لوُسَر
 ممل م

 نب ءاطع نع «كيِرش انئدَح ءٍمساّقْلاْْب مشاه انئدَح - 964

 نجر مّصْنخا : :َلاَق ءِساّبع نْبا نع ٠ , جرعألا ىََي يبأ نع «بئآسلا

 هْلَءُدَك امس هلإآل يذلا هللا .اًمهدَحأ ىلع ميلا ترد

 ءايذاكَوُمو صَل وحْلا نإ يس اق هرم : :كاَقَك لبرج كرك ءقح

 يف هيععمل هاا
 الإ لي الهنا هئداهَسْوأ هَل الدلا هله كَم هيةرَتك

 7000 :عجلر] وه

 اانا

 مك «طوُطخ ةَميرأ طخ «٠ ا هللا لوس انأ « سابع نب نع «ةَمركع نع
 ءاّسنلضْفأ لاق آل: اوثاق ! طوُطُْا هذه ططَخ مل نوُردنآ : َلاَق

 سامه سرا مرا رب هع سيت ل

 ٌرَمْحأ نب ابلع اًنئدَح :دواد اًندَح ءدمصلا دبع اًنئدَح -

 هنا ةَمطاََو «دليوُخ تنبأ ةَجيِدَخَو :ًاارمعتْنب ميم :عيرأ هنا

 [1354 :عجارز .٠ محارمه ةيسآو دمحم

 ْنَع «بلذ يبأ نبا اًنربْخأ : :لاَق هَّرّمع نب نامّثع امدح - 2

 ِنَع راسين ءاَطَعْنَع «ِنَمْحرلادْبَع نبا ليعاَمْسإ نَع ءدلاّخ نب ديعس

 مهل سلجم يف ولج هَ ,ْمهْيلَع جر هللا لور انأ سابع نب

 اخر لك“ لوس ا هل :َلاَقَك

 1 رز قلم فنك ياك 20 الم: ٍَلاَق

 يذلا :لاَق ءْمَعت : اوُاق ١ التم ساتر شب مُكربخأكآ ء سال روش ليو

 [5115 :عجار] . هب يطني الو «هللابلآسُي

 ح مشاه اَندَح - ؟ةكا
 7 مما

 يلم نأ تم :َلاَق ءِسيع نين «ريج نب ديعس تعم : :َلاَق ساي

 ءنْطّسلا نم لكأف ءاّبضأو أطقأو اس 8 هللا لوُسرل سابع نبةاَخ

 هللا لوُسَر ةدئاَم ىَلَع لكأو : لاق« ردَقَت بصلات ءطقألا نمو

 [ى156 :عجارإ. قف هللا لوس ةدئام ىلع لكُم مل امرك ولو اقف

 ْنَع «لوشم نب كلاَم اربح َرَمْع نب ناَمْئعاَيدَح - 7

 َدَحَنا اق يبل نأ سابع نا نَع « ريبج نب ديعس نع «ينابيشلا ٌناَميلَس

 ْ سانا نيل دبع

 مكاو .ةرلت هبل ميلك اذه ينتش اقم ةسبل سبل ءامتاَح
 .هب ىَمرمُ ةرظن

0 
 يبأ َةَكَرَيْنَع ٌدلاَخ اَنكدَح ءِنّسَحْلا نب بوَبحَم انئدَح - اهالي

 هلع مح دوُُلهَل نك: :لاَق٠ للف يتلا نَع سابع نبل نع «ديلولا

 َمرَح ائيش ٍمْوُق ىَلَع مَرَح اهلا إو « اَهئاَمأاوَُكأَك ٠ ءاَموُعاَبَق موُحشلا

 777١[ :عجار] ٠ هتك مهبل

 نب ورمَع اند دح ءاّيرَكَر انئدَح «ةداَبع نب حور اَنْندَح - 52365

 ُدَضْنُيأل :َلاَق 8 ِهّللا َلوُسَر نأ ءساّبَع نبا نَع «ةَمرْكع ْنَع «رانيد
 ىّلَخيَالَو دشْنُملآلإ اهلل حَتآَلَو ءاَهْيص ربو ءاهماضع

 يب مام م م مصرس

 طقس] .رخُذ) 1 ناك ءّرخذإلا نإ ءهلل لوُسَراَي : سابعا َلاَقَق . اَهلَخ
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 [771/9 :عجار] .[ةينميملا نم هيلي يذلا ٌدانسإو ثيدحلا اذه نم

 لوف «ساّيخنب نع د « سا نيا ىلوم « ةمركع نع « ةناكر نب يلع
 م ريل ع يو

 يقلق ٌركسف لجر برش : سابع لاق آد ٍرمَخْلا يف تقيل ف هللا

 ِساّبَع راَدب ىَداَح املك : :لاك ءاف يلا ىلإ هب قطاف جف يف لِي

 ءقف يبل لك ورك «هئاوو مص سابع ىلع َلَخَدَف تلقا

 . ءيشب هيف مُهرمأَي ملم ُكَهلَمَق دك لاَ و ؛كحّضُف

 ْنَع كاّمس ْنَع «ليئارسإ اَنكدَح «ْمَدآْنْب ىَحَي انيدَح- 6

 امك :ةلبقلا تكوح ّنيح 8 يِلل لبق : :َلاق ءساّبع نْبا نَع ؛ةَمرْكع

 : ىَلاَعَتَو َكَراَبَت «٠ هلل لَنا! سدقتملا تيب ىلإ َوُلَصُيْمََو ءاوُثام نيل

 [؟: هه :عجار] . كلاي يضل هللا ناك امو

 نع « شايع نب ركب وبأ انئدَح «ْمدآن ب ىَبْحَي اندَح - فذ

 :َلاَق ءساّبَع نبا نَع ءهبتم نب بْهَوهيبأ نع ؛ يناميلا لانس نب سيرذإ

 اعد :لاَق٠« كير عدا : :لاَقك «هتروص يف هاريانأ ليربج ؛اف يلا لأَس
 لص رص رص رع رس يع 0007 2 00

 عقر ل عجم :لاق «قرضملا لبق نم اوس هَ علطق : لاق «هير

 ْنَغ َقاَريْلا حسم مو دش ماتَ «قعص «9 يبل آرام : لاك رست

 قت

 رب ربم سرع
 اك 20 0 يلا ةداَتَق

 ُهَئيدَلَديْنَم : اةففز# )١ 8 هَل وسر لاكن: ِساّبَع نبا َلاَقَك
 يب يزف

 .هولتقاف

 َناَمْيلَس نب فيس ينَربخأ «بابحلا ْنْبَدَبَر اَنئَدَح - 94

 «ِساّبَع نبا نع رايد نب وِرْمَع ْنَع ؛ «يُكَمْلا دعس نْب سيق نع ؛ يكمل
 [07974 :عجار] دهاشو نيميي ىضق ءاقف يلا نأ

 لَه ءدهاّتشلاو نيميلا نَع سّنآ َنْب كلاَمتلَس : بابحْلا ْنْب دير َلاَق

 «عْيَيلاَو ؛ءارشلا يف اَدَهاَمنِإ آل افك! قاتعلاو قآلطلا يف ُروُجَي

 ههابشأو



002 
 ع ايل نب يسع « ثراها اكَح - 257

 ىَضَ «8 يّبلنأ «ِساّبع نب نَع رايد نب وع ْنَع دعس نب سيق

 [1؟؟4 :عجار] . لا َومآلا يف اذ مس :ورمَع لاق ءدهاشلا عم نيمبلاب

 اَنكَح دج ِرْيُْلا نب : هلل دبع بهمس رمل نكح - فلك

 :لاَق كف يبل نع ؛ « سابع نبا نَع «ٌةمركع ْنَع ءالامم نَع ؛كيرش

 [1535 :عجارإ ناكل مالك : تلفْولَو «ةجح مسلك ىَلَع

 ,كيرش اًنئدَح :آلاَق« ىَنعمْلا ءدوْسأَو «يريزلا انندح - فلم

 ربع نم ؛ا يَ اَنبا : لاك «ساّبع نب نع موك ْنَع كاّمس ْنَع

 اميل آل :َلاَكمُث « بلم دبع لماَرآ ني اهمَسقفيقاوأ حبر ٠ تكف

 [؟047 :عجار] . همت يدْنع َسْيَل

 [هلبق ام رركم] . ُهَدَنِسْأَك ءاضيأ عيكو هانئدَح و - 97

 «ليئارس سا اَنثَدَح : ًةلاَك ءِرماَع نب ةونسأو «يرييزلا اندَح - وع

 دْهَع ىلعةآرثا تملأ َلاَق سابع نب نع «ةمرُكع ْنَع لامس ْنَع 1

 اي :َلاَقَق قف يللا ىلإلوآلااههجْور احق ءاسجبرتق « هللا لوُسَر
 0120 م لم

 نم اف يِنل هع «يمآلُسإتَّمِلَعَوْتْملْسآ داق يّنِإ ؛ هّللاَلوُسَر

 [1:54 :عجار] ٠ آلا اًهِجْوَر ىلع اميَروِرخآلا اهجْوَز
 اس لا هارت سا را سلق

 «ليئارشسإ وأنك هللا بحس دمحأ بأ ئدَح - ف4

 نب لْضَمْلا نع وأ سابع نا نع «ِرْيُج ني ديعس ْنَع «ورمَع نب ليف َْع
 دار نم : ك8 يِلالاَف : لاق «هبحاص نع ءاَمهدَحأْنَعْوأ ءِساّبَ

 ُنوُكَتَو «ضِرَمْلا ضرْسَيو ناضل ل ضتْد كنف َلَجَسَتلَ ديَحْلا

 [148 :عجار] . ُةَحاَحْلا

 َّنَع ىلعألا دبع ْنَع «ةناوَع وبأ انئدَح «ديلولا وب انُئدَح - فنك

 َثيِدَحْلا وُ : يو هّللا لوُسَر لاق : َناَق « سابع نبا نَع «رْيبج نب ديعس

 ريم »خلع ك هع ل 0
 سم يلَع بدك نمل ؛ تمل امل ينع

 قدام لغو ىدت4 :عجازإ َرَتلَنمُهدَمْفَم يلف ملع ريب نآَرثلا يف بدك

 ديعس نع ؛ ءاَطَغ ْنَع ءةَناَوَع وب انندَح «ديلولاوبأ انندَح - ؟ةابك

 نمو ءرآَذلا نهدف او

 ءَنيِْحْلا ىَلَع 8 هللا وُسَرَحَسَسْدَق : :َلاك ء سابع نيا نَع «رئيُج نب

 عي وأ «ةَدئاملا لولب حسم « يان ومعين ءالؤه اولآساك
 2 مما م

 ةآلّقْلاب رباع رهظ ىَلَع حمسأ نآلو املا ةذب ستان ؛ةئئاملا

 يبأ نبا نع درو نيرا ِدبَع ْنَع 5-0-7 3-07

 دكا َكّمأ لس ةيَرعاَي :ريبزلا نب ةورعل سابع نب با َلاَق :َلاَق : ةَكْيَلم
 ربا عل ل اع
 مما :رظنا] ! لآل كي

 00 ةعاقم طايل ناك هلق سار رج

 يس ها
 كنك اش كل فا أل لإ واكس ا لاَ

 همت 1 مغ
1 

 رسام راس سس ل
 ىَتح هلي ملف باش اجدع دع اذإاطيشلا لَ ؛ فيلات

 م عادم
 ْثَدَح ْثَدَح نمألإ انَهاَم : َلاَقَق سيل ىلإ كلذ اوَكَشَ : َلاَق هكر

 :ةلخت يلج َنْْ يمي مق اق هلل وسر نإ: لاك ةدوُيِج ثق : لاَ
 - َلاَق دوي م م

 :عجار] .ُتَدَح يذّناَوُم : لاَعَك :لاَق ؛موُربْخأَك ؛ سي ىلإ اوُعَجَرَف : لاك

1 

 يا ل دل

 ىَلَع امنيه ليف ِرْمَح يور .#8 هللا لوسَرل ىَداَلآلَح ُمَحْلاَو
 درع هامل ليس ريم مم

 ةيوار :لاَق ! َكَعَم اًَذَهاَم : :َلاَقق ءاسلاَج « هللا لوُسَردَجَو ىّح «ريعَب

 ىَلاَعتوكَراَبتَهَللَنآَتْسلَعْلَه : لاك ٠ ناك (726/1) اهتز
 «ريعبلا دئاق ىلإ لجرلا َتَعلاَ ؛ اهَمرَح هللا نإ : :َلاَك «آل :َلاَكإ اهَمَرَح م مياه ص ساق م 2ك

 :لاَق« اعبي هثرمأ : :َلاَك ! هَلَتْلُق اَذاَم : :َلاقق يوتا ميس
 سل رح لع هم هم ع سا ل

 ءانتق ةداَرَملا يلازتبرمأق : لاق« ايمو اهب مرح يذل

 [5011 :عجار] . يش اهيف م ءاَحطبلا يف هي ترظَنُ « باّرثلا يف تجر

 ٍنَع «ِرِماَع ْنَع «رباج ْنَع ؛ «ليئارسإ انئدَح « مشا انئدَح - اكليل

 إ ن 1١

 م ل نع ل
 فاكولو «ةرجأ ماجحْلا ىلعأو ءق لاوس مج : لاك ء سابع نبا

 َناَكَو ءنيفتلا يف ْمِجَتحيناَكَو ؛هطُْب ملاماَرَح

 ُهلَعَمَشَك فطوم ٍموَيْلُك هْنمُدَحري اكو «ةَضاَيي يب دبع ع ةمجحي /

 [5041 :عجارإ . ادم لعجُف ٠ «هلْهأ ىلإ ف يبل

 مشاه اَنئدَح - 4١

 وهو اق هللا لوُسر يوَرَت لاَ ءِساَّبع نبا نَع ءديّز نبرباَج

 نيو «نيِعَدَخألا

 نع «راّنيد نْب وِرْمَع نع ٌفبعش اًنئلَح ؛

 [1415 :عجار] . مرح

 ءءاَطَع ْنَع ءءاَطَع نبا نَع ةبعش اًنئدَح «مشاَم اَنكدَح - اهلذ

 [؟04ا/ :عجار] .هلثم م هاب نبا ِنَع

 ا اسم :َلاَق « سابع نبا نَع

 [؟:1 :مجار] . رويدلاب

 :َلاَق راند نب وِرْسَع نَع «ةبعش اًنيدَح «مشاَه انْندَح - 585

 نأ 2 [مكييشارمأ : لاَق «ِساّبَع نبا نَع «تددَحَياسوواط تنم عى

 ءدوجُسملاب ترم لاق « ىَرْخأ رم هيكدَحو : :ةيعش لاك. 8 ةعْبس ىَلَع َدْجْسَي

 [19117/ :عجار] . آب دوت الو اتش فكل ذو

 ْنَع «ةَداَحْج ِنْب دَّمَحُم نَع ؛ُةَبْعش انْئدَح مشاه انْئدَح - مم

 روبل تارئاز كل هللا لوُسر َنَمَل : :َلاَق «ِساّبَع نبا نَع ٍحلاَص يبأ

 ١*50[ :عجار] . جرسلاَو جاما هيلع َنيِذخّتمْلاَو

 مشاه اَنْدَح - افلم
 ةضاس#

 نم ةَعْكَر َةَرْظَع ثآلك يّلَصُي 88 يل اك : لوفي سابع نبا تعمس

 [؟016 :عجارإ . ليلا

 :لاَق 3 2 رمح يبأ نَع ٌفيعش اًندَح ؛



 سس

 ْنَع 2 كاتس نع «ليئارشسإ انك 58 : بَينَ - 3-00

 لُجَر ىَلَع ؛ ف يِبنلاباحْصأ رقم : لاق سابع نبا نع «ةَمركع
 ا اونا «مهلع مَلسك ُهلَمَنَغ همم مب ينب نم

 ُسّللاَلّرْئاك ف يل اهي اوف همت وح ؛موُ لِ ودمع « مكن

 ّ دوي امؤُم نكمل ميل ىقلا نمل اوثوتالوؤ : ىَلاَعَتو َكلَراََ

 [507* :عجار] ةيآلا رخآ ىلإ هايدلا: ةاّيَحْلا ضرع

 ْنَع كاّمس َنَع ؛ ةليارنإ اند مب ياخ - 5

 نجح ةناَريَخ مك: هلو يف «ِساّبَع نبا نَع ريب نب ديعس

0000 
 :عجار) ٠ ةّنيدملا ىلإ اوربا يذلا 9 دمحم باَحْصأ : َلاَق ساّثلل

 اةنقلف

 ممل سم ريب هزي مدع
 ْنَع ةَنيدك وب اند فشلا نّسَح نب نيس اَنئدَح - 525520

 هّللا لوُسري يدوُهيرَم : َلاَك «ِساّبع نبا نع« « ىَحضلا يبأ نع ءءاطغ

 ةلَراّجتمّللا ٠ «لَعجي موي مساقلا اب ايلوُقت فيك َلاَقَك ؛ سلاَجَرْمَر ©

 ىلع َءاَمْلاَو «ةذ ىَلَع ضرألاو « ةيابسلاب راَشأَو «ةذ ىلع ءامّسلا ىَلاَعَتَو

 : لُك «ةذ ىلَع قئآلَخْلارئاَسَو هذ ىَلَع لاّبجْلاَو ءهذ

 :عجارإ. ةيآلا «ءرئاق قَح هللا اورق امو) : : ىَلاعَتو كرا للا َلرْبأَ :َلاَك

| 

 «هعبصإيريشُ كلذ لُك

 ا صسلر "ب
 طع نَع «ةنيدك وأ اد ءنسصلا ننس هريس اًنكدَح - ادا

 يي عانس هسا
 ركل يفك هلا لوثر َلاَقَف اق اع ركسشلا يف

 يش هيف اني هانأك «هب ينتاك لاق معن : لاك! + يش كدْنع لَه : ّلاَك هام

 م م لل
 ريم م مما

 َحفكَو «ءانإلا مق ىلع هَمِباَصأ ا هللا لوُسَر َلَعَجَ : لَك ليلق ءاَم نم

 يف دان َلاَقَف ؛ «لآلبرمآو «انويع هعباصأ نيب نم ترجف : :لاك «هعباصأ

 [9158 :عجارإ لربما ءوُضَولا ء سأل

 َسُيوُياتعِمَس : َلاَق «يبأ انَدَح «ريرج نب بهو اًنئدَح - فال

 امل : :َلاَق ءساّبَع نبا نَع « «هللا دبع نب هللا دبع ع "يطل نع ثدي

 ُمَدْحَياوُلْضَت 1ك مُكل بأمه : لادا
 نإ رم َلاَقك «باطتسلا ْنْب (7708/1) رمح مهيف اجر تْيبلا يفد

 :لاَك «هّللا بات انيسَح نارا مُكدْنع و ٌمَجَولا بَعدَ اق هللا لوُسَر

 هللا هو قورس وشو شع
 هّللا لوُسر مُكل بنكي : لوي نم مهنمق ءاومصتخاق ٠ «تييلا لْمأ ف لحاف

 الق ءاَملوُشَيَْم منو ءا هللا لور كَل بكي اوبر : :َلاَقْوأ

 َناَكَف «ينعاوُموُق : لاَق « ف هللا وسر محو «فالخحإلاو طل اورتكأ

 نأ نيبو « هللا لوُسرَنْييَلاَح ام يراك لاذ : لوُقَي سابع نبا

 [ما١1 :رظنا] . مهم مهنآلخا نم باتكلا كلذ مهلك

 يسأل :ةناَوَع وُبأ اًنكلَح ءداّمَح نب ىَيحَي اًنئدَح -

 ولا ا هللا لوس اتَرضَح

 سيتا رمان ظ2ظ 30 «سدقملا تير كب

 ساما ل

 .ةبمكلا ىلإ فرص م ًارهش َرْشَع

 2-2 م6 :

 يم ع لل ل
 :َلاَقَق مخ ءاج لق سنو «ريبج نب ديس نع « ليك نب

 ةقرماع د 008

 [90/01 :عجار] ! ٌرَمع 0 « مكيلع مالسلا ؛ هلل و وسر ّر ىَلُع مآلسلا

 مرعا هس
 نباِنَع ءدلاَخنْبْبِيَهو اند مدن ب ىَيْحَي اًنئدَح - <23103؟

0100-7 
 اومحلا : لف هللا لوُسَرلاَك َلاَق « سابع نبا نع ,هيبأ ْنَع «سوواط

 [5:/ :عجار].ركد لج ىو يام ءاًهلهأب ضار
 ْنَع ءروُصُنَم نَع ؛ "لّضَتْم اًندَح تاثر سياح - <ظ23006

 ماع « 88 هّللاٌلوُسرَرئاَس : لاك «ساّبَع نبا نَع ؛ سوواط ْنَع دهام

 يه هلك ماع
 ءًاراَهت برَشَت «ءاَنإب اد مث «داقسلع مَ ىَتح َماَصَق «ناَضَمَر يف ٠ « حفلا

 ما مل
 هاكسم ماس ل

 نبا لاق. َناَضَمَر يف ُهكَم حلاو هم َلَخَد ىَتَح ءَرطْقأ مك أ سالي

 ْنَمَو ما َءاَش ْنَمَق رطْفأآو ءرّمسلا يف ل ٠ هللا لوُسَر ماّصَق : سابع

 186١[ :عجار] . رفا ءاَش

 فّصُح 2

 هيلع : 47 ايه ١ ا ٍمّسْقم

 .راّئيد فصن
 سام 2

 سمس م يملا هم

 اخ تس .وش اح مكب ياك 514

 ! ٍماَعل كَل نَع ؛قف يلا َلجَرَلآَس : َلاَك ءساّبَع نْبا نَع «ةمركع

 [155* :عجار] . ناكل مالك :تلقْولو بح ملك ىَلَع : لاق

 نع «سُنوي نع ؛كّرابمْلا نبا نَع « «َمَدآْنْب ىَبحَي اًنيدَح - 89

 دنع نمي لع جَرَخ : لاك «ِساّبَع نبا نَع « « بنك نب هلل دْبَع ع "يطل
 أَبي 48 هللا اوُسسَر َمبْصأ فيك : اونا ءهضّرم يف اق هللا لوُسَ

 ىَآل نإ! ىَرَتآلأ :ساّبعْلا َلاَقَق ئرايهللادْمَحب حبصأ : َلاَمَك ! نّسَح

1 - 

 دْبَع ينب ءوُجو يف ف رغأل ينو .هعجو نم ىفوتس ؛ف هللا َلوُسَر

 َرمآلا ناك نإ ٠ سلم ٠ ل هللا لوُسسر ىلإ انب قلطناق «تؤُملا بلا

 :َلاَقْنإ* يلع لاق ؛ ءاني ىصوأو ُهاَمّلك اريح يف ناك انإو هيا
 وبل ص

 2 هللا لوُسَر ملك 9 هّللاَو ين ءدبآ[ اَّنلاَنطْمُي مَ اربع يف رمآلا

 [100/4 :عجا رإ .ًادبأ اذَه يف

 َّنَع ءِرَمْعَم نع ,كّرابملا نبا انئدَح «ٌمدآ نب ىَحَي ائدَح - اوكللا ل

 :لاَق٠ هللا لوس انأ « ساَبح نب نع «ةمرْكح ْنَع «ريثك يبأ نب ىبحَي
 مفعم ب 'أ تلك

 :لاَق! اًهْلِإ ترظَن وأ نت تلك وأ «َتَْمَع كلل تزل يح زعامل

0 
 [11؟6 :عجار] . نزلا ام يردي هل ْنأُفاَخي 38

 نسب ميهاَربإ نع « «ليئارْسِ انئدَح «مدآْن ب ىبحَاَنئدَح - اوكا

 ناقل ضرْمَي 2 يبل ناك: َلاَك « سابع نا نَع ء«دهاجم نَع ءرجاَهم

 هرم هي يلة د ل ينو ىلع

 [؟444 :عجار]. ةءارقا رخآ هلل بعمق تَناَكق «ن « ني



 الو :ْتلَرَاسل : َلاَق «ساّبع نب ِنَع ريب نْب ديعّس ْنَع ءبن
 د

 نار١: :تلرَتَف ا يل كد ّركذق «ُنَعيْمَحَللَو كسي ” ماما
 ملعب هّللاو مك ل ا

 ".موطْلَحَت
 َنَع ءكاّمس نع ٌليئاَرْسِإانئَدَح مد نب ىَبحَي انئدَح - انك را

 :ِرْاَيْنم عرف نيح للا لوُسرل لبق: لاك « سابع نبا نَع ؛ةمركع

 هلو ل م سب م

 3 َكلْحْتسَيالهنإ :”ساَمعْلا هداك : :لاق *يش اهو سيك ريعلا كلَ

 [07؟ :عجار] . َكَدَعَو ام َكاطعأ دقو « نيتقئاطلا ىَدْحإدكَدَعَوهَّللا

 0 ,«حلصُمْلا نم َدسْفَمْلا معي

 َنَع ء«شّمعألا نَع «كيرش اًنثدَح «ْمَدآ نب ىَيحَي انئدَح - 5*٠"

 نم بان يذل ُك ْنَع ا هّللا لوسر ىَهَن :َلاَق ءساّبع نْبا نَع «دهاجم

 . عبسلا

 ِنَع ءصوخأآلاو بأ اَندَح مَدآْنِب ىَيِحَي اًنئدَح - 06

 اَنبَرَم : لاق سابع ِنْبا نَع ءٍمّسْفم ْنَع «ةييتع نب ٍمَكَحْلا نَع ؛ شمعألا

 بريل َمَج ٍلّيللاٌنمداَوَساَنيلعَو ءِرْحَّلاةكبل و هللا لوس

 ٌعّلطَت ىّتح «ًةَرْسَجْلااوُصْرتآلَو ءاوضيفأ «يدنبأ : هروب ءانكأ

 [؟044 :عجار] .سمّشلا

 بيَح نع ؛ « يلشهتلا ركبوبأ انئدَح «َمَدآن ب ىَحَي اند - مودك

 الوتر ناَك : َلاَك «سابح نبا نع هرج نبا ىَتْحَيْنَع «تباكيبأ نب

 ينكر لصْيَو «ثآلكيرتوُيو « تاكو يناَمك ليلا يْلصُي 8 هللا

 [77/14 :عجارإ . رِجَمْلا

 2 ملا انئدَح ديزي هلا دبع اد - نك
 دّمَحُي' 3

 ٍدصخم نع ؛ ايدو

 50 كَم 0 58 0

 [4+57 عجار] .ةيريوَج
 ءِمَكَحْلا نع «يد «يدوعسملا انيدَح « ديزي نب هللا دبع اندَح - م.م

 نم هلأ ةَفَعَص مك «ة هلل َلوُتسَرانأ سابع نبا ِنَع « ءٍمسْقم نع
 مما

 5 - دصص ف مم ما مص هلو
 ىّتح بقعا ةَرْطَج اوُسْرَيآل نأ م هيصوُي َلَمَجَف ؛ هليل قمل

 [650 :رظنا] .سْمشلا

 ْنَع ؛ينابيَشلا ينعي «قاَحْسِإ بأ انئدَح «طابسأ اًنئدَح - ٠"
 22 :تلقَك «ِساّبع َنْبا تأ لاق ءمّصألا نب ديزي

 َلاَقَف : راو « لكَ يي اب ٌرَشَع ةنأ ؟ يل برم ءانلكأَف ءاماَعَط

 هلع ىو ءهيرسكالو همر الو «ةلظكال : : سابع نبل دنع م ضْعَي

 ًالحسألإ 9 هللا لوُسَر ثصْباَم :َنوُلوُقَت امسي سابع نبا لاَ

 ا كوم تالق «هنم َلُاَيكَديدَمك 8 هللا لتس بف امس
 ًامق لكم كمْحكاَنَم : :لاَكَو ُفَدَيَفَكَك 50000

 نْبءاَطَعْنع لير اكدَح مدرب يان 7 3 ني
 هدقمعو

 و مجم تناك ءديلولا نب دلاَخَو « سايب لك ءاوُلُكَك

 [5184 :عجار] ءاق هللا لوس نم لكي مل امم لكل :ةكوميم تلاَك

 سابع نبا نع «ٌةيَطَع ْنَع «فرطم اًنندَح ةطابسأ اًكدَح - وكل 3

 قلاب : : 8 هللا اوسر لاق : :َلاق «روُقاَنلا يفرق اذا : هلق يف

 َلاَقَق حفني قل تسنح سو زا ملام

 ىَلَع «ليكولا مهو هلل انبسَح اوُنوُت :لا 5 !١ لوشن فيك : دَمَحُم ب اَحْصأ

 اكوا

 :لاَق؛ ٍميكح نبا اند دفيع ب دمحم اًنثدَح 1
 ساو سا و قس

 نبا ينئدَح : لاَقإ هيف ىَركف يك بحر مصنع يجند يعَستلآَ

 ىّنح طفي نطيل :
0 070 

 لوقن ىتح : موُصَيَناَك « « هللا لوران سابع

 [19ه4 :عجار] .موُصيأل :َلوُقَ
 نبا نَع «قاَحْسإ نب َمَحم انْندَح « ديب نب ب لمحم انيدَح - 7

 َناَك : لاق « سابع نبا ِنَع بع ِنْب هَل دبع نهاد ْنَع «باّهش
 راع مارب م

 لوسر حبي ؛ «ليِج ىَلَع اضمك يف رفا ضي ا هللا وسر

 حيرلاَّنمدْوْجأَوَهَو «ُضِرْمَياَماًهيفضرَْي يلا هنلبل نم اقف هللا
 ٌةدْعَبَكَنَم يذُنارْهشلا ناك ىّتَح ءهاطخأ الإ يش نع . ليل ةكسرمْلا

 [1:45 :عجار] . نْيَتْصَرَع هيف ضرع

 اَنكدَح :آلاَق ءىَنعَمْلا ؛ لمؤمو «ديلولا نب هللا دبع انئدَح - نكي

 نأ سابع نبا نع ؛ ٍمَسقم نع « ٍمكَحْلا نَع « ىليل يبأ نبا نع ؛نايفس

 اوُركشي نأ اوُلأَسَك هوَ ' َنيكرشملا ام نم الجر اوُباَصأ َنيملسُملا

 8 يِنا مُهاَهْنَك تطيح

 نيف :عجار] .هتقيج اوعببت نأ ف يَا مُماَهنك : : لمؤم لاق

 نب كاّمس ْنَع ءُناَيْفَس اَنئدَح ءديلّلا نْب هللا دبع اننَدَح - نكن

 ا السل نموت 9 ل ونسأل سان موك نع ءبرخ

 4 .عجارإ صويمل
 يتسم لك 2 و 00-7-

 انَدَح «بِيَهو اَنئدَح ءٍمشاَه يني ىَلوُم ديعس وبأ اندَح - نكن

 ٌدئاَعلا : لاق ف هللا َلوُسَرانأ «ساَّبع نب نع ؛هيبأْنَع «سوُئواط نبا

 [5417 :عجار] . هيف دوي م م يقي بلاك هتبه يف

 يرق نا يني رمش اد ءديوَس واح 1

 اًدَِو كلر سوا 07 ََر 200 7 مي

 هربا سابع نباتا كلذ ْتْركْناَك ربك نيتك لا نم ضم

 :عجار]. ! 8 هللا لوُسَرةالَص كلت سْئكوأ !ككمأ ل :َلاّقك «كلتب
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 مام 20-7
 خا :َلاَق ءِساي نب نَع الط ْنَع يح نب لام نع" « يِناَسارْخ



 مم

 ماخعا
 اكأا وسس»

0 
 دا ءانكم هديُ ءدجْسَمْلا ىلإ ؛ يم هّللا لوس

 نم هّللا هاَقَو هَل مصو وأ ارسم رظْنأ نم ضل إيل

 00 عيردتل عفش رقع هء ءاسس هم م
 وهب هَس رانا لمعدل انآلك هَ حجل لَم نإ الأ «َمَهَج

 ا ارضا ا قو ابا

 .ًناَهإ هكوج هللا لَم الإ هدب همك 5 ام دبع
 مر ةس

 َنَع« «يرهزلا نَع ؛كلاَمْنَع «دلاخ نْبداَمَحاًنندَح - نكن

 :لاَقك «ةَيم ةاشبرم اف يلا نأ ءسابَع نبل نع هلا دب نب لا ديب
 هم” وم ايم 2 ”ي يعمل

 اًهباَمإب متعَمتلا آلقأ :َلاَق «ةنوميمل : اوُلاَقَك١ ٌةاّثلا هذه ْتَناَك نمل
 هم ل

 متو :عجار] .!

 «ةَبْعش ْنَع «بذذ يبأ نبا ندَح ءدلاَخ َنْبداَمَح اَنئدَح - اكن 48

 و
 8 هّللا ل وُسَرَو ؛نانآ ىَلَع لْضَفْلاَو انأت رَرَم : َلاَق سابع نبا نَع

 يفاَنكلاَقاَمك «هَمَمالَخَدَو ارك ءضرآلا نم ءانصق يف سائلا يَلصي

 1 [مس.+ :رظنا] . ًائيش كلذ

 ْنَع؛ سوواط نْبا ْنَع َُمْسَر انكدَح «ةَواَدوُبأ انثَدَح - نكي
 :عجارإ. وجلد اًطْغآَو «َمَجَتْحا ؛ ءاقق هلا لوس انآ «ساّبع نبا نَع «هيبأ

 اةفئخل

 ْنَع «روُصْنَم نبدا انئَدَح «دواَد نب نامي انئدَح ا" 1 ٠ هاش رب هربا هرظا كل )دو

 ٌكاَشَع؛ ٌةَبْيَط يبأ ىلإ َثْعَب ف هللا لوران ءِسابع نبا نَع «ةَمرْكع
2000 00 

 ,ةينميملا نم هيلي يذلا دانسإو ثيدحلا اذه ُنتم طقس] . هرجأ ماطْعأو ةمجحف

 [:هريغو فارطالا نم كردتساو

 نبا نع «ةَمركع نع هز ْنَع ؛ةواَدوُبأانثدَح - مال "5

 ملط ١ نأ لبق أيش لك ان امل « عْمَجب فق ءاقق هللا لور أنآ « سابع

 .ضاقأ ؛ رسما

 «ٌةَبعَش اًنئدَح : لاق ءمشاَهَو ؛ «ِرَقعَج ْنْبدَمَحُم اَنئدَح - نسف
 مر مم م م هماقن
 «َناَضَمَر ل لاله انللهأ : لاق يرتخبلا بأ تغمس : لاك «ٌةرم نب ورمَع َنَع

 :مشاّه لاق « هلي سابع نبا ىلإ الجرار لاق «قّرع تاّذب نحن
 اس6 روما مركو

 َلاك)هَعُْردَمْدَ هلل: 8 هللا ٌلوُسمَر لاَق : سابع لاَ ٌهَلأَسَك

 [مد16 مب. :نظنأ] . دعا اوكا ْمُكْيلَع يمْغأ نإ (هتيؤرل «مشاَه

 َنْيِهّللا دبع ْحِمَس :َلاَك اكو انئدَح «مشاماَنِدَح - ضحفي
 هلسْعَضَوَف ؛ءآلَخلا ؛ ف يّببلا ىت ل :َلاَق «ساّبَع نبا نَع ءهْيَرَي يبأ

 ممم م 700
 . هك مهّللا لاَ « سابع نبا : لاق ادعو : :َلاَق َيَرَح املك ,ًاءوضَو

 رو مر بهل
 يبأ نب رَمَعَ اند :ةَناَوَع وُبأ اًنكدَح «ناّمَع اًنئدَح - 65

 لوُسَر ىَهَن :لاَ « سابع نبا نَع «ناّرهم نبا نوُمْيَم نَع رشي وبأ ةيشْحَو
 نم بلخم يذلُكْنَح ويسلم بات يذلُك نع 8 هللا

 [919؟ :عجار] ] .ربطلا

 ىلعآلا دبع اَنكدَح :ةَناَوَعوُبأ اَنكدَح ُناَّنَع اند -6©
 اوُشَنا :َلاَك .ق يِبَلا نَع «ساَّبَع نْبا نَع «ريبج نب ديعس نع « يبلُعّنلا

 ص 7٠١ 0 اهيشلا ساّممْلا نب ْ هللا د دْنَع 200
 د ا

 هرم سس عه

 ل قم لف ادت رع بك | لاك معامل «يلَعثيدَحلا

 :عجار] . رات نم هَدَعْفَموبتيِلَف ملع رب ريب نآرقْلا ىَلَع بدك مَو) « ء[راتلاّنم

 اةكحمل

 د هل 00

 ماعم مس ش6 يدا
 دَتَجَت ٠ ءاق هلل لور ىلإ ريغ ءاج ٠ َلاَك ءساّبَع نبا نَع « ٌةَمرْكع نع

 رطلشلا نمو ءًارخس ايلا نم نإ :9 هللا ٌلوسَرَلاَقق ني ٍمالَكب مْلكت

 11 :عجار] . امكح

 « ةمرُكع ْنَع «كاّمس ْنَع ؛ةلاَوَع بأ انئدَح نافع انئدَح - نتف

 ءهّللا لور اي: تلات ةَْمَر تب دوس ةاَش اتَناَم : لاك سابع نبا نَع

 هك :تلاقق ٠ اَهَكْسَم ْمتَدَخ هول : َلاَقَك ؛ةاشلا يني كَنآلَفتَناَم

 ءمهّللا لاك (©1//37) امن :قف هللا لوُسَر اهل لاق ! 'َتَناَمْدَق ةاّش كس

 ْنأالإ هّمَعْطَي معاط ىَلَع أم ًامرحم رحم يلإ يحوأ اًميف دج آل لث) : لَجَوَرَع

 رئت كولو و يي ملال رطا مذلة يارع

 م
 اع تَ

 «ةَمركع َنَع ءكلاّمس ْنَع « «ليئارسإ اَنئدَح دوسأ اًنئدح - 8*3

 اةففذليا :ةعمز تنب ةدوس دنسم يف يتايس].* ٌهرَكْذَك ةَعَمَر تنب ٌةَدوس نَع

 مامر هو
 «برَح يلامس اَتدَح ةاو وب اندَح اعاد - 0 د

 اا يبيح ىلع تكول لل يقلب اما كلامنا

 00 [١10؟ :عجارإ .هَمَجرَف : :لاَق ف « تاتش مرآ دهَشف :لاَ

 هيا سمو
 نْبَناَمْثع نب هللا دبع انندَح "بهو اًنبدَح نافع اًندَح - انوانركل

 ممم ع
 ١ ًالوُسَرََكَت : لوُشَي سابع نب تْعِمَس : َلاَك «ريبج نب ديعس نع ؛ (ٍمِيَخ

 165٠١[ :عجارإ مرحم وهو :ةيالهل همم ياخ ٠ هللا

 ديعس نع رشي وب انئدَح :ةَئاَوَع وبأ انئدَح «ناَفع اًنئدَح - 01
 م 00 ىلا

 الجر انأَو ؛نيمرحُم ينل مَ اوجَرح مُهْنأ « سابع نب نَع «ريبج نب
0 

00 0600 07 
 ءردسو ءاَمي هولا : ف هّلللوُسَرلاق َتاَمَك «ةريعب هصقو مهنم

 ويتعين كسر اوك رمت الو ءآبيط هوست آلَ « نييوك يف“ ديكو

 [146- عجارإ .ًاديكم ةّماَيَقلا

 « ةمرْكع ْنَع «كاّمس ْنَع «ةّلَوَع بأ انئدَح نافع اَنئدَح - نسنسض

 وهو ىذا ةريطآل : َلاَق « للف يبل نأ ءساّبع نبا نَع

2 
 اههحّرطتق ءبرَجْلا اناا هلا لوري : جرا: لاق َرْفَص

 [1156 :عجار].) لوألا ىدعأ ْنَمَف :َلاَك! بَرْجَتُ د منعا

 8 نب هّلا دبع اند «ٌةَمَلَس نب داَمَح انئدَح نافع اندَح - ضمير

 4 هللا لورد « سابع نبا نع «رييج نبأ ديعّس ْنَع ءٍمِيلخ نب َناَمْع

 عمق مة عما يب وكم
 :ةئوميم تَلاَقَق : لاك“ ليلا نماء وضَو هك ضو «ةئوميم تبي يف ناك



 د

 2-5 :لاَقَق ءِسابَعْن ب هللا انه كل عضو هلا لوس

 [3301 :عجار] ٠ َليوَتلهمْلَعَو «نيذدلا

 هيرب سوا سوس يب هرعاع ل 01
 يبأ نب دواَد نع ؛ ةَمَلَس نب دامح اًنثدَح :نافَع انكدح - انا

 ىَشُم ادِإَناَك ٠ ف يبل «سات نيو الث ين لاق دله

 سك هيف سيل ءأعم م ىَشَم 08

 هب رب اك قو ا ع م
 :لاَق «نيكرشتملا دآلوأ ْنَع لكم ٠ ل يبتلا انآ « سابع نبا نَع ري ءريبج نب

 [1848 :عجار]. ُْهَلَخ إد َنيِلماَع اوُاك امب معاها

 نامل بهل انكدح بنو اح ادا كح - اراترلا

 هللا اوُسَرلاَك : :َلاَق « سابع نبا نَع ِرْيَبج نب ديعّس ْنَع ٠ مي

 اهفاوثثكو مُكباَِرْيَخ نما ضيا مُكباين نماوسبلا :

 تبيو ءّرصَبلاَوُلَجَي نإ دملإلامُكلاَحْكأر يَخ نمو «مُكاَتوم

 [0015 :عجار] .ٌرعشلا

 نْب نام ْنْب هللا دبع انئَدَح “ بيشو اًنندَح ء نافع اًنئدح - ام .امى/
00000007 

 لجر هءاج « 8 يلا ءِساِّبَ نب نَع ءرْيجج نب ديعَسْنَع ؛ مي

 هءاَجو ؛[رَحْناو] َجَرَحآل : لاك! ْرَحْنأ مو تلح هللا لوس اي : :لاَثك
 سوزي هس ام كه سرا ع ساس هاممظم

 0 م لاق ن1 يزال لل ل و َلاَقَكرَحآ

 17 2 وس يطل جولد ءٍمْيح

 هللا هس يلع ؛هيلاَومَرْيَخ ىو وأ «هسيأر يخ ىلإ ىعدا نم : لاق ان

00 
 .َنيعمْجأ سالو ؛ةكئآلملاو

 هي معا 6 لسع رق هر هيك د

 انثدح ءدايز نب دحاولا دبع انثدح ؛ ُناََفَع اَنمكَدَح - "8

 هالو صر :لاَق ءِساي نب نع ؛ ءمَسْفم نَع ؛ ٍمَكَْلا نع ؛ َجاَجَحْلا

 99١[ :عجار] . سمشلا تلزم عير اَمِجْلا 2

 ْنَع «دشأر نب لوس :ةَاوَخ وب اح اع اح - نك

 ءا هللا لوُسَرنأ سابع نبا ِنَع «رْيجج نْيديِعَس نع ؛ «نيطبلا مل

 ىَلَ ىنآ لهو ةَدَْسلا «ليزثت» : حملا ميج الص يفيدك
 [199* :عجار] . 4ناسنالا

 وب انكدَح (””7 4/1 ةَناَوَع وب انكَدَح ُناَّمَع اند 0
 ٍنْب ْثراَحْلا َتْنب ديم ٌمأّنأ ءساّبع نبا نع هِرْبج نْب ديعَس َنَع ءرثثب

 اَعَدَف :لاَق ءاًبضأَو اطقأو امس« قف يَنلل تَدْهَأ سابع نبا هلَخ ءنْرَح

 ءالق هللا اوُسَرنُهَكرتو ؛هندئام ىلع نلكأف «٠ ف هللا لوُسَرهب
 َرَمآآلو ف هللا لوُسر ةَدئاَم ىَلَع َنلكأ اًمآمارَح نكون ءرقمْلاَك

 [5554 :عجار] . َنهلْكأب

 ينكدَح : : لاك ءزيزعلا دبع دبع نب نيكس يكدح ؛ناَّفَع انئدَح - اى 2

 ٍَ وي 8 هللا لوُسر فيرنا : :لاَق « سابع نبا تغمس : لاق ؛ يبأ

 سا هماش
 ا 55 نها ظنَيو امنا ظحآلي ىَتقلاَلَمَجَف : لاق «َةَقَرَع

 ايلا نبه دبع سابعلا لآ دن
 اا 10

 م-ييسسلا

 ىَنتلاَلَمَجَي : لاك «ارارم هفلخ نم دّيهَهْجَوفرصَي 9 هلل

 َكلَمْنَممْوَي ادهن يخآ نبا ف هللا لوس هللاقف : :َلاَق؛ نه ظحآلي

 م :رظنا] هَل رف «هَلآَسلوهَرصَيَو هعمس هيف

 ؛ةّمرْكع ْنَع دلاَخ اًنئدَح ؛بيهو اًنئدَح ءُناّمَع اًنئدح - “47 7٠

 يّنإَمُصَّللا :رذَمْوَيةبُق يفَوُهَو لاك“ ف هللا َلوُسَر انآ «ساّبَع نبا نَع

 رخكبوُبأ دَحأَ مويا ديت ملت فش نإ مهلا «َكَدْخَوَو هكَهع دنا

 راي كبسح : :َلاَقَق هديب

 يب كبور ءد وو دعو وا فسلم م سس

 .«ريدلا َنوُلَويو عمجلا مّرهيس» :لوُقَيَرهَو جرح ٠ علا

 نر باج ْنَع ُقَداَتَق انثدَح ماَمَه اَنْئَدَح «ُناَّفَع اًندَح - 5 ٠

 نبا اَهنِإ : َلاَقَك :ةَرْمَح تنب ىَلَعديِرأ « 8 يلا نأ « سابع نبا نَع ءدْي

 َنممْوحَياَم ةعاَضرلا ممرْحَيو «يلكل حت انو ةعاّضرلا نم يخأ

 7 :عجار] . محلا

 «ةَمركع ْنَع «دواَد اَنْكدَح «بيهو اًنئدَح ءناّفَع اًنئرح- 6

 هاَهَنق «يلصْيَوُمَو ؛ 'يِبلا ىلإ ٍلْهَج وب اج :لاك «ٍِسبع نب نع
 ءايداَت يداَولا لهآ كل ين | هللا هامل! يتأ : َلاَقَك «٠ ف ينل دهتت

 ىَلع ناك ذإ[ت آر ىّنص اِإادْبع ىّهْنَي يذّنا تْئآرأٍِ : هللا َل اًرْئأَف

 يذْناَو : سابع نبا لاق ٠ «ىلوتو بدك نإ تير ىَوفَتلابَرمآَوأ «ىّدهلا

 7857١[ :عجار] ينال هنَذَحأل ه هيدا اًعَمْوَل هدي يسْفَت
 مما سك

 ساق ساق
 يف بئيَوهَو «كّبر ىَلَع تْحَحْنا دق هللا لوس

 م عع

 «ةَمركع ْنَع ؛الامسْننَع "كير اّكدَح اع اَح - انااا

 هديل ةّيلهاَجلا يف فلح نم ناك ام : لاق ءهَمَقَرَو ؛ سابع نبا نع

 191١[ :عجار] ٌةدشو ةدح لإ مالْسإلا

 ُِع « بئاسلا ني ءاَطَعاًربْخأ داَمَح اًنكدَح ءُناّمَع اًنْئدَح - /41 ٠

 دوُسآلاَرَجَحْلا : لاق« و هللا َلوُسَر نأ « سابع نبا نَع ءِرْيبج نب ديعتس

 لأ اَيطَ دوس ىّتَح جلل نمضي َدَشاَداَكو ةّنجلاّنم

 [ىا/ؤ5 :عجار] . كَ رشا

 نع يعاّروألا اَنكدَح ءبَمْصُم دمحم اًنئدح- 7 ٠#

 ةاّشي 1 هللالوُسَرَرَم لق يعرفو هالخ اع يا

 هده نم هللا ىلع نوه ايدل هدي يفت يَدْلاَو لَكَ ؛ ًهلهأ اَهاَقْلآدَّقَهيم

 .اهلمآ يلع

 - 00 هر ا كتمو

 راع هلع هالو

 اَيةئسلا سكين نع (هللاددغ بهل دي «يرظزلا

 لاق ١ ةيضفتتاأ بكت يوت هم ىلعاناك رذت يف « هلا لوُسَر ىّتفتسا

 [184+ :عجار] . اَهْنَع ضْقا : اك هللا لوُسَر

 نع «يعاّرؤألا اَنئَدَح «ب بكّصُم نب دمَحَم 2200 اناا
 تسل م« رع راسي نب ناَميكَس ْنَع ب «يرهزلا

 ءاقق هللا لوُسَر فير سابع نب لْصُفلاَ , عادوا ةَجَح يف ,ا ينل

 يبأ تكد ءداّبع ىَلَع حلا يف هللا ةّضيرُنإ هللا لوس اي :تلأَقَ



 م. َح

  :لاققا هلع ةلحأرلا ىلع كاتس طي ءأريبك خيش
 #ب ريام عم

 [امقكن :عجارإ. . كييأ نع يجح مَعَ

 نع «يعاّروألا انئدَح «بّمْصُم نب“ حم ينئكدَح - نكت نمل

 8 للون هع نع هللا دْبَع نه دبع نَع «'يرهلا

 586١)[ :عجار] اسهل: َلاَكَو «َضَمْضَمَف مباع مث انك ب رش

 سو رارع مرا كت عاريا

 نع «يعاّروألا انئدَح ءبّصُم نْب دمحم دمحم اَنيدَح - انا

 َداَشِب 4 ِهّللالوُسَررَم : :لاق «ِساّبع نبا نع ؛هللا ديم َْع يهل
 هللا لوُسَراَي اوُناك ؟ مدلج ْمُدتَمَتسا ٠( 2/11 :َلاَقَق ةَيَم

 [545 :عجار] . اهلكأ ٌمَحاَمنإ َلاَق اهتم

 يبأ نبا اح ««يعازولا د رينا وأ دَح - اانا

 وهو :ةئوميم َجوَرَت ف هللا َلوَّسَردأ «ِساّبَع نبا نع مار

 [197 :عجار] مرح

 « ميركلا دبع دبع انئدَح «يعاّروألا انندَح «ةريخملاوبأ انئدَح - انك

 ةَعابْض َرَمأ كف هللا َلوُسَردِإ : لوي« سابع جسم يبيح :ل َلاَك
 . اهماَرحإ يف طرت طش

 «هناّوْخِإ ٍضْخَي نَع ؛ «يعاوألاانئدَح «ةريغملا بأ اندَح - م

 نيبال ليق :لاق ءِساّبع ِنْب هللا دْبَعّنَع «يككمْلا دبع نب دمحم دَّمَحُم ْنَع

 َئمْويَوهَو يع ينوُلد : :لاَقَ «ردقلابْب ذكيا َمد الجرن : سابع

 نفل هدي يسّنَت يذّناو لاك! سابع اب يهب عتصتاَمو : اوُناَق ؛ مَع دق

 ايفا اككط زب 'ةملا ىلح .ةقارشتالا الكت

 يذّناَو 126 هذه ا 50 . كارثة هن جتزكناب

 رف نوُكيانأ نم هللا اوُجرْخُي تح ٠ [مهيأر موس مهب يهل هدتي يسن
 مص سل

 مع ع سم صا م هع

 . ارش َردَق َنوُكَي نأ نم وجرح امك ءأريخ

 نْبمآلَْلا ينئدَح «يعاّروألا انَدَح « ةّريغملاوبأ انندَح - ميومك

0 
 . ثيدحلا اذه سابع نبا نع «'يٌكمْلا ديب نْب دَمَحَم نع ؛ ٍجاَجَحْلا

 .معت: :َلاك ! ِساّبع نب دمحم كرذآ :تلُق

 نأ يتب : لاق «يعاّروألا اندَح «ةَريُمْلا وب انئدَح - ١07"

 رجب الجر يخي سابع نبل ٌعِمَسُنإ :لاَق ءحاّير يبأ نب ءاَطَع
 ّعَلْبَق «َتاَمَق «لاّستغالاب رم َ «ملخحا اص قف هللا لور دهَع يف »ياو ردد هرتاظ

 .لاوسلا[يعلا ءاقش َنكيملآ للا مه موُنك عك :َلاَقَك ٠ قف يِتلا كلذ

 يلع ْنَع هلا دبع نب ركوب ادَح «ةريغملا وبأ اَندَح - نكن

 ىَلَع هَكَدْرأ « 48 هللا لوُسسَر نأ ءساّنع نْب هّللا دْبَع ْنَع « ةحلط يبأ نبا

 ءانآلكهللاَدمَحو «انكلك ؛# هّللا لوُسسَر يك اًهْيلَع ىَوَتْسا املك « هتباد
 َلَبقأَمُت ءدلحضت هِلَح ىقلسامث ,ٌةَدحاَو هللا َللَعَو ءانآلك هللا حبس و
 هللا لبق الت دن امك ْع نصي كدب ئرْما مام : اق رع

 . كيل تكِحَتم امك هلآ حضَم ىلا كري

 علل اس

0002666 

 ص ١" اههافلا ساما نيهّللا دْبَ بع دسم ٍسابعلا لآ د 3

 :يرطزلا لثس : لاق «؟ْبْيَعَش اَنكَدَح ناَمَيلاوُبأ اندَح - "8 ءشاع
 هٌرَمع نب هللا دعني ملاَس يِئدَح : لاق !"بجاَو لسع ةُمُجْلا يف لَه

 مكن جم ”لوقي ءاق يلا ت عمَس : ل رطل سل

 يبل اوركد سابع نبال : سلق : :سوؤواط َلاقو لسيد ةممجل

 اوّنوُكَتْملدإَو «مُكَس بور اولسغاو حسا موَياوْلسعا : لاق 8
 امآو ءْمَعَنق لسلام «ِساّبَع نا لاَقك «بيطلا نم اوُبصأو انج

 [4887 :رمع نبا دنسم يف يتايسو 77487 :عجارز . .يرذأ الق بيلا

 ٌطَخب يبأ باتك يف ْتْدَجَو :هّللا دبع لاق -
 نع« «ةَعيهل نبا اربح «َقاَحْسسِإ نب ىَحي اَندَح : :ثيدحلا اذه هدد

 ةَكصاولا نعل « اق هلا لور انآ بح نبا نع ؛ةمركع نع « دولا يبأ

 استلام تاَهبَشتملاَو الاب لاجل نم َنيهّبشتمْلاَو ؛ةلوصوَمْلاو

 [اوه؟ :عجار] ٠ لابرلاب

 وُبأ ةريغص يبأ نب متاَح اَنئدَح «رْكب نب هللا دبع اًنئدح - 05

 تيت : لاق سابع نبدأ ربخأ ًايَركنآ «رانيد نب ورْمَحْنَع «َسْوُي

 «ينّرجَف يدَيدَحأَف ؛ ٌهَقلَخ تِيَلَصَم ليدل رخآ نم ءا هللا َلوُسَ

 ىَلَصَق ُتْسَنَح هنآلّص ىَلَع ؛ قف .لدالوُسر لب مل ةءاذح يلََجَ

 ”رسْخَتك يئاذح كلم ١ يناش ام : يل لاق رص املك ءاقف هلل لوس
 هللا هلوُسَر آو :ةلءاذح يلين دحآل يَبْيَوأ هلل لوس :تلَ
 ,امهقو ءاملع ينديزي يللا اعد دمجعأ : لاَ! للا كاطع يذلا

 : لاَقَك 5 الب انآ م« « فتي هتعمس ىّتح مَ اق هللا لوُسَر تير من لاَ

 151١[ :عجار]. ًاءوضو داَحأ ام ىَلَصَق ما «ٌةآلّصلا ؛هللا لوس اي

 روما ماش
 ,ةئاَوَ وب انئدَح ءداّمَح نب ىبحي اندَح هللا دبع اَندَح - اوك دف

 ٍساّبَع نبا ىلإ[ لاجل نإ لاك «نوُمْبمَنبا ورمع انئدَح ءحلبوبأ ادَح

 مدكوس
 دام ءاَنعَمْموّقتْنأاَِإ سابع اَآاي: اوُلاَقَق ٠ ططُر ٌةعست هاَنأ

 :لاَق مكَمسموفلب: سابع نبا لا : :لاق .ءكلؤم انُلحُي (ما١//1)
 ام يِرْدَنآلَف اوُنَدَحَتَ ءاوؤدتباف : َلاَق « ىَمخي نأ لبق ح يحص ميو هو

 هَل لج يفاوُحنَو ءافشو فأ : :لوقيو نيك رض شي َءاَجَف : لاك ءاوثاك

 .انيلا هيريرا : كف يلا هللاَك لجَر يف اوعَتو شع

 !"يلَع نأ : لاق «ف رشتسا نم اهل ف رش اق لَك ؛ كوس هللا بحُي

 :َلاَقإ! َنَحطيْمُكدَحأاَك امو : َلاَق «نَحطَي (وَحرلا)يف رم :اوُاَ

 ؛أئآلك ةيرلاَرَه مث «هِئتيَع يف ثقف : َلاَق صني داكي أل دمْرَأ وهو ءاَجَق

 «ةيوتلا ةروسب أنآلف ثَمْيْمُت : 0 ص ا ا اا

 نمو ؛ ينم لج لإ اهببصَْيآل : :لاَق ديم اَهَذَخأَك هَمْلَخ اََع ْثَعْب

 هَمَميلَعَو : لاك! ةرخآلاو ايندلا يف ينيلاوي مكي مَع يب اكو : َلاَق

 يّبلو تأ : لاك «ةَرخآلاو ايلا يف كيلاوأ انآ *يلَع لَك ؛ وب ٠ «سلاج

 ْمُكَيأ :َلاََ ,مُهنم لُجَ ىَلَع لبق ُهَكَرَك : لاق «ةرخآلار ايلا يف

 ايثدلا يف كلَ انآ" يلع َلاَقَق : لاق ارب ١ ةرخآلاو ايندلا يف ينيلاوُي

 ٌمللسأ ْنَم لو َناَكَو : لاق «ةرخآلاو ايلا يف يلو تْنأ َلاَثَق «ةرخآلاو



 0 مم م

 ىَلَع حضر هب , يق هّللا ل اوُسَردَخَأَو : :لاَق «ةَجيدَخ َدْعَب ساّنلا نم

 يري عمم يو ا عاش# 0-0 3

 مع بمنديل :لاَك ءِنيسُحَو ءِنَسَحَو «ةَمطاَقَو يلع

 باوك ل هك يلع ىو : :لاك «اريهطت مُكَرهطُيو تيل له سلا

 ا هلل وشي نورك اك :لاَق ؛هناكم ماكمث ءاقف يب

 :لاَق هلا هلآ بسير :لاق «مئاث يِلَعَو «رخبوُيآءاجُ

 0 رفبَوْحَتَقلطنا دك , هللا يِئنإ" يلع : :َلاَق هللا يِئاَي :َلاَق
 اَنلاَذَمَم ادي

 يلع َلمَجَو لاق َّراَّقْلا هَعَم َلَخَدَق « ءركيوبأ قلطْنات لاق هَ نوُسَْم

 يفُهّسأَر فلدَك نوضتي وهو هللا يبت ىَمري اك امك ةراَجحلاب مر

 ! ميلك نإ : :اوُلاَقَف ءهسأر ْنَع فشق مث « حما ىلحةَجرْمال بول

 :لاَق «٠ كلذ ارك دقو وضعت تنآَودوصعي آلف همت باص ناك

 :َلاَك! َكَمَمْعرْخأ* : يلع هَلَلاَقَك : لاق « «ةلوُبت وزع يف سالب جَرْخَو

 للم ينم وكانا ا يلع كت ل لايك

 سا هع ع اس سيرف جا ميم ها © ع سرع همس

 نمل يف يلو تن: لالالا :َلاَق ؛يتّئيلَح
1-007 

 كس َلاَقَف « يلع ٍباَبَريَغ دجْسَملا باَوبآَدُسَو ٌلاَقَو ءيدعُب

 تلك ْنَم :اكو لاق ري ”قيرطهل سل شرط هواي دج
 دكه نآرملا يف ؛ َلَجَورَع ُّللا اَنَربْخأَو :لاق“ 2000

 ُهَنآاَنكَح لَه مهو يف امل ةَرَجّشلا باَحْصَأ نع : «مهْنع يضر ماس ساما سرع 00

 يلدا : َلاقَنيحَرّمعل ؛ ف هّللا يبن لاكو : لاك! ُدْنَيْمِهنلَع طخَس

 ىَلإ ملط دق هلالي! العا تلكَ :لاق ! قلع برضا

 مكش اَماوُلَمْعا : لاق يله
2 

 ممول سد نا.

 ِنَع «نوُصْيَم نب ورْمَع نع لب لع وغربا كح« لاَق « ىَحَي

 اهكلذإ 05 :رظنا] .هَوْحَن سابع نبا

 عرج نبل انربخأ : ةلاَق «ركي(نْلاَولم قالا دبع اَنندَح - 7 55

 ماع مربع هلام
 تدهش : َلاَق سابع ِنْبا نع ؛ سوواط ْنَع ؛ ءملُسم نب نَسَح ينربخأ

 8 ناك مَهّلُكَت ءَناَمْدعَو صو «رْكَب يبآو "يتلا عم رطفلا موي ةالصلا

 رظنأ يّنأَك ٠ اك هللا يبل: لاق دعب بطْخَيمت «ةبطخلا لق الص
 هقاممما هن .رشرشل م

 هعمو ماسلا ًءاَج ىّتح ؛ «مهقشي لبقأ مك دي لاَجلا سلجي يح هل

 نري الانأ ىلع كتيب تاما لا ايلا اهي ايؤ : لاَقَف ٠ لكلب

 ثم: :اهنم مرق يح: لاق مث ءاَهْنم عَ ىَنح ةيآلا هذه الق 4اس هّللاب

 6 هّللايِبئاَيإ محن : هم قريبي ملة حار تاق دلل ىلع

 :لاقمث هوك لالي طَسْب : لاَق :نُفدَصَق : لاَ « يه نم نَسَح يِرْذي

 «لآلب بوت يف متاوْلاو حلقي َنلَعَجَ؛ يُسأَو يبآ ع ادف كلمه

 [لقال :عجار] . ميتاوَحْلا :رْكب نبا لاق

 ْنَع ؛«بوُيأْنَع رَمْعَم اًنربَخأ «قاّررلا دبع انئَدَح - 6

 مث دييلا موي ىَلَص قف يبل تدهش : لاق «ساّبَع نبا نع ؛ٌةَمرْكع

 :َنْفدَصَت :َلاَكَو «نُهظَعَرَ «نُهاَنَقءاَسنلا عمّن مَلدنآَظَ ٠ طخ

 ساما نْب ِهّللا دْبَع 00 ُُكم
 غ0

 مك ؛ةيّشنلاَو «صْررُخْلاَو (005/1 )مقل ينلارتلا تلج

 .هاّضمأ ىَتَح بوت يف ُهَممَجَ الكاب

 نع « سوواط نبا نَع «رَمْعَم اًنربخأ « قالا دبع اندَح - وكل كك

 :َلاَقك! اسوُواط هبْرواَجُيْنكيمَل : تلق ءِساَبع نب نَع : :ةرَم لاق «هببأ

 « سابع َنْباَركذَياو نب هوكي ةعمتم من :" :لاَق « سابع نبا نعوم « ىَلب

 لهآ ل هيو «ةقيحلا يذ نم ةَئيدَمل دَمْلالْهأ لِي : ف هلآ وسسَر لا : :لاَق

 ؛نرق م دجكل أل هو ملم نم نبل يو .ةقطجلا نم مالا

 نمو «ةرَمعْلاَو جَحْلا َدارأ نسم م مهاوس نمم نبل ىتأ نمل نُهلَنعَو
 َلاَق. كَم لْطأ ىَلَع يني ىَتح هي نمله هّنَف تاقيملا نود نما

 دبع دنع نم تن َنيح مللي م تمرح دق : يبألاَك : نمحرلا دبع بأ

 [7178 :عجارإ . قاّزرلا

 دبع ع أيها نع هرم ارب « قالا دب اندَح - اناس

 نع« هللال وسر ىَهَ "لاق , سابع نبا نع ع نب هلا دبع ني هلا

 [0047 :رظنا] . درصلاو دمها ةكحّقلاو «ةلمتلا : بالا نم برأ لي

 يبأ نع« «ُيِرهرلا نع «رمَْم اًربخأ «قاررلا بع انكدَح - نامل

 ء هللا وسر ينأ : لاَ «ِساّنَع نبا نع في نب لْهَس نما ام

 ,َلئاَلَدَي ,84يِبلا رمت «ديلولا ني دلاَخ هَدْنعَو « نيوشم نييطب
 007 م6 َّ 2 2

 ! هللا َلوُسَر ايوه ْمارَحأ : :ٌدلاَخ هَل َلاَقَك مدي كسك ءابض هّنِإ : لل

 00 ميعبج ظظا

َرَو ءدلاَخ لَكَ. داع يندجاك يمْوك ضْأب وكيل هنكلو «آل :
 لوُس

 . يري 8

 نا ليئارسإ ائربخأ «قازرلا دبع انُدَح - قادما
 هسا سس ل رك ل

 يندب لَعَجَل جر 9 يّبلا ىتآ : لاق « سابع نبا نع «ةمرْكع

 30 :عجار] . امك شا َنماَنإَوارخس ناي أن : 9 "ينل لاق

 « ٍلُجَر َنَح هةَداَتقْنَع هرم انئدَح «قاّررلا دبع اندَح - نام

 نم بات يذّلُك لْكأَْع 8 هّللالوُسَر ىَقَت لاق ءساّبع نبا نع

 .ريّطلا نم بلخم يذل لك ْنَحَو «عابسلا

 « جرغآلا دّيَمَح ْنَع «نَمعم اربخأ «قازرلا دبع اًنئدَح - 76 3ث

 دنع تلك « سابع آي: تلك ء سابع ني ىلع لَخَد : :َلاَق ءدهاجم نع

 يف امان: :تلق ! ةيآيأ لاق ؛ ىَكَب «ةيآلا هذه آر مع نبا

 َنيح هيلا هذه! : سابع لاَ < هب مكب وحش مكن

 .ًاديدَش طي ْمُهتطاَغَو ديد ام ٠ قف هللا لوُسَر باَحْصأ ْتَّسَغ تلزْأ

 «لّمعتاَسبو ءاَسّنكَتاَبَدَحاَُم انك نتكلم هللا لور اياوُناَكَو « يَ

 ءاَنعطَو اًممَس اوُوُت : : 5 هللا لور مهلا« ايديا تس وُ ما

 «نوُنمْؤُمْلاَو هم هير نم هيل | لأ امب لورا َنمآ» :ُهيَلا هذه اَْيَحَستك :َلاَ

 «ّبَسَا امال اسك امله الإ انته فلكي ال» ىلإ

 .لاّمع الاي اوذخأو « سْفنلا ثيدَح ْنَح مهل َدوجُت

 .(ح) ليئارسإ ائرَبَخحأ «قاّررلا دبع اند - 7



 نبا نع يركع ْنَع ءكاتسْنع ليما لاق 6 وسأل
 2 ا مسمع 00

 نم امزح َنعْبَس نم هرج حاصلا انور : كيو لوسر لاق :َلاَق . سابع

 املك :عجارإ. [ةربملا

 :َلاَق «ةّونمألاو «ليئارسإ اربخأ « قاررلا دبع اًنندَح] - ما
 َلاَق :َلاَك [سابع نبا نع «ةَمرْكع ْنَع كاّمس ْنَع ؛ «ليئارسإ انئدَح

 بحاّصب هش اراب ايربْخأ : هَل اوناَك «ةَئماَك اوتآ اشير نأ : ك8 لوُسَر
 كيشَم مك ٠ ةكهسلا هَذه ىَلَع ءاسك مترج مشن تَلاَّقك! ماَقَمْلا اذه
 8 دئَحْسَرلا تَرصِناَك اًهْيَعارانلا ىَعَم متاوَرَجَم مكن اَهْبلَع
 نم ايركذأ «ةّنَس نيِرشع كلذ َدْعَباوُنَكمَك : هب اهّبش مُكيرْقأ اذه ذه :تَلاَقَق

 0 «هللا ءاش مْ هس َنيرظشع

 نُبدْيَر نَع « « سيق نب دواَد اربخأ «قازرلا دبع اًندَح - ع
 وَما صوت , هللا لور انآ « سابع نب نع ءراَسَيِنب ءاطَعْنَع ؛ملسأ
 [78397 :عجار] ٠ م

 نب نَح «يروُلاو «َمْعَمانئدَح قالا دبع انئدَح - انانكت

 ٌةَيواعم ناَكك «ةيواَمَو سابع نبل عمتك : َلاَك «لْبَمُطلا يبأ ْنَع «٠ ٍِش
 نكمل ءا# هللا ل وُسرنإ : :ِساّبع نبا لاق همت الإ نك يَي
 تسييلا نم“ ءيَشّسنل : وام لاق «َيئاَمَيلاَو َنَجَحْلاالإملئسيل

 521١[ :عجارإ . ًاروجُهم

 .(ح) ٍِيح نبا نع «يروألا اربح « قالا دبع اندَح - 6

 نع امنع نب للا دْبَع نع :ناّيفس (ا/١) اَتكدَح هميم وأو

 مرْسُسَرُمَ 8 يبل حيرت لاق «ِساّبَع نبا نع ءريبج نب ديعَس

 55 :عجار] مرحم وهو مَجَحاَو

 ديعّس ْنَع «بوُيأ نع رمعم اًبربخ نر

 راسا يعل يت هارب سرع 0 ا

 راه صو ؛ مس وهو «هريعب نع رح الجرذ ء سابع نبا نَع هريبج نب
 ءردسَو ءاَمب ةولسغا : لاق ١ 9 يبل اوان (بوُي كت «هَمصف

 لوا إلا سا 7 رم
 3 ويهتم هللا ءابيط م وُيرتالو هسأر اوُرمَحُت الو ء هول يف ه هونمكو

 [امم “جاي مو ةَمايقلا

 1 :قاذرلا دبع اًنئدَح - اك

 ا 2: سابع نبأ نع ري نب ديس نع 'يرزجل

 يدم ادعت
 .بوُيأ ثيدَح َلشرَك مَ ءاصّقَو صقر ٠ ؛ مرحم وهو

 دبع ْنَع «يرهزلا نع «رمْعَماًنربْخأ «قازرلا دبع انئدَح - ناني هاسا»#ع

 هللا لوس «ةابْعْنبدْعَس لاَسإ : َلاَق « سابع نبا ِنَع ؛ هلا دبع ِنّْللا
 يذلا دانسإ عم ثيدحلا اذه نم طقس] . [هئاضقيرمأَك هيأ ىلع ناك رذل نا

 [هريغو فارطالا نم كردتساو ,ةينميملا نم هيلي

 ْنَع ؛رياج ِنَهب هايف اربح «قاررلا دبع اَنئَدَح - ما ١4

 ؛ِنْيَعدَحألا يف .ا هللا لوس ار محا : َلاَك سابع نْبا نَع ؛ ًيِبشلا
 رق ل هدم
 ْمَلَكَ ءاقصتَو ادم هرج اكو :ةَّضاَي يبد َْعهَمَجَح 2 نيتك ١نِبو

 م

 ِساّنملا ني هللا دَْدمُس
 ا

 نيت ا بح 9 اسس هداك

00 
 ولو ترج هاطغأو : سابع نبال لَم فطن ُهْنَع اوعَصَو ىََح هلهأ

 . هاطعأ ام ًامارخ ناك

 «سطْفألا ناَمْستلا نْيِرْذْمَمْلا نَع «قاّزرلا دبع انئَدَح - 4
 هللا ىّلَص هّللا لوُسَر لاَ : :َلاق ءسابح نْبا نع ثدَحب ابهَو تعمس : دس :لاَق

 مه لوس هللا نوُرصُنَي ءالأٌرََع ان نأ دع نم جري ملوي ع

 . مهلبيو ينيب نم ريَخ

 .ثيدَحْلا اذه نع هلأساق بَهْذا :رَمْعَم يل لاق

 "٠ جيرج نبا اًنربخأ :الاَق كيلو « قالا دبع اند «

 هربا انآ لوي سابع نبأ ىلوم ةَمرْكع عِمَسْهنأ ىَمَي ينربخأ :لاَ
 هم تقول دعاس ينّياَخأ : هربنا لاق) داب نب دْعَسَنأ سابع

 ةبئاَغانآو توت يأن : : هّألا لور ايا « اَهْنَعبئاَغ َوْهَو

 ا يّنِإَف :َلاَق ممن : لا! اَهْنَع ءيشب تقدصتذ نإ اهميه

 يَ ةَكَدَص فرخَملاطئاَح -

 مون م :رظنا] . فارخملا :رْكب نبا لاَ

 نب ِنَمْحَرلا دْبَع نع نايس انئدَح «قاررلا دبع انئدَح - م.م

 ء سابع نبا نَع «ريبج نْب عفان ْنَع «ميكح نب ميكح يئدَح «ثراَحْلا

 َنهح رهظلا يب ىّلصق ؛ تيا دنع ليربج ينمأ : : هللالوُسَر لاَ َلاَق
 لخلط را ميج رصتلا يب ىلص مث لارا رقي تلاكك نشل تلأذ
 ًءاشعلا يب 5ث ؛مئاّصلاَرطفأٌنيح بما يب ىلَص مث ءهلقم يش

 ىلَ باراك هلَح يحرج يبى قفشلا َّباَغ َنيح

 يب ىّلَص مك «ةلم يشل لط لك يح رهأل علا ىلص من «مئاصلا

 رف ديح بما يب ىّلص مك هنم يشل ل ظ راّص بح ٌرصتلا
 لا يب ىّلتص م «لدألا للا تلت ىلإ املا يب ىلا «مئاصلا

 تْقَولا « «دللبق نم ءاَينآلاْتقَواَذَه دمحم اي َلاَمكيلإ تقلا مل ؛ كيسا

 00 صا ماها :رظنا] ٠ نقولا م نيا

 هك هل

 فل يدا نبويكح نو يكح نع تيب 2 ير ادرك

 يأ يرذأآل : يناثلا ويلا يف رجلا يف لهن الإ انعم هداتساي* هرَكذ

 ٍلِبلاْت كتبه نب يب ىَلَص : ءاّشعلا يف َلاَكَو «:َلاَق ءيَش

 [م0م5 :عجارإ لوألا

 « ينامنصلاَرَمْع نب ميهارنإ يّئدَح «قارلا دبع انيدَح - ناكل
 راش ءضص ام هدا شك سرب هر ها 1
 ثدحي ريبج نب ديعس تعمس : :لاق «يندعْلاَوُنَم نب بهَو يربح

 :لاق عوفر َنمهَسأر عراك ٠ ف هّللالوُسَر نأ ءساّبع نبا نَع

 تاّواَمّسلا لص ٠ دْمَحْلا كلك انْ مُمْللا : لوي مث هدمَح ِ َدمَح ْنَملهللا عمس

 [؟١11 :عجارإ هدي ميش نم تفش امو «ضْرألا لمَ



 :سنا دنسم يف يتايسإ]. ثيَّسْاَنَمرْيَغ (َسوُناَمْنْي هَ يبأ

]5 

 نبا ِنَع ءدّمَحُمْنَع ؛ «ماّشه اَنرَبخأ «قاّزرلا دبع انئدَح - نايل

 ٌةاَكَوَتَو هرج َماَّجَحْلا ىَطْعأَو ا هللا لوُسَر مَجَتَحا :َلاَق « سابع

 .اقل هللا لوُنسَر هطنُي ملاح
 مما هل

 ةرْمَج يبأْنَع َرَمْعَم اَنَربْخأ «قاّزرلا دبع اَدَح - نامل

 8004 /1) 8 هلال وسوى : لوفي سابع نبا تغمس : َلاَق «٠ «يعبضلا

 [؟:١7 :عجارإ] . ٍمكتَْلاَو ءتنرمْلاَو «ريقَتلاَو ءءاّبدلا نع

 ءناَسِيَك نب حلاَّص ْنَع ءَرَمْعَم ارب «قاّررلا دبع انثدَح - اناذ

 :لاَق ف هَّللاَلوُسَرانآ سابع نبع ءمعطم نب رْيبج نب عفان نع
 ما عش

 [1همح :عجار] . اير تمص ماتش ةميِيلاَو «رمأ بيلا َمَم يلَولل سيل

 «ريثك يبأ نب ىَبحَي نع َرَمْعَمانئدَح « قررا دبع انئدَح - ول مى

 نبا لكس : لاق «نّسَحْلا ابآ ينعي ؛ لل ين ىلوم نَع « تعم نبَرَمع نَع

 معن : :لاَقإ اًهِجَوَرَتيأ ؛ اهقَتَع مّن: نييقبلطبُهآَرماَولط دبع ْنَع ساب

 ءءء
 . لف هللا وسر كلذب ىّقأ : لاَ ١ مَع لبق

 ! اذه نَسَح وبأ ْنَم «ةورعابآ اي :رمعَمل ليق : يبأ َلاَق : هللَدْبَع لاَ

 [101 :عجار] ةَميظَع ٌةَرْخّص َلّمَحَتْدَق

 :يرضرلا لاق : َلاَق ِهِرَمَْم ْنَع قالا دبع انئَدَح - 8

 ءاقق يبل : سابع نبا نع «ةَبتع نبا هللا دبع نب هلا يع ينبح

 ىلع لو هلْ نم فآلا ره ؛ةئيدملا مانام يف حر

 َنيملُنَصْلا َنمُهَعَم ْنَمِبَراَسَ «ةَئيدّمْلا همَدَُْم نم فطصنو ننس ناَّمَك س ر

 َناَفَْسُع َنْيياَمَوُمَو «ديدَكْلا علب ىَنَح «: «نوموصَي 0 و وصي كَم ىلإ

 ريممدم و 020
 [14957 :عجار]. مصَي مل «هعم نوملسملا رطْفَو َرطفآ ءدْيَدقَو

 :َلاَق «"يِرطُلا نَع مْ اَنبخ «قاريلاهبعاكدَح - وكل 9

 رب هذآ ثدي سابع نب ناك :لاَق ؛ِنَمْحرلا دبع ةملَس وأ يكدح

 ّتْيْيلا ىنآ ىَّنَح ىّنضَمَف « َساّنلاَحْيَرَمْعَو َدجْممْلَلَخَ قدا

 ههجَو نع فَشَكَف ةّشن «ةَشئاَع تي يف وهو «48 هّللالوُسَر هيف يُكْوُم يذلا

 هلع بكام ؛ا9'يِلا جو ىلإ ظن هيلع سسك ةربح د

 ل يا هوما تم ْدَقَل «ِنْيتوم هلع هلا عَسَجَيآل هلو لاكن

 ااناذك :رظنا] . اَهَدْعَب ٠ تومَت

 ؛هَّمَع ْنَع «باهش نْبا يخأن با انكدَح ٍبوُقَْي انكدَح - نكح

 وّنآَلَخَد : :لوُش يره أ عمسق : نمحرلا دبع ةملس وب يٌكدَح : لَ

 .ثيِدَحْلاَركذق «َساّنلاملَْيرَمعَو «دجْسلاٌيدّصلا ركب

 ْنَع ؛بوأ انكدَح «يبأ ينكدَح ءدّمّصلا دبع اًنكِدَح - حي

 لوس ارق :لاق ءرصَمْاَو رهط يف ارقي سابعا نكمل :َلاق :ةمرطع

 مك اك ؛هيف تينا انفك .هيف اريام انف هل

 [ادمال :عجارإ. «يت لمالك تو قعر أ هللا لوُسَر

 ساق م دعو

 لجديد ىبأ كم مكاَن لا

ْخآف «تَجرْخأق اًهَرمأَك ُةَيلآلا هِيَ تلا
 «ميهاَرإ ةروُص َجَر

 : 8 هّللا اوُسَر َلاََك «مآلزأل ًمهيدنآ يف ' «مآلسلا مهل ؛ «ليعاَمْسإَو

 «َتْلاَلَخَدمُك لاق« عقابا ممل دل لاو امأ !١ لله
2077 

 [5488 :رظنا] . تَيبْلا يف لّصِي مَلَو « « جرَخَو ؛تيبلا يحاوُت يف ربكُذ

 ْنَع بويل انكدَح «يبأ يندَح دسم انكدَح - ناحل

 :عجار] . ليل مْ م لقتل يف ءاق يبل نأ« سابع نبا نع «ةمرْكع

 افك

 ْنَع ُةَئاَنَقاَنكَدَح ءٌماَمَه انكَدَح ءدَمملا دبع انَدَح - 6

 هّللا لوُسَر ىَهّن : اكو هَدْحَو بلاير ء سبع نبل نع «ةمرْع

 [ام١9 :عجار] . ُهَدْحَو رْسُبلا َنوُكَي نأ رك املا نَع سلا َْبَع كه

 اَنكَدَح ماَمَهاَنَتَدَح : آلا ءُناَمَعَو ءدّمّسملا ُدْبَع اند 5

 ,8 هللا لورد« نع يب نإ ديس ؛ةرزَْنَع ا

 ىأ ل َمجَو ؛4ةدْجّسلا (ليزْنت» ٠ مجاب حبصلا ةآلَص يف اريك

 . «ناّسْنإلا ىَلَع

 . «ليزْنَت ملا»ب :ُناَّمَع لاَ

 ب اًنربخأ ءرماع نب دوسأ اًنئدَح - 7 ٠"
2 

 :َلاَّق «طيمّسلا يبأ نب ريك

 يفارق قف هللا لوُسَرأنأ سابعا نَع «ريبج نب ديعّس ْنَع هداك

 ىَلَع ىتنأْلَمِؤَر «ةَدَجَّسلا «َليرْتَت) همجية ةآلَس

 [159» :عجار] «ناّسنإلا

 ,يفتحلا قرب هند ان اًنندَح ءدّمّسملا دبع اَننَدَح - ناحل

 ْتْضِمَس :لوُقَي سابع نبا تْعمَس : :لاَك؛ يفتحْا لَم بأ هلام اَنكدَح
 سا عش
 ِمأ نم ناطر ُهكَن كَم : :لوقي ءاق هللا لوس

 -7 يهم ةكعاس لع

 :تلاََك ؛ ,ةنجلا لخد «

 مام

 اَيطَرَف هَل ناك ْنَمَو : َلاَقَ ! طر هل ناك (/ ه/1١) مَ « يبأبهشناَ

 مل يتمأ طَرَف انف : اا ل نبل نكي تَلاَق قف

 مب اوباَصي
000 

 « ىيْحَينَع ؛ «ياوتسألا ماه دم بَ ول 14
 ةماس ماع

 ”رسبنا رطل ا طال سي

 2 1 هيل لالا تشلا) شلات قيل

 هيل هدم
 [717 :عجار] . َنيلفاَكْلا نم نب

 يب مرعامو

 اَنكدَح ٠ دلاَخْنْب ةَيْدم اَنثدَح ؛[هّللا ٌدْبَع اًنَتَّدَح] - اضل

 ٍمَكَحْلا نَع ؛ ٍمالَّس يبأ ْنَع «ريثك يبأ نب ىَبحَي ْنَع ءراَطَمْا ديزي نبا نابآ

 [7377 :عجار] . هلثمب ؛ ءاق بلا نع رمح نباو « سابع نب نع «ءانيم نب



 مومو

 ديع دئسم

 5 مل ءرعالو
 ينكدَح ك2 ورق برع اقدح دسمان اَتسَح - ” ١

 هوم ع لع م يم
 ب الجر تيأر :لاق «ةمركع ْنَع ءِييلا نبا ينعي «بييَح

 كلذ تركْناَف «ضََح اد عكر اذ هَدَجَس ايكيا َناَكَف ٠ قف يبل
 :عجار] . ا هللا لوُسَرةلَص كلت كل مآل: َلاَقَف ! سابع نبال ُهُئرَكَذَ

 [امهك

 دجُسسُم يف

 نام اع نب هلا دبع ْنَع داَمَح اتئدَح ءدَمصلا دبع انئدَح - نفل
 ءالق هلل لورا : لاق ءساَّبَع نبا نَع «ريبج نب ليعس ْنَع « يح نبا

 ممم هم اعل
 عضو : :ةّئوميم هل تَلاَقَف « ليلا نم اءوضَو هلت عضو «ةئوُمبم تيب يف

 5 عب
 ُهْمَّلَعَو «نيدلا يفهمك َلاَقَق ءِسابعْنْبِهَللادَعاَدَمَدَ

 [77417 :عجارز 3 وألا

 سا روررعب مرا ماس عي هع
 اَندَح :آلاَق « ىسوم نب نسحو ءدّمّصلا دبع انَدَح - نفل وا

 5 ىلا

 .(حل دير نب لَع نَع «دامح

 نع ديرب يلع اًنربخأ ةمْلَس نبا ُداَّمَحِ] اًنَدَح نافع اَننَدَح
 ىكرشو مزروع ع هم اع و
 نوم نامل تاما لاَ هابل نع ١ ؛نأروم نب افسوي

 َكسسراف ا :تلاَق ب خ15 « يام يثأ

 لكي 4 هللا لوُسَر باَحْمأ ىَلَع كلددتشاَف !١ ١ كبحاصَو

 وكماع هيك ه هع
 انك .ا هللا لوُسَرُهَنبا هكر تنام ىَح مهراَيخ نم اكو امتع

 ل لق لا تك :َلاق ءنوُمظم نب نامي انفكسب يقتحلا

 قت ايو نيكي معَ رمل اف "بلا لاق «هطوّسب يعي
 هللا مَ ِنيَمْلاو ءبلقلا نم نوُكياَمْهَم 8 هللا لوس لاق م «ناطيشلا
 هللا اوُسَردَعكو «ناطيشلا مق ناَسْلاَو ديلا نم اك مهو ؛ةَمحّرلاَو

 َ َحَسْسَي 4 بل َلَمَجن ؛ « يك هج ىلإ ةمطاقو بلا ريفش ىََع 2

 [1119 :عجار] ٠ 0 « هبوُني ةمطاق ني

 عدم ءهم

 0 وا نيام دق الخ اع

 يب ءاَجاَم :تلُقق ٠ البكم يفلح ؛ هللا انآ اذ ٌتَقتْلاَك ءناَملغْلا
 عش ملك : َلاَق راد باَبءاَرو ئتخأ نحيف لاق : يلب ألإ ,ا للا

 يلدا بما :َلاَقك ؛ةأطح يناطَحق «َياَنَقبَدَحآَك ؛ « ينكوانت ىَّنَح
 يبن ءابجأ : :تلْقَق ؛ هي اَْسدتيَتاَكْتْيَعَسَف ُكَتاَك ناَكَو : َلاَق « ةّيواَعَم

 1 :عجار] . ةجاَح ىَلع هن 2 هللا

 تاَّرُشْلا يبأ َنْبا يحي وَ اَنُئدَح ءدّمّصلا دبع انئَدَح - "6

 ْ .(ج)
 ِنَع ؛ءاطع ْنَع ؛ «ميهاريإ انئدَح : :َلاَق واد نع ؛ ءنَمْحّرلا ديعوُبأَو

 «ناؤأ و يي نيتعكر رطف موي سالب ٠ هلا لور ىَلص لاق « سابع نبا
 ً : مث «نِهبطَخَت «ءاسلا ىلإ قلطْا للبي دَحأم «ةآلّصلا َدْعَبَب طم

 ِساّبلا نب لل دبع

 مس سة سم نسا عسا تار ل م

 :عجار] نديم ١
14 

 ها سو را هس
 دبع نب ةري ملا اًنكدَح ورْمَع نب كلَملا ُدْبَع اَنْندَح - ملك

 2 ها امارلا

 أ راط فايس لو فو دو زغ محل

000 
 ْنأَدْعَب لخشا ىقنتذأ :رقعْلاَو لاق« كن اهي مل:

 اًهجوُز َناَكَو :لاَك نيَرهشبر اإل دْمَي ءيقّسلا 06/1 نمي

 نبا هاتي يذ ناك «ةرعشلا بهصأ ٠ نْيعاَرذلاَو «نيقاسلا َشْمَح

 هلم م
 :َلاَق «نْيَعاَرْللا لب ًادْعَج - ىلجأ َدوسأ امآلغ ْتَدلَوَك :َلاَق «ءاّمْحَّسسلا

 ول: كف يِبلا لاق يملا كآَرَمْلا يهأ : اي إل دهان
 يفتنكعأدَن دقةاَرْما كالت آل آل لاما اًهثمجَرل ةنيريكب امجار تنك

 . مالسإلا

 َلاَكَو هاََم ركل «دائزلا يب نا اندَح « جيس هاَئدَح - ٠"

 َدْعَي :لاَقَو «لدَخ : ”يمشاَها لاو «نيقاسلا َلْدَح «ِنْيَعارلاَلْبَع : : هيف

 [ما 4و تل سال :رظنا] ٠ رايإلا

 سوارا هل
 دج حيف انندَح «وِرَمُع نسب كلما دبع انئدَح - انقل كول

 قرشا ىذا هيأ ع سابع نب هلا دبع نب يلَعْنَع يرهزلا

 [١٠؟ :عجارإ . اويل كسا لوض 3 ًأاوضع لَكأ

 أهان :ةمْكحْنح 0 ٌدَداَتَق نع «ديعس

 يفو : :لاَق. 1 محموم دوال نوزع ل هو

 عرف -ٍ

 0-00 :عجارإ لاب

5 0 
 رب نع 502 َلاَق هسا نين «رييج نب ديعس نع

 :َلاَق ءاسيمج اطلخُي نأ رْمَتلاَو بيزلا نَعَو .ًاعيمج طخين رمت

 [1931 :عجار] قلو بيرل اوُطلْخَيال نأ شرج ٍلهأ ىلإ بكد

 دبع نع ؛ «”يرهزلا نَع ٌرَمْعَم اَنئلَح « قازرلا دبع اًنئدَح - ملل

 يفو 8 هللا ل وُنسَرَرْضُحاَسَ َلاَك «ِساّبَع نبا نَع هلل دبع نب للا

 ْمّكل بأم لَه : ف “يبل لاك ءباطخلٌنْيْرَمْحمهيفو «لاَجر تيل

 هلع بلد ءاق هلال: :ُرَمع لاَ ءادب هدم اولضَت نباتك

 تلال ْمأفلتخاَف ٠ هّللا باك اًيْسَح اًيْسَح ؛نارشلا اندْنَعَو «ٌعَجَوْلا

 يش ؛هَدْمياوُفضَنلآباَكْمُكلب كيوب :لوُقيْنَم مُهْنمَ اوُمَصَتْخاَف
 راع

 8 هللا لوُسَر دْنعف ةالادخ الاول اورام ثمُع لاك اَم لوي نم

 ياسا

 3 لوي سابع نب ناَكَو : هّللا دبع َلاَق .اوُموُق : : هللا لوُسر لاَ
 2 ل

 باكل لذ مهل بكيان نيبو ك8 هللا لوس 4 ني لاح ام يلا لك ةيرلا

 [941 :عجار] مهطَملَو مهفآلتخا نم



0 

 نْباَنَع + بوب رع رَمْعَم اننلَح قاري اند - ا

 ل هللا وُسَر مد : َلاَق ءِساِّبع نبا ِنَع

 اذه :اوُلاَثَك ! اَذَهاَم : 0

 ىّسوم هَماصَق : :لاق «َنوَعرف لآَقّرغأو « ىو كَم

 روما
 ٍرَّمأَو هَماّصَق هماّيصبَحََو « ىّسوُمب ىو ينإَق : اقف يبل لاق ار

 0 :عجار] . همايصب

 َنَع« ا هرم اد «قازرل بع اح - نفيا
 كورس

 وت هنأ : : سابع نبا نَع راسي نب ءاطَع

 [9017/" :عجار] . هلع ف يلا ركذ مث «ٌةدحاَو
 يي هزاع

 ناد :لاق «جيرج نب اد حور اند /١ - كماا#

 «هريَغو ءاَطَع لاق 8# هلل َلوُسر نأ « سابع نبا ىلْوَم ةمركع ْنَع ُط

 [ةينميملا نم طقس] [184 :عجار] . جحا يف ف ةرورص

 «هيسإلل هرا كامو

 :َلاَق 2 ركب نب دمحم انئدَح 1 ١-/

 . مقيتميملا نم طقسإ 6 :عجار] . يحل يف و لوقا

 ءايساق ه5 ماعرا مس مسار هر همر
 ياكل 0 0 ١

 نوُهأوهوأ ديلا انه نوهت دمة :لاَقَق ٠ لوح سانلاو «ساب نبا

 :َلاَقَك ءاسايع كف ينل ءاج : سابع لاَ ١ نيلاَو لَسَعلا نم مُكيَلَ
 هع 3

 انيكك يقْسئالقأ «ترُسَو تهم دكار داما :َلاَقَك .اًنوقسا

 ُهَمََو 88 يبل ياك

 يبل بِرَشاَّملق يل هيف ساّسعب ءراَصْنآلاو «نيرجاَما َنمُهياَحْصأ

 لاق

 مساس مس
 سانا هنمَوُْسَتامم ينوقْسا : َلاَقَك! السعو

 اوُمَصاَق اَذَكَه مشسحأ : لاق مقرف «ىَوريانأ لبق لجَع ؛ و

 اهباَعش َليسَت نأ نم يلإْبَجْعأ « كلل ف هللا لوُسَر اضف : اب نب

 [1445 :عجار] . الصلع

 ءِرْكَب نب محم ان

 (0ا///1) رع يب لاق «حبَرج نبل اًئدَح : لاق «حْوَرَو

 عام
 سابعا ينل: لاَ هربخأ ءاقعششلا ابآنأ «راثيد نب

 سو 8# صاع ل
 هّللا لوُسَر عِمس هنأ

 ءاَهْسلََليواَرَس َدَجَوَو ءارازإَدِجَيَمَكْنَم :ل وفي "بْطْخَيَوْعَو "ب

 «باشممم

 [1444 :عجار]. امه نيفخ دجوو « نعت دجي مل نمو
 هل هر تالا و

 ءِرْكَي نب محم اند - ملكك
 هدو ارو ا.

 .(ح) جيرج نبا اًنربخأ

 ابك «رانيد نب ورْمَع يتَربخأ : َلاَك ءحْيَرج نبا نع جاَجَحَو

 َوُهَو «ةّنوُحِم حك ف يبل نأ ربخأ « سابع ناد «ةربخأ ءاكشلا

 .مارح

 اندَح -

 نبا نَع ناَربخُي « سابع نبا ىكوم ةَمرْكعَو 0 ءرْييزلا

 و *مّعاع اج :ُلاَك ادن ء سابع

 ومدو

 وبأ انَربخأ « جُيَرج نبا اًنربخَأ ءرْكَينْبدَمَحُم

 هللا لوس بلم دّبَع نبا ري ريبزلا تب ةَعاَبص تن

 يل 00 سامان نب هلل دبع

 يمت فيك ,يَسْناديرأ ينو ؛ةليقك را يهل لوسي :تَلاَقَق « 5

 :لاَك .يتْبَح تح يلم ؛ يطرتش اذا يلهأ : لاق لمأ فيَ 0

 تَكَردأَف

 ةبعش اًنثدَح : :آلاَق «جاَجَحَو ءرَّفَعَج ْنْبَمَحم انكَدَح - نضل

 لوسر ّنَعَل : :لاق «سابع نا نع « حلاّص يبأ َنَع «ةداَحْج ِنْب دَمَحُم ّْنَع

 . ججرسلاو هدام َنيذخّتملاَو ءروُبقلا تاَرئاَز كف هللا

 3١١[ :عجار]. دوهيلا ينعي دي مارأ : ةبعش لاق : جاجَح لاَ

 :َلاَق جاَّجَحَو بع انكدَح قَد انك - 18
 هس

 :سابع نبا تلأَس : لاق «ةَملَس نب ىسوُم نع اقنع كبت يكد

 كس ءِنييعكر َلاَقَ ءٍماَمإلا عمل مكاَدِإ « ةكمبتْدك اذإ يلَسصأ فب ف

 [لدكك :عجار] 8 مسالا يبأ

 هم مام

 رك نس «ولس نع البر انيخأ «جابح اج نول

 لوري تلاَنَق ؛ املي قي اقل لقوة

 هِيلَع تَسِئلءاَمْلاَنإ : : ل يبا يني : لاق .ةنمت لسعد يثإ هّللا

 هم 0007
 [١٠1؟ :عجارإ . سَجْني ال هاَمْلاَنإ : َلاَقوأ بانج

 نع شّمْعألا ْنَع ءانليرش اَندَح «جاَجَحاَنكَدَح - ضف

ّبع نبا نَع ءريبج ندع نَعُهاَرأ : لاك «وِرْمَع نب ليضع
 :َلاك «سا

 تملا َعرَمْعَو «ركبوبأ ىَهت :ريبزلا نب ةورع لاَ ؛ ف ينل َمّصَ

 ِنَعرَمْعَو «ركبوبأ ىَهّت :لوُقَي : َلاَك! ُةِّيَرَع لوُقَياَم : سابع نبإ لاق

 :لوَُيو ؛كق يبل لاق لو! َنوُلَبس مُهارأ ساب نبا لامك ميما
 عمو

 .رمعو ءركبوبأ ىَهْ

 هع

 « كوست أدق د لاق عن نع «يميمّتل

 5 :عجار] يو «ًنآرك يلح ليسهل تلت تح

 نِباْنَع ليقع اَنئَدَح ثيل انْكدَح ؛جاَجَح اَنكَدَح - انفاافو

 : لاه سابع نب نَح تع هل دب نب هل دي نع «باهش
 برش

 هلدإ: :لاَقَمُث َضَمْطَمَف ءءاَِي اعدت ءانبل اق هللا لوس

 لوما :عجارإ 2

 نب ىلع ينبخأ : لاق ءجيَرج نبا نَع ؛ «جاَجَح اًنَدَح - 11

 اًهّيأ يؤ :تلكرت : لاهل ءِساَّبَع نبا نع ريب نب ديعَسْنَع ملم

 نيل دبع يف 4كم رثآلا يلوأو لول اوُميِطأَو هلا اوُميطأ امني

 . ةيرسلا يف ءاقف هللا وسر هكذا مهلا 'يدح نب سيق نب ةقاذح

 نع «ريبج نب ديس ْنَع «رشب بأ اربخأ ميم انيدَح - نقدقلن

 يباع ف هللا لوُسر دهَع يف مكسات ََْج لاك سابع نبا

 اق! ِمَكَحَْمْلااَمَو : هلام : :َلاق ءٍَجحرْشَعُنْبااَنآَو 8

 [1184* :عجارإ . لصّممْلا



 “و2 نيس زف وع وت ةرغأ تمدح -؟ 505

 َلاَقَك سابعا متيم «ْنَسَحْلا ٌماَقَق «ِساّبَع ناو يلو
 ءنقكعم

 :عجار]إ. دمك ماك: :َلاََك ! 8 هللا ٌلوُسراَهكْماَنأ : سابع نبال"
 عما م

 [لالكك

52 
 ٍنَع «ريبج نْبديعَس نع رشبوبأ انربخأ «ميشه اًنئدح - نضادفف

 رورإمالا ب ا
 مهم يلي ري لهأل داي باطَخلا نيم ناك :لاَق « سابع نبا

 خنادق لو اا نمو ام تت اهل عمل: : لاَ ومو سرس

 ١ ْنَع مِهَلأَسَف « مهم يل ذأو ءٍمْويتاَد مهل نذأ : لاق «مُتلَعْاق نمل

 ُهَيَبَرَمَأ : :اوئاقق «حْلاو هللارنصت هاج (؟تار/1) انإجء ةروسلا هذه
 سامع نبا الو دام : يتلق «هْيلإَبوُتيو هرفي هيَ حش ذإ 1 هسعمس ٠

2 
 روض ماسلاو لصلاح ةئكلو ءةلاذك تسل: :تلُق :َلاَك١إ واراد عش

 َنساّنلا تَرَ ةكمْحنق «حشتلاو هّللاٌر ص َءاَج اَذِإ» :َلاَقَف ءهلجأ
 كر دس ْحيَست) كنَمَملَع كلذ 4اجاوفأ هللا نيد يف ولدي

 يب ريس هس ا
 .! ورام ىلع ينوُموَُت فيك : مهل َلاَقَ « «أبأوت ناك هَّنِإ هرفغتساَو

 نَع ءدهاجم ْنَع «داّيز يبأ نب ديزي نأ «ميشه انئدَح - انفو

 نيو 'تيلاب فاط مد مل ؛ جلاب ل يبل لَم: لاَ هّنأ « سابع نبا

 نكمل مرت «يدَهلا لجأ نم لحي ملو ءرصَقي لَو «ةورملاو اًمصلا
 مث ,قلطيْوأ رصين :ىعسينأَو «فوُشُيانأ يدَهلاَقاَس هس سام سهضص

 [316؟ :عجار] لحي

 ليِعامْسإ يتربخأ : لاق «حْيرج نبا نع ؛ 'جاَجَح اًنندَح - ضف
 بارشنلا يأ لثس ٠ 8 ايلا« نع لمدن «ةبتانبل ٍ
 راب“ لا :َلاَق! ْبْيَط

 .(ح) ةبعَش اًنكدَح 000 ا

 ما هاا م مم
 نبا تعمس : َلاَق ةَرْمَج يبأ نَع ٌقبعش انأبنَأ :َلاَق «جاَجَحَو

 .عجار] .ةمكر ٌةَرْشَع ثآلك ليلا نم يلَصُي ف هللا لوس َناَك :لوقي سابع
 اةفنح

 ِةزطَح يبأ نع كبش اندَح هر نيم اند -؟ اننع

 ىلإ يتيم «ًةأطَح يناطحُت 2-5 بت فخ نما اح ؛تاملفلا

 م كيم د

 [ك16 :عجار] 9 وه : تلق ٠ هت مجرم «ةَيواتم

 نع« ٌكبعش اًنئدح : لاك ءٌزْهَبَو رج سس اكل - ارفتشضلن

 هم مةما
 ريبج نب ديعس تلعمس : :لا (تباك يبأ ببي اَنَح :ٌرِهب لاَق) « بيبح

 ل :رقتَجنب ؛ َلاَكو) بْمّصلا ىدهأ : لوين نزع «ئدَحُي
 ريب لاق)١ هدر مِرْخْسَوُمَو ؛راّمح قش ءال هللا لوُسر ىلإ مج

 197٠[ :عجار] ٠ (راَمح لج : :َلاَقْوأ ءراّمح َرْجَع

 نب لاهنملا نع ٌةبعش اًنكدَح رنج ب لَمَحُم اند - 5307
 نباو َرَمع نبا عم ترَرَم : :لاَق «ريبج نب دعس تغمس : :لاَق ءوِرَمَع

 مهلا هرعت رسال ما .ةينفقل ام وطلع مع را سيخ ص سس ع اا

 نبا َلاَقَف ءاوُقرَمتق : لاك! اَذَهَلمَكدَم : َلاَفَو «بضَخَف لاق ةئطاَخ لك
 ه٠ عايل

 [6014 :رظنا] . ناويحلاب لثمي نم هللا لو اور نعل : :ٌرمع

 دق دع

 ع6
 تعمس : :لاق ةيعش امدح - وقل نب دحمان - اقليم

170000 

 َنَموِرْسَعاَبلاي: 2 5 سو ف نر ق1

 1584 لوكا :عجار] . سابع نبأ : لاَقإ َككَح

 نب كلّما دّبَع نع ٌثبعش اًنيدح رجيم اكد - انف را

 عمم
 نم م : هللا وسرق اَمنِإ سابع نبا لان : :لاَك «سوواَط ْنَع « ةرسيم

 مل م ه امص
 اةفلينم :عجار] هل ريح هاَحأ اهحّتمي نأ ضر هتك

 يهمر هرةمع
 / ْنَع ؛ناَمْيَلَس نع ٌقبعش اًنيدح «رفع نب َمَحُم اَنئدَح - ملك

 باير جس دعو ءرَجَحْلا دع ناك هنأ ء سابع نبا نع «دهاجم

 ىقمع يمة دويل ه2
 لاو اوُمآَن يذهب ايل ك8 كل لوران لانك ءهلبَقيو رَجَحْلا

 « 5 8 ع

 يف ٍموُنزلا نم ترق ةرطق نآول «نوُملْس مثلو الإ نئومت الو هتاّقث قَح
 سو «هُماَعط وه نمي يكف مهتم ايثدلا لهآ ىَلَع ترمآل «ضرآلا

 [1788 :عجار] ١ .٠ ريغ ماَعَط هل

 و6
 تعمس :لاَق «٠ عش انئدَح هِرَفَْج نب دَّمَحُم اَنئدَح - نفترسي

 هم

 هنآ سابع نبا نَع رج ني ديعس نع نيطبلا مل نَع «ثدَحي ناَمْيلَس
 «موُصت نأ لبق تْناَمَك ؛ًارهش موصن نأ ترك رحب ةأرما تبكر : َلاَق

 مولتن اَمَرَماَف هل كلذ تر َكَذَك ؛8 يِسلا اَهَنخ امل تتاق

 ْ "[امت1:عجارإ. ان
 يي

 ُلِبَسم اندَح ,”ىريراوقلا انَح «[هّللا ُدْبَع اَنَكَدَح] - نينو

 ؛دهاَجُم ْنَع ءىّيحي يبأْنَع شمعآلا يي نامل ْنَع ضايع نب

 08/0٠[ :رظنا] .هرَكَذ مولا نمد طق أول : لاك « سابع نب ِنَع
 نَح املس َْح بطئ رطبا - لش روث مس فم

 هنأ «1 يَا ِنَع ءساّبع نْبا نع ءرْيبج نْب ديعس ْنَع ءنيطبلا ملسم
 آلّو :ليَقت :لاَ ءرثملا ماي يني مايل هذَه يف هم لَضفأَلَمعاَم : َلاَق

 ٠ هللا ليبَس يف ُداَهجْلاالَو : لاق! هللاٍلييَس يف (78,// 1 ُداهجْلا

 [1938 :عجارإ. كلل رم «يتب عج مل مث «هلامو هس جرح

 ْنَع ٌةَداَتَكْنَع ؛اليعَّسالَتكدَح ءرّفعَج نْب دَمَحُم انئدَح - 5

 «رْذلا ٌةالّص َقَمْحآْخْبَش فلك كم : : ساب بع نبال تلق :َلاَق «ةمركع

 َنمهَسأرَكَ الو «دجَس ابكي يبت وشعَو نايك
 :عجار] كف مسالا يب هس كلت ! كلم مآل: : سابع نبا َلاَقَك «دوجسلا

 (امحت

 نب ديعَس اَنئدَح : الاق حور (رَفْعَج نْيَّمَحُم انئدَح - نفل

 نْب ديعَس ْنَع ؛ًناَرهم نْب نوُميَم ْنَع ؛ «ٍمَكَحْلا نْب يلَع ْنَع « ةيورع يبأ



 ها مس ماهر مهاسأ سر
 ب ير ع :اق للاي عنف نع ريح

 [1191 :عجار]. ٍاّسلا نم بات يدلك عَ ءريطلا نم

 :آلاَق ءدّمّصلا دبَعوبآَو َرَفَْج نب دَمَحُم حم اَنْكدَح - رفا

 ا للسلاح نيس هلا انيعَسالنَح
 الجل نبل نع ىَهَن دّمّصلا دبعوُبآ لاقل ةلألَجْلاَو «ةَمّلَجمْلا نَع ىَهَ 2-03

 [اذ44 :عجارإ. ءاّقسلا يف نم بري نأَو

 ْنَع َاَقكْنَع ٌديِعَّساَنكدَح ءدّمّصلا دبع اننَدَح - 141
 نعَو :ةلألتبْلا نبع ىَهت , 8 هللا لور ءٍساَبع نب ٍنَع «ةمركع

 ١944[ :عجار] . ءاقسلا يف نم برشلا نحو :ةمّلجُمْلا

 لسا هه يوسع ءرعنو
 ٌديعَس اًنكَدَح : :الاق ءِرْكَب نو رع نب دمحم ائدَح - 37

 ىَلَع ديرأ ٠ ف هلا لور انآ « سابع نب نَع ءديَز نب رباج نع هَةداَتَق نع

 هس وعن عفر ملف
 نمي ةعاَضرلا نمي خب ان : لاك اهجوري ذأ رمح هبا

 عاود" :عجار] بسلا نم محي اَم « ةَعاّضرلا

 3 يوماع مرقم
 نَع ءَةَداَتكْنَع ديس اَنئَدَح ءِرَفْعَج نب دمحم اندح - 16

 1 ْنَعَلآَسَق «"ضئاَح ّيهَو هرم شَالجَرأنآ « سابع نبا نع ءٍمسْقم

 :عجار] : راتيد فطصنوأ١ راتيدب َقَدَّصَتي نأ هْرَمأَك ١ ف هللا ل 1 اوُسَر كلذ
 سااسم

 اةنثفن

 و دممععمو
 َنَع َةَداَتَق نع «ديعّس انثَدَح رّفعَج نب دَمَحُم اندَح - م65

 ءهنّبه يف دْئاَمْلا : لَك ف هللا يكن « سابع نبا نع ٠ ِبْيَسُمْا نب ديعّس

 [161 :عجار] . هلق يف دئاَمْلاَك

 يهمل يورو كت سارا "0
 .(ح) َةَداَنَق نع «ًاديعَس انئَدَح ( رفعج نب ب دمحم اًئدَح - ماا

 وبأ اًنئدح : :لاَق َةَداَتَق نع ءاديعَّس اًنَربْخَأ : لاَق «نوُراَم نب ديزيَو

 ىلا معصم دري
 دنع لوُقَيَناَك هنأ 8 هللا لوّسرْنَع ؛ « سابع نْبا نَع ؛ «'يحايرلا يَا

 ويظتلا ٍشْرَمْلا برها الإ هلال«, لا ميما الإ ال : بْرَكْلا

 ب : ايزي لاق) ميكا ضْلا برو ءيضرألاو تاو
 [101؟ :عجار] . (ميركلا ٍشْرعْلا بَ برو «عّبسلا تاَومّسلا

 نبا اًنربخأ : َلاَق «َرَمْعَم اَنْئَدَح ِرمْعَج نب َمَحُم انئَدَح - 14

 ا: ةّئيدَملاٍلْهآل ل يِبلاََّو سابع نا نَع ؛هييآْنَع «سوُراط

 يلم قا دلال ,ةقّا : .ماشا والو هللا

 [111بعجارإ سال علب ل ابي مم «ةرمعلاو

 اَبأ تغمس :لاَق ةَداَق ْنَع بع انئدَح «جاَجَح اَنِدَح - "54

 ريا 8 ملل لس 01 اح

 نيل ىلع بركان هيك هاربا 6 و هن

 1 [1808 :عجار] . جتنا 7

 .(ح) ةبعش انئدَح «رَعج نب دَمَحم انئدَح - ملثم

 ب ا

 _ ٍساّنملاِ

 نباَنَع مك َةَداَتَق نع «ًةَبعش ينئدَح: :َلاَق ا

 رم 9 ا يني هاَوَسهَدَهَوْمدَه :َلاَقاقق هّللاَلوُسَردأ سابع

 [1544 :عجار] ماهل

 يهم .عصانو
 .() ةَبعش يدَح ؛ رفعج نب : دمحم اًنئدَح - نم تل

0-0-7 
 نبا نَع «ةّمرْكع ْنَع ٌةداََق نع ةَبْعُش يّدَح : لاك. جاَجَحَو

 نم َنيِهبشتمْلا هللا نعل :لاَقَق : :جاَبَح لاَ 8 هللا لوس هر نعل : َلاَك سابع
 200 لس كرس ايلا

 ١947[ :عجار] . لاح لاب ءاسنلا - تاهبشتملاو ءماّسُتلا لاح ءرلا

 اَبآ تْعمَس : لاق كيش انكدَح ,رقطَج يم انكنَح - ا
 همك سس مص روب ع ع ل يمرس

 [سابع َنْبا]َتلآَّس :َلاَق سيت ينباع عيلة فمن

 كاد :لاقإة ةآلسصلا يف ينعي ءاذسكم هعبصإب لُجرلا لق ْنَع 1

 (*40/1) ف هللا وَّس راترتاذقل+ ؛ يقر قل

 | ا

 نع «ٌةبعش اًندح : :الاق هو عَ نب دَمَحُمانئدَح - انغا كوإ

 سقاس سارا.

 نبا ٌديعس تعمس : لاك (تياك نب يدع ينربخأ :ٌرِهب َلاَك) «تباك نْب يدَع

 سو صاع سا ولع م

 وأ «ىَحْضأ َمْوَيَحَرَخ ءاق هللا َلوُسر انآ « ساب نبا نع“ « ثدحي ريبج

 لصُي مل نْيتعْكَر ىَّلَصَق «رطف موي: َلاَقهنَأ ينط : َلاَق ءرطف موي

 ةئدصلابْمَرَمأَك ؛لآلبُهَصَموءاَّنلا ىتآمث ءامهدعي الو امهم

 «رطف موي: :لاَق ٌنْهَب كشي ملو ءاًهباَخسَو اَهَصْرْخ يقل ةأرملا تلَعَجَ

 لم :عجار] . اهياَحص :لاَكو

 و2 يهمصرب .ىرعمدو

 نب يدع اَنئدَح «ةبعش انكدَح «ِرَفعَج نب دمحم اًنيدَح - انف ن

 رمز هوم
 هعقر : لاك «ٍِسابع نبا نَع رج نب ديعس ْنَع «بئاتسلا نب اطَعَو ؛ تباك

 ةَفاَخَم «٠ نيبطلا وحرف يف يف دينك ليبدأ ف يلا ىلإ امُهْدَحآ

 [4١؛ :عجار] . هللا ذل 5 لوقي نأ

 سقاس يدمر هرب سالو

 ني يدَع ْنَع «ةبعش اًنئدح ِرَفْعَج نب دمحم اَنْندَح - رفا كن

 يتلا نَع ؛ «ساّبَع نبا نَع «هدَحُيِيَبج ني ديعستْعمَس : : لاق «تباَت

 1144١[ :عجار] ضرع حولا هيف نيش اول :َلاَكَُتا لف

 اف يلا نَع :تلث : نيش أيا لاك هلق مشام اح - 1“

 .ف يلا نَع :َلاَك١

 نب ةَمَلَس ْنَع «ٌةَبعَش اَنئَدَح ءرَفعَج نب ب دمَحُم اًنندَح - 1 ةا/

 هم 00
 ؛ُرَجلا ذي َع سابع َنِباتلأَس : َلاَق «مَكَحْلا آت غمس : َلاَك ليك

 ُهّللاَمَرَحاَمَمْرَحُي نه رس نم : :ِساّنع نب لاق! مَلاَو «ءابدلا نَعَو

 [14 :عجار] . ديلا مسيل ةلوسَرَو

 نب ٌةَمَلَس ْنَع دب ةبعش اًنئدح ِرَفْدَج نب :هنتم اح ملمم

 لوُسَر لاق : :لاق «ساّبع نبا نع «ُعدَحُي مكَحْا اهآًتْعمَس :َلاَك «لْيهُك

 [ا6م6 :عجار] . نورشعَو عت ثرهشلا مَ ف هللا



 سابعلا لآ د
 هلق ءشت عيش كَ رجا 0

 1 :عجار] ٠ لح مارس ءمشام يام

 لاك لَوْ يش اكدح رتبي اندَح - ضلحلا
 ٍنَع سابع نبا نع« ريم نب ديعس نع ثدَحينيطبلا ملئ تضم
 لَم و :ةدجّسلا ليَ ملا) : حبلا ةآلّص يفر ني ناك هنأ ٠ اللف يبل

 [او57 :عجار] ٠ َنيفامْاَو ةعسجلا هر ةروسب ة ةعمجلا يفو و «ناّسْنإلا ىلَع ىتآ

 كبش اَنكدَح :ًالاَق «جاَجَحَو «٠ رفح ادَح - ملكا

 مسا

 ءساّبع نبا نع ءدادش بهل دبع ْنَع َِرْدْنَع 7 4 59 نامل ٍِئ
 احا ثوُكينأل .”يشلاب انس تدَحُن نإ هّللالوُسَراَي : اونا مهْنأ 07000 لاَ

 هْنلإبَحأ :ةَمَمَح يذنأ هللُدْمَحْل محلا :اًمُهنَحأ َلاَقَق : :لاق ! هبمَلكَي نأ نم هل ٌةَمّمَح

 ُهَرَماَدَر يذلا هللدَْحْلا : :ُرَخآلا اكو «ةسوسولا ىلع مك ردي ديم

 [097 :عجارإ ٠ ةّسوسولا ىلإ

 1 0 ا ءدهاَجبُم ْنَع ءروُصُنَم

 سس اعدم نافع ىَتأ ىّح ٌماصَق « ةَكمَْحَكنِح «ناَضَمَر يف َّئيدَمْلا

 ْنَمَو «ماص َءاَشْنَم : :لوُقَي سابع نبا َناَكَف «برشف ءءاَنإ وأ بارش نم

 [0801 786٠, :عجارإ طف ءاَش

 ْنَع ءرظب يبآْنَع يش اَندَح ءرّفَعَج نب دمحم اًنئدَح - 717“
 ىلإ دّيَمح دك مآ يتلاَخ ْتدْهآ : :لوُقَي سابع نبا تمس : َلاَق « رييج نب ديعس

 رو ءطقالاو نسل نم كاف ايطارات انس ٠ ,48 هللا وتمر
 ّلكأ امزح ناك كو «اقف هللا لور ةدئام ىلع لكأو :ًارقَت بضآلا
 1 [0794 :عجارإ ٠ 8 هللا لوُسَر ةَدئاَم ىَلَع

 7 ْنَع ءرظب يبأ نع بس انئَح رج نب َمحم ًئدَح - ؟155

 ومش
 اًذِإَق ,ةَنيدَملا 8 هلل ٌلوُسَر مد : َلاَق سابع نبا نَع ءرْيج نب ليعس

 يدمه: شرا عا او الاسك ةفوش مع ساراس هي

 اننمأل "بلال نسف ىلع ىَسوُم هر ىَسوُمب ىلوأ مت :
0 

 [77414 :عجارإ . ةوِموصَق ٠ مهنم

 ءاع
 ْنَع ءرظب يبأ نع بط انئدَح هرثعج نب محم ًئدَح - ؟ل5ك6

 دآلوأ نع لتسهل ف يبا نع سابع نبا نَع ريح نب ديعس

 [اه40 :عجار] . َنيِلماَحاونكامبْملعأمُهقَخ ذإُهّللا لاق ١ َنيكرتملا

 ٌقبعش اًندح : الا «ٍباَجَحَو هرفي كح - ملكك

 لوسر ىَهَن : :لاكُهَنآ سابع نَا نع ءَرمْميِبآبَيَْع ؛ ءٍمَكَحْلا نَع

 .ريقتلاو تْنرمْلاو بدلا نَع ءاق هلل

 نع يعش اًديدَح :الاَق ءناَفَعَو رجم كد - ضان
 :ُناَّفَع لاَكَو « سابع نبا نع « بيهص ْنَع ءرازتجلا نب ىَبحُي نَع ؛ ٍمَكَحْلا

 «بيهص نع ءراَرَجْلا نبا ىحْيْنَع ,مكَحلاهيتربخأ (هئيدَح يف ينعُي) همرلا مه

200 

 ! )| 4 /( ِساّنملا ني هللا بَ

 داكن سان نان «ةرلصبلا لأ نمل: :تلُق

 َّوُهَو ايبا يَديَنْييرَمَك ءمّشاَه يبن ممالْعَوَوُم ءراّمح ىلع

 "مي مل اس ع

 اَنَدَحآَف « بلم دبع ينبننم ناكيراَجْتءاَجَو ١ ءافرّصنُي ملك

 هي ةرزلا ها

 لاق! رم :
 ف هر

 و هد د 2
 7١66[ :عجارإ . فرَصنيمكو ءامهتيب قرف وأ « امي مَ يلا ير

 ٍنَع هَ ةَبعش اًنكدَح : ءالاك تورت نيم تح الو

 70 ها لل لوم ىلإ ىتطأ اج ند بطمللا «راغ

 معلش ٌء مار 3
 اةفيش :عجار] .ًامَدرُطُقَي 8 هللا وسر هر «رامح رجع ٠ مرحم

 نع« ٍمُكَحْلا نع يعش اًنيدح رجس َح - ؟8

 بلاء ةئوُمم هت دذع تاهل ساب نبل نع يم نب ديعس

 مالا مان : َلاَقَق ماك ٠ ماتم ءاعبرأ ىَلَصَ «ةرخآلا ءاّشعلا دعب ف

 يدمج ينذَحأك ءهراَسَيْن عشق ءيلَصْيماَنَق : لاق اهَوْحَتةَملك وأ

 مك ةطيطاأ «هظطيطخ تضم ىَح ماش ءاسنعخ ىَلص مث «هنيمي
 [1817 :عجار] . ىَلصُم َيَرَخ 7

 هريبج نيا ِنَع ؛ مكملانَع كبعش اًنيدح . نجح اح نادل

 ىّلَصَق اق نمش ءابل ل
 ' هراسي نع تمقف تمقُف تجف : :لاَق « اًهَوَحَنهَملَك وأ : دن مك ًاعبرأ

 َمانْمُت نيم مان مث « نيتك [ىّلص]َمُك «تاتكر سمح لص مث «هنيمتي ِ نع يِنكعَجَن
 هم نيا »ام 2
 [184 :عجار]. ةالّصلا ىلإ حَرَخ من ةطيطخح وأ ةطيطغ تمس ىََح

 نع ءٍمكَحْلا نع ٌنيعش اًنيدح ِرّمَعَج نب ب لمحم اًنددح - ملول

 30007 يي
 تكلهأو ءاّبصلاب ترصُن : : لاق هنأ « ,89 يلا ِنَع سابع نبا نع ءدهاجم

 [73031* :عجار]. ,رويدلاب داع

 ه0 ل ءٍمَكَحْلا
 يده دنع نكي مل نَمَك ءاهي انعَتمَتسا ةرمع هذه : َلاَق اقف ينل 3 7” نمنع 5207 لص رص رص يت سهر

 مل :عجارإ ةمايقلا موي لإ َسْلا يف نشا تلم هلك لحلا

 : 4/2 ني ورح نع «ةط كح رقت حان - انضدشر

 :َلاقَق !ِلْخّنلا ِمْيَيْنَع سابع َنباَتْلاَس : لاَ «'يئاطلا يرَتخبلا يبأ َنَع
 ىّتَحو نم لكي «ةنم لَ تح لنا ْنبْنَع 8 هَّللا ل وُسسَر ىَهّن

 سس رعبا كم ريش
 برر تح هد لج لاق روي اَم تلق :لاَق نووي

 رمد

 .(ح) ةيعش اًنئدَح « رفع نب لمَحم انكدَح - ما

 هي 6 ماس

 7 نَع «رآزَجلا نْب ىّيحَيَنَع «ٌةرم نب وِرَمَع نع [ةبعش نع] ' جاجحو

 يدي َنْييرُمَيانأ ديري يدَج َلَعَجَف ٠ و 1 يِلَصُيَد 4 8 يبل ذأ «ساّبَع نبا

 رد ىّنحا أَي هي : جاجح َلاَق رَحاَتو مدني لَمَجَف هج ,9 يبل

 [7387 :عجار] ٠ ّيِدَجْلا

 كلا يب تك ل



 7 تعمس :لاَق « 7 ١ ينئدح بت اح هب ادَح - ما

 ير عوم را مم مه ةما
 «ةَنوُمِبم يتلا تيب يفاتب : لاك ء سابع نبا نَع «ثدَحُي ريب نب دعس

 وأ ميل َمانآ :لا لاق «اعيرأ ىَّلَصَف ءاَج اج مل «ةاَشعلا ل هللا لوس ىَل 1

 ! ضو َماَكْمُك :َلاَق «َماَنْمُت :لاَق ((ه وحن انيس وأ : ةبعش لاَق) !مالُعْلا

 :َلاق ءهراَّسيْنَع مق ىَلصق َماَقْمُت لاك ؛هءوضو ظّفحأ ال :َلاَق

 تيد ىلس مل لف ٠ك سن ىلس مش زم هنيمي نع ينعَجَُف

 جَرَخ مث نير ىَلَص م «ةطبطتح وأ ةطيطخ تطمتس تح مانت لا
 50 :عجار] . الملا ىلإ

 ْمَكَحْلا نكح بحس (957/1) اَنكدَح هِي انيدَح - "07
 َوُهَو َناَضَمَر يف 8 هللا لوسَر ر جرح :لاَق «ساّبع نبا نع ٠ ٍمّسُقم نَع
 نبل م حَدَتباَعمُت ءادْيَدُت ىتأ ىََح , هللا لور اصف « كمْ

 كن عزم 0100
 [لل46 :عجار] ٠ َهَكَم انآ ىَتَح هياحصأ َرطْفأ م :لاَك ' هبرشف

 ,«لةيشاتدَح «رفعَج نب َمَحُم انئدَح - ماابإل

 ه٠ ل ل ل #بلا 6 مس ل

 ْنَع «ثدَحي َةَداَنُق تعمس :َلاَق ةيعش ينّئدَح : :لاَق «جاجحو

 «هتتيه يف ُدْئاَْلا : َلاَقف يلا نَع « سابع نيا نع ريب نب ديعس

 . هيَ يف دئاعلاك

 تعمس :لاَق ههَداَنَق يدَح ؛ يعش امدح هب اًنئدح - 0

 " 20007 رشق كامو مدةما ع
 : 5 هّللا لوس ,ر لاق : لوي سابع نبل عِمسهلأ «ثندَحُي بيا َنَْديعَس

 [؟519 :عجار]. هيَ يف دئاَْلاَك ءهتبه ينف دئاَعْلا
 سمس م ل

 يبأْنَع ٌهَداَنقْنَع ةبعُش ينكدح «حاَجَح اَنكَدَح - ضتحا

 لاق : هلا لوُسَر لاق :َلاَق ؛ك مُكين مَعْنبا ينكدَح :َلاَك «َيلاَْلا

 َبَسَو « تم نسوي مريخ انآ : :َلوُينأ دبل يبي : لَجَوَرَع هللا
 مت «مالّسلا ِهْلَع ىَسوُم ىَأَرُهَنآَو .هب ير هنأَركدو لاق هنيبأ ىلإ

 ةَرْمَحْلا ىلإ ًاعوُبرَم ىسيع ىآر ُهنَرَكدو ؛ةءوُتش لاَجرْنمهناَك ٠ لارَط
 11517 :عجارإ رآَنلا َنِزاَخ كلامو «لاجدلا ىأر هنآ رو «ًادعج « ضاّيبْلاَو

 ملول

 يهم رب همرهيو
 ةيعش اًنئدح « رفعج نب ب محم ايدج - نفل

 ها عع 2
 اق 58 اَنَق نع هب

 يبني اَم : :لاق قط مُكيِ مَعَ الح : لاك يحايرلا ّياَعا ابآ تغمس

 نى

 00 هش .ءد ا ومرم همن 0

 هّللالوُسَرَرَكدَو هيبأ ىلإ هس « ىتم نب نوي نم ريح انآ :لوعي نأ
 يما مم راس

 :لاَكَو 4 يس َلاَقَك هب يرس نيح

0 

 ,13/ عجار] . لاجل َركْذَو م منهج َنِزاَخ ًاكلامَرَكدَو ءعوبرم دْدَج ىسيع

 [كرحا
 3 2 5 يدق مربعا

 :لاق لق نع يعش 001 و نب دمحم اًنئدَح - كاملا

 ه يأ هله م م
 دقق تاب فاطم :سائاب قرأ ءامت تقاقكال يلا دع

١ 2 

 هب

 [151 :عجار] ٠ مئمْعَرنِإَو م ٌَلاَقَف ! لح

00 
 م ِساّنَملا نب

 ناَسَح : كاك لع يدش يكل ينبح اَنِمنَح- مام

 هوز هةر ا 00 سمه ف را لا ل

 نبال «لبجب نب نالُق :هل لاقي «ويجلا يتب نم لجلك: لاق جرعألا
 !لَح دقق تييلاب فاطم : :سانلا تَفَشَ دق يلا ىلا هَهاَم : سابع

 [هلبق ام رركم] !يه فيك يرذأ الو ءتّبْفَش :لوُأ انآ : ةبعش لاَ

 َلاَقَو َثيدَحْلا رك داق انئدَح ماه انكدَح هَ اَنْنَدَح - ملمع

 [هلبق ام رركم] . سائلا يف َمُشْفَدَ

 َء ْنَع «'يرْهزلا نَع «كلاَم اَنتَدَح «ِنَمْحرلا دبع اند - "5

 يّنَصُي ا هللا ل وُسَرَوتْنج ُ

 دقو ءةالّصلا يف تلَخَدَف فصلا يديني هك ءرامح ىلع آو « مب

 [1441 :عجار] كلل بيق مالخ الترع

 تلق :َلاَق. ٌثيِدَحْا اذه ِنَمْحّرلا دبَع ىَلَع تَرَكَ - 46

 يلب هلو ؛مالخالا"ترئاندق ريكو نق ىلع كا

 «ناتآلاٌتْلَسْرآَو تْلَرَتَف فصلا ٍضْمَيَْدَي نبي ترص ٠ ساّنلاب

 [هلبق ام رركم] . ٌدَحأ يلع كل رك ب ملك «ًفّصلا يفَُتلَخَتَ

 :لاَق « ساّبَع نبا نَع «هللا دْبَ نب هللا دْيبَع

 ٍمصاَع ْنَع «نايقس اًنئدَح يدهم نب نَمْحرلا دبع اًئدَح - ؟مامك

 و رم نم برش اقف لأ ,٠ سبع نبا نع «يبعشلا نع ؛لوحألا
 [2+148 :عجار] . مئاَق

 ءراَّمَع نب ةَمرْكع انكَدَح ؛يدْهَم ْنْب نَمْحّرلا دبع انئدَح - ”1417/

 تَجَرَخ امل :لاَ 5 « سايح نب هلا دبع ينئدَح :لاق ليم وبأ ينكح :لاق
 َحلاَص هيج موي هلا َلوُسَرنِإ :مهلتْلَتك ا أرتعا ةيرورحلا

 ُلوُسُردَّسَحُم هْيلَع َءَملاَصاَم اَدَه : يلع يبقا : يلعل لاَقق «نيكرشملا

 : 8 هّللا لوُسسَر َلاَقَق ! َكاَنلتاَق ام هللا وسر نأ معو : اوُناَ . ف هللا

 اًماَدَّه : :ْبّدكاَو يلع ايحْما كلور يّنأ مت كن نإ مهلا « يلع اي حما

 احمدقو يلع نمي هللا لول للاو «هلل دبع يَسَحُم لع حلاص

 اوثاق !! هذه نم تجرأ وبلا نم هاَحْي كل هوحَم نكمل سفن

 نب مفانانئدَح )869/١( يدْهَمني نسحب انئدَح - ١4”
 9 كانوا يامل لاَ ةَكلم يبأ نبا نَع «َرَمَع

 سان ءاَمد ءِساّنلا م سان ىَعَدا ءٍمُماَوْعَدي اوُطْعَأ سانا نول :َلاَق

 537 م14 لال :رظنا] .٠ هْيَلَع ىَعُدمْلا ىَلَع َنيميلا نكلو مهلاومأو

 «َفاَحْسِإ يبأ نع « «ليئارسإ انئدَح «ِنَمْحرلا دْبع انئدَح - نضام

 ْمَلَو ؛ هلال وُسَر تاَم : َلاَق سابع ِنْباِنَع ؛ «ليحَرش نب مقرأ نع

 1١096[ :عجار] . صوُي

 «ةَبعش اًنئدح : :الاقق ءرَمْعَج نْباَو ءنَمْحرلا دب انَدَح - نضلحا

 رف يبل انأ « سب نع يجنب ديعس نع ءبئاسلا نب ءطع نع

 نإ اهطْسَو نم اوت الو ءاهلوَح نم اول : :َلاَقك «ديرك نم ةَعصقب يأ



 يفسر | هم

 :عجار] .اًهيتقاَح ل هنو درر هنو يفكر
 اةلدغل

 مس هو سا يممم
 يبأ نب ىَسوُم نع «ةلاوع يبأ ع ءِنَمْحرل بَ انثدَح - ضلع

 كاسل هب كربلا : هلق يف سابع نبا نع «ريبج نب ديعس نع «ةّشئاَع

 كرسي ااكك «ةدش ليتل نم جلاب ف يلا ناك : َلاَق ههبَلَجْعَت

 ُلوُسَر كرحبي ناك امك يِتَفَش كرح 115 : سابع هربا يل َلاَقَق :َلاَق « ,هْيِتْنَس

 تش تفس ةلرَحُي سابع نبا تي اَمَكُدرَحْأ انآ :ليعَس يل َلاَقَو اق هللا

 ننَجاَلعإ بلم اد بارا :ةلَجَوَرَح هللا لربك

 «دنارث ماك هنأ اذإقط :ةؤرقت من درْدَص يف ُهَعْمَج : لاق «هئاَرقو

 َقلطلاادإدلد دنياك نايات نمت تصنأو هل عِمتْساَ

 161١[ :عجارإ . ار اَمك أرَ ٠ ليربج

 8 هموم رو هسا اسر ع

 لي نب مكس لش انئدح ء نحر بعدَ - ضلححا

 َةَّملْيغأ 248 هّللالوُسَراَنَمدَك :َلاَق ءساَّبَع نْبا نَع « 0

 ءاَنئاَحْفاٌمَطْليَلَمَجَ ؛ةّثل ما ليل ائارَمح ىَلَع بلُطملا دبع
 ال: :ساّبع نبا لاق. 'سْسلاعْلطَت ىَنح ةرْمَجْااوُمْرَتالييأ 55

 [7:47 :عجار] . سما َملْطَت ىَنَح يِمْرُي ب ًادحأ لاَخِإ

 نم «ةَمَلَس ْنَع «ُناّيفَس اًنئدَح ؛نَمْحرلا َدْبَع اًنئدَح - 5191

 هللا لور يديني طقس ايجأذأ «ِس بع نبل نع «ينرعلا ينعي ِنَسَحْلا

 [13177 :عجار]“. ُهَالَص مطْقيملَف ٠ « يلصي ومر اف

 نع «ٌةَمَلَس ْنَع ءَناَيفّس نع ءِنَمْحَرلا دبع اننَدَح - "105

 هّللا لوس َماََق ,ةَئوَُْم ياخ َدْلعتب : لاك «ساّبع نبا نَع بيرك

 بقل ىتاك ماقام هوجو لس مل ها ىتأن هللا

 مث «علبأ دقو نكي مل نيَءوضولا َنيَياءوضو أض وم 'اهقاتش قلطاق
 ا هبا تنك يآ ىرينأ ةيهارك ات دقت , لصق ما
 «هنيمُيْنَح يتراتأف « يب ينذَحأَ «هراَّسي نع ءاتمُقق « يلَصي َماَقَ اَقَق

 فجطْضا مث ؛ةَعْكَر َةَرشَع رسال اسا 8 عك دسم
 امث «ةطر ةَرشَع ثالث ليلا نم ءاق هللا لوُسر ةالّص ماتَ

 ىَلَصن َماَقَك ؛ةالّصلاب هند ؛ لالب هناك حقت منذ اكو « خت ىَنح مان

 يصب يفو «ًروُت يبق يف لج مهل : هئاَعذ يف لوفي ناَكو ؛ أ ضو ملو

 يقؤُ نمو ءأروُ يِراسي نحو ءأروُت ينمي َنعَو ءأروث يعمم يقو ءاروُ

 يل مظعأَو ءاروُت يفلح مَ روت يماَمأ مَ ءًاروت يتحت نمَو ءًاروُث

 ِساّسعلا دلو ضْمْيَت يقلك لاَ «توُباَتلا يف ْعْبَسَو : :بيَرُ َلاَق .ًاروت

 يربو «يرخشو « يعدو « يمحو « يِبصَع :َرَكَذَف "نهب يئدَحُن

 141١[ :عجار] : نْينلصَحَرَكدَو :ل َناَق
00 

 نق ل يان لع شر م16

 1 ِ جَحاَدَهلا هللا َلوُسَراَي :تلاََق :اهل ايَض ْتَمَكَرةأَرما نأ ء بيرك ْنَع

 .نرجأ كلو ءْمَحَن :لاَ

 1898 :عجار] . هلْثمب سابع نبا نع ؛بيرُك نع
 ما

 منعم انتل نلت

 نع «قاَحْنسإ يبن ليسَ ءِنمحرل دع اند - 3

 اد هيطْبإْضاَنَي ىَري 8 هّللا وسر ناَكو : لاق سابع ِنْبا ِنَع « «يميمتلا

 ع ة يسوم »4

 ازيك ؛ثيدحلا

 َباَحصُأ َدَّفَقي

 هكا 2
 :عجار]. لب يني لمجال للكل عقم

59 

00 

 ما سوا

 َنَع« 0 514

 8 هّللا لوُس ور تحمس :لاَق سابع نإ نع لَو نْب نَمْحّرلا دْبَع

 امك :عجار] . (5 4/1 رهط ذك بد باَهِاَميآ وشي

 ديعس نع « بيبَح ْنَع نايس نع « نمُحرلا دبع انْدَح - +84

 .ةَرمَجْلا ىَمَر ىَّتَح ىبل ' 8 هلا ٌلوُسَرانأ «ِسبع ِنْبا نع «ريبج نبا

 «ٍمِزاَح نْبَريرَج اَنثدَح يدهم نب نَمْحرلا دبع انندَح - انوركلب

 مرياعو يع هيو

 نبا ىلإ رمان ب ةدجُنابتك : :لاَق ٌرمره نبا ديزي نع دعس نب سيق َنَع

 بنك نيحو ههَبكك ارق نيح سابع نت ده !ءايشأ نع هلآسَي سابع

 :َتْلاَسو : َلاَك «ثيِدَحْلاَركْدَو .. . .يتتلاَس نإ هلإ بتكف ةَباوَج

 ؛هّلا َلوُسَر ذو !ادّحآ نيكل نايبص نمي هلو ناك لَه
 ٠ رم م عارم سو

 مكنت نوُكت ذأ الإ ءادَحاْمّهْنم لفت الق تذآَو اد مهم لتي نكي مل

 هني .عجار].هلق نيح مالم نمُرْضَمْلاَملَعاَممُهْم

 «نيزر يبأ نع ؛ «ٍمصاَس ْنَع «َناَيفَس ْنَع ؛ «عيكو انثَدَح - فرك ١

 "يبا ملَع 4حشقلاو هللا صن ءاَج نإ ْتَلَرَت امل : لاك سابع نْبا نَع

 ةرظنا] . اهلك ةروسلا هلل صن اَج نإ :ليقك هت هيل تيد 1

 !اندكنف

 ميهاربإ نع «ناّيفس اًنئدَح ءٍمِيعوبأَو :َدَمْحأ وُبأ اندَح - اف 1

 يتلا ىلإ ؛ اهكايص اتم ء سابع نبا نَع بيرك نع «ةيقع نا

 :عجار] رج كلو «, معن : :َلاَقآجَح ًِ -انَهلأ ؛ هللا َلوُسَر اي :تَلاَقَق : 8

 [ادقم

 نع ءٍمَكَحْلا نَع «يدوعسمْا اندَح «عيكو انَدَح - نضرنو

 ال: َلاَكو « مْ نم هلأ قع َمدق ءاقف يلا نا« سابع نبا نع ؛ ٍمّسْقم

 [508 :عجارإ] . ”نسشلا ملط ىّنَح 3 ةَرمجْلا اوُمْرَت

 ْنَع «ناَيفَس اَنَلَح :الاق ءِنَمْحّرلا َدبَعَو عيكو اَنثَدَح -

 ميم اذإ : لاك «ِساّبَع نبا ِنَع ؛ «ينرعلا نَسَحْلا نَع ؛ « ليَهُك نب ةَملَس

 !بِطلاَو :لُجَرلاَقَك : :لاق ءاَسشلا الإ ؛ءيش لك مُكلَلَحْدَقَ ُدَقَك َةَرَمَجْلا
 00 0 م اه و مو م

 اَنأاّمأ : : سابع نبا َلاََقَف (سابعلا اب اي : لجر هل َلاَقَف : ِنَمْحرلا دبع َلاَق)

 حمصي ؛ :48 هللا َلوُسَر سنرد مآ ةلاذ سطل كلملابُهَسأَرُعّسَضُي و

 506٠[ :عجار] . :!ال



 ع دايز يبا نيا اليكسا يراك - ما

 00 7 سام هلع
 لوسرَتْقَو : :َلاَق « سابع ِنْبا نَع « « سابع نب هللا دبع نب يلَع نْب

 .َقيقَعْلا قرَمْلا لّمال اك هللا

 َناَّسَح يبأْنَع دانك ع ؛ ماش اكد ميكو ائدَح - انوفا
 يب مقل صلع

 ,جحلاب م "رح يللا اذ ىنآ امل ؛ 89 (يّبلنَأ ءسْبع نب ِنَع «جرعألا

 :عجار]. نيت دَلَ
 َدَلَِم 5-0

 و ءمّدلا هْنَع طاَمأَو « نميألا مانسلا قش يف هيد رمش

 [لممو

 مهام

 يدش

 0 :عجارإ . لملء سأنلم

 يبأ نع «ٌةرم نب ورع ْنَع بش انْئدَح «عيكو انئدَح - اضف

 نبا ىلإ الُجَر السر « قرع تاّدب ناَضَمَر لاله ايار : لاق يِرتْخَبلا

 [5:077 :عجارإ . هتيلر ىلإ هدم ا هللا لوُسرنِإ :َلاَقق!هلآَسَق سابع

 نع ؛ وسم نع ءٍمَكَحْلا نَع «ةبعش ْنَع ؛ ”عيكو اننِدَح - نضل

 يف ام ئاّص ةّنيدَمْلا نم ء هللا لور يَرَخ : لاك ءِساّبع نبا

 :عجار] هجر طخ لح اطلب ءَرَطْنآ دْيَدُق ىتآ ملف ناَمعَمَر

 [ل46

 ىَلوُم ِحلاَص ْنَع «بنذ يبأ نبا انثَدَح «عيكو اَنَدَح - اضيكل

 ,ةقرع موي فِ وص يف اوان سبع نب ع «ةئؤثلا

 .برَشك نيلي 8 "يلا ىلإ لعمل مأ تكسْراَ
 دم يهدر مععشول

 نع «ةبعش دح :الاق ءرَمْعَج نب دمحمَو «عيكو اَنْندَح - ضفلن

 يو َمَجَتحا أيبلاَأ سابع نْبآِن ع ؛ ءٍمّسْقم َنَع ؛ ٍمُكَحْلا

 [1445 :عجار] . مئاصوهَو ةحاّفْلاِ

 ٍمَكَحْلا همس رع نب باح اًنئدَح ؛عيكو اًندَح - ضفن

 «مَرَمَر يف هاد دسْومَوُهَ سابع نبا ىلإ تبهتنا :لاَك 3 .رعألا نبا

 لاله تيران : َلاَقق!ةُموُصأٍمْوَييَأ «ءاروتشاَع ْنَع يتْربخأ : 5

 ربا رب سس
 موي ناك كلاَذَكأ : :تْلُق : :لاَق. أمئاّص مسالا نم حبصاق دعا مرَحْسْلا

 [؟186 :عجارإ. دنقلا كا مالا الملاين

 لاق نيل نع سابع نبال ىلوت رم نب لابن سابع

 :عجار] . عسا مولا ٌموصال ٠ « لباَق ىلإ تيفي نشل : 8 هللا لور لا
 لوألا

 ْنَع «بئاّسلا نب ءاَطَع ْنَع «ْنايفس انئدَح «عيكو اندَح - 1

 اوثكاتال) : :8 هللا لوُسَر لاك : :َلاَق ءِساّبَع نبا نع ٠ «ريبج نب ديعّس

 :عجار] . «هقؤ نمل ةكربلا" نإك «هبناَوَج ْنماوُلُكو « هقوك نم مانّطلا

 [ل

 2 0 000 "0 هر _ م لك 7

 ادفللا سابعا نب ره دب

 قاع بن رج ننس حش رجلك .تبلكول
00 

 1144٠١[ :عجار] . ضرع حولا هيف ايش وذا : : هللا لور لاَ

 .(ج) «ناّيفس ْنَع «عيكو اًنثدَح - اك

 ْنَع ءيرَح ن ولمس نع «يِروُنلا اليخ: َلاَك أ راد |

 5-3 :عجارإ. مشن ىو قالب 2

 « ىَحضلا يبأ ْنَع راج نع « «ليئارسإ نَع ؛ عيكوانندَح - ضفنف

 اذَهَو هَماَدَتاَذَه اخ ل َمَحَودَلَمَح ف "يلا سابع نب ِنَع

 [17:5 :عجار] . ُهَقلَ

 تا ا 2« ريبج

52 
 اعلا ف مارت سرع ل

 197١[ :عجار] . ةدرف «٠ مرحم وهو ؛ طي رامح رجع

 نب َديِزَيْنَع َناَقْرَب نيرَفعَج اًندَح 'عيكو اندَح - نضل

 نيلجرلان بضل اع نية لاك هم تعمس هد اصلا

 اتنين انش .ًلح ا كلا 52-7

 ٍءابلط محل هيفا اَهَمَمَو ء ثراحْلا تبة هت وزن « راحل

 محل هيف : هلل يقك ؛هيلإ برك «قبتغا امد ا هللا" اور ءاَجَف
 - ٍُ 7-02 م ىلا ضع لمس

 :لاقو :ُهْنَع مُهاَهَن امارح َناَكْوَلَو ؛هَدّنع نم“ 5ك َدْيفَكَف ءابض

 144 :عجار] .هّفاَعَ ُرحَتَو ءاتضْرَأبَسِ

 / ٍنَع ؛ةَمرْكع نع دق نع ؛ةبدش انئدَح « عيكو انئدَح - انف شر

 ؛هماهُيإَنْييمَض ءاَوَس هذَهَو هْذَه : 8 هللا لوُسَر لاك :لاَق « سابع نبا

 06 .عجار] .هرصْنخَو

 َةَداَتَق نع ؛ «ماَشهاَنئدَح : الا ءرِماَ باو «عيكو انئدَح - نسف

 ُدئاَعلا : كف هللا لوُسَر لاَ :لاَق «سابع نب نع ؛ « بيسمْلا نْب ديعّس ْنَع

 [؟0519 :غجار] . هيَ يف دئاَعْلاَك « هتبه يف
000 0 

 نيود دعْنع «سلأ نب كلت نع عيراَتدح- ١ انااا

 مهل ل 5 و
 اهتامصو :َلاَق. 0

 [اههه :عجار] . اًهَراَرْقإ

 يأ ردع نع ؛ «ةَمَلَس ْنَع «نايفَس نع «عيكو اندَح - ضو

 كيرالا : اف يل يرق تلق :لاق ء سابع نبا نع « يبلسلا مك
 امك تلق امن انْقَرَعَو : كاتب ةَبَمَد تحبصأ نإ «ةبهَد اصلا اَنَل

00 1-0707 

 مهل تحبصأ تعش نإ : :َلاَقَق « ليرنج اق جور راس! تل

 م علل ٠ ميول هم
 َنمادَحأُهبذَعأ الباع هيَ «كلؤ َدْعَب مهم رم ْنَمَق «ةَبهُد اًمصلا هذه



 ”شسابعلا لا
 0 انك تش إو «َمََمْلا

 [ملدك مجانا رة باون هل

 0-25 0 لاق « سابع نلِنع ريُج

 :لاق !هيضقت تلك نيد هيلع ناك ول تيآرأ : َلاَك تنمو يحن تقم دقو 1

 516٠[ :عجار]. ءاقولابقحأ ٠ ىَلاَعتو َكَراَبَت ُهللاَف :َلاَق ءمَعَت

 ٍنَسَحْلا نع ؛ جيَرج نبا نع «ناَيقس ْنَع «عيكو انئدَح - سفن

 8 ينل مديل تدهش : لاك «ساّبَع نبا نَع « سوط ْنَع ؛ ءٍملسس نبا

 [1071 :عجارإ . ةبطّشلا لبق ةالئصلاب او َرمعو ركب يبأد

 َنْب نَمحرلا َدْبَع تغمس : لاق نايس نع « ”عيكو انئدَح -

 دبع موي ؛ف يَا َجَرَخ َلاَق ءساّبَعَنْباَتْعمَس : َلاَق ءِسباَع

 نبيك راد ىنأك ءرّكصلا نم تدهش اَمُْنم يناكم الوكو (”45/1)

 يلو : لاق ة ةكدصلابَرمأو «بطق مث َلاَق « «نيتعكر ىلصف ؛ تلّصلا

 [5055 :عجار]. ةَماَقإ 37 «ًاناّذأ

 , جيرج نبا نع «ناَيفس انئدَح «ديلولا نب هللا دبع اًنكدَح - 037

 لوُسَر ىَّلَص : َلاَك «ساّبَع نبأ نع « سوط ْنَع ؛ « ملم نب نَسَحْلا نَع
 الو ءنائأِ يَ ديعا يف امو «رمعو ءركيويأو «بطَخح مث ا هلل

 17١[ :عجار] . ةماَق

 ْنَع :ُناَمْيلَس(ينئدَح)[ًةَبعش انئدَحإ 2 نحيا 0

 نلف 'بل رع فو رج دهس نيطبلا ملل
 ٍليبَس يف ُداَهجْا الو :ليق. مايإلا هَذه نم لَضْفأ هيف لمعامل ميلا: ص

 ل هلو هسفنب َجَرَخ لجرالإ ؛ ؛هّللا ليس يف ُداهجْلا الو :ل لاق ! هللا

 0 ا 10:4 :عجلر].هنم ءيشب عج

 نبا نع «ءاطَع ينكدَح « حّيرج نبا نع ؛ ىَبحَي اًنئدَح - ضفخلا

 يف عج نم ِرحَسب ف هللا يتعب ا ب : لاق « (هعَمْسَي ملو : َلاق) سابع

 197١[ :عجار] . ف لا يبت لق

 نب ورْمَع ينكح : :لاَق « جير نبا نع « ىَبِحَي اًنكدَح - نضفولل

 لَجَر لِبقأ : لاَق ههَربْخأ سابع ناد « هريخأ ريبج نب ديعسًأنأ «رائيد

23000 
 لاقت «َتاَمكاصْقَو ص وَ «(ريعَباَووَف نم رح 8 هللا لور عَمماَرَح

 ؟ وسلا ءردسو ءاَمب هوُلسْغا :يق هللا لوسر
 3 هد سلا ق2
 [اوق» عجارإ يبي ةماَيقلا موي ثعبي هنإف

 هَسآر اورْمَحُت الو « هيو

 روق رقم
 نب هرم يح : :لاَق حير نْبا نع , ىَحَياَندَح - نسفرفإت

 امثال: لاكن 8 "يلا نع « سابع نبا نع ءدَبعم يبأ نع «راتيد

 وابا ىلإ لاقل 8 لابو« داهم الار

 ل :عجارإم عم جحف عجرا : :َلاَق .ةَجاَح يتأرماو ءاَذكو اَذُك ةَوْزَغ

 يم ريع م

 نب ورع ينربْخأ : َلاَق «جْيرج نبا اندَح «حوَر انندَح - ارففرفإ

 . سابع نبا نَحربخُي « سابع نبا ىَوَم دعم عِمسهآ «راَئيد

 هةر اقام ع
 اول دعس

 "حقا لب ءال براي: :لاَق. ةبوتلا باَوبأ مهل

 م4

 [157: :عجار] . اَهَنَم حبْحا :

 سمس مع ع
 نبا نع :ُةَمِرْكع انئدَح ؛ ”ماّشه انكدَح « ىَيحَي انتَ - نيفيا

 قدقم يق ةللفم

 وهو مجتحاو «مرْحْمَوُهَو ةنوُمِبَم َجوُرَت «اق هللا لورد ءساَبع
 يل

 50٠١[ :عجارز . مرحم

 ل ا قسرا لاك « سابع نبا

 [1554 :عجار] .اَهَمليوأ اَهَقَعْلَي ىتح ٠ «ليدنملاب
 ساس اش

 «ٌحلاّص ينكح: :لاَق“« سيق نب دوأَد نع « ىَحَي انئدَح - اف فتان

 رطلا ني ءاق هّللا لوس َعَمَج : لاك ءِساّبَع ِنْبا نع «ةّماَوَتلا ىو

 « سابع انآ اي : اوُلاَك ءرس الو رتل يف هانا بوقت رعت

 مكلف
 ا ىلع حولا: لاك كلبا

 8 36 « سايح نيا نع نع هوَ
 مك 2 2000 4 هَ 001 0 0

 مش ارق مش «مقر مش مكر مث ارك عقر مل« مكر مث أرق «تاّمكر
 ىَرْخآلاَو :لاق ءدجَسمُك مقرمش مكرم ارق مث قرم مكر
 [1986 :عجار] . اًهلثم

 ل ذنب ياج نع َُداَتَق انئَدَح . يف نع يباح - انافاي

 59 :غجار] ا يأ

 مَن م نسر سا نياق ل

 يللا راي هتك عل يلة هّللا َلوُسمَر
 ممم مس ل عمل

 148٠[ :عجار] .معَت : :َلاَق امنع يحك ٠ ٍلحرلا ىَلَع تبين

 نبل نع واط نَع ء عرج نا نَع «ىّيِحَي اًنيدَح - 9

 انه يف ٌبالحب اعد , هلا لوس ترد مكي ىتشتلل 1

 لم رم همر مسا يه مص وص

 . مكي ىَدَتفي تيب لهأ : رم ىَبحَي َلاَقَو . بشق ٠ مويا

 نب ءاطع اًندَح :َلاَق ء ركب ب ناَرمع ْنَع « ىَحَي اًنندَح - 9

 باكا ةكجلا فأمر كيرالا: سابع نبا يل لاَق لاَ حاير يبأ

 ينإ : :تلاَقك (©41/1) ف يتلا تّنآ ُاَدْوَسلا هذَه َلاَك ءىلبتلُق

 َُّنجْلا كلكو تربص تئش نإ لاك يل هللا داك "فشكتآو « عرصأ

 نأ هللا ٌمْداَ ريصأ لب ؛ ل :تنلاك «كيفاَُي نأ كل هلاتْوَعَد تن نإ

 . اَهَل اَعَدَق لاَ : ين فشكتي الأ سكول

 ل

 رباَج نع دات يكدَح : لاق ةبعش نع « ىَبحَي اًنْيدَح - ما

 هل ورام دعم
 ًةالّصلا مطفي هعقري ةبعش ناك :ىيحي َلاَق « سابع نبا نع دير نب

 ."ضاَحلاَرمْلاَو «هبْلكلا



 هلال ن5 بي و هلل دي ل

 [7053 :عجار]. دمها ءدّرصلاَو «ةلمّتلاو « لحالك ْنَع هه

 يبأ نبا نع « جّْيَرِج نبا نع :َناّيفسس باَتك يف تْيآَرَو : ىَبحَي لاَ

 نْبا نَع «[ءاطع ْنَعْ] «(كلمْلابَع انكدَح «ىَبحَي اَننَدَح - 3747

 قلطأ ليلا نم ءاقف هللا لوس مَن «ةئوُمبم ينل تي يف"تب « ساب
 ؛هِراَسُيْنَع تنك «ًتاَضَوتق تك ؛ةالّصلا ىلإ مَ ؛ اًنمونَق :ةيرقلا

 .هعم تيلصف ؛هنيميْنَع يمان «يترادأَ «ينيمُي دَخأَ

 .(ح)ُةَداََق ينكدَح :لاَق «ةَبْعَش ْنَع ء ىَبحَي انئدَح - 5 5

 اَبآ تعمَس :َلاَق َةَداَنَق تعمس :َلاَق «ٌةبعش اًندَح «حوراتدح

 ءةّقيلحلا يديرها 8 هللا لور ىَّلَص : :َلاَق « سابع نبا نَع «ناّسَح

 اًمَنَلقَو ءاَهْنع مدا تْلَسَو نما اهمانس ةَحْفَص رمش هبي اَعَمُث
 :عجار] . جَحْلابَلَمأ «ءاَدلا ىلع هباتوتسا ملف هتلحاري اعد مث نيَعَت

 [ام5

 نب ديعَّس يِنكدَح : :َلاق « جْيَرج نبا نَع «ىَيحَياَدَح - اننيانن

 ينأ مك ؛هتجاحل ا هلا لوُس 20 لاق سابع نبا نَع «ثرْوحلا

 0001 [1957 :عجار] . ٌءَمسَصيَمَلَو هلك هلكأق «ماتطب

 ني ديعس ْنَع «رظشبوبأ اندَح «ٌةبعش نَع « « ىبحي اًنئدَح - 65

 لوسر ىلإ « ساّبع نبا ُهلاَخ ءدْيمَح مآ تَدهأ : َلاَك سابع نبا نَع رْيبج
000 

 ءارشقت بشمال  ةلرتو «طقالاو نسا لك اأو ءاطقأر انمس #4 هللا

 ةَدئاَم ىلع لَكْؤَي مل ٠ مارح َناَكْولَو «8 هللا لوَُر ةدئاَم ىلع لكأو

 م ا اك هللا لوس

 ل ا ا َلاَق «ساّبَع نْبا نَع

 [1889 :عجار] . َُدْخَدَّللا شام !الَذَع هّلل يتلَعَج : لاَ : َلاَقك تفشل ءاَش

 فو اًنئدَح :الاق « ىَنعَمْلا «ليعاَمْسِإَ « ىَبحَي انئدَح - 75

 لاَ ِساّنع نْلا ِنَع يحال ةّيلاَْلا يبأ نع ؛ « بصح نبي يئدَح

 قف هللا لور يل لاك : لاك !لْضَقْلا وأ ؛ هّللاٌدْبَع : :فوَع يرذيال : : ىَبَحَي

 تاّيصَحهلاتطَقل ١ يل طقْلا تاه : .هتلحار ىلع فقاو وهو «ةبعلا هد

 َلاَكَو نيم «ءالؤَه لاكنابل اقف «هدي يف هعْصَوَف «فذَخْلا ىَصَح نس

 َناَكْنَم كلَ ان هولا ْمكاَيإ :لاَكَو ءاّهَمقَر هنأ ىّيحَيَراشأَف ءهدّيي

 [1861 :عجارإ . نيلا يفرم ْمُكَ

 نع «برح نب كاّمس ْنَع « «ليئارسإ انئدَح «عيكو انئدَح - نيفخحا

 اي: اوُناَق ةبمكْلا ىلإ ءاق يِبلا جو اَمل َلاَق «ِساّبَع نبا نَع «ةَمركع

 مهو اوُناَمَنيِذَلا ؛ كلك َلِبكاَناَوْخِإْنم َتاَمْنّمب فيك ؛ هّللا لوُسَر

 ميلا ناك ار 21111111 يك. مرسول
 ار

 [ ١" مح :عجار] . مكي
 ه0 سا كءعو ل س6 ع سوت

 نب ريثكو «بويأ نع رَمْعَم اًندَح « قازرلا دبع اًنَلَح - افكت

 نب ديعَس ْنَع «رَخآلا ىَلَع اَمُهُدَحأ ديزي «ةَعاَدَو يبأ نب بلُطُمْلا نْب ريثك

 «ليعامسمأ لبق نم قطنملا ُءاَسلا تدخّل املأ : سابع نبا لاق ءريبج

 هربا لاق «ثيِدَحْلا َرَكَذَك. .. .ةراَس ىلع اًهرئا ينل اقطنم تَدَّنا

 مافي ملأ: لقدأ رز تكول ماسلا مح: سا

 تم م 5 ل

 سا مهمآ ىلإ نكس 7 ؛سنإلا بحت يَ «ليعاَمْسِ أ
 ْتَمَكَريداَوْلا تَنَلب اذ ىَّتَح «٠ اًمصلا نم تطَبهَف : هثيدح يف َلاَكَو «مُهَعَم

 «يداولا ترَواَج تح «دوُمهجَملا ناسنإلا يس اسس مث ءاهعرد فرط

 ًادَحآرئ ملق ءادَحأ ىَركلَه «تترظتو ءاميلَعتاَقَورَمْلا تنك

 :ل8 يلا لاق : ايل لاك « تار عبس لل تلعن (65/1)

 [1؟88 :عجار]. اًمُهَنيَب ساّثلا يعس كلَدلَف

 ناَمْلَع ينَرَبخآَو :َلاَق رَسْعَم اندَح « قاررلا دب انئدَح -

 : هلوق يف سابع نبا نَح ربح بع نبا ىلوَم امسفمانآ "ير

 كسب تروا َلاَق 4ك وت اورقك نذل كبرْكْميذإَوَو
 مُهضْعَب لاقو ءاق يّبلا نودي «قاثؤلاب هوبا بص اذإ : مُهْضْعَب لاَ

 َلَجَورَعُهّللا علطأق «هوُجِرْخَأ لب مهني لاو هولا لب

 يل كيلا كلت . ,ا يبا شارف ىلع يلع تاب ؛ كلذ

 ف يّبلاُهنوْبَسْحَي يلع نوُسحَينوُكرشُسْلا تاو «راغلاب قحل ىَتح

 0100 هر لور و م«تماشو للا 3

 ب اوُلاَمَف «مُهَرْكَم هللا در يلع اوآَر امل ؛ هيل وراك اوُحَبصأ امل
 طّلُخ َلَبَجْلااوُحلَباَملف «ةرئآ اوُصْقاَف «يرذا آل : :َلاَق !اَذّه كبحاص لسر س ل لا

 حطت هد ىلع ارق راق اتق للا ينارثتمت مع

 . ليك ثالك دف كم

 يبأ ْنَع ٌةداَنَقْنَع ُنَمْعَم اربح « قاررلا دبع ان انكدَح - 0”

 نادال يبني بالا : كيو هّللال
 ىسسأ

 اوسر لاق : لاق «ِساّبع نبا نع «ةّيلاَعلا

 عسسل ا هلا. وعت عبد
 ايتام «ابنُذ باص ءهييأ ىلإهبسن « تم نب سوي نم ريح ينإ لش

 اةفحلف :عجارإ. ًُُ

 «رانيد نْب ورْمَع ْنَع ءَرَصْعَم ابربخأ «قاّررلا دبع انثدَح - اضرانو

 كي الو ءاَهالَخ ىَلَبِخيال : حلا مْويلاَك فق يبا نأ «ساّبَع نبا نَع
 2 مسرعا سوس 2ع 52002
 :ساّبعْلا َلاَقَف ءدشنمل الإ هنت ل حالو ءاههاَضع ُدَضْي الو ءاَهيص

0 

 الحنك حال الإ اقف يلا لاَ ٠ هللا لوس ايرخال الإ

 ْنَع بويا ْنَع رمْعَم اَندَح « قاررلا دبع انئدَح - اف

 ريا لاَق :تدحْ راع لاق 14« نبع ركع



 رى سس

 بلا خيسمت احن :ساّبع نبا لاك يني ةرقلا تسُمامك
 ل

 .لياإ
 موو هءرز 30

 « حاحا نب ميهاريإ اندَح ,[هّنلا دبع انثدح]- 06

 نبا نع ةَمرْكع ْنَع ءاَدَحْلا دلاَخ ْنَع راَتخُسْلا يريم دبع اَنئدَح

 .نجلا حسم تاب : 8 هللا لوُسَر لاَ : لاك سابع

 ينربَخ ربخا :لاك «ٍحْيرَج نب اربح ءرْكَينْبدَمَحُم َثدَح - ضل

 ُديوُهَكلاكذِإ ءساّبع نبا ممسك : لاق «سواَط َنَع « ملمس نب نَسَحْلا

 ! تيب هده رخآ نوكأ لب «ضئاحلا ردت اذ يتق تن : تبا نبا

 َةَنالُقْلَسَف ءالاّمإ : : سابع نيهلَلاَق ! كلتب تالف لاك مَن : لاق
 مم

 «دلَحَْي تبادر همر! بلا كلذ هرم لَه «ةيراصنالا

 144٠ :عجار] تْقدّصْدق الإ كار ام: :لوقيو
 سرب هر تلا ع

 ينربخأ ؛ لاق ءٍجْيَرِجْنْبا اَنئدَح ركب نب دمحم اًنيدَح - ”7617/

 َنَعُلل ىَهَن :َلاَق !هيفُةبْيرَجْلا نع ءَرَمُع نبل لكم :لاق ءرضاَحوُبأ
 نبا لاَقاَمٌهَكَركَذك ءساَبَ نبا ىلإ للا َقلطْناَك هلوُسَر «هنع َلَجَو
 هنَع ىَهتْرجأيأ سابع نبال لجل لاق «قَدَص : سابع لاك رم
 .رتم نم عصي ءايش لك :َلاَق !88 هللا لوسر

 و امرإش لاو
 ينربخأ : لاق حرج نبا انربخأ « «رْكي نب دمحم انيدَح - نضمن

 ْنَع سابع نبا ِنَع ؛ةَبثع نب هللا دبع نبا هلا دع ْنَع «باهش نب

 ّخَلَب ىَّنَح َماَصَ «َناَضَمَر رْهَش يف حنا َماَعَيَرَخُهنأ ؛ 8 هللا لوس

 [14957 :عجار] . فاك ديدكلا

 :لاق « جير نبا اَنثدَح ركب يبأ َنْب دَمَحُم اَنئدَج 84

 ءل يلا جوز وسم ةَراَنَج سابع نإ عم انرضَح : :لاَق «ءاطَع يتربخأ

 الق اََشْمَت مُر اَدإَ ؛ ءا هللا لوُسَرَُجْوَر هده : سابع نبا لاق فرس 2سم رواوم يل

 مسُقيالَو ءناَمقلمسفيَداَكُهنِإ ءاوُقفراَو ءاوُئِْلرُم الو ءاَضوُعَرَعَرَ

 . ةدحاول
 سام م

 موب سارت هرم رش

 :عجارإ. ٌبطخأ نب يبيح تنب ةيفص : اًهل مسي ال يلا ءاَطع َلاَق

0 

 مكوَلكاَ 0 ا ا وك حى

 [لوال؟ :عجار] . ءاَمسَمَي

 ينج : َلاَق «جنرج نب اند «قاّزرلا دبع اَنْندَح - م

 تبعَلُف لاق «تيقوت ؛ سابع نب ةلَخ ؛ كلف يَِبلا جوز هوم نأ ؛ءاَطَع
 م ااس م ماهم عم
 ل يؤم َلاَكَمُت هْيَلَع تن «هَّللا َدمَحَف : :لاق «ً"فرس ىلإ هعَم

 َناَكَف " «ةومن علمت هللا دعاه اوفر ءاوُئزْلرُت الو ءاه اوُعِزَعرت

 . ينحني يقص ديري «ةعساتل مسي الو ءناَمَتل مسي

 مهر م

 7١44[ :عجارإ . ةّئيدملاب تنام انوم نهرخآ تناك : :ءاطع لاق

 ينل

 هلع ىلع نال 200 ع تع ةكبلم يبأ

 ُْبااَذَه :َلاَقَك «٠ محلا دبع هلا بح اهيخأ نبا اهو توست يهو

 مانع نبا نم ين :ْتَلاَقك كيب يَخ نم وهو «كيَلَعُذأَتسَي سبع

 "هيِقَك هللا باكل ران ٍنَمْحرلا دبع نب هللا دبع اهلا ٠ «هتيكت نمو

 تنس ْنإَهلْدَدََف : :تلاق كعدويلو « كيل مسلمه ينذأق ؛ هللا نيد يف

 م اًييرشبآ :لاقكو «سّلجَو «ملَسمُث ءساّبعنباَلَخَدق ؛هكَذأك :لاق
 :َلاكْوَأ بّصتو « ذلك كْنع بهن نيبو كي ام هللاوق «نيمْؤملا

 ما سم
 َقراَقتنأ الإ (هَباَحْصأ : :َلاَكوأ) ,هَبْزحَوادَّسَحُم ةبحإلا يقلَتو بَصَو

 عمر ماس
 جاوزأ ب َحأ تنك : سابع ربا لاك !ًاضِيأو : :ْتَلاَقَت ٠ كَدَسَج كحور

 كناري َلَجَورَع للا َلَْبَو ءاييط الإ بحُي نيمو هيف هللا لور

 انآ هيف ىَلتْيَوهَو الإ دِجْسَس ضْرألا يف سل « توسع يس قو نم

 يف ؛9 يلا سبح «ءاوبألاب كتدالق ْتَطَقَسسَو راَهَنلا ءاَنآَو ءليللا

 مقل حبصأ ىّتَح (اًهبلط يف : لاق وأ) ' اهئاقتبا يفهعم سالو «لزْمْلا عم

 َناَكف «ةيآلا 4ابيط ادع اوُسَسيَتقلَجوَرَع هللا للا «ءاَم ريغ ىَلَع

 :تلاَقَك ؛ ةكرابمل كن هّللاَوك «كيَبَس يف ةماَع سال صخب كلذ يف
 :عجار] . ايست اينشاتنل ينأ تدل هلاك ءاَذ نم سابع نب اي ينعَد

 علوم

 «سواط ْنَع ورضع ْنَع كايف اند - 777
 اَهيلَع هَيطمي نأ نم“

 ال يبل حا اص لق
 يح ماَحأ حسي نكلو : :لاَق « مهمل (ينربخأ): لاَ

 [؟041 :عجار] .ًامْوُلَعَم اجرَخ

 يبأ نْب ديعس نع «ةيَم نب ليعاَمسإ اًنئدَح «نايفس انئدَح - افشل

 ءٍصانَع نبا ىلإ داب َلاَك َرُمَره نب ديزي نع «يِربَمْلا ديس

 2 ا
 إو 2 هيب كك! نادلولا ل ْنَع

 م ثم مهن مهن ملط الإ ملفت الق تلو « مهي نكي مل ف هلا لوس

 [55ه :عجار].١ ٍمالُقلا نم ىسوُم ب حاَص م ْملَع

 نع «ريبج نب دعس نَع «رييزلا يبأ نع نايف اَنئدَح - 06

 لق ءًاعيمج اعبسَو «اغيمَجناَمَك ؛ . يلا مَمتيَلَص : َلاَك « سابع نبا
 هو م ع

 [156+ :عجار] . هم جري ال نأ دار لاق !كاَذ لعف مل : سابع نبال

 نبا نَع «ريبج نب ديعّس ْنَع «َبوُيأ نع «نايفس ّ اًنكلَح - ايلا

 كَم ' نكد : فق اناره «ةقرتبم شيا : لاَق سابع
 لمع يل ارا

 اق هللا َلوُسَرنِإ : كرم لاَكو هموصتي ال ّناَك 8 هللا لوُسَر نإ مئاَص

 [ا4ل/٠ :عجار] ميلا اذه مصي ا

 ٍمَكَحْلا نع ؛ َجاَجَحْلا اًندَح ءايرُكُز نب ىَيحَي اندَح - ضفن
 رواممم

 فئاطلا لأ ا هللا لور َرصاَحََمَل : لاك «ساّبع نبا نع ؛ سقم نَع

 [1944 :عجار] . مهقيقر نم [هيلإ جرخ نَم] قتعأ

 «يليقعْلا يلع نْبديمَح اربح «ٌةَيواعم نب ناَورَم انئدَح - نضشلال
 سرت را مرق ن2

 ءاق هللا وسر ىَلَص : َلاَك «ِساّبع نبا نَع ءٍمحاَرُم نب كاحضلا انثدَح



 ملا 0 اك يش رحل مك

 و «نيتعكر هلا لور ىَلص اش يَح «ةّدحاَو ٌةَرَم الإ ةالّصلا رصْي

 [5؟37 :عجار] . ةَمْكَر ةَعْكَر ملا

 وُبأ ينئدَح «يعاّرؤألا اند ءٍملْسُم ني ديلا اندَح - ضف

 نيل َعِمْسْهنرْخُي ءبّيَسُمل اَنْديعَس عِمسهنآ يلع نب محم رْعَج

 « هنكَدّص يف عجري مث قدّصمي يذلا لَم كل هللا ل وُسر لاف : لوي سابع

 [3615 :عجار] دقي لكي ("6 )١/ ٠ متم يق قي بلك لكم

 ساب هزيم
 نع ؛كاّمس ْنَع ةدئاَرزْنَع « يلع نب ْنْيَسَح اَنثدَح - سيال

 20 اق هلا لوُسَر ىَلَص : :َلاَق « سابع نبا نَع ؛ةَمرْكع

 [0؟6؟ :عجار]. 0 تفس ره رت هس سقما

2 
 20 يع هلع هيك يلع ِنْبدََحُس نَع ؛تباك

 ىّلصَو ءاضوتو «نّئساَف ماَقْمُ ماك «نيتعكر ىَلَص مث نع نسا ليلا

 004١[ :رفل]. يمر ىَلَصَو « ثالوث ءاتسس ىَلَص ىَتَح «نيتَمْك

 رممقعمو
 َدهَش هنآ ةّيورع يبأ نب ديعس اَنْئدَح «رثشب نب دمحم انئدَح - ضففي

 ا «ساَدلاينم)م سابع نب هل َدْبَع دهن ٌةداَتَقثدَحَي سنآ نيرضْنلا

 ينإو "«يقارع لجر يُنإ : لاك جراج ىّح ف هلل لورق يفك

 ًادّئَحُمسْحَمْس «ًثالكؤأ نيم [هّثدا] « هدا َلاَصَف !ٌريواَضَعلا هذَهرْوَصأ

 ايبا يف ةروُص ٌرَوُص ْنَم : :لوُتيا# هللا َلوُسْرتْعِمَس : :لاَق وأ

 [1117 :عجار] ٍخفاَنب سلو «حورلا ايف حين مايا مْيفلُك

 مصنَس «كلاذشم انرخل يدنا ١ انادفي

 دا اك: ناك .بلكل نشل "رهبات رشا يكل

 م1 جانا اه وتكالنا بلكلا كبل

 ص رح هللا : 1 لاق ؛سايح نلعب نب سب
 00 امو رع
 ةنذع :عجار] ارح ر كش لك : لاق. ةَوُلاَو «َرسْمْلاَ ٌرمَخْلا مكيلَع

 نب دواَد نَع «ةَدئاَر يبأ نب اند مد نب ىَيحَي اًنئدَح - اضفت

 انآ «ِساّبع نا نع ريم نْب ديعَس ْنَع «ديعّس نب ورَمَع ْنَع «دنه يبأ

 نينو هَدَمْحَت هلل دْسَحْل َلاَقَق «هءيش يفالج ملك قف ينلا

 الإ هلي ال نأ هشآَو هَل يداَهالق َللضُيَْمَو هلل ضم الهلل دهيم
 رو ولم عل ربا

 [؟0145 :عجار] . هلوسرو هدبع ًادمحم نأ دهشأو هلك يرش ال الُدَدَحَو هللا

 ملل نب ليِعاَمْسِإ انثدَح ءني كد نب لْضَمْلا اًندَح -
 # خله ا م

 ف للايِئدَنعَتاَبهْلا ءِسابَع نب ِنَع ؛ لّكوتمْلا وبأ انْدَح «يدبعْلا

 الَثمُت ءءاّمّسلا ىَلإَرظَنَ ؛ جرَخَف للا نم « هللا يب مل ما ٠ ةكيلت اذ

 ىّنَح «ضرالاو تاومّسلا قلَخ يفاذإ) : َناّرْطع لآ يف يا ةيآلا هذه

 مس سك ري

 انو «ةلوسق ء نيل ىلإةجدف راف باع اتق

 هذه الم ءاَمَّسلا ىلإَرظنَق اضيأ عجرم ]ْعَجطنما مث « لص 6

 اكمل [عّجطنما من ىلع اك مشا كوسق عجرم آلا
 مث ءأضوكو دوست َجَرَخ مث «ةيآلاهذه الت مث ءءاَمَّسلا ىلإَرظنَق «جَرَف

 [؟4هه :عجار] . ىَّلَصَق م ماَق

 ْنَع ؛كاّمَّسلا نع «ليئارسإ انكدَح ءَدَمْحأوبأ امدَح - ملال

 :عجارإ. سما زاكرلا يف : اقل هللا لوس : لاك ساّبَع نبا نَع «ةَمرْكع

 [ةينميملا نم طقس] 1١

0 
 كتئاحبس

 ا
 ؛هباكتمال لق نع هلع صلوا: 20 يأ

 ًءاَجَق هوُمْلُكُ الَقُموُمْنياَ اكإق «ناطْيش ٍنْبْمُكل ظني مديح 1
 يرعب عع 09

َعَد كه يِبلاءاراَسلك «قرزآل جر
 2 0 ينمتشت مالع : َلاَقق ها

 «مهبءاَجَف : بهذ لاَ. مهب كبت ىَتَح تن امك : :كاكةيخسمار

 ْمْوَي9ِ :لَجَوَرَع ُهّللا َلَرْنآَو ءاوُلَعَق اَمَو :اوُناَق أَم هّللاب َنوُفلْحَيا 00000 0 2

 :عجار]. ةيآلارخآ ىلإ مك وُ امل درخيايجهلامي 8

 م

 سسف مج سرا نما مل ٠
 يتربخأ :لاَك ةعيهل نبا ينربخأ « بابحلا نب لِيَ اندَح - اضف

 يف رق 8 هلا َلوُر انآ « سابع نيل ٍنَع ؛ةمركع نع «بيبح يأ يدي
 [598 :عجار] . افرح هم عمت ملكا «سْمشلا فوُسُك

 «مَكَحلا انْكدَح ُةَبعش اَندَح ءٍمساَقلانْب ! مشاه انُدَح - 1

 كم حق َمْوَي ا هللاٌلوُسَرَماَص : لاك ءِساّبَع نبا نَع ؛ ٍمّسْقِم َنَع

 :عجارإ . .اورطني نأ َسَّلاَرمآَو ءرطْفاَف نبل نم حدب ينأذ ءاديَدُك ىلأ ىَح

1] 

00 
 ءٍلصؤمْلا نب , هللا دبع يربح ءباَبحْا بدر انندَح - فلل

 ّبَطَخ ؛ ا هللا لوُسرنآ ءساَّبَع نبا نَع ةكيلم يبأ نب هللا دبع نئَدَح

 . ممل اهيا 71/1) ىلإ هرهظَ
 ربا هل

 نب نَمْحّرلا دْبَع يِنَرَبْخأ : َلاَق «ِباَبَحْلا نب دير اندَح - ضد

 سابع نبا َعمَس ْنَم يتربْخأ : لوُشيِراديد نب وَرْمَعتْعمَس لاك «نابوث

 هللا َلاَق!َنَّمل :اوناَق «ُةَحيصُنلا نيا : ف هللا وسو لاف :"ل وفي

 .َنينمؤُمْلا ةمئالو 7

 نباِنَع «ةَمركع نَع ءدلاَخ ْنَع ؛ ىلغألا ٌدْبَع اًننَدَح - افك

 ماع ل رم
 [؟8١6 :عجار] . مرحم وهو اق هللا لوُسَر َمَجَنحا لاَ « سابع

 نبا نَع «ةَمِرُكع ْنَع ءدلاَخ ْنَع ؛ ىلعألا دبع اَنئَدَح - 378٠

 52٠١[ :عجار]. شو 8 للوسل لاك سابع

 .كاكطعأ م امارع اح َناَك وَلَو لالش 8 هللا: َلاَق



 786 ح

 اطعم ءرَطَم نع ٌاديعَس اًنِدَح , ىلألا يَ ضَ- 2ظآ شطة

 هٌرَجَحلا ملكي ضم « نْيتمْكر يف مَلَس «برغَمْلا ىَلَص ريل نبأ

 «نيَئَدِجَس َدَجَسَو «يقْباَم ىَلَصن : لاَ !مُكنأَشاَم : لاَقَق مولا حبس

 .ا8 دة لق سات نال ريف لاَ

 ىطعأو « مجتحا 88 هللا َلوُسَر نأ «هيبأ نع «ةورع نب ماشه ْنَع و

0 

 . هرجأ ماجَحْلا

 نع «جاَجَحْلا انربخأ «نوُراَم َنْبا ينعي «دِزيانْثَدَح - نسكن

 100 هيا ا لاو لحن د نوتشلا

 جوخ مش ٍمْسَكن مافك امنع دع لك يملا تب ةعاَبض ىلع لحد ءافف

 525 :عجار] .اءوضو ثدحي مل «ةالّصلا ىلإ

 نع سقم نع ؛ ٍمُكَحْلا نَع « لان يتاح - نضام

 يف نيالّصلا نب عَمَج 8 هللا لورد «ريبتج نب ليعسو « سابع نب
5 

 .رفسلا

 نع ءءاطَع نع «ةاطا نب باج َنّربحآ ديان -
 هل لور هيام وتو «مطنألَكِنيأنأ ىريال ناكل « سب نب
 [11؟0 :عجارإ . ةَسناَع ىلع ف

 واد نع «َقاَحْسإْنْبدَمَحُم اًنربخأ : لاَ ديزي انندَح - ؟0

 هدر 48 هلا َلوُسَرانآ سابع نبا ِنَع ؛ةَمركع ْنَع ٠ ٍنِيّصح نبا

 ثدْحُيْملَو نيكس دْدَي لوألا اهحاكتب اجور ٍصاّصا يبأ ىَلَع بني

 [14ا/ :عجار]. ًاقادص

 :لاَق« ِنَسْحْلا نع ديم انَربْخآ لاق ديزي انندَح - ضخ

0 
 ةاكز وأ «ةّرصبلا لهي: لق «لاَضَمَر رخآَس الا يف سابعا بطَخ

 نم اًنَهاَه نم :َلاَقَف « ضب ىلإ هضمي سلا لَمَجف َلاَق ٠ «مُكَمْوَص

 ءا هللا لورا نومي المهن ,مُكتاَوْخِ وملك اوُموُ ! ةئيدّملا له

 نم عا وأ ريع ”رماحاّ وأ بم اصف صن اضم قَد ضر

 [1:18 :عجار] . . ىتتالاو ركذلاَو هٌرحْاَو دبا ىَلَع «رن ءِرْمَت

 بك :َلاَق كلم يبأ نبا نَع ؛ عفا تربح ءديِزَياندَح - ضخ

 لَو هِيَ ىَعملا ىلعيمبلا لاق 8 هللا لوُسَرأنأ ءسابع نيل

 [ماده :عجار] .ءاَمدَو ريك ةلاَومأ ان ىَعدال مها وعذب | اوُطعَأ مالا نأ

 .(حا رت بارع انربخأ زي كح - 1/91

 نسب ِهّللادّبَع ْنَع ءريَدح نبا ينعي نارْمع اًنكدَح :َلاَق لَو

 مث هلع لع تَكَسَف ! ٌةالّصلا : َلاَقَق سابع نبا ىلإ لجَرمَق َلاَق «قيقش

 ! ةالّصلاب است تنآ : لاك ةالصلا : لق مث. هلع تَكَسَف ١ ٌءالّصلا : اع تن عاتكَسَف 9

 ملك :عجار] ب9 هلل لوس دع ىلع لش داعم لاق

 نع :ةَداَتَق نع 6 يللا و02 6 0

 «ةريبكت نيرطعو نِيتنربكف عطبالاب خيش م *فْلَخ تِّلَص : :ُلاَق َدَم

 يبا ةالَص كلت ! كلكمأ ال: :لاَقَك هكدا“ ترَكذَف يجنن

 [ادحل :عجارإ . مساَقلا

 يلح اذ «ريزلا نب دمَحُس نع دعس انربخأ هِي اَدَح - نشأ

 ّينأ :٠ ف يل نأ «ةَريخآ سابع نب نأ ءمهكدَح ساما نْبهللا دبع

 ناو «ىلس هش . لق (001/1) رك ٠ يت فكب
 اةكذن :عجار] . كلذ

 يشب طراق نع «بش يبل يتاح - ضخ

 اّبَع نبا ىَلَعَتلَخَ 0

 21 ؛ه كلارك

 86 0 ل م م

 ءاًضَوَتيهئَجَو ب 3

 «نيتعلاَب نيت اورثشت
 قشنتساو همهم سلا 26 2

 [آ011 :عجار] . ًاثالئوأ

 نب ٌعِمَسْنَطَع «بظذ يبن بنر «لزي اَنئدَح - ارذخدي

 نود . مََْمْلا نم َكوُلمَمْلاَو ءدآرمْلا يطْنُي ناك ؛ , هللا َلوُسَر ذأ ءِساّبَ

 [3691 :رظنا] . شْيجْلاٌيصْياَم

 ادن ا /حاجشلا اريخأ هيَ ضلي

 يه علل لع م م هد مب عا
 و ميله: َلاَقَق 1مل يلي عا

 مله 2ك عقاف ل همم
 لَجَورع هللا هاش الإ ءاعبس ءهعتبو نم انالث يفي ؛ ءميظعلا شرعلا

 [0178 :عجار] . هم

 مل يعاص
 ْنَع «َقاَحْسِإَنْبا يِنْمَي دَمَحم انربخأ : لاَ يي ادَح - 84

 ٌةَدِجَن بك : لاك رسم نبدي «(يرطلا نَعو يلع نب مح

 نطيل لَو !نالولا لكَ هةلآسي سبح نبا ىلإ | يرورحْا
 مسريمرب ريب هز # رم رص يصر 2 -

 :زمرم نب امزيلاق اوه ا برك اك لف 8 ينل ل

 تلك ملل قذف سوت بحاتم ماعلا: لوو «ناتلولا

 «ملْعَتال كّنكلو ! َتلقكُملاَمْلا كلذ ْمكمَيَناَك ملثم نالوا نم ممن

 ٍنَع يئس َتْبكو .مهلْذكْن ع ىَهتدك 8 هللا لورق .مهبتجا

 را راك لقد تاز طخ غر لك

 1 :عجار] تم ناك دقو

 "تعمس :لاَق «ناّيَح نب روُصْنم انربَحأ ديزي انْثدَح - اول

 واع س دةماام

 ىَلَع اَدِهَساَمْصْلا سابع نناَو ءَرّمع نْبا نع ثدَحُي «ريبج نب ديعس

 الّثمُث؛ «ريقتلاو ؛تُقرمْلاو «مكسلاو «ءابدلا نع ىلا ءال هللا لوس

 . «اوُهتئاَذُهنَح مكان امو هوذْحَف لورا مُكاَن اًمو) : ف هللالوُسَر

 نلف يشي هاف نرخ نورها - ما

 تب :لاق «ِساّبَع نبا نَع ريب نب ديعَس نع ؛ «مشاَه يبأ ْنَع «نْيَسح



 8 5 «ثراَحلا تْنب ةَوَمْيَم يتلا َدْنع

 انآوإ ٌمالُلاَمانآ :لاَقك ؛ نقم ِنيتعْكر ىَلَصَف ٠ اهتليكت تاكو امل

 - ,كاّشعْلا ف هلل

 يربو م هعم»

 :١ الصم يف َلاقهعمَسف : لاك ماعلا
 "اما

 يقو ءأروُت يبلق يف لَمْج
 دو يلو اد ينال فو ارو يصب يق «اروث يمس

 يبأ ْنَع « نْيَسَح نبا ينعي «نايْفَس اًنربَخأ ديزي انئدَح - نورك

 حلا الام نأ سابع نبا نَع «ٌةَمركع ْنَع رتب
 ينئْسَبَح اش ٍ ثيَح يّلحَم : :كمارحِإ دع يطرتش ا : 9 هللا لو اوسر هَل لاق

 . كل كلذ

 هوس يع« وع دايس رخل كيس اور م

 ةائارصق رتاج ءالا 0

 [57.: عجارإ وَ
 .(ح) بْنذ يبأ نبا نَع ؛'" "ديزني انئدَح - ١و 3

 نأ « سابع نْبا نع «ةَبعش ْنَع «بُنذ يبن با اندَح : لاق ؛حْوَرَو

 ٌعَمةَرْسَج | اَنيَمَرَك ءِرْخلا هلل ىنم ىلإ .هلهأ ىلإ هع ف هللا َلوُسَر

 [1950 :عجارإ . ِرجَفْلا

 ىأر :لاَق « ةبعش ْنَع «بلذ يبأ نبا اربح «ديزيانئدَح - ايروكا

 ضرب اَذَكَه : سابع نبل اقف هيعارذ طَستي دق ءًادجاسآلجَر ساب

 07 :عجار] . هبط ضاييت ير َدَجَساَدِإ 8 للا َلوُسَر تيار! بلكلا

1 

 .(ح) بنذ يبأ نبأ يزيد - 1

 نْبا نَع «ٌةَبعَش ْنَع « ىَعَملا «بنذ يبأ نبا اًنربخأ : لاق [اَمَحَو

 يلي ؛ كف هللا وسو |راَمح ىَلَعلْضَملاَو انآتج + :َلاَق سابع

 َنِبب اًنررمف «ضزألا نم ءاضق يف : (اداّمَح ينعي همايتسْلا لاَ « سالب
 همم مو مس

 :مجارإ . اندر الَو اَناَهَناَمَق « ءافّصلا َةَّماَع اًنْرَواَج ىَّنَح هيلع ْنْحَتَو ؛ هيدي
ْ 

 سر

 لَخَد :َلاق «ةبعش ْنَع « بُنذ يبأ نبا اربح ديزي ندَح - م هال

 هَضرَم ضم يف ,ةوعَي (90910/ 1 سايح نبى ةمرْحَسْنْبروسْلا

 1 سم ميس و
 اَبأاَي : هَل لاَقَك ٠ َليئاَمتِهِبلَعنوُاَك هيدي نيو «قرتسإ بو هبل ىَأر

 :َلاَق ١ قربتسإ : َلاَكَِوُهاَمَو : :َلاَق !كيلَع يذبل اَذَهاَم سابع

 «ربكتلاَو ريَجّملل الإ هع ىَهب « هللا لوس ررظأ امو ؛هب”تْسلَع ام ِهّللاَو
 نما لاق وصلا هيلع يذلا ُوُناكْلا ذه ام مق :َلاَق َكِلدك لل محبو

 [1974 :عجار] . !!راثلاب اَهانْقَرَحأ فيك ىَرَي الأ : : سابع

0: 

 ما عسرلا»

 دْبَع ِنْبِدّمَحُم ْنَع «يدوُعْسَملا اربح دي انكدَح - انور

 ءِساّبَع نبا نع ؛ سابع نبل ىَلوَم بيك ْنَع؛ ةحلط يب ىكوَم نَمْحرلا

 ءاهمسا : كف يبل لوح ؛ةرب ثراَحلا تْنب ةيريَوج مساّناَك : َلاَق

 ,ةللاٌّبَست مالم يف يهآتإك ٠ 8 يل هرم «ةيريَو اَهاَمَس
 يما 0 يرق هم مع

 اي َلاَقَق را مقر اَمَدسَياَهلِإَعَجَرَمُ . تال قطن :هوعدتو

 انينيفلا

 ايي ءاذخ ينكت ينالزا نك سك ردا هين

 قلة, فرح هه دع هّللا لاحم هك

 [؟814 :عجار]. "كلل لم مّللْمَحْلاَو «هتاملك ادم هَل نَحْبسَو هش هشرع
 ماع مما

 0 «يدوُمسَلاانربخا اح اناا 6.

 ماتا لا نسي 26000 اقناع هر رتل
 لع نص يصح لسع ان لس راو

 [؟:44 :عجار] . ٌةيِداَع اَمَسَيةعفا دار اها اق باكرلاو ٍلْبحْلا
 سرج »ف »# هدو عش

 قطز سب كلش :لاك «دهباَنئَح - نال

 :ةملس يح درع ابنك رو درع يرسل بلاد

 هِِلَع يَتاَعْدَقل : َلاَك ارسل اب اَيهَئرَسآ فيك: 8 هللا لوس هللا
 هّللاٌلوُسَر َلاَقَق :َلاَق ءاَذَك هنتي ءاَذك هتئيَه لبق الو دعب هئيآر ام لجر معا < و قمل ير هومل م هي شو ءالورموب لاهو

 َكَسْفَتدْلا ءَساّبَعاَي : ساّبعلل لاكو م ميرَك كلم ِهْيََع َكناَعأ قل : 2
 م يهمك

 نب ةبتع َكَفِيلَحَو «ثراَحْلا َنْب لكوتو «بلاط يبأ نب ليقع كيخأَنْباَو

 املس تنك ينإ لاَقو « ىَبَأَف : لاَ «رهف نب ثراحْا يبدَحأ «مَدحَج

 يعُدت املي ٌكنأَشب ملأ هللا : لاَ «ينوهركتسا منو «كلذ لب 5
 سا م ةمإو

 ءدلسنتد فاك نيل ناك دقق كمآ هاط مو «كللذب يجيلك «اَنح
2 00 

 لوس راي: لاَقَق «بَمَذ ٌةّيقوأ َنيِرشع هْنم َدَخآْدَ 8 لل لور ناك

 :لاق؛ كن هللا هآناطغأ يش لاذ ال: لاَ «يادف نم يل اهسْحا ٠ ءمّللا
 مام

 «َتْجَرَخهتْيَح كبه عّصَو يذلا َنْياَ : :َلاَق ٠ لام يل سكك

 يِرَمَس يف تبصأ نإ :تَلُقَف امك 7” 5 ُدَحآَمُكَمَمّسِبَو ءلضَلاَمأَدْن

 هضم سي دج ضل
 َكَنَعَب يذّناَوَق : :لاكأا كهل ديو اك مشو 06 لتلك ان

000 
 َكنآ مكعال ينو ءاَمْريَعَو يِرْيَغ ِساّنلاٌَنمْدَحَأ اذهب َملَعاَم نحل وحاب

 .هلللو

 53 لق سابع نع ءدِهاَبس نَع ٠ لا

 يدشن
 لل لور رخال هيل وما

 لحمل لا هللا ٌمَحْرَي لاق! َنيِرصمْاَو هلا لوري: : اوُناَق مَن

 9 :اوثاك ٠ َنيفلحُمْلاُهَّللامَحْرَي لاك «نييصقْملاو هلل لوري :اوُناَق

 اًيَنيَقْلَحُملاُلاَياَمَق : :اوُلاَق «نيِرصَقَمْلاَو : لاق َنيرصقْمْلاَو هللا لو

 لور فَرصْناَف :َل ا ءاوُكَشَيْمَل :لاَ :لاَك ةَمْحسلامُهَلترَماَظ « هللا لوس

 ْ . كف هللا

 سابع نبا نَع دَّمَحم نَع « « ماشه اًتربخأ ديزي انئدَح - ارورفت

 [؟1مه :عجار] . وتيم ؛ 8 مام .ًافتك قرع اق هللا َلوُسَرَنأ

 ىَرَيال ناك هلأ ءاطَغ ْنَع ؛ « جاَجَحْلا ارب دي انئدَح - سرخكت

 ضقت هيف سيل ؛ « ليش ذق نافع موبصَم بوك يف لجل مرحي أنأ أسأت

 «# هم الم

 .عدرالو



 دعب نْيَسُحلاْ نع يابا ان كيان - نرغب

 يبل نع « سابع نبا نع ةَمِرْكع ْنَع هللا ديننا

 دبع نع ٠ ءٍجاَجَحْلا )64/١( نَع ديزي اَنثَدَح - ىيرف تن

 يف ُهَبِجْي 3 : «48 هللا لوُسَرَناَك : َلاَك سابع نبا نَع ؛ « سباع نْب محلا
0 

 مك .ةَناقإالو نا يقي ىف ان: لاق ' «هلهأ جرخي انآ ديعلا موي

 تيار دفلك «ةكدصلابهرمأ مث ٠ ًهبطَخَف حق َناتقْلا 0و مث «َلاَجَرلا بطَخ
2 

 ا

 . هب قدصتي الالب هيطعت « اَهَمَئاَحَو كرت يق ةآرملا

 ِنَع «ٌةَمرْكع نَع «روُصْنَم نابع اربح ديزي اندَح - مساك

 ءةرطح عْبَس هبف ادوعمتجح ٍموُيريَخ : :لاَق« كف يبنلا نع « سابع نبا

 هليل ةكئالملا نم المبرم اَمَو : َلاكو «نيرشعَو ىَدَحإو ةَرشَع منتو

 .هّمَحُم اَيةَماَجحْاب كلغ : :اوُن الإ « يب يس

 م © سرر ها
 ندم ْنَع نوع هلام انرخأ هكا - انيرفو

 ءةئيدمْلاو كمن فيلا مارس : لاق ءساّبَع نبا نع ٠ نيريس

 [1897 :عجار] . نيتعكر . نيتمْكر ىَلصَ ءًانيش فاح ال نوم حنو

 ِنَع «ةمركع نع «روُصُنَم ناب اربح ءديزَيانئدَح - نير

 موّنلا دنع دنع اهبل حتي لحكم ف هللا لوُسَرل تناك : َلاَك سابع نبا 6 ٠

 مص :رظنا] ٠ نإ ينال

 مود عم و ماا ل
 وهو و فتي ثراضلاب وج للك

3 

 مل م رحم
 ما

 م سم

 5٠٠١[ :عجار]. فرس مَجَرامدْعَياَهبَلَخَ

 ٍنْيِداَّبَع نع «ليئارْسإ انكدَح «رماَع نب دَوْسأ اندَح - نضر

 دمئآلاب لحتكيناَك ؛ لف "ىلا اذأ سايح نبل نع ؛ةمرْكع نع ءروُصْنَم

 [014 :عجارإ . لايأ ةلالك ني لك يف ل حتيفاكو «ٌمنيأ لب ليلك

 نع «برَح نب كاّمس نَع ؛ ليئارسإ ائدَح «عيكو اندَح - ىرففت

 ضم :لاك «ِساّنلل تجرح هاري مك سابع نبا نع «ريبج نب ديعس
 [5457 :عجار] ةيدَمْلا ىلإ كم نم «ة يتلا مم

 تراَحْلا نْب نَمْحرلا دبع نع نايف نع ؛ ميكو انئدَح - نسضف

 فان نع « فيتح نب داب نب ميكح ني ميكح نع ؛ةعيبر بأ نب ضايع
 يِسمأ :ا هالو لاَ :لاَ

 كنَو اذه دّمَحُم اَي :ّلاَ 5م نكرم تيان «مالسلا لع ؛ ليربج

 ىَّلَصَو «كارشلا رتب” ناك نيح هٌرهظلا هب ىَّلَص ؛ كبلات

 [م041 :عجار] باّرَشلاَو ماَعَّطلا لَحَو «مئاصلا رف نيح بما هب

 رهظلا ني ل هللا لور َعَمَج :َلاَق «ساّبَع نبا نَع «ٍريبج نب ديعَس نَع
 نلف رطَم الو «فوَحٍرْيخ نم ةئيدملا يف ءاشعلاو بَْمْلاَو ءرْصَعْلاَو

 اوُرجاَم نيل

 اق «ساّبع نبا نع ٠ « معطم نب ريبج نبا

 «تياك يبأ ِنْب بيَح نع ؛ شمعألا اًنئدَح ؛عيكو اًندَح - انرففز

 [140+ جار هَ جرحي ال يك : لاك !كلذ َلَمَكَمل : : سابع نبال

 م ساب نيل ديد

 ْنَع ءٍمَكَحْلا نع ٍسِقِنْ دمحم نَع ؛ يكونَ نسكت

 اق :لاق ؛ةنومبم يتلا دع تب : لاق « سابع نبأ نَع «رييج نب ديس

 تشك , ىلصَ َماكمُح ةتاَّضَوَتقتْمشَف :لاَق صوتك ليلا نم فيلا
 [1845 :عجار] . هنيمَي نَع يَِماَقأ ىّتَح « يراد ؛ هلاَمش ْنَع وأ 28

 لوَخُم نَع :اَيْفَس ْنَع ؛ نَمْحرلا دْبَعَو «عيكو اند - 6

 هنأ ,ساِّيَع نْبا نع« «ريبج نب ديعّس ْنَع « نيبطبلا ملص ْنَع ءدشار ِنْبا

 و :ةَدْجّسلا «ليزْنت ملا»ب ةَكمجلا َمويِرجَنلا يف ارفيناك ٠ 8 يبل

 ةَممَجْلا يو : ةديدَح يف ِنَمْحرلادْبَعلاَك 4ناّسْنإلا ىلَع ىتآّلَم»

 [199؟7 :عجار] . َنيقفامْلاَو ,ةعمجلاب

 «َقاَحْسِإ يبأ ْنَع «ليئارسإ اَندَح «متاري حياد - رفشلا

 ُلوُسَرناَك : لاك « سابع نبا نَع ءريبج نب ديعس نع «نيطبلا ٍملْسُم نع
 ىئآ ل َمَو) ةدجّسلا ليت ملا»“: رفا يف مسجلا مأرب« هلا

 [1997 :عجار] . «رمسلا ص نيح ناتنإلا ىَلَع

 ؛هّللا دْبَع ِنْب ِنْيّسُح ْنَع كير انئدَح «عيكو انئدَح - ا

 يفتي ؛ءاّسك يف ىّلص ٠ ف هللا لوُسرنأ « سابع نبل ِنَع ؛ةَمركع ْنَع

 7107١[ ١ :عجار] ٠ هتريو ضرألا رح هلوضُفب

 نع ؛َفاَحْس] يبأ نع ؛ ليئارسإ انئدَح «عيكو انئدَح - يضم

 ىَري ناَكو ءدَجَس نيح ؛يِلا ترد لاق « سابع نبا نَع « «يميَِتلا

 [14:6 :عجار] ٠ دس اذ هيطْإ ضان

 يبأ نبا نع ؛ «مُكْسر نب حلاص انثدَح ؛عيكو انثدَح - ىرغفأإ

 ينآرُك « نيكل صأ ملوءالّصلا تميقأ لاك « سابع نبا نَع ؛ ةَكْيلم

 نبال ليك ١اس حملا يلصمنأد مر :لاكو ءاندك ءامهيْلصأ انآ

 51١[ :عجارإ] . مع : :لاك ١ "يلا نع سابع

 نع «قاَحْسإ يبأ نع ؛ ليئاَرْسِإانْدَح «عيكو انئدَح - ٠"

 ءَداَج نيح الف يِلاَذأ « سابع نْبا نَع «يدزأ 1 ليبحَرُش نب مقرألا

 [5006 :عجار] هبط ركب وب علب اداكت يحن «ةّارقْلا مدح

 نْب َقاَحْسِإ نْب ماسه ْنَع ءُناَيفَس انئدَح «عبكو انئَدَح -

 سابع نبا ىلإ «ءارمألا نم ريمأ يِنكَسْرأ : لاك «هيبأ ْنَع «ةاتك نب هلل دب
 هلال.

 !يناسي ذأ هَعْنماَم ساّبع نبا َلاَمَق «ءاقْسسالا يف ةالّصلا نع هلآسأ

 :اعرضتم السوم عضم ,ًالذبمًاعضارتم ؛8 هللا لوس ْيَرَخ

 [5.0* .عجار] .هذَهمُكبْطخ 'بطْخَي مل «ديعلا يف يلصُي مك نيمو ىّلصَ

 «سنخألا نْبِرْيُكب ْنَع «ةَناَوع وب انَدَح «عيكو اًنئدَح - فيض

 رّضَحْلا ًةالَّص «لَجَوَرَع ُهَّللا ضَرَف : لاق « سابع نبا نع «دهاَجم نع

 :عجار] قف هيب ناَسل ىَلَع « ةَمْكر فوَحْلاَو يعكر ِرثسلا يفو ,ًاعيرأ

1 

 سَ «تياث نْبيِدَع ْنَع ةبعش اًنندح «عيكو اند - 7

 يمي مم
 ديع ْمْوَي 8 هللا وسر جرح : لاَ «ِساّبَع نبا نع «ريبج نب ديعس



 [7977 :عجار] . اًمهدعب و

 نع «ميهاربإ نب ديزيو «دلاخ نب هر انئدَح «عيكو انئدَح - انوار

 همم نم ءاقق هللا اوُسسَررْئاَس : :َلاق ءساّبع نْبا نع « «نيريس نبا

 [ام6؟ :عجار] ًةالّصلا رصُنَي ءَهَّللا الإ ٌفاَخَيال «ةّيِدَمْلاَو

 . حا ايس اكد ميكو ايد - من

 َنَع ءدهاَجُم ْنَع «روصُنم َنَع ,نايفس اًربخأ : َلاَق « قازرلا دبَحَو

 حملا َدْنب هرج رجهالا: 8 هللا لوُسر لاق : :لاَق سابع نبا نَع سواط

 1 144١[ :عجار] . اوراق مثرفتسا اذ ديو داهج نكلو

 نب ةَحلط ْنَع «لوغم نب كلاَم اَنْئدَح «عيكو اَنئدَح -

 امو سيحل موي: لاك «سامع نبل نع بج نب ديس نع فرم

 ,وؤّلا ماظن اهئ ُرخَت هيد ىلع هعوم ىلإ ترطُت من١ ِسيِمَخْلامْوي
 ْمّكلابُشأ .فدكلا وأ «ةاودلاَو حْوّللاب ينوثلا قف هللا لور لَم : :لاَق

0 

 17٠[ :عجار] جي 9 هلا وسر :اوُاَقك ادب دع اوُلضَ الباك

 «"يناربلا دنيح نب ىَبحَي نع كبش كح «ًميكو اند - منا

 لول :عجار] . ءاّقس يف هَل دبي َناَك لق هّللا لوس نأ «ساّبع َنْبا عمس

 /دهاَجمْنَع «مكحلا نع يدش ادَح ميكو اد - 066
 داع تكلطأو ءابصلابت رصُن : ف هللا لوُسَر َلاَق : َلاَك « سابع نبا نَع

 اةكيلي :عجار] .رودلاب

 نع « ةَمرُكع نع ءروصْنم نب داب انندَح «عيكو اًنئدَح - انيريرخا

 .لْمَْلبَنَعال قف يبا انأ سابع نْب

 ِنْب لِيضُم نَع «يسبعلا ليئارسإ وأ اح «عيكو ائدَح - 5

 ِنَع امدح «ٍلْضَملاَو سابع نبا ِنَع ريب نب ديعّس نَع وِرْمَع
 ضَرْيدَك هه جتك جل أَم ا هللا لوُسَر لف :لاَق ءرخآلا

 [اه0 :عجار] . ةَجاَحْلا ضرعُتو ةلحأرلا ل ضتو «ضيرُمْلا

 نْبا نع «ٌةَرمَج يبأ نَع «ةبعش انئدَح ؛عيكو اَنئدَح - سرلخت

 [0؟١ :عجار] . ما.ةارعح قيل ؛ 9 للورق ف لي لاق « سابع

 ا َ ا اوُسمَر لاَ : لاق ءِساكع نب نع ري نإ ديعس
 ورث. مد ع

 ْمُكلاَحْفريَخَو ؛ْمُكاَتوَماهيفاوُئتكَو ءابحأ اهوُسَلاَف أ ضال

 م :عجار] .دمْنألا

 نب ِنَمْحرلا دْبَعْنْب هللا دبع انَدَح 7 ”عيكو اَنُندَح - ةاسراذو

 88 هلا لوُسَر لاَ: :لاَق سابع نبا نع «رييج نيب عفان ْنَع «بٌهوَم

 اًهتَمَصَو ءاهسفَت يفرْمأَتْسُت ةركبلاَو ءاَهيلو نم اهني ىلوأ ميلا

 [اممه :عجار] .اًهراَرِْإ

 نا سمن هللدَْع أ
 دْبَعْنَع َليئارسإ "07/1 نع ميكو انكنَح - 50

 ها هللا لوم وسر ىهن : :َلاك سابع نبا نَع ءرئبَح نْب سْيقْنَع ؛ ءٍميِركْلا

 [؟44١ :عجار] ِرمَخْلا نَمكَو «بلكلا َنمَكو «يغبلا ره 2

 َنَع ٍمِيرَكلا دبَع نع ؛ ليئارسإ انئدَح « ٍمْيَعُث وب انئدَح - 2”

 ُرْهَمَو ءَبلكلاٌنَمك : :َلاَق َثيِدَحْا َعَكَر ء سابع نبا نَع ربح نْب سيق

 [5:44 :عجار]: ماَرَح ءِرْمَخْلا نمو «يخْبلا

 «هيبأ نع ؛ « سواط نبا نَح «ُنايفس انْئدَح ؛عيكو اًنكدَح - راح

 ىّنح هْميالَق ءآماعط اجا نم : 8 هلل لوس :َلاَق ءساّبَع نْبا نع

 «بّمذلاب نوُعاَيْمُهْنا ىرالا : لكامل: : ساب بع نالت هَضِي 5

 1 [14497 :عجار]. اج ماَمْطلاَو

 ْنَع ٍمَكَحْلا ْنَع ؛ىلي يبأ نْبا نَع ميكو اندَح - 5041
 ؛ةَيِدَحْا ماع هم ف هلل لور مد امل : لاك ءِساّبَع نبا نع « مس

 دق ءالْوَم نإ : : 4 هللا لور َلاَقف ءةّودّتلا راق يف وجو شرم

 ءاثالئا مر اوُسدَتاملك : َلاَكانالك مد اك وُ ىَلَْم مكن اويدحَت

 ءالؤَم يضراَم ؛ اله مهبأنأثدَحَت نيا ءالؤفأ : :نوُكرشمْا اقف َلاَق

 انس ارت ىح ينتلا

 ىكأ هع يشل ١ 3002 ا

 [مامح ةعجار] . نيِمّيلاب

 ديعّس نَع «َقاَحْسمإ يبأ َنَع ٠ «ليئارسإ ْنَع ؛ «عيكو اًنندَح - قرختحا

 : ءرفاَسُم ناك اَذِإ كف هللالوُسرناَك : :َلاق سابع َّنْبا عمّس يّمش نبا

 [؟16 :عجار]. يعكر ىَّلص
 7 ٍنَع «هييأ نع ءِزِزَعْلا دّبَع نب نيكس َنَع « «عيكو اًندَح - رماغود

 000 3 ماها

 «ةَكَرَح يشع را حالي سابع نب لْضَمْلا ىأَر 8 يِبلانآ « سبع نْبا

 هيف ظفَح نَممْوَياَذَهَنِإ لاق مالا ِنَْح ىلع هدي اَذَكَم ف يل لاق
 مس سا عمم ل
 [7:147؟ :عجار]. كرم كئاسلو «هرصي

 يبأ نبا ِنَع ءدرَوا ندا دب نع« «عيكو اَنَدَح - سراج

 ْدَكَسسْيلآ ؛ كأس وع اي : :ريبزلا نب ةورعل سابع نبا لاق لاق « ةَكْيلَم

 رم مص م
 [19ا// :عجار] . !! لح“ 8 هللا لوُسَر عملو اج

 نب ءاطع َنَع دير نع ؛ ماه اَنثدَح ؛عيكوانندَح - ة وراضي

 ىَلإَْرَخَمُل اقرع لَكأ كف ين ءِساّبَع نبا نع ءراَسي

 [ادمح :عجار] . ةالّصلا

 ؛نير يبأ نع «مصاَعْنَح نايس ْنَع ميكو انئدَح - 8001
 اًرصن ءاَج اذإ» : ةيآلا ذه ْنَع سابع نبا لأس ءّرمع نأ :لاَق «ْمشتلاَو هلل و هللا رنا ٌرَمَع
 ماس اظ# سم
 ملدا :عجارإ هسْفن 5« "يلا ىلإ تيتان ام

 «ةَيلاَعْلا يبأ ْنَع ءَةَداَتَق نع «ماّشه اَنئدَح « ”عيكو انندَح - ارنا

 هللا الإ هك ال : :برَكْلا دنع لوُعي ناك ٠ 8 هللا وسر اذ « سابع نبل نع



 ّش  شْرملابَرُمللا لإ هَل 5 «مير ثيركلا ميحلهللا الإ هَِإ الا يقتل يللا

 شرار «ضْرألاو تاَومسسلا برسل الإ ةسلإ ال« ميقتتلا

 ا :عجار] . ميظَمْلا

 نع «َقاَحْسِإ يبأ َنَع ؛ ليئاَرْسِإ انتدَح «عيكو انئدَح - اورينت

 - ,ا هلل [لوُسَر ضرما لاق «ساّبع نبا نَع « َلييحّرش نب مقرأ
 ةَقئاَغْتلاَف يلع ياو ا : َلاَقك «ةّشئاَع تْيَي يف اك «هيف تام يذلا

 200001111 صفح أتلف وعدا : لاَ !ركي بأ كلود

 «َساّبَمْلاكَل وْ هللا لوسي لضَلامأ تلاق وعدا :َلاق ارم

 :رمع َلاَقَق تكس العري سر َمكَراوُعَمتجا ملف «ةوعذا : َلاَق
 رعاه عع

 رك اَبأ اورم : َلاَقَك «ةالصلاب هذي الب ءاَجك 88 هللا لوُسَر ْنَعاوُموُق

 لاَريالاَم ىو صح لج ركب بآن هنن ةَشئاَع تلاَقَف «سأّنلب يلصُي

 ىّلصَق ,رخيوب جر !١ سالب يلصْيَرَمُعَت مآل «نوُكَيي سال

 نيلجَر نيب ىَداَي جَرخَم «ةّح هسنت نم ءاقق يلا َدَجَوَو ءساّنلاب
 ّبَهَُك ركاب اوبس سلف «ضرالا يف نالْسَمْالْجِرو

 ٌماَقَو : لَك َسّدَج ىّنَح ؛ة يلا ءاجن ؛ «كناَكَم يأ ؛ هبلإ اَمْوأَ حتي

 ءرْكي يبأي َنوُمَنأَي 25 سانلاو « يلب مركب وبآ ناكو «هنيمي نع ركبوُبأ
 و كبح نم (1//691) كرا نم يبل دَحأَو : سابعا لا

 ركيوبأ َناَكَ :ةرم ميكو لاقو «مالسلا يلع لاك هضرم يف تاَمو ركب

 [؟066 :عجار]. ركب يبأي َنوُمَتأَيسَنلاو اقف يباب ممئأ

 ِنَع «َقاَحْسإ يبأ نع ؛ .ليئارسإ اناربخأ «جاَجَح انئدَح - وراسل

 مالا ىلإ دما نم ؛ سابع نبا م تراس : :لاَق لحرس نب مكرألا

 هّللا وسر ىَضَق ام : َلاَكَو ُباَتْعمرَكْذَف. .. . 4 يلا ىصوأ : :ةكاَسق

 جو نمي جرح ءادج تك ىَلح «ئالصلا

 [5066 :عجار] صوب مَلَو اقل ٠ هللا لوُسَر َتاَمَق «ضْرألا يف ناطْحَتل

 نب ديعّس نع ءرثب يبأ نع «ةبنش ادَح «عيكو انئدَح - اسر

 نوُتخَم ننس رشع نبل انآو ءاقف يلا ضب : لاق « سابع نبا نع «ريبج

 [8؟8* :عجار] نارا مَكَحُس تأكد و

 دبع نع نايفس اًنندَح ثيم نب نَمْحرلا دبع انئدَح - اوزان

 الف يبل عَماتْجَرَخ : لوطي سابع ني تنم : :َلاَق سباع ِنْب محلا
 م را سال مس 0 ا ل 000 7-5 م6 0مم

 ,نهركذو نهظعوُف ءاسنلا ىت مم ّبطَخ مث ىَلَصَف ٠ ىحضأ وأ رطف موي

 [5:057 :عجار] . ةقدّصلاب هرم

 ٍنَح :دايْفْس ْنَح يِدْهَمْنْب نحر اَتْدَح - نسريملا

 موفي : لق ااتإلاعم يلي ميار تس : َلاَك «شّسعألا
 تعمس :َلاَق «تايزلا عْيمس ينئدح : تلق ؛هراَسَيْنَع

 58 :عجار] . هب 1َحأك. هنيمُي نع ُهَماَقأ ؛ ف "يبل نأ «ثدَحُي

 ينربخَأ : لاَق « جْيرج نب انندَح «ةَداَبع نب حور انئدح - اورام

000 
 ىلإ ءاج الجرن « سابع نبا نع ءدَّمَحُم نبا مسالا نَع « دعس نب ىبحَي

 لا ٍلْخَناراَنَع دم يلهب هع يلام ٠ هللا وسر أَي : َلاَقَق ٠ 18 هللا لوُسَر

 0ك هر 050 م

 م1 11" ص انما نب 4 بهل دبع

 دن ىقنُش ال ءاموينيعبرأ قع مؤم اتناك اان : ٍللاقعَو ١ ناقد

 طْبَس ءاشْمَح ءاَرّفصُم اًهِجْور َناَكو ءالَجَر ينام غم تدجوُف (رابألا
 ساس مل

 هّللا لوُّسَر لاق ؛ "ططَق دْعَج ءداوسلا ىلإ دَح هب تير يذّلاَو ءرمشلا

 تير يذّلاهبُي ٍلُجَربتَءاَجف ؛ اَنْيَنِي نعال مّن نسيم 9 1 2

 716١5[ :عجارز . هب

 مام ٠.م
 ْنْب ورْمَع انْكدَح ءقاَحْسإن ب يركز انثدَح حور اًنئدَح - انور

 هم ري ه8

 ىَتَحَرْمّلا عابي ال : قف هلل لور لاك : لوي ناك سابع نبا نأ «رائيد

 [7571417 :عجارز. 2

 284 «ناّيفس اًنئدَح ريدم نب نَمْحّرلا دبع 0052 - 7

 نم لاق يلا نع ؛ /ِساّبَع نبا نع هُم نْب بْهَونَع ؛ ىسوم

 . نتتفا ناطلسلا ىتأ نمو ؛ لفغ ديصلا عبتأ نم نكس . تا َناطْلسسلا ىَتآ دم و َديملار 6 مو ءاَقج ةيدابلا

 .(ح) ةَدئاز ْنَع «نَمْحّرل بع انئدَح - 0

9 

 رمش
 نبا نع « ةمرْكع نع «كاّمس ْنَع دار اًنْكدَح : لاق « دّمّصلاْدبَعَو

 ّنَمَو : : دّمّصلا دبع لاق. سدقملا تييوحَل « بلا ىَلص : لاق «ساّبَ

 تلمُجمُت : :دّمسملا دبع لاك ءنبلبقلا تلوح مل اره رشح هس مَعَ

 تلوح مث ءوِرْمَع نبا يني ةَيواَمملاقو «سدتملا تْيلاَوحتةلبقلا

 [8؟6؟ :عجارإ . ُلَبكبقلا

 ينعي ركب يبأ نع «ناَيفس انكدَح ءِنَمْحرلا دبع انندَح - انو 1

 لص لاق يحن نَ هل دبع لا دبع مهلا يبأ نبا

 ما خبرا سف

 زم ءاجو.الؤم فانت ىل هلع قتلة ودعْلا

 ةقئاط كلو ءنيتمكر .ف "يبل تناكت ؛ «مَّلَسْمُت ةعكر مهب ىَلَص
 اةندليا :عجار] . ةعكر

 ديعّس َنَع «هبيأ نع ءرذ(يبأ) نع ؛ ِنَمْحّرلا دبع انَْدَح - مس

 نك حَسَياَم : :ليربجل « اقل يبل لاق : لاق «ِساّبَع نبا نع ِرْيبج نب

 َْيي امك بر راب الإ لتتم: ْتَلَرََق : لاق ءاروُ امم رك ارو

 َباَوَجْلا كلذ َناَكَو : :لاك «ايست براك امو كنا الح اَمواًيد

 هني :عجار]. دّمَحسل

 ٍمِيِرّكْلا دْبَع نع « ليئارْسإ ْنَع « ءِنَمْحّرلاَدِبَع انثدَح - نوسملا

 نع ؛18 هللا ٌلوُسَر ىَهن : لاق « سابع نبا نَع «ةمرْكع نع يروا

 . باَرتشلاو ماعّطلا يف ٍْلا

 الَّسْرُم ةَمرْكع َْنَع ؛ ٍمِيَمثوُبأ ءاندَحو : يبأ َلاَق : هللا دبع لاَق

 [1911/ :عجار]. 7 0

 دالوأ نع 0 لك هان ريدي

 اوُباَك اَمْمَلعآَوُهَو ؛ْمُهقلَخ يح هللا ٌمُهَقلَ : َلاَقَك !َنيِكِرْسسمْلا

 [1864ه:عجار] . َنيِلماَع



 مع 2 مر امر
 0-0 مما

 « ليلا مديد الف يِنلا ناك : َلاَك سابع نبا نَع « ”سووط نم

 كلو «نهيف نمو ضرألاو تاوَمَسلا وت اتْنأ ُدْمَحْلا كال مهلا : َلاَق

 ماعم 1 تْنَحْل حلا
 كلمت ُدْمَحْلا كلو «نهيف نمو ضرألاو تاومّسلا ْمْيكتْنأ مح

 . ةقمس ملل يأ بام كني (ةئييع

 سم هع اوفس

 يي ًِ َقَح َكَدَعَوَو َُحْلاَتْنأ ٌدْمَحْلا كلو «نهيف ْنَمَو ضرألاو تامل

 هش رس ساس عش
 *قح ه8 دَّمَحَمَو «قح ةعاسلاو ”وَح ُراَلاَوَ" وح هَّنَجْلاَو ”بوَح َكواَقلَو

 َكِيلإَو "تلكوت َكِدَلَعَو تنمآكبَو تملأ كل مهلا ءقَحَ رويتلاَو

 «ُترْخَأ اموت ام يل فْغاَك ُتسكاَح كبل «تْمصاَخ كيو تنبأ
 ررعاو راب اير 6ع

 الأ تأ الإ ةلإ ال هْحَومْلا تاو «مدلقملا تن ؛ تْنلْعأ اَمَوُتررَسأ امو

 5/٠١[ :عجار] . َككرْيغ هَل

 نب ورْمَع يربح : َلاَق «حْيَرج نب انئدَح حور اَنئدَح - اسر

 الجرن ساب نبا نع ُهَرَبْخأ سابع نبا ىو ةَجَسْوَعانأ رايد

 و يم م يسم رد
 هقتعأ هل ىّلوَم ىلإ كاريم يبل عكَدَ هنري ًادحأ عدي ملو ام

 6-15 ةعجار] .قتعأ يلا والو يلوم ؛ تيملا

 نبا نَع «ُناَيفَس اَنئدَح يدهم ْنْب ب نَمْحَرلا دبع اننَدَح - سيروم

 :َلاَق ءِساّبَع نب نَع «لاَهْمْلا يبأ ْنَع «ريثك نب ِهّللا دْبَع ْنَع «٠ حيجُن يبأ

 نيتتسلا وأ نيتسلاو كسلا راَّتلا يف َنوُقلْسمْمَّهَو 8 هلا ٌلوُسَر مدن
 علك يب

 َنْرَوو ٍموُلحم ليك يف ِاَلايفاوَُلَس : 88 هلل ُلوُسَرلاََك :تاللو

 [اهته :عجار] . ٍموُلعم َتْقَوَو ؛ ٍموُلَم

 ْنَع ةَماَدُق نبا يِنعيةَدئاَراندَح ءِنَمْحّرلا دبع اَندَح - مبا

 ىَلَع يّلَصُي َناَك قف هللا لوُسَرنأ «س بح نبل نع ؛ةمرْكع نع «كاّمس

 145١[ :عجار] رمل

 نب ةَمَرْخَمْنَع ءكلاَمْنَع ءنَمْحْرلادبَع اَنندَح - سوف

 «ةّنوُمْبم يتلاخ دعت : لاق ءساّبَع نبا نَع ءبْيرُكْنَع دامس
 ف هللا لوُسَرلْت حطم ؛ ف هللا لوس ةالّص ىَلِإ نَرظْنال تلق
 ُىَدْحَي وأ لي وأ ٠ ليلا فصن َمقمث هلأ مانو اهلوُط يف ماك «ةَداَسو

 «نارمع لآن م َرخاوألاَرَمْلا تايآلا رق مث « هس نع مولا حسي لَم

 تْنْقق ءيْلَصْي َماَكمُث ءاّضَرَتق دَحاَك العم انش ىَآآ ماَقمُك «َمَنَح ىَتَح
 رس رس سس ل ع سمو

 لطي هبي ىل حش انجل «ٌعَنَص ام لْثم تمتص

 مث نيتَعْكر مث ؛ نييعْكر لص مث ءاًهْفبلعََم ينبح مث يسأر

 111١[ :عجار] توأم ٠ نيتعكر مث نيتعَْر مث نيتك مث نيك

 نع «ملسأ ِنب دير نَع «كلاُم نع ؛ «نَمْحرلا دبع اننَدَح - مصب

 لي ,ق يلا ىلإ ىَهأ الجرن ءِساَّبَع نبا نع «ةَلعَو نبا

 :لاف كرما: َلاَقَف ههراَسالُجَر اَعَدكتمرُح ٌدكَرمَحْاَإ لاَقَق

 لص رص هرم سا ل

 :عجارإ. تمت : لاق : امي مَرَح اَهيرش مرح يذلا نإ : لاق « اهي ثم

 - اةكيف

 .(ح) كلام ْنَع ءنَمْحّرلا دْبَع ىَلَع ترق لاق - "0/4

 سايل ع ديسم

 ني ءاطَع نع «مكسأ بدين. «كلَماكدَح لقاح يك

 يبل ىلصت «”سْمشلا تقَسَح : :َلاق هنآ «ٍساّبَع نب هللادبع ْنَع هراَسَي

 مث :لاَك «ةّرقبلا ةروُس نموت : لاَ ٠ ًاليوط ماي ماك همم ساَنلاَو ءاف

 َمُكرمُت لوألا َنوُمَوَُو ؛ًاليوط اماما مكرمُث ءالبوط اع عكر
 :ًاليوط اما ماكمُش ءَدَجَس مف «لوالا عوكل نو َوهَو ءاليوط اعوُكر
 «لّوألا عوُمرلا نوم َوُمَو ءًاليوط ًاعوُكر َعكَر مك «لوألا مايل !نوُدَرُهَو
 ضو :ًاليوط اعوُمر مكرم 5 لوألا ماعلا نوُدَرُمَو «ًليوط امابق ماَقمُ

 :َلاَقَك "سلا تّلَجتدكو «فرَصْلا مل «دَجَسمُم «لمألا عوفر نود

 الو ءِدَحَأ تْوَمِل ناَئِسْخَيال هللا تاك م ناَنيكَرَمَقْاوس سلا

 َتْلَوانَي كانَ : هللاَلوُسَر اي : :اوُناَك ءَهّللا اوُرُكْذاَ «٠ كميرا ,هتاحل

 نإ : لاق ٠ «تنككت كايا ءاَدَم كماقم يف انش

 اًهنمتلواَتك ٠ (ةّنجْا تير :َلاَكقاَحْسسإ ! كلشي ملَو) (*06/1) نجلا
 مْيَئاَك رمل رات ايثدلا تعب امدنم مكلكال ُهثدَخأْوكو ءادوُنَع

 :َلاَك! ِهّللاَل اوُسَراَيَمل اونا ءهاَّنلا اهله َركْكآتيئآرَو « ع ارظنم

 «َريشتْا نركب كلو ال: َلاَق!لَجَووع هللا درثخكيل : َِت «نهرْفكب

 كنم تأمن هَل ءَرْمَدلا نَهادَحِإ | ىلإ تنسخ أول «َداَسإلا نرثي

 3/1١[ :عجارإ . عقاري كلئم تيار اَم :تَلاَق ءاييش

 ؛باّهش نبا نَع كلام :ن نَمْحّرلا دبع ىَلْع ْتأَرَق َلاَك - ااا

 َفيدرَلَضَتلاناَك : لاق ءِساّبع نب هلا دب َْع ءراَسَيِنب نامي

 اهي رظْنَي لضعف  هينطتست معن نمةأَرما تاج ؛ ةشدل

 ءِرَخآلا قّشلا ىلإ لالا بو فرصَي ءاك هللا لور لَعَجَ ؛ هيل

 يب تكرتأ ّجَحْلا يف هداّبع ىّلَع هللا ةّضيرَ نإ هّللا لوس اي : 77

 ءمَعَل : :َلاَق!ُهْنع جُحاَفأ ؛ةلحارلا ىَلَع تب أ يطال ءًريبُك اخّيش

 [ا4قك٠ :عجارإ عادوا ةجَح يف َكلدَو

 تي "تيرأ أ َةَنَجْلا يَ

 هتعمسأ يرذأ ال : لاَق «'بوُيأ اًنئدَح «ليعاَمْسإ اَنكَح - اوسخ

00 

 وهو ةَفَرَعِب سابع نْبا ىَلَعتِيَتآ : َلاَق هن (ةينوأ) يجني ديعَس نم
 «نبلي لضم ِهيلإتَيو «ةقرعب 4 هللا لوم اوُسَرَرَطْفأ :لاَكَو كنا لأي

 0 [اما» :عجار] . يرش

 :لاق «قاَحلسإ [يبأ] نب ىَحَيانآربخأ ؛ «ليعاّمْسإ انئَدَح - ريضفف

 ياش يح ١ َلاَقِراَسْيْنْينَمِبلَس انكدَح : :ٌةرَم لاَقَو «يندَح

 انج :8 يلا فيدراتنك : لاق هّللاّدبَع مو « لضم امِإ ءساّبملا
500 

 ل اقل يطا يمال ينأوأ «يبأل: لق «لْجَد

 لاك عت اقاليم تق 000 يَ

 [1417 :عجار] : ُهْنَع بما

 َناَمِيلَسس ْنَع «َقاَحْنمإ يبأ ْنْي ىَبحَي انربخأ يشم انئدَح - "0/8

 َلأَس الجرن : صانع نب لضم نع أس اّيع نبه دْبَعْنَع «راّسّيِنْبا

 0 انعم ركذك . . . .كلف يبل



  سابعلا لآ د
 :ةّمركع ْنَع اذا اَخ اخ ٠ ليِعاَمْسانثدَح -_ مب

 هلع ب | :لاكو ءاق هللا لوس هل يّسمَص :ساّبع ْنْبا لاق :َلاَق

 انرقكأ ك

 5 :عجار] . باَتكْلا

#6 

 8 وكيل شس ل

 [1516 :عجار]: قس يد نام

 نع يلم يبأ نبا نَع “ بوي ان « ليعامم

 0 ا علا

 ىلإ نقاذإ ءوُضْولاِبْترمأ امن َلاَقَق «ًءوُضَوْلا هِيَلَع اوُضَرَعَف

 [1546 :عجار] . ةالّصلا

 09 «راَتيد نب وِرَمَع ْنَع «"بويأ انكدَح «ليعاَمسإ اًنئدَح - انونكذل

 نم ج + ا هللا َلوُسَرنأ سابع نْبا نَع « ثريوحْلا نب ديعّس
 يّلصأ :َلاَق انك ءوُضَوبكينات الآ : اوُناَقَك «ٌماَعَط هَل برق ؛ءالَخلا

 [167 :عجارإ . ًاضوَتا

 نب نع «ةّمرْكع ْنَح «ُبوُيأ انئدَح «ليِعاَمْسِإ انندَح - مبيع

 يا سهم
 حبان ةماعلا ٌموَي فلك «ةَروُص ٌرَوَص نم لاق« قف يِْلا نَع « سابع

 ةقئي نأمل ٌمويَفلُك َمَلَستْنَمو ءاهيف شينكو بدو ءاَهف

 متَقنسا نمو ءامْهكي دقني نلو «بذُعَو «نيئرعش نب لاق «ِنترعش
 :ليعاَمسإ لاق ةقايقا ميكا يأ يف "بنص نوري موق ثيدَح ىلإ

 [1877 :عجار] : صاّصّرلا ينعي

 نا نع ٌةَمرْكع ْنَع «هبوُيأ انربخأ "ليعاَمْسإ انئدَح - 4

 الالَح اهب ىَتْبَو «مرحم وهو :ةنوُميم حكت ؛ كف هللا لوُسَرنأ سابع

 هني ,عجار] .فرَسب تناَمو فرس

 لاق :ل َّو :ةّمرْكع ْنَع "بوي اًنربخأ ؛ ليعاَمْسإانئدَح - معو

 نم ًاذخّتم 3” دارك : هّللالوُسرَُللاَق يذلا امأ : دَجْلا يف سابع نبا

 .رخب أ : ينعي ءابأ ها إف هذال لَ هما هَ

 هاجر يبن بو انرخأ ليمان اندَحا - ةسرنمل

 يناتنللا : يف دَّمَحُم َلاَق : :لوقُي سابع نب تلعمَس : لاق «يدراطعلا
 اًهلْمأرتكأ تيار ءراثلا يفتنلطاو «ءارقتلا الهر تكأ"ت ير نجلا

 [9:1 :عجارإ ٠ (م ١ر١ سلا

 نب نَع «ةَمرْكع ْنَع ؛ةبوُيأانكدَح «ليعامْسِإ اند - انننليذ

 3 ْدَكَو «دوجسلا م ٍمئاَرَع نماتَسِيَل : ص يف دومجسسلا يف َلاَهنأ سابع

 167١[ :عجارإ. هيف دجْسي «ا هلل لوس

 اًنربخأ : َلاَق يَ يبأ نْب كلما دبع نب ىَحَي َئدَح - سرك

 ! ص يف يا ةدَجّسلا نع ءادهاَجم تْلأَس : لاق ءٍبَشْوَح نب ماوعلا
 هير نمو ةيآلا هارت : اق «سُبَنْبلاهْنعاتلآَس «معت : :لاَقَف هد

508 2 
 سم ساّممْلا نب يل بعدم

 يس« سم

 5 2 مكي مآ: لق «دق سامي اهرخأ قو كمي و دواَد

 .دواَدب يدَتَقَي

0 0 2 
 وس م م ياخ لأم ل مرفوع ياخ بح

 تتش ءلبلا نم يلَصُي ؛ هلل
 [امل؟ :عجار] . هنيمي نع يماَقأَ « يسأرب دَحأَ ءاَذَكه :يل

 َلاَقَك ؛هلاّمش ْنَعاَسْمُشَف ُدَعَم

 تين : :َلاَق بوي ادَح «ليعامْسإ انئدَح - اهادخلا

 عضو ىلإ ىلا تح امينا: عنيا لاق رج نأ

 ؛تلجعاَهن لوك لعامل مر ا اًهتّيَش

 [186 :عجارإ . .انيعم آني مرر ان

 ديعّس نع «تْش

 ى# سام سا 3ع

 يناطر حبش رش وللا كس زياش - تلا

 1 اق مئاّصلل ةلبلا نع ءِساّبَنْب لكم : لاق ءسوُدّس

 174١[ :عجار] مئاص وهو «سوالرلا نم بيصُي ف

 دْبَع ْنَع «َبوُيأ نع «ديعَس انَدَح رفع نبا هاندَح - 1

 914١[ :عجارإ] . هَرْكْذَف . .٠

 نب مَكَحْلا نع «( دوي اًنربخأ « ليِعاَمْسِإاَننَدَح - م

 لاله تن اذ: َلاَقك ارواح مْوَيْنَع ساب نا “تل لاق « جرعألا

 وي لاق ٠ ًامئاص حصا «ةعسات نم تحبصأ اذ دعا مرسلا

 ذاق سس ابك دلت : :لاكُهنأ مكَحلا نعمات

 |[ :رظنا] . معن

 0س ل - -_ 9

 . . سابع نيا نع «قيقش نْب هّللا

 رود مر ةدقس
 اَمدَح :الاق رَفْعَج نب دَمَحْمَو «ليِعاَمْسِإاَننَدَح - سرك

 يبن بديع يكد :رّمعَج نبا لاك نَسَحْلا يبأ ني ديعس نع «* فوغ

 ينإ سابع َنْبا اي : :لاَقكلجَرُهَلآَسَو ءساّبع نب دنع : لاق ءنّسَحْلا

 إل يَ لاق روان هَ َنصأ يو ٠ يدي نص نم يتمم

 ناك «ةَروصَروَص نَم لوُشَي ءاق هللا لوّسسر نم تعمس اب الإ كمدَح

 اًهيف خفاتب سيل ,حورلا اهيف حفني تح - «ةماّيقلا موي هّلَعم لَجَو رع هَل
 ”بادل لاَ هيج رفصاَف ,ةديدَش ةَوْبر لجوال امرك : َلاَق ادب

 سل مام
 ءيشلُكو «رجّشلا اذهب ِيلَم ملت نأ الإ تييآ نإ! َكَحيَو : سابع

 141١[ :عجار]. حور هيف سب

 نبا لاَق :َلاَق « جر ْنَع «بوُيأانئدَح «ليعاَمسِإ اًندَح - 84
 تَمطَسَو بالا تس ؛ اَنلَلَحَك ٠ لحتانأ ؛ ا هللا لوُسَر ارم : سابع

5 
 يو ا ساسو

 [1011 :عجارإ. اَسلا تحك َرماَجَمْلا

 اق :َلاَق ثيل انربْخأ « ليِعاَمْسإ انئدَح - ىذا
 هل م صر ةعر ٠
 ل «هيف ل صْيمل 8 يِبنلانِإ : سابع نب



 ا

 ِنِئاَنَع؛ ء واط نرخ ثيل يعاَمْسإنئدَح - 39

 ءءاتتعلاو ٌبرْطَملاَو ءرصتلاو رطل مَع اق هللا لورد « سابع

 .رَضَحْلاَو ؛ ءرّمسلا يف

 نبا نَع «ةَمرْكع ْنَع «بوُيأاربْخأ «ليِعاَمْسإ انئدَح - 7
 م هبت و وة ف ِهَّللالوُسرَرطنأ : :لاق ءِساّبع

 [1017 :عجار]: هَبرَشَ

 لاق :َلاَق «ةَمرْكع ْنَع «ُبوُبأ اتربخأ «٠ «ليعاَمْسإاننَدَح - انورخألا

 ارث سابع نبا ناّرمأ نيكس , هيف اوين مف «ق هللا لوُسَر ع نر
 ةوْسَأ هللا لوُسَر يف ْمُكَلَناك قلو و «ابسن د كير ناك

 ءِنملِب لَمْ

 ؟ كير َناَك امو : هيف تكسي

 [ادهاعجارإ . 4ةنسَح

 نا ِنَع :ةَمرْكع ْنَع «"بوُيأ اًبربْخَأ «ليِعاَمْسإاَنئدَح -

 ةةفقلل :عجار] مرَحُم وهو « وسيم جوري , هللا لوس « سابع

 نبا نَع «ةَمرْكع ْنَع ُبوُيأاًَربْخأ ؛ «ليعاَمْسإ انئدَح - "0

 سات يف «رخآوألا رشا يف اهوا طا هللا لوُسَر لاق لاق سابع

 1١67[ :عجار] . (5 1//1) ىَقب باسو أ ىقبت ةسماخح وأ« قي

 ْبِحاّص ْدْمَجْلاانَْدَح «ثراَولا دبع اَنئدَح رْهَباَكدَح - اانا

 هللا وُسَرلاَك : :لاَق سنع نبا نع «ءاَجّروُبأ اندَح «َناَمْفَ وُبأ ىلحلا

 بك َلَجَوَرَع هللا : :لاَك «َلَجوَرَع ؛هّبرَْع يِوُرَياَميف 8

 ُهّللا اَهَبتك ءاَهْلَمْسَي مل

 ةّقم عْبَس ىلإ «تانَسَح رع كاتب ٠ اًهلمَع نإ ؛ لما َنَسَح هند

 َدكمّللا اهي اَهلَمَْيملَف كس مَهَرْهْنإَ ريك فاتنضأ ىلإ «فغٍض

 اةيقلمملا :عجار] . ةدحاَو كس هلابك ٠ المع نإ ٠ ةلماَك

 لص ع 2

 ةّسّحبمَهْنَمَ «كللك نيم «تايسلاَو تاَنَسَحْلا

- 0 

 ةنسح هذنع

 نب ىّيحَي ْنَع ٌةَداَتَق اًنئدَح ماَمَهاَنندَح ٌنْمَي اًنكدَح 0. 3

 م م 2
 مث « فدك نم َسمهتْلا ءاقف يِبلا نأ ءِساَّبَع نْبا نع رمي

 ةةنني :عجار] اَضَوَت 3

 سا ## © علا سلق ع فو عا سرك ل

 نع :6َرْزَعرَع َهَداَتَق نع «مامهانثدح زهب انندح - 5 3

 / ْنَع هَل بحاّص ْنَع 5 ٌةَداَتق اًنُلَح «ماَمَه انئدَح : لاق: تصلي

 «ةّعمجلا أ ةالص يف رياك 8 ينل نآ « اب نب نع ءِيمج ني ديعَس

 [1597 :عجارإ . َنيقفانمْلاو ةعمجلاب

 7 ِنَع ؛ ةمرْكع ْنَع ُةَاَق اًنربخأ «ماَمَه اًنلَح «زهبانئدح - ©

 اهي ها تْنْعَو ءًائيفم ىمَسِي دوس ادع ناك ةريرب م جوز نأ « سابع نبا

 عيأ يل اًهيف ىَضَقت : لاق« يلع هْييعُرصْعَي ةئيدَملا ككس يف

 0 َلاك) دعت نأ اَهَرمأو اَهريَحَو ,(قتعأ نمل ءالَولاَأ ىَضَق) : تاّيضُ

 ةَشئاَع ىلإ اهنم تدم ءةئَدّصب هيلع َقدصُتَو : :لاَق («ةرحْا دع رم

 [1444 :عجارإ يَ الو «ٌةَكَدَصاَهيلَعَوه : :لاَقَق ٠ اقف يّنلل كلذ ترك

 0 ا - د

2 

 سال نب هللا دي

 ْنَع وا ئدَح طم ديب ا د باح - نانا

 انآ سيق دبَعدْفَونأ ءساَبع نيا نع « ةمرْكع نَع «َو ِبيَسْمْلا نْب ديعّس

 يَحاّنإ هّللا يبني: اوُناََك ءِرَصَع ييوُحأ شالا مهيِف مهيف ف ءاق هللا لوس

 ٍرهشلا يفالإ كبل صّتالاّنإو «َرَضمَراَتُ نيد اًنينإو «ةعي ةعيير نم

 مهم !اًنماَرو نم هبوُعدتو جا اَنلَخَد هب اًنلمَع اد رمآب مَ «ٍماَرحْلا

 ْنأَو ءاثيَش هباوكِرتيالو هللا اودي مهم عيرأ نع : مُهاَهنو ميرأب

 ونامل نمسا اوُطْيانآو «تِياوَْيأنأو«اَضمر اووي

 ءتْنَرَمْلاَو «ريقّتلاَو «ءاّبدلاو ؛ ءٍمَتَحْلا يف ق برشا نَع : ٍعيرأ نع مهاهتو

 ثا يلا ملا ةيقّسأبْمُكيَلَع لاق! هّللالوُسَر يب رشتميفك : اوُناَقَ

 [94037 :رظنا] اههاَوفأ ىَلَع

 ْنَع َرْكَذَي ةَداَنَق تعمم :َلاَك «نايأ اًنكَدَح ءُناَفَع انئدَح - "ه1

 دول« اع د « سابع نبا نع «بْيَُمْلا نب ديعّس

 مهيف «5 هللا َلوّنَر اونآ ٠ ءِسقلا

 [01405 :عجار] ٌهانعَم

 ك0

 .(ح) .َداَقْنَع هامه اَنكدَح هب انكدح - كل همم

 0 ُناَفَع َلاَق) ءَدَداَنَقْنَع «ٌماَّمَه اًنكدَح :َلاَقُناََع اًنئدَحو

 تعمس :َُلاَقَق! رثولا نَعَرَمْع َنِباَتْلَأَس : :َلاَك ءزآجم يبأ نع هدا
 سارع 8

 الا ديعاس١ :َلاَق“ ٍلْيَّللا رخآن مةَمْكَر : ا

 :عجار]. ليلا ركن مةَمْكَر :لوُقي 8 هللا لور تغمس :َلاَقَك
57 

 ِنَع «ةَمرْكع ْنَع ماسه انئدَح هرَمعَج نب ب لمحم اًنئدح - 8

 ,يدوُميدنع هوه حدو لف هللا لوس يوت لاَق ءِساّبع نْبا

 16٠١9[ :عجار] . هلطال اماَط مدح ءري ريع نم اعاّص َيئالعِ

 نَع ؛ ليج يبأ "ربوع اكد ركع 20101101 غ٠

 نيا نيني 0 يف ها للا لوران لاَ ا «يبسراقلا دي

 مس اسوا

 ناك« 2100 سابع نا لاَ ل يف كهلان

 ْدَقَك مولا يف ينآرْنَمَق 3 يب بشي عيت ال اطيل لا نإ :لوُكي

 تلق: :َلاق!َتْيَر يذلا « «َلُجرلا اَدَهانلَت مكن عيطتسَت لَه ؛ ينآر

 نَسَح ءٍضاَييلا ىلإ َمْسأ ةمحلو همسج «نيلجرلاَنييآلْجَر تبر «: ْمَحَن

 ِذاَه نم ُهُنيحل الم دق جوا ئاَوليمج «: ببعْلا لحكأ « كَحَْمْلا

 نم اذه عَم ناك اَم يرْذأ ال : فوغ لاك رخل المت اتالك ىَنَح هذه ىلإ

 اًمةَطَنبلا يف (67/1) هقول ِساّبَعْنْبا َلاَقَك : َلاَك «تمّلا

 اذه َقْوَق هيمْنت نأ تمطَتما

 ءدَّمَحُم ْنَع ءَنْوَع نبا ِنَع ؛ يدع يبأ ْنْبكَمَحم انئدَح - نيندللا

 الإ فانا ,ةّئيِدمْلاو كمن ءق هللا لوُسَ حم اًنرس « سابع نبا ِنَع

 [1865 :عجار] . نع ي 2 لَجَورَع هللا



 وري مرراس

 ا ءفسوي نب قاحسإ انئدَح - م:

 ريد سش ةم اع

 هلا لوس اوسر جوزت : :لاك ءِساّبَع نبا نع ري نب ديعَس َنَع «نامْلَع نب

 165١[ :عجارإ . مرحم وهو « ثراَحْلا تنب ةَنومَيم 8-0

 ٍنْبوِرْمَع ْنَع ناَيْفس ْنَع «فسسوي بواد - م1

 ضو الق هللا اوسر جور : لاَك سابع نا نَع اهدي نب ريا ْنَع رايد

 [19419 :عجار]. مرح

 نع «قاَحْسِإ يبأ ْنَع «ناَيفس نع قاَحْسِإ اًنندَح - - "15

 ءهِيطإْضاََي ىَري دس نإ َناَك ٠ 8 يبان «ِسَّْبع نا ِنَع يميل

 اذنك :عجار] .دجاّس ومو

 نَع ءٍمَكَحْلا نَع ؛ «جاَجَح اند «ةيواَسوبأ انثدَح - "6

 َحَرَخ ْنَم فئألا مي 8 هللا لوُسَرقتعأ لاَق « سابع نبا نَع « ٍمّسقم

 علفلف : ماا نرتتلا /قيقر نم اهي

000 238 00 
 يَفةَعاَسل ف كلوش َلاَق سابع نبا نَع «ريبج نبا

 ُهَدَلَو ىذا نَمَو «هكبصتب هَ د «ةّيلهاَجْلا يف ىَعاس نم «مالْسإلا

 تروا «ثري الق «ةّدشِر ريغ نم

 هم م

 نع «بيبَح َنَع ؛ ُشّمعألا انئدَح «ٌةيواَمم وبأ انئدَح - ماا

 ىلإ «ةَماَنجْنِببْنّصلا ىدهأ : َلاَك «ِساّبع نبا ِنَع ريب نب ديعس

 نوُسرحُم انآ الك : لاو هدر مرسوم «شْحَوراَمح ؛ «48 هللا لوس

 56٠[ :عجارإ] تنم

 ءمدرعوا
 نب نيس ْنَع ؛ةاطزأ ٍنْبٍحاَجَح نع هيث اندَح - 3-0

 يف صخر ,ة هللا لوُسرنأ ءِساَّبع نبا ِنَع «ةّمرْكع نع هللا دْبَ

 [731 :عجارإ طوال "ضن هب كي ملام , غوبصُملا بتل

 - يمس هر ءرعضش م
 :لاَك «شَمعألا تعمم : َلاَك «َةَماَسُأ ْنْب دامح اًنئدَح - 89

 امل : لاق هان م ندع هرج نيب

 اي :اوثاقك هج وبآ مهنم «شيَرق نم طر يع لحد
 هْئلإ ل سرأق ولو و لو ايبا مشن تلح بلطابأ

 «لجَر عضم بلاط يبأ بر ناَكو «بلاطوب) إلسا َلاَك ههنا

 «ءبكوق ٠ هيلع هَكَقَرأ وكي هْمَع ىَلَع 88 يبل َلَخَد الإ يح
00 

 دنع الإ سلجم دِجْيْمل ف يبل َلَحَد ملك سلْجَمْلا كلذ يف َسلَج

 «كَئوُكْشَي كَموَكنِإ «يخأ َّنّبااَي : :بلاط ون َلاَفَك «٠ َسَلَجُف ؛باَبلا

 اي: لانك !لمَْتولمفتو وتو لوقت «مُتهلا منكن

 يدَوتو وَما اَهبْمُهكْن يد «ةدجاَو ةّملك ىَلَحمُهسيرأ انْ دإ ينِإ مع

 الإ هلإ ال: لا ءًارثشَع كيبآو من١ يهاَمَو : اوُاَق «ةيزجلا مجمل اهب مهل

 ًهلإ ةهلآلا َلَمَجأ> : نوُنوُيْمهَو مهين نوضَُيمُهَو اوما َلاَق دلل

 اوُقوُدياَمَل :ْمَلَب ىّتَح اَرَمْمُت : :َلاَق «باَجُعُ* ءيَشَلاَذَه نإ ًادحاو

 5١١8[ :عجار] . 4 ِباَذَع

 هلو و

 َنَع نيل مشرع رد ألا كح ريم قدح - 70

 :تَلاَقق ٌقاَرَساهْنآ : لاَق : 8 ايلا نع « سابع نبا نع ريب نب ديعتم

 ول كقيأرأ : لاق! ضقت ااه موص هلو قم يأ مان

 لَجَورَع؛ هللا َنْيَدَق : :لاَك معن : :تلاَق ![مئيْضْفَ

 ا [امك :عجارإ ضي نأ وح

 سل سس

 هم
 اك ءسنآ نا «ينعيلاَم اند هرمنا ادَح - نا دقت

 5 :لاق «ِساّبع نب ِنَع رج نب عفان ٠ لْضَملانْب هللا دبع يئدَح

 ءاهسنك يفرماَتسسر ْكِبلاَو ءاَهيلو نم اهني ىلوأ ميلا :89 هللال وسر

 [اههح :عجارإ . اها اًهتِمصَو

 شمعألا اَنثَدَح : لاك ءىَنْعَمْلا ءدَمَحَمَو «ىَلعَي اند - 7

 اوك لوشن: لاك ءِساّبَع نبا نع َناَيَظ يبأ ْنَع

 لوُسَر ىَلَعنآرْلاضرْمي ناك «ةرخآلا يهب ل :لاَق هللا دبع ةءاَرق

 هِلَع ضرع ؛هيف ضف يذل ٌماَملا ناك امل هرم ٍماَعلُك يف ءاقق هلل

 .لُي امو «هنم َحسُناَم ملم هللا دبع هَدهَشف (61/1) نيم

 نع« ىّيحَيْنَع فاريملا ؛ياَجَح ادَح  ىلنياَنَح - 6686

 «لَتقي بتاّكملا يف ءاف هللا لوُسَر ىضق : لاك سابع نبا نَع ؛ ةمرْكع

 [195144 :عجار] . دْبعلا ةيد يقياَمَو رح ةّيد هتئاكم نم ىدأ امل ىَدوُي

 نع «ىَيحَيْنَع ءفاوصلا جاَجح اَنئَدَح «ىَلعَي انَدَح - 6

 :هل لاقي خيَشرمَف

 ريمأ دذع نم : لاَقف ! تءج

5 
 + ةطيملاب يلع ب دين ةلعاسلاج تنك : لك ؛ةمركع

 يلإ بَحأ تح نيد ذهنيا فق :تيدبدَح ؛نؤلا

 نبا تعمم : لاق «مْوَقْلا هب تدَح : لاَ ؛ ٍمَنّنلارْمُح يل وكيلا نم

0 

 سحيق هناي هلكت ملص نما : : هلا لوُسَر لاَ: :لوُقَي سابع

 هد -

 7٠١[ 1 :عجار] . جاهد الإ اًنهَحَص وأ اح مَ

 ناك دس بمال اح ماك وبا - ناحين

 ناك : لاق «ِساّبَع نبا ِنَع « بيع نب هللا دبع نب هللا دع ْنَع «باهش

 :َداَضَمَر يف نوُكِاَم دوج َناَكو «رْيَخْلاب سلا دوج ؛ ف كلو

 َحلَْنَي ىَنَح ءااَضَمَر يف ةكيك ل ككل يربج هالك «لبرنج لا دح

 8 هللا لوُسَرَاناك ؛ ليربج هيف اذا اق نارا 8 هلالوُسَر هيلع ضرع

 اهييَد :عجارإ سلا لام رماة

 .(م) ٍمِلخ نْبا

 ديعّس ْنَع « « ىّنعَمْلا هلا دبع ْنَع «ًناَيفس اربح : :لاق «قاّزرلا دْبَعَو

 مكان اولا : :8 هلو لَ :لاق «سابِنلَِع ءرث نن
 ا

 [؟:4/عجارإ . ا لاين مثال



 ىلع 0 بكت ء راع ىلا

 2 سانا لاومأ سس انأ ىَعمال ؛ مهار اوعَدب َنساّنلا يطأ ولو هيلع ىَعَدمْلا

 [ماكدح .عجارإ مهمامدو

 َنَع ءراطَمْلا ءاطع اَنْئدَح داَمَح اَنْئدَح « لماكوبأ اندَح - 184

 ّيهو «هتنآرما ينأي لجّرلا يف ذ ا يلا نَع ٠ سابع نْبا نع « ةمرْكع

 5١١[ :عجار] رايد فصنُ دي مكن «رائيدب قدَصَتي : لاق «ضئئاَح
 سا مش

 يبأْنَع ءداَّمَح اَنكَدَح : الاث ناَفَعَو « لماك وبأ اًنثدَح - 89

 ْماَقَأ : لاَق سابع نب نع( «ةَرْمَجوُبأ اربح : لاق : نافع َلاَق) ٌةَرمَج

 ساس سل م يا عش
 ؛هْيلإ ىَحوُيارْشَع ةئيدمْلابو «ةّنَس َةرَشَع ثالث ةّكمب ٠ ا هللا لوُسَر

0000 
 .ةنَس َنيئسَو ثالك نبا وهو تاو

 سادس سااعا لا

 هسة دس م6 مار ري لل

 ام نع دأََحانئلَح : ءالك وتو ؛ لاك بأ اكدَح 5

 تصح اف تس يصمم يسلم

 ٠١ عجايب ىلإ حل تس ملول لاَقو نكست

 دل .

 ين<نموس ع

 ْنَع :ٌةَمْلَس نب ُداَمَح اًنربخأ : لاق «يعاّرخْلا هانَدَح - سا

 .(ح) سابع نبا نَع ءراَمَح يبأ ٍنْراَمَع

 عذج ىلإْبْطْخَيَناَك كف يلا انآ سنا ْنَع «تباك ْنَحَو

 ا ا [130307 18 :عجار] انعم َركَذَف. . . ةلخّلا

 32 سا يسوع هو مرعهنو
 نع «نيريس نبا نع ؛ماّشه نَع ؛ «ةَمْلَس نب دمحم اًنكدح - 3

 ًاسَميْملَو 2 مك ءامظَع 8 هللا اور َقَرَحَت : لاق ءِساّبع نب

 [؟اذم :عجارإ هام

 هس رب هر كت سا وا

 نْب دواَد ْنَع «قاَحْسِإ نبا نع « ٌةَمَلَس نب دمحم اًنبدَح - انا

 ةلوُواَج نِإَق9 لَجَوْزَع هلؤق يف «ساّبع نبا نَع « ةمرْكع ْنَع «نيصح

 ذاوأنبش ةلوُرضَيْن ل منَ ضعت اذإو مُهْنَع < ضرغأ وأ هي مُكَحاَ
 اساس ل سا ساس ومدة ريم ايد ه يع
 ّناَك : َلاَك «نيطسْفُمْلا بحي هلا اذ طلسقلابمّهيْمُكْحاَك تْمكَح

 وكيل قارة فنا ةظيرُق يب نم ًاليتق اوُلتَك اًذإ ريضُتلا

 2 هلو ىو «ةلماك يل مهيأ اليك ريضُتلا يتب نم ةظيرُ

 . ةيدلا مهني

 «فِيصُح ينكدح (18#/) ٍءاَجْش نبا اند - 688
 أ اقف ىلا ىلإ هكر « سبع نبا ِنَع ءءاَطَعَو ءدهاَجمو ةَمرْكع ْنَع

 ا
 الْنأَرْيَغ اهلك ساما يضْفتو مرتو لست «ضئئاَحْلا ًءاَسّقْنلا

 -روطَت ىَّبَح 3 - تييلاب فوطت

 نب نع داب نع ءانيلانتح «لْيضُق نبا اننِدَح - اوال

 .(ص) يفُدجْسي ءاقف يبل ناك لاَق « سابع

 ِساَّملا نبه ؟ هللا دي 0 8. 3-30

 #ب تك دمع
 راسين هج ىلإ روس َلاَق « سابع نبا نَع

 و

 رع نبا ذوي انآ : سابع نبا لاو : َلاَق «هنيميْنَع ياها ينحف

 [141 !:عجار] . ينس

 هه ار ةريذو
 اًنيعُد : ل لاق هبال بَين ادح نظل

 اَياثدَح تالف وتل يي تكا :ديس لاق ملل

 0-2200 سومان ل :ق هلل

 |[ :عجار] . اهيَتقاَح وأ هيفا نم اوُلُكو

 ءجقرج نبل انآيأ : :الاَق «رخكب نْباَو «قارلا دبع انئدَح - نإ ةرخأ

 َنَع «ِساّبح نب ِنعربْخُي ءاسؤواط عسل رائد ةرَمَع يترخأ : لاَق

 «ةّقبانلا نب كلاَم نب لَمَح ءاَجَف كل يف اف يلا ءاَض ده هنأ رم

 اق ءمطنسمب ىَرخ لا اَمُساَدحِإ تمرض نمئآرما بتنك :َلاَد
 تلق ٠ لقت نَو دبع ةَرشب انج يف اقف بلا ىَضَنَف اهنينجو

 «يتتكَكَش دق : اقف !!اًذكواذك هيآْنع سواط نبا ينربخأ : ومع

 . ىرخألا اَمُهاَدْحإتيرضَق ٠ ينآرما َنْيَو ينيناك :ركب نب لاق

 0 ةمرإ ريو

 'ءاطع اًنَربْخأ : لاق «جْيَرج نبا انآ «قارلا دب انندَح - ناقل

 تن الجرب مكن .ةميدو ا اماذخ ذآ سابع نزل ِنَع «يناسارخْلا

 نم ءاقق يبا اها ةَهراَك يهو تَحكُن تحك انا هيلإت كيسا ٠ 8 يّ

 «”يراّصْألا بلا كل َدْمَبْتَحَكَف لاق «نُسوُهركتال : َلاَقَو ءاهجْوَز

 0 ا

 م :رظنا] اييك تناَكَو

 طع يشد لاق « حرج نباتا «قأذ اًدبع اًنئدَح - للا

50-7 
 امنا داك مصل قو .لرال هج ىلإ تاهت اهسم

 يفَرَمَحَو ءركبابآ تن مث ىرخأ ةَرَم اهانه ميال «ةَعاكرل الحي

 5141١[ :عجار] . ًًمهالك اَهاَعتَمَف ؛ امهتقالخ

 :َلاق «حْيَرج نبا اًنربخأ : َلاسَق ؛قاّررلا دبع انَدَح - نينحي

 1 8 يلا« سبح نبا نع هرب (ًاسواط نأ لوحألا ناَمْيَلَس ينربخأ

 200 همم ل
 يبل اهتطق ١ هفثأ يف ةَازخي اسوي ناإيةيكلابان دوهو رم

 [0445 :رظنا] . هديب هدوُقَي أمر رم منهي ف

 :لاق ءييَرج نبا انربخآ : َلاسَق «قاّررلا دبع انَدَح - ندي

 يللا نأ « سابع نبا نع ربح اسواط نأ .لوحألا ُناَمْيَلَس ينربخأ

 وأوْيَسب ؛َرَخآَناَسْنِإ ىَلِإهدَيطَيَر دك ناسي ةبيكلابفوُطَيَوُمَوَرَم

 دق: َلاَكَمُت ودبي 8 يلا هَمطَتك كلك ِرْبَع ءيشبأ طِيَخب

 [54 90 :رظنا] . هديب



"44 
00 

 ادع اًنكدَح - 4

 رق شا 5 يسخن ةّيلاعل لا بأن ٠ «نيصح نبي

 ايمارآناك مكب نإ ٌليعاَمسإ يبي : لاَقف نومي

520002 0 
 دّبَع نْب ىَيْحَيْنَع نايف اًنربخأ «قاررلا دبع انندَح - <

 ٌركذق ءِسابَع نبا ىلإ[ جراج : لاَ ؛ دْعَجْلا يبأ نب ِملاَس ْنَع « هّللا

 َ موي لوُقَملاٌء يجي : لوي ا مكي نمَس دقو : :َلاَقَك «ثيدَحلا
 دع وقاد

 لقين جادو بَحْسَت «هنيمتي مَ «هلاّمشب َلاَق ام هَسأَرأ ًاذخآ مايل

 مف ءاَذَهْلَس «بَراَي: لوي ىَلَسَتَ كراَي «ِنَمْحرلا شرع

 44 :عجار] . ينلتق

 ْنَح ءروُصْنُم ْنَع ؛ناّيفس اًنَربخأ ؛قازرلا دبع اًنئدَح - 45

 ٌضاَنُي ىري ءَدَّجَس ادإ ناك (7 )١//© كلف يلا نأ يّمَكَب : لاَق «ميهاَربإ

 6 1 0000 .هيطبإ

 ٍنَع «قاَحْسإ بأ نع ايم انربخأ « قالا دبع اًئدَح - 55 ا/

 1 اهي :عجار] . 9 لا نَع كلذ لم: . سابع نبا نَع ؛ يميل

 نع« ْثِيِلْنَع :ُناَيْفْس اَنَربَخأ «قارّرلا دبع اندَح - 4

 الواورسيَو ءاوُسْلَع : : هللا" اوُسرلاَك : :َلاَق « سابع نبا نَع « سواط
 ٠اس«

 َتبضَغ اذإَو ؛ تكاد ت بضع اذ «تُكْلاك َتِبضَع اذ اوس

 [؟ 131 :عجار] . تكساف

 اَنكدَح : لاق رجم كيخأ َلاَك :قاررلا دبع اَنثدَح - ناثحا

 ىّنآ الجرن ء سابع نبا ِنَع دَّمَحَّم ِنْب ِمساَقلا نَع «ديعس نب ىحُي

 :لاق) هراّقعإ وأ ٠ ٍلْخَدلا رافد نم يلب هْهَع يلام : لَك ٠ ف يبل

 الام وي نيعيرأ رع وأ رم كوي َتَناَك اَّنأ :اًهراَقْعِإوأ لْخّلا راَفَعَو
 مم همام

 ءارقصُم اَهجْوَر ناكو «ينأَرما عم الُجَرتدَجَوَف لاق (رابألا َدْنَب ىقش

 ٌدْعَج ءداوّسلا ىلإ لدَخ لَجَر ؛هب تمر يذّناَو ءرْعشلا بس ءاشمح

 امتي نعال مث نيب مهلا «ن نّيي مهلا : ف هللا وسر لاق ؛ ”طَطَق

 [0105 :عجار] . هب َتّيمر يذلا بشي دوب ْتءاَجَ

 «مَلْسأ ِنْبِدَيَزْنَع «نايفَس انربخأ « قاررلا دبع انكر

 هلل لوس ءوضْوي مُكريخأ الأ لاَ سابع نبا نع راسي نب ءاَطَع ْنَع

 . ىرسبلا ىَلَع بصي مت ؛ ىلا دي ري لعجَف «ءامي اعدم ف

 َنَع ٠ شَمْعألا نَع ءُنايْفَس اَنربْخأ « قارا دبع اندَح - م
 يع اةريو

 هللا لوُسَر بذَج ىلإ[ تشات : لهن سابع نب ِنَع « تايزلا عْيمس

 [7855 :عجارإ هنيمي نع يلعَجَف « يرد ؛هلامش ىَلِإ

 دْييع ْنَع «يِرْهزلا نَع هرَمْعَمانئدَح « قاررلا دبع انئدَح - اردن

0007 
 ةاّشب « قف هلل ل وُسَرَرَم َلاَق « سابع نبا نَع «ةبتع نب هللا دبَع نْب هللا

 هسا ع مد يد
 لاق !ةَنيَميهَوفْيكو : اوُناَق !اهباّهإب متيم الأ : َلاَقَف «ةّئيم ةنوميَمل

 .اًهمَّحْل مرح امن

 [؟564 :عجار]. لاح

 نع« «ملسأ نب دْيز نع رمعم اندَح « قارا دبع انئدَح - انف و

 سا رسل رع راو ماعلا ©

 ؟ ءف يبل اوت : لوي سبح عمسهنأ راسين طع

 [١ههح :عجار] . اوتيل ؛ةالّصلا ىلإ ىضَم 5 مم «لكأف ,فتك

 .(حاّرَمْمَم اًربْخَأ «قازرلا دبع اند - 4

 نم ّرّتحا مت

 هّللا دّبَع نب ِهّللا دبع ْنَع «يرْهزلا نع ءِرَمعُم نَع ؛ «ىلعألا دبع

 و عادوا ةجَح يف :قف لا ىلإ" ج لك ؛ساع نب يع

 انطق ءنانآ ىَلَع ناَئدٌنرم كراون ٠ صيَوُهو حشا موي لاَ

 عطشت مل مهيدي َنْييرسَتناتالاو "فصلا اَنلَحَد مث ءاّن انَرتوٌفصلا كر دقو ع

 | فيِدَر تنك : ىلعألا دبع لاو . مهئالص

 [1م١4:عجار] . يّنمب ساّنلاب يَلَصُي , ل هللا

 ْنَع «بوُيأْنَع رَمْعَم اَنْكَلَح «قاررلا دبع اًنندَح - 6

 ينعي ؛ ءَتْنيْلا يف َرَوّصلا ىأراّمل ؛ لف يبل سابع نع ؛ةمركع

 َمِهَِع ٌليِعاَمسإو ميهاريإ ىو «ْتيحَسَ نيش اهيَرمآَو «لخْديمَل بكل
 مالزالاب امَسظَسااَمهللاَو ١ هللا مهلتاق : لاق :مالزألا اًمهيديأب «ماللسا

 يبو انك ؛ناثآ ىلع لْضَفل

 [م:97 :عجارإ. سك

 م سو رع هل
 نع «ةَمرْكع ْنَع «بوُيأ نع ؛ « يتلا باها دبع اَنئدَح - اوان

 ةّمساَت يف «رخاّوألا رْشَمْلا يف اًهوُسسَتلا : لاَ « اك يبل انآ « سابع نْب

 [509؟ :عجار] ب ةعباس وأى ةسصاخح أى

 «لّوحألا ِمِصاَع ْنَح ءٌْرَصْعَمانّئدَح « قارا دبع اَنْئدَح - ع هال

 :ةَضاَيَي ينبل دبع 8 يلا مَجَح : :لاق «ساّبَع نبا نَع ؛ «يبعشلا نَع

 نآهَيلاَوَمَرَمآَو : َلاَق «٠ هطّني ملماَرَح َناَكْوَلَوهَرجَأ . 8 يبل اطَعأو
 [؟٠944 :عجار] هجاَرَخ ضب هْنَع اوُفَحي

 ريك يبأ نب ىَحُي نع رَمْعَم اَنئدَح « قاررلا دبع انئدَح - اقاننلولا
 هلل يشع مر

 هّللالوسر نمل :َلاَق ءِساَّبَع نبا ِنَع «ةٌمركع نع «بوُيآَو

 [اةه" :عجار] . الام تالّجَرتمْلاَو «لاَجّرلا نم م(يتحَسلا» اق

 َنَع« « سواط نبا نع رَمْعَم انُدَح « قالا دب انندَح - انف نا

 لا ماَقَق «ةنوُسُيم تيب يف تنك : لاق «ِساّبَع نبا نَع ءدلاَخح ِنْب ةَمرْكع

 ْنَع يعج يدي دَحاك ء راسي ىَلَع همت ليلا م يَلَصب ؛ 0

 ٌلُك يف هما َرْدَقترَرَح «ةَعْك رع ثالك ىلص مث (915/1) نيم
 [590 :عجار] . «ٌلمَرمْلا اهيأ اي) :َردَك عكر

 دِيبع نَع ؛ يرطزلا نَع ؛ رَمْعم اننَدَح «قاّررلا دبع اندَح - نادل

 روس م لل
 حتا ٌماَع ؛ كف هللا لوُسَر جَرَخ] : لاق « سابع نبا نَع هلل دبع نب هللا

 ءءء م وس كس

 .[رطفأ مث َدْيَدْكلا ْمَلَب ىتَح ؛ َماَّصق «ناضمر رهَش يف هك ىلإ

 ْنَع ؛بوُيأ نع رَمْسَماَنَدَح « قازرلا دبع انئدَح] - م

 ,ةكم ىلإ حقل َماَع ؛ ف هللا لوُسَر جرح[: لاق « سابع نيا نَع «ةمركع



 _ سابعلا لآ دْنم
 رن يف للتو قبرطلا يف ريدم ىتح ما لَمْ يف

 مُهسشنأق وتو «مهقانعأ نودي اوُلَمَجَو «سأَنلا شطتم : لاق «ةّريهظلا

 آر ىّنَح هدي ىلع هَكَسْمأَف هام هيف دقي ؛8 هللا لور اعدك : لاق « هّيَلِ

>22 

 [امقا :عجارإ. سائلا برش «برش مث سانا

 « جيرج نبا اًنربخأ : : الاَك رك ناو «قاررلا دبع انلدَح - نادم

 عَ هئعمَسمُ :ركي ني لاق) سابع نيا ًسغمس : لاك ءٌءاَطَع تْعمَس :لاَق

 ىدحال ٌةَنجاَد كائاَش تناك :لوُي سابع نا تغمس : 2 لاَ ءاَطَع يني
 رماص ل6 00

 وأ« ءاَميباَهِإْمُتَسَتْسا الَم : ف يبل َلاقق تنام ف يتلا ءاَّسن

 *1٠0[ :عجار] . اكس

 .(ح) جْيرج نبا اربح « قالا دبع انئدَح -

 امّسْقمّنأ فْيصُخ يتربخأ : َلاَك « جير نبا اند انكدَح :لاَق حْوَرَو

 انأ : َلاَق 1 ةربخأ ساب نأ رخو ثواحلا نيل ع لوم

 ص مخ نيتخلا ىلَع حصا نع ٌرَمْعنْباَو «ٌدْغَس هلآَس نيح «رمع دنع

 18 يطلع كنس :تْلقَف : :ِساّبَعنْبَلَق دسم

 وأ : حْورلاَقَت : َلاَكِ!اَمَْدَيْمآ «ةئئاَما بأن كلو ملح ىلع حت

 تَلرْنأاَمَدْعَباَمهْيَلَع َمَسَم ا يبلانآٌدَحآ كر بخيل :لاقإاه

 . مع تكف ةّدئامْا

 يا ناارغأ الاَق ءركب ناو «قازرلا دبع اندَح - نادل

 اني *ةلوُثي بح نبل عسل «راوخلا يبن ءاطع يم يتريخأ : : لاق

 2 ملَو ؛ةالصلا ! ماَقَو هعضْوَف «ندَومْلا هاَنأ ءًاقرع لك اي د هللا لوسر

 00 :عجار] . ءاَم سمي

 « جيرج نبا اًنربأ : لاق ءرْككب نباو « قارا دبع انكدَح - نادل
 سا م اعاتع ردم م عمه

 نبا عمه ةَريخأ راسين ناَميكسنأ «فلسوُي ب َمَحُس ينربخأ : َلاَق

 :َلاَق ءال: لاك ضو امم يرذتآ : :لاَفك ضو ربه اب ىَأَرَ « سابع

 ُدَهْشأ َتأَّضَوَتاّمم يلام : سايح با لاَ ءاَهلَكأ طقأ راوُثأ ماضون

 ءاضوَتاَمَو «ةالّصلا ىلإ ماك مث «مخحل فنك لكأ ا هللا لور تيار
 .ًاعيِمَج امهم كلذ ضاَح املس : َلاَق

 « جيرج نبا اتربخأ : الا ءِرْكَب ناو «قاّررلا دبع انئدَح - اراذج نإ

 اي يلاَي ىلَعرطْخَي ياو ؛ يملع : لاك ءراتيد نب ورمَع ينربخأ : :لاَق

 ٍلضفب لستغي ناك « ف يبل «هربْخأ سابع نبا انآ «ينربخأ ءاقحشنلا

5000-7 
 .ةنوميم

 .ًاعيمَج نيينجلا ءالخإ ْنَع هتلآَس ينأ كلو : قاّزرلا دبع لاَ

 :جيرجن انرخأ : الا ءركَبنْباَو «قازرلا دبع انئدَح - 5

 !ًاولخ وأ اماَمإ اعلا يل نأ كَ بَحأ نيح يأ : :ءاطعل تْلُق :َلاَق

 لح دال 8 هللالوسر متع : لوب سابع نبا تغمس :لاَق

 اقف « باطخلا نب رم ماك ءاوطقتساَو اوُدكَرو ءاوطقيتساَو ساند

 9-0-5 ق8 هللا يبن جّرَخَك سابع نبا لاق : :ءاَطَع َلاَق «ٌةالّصلا هس مد

 قش نآال 3 :داك ساري ىَلَعهَدَيْعضاو «ءاَمهُسأَ تشب الا ١
 [19475 :عجارإ . َكلذك اًهوُلصُي نأ مهبرمال يتمأ ىَلَع

 .(ح) جْيرج نبا اربخأ «قاّزرلا دبع انئدَح - نكن

 ابآنأ ءرائيد نب ورْمَع ينَربخأ ٍحْيرج نبا اربح : َلاَك ءرْكب نبا

 قف هللا لوُسر ءاَرَوتْيَلَص :لاَق «هربْخأ سبع نبدأ «هربخأ ءاكحشلا

 لفلم :عجارإ .ًاعيمج اعبسَو «ًاعيمج انام

 ىنربخأ :َلاَق « جّيرج نبا اًنربخأ «قاّررلا دبع انكدَح - ناحل

 يبنلا َناَك :لوُشي سابع نبا عمسهّلَ :هربخأ اسواط نأ «لوحألا ُناَمْيَلَس

 ٌكدعَو :َلاَق اهدنا نايف ءاَحْمَوْضئَر كدت بلا نم دج اذ ال

 «تْنلْعَأ اموت رْرَسَأ اَمْو :ل :لاَكو وَحْلا كّواَقلَو دوَسْلا َكلوَكَو وحل 8

 ادق :عجار] .تنأ الإ هلال « يهل تنَأ

0-02 
 دّيبع نَع «'يرهزلا نع ءٌرمْعَم اربح «قاررلا ُدْبَ اَنكَدَح - نادك

 (ما//1)ةوْل 8 هللا لوُسَرداَك : :َلاق «ساّبَع نبا نَع هللا
 ما يا م سس راو ل

 َوَهَلَف « 1 «ليربج ُهَسِراَد :َداَضَمررْهَش َلُخْيْنأ الِإَوُم ام ءرّشببلا

 [5.4؟ :عجار]. حبلا م دوج

 يبأ َنَع «يرْطْرلا نَع ِرَمْعُم نع « قاررلا دبع انئدَح - نيد

 يبل هْجَوْنَع فش ركب ب نأ تدي سابعا ناك : لاق ءةملَس
 200 0 ال ا

 مث ؛ ءاقف يللا هو ىَلإًرظتت « هيلع ىجسم ناك ةربح درب تيم وهو 3

 ا نكح :عجارإ . هلق هيلع بأ

 له
 نبا اًئربخأ :الاك ركب نبا دمحمو « قاررلا دبع انئدَح - نيسدف

 هنأ سابع نبا نع« «سواط ْنَع رسم نب ميهاربإ ينربخأ : لاك «حْيَرج

 نبال تلق : ”رسواَط لاق ٠ ةَممجْا مْويِلْسصْلا يف هل يبل لكك

 :عجارإ. ةملعأال : :َلاَق !هلهآ دنع َناَكْن اسمو ًابيط سيو : سابع

 اةنييننا

 ينكح : :لاق «حّيَرج نب انئدَح «قاررلا دبع اَنئَدَح - نحف

 ىَلَع ؛ 88 يلا فرش امل : لاق سابع َنباَنآ «شادخ يبأ نب ميهاَرنإ

 ءارو : َلاَقْوأ ٠ ريمتضلا ارو هدَسراَشأ « ىلوألا هفيرط ىَلَع هو ؛ةربقملا

 يزال ..دق مل من١ لاق «قارل دبع ل «ةريلا
 20 سد ع

 . يال تنئاكو «ريفسل وأ «ةريمل او ديراق ٠ َكنَدَك

 . تيل َلاَقمْلا بطلا صح
 ري هل

 دبع ينربخأ : َلاَق « جيرج نب اًنربَخَأ «قاررلا دبع انْندَح - اناذفق
 سو هاسأ مرظ مم

 ٍساّنعَنباَنأ «ثراَحْا ِنْب هللا دْبَع ىلوَم مَسْفمْنَع :هريغو ميركل

 دقو ءاًهباصأ ذك ءرايد باَصن ضئاَحْلا يف َلَعَج ؛ ف يلد «هربخأ

 :عجارإ اقف "يلا نع كلذ لك رايد ف صنق «لستَتملو هن مداد

 ا



0 

 يي ا الاق 0000 « قالي انكَح - 5257

 سابع نْباَناَك : لوني جنب دَسَحم َعِمسُهل هايدي ورمَح ينربخأ

 ل

 اك: لوقيو «ناَضَمَ رهش لاله ريم اذ نام مايص يف مديرك

 و رم
 [1991 :عجار] . كي نينالك وثمكتساك ٠ لالهلا اورمَلادِإ الف يبل

 جْيَرَج نبا اًنربخأ :الاق ءركب نبا «قاررلا دبع انئدَح - 06

 ّ 1 2(. 1 ١

 يبأْنْب هللا دبع يتربخأ : لاَق ؛ «[جيرج نبا انكدَح : :لاَك. حورو]

 هاد سم الاس ها

 ىرَحَتي [ناَك] ؛ 4 هللا لوُسْرتْْلعاَم لوفي سابع نبا عمس هنأ «ديزَي

 وأ «ةاروُشاع مْ َموَيلااَدَهالإ «هرْيخ ىلع هلضَ يفتي ٍمويماَيص

 [1454 :عجارإ .ناَضَمَر هش وأ :حور لاَق .َناَضَمَر

 هملول م
 « جيرج نبا اًنربخأ : الاَق رك نباَو « قاررلا دبع اًنئدَح - انيححأ

 ىلإ كر موي سبح نب لّضْلا ءسايع بهل اعد :'ءاطع َلاَق :َلاَق

 برق 8 'يِبلاإق «مصتال : هلله اك «مئاص ينإ َلاَقَف «ماَعَط

 َنوُنعْسم َساّنلا نإ ٠ مصَنالَق «هنم برش اة موي هيف بالح هل
 ب ةماكع

 . مكب نونتسي سال نإ :حورو ٠ ءرخكب نبا لاَ ؛ « مكب

 سامر رب مع 2

 نأ ءٌرَمُع نب ءايِرَكَز ينربَخأ ٠ جيرج نبا انندَح « حور اندَح "0

 هه

 [4148 عجار]. ٠٠ َلَضَفْلا اَعَد سابع َنْبا نأ هَربخَأ ءاَطَع

 « جُيرج نبا انربخأ : : الا كي نبأَو « قاررلا دبع انئدَح - 4

 نان َربْخأ سابع نبل ىَلوَم دعم انآ «رائيد نب هرمَع ينربخأ َلاَق

 ,ةبوُتكملا نمسا فرص يح ءركمذلاب وصلا مقرن هرب سابع

 اقرا اذ ملعأ تنك : ساب نبل لاق : َلاقهّنآَو 4 يلا دع ىَلع ناك

 .ةعمَس اذ ؛ كلدب

 « جْيرج نبا اًنربخأ : :الاَق ركب نباو « قاررلا دبع انئدَح - ع

 نوم يتاح دع ةليكأتب : لاق ءِسابع نب ِنَع طع يتب : َلاَق دع هل

 ةئرقلا ىلإ ؛ ف يلا ماَقك ليلا نم اعوطتم يِلَصي ؛ ف يَ مان

 مك «ةبرقلا نم تاَضْوُ «دللط تصير امل تثق , يصمت ضو

 نم «كلذك يدمي يرْهظ ءاَرو نم يدنيدَحَك رسال هقش ىلإ “تش

 [57148 :عجار] . نمميألا قشلا ىلإ « يرهظ ءانو

 :َلاَق ءجيرج نبا انربخأ : َلاَق «قادرلا دبع اًنيدَح -

 ْنَعَو «ةَمرْكعْنَع سابع نب هّللادييع نب هللا دبع نب سح ينربخأ

 يف ا هللا لوُسَر ةالَص ْنَع مُكثدحأ ال : َلاَك سابع نبذ «بْرُك

 َعَمَج «هلزْنُم يف سْمّشلا تْعاَرادَِناَك : :َلاَق :ىلب :اَنلُق : :َلاق اركسلا

 هلم يف هلْعَِت مادو «بكري نأ َلْبَق رصْلاَو رهظلا ني ”*ضكقلا

 َتَناَحاَدَِو ءرصمْلاو رولان عَمج لئلا تتاح اذإ نحاس

 «بكر هلم يف ْنحنمَلاذَو اماني اهني حج , ارم يف برغل

 هال هس أ عع جام

 0 _ انما نب 4 :هلل دبع

 ْنَع ءسواط نان مَ اكدَح ؛ قالب - “خ١

 نيالا ماَتط عَ نم : :8 هّللا لور َلاَك :َلاَ « سابع نبا نَع « هيبأ

 ةلزنمب ءيَشلُكبسْحأَو : ِساّبَع نبا لاق : :لاَق هِي ىَّتح
00 

 [18117/ :عجار] . ٍماَمَطلا

 ْنأَو فاشل ا هلو ىقل لاق سنع هيأ

 .دابل رضا عيب

 1 ام :ساّبَع نبال تلق :َلاَق

 [17؟6 :عجار] . ًاراسْمس

 يب دمولا عرش

 َنَع« ٍمِيرَكْلا دبع نَع رمعم انيدَح « قازرلا دبع انئدَح - ناكر
 - ا

 دنع دمحم تير نت : لو وبلاك ءِسايع ناك لاق «ةمركع

 قتال لمقر: َلاَقَق ٠ 8 يل كل علق! قل ىَلَعانأطال ؛ هعمل

 [7776 :عجار] . اناّيع ةكئالَملا

 يبأ نَع «بوُيَأ ْنَع رَصْعَم اَنُندَح «قازرلا دبع اَنندَح - 5355

 ةَلّبللا لَجَورَع «يّبَر ينانآ :َلاَق ؛ ءاقف ينل انآ « سابع نبا نع «ةيالق

 مف يردن له حمي: "لاق ءمْوَنلا يف يني بسحأ «ةروص نّسْحأ يف

 َنْيْيهَدَيْعَصَوَن : قط يبل لاق ال تلق : :َلاق !ىلعألاُالَمَلاٌمصََي مَ

 يفاّمتْسلَمَف «يِرْحَن : َلاَكْوَأ «يِبدَن َنِيَياَهَدْرَبتدَجَو ىّتَح رت

 ً ْمصْتْخَيميف يِردَتْلَه دّسَحْساَي لاك مث «ضرألا يف امو «تاومّسا

 «تاَجّردلاَو «تاَراَّقكلا يف َنوُمصتْخَي معن :تلق :َلاَق ! ىلعألا الّمْلا

 ديا جاستا يف انا :اقا ةتاَجرلاَوركلانو :ان

 7 يف ءوُض ولا الباك تاَعاَمَجْلا ىلإ مادقألا ىَلَع يشَمْلاَو ء[تا اولّصلا

 يع كي نك ءريخب تام «ريخب شاع كلذ لع نم ءهراَكَمْلا

 رو «تاَرْيَخْلا كلانسأ ين ا: :تيَص اذ هَمَحُم ايكو هلأ هئدكو

20 
 «دلْيلإ يسب انأ ةنثف كلداَبعب ترآ اذِإَ «نيكاسصلا بح «تارّكنملا

 ومس ل
 ةالّملاَو «مالّسلاُءَْفإَو ٠ مامَطلا لذ :* تاَجّردلاَو :َلاَق. نوُتفم ريغ

 . ماين اَّتلاو لكلاب

 ْنَع ٍمِيَح نبا نَع ُنَمْعَم اننَدَح «قاّررلا دبع انندَح - ناين

 ءرئجحلا يق اوُممتجا شير م الملاذ « سابع نع يجنب ديس

 اَنمُق «ًادمَحم انيأر دق ول «ىرخألا ةّئلاَلا ًةاّنَمَو « ىّرعْلاَو تاللاب اوُدَهاَعَتَ

 يكبت ةَمطاَذ تلْقأَك :َلاَق ؛ هلق ىّتح هِرادت ملك «دحأو ٍلجرَمَي لإ

 دق ءرججحلا يف َكمْوُ نم الَمْلا ء ءالؤه :تَلاَق ءاهيبأ ىلع َتلَحَد تح

 فرع دك الإ جَر مُهْنم سيل ؛ لونك ٠ كيك اوُماَف كور دَك ول نآ اوُدَهاَعَت

 ْمهْبلَع َلَخَدمُك ءاًضوتق اءوُضَو ينذأ كبي: َلاَق «كلمت نمْهّيصَت
 يَسْراَصْبأاوضَنَحَن ءانهوُم ءاَدَهَوُم : اوُناَك ُبوَاراَّملَت ؛ ٌدِجْسَمْلا

 «لجَر مهنم مُث مقيملو ٍمُهَراَصِنأ هِللإ اوُعَقرَي ملك ؛ ْمِهسلاَجَم ين اورقعَو
 همر هوم 000
 « باَرثْنمهَضْ َدَخاَق «مهسوُؤر ىَلَع ماك ىَتح ا هللا وسر لاَ



 /ْمُكمآلجَرتبَص اق لا َلاَق «ةوجولا تهاش : لاَقو ايم

 [؟9767 :عجار] . ًرفاك دي َموَيَلك دق الإ ٌقاصح

 «يِرَرَجْلا َداَمْنَع نع ٌرَصْعَم اَنْندَح « قارا دبع اَنئدَح - نادل

 يلع عَمِلَ سابع نبع الإةملغأ ل : لاَ ٠ «مَسْقمنَع

 «لْثَقْلا رَحَتَسا ادإَفاَكَو أب نب دعس مَ ءراصنألا ةيَرَو « بلاط يبأ نبا
 مسلم ه 000000
 .راّصنألا هيا تحن وكي مم قف هلل وسر ناك

 ٍنَمْحّرلا دْبَع ْنَع «ديعّس نب نايس ارب «ديزي انئدَح - "4817

 ٌعَمَديعْلاَتْدِهَش لَه: لئَسو « سابع نبا تْعمَس : لاق «(سباَعاِنبا

 ىّلصَم ءركصلا نم هُئدهش ام نم يتيآر الوكو ء مهن : :لاَقق 8 هللا لوُسَر

 طظَعَوف «تلكصلا نب ريشك رادع يذل معلا ىتآمث «بطخمَن نيك
 يم ه6 عمم كلم
 و و نهناذآ ىلإ يوك «,ةقدصلاب نهرمأو نهَرَكَدَو ءاسنلا

 [5:5؟ :عجار] ٠ (م19/1) لالب ىلإ :لاق ءهي

 موك ع دي

 َنفدَصَنُق نهقوُ

 ِنَع ؛ءاطع ْنَع «ًةاطْرأ نب جاَجَحْا انربخأ ديزي انئدَح - نا

 لوُسَر هب ما امن "وو «ةللا لؤي تالا بم ريس

 ةَشئاَح ىَلَع ؛ اق هللا

 ْنَع ؛بوُيأْنَع لس ونت يأ .ةيا- اناا

 ام ةصحب بَناَكُمْلا ىَدوُي : َلاَق قف يَا نَع؛ سابع نبا نع « ةَمرْكع

 [1144 :عجار] . دب يد يقام رحل يد ذأ

 دلاخ نب ةمرْكع ْنَع ءروُصْنم نب دبع ربح «ديزَي انئدَح - ناحل

 يتلاَخ تبت لاق ءسابَع نبا نَع هرْيَبج نبا ديعَس نع ؛ «يموزخملا
 هللا لوُسَر نم كل اهنيك تدوم ءاهدنع تبق «ثراَحلا تبة

 ةَداسو لح هَسَر عضو ؛هتيلَحَ م «ءاّنعلا 8 هللا لوس ر ىلَصَم ف

 اضيف ٠ انهم ةّيحات ىلَع يسأر تنصرف فج «افيل مو ؛ مدأ نم

 ذو قيل مكمان ىَتح ريكو حس لي هلع اد َرظه ا هللا وسر
 م «ةقعاح ىضقت ءا ل لوساَ ُتل: لاو ١ ليلا ٌرطش بَ هد

 ءانالكوَم قشنتساو ءانالكضَمْضَمك ءاَماهِف بْجَش ىَلَع ةبرق ىلإ اج

 حسمو ءانالئ ثالث هّبعاَرْتو ءانالكههْجَو َلَّسْغَو

 1 عي كامو يعم 0
 تنشق الصم تام ة ( ,انالكاثالك : لاق هتبسح : :ديزيلاق) يمد َلَسَع

 هم مو همس 4

 هع
 مث «ةرم هِييْدَأَو هسأرب ع

 سمو سرع مريرعاث مل هدم
 ّيّلَصأ نأديرأ انأو ؛هِراَسَيْنَعتْمْقَق تلجمُت ْمَنصاَمَك تعنصو

 ّيلّصأ نأ د برأ يْنآ فرع اذِإ ىّتَح ؛ا هّللا لوس َلَهْمأَك .هنالصب 00

 ىّلَصَ «هنيمينَع ينماقأ ىّتح يردد يأ أَ ُتّئيِمَيَتَفَل ؛هتالصب

 ءاَنَدْدََرَجَمْلا نأ نَظ امل ؛ نيتك ليل هْيلَعنأ ىآراَم ؛ لال وُسَر

 ىَلَصمَمَك؛ هئرجتلاءأ اإىل «ةمبأل,رئوأ تاك اتسم ىًصمم

 هنااقلالبهءاَج مث هَخيخل هل تْعَمَس م ىتح ٠ «َماَق هج َعَضَر مش نيتعكر

 اذه َنَسْحَأاَم :ريبج نب ديعسل ات تقام ص امو « ىلَصق جَرَخ «ةالّصلاب

 هم :َلاَقَف « سابع نبال لاذتلُقدَقل عمّللاَو اَمَأ : :ريبج نب ديعس لاق !!

 ريس س6
 :رظنا] . قصي ناك ف هللا لوُسرل ان «كلباَحْمال الو دلال

 ارادت

 م ع

 يملا نها دْبع
 هس للا

 مب دو
 قرصا ترا لجرلا نع سيعلن : دلل

 َنمَقأ ؛ قف هللا لوُسمَر سر يف كسلا تيد ءانآاَمآ َلاَقَك !بيمتَب

 اةفلا :عجار] .!ل موه بيطلا

 :لاَق ٍلْينُّطلا يبأ ْنَع «يريَرجْلا اربح «ديزيانئدَح - 17

 َكَمْومَنإَف «ةورملاو اصلا َنْبَي بوكا نَع يِسْئدَح : : سابع نبال تلق
 !اَداَم اوُيذَكَو اوُقَدَص : تلق ءاوُنَذَكو ءاوُقَدَص :َلاَقك يس اهّنأ نوُمْعْرَي

 َناَكَو «قداوعلا تَجَرَح ىّنَح اوَجَرَخَف كم كف هّللا لوُسَر مدن : َلاَق
 ما عش

 َوُهَوَفاَطَق ؛ ف هللا لور بكرت دحأةدلعب ريال ف هللا وُسَر

 هيل َبَحأ يَ ناكل لرئْوَكو «ابكار

 نان هدّمَُمْنَع وعنك داعم اند - معو

 اةفحفل :عجار] 4

 الإ فاَحَنال ءةّئيدَمْاَو همني 4 هللا لوُسَرََماًرسْدَك : لاك سابع

 [اده1 :عجار] يعكر يَلصُت «لَجَوَرَع هللا
 ىَسوُم نَع هداك نَع «ديعّس ْنَع « يدع يبأ نبا انئدَح - <”

 يتتاقاذإ ءءاّحطبلاب ة ةالّصلا نع ؛ «ِسابَع نياتلاَس : لاق « ةَمْلَس نبا

 :عجار] كف مساقلا يبأ هس كلت« نيتعكر : َلَقَق !ةَعاَمَجْلا يف الملا

 عامك"

 نبا نَع «رْكَي نع «دّبمَح ْنَع «يدَع يبأ نب انندَح - ع6

 «هريعب ىلع وهو «دجْسَمْلا لَخَد ؛ هللا لوُسَرنكلو لاك «ساّبَع

200 
 كف وانمك برق ان ءاذييهانيقَسَ « ىّقستساَ دقق باتا

00 03 
 [072 :رظنا] ٠ كلذ ريع ناي 5

 مس ف ع ورب مرر اع 6
 كلَملا دْبَع ْنَع «رعلسم اًنربخأ «فسوي نب قاَحسإ انئدَح - م4

 ا ممم هما

 نم: : هللا ٌلوُسَرَلاَك :َلاق «ِساّبَع نْبا نَع م سوط نع «ةَرسيم نب

 :عجارإ .ًامَلَع وأ :َلاَُدظأَو : :رعَسم لاق طبي تح هال اماعط عاتب

14] 

 هلم هل
 «يبعشلا نَع ٠ مصاَغ اَندَح دامس بدع انَح - "عة

 ما مسسفل#
 ءبِرَشَ ؛ «َمَرْمَر نم( )١/ 8 يللا تْيَقَس :َلاق «ساّبَع نبا نَع

 [1884 :عجار] . مئاكوُهَو

 سيق اًنربخأ :َلاَ «ٌماَشه انئدَح «ةدابع نب حور انندح - "448

 ُهَسَرَمَكَراَنِإَناَك ٠ ف هللا يئن « سابع نبا نع «ءاطع ْنَع دنس

 ةلمَو .«ضرالاَو تاَواّمسلا لم حلاك اكرم: لاك «عوكرلا نم

 [؟1؛ةه :عجار] . لعب ءيش نم تْنش تف

 ٌءاَطَع تعمس : :َلاق «حيَرج نبا اَنثدَح «حْوَراَنئدَح - 4

 َنم مُكدَحأ لك اذإ : : 8 هللا وسر لاق :لوُقَي سابع نيا تطمَس : لوُقَي

 [1974 :عجار] . اهَتعْيْوأ ٠ اَقَمَي تح ُهَدَيْحَسَْي الك «مامطلا



 سابعلا لا دكت
 علم

 الاسفل 17

 رواق دمة
 نب ورمع اًنئدَح «َقاَحْسإْنْم اركز انئدَح راح - اوانلللا

 هدو 6 رى مسوس هب
 اًيؤرلا اَنلَعَج اًمَو) : لوي سابع نبا ناك : لوقي ةَمرْكع َعِمَسهَنآ «رائيد

 آر ةّقيلا يف ؛ "يلهب يش َلاَك «ساّئللةنَض الإ داير يلا

 [1415 :عجار] . ساما تْيَ ىلإ هب بهذ نيح هن ع هنيعب

 .(ح) ٍجْيَرج نبا انئدَح «حْوَر انئدَح - نال 0

 وُ اطَعاتدِمس : لاق برج قاع ؛ثراحلا بلدو

 ىلع" وكي باشا الإكليل دم لإ هلأ بحال

 .!ال ْماَوه نآَرثلا نمأ يرذأ الق: سابع نبا لاق بات نم

 ريب ةمرع ساه همر هر
 نب ةَمرُكع ينُئدَح ءروُصُنم نب دبع انئدَح حور اًنئدَح - مومم؟

 تا لاق سابعا : َلاَكهكَدَح رْيبج َنْيديعَسانآ «ةّريّسْا نب دلاَخ
0 
 ةدلم هيعمل

 ثيِدَحَوْخَنَركد , هللا لوُسَر "رم كلت اتيت دوت «ةّنوميم يتلاَخ

 «ةّييه ا هللا لور كس ٠ لالا رجل علط اذ ىلح َلاَكهّنأ الإ «ديزَي

 ّلُك يف ملي «تاعكر عست دَرّثوْلا ىّلَصُم َماَق« حبصلا هل ءاّصأ اذ ىّح

 قل يفسح ريس كس هو نم راد تح نيتعْكَر

 ءماَنَق «هَبلج ْعَضَو مث ؛ «يبصلا ةالعل جلا يتعر عكرك ؛ ف هللا لوُسَر

 هّللال اوس ْماَقَق ءةالّصلل ُهَهّبَقل الب ءاَج مّ : لاَ ؛ُهَميحَج تمس ىَّنَح

 [6440 :عجارإ ميما ىَلَصَف ٠ هظ

 ْنَع «رانيد نب ورْمَع اندَح يركز انئدَح «حوَراندَح - مو.

 تالكةكمب و هللا ل اوُسر تك : :لوُقَي ناك سابع َنْباَنأ «ةَمرْكع

 /5١11[ :عجارز. ةَسيسَو ثالثا وهو يوت (ةنس ةرشع

 ْنَع «رايد نب ورْمَع اًنربخأ ءايركَر ائدَح حور اًنئدَح - 4 9٠

 تيكر هَمأنإ؛ هّللاَلوُسَراَي :َلاقالُجَرانأ ءساّنبَع نب ِنَع «ةَمرْكع
 يأ كدهشأو ءافَرخَم يلف َلاَك ءمحَن :َلاَقَق 5 !١ اًهْنع تْقدَصت نإ هع

 [:4+ :عجار] . اَهْنَع هبتقدَسَتدَ

 نبأ ءرائيد نب مَع انئدَح ءايرَكَ انئدَح «حْوَراَنئدَح - 60

 «فوُطَت ذآ ليك ردنمَت نأ ضئاحْلل صخر ءاقق ينل نأرُكَذَي َناَك «ِساَبَع

 . ةّضاقألا يف تقاَط ْدَقْتْناَك اذِإ

 «باَهش نكد .ةلخ يبن اح حور اح - مهدك

 ب عس ىتطتسا : لاق «ساع نع تع نب لل دب نيل دين

 72 و لاق !ُةّيضفَت ألقت تيم وُ هم ىلع رت يف ءا هللا لوس ةداْع
 [1847 :غجار] . اَهْنَع هضفا : : ف هللا

 ءيميمه م
 نب ٌةلَّقَصَم نب ةَبقر نَع «ةَناَوَعوُبأ انندَح «حْوَر انئَدَح - "0

 :ِساّبع نبا يللا : لاق «ِرْيبج نب ديعس َنَع ؛ يمايألا ٌةَحْلط نع دبر

 5١[ 14 :عجارإ . . 8 «ءاسن نراك اريح ان جور

 همر ع
 َُُّ ىَلعَي ين زربخأ : :لاق ءير نباح «حوَراًندَح - هدم

 :ٌةداَبم َنْب دعس نأ ء سابع نبا نبأ :لوُقَي ٍ سابع نبا ىلوَم ةمرْكع عِمَس

 سانا نب هللا دبع
055592905- > 50036 

 ان 2ع
 اغوهو ءهم تيك

 مرر 9

 هلل لوري لاق اك هللا لوس ىتت ٠ اًهْنَع بت

 معن : :لاَق!اَْنَع تقدس“ نإ اميل اَهْنَعبئاغانآو «تيفوت يمأ 8

 هد همس م سف ه1
 04٠ :عجار] . اهنَع ةقدص فرخملا يطئاح ّنآ ةلدهشأ ين : :لاَك

 ةيلاعْلا يبأ نَع «ٌبوُيأْنَع ٌفَعَش اًندح «حْوَر اًنكَدَح - ؟مندنه

 وم كاش

 عيرال مدن «ٌيحلاب ا هلا لوله لاَ ُهّنأ « سابع نبا نَع ربل

 نأ َءاَش نم :َلاَقَمُت «ءاحطبلاب حبسملا اني ىَلَص « ةئجحلا يذ نم نم

 504١[ :عجارإ .اًلَمْجّيلف هرم اًهلَعْجَي
 نبا انثَدَح «ةَّصْفَح يبأْنْبَّمَحُم انئدَح «حْوَر اَندَح - انك

 َنْبَعَيفألاّْآ ءِساّبَع نبا (78/1/1) نَع ِء «ناّس ىبأ نع «باّهش

 ْرَمَف ةَّجَح لي ءال : 5 ١ : 88 هللا لوس الانس سباح

 مل ءاتبَجَوْولو تبَجَول مَع دن :تلقولو عوطَتَومَت كلذ دعب َح
 [5+.4 :عجلرإ .اوُميطتمكَو اوُعَمْسَت

 نب َناَمْلع ِنْب ِهّللا دْبَع نَع ءُداَمَح اَندَح حور اَنئدَح - نيكل

 ُمَّللا تعي : لاَ ف يلا انأ « سابع نبا نع يجن دعس ْنَع « -
 مرو دكه سسك

 «قطني ناَسلَو ءاًمهيْرَصي نانيعهلَو «ةّمايقلا ْمْوَيَرِجَحْا « «ىَلاعَتو كر

 22 رشم

 [516 :عجارإ ا

 نب َناَمْلع نْب هللا دْبَع ْنَع ُداَّمَح انندَح «حْور انئدَح - مهو ؟

 ٌةَئاَحْص : اًحصأو , هللا وسر اذ « سابع نبا ِنَع ريح نبإ ديعس نع ؛ مس

 ,مهطابآ تمتص اوجد ءاومطْضاَق «ةنآرعج نم اورَمَتعا

0 
 [؟ا/47 :عجارإ . اوُلَمَر مث: : مهقتاوع ىَلع اَهوُعْصَوَو

 «شممغعألا نَع ءركبوبأ انثدَح ءِرماَع ني دوس انئدَح - مولع

 هن : 8 ِهَّللا لوثر لاَف : :لاَق سابع نبا نَع «ٍمَسْظم ْنَع ؛ ٍمَكَحْلا ْنَع

 نمي الو ء سأل ماَحز لب اومن ٍمشاَه يني ءيخأ ياي : ةقلَدرمْلا

 م4 ٠١ هجر .سنشلا أتى امك

 نع يح نبك كر [ :لاَ كرمة - يل

 52200 28 لَك تيد ركن. 7
 عدس لو

 :َلاَك ٌهَدَمَحي نأ ءاَش ام هللا َدمَحَف هَسأر َنَعَكَرَمَنا
 لل لس

 ميلا يِبر احبس

 5 لاك ىلعألا ير ناس : هدوجس يف لوُقي ناك : لاَ َدَّجَّس

 «ينْمَحْراَو ءيلْرْفْغا بر : ِنْيئدْجّسلَنْْياَسِف وقيد اك لاك هس

 . يندهاو «ينذراو «ينعَراَو « ينربجاو

 يبأ ْنَع رم نب ورمع نع ؛ةبعش اًنئلَح « حور اًنئدَح - 6

 نب ىلإ انلَسْرََ « قرع تاّدب َناَضَمَر ريش لاله اَنيماَرَت :َلاق "يرتب
 رع سم يم سله”

 دَمْدَقَلَجَوُرَع هّللاَذإ: لاق ؛ 8 هللا يئن: :لاَقَق ,ةلانت سبع

 [6077 :عجار] ٠ دعا اوما ٠ كلَ يمغأ إو «هتيقرل



 زلط اق «قاَحْسإ بيكو ردح - 001
 هيد سمس د رد ساس

 (ةنس ٌةرشع ثالث « كتبا لكل وسرنكم : :َلاق ساّبَع نبا نع «رائيد

 00007 هود

 نيس ثالث نيرو ؛ يوت

 نبا نَع ةَمرْكع اَنئدَح «ماَشهاَنئدَح «ٌحْوَراَنْكدَح - ؟مةهأا/

 ثالك لكم تَكَمف ؛ةَنَس نيحبرأل ؛ 8 هللا لوسَر ثعب : :َلاَق ءساّبَع
 راو يوم ل كو م لسع ملل
 نباوهو تاَمَق «نينس رع َرجاَهَت ,ةرججهلاب رمأ م هْيلإ ىحوُي لسة

 [؟017 :عجارإ . 8 «َنيَسَو ثالث

 وببأ ينَربخأ : لاق «ٍحِيَرِجْنْبااَنَدَح «حْوَر اَنتَدَح - مهام

 ُهلوُسَرَو هَّللا ىَهَن : :َلاَقق هي يرحل نع ءَرمْعنْبا لس : َلاَق ءرْضاَح

 نبا لاَ ٌَرَمْع نبا لاَ ام ُهَلَرَكَذَ « سايح نبا ىلإ جرلا قلطناق ٠ هع

 ميش لك : لاَ هع ىَتَرَج يأ : سابع نبال ل جٌرلالاق «َقَدَص : سابع
 00 هم و

 سوي نَع هدير نب يلَع نع ؛ًداَمَح انئدَح «حور انئدَح - ا

 هللا ل اوُسر َلاَق :َلاَق «نيدلا يتلا : َلاَك « سابع نبا نَع «نآرهم نب
 سم ل 00

 نإ «تأَرَمثالئ اهل ماسلا ةالّملا هِيَ مَدآَدَحَج ملون "5

 َوُهاَم هن يرْخآف ةَرهظَحَسَم «مالَسلاَو ةالّصلاِهْلَح «ْمدآَْلَح مهلا 050 0 ماس
 رَمْزي الجر مهيف ىأَرَ هل مهمل مَ «ةماتقلا موي ىلإ ئراذ

 مك بر يأ : لاك ءٌدْواَد كئيبا اَذَه : لاق !اَذَهيَنَب يأ بر يأ : َلاَقَف

 هديت نأ الإ ال : لاَ هرم يفذز «بَرْيأ لاَ «ةنس نوُسس : لاق !هرمع

 اهئ نسلق 0 رع ملا

 مم 6

 يه رعيم عاش م
 2006 اقم حو اكلم لا ,ملسلا عآد

 َكنبال اًهَتيمَوَدَك كن : اونا ! ةنَس نوحي يرْمُع نم يفد ! يلجأ
 هْيلَعلَجَوَرَع ُصّللا َرَرْبَأَو :ًاهشدلت بهو الو تْلَمَكاَم : :لاَق ءدْواَد

 [1؟١7:عجارأ . ةكئالملا هيلع َماَقَأَف باَتكْلا

 هرافي

 ناس يبأ نع « باهش نبا نع ةَعُمَر انئدَح ؛ حور اًنَدَح - نيل

 بك َلَجَورَع هللا : :لاَق «٠ اف هللا لوُسَر نأ «ِساّبَع نبا نَع ؛ ىلا

 هللا اوُسَر اًيآدبآ (ما/١7/1 : . سياَح نبا عَفألا لاَ يَحْل ُمُكْيلَع

 [70 4 :عجارإ. تبَجَولمحَن :تلقولو ةَدحاَو ةَجَح لي :لاَق

 نَع ؛ءاطَع نب بوعي نَع بش انئدَح «حور ائدَح - نع

 يه يباش هع
 متعتمتسا اله : كه يبل لات «ةئوميمل اش اتَناَم « سابع نْبا نَع « هيبأ

 [؟00+ :عجار] . رهط ميدالا عابد: لاق كم ا اوُناَقَ !اًهباهإي

 نأ ,زلجم يبأْنَع َةَداَتَق نع فيعش اًنبدَح «حور انندَح - اواضفغ

 اق ءٍمْبَسوَأ تسب تِيَمَر ين : َلاَقَف « سابع نبا ىَتآ الجر

 .!ٍعْبس وأ تسي ةَرمَجلا 8 هللا لوو ىمرأ

 يرْذَأاَم ل

0 

 320 كك

 0 امل

 « سابع نبا نع «ةمكع نع «ماشه اَنندَح 50-03 59

 يف مرحُسَوهَومَجَحا ٠ ف هللا َلوُسر نأ

]166 

 :عجارإ. ُهَدَجَو عاد نم ءهسأر

 نيبو
 نب ورمع انئدَح «َقاَحْسإ نب اير انئدَح «حْوَراَنئدَح - نفك

 مدراس را ل

 ٌمِرْحْسَوُهَو 8 هَّللاٌلوُسَر مَجَنحا : سابع نبل لاَق «سواط ْنَع «رائيد

 [157؟ :عجار] . هسأر ىلع

 نب ماه اَندَح : الاَق « ىَنعَمْلا ءَدواَد وبأَو «حور انئدَح - اوانفنن

 يبدأ ءساّبَع نا نَع «جّرطألا ناَسَح يبأْنَع «ةَداَتَق نع هللا دّبَع يبأ

 مك نمل ماسلا بنج يدها رشا ,ةميلحلا يذي ىّلَص «8 هللا

 ءادنّيْلا ىَلَع هب توَْسا مل «هَتقَن بكرمُث ؛ َنيلعتْهدَلَكو , مدل هّْنَع طامأ

 [اممو :عجارإ . جَحلاب : ةواتوبأ لاَ ءرظلا دنع محك :لاَك مرح

 دِبَع نب بلطُملا نَع ٠ يعاّروألا انئَدَح « حور انكدَح 57

 اها 000
 نبا ناكو ؛9 يلا ىلإ ُهّمكرَي ءانالك اصور مع ما ناك :َلاَق ؛ هللا

 [ةله4 ءاقحت ءاهاح 4094 :رظنا] . قو يبل ىلإ عقر رم هرم اضَوَتَي ساب

 سلا ف هس
 لاق) سيق َنَع ءداَمَح اًنثدَح :الاَك ؛ُناّفَعَو «حور انثدَح - انننفي

 نب نَع «دهاّجُم ْنَع (سِيق اربح :لاق هئيدَح يفّدأََح اربخأ : :ناَّمَع

 0 ولهان ا 8 يل هج: 0س

 . يذدبي

 دّبَع نب ركب ْنَع ؛ديَمَح ْنَع «داَمَح انثدَح «حْوَر انئدَح - ه4

 «َلَسَملاوءاَملا نوفي ةيواَُم لآُنأَشاَم : : سابع نبال لاَ يياَرَع نأ ءهّللا

 !ةَجاَحْوأ مكي لْخُبْنَمأ «َديلانوُقْسَتْمُكآَو نيل نوفي نال لاو

 ءاكئاَج ف هللا َلوُسَرنكلو «ةَجاَحالَو «لْخُباَنباَم : سابع نب لاَ
 ءةياَقّسلا ذب ينعي ءاَذَه نم هاَنيََسَك ؛ ىَقْسَتاَف ؛دْيزنيةَماَسأهعدرَو يعرب سس

 [؟4؛ةة:عجار]. اوعَنصاَف اَذَكَه نشأ : لاَقو «هنم برش

 نع «لوحألا ٍمصاَح ْنَع ٌداَّمَح اًندَح «حْوَر اَنثدَح - ناضل

 كوميك ممل م قمم
 ءايَقَسف مْرَمَز ءامل ؛ ءاققو هللا لوُسَر ءاَج : لاك سابع نبا نَع « «يبعششلا

 [188+ :عجار] .ًمئا برش

 «ةمرُكع ْنَع «زيرخ يبأ نَع «ًاديعس اًنبدَح «حور انئدَح - 3-5

 ىَلَع وأ ؛ اهم ىلع ةاَرمْلا َحككانأ ىهْ ا هلا يبأنأ « سابع نبا نَع

 [141748 :عجار] اهتلاَخ

 يبأ نع ؛ ليئارْسِإاَنثَدَح ءىّتتمْلا نب :نيجح اًنئدح - 61

 توي يلا ناك : لاق «ِساّبَع نْبا نَع «ريبج نب ديعس ْنَع ؛َقاَحْسسإ

 وم لق و «دورفاكلا اي يلق و «ىلغلا كبر مسا حبس ب ثالك

 [؟١77 :عجارإ] : 4دحأُهَّللا

 .(ح) ديس اًنثدَح حور انئدَح - "ا



 -_-بهة مكية

 ٍسابعلا لآ دن
 ناك :لاَق « لْيتطا يباع ؛َةداَتَق نَع «ديعس نع «باهولا ُدْبَع

 هم و . اع لا

 هاب ناك ثَمكَتْسا الإ تين دكر لق لحي.

5 

 ةعجارإ حلاو 7 «يناَميلا : 0 71 باه 528 َلاَق ل

 اذفلل

 وبحب َح

 دعو

 مبهك 3

 َناَمْثَع نب :هللادبع انئدَح «يروّلا اند 0 انينقزا

 بروك رص م

 نيله الإملتسيال ؛ ف هللا لوس ناك : سابع نب لاَ اهلك ٌاكرالا

 :عجار]روجَهَم هما يش اهم سل :ٌةيواَعم َلاَّقَ ءدوسالاَو ّيناَمَيْلا : نيتكرلا

 اةففلل

 نْياَملع نب هل دع داّمَح لَ حر اند - 4
 20 :8آرشا نع ساكون « ليقطلا يبأ نع م
 ثيدحلا اذه نتم طقس] . [طاوشأ ةَعيرَأ ىشمو ءانالك تيل َلَّمرَف « ةنارعج

 [هريغو فارطالا نم كردتساو ,ةينميملا نم هيلي يذلا دانسإو

 ْنَع «'يونقلا مصاع ْنَع داَّمَح اَندَح جور انكَح] - م"
 َلَمردك ءا يلد معي سابع نبال تلق : :لاق [لْيمطلا يبأ

 ام:ْتلُق١ اويكو ءاوُقدص : َلاَق هس كذا «تييلاب (ت//1]

 نإ ؛ةئُسب اسس اويكو « تلاع ءاوُقَدَص : لاَ !اوُنذَكَو ءاوُقَدَص
 م مل مس همس

 نو «ةّيَِحْا نسر ههََحْصآواَسَحُ اود :اتلاَق اشْيَرُ

 يقي وُسيقْيم لبقُمْلامَمْلا نم اوُنيحَينأ ىلع اق يَا اوحْلاَص مَ « فّنتلا

 0 «لبقملا ماعلا نم , هللا وسر مدن ءًانالك كَم
 ري ماع مع 70000

 هعجارإ هس تسيل اثالك تيلاب اوما :48 هللا لوُسَرلاَق «ناعقيعق

1 

 ىماسلا#» مرو ص و
 يبأ نع ٌداَمَح اًنئلَح : الاَق «جّيرَسَو سنوي اًنئدَح - ونعم

 076 :عجار] .ثيدَحلا َرَكْذَق ..... لبَتُّطلا يبأ ْنَع «يوتَقْلا مصاَع

 «ٌبوُيأ نع ,ةمكست املا داَمَح عَ ا اد - ادا

.0 
 ريمام م هل ع هكر ةدعل 6

 هيفا يذلا مالا اف 1 مقال بروح سم

 اتلاف ءاوُنَمَر املك مَ 0 نورا ىَرل تييلاباوّلُمْا هباَحصال لاَ

 [076 :عجارإ . مهموم :شيرف

 ٌءاطَع اًنكدَح «ةَملَس نيا ينعي داَمَح انئدَح ؛حْوَرانْدَح - مول

 :لاَق يذل نع ءابع نذل نَح ريم دسم راسل نأ
 يمس س7 سا رعس

 اًياَطَخ ُهْئَدوَس ىَتَح , جلا نم ضايي دشأ اكد دلل نم وسال /

 [/95 :عجارز ٠ ارشلا "

 0 كم و

 انما ني هللا دبع

 مسا»ع م# مارق مر ما ملقا هذ
 نع «يرهزلا نع شوُي اند ؛رمع ال اق - اير“

 نم ضمْضْمَت .ء هللا لوُسرنأ ءساّبع نيا نَع «هلل دّبَع نْب هلا دبع

 [1661 :عجار] . آمّسَدهلَدِإ : لاك نب

 ْنَع «يرطازلا نع «سْنوُي انئدَح َرَمْع نب نامثع اًنيدح - 2-5

 نم َناَك ؛ ء هللا لوران سابع نا نع «ةَبثع نب هللا دبع نب هللا دبع

 لكمال لير ماَقلْيَح «ناَضَمَر يف نوُكياَم دوجأَو «سأللا دوجأ

 نم دوج « لرب هالي نيح 8 هللا وسر اك «َنارقلاهسراَدي ليل

 [5.4: :عجار].ةكسْرمْلا حبلا

 مالو ع هر ساع
 نَع «رشب يبأ نع ةبعش اًنربخأ «رمع نب ل ناَمْمَع اًنئدح - انا

 ءابصلاب ترصن :لاَق اك هللا َلوُسَرانأ سابع نبا نَع «ريبج نب ديعس

 [ :عجار] .٠ رويدلاب اع تكلم

 0 و

 0 نب ماشه انْئدَح - نادت

 هلا دبع نبع نيَمَحمهئدحهّنأ «تباٌ يبأ نب بيبَحْنَع ؛ «نيصح

 قيد اع

 يفانإ» : لوثيوهَو اضوُ مث ءهب ةلاتساق هكاوس دَخأَف ٠ ليل نم طقسا

 وا حالم ىو تا خو لح «يضالاو تاو

 فرصا مت ,ةوجسلاو «ٌعوُكرلاو ؛مايقلمهيفلاطأق « نع ىأ

 َلَمَف ىّنَح ُلوُقيَوهَو ًاضوتو كاتساك ءظّقيتسا مث ؛ مل حل سس ىلع
 ىلإ حَرَخَ ,نْدوِملا لالب هانآق ؛ تالقي توأم «تآرم ثالك كلذ

 بوث يمس ف تاو ءارو يلق يف لج ملا: :لوُقيَوهو ؛ةالصلا

 َنَع ْنَعْلَمْجاَو ءًاروث ب يفلَخَو ,ًاروث َ يماَمأ لعجاَو ,ًاروت يِرصَب ب يف َلعَجأَو

 [فضا لا ؛اروث يو روث ىو روث يلاش و ارث نيت

 [.0/ :عجارإ .ًاروُ يل

 , جلب يبأ نع ةلاو وُ نيد واد نبك اندَح - 15
 فيِ َعَم ىّلَص نَملوأ :لاَق « سابع نب نع ءنوُمْيَم نب ومع ْنَع
 ةضكدنب :عجئر] .ملسأ : :ةرم لاو «يلع ' ةَجيدَح دعب

 َقاَحْسِإ يبأ ْنَع ٌفبعَش اًنئدَح «دواد نب ناميْلس اًنئدَح - م

 َتاَبهَنأ سابعا ينكح : َلاَق ؛هبيأ نع سامع

 عدد هو سرب مرعب سة سارا هم
 لوسر يفوُت : :َلاَق « سابع نبا نَع «ثدَحُي رج نب ديعس تلعمس : َلاَق

 .ةئس رع سْمَحَنبانآو «ا8 هللا

 ٌمَكَحْلا اَنكدَح «ةَناَوَع بأ اربح واد نب نابلس اَيدَح - 4
 « ىَهن ا هللا َلوُسَر نأ « سابع نبا نَع «نارهم نب نوُمْيم نع ءرشب وباو

 [15؟ :عجار]. رطل نم بلخم يذل َنَعَ « عابسلا نم بات يذل ْنَع

 .(ح)"تبائاتآبتآ دّمّصلادْبَع اننَدَح - 6
 مسا معا ف حو

 «ةَمِرْكع ْنَع «لاله يَ : لاق هبا انس ؛ ىسوم ْن

 َلاَق) يلايألاتيَ ناك ٠ ه0, )ألا وع
 .٠ عا وعام

 مهزبخ اح ناك باَسَع ةوُدجيال هلأ ”ءايواط (ةمباتملا دّمصلادْبَ

 [5707* :عجار]. ريمشلاَريَخ



 0 هر 530 م

 | ساّبملا نب :هلل دبع
 00 6 يس سس

 َلاَق) "تبان اَنكَدَح : الق سحر دسم اَنكَح - م
 5000 » م

 نع :ةمرْكح نع "لاله اند َلاَق : دّمّصلا دبع لاق (ديَروُبأ :ّنَسَح

 هس سدّقمْلا تْيي ىلإ ؛ اف يبلابيرسأ : لاء

 َلاَق): "مات َلاَقَك « مهريعبو «سدّقملا تيب ةَمالعبو «هريسمب مُهئدَحَف

 هلا برق «اراتك اودئراف !!!لوُشَامب دمحم مقدَصْل رحت (:َسَح

 «ٍموُنزلا ةَرجَشبدَمَحُم اَنْوَخُي ٍلْهَجوُبا لاو « لْهَج يبأََمْمهَئانعأ

 اور سبل هع انكر هترولص يف لاجلا ىو اوم ورثت وا

 يبا لس ؛ مهل هللا ْتاَوَلَص « ميهاَربإو ( ىّسوُمَو « ىسيعو مام
 َرَمْفأياَملْين هير :َلاَ :نَسَح لاق) اناجه رمق : :َلاَقك ! لاجل نع اف

 يب اشو 201 ىلا
 ُداَصْعأ هساَرَرْمَشنأَك : يرد بكوك اهنا «ةمئاق هْيَنيَع ىدحإ (اناجه

 ّنَُطَبَم ءِرَصِبا ديِدَح «سأرلا َدْعَج «ٌضَييأ اباَش ىَسيعتْيآَرَو «ر «ةرجش

 (ةّرمّشلا :نَسَح لاق“ رعشلا ريدك «٠ متآْمَحْلسأ ىَسوُمُتْياَرَو « قلخلا

 تر الإ «هباآ نم برإ ىلإ ظن الق «ميهارنإ ىلإ ترظتو «قلخحلا ديد

 «كلاَم ىَلع مُلَس : ”مالّسلا هيلع ليربج َلاَنَك 2 اسالك « ينمو

 اًندَح ؛؟تباك امدح :الاق «نَسَحَو «دّمّصلا دبع انندَح - مو

 ءٍمئاّسصلا نع (ةمرْكعتلأَس : لاق: كرسَح لاف لثس « ةَمركع نأ ؛لاله
 000 م كرست ماع نم

 :نَسَح َلاَث) « سابع نبا نَع َثدَحَو «فعّضلل هر اَمّنِإ :َلاقك !مجنتحيآ

 ةلكأ نم مرْخُسَوُمَو مجَحا اقف يل انأ (« سابع نب نع ثم

 [؟الهم :عجار] . ريح لهأ نم ٌةأرما همس «٠ ةَموُسسَم ةاش نم اهلك

 سابع نْب هللا دّبَع ثيِداَحآٌرخآ



 ١ /1) ونص ني هلا دبع

 مسا رهمو له

 ٍدوعسم ِنْب هللا دبع دنسم

 دْعاَمدَح «ميهاربإ نع «ٌةَريغم اَنثدَح سيتم انك م48

 نم «ةبقعلا ةرَمَج -.ةرطجلا ىَمر دوعن تير لاق َديزينْب نَمَحرلا

 ءايع ورق
 هلع تزن يدّناٌماََم هريغ ةكإال يا ءاذه : َلاَك مث ”«يدآولا نطَب

 7 موز ما لحال :رسظنا] ٠ ةَرَقْبلاةروُس

 [ووالم كلل قم

 للعم لقللال قدطت دكا كدا

 كردُم نب ريثك نع« ثرسصح اَنَبَأ ؛ مْيَشْم اند 1

 نم ضاق نيح ىَبل هّللا دبع ”«ديزي نْب نَمَحّرلا دْبَع َنَع ٠ « يعجشألا

 ! ؟اوُلَض مس اَّنلا يسن 1 :هّللاُدبَع لاق ! ؟ َدَهَيباَرعأ ليقق ٠ مج

 مُهّللا كيل : :ناكملا ذه يف لوي ريل ةروس هلع يلمس

 [موال» :رظنا] .٠ كسل

 اصول ف هر
 يبأ ْنَع «فاّسي نب لله نع ؛ «نْيصح انآَبْأ «ميشه اًنئدَح- 6

 نم« َيَلْعاَرْا : يللاَق : لاق هي دوُعْسَم نبا نع ؛ «يعجشألاَناّيَح

 سيآ ينإ : :لاقق 9م تنآو هممت كم بلا :هكاتلف :لاَق ٠ نآرُقلا

 ءهّللا ٌلوُسَر اي : تلتف لاَ . نآرلا مل رفا لاقق ميت اذ .قف ين

 نم هعَمْسا نأ ب حأ يثنكلَو ؛ ىلب :َلاَق؟م املك مو لأ َكيلع سيل

 . يِريغ
 صل يب ءالاو

 نبا نع ءنيِزَر يبأ نع «ةريغم انآ «ميشُه اًندح- ١

 هذه تدب اَملف «ءاسّنل ةروُس نم ف هللا لوُسَر ىَلع ترك : لاك ءدوُعْسَم

 * اديهّش ءلْؤَم ّىلَحَكب اجو ديه هم ل م انج اذإ فيك ١ ةيآألا
 سا صام مص

 عامل م
 . 8 داع: ْتَضاَعَف :َلاَق

0 
 :لاَق؛ «لئاو

 < ِهّللا لوُسر نم اَهُتعمَس اَُهاَدْحِإ يِنعي-ناَنلَصَخ : :دوعسم نبا لاَ

 انآو 2 لن لليوم تام نم ؛ ء يسن نم ىرخألاو

 و يبأ ْنَع فَريغمو رايس اَنْ « ميش انكدح ٠00

 مم

 [4476 و ولا لل اللا قو ملوتم ولا 706 :رظناز

 دي اَبآ تغمس :َلاَق دير نب يلع انآ «مييش انئدَح "901
 ةقلشا 25 هللا لوُسَر لاَ : : ِهّللا مَع َلاَق : لاق ثدَحي «هلل دبع َنْب

 تَنعَم َذِإَ تما اًهلاَح ىَلَع اَنْوَينيسيرأ محلا يف نوُكَ

 مث مث و اراد ؛ (َكِلَدَك اًماظع مّن ,كلذدك ةَمضْم' ؟ ةّقَلَع تَراَص ؛نوُم رألا

 كيه يأ وي يذل هلل لوي كك هد .ةقلخ يدش أل

 هل 0 ا
 0001 لك لبكي 2 ١

 ياعع» 1

 نم عِرُف دن راما منك : ٍموَقْلا نم
 .هلَقلَخ الهجوم مورو

 دَّمَحُم يبأ ِنْبدَّمَحُم نع «ماَوَحْلا انآ ؛ 201000

 ا
 :لاَهّللا دبع َنَع ءهّللا دبع نب ةديبع يبأ نع «باَطَخْلا نْبَرَمعل ىَلوُم

 شلل ءدلولا نمد كاان نيل نام :9 لاسم
 و 00

 ينم هللا لوري توباك . نيل كك و: لاك ٠ نبا
 يَسردنمْلاوبآ بنك نب 'يبأ لاق : لاَ. .(يااَناَكْنإَو : لاق .نبيتثا 00

 اَمنِإ :َلاَقَق . ًادحاَو ناك نو : هل ليق : َلاَق دحر الإ مد مك : ءارقلا

 [49114 411/6 41/4 ,47/ :رظفا] : ىَلوألا ةملّصلا دنع ل

 يلم «ريبج نب فان نَع «ريبزلا وب انآ ميش الح 6-١
01 

 ددَخلا موي ؛48 يل اوُلَدَش َنيكرثتما نأ : هيبأ نع هللا دْبَع نْب ديب

 22 لاق : لاك هلا ءاَم ليلا نم به ىَتَح «تاولص يأ نع

 ىّلَصَق َماَقأ مت ؛ َّرْصَعْلا ىَّلصَف َماَقأ م ؛ ينهظلا ىَلَصَق «٠ َماقاَمُث ند

 [4.1 :رقنا] .ًءاّشعْلا ىَلَصَق مانت « بَِْملا

 رثؤُم َنَع «مْيَحس نب ةلْبَج نع ماوعلا اربح « ميش انثدَح- هاتان

 يب يرْأ هلي ت يقل : َلاَق ف يِبنلا نع ءدوُعُسَم نبا نع «ةَراَمَع نب

 ىَإمُهّرمأ اور «ةعاسلا أ اور : لاق. ىسيعو « ىسومو ؛ ميهاَرب

 يل َملعآل : َلاَقك «ىَسوُم ىلإ َرمألا اور ؛ اهي يل ملع ل : َلاَقَق «ميهاَرُبإ

 ” هلل لإ د هن بالف ءاًهَتَبِجَو امأ : لاَقَق «٠ : ىسيع ىَلِإَرمألا وُ اهب

 | يعّمو : لَك. جِراَخ لاجل نأ َجَوََع يبيله ايفو كلذ
 هلا اع كت رق

 الرا لاق «صاصرلا بوي امك «ةباذ يآرأنإ «نايط
 لس ص ص ع

 <” 2كلد َدْنعَف : لاق نيل عدل ىلإ جب 0

 ل آل ءْمُمتآلب نوُنطَ «نولسُني بَدَح لك نم ْمهَو ”جوجأَمو جوُجاَي جري

 جس .ةدئرض ألا ءاَم ىلع وريال وكلم الإ يش ىلع دون

 وع وو 59 600

 قرجتك ٠ "وسال: لاق .ٍمهحير نما ضارألا كرت
 ملءيَش 5 * انها يَلَع بهذ : يبأ لاق .رحَبلا يف مهدي ىَتَح « مهداسجأ

 منو هلال فسم: ذوق ين يي ميياك ءةمهفأ

 0 2000 ما م ساكس

 ين محلا ل لجوزع 3 ١ متملا ءاَحاك ةَعاَسلا نإ ٠ ب كلدك ناك نإ كنك ذأ و
 .اراَهت وأ ؛ اليل اهدلوبْمُهَْجَْم ىتم اهلهأ يي

 هسا سوك ها
 يبأ نع ءروُصَم اند ءدّمّصلادْبَع نيا دبع اندَح- -*هها/

 6 ىَتالجَرانأ «دوُمسَم نب هَل دبع نَع « لئاو

 اي ناطيشلا كلذ : : 8 هللا لوس لاق «ةالّصلا نع ةحرابلا

000 
 َماَناَنالُف نإ :َل

 يف وأ-هنذَأ يف

 4١89[ :رظنا ] .٠ هين



 ءحييص نب ملْسُم نَع ءروصنم اًنندَح زيزي حظ

 ةلاكحت اَذَه : ”قورسُم َلاَقَك ميم لاكعت هيف تْيَي يف قوص عمتك : لاك

 2 ا م

 َدِبَع تغمس ينم : قرم لاق «ميرم لاحت نكلول : تلْقَق ؟ىّرسك

 ةّمايقلا َمْوَياَياََع سلاش ف هللا لور لَك : :لوُقي دوُعسم نها

 [4.* ظقنا] .نوروَصمْلا
 يبأ نع «نايفس اَنثدَح «قرزألاّوُه «قاحْسإ اَنندَح- "8

 لوس َلاَك : لاق ءدوُعْسَم ِنْبللا دْبَع نع ؛ ءيصوحألا يبآْنَع «قاحسإ

 لشمتي نأ هل يغبني يتنار دقف « مانملا يف ينأر نم متي نأ هل +0 ناطيشلا نإ ذآر دَّقَف « ماَنَمْلا ىف ىنآر 8 هللا
 [1ا/لؤ4 47014 4197:رظنا] . يلعب

 دبع َنَع « « لئآو يبأ ْنَع « شمعألا اَنئدَح «قاَسْسإ انئدَح ل٠6
 مع 2

 جاتو ةئآلك مك نإ ف هللا لوُسَر لاك: :لاك ٍدوُعْسَم نبل

 قلد 1 لل 1 رظنأ] هثرحَي كلْذَنِإَف ؛ اًمهبحاَص َنوُد ءنانثا

 [1 1150 41714 41 ال قلكقم طلق قلق ككاو

 ل
 ةَدِييع وبأ اًنبلَح ءفِيصُخ ْنَع ؛ 'ليَضُف نب دمحم انئدَح ١

 «فْوَخْا الص (1//1.1) 8 هلل وسر اني ىَلَص : َلاَق هللا دبع ْنَع

 ىّلم دما لتس قصَو ءاقفء'بل فلات مق يقص اوُماَ
 يلاق ار هلع

 ْماَقَم اوُماَقَق ءاوُبعُدُك ءاوُماَق مث ةعكر هنوُي نيا فّصلاب ؛ ف هللا لوس

 عءعيو

 لوس مهي ىَلصم مِهَماَقَم اوماَقَف ؛ كيلوُأ ءاَجَو ودعا ليفت ١ كيلو

 ٌُ هن ءاوُمّلس مث ةعكر مهسنأل اَّلَصَق ءاوُماَقمم؛ ْمّلَس مث «ةَمكر 8 هلل

 ؛ْمهَماَنَم ىلإ كئلوأ َعَجَرَو ودعا َلَتْسُم ؛ كتلوأ َماَقُم اوماَقَ ءاوُنهُد

 [417 :رظنا] ٠ املس مث ,ةّمكر مهل ولصق

 :َلاَق «يِرَرَجْلافيَصْح اَنكَدَح «ِلْيضُم نب ل دمحم اند #07

 48 ِهّللاالوُسرُهَمَلَع : :لاَق هللا دبع نع هل دبع ةدْي وأ ينكدَح

 تاّحطلاَو «ةتاولملاو هلل تاّمحَّبلا : : سانا مليم ككل

 داّبع ىَلَعَو ءاَنيَلَع ب12 مالسلا كلاكريو هللا ُةَمْحَرَوأ يبل هيأ َكِيلَع م السلا

 فوك رو ةدع اسس نأ هاو هللا إل آل نأ دهشأ ؛ َنيِحلاّصلا هللا

 38 :رظنا]

 «مِيهاَريإَنَع ٠ «شمعألا اًنكَدَح «لِبَضُق نب دمحم اَنئدَح- 617

 يفَوُهَو اف هللا لوُسَر ىَلع مل انك لاك« هللا دّبَع ْنَع « َةَمَملَع ْنَع

 دري ملك هلع الس يشاَجتلا دع نم انمَجر ملك ٠ انيلَع دريك «ةآلمصلا

 ! ؟اَتيلَعُدرَتَف «ةالّصلا يف كِل مْلَسن انك هّللاَلوُسراَي :اَنلقَك اكل

 [عمم# :رظنا] .ًالْكشَل «ةآلّصلا يف وأ يف نإ : لاق

 يبأ نع «بئاسلا نب ءاطَع اًندَح «ٍلْيضُق نْبَمَحُم م اند 075

 لجرلا ةآلّص لَم : قف هللا وسر لاَ : : لاك ٠ هلل دّبَع ْنَع ؛ صوخألا

 م1107 :عجار] ٠ .ةَجرَدَتوَُشعَو عطب ؛هَدْخَو هنآلص ىلع ؛ةَعاَمجْلا يف

 |1177 11 ا 161

 ممول م ريم
 أ منيهْلا نب ورمع اند "ه6 , نع «يدوعسملا انثَدَح 2 «نكق وُ

 ىتآًالجَرانأ دوُعْسَم ِنْبهَّللا دبع ْنَع ديب يبآْنَع ءورْمع ني ديعتس

 ؟تاَرابهصلا لل مُكْدمركيْنَم : لاق رقاب ىتم : لاَ فيت

 « نهي حسا ءتارَمنل يدي يفاذإو «يّسأو تأ يبأب ؛ انآ : هلا بح لا

 فلل :رظتاز! رمق ملط ٌنيح َكلدَو ؛ «ِرْجَقلا نم يلح ةَرخْؤُسب ارسم
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 نَع ءٍمَكَحْلا ِنَع بعت انئدَح ءٍمقيَهْلا نب ورم انكَدَح ال 1

 اًمْسَخ ٌرْمّظلا ىَّلَص ؛ كف يبل ٠ هّللا دْبَع ْنَع ءَةَمَقلَع ْنَع « «ميِهاَريإ
 م م قش

 [607 :رظنا] ٠ ِنئَدِجَسدَجَسَف ءاشَخ لص ليق# ةآلّصلا يف دي : ليقق

 َنَع َهَداَنَق نَع ٍ؛ديعَّس ْنَح ٍيِدح يبأ نب َمَحم انئدَح- ١63

 ةالص : َلاَق « اقف هلأ دوم نب هللا دْبعْنَع ٠ 0 ” صّوخألا يبأ

 كك ءاّقدض َنيِرَشعَو ةَسَح دحَو لجرلا ةآلّص ىَلَع لضم ؛ عيمجْلا

 014 :عجار ] . هتآلّص لدم

 ييأس يأ 0

 ْمَحَن: لاق يل لوفي راق يشل سس لق وس

 هقد هاو
 [4174 ,4:315 414 4017 :رظنا] .٠ هيون مدّنلا : وتيم : ةرم لاقو

 هلو ساو

 «ةَناَهَم نب لئاَو نَع يرد نع «روصنم نع «نايفس انئدَح-!

 ْنمْوَلَو ؛ءاَسنلاَر ضم اَيَنْفَدَصَت : َلاَق «٠ ف هللا َلوُسَر نأ ٠ «هّللا دبع ْنَع

 ؛هاَّنلا ةّيلع نم تسل" «ةأَرا تَماَققِراَنلا لْهأرتخأ نكن نيل

 .ريشُلا ترش نذل تريم ُكنال :لاق هللا لور امل“: : تَلاَقَ

 [1167 4161 417 ل ٠١16 :رظنا]

 نع هةَمَقَلَع ْنَع « « ميهاَربإ نع «روصنم نَع «ناَيفس اَنئدَح-ال ٠/91
 مس ساس

 الق يتلا : ٌةَرَمَلاَقَو . مآلّسلا َدْنَياَمهتَجَس 4 يبل هّللا دبع

 [4768 :رظنا] .٠ مآلّسلا َدْعَي «وهسلا يف نيَئَدْجَسلا دَجَس

 امال رب هع اصروا
 دْبَع نَع دروع مصاَع اَنْنَدَح « ةّئيِبع نب نايفس انئدَح- ٠١

 ل سا ياعم

 قوطاوي « يني لهأ نمل جر يلي ىَتَح ءةعاّسلا موُقَنآل : 8 يلا نَع هلل

 [477/4 4 شرج كوالا“ سوال :رظناز .٠ يمسا قفا

 نب ِرمعَج دلو ضعي هلأَس هارأ « هتقرغ يف « تيب يف هب اَندَح يبأ : َلاَك

 . ىَبحَي نب دلاَخ نب ىبحيوأ « ىَحَي 1

 رز ْنَع دولا يبأ نب ب مصاَغ َنَع « دبع نب رمع ا

 لو ماّيألا يضقتال هللا لوُسَر لَك : َلاَق ءهّللا دّبَع ْنَع « شبح نب
 # رب هم سلف

 لسا يي (08/17/1) لهآ مل جربي بح رْمّدلا بهدي

 [مهالا :عجاز] . يملا ٌنوطاَوي

 اع ينكح نايف ْنَع ءديعس نب ىَحَي اند -ا00ا/ا“

 ٌةْوَأ ءايثدلا بمدن ال :لاَك اق يِنلا نَع هللا دبع ْنَع رز
 ْنَع مص

 ْضَقَْت ال لاَق



  نيرثكملا دنسم وم مس عاص يي

 . يسلم ةئشم طا : يني لفل ملجة ل ءاّيثدلا

 [ما/١ :عجار]

 :َلاَق٠ هّللادّبَع ْنَع «َرِزْنَع ٍمصاَع ْنَع نايف اَنئدَح- 61/5
 اَّئَخاَف قرع تلَسرملاَو) : : هيلع ترم ءِراَغ يف ءاقف "ينل مَا

 َُدْنَي ثيدَح يأَبَت 9 : منَ اياب يرذأ الق ؛ ءاَهب ب طَرُهاكنإو «هبف نم

 ا

 :كدكعع لا بأ ٍمصاَع نَع رايس انا

 ةّشّبَحْلا نضر 1 يتانذأ لب « ةكمب انك اًذِإ 8 "يلا ىلع مُلَن انُك : لاَ 2ههم لس
 هب امينا رمل هيل ان مّلَسُ هيا ةشّبحْلا ضرأ ماقال

 دي لوو هلل َلاَقَف هتلأسك ةدلَّصلا (وَضَق ىَّنَح دعب امو

 رنا] .ةآلّصلا يف َمَلََتلنآ ءهرْمأآ نم ثدحأ دهن ءاَشِياَم هرمأ يف
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 ؛هّللا دبع ْنَع ؛ لئاو يبأ نع ٠ « عما نع نايف اكد 1

 ّيقل؛ «ملُْسلاَماَهبْمطَفَي ءنيَمَي ىلع لَحْنم :لاَك اقف يلا نَع
 باك نم هقادصم "اف هللألوُسَراَلَحآركو داب هَ هلل
 تلدتوأ الق امك مهنا هلل دعب نورتي ديَنيِلاَنإ ا: لَجَورَع هللا

 [مو1/ :رظنا] ٠ م للمكميالَو ةرخألا يف مل َقآلَحآل

 ؛هّللا دّبَع نع ؛ « لئاو يبأ نع ؛ « عِماَج َنَع نايس انئدَح ا ©
 رف همي جس لعجألا ٠ «هلاَم ةاَكْردْبَع َعنميَأل للف يِبلا نَع رواصرو و ع2

 باَتك يف هئادنصم ؛هّللا دبع رقم . . كرك انآ : لوقيف ُييَوْمَر ّم

 ين هقوُطي : ةرَمداَيَقْس لاَق . « ةماعلا َمْوي هب وُلحَي م ٌنوُقوطيَس 9 : هلل

 , هقلع

 :َلاَق «ِنَمْحرلا دبع يبأ ْنَع ءءاطع نَع ؛نايفس انكر” هاله

 لردك كاملا َلَرْثأاَم ف ىلا هبي «دوعسم نب هللا َدبَع تغمس

 ] .هلهج َنَم هَلهَجَو مَع ْنَمهَسِلَع انشد

 م

 11537 1576 لوا :سرظنا ]

 نب َةَريغم ْنَع ءرمش نع ؛ «شّمعألا نَع ناّيفس ارح 8

 ل :َلاَق 48 هللا اور نأ ٠ .هللدبَعَْ هيأ نع ؛ ٍمرخألا نب دعَس

 [1780 ,4 ١142 :رظنا] ٠ الا يف اوُبَغْرك ٠ ةعبضلا اوُذْحّتَت
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 نع «ٌةرم نب ِهّللا دبع َنَع « «شمعألا نَع نايفس اًنكدَح- اوان

 نم ليل لُك ىَلإار بأ ينإ ؛ لف يلا نَع هلل دبع نع ؛ ؛ صوخألا يب
 كاسر. رك خألا ليَ انتم لَ

 [4 41 ءكاح؟

 انك :َلوُقَي َقيِقَش تغمس : :ناَمْيَلَس َلاَق «ناّيفَس اًنئدَح 0 12000
 ينعي ةّيواَمم نب ديزي انءاَجف « ءاَنيلَع جرْخَي؛ دجْسَمْلا يف هلل دبع رع هل يل نعل مع

 دوعسُم نب هلا دبع دسم

 ةجرخأ نأ ىلعت رانا يفداك تاق" :لاَقَق :َلاَق ٠ « يحل

 مكين لكم ياكل: :َاَقق؛ ا اًنءاَجف 0 ٠

 000 ودق لاا كال لحكم ١41 سهما :رظنا] . سم

 ممسو معا
 امنا تصأ  دوُنكلا يبأ ْنَع يزين اكس د /

 ْنَع ,8 هللا لَوُسَر ىَهّن : َلاَقَ هدي يف دوم نبا هآرَ َرَكَذَف ءاَمْوَي

 [مبا6 :رظنا] ٠ بّعَذلا هَنلَح

 يبأ نع ءدهاَجُم نع ؛ « حجت يبأ نب نع« ئدَح- 318

 2 نيتعش :. ءا هللا لوُسَر دي ىَلَع ءٌّرَمَقْلاَق قّشنا ؛دوعسُم نبا نع هِرَمْعَم

 ع ةوظتأ] اودهشا : : 5 هللا لوُسر لاق ؛ هيل اورظت ىَتَح
5 

 0 دهام ْنَع ميج يبأ نب نع ايس انئدَح
 ويس بكل لْوَحَو ؛8 يلا َلَخَد ؛دوعل م نب ِهّللا دبَع نع « ءِرَمْعَم
 نرجو. هديا وُ يمي لعجق ء بصُت 0 ةئمئالكو

 عك دعم هلع
 ومر ناك لطابلا نطاق وحْا جط « ديم لطب كدي
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 ىَلَع ُىِرْكَو ءاَهُمدَقَي نم اهنم سيكو : :َلاَق :ناّيفس انندَح-" مه

 دبع تغمس : لاق "يفتح دجاَم يبأْنَع ءَرباَجْلا ىَحَيتْعِمَس : : نايفس

 ةعوبشم : "لاق ةَراتجْلابِريَسلا نع ؛ هللا لوُس الأس: لوُكي هللا

 [مس# :رظنا] . ةعباَتب تَسِيلَو

 « ميهاربإ نَع ٠ ُشَمعَألا اَندَح « ثاّيغ نب صْنَح انئدَح "7

 :َلاَق «ىّنمي 8 هللا لوُسرَعَماّنك لاق هّللا دّبَع نع «دّوسألا نَع

 .اًنيقَبَسَف ءاَهاَئْردَتباَف ءاًهوُثتقا : : 8 هلل لوُسَر لاق يح الع تجرح

 [ةاجبلل ,غالمإل 4:74 :رظنا]

 « يوري شمع ألا تعم 1 لا 5 «سيرفإ نبل با نكد نسما

 ,ْمُكاَكَمبربْخأل

 َناَك «٠ هلا شلال باكل كتل جال سَ

 عمدا :عجارإ ٠ نيل ةّمآسلا ةيهاَ رك مايألا يف ةظعْوَمْاب لوحتي

 ع نع.« ميهاريإ نع ؛ شَمْعألا انكَح" :ةّيوانس بأ دس”

 هنن شرت 0 لاق « هاب معو «درسألا

 57 كم مور موكل رظنا] . 0 م لاق ا

 مدع رع درك
 َنَعَ «ميِهاَريِإ نع ؛ شَمعألا اًنكَدَح «ةّيواَتم وبأ انندَح 4 ١

 مكواوُمآَن يلا : يلا هذّهْتَلَرَئاَمَل : لاَق ٠ هّللا دّبَع نع« :ةَمَقْلَع

 آل انيك ٠ هللالوُسَر اوفو «ساّلا ىلع تل "وش 4 ملم اسي 0000
 :ملاّسلا دبا َلاقاَم اوُمَمسَتملآ نوُنمَت يدّلا سهل : لاق ؟هّسْفَن كملي

 :رهفتا] رشا اَمنِإ 54 مي مظل رشا نإ هللاب كلر الياي
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 َنَعَ « ميهأريإ نع « ثعتخألا كح" يوم وبك
 بالا لطأ نم ا لاق للدعم ةَمَقْلَع 00

 اس سس ص لي ف را 9 سس يس يع ع هل

 ىلع يلو .هشمأ ىلع يضل مما ىلط توساَو « عبصأ

 ,هدجاَوَتدَي ىَّح 1 يبل كلحَضُت ١ ؟مّبمأ ىَلَع ىّرتساو «عينمأ

 .ةيآلا © هرْدَكوَح هللا اوُردَك امو 9 : :لَجَوَرَع للا َلَرْئاَ

 ْنَع «مِيهاَربإ نع «شمعألا اَنئَدَح -«ةّيواَعم وبأ ان د1

 م" : لُجَر لاَفَف «صئمحب ْفُسوُي ةَروُس ارك هّللا دبع نع ؛ َةَمَقلَع

 بَذَكَنأ َلاَفَك ءِرْمَْلا حير هلم َدَجَوَ هَّللاُدْبَع دم اَنَدَك .تلزنأ اذكه

 هَيَرْضَق : :َلاَق ءًادَح كَدلجأ ىََّح َكلُعَأال 1 ؟سْجرلا برنو "قحاب

 [#40 ظنا ٠ ا هللا لوُسَر اًهيِنآرْفأ اَذَكَهَل ؛ هللاو اكو «دَسْلا

 ىلماسع
 نع ميار نع نشمعألاادَحَ .ةقواتمولل لتس

 لل .ةض يلج كال عا ناَمْنع هَل َلاَقَف 5-3

 ذقت“ .كذ تلق كلام : :هّلل دبع َلاَقق ؟كناَمر نم ىَضَماَم كركم

 ابكت عاام باطلا شما 8 للالوُسَاَنل َلاَق

 ٠ رز جل ممل

 دنع ٠ نع «ميها 38 ءشطألا اًنكدَح - رياح 00417

 ملا نترك يأ 2 عكر مب 8 يَ تلا مَ

 [443/ 4 . :رظتا]

 نع «ميهأ اريإنَع ع ءشَمعألا اًنكَدَح « ةّيواَمم وبأ اَنْدَح 15

 م ينك سنا ُرْيَخ : هللا ل وُسَر لاَ : لاَ“ هللا دبع ْنَع «ةَديبَ ْ

 موك كلذ دب يتايمك هويام مُهنولَيَنيَلمَم , مهول نيل

 ررعم م
 قلل ال موح» نظنا] . مهتاداهش مهئاميأو ,ْمُهَلاَمِمُهتاداَهَش يبت

 ا

 نع ؛ميهاربإ نع ؛ شمعألا انكَدَح «ةّيواَموبأ اَنَدَح- اوان نإ

 عم
 راق طا رخافخأل نإ ل هللا لوُسَر لَك : َلاَق هللا دبع ْنَع «ٌةديبَع

 هك 50
 ,ةّنجلا لحام قلطلا : هللا ٠ ءاقْحَر اهنم جري لجَر هر نم ابوح

 :َلاق (/4//اًزدِزاََْلااوَُخأ دك َس لا هج خدي بَهَذُيَف :لاَق

 ٌرُكَذَتأ : هل لاَقيَق :َلاَق ٠ َلِزاَنملاِس الا َدَحأ دق بر ايم « عج
 يو هماسم ةهعلم ع هيما مه مع

 :لاقيل . ى نمت همت: لقي من: وفي لا هلك يذل دال

 00 ف :َلاا للا تن

 5 [4941 :ضضنا] . هذجاوُت

 نيم سرا »ا
 دبع ْنَع «قيقش نع ؛ شمعألا اًنكدَح «ةيواَعَم وبأ انيدَح "7

 قيم امم 00-7
 يف تْنَسْحَأ َذِإ هّللا لوُسَراَي :لاَقَف «لُجَر اق يلا ىتأ لاَ ءمّللا
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 «مآلْسإلا يف َتْنَسْحأ الافق ؟ةيلهاَجُ ٠ يفت نبأ «مالسألا
 ما هاس سرا
 ٌليألاب تذخأ «مآللسإلا يف تسد «ةّيلهاَجْلا يف تلمع مبدا

 [1 404 4117 كدحل مزمل 014 :رظنا] .رخآلاو

 دمع نع ب ٍقيفش نَع « شملان اًنكدح ل ةوامم وب د 41/

 هه عم

 الهلع نطو ترة ملل رطل

 «ضرأ دوهيلا نم ٍلُجَر نيو يني ناك ٠ كلذ َناَك هللاو يف : :ثحشألا

 ؟ةَيي كلآ : :ة هللا لوُسَر يل لاَ ؛ ل "يبل ىلإ هتك « يندحَجُم

 فلي ْندِإ هلا لوري :اتلق ٠ فلخا : :يدركل لاق ول تلق

 هللا دْهَتب ورشي َجَوّوَم
 راكقم لكلا لدنك موز ةسظنا] | .ةيآلارخأ ىلإ |«ةليق كك ماتا

 [مها/١ :عجار] [77147 7711ه 77141 77146 11

 نع رز نع « «ٌمصاَع يِسدَح « شاِّيَع ْنْب ركبوبأ اندَح- و4
 هللا لور يبرم ؛ طمس يبأ نب بقل امنع ىعيرأ تنك لاَ ءدوُعْسَم نْبا يم

 ينكلو مهن : :تلُق : :لاق ؟نبل نم لَه ؛ «مآلغ اي :لاَقَ ,ركبوُيأو

 سف وش قا لذا ليمل شامل ءنَمْوم

 ل راي : تلق ان دنب نامل لاك: نصلك ما:

 كن ٠ ُهّللا َكمَحْرَي :َلاَقَو ءيس أر َحَسَمق :لاَق ؛ لوقا كر

 [4 1417 4س عمجف نظنا] ٠ مّلعم ملغ

 ءٍمصاَع نع ةمْلَس نب َداَمَح اَنثدَح نافع اَندَح 8

 «برَشَف ؛ ءاهيف َبَلَتحاَف «ةَروُقَنم ةرْخّصب ركبوبأ هانآف : َلاَق ءهداّتسإب

 اَنَهّنَم يَمَلع : تلق كلل دْنبهيم ١ لاق «"تنرََو « ركب وبأ ب رشو

 :عجار] ٠ ةَروُس َنيِعْبس هيف نم تذَخَأَك : َلاَك «مْلسماَلع ََنإ لاك «نآرثلا

 [ "هده

 نع« شييبح نب ءرز ْنَع ؛ مصاَع اَنئَدَح ءركيوبأ انندَح

 بل َدَجَوَن «دابعلا بول يف رطل نإ لاَق ءدوعسُم نب هللا دب

 بوق يف رظنم «هتلاّسرب هنعباَف ؛ هل فطْصاك دابا بول ريح قف

 َمُهَلَتَجَن دايما بوف ريح هباَحْصأ بلك دَجَو دَّمَحُم بلك َدْعَي ءدابعْلا

 »مدل

 هللا َدنعَومَم ؛ هَ نونا كر اَمَق « هنيد ىلع نواف ؛هيين ءارزو

 مس هلا دعوه ءايس وأ 2 سَ

40 
 دمحم

 هللا دنع نزرع ماا ,رْكيوبأ اند

 َ مقل ةالَص ولي اواو ملل : هللا وسر لاَ : :َلاَق

 مث «نوُقرَْت يذلا تثولا يف ؛ « متي يف اوُلَصَ ٠ هوست اذ انو
 .ةَحّبس اَهوُلَعَجاَو «مهَعَم 02

 نع ؛ مقلع نَع « ميهأَربإ نَع وصنع "يرجح 0
 َصَقَتْماَداَز ءيرذا الك ةلَّص ٠ هلا لوس ىّلَص : :َلاَق «٠ هللا دْبَ

 7 :لاَق ؟ءيش ةالّصلا يف َثَدَحْلَه هللا لوُسر اي : :هلليق مل 8



 لاق اذكر انك كم ارث + كاَّذاَمَو

 مُكدَحآ كش ادإو انس اَمك ىسنآ شبا امن : َلاَق مّلَساّمَلَف ؛ ءوهتلا

 مجدا نظنا ] ٠ ِنيِئدِجَس دس «َملَس اد «ٌةآلّصلا رحت ةآلّصلا يف

 اة و ف ال ناد ةضذكل

 يتتجَسجَتق هيج ىتق

 نم ٍلَجَر نع َةَمَنْيَح نع ٍروُصُنُم نع ريرَج انئدَح نإ

 ؛ةالّصلا دْميَرَمَسآل اك هللا لوُسرلاَف َلاَق «٠ هللا دبع نَع هو

 [89107 :رظنا] .رفاص وأ ؛ ءلّصم : نيج دحألالإ ؛ةرخآلا اعلا : ينعي

 ءهّللا دبَع نع ؛ ءيلئاو بأ نع ( روصنم ْنَع ٌريرَج انئدَح 04 ٠١

 نم : :لاَقك ؟ةّيلهاَجْلا يف اَناَمعابدَحاَونآ هلل لوري : مان َلاَق : َلاَق

 هيكل ه/ازدَخَوُي َفاَّسآ مَ ءهبَحاَوي لَ ة «مآلسإلا يف مُكَنم َنَسْحأ

 [مموك :عجارإ .رخآلاو لوألا هلم

 ْنَع َناّنسَح نْب مساَقلا نَع ؛ « نيكرلا نَع 7 «ريِرَج الح 68

0 
 وسر لاق دوُعَسم نب هَل دْبَعْنَع :ةكمرَح نْب محلا دبع مَع

 يني «ةرطملاو راَزإلار جو «بحلا محن : :لآلخ َرشَع ةرْكي للا

 هلل هللا كلب ينَياَمّنِإ :ريرج لاق « « بيشلا ريو <, قوُنَحْلا

 وبعض ب سه ول
 َدْقَعَو «هَمرَحُم ريغ يِبصلاَداَسَكَو « تاكوتملاب الإ ىكرلاو ؛ هّلحَم َنَع

 مما :رظنا] ٠ باتل برتطلاو الحمرية جتا ؛ٍمئاَمّشلا

10 ] 

 ”« ميهاربإ نع ءًناَمْلَس يدَح نايس نع ؛ 2« ىحي اًنئدح لج ت5

 نب وِرْمَع ْنَع ثيِدَحْلا ضْعَيو : :ناَميَلَس َلاَق) ٠ هللا دبع ْنَع «ٌةَديِبَع نع

 لالا: :لاَقا٠؛ هللا دبع نع« ىَحُتضلا يبأ ع «يبأ ينئدَحو : َلاَق (ةرم

 نأ ب حأ يّنِإ : :َلاق ؟لْأ كيلو كيلر :تلُّق :َلاَك يلع أَرْثا :
 ةّمأّلَك نما اذإَف بكت ل“ :تْفلَباذِإ ىَّنَح "ترقق ؛ يِرْيغ نم ُهَعَمْسُ

 اعود ناكر هبيَعتآَو َلاَك 4 اديهَش ٠ ءالْؤَه ىلع كب اجو ديهتب
 سم

 [4114 :رظنا]

 ”ةَمْلَس نب قيقّش ش نع ؛ رشَمْعألا اَنََنَح ”: ةيواَمم وبأ اًندَح 6 .و/

 نائب : هّللاَقي ؛ ةليجب ينب نم هللا دبع ىلإ جراج : لاق

 نم :اًملآ وأ « اهدجَءايآ ؛ةيآلا هذه أَرقَت فيك ٠ نمحرلا دبع اَأاي : َلاَعَق
 :لاق ؟هْذَهَرْيَغ «تْيصخأ نآرفْلالكوأ : هللا بحه اَقق 4 نسآ يع ءام هم عدس

 نمد! ؟رغشلادَّهَك ذه : :هّللادْبَع َلاَقَف ٠ ةَمْكر يف َلصَمملاارفأل يّنإ
 ُواَجيا ٌباوُقأ نرش آَرْقَبكَو دوُجّسلاَو -, عوق ةآلّصلا ِنَسْحَأ

 ينلاَرئاقلل فرْغعأل ين «ْعّفَت بلَقْلا يف َحَّسَرَف مارق اذإ هّنكلو مهيار

00 
 َءاَجَق «َلَخَدَق ءَماَق مث : َلاَق « مكر يف نيتروس 4 للاسر ناك

 لوُسَرناَك يلا ءرئاطّلا نعله : :هكانلَُك :لاَق ٠ هلع لحد ُكَمَلَع 00
 ءاَنيإَجَرَحَمَت هلاك ؛ َلَخَدَف : َلاَك ؟ةّمكر يف نيو , هللا

 وحك :رظنا] ٠ هللا دّبَع فيلأت يف ؛ لصَمسلا لوأ نم

 ع

 (ةروس نورشع : َلاَقف

 443١[ كن م1801 لدتكا

 058/1 وعم نيل يعدم

 دبع نع «قيقّش نع ٠ رشمعألا انكلَح  ةّيواَمم وبأ انئدح- 18

 نمل لاق لاق امْسق ٍمْوَيَتاد ءاق هّللالوُسَرَمَسق : َلاَق ءهّللا

 اي :تلقق : لاق ![لَجَوَرَع ههّللاهْجَو اهب ديزأ اَمةَمْسقَل ذهن :راّصنألا

 يل كلذ َركذف :لاق «َتسْلقاَمب « هللا لوُسَر ربل مآ هّللاَوْدَع
 ىَلَع هَللاَةَمْحَر لاك مث :َلاَق ماتقدر ع

 [1م1 ق0 4112 71217 :نظنا] . بصق ءاَذَه نم رتكأب يذوأ دَقَل «ىس

 يس سلع ديب
 دبع نع ٠ قيقش نع ؛ ٌشَمْعَألا اًنكدَح ,ةّيواعم وبأ اًنئلَح- 8

 اًهَقصَت ىتَح + ؛ةاَرَصْلاُعآرَمْلا رشا : : هّللا ُلوُسَر َلاَق :َلا٠َ هّنلا

 قدوم للام قلو للحم كالو صحح :رظنا] | .اَهِإْر طْنياَمْناك اًهِجَوَرل

]4414 

 نا

 دْبَعْنَع «قيقش ْنَع «”شَمْألا اندَح «ةَيواَمموُب ملا يما سمع
 ًةساَبَحْدَق اق يّنإ لق «داّبص نارك ينل عم يشن نك : لاق ءهّللا

 ْنَلَق ءاّسحخا : . 8 هّللاةلوُسَر َلاَقَك : لاق خد: داّيص نبا لاَ« اح كل

 نإ آل :َلاَق هع برْضأ يد هللا َلوُسَر اي :رمع لام كرد َودْنَت

 ”[همما :رضنا] .هلقق عيطتسَ نلف فاحت يذلا نْكَي

 0 ا
 دبع ْنَع «قيقش نع « ءرشمعألا اًنندَح :ةّيواَعم وبأ اَنْيلَح-

 ٌوُهك تسوق هبرْصأَيِل يكحتي قف هللا وسر ىلإ نأ ين امل :َلاَق ءهّللا

 :رظنا] ٠ نومي ال مك «يموقل طار لويد ملا هه ْنَعْحَسْي

 اانسهك نعش كت ل

 دّبَع ْنَع «قيقّش ْنَع ؛ «شمعألا انندَح « ةّيواتموبأ انئدَح
0-0 

 انه ليجتانأ : لاق ؟نبكأ بّنلا يأ : ل هلال لكس : َلاَق ءهّللا

 مث هلاك .كمَم معطَينأ ؛لدكو َلثقَتْنأ :لاَق ؟يأمث :لاق .كقلَح مَ
 َقيدصت ُهَّللا َلَرْبَأَف : ِهّللا َدْبَع َلاَق :لاَق ٠ ةلراَج ةَليلَح يناَرثنأ : : لاق يأ

 هللا مرح يلا سلا وُ الو رح اهل هللا مم نوُسدياَنيّلاَو 3 : كلذ
0 

 [431 :رظنا] .٠ 4 اما قلي كلذ لَعْفَي نمو نويل قحاب

 نع ٍملْسُص نع ٌشَمْعَألا اًنْكدَح" «ةّيواَموبأ انئدَح 117

 الجر دجْسَملا يف تري ينإلاَمك هلل دبع ىلإلجَرءاج َلاَق «قورسُم مساع

 ىلإ 4 نيب ناب ءاَمسلا يت موي آلا ذه يف لو «هيأري نَا رسمي
 كيما م لح . موراي .ةناي م فاي نيك مد

 ا ميل ان كويل هجره نإ: لعاب

 َنينسب ْمِهلَع اع ءاقف يبل ىلَح تصمت ملفنا اان

 لجارلا َلَمَجَو «ماظعلا اوُلكأ ىَتَح اوُدِهَجَو طْحَن مُهَبَصاَق فسوي ينسك
 لونا ء دبا م ناَحدلا كبه ءامسلاَن يوهان «ءامسلا ىلإ ظني

 اَذَهَساَّنلا ىَشْفَي . .نيبم ناخب اَمسلا يان مْوَيْبقَتراا : لجو رع هللا

 للا قْستسا ؛ هّللا ل وُسَراَي : ليقف ١ , 8 هلال ىتاق ملأ اذ

 3 :لَجَو رع هّللا َلَرْئأَك ٠ مُهَلاَع اَعَدَف :ل ان ءاوُكلَم دك مُهَنإف ٠ ءرضمل



 طلت موي تكتف. يتلا رماها مل < باتا ثشاك

 4٠١4, 17١6[ :رظنا] .رذيمْوَي 4 نوُمقتم نإ ىَربُلا ةََطبلا

 دبع ْنَع «ةَراَمْع نع ؛ شمعألا اَنثَدَح « ةيواعم وبأ انْئدَح م15

 كالت َءاَجَك ٠ ةبعكلا راسي ًرتتنص تنك : :َلَقهَللا دبع ْنَع «ديزي نب نمَحّرلا
 رقاد شاع

 مخقرك هدير اسيد دق تطم يد رق

 هع محم معو نبل عه عد
 وص :رَخ عمسي هللا نورت هَعمَساَنَتاَو 500520 آلا َلاَقَق ام مالك 27

 لاَ! لك همس ايهم حمس نإ :رَخآلا َلاَقق ! هْعَمْسَي ماهر ْملاَذِإَو

 نأ نورت مُكُكاَمَو 9 : َلَجَورَع هللا َلَرْئأَك ف يل كلذ تْركَذ

 ْمُكَلْد ل : هلؤق ىلإ 4 ْمُكْدوُِج الو مُكَراَصْبأ لَو ْمُكُمْنَس ْمُكِلَع دهْشَي
 ,4.80 :رظنا] .4 نيرساَكحلا نم متحَبمأك مكان مكر مكظ يذلا مك

 ”فففت

 يس سرس يع سوط
 ءٌةرَم نب وِرْمَع ْنَع ؛ شمع اَنْثَدَح « ةيواعم وبأ اًنئدح 6

 ؛هّلا دبع ةأرما بَنْيرْنَع «بنْيَر يخأ نبا ِنَع ءِراَرَجْلا نْب ىّبحَيْنَع

 «قَزبَو حنحتَت « بالا ىَلِإ ىهتنا «ةَجاَح نم هاج اد هللا دبع ناك : َتلاَق

 ويت لَجَنلَو ْتَلاَق ُهضرْكي ميش ىَلع نم مُجْهَينآ ةيهارك

 رم
 دق «ةرمحلا نم ينقرتروجَع يدْنعَو : َتَلاَق ؛ :َمَنحَتَم

 اَذَهاَم : :َلاَق ءاطْيَح يت يف ىف ؛ يِنَج ىَلِإَسْلَجَ «لَخَدَف ءريرَسلا

 نإ :َلاَقمُت ُهَمطََهَدَحاَ تاق !هبف يل يقرأ طْبَح تلق : لاَ بحل
 : ىقرلا َّ لوي 8 هلا لور «كرشلا عاطل هل بعل

 هس
 يني اتناك كو ءاَذَعُ وقت مل : هل تلق : :ْتَلاَق ؛ «ةلرش لولا ؛مئامّتلاو

 0 و هر
 ؟ تنكس اَماَكَراَذِإناَكَو ءاهيقري يدوهيلا نآلف ىلإ فلتخأ تنك «فذت

 ءاهلع افك اه اذ ءهدي اهني ناك «ناطيلا لمَ كد اَمَّنإ: لاك

 ًبَرَساَبْلا بهذأ : كف هللا لوس : َلاَقاَمَك يلون نأ كيفي ناك مّن
 م يمك كود

 .اًمقَسرداَُي آل ءاَمش « كام الإ افشل « يفاّشلا َتْنآ فلشا « سال

 ديس سلا لا
 دبع نَع « قيقش نع ٠ لغتان ,ةّيواتس وب اد

 كلذلق ٠ َلَجوُرَع ءهللاَن مرغآَدحآل 89 هللالوُسَر لاَ لاق هللا

 َنمْحَدَت هب َحآَدَحآ لو «َنَطَباَصو ءاَهّنمرهظ ام «شحاوَقلامَرَح

 [4 1 "4 :ظنا] .لَجَوَرَع هلا

0 

 «ٌةرم نب هللا دْبَع ْنَع ؛ ًشَمعألا اَنكَدَح « ةّيواعموبأ انندَح- نمل

 َلوُسَرانِإ اًعْست هّللاب فلأن آل :َلاَك ٠ هللا دبع ْنَع ؛ صووحألا يبأ ْنَع

 َوَع هلا نأ كلدو «ٌةدحاو فلحأ نأ نم يلب َحأ «التق لق ف هّللا

 م هو سيعمل 22 مه 2
 . اديهش هلعَجو ءآييت ِهذَخَنا « «لجو

 «يميتل مها 251 ْنَع «شمعألا اًنْئدَح :ةيواَعَم وأ انيس ام 18

 وع ا يلا ىلعْتْلَخَ َلاَقهّللا دبع ْنَع «دّيوس نب ثراَحْلا نع

 ضيق صاع سا رس
 :َلاق ؟اديدّش اكَْعَو كعوتلَكَنِإ هلا لوُسَر ايلف نسف دلو

 مَعَ: :َلاق نيرجأ كلكذإ : :تْلُق ٠ مكن نآلجَركَحوُي امك كلَعوُأ ين لجأ

 امك ٍضَرَم نم « ىذه بيصْيملْسُس ضْرألا ىَلَعاَم ءهدّيي يسْفَت يذّلاَو

 روااص ع

 دتسم
 امل د م نب هللا دبع 3 000

 سس اس مر م اس

 لا :رظناز] ! .اًهكرو رجلا طُسَتاَنَك .ءناطخ علا اعحألإ هاوس

032 

 [هلبق ام رركم] ُهّلْثَم . . . . . شَمعألا اَنثَدَح « ىَلْعَي هامل "1

 دّبَع ْنَع «قيقش ْنَع ٠ «شمعألا اَنئدَح «ةّيواعم بأ انئدَح م٠

 ارق : :لاَقاَمحَو . َفحاّسَمْلا (7837/1) هذاا : لاك ءمّللا

 لوُسَر َلاَكَو :لاق ٠ هلع م مّن نم لالا رودص نم اًيصقَتدشأ وب

 :رظنا] .ّيسسن وه لب : تيك تن ةيآت يس يأإ :مُكَدَحأ ثيل . قل هللا

5-5 

 د

 ئرما مثلآ اق هللا لوُسَر : :َلاَق :َلاَك «٠ هللا دبع ْنَع قرم ْنَع

 بيلا : ثآلك ىدحإيألإ هللا لوُسَر يثأو هللا هلال نأ هي ؛ ءٍملُْم

 م ةوظتا] ٠ ةَعامَجلل قِراَقمْلا ءهنيدل ُكِراَّتلاَو « سئل لاو «ينازلا
 مصاص ص ل

 «ةرم نْب هللا دبع نَع شمعألا انئدَح «ةَيواَعم كَم وببأ انك

0] 

 يما سا

 دبع َنَع؛ قيقّش نع« «شمعألا اَنَدَح « ةيواَعم وبأ اَنئدَح 377

 ىَلَع ماسلا الق «ةآلّصلا يف « هللا لوُسرََماَنسَلج اد نك : لاق ءهّللا

 ىَلَع ملّسلا :٠ ليئاكيم ىَلَع مالا ؛ «ليربج ىََح ماسلا «هداب لب هلل

 وه َهَّللاَنإ :َلاَقَك 9 هلا وسر انَممَسق ءنآلُث ىلع ماسلا ءنالُ

 «تاَولَصلاَو ءهّلل تاّيحتلا لفل ؛ ةالّصلا يف مُكدَحأ لج ا السلا
 لقعسا فرع عد <

 اَنيَلَع مالسلا دمار دو هللا ةَّمْحَرَو «يبْل اًهيأ َكِيلَع مالّسلا تالا

 ءاّمّسلا يف ءٍحلاّص دْبَع هلك ْتّبَصأ اهل ادا «نيحلاّصلا هّللا داّبع ىَلَعَو

 يفتي لوس هدب ادمَحْم نأ دهْشأو هللا الإ هل هلأ دهشأ «ضْرألاو

 للخلق 4 1/وحلل سول رسل طم سقتا] ٠ اش اَم ءاَعدلاَنمُدْعَي
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 نع« ًّي :رَجَهْلا مل نب ب ميهاريإ اًنكَدَح « ةيواَعَم وبأ اير 170م
 همس هد” ركل يقسو مقعد هع دو

 ادَغ َلَجَورَع هللا ىَقْليْنأهَرَس رم : َلاَك «٠ هللا دب ْنَع «صّوخألا يبأ

 «نهي ىَداَني ثْيَح «تاَيوُتْكَمْلا تاولصلا ء هلو ىَلَع ظفاَحتلق 25 ٠

 سلوا ل 282

 امو« دانس مي عرس هج هلل او « ىف نس نم

 اذه يَلَصَي اَمَك « مُكَنوُي يف ْمُتَلَصْوكَو هني يف دجْسَمهَلوألإمُكْم

 َدَقلَو «متللَصَل أ 1 كيت هن مككرتولو :٠ 5 بلس مكرتل هني يففّلخَسْل ١

 هم

َهي لجّرلا تيأَر َدَقَلَو ,ةاقن مول فاسأإ اهنَلَحتَمَو : يبا
 ىَدا

 ٍلُجَرْنِماَم : ل هّللا ل وُسَر َلاَكَو ءفّنملا يف ماي ىَتَح « « نجران

 «ةوطخ وطخيق جاسم نم ادجْسم يني «ةوضولا نسحب أضوتي

 000 2 ومعه

 نإ ىّنَح هَنَسَح اهبهلَت بكد ٠ قي اهب هذ حا جرت اهب عقل

 هنّ ىَلَع ةَعاَمج يف ٍلجرلاةآلّص َلصنإَو ىلا َنْيب رانك

 [4ن00 موربو مور :رظنا ] . ةَجَّرَد د نيرشعَو سْمَخب فدحو

20 

 «بطَو نْب دْيَز نع « «شمعألا اًكدَح « ةيواَعم وبأ نندَح ١5

 3 قلص قداصلاَوعَو ا لوران لاق« أ لا ديعنَع
 هيوم ب عر 4 واسع



 حبلا يي للملا سم « كل لم ةَمْلطُم نوُكيمُ كلذ

 هل يذّناَوَ دعس مآ يقشو , هلمعو ,هلجأو ءهقزر : : تاملك عراب مؤيد

 لإ هودي توك اَم ىّنَح جلا لْهأِلّمحب ميل مُكدَحأَنإ ريغ هَل
 دي عر هدم

 22 اًهلْخدَيَ ءراّثلا لطأ لمعي هل مخيف باكا هّيَلَع قبس ٠ «عارذ

 قبس ؛ .عارذألإ اهو هدوم ىتح را لهأ لملم لجل
 لس مل اص يل ع

 [4041 م4 :رظنا]اَهّلْخَدَيَ ءةّنجْلا لهآ لمع هل مَتْحيَ «باَتكْل هيل

 دبع نع ؛ قيقش نع « ةشمعألا اًنئدَح ,ةيواَعم وب 0 1 1

 اقف للةلوْسَرلَف ىَرْخأتلقَو ةَملك '؛ . هللا لوُسَر لاق : لاق ء هللا
 هلل تام :انآ تلقو :لاَق . نجلا خد ءاكيس للاب كري ال تام

 ساق سرس <
 [ممم؟ :عجار] .راَّلا َلَخَد ءاَيَش هللاب

 «يمِيتلا ميه ارب نع ؛”شمعألا اًنكدَح , ةّيواَمم وب انندَح
 هلام مهيأ : هللا لور لاق لاق «هللا دبع ْنَع «دّيوس نب ثراَحْلا نَع
 نْئاَمالإدَحأ اَنماَم ؛ هللا وسر اي: اوُلاَق : جلا ؟هلام مه[ َحأ «هثراو

 ولم حمم نسي هنأ اوملعا :لاَق ٠ .هثراو لام نم هِّْبحأ هو

 82 تح ام كئراولاَمو «َتق امال كلام نمل ٠ هلام نم هيلإْبَحأ

 ل يذلا : :اَنل5ُ : :لاَ ؟ةَعّرصلا مكيف نوعا: قل هللا لوس لاَقَو : َلاَك
 ُهَسْفَن كلْمَي يذلا : ٌةَعَّرصلا نكلو ؛ قل: لاق لاق لاجله
 9 لاق ؟بوكرلا مكيف وعن اَم : 48 هللا لوس ,ر َلاَقَو : َلاَق .بَضَعْلا

 نم مدعي مل يذلا : :بوُقرلا نكلو ءآل 9 ات (عر0س// هقول يل

 «يميتل ميهاَريإ (َيِإْنَع «”شمعألا اًنكدَح ءَهَي ةواَعم وبأ انكدَح- 7
 ولمس

 ءهسَْن نَع افتح : يحله ان ديوس نب ثراَحْلا نَع

 3 :لاق «٠ ف هللا لوس َنَع ءَرَخآلاَو

 ِباَبَذَك هيث ىو هلع مقيانأ فاي « لج لأ يفُهناك

 3 حرفأ هلل : : 8 هللا وسر لاَقَو : لاَ ءَراطَ ءاَدكَمُهل لاق .هفثأ ىلع مك

 8 ثُشلحاَرهَحَم ةَكَلهم ةّيوَد ضرأب َجَرَخ لجَر نم ؛ ؛ مُكدَحأ بوت

 اذِإ ىّتَح ءاهبلط يف جرح الصك ؛ حصين مضاد ةيارشَو هماَعَط

 ,هبف امتلأ يدنا «يناَكَم ىلإ عجرأ : لاك: اًهُدِجَي مل «توملا هكردأ

 دلع هادف ٠ طقسا اف نبع دْجَلَتُف هَناَكَم ىتأَف : :لاَق هيف توم

 مك :رظنا] ٠ هحلصَياَمَو دارو ؛هّياَرشَو ةماَعَط اهل ءهسأر

 نَع :ةَراَمْع ْنَع «”شَمْعَألا اًنندَح :ةّيواَعم وبأ اَنئلَح

 1 [هدعب امرظنا] .ةلقم . ...٠ . . هللا دبع ْنَع ءدوْسألا

 «يميتلا مها ريِإْنَع شمعألا اًندَح ,ةّيواعم وأ 1

 .(ج) ديوس نب ثراَحْلا نَع

 نإ :هّللادبَع َلاَق : الا ءدوُسألا نَع :ةَّراّمع نع «شمعألاو
 َرجاَقلانإو هلع قي فاي « لج لصأ يف هناك « ويد ىَرَي مؤملا

 َلاَكَو : :لاَق ءَراطَف ءاَنَكَم بلانك هلأ ىَلَع كو بابك كَيونذ ىَر

 هل رواص عع

 دوم نيه يعدم
 1 مم ريم

 مك نضااب رح لج مشا لل : يق هللا لوسر

 وم
 ءءسقت نع: :اًمهدحأ :

 ع يم سعاد
 ؛نييدَح هّللا بع اًنكدَح : ةلاق :ةّيواعموبأ لاق

 ُهَاَمْطَو ُدداَز اَهْيَلَع ؛هّناحاَرهَعَم ؛ةكلهَم (ة هللا لوُسَرَنَع : :َرَخآلاَو مم هع
 «ةتْوَمْلا هكرذأ اذِإ ىَتَح « اهبلط يف جرحك ءاًهلْضأَك :هحلصُي اَمَو ُكباَرْشَو

 مام مع
 2ع جرف : :َلاَق ءهيف ُتوُمأَك "هيف اهتلكضمأ يذلا «ينانكم ىلإ مجزأ لاق

 ٌهَماَعْطَو مدار ءاًهْيَع «هسأر َدْدع هلا اذ افي ع هْملتَف

 منن :عجار] . ةحلصي امو ,هيارشو

 ءٌةرم نْب هللا دبع َنَع «شتطألا تدَح «ةيواغم وب ا

 هللا ميسا نو هير اس هلم نقم

 "سفن لتنال : اقف هللا لوُسَر :

 نس نم لَو اَناَكهَنألا يمرس لألم ىلع أل ءاَمْلَظ

 [4179 4:55 رظنا] .٠ َّلْثَقْلا

 .(ح)شّمْعألا نع «رْ ريم د نباو , ةيواَمم وبأ انندَح

 اص مو ىلا
 :ىَنعَمْلا)دوْسألا يسكدَح هةَراَمُح ينكح «شمطألا ِنَع « ىيحَيو

 نم ناطْيشلل مُكدَحأَل محي مجبل : هللا دْبَعْنَع (دّوسألا نع «ةَراَمُعْنَع

 تيار ذل هيمي علف رصين هيَ نحن الإ ىَريآل امج هس

 هاوس
 43216 4 ١24 ملال :رظنا] ! .هراَسَي ىلع .هفارصلا َركآنإَو طا هللا َلوُسَر
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 2 ا
 رم نْب وِرَمَع نع ؛ رشمعألا اًنندَح , ةّيواعم وبأ انثدَح- 77

 هللا وسرق : لاك ءرْديْمْوَيناَك امك : لاق « هللا دبع ْنَع «ةَديبع يبأ نع

 ع
 هللا َلوُسَراَي :ركيوبأ لاق : لاق ؟ىّرسألا لَم يفَنوُوُقَن ام : :هق

 :لاك؛ لع بويل مودات يقتل ' طلو موت

 0 كلوش .ا ل لكو َلاَق

 اق َلاَق 0 0 َلاَك
 دّبَع لْوّقبدْحأَي : "نسمات لاَقَو رم لقي ذْحأَي "سان َلاَقَو ءرخكب يبأ لوقب

 يك هللا: :لاَقَق 5 ءا لا لوُسَر مهل جرحت لاق «ةحاور نب هللا

 اج بوَُق دش لاو نيل نم نأ َنوُكَت ىَنَح ,هيف لاَجر بول

 ميهاربإ لَكَمَك ؛ ,ركبابإ اينو ؛ةراجحلا َنمّدَشأ دوك ىّتح ءهيف

 هي ولخ كو ينصت تو م سيئا ١ َلاَق :مآلسلا ِْيَلَع
 رتادإو الا مو منال لك“ يعلمك ؛ رك ل

 0 مع اَيَكلْتم نو ؛ 0 اكل سيشل ىلع للأب
 ميلالا بالا وريح اوُنمؤُم الق مهبول ىلع دش بر :لاَق ءىسوم
 :ِهّللا دبع َلاَق لع ةرتالا ,انألإ آت لع مث <

 عمَسادَك نإ اضن ليسأل هللا لوسَر اي ("84/1) :ْتلْقَ
 مَن فوخأ «ٍمَْي يف يشياراَمَ : :لاَق ءاتكسف : لاق السلا ردي

 نبا لّيهسألإ : لاك ىّنَح ٍمْويلا كلذ يف [ينم] ؛ءاَمسلا نم راجح َلَع



50 00 
 ىّنح ىرأهادوكيأنأ الك مذ :٠ تلج علا لنك لاق دي

 َعَلاَوةرخآلا ملاوي َض رح نوهت ٍضرألا يف ني

 سس م م
 قبس هللا نم باك الأ ٠ ميكح :رظنا] 6 ميظَع ِباَذَع مكذَحأ اًميف م

 ضلي ةضنمي

 . .ةَدئآَر تَح ءوِرْسَع نبا ينعي :ةّيواعم وبأ اًنئرَح م18“

 «رخكب يبأ لوك يف لاك ايي ربا ليه ذلإ : لاَ هنأ الإ ئَوْسَت رك

 ٌرْواَجَت «كموتو كّثصاَو كئرْتع ؛هّللا لوُسراَي :ركبوُبأ لاك : لاق

 اي: َةَحاَوَرْنْب هللا دبع لاَقَو : :َلاَق هراّثلاّنم كلل مهنتي مَع

 َلاَقَف «هيف مهقلأ م ؛ اراك هنرصأَق بطلا ريدك داوب تأ هّللا َلوُسَر

 [هلبق امرركم] . كَمحَرهَللا طق : نماّبعْلا

 نبا ينعي «ريرج اَندَح ءدّمَحُم َنْبا ينعي « نيسح هانندَح 5*7

 نب ِهّللادْبَعٌماَقك :َلاَكُمناَد هوحَنَرَكذُف . . . . شَمعألا نَع ءمِاَح

 :كوُجَرْخأَو كودو ءكوُيَنَك ؛هّللاءاَدْغأ ؛ هللا وسر اي: :لاَقَف ٠ « شْحَج

 هْمرْضأَمُت ؛اريدك اًبطَح ْمُهَل ْمَمْجاَف ءبَطَحْلا ريتك داوب تنأَو كُنتَ

 0 [هلبق امرركم] . انْ لهس لاو : مهل
 نع «ريبج نب دير نَع ؛ ججاَجَحْلا اَنْندَح « ةّيواَعم وبأ انئدَح ©

 يف يلا لَمَج ٠ 4 هللا لوران دوُمّْسَم نب ِنَع كلام نْي فشخ
 سام ضصاش

 [408" :رظنا] ٠ اسامح طل

 نع يِرَجَهلا ملْسم نب مها اَدَح , ةيواَعم وبأ ان دما

 نيكلسملا سيل : 8 هللاٌلوَسَر لاف : :لاَق ؛ هّللا دبع ْنَع صوخحألا يبأ

 9 ةَمْقّللا آلَو نارتو ٌةرَْفلةدْرَت يذلاب الو «فاوطلاب

 هلو اعيش َسانلالسَيآل يذلا «اففعتملا ؛ ةنيكسلا نككو َناَمْقْلا

 [436 :رظنا] هيلع ََق دمتي هل نطفي

 ديس سرا لا

 هما لا
 دبع نَع «ةَراّمع نع« شمعألا اًنتَدَح :ةيواس وأد ضارخل

 « ىّلَص ا هللا َلوُسسَرتْنآَر ام : هّللا دبع َلاَق : َلاَق ديزي نب نَمْحّرلا

 ةالَّصَو ءٍمُمَجِب ءاّشعْلاَو «ِبرْهَمْل الص « نيتالص ّدلإ اهتاّقيمل لإ ٌةَالَص

 [4 178,419,5١1 :رظنا] . اهتاَقيم لَ ءذئمْوَي رجَملا

 دبع نَع «قيقّش نع ؛ برثمعَألا اًنْئلَح ,ةّيواَمموُبأ اننا لح م

 ىلإ يدْهَي قدما نإَف ,قاّصلابمُكيلَع 88 هللا وسر لاَ لاق :٠ هللا

 نع بدك ىنح قصت لجلال حلا ىلإ يدير اذ ريل

 حتي بكيل لاَ را ىلإ يبل ءروُجُملا

 [4 1417:41١2 ,الالال :رظتا] ٠ ايدك هللا دلع بنكي ىَنَح «بذكلا

 ديس سلا رس در
 دبع نع «قيقّش نع ؛ ءشمعألا اًنثَدَح , ةيواعم وبأ انئدَح 14

 َنَعَراَألَو ضْوَحْلا ىلع ْمُكطَرن انآ : ف هللا وسر لاَك َلاَق هللا

 يِرْدَت ال َكْنِإ : لوف ٠ يِباَحصأ براي لوُمَأَف ٠ مهل نعل مث .اماوْفأ

 القل للكا لكلزل 1د117 لكرم كت حلا :رظناز . كلَدْعَي اوُتدَحَأ اَم

 الل دوم ومص نيل دب .ِ كم

 اال بج تمص يس

00 0 0 

 ءبْطَو نْبدْيَزْنَع : ث هت ألا كَ ياك ول لس:

 نورتو ارم ميلانو : 8 هللا لوُسَر لَك : :لاَك هللا دبع ْنَع

 اوُدأ : لاق ؟انم كاد 5 كَرْذأْنَمٌمصَياَمَف ؛ هّللا لوُسَر اَي : اوُناَق : لاك هر

 [4 1309 4ك محم تاخلا ةرظنا] ٠ مُكل يذلا هللا لس «مُكَيَلَع يذلا سلا

2 0 0010 
 ني َدْيَز تعمس : لاق ن "تعمَس :لاَق حي تغمس

 وتس مكن ف هلو :َلاَك هللا دْبَعْتْعمَس :َلاَك ءبْطَو

 مهاد : لاق ؟اَنيماَتاَم :اَنلك :َلاَك ءاًهوركت (روَّسأَو ؛ةَركآ يدْمَب
 [هلبق امرركم] ٠ مكن هللا اوُلَسَو سو وَ

 َنَع «َقاَحْسِإ يبأ ْنَع «شمعألا انكدَح - يوم و 02-
 هللا لوُسَرتْعَمَس : :ةَحأَوُتلا نب هس ماهل لج

 سس »سل
 اي «لوُسَري تسلق يول ل 508 15

 راق س سس سا همس ادع ايس
 برضف « هيلإ ماقف : لاَق « هقلع برضا مك «(ةشرخ هقنع ل

 ْنَع «لآله نب دْيَمح ْنَع «بويأ انئدَح «ليعاَمْسإ انندَح "1 637

 اج «ةقوُكلابماَرْمَح حير اتجاَه : َلاَق 2

 :َلاق ١ ؟ةعاسلا تءاج ءدوُمْسَم نبل دبع اي الإ ىريجه هليل لج 7

 آل ىّنَح موشن ةَعاسلاَذإ : :َلاَقَك ٠ َسَلَجَف اكتم ناَكَو ('* 86/1

 «مآلْسألا لطأل َنوُمَمْجَيآَودَع : :َلاَق ءةّميّعب حري الَو ”ثاريم ْمَسْقي

 2 « خيرصلا مُهَءاَج“ َلاَق ءْثيِدَحْلا ع . مالئسإلا لم مُهكَمَمْجَيَ

 نومي «نوُلبيَو «مهيدنأ يف نوضفري ؛ « مهُيراَرذ يف لَ دق لاَجّدلا

 ءامسأو
 ع2 لل ل صاع هس ل
 «مُهءاَمْسأ فعل ينإ 8 هللا لوس لاَف ةعيلط ساق ةرَشَع

 وأ ءذكّمْوَي ضْرألا رهط ىَلَعَسِراَوقريَخ مه ؛ مِهوُبَح اول « مهئابآ

 [4145 :رظنا] .ذئمْوَي ضرألا رهظ ىَلَع ساو ِريَخ نم مه :لاَق

 َنَع « ديعّس نب وِرَمَع نَع ؛ نوع نبا نَع «٠ «ليعامْسإ انثدَح- 5

200 
 نَعبَجْحأ التنك : دوُعْسَم نبا لاق : َلاَق ءِنَمْحَرلا دبع نب دَْمَح

 ,ةدحاو يسنق : نْوَعّنْباَلاَك ءاَدَكْنَعآلو ءاَذك نعال «ىّوَجَتلا

100 
 تْكَرْدَأَف «ييواَهرلا ةرارم نب كلام هدْنحَو هَ لاق «ةدحاَو انآ تيسْنَو

 اًملاَمجلا نم يل مسد ؛هّللا لوُسَراَي لوُفيَوهَو ؛ هئيدَح رخآن م

 اهو اَمَق نيكارشب ينك «ِسَْنلا نم ادَحآنأ ب حأ امك « ىَرَت نق

 لاَ رطَبَْم يملا ٌنكلَو «يغبلاب كلذ سبل ٠ ل: :لاق يبل رم كلذ

 6 هم :رظنا] .َّساَّنلا طَّمَغَو ؛ وحلا (ةفّس :َلا

 ينئدَح : :َلاَق «َنآلْجَع نْبا نَع «ديعس نب ىَيحَيانندَح 464

 نيد قف هللا لوُسَر نع مدح اذِإ : لاك ءدوُعسم نب هللا دْبَع نَع «نوَع

 .ُاَقْتاَو اَدْهأَو ,داَيهأ ؛ ل هللا لوري اوت

 سا سوما
 ْنَع ءناَميلَس ينئكدَح لايف ْنَع « ديعس نب ىَبحَي انئدَح ١71

 لَرِي مله ةليك اذ كيلا َمَماَسيَلم : لاق ؛ هللا دْبَع نع « « لئاو يبأ

 نأسْمَمَم :لاَق ؟هب ُتْمَمَهاَمَو ءاَنلُق ؛ءوُس رْمأِبسْمَمَه ىَّنَح ءامئا

 و ل عل - 00

 [؛ 111 محط باك :رظنا]! ! هعدأو «سلجأ



 _ 08/00 دون 3 نبل دب 2 م 0

 اس ا

 سيل مكاني ,مكسلا عجبت يدا :َلاَقْوأ انوي هن «هروحس 0 ع ولو يلع دي دز ينئدَح «ةَبعش نع ٠ : ىَيَحَي انْئدَحَ- 3-2-1

 َنْيَي ىَحَيقَركو ءاَذَكه لقي ىَتح نكلو ؛اَهََقَرَو ديمو اذكَه لوين :لاَق رك هلاتتو "قوش ملابس لاق ؛ قف يلا نَع عمّللا دّْبَع

 [4140 م0١ :رظنا] . نْيتباَبسلا 111580 رظنا] .ملعل :لاق ؟هلل دبع نم تْعمَس تأ : لئاو يبأل تل

 .دحآ نمُهْنَمْسأّمل ثيِدَحلااَنَم :نّمَحُرلا دْبَع وأ َلاَق [44 1
 ُناَمْيَلَس ينئدَح « جير اك «ديعّس نب ىَبحَي انئدَح 60 نب ٍملاَس نع روُصْنَم يئدَح ,ناّيفس نع ىَيَحَي انئدَح- ١١1

 نْبهّللادْبَعْنَع ؛ « سْيق نب فحألا نع «بيبَح نْب قلط َْع «قينعن نم ْمُكْماَم : ف هللا لوُسَر لاَ لاك“ هللا دبع ْنَع «هيبأ َنَع دْعَجْلا «يبأ عد

 + ىَيحَي لاك رارم ثآلك «نوُمُطتسلا للهألا : لاَ 8 يِنلا نع ءدوُعْسم كاي اوناكك «ةكئأَملا نم هئبِركو ٠ « نجلا َنم يرق هب لك دقوألإ ءدَحأ
 . ليوُط ثيدَح يف ,قَحبألإ يايا :ْيلَع يتاعأ هللا ٌن كلو ؛ يال : لاَ ؟هللا لوس ا
 نب دْعَس يّئدَح : :لاَق : ٌةَبعش نَع «ديعس نب ىَبحي انئدَح- "18 [48847 م١١ مارال :رظنا]

 هناك نيل يفاناك ؛ 8 ينل ؛هيأ نع «ةَديبع يبأ نع ؛ « ميار نأ هرْيمولا وب يتربخأ : َلاَق « حْيَرج نبا نَع « ىبحَي ند
 1010/4 كم :رظناز ٠ .موُقي ىّتح : :لاَق ؟موُقَي ىّتَح : :تلق «فلضرلا ىَلَع دجّسَم يف اًسوُلج انك : لاَ «هيبأ ْنَع «ةربخأ ةديبع ابأ نأ « هربخأ (دهاجم

 ريا ع م مو ع مع ف هي مع
 هّللالوُسَر لاَ يلا سح سمس ذإ «ةكر ميل ةقَرع ليل « فيلا

 هس هاش ملم *خ نس دع نهرا ها مم م هت ما طعس رق ضل وضا كتل هلاك :لاَق « اوما
 0 ل نس صل

 8 َلاَقَف « ءرْخجْلاَّض ْمَب اهْنَع اَنعَلَقَف ءادوع اًنذَحأَو ءاراثاَه
 2 معه ه روم ع قو اه واعد

 :لاقق ؟انوككيْت اق .يضنلا اعتز ال حام لاقي راكان 8 امو ءاًهوُعَد :ةف هأ لس
 ظَقيِتْساَف ضّلا تملى ما آل: لاك مانتاَدِإ :لاق «٠ ءاناآلب  يّدَح ءدلاَخ يبأنباَوه ؛ليعامسإ كح « جي دَحا9»

 هل لدلع ع

 :لاَقق كف يلا قي ظَقيتَساَف ءاوبضفا : :َلاَقَك مَع مهيفنآلُكَو بالف ٌءاَسنانل سبل ؛ 9 ذل لور عمت :َلاَق ءدوعْنَم نبا نع ؛ سي

 [ 101 1 كل 1

 وأ «مُكم مام ءاوَُعْفاَم ذك لاق ءاوُلَعَف اَمَلَق «َنوُلَمفَت منك اَم اوُلَمْه 7051548:رظنا] . كلذ ْنَع اَناَهَنك ! ؟يصخشسن الأ هللا َلوُسَر اَي : اَنْ
 [مب١٠ :رظنا] . يسن [قلا كا1#

 ْنَع «ميهاَربإ نع ديب د ينكدح ,ناّيفس اًنئلَح :ىَيِحَي اًنئلَح 108 نببا نع ؛ "سيق ينئكدَح «ليِعاَمْسِإانْندَح ٠ :ىَيحَي اَننلَح 0
 هم 000

 ةوثخلا بط مل لاَق ؛ 88 يلا نَع هلا دب ْنَع «قوُرسَم لجر : نينا يف الإ َدَسَح آل : لقي « هللا َلوُسَر تغمس : لَك ءدوعسم

 َوهَ همك هلله لجو «وَحْلا يف هتكلَم ىَلَ هَطلَسم «ةلاَمّهَّللا انآ

 هاش رقم عمم 11١١5 :رظنا 31 املا َيملَعيو ءاه فَي
 دع نع رم نب ورم يِئدَح (ةبعش نع ٠ « ىَيَحَي انندَح 09 ا :رظنا] . س و اهب 1

 ريغ ءيَشلُك َِئاَنَم ءاقف مكي يتوأ : :هّللا دبع لاق :َلاق «ةَملَس نب لل ؛ ىَلعَي يبأ ْنَع « يبأ ينئدَح «نايْفَس ْنَع « ىَحَي اَيدَح- 7
 اناا يفكر ثيليَو ةحاسلا ملح هد هلل :٠ :ِسْمَخ اطَغطَخَمنأ ؛ "يلا نَع «دوُعسَم ني هلل دبع نَع ؛ مي نب عير نَع
 ميل للا نإًتوُمَت ضاأ "يبس يَ امو اد ادمن ين يذلا اعَخلا بنج ىلإ اطوطْخَو ءٍعّبرم طخ سو طخ دطَخو ءاَيَرم
 [4177:رظنا] ٠ ريبَخ اًمَنوُرْدَت لَه : لاك عبرا طا نم جرا طش « عملا طا طسَو

 هذَهَو «طَسْألا خلا اسلام : لاق« ملعأ هلوسرو هللا ”وُلاَق ؟اَذَه

 دَهءاَطْخأْنِإ ,ناكملُك نم هه ضارعألا « هبْنَج ىلإ ينل طوطخْلا
 موا موس عم

 .لمألا : جِراَْلاطَحْلاَو .هب”طيحملا لَجألا ّيَْمْلطَخْلاَو ءاََههباَصأ

 [118 للتا ل114 4311 :رظنا] ٠ ةيلماَجْلا ىَوْعَدي اَعَدَو «ٌبوُيجْلا قشو

 نع ؛َقاَحْسِإ وببأ ينئدح : َلاَق ءرْيَهز نَع « يحي اند

 انآ :لاَق « هللا دبَعْنَع ؛ ةَمَملَعَو «دونسألا نَع «دونسألا نب محلا دبع
 رىيرعام لل

 دو دوُصُقو ٍماَقو «ٍعْفَرَو ٍضْفَخ لك يفي هللا لوُسَر تير
 رخابآتيأَرو ؛«دَخ أ ؛ هيد ضان ىَري ىَتَح «هِراَسَيْنَحو هني ءَناَمْثَع يبأ نَع ؛ 'يميتلا ("85/1) نع ىَبحَي ايدج 11617

 ش [4780و 4١06 وموال جت :يظنأ] ٠ . كلك نآالَعْنيَرمْحَو نَح هَلأَسي ءاقف يلا ىتأق ٠ لق ةارما نم ب اص الجراد« دوُمْسَم نب نَع

 ليلا نمار اهلا يقرط ٌةالصلا مقأ ٠ ٠ َلَجَورَع؛ هللا لنا ٠ اًهتراَفَك

 صل قف ؟ذّه يلأ ءهّللا َلوُسَر اي : لاق 4 تاقيسلا َنيِهدُي تاس نإ

 1 00 [4094 :رظنا] ٠ يمأ نم اَذك لمَع

 ءوِرْمَع نع «َقاَحْسإ وب ائدَح «ةبعش ْنَع «ىَبحَي الح 1١

 .يعيرأ نموت يف ف يلا َمَماّنك : لاق ؛ هللا دبع ْنَع «نوُميم نب

 نأ نضر : َلاَق محن : :انلق ؟ةنجلا لهآ مير اوُنوُكَت نأ وْصرَتآ : لاق

 وجرأل يّنِإ ؛هدّني يسن يَذدَّلاو : َلاَق معن : انك ؟ةّنجلا لهآ ثلث اوُنوُكَ نبا نَع ءَناَمْفَع يبأ ْنَع «يمّيلا ْنَع 2 «ىَيْحَي اند 8
 ه2 مم 5 0 0 يم
 ,ةَملْسُس سفن اهَلْخَيال لجان ادو «ّلجْلا لأ فصن اوُوُكَ نأ َنَع لآاب اثأ ْمكَدحأنَمََيآل : ف هللا لوُسَر لاَ 0 :لاق ءدوعسم



 يف ءاؤنسلا وأ نأ رؤك دلج يف ءال ةرئشلاك الإ كرا يف مَ

 [4101 4157 :نا] .َرَمَحآ روت دج

 يبأ نع «قاَحْسِإ بأ اَنئدَح «ٌةَبَعَش ْنَع ءىَيَحَي اَنندَح 7

 :لاَقَق « يسُأ انآو ف هللا وُسَر يبرم : لاَ“ هلا دبع ْنَع ةدييع

 يندم :نمع لاك اً رَمَْو ركوب ردا دبع مَن ايةطمت لس
 عم م عم

 نم : :لاَقَق ؟هلوق َنَع هآلاَسَ «رْكَب وب هيتس «ءيش ىلإ ركب وب

 ل نْيع هُو ءديييآل اميعت كلأسأ يّنإمُمّللا عد داك آل يذلا :ين اعد
0 55 

 /وا/ :رظنا] .دلخلا هج هلا ىلأ يف دَّمَحُم ٠ يبل فقام دشنت

0 

 مس اةعع هاش
 ديز تعمس : لاك «ناَميَلَس تغمس : :لاَق «٠ ىَبحَي تغمس 17

 :8 هللا لو اوسراَنلَلاَق : لاق« هّللاَد تعم: َلاَق ءبْهَوَنْب

 امو :اَنُق :لاَك ٠ هور ارومأو «ةرئآ يدب نورتس مُكنإ (1//00)

 . سا فتح ارسم ميال لاق ؟اًنرمْأَت

 نيل دع عم يشن انج دجلسلا ين ةَالّصلا تَميِقَأ : لاَق ديزي

 م هيرو ص اعلن م 0 َّمَلَك
 رمف « يشن نحو هَ انعكرو «هللا دبع مكر ؛ «ساّنلا َمَكَراَمَلَق ءدوعسُم

 م فمس ع سا ةلامل سعف ل

 وهو هَل دبع َلاَقك ءَِمحسلا دبا ايَكيَ ْمآلسلا َلاَقق ءهْيَديَنبلْجَر
 هرب امم رات س_

 َنيح تمل: مْوَقْلاضْمَبهلاَس «فّرصلا ملف هلوسََوهَللاَقَدَص : : عكار

 هللا لوس ْعمَس يْنِإ : لاق ؟هُلوُسَرَو ِهّللا قَدَص :لجارلا َكِيلَع َمّلَم

 .ةقرْملا ىلَحيِحّتلا تناك اذإ «ةعانلا طارشأ مَن لوقي

 سرع م سك
 نب ِرْيْبزلا نَع «لّوغم نب كلاَم اًنربخأ ريم نبا انندَح ©

 هّللا لوُسَرب يرسل امل لاق« هللا دْبَع نع ٌةَرمْنَع ةَحلَط ْنَع «: « يدع

 ام هناي «ةّسداّسلا ء ءاّمّسسلا يف يهَو « ىَتنملا ةردس ىلإ هب يهنأ 2

 همم ماصلا دة مو
 ءاهقْوَق نم هب طَبياَم هي اهيل ءاَهْلم ضبع ؛ « ضْرألا نم هب جَرْعُي

 بمد نم شارف : لاَ « ىَشمَيأَم ةرئسلا ىتنَيْدإَْ لاق« « اهم ضيفي

 يطغأو «سْسَحَلا تاوكمصلا يطأ : اًنآلئ ف هللا لور يطع : لاق و

 .تاَمحُفما انيس أ نم هللاب ل ردي ال نمل رف هرقل روس ميتاَوَخ

 [4011 :رظنا]

 3 مس م سارع مز هلع 6 لي ل
 ِْنَع «بئاّسلا ِنْ لا دبع نع نايس نبأ «ْيمُت نبا انئدَح

 ضرألا يف كن هللَنإ ف هللا لوُسَر لَك :هّللا دبع لاق : :لاَق ءَناَّذاَر

 [1800 47١6 :رظنأ] ٠ .مآلّسلا يمأ نم ينوُدلي نحاس

 «هّللا دبع ْنَع «قيقش نع ٠ « شّمعألا نَع «ريمُت نبا انئدح-1١/

0-0 
 ُناَّثلاَو هلت كارش نم «مُكدَحأ ىلإ فأهلا : هللا لوُسَر لاق :لاَق

 [4516 ,سوو# :رظنا] . كلذ لْثم

 هس هان ةمرظع 6
 دبع نع «قيقّش نع ؛ شَمْعَألااَنتَدَح «ريمُت نبأ اًنئدَح- درك"

 اجو اهل كرما رسايل :8 هّللا لوُسَر لاق : َلاَق هللا 20

 5606 :عجار] ٠ اين

 هل اص يع

 دبع دئسم
 ا ومس ني« هلل دبع

 هيمو سةوشرب هاش
 َلاَق «٠ رتخألا دلاَخإ وبأ ات ء سيق نب ورمع تعمس :

 اعيان : ف هّللالوُسَر لاَ :لاَق هلل دبع نع « قيقّش َنَع ٠ ٍمْضاَع ْنَع

 ثَبح ريكلا ياك «ةبوُنلاَو راديو راو يحن
 07 عم هدعم

 ل سيلو « ةّضفْلاَو بَمَتلاَوديدَحلا . جلا ٌنوُد باو ةروُربَمْلا ةجَحْلل

 رع
 :نايفس اَننَدَح ءدْعَس ْنْيَرَمَع « (يرْفحْلاودواَد وب انئدَح ٠/3"

 دبع نع نمل دْبَع يبأ ْنَع ؛ «نيطبلا ملم ْنَع ءرجااهُم نب ميهاَربإ ْنَع
8 

 ععم 2 هر يه عع
 27 اذ نم وحن : َلاَكَمُت « ههجو ريغت مث : : هللا لوُسَر لاق : لاق ؛ هللا

 .ا5 نم ايي

 انثدَح- 1
 سم ىف هوا وةروهندو
 حاَبصلا نع «َقاَحْسإ نب ناي انئدَح « دبع نب دَمَحُم

- 0 

 لوسرلاَق : َلاَق ءدوُعسَم نب هلل دبع نَع «يناَدمَهْلا هرم نع «دَّمَحُم نب

 :اَنَُك : :َلاَق ايلا لجو رح «هللا نم اويحَتسا : : موي تا 7 ف هللا

 ىَحَتْسا نم نكلو ءكلذ سيل : لاق « هللُدْمَحْلاَو « يحتسُ نإ هللا لورا

 « عوام نبل قيل « ىَوَح امو سأرلا ظل احلق هللا نم

 َلَمَفْنَمَق ءاّدلا ةَيز كر ءةّرخآلا دار ْنَمَو «ىلبلاو توما ركل

 . ءاّيحلا قَح لَجَوَرَع هللا نم ايحتسا دقق كلذ

 حابصلا ِنَع «َقاَحْسإ نب نايأ اًنُئدَح « ديبع نب دمحم ان ص رو مرةهدو

 ًلوُسر لاق : لاَ ءدوُعْسَم نب هلل دْبَع نع « «يئاَدْمَهْلا رم نَع «دَّمَحُم نب

 يا ح6 درقعم م عك هَ
 نو «ْمُكَاَرْرأْمُكَتيمَسْكاَمَك ٠ مككالخأْم يمس هُنلاَذإ؟؛ الف ّللا

 َنيدلا يطنُي الو «بحُي آل ْنَمَو «ًبحُي نم اًيثدلا يطْنُي لَجرَع َّىلا

 دمه ه سوما س
 ل هدي يسْفَت يذّناَو هّبحأ دق يلا هَّللاءاَطْعَأ مق «ْبَحآْنّملَألِإ

 ؛هقئاوب هراج نم ىَّتَح نموا ءهُناَسلَو هلق َمَلْسَي لح دبع 7 دبع ملْسُي

 نمي اسْفيآلو كملت : لاق ؟ هللا يَِ اي ةقئاوب امو : اوُلاَق

 «هيفل راق هنم قي« مارح
 58 «هنم َلَبْقف هب قدَصَتيَألَو

 > َفْلَخ 2:

 « ئيسلاب َنيَسلا وحْسيأل ؛ لَجَوَرَع ؛ هللاَدإ :رآلا ىلإ هدر ناك الإ هرهظ

 .(مدلرلا) تيا وحْنَيآل تيان ٍنَسَحْلاب يملا وُحْسين كلو
 ورم سورا هس

 وبأ اَنكَدَح «ملص ني يزعل دْبَع انندَح ءدّمصلا ٌدْبَع اند "7/7

 هّللا لوم اوُسّر ذأ ءدوُعْسَم نيا نع ؛ ٍصَوْحألا يب ْنَع ؛ «يناَدْمَهْلا َقاَحْسِإ

 ءاَمّسلا ىلإ ؛ َلَجَوَرَع؛ هللا طبي ؛ يقابل ليلا ثنا اذ : :َلاَق

 ىَطمي لئاَس نم لَهُ هدي ط سيم «ءامّسلا باو ٌمَتقتَمَت ءاّيدلا
 2 لص ص لس اس يرق يم

 ب ىح لكلا 9س
 ديف سلو

 [1254 401 :رظنأ] رجلا

 :َلاَق رهو اع

 يف ٠ 52701001 0 ا لوس هللا دبع لاَ

 قلة :رلظتا] . ءامدلا

 َنَع «ريبج نْب ميكح ْنَع «نايفس اًنئدَح يك اند ا

 م ملص كريه مسا ه مامر
 لوسر لاق : لاق هللا دْبَعْنَع «هيبآْنَع « ديزي نب نَمْحَرلا دبع نب دَّمَحُم

 يف اًشوُدُك وأ ؛ اسود مالا َمَويتءاَج هيي اَمهلو لآَس نم 2 هللا

 نم اًهباَسحَو ءاَمَهرد َنوُسْمَح : لاَ ؟اَتخ امو هلا لوُسَراَياوُناَف هج

 بهدا ٠ :رظنأ] 42١5[



 ل 0 :َلاَق وش راع . عفار نب بيلا
 هه

 .رَرَع هَ «ءاّمْلا يف َكَمسلا اورتن

 [ةينميملا نمطقس] . هَعَفَري مَلَ ديزي نع ميش هب انندَحَو مال

 مور دز
 7 ْنَع يِرّْنلاناَيفُس تخأ نبا دَّمَحُمنْبْراَمَع انئدَح- كضنفي

 نإ : هّللا ل وسر لاَ :لاَ هللا دْبعْنَع ؛ صّوحألا يبأ ْنَع ؛ميهاَريِ
 أُمي هَّلا نإ مآ اي :يد اني ايدام ةمايقا مْويثَعَْي «لَجَوَرَع هللا

 ُلاَقِيف : لاق ؟مك نمو براي :مدآ لوي ءرآنلا ىلإ كير نم احبس

 اّنم يجاّنلا اذه نم : ٍمْوَقْلا نم لجَر لاف نيعْستو مست نام لك نم :هَ

 مّ ام؟ساّنلا يف ْمُشآاَمَنوردَتْلَه : لاق ؟هّللا َلْوَسَر اَياَذه َدْعَب

 ريعَبْلا ردص يف ة ةّماَشلاَك

 َقاحَسِإ ! يبأ ملم نسب ميهاَريإ نع ةدليع انك

 مم
 ب 6

 ؟ عب مك «براي : مدالوُيف : لاَقَو «ماتعم َرَكْذَه . ٠ .يرجملا

 «صّوحألا يبأ نع « ميِهاَريِإ نع محم برام اَنئدَح- - و”

 ولو َراّنلاهَهْجو ْمُكدَحَأ قّتيِل ف هللا لوُسَر لاف : َلاَق ؛ للدين

 [1558 :رظنا] . رمت قشب

 « صوخحألا يبأ نع «يِرَجَهْلا نع دمحم نب رامع ان اند

 يامال
 «هماتطيْمكدَحأ مداح ءاَج اذ ا هللا لوُسَر َلاَق : َلاَق ٠ هللا دبع َنَع

 4589 :سظنا] ٠ هَئاَخَخَو هَرَح يلون َُمَم هلدْجيْوأ هطلت هب ادتلَ

1] 

 نع «بْنْلُك نب ِمصاَحْنَع ايف اندَح «عيكو اَنئدَح ١

 ينص لآ :دوعسُم نبا لاق : لاق ٌةَمَقلَع نَع ءدّوُنسألا نب نَمْحرلا دبع

 ردقنا] ٠مل هدي مكي ملف ؛ (ىََلَصَم : َلاَك ؟45 هللا لوُسر الص ْمُكَل

4] 

 دوسألا نع «َقاَحَسِإ | يبأ نع :ناَيفس اًنئدح ميكو نسا
 د ءكوشم

 َنوملُسملا َدَجَسَو ٍِوّْفاَدَجَس ءافل يلا نأ «دوعسَم نبا نَع ديزي نب

 ؛هيلع دَجَسَف هن هته ىلإ همك « باري نم انك ذَحأ , شرف نم الجمل

 موك موبس
 [قودم ك8 4154 محم :رظنا] ٠ ارفاك لف دعب هئيرك : هلل دبع لاَ

 يبأ َنَع ؛َقاَحْسِإ ! يبأ نع« ليثا رس نع ٠ عيكو اند”

 نصت ًءاَج اذإ9 : ف هللا لوُسَر ىَلَع لن مل : َلاَق , هّللا دْبَع نع ءَةَدْيِبع

 00000 : لوُشي نأ «مكرو اًهآرق ادإرثْكي ناك «حْنملاَو هللا

 16 :رظنا] .انالَك ؛ميحرلا بولا نأ َكَنِإ يلْرفْغا مهّللا ءَكدْمَحِبَ

 [1لمك قلما 111 دكا للام

 نأ ٠ ا 3 َلاَق هاد ان دس نمار

 .كاَهْنأ ىَنَح 0 يداوس م ٌعِمَتسن نو «ًباّجحلا مكر

 لاق نمْحراادُبَع بأ َلاَق

 [«م# نا] .رس َعَمْسي نأ هل نذأ :َلاق «يّرس : يداوس : يبأ

 يبأ َنَع «َقاَحْسِإ يبأ نع ؛ ليئارسإ انئدَح «عيكو اندَح- دن

 يل سمَنلا : َلاَقَق ؛هتجاحل , يلا جرح : لاَق هللا دبع ْنَع «ةَدْيبَع

 ىّقلآَو «نْيَرَجَحْل َدَحأَك : :لا «ةكورو نرحب: لاَ «راَجَحأ ةئالك

 [؛ 05ه ضتا[سكر ان : لاَكو «ةكورلا

 دّْبَع ْنَع «لئاو يبأ ْنَع ءءاطع ْنَع ؛هيبأ ْنَع ؛ ميكو انئدَح 85
 ل يعم

 * [ممه4 :رظنا] ٠ ءاّعلا ديرما انل ب دجَي «8 هللا لوُسَر ناك : لاق هللا

 نع ١ لبَهُك نب ةَمَلَس ْنَع نايفس اًنكدَح «عيكو انئدَح 14

 هللا لوس لاق :َلاَق : هّللا دْبَع نع ٠ شيبح نب دز نع ٍمصاع نب ىسيع

 رو ه5
 ,4391 :رظنا] 1 . لكلب هبل نكَلو ءألإ نم امو كرش طا : 8

 [كل

 َةَمَقْلَع نع« « ميهاَربإ نع ؛ «شمعألا اندَح «عيكو انئدَح- "184

 َوُهَو «ةَسيدَمْلاِب ثرَح يف 8 يبل مم يشنأ تلك : لاك ءهّللا دّبَع ْنَع

 :ِضْمَبل مهَضَعَب لاك ءدوهيلا نم ٍمْوَقيَرمَك : :لاقك «بيسع ىَلَع نم
 اي: اوُناَقَك .حورلا نَعموُناَسق هوست مُهضْنَبَلَف «جورلا نعول

 سا هع
 ىَحوي هنأ تللظف : َلاَق : بيسَصْلا ىَلَع اكون َماَقَف ؟حورلا ام ءُدَّمَحُم

 نم مُثيِتوأ امو يبرأ نم حورلا لق حورلا نَع كتونآسيَو) : : لاَقَف ءهِيَلِإ

 [4744 :رظنا] ٠ ولات : كل نفد : مهِضْحَب لاق : لاك «ًاليك الإ ملم

 ْنَع ؛ةَرُم نب هللا دْبَع نع ؛ شَمعألا اند «عيكو اَندَح- 6

 ىَلإاَرْبأ ينال :ك هللالوُسر لَك : لاق هللا دبعْنَع صّوخحألا يبأ

 َ اليلَحرْكَيابآتَذَحَنآل اليلخ تناول ؛هَّلخ نم ٍليلَخ لك

 [موم» :عجارإ ٠ لجو هللا لَ مُكَبحاَص

 دبع نب مسالا نَا نع ادا اَدَح «عيكو انئدَح- 5

 ىَنْؤُي '؛ 8 هلا لوُسَرناَكو : َلاَق « هّللا دبع َّنَع هيبأ ْنَع «ِنّمْحّرلا

 و هدر اا هيل هر جيس ع
 تاكا داك اني تيا لأ يت يتداو

 2 ّةَح ني سوم يبأ ىلإ َج لاق :٠ ليبحرش

 تخأللو ءُدفصُتلا تئبلل : :الاقك «مأو بآل تخون هوة نع

 كلاسك دوُعسَ نبأ ىتأق لاق« اسمن «دوُمْسُم نبا تأو فصل
 وماما

 !!َنيدَتْهملا نم انآ امو اذإَتللَ دل دوُحسُم هربا لاَقَق :َةلاَق مب هَرَبْحأَو

 «ثسلسلا نبالا ةئبالو فصلا ةّبالل : "ا لل لور ىضق امي يضفأس

 445١[ 4156 ,4 الس :رظنأ] ٠ تخلل قيام « نيا ةلمكت

 يبأ نع «قاَحسإ يبأ نَع ؛ «ليئارسإ | انكدَح «عيكو انئدَح- "7

 كّلاسآ ينإمُم ١ :لوُشي ناك ؛ 8 يبل هللا دبع نع ؛ صّوحألا

 [137917 قلت والم لوم سون :رظنا] ٠ ىّتْغلاَو «ةّثعْلاَو ؛ ىّقتلاَو ,ىّدهلا



 هسا
 ”يل ين ءاايفس نَع ؛ يوتا

 رباع لس
 علال لق لأ لع ضرع يمس ربا : 30

 4749 :رظنا] اًمِهْنم

 دّبَع نَع ءكاّمس نَع «يدوعسَملا اننَدَح «ميكو انكدَح "95

 اف هلل لورا :لاَق «هييأ ع ءدوُمسَم نب لل دبع نب ِنَمْحّرل

 د َلاَقَق انآ م رخآن متلك : :هّللا دمع َلاَك «نوُسَيرَأ ل حتو

 قتيل و قّتيلك «مكْنم كلل دكر ْنم مل وشقَمَو «نوروُصُنَم مو «نوبيصم 9

 عل لولاه لص مغ اه م مم م سهام هسواوو
 دعقم مم امتلك ٠ ادمعتم يلع ْبَذَك نمو ءركدملا نع ليلو فوربس

 [1317 41155 ملاك نهد ١ :رظنا] .راّثلا نم

 تلك : لاك لاو يأن شمغألا خا ”عيكواتس 146

 رو ايمهرل هاقسم
 0-20 جلل يك 22011111102

 [علومجس ,كامع سمعا عهلال :رظنا] .لْمَقْلا : لاق بيرل امو : امل :لاَق

 ير يسوع «هَناَمْلَس نْبْريشَي ديتدَح « ميكو انندَح

 نم : ف هّللالوُسَر لَك : لاق «٠ للا دبع «باهش نب قراط نَع «ةزمح

 ْنَمَو .هُتجاَح َلهْسَتلانآْن مانمَقناك ؛ ساّنلاب اهلا «ةَجاَح هبل

 [ة715 ن1 عدحح رظنأ] . لجآت وتب ٠ ٍلجاَع قربها ٠ هللاب اه

 ِرْيَمْخ ْنَع ؛َقاَحْسمإ يبأ ْنَع نايف انئدَح :عيكو انئدَح دح-1/
 مس ا ر» سس هس لك نى ىلا م لها لا معو 8 شهم ساو مرو

 «ةروُس َنيعْبس هللا لوُسَر يف نمت أرَ : :للَدبع لاق : لاق « كلام نب

 اس ل 3 هه
 [1 307 مورو محكت :رظنا] باتل يف هَذه تباكن يدي

 ها وربه رق
 دعي -ليعّس وأ دَمَحُم نب ورمع انك

 .(ح) ليئارسإ

 .( ليئارسإ انكدَح «ِصاَع نب دوسأو

 ْنَع ("90/1) قراَخُسْنَع كليئارسإ انكدح ميمي وب انضَحَو

 وبأ َلاَك) . داَدقمْلا نم تدهش : :ِهّللادْبَع َلاَق : :َلاَق «باّهش نب قراط

 « هبل دع ًمم'يلإْبَحَأ «ُهّبحاص انآ نوكأ أل - -(ادَهْشَم دوسألا نبا : يع

 اًنربخأ - -يزقْنَملا يني

 َلوُسر اَيهّلاو : َلاَقَف َنيكرْشُسْلا ىَلَع وُعْدَيَوُمَ ل هّللاَلوُسَر ىتآ
 هيد طعم همس

 لئاقت كابو تنأ بهذا » : ىسومل ليئارسإ وُنب تلاد اَمَك لق أل ؛ هّللا

 ؛كْيدَيِنب :كِراَسَيَْحَو «كانيمَيَنَع لئن نكلو 4 َنوُدعاَت امام

 يمه لاو سلو كو
 لاق) . َكلدهَرَسو «قرشي 4 هللا لوُسَر هو تيار َكفلَخ نمو

 ملمع م 000
 وب لاق) (َكلدهَرَسَو ؛كنذل قرشي اقف هللا لوُسَر جوتن : دوسأ

 2407١ :رظنأ] . لاَ هَرَسو فيجو قرش ؛ هللا لوُسَر سيرف : مِنَ ٍّ

7 

 يبأ ْنَع «َقاَحْسِإ يبأ ْنَع ,نايفس اَنكدَح «عيكو ان

 :هراَسَي نحو هنيعي نع مَلَسياَك ؛ اقف يَنلانأ ٠ هللا دبع ْنَع «صّوخألا

 [1414 41711 حم طوال ةرظنا] .هدَخ

 نع ءدَئْرَم نب ؛ َةَمَقَلَع نع ءرعْسم نع ؛ «عيكو اَندَح- ٠"

 :لاَق ٠ هلا دبع ْنَع ديوس نير ورَْملا نع ؛ « يركن هللا دبع نب ةريغملا
 ءاقف هللا لوُسَر ؛ يجرب ين مهلا: نايس يبأ با ةيبَح مأ تلا

 كّنِإ : ِهّللا ل وُسَر اَهَل َلاَقَق : لاق «ةَيواَنُس يخأبو «نايْس يبأ بايد

 لجبل «ةموُسم قار ؛ةوُدَم انو: ةيورصم لاجل للا تس

 نم كدي أهلا تلأس تنك تكْوَلو «هلح ْنَعءْيشَرْعَُيْدَأ هلح لبق يش

 تع كو : َلاَق «لَضْفأ وأ ٌرآَذاَك ءربقْلا يف ٍباَذَعَو ءراَذلا يف ِباَذَع

 : يَا َلاَقق حم ئه( ريزانَحْلاَو لاق هاَرأ :رعسم َلاَك) ءةَدَرقْلا

 وأ ؛ٌةَدّرقْلا تْناَك ْدَقَو ةَبقاَع وأ ؛ ؛ًالْسَتهَلَعَديق ءاكيش حسي هلل

 [1 111 47614 415١ كللو لوك :رظنز . كلذ لبق ٌريزاَنَخْلا

 يبأ نع «قاحسإ يبأ نَع « «ليئارسإ انئدَح «عيكواتت انكدح م١

 اَقبحاَص : :اوُلاَقَك ف يبل اوئآ م اًمْوَق نأ هّللا دبَع نع «صّوحألا

 َتَكَسَف «هيوكلآ : :اوُناَق مّ ءتكَسق : لاك ؟هيوكلأ ؛ يكتشُي :َلاَكَمُت َتَكَم

 [4001 4081 دم+ :رظنا] . اًفْنْضَر موُفضْرأَو ووك

 «ىَحضلا يب بأ نع «رباَج ْنَع ءًناَيفس اَنئدَح « عيكو اَنكدَح- 0/٠ ف
 وم 20-7
 هلا لور يَسَناميِفتيسّناَم َلاَق هّلل دبع ْنَع «َقوُرسَم ْنَع

 7 هّللاةَمْحَرَو ْمُكَيلَمآلّسلا : :هلاّمش ْنَحَو هنيمُي نع مُلَسَي ناك 2 ٠

 محلا :رظنا] ٠ هيدَخ ضايَي «ىَرئْوأ ىَري ىَّنَح( هللا ةَمْحَرَو مكي مالَسلا

 [41؟

 «لئاو يب ْنَع ٠ « ٍشَمْعألا نَع ؛نايفس اًنئدَح ءاعيكو اًنئدَح امثال ٠7
 00 مهس 00

 ريَخ انآ : لوين دحآل يَبْيأل : 8 هللا لوُسَر لاق : لاق ؛ هللا دبع ْنَع

 [4737543919,4195 :رظنا] ٠ نم نب سنوي نم

 وأ «يفّقَتلا َناَمْلَع نع« يدوعْسَمْلا نَع ؛ عيكو انئدح 64

 َنْب هللا دْيَع نع: «يدْتل ةَدْبَع نَع ؛ يدوُسملا كش ءدْمَس نب ِّسَحْلا

 قل ذقن ميا 8 لاَ دعم

 ا
 [ ل ه:رظنا] ٠ باطلا وأ اقل اك

 ءدْعَس نب نَسَحْلا نَع ؛ «يدوعسمْا انندَح , نطق بأ اتئدَحالال © ١

 .هركذَف . ٠ يدنا َدْبَع نَع

 . دعس نب نَسَحْلا نَع :لماك وبأَو ءديزي :لاَقاَذَكَو

 نبا نَسَحْلا نَع «ةّريغملاوُبأ انُكدَح «يدوعَسَملاادَح :حور لاق

 [هلبق امرركم] . بابا وأ شارل : َلاَكَو ءدْعَس

 «دوقسم نين ؛ سين نع ؛ ليعاسإ اند يزيح 1

 م٠6 :عجارإ . كلك نع انهت يشل هلل



 .ةرايشلا قاحنمإ وب يك مولان زحام ٠ ءا/

 :َلاَق٠ قف يلا نَع «هللادْبَع ْنَع ؛هيبأ نع «نَمْحرلا دْبَع نْب مساقْلا نَ
 هايعكو
 عبس «نيثالكو تسّوأ «ننآلكو ٍسْمَخ سأر ىلع ٠ « مآلّسألا ىَحَر رود

 َنعْبَس مهيد مهل مي «اوُكَيأنإَو «كل نم ليبسَف ءاوُكلهنإَو «نينالثو

 [49086 :رظنا] .ةّنَس

 يبأ نع ؛ ٌمِصاَح ينّكدَح «يدوعسملا انآ يي اندَح- ةسكلمل

 ناك ؛لائأ َنْباَو اذه : ةحأوّتلا دبا لق ثيَح ءهللا دبع َلاَق : لاق «لئاو

 هللا لور مهل لاق باكا ملين "9.1/18 نا
 ماهش ملوك مع سم ع

 :َلاَقك !! هللا لوُسَر ميس نأ دهشَن : لاك ؟هللالوُسَر يأ نادهشنأ : 2
 هما مرا ماسلا م لو 000

 لقي ال نأ ةَئسس اتَرَجَف : لاق ٠ اَنُكَقاتْعأ تيرس ٠ ًالوُسَر التاق تكول
 هلا ساس # سا لم

 كله ْلَرَيمَلَق اَدَهاَمآَو َلَجوَرَع هللا اناَمكف ٠ «لاثأ نبا مق لوُسرلا

 [ممهم مالكا :رظنا] ٠ آل ُهئمهَللا َنكْمأ ىَتَح « هيف

 نع كرس ني ورم نع "يدوس نبأ بكامل 4

 هّللاٌلوُسَرَعَجطَصا : َلاَق « هاد َةَمَقَلَع نع «يَحّنلا ميار

 هج حَمْسأت لَعَج اق ظقشسا قيما ملف ءهبْج يف َرَئأَر يصح ىلع ؛ 1

 َلاَقَق ٠ جي ريصتلا ىلع كلذ طنش ىَتس انيكها : للا لور اي تلق

 ءايسدلا ل َكمو يلتماَمّنِإ ايدل اَنآ اَم ءاييدللَو يلام :ف هّللاٌلوُسَر

 17١37[ :رظنا] ٠ اًهَكرَتو حار مث ةّرجش تحل ظ بكارك

 نع ءداَدَش نْب عِماَج ْنَع «يدوعنسملا اَنآْبأ ديزي انئدَح امال 00 ١

2 
 امل: لاَ ءدوُعَسَم نْب هللا دبع نع ؛ ”يفّنلا ةَمَقْلَع يبأ نب نَمْحرلا دب

 َلاَق ؟ةّكّيلا انُسسْرْحَيْنَم : ِهّللا لوس لاق « ةيييَدحْلا ةَوْزَغ نم اًنقرصنا

 سلتك ؟ ةلّلا رحيم :داعأ مث . مانت َكّنِإ : : لاق ءانآ تلم : هللا دبع

 :لاق ءاإتناق : لاك“ ملا لوُسَر ايان ١ :لق الس حن

 0 2000007 «تّمدَق ؛ماَنن

 , حلاك ىلص فرجا يسد ٍرءوطؤلا نمسك انك تسد

 :َلاَق .يسئال هاكات مكبس ركن أ كل ءاوُماَتت

 ءاَهيلط يف سانا جَرَحَ سكرت ٍموّقلا لبإَ . ف هللا لوُسَر هانم

 هّللا لوُسَر يللاق : :ِهّللا دبع َلاَقَق ٠ 8 هللا لور ةقاثألإ « مهلبإب اوءاَجَف

 ىَلَع ىَوَنلادَق اَهَماَمزتَجَوف : يل لاقت ْيَحتذَخآَف ٠ امد هَ

 اَي :تلْقق ٠ 2 «يبنلا اَهباتنجف : َلاَك . ديال اهَلحَتل تناك اَم «ةَرَجَش

 ريش ىلط او هو قليب عب يلو كل 39

 د : حْل روس ا هللا لوُسَر ىَلَعت لَو : َلاَق ديل اهلل تنك ام

 سوقا هايس سم سا# ه اسوا مماص مب ل ماسه ل
 ْثراَحْلا نب ىَنْحَيْنَع «يدوعسملا اًنربخأ ديزي انندَح ١

 :هلُلاَقَق ؛ هلأ نيا دوس نب جر ىتآ : َلاَق ءدجاٌم يبأ نَع ءرباجلا

 يف ناك دَح لأ تمل دَقل : هللا دبع لاق «ًبرش دقو « يخأ نبا ادهن

 0591/1) دوعن نيب هل دبس
 تا 0 ك0

 عي ٠ «تقرس ةارما ءمآلسإلا ,ا هللا لوجو كلن ري ءاهدي تعطقُف

 ْمُككهَللَر فتي َنوُبحُت ةلأاوُحفْصَيَو اوُقْنْلَو) : :لاَك مث ءاديدش اري
 « عي رك
 [4 159 4 ده والاب :رظنا] ٠ « ميِحَرروُمَع هللاو

 ةَمَلَسوَبأ اَنكدَح « قوُزرَم نب لضم انآ «ديزي انئدح

 لاق :َلاَق هللا دبع نع ءهيب نع محل دبع ني مسالا نَع « ينهجلا

 يْنإ مهلا : :لاَقف رح الو ْمَهطَق ادَحأَب اص ام :48 هللا لوس

 يف لاذع «َكمْكُح 'يف ٍضاَم كدب يتيصان « «كلتمأ باو دبعَنْباَو كدب

 نم ادَحاآُهَتْلَعْأ كاست هب تيم كل وه مسا لْكب كلأسأ ٠ َكواَضَق

 آ' َكَدْلع بلا ملع يف هب ترئاتسا وأ ؛ َكباَحك يف ُهرْناْوأ كافل

 ل يم َباَهْدَو يِنْرح ءالَجَو يرد ٌروُثو « يبل عيب نارا لعجَت

 3 م خا س ص ل رامو مم

 لوسراَي : ليقف : لاق اَجَرَق هَئاَكَم هلدبأو «هّنزحو همه هللا بهذ هلأ هللا

00 
 [4918 :رظنا] ٠ دياحسمل 0 :َلاَقَق ؟اًهَمَلَعَت

 هلع هع

 ويقول: ل وسر لا :لاَق٠ هلل دين نبع يلع

 يفْمُهوُسلاَجَ اوُصتَيَملف مُهواَمَلع مَن « يِصاَحَمْلا يف َليئاَرْسإ

 .مهوبراشو مهوُلَكاَوَو ( ؛مهقاوسأو : :لاَق هبسحأ : :ديزي لاَق) « مهسلاجُم

 نبا ىَسيِعَو «َدَواَد ناَّسل ىَلَع مهَنعَلَو «ضْمَبي مهضْمَب بوُلُق هَللاَب برضُف

 ءانكتم ؛ . هلا لور ناَكو ءنوُدكَي اوُناَكو وصعب كال ميم

 .ال ا ىلع عمق يا لاَقَق « َسْلَجَف

 طش دوتنم ون للدش (41/1 نع كمون

 ةرَمأبَكنَي ' طارصلا ىَلَع يشُنَيلُجَر «ةنِجْلالْخْدَيْنَم َرخآنإ :َلاَق

 :َلاَقَق : اًهيَلِإَتَقَتلا « طارصلاَرواَج ادق «ةَرَمْرَتلاهمقسَتو «ٌةَرَم يشْسَيو

 يللا َنماَدَحآطْنْيْملاَم هللا يناطغأ دق «كنم يناَجن يذلا كرا

 نم يننذأ براي : لوُقَق ؛ اهي ظني «ةرجش هل عر : :لاق ؛نيرخألاو

 «يدْبع يأ لوقف ٠ اَهئاَم نم برشأو ءامهلظب لظتْسأَ «ةرجشتلا هذه

 هم
 لأهلها مري: دو اب ياس نب تلا لهل

 و يمرس ل اهم يني هيلع يني هل

 :لوقُيف اًهئاَم نم برشأَو  اًهْلظب لظتسأ «ةرجّشلا هذه نم يتذأ برا

 براي : ُلوُتق ااَهَريع ياست نأ يني يندِهاَمُت ملأ « يدبع يأ

 هينديق ءاَهريَ ُهلآْسبس هنأ ملي ب رلاَو :هدهايو امري كآسأ آل هذه

 ه ندع م عير مري و
 يننذأ بر : لوقف ٠ اَهْنم نسْحأ يه ملا بدة عكر ءاهنم

 , يدّبَع يأ :لوقُق ؛ اًهئام نم برو ءاهلظي لظتسأ رجلا هه نم

 كلناتسأ آل ةَرجّشلا هذه براي : لوي !اَهَّريخ يناس ال ذأ يندهاُت ملأ

 هكَرْبَصالاَم ىَرَيْمّنال اًَهَرْيَغ هلأسيس هلأ مكَيبرلاو «ةدهايو ءاَهري

 ةّنِجْلا براي : لوفي ٠ ةّنَجْلا لهأ تاوصأ ْعّمْسِيَ ؛ اهم هينديم اهيل

 بر اي: لوقف! ؟اَهَّريغ يآسَتال كَ يتادهاتُت ملأ يدْبع : لوقف نجلا



 1 7 ذك هنا ايد ةجل نمش ايلا

 مث هدِجاَوتاتَدَي ىّتَح «هّلاُْبَع كحك : لاَ ؟ةّزعلابَرتنآَو يب

 لوّسَر كحّضل : لاَ ؟تكحّض ّمل : اوُلاَق ؟تطكحت مل ينوُاسَتآلأ َلاَك

 ملاوُلاَق ؟تْكَحَض مل ينوُأْسَتَآلآ : قف هللا لوران لاق مث « هللا

 َتسلآَو «يبَرْهَنأ لاك نيح «برلا كحّضل : لاك ؟هللا لَ ايت كحَص

 [46 :رظنا] !! ةّرعلا بَ

 مس ورب ءريصرع
 يبأ نب ديزي نع « ٍجاجَحْلا نب هب ينربخأ «ٌدييانئدَح 6

 هّللا لوُسَر اَنأهَن لاق“ هللا دْبَع ْنَع ءدوُنُك يبأ ْنَع «دْعَس يبأ ْنَع دايز

 [م07 :عجار] 8٠0[ 4 :رظنا] ] .بَعذلا ةقلَح وأ ءبَهّذلا ٍمناَخ نَع “ت

 رم نع ؛دييز نع ؛ «ةَحلط لَمْ ٠ زياد اسا/ 15

 ىّنَح ىطْسُواةالّص نع انوُسَبَح : كف لل لوُسَرَلاَق : لاق هلل دب نع

 [ممك4 :رظنا] . ران روسو م وطب هللا الم «سْمشلا تياَغ

 نع َناَمْنَع يبأ نع «ناَمْيَلَس نع يدع يبان اكتسات/ 7

 لم علا ماطلع

 نم لآلب اذ ْمُكَدَحأَنممَيآل َلاَق .18 هلل َلوُسرنأ ؛دوُعْسم نا
 الريس ا عاش اعراس

 «مكمان هبي :مكملاق مجبل (ندَوُي : َلاكْوأ) يداي «هروُحَس

 وبك يِدَح يب ناس ءاذكه : :لوُقي ىَتَح نكلو ءاَدَكَم : َلوُتي نأ سيل

 ينعي ذي «نييابَسلا هُبعصأ ََِياَمَحَكَو ءاهيوَصَو «هَعِباَصأ وِرمَع

 [104 :عجار]

 .َنْجَفْلا ينعي

 نع ؛َناَمْيَلَس نَع ٌفبحش انئدح ءرّشعَج نب دمحم انك م14

 ٠ سس سرة سف سي لاا
 .بحأ ْنَم ْعَم ءرَمْلا :َلاَقُهَّنأ « ف يلا نَع هلا دْبَعْنَع؛ « لئاو يبأ

 «َقاَحْسِإ يبأ َنَع ٌقبعش اًنكدح ءرفعَج نب محم م0 هد

 :لوُينأ رثخي اسم ناك ٠ ف يلا ؛ هّللا دبَع ْنَع «ةَديَبع يبأ نع
 000 مكس سا سال

 همت َءاَجاَدِإؤ : ْتَلرئ ملك : لاق « يل رمْغا مهلا « َهلدْمَحيو ابر كَئاَحْبس .
 سل

 َتنأَدَنإ يلْرفْغامُهّللا «ةلدْمَسبْو رئيس : َلاَق «حتلاو هلل

 ماما" :عجارإ ٠ . ميحرلا باوَتلا

 َقاَحْسِإاَبآت ْعمَس : :َلاَق ةَّبعَش اًنئدَح ؛دّمَحْم اند -»

 ةَْاَنَملَع : :لاَق« ف (يِسّنلا نَع «هللا دبع نَع «ةديبع يبأ نَع « ثدَحُي

 انش رورش نم هلاب ومنو (ةرفتسَوهئيَتس ءهللْدَمَحْلا : َةَجاَحْلا

 رار يع
 210120 «هليداَحآلف للي ْنَمَو هلل ضم الهلل دي

 اوُنمآَن يذلا هيأ اَيِؤ : تايآ ثول فيم ةلوُسَرَو هدْبَع اَدمَحُم نأ دهشأو

 اونا مانا اَهيَأاَي> ٠ « نول ماو الإ نونا ها قح هلا وا

 الاجر امهم ثَبَواهَجْوَاَهْنم قلو ةدحاَو سفن نم مُكَقلَ يذلا مك 97
 رقم صاع م

 2 َناَك هللا نإ َءاَحّرألاَو هب دواس يد هَل اواو انو ارب

 حلْصُي اديدَس الوق اوُتوُكو هللا اوّل اوُنمآَن ياهي اي ١ « ايقَرمُيلَع

 اًميظَع اًروُق راق دَقَف هلوسرو هللا عطي نمو مكيوُد مكر فْخَيو 0

 [4115,4119 7/71 :(صوخالا وبأو ةديبع وبأ) :رظنا] . كَتجاَح كدت مث

 هم ارب ص ري

 ومص نيب هلا دبع
 07 ااا ل تلا ل

23010 

 يبأ ْنَع «قاَحْس وب انآبثأ «ةبدش اند داع نكد م١
 :َلاَك «هييأْنَع «ةَدْيع يبأتيِدَح اََهَو : َلاَق «صّوخألا يبأو ؛ةَدْيبع

 ُدْمَحْلا : ةلّصلا ةَبطُخَو ؛ةَجاَحْلا ةبطُخ : :نيتبطخ ٠ ف هلل لوس انَمَلَع

 رركم] 507٠١[ :عجار] . ُراَنعَم َرَكَذَ ليعلم يع هيتس (هلل دما دإْرأ) هلل

 [هلبقام

 «يمهلمدو
 مَع نع يا فيش اًنندَح لَم انئدَح 0/1

 ماس اصم مو

 ره ىلع ند وجلس طش ىلا جال.

 هرم ْنمٌهْنَدَحأَت ةَمطاَفتءاَجَ ُهَسََر عَقريْمل ؛ 8 هللا لوُسَر

 انآ : شرف نم الما يلع مهلا َلاَقَق :َلاَق ٠ «كللدَعَصْنَم ىَلَع تعدو

 ؛ طبتم يبأ نب ةبْفعو «ةَسيرَنْب يو «ةمَرَنبةبعَو ءٍواشه نب لج

 منير دلك : لاق ةلاشلا بش انكدَح فل نبينا ٠ فّلَخ نب هيأ

 ملف ؛هلاصوأ تَعْطَقَت (اَييأ وأ) ٌةّيمأ ري «رْثب يف اولا ردي مويا

 774317 اال( لب :رظنا] وكيلا يف َقَلُي

 هنأ لإ «ثيِدَحْلاَركَذَك ٠٠ . .ليئارسإ ! اًنكَدَح ؛فلَخ اًنكرَح-”/ 771“

 امرركم] . ديلؤلا َنْب ةَراَمِعَو دارو « فل نب 8 ةيمأو «ماشه َنْب وَرمَع :لاَق

 [هلبق
 هما

 نب كلّما دبع ْنَع يعش اًنكدَح ءرّفعَج نب ٍ دمحم ا( 8
 فَ 57 ل م عمم هل
 اي الجار تعمس : :لاَقَهَنأ هللا دبع نع ةَرس نب لالا نَع 2 ةرسيم

 ريق ف هلال وسر هبت يت اَهَريَغ هلا لوٌسسَر نم تعمَسَو «ةيآ

 هيه يم سس مرق
 َلاَقَق « ةَيهاركلا ف هللا لوُسَر هو يفتفرَعَوأ ؛ هللا لوُسَرهْجَو

 .مُهكلهاف هيف اوُنلتحا مكب َنسادِإ ”نسْحُم امُكالك : 8 هللا لوس

 «هّللا دبع ىلإ هَمَقرَو هلع رعسم يكدَحَو : :ةبعش لاق : ينل نَع َدقَرَو « هّنَع رغم

000 

 [13911 275 هرقل :رظفا] اوقلتخَت الق

 :لاَق ء«برَح نب كاّمس ْنَع «ةبعش اًنئدَح دلمَحم ال 7“

 سى يعقل عمال 22507 هس مو سو 6# سويرب هاي
 :َلاَق هنأ دوعسم نب هللا دبع ْنَع «ثدَحي هللا دبع نب نَمْحرلا دبع تْعمَس

 ءايرلا لكأهَللا نعل َلاَك «٠ 8 هللا لور« ةقفس يف ناس حُلم

 [47007 عع مطبحل :رظنا] ٠ بك «هدهاشو «ةلكومو

 تغمس :َلاَق « كاّمس ْنَع ؛ٌةبعُش اَنئدَح « دمحم ل227
 هو مو

 هَعْقَردَق دكة بسْحاآَو : يعش لاك «هبيأ نَح ثُم دْبعَنْي نَمْحرلاَدْبَ

 لَك «اوَسْاِرْيَخ ىلع ُهئريشَ انبي يذلا لكم : لاق ف هللا لور ىلإ

 [144 :عجارإ . هبي رب يف ير رعبا

 ْنَع ءروُصْنَم نَع «ةَبعش اَنثدَح رقم 02-1

 :اقدصي لجل لاَرَيآل :لاَكُمَنأ "8 يلا نَع ؛ هللا دّبَع َنَع « لئاو يبأ
 لس م

 «بذَكْلا ىَرَحَتيو بذيل اَريآلَو ءاًقيدَص بتي بح «قدصلا ىَرَحَتَيو

 [08:عجار] . ايدك ّبّتكي ىَّبَح



 يةهداو
 ميا ةئالارع تشان تش 01#

 َلاَكُهَّنأ ف يلا نَع ؛هّللادْبَع نع َةَمَقْلَع نَع ريو نب يله نع

 [ملا؟ 9. سلال. :رظنا] . ناّيإلا لهآ ءةلثق 3 ساّلا ف عأ

 هاسا مل ع هر هنو
 ْنَع «ةريغم انأبنأ ؛ «ميشه اًنئدَح نمارس د01

 8 هللا لوُسراتِْمَس : لاَق ءدوُعْسَم نبا نَع ؛ َةَمَقلَع نَع « ميِهاَربإ

 [تلالو ,اما/4 :رظنا ] ٠ ناَيإلاٌلهأ ؛ ةلْتق ساّنلا فَعأنإ : لوُقي

 « يمر نع ءِروُصنمنَ الايس نَع «نّمْحرلا دبع انئَح 00“

 ىَحرٌروُدَت :لاق 8 يللا نَع هلل دْبَع ْنَع هيجان نب ءاَرَبْلا نَع

 ءاوُكلي انك «نينآلكو مبَسرأ «ننآلكو تس «نينآلثو ٍسْمَحب مآلسألا

 :لاَق اما َنيعّبَس مهمتي مهد مهكر كلها نسلق

 [مبهم 0/١ :رظنا] . يقي امم :لاَق ؟ يق امم مأ ىَضَم اممأ :تْلُ

 نب يعير نع روصُنم نع اس انئدَح ,قاَحْسإ اكد الا“ ١
 يلا نع هدوُعْسَم نبا نع ؛ «'يلهاكلاةَيجاَنْنْبءاَرَبْلا نع ٠ راح

 ام (©9/1)هللا َلوُسراَي مع هل َلاَقك : :لاقهنأَلإ هلم ..

 [هلبق امرركم] . يقيم : لاك ؟يقْباَم م مآ «ىَضَم

 ينعي ءنَّسَحْلا نَع نايس نع ؛ «نَمْحرلا دبع اندَح 00“

 2 لاق« هلا دع ع « دوم نب ميهاَرنإ نع هللا ديد

 :رظنا] ٠ اهنا ىَنَح ,يداوس مَمسَتو «باجحلا عقرتانأ كل تلذذ : :

 عممص

 «َقاَحْسِإ وبأ اننَدَح يهز اًنندَح «يسلايطلا واد وب انندَح- ضفرذر

 هللا لوُسَر ىلإ قارُمْلاَبَحآناَك َلاَق : هللا دبع ْنَع ؛ ضاّيع نب دعس نع

 :مُسسدق اكو :ةاّشلاٌعارذ ,عارتلا' ف َدوُصيلانآ ىَريناَكَو ؛عاردلا يف

 امبالا مصلا :رظنفا] ٠ .ةومس مه

 مو

 وأ ياَجلا ىَيحَي اَنْندَح يهز انثدَح «لماَك وُبأ انندَح- ا

 ُدبعَلاَك : لاك كدَح «ةقينَح ين ملم ءدجام اان «يميتلا ثراَحْلا
 عاشو

 نود اَمرْيَسْلا : َلاَقك ؟ةرانجْاببَسلا نع ايي اَأَس : دوُعسم نب هللا

 ىوس كيو «(هِنإل جت : :لاق وأدب اريح كيف بَبَخْلا

 .اًمدَقتْن مام سيل ُمَبَمَاَلَو :ةَعوتم راجل ءراتلا لآل مسبق :كاذ

 [2ه40 :عجار] 141١٠١[ ماله 989 :رظنا]

 :لاَق رّمْألا نب يلع اَنكَح كيش اَنكدَح نْمَب انكدَح- مالا“ ه
 رمش

 آل: ف هللا وُسرَلَك َلاَق هللا دْبَع نع ثدَحَي ءصّوحألا ابآ تعمم

 [41414 :رظنا] ٠ سال راَرش ىَلعألِ «ةعاسلا موقت

 دبع ّْنَع «قاَحْسإوُب انندَح هيَ انئدَح « لماك وُبأ انئدَح- دسفرفا

 سيار :َلاَم؛ هلل دْبَعْنَع؛ ةَمَقلَعَو ءدولمألا نع دونسألا نب نَمْحّرلا

 ْنَحَوهديمُينع ملي ءدوُعُتو ٍمايقَو ؛ملطَوَو عقر لك يفك ينل

 ىّرأ شح «هللا ةمْحَرَو مكي مسا «هللاُهَمْحَرَو مكي ماسلا : هلامش

 مك :عجار] ٠ لا نآلمْيَرَمُعَو رك ايتن ؛هَدَخ ضاَي

 هزار رص
 وُ ني هلا ديد

 مقا 3

 000 اا

 دُبعْرَع كاتس ةكرشلا « قتيلا كدا

 لك ف هللا لوُسَرَنَمل لاق دوُعْسَم نبا ِنَع هلا دبع نب نَمْحَّلا

 [؟ا/76 :عجارإ ٠ تاكو هْيدهاَشَو ؛هلكومو ايزل

 يبأ نب ب عماج نع «كيرش اًنكدَح «مَدآْنْب ب ىَيَحَي اَنئدَح "78

0 
 سلع 8 هللا ٌلوُسرَناَك : :لاَق٠ هّللا دّبَعْنَع؛ لئاو يبأ نع ءدشاَر

000 
 مالا :رظنا] ٠ نارا نم ةروسلا املي مك ؛ دهشتلا

 يبأ نب يون نَع «كيرش ْنَع «مَدآْنب ىَيَحَي اَنئدَح 7/18

 ةَرمج ىَمَر ىتح ءاق هللا لور ل : لاَق هلا دبع ْنَع «هيبأ نع «ةتخاَق

 .ةبقمْلا

 «َقاَحْسِإ يبأ نَع ٠ ليئارسإ اَنكَدَح «مَدآْنْب ىَبِحَي اًنئدَح

 اًمُداَوُتْلاَبَدَكاَم ) : :هلوق يف ٠ هللا دْبَع نع ءَديِي نب َّمْحرلا دبع َنَع

 امامك ءفّرفَر نم لح يف ليوبج قف هللا لوسَر ىآر : لاَق ؛ «ىأر

 [ا31/1 :رظنا] ٠ .ض ءرألاو و ءامّسلا سا

 ٍقاَحسإ | يباوع «ليئارسإ امدح 3 ا ب ىَبحَي راقت ١

 ساس »سو 2

 35 1 ًةلطنا] ٠ < يتلا قفا رثاارلاأ ينإ» 37 ١

 «قاَحْسِإ يبأ نَع « «ليئارسإ انئدَح «ٌمَدآْن ب ىَحَيانئدَح 7
 صو مل هك

 ىلع هبنج ْعّضَو اذإ !َناَك 8 يِباَذآ هّللا دّبَع ْنَع «ةَدِيبع يبأ َنَع

 [1لا6 مولا لولا طلقت :رظنا] ٠ َكَداَبعَو ع عمْجُت موي يكباَذَع يتق : :َلاَق « هشارف

 ؛قاحَسِإ | يبأ نع « «ليئارسإ امدح مدن ب ى ىيحي 7 او

 ُتْمَسَم ْدَقَل :48 هّللا لور َلاَف :َلاَق هللا دّبَع نع ؛ صوخألا يبأ ْنَع
 ست معاهم 0سم م علوي ماع م لو

 قرَحت ءانَتم نوصي آل سان ْمآَمُت سائلا يلصق الجر َرمآ نأ

 [ 48ج قوم قلق 4 دال مللت :رظنا] . مهثوبي مهبل

 .(ح) ليئارسإ اًنكدَح «مدأ نب ىَبحَي انئدَح-الا/ 5

 نب وِرْصَع ْنَع «َقاَحْسِإ يبأ َنَع ؛ «ليئارْسإ انكَح ,َدَمَحَأوبأو

 داك لاك دوُعْسُم نبا نَع دَمْحأ و ُبألاَك) : لاق هلا دبع ْنَع «نوُميَم

 عمق 6
 [مكق :رظنا] ٠ انآلكَرفْغتسُيَو «اًنالكَوعدينأه بجي 8 يبل

 « قاَحْسإ ! يبأ نع لينا ارْسِإ اَنئدَح مدن ب ىحي الح 6

 اذإه ف هللا لوُسَر ىَلَع َلْنأدنُم : َلاَق هللا دبع ْنَع ةَدييع يبأ َنَع

 وقال ءاهب عكر مث هَ انإ ٠ لون تكي ناك < حلاو هلا صَت ءاج

 لك «ميحتلا بولا تن َكَثِإ «يلْرفغ مهلا لدم ير كئاَحْبس

 [7247 :عجار]

 يني دود انْدَح : آلاك «سئوُيو « ديزي نب هللا دبع انئدَح

 «يدْبمْلا نّيعألا (96/1) يب أ نع دز ِنْبدَّمَحُم ْنَع تارا نب
 ره دشرب. مامس اه

 اًذِإَف " « موي تا بطي دوس نيام لاك ٠ يِمَشْجْلا صوخألا يبأ نع

 ( .ءةبصقب وأ « هييضقي اهتر مث هتطح َمطن ءرادجلا ىَلع يِشَْتهيحوُم

5 



 4م مو
 و ب ء هللا وسرت لكم اهلك بح (هيضقب رشم لاَ

 لسم  «الس ع ده
 موقت :رظنا] .. سد لحق ءاكِرشُس الجر لق اَمّنأَك ؛ ةيح َلَتَق نم

 ْنَع ؛دواَد اًنئَلَح : :آلاق «سّنوُيو « ديزي نب هللا دبع انئدَح- 7/4

 ِنَع «يمشُحلا صّوخألا يبأّْنَع ”يدبعلا نيغألا يبأ ْنَع ءدْيز نب دَمَحُم

 نم يه «ريزاَنخْلاَوةَدرقلا نَح ءاق هللا لورانس : لاَ ءدوعسُم نب

 ْمُهَحَسَمَف «طق امو ملي ملهَّللاَنِإ : هّللا لور َلاََق ؟دوُهيلا لست
 ىَلَعُمَللا بضع لك ناك لَ اَذَهنكلو «ْمهكلُْي يحل مهلك يه رع سس

 [موحال طخ :رظنا] ٠ هلم ْمهلَتجَك ٠ ْمُهَحَسَم دوهيلا

 يه
 « لئاو يبأ نَع ؛ « مِصاَع ْنَع «اكليرش انكدَح «جاَجَح انكلَح- 0/44

 ةّكماتسهلو « هتروص يف ليربج 4 هلل وَر ىآر : : لاق :٠ هللا دْبَعْنَع

 لاو لولا نم هحاتج نم سي «قألا هس اهم حاج ٠ « انج

 [؟255 :رظنا] . ٌميلَع هبهّللا ام «توُقاَيَلاَو

 ُهّللاَذَخَتاَو9 : :هلوُق يف ءرَمعم انئدَح «قاررلا دبع اَنئدَح ١9

 يعير نب دلاَخ ْنَع «ريَمع ني كلما دبع يتربخأ : لاك 4 ًاليلَخ ميهاَرْيإ

 .كف ادمَحَم ادمحم ينعي ؛ يلح مُكَبحاَص دَُتهَللاَنِإ : لنآ «دوُعَسَم نبا نع

 [هدعب ام رظنا]

 نع «كلَمْلا دْبَع اًكدَح «ةَناَوَع وُبأ اًنَدَح ءديلولا وبآ انئدَح- ١/0

 لوُسَرتْعِمَس : لوفي دوُعْسَم نبا تْعمَس لاق «يدّسألا يعبر نب دلاَخ

 [م41 حيد حبل :رظنا] ٠ لَجَوَرَع ؛هللال يَ ْمُكَبحَص نإ لوي هللا

03000 
 نب كلَمْلا ُدْبَع اًنْئدَح ةَناَوَع وبأ اًنئدَح ,ناََع اًننلَح

 تعم كي

 تعمّس :لوُقي دوعسم نبا عِمَس هنأ «يدّسألا يعير نب دلاَخ ْنَع ءريمع

 [هلبق امرركم] .لَجَو رع ٠ هللا يلح مُكبحاَصدإ وس 48 هللا لوس

 نب كلما دبع ْنَع :نايفس انمدَح , ماش نب ةيواعم اقيم

 3 : 8 هللا لوس لاك : لاق« هللا دبَعْنَع يعير نب دلاَخ نع «رْيَمع

 [هلبق امرركم] . هللا ليَ مُكَبحاَص

 دبع نَع «ناَيفس ْنَع يدهم نب نَمْحَرلا دبع انكدَح 1/08

 ءهّلا ليَ ْمُكَبحاَص أ هللا دبع لاك : :لاَق يعير نب دلاَخ ْنَع «كلَمْلا

 [هلبق امراظنا] .لَجَوَرَع
 _ درلا نب نيكرلا نَع 2 ّش اَنكدَح ساَجَح اَنكلَح 7/0

20007 
 ريصَنهَقاَع انف ءٌرثك نإ ايرلا : لاق ٠ الف يبل نأ ؛ دوُعْسم نْبا نَع ؛هيبأ

 [4075:رظنا] ٠ لق ىلإ

 نع نْئاَحْسِإ يبأ ْنَع « «ليئاَْسِإانْندَح «جاَجَح اكو م/

 ائرسي قلو 9: : هللا لوُسَر ينارثأ : َلاق ءدوُعْسَم نبا نع ءدونسألا

 «ركذدمو نَمْحّرلا دّبَع اَبآاَ :لجَر لاقق 4 ركدم نم لَه ركذلل آر
 ماع

 و12 207 :رظنا] ٠ « رك: نا هللا وسر ينأرفأ لاق «ركدم» أ

 [11 خرم

 هو امو
 ومس نب هلل دبعدَتس ١
 اديه تمس سجل سم
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 م ع موكرمر 53

 7 نع عيل ننكر: قيل. اخس

 لحل يبل نب نع نب مسا ايلا :َلاَك 5“ | نع ءدوعسَم هللا دبع نم ناّسسَح نْب مساَقْلا

 ُْسَرَف امك «ناطيششللس رَكَو «ناَسْنإللَسرَكَو «نَمْحرلل سرَمف هنالك

 َءاَشاَمَرَكَدَو تُنوَيَو هنْوَرَو هَكَلحَف ١ هّألا ليس يفتي يذلا نَمُحرلا

 ربادش م 2ك

 سرَفاَمأَو ؛هْيَلَعُنَماَيْرماَقُي يدْلاَ «ناطبشلاٌسَرَفامآَو هّللا

 . رفق نم رش يبق ٠ اَطَبْس ستيلا اَهطببريِسرقلاَف :ناّسْؤلا
 ىمرم امو

 ْنَع؛ 2010 «ٌةَدئاَراندَح وربة مواتم اكد -ا/ ف

 َليَحْلا :َلاَق ف يلا ِنَع ءِراَصْنألاَمٍلْنَع «يناييشلا ومع يبأ

 .ثيِدَحْلا َرْكذَ ل

 « يعير نع نوصنم اًندَح «ناّيفس اًنندَح « جاَجَح اننَدَح-"/ 68
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 هللا لوسَر لاق : : لاق «دوعسُم نْب هللا دبع ْنَع ؛ « يلهاكلا هيجان ِنْبءاَّرَبْلا نع

 ميسو «ينآلكو تسال «نيالكو رشح لوتس مالا ىحَرإ: 2

 مهل مقي مند مهل مكيانإَو «كدطأ نم ليسَكك كلهينإف َنينآلثو
 ماد مم نمارس . سك ولع ل

 :لاق ؟يقّياَمْمأ ىَضَماَمبأ هللا لوُسَر اي: :رمع لاق :لاَك ماع َنيِعْبس

 50٠[ :عجار] . يفي مب

 نع «سّنوي نب ليئارسإ تغمس :َلاَق «جاَجَح اَندَح 7/89

 دار ب دْيَزْنَع :هنادسملو ىلوم ءماشه يبآ ("2”١/8)ب دلو

 يلي آل : : هباَحصأل ؛ ف هللا لوُسَر لاَ : :لاق دوعن ٍنْب هلا دب نع

 ميس انآ «مُكِيلإ ب 8 رخآ نأ ب حأ ينإك ايش يباحْمأ م دحأ َنَعدَحأ

 ترَرَمَف : َلاَق .ُهَمَّسَقَق لام« 8 هللا وسر ىتآو : :لاَك ءردّصلا

 ماع سا رس سو رع
 َداَرأ ام ِهّللاَو : :بحاَصللوَُياَمَُْحآَو نيج

 هم
 يسع ص

 8 هللا لوُسَرَتنتَم «لاق امتع ىّتَح تب ءةرخآلا ردا الو

 يِباَحصأ نم دَحآْنَعدَح دحأ يلي ال : :انكَتْلُق كن هللا لور اي: : تلق

 ٌنَمْحاَق : َلاَق اكو اذك نآلوُقَياَمُهَ ءنآلكَو نثبت رم ينو ءاكيش

5 
 20001 اول

م يذوأ د كلم اَنَعَد : لاَق مث هلع قشَو « هللا لوُسَرهْجَو
 ىّسوُ

 هلع هاك أ

 ربص مث كلذ نمّركَأ

 ناش امدح : ةلاَق « ىسوم نب نَسَحَو شار م

 ءهّللا َهْجَو هتَمُْسَقِبْدَمَحُم

 اق هللا ل اوُسْرَرَخَأ : :لاَق ء«دوعسُم نبا نَع «رْزْنَع ؛ «ٍمصاَع نَع
 َّ لص

 را معو

 2 َلاَق «ةالّصلا ورينا اذ ءدجْنسصلا ىلإ جرح مك ؛ءاعلا

 َلرئاَو : لاق« مُر ةعانسلا ءذ هلاركديدَحأ «نايذألا ذه لهآ مس
 ا 97

 اوُلَعْفَت اَمَو 9 : علب ىَنَح « باَتكلا لطأ ماوس اوسِلَِ 0

 . 4مل ميلع هلا مورق نلف ريح

 يبن بمصاَع اند «يدوُسَملا انندَح 000

 ,ةحآوتلا نيج لاق دوس لله لاو يب ع دوبل

 هّللابُتْنمآ : رشاد 50 هش :الاق ؟هّل

 سلا تضم :لاَق : :هللا دبع لاك ٠ مكتمل وسر التاكت دول
 مودال
 [5/:م :عجار] .لَمقُت آل لسرلا 1



 نيرثكملا دنسم لكك ح

 نع ,يضتخألا نع ناّيفس اَتكَح ماسه هوا ت1

 «يِلا ناَمَر يف تايآلا ىَرئانك : :َلاَق هلا دْبَعْنَع ةَمَقلَع ْنَع «ميهاربإ
 [45ة :رظنا] ٠ نيون اَهتورتْمُكآَو « تاكرب قف

 َنَع دعس نب ِنََحْلا نع يدوعسملا انثدَح ,وبأ انكدَح-ام”ا/ل“*

 الن اف يَا لَن :لاَقُمَنأ ءهّللا دّبَع ْنَغ هللا دْبَع نب َمْحرلا دْبَع

 «ضْرألا يفانإ لتمر ىلع جر دقو دودج ءهتجاَحل قلنا
 نم لَجَرلاَقَف ؟اَذَه ذه َّلَمَكم أ :اقف هّلالوُسَر لاق «ةَرَجَش يف مَ و## رعي مص سو دع ا ممم عب

 [١4اه :رظنا] . اًهُفْطا اهفطا : :لاق هلا لور اياَنآ مقل

 وِرْسَع نب ديعَس نع «يدوُعسَما انئدَح رنا وبأ اندَح 5

 8 هّللا َلوُسَر ىتآ الجرن ؛ هللا دّبَع ْنَع «ةَدييَع يبأ نع «ةَدْعَج نب

 ؟تاوابهصلا لكك لي مكيأ : : هللا لوُسَر لاق ؟َقلا هلْ
 يف نو «ي مو تن يبأب ٠ هللا لوري اهم هللاَو انآ : : هللا دبع َلاَقَ سل سل لل

 ّنيح كلذَو ءرخلا نم يلح ةَرخؤمب ارسم ٠ نهي حسن تارمتل يد
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 [6610:عجار] رَمَقلا ملَط

 ءَرْزَنَع ؛ ٍمصاَع نع «ةدئاز نَع ؛ « يلَع نب نيسح انثدَح 68

 رمش
 ريمأ نم :راصنألا تلق ؛ ؛ا هللا لوس َّضْب امل َلاَق ٠ هللا دبع ْنَع

 َنوُصَلعَت مسا ءراّصْنالاَرَشْمَمأَي :لاَقَق بَمْع مهاَتأَف : لاق ريم مُكْمَو
 مقيد هس بيت مكلف ؟سائلابمؤيانأ ركب جآرمأ ءاق لا لوران م6 يسع سرق ع هيما هوا

 [17 :عجار] .رخبابآ مدفن هللب ذو ا :اوُناَقَف ؟ركبابآ

 ْنَع :ناَميلَس ْنَع ٌةَدئاَز نَع « يلع نب نيَسح ان
0 

 «َمايقْلا لاطأ ٠ ا هللا لور عَمتيلَص : :لاَق هللا دبع ْنَع ؛قيقش َىَتَ رمش م

 :عجار] .٠ دف نأ ْمَمَم : :لاَق؟َّوُهاَمَو : :اَنْلُق : لاك موس رمأب تسمم

 اهلك

 نب هلام اَنئدَح مشاه يني ىَلوَم ديعّس وأ اَنندَح 77

 نع ؛ «يلبحلا نمر دّبَع يبأ نع رفع يبأ نب هلا ُدبعانندَح ةميهل
 نم عاَرذ : :َلاق ؟مظغأ ملظلا يأ : هللا ل وسر اي تلق :لاق «دوُسَم نبا

 ده ماعم
 لإ ءاَمَدَخأ ضرألاَنماَصَح تَسيلَ «هيخأْقَح نم صفت «ضْرألا

 .اَهَقلَح يدنا لإ امري لَو ءضْرألا رم ىلإ ءةَمايقلمْوَي اًهَوُط
 [صمالا :رظنا]

 ُلّمَحم اًنئَدَح ءتاّرقْلا يبأ نب دواد اًنتَدَح «ديعس وبأ انيدَح

 (*1//91) صّرخألا يِبأْنَع يدْبَمْلا نِبعألا يبأْنَعدِيْزْنُب
 ةدرقلا نع ك8 هللا لوس أس : لاك ءدوُعْسَم نبا نَع يِمَشَجْلا
 نقلة : 4 هّللاٌلوُسر لاق ؟دومبلا لست مآ «ريزاتَخْلاَو

 للكل« ىلح لسلك مهم ع
 [5/400 :عجارإ] ٠ يلم ٠ ْمُهلعَجَو مُهَحَسَسَق دوُهيلا ىلَع بضَغ

 همم

 ص 777١

 ْنَع :َقاَحْسإ وُبأ اًنئدَح «ليئارسإ اًنئدَح «ديعس وبأ َننلَح 8

 وعدي ؛ ب نأبجْني ءال هللا لور ناك : : لاك «٠ هللا دبع نع ءنوُميَم نب ومع

 [/44 :عجار] . انالئرفتسَيو 5

 [هقحالو هقباس نمل ثيدح]- ما 64

 ْنَع «َقاَحْسإوُبأ ان
 ينإد :8 هللا لوس

0 
 ساس ها سق#

 هيف 200

 يببأ نب دلاَخ َنَع : «ةعيهَل نب انندَح : ىسوم زب نرسح انلحل//١1

 يأن ةَعاقر نْب دبع نب ميهاَربإ نع «لآله يبأ نب ديعّس نع ءديزَي

 : 48 دّللا لوّسسَر ْنَع ُهكدَح ءدوُعسم نبا باَحصأ نم ناو « هرب دَمَحُم

 م ه مد
 شر باخنصأ يأ هش قا :َلاَقَق ,ةادهشلاهَدنع ركن

 هّيينب ملعأ هللا « نيفصلا نبي ليك برو

 هللا دبع انكدَح «ةَميِهل نبا اًندَح رشا نكد مالا

 لاق ءدوُعْسَص ِنْبا نع ؛ «يلبحلا نَّمْحَرلا دبع يبأ ْنَع ءرَمْعَج يبأ نب

 اًهصقَتي ؛ ضْرألا نمار : :لاق ؟ملظأ مّلظلا يأ : : هلا لوس اي ف
 لإ .ًدَحآ َدْخاَي ضرألاّن مةاصَح سيل هيخأقَح نم ؛ «ملسملا ءرمْلا

 لَجَورَع؛ هلا الإ اَهّرَْكمَكمَيآلَو «ضرألا رصق ىلإ ةمايقلا َموَاَهكوط مس

 [مبتلل :عجار] ٠ اهَلَح يذلا

 «نيكرلا انئدَح ُنايفَس انكدَح ءدييلوا هللا دبع ان مل#
 ءدوعسُم نبا نَع «ةكمرَح نب نمل دبع ُهَمَع نع اح نْب مسالا نَع

 مدحت «بيّشلارييَتو «ةَرصلا : لالخ رع رك ؛ 89 يِنلا ناك : َلاَق 0 سه اس 2

 ؛ بامر ءالحم يقبل «رازإلا وجو ءبتل

 1 ىكرلاو ءِمئاَمَلا دْفَعَو « همرَحُم ريغ يبصلا داَسَْو .هلَحَم نَع ءاملا لْزَعَو

 عضم عجارإ] ٠ تادومْلاب لإ

 َقاَحُسِإ وب اًنكَلَح رْيَهُز اَنكدَح «ىسوم نب نسَح انئدح- ١

 هلا لور َلَيقَتْسا : لاَق دوعسَم نب هللا دْبَع نع «نوُمُيم نب وِرْمَع ْنَع

 0 نب ةيمأو «لهج وبأ مهيف «ةَعْبَس شبر نم رقت ىَلَعاَعدف ءتيبلا

 ع هدي امر 2 مع 2280 يم مسرب مرعامو ل 506
 سقت طم يبأ نزلو ,ةعبب بر نب ةبيشو « ةعبب بير نب ةبتعو ٠

 مودم . عع 2010110
 انوي ناو «سمّشلا مُهُتَريَغ دقو ردي ىلَع ىَعْرص مُر «هللب

 ملا ؟ :عجار] .ًاراَح

 :َلاَق «يعاّرخلا رايد ىسيع اَندَح ءِردّنَملا وُبأ انكدَح-مه/ا/ه

 هّللاَديَعتْعَمَس لوفي يعاّرلا ثراحلا نب رمح حمس هن « يبأ يندَح

 روريمدإرب هل
 امم رك نيرشعَو است ؛ 88 هللا لوُسَر ْعَمتْمصاَم لو دوس نب
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 [4عب كك جمالا محكم :رظنا] ٠ َنيئآلُت هعم

 نع ءقاَحَسِإ 0 'ريَمْزاندَح الا

 سمس هه مع



 لآ ىرياكو «قاشلا ٌعاَرذ اق هلل لوس ىلإ قتلا
 كك

 [م88 :عجارإ ٠ ءوُمَس نيا دوهيلانأ ىَرئاكو

 ءقاّشلا عاَرذ يف

 دْعَّس ْنَع «قاحسإ ! يبأ نع ٠ « ليئارسإ اًنكدَح دوس انئَدَح-ما/ا/ا/

 نأ ىَرَنانكو : لاق ء(رَحس نايل َنمنإ لاك ءدوُعْسُم نبا نَع «ضاّيع نب

 [هلبق ام رركم] ٠ دولا همس «ةاّ عارذ يف مس ءاقق هللا لور

 ْنَع يروا ديعس نب ايف اَنكدَح ءِرماَع نب دوس انندَح 0

 ايل نفنع ييع 00
 0 عع

 ةلو مساك نع يئاغاةلل/إ6: لاك هلل لوسي اوُناَق

 [334+ :عجارإ .٠ .ريخب 5 رمل )يرمي

 َقاَحْسمإ بأ اند ريشا ؛ ىو رب وسد انك مرر ماس
 ٌةبَحَم يلع تقلا ءَناَيَْت يَلَعَو ب رميح برزت : لاق «ينايثشلا

 لن« ذأ سو اهلا: لَم : ٠ يلاونقق «ابابتهدلعو هلم

 مق رظتا] ٠ حاجب ةكأتسلو السلا

 ِنَع ءدْبَز نْبداَمَح اَنندَح «ىّسوم نسب نسح انجح

 نْبهّللا دبع دنع اًسوُلج انك : :َلاق «قوُرسَم ْنَع ٠ «يبكشلا نَع 2 ءدلاجملا

 ٌمتلأَس لَه« ٍنَمْحرلا دايلي: جرد لاَ ناقل انيرفُيَوهَو « دوعسم

 سو
 ينلأَساَم : هلا دب لاق ؟ةَيَح ملا هذه للتْمَك ف هللا وس

 هللا اوُسَر الآس دَقلو مَن : لاك مت « كلب قارعلا تسدد لأ اَهْنَع

 [2866 :رظنا] ٠ ليئارسإ يتب ءاَبَقنة ةدعك ءرَشَع اننا َلاَقَف هتف

 نب سيق ْنَع « «ةَعيهل نبا اننَدَح «قاَحْسإ 2000027

 ءدوُعْسَم نب هّللدْبَعْنع ؛ « سابع نبا نَع ؛ «'يناَمْصلا شمَح ْنَع ؛ ءٍحاَجَحْا

 ع رسمك ل
 كَم هّلا دبع اي : : يِلاَهَلَلاََف نجلا لل « هللا لور عمنا

 لاَقَق : 56 أّضوتق ّيَلَعْبّبصا : لاق «ةَواَدِإ يف دي يعم لاق ؟ءاَم

 .روهْطَو «ب ارش ءدوُعسم َنبهّلادب ايفل

 يو ماس
 اًنكدَح :اوُناَق ءرماَع ني دوسأو ءرضتلاوبأَو نَسَح نكد

 ؛ هيأ ْنَح «دوُعَسَم نب هلل دبع نب سحر دبع نع «كاَمس نع «ةكبرش

 :ٌدَوُسمأ لاَ .ةذحاو ةّقْفَص يف نْيَْفَص َنَع ٠ قف هللا لور ىَن : َلاَق

 ءاَنَكِبءاَمَيَوُه : :لوّشَبق ٠ «عبلا عي لجرلا : :ُهلاَمس َلاَق : كيرش لاق

 .اذَكَو ءاذكب ؛دْفَتبَوُهَر ءاذَكَو
 ماض

 اَنأ ُهَتَعمسَو )ةيش يبأ نب دمحم نب هللا دبع اند 0/6“

 نع 2 «شّمعألا نع ,نا ينصت اح( ةبيش يبأ نبا م

 مه م مرش

 هع ادع
 نمو: لي هاتثلل ىلا بتكسير اهئ

 . لئابقلا نم عاَرتلا : : لاق ؟ءاَيَرْعْلا

  مومأ) 0 سم ني هللا دبع 2
 ا ا ل

 همام و

 عِصاَع نع ؛ سلخ 8 .قنبإز نبا اتدح 0/4

 ينو سان: فالق قل لرتح ل تي

 م ارنا امان

 يف رضا يف ينو مث « ينوُحل مث «ةَمَُح ينو ىَتح : ينورحاد
 ان :لاَق «٠ هللة يوهان: لاق «كللك هيااوُلمَفَق : لاق جار وي

 ا َكدئاَخَم :َلاَق ؟َتْمَنَص ام ىَلَع َكَلَمَحاَم :ُهَل «لَجَو رع للا

 هل هللا َرَمَمَ

 ع

 هه
 [803717 :رظنا] . هلْثمب ةقلثات هضرع .ةطرل

 ديعس ” امتدح ؛ ٍلْضَفْلا نب مر مراع انندَح- 085 زا" زا هع

 ؛دّوْسألاَو «ةَمَقلَعْنَع ؛ « ميهأَريإ نع َناَمْفَع نع ٠ يناثلا مكَحْلا نبيل

 ْتَناَك اّضأ نإ :الاَقَك ٠ قف يبل ىلإ كمان ءاَج : َلاَك دوُعسُم نبا نَع

 ْتَناَك اَهنأَريَغ «٠ فيلا َرَكَمَو :لاَك . دولا ىَلَعفَْتو ٠ جول مْ

 يف ىَرْيْرشلاَو ءاريدأك ِراّنلا يف اّمُكُمأ : :َلاَك. ةّيلماَجْلا يف تَدآَو
 سا سس سلا كر

 نأ اجر ءامههوُجو يف ىَرير ورسلاو اجر ارق اًمهبرماَف ؛ اًمههوجو

 :نيقفاسملا نم لُجَرلاَنَك اًمُكُمأ َعَم يمأ : :َلاَقَق يش ْثدَح دق نوي

 ملو رانا لج لق «هتتخ أطل كو اي هل غن يات

 اًمهيفّوأ ؛ اهيف كَ َكَدَعَو لَه ؛ هللا لوُسَر اي: نم لاوس رك قالَ َرأ
06707 

 ينعم او «يئْرهلاَساَم لاق ةعمَسق ءينمنآ نظف: لاق ؟

 َكاَذاَمَو : يراّصُنألا َلاَقَك . ةّماقلامْوَيَدوُسم اماما موُمأل يو «هيف

 ْنَمَلوأ وك . ةلغ ٌةاَمَح ًةاَرع مكب *ءيج اذ ٌكلاَذ : :َلاَق ؟دوُمْحَمْا ماَنَمْلا

 «نْيواَضيب نيتطبرب ىف ؛ «يليلَخ اوُسْكا : لوُقَي . مسياربإ ىَسْي

 ٌموُنأَك ءاَهَسبلاَ :يتونسكي ىتوأمَ؛ «شرعلا لبقتسيف دعي هي مث ٠

 «دوثوألا هب يبي ؛ يِبَغ ( (م9ب 4/1 شحوب انام هميم رع

 انِدَح ءدْيَرْنْب

 هناك: : توقفنا لاقك « ضوحلا ىلإ وكلا نهي : لاقت ورخآلاو
20007 

 لاَخ ىَلَع هللا لوس ايلا ٍضاَرْضَرْوأ لاَح ىََألإطقءاَم ىَرَج ام

 مل: قالا لاَ. مولا هضاَرْصَرَو كمْ ُهُناَح : َلاَق ؟ضارْضَرْوأ

 .تيكمَل ناكألِإ « ضار وأ لاَح ىَلعطقءاَم ىَرج امل : : مويا عمسأ
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 .بقآلا دابق معن لاق ؟ْْيُهللَه ٠ هّللا َلوُسَراَي : يراّصنألا َلاَثَ

 َناَكلِإَ «ةقروأ الإ بيضق تبناه وياك عمن مك قفانملا لاَ

0 0 
 ولآ مَن: لاق ؟رَّمُك نم لَه« هّللا َلوُسر اي : ئراصنالا لَ .رمث هل

 هلم برس نمد ؛ ٍلَسَعْلا نم ىلحأو ؛ «ِنيَلل نم اًضاَيَيدشأهؤاَمَو ءرهوجلا
 000 ها مسعا ل

 ديوي مل همرح انو هَدْخَباَمظْيمَلايَرشَم -

 : يبأ لاق : لاق .رمتعم انئدَح : : آلا ناَفَعَو «مِراَع انندَح-امالا/

 عه هما دعس ص
 اَكبلا : َلاَئْدَ َنوُكَيْنأدَّلَع ؛وِرْمَع َنَع «ةَميِمَتوُبأ يكدَح

 م هع ساهم 8
 م

 يتمبتْسا :َلاَق ِهّللا َدبَعذِإ : :ورمَع لاك هدوُعسَم نبهَّللا دبع َْع ورَمَع

 كت ب تم
 «ةطخ يل طخ اذكو اذ ناكمتبآ تح ؛ 'اًنقلَطْناَف :َلاَك ٠ هللا لوُسَر

 .تْكَلَهَتْجَرَخ نكن ءاَهْنم جْرَْت ل هذه ْيَرهظ نيك: يل لاَقُ



 (40/1] ومص نيل بعدَ
 11 وعما ك0

 سا اس ساق 00
 وأ شدي :ةقذح ,9 هلال وُ يت: لاق ٠ اهيف تنكف : لاك

 سا سام

 نإ : :(ُداََّع َلاَق اَمَك وأ اناَمَع لاَ طا مهنا اً رك هن م : :لاَق امك يعم م ل كرس ىلع تا را و 0
 0 مهمحل ليل ًالاوط ٠؛ «مهتآوس ىرأ الو باث مِهْيَلَع سيِلهللا

 ًارثيا# هللا ببَلَمَجَو َلاَق . 3 ك0 راب ار

 دبع َلاَق ٠ يل نوْضرَتْسَيو « يلوح َنوُليحُيف نويل اهجو و : لاق ٠ ٍمِهيلَع

 امل :َلاَك . حلاق اَمَك وأ تَسّلَجَ :َلاَك ٠ دامو هللا

 للا 0 :لاَك ا

 م ل سس

 هاكر لاك انكر لوط عيال اواي: لاق ٠ َلاَك

 دلال اقل املا + هللا دبع لاق . ف هللا لور ىَتْغأ 0000010

 انّه َيطْعَأدَق محل مُهضْحَي لاق : َلاَق (هنيدح يف مراَع لاَث) ٠ ىلوألا
 وره كب 00

 .ئاقاتككع ل لوا داق يع اوُناَق امك وأ ءاَريَخ دْبمْلا

 مله نضُعَبل مهضعب لاق : اع اع َلاَكَمُت ءناظفَي هلو
 لولو وال اويرطا ضب مهضحي مهضعب لاق .اوُلاَق امك وأ « آلَتَم هل برضتلَ

 ٍلَكَمك هلم ست مدت ا شا ووطن بزعل ا
 ًكَْمَك ٠ لاق اَمكَوأ ءٍماَمطب سائلا ىلإ لسْرأ م ءانيصَح نيب ىتب ديس

 لاَ . اوثاَق اَمكْوأ ديد اباد ُهَبدَح هبي مل لاقؤأ ُهَماََط تأ

 مالْسِإلَوُحَتداَببلااَمأَ ءَملاَمْلا بروم : ديسلا امأ :َنوُرَخألا

 يف مِراَع لاق ٠ ةّنجلا يف ناكها نم ؛ يعادلا وهو ؛ُهنجْلا : ماَعَّطلاَو

 هللا َلوُسر نمت ؛َلاَقاَمكْدأ بع يملا اولا نكال : د

 اذنكو اذك سيار : هللا دبع لامك ؟دْبَعْمأ نا ايَتْيآراملاَقَم ءظقيتسا
 َنِمّرُفَت مه: : 9 ئدلك اوفس لح حان “ثق

 .ُهّللا ءاَش اَمَكوأ « ةَكنلَمْلا نم مه : َلاَقوأ «ةكئآلملا

 اقدح ولسا ملل زيزي كح «مراح دحام

 دبع نع ةدْعَج نب ىحُي نع تبا يبأ نب بييح ْنَع ؛ «شمْعألا ناَمِ
 هبلَق يف َناَكْنَمَرَلالُخْدَيآل : ب هللا ءلوتمَر لاق : َلاَك ءدوُعْسَم نْب هللا

 ربك رم ةّبح لام هلق يف اك ْمةنجْلالْخْدَيآلو ناي[ م بحل اظم
 يسأرو .ًاليس يوك نوُكيانأ يجمل ين هلا لور اي :لجر لاق
 َنَمَقأ هطَس ةلع َركذ ىّتح :ةايشأركذو ءاديدجج يله ارش نيه

 بحي لِبج هللاَنإ ُاَمَجْلا لام ل : لاق ؟هّللا َلوُسَر اَيةلائربكلا

 .ساّنلا ىَرَتْزاَو وحلا ةفّس نم ءربكلا نكلو َلاَمَجْلا

 ءايركز نب ليعاَمْسِإ انئدَح ءٍحاّبصلا نب دَمَحُم اَنَكدَح 4
 هيي نع نمل دبع نيوساقلا نع مخ نب ناَمْلع نب هللا دبع نع

 نم (0/1٠4)مكرأ يليسَُنإ : هللا لور لاق :َلاَق ٠ هللا دبعْنَع
 َنَعَد ةآلّسملا نوُرَرُيو هةَعْدبنوُندَحُيو ةّنسلا نوُفطُيلاَجر يدم

 :َلاق ؟مهتكرذل ان يب فيك« هّللالوُسَراَي :دوعسم نبا َلاَق «٠ اهتيقاَوَم
 [8مه4 :رظنا] . ترم ثآلك اََلاَق « هللا ىّصَعْنّملةَعاط ديم نب ايس

 م حالا ف نب ٍدمَحُم نم انآ تعمسو "<

 ثاَهْلا َدواَد نب ناميلس ايد 0

 بع بع نب هللا دب يتب ءةَردحو «هللا دّيبع َنَع لدرس يلا حد

 ىلإ موُقْيمُت من م ١ لكأي ناك ٠ 8 يبل «دوُعَس نز هلل دبع 7

 [رلبو» محبو :رظنا] ٌءاَمسَصَيَآلَو «ةآلّصلا

 ربح ؛ ليعاَمْسإ انآ «يمش

 2 مر هرم
 نع دمر زيزعا دبع نكح «ديعسُنةي س1

 ومن د ولا دن لدع راع يلا ين لع

 هش 2مم
 [هلبق امرركم] . ام "لركن لل

 يبأ نب ور َْع لباس اكد ءديعس وأم

 :لاَق «دوُعْسَم نبا نع «دوُعسصم نب ع نبا دبع نب ةَرمَحْنَع «ورْمَع
 .ءاَمسَمْيمَلَو «ةالّصلا / ىلإ مام ءامحل لك ؛ ؛ هللا َلوُسَر تير

 ش [هلبق امرركم]

 ْنَع «َقاَحْسإوُبأ اندَح «ليئارسإ انئدَح «ديعس وبأ اندَح 8

 ىلع َلَزَنَف ءاَرمتعم دعس قلل َلاَق « هللا دب ْنَع ءنوُمْيَمِنبِوْمَ

 ءةَئيدَمْلابَرَمَف ؛ والا ىلإ قلطلا اذ يأااكو فخ نبأ نب ناَوَْص
001 - 00 

 َلَقعو امل فصلا ىنَح ءرظتلا : دنس يأ لاق دَْس ىَلَع لَ

 نم : :لاَقَق « ٍلْهَج ويه ذِإ فوط دعس ؛ َتفْطَق كقلطْنا ”رمانلا

 0000 »0م م
 فوطَت : ٍلْيَجَوُبأ لاَ ءَُمَساَنآ : :دعَس لاق ؟اًنمآ ةّبعكْلاب فوُطَي اَذَه

 ؟بمكرتال : دهس هّيمأ َلاَنَك ؛ ايَحآلتق ؟ادّسَم ْمُكيودَكو ءانمآ ةبمكلاب
 2 ا 0 1
 نإ هللاو : دعس هل َلاَقَق « يداولا لأي ٍمكَحْلا يبأ ىلع كبوَص

 أل َمَجَن . الا ىلإ لج َرججْمم كابل مطفأل «تييلاب فوطأ نأ ينم
 ّبْضَنَف «هكسْمي لو مك يب ع وسن 11 ١

 :لاق ؟يّي َلاَق .٠ كتالي اَدَمَحُس تغمس يلف ؛ كن اًنعد : َلاَقَق
 يمنهدورو

 :لاَقك .هنآرما ىلإ َعَجَر ءاوُجَرَخ املك دمحم بذي اَمَللاَو : :لاَق . مَعَ

 اوُجَرحَو «خيرصلاءاَج اسك هب هربا ؟ييِثيل يل :لاقاَم تْملَع ام

 لأ دارك ؟يبرعبلا ةلوُخأ : :َلاَق ام رُكَدَتاَمأ : :هنأرما تلاك ؛ سب ب ىلإ
 وأ ءامؤياَنَممْرسك «يداولا فاّرشأ نم كن ٍلْمَج وب هلق جيري

 . لجو لل ةلقق :مُهَمَمراَسف «ِنْيمَْي
 «َقاَحْسإ يبأ َنَع ' ليئاَرسإ انئدَح ديلا نْبفلَخ اَنئدَح 6

 دعس بْضَخَف

0 

 ارم العميس يللا: لاق هلا دبع نع ءنوُسْبَم نب ومع نع دوق م 5

 سو , ماسلا ىلإ قلطلا اذ يم َناَكو «ناوْفص نبا فْلخ نب هم ىَلَع رت
 مل ىلإ | عَجَرَف : :لائهاألإ َثيِدَحْلاَرَكَذَ .٠ . دعس ىَلَ لَن ةّيدَْلاب

 معو: لاق ؟َلاَق امو :؛ تاق ؟يبيلا يخأ + أَلاَق ام َنيمَلعَتاَمأ : لاق ناَوْفَص

 اًملق ءدَّمَحُم ب ِبَذْكَياَمهّللاَوق : تلا. يلي لامس عيل
00000 

 .هقاسو . . . .ردي ىلإ اوجرَخ



 7 يباح «ليئارسإ اَندَح « يّنمْلا نب نجح اَنكدَح "5

يَا نَع ؛هّللا دبع ْنَع «ةديبع يبأ نَع ؛قاَحسِإ
 مان اًدإ ناك مَّنأ اف 

 مرغسا سمس لأ
ينم : :لاقو ؛هلَخ ّتْحَتهتمَيَمَضَو

 تاب َْمْجَتمْوي «كَبانَع 

 [70/45 :عجار]

 «قاحسإ | يبأ ْنَع ليئارسإ امدح « ىّتمْلا نب نيجح اًنكلَح-!ما/

 يبل َلَحَّدَ هوُعْدَيَدجْسَمْلا يف اكن هّللا دبع نَع «ةَدْيبع يبأ نَع

 آلان كانأ ين | :ُلوُتَيَوهَوةطْنلس: :لاَقَك ءوُعْذَيَوْمَو 8

ف « دَّسَحُم يل ةقفاَرمَو قيال اَميعَنو ري
 «ةّنَجْلا قَرُش ىلع ي

 [57::عجارإ .دْلُخْلا هج

 يبأ نع «نيصَح يبأ ْنَع نايف ْنَع «عيكو اَنئَدَح

 ءٍماَنَمْلا يف ينآرْنّم : 8 هّللاٌلوُسَرلاَ : :َلاَق «ةَرْيَره يبأ نَع ٠ ؛ حلاص

 . يتروُص ىلع لمت الالطّبشلا نإ يلا يف ينآر دق

 يبآْنَع «َقاَحْسمإ يبأْنَع نايف ْنَع «عيكو نكد

 [084 :عجارإ .هلثم .. لف يلا نَع 0 هلل دْبَع نع« صوحألا

 ء ىحتطلا يبلع هني نع اس اح ميكو كح 8

 نو «نييتلا نم ةآلو يِب لكل : ف هللا لور لاق : : لاق هللا دْبَع َنَع

 سائلا ىلوأّنإ» : اَركَمُت: لاق ٠ .ميهاَريإ يب للَخَو يبأ مُهّْنم يبو

 (ةهار/ا ةيآلا رخآ ىلإ 4 ميهارنإب

 امدح : :آلاَقلّمَوُمَو ءوِرْمَغ نب ءكلَمْلا دبع اند ١ ١

02 
 ىلإ تيهتلا : لاَق هلل دبع نع ءِنّمْحرلا دبع ْنَع «كاّمس ْنَع نايس

 ْنِمِوْحَل يف (تآْنم : كلَملا دبع لاَف) . .ءاَرْمَح هي يفَوهَو ؛ لف يلا

 مدع
 سل ل

ُبِصُمو نوروُصنم «مْكيلَع حمم: : لاَقَف ٠ آلُجَر نعبر
 مق ءو

نَلَو «فوُرئملا رمال َهَّللا قلك ؛ «مُكْنم كلذ كر
 ءِرَكْملاِنْعَهْ

َدْسَمٌس يلع َبَذُك نم ؛ُهَمحَرلصِيلو
 ّلَتَمَو ءراَثلاَنمهَدَْقم اربيل «ا

 اًهنم عرئيَوِه ءرْثب يف يدر ريعَب لَكَمَك ٠ «قحا بع ىلَح موقعي يذلا

 [77514 :عجار] . ِهبّنذب

نَع يدهم نب نَمْحّرلا دبع اَنئدَح- اس١ ١
 ءروُصُنَم ْنَع «َناَيْفُس ْ

 هّللالوُسَر لاَ: :َلاك هدوُمسَم نبا نع ؛هيبآْنَح «دمجا يبن ملاَسْنَع

 َنِمُْهُكيرَو نجلا مهني هبَلكودَقوألِإ ءدَحأ ممكنا: هه

 هيلع يتاَع هللا نكل ؛ ياي: لاق ؟هللاَلوُسَر اكو اوك ٠ ةّكئآلَمْلا

 [21144 :عجارز .ريَخب الإ يميل َمَلْسأَ

 يبأ ْنَع « ءٍمصاَعْنَع ؛ ءٍماَّمَهْنَع؛ «ِنَمْحرلا دبع اند ٠ و

رقي لُجَر مَن : :لاَق ءهّللا دْبَعْنَع ؛ «لئاو
 يّشَي نيا 4محو ا

 اسري اَقْرَح ُرَخآلُجَر ارو ءاقرح آرقك «فاّقحألا
 ارقد

 آل :َلاَقَف ءهاَنْرَبْحَأَف ؛ ءالف بلا ىلإ نقلنا حا أرقم ءاقرخأ

 مكارقأ اورظلا : :َلاَقم . مهنآلخاب مكب ناك نم كلهن ءاوُملَخَت

 . هتءارقب اوُدْحَف الجر

 هاد امو

 يبأ نب َديِيَْع كح انَدَح «رقدجْن 00007

 يف بهذ نم اًمَتاَخ تْبَصآ : :لاَك ءدوُنكلا يبأ ْنَع ءدْعَس يبأ ْنَعَو ءدايز

 بحكي ةنسْوَ لاك هّللا دعت ,ةئلسلف « ياما ضني

 3 عين ا هللا لوُسَر ىَهَت :َلاَقو نصمت

 [ملاد :عجار] . بّهتلا ةَقلَحِ

َمّتلا ٍمَئاَخِب متخَتي
 :لاق اًْوأ ءب

 « قاَحَسِإ يبأ ْنَع فبعض اًئريحأ تيزي ارحم.
 ءدوسألا نَع

 ٍموَقلاَنمدَحأ يقَباَمك «ٍمْجّنلا يف 8 هللالوَُ جس : :لاَق ءهّللا دْبَع ْنَع

 ينيفكي : :لاقو هته ىف, ىصَح نمت حيل دبس

 [ماذ' :عجارإ . ارفاك لق هئيار دق : :هللا دبع : : لاق . اذه

كدَح « قالا دب اكن !سم» لأ
َسَحْلا نَع «ةداَتَق نع رَمْعَم اًن

 ءِن

 لوُسَر دنع ثيِدَحْا ارك : لاَ «دوُعْسَم نبا نع ؛ « نيصخ نب ناَّرمع ْنَع

 للمال يَلع حضر :َلاَقَك هيل انوع مك «ةليكت اذ ءاقق هلا

 يلو الاهم اول همومي لج اًهمَمأَ

 نمةَبُكبك ُهَحَم «ىّسوم يَلَعَرَم ىّبَح «دَحأهَعمَسْبِلَبلاَو لع

 كوخ اذه : :يل ليقف «ءلْؤَهْنَم : :تلقَك «ينوبَجْعاَف «ليئارسإ ينب

 نع رْظْلا : :يل ليقُ «٠ ؛يَسأ نبأ تلق :لاَك .٠ كيوم يس

ا : !يللي مك لاقل وجو هذ با تالت المي
 ظن

 :يل لفك ؛ لاَجرلا ءوُجْوب هسا انإف ترك كراسي

 ْعَمْنِإ :يل ليقف : لاَ . بر ايت يطَو بر ايت يضر : ا
 هس يظلم

 يبأ ْمُكَلاَف كف يلا لاق باّسح ريب نجلا َن + ذي املأ َنيعْبس ءةلؤم

 جساس!«
 د ع اك«

 ل هللا ١ لاق يصح ني هَاَكممََك نووي سام

 هللا َلاَقَك رَخآلُجر ماَقك؛ «هَلاَعَدف «َنيعّسلا نم ينكَمْجَيأنأ ؛ هّللا

 ما: :َلاَق ةَشاَكع اهب كَقَبَس دق : :لاَقق مهم يلتجُيْنآ ٠ هلل لوس

إلا يف اول موك ؟فلألا نوما ٠ ءلؤَ نوريْنَم : 500 اَنَكَدَحَت
 «ٍملْس

 الَنيِذَلا مه : لاَقَف ؛ كلف يتلا كلذ ؟ مق اثم لح يلب ريم

 دال :نظنا] : نوُلكَوَتيم مير ىَلَعَو «نوريَطَتي الو ٌنوُقرَسَي الو َنووكَي

 [1 0١ لوك شحم

 نع شمعألا نَع ءُناَيْفَس انربَخأ «قاررلا دبع انكَدَح- ١" 7و

 ءاقف يبل ماك (4030/1) : :لاَق هللا دْبَع ع ٠ «ةَمَقْلَع ْنَع «ميهاَرُبإ

 ههَدَيهيِف « يَا حَصْوَف «ءاَسْم روب يأ ماودي رس يف

 , يللا عباَصأ نبين مْرجَيهاَمْلاَتِيَرَت : :َلاَق «هعباّصأ ني َحرَكَو

 .هللا نمةكربلاَو «ءوضولا ىلع يح :[ل :[لوقيو]

 دبع نب رباجل ْتْلُق : :لاَق دعجلا يبأ نب ملاّس يربح : َشَمْعَألا َلاَق

 . ةئامسْصَخَو الأ نك : لاك ؟ذِئمْوي سانا ناك مك : هللا

 يبأ ْنَع «روُصْمْ'َع ٌرَمَْمانكدح قابلا احر

 ريما # صمام

 نأ يل فيك ف هللا لوُسَرل لج لاق :َلاق ء«دوُعسَم نْبهّللا دبع ْنَع «لئاو



 مف ح

 كئاريج تْئمَس اذ : ؛ رش لاق تاس ا ءتنسحأ اًدإ ملعأ
 يا مع

 :تاَماْدَك : ”نوُنوُقي مهتعمس اَذِإَو «تنَسحأ دَفَف (تئسحأ دق : نولوقي وعلوم

 .تاّسأ دفق

 نمل دبع نع ءكلامس نع ؛ةكليرش بأ جا اندَح 8 ١/6
 .ءامرلا لكلا نعل لاَق ؛ اكو يلا نَع «هييأ نع «دوعسم نيب هلا دْبَع نب

 لإ ءائلاو ءاميرلا موق يفَّرهظ املاك: لَك تيكر .هيدهاشو ؛ةلكومو
 عملكم :مجارإ ٠ لَجَوَّرَع هللا باح مهاب اوُلحأ

 ْنَع «ةَراَرَق يبأ نع ؛ «ليئارسإ نع يركز ني ىَحي انئدَح 4٠١
 يزل تاق لاك ءدوُعْسَم نبا نع « ثّيَرح نب رَمَع ىو دْيز يبأ

 َدَهاَم : :َلاَكآل لك مام َكَمَمَأ :لاَقق نايف ق
 ا 1 وهأط ءامو ةبيَط ةرمت ءاهينرأ : لاق فين : تلق ؟ةواَدألا
 ا :رظننا] ٠ اني لص

 0 00 :َلاَق« « لئاو يبأ
 نم هم نم اهتمسأ ملأ« ءاَهنوُفَأ ىَرْخأَو : َلاقو ءرتل يفهم ان هلل

 اًملتاَراَتك تا اولصلا هذ هذه 22 ةَكَلادّللا هَلَخْدأ دن هلل ل عَجَي ال تام
 [مه0؟ :عجار] ٠ .لفمْلا بجا ام نهي

 يبأْنَع ؛ ٍمِصاَع نع ؛ ءركبوبأ انآبنأ ءِرماَعنْي دوسأ انئدَح
 ىَلَع مك رق يّنإ : :اق هللا وسر لاك : لاق هللا دبع نع ؛ ؛لئاو
 «يِباَحْصأ براي : لوما ْمِهْلَع بلغ ؛ الاجر اس يلو ءضّوحْلا
 [35 :عجار] ٠ كَ اوُثدحأ ام يرَْتآل لاق

 داّمَح ْنَع ؛ «مآلسلا دبع ّنَع ديس اندَح حر انئدَح "4177
 وصي ناك « ف هللا َلوُسَراأ «دوعسم نبا نع ؛ ةَمَقلَع ْنَع ؛ «مياَرِْإْنَع
 ءاَمِهِيلَعَدِ هز بلوشي ءاَمهعَديأل يعطر يلصُيو «رطْقيو ءرثسلا يف
 [ممتا :رظنا] ٠ ضي برا ينعي

 اًمصاَع تعمس :لاَك « يبأ انئدَح «ريرج نب بهو انندَح 141 5-

 ىلع بدكم : :لاق اق هلا لون ءدوُمسَم نبا نَع «ءرز نع ثدجحي

 [4 00 6241 :رظفا] ٠ راثلا نم دعم اوبل ءادمعتم

 دع تعمس : :لاَق «يبأ اًنئَدَح هريرج ربط انك 1

 ذأ ين ادلب بثمن ملا
 . ضب باقر( دب برضي ءاراَقك يدْعب اوعجرتأل لام ف

 اخ «قاحنإ يباع نقندَح م ىَحَي اَندَح م7
 ٍنَع وُ مولا اق يِبلاَدأ ؛ ءهّللا دبع نع ؛ صّوخألا يبأ
 لاَجر ىلع ؛ ءساّنلاب يلي الَجَر سان تْمَمَمدَقَل) : ةَممْجْلا
 207 مهري هنضن سْدوتحَع

 :عجار] ٠ . صّوخحألا يبأ مهمه «قاَحْسإ[وُبأ] انندَح : :ريهز لاق
 ا

 ع آ

 0 الهلا دو ني هلي

 نع نايفَس ْنَع «يعجشألا اَنثدَح ءرْضَنلا بأ انكدَح- 8137

 لاق : :ةلاَق ةىرتنشالا ىَسوُم يبأو ؛هّلل دبع نَع « لئاو يبأ نع ؛ «شمعألا

 نهيف لرنيو .ملعلا هع أ ةعاسلا يديني: : هللا وُسَر
 .لثمْلا جرهلاو :لاَق ٠ خجلا[ هفرثكَيو ,لهجلا مم رب ةامقام

 دبع نَع ءَةداَتُق نع ءنارمع اًنبدَح قواد نب ناميلس اًنيدح-١ 18

 :لاَق ا هللا لوُسَر نأ «دوُعسَم نب هللا دْبَع نَع « ضايع يبأ نع هير

 إو فنك بح ؛ لجلال نتي « بوذا تاو كا
 ص َرَحم «ةآلق ضار ومو لئمك ؛ لَم هل برص اك هللا وسر

 صر رع ا ا سس م
 ء يجي لجرلاو ( 5 ١/٠)دوعلاب,“ ءيجييف '؛ «قلطْنَي لجرلا َلعَجَف ؛ مولا و مو اع-2

 .اًهف وُ ام اوجّضْآَو ارث اوُجَّجأَك ءاداوس اوعَمَج ىَّتَح ءدوعلاب

 ٍءدْزنَع ؛ ؛مصاَع نع داس اَنكَدَح ءدَمصل يعاد
 هيلع تكف ؛ ءٍمسْوَمْلابمَمألا يأ ؛ 8 هللا َلوُسْرنأ ءدوعسُم نبا نع

 َكَيمْلام لوس اوؤكم دق «مهترثك ينبجعاك « يسمأت يأ : لاق --

 يلام ,باتسح ريب للا نولي عبس لمس: : يل ليف
 َلاَقَك «نوُلكوَت مِهير ىَلَعَو «ثوريطتي الو «دوُقرَتسي الو نوكيا
 ينعي ؛ مام ,ةكاعدق ءمهْنم ينعي أ هللا عدا 4 هللا َلوُسَراَي :ةّشاكع
 اًهبَقَبس : َلاَق . مَعَ يلين هلا هلا لوُسر اي : :َلاَقَق ٌرَخآ
 [ورجو و14 :نظنا] ٠ ةَشاكَع

 ءوْزْنَع ؛ ءٍمصاَعّنَعدَّسَح انئدَح ءدّمّصلاذبانِدَح م/م! ١
 نمدرَيْمَلَن مرتي :هلليق ؛ ا هللا َلوُسَر نأ ,دوعسُم نبا نَع

 مو سلا 5-08
 ااا :رظقنا] ٠ هولا راثك نم قلب دوج مهنإ : :َلاَقَق كلم

 وُيل انئدَح و هدب اَدَ 0١

 مكيمُت ءاييدلا» انكم ىلا ” يق للكل ك١ لاق“ 5 ما مدعو
 لريال ؟هلؤُسس ىلطني لئاس نم لَه : :لوُقيق هدي طسني مث «ءامسلا باو
 [؟تا7 :عجارإ ٠ عطني ىَتَح كلَذَك

 ْنَع «يلَجبْا هّللا دبع هب ناَبأ اًنكدح ن َدّمْحأ و بأ انلَح 7
 يشل اه ءرياَج تب ىَملَس هنالج ْنَع « ءٍمزاَح يبأ نبٍميرك 010

 نذاكَو يجوز دهسا دقةاَرْا يّنإ :اتَلاقق هدوم نم هللا دبح تن
 انآةتنستجا نإ يلو نقلا ىنح جور أتي ١ لاَجرلا ينبطَخ
 سلف كاني ام :جَر هَل َلاَقَق معن : :لاَق ؟هجاوزأ نم نوكأ عَ
 عرسان: :ةلوُتي ا هلا لوُسَرْعمَس نإ: :َلاَق !كاَندَعاَق م ءاَذَه
 .سَمْحأ نم ةارما جلا يف اقول يب يم

 نب ةَجّسْوَع نع « ”مصاَع اَنكدَح , عروملا وبر ضاَحم اَندَح 437
 ءاق هللا لورد دوُعْسَم نبا ِنَع لتقل يلون لا ع حاملا
 . يقل نس ءيقلخ تنس مهلا :لوُقي لوي ناك



 نيرثكملا دنسم. 717 ص

 ري مرزشو

 «قاحْبإ يبأَْع «كيرش اَنْندَح ء«رماَع نب دوس انثَدَح 4

0 

 تقطقو يحل لج اتي لاَق ا 0

 ا اق تل لكس بالكم + :ثيدلا
 اريهس ل سا ار ل

 وبأ لق دَ :تلقق «٠ قف يلا تْيَتآ مث لَك“ هلك يح « هب هتبرَصُق ع ةفيس

 سلق ؟هنيار نأ : :لاَك . (ِلْمَج اتقدم : "كيرَش لاق اَميَرَو) ٠ لج

 .هيِلِإَر ظن ىَّنَح ْبَمْذاَك : كاك. مَعَ تلق -نييرم -؟هللآ : :لاَق) .مَكَن

 «هباحصأَيو «هبرمآَك ؛ اًكيَش هم ةنم سلا تري كو هانآك بهذ : 7

 لام د

 ناك :ل انو ءةنعل بيلقلا لأ َمينأَو : لاق ِبِيلَقْلا يف اولا ىتَح اوبحْسَم

 [1 31417/171574١1 ممم كلم :رظنأ] ٠ ةّمأا هذه نحر اذه

 يبأَنَع «قاَحْسإ يبأ ْنَع نيه اًنندح ءدوسأ انك 6

 امرركم] . ينم نْوَحْرف اَذَه لاق هنأ ؛ ءاقق يبللا نَع هللا دبع ْنَع «ةَدييَع

 [هلبق
 ةيارق هلع

 نب هلا دبع نب اركز ادَح «قلط نمت نبق لط اند 7

 امو «قيقش :َلاقاّمِإ ءدّسأآ ينبْنم حبش يكدح : لاق «هيبأ ْنَع ءديِزَي

 يَحْلا انه وعدي ؛ق هللا لوُسَر تدهش : َلاَق هللا َنَع رز : َلاَق

 مهم لْجر ينآ تع ىَتح :مِهنلَع يني :لاقذلأ . علا نم
 ءورْمَع ْنَع ءدَّسَحُم ني زيزعلا دبع اَنْ ؛ ةَمّلَس وبأ اَنْبدَح-"377/

 :لاق دوُمْسَم نع هللا دبع هللا ديم ْنَع ءورمع بأن يني

 ْنِمةَرطَقسَسْياَمَك «ةآلّصلا ىلإ موشي مث َمَياَمَق موُقي مت مْحَللا كاي 8 يبلانا

 [79/41 :رظنا] .ءاَم

 نب ءاَطَع ْنَع «قيرر نب رامع اَنِدَح :باَوَجْا وبأ انكدَح 4

 اق يللا نَع هدوُعْسُم نهب نع ءِنَمْحّرلادْبَع يب ْنَع «بئاسلا

 :هرمهو : :لاَق ءهْحْفَو «هلقتو ؛هْرْمَه نم «ناطيشلا َنمُدَوَصعيناك هَل

 لع لاو عرمرم عم
 مس :رظنا] .٠ ءايربكلا : خفت رحشلا : : هنفَتَو « ةئوملا

 «دّييز نع « حط نب دَمَحُم اَنئدَح ءديلولا نبل انكدَح 6

 )6 ٠ ١/4)نوُكرْشسلا سبح : لاق دوُعْسَم نا هلل دْبَعْنَع «ةرمْنَع

 «سْمّتلا «ترَمَحا وأ «اتئرفطصا تح هرصْا لص ْنَع ؛ هلا لور

 ُهَّللااَشَحْرَأ ءمُيئاوجأ هللا آلَم ىطْسوْلاةآلَص نع ائوُلَْش : :َلاَقَك

 [5011 :عجار] [416 :رظنا] . رات مهَروبقَو مهَفاَوَجَأ

 ُهتْعِمَسو ) ؛ةّيش يبأ نب دَّمَحُمنْيهللدْبَع نقد

 نب ءاَطَع ْنَع « «لْبَصُم نب دَمَحَم ةَّمَحُم اَننَدَح : لاك ( هّثلا ٍدْبَع نم اَنأ

 لوي ناك :8 «يبلانأ ؛ هلا دْبَعَْع «ِنمْحرلا دبع يبآْنَح «بئأسلا

 زنق .هحلتو هلو أم ,نطشلا نب وشل يملا
 مق هع عم ع عع
 [12154 :عجار] .ربكلا : :هخفنو ؛ رحشلا : هئفتو «ةئوملا

 ْنَع «ِشاّيع نب ركبوبأ انئدَح : ريك يبأ نب ىَبحَي انئدَح ١
 اى يعدو

 يف موق جرخي 2 هللا لوُسَر لق

 هر ةالاع

 لاَك هللا دّبَع ْنَع «رز َنَع «مصاع

 هل رب لص را

 وس ني هل دعس
 9-3-5 53 0 اا

 نوُلوُقَي «ناكسألاٌة اك لاق نات مقالا ءاَهفس ءَناّمّرلارخآ

 نم َنوُقَرَمَي ؛ مقار ودديال متساوي ءسأنلا لوي نم

 يفّانإَف ؛ مهل ْمُهَكرْدأ ْنَمَق «ةيمرلا نم مهلا قرم امك «مآلئسألا

 مام
 . مهلك نمل «هلل دنع ميظَع ارْجأ مهل

 يبأ نب ب مِصاَع ْنَع ةَدئاَر د ريكب يبأ نب ىبحي نثدَح ”٠

 لوُسَر : :ةعبس هما رهظأ ملأ :َلاَق هللا دّبَع ْنَع ءرز نع ؛دوُجّنلا

 ُناَدْقمْلاَو لآلبَو بْيَهِصَو ُةيمُسُهّمَأَو ٌكاَمَعَو ءركيوبآو ك8 هللا

 هلل همم «ركَبوُبأ ًمآو «بلاط يبأ هلام ف هللاٌلوُس رام

 ءديِدَحْلا َمَّردآ ْمُهَوُسَبلاَك نوع مرسلا ْمُهَدَخاَْمهْرئاَس اّمآَو ءهمرُقب
 سمعا
 ءاوُدارأ ام ىَلَ مُهاَناودَكوألإ أ ءناَسْنإ مُهْنماَمَك ؛ «سْمّنشلا يف مُهوَرهوصَو

 هوطعأف ءهمْوَت ىَلَع َناَمَو هللا يف هَ ِهْلَعَتناََُنإَو لالبألإ

 ءمدق

 دَحَأ ٌنَحأ : :لوقيوهو كم باَعش هبنوُفوُطَاودَخآو ءَناَمَلولا

 ريبيمرز ديدع يب معمل ير

 نب نسَحلا انئدَح :ةدئاز انندَح « وِرْصَع نب ةيواعم انئدَح 1[

 هللا َدْبعأ هديب نَمْحرلادْبعَنَع « ديوس نب ميهاَربإ نع ءمّللا دبع

 3 «باجحلا عقرتْنأ ؛ يلع كذإ : لاَق « ف لل يبا مُهكدَح

 . كاَهْنَأ ىتح «يداو اوس عمت

 0 :َلاَ ءةَدئاَر انكَدَح «وِرَمَع نب ةيواَعم انئدَح- اكمل

 اَكهَّللا ا دبع نع ؛ َةَمَقَلَع َْع « ديوس نب ميهاربإ نع نوُرُكذُي مهتعمس

 وسلا فش انأ يلع كد 0

 «دْعَسِنْب ِنَسَحْلا نَع «يدوُعْسَمْا انَدَح ؛ نق بأ اد مما“
 ,اِْنَم ل هللا لور رس لاَك «هيبأ نَع هلل دبع نب نمر دبع

 00000 ما م ا سم لا ها 0

 1 فرت ُهَرَمْحْلا تَءاَجَن «ةرَمُح ضي اهنم جَرْخأَت «ةّضيغ ىلإناسْنإ قلنا

ادم عج مكي: َلاَقَق «هباّحْصأ سوُؤرَو هلا لوّنسَر سل ىَلَع
 

 .ةددرا : هللا لوُسَر لَك يي اهل تيصأ انأ : :ٍموَقْلاَنملُجَر لاَ

 نع دن نصل ع يدوعسمْا ارب يي انكدَح 1“

00 

 . لزم هل هلو َلاَك «هيبأ نَع هللا دبع نْيِنَمْحَرلادْبَع
 هلم و2

 دل ان َلاَكَو هلم َركذ

 0 لاك ؛ئدنسا مم نبا نع لو أخا «مصاَعاَنندَح

 3 َنوُنوَُيْمُهَو ؛ةٌفيَح يني دجْسَبهتوَرَمف ءرََّسلا يف ف يلاّسَرَك

 مالدي عع قد يع مدو

 اوُناَجَن :٠ ةطْرششلا َثَحَبَق فريح ؛ هَّللاَدبَعْتْناَف هللا لوس ةَملْيسَم

 ءةَحأَل نْب هلل دبع نع برَصَو «مُهليس ىَلَخَ ءاوباك مُهبَساَف «مهب

 هضمي تكرتو ٠ مهضعي تلتف «دحاورْمأ يف موك تدَخآ اوُناَقَك

 نرخ نارا القط مو ا هللا لور تطمَس يْنإ َلاَق

 اق ءهللالوُسَر ميس نه : :الاقق ؟هللالوُسَر يثأ نادهشنآ َلاَقَك

 كتل : لاق« امك انهو التاق تكول« هلو هللاب”تنَمآ : قيل



 نيرثكملا دنسم

 ماير هلع
 «شمعألا نَع « ليئارْسإ انكدَح « قياس نب َمَحُم اندَح ١

 اوبيجأ : :اق8 هللا لوس لاَ : :َلاق «دوُعسم نبل دبع نَع «قيقش نع

 .ملْسُْا اُبرضَ الو يدل اور الو «يعتلا

 «شّمْعألا نَع ؛ لبئا ارْمسإ اًنئَدَح ءقباَس نب دمحم اًنيدح- 9

 َلاَق :لاق ءدوُعْسَم نب هلا دْبَعْنَع «ةَمَقلَع نع« ميِعاريإ (5 :ه/اْنَع
 .ءيدبلا شحال الو نامي الو «ناَمطب سؤ ١ سيل :ك# هللا لوُسَر

 .ناحللاب الو «ناّمطلاب :ةَرَم قباَس نبا لاق

 ينئدَح هايد ْنْب ىَسيع اَنيدَح «قباَس نب دمحم امدح 5
 لوي دوُعسُم نب هللا دي تغمس : : لقي راحلا ني وَرمَعَعِمس هنأ .يبأ
 .نينك همام سمرا «نيرطعو ة علت في بلا ماتم ام

 [ 770/6 :عجارإ

 رو ةرس ا  سق

 نع ءشَمْعألا نحدد انئدَح ورع بيوع انندَح- 6 ١
 سا ص ا

 ناس اَمُهَو ء ىّسوُم يبو :هّللا دبع َعَماًسلاجاتْلُك لاَق «قيقش

 ايو معلا ايف عكريماَيَ .ةعاسلا يَديَنْيي : : هللا لور لاق: : لاق

 (صخم :عجار] لقا : جرملاو «جرهلانهيفرهظَيو ٠ لْهَجْلا نه

 نع ؛مصاَع اًنئدَح دا انئدح ٠ خيو ائدَح 66

 يا :ٌاّصنالا تلأك ,88 يلا ضب ُقاَّمَل :َلاَك ٠ هلل دْبَع نع رز

 نأوُمّلَتْمكسآ ءراَصْنألاَرتْم ايل بَمْع ْمُهاَنآَ َريمأْمُكَْو

 بط مُكيأَك : لاق : ىَلَب : اوُاَق ؟ساّلا مون ركب ايآَرمأ « ف هللا َلوُسَر
 :عجار] ٠ رباب مدقتتنأ لاب ذوُعَت :راصنألا تلا ؟ خباب مقياس

 ااهفلل

 :دوجتتلا يبأ نب مصاَع نَع «ٌةَدئاَز اًنكدَح «ةيواَعم اًنكدَح 87

 نواف «تاَمَقدَوسأ دبع ءاقف يباب قحل : لاق هللادْبَع نَع «َرِيَنَع .

 : يَا لاق يراد درت اوُلاَقَك ؟اًئيش َكَرَت لَه اولا لاق فيلا

 موف ل17 714 :رظنا] نايك

 دولا بأ نف صاع ع طالت راع تل 41

 نمد : :لوّقُي ء هللا لوُسَراعمَس : :َلاَق «٠ هللا دْبَع ْنَع «قيقش

 .دجاَسَمروُبُلاحَّتيْنَمَو ٌداَيحأْم هو ةَعسلاُه كرم 19

 [4147 :رظنا]

 نب نَمْحرلا دع عة اند «ِرفَْج نب دَمَحُم ماو هددت كن

 ةَمَساَمَو هللا دبع باَحْصأ نم نادم ْنِملْجَراََُح : لاق سباع

 هّللاَو :ل اق ,هباَحْصآَمَمَج ةَئيِدَمْلا يني هلا دبع داَرأامَل :لاَك ءاَنك
 دب يف حصا امامك حسا قو لاي

 ىَلَع زن ٌنارُشلا اَنَه نإ ءنآرمْلاِب ملعلاَو هْففْلاَو نيدلا نم ٠ :نيملُسمْلا

 هع ءيش يف امصخا امد ناَمصَقحَيل ناجل ناك نإ هللاَو :فورخ

 :لاَق ُرَخَألا لاَ اذإَو «تْنَسْحأ : لاق ؛ينأرقأ اذه : يراَقلا لاَثاَدِإَ

 ىلإ يدْمّيَربلاَو ءٌريْلا ىلإ يدمي قدما نإ : اَنآَرْكَأَ ”نسْحُم اَمُكالك

 _ 0409/1 وسم ني هل يعدم
 6 1 بسمع سس جلا تحتال تحسم

 راو ثا ىإ يد واو لاى ىلإ يتب كلو. جلا

 قدص : هَكدَص ان ِهلَْقبَو ؛ َرَجَْفو بْذَك : هبال مُكدَحأ لوي

 ْنَمَف رلا ةرْثكل هَفْني الو نَسَتْس الوفي «نآَرقلا انه «: ] «ترربو

 كلذ نم يش ىَلعمآَرَْنَمَو «هْنَعةَبَْرهْعدْيآلَف فرح ىَلَعمآرَ

 ْدَحْجي ينم هن هلع ٌةَبْعَر هَعَدَيالَف اق هللا لوس مَلَع ينل ,فورحلا

 ّيَحَو «لَجعا : :هبحاصل ْمُكَدَحأ لوّقك وهام ؛ هلك هب حجي «هنم ةيآب

 ,ةيلطل ينم , دسم ىلع هلال اهب ملأ لجمع وأ لاو أله
 اوُّلَصَ ٠ ةالّسملا َنوُيِمُي مون وُكيَس نإ « يملع ىلإ هَملع دادزأ ىّنَح

 ما وم عم
 ناك قف هلل لورا ءاعوطت هم مككَتالص اولمْآو ءاهنَولةآلّصلا

 هيف ضف يذلا ٍماَعْلا يف تلَرَع ينو ءاَضَمر لك يف نآرثلاب ضرع

 َنيعَبَس 8 هللا لوُسَر يف نم تَرَكَ ”نسْحُم يّنأ يناّبآَ « نيّثرم

 م

 .ةروس

 نْبِريَمْح ْنَع «قاَحسإ يبأ نَع «ناّيفس نع ؛ «عيكواتدَح 45

 ديرو ةروُس َنيِعْبَس لوس يف نمت أرَ لاق.« هلل دْبَع ْنَع «كلاَم

 [مك6ا/ :عجارإ ٠ باكا ين ُةيَوُدهَل تباث نب

 .(ح)مصاَغ َنَع نابي امدح « مشاه اند

 هللا دْبَع ْنَع رز نَع «ٌمصاَع انْندَح داَمَح اًنئدَح نافع اًنئدَح و

 نم هَدَعَقَم جت لَو دسم يَلَع بدك ْنَم : :8 هللا ل اوسر لاق :لاق
 م هم

 [04114 :عجاز] .راّثلا نم ( : مُهْنَحُأ لاق . ملهج)

 نع «يِرماَعْلا شايع نع «كيرش انندَح ءرضنلاوبأ اَندَح

 نم نإ :8 هّللا لوُسَر لاَ : لاك دوُعْسم نبا نع ,لآله نب دّوْسألا

 .ةقرعملل لإ لع مَُسيآل لجرلا ىَلَع لجل مسي ذأ «ةعاسلا طاّرشأ
 ممر

 ليئارسبإ انَدَح : ًالاَق ءىَنْعَمْلا :نْيَسَحَو ؛مشاه اَنكدَح 84

 .(ح)
1-0 
 «صّوْخألا يبأ ْنَع «َقاَحْسسإ يبأ نع ؛ ؛ليئارسإ ينئدح ءَدَمْحأ وب

 1 َْع مُلَسُي ؛ ف هللا َلوُسَر سنار : لاق« هللا دْبَع ْنَع ءديزي نب دوسألاو

 ّْنَعَو ءنَميألا مدح ضاييَودْنَي ىّتَح هلل ُةَمْحَرَو مُكْيلح السلا : هنيمَي

 [مسقك :رظنا] . كلك لثمب هرم

 ورع رب مص ص ل

 0 ناش اًنكدح : : آلا « ىسوم نب نسحو مشاه انثدَح- 88 ؛

 رمش
 انآ :# هّللا لوُسسَر َلاَق :َلاَق ؛ ِهّللا دبع نع« لئاو يبأ نع ؛ 0

 مهل نبأ .يباَحْمأ نم الاَجَرنَرنألَو ءضْوَحْا ىلع سطو

520 
 [عت :عجار] ٠ دعب اوُنَدَحأ ام يدل لَن يا

 نع «قاَحسإ 0 «كيرش اًنأَنَأ 10 اعلا

 م6
00 20 

20 0 
 00 9 راق ,جضل لق لوك

 .كتلتقل 4 للام ادَحآ "تقل



  نيرثكملا دنسم |

 يبأ ْنَع « قاحسإ | يبأ نع :ناّيفس اند :دَمَْحأ وبأ اني

 2ك
 "يكل هلَتمندَق لُجَرب ؛كف بلا ين 1 : لاق « هللا دّبَع ْنَع ؛ «صّوحألا

 [©/:1 :عجار] . ٌموُفضرا وأ ؛ةووُا : لاَقَف

 نع 3 قاحْسِإ | يبأ نَع «ناّيفس اًندَح 3 َدَمْحآو بأ انك دح 67

 .4 رك نمله : :ًارقي ناك هنأ ؛ ف يلا نَع «هللا دبع ْنَع ءدّوسألا

 [5/69 :عجار]
 مامر هريس

 نب لْصَفْلا اًنئدَح ءوَرَم لْهأ نم « ىَيحَي نب نَسَحْلا اًنئدَح 6 5

 ٍنَمْحرلا دبَع ْنَع « ميهاربإ نع «كامس ْنَع ؛ «يروّتلا نايف نع ؛ « ىَسوُم
 َلوُسَراَي :َلاَنَق ٠ قف يلا ىلإ لُجَر ءاَج : لاق هللا دّبَع ّْنَع دي ِنْب

 :هَّللا َلَرْنأَك : :لاق ؟اهماَجأ مل يآ الإ ؛ ايش لك ةأرما نم تْبصأ ين هللا

 .4 تاّيسلا نبه تائسحْلا نإ ليلا نم اقوال يكرط ٌةالّملا مقأ )

 ؛ٍمصاَعْنَع نيس نع يدا نب نمل اند 68

 لور كن لوك : ٍلُجَرل لاق «8 يبا نأ هللا دْبَع ْنَع «لئاو يبأ ْنَع

 اضن :عجار] .كَتلَتَمَل

 َنَع (قاحْسِإ يبأ نع ةبعش اًنيدح ؛دلاّخ ني ةيمأ انك م

 َلوُسسَر اَي :ُسْلْقَق 88 هّللا َلوُسسَرتسْميأ : لاَ ؛ هللا دبع ْنَع دبع يبأ

 ٌدَعآَو ُهَدبَعَرَصَن يذلا هلل ٌدْمَحْلا :َلاَقَق , لج اَبآَل تدك هّللانإ هللا
 لا
 و

 . هنيذ

 ماس ل يس
 اةضدنن :عجار] .هتيدّزعَأو ءهديع َقَدص ( ديم ينعي) ةرم لاقو

 يبأ نع «ناَبيش ينعي «ةّيواَمم وبأ انندَح ءرطتلاوبأ انثدَح 861

 دوعسم نبا ىَلإْت ْودَع : لاك «بّرْفَع يبأْنَع تلّصلا يبأ نع ءوُقبلا

 ٌوُهَو ؛هنوص اًنعمَسل ؛ ءاًسلاَج هيون ناَضَمر يف ةاَد تا

 هم ورواد اش ع ةس
 َعَلَبَو هَللاَقَدَص : لوقت ب ةلاعمسم : : املَقَق ٠ ,هلوسر غلبو ىلا َّقَدَّص : :لوقي

 نم فصلا يف رْدَقلا هليل :لاَق «٠ 88 هللا َلوُسَرنِإ َلاَقَق ,ُهلوْسَر

 «ٌاعش اهل سي «ةيفاص ذإ ةاَدخ سمعا ملت اضم نم رخاوألا بسلا

 [4ب4 مممح :رظنا] ٠ اق هللا لوُسَر : لاَ امك اَتدَجَوف اهبل! ترظنُف

 هي عة
 يبأ نع ,روُفْعَيوبأ الح ةَناَوَع وبأ انئدَح نافع اننلَح 868

 نّبهّللادّبَع ىَلَعْتْوََع لاق «يدّسألا بَرْفَع يبأ نع ؛ تملا

 [هلبق امرركم] . هام رك . دوم
00 

 َنَع ؛ٌدلاَجُم اًنْندَح «ليقَع وُبأ اًنئدَح ءِرْضَنلاوب انك 6

 اقري دِجَْتْلا يف سول هلل دبع عما : لاَ «قورْسم نَع ؛ 'يِبَشلا

 عر
 هدْمَي نم نوُكي مك ؛ « مكي مك لَه دون نبي: :َلاَقَق ٠ ” جرمانا

 [مبم١ :عجارإ ٠ ليئارسإ يبات دعك ءمعت :لاَق ؟ةَفياَح

 ْنَع ناش اَمكَح :ًآلاَق نَسَحَو راب انكدَح اس8" ٠

 مابا ةئالث الئ مويصَي ف هللا لوُسَر َناَك :لاَق هلل دع ْنَع «َدنْنَع ؛ ءٍمصاَع

 .ةممْا مير ناك امل « لآل لك رع نم

 همرع داع
 .(ح) هداك انئَدَح ءديعَس اَنكَدَح ٠ رثب نب دمحم انندَح 0

 0 دوم نب هلل يعدم
 وت يام سوسو هلة

 :صّوخألا بأ نع «ةنفاس يب نان باولو

 َداَقَ ثيكاهّللا ريك هللا : يديم قل( 207

 هللا يِبئلاَقك هللا الإ هل لن ُدَهَشأ :َلاَقق «ةرطفلا ىلع 532
 ةّيشاَم بحاّص وه اََِف ءهاَنرَدتباَف : لاق بالا نم َجيرَخ : 3 هكر

 .اًهي ىَداَنق ٌقدلّصلا

 روع 3 م عامر مل
 نب حصاَع يَ ؛ نيس ينال للا

00 
 ةكماسلو : ىلا ةردس ىلع ليو لأ 8 كانرشرلن

 ينربْخأَف : َلاَق « يني نأ ىَبأَف ؟ ةحدجألا نَع ام مِصاَع تْلأَس : لاك

 [؟397/44 :عجار] برْغَمْلاَو قرشَمْلاَنْياَم حاجا هياَحصأ ضْعَي

 ؛نيصح ينأدَح 3 نيسح 0 3 بال يي اثدح01

0 

 نب دملولا نع ؛ .٠ حل نباص اح رمل وأ ان

 عوار هه
 ناآهلاَسهنإَ ان نأ هوم ف لج لص بلا لاَ

 َدعَّص ُهَّنإَك , «ىرخألا امأَو «ققألا دسك هئَروص هارت « هتروص يفي

 ها و

 با ناك ىَلَدَتقانَدمُث ىلعألا الاب َوُمَو ف :* هَلوَكَو « هب دعص نيح هَعُم

 هير ليربج سَحأ اَمَلَق : لاك « ىَحْوأاَمهدْبَع ىلإ ىو أف ىندأ وأ نيس

 ةردس دنع ىَرْخأ ةكزئآَر دقو » : هلوقف ءدجسو ؛هتروص يف َداَع

 امَوَرصِبلاْماَراَم ىَشْفَياَم ةَردْملا ىَضَْيْإ ىَوأَمْلا هج اَمَدْدع ىهتملا

 . مآلّسلا ِْيَلَع ليرْبج َقلَخ : لاك 4 ىَرْبَكلا هير تايكن م ىَردَقل ىفَط

 نَع ٍمصاَع ْنَع ,ركبوبأ اَنتَدَح ءِرماَع نب دوسأ انئدَح 6

 2 راف سلا هلق مم ماهل ملهم
 لعج نم لوي ءاقف هللا لوُسَرتشمَس : هللا دبع لاق : : لاق ٠ لئاو يبأ

 سومو
 َنَمَو «هنم اًهَعَمْسأ مل« ءاَهلوُتَأ ىَرْحأو : َناَك ءراثلا يف ُّللاُهَلَمَج دن هلل

 تاوكصلا ءذَهدإَو ؛ ةّنَجلا لَجَوَُرَع هللا هلْ اذن هلل لمجال تام
 ده ل ملال و 500

 [؟ه8؟ :عجارإ . لقا بل امنيا“ اك

 ىلع كيو ينو ةكرشلا لاق« هّللاِدْبَع نع ؛ «لئاو

 «يِباَحْصأ براي : ”لوقأف ٠ ْمِهيلَعْبلْغأ الاجر راس يّنإو «ضوحلا

 [؟9 :عجار] . َكَدْعَب اوُتَدحأ ام يرد كن لوي

 ءداَّمَح ْنَع ؛ «مآلّسلا دّبَع ْنَع اليس اَنئدَح حور اَنئدَح- ١

 يف وصي ٠ 8 هللا لوُسَردأ هللا دبع نع َةَمَقلَع ْنَع ٠ «ميهاربإ نع 7

 ينعي ؛ ءاَمِهيلَعُديَأل :"لوُقَي مهدي نيتعطرلا يصبو طي رثسلا

 [؟41؟ :عجار] . ةَضيرَمْلا



 0 ني نشكملا نسم #9 ل

51-0 

 يبأ نع ؛ ءمصاَغ اَنَدَح ءُناَيآ اَنْئدَح «دّمّصلا دبع اَنئلَح
02000 

 :ةَمايقلَمْوياَباَلَع ساّنلادشآ : لاق هللا َلوُسَرنأ هللا دْبَع نع ؛ «لئاو
 م سوو ل فاعلوت 00
 .َنيئَمُسْلاَنملئمُسو «ةلآلّض مام «ايئ لق « يبن هلق لج

 لِي ناك ءَناَمْلَس نير يشب انئدَح «يرييلا دَمَحأ بأ انئدَح- نوح

 7, ْنَع «باّهش ِنْي قراط ْنَع ٍمَكَحلا يب رايس ْنَع ؛ةرومطملا دجْسم يف

 راه ياي هدا
 ملا سالب اهئ ها هْاَصآْنَم : كف هللا لوُسَر لَك َلاَق هللا دْبَع
 ماع كل هلل هكر رب ءو
 ٌلَجااَنِإ ؛ ىتغلاب هَكُهَّللا كَشْوأ لَجورَع «هللاباَهكزْنآْنََو ,هتفاف دست

 [مككفت :عجار] .لجاَع ىَتْْوأ «لجاَع

 ْنَع ءناَمْلَس نبريشُب انئَدَح «يريبزلا َدَمَحأوُبأ انثَدَح 4٠"
 ريم مام م

 «لجَر ءاَجَف ؛ ءاًسوُج هلا دب دنع انك لاق «باّهش نب قراط ْنَع ءراّيس
 سام داعم سا مم

 اًنيأر َدِجْمَْلااَنلَخَد امل ُفَمَماَنكَو َماَنَ ةالّصلا تَمِيقْأْدَك : :لاَقَ

 له سرع لص يع لع ال ل ل سس ع ١ نع ع اعل م يريد

 اَننَنَصو ءاَيَشَممُكاَنعكرو «َمكوريكف ,دجنستلا مق يف وُ أَنا

 دِبَعاَب ايْمالَّسلا َكلَع : َلاَقق «ٌعِرْسُيلُجَرَرَمَف ؛ ٌحَنَص يذلا لدم

 «هلظأ ىلإ َلَحَد انجري امل لوول َقَدَص : :َلاَقَك «٠ ءِنَمْحّرلا

 ّمَّللاَقَدَص : :لُجرلا ىَلَع هدر مُتعِمَس مَآ : ٍضْمَبلانضَْب لاَ انج

 .َيَرَخ يح هلأ لاس انآ : : قراط لاق ؟ ُهلآسي مكي ةلسر تقلي
 :ةَراَجّتلاٌو فو صال َميلْسَت عسا يديني : 8 يبتلاِنَع رك

 ءٍماَحْرألا عطْو ؛ةَراَجّنلا ىَلَعاَهَجْوَركرَمْلا نيت ١( 8/1)ىَح

 ["ة457 :رظنا] .٠ ملَتلا روهْظَو «اقحلا ةداَهَش َناَمْكَو «روزلاةداَهَشَو

 7 ْنَع ؛هيبأ ْنَع «راّنيد نب ىَسيع اَنَدَح «َدَمْحأوبآ انئدَح- نسم

 َنيِهّللادبَعْتْعمَس : لاك «يعاّرخْا رارض يبأ نب ثراَحْلا نب مَع

 اًممّرتْكأ ؛ٌنيِرشعَو الت « ف هلا لور عَمتمص ام لوي ءدوعسم

 [الاله :عجار] ٠ نينألُ هعم تمص

 ه٠ واع ص
 نع «بيبَح يأ نب لام الاخ لولا 001

 َنيانأ «هبيأ نع هكَدَح ءدوُسألا نْب نَمْحَرلا دْبَع َّنَع « قاحسإ نب

 ىَلَع ة ةآلّصلا نم ْفرَصْنياَمةماَعَناَك « ل نرلأ لح نت

 |3111 :عجارإ ٠ تارجحْلا ىلإ هراسي

 دبع نع ٠؛ « شّمعألا نع «نايفسس اربح «قاررلا دبع انْئدَح- ندفتا

 ذأ ءاعْست ّفلْخأ نآل :َلاَق «٠ لا دبع ْنَع صو ألا يبأ نع «ةرم نب لا

 «لَقْفيْمَكَنأ ةدحاو فلا ذأ نمي بح الكلك ؛ كف هلل لوس

 [؟101/ :عجار] . اديهش مدنا ياللا أب َكلْدَو

3200-7 

 راو نو ساسل ع 2
 نع «شّمعألا نع ,نايفس اَنأَنَأ ءقاررلا دبع امدح 8

 «ليسَمْلا نم ةرمتجلا يمي هللا دبع ناَك :لاَك ءِنَمْحرلادْبَعْنَع ؛ « ميار

 يذلا امام رع هلال يلو اًنهاَم نم : َلاَقك ؟ همر انما نمأ : تلت

 [048:عجار] ةّرَقَمْلا ٌةَروُم هيلع تل

 مم يبارص يع

 0 م/از دوم نب هلل دبع سس

5-5 0-١ 

 #20 151100 علب ببلا ووومسس

 نع «شّمعألا نَع :ناّيفس اًنربخأ «قازرلا دبع امدح مرماه

 ٌرتتسمَل يّنإ لَك ءدوُعْسَ ِنْب هلا دْبَعْنَع 5 (ةعيبر نب بهو ْنَع ؛ةَراَمع

 ْمْحَش ريدك ناشر هاَنَحَو يفق ءرْمَت ةكالك َءاَجْذِإ ءةَّبعَكْلا راتسأب

 :ْمُمدَحأَلاقَك :َلاق ؛ثيدَحب ْمُهيياوُتدَحتق «مهيوُل هليل هنو
 لو ءاَنكراذإعَمْسَيُمارأ رخل لاق ؟ اَنُقاَمعَمسَي لجو رع هللا ىَر

 هل ههَسسلهَإ ؛ةنم تيس مَمَْيالَك نإ :َرَخسألا َلاَق ؛' انضقَح اذإ َْمْسَي

 اًمَو » لَجَوَرَع هللا َلَرْئَأَق :لاَق ٠ ف هللا لوُسَرل كلذ ترك: َلاَك

 :رنا] ٠ « َنيرساَحْلا ) ىَّنَح 4 ْمُكْمْنَس مكي دهب نورتست مش

 ا

 لورَج نْب راَريَعْلا نَع ءَرْذ نب رَمَع اًنئدَح :عيكوات اند م“

 نب هللا دّبَعل اًقيدَص َناَك هنأ :رْيَمع اَبآ : ىّتكي مُهْنم لجو نَع «' « يمرضَحْلا

 ٌةَئاَْساَف : :لاَق هدجَيْمَك هله يف دوُمْسَم نيل دْبَنإَو «دوُعسَم

 نم باَرَشبهُنيِجَن ةَيراَجْلا تَنمبف : لاق ىَقْسَتساَف ؛ م سو هلهأ ىَلَع

 اَبآاي :لاَقُك «٠ ِريَمْع وب 2 اج ٠ هلل دبع َجَرَخَك اًهئيَمَلَك تاطْباَف «ناريجلا

 :كليخأ لهآ ىَلَع َتْمَلَسألَم هِلَْراَقُي كم سيل ءِنَمْحّرا دْبَع

 مداَحْلا َتَسْراَك ُتلَمَقْدَك : :لاك ؟ بارشلا نم َتْبَصآَوتْسَلَجَو

 همداَخْلا تاب «ْمُسَْنع ايف اوبر إو ,ْمُهَْدع نكمل "تاطباك

 ىلإ [تسهجسو ا اماذإ لإ : لوي كل هللا لور تنمو ءاهنتملَ

 كلَ ءاَكلْسَس هيفْتَدَجَوْرأ اليس هبَلَعْتاَّص نإ هته ْنَم

 هيف ذجأ ْمكو «ًاليَس يلع جا ملك «نآلُ ىلإ“ , براي :تلا
 ٌمداَخْلا َنوُكَتْنأت يشَحَ 0

 هع
 تن ثِيَح نم يعجرا.: اهل لاَقيَف ءاكلسَم

 [4 ١ :رظنا] ٠ اًهبيَس نوف ٠ ُةلعللا مرتك ةَروُذْعَم

 ْنَع «َقاَحْسِإ يبأ نع ٌرَمْعُم اًنثَدَح « قالا دبع اند "مالال

 حتاو َملُع ٠ 8 هللا َلوُسَردنِإ لاق ءدوُعْسَس نْبا نع ؛ صّوحألا يببأ

 يفَُلوُكَتاَم يردن ل اكان «هحئاوكو يَا م عماوَج وأ «هَماوَجَو رِيَجْلا

 ؛تاَييطلاَو تاوكصلاَو هلت اَجّتلا :اوُنوُم : َلاَقَ ءانمّلُع بح ءاَننَالَص

 هّللا داّبع ىَلَعَو اَنيلَ ع مالا كئاَكَريَو هللا ةَمْحَرَو « يبا اهب كلَ ملّسلا
 ”ووا و اشلوو هلا م ةدقع

 .هلوُسَرَو هدْبَع ادّمَحْم نأ دهشأَو هللا اإل آل آد هش ٠ َنيحلاّصلا

 [موتأل للملا كلكم جال سقرل سوال :رظنا]

 يقسم
 يبأ َنَع ]«قاَحْسإ يبأ ْنَع معَ ان « قاررلا دبع اًنثدَح- 818

 رسمي تاه عوض ةقاش
 ًاذخّتم تكول: "18 هللا ل وُسَرلاَك : لاَ «دوُعسَم نبا نع ء[صّوحألا

0 
 [«هم١ :عجارإ . اليل ةقاَحُ يِبأ نا تذل اليلخ انَحآ

 فضرب رب هدرز
 يبأ نع « ُنَسَحلانكدَح ءِنَمْرلا دبع نس م

 ف هللا لوُسَرَناَك : لاق« لادن « صولا نح «َقاحْسإ

 دس هل عما مواسم
 ةَمحَرو مكي مالنسلا ؛هَدَح ضايي ىرُي ىّتح راسي حو هني هنيمي نع

 [ى.4 عجارإ ..هّللا

 دبع نع ؛ شّمعألا نع نع «نايفس اًنأبنأ « قازرلا دب الح 4

 88 هللالوُسَر لاق : هللا دبع لاق :لاق «صّوخ ألا يبأ نع رم نب هلل



 ن١ ص

0 
 يبأ َنباَتدَحَنال ًاليلَخ اذخّنم تْنْكْولَو ؛هتلخ نم ٍليِلَخ لك ارب

 64٠[ :عجار] ٠ َلَّجَورَع هللا يلح ْمُكَبحاَصدإَو «اليلَخ ًاليلَخ

 دْبَع نع ؛ « شمطألا نع يس اب قيل دي احمل ا

 لكك: :ِهّللادْبَع لاَ : :لاق رولا هللا دبع نبا ثراحْلا نَع هس نب هلل

 دلل ؛هباوُملَع اذإ ٌةادهاَشَو ءهَبتاَكو ,هلكومو يلا

 َنوُنوُملَم «هترجه دعب اَييارعأ دكرملاو «ةقدصلا يوآلو ءنسحْل

 يسئدَح : :لاَقك «ميهاربإل هُنركذك : لاك ؛ةَمايلا موي: دمحم ناَسل

 [4458,64:90 :رظنا] ٠ ءاوس هلكومو ءابرلا لكآ : :هللا دبع لاك : :َلاَك ٌةَمَقْلَع

 ين
١ 

 ف 2 5-5

 يبأ نع «فّيّصْح ْنَع ءايشس انئدَح «قازرلا دبع انيدَح 7

 ُتَفْلَخ اًنَصفَمَن 4 هللا لوُسَر عساك : لاق «٠ هللا دبع ْنَع ةَدْيع

 كير :لاَق« مهلك ةآالَص يف مهو : َلاَق ءٌوَدَمْلا يزاوم'؛ فصو

 مث :َلاَق ءُوُدَمْلا يِزاَوُس فَصَو ةَعْكر هيلي يذلا فّصلاب ىَلصَف ؛ اعيمج

 ىّلص َنيِذلا ءالْؤَم ماك مث «ةَمْكر مهب ىَلَصَق ..؟ اه َءاَجَو ؛ءآلؤه َّبَهَذ
 «هآلؤَمفاَصَم ىلإ ءاَلْؤَه بهدم ؛ مُهَئاكم اوصف ينال ةعكرلا مهب

 [2011 :عجار] ٠ ةعكر اص كتكوأ جيو

 دبع نع ءرباَج َنَع «ناَيفس انربَخأ «قاررلا دبع اَنئدَح 8

 َىَلَص ف يل ٠ هّللا دبَع َنَع ءدولمألا نَع «دوسألا نب نَمْحَرل

 : هللا لوُسَر لامن «وُهسلا يئدْجَس دَجَسمُث ءاسَح رصمْلا وأ ٌريظلا

 401077 سرع :رظنا] .صَقّنوأ دار ُهّنأ مُكْم نَظ نمل ناَنَدْجَّسلا ناَناَه

4414] 

 يافع
 نع ؛ ءشَمْعألا نَع ءُنايفَس اَنريَخأ «قاررلا دبع انْندَح ١5

 ىَنَح ةالّصلا يف « بلا ىلع منا: : ِهّللا دبع َلاَق : :َلاَق ميهاَربإ

 يفّنإ :َل اكو هاني دْرَي ملك هلع اَمْلَسَ «ٌيشاَجّنلا دنع ْنم اجر

 [630 :رظنا] .الكش ةالّصلا

 ءٍمُهَجلا يبأ ْنَح فرط انئدَح « ليضُق نب محم ب لمحم انثدَح- ٠١١6 5

 ىَلَع مْلَسأتنك : لاك ءدوُعْسَمْنَب هللا دْبَع نع ضاّرْضٌرلا يبأ ْنَع

 هلع موت اذنك ملف يليق ؛ةالّصلا يف 5 هللا لوُسَر

 مالو كه هس هول

 اذإ يّنإ ٠ «هللا لوس اي: ال يقلك يل يابا يلع دري مل

 لجو رع هللا إلا َلاَق ؟يَلَع َتْدَدَر ةالّصلا يف َكِيلَع تْمْلَس تنك

 [444 :رظنا] . اشي اَم هرمأ يف ثدحي

 يِبأَنَع 7 وص 3 - ءايقس ع .قازرلا دب اند مم

 م :عجار] .رخآلاو 1 أ 0 مآلسإلا يف 20 0 ةلِماَجلا

 بأن باج ؛ةيرولكدَح قرد ادا

 ْنْعاتيِامِفيْاَم َلاَق : هّللا دّبَع ْنَع «قورْسَم نع ؛ « ىّحضلا

 تح هللا ةمْحَرَومُكيلَعمآلَسلا : هنيمي نع ملاك هنأ اك هللا وسر

 روم ع هم ماس مي

 0 وُ نبل ديد

 ه سلو ىرفدل ظد
 ىَرُي ىّتَح :هلاةَْحرَو مكي ملا هِراَسَيَنَعَو «هدَخ ضاَيي ىَري

 [/:7 :عجار] .اضيإ لَ ضني

 نع | يب ع يرو مَ كَ . قيل دبع احممل

 ثيدَح لْثم .. .ف يلا نع هللا دبع نع ٠ صوخألا يبأ نَع «قاَحْسإ

 [ماقة :عجار] ٠ ىَحسضلا يبأ

 َناَمْثع نْب هّللا دبع ْنَع َرَمْحَم امدح « قاّررلا دبع ائدَح- ١

 «ا يِبلاذآ ءدوُمْسَم نا نع ءنمخرلا دبع نيسان تن
 هبا ماي عل

 0 «ةكسلا َنوُعيضُي ءارمأ مُكْيلع ناك اذإ هللا دبع ايلب فيك : :َلاَق

 نبا يأت : لاق ؟هلا لور اي ينرماَتَفيك : لاَ ؟اهتنيِم ع ٌةآلّصلا

 30 لَجَورَع هلل ةَيصْنَم يف قوُلَْمل ع ةعاط ل ؟ٌلَمفَتَفْيك دبع

 ااهنحأ

 نب ديلولا ينربخأ «ةبعش اًنئدَح ءٍملْسُس نب نافع اندَح ور ثمر

 بِحاّص اَنئدَح : لاق «'ينتيشلا ورم بأ تغمس : لاق « ثْيَرَح نْبراَرْيْلا

5 
 هللا لوُسَرتْلآَس : :لاق همَسْيْمَلَو هلا دبعرات ىلإ اأو ءرادلا هَذه

 اكو ىلَعالّصلا لاك ؟هللا ىلإ بح( /1)ٍلَمملاَيأ 1

 مث :لاَق ؟ يآمث :تلق : :لاق نيالا رمت : َلاَق ؟ يأمن تلق :َلاَك

 :رظنا] ٠ ينال هُئدَرَسا وَلَو ؛ «نهي ينّتدَحَف : :لاَق «٠ هّللا ليس يف داَهجْلا

 [41 ا ا

 هس | دول ل
 :َلاَق «َقاَحُسِإ يبأ نع ةبعش انتدح ءناَمَع اًننلَح 01

 مس هر سا عم يب د6
 كتاحبس : :لوُشي نأ رتب «٠ ال يلا ناك : َناَق ؛هيبأ ْنَع «ةدْيبع اَبأ تعمس

 «حفقلاو هللا صتءاَج اذإ» : تلي ملك «٠ يلْرعْغا مهلا «َكلدْمَسَو مهلا
 همام 0000

 :عجار] . باوّشلا َتْنأَكّنِإ يلرفغا مهلا «كلدمَحَو مهلا كلاب : َلاَق

 ااهينيإ

 نب كلما دبع اند :ةَناَوَعوبأ انئِدَح ناَّفَع انكدَح- 8

 و سمه سا م ريمع ١»
 تعمس :لوُقَي ,دوعسم نبا عم هنأ «يدّسألا يعير نب دلاَخ ْنَع « ريم

 [ :عجار] ٠ لَجَورَع «هللاليلَخ مُكَبحاَصدد 1 لوي اق هللا لوس

 اَيأ تعمم : :لاَق ءٍمْزاَخ م نب ريرج اَتكَح نافع نكح ممم

 دوُعْسَم نبا َعَم انجح : لاك «ديزَي نب نمل دبع نع ثدي َقاَحْسإ

 لاق« سمّششلا تباع املك : لاك «ةَرمبفَو ملق لاَ «ناَمْنع ةقآلخ يف

 الق : َلاَك «َباّصأ دَكَناَك «نآلاّضاقأ َنمؤُملا َريمأ نأ دوُعسم نب

 مّصوأَف : َلاَق ءَداَمْنع ةَصاقإْوأ «عّيلسأ تناك دوُعْسَم نبا ٌهَملك يأ

 نب ان ىلَصَق ءاًسيِمَج اني ىَتح «قنمْلا ىلع دوُمسَم نب دزي مو سلا
 «ةرخألا ءاملا ىلص ام « ىّشعَت مث «هئاّشعب اَعَد مُث «برْغَملا دوعسُم

 اَم :هلَتْلشَق : َلاَق ءَةَدَمْلا ىَلَصَم َماَق «رجَفلالوأ علط اذِإ تح دكر

 | :َلاَق ( ةآلّصلاب رفسي ناَكو :لاَق)! ةعانسلا هذّهةالّصلا ينصت تنك تك

 ةَعاّسسلا هذه يّلَصَي ؛ناَكملا اَذهَو « مويلا اَذَه يف « قف هّللا لوُسَر تير

 [4لوو 11978 موتك :رظنا]



 ِنْبءاطَعْنَع ءٌدلاَخاَمدَح ؛ ديلولاْنْبفَلَخ اند 005
 ديَلِإ بدَج : لاق 0 ءدوُعسَم نب للا دبع نَع ةَمَلَس نب قيقش َنَع « بئاسلا

5 

 [ممك :عجارإ ٠ ءاّشعلا َدَعبَرَمسلا 88 هللا لوسَر

 يهوه مدد هل
 .همذ « هباَع لوقي ءاَنيلِإب دج ىتعُم : ٌدلاَخ لاَ

 عة
 نبدعس :َلاَق «ةبعش انئدح :ًالاَق ُنْدَيو داَدَع ارح

 و ل ل لاس تاجا
 ؛لف يبل نَع «هبيأ نع «ثدَحَي َةديِبع ابآ تعمم : لاك ينَربْخأ ميهاربإ

 ىَنَح: :لاقك ؟موُقي ىَتَح تلق « فضلا ىلع هلاك نيتكوألا ِنيتعكرلا يف ناك

 نا :عجار] ؟موُقَي

 ْنَع ابن ٍقاَحْسإ وأ :َلاَق 0 اد «ُناَّمَع اند

 00000 كم م هرب

 :لاَك ٠ ةكرشلا ييجي يلو أدج اقع لاول

 ءاًقيدص هّللا دلع بتي ىَنَ :قدصي لجرلا َلاَرَيَأل : اَتلَلاَق اَّسَحْمنِإَ
 75 7 سل ع 2 0ث

 قدقم لدا :رظنا] . ابك هّللا دنع بنكي ىَنَح «بذْكَيلْجرلالاَريألو

]6 

 نب ناب ْنَع ءدْيز نب داَمَح انئدَح هلل دْبَع نب يلع اَنئدَح- 1

 َركد هللا دبع ْنَع هدي نب محلا دبع ْنَع «قاَحْسإ يبأ نع ٌُبلْعَت
 نإ كيل كلل كايرش أل ليل كيك مهل ديل لوين ذأ يبل
 ١ 1 .كل ةَمْمّيلاَو َدْمَحْلا

 اَنأ ُهَتْعِمَسو) ؛ةّيَش يبأ نب دَّمَحُم ننام اند م
 ٍنَح سيب هللا «(ةَبْيَْش يبأ ٍنْب َناَمْثُع نم
 اَمَكْي :لاك٠ هللا دبَعْنَع «قورسَمْنَع ؛ٌةرم نبا دْبعْنَع شمعألا

 ولا دول سلم بيض ىلع وم تح يف افي

 لك حورلا نع كئوُاسيو» : مهل يلا هده آلت «تكَسف ؟حورلا نَع
 4 الق الإ ملعلا نم ميو امو يمر رْمأ نم حولا

 يا كل
 نب سّنآ نع ءتبائانربخأ ؛دامح اًنئلَح نافع انئدَح 8

 سس

 كو واو
 ةّنِجْلاٌلُخْدَيْنَمّرخآ : لاك ف هللا َلوُسَر نأ ءدوُعْسَم نبا نَع ؛كلاَم

 211007 عع ع ع ع رفع م6 داع مو
 َتَقَتلااَهَرَواَج اذِإف «ةرَمْراَلاهعْفَسَتوََرَموُبْكيَورَم يشيد

 نَحأ ءاطخأ َماًيشُهْللا يناطغأ دل كلم يناجنآ يذاكر َلاَقَك ءاَهْبَِإ

 ِهذَّهْنم يتنذأ بر يأ : لوفي :ةَرجَّشُهَل قر ١ «َنيرخآلاَو َنيكوألا نم

 «مدآ نبا اي : ُهَّللا لوقف اًهئام نم برش ؛ اًهّلظب لظَتْسالَ «ةرجشلا

 ُهلاَسَي ال نأ هدهاَعيو بَراَيآل : لوم اربع يتلا اهم اذإ يلملت .
 هل ريدق الهلع

 هيي هيلع هلَرْبَصآلاَم ىَرْهنأل ةرْمَيِلَجَوَرعُهْبَرَو : َلاَق ءاَهَريَغ
 00 مه

 ةَرَجَش هل ْعقرتَمن ءاَهئاَم نم برضو ءاهلظب ل ظَتسي ؛ اًهنم

 نم بَرَشألَن هذه بر يأ : لوقف ٠ ىلوألا َنمْنَسْحأ (1/1١4)ّيه

 يدها ملآ «َمدآَنِبا : لوفي ءاَهَرْيَغ كلاسأ ل ٠ الب لظتسأو اها

 ممم ١ اس سهر

 مدِهاَحِيف : اَهريَغ يتلاسَت اهنم كت نإ يلم لوي ؟اهريَع يناس الاذأ
 20 هس ه« سلفا عقلم

 « هيلع هل َربَص آل ام ىَريَنال رعي « لجو زع يرو ءاهَريَغ ةلاسيآل نأ

 (ة1/) دوم ني هلل يع دسم
 ل1101 بسس يصل السمسم اناا هيب يوصعسسمم هه سدا

 ع ةَرَجَش هل مقر مت ءاهئام نم 'برشيو ءاهلظب لسيف ؛ اًهنم هيدي باي َدْنَع

 ءةرجّتفلا هذه نم يتذأ برأ : لوقف ٠ نييلوألا نم نسحأ يه جلا

 ولك لوُشيك) ءاهَريغ كلاسأ ل ٠ اَهئاَم نم بَرشآو ءاهلظب لظتسأ

 ريغ كلأسأ ل هذه ابر يأ ىَلْي : :َلاق ؟ اري ينآستال نأ يتدهاَُتملآ
 ممم هم

 ار هلي أهان , اه يلا هس قا إيل: لوُشيق (

 ءاَهْنم هاند ادق اًهْنم هيدي هْلَعهَكَرْبَصآَلاَم ىَرينا ُيرذَعَي هيرو

 «ٌمَدآَنْبا اي: ًالوُشَب ءاهينلخدأ بر يأ : لو نجلا لمآ تاونصأ ععَس

 يأ :لوَُق ؟ امس اهم ؟ ايلا كَطعَأنأ كيضْريأ؟ كلم ينيرصَياَ

 ةلأ : :َلاَق «دوُعْسَم نا كلحّضق ؟ َنيملأعلابرتْنآو « يب كَرهتسَأ بر
 هالعع راسم لع اس

 لوُسَردلحّض اَدَكَه : :لاَقَق ؟ كلَحَلطَتمم : اونا ؟ "كلش امم ينوثأنست

 َلوُسَر يلح : اوُناَقق ؟"كلَحْضأ مم ينوثآنملآ : َلاَقَق : : هَل

 برَتنآَو « ينم ئزهتسَنآ : َلاَقَنيح ؟ يّبر كحّض نم : َلاَق ؟ هّللا

 يدق ءاَشأ ام ىَلَع يتلو «كنم ئزهتسأ ال يّنإ :ُلوُهَق ! ؟نيملاَمْلا

 1 1 00 1 [0/14 :عجار]

 يبأ نَع ؛ شّمعألا َناَمْكس ْنَع «ةَبعش انثدَح ءُناَفَع انئدَح- م٠٠

 . ةّمايقلاموَيءاَول رداَغ ّلُكَل : َلاَك٠« 8 يِبَنلا نَع هللا دْبَع ْنَع ؛ «لئاو
00 

 437١1١83864 315١17[ :رظنا]

 ايد 0
 لك ِردَبْمْوَياك : َلاَك ءدوعْسُم نب هللا دْبَع ْنَع « « شبح نب رز نَع ةلَدِهَب

 نب مصاَع اًنرخأ َةَمَلَسَنْب داَمَح اًنئدَح ؛َناَمَع اَنْ

 هّللا لوم اور يليمُر «بلاط يبان ب يلَحو «ةياوب بأ ناك « رعب ىَلع ةثآلك

 «َدلَنَع يشن نحن: لاَقق : لاق قف هللا لوُسَر بقع تناك : :َلاَك اك
 ,مؤت6 :رظنا] .اًمُكْنم رجألا نَع ىغاب انآ الو « ينم ىوقأب امتنا :َلاَقَق

 1" 1 1 1 [4014 4و رح

 ّشممعألا َناَمْيَلَس :َلاَق ؛ةّبعش انئدح ؛ُناَفَع اًنئلَح "7

 لوسر ْمّسُق : لوُقي هللا َدبَع تغمس : :َلاَق «لئاو اَآ تغمس : لاق «يتربَخأ

 ُهْجَواَيداَرُياَم ملقا هذهِ: ولاَ ةمشق ءاق هللا

 ىَنَح ءبْضَقَم : :َلاَك قدم ءاق يلا تيان لاك! َلَجَورَع ءهّللا

 ْنمّركأب يذوأ دق «ىَسوُمهَللاٌمَحْرَي : َلاَقَق «ههجو يف بمليار

 ممم :عجار] .ربصُف د كلذ

 سمو دع ل
 «روصلنمو ءديب بز :لاَق ةعش اًنئدح نافع اَنئلَ "ه٠ .

 2000 ا لا

 رك هلاك "قوم ٍملسْلاْ باس : لاك اق

 نَع هللا دْبَع مدعم تل : نيم لئاو يبأل "تلد :ُي لا

 00000000000 مم مجارإ مع :لاقك 8 يِبلا
 :َلاق ءاتربخأ َقاَحْسِإ وب بأ : لاق :ةبعش اًنئدَح :ناَمَع اًنئدَح-!* 4 ه ع

 ملهّللا : ُلوُشَي نكد 8 يبل ِنَع هلا دبع نع صولا انآ تعمَسس

 [صك5 :عجارإ ىتنْلاَو «َفاَّمَمْلاو ءىَدُهْلاَو ءىّقتلا اس ين



 فُّيصُح امدح دْعَس نب ”دوعسم “9 0ع راع ارم

 ممم
 اذ :رَقبلا ةكَدَّص يف ا هللا لور بنك : لاق «هيبأ نع «ةديبع يبأ ْنَع

 «نيعبرأ علب ىَّتَح ةَعَدَجْوآْءَدَج قبلا نم عيب اهيف «نيئالكرقبلا علب

 نم َنيعَبرأ لك يفق ءرقبْلا ترك اذ هةر هيف «نيعبرأ تب اذِإ

 . نص هرب قبلا

 هم اسةوم ع
 مياس انك :دحاإولابع انكَح كانغ انج

 :َلاَقق ,دوُمْسسنَب هلل اَطَح : :لاَق « ةّملَس نب قيقش نَع « ًشَمْعَألا

 عع مع إل مل مم ارمو ىف عش
 تباث نب ديرو روس َنيِعْبَسَو اعضب ؛ 4 هللا لوُسر يف نمت دَحأ د

 .ناَمّلغْلا مسمي « ناو هل مال 8

 «ةَرَسْبَم نب كلملا دْبَع ينربخَأ ,ةَبعش اًنئدَح «نافَع اًنئدَح- 47
 الُجَرتْطمّسم :لوُقَي هللا دبع تْعِمَس : :َلاق هةر نب لاَّرَتلا تْعِمَس : َلاَق سماع ماع مهل ع

 هباتْبَهَت ىََح ؛هديب تخف ؛ ا هللا لوران مريع ىلع «ةيآ رف ريب هدا

 َبْكأ) ءاوُشلتَْتَال سس امُكاآلك :َلاَق (4177/1) 8 هللا لوُسَر ىلإ
 :عجار] ٠ اوُكَلهف .هيف اولا مْ ْمدِإف ( اهي يكدَحرمْسَمَألإَو يملع

 ا

 «ةرَسْيمْي كلملاْدبَح ينكدح كبش انكدَح باند اس9
 أرقي الجر تن رم سة م

 الجر تعمس :لاَق ؛ هللا دبع عتيل تضم : َلاَق

 ءاقق يبل هبأتنتاك هديت ذأ , هللا لور ينآرْآ مريخ ىَلَع يآ
 78-00 و 00

 ءهِهْجَو يف ْبَضَمْلا فرع ىَتَح «ْبْضَعَو : :َلاَك «٠ َنَسْحآ دق اَمُكالك : َلاَقَف

 ءهيف اوُهلَتَحا مُكَقْنَمنِإَك ءاوُشلَخَتأل : :َلاَق هنأ ينط ٌربكأ :ةبعش م

0 

 :َلاَق «َقاَحْسسِإ يبأْنَع كَم اَنَدَح ءُناَّفَع انْدَح لح

 تكول قف يتلا نَع «لوُقُي هللا دبع َناَك : لوفي صوحألا ابأ تغمس

 1 :عجار] ٠ . ركب ا تذَخّنآل « يأ نم اليل اذن

 نأ «َرز نع ٠ «ْمصاَع اَنَدَح ٌداّمَح اَنْندَح ءُناَّمَع انندَح

 ؟ نس مأ نسايم َفرَْلااَذَهفرعَت فيك : دوعسم نبال لاَ الجر

 ةمكر يف عمجأ لّصَمملاَرفآل نإ : لاق ؟ َتاَركَدَكنارّقلاَلُك : َلاَقَق

 8 هللا لوُسَر نئاَرقتْسلَعْدَق ؛كل ال ؟ رئت ده : َلاَقَق «ةدحاو
 مع

 نبا لّصَفم وأ ناَكو ٠ لصّفمْلا لوأ نم ؛ ؛ نيتتيرَق « « نييك رقي ناك يلا

 .4َنمْحّرلا) دوم

 نع «بئاّسسلا نب ءاطَع اًنربخأ ٌداَمَح انكدَح ناَفَع انكر م4 ١ ١

 لحلم «ةؤاطع ّجَرَح امل ءٍمَهْرد ينل ةَمَقلَع تقلسأ :ل :لاَق « َناَنْذأ أنبا

 ريب هاا ربما هل
 ٌدعَي هتيئأف :َلاَق اَهَتْذَخأَف « هنلَعاتان لباق ىلإ ينرخأ :ل اك ءينضفا

 ؟ ىنأشاَمَو :َلاَق ؛َكَلَمَع َره مكن : تلق يتسم دق يب تحري َلاَق

 يبقا لاق «٠ 8 يِنلنأ دوم نب نع يت نإ : :تْلُق

 .نآلا دحَ :َلاَق َكلاَذَك وهف ٠ ءمعل :لاَق ٠ ةٌكدصلا رطش ىَرجَم

 لت تحس حو (ةاكر/ا) 3 منيه بعد

 0 يات

 ةومرب مز

 ع «ةلتؤييمصاَع اَندَح «ماَمَه اننَدَح « نافع اندم 7

 :لاَقَهَنأ 88 يلا ِنَع ء«دوعْسُم نْبا نع «قورْسَم نع « « ىَحضلا يبأ

 . يني جفا « نايت نآلجرلاَو نات ناَدْيْلاَو ءَناَينَْت ناَئبِعْلا
 ساما سا ساس

 ينئدح ءملْسُم ْنْيِزيِرَمْلاَدْبَع انئدَح «ناَمَع اَنئَدَح- "9 11*

 هللا لوس ا :لاَق٠« ادع تع نع «ميهاربإ نع ؛شمعألا

 2013 م ع

 [ ع رظتا] ٠ 17 5-5 هانم هل يف

 0 ماس يسوي سارا ةهربام ع
 نب مصاع نع ؛ َةَمَلَسنْبُداَّمَح اَننَلَح هات اناس 15

 سارع“ سب هوم م

 لْهأَنمالُجَرنأ ءدوُعْسَس نْبِهَللادْبَعْنَع « شبح َنْيَرز نَع اهب

 [849 :عجارإ ٠ نايك : 88 ينل لاَ « ناراتيد هتدرب يف دجوق «َتاَم ةئصلا

 نب مصاَع نع ةَملَسنْب ْداَمَح اَندَح اتعلم

 ةكرت ثار دقو 9 : ةَيآلا هذه يف َلاَُهّنَأ «دوُعْسَم نبا نَع «رز نع ,َةَلَدِهَي

 هيلع ىَهتْملا ةردس دلع َليرَبج تن :8 هللا ٌلوُسَر لاق 4 ىَرْخأ

 ةعجار] [4045 :رظنا] ٠ ةسوُواَيلاَو ردلا ٠ ليوا هشير نمي حاج كمت

 اهدا

 نيمو ص رب هر 2 0

 يبأ نب ليهس انآ َةَمْلَّس نْب داَمَح انئَدَح «ناّمَع اننلَح 7

 نبع نم هللا دبع نَعَمْ هللابَعَو حلاَص

 مهللا : :َلاَق نم : لاق :٠ "8 هللا َلوُسَرَنأ «دوُمْسَم نب هلا دبع ْنَع «دوعسم

 هه يف كه نإ «ةداَهشلاو بلا ملاَ « ضّرألاو توسل طا

 نأو كل كيرَش ل ةلَدَحَو تناًالإهلإ ل نأ د هشأ ين 0:1 ايلا ةاّيَحْلا
 0101 مدلاع
 "رشامي «يرتت ىلإ ينك إف 00 دبع اذمحم

 < ىو عع
 سو امل شمر

 ري سلق «داَعيمْلاْفلْخُت ال َكَّنِإ :ةئايف مويه
 وعارف هر

 َلاَك . نجا هللا هلي هام هوقو اَدَهَع يل َدهعَْك يدْبَعنإ ةماَيقْلا

 ءادكو اَدَكرَبْخأاَنوَعنأ ءنَمْحرلا دَْع نب مساَقلاٌتربحأ ليه

 .اًهردخ يف ادهن يعول :ٌةيراَج اله يفام : لاقف

 8 يع

 تعمس :لاَك ا ل هاد صا

 ماس

 4 :رظنا] 7 0610و

 تس

 :لاَك ءانآبنأ قاَحْسِإ وبأ : :َلاَق , «ةَبعش اًنئدَح :ناَمَع انئلح-
 رم

 اَدَهُأَرَقَي ناك هنأ 8 يلا نَع ههَّللادْبَع نع «ثدَحي دوسألا تغمس

 [مله# :عجار] . لادلاب 4 ركدُم نم لَه > : َفْرَحْلا

 نع رون نكح دز اَنكدَح , «ديعس وب نكد م

 وافر ءاَنيَلَص اد انك :َلاَق :٠ هّللا دبع نع «قيقش

 صْخَي آلَ ىلع مالَسلا هّللا ىلع مآلّسلا : هنآلص يف اّنم لجل

 ادق «مّسلاَوُم ؛ «لَجَورَع هللا : :ٍمْوَيتاَذ هللا لوران َلاَقَك

 ةداّطلاَوُتاَوُلصلاَو ؛هللاتاّيحّتلا : :ِلكبلَف «هنالّص يف ُدَحأَدَمَق



 نيرثكملا دنسم

 مم هللا ديم سس #. سشعم ميعقما#
 |ُةمْحَرَو يبا هيأ كيل مآلسلا هّللا داع ىَلََ ءاَنيَلَع مالسلا ,هتاكريو هّلل

 تاومّسلا يف دْبَعلُك ىَلَع ْمُْلَسدَقَك ,كللذ ْملقائإق ٠ َنيِحلاصلا
 4 رورو دلو هل س ع ع

 مث 3 اوسرو هديع ادمحم نأ دهشأو هللا هلال نأ ده هشأ «ضرألاو

 م مل
 [مكك؟ :عجار] ٠ بح اَمْوَأ «ءاَضاَم اعلا َنمدعَبريختي

 ْنَع شَمْعألا اَنكدَح ٌقَدئاَز اَنْكدَح «ديعّس وأ اند
 رم

 ىَلَعمآلّسلا ان «ةآلّصلا يف اند ا انك : َلاَق ؛هّلل دْبَع ْنَع «قيقش

 ىَلَع مالّسلا «ٌليئاكيمو ليربج ىَلَع ماسلا اير نم ايل مالّسلا هللا

 اذ ٌمالّساَوُم هللا : كف هللا لوُسَر لامك «نآل ىَلَع السلا «نآلف
 م
 ْملسسلا «تاَيَطلاَو تاَولصلاو هلل تايحّتلا : ولو «ةالّصلا يف مَعَ

 هّللا داع ىَلَعَواَن اَنيلَع ماسلا «ةناكربو هلا ةَمْحَرو يل اميل

 ءاَمّسلا يف ٍحلاَص دْبَعلُكْتباَصأ ,َكلْدَلاَق اَدِإهَّنِإَف «َنيِحلاّسملا
 هةر مر وءددوو ل م ةدو

 مث ٠ اوسرو هذيع ادمحم نأ دهشأو للاهلي الند هشأ «ضْرألاَو

 سا سامه سا عك سل
 .ءاَضاَم مالكا َنميخَتي

 . .هّلا دبع ْنَع «دوسألا َنَع « ميهاَربإ اضيأ هينئدَحَو :ناَمْيلِس َلاَق

 [مدعب ام رظنا] . هلْثمي

 ع «قاَحسِإ ! يبأْنَع «نايفس اًنكَدَح ؛لّمَؤَم اند 01

 يبا ناَك : :لاَق ؛هّللا دبع ْنَع :ةَديع يبأو « صّوحألا يبأو ءدوسألا

 مش دع ا هدو
 «تابيطلاَوْتاَولصلاَو ؛هّللتايحّنلا : ةالّصلا يف دهن انمْعي 8

 هّللا داّبع ىَلَعَو انيَلَح مالّسلا يارب هللا ةَمْحَرَو « يبل يأ َكْيَلَع مالّسلا

 [5/نأ ده ؛ َنيِحلاّصلا ةلوُسَرَو هدْبَع ادّمَحْم نأ دهشأو ّدّللا“ الإ هَل

 [50 :عجار]

 نسبا ينعي ءءاطغ ْنَع «ناَيفَس اَنئَدَح «لّمّؤَم اَنثدَح 7

 ا هللا وسر لاَك : :لاَق هللا دّْبَع ْنَع ءِنَمْحسلا دبع يبأ نع «بئاسلا
 سمس ريش اس م مالم هليقومموعو مم كاع م هس

 ْنَمُهَلهجَر هّملَع مهمل اوم هلله :لَجَوّرَع ٠ للا لَآ ام

 اند :عجارإةلهج

 يبأ نع« «شمعألا نَع نايف نكح لّمَوَم انا

 ىَلإِب راج نجلا : :8 هللا وُسَر لاَ : لاَ ءدوُعسَم نب هلل دْبَع نع «لئاو

 [315ا/ :عجارإ ٠ كلك لمرات هلت كارش نم مُكدَحأ

 «ميهاريإ نع «كاّمس نع « «ليثارسإ انئدَح «لمؤم انئدَح

 ىّنَح ف هللا لور ده ىَلْرَمَلاَشْا َلاَق هللا دْبَع ْنَع ءدوسألا نَع

 .رمقلا يتق نين لجلي
 ءدْكرم نب مقلع ْنَع «يروُدلا اربح قارلا دبع اندَح- ١68

 «هّللا دبع ْنَح ديوس نْبِررعَمْلا نع ؛ «يركشلا هللا دبع نإ ةريغملا نَع
 يبأ بأبو ا هللا لوُسَر يجزي يملا ١ يح م تلك : َناَك

 هم يم
 ؛ةّيورصم لاجل هلا تاس كل: : 49 يبل لاَ :ةيواَعم يخأبو نايفس

000000 
 رخؤياآلو « لح لبق يش اهْنم لجميل ةَغوُلم راثآو «ةموُسقم قازرأو

 ءراَشلا يض باَذَعْنم كِفاَمّيدأهَللا تاَسْوََو ؛هّلح دْنبءيَشاَهْم

 "2 ص (اق/ت) دوم نب هلا ديد

 ُةدَرقلا هللا لوُسَر اي :لجَر َلاَقَف : لاق . ككاَرْيَخ َناَك ءرْبَمْلا يف ٍباَدَعَو

 كلهي وأ امو هللا خَسْسَيَمْل : ف يتلا لاَ :خ امم يهريزاَخلاَو

 قا ئك نك ريالا درقلا إو ةَبقاَعالَو ءالْسَنْمُهل لمَ مَ

 9٠١"[ :عجار] كلذ

 20 ا :لاَق : د لع يلع «قاحسإ

 :َلاَقف «ّيَدَي يف هناّسل درب اجأل ين ىتَح تشقَتحَف دّمَنَحاَ تاطّصلا
 هه

 امال
 . ينتعجوأ « ينتعَجوُأ

 نباِنَع «قاَحْسِإ | يبأ نع« «ليئارسإ اَنكَح «دوسأ نيل 7

 ءدوُعْسَم نيل ََم انك اَمهْأ «دوسألاو ( 4١4/1 ةَمَقْلَع نَع ءدوسألا

 «ًامِهيدِئابدوُعْسَم نبا ٌدَخأَف َوُسالاَوُدَمَقْلَع َرَحاَ 5 ٌمالصلا ترَضَحُف
 ماش سص

 اًمُهيديأ اَعَضَوَ ءاَمَكَرَْمُت «هراّسُي نع َرَخآلاَو « هنيمُي نع ءاَمُهَسَحأ مقا

 َنْيْياَمُهَلَمَجَو «كبَشَو هْيديَنَْيَو بط مث اً برضو ءاًمهبكر ىلع

 ٠ [مهده :عجار] .ُهَلعَف ف (يّبلاٌتيآَر :لاَقَو هيذخَف
 يمد

 دبع ع «قاحسإ 0 «ليئارسإ انئدَح :نيسح هاند 18

 ةركذك 3 نب ةَمقلَحو «ديزي نب دوسألا نَع «دونسألا نب محلا

 [هلبق ام رركم]

 «قاَحْسِإ يبأنَع ؛ليئارسإ اَنآَبْنَأ أ ءِراَس نيدوسأا اد

 رم ل م م6

 يبدا العن سلب متل

 ةلرثاقأ «ةروس عبس ءاق هللا لوُسَر مق نمت أرَ : َلاَك مث :َلاَق هَماَقْلا

 5.40 :عجارز ؟9 هللا لوُسَر يف ْنمُتذَحأ آم

 اَمدَح ءديل لولا نب ففلَخ ات ةربخأو :لاق ءدوسأ اَنْ ٠“

 بقاَعْلا ءاَج : لاك  دوعسُم نبا نَع «ةَلص نَع «َقاَحْسِإ يبأ نع ؛ « ليئارسإ

 َلاَتَك :َلاَق ٠ 8 هّللا لوُسر اًنعألب نأ ادارأو : لاَ «ناَرجَن حاّص ُدّيسلاَو

 :فلَخ لاق) امل اي ناك نك لَو: :هبحاصل اَمُهْدَحَأ
 -ٍ 101 2 و 1-3 هن

 2 6 سارق اسمة لع

 كعب : هيا نيالخت تالق لا يطأ نك

 دّمَحم ب ِءاَحْصأ اًهَل فَرشَتسا ةَرَماَف :َلاَق ٠ نيبأوح ءنيمأوح آلَ

 هذه نيمأ اذه :َلاَق ءاَمَت املك :َلاَق «٠ حاجا نب هديب دبع اآ يم : لاَ  :َلاَق

 . ةمألا
 مق ةعش

 «ليئارس ان اَنكدَح : لاق «َدَمْحأ بو «رماَع نب دوس انئدَح

 يبا ناك : َلاَق ءدوُعسَم نب هللا دبع نع «ةديبع يبأ نَع «قاَحْسإ يبأ نَع

 تلت ىلع (هشا ىلإ ى وأ اذ 0 :دَمَحَأ د (ماَناَدِإ قف
 اشو ملقا م

 [م/1؟ :عجار] . كدابع

 [هلبق ام رركم] . هاّنعمب . . .عيكو "5 كغ



 يي يس بص عت م ع ممم ااا

 7706 ص

 ِنْبدَّمَحُم نَع ؛ «ةَميهل نبا انربخأ «قاَحْسإ 1011

 ِنْبهَّللادْبعَْع يِراَصْنألا دس نْي لْهَسْنَع «كلاَم ِنْبِهّللا دّبَع

 اء هراَسي نحو هنيمَي نع هتاآلص يف ملاك ؛ لق هللا ل وسر نأ :دوعسُم

 . هيد ضي ىري تح

 هاا ما ةرع هس إلا هع

 لوس تضم لاقيه « ينهجلا بهو نب دْيَز نع

 نطَي يف ْمُكدَح دَحأْقَلَخ ْعَمْجُي : :قودصملا قداّصلاَوُمَو لوي 88 هللا
 نيم اعد عشت ه هيمد 077 2

 مش كلذ ثم ةكضم نوُكَيمُت ,كل لم ةَقلع نكي هليل َنيعَيرأ هم

 ُهَلَجَآَوهَلَمْعابشا : :لوُقيف ؛ةكئالملا م اك لإ لجو َرَع للامن

 نإ هدي هللا دْبَعْسْفَت يدّناو : َلاَكَمُت اديعَس وأ ايقش هييكاَو ,هقزرو

 عارف ريغ نجا نيو هَيدوكياَم ىَتح «ةّنجْلا لأ لَمحب لَمْ لجيل

 :لاق مث َراَثلالْخْدَيَك تومي راّنلا لأ محب لمعي ءاقشلا كردي
 اًمىَتَح ءراَّنلا لْهأ ٍلَمَبلَمَْيللْجرلاَذِإ ءمدَني هللا دبَعسْفَن يّلاَو سار سة مس

 سمعا رباصرو فرش
 ٍلْهَأ ٍلَسَعِب لَمَعَي هةَداّسلاُهكرتمُت عاري رالي هدو

 [71714 :عجار] .ةّنِجْلا لْخْدَيَف تومي , نجلا

 ًادهاجم تْعَمَس : :َلاَق ءاَفْيَساَنكَدَح ٍمِيَمثوُبأ انُندَح- 00

 دوس َنبتْغَعَس : لاك ءِرَمْدَموُيةريَخَس نب هلاَدبَع يكدَح : :لوقي

 ةروّسلا يملي اَمَك « هّيدك ني يفك دا ف هللا لوُسَر يسع : لوفي

 هيأ َكِبَلَعمالَّسلا َساييَطلاَو تاَوُلّصاَو ِهّلل تاّيحّنلا : لاك ,نآرقلا نم

 دهشأ ؛ َنيحلاّصلا هللا داّبع ىَلَعواَنلَع حملا ناكر هلا هَمَحَرو يلا
 مةءدول وو رو مرو مل س2 ل

 امَلَق ٠ اكْئاَرهَط ني وهو لوو هدبع اََمَحْم نأ دهشأو للا ذلإ هلِإ ال نأ

 يا ىلا الق ّضْق

 هده امض ماو

 26 ال ىلا. اَملْسُم اَدَغ هللا

 ْمُكَنأْؤكو « ىدهلا نكس نم نّنإو « دا سس مكين عرسها دو نهي
 ؛مُكيي ةَنس كرت هني يفافلخَتملا اذه يلصُي اَمك ؛ مكي يف مُثِلَص

 «رومَطلا نسي طنب لجر نما «مُكللَصَل مُكِين هس 0

 اًهوطْخَي ةَوطْح "كب هل هللا بك الِإ ءدجاَسملا هذه نم دجْنسم ىلإ د مْ مم
 0-0-2 ملص ملم

 هلو ءاقل كو :ةكس اه طيور قم تح

 َنِيَي ىَداَهُي هب ىَتْؤُي لجارلا ناك ْدَقَلَو ءقاقثلا موُلْعَم قفا الإ ان

 [03355 :عجار] ٠ اصلا يف َماَقي ىَتَح ٠ «نيلجرلا

 َناَمْيلُس ْنَع ٌةَبعش اَنئَدَح «بْرَح نب ناَمْيَلَس اند مة

 كا تال لاق هلل دب ْنَع ؛ « لئاو يبأ نع «شّمعألا

 لاق! ؟هبَتْمَمَماَمو ءانلق ءوُئس ماب تمم ىَتَح ءامئاق ليم ؛ تل

 . 8 ىَبلا مدآَو «دمفأ نت مَسَم
 5145 :عجار] .هّلْثم . . . .َةَحْلَط نب دمحم م انكدحو :ناَمْيَلَس لاك

 1 ه/از وياشو ا فادطاتل
 اسس هب كل

0 

 نَا نع بقع نب ىَسوُم نع ؛ رحم نمل دنع

 ٍلْهَس نْيِل يملك هراّثلا ىلع مرج : لاَق « اف هللا لور ءدوُمْسم

 . ساّنلا نم بيرق
 سما م

 مقاس
 ىّيْحُي ثراَحْلا يبأ نَعَمْ دواَد ني ىسوم ايد! 4

 نع انين انلاَس : :َلاَق «٠ ألا دْبَع ْنَع ؛ «يفَتحْلا دجاَم يب ْنَع « يملا

 3 ْلَجَتُي ارَيَخكلَيْنإَك ِبَبَْلا نود امرا : َلاَقَك ؟ةّراَتجْلاب ريسلا

 الَوةَعوَبم ةزاتجلا ِراَلاٍلهإل ادب كلذ ىوسيأنو لإلمعُ

 [0004 :عجارإ ٠ همت نماَنم سل عِش

 ينكدَح : :لاَق «َنآلَجَع نبا نع «ديعّس نب ىَيحَيانثدَح

 :ف هللا لوُسرْنَع مُكدحاذِإ :هّللا دنع لاَ : :لاَق هّللا دْبَع نب وَع

 اذهان :عجار] ٠ اقآو هادو ايه ره يذلا «4 هللا لوُسَرب اوف ءاًئيدَح

 مررة عع
 َلاَق)ُةَبعَش اًنئدَح : ًةلاَق ءِرَفْعَج نْبدَمَحَمَو حور انئدح 1

 َعَمجَحْهَنأ هديب نَمحرلادْبَعْنَع ؛ «ميِهاَرْيإْنَع مَكَحْلا اَنئدَح ( حور

 ءهِراَسْيْنَع تبا لَعَجَو « تاّيصح ٍعبَسب ىَربُكلا ةرمجلا ىَمرَف « هللا دْبَع

 :عجار] ٠ ةَرَقبلاةروُس هنَلَع تلا يذل مَعَ اَذَه :َلاَكو ؛هنيمي ع ىَّنمَو

 اكن

 ْنَع؛ َميِهاَريإْنَع داّمَح نع «داَمَح انندَح حور انندَح 7

 «يداولاَنطْبَتْسا «هوُمْسَسوَنْب هّللاَدْبَعَنأ «دسِريِنْب نَمْحرلا دْبَع

 :َلاَكَو «ىَمرَمُت ؛هرهظ قوق َلَبَجْلاَلَمَجَو ءاًضارتساَر امج ضَرتعاو

 [هلبق ام رركم] ٠ ةّربلا روس لَ تكن يلام اذه

 كح ٌقَدئاَر اَنْكَدَح ءٍمْشاَه يني ىَلْوَم ديعّس وبأ انْئدَح- م44“

 َتاَمق دَوُسأدْبَع 8 يّبلاب قحل : لاق هللا دبع ْنَع رز نَع « «مصاَع

 :َلاَق اق ءنيَراَيد كرت : اوُناق ؟اًنيَس درت لَه اورَظْنا :لاَقَق « قف يلا هب ينأق

 [5817 :عجار] . ناّنيُك

 .فرطم انئدَح :الاَق ؛ىَنعَمْلا ؛ ٍليضُم نبا ءطاّبسأ اًنْئلَح- م95 5

 مّلَسأ تلك : :َلاق وْ نَع « ضارتضرلا يبأ نع « ٍمُهَجْلا يبأ َنَع

 ملك يي ا عليا

 كر قلك تطل إو ل السلا ين الا "يلع

 :عجار] ٠ ُهاَشياَم هرْمآ يف ُثدْحُيهَّللاَنإ ؛ كف هللا لوس َلاَقَف ! ؟ اًئيَش

 اةينينل

 يمل
 , ةّيورَع يبأ نب ديعَس انْ « ءاطع ْنْب باهولا دبع اند 6

 7 ْنَع «رازجلا نب ىَيحُيْنَع «'ينرعلا نَسَحْلا نَع (ةَرْرَع نَع َةَداَتَق نع

 ِنَع ىَهْنت كن تنبأ :تلاقق ءدوُعَسَم نبا ىلإ تءاجةرْمانآ «قوُرسم

 ْنَع هتعمَس م هللا باّتك ينف هجن يشأ : نق مَن : َلاَق ؟ ةكصاولا

 :َتَلاَقَف ٠ هللا لوُسر ْنَعَو ؛هللا باك يف هدأ : َلاَقَكإ ؟ هللا لوسَر



 145ج

 ! لوقت ة يذلا هيف تْدَجَو اَمَق : انك «فتشملا يقيم ضمها

 هم رق ع 0 2 0

 » اوه هل مكه امو مود لولا مهاناَم) هيف تالجَو لهن لاق

 ءةّصمأّتلا نع ىَهَ اق هللا َلوُسسَرْتْعمَس ينإَف : َلاَق محن : :تَلاَق

 ٍضْصَب يف هلع : ٌةاََمْلا لاك ؛ءاد "نمل هَ ةّمشاّوْلاَو ةلصاولاَو ؛ةّرشاَولاَو

 ”تاَبتْيآَراَم :اتلاقق ءاتجرَخ مُكتلَحَدَف «يلُخا اللا ؟كئاَسن

200 
 ْنآ(1//415)ديرئاَمَو) ٍحلاّصلادْبَمْلا ةّيصَو اذ[ تظفَحاَم : َلاَك

 [ىمه :دوهإ ٠ » . عاام ل خت

 و ءقدل

 ل لاق« هللادبَعْع لئاو يبأ نَع

 :عجار] .٠ ناَبْصَع ِهيَلَعَوُهَو لَجَوَرَع ءهّللا يل «قَح ري ملص ئرما

0] 

 م ةعشف

 رش ل ا. كلنا لاق« ا قلع «ميهاَريإ
 ص اش ل ناو ل
 اقم هبلق يف َلُجَرَرَتلالْخْيالَ ءرْبك نم ةرذلاقنم هبلق يفجر لج

 0 5917 :عجار] ناي نم رد

 َنَع ءورَّسَع نب نَّسَحْلا نَع ؛ ءركيوبأ انربخأ «دوسأ انندَح

 واعمل
 لوسر لاق : لاك ؛ هلا دبع ْنَع «هيبأ نَع « ديزي نب محلا دّبَع نب دَّمَحَم

 ذبلا َالَو شحال لَو « نامل لَو «ناَّللاب سي نمْؤُملإ : هللا

 ناكر 01 لاق ناَّمَعَو «حور انندَح 64

 ِنَع ءدوُعْسَم نبا نَع ؛ «ييناَدسَهلا هرم نَع « بئاسلا نب اطع اربخأ (ًاَنَع

 هئاطو نراك ٍلجَر «ِنيلجَر نم «لَجَورَع ءانيربجَع : لاَق «٠ القط يبل

 ارنا ٠ ”ظروا عد
 يتكلم ايآ : اير لوف .هتالص ىلإ هّيَحَو هلهأ نب نم «هفاحسلو

 ةَبْعَر «هنالاص ىَإ هلهأو يح نيمو :هئاطوو هشارف نم را « يدَبَع ىَلِ

 مم ه
 لَجََرَع هلا ليس يف اَرغ لُجَرو « يدش اَممةقسو « يدع اًميف

 قرم ىنَ َعَجْرَف عوُجرلا يف هَلاَمَو «رارفْلا نم هيام ملف امرنا

 لَجَوُرَع يللا لوي :يدنع اسم َقْمَشَو ,يدّنع اًميف َةَبْعَر ءهمد

 «يدْنع امم ةَبعَرَو « يدّدع امي بر مج « يدْبَع ىلإ اولا : هتكئآلمل

 هَ قيرخأ تح

 :َلاق «َقاَحْسإ آت تعمَس :َلاَق «ةَبعش انئدَح «حوراتكلح

 هنأ ف يلا نع هدو نبل دبع ْنَع «تادَحَي صوخألا مآ ت عمَس

 . ىتغلاَو و َفاَقَمْلا و ىلا (و ىَدُهْلا كلاسأ ين مُهّللا : ءاعدلا اذه وعدي َناَك

 [235؟ :عجار]

 نب ةداَمَح اَكدَح : ًالاَق ٠ ىَنْعَمْلا ُناَّفَعَو حور ان ١

 َلاك) ءدوُعْسَم نب هللا دبَع نب ةدْيبع يبأ ْنَع «بئاّسلا نب ءاطَع ْنَع ؛ ةملس

 " 0 لَجَورَع هللا : لاق ءدوُعْسَم نبا هبيأ نع (ناَنَع

 0 ير يع رق سس كا قع
 افي يدوم اأو دوه وم اذ ةسييكلا لحد نجلا ىلإ لج لاخضإل

 ٌلُجَر اًهتيحات ينو ءاوُكسمأ ء اك "بلا ةفص ىَلع اون امل «ةاروتلا مهبل

 .٠ همس رياض يي

 دكسم
 (41"/) دوُعسُم نب هلل دْيَع
 2غ“ 1115965

 وعر ش اسمع

 ! ضيرتلا لاق ؟متكتنا ملام ال يللا لاك «” «ضيرم

 3 ىتحاَرَقَف «ةاروُتلا َدَحَأ ىَّبَح «وبحي ضيرملا ًءاَج م ءاوُكسناك يب ةّفص

هشأ كَ ةّمصو كاشفص هه : لات ,هّسأ ,8 ألا ةئس ىلع ىل
 د

007 

 ىلع وُ

0-2 

 َنَع «بئاّسلا ب ءاَطَع اًنربخأ د ٌداَمَح نكح حور 7” ا

 نآلُف تام : اوُنوُقَت نأ مُكاَيِ :لاَق ء«دوعُسُم نا هّللا دْبَع نَع «ةديبع يبأ

 ايس ل هلا عال
 َرَكذيِل لئاَشيو «مكقللتاَكي لراس :نيِهَشنآلُك لو ؛اديهَش

 َنيِذَلا طمرلل اوُدَهْشاَف ٠ ةَلَحَسآل نيدهاش مك نإ ,ةثاكم ىريل ل تفي

 اَناَنَع اكن ملم : اوُناَمَك وُ ةيرسس يف ءاق هلال وسر مهن

 نع تيضَرَو «كْنع انضر كايد

 َنَع ٌفَبعش اًنئدح : :آلاَق ءِرَمَعَج نب دمَحُمَو حور هدا انو

 ميه اس ع رو اةومدرو د ةيمسانو 2 هس
 وأ : رّفْنَج ربا لاك ) «ثددَحُيِر يَمُع َنْب ةَراَمْعْتْمِمَس : لاق « ناَمْيَلَس

 ِنْب هللا دْبَعْنَع «ديِزيْنُب نَمْحرلا دْبع ْنَع ؛( كاش هبط «ميهاريإ

 ءرْكي يبل عمو «ِنيعكر ىئمب ءاقف هللا لوسر َمماتلَص :لاق ءدومْسَم
 ناَمَعْكَر ميرأ نم يظَح تيل ءَنْيتَْكر 8 رم عَمو نيك

 مهو :عجارإ ٠ نابت

 ْنَع ؛يرْهّزلا ْنَع «سُنوُي اًنكدَح رع رز ال رس ساصإا رع مار سارا

 :َلاق هللا َلوُسَرنأ «دوُعْسَم نبا نع ع نب هلا دبع نب هللا يع

 .نوُجَحَلاب ءاقكر «ٌنجْلا ىلا ةليللا “تب

 وب (411/1) انَدَح ,كلتلا دبع ٌنْنْماشه انك
 «ريَمع ني كلما دبع َْح هاو وب ارب : لك داَمَح نب ىَبحَيو لاو

 مماتقتلطلا : :لاَق «يدّسألا ربا ِنْب ةّصيِكْنَع ؛ «ِمَكيِمْلا نب نايرعْلا نع

 ُنَعْلَي « 8 هلل لور تسمَس : :َلاَقك «دوُعسم نبا ىلإ ءدّسأ ينب نم وجع

 .هَللاَقلَخ نري يِنأللا «تامشوُمْلاَو ؛ تاَجّلقتمْلاَو تاصمتتمْلا

 مما امس
 [؟6405 :رظنا] . يتأللا تاّمسوُمْلاَو : : ىيحي َلاَق

 نَا نَع ؛كلمْدْبعْنَع اي اح نس اكن

 نبل ىلإ وُجَع مماتْلطْا : لاك «يدّسألا رباَج نب ةَصيِقنَع « ءٍمكيِهْلا نب

 86 ل هللا لوُسَرْتْسِمَس : :هّللا دبع لاك ءةصق رك . . .دوُعسم

 .لَجَو رح هللا َقلَخ نرمي ينأللا تاَمشوُمْاَو تاج ادم او تاّصْمتمْلا

 [هلبق ام رركم]

 دْبَعْنَع «ةناَوعوبأ انئَدَح « كلما دبع نب ماّشم اَنئدَح- "61

 ا :لاَق هييأ ْنَع دوُعْسَم ِنّب هللا دبع نب ِنمْحرلا دبع ْنَع كلَمْلا 6 ١

 مورو ماعاش
 [مو0٠ رقنا] ."قوُسُ هيابسو ع اخ مساق : 8 هللا لوسسَر

 َنَع :ةَنَوَعوُبَأ اَدَح «كلَملادبَع* نب ماشه اند "94

 مس دا ؛ ياو يح : لات «ٍنيَصح
 روت ©

 َلصَمَمْلا



 ينل رات ضل قل ءاوع لش نإ ؟لك كم «رعشلا
 2 و مم 6 يب مما ع

 ىَلَع «مْجْنلاَو «ْنَمْحَرلا : روس نيرظع لري 8 هلا لوس رز َناَك

 مَعَ َناَخّدلاَركَدَو ةَمْكر ر يف نْيَروُس لُك ومس نبا فيلات

 ع

 ةٌعكر يف 4 َنوُلءاَستي

 «شّمعألا نَع ةَبعش اًنربخأ 500 انتي م

 رداَغ لكل :َلاكدنأ ف يللا نَع ؛ هللا دبع نع ءتندَحُي لئاَوابآ حمس

 مونت :عجار] نآلفٌةَردَع هذه : لاقي «ءاول

 :َلاَق ءروُصنمْنَع كبش انكدَح ونام ا م٠

 اًمْسلب : لاق 88 يلا نَع هللا دبع ْنَمنْتدَحُي لئاو انآ تْعمَس

 َوُهْلَي'؛ «تنكو تيك هيك : :َلوُقَيْنأ ( مهدَحأل اَمَسَِبْوأ 1ُكدَحل

 رود نم اَيصْقتد سول هدي يسفَت ياو «تكرثلا اوركذتسا «يَن

 :عجار] .[4417 47484 41198 ١4ج 507١ يظنا] . اًهلقع نم مَّنلاَّنم م.« لاَجرلا

 ااهذف

 دبَع نب تِراَحْلا اَنربَخأ ءئّسيع ْنْبناَوْفَص اَنئدَح 0١

 نْبهّللا دبع َمَمُْوَدَع : لاك «ةَريخَس نا نع «دهاَجمْنَع «ِنَمْحل

 مَآ الجر هللا دبع َناَكو : َلاَق يبيك « تار ىلإ ىئم نم ءدوُعْسم

 ِءاَمْوَغ نما يلع مَمكجاَك «ةّيداَبلالَّهأةَحْسَم هلع «ناَرَشَص هَل

 !! ريبكَتْمْويَوُهاَمّنإ ةّيِلَمْوَيَسِبَلادَهإ يباع اي اوُناَق ءساّنلا

 عب يذّناو! اوُسنمآّساَنلا لجأ : لاَمَق « «يلإ تقتل كل دعك َلاَق

 هَل َكَرَئاَم« 85 ِهّللا ل اوُنَر عم تْجَرَخ دق «“ قَحْلاِب 458 ادَّمَحُم

 ليله ربك اهطلخَي نأ الإ ءةبقعلا رج ىَمَر ىَّبَح

 نع «قاَحْسإ يبأ َنَع «ٌةَبعش انبدَح «ريرج نب بهو اند

 ىَلَع اَعَد « هللا لوُسَر نر اَم لاق «٠ هللا دبَع نع «نوُمْبَم نْب ورْمَع

 لس سول ضي نمط يسيل دحر يد تأ

 :َلاَقك رهط ىَلَعهَب السلا اَدَه َدُخ ْنَم :اوُئاَقَق «هنم بيرق روزج

 ا زي ذل رع العد 7 : طيس يبأ نب هع لاَ

 لوُنسر لاف ؛هرْهَظ وَ ُهَئدَخآَت ؛ هلع هللا ٌتاَولَّص «ةمطاق ْتَءاَج ىّبَح

 1 يات سا 5 هّللا

 ةبفعب كِيلع لَ مَللا ماش نْب لهَج يِأب كلم | ؛ةعيَر نب ةيَشب كلَ

 َلاَق :َلاَق ٠ فلخ َنْب هيما ؛ فلَخ نب يباب كِل مَ ٠ طيس يبأ نب

 ريغ «بِيلقلا ىلإ اوُبحُس مث ءاًميمَج ردي مْوياولُك مُهياردقلَك : هللا دع

 [0/7؟ :عجار] . مَ ًمْخَس الجر ناكني ا

 نع « ميهاربإ نع نوع نبا انربخأ «دعَس نب عر راتكدح مة“

 مث « ينوُيَنيذلا يترك سائلا يح : لاك 8 يلا نَع هللا دبع ْنَع دبع

 يف أ «ةَكثلا يف لاَ يرذأ الو : لاق مُكنوُليَنيدَل مَن ؛ « مهّتوُليَنيَِّلا

 هنيميو (هَنِمَيْمهدَحأةداهَش قيس ف لخ ْمُهدَيافلْطَيمُت ةّعبرلا

 [044 :عجار] . هتَداهَش

 مم

 اًنكدَح :َلاَق ؟ :دتلملا (4 148/34

اقف يلا ىَلَع تنص رع ممألا نأ «دوُعسَ نبا نَع «: ءدْزْنَع ؛ مصاَع
 : لاَ ء 

 اقل َنيعْبَس الوم عَمنإ : ليقف ؛ مُهُترَك هنيجعأك دم هلع تم 9 هرعق

 [5414 :عجار] . باح ريبة َنوُلُخ دي

 ءرز نع ؛ ٍمصاَع ْنَع ٌداَمَح اَنئَدَح ءدّمّصلا ْدْيَع ارح 6

 َلِيمَز ناَكو هريعبِرََل الكلك يبيك : :َلاَك ءدوعَسُم نبا نَع

 ا #

 :ُهَكلاَق قف "ىلا ةبتع تناك اًذإناَكو : :لاَق ةَباََ وبآو يلَع ف يبل

 ٍنَع ىّتغب انآ امو « ينم ىف ام : : لوي «َكلنَع يشْمَن ىَنَح بكرا

 [5401 :عجار] . امُكْنم رجألا

 «قاَحْسإ بأ اند رْيَهُز انئدَح «ْمَدآْنْب ىَيحَي انك 77

 نع «دوسألا نب نَمْحّرلا دبع نكلو هوك ةَدييَع وب سيل :َلاَق

 هين ينمو ءطئاقلا : كف يللا ىت 0 :لوَُي «دوُمسَم نَا َْبععمَس

 تاق ةَكوُر تذَخَأَت «شللا دجأ مَلَو «نيَرَجَحتدَجَوت «راجحأ ةثالثب

 :رظنا] .سكر هذه :َلاَكَو : ةثورلا ىَقْلآَو «ِنيَرَجَحْلا َدَحأَ ؛ قف يبل نب
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 هنأ «ةيبأ
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 20002 30 م مهلا ع

 َدَهَشَت ءَدِهَشَتلا َركْدَو ناَيْفَس اَنكدَح «ْمَدآ نب ىَبحَي اند "7

 ن هكلد « صوحألا يبأ َنَع «قاَحْسإ وب اًدَح : لاق هلل دْبَع

 2 يل

 .( ممل

 نع ءهّللاِدْبَعْنَع «لئاو يبأ نَع ٌداَّمَحَو ءشمْعألاَو روُصْنَمَو

 [ضك؟ م41 :عجارزهلُمم . . . . ل يبل

 نع «قاَحْسِإ ! يبأ نع يهز نكح «مدآنْب ىَبِحَي اَنْئَدَح-! 4”

 سارق 32

 ًاسأَرق َلاَقَف مان دج نأ ٠ هّللا دْبَع نع ؛ ةَمَقْلَعَو ءديزي نب دوسألا

 نكل لكلا رْثَتك وأ ٠ ءرغلتلادهَك َتْدَدَه لب : َلاَقَف ٠ ةَمْكر يف ّلَصمْلا

 ؛مَجّنلَو «َنَمْحّرلا : رتل ارقيَناك ٠ تلم امك َلمْفَيْمَل ؛ قف هللا َلوُسَر
 هس سس را

 فيلات ىَلَع ةروس َنيرشعي « تاَعَكَر ٌرْشَع قاَحْسإ بأ رْكذَف : : لاق « «ةَمْكَر يف

 احلا 4 تروك شل اذإ) نرخ ٠ هلل دْبَع

 «قاَحْسِإ ينم نع ليئاَ رس ان اندَح - نب ىَّيِحَي كهل

2 
 اس ست” سو صلو ل 0501

 لاو :ةفقإ نا هت :السا6 مل ل

 :لئاَق لاو «َرِجَفْلا َمَلَط : ”لئاق لاق نيح : َلاقوأ ٠ ا سحرا

 نآلوَم اوَحُت «نتالّصلا ِنيتاَهَِإ :َلاَق كف هللا لور : َلاَك مث ؛ ملطْيَمَ

 ٌةولَصَو ءاوُمتعي ىَتَح ؛ ءاَمْمَج سان مدنيا ءناكَمْلا اذه يف اهو َْع

 |اننيحلنا :عجار] .ةَعاسلا هذه ٍرِجَمْلا

 اًنْكَدَح ءةلاَك ريكي يبأ نب ىَبحَيو «مدآ نب ىَيحيادَح م

 نب هلا دع نع هيي نب محل دبع نع «قاَحْسإ يبأ ْنَع ؛ «ليئارسإ



 ؟ةالا ح نيرثكملا دنسم

 رعد
 «نيدتمْلا شل رشق ىلإ اقف هللا لوُسَر ينآَرقأ : لاَق ءدوعسُم

 5-3 :عجار]

 دبع نَع «َقاَحْسِإ يبأ نع ؛ «ليئارسإ انئدَح « ىَيَحَي انئدَح

 ًءلوُمْلا بدك ام» :لَجَوَرَع « هلو يف ءهّللا دّبَع ْنَع ؛هديزُي )نب نمْحّرلا

 دق «فَّرفَر نم ةّلح يف و ليربج ل هللا لوُسَر أر :لاَق 4 ىََراَم

 [م/١6 :عجار] ٠ ضرألاو ءاَمسلا َنْيياَمالَم

 0 ليئرسإ ا“ اَنكدَح : :ًآلاَق ءدَمْحأوُبآَو 0 0 حي رائدا

 دنع ع ساق س سرس م

 ا 70 قف هللا لوُسوداَك : لاَ ؛ِهّللا
 مهناَميآ ىَلَع نوُ سيو ءاَمِهلع هللا ناوضر مَعَ ءركيوُيآو ؛عْضَوَو
 كل هعمل همم
 [مكك» :عجارإ ٠ هللا ةَمحَرَو مُكيِلَع مالسلا : مهلئامشو

 اَمدَح : :الاَق 2 دَّمَحُم 0 ْمَدآ نب ىي ىيحي 7 وو

 دبع َنَع «ٌةدْيع يبأو «صوخألا يبأ َنَع «َقاَحْسإ يبأ نع ؛ .ليئارسإ

 ل َلاَقَك ؟لّضْفأ لاَمْعألا يأ : :8 هّللا لوُسَرتْلأَس :َلاَق «٠ هللا
 امك .يتداَركت دَرتساَولو «هللا لس يفذاَهجلاَو نيللي ءاهول

 و
 [(146 ,1719 تققح :رظناإ .٠ ةئدزتسا : :نيسح

 يَلَع مالم «سيرْذإ نب هلا دبع اننَدَح مذنب ىَبحَي انئدَح-91١/

 انكدَح ءدّولمألا نب نَمحرلا دبع ع ؛ بِيلُك نبا ِمصاَح ْنَع : باك نم
 كرو َرَْك :ةالّصلا 8 هللا وسر اَنَلَع لاق هللا دبع نع ؛ مقلع م يمس هك همم 2

 ملف هيك نبي اَمِهلَعَج جو (4/1١4)ْييَنْيَبقبطَو عكر من «هنيدَي

 َدَحآَو ءاَنَهب ارمأ م «كلكلَمَْئاُكق ءيخأَقَدَص : َلاَقَق ءانْمَس

 [؟ هده :عجارإ ٠ اَذكه . . . بيك نإ مصاَح يدَح هيتكري

 ءروُصُنم ْنَع ,نايفس اًنئدَح داب ىَحَي انس م

 آل ةالَّص ءاق هللا لوُسَر ىَلَص : َلاَق «٠ هللا دبع َنَع ٠ َةَمَقْلَع نع « ميهاربإ

 307 :عجارإ . نيد دَجَسَو ملم «صقتْوأ از يرذأ

 ريش نع ؛ نيصح َنَع ءنايفس اًنئدح «مدآ نب ىَبَحَي انْكَدَح- ماك

 مك مجال ىلا هللا دبع ّْنَع ديزي نْب نَمْحرلا دبع نع «كرام نب

 م :عجارإ] ٠ يلي ةرقبلا روس لَ تزن يل “تنكَ انساه : لاق

 دبع نب ىَيِحَي ْنَع ؛نايفس اَنكدَح مد نب ىَبَحَي مياه حن

 كدُف ءهّللا دبَع ىلِإّلْجَرَءاَج : ٌلاَق ءدجاّمْلا يبأ َنَع ؛ يميل رباَجُا ه هّللا
0000 

 يف عطف لجَر لود: لاَق : ف هللا لوُسَر نع تدَحُياشنآَو . ةصقلا

 ؛هّللا لوُسراَي : ليقف ٠ , "يتلا هب يأ لج «يملسُما وأ «مالسألا

 اي :مهضعب َلاَقَف «اداَمر ف هللا لوس هَجوفسَأ امنا «َقَرَساَدَمَنِإ

 ناطيسشلا نوع منو «يِحتمَي امو لاق ؟كلام : لوقي يأ هللا َلوُسَر

 3 ءرمأ يلاول يبي الو فعلا بح َوثَع لَجَوَرَ لاو «مُكبحاَص ىَلَع

 هللا رقي نوبحُت الأ اوُحَمْصِيو اوُْميلَو 9 ارم «هماقأ الإ حب ىَْؤي
 يا عبتوم 2 هرم
 عملا ١ :عجارإ . نايس ايهم : ىَبحَي لاق 4 ميحَر روُمُع هَللاو مُكَل

 م 3 م ني هلا دبع ع لكم

 سس 0

20-7 
 نع ياجلا ىت ىبيحي نع « ”نايفس اَنكدَح 0 مدآ نب ىش ىبحي 1

 ريَسلا نع م ف انين اَلأَس :َلاَق٠ هّللا دّبَع ْنَع يفتح دجاّملا يبأ

 كليو هلل جنن ارْيَخ كَيَنِإَف «بّبَخْا نورس : َلاَقَق «ةّراتجلاب
 .اًهَمدَقَت دقت نم ام سييلو «ةعوبم ةزاَنجلا الا لهأل دب «كلذ ىوس 0 2

 معا :عجارإ

 نب يلع اَندَح «كيِرَشاَنَدَح «مدآنب ىَيحَي انثدَح 8
 ُءاَقُماَمَو ءانيارْدَقل : لاك ٠ هّللادبَع ْنَع ءصّوخألا يبأ نع ِرَمْثألا

 ردم الر ع لم م هم هك

 مغ «لَجَوَرَخ هللا ىَقلَيْأ رس ْنَمَف ف فوُتصلا اني َلماَكَت ىََح ةالصلا

 نهب دايت يح ,تاّيوُبكمْلا تاوكصلا ءالْؤه ىَلَح ظفاَحُيلَ املس ملم

 نكس فق ٠ مكي سدح هلو «ىتلا نس مْ
 ت7 :عجار] ٠ ىَدَهْلا

 يبأ نع «هبيأ نع ؛ ٌعيكو اَنندَح مدني ىَيحَي اَنتدَح ١"

 اَئيَكَع اًرْقَينآءاَنأَسَك ء هللا َدْبَع انآ :َلاَق «بِرَك يدْنَمْنَع ءَقاَحْسِإ
 لوُسر نم اَهدَحأ مملح نكلو « يعم يه ام :لاَق «نيقملا «مسط» ىش6 هر

 لع ارق حران ا: كالا يباح 8 هللا

 و ين مهيدي شي نع «دوجتلا

 :لاَق فاقحألا يي : لاَق مح لآ نم ند نم روس , ف هللا

 تحرق : :لاق نيالا تمس «ةَيآينآلك م رك تناك ذة رونسلا تناكو
 هس سرا سل سول رع ا

 ؟ةلآرفأ نَم : "تلق «ينآرفآ ام ريع ىلع اهيل جراد دجْنصْلا ىلإ

 رْيَغ ىَلَعاَمآَرَمك ءاَمرْلا : :َرَخآلتلْقَت : لاق اق هللةلوسَر : َلاَقَك

 و راي: :تلْقَق ٠ ا "يبل ىلإمهبأتلطلا «يبحأ ارو يا

 اكو ءههجو رعمتو «بَضَقُف : َلاَق ؟ةءاّرقلا يف يناقلاَخي نيد ؛هّللا

 :َلاَق .ّلُجَر هدْنعو" :ثز لاق : لا فاو المك ناك نم كلم امن
 انك ْمُكنم ٍلُجَرلك ارفيانأ مكي قف ِهّللا َلوُسَردإ : لجيل َلاَثَ ءدقاع

 هلك : ِهّللادبَع لاق : َلاَك فالح الا مكلف ناك ْنَم كلها امن مرفأ
 م سا هم هك ل

 ؟اف هللا لوُسسَر سفن يف اَمملَعْرأ ف هللا لوُسَرهْيلإ هرسأ اًنيشأ يأ
 28 هومر عاس

 موكا :رظنا] ٠ هيلع هللا تاَولَص ٠ بلاط يبأ نبا ْيَلَعَوَم لْجَرلاَو : َلاَك

 عار سوو

 ح

 10000 كلا هلادبعْنَع ؛قراط نع ٍمَكَحْلا يبأ

 هّللا لوُسَر َلاَق :َلاَقَت : لاق ؟ هُلوُسَرَو هللا َقَدَص : :تلتَق لع لجل

 ٌةآرَصْلا نيت ىّتح ةراجتلا وشْمَتَو « ةّصاّخْا ميِلسَت ةعاّسلا يديني م

 [«م«٠ :عجار] .ماَحْرألا عطْقْتو «ةَراَجّملا( 4 ٠١ /١1)ىَلَع اَهَجْوَر

 «يلَشَهلا هّللا دبع نب ركب وب ان انكدح مذنب : ىَحَي اًنئدح-؟ 9/8

 ءدوُعْس نب هللا دبع َّنَع ؛هيأ نع ءدونسألا نْب مُر دبع اند : :لاَق

 لق «فّرَصنا امل هرلمَمْا وأريظلا ؛ سَخ 8 هلل لوس ىَلَص :ل
 ؟اًسِمَح َتِيَلَص كنه : اوُلاَق ٠ مآل :لاق ؟ةآلّصلا يف ديزأ لا لوس اي: هَل
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 ادم

 هوت انكر قب انْإ : لاك مث ءوهسلا ينجس َدَجَسَ : َلاَق

 [مه# :عجار] .َنوَسْنَت امك ىسنأو

 نب بْيَنَسْلا نَع ؛ يناييشلا اَنكدَح : لاق «طابسسأ اَندَح 1
 ًّهءدع ع هع راق

 عبس هَل ةيَح َلَثَقْنَم : ا هللا لوُسَر :ل لاق :َلاَق « ءدوعسم نبأ نع ٠ « عفار

 سلق ةَفاَحَم هي دكرتْنَمَو ةئسَح لَك اعَرو لق ََمَو « تاّنْسَح

2 
 .انم

 نْباَنَع ؛ ءِس ودرك نع «ثعشأ اًنيلَح ؛ طابسأ اَنئلَح 68

 باح ُهَدَّنَعَو 48 هّللا لوس (ر ىَلَع ٍش ْيَرف نمألمْلا رم : :َلاَق ءدوُعْسَم

 مهين لرتق ؟ءالْؤهب تيضَرأدمحم اي: :اوُلاَقَك ءٌراَمَعَو «لآلبو بيهصَو

 ١ هلو ىَلِإ 4 مير ىلإ اورَشْحُي نأ َنوُفاَخَي يذلا هبْردْنآَو» : ناقل

 « َنيملظلب مَلعأُهَّللاَو
 ءض عموعهدو

 نع «سِيَق ْنَع ليعاَمْسِإ انئدَح «دْيبع ْنْب دَمَحُم نكد 7

 ياك ةاسنانل سلو ا لا لوم عم وت لاك« هللا دب

 تاّييط ورمل اون يذلا ب) : :هلل دبع ارم ٍلَجأ ىلإ بوّتلاب 000

 [م6» :عجار] ٠ «نيدتعملابحُي و هلل اوُدَتعَت لوما َحأ ام

 ءنَسَحْلا نع َةَداَتَك نع « ماش اَنكَدَح ءدّمّصلاُد دبع اًنكَدَ-”ةرجا/

 َدّنع هَلْ انئدَحَت : :َلاُهنأ «دوُمْسَم نب هلل دبع ْنَع « نيصح نْب ناَرمع َنَع

 ُُكَم يدر
 امايلاو نهم نم لجل هعَم ياو «هتسأ نم

 «ليئاَرْسِإ

 انسب سلق ءانلطأ ىلإ اجمل ءَتيِدَحْلا ارك ىَّح «ف هللا لوس
 اًهُعاّبتاَو ءاّهمَم

 00 اك هعمل شع لق ساصص سام
 اَهمَمأ نم

 مراهم يلو ؛هّسأ

 0 ُُكَأ

 عَ / اهمها يلع ضرع : َلاَقَك 8# هللا لوُسَر ىَلَع اودع

 نم باعلان مالهم

 ىَسوُمكوُحَأ انه ١ لاق ؟ ءلؤه مار

 نظْنا :َلاَق ؟ يتم أ يَ َب راي: تلق ليوم تبن 0

 َنَم :تلق ٠ لاجبرلا هوجو هس دك كَم بارظ بارظلا ذو كني

 مَعَ مَعَ تلق تيضرأ: :لاَكبَر تضر : تلق كمآ : :لاَقِبَر اي ءالْؤَه

 قالا تا لاك ةلراَسَيْنَعْرظْنا :َلا
 ب ةّئجْلا نودي يمس ءالؤه منك : لبق «ةتيضَر :تلُق ؟تيضر

 نم هلو
 قم نئدتل ينبح نشف ١ هيلع باَسحآل

 مم مهنم هلعَجا مهلا : :َلاَقك «مهنم ينلعَجَينآ هللا عدا ءهّللا يَ اي : َلاَقَ

 :َلاَق مهم يعي هللا عاهل وسر اي: َلاَقَف :مهتمّرَحاتٌجَرأَعْنَ

 [؟205 :عجار] . ةشاكع اهب َكقَبس

 ءنَسَحْلا ِنَع َةداََق نع « ماسه اًنربخأ «باّهَوْلا دبع اَنكلَج-" 98
 همس

 مع

 َتاَداَنسَّحَم) : لاَ دوُمْسَم ِنْب هللا دَبَعْنَع ءِنْيَصح نب اَرْسعْنَع

 نع« ِنَسَحْلا نع ةَداَتْنَع «ديعس ْنَعاَنلَحَو ُهاّنَعَم رَكْذَف . . .ةّليل

 تا« هللا دنع اندست( اقوا.

3 
 [هلبق ام رركم] .*

 مم رج اص يو

 دوعسُم نب هللا دبع دسم
 | مدعم

 ا يوه سس

 هريس هر تاسع

 نع «ٌةداَتَق ْنَعديعَس اَنربْخأ : َلاَق ركب نب كمَحُم انثدَح-

 نئَِللِدبعَْع « نْيَصُح نْب ااَرْطع ْنَع ءداّيز نب ءآلَعلاو ءنَسَحْلا

 انيمى دج ةليكت اذ 8 للكورد :َلاَق ءدوعسم

 [هلبق ام رركم] هر

 اًندَح « ثاّيغ نبا ينعي ءصقَح اًنكدَح 0

 ةّيح ٍلدقيَر مآ ؛ 8 هللا َلوُسَردأ هللا دْبَعْنَع « قيقش ْنَع ؛ «”شمعألا

 مس سرع مر ص سس 00

 ٌداَمَح اًنْئَدَح : هلاك « ىسوم نب نسحو ءدّمّصلا ٌدْبَع اًكلَح- م4

 نم اقاوس يي هلأدوطنس نب نَع نيد ٍمصاَع ْنَع

حق كت (611/ )حرا تعج « نيالا َقيقَدناَكو «كاّرألا
 9 كحضق ل

 يمس فرع 0100

 زم هلي اوُلاَك ؟َنوُكَحْضَت مم : ل هللا لوُسَر َلاَقك نم مقا

 دحأ نم ناّريملا يف لف امل هدب يسنت يلو :َلاَقَق « هيئاّس

5000 

 كاَّمَح اَنككَح :آلاق ءىَنْعَمْلا ءُناَقَعَو دَمّصلا دبع اند

 لوس ينأرثأ : :لاَق «دوعسم نبا نَع رز َنَع «مصاَع اًبربْخأ نافع : َلاَق

لت ذك «ةيآ يف يلح َرَخآدلْجَر اَمآَرْثأَو «فاقحألا ةروُس ءا هلل
 :ه

 لوُسَراَي : تلت ءرشت يفّوُمَو هيا ٠ ف هللا لور : : لامك ؟اَهعاَْفأ م

 رقة م مم

 كن معي اَذَهَنإف : دل :لاَق ٠ ىَلَب : َلاَقك اكو ذك ةيآ ير ملا هّللا
 معو ع ساق لع

 :هَدْنع يذّلا لجّرلا َلاَقق ؛ ا هللا لوُسَر جوري ؟ذكو اذك اي اهأرْفأ

 «فآلتخالاب مكب ناك َْم كلما «عمس امك مُكنم لجلك ارث

 :عجارإ ؟كاكوه مأ ٠ كلدبهَرَمآ « اقف هللا لوس نأ يدم للاوق : :ّلاَك

 [موحلا

 ءرز نَع «مصاَع ْنَع ءركبوبأ انندَح «ْمدآْنْب ىَبِحَي نكد" 4917“
 كانو ل عة ع

 «ههجو رعمتو بْضَخُف : لاَقَو هانعم . . .8 يِبنلا نَع هللا دْبَع ْنَع"

 00 هك عل

 [هلبق ام رركم] . فآلخحالا مك ناك ّنَم كلم مْ :لاَكو

 ءٍمصاَع نعد اَمَح اَندَح : لاق ءُناَّفَعَو دمّصلا دْبَع اَنكلَح- "405

 يفاوُدَجَوَف تام ةّنصلا لهآ نم الجرد ءدوُعْسَم نبا نَع ءرز َنَع

 [؟445 :عجارإ . نايك : : هللا لوُسَر َلاَقَ « نيران هند

002 

 ينم ماش انس ٌداَمَح اًنكلَح ءدّمَصلا دْبَع اَنْئلَح "6

 ام :نهَ َلاَقَ ءاَسْنلا بطَخ « ف هلل لوران ءدوُسْسَم نبا نَع « لئاو

 َلَجَورَع هَل اَهَلَخْدأ الإ ةكالئ هلت وّنَيمَرْما نم

 ٌةَبحاَصَو :َلاَق ؟ةّنجْلا يف نيالا ةَّبحاَصَو ءهّللا َلوُسَر اي :ٌةأَرما نْهُلَجَأ

 . ةنجلا يف نينثالا

 و

 َتَناَقَق « ةنجلا «

 «تاَرُقلا يبا َنْ « يني «دواَد اًنئلَح ءدّمّصلا ْدْبَع اَنْكلَح- 7
 هما مرعب تال را الر ل

 صّوْخألا يسبأ ْنَع يدّبملا نِيعألا يِبأْنَع «ديز نب دمحم انندح

 يلع يشن يحرم ذإ يت اذ َْيِدوعْنَس نامي :لاَق «٠ « يمّشجلا
 تس م

كَمّت الق ىّتَح هبيضقي ابر مث ُهتطُح حطت ءرادجلا
 تعمَس :َلاَ



 موو حا

 راس سا م
 لَحْدَق ناكر الجر لق مناك ةيحلق نم نرثي 8 لذوي

 [ط/4 :عجار] .همد

 يبأ ”يبدواَد اًنكدَحآلاَق «حْوَرَو ءدّمّصلا دبع اَننَدَح- "417
 يب ؛'ىدنملا نيعألا بأ ديم اند :َلاق ءتاّرقلا

 نع 4 هّللاَلوُسماَلَس : لاق ءدوُعْسَم نبا نع« يمشججلا صوخألا
 َةَع ءَهّللاَذإ : ا للا "لوُسر لاق ؟دوُيلا لست نم يهأ ءِيزاخْلَو ترفل

 ىّنح لستم نوكيف (مُهَحَسَسَ جور لاق لعق امْوَك ملي مل لجو
 دوُهيلا ىَلَع :لَجَوَرَع ؛ُهّللا بضع املك ءناكَق لَخ ادم نكلو «مُهَكلِي
 [م/410 :عجار] ٠ هلم لَعجَف حسم

 ملمس نْيِمرمْلادبع انَدَح : :َلاَق ءدّمّصلادبَع اَنْندَحح
 لاق د دوعسم نبا نع «٠ «صّوخألا يبأ نع يئادما َقاَحْسِ وُ اندَح

 ”اّص لاق ة؟لَجوَرَع هللا ىلإ بح لامعألايأ هلالي .تلُق
 :لاق ؟يأمت تلق ءِنيَلاَولاَري :لاق ؟يأ مم تلق ٠ اهتيقاَومل ةآلّصلا
 م7 :رظنا] ٠ ينازل هثزتسا ولو هللا لس يف هجم

 يبأ نع ؛ «لصاَواننَدَح «يدَْم اننِدَح ءدّمّصلا دبع اَنندَح 84
 نتي افي ناك يلا «نئارقلا ظقحأل يّنإ : لاق« هّللا دبع نع ؛ « لئاو
 . مح لآ نم نيرو « لصفمْلا نم هوس ةَرشَح ينام ءا هللا لوس
 [منا/ :عجار]

 سو هر تاس ل دوت

 ٍنَع ّةَاَتق نع ءديعَس اًنربخأ ءِرْكَب نب دمحم دمحم ايل

 نب ِهّللا دبع ْنَع يصح نْبنارمع ْنَع ءداّيز نب ءآلَعْلاو «نَسَحْلا
 .. ارا ىنح :ةليك تاكا هللا لوُسَردنعادَحَت لاك ءدوُعْسَم
 م5 :عجار] ٠ ةَركذَك ثيدَحْلا

 ؛شَّمْعألا نَع :ةَناَوَعوُبأ اَنكلَح ءداَمَح ني ىَحَياننَح ١
 يف ةَمجلا يع سول نك : :َلاَق ءهّللا دْبَع ْنَع ةَمَقَلَع ْنَع ٠ «ميهاَريإ نَع
 دلتقت الج ر هتأرما ّْعَم ىأر اًندَحأ : :راّصنألا َنملْجَر لاقت : َلاَق ءدجُسَمْلا

 ند هللاو «ظَبَع ىَلَع تكس ؛ َتكَسْدَو هوست ملكت وس
 بلاسم :َلاَق (8)6737/1 هللا َلوُسرنكاْسأل ءاَّحلاَصْتْحَّبصأ

 نإو هوست هلتق ٠ الجر هناا ّمَم ىََراننَحأ نإ ؛ «هللا لوري : دَعَا
 تكتف َلاَق مكمل بَ ىلَح تكس تكس إو «هوُمثدلج ملكت
 [فاما :رظفا] ٠ هب يلثبا نم لوأ لجّرلا َكاّذ َناَكَف : :لاَق ءناَعللا هيك

 نع «شّمْعألا ِنَح نايف اَندَح مدن ب ىَحَياندَح- كي
 نم ةَرَمَجْلا ىَمَر «هللَدبَعاتْيآَر :َلاَق ديزي نْب نَمَحَلا دبع نَع نميري
 ْتلْأ يذلا موي ناك هرم هل ال يذّلأو ءانهاَه :لاقكَمُت «يداولا نطَب

 00 ١ [648 :عجار] ٠ ةرّقبلا ٌةروس هيلع

 ْنَع «ٍشَمْعألا نَح نايف اندَح «َمَدآْن ب حي اندَح- كلل

 َعَماسِيَم : :لاَق دوُعْسَم نا نع ديني مْ دْبَعنَع ؛ ميِهاَرِبِإ

 مس رعءاص عع

 م7 دوُْسَم نبل ديد

 7 تعم نيك 75 ركب يبأ مَ ءِنْيَتَمْكر اقف هللا لوُسَر

 [؟ه97 :عجار] .نيعْكر

 ْنَح روُصُنم ْنَع «ليئارسإ انئدَح مد نب ىَيحَيانثدَح- 5 * ٠
 ءراَخ يف ءاققف هللا لور عمان : لاك« هللا دْبَع نع ةَمَقلَ ْنَع « ميار

 نمهّبَح تَجّرَخَف «هيف ماها : لام 4اقْرع تآلَسْرمْلاَوٍؤ : تكرم

 مكرْشاَسِيِو :لاَقَق ءاَمّرحج َْتّلَخَدَف ءاَنتقَبَسَق ءاَمائرَدتباَف ؛ اًهِرْحُج

 [؛.ده 1.36 4.00 نضنا] .اًهرَش مئيقوو

 ْنَع «شّمْطألا نع «ليئارسإ اكئدَح «ٌمدآْنْب ىَحَي اند 8
 هيف نم اهات اَنَو : :لاَق هلْثم . .هّللا دْبَع ْنَع َةَمَقَلَع ع نع « ميهاريإ

 [هلبق ام رركم] . بطر
 ءرحلا نب ؛نَسَحْلا انئدَح يهز اندَح «مدآ نب ىَحَي َندَح- م ٠ عر وهرنامرع شاش

 نأ ءيتّدَحَو ؛يدَيُةَمَقلَعَدَخ دَخَأ : :َلاَق «ةَرمْيَحُم نب مساّقلا ينكدَح : :لاق

 هللا دبع دَيَذَخَأ 8 هّللا َلوُسسَرنأَو هدي دَحأ دوُعْسم َنبهلاَدْبَ

 مق كاع علم
 «تايْطلاو تاولصلاو هللا ص لاك «ةالصلا يف دهم

 هّللا داّبع ىَلَعَو ايل مآلسلا ئاَكَريَو هّللا هَمْحَرَو يبل هيأ َكْيلَع مالّسلا

 د هَلِإنأ د هشأ (: :هّللا اش نإ «هَنَعاتظفَح مز لاَك) َنيحلاّصلا
 وو ءل مءادعد

 :لاكوأ ءاَدَتْيَضَاذِإَف : َلاَك لوُسَرَو هدب اَدَمَحْسنآ دهشأو هللا

 َتْش نو ؛ مشق موقت نأ تفش نإ ٠ «كَتالص َتِّيَضَق دَقَف ءاَذَه َْتَْلَعَف اًذِإَ

 سم :رظنا] ٠ فا َدمْعَت نأ

 انكدَح يهز اًيدَح : لاك «يسلايطلا ينعي «دواَد بأ انئدَح- 6 ٠0
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 مهو رو د ةيدسم اهم يعرفو ملَخَتَي م ع

 : :لاَق هنأ اقف يلا نَع :هّللا دبع نع « صّوحألا يبأ نع «َقاَحْسِإ وب

 ملا ساّنلاب يصب الج الجر رم نأ تْسَمَهدَقَل : ةّعمجلا نَعن

 [5/65 :عجار] ٠ ةَممجْلا نع َنوُلََكي « مهتويي :لاَجر ىلع قرح
 ماع هرم
 ْنَح :قاَحْنسإ يبأ نع بش اكد ءدلاخ ا

 َلوُسَراَي :حلُتق ٠ كف هللا لوُسْرتنآ َلاَق هللا دبع َّنَع :ةَدييع يبأ

 ّرّصَن يذلا هّللدْمَحْلا : :لاَقك «ِلْهج ابل جور هللا هلل

 ل4716 :عجارإ . هتيدزعأَو دبع

 اَنكَح : ةلاَق « ىسوم نب نسحو « ىسيع نب قاَحْسِ انئدَح- كل للا

 مسدس »و هرعت

 ِنْبهللا دبع ْنَع «شيبح نب رز نع هذ نصح ةملس نب دامح

 وو يلع اناك هرعت ىَلع نم الكلك ءرذبةوزغ ياك : :َلاَق ءدوعسم

 لوُسَر ايْبكرا : هلاك 1 يبا ةبقع ةبقع َّنأَك اًذِإَف 5 هللا لوُسر يمر هَ

 اًنأاَمَو ينم يملا ىلع ىَوفاب ام ام : لوف «كَْع يشن ىّتح هلل

 [م401 :عجار] ٠ انكم رجلا نع ىنْغا

 يامر م ع

 مصاَع اَنَربْخأ : : لاق « ةَمّلَس ب دامح اًنئدَح اع ءاندَح- ٠ ١

 [هلبق ام رركم] ٠ هداّتسإَو ءهاَعَم هَرْكذَف ٠.

 نْبِرْييرلا نَع «لوفم نب كلام انكدَح هرْيَمُت نبا اَنْندَح ١
 هّللا لوُسرب يرسأ امل :َلاَق ءهّللا دّبَع ْنَع هرم نع «ٌةَحْلَط نع «يدَع



 يبا ةَسدنلا املا ف يه ؛ ىلا ةرئس ىلإ ب يه 2
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 ربي «ٍضْرَألا نم هب جري اَمَو ٌهَرَم لاَكَو « ضرألا نم هب دَعْصي م

 ردنا ىششيألو اهتم ضيق  اهوق نم ام يتب اه

 ُلرْشُيآلْملَرععَو روس مِتوحَ خلا تاركا :لآلخ

 [ات56 :عجارإ . تاَمحْفمْلا هنأ نم لَجَوَرَع «هللاب

 نع ءٍميرَكلا دبع نع تاره انئدَح» ءٍماّشم برك اَندَح- ةيحلدو

 دنع يب ناك : لاق ؛ ٍلقَْم نْب (477/1] هللا دَبعْنَع « حاَرَجلا ِنْبداّيز

 مدنا لوي هللا لوُسَرتعمَسم :ُلوُكي همس «دوُعسَم نا دْبَ

 [مه34 :عجار] . 5 دو

00000 

 نب عفاَنْنَع ريل يبأْنَع ؛ «ماشه اند ريك اَندَح- فلو

 لق «دوُعْسَم نها دبع ْنَ ؛هَلل دب نبدي يبأ نع معطم نب ريبج

 برْضَمْلاَو رْضصَملاو را ةلَّص نعام ؛ , هللا لوُسَر عَماَك

 ليس يفَو ءا# هللا لوس عَمنحتاتلُ مَ يلع كلذ دتشاك «ءاّشعلاو

 ماَقاَمَ ,َرهظلا ان ىَلَصَم «ةآلملا ماك الآلب ؛ اقف هللا لوس رم ؛ هللا

 _ .ةقعلااكب ىلا[ برغم بلسم ماقام رصَمْلا اب ىَلَصَف

 َنورُكذَيةََصَع ضْرألا ىَلْع ام : :لاق مت ف هلا لور ايلَع فاطم

 [ 5506 :عجار] . مكر يَغ ( لَجَوَرَع هللا

 سءرع # هي لل نوع
 دايز نَع :فيصخ اًمدَح «يّقرلا َناَميلْس ْبرَمَعُم انكدَح- 1 15

 ءدوُعسم نبا دنع يبأّناَك : لاق ٍلقعم ِنْب هّلا دبع نع « « ميرم يبأ نب

 [؟054 :عجار] .ةيوت مدنلا لوقي ءاف هللا لوس تضمَس : :لوُقَيهَعمَس

 يبأ نع« «ليئارْسِإاَتدَح ريك يبأ نب ب ىَيَحَي اَنندَحِ ١6

 ءاموَيهّللا دبع نكح : َلاَق «قورْسَم ْنَع بانو نب ىَّحَيْنَع «نيصخح

 وحن : :َلاكَمُت هبت دع تح دع لاق : 8 هللا لوُسَر لاك: ٌلاَقَك

 [40+ شنا] .اَذ اهييش أ اذ

 مدع سر يمت ل
 دايز نَع «فْيَصُخ انكدَح يقرا ناَمْيلَس ب محم انكدَح - للا

 ِنبهّللادْبَع دنع يبأ ناك : لاق «لقعَم نْب هللا دبَع نع ؛م «ميرم يبأ نب

 :عجار] ٠ يوتا : لوي اق هلل لور تمس :لوقي هعمسُف ءدوعسم

 [ممدح

 «شّمعألا نَع «نايفَس اًنربخأ «قاررلا دبع انندَح- هدو

 رو همس

 3” نما دْبَع نْب نيصُحَو «روصُنمَو
 هلا دبع ءدَوُسألاَو «صوخألا يبأْنَح «قاَحنسإ يبأ نََو «لئاد

 مآلَّسلا هللا ىَلَعمآلّسلا : :لوشت «ةآلصلا يف لوُعَناَم يرْدَنآل انك : َلاَق

 هّللاَنِإ :َلاَقَف اقف يبل اممم : لاك « «ليئاكيم ىَلَع السلا ليربج ىَلَع

 تاَوْلّصلاَو هّلل تامحّلا : :اوُلوُشَف ءِنِييَعْكر يف مثلج اذ إم مساره

 اني مالا « فُناَكرو ِهّللاةَمْحَرَو « يلا هيأ كيل مالَّسلا «تاّييطلاَو

 نع لادن شد ينشق َنيحلاصلا هللا داّبع ىَلَعَو
 - 0000 مص

 ٍضْرَألا ينو ءاَمّسلا يف ٍحلاَص دبع َلُك تباَصَأ ءاَهتلقادِإ : ل يلا

 يبأْنَع ءداّسَحَو ءمشاّموبأ[و] «“

 نباص َْثانإ 8 يانغ هللا دبع ثيدَح يف «قاتشإ ألقوا

 هللا هلا ال نآُدهشأ ٠ «ٍحلاَص دبر ٍلسْرم يب وأ « برقم كلم لك
 موو هل هدد ع

 موا لالا :عجار] ٠ ُهَلوسَرَو هلبع ادمَحُم نأ دهشأو

 َقاَحَسِإ يبأ نع :ُناَيفَس اَنرَبَخأ «قاررلا ُدِبَع اَننَدَح- قليل

 ِدْبَع نع هللا دبَع نب نما دبع نع «دْمَسِنْبَِسَحْلا نَع «يناييشلا

 يبل لاق ءاسرحأَك ٠ « لذة امك 89 بل عمان َلاَق ءهّللا

 [مماع :عجار] .لَجَورَع «٠ هللا بام بذَميأنأ شبل بيل 0

 روُصْنَمْرَع فايفْس اَنرْخَأ «قاررلاُد معان 8

 انيَطَح :َلاق ءدوُعْسَم نا نَع هاهم نْب لاو ْنَع ؛ُسوْنَع شَمْعألاَو
 ويمنح لأ كطانإَو « ماتش سيقع ١ لاق ٠ ,4 يل

 نحن مل هللا لوُسَر اي : تلق الا ةيلع نم ْتَسْيَكآَرما تما «ةماَيقْلا

 ١>» عجار) .ريهتلا نكون ْكتطلال :لاق ؟ت لم
 يبن َح ءروُصْم رع ؛ًلابس اربح «قازيلا ع اح تلا

 نإ ناقل اوُدَهاَعَت : :لاَق قف يلا ىلإ عي «دوُمْسم نبل نَع «لئاو

 نم هدحآلاَمَسْشب اَهلْقع نم مَّن م «لاَجرلا روُدص ام اصف

 اذاظذ :عجار] ٠ . يسن وه لب « «تيكو تنك ةآت يش : :لوُقي

َع «قاَحْسإ يبأ ْنَع ٌرَمْعَم انئدَح « قارا دبع انَدَح- 1 هكا 0
 ن

 ل ممل 0 الات ؛ 8 يا كإ
 رقت ءاج : َلاَق اق دعس نبا نع« ا

 ملكش 3 :عجارإ ٠ ةوُفْضَراَ م ذو وفا مش 2

 نع ؛قاَحْسإ يبأ نَع 0 ا 1 كفي

 سا ةعو م

 ىّنَح قدصَيوأ اًباَذَك 4 بقبر بكيل كوشي ل هّذلا

 [5865 :عجار] ٠ اقيدص بك

 ْنَع :ةَراَمع ْنَع «شَمْعألا انئَدَح دي نب ىلنَي نكد 01

 اًباَبَش « 8 هللا لوُسَر ٌعَماّنُك : هّللا دبع َلاَك : َلاَك «َديِزي نب محلا دْبَع

 جرت «ةاَبلا مكن ٌعاطتسا نم « بالا ٌَرشَْم اي : :لاَك يش انل سي

 كل «موصلاب هلم « عطَتسَيْملْنَمَو « جرَملل نّصْحأَو ءرصَبْلل ضع هن

 [4117 4086 :رظنأ] ٠ اجو هل موصلا

 نع شمعألا اًنَلَح : :الاَق «ٌةدئاَر يبأ نباو « ىَلعَي اَننَدَح- "3" ٠

 ىَلَع ؛ سيق نب ثَعشألا َلَخَد : :َلاَق ءديِزي نب نمْحرلا دبع ْنَع ةَراَمْع

 .ءاتقللذا ءدّمَحُم اَبآ اَيَلاَقُ :ىَدَفَيَوُهَو «ءاَروُشاَع َمْوَي هللا دْبَ

 ناَكاَنَنِإ؟ءاَروُشاَع مْوَياَم يرو : :َلاَق ؟ءاَروُشاَع مْوَيلا َسْيِكَوأ : لاك
 لراس سل 0 ا

ل ءُناَضَمر لِي َلْبقهموُصي كف هللا ل وسر
 .ةلرُثُناَضَمَر لن ام

 [4546 :رظنا]

 «َةَمَقلَع ْنَع «ميِهاَريإْنَع «شمغألااَندَح « لي انئدَح- حو

 باَّبَخ اَنلَعَلَخَدَك ريح نير اََمو هلا دبع عر دنع اسوُلج انك : َلاَق



 (450/1) دو ني هلع. نيرثكملا دن

 ترتا تفش إلك ؟ا انكي ل لاو مرا بح يلق
 ٌمرِمْأَت :ِرْيَدَحنْا لاك أرْقا: يل لاك لجأ : َلاَق َكْيلَع ارق ْمُهَضْعَب
 وسمر َلاَقاَم « كئربخنأل تفشأنإ هّللاَو اَمأ : : لاق! ارق سلو ارقي
 :"بابح لاق مير نمي مسحت أرَ لاك «همْوقو كول ؛ كف ِهّللا
 هللادْبَعَلاَكمُت هةرَشبَوم لِ اَهسآَرْق ام: :هّللا دبع َلاَقَف «تْنسْحأ
 . ويلا دعي يلع هارثآل كن امأ : لاق: ىَّقلي نأ مَ تالا اذهل نآاَمأ : باّبَحل
 1 هه 55
 .ابهذا متاخلا و

 «هبيأ نع ؛نّبَكرلا نع ؛ةكيرّش اًنكدَح «لماك وبأ انندَح-ط
 :لاَق ءاكيرش يني هلع ككسنأ مش «ةَرم وأ يف همر هل دب نع
 [مبهأ :عجار] ٠ لق ىلإ قاعد ؛ رك انإو ءابرلا

 ِنّسَحْلا نع «يدوُعْسمْا انربَخأ «ديزيو « لماك وبأ انندَح- في
 هللاةلوُسَر لاق لاق ءدوعسم نْب هللا دْبَع نع ؛ «يدَنلا دبع نَع دعس نب

 أ . حش نم همس نأمعدقوألا مح سيكل ف

 .باذلاو شارقلا تئاَمَتك ءراّثلا يف اوُقاَهتانأ « مُكِرَجُحِْ لم نإ

 م :عجار] بابا وأ شار رمْلا ديز زي :لاَق

 «ةّريغملا وبأ اًنربخأ : لاك «"يدوُعسَملا اندَح «حْوَرانئدَح- 006

 كد «دوُعسَم ني هللا دبع يدها ةَدْبَع نع دعس نب نَسَحْلا نَع
 [هلبق ام رركم] ٠ بابذلاو شارقلا َلاقو «ثيدَحْلا
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 ْنَع «ٌةَلَدْهَي نب مْصاَع نع داَمَح اًنْئلَح « لماك وُبأ انئدَح- 5 9 ٠

 رميهم ناَك , هللا لوران ءدوُعْسَم نا نع ؛ « شيبح نب دز
 لوُسر اَي بكرا : :ةلاق“ قف للا لوُسَرةبفح“تنَح اف« بأ يلع هدو ١

 نَع ىغاينآآلو «يّنم ىو مث اَم لوقف كذَع يشن ىَتَح ملا

 [401 :عجار] ٠ امكْم رجلا

 ملل هسا رو هع يع
 دبَعْررَع َةَرَيْئَعْرب ُنوُراَه اننَدَح «لبْصُم نب ا اَنكدَح- 7

 0 َُمَقْلَع َنكأَتْسا : :َلاق ءدوسألا نب نَمْحّرلا
 امك ءاهقول اهون «ةآلصلا تو ْنَع نوُفعيمارمأ مكس : :َلاَك
 . هللا لور تيار اذكم : لامك هيو يني ىلصَف

 ْنَع ميار نع ؛ شمعألا انكدَح ءرْيَسُ نبا انئدَح- م ١
 اسم اونا )يآلا مد احلل: :َلاَق هللا دّْبَع نع هةَمَقَلَع
 وه كاَدَّسْل : :لاق ؟هسْفت ملل اي هللا لورا: :اوثاق 4 ملظب ْمُهئاَعِ
 ملل ةلرلتلا نإ للاب لرُْمآل ١ : :هنثال املا اوُمَمْسَتملآ ؛ ,ةلرشلا

 1 [مهمك :عجارإ ٠ « ميظَع

 ةَمَقلَع نع « «ميهاريإ نع ؛ « شّملعألا نع ءرْيَمُ نبا اندَح- فتش
 :َلاَق« )صَقتاّمِإَوداَزاّمِإَف ؛ , هللا وسر اني ىَلص : لاق« هللا دبع ْنَع
 يف َثَدَحأ « هللا لوُسَراَي ان (يلب م ل اديس مهري

 َلاَك ءاَذَكَو اذَك بق تّيلَص اق ؟ةلا امو : َلاَك ؟ءيش ةآلصلا ع ل هو انآ اَمَّنِإ :َل م ان

 يم و بع جس تي

 َلوَحَت مت ٠ نيتتجَس نسي ٠ مك يئن : وس انك سناب

 ردك :عجار] . نيُئدَجَس َدَجَسَف

 نع ميهاَريِإ نع « «شّمعألا نع ؛ ىَلعَيو ريم نب انثدَح- 0 ١

 (478ر/1)َلْمأ مسائل مالا هلا ُدبَع ىلآ : لاق َمقلَع
 :ٍمْوَقْلا نم لُجَر لاَ «فسوي ةروس مِهيلَعأَرَفَف ؛ ءانيلَع أرقا :صمح

 ىَلَع اثار دق هّللاو!! َكلَحبَو : :هّللا دبع : لاق !تنزْأ اَنَكماَم هللا
 5 رماد مع هلم را اص لرس

 حبر هنم دجو ْذِإ جا وهاي تأ :َلاَقَ دكه هللا لور

 ىّتح يِواَرثال هللاو ؟نآرثفاب بدك "سلا درت : :َلاَقَ ءرمَجْلا

 [.091 :عجار] .دَحْلا هَدَلَجَف « ةكَدلجأ

 دبع نع ميهاَربإ نع « «شصخعألا اربح ءِرْيَمُت نبا انئدَح- 1

 عير ىمب ىَّلص َناَمْدَع ىآَراّمل : :هّللادْيَع لاَق : :لاق ءديِزَي نب نَمْحرلا

 نتن ركب يل فلو يتطرق هلل لور فلام: تاعك
 [مهو# :عجارإ ٠ ناَتكقتم ناكر ٠ عبرأ نم يلطَح تيل ٠ نيتك َرَمْعفلَخَو

 ءريَمَع نْب ةَراَمَع َنَع ؛ ٌشَمعَألا اًنَرَبْخأ ءريَمت نبا اثدَح- ١ نان
2 1000 

 ةَمَقلَع هدنعو ءهّللا دّْبَع ىَلَع اَنلَخَد : لَك «ديِزي نب نّمْحرل دْبَع نع

 ٠ فم م
 موقلا تدْسلتنُك « يلجأ نم لإ ه كده ل ًيدَح تدَحَ ثوسألاو

 َرَسْعَم اَي :َلاَقَق ٠ اعشلجئال ب اَبَش ٠ 8 هلا وسر منك :َلاَق ءاتس مس مم
 صحو ءرّصبللض حن يرتب دبل ٌمّككْنم عاطتسا نم «باّجشلا

 [1017 :عجارإ ٠ اجو هن « مؤصلاب هْيلَعق عطتسي مل نَمَو جملا

 نأ متم املا نع كير اقدح « ياك 1 نضل

 َتَهَجَوَت ”ةعللا توجو اذ[ وشي اق هللا َلوُسسَر تغمس : لاق دوعسَم نبأ

 دوق ل
 َتَلَحأ آليبَسَتَدَجَو نو اَكلْسَم هيف اسَدَجَونِإَك ؛ هيل تهوس ىلإ

 ءنآلُك ىلإ يهجر انهن براي :تَلاَقَك ؛ اير ىلإ تراحألإو هب

 يعجرا : :لاَقك ؟يئمأَتاَمق ؛ اكس هيف جل ملول يع دجأْمَل نإ

 [م10/5 :رظنا] ٠ . تّج ثيَح نم

 نب لئاو نع رد نع ٠ ءشمعألا اًنكدَح :ٌةيواَعَم وبأ انْئدَح- ع » مب

 «َنكَدصَت ءاَسشلَرَشْمماَي : ا هللا لوس َلاَق َلاَق هللا دْبَع نع هٌدَئاَهَم 00-00
 ارا تماَنك : َلاَق ,ةمايقلامّْيْمْهَج لطارق نإ «نُكيِلَح نمل

 :لاك ؟ةماّيقا ممنهج لأ ثكأ نحت مب : :َتَلاَقَق ءداّسُلا ةيلع نم تس هو ملل يبه مش

 [0514 :عجار] ريشا نفت علا نر نكن لاَ

 يس سلس دب
 دبع ْنَع «قيقش نع «٠ ثرئمعألا اًنئدَح :ةيواَعِم وبأ انندَح- ك » 8

 .ةجلا لحد اتعلمت :8 لوس ل اق : هّللا
 ١-6 عراد رشي تام نم : ت قو :

 دْبَعْنَع ؛ قيقش ْنَع « تطال كل ير كت ٠
 نود نانثا ىَجاَتياَف ةئالك مك نإ: :8 هلا لوُسرَلاَك َلاَق ؛ هّللا
 [ مك :عجار] . هثزحي كلذ نك ؛ :اًمهبحاَص

 .ايقحاللاو قباسلا نم قف ثيدح] .اًنندَح -5 * ١



 سس هيي سرا لب

 نع« ثشتمألا اك لق رت :ةوات و كح ١:5
 ماض ساس

 ًءاَجَف :َلاَق ءاَنكُند اّيءرظتت هللا دْبَع باَيَدْع اسوُنج انك :لاَك «قيقش
 ٌَلَخَدَك ءاَنناَكَمب هْسلعأ :ٌةَكاَنتك هلع لَخَدف ينوي © يم مرار مع

 ْمُكعَداَ ؛مُكَئاَكَمملعأل ينِإ كَلاَقف اني جَرَخ نأْث بيق كملت

 ةظعْوَمْاب انَوَحَتيناَك « ا هلل لور مهم ذأةئاخم ءدْمَع ىَلَع

 00 [؟041 :عجار] ٠ اني ةماسلا احم «ٍمايألا يف

 دبع ْنَع «قيقش نع ؛ شَمْعألا اًندَح د ,ةيواعم امم وبأ اًنئدَح-ع» 1:3

 ناو حلا ىل عشاق 8 لل وسر :لاَك هّللا

 امنع جا

 دّبَع ْنَع «قيقش ْنَع ؛ «شمعألا اَندَح هرْيَمُت نبا ندَح- و

 هلا لور تمس ءىرْخأ تلكَ ملك « كف للا لوْسَر :َلاق : لاق لاَ ءهّللا

 َتاَمْنَم :اَنآَسْلَُو 25 لت اج بكر ل وشي

 [مهه؟ :عجار] ٠ نجلا َلَخَد ءاعيش هّللاب كلرشي آل وهو

 .دوسأ هانئلَح هي واَعم يبأ فخ ٍمصاَع ضع رْكَب وبأ هَقَكاَوَو

 اق :َلاَق «قيقّش نع « شمل اد يم اكطَح- 10

 رع ءهّللاَنمَريْغأ-(475/1)ُدَحأاَم : . 88 هللا لوُسَر لَك : هللا دبع

 6 ح

 ع هلا ن محد هَ َحد حمو شحال مرح كلل لج

 [ك15 :عجار] .لَجَو

 7 نع «ميهاَرْيإ نع ء شمعألا اَنكدَح هرْيَمُتُنْبا اَنَح 06

 مكر اًذِإ :َلاَقَق  «دوُعسم نب هللا دبع ىلَعهَمَقلعَو انآ تلت: :َلاَك ءدوسألا

 هللا لوتس عباَصَأ فالتخا ىلإ ظن ينك هيد ِّيعارذ شري مُكدَحأ

 [مهده :عجار] . ةآلّصلا يف 3

 نع «شمعألا انكَدَح : آلاَق ءِرْيمُت باو «ةّيواَمم وبأ اندَح- ٠ 1ك

 هللا َلوُسَر تيرم : :َلاَق ؛ هلا دبع ْنَع «ديزي نب محلا دبع نع «ةَراَمُ

 ةالّصَو برَْمل ص َ :نيتالص الإ ؛ اًهتاقيمل لإ طق هآلَص لص 2

 .اهتاقيم لبق مويا ىَلَصَو «ْمَجب ,ءاشعلا

 سرعت سا ع2

 [؟ت307/ :عجار] .٠ .اًعيِمَج ٍمَمَجِب امهألّص هَّنإَف ءنْيَءاَشعْلا رين لاق

 دبع نع ءةَراَمَع ْنَع « شما اكد يوم وب كح ٠ ع7

 :َلاَك؛ ةَبعكْلا راتْسأب اتت تنك : :َلاَق هللا دّبَع ّْنَع «َديزي نْب نَمْحرلا
 عم جمر

 رااسسم لاعما

 انتو يشرف ؛ مهبول قف ليلك مهوب مُحَش ريثك رقت ةكالئءاَجَ

هضْنَي لاق همه مل مالك اوُمْلكَك « نايف تح يمت وأ « نايف
 :مك

 اَنعََراَدِإ نارا :ّرَخآلا لاَقَك ! ؟اَدَهاََمآلَك عّمْسُيلَجَوَرَع ءهّللاّنأ نورت

 نإ :ُرَخألا لاَقَو : َلاَق ءهْعَمْسَي مل اَتناوصأ عر مكاَذِإَو «هعمتس اًتاوصأ
 ةررعسا

 لربك : َلاَق ف يبل كلذ تْرَكَدَك : لاق « هلك همس ايش نم عمَس
 مم هاش

 و ْمُكْمْنَس ْمُكيلَع َهْطَيانأنوركْسَتْمُكُكاَنَوَو َلَجَوَرَع ؛هّللا

 مل ارب اص وفا

 وعسم نب هللا دبع دئسم

 بات مئال كر شط يذل ركل كلو و هلق ىلإ مكن

 [514 :عجار] . © َنيِرِساَخْلا نم

 ,ةّيطَع نب رم وشن ,صغ أل نوم 4 1

 2ك :َلاَك .٠ ايلا ياو «ةبضلا اول 5-9

 [م0/ة:عجارإ!! ةَيِدَمْلاِ م ةّئيِدَمْلا 2 ! ندا اريام نادر و

 دبع ْنَع « قيقش نع « ثرفمخألا نكح واتم د 4

 ما لاَماهب عطل «نيمَي ىلع فلم 3 هلل لوس :َلاَك لل

شألا لاق . ُناَبْضَ هْيَلَعَومَو لَجَوَرَع هللا يفك ءملنسم
 هّللاَو يف : :ةكم

 وادم ب همام ة دم

 ىلإ ثادق « يندم «ضاأ دولا م لج نيو ينيك كانك

 يدوم لاَ 3 آل : تلق ؟ةيي كلآ : :ة هللا لوُسَر يل لان اف ينل

 عل زق 0 هللا لور اي : تلق ٠ فلا

 رخآ ىلإ .. انَمكَمِهناَميآَو هلا دهب نورتشي نذل انإ «٠» :لَجَو

 [؟هؤا/ :عجارإ] ةيأألا

 نع «شمعألا اَثدَح :آلاَق «عيكوَو «ةَيواَُم وب انئدَح- م ْ ٠٠

 : هللا لوُسَر لاق :َلاَق :٠ هللا دبع ْنَع «قوُرْسَم ع «ٍْيبص نب مس
 0 ا

 . نيروصملا ة ةَمايَقْلا موي يَ را له دشن من

 [مههم :عجار] ٠ ساّنلا دش : عيكد َلاَقَو

 نع ءداَّمَح نع ؛ «جاَجَحْلا اَنكَدَح «ةيواَُموُبأ اند ١

 ءايقلسُم ُمانيَناك ؛ 9س هلع َةَمَقْلَع ْنَع ؛ «ميهاربإ

 .وجبالو لسن مثيل عني لح
 ةيلعو

 'انركذ نب صياح لاق ءدمحم ٠ 5 هانكلَح- 1

 ِنَع هّللادّبَع ْنَع ؛ َةَمَقْلَع ْنَع «ميِهاَريإ نَع «٠ ٍلِبَضُف نع جاَجَح اَنئدَح

 .هرْكذم . . كف يلا

نَمْحَرلا دّبَع ْنَع ثيل انكدَح «ليَضُق نبا اندَح- 5 “01 ٠
 نب ِ

 :َلاَقَق ٠ هل ةجاَحل ؛ الل يلا جَرَخ : لاك هللا دْبَع نَع ؛هيبأ نع ءدوسألا

 ِاَمِبهئآَمُك؛ 0

 . هيذِخَ نبي اَمهَلَعَج جو عكر نيح هيدي قب مث اَنَحَف ؛ ملص ماَق وقم

 «َقاَحْسِإ بأ انئدَح ريم انَدَح «دواَد نب املس اندَح- 65

 لُجَر يف « هّللا ٌلوُسراَنينآ : :لاَق« هّللا دبَع نع: «صوخحألا يبأ ْنَع

 ٌةاَلأَس مت «َتَكَسَف ؟ىَّرْخأ َةوَمُاَنلاَسَمُك تكتف ؟هيوْكت نأ هئذاَتْسَ

 هي ا هع

 [مب:١ :عجار] . ُناَبْضَخ ُهَّنأك م مكش نإ هوُفضرا : لاك ةتلَّتل

 . .ةبعش نع «ردنغ ءرفعج نب دمحم اندَح م

 «قاحسإ وبأ اَنكدَح يهز اَنكلَح «ٌدْواَد نب ناَمْيلس انئلَح- ع ٠ هه

 ْنَع ءدّوسألاو «ةَمَقلَع ْنَع ءدّوُمألا (ةا//ا ) نب نَمْحرلا دبع ْنَع

 ٍماَقَو ءٍعْطَوَو فرك يفُربكي قف هللا لوُسَر تيران :لاَق : هللا دْبَ
 كد ةيعس# عع عراك عع همه مسو

 مآلسلا هللا ُةَمْحَرَو مُكيَلَع مآلّسلا : هِزاَسُيْنعَو هنيمي نع يو دوو



 ا
 ير نقرر تحسي مس كح

 نآلتي ءَرَمحَو ركياَبآ ترو هَدَخ باج ودي تح :هللاًةَمْحَرو 0 ا الو مده عدم
 ست :عجارإ . كلذ

0 
 «َقاَحْسإ وب انكدَح ريم اندَح دوا نب نامي انئدَح- همك

 7 "رع ؛هيبأ نع ءدوسألا نب ن 7 نَمْحّرلا دْبَع نكلو «هركذ ةديبع وبأ سيل : لاَ

 / راجح ةكآلكب يننلا :لاَكو ءلَخْلا ىنآ ٠ كف هللا َكوُسرنأ هّللا دبع

 ,ةكورو نيَرَجحبهَ ٠ ثلاَغلا دجأملو ءنْيَرَجَح اتدَجوقْسّسَتلاَ

000 
 لوكك :عجار] ٠ سكران : :لاقو «ةئورلا ىقلآَو «ِنيَرَجَحلا ذَا

 «ةَلَدهي ن نب مصاَع اَنئدَح ءدْيز نب دَمَح انئدَح نهب اندَح- 5 ٠ 6ا/
 ٍمئانع ءاقف هَّللالوُسَرَمسَ : لاق ءدوُعسَم نبل دْبَع نع « لئاو يبأ نَع

 نإ كف هّللا ل وسر َلاََق :َلاَك «٠ هيلع اوُمحدْزاَف لاق «ةثارعجلاب نيح
 دمع ف © ن4مف ماه

 لعجف هوجو مودك هموُق ىلإ :لَجَورَع هللا هنعَب «هللا دابع نم ادب

 لل م رع لش عل

 :لاَق .وُمي ال مُهّنإك «يموقل رفا بر : :لوقيو ؛هنيبج نع مدلا حسمي
 يك هه حَسْسَي ءا هللا لوُسَر ىلإ ظنأ ي كف هّللادّبَع لاق
 1 عمكلا :عجار] ٠ لجّرلا

 ْنَع ءنْوَع نبا انربخأ : :آلاك يزيو ؛يدَع يبأ نبا اندَح-ط 8

 تلك : دوعسم نبا لاق : لاك «نَمْحرلا دبع نْب دْيَمُح نع ءديعّس نب ورمع

 انآتيسنو «ًةدحاَو ورع يسلق : نوع نبا لاق) «ثآلَ َنَع سبح آل

 ميك: :َلاقءاَذكْنَعَوءاذَكنع «ىَوّْلل نع : : (هذَه تيقَيو «ىَرخأ
 هسووم تاج 2000 م6

 - «هئثيدَح رخآن مت كرك : لاق يواَمرلاةراَرَمنْب كلام ُهدنعَو
 ابحأ نك« ىَرئاَملامجلا نم يل ماد لج نإ «هللا لوري لوفي 0000

 ؟ فَلاَ هال َسْئللآ ؛ امو مق نيكارشب ينك سانام ادحأ نأ
 طمّغَو حلا رطبدأ ٠ هقتحلا ةفتس م نبا نكلو «يغباب كلذ سيل : َلاَك

 [71414 :عجارإ] ٠ َساّتلا

 ,هّللا دّبَع نع ؛ لاأو يبأ ع «روُصُنم نع «ريِرَج انندَح- 6 6 ١
 هجر دلاك : لاَق «حبصأ ىَّتح :ةليك ماكل جَر 8 هللا لوُسَرلَركذ :لاَ

 [ه007 :عجارإ ٠ هدأ وأ ءهنذأ يف ناطيشلا لاب

 دبع ناك لاق لو يل نع هروصسا ١ هير اح ا

 قلب كما هه هلل رشسا مكال ارث ىلإ: َلاَق
 [مهدا١ :عجار] ٠ نيل ةماسلا ةيهارَك

 ٍنْب نَمحرل دبع ِنْب دَّمَحم ْنَع «ثِيلْنَع نيج اك كا

 بقع رج ىَلإ ىهتل ىّنح هللا دنع عمات لاق «هيبأ نع ءديِزي
 مم دخيل هاجس هو :لاَق «٠ اراَجخأ ينوات : :َلاَثَ

 وهو «تاّيصَح عبس ؛يداّولا نطَب نم اهب ىَمَرَق ءاهيلإ داَغ مث : ٌلاَق « ةقاّثلا 5
 روم ايكو ارو اح هلجامُهَّللالاقو «ةاصخحل عمري بكار

0001 
 مهموم :عجار] .ةّربلاٌةروس هلع “تزن يدل ٌموَُناكانهاَه :لاكَمَث

 (418/0) وُ م نب هللا دبع دسم نيرثكملا نسم 0 م١1

 لجَر َءاَج :َلاَق٠ لئاو يبأ ع رايس انربخأ «مْيشم نئدَح- ش7 م م

 َلاَقَق ءةَعْكَر ين يف َليصممْلا ةحرابلا ترق نإ :لاَقَق «دوعسَم ني هللا دّبَع ىلإ
 37 2 رئت ملعآل ين «رئشلا دهام « لكلا رك ارث : : هللا دبع
 1 [6017/ :عجار] ٠ عكر يف نيترو ؛ هيي نقي اق هللا لوس

 ْنَع ٌٌنوُصْنِماَنْنِدَح :نايفس اًنثدَح «جاَجَح انثدَح- 0637“

 يف ءاق هّللا لوُسَر َعَماّنُك : لاك «دوعسُم نبا نع ؛ ةَمَقِلَع نع « « ميهاربإ

 نم ةّيح تجرح هماً انعَجَف «تآلَسّرماَو 9 :ِهْلَع “تلاع
 سيو امي :َلاقَف ءانتَقَبَسَ ءاَهاَترتاَبق اًموُلتقا : َلاَقق ءراقلا بناَج

 00 [4004 :عجار] . ارش متِكوَمَك ٠ كش *

 «ٌةَمَلَس نب قيقش ْنَع ؛ ”شَمعألا اًنكدَح «ةّيواعم وبأ انثدَح- ك * 5

 ةآلّصلا يف ءاقف يلا ّعَم انس اد انك : :َلاَك ءدوُعْسم نْبِهّللادبَعَنَع
 ىَلَع مآلَّسلا ؛ لرب ىلع مالا ءهدابع لب هللا ىلَعَم السلا :اَنَلُق
 هّللا لوُسَر انعمَسف : :لاق ءنآل ىلع مالا ءنآلق ىلع ماسلا « ليئاكيم

 يف( )كح نسل نإ ماسه لَ َلاَثك
 وكمل ةداحّتلا : لئيلَك «ةالّصلا
 اًدِإَ «َنيحلاّصلا هّللا داّبع ىَلَعَو ءاَيلَع ْمالَسلا ئاكربو هللاكَمْحَيَو « يبا
 لإ هلإ؟ ل /نادَهشأ «ضرألاو ءاّمّسلا يف حلاص دْبَع لك تباَصأ ٠ الا
 .ءاَشاَم ءامعادلا نم ميري مث د أورو انمَحْم نأ دّهشأو ءهّللا
 [م077 :عجار]

 ءةرم بهل دبع نَع شمعألا اًننَدَح ,ةّيواعم وبآ انندَح- 16

 ئرْماَمَكلَحيأل اق هللا لوُسرلاَف : لاق ٠ هلل دْبَع نع «قوُرسَم َنَع
 ها ثآلك ىَدِْإبألإ ؛ ..للاهلوُسَر يثاو هللا لال ناهي

 اًقمْلا «هنيدل ُكِراّتلاَو « سْفتلاِب سفنلاو «ينآزلا
 مم ص سا

 اهكفل هعجار] ٠ ةَعامجللَ قراَق

 نب دْيَز نع « ثرشسطألا اتكاَح كرايم اند ؛ لمؤم انثدَح- 5 * 6 ما ةعو اس »م همم

 روُمأو "نفد وكس هن ا هللا لور لَ َلاَق «٠ هلل دّبَع ْنَع ءبطَو
 يذلاىَحْلا وو :َلاَق ؟اَنيماَتاَمك هلا َلوُسر اي : اواك ءاَهئوركُت

 4١[ :عجارإ ٠ مك يذلا لَجَوَرع هللا َنوُنآستو ءمُكيَلَع

 نايس اًنئدَح :َرَخآ عضم يفاتدَجَو لمَم :لاَق- ع *كا/

 هللا دّبَع ْنَع «َلِبْحَرش نب وِرْسَع ْنَع « «لئاو يبأ نَع «شمعألا اَنئدَح
 هلم . . . يلا نَع

 شّمعألا نع ؛ ليئارسِإ انندَح ِرماَع يدوس انَدَح-
 ا لاق هللا دبع نع َةَمَقْلَع ْنَع ؛ « ميهاريإ نع «روصنمو
 تلد ؛ اًنتَقِبَسَف « اَهَرتَيك يح انيلَع سَجَرَخف ءراَملا يف اك

 دايو :َلاَق؛ اًهَرَش ْمُتيقواَمَك ؛ مُكرش تبق :© ف يللا ٠ ٌرْحجملا
 [64004 :عجارإ ٠ بطر مو هيف ماها نك د لَك «ثيدحلا يف شسعألا

 اًممويأ اَننلَح' 6

 َلاَك ,هّللا دّبَع ْنَع ءدوسألا

 نع ؛ميهاربإ نع ؛ «”شمعألا اًنثدَحِم ةيواَحم
 ص
 ب

 ع كلو ءراغ يف: انك :



 نلعب ةَبطَر هيف ماترد لاق« افرع تآلّسْرملاَو
 علم هع

 :8 هّللالوُسر لاَ ءانيقَبسَف ؛ اًهَلئفتل اَهاَكرَدتِباَف ؛ اًهوُنقا : :َلاَقَق ءٌةّيح

 [مهدك :عجارإ ٠ ارش ْمُكاَكو اَمَك مكرش هللا اًهاَقَو

 «يسمحألا قراَخُم نع ؛ ليئارسإ انئدَح ميت انئدَح- ٠ ن3

 نم تدهش دَقَل : لوشي دوعسم نبا تعمس : َلاَق « باهش نب قراط نع

 امم يَإبَحأ هبا انآ نوه انآل ادهم : هريغ لاق ”ءدّوسألا نب دادقمْلا

 «كل لوُشَتآل : َلاَثَف : نيكرتملا ىَلَع وْعْديَوهَو ءاقف يلا ىتآ هب لدغ

 .4نوُدعاَق انام ان التاق كّبَرَو تنأْب منا ؤ : ىّسوم موق َلاَق اَمَك

 "تيَآَرَق «كفْلَح مو كيدي ني نمو ؛كلاّمش ْنَحَو كنيمَي ْنَع لتاَقث نكلو

 [ماقه :عجار] ٠ دادس ههَجَو قرش ف لل لور

 ' لآ يسشلا نع بش كرب وراه بد يزيانَح- عا
 م مل ل يه ع ع نس الا م عسل ره

 ُلوُقَي (كل هكر الو هَعَقَرَو : :ةبعش يل لاق ٠) هللا َدْبع مسهل «ةَرم عمَس

 , مه الجر َنأَول : لاق 4 ملظب داي يدري ) :لَجورَع « هلق يف

 :رظنا] .٠ اًميلأ اَباَدَع (لَجَوَرَع هللا قاد «َنيبأ نَدَعبَوهَو ءداَحْلِإب هيف

 [4ل15

 نع «رياَج اَنئدَح نايس انئدَح «ديلولا نب هللا دبع اًندَح- مح ه7

 كف هللا لوس هّللادْبعْنَع «دّولسألا نع ءدّوسألا نْب نَمْحرلا دْبَ

 ناَتاَه: َلاَقك ءِنْيدْجَس َدِجَس مك ءاَسْسَخَرْمَملا وأَريُظلا ىَلَص
 هم

 [ممه# :عجار] . صقَت وأ َداَز لأ مُكْنم نظم ءناتَدْجّسلا

 ٍليَرَه نع ٠ سيق يبأ نع ٠ « ىَليَل يبأ نبا نَع « «ميشه انكدح- فو

 :لاَك لال تأ اا ني في يرتشألا أ «ليبخرش نب

00 

 ل :لاَقم 1100 :لاَق

 هو
 اقم :َلاَق : : هلا لوُسَر لوقو « هلوقبت ذأ نإ «َنيِدَمهمْلا

 .تخألل َيَقَياَمَي «سلسملا نيالا ةئبالو ءفْصُنلا ةئيالل : دوُعسُم نبا

 [م41 :عجار]

 نع ءرعْسم نع «سِينخ نيرْكَب نب ؛ سودا دبع انندَح- 0001 ٠

 * ولج َناَكاَمَناَك : لاق ءهّللادّْبَع نع «ةَدْيبع يبأ نَع ؛ ميِهأَريإ نب دعس

 [45 :عجار] ٠ فضلا ىلع نيتعكرلا يف ٠ مكس يللا لَم هللا لوس

 « سا مس هده سل يسوص د هاك ل لا يوع
 نع «ةَديبع يبأ نع « فْيصُخ ْنَع ؛ «ةمّلَس نب دمحم دمحم اًنئدح- 56

 يف تنك اذ َلاَق كف يلا نع (458/ ١)دوُمْسَم نب هلا دْبَع هيأ
 20 م

 د تشتم ىلع تطأ راو نذل ين تضكتت ةآلّصلا

 دمحم اًنئلج- 5
 مل روع همزرةيمرو
 دييعوبأ انكدَح :افّيصخ اًندَح ٠ « ليضف نب دمحم

 تلا كلم يف تككش ا لق 3 «دوُعسم نب هللا دْبَع ْنَع «هّللا دبع نب

 َتِيَلَص َكَنأ َكّنَظ ُرَبْمأ ّناَك ْنإَف ءاَعَي امير رأ مأ ٠ 22 نالك تملك ٠ ”سلاَج

 0 وسم نب هلا دلع نسم
 1111 صح ا ا

2 

 مث يقل نجس جسمك لسمك ؛ةقطر مكر ثق وا

 «ِنيئدجَس جما مك مكس ءاَيرأ تيَلص كن كبك ناك نو . مْ
 [هلبق ام رظنا] ٠ ا م

 هن هةموو

 ؛هيبأْنَع هلي بة يلع «باطخلا يرش ىت دَّمَحم

 عقمسم 2 ريماس
 انصح هَلاوُناَك ؛ « تحاولي ملال مق: كف للا هلوُسَر لاف : َلاَق

 بأ لاق ءَنْيلاَو َلاَق ؟ِنِيلا ١ تدق : ءاترلا بأ لاق ءراَلا نم اًيصَح
 وول

 لاذ نككو «ًادحاوو : لاك ؟ادحاو تست ءارقلاٌديس ردنا وب بْنَكن

 [مهد4 :عجار] ٠ ةّمدَص 5 لّوأ يف

 1 لع يلزغ لا

 .نينثا الإ مّدقأَمل:: رد 5وُبأ لاف : لاك

0 
 4 0 كانَ ركل

 ام رركم] .ناَنّنا يل ىَضَم :ردوبأ َلاَقَف :َلاَق ءاضيأ ديزي هانئدَح اَذكو

 [هلبق

 يكدَح :َلاَق «ماَوَحْلا اَنئدَح :لاك ءديزيو «دَمَحُم اندَح- ح 8
 : ًالاَع ءامْيِشه اًقَلاَخ «ةديبع يبأ نع « باطلا ِنْبَرَمع ىَوَم ءدَمَحم بأ

 مل تالا وُبأ

 (هلبق ام رركم] . باطلا نيبَرَمُع ىو دمحم

 َنْبسْنآ نأ «نيريس نبا نع «دِلاَخ انربخأ «مِيشُهانندَح- 1 75

 مل ءراقشتْمسالا اورهظأَك : َلاَق ؛راّصنألاٌّن م٠ «لْجَر ةَراِج َدهَش «كلاَم

 لْجر لبق 'رم موُلَخْدأَو : هئيدَح يف دلاَخ لاَ : ميشه لاق "نأ كلذ كني

 سن هَدهَشل « ةّرصَلاب تام راَصنألا نم ًالْجَرنإ :ًرم ميش لاو بقل

 .ٌراّمْثتْسمالاُهلاوُرَهْظأَك ٠ كلاّمنْب

 ؟دل :لاَق دس رع كلا انكلَح : لالا اح ١

 قل لج لفل« اج يفد
 ّن اق َنيريس نب سنآ نع بش اًئدَح «دواَد وُ انئلَح- 5 5

 .رَضَحْاَو رقسلا يف ف ةالَص سال نس أس ْنأ ناك

 م »# هلع دع
 «نيريس نب سن نع «دلاَخ اًنربْخأ تطاق م4

 . يل رظنَيةالّصلا يف وُمَو ؛ يشل فر رشتسي «كلاَم نب سْنآ تير

 سا هسا سو
 ينئدَح ةَراَمع ينئدَح « شَمعألا نع ياس

 559 :لاق

 م مع علم

 .(م) َةَراَمع ْنَع «شمعألا اًنكدَح :ةيواَس بأ

 نع ةرامع تعمس : :َلاَق َناَمْيَلَس ( نع ةبعش اًنئدَح ءِرّمعَج نباو

 هس نم ناطيشلل ُكادَحأَلَمْجَيآل : لاق « تعمل ؛هللا دبع ْنَع ءدوسألا

 هّلألا لوس تير دق « هنيمُيْنَع فصين هيل مَ نأ الإ ريل اء

 [91 :عجار] . هراَّسي "نَع هفاّرصُنا رك ؛ 2



2 
 1086 ح

) 
 نيرثكملا دنسم 45 ص

 ا 5000000

 ري هله

 ؛روصنم نع قيعشو ,نايفس نع ديعس نب ىَبحَيانْثدَح- ١ م6

 :لوُقي نأ مُكدحآل مسه ؛88 "يلا ِنَع هللا دّبَع نع« لئاد يأ نع

 945٠| :عجارإ .٠ يسن وه لب ٠ :تلكو تك ةيآلسيسست

 هيلع
 ْنَع ؛ُناَمْيلَسَو روصنم اًنيدَح «ناّيْفس ْنَع « ىَحَي اًنيدَح- ع ٠ مك

 يف اَنلمَع اًمبّلَع ٌلَخاَونأ ٠ هللا َلوُسَراي : الجر : لاق « هللا دبع نع ؛ لئاو يبأ

 دع «مالّسلا يف َتأَسأنإَ ْذَخاَوُت ملتح نإ: لاق ؟ةيلهاَجْلا

 [مهو5 :عجار] .رخآلاو لّوألاب

 روُصُنَم ينئدَح «َنايْفَس ْنَع ءديعّس ْنْي ىَبحَياَنثدَح- فيني

 يلا ىتاايوؤألأا هللا دبع ْنَع ةَديبَعْنع ؛ «ميهاربإ نع ناَمْيلَسَو

 َنيضَرَألاَو « عبصإ ىَلَع تاَوَمسلا د سْي هلا ُتطَحُس اَي : :لاَقَق : 0

 لرجل «عّبصإ ىَلَع قل :لَخْلاَو « عَبصإ ىَلع لابجلاَو « عيصإ ىلع

 ندي ىّتَح ءا8 هّللاٌلوُسَر َكاحَضَم كلما انآ : لوفي مك ٍعبصإ

 .« هرْدَق وح هللا او دق ام اًمو» : َلاَقو ةذجارت

 :رظنا] .ُهّل اًفيدصَتَو اًبجَحَت ضايع ّنْبا ينعي لْيِضُم َلاَكو
 امها مل

 : ىيحَي لاق

 [44 و كه

 ْ'رَع َنايفُسْنَع ءنَمْحُيلادِبَعَو ءىَّياَندَح 44
 هّللا لوس ,ر لاق :َلاَق « هللا دبع ْنَع؛ «ىحضلا يبأ نع 6١( /1)هيأ

 وع يب ليلَخَو يبل مهن يبون «نيسيلا نم و يبن لكل : "ئ

 َنيِذلاَويل اَدَهَو موني مهاب سنا ىلوأ نإ : ارك مث لجو

 54١[ :عجار] .4 اونمآ

 ءدادَش نب عماَج يّكدَح «يدوعسَمْلا نَع «ىَجحَياننَدَح- فلام

 «يداَولا َنطبتسا هللا دبع تي :لاق ديزي نب نما َدْبَحتْعمَس َلاَق

 ملكي رافت باع أ

 لإ اَوهيوُياَم ىنح راّثلا ٍلْهأ لمَ ميل مُكدَحأدإَو اهلْهأ

 اًهلهأ نم نوكيق ٠ نجلا لهآ لمع هلمَحيف باتل لعب«: «عاَرن

 [53714 :عجار]

 نب هللا دْبَع َنَع «ناَمْيَلِس اًنئدح «نايفس ْنَع « ىَحَي انندَح-» طلح

 ملط سفن لَتقمال : لاق اقف يلا نَع هللا دْبَع ْنَع « قورسُم نَع 5 رم

 وو رك لس هم رع را رك

 [م#٠ :عجار] ٠ لقا رس "نم هلوأ هنأ اذ اهمَد نم لفك من با ىلع ناك“ الإ

 ءهّللادّبَع ْنَع «قيقش نَع «شَمْعألا نَع أ ”ىحَي اًكدَح- 4 ه 3“

 َكلدِإَف اًمهبحاَص نود نانلا ىَجاَيالف هن ةثاائ اوُناَكادإ الف يِبنلا نَع

 1 :70٠[ :عجلر] . هنرحَي

 نبا نَع ءَناَمْنَع يبأْنَع «يمِيتلا نَع ءىَيْحَياَنْدَح 0944

 ًنعةلْأْسَي؛ يلا ىتان «ةلبق ةأرما نم باص الْجَرنأ «دوعُسَم

 ٍلبيّللا نم اكو راها يكرط ة ةالّصلا مقأ) لجو رع هللا َلَرْئآَق ٠ اهتراَدَ

 نمل : َلاَق ؟ هذه يلآ ؛ هللا لوري: :لاق 4 تاكيسلا نبي تانَسَحْا نإ

 [مم+ :عجارإ . يمأ نم َلمَع

 حي اند 6

 ينيج ,48 َّسَحُس نإ :لاَك هلا دبع ْنَع ءصّرحألا

 هّللا دنع َبَتْكُي ىّتَح «ٌقدصِيل لجل َنآو ءاَبَذَك هللا دع بي ىَتح
 [؟مهو5 :عجارإ ٠ اًقيدص

 نباْنَع امنع يبأ نع ؛ «يمّيَتلا نع ؛ ىَيِحَي اًنئدَح- اك

 هيلو ءاَمسريلَف (هلتحَخ م ًءاَش : :لاَق امو ٠) ةلَمَحُم ىرتش رشا نَم «دوعسم

 . عوبيلا يّقلَت نَع ءاق يتلا ىََتو ءاَغاّصاَهَمَم

 ماسع# هك وس ص ف رع لع صم م ص هي رع صرب يع

 ْنَع « ورسم ْنَع رماَع انندَح دليم ْنَع : ىَحَي انئدَح- ٠ 1 مْيَسِب اَهاَمْرَمُت «تيلا لعْساو ءِنَميألا هبجاَح ْنَعَ ةَرمَجلا لَعَجَف

 ْماّقَم ريغ هلإآل يذّناَو اَذَه : لاك مث «ةاّصح لك ريدر ب «تايصخ

 [044 :عجار] .5 ةَربلا 3 وس هيلع تن كرم يدل

 ءشمعألا اًنكدَح : آلاق «عبكوو دعب ىَياَح لحال

  تراحلا وع شبل يح لاَق ؛ شمعألا نَع ؛ « ىنعمْلا

 ومو اًيرلا لكأ : هللا دنع َلاَك :َلاَك ؛ هللا دّْبَع
 مدعو س عش

 نيل لاو ةقطملا الو. لانه ةمشوتسلاوةمشاولاو هب

 [مدما :عجارإ ٠ ةّمايقْلا موي « دّمَحُس نسل ىلع َنوُوُْلم « هترجه

 شتطألاانكدح «ميكوو «شنألاٍنَح « ىَبِحَي اَنكدَح- ع » 6١

 وهو و ا هللا لوُسَر اندَح : َلاَق «٠ هللا دبع نع «بْطَو نبدي انئدَح : َلاَق

 2 ,ّمأ نطَب يف ُهقلَخ ٌعَمْجُيْمُكَدَحأَدإ لك «قودصَمْلا قداصلا

 مك كلل لم ةَقلَح نوي مث -ةلبك ميكو : :َلاَق «ةَكيك يعير :لاَقوأ :٠ اًمْوَي

 عراب كلكم لإ لَجَوَرَع هّللا لسْري م كلذ لْثم ةَمَسُمنوُكَي

 «حورلا هيف ْحّفْيمُ اليس وأ يقشو قرم ُهَلجآو ٌكُلَمَع : تاّملَك

 رو امدع عسا هل 00000
 هنيب نوكي ام ىتح ءةّجلا لهأ لمع لَمْ مُكَدَحأ نإ هيَ هلال ينّئاَوَ

 8 اوُمِلَع اذ اكو هاَدهاَشو هلك

02 0 
 َنْيْيمُكْحَيَِكَحنِماَم ١ 8 يلع 'نيرم وأم لاك هلل دبع

 منهم َمنَهَج ىَلَع هي ىَتَح «,هاققب

 يرمي ؛ مقيم ينقتاطخن داي جر 0
 دة

 نع ءرْز نع ؛ 'مصاَع ينكدَح «اَيفَس ْنَع : ىَحَي انندَح- ٠ وم

 ىّنَح ءابّيدلا يضف الو ؛ اًيكدلا بَهَدَت ال :َلاَق :٠ كلف يلا نَع ؛هللا دب
00 5 

 [هال١ا :عجارإ ٠ يمنا هسا طاري « ينيب لهأ نم لج بعل كلي

 ْنَع هداك اندَح « ماسه ْنَع «ديعس نْب بحي ىَلَع تارك 489 ٠

 ْنَع لثسق دوُعسص نب هاب ينأ : لاق ءةّبَْع نْب هللا دّبَع ْنَع «٠ « سلخ

 ْنآَلْبَقَتاَمَق ءاَناَدَص اهل ىَمَس ْنُكيْمَلَو (4703/1داَرما جورَتلْجَ
 لوُقأَس :َلاَقَق ؟هوُلَأَسَف هونآ مث ؛ ءاوُعَجَرف ءانيَش اهيف لقي ملك ؛ اهب َلْخْدَي

 نم كلآل يقوي لَجَوَرَع هلاك «“تِبَصأنإك بر دْهَجب اهي

 َماَقَ دعا اَنْيدَعُو «ثاّريملا اهل «اهئاَسنقاَدص اهل : يو تأ



 هع 520

 م :لاَق « ؟ .ةلتب ىلا

2 

 هنأ ذلإ :٠ ىَنَعَمْلا 507 ورا كلتا ٠٠

 وب دهَشف ؛ اَنَه ىَلع كاَدهاَش مله : لاق ءوشاو تْنب ورب يف : لاق

 [هلبق ام رركم] . عج نم َنآلَجَر حا ارجْلاو «ناّنس

 ٍربَعنَع ويف ينكح «شّمعَألا نَع «ىّيِحَي اًنكدَح- ١ 5٠

 مالّسلا : :اَنلُق ؛ةالّصلا يف 8 هللا لوُسَر حَماَنْسَلج اد نك :َلاَك ءهّللا

 ل: : هللا وسر لاَ «نآلُكَو ءنآلُق ىَلَع مالّسلا «هدابع نم هللا ىَلَع

 مدح س لج نإ نكلو ملسلاَوُم هللا هللا ىلع مالّسلا : اوُلوُعَت

 « يبا اهي َكيلَعَمكَّسلا :تاّيطلاَوٌتاَوُلّصلاَو «هّلل تاَّمحّتلا : : لكل
 0000 سلع مس
 امكن هلال هلا داع ىلَعَو ايما كرته ةمْحَرَو

 هلإ لنآ د هش ءضْرألاَو ءامّسلا ني ب حلاّص دّبَع لك تَباَصأ ؛ كلذ متل
 مهي هلة وو ارو كو مة ساو

 ءاَعدلا نم ْمُكدَحأريَخَعَمَ تلوُسَرَو دبع ادمَحُم نأ دهشأو كَللاَذلِإ

 [مد5؟ :عجار] .هب عديل ديل هَبَجْعَ

 اَتدَح :آلاق ىتعَمْلا ؛ةّيواعموبأو «عيكو اَنثدَح 7

 اي َلاَق هللا دْبَع ْنَع« لئاو ينأ نع ؛ ٌشَمعَألا

 5 :َكَفْلَخ ْوُمَو ءادن هلل ٌلَمْجَتَْأ : َلاَق ؟ربْكأ بتذلا يأ : :لاَقَك

 ل لاق« َكَحَم مَمطَيْنأ لجأ نم َدلَدلو لفت نأ مث : لاك يأ 0 ب ع ل قمر هل

 يفق يمت. هلا لاك « كراج ةّليلحب َيناَرث نأ مث
 كلذ لعَفَي نَمَو) : هلوق ىلإ 4 َرحآ اهل هلل مم وُعدي ال َنيدَلَو 9 : هباّتك

 [5301؟ :عجار] ٠ « ماكل
 مرير هع

 يبأ نع شّمعألا اَنئدَح لاق ءِرْيَمُن نباَو «عيكو اَنئدَح- *٠

 0 :اَنْلُق : لاق 1 «لئاو

1 

 حت

 هبات يتلا طا ل5 ا

 00 :عجار] .رخآلاو 2 دخأ 0 مآلسإلا يف 5320 3 ةيلهاَجْلا

 يبأ نع ؛ شَمعألا اَنكَدَح : لق يئن ميكو اكنَح- تا

 «مظعألا دجْسَمْلا يفثدَحُيلُجَر اني :َلاق «قوُرْسَم ْنَع ؛ « ىّحضلا

 َنيقفانمْلا عامْساب َدَحأَك ؛ءامّسلا نم ناخد َلَرَن ةَماَيقْلا موي ناك اذِإ : َلاَق

 ىلع ْتلَخَدك :ٌقوُرْسَم لاق ؛ماكزلا كيك هْنم نيدمؤُمْلادَحآَو « مهراصبآو
 ,ثدَحيأَشْنأَف ' اًسلاَج ىوتساف اكتم اكو هَل كلذ ترك ءهّللا دبع

 مكادإق هبل دلع وه ملع نع مُكْدم لكس الاي لق

 هللا :مَكَتَألامل لوُشتأنأٍمّلعْلا نمنإَك «ملعأهللا :ٍلثبلَق «ةدنع نك
 امو رجأ نم هلع كلاس ملت ل هيل لا «لَجَورَع هللا ؛ 2

 :لاك؛ هيلع اوُصْعَتْساَو 8 يبل اوُبلَ امل اير نإ 4 يللا نمانآ

 اهيل تسمح :لاك .كسوب عنك سب مهل نأ
 ةعيهك ءءاّمّسلا نيو نيب ىَري مُهدَحأ لعَج ىَتح ءدْهجْلا نم ةَيمْلاَو ماظعلا

 رام ع

 دبع دلسم
 م دوم ني هلل هم

 ا 3 1

 لاق 4 نون انإباََملاعافشُا كر اوناق «عرجلا م نال
 الام هاكر م م

 ءاوداَعَق ؛ 0 ُكاَعَدَم املاك ذإ هل ليقف
 امس مل -

 اك 4من ىلا ةشلج د َّي) ١ لوك ىلإ « نيم ناّحُحب

 .مهنع فَْشُك ام «ةّمايقلا موي َناَك ولف : :هللا دبع لاق : هئيدَح يف يمت نب

 [7ت1 :عجار]

 دوسألا ِنَع «قاَحْسإ يبأ نع ؛ «ليئارسإ نع «٠ عيكو اندَح- 16

 لاَقَك «ركذُم نم لهل ؛ قل يلا ىلع تأ : لاق هللا دبع ْنَع « ديزي نب

 [م/هد :عجارإ ٠ «ر كم نم لَه 8 ينل
 دبع نع « «لئاو يبأ نع ؛ ُشَمعألا انْئدَح «عيكو اَنئَدَح- 10

 هعمل

 ىَجاَتيَالَف ةئالكْم شك نإ : كف هللا لوُسَرَلاَق : لاق هللا
0207 

 [مه16 :عجار] . ري كلذ نإ ءدحاو نود (4771/1]نانثا

 يبأ نع ٠ شمعألا انُكدَح : عال ..و/

 اي يتطور لات أك هللا"

 (مدلاَحَمْسَي 6-5 ملا مضْنيَوهَف هموُق هيرص ينال ةيواَعم وبأ لاك ) يوه

 [م١111 :عجار] نمسا « يمْوَقل رْفْغا بر :لوقيو «هنيبج نع

 عىاشم
 إف «بدكلو كي: 8 لل رل لاق« قدك «لئاو

 ل
 «بذكيل لجّرلا نِإَ ءرانلا ىلإ يدْهَيَروُُمْلاَ ,روُجُشلا ىلإ يدْهيبذكلا

 َنإَف قصاب ْمُكيلَع : ف يبل لاك: لاو ءاياذك هلل دنع بكي ىَّتح

 «لججرلا « يشي ؛ةّنجلا ىلإ يدير بلا ىلإ يدي قْدسصلا

 . اًقيدص هللا َدنع 2 ىتح 2 قدصلا ىرحَسيَو قلص

 هس ميم تع

 سس عع يع سرا
 :عجار] .٠ ّقدّصلا ىَرَحَتيَو وشمل ةيواَعم وبأ لاَ

 معمم

 ل

 1 قش يلح لل َلاَق هللا

 ءاَهب يضْقيَوِهَف «ةَمْكح ُهَّللاماَنأٌرَخآَو وصايف تكا ىلع نأ

 ٠ :عجارإ 101[

 ١ نع ؛ ثراَحْلا نب ىّيحَي نَع َسَح اَنكَدَح «عيكو اندَح

 ريسلا نع « هلا لوُسَر الأس : لاك ءدوُعُسُم نبا نَع « يفتحلا ذجام يبأ
 ومر ريس س8

 :عجارإ ٠ ياَِبتَسِيكوةَعوُبمةَاتجْا «بّبَْلاَنوُداَم :َلاَقَك ؟ةئاَتجْلاب
 مسا سا ساش

 مب

 فا هساو ساو
 نع رم نْبهَّللادْبَع ْنَع ؛ شمعألا اَنئدَح «عيكو انْدَح- 11١

 ّقَشْنَماَنمَسْيِل : 8 هللا لوُسَر لاك : :َلاَق ؛هّللا دبع نع «قوُرْسَم

 [تم+ :عجارإ ٠ ةيلهاَجا ىَوَْدي عدو :دوُدَحْلا مطَلَو ؛بوبجلا

 نع ريم نْبةَراَمْعَْع .رتضالانخ عصرا فلي

 ف للا لوس انك ا هلل دبع ْنَع ديزي نب محلا دْبَع
 هام لكل

 رشم اي ؛
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 55 عاطتسا نم نم باّبشلا

 ريكا هد ةيعسا ٠

 [40377 :عجار] ٠ جول علال يستلم جر

 ٠ ا راي: فق امص هناك هد

 م « لجألا ىلإ بتل ةآرَمْلا حنت نأ يف الص مث انهن ؟ يصختسن
 راما

 [م١6 :عجار] ٠ « مُكَل هللا لح اَم تاّييط اوُمْرَحُتآل :  :هللدبَع ار

 ىَسوُم يبأ ْنَع ري 9 7 نب ناَميَلس اًنئدَح ميكر اند

 ان ب .نارما تدر يي ا «يلآلهلا

 لوا ع يع هام و وقرا ظ وة عملك دلك ع

 رىمش هما
 ل: قلل لاق تق هدوطشت ني يثق :لاق َكدَع

 . مظعلاَرَشْنأَو ّمْحّللا تبن م الإ ! ؛عاصّرلا نم مرحي

 يبأ ْنَع ؛قاَحْسِإ يبأ ْنَع ُايْفَس اَنندَح «عيكو اَنندَح- ه6

 هئيعَتسُن هلل َدْمَحْلاَدِإ : : جالا ةبطُخ ين َلاَكهّنأ هللا دبع ْنَع هديب

 َْو سَللَضُم الَفهَللا هدهي نم ٠ شن رورش نم للاب وعَتو «هرفغتسلو

 دبع ادَّمَحم نآذهْشأَو هللا ذإإ هَلإ ال نأ دهشأ «ُهَليداَه الك للضُي

 آلَو هناّقثَقَح َهّللااوَُّنا » : هللا بانك نم تايآث آلك ارم «ُهلوُسَرو

 هللا | ماَحْرألاو هب نوُنءاَست يّ هللا اوَُتا ١ 4 َنوُسلسم ماو ألإ يومَ

 :عجارإ . ةّيآلارخآ ىلإ « ديدَس هلو اونو هلا او ط 4 اييِقَْمُكيلَعَناَك

 انذف

 يبأ نع «قاَححسِإ يبأ ْنَع ؛ «ةليئارسإ اند ميكو اَكَدَح- عءاضاك

 طش ف هللا لوران لاق: د يع و «رصؤخل

0 
 2/7١[ :عجار] .٠ 3 لي مل هل «ثيدّحْلا اَذَهَّوَحَن َرْكْذَف . . . ةَجاَحْلا

 يب دان نب ماجن «يدوعسملا اًنكدَح «عيكو اَنندَح- عا

 ةَرَشَج «ةرمَجْا هللا بح ىتآ مل : لاك «ديِي نبا نّمْحرلا دبع ْنَع «ةَرْخَص

 هع ساس 8 لي ف نس يس لس ع يي لص يللا ص ا ل ف
 هبجاج ىلع َرْمَجلا َلَمَجَو «ةَبكلا َلَبفَتساَو «يداولا َنطبتسا ؛هّبقعلا

 طا سا »#خ يعرع سل لك هع
 ءاَمماَه نم : :َلاَق مث «ةاصح لك عمر ب «تايصخ عسب ىَمَر مث « ,نميألا

 .(470/1)ةّرقبلاةروُس هلع تنزل يذلا ىَمَر ُهرْبَخ هكإ ال يذلا

 [8014 :عجار]

 «ميهاَربإن ع « شّمْعألا نع ءنايفس انئدَح « عيكو انئدَح- 1

 «نآَرقلايَلَعأَرلا : ف للا لوُسَر يلآلَق َلاَق «٠ هللا دب ْنَع «ٌةَديَع ّنَع

 يّنإ :لاق ؟َكِئلَع لنا آر :كْنلعاَرفأ فيك هّللالوُسْراَي تل

 هيلع تأَرَقك ءءاََللا ةروُستْحَتا : لاق « يري نم ُهممْسأ انآ يهتشأ

 ءَلْؤَم ىلَع كب انتج ديهَشب ةّمألُك نم انتج اذإْبَكك 9 :ْتْقَلَب اَملَف
2000 

 [13605 :عجار] . نافذ هانيَحَو هيل ترن َلاَق 4 اديهش

 ةريغملا نَع 2 ءدكرم نب ةَمّْلَع نع ءرعسم نع «٠ عيكو اًنئدَح- 4*5

 اتلاف : لاق هلل دبَعْنَع ديوس نب روُرعمْل نع ٠ يرش هللا دّبَع نْب
 نامل 000

 :َنايفْس يبأ يباب ء هّذلا لور « يجرب ينتمأمُهّللا :ةّييَح م

 صحو 0 رتل عا « جوزيف عال

 ”14+ ص

 ددرعم لا ؟ جروح ؛ةللا تاس 50

 حقير لح لقال: قالو سم

 # ل ص هك ل

 يطا ينهش َلَجَوَرَع هللا تلأتس تنُكْولَو ؛هلح نع

 لق ؛ةرشل المر : لاق « َلَضْفأَو اري ناك وثقل يف باع

 هّللاَدإ : يَا لاك َلاَك ؟ حسم امم ( َريِاَنَخْلاَو لاق هاَرَأ :ٌرمْسسم يوك
 سياف اسما ع« سمه
 لام َرأ)ةدرقلا تنك كو اقع الو «آلْسَن خيِسَمل لَعَجَيْمَل « لجو زع

 ١./[ :عجار] . كلذ َلْبَق (ريِزاَنَخْلاَو

 يش

 ءدكرم نْب َةَمَقْلَع ْنَع «يرْوّتلا اندَح «قاّررلا دبع اَنئلَح -

 [هلبق ام رركم] .ريزاَتَخلا يف كي ملَو «هداتسإي وحن

 ْنَع «ةرُم نب هللا دْبَع ْنَع ؛ شمعألا انئدَح «عيكو اَنئدَح- دف

000 
 ىلإ ربآ يّنإ الا : كف هللا لوُسَر لاَ : لاق هلل دبع نَع «صوحألا يبأ

00 50 

 ْمُكَيِحاَصنِإ ءرخب بت ذَا البلح اذخّتم سكول .ةّلخ نم ليلَخ لك

 [؟00. عجار] لجو رع ؛هللا ليل
 نع رد نع ؛ ءٍمَكَحْلا نَع ؛ يدوعسُملا نَع «٠ « عيكو انثَدَح- فحفي

 ماَمْلاَرَشْمَماَي لاق« 8 "يلا نَع نه دبع نع ؛ "يميل َهناَهَم نْب لئآو

 :َلاَق ؟راَثلا لهآ اَنلاَمو :ةأرسأ تَلأَقَ ءراثلا لهآ ركن ؛نُفدَصَت

 م .عجارإ .ريشتلا رك «نَْلا ركن نال

 هّللا دبع نع« شصعألا نَع «نايفس اًنيدَح «عيكو اَنئدَح- فلفو

 نماَم: ف هللا لوُسَر لاك : لاق ؛ هّلل دّبَع نع «قوُرسَم ْنَع رم نب

 هنأ لد ءاًهمَت نم لفك ٠ لوألا مِن ىلع ناكل الط "لت شنت

 [ت#١ :عجار] ٠ لقا نمو
 رمظامسا

 «عيكو ظل اَذَهَو «ىَعَمْلا ءنَمْحّرلادْبَحَو «عيكو انندَح- 8 8

 هلل دبع نع َمَيرَم يبأ نْب دايز ْنَع «يرّرَجْا ميرَكلا دبع ْنَع نايف اَنَْدَح

 تغمس : :دوعسُم نال َلاَق «ينّرمْلا كرم نب لقعم ابآ ذأ « « لقعُم نب

 اه م ل
 [ممحم :عجارإ ٠ .معل : : لاق ؟ةَبوت مَّا لوي , هللا لوُسَر

 يببأ ْنَع رباَج نع« يدوُعسَمْلا اَندَح ؛ عيكواتتدَح- 4.

 َوُمَو 8 هللا لوُسَر انكَدَح : َلاَق هللا دبَع نع «قوُرْسَص َنَع ؛ « ىَحضلا

 001 ما كس

 ةيلخلا ل حتالو «ةبالخ تآلَفَسملا عيب : لاك «قودصَمْلا قداّصلا

 .ملل ل

 يبأْنَع دنيز ْنَع َنايْفُس ْنَع «نَمْحّرلُدْبَعاندَح- م 7
 ملّنصْلاٌباَبس : :لق 9 ئربش وعي ووصول «لئاو

 1 د40 عجار] رك ُهْلاَكَو قو

 ْنَع «بْطَو نْبِدْيَْنَع "شط اند ميكو اندَح- 77

 . (ح)ا هللا لوُسَر لاق :لاَق هللا دّْبَ
 جا م ستمرا ها م رعس عع مل مردندو

 ”تعمّس : :لاق ءَناَميَلَس ْنَع ُةبعش انئدَح «ِرفع نب : لمحم اًنيدَحو

 أب ؛ةف ْيِلا نَع ءدوُعْسَمَنْب هللا َدبعاْعمَس : لاَق ءبْطَو َنيَدْيَز

 مانام هللا لوُسَر اي: اَنلُق ٠ انور ارومأو فو ؛ةرثآ يدب نورس



 يذل هللا وات ملح يدل وُ َلاَق ؟اًنم كلذ َكَرْدأ ْنَمل

 ١ عمو. .عجارإ .ْمُكَل

 1 يدا نع ةَبَعش ْنَع ؛ «يدْهَم نْب نَمْحَرل دبع اَنندَح- ذه

 | اَهّئوُلْخَدُي : :لاق امرا مُكنمانَوْ َلاَق هّللا دْبَع ْنَعَهَرُم

 ريشا رح هلي | هلت [مهلاّمعأب اهنم نوُرادصِيمث اهتوجلي
 م“ م مروا همم

 [4141 ةرظتا] ٠ لتعم اذه (ملَك وأ ٠ 18 يللا نَعَوَم محن : :لاث

 ْنَع ءروُصْنَم ْنَع ءُنايْفَس انئدَح «نَمْحّرلا دبع اَنئدَح ل

 تاّمشأوْا هللا نع : :َلاَق «٠ هللا دبع (4776/1)ْنَع :ةَمَقلَع ْنَع ,ميِهاَرْبإ

 ههّللاَقْلَخ تاَريَُسْلا «ِنسُحلل تاج قتل آو تاّصُمنتمْلاو « تاَمشوتمْلاو

 ْتَلاَقَك « هْلإَتءاَجَق َبوُشْنيمأ : اًهكُلاَقُي ؛ تْنيلا يفّةكرْا لبق :َلا َلاَق

 هللا اوُسَر نَحلْنَمْنَمْلآ ال يلام :لاّقَق ؟ تلُكَو تْبَك : تلق لآ يتب

 امك ءهْبحْولَنَْاَمأَْفآل يّنِإ : ْتَلاَقَق !لَجَوَرَغ ؛ ؛هّللا بانك يف اف
 يد م موو ل ل
 مكاتآام» : تاَرَئاَمآ ؛هيتدَجَو دن «هيتأَرق تنك َلاَقَق .هتدجو

 9 يبان لَك « ىَلب : اسلاك 4 اوان مُكاََت امو هوذُخَف لوسسرلا

 « يرظناق يسم لاق َنوُنَعْفَي كلهن ظآل يّنِإ :تلاق هْنَع ىَهَن

 :لاَق« اًئْيَشةسْيآراَم : ْتَلاَقَق «تءاَجَف اي اهتجاَحْنمَرَتملف ءاتنرظتت

 «ِساَع نب نّمْحرلا دبع نم ُهتعِمَسَو : َلاَق . نعمات ملك لذك تاكو
00000 
 ,4376 :رظنا] .٠ روُصنُم َثيِدَح ترتخاَف ؛ اًهْنم هعمس بوعي م نع « هتدحي

44 44314] 

 ءروُصْنَم نَع ؛ُناَيْفَس انندَح : :َلاَق ءِنَمْحّرلا دبع اننَدَح-

 سال يَ :لاَقَهّنأ : للف يِلا نَع هلل دبع نَع :ةَديعْنَع ؛ «ميهاَرْيِإَنَع

 موك م يجْيمُ ءاًميرأْوأ انالك وَيَا مث ؛ مهوب نيا مث «ينرُق

 اكوُيرضي اناَحْصأ ناَكَو : :لاَق .هتااَهش هيمي يمحو :.

 [ه94 :عجار] .دْهملاَو ةَداهشلا ىَلَع نايبص نحَنو

 شَمْعألاو ؛روصنُم نع ,نايْفس نع ؛ نَمْحَرلا دبع اَنئدَح-

 :لاَق هللا دبَعْنَع ؛ «ليبحَرَش نب وِرْمَع ْنَع ٠ لئاو يبأ نع« لصاَوَو
 نأ : :لاَق ؟َلَجَوَرَع هللا دنع مظعأ بنّدلا يأ: هللا َلوُسَراَي : تل

 1 6 :تلق : ل لك كل ضن لَو للَلَمجت

 :عجار] ٠ راج ةليلحب يناثلا 1 قش نق تس

 مما

 «بَدْحَألا ل صاو اًنكلَح :ٌةّبعش اًنئلَح ءدّنسأ بري انئدَح- فن

 يأ ف هللا َلوُسسَرْتْلاَس : :هللاَبَع لاك : : لوي لاو ابأ تعمس : َلاَق

 [هلبق ام رظنا] ٠ رك .؟مَظْعأ بلا

 يبأْنَح « لصاَو نحب انئدَح عجن يمس انئدَح- 6 107
 ام رركم] .هَرَكَذَك - . 8 هللا لوُسرتْلَأَس : لاق هّللا دّبَعْنَع «لئاو

 [هلبق

 ا
1 

 اس4 محا مي مه

 ههطتللطلخ |( م ا

 نع هروُصنمنَع ٍ,ةاقرو اند يمل ب ىلع ا

 لل دوشاتا نيل 20007 لَك .٠ . قش بت هللا

 |3011 :عجار] . ( اهم ) ىلإ «ٌرَحآ اهل

 نع ء«َقاَحْسإ بأ نع لايق ادَح « محلا دبع ابد« 6

 يْنإ مهلا : لوُشَي َناَك هّنأ « 8 يللا َنَع هلل نَع صوخألا يبأ

 497 :عجار] .٠ ىتْغلاَو ءةّثعْاَو « ىّقَتلاَو : دولا د َكلاسأ

 نع «َقاَحْسإ يبأ ْنَع «ناَيفس اًنئدَح «نمحّرلا دبع اَنندَح-

 اذختم تكول ؛ ,48 هللا وُسَرلاَك : :لاَك هللادّبَع ْنَع صولا يبأ
 هم

 [؟1هم١ :عجار] . ًاليلَخ ةفاحف يبأّنبا هدختال ٠ ًاليلَخ

 نع شمعألا نَع ءَنايْفَس نع «٠ :ءنَمْحّرلا دبع اَنئلَح- 5 3/

 لوُسْرتْياَراَم : لاَق ؛ هلا دبع ْنَع «ديِي نب ءِنَمْحّرلا دّبَع َنَع «ٌةَراَمَع

 ءاّشعلاو برْفَملا َنْييَمَمَجهَنئهألإ اًهتاَقيمل لإ ةَالَص ىَّلَص ؛ ا هللا

 [007 :عجار] . اًهتاَقيِم ريم دموي حلصلا ىَلَصَو « ٍمْمَجب
 هلل مل يام سعب عب

 . .ةرامع نع« ةريتطالا كح هيو 18

 [هلبق ام رركم] . هاّنعُم

 دّبَع نع ؛ « شّمْعألا نَع ,َنايْفَس نع ؛نَمْحرلا دبع انندَح- 4

 آل اًمْست فلحأ آل : :لاَق ٠ للا دْبَعْنَع ٍصّوحألا يببأ ْنَع «ٌةَرم نب هللا

 ةءااصعو
 ؛لَقْفي مهنا ,ةددحاو فل نأ نم يلِإْبَحأ ٠ الث لق ٠ 4 هللا وسر

 عم هَ
 كللذ ترك لاق ق انهت يك بدرا ,ةلاذأ كلك

 نهم م

 اهلنف 0006

 .(حالايس اَنئدَح ءوِرْمَعي كلاب نيد
00 

 نَع ةدِييع يبأ َنَع :قاَسْسإ بأ نَح ايس ناب قالب

 « اوان ءرِفَْْساَو كبَر محي حبست > : تري َّمَل :َلاَق « هللا دْبَ

 ءذف يبل ناك «حتلاَو هللارَصَتَاَجانِإؤ : ْتَلَرَت مَ : قالا دبع لاَ

 تناَدنِإ «يلرفْغامُهّللا ؛ «َلدْمَحَِو مُهّللا كابس : لودي ناري

 [صمع مجارإ .( 5" ةر/ 1)بَرتلا

 كرم نع «يدسلا نَع « ليئارسإ ْنَع ءِنَمْحرلا دبع انيدَح- ١
 سعتس كه رع

 ُدرَي ري :88 هّللالوُسر لاك لاق امركم هّلل دْبَعْنَع

 . مهلاَمعأي اًهْنَع نوردصُي مث ٌراّثلا سساَّتلا

 ا سر ها سو كا راهم سف

 دامَح اَنَبْنأ ءديزي انئدَحَو : يِدْمهَم نب نَمْحرلا دبع اننَدَح- فش

 نْب هّللا دّبَع نع «٠ «لئاو يبلع ؛دوُجّلل بأ نب مصاَعْنَع هدير

 مث هلال بس اَدَه : َلاقمُث ءاطقخح ف هللا لوسَر انك طخ : لاق دوُعْسم

 :ديزُي لاق للبس هذه : لامك «هلاّمشْنَحَو ءهنيمَيَْع اًطوُطُخ طخ

 يطارص اَدَهنإ> : : رقم هِي وعَديناطْب اهنم ليس لك ىلع (ةكرتم
 ءالر هك يدم ع رش معدد ف ةءراس صاع
 [4 14807 :رظنا] ٠ « هلييس ْح ملكي قرف للا اوبال هو بناق اميقتسم



 0114ج

 نع ٍمِصاَعْنَ افا هاد ان 215

 راوش نمد : ُلوُتَي 8 هللا لوُسَر تمس : لاق ؛ هّللا دبع نع « قيقش

 ,عجارإدجاّسم َروُبلا ذخَتي ْنَمَو .ءاَيحأ مُهَو ةَعاسلا هكر ْنَم « سأل

 عمم

 ا لاق هيف هلل دبع يصرخ أذ

 وما
 [مممم :عجار] ٠ سلا را ارش ىَلَع" الإ ,ةعاسلا موُقَت

 نع« ؛مصاَعْنَع ناز اند ءِنَمْيا دعا 8

 ىَلَع انْضَْمْلَسُيَو ؛ةآلّصلا يفمّلَكت انك لاق ملا دبع نَع «قيفش
 ما

 2 ف يلف «ةججاَسْلاب الَحأ يصوُيو ضع

 ! :لاَق «ىّلَص املك َتدَحاَمَو مدام ينَدَخأَ هليل 7 ١
 يفاوُمْلَكَتآل نأ ثدخأ دهن ءاّش ام هرْمأ نم ثدحي «٠ لَجَورَع ءَهَّللا

 [؟0ا6 :عجارإ .ةآلّصلا

 دْنَع «لآله ِنْبدْيَمح ْنَع «"بويآ اند «ليعامْسإ انئدَح- 4.

 ءاَجَف :ةكوُكلابءاَرْمَح حير اتَجاَه : لاَق ؛نباَج نب ريَسَأ نع َمداَتَق يبأ

 مر رب
 ناَكَو :َل لا !!ةعاّسلا تاج «دوُمسَم نبيها دبع ايل يمجه هل سيكل

 لو ”ثاريمَمَسْظْيآل ىََّح موُشَتال ةَعاَسلاذإ : لاَعَق ؛ َسَلَجَف ٠ اًنكّتم

 له مهل عمجيو «مالطسإلا لطأل َنوُحَمجَيودَع : َلاَق ؛ةّميقب حر

 :لاَق ءمَعَن : لاق ؟ ينم مورسلا : تلق «مانشلاَوْحَن هدي ىَّسَنو «مآلسألا

 5 ا
 ةطرشن َنوُملْسمْلا طرتشتبق : لاق ٌةَديِدَش هدر لاَكَقْلا مُكاَذ َدْنع ْنوُكَيَو

 راق امد 2101110
 يفيق لا مُهييَرِجْحَي ىّتح «نوُلتعَي باغ لإ ْمجْرَتآل ,تؤملل

 نوُملمْلاَط َش تيم «ةطرشنلا ىَنقَتو ء بلاغ ريل ُك «ءالْؤََوءالؤه

 عاف امد 00
 ليلا ْمُهَتْيَرِجْحَي ىََّح «َنوُلتَق ٠ ءٌةَبلاَغ الإ عِجْرَأل «توَمْلل طوس

 نوملسمْلا طرّتشي 3 5 ب مت ةطرشلا ىنن ىّنفَتو بلاغ ريغ لك ء ءالؤحَو ءالؤه ءيفيق

 ءالْؤَهَ :يننق ءاوُسُْي ىَح وتهاجم ؛ تولة

 مهدت «عبارلا ميلا ناك ادق ؛ .ةطْرتشلا ىتفتو «بلاغ ريغ لك «ءالؤهو

 ةَلَتَقَم َنوُلتَقَبَف ٠ ْمِهْيَلَع ةَربدلا ؛ لجو رع هللا لمح ٠ ملسألا لأ يقَب
2 

 ُرُسيكَرئاَطلا نإ ىَّنَح « اًهلئمَري مل : َلاَقاَّمَِو ءاهلثم ىَرُي آل : َلاَكاَّسِإ
 مس هم سمي راع ع 2

 ؛ةقماوُناَك بألا وُناَحَتَق لاَ امري ىَتَح .ْمهفلَخياَمك «مهتابتج

 أيأرآ ؟حَرَف ةَسيَغ يبق «دحاولا لجلال مُكنم يفي «هنودجَيألو

 «كلل نم ُنكآَوُم سايواوُممَسْذِإ «كلذك ْمُهاَكي لاق ١ ؟مساّقِي ثاريم

 يفاّمَنوُضْفْرَيَف «مِهيراَرَد يف فخ دق لاَجدلا نأ خيرصلامُهَماَج لاق

 ينإ 8 هلا لوس ةيلط ساوث نوعَي ءنولبيو «مهيدبأ
 ميس سد سلا د ريب ساعد جا

 7-0 :عجار] .ذئمْوَي ضرألا رهظ

 نْباَنَع :َناَمْثَع يبأ ْنَع «ناَمِيَلَس ْنَع «ليعاَمْسإ انندَح- / ١

 ادن اق وأ) لآل اذأْمُكَدَحأنَتسيآل ف هلللورَلاَق َلاَق ءدوعسُم
207 

 هبنيلو ؛مكَمئاق مجريل ( يدان : :لاَكْوأ)ُدَُهنإفءروُحَس نم (لآلب

 (41/1] وْ نب هلل بعدُ

 :ميددح 00 لا

000 
 :عجار] ٠ اَذَكَه َلوُقَي ىَتَح ءاَذَكه : :لاكْرأ ءاذكم لويس « مكملات

 هةر مهرس

 [ل

 يلا سلع
 ْنَع ؛لئاو يبأ ْنَع «شّمعألا انثدَح «ةيواَعموبأ انئدَح- ح8١

 َنملُجر لاق : َلاَق ءامْسَق ف هللا لور مس : :َلاَق ءهّللا دبع

 اي :هّللادَْعَلاَك «لجَوَرَع هلل هْجَو اه ديرأ ام ةمْسقلا هده :راصْنألا

 ترَكَذَف : لاق (46/1)تلقاَمب كل هللا لور نر ام هلْ
 ساو ىو ل هل

 يذوأ دق «ىّسوُم ىَلَع ِهّللاٌةَمْحَر : َلاَكَو ههْجَورمْخاَف كف يتلل كلذ

 [م:4 :عجار] ربصق اذه مركب

 .(ص) دواد انْ ٠ ليعاَمْسإ نكح

 نع 'يبشلا نَع دوا اَنَدَح : ةلاَق ٠ ىلا ؛ةدئاز يبأ نبا

 نجلا بك هلا لوس بحصْلَه : دوُعْسَم نياق : لاق « َةَمَقْلَع

 انتَ ٠ ةليك تادف د اذككو دَحَأنمُهبحَصاَم :َلاَقق ؟دَحأ مكْنم

 يف ناك اس مْوَقاهيَتاَي ةليل شب اً : لاق ؟لَمقاَم ريا ؟ليخغ

 اي: نقف «ةارح لبق نم ءيِجي هب "نحن اذِإر حسا يف : َلاَقْوأ «حبصلا هجَو

 «ٌنجلا يعاد يئاثآ هن َلاَقك ؛هيف اوُناَك يّ اوك هللا لوُسَ

 «مهنارين اكو «مُهَراآينارأَك اني قطن : لاق مهر ؛ مهنتك

 وُلَسَم :رماَع لاق : ةدئاز يبأ ب لام) الا هونآَس : 'يبشلا لاو :َلاَك

 ؛ْيلَع هللا ٌمْساَركُذ مظَعلُك : َلاَقك «ةريجا جنم اوُنَكَو زلات

 ًفلَع ةكورؤأ ةَرثبلُكَو ءاّمْحَل يلع ناَك امرأ ؛ ْمُكيِدْيا يفق

 .نجلا نم مُكناَوْخاَر ام مهب اوُجْتست آلف ؛ مكَباَوَدل

 نع ءٍمَكَحْلا نَع ُةَبَشاَنتَدَح «نّفَعَج نب دمحم

 ةَرذتجلا ىمْرهّنآو هللا دبع َعَمجَحّهلآ «بزي نب محلا دبع ؛ « ميار
 اقر ماعلا عالم ل

 «هنيمُي نع ىّنمَو ؛هراَسَي نع تيبلا َلَعَجَو : لاق «تاّيصح عبس

 [؟ 0144 :عجارإ .٠ ربل روس هلع تلزْنأ يذلا مام اذه

 كح

 2 يهم هععقدو
 :لاَق؛ ٍمَكَحْلا نَع ُةَبعَش اندَح ءرَفعَج نب

 نع دوش نه دبع نام او نع تحرض
 تس ارنا تلق ران لاا نإ« ءاسمشلل لاق «٠ ءاقلف يَ

 اق اق ميو ؟ملْؤأ ؟ميف ف هللا َلوُسر اي : نلف مْ ءانلاةيلع نم

 [701 :عجار] .ريشتلا َنرفْكتَو نَا كنت
 نع رْدْنَع مكَحْلا يئَدَح ٌةبعش انئدَح نهب مدح - 47

 ؛هّللادْبع ْنَع هللا دْبَع باَحْصآ نم ءبابرلاٍمْي رب نم «ةَناَهم نب لئاو

 تاق رانا لهآ ثكأْنُإف نه فدصَت : ءاّسّشلل ٠ كف هللا وسر لاَ : َلاَق

 ريكم] .ثيدَحْلاَرَكذَك . . .؟ملَو ؟ميَو ؟ميف : ءاَّنلا ةيلع نم تسيل آَرما

 لمَحم اندح-1

 [هلبقام

 7-52 _يهس ريهرتةالاو
 «ٌةرم نب وِرْصَع نع «ةبحش انئدَح «رفعَج نب دمحم دمحم ال5 ١67

 00 ا
 ةتدمَس تن :تلق لوي هللا َدْبعتْممَس : :لوشَي لئاو ابأ “تغمس : :َلاَك

 م م هل - هعمل » لع

 :لَجَوَرَع «هللاَنمريغأَدحأآل : لاق هعفر دقو معن : لاق ؟ هللا دبع نم



 1011 اتا 1-20 ل 52-8

 نيرثكملا دنسم

 سسص سقا سس 00
 مما لحل نطو هم رهط ام شح ارا مح كلل

 ملك :عجار] سفن حدم كلذلو «لَجَوَرَع ؛ هلل

 «ٌةرم نْب وِرْمَع ْنَع فبعش اًنيدَح «رفعَج رب ب دمحم اًنيدَح- 6*2:

 تارك ين: َلاَقَق ءدوُعسَم نيل ىلإ ءاج الجر اذ «ثدَحُي لئاو اجعل

 َرئاَطتلا ُتْفَرَع قل ؟رئلشلا ده آنه :هّللا دبع َلاَقَف «ةَمْكر يف هلع لّصّممْلا

 َنمةَروُس َنيِرظع رك : :لاَق سي ذي 19 هلا لور ناك ينل

567 
 [م5017 :عجار] ٠ ةّمْكر لك يف نيئروس ٠ نيئروس ٠ ءلّصَممْلا

 ص :ًالاَق اق جاَجَحَو ِرَمْتَج نب دمحم اًنندَح- ع 606

 .(ج)

 :هئيدَح يف ٍجاَجَح َلاَق) «ةَديبَع يبأ نع « «ميهاربإ نب دعس نع
 مم

0 
 ناك 4 هللا َلوُسَردَأ ءدوُعَسَم نب هللا دْبَع « هيأ نع ( ذيع اَبأآ تْعمَس

 ا :دئسلاَتل ٠ بطلا ىلح لاك نول نيا يف

 5 عج لح لقيت تل

 مد_يهمص رب مرعب تاع
 ةيعش امدح : آلاق «جاَّجَحَو هِرَمْعَجْنْبدَّمَحُم اندَح- 67

 .(جل

 ِنّمْحرلا دّبَع ْنَع «برَح نب كامس ْنَع ؛ «يدوعسملااربخأ ءديِزَيَ

 لَك : :لاَقُدنأ 88 يلا نع ءدوُعْسَ نب هلا دْبَع نع هللا دْبَع نْ

 ءاقق هّآلالوُسسراَنَعَمَج : ٌديزيلاَق َاَقَق 8 يَا دنع انك : :جاَجَح

 «نوروُصْنم مُكَنإ : َلاَق انآ نم رخآ يفتك :نوُسيزأْن حنو

 «فوُرْملاْرماَلَو هللا قيل كلك كرد نم مُكَل حوتفمو «نوبيصمو

 لاق را َنمدَدَمْفم اوت دسم يلع بذكَْمَو ءركملا نعيد
 مضحك لن (100/1]جنمت ديزي

 00 ري لمَحَم

 ٍدبع نَع «بوَح نب لامس نع« يبات ,ةئردام
 هس سلو سيل

 كي مس لل 0 نارا

 8 عمي عيرم 3

 .(ذيش اند رج اق ع0

 ننس ف لاك يح قا يئذَح : لك

 جرم َنوُرظعَوْسْنَخ هَدْخَو قلم ىلا عيمجلا يف لج ةآلّص
 م

 نأ باَهأ انآ : :لاَق يري ُهَمَْر كو « يل هبه ُهعقرَيمَلَو جاجح لاق

 [؟0514 :عجار] . 8 "يلا ىلإ مكي ناك امل هللا َدبَعنآل م هعقرأ 1

 ٌةالَّص لْضَفِي ناك «# يبنلا نأ «دوعسم نبا نع «يمّشجْلا صوحألا يبأ هع ع علا يعل

 هاراص ع
 وسم ني هللا دي كم

 ديم

 هرم اهلك «ةالَص َنيرظطعَو سب دخولا الص ىلع «عيمَجلا

 [هلبق ام رركم] . هتآلص
 اَبآتْعِمّس :َلاَق «ةّبعش انئدَح ءرَفعَج نب بلمَحَم اند

 ا ا
 3 :َلاكهنأ ءدوُمْسَم نب هلل دبَعْنَع؛ صووحألا يبأ نَع «ثدحي قاحسإ

 يف مُتدَحَتاذِإ : :َلاَقَك هَمَاَوَخَو هَمماَوَجَورْيَخْلا تاو مل الف اّسَحُم

 َكيلَع مآل ّ لا «تايَطلاَوتاولصلاو هلل تاّيحّتلا :اوُلوُقَف ٠ نيتعْكر لك

 «َنيِحلاّصلا هّللا داّبع ىَلَعَو اَنيَلَع مآلّسلا | هئاكَيو هللا ُةَمْحَرَو «يَبتلا هيأ
 يك مك وسر هدب امحمد هشلو هلل هنإ الاه م2 ع مم ورا رداد وو *ج اذمَحم

 ف اَذَمَحُم نو لَجَورَع ءةّبر هب عديل ٠ هلة اعلا نم مك

 ادّمَحْم نإ سانا َنْيهلاَلاةَمِمَّتلا يه : لاق ؟هضملا ام مكب الأ : لاق

 بكي ىّنَح ًبذكيو «ًًقيدص بنكي تح /قالصَي لجرلا نإ َلاَك 8

 م51 دقت :عجارإ . اًباَذَك

 مدع هرب ماس را

 شات ١ لكما 8 1 صولا بأ 000
52006 

 م١٠06 :عجار] . ةط ركيابأ ت ذخّتال اليلَح اَحآ يأ نم

 «قاَحسإ يبأ ْنَع (ةبعش اًندح رن يدم اح

 يّنإ مهلا :لوُقَي ناك هنأ ؛ ايلا ْنَع هلل دبَعْنَع صّوحألا يب نَع

 1 [مبو؟ :عجارإ ٠ ىتنلاَو «فاّنَمْلاَو ءىّقلاَو : ىدُوْلا كلاسأ

 يوما رب مربع ساو
 «َقاَحْسِإ يبأ ْنَع ٌةَبعُش اَنَدَح «ِرَمعَج نب محم نندَح- ا

 » :فْرَصْلا اذَهْأَرْفَي ناك هنأ « فيِ نَع ؛ هللا دبع ْنَع «دّوُسألا نَع

 0/66 :عجار] ٠ «ر كلم نمل

 َنَع ٌةبعش اًندح : هلاك ناَّفَعَو رمح نب كمَحُم اندَح- 5

 يكتم 2
 دمحم َلاَقَو) ءدوسألا نع (ق امس ويل انآ : ناَّمَع لاَك ) قاَحْسِإ يبأ

 لان هللا دلع( ألا تعمس : :لاق «قاَحْسإ يِبأْنَع

 َدَحآ خيش نآَرَغ همم ناَكَْم َدَجَسَو ءاَهبَدَجَسك مَن اركهنأ ؛ ان

 دب لاك !!َذَه ينيفكيل اكو هنهبج ىلإهَمكرَف «باَّراأ « ىصح "م اذك
 مظلوم ه ع

 [545 :عجار] ٠ ارفاك لكبار دق: هللا

 يهد يب هربت
 «قاَحْسِإ يبأ نَع ٌفيعش اًنندح « رفعج نب لمح انيدح 6

 هيلعو هللا ىلص هّللالوُسَر يبرم : َلاَق هل دبع نع دي يبأَْع

 تردَتِباَف :ُرَمع لاق ءدبحمأ نب ايةَطْنُت لس : :لاَقك يَلَصأ انآَو ءملسو

 لإ يسأل ءَْخ ىَلِإ يس امو رخو يبست ءركيوبآو ءانآ

 كلئاسأ يمهل : آنآ هاك آل يذلا «يئاعُم نم: َلاَقَ ءرْكَ وبأ
 010 م
 ةلج هل .ّنجلا ىلعأ يف دََّحُس يلا فارم قتال نبع رق ديل امي

 ملكك :عجارإ . دلل

 لمَحُم اًنيدَح- ع -
 يوما ةريشناو
 .(ح)ةبعش اًنمدَح «رفعج نب دمحم

 نع نوصي نا ووطن «ةقاحسإ يبأ نع يعش نع « 'ىحَيد



 (10/1ر دوُعسم نب هلا بَ دلسُم "ه١ ص
 يا سمول بس ع مع وس عم وسع

 ماع

 اقام برا اوُنوُكَت طك نسر
 يّْنِإ هدي دَمَحْم سْفَن يذّلاو : َلاَقَف «مَعَن : لق ؟ جلا له ثلث او لوك

 1 ( 8 م/ 1 )اهلخدَي ال هنَجْلا أ كاكو «ةّثْلا لهآ ف صن اوُنوُكَت نأ وجْرآل

 دّلج يف« ءاّضيبلا ةَرعّشلاك الإ ؛ كرششلا لها نم منام ةَملسس سفن

 م31 :عجار] .رمحألا رولا دلج يف ءادؤسلا ةرمّشلا وأ «دوسألا رولا

 نأ ٌدْؤصْرآ :لاق ءْمَصَن هان :َل

 هما رعب مرر كالا ع

 رس نب هود نعش اند رغب اندَح- د

 ع 000 عمهم هم 2

 20 سنع ؛ءيتلك ميم 5
 م و

 ادبي اذاَمسْفَنيَِماموٍماَحَْألا يف اَممكعيو ثيل لْزتو ةعاسلا

 تأ : هلال : :لاَك «يبخ ميل هللا ُتوُمَت ضرأ'يأب'سَْ يرام

 144 :عجارإ . هرم نيس نر معن : لاق هللا دبع نم هعمَس

 مادع هم
 ىيحَي تعمس : :لاَق ءٌةَبعَش شن انُثدَح ءِرَمعَج نْب دمحم انثدَح- 6

 اهلل واس
 َعَم ادعاق تنك : َلاَق «٠ يتلا ين دج: َلاَق «ربجملا نب

 ءهمطَقبَرمآَف «قراسب ّيَنأ :هَمطَق لج لوأركذأل ين لاك هللا دْبَع

 َكباَك هللا لوري :اوُناَق :َلاَق٠ و هللا لوُسر هجوافسأ مناك

 ُهَِّإ «مُكيحأ ىلَح ناطيشلل انوع اوُبوُكَمال « يسَسَياَمو :لاق ؟ةَمَطَق تهرَك
 ُةبحُيرْتَع «لَجَوَرَع هّللاَدإ هَميِقُي نأ دَح هيل ىلا مامإلل يبي

 مِيحَرروُ هللا ْمُكَلهللا رش َنوُبحُت ال اوس 1000 :َوُقَعْلا

 [مل١١ :عجار] . 4

 هّللا دّبَع نْب ىّيْحَيْنَع ايس انربخأ «قاررل دبع ادَح-

 [هلبق ام رركم] ل :لوقي ل هللا لوُسَر هْجَو

 عسا رع م م ل
 فس امك : :لاَقو ءهاتعم رَكَذَف . .

 « ٍلْيَهك نب ةَمَلس ْنَع «ةبعش اَنْئدَح رج يحس ت02

 اني ىَلص : لاق« ةَمَقل ْنَبَمقلَح دج مَمِاكو « ديوس نب ميهارإ نع

 اًيَتْنآَو :لاَقَك ُهَلّليقَق اًمْسَخَم مآ انالك ىّلَصآ يرد الق ريل ةمئلع

 دبع ْنَع ُكَمَقلَع ثدَحمُكنْيدْجَسدَجَسِ َلاَك مَعَ :تلْقَف ؟رّوعَأ

 1 404١[ عجارل فل لم .ك يلا ل

 ل يطاق رع نب دمحم دمحم ايدج "0

 ل ات :دشلا نمي لاق قا هلع

 [ماما/ :عجارإ ٠ لكلاب هبه ني هللا ّنكلو
 يهم دع ةءرعهنرو

 يبأ نع ءرباَج نَع ٌفبعش اًنئدَح رطب محم اكد 1

 , م ناكل ١ قف هللا لوُسر ْنَع ؛ هلا دبع ْنَع «قوُرَص نع ؛ « ىّحضلا

 اَميفدْعَبْتِيِسَناَمَق ؛ ههْجَو َضاَيي ىَرأ ىَح «هلاَمش نحو هنيمَيْنَع

 :عجار] .هّللاٌةَمْحَرَو ْمُكيلَع مآلّسلا هللا َُمْحَرَو كيل ُمآلَسلا :تبست
 ا

 رو معا عدو
 روُصُنم نع ٌفبعش اًندَح ءِرَفْعَج نْبدَمَحُم اَنكلَح- عادا

 يبلع ,هّللادبَع ْنَع «يناَملَسلاةدبَع نع ؛ «ميِهاَريإ ْنَع ناَمْيَلَسَو

 مك متولي يذلا م٠ «مُهّتوُلَي يذلا مث ؛ « ين مريخ : :لاَك هنأ

 [م94 :عجارإ . مهتاداهش مُهئاَمياَو مهام مُهئاَهسقبتمْوك ف لحي

 يلإبنك : َلاَق «ةَبعش اًنندَح ءرَشعَج نب ٍبدَمَحُم اَننلَح- ١4

 ءهّللا دّبَعْنَع َةَمَقْلَع ْنَع «ميهاَربإ يدَح : : لاق ؛هّيَلَع هتأَرَقو «روصنم

 لئاقلا ميهاَرنإ) «صّق مدار يرذأ آل ٌةآالَص ؛ ف هللا لور ىّلَص : :َلاَق

 ةانئدَح نفعا مك (لاُدبعوأ صقر: :َلاَُدَمَقلَع يرْدَيآل

 اَنيَلَع َلَبْقأ مت ؛ نيج دَجَسَو ؛ةلآبقا َلبقتساو ؛هلجر ىتتق «هعبصب

 ٌرَسَياَنآاَمْنِإنكلو «هوُمُكباَبال يش ةآلّصلا يف َثَدَحْوَل : :لاقق هجري

 ؛ هنآلص يف ادلَشاَمْمُكبآو «ينوركذقتيسُ نإ «ةنوسنت مكى

 مَُسْيَو يلع ميلك « باوّصلل كلك برسم

 [607 :عجارإ

 ْنَع ءروُصُنَم ّْنَع ؛ُةّبعُش انندَح «رَفْعَج نْبدَمَحُم اًنكدَح- عا

 َجاَيألَف ةلآلا مشع نإ : :َلاَك هنأ 4 يلا نَع هلل دْبَعَْع ؛ « لئاو يبأ

 ٌةكرَمْلا رشامالو هُنِرحَي لجأ ؛ اًمِهِبحاّص نود ناّنْثا

 انفك دعا ل اجل

 .نيتدجَس دِجْسيمُن

 رةيرعدتاو

 مالم همام مع
 اًهتعْنَت لجأ «ٌةآرَمْلا

 ها هدع هوم دو

 اًمَسنب : قالا. يشرح كاد لاق باع ءروُصُنَم

 وهب :تنكو تل هيأت يسن 5 :لوُقينأ «مهدَحأل َمَسْفبْوأ ؛ْمُكدَحأل

 روُدُص ْنِماّبصْقَتْعَرْسا هن «نآرقلا (ع08/1 )وكت ليساَو يس 4

 موت :عجارإ ٠ هلع ' 5 وأ هلي كَل نم لارا
 ريادةعلق م

 :لاق ءروصنم نع اة الح رقت اندَح م

 نلت ىَلَع ُمآلّسلا لوقت انك :َلاَق هللا دْبَع ع ثْدَحُي لئاو اب تْممَس

 «تاّبيطلاو تاولصلاو « ِهّلل تاّيحّتلا :اوُلوُق : ف هللا لوُسَر لاك «نآلثو

 هّللا داّبع ىَلَعَو اَنْيَلَع 2 مالّسلا ُكقاَكَرَيو هلل اًدَمْحَرَو يبل هيأ كِبلَع مالّسلا

 ةلوُسَرو هدبع ادّمَحسنأ د هشأو هّلل الإ هلال آد هلأ ٠ نيِحلاّصلا

 ّلُك ىَلَع ْمُتمَّلَس « َنيحلاّصلا هلا داّبع ىَلَعَو اً مالّسلا : متلك اذإ مُّنِإ

 [مياكا :عجارإ ٠ ءاّمّسلا يفو «ضْرألا يف حلا دبع

 دييزو روصُنَم نع ٌفبعش انندح «رفعَج نب دَمَحم انئدَح-

 لف سؤ بيس :َلاقهّنأ ٠ ف يلا نَ هلل عَ «لئاو يبأ ْنَع
0 

 2 هه ءررطعا سل
 [149 :عجار] . لئاو ابآ تعمس : دي نز ثيدَح يف لاق ءرك هلو

 :لاَق «نيكر ينكدَح يعش اًنيدَح ؛ رّفعَج نب دمحم اَنئدَح- أ

 دبع نَع لمح نم نخل «ثدَحَي ناَسَح َنب مساقلا تغمس

 1 ٌريِبْفَتَو ؛ًةرفصلا : ارشع هَرْكيداَك 8 هللا لوُسردأ هدوُمْسَص ِنْ هلا

 برتعلاو (بلاةقلَح َلاَقْوأ) . .بّهُذلاَمئاَخَو هاا َرَجَو بّيشلا



 ؛ توسل ىلا ءاََمرْبَش يف ةيلب راو ,بامكلاب 00

 [م.6 :عجارإ ٠ مرحي ذأ يأ مى بصلا داو اما ْزَعَو «َمئاََشاَو

 :َلاَق ةَريقُم َنَع ةَبعش انثدَح ءِرّفطَج ْنْبدَمَحُم اَندَح- ليحل

 2 انآ :َلاَق هنأ ف يلا نع هلل دبع َْع «ةندَحُي لئاو بأ تعمس

 اي لوا « ينو َنُجْلَخبمَّل ,مُكْملاجر يل عبو « ضوحلا ىَلَع
 0+ :عجبر] . دمي اوَُدْحأ ام يِرَْتال كلَ يلاقي  يباَحْصأ بر

 نم لجّر ْنَع ؛ ' جال يب نع بي اندح «جاجح ادَح- م 4١

 لَها يف ثلا نَع ؛ا هللا لوُسَر انا داَهَت : لاق هّللا دبع نع « بط

 يطل رحأ اح متل اع انكر زمول لاما

 لهآ ف نكت هللا لاَ لاك "بلا نع هل دبع ْنَع هيأ

 ؟ك لهو ة ةّئيدمْاب ٍ لهو نادي 7

 .41م4 :رظنا] .ُةَرْثَكْلا :َلاَمَق ؟رقَلا اَم : حالا يبآل تل :ةبعش لاق
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 هروةدع
 نب ليِعاَمْسِإْنَع ةَبعُش اَنْدَح «رَفعَج نب دمحم اًنيدَح- 27

 هصوخألا يب نخ ليل للعام: لاق ءءاجر

 تنك ول :َلاق ٠ اقف يلا نَع هتدَحُي دوُمسَم نب هللا بعت لاق

 دَحنا دو ؛ يبحاَصَر يخآ كلو اليل رْكبابآت ذحّنأل ؛ ًاليلَخ اذخّتم

 [مهم١ :عجار] ٠ ايل ْمُكَحاَص لجو رع للا

 نيولاق ه.رد تمر
 يبأ نَع ؛ لصاو َنَع ةبعش انكدَح : رفع نب دمحم انئدَح- ع ١7

 يدي نبي : ؛لاكهنأ ( ايلا ىلإ همر هبسحأَو : لاَق٠ هللا دّبَع ْنَع ٠ «لئاو

 َوُبأ لاق ٠ لَا اهينرَهظَم ملعلا اَنْ «رملم عملا

 .هلتقلا شبحلا ناسلب حرا : ىسوُم
 ءعةمر

 نع ءِحاّنتلا يبأ ْنَع عش انئدَح ءرفعَج نب دمحم انثدَح- 4

 3 ا يلا نع ءدوُعْسَ نبل دبع نع ؛ « ئبط نم لج « مرخألا نبا

 0 [4141 :رظنا] ] .لاَمْلاو للا يف لا نع ىَه

 اَبآت ْعِمَس : َلاَق ةَبعَش انْكَدَح ءِرَمَعَج ْنْبدَمَحُم انْئدَح- 116

 دْبعلاَقو : لاق« لف يلا نَع

 .اذكب لهآ ءاذكبّلْمآو ؛ةَئيدَمْلابل مآ ؛َنيلهأه ُةَآلَك هَل نم فيك : :هّللا

 عيل ار ملول
 هللا دبَعْنَع «هييأ نع أ 2« ثدحي ةرمج

 [ةا4ىك :رظنا]

 .(ح)ةبعش اًنئدَح رفع نب محم انْيدَح- ءادك

 ”تعمس :جاَجح لا هراّزيَْلا نب ديلولا نع ٌقبعش انيدَح 'جاجَحُو

 ةمعلدق
 يب مَع يبأ نع : يي ِرَمَع َح : َلاَق .": زابيشلا و 1 :لَّمَحُم َلاَقَو زابيشلا و بأ

 ريم
 :لاَق «٠ انلهامسامو ؛هّللادْبَع راد ىلإ هدّيَراَشآو «راذلا هذه بحاَص

 عيايو

 ةالّملا لاق ؟لجددع يهل ل احأ سلا 8 طلو
 هة سو ع

 :عجارإ ٠ ا ينل ولو هلا ليس يفهم اي لاق

 مم

 56 35 اا بنص سم مصصسسس »سوا يي اص صحح سب

 (ة؟١/از دوم نيل دبع نيرثكملا دنسم . "01 ص 3 0
 لا يس وص م ديه 5- للاي سس :

 نَخ ءروُمْمْنَع يم اَنَدَح «ِرََْج نيم اندَح- 7
 ُلاَرِيَال :لاكُدَن ف يتلا ْنَع ءهّللا دبَعْنَع لاو يبأ

 آو ءاقيدص بتي ىنح ,َقذَّسصلا ىرحتيو قدسي( */1ًالُجرلا

 :عجار] .اَبذك هلا دذع بكي ىّنَح «بذكلا ىَرَستيو ب ذكي لجلال
 اةهلييل

 ْنَع ؛ناَمْيَلِس ْنَع ٌةبعش اًنندَح ِرمُعَج نب ب دمحم اًنيدَح- ةاذح

 ا 'مكساسبرْخْأل يإ لق :َلاَق هنأ أولادي نع لئاد يب

 7 مما :عجارإ ٠ كة بَ لاب
0 

 ناَمْيلَس نع ُةبعَش انكدَح «ِرَفْعَج نب حس انصح تا

 هّللا دّبَع ْنَع «لئاو يبأ نع ؛ مشاه يبآو «ةّريغملاو ءداَمَحَو ءروُصُنَمَو

 .ًتاّيطلاَو تاوُكصلاَو ؛هّلل تاَحّتلا : ده يف : : لاقت ف يّنلا نع

 هللا داّبع ىَلَعَو لَ 2 ماسلا اكو هللا محو يلام ك لَ مسا

 ةعجارإ ٠ ٌهُلوُسَرَو هدبع ادمحم نو ّمّللاَ الإ هَل ل ادهشأ َنيحلاّصلا

 ااهذفن

 ْنَع ؛ُاْفُس اَدَح «ّيدْهَمْنب نمله اَندَح
 :َلاَق اقف يلا نَع ههللادْبَعْنَع ١ لئاو يبأ نَع ٠ ٍشَمْعألاَو ءروُصنَم

 اًهَتعْندَ ٌقاَوَْلا هاَرَمْلا رشا لو ءدحاو نود نانا يتم الفةلالت منك اذإ

 اَمُهْنيب نوُكي نأ الإ : لاق اروصْنَم ىرأ :لاَف . اهيلِإ ظني هناك تح ٠ اجر

 ا هو 05 :عجار] بوك

 ريةرإهمدو
 :لاَق اميل نَع ٌقبعش اًنئدَح رفْعَج نب دمحم انثدح-

 مك اذإ :ل اه ءا ّيِبلا نَع ؛هّلا دْبَع نَع «ثدَحُي لئاو اب تْعمَس

 [هلبق ام روكمْاعَمَركَذَف . . .. هنالك

 نع ءداسيز نب دحاولا دبع اَندَح ءِنَمْحرلا دبَع اننَدَح- قفلدح

 «َديَِي نب نَمْحَرلا دْبَع نَع ءدْيَوُسس نب ميِهاريإ نع هلل دبع نْب نمل

 ىَسضأو اًنيَسْمأ : :لاق ىَسْأ وإ « للاسر ناك لاَ ءدوُعْسم نبا نَع

 .هل كليرش ل هدحَوهَللا لإ هلإ آل ؛ هّللُدْمَحْلاَو هلل كلما
207 

 نع 'قاَحسإ يأ نع ؛ ةنايفس اًنئدَح حنان كدت

 ريماس

 مود ةعجارإ ٠ يبي ل 5-5 نإ لين دقق ماتا

 ىّسيع ّنَع ٠ ةَمْلَسْنَع «ناَيْفس نع «نميرلبع اد 1

 ءا هلل لوُسَرلاَف لاق هّللا دبع نع « شيبح نب رز نع ؛ ٍمصاَع نب
007 5 

 :عجار] ٠ ] . لُكوتلاب هبه «لجَوَع هللا نكلو «هلرش ةرَطلا ٠ لرش ُةريَطلا

 ممل

 نع « سن يبأ ع نايف نَع ؛ ءِنَمْحرلا دبع انَْدَح- حن

 نَعاهلآَس همي نب و « ىسوُم يبأ ىلإ جراج : :لاَق «٠ «لْيره
 تأَو 0 هناا للا ثئتمللا شل : اق تطأ هزة هك



 نيرثكملا دنسم 1 155 ح

 انآ 0 َلاَقَق هَرْبأَف ؛ هللا َدْبَع ىَاق ؛ اًممباَتيس نإ هللا دبع

 لوُسَرءاَضق :َلاَنْوأ 8و و اشبه نما
 سامع رع عاف

 2 :عجار] ٠ تخاللق

 نع «شَمْعَألا نع ُناّيْفَس انئدَح ؛ِنَمْحرلدباَدَح ف 1

 اخ نوكيانأ دحأل يبي لاك «؛ قف يلا نَع هللا دبع ْنَع؛ « لئاو يبأ
2 

 هد ور|

 [000* :عجارإ] ٠ 05 نب سنوي نم

 َنَلوُقَيَال :َلاَق اق ءهداتْسإ يِرْيمرلا َدَمْحَأوب ءاندَحو- 6 1917

 هلا همس ريربوا هيمي 1

 [هلبق ام رركم] . . ىتم نب سوي نم ريح يّنإ : :مُكدَح
 مص سرب هااس و

 نسْب ةَراَمَع ْنَع ءُناّيْفَس اَنثَدَح ءِنَم نَمْحَرلاد بع اًنكَدَح- لحل

 نوع ءانكبحاّص اند عدول اح : لاق أ عاملا

 هللاَلوُسراَي نق يأ اق طر يشيل يد

 برق ةّميَْلا لبألا يف هدو أريعبلا رقظشمب نوت برجل َنمُدبْلا

 الو ؛ةماهالو :ىَودعل ؟لوألا برج امك : : 9 هللا لوُسر لاق "اهلك

 يه لس م مسيح ع
 .اهقْرَو ءاهتاّيصُمو ءاَهئاَح بكف « سفك كلل َقلَخ رْمَص

 نع «شَمْعَألا نَع ؛ُناَيْفَس اَننَدَح ءْنَم نَمْحرلا دْبَع اَننلَح- 8

 نا يلا عن شو أ تلم : :لاَق ؛هّللا دبع ْنَع «٠ لئاو يبأ

 :لاَق , َتْمَمَه اَماَنَلُق : :لاق !ءْوَس مب تْمَمَم ىَتح اَمئاَقلَيملَف ؛ ل

 [م5145 :عجار] .٠ ُهَعدآَو سلجأ نأ تمم

 نع ةمشاتدح ءرَفَْجْنْبْدَنَحْماَقدَح- ولا ٠

 ِنَع هللا دبع ْنَع (ٍدَحُي لئاوابأتْممَس : َلاَق (4 4 ١/1 نامي

022007 
 ال4 :عجارإ] ٠ ءاّمدلا يف هدايا ني مكي ملون لاَ هنأ , ف يِبلا

 ْنَع :ٌةَبعش اًنئدَح : ةلاَق ُناَّفَعَو ءِرفعَج نب محم انْندَح- وللا ١

 ِنَع هّللادّبَع ْنَع ؛ لئاو يبأ ع (ناَِيلس اندَح : :ناَمَع َلاَق) «َتاَمْيَلَس

 هله : قب ينج ال08 يل موتور لل :لاَك هنأ ؛ لقط ينل
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 [؟ة١٠ :عجار] ٠ نآلف ةَردَغ

 [هقحالو هقباس نم ّقفلم ثيدح ] 530 ١

 3 ناَمْيَلَس ْنَع قبعش اًنئدح رّفْعَج نب دمحم اًنئدَح- دما ل

 ف يبل ىلإ رنا ي أك : اقوه نع ماوس
 و 1-00 هم 2. 000

 م عسر مكس يقلل ا

 :لاَق٠ لميس نع :ٌةيعش اًنيدَح رتب يح حم اَنكَدَحَس 2 3

 يم رب ص ل راس لل“

 رك دف يان دك طعم تيا يدخأو

 م 27 اَقُدَئْح

 ريسق#ا مد من
 *:دلَم ايف سل ذه رت اذه نم راب يذوأ دق «ىسومو هّللا اًنِمَحْرَي

 [م١ه :عجار] .ٌربصَق كلذ نم َرئكأب يذوأ د

 يهدر هيض مو
 :لاَق :ناَمْيلَس ْنَع ٌقبعش اًنيلح ءِرفَْج نب محم انثدَح- 04

 :َلاَق ءهّللا دّبَع ْنَع ديوس ِنْب ثراَحْلا نَع ٠ «'يميتلا ميهاَربإ[تْعِمَس

 كن ههّللا لور اي: :ُتلُتَك . لغوي وهو 4 ِهّللا لوس ىلع تْلَخَ
 ممن هع تيه مدل سار
 يلي اعوان :8 هللا لوس اف! كما

 1 اَنع كابل نع 1 لح" 1 7 - شكلا
 [؟514 :عجار] . اًهكرو ةرجشلا است

 مرو ءر مامر
 «َناَمْيلَس ْنَع ؛ةبعش اَندَح ِرَمعَج نب دَمَحَم اَنكَح- 1“

 1 -ا

 هلل وسر لادم قويت 53000 هِروصْنَمَو

 0 ..رل المح ىلع "فيكس َلاَق رت

 َلَمَجَو (هََّملَو :دوُلَجْلا اوُلَكَأ ىّنَح : اًمهدحأ َلاَكَو) ماظعْلاَو :دوُلَجْلا

 ري ةهدو هم بي سرا سا راس اهو
 نإ دمحم يأ : لاق ءةلابس و هك ءااشلا كيك « لجرلا نم جرْخَي

 ءاَغَدَك :َلاَق : مهْنَع فشكي نأ «لَجَورَع هللا عاف ءاوُكَلَم دق َكَمْوَ

 :ةَيألا» هلق رمل و يح نا دع وذوي مهلا :لا َلاَق
 مم

3 0 

50 

 اع م ا

 ُلوُسَرلاق بلا هلل دبع ْنَع ءهيبأْنَح هديب نَا دبع نب دَّمَحُم
 زاااموُدح ةئاقلا مويه انا ههييمُهَلَو لاسم: : هللا

 نوُسْمَخ : َلاَكُهاَنغاَمَو ءهّللالوُسَراَي :اوناك ءهِهْجَو يف (اَحودُك

 صاله :عجار] ٠ بذل نم اًهباَسح 2, امه رد

 نع هرم نب ورع نع "يدوس اح «ٌيكر نَح- ففحفو

 ءاَييدللَو يلام : لاَ« ف يلا نَع ؛ هلل دبع نع ؛ مقلع نع « ميهاَريإ

 ٍمْوي يف ةّرَجش لظ يف : لاق «بكار ٍلَثَمَك« ايلا لكمَو يلكم مّن

 50١1[ :عجار] . اهكرَتو حار مث « فئاص

 نع ءَةَعاَرْخ ىَلوُم ءراَنيد نب ىسيع اَنئدَح « ميكو انئدَح- ىف 7

 اًنمص اَم : لاق «دوعتص نبا نَع ؛ قلطنمُمْا نب ثراَحْلا نْبوِرْمَع ْنَع ءهيبأ
 ب نينآلك امص مرتك«: «نيرشعَو واعست ؛ 8 هللا لوُسَر دْهع ىلع ناَضَم
 [5ا0/ :عجار]

 َنَع ؛ناَيفُسس اَنكَدَح : آلاَك ءْنَمْحّرلادبَعَو «عيكو اَنئدَح- 2'آ

 : لق هّللا لوُسسَر َلاَق : لاق هلل دبع ْنَع ندا َنَع «بقاتسلا نب هلل دبع

 يمن م ينوُتلي «َنيحاَيَس ةَكئآلَم ضرألا يف هلل: (ميكر لاك

 555 :عجار] . مآلسلا



 ِنِيِمصاَعْنَع (447/1)تايفْسْنَع ميرال 0١
 :هّلل دبع لاك :لاَق « ةَمَقلَع نع ءدوسألا نب نَمْحَرلا دْبَع نع ؛ بلك

 [مت41 :عجارز . لوأ يف هيدي مُر 8 هللا لوس الص مُكب يلم

 دبع نع ٠ «لئاو يبأ نع ؛ 'شَمْعألا اَنئدَح «عيكو اًنيدَح- 1

 َلاَماًهب عطققَي ءربص نيمَي ىَلع فَ م : للاوراق َلاَق ءهّللا

 :لق نابض لع وهو «لجَوَرَع هللا يفل «رجا اًهيِفَوُهَو ءٍملسُم ئرما

 ىَلِإ «اليلق مك مهنا هللا دهب نوُرتشَيَن دلال :ةيآا هده تلو

 [.097 :عجار] .ةيآلا رخآ

 شَمعألا اَنكدَح : آلاق «يساؤرلا د ْيَمَحَو «عيكو اَنندَح

 لاق :َلاَق؛ هّللا دبَع ْنَع ( ةَمَلَس نب قيقش : ديمح لاَق) لئاو يبأ نَع

 :عجار] ٠ ءاَمدلا يف :ةّماقلامْوَي ِساّنلا َنْي ىَصْقي املوأ : هللا لوس

 اهلين

 :َلاَق َناَمْيلَس ْنَع بش اَنكَدَح ءرّمْعَج نبا اَندَح- 2

 [هلبق ام روكم]هرَكْذَف . : ٠

 .(ح) نايس اند «عيكو اَنكدَح 1-5

 . لئاو اَبأ تعمس

 «قورْسَم نع َميهاَربإَنَع ءدْييز نع «َنايْفس ْنَع ؛ نَمْحَرلا ُدَّْعَو
 هدوُدُخلا برص ْنَم امسي : : هللا لوُسَر َلاَق : َلاَك هللا دّبَع ْنَع سا ريب ريب ب ع سا ل

 [ركهم :عجارإ . لهاَجْلا ىَوْعَدب اعدو و بوت

(). 

 يسيأ ْنَع ؛ شَمْعألاَو ءروّصنم ْنَع «َناَيفَس نع ؛ ءِنَمْحّرلا دْبَعَو

 نجلا : لاق «٠ هللا دّبَع ْنَع ؛ ؛ لئاو

00 
 : هللا لوُسر لاق : َلاَق هّللا دبع نع ؛ «قيقش نع : :عيكو َلاَقَو

 اهني .عجار] كلذ لئلا «هلئق كارش نم مُكدَحأ ىلإ برأ ةثجْل

 دبع نع ميهاربإ نع ٠ «شمعألا انئدَح «عيكو اًننَدَح- 21

 نيام يو سيخ: 8 هلدادوُسَرلَ ل َلاَق ٠ لد نَع

 00 :عجار] ماه تاو

 ٍرْيَمْح نع «َقاَحْسِإ يبأ نع «ناّيفس اًنتدَح «عيكو انيدَح- ١7

 ةروُس َنيِعْبَس ف هللا لوُسَر يف نمت أرق : هلل لاق لاَ ٠ كلام نب

201010 

 مقال :عجار] ٠ باَّتكلا يفد تيا نبدي

 يبأ رايس نع ناَمْلَس نِيَريِسُباَننِدَح «عيكو انئدَح- فقتل
 هم ىمع

 ميال نم : ف هلال لق : لاق هللا دّبَع ْنَع قراط َنَع ٠ مَكَحْلا
 ل هم اعرب اي
 وع ؛هّلاب اهل جا دسْشآل نأ م امقناك « سائلا هكا

 متت :عجارإ ٠ . لجأ توَموأ ٍلجاَع قأ قزرب لا ماَنأ ءلَجَد

١ 

 «ليعاَمْسِإ يبأ ريشب نع ايس بل قالب اكن - فلما
 7 2 هع 008 ”و ع 0

 ةزمح وأ دايم « باوصلا وهو : يبل لق .. 0

 [ هلبق

 نب ةَرامع نع « «شمعألا نَع :ناّيفس اًنَدَح «عبكد انكدَح- 7*2

 عسل :لاَق ءهّللا دبع ْنَع دعي ةعبير نب بهو نع ٠ «ينيللا ريمع

 ماظل سل 2  سرظ هاوس سل. سو ست اسس س2 ىلا يعج يمر سما سسو»
 نهال يسر هت نا اخينا ةّبمكلا

 انف ثيدَحاوكدحقق ميول هذ للف« مهن موحش رك “يفك
 لاك ! ؟لوُقَت ام مسي «( «لَجَوُرَع هللا يأ: ؛ باسم مهني

 نك :رَخآلا لاق :٠ ياخ اد ْمَمْسَيالو ءاتتاوضصأ انقر ذإْعمْسيمارأ :رَخآلا

 فل كلذ« تركك ف "يَّبلاْت ياك ٠ هلك همسه ايس نم عيياك

 ل الو ْمُكُعْسَس مُكِيلَع هين دورس ْمككاَمَو» ؛ (لَجَوّرَع ؛ ءهّللا َلَوَْأَك

 . ةيآلا 4 ْمُكُراصِبَأ

 دْبَع ْنَع «ةَراَمَع نع ؛ «رئَمعَألا اًنئَدَح ةيواعموب بأ اني 0

 َهشكاَمَر9 ؛ ُْتَلَرَتَك هاَنْعَمَْرَكَذَ . . .هّللادبَعْنَع «َديِزيِنْب ِنَمْحرلا

 متحبصأف» : هلك ىلإ 4 ْمُكراَصِ الو مكس كل َدَْيانأ نورس

 [014 :عجار] < َنيِرساَخْلا نم

 ءهّلا دّبَع نب هِرْسَع انثدَح «[ناَيفَس نَع] ؛ عيكو انندَح- فففي

 نبأ ي يَ ردا هَ بحاَّص يِّكدَح : َلاَق «ينايشلا درع وب يدَح

 ٌةآلَّتملا : لاق ؟لّضفأ لاَمعألا يأ هلل َلوُسَر اي: :تلُق :َلاَق «دوعسسم

 146١[ :عجارإ . اهتقول

 دبع نع «قاَحَسِإ يبأ نع « «ليئارسإنَع «عيكو اًنندَح- 3 ةفو

 هللا دّبَعْنَع ءانُسدَحَأ وأ ُةَمَيلَع و «[دوسألانَع] «دوسألا نب ِنَمْحرلا

 معو ءرشيوبإهلعقو : لاق ضو ينل كف ينل

 هنن ٠ عج ام (442)

 كيان ف يأ لدين طن مل ديو «دوسألا
 معاك

 .مفَرو ٍضْفَح لك يف نوربكياوُناك اسييض ءرمعو

 يبأ نع «َقاَحْسإ يبأ َنَع «ليئارسإ ْنَع « مك اَنندَح 6

 عنو ,هشارف ىلإ ىَرأ انإَناَك ؛ كف يبا هّللا دْبَع َّنَع «ةَدِنْيَع

 [9/4؟ :عجار] ٠ ةلداَبح تعب موي «َكِاَدَع ين مهلا : .لاكو ؛هدَخ تحمي

 يبأ نع : شَمْعَألا لاق ءنايفس َلاَق :َلاَك « «عيكو اندَح دج 1
0-0-7 

 :لوُقيانأ دحآل يبي : 8 هللا وسر َلاَق : لاق هللا دْبَع نع ؛ « لئاو

 [000* :عجار] ٠ نم نب سنوي نم ريحان

 دبع نع ؛ «لئاو يبأ نع ؛ "شمعألا انكدَح «عيكو انُئدَح- قفففُي

 َةَفاَحَم مايألا يف ةظعرملاب انَوََتي 4 هلال وُسَر ناك : َلاَك ءهّللا
 سما

 [مهمل :عجار] ٠ يَ ةمآسلا



 دّبَعْنَع ؛ «لئاو يبأَّنَع «شمعألا اًنكَدَح «عيكو انندَح 4

 ءاَهجْوَرل اع ؛ةارملاةارمْار شيال 8 هللا لوُسَرَلاَق : َلاَق ءهّللا

 [..4 :عجار] ..اْيِإَرظْي هناك ىَتَح

 تاما تاَمشاولاهَللا نك: َلاَق'؛ هللادبَعْنَع َةَمَقْلَع َنَع

 و ءدّسأ يني نمّةارما كلذ ملت نحلل تا اًجلَفَتمل اًجلَفَتمْلاو تاصمتتملاو

 اَمْتْدَجَواَم «نيحوّللا نيام قدك : :تَناَقَق هنمأَفا «ٌبوُفْعَي مآ :اًهل

 رومي رءوس ءررسر سلع رق يهل رك فرم
 اوهتناق هْنَع مُكاَهَن امو هوُدُحَف لوسرلا مكانة امو » :تدَجَو ام :َلاَق ؟َتْلُق

 :َلاَق «يرظناَف يِبمْا : َلاَق ؟َكلْطأ ٍضْنَي يف ُهارأل ين َتَلاَثَق ؟ <

 وَ: :هللاَدَبَع لاَ . اعيش تيارام : :تَلاَقق ءتءاَجمُت ءترظنق تْبَعَتَ

 [4114 :عجار] . اَهاَنعَماَج ام اَهَل َناَك

 دْبَع نَع ؛لئاو يبأ ْنَع «شمعألا اَندَح «عيكو اًنندَح- فرب

 هّللا لوسَر لاق «ىرخأ تلْقَو) ةَملك : كف هللا وُسَر لاَ : َلاَع ءهّللا

 ُكلرشُيآلَتاَمْنَم : :تلقَو َناّنلاَل َخَد اعيش . ولبن

 0 8-5 1 لاق هللا دبع نَع « « لئاو
 ءكك
 [ليق ام رركم] . ادن جور هلل لعجَي

 نع ؛َقاَحْسِإ يبأ نع ؛ ليئارسإو ؛هيبأ نَع ٠ «عيكو اًننَح- 1 ةرشإ

 يّنِإ مهّللا : لوُصي وعدي يبل ناك : لاق هللا دّبَع ْنَع ٠ صّوحألا يبأ

 [5357 :عجار] .٠ ىتغلاَو «ةمّْلاَو « ىّشلاو ؛ ىدها كآسأ

 نب رمش َنَع « «شَْمْعَألا نَع :نايفس اًنئدح «عيكو انئدَح- م 307
01 

 مص ال8 صر امل

 نبا نَع «هييأ ع« ةيئاطلا مَرخألا نب دعس نير نع « « يلهاكلا ٌةيَطَع

 .ايثدلا يف اوبر ةعيضلا اوُذخَتيآل : :4 هللا وسر لاَ : :َلاَق دوعسم

 [؟0804 :عجارإ

 سم مس ع سل 8
 اهيف دجسف 2000 هش كادر ءدوسألا نع ؛ قاحسإ

 هب َلاَقَك : لاق ءباَرتْؤأ ءىّصَح َح نم اَنَكَدَحخ دَخآْريبكْحْيَسألإ هُهَمَمَْسَو

 ضخما :عجارإ ٠ ارفاك لهآ دل : َلاَك «هتهبَج ىَلَح هَمضَو ءاَذكَه

 ْنَع «بئاّسلا نب ءاَطَع اًنُئلَح «ناّيْفَس نع ؛ ىَبِحَي اًنئدَح- + ©

 نإ :4 هللا لور لاَ :َلاَق «٠ هللا دبع َنَع «٠ يملُسلا نَمْحرلا دبع يبأ
2 

 2 ساشو هاشمي

 ْنَمهلهجَو ؛هَملَعْنَمُهَملع ءاَمش هللا الزي مل لَجَوَرَع هلل

 [تا/+ :عجارإ . «هلهج

 ومو يوما رع هر ضال عن
 ةبعش اًنندح رّفْعَج نب دمحمو ؛ةبعش نع « ىبِحَي انئدَح- 1 نر

 الق يبلانأ ٠ هّللادبَعْنَع َةَمَقْلَع ْنَع ؛ ءميهاَريِإَنَع ٠ «مكحلا اًنثدَح
 :اوُناَك! ؟كاَداَمَو : :لاق ! ؟ةآلّسصلا يف دير ةكليقق ٠ سْمَخ َرهظلا ىَلَص 4

 :عجار] . مسابح دسم هلو قت: َلاَق ءاسْمَخ َتْيَلَص

 اعذب

 ُثاَمْلُم ملمع

 مدمر م مس لل
 راكب ارتست لاَق « اهلا دي نب بْطَوْنَح رم

 لي «مهنوأل خشب نارتو نت رتاج ةَبعَكْلا

 >أ َلاَقَف :َلاَق «ثيدحب مهني اوُندَحَتف : :لاَق مهبوُلت هظف

 وهنيئا رخآلا لاك ؟لوتاَمتي 00

 انو : 207 لاق« لل لون لَك :َلاَق ءهَّلُك هعمسي
 سا مريول ها رعاشبم ةويموع عسا ع هد
 .4َنيبتَملاَّنمْمُهاَمَك : هلق ىلإ 4 مكي دهس نورس : 2

 59 :عجارإ

 ْنَع هرَمْخَم يبأ ْنَع ,دهاَجُم ْنَع ٌروُصْنَم يكلَحَو :لاق- 678
 .َكلدَوْحَن . . . هللا دْبَع

 نع ءدِهاَجُم نَع ءٍمَكَحْل لا نع « ةبعش نع « ىَيحَي انئدَح- 2< 89
 2 عابس هع د عزم 5

 رب مث ( هعفر ةرم هتعمس : : لاق « هللا دبع ْنَع ؛ 0

 .اهقلَع ىَلآ : :لاَقَك «٠ نيم مَلس «ًالج ًآلَجَر

 قعر تضل ميرا ٠ 16١
 مُهئاَمِل وسي ملو اومن يذلا :ةيآلا هْذَهْتَلَرَب امل :َلاَق ؛ هللا دبع ْنَع

 مي مكاني :اوثاكو «ا هللا لوُسَر باح ىلع كلذ 24 ملظب
 ُناَمْقُ : :لاَقاَمَك هَوُهاَمّنِإَنوُيَظَت امك مك سيل : + 8 هّللا وسر َلاَقق ةَّسَْن

 [-م+ :عجار] . < ميظع مظل ةلرششلا نإ هللب كلر آليت اي» : :هنبال

 يبأ ْنَع «نايفس انئدَح :آلاق «نَمْحّرلادّبَعَو «عيكو انْثدَح
0000 

 ب ناك هنأ ؛ ف يتلا نَع هللا دْبَع َْع « صرخألا يبأ ْنَع «قاَحسِإ

 ْمُكِيَلَع مآلسلا ؛هّللاةَمَحَرَومُكيلع مالا ِهِراَسَيَنَعَو «هنيمُي نع

 ضني ىَرَن ىّتَح : نّمْحرلا ُدّْبَع اكو «هدَخ ض اَيي ىَري ىَتح ؛ هللاُةَمْحَرَو

 |8144 :عجارإ .

 ءٍلجَرْنَع ٠ شّمعألا نَع «ُناَيْفَس اَندَح « ميكو اَنندَح- 14

 َ َنِمَهنِإَه دِجّْسَسْلا ىلإ اونا : لاق هّللادْبَعَنَع؛ صّوحألا يبأ ْنَع

 . دَّمَحُم هّنسَو يذلا

 يب ْنَع «َقاَحْسإ يب ْنَع «ليئاَرْسإ نع «عسكو اح 4 4 ١
 :لاق ؟لَضْفأ لمعلا يأ « هلا َلوُسَر اي تلق َلاَق «٠ هللا دبع ْنَع ةديبع

 مث :تلُق : :َلاَق ءِنْيلاَوْلاَ رب :لاق يأ مث :تلق : :لاق٠ اهنكَولةآلّصلا

 :نظنا] ٠ ينداَرهثَرَتسا ولو لَجَوُرَع ٠ هللا ليس يفُداَهجْا : لاق يأ

 انني

 وأ 2 اريمأ ىأر :

 .اًهاَه نم هدَخ َضاَيي ىَرَو ااه نم ؛* مدح

 يدعو د 000 0
 «ةمثيخ نع «روُصْنَم ينُئدَح :ناّيفس نع « ىبحي اًنثدَح- 4 745

 مساس همم
 وآل صم الإَرَمَسآل : 8 هللا لوُسَر لاق : :َلاَق «دوعسم نبا عِمَس ْنَمَع

 [88117 :عجار] .رفاسسم



 ع رش نب هلل دبع ألا ات «عيكو اًننَدَح- 56'1*2

 عل 00
 ْئِرْمامَت ليل : 6 هّللاٌلوُسَرلاَك : :لاَق هّللا دّبَع ْنَغ «قورسُم

 رقت ةثالك د حال هّللاٌلوُسَر يّنآو للا الإ هك آل نأ دهني ملل

 :عجار] ٠ ..ةَعاَمجللٌقراَقملا «هنيدل ُكراَتلاَو « ينأزلا بيلو ؛ سْفَنلاِب سْفَنلا

 اهذفل

 يبأ نع قاَحْسِإ يبأ َنَع « «ليئارسإ انئدَح عيكو انثَدَح 7

 تيرضْدَقَو رد مْوَي هج يبأ ىلإ تبا : : هللا دبع لَك : لاق ةدْيبع

 هّللّدْمَحلا : 00 هل فيَسبُهَلع سالب ُديَوعَو «عيِرصَوُهَو «,هلجر

 لاق ؟هٌسْوق هَل لُجَرالإَوُم لَه َلاَقك!ِهللَودَعايلاَرخأ يدنا
 7-0-0-0 ررعم مدع عللو م ال ريل اسس سال
 مئالخأ / هفيسس رشف ءهدلي تبصأف ؛ واط نش يل فيسات كلم

 اكس لقوم إل ين هلل: لاق ءٍشْرألا نم

 ْماَق ىَنَح؛ يعم يِشْمَيجَرَخَ : :لاَق ؟ٌوه الإ هَل ذل يذلا هللا : : تْلُق :لاَ
 ريمدعو

 هده دْوَعْرف ناك اَنَم ؛هّللَودَع ايَلاَرخأ يّ هللُدمَحا : :َلاَقَف ءهْيَلَع

 -لاَق : :لاَق «ةدْيِع يبأ نع َقاَحْسِإ «يبأ نع: يبأ هيف داو لاق . ألا

 [مك4 :عجار] ٠ .هقيس ينك : :هللادْبَ

 وبيع نو
 ايف نع «قاحسإوب مساند ءوِرَمَع نب وام انئدَح- 0-7

 ف يِبنلا تأ : لاق ءدوُعْسَم نبا نَع «ةدييَع يبأ نَع «قاَسْمإ بأ َْع

 :َلاَق ؟َومالإ هلال يَ هّللآ لاق ٍلْيَج بتلك تلق ءرديَمْوَي

 هّللُدْمَحْلا ءٌريْكأهّللا :َلاَق ٠

 «هينرأق قلطلا هَدْحَو باَرحأل مْرَهَو ؛َدبعَرَصنو دعو قَدَص يذلا

 [هلبق ام رركم] . ةّمألا هذه ُنوَعْرف انه : لاَقَف ءهباّذِإَق « اًنعَلطْناَ

 َةَمَقلَع نع« «ميِهاَريإ نَع « «شَمْعألا انندَح «عيكو اًنكدَح- 110

 رك «ةَكيدمْاب ثَرَح يف ؛اف لام يشنأ تلك لاق : هللا دبع ْنَع

 لقت حوران ُموُلَس : ضم مُهضْب لاك «دوُهبلاَنم موك ىلع
 َماَقَق (440/1) لاق «حورلا امسح اي اوُناَقَك هوست ال :: :مهضعي

 ١ اق ؛ هِيَ ىَحوُي هنأ تلنظَق ٠ هَقلَخ انآو «بيسَع ىَلَع « ةيكوتم وهو

 « ًالِلَك 5 لإ معلا نم ميِتوأ امو ير رمأ نم حورلا لق حورلا نع كوني

 [ده :عجار] ٠ مولات : :اَنلق دك : :مهضعب لاَقَف : :لاَق

 ينل امكان اح يكد دلحلا

 ةقلركاإعقكرْنأ كحضر ام يسر كالوس

 [0 عجلر] .اًمُهْنم

 نَع «بْرَح نب كاّمس نَع ؛ ليئارسإ اًنئدَح «عيكو اَنْئدَح 6٠

 يتلا ىلإلُجَرءاَج : لاك ؛ هلا دبَعّنَع «دوسألاو هَمَقلَعْنَع ؛ «ميِعاَرإ

 « يَ اهتممَسَف ناسا يفةآرْما“ت يقل يّنِإ هللا لوري : :لاَقك

 َتَكَسَف : لاك ؟اهعماَجبأ مل يري ءايشلُع اهبتلََو اه ايكو اهترشابو
000 

 كلك تاكيسلاَنْبعَتُي تائَسَحْلنِإ9 ُهَيآلا هذه َْتكْرَبَف .8 يَِنلُهْنَع

 ههه سس عمل
 اًنآلئ اَهَدْدَرَق ءَرهَألإ لال يذلا هللآ : :تلُق

100 ( 
 ا ا ا

 ان :* قع 00

 اي :رمع َلاَقَف « هلام 8ر١ لاق نيركأتلل ىَركذ
20-0 

 [459© :رظنا] ٠ ةقاَك ساّنلل لب : َلاَقق ؟ةَقاك سائل مآ ةصاَخُهلأ « هللا لوس

 وِرْمَع ْنَع «قاَحْسِإ يبأ نَع ؛ « ليئارسإ نع «٠ «عيكواَدَح 0

 دنس وهو « ىّتمي ف هّللالوُسَر انَدَح : لاَق : هللا دبع ْنَع «نوُميُم نب

 ان ؟ةّنجْا لمآ مير اوثوكت ذأ اوَصْرَتملآ ل «ةاَرمَح ب ىلإ“ 2

 هّللاَو :َلاَق «٠ ىلب ءاوُاق ؟ةّنجْلا لهأ ثلث اوثوكت نأ وصرت ملأ : َلاَق «ىلَب

 ةلق نع «كال ع ْمُكثدَحأَسو هلا لهآ فنصناوثوكتانأ وجل ين

 يل ةَرعشلاَكألإ ءسانلا يف ذكمْوَيمه ام «ذئَموَي سان يف يملا

 ْ ةّنجْلاَلَخْدَين لو «ضتيألا رولا يف ءاتوسلا ةرعشلاك وأ «دوسألادََتلا يف
2 004 

 [مك١ :رظنا] ٠ ةَمللص سْفنَألإ

 ناَمْثَع ْنَع ؛ ٍماَمَهوُبأ اندَح ريَهَز اًندَح « لماك وب اَنثدَح 1-7

 يف هَّللادْبَع ىلإ عَ مف تع : لاك :٠ «يفدجلا هلل ع «نَسَح نْب

 «َنيرئاز كنان مَكاَنِإ ٍمْوَقلا َنملُجَر لاَ ؛ هْيَلَع اَلَخَدَف ءفحاَّمْلا

 , ف مُكَيِن ىلع لَ نكرشلاذإ : لاَ! !ربَْا اذه اع ٌنيح لاَقج نكلو

 هب باَتكلاَإَو «فوُرُخ : :لاق وأ « فرخ مس ىَلَع «باوبأ ةعبس نم

 . دحاو فرَح ىَلَع ءدحاَو باين مليك

 دْبَع ْنَع] «ٌةَرَم نب وِرَمَع ْنَع رمل اَننَدَح ؛عيكو اًندَح- ةقاحنو

 :سْمَخْلا بِلا حينما ءيش لك ٠ اقف كيك توأ :لاَ[ةملَس نب هلل
 مو :رظنا] ٠ « ةعاسلاملع ُهدْنع هللا نإ

 مما رع مع
 نب ؛ةمَقْلَع نع رسم نع ؛ ةئيبع نبا ينعي نايف اندَح- 1565

 ٌمآتَلاَف : َلاَق « هللا دبع ْنَع «رورعملا نع «يرُكَشيْلا ةريغم نع ءدّئرَم

 يبأ يبأبو «ةّيواتم يخأبو 8 هللا لوّسَر يجوز ينعتمأمُهّللا : بح ةيبح

 سس كاس سقلل ٠. سس نك كيلا #2 م سومرسم
 لاَجآلا لَجَوَّرَع هللا تْوَعَد : : هللا وسر اللا : :لاَك نايم

53 - 08 

 'هلح الرشاد ٍةتوْ قاد « ةَعوُلبم راكآو :ةيورضَم

 َجَوزَع هلا تسول هاواي

 ا لق كلَ
20000010 

 50٠١[ :عجار] ٠ بقاع الو السن مهل لَعِجِ

 غالَبلا ىلإ اًنُهاه نم يبأ ىَلَع تأَرق :لاق
 .هب ٌرَقَأق

 هايس سو
 ْمصاَعاَتَدَح ٌَدئاَرانندَح : لاق «ورْمَع نب ةيواعم اًنندَح-- 6

 ركب يبأَنييانآ ؛ 89 يِبلانآ ٠ هللا دبع ْنَح ءرز ْنَع ءدوُجُنلا يبأْنب

 نم : 49 يلا لاق ٠ اًهَلَحَسَم ًءاَسْنلا َحَتيْفاَف :٠ يٌلّصُي هّللاَدبَعَو صحو

 «دمق مدعم نبل :ءارق ىلع ريل لأ امك اخ نارا اري ّبحأ

 كلاس اًميِق َلاَقك .هطْمَت لس هطْمُي لس :لوُقَي ال يلا َلمَجف لأس مث

 ؛ 8 دّمَحُم كين هَ ةَقاَرمَو ءدَفْي ال اميعّنَو دنيا نهي كاس يمهل

 رشي هّللا دبع (4 55/1)ككرَمُح ىتآق : لاك . دّلخلا ّنج ىّلعأ يف

 سو ع مس عع ل له



 - نيرثكلا نسم لإ 46
8 

 اقام اًبَس تنك دَقل تلَعف نإ : لاَقَق قس اق هل لوط خيا

 [4041 404 رظنا) ل

 نع ٍلصوح الا يب ميه هللا دع ا نع يراد يما نرخ : َلاَق «يدنكلا
 نيب ٌةئسَح لع ؛ َكَجَورَغ هّللاَّنإ : ف هللا لوُسَر لاك : لاك هدوم نب

 يزنجأ ناو« يل[وصلاو ملال فعض قم يس ىل هلأ بم

 مُكف وُلخَو ,ةَمايقلا موي ؛هراطفإ دع حرف ناَتحْرَ مئاصللو ءهب

 . كلسملا حير نم هلا دنع بي مئاّصلا

 ورم رق سا
 ميهارإ انربخأ عمم نْب ومع َكئدَح : يبأ ىَلَع ترق 61

 1 يلا نَع ,دوُعْسم نْب هللا دّبَعْنَع ؛ «صّوخألا يبأْنَع «يرَجهْلا

 هناك إم نفل هلع دعبل هندي « هماعطب مدا مُكدَحأ ىتأ اذ: لاق
 معلوم

 مكحت :عجارإ ٠ هَناَخدَو هرح يلو

 ميار ان لَم ص هلل لا

 نين ورخ ا و .متمال صو بالاس نإ! لاَق
 رو مرعومب

 [14784 :رظنا] .راتلا يف ُءاَمْمأرَي هتيأر اد ينو ماع

 ني دز اند ءدل دمحم ل هريس نيسح ككدَح : ييأس

 2 مهلبقا امنركف] ٠ 5 .ذيلو كم٠. . ينل

 ميهاَريإ انَدَح ءعّمَجُم نب ورمع َككدلَح : يبأ ىَلَعتارت م٠

 لوسر َلاَق : لاق ءدوُعسم نبهّللِدْبَعنَع ؛ صرح ألا يبأ ْنَع "يجهل

 ٌةَرْمَتلا وأ «ناَمْقلاَو قلاع يذلا فا وطلاب سيل نيكل نإ : :هلق هللا

 لنيل يذلا : :لاق ؟نيكْسملا نم هلا لوُسَراَي تلق . ناَْرمتلاَو
 هوس مق ع مب اور

 صك :عجار] ٠ هلع قصت هل نط الو هيي اَمدجَيالو َساَّتلا

 اًنَرَبَحأ :َلاَك كلاَمْنْب مساَقلا مُككدح : يبأ ىَلَع تر

 9 هللا لوُسَر لاف : لاق« هّللا دّبَع نع ضوحألا يبأ نَع ؛ يرجَملا

 . ىلقسلا لئاسلا ديو ءاّهيلت يلا يطا“ ديو ء الملا هللا هذاك يديألا

 مها انكدَح «ٍمصاَعْنْبيلَع كََح : + يبأ ىلح أرق 7

 : هّللالوُسَر لاَف :َلاَق هّللا دّبَع ْنَع «صّوخألا يِبأْنَع ؛ يرَجَْلا
0 

 . طك مذمطَو « "رك هلاك .فونشألخأ لشاب

 اوراق َلاَق دولت نهدي «صّوخألا يأن « يجمل

 امك رج نار ناقللا «ناتموسوَمْا نائما نائاَهَو مك : :ه8 هلل
 . محلي هرم

 اًنرْبَخأ : َلاَقٍمِصاَعُننب يلع اَنتدَح : : يبأ ىَلَع تارت 5

 : هلال وُسَر لاق لاك :هّللا دبع نع« ء صوحألا يبأ نع« يِرَجمل
 م0

 . هيف دوعي آل م هم بوُتي نأ : بّنأفلا مةَبوتلا

 849/1 رس هلل دبع
 ص ا ب ب و يمسح

 رز رح «وصاخ لاَ يبأ ىَلَعت أرَ 0

 هّللاٌل وسر لاَك : لاق« هللا دّبَع ْنَع « صولا يبأ ْنَع «يرَجَهلا مل

 [تا/9 :عجار] .٠ رمت ق شيكو هتان ُهَهَجَو مُكدَحأ قتيل "5

 يبأ نع «يرَجهلا نَع ؛ «يلع اكد : يبأ ىَلَع ترق
000 

 مداح مُكَدَحأءاَج ا : ف هللا لوُسر لاَف : لاق هللا دّبَع ْنَع صوحألا

 [؟ه٠ :عجارإ . وي نإ اال عماد ,هماعطب

 5 :َلاَك نغير «نمْحرلا دبع بأ تْيْتآ لاق ءبن

 َلاَق : دوعن هللادَبَ : َلاَك .٠ برع هاَوَدَوه مَعَ: ا
 مال مل ع

 هءاَودَهَحم رنا دكو الإ هاَدلُِْيْمَل َلَجَوَرَع هللا نإ : : 8 هللا لور

 سو سة ريل م ريل سل

 [60+ :عجارإ ٠ مَعَ ْمُكْنمهَملَعَوأ ؛ هجم خاسلهج

 اَنثَدَح : لاق ءورْمَعْنْب ةَيواَم انُدَح : يبأ ىَلَعتاَرَث 0

 ٍنَع هّللدبعَع ٍصَوْحألا يبأ نع ؛ يجهل مها انكدَح ؛ةدئاَ
 ما سوعع معصم مكه ل

 0 « يقابل للا ثلا باو حلو هلا: لاق ف "ىلا

 دبع (4 4/1 ل أ :لوُشَي مهدي ط سني مش ءايتدلا ءاَمسلا ىلإ طبي

 [ال# :عجار] .َنجّمْلا َمطْسي ىَتَح ؟ ؟هَيَطَع ةَيطأت ينسي
 هل ع

 اَنئَدَح :َلاَم ءْداَدَحْلا َةَدبيع وأ اًنئدَح : يبأ ىَلَع تارك 9
 م8 هد
 يبأ ْنَع «يِرَجَمْلاٌميهاَرِإ انكدَح «يدبلا زيعلا دبع ْنْب نيكس

 نم َلاَع ام : له هللا وُسَر لاف : َلاَك ءدوعُسم نب هّللا دّبَع َنَع «صوخألا

 . يبأ يح انه نمو ٠ يبأ ىلع ترق انه ىلإ َدَّصَنْقا

 ْنَع «َناَمْيَلَس ْنَع ؛ةبعش امدح رج نب ب لمحم انكدح-

 ترق 9 : ةَيآلا هذه يف َلاَقُهنأ هللا دبع ْنَع هَِمْمَ يِبأْنَع ؛ «ميِهاَريإ

 أ «نْيتكرف 8 ِهّللا لوُسَر دْهَع ىلع ثنا دق : َلاَق « رمل قضْناَو ةعاّسلا

 ءلّبجلا ىلع هلو ؛ لجل ءارو نم ةقلذ ناك (كلنَي يذلا ُهبمس) نقل
 عَ

 [مهدع :عجار]دهشا مهّللا : : 8 هللا لوس ب لاَقق

 ل ا
 ْنَع ٌناَمْيلَس ْنَع ؛ةبعش اَنتَدَح ءرفع نب دمحم نندَح- ففف

 .هببالَّخَق «تاَقرَعبناَمْنع هيف هدوُعْسَم نبأ َةَمَقْلَع نع« «ميهاربإ

 اعد ؟اَهَكْجورَأ ةانق يف كلل لَه : : دوعسم نيال لاق نم نم هندَحَف

 مُكنم عاطتْسا نم : لاق يِبلانَأ ثَدَحَ ٌةَمقلَع دوُعسم نب هللادْبَ

000 
 عطَتْسيملْنَمَو « جْرَقْلل نصحأو ءرّصْبلل ضمه « جوتي دبل

 [ممو5 :عجار] .هككءاجو وأ .واَجو موصل نإ ءمصيِلت

 هام يوم رب هريه شارل
 ْنَع :ناَمْيلَس ْنَع ةبعشاَنَدَح «رفعَج نب محم انئدَح- قةففت

 :ِهّللا دبع َلاَقَك .رادلا يف هللا د ََماَناك َمَلعَو دولا ذأ «ميهارنإ

 ماكو ةَماإآلو ندري مهب ىّلَصَف : َلاَق «مَعَن : اوُناَت ؟الْؤَم ىَلَص

 مسؤل هٌرتكأ مسك اذِإَف ءاذكه اوُمَصاَف ةكالث منك ادِإ : َلاقَو :مهطسَو

 ىلإ َرطْنأ اَمناكف ٠ امك مكر اذإ يذق ني هْيَدَيْمُكَحأ تصبو «مكدَح لأ

 . كف هللا لوسَر عباصأ فآلتخا



 َنَع ٌةَداَتَق نَع ٌديعَس اًنكدَح رَفْعَج نب دَمَحَم سم اَنكدَح- 55

 هّللادبَعْنَع «دوُعنسم نب بت نب هللا دبع َْع «ناّنسَح يبأ ْنَعَو « سآلخ

 سْمَحَب جوز ةاَو دعب اهلمَح تَعْضَو ثراَحْا تب ةَمْيسنأ : :دوعسم نب

 لم همس قل ع يا لم هيام ل لع نس يع 5

 ؟ ةءابلاب كس َنيِكدَحُت ناك : :لاَقَف لباسا وبأي َلَحَدَ هليل رت

 ف هللا لوُسَر ىلإ تقلطناك نيام يضُقْني تح كلذ كل نإ
 هما 0 هاهم

 اَذِإ «لباتسلا وأ بْذَك : ف هللا لور لاك ٠ لباسا وب لاَ مب هنربحأَ

 دق دق اهتدع؛ نأ اَهَرِبْخَأَ ينيباك : َلاَقْوَأ ءاهب , ينيتأق ُهنيضْرََحأ د كانآ

 تضل

 نع َةَداَنَق نع ديعَس اَنكَدَح «رْكَيْنْبِهّللا دبع انثدَح- 55/6

 َرَكَذَك .

 َسْيِو ينيب وأ ينيتاكو مك كانآ اذ : هيف لاك «كلكَوحْوأ تيِدَحْلا

 [هلبق ام رظنا] . دوعسم نبأ هيف

 . .ثراَحْلاَتْنبةَمْيْسُأدأ بع نْبِهّلل دْبَعْنَع ؛ سآلخ

 سال هربا يرمز
 .لسرم . ةبثع نبا نَع « سآلخ ْنَع : بمول دبع : لاَقو 6

 [هلبق ام رظنا]

 1 ضرْفَي الو جوري لجرلا : َلاَق ءرَّفْعَج نب دَمَحُم انندَح 5

 َناَّسَح يبأو سآلخ ْنَع اقنع ؛ديعَس انئدَح توُسَيمُ ينعي اَهَل

 وُ نب ىلإ اونا لهل دوُعْس نب ةبثع نب هللا دبعْنَع جرعألا

 :لاق ؟اهيف لوقت

 اهو ءطّطَش الو سمول اًهئاّسن نم ةأَرما ةكدَص ثم اهل يضْفأ ين
 سا مص

 ًاَطَخ كين «لَجَوَرَع ؛هللا مق اًياوص كي نإ دعا اَهيلَحَوثاَرمْلا

 حج نم طر َمَقَف نايربهفوسرَو لجو رعهَّللاو .ناطبشلا مو ينم

 ةأرما يف ىَصق ؛ هللا لوس ندهن : اوُلاَقَف ٠ نائسوُبأَو حارجا مهيف

 كلذ دوُعْسم نبا حرمك ٠ َتيبعَق يذلا لثمب قشاو تب عورَ اهل لاقي 3

 مام

 دتنأ نس دب آل : اوُناَثَك «كللذ نم بيرق وأ ءارهش كلذ يف

 هم ص يووم

 [امكما نظناز . |. طلو قا ادج ايد حر

 ريب مسوس
 َنَع َهَداَتَقْن ع ماه ْنَع ديعَس ني ىَحَي لترك يبأ لاق

 َنِباَنأ ؛ (دوُعْسَم نْب بي نب هللا دبع َْنَع «َناّسَح يبأَْنَعَو « سآلخ

 كادر م يعاق ادلة ل
 ْنآَلْبَق تاَمَق ٠ اًنَدَص اهل مسي ملك ُجَر اجور ةَرْمأ يف يأ وحسم

 :َلاَقُهَنآَالإَثيِدَحْلاَركذَه ٠.٠ .دوُعسص نبا ىلإ اوُتَخاَف َلاَق ٠ ءاهب لْخْدي
 مله م سور هلال عع ٠

 انجي ناَكو : باّمَوْلاُبعلاَ هرم نبا : ا لاله اهجْرَرناَك

0 
 رع تاق اكَح بان اََح هلاك ددكحلا 1

 دوعسَم نبا ىلإ فلتخا ُهّنآ «ٌةبثع نب هللا دبع ْنَع ؛ناَسَح يبأو «سآلخ

 وُبَو ب حارجلا ْماَقَف :َلاَق ثيدَحْلا ردم .٠ .تاَمقل جر َهَجوَتةأرما يف

 رم يف شير نب عجشألا يف ؛ مهيف هب ىتق ا ينلنآ دِهشَف ءناتس

 ُناّفَع :َلاَك . نام َنْب لاله: اَهجْوُز مسا ناو ةيعجشألا قشاَو تْنب
 مام

 َناَكَو ,ةيعجشالا قشاو تْنبعَوْرَي يف « تير نب عَجْشأ يف « مهيف هب ىَضَق

 [(هلبق ام رركم]َناَوَرَم نب لآله اًهِجوُر

 ءدوجُنلا يأ نيصاَعَْع اقل ديرب اك 149

 يضَقتأل : : هّللا لوُسَر َلاَق :لاَق ؛ ءهللادْبَعْنَع ءِشْييح نير ْنَع

 قوطاوي « يت بي له نملُجَربَرَمْلا كلَ بح رهَلا بهدي الو كايا

 [مهالا :عجار] . يمّسا همسأ

 يسبأ نَع «َقاَحْسِإ يبأ نع دنع نبْرَمُع اَنثدَح

 ىّنَح هنيمي نع مْلَسُي © هللا لور َناَك :َلاَق هللا دّبَع نع « صوخألا
 سر هل لمس سل ها
 ودبي ىتح راسي نَعَو «هللاةَمْحَرَومُكلع ماسلا : لوي هذَخض ايي

 سو سس و عرمرم ظنا
 1594 :عجار] .هّللا ُةَمْحَرَو مُكْيلَع مآلّسلا : لوفي «هَخ ضاَيَ

 ما سو # للا ةس
 «ٍشَمْعألا نع «يِبراَحُمْلا دّمَحُمنْي محلا دبَع انَدَح ١

 اهي : هّللادَبَع َلاَك : :لاَ (ةسقلع نع ريغ لاقو يبأ لاق َميِهاَرْيِإ نَع

 جوك هلل :راّصْنألا نمَلُجَر لاق ْذِإ مسجلا بل دجْسَملا يفنْحَ

 َّتَكَس نو «' ار كتفي هلي ذإَو ندب ملك هناا عمالُجَرَلْجَر

 ىَتآ َحّبصأ امله ٠ 8 هلا لوُسرنينآل تنجم أ ند هللاو ظبَع ىلع كسل

 ًالَجَر هنآرما َعَم لجَرَدَجَو نك ؛ هللا َلوُسَراَي : :لاَقَك . ا هللا لوُسَر

 َلَمَجَو ؟ظِبَع ىلع نكسب تكَسانإو نلت تكي ملكت
 َنوُمرَيَنيِذَلاَو 9 :ةَنعآلمْلا تَلَرَنك : 20 متفا مهلا ٠ . حتفا مهلا :وُكي ل

 ريراا مب

 0 ١. .نا]يآلا 4 مهن الإ ماده ال كي لو مجاز

 ؛هّللا دي نب نَسَحْلا تْعمَس : لاق «سيرذإ نبا انندَح- فذ
 عامم

 هّللاَلَوُسَردأ هّللا دبع نع «مهربخأ هنأ ٌةَمَقْلَع نع :٠ ٌميِهاَريإ نَع رْكذَي

 «ضْنَي ىلإ[ وشوي مولا ض مب لَصَجَف ؛ ٌلتقلامث سَ مهب ىَلَص ف
 نيئَدِجَس مِهبَدَجَسَك لتقل اًمْسَخ َتَِلَص ءهّللاَلوُسَراَي : ا

 عمم :عجاردوسْنَت امك ىسْنَأ مشب انآ امن لاك ٠ مل

 يسيأ ْنَع «نايفس اَنُكدَح : َلاَق نيكد نب لْضَفْا انثدَح- ؟18*

 ةَمشاولا ؛ 88 هللا لوس نمل: َلاكِهَللادْبَعْنَع ءِلْيَرهْلا نَع سي
 سا كس ع هاش

 ارنا لكو ,هَلَلُكَحسْلاَو ل حلاو ,ةكوصوملاو ةلصاولاو «ةمشتومْلاو

 [4077 4584 :رظنا] ٠ .ةلكومو

 ةّمشاولا ؛ ءاق هلل نعل: لاهل دبع ءِلْيَرهْلا نع ٠ سي

 ايزل لكاو هَللذدَحمْلاَو ل حملا , ةكوصوملاو ةلصاولاو «ةمشتوملاو

 [هلبق ام رركم] .٠ ةمعطمو هلك
 مت لع هل

 نع «قاحْسإ يبأ َنَع َرَمْعَم انربْخأ «قاّررلا دب انئدَح- ترن

 يأ تلق َمَلَسَو سو 8 هلل لوُسَرتلآَس : لاك «دوعسُم نبأ نع «ةديبع يبأ

 ليبَس يف ٌداَهِجْلاَو « نيدلاَولا ربو : اهتْكول تاولّصلا :لاَق ؟”لضْفأ لاَمْعألا

 [موال# :رظنا] .لَجَورَع < هّللا

 ربهم
 َنَع« ٍلُجَرَنَع ءرَمعَم اًنربْخأ : لاق « قاّررلا دبع انئدَح- 8ك

 تضم ذِإ يراد ف ةقوُلاب ين :َلاَك «هيبأ ْنَع «يدّسألا ةّصباو نْب وِرْمَع
 مع

 املك ٠ جل ملَسلامُكِلَعْتلف ؟جلاآْم كلَ :مالّسلاِرَذلا باَب ىَلَ



 فاش يت دابا :تلق .٠ دوعسُم نب هللا دْبَعَوم ادق ؛«لخد

 دمر كد رات لَع لاَط : لاق . ةريهظلا رن يف كلو! ؟ هذه رز

 ةعامع
 م لق «هقاأو ف لا لوس ع يني. لاك . هيل دَحَأ

 رم ياو مانا بريك يطل

 ءبكأرل نمي يانا «يشانلاَ مريخ اف ملقا مئاقل نم

 لوُسَراَي : :ُسلُق :َلاَق .راّنلا يف اهلك الث ء يِرْجُسْلا صريح بكأَرلاَو

 :َلاَق ؟حْرَمْلا ماي ىَتنَو : :تلق ٠ جرا ماي كلذ : َلاَق ٠ كلذ ىَتَمَو هللا

 ْنإ(449/1)يِترماَتاَمَ امك تلق :َلاَق .هَسيلَج َلُجرلاَنَمأَيآل يح

 اي تلق :َلاَ درا لحدا «َكَدَيو كَسْفَتفّقكا :لاق ؟كلذ تكن
 :َلاَق .َكلَنْيِب لخداف : :َلاَق ؟يراَد يَلَع لْجَر َلَخَد نإ تيآََأ ؛ هللا لوس

 الكم عشار لج لاف :لاق ؟ يتبل َلَحَدنإَتْيآرقأ : :تلق

 رنا ] .كللذ ىَلَع توست ىَمح ءَُّللا ير :ّلمَو « علا ىلَع هنبمتي ضب
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 ل يشي هللا لع نرخ قحط يلع تن 10

 . وسأل

 رو هاش رن
 يبأ نب هدْبَع يدَح « حيَرج نبا انربخأ « قاررلا دب اندَح- 441

 ع يمس م
 88 يلامس : وقدوم نبا تغمس : لاق همس َنْب قيقش نأ بَ

 وأ) «تيكو تيك
 هدم لا

 تيك ةروُس تين :ل َلوُشَي نأ رمل وأ« « لجل امس : : لوفي

 مدعّملو سا هدر يد
 ملوك :عجارإ . يسن وه لب ٠ تيوب

 ءهلْوق يف ؛ « شّمعألا نَع همَْم اربح « قاررلا دبع انثدَح- تا

 أن: :دوعسُم نبا لاَ : َلاَك 4 ىَربكلاهّير تايآ نم ىار دق > : لَجَوَرَع

 ْنَع مهري مَركد َقّقألا دَسْدَق ةّنجْلا نم َرَضحأ نر ف يبل

 .هّللادّبَع نع ؛ َةَمَقْلَع

 حمس ءكاّمس نع« ليئارسإ انكَدَح قالا دبع انئدَح- فرحا

 ءاَج :َلاَق ءدوُمسَم نب هللا دبع َنَع «دوسألاَو ةَمَقلَعْنَع «ثادَحُي ميهاربإ

 "تلم ناَتسنلا يفةآرمات ذَخأ نإ هللا ياي :َلاَقَف « ك8 بلا ىلإ ل جر

 «كلل ري لفل الواهب اهنماجأ مل ينآٌريَغ ءيسلك اهب
 َلاَقَك جرا َبَعَنَف ايس قف هللا لورد لملك «تنش تف ام يب َلَمْفاَف

 ال هللا لوس هَمبئاَف :لاق !هسّفَ ىَلَعَرَتسْول هيلع هلل َريسدََل : :رَمَع
 و ةدب « سر قو مم هلم ل
 يكرط ةالّصلا مقأو) : يع ار « هيلع هودرق « يلع هودر : :لاقق .هرصب

 5 نسر ركأذلا 0 ىلإ 4 تسلا نبع َتاَّنَّسَحْلا نإ ٍلْيَللاَّنم اًمَلْرَو راهتلا
 * فاس هام عمق عا

 سانلل لب : َلاَقك ؟هّللا اياك سنلل مأهَدحَوهلا ٍلّبَج نب داعم َلاَقَ

 [ :عجارإ .هَق هَقاَك

 «ميهاَريإ نع ءالاّمس ْنَع :ةئاوَعوُبأ انَدَح «جيرس انندَح-

 (هلبق ام رركم]ُثيِدَحْلا َرَكَدَو . . . .دوسألاو َةَمَقْلَع نع

 و

 ك4 وْ / نب هللا دبع دسم

 دّبَع نع «كاّمس نع « يارب ارخأ . قران اع

 ىَلَع هَمْوَق ناَغأ نم : كف يبل لاك: لاك «هيبأ ْنَع هللا دبع نْبِنمّْرلا

 [44 :عجار] هاب عي يدرتملا بلاك وه ملط

 َنَع «َقاَحْسِإ يبأ نع ؛ ليئارسإ اربح « قارا دبع اندَح- 191

 ٌءاَجاَّمَلَك لع نم دوعس نبأ عم تنل : :لاَك ديني سحرا دبع

 مام مق الو مل
 :لاقش“ ”رجقلا ىكص جمل ملط هلق اكمل ,ماكمم ,ءا مْ

 اَدَه يف امو ْنَع اَنْ نيئآلّصلانبئاهَنِإ : َلاَق ٠ و هللا َلوُسَر نإ

 رجلا أو ءاوُنُي ىّتح اتهام نوني آلّس 1 انلانإَم ٠ ٌِبرْهَمْلا مآ «ناَكَمْلا

 َعَقَد «َنينمْؤُمْلاريمأ باص نإ : لاق رَفْمأ امل «فقَو مثيلا اذهَف

 [ممقع :عجارإ . ناَمْثع َمَكَد ىَتَح «همآلك نم هللا دبع َرَاَمَك : لاق .ّنآلا

 هّللا دّبَع ْنَع «ءانيم نع « يببأ ينَربَخأ «قاّررلا دبع اندَح- 13

 همس سا مل
 سنت فرَصلا املك نجلا دو ةلبل #4 يبل َمَماتنُك : لا ءدوُعْسُم نب

 . دوعسم نبا اي يسف يل تين : :لاَق ؟كئاَش ام تلق

 نع «قاَحسِإ يبأ نَع ٌرَمْعَم اَنُدَح «قاررلا دبع اندَح- فخ

 نأ تلم دل : هلا لور لاق :َلاق «دوُعْسَم نبا نع «صّوخألا يبأ
 َنوُدَهشيآل «مُكنوُيي موق ىلع قْرحأَ «رطْلأ مث ؛ سناب يُلصْيا جرم
 [م/:* :عجار] . ٌةَعَمَجْلا

 يِسْبَملا َةراَرَق يبأ نع نايس اربح « قالا دبع اَنئدَح- 2ك

 ّناَك امل : :لاَق ءدوعسم نبا نَع « كير نب مَع ىَوم دير بأ د : َلاَق

 .هّللا لور اكمَمَرجَفْلا ده : لاو الجر مهمات ١ نجلا هل

 ٌةَواَدِإ يعَم نكلو اَم يعَمَسْنل 7 :"تلُث ؟ُءاَمَكَمَمَأ : : 8 يلا يل لاَ

 [؛521 :رظنا] ٠ 1 . وت نوط اور 9 أيق ذي لين باهي

 يع دوتشس(1/١48)ئ : كل دعْر وألا يلع قاحشبإ

 اوُْزَحَيف ؛ «يناّييف مآ نأ تسمم دَقل ةّممجْا نع نوُنلََتي : لاك 8 ينل

 ُنوُنَهَتُيال مفتي موق ىلع قرح «ساّنلابمَْي الجر رْمآَمُ ءابطح

 100 عجدرإ .ةممجلا

 مق م م وِ

 ا 1 ندي هين مساقاوع كانتون
 عه لك دع
 :هِيلإلْسْراَت «ساّنلاب ىَلَصَ «ةآلثملاب بون دوُعسُم نب هلا مَ

 َميِفرْمأ َنيِسْومْلاريمأ نم لءاَجأ ؟تْمَنص ام ىَلَعَكلَمَحاَم : ديلوْلا

 .ةيكلمل ءؤملاريمأ نمل يتاَيول ل طق تلك

 سل تا ص سا هت ل
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 ىم مع سريرص » هاا ب سس هيض ع لكك ىلا هس سوت
 نع «قاَحسإ يبأ َنَع «رمعم اندح « قازرلا دبع اًندَح- 64

 ساه من هيأ * يم وع
 نبا رمق «هتباتسل بهذ ف يل نأ ءدوُعْسَم نبا نع سيق نب ةمَقلَع



 هضم ص هس
 «ةئوريو نيرجحب هَءاَجَف راجح ةنآاَكب هتان دوُعْسَم

 ىَسيع يِسدَح :لاَق «ةدئاز يبأ نْب ركزي ىَحَي اند ٠٠
 هدوم نب ِنَع « ارض يبأ نْب الا نب وِرمَع نَع «هيبأ نع «راتيد نب

 نيل همت ًممركخأنيرشحو است « 18 يلا مماتْمْصْأَم َلاَق مالو

 [؟ا//1 :عجار]

 «ةَراَرَق يبأ نع« «ليئارسإ يكدَح ءايرْكَر نب ىَبحَي انئدَح- قولا

 لوُسر يللا : لاق «دوُعسَم نبا ِنَع « ثْيرح نب ِرَمَع ىو دز يبأ نع

 ءُذسيل :هتلُق ةَاَدألا يف اَدَهآَمَك : لاق ذل :ُتْلُق ؟روههط َكَعَمأ : كل

 [4941 :رظنا] ا سو هنو توالت اهينرأ : اق

 قف تا ف لاَق «دوعسُم نبأ نع ؛ سيق

 ةلاوُنمآَ يل اهيأاَي9 : َلاَقَق ٠ كلذ نع اَناَهْنق ؟يصْخشسَ لآ هللا َلوُسَر اي

 [مم٠ :عجازإ ٠ ةيآلا 4 ْمُكَكهللالَحآ ام تاي اوم يمر

 نب دِيَز نع ؛ ٍجاَجَح اَنثَدَح : لاق ءايرَكَر نب بحي انندَح-ام» ؟

 هه هللا لوُسَر ىَضَق : :لاَك ءدوعسُم نبا نَع «كلاَم نْب فشخ نع ري

 يمسك
 نبا نيرشعو «ِضاَخَس نبا نيرشعَو « ضخم تب نيوشع ا ةّيد يف
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 [500 :عجار] .ةَعَذَج َنيرشعَو «ةّفح َنيرشعَو «نوبل

 نع «قاَحْسِإ يبأ ْنَع «هيبأ نع ءايرَكْل نب ؛ ىَيَحَي اًنئدَح- 2

 ءٍماَنَمْلا يف ينآر نم : لاق 88 يللا نَع «هللا دبع نع ؛ صّوحألا يبأ

 [مهدو :عجارإ . يب يحي ال ناطيشلا نإ «ينآر يذلا 58

 ٍمساَّقْلا نَع «ّرحلا نْب نَسَحْلا نَع ؛ يلح ان ةركاد

 :لاَق ءيدَيِهّللاُدَّنع َذَخَأ : :َلاَك ءيدَييةَمَقلَع ُذَحآ :لاَك «ةرميَخُم نب

 20 «ةآلّصلا يف َدهَشّتلا يسمع يدي هللالوسَرَدَخآ

 هت هُاكريو هللا ةَمْحَرَو يبل اهب كبل مالّسلا ئساَبَطلاَو تاَولصلاَو
 امن

 نأ دهْشأَو «هللاَهإ لإ ل نأ دهشأ ؛ َنيِحلاصلا هلل داّبع ىَلَعَو اَنيْلَع مالسلا
 مورو هل سة دلع
 [1205 :عجارإ ٠ ٌةُلوُسرو ةدْبع اَسَحُم

 نع ٌناَمْيَلَس ْنَع ءٌةَدئاَز نَع ؛ ِيلَع نب نيَسح انئدَح- ةرأ 5

 نع اَرَكَذَك «ناكدحَتياَمَمَو ىسوُم يبأو هّلا دْبَع ممتن : َلاَق « قيقش

 و مرو
 «لهجلا اهيفليو «ملعااهف عقيم ةعاسلا لبق َلاَق «٠ ف هللا لور

 [مم :مجارإ . لثَقْلا :جّرهْلا :آلاَق :َلاَق جمل افرق كيو

 ٍمِساَقْلا نَع ءكاّمس نَع ةَدئاَز نَع « ث يلع نب نيسح اًئدَح- ةرغ و

 8 يلامس ايَرَس : َلاَق لل دبع ْنَع ؛هيأْنَع ءِنَمْحرلا دبَع نْ

 :َلاَق ؟اَنباَكرْتَعَرَو امن ضْرألا اََسَسَتماَوَل ؛ هللا َلوُسَراَي :اَنلُق :لاَك

 ءمُكُسْرحأ انآ : :تلْقَ هللا دبع َلاَك ٠ ْمُكْضْنَب سرح لَك َلاَك «َلَحَفَك
 يبو رك عكا سعب دي
 اظفيتْسَيْملَو ةعلاط ْْسشلاَو لإ ظفيتسأ مل "تنك مْوَنلا ينكدذأت : لاك

 _ م07 دوُمْص نيه
 تل يي 0 ا

 نك الآل َرَمَأَك :َلاَق ءاَنمآلَكَب الإ 4 هللا لوُسسَر ىَلَصَق «ٌةالّصلا مام

 ّْ 8 ةلالوسراي

 دْبَع ْنَع هلا دبع انكَدَح لاك يدعي يركز انكَدَح- "8

 :لاَق؛ ف هلا لوُسَرْنَع دوم ني نَع « لصاَولا يبأْنَع ءٍميِرَّكْلا
 ل حملا (4هار/1 ]حسا نع

 .قاحشبإ يباب ولات كي «يريبزلا دمَحأوُب بأ انكدَح- 7“ ه9
 نبا معدوم

 َنوءَرْفَي اوُناَك :َلاَك ٠ هللا دبع ْنَع «صّوحألا يبأ ْنَع :قاَحْسإ يبأْنَ

 .نآرقلا يلع مْطََخ : :لاَقَف «٠ 8 ايلا َفلَح

 ٠ «جاَجَح اًبربخأ ءديِزيانكدَح- ٠ نع «ميهاريإ نَع ؛ ٍلْبَصُم َنَع /

 ناك ْنَمَدَّنَجْلاّلُخدَيال : ف هّللا لوُسَر لاق : :َلاَق هللا دّبَع ْنَع « َةَمَقلَع

 [1*4+ عجار] ربك نم لّدْرَح ّم هبحاقْم هبل يف

 هود دموع
 دبع نع «َقاَحْسإ نب دمحم ارب «نوُراَه نب ديزي انئدَح- فضح

 يّسَعَواَنآ دوُعْسُم نبا ىَلَعْسْلَخَ : َلاَق هيأ نع ءدوسألا نْب نَمَحَّرلا

 يّنَع دَخأَ ديينََحَك :َلاَك دَملَخ انمُقَق ؛ةالّصلا ماك : لاق ءةَر :رجاهلاب

 اَذَكَه : :لاقَمّك ءةّيحاَت ىلع نم لجلك َلَمج ىَنح انتم مث :لاَق ديب

 [29م1 49417 :رظشا] ٠ ةئآلك اوُناَك اذِإ لمْ ك « 8 سر ناك

 يو امو
 7 ْنَع «يدوُعْسَمْلا اًنربَخآ : َلاَق «قوَراَه نب ديزي انئدَح 7

 دوعسم نْبا «هبيأ نع « هلل دب ِنْب نَمْرا دبع ْنَع « ٍبرَح نب كاّمس

 كلذنآملعك رك ؛هتكدمم يف ناك ْمُكَقناك ميج اَمكي :لاَك

 َتاذ َباَسْلاق برس هير ةدّبع ع هلَكسدَ هفَّوه امو هلع مقلم

 هب ناَكَو ؛ هربا لحاَس ىَنآو ؛ءِرْيَع ةَكلمَم يف حَبصأ «ءرصق نم ةلب

 ىّنَح «كلذك ريمه لْضَقلاِبْقَدَصَي تو لهي «رجألابب نبل بَ
 رورو سول

 نأ ىَبَأَف ,ةينايذأ مهم لست هَلْضَفَو ابو مهكلَم ىلإ هرمأ يقر
0 

 مع عدكم ءاهع عد
 بكرق : لاك ؟يلامو هلام لاقو «هينأي نأ ىِبأَق هِي دعمت داعأك تيتا

 هءورم ع
 «هرثآ يف ضَكركلَمْلا كلذ ىَر املك« اياه ىو لجرلا هر امل كلما

 همام ما له سامع
 ىََّح ٌماقأَف "ساي ينم يلع سكن هللا َدْبَع اي :ُهاَداَنَق :َلاَك ٠ هكِْيمل

 سا هدم صم هاك
 ُبحاَص ؛نآلُكُنْنآلُفانآ : لاق هللا كَمحَر تنم : هل َلاَقَق ؛ هّكرذأ

 ”مطَقْم هيف انآ اًمانأتْملَعَف « يرْمَأ يفتك اَذَكَو اَذَك كلم

 ام :َلاَقق «لَجَوَرَع ير دبع انهاَحت فجور « ير ةدابح نع يلق
 هَعَم ءاًهبيسف ٠ هتباَد نع رمت : لَ «يئم تتم نإ ابن

 ل عام

 :لاَق« اًميمَج امتي نأ هلا اَوَعَدُ «لَجوََح هللا نابي اَميمَجناَكَ

 انت مت يذلا تلا امو مك تيرأل «ر ءٌرصم ة ةكيئرب تكول : َلاَك . امك

 . ف هللا لوُسَر

 نع يدوُعْسَمْلا انَْدَح : آلا ءرْضَنلاوبآَو ديزي انكدَح- 17

 :لاَق دوم نب هللا دبعْنَع «"يناييشلا ورم يبآ ع ءراَريعْلا نب دلو

 :لاَق لَضْفأ لامغألايأ هّللا َلوُسَر اي تلك ف هللا لور تاس
 «نْيدلاولاّرب لاق ؟هّللا َلوُسَر اَياًداَمُت : تلق :َلاَك ءاهتاقيملءآلّصلا

 ْدَقُهَّنإَق



 :لاَق هللا ليس يفأاهجْلا لاق هللا لوميا تلق هلا

 [ 4 :عجار] .٠ ينازل هللا لور ترس ولو «"تكسف 2

 وبأ ينّدَح «ماوَحلا اًبرَبخأ «َنوُراَم نبا ينعي ءديزيانئدَح- قرف
 م ا ةامع
 لاق : لاق« هّللا دّبَع ْنَع «ةدّيبع يبأ ْنَع ءباطَخْا ِنَْرَمع ىو دَمَحُم

 اتح اوتيل ءاسهدآلاوأ مة اَمهل ىَضَم نمل آمي 88 هلل لوس

 م6 ةيعرا هر
 ايناَنثا يل ىَّضَم : :ٌرئوبأ َلاَقَق : َلاَق ءراَتلا سم اًنيصَح اًنصح امه اوُناَك

 5 عرب ع
 يل ىّضَم : :ءارلا ديس ردنا وبآ يأ لاق َلاَق ءَناّنثاَو :لاَق ؛ هّللا لوسر

 ياس
 ةّمْدصلا يف َكلدَو «لحاوو : : هلا لور لاَ هللا لور اًيدحاَو

 ايلف .عجار]ىلوألا

 وبأ ينئدَح : َلاَق ,بتَح نموا اني ديزي

 هللا دْبَعْنَع ؛هييآْنَع «ِنَمْحرلا دْبَع نب مساَقْلا نَع ؛ يناييشلا َقاَحْسسإ
007 

 ٍسْمَح سأر ىلع مالسإلا ىَحَر نود 8 هللا وسر لاق لاَق

 كلَلهَنَمليسف اوله :يئالكو عبس «ينآلئوتسؤأ «نيئالكو

 [مب»ال :عجارأ ٠ مَ نيس مهيد مهل يقوي انإَو

 كرم نع «يدسلا نع ةَبعش اتربخأ نراه نب ديزي اًيدَح- فضل
 رو و 6 هع م ل ا

 َرَع هللا لوك يف (كك هكر لنآ هةر ةبعش يبآ : لاَق)٠ هللا دبع ْنَع

 ل الجي نول : َلاَك 4 ميلأ باَدَع نم فد ملظب داحإي هيف دريْنمَو» َّلَجَو

 [400/1 :عجارإ ٠ اميل ادع هلا هاد «َنيأ ندعي رهو ءداّسْإب هيف مَه

 دنع كي سنحان يباح نينا

 :عجار] ول الم و لك ؟هميف يدش

 اةينك

 وروما مر
 ٌةَمَلَسوُبَأ اًنندَح « قوزرم نب ليف اًنربخأ ديزي اَندَح- ترفل

 لاك :َلاَق٠ هلل دّبعْنَع ؛هيأَنَع «ِنَمْحرلا دْبَع نب مسالا نع ؛ ؛ينهجلا

 كدْبَع ين للا نوح مَه هَباصأ نإ ُمَق دبع لاك اَم : ف هللا لوُسَر

 يف َلْدَع «دلمْكَح يف ضاَم ؛ «دلدني يتيصان كلما باو «َكدْبعنْباَو

 «كلباتك يف هنأ وأ «كسْفَت هب تمس كلل َوه مسا لكي كأس ؛ َكواَضَق

 َلَمَجَتْأ لدن بيلا ملع يف هب ترئاتسا وأ « َكقلَخ نم اَدَحآهَسَلَع أ

 84 بَهْذأ ؟ لإ «يّمَم باَمْكَو « ينزح ءالجو «يرّدَص رونو « يبل عير نارا

 انكي هل لَن احرف حالكم لو هَل

 ا ؟تاّملَكْلا ءَلْؤَم لع

 ا

 0 مده ام

 :عجار] .نمهملعَتي نأ نهعمس نمل يغبتي لجأ :ل

 مرا ساس ل

 دكر اًنئَدَح «َديزي نب دامَح انربخأ «نوراَه نب ديزي انثدَح- شا

 دبع نع تلحيم عِمَسُهلأ ديزني ياَج انكدَح : لاق « «يخبسلا

 اورو رواة مهمتك نإ :َلاَقهنأ ؛ ف يبل نَع هللا

 ِنَعْمُكُتَت ءاوُسبحاك ثآلك قوق 'يحاتمألا موس اوستن كميه
 رءائءق

 ركن جاءها فأل

 نع «ديعَس نب نايفس اَنئدَح : لاقن ذاب كح ةرفرف
 ع 0000

 لوسر لاَ : :لاق دوُمْسَص نب هللا بَ ْنَع «ناَداَر نع «بئاّسلا نْي ِهّللا دبع

 يس نم ينوي ٍضْرأألا يف َنيحايسةكنآلَم لجموع هللذإ : 28 هللا

 [مككك :عجار] ٠ ماسلا

 . (حاذوَع نبا اًنْكلَح :ٌذاَعم اًنئلَح

 ميهاربإ نع ؛ نيطبلا ملسم يددَح ءنوَع نبا نَع ٠ « يدع يبأ نباَو

 اَمَلكْوَأ ,يناطخأ ان: لاق «نوُصْيَم نْب ورم ْنَع ؛هييأ نع ؛ «يمِيتل

 ذإ(وسيخ دع ّيدَع يبأ نبا لاقل ءاّسيمَح دوسي يناطخأ

 5 ناك املك : : 8 هللا ل وسر لاَ :لوُشي طق ء ءيشل ةثعمَس اَمَق : : لاك تيتا

 تعمس :لاَق : ّيَدَع يبا لاك: : للا وسر لاَك :َلاَك :ةّيشع

 ثرارزأ لوُلَحَم مئاكوهَو هْبلإت رظَن : :لاَق سكت : لوي( هللا لوتس

 أ كاد نودوأ : :لاَفَك :ةُجاَدْوأ تخفت هاَنْيَعتكرْوَرْغا دق ءهصيمق

 . كاذب ايش وأ ءَدلاذ نم اًيرَق وأ « َكاَذ قوق

 نب مصاَعَنَع َةَمَلَس نب داّمَح انتدَح «حوَراََح ةففن

 ف هللا لوُسَر ينَرفأ: لاق ءدوعسُم نبا نع « شييح ني رز نع «ةلَدهَب
 ؟كلارقأ نم :ُتْلَْق ايم ةيآيف يتلاَخَت َيَحآهأَرْثأَو «فاقحألا ةروُس

 ب اَذَك ٠ ا هللا لور ينأرأ دق تلْقَق ٠ اق هللا لور ينآرثأ : لاق

 يَنرْقَت ملأ ٠ هللا لوُسَر ايد تلك جر هدْنعو ا هللا لوُنسر تيتا

 هْجَوَرعَمَك ؛ « ىَلْب: َلاَق ؟اَذَكَو اَذَك يفت ملأ : سلا لاق« ىلب : لاق ؟اَذكو

 «ٌعِمَس اَمَك اَمُكْنم دحاَو لك ارقي« هدنع يذلا لجّرلا لاَ ٠ يو ِهّللا لوُسَر

 «ةلاذب ءَرمآآ ء يِرْذأ امك «فآلتَحالاب مُكََق ناك نم كلهأ وأ « َكَلَم اَمنِإَ

 2 [مةملا :عجار] ٠ هلبق نم هلاك ءيش وأ

 نَع َهَداَق نَع ماه انئدَح : لاق ءُناَفَعَو دواَد وب اندَح -8 71786
 ءاف يللا نَح هّللا دّْبَع نع ءصّوخألا يبأ نع ٠ «يلجعلا روم

 «ٌةآلَّص نيرشعَو امْسَخ هَدْحَو لحرا ةآلّص لَضُفَت عيِمَجْلا ةآلّص : :لاَق

 [مه14:عجارإ . هتالّص لمالك

 . هّقكآو ماو اَبأ نأ يّ :ناَفَع لاك

 يببأ نع «َهَداَنَق نع ؛ديعّس نَع ءباّسَوْلا دبع انَدَح - 1

 [614:عجارإ ٠ هلثم.. .لاق «٠ 889 يبّللا نأ ءدوُعْسَم نبا نَع «صّوخألا

 : مها نَع ؛كاّمس نع كيش اند ءنطق أنَ - 0

 تيقل: : هلا لوُسَرل لاق الجر نأ ءدوُمْسَم نب هلل دبع نَع «هلاَخ نَع

 مقاول: َتلرَيَف عاّمجلا نوُداَم اهم تْبصَ «ةّئيدَمْلاب شح يف ةأرم

 [4260:عجارإ ٠ الو راهّتلا يقرط ةآلّصلا

 ءوِرْصَع نْب ديعس نع ؛ «يدوعسملا امدح « نطق وُبآ اندَح - ةفشل

 « هللا لوُسَر ىتآ الجر نأ «دوُعْسَم نْبهّنل دبع نع دبع يبأ نع

 « تاوابهصلا ةّكي مُكْم كدي نم لاك ؟ردقلا ةكيك ىَتَم ( )١//491 لاَ



 .(ح) ةَاَوَ وب انكدَح ءاََّع اند 017

 دبع نب محلا دبَع نع «كاَمس نَع «ليئارسإ انئدَح «ٍمْيَعُث وبأو

 هييأ نع (دوعْسَم نب هللا دبع نيا: هنم هيعمس : ناَّفَع لاق) ءدوُعْسَم نبل

 هْيدِهاََو هلكوُمَو ابرلا لكأ ف هّللا لور نمل :َلاق دوعُسم ني هلا دبع

 [5/«هنعجار] .هَباَكَو

 ثراَحْلا امدح ءدايز نْب دحاولا دبع اَننَدَح :ناَّفَع اًنئدَح 78

 «دوُعْسَم نبا نع ؛هييأ نع« «ِنَمْحرلا دبع نب مسالا انندَح « ًةريصح نب

 ب ا سره راعا

 رئاسلو اهي مك هَل لأ يرو مثأ فيك: ا هللا لوُسراَنل لاق: لَك

 ؟اَهَتُْنَو و مثلأ فيك: لاق« ملعأ هُلوْسَرَو هللا : اوُلاَق اهعابرأ ةُثآلك ساّنلا

 لوُسَر لاَّقق !رثُكأ كلذ: اوُلاَك ؟رطشلاو مثنأ فيكن : لاق !رككأ كاذق :اوُناَ

 قنص نوُنَمئ نم مآ فص ةئمو نورشع ةمايقلا مَ نجلا لأ : ف هلل

 نْب مصاَعاَنَربخَأ ؛ مقسم نْب داك اَندَح نافع اًنندَح -89

 ءهّللا لوُسَر اي: اونا مُهنأ ءدوُعسَم نبا نَع « شبح نب رز نع ةَلَدهَي

 . رولا ركآ نم قل «نوُلِجَحم رغ: لاَ ؟كأ نم رت مل نم فَي فيك

 [١45:عجارإ

 رز نَع «ةَلَدْهَب نْب مصاَع نع ٌداَمَح اَنئدَح نافع اًنكرَح اا“ ٠

 نيعْبَس 18 هللا لوّسسَر يف نم تْدَخأ: َلاَك «دوُعسسُم نبا نَع ٠ « شبح نبا

 [مهةم:عجار] ٠ أ هيف يان لو :ةروس

 مصاَع اَنَرَبْخَأ َلاَق ُةَمَلَس َنْب داَمَح اَنثَدَح «ناَمَع اًنكدَح - 1*4

 راّصْنألا نم لُجَر مّلَكت: لاك ءدوُعْسَم نبا نَع ؛ « لئاو يبأ نع « ةَلَدهَب نبا

 يِنلا اهب ترب نأ يسن يركن ملق ٠ 8 يلا ىَلَع ةَدجْوَم هيف ةملك

 «ىّسوم اوُدآ دق :َلاَقَك لاَمو لهأ لُكباَهْنم تْيَدقا يأ تدل ؛ 2

 هوَ هلك ني نأ رخل مث هرَبَصَق كلذ نم رثكأ ٌمآلّسلاَو ةآلّصلا هيلع

 مُهّللا : :هِهْجَو نع مّدلا حّمْسَيوُمَو لاَقك ؛ هللا رثأب مَُماَج نيح هوُجَشَو

 [مكل1 ١ هنعجار] .نوُملَْي ال مُنإق يموقل رفغا

 «َةَلَدْهَب نْب مصاَع اًنَربَخأ :َلاَق ءداَمَح اًنئدَح ؛ نافع اًنَدَح - عال“

 ىلع مرن: ا هلا لور نآ «دوُعسص نبا نع« لئآو يبأ نع
 يِباَحْيّصأ بر: :نلوُقالَف مهِنلَع بلغأق ٠ الاجر عَانأَسُو ءِضَوَحْلا

 [ى*9 :عجارإ . ةلدَياوثَدَحأ ام يَ ال كن: يل نقيل « يِباَحْيصأ

 «رماَع نَع « ساّرف نع ةَناَوَع وب انئدَحب نافع اندَح - قس

 ولكي ف هللا لوُسر نَع انجح امير: َلاَق ٠ هللا دبع نع « قوُرْسَم نَع

 [4016 :عجار] . اَدَه نم ابرق وأ ءاَدَكَه :لوُقيوُهَو ثول ريقي

 نأ «بئاّسلا نب ءاطع اًنَرَبْخَأ «ماَمَه اَنئدَح نافع انئدَح - “ع

 ام : فق هّللا لوُسر لاق :َلاَق ءدوُعسَم نْب ِهّللا دْبَع نأ ءُهُكَدَح نَمْحَّرلا دْبَع اَيآ

 (:054/) وحسم نب هلل دي
 01 عجم مدس جنم

 لأ الإ: رم ناَتَع لاكو). ءاقش هم لألإ م نم لجو للا ليت

 [؟ هال: عجار] .٠ ”ةلهَج نم هلِهَجَ هلع نم مَع ماش هل

 ري ع

 نب مصاَع نرخ « ٌةَمْلَس نْب دامَح اَنئدَح نافع اًنكلَح - ةروويواو

 ؛ا89 هللا لوُسَر عّمانك لاك ءدوعْسَم نبا نَع «شييح نب رز نَع ءةَلَدِهَب

 مة

َحهي تَرَمْذإ: َلاَق هماَتمُهَو ؛يّلَصي مئاَقوُمَر «لبج حنس يف
 «ةَي

 تلو ءاسهنم مكمن ي يذلا مُكْنماَهَمَس: لوُفَيوُهَو ءاظَقْيْساَف

 ؛هيفي ةَبطَر يه هئَحاَ كَفصَع تاَمصاَملاَف ءاقرع تآلسرملاو» : هْيَلَع

 [6874:عجار] . اهي بطَر هوُق وأ

 ُْتراَحْلا انْكَدَح ءداّيز نْب دحاولا دبع اَنندَح ءناّفَع اًنئدَح - 480

 هّللا دْيَع لاك: َلاَك «هنيأ نع ءنَسْحلا دبع ني مسالا اح 5 « ةَريصَح نْب
20 3 

 «ساّنلا هْنَع ىَّلَوق: لَك «نيتح موي ِ « هللا لوسسَر عم تنك : روعسم نب

 اًنماَدْقأ ىَلَع اًنصَكَت راض نيرجاَيملا نم الجر نوُنامكدَتم تبل

رع هللا لَرْنآ نيا مُمَو ؟َريدلا مهوب مكو امك نيناَمك نم اون
 

 معو

 ءاَمْدُق يضْنَي تلغي ىلَع ف هللا لوُتسَرَو :لاَك ةيكتسلا مهل لج

 للا كضقر حتر: :هل تقف ؛ ٍجرَسلا نَعلاَم كيب تالت َِى

 هدو وويم
 «ءآلوأ مه ؛اسلق كاسلألا ال ند راك

 «بهلا انا مهناميأب موس ائاَجك «مهي تقي «مهب فا: :لاَك

 . مُهَراَيدآ نوكرشمْلا لوو

 نْيدامَح انئدَح :آلاق «ىَسوُم نب َنّسَحَو اكان 40#

«بئاّسلا نب ءاَطع اًمكدَح (: ُناَّفَع لاَكَو «ءاظع نع: نسح لاَق) ؛ ةَمَلَس
 

 دوعسَم نبا نإ : ْنَسَح لاقل ءدوُعْسَم نْبَأنَع ءنوُسَْم نْب وِرْسَع نَع

 نأ هّللاءاَشأَم رانا يف موق نوُكَي لاق« ف هّللا لوُسر نأ ؛ :(مُهْنَدَح

 نجلا ىلدأ يف نووي ءاهنم مهجر هللا مُهُمَحْرَي مّ ءاوُنوُكي

 ول َنوُيمَنَهَجْلا: ةّنجلا لُمأ مهيمسي ؛ناَويَحْلا هلل ايرون يف نول

 الو مُصَفَحو ؛ضاقسسَو «مكمتطاو نشرت ايلدلا لمَ مُمَسَحأ فام

 .اًنيش كلذ هصْقْني ال: نَسَح لاق مُهَجَورَلَو : َلاكألإ هلل

 نب رز نع« ٍمصاَع نَع «ةَناَوَع وب اند «ُناَهَع اًيكدَح - فورا

 نَم:لاَق « يلا ىلإ ثيدَحلا عقر ءدوُعْسَم ني هللا دبع نع ؛ ' شبح

 [414:عجار] ٠ َمنَهَج نم هدَحْتم اوت ؛ اممم يَلَع ِبَذَك

 نْبداَّمَح انك :آلاق ءىَسوُم نْب نَسَحَو هات اند -4 “8

 نأ ءدوعسم نْبا نع ؛ «شّيح نب رز نع ةَلَدْهَب نب مصاَع نع «ٌةَمَلَس

 : أ يلَع تنارق مسؤملاب مّمألا يل تضع: :َلاَق 2 ِهّللا لوُسَر

 لاك ؛ «لبجْلاو لملاك دق مُئاَكعَو ,مُهئرفَك ينبجعاق مير: َلاَق

 لاق ؛ءالؤَم عّم كل نإ لاق مَّن: تلق ؟ةسَحُس اي تيضَرأ: :َلاَقَق نَسَح

 نجلا نوني اهلا نيعْبَس ءالؤَه عم نإ ههّمَحُ اي َلاَقَف:”رسَحُو ُباَتَع

 ىَلَعَو «نووَتكي الو «نوُريطَتي الو «نوُقَسَيال نيا مهَو «باسح ريب

 «مهنم ينلَمَجَي نآ هللا عذا « هلا يبني َلاَقك شاع ما ءوُلكوَتي مهر



 ما ةةعجار] ٠ ةَشاَكع اهب كقبَس : َلاَقَق

 رز نع «ةَلَدَهَب نب مصاع نع داَمَح اًنكدَح نافع اًنكدَح - 2

 هل عم

 نيب وُهَو ءَدجْنَملا ف هللا لوُسَر لَخَد: لاق دوُْسَم نيا نَع ؛ « شيبح نبا

 ىلإ ىَهتناَ كاَسْلا اَْفَيوُهاذِإَو « يلي دوم نبا اذِإَ هَرمُعَو ركب يبأ
 يتلا لاَقق «يّلّصي مث ئاَقوَُو ءونعدَي دوُعْسم نبا لَمَجَل ؛ «ةّمْلا سآر

 اَنَك اَضَغ نآرقْلا ارْفَي نأ هَرَس نم: لاق مث ةَطْسُب لأسسا :هطُْت لآسا : 8

 ةرشبيل ؛ هح رخو هلا" حجما مق بع مأ ني ءارقي ارق« َنِرثأ

 دكر ال نام كآسأ ين ! مهّللا: :ةسلُق :َلاَك ؟ةَحراَبلا هللا تلآسم اَم:ُهَل لاَقَو

 «د رّمع ءاَج مُث ءدلخلا ةّنج ىلعأ يف دمحم ةَققاَرمَو قَال اميعتو

 ريَخ ىلإ هقَبَساَم رباب هللا محي لاق كقبس دق رب يآ نإ هل ليقف

 [1؟0ة:عجار] ٠ هل يسألإ ص

 مع سو
 ءدوُجنلا يبأ نب مصاَع اَنئَدَح ,ٌةَدئاَزاندَح ٌةيواَحم انئدَح - -1

 هللا يضّررَمْعَو رك يبأ نْييهانآ ,89 يتلا نأ هللا دْبَع نَع رز نَع ما معاش

 [4؟ههءعجلر] هون ركذَف . . . امنع ىَلاََت

 نع ثشمغألا انَريْخأ سبت اَمدَح ُناَّفَع اندَح
 تعمس : :َلاَق دوُعُسَم نب هللا دبَع نع « 'يئاَمْلَسلا ةدابيع نَع ؛ ميهاربإ

 مُهكردُت نيا سانا رآرشو ءاًرخسم ناّيلا نم نإ :لوُدَي ءا هللا لوسسر

 .دجاَسَم مُهَروبُق نوُذخَي نيِدَلاَو «ءايحأ ةعاسلا

 ع كم

 نامْيلس انئدَح «ٍمِزاَح نبا يي «ريرج انئدَح ءناََعاندَح - -2174*

 هّللا نمل: لاق هللا دْبَع نَع «٠ سب ةَملع نع «ميِهاَريإ نَع ٠ شمعألا

 الأ: لاك مث «هّللا قل تاَريمم لاو تاج اَجدتُمْلاَو تاَصسنتمْلاَو تاَمسشوتمْلا

 ين هنآ يّنإ دّسأ يني نم ةأرما تلات اك ؟48 هللا لوُسسَر نمل نم نمل

 مهيف تيار ام: ًتلاقف ”ترظنف تحتك « يراك يما: اهل لثك !للمأ

 .8 هللا لور هلاك «ىلب: لاك! فَصّصُمْلا يف هُكاَراَمَو ءانيَش
 [117ة:عجار]

 نُبريِرَج اند ؛عاَبيَشاَنْئدَح : ِنَمْحَرلا دّبَعوُبأ لاق - 1

 يلا نَع ؛هّلا دبع نع ؛ «َةَمَقَلَع نَع « ميهاربإ نع ؛ «شَمعألا نع :ٍمْزاَح

 [415«:عجلرإ .هَوْحَن .

 ءروصُنَمو دنيز نَع همس امدح ُناََفَع اًنئدَح -6

 يبان هللا دْبَع نع هدي لئاو اَبآ اوس مُهّنأ ينوربخأ نامي 71

 دير لاق رك (400/1) لَو "قوم ملا باس: لاك ف
 تل:لق و بلا نع لل دنس تس كأني لئاو يبل

 [م17/:عجار]

 ميهاَريِإ نع «شتطألا اح هدي ندم انئَح قياذلا

 , يلا ىلَع لَ 5: هللا دبَع لاك : لاك ديوس نب ثراَحْا نع ٠ يميل
2 

 «اديدش اكعَو كَعوُت كن "تْلُقَو هيلع يدي تْنَصَو ,كعوي وهو

 كذاب كت: تلق:َلاَق «٠ قط دوج هع جتك دا ىف جشم ينته هللا ام َلاَقَق 5 31 ماكمُن ٌهَلاَعَدَك

 هب هّللا طَحألإ اوس اَمَق ضر هّبيصُي نمم نماَم «لجأ: 00
 علما مل

 م14 :عجارإ].. اًهَكرَو ةرجشلا طحن اَمَك ٌكاَياَطَح

 هسا م ٠ ةدماع
 قاَحْسسإ نبا ينعي دّمَحُم انكدَح « دبع نْب دمَحُم انئدَح - -2

 هللا دبع ىلع ةَمقْلَعَو انآ تْلَخَد : لاَ يبأ نع ءدّوسألا نْب مْحرلا دبع نَع

 ذَحأف َُملَخ اَمكَو ةآلّصلا ماقأ سْمّشلا تلم ملف «ةّرجاَهلاب دوُعسَم نْ

 ناك اَذَكَه: َلاَقمُث ءاَنيَي ماكو « هيتيحاَت نع اَنلَعَجَف «يبحاص دّبيو يدبي

 امن :َلاَق فرصا امله ٠ نب ىلم مة اوثاك اذإ عتصتمءاقف هللا لوس

 اوُلَمِجاَو ءاهب + مهورظتت الق“ اهتيقاوُم نَع ةآلّصلا نوُرَخَدي ةمئأ نوُكَتَس
 ودع عع

 [١11:عجارإ : :ةحبس مهَعَم ة ةالصلا
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 نَع ءِروُصْنُم نَع رغم انكدَح دبع نب دمحم اندَح - 1060

 رشي انآ امن : 4 هّللا لوُسسَر لاَ: لاك «هلل دْبَع نَع « ةَمَملَع نَع «ميهاَربإ

 «باَوصلا كلذ ىَرحأ نيل «هتآلص يف كش م مكيف ستاك ىسْنأ

 اهلل .«عجار] .نْيئدْجَس دجْسيو هيلع مي

 هلع
 نع «ةراَمع نع ؛ «شتطألا دح يري ني عُمان - 01

 موي مولا رسيلوأ :لاَقَق ءءاَدَمْلا ىلإ نذا دمحم 2 اَبأاَي:َلاَقَف :ىَدَتَتي

 4 هللا لوُسر هّموصَي ناك مْوّيوُه امنإ:لاَق ؟وُهاَمَو : لاق ! ؟ءاَروُشاَع

 [4:؟4:عجار] ٠ كلر ناَّضَمَر رهش لّرَت امل «ناَضَمَر لبق

 نب قيقش نع ؛ ءشَمعَألا اَنْنَدَح دينيس قدح ةوانلللا

 هللا لوم اوُسَر اموري ناك يلا َرئاظتلاملكعأل ين :َلَم هللا دْبَع نع «ةَمَلَس

 [507:عجار] . ةمْكر يف نْيث ف

 ءرشَسْعألا نع ؛ايفَس ان اَندَح - ديوان ,هلادِبَع اد

 براي: لرئان ينيج رشا لكل

 [سمة:عجار] . َكَدْعَب اوُنَدَحَأ اَم يِرْدَتآل كن : لاقي « يباحصأ

000 
 «قاَحْسسإ يبأ نع نايس اد «ديلولا نب : هلا انصح ةرلضإ

 هللا ٌرصَن ءاَج اًذإ 9 : تَلَرَن ام :لاق دوم نب هلا دبع نع يع يب نع

 مُهللا :َكدْمَسَِو مُهَللا َكئاَحْبس : :لوُقي نأ رثكب ٠ قف يبل ناك مل

 [صم# عجار] , باَوُتلا تناك «يل َنفْغا

 «دْيَز نب يلَع نع ٠ «ٌةَملَس نب داَمح اَنئدَح «ديعس وبل اند "01

 .هكوح طخ نجلا هلل ا هللا لور انأ ؟دوُعسَم نبا نع ٠ فار يبأ نع

 َكَئاَكَمْرْبَتآل يل لاقو لَ داوس لم «مُهدَحأ ءيِجَيناَكَ

 لاقٌو ؛ءآلْؤَم مهْنأَك : لاق دعّرلا ىأر امن «لجدرَع هلا باك مهآَرفا

 اموت معن تلق ؟ةيبت كاَمسأ :لاق :ل سلق ؟ءامكلعمأ : يلا
 .هب



 مو

 اَنكَح ٌةبعش اًنندج : الاق رّمعَج نباَو ديم وب كد 4

 يم رفح نبا يي محم لاق) «قاَحنمإ وب

 ًاليلَخ اذْخّتم تنك تكول : : 89 هلللوُسَرلاَق :لاَق هللا دّبَع نع «٠ صوحألا

 [مهد٠ :عجار]. اليلَح ركب بأ حن « يأ نم

 نع يل ب يلع نع «يدوعسملا نع ٠ نط وبأ انئدَح 6

 لنص املس اَدَغ هللا ىَقليْنأُهَرَس ْنَم : :لاَق «٠ هّللا دبَع نع ؛ صّوحألا يبأ

 َرَع هّللاَدِإَ « نهي ىَداني ثْيَح «ِسْسَحْلا تاولصلاءالْؤَم ىَلَح فام

 ُبسْحآ ل ينو «ىَدْمهْلا نّئَس نم ْنَهنإَو « هيل ىَدهْلا تس ٌعَرَش «لَجَو

 مكرتو « مكتبي يف ملص ل هني يف هيف لصيد جس هلألإ انحأ مكذم
 مكيةش مقتول اه قيةس يبت
 [؟معجارإ ,مُكلَصَ

 نع «قاَحْسإ يبأ نع ٠ «يدوعسملا انئدَح نطق وبأ انئدَح- قيال

 هّللارْصَتءاَج دإ١ٍْ :َتَلَرْئاَّمَل : َلاَقدوُعسَم نب هلل دبَع نع «ةدْيع يبأ

 مهلا كئاَْبس وشير شي ا هللا ل وسر ناك 1/1 حملا

 مهّللا كَئاَحْبْس؛ يب رفع مهلا بولا تن كلن يل فاما ةلدْمَحبَو

 (م”ه:عجار] ٠ َكلدْمَحِبو مهلا كابس« «يل رفع مهلا «كلدْمَسيو

 معا
 نع« ّميِهاريإ نع ٠ شَمعَألا اًنكدَح « ةَيواَعم وأ اَنندَح- ةراضو

 تن دكو را يف. ف يبل مك: لاَ« هللا دْبَع نع «دّونسألا

 لص بنما ار ١ َلاَك 4 اًنَرَع تآلَسرسْناَوَل
 هّللا لوُسَر : لاق« ايقبسف اهلل اها: :لاَق٠ اهوا : :لاَقَف :ةح هم همم

 [؟همكنعجار] . اه ْمُكاَكَو امك «مكرش هللا اًهاَكَو 0

 يماسو

 نع. ميهاربإ نع ؛ «شمعألا انئدَح «ةَيواَحَم وب اندَح- فون

 يَتَدجس دس ةآلّصلا يف اًهس' ,ا هللا لوس «هللادّبَع نع «٠ َةَمَقْلَع

 انين :عجار] . مآلَكلاَدُمْبوُهنسلا

 دبَع نع « َميِهاَربإ نع « «شمعألا اًنْئلَح «ةَيواَحَم وبأ انِبلَح 8 يس سدا

 هلع أت تك

 مَْسب يداولا نط نم ةبقعلا ةَرَْج هاب ىتَر لاك ءَديزي نب نَمْحرلا
 ماس 8# رجا سل

 :لاقق ٠ ءاهقوق نم اهَوُمْرَي سان : هلل يقق «ةاّصح لك َعمْربكي «تاّيِصَح
 عا ايس علام

 "04ه: عجار] . قل ةروس علا مكر لل او اذن

 0 لاق“ هلا دبع نع نت

70 0 0 
 كف هللا لوس لاقق :لاق« ٍلبَجْلا فلَخ نم قرف اسبمت

 [مهدعجارإ .| اودهشا

 ءٌدرم نب هّللا دْبَع نع « شمعألا انئدَح « ةيواَمم وبآ انئدَح- ١

 اك اسيل 8 :اق لل لورا 53 لد نع قوس نع
 سه ش سلق

 سانا يدوعسَمْلا اندَح ؛مساقلا نمش اند

 باَلطَحْلاٌنْبْرَمُع َساّنلا ل َضَك: هلل دبع لَم :لاَق لاو يبأ نع « ِلَشْهت

 (4 05/0 د تو فدا 590
 وس سستم هوجو يونج سم1

 »و سلو ماع

 يقم . يع اهتكخأ نيركس سلك
 ل

 الع 0 ََّ له ل م م | صح

 انيلع َكّْنإو : بنيَز هل تلاقق «نبجَتحَي نأ « ف يلا ءاسنّرمآ «باجحلا

 يَ لَجَوََع هللا َلَر رثأق ؟ انتو يف ٌلَِْيَيحَولاو باطلا نبا

 سلع ك ربا ار ره عل
 1: هلا يل ةَوَْدبَو 4 باّجح ءاَرو نم هوَ اعمل

 .ةَعياَب سانا وأ ناك «رْكَي بأ يف دهيأربو رم مآلسإلا دْيآ

 ِنْب دَّسَحُم نبا ينْديمصاَع انُدَح ءٍمساَقْلا نب مشا اَنئَدَح- 43117

 «قاَحسإ نْب َةيواَعَم نع « «طمسسلا نب رماَع نع رم نب هللا دبع نبدي
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 نوكيس : :8 هللا لوُسَرَلاَك : :لاَق ءدوعْسم نبا نع ءراَسَيِنب ءاطع نع

 فورويل ام نوفي نوما اَمنوُلوَُي «يدنب ارم "1

 ةَرَسِيَم نب كلَمْلا دّبَع نع ةبعش اًنئدح مشاه انكَدَح- فضل
 يعمم

 :لاَق «دوُعْسَم نبا نع «ثالَحُي يلآلالا ةَرْبَس َنْب لَرملاٌتْعِمَس : لاك

 هباتْنْجَل هيلَحَأك اًهقالخ“ ف يبل نمت طمس الق «ةيآ كال تنم

 اًمُكالك : :َلاق «ةَيهاَركلا ءاقفك بل هُو يفتقر لاق «٠ ءاقف ينل ىلإ

 نالت : هيف رك د :ٌرعسم لاق « يمّلع ريك اوُفلَتْخَت آل ؛نسحم

 [9/14:عجار] . مهَكلهأَت وُ مكب ناك نم

 دنيز نع «ٌةَحْلَط َنْبا ىن ينعي دمحم ندَح مشاه انُئدَح- فولد

 ةآلَّص نع ؛ قف هللا لوس نوُكرشُمْلا سبح : :لاَق هللا دْبَع نع ءٌةرم نع

 ةآلّسصلا نع ءاَنوُنَهَش : لاق ءَسرَمْحاوأ «سمّشلا ترفصا ىَنَح ِرصَعلا

 َمُهَروُبكَو مهئاوجأ هللا اَشَح نأ ٠ ارا مُروُبكو مهقاوجأ هللا الَم « ىَطْسُوْلا
 [؟م15:عجار] .أ ران

 نع ءٍمصاَع نع دْيَز نبا يِنعيداَمَح انكدَح «سْنوُيانئدَح 1

 مئانع ءاق هلال َمَسقََل : لاَ دوُعسَم نب هللا دبَع نع « لئاو يبأ

 دابع نم اَدبَعَدإ : كي هّللاٌلوُسَر لاق هلع اوما ؛ةثأرعجّاب يح

 نع ؛مُدلاْعَسْسيَلَعَجَف : لاق هوُجَشَوهوُبَرصَ همك ىلإ هللا هك هللا

 06 هّللا دبع َلاَق . نويل مهن « يمول ْْفَغا بر لوَُيو هتهبج

 يكُحَي هونج نع َمَدلا(1//401عّتْسي 2 ب ك8 هللا لوُسَر ىلإ

 [١521:عجار] .نوُمَلعَيل مهن « يقل فطار :ُلوُقَبو « لجل

 نع «مصاَع نع ءدْيَز نبا ينعي داَمَح اًنئدَح «توُي انكدَح- تضخ
 رواد وو

 «ةصلا لأ نم لج ينو: لاق ءدوُعْسَم نْب هللا دْبَع نع ؛ « لئاو يبأ

 . نايك : لاق «٠ ءال "يبل لاذ اوركذ نريد هتلمش يف اودَجَو

 نع ءرصَتعملا نب روصْنَم نع «ناَبيش اًنئدَح «سوي اًنئدح- 418

َحَداَج لاق دوُعْسَم نب هللا دبَع نع «٠ يناَملسلا ةَديبَع نع « « ميهاَريإ
 ٍي

 وع ءَهَّللاَنإ هّللا لوُسَرايوأ «َدّمَحْماَي : :لاقق «48 هللا لوُسَر ىلإ

 :منسمإ ىلع مضل «عبصإ ىلع توسل مْخَي مايا «لَجَو

 ىَلَع ىَرَتلاَوَءاَمْلاَو ءءّج ٍعّبمإ ىَلَرجّشلاو «عبْصِإ ىلع لاَبجْاَو

 :لاَق «انللملا انآ : :ُلوُتَب تر ءعمإ ىلع قل ءعبمإ

 : ارك مث «ربَحْلا لون اًقيدنصت «هذجاَوكتَدَي ىَّتَح , هلل لوس 4 ر كحضق



 نيرثكملا دنسم

 سه مالا ريس
 رخآ ىَلِإ 4 مالا مويه اًعيمَج ضْرألاو مدقق هلا اورق امو 9

 [1041:عجار] . ةيألا

 ُهَرَكَذَك ٠ .روصنم نع ٠ «ليئارْسإ انئدَح ءدوْسآ هاَنئدَح- قه

 ُهَِجاَنانَي ىّتَح ,ا هلل وسر كلحتمُ : لاقو اَنعمو مداتسإب

 .هلوقل اَيدصَت

 ؛ممارإ نع ؛ ؛شتطألا انربخأ ناجح ننال اندم

 اقم يع لالا :لاَق ٠ 20000 تلق عايد معكم ءام

 جا ٠ ريل لترا يذلا

 ره ا مامن
 دَئاَمي ل نوصل دع ع مكس نب قيقش نع ٠ «شمعألا
 :لاقك ءداّيص نذل مهف نوُيلَي نايصبرمذإ يشن 8 هللا لوُسَر عَ

 يئادهشتا : :َوه لاق ؟هّللالوُسَر يثأ دهشلآ ٠ َدلاَدَي تيت : قف هللا لوُسَر

 لاقق : :لاق «ُهَقنع برضا ينَعَد :هلظ مع : لاق : لاق !؟هللا وسر

 ملكا ١:عجار]. يتسلق دات يذل يال قف هللا وسر

 َنيِعْبَس 0 لاَ دوم نبا نع ءرز نع

 [هو:رظنا] ] .دَحأ اهيف يال ةروُس

 يبأ نع ٌدلاَخ اًنكدَح ؛ عير نب ديزي اًندَح سوي اًنئدَح- :ةرفشز

 لاق ا يلا نع هللا دبع نع ٠ ةَمَقْلَع نع « «ميهاَريِإ نع ؛ ءرَشْعَم
 آلَ مكنون من مهّتوُي نيا مث « ىلا مالح ألاوثوأ مُكْم يني موعد 0002

 . قاوسألا تاَشْوَهَو مكاو مكوك فلَخَ اوُئلَخَت

 ُنوُكَيَناَك يا دلاَخ وب انئِدَح «ديلولا نب : عاجش اًنئدَح-

 بَرْقَع يبأ نع بيج نب قلَط نع ٠ 'يطساولا ديزي نآلاَد يني يف

 يدعي ل َزاَجْنِإ ىلع هجدَجَوَ «دوعسَم نبل دبع : َلاَق ؛يدّسألا هم 1ك
 5 1 وق هم ا

 "تدعصق ,هلوسرو هّللا قدص فلوُسَرَو هللا قدص : لوفي هثعمسف حطم

 قدم ُهوُنرَوَلاَقَدَص تلق كلام ؛ ِنَمْحرلا دبع ا اي: :تَلقف هي ممر سرع م
 م
 نم فلصُتلا يف قل ةليك انين ؛ ف هللا لوس! : لاق ؟ةلوُسَرَوهَّلا
 :َلاَق؛ ءاَمْشاَملَس ِيلاَهَتحَص ملط سْضّششلانإَو ءرخاوألا عْبَسلا
 ُهَّللاَقَدَص ,ةلوسرو هّللا قدَص : :تلقق ٠ اهل رق «تدعصق

 [مم07:عجارإ اوسرو

 .(604 هّللا دبع اًنئَدَح باع انكر عمه

 نب يلع نب ىسوم اًنربخأ ؛ هلل دبع اًتربخأ : َلاَك «قاَحْسإ نب يلَعَو سرب ما ل ع لس هع ل ره

 د 8 هللا وسرد: دوعسُم نسبا نع : لوفي يبأ تعمس : لاق حاير
 0 ماس كاس مسف مس 00 ا

 رم يشب يجنتستأل : لاك .ةمضقوةرذتو لاح منجل

 مر رب ام ف

 مدر ) دوعسُم نب هلا دبع دتسم.

 هللا دبَع نب َقراَخُمْلا نع ءدِيَمَح نبيع انكدَح- عام“

 دق: دوُعَسَم نب هلا دب علاق : لاق باّهش نب قراط نع «يسَمْحألا

 ىَلع مم يَإسَحأ هَبحاّص انآ نوُكَأنأل ءاَدَهشَم دادفملا نمت دهش

 :لاقق :َلاَق « اًسراكالّنجَرناَكو «9 يلا ىَآ : لاق «ءيش نم ضْرألا

 0 :اق ىَسوُمل ليس ونبأ تلاق امك كلل وثكآل هللاو هلا يناير ِآ

 يذلا نكلو (1//468) « نوُدعاَ اماه التاق كرو تنآ بعدا
 هلم سه دق ب ظرمما# م 40 ها نعم
 َكَفلَخ ْنَمَو «كلاّمش نع و كنيمُي نع و « كيدي نيب نئوكتل قحلاب كتعب

 هادم هل
 [؟ة4:عجارإ ٠ »إيلا حت ع

 َقاَحْسِإ نبا نع « « يبأ اَنْثدَح «ميهاربإ نب ب "بوقعي انئدَح- ا

 دبع نع "هيأ نع قا ير يرش لح يكتم ١ لاَق

 000 مام ءرعقل
 * اَْرع تآلَسْرمْلاول 1 هّللا لوُسَر ىلع تلت :لاق دوُمْسَم نْبهللا

 اَمَنيَي : :َلاَق ؟نَمْحلا دبا ا ةيحْلا بلا :ُهَلاَنَْق :لاَك ,هّيحلا هلي

 كرما لجلال تبر ءال ارحب ءاقف هللا لوس منح

 ْدَقَك ءمُكْدَع اًهوعَد :لاقق ءاَنتَرَجْعاَف ءامانبلَطَف اهلي ؛ اق هللا لوُسَر

 [هم6:عجارإ ايش كاتو َمَك ٠ «مكرش هللا اَهاَكَو

 دبع ينكح «قاَحْسإ نبا نع « يبأ انئدَح «بوُقعَي انئدَح

 ها سو ©

 :لاَق ايزي نب نَمْحرلا دبع مَع نع « « يعادي نب دوسألا نب محل

 مفعم هلل يع م مع همم يل
 ءاهْيَدَي نبي فو امل «ةرمَجْا يديني دوُعْسم نب هلل دبع ممتن

 سف ساس يصل و
 مولع هَل روس هِنلع تزل يدل فقوَم ؛هريخ هلال يذلا ءاَذَه : لاق 1

 لك ما مم
 مركب «تاَبصح ٍعْبَسب ومسبح مامر مث : لاق « اًهاَمر

 مث ءاهي ىمر ةاصخ

 نع ءَناَسْيَك نب حلاَص نع ٠ «يبأ اَندَح «بوقعَي اَنيدَح 9

 دّبَع نع « ءمكحْلا نب هلل دبع نير مْعَج نع ٠ « لضم نبا ينعي رهط ثراَحْلا

 لا َلوُسَر نأ ؛دوُعسَم نب هللا دبع نع « فار يب نع ءرَّوَسمْلا نب نمحرلا
 لس لم

 هنمأ مهل ناكألإ يلب هَمأ يف "٠ لجو رع كلا هب مام لاق « 0

 هد ع وع عرسك

 نم فلخت اهنإ مث

 (440”:رظنا] . نورَمْؤي ل اَم :َنوُلَمَْيو نوُلعفي ال اَم َنوُنوَُي فول ْمهدَْي

 :باهش نبا لاق ِحلاَّص نع « «يبأ انْئدَح :بوقعي اًنيدَح

 [؟ 4م :عجار] . َفّرَصْلا

 2 «هرْمأب نودَتقَيو « هّسب نوُدُحَأَي «باَحصأَو نوُيراَوح

 هميم 5

 ب َلاَق ووطن نول دا ,ةمتط نول داي لال ياخ

 يمنا اقلب سا «هللاو آل يشمل
 هعمل هك 00 ا

 ذأ تيحأ ىَح 0 «نهين ارث دن اهركد

 تلم فسم يفت دمي داق

 مكاَحل نم« ,مكإ تسوس انك لا اثنتا يشل نهم سْلَيْاَى 3 سامو ري رمل ل 000

 ضييبأَوُه اذ هَيِضَق اَحلّمُث ءهدلي يف بيض ؛ بيضا اذه ىَسْي امك

 ينكدح : :لاَق «قاَحسإ نبا نع ؛ « يبأ انئِدَح ب وُقَعَي اندَح
 همم ةريامو هم 9
 «ةراَرَك يبأ نع ءدوُعسم نب هللا بح نبع نب هللا دبع نية سمع و



 نهللادبَع نع .؟ ؛ئيموطلا تير نب ورع ىو دم يبأ نع

 َنِمِرَقَل يفَّوُهَو يكب قف هللا لوُسَرعَمنضَئاَمَي : :لاق دوُعْسَم

 نمل يف لج مومو ممل يعني: َلاَقْذِإ «ةباحصأ

 مل

 لإ اهبسحأ لو «ةَواَنإتدَخآَو همم تمُقَق : َلاَق « رد لاقثم شغلا

 ةدوُسأ تير كم ىلعأب انك نإ ىَّح 8 ِهّللا لوُسَر ,ر عم تجرخف « ءام

 ىَتَح انهاَه مُق : َلاَقَمُكَطَح قف هللا لوُسَر يلطف : لاق ةَعِمَتَجُم

 :إ اهو ا نإ ا ل لوسي ىو «تمقف : لاق 3

 عمم مس سا

 َلوُسَراَي: هلال : لاق دون نْباماَماك تلزم : يل لاق ءِرْجَقْلا
 ملمس 52-000

 نم َكَحَم لَه : يلالاَق مث : :لاقا دلي حم يل لفته كوأ٠ هّللا

 هل حلت : :َلاَق يوه اك «ةَواَلاتْحَتَت مق معا ْمَحَ تلتف : :لاَق ءءوُصَو

 ءاذيبت وه ادِإَ هامل اهبَسْحأ الو وإلا خذ هلل هللا لورا

 مما نا ا ا

 ان اًسْوكَمت لاك ءروُهط او ةَيطةرمَت اف هلل ور: لاق :َلاَق

 ساه اس رعيمسو 000

 ناك بحُناَنإ هَّللا لوس اي: ةكالاق ؛ٌمُهْنم ناّصْخَش هكَرْذأ يلصُيَمك امل

 الق اني ىَلصمُنهَقلَح ؛ قف هللا لوُسَر اَمهَفصَق : َلاَق ؛ ءاًنتالَص يف امْؤَ

 «نيبيصُتنج ءآلْؤَه : :َلاَقكَّللاَلوُسَر اَيآلْؤَمْنَم : :ُهلاسلُق فّرَصُنا

 «مُهدوك ءدأَرلا ينولآس كو « هت تناك ومأ يف لإ دوُسصتخَي واج

 :َلاَق ؟هايإ إ مهدت ٍءيش نم هللا َلوُسَر اي َكَدْنع َْلَمَو:ُهَلْتْلعَف :َلاَ

 ُهوُدَجَو ثور ْنِماَودَجَواَسَو «ةعجّرلا مُهَتدَوَر (409/1)دَ : لاقق

 سلق ف ما سام سل

 لوُسسَر ىهَ كل ْنعَو لاق ءاّيساك هوَدَجَو ٍمُظَع نم هوُدَجَو اَمو اريعش

 [1901 1141 141 ١ :عجار] علو ثلا باطما نع هلا

 هانغ اهيخا يفرم عسر يف 0ك

 هدوُعْسَم نب هَل دبع نع ؛هبيأ نع أ « يحتدم نب دونسألا نب نَمَحرلا

 2 ءاًهرخآ يو ؛ةالّصلا طسو يف هَل هلل يلع َلاَك
 هو ه2 00

 َناَكَف :َلاَك ءهاَيِإ ُهَمَلَع ؛ 8 هلا لورا ارب نيح هللا دْبَع نع ظَفْحَت

 تاّيحتلا : : ىَرسيلا كرو ىَلَعاهرخآ يق ةآلّصلا طسو يف سجلي

 هُناكرو هلا هَمْحَرَ يبل اهب كبل ماسلا ةتايطلاَو تاَوُكصلاَو هلل

 0 نأ هَهْشأَو هلا لإ دل َهَلِإ ال نأ دهشأ ٠ «َنيحلاّصلا هلا داّبع ىَلَعَو انيك مالّسلا 4

 ل هس ها معكم وهل سهو

 عرفي نيح « ضن ةآلصلا طّسَو يف ناك نمت : َلاَك «هُلوَسَرَو هذيع دمحم

 2و

 ّمُث حديد هللا ءاَشاَم هده دْمَباَعَد ءاهرخآ يف ناك دهن نم

 1 7 04.1 :شقنإ] مس

 يِكدَح :لاَق «قاَحْسإ نْبا نع ٠ يبأ انندَح «بوقعي انئدح- 21

 « يحن دزي نب دوسان ب سحرا بح « هللا لوُسَر فارصلا نع

 هلا لور فارصا نع وُ نب هلا بلير ؛هيب نع

 دع لاق : لاق ؟هِراَسي نعوأ «فرّصُنيَناَك هنيمُي نع: هتالّص نم اق

 ْرَكْكأ ناك دارت ِيح فِرَصْني «4 هلل وسر داك : دوعن نبل

 | 40 ) دوعسم نب هلل دّبَع دسم

 ىقإر بألا شه ىلع ؛هتتآلص نم لق هللا لوُسَر فارصما

 | :عجارز . هترجح

 يبأ نب ديزي ينُدَح دْعَس نب ثيل انكَدَح «جاَجَح اًنثدح- 5

 «دوسألا نب نمر َدبَعنأَقاَحْسإ نب دّسَحُس نع «بنيبَح
 َناَدَكَح

 2003 مس

َك ؛ كف هللا لوُسَرَنأ ؛ُهكَدَح دوُعْسَس نبأ هكدَح دولا
 ام ةماع َّنا

 [هليق ام رركم] . تارجُحْلا ىلإ هراّسي ىَلَع «ةلّصلا نم فرَصْنَي

 وهشو

 دمحم اًندَح «قاحسإ ! نبا نع ٠ يبأ اًنثدَح «بوُقْحَي انئدَح- <

 نحَناَنِي : :لاق ءدوُعسَم نب هللا دبع نع ُهئدَح مَع يطرُقلا بْذك نب

 َرمُل ةقوُكلا ىلع يمأِر ساينيرَمَعَو كولا دجْسس يف ةَعمجلا مْويهَعَم

 ْنْب هللا ْبَعَر ظن ؛ ءلاَصلا تيب ىلع دوُعْمهََبهَللادبعَ ( باَّطَخْلا نْب

 مكينه مُكبحاَص بصْينإ :لاقف «٠ كلارشلا ردكم «لظلا ىلإ دعس 1

 98 ىّنَح «همآلك نم دوُعْسم نب هّللاب وامل َلاَك «نآلا جرَخَي 5-0

 َرَمْعل

 .ةالّصلا «لوشي رساي نْبراَمَع َجَرَح قاع م عمل

 :لاَق ءقاحسإ !نبا نع ٠ يبأ اَنئَدَح «“ «بوقعي اًنئدَح- 487

 تْلَخَد : :لاق ءهيبأ نع « «يِعحنل ديزي نب دونسألا نب نمحرلادْبَ يِكدَحَ

 ٌرْهظلا ماك : لاك «ةَرجاَهلايِدوُعْسَم نب هلا دبع ىلعْهَمَقْلَعيمَعَر انآ
 مساس ساس

 هنيدي نع ءاَنَأَلَمج من « يَمَع ديو يدي َدَحأه هَ اَممُفَك امك «يّلَصِيِل

 قس ل

 :َلاَك مت 5 :َلاَك : ادحاَو فص هَل اَنقَفَصف ؛ امم هراّسي نع رَخآلاو

 مك لقا ان ىَلَصم لاك «ةثآلئاوُنك ا عَمصَي اق هللا وَ َناَك اَذَكَم

 َملَساَّمَلَك : لاق« هيك ني هِي لَخْدو«هيذخقي يار َقصْأو نبط

 »ب سوس 2

 اَدإَف ءاَهتقاَوَم نعد ٌةالّصلا َنوُرُخَوُي ةّمئأ نوهت اَهَنإ :لاق انيَلَع لبق

 [401ةعجارإ ةحبس مهم ةالصلااوُلَعْجَو ءاهيمُهوََتآلَ كلذ اوُلَعَ

 اَنكَح «َقاَحْسِإ نبيا نع ؛يبأ انثدَح ؛ «بوقحَي انئدَح- 4

 ِءاَجْوَمْلا يبأ نْب ايس نع ٠ يمطخلا م ؟«يراصنألا ليمن ثراَحْلا

 َناَمْلَع دهَع يف سْمّنشلا تّقَسك : :َلاق «'يعاَرخَلا حير يبأ نع ٠ يملسلا

 ىّلََفءاَسْلع جَرَخن : لاق ءدوُمْسَصْنْب هللا ةَئيدَمّلبَو«َاّفَع نب

 َفّرّصُنا مّ :لاق ٠ «ةَمْكرلُك يف ٍنْئدْجَسسو نير اصلا كلت سناب

ُح ىلإ دوُعْسمْنْبَِّللادبَعَسّلَجَو ُهَاََلَخَدَك ءُداَمَْع
 :ةَقئاَع ةَرْج

 وُ َدْدع ةآلّصلاب اًنمأيناَك ف هللا َلوُسَرنإ : :لاقف «٠ هْيِإ اسَلَجَو

 ناك ؛ةالّصلا ىَل اوفا اًمُهَباصأ دق ُموُسْتياَر اَذإَ رّمَقْلاَو سمشلا

 دق مك نكت ملادإو «ةلثخ يَ ىلع مآ تناك اورتن يلا تناك

 (47/1) هوست اري مآ
 0 « يبأ انربْخأ ؛ميهاَربإ نب دعس اَنئَدَح- 788

 ُهَنأَك : نيعكرلا يف ناَك ٠ قل يّلاَنأ «هيبأ نع هللا دبع نب ةدْيَ

 ىَتَح :لاق ؟موُقَي ىَح : يبآلاتلق دْهَسلاَق ءفضُرا

 [61:عجار] . وَفي

 نب ةديِبَع يبأ نع «هيبأ نع ٠ يبأ اَنئدَح «بوُقْعَيانئدَح- رك

 . فطر ىَلَع هناك« نيتك يفك ف يتلا : هيبأ نع هلا دْبَ



 فرط فك

 ىّنح :يبالاتل لاق . نيلوألا : :لاَقاَم َْو

 [ هلبق ام .ركم]

 ممر مع
 :َلاَق ءدْعَس نب ميهاريإ انربخأ ؛ديِزي نب حوت هانثدحو

 هّللالونسَرناَك :لاَك ءهيبأ نع ؛ هللا دبع نبيع يبأ نع ٠ يبأ يتدَح

 :لاق موي ىَّنَح يبآلاتلُ : :لاك فلا ىلع ؛ نيتمكرلا يف كف
 رع هل

 [هلبق ام رركم] . موفي ىتح

 نع ءروُصُنُم نع ناّيفس اًنئَلَح .«دمحم نب نيسح اًنئدَح- 1

 لوُسَر لاَ : :لاَق ءدوُعسَم نْب هللا دّبَع نع ٠ يناَملّسلا ةَدبَع نع ٠ ميِهاَربإ
 ناجحا لمَ خآَو نجاح ةّنجْلا لهآ خآذإ : هللا
 ٍلْخداَكْسَمْأا دلل َجَوَرَح هللا ل وُ ءاَوُبح راثلا نم جرخي لجر رتل

 ًاَقّيدَجو براي : لوي مجرب «ىالَامنآ بإب اا ؛ ىَّنَجْلا 2 اع 57

 :ىألَماَمَ هلي اَمنأَج ةنِجْلا لْخْداَق بما : لوُقَيَف ) ءىألَم
 ,ةّنلا لْخْداَق بَعد لوُشيَق ؛ ىألَم اَهردَجَو دق براي : لون جرت

 اَهُثدَجَو براي : لون «هبلإ عجرم ؛ «ىَألَماَهنأ هيل لبحبف ءاهيت 7

 ةرَشع وأ ٠ اهم ةَرَسَعَو ءايدلا لثم كلك نإ بَعد : 0

 اك ب لاق دلتا و لشاب :لوقي : لاق « ايلا لاكمأ

 [مهوه:عجار] . ل رم هنجْا لهآ ىندأ اذه : : لامي

 «ملاس نع روصَْمانئدَح «ي زاب هللا دبع نب دايز انئدَح- عل ملل مر
 َلُكو دو الإدَحأ مام : ب هللا لوُسر لاق :َلاَق « هللا دبَع نع «هيأ نع 00

 يتاَعأ هللا لإ نو : :لاق ؟هّللا لور اَيَتْنآَو لك «نجلا نم هني هب
 م1 :عجار] يخبل يئرمأي سيل ؛ مَكآَْيَِع

 نع ؛ ليزا دي ونوس يلا كس

 200 ةكر تيل 2128 دَّمَحم تن داتسشم أ: لاق «فّشب مر ثع َّ

 لوس اَنل لاق «ٌءاَماَنَعَم سْيَلَو ,فلل لوس عم كين ١ ابوح م
 عمم

 مك وا يفيدني اق القل لم يني. ماو :١ :8 هللا

 رئت لَم ينتاك هلا نة كرا رويل

 ماب محا ةيجلرإ . لكي وهو ماما حييت مست انك دق : :هلل دبع لاق

 «كلَمْلا دّبَع نع ناَبيَش اًنئدَح ؛ ىسوم نب نسَح 2
 نع «دوُْسس نبل ين دي هللا دبع نب ِنَمْحرلادبَع نع ؛ ءريمع نب ينعي

 يابس رك 6 هيام رك هاَحآ ملْمَسلالاَق ؛ اق هللا لوُسَرلاَف َلاَك «هليأ

 [59617:عجارإ ”قوسف

 ٍمصاَع نع دير نب دامح اًنكدَح « ىسوم نب نسح اًنيدَح 8

 : 8 هللا لور لاق :َلاَق  دوعسُم نبا نع ٠ « لاو يبأ نع «دوجّتلا يبأ نب
 نك جرد وأ اهجوّزل اتصور اه ارسل ُةآَرملا رشا

 ةُترحَي كلذنإَف ءاَمِهبحاَص نود نانثا جات الك هنالك ناك ذو ظني وقرن عش مفر وس رج

 نضل ص

 0 صا

 ْىِرْماَلاَم : 301 ديان نيلي سيل فش
 : 38 نب ثعسنألا عمق : :لاَق «ُاَبْضَ لع وهو «لَجَو رع هللا يفل ٠ ملل

 00-0 عمم
 يفو ءا هلل لوُسَر كلك لاقي ف : لاق ءاَذَم ْثدَحُي دوعسم نبا سي

 عمووإب موج رد ةنوجار] ٠ . رب يف ءا يبلى انهّصقخا لَ

 قلو مس رعب مز ورب هرب ماش
 نع ٌةَمْلَس ْنْبْداَمَح اَنْئدَح «ىَسوُم نب نس انئدَح 7

 00 «ةّيآلا هذه يف «دوعْسم نبا نع « شييح نب رز نع «ةَكَدَهَب نب مصاع

 تر اق هللا لوس لاق لاك 4 ىهتملا ةرَدس دنع ىَرخأ كركر
 سلا ٌليِواسهتلا هشير ْنمرْمَعي ,حاَتج تمس ؛ك لبرج

 موا ة:عجارإ ”توُقاَيلاَو

 .فاَحْسإ يبأ نع ريم اندَح « سو نس دل

 ةرالدع

 هس هع همر ع هني ديه
 ةرتشلا ىَسوم ا ىت يس هيدا هوم

 محلا دبع اَآ ايمن : ىسوُم وأ لاقت هةآلّصلا ترض « هلْزْنَم يف

 َكِزْمم يف كاني امن "تن مقتل بآل : :َلاَق ٠ ملعآو انس مق كن
 :َمَلَساَّسلك هبت ملَخَك ىّسوُم وبأ ْمدَقَتَف : :َلاَك وح تْنأَف َكدجْسَمَو

 هللا اوسسر تيأر دقلإ ؟ تن سقما يدا اولابآ امهعْلَخ ىلإ َتدَراَم :َلاَق

 ب نيكتلاو نيقخْلا يف يلَصُي ءالف
 ورب ةرب م

 «َقاَحْسِإوبأ انَْدَح يهز انندَح « ىسوم نب نسمح اًنندح-

 وقلق ءالقف يتلا نأ :٠ هّللا دّبَع نع «هْنم هعمس صوحألا يبأ نع

 قرح مك ساّنلب يصب الْجَرَرسآ نأ تمَسم دل : : ةّمسُجْلا نع َنوُدلَخَتي

 [م/4:عجار] توي ةَصْلا نع وُ لاجر ىَلَع

 َقاَحْسِإ وُبأ اًنكَدَح ءرْيَمُر اًنكدَح « ىّسوم نب نسح اًنئلَح- 4

 ,دوُعْسم نب هللا دبع جح : :َلاَق ءَديِزيَنْبا نَمْحَرلا دبع تعمَس : :لاَق
 َنأك املك «َتيِدَلاَركَدَ ُدَمَمْتنُكك كمل همر انآ ُهمقلَع يما
 اَمدَعاَسَلهذَهَنِإ ءنَمْحرلا دبَعاَبآ :تلْقَك ٠ ,مقأ َلاَق رجلا َمَلَط َنيح
 هذه ينصب النك : ف هّللا لوس نَا : :لاق !؟اًهيف تيل لَ

 امه: هللا مْ ذم نم ناكملا اذه يف ةالّصلاهَألإ ؛ةعّسل
 « قلما ساّنلا ين يام عي برغم ةالَص ٠ اهو نع ناو ناَالَص
 لعق ,قف هللا َلوُسرْتار ١ لاق« نْجَْلاعْرْبَينيح ادق ةآلَّصَو

 [م99:عجار] كلذ

 نب رْيهز اح اجْيَدَح تعمس : :لاَك «ىّسوُم نب نَسَح اًنئدَح- سم ساس هدر ع

 :لاَق ءدوعسُم نبا نع «ةَبتع نها دّبَع نع «َقاَحْسِإ يبأ نع ؛ وام

 مهيف ٠ الجي َنيِناَمَكنموْحَن رْحّتو «يشاَجتلا ىلإ ؛ , هَّللا لور اتعب

 . نوططم نئاامقعو ,ةلقرط لو قو دوت لاذع توون ءها شمع رمز ع ومادو و

 َنْب ٌةَراَمَعَو « ص اعلا َّنْب وَرمَع شيَرُق ت

 مع م2 ممم ماع
 «هنيمُي نع هاردتبا مث لاذ يِشاَجّنلا ىَلَحالَحَد مل

 اتقَْيَو «يشاّجّتلا ارت « ىسوُم وبأو
 املك :ةّيدهب ديلولا

 هم مم مم م
 داود لألوان يمال 0 ا نع ماكل
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  اولاقك كيني ملسك نون«: كيل 3 رج ٌدَمْعَج لاق ٠ ب

 :لاَقا٠ لَجَورَع هلل الإ دجْسنل نإ : : لاَ !؟كلمْلل دُجْسَتأل كام هَل

 لنآ اًنرَمأَو 48 هلوُسَر انتَ لَجَووَع ؛ هَللاَذإ : :لاَق ؟كلّد امو

 نب وُرْمَع لاك ؛ةاكّزلاو ةآلّصلاب انَرمآَو َلَجَوّرَع هلل دحآل دجْسن
 رو

 ىّّسيع يف َنوُلوُقَت ام لَك : ميم نبا ىسيع يف َكتوُلاحُيْمهْإَف : : صاعْا

 هّللاٌةَّملَكَوُم لَجَوَرَع ُتَّلاَلاَق امك وقت : اولاق ؛هّمأو ميرَم نبا

 ءادكو امهَضِرطَيمو ءرَْاَهَنَسَيَمَ يتلا لوثبلا ءارذَملا ىلإ امال «ةُحورَ

 «ٌنيسيسقلاو ؛ةّشبَحلاٌَرَشْعَم اي :َلاَق مت «ضْرألا نم ًادونع مكر : َلاَق

 مكي يحرم اذه وسام هيف وثت يذلا ىلع دوزيم لاو نابل

 «ليجنإلا يفدجت يذلا هلال وسرل هل «هدنعن م مْ

 لو هللاو مك «مككش ثيَح اوُزْلا م نبا ىسيِع هيرشي يذلا لوسرلا هّنإَو

 هيي 0س هيل لمحل اك نرخ لج تيتا كسلا نم هيف انآ ام
 ادب ةلرْأ ىَنَح دوُعْسم نب هلا دبع جم اسهل ترف َنيرَخآلا

 4 . هوم علب نيح هل رفغتسا ؛ . 4 ينل نأ مَعَ

 :َلاَق َقاَحْسِإوُبأ انثدَح ٌريَهُز اًنندح ؛لماك وبأ انلَح

 :لاقك ءدجْنسَمْلا يف َناَرشلاَ يوم تي ةوسألا لاسر
 ْليءآل: ا "لا 4 رك نم الَهَق > :فرَحْلا اذَه ارت فيك

 8 هللا لوس مر تل تمس لوي دعس نبل َدبَع اشم : لاق لاَ

 [ط/هه:عجار] . لام (ركش» : اًَمُوَرعَي

 ينعي ٠ رَفْعَج نب هّللا دبع اَنئَدَح ديعَسوُبأ اَنثدَح- فد

 00 نْب هللا دبع نْبِرَفْعَج نع ٠ « لب بث راَحْا انَدَح : لاق «يمّرْخَمْلا

 لق اد بأ نع ؛ةمرطس ين رونسلا نم نت دلع نع مكحلا

 0 ا لا 0
 يك وكر وحبي (4 11/10 بحار يراوح يأ

 لام نومي ؛َنوُلمْفَيآل ام َنوُنوُقي ءارمأ “فلاوخ كل دب نم يتايمُّن

 [45/::عجار] . نوُرَمْؤَي

 يبأ نع نايس انندَح «َدَمحأ بأ هلا دْبَعنْب دمحم اننَدَح- فقرو

 «ةلصاولا «كق هّللا لوّسَر نعل :َلاَق ؛هّللا دبع نع :لْيّرِه نع ءسيق

 نسا ا

 [420:عجار] .همعطمو
40 

 0 لق دونَ نب نع ٠ نت يبأ نع 95

 َريَغ ٠ «ينارقأ امم ارق اهنأرقك قرع تآلّسْرمْلاَو 9: لَك املا يف
 . مح نيتبألا أب يرذأ تلسآ يث 0

 نع ءانابناَقاَحْسِإ بأ :َلاَق «ُةَبعَش اَندَح «ُناَفَع اَنْدَح 1 ©
 اَمَو دَّجَسَف مْ ةَروُس أرَ , كي هللا لوُسَر نأ «٠ هللا دبَع نع ءدوسألا مم سس سا 2

 ريما م

 ىَلَع هَعّضَوُف ٠ ىّسصَح نم انك رار لإ ءَدَجَسألإ مقا نمد يف

 ما عمون
 لق كلذ َدْعَبهَتياردَقَل : هللادئَعلا ءانَه ينفك :ل لاقو ءههجَو

 مكمل فاك

 نع نايل نع هش اند رطب ائَس- 4506
 لوف انآو «ةّملُك :48 هللا ٌلوُسَرَلاَك :َلاَق ءهّللا دّبَع نع« لئئاو يبأ

 اَنآَو : :هللاٌدْبَع لاو رانا ُهللاُلَخْدأ ان هلل لّمجَيَوُمَو تام نم «ىرخأ

 [.00؟:عجار] . ٌةنَجْا ُهّللا ُهلَخْدأ اذن هّلل لَعَجَي ال وهو تاَم نم لوقأ

 :َلاَق :َناَمْيَلَس نع ءٌهّبعش انْئدَح رفع نب دَمَحم انندَح- ا

 ةكآل مّ اَنِإ : َلاَق ف يلا نع ء هلل دبع نع «ثدَحُي لئاَوابآ تغمس

 ٌةآرَسْلا شالو ُهُتْرْحَيَك لدن اًمهبحاّص ٌنوُذ نانا ىَجاَنيلَ

 [م>٠:عجارإ ايل | رطنبهناَك ىَتح ءاَهجْرَرل اهتمت مك «ةارمْلا

 َلاَك َناَمْيَلَس نع «ةَعش اًنئدَح «رقعَج نب ب دمحم انندح- 4 48

 امتياز هللا َلوُسَر ايان : لاق« رادع نع ونمت

 َْحاَُيمَل ٍمآلسألا يف ْمُكْمَنَسْحأْنَم: :لاق ؟هبدَحاَوُ كّرشلا يف

 در يي

 [ه95:عجار] . مالسإلا و

 نم اياد نع حش ان رج ب لمحم اًنكدَح- م 8

 ينتمي «مُكَتعاَمَجبر بخ 4ث! :لاَكهَنأ « هللا دّبَع نع « لئاو يبأ ريمدم ةدرد شد عم

 لل ءمكلما هيَ مكب

 [041 :عجارإ] يلع ةماسلا هيَ :

 « لئاو يبأ نع ؛ «لصاَو اَنئدَح «يدْهم انندَح نافع انندَح- 5

 مكس «ةادقلا الس هذ مويا دوس هل دبع ىلع اودع ١ َلاَق

 ةَحرابلاَلّصَممْلاتاَرَه : ٍمْوّقْلا نمل : لاقق انلنذأك «بابلاب
00 2 

 ناقل ظل ينو «ةءارقلا اًسمَسْدَقاّنِإ ارئشلادَهَكآنَه : لاق هلك

 «لّصٌُمملا نم ةَروُس َةَوطَع يناَمك « ا هللا لور نهري ممل ب ناك يلا

 [م0/:عجارإ] ١ مح لآن م نيئَروُسَو

0500 

 نع «بَدْحألا لصاو اًنكَدَح «يدْهَم اَنتدَح ؛َناَفَع اَنندَح

 منألا يأ | للاَلوماَي هلق لق دوس يلد نع لا بأ

 [411:رظنا] . 000 وأ 2 :َلاَك

2 

 قدر. يطيل كقول اجلا نش ل قلن ع

 يّنِإ تلق ؟انيِقْسَت نبل نم كَدلع لَه ُمَلُغ اي الاقق٠ نيكرتتملا نم
 00 هادم
 ملة مطله 8 يبل لاق ٠ امكان نمت

 «عرتضلا َمَسَسَو ف ينل الفتات ءاهب امها معن :ام 5 ؟لحَملا هيلع

 ءاهيف بَلَتَحاَك «ةّرعّقنم 2 ةرخصب ركبوا ةانآمل عرضلا َلَمَحَف ؛ اعَدو

 «َصَلَتَق ص لا : : عرشطلل لام «تيرَش من ؛ ءركبوبأ برو أ «بِرَشَق



 يه كسل ا ل ها
 .مّلعم ملغ َكنإ : َلاَق ؟لوقلا اذه نم يِمَلَع : :تلقَف كلذ َدْعَب هنيَبأَ

 [5644 :عجار] .دَحآ هيف يعزي ا «ةروس نيعبس هيف نمت ذَخاَ :لاَك

 عاكس
 ءءاَجَر نب ليِعاَمْسِإ نع ,ةبعش اًنئدَح نافع اَنْنلَح- 4417“

 دَّبَع نع ءضوخألا يبأ نع «٠ ليتها يبأ نْب هللا دْبَع (؟77/1) نع

 «ًاليلَخ رْكباَبآت دَهَنآل اليل اذِخّتم تكول لاق ف يِنلا نع هلل

 [؟هخ١٠:عجار] . اليل مُكبحاَصهَّلل دن دقو « يِبحاَصَو يخأ نكلو

 نع «بئاّسلا نب ءاطَع انْندَح داَمَح اندَح « ناَّفَع اَنْكدَح- ؟ 5

 نرهَجُي ٠ «يملسْلا فل دحأ موي ءاَلنآ «دوُمَْص نبا نع ٠ ؛يبعشلا

 2 يدوب هر عدهم مع هد /شهدع هيل هلي”
 انمدَحأَسيكَلإ يآ نأ توج ذئَموَيْت لح ول« َنيكرثشمملا ىحْرَج ىَلَع

 ْنَمْمُكْنمَو املا ديري نم ْمُكْنم9َ لجو رع هلل لَ ىَتح ايلا ديري
 0000 ريس امل م 6 ظطرمعم ة اه دلع

 , ف يبل باَحْصآَف لاَخ سلق 4 مُكيكل مَ مكر مث ةرخآلا ديري
00 

 ءراّصنألا نم ةَعْبَس : ةّعلست يف اق هّللا لوس دف «هباورمأ م اَوصَعَو

2 
 الُجَرهَّللاٌمحَر : َكاَك ُىوُفهَر اَّملَك .مهرشاع وهو « شير نم نيِلجَرو

 موه آَمَلَق «' لك تح ةَعاَس َلئاَقَف ءراّصنألا نم لُجَر ماك َلاكاَنَع مَعَ

 ,ةعبسلا ل ىَتح ءاذلوَُيلََيملَََ مهم الْجَرهَللاَمَحْرَي َلاَق ءاّضَْيأ
 6 مس ا سس لمس وع

 ّلعا :لاقق َناَيْفِس وبأ َءاَجَف ءاَنَياَحصأ اًنْفَصْنَأ ام : : هيحصل ف يلا لاق

 ىلْعأ هللا او : لاقت .لَجآَو ىلعأ هللا اوُنوُق +8 هللا لور لاق... 7

 :اق هللا لوس لاقث ؛ مُكَل ىّرع الو « ىرع اَنل : : تايفس وبأ لاقُف «لَجأَو
 مي رم ماس 00

 موسي موي : :َناّيْفَس وبأ َلاَق من . مهل ىلوَم أل َنوُرفاَكْلاو ءاَنآلوَمهَّللا : اولوُق
 هلال سا كايا ة دل عال عضم ل

 نآلقو «ةَلظنَسب ةلظَْح رست ميو اس موي ءانيلع ميو ءاتل موي «ردَب

 مساع سا 2
 ٌءاّيحاق اَنآلْنَك مآ ؛ٌءاَوَس ال : قف هلل وسر لاقت ءنآلُثبنآلتَو «نآاثب

 ٍموّقْلا يف تَناَكدَق : نايف وُبأ َلاَق . َنوُبذَُيَِلا يف مكاو «َنوَُرْرَي
 2ع

 الو تحلو تاو نم ٍااَمِريَع نعل َتْناَك نِإَو هلم

 0 ٌةئْطبَرَقب دَكةَرَمَح اَدِإَف ءاورظَتك : لاك «يِنرسآلو ينءاَسآلَوتهرك

 مدع هس
 : هللا وُسَر لاق ٠ ءاَهلكأتنأ عطس ملف اهنكالك هديك لم تدخآ

 الار م يع لخلل ام: لاق 5 كل الق ؟ي مالك

 ءيج مث ردح كرت هةوراسألا ع هلع لس ؛ هج ىلِإ عضو
 ىّنَح «ُةّرْمَح كرو عفر مت هيلع ىف رمح بْذج ىلإهَعْضَوُفَرَخآب

 .ةآلّص َنيعبس موي هيلع لص

10 
 :لاق «يِرَجَهلاَمِ َميِهارْيِإ نع ٌةبْعُش اَنْندَح اقع اَنئدَح- غ6

 يأ نوُردَتآ : لاق: 8 ّيِبلا نع هللا دّبَع نع« صوخألا اَبآتْعمَس

 مُكدَحَأ حمي نأ ةَحِيَمْلا : َلاَق ؛ ملأ هَلوَسرو هلا اولاق ؟لَضأ ةقَدّصلا
 تل

 .ةَرقبلا َنبلوأ «ةاّشلا بلو «ةّبَدلاَرهظ ْوآ مَا هاَحأ

 00 ا حلا
 ه7 مدر هرعاز -ٍ

 :لاَق ولا دبع نع ؛ لئاو يبأ نع ٠ «رمطملا ني روصنم لح

 2 آل اًمّسْع

 هاهعر كام
 رودص نم اّيصُقَت عرسأ هن «َنآَرقْلا اوركذتْساَو « يسن وه لب ٠ «تيكو

 مجال هك :َلاَقْوُأ لهطول

20 

 ا 2 هر تاسع

 انو يش 0 عاكس 300512
 عمو

 :ةبعش لاق ٠) َءاَشاَم هيل ثدْمُيَهَّللاَذإ : : 8 هّللالوُنسَر لاق«: «ثدح

 يف اوُمّلَكَت آل نأ 4 هيل ثدحأ اًممانإَو ؛(ءاَشاّمم : : لاق دق هيسحأو

 [مماه:عجار] . ةالّصلا

 دبع نع «رباج نع :ةبعش اًنيدح رمح نب دمحم انكدَح- 55148

 رهظلا 8 هللا يب ىَّلَص :َلاَ هللا دَيَع نع ءهيبأ نع ءدّوْسألا نْي نَمْحّلا

 [خه:عجار] . ِنيَئدْجَس َدَجَسَم ؟ةآلّصلا يف ديزأ :اولاقق ءاّسْمَح

 تعمس :َلاَق ُةَبعَش اَندَح ءِرَمْعَجَنْب د دمحم اَنيدَح- 1084

 سرس عع امش
 يبل نع :٠ ءهّللا دّبَع نع ؛ ( محلا دبع نب هَ نع .ثدَحُي اروُصْنم

 لَسُنل نجر دَحالوأ نيج الإَرَمَسآل :َلاَقُدَنا

 [911/:عجارإ . رفاَسُملو و

 نع ٠ « سيق يبأ نع ةبعش اًنيدح ءِرّمَعَج نب م دمحم ايدج 1

 نسع «يرَعشتألا ىَسوُماَيآَل جر لأَس : لاق «ليبحَرش نب ليَرَه

 فلما : :لافق اهو ءاَيا هنو اتا تكرارا (414/01)
 مال عمار

 َلاَق « يعباتيَس هن ءدوعسم َنْبا تنل : لاقو مَقْصُللا تْحَأللَو عةّئبالل

00 

 انآاَمو نإ تل دق : :لاقق « ىنسوُم يبأ لوقب هوربحا «دوُسَم نباتا

 اذه تدَجَو : ةبعش لاك )8 هللا لوسر ء ءاَّضَقب هيف نّيضفأل «َنيِدَتهمْلا نم
 ةثيالو «ْفُصنلاةئبالل ( هللا لور ءاَضقب هيف نيضُفأل : :اًيوتكَم فْرَحْلا قمم ل

 «ىَسوُم اَيأ اوك ٠ . تخآللكَي قامو ؛ِنيتل ةلمكت دس نْالا

 مدام يش نع ينوُنأْسُتآل ىَسَوُم وبأ لاق . وحسم نبا لوب هوربْحأَ

 [صقا:عجارإ مُكرهظأ ني دي ريحلا اذه

 دادّش ِنْب عما نع :ةبعش اًنيدَح «ِرََعَج نب كمَحُم انندَح- 2

 َنْبِهّللا َدَبَع تْعِمَس : لاَ َمَقلَع يبأ با نَمْحّرادْبَعِْْمَس : َلاَك
 رعمم خ2 مس ماهم

 اورتن اوُرَكَذم ةيَدُلا نم هلا لوُنسَرعَمانآ َلاَق دوُعَسَم

 لاق ؟اًنْوَلْكَيْنَم :لاقق . (لْمّرلا : ساما يميل ضْرألا َنماَساَعَ

 تّملط ىّنَح اوُماَنت : َلاَق . . منت نإ : :8 هللا وسر لامك ٠ 5 :لآلب

 :لاَق*« هُرَمْع مهيفو ؛نآلُكودآَت مهم سان ظَقيسساَف ٠ ُبسْصَّشلا

 اولا :ل لاقق ٠ 88 يبيت لاَ . 6 وملك: يني )ءاوبضملا اًْلْقَ

 قي انئالق لل لوقو :َلاَك يسن

 اذِإ :٠ قف يِبلا ناَكَو ءارورْسَم بكرت ف يملا ىلإ اهب تْئِجَف «ةَرَجّشب

 ءاََقلَخ ذم ىّسَتف .هيف كلل انكر يلح كلذ دتشاي حول لَ

 َلِزْنأ دكه انقَرَح ىّح لع كالذي فيوكيدسأَر يطب َلَمَجَف : لاق



 "١0ص مم
 م هي يس

 اًمْقَدَلاَضَكاَنِإو : :هئلعلرلا قنات انك هِيَلَع

 [مل١٠:عجار] : 4اس

 يوهمر ةريعشو
 :لاَق ءداَّمَح نع «ٌةبعش اَندَح ءرقعَج نباح اند 7

 ىَلعمالَسلا : ةّبحّنلا يفُلوُقئانك : ِهّللا دبع َلاَق :ل اوي لئاو ايآ تعمس

 َوُهَهّللانِإَف هللا ىلع مالّسلا :! اوُنوَُت ال : 88 هللا لور لاق ٠ هّللا

 َكِيلَع م 2 اّسسلا «َتاَبيُطلاَوتاَوكصلاَو ؛ هللا اوُنوُم نكلو : ماسلا

 «َنيحلاّصلا هّللا دابع ىَلَعَواَنْيَلَع اء مالّسلا كئاَكَرَيو هّللا ُةَمَحَرَويبلا يي

 همر و ا

 [0+؟:عجارإ هلوْسَرَو دبع ادمَحُمنأ دهشأو للا ذلإ هلإ ال نأ دهش

 لصاو نمع ٌةبعش اًندَح رّمْعَج نب دَمَحُم اَنَدَح- 47

 أ :8 هللا َلوُسَرْتْلأَس : لَك هللا دبَع نع «٠ لئاو يبأ نع ؛بدخألا

 ةّكيلَحب يناّرثانأَو :َكَقلَخَوُمَو دن هلل لَمْجَتأنأ َلاَق ؟مظْعَأ بلا

 [4171 :رظنا] . َكَماَعَط َلُكايْوأ «َكَمَملُ يأ لجأ دلدكو لقت نأ كراج

 اقام نع يش اح رطب دَح- 4
 لق هنآ مش اَذِإ : َلاَقهَنأ يلا نع

 همدان عدرا
 ةآرَمْلا ةآرَمْلاٌَر شابت الو ٠ هنزحي كلذنإَف ٠ اًمهبحاَص نود نانا ىَجاَتي

 [.>:..كجر] زاهي ظيهاك ءاهجزل هنت
 ومار هرم شاع

 ناَمْيلَس نع « ةيعش اًنئدح : َلاَقرمعَج َنْبدَمَحُم انندَح- 1

 لوقأ انو ءَةَملَك« كف هللا لوس لاك : لاق هللا دّبَع نع «٠ لئاو يبأ نع
 ل رك رك يل 0 يع ركشم مسوس ك2

 : ِهّللا دمع لاقو : :لاَق بلاها ٌهلَخْدأ دن هلل لَمْجيَوُمَو تام : ىَرْحأ

 عمده ؟:عجار] نجلا ُهَّللاهَلَخْأ ادن هلل ل عَجَي ال َوْهَو تام نم : لوقأ اًنأو

 هللا دّبَع نع ٠ لئاو ابآ تْعمَس

 :َلاَق َناَمْيلَس نع «ٌةَيعَش اًنكدَح رَفَعَج نب دمحم اَنئدَح- ع 6
 عيل رب هلا سم سس سرع ع هاش
 آل :َلاَقُهَنأ هللا دْبَح نع «دونسألا نع ثدي يم نب ةراَمعاتْعمَس

 هع م

 [”571:عجار] هرآَسُي نع هفارصُا رثكأ « ا هللا لوس يآ

 :لاك ميس نع بش انكدَح «ِرقعَج بمس نئدَح-6 17
 دّبَع نع «ثدَحي (كّش ةبعش ٠) مارا ريَمع َنْب ةَراَمع تعمم

 ىمبا# يبل َمَمتيلَص : :َلاَقُهَّنأ هّللادْبَع نع « ديزي نْباَوُه نَمَحَرلا

 ناكر عبر م يلح تل رص ركب يب عَسَو نيد
 [مهو”:عجار] . .ناتكبقتم

 نع ميكس نع ؛ةبعش اَندَح « رفعت نب َمَحم انئدَح- 5-7

 (4 1 هّللا دّبَع نع ءرّوعألا ثراَحْلا نع رم نب هللا دب

 ُةَمشاَوْلاَو ءاوُسلع اد باَكو ؛ةادهاشو «هثكوُمو ءابرلا ل كأ َّلاَق

 دبا يِاَرْحأدرمْلاو «ةئدّصلا يوآلو « نسل (ًةَمش و

 [؟1:عجار] ةَماّيفلا موي © دَمَحُم ناسل ىَلَعَد ويوم رجه

 :َلاَق امس نع بي دحمان ةقفل
 1 ُءكلَحُي ةرم نب هّللا َديَع تعمس ه م

 ءدوُعْسَم نْب هللا دبَع نع « قورسم نع « ثدحي ةرم نب

 سلا: ثآلك ىَدْحإبَالإٍملْسُم ئرْما مدل حيل : : لاكن ف يّبلا نع

 ايدو ع
 ينآرلا ب َتلاَو ءسفنلاب قراَقلاوأ ؛قراَتتلاهِقشراَفاَ ١

 [م١17:عجار] . َةَعاَمَجْلا

 لمحم اند
 موعم# م2

 ع م سمبل واصل د ل عج ب لَمَحُم

 ْنَم اًنم سيل : لاَ هنأ لل دبَع نع «٠ « قورسُم نع «ةرم نب هللا دبع

 :ناميلَس َلاَك اك. يجاوز بويل وشل ير
 مل ميم # يروقلا»

 [تهد] 8 يلا ىلإ هَمَكَردَُهبَسْحأَو

 نع ؛مّكَحْلا نع ٌفيعَش اًنئدَح «رَّفْغَج نب دَمَحم نْئدَح- تت ةرفإ

 ل ا ا يلا نع هللا دبَع نع ٠ ةَمَقلَع نع ؛ميِهاَرْيإ
00 

 نإ: :اولاقق ؟كاَذاَمَو : ف يلا لاق ؟5 ةالّصلا يف َديزأ : هل ليقف ٠ اسمح
 .مُلَساَمدْهَي نب هرم هاذ دوس دم اسْمَ تي هك ل

 هل نا سس سةمع رعاف مل رمز
 اك ميِهارإ نأ : :نائدَحي اداَمَحَو ميس ْتْعمَّسَو : ةبعش لاك ل

 [١1؟:عجار] . اَسْسَخْمأ ىَلَص اًنآلكأ : :يرْذي

 يهد رعب عقل ب
 نع «ةريغم نع يعش انكدح ءِرَفْعَج نب دَمَحُم انْندَح- 1 ةرشز

 , هللا لوُسرٌدَح ٍضاَنَي ىلإ ظن اَمئاَك هلا بعل :لاَق « ميهاربإ

 . ىَرسِيْلا هتميلسَتل
 يدعم

 نع « ةّيورَع يبأ نب ديعَس انْندَح «رّفَعَج نب دمحم ان اًنكدح- .عاوصم

 لسلك هلل وسأل دوس نع صولا يل نع ١ دانك

 [ماعجللا هتآلص

 « تاّملَوتمْلا هللا نعل» :لاق كد لع تقلع نع. ميِهاَربإ
 مع دعوا
 َقْلَخ تاّريكملا :لاَق هبسحأو : ةبعش لاق ٠) تاَجْلمتمْلاَو « تاّصْمتتمْلاو

 [41؟ة:عجارز . هْنَع ىَهّن 5« هللا لسن ملل

 يبأ نع «ليئاوْسِإاَندَح ءدَّمَحُم نب نْيَسَح اَنتَدَح- فقوان

 لاق هَمَم انآو ف يلي : لاك هلا دّبَع نع «ةديبع يبأ نع «َقاَحْسِإ

 :لاق «ةَكوَرَو «نْيَرَجَح ُهلتدَجَوَف : لاَق .راَجْحأ ةلآلك يل سمتلا 5

 [مهه:عجارإ . رول :لقو ةكورلا ىقلآو رجس: اهب هتاف
 راهم

 0 َلاَق « هّللادَبَع نع «٠ « لئآو يبأ

 [مه١5:عجارإ . هَ كل نِإك ٠ اًمهبحاص

 سرب ةرعسو
 نع ءٍمصاَع نع ؛ ,ركيوبأ اَندَح «ِرماَع نب دوس انندَح- فقس

 اذه : :لاَك مث «هدّيياطخ اق هللا لور طخ : َلاَق ِهّللا دّبَع نع ٠ لئاو يبأ

 «ُلبَسلا هذَه :لاقمُث هلاَمشو هني نع طم : :لا ميسم للا يس

 مث ليبس طاّرص اَذَهَنإَو 9 : :اركَمُت .هّبلإ وعدي ناطْيش هلال بن اهم سبل
 ل !عجانلا «رساشك ووك منت

 2 ممظلا م ل هل هدو

 نم: لاك هلل دبَع نع ؛هيآ نع نما دب نب سال نع «بتاسلا



 0 الاهات 200

 ير دع ا ملل ل
 «يدومهي اي : نشيَرف تلاقق هَباَحصَأ ثدَحي وهو ءاقق هّللا لوسرب يدوي

 :لاق «يِئلإهسْكيال ءيش نع هلال :لاقف

 لك نم يدوي لَك ؟"قلْخُيممدّسَحُم ا اي :لاقك لج ىَح هَ

 ةَظِلَغ ُدَمْطت قطن لجلال مد ءةأرمْاةقطُ نمو « لجرلا ةقطُن نم : ّقَلَخُي

 اقولهم قر هَهطْنَ قط ةأرملا هل اَمآو بّصَم ْبصملَومََمل اهم
 سلا كس

 . كلب نم لوُقَي ناك اَذَكَه : لاق « يدوم

 انك 2. < وود
 يَ هنآ معزي ادهن

53 

 لئاو يبأ نع ءروُصُنَم نع «دّيَمح نبا ينعي دبع انئدَح- رخل

 71 شم :لاق مالا ءِنْاوأ «سيمخ لكك هللدبعااك : َلاَق

 لأ عوو ,ديتشتو هند سل تنمو ديما: لي
 أ

 5 0 قست خارخمال يو مخلل
 «.ججا ار] . اًنلوَخَتي

 كمل قل
 لحتتآلو هج يف حو قلوبا ل ل ءقَلاَس

 . بهذلا نم اهضوع وأ ؛ امَهرد نوُسْمَح هَل نمل ةكدصلا

 «دَكرَم نْب َةَمَقْلَع نع ؛يرّْتلا انكدَح «قاّررلا دْبع اندَح--

 هللا دبع ىح هدم رولا نع «ايرل لدبي نع
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 ل وكسر ,ةعوُبم راثآو موف قارنا

 ِراّثلا يف باَدَعْنِم كاين تناَسْولَو ؛هّلح دْمبءيَش اَهْنم

 ٌةدَرقلا ؛ هّللالوُسَر اي: لجر لاق :لاَق . كل اريح الك ريا يف باَدَعَو

 َْسْسَيْمْل «لَجَوّرَع للا : فيلل لاقك حم امم يه ياا

 ْدَكَريزانَحلاَو ةَدرقلاَنإَو ةبقاع ل و الست مهل لمي امك كيد موق

 [٠٠/5:عجار] . كلذ لبق تَناَك

 دمحم ينكح :لاقو هبا ءانهاَه نم يبأ ىَلَت أرك 7
 نبا اربح حاَدقلا يني ملاَسنْميعّس انربخأ 'يعفاّشلا سيرف نب

 :َلاُهّنأريَمُع ِنْب كلملا دبع نع ؛ُربْخأ يم نب ليعاَمْسإ انآ « حْيَرج

 :ةملس نامي نال هانآو «دوُعسَم نب هللا دبع نبدي آت رض

 وُبآ لاق ءاَدكو اذكب تغب : اًدَهلاقو ءاَذَكَو اَذَكِب تْذَخأ + اذه لاقق

 هّللا َلوُسَرتَرَضَح : :لاقف ءاَنَه لم يف دوُمْسَم نبل دبع يأ :5 ةَدْع

 ٌءاَشْنإ | «ٌعاَنبملاَريَحُي مث «َفلَْتسُمنآ عئابلابَرماَ هاذه لثم يف يأ ف

 [444:رظنا] . كرت ًءاَش ْنِإَو َّذَخأ

 يف «فُسوُي نب ماّشه نع تربْخأ :َلاق « يبآ ىَلَع تَرَكَ 4 83
 نب كلما دّبَع نع يأن ليعاَمْسِإ نع ٠ « جيرج نبا ثيدَح يف نْيمّيلا

 [هلبق ام رركم] . دبع نب كلما دبع : :نوعألا ٍجاَجَح : لاك يبأ اكو ديب

 ٍمساَقْلا نع «٠ . لب يأن رش: لكيم انَح : لاق - م44

 اا دعنا يأ نع هدي سيكو ,روتتس نبل نع ؛ ءوتطرل دبع

 هللا لور كاك ءدوعسُم نبا نع لد يك لاق

 .رايخلاب ٌاتبملاو «مئابلالاقاَملوقْلا نابل فلتخا اَنِإ : :لوشي

 نع« يدوُعْسَمْلا نع ٠ ميكو انكَح :يبأ ىلع تارت 8

 َفكحا اَذإ : : هللا لوُسَر لاك : لاق ءدوُعْسَم نب هللا دبَع نع «٠ ءٍمساَقْلا

 وأ ةَملُسلا باص ُلوُقْياَملوقاَف «ٌةنيياَمَهنييَسيَلَو نايل

 [4117:عجار] ([44417 44 14؟:رظنا] . ناار

 يبأ ىَلَع ترث 71

 فتحا اذِإ : :َلاَق« 88 يلا نع هّللادْبَع نع« ٍمساَّقْلا نع «نعُم نع
00 

 [هلبنق ام ركم] نادرو «عئابلا لاق املا «يه امك ةعْلسلاَو ءناَعيلا

 ,نايفس اًنئدَح :َلاَق يدهم نبا اَنكدَح :

 اَكَح ءدواَد وبأ دْعَس نب رَمع ان اًنثدح : يبأ ىلع تأَرق- 417

 وامر
 لاقف «ثَحظشألاو هللاٌدْبَع فلا : لاَ ٍمِساَقْلا نع ؛ نعم نع «نايفس

 تنأ : :لاَق « «الْجَر كيو يي لما : لَك «نيرشعب : اذ لاقو «ةرشعب : د

 فتحا اذِإ : : هللا لوُسَر هب ىّضَق ام يضُقأ : َلاَق «كسفت نيو ين
 علم فاح دعم ا
 1 :عجارأ ٠ نا عيل لوك لوقف ني نكت مكو «ناعيبلا

 هلو امو

 ه م اما# مس ييم هه

 باَّطَخْلا ِنْب َرَمَع نْي هللا ِدْيَع دسم

 سا هر هلا رق
 .(حادللا دّيبَع نع «ريشب نب ميشه انئدح- 1

 نأ ءاّمنين :٠ «َرَمْع نبا نع «٠ ء عفان نع هلا دبع اًنربخأ ةيواَعم وبأو

 وب لاقو . انس لو, نستسلم 8س
 هةسو مساع

 نْيَمهَسَو ؛هلامهس :مهس
 سايس ل ا

 5 تكأا/ مدل ,مز17 ,هكرك ,1449:رظنا] هس

 تيأز :لاَق ؛ريبج نب دايز نع سنوي اًنربخأ ميشه اًنئدَح- 6*2

 ل و 03 هم سم م رى

 ىتأف :ءاَصيْرأ ميلك موصيُذأ رهن : لاق ءُهَلآَسَق َرَمْع نبا ءاَج الجر
 ره شلع مدع را

 اًناهنو رتل ءاقوب هلل َرمأ :َرمع نيا لاقق ؟رطف وأ « ىّحنصأٍمَْي ىلع كلذ

 [13776 ,ه؟12:رظناز . رخل موي مْوَص نع 9 هللا لوُسَر

 نب ىَبحَي نب دَمَحُم نع «ديعّس نْب ىَبحَي نع ؛ بيتم ارح 0

 جاني الف «ةكالك مشع اإ : : 88 هللا ٌلوُسَرلاَك لاقّرَمُع نبا نع «ناّبَح

 [1441/1:رظنا] . دحاو نود ناَنثا

 نبا نع ؛ عفان نع «ديعّس ْنْب ىَيحَيانابنا «ميشه اًندَح- ©
 يه 0 هذ

 مي نأ فلك ؛ « كوم يف هل ايصَ قت م : لاق « 8 هللا لوُسَرانأ ءَرَمع

 [؟+9عجار) . لذَع ةّميقب هم

 0 #ةمرع دوق

 ةهاساش
 0 هلاك ريبج نب ديعس نع ؛َقاَحْسإ



 لت, دال .ىضتو يتلا لسن 2

 [1 04 :عجا 05 : 6_3

 ِدْبَع نْب ديلولا نع ءءاطع نْب ىَلْعَي نع ؛ «ميشه انثدَح- 2 وب

 نع سيوة يأس. ع «يشّرجلا نَمْحَرلا
 ام يصد دع ع

 رانج عَن نم : :َلاَقْدنأ لف ينل

 نزلا نما رش ال لاق ءهمأْ'م ّمظْحأطاريقلا :ناطاريق هل

 ةَضئاَع ىلإ هب قلطلا ىّتَح .ةَريَره بأ مق! هللا لوُسَر نع ثدَحُت

 9/00 يش نمت لب كدشلانسْؤل أين اهل لاقث

 اص ص ع رس هو ا

027 
 نع يتشكل | :ةَريَه وبا لاق مصل تلاقق ناطر

 بطة سنك اَمْ اَمنِإ يثإ «قاوسألاب قفص الو «'يدّولاٌسْرَغ لق هللا لوُسَر

 :َرّمُع رْباهَل اقف ؛ اًهيُسعطُي ةلكأو ءاًهيس عي ةَملَك « ف هللا لوُسَر نم

 .هئيدَحب اًملعآو ءاقف هللا لوُسرل نمل تنك «ةريره اي ايتن

200 
 ومع نبا نع ٠ « عفان نع ءنْوَع نبا انربخأ « ميش انئدَح- 26

 ًّ ِنِيَّحلا سبك نيا محملا دجَيْملاذإ : لاَ ف يتلا نأ

 ميدل قوام اطل كالا لاما 114 05:رظنا] نييمكْلا نم لقسأ اًمُهَطْفيلو

 عكر مل1ع ملكك

 «ٌرَمع نب هللا دييعَو « ديعّس نب ىَبحَيانربَخأ «ميشه اندَح- 6 ا

 يل لاَسالُجَردنآ مع نْبا نع ؛ عفان نع ءدحاَوَرْيَغَو ءنوع نْباَو

 لهآ ل ْمَو ؛ةٌميلحْلا يذ نم ةَئيدَملا لَهُم : :لاق ؟مرخُي نبأ نم

 .نرق نم دن لهل هُو «مََملي نم ملا لهأ لهم « قا نم ماشا
 م 11ه جال مد /«:رظنا] .نَّرَّقب قرع َتاَّذَساَّنلاَس اَقَو :َرَمْع نبا َلاَقو

 0 موج مما

1.0 
 َرَمع نبا نع « «عفان نع « نوَع نبا انربخأ «ميشه انندَح- 3 نا

 ًَ نّيَّحلا سبك ؛َنْئلَتلمرْحُمْلا دجُيمكاَِإ :لاَق؛ ف يِسشلاَنأ

 [0464:عجارإ . سكان نان هلو

 5 رورو مع

 دير دال 0-2000 لق هلل لري انا َلاَق َرَمْع
 يعقل م هه

 َنْبا اَهيف َداَرَو ٠ كاك كيرش آل «َكلسْلاَو كل ةَمدلاَودْمَحا نإ كي ؛ كَ

 ءاَبْعرلاَو ءكَسيل ؛ َكّيََي يفرْيَخْلاو «َكِيدْمَسَو كيلي :رّمَع

 اننا .. دنا.«

 3 نع تار ىلإ ؛ لل نوع لاق مع نيا نع َةَمَلَس

 1 [460 ,47:رظنا] ٠ |. يملا نمو ٌنيكمْلا

 و 2 كيم ق ا مسموم عاياعشم امص امشقا هيلع ع
 ٍْح : اق ابهر لج « مرتع نإ عمات
 هم م سر سمس
 519 مدح :رظنا] . ف دمحم ةنس « ٌةديقم امايق اهثعبا

 يبول
 وبأن ؛داَح يبأ ب ليعامسإ اًنربْخأ «ميشُماندَح- 57

 نم ضاقت يَحَرَمَع نبا ممالك : َلاَق « «ريبج نب ديعس نع :قاَحَسِإ

 لحق : لاق مرقم «ءاَشعْلاَو برْقَْلا لص ١ اَنْنَج ىلا مث «تاَقَرَع

 اني ىّلَصَ :ةرم ميشه لاق «٠ تقام لْثم ناكملا اذه يف ٠ 8 كلا وسر

 لوُسَراَنب لعق اَذَكَه : :لاَك مث « ءِنيتَمْكر ىَلصَو «ةالّصلا : لاق مك «بِغَملا

 "موج ناكل اذ يف , هلل

 ةالعو ٠ م دار

 ع نبا نع ؛ + ؛وئاك نع نوعا
 00 لم سل ص ير رقي ا

 ةقسَْوملاو «بّرقعلا لقي : لاق ؟مرحُمْلا

 ا مئات فللا مالكم فدك 1 55:عجارزإ .َروُقَعْلا

 ها لس قرط دش

 َبلكلاَو َبرْمْلاَو ؛ةادحلاو و ةقسي

20 
 نب ِهّللا دْبَع نع «ٍبئاَلاْنبءاطَع ارح مْي ند 37

 سه مس 5 عمو
 لإ ملَتْسَتلارآآل يلام :ّرَّمَع نبال لوُشي هابأ عمس هّنأ ؛ «رْيَمع نب ديبع

 نإ : :َرَسُع نبا لاقق ؟يناَميلاَنكرلاَو «َوسألاَرَجَحلا «نيتكرلا نيد

 0 ا
 اَياَطَخْلاطّحَي اَمُهَمآلتْسا نإ : لوفي ف هّللا َلوُسَرتْممَس ْدَقَ لصف

 هكالاك نييك ىو .هيصنُ اوبل فاط ملوي هلا
 ٠ اَهُعَضَوآَلَو امَدَكلجَرمَكَراَم : لوُشَي هتعمسو : َلاَق : ةّبَر لدعُك

 . تاَجردرظَعل عقرَو « تاكيَسرذطَعهنعطْخَو تاسَحشَحهلتبُك

 [ةا/ل01 ,هكالا:رظناز

 َرَمع نبا نع ٠ ٍمفاَن نع لا يع يخل ميش اندَح- 3 و

 يف ع وس َرَجَحْلا مل همالتسا [ آلف دوما 1 . وللا لورا :لاَ

 ماش

 .ياقوع وع راو دسار يطأ مي اا

 سابع نب لْضَمْلاهَمَمَو تيا 4 هلل لوُسَر َلَخَ : :َلاَق هٌرَمُع نْبا نع

 ْمُهْلَع َفاَجاَ ًالَالبَرَمأَق لاليَو ءةَحلطنبناَمْثعَو ديرب ةماَسأو

 ْنَمالَوأناَكف :َرَمْعَنْا لاك ؛جّرَح مك هللا ام هيف َثَكَمَك بابل

 ني ءانهاه : لاق ؟8 هللا لوُسَر ىّلّص نأ : :تلقق ٠ «ألآلاب مهْنم تيقل

 [قلولل لاول لولا ملال مولا مزالك 416 !:رظفا] ٠ نيتاوطنألا

 نأ «َرَمْع نبا نع « « عفان نع هللا دّيِيَع نع رمتعم اًنيدَح- م 06

 400/4 :رسظنا] . اًمهف دبي نأ تّفَرُمْلاَو عقلا نع ىَهَ كف هلا َلوُسَ

 [ةالمك مقال قاه1 ما

 َرّمْع نبا نع « عفان نع ؛هّللا دّيَع نع متم انيدَح- +5

 تكلا يل فاش اجا 8 هللا وُسَر لاق :لاَق

 قال ,هائجج مولا م05 هاظلإ ملكك فدؤإل فييؤر فب ٠ه:سظنا] .لسَمْيلَ

 كالا تكتل فكك محا



 ٌرَمع نبا نع ؛ .مقاك نع هلا دع نع 51< 2-2-0 ٠

 ,454ةنرظنا] . اًنم سيك حالنا انيلَعَلَمَحْنَم : ا هللا وسر َلاَق : :َلاَق

 [دكل تكلل م

 سب مر
 انآ هَرَمْع نبا نع « « عفان نع «٠ هللا ديب نع «رمتعم اًنئدَح- 154

 اميل ميو .هنلحار ىلع ضرب اك الف هللا لور

 ككل تلكم مقل ,!/ةعيظنا] .( عر”

 نع ؛ٍملاَس نع ؛ «'يرهزلا نع ءاًدرب ت طمس رمَتعم اكدَح- 8
 يملا لب تيكدخأ يأ: قف هلل وسر لاك ءٌرَمَع نبا ورع 06

 يبلع ييم أل في كي بأتسياتل :لاَق ٌةَئَوُتكَم

 11٠١[ ,450؟:رظنا] .ةَعوضْوَم

 :لا «مفات نع هلل ديب نع ناس نب رمَتم ائدَح-

 كلك تر كذك ؛هب تهون تي عتابا ىَلَع صي رمع نبا تيأر

 محالا محلل مقل قوما لك :سظنا] ُهنَمَْي مسالا ابكت ير : :لاقق ؟هَل

 اةذيخن

 [40:هبرظنا] مهنألي ول م
 سا يع عر مرراشو

 نبأ ىلع ينعي ي هللا دبع نع «قرزألا فسوي نب قاحسإ اًنئدَح- 7

 برْثَمْلا : نيئالّصلا ني ْعَمْجَياَك هنأ ءَرمع نبانع « ٍمفَن نع مع

 اذإ امتي عمْجَي ءاق هلا ٌلوُسَر اكو : لاق ؛ قمشلا َباَغ اذِإ ؛ءاّشعْلاَو

 جرم محرم مالؤإ مدل1 ,هوالم ملدلم ماكل م174271:رظنا] .ريسلا هب دج

 رو دةرياشر | رعاه هسا سس سورب رع هر سامع
 نير اني ؛'يناقطَْلا يني امنع امن انئدَح- ةقفو

 « عَرَملا نع ف هللا وُسَر ىَهن َلاَق «َرَمَع نبا نع هيأ نع « مف

 رمال كوالا 190 رلقنا] هرَعّش ضْعَب كرت ٠ يبصلا قلي :ْعْرَقْلاَو

 [علامق ت11 مارال

 َنآلْجَع نبا نع ,ناّيمَس نع «فسوي نب قاحسإ اَنكدَح- 2

 نأ ؛ َرَمُع نبا ىلإ داوم نزعل دبَع بك : َلاَق «٠ ءميكح ِنْبٍاَقعَمْلا نع

 داك. هللا لوس : َرَمْع نبا هبلإَبككَ : لاق «كتجاَح يلإ عقر

 كلانا "تسكولوُصَت نمي أدْباو «ىلسلا ديلا نصري اعدل : لوفي

 [340؟:رظنا] . ذهل هكر اقرأ الو ءاقيش

 نع ؛ُبوُيأ اًنربحأ ؛ دّمّصلا دبع نب «زيزعلا دبع اًنثدح- 6
 سو سرا رس طع ل هلا ل

 َمْوَيَنوُبْلَعُي نوروصملا : :لاَق؛ ف هللا لوس «َرَمُع نْبا نع ٠ عفان

 علكتل مدح للا مز1 ,47رظنا] ْمقَلَح ام اويحأ : .لاَقيو ءةَّمايقلا

 نبا نأ «ريبج نب ديعسس نع بوي اًنئدَح «ليعاَمْسإانئدَح- 4

 ىَلَع َريوأَن ٠ َلَْترتوي نأ «دارأ اذإَف اوت هتلحار ىلع

3 

 سا ل لل للا
 ب ناك رمع

 .نضضرألا

 :َلاَق «ريسجج نب ديعس نع "بوي انندَح «ليِعاَمسإ انئدَح- 7
 مل

 ني َنْبَي 4 هللا وسر قرم : لاقق ؟ةئآَرماَفَذَقلجَر :ٌرَمَع نبالتلُق

 7/1: ص
 ا ول ا وعما

 سه ماش
 نمل ةيفاك اَنُكحألمكطُللا:لا لاقو «نآلجتلا يبتئرخأ

 [؟"ةهنعجارإ . امني قرَمَف ايبأَ « تأَرم ثآلا امهر ءايباق ؟بئات

 نبا ىَدان :َلاَق « عفان نع «بوُيأ انْكلَح «ليعاَمسإ اًنكلَح-
 كا هم
 نع ثدَح م ؛ْمُكلاَحر يف اوُلَص نأ : : ىَدات مث «ٌناََجَضب ةالّصلابَرَمُع

 نأ: : يداي من «ةآلّصلاب يدانُيَف «يدانمْلاَرمأَي َناَك هنأ كف هللا لوس

 يف ؛ةّريطَملا ةليللا يفَو ؛ةدراَبلا ةليللا يف ٠ ْمُكلاَحَر يفاوُلَص

 مونت منك فملقأ ققؤت .:رظنا] .رّمَسلا

 هع 5

 و راب يك - -ىققا : لاكزأ كت نم : لاَ هنأ ؛ ب8 يلا نع

 ل وُ ةريره ايآنإ : هل لق «ناطاريق ميل ءرثجأ نم صيام بلك

 لكلا مؤلم مالو ملال :رظنا] . قرح ةريره يبآل قا لاقك ؟ثرَح ّبْلَكَو

00-7 
 َرَصُع َنبانأ «يِفاَن نع «بوُيأ انئدَح «ليِعاَمْسِإ انْدَح

 نأ مآل يّنإ لاق ءرآدلا يف“ ةرهْظَو «هلل دبع للاهل هلع د

 َيَرَخ دق :لاقت ؟َتَّنآْؤلَن تيا نع َدّصُق لاق سانا َنْ مالا دوُكَي
 ير ممم هلم و ره ممر هيل

 0 هكا يعي يك لحل ب

 2 عام ماع ل ل

 هوس
 :لاَق ب رش تجاذك ىلإ لاق © ةنسح

 مور ص سرع هس
 مث ؛ ,انبَح يترمع عماتبجوأ ذك يآ مُكدهنأ ءادحاو الإ امهم ىَرأاَم

 ماو مرلأل ملحم قمح قححم ءقححأ :رظناز ٌدحاَو اًفاوط مهل فاطق مد

 ملقا تكتم 0

 َرّمع نبا نع ٠ فان نع بوي انربَخأ ؛ ليعاَمْسِإ انَدَح- 1
 وع 0 2

 نم اعيمج ؛ 8 هللا لوُسَر ده ىَلَح وتوت ب ءاسنلاو لاجرلا تيأر : لاق

 [هق14 ,20/9ة:رظنا] . دحاو ءاَنِ
 ما

 ؛َرَمْع نبا نع « عفان نع بوي اًربخأ ؛ ليِعاَمْسإ انكدَح- 7
 ؟مِرْحُمْلا كرام َلاَقْوأ ؟مرحملا َسْبْلياَم هلا َلوُسَر اي :َلاَكدلْجَرنَأ

 نادل نيا الو ؛ةماَمعل الو ؛ليوارسلا لو «صييلاٌ بليل لاق

 و يمك نم لن مهل يطق د جيل نسق نلت ديل
 [44هةنعجار] ُناَرقَطَر الو رو ُهََص بالا نم انيشَأَلَو «سُيربلا

 ومع نبا نع« « عفان نع «"بويأ ارب ؛ «ليعاّمْسإ انئدَح- 4 48“

 َضرُم الق ؛همٌْصِرَمآَو 8 هّللالوُسْرهَماَص : 0

 ىلع يئاينأ الإ هُسوُصيأل هللا بع ناسكت ٠ َدلرمناَعَم اًضمر

 تكور م١ رظنا] ٠ همْوُص

 «ٌرَمَع نبا نع « «عفات نع بوي نبأ « ليعاَمْس | انثدَح- - 15

 :راّبخ عيب دوُكيدأ ؛ ءاقرتي ىَتَح راّيخلاب ناحل : 89 هللا وسر لاق

 [5*"عجار] خا رخل اَمهدَحأ لوي :ًمفانَ لاَق اًمّيرَو :



 َرّمَع نبا نع ٠ فاك نع بوني «يعاتْسإنَحس ظؤظ[]آ6
 رمق ها روس راب
 ينعي د ءاَيشامو ابكر روي (9/1)ناك ٠ ف هللا لور انت دَحُي ناكل

 141317 هر مكاو ,ه159:رظنا] . ابق دِجسَم

 «ٌرّمع نبا نع ؛ « مفاَن نع بوي اربخأ « «ليعامْسإ انندَح- عك

 ْرُحْلاَو « ىقنألاو ركذلا ىلع ناصر ةَكدَص هللا لور ضر : لاق

 ٍعاّص فن دعي هب سانا َلَدَعَف : لاق ريش َعاص وأم عض.« ؛كوُمَمْلاَو

 رو ادحاَو ماع لإ ! هرَلا يطمُيَرمْعُنْبا ناك "عفان لاقو : بوي َلاَق ري
00 

 علك11 و47 فالول معمم فعل ملال رظنا] ] .ريعشلا ىطعأَ «نمتلا

 َرَمَع نبا نع « عفاش نع «"بويأ اربخأ «ليعاَمْسإ انئدَح- 5 4ا/

 وأ-ءاَيفحلا نم اهم رم املس ني سس ب «88 هللا لوس قبس : َلاَق

 ىلإ ,ٍعاكولا هيك م اَهمْرمَصُيْملاَملَسْرأَو اتوا يك ىلإ -ءاقيحا

 «َساّنلا تْقَبَسَ ءدكتؤَياسراق تلكَ : :ِهّللا دبع َلاَق «قّيَرَز يب دجسُم
 م ماعم
 هو سيف م لك

 [هالمل ,4094:رظنا] قير يني جسما يِبفَّنط

 ءَرّمَع نبا نع ٠ « مفاَن نع «بوُبأ اربح ليعاَمْسإ انئدَحَح م

 ىّنَح اوُموُصَت الف نورشعَو عسترهشلااَمّنِإ ل هللا لوُسر لاَف : َلاَق

 ناَكَف : : عفا لاق هارد مُكيلَع مُعانإ وري ىّتح اور لو هور

 يورنإَكا ءرظْنَيْن مسمن «نورطعو ملت ااَبِعَش "نم ىَصَم اذهل دبع

 ءارطفم حبصأرتك الو «باَحَس هِرْظْنَم نود لحي ملَو ءَري مل نإو كاد

 [مر94 ,4211:نظنا] ].اًمئاص حصر وأب احسه هرظنَمنوُلاَح إو

 َرَمَع نبا نع ؛ ٍمفاَن نع «"بويأ اربح ؛ «ليعاَمْسإ انئدَح- 211
 هع عام شر راق عع

 نإ قارنا, البلام هبوكرْجي ينل : 8 هلو لاق
 2 يمول هل

 رش :لاق ؟انب فيك : تلاق ةَمَلَس مانت
 هع عل هد

 000 ,011نرظنا] . هيلع ندزَت آل اعارذ : لاَ ؟اًنمادقأ ودب نْذِإ : :تلاق

 سوؤر يفاَم َعاَبي نأ :ةَنياَرمْلاَو . ةَنياَرمْلا نع ىّهن كف هّللا َلوُسَرانأ

 ."يلق ص َقننإَو «يلق دار «ىمَسُس لبكي متي للا

 هر هع
 يف صخر 28 هللا َلوُسرانأ : تباك نب دْيَر يئدَح :ٌرمع نبا لاق

 ديز دنسم يف يتايسو 0١68,6870, ,4347 4618 :رظنا] : اًهصْرَخب ايارعلا عيب 7

 7151١[ :تياث نب

 َرَمَع نبا نع ٠ عفان نع «"بويأ اًنلَح «ليِعاَمْسِإانندَح- 4١

 [94:عجار] . ةلبتلا بح عيب نعىَهَن 8 لان

 ومع نبا نع« ٍعفاَن نع «بوُيأ انكدَح «ليعامْسإ اندَح- 1:

 :َلاَق؟ بلا نمي اضن نأ اًنرِمََت فيك ٠ هللا َلوُسَراَي :لَجَر لاق : ا

 ام هلت تريوأك «ًةدحاو لص حبصلا َيِشَح اذ ىّنْتَم ىتثم مك دحأ يَلَصِي 18 ىلصي

 3-0 [ةذدم مالكا مرسول مزقح ملل مام :رظناز . ليلا نم ىَلَصْدَق

 ؛ٌرَمَع نبا نع ؛ هات نع ؛بولةرخأ ل «ليِعاَمْسِإ انندَح- قحلو

 ىّتَح لسا نعو ءَوُهْرَي ىَتَح ِلْخّنلا عْيَب نع ىَهَت «اقف هللا لوران

 .يرتشملاو عئابلا ىهت ةماعلا مايو ضي

 نبا لاق :َلاَق ا «ِفاَن نع «بوُيأ انئلَح :ليعاَمسإ انئلَح 15

 ني ل ريشأ لو ه قربت ةعطق يدينا ماما يفتي :ر :ٌرمع
5 

 ل ور هي
 اَخأدِإ : لاقف ٠ لف يلا ىلَع ةَصْنَح اتصف ؛ هيلإ يب تراط الإ نجلا

 . حلاّص لجَر هللا َدْبعنإ : وأ ٌملاَصَلْجَد

 ؛ٌرّمَع نبا نع ٠ « عفان نع «بوُيأ انربخأ «ليِعاَمْسإنندَح- قل

 ِساّنلا ىلع يذلا يمألاق ,وؤَم ملك عار مك: لاك اللف يِتلا نأ

 لوُؤْسَسَوُهَو ءهنّيَي لهأ ىَلَع عاد لجرلاو ؛هيحر نع لوو وهو عار
1000 

 لاَم ىَلَع ِعَرَدِبعْلاَو هةلووْسَم يه اًهِجْوُر تْيي ىلع ةَيِعاَرآرَمْلاَ

 [0153:رظنا] . لوو مُكلكو عار مكلْككآلا ؛ لووْصَومَو ؛هديس

 0 ٌرّمْع نبا نع « عفا نع بوي انئدَح «ليعاَمْسإ انئدَح م 1

 اًدقدَق ًالُعَف «ةرمع وأ ءوزَ وأ «جَح نم لََقاَذِإ لنور ١ َلاَق

 ةلُهَدْخَو هللا الإ هنإ آل ثيْكادّللارَبْكأُهّللا : َلاَق ءاقَرَش رش وأ «ضرألا نم

 :نوُبئاَتنوُبيآ يدق ءيش لك ىَلََوهَ دمَحْلا ُهَلَو دل هلك يرش

 مع مسك قل هلك ال
 مرهو هدب َرصَنو دعوا قَد «ودماَح اير «َنوُدباَع نودجاَس

 [نكوم كوك قالا قط رظنا] . هَدحَو َباَرَحَألا

 َرَمَع نْبا نع «ٍمفاَن نع "بوي ائدَح «ليعاَمْسإ اند فني

 مكر ُهلكاَيَملك ًابضلا يني 8 يلا هب ينأ دق : َلاَق
1 
 [ةقكك مالوم قيكح مدا مدن 1لحا ,4705:رظنا] همرحي

 ءٌرَمَع نبا نع ٠ « عفان نع «بويأ انكدَح «ليعاَمْسِإ اندَح- 4

 يف َنوُدِجَتاَم لاقق ٠ اير مهم ةآرْماو لرب ف يبل اوتآ دوهيلا نأ

 اًهيفنِإ مّتيلُك : لاق ؛ناَيَرخُيو امهَهوجَو مُحَسُت : اولاقت ؟مُكباَتك

 اوُماَجَر «ةاَروَتلاب اوُماَجَ «نيقداَص ْمكك نإ اهون ارتب وثق «مجّرلا

 ٍعضْرَم ىلإ ىَهتلا اذ ىّنَح أرفف ءاّيروص نبال : لاقي روغأ مهل ئراَقب
 سام م

 همس عش صم سا
 يهاذإَق هدي َعََرَ كدي عقرا : هلَليَقق هيلع هدي عضو ءاهنم

 ءاَنيهُسناكت انك انكلو ميلا ايفان دّسَحُساَي اولاق وأ : لاق ء حوْلَت

 اًهيقْي اَنْيَلعُئاَجُي هرقل : لاق ءاّمِجّرَق , هللا لوس اَمهِرَمأَ

 علدقأ فام قلل مااا ا :رظنا] . هسْفَتب ةراجحلا

 َرَمَع نْبا نع ؛ ٍمفاَن نع «بويأ اربح « «ليعاَمْسإانئدَح- 29

 يْنِإ : لاق اف هللا لوُسَر ىلع اوت ءايؤرلا نوريس نانا : لاق

 «رخاّرألا عْبسسلا ىلع تاطاوت 7 (35/؟)دَق َمُكايْؤَر عمسُأ : -لاَق وأ ءىرأ
 سام ل ريع جاع ع يله لع
 [4”؟كرظنا] . رخآوألا عّبسلا يف اًهرحَتيلك ؛ اهيرحتم مكنم ناك نمف

 رع نأ وفات نع هبوب اند «ليعامْسإَنئدَح 0٠١

 ءاهَمجْرَي أهم ؟ يِبلاٌرمُع َلأَسَف 4 ضئاح يو 3 يات هئآرما قّلَط

 وقلي مك ٠ و دى هاهي مك ءىَرخأ 00 ]ب مث



 يكول ذأ 50 اريام تو َلاَق «٠ اتينا

 ؟ضْئاَح ّيهَو هنَرماقّلَطُي لجرلا نع ٠ لكس اًذِإ َرمع نبا َناَكَف « ءاسنلا

 آرت ف هلا وسر نم « نتا وأ ؛ٌةّدحاَو الط انآ َمأ لوي و

 م ريت لح اهلهم «ىرخأ ةطح ضي ىلح اهلهم اهتم
 هب لأ نب هللا سَ دقق . الك هتفلط اذان ءاهستيذأ يت اه

 "0 1 [م104:رظنا] . كنم ْتَناَبو «كلثأرما قآلط نم

 ٍرَمَع نبا نع ٠ « عفات نع "بويأ انربخأ «ليعاَمْسإ انندَح

 هو مُكدَحأ عضو اذ «هَجَوْلا دَجْسَي امك ناَدْجْسَيِنْيَدَيْلاَنِإ :َلاَق هَعَقَر

 .انينترل 0 ودعك هعقر اذإَو 'ةتتاتعل

 ل ا 00000 قه :لاَق

 [هالمح مغ مؤجل ملك ه157:رظنا] ٠ عاتبملا طرتشي

2-0-0 

 ؛ٌرَمَع نبا نع « « عفا نع بوي اربح ليعاَمْسإ انئدَح- فةنرو

 ,هدلا/ ,مج0191,١1:رظنا] . مهاَرك هند ؟ةمكن جم يف عطف ؛ ف يملا نأ

 عتاللال مكقإل م04

 ومع نبا نع « « عفان نع بوي اربح «ليعاَمسإ انئدَح- 2غ

 امي 8 هللا لوُسَر دْهَع ىلَع ىرُْتتناَكض رألا انآ تْسلَعدَف لاَق

 يرْكُي ناك َرَصْعَنْب إو َوه مك يرذأ آل «نْتلا نم ءايشو «ءاميرألا ىَلَع
 «ةَيواَعم ةَراَمِإ ردصَو «نامْث دْهَحو رمح دعو ؛ ءرْكَب يبأ دَهَح يف هّضرأ

 هلا لور يهب لذ يف دَحُي افا اًهرخآ يف ناك ذِإ تح
00 

 ءارك نع ٠( هلل لور ىَعن معن : :لاقق ؟لآَسَق هَعَم اَنآو جاك 32

 معز: :لوُشَي ؟لئس اًذِإناَكف ءاّهيركي آل َناَكَف ءَرمع نبا اهَكرَتق ؛ « عِراَرمْلا

 يتايسو ,0015 :رظنا] . عِراَرَمْلا ءارك نعىَهَن ؛ هللا َلوُسَر نأ جيدَح با

 0 0 [16411 :جيدخ نب عفار دنسم يف

 ءٌرّمَع نْبا نع « ٍمفاَت نع «ٌبوُيأ انندَح «ُليِعاَمْسإانندَح 6
 انآ مدح بحي هنإيألإ ئرمايش انيس للا: لاق ٠ اف يلا نع

 ْمِهيشاَوَم عورض يِفاَمْنإَ !؟اًهيف ام لي م ؟ اياب رَسْكُيف ةييرشم ىَئْوُي

 :لاَق اقؤأ ,هناليألا ئرم ا ُةَّيَشاَمنبلَحُت لق آلأ ءمهدَحأ ٌماَمَط
 سام اسمع مص سا

 [4471:عجار] .[0195:رظنا] : هرمأب

 َرَمَع نبا نع «٠ عفان نع «بوُيأ اربح «ليعاَمْسإ اَنيَدَح- عغةدك

 نيكو اصنع «ريظلا لب ِنيتعْكر ابل مَمتيلَص لا
 ُةَصْنَح يِندَحَو : :لاَق « هيي يف ءاعلا َدْعَ نيكو ءهنَي يف برغم َدْنَي

 َلاَك)«ةالّصلاب يِدانمْلا يداي يو نجلا مْلطَي َنيح نيتعْكر يلصُي َناَكهَنأ ل ب
 هدف :رظنا] هني يف ةَكمُجْلا َدَْبَنيَمْكَرو ِنِيتيفَح : : لاق هارأ : :هبويأ

 |[ ديوك رقكدال فاز فاق 2056 4611 اال

 نول

 وما رو رص

 0/0 دوُْسَم نبل بعدُ
 7 10010 طا دول جبس يب عج اع

 د ديم اَنثآل : 0 :َلاَق

 [مزكم ماقع ملالم مالك 4292 :رظنا] . ُدَعْلا

 ٌَرَمَع نْبا نع ٠ «عفات نع «بوُيأ اًنربْخَأ ليعاَمْسإ انئدَح- 8

 َلَمْطَتسا لَك «ىَراَصّنلاَو دولا مو مم: كف هللا لوس لاَ : َلاَك

 طارق ىَلِاتلا فضن ىلإ حبلا ةآلّص نمي : لاق لامع

 ىَلِإ راها فصن نم يل لَمْعَيْنَم : َلاَكَمُت ءدوهيلا تلم الا ؟طاريق
00 

 لَمْعَي نم :لاَق مث « ىَراَصُتلا تلم الآ ؟طاريق طاربق ىلع رضا ةلَص

 مناك الأ ؟نيطاريق نيطاريق ىَلَع سمّششلا ورع ىلإ رص ةآلّص نم يل
0 

 السعر نك نحو لاك « ىَراَصنلاَودوُهيلا بضم مُكمَع نيل

 َوُهاَمنإَف :َلاَكآل :اولاق ؟اًنيش مُكَفَح نم ْمُكُبمَلَظ لَه : َلاَق ءءاَطَع لَكَ

 [..:>:رظنا].هاَشأ نم هيتوأ يلصق

 ؛َرّمَع نبا نع ؛ فان نع «بوُبأ اًنربخأ ؛ ليعاَمْسِإانئدَح 8

 اًهَّحَف :َلاَقْوأ اَهَّكَحَكَماَنَك «٠ دجْنمْلا ةلبق يف ةماَحُت ىأر كف يبل نأ

 لبق 'لَجورع هلل: لاقو « مهل يتق «سأَنلا ىلع لأ مث هديب

 م سا سا مره 6 2000 5

 دحأ نمختتي الق «هنآلّص يف ْمُكدَحأ هو

 تكذم مالإم ميدو معلم مزمل قحدح حالا كحك ,4544:رظنا] .هتآلّص

 لردك

 َرَمَع نْبا نع ٠ ٍمفاَن نع «بوُيأ اًنكَح «ليعاَمْسِإاَنندَح ٠١

 َوُهَق ىَديَساَف ف لَح نم : :لاَك 88 يللا نع «ًالإ هلأ البوُيآ لاق

 «ثنح َرْيَغ مجري نأ ءاش نإ « ىَضَم هنيمَي ىَلَع يضْمَيانأ ءاش نإ رايخلاب

 ملتو تزل مصل مصل ميك مدلل محلا ردنا] .جَرَح ريع لاَقْوَأ

 5414 تحال

 ٍَرَمَع نبا نع ٠ .ويا نع بوت كد «لصامإ د ديل

7 

 لاك: :لاق ريو نع ءَِيي نع « ليس نب دمحم الح 7

 سا )يلع هوعع ما ساهم م
 0/1 لاق ؟كللك حن سَند: كا ؟َكلَذ

 [0144:رظناز ٠ ةورمْاو اًمصلا َنْييو « تيا فاطو «جحلاب مرح هللا

 ِنْب ةلَبَج نع ٠ «ينايشلا اندَح «لْيسم ندم سم اَندَح- 1077“

 نأ «ناَرشْإلا نع 8 هللا لور ىََن َلاَق «َرّمَع نبا نع ءمّيَحَس

 ال14 محل مدر موسم مأوج مدحرل مدل نظنا] َكِلَحْمأ نات

 نع ءدهاَجم نع ٠ "يصح اًنيَدَح « لْبَصُ نب دمحم انندَح- 61

 هل َكنِإ : 48 هّللا لوُسَر َلاَق :لوُقيم «هَحباَصأ قمنا هلآ :ٌرَمع نبا

 .ةكربلا نكت كماَمط يأ يف يَِْ



 »قع
 نع ٠ رطل خم اد رق "حم اح 6

 يف رات اوُكرْتا :ة هللا لور لاك لاك «هيبأ نع هللا دبع نْب ملام

 [0078 ,40457:رظنا] .٠ َنوُماَنَت بح مُكَنوُبي

 يهمارب مرر ك سا

 نع «يرهرلااربخأ معَ نكدَح رمح نب دَمَحم انئدَح- لا

 ةئام ليإكك سانام : |: هللا وسر لاك : :َلاق هبيأ نع هلا دبع نب ملاَس
 ما م ماش 000

 لدول حدس مدلو م1 :رظنل] ].ٌةلحار اَهيف جويل

 «ٍملاَس نع ٠ «يرطزلا نع ءِرَمْعَم نع ؛ « ىلعألا دبع اًنْكدَح- 61

 اًماَعَط ارش اذِإ ف هللا لوُسَر دهع ىلع نوُمَرضُي اوُاَك مّن هيبأ نع
 ءامو
 ماكح هده: رظنا] . ْمِهلاَحر ىلإ هووؤُي ىَنَح «هناَكَم يف هوس اًفارج

 ككل بو

 رو هس است ا

 «ملاس نع ٠ يرْظزلا نع ءرَمْعَم نع ؛ «ىلعألا دبع اًنيدح-

 هج يح هتلحاَر ىَلَع أَ يَلَصُ ناك ٠ قف ِهّللا َلوسسَر نأ ؛ٌرَمع نبا نع

 [37714 771 ,716ه:رظنا] . هب

 نب رْكَب يبأ نع «كلام نع ٠ «يدْهَم نب نَمحرلا دبع اًنثدَح- 248

 ىَلَحَرئوأ © هللا لوس انأ مع نبا نع ِراَسيِنْ ديعَس نع رع ص

 مورس مكب ماج 10 :رظنا] . ريعَْلا

 يحي درك يلع كك نعا ءحرل دب اح لا

 "صوب و ع
 علل موقأل مؤمز مامن منج مد رظنا] . ري ىلإ مرو راتح

 رع هل سمك

 ءٍملاَس نع «يِرْظْزلا نع «ِرَمْعَم نع ؛ «ىلعألا دبع اًنئدح 1١-

 عَنْ ؛هللا ليس يف سَ ىلع لمح بالابر «هيأ نع ش
 يفْدُمَتل: قف يلا لاق ؟اهئارش نع 9 ينل َنأَسَك أَن قام

 الب ؟:رظنل] . كتَقدَص

 «ملاس نع «يرْطّزلا نع هرَمْثَم نع« ىلعألا ُدْبَع اكد

 ينات الأ قار كح تقاس : ل لوسرل: َلاَق َرَمع نا نع
 مهم عن ج2

 ىَّنَح يهتا9 هلل :لاققا بحل ام ةومكدت كلن اهل لاقك دجْمَمْلا

 كما مااا ,42056 :رظناز . دجْمَسْلا يفلاَهّنإَ ومع نعطَت : لاك! يناَه

 ت11 تمم مل لل

 ءٍملاَس نع «"يِرْظزلا نع ءِرمْعَم نع ؛ىلعألا دبع اَنْئدَح- خ 0711
 4 الس ظل سل لع ل

 :4 هللا ل وسر لاق « يبو : لوُشي وهو رمع حمس «ق# يلا نأ «هييأ نع

 وأ للاب فلي ْمُكْدَحأَف لَ اذِإَق ؛ مكابي اوُقلحتْنأ مُكاهْبهللَنإ
 ميم سلو

 [ه ؟هامنرظن] ارث6لو اوكا هَ اهبتْفلَح ام :رمع لاق « ْتمْصَيل

 ملاس نع « ٌةَلَظْنَح انكدَح «ٍويتخ نب ديعتس مط وبأ ادَح 4

 ديريَوهَو «لُجرلا ىتآ اذإ رم هَل دبع يبأ ناك : :َلاَق هللا دبع نب ةقيقل داع 26
 ءاَنعدَوي كل هللا لوُسَرناَك امك ؛ َكَعْدَوأ ىَّنح ذا :ُهَلَلاَث - ماعلو

 هع
 .كلَمَع َميتاَوَحَو «َكئاَمآَو كيد هللا عدْوتسأ :لوُشيق

 نع كلام اَنئدَح يدهم نبا ينعي« ِنَمْحّرلا دبع انندَح- 13

 وبني تح «ةَّرَمَنلا عْبَب نع ىَهَ 4 هللا لوُسَرادأ هرم نبا نع ٠ « عفان

 ضرأ ىلإ نآرثفاب رئاسي نأ ىَهنَو «يِرَتشْمْلوَمئابلا ىَه ءايْحالَص
 ميم م عل

 [4507:عجار] . ودَمْلا هاتي نأ َةَفاَخَم «وُدَعْلا

 نبا نع « عفا نع «كلاَم اَنئدَح ءِنَمْحّرلا دبع اَنئدَح- ةفحا
0 

 601 44 ؟:رظتل] . راّقشلا نع ىَهَن 8 هللا: لوسر نأ :َرَْمِع

 ٌرّمَع نبا نع «٠ عفان نع « كلام نع « «نَمَحَرلا دبع اَنئدَح- 4 017
 مهم 10
 انتي ,© هللا لوس قرف ءاَهدَلَو نم ىَقَتلاَو «هتآرما نعل الجر نأ

 لرقم فالحل مطل ملل فأل وكل 4].ةأرمْاب َدَلوْلا َقَحْلَأَف

 :ٌرَمَع نبا نع ؛ ٍمفاَن نع «كلاَم نع « ءِنَمْحرلادْبَع انندَح

 «آلْك متل ًءارتشا : ةتباّرمْلاو . ةَياَرمْلا نع ىَهت ل هللا َلوُسَر نأ

 1115١[ :عجار]. ليك بيلا ٍمرَكلاَو

 ءرَّمَع نبا نع «عفاَن نع «كلاَم نع « ِنّمْحّرلا دبع اند 4

 [4 ؛ةحتعجارز ٠ ةيدوهيو ًايدوهي مَجَر لف يِبلانأ

 نع ءٌرّمع نْب رْكَب يبأ نع كلام نع «نَمْحرلا دبع اَنكدَح- 0٠
 ىلع َركَوأ 8 هللا لوس رَسُع نبا نع ءِراَسَيْنْب ديعَس
00 

 نبا نع« عفان نع «كللاَم ان «ن َنّمْحّرلا دبع اَنْئدَح- 2
 2 هم ءلو
 ىَهتو ةقاوسألا اهب طبي ىتح كسلا يّقلَت نع ىَْ ءاقف يّبلاذأ : :رمْع

 3704 477 رقفا] ٍضْمَب مْ ىَلع مكن عب عيال : لاقَو ء شْجََنلا نع

 [ا101 تكول ,مروال+ موكل مك م1

 برْثَمْلاَنيعَمَج ُريَسلاهبَلَجَع اذِإ ناو م10

 [4477:رظنا] . ءاشعلاو

3-0 
 « ةبْفع نب ىَسوُم نع ءنايفس اًنئدح « نَمْحّرلا كْيَع انئرَح- 7

 ا
 ريضُنلا ينبلْخَت مق ؛ قف يِبنلانأ : :ٌرَمع نبا نع « «(8/5)ٍوِفاَت نع

 عللوز ىنمأو مقرا م١ ,0115:رظنا] . قَّرَحَو

 نع «يرْهّزلا نع ٠ يعاّروألا نع ؛ ملص نب ديلا انئدَح- فنا

 ,ت760:رظنا] . نيتعْكر ثمب يبا متيم : :َلاقَرَمَع نبا نع ٠ ٍملاَس

 اةلركفي

 هّللا دبع نْبابلَطُمْلا ينئدَح يعاروألا انئدَح ءديلولا انكدَح- و
007 

 هّللا لوُسَر ىلإ كل ُدنسُيَو ءاككلك ناك
 هع عرس نإ ل عل

 صوتي ناَك ٌرمع نبا نأ :٠ بطْلَح نْب

 [000:عجارإ .

 نب َناَمْيَلَس نع «زيِزعْلا دبع نب ليعس اَنلدَح يلوا انندَح- يون

 عاري توَص ٌعمَس مع نبذ َرَمُع نبا ىَلوَم عفان نع « ىسوم

 ؛ عفاناَي : :ُلوُتَيَوْمَو « قيرطلا نع ُهَتلحاَرلَدَعَ هيأ يف هيعبصأ عضو

 اع ْيديَعَضَوَ آل تلق ىَّنَح ءيضني مع : :لوقأف ؟ممسَتَأ



 0000 را هلل لوثر :لاقو «قيرطلا ىإتقحار

 [497ه:رظنا] . اذه لْثم َمّنَصَق « عد

 ريدك يبأ َنْي ىَبحْيدأ «يعازوألا اندَح ديول اندَح- ع 0
 هم

 هَرَمع نب هللا دبع نع هللا دْبَع نب ملاتس نع "مكلَح ةبالق ابدأ كح

 :لوُقي هللا لوُسْرتْعِمَس : َلاَق
 سام لعل ع« ركع

 وأ «توَُمَرضَح نمرات جرخت :

 ْمُكِيَلع : َلاَك ؟اَترمأَتاَم ؛ هللا لوس
 ياس

 5 الق «َّساّنلا قوسَتَ «توُمرصَحب

 ابا ماعم مر ما145:رظنا] . ماشلاب

 هّللا دّييع نب ركب وبأ يِئدَح «يرهزلا نع :ناّيفس اًنئِدَح- /07 

 هنيميي لكأيلف ؛ ْمُكْدَحأ لك اذ َلاَق ف يِبلا نع : هج نع ءٌرَمَع نْب

 .هلامش ب رشيو «هلامشب لأي ناطيشلا نإ هنيمتي برش "برس اد

 [004 ,641/ ,مه“ :رظنا]
 سص ساس سما مش

 :َلاَق ؛هبيبأ نع « بلاس نع «يرهزلا نع :نايفس اًنندح- تا

 :ٌةرمنايفس لاقو )؟ بالا نم مرسلا : 5 ِهّللا َلوُسسَرلِجَر لأس

 لو «َستبْلاالَو «صييمقلا سبيل : لاك (؟ بالا نم محملا

 نيت لَو نارا الو "سوا هّسَم اياك َماَمعّلا الو «ليوارسلا

 اَمهئطْفيلو ءنيْحلا سبي نين دجُيمكَنَمَك ؛ « نيت دج ل نَملَألِإ
 ماك عرب قس

 [07814 ,4849:رظنا] |. نيا نم لق اوكي تح

 ىكردا : هبيبأ نع « «ملاسس نع ؛ «يرهزلا نع نايس انئدَح- نوح
 سا ملل ل

 اقل 499 ةبرظنا] ٠ ةرانجْا َماَمأ نوي :رمعو ءرْكياَبآَو 8 هللا َلوُسَر

 مالمو تلم تدل

 تيأر : ؛هيبأ نع ٠ «ملاَس نع ؛ «'يرهزلا نع نايف اَنئدَح- قيل

 اياد ,هّييكْم يذاَحي ىَنَح هيدي مكر ةالّصلا ملا اذِإ هك هللا لوُسَر

 ََكراَذِإَو هرم نايفس لاقو ٠ عوكل مهر عقري اَمَدعَيو ء مكري نأ

 نييك الو (عوكمرلا نمهَسأَر عقرب اَمَدْعَيو لولاك امرتكآَو «هتسأر
 لول ىسؤم ىلالم مالالا هدول من01 470/4 :رظنا] ٠ ِنيَئدجّسلا

 ىَهن: :هيبأ نع ؛ ءٍملاَس نع «يرطزلا نع :نايفس اًندح-
 07 ا ا

 رَمّللا : :اًظفَح اذَك : :نايفس َلاَق ٠ ِرمَتلابِرَمنلا عْيب نع ءاقق هللا لوُسَر

 يف ّصّخَر 9 هللا َلوُسرْدَأ : تباك نب دْبَر مهَربخأَو (ِمَتلاِب

 [71415 :تباث نب ديز دنسم يف يتايسو ,5+5 6 :رظنا] . اًياَرَعْلا

 ار هيأ نلع ؛ ءملاَّس نع ؛ «يرهزلا نع نايس اًنئدَح- 16:

 [5864:رظنا] ٠ ريسلا هب دَج اذ ءاشعلاو برغم َنييمَمْجَي اق هللا لوس

 :لاق ءهيبأ نع « ءملاس نع « «يرهزلا نع نايفس اًنيدَح- ع © 488

 يف َحانجآلِس مخ : :لاَق «باودلا نم محملا لقي َمَع قف يلا لكس

 ُكآدحلاَو «باَرْغْلاَو ٌةَراَقْلاَو «برقعلا : ٍمرحْلا يف هلت ْنَم ىلع هلْ

 ري راسو ر» هاف اس
 .روقعلا بلكلاو

 ع لكم

 0 | دوعسُم نب هللا دْبَ
 ا م

 يبا نأ :هيبأ نع ؛ ءٍملاَس نع « «يرظزلا نع نايس انئدَح 4

 اَمّنِإناَيفَس :َلاَك ءرادلاَو ةأرمْلاَو ءِسْرفْلا : . ثآلك يف مولا لاق ل

 1 [54:ه:رظنا] . مشا يني «ملاَس نع ُهَظَمَحَت

 نع ؛هيبأ نع ؛ «ٍملاَّس نع «يرْْلا نع نايف اندَح- 1

 هلو اَمْناكك ءرْطصَملاةَاَّص ُهُنوُقَت يذلا : لاق يبا

 [79371 3 2 177:رظنا] ٠ ُهّلاَمَو

 المر هو

 «ةيآَور هبيأ نع ٠ ءٍملاَس نع «يرهزلا نع ؛نايفس اًنئدَح- 0ك
 ريوس سها ل

 َنيح مكتبي يفَراّنلا اوُكَرْمَتآل الف يلا هب عليي : ةرملاقو

 [401:عجارإ .نوُماَنَت

 ىأر : : هيبأ ندع « ءٍملاَس نع ؛يِرْطزلا نع (ناَيفس انندَح- 6 ا

 هّللالوُسَر لاقك ءاذَكو اَذَك وأ «نيرشعو ٍعْبسُةكِل دق ِدّقْلا ليل نأ لج
7 0 

 رولا يف يقاوبلا رنَمْلا يف اًهوُسَتلَف «تأطاَوتدَق هايف ىَرأ: .

 [4 358 ,4576:رظنا] ٠ اًهنم

 نأ : هيبأ نلع ءاًملاَس َعِمَّس «'يِرْطرلا نع ؛ُايفَس اندَح- 14

 َهّللاَإ : لاق يبأو «يبأو :لوُقيَوهو «# «رمع حمس. هللا لور

 اهب تفلَح م هللاو للاو : :رمع لاق. مكابي وفل مكاني «لَجَوّرَع

 [405"عجار] . ارثآألو ؛اركاذ

 يبدأ هيبأ نع « ءملاَس نع «يرهزلا نع «ُنايْفس اَنئدَح- ظؤظئ6

 موي د لك هرجأ نم صْقَن «ةيشاَم وأ ءدّيِص بلك الإ الك ىَتقا نم : َلاَق 2 ٠

 141 مج ,0.-.قنا] . ناطاريق

 ش ءهيبأ (9/7)نع ٠ «ٍملاّس نع ٠ «يرهزلا نع «اَيفس انثدَح-

 ارق هَّللا انج : نيا يف ًالِإَدَسَحآل 88 هللا لوُسَر َلاَق :َلاَق

 انآ حلا يف ففي وه لامها الجرو ءراََتلاو ليل انآ بمويه

 0405 ماا 137 :رظفا] راهو ليلا

 نع ؛هيبأ نع ؛ ٍملاَّس نع «ُيِرْطرلا نع «ُنايْفَس انئدَح- ١

 من ددَوُي ىَّلح اوُبَرْضاَراو لك ٠ ٍلِبَلبْدَوُي الالب نإ 8 ينل

 0 ه١ :رظنا]  ٍموُشْكَم

 نع ؛هييأ نع ؛ ءٍملاَس نع ٠ «يرطُرلا نع نايف اَنندَح 7

 «عاتبملا طرتشي "هيل عئابلل هلام ؛ "لام هلو دبع َعاَي نم : لاق قف يلا

 ,٠684:رظنا] : عاملا طرت نأ هلإ عئابللٌةَرمقلاَف ءاَرُبوُم الْخَتَعاَيْنَمَو

 اهني

 نع ؛هبيأ نع ؛ ءٍملاَس نع «يرطرلا نع نايف انئرَح- ع 067“

 [6٠4ة:عجار] ,[2554 447١ :رظنا] . .لستفيلك مما مُكنم ءَجْنَم ؛ للف يتلا

 حبسها هيأ نع ٠ ٍملاَس نع «يرهزلا نع نايف اندَح 5

 نم ءاَيَحْلا :لاقث ِءايَحْلا يف ٌهاَخآظعَيالُجَر 4 يل

 [5941618:رظنا] . ناَيألا



 يبلانا .هيب نع ٠ هملاس نع يِرهْزلا نع :ناّيفس اًنئدح- ؛ هوو

 نم مانا لهو يلا يذ نم يدم لألم ٌةرَم لاقو ءَتَّقَو ف
 وك وقسم

 لمآ هي : همس ملو «يلّوكذو : لاك .نرَق نم دن لهأو «ةّمحَجْلا
 [ه م1137 رهطل ملال هيجل مدلل رظنا] ٠ مكملين م نيا

 نع ؛هيبأ نع « ءٍملاَس نع «يِرْهْزلا نع ءناّيفس اًنئدَح- 5
 هاك ع

 الق «دجسملا ىلإ ه كارما مُكدَحأ توات اذ : َلاَقع الف يلا

 [457؟:عجار] . اهعَنمَي

 :لاك «هبيأ نع ٠ ءملاس نع « «يرهزلا نع ؛ناَيْفس اًنئدَح- 5 ة01/

 ناَح ب اَمُهنإَف «َريبألاَو نيتيفطلا او « تاّرحْا اوُدقا : : هللا لوُسَر لاَ

 وب هآرق ءاَعدجَو يح لك ليفي مع نب داكو ٠ َلبحلا ناطقستسيو ءٌرصبْلا

 تاّوُد نع َيِهتدَكُهَّنإ لاقف ,ةيح دراطْيَوعَو «باطَخلا نب ديو «ةَب

 [507:رظنا] . توُيبْلا

 نع ءٍملاَس نع «يرطرلا : ةئيبع نب نايفس يَلَع ءىرت- 4

 ,4940:رظنا] . ثآلث قوق هيأ محل نم ْلكاَيآل : لاك كلف يلا نع هيبأ

 كام ,همالال

 :َلاَق «هببأ نع « ءملاَس نع «'يرهزلا نع «نايفس اًنئدِح- 5:48

 ىَنمْمُكدَحأل صب : لاق ؟ليألاب ىّلَصُيَفِيك: لس ؛ الف يِبلاتْعمَس مس

 عمسمم لالا كلتش رظنا] ةدحاوي توب ٠ ؛حبصلا َيشَح اإَ « ندم
 ممل - وا امرا سمت ل

 َرَمُع نبا ٌعِمَس رايد نب هلل دْبَع يئدَح نايف انكَدَح- فيلا

 [ةمم١ ةهكقكز. هتبه نع و «ءَألَوْلا عَِب نع اقف هللا لوُسَر ىَهَن لوفي

 مامر
 نع ءَرَمع نبا نع «راَتيد ْنْب هللا دْبَع يِدَح نايس اَنئدَح- عمكا

 اوُتوكَت أل ءاوُبدع نيل موق ءالْوَم ىلع اوُلْخْدَمآل لاق قف بلا

 مكيصُي انف اَخأ ينك :مِهلعاوُلْخدَت الك َنيكاباوُنوُكَتمَلْنإَه َنيكاَ

 لكلا مولا م10 ه1 ,01؟ة:رظنا] . مهياضأ اممم

 لس ؛َرَمْع نبا نع «راّيد نْب هلا دْبَع نع «ُناَيْفَس اننَدَح

 مده ,467:رظنا] مح لو هش لاقَق بّضلا نع : ف يلا

 [ةقرن مؤ40 ماكل مالمو

 نع َرّمَع نبا نع ءراَئيد نبا نم ُهتعمَس «نايْفس انئدَح- 4 03

 :لفقفا كلغ ماسلا : وشي امّنإَف «يدومهبلا كل َمَلس نإ 48 يّ

 ْمُهْنِإَف ْمُكِيلَعَواوُنوَُف دوُمْيِلَمُكلَع ع َمَلَساَدِإ :هَوَم لاقو. َكيَلَعَو
 ياعم
 [هلا م1714 44 44ه: رظنا] . ْمُكيَلع ماسلا : َنولوقفي

 نع َرَمَع نبا نع ءراَنيِد نْب للا دَّبَع نع «نايفس انئدح- 55*21

 3 ةَرَملاقَو . . ثلاثا نود نانا جاية ةمآلث مهُك اذِإ : لاق ؛ قف يتلا

 .ةئآلكاوثناَك اذِإ تلات َنوُد نآلُجَرلا جاين ىَهَ 28 يبل

 [5601 0141786 ,ه141 ,6؟88:رظنا]

 :لاَق رم نبا نع هاي نبل دبع نع اس اد 6

 لاقو . َتططَتسا اًميف ل لوفي مث ةعاطلاو عنسلا ىلَح ياي ,اقف يبل ناك

 [5319 مصل مهلا مام :رظنا]. تعطَتسا اًميف :ان اَنَدَحأ ف :هَرم َم

 هّللا َدْبَع تْعِمَس :َلاَق رايد نْي هللا دْبَع نع نايس انكلَح
 همر ملقا

 وأ اقرت مَلاَمِراَيِْلب ناعيا : :لوقي ال يبا تْعمَس : َلاَق «رمع ّنْب

 [ةلوع مز٠ :رظنا] رايخ عبي نوُكَي

 50 ا للنوم حنس جاب ف 0 /ا')هنبا

 [40ه4 :رظفا] ٠ اليخ هرج َْس ىلإ ورحل
 :ٌرَمع ني ِهّللا دّبَع نع « ملأ نب دْيَر نع «نايفس اَنْثدَح- 91

 «هبف يَلَصَي اق دج «فؤَع نب َِمَح يني دجْسَم ا هللا لوُسَرَلَخَ
 ُتلاَسَك "بقه هَعَملَخُدَو يلح َنوُمْلَسُي راصنألا لاب هلع تلد
 ريشي : :َلاَق ؟هْيَلَع َمْلْسم اِإ ٌمَنَصَي 9 ب ك8 هللا اوُسسَر َناَك فيك :اًميهص

 انآ تو للا دع نمت: ادْيَن لس: لجرل تلق : :ناّيفس َلاَق . هديب

 اَنأاّم ا :لاق ؟َرَمع ِنْيِهّللا دبع نهتم كَما اي: :لاقك لاس نأ

 .هْيمَّلَكَف هثيأر دَقَك

 مفرق هر يام ربا مرر ماع
 نع «َناَسِيَكْنْب حلاّص اَنئدَح «ٌةئيبع نب نايفس اًندَح- ؟ 9

 ىقوأق وْ رع َعَح نم لقاك ؛ يبل ناك : هيبأ نع «٠ ءملاَس

 ُكلملاهل ؛ كك يرشأل هدول لإ لإ ال : لاك «ضرألا نم دكدُف ىلع
 رس هل ص ع ليل 0 7 -

 « هدبع رصنو ُتَدْعَوُمَّللاَقَدَص ايد ءيَش لك ىَلََوْهَو دُمَحْلا هلو

 .نوُدماَح ايل نودباَع «نوبئاَهللا ءاشنإ نوبي «هَدحَو باَرحألا مَرَمَو

 َناَك :َلاَق ءٍملاس نع «ةبفع نب ىسوم نع ؛نايفس اًنئدَح- ة
 اَمدللاو «ذ هللا لوُسَر ىلع ايف نوُبذْكَي يلدا هذه : : لوقي رمع نبا وددشدو ع

 رهقحال مهر ماحب قرأ رظنا] ٠ دجٌُمَصْلا دنع نمل قب يبل مرح

0 

 نبا نع َةَمَلَس يبأ نع «ديبل يبأ نْبا نع نايف انندَح-ح ١

 ادا « ىَنتَم ىَننُم : لاقق ؟ليللا ةآلّص نع لس اقف ينل تنس ؛ ؛ٌرَمَع

 [0404:رظنا] . ةدحاويرتْوأَف «حبصلا تف

 نبا تْعمَس ٌَملَس يبأ نع ؛ديبل ي يبأ نبا نع «ناَيفيس انْئدَح- 7

 لأ «مُكَدالَص مْنسا ىَلَعبارعألا مُكَعَتال : لاك « يللا نع ٌرَمْع

 [59114 ه1 4 ههه: رظنا] .٠ لبإلا نع وأ ٠ «ليألاب نوتعي مهن ءءاشعلا ان

 ءَرَمع نبا نع ءراَتيد نب ِهّللا دّبَع نع «ُناَيْفَس انْكدَح- م غا/“

 هلو نكمل : :لاقف ؟"بّضلا نع لس ؛ ف يِنلاَنأ «هيأ نع ٠ ءٍماَشعَو

 [405؟:عجار] . همرحأ

 نبا لاق « عفان نع ؛ديعسْنْب ىَحَي انئدَح نايس انئدَح- 6 5

 ُتْلَخَدَقْسْغَرْسأ ُهُتيَراَّملَ ءِربْمْلا ىَلَع« قف هللا َلوُسَر تْيآَر : :رَمَع



 َلاَق ءيَش يأ: راق تلاتق ٠ لو ىّنَح عتسأ ملقا ءْتْسَلَجَف َدِجْسَمْلا

 [4152:عجار] ٠ |. تلاوات نع تن: الن 8 لاس

 ص لإ مع

 صلال يخول بج ىلإ كم َلاَق يِواَحُسْلا نَمْحَرلا

 8 هلل لوثر امك نكلو «ناطيشلا مهن ىصحلا بقتل لاقق ولعو
 رس ع عريش عل اا لس سقس
 ,604:نظنا] ةَحسسم ينعي : :هّللا دّبعوُبأ لاق ءاَذَكَ رحي َناَك ؛لَعفُي

 [مولا معك

 نأ «َرَمَع نبا نع « ٍمفاَن نع ؛بوُيَأ نع :ناّيفس اًكدح- هالك

 كايين ف اَحآ ينإَف .نآرشلاب اوُرفاَسشآل : لاق قف هللا لوُسر

 [40ا/:عجار] . ودعا

 يف «فكتسي نأ ينعي َنْذَتَدْنِإ : :َلاَق َناَيفَس تعمس- ؟ 17

 9 وس
 نع «بوُيَأ نع : َناَيفَسل لبق . هرمأف ؛ بلا لأسق مارح دجنسملا

 [ه004 ,445؟ 47٠ هنرظنا] معن : لاق َرَدَئَرَمع نأ َرَمع نبا نع «٠ عفا

 ُهَّنَأ ؛رَمع نبا نع « «عفاَن نع «بوُأ نع ايس انئدَح- 1

 ةتيصووألإ .هيف يصوُي اَمهلو نيل تييانآ ملل لك ىلع وح : َلاَق
 رعيسو هم طور
 . هدئع ةيونْكَم

 نأ َرَّمَع نبا نع «مفاَن نع ؛بويأ نع اق اَنْئدَح- دخلا

 ريت يتلا مهماهس تقلب هددجُ ىلإ تعب اقف هللا لون

 مررت مورو ,مهزو ه1 ه1 :رظنا] ًريعب ءاريعب 2 هلا لوران و

06 

 َرّمْع نب ْعَمانك : لاك «مفات نع «بويأ نع اق انئدَح- قيما

 هّللا لوُسر ناَك ٠ لاخلا يف اوُلَص آلآ : ىَداَنَمُت «ةآلّصلا َماقأف «ناَتجَضِ

 يفاوس آلآ :ةدراسبلا وأ :ةريطُملا ةلّيللا يف اًيدامرُمْأَي

 [4478:عجار] . لاّحرلا

 رع اصعب دم ل
 هبْعُلُي ومع نبا نع ؛ ٍمفاَن نع «بوُيأنع «ناَيفس اًنئدَح- كك

 دقف هللا اشد: :لاق ءِنيِسيىَلَعََف لَم الف يللا

 [؛١٠0:عجار] .( ١/7 ١ )ىتثتسا

5 
 نع ؛رْيبج نب ديعس نع «بوُيأ تغمس : نايفس يلع أرق 1

 .ةلبتلا لب مْيَب نع ىَهت .ة هللا َلوُسَرانأ ءَرمْع نبا

 نع عبر ير نب مسالا نع «ناَعْدَج نبا نع «نايس اَنئدَح- 5 041

 ةبتكل ع م.م لري : هّللا لوُسَر لاَ : َلاَق ءٌرَمُع نبا

 أ كش بزخلاموعَو «ةدعصوكتطو قدم يل ١ هلل دْمَحْلا

 ا إلا نسال اتت وسلا طا دعا لكِ

 اك ةَرثام لك نإ ءاَسآلوأ اهنوطب يف ملح نوير اهف ٠ ٌهلظْلَممْلا :

 إنتقلت لو: كيبل ىو و ؛ةلهاجلا يف

 امى امِهلهأل مهين ينإ تيا ةاَدسو «ٌحاَحْا ةياَقس نم ناك ام

 [4577:يظنا] ٠ َتَناَك

 12010 دونم نب هلا ديد
 يي ااا عنا

 يا عيددلاو
 يبل نع ينعي : لير ل قلم عبس لا اك

 ْنَمِنَِبلالهآو «ةقحُجلا نم ٍمانتلا لهو نق نم دلك هي : 2

 يد نم ةّئيدَمْلا لهآ هم: يلا ٌعِمَسَو «َرَمُع نبا هََمْسَيمَلَو ملم
 نكيمل: ةَرْمْعْنِباَلاَق «قارملا ل هاني : ةكاولاق ةّقْيلحْلا

 [الدال ,ه49؟:رظنا] . ْلكَمْوَي

 َناطحَي َنْييكَرلا مالتْسما نإ : 88 يبل هب علي َرَمَع نبا نع ٠ رْيَمَع مع نب
0 
 [1 :رظتا] ب بونذلا

 هديرس لا ب كلر
 الو رباخت انك : :َرَمع نبا وَرَمَع عمس : لاق «ناّيفس اًنكدَح- مك

 نع ىَهَن 7 « هلا َلوُسَر نأ جيدَح نب عفا َمَعَر تح ءاّسأب كلذي ىَرَ

 016 ؛:عجار انكر

 ريش ماع ل هل لامع
 :لوُشَي ريب نب ديس ورع حمس : :َلاَق ناَيفَس انئدح- 4 681/

 ىَلع اَمُكباَسح : نْييعالملل : 8 هللا لوُسَر َلاَق : :لوُقيَرَمع نبا تغمس

 ؟يلاَم ؛ هلكت :لاَقا هلع كلل يبَسآل "بذاك اَمكَدَحآ هللا
 ساس ااما 000

 ءاَهجْرَك نم تلحَتْمااَيَوهَتاهَْع َتْفَدَص تنك كل لام ل :َلاَ

 . كلكم كاذك الع تبن تنك نإ

 دبَع نع «ساّبعلا يبأ نع ورْمَع اًنيدَح نايف اًنئدَح- +584

 هل
 يبل نأ(: َرَمع نبا آل: لاق ؟ ىِرْمَعاَنْبا : نايس ليق ) «َرَمع نْب هللا

 نوفاك اّنِإ َلاَك يش ىَلح ْمُهْنم قيم «فئاطلا َلْهأَرصاَح امل « 0

 ماو
 اوه اء اَوَدَّفَك ءاودغا :لاقق كلذ اوهرك َنيِملَسمْلا َنَكَف ٠ هللا ءاشْنإ ادع

 هللا َءاَش نإ اَدَغ َنوُلفاَقَن اَنِإ : 5 هلا لور لاق «حاَرج ْمُهاَصأَف لاَتقْلا

 را عام ل عم هر
 . هللا لوُسَر كلحّضَ «َنوُملسَمْلا رس

 هب ْعْلبَي هبيأ نع ؛ ءملاَس نع ءوِرْسَع نع :تاّيفس اًنئلَح- 9

 ًارسوم ناك نإ «هبيص امُهدَحأ قتعأت « نا َنْييبملا اك اذ: قف ينل

 [4901:رظنا] . وَتعُيمُك ططش الو «سْكو آل «ةميِق لَ مَ

 اما تعب: 'يناييشلا ليعاَمْسإ نع ءوِرمَع نع «ُناَيْفس اَنئدَح- فيلا

 َنْئاَْلاَسَك ملك ص قت مصل دازأاإ« قلو ةئاعب يلخُت سو يف

 رمشعقلا 20
 .اياَرَعْلا يف َصْنحَرَو هللا لوُسَرهْنَع ىَهن : لاقق؟ َرَمع

 ارَمُع نبا نع «يِرْهُزلا نع « وِرْمَع نع نايس اَنْئدَح

 . نيتعكر ةعمججا د ب يَلَصُي ناك « ف يِنلا نأ (ملاَس امه هس

 نع. ءٍملاَسس نع ؛يرْطَرلا نع ورْمَع نع ؛ُناَس انئدَح 7

 . نيتعكر ىَلَص رجاءا اإ ناك هللا كور : : هيأ

 نبا نع ؛ عفان نع ٌةيَمأ نْب ب ليعاَمْسإ نع «ُنايفس انْدَح- ةيطلو

 يبأر لوُشيوُهَو «هراقسأ ٍضْحَب يف وهو َرَمَع 8 هللا لوُسَر كَرذأ «َر مَع

 هّللاب فلي الاَح ناك مق مكب اوشلََ نأ مكاني هللَنإ : :لاقق يبو

 [33744 45517 :رظنا] » تسمع ًالإو



 ع رامز
 نبا نع ٠ عفان نع يم نب ليعاَمسإ اند « نايفس اًنئدَح- 18

 مام كس هلو

 َنِماَْنمَرَْمْصاَمَلَسْراك «ليَحْلا ؛ اقف هللا لوُسَر قبس : لاك ءَرَمع

 يني دجْسَ ىلإ «ٍعادوْلا ةّيكن م اَهْئمْرَمَصُي مَاَملَسْرأَو ءاَيقَحْلا

 4 دال عجارإ . قيد
 هم ريع مو ا ام

 جرح : عفان نع ٠ « ىّسوُم رب بوبأ اًنبلَح «ناّيفس اًنلَح- 1:16

 َنِإَك «ةرمعلاب لهأ : :لاقك ءارْمأ ةّكمب نأ هوربخأف «ةرمعلا ديري رمع نبا

 كلَ املك «ةرمُملاب لمَ 8 هللا لور عَنَص اَمكت دَتَص (10/5) تنسب
 بجوأ ٠ «حَسْلا ليسأل ةرمعْلا ليبَساَم : َلاَق ءاَيلاِبَوَهَو ءًاليلقَراَس

 ليَسْعَحْلا َليَسدِإَك؛ ءاجَح ْتْبَجْوأ ذك يآ مُكدهَشَأ :لاقو اَجَح

 :لاقو ءاًعبَس ةَورَمْلاواًمصلا نيبو ءاعبسس تّيبلاب فاطق « ءٌةم مدقق « ةرمعلا
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 هَفاَسن ؛ اًيَنَم ىَرَتْشاَ ءادْيَدُق ىكأَّلَحَف ل هللا َلوُسرَسُي اذَكَه

 44٠[ :رظنا] . هَعَم

 َرَمْع َنِباَنأ عفا نع « ىَسوُم نب بويأ نع «ناّيفس انكلَح -5
 :لاقو ءةّورَمْلاو اًمصلا َنْييو «تييلاب فاطق «هيده ىرتشاو ءادْيَدُق ىَتآ

 مرعدو
 [44 4 :رظتا] . اَذَكَه ْعَنَص كف هللا َلوُسَر تْيآَ

 « عفا نع «٠ ىَسوُم نبا ينعي بوُيأ انئدَح تنايفس اًنئدَح-091/

 2. ضار مدرع م

 كلاَم نب بْدَكل ةَيراج نأ «َرَمُع نادي ةملس يتيما

 هكذَك ٌةَرَرْظ تْذَحَأَف ٠ اًهْنم ةاَس تملا َملْب مسهل اَنْ رت
 هع هع

 [هدلا ,مكك1 ,047:رظنا] . اًهلكأي هرماق ءهب هب

 دبع نْب َليِعاَمْسِإ نع « «حيجُت يبأ نبا نع نايف اًندَح- 1

 َرَمع نب ٌعَماَنجَرَخ : لاق ىَرُصْا دبع نب دس يني نم« بْيوُذ نْب محل

 ّبَمَك ىََّح «ٌةالملا: هَللوُقَت نأ انه ؛ سيشل تيَرع امل « ىمحلا ىَلإ

 َتَقَتْلاَو ءِنْبتْلاَو انآلك ان ىَلصَم لَ ئاّشعلا ُهَمْحَق تيم « قكألا ضي

 َلَحَف لعق اق هللاَ اوسر تيأر اَذكَه :لاقو ءانيلإ

 :لاَق «دهاّجُم نع ٠ 008 «نايفس اًندح- اا

 0 ف يلا نعش دَحي هعمسأ ملك يلا ىلإ تح ني انعم ملا

 اهم ةَرَجَس رجلا نإ : لاق «ةَراّمجب يت 6 ذل يبل دنع انك اًئيِدَح

 ُرَمصآ انآ ادق "ترن ؛ لخلل يه: لوف نأت دراما لجرلا لكم

 [عقومم مدلل محت] للا يه قف هللا لور لاققُتكسف«مَْقْلا

 دهش : لاك داحس نع « يجن يبأ نبا نع «نايفس انئدَح- ملل

 «ليقك حشو ل ةلورَح سوق هَحمَو «ةَنَس نيرشع نْباَوهَو َحْنَلاَرمع نبا
 َدْبَعَنِإ ءمّللا َدْبَع نإ : اف هللا لور لاقق «هسّرقل يلَتَْيَرمع نبا بَعد

 0 000 .هّللا

 .(ح) ردح نبا ينعي «نارمع اًنرَبْخأ «سيردإ نبا انلَح ١

 َلاَق) درا نْبديِزينع «نارمع انثَدَح : لاق« « ىَنْعَمْلا ءعيكوو

 اًمئاق برشلا نع َرَمعَنْباَتْلآَس : لاق( يِرَرَبْلا يبأ يس سوا : :عيكو

 | 0 دونم نبل دي
 رىوداشق

 رتوش ,ا هللا لوْ دْهَع ىلع ًعذك لاقف؟

 [ 1م 11756 :رظنا] . ىعسَن

 هم

 نأ ءٌرَمع نبا نع ؛ « عفان نع هّللا دْيبع انكدَح ٌةدبَع اًندح- 0 *

 ا

 يف ةَبطُخَلا لبق ةالّصلابنوُمداوُاَكَرَمْعَو ءركبابآو ف هللا لوُسَر

 [هدج» ,497:رظنا] . ديعلا

 لع هع

 نع ءرْيبج نب ديعس نع ءكلَمْلادْبَع اًنكدَح دبع اًنئلَح- 1 ع

 قرقو ؛هنرماو لج نسي نسعآل ؛ لف يلا َرَمَع نبا

 [46797:رظنا] .٠ امي

 [159عجار] .ُهلْثم 0 . 8 يِبّنلا نع .:
 يي .اخدوع راع هل

 ٍنْبِدمَحُم نع «َقاَحْسِإ ْنْب دمحم اًننَدَح ةدِبِع الح 6

 كَ :َلاق «َرَمُع نب نع هلل دبع نب هلل دع نع ريل نبع

 وساع
 بالا نم ُهئوُنياَمَو :ةآلَقلا ضْرأب وكي ءاَمْلا نع لأي 8 يبل

 .ثّبَكلا لمي مل ؛ نيف رْدَكْهاَْلا ناك اذ: : ا "يلا لاقت ؟عابسلاَو

 [هممم ,ققكأ 48٠15 ,ىا/ه7:رظناز

 نب ىَيحَيْنْب دَّمَحُم نع هللا دبع انكدَح «ٌةدْبَع انلَح

 «ةٌصفَح تيَبَقوف اموي تيقر : لاَ ءٌرَمَع نبا نع « عسأو ُهَمَع نع «ناّبَح
 ريدك لش ماكل لفعل ءهدجاَح ىَلَع ؛ ف هللا لوُسَرْسِنرَ

 [او41 ,471:رظنا] .ةلبقْلا

 نبا نع ٠ عفان نع هّللا دبع اربح «سيرذإ نبا انئدَح 4

 «هيف ليت ؛ دجْنَمْلا يف مان ؛ ف هللا لوُسَر ِنَمَر فانك : لاق ءٌرَمع

 [هد”ةبرظنا] . باب ْنْحَنَو

 نسبا نع ٠ ٍِفاَن نع انوع نب انندَح «ليعاَمْسإانئدَح- 21504
 ما ىلع هامادمو

 اهي هرتاتسات اق يلا ىتاك ربحا مع باَصأ : :َلاَقءَرَمْع

 ثأَتاَمَك هن يدنع سفن الاَمأب ْبَصاَْل ريب اضرأ تب : لاقق

 :َلاَقاَهب (1/)تقدصتو ءاهلصأ تسبح 3 تْيَش نإ : لاق؟هب

 سا مق
 اًهبَقَدَصتك (: :لاق تروم الو بَموُن الو عاما نأ ٌرَمْع اهب قَدَصتل)

 نبا «ىلاَصو اهلا لس يفَو «باكرلاو « ىلا ارا فمع فرَمُع

 وأ «فوُرْملاب اهم لكي اهبلو نَم ىلع انجل « فّيضلاو « ليسا

 [143 311/4 م9417 م11/ة:رظنل] هيف لئاتمَرْيغ اقيدّص معطي
2000 

 «ٍملاَّس نع « «يرهّزلا نع هٌرَمْحَم ائريْخَأ ؛ ليعاَمْسِ انندَح 9

 لاق ؛ةَوُسنٌرْشَعُهَحَتَو ملْمآ ينقل ٌةَمَلَس نب نبع هيبأ نع

 [ههدم م9٠ ,ة1:رظنا] . عير أ : 49 يبل

 . .ةّسيقلا يف «ثآّتلاَو « نئروسلاب «رمع نيا

 نع. « عفان ينّئدَح هّللا دبع نع «ديعس نب ىحَي انندَح ١

 ءاَنكََو اَنَكَم «نوُرشعَو عسترهشلا : 8 هللا وسر اق: لاق و ءَرمع نبا



 هك داكن تعرب اكو لاق . هل اوردقاَف «٠ ْمُكيَلَع مْغْنإو ءاَذَكَحَو

 حبصأ ءُرَع رْكفْوأْب اَحَس ءامّسلا يسفناكو «نيرشعو عشت

 [؛؛مهح:عجار] ٠ اًمئاص

 ينرَبْخأ « يبأ ينربخأ ةورع نب ماشه انئدَح  ىبحَي انثدَح-

 « سما َعوُلط مُكَئالَصب احمل : هللا ل وسر لاق : لاَ ءٌرَمْع نبا

 الق ٠ لشاب اح َلَط اذ ناطيش يترك يعل هنو ءاهيورغ الو
 ىَنَح ءاوُلصُت الق سْمّشلابِجاَحباَغ اد درب ىتح اول م 0

 مدعم مزكا لالالا ل60 43514:رظنا] . بيعت

 «َرّمَع نبا نع ؛ عفان يئدَح ءهّللا دّيَع نع ٠ ىَيَحَي انكدَح- 51

 ىلإ ه حشر يفموُقَي4 ملل برس َنلاٌموُقيمْوَي9 للف يلا نع
 [ليول ىحالم مولا موكا ,مكوح ملام ءاحتا ,4761:رظنا] ٠ هيأ َفاّصْنآ

 َرَمَع نبا نع مان ينئدَح ءهللا دبع نع سياح 5

 مرقم م04 عملا :نظفا] .اًهيلإ يّلَصي ةبرَحْا كري ف هّللا لور ناك : َلاَق

 لرجل تعلو تكرمت

 [ةالمك يد ةنرظفا] ١ رمش 6 يفرش ال ٠ ف يبل نع

 ؛ٌرّمَع نبا نع ؛ «عفان ينربخأ ؛ هللا دبع نع ؛ ىحياندَح- لا

 مانا كحاةرظنا] ٠ .ةَمايقلا موي ىلإ يَا اهيصاوتل يلا اق يتلا لاَ

 [ةولو مالو مالكم م

 م ادع هو

 لا لونا .ةملخ كيل نبات: لَك« نيا نع هَ

 [45:":عجارإ ٠ مانا لفت ءتيلا رت لش جا ىلع "ِئ

 000 هع يي عل يدم
 هُّلَعْفَي َناَك « هل كرش 0 1

 َرَسِيآ وكي « اَمهتيَباَم يشْسيناَكامّنِإ َلاَق نيرا َنيَباَم يشكو

 جال محل موو مالكم ماما مال اشم 421 11 :رظفا] همآلتسال

 نأ ءَرّمَع نبا نع « ٍعفاَن نع ءهّللا دي نع « ىَبحَي اَنئلَح 84

 هلو دنع : :لاقق ؟ريذملا ىَلَع َوهَو بلا نع ٠ 8 يلا لآَس الجر

 [ 44 :عجار] .هْنَع ىَهْنأ

 اقف يلا لاقو -مم69

 [4/16:ضنفا] َدجْسَمْلا

 نيتاَي الق «ةرجشل 7 هذه نم

 نسبا نع « عفان ينئدَح «نالَجَع نبا نع (ىَحياَنْتلَح

 يتلا نع «َكلْدرُكَدَيو ءاَهيلَعْرتوُيو «هتلحار ىَلَع يل ناك هنأ ءَرمَع

  2:عجار]. 11407١[

 يما سرع رع
 مع نبا نع ٠ عفان نع «٠ جاَجَحْا اَنكدَح «ةّيواَعم وبأ انئدَح- كف

 ريشا ا عر
 َبرْعَت ىَّنَح ءاَدمَحس رصَمْلةالَص هُنوَُت يذلا : 45 هّللا لوّسر َلاَق :َلاَق

 دو مكءسم د
 [هؤجال معمم 4٠ هنرظنا] لواط و اَمناَكَف «”سسمشلا

 يس سلا لا

 اهتمي جة مق 1 ءٌرمع نبا نع ءريبج نب

 ,مهرلا م4 ه١ 1هجرظنا] ٠ مئاَبلبلثمْنَم نعل« ل هللا لوُسَردِإ : لاقت

 |5161 هنا

 يس سل عب
 نْبِرْيوُث نع َرَجْبأ نب كلما دبع انئدَح «ةّيواَمموبأ انندَح- 5177

 ةّنَجْلا لهأ ىتدأنإ : و هللا ٌلوُسَر َلاَق : لاق ٌرمُع نبا نع «ةتخاَق يبأ

 يفر .اكنأ ىريامك ةاّفأ ىري ءةكس يقل كلم يفر طن هلل ةَكنَم

 ميلك ىَلاََت هللا هو يفر كر ممله هجاوزأ

 [0717:رظنا] ٠ نيم

 يي عمرةدر يم سل دع
 نب رْكب يبأ نع «ةّقوس نب دمحم انئدَح ,ةيوامم وبأ انثدَح-

 :لاقق ل جر هللا لور ىتآ :اق ٠)/1( ءَرَمع نبا نع ؛ ِصْنَح

 ؛4 ِهّللالوُسَردَل : لاق ؟ةَبوت يل لَهَف ؛ اي نا لوس

 هّنلالوُسَر لاق .: .محل: :لاَق ؟ةَلاَّخ كلف :َلاَق .آل :َلاَق ؟َناَدلاَو ككآ

 .اًذِإ اهرب :

 نبا نع « عفا نع مّللا د نيِع اًنئدَح « ةّيواعم وبأ انيدَح 60

 دو ايلا يتلا نم لحد «ةكم لَ اذ ف هلاك لاق َِرَمْع
 سا مص اساس
 [3144 م11 شحال لالا هن رظفا] ىّلْدسلا يتلا نم َجَرَخ «جَرَخ

 دل سل
 «هببأ نع « «ٍحلاّص يبأ َنْ : ليهس انئدَح ؛ةيواَعم وبأ انثدَح- كفا

 يي د 0 و درمو
 :نورفاَوتم هَباَحْصأَو "يحقق هللا لوُسَرو عَن انك : َلاَق َرَمع نبا نع

 .تكسُت مث «ناَمْثَعو «رمعو ءرخكبوُأ

 يبأ نب ٍجاَجَحْلا اَمدَح «ميهاربإ نب ليعاَمسإ اَنَح-7/

 ؛ٌرَمع نْبا نع «ةَبتع نْب هللا دبع نب نْوَع نع «رييزلا يبأ نع ٌناَمْثَع

 *دكامّللا : : مقل يف لبر اَِْإ ءا هللا لوُسَر عم اثني :لاَ

 هّللاٌلوُسَر لاق. اليصأو ةَرْكُي هللا َتاَحْبسسَو ءاربتك هّللهْمَسْلاَو «اريبك

 :لاَق هّللا َلوُسسَر اًياَنأ: مْوَقْلا نم لُجَر لاقق" اَدكو ذك لئاقلا نم: 5

 ثان نيك رئاَمَق :َرَمْع نا لاَ . ءاَمَسلاباَوبأ اهل تح ءاَهلاح بِجَع
 يسر

 ااذغففي :رظنا] ٠ كلذ لوُقَي 8 هللا وسر تمس

 ممول
 ّرّمع نبا َناَك : لاق عِفاَن نع «ًبوُيأ نع «٠ ليعاَمسِإ انح

 تاي ءىوُط يذ ىلإ ىَهتلا ادَِف « ةَييللا نع َكَسَّآ مرا ىندَأ َلَخَد اذ

 ء هللا َلوُسر نأ َثدَحُيَو ليو «ةادَكلاَ هد «َحبصُي لح هيف

 َرَججَحْلاْملَتْسيت َتْنَيلا ينأق ءىّمض ةَكَمْلْخْديَمُت هُلَعْمَي ّناَك 5

 نسي اَم يشُمُي « فاوطأ ةئآلك ل مريم ءربكأ هّللاو هّللا مْسب: لوُقيو

 يتيم ايم فاوطأ ةميأ ريكو «ملتسارجَحْلا ىَلَح ىتآ ذو نييكرلا
 هوو م دعو لكم كه يلف
 ىَلِإ جرْخَي مت همل هملتسيف مَع رَجَحْلا ىلإ مِجْريمُت «نيتعكر يلصيُأ ؛ ماَقَمْلا



 يف «مظطألا بيلا

 م هللا لال: :لوقي

 2 نا لَعمشي

 ولع د لل هَل ءكي

 [0:45:عجارإ يدق يش لك

 بديع اتلآَس : َلاَك قلاَخْا دبع نع « «ليِعاْس د كفا
 ماش ماو 012001 ةملم م ةعدق

 0 يل: + لاق ؟ بارا

 دعم 1كوب تشمل لاقق « يسن تظ 3 ؟تّقَرمْلاَو دمحم اَبأ

 [0444 ,4990:رظفا] هوكي َناَك دَقَو 00 نب هللا

 نع٠ عفان نع ءٍمَكَحْلا نب يلَع اندَح «ليعاَمْسإاندَح- فن

 . لْحلا بمص ِنَمك نع ىَهن اقف لنآ ءَرَمع نبا
 يوما مر ةاماعن

 نع محم انئدَح : الاق رْفعَج نب دمحم دمحمو ؛ليعاَمسإ انُنَدَح

 هيأ ندع «٠ ملاَس نع (باهش نب اربح : :هئيدَح يف رَمعَج نبا لاك !يِرْهلا

 :ف يبل هَل لاقق «ةوُسنُرشَع هَ مَآ فَقَامَ نب ناهي انأ

 .اًعيرأ نهم خا
 هسا رع م ساس يل

 كلذ َمَلْب « هينب نيب هلام مسقو ءهءاَسنَقَّلَط َرَمع دَهَع يف َناَك مَ

 «كلتومب عمس عْمسلا نم ٌقرتسياَميِفناطْبشلا نظل ينإ : لاقُف َّرَمع
 ما عع هسرف

 نعِجاَرَتَل ؛ هّللامِياو اليل الإَتكْستال نأ كلو «كسنت يف ُهَنَدََق

 3 رْبقبدَرَمآلَو كنمنمترمألوأ ٠ «كلاَم يف نعِجرَملو «َكئاَسن

 [5 ا قر أدق جاتك جي

 يمر ع تع اصإاف ا هع كل

 َباَكْسَك ف هللا لوسي: ٌرّمُع نبا نع ٠ ٍملاَس نع ٠ يره

 َلمَع َضْمَّملق «هفيسب هك « ضب ىّتح هلاَمع ىلإ َجُِْي ملف .ةقدصلا

 لبألا نم ٍسْمَح يف : هيف ناَكَف ضُْق ىّتَحرَمع م ضب ىَتَح رْكيوبأ هب
 عيرأ نيرشع يفر «ايش تل ةَرثَع سْسَح يفَو نانا رشَع يفَو ةاش

 . ٍضاَخَمْدتَنيرشعَو سمح يف « هاش

 ٌماَمَت تبَتَكَف « مولا نب دبع سلْجَم يف لع يبان : يبأ لاَ
 ها

 . هنكرتك « ثيِدَحلا ةّيقَي يف تككَشَت هضم مَهْفأ مل يبس ءْثيِدَحْلا

 1 : :رظقنا]

 يف نع ٠ ره عَمَج نع ةيانئدحت اس: ّي | ثيدَحَ الك ناك هنأ اس
 0 ما سس

 (داّبَع ثيدَح يفو همام َدييِنْب َمَحَس نع ٠ ٍملاَس )١8/15( ثيدَح

 .ٍماَوَعْلانْبداّبَع نع

 - 500 روك لص رس لت ل

 نبا ينعي «َنايْفس نع «٠ يطساولا يني ديزي نب محم انئدَح 5

 ذك ف هللا وسر ناك : لق هيأ نع «ملاس نع ٠ يرهزلا نع ٠ (ِنّيَح

 رخو اهَجَرْخأك ٌلاَق وُ ىّتح هلاَمع ىَِإ اهجرْخُي مو «ةقدصلا بنك
 همم عضوا ل

 اقيلمتق ؛مدنت مرش اَهحَرْأمل يفوت ىَتح اهب َلمَمَ « هدعب نم

 8 اك اك :لاقق ءهكيمري د ورع ألو «كلكط وير قل ١ :لاَق

 نيش ص ملل هت يه ىّنَح ءًةاَش حلك يف ليلا يف : :اهيف

 نك «نيئآلو سْمَح ىلإ «ِضاَخَمتْنب هيف «نيِرشعَو سْمَح ىلإ تهل

 مام 2
 ها اهفق نيتآلكو سمح ىلع «نوُبل ني « ضخمه نْكَبمل

 اًدِإَق «نيِمس ىلإ «ةّفح اهيِفقٌةدحاَو تدار ذإ «َنيعيرأو سْمَح ىلإ ء«نوبأ

 ىلإ نوبات اهيِفكداَرادِإَ «َنيعبسَو سْسَح ىلإ هعذج اهيفك تا

 ينك ليلا ترك اذ 2 ةلامَو َنيرشع ىلإ « نايفح ايف دا اك «نيعست

 ىَلِإ اس نيعبرأ نم م ٍمقْلا يفو نوبل نيعبرأ لك يفو ؛ةح نحل

 "تآلك اَهيفَقْتَداَز اَذِإ ء«نيّتئام ىلإ نائاَش اهي تدار ٠ ةّئامو نيرشع

 اذإقةَقمَسبرأ عدت ىَنَح هيض هيف سلك دَْبتاَراذإَو هَ ةلام آلت ىلإ

 نسج بلو « عمتجم 2 َنْيي قومي ال َكلَذَكَو ًةخ ةكملُك يفق مقا تك

 آل ؛ةيوسلاب ناَعجاَرتياَُهق نطل مناك ام «ةقدصلا ٌةَفاَخَم «قّرمتم

 [1777:عجار] . ملا نم ِبْيَع تاَّذ و ةَمرَمذَحْوم و

 هل
 «ٌرَمع نبا نع « « عفان نع «بوُيأ انئلَح «ليعامْسإ انْنَدَح- فتاوي

 عجفم
 يف 2هَلاكَرش: َلاَقوأ هلصيقش : :َلاَقَوأ اص قتعأ م 4 يّبلا نع

 2 بنَ ملي اَم مواع هت
 0 لْذَعْاةَميقب مك لام لاما نما دبع

 لاك كولا تيلي 0 َناَك : بوُيأ َلاَك .ُهْنم

 8 ثيدَّحْلا يفرم يرذآ

 7 مة عجارإ بقت

 نع٠ عفان نع «بوُيأ انربخأ « ميهاَريإ نْ ب ليِعاَمْسِإ ان اًنثدَح 5

 5 رع وأ جَحاؤأ ءوْزَع نم َلَققاذإ ف هللا لوس ناك : لاق ءٌرمع نبا

 ُهَّللا لإ هَل د ريكا هللا ريكا هللا : َلاَق اًكرَش وأ «ضرألا نم اَدَكدَق الَعَ

 َنوُبيآ يدق ميش لك ىَلَح َوهَو محا هلو كلا ُهَل كيرش آل ُهَدْحَو

 دصَتَو ههَدْضَوهَّللاَقَدَص «نوُدماَح ايل ؛َنوُداَح نوُدجَاَس نوبات
 ملص همر
 [417:عجارإ . هَدحَو َباّرحالا َمّرَهَو هدي

 ؛ٌرمْع نبا نع « ءنّسَحْلا نع ءسّنوُي نع « « ليعاَمْسإ اندَح- و

 وآن ءةيِعَر دبع ىَلاََتو ابل يري لاَ قف يتلا نأ
 همم عع ديل

 هّللاَرمأ مهيف ما «ةّمايقلاَمْوَي ياهل ىَلاَعَتو كَراَبَ هللا هلآّسألإ اترك

 . ةَصاَخ هتيَب لظأ نع ُهَلآسَي ىَتح ؟هَعاضأ مآ ىَلَعَتَو د َكَراَبَت

 همر

 نبهّللا دبع نع ٌرَمْعَم اَنكدَح «(ليِعاَمْسِإ اَننَحإ- اول

 َلاَق : لَك «هيبأ نع هرم نب هلل دبع نب ةرْمَح نع «٠ ينل ما كش

 ءىَلاَعَتَو كرا ِهَّللا ىَقلَي ىَبَح . مُكدَحاي هلال : 8 هللا لوس

 [011 هنا خلع هج يف ل
 « عفان ينَربْخأ « ؛هّللا الييع ينئدَح :ديعَس نْب ىَحَي اننلَح

 ْمُهاَهنف «قوّسلا ىَلَع اناَرج ماما نومي اوُناَك : َلاَق هّللا دبَع نع
 وهل كس يارب سوس

 [40:عجار] . هوُلقني ىَتح موعيبي نأ ؛ 2 هّللا لوسر
١ 

 نْب هللا دْبَع نع ؛ ؛ عفان ينَربخَأ هلا دْيبَع نع ٠ هيا
 سمع شس هان لا” اهأ ناك و هَرَمْع

 َلْبَحَو «ةلبح ٍلَبَحب روج مَحَلَنوُسبَي ّيلهاَجْا لهآ ناك َلاَق «٠
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 [4؛:عجار] . كلذ نع 35

 اوُرَكَذ رايد نبا ينعي ءورمَع لاق : :لاَق نايف اًنندح

 اودع
 نسي َنْيَيفوُطَيانأ لب ةئآرما يني ْءي « يتأي نأ هل له ؛ « لحب ةَرمعب لهي لجرلا

 اقلب فولي ل حل: ؛لانق لد َنئَاَجَنَف مرام

 تييلاب فاطم ٠ ف هللا وُسرمدَق لاق ؟رَمْعَنْاانلأَسَو«ةَوَْمْلاَو

 ١ :َلاقمُم «ةوْرمْلاو اقصلاَنْيي ىعسو نيتك ماما فَ ىَلصف ءاعبس

 100 ماما مسوج مه :رظنا] . « هَسَح ٌةَوسأ هللا وسر يف ْمُكل ناك دق

 دبع يكد نايس نع دعس نب (17/5) ياخ شلح

 ابق دجْنسم يف َنوُلَصي سال اََي امني :لوُقيَرَمَع نبا تعمَس «نْب هلل

 بارق هَل هْيَلَع لَن هلك هلل وسرد : لاقٌق ءءاَج ءاَجْدِإ َّداَدَعْلا

 وطئاو جوت ءاَورادَئْساَو اهوُلبَعساَد بكايت أر أَو

 1 [06184 ,0417/ ,40754:رظنا] . ةبعَكلا

 نسبا نع ٠ عفا ينَرَبخأ « جُيرج نبا نع « ىَيْحَي اَنْندَح- 4

 ةئآلك قوق هّيحْضأ نم مُكدَحأ لاَيآل : إو هللا لوسر لاق : لاق َرَمع

 محك مطب ثلاقلا ميلا نم سلا تَابَ ناك مَ

 [6ه95 45:رظنا] ٠ هيدَه

 [هدلا. ,اها رت. حرش َلاَق ٠ قرا نع ءَرمع نبا
 اله ل و

 نبا نع« «عِفاَت نع هللا دّيبع نع ءديعّس نب ىَحَياَندَح- 26

 َركْلُسلُكَو رمح رك لك : َلاَك يلا نعألإ هلأ ال لاَ ءَ َرَمع

 [ت115 ,تلا4 01/5 مالا ,شه7** :رظنا] ”ماَرَح

 له ل ل

 انفاس رتل مالنا يدجسس فاس 5 َلاَق :لاَق

 [مار/م هعمل م1606 ,ه187:رظتل] . ٌماَرَحْلا َدِجْسَمْلا لإ هاوس

 َرَّمَع نبا نع « عفان نع ٠ هلا يع نع ىَحَي كح 1

 .ةباَرَمْلا نع ءاق هللا لوسَر ىَْن : َلاَق

 عر بييزلاب رمتلاب رمثلا : ةنبازملا اب ةطنحلاَو «ًالْيك بيب اي ابَتعلاَو اليك بلاي رمل : ةئياَرمْلاَو
 [445+ :عجارإ . اليك

 نِْنآلُثةَردع هله ل ف يالا قيل لاق :٠ اللف يلا

 كامل ,مولم ,مالعك ماخح 1276 :رظناز . نآلف

 «َرَمع نبا نع ؛ «عفات ينَربخأ ؛هّللا دبع نع «ىَيَحَي انندَح 9

 [11577عجار] ٠ نم سيك حسا ايل َلَمَحَْم : لاق قف يلا نع

 ءهّللادبَع نبأ /لاس ينكدَح «ليِعاَمْسِإ نع « ىَحَي اَنْندَح- 15

 .اَهيلَع يلصُي ىنَحةَراكج ميكس :لاق ف هللا لور نع رع نبا نع

 ع

 013/١ وسم ني هلا دبع
 0 ا ل

 شم :لاسفق ؟طازيشلا نع ؛ك هلا لوُسر لشق يفك

 1 0 1 لم ,4مكا/:رظنا] .٠ دَّحأ

 نبل تعم: ملكسأ نب دير انندَح « كلام نع «(ىَحَي انندَح

 ّبجَسَق ءاَبَطَخَف ؛ ا "يِبلا ىلإ قرْشملا لهأ نم نآلجَرءاَج : لوُقيرمع

 َضْْيدإأ ءارحس ايل نس : 49 هللا لوُسر لاق ٠ اًمِهناَب نم سائلا

 [هكحال ,ه161 ,2777:رظنا] رخحس نايبلا

 نع٠ "عفان ين ربح هّللا دبع نع «ديعّس نب ىَبحَي اَنَدَح- هاف

 َحََو رْكَي يب َعَمَ « نيتمْكر يّنمب ءاقفيلا مالم لاَ ءَرَمَع نبا

 [ه7114 ,01074:رظنا] ٠ كر « هتراَمِإ نم اردص ناَمْثح مو ءرمع

 دبع نع ؛ ان نع هلا دي نع هديب ضيا 167

 00 هم

 [١401:عجار] ,[501ة:رظنا] ٠ و اهو

 نب ِهّللا دّبَع نع « « عفان انابنا «هللا دّييع نع ٠ ىَنحَي اَنْئدَح- 5
 ريماس

 اوّفعأو «براوستلا اوُتحأ : كف هللا ل وُسَرلاَف : َلاَكءَرَمْع

 [1455:رظنا] ٠ ىَحْللا

 نْب هللا دْبَع نع « عفان يتربخأ ٠ «هّللادّيبع نع « ىَبحَي انثدَح 0

 ,45؟:رظنا] . هللا جاسم هلام وعم دمت: 8 هللا لوُسَر لاق :َلاَق ءَّرَمع

 رسما مام

 نبا ينَربَخأ «عفات ين ربح ؛ هّللا دّييَع نع « ىَحَي انئدَح

 نبا َناَكَو ةكم َلَخَدُم م بص ىَّح ىوط يذب تاب للف يبنلا نأ َرَمَع

 ل رس ما
 [ت157 ه١: :عجارإ ] كلذ لفي ر مَع

 رع نبا نع ٠ « عفان ينربخأ هللا دّيع نع « ىَبحَيانْندَحَ- 561/

 ؛هّللاَلوُسَراَي اولاق «٠ :َنيَقْلَحَمْلاهَّللامَحْرَي حري : 48 هّللا لوس َلاَق :لاَق

 ةقيأرلا يسف : :لاَق« يفسح :لاَق ؟َنِيِرَصَممْلاَ

 عاما تكلل تلاع تمم هدام مقا رظنا] ٠ َنيِرصَقمْلاَو

 «عفان (10/76//) يتَربْخأ ؛ هّلا دّييع نع «٠ ىَحَي انندَح- 1

 دم هلع ض ريال[ حأ مُكْدم آم ا هللا لوُسر َلاَك :َلاََرَمَع نبا نع

 نم الَكاو ؛ةنلالأ نسق ةّنججلا لضأ نم ناك نإ « يشعلاو ةاَدَعْلا

 ,011ة:رظنا] هّنلإَتَمي . صح ككَمفم اَذَه : :لاقي ءراَّتلالْهأ نم رتل لَ

 [لبمو مول

 مع نبا نع ٠ « مات ينربخأ ؛ هللا دّييع نع ؛ ىَحَي اَندَح 6

 «هيف سلي سلجم نم لجرلا لجل ميِقيأل : هللا لوُسَر لاَ : َلاَق
 ا ا

 منوم محك مقلأ مالوم مدح امال ,11700:رظفل] اوُمّسَوتو اوستن نكلو

 ةنهفل

 َرَمُع نبا نع ا مريخ ؛ 0 يحيا 11١

 ةهيلقام ةهسقام سل
 ( نيتدجس لسة دو تس ال لَ ,َنيكفَس برغتلا دن



 ت0 اسال

 ها ٌفَّصْنَح صفح ينخأ ي يري َلاَق 3 هيي يف ُبرْغَمْلاَو ةعمجلا امأَق

 ىلع مضل ةَعاس تناك : لاق هجَفلا ملط ذإ نيتفيفَح نيئدْجَس يَصُي

 [75402 :رمع تنب ةصفح دنسم يف يتايسو :.46 ".عجار]. ايف ل يبل

 َرّمَع نبا نع ٠ « عفان ينربخأ هللا دّيبع نع « ىَبحَي اًنكدَح- ةكك١

 ضرع هزي مل رع عيرأ نباَوهودحأ موَهطرَع 8 يِبلا نأ

 . هراَجأَف ةرشع « «َسْمَخ نبا وهو قَدنَْلا َمْوَي

 ًا ريخآ ءهّللا دّييَع نع « ديعّس نب ىَبحَيانئدَح- 57

 عمن
 :َلاَق؟ 2200 ا هللا لوس َلآَس رع انأ رم نبا

 [ةالملا 137 ,1517ة:رظنا] . اًضوت اذِإ محل

 نأ ؛دَم ٌرّمع نبا نع ؛ عفان نع هللا دبع نع « ىَبحَياننَدَح- او

 0 3 سم همس
 زارتكن م جيُرْطَياَمِرطَشبَرَبِبَخَلْهآَلَتاَع؛ الق هّآلا َلوُسَر

 كتف طولت ,4076:رظنا] ٠ عْرَز

 نع َِرَمع نبا نع « عفان نع ههّللا دّيبَع نع « ىَبحَي اندَح 85

 رتمعإل محلك مدح لما رظنا] . تلاّملا نوُد نانا َراَسَنيَال : لاق ك5 يبنلا

 مطل تكلا تحوم

 َرَّمع نبا نع « عفان ينَربخأ هللا دْييَع نع ٠ « ىَبَحَي اَننلَح 6

 نإ ةَلُمْلا لبإلا بحاسص لم ناقل بحاّص لكم َلاَق ف يِبنلا نع
 1 صاع لل لا

 ملزم اقل امك ,لالهك :رظنا] تسب اقلط نو ءاهسبح هيحصل

 عمو

 ؛َرّمع نبا نع ؛ « عفا ينربخأ ٠ هللا دي نع ٠ « ىََحَي اَنْكلَح 51

 َلُجبتلا تيئآَرَف : لاق ٠ اًمهمْجريرماَق ف يبل اهب ينك ؛ ءاَينَر نييدوُهي نأ

 [11 58:عجار] ] . هسْفنب اهيقي

 نع عفان ين ربح ؛ هّللا دبع نع ء«ديعَس نْب ىَحَي انئدَح- 5117

 معو سك م مل
 ُفلْطيَوُمَو ءبكر يفَوُهَ ٌيَمُع كرد ؛ اك هّللا َلوُسَر نأ مَع نبا

 وأ هللا فلاحي ْمُكئاَيآياوفلحَتآل :لاقت ؛هيأب

 [14094؟:عجار] . تكسي

 َرَمَع نبا نع « « عفان ينربخأ « هللا دّيبَع نع ٠ ىَيحَي اَنكدَح- 2554

 نآةلإ رك وأب َحأ ايف ءَمْلاىَلعةَعطلاَو عسا : لاق ٠ ف يللا نع
 م
 [510ةنرظنا] . ةَعاَط آلَو ْعُمّس آلَ « ةّيصخَسب رمأ نإ « ةّيصعمب رمؤي

 َرَمَع نبا نع « « عفا ينربخأ ؛ هللا دبع نع «ىَحَي اًنبدَح 48

 كُجْس ةدْجَسلا ارق روس نيلي اك هّللاٌلوُسَرناَك : َلاَق
0 

 [31451 ,5186:رظنا] . هتهتج عضل اناكم اندَحأ د جيم ىَنَح عم دجستو

 «َرَمَع نبا نع « « عفان ينكدَح هللا دبع نع ٠ « ىَبَحَي اًنئدَح- 2

 يسد لجلال ىلع هزت جا يف ٌةآلّصلا : َلاَك 8 يللا نع

 [5126 فقالا ,هاللو ,ه10017 :رظنا] نيرشعو

 َرَمَع نبا نع « عفان ينربخأ ' هللا دّييَع نع ٠ ىَبحَي اًنكدَح-

 يَّسلا يف ة ءِماَنَمْلا يف ردا هيلو لق يلا باَحْصأ نم اَساَننأ

 هم رب اص ع

 ند (اى/ك) دوعسم نب هللا دْبَع دسم

 ءرخآ وألا عْيّسلا يف

 2ظ-

 رفا سو عاف
 ف مُتعَباَتَت دق مُكاَرأ : 88 هللا لوُسَر لاقق ءرخاوألا

 [449؟:عجار] . رخال عيدا يناس

 قر لالخ 2 لاق يم وأ حج نع

 هذهْسبلَت كلر :َلاق ؟يهاَم : َلاَق نُمهْمَتصَي ادَحآَر أمل «نهمتصت

 ءاَمهَري ملَتسةل ِنْيئاَمِيلا ني رلا ِنْيَذَه ملتست كبَر سلا َلاَعتلا

 :لاق ؟كَقيحل رص َئيلَرَو ءزقلا يف كلج ْعَضَت ىّتح لهنال كارو

 عَوَتَي ءاَهَسبَي ناَك «٠ ف هللا َلوُسَر نإ بسلا لاَ هذَه يسن انآ

 4 هللا لوُسَرسْنآَر ين ٠ نيتكرلا يده مالت اأو ءاهبحَتسَيو هيف

 هللا َلوُسَر تير يف ؛ ينيحل يريفصت امو امهر ملي اهلي

 د ينإق يتلحار ( 14/7 يب توتا اذ ياله امو تحري كف

 :رظنا] .لَهأةئلحاَر هبات وتساَو ءَررَْلا يف ةلج ْمَّضَو اد كم هللا لور

 [مكككم موك ماعم

 0 ' يات

 0-5-5 0 40: ةنرظنا] ا

 ءملاَس نع « يرطزلا يسكدَح كلام اًندَح « ىَبَحَي اًنئدَح- ة

 هيك َوذَح هيدي مكر ةالصلا مَ ذإ ؛ | يف هللا لوسَر َناَك : :لاَق هيبأ نع

 اذِإَو «كللذ لف مص عوكل َنمُهَسأَر مكر ذو «كللد لم مَن مكَراذإَ

 تل لم ْعَنصيلَو «دْسَحْلا كك اني : :لاق «هدمَح نمل حمس : لاَ

 [١156:عجار] ٠ ] .دوجسلا يف

 ييسر رب هل سمرا
 «ةقارس نب ناَمْلَع ينئدَح « بْلَذ يبأ نبا نع « « ىَيِحَي اًنكدَح- كين

 ىمو عمامعل
 لَو البرسا يف يَلَصُي ال٠ ل هللا لوُسَر تيار لوي رمع نبا تعمس

 [هزنم مدلل قت :رظنا] ٠ اَنْ

 دّبَع نع «َقاَحْسِإو بأ يسّندَح «ناّيفس نع « ىَيحَي اًنْئلَح- عكا

 نءةدحاَو ماب مْمَجب ًاَشعْلاَو برْغَمْلا ىَلص رم نان كلام نب هللا

 :لاقق !؟5 الّسصلا هَدَهاَم ِنَمْحرلا دبع الاي: : كلام هلا هَل لاقق

 4مكأك ,126:رظنا] . .ةدحاو ةّماَإِ ناَكَمْلا اَذَه يف 8 هلل سماهم

 اذ 46

 ءَرّمُع نْيا نع ؛ « عفان نع ءهّللا دبع نع « ىَحَي انندَح- 2

 يلي اسم هّصق ل َمَجَي اكو ءبَضُد نم اَمَئاَح اق هللا لوُسَرَدَحَنا : :لاَك

 2469197 ,4704 :رظنا] - قرَو نم مَا دَحَّناَو .هب ىمرق ساَّنلا هَدَخَتاَف ٠ تك

 لقال تكلا تكلا تللو تلد ادد مالدك مكرم مدلل ملكت مالكم قالا

 َرّمَع نبا نع «مفان يتربخأ ءهّللا دّييَع نع ٠ ؛ ىَحيانندَح- 258

 61١5, :رظنا] . ةوبلا نم اءَْج عبس نم زج ايؤرلا : لاق قف يلا نع

 ملزم مدعم ىلع



 رت نيا نع « عفان يتَربخأ هللا دْييع نع ؛ يكد
 «قرْشمْلاَوْحَت هدّيَراَشأَق «ةشئاَع بادن ءاَمئاق ناكل ف يبل نع

 رو هع ل ارم 4
 [ه”69:رظنا] . ناطّيشلا نر رق ملي تي انهما : لاق

 َرَمُع نبا نع « ,ماك يَ هلا دبع نع: ىَصياندَح- ٠١

 اي :لاق ٠ 8 هللا لوُسَر ىلإ هبا ءاَج «يبأ ب ِهّللا ُدْبَع تام اَمَل :َلاَق
0-0 

 هكر هلل صو «هيف هندَكَأ ىّنَح كّصيِمُق ينطغأ ؛ هللا َلوُسَر

 يني لاك ؛ هيلع يِلصْيل بَ د َّ و ءهب يّنذآ : لاقو صيت ءاطعأَ

 00 نيّئريخ َنْيياَنأ : لاق «َنيقفاتمْلا ىلع يَلَصُت نها كاَهَْدَك :ر :رَمْع

 727 ىَلاَمَت هللا لرب ٠ هلع لص « مُر فعتْسَسالاوأ هَ فغْسا

 هم ع 20-00
  ميتطلما ككرقا 5 اذ تلم مهني دحأ ىلغ ل

 7[ مجارإ عدم سر نأ

 :َرَمع نبا نع« « عفان ين نرخ ؛ هللا دْييَع نع « ىَحَي انندَح 7

 .ةليمج تنأ : ل يما مناد ,ا8 هلا لور

 يؤكلا تالا دوم ل مع نبا نع «قيللا

 َنلسري نك ءاًعارذ هلع رح ريش ضار كرته ٠ ءاريش ليلا يف

 [ه7/:رظفا] ٠ اًعارذ نه عَن

 نبا نع « عفا ينُدَح ءداور يبأ نبا نع « ؛ىَيْحَي اَننلَح- 5
 م

 ََق 2و ءاَهّكَحَف دجْسَمْلا ةلبق يف ةَماَحُت ىأر ف هللا َلوُسَرنآ ؛رَمُع

 [؛ه05 :عجار] . اًهّناَكَم

 نبا نع « ٍحلاَّص يبأ نع ؛ ٍشَمعألا نع « ىَيحَي اننلَح 6

 مد
 ءاًمهبحاَص نوم نانا يجيلك ةلآلك مك اإ : لاَق ؛ ف يّبلا نع مع

 [584 ,007رظنا] ضي الف : لاق ؟اًعيرأ اوُناك نق : :اَنْلَق :لاَك

 :رّمَع نبا نع ٠ عفان نع اور يبأ نبا نع  ىَيِحَيانثدَح 1

 ّلُك يف يناَمْيلا نْكرلاَورَجَحْلاملَمسَيدْمَدَيآلاَك ٠ قبيّل أ

 سوم م١ .*هنرظتا] . فوط

 مم ساو
 نبا تغمس : :راَنيد نبا يئدَح نايف نع ؛ ىبحَي انندَحَ- "كال

 اَهباَبْدََف فاك اي : هيخآل لاَقْمكدَحأ ذإ َلاَق «٠ ف يلا نع َرَمَع

 عموم مول و محامل فرم سا (1/) .اًمُهَدَحَأ

 08-520 ل لس :لاَك؛ الا نع شخ نوع ةَمَلَس يبأ نع

 لاب موال نقتل كاما ٌفاَشعلا 3 « مكتالص ٍمْسا ىَلَع

 -(لم0عجنرإ .اًهيالحل

 ينّئدَح بيه نب ورم انئدَح «ِنّسح نع ٠ « يحي انكدَح- 2”

 هءْوّقْلاَو طالَبلاِبَوُهَو ؛ هَرَمُع نبأ ىلَعتيتآ : لاق «ةّبومُيَم ىلوُم َناَمْي

 ٍمْوَقلا وأ ءساّنلا حم يَلصْتنأ كمت نمي َكَْمَياَم: تلق ءدجُسَمْلا يف َنوُلَصُي

 ا وس نب هل يع يم
 ١ شا ديس ل حلا

 اق ءاقق هكلالوُراتشم :لاَقك

 [؟4954:رظنا] . نيت رم

 وَييفةاَم اوُنَصْنآل

 نع ع «رَمع نبأ نع « تا لَم نع تيا
 ساه اس ساو

 0067 دوت ملقم حلت كلا قرضا" ةا/؟ ةنرظنا] قيل «ةرخألا

 هملعأ آل :لاَك « عفان ين ذريخأ ٠ هللا دّييَع نع ٠ يحي اَنْكلَح 05

 يأ ةنكَمب تين يف « هللا لوس كمر ندأَتسا َساّيعْلا نأ « هلا دْبَع نعألإ

 [9133 ,4ه79/ ,4701:رظنا] . هَل صرف «ةياقسلا لجأ نم ينم

 نأ ؛َرَمْع نبا نع ؛ « عفان نع هللا دّيِبع نع « ىَيِحَي اَنندَح- 4

 جوري :َلاَق ؟راشلا ام : مفاّل تلق :َلاَك .راّمّشلا نع ؛ ىَهَن ف هللا َلوُسَر
 وعلل عادم

 جوزتيو 1000000 :هنثبا لجرلا

 [1407"؟:عجارإ . قادص

 رْيَفب هنأ جد

 «َناَمْيلَسم يبأ نب كلما بَ اَنْ انكدح ديس سياح 7

 مو مساك 2 د سهض مارب .
 يف ؟امْهتُي قرف نينعالملا نع تلك : لاق هريس نب ديس تغمس

 رص نإ لم ىلإ يناكم نم تت نلوم اَمتْيَرَد اَمَ «رْيبزلا نبا ةراَمِإ

 نإ !ِهّللا َناَحّبْس : : لاقق ؟ًمُهتيقرْي ناعما : محلا دبع :ُتلُقك
 لحفل َتْياَرأ هّللا لوُسَر اي :َلاق «نآف نب نآلَف كلذ نع لسمو 001 هم

 مس همم ما هيلع هاش
 تكس تكس انإو «ميظَع أب ملكت 5 نإ «ةشحاق ىَلُهنآرْما ىَري

 َكتلأَس يذّنا : : لاق انآ هناك مق هبي ملك تكَسف ؟كلذ لم ىَلَع

 :روُلا ةروس يف تايآلا ءلْؤَم لجو رع هللا لَنا ؟هب تي دهن

 َنم َناَك نإ هللا بضع نا: علب ىَح 4 مُهَجاَوزآ دوسري نيدلاَو»

 نوه اًينلا باَذَع نأ هَربخأَو ُهَرَكدَو :هظَعَوَف ؛ لجرلاب ادق 4 َنيِقداّصلا
 لاه سر

 «ةأرمْلاب ىّنت م «كتبْدك ام قَحْلاب تعب يدَّلاَو : لاقق «ةّرخآلا ٍباَذَع نم

 «ةرخألا باَدَع نم َُوْهآ ايلا َباَذَع نأ اَمَرخآو ءاَمَركدو ءاهظَعَوف

 عير دهشك ؛ لجرلاب ادب لاق «بذاَككهّنِإَّسْاب َكلَعَب يدَّلاَو : :تلاقق

 َنم ناك نإ هيلع هلا ةنعلنآ ساحل 7 «نيقداصلا نمل هن هللا ب تاَداَهَش

 ؛نييذاككلا نمل َُّ هّللاب تاداهش ٌمَيِرأ١ تدهش «ةآرمْلاب ىَ ىنن م م كيذا

 :رظنا] امتي قرت «نيقداصلا نم اك نإ اهل هللا بضع انآ ةسساَخْلاو

]04 
 ملوعارع مع

 « ةورلع نب ماَشه اَنئدَح «ديعس َنْبا ينعي «ىَيْحَي انْندَح 4

 ْبجاَح ملط ان : لاق قل للا نع هَرَمْعُنلا يترَبْخ « يبأ ينربْخآ

 اوُرْخأَ «ِسْمّشلا بحاح َباَغ ادا دريت ىَّبَح ةالّصلا اوُرْحأَك « «سْمشلا

 [451؟:عجار] بينت ىَح ةالّصلا

 ينربخأ « يبأ ينربخأ « ةورع نب ماشه اًنئدَح « ىَبِحَي اَنْئلَح 6

 «سْمّشلا عوُلط مكتآلصِب ارَحتأل : 8 هللا لوُسر لاق : لاك ءٌرَمَع َنْبا

 [41؟عجار) . ناطيش يرق ني ملت ءاهيورغألو



 451« عجارإ .٠ مرَحَم

 نع َرَمُع نبا نع « « عفان نع ؛ «هلل ديب نع ٠ ىَحَي اَنْئدَح- 917

 ىلإ حشر يفموُني : لاك 4 نيملأَمْلا برنس ٌموُعَيموي) 8 يِنلا

 [471:عجار] . هيأ فاّصنأ

 :َلاَقِراَنيدْنْب هّللادبَع يّئدَح َنايفُس نع ٠ ىَسَي نك 0
 2 را مس سرع سا مارا

 انّ ءاوُمَلَس ذِإ دويل نإ 8 هللا لوُسَر َلاَق : لوُقي رمع نبا تعمس

 [45577:عجار] . كلَ لْقَف ٠ كيل ماسلا : نوُلوُفَي

 نبا نع «رايد نب هللا دّْبَع نع « كلام نع « ىَحَي اَندَح- 8

 .هلثم . . "هو اقفل نع رمش

 نع « بْرَح نب لامس ينّئدَح :ةَبعش نع ؛ ىَحُي الح

 نون اوََُجَف هضرَم يف رَماَح نبا ىلع اوََُم سائد : : دعس ني بعصم

 ف هّللا لوُسسَر تحمس كل ؛ مهشَعابْ سل ينام :ٌرَمع نبا لاقق : هيل

 رَْبةالَصآلَو لوُلغ نم ةَكَدَّص 0 ىّلاعَتو َكَراَبَت هللا نإ : ري

 [هطو ,مك.6 ل5 وحك: رظنا] رويُط

 :َلاَق 1 ايف نع ٠ يي ١

 .هيأ نإ يف شت دقق: ف اوت: لاق م يف“
000 

 هنبأ نإو «'يَلإ سلا بَحأنمَلناَكْنإَو :ةَراَمإلل ايلا نإ ؛ للاي

 [هدهح:رظنا] . مدعي يل سئل !َح اذه

 نبا تْعِمَس «رانيد نبا ينكدَح نايف نع ؛ ىَيَحَي انُتِدَح- ةإ

 الهلل َراَْعَو هللا هما مكس : ف هللا لوُسَر لاك :َلاَك ٌرَمْع
 هم هه وول اه ل
 لل 1 ىتلقم ,موكك همم ,4١2751,61يرظنا] ةلوُسَرَو هللا تصح ةيصْحَو

 رايد ْنْب هّللا دبع يّئدَح «َنايفَس نع « ىَيِحَي اَنْئدَح- عال ٠8

 عاق مع
 هّللالوُسَر لاقق ٠ اهئابآب ف لحتش يرق تناك : َلاَك ءَرَمُع نبا تْعمَس :

 [هاجعب ,ه4517:رظتا] ٠ مكي اوُلحَتأل « هللاب فلل الاخ َناَك نم: "5ِئ

 نبا تْلَأَس :َةَلَظْنَح يبأ نع « «ليعاَمْسِإ نع « ىَبحَي اَندَح-
 2 ها
 اَنلُق «ناَكَمْكَرثسلا يف ةآلّصلا : لاك ؟رّمَسلا يف ة ةالصلا نع ءاّمني َرَمع

 حلوو مدحح مول قوحلل اقف بلاس : لاق «نونمآ نإ

 نب هللا دّبَع نع ؛ "عفا ينكدَح هللا دّيبع نع « « ىَبِحَي اَنئدَح 8
 م
 لوُسراَي : لاك ُهّنَأ (رَمع نع : رم ديعس نب ىبحَي لاقو : يبأ َلاَق ) .رمع

 هك: لاق ؟دِجْمَسْلا يف ةليل ف كتعأ نأ ةّيلهاَجلا يفرد هللا

 [400*عجار] .كِرْذَت

 نع ءٌرَمَع نْبا نع « فات نع هللا دّييَع نع «٠ « ىَيِحَي اًنكدَح- عالمك

 رجلا هل ؛هبرةدابع نسخ «هدّيَسل دعا َحَصَئادإ : لاف يبل

 [177:عجار] . نكرم

 رص دو م

 «نوُبدَمُي روصلا هذَه نوُمتصيَن يلا : َلاَك ف يِبنلا نع هَرَمَع نبا نع

 [4476:عجار] . مفلح اَماوُيحأ : ْمُهَل لاقيو

 ؛ٌرَمَع نبا نع ؛ عفان ينَربخأ هللا دّيبع نع «ىَحَيانكدَح- ال 8

 [؛571:عجار] . يّفَلتلا نع ىَهَن الف يِتلانأ

 نبا نع « عفان ينئدَح : لاَ ءهّللا دّييَع نع « بحي انندَح- ةلحا
 يه ا معمإا ع 0000 مَع

 موُتَيآلَف ةآلصلا تميقأو «ْمكدَحأءاَشَع عضو ذإ : ف يلا نع

 اةنراملا يام قي :رظنا] . عرفي ىَتَح

 ءٌرَمع نبا نع ؛ مفاَن ينْئدَح هللا ديبَع نع ؛ « ىَيَحَي اًنئلَح-

 ,ها/44 497/1 :رظنا] ارثو ليلا مُكنالَص رخآ اوُلَمجا : لاَ لف يِْنلا نع

 | ةنيفللل

 نع «ْثراَحْلا هلاَخ نع «بْنذ يبأ نبا نع « ىَحَي اًنئدَح- 3 كتلدأ

 مع اناَك هما يتحَت تناك : لاق .«هيبأ نع ءٌرَمع نببهّللا دبع نب ةَرْمَح

 رشا للا
 عطأ : لاقق «٠ قف هللا لوُسَرْرَمُع ىتأق «تنيآك ١ اًهَْلَط : لافك ٠ اًههرْكي

 لقال مز6 0011 :رظنا] . كاب

 نع ٌرَمَع نبا نع «٠ عفان نع «كلاَم نع « ىَبحَ انْدَح- 3 تردي

 قمت مقلق 11 لظنا] اهلك ةَميلَو ىلإ ْمُكَدَحأ يدوُ اذإ : ا ينل

 اةنيعخل سي دمك نسل

 َرَمَع نبا نع ؛ «عفان يتربخأ ؛ هلا دّيبَع نع « ىَحَياندَح- الا

 َتيَرتَشاوَل : اقف يل لاقك عا «ريرح ذأ :ءاَريس ةلح ىأر كي َرَمعنأ

 .هَلَقالَخ لَم هَذَهَسْياَمّنإ :لاك ؟دوولل وأ ةحسجلا موي هبل هذه

 :لاَق ٠ ةّلحياهْمرَمُع ىلإ تبلل اهم اق هللا لوُسَرل يدها : :لاَ

 كِل اهبَُسْفَباَمّنإ : لاق! ؟اهب لإ ت تفْعَيو تلق امل وقت كم تضم

 وجو ,مالواب قوالو :رظنا] . اًهَوُسْكَت 01 اهم

 نبا نأ ٍريبج نب ديعس اَندَح «كلَّمْلا دْبَع نع « ىَبحَي اًنلَح- 300

 ىلإ كم نم الم هتلحار ىَلَع يّلَصُي قلو هللا لوُسَرَناَك : َلاَقَرَمع ريس ماك م
 مس سما هس ىلع

 هو مَكق اونو امنيات 9 : هيلا هذه تل هو «هب انهجَوَت ثيَح ةَئيدَمْلا

 [٠0.نرظنا] . 4 هللا

 نع هٌرمع نبا نع ؛ ٍمفاَن نع هللا دبع نع « ىَبحَي انئدَح- 32 ن

 َنياَيالَك «ةّرَجّشلا (؟59/١) هذه نم لكن: لاق« ف يِبللا

 [451ة:عجار] .٠ َدِجاَسَمْلا

 نع« عفان ين زَربخَأ « هّللا ديبع اًنئدَح «ديعس رب سي نر

 مها قوما ىلعأب نار مَا نمِاواك : ٌَلاَك ءَرَمع نب هللا دْبَع
 عمل

 [09هنعجارإ م . ىلح هوي ف هللا وسر

 راؤجخلاوأ 2011110 قف هللالوُسَر اك ل6

 ُهّللاَالإ هلإ آل : :لوقيو ٠ ءانالكَربك دك ْوأةّيك ىَلَع « ىَقوأ اًذِإ «ةّرمعْلا
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 ويك دق يشل ىلح وحلول هل كيِرشآل هَدَحَو

 هَدْبَعرَصَنَو كَدْعَو هللا َقَدَص «نوُدماَح اًبرل «َنوُدِجاَس َنوُدباَع :َنوبئا

 [1147:عجار] ٠ ُهَدْحَو بارا مَرهَو

 رّمع نبا نع ؛ عفان ين نرخ ؛ هللا دي نع «٠ ىَبْحَي اَنئلَح

 ةَعبسس يف لكيلا دحاو ىعم يف لي نمؤملا : َلاَق :٠ اقف يلا نع

 سأل هرم م١007 :رظناز انشأ

 نْب هللا دْبَع نع ؛ « عفا يكد هلا دبع نع ٠ « ىيحي انيدَح- 9

 .ءاملاب هوبا مسج + حيف نم ىمُحْلا : :ف يلا نع هَرَمَع

 نْب هللا دَّبَع نع «٠ «عفات ينكدَح .هللا دّيبع نع « ىَحَيانَلَح- -ةهرثل

 ٌرْثْحْلا مح نعرَيِتَخ موي ىَهَنهَنا ١ ؛لف يِنلا نع هر َرَصع

 كو ,07/45:رظنا] ٠ ةيلطألا

 رم ماس اس يما ملل
 0 لاق َرَمَع

 معطأ ينإ «مُكنم مُكنم دَحاك 'تلسآ ينإ : َلاَق لصاَوُي تْنآو «لاّصوْا نع اي

 ك1 ,تكت1 تلا# مولا ,دالؤ0 17/67 :رظنا] ٠ ىّقسأو

 0 يمل لاك ا نع
 موو مجم مرر ميو للحم ملص م0 سظنا] هَل َندأَي نَأَألِإ هيخأ

 اةذدنف

 ءَرَمع نبا نع ؛ ؛ عفا ينربخأ ؛ ءهّلا دّييَع نع «٠ ىَيِحَي اًنئدَح- 3 ةفئأ

 301/6 :رظنا] ٠ َحُرذآَو ءامرج َنِيباَم اًضوَح ْمُكَماَمأَنإ لاق ٠ قف يلا نع

 [كلؤل

2010 

 نب هللا دّبَع نع ؛ « عفان ينئدَح هللا ديب نع « 2« ىَحَي اًنئدَح- 75

 اواو ,ةلصوتنسْلاَو لاول« هلل لوس نسل: لاَ َرَمع

 . ةمشوتسملاو

 نْب هللا دّبَع نع ؛ "فات يئدَح هللا دبع نع « ىَبْحَي اَنندَح- ةفئن

 َجرَخو «ءاحطبلاب ينل الاقلام هم« « يتلا لَ: َلاَق َرَمع

 (45؟70:عجار] . ] . ىلا يلا نم

 نب دمحم نع « لوفم نبا ينعي ء كلام نع «ِريَمُ ني انئدَح- 3 ةطل

 يف ق8 هللا َلوُسَرلَدْصَل اكن : :ٌرَمُع نبا نع ٠ عفان نع ,ةقوس

2 
 ةقاَمروُملا بولا تأ كن يلع بنو « يل رفا بر : :لوقي ٠ ٍسْلجَمْلا

 .رَم

 لَ دوق ؛ةمطان يآ 1 « عفان

 ءاَجَف :َلاَق «٠ اهديك امل ايل َْحدَيملق ءارنس باب
 ملف ل هللا ل وُسَريَلِإ ءاَج : :تلاقق ؟كللاَم : :لاقق ءةمَتهم اَهآرق يلع هم

 َكْناَلعدشا ةَمطاكَنِإ هللا وسر اي: لاق يلَع هاتف يلع ُلْخْدَي

 ٠ لاقت اع :كقابت 11101111111111
 م 2 يدم 00
 لوُسَرل لق : تلاَقَف اللف هللا لوُسَر لْوَق َهَرَبخأَك ؛ ةمطاق ىلإ بَهَذَ

 روم م مم سام

 .نآلف يني ىلإ هبل اكلك لاقك ؟هب يُبرمَت ام :48 هلل

 ينكدَح «ناَوْزَغ نبا ينعي« لْيَضُف انندَح «رْيمُت نيا اًنيدح- <

 هللا لوُسَر ىتآ : :لاقك ءٌرمع نْب هللا دبع دنع اسلاَج تنك : :َلاَق ءةَاَقْهَد وبأ

 نم ِنيعاَص َلدباَك "لاب َّبَمَتَ «ماّمَطب اننا لآلبل لاق فيض ف

 ُرْمتلا « ا "لا بحكم ناكو هيج رشق نم اصب هر ءِرْمَت

 لاق «نيِعاصِ اًعاص َلَدْبأ ُهَّنأ هَرَبْخأَف ؟رمتلا اَذَه َنْيأ نم 8 يبل لاقت

 38:8: رظنا] : ] . ارم انيَع دبر: : 89 هللا لوس

 َرَمَع نبا نع ؛ وفا نع هللا دبع اربح ءِريَمُت نبا نندَح 8

 هيرشي مل ايلا يفرْمَْلا برش نم : لاَ (737/) 68 هللا َلوُسَرَدَأ

 [4+..عجار] . بوتين الإ «ةرخألا يف

 ًرمع نبا نع ؛ ٍمفاَت نع « هلل دبع انئدَح ريت نبا انئدَح

 سرع ةّميلو ىلإ مقا يسع اذ: َلاَق هللا َلوُسردأ

 [؟01؟:عجار] . بجيل

 ٌرَّمع نبا نع « «مفاَن نع هللا دبع اًنئدَح ريم نبا امدح
 ينال ةَكَمب تين ؛ هللا لور بصل دبع يبا نأ : : لاق 007 هَ

 [١454:عجار] ُهكتذأك «هتياّقس لجأ نم «ىتم

 «َرَمع نبا نع ٠ « مفاَت نع هللا ديب انندَح ءريَمُت نبأ اندَح

 َناَكَف رم ٍعَْز نم َجَوَخ اَمرطَشبريَ لأ َلَماَع , لف هللا َلوُسَر نأ

 اَقْسَو نيرشعَو ءِرْمَت نم اًمنسَو َنينامكو «قْسَو قام ماع هاو يطب

 نأ ذأ ١ك بل حافي م « باخ نيرمح ما مَ «ريعش نم

 رعيممام 000

 : نمنمق اوقاف «ٍماع لك قوموا َنَمْضَيْآ ضرألا مه طي
 ةَمْقَح اتناك «َقوُسُولاراَخا نم َنُهْنمَو «ضرألا اهل َعطُْينأَراتخا نم

 [1557:عجارإ ٠ قوسوا َراتخا مم ُةَشناَعَو

 «ةَمَلَس يبأ نْب هللا دْبَع نع ٠ ىَبَحَي اًنكدَح « ريم نبا انئدح- 4/009

 هللا لوس َعَماَنوَدع : لاق ؛هيبأ نع «َرَمع نب هللا دبع نبهلا دبَع نع

 [4408:عجار] .يكملا نمو « يللا نم « تاقَرَع ىلإ ىتم نم اقف

 َرَمَع نبا نع ٠ ٍمفاَن نع «هلل دبع انندَح ءِرْمُت نبا انندَح

 هدي يناناك م «هدي يف كف ءقرَو نم اَمَئاَخ ؛ الف هللا لوُسَر َدَخَا : لاَق

 هنت «ناَمْلع دَي يف ناك مّ رم دي يف ناك م ؛ هدي نم رْككب يبأ

 عار وهل
 [1577:عجار] ٠ 8 هللا ل وسر محَم

 نع « عفا نع ٠ ءّرَمع نب هللا دبع انندَح ريم نبا ائدَح 6-١

 لقي قطع نع جيجلي َلاَك٠؛ ف هللا َلوُسَرَنأ «َرَمَع نبا

 [14109:عجار] . اوُسسوتو وحسن نكلو هيف



 مع
 لح نْيالف نات ىرتشا نس َلاَقع 9 كاسر

 [.ة>.عجار] .هيفْوَتسُي

 «َرَمَع نبا نع ءةَربو نع ؛ ”جاَجح اًنربخأ ءرْبمُت نب انئدَح- ا/03/

 نبال لبق : لاق «بذلاو ء بارا «ةَراقلا لب 8 هللا لوُسرَرَمأ : لاق
 ل كه

 [4401:رظنا] . كل لاقي تاكد 0 :لاَك ؟برقَعْلاَو هَحْلا : :رمع

 ءَرَمَع نبا نع ؛ ء فات نع هلل يح اند يمن انتَ 2

 [4001:عجار] . قاونسألا َلُخْدَت ىَنَح مكسلا ىّلُمنأ ؛ ف يلا ىَهن ٌَلاَق

 «ٌرَمَع نبا نع« فات نع هلا دع انندَح ءِريمُت نبا انندَح -6

 لثق نع ىَهْن «ةَلوُبمةآَرماهيزاَفَم ضْعَب يف ىأر ؛ 8 هّللا َلوُسَرَنأ

 علممم ميل موقح ,مالقل مامر م1014 لالا :رظنا] ناّيبصلاو ءاّسنلا

 ٠  2/4عفت نع «َقاَحْسإنْبَمَحُم اَنئدَح دبع نب ىَلعَي اَئدَح- «

 نع مارحألا يف ءاَسلا ىَي ف هلا لوتس لاك ءٌرَمَع نبا نع

 [1104:عجار] . باتل نم ناَرَفعَرلاَو سروْلا سم اَمو «باَقْثلاو افلا

 ءعفات نع «قاَحْسإنْبا يني حم انئدح « ىلا

 موي هسلْجَم يف مُكَدَحأ سماد ف هللا لوسر لاك لاك ءٌرَمَع نبا نع

 [ك14/ ,4حال:رظنا] ٠ هريَغ ىلإ لوسَتلكةمسحجلا

 «ملاّس نْيِرْكَب يبأ نع .هّللا ديب اًنُلَح «ةماسأوبأ اَنْندَح

 هل ىني يلع بذكي يذل اذإ :لاَق :٠ 8 هللا َلوُسَرنأ دج نع « هيبأ نع

 3من ,ها/لةحجرظنا] . راّنلا يف تيب

 م
 الس الج اكل هلال لَك .٠ ل.ل هللا لوسي: لوفي

 بكسي «نْيَلجَر ىَلَع هدي امضاو سأرلا

 ةللكيأ يلو ميل حيتلا وأ ميسا ىلع: اولاقُق ؟اًذَه نم

 ْنَم هبشأ « ىتمبلا نع َروعأ «سأرلا دعَج رمح الجر هءارو"تيآَرَو لاَ
 4930 رظنا] ٠ لاجل ٌحيسَملا: اولاقُق ؟اَذَهْنَم :تْلأَسَق « نطق نبا هبتيآر

 ال6 تلال م موق

27 
 :تلاَسَف 0 سارق وأ فأر بكسي

 نع ؛«َليِاَمْسِإ نع :نايْفس نع « «يرمَحْا دودو نئدَح 5

 انلتق (؟؟م/]ىّتح بالاكل ٍلقبَرمأ ف يتلا نأ «ٌرَمع نبا نع «٠ عفان

 درس مسلم ,مواله:رظنا] . ةّيداَبلا ص تءاَج ةأرما َبَلَك

 ضار
 نع «ناَوْرَغ نبا ينعي هي «لْيضُف انئدَح «دْيبع نب ىَلْعي انثدَح 6

 نإ الجر لجان: ف هللالوسر لَك :َلاَق َرَمْع نبا نع « عفا
 مسع يع هه
 لكم محك م05 رظنا] ٠ ركلاب ءاب دقق 0 لاق اَمَك َن

 همرعا كل

 « كرام يي ؛هّللا دبع اربح دايز نب باَتع اَنئدَح-

 ٍضْعَب يف ىأر هلق بلآ «َرَمع نبأ نع ٠ عفان نع « « سن نب كلاَم انابا

 ةعجارإ ٠ نايبصلاو ءاَسْنلا لْدَق نع ىَهَنَو «داكركلاك هوم رنا هيزاَمَم

 م

 ندا نع تضل كح لتكن 2

 ممع عل عل مسعدة لعسا
 لم عسا لحوم لول يلح 9 ل لس

 روتي ال ليئارْسإ ين نم لفكلا َناَك : لاق« كلذ مرآ همس دقن كلو
 اهم ملف ءاًطعَي نأ ىلَح اريد هس اها رماه هلمَح بند نم

 ؟كّتمَرْكأ كيكُيياَم لاقف تنكيَو ءتَدَعْرأ هنأرما نم لجل دم

 « كل يئاثدلاَك يبدا : لاق لّرئَمُ لاق ؟ةطق هيلع مواده نيم 3 هةَجاَحا هلع ينل امن ءطق لمآ ملل َمَع اذه نكلو آل: :تلاق
 م المر م

 اًيوتكم حبصأف ؛ هنليل نم َتاَمَق «ادَبآ ل فكلا هللا يصَْيال هللاو :ل

 .لقكلل لَجَوَرَع كلا َرْثَغَدَك : هبا ىَلَع

 هةموو نش ءض رو ةمرددو
 دمحم نبا ينعي ب «مصاَع اَنكدَح ءديبع نب دَمَحم انندَح- 1/4

 فاتر 8 لللوُسَرلك: لك رمش نبا نع « يأ نع
0 
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 ءسارعاع مضار ةمرعءمدو
 دير نع « بّيهَص نْبّفّسوُي نع ديس دس 2/4

 2 سلوم
 َباَجَتْسُم انآ دارأ ْنَم : ف هللا وسر لَك : لاَ «َرَمع نبا نع « ,ىمعْلا

 ريش نع حر مط فت الولع
 نْب ِنَّمْحّرلا دّبَع نع ديزي نع ؛ ليف نب َمَحَم :

 هم سلا كرب ا

 ,مدوأ مارك م١179 :رظنا] ٠ 2 ينل دي لبق هنأ ؛رّمع نبا نع « ىليل يبأ

 [ايحو ,هالمال ,ةال414

 نبا نع ا ءراَمَع نب ةَمرْكع يئدَح «عيكو اَنئدَح- فك

 نم رْكلاس
 لام تدطا ملل كحل 18 ؟:سظنا] 1. ناطبتلا رك عطيت يح نم اماه

 لمَحم ابرج --

 ار :لاَقق « ةشئاَح تيب نم هاف هللا وسرير : لاق َرَمع

 هن

 نأ ٌرَمُع نبا نع « عفان نع ٠ يرَمعْلا نع ؛ « ميكو انئدَح-

 ينإ لاق ءُهُلَمْفَت كن : هَل ليقف ٠ « مايصلا يف لاصولا نع ىَهن اف ا

 [80؟١:عجار] . ينيقسيو ير يئمعطب لطأ نإ « مُكدَحأَك تلنسأ

 نب مصاَع نمع ؛ «َةَمْلَس ْنْبداَمَح اَنَدَح ؛عيكو اَنثدَح- م81

 هللا لوُسَر َلاَق : :َلاَق «هيبأ نع ءَرمُع نب هللا دبع نب هللا دع نع هرْذنمْلا

 يِنْعَي :عيكو َلاَق روش هلل مل , تآلا أني رد هاما ناك اذإ 2

 [450«:عجار] . رجلا ةلثلاب

 نبا نع ءرايد ِنْب هللا دبَع نع نايس نع ٠ ”عيكو انثدَح

 نم ءاَنهاَم نم ةّكفلاٌء يجن : : هللالوُسَرلاَق :َلاَق َنَمْع

 [هوب هن ,ماله4 ما ١9 :رظنا] . قرثثملا

 هَرَسُع نبل نع ءهيبأ نع ؛ باجي انندَح «'”عيكو ان اَنكدَح 06

 يني, ةلخك عالج ذئموي يهو«ةيراسلا هذّم دنع ف يبل ناك : :َلاَق

 [هدهحنرظنا] ."بْطْخَي



 نيرثكملا دنسم

 روع ممم سو
 نبا نع.« خيش نع «٠ سونا اكدح ؛ميكو ًهدَحس 4/0

 ًالارْجَقلا عونط هني ةالسمآل : كف هللا لوس لاَف : َلاَق نم

 [مم11:رظنا] . نيتعْكَر

 « عفان نع «يِرَمعْلاَو .بفذ يبأ نبا اندَح «عيكو اَنئدَح- 1ا/ ةثب

 2 ر يَلَصُي ناك ٠ ف يِبلانأ ؛ٌرّمَع نيانع

 نيف ه:عجار] . هتيي

 قرَوُم نع ٠ «يرْملا ةَبوَت نع «ةباَندَح «عيكو اَنندَح- عم

 تلق آل آل :َلاَق ؟ىَحُسملا يْلَصُنأ : :ٌرَمْع نبات : لاق يلجعلا

 ؟ركبوُيآ اال : تلق آل اًمألَصأ :تلق آل :َلاَق ؟رْكَب ل :َلاَق ؟رَمُع اَمدلَّصَق

 [ه06؟:رظنا] ٠ ُهَلاَخإ آل : َلاَك ؟ف يبل

 ٌرَمع نبا نع « عفان نع« «يرمعلا اَنكدَح ميكو اكل 0

 اَهَنَهاَمَتْنِإ ةلقحَمْلا للا لكم نكرم: : هللا لوُسَر لاق : َلاَق

 7 م««هيجار] (14/6)تبعت اهكرتاإو ءاهكسْل اهبحاَص
 يبأ نْب دْواَد نع «بئاّسلا نب ديعَس يِنئدَح «عيكو اًنئدَح

 َتْغِمَس لَه :لاقق ؟ىئمب ةآلّصلا نعَّرَمع نبا تْلَس :َلاَق «'يَِقتلا مصاَع
 : تلق ؟ه8 اًدَمَحب

 [٠614:رظنا] . نيتْعْكَر

 نع ءمصاَع نب ص هب ىسيع نكح «عيكو اند ١
 دلو ضْعَب ىََرق «ةّضيرْا انيلصق «َرَمع نب ممانجَرَخ : لاك ءاّمي ءهيبأ

 0 ا
 نامثعو َّنَمْعَو ءرْكَب يبأو ءاقف يبل مالم :ٌرَمَع نبا لاقق وَ

 ص سا
 ىتمب ب َناَك نإ : لاق هب تْيَدَتهاَف تْنمآَو ءمعت :

 هس ب كو
 تعوطَت ولو :ًرّمع نبا َلاَق « اًهَدْعَب ًالواَه بة اوُلَصُي ملك هرّمّسلا يف

 [ه188:رظنا] ."تْمَمَتأل

 نبا نع :عفان نع «يِرَمُمْلا اَنندَح «عيكو اَنئدَح -7

 .(حارَمع

 « يِبّنلاَنأ ؛ةَشئاَح نع ؛هيبأ نع ءٍمساَقْلا نْب محلا دّبَع نعَو

 دحَ هل دحلأ

 نع ءَقاَحْسِإ يبأ نع ؛ «ليئارسإ اَنئدَح «عيكو اَنئدَح- عابكا

 ءرْخجلا لبق نير لا يف ارك« هللا لورد ءَّرَمع نبا نع ءدهاَجم

 يرق: رم ةرشَع عضبوأ «ةرم نير شعو اهي : : بمدير

 ملال موقف ملكت مكلف قدك 4 هللا وه ْلثوَر(نورفاكلا يآ

 نبا نع «دهاجم نع ء ثيل نع نايف نع ؛ « عيكو انندَح 4

 0 هّللاَدبعاَي لاقُف «يدّسَج ضْمَن ل هللا لوُسَرَدَحأ : لاق مع

 03 ؟:رظنا] . ىّتومْلا يف لسد ليس باَح وك[ مو كاك ايلا يف

 دراطع نب ديزي نع «ِرْيَدح نب ناَرمع ينئدَح ؛ عيكو اندَح 6

 كاتو «مايق حنو برش اك : لاك ءٌرَمَع نبا نع ٠ «يسودسلا ىَرَربْلا يبأ

 [١450:عجار] ا هللا لوُسَر دْهَع ىَلَع ٠ « ىعسن نحنو

 هيو م اع

 نب هللا دبع دئسم
 ول ل ع سس

 4/1 دوعسم

 نع ايد نب هَل دبع نع ايس كح ؛ميكو كح عءابكك

 ةلإ اهلي ٠ «سْمَح ٍبَعلا حيتاقم : : هي هّللا لوسَر لاق : لاك ءٌرَمع نبا
 هس

 انو ماَحْرألا يف اَممَلعَيو ثلا ةعاسلا معهد هَللاَنِإ 9 : هللا

 ميل هللا نإ توت ضْرأ'يأب" سفك يت اَمو اخ بست امن يَ

 'تنفأ ,017ننظنا] . 6 ريبَخ

 نب يلع نع «ِنَمْحرلادْبَع نب ةييع يئدَح «عيكو اَنْئدَح-17/

 َسِبياَْنِإ َلاَق © يِبنلَنأ «هييأ نع ٠ ملاَس ينكدَح ؛َناَعْدُج نبدي

 .هلَقآلَخ آل نَمَريِرَحْلا

 نأ و َّرّمَع نْبا نع « عفان نع ٠ «يرَمعْلا اندَح «عيكو انئدَح

 دهم هلم هم ممل
 نشا هلع صريح ىلإ حاول تع ءالف يبل

 ءضرألاو”تاَومّسلا تَماَق اذهب وحلا اذه : اولاقق ءاوُدري وأ

 نبا نع ءهييأ نع« مفاتن هللا اتدَح «ميكر اكن
5 

 نبا اكو ٍمئاَبلاَو لْيَحْلا ءاَصْخإ نع ,اف هلال وسر ىََن : :لاَق َرَمْع

 .َقلَحلا ءاَمَتاهف : :َرَمع

 نْبا نع :هيبأ نع ءدَّمَحْم نب مصاَع اَنئدَح «عيكو اًنثدَح ٠

 َراَساَم؛ةَدْحَولا يف امانا ٌمَكميْول : كف هللا وسر لاَ : َلاَق ٌَرَمْع

 [474ه:عجارإ ادب هدحو ليلا بكا ار

 ةَميِمَت يبأ نع «ةَراَمْعنياتيائ اندَح «عيكو اند ١
 ءِركَب يبأو ءاف هللا لوُسَر عَمأتيَلَص : َلاَق «َرّمُع نبا نع «يميَجهلا
 1-0 مامن
 يني عئطت ىتعةاَدَقْلاَدكَبةَلَّصآلَف ناَمْنعَو «رسمعو

 [هم7:رظنا] . ّسْمشْلا

 :لاَق «َرّمْع نبا نع «هيبأ نع «٠ "ماه اَنئدَح « عيكو اًنئدَح

 اَهنإَف ءاهيورم ور الو سْمّصلا عوُلط ْمُكتلصِب ورحت : اك هللا لوُسر لاَ
 رم عال هلع
 [177؟:عجار] . ناطيش ير نيل

 نأ َرَّمع نيا نع « فان نع «يرمخلا اند ,عيكو انكدَح- 4/7“
 هع ساء ل اه ل

 ند“ هلل َلوُسَر اي: : نلت « اربش َنيخَري نأ ءاسنلل صخر اقف هللا لوس

 م:
 هيلع نمل ءاعارذ : :لاقق ؟انماَدقأ فشكَتت

 ءَرَمع نبا نع ؛ « عفا نع «يَِمصْا انج «عيكوادَج- 2/5

 َدِبَعَو هَُللاَدَّبَع : : مُكَئاَمْسَأ نسحأ نم مان: لاق“ للف يِبَنلا نغ

 [11؟؟:رظنا] .نَمْحلا

 َرَمْع نبا نع ءهيبأ نع بانج وبأ ئدَح «عيكو انْئدَح 6

 :لاَق «ةماَحآلَو «ةريطالَو (18/5) ىَودَع ال قف هللا لوُسَرلاَف لاك

 «بَوَجلا هب نوُكيريعبلا تيئآنآ ؛ هّللاَلوُسر اي : :لاقت ٠ ”لَجَر هيل مَ
 ا رع 6 00 0
 . لوألا َبَرجأْنمك ردقْلا كلذ : لاق ؟لبألا برج

 نع هدر نقل نع اس ادَح «عيكو انئدَح لال“

 نع ءقق يلا لئسم : :َلاَق َرَمَع نبا نع ءيرمحألا «ناَمِيلَس نب نيزر
 ملا 6 مسن

 م رتسملا ىَحريَو بابا قُم لَحآ هجرت انآلكهنآرما "لطي لجل
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 [ههال١ا :رظنا]

 ةماعلا
 دح :َلاَق- -يريمزلا ينعيسدمْحأ وبأ ءانثدحو-6077

 . نير نب ناَمْيلَس نع ءدكرَم نب ةمَفْلَع نع

 نع« دنه يبأ نب ديعَّس 50 2008 «عبكو انك

 هل مُّلل لام لحس اذإ لف هللا لور ناك : :لاَق ءَرَمَع نبا نع .«هيبأ

 [10/ارظنا] .اهْنم اتجِرْخُت تح ءاهب اًناَياَتَم لعجَت

 :لاق ؛هبيأ نع « ءملاّس نع ةلظْنَ اَندَح «عيكو اًندَح- ففحا

 ينمي ءروصلا َبَرضُت أنآ ؛ 8 هللا لوُسَر ىَهّن

 نبانع «هيبأ نع «٠ عفا هلع اَعَح «عيكو انثَدَح- 2آ/أ/خ

 [09491:رظنا] ]. هجّولا ين

 ةالّصلل هماَنَط نع مُكَدَحأَلَجْميآل : 18 هّللالوُسَر لاق :"
 هم

5 
 اق ءزمع

 [ةا٠7ة:عجارإ . لجميل متي ةماقإلاعَمْسيَر معي ناكو : :لاَق

 :َلاَق َةَعَرَق نع رَمُع نب زيزعلا دبع انئدَح «عيكو انثدَح ١

 «َكَتيد هللا عدوتسأ : 8 هللا لوس ينَعسَو امك َكعدَوأ :َرمع نبا يل لاق

 [19؟:رظنا] .كلَمَع َميِناَوَخَو َكَكاَمآَ

 مسرب را هع

 نب ديعس نع « يحمل رم نب فات انكدَح ء[عيكو اًنكدَح[ ]- 7

 «ةَرمَن يداَو ةكرعب لِنيناَك ٠ 8 هللا َلوُسَرنأ ٌرّمَع نبا نع :ناَسَح

 هلال وسر نَك ةعاسيأ :ٌرمَع نبا ىلإ لس «رييزلا نب جاَجَحْلا لق َمل
 ةاعادق عر 2

 ًالُجَرْجاَجَحْلاٌلسْراَك نحب كلا ناك اذ : لاقق ؟ٍمْويْلا اذه يف حري 8

 ؟سْمّنشلا تْغاَرأ : لاق ؟وُرَيْأَ معن دآم حور ةعاس يأن

 :اولاق املك :غِئْمل اولاق ؟سْمّسشلا تَغاَرأ : َلاَق ٠ «سمشلا عَ مَل اولاق

 . لَحّترا ءتَعاَرْدَ

 «يخبسلا دَقرَق نع ؛ ةَملَسنْباَمَح اح «عيكو اًندَح- فيتو

 دنع نهي ناك « 8 هّللاَلوُسراأ رَمُع نْبا نع ٠ ءِرْيَبَج نب ديعس نع
 تالا تدحف مز1 م1117 لحل :رظنا] تنقل ٌريَ تّيزلاب م ٍماَرْحإلا

 ءٍحلاَص يبأ نع ٠ « سارف نع :ناَيفَس نع ٠ « عيكو اًنَدَح- 00

 هرج نم يلام: لاق فقع هَل مل ادهن «َرَمَع نبا نع «َناَّذاَز نع

 نم : :ُلوُشَي 8 هللا لوُسَرتْعَمَس «ضْرألا نم ُهَمََر ءيشل ءاَذَه لم

 عول كم قده
 عمرك مك55 6 61:رظنأ] ٠ هَل هناك :دَمآلُع مطَل

 روةود مع
 بج يكدَح يارا مس نة اَنئدَح «عيكو انثَدَح- 37 نإ

 نكمل : :لوُشَيَرَمَع َنبهَّللاَدبَع تمس ءمعطُم نب ريج نينا يكس يبأ نب

 ينإ ل يي امج حي اح  تاولا كم 8 كلوي

 ينيد يف فَلا َْفمْلا كلآسأ يمهل «ةرخألاو اًيثدلا يف فَ املا كلأسأ

 ملا «يناَعْور نمآو ء ياريس ملل َيلاَمَو يلهآو ,يايثدو

 نمو «يلامش نعوض نعو ينل نمو يدي ئنم يفتح
 .فلسَخل لا ينعي :لاَق « يتحت نم لاَتْغأ نأ كتمَظمِب ُدوعَأَو « يقو

 _ 53/0 وس نش
 تصح دولا

 نع «قاَحْسِإ لإ يبآ نع نايفْساَتدَح جير نكد

 :لاقق ٠ حاير «ناركسب يأ قف يبل نأ «َرَمُع نبا نع ٠ «يناَرجَنلا

 ْنِماَسْهْنم دحاَولُك يفي : لاق ءُرْمَّلاَوٌبسيؤلا : َلاَق ؟َكبَرَش ام

 علل ملال ملل مز4 ,ه:51:رظنا] . هبحاص

 نع ءِزيِعْلا دّبَع نْب رم نب زيزعْلا دبع اَنئدَح ؛عيكو انئدَح- 7

 اممَساَمُهْلا «يقفالا هّللا دبع نب محلا دْبَع نعَو مْ اوم ةَمعُط يب

 :هوُجو ةرشَع ىَلَع ُرْمَخْلا تنعأ : : 4 هللا وُسَ َلاَق :َلوُفْيَرَمَع نبا
 ءاَهرصاَعَو ءاهعاتبمو ءاهعئاَبَو ءاهيقاَسَو ءاَهيراَشَو ءاهنيعبرمَحْلا تنل

 [0741:رظنا] . اًهنَمُ لك هل | ةلوُمَْمْلاَو ءاهئماَحَو ءاّمرصتعمو

 ىرت: ؛يكو لق ٠١) ىسوُم نع كيسادَح «عيكو حس 0/11

 هنأ يللا نيِمَيَناَك : َلاَك ٌرَّصُع نبا نع « م (؟71/ )اع

 11١4 07ج ,6740/:رظنفا] . . بوُلا ب َةمَو ال آل :اهيلَع فلي يتلا

 'ِنَمْحرلا دّبَع نب دَمَحُم نع نايف انُكدَح أ

 قطه رع نبا نع هللا دَعَا يي «ٍملاَس نع ؛ «ةَحْلَط لآ ىَلوَم

 3 ءاَهْدجاركهَرُم : :لاقق قف يلمح آس «ضئاح ّيهَو ؛هَتارما

 [ه178 ,6/84 :رظتا] . ًالماَح وأ ا رماط الط

 لاقو )ِهمصع نب ِهّللا دبَع نع ؛كيرّش نع « ميكو الح

 :لوُشيرَسع نبا تعمس (مصْح نبا وه :ميكو لاك «ةمصع نب ؛؛ ليئارسإ

 َفيقت يفاذإ : 8 هللا لوس لاق

 َيلَع نع اع نب ىَلَي نع ؛ةيدُشش نع ؛ «عيكو انَْدَح 1

 نم راَهلاو ليلا ةالَص : : 8 هّللا ل وسر َلاَق : :َلاَق ٌرَمَع نبا نع ؛ يدزألا

 [017؟:رظنا] . ىَنْتَم
 ندع هلا دبع نب ِمصاَح نع ايم اند «عيكو اًئدَح- فخحا

 ةّماّيقلا مْوُياَباَدَع ساّنلادَشآ : ف هللا وسر لاَ : :َلاَق :هيبآ نع « ءملاس

 [ة215 574 1:رظنا] ْمتقلَح اَماوُيِحأ : مهل لاقي ةوروصمْلا

 نع « عفان نع ءهّللا دّيبَع نع ؛كيرش اًنئدَح «عيكو اَنئدَح- 7/97“

 2 ”[««هههجلر].هريعب ىلإ لص« بلان ؛ٌرمع نبا

 نبا نع «رايد نْب هللا دبع نع ءَناَيْفَس نع « «عيكو انئَدَح- فحات

 تاما ْذِإ :حبصلا ةاللّص يف َءاَق دجْنَص يف سانا اني َلاَق ءٌرَمع
 مداد ه جلخ لس »ب م رع هس كس نم ع

 لاَ: ةَبعَكلا وحن هجوو «نأرَُف هلع لرئْدُ 8 هللا لوس: لاق

 [هاكم ,0144 65037 :رظنا] . اَبَذَكو اريبم فيقت

 [1547:عجار] اوُقَرَحْناَ

 دلو ىقتا نه هللا لوسيا لق همن نع ءدهاَجم

 صاّصق  ءداهظألا سومر ىَلَح ةمايقا مويا هَحَصَ ءايثدلا يف ُهَحَضْقي 6 عك
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 _ نيرثكملا دسم

 نع راحل هلا نع «بنذ يأ نب نع نيكو سس ءسل/ةوك

 انإو «فيفخُتلاب ارمي ف هللا ل وُسَر ناك : :لاَق « َرَّسْع نبا نع« ٍملاس

 [ة471 4ك :رظنل] تاّقاّصلاب باسيل ناك

 وأم اخ لال 200018 لاق ءٌرَمَع نبا

 يل َوُككَتْنآل « ءلاّسخ ثآلك بلاط يِبأ نبأ يتوأ دقو مم ءرْكَ

 ْتَدَلَوَو هتنبا ؛ ف هلل وسهر : مل رمح نم يلإ ب حأ نهم ةدحاَو

 مامد 20 د يس
 ريح موي للا هاطعأو ,دجْمسملا يف هابل اَوبألادَسَو هَل

 يبأ نب ملاَس نع ءروُصْنَم نع « ناَيفس نع « « عيكو انثدَح -

 : سْمَح ىَلَع مالا يب لاَ هٌرَمَع نْبا نع ءرثب نب ديزي نع «٠ :دعجلا

 مْوصَو « تيا جَحَو «ةاكرلا انو ,ةةلّصلا ماقول لإ هلل نأ ةاَهش
 هع ساي كين مل كرس سك ها هاو ايس هرم همر مج
 ذداَهجْلا :ٌَرَمع نبا لاك ؟هللا ليس يف داهجلاو جرد لاق :َلاَق َناَنْصَمَر

 . هللا وسر انكدَح اَذَكَه رَسَح

 :َناَداَر نع ءناَتيلا يبأ نع ءَناَيْفَس نع ٠ «عيكو اندَح- 2
 م

 موي كلنا ناَبُك ىَلْعَةنالَت كلو هللا لوُسَر َلاَق : َلاَق «ٌرَمع نبا نع

 ةليكَو مول يفند ُجَرَو ءاوُضاَر هب ْمُهَو امو مآل : ةَماَيقْلا

 .يلاوَموَحَو ىَاََتهللاقَح ىَدأدْبعَ « تاَولَص سَ

 ىَيحَي يبأ نع «ليوّطلا ىَيحَيوُبأ ينئدَح «عيكو اندَح ٠

 رامي َلاَق ف يلا نع «رَمُع نبا نع هاجس نع « تالا

 ءٍماَح ةمعْبس ةريسم هقتاغ ىلإ مهدحأ نأ ةمخَش نيد تح ءراَثلا يف

 .دحأ لم هسرض نإ «اعاَرذ نوب هدلج ظلغ نإ

 «تبات يبأ نب بيبَح نع ءداّيز نب ديري نع «٠ ءعيكو انندَح ١ 8٠

 ىَبكرلا نع « , ف هللا لوُسَر ىَهَن : لاق ءٌرَمع نبا نع

 [ه497 ,4ؤ05 :رظنا] ٠ ُهَكَوْهَ 1

 بقر نم : لاقو 0

 نمر لافت ةَفئاَع تيم وج َلاَق َرَمع

 رو لع
 [40/01:عجار] . ناطيشلا نرَق مّلطي ثيح 2 ءامهاه

 دمحم نرخ نوراَهْنم(110/ 1 احم نال سلع سا ميك
 نب هّللا دبع نْب هّللا دّنيَع نع «ريمزلا نب رفح نْبدَمَحُم نع «قاَحسِإ

 لاَسيَوُهَو 8 هللا وسرت : لاك هرم نب هلا دبع هيبأ نع َرَمُع

 لاق ؟عابسلاوباَودلا نموا «ضْرألا نم ةلَقلاب نوي ؛ءاملا نع

 8 ة:عجارإ *يش نجني مني ءاَملا اك اذإ لع

 نبا نع « « عفان نع «َقاَحْسإ نب دمحم نرخ ديزي انئدَح- 5 0٠١
 8 َكصوألإ يلْبكي ببن ْكَيمَلَنإ 8 هللالوُسَر لاَ : :َلاَق هَرَمْع وع ايم ا هع

 6-2 مع م مع مص 00

 َسْيِل ىَلاَعَتَو َكَراَبَت هللاو نوع هن | : لبق ناك نم اهْفصَيْمَل فص هنَصآلَو

 [ةلق4 تحال 114ج احالة ةرظنا] ٠ ًةيفاط تح اَهناَك ىلع ؛روعأب

 هارب ام ع

 1 5ص 7 دوعسم وُ نبل دبس

 نبا نع « عفان نع ٠ جاَجَح نع هوايا عم

 + مّسَمَتمٌَرْصَحْلا كَرَتنَم : لوُقَي « هللا لور تمم : :َلاَق َرَمْع
 رع سس 6

 [١457:عجار] . هلو هلأ ريو اَمّئاكف ؛ ءسمّشلا برْعَت

 هيناَصتملا ريحُب ب هلام ارب قالا دب اند 21

 ل

 :لوُقي رمح نبا عمس هلأ «هربحأ ينال ديزي نبا محل َدْبَعانآ ص اقل

 ءِنسيَع يأَر هناك ةمايفلاٍموَي ىلإ ظني أ هس نم : ف هللا وسر لاَ
 هيوفرس م مال ور

 هاَعّسلا ادِإٍوَو «تّرَطَقْلا امس ذإٍلَو ترْوُك سمت اذ: رقيق

 هاله 4441 ,4954:رظنا] دوه ةروس : : لاكن هسحاآو 4تّققْنا

 ء نْيَسَْح نبا ينعي «نايْفس ارب «َنوُراَه نب ديزي انئدَح- 2 ا/

 تناكو ٌةّصْفَح َتَمْياَناَمَل : :َلاَق ءٌرَمَع نبا نع ٠ ٍملاَس نع ٠ يرظلا نع

 لاسقف« هِيلَعاَهَضرمَف َناَمْلَع ؛ ,هفطرَمُع يقل «ةَفاَدَح نْب سيح تحت

 هيلع اَهَضْرَعَ ءِرْكَياَبأ يقلق ُظْنأَسَوةَجاَح اَّنلا يف يلام :ُ ناَمْنَع

 دق ء هلا لوس اذإَ « رْكي يبأ ىَلَع هسْفت يفرم َدَجَوف تكس

 «َناَمْنَع ىَلَع اَهمْضَرَعتنُك يّنِإ لاقق ءرْكياَبأٌرَمع يقلق ؛ اَهَبَطَخ
 علم لسع

 اًبضُع َغَ دشأ تنك كيلع انآلَق 2« ينع تكسف ٠ هيلع اهضَرَع ينو « يندر

 نمر داكن :ركوأ لاقق ؛ يِسردَكَو :داَمْنَع ىَلَع ينم

 .رسلا يشفأ نأ تهكم ءارس اكو ارم

 ِنْبِهّللا دْبَع نع «ٌةَبعش اَنربَخآ «َنوُراَه نب ديزي انئدَح- 1 4

 اهتم اًهيَوحَمم ناك نم : ف هللا لوُسَر لاق : :َلاَق ءَرَمَع نبا نع «راتيد

 ةكيك يي نيرشعَو مْبَس ةَلَلاَهْورَحَت :لاقو «َنيرشعَو عْبَس هَلْ

 5141/6 محلا مو١5 ,م1:رظنا] .ردقلا

 نبا نع ٠ ءٍمْيَحسس نب ةَلَبَج نع ةَبعُش اربح ديزي انندَح- 8 8٠١

 :لاَق ؟ةَمَنَحلا امو: لبق ةّمَلَحْلا نع ٠ , 8 هّللالوُسَر ىَقَن : لاق ءَرَمَع

 0 ١؟:رطنا] ديلا يعي ةَرَجا

 نع « ءملعملا ينعي دْدَي ناَوُكَذ نب

 لا ىلإاَمَكَر سابع ناو ؛ هرم َنيلنأ واط نع « بيم ِنْبورْمَع

 ايف دلاوْلا الإ ءاهيف جيف ؛ ءّيطملا يلي نأ لجل ل حيل : : لامن كف
 ءدكد 32-5 عل هلل ور

 ّلَكأ «بلكلا لئَمك ؛ ءاّهيف عجرت مث «ةيطعلا يطغي يذلا لثَمو ءهَدَلَو يطغي

 [؟1١1«نعجار] . هيف يف مجرم هاف عبس اذ ىَتَح

 : نيسح اًنربخأ ديزي انْئدَح-١ 0

 م مصاص
 ١ ينعي ؛ ركب يبأ نع ءَرَمع نب عفان انربخأ ءديزي انندَح- «

 القفز ترت هرم نْ هللا دْبَع نب ملاَس عمتك : لاق ىسوم 3 نيب

 لاس ثدَحف «سارجأ ايف نبل ٠ آل :َلاَقهَنأ : ف يلا نع ؛هبيأ نع

 لجل نم ءالؤه يف ىَر مك «لُجلجلا مهم يكرم بحت .

 يبأ نع «ةداق نع ؛ ىَيحَيَنْب مام انربْخأ «دِياَكدَح- م1

 ْمتعَضَواذِإ َلاَق اقف 'يِبنلا نع َرَمَع نبا نع يِجاَنلاَوُم «قيدصلا

 ,قفكنظنا] . ف هللا لوُسَر لم ىَلَحَو هللا مسي اوُوُن ءربَقلا يف مُكاَوُم

 اةذنلا دمع نعم



 0 الدذلا ص

 مم سرب هر ك ل اسساص
 يبأ نع داق نح ءىَيي مَا زي

 اََكَدَحَناْنَم قف هللا لوُسرلاَق : لاق َرَمُع نبا نع ٠ «يلجبلا ِمَكَحْلا

 تلْقَق . طاريق ٍمْوَي لك هلَمَع نم صن, ديصاوأ « عرض أ ير بلك ري

 يذلا رادلا بر ىَلْعَوُم : لاك ؟هراكُهَلاَنآَو راد يف داكن :َرمع نبال

 06 هنرظنا] اكلي
0 

 نب ىسوُم ينربخأ : لاَ « حْيَرج نبا انئدَح «حْوَر انئدَح- 241

 ركب يبأ يف 8 هللا لور اير نع ّرَمُع نب نع «ملاس يئدَح «ةبفع

 يود عرف ٠ ءركوبيأ مان ؛ اوُمَمَتجا دق سانا تير :َلاَق (؟/8ر/#)َرَمُعَو

 ءاَيَرَغ تلات رم .هكْرْشيهللاَو ءافعص هعْرَت يفو « نييوُند وأ

 ُسانلاّبَرَّض ىَّنَح ٌفَئِرَق يرثي ساّنلاَنماَيرقْبَعتياراَمَف

 [هملال ,هد06 ,4977:رظنا] . نطعب

 نب وُرْمَع اًنئدَح «َقاَحْسإْنْب اركز انئدَح حور اَنتدَح 6
 عمم لو

 :لوُقي «8 هللا لوُسَرْتْعمَس :لوُقيَرَمع نب هللا دبع عمَسهَنآ ءرائيد

 ا يناير لكتو ءاَذَكَهَو انكم وصلا

 ىَلِإْيَخْلا اهيصاوَت يف لْيَخْلا 0 :َلاَق ّرّمع نْب ِهّللا دّْبَع

 « ىّسوُم نب ناَمْيَلَس نع ٠ «جيّرج نبا اندَح «حور انئَدَحَ- 00

 معمل
 نملءآلولا :لاق“ كف هللا َلوُسَردأ «َرَّمْع نبا نع عفان نع

 خامل تكلم تكلل موكف ,مهه:رظنا] . قع

 دْبَع نب بلَطُملا نع « يعاروألا انِْدَح :َلاَق حْوَراَنْتَدَح 18

 ف يلا ىلإ هحكرَي ءانلئ أت صوتي رمع نبا ناك :َلاَق «٠ بطُنَح نْبِهَّللا

 [607::عجار] . ف يبل ىلإ ةعقري «ةرم اضْوُتي سابع نبا َناكو

 نب هّللا دبَع نع ٠ عفان نع ءكلاَم اَنئدَح «حْوَر انئدَح- كح

 ىَلَصَف ؛ ,ةقيلحلا يذب يملا ِءاَحْطَبلاب انآ ؛ ةق هللا َلوُسرَنأ ءَرَمْع

 [3087 ,هو9؟:رظنا] . اهب

 ما يدع
 تعمس :ةبْفع نب ىَسوُم نع فيعش اًيدح حور انئدَح- 2م

 سس سال هس مص سل و هس لا سو
 لَم َمنِإ : لوُثيو ؛ ءاَدْبْلا نعي داكَيَرمع با ناك :َلاَق ٠ هللا دبع نب ملاَس

 006 :عجار] ٠ دجْمَمْلا نم 5 هللا وسر

 َرَمْعْنبادأ «عفات يتربخأ « حْيَرج نبا انئدَح «حورانيدَح- 45

 لم ل كب ل ياا

 َكيِرَشآل نبل كيبل مهللا كيل :لوقي ف يلا تغمس : لوُشي َناَك
 09 ل ا ا م عقم

 ,؛م96 :رظنا] . كَل كيرشل ؛ َكلُملاَو كك ةَمنْشَوَدَْحْاَنإ كيبل كل

 0064 قدؤك قدالا مدلك ,451/

 سا هاسأا ست ع

 نع مس ندا ان: 0 دلما

 لاقو) م ا للورد لاَكُهَّنأ ٌَمُع نبا

 الإ :ةَرْمُع اَهلَمْجَينأ ءاَْنَم : 4 هللا ٌلوُسَر لاقق (جَسئابّنلهُم :ُداَنَع اقع

 عه هرم رول لأ

 0 0 وسم نبل بعدم
5000-0 

 رَككَو ينم ىلإ اندَحأ وري هللا لورا اولاق ولاه ناكر

 نم بلاط يبأ نب لع مده رماَجَمْلا تمطَسَو معن : لاق ءايمرطفَي

 يلا هب لَمأ امتلأ َلاَق؟ تللمأ مب : 18 هللا لوُسَر لاق ٠ ءِنَمَيلا

 :لاقق ٠ واط هب تكد : ُدْيبُح لاك الهانم كلِ :حْوَر لاك 0
 هذآ
 [0147,449":عجار] .ةرمع اَهْلعَجا :َناَمَع لاك ءموَقلا لَعَف اَذَكَه

 يامر م م
 ةبلع نب ىسوم يلح عصا لا

 اهلا :عجارإ. يوي :هرخأل يف يربي

 و م ل دوك
 نع «ٌرّمع نبا نع « عفان نع كلام انندَح حور اَنئدَح- 4074

 .هلثمب ٠ . . يبا
 هم هه مسرب معلوف

 «شَمْعألا نع ,ركيوبأ اربخأ ءِرماَع نب دوسألا انندَح 6

 هّللاَلوُسَراتْعمَس : لاق“ «َرَمُع نبا نع ؛ٍحار يبأ نب ءاَطَع نع

 اوُعيابتَو م مرا رانيشلابس الان« ينعي ءاَذإ : :لوقي

 مهب هّللاَلَرْنأ ؛هّللا لمس يف داَهجلا اوُكَرَتو «رقبلا بائذأ اواو« نيا

 . مهيد اوُعجاَرُي ىّح مُهْلع مقري ملك آل

 ءدهاَجم نع ٠ «لبَصُم نع ٠ «ليئارسإ انربَخأ دوس انئَدَح- 1/7

 ىَلَص ىّتَح ؛ءاّشعلا ةالّصب ؛ ف هللا لوُسَر ىَسْم : :َلاَق َرَمْع نْبا نع

 مك َنوُدجَهتمْا دَجََتو نوما ماتو «ظفْيمسُمْا ةقيتسساو « يلَصُمْلا

 هدأ تقول انهالت يشأ ىلخ# قشأ نأ الؤك : لاق «َجَرَح

 [٠574:رظنا] اذ َوْحَن وأ ؛ةالَصلا

 نبا نع ؛ عفان نع ءرَمُع نب هللا ديب انْندَح حور اًنئدَح- 33غ

 نم هما كلت تيان يف « للف يَا َندأَتسا سابعا نأ مند َرَمع

 [31نعجارإ هل نذأق ةياّقسلا لجأ

 دبع نب ركب نع دّيَّمْح نع :امَح انكدَح «حور انئدَح- 188

 َلوُسر نأ َرَكدَو «ءاحطبلاب ةَمْجَح م مَجهي ناك ( 794/7 )ّرَمَع نبا نأ ءهّللا

 [ه/05:رظنا] . كلذ َلَعَف « هللا

 ديعس نع «يخَبّسلا دقق نع :تامح انئدَح حور انئدَح 89

 وهو تقم بع تْيَبَنَعدا ٠ اق هللا لورا رس نبا نع ريب نب

 [4086 :عجار] . مرحُم

 «ةّبقع نب ىسوم ينربخأ « جيرج نبا انئدَح حور انكدح- 2م

 لُكَو «ِرْمَخ ركْسلُك : :َلاَق 4 هللا َلوُسَرنأ هَرَمُع نبا نع ؛ عفان نع
 ١ [4046 :عجار] .ماوح رمح

 مرا ةدعايشو
 يبأ نع «وِرْمَع نب دَمَحم انثدَح ءذاَحُم نب ذاَحم انئدَح- كنيفت

 :8 هللا لوُسَرلاَك : َلاَق هرم نبل دْبَع نع ؛ ِنَمْحرلادّْبَع نب ةَمَلَس

 : مارح رك لكو همَخ رك لك

 :لوقَي يبأ تْعمَس  دَّمَحُم نب مصاَع اَنندَح ثاعم اًنكدَح- 7 ف

 [45414:عجار]

 مىواقمممو
 يفرْمألا اَدَهلَرَيآل : كف هللالوُسَر لاك : لوُقَيٌرَمع نب هللا َدَبَع تعمم



 دو ع

 اتي هْبمةرَحَي َلاَق نانْثا سائلا نم يقيم شرق

 [3171 ,2577:رظنا] . اذَكه

 دراطع نبدي دي نمع ٠ ريدح نب نارمع اًنكدَح داعم انئدَح- 88#
 7 200 و 0 0

 نحيتو 5و «ماَيقْنحَنوب رن انك :َرَمع نبا لاق : لاق ىلا يأ

 دس ول سد ىلع تنم مس

 2000 قي 0 داعم َلاَق ٠) « سيلا
 رىالدل مور هه و لو عكر

 َركوأو ف هّللاٌلوُسَرَركوأ؟ نس اَم : لاق ؟َوُه هنأ «َرولا تيار

 4 هلال وُسر رو ؟لقحتوأ هم: َلاَق ؟وه ةّنسأ آل : :لق نول

 رسل نع « عفان نع نوع نبا انندَح داعم اًنئدَح- 7

 ال :لاقك ؟بايثلا نم مرحملاٌِباداَم : اللف يلا لجر ىَداَن : َلاَق
 ا مهل

 00 ا
 لإ «فاقخلا آو «تآليوارسلا الو «سناربلا الو «ةماَمعلا الو «صيَِقْلا

 م 0 «لان درت ان

 [4ه4:عجار] ]. سم ل هوه َباتك يف: : نوع نبيا

 لاَق َتاَحْم ما هس مرزاك و
 :لاق ف اًحْسِإ نب دمَحَم نع «يدَع يبأ نب َمَحُم انئدَح- عمك

 اك دَرَمْعَنْبهَللاَدبَعْنأ «ملاَس يِنّئَدَح : َلاَق « باّهش نالت رَكْدَو

 لوس نأ : :اَهكَح ةَشئاَعأ : : دع يبأ نة هَ ملال عت

 [114ةةخ:عجار]. نيفحْلا يف ءاَسْنلل صخري ناك ٠ اق هللا

 نع ؛ يملا ينعي مي ءَناَمْيَلَس نع ٠ ّيدَع يبأ نبا يتدَح- 4 41/

 :لاك ؟رَجْلاذبيت نع ؛اف يلا ىَمْن :َرَمْعَنْباَتْلَأَس : لاك سوط

 ,هامإ/ ,هنالا ,4417 :رظتا] . نم هتعمَس ينإ للاو : "سوواط لاقو : لاَ معَ

 [1111 هحكت ممل مالك

 ١ نم لّضَف ئأاَذَه يدجْسم 7 يف ٌةآلَّص :لاَق هنأ قف يّبلا نع مَع نبا نع

 .لضفأ وهم الة لإ دجال اواني لس

 2 هودمو

 2111111010 هلل وُنرلا ٌَلاَقَرَمْع

 1١ نآلُتنْب نآلُكُةَرْدَع هذه: لقت اول رداَغ لكل عفر «ةَماَيقلا

 [(ةهنوجلر

 هرق رت مرا كت سو
 نبا نع « ٍمفاث نع هللا دييع اًنكدَح « دبع نب دمحم انئدَح- 2816

 هّللاَلوُسَرنإَك اهيورْ الو سمّشلامولط مُكدَحأَن يحيل : لاَق ٌرَمع

 اا ادم نظنا] . كلذ نع ىَهْني ناَك ف

 «َرَمَع نبا نعم“ « عفان نع «هللا دبع اَنئدَح دمحم انلح

 ىَلَع َلَبئاَمُس' اًّنَحَف ٠ دجّسَملا ةلبق يف ةَماَخُت ىآر ءاقق هلا لوُسَرنأ

 هّللانِإَ «هِهجَو لبق مُحَنيََ ,ةالصلا يف مُدان لاق ءساّنلا

 [46:5:رظنا ٠] ةآلّصلا يف َناَك اَذِإ | ُكدَحَأ جولف ىلاَعت

 مص رةرةناو
 نبا نع « عفان نع ؛ «[هلل دّيبع ْنَع] «ديبع نب دمحم اند 7

 يمت
 هنن هباتنوتساو زرَقلا يف هلجر َلَخدأ ذاك« 8 هللا لوُسَرانأ ؛َرَمْع

 [451417 166: رظنا ٠] يللا نرجس نتا ,ةمئاق

 2 مرة امو

 ناك 200 م 1

 02 ا ولا

 [4516:عجار]. ىلا ة يلا ص جرخيو ٠ ايما يلا نم ةكَم لْخَدَي
 روث.رعةمو

 نبا نع عفا نع ءهّللا دْيبع اًندَح ديب نب محم اَنئدَح 5

 بح لوألا فاَوَّلا تيلاب فاك انإناَك « قو هللا َلوُسرانأ َرَمْع
 مه

 [ةكام :عجار] .ةَعْيرأ ىَشَمَو كل

 نع « عفا نع «هّللا دبع اَنْئدَح لاق «دّب ْنْبدمَحُم انئدَح 06 ريب مره لع

 نإ قمل بألا لك نال كن : هللا لوُسر لاق : لاَ هٌرَمَع نْبا

 [؛5:ه.عجارإ . تبعت هلع قلطأ نإ هبل 5 اًهكسنأ هلع هيحاَص اَهَسَماَعَت

 ءراّنيد نب هللا دْبَع نع «ديعس نب ىَبحَي ارب « ديزي انئدَح- ظ1م1كك
 سا معا

 :رظنا] . ابشاَمَو اكرام يتأي ٠ كف هللا وُسرَناَك : لاق «ٌرَمُع نبا نع

 عةوكت مقالا م1089 مالو مالا

 2م 000
 لص او راتارثو برثمْلالَص َلاَك ٠ رع ٌرمع

 [1 3617 441/4 5111 221 ؟:رظنا |. لجل

 اس هم
 حملا تلح اق ؛ تم ىَمِليلاةآلَص لق 2 الا نع رمع

 [31ه2 ,هو :رظنا . ةدحاوي روف
 سام ساس

 ندا اندَح « ينابيشلا د دايز نب ديعس اَنربْأ دي زيان
 «يِناج ىلإْيشَو «تّيلا ىلإ يل اهئائ تك َلاَق «يفتحلا ٍحْيص

 هدي يرْدّص ٌحّيشلا برَصَق « يرصخح ىلع يدي عضو :ةالكصلا تْلَطاَ

 هه مرسم
 اذِإَك «فارصنالا تحرس ؟يّنم برام : يسْفَت يف تلق ,وُلأي ال ٌةَيَرَص

 هَرَمْعنْبِهّللا بع اَدَه : لاق ؟ْخّبّتشلا اذه ْنَم: تلتف نع ان هَملَح مالغ

 تن : لاك ؟يّنم كبَر اَم محلا دبع اَبآ : داك :فرسلا لحل كج

 88 هّللالوُسَرَناَكَو ؛ةالّصلا يف بما لاذ : َلاَك «مَعَن :تلق ؟وه

 [هماك :رظنا] . هْنَع ىَهْني

 ان لاب نيم اًئدَح ليزيد 0

 دي د ةَمَلس يبأ نب هللا دْبَع نع ٠ « نيَسَح نب معو نع

 ةحيبس ةَحيِبص 48 هللا ل وسر َعَماَنُك : :لاَق رم ِنْب هللا دبع نعع رم نب

 8 2 تلق :لاق» ربك رحت اًمآّلِهُمل لا امو ُى لام «ةكَرَع
00 

 [4108:عجار] قف هللا لور َعنَص فيك هولآست ملفك مُكَل



1 25 
 تعمَس «ةَرَبَو نع «ٌءاطْرأنْب :بابح اترخأ يرتاح م١6

 مام رمممل
 ةَرَقْلاَو « ينعي مرحملل «بّتلا لقب ؛ ف هللا لوُسَررَمأ : لوفي رمع نبا

 :لاقُي َناَكْدَك : :لاقق ؟برْقعْلاَو كيحْلاَف : هل ليقف «ةأّدحْاَو «َباَرْعْلاَو

 [14047:عجاؤ] . َكاَذ

 دلاَخ نْب ةّمرْكع نع ٠ مس نباح انربخأ ديزي ادَح- تكفي

 ءاهيحاَص اربد ًالْخَن ىَرتْشا الَجَرَنأ َرَمْع نبا نع ٠ يموزَحَمْلا

 يذلا اهبحاصل هَرَّتلَنأ ؛ ف هللا لور ىتصق اقفل ىلإ صاح

 . يرتشملا طرتشي أل اًمَرْبأ

 .(ح)مزاَح نير يرَج اًنربخأ «* ديزي 2 انكدَح- 2867“

 نبيل نع ٠ ٍمزاَح ْنْبريِرَج اَنُندَح : لاق « ىّسيع ْنْب قاَحْسإَو
 لاق( : هقاَحْسإ لاق رم نبأ ت يقل : َلاَق «ةيداَه نْب َنّسَحْلا نع ,تيرْخْلا

 متن تلق ؟ناَمُع لأ نم : :لق نام لهأ نم تلق ؟تنأ نسم : : يل
 0 ىَلب : تلق ؟88 هللا لوُسر نم ُسْعمَساَم كندَحأ القأ : :َلاَق

 ْحَضَْي ُناَمْع اهل لاقي اضرأ ملأ ين :لوُقَي 8 هللا لور تْعمَس

 نم نيتنجَح نم لَضْفأ اهم ُهَجَحْا حبلا (اَهتْيحاَنب : قاَحْسإ لاقو) اًهبناجب

 نع «ٌداطْرأْنْب جاَجَحْا اًنرَبخأ «َنوُراَم ْنْب ديزي انْندَح- 21

 ملك ءرطّشلاب اهله ىلإ مق ,8 هللا لوُسر نأ ؛َرمْع نبا نع ٠ « عفا

 ىّنَح ٌرَمْع َءاَيَحَو ءرْكَي يبأ يح اهلك قلل لوو اَحمُهمملَ

 "مطالع عزت يدي ضركت «ينورَحَسُف ؛ «مهتسامأل مع يتعب

 ٌةَشْئاَع نأ ؛َرَم ٌرَمَع نبا نع «٠ ٍعفاَن نع ؛ ٍماَمَه نع دي اندَح- كنا

 .ءاَمْؤالَو مُمكن وكي لإ ءاَهوُعييأ اهله ىَاك «ةريرب يرتشت نأ تدارأ

 ءاهيقتعأق اًهيرتشا : ا هللا لور لاقق ٠؛ اق يل ةساَع كلذ ترك

 20007 مهاامجار] )*/١"( َنَمَتلا ىطغأ ملم امّنَِ

 :َلاَق «عفاَن اَنثَدَح ٍمِزاَح نب ريِرَج اًنربخأ ءدليَِي انئَدَح- عمك
 م ارم

 ءاسْيرب هيلع تقلا ابوك يَلَع قلآ : لاق مسه َّرقْلا رمع نبا َدَجَو

 هسا هللا وُسَر ىَمَندَن اًبوكيلَع يفلت : لاقو ءُهَرْخآَف

 [0155 ,ها54 :رظنا] .!؟مرحمْلا

 :هلآسأ مفاَت ىلإ تيك : لَك «نْوَع نبا انكدَح داعم انئدَح- ال

 لوأ يف ناك لان انإيّلإ بكَ َلاق ؟لاَققلا َلِقةَوْعَدلا تناَك لَه
0007 

 «َنوَراَخ ْمُهَو «قلطصُملا يني ىلع َراغأ د 8 هلل لوم «مآلُسإلا

 وماوع مس
 موي باَصَأَو «مهيس ىبسو «مهتلئاقم لق :ءامْلا ىلع ىَقنش مهام

 يف َناَكَو ٌرَمْع نا هللا ُدْبَع تيدَحْلا اذهب يَدَحَو . ثراَحلا هب ةَيرْيَوَج

 م اها رظنا] . ٍشيَجْلا كلذ

 دبع نْب ٍبْيَبْخ نع يعش انابنا «َنوُراَه نب ديزي اننلَح 6

 َعَمتيلَص : :َلاَق هَرَمَع نبا نع « «ٍمصاَع نْب صْفَح نع « ٍبْيبخ نب مْحرلا

 عمكك 3 م دوُعْنَص نيل بَعد

 بلازا دسم سس دس كال

 ماما

 ةالح ًالّص اَوَّلَصَق «ىَتمبهنس تسمو هرتْشَو هرب باو "بلا

 [6041:رظنا] ٠ رفاَسسْلا

 يمر مز

 ءراكد نْب براَحُم نع يعش اًريخأ :نوُراه ب ليزي انك 8
 ا

 آل ةرَجَش لَكُم «نمْؤُمْلا لَكِ : َلاَق هلا لور ؛َرَمُع نبا نع

 : لوم نأ تدر اوبيصي ملك ءاولاقو ءاولاقق : لاق ؟يه مق ؛ ءاهقرو طقسي

 هلل يه : قف يلا لاقق «تييحَتساَك لَنا يه

 دبع نع «نيريس نب سْنآ نع ةبعش اًنربخأ ديزي ائدَح-

 رئوي مث « ىنتم ىَم ل ١ يصب ف هللا لوُسَر 57 :لاَق ءٌرَمَع نب ِهّللا

 ,«٠«:رتل] . هيد يف مالو «ناَدألا نك موشي م «ليألا رخآن م ةَعكرب

 لدقت قمكنك ماقت

 ممل

 :لاَق« َةَلَظْنَح يبأ نع « «ليعاّمْسإ | انربخأ «ديِزيانثدَح ١

 ناكر رْفَسلا يف ةَالَّسملا : لاق ؟رّمسلا يف :ةآلّصلا نع رم نب تْلآَس

 [4١1097:عجار] ٠ اللف يلا نس : "لاك ؟اذحأ فاََنال نوم :لاقق

 نبا نع « عيت نع قاصمة يح كد

 مريضا م
 ا ال

 [١451:عجار] . ممهناكآ فاضلأ ىلإ لاح :رلا

 «ٌةمْلَس يبأ نع « وِرْمَعوْنب لمَحُمانربَحأ ديزي انئدَح- عءىمدع

 ٍركْمُس لُكو رْدَخ رك لك : كف هللا لوُسَرَلاَك َلاّقَرَمَع نبا نع

 يل ا

 5 2 ريش رن نع 9 بطاح بمحل دب
 سم ريع ماس

 اًمْمّثَجَوْلَم ُنَآلُفاَي ناك اي لاق ءْذَيَمْوي بيلا ىلع كف للا

 تلاقق : ىَيَْيَلاَك « يمآلك نوُمَمْسَيل آلامه هللاو امأ ؟اقَح مكبر كير َدَعَو

 «ق هللا ل وُسَر َلاَقاَمَّنِإ هل تلميع يللا .ةند ةشئاَع

 ىَلََ هلل ءَقَح مُهَلل وقت يدا نأ ءّنآلا وملك ْمُّنِ للا

 .«روُبقلا يف نم عمْلَسي تنمو 9 « ىتوملا عمل َكّنِإَ : لوفي

 دّبَع نب ىيَحَي نع « رمح دمحم انربخأ « ديزي الح -60

 مة
 ةلاقك رقي ء هللا وُسَررَم : :لا رم نبا نع « بطاح نْب محلا

 دْبَع يبآلُهللاَرَثَ : :ُةَشئاَع تلاقك ؛ هْيَلَع هلْهأ ءاكبي نألا بَين

 مَنِ إ 4 ىَرْحأ رو ةرذاَورَ ةلو> : وشي ىلا هللا «َلهَوهّنِإ محلا
 00 هب هيو كي سال سرس 0-7

 هيل َنوُكي لهو «نألا "بديل اَذَهَّأدإ: قف هلل لوُسَر لاق

 نب نَمْحرل دبع نب ىْحَي نع لمَحُم اًبربَخأ ديزي الح 5

 , عطسرهشلا ٠ . 88 هللا لوس لاَك:َرَمُع ٌَرّمَع / نب هّللاُبَعلاَك : لاك بطاح
 صا 8# ساس لع

 اتلاقك ماب ا نس[ يوم ؛ةدرعت



 أ

 هلل لوس ان يطع ونهو يان 5

 5-5 :رظنا] .٠ َنيرشحَو امنت وكي هشلا نإ : لاقق «نيرشعو

 ٍنْبا نعع ءداَرَبلا ماس نمع ؛ «ليعاَمسِ اربح «اديزيانئدَح- عمك

 لوو لف ؛ ةطاريق هل« ىلع ىَلص نم : َلاَق القط يبل نع

 [456::عجار] دخأ ( ص لاك ؟طاَر اريقلا م 0 /ر هّللا
 لهل ل ع لا يس ص

 ,وفاك نع «َقاَحْسإنب يبد تريح, اكدح س0

 و «ربذمْلا اذه ىَلَع لوُقَي اق هللا لوُسَرتْعِمَس : َلاَق َرَمَع نبا نع

 صلو :ماستل ونش: مهل هَرْكَياَمَع  اوُمرحأ اإلى

 ءاَهْيلإ طم رطنضُي أل نيا الو ساري الو «تآلايوارسلا الو

 :َلاَق انآ الو "سوا هس ابوك الو « نيكل نم لقْسأ اَمهَمَطت

 نه ناطلاو نزول ساو ,باقتلاو فلا نعال ية

 [41454:عجار] . باتل

0 

 محو

 مودم
 هللا دبع نب ملاّس نع ءورمَعنْيَمَحُم اَتربخأ «ديِياَئدَح- ظآن56

 عبي حلصي آل :َلاَق هللا لوُسرأأ . هيأ نع مُهدَحمنأ رع

 [١1404:عجار] . هحالص نيتي ىّتَح ؛ رََّلا

 ءِنْيَسُح نا يني ايس انربخأ وراه نب دييدَح- 211

 داَحَف 5 هناك رثس يفرط نما لاق ءدهاَجم نع ٠ مّكَحْلا نع

 م سار مبا 0ع

 68 لا لوسرا لاق لتقل لسُف هن

 ريلام حض ع ياكم ها هاش

 6 ا
 هم

 َلْئَقْلا نْوَرَتآل :

 . اًمهبحاّص َنوُد نانا يجني ال :ةئ ةثالثلل : اقف هلل لور لاقو نيش

 ٍرَقْعَج يبأ نع ؛ «يدوعسملا انَربخَأ : لاق ديزي انكدَح- 373

 َنمع ْنْب : هكا بَحهَدْلعَو «ًصْقير يمحي يع امتي لاقل نب دمحم

 نيم ةاَشك قفاّمْلا لكم 8 هللا ٌلوُسَر لات :ريَمع نب دبيع لاك

 نبا لاق ٠ '«[ احط ءالْؤَه انتا ذو اهتحلت اله اتنآ اذإ «نيضيِيَر

 نبي ةاَشَك : هللا لور َلاَكاَمّنِإ : اق هلال ونس لاق كلك سب هرم

 اَمأآ :لاَق« لهن لل ىلا يسر عا تش: لاَ نْيَمَنَع
 كلو در

 كلذ درأ مل «ةمَسْسآ مكول ين

 :هلأسأ عفات ىلإ تبَتك : َلاَق « نوع نبا اربخأ ءديزَي انئدَح- 80/7

 ةنتفلا يفهل لاق ءَرَمع َنْم هللا دبع نو «ر َرَمع نب

 لدا نوُعدَيامب اور اذ موقْلا نع ءذأ ءوَْلا نع رم نادم

 َبَدكف؟ همام نيب ةيككلا يف ناك اذإٌلجَرللِمْحَيْلَهَو «ْمُه ٌموُلتاَعي نأ

 3 :لوُتي تاكو «رهظلا ىلع لمحو هدو وياك درع نبا : لإ
 مع نبا َدَمف امو ءىلاَعَ هللا ليس يف اهلا ةآلّصلا دمي لَمَمْلالَصف

 يب مس اس و هس ما صم

 لوُسَرراغأ دقو «ةريثك ةَْيصو راَفصنايصَو رمل اصول ولا نع

 لتقف مَن ىلع دوسي وراَغمُهَو قلما يدب ىلع ؛الف هلا

 يس يريوج مهأي ىبس 2 كدَحَف :لاَق : : ثراَحْلا تب ةَيريو َباصأَو «مهايابس ىَبسو«( 5

 ملا () دوعسُم نب هللا دبع

 ين َنْوَعْدي اوُناَك اَمنإَو ؛ او ءشْيجلا كلت يف اكو من تيدي

 نإ الإ ةَيبَكْلا لعل مْسَي الفل جرام ءمالَْسِلا لو

 [182097:عجار] همامإ

 ال همي
 نبا نع « عفا نع «َقاَحْسإنْبدَمَحُم اربح «ديزيانئدَح- 181/5

 نكي ملا ثلانلا دود نانثا ىَجاَتينأ ؛ هلل أ: :َلاَقَرَمْع
 رقي ةراسع
 [4574:عجار] ٠ .مهريغ مهعم

 ين لجلال جراف لْخَيْنأ 49 يلا ىَهَو :لائ مم
 .هباوحأ وه عَجَر اد لاقو «هسْلَجَم

00 
 نبا نع ؛ ٍمفاَن نع «َقاَحْسِإ نب دمحم ارب يزين

 ما ملل
 يف مُكدَحأ مناد : :لوَُي ءا هللا لور تغمس : :َلاَق ءٌرَمَع

 م
 [١44:عجار] ٠ 1 هي ىل ل دمي لوي«

 8ك هد :َلاَق َنَتْع نْلا نع كاَكَح محن

 ُنباَرُصْلا : نلت يف دخأ ىلع حان الس ضخ: لوفي

 [4451:رظنا] . ا دوما بلو ا.د تأ

 دجسملا

 مكس ع
 اًهكحَف اس 1 ذأ هَ ةكبقلا يف اقف هّللا لوُسَر ىأَر

 ُهّيَر يجانياَمّنِإَ هتلبق يف قصي الق ؛ « يٌلصُيمُكدَحأ ماكان: !: لاق مث هب

 [40:ة:عجار] (ممس/ )متو َكَراَبَت

 نع ٠ «َرمع نبا نع «دَّمَحَم نع «ماّشه اَننَدَح ديزي اًنئدَح- مذ

 رخآْن ممطر فولاو ءىَقَم ىَقم للا ةآلَص : لاق ف ينل

 [48417:رظنا] . سا

 نبا نع « عفان نع «َقاَحْسإ نب َمَحمانربخأ «ديزَي ائدَح

 ةتعاَقْناك ِنِيَملاُرَوْعألاَجدلا : لاق قف يلا نع هر نّمَع

 [14  ؛:عجار] .ةَيفاط

 يبأ نع «رششيوُأ انندَح هدير نب يصأ انربخأ «ديزت انئدَح- تكي

 نم «يِلا نع «َرَسْع نبا نع ؛ يمّرضَحْلا ةرم نب ريثك نع « ةيرهأزلا
 و 000

 ىَلاَمَتَّْللا ىِرَبَو «ىَلاَمَت هللا نم يريد هلل نعبر اًاَعْط ركَتحا

 هلا هذ مهمتي «عئاج كرما مهيف حبصأ ةّصرَع لأ ميو هن

 هم
 . ىَلاَعَت

 نع ٠ «'يِرْهرلا نع ٌرَمْعَم اربح «قاررما دبع اَنئدَح- 41م١

 اَمأ : :لوَّقَيو «ّجَحْلا يف طارتش ذولا ةركيالكذلا تطور نع ءملاَس

 رشي مله ؟89 مكين نسب ّْي

 « عفان نع «ٌبوُيأ نع كيَْماَيَح «قاّررلا دبع انندَح- دلل

3 



 نع قيل لس: لاق « َرَمَع نبا نع ؛ مفاك نع هلي

 [1157:عجارإ . همرَحُمَألَو هلكأي تسل : :لاقق : بضل

 ديعس نع «كاّمس نع ٠ ليئارسإ اربح « قاررلا دبع انندَح- ءىى
 0-2 لا

 :لاقك ؟ةضفلاب بلا يرش : ا "يلا لآَسهَّنأ :ٌرمع نبا نع «ريبج نب

 هنو كليو كباس كفراقُيآلق ؛ اَمْهْنم ادحاَو تح ائإ

 للأب مورس مال محام ملل مهمه: رظفا] ٠ م

 دْيَز نع« « سيق نبا ينعي دوا اربح «قاّرلا دبع انندَح- 2814

 َفْرَمق لحدا: :تْلّقَ «ٌرّمْع نبا ىلإ يبأ يَلَسْرَأ : لاق «ملسأ نب
 اور نإ ميل مالا: 50 « موق ىَِإ تي اذإ «يتب يأ : لاقق «يتوص

 عقرا: :لاقق هَراَزإرْجَيادقاو هنا ىأرَمُت َلاَق لحد : لف ؛َكِيِلَع

 مك آليا نم هيوُئَرَج نم : :لوشي 288 هللا لوُسَر تغمس ين َكَراَزِإ

 [46507:عجار] ٠ هيله ظني

 رَمع نبا نع « «ٍمفاَن نع "كلام اَنكدَح « قالي انَح 6

 ِسْمّشلا عون دع يصب مُكَح
 مي 0-0

 ًارحتي ال : ف هللا وسر لاَق لاق

 [8 ,عجارإ .اهيورُع َدْنعألَو

 يبأ نع ؛باّهش نْبا نع «"كللاَم انئدَح « قالا دبع اَنئدَح- عمك

 لَك انإ: الق هللا لوُسَر لاف : َلاَكَرَمُع نبا نع هللا دْيع نْبِرْكَي

 كاي اطبشلاْدإك ؛هنيمبي بريل برش اذإو «هنبمتي لكايل مكدَحأ

 [1059/ :عجار] . هلامشي بَرَشيو « هلامشي

 نع «يِرْظْرلا نع َرَمْمَم انربَخأ «قاررلا دبع اندَح- 81/

 لم هدو احر يف نيكل مالا تكتم ام :َلاَق ءَرَمَع نبا نع« ءٍملاَس

 .انهتلتسي 5 ا هللا لوري

 [4175:عجار] . هلْثم

 نبا نع ءٍملاَس نع «ُيِرْزلا نع ٌرَمْمَم انثدحو : لاك 8

 [ه57:رظنا] ٠ هَنتجَح يف َقَلَح القط يتلا نأ َرَمَع

 ٌرّمُع نبا نع « عفان نع ؛ِبوُيَأ نع ٌرَمْعَم انثدحو :َلاَق

 [1116 ه1 !عجارإ هلم 0 لف يلا نع

 نبا نع « عفان نع هّللا د نبع اًنئدَح «قازرلا دبع انيلَح 0

 ءدْيز نْبةماسألا ها ىَلَح هك حك موي هلل ور لَخَ : لاق َرَمَع

 ؛َحَتَمَك ؛هب ءاَج «حاتفملاب سلط َنْب امنع اَعد «ةبعْاءاتفبحاَنآ ىَنَح

 مهل اوُناَجأَك ةَحْلطنْبداَمَْعَو «لآابو ُكَماَسَأَو فق يتلا َلَخَدَ

 ًالآلبتدَجَوَق؛ َساّنلاترَداَبَق : هللا ْبَعَلاَك هوست مث ءاَيَم )بابل

 نيتوُمعْل نيب: :لاك؟ ف هللا وسر ىَلَص نب نآ :تلّقك ءاَمئاَق بالا ىَلَع
 هلق عد
 [4154 :عجارإ] ٠ ىَّلَص مك: .ةلآسأ نأ 'تيسّنو : لَك نيمدقملا

 نع «يرْطَرلا نع ءَمْعَم اًنربْخأ «قاررلا دبع اَنبدَح- كحد

 ةَقلْرُمْلا نم ساّنلا ةّقعَضل ذأ ؛ ف هللا لور َرمُع نبا نع ٠ اس

 .لبلب

 نع ءَقاَحْسسِإ يبأ نع ءُنايْفس اربح ؛قاررلا دب اَنئدَح- كلر

 ةاعْاَو ناك برَمْلاُهَمَميَلَص : :لاَق «َرمَع نبا نع ؛كلاَم نْب هللا دبع
 ساس ماش

 سى

 : اًيُدلّصلا هَذه ام : ”ينراتحلا دلاَخ نب كلاَمهَل لاقق «ةدحاو ةَماَقإي نيَمْكَر

 ةَّماَقإ اب ءناكملا اذه يف ءاققف هللا لوُسرََماَهّيلَص : :لاق ؟نمحرلا دبع اَيأ

 0 [1؛57:عجار] . ةدحاو

 نب ةَمَلَس نع :ُناَيفَس اًنرَبْخأ «قاررلا دبع اَنئدَح :لاق “65

 نع «قاَحْسسِإ يبأ نعو( ح) َرَمع نبا نع «ديعس نع ؛ "4 / ")ليم 7”

 م ةماس مال هام مدع
 برذتلا يعن يلد رَمَع نبا نع « «يدسألا كلاَمِنْب هلا دبع

 ةماقإي نِيتْكر ءاشعْلاو ءانآلكب ِرذَملا ىَلَص؛ ءمْمَجب ءاّشعلاو

 [1057؛:عجارإ. ةدحاو

 نع «يرْهزلا نع ٌرَمْعَم اَنرَبْخَأ «قاررلا ُدْبَع نكح 6
 جلا كيل :يّبلي اق هللا َلوُسَرتْعمَس : َلاَك ءّرَّمُع نْبا نع ءٍملاّس

 ل ؛كلمْلاَو كان ةَمَْْو دمَحلاَدإ كَل كل كيرش ل كك كي

 [5145 ,5071:رظنا] . كَل كيرش

 « عفان نع «َبوُيأ نع رَمْعَم َنربْخَأ « قاررلا دبع اَنْكلَح
 لله

 . ار نبل نع

 [4451:عجار] . هّلْم

 « عفان نع «ب ٍدوُيأ نع «وَمْحَم اربح ء« قالا دبع انئدَح 1

 لاقق ٠ َنيَقْلَحْسْلل رفا مُهّللا : ةيِئَدُحْلا مويا 4 "يبل نآ :ٌرَمَع نبا نع

 2 َنيِرصَتمللَو :لاقق ٠ َنيقلحسْللْرفغامهّللا لاقق ؟َنيِرصَممْلاَو :لَجَد

 [45687:عجار] . َنيِرصفمْللو :َلاَق مث ءاعيرأ 07 اًنآلك اًهلاق ىَّنَح

 نبا نع « عفاك نع ءهلاديع يأ « قالا دب اند 9

 '. ىتمي هلا مق مجرم ءرَتلاَمَْي ضاق 4 هلا لور نآ مع

 نع «يِرْضْرلا نع «٠ َرَمْعَم انربخَأ «قاّررلا دبع اَنثدَح- كحل

 بيم: :هّللا َلوُسراَي : لاقك «ىَداَنالُجَرأنأ رَمُع نبا نع ؛ «ملاس

 سيول الو َصيِمَقْلا آلَو ؛ليوارتسلا سبيل : لاق ؟ب ايلا نم محملا

 داَِإ ين ْمُكدَحأ ميو "سو الَو «ناَرفَعََسَم اوكا ةماعلا الو

 ىّنَح ءاًمهنطْتيلو «ِنْيْيَح سبيلت ؛ نيل دجي د ملْنِإَف نينو هادو

 [40[انعجار] نييقعلا نم م لسانك

 نع« «"يِرْهّرلا نع ءَرَسْمَم نرخ « قارا دبع انس 4

 يحاتصألا ٌموُم وُحُ لكون نآ ىَهَت كف هّللا لسد :ٌرَمَع نبا نع ٠ ٍملاَس

 [14588 :عجار] . ثآلئَدْعَب



 ش٠ 0/0 تموت داتا
 ياا هدو

 اس نع ؛يِرْظزلا نع طم اكل «قايلابح اكد فمما

 انمي دنع ينال أخ لاق ءاقق يَنلاَنأ : ٌرَمَع نبا نع

 [15846:عجار] ٠ هلام يف

 « ملاّس نع «يِرهزلا نع رَمْعَم انئدَح ؛قاّررلا دبع انئلَح 1 7
 ملّْسُم ئرم 'اوَحاَم : :لوُشَي 88 هللا لوس تغمس : :لاق مع نبا نع

 [44”ة:عجار] . دنع هتيصوو الإ لايك ث آلا هيلع مَ

 «لاس نع ,ةيرغزلا نح مم انريخأ قانا اند و

 [45؟١:عجار] . ََكَدص يامل اق هللا وسر لاقق ٠ اًهيرتشَي 2

 «شَمْعألاَو «هيبأ نع ؛ناّيْفس اًنربخأ « قاررلا دبع انئدَح- 2

 "فطيس :َلاَق «ٌرَمْع نبا نع «ةَدييع نب دعس نع ءروُصُنمو
 كر ةلرششأ دك « ىلا نود ءأنتب فلَحْنَم : لاق ؛ ف يبل هَ ؛ يبأو

 يول ماما موو ماقد ماا ملل :رظنا] ٠ لرسوم :ُرخألا لاقو

 ةّيمَأ ن نب ليِعاَمْسإ نع «ُناّيفس انربخأ « قاررلا دبع اَنئدَح- 6

 هَل بيسك ىلإ ب طحن َرمُع نبا نع ؛ مِهَنأ ال نمو ؛ هلا ينربخأ

 :لاَق «٠ هَلمِتَي يف اهبأ ىَوَه اكو «ٌرمع نبا يف ةأرملاَم ٌدأ ىَوَه َناَكَف :لاَق

 لاقُق هك كلل تَرَكَذك ؛ يبل ىلإ َتءاَجَف «كلك همت بألا اهَجْوَرَف

 تت ينالوا -

 0 الشباك 0201 «ىَرُمُع

 [١44:عجار] . هَئاَمَمَو

 نع ءداور يبأ نب زيَِمْلا دبع اَنئدَح «قاررلا دْبع انندَح ءا/

 نطَ يف همْئاَخ صن ْعَضي 4 هلل لور ناك َلاقَرَمَع نْبا نع ٠ ؛ عفان

 [4719/ :عجار] .فّكْلا

 نع عفان نع ءداَور يبأ نبل اًنربَخأ «قاررلا دبع انئدَح- حل 4

 هةَماَحُ ةكبقلا يف ىأرُق ؛ دجْسَمْلا يف ف هلال ىَلَص : لاق مَع نبا

 يجاني هَّنإَك ؛ دجْنملا يف ىَلَص اًدِإْمُكَدَحأ نإ : لاق ؛هَتالَص ىَّضَق امل

 ين ْمُكدَحأ محيا لَ ؛ ههجوي هلبفَتِسُي ؛ ىَلاََتو كرات هللا نو هير

 انتم ُهكَسَق دومِباَعَتَمُم هيمي نسعآلو ؛ةلقلا

 6 .ه.عجار] (18/7]هَبصَحَم  قوُلَخب

 نع ,َقاَحسِإ يبأ نع « «يروُلا انربخأ « قاررلا دبع انئدَح- 21

 ِسْنَخ مرتك ف هللا وُسَر تر :َلاَق ءَرَمَع نبا نع هاجم

 ًارْقَي لأ انآو: قارَرلا دبع لاَ «ٌةَرم نير شع نم رك وأ هرم نيرشعو

 ُهَللاَرُمْلقَْر ِنوُرفاَكْلااَهْي ايت: ٍرْجَقْلا يَنعْكر يف

 [1777:عجار]. |. هدَحأ

 ينكدح «ناَرْجَن لهأ نم ْحْيَش انابنا « قاررلا دبع انئدَح- فلدلو

 َلاَّسدَنا هَرَمُع نْبا نع ؛هيبأ نع «يئاَمَكيلا نب محلا دْبَعنْيَمَحُم

 نم عاضرلا يفُدوُجَي يلام : لاقق 8 ينل َلاَسالْجَر نأ ؛ اقف يلا

 [همال/ ,غ517 1511 :رظنا] . ارا وأجر : اقف يلا لاقق ؟دوُهشلا

 نع « ميِد نب دمحم نع «رمتعم نع «ةَبيش يبأ نبا انندَح ١-1

 .ثيدَحْا اذهب يِنعَي «ِنَمْحرلا دّبَع نْبدَمَحُم

 يبن لله ركبوا و نخر دع ري

 ا لاك دولا نم اصلا يف

 نِْبااَنَرَبَخَأ : الاق ركب ْنْباَو «قادرلا دبع اَدَح- 43 1*

 :لاقق لاس الجرن رم نب نع ءهيبأ نع ؛ ساواط نبا ينربخأ  حْيرَج

 [1470/:عجارإ. محن: :لاَقك ءايدلاو ءرجْلا يف دين ف للا وسر ىَْنأ

 ُهَّنأ ءرْيبرلاوبأ يتربخأ « حرج نبل انابنا « قالا دبع اَنئدَح ١

 رجلا نعمتي 8 هللا لوس "راما لوُشُيَر مع نبا عِمَس

 ىََن ؛لوُشَي هللا دْبع َنّبَرباَج تْعمَسَو: رييزلاوبأ لاك ءاّبدلاو «تّنَرَمْلاَو

 مَلاَدِإ؛ , هللا لور ااكو «ريقلاو ترا رجلا نع ءاقق هللا لوس

 .ةراججح ّنم روت يف هد هيف هلي دجّي

 :لاق ة«ينانبلا تبا نع «٠ رَمعَم انربَخأ «قاررلا دب انئدَح 6

 هّللا ل وسر هْنَع ىَهّنأ : ُتْلُقَف «ٌماَرَح : لاق؟ رجلا ذيب نع :ٌرّمع نبا تلأس

 [هومك ,0400 .0:0نرظنا] كلذ نوحي: رمح نبا لاققك

 « عفان نع نع «بوُيأ نع َرَمْعَم انربحأ «قاررلا دبع انندَح

 وهو ٠ «َتاَممُع ءايندلا يف َرمَحْلا برش نم : َلاَك ف ّيبلانأ «ٌرَمَع نبا نع

 [4554::عجارإ ةّرخألا يف يللا ارح ٠ اهنم بكيل ءاهيرشي

00 
 «بئاّسلا نب ءاطَغ نع رَصْعَم نندَح «قاررلا دبع انندَح- 7

 نم :لاَق «٠ كف يِتلنأ رم نْبا نع «ريَمُع نْب دبع نب هلل دْبَع نع

 ا

 نِإَف“« هلَعهللا بات «بائإف كيني الصد لعمل ٌَرمَجْلا برش

 « ىَلاَعَت هّللا ىَلَع ًاَقَح َناَك [َداَع ْنإف هيلع هللا بات بات نإف هلل َاَغإداَع
01 

 لا لهأ د يدَص : لاق ؟لاَبَحْلا رهن امو : ليق ٠ «لابخْا رهن نم ُهيقَسينأ

 « عفان نع ءبوُيأ نع ٌَمْعَم اَنْثدَح «قاررلا دبع انْئلَح-

 (0104:نا] . مآلسألا يف َراَغَش آل :َلاَق كف ِهّللا لوُسَر نأ ؛ٌرّمع نبا نع

 ءَّرّمع نب ِهّللا دّيَبع نع ءٌرَمْعَم اًنَرَبخأ ؛ قاررلا دبع نندَح 6

 ؛ نيم ةعمجلا مويبطْخَي ف بل نآك :لاَ هرم نبا نع « فان نع
 [ها/5 ,07619/:رظشا] . سلجم هع

 نع ٠ يِرْضرلا نع« رَمْنَم انربْخأ «قاررلا دبع انَدَح- تف

 ريذملا ىّلَعَوُمَو :88 هللا لوُسَرْتْمَمَس : لاق« َرَمْع نيا نع ؛ ٍملاَس

 1000 عجار] لسيف همم مُكْنم جنم لوفي



0002 
 فاك نع بو نع مَ اكد قارب اد

 يف نيتْكر ةمجا َدْمَب يَلصُي كف هللا لور ناك : َلاَك ٌرَمَع نبا نع

 نيف ”:عجار] . هتيي

 عيالدع «بوُيأ نع رَمْعَم انئدَح « قرا دب ادَح- دلل

 :لاَق . بينيت وألا ,هيرتاك نيا فكشا با ير

 هو م م ص ص هم ل م
 توني ٍضْخَب يف اممم : لاك « نينح موي اص لاك ةيراجي يعم ثَعَبو

 -ظ3

 د عكوم
 :َنوُنوَُي «نْوعْسياوُجَرَحْدَق ِنّييح يبس انآ اذ تَرَ نيح بارعألا

 :َلاَق؛ اَهلسْرأَكْبَملا :هّللا دبملُمُع لاق : :لاَك «٠ ف هلل "لوس انقتعأ

 م« ميرطنا] (”[ر/:؟) . اهتلَسْرأَك تبعت

 «عفاَن نع «بوُنيأ نع َرَمَْم اربح «قاررلا دبع اَنئدَح- 4477
 ّلَعَدَماَع اًدِإِنآرُشلاِل كم: ف هللا لوُسر لَك :َلاَق ٌَرَمع نبا نع

 ْنِإَ ءاَهظَح اهّلَقع نإ لير لجَر لكك 5 راَهَتلاو للاب هَ ةحاص

 [4556:عجار] . نآَرقلاُ ّبحاَص كلَذَكَ ' ءاتيمد اًهلع ولْطأ

 «ٍملاَس نع «يِررلا نع
 كلَ « نيا ىلع الإدَسحآل : هللا لوُسَر لاَ : لاق مع نبا نع

 َوْهَق :ًالاَمَدَللاُداَتآلْجَرَو ءراَهتلا ءاَنآَو ليلا آه بمويه نفل هلا

 [4 هد :عجار] . راها نأ « ليلا اَنآهْنم قفني

 نم اكد , قرّب ايد 5

 ءملاَس نع «يِرْزلا نع ٌرمْعم اَنئدَح «قاررلا دبع اًندَح- 2136

 يف هبال رشَمْلا يف ردا ليل اوئسَتلا : لاَ للف يلا نأ ؛ٌرمع نبا نع

 [1517:عجار] ٠ .رياوقْلا عْنشلا

 نب دْيَز نب يلَع نع ٌرَمْعَم اَنئدَح «قاررلا دبع انْندَح- 210"

 ةرمناَك : قالا دبع لاق ) رم نبا نع ؛ةَميَر نب مساّقْلا نع :ناَعدَج

 8 هللا لوُسَرتْعمَس : :لاَق (ةعبيَر نبا : لوُقَي ةرمو دمحم نبا : لوُقَي

 ُنَدْبَعٌرصَنَو ههَتْعَوَرَجْلا يذلا هللَدَمَحْلا : :ةبمكلا جرد ىَلَعَوعَو «لوقي

 ساه سر سهم س6 الر سا 00001

 تخنق ةّيلهاتْلا يف اتناك هّربأَم لك نإ آلآ هدو َباَرحألا مَعَ

 نامل حاحا ةَقسَو « تيا ةلاتس ماك األ«

 يف نوير اهم «ريعب مم اهيف ءِرَجَحْلاَو طووسلاب ٍلْثقلاو ءآطَخلاَو دْمعْلا

 [؛081:عجار] الأ هنو

 ندع «رّمعم معم نع ؛ْحاَنَراَنُدَح دلاَخ ْنْب ميهاربإ انَْدَح- ارش

 امك لالوس ؛هيأ نعل دَبةْدَح نع يره

 .رادلاَو «ةآرَمْلاو سرا : : ثآلك يف مؤشلا

 نع هرَمْعَم نع ؛ حاير انئَدَح ؛دلاَخ ْنْب ميهاَريإاننَدَح 1-4

 ّبطَخو فكتعا 48 يبل ذأ رمح نْبّللا دبع نبع ٠ يّكَمْلا ةَقَدَص

 ملُعْيلَف هب يجاكي ُهَّنِإَف ةآلّصلا يف َماَقادِإ ! مُكَدَحأَنإ اَمأ : لاقك ءَساَّنلا

 يف ةءارقلاب ضْسَي ىَلَع مُكضْمَيْر هْجَي ِ يلو فير يجني امْمُكْدَحآ

 [3111/ ,874ة:رظنت] . ةالّصلا

 م 1 ومص نيل دبع دس
0 

 « عفان نع هَرَمْعنْ هللا يع اننَدَح قالب اد

 :لاقف ؟ْبُنِجَوُهَو ءاَندَحأ ماَنيِلَه ف يبل لس رم ٌرمُع نبا نع

 [437؟:عجار] .ة ةالمصلل هءوضو اضَوتيو ١ « معَ

 اَّضَوت «كللذ نم اًئيَش َلَمْقيْنأ دار ادإَرَمُع نبا َناَكَف « عفان لاق

 رومعاو
 . هيل الَخ ام «ةالّصلل هوو

 « عفان نع «بوُيأ نع رَمعَم ينئدَح « قالا دبع انئدَح- كرما

 . يَا لاَسرمْعدأ هلم ٠ اف يِبلا نع ٌرَمُع نبا نع

 نع رَّمْعَم نع ؛ حاير انلدَح ءدلاَخ نب ميهاَرإ اندَح 0١ ش

 مُكدَحَأ ىرَحتيانأ ىَهَت كف يبل ؛َرَمُع نبا نع « عا نع «بوُأ

 [444::عجار] . كلك دلع يصب ؛ «سْمششلا بورُع

 نع ءِرَمْعُم نع ؛ 0 تلض
 000 رمل

 [4؟ههنعجار] دِجْنَمْلا يف ؛ ل وأ يبا ل

 نْيَرَمَع ينّئدَح حاير اَنندَح «دلاَخ نب ميِهاَريِ انئدَح- كلرشوا

 بلآ ؛َرَمَع نب هللا دبَع نع ءدهاَجم نع ؛ يجن يبأ نبا نع «ابيبح

 م
 ِنبهّللا دْبَملَنبا لاقت ءدِجاَسَملا وأين هلهآ' لجَر نعميال : لاق

 01 ماما كا مسا
 لوقو ا هّللا لوُسَر ْنَع َكندَحأ : هّللا دبع لاق! نهعَسَت نه : :َرمع

 لتز الفلم فلل رهف ؟انرظتاتاَم ىّتح هّلاٌدْبَعُهَملَك امك :َلاَق!!اَدَم

 اةنفي نعل

 نأ (صاَقْلا ٍريحُبنب هّللاُدْبَع اًنرَبْخَأ « قارا دبع نكح
 9 0000 - 00 مر

 لوس َلاَق : لوُقيَر مع نبا مسهل هيأ يناْنصلا ديزي نمحرل دبع

 ف أرْقُيلف «نّيع يرن ,ةتايقلا موي ىلإ َرظْنينآرسّم : : ل هللا
 اقدح كل و ه سرزرو

 04 تفعل اذ | و ترا امس اذإَوْتروُك سما

 [4405:عجار] دوه ةَروسَو

 توت ةيح لق 0 د « عفان نع ناسيك

 [1414؟:عجار] . ةَمئاق هيلحار هب

 (10//3700) جيرج نب انربخأ ٠ ٍرْكَبْنِدمَحُم اَنكدَح- 1

 :لوُقَيناك َرَمْعَنْبا نأ «عفان يتربخأ : لاَ ٠[ جيرج نبل نَع ؛ 'جاَجَحو]

 ةئالك قوق هّيحْعأ نم ْمُكدَح نكاية: ف كلا وُسَر لاف

 [1347:عجارإ. ماي

 يلالاك : لاق جترج ننال ركنا

 1و كيرلا ,ةاتحلا «بارْغْلا : ولك يق ام ىلع حا

 [؛؛"١1عجارإ .ةَرَقْلاَو ,روُقَعْلا



 | نيرثكملا دنسم

 مرة اسال سيت
 رنا يتاح عجاف كيلا يك 07

 7 [4ه19مجارإ ات رو مرح عساي زرقا :ه

 عاج نمل انرخأ :ال الاق ء ركب ناو ها نان 1

 2 ل

 سوعال وشق ل
 [1599:رظنا] . همام نوي معو ركب

 يو قا
 «داَيز ينئدَح : : حْيَرج نبا ىلع تارك : لاق جاَجَح اَنئدَح- 1ك

 . سمع نبا نع ٠ ٍملاس نع «باّهش نبا نمع ءدْعَس نبا ينعي

 [407ة:عجار] . 03

 مس فاس نس ع
 90 ا يام « ديزي نب نَمْحّرلا

 : 6 هللا ٌلوَتمَر َلاَق : لوي رمع نبأ تعمس : "لاق هُم نبأ يني ءبطو

 «تّروُك مشل را ارمي :ةَمايقلا موي ىلإ ظني بح ْنَم

 زراجع:44١07[

 قا لل ىلع لوك. نستس لوفي

 [ه:رظنا] . لسَعَْيلَ

 ىَهَن : :لاَق ٌرَمَع نْبا نع «راَنيد نْبا نع نايس اَنئدَح- تذوب

 م4146 ,ه14:رظنا] . هُحآلَصدنَي تح ؛ «َعي نأمل نع و هللا لوس

04 

 ممل د
 ٌرَمع نبا تغمس ءراَنيِد نْب هللا دّبَع نع تايفس اًنندح -5

 « صن بلك ذأ «ةيشامبلك الإ الك ىّتقا نم : هللا لوسَر لاق :لوقي

 [0164:رظنا] ناطارق ميلك هرجأ نم ص
 روب اصر سرت

 تلق : :َلاَق «ريبج نب ديعس نع «ٌبوُبأ نع : نايفس انثدح- 21.5

 007 ا
 يني يَوخأ ني ا هللا دل وُسَر قرم :لاقق ؟ةَتآَرما نعآل ”لُجَر :ٌرَمع نبال

 سرس ظرف هاشم ف
 [مةه:عجار] . اًنالَك ؟با اًمكنم َلَهَف بذاك اَمُكدَحأ نإ :لاقو ٠ نآلَجَعلا

 م سا سوت
 نع٠ « عفان يتربْخأ : هلا يلا :ةماسأ نيام كح فلاحا

 أ عر نم َحَرَخ اَمِرطَشبَرَبْبَح َلْآَلَماَع 8 هللا لوُسَر نأ ءَرَمع نبا

 ءِرْضَت نم اقْسَو نام قو ةمم ماع لك هَجاوزأ يطخُي ناك ءرْمَت

 [457؟:عجار] . يعش نم انو َنيرشعَو

 , فان نع رم بهل دي نع :ةماسأ نان اد 46

 توّيساَو ءزرَلا يفُهلجر َلَخدأ نإ ناك ؛ ءاق هللا لوُسَر نأ ءَرَمَع نبا نع

 [424؟:عجار] ةقيكحلا يذ دجُْم دنع نمله «ةمئاكهَتب

 مول 5 ل
 :َلاَق رظب نم دَّمَحَسَو نرَبخأ : : هّللا ديبع لاَ : دامَح اًنئدح- 2448

 َحيسَملاَركد , هللا لون كرم

 هللا: :لاقك انك ألا يار ني لاجلك: هئيدَح يف رب نيالا

 نبا نع « عفان نع ءمّللا دبع اًنكدَح

 2ع ددسم

 م دوُعسَم نب هل دي

 وع اجلا يسَملانإَوآلأ ءَروعأب سي ىلاَتو كرا
 سس امل
 [14: ؛:عجارإ . فاه أَك

 هع واهل م

 ءةّميِلَو ىلإ ْمُكَدَحأ يعد ادإ :َلاَق اه ذل كلل كور ؛ٌرَمْع نبا

 !اذفل .عجار] بجيل

 يس س هر مرعاك ل

 نع ؛عفاَنانك كح «هللا دبع انئدَح «ةَماَسُأ نب داَمَح انْدَح- 16

 .فصَولااَنَمَو ثيِدَحْلا اه . . كيلا نع ءّرَمُع نبا

 نع ءْنْوَع نبا مام اَنئَدَح : :َلاَق هَلبَق انثدحو : يبأ لاَق- 1:6١

 ينآلص ىدحإ ءاق هللا لوُسَر اني ىَلَص : لاق ةَريره يبأ نع دمحم

 ١ . تيل ركن م .نيتمكر يشعل

 (مر//)حّبصلا اودي لاقي رخل نع عفان نع

 .رثولاب

 « عفان نع ٠ « سنآ نب كلاَم ينئدَح ء يركز نب ىَبحَي انثدَح- كفو
 ه5 55 000

 4050 عجنر] . مب عاملا نيا حل ؛ كل يبنلا نأ ؛ ؛ٌرَمع نبأ نع

 «هللاد دبع يشنَح «ةَدئاز يبأ ِنْب ءاي

 مم م
 دّبَع نع ءالوخألا مصاع يتَربخأ يركز نب ىَحَي انندَح -5

 .رثولاب حّبصلا اورداي : :لاق 8 يبل نأ ؛ َرَمع نبا نع ؛قيقش نْب هللا

 نبا نع « عفان نع « 'جاَجَح اَنئدَح ءايرَكَر نب ىَبحَي الح -6

 . يحّضي نينس ٌرشَع ةّئيدَمْلاب ءاقف هللا لوس مَن : لاق ؛َرَمع
 مدرومر هر

 ءٍامت نب نار انئدَح- 1:65

 اسمجَوتتنَح هداحار ىلَع يلصْيناَك ٠ اكقف هلآلا َكوُسردأ ؛ ؛َرّمْع

 [٠447:عجار] . هب

 نبا نع « « عفان نع هّللا دْيبَع نع

 000 كبَع ضأ «يرازقلا واسوا امض 40

 ق يديد 0
 [100نرظنا] . كلم ميتاَوَحَو كتم

 يدهش
 520 ا لاق

 ٌماَشهاَنندَح « يبالكلا دَّمَحُس وبأ نامي نب َدْبَ اًنكَح- 1364

 له: لاق ردي بيق ىَلَعفكَو , 43 يِنلا نأ ؛َرَمع نبا نع « هبيأ نع

 000 وم
 كلذ َركذق . لوم ام نوعمسيل مُهّنِإ َلاَقمُث اق ْمُكُيَر ْمُكَدَحَواَممّتدَجَو

 قدماي ست ممعا
 نآلاَمَنإ : ف هّللا لوّسسَر لاَ امن ءٌرمع نبا ينعي لهو : :تلاقق ءةَشئاَعل

 1 .وَحلاَرهَل مهل لوقأ تنك يذلا نأ وُ

 نع ءَّرَمع نببا نع ؛هيبأ نع «ماّشه انئدَح ٌةَدْبَع انلَح 9

 ,ةّشئاعل كلة رك لَ هلذأ ابي بذعيل تملا نإ :َلا هنأ قف يبل

 نإ لاَ ىلع اق هلم انّ سخن يني «لهو :تلاقق
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 ب عمرزد لو هل رو تراسلم
 رتل » : ةيآلا ذم تارك هلع نوكأ «بذعيل اذه بحاص

 لككألا لهلؤ1 له ل405 :رظنا] 1 .4 ىَرْخأ وهدا

 نأ ؛َرَمَع نْبأ نع «٠ «مفات نع هللا دبع اننَدَح دبع اَندَح- حاملا

 ادِإ «ةّرمصلاو جَحلا وأ ٠ ايرسلاَو شوُيجا نم لَك اذ َناَك 8 ِهّللا لوُسَر
 روسو لوع كم جسق

 هَل هَل كيرشآل هَدْحَوهللاالإهلل : َلاَك مث  ءنالكرب «ةيرأ ىلع ىقوأ

 َنوُدباَع «َنوُبئاَ َنوُييآ يدق يشل تْمَسْلادَلَو كلّما

 َباَرَحألا مَرَهَو هَدْبَعرَصَنو ؛هَدْحَو قَدَص :نوُدماَح انيَرل «نوُدِجاَس

 [1144":عجار] . ٌهَدَحَو

 ِنْبِدَّمَحُم نع «َقاَحْسنْيدَّسَحُم اَندَح ةَدَْع اندَح ١
 :لاَق؛ ءَرَّمَع نبا نع ٠ «ّرَمع نب هلل دبع نب هللا دبع نع هيلا نير ثعَج

 هَ ورب ريم سل نتن ينل

 نم هُبوُيِياَمَو «ةآلّمْلا ضرأب دوي ءءاَمْلا نع " لس قيل تنمس

 ٍلسْضَيْم كنق ءاَمْلاناكاذإ : 8 يتلا لاقت ؟ءاَبْسلاَو باول

 [400:عجار] . ْثَْبَحْلا

 ٌعِمَس نم ينّكدَح هللا دبع اندَح :ناَمْيَلَس نب دع انَئلَح 7

 لبق يلَصَي ؛ الق هللا لوُسَر تير اَم :َلاَق «َرَمَع نبا نع ءٌركَذي قارس نبا

 [>0هرظقنا] .رّكَسلا يف اهدي الو «ةالّصلا

 نأ ؛َرَمع نبا نع ٠ « عفان نع ؛ هللا دبع انئدَح ءةَدبَع انندَح- 4 47*

 يف ةبطخلا لب ةلّصلاب َنوُمدْيياوناَك ؛ َرَّمْعَو ءرْكَب ابو 48 يلا

 [(5.؟:عجار] , ديعلا

 همه
 نع .هّللا دّيبَع نع «ناَيفَس نع نامي نب ىحَيانندَح- 155

 لحي مل «هنارفإل ادحاَو افاَوَط َفاَط «٠ ف يِبلاَدأ :َرَمَع نبا نع « عفا

 [44 :عجار] . دْيَدُق نم « قيرطلا نم اًيدَه ىَرَتش او امس

 . (حازيزتمْا دبع بديع اَندَح «ٍملْسم نيدو انئَدَح 8
 هما مق مر هر يه سل

 « ىّسوُم نب َناَمْيَلَس نع ٠ ىَنعَملا «ُديعَس انربْخأ «َديزيْنْب دَلْخَمَو

 هيعبصإ ْعْضَوَف عاَرةَراَّمَزَتْوّص َرمُع نبا عمَس :ٌرمَع نبا ىَلوَم ٍمفاَن نع

 هس هس عبي هان عسسرعلا 5 ه8 نا عسس م طم هن
 عيش انابيب: :لوُيوُمو قرا نعال بدأ يف

 از وص عمو. هلل لو لاق قيرطلا ىلإ ةلحأرل

 [12ة:عجار] . اذه لم َمَنَصَق عاد

4 

 ص 0 م نيد 0 نه دباب
 000 معا 22
 ءانالك انالئ نصي ناك(َرمع نبل انآو ء قف هللا لوُسَر ىلإ كلذ دْسْمو قرم

 [[0؟":عجار] ٠ 8 هللا لوُسَر ىلإ دللد دس

 هنآ يقتل َرمع نب قازرلا دبع نع ٠ لس ني يلولاادَح- 49017

 لوُسَر عم ديعْلا تدهش : لاك «هيأ نع ٠ ءملاس نع ربي باهش نبا عمس

 رك يبأ عَمَديعْلاَت دهم لاق «ةّماَقإ الو ؛ ناد الب ىَلصَم ل دّللا
 ةعام ةلعتم لل

 آلب ىّلَصَف ؛ ٌرّمْع َعَمديعْلا تدهش مث: :لاَق :ةَّماَقإ الو ناد الي ىَلََ

 متل
 80ريال

 لو ناكآ الب ىلا لَمْ عَمَدِمْلادهَسمُ «ةماّقإ الو نناذأ

 [همالا ,هاالا ,4ةاه:رظنا] . مَ

2 0 
 دشأَر نب نامل َعِمَسُهَّن َناّيوَك نبا انئدَح يلوا انندَح- 2ك

 ماعم معو
 هّللا دبع نب ملاَّس نع ريح يرهزلا باَهش نب َعِمسُهن ءريخي ير

 وعلم
 .هوحن وأ «ثيِدَحْلا اَذَه لْثم ٠ .رَمع نبل دْبع هيأ نع د «ربخي

 نع ؛كامس نع ٌةَدْئاَر نع « يِلَغ نب نْيَسح اَنئدَح- 154

 دودي 0 2ع
 دمع بمال : اقف هللا لوُسَر لاق : َلاََرَمْع نبا نع دعس نب بحصم

 [٠8.عجار].روُهط ريب ةلَصآلَو « لول نم

 ءرجاهم نب ميِهارْيِإ نع «ٌةَدئاَز نع ٠ « يلَع نْب نيَسح اًنئدَح- تلك

 « قير ماي نم طسؤألا مولا يف مع نبا اكآ : َلاَك «ءاعشلا يبأ نع

 'تالا هَل لاقُف : لاَ هكا سنت «موقل اند ماعطب ين 2 لاق

 امك ء هللا َلوُسر انأَتْملَع مآ :لاقق : لاك مئاص ين لاقث ال

 سا امام -

 ومره
 نبا نع ٠ « عفان نع ءمّللا ٌدْيبع اًنئدَح ءرشب نب دمحم الح - 1

 نإ «ارثو هنآلصرخآ ل مجبل ليلا لَوأ نم ىّلَص ْنَمَو : َلاَق ءرمع 0

 [١٠40:عجار] َكلدبمأَيناَك ؛ ف هللا َلوُسَر

 ه معورةدو
 "بركوب يكد هلي اند ءرثشب نْب دمحم انثدَح- 8 7

 :َلاَق 8 يبان رم نْب هلا دبع نع هللا دبع نب ملاَس نع « ٍملاس

 أ ء اوت عْركركبوُأ ءاَجَف ؛ ِبيلَق ىلع ةَركب وأدب أي يأ وتل يفتر

 «باطخلانْيرَمُعءاَجَمُك هكَرفْطَيهللاو اقع اَضَْت رت نيو
 كور ىّتح هير يِرَْي سانا نمي مبعَرأ مل ؛ اًيرَغ تلاحتساَف ىّقَتس

 ميجا نطو را

 عفان َْرَمْع نع هلا دبع نع رباح 91/6

 . عَرَقْلا نع ف هلا ًلوُسسَر ىَعن : لاك معن هللا دْبَع نع « عفان نع

 [447:عجار] سآرلا يف عقلا : َعَرَمْلاَو : هللا دبع لاَ

 َرَصُع نا نع ؛ هيبأ نع ٠ عفات بم اح ام اح
 . عَرَمْلا نع ءقلف هللا لوُسَر ىَهَن :لاَ

 َنايفَس يبأ َنْب ةلظْنَح تْعمَس «َناَميلس [نب قاَحْسإ] انئدَح- وا
 هيعمل ا. 6 ةهعاع هم

 َرَصع نب هلا دبع تاع : ٌلوُقَي هللا دبع َّنْب ملاَس تْعمَس «يحّمجْلا

 ٌنيَخ ءاَْي مُكدَحأ فوج َىلََيدَل : لوفي 8 هللا لور تمس :لوُقي

 [هال٠ ؛:رظنا] ٠ ارغش لصين مَ

 «داور يبأ نب زيزعا بح انربخأ «َناَمْيلس ْنْبْقاَحْسإ اَنئدَح- عءوالك

 نطاَي يفناَك ٠ 8 هللا لوُحَر ٍمئاَخ صن ؛َرّمع نْبا نع ءٍعفاَت نع

 [7/>4عجارإ . نك

 يبأ َنْب ةَلظْنَح تنمَس َناَمْيَلَس نب قاحسإ اًنندَح- اب

 قدس ع رسم و سو 2 يمد 6 0000 2
 لوسر َلاَق : لوفي مع نب هللا دبع تْعمَس : لوفي ملام تعمس :ناَيفَس

 مام لما م
 «سأرلا طْبَس َمَدآَالجَر ؛ اَهَهْجَو يلَياَمم :ةَبعكلاَدْنع تب : 8 هللا



 صحو

 تلْقَق ثق ثأر رقي هش بكي نكبر ىلع اع هدي اعضاَو

 تشان مائلة سب ًاولاق

 ْنَم :تلقف ٠ نطق نبا هب تييأَر نسب «سأرلادْنَج « ىتميلا ني روعأ

 [474؟:عجارإ ٠ لاجل حيسَمْلا : :اولاق ؟اًذه

 رافد ام
 :الاق «ثراَحْا نب هللا دبحَو «َناَمْلس نب قاَحْسإ انئدَح-

 ذه نم

 وا كلش دعاس يا ميدس نشكو
 3 لوُقيَرَمع َنْ هلل دبَعْتْعِمَس : لوقي املاس تعمس ٌةلظنحانثدح

5 
 ول هّللا َلوُسَر اي : :لاقك « قّربسإ ةلحب ؛ قط ىلا ىتأ «باطَ َنَْرَمُع

 َسْبياَمّنإ لاقق ؟ سان وقويه هللا هذه َتْيَرتشا

 ىلإ ث عبق :ثآلك للحب ف يِبنلا ين 4مئُهكَقَآلَخ آلَ َماَنَه

 ىتاق» ةلبدي نب ماس ىلإ ,ةلحب ولع ىلإو لحب ( 6٠ /0)رَمَع

 كيم دقو «هذهبي لإ تعب ب «هّلا لور اي : لاقك ؛ يبل هل مع

 ارم كلطأل هنت "أ همي كلإ اهب اح تنعي اَمَنِإ : لاك ؟تلُق اماَهيف تل

 اهي تيل مل يإ : لاق كلَ لَو ماهو (هنيدح يف"قاَحْسإلا)

 اًَهُفقَشُت :هَم ةَماَسأل لاقأ ير ام اهيل كيل اهباح عب امن اَهسَبلَتل كيل

 ماب يح يرحل لا 9
 0 ا

 55 مققز هد 0.46 :رظنا] .هاَنعَم

 نع ؛ عَن نع ؛ «ةلطْنَح يّئدَح « ثراَسلا نب هللا دب اند - 9

 :لاقك؛ هاه طوس كارت اهسبلدَكو ماس انو ل : لاق رم نب
 سا هم سمول ل

 [171؟:عجارإ . كتجاح

 اًملاَس تغمس 1 «ةلطْنَح تعمَس 1 0 للا

 ملا 5 قرت لات 8 لذ اك .قرثتلا

 نم ُماطيشلا عل هب ثيح ءاَنماَم تفل نإ ءاَه ؛ انهاَم فلا نإ ام ءاتهاَه

 عجارإهيئرَك :4701١[

 مسارب هريس نر

 تغمس مالّسْنْب ياعم انئدَح « يسب ماشه اندَح ١

00 
 هنأ هرَمْع نب هللا دبع نع ؛ةَربخأ ةَملَساَبآأ ربحي ريك يب نب ىَحَي

 .نورطشعو عسترهشلا : :لوُقي , هللا لوُسْر عم: :لوُتيهَعمَس

 [046:رظنا]

 نع ءروصْنَم نع «ناّيفس اًنئدَح + يرتزلا يشأ واح
 ايس رع كيم

 ل هللا لور 1 لاق : ل هنكحار

 [هملكك م1٠ ه8 49:رظنا] . لَعْفَي

 ربمرز هن

 نبا نع « عفان نع ءهّللادَّبَع نع « باحلي اند د
 ىَشَمَو رَجَحْلا ىَلِإِرَجَحلاَنم مسلمه وي 2 ات  تككيك ١7 هه دّللا ]نأ و

 7( همجارإ .اعيرآ

 0 1 :/5) دونَ نيل بعدت
 ل اب يبس يي

 يت .دئزرئانانأ ينكح ,بجحلئنز انت 6

 ُاّسننلعَجَ ءدُحأ م عجرم قف هللا لوُسَرانأ ؛َرَمع نبا نع « عفا

 :8 هلل لوُسَر لاق : لاق نوجا نملك ْنَم ىلع نيكي اَصنألا

 لق : لاق «نيكييَن هو هَبَتساَك مات :لاق؛ ذكي كويل ةَرْمَح نكلو

 [ه511,0070:رظنا] .ةَرَمَحِب َنْبدْني نيكي اذ مويْلا

 .(حادللادْبَع اًنكدَح بات انندَح 6

 نع ُثسُنوي انربخأ ؛ هّللادبَع انربخأ : لاق «َقاَحْسإْنْب يلَعَو

30 

 :8 هللا لوُسَر لاَ : اك ءَرَمَع نبا نع «هللا دْبَح نْبةرَمَح نع «'يرهزلا

 ىَلَعاوُتيمُت مهيف ناك نم ْباَدَحْلا باص اَيَذَع موُقبُهَّلا دار اذإ

 رم نب هللا دْبعنْبةََمَح ينكدَح : لاق : هئيدَح يف يلع لاقو ٠ مِهلامعأ
00 

 [0840:رظنا] ٠ لوي رم نبل حمس هنأ

 نع ءِبوُيأ نع « يتلا ديجَملا دبع باول دبع انئَدَح-
526 

 9 لا نوت لَم نكرلا ىَلَع تيم : لَك «َرَمع نبا نع ٠ عفان
2 
 رويعاش ل ل
 [117؟:عجار] . هيحَسْمَألإ ءاَخْرآلَو «ةدش يف هَحَسْمَي

 دّبَع نع ءدلاَخ نع ٠ , ىللعألا دبر ىلغألا بع اكد

 2 ىَنَْم ىَنتم ليلا هآلَص : :لاق ف يَا ؛َرَمع نبا نع ؛ « قيقش نْب للا

 ص110 ,ه؟17:عجار] . ةدحاوي رئوأَف «َرْجَفْلا تيشَح اًذِإَق

| 1 0 

 سل هل 2

 لاك ََمُع نبا نع "هلا يَ ني ملا ثيدَح نع ما

 نأ اَناَّرج ماما اوال اذِإنوُيرضُي 8 هللا لوس دهع يف ساّنلاَتيآ

 [01411/ :مجار] .٠ مهلاحر ىلإ ه ووو تح هوبي

 .(بنذ يبأ نبا نع :دلاَخ رب دامح اَنندَح- 69

 نع ؛ دع تشل ولا ع ىلا لامي

 [1747:عجار] . . حبسعلا يف يري تاّفاّصلاب بايت «فيْحَتلاب

 ٌةَداَتَق نع باس اكد ءدادَسْلا يس دحاولا يع نَح
 مَتْعَصَو اَذِإ : :َلاَقاقف يلا َنأَرَمُع نبا نع « «يِجاّنلا قيدصلا يبأ نع . مصمم

 هللا لوُسَر (41/7) ةَّلم ىَلَعَ ءهّللا مْلسب : :اوُلوُقَم «روبقلا يف مُكاَنوَم

 )0 [121؟:عجارإ . تق

 ُهَّمَع نأ « ىَيْحَي نب دَّمَحُم نع ؛ ىَحي نبأ ديزي اًنئدَح- ١

 ىَلَع ٍمْوَيَت ادت رهط دل َلاَكَرمع نب عمَسهّنأ «ةربخأ ناب نب مسا
 تال نِْيتَبل ىَلَع ادعاق « قف هللا لوُسَر تهاني ْهظ

 [45:":عجارإ. سدْقَمْلا

 لص اورتن راههارنو برَملةالَس ا

 00 [48147:رظنا] ٠ شا



 ريما نب كلم دبع نع« ؛ٍحاجَح نع اق 95

 اًكصلا نبي يشميرَمح نبا تير ١ :َلاَق مادا نْبهَلل دبَع نع ٠ ينئاطلا

 َلَمَرْدَق : لاقت ؟َلُمْرَمآلكَلاَمءِنَمَْرلا دْبعابأ هلت :ةَورملاو

 [5٠٠5نظنا] . ةلّرتو 8 هللا لوس

 ني ورْمَع نع داود بنس انآ ديزاد 5
 :لاق ءَرَع َنْ َللادبعتْممَس وبس ىلوم ناَميكس ينئدَح ؛ بيش

 لما

 [546"4:عجار] . نيم موي يفةاَلَصاوُنَصُمآل لوُقي , هللا َلوُسَرْتْعمَس مس

 تعمس «ينامتشلا ةملس نب قالا بح اربح يزيد 8

 الا سةصا م
 وسمع سلوي صنعت « بشل ننس

 نع ءاق هللا َلوُسراوُلاَسق جلا مم سيفا دْبَع دقو َموُدُق : : ل هللا

 [41؟؟:عجار] . ريقّتلاَو ءايدلاو علا نعمه يأ

 هم هي ةمز بعام

 ان سالي لاق يرق قل شاء انقل

 200 لاق َمدقًملق همس الكأس سل

 [1811؟:عجارإ . لحي ملف «يدَه 8 يلا ممناكو هرم اهيل «ي

 نم سرع »ا
 نيا نع « عفان نع هّللا دبع انْكدَح «ةَيواَموبأ انئدَح- 17

 الكيل يلم يللاَدّيل : ف هللا لور منهل امرأ : :َلاَك ٌَرَمْع

 َكليرَسآل كمْلاَو كلن ةَسَْشلَوَدْنَحَلانِإ نكي كن كيرش

 [١441:عجار] . كَل

 يما سرع عب
 نع «يفوعْا ةَيَطَع نع ؛ «جاَجَح اننَدَح « ةيواَعم وبأ انندَح- 2

 ءاهْحالَص َوْدْبي تح ةرَصَلا ءاْنأ اق هللا وسر ىَت : َلاَق ءٌرَمَع نبا
 مهعام ه ل سعات

 صْلَخَو ءاَضَماَع تبعد اَنِإ : لاق ؟اهحالص ام هللا َلوُسَر اي : اولاق : نا

 [0071:رظنا] . اهبيَط
 يدا سرب معاش

 نيا نع« . عيان نع ءهّللا دبع انثَدَح ,ةَيواعم بأ اًندَح- دل

 0-05 عجار] . سرق نس

 دبع نع ء دهام نع ٠ ٌشَمعَألا اَنثَدَح « ةيواعم وبأ اَنُندَح-» ليل
 هوس عمل

 لجرلاك انكر ةرجَش افرغآل يثإ اف هَل لوُسَر لاق لاَ رم نْب هللا

 [459:عجار] . ُةَلخّتلا : :ٍملْسْلا

 يبأ نبا يسعي كلما دْبَع نع « «ٌسيرْدإ نب هللا دبع اندَح ١

 هباتهجوُتاَمُنَح يلصي ؛َرَمُع نبا نع ٠ «ريبج نب ديعّس نع امي

 اَمْدْيَحَو): هَلَعلوأتَيَو ءكللذلمْفَي ف هللا لور تيار دَكو ؛هتلحار

 [١/40؛:عجارإ(مُكَهوُجو اوُلوك مك

 نبا نع ءدهاّجم نع ثيل انكدَح :ةَيواعموبأ اًنندَح 7

 :هللَدبَع لاقو « يدّسج ٍضْمَييْوأ « يؤتي هلا لوُسَرََخأ :لاَق ٌرمع

 [4014:عجار] . روُيقلا لهأ نم َكَسَْتدْعَو « ليبس باح وأ "بيرغ ناك نك

 يس سلا لا

 ٌرَمَع نبا نع « مفاكنع هللا يح انَح واتش وب اكس نو
 ساس بور

 آلوصِيَقلا الو سريا مرحُملاٌسَِيل ف هللا لوُسَر لاك : :َلاَق

 لَو ٍنييْمكلا دذع نم ُهُمططيَر طي انأ الإ نيا لَو ليوا لو ةماعلا
00 

 [4154:عجارإ] ٠ ًاليسُغ َنوُكي أذل «ناَرفعَرلا الو سوا دسم ابوك وسي

 يما سو
 « عفان نع «لوغم نبا ينعي كلاَم نع ,ةّيواَمم وبأ انئلَح-6» :

 لَو هكا : :لاقق؟ بسلا نع لس « قف للا لون رع نا نع
 ب
 [4497:عجلر] . . هْنَع ىَهْنَأ

 « عفان نع «لّوفم َنْبا ينعي كلاَم نع «ةيواعم وبأ انْئدَح-» .6

 4-5 عع 00

 ةَفُمَجْلا تام : ف هللا وسر لاق :َلاَقَرَمَْع نبا نع

 000ج قي

 2 لق. دو ونوال نع للملا داتا
 سر سرا سرع ا
 :َلاَق ؟اَذَهَلَمْنَتَمل» تلق ؛ «لْرَيملق«ةورَْلاو اًكصلاَييَفاَط رم

 [476:عجار] . َكّرَتَو لمَر « لعق ٠ ف هللا َلونسَر تيار دكا مَ : :لاقق

2 

 «عباَتَجووبأ انأبنأ «ةينَغ يبأ نب كلما دّبَع نْب ىَبحَي انْنَدَحَ- ٠ .و/

 مكين : لاق , يلا نع «رَمَع نبا نع بوح ِنْبِرْهَش نع

 يف ةندمُهَلاٌمُكَسزلُيِل ةنيملابمُلَبِت را بايخ اجلا
 2 هع

 ْمّكُكاَم ىَلَعاوُمِجْرَتو ؛هّللا ىلإ بوت ىّتَح مُكْدَع كفل ؛ «مُكباَكر

 [00:!رظنا] هيلع

 م مسا ليف خ هرب لع

 ينعي قاَحسِإ يبأ نع ؛ يسفاتطلا دي نْيْرَمع انكدَح-ه ٠

 رَبْنمْلا ىَلَع ؛ ف يللا تنم ١ لاق ءٌرَّمع نبا نع « « عفان نع ؛ يعيسلا
00 

 [ةا55 :عجار] لسلك ةَمُمجْلا ىتآْنَم :لوُشي

 رفع لاه

 «ريبج نب َديعَس تْعِمَس « كلما دبع انربخأ ديزي اندَح-ه » 4

 م م علو

 قري نِدتعلُلا ءِنَمْحرلا دْبعاَبآ اي: تْلْقَف ءَّرَمْع نبا تلأَس :َلاَق
 لا رم
 :لاَق دلك : كلك نع َلاَسْنَم لين « « مع د هللا َناَحْبس : لاق ؟امهنيب

 مع

 نإ ؟ عصي فيك ؛ ةشحاق ىَلعهآَرما ىأآر اًدَحأ ذأ ول تْيأَرأ ٠ هّللا َلوُسَر اي

 هللا وسر تكس ؟كلئ لذ ذم َمَكَتأذإَو مي مآ ىلَع سكس تكس
 هللا لوُسَر ىنآ «كللد دْنبَناَك ملف هنجاَّحل مَن ءهبجي ملو ف

 هم

 هذه ىَلاَعتهَّلا لّْئأَك لاق «هب تيل دُهّْنع كلاس يدل نإ :لاقم

ابألا منح ىّنح 4 مها نوُمرَي نيذلاو) هولا ةروُس يف تاّيألا
 «ت

 ايلا باع اأربْخآ « ىَلاَعت هّللاب م َرّكدَو هيلع لجل اَعَدَ

 مث ءاَهْيلَعْتْبدك اًماوَحْلابكتعَب يلو :لاقق « ةرخآلا باَذَع نم نوه

 ِباَنَع نم نوه ايلا َباَدَع ناب اَهربحأَو ءاَهرُكَدَو ءاَهَظَعَوف ءََمْلا اَعَد

 عير دهَشَق لجل اعد "باكل َحْلاب كنب يدَّلاو تلاقَق «ةرخآلا

 َنمناَك نبلغ هلا ةَنمكَنَأ سم ءاخلاو «يقداصلا نكهات ادهش
 مص هم

 «َنيبذاَكلا نمل هَ هّللاب اب تاَداهش عينأ ١ تدهش ةأرملب اعد مث 3 َنييِذاَكْا

 َقرَفَمُم ؛َنيقداَّسلا نم ناك ْنِإاَهْيلَع هللا بضع ةَسمَخلاَ

 [415؟:عجار] . اًمُهَنيي



 ها
 لح :طالا مش نع :بلذ يار باكل ٠١

 ٌيْضاَح ميو «نابكرلا ىف نأ ؛ ف ِهّللا لوُسَر ىَصَن :َلاَق ٌرّمُع نبا
 ةالتمآلو مي حك ىَح .هيخأ طخ ىلع ْمُكَح دحأ ْبطْخَيلو ءدابل

 «سْمّشلا َعّترَي ىّنَح ٠ حبلا دعب الَو «سْمشلا بيغ ىنَح « رْصَمْلا َدْعَب

5-6 
 دّبَع نب ثراَحْلا نع ٠ «بقذ يبأ نبا اربح ديزي اََدَح- ١

 ينحت تْناَك : :َلاَق هيأ نع «َرَمع ني هلا دبع نب ةَرمَح نع «نَمْحرلا
 يبل ىَنأَف «تبيبأق ٠ .اًهتلكأ نأ ين مَ ءاَههرْكي رمع اكو ءاهيحأةأرما

 رمال اهتهرك رار نب هلا دبع َدْعنإ ؛ هللا لور اَي : لاق ف
 كلقآّرما قّلط٠ هّللاَدبَع اي: : 8 هلل لَو يل لاقف؟ ىلا ٠ اًهَقلَطَي نأ

 [ةال١1:عجار] . اًهُتقَلَطَم

 نع «بُنذ يبأ نبا ينربخأ : َلاَق :نوُراَه نب ديزي انيدَح-© » ١
 هضم

 6 ما ةلوو
 لق ءٌرمع نبا اًنعمو ءرقَس يف انك : لاق «ةقارتس نب هللا دبع نب نامل

 اتم ةَصلا لقا يبس ف هللا وسرت 7111 57 :لاقق
 ني نع ؛4 هلل لور ىّقت : :لاقق راما عيب نع رمح نب تْأَسَو َلاَك

 ام ؟ةَماَمْلابَعْدَتاَمَو «نَمْحرلادبعاَبآ : تلق . ماعلا بَعْدَ ىَنح امل

 [451 مجلدا : ّش يأ لاق ؟َهاَعْلا

 م همر 6 هيما
 2 لاسر: بيرتس بكر نيشلا عتب سَ

 [ةينميملا نم طقس] . هده اورمف دب ال ناك نإ «ٍلقاَح راد

 نع «ةَبعش اًنئدَح : :الاق . .زهبو ٠ «ِرّفعَج ْنْبدَمَحَم

 5 ا لا ل لكل لل
 ءةَمننَحْلا نع ,8 هّللا لوُسَر ىَهَن :َلاَق «ثدَحي رمع نبا تعمس هَل م هه

 [٠40؟:مجارإ رجلا :لاَقك ٌةَمَتْنَحْلا اَم ل

 انهما

 يوم مرت سا ع سو
 مافن مرير هاش نب دمحم دمحم ايدح-* 5

 نب براحم تعمس ٌةبعش اًنيدح «رفعج

 هيسشلل
 :4 هللا لوسَرَلاَف وشي رمع نبا تعمس راد

 [0٠6ا7/:رظنا] . ةَمايقْلا م 5-2 هيل | هَل رنيم

 مدنيه رب هر تس عا

 عش اًنكدح : الاق «جاَجَحْلاَو ءرَمَعَج نب انتر 6 ا

 ٠  7وام ع 0 5

 : ةليِخم نم هبوُن رج نم «

 عياش دو د.ع
 نع: هَلاهلوُسَ ىعن: :لوقي رمع نبا تعمس «راثد ِنْب براَحُم نع

 مع صلوا عرنع 2
 احلف «ةرَمَرْيغهمعمَس : :ةبعش لاَق . تقرمْلاو«متحْاو بنل

 [0174:رظنا] ترم : :هئيدح يف جاَجَح لاَ .ريقتلا يف كشأ : لاقو

 :جاَجَح

 يوم رو هزي تالا
 نع ٌةَبعش اًنئدَح : الاق «جاَجَحَو «ِرَمعَج نب دمحم

 رخآرثولا : لاق اكو يِبلا نع رَمُع نب نع ؛ ءزلجم يبأ نع ٠ حاملا يبأ
 [0175ةرظنا] ٠ ليلا م ةمْكر

 ني دوسألا نع ٌقبعش اًنئدح «رّثعَج نب دَّمَحُم اَنثَدَح-١0 /1١

 َدَمْعَبا عمن ثدَحُي ءديعَس ِنْب وِرْمَع َنْب ديعَس تمس ء سي

 3 "واو

 مَحم اثر

0 
 وعم مررس »» طربي هك 000

 ل ديمأ كلا :لاَقهَنأ ٠ الفيلا نع ؛ثدَحُي
5 

 رهشلا «ءبسحن الو «بتكذ ال

 ع

 2( دوم نبل دب
 0 ص سل

00 
 انكم يشر ؛ةكاا يميل دَعَا 0كم ءاذكم

 سقف مس يس م سب هيغل

 [تل16 50141 ,61ا/:رظنا] . نيئآلا ٌماَمَت ينعي ,اذكهَو ءاذَكهو

 نيوسإاروب مرا تالا
 نب لاَهْنمْلا نع «ُهَبعش انكَدَح «ِرَفْعَج نب دمحم دمحم اَندَح

 نم قير ىَلعَرَمُع نبل عمم : :َلاَقرييج نب ديعس تعمَس 1 و وِرمَع
 ماع سمع 2م يم

 :لاَق“ «ةنطاَخ لك مهل اهو جاحد وبصمة إو ةئيدمْلا قرط
00 

 مام سم8
 لوسر نعل :َرّمْع نبا لاق اوُقرَفَتف : لاك ؟اًذه َلَعَف نم : لاقو «بضَقَف

 [45517 :عجار] .[١9:رظنا] ٠ ناويحْلاب تمي نم 7 ,48 هللا

 دمحم اَيدَح 8
 يوسع مرسم

 هارب م

 ركب يبأو دير نع «ٌةبعش اَنْئدَح « رفعج نب

 ل نع « رتل ني لا دي نح تكُن ؛سَحُس يتنبأ

 نإ :َكيكَكل كيِرَش *آل كيل كبل مهّللا كيبل : :لوُثَي ناَكُدَنأ

 [4م00:عجلر] .كل كيرش آل كلما كل ةَمْدنلَودْمَحلا

 هلان هوه دو
 رمح نب دقاو نع يش ائَح مج نب انك 0 دمحم

 ةهّودامم
 عّضيو «هيندي لعجف ٠ ءائيكلسرَمْعنْبا أر لافت عِمَسُهّلأ دز نب

 يّنإَف يلع اذَه َنلخُْمآل يللاقق ؛ « اريدك“ 3 الكأ لاي لع هيدي

 [47/18:عجار] ٠ ات حبس يف لايف نإ وشي 4 هلا وسر تغمس

 نع .َناَمْيَلَس نع ٌقبعش اًنئدَح رنج اند

 َدِجاَسَمْلا مُكءاسن اوعَتمت آل : :َلاَق هنأ ٠ , 89 يبل نع «ٌرَمَع نبا نع ءدهاجم

 :لاَقالَغَد ُهَدّْتيَنهْعدنآل هّللاَو : هيبرضْسَي وأ ؛ ملاَس لاق. . للاب

 رسوم
 :عجار] ٠ !؟اَدَهُل اوتو ءاقف هللا لوُسر نع كئدَحُأ : لاقو ؛هردص

1 

 ٌقيعش اندح : الاق «جاَجَحَو ِرَفْعَج ني دَمَحَم نا دَّمَحُم انيبدَح- 7

 نع ثدَحَي ب (شّمعألا نع :جاَجَح لاقّو) َشَمْعألا َناَمْيَلَسس تغمس

 اَرَمُع َنْئاداَرأَو :َلاَق اقف "يلا باَحْصأ نم حبس نع « باتو نب ىَحَي

 0 :ُاَمْيلس َلاَف : :ةبش لاك جاَجَح لاَ
00 

 ارجأ مظعأ مهاد ىَلَعربصَيَو «َساّنلا طلاَخَي يذلا نمؤملا : :لاَق هنأ

 يسم: ُدياَجَحلا لاق مهاد ىلَح ربي الو م لاَخي ال يذلا

 نع ٌفاَمْيلَس نع كبش اًمدَح رفح ني محم انيدَح-6

 كلبا : هللا وُسَرلاَف : َلاَك ءرَمع نب هللا دْبَع نع :َناَوُكَذ

 :َلاَق ةَميزأ اوُاك نإ : :َرَمع نبال تلق : َلاَق .٠ دحاو نود نال جال

 [(ةمه :عجار] . هب سب الق

 رثكب نع ٌةَداَتَق نع ٌديِعَس اًنْئدَح ؛رفعج ب لمحم ايدج 85

 كلن كنك : :8 هّللا لوُسَرُهَييلَت لاكن هَرَمع نبا نع للدين

 ل َكالّملاَو ءَكَلةَمَسْتلاَوَدَْحْا نإ كيت كن كيرشأل كيل كيل
 [؛!0,عجنرإ . كل كيرش

 يب ةلسا يو 2 م”عاصدو

 ل لج أسأل رج نمنع «َةَداَتَق نع ديعَس

 لمَحَم انكر 6



 ها ولن رم َنْهَللَدبَعفرل:٠ لاقق ؟ضئاح يهو :هّتأرما

 ميدو
 هّللاٌلوُسَر لاقت ٠ كلذ هّرحأَف : ل هللا لوُسَر ىلإ مَع قلطلاة ٠ اًضئاَح

 نياق يئس لل ياهتل يال لابن اا 8
 رام دد حم

 52 مز0 م1171 :رظنا] . وتخرجت شل: 2

 يهم ع ةورةنو
 « ميكح نْب ىَلْعَي نع «ةَبعش اَُدَح « رَمعَج نب دمحم لمحم ايل

 لآ لو كا أل :لاَق ٠ ا هللا 'يِنانأ (4 4 /؟)َرَمع نبا نع ٠ « فات نع

 [4497:عجار] . هْنَع ىهْنَأ هلو «ءهب

 يهماعب هيي كهادم ا دهم
 نبا انَربخأ َرَمْعَم اَنثدَح ِرَفْعَج نْبدَّمَحُم اَنكَح ا

 .(ح)باهش

 نع هللا دْبَع نب لاس نع ٠ «'يرْهزلا نع ِرَمْمَم نع «٠ « ىلعألا دبع ع

 هك لاقق ونت رع هَتحَتو «ةَمَلس نب آلي مكس كش لد

 [9١45:عجار] . امير نهم ذخ : : هللا لور

 نع « «يرطزلا انربخأ مْ اندَح رَمَعَج نب هَمَحُم اندَح- ف
 مد

 يف َراّنلا اوُمَرَْتآل : ف هللا لوُسَر لَك : َلاَق «هيبأ نع هللا دَبَع نْب ملاَس

 [4010:عجار] َنوُماَنَت نيح مُكَنوُبي

 كَ
 2# ه2 هموم هلع هيمو
 نع « يرهزلا انربخأ «رَمَْم انئدَح ءرَمعَج نْب دمحم

 «ةّمْلا ليإك سانا امّنِإ لاك 89 يلا ْنَع «هيبأ نع هلا دبع ِنْبملاَس

 00 [401”.عجارإ.ًةلحأر اهيف جوي

 عم مل هش رع هرعت سل ركل ه0 ل رق
 نهب لاَق « ةبعش اًنندَح : الاق ءرْفعَج نب دمحمو هب انثدح-

 مربرب ير ةرعاسر# المص ل
 لوسر ىَقَن : لاق هَرَمع نب هلل دبع تغمس «ثيرح نب ةبفع انثدَح : لاق

32 

 يفاوُذِستلا : :لاقو هسََرمْلاَو ُباّيدلا :يهَو «َرَجْلا نع ٠ ا هللا

 [هدا/؟ ,049:رظنا] . ةيقسألا

 هلو رو ةراصإب يمت ل 0-1111
 تمس « ثيرح نب ةبفع ةقع انتدح ةبعش اًنكدَح نهب انئلَح-

 اَهْسَتلك٠ اسمن ناك ْنَم : لق هللا َلوُسَرلاَف َلاَق ٌرَمع نب هللا َدْبَ

 ,ه44:رظنا] . يقاّبلا عّبسلا ىَلَعبَلُي الف «َفُعَض ْوأَرجَع ذإَ ءرْشَعْلا يف

 [ةمكما ,ةئحم

 سم سمرب ص مارا 6
 َرَمْع نبا تغمس ةّبْقع يتربخأ هب اًنئدَح هب انكر

 25 237 وامن
 تيشخ نق شن الاس 8 هللا لورا َلاَق اق لوي

 7 وو نا

 :لاَق « ٍمكَحْلا نع ٌقبعش اًنيدَح ءرفعَج نب كمَحُم انئدَح-6 ٠70

 عقرب نحو «عَكَري نيحَو يديمك «ةآلّصلا حسين يح سواط تأ

 نع ءٌرَمع نبا نع ُهُندَحيهّنأ هباَحصأ نم لَجَر يئدَحَف ,عومرلا نمُهَسأَر

 . لف يبل

 .ٌاَنعَمب رضّنلا وُبأ اند

 ني هللا دبع نع كش انك ءرَفْتَج نب ” دمحم اكن
 سرا ص سا

 لجرلا َلاَقاَدِإ :َلاَق هنأ ف يلا نع تدَحُيرَمُع نبا تْطمَس «رائيد

 ىَلَعْتَمَجَرَألإَو «لاَقاَمك ناك نإ ءامسْدَحأهب هايد فاي : لجرلل

 1 [45410:عجار] .رخآلا

 يدم ريب ةرع تاع
 نب ِهّللا دْبَع نع ٌةَبعش اَنندَح ءِرَفْعَج نب دَّمَحُم انك

 هما عممل
 َنكذَك «ٍمْنيلا يف نبكي شرف نمل ُجَرَااك لاك ٌرمع نبا تعمس «رائيد

 ,ممد1 .هذحم هكا رظنا] . ةَبآلخ آل :لق : الق يِبلا هل لاقق ف ينل كلذ

 هوا ,ةممزهمؤ من6

 ع مم هدا ةهريامهناو
 ٌةبعش امدح : 0 جا جسور ني حم محم اَنيدَح 0 0/

 انف وج دكت سال باس كد ٠ لاك 0

 هللا لون اورام : :لوثيك ”لكأت موحتو «ٌرمْع هربا اني رمَيف لُكأت

 لجرلا نذأَسينآالإ (نارقلا نع ىَهن : جاَجَح َلاَث) «ناَرْألا نع ىَهَن ا

 نبا مالك نم لإ !ناَدْطْسالا يف ةَملَكلا هذه ىَرأ آل :ةبعش َلاَق .هاَخَأ

 [401*:عجار] .رَمع

 نع «ٌةَبعش اًمدَح :الاق ءِرَمَْج نب دَمَحْمَورْهَب اننَدَح- ف 8

 هبايث نم ابوك رج نم : َلاكهنأ ف يلا نع «ثدَحي رَمع نبا تعمس «ةبج

 6م هدم ههنا ةّماَيقل مري ُظْنَيآل ىََمتهللاَنِإَف ةليخم نم
 ١ل

 ةَلبَج نع ٌفبعش اًنكدَح : الاق هيو رفعَج نب كَمَحُم ان نكَح_هم*و

 لوسر لاك :لوُقي رمع نبا تعمس : :لاَق («يتربخأ ٌزهب لاق ) «ٍميَحَس نب

 الا ةكلتلا يفَرَسَكو يبرم هعياصاب يو اذكرها هللا

 [ه 8 :رظنا] ٠ نيرشعو عست : هَلوُق ينعي : :هئيدَح يف رْغَجنْيَمَحُم لاَ

 0 اديها رعب مرعب تاع ع 8

 دبع نب بخ نع بش اند رفح نب انكر ههه

 ع هم ع
 ثيَح ناك هنأ «َرَمُع نبا نع ٠ ٍمصاَع نب صْقَح نع « نَمْحرلا

 .هلَعفي كل هللا لوس ناكو : َلاَك ٠ لح هب جو

 ينعي « بح نع ٌفحش اَنتدَح رَمَعَج نب ب لمحم الح

 َعَماَنَجَرَخ : لاَ ءَرَمَع نبا نع « ٍمَصاَع ِنْب ِصْقَح نع «ِنَمْحرلا دب نبا

 تونيك ين رس (49/)ةفس الص يل كك ا لل وس

 [40ههنعجارإ اَعَي ل

 فرق يِبأ نع « ٌفيحش امدح رج نيم سم اندَحس ما“

 8 ربك ةالتملا نعد يرش نل ىلإ بك نسف ىلع
 00 هم 17 سا عم ها

 لإ مجري ىَتَح ١ ؛نيتَعْكر ىَلَص ٠ هلآ نم جرح ناك ؛ قف هللا لوُسَر

 لمه سه ول | ساس يه سار مرعب كاس را

 اَنكَح : :الاق « ىَنعمْلا 'جاجَحو ٍرْفعَج نب دمحم

 : لاق (ٌهّيَم يني نم: :جاَجَح لاَق) ميرَم يبأ نب مل انكدَح ةبعش

 يت

 دمحم اند 60 4



 اك
 ل

 همه
 َلاَق وتلا ءَرَمع نبا تغمس :

 يفاشسنتتةل :َرَمْعْنْبا لاقت "فول يفايالجر كأن

 هربا عَّضَوَف : :لمَحم لاق : عم لك تس

 عضو ىرسيلا هتبكر ىَلَع ىَّرسِيلا هَدّيَو «ىَرسيْلا ىَلَع ىلا هذَخَف

 [؟016 :عجارإ . ] . هعبصإب ؛ لاقي تملا ىلع

 ينمي «ًناّيَح نع ٌةبعش اًنئدَح 3 رج سا

 مع نبا لاقق ؟ الصلال يطُي اسمن :َرَمْع نبال ليق : َلاَق «يقرابلا

 .اَده ةآلّص نم ةعْكر لئمْوأ ف َحآ ؛ 8 هللا لوس ةالّص نم ناَتَعْك

 اًنثدح- 1

 هما يومارب مرا ع داع
 ين بول نع ٌقيعش اًنيلَح « رفعج نب دمحم

 اوُحَنِمَتأل :لاَق؛ اف يِبْنلا نع (َرَمْع نبا نع ؛ عفان نع «يئاتَحّسلا

2000 
 [45":عجار] َدِجاَسَمْلا مكءاسن

 دمحم انبلَح 6

 لا وام رو يه رع هر تك ل رع وك
 َنْبَبوُيأت عمّ هب انَدَح «رفعج نب دمحم دمَحُم اند 5

 عير داو
 «ثّدحي ىسوم

 مك هسلجُم مهاجرا مِيِقُي الو ءاَسهبحاَص نود ناسا جاَتي

 [4549 ,4554:عجارإ .سلَجَي

 م يب مريت لاو

 نع ءروُصُنَم نع ءٌةَبعُش اَنُثدَح ءرمعج ني دمحم

 َلَمَجَك؛ :ٌةّكم ىلإ ةئيدَْلا نم َرَمع نبت بَحَص : َلاَق دعس ِنْب نَمْحرلا دْبَع
 «ةَئيِدَمْلا ىلإ هو ناَكْول ملاسلت لق ؛ كم كَم ةّيحا هتلحار ىلع يَلص هلع
 :لاقو ءاَهاَهَو انَهاَهَو مَعَ : :لاَقق : هتلأسُق ؛ لس : : لاق ؟يلصُي ناك فيك 46

 :لاَق« 8 هللا لور رم نيل دْبَع نع ٠ « عفان نع

 دمحم انندَح-٠6 ا

 ريم
 [4ةه1:عجار] . هعّنص ا هللا لوُسَرنآل

 دبع نع «روصنم نع «ناّبيش انكدح نيَسح هانندح-١6 48

 .هاّنعم َرَكْذَف . :٠ .رمع لآ ىلوم دعس نب نَمْحرلا

 «نيريس نب سنأ نع ٌفبعش اًنئدح رجس د4

 ةمالشعو
 ٌرتويو « ىنثم ىَنَم ليللاب يَلَصي ناك ؛ ف هللا َلوُسَر نأ ؛رَمع نبا عمس

 [4م6:عجارإ ليلا رخآن م عري

 سيو رع مرج ك سا ل

 .(حاة يعش اًنتدَح ءرفعج نب دمحم انيدَح ه0 ©

 نع ْثْدَحُي قايم يعش يئدَح : :َلاَق «جاَجَحَو

 كك ماع
 اًدِإَق هلَبَساَق ؟تنآذّمم : لاق هَراَرإرجَيالِجَر آر هنأ ؛َرمع نبا

 َينئأب ٠ ف هلا لوسط : : لاق ٌرَمْع ربا قرع ١ ثنزل ىَنين مج

 ل ؛ىَلَعَتهَللاَذِإك ةَلِخَملا الكلب يريلهرَإَرَجَْم لوي نْيئاَم

 [3376 ,ه997:رظنا ةّمايَقْل م موي هيك ري

 هلم اع هوم سر
 تغمس « صارف نع :ٌفبعش اًنندح «رفعَج نب دمحم

 5 هللا
 ع ل كر | ب مما سياعب ص اس سلاف

 آه كرَدك نإ تطلْوأ هناي م لآدَح ُهَلاَسالْغ بر ْنَم

 نس ها
 وو م

 |اوسر تعمس : :لاَك هرَمَع نبا نع «َناَذاَر نع «ثدحي َناَوُكَذ

 :لوقي
 [4784 :عجارإ . هقتعي

 يربدعْا هبوَت نع ةبعش اًنيدَح ءِرّمْعَج نب دَمَحَم دَمَحم اَنيدَح 0 7
 ملل لاف سارع «٠ ضعوا

 ناس وهو رم نب لآَس الجرم : لاكي لجعلا اكرم تعمس : َلاَق

 هرم را رع لا

 7 أ دوُعْنَص نيه ديد

 47-0 وعم راع ىلا ا عسا لا

 ذاق شما لستم: لاق رم نبا

 رق :لاق آل : :لاقق ؟ركَب ىببأ :لاقق

 [470+:عجار] . لاَحأ

 يهدر مريع دو
 0 ( رفعج نب دمحم

 وي اق هلل ويمن
 ريا عسا مع رعا علق هع عفش
 . هلوق نم نوعمستف : : جاب لاق ءِسابحَنل يي هلم نوَُسْسَق هلع

 عمقا محك مدحق :رظنا] هم بيرق س لاج سابع نْباَو :رمعَج نبا لاَ

 دمحم اًيرَح-© 676 ٠

 يهمساو هلمنو
 تْعمَس رياَج نع «ُةَبعَش اَنْدَح ؛ رمعج نب دمحم دمحم انيزح-6 ٠

 وس سرع تس سرا هس اس هش
 ندر ذو ريك اد هيدي كريما ىأر هنأ ؛ثدَحُي هللا دّبَع نب ملاَس

 هنأ (45/7)َمَعَرك ؟كلذ نع تلات « عوكرلا نم هَسأر مَ كر اذِإو كري

 [٠404:عجار] .هعتصَي ؛9 هللا لوُسَر ىأر

 يبأ باّتك يف ثيداحألا هذه ُتْدَجَو هلل ُدّبع لاق
 :قّرزألا فسوي نب قاحسإ :ثيدَح ىلِإَوُمَو ءهدي طخب

 « مْيَحُس نب ٌةلَبج نغ «ةبعش اًنربَخأ «نوراَه نب ديزي اندَح-ه ه8

 رّظنَيمل؛ ةّليخَم باث نم ابو رج نم :َلاَق يلا نع رَمُع نبا نع
 [007+ :عجار] . مالا مْوَي يل هللا 2000000

 باّتك يف تْدَجَو :لاَق ههّللا دْيَع اَنَتدَح 571
 نبا نع رايد نب هللا دبع نع كبش ارح لاق ديزي انئدَح : يِبأ

 لسا: لاقك ؟ةباتجلا ليلا نم يبيصُت هللا َلوُسَر اي لاق َرَمع نأ ؛َرمع

 [ههتعجلر] . قرا مث اضوَت مت رك

 باّتك يف َتْدَجَو لاق ههّللا دَْع اَنَتَدَح 7
 نبا نع هاد نب براَُس نع بش ارح« هيزي اح :يبأ

 هيلإ لنيل ىَلمَتهَللادإ ةَليِخَم هوك نم : َلاَق «٠ ف هلا نع هرم

 [0014:عجار ] . ةَمايقلا ْمْوَي

 باّتك يف ْتْدَجَو لاق ههّللا دبع اَنَتْدَحح
 تعم : :رائيد نْب هّللا دّبَع نع هةَبعش ائربخأ حوُراهْن بدي اند : :يبأ

 هاع ع
 ل: :لاَق ؟ةبّبضلا نع ”َلُجَرُلآَسَو ءاق هللا لور تعم :

 دءامسسسو ل٠,

 لوقي رمع نبا
 [457؟:عجارإةمرحأ الو هلك

 باّتك يف تدَحو :َلاَق ,هّئلا دبع اَنَثْدَح- 48
 اصر يل ص

 َرّمع نبا نع زايد نا هلا دبَح نع ةبعش اًنربخأ « ديزي انئدَح :يبأ

 مالا لهو هَل ةّنيدَمْلا لآل ٠ ف هّللا لور تو : :َلاَق

 ِنَميلا لهأل تقول تع تقي :رمع نبا لاق اَنرق دك لهو «ةنحْلا

 [تكلؤل محملا مهلا ماا 1 :رظنا] ٌملَمْلي

 باّتك يف ُتْدَجَو َلاَق هلا دْيَع اَنَتدَحح



 ملا هم
 ودي ىََنَح لفشوأرَمقا مين ءاقف كلو ىقت َلاَق

 [4447:عجار] . ةحالص

 باّتك يف ْتْدَجَو :َلاَق ههّللا دْيَع اَنَتَدَح ١
 سارع ل

 لجر أس : لاق مج نب يَ نع ؛ةبش اربح لاَ ءديِزَيانئدَح :يبأ

 ىَنَح؛ ٍلْخُنلا عيب نع ؛ هللا لور ىّقن : :لاقق ؟ِلْخَللا عيب نع ٌرَمعّنْبا
 رعب سس الرع هس
 . هحالص ودبي

 باّتك يف ْتْدَحَو َلاَق هللا دْيَع اَنَتْدَح 7
 ؛ٌَرّمع نبا نع رايد ني هلل بَ نع ةبعش اًنربخأ ديزي انثدَح :يِبأ

 ناك ف هللا َلوُسَر نأ مَعَرو تَهَجَو ثَْح هدلحار ىَلَع لصين اكن

 عملو ,ةعلال قنا معا ,0184:رظنا] . هّلعْفي

 باّتك يف ْتْدَجَو :َلاَق هّللا دْبع اَنَقَدَح 7
 نك لاق« يحس نب ةلبج نع دش اربح يي : يبأ

 (َرَمْعُني هلا اَنَرمك : لاك ده ذئَمْوَي سانيو رتل اكرر

 نآالإ «نارقألا نع ىَهَت ف هللا َلوُسَر نإ لاقو «نارقإلا نع انهن

 [؛ة١؟:عجار] ُماَحأ لجرلا ناتي

 باّتك يف ْتْدَجَو :لاَق ,هّنلا دْيَع اَنَنْدَحح 45

 نع «ٌرَمَع نبا نع ريد نب هلا دبع نع ؛ةبعش ربخأ ديان :يبأ

 ,ه796:سظنا] . هِي لح هميِيالَ ؛ ءاّماَعَط ىَرَتشا نم : لاق“ فاينل

 [ةمكا مون. مز5

 ٍباَتك يف ُتْدَجَو لاق هلا دْبَع اك
 نلتمس فتحا يني ءكاَمس نع ةَبعَش انابنا «ديِزَي انندَح :يبأ

 [6066:رظنا] ٠ نيك تلا يف؛ قف هل لور ىّلَص : لوفي رمع

 باّتك يف تدجو :َلاَق ,هّثلا دُيع اَنَقَدَحح 5

 لاقو هيا :لَمَحُم لاَ 'عاطحو رج نص كح : يِبأ

 هم ملا

 [ه.67:رظنا] . ل 0 تي ىلع ةظللوثسر

 باّتك يف تدجو :َلاَق هللا دبع اَنَتُدَح 1

 «ًنارْجَن نم لج نع «َقاَحْنمِإ يبآ نع «ةبعش نرخ ديزي انددَح :يبأ

 و هرْمتلاَو بيلا نع ءِنْيْلا نع كأس امَّنإ : لاقك هٌرَمُع نبا لآَسُدَن

 :ناركَس لجَرب « هللا لور ين :ٌرمع نبا لاقف« ٍلْخّلا يف مكسسلا نع
 مل هل سهام معا م 6 سل

 نأ اَمْهْنَع ىَقَنَو ءَدَحْلا هْدَلَِجَف : :َلاَق ءاَرْسنَو ايَز تيرَشاَمَنِإ : لاقق

 دا لذ لخن مل: لاقق وطن يطال َلاَق ؛ اًمَمْجُي
 كم سل 3

 000 ضر َلاَق . 2 :لاق خت لمت مل

 مهر اءام مه ةل هل
 .هُحآلَص ودي ىّتح ٍلْخّلا يف ٍملَّسلا نع 4 هللا ل وُسَر ىَهنَو : لاق

 [80/45:عجار]

 باك يف ُتْدَجَو :لاَق هللا ديع اَنَكْدَحح 4

 ٌرَمَع نبا نع ؛ عا نع احساسي دهتادَح :يبأ

 عر 207 سلو 0
 بلا نع لُجردلآَسَو ريثما ىَلَع وهو ءاقق هللا لوُسَر تغمس ءمس :َلاَك

 [14417:عجار]. هلأ هلو فلكل :ل

 باّتك ىف َتْدَحَو :َلاَقهُتلا دْيَع اَنَتْدَحح 8
 ةَمرْكع لاَ : :َلاق «حِبَرَج نبا انربَخأ ءرْكَبْنْبدَمَحُم اَنْندَح : :يبأ

 0 هرم ني هللا بعت : دلاَخ (41/1]نب

 ٌدْبَع َلاَق اك :ةَمرْكع لاق ؛ بحي جحا َلْبكْر مكي دَحأ ىلع سايل :ٌرمَع نبا

 [1410/6:رظنا] ٠ منيل اللف ينل َرمَتعا : : هللا

 باّتك يف ُتْدَجَو :لاق ,هّنلا دْيع اَنَقدَح

 دبع نع ٠ عفا يتربخأ «جْيرج نب نرخ ء ري نب دمحم اًنئدَح :يبأ

 نم هلال اي: لاقك «ةيدَملا دجْسَم يفجر َلاَق ءٌرَمَع نب هللا

 ٍلّهأ َلَهُمو «ةٌميلسلا يذ نم ةئيدَّمْلا لأ لهُم : َلاَك ؟؟لهت نأ انرمأَت نبأ

 نبا يل لاقو : ”:عفان يلَلاك «نرق نم دجت لهأ لهو ؛ةقسجْلا نم مالا

 ناكر مكَمليْنم نَمَبلا له َلَهمَو :لاَك « يِبلاَنَأ اوُسَعَرو :رمع
 [4408 :عجار] . كلود ال : لوفي

 باّتك يف ْتْدَجَو َلاَق ههّللا دْبَع اًنَتدَحح ١
 َرَمع نبا نأ «عفاَت ينَربخأ ؛ "رج نب انرخآ ركب نب دمحم اًنئدَح : :يِبأ

 كيرشآل كيل ؛ يك مُكللا كيل : لوُشَي قف يلا تْنمَس : لوفي ناك

 . كلل كرش آل كلملاو كلل ةَمْمنلاَو محا نإ كل كل
 سو سا ا يبا اعمل لعل

 َكُيَدْعَسَو كيل «كيبل : :انآ تدزو : لوفي رمع نبا ناكو: م عفان لاَ

 [؛١440 :عجارإ . لمعلا كِل ء اب ناو كيبل ٠ «َكِيَدَي يف ٌرِيَخحْلاَو

 باّتك يف َتدَجَو :لاق ههّنلا دْيَع اَنَّثْدَح 7
 مر لاو 0

 ومع نبا تعمس : لوائل "تنم لن نب ديزي اندَح :يِبأ

 :َلاَق ؟ءابلاوُرَجْا نع اق هللا لوسَر ىَهَت لَه لُجَرُدلاَسَو

 [14457:عجار] . مَعَ

 باّتك يف َتْدَجَو :لاَق هللا دْبَع اَنَتَدَح-» هرجع

 نبا نع هلل دْبَع نبا ملاَس نع ٠ َةَلظْنَح نع هريَمُبلا اندَح : :يِبأ

 ءةّيشام بلك ١ يرام اهلك ىف نم : : هللالوُسَر لاق :َلاَق ءَرَمْع
 ريب ا رعمدع#
 [5044 :رظنا] . ناطاريق موي لك ءرجأ نمْص ين

 باّتك يف َْتْدَجَو :لاق هلا دْيَع اًنَتّدَح - 6

 َنْباتْلاَس : لاق «ينانبلا تباث نع ٌفبحش اًنندَح ؛جاجَح الح :يبأ

 نم :ُتْلُتق) «َكاَداَوَّنَعَر دق : لاق ؟رَجْلا ذيب نع ّيِهن نأ :تْلقَف ءرمع

 8 ذ[ ءِنَمْحّرلا دبع ابآ اي "تلق كا اوُمَعَر : :لاق ؟48 يَا ؟كاذ مَعَ
 1100 ما رعص

 يّنع ىَلاَعَت هللا هفرصق :لاَق ٠ َكاَذ اوُمَعَر دق : لاَ ؟ "يبل نمُهَسمَس
 #8 مس هرعا ع مسا ريش مسا ع مرير نا

 ْمَه مث «بضع ؟ ف يلا نم هّتعمَس نأ : لكس اذ ْمُهدَحأناكو ذوي

 [491:عجار] . هبحاّصب



 باّتك يف ْتْدَجَو :لاَق مّللا دْيع اَنَقدَح 60

 نبا تغمس طوول الع ع ةبعش يئدَح «جاَجَح اًنكدَح : :يبأ

 نمدَح سبيل نيل دجَيملنم لاك 8 (يّبلا نع ثدَحُيرَمع

 [«-جرلنا].نْييمكلا نم لَقسأ مهيأ

 باك يف تدَجَو :لاقهّللا دبع اَنَقدَح 7

 امس 7 2

 نبا تعمم :رانيد ِنَّْللاِدْبَع نع يعش ينكدَح (جاَجَح اًنكَدَح : :يِبأ

 ياع# شرس لو
 َلاَق . ناَرَقعْزلاَو سرولا نع ؛ ىَهَن هنأ « كف يلا نع «ثدَحُيَرَمُع

 [2:رظنا] . محن : :لاقق ؟ٍمرحسْلل : : انآ تلف : ةبعش عش

 باّتك يف َْتْدَحَو لاق ,هّللا دْبَع اًنَقَدَح 7
 «ٌرمع نبا نع رايد نب هلا دبع نع يش اربح «جاتبَح اح :يبأ

 دق فاك ايو «رفاَك تن : هيخأل لجل لاق ادإ :َلاَق هنأ 8 يلا نع

 [13897:عجارز ٠ اًمهدحأ اهب ءاي

 ِباّتك يف ْتْدَجَو :َلاَق ,هّللا دْبَع اَنَكَدَحح
 نب ىَيحيتعمَس «قاَحسإ يبأ نع ؛ةبش اربح «اَجَح انئدَح : :يِبأ

 هباَنرمأ : لاقق : لاك ؟ةحّمّجا موي ٍلْسُلا نعّرَمُ َنْئاَتلآَس ؛ بانو

 [هوكل ,مالل١ ملام م1147: رظنا] 8 هللا ٌلوُسَر 1

 باّتك يف تدَجَو :َلاَق ههّللا دْيَع اًنَتدَح 6
 نبا نع ؛ ٍمفاَن نع «هّللا دبع انئدَح «فُسوُي نب قاَحْسإانندَح : يبأ

 ةَرئاَْلا ةاشلا ٍلكَمَك قفانملا لَم : ا هللا لوُسَر لاَ : َلاَق ءَرَّمع

 دق قده يرث رم دله ىو رت هذه ىلإ[ ِنيَمَنعْلا

 [517464 ,هالث ١ :رظنا]

 يف تدجو َلاَق :اهيف يتلا ثيداحألا رخآ انه ىلإ
 يبأ باتك

 اَنِمكدَح : الاق ةَنيبع نب نايفسو ميهاربإ نب ليعاَمسإ اًنئدَح-ه ١

 لاق قرع وَبوَص نع هرم لس: لك ؛هيأ نع ؛ عج

 ةلاثآو 1224 د تاع يمل يل انجح

 سا ورب ع
 .هْنَع ىَهلأ الو «هب رم لو ةموصأ

 ما صه لد مرا
 01١9[ :رظنا] .ٌرمع َنْبا لأس مَع :ةرم نايفس لاقو

 «”يرطزلا نع ٠ رَصْعَم انَربَخأ «ميهاَريإ نب | ليعاَمْسإ انئدَح ١

 اذ هيدي عقرب ءك هللا كوسرت : لاق“ هيبأ نع هللا دبع نب ملام نع

 كلك لَمْميألو عوكل َنمهَسأَر رادو ؛ ؛َمكراذإَو «ةالّصلا ىلإ َلَخَ

 151١[ :عجار]. دوُجسلا يف

 لاق « عفان نغ نعغ (9///4) بوي نع ٠ ليِعاَمْسِإ انئدَح م 7

 5 ل ينام. يلا نع لسا ل أ لخمس ناك

 , هلا لور انآ تدحُيو «لسّتنيو «حبصلاةالَص هب يصبو هبات يي
 [ ؛450ةنعجار] . كلذ لعق

 قل دوُعَص نبل دعس

 مع نبا نع ؛ عفان نع ثيرلا رش يا

 م ةَمُمْجْلا ىلإ مُكَدَحأ ءاَج اذ : :لوُشَي ءاقق هللا لوُسَرْتْعِمَس : :َلاَك

 [115؟:عجار]. لستفيلَ

 ءٌرَمَع نبا نع « ٍمفاَن نع «بوُيأ اًنربخأ ليعاَمْسإ انئدَح-ه 5

 :رظنا) ٠ .ةلاَمو هله رو انا ءرصلا ُهنوُصَي يذلا نإ : الف يِبلا لاك َلاَق

 تلم مالوم مطل فلكل

 «َرّمَع نبا نع «٠ « عفان نع «ب وي اربخأ «ليِعاَمْسإ انئدَح- 6

 يلصْناَن ًائرماَتف يك ءهّللا َلوُسَراَي :َلاَك «٠ 8 هللا لور لج ىَدان : َلاَق

 يلصُي «حبصل حبصل يش ادِإَف « ىَنتم ىَممُكدَحأ يلصُي : لاق ؟لللا نم

 [116؟:عجار] . ىّلص ْدَق مَ ل تريك ؛ًةدحاَو

 نع عفان نع «"بويأ اًنربخأ « ميهاَربإ ن نب ليعاَمسإ اَنكدَح 8

 تجادل يش هل يل كيل هللا كيل: : يبل هيل رَمُع نبا

 [4م01:عجارإ كلل كير كلما كل ةَمْاَو دنا

 ومع نبا نع « عفان نع «بوُيأ اًنربْخأ ؛ «ليعاَمْسإ انندَح- 17/

 5 0 م و ماع يي ع
 يذ نم ةَئيدَمْلاٌلمألِي :لاق ؟ له َنيأ نم هللا َلوُسَر ايْلَجَرلاَق : َلاَق

 :ةوُلوُعيو : َلاَق «نْرَق نم دج لهآ «ةقحُحلا نم مانشلا لمآ ,ةّمْيَلَحْلا

 ما
 [4400:عجار] . مكملين م نمله

 ل لاق عفا نع « ةيريوج نب رخص ينئدَح ؛ ليعامْسإ اًنيدَح- © 0 ٠

 مث دهَشَتمُ هلهأو هر مَع نب حمَج ؛ ةيواَم نب ديزي نا َعلَخ امل

 مدعم ع
 ينإد؛ ءهلوُسَرَو ِهّللا ني ىَلَع « «َلجرلا اذَهاَمِاَيْدَق انف دَعب مآ : َلاَق

0 
 : لاقي « ميقا موي ءاول هل بصيرا نإ : لوقت 8 هللا لورنس

 ر ىلا هلا لارشإلا توكيل نأ «رئقلا ظعأ نمو نآلف ُةَرَدَغ هذه

 ُدَحأ نعَلخَيالَف ؛ لق هني تكن تيم «هلوسَرو هللا يَ ىلع الجحر لج ميلي اذ
 وهمس

 كيو يني انيمي ءرمألااَدَه يف ْمُكْنمادَحأ فرش الو ديزي مكنم

 [1748:عجار]

 ينئدَح (قاَحْسِإ | يبأ "نب ىَبحَي انئدَح «ليعاَمْسِإ انندَح- 8

 نأ ؛نآلُف يسكدَح هلل دّبَع ِنْب لاس سلجم يف ءراّفَغ يني نم لجَر
 سا سلا

 لووُنق «عا َعاردلا ينلوان : لاق ٠ محو ربح نم ٍماعْطب يِ نأ 8 هللا لوُسَر

 عارلا ينلوات : :لاَقمُث ءاَذَكمْإهَمَلعأال ىَبحَي لاق ؛ اًهككا عار

 امن هللا َلوُسَر اي: لاق «َعاَرللا يوان : َلاَك مث ءاهلكأَت عار لوو

 ُتْوَعَداَم اًعارذ اهم لوانأ تلزم« «تكسْول كيبأو : لاَقَقإ ناَعاَرد امه
 اسلم سو

 لوُسَر َلاَق :لوُقيَرَمع َنب هللا دبع مس لَك هَذه مآ : ماس لاقق ٠ هي

 [407*:رظنا] مُكئابآب اوُطلحَت نأ مكاني ىلا ابَهللاَنِإ : : 8 هللا

 :َلاَق ريبج نب ديعّس نع «"بوُيأ اًنربخأ ليِعاَمْسِإانندَح

 . هللا لوُسَرهَمرَح : لاق ؟رجْلا ذيب نع َلكسو ءَرمَع نبا دنع تنك

 نع لس رَمع َنيانإ "تلق ء سابع نباتي تمس املك لع قش

 ؟ بلآ ذيب نع : لكس تلق ؟ره امو : لاق !ةمظعأ تعج لاق « يش



 1:05 ص
 . تا

 4 هللا لوس َقَدَص : م :لاق ٠ 8 هلله لوُسَرهَرَح :لاقق

 مهم محلك مدل ةنرظنا] رَدَم نم عْنص ِءيَش ُئ َلاَق ؟رَجْلا اَمَو : تلق

 م

 َرَمَع نبا نع ؛ ٍعفاَنْنَع «ُبوُيأ انربخأ ليعامسإ انئدَح ١

 :لاقتا نإ بارا نما للادوُسْاَي جرد َلاَق : لاق

2000 020 
 [4411:عجارإ . هرثتلالكلاو يطلب ومحل "نلت

 ٌرّمْع نبا نع ٠ عفان نع بون انَرََحأ ليعاَمْسإ انندَح-

 ادام: حلق باسم لف للسمك دقو سأل ىلإ تيهتنا : لاق

 [1442ة:عجار ] ءابدلاو تَرَمْلا نع هن اولاق؟ قف هللا ل وسر هبا

 نيانع عفان نع بوي اندَح «ليعاَمْسإ اَنندَح- هو

 رفا دلع نم لاَ 1( يبذل نعألإهملعأل : لاَ هرم

 2 .عجار] جرحي : ل

 نع وفات نع ؟ةبو نع حاد «لاك اح نحل

 هر . . .مُكدحأف لح اَذِإ : لاك 85 (يبتلا نأ ؛َرمَع نبا

 نبأ ينعي « ىَيْحَي نع « ىلعألا دبع نب ىلعألا دبع اننَدَح 6

 ٌرمع ىأر :لاق رم نْ هللا دبع نع هللا دبع نب ملاَس نع «َقاَحْسإ يبأ

 اذه تعئباول ؛ هل لوس اي: :لاقق قربت نم ابوك قوس يف باطلا

 : + وأ ءٌريرَحْاِْياَمّنإ :لاك ؟دقَولل بلا

 اقل يبل ين دأ َكاذَدْعَيَناَك امَلَف : :َلاَق «ةرخآلا يف : :لاَقهبسْحأ :َلاَ

 «هللا ياي: لاقق «٠ ف يبلا تا هَهركَ ءرمع ىلإ هب ثَسْبق ءاهْنم بْوَكي

 ءاَذَه : لكل, .اضمس انتقاد« بام

 دوو
 ركب نك يامر اسلاك ببي

 [149978:عجار] . با يف معا

 سْنأ نع ٠ يبأ انندَح «ديوشلا نب بيحب ميهارنإ اح

 َكُئِْجُت : لاَ ؟ٍماَمإلا فَلَا رم َرَم نب هللا دبل تلق : لاق «نيريس نب

 لوُسَر ناك :لاك ؟ةءاَرقْلا امهيف ليطأ ءرجَفْلا يتم ات تلق مالا ةآرق

 نع .َكتلاَساَمّنِإ : 6 :لاَق ىَنَم ىَتنم ليل ةالص الص يلَصُي ' ( 6 هّللا

 ناك: َثيِدَحلا دب يار تْسلآ ؛ نَضَكَدنإ َلاَم !رْجَقْلا يَتمْكر

 رو «حبصلا يشَح ادِإَف ىَننم ىَنتم ليلا ةآلَص يّلَصُي « ل هللالوُسَر

 هموعف ل
 مْ مني مل: تلق سنه نو مان 3 تئكش نإف ءهّسأر عضي مث 'ةعر
 يصدأ لج :تلُق م مث وكي لوط يأ هدأ يف ناذألاَو « اسهم

 نملك كر لل فال اوبس يد

 تلق هاقَمَلَس اًدِإ ا ناك :َلاَق قال ٌموُقُي نأ َلِبقاهئاَسَ 9

 2 ش

 هترََع ردك ىَلَع ءهتسا

0000 

 # ماثس
 «مّضهَج يندَح ناّيفس اًنيدَح ءديلولا نب هللا دبع انئدَح- 41 ٠

 ملف ,8 بلا عَماتْجَرَخ لاَ َرَمَع نبا نع رد ِنْب هللا دّبَع نع

 سا مسالا

 [14ه:رظنا] . اوُنحَيملَ َناَمْتَعَو ءَرَمعَو ؛ «رْكَي ينأ عَن « للحي

 ٌرياَج ينرَبْخأ ,ناّيفس اًنئدَح ءديلولا نب هللا دبع اننَدَح- ١8
 ل

 ىَيَحُي ثيِدَح لْثم « «للدَلمْقهنأ١ كف يللا نع رَمُع نبا نع ٠ « ملاس نع

 [404:عجار] . نْيديلا ٍمْقَر يف ديس نب

 ريم دم.

 نب ورْمَع يِنئدَح نايس اندَح ءديلوْا نْب نللاب اَتَح 6

 :َلاَق «ٌرَمَع نبا نع «راَسَينْيديعَس ينكدَح «يراّصْنألا( ينزاَمْلا ىَبحَي

 [401: :عجار] . ريح ىلإ هجوتم وهو «راّمح ىَلع يلصُي يلا تيد

 نب ِهّللا دّبَع نع «ُنايقس انئدَح «ديلؤلا نب هللا دبع اننَدَح

 0 هعمل :َلاَك هَرَمْع نبا نع ٠ «ةَمْلَس يبأ نع ءديآ يبأ

 ٌةالَص اَنَّنإ لبألا ىَلَع نوُمَتْعي مُهَنإ مُكآلَص مسا ىلع ب ارحل مُكلْخَي

 [101/7:عجار] ءاّشعلا

 ءشَمْعألا نع ءُناَيْفَس انئدَح ءديلولا نب هللا دبع انندَح-ه ١ ٠

 اوُندْلا : 8 هللا لوُسَر َلاَق : َلاَق «ٌرَّمع نبا نع دهام نع «ثيكو

 ؟الَغَد كلذ َنْذِحَتي ءنْهَل داَنَأل : : هنبا لاَقَف ءدجاسسملا ىلإ ليْلاب ءاسشلل

 [4480عجار] !؟ل َتْنآل وو ا هللا لوُسَر لَك لوف يمس : لاق

 « عفان نع ءنْوَع نبا نع ءءاَطَع نب باعوا دبع انندَح- ه6 9

 موي ىلإ يحل اهيصاوت يف دوُععم ليلا : لاق ؛ قف يبل نع مع نْبا نع

 [1517 :عجارز . ةَماَيقلا

 مخل بأ يشي, رْيبزلا نب هّلل دبع نْبدَّمَحُم انئدَح "٠
 نع «مفاَن نع ء دور يبأ نبا ي ينعي ِزيِزَمْلاُدِبَع اند: لاق «يِرْيَمْل

 200000- ف يللا ىلإ لجو ءاج : َلاَرَمُع (90/؟)وبا

 «حبصلا تذخ اذِإَف «نيتعْكرلُك يفمْلست ٠ ىَنئَم ىَنْنم ليلا ةآلَص : لاقك

 [4457:عجار] . هلق ام ككرتو ن ةعكر لصف
 ممر ءيهمرو

 عفا نع يلد اند هلل دبس اح 00 ٠١

 َنيِعَبَس نم ءْرج «ةَحلاصلا ايؤرلا : :َلاَقَُنآ :٠ ف يبل نع ٠ ءَرَمع نبا نع

 [1078:عجار] . ةوبنلا نم امج

 َناَمْلَع نع «بْنذ يبأ نبا انندَح .هّللا دبع نب دمحم ايد

 ىَهَن: لاق ؟َراَمّنلاْعْيَ نع َرَمْعَنْبأتْلآَس : لاق « ةقارسس نب هللا دّبَع نْ

 ؟هلاَذ ىَنمَو : تلف هَل بهذ ىنَح العب نع ءاق لوس

 [؛/ه:عجلر] . ايلا َملطَتَمَح :لاَق

 نب ِهّللا دبع نع نايس انكَدَح ؛ هّللا دّْبَع ْنْب دمحم انندَح- "٠١

 01 نيلعَت دجي مل نم : ف هللا لوُسَر لاف : َلاَك ٌرمَع نبا نع رايد

 [هرس :رظنا] ٠ نيا نم لس انكي تح اَمنهطَي «نيِفخ



 هم در اس ري

 دوُمَص نبل دي دئسم
 000مل سم للا

 ؛هّيَلَع حانجآلا سمح : يني اهلل لو :لاقكه٠/

 ء,ٌروُقَعْلا ْبلَكْلاَو ُبراَقْلَو ُكِسَرُقَمْلاَو فيحلا : :نُهَلتفي نأ ماَرَح وهو

 [1778,6199:رظنا] .ةأدحلاو

 َرَقَ ٌراَفََو هللا اَهَملاَس ملسأ : : ف هللا لوُسَر لاق : لاو
 [40:؟:عجار] . هّلوْسَرَو َهَّللا تَّصَع : ةيضعو ءاّهَل هللا

 دْبَع نع نايس اندَح «يرييزلا هللا دبع نب دَمَحم انئدَح-

 وحدا: ف هللا نسر لاف : َلوُيَرَمع نبا تعمس ءراتيد ِنْب هللا

 نم نفل ءانماَه نم نفل ءانماَه نم نفل ءاه : لاق «قرملا

 [1076؛:عجارإ ٠ ناطيشلا ركع لطي ثْيَح نم ءانهاه 1

 هوعهمو
 «رْيمزلا يبأ نع :نايفس اًنئدَح هلل دبع نب دَمَحُم اَنئدَح- هأآ٠6

 .ةلكَراَر لق يلد ؛َرَمع نباو ةشاَع نع

 هلو هرعدنو
 نب هّللا دْبَع نع :نايفس اًنئدَح ؛هّللا دْبَع ب دمحم اَنئدَح- © 1١١ ١

 .ةقيلا 6 ةيدملا ل, ف هللا ولسَر تق : :َلاَق ءٌرَمَع نبا نع ءراّيد 1 000

 نحال لَه : :لاقر ؛ةمحجْا ماشا لهآ نك دنهل

 ِنَِيلاٍلْهآلو لاك قف هللا لوُسَرانآ[ت ئدَحَو ؛ هللا لوُسَر نم

 [ه. هة:عجارإ ًقارع ذئموَي نكمل : لاق «قاّرعلا : هلك ليق ٠ مللي

 ةادرعرب مرر عاو
 رِماَع نبا ينعي تكرم اَنَثَدَح ِدَّحُم نب سنوي اَنئدَح- هاا"

 د

 هادو ع
 باطَحلا ِنْبَرَمْعْنْي هللا دْبَع ينكدَح "يدل ومحب يكد ينال

 يف ةآلّصلا َنمُبَجْمَيلَللاَنإ :لوُشي ف هلا لوُسَرتْعمَس : لاق

 . عيمجلا

 نع ءوفان نع ءرَشْمَم وب انندَح «ديلولا نفل انندَحَ ا “١3

 0 «يحاَصهنسَحْدكو ٍماَعْطب ١ ف هللا لوُسَرَرَم : لاك ءَرمع نبا

 ْنَمَك ؛ةدح ىَلَع اَنَهَ «ةدح ىَلع اذَه عب لاق يات ان هن

 :ناَيوُت نبا اًنربَخأ « «يطساّوْلا ينعي ينعي :: نيت لعل تس 1
 َلاَق :َلاَق ءَرّمع نبا نع« «ٌيشرجلا بيم يبأ نع ءٌةيطَع 2 نب ناَسَح نع ملا مى سمج

 يقر لمْ هَل ليل هلا دي لح فيدل بع ب :89 هللا لوس
 مالم مو هل 2 ماس سادقع مف
 بشت نمو « يم ف لاَخ نم ىَلَعراَمصلاَو للا لعَجَو * يحل اتت

 [ماكال ,1١21ةنرظنا] . .مهنموهُت موق

 ءناَبوت نب تباكن ب نَمْحّرلا دبع انئدَح ءرْْنلاوُبأانندَح- ©

 َلاَق :َلاَق ومع نيا نع« يرحل بيم يبأ نع ٠ «يِطَع نب ناَسَح انئدَح

 هل ُهَدْحَو هَّللا دعي مي ىَّنَح فيّسلاب عسل يديني كف هللا لوُسَر

 يه نسمع
 ْنَم ىلع املا ةلذلا لعْجَو « يحمر لظ تحن يقزر لعَجَو هلك يرش

 مهم هك موب بشك مو يرن فل

 ءٌرَمُع نبا نع «دهاَجس نع اشيل اًثربخأ ٠ ليعاَمسإ اَنْئدَح- 15 ١

 . يعكر تييلا يف ذ ىَلَص كلف يلا نأ

 لق هيأ نع ؛ جي يا يلا ليعاَْس اد هااا/

 ا و لملك يأ عناد 0

 ىَهْنأآلو ءهِبْرُمآ الو ةموصأ ال انآو .ةنصي ملقا ماج

 008٠[ :عجار] . هْنَع

 َّرّمع نيا نع« « عفا نع «"بويأانئدَح «ليعاَمْسإ اند ٠

 لإ هيفيصوُبألأ هير اهو نيلي اقحاَم لاق اقف يلا نع
 07 2 معا عل
 مور ,مهلع ممل ,م1917:رظنا] ٠ دنع ةَيوتكم هتيصوو

 هيَمْع نبل نع ءمفاث نع بو انريشأ ريماس انَح 9

 ْمُكدَحَأ تام اَذِإ :َلاَك ءاقف يلا ىلإ ُهَمَكَر (01/7)ذق ُهَبسْحأ :َلاَق

 نإ «ةّجْا نم ةّنجْلا لطأ نم ناك نإ ؛ةيَحَو هود همم عض

 موي هيثم تح كَدَمْم اَذَه لاقي هال َنمَكِراَنلا لَه نم ناك

 [1768:عجار] . ةَماَيَقْلا

 ممل
 َرّمَع َنْباَنأ ؛ عفان نع «"بويأ اربح ؛ ليِعاَمْسِإاَنثدَح ١

 ىَّنحَراَس ؛لاَيل ثآلك ري ريسَم ةليلا كلطت يفَراَسَ هيف ىَلَع حرصا

 هللاقق؛ ملأ يحرمك ْسفتيمكوَراَسق .ةآلّسلا : :تلقك ءىَسْمأ
 عم هم

 اًدِإَناَك ٠ اب هللا َلوُسرَنِإ : :لاقك «َتسْمآ دَكو َةالّصلا :لجَروأ م «ملاَس

 «اَسهتَي منجا ذأ ديرأ يّنإو «نيتالصلا يئن مسجلا هب لجَع
 لمه ل هم لم نع ل هع ل لا "1

 [60؟اعجارل» انني عصف زل هلا باخ ىلا او

 7 :َلاَق 2 :تلق ؟َرَمع # بللي فرش لا لاق «رطناح

 نأ« يبل ءرمأك ١ هلأَسَق « ف يبلع ىتن ”ضئاَح يهو هنآ

 [007:عجار] ] .اهتدع لبست 4 مة اهعِجاَري

 نب ىَلْعَي نع يعش امدح رّفعَج نب دمحم اًنيلَح 77

 يبل نع ثدَحُي رمع نيل عمّن تسي زيدزألا يلع مهن ءءاطَع

 نش اكو ءىَنقم ىَقْم ران لَ الص :لاَكُدنا 8

 [4041:عجار] هقرفي

 مسارب مري يدع

 نع ,كامس نع ٌكبعش اًنئدح ءرَفعَج ْنْيدَمَحُمانثدَح-0 ٠7

 هيو مث ولست
 َرَمْعباَو هلع نودي وعبق ءِماَعإا ضم : َلاَك «دْعّس نب بعصُم

 :لاَك ٠ ا هللا لوُسَرن كلو ءكلك م هشغاباتسل ينإاَمأ لاقف ,"تكاس

 ااذكلل :عجار] لوُنُع نم ةَكَدَصآَلد ,روهط ريب الص ليال للان

 عفاش ىلإ ت بتَك : َلاَق ءِنَوَع نبا نع ٠ «ليعاَمْسإاننلَح

 وأ يفَكادَناَك اَمَنِإ : يلإَ بكت ؟لاّتَعْلا َدّْنع ءاَعّلا نع ُهَلأسأ

 مهماعتأو وُ مهو قاما يب لَ كف هللا يبرأ دق« مآلسألا

 ةيريوج ذئموي باصأو «مهتيرذ ىبسو « مهتم لق ءاَمْلا ىَلَع ىَقَش

 [مماب :عجارإ شييَجْا كلذ يف َناَكَو «هلل دبع كلَ ب يح .ثراَحْلا دنا



 ييهمارا هيض دلو
 ا 7 .(ح) يش نكح « رفعج نب دمحم

 معمل 0-7
 دبع بركب نع ءدَُي ذقن ؛ةبيش يكد ١ لاق جاَجَحَو

 يفَّلاَك هنأ 8 'يِبنلا نع «َرَصع نب هللا دْبَع نع ٠ ءزفتحملا نر شبو هللا

 هل قالَخ آل م هس امن :ريرحلا

 يمر هنو
 .(ح) ٌةَبعَش انئدَح ءِرَّمَعَج نب دمَحَم انْندَج 71

0-0 
 تعمس «:رلجم اّيآ تعمس ةَداَتَق نع ءةبعش ينئدح : لق د

 [5:17:عجار] . ٍس

 ريب مرت ل را المت ل

 ا نكح ءِرمعَج نب دمحم دمحم اند 7

 نع ءةداتق نع بش ينكدح :لاق «جاَجَحَو

 اَمْلَس 91 اًمْلَس َنْب ٌةريغملا تعمس : : هثيدَح يف جاَجَح لاَ

 مم تبا يلا لا لوكس 05 لوُشُي

 نيكو ءءاّشعلا دمي نيكو «بِْغَملا دب نيكو ءاَمَعَب نيمو

 [0 417/8 ,قا/ هج رهام م1707 :رظنا] . . حبملا لبق

 ريم و د_يومارب هر هدو
 :ةيعش انيلَح : :الاق 'جاَجسَو رشم نس اند م١:

 مو مال
 هباترمأ : لاقق ٠ جلا موش نعرتخ نب لاس بنو نب

 [607م:رظنا] . 1. هللا لوس

 :َقاَحْسِإ يأ تحمس «ٌةَبعش اًنئدَح ءرمعَج نب َمَحَمانْدَح- نيومدارب_ هريس ناو

 كئآْسأ امن تلق ءَرَمْع َنْبا تنس :َلاَك «ناَرْجَن لهأ نم الجر تْعمَس

 لوس ينأ : لاقق ؟ِمَتلاَو بييزلا نعو ؟ٍلّْلا يف مكسلا نع ٠ « نيئيَش نع
 كش واعر

 ْنأ ىّهَنو دَحْلا هدْلِجُف : : لاق ارمكو ايي برش دق «ناَوشت لري هلل

 ررزو رو
 ماَنآَك :َلاَق هْلْخَت لمحي ملف ٍلجَر لْخَت يف لجو ملْسأو : َلاَق ءاطَلخُب

 ؟َكّلْخَت تلَمَحأ :لاقق٠ فيلات : َلاَق ؛ ةيطعي نأ ىبأَ : لاق ءُهْبلْطُي

 يف مكسلا نع « ىو هيلع دكهم : لق 9من مب : ٌلاَق آل :َلاَق

 0 [40/81:عجار] . هحآلص َوْدْبَي ىّتَح ٍلْخَللا

 نْبِهّللا دّبَع نع ٌقبعش اًندَح رشح نب دمحم ارامتاوأ اًنكدح-هل#»

 نييك: هللا لوْ لا( 0/6) لوي« نلتمس «راتيد
 [1577:عجار] . راّيخلا عيال ارقي ىّبح امه َمِييالَ

 سا يهد را ةرمدوع
 نع ٌقبعش اًنئدَح : :الاق « جاَجَحَو رْفْعَج نب دَمَحُم انئدَح 1

 مكرم ل
 سْروْلا نع ىَهَن ءاقف يلا اذ ؛تدحُيرمع نلتمس رايد نب هل دبع

 [67:رظنا] . محن : لاق ؟مِرْخَسْلا ينعي: :هلاتْلق : :ةبعش لاق ناَرفَعَرلاَو

 يوما مربي هدو
 نْبهّللادَّبَع نع «ةّبعَش اَنتَدَح «رمعج نب دمحم انيدح- 0#

 سلس مخ : لاق« ف هللا لون ؛دَحُيَرَمُع َنْباًحْممَس رايد

 ٌقَراَقْلاَو ءاّيدحلاَو بارما روُقَعْلا بلكلا : : نلت يف حاج ٍماَرَح ىَلَع

 [07٠0:عجلرإ .ُهيحْلاَو

 هللا دبع نع يس نع ؛ّيدْهْرب نحب اد ه 110+

 آل سمح بِيقلاٌجتاَنم َلاَق؛ ف يلا نع ٌرَصُع نبا نع «راّيد نب

 ًالإ ثيل َلوُرتْملي الو ؛هّللاَألإ !دَغ يفامٌمَكيأل هللا لإ متلي

 يرد امو هَل الإ ةعسلٌمَكََي لهل لإ ٍماَحْرألا يف ممل هلل

 [ة/لاك:عجار] ٠ ُتوُمَت ضرأ 'يأب سفن يِرَاَمو ادخ ب سكت امس

 ءراتيد نْب هللا دبَع نع «َناّيْفَس نع «نَمْحرلا دبع اَنئدَح-ه 5
 م هلك هَ لرش ممر لاو

 ودسي ىتح وَما ءابتْنأ 8 هللا وَّر ىَن : وشي ءرَمع نبا تعمس

 [44147:عجار] . اًهحآلَص

 نّمَحرلا دبع تعمس نايس اًنكدَح ءِنَمْحرلا دبع انندَح-

 يع عيسمع سر سايس رع ١

 لاق : :لوُقي رمع نبا تعمس : كوشي( ةَمَقلَعنِْباَوُه : يدهم نبا لاَ)

 [ها04 .ه17هيرظنا] .براوشلا اوُمْحَو « ىَسّلا اوُْعَأ : ف هللا لوس

 «ةّبْقَع نب ىسوم نع ؛نايْفس اًنئلَح ؛ نمحرلا دبع اًنئلَح-ه

 ٍريِضَنلا ينبْلْخَت مط ءاقق هللا وسرد ؛ٌرّمع نبا نع « عفان نع
 5 «70عجار] 1 َقَرَحَو

 .(ح) َناّيفَس نع ءِنَمْحرلا بَ اًنكدَح_هذام/

 ءسيق نب دوسألا نع «نايمس انئدَح : :َلاَق «قّرزألا يِنْعَي «قاَحْسَِو

 ةلكّضاةَمآ نإ :َلاَق :٠ 8 يللا نع هَرَمُع نبا نع «وِرْمَع نب ديعس نع

 لاَق اق «َنيِرظعَو اًعستَرَكَد ىّنح اَذَكَمَو اَذَكَ رولا ُبْسْصَت الوب

 [9:17:عجارإ . تلا يف ُهماَهنِإسبَحَو ترم ثآلك هْيَديَقبطَو : قاَحْسإ

 ةَمَقْلَع نب نَمْحّرلا دْبَع نع نايس اَنئدَح «لمؤم اًنئلَح-ه ١١8

 وجت نأَو * ىَحْللا ىّقُْتانأ 8 هلا لوُسرَوَمأ
 رص سمع ل

 :لوُقَي ءرمع َنْبا تعمس

 [01ه:عجار] ٠ ةبراوتشلا

0 
 نَمْحّرلا دبع اند ُناَيفَس انئدَح : ديلو نب هللا دبع َلاَكو- ف 4

 .ةَمَقلَع ْنْب وم

 دييع نبوِصاَع نع يش انثدَح يسحر دبع اد

 هم مفش
 نب ملاس تغمس : : هّللا

 قس. عرف ذأ يا هاش أ هّللا لور

 نو اضع ن2 مص ع
 ناك نما سس « بالحلال ايما هلم عرف قاف : َلاَك

 ا ا

 008 000 لمعي هْنِإَ ءاّقشلا ٍلْهأ نم

 مناك نم امأَو «ةداّعسلل ل لّمَعي هْنإَ ةَداعسلا لهأ نم

 [هامل :رظنا] . ءاّقشلل

 ىَسوُم نع ةدئاز انكئدح يدمي سحلب اح

 ةَشِئاَع ىَلَعْتْلَخَد : َلاَق « ءهّللا دّبَع نْب هّللا دّييع نع هش ةشئاع يبأ نب 9

 رام ءعع
 هّللا ةلوُسَر لك ٠ ىلب : حلاقة هللا لوي رم نع يني ل

 همم مع
 لاق هلل وسر اَيدئوطيمْآل اَنلَثك؟ ”رماَنلا ىَّلَصأ :لاقث اق

 ّيمغأق ونيل بَمكمك «لَسَتْغاَف ٠ انلمَمَ] ٍبّضْخملا يف ءاَم يلاوُعص

 َلوُسَر اَيكنورظيمُه «آل : اَنلُق ؟رساّنلا ىَّلَصأ : :لاقق قا مل هيلع
 رععمس عساس سس

 :اتلاق هيك يشف ونفع [بتططملا يف ءام يل اوُمّص :َلاَم هلا



 - نيرثكملا دنسم

 ءءاسشعلا ةآلّصل ٠ ا هلل لوني دجْصلا يف فوك هنا

 رْكبوُبا تاكد «ساّنلابيلصينأب ري يبأ ىلإ ا هللا وُسَرَلَسْرأَ
 ىَلَصَف ٠ كلذب وحأ تْنآ : لاق « ساّنلاب لص ءرَمع اي لاقق ٠ اَقيِقَرَالَجَر

 نير لح دَجَو ك9 هللا وُسرَمُ .َماّيألا كلت ركوب مهب
 اَمْوأَ رخل بح ركب وبه املك «رهظلا ةآلّصل الصلال امُهدَحأ نيج
 انك يٌنصُيَرْكَ وب لمَ بنج ىلا مرمي ل
 هلآ: تلق سابع نبا ىلَعاسلَخَدَفءادعاق يّلَصُي ؛ ف هلل لور
 هلا لوُسَر(9/5) ضرس نع شن يشكدَح امل ضرع

30 
 كَل َتَّمَسْلَه : لنآ ءاقيش همر مق يدَحَ :«تاه : لاَق« 3

 .هْيلع هللا ةَمْحَر يلَعَوه : لاق« آل تلق ؟ سابا مَماناك يذلا لجل
 [71555 :ةشئاع دنسم يف يتايس]

 يبأ نع ايس نع ٠ يدْهَمْنْب نَمْحرل دبع اَنْندَح 7

 تعمس :لاَق هَرَمُع نيا نع «ثدَحُي بانو نب حيت ْعمَس ,َقاَحْسإ

 مام يو ف
 [ه0/ة:عجارإ] : لستفيل ةعمجلا ىَتأ نم : لوب كف "يبل

 نير يثك نع ؛ءاطع نع نايس نع ءِنَمْحرلا دبع اَندَح-ف 161

 ء يّ تلق «ةورصْلاَو نصلي يمر نلت : :َلاَق :َناَهَمَج

 دي 8 هللا لور تير دقق شم نإ : لاقق

 ىَمْسَي ؛ هللا لوُسَر

 نع «بقفذ يبأنْبااننَدَح ءورْسَع ْنْب كلما دبع اَندَح

 تيار دقق مسا انإَو « يشْنَي

 ٠ ملل ,موكم م7 6ارظنا] 5

 يحن تناك : :لاَق ؛هبيأ نع هرم نبل دْبَ نب ةَرَمَح نع ؛ثراحلا

 ل ىتاك هتنتف مقلط ذأ يترمأك اهي يبأ ناك ءاهيحأار
 «كاّرما قّلَط ءهّللا َدبَعاَي : لاقت ٠ يل َلَسْرأك« دل َكلَدَرَكَذَن

 0001 ل قل

 0 لاق فأر نع نم نا نع . عفان
 هم

 [ةكةالنرظنا] . بلك رم نال

 نبا ينعي ؛ ”يلَعاَتدَح ءوِرْمَعْنْب كلَمْلادبع اَننَدَح 7

 دبع نب ملاَس ينكدح «ةبآلق وبأ يدح «ريثك يبأ نب ىَبحَي نع ؛ كرام

 هايععو
 راث جرختس : 4 هللا ل وُسَر انا : لاق مع نب هلا دبع يكد هلا

 «َساّنلا رشحت تَومَرْطَح نمؤأ «َتوَمَرْصَح رحب نم ةّماقلا ميل 020

 [4ه6 :عجارإ] ٠ ماّشلابمُكْيلَع َلاَق هللا لور ايام مب : اولاق

 تلق : :َلاَق كي نَعو ,دّيمْح نع ءفسوي نب لهس اًنيدَح-0 ١437

 :لاَق ٠ 5 بجسر رش جي: لاق ف يتلا نأ اربح انآ : :ٌرمع نبال
 ُهَحَم كيم ْمرَمل مد املك هَمماَيويَحْلا ىّبل جرحا لعد
 59 هدعَت ام : لاقك ءسّنأل كلذ ترَكذَف : :لاَق ؛ةَرَمع اًهَلَعَجَي نأ يدَهلا
 1 [١140:عجار] ٠ انايبص

 عادم

 م دوس نيب هل دب
 ص ب ال

 اًنَربْخأ: لاق بفذ يبأ أَو ير اكن ور اندَح ١48

 َساّنلا تيآر :َلاَق ؛هيبأ نع ءَرَمَع نب هلا دبع نْب ملاّس نع « باهش نبا
 ىّنح وُ ار اًماَط اياد ٌنوُبْرضي ف هللا لوُسَر دهَع يف هلع

 [؛000 :عجار] . مهلاَحر ىلإ ةووؤي

 نع ٠ عفان ين دريْخأ هللا دّييَع نع «ديعّس نب ىبحَي انندَح

 .(ح) ف هللاٌلوُسَم لاَ : َلاَق ءهّللا دْبَع

 اقف يبثلا نع َرّمْع نبا ناع « ٍِفاَ نع «كلاَم نع ءِنَمْحَرلا دْبََو

 [؛457:عجار] ٠ نم نيل حآلسلا 58 َلَمَح نم :َلاَق

 ءهّللا دبَع نع ٠ « عفان ين لربح ؛ هللا دّييع نع ٠ (ىَبحَيانكلَح

 يذّذل َناَك نق ُهّلُك قمع دَقَف كوُلَمَم يف هَل اكرش قعأ ْنَم ؛ لف يلا نع

 0 [؟91:عجار] . 1 .ةلك فن هلك ليام لالا مُهبيصن قتعأ

 نع عفان ين ربح هّللا دي نع «ديعس نب ىَحَي اَندَح

 يفاوُلص آلآ : :كلكرثإ يف لاك مث ءءاّعلا هليل ناََجَسبذآَلأ ؛ هّللا دْبَع

 يفاوُلصآلأ لوي اندؤمرمأَي ناك ا هللا لوُسرنأ ربو «لاحرل

 (140/8 :عجارإ] . رّقسلا يف ةّريطمْا وأ «ةدرابلا ليلا يف لاَ .ىلأ

 ؛ٌرّمع نبا نع ؛ «عفاتاًنربخأ ؛ هلل دي نع ٠ ىَحي امدح 7

 َناَك ان :َلاَق مش: ءاَهتحَك دجْسَملا ةلبق يف ةَماَخُت ىآر , ف هّللا َلوُسَر نأ

 يف ْمّكَدَحأ هْجَوَلَبق ىلاعَت هللا ؛ ,مّحنَيآلَك ؛ةآلّصلا يف مُكْدَحأ

 [405:ة:عجارإ 5 ةآلّصلا

 ؛ٌرَمَع نبا نع « «عفاَت ينربخأ ٠ « هللا دّيبع نع حي نيه 0# ١

 اَميِفةآَلَص فلأن مْلَّضْفأ يدجّسَم يفُدآلَص : ا هللا لوُسَر لاق : َلاَق

 [114:عجار]. ماَرَحْلا دجْسمْلا الإ هاوس

 َرَمع نببا نع « عفان ين ربح ؛هلا دّيبَع نع ٠ ىَحَي انندَح- 04

 كيرشل كيل كيد للا كيل : 8 هللا لوُسَر نم تلات : َلاَق
 هه

 [١447:عجار] . كَل كيرش آل هل ؛َكَلُمْلاَو كَل ةَمْستلاَو دمَحْلاَ نإ كلل كل

 تضم ءافانات طمس «ينهجلا ىنوُم نع ٠ «ىَحياَنبدَح- 06

 نِمالَضْفآ يدجْسَس يفُدآلَص : لاق قف يللا نع َرمع َنبا (04/7)

 [14114:عجار] . َماَرَحْلا َدجْسَمْلا لإ هاوس اًميف ةلّص فلأ

 َرَمَع نبا نع « «عفات ينَربخأ ٠ «هّللا دبع نع ٠ « ىََياَنْكلَح 7

 [4450:عجار] . ترمْلاو علا نع ءقف هللا لوُسر ىَهن : َلاَق

 َنّمع نبا نع ٠ عفان يربح هللا دبع نع ٠؛ «ىَيِحَي اندم /61 ١

 يف مق ٠ , للف يتلا نأ

 َرَمع نبا نع « 'عفات ينربخأ ؛ ءهّللا دّيع نع ٠ سياح ١8

 كري ىّتح راَيخّلاب هبحاص ىَلع مهدد نييك : لاق ٠ الف يبل نع

 [*:عجار] . ارايخ نوُكيوَأ

 [١46:”:عجار] . ] مهارة هم نجم .



 ال ص

 ٌَرَمَع نْبا نع ٠ فاي أ هلل دي نع ٠ ىَحياَبرَح ١0

 ْمُكدَحَأ يّلَصُي : َلاَك« للا ةالَّص نع ءف هللا لوُسَرلُجَر لس : َلاَق

 [1415؟:عجارإ . ُهَنالَص هلو عكر ىَلَص َحبصُي ذأ يشَح ادق تتم ىَتَم

 ءَرّمْع نبا نع ٠ ”عفات ين ربح هّللا دّيِبع نع «ىَبَحَي انئدَح

 نهد يف نمت نم ىَلَع حاتج آل بالا نمسح : لاَق٠؛ قف يلا نع

 ُبلكلاَو كادحلاو ُباَُشْلاَو ُكَراَقْلاَو هبَّرُقَمْلا ب ماَرَحَوهَو

 [4471:عجار] .روُفَعْلا

 «ٌرّمُع نبا نع ٠ عفان ينربْخأ هللا دّيبَع نع « ىَحَي انندَح ١

 [0:084:عجار] ٠ هلاَمو هلأ رو اَمّنَككرصتلا هاك : لاق« الف يّبلا نع

 ءٌرّمع نبا نع ٠ « عفان يتربخأ ؛ هللا دّييَع نع ءىَبحَي اَنئدَح م

 نأألإ .اَهربأ يذل اهتمي اه هلوصأ تسيب لخَن اَمبأ :َلاق اقف يَا نع
 1 [400عجار] عامل طرت 5

 نع عفان ين نربخأ ؛ هّلل ديب نع ءديعّس نْب ىَبحي انْثدَح-ه 17

 000 مقاس ةلم ماش
 بَينَ ءاشعلاو بفم ني عَمجريَسلا هبدَج نإ اك هرم نبا

 / ٌعَمَجّرْيَسلا هب دج اَِإَناَك ف هللا َلوُسردِإ : لوقيو ؛قفشلا

 [447؟:عجار] . مهيب

 ؛رّمْع نبا نع ٠ « عفا يتربخأ ؛ هّللا دّيبع نع ٠ ىَحَياَندَح 8

 َدْبَعرَم : :لاقق هاَتْفَتِساَف « كيبل رَمح ىتاقضئاح يو ُهئآرما قل هن

 ادق . ىرخُأ ةَصْيَح ضيحت مث هذه اهَتضْيَح نم ٌرهطَت ىَّنح اَهْجاَريلَ هللا

 َقّلطُت نار مأ يتلا ةدعل انا اهْكَسِبلْوأ اهمماَجُي نأ اَهفراْيِلَف تره

 [هالو؟ .ه؟99:رظنا] . ءاَسنلا اَهَل

 َنْب هلل َدبَعنأ «عفات ينربخأ ؛ هّللا دّيِبع نع « ىَبحَي اَندَح 6

 ساس هن
 نأ لاقل جاجا نيح لادم امك هلل دن نمل ل دبع

 سالني دوُكَيذ ىو مال جل أسيل: الاق ريل

 امك تْلَعَف هيو يني ليحل : َلاَق تيل نيبو كنب لاح نأو لاق

 2 ءلعع هيعمل مك ريم عا
 َنِيَيَوهَقَي شيفر تك تلاَح َنيح ُهَئَمانآو هللا وُسَرَلَمَف

 « يترمع تيضُق صف يليبَس يّلْخ نإ «ةرمع .+ تب ذك يَنآ مُكدهشأ تيل

 رام اسم ملل هس عامل
 ّجرَخمُت ُكَحَماَنآَو اقف لاوس لق امك يو يني لإ

 هللا لوُسَر يف ْمُكَناَكَدَقلِ) الم «ةرمعب ىبلُق؛ ةّقيلحْا 5 ىَنأ ىَنح

 واسس ع س6 1
 احاول امهم ام: لاك ايبا روب ناك ادإ تح َراسمُت 4ٌةَنسَحةَونس

 ذأ مكدهشأ «جَحْلا نيو ينيب ليح ة ةرمعلا نيبو ينيب ليح نإ
 اَناَرط اَمُهَل ف اطمن يَ ديب ىنَح قطا ؛ يترمع عَمَجَح

 .رخُنلا مْوَي ىلإ كددَك ْلْرَيْمَلمُ ةَوُرَمْلاَو اًمصلابو تيبلاب اذحاو

 :عجار] 414٠١[

 تبَجْوأ دن ين

 آل: و ا دولا الجر نأ

 نسمح الو, تآليوارسلا الو نّسناربلا الو «مئامحْلا الو صل اوبل

 ءدم امو

 لمرة رع سس هس رت ساس رس 0
 نشكل سيكل جر دويل م يلو ؛ نيِلعَت دجُي

 وأ ”ثرمْرو هم ابوك سبي لَو «نِيدكلا نم َلْقْسأ امين

 ا

0 

 [؛(45:عجار] . ناَرَفعُر

 ءَرّمع نبا نع ٠ "عفان ين درَبخأ «هّللا دّيَبع نع ىَبَحَي اَنئدَح --17

 مالا هير نع وُ مُر مك ف هللا لور لاق :َلا

 له ىَلَع عار لج لجل «مُصنع لوتس َوُهَو «ْمهْلَع عار ساّنلا ىلع ي دل

 درو اهلي تي ىلع ةيعار(00/ )راو منع لوسي
 هن لوُكْسَمَوهَو ؛هديس تبي ىلع ك0 لجل منَ ةلوُقس يو
 [4158:عجار] . هتيعر نع لوثسَم مك و عار مُكلكفألا

 َرَمْع نبا نع ؛ قات يتربخأ هللا دّييَع نع « ىَحَيانثدَح 8

 لاقُيو «ةمايقلا مْوَينوُبدَعي وصلا ءذَه نوُمَتصيَنيذلا : َلاَق اقف يلا نع

 [4406:عجار] . ْمقَلَخ ام اويَحأ : مُهَل

 َرَمَع نبا نع ٠ « عفا يتربخأ ٠ هللا دّييَع نع « ىَحَي َنْندَح- م 9

 [1414":عجار] لسلك ةمْمْجل 2 مُكدَحأ ءاَج ذإ : : هللا لوُسَر لاق :َلاَ

 ٌرّمَع نبا نع « 'عفات ين ريح ؛ هللا دْييَع نع « ىَحَي انندَح م

 هلايأةفاَحَمُدَمْلا ضر ىلإ نآرُقلابَراَسُيدنأ ف هلا لور ىن : :لاَق

 [١45ا/:عجار] .ودَعْلا

 َرَمع نبا نع ٠ « عفا ينربخأ ؛ هّللا دّيَبع نع « ىَحياَندَح ا

 َصَقن؛ةّيشاَمْؤأ ءديص بلك البلك دنا نم : : هللا لوُسَر َلاَق : :َلاَق

 [11075:عجارإ . ناطاربق ميلك هلَمَع نم

 َرَّمَع نبا نع ٠ عفا ينربخأ ؛ هللا دّيبَع نع «ىَحَي انئدَح-ه 17/7

 لهآ هي :لاق ؟لهت ارمأتَنيأ نم اف هّللا َلوُسَرلُجَر ىَداَن :لاَن
 لاك ءنرك نم دمج لهو «ةقحُجلا م ماشا آو« يلا يذ ْمةَيدَملا

 [؛408:عجار] ٠ مكملين م ِنَمْْلالْهآو :

 ؛ٌرّمَع نبا نع ؛ "عفان ينّربْخأ ؛ هّللا دّيَبع نع ٠ حي لَه 1/#

 موَيِْلإهَّللا ظني مل الحلا َنمةيوكَرَج نم :لاَق ؛ 8 هللا لوُسَرَأ

 :لاقق . اَمْنلا تكد ةَملَس ةَمَلَس مناي اميل يربو : لاَ ةماعلا

 [؛(4ة:عجار] لع نزيل ارك َلاَق «٠ فكك نإ : اتلاق ءًربش ير

 ل
 لاه نوُمْحْريو : هللا دبع

 نبا نع ٠ عفان ين نريخَأ : لاق هللا دع نع , حي ارح

 ريبكلاَو ريغصلا ىَلَع رطفلا َقَدَص 8 هلا ُلوُسَرَضَرَك : لاق هَرَمْع
 رممشو م عربا و ل
 [1؛145:عجار] . يعش وأ ِرمَت نم اعاض « ,كوُلَمَملاَو رحلاَو

 نع ؛ 0 هللا دي نع ؛ ىَيا 0

1000 
 [4 :عجار] ٠ جرو رثملا ارق ١ لاق وق

 دبع نع عفان ينكح ءهّألا دّيبَع نع « ىَبحَيانئدَح ١7

 هير ةهدش عا لس سرا م ماس
 َاَمُْعَو دير نب ةَاَسأَو لابوه تيا اق هللا لوُسَر َلَخَد : َلاَق هللا

 ل

 ْنَملوأاتْلك حف امل جرم ٌةَعاس اوُنَكَمَو بابا اوُفاَجأَ ةَحْلَط رب



 _ءاكص

 نيكولا ني :لاقق ؟4 هلو ىلس ني ؛آلآلب تلَأَسَق ءَلَخَد

 [4414 :عجار] . ىَلَص مك هلآسأ ذأ تيس «نيمدقملا

 ٍ؛ٌَرّمَع نبا نع «عفات ينَربخأ ءهللا دّيبَع نع « ىَبحَي انْئدَح-ه

 , هَّللا لور مع اَهاطعأَد «هلل ليبسم يف سرق ىلَ َلَمَح « هل ٌرمع نأ

 كلذ نع آسف لاق« اهي افك هأ رمح بخ ًالَجَراَيلَع لمْحَيل
 [هالو+:رظنا] : كتم ينالوا َلاَق ؟اهعاَتبي ٠ ظنا

 مامن

 0 ا متْيَلَص :َلاَق ءَرَمع

 [476؟:عجار] ٠] م م «هتّراَمإ نم اًردَص َناَمْنَعَو

 نبا اند : الاق ليعاَمْسِإَو «ديِعّس نب ىَيَحَي انثدَح- ح4

 اي :َلاَكَرَمْعأ يم نْبا نع ٠ «عفان ينكدح : :لاَق : ىّيحَي لاَق نوع

 مس يهمل # يرض
 يدنع َسفلاَو طق نيش بصأ ملبن يئإ هللا لوُسَر

 ل اَهبَقَدَصَقف : لاق اهب تفالصتو هلأ تنسبَح تفشأإ : لاق دم

 ءءاَرَقُتلا يف ابق َقَدَصَِق : لاق «ةننروُمآلو بصوص

 هلو ْنَم ىلَع حانجأل ؛ ليبسلا نْباَو ليسلا يف 3و «بارلاو ,عفّيضلاَو»

 [145:هنعجار] هيف لوم ريغ اقيدص معطي وأ .فورعملاب لكي

 ءَرَمَع نبا نع ٠ "عفان يتربخأ ٠ ءهّللا دبع نع «٠ ىَبِحَي اًنئدَح- 0

 اَنَلَيَتو اريعيَرَشَع يا اناَمْهْسآتََلب ةيرَس يف «قف هللا باي لاق

 [1ةالث:عجار]. أريعَي اريعُب كف هللا لوُسَر

 ؛َرّمَع نبا نع ؛ « عفان يتربخأ ٠ هللا دّيبع نع ٠ ىَبحَياَنندَح

 ىَإ ءاَيْفَحْلا نم ةرَمَضملا ليحل َنْي رب (0/50)قّبَس كك هللا َلوُسَر نأ

 يسب دجْسَم ىلإ عادوا ةّيئ نم اهئ ْرَّمَضُيْملاَمَو عادلا ةِّيئ

 ا »جلال
 ىَبحَي ينربخأ وم نب َمَحُم نع « ديعس نب ىَبحَياندَح- 7

 عطرها : :لاَق»« 88 ينل نع مع نبا نع ؛ نَمْحّرلا دّبَعْنْب
 «نمخارلا دبع اَبآهَّلامَحْري تلاقك «ةّشئاعل كلذ اوُرَكذف «نوُرْشعَو

 :هللقت نير شعَو مشل لت ءارهشهءان ٠ 8 لل لوس َرَجَم ٠ لهو

 [4415:عجار] . َنيرشعَو مست نكي رهان : لاقق

200 
 نع «يرطْل انئدَح كلام اَنئدَح «ديعس نب ىَحَيانئدَح-0147*

 يبل لاقق ديلا فاح ظعياك راصنألا الجرن ؛هيأ نع « ٍملاَس

 [155؛:عجارإ . ايلا نم ءابحْلا إم معد ف

 نع ٠ عفان نع ءديعس نبا ينعي ىَّبَحَي نع ٠ ؛ ىَيَحَي انيدَح- 0 5

 قدي ىَبحَرَمَنلا اوُعَياَبَتال :لاَق «٠ ف يِبنلا نع ٠ ءَرَمَع نبا

 [4618:عجار] . هحالص

 0 ؛ يبأ ينكح « صْفَح نب ىسيع نع «ىَِحَي انندَح 6

 م نصر نيتك رص َريظلا لصق ءرقتس يفرش نب مساك
 ل لاق ءاَهَدْعَب نوحّبَسي اسان ىأرَف هل ةسفنط ىلإ

 6متر دوعسم نب 4 نيولادبعدَسُس نيرثكملا دنس دنسم
01 

 01 سلم سا
 يبثلا تبحص ءاهتلال اهني اهكق امل: لق نوم

 ل َناَكَف «نض لح ركباجو نير ىلع ديبالا « ضف ىَتَح ا

 سو ص سس
 1761١[ :عجارإ . كلذ َناَمْنْعَوَرَمْعَو «اَمِهْلَع ديزي

 ءملاس نع «يِرْرلا نع «بْلذ يبأ نبا نع (ىَحَي اَنْئدَح 7

 ْمَلو.ةماقإي ْنَجِب ءاّشعلاَو بِغَمْلاّنْيعَمَج هل هللا لوُسَر نأ ؛هيبأ نع
 هم

 معامل علو
 [549:رظنا] ٠ اًُهْنم ةدحاَو رثآ ىَلْعألَ ءامهتيِي حبسي

 نبا عِمَس سواط نع ٠ «يميَتلا نع «ديعّس ْنْب ىَبحَي انْثدَح-6 ١17

 .مت :لاقق ؟نبا يب نع 8 هللاوسر ىهت جا ذيت نع لس هع
 [1457:عجار]. هلم ةتعمس ين نإ هللاَو: :”سوئواط لاق و

 ءراَتيد نم هّلا دبع ينئدَح نايس نع ٠ ىَيحي اَنندَح 0184

 كلش ابوك وأ ؛هراَزإرجَي يذلا لم : لاق لف يّنلا نع ءٌرَمع نبا تغمس
 مع

 [ه459:رظنا] . مايل موي هَل [ هلا ظني ال ءآليخلا نم (ىَبحَي

 نب ِهّللادبَع ينكدَح ناّيفْس نع. ىََي امدح -84

 هتلحار ىَلَع يٌلَصُب « قف هللا لوُسر ناك : :َلاَق هٌرَمع نبا تغمس رايد
 مه ع ومال
 [95:577؟:عجار] . هياتهجوت اًمُيَح

 رايد نب هللا دبع اندَح :َناّيفَس نع ءىَحَي اًنئدح-
 رعبا ل ا م

 ٌةَباَتَجْلا ينبيصُت : :َلاَق ءق ِهّللا َلوُسسَر ٌرَمَع لأَس : لاَ هٌرَمَع نبا تغمس
 سر ع طق ع رسب

 [م0؟:عجار] . اَضَوَتيلَو د 3لسْفيانأ هرم ليلا

 .(ح)ةَّبعش نع ءديعس نب ىَبحَيانئدَح-ف ١

 مارورو ة.او هسا هل
 نع ءٌةَرُم نسب ورْمَع ينئدَح ةَبعَش اَنثدَح : لاق رّفعَج نباو

 ياسو هن
 نم 4 هللا وُسَرهْنَع ىَهْناَم ينربخأ : َرَمُع نالت : لاق ءَناَذاَر

 و
 ٍمننَحْلا نع ىَهن : : لاق مكمل وسهل الإ انقل ال ءْرسَكَو «ةّيعوألا
 دس عقيفو لهل كدة مون
 «عَْقلاَوُهَو ءاّبدلا نع ىَهَتو ' رقما َوهَو لَمْ نع ىَهتو «َجْلاَرهَو

 نأ انت ميفَق : لاق ءاَجُسَن ححَسْنتو ارَترَقت ؛ لخلل وِ نعى

 .ةيقنسألا يف َدتدآَرمآو: دمحم لاق .ذ ألا : :لاَق «هيف برست

 نبا تعمس «راَتيد نبا ينكدح نايس نع 00700

 هذه : لاقي «ةَمايقلا موي ءاول داق بصي لف يلا نع «ثّدَحي رمع

 [714141/ تدل موكل م١ 4:رظنا] .نآلث5 ةرْدَغ

 تعمس ءراكيد نبا ينئدَح ناَيفَس نع ٠ : يوي

 ها مرو
 ُهَّسّس ابو مرْحَملا سبي ؛ ف هللا لوُسَر ىَهَن : لاق« َنّمع نبا

 [071:رظنا] .سرَو وأ : ناَرَمعَز

 ىَتأ : لاق ريو ينَربْخأ ؛ ليِعاَمْسِإ نع « ىَيحَياَنْنلَح 65
 هممعا

 ام: لاك مِرْحُم انآو تيباب فوطآ نأ حيا : :لاقق ءٌَرّمع َنْبالَِجَر

 نم انا عججْرَي ىَنَح كلذ نع انهي انا :لاَق «٠ كلل نم َكعتمي
 دلع هم ل كر

 ٍ:ٌَرَمْع وبا لاَ هم اَيإِبجْحأ تاو ايلا هياتم هَ «فقوُمْلا
 2 عت د 2 3
 هللة: ةَوْرَمْاَو اصلا نيب ىَعَسَو تييئاب فاطق ؛ ف هللا لوُسَر جَح



 َتكإ نآلُك نبا ة ةّئَس نم عبتت 2و هلوُسرَو (ه9//1) ىلع

 [451؟:عجار] . اًقداص

 مع نبا نع « عفا نع هللا دبع نع «ىَحَياَنندَح 6

 َندَوُي ىّتح اوُبَرْشاَو اوُلُكَف ٠ للبي الالب نإ: : هللا لور لاَ :لاَ
 [مامح:رظتا].ٍموُكم منيا :

 نع ءٌرَمع نبا نع « عفان نع هللا دْيَبَع نع « ىَبحَي اَننَح
 [4ه.«:عجار] .اًهلَهأ نْذإ ريغ نم يشاوملا َبَلَتحُت نأ ىَهَن : ل يِنلا

 نبع مع نبا نع ٠ «ك نع وللي نع ؛ يات 14

 2 هاا ةعجار) دنع 5-8

 نبا باَصأ : لك ويت نع ءنآاَجَع نبا نع ٠ ياك

 معك
 17ج شلل ل يع ,8 هللا لورد تنل

 نأ ؛َرَّمُع نْبا نع ؛ عفان نع .هّللا دبع نع « ىَحَياَنْندَح--89

 [؛440:عجار] . اًيشاَمَو اًبكار َءابق دجُسم يتأي ناك ءق يبتلا

 «َّرَّمع نبا نع ؛ عفان يتَرَبخأ ؛هّللا دبع نع « ىبِحَي اند

 موي ىكرْيَحلا اَهيصاوَتَ وَلا لاق "يلا نع
 ١ 1 00 [4110:عجارإتماَيقْلا

 َرَمَع نبا نع « عفا نع هللا دبع نع « ىَبَحَي اًنئلَح- ١

 8 هَّللا لوُسَر تير ْذَِدَعي ءاَخَر لو ةدش يف اًمِهمآلتسا كرْثأ ال : :لاَق

 [0>44عجار] رجَحلاو يناميلا نراهم

 مَع نبا نع ' نأ يَ لدي نع حياد

 مع مس

 [4070/عجار] . مهني

 ءٌرَمَع نبا نع ؛ فان ين ربح هللا دع نع « ىَبحَي اًنيدَح- و

 سام : ةيلهاجلا لهأ هموصي اَمْوَي ءاروُشاَح موي ناك : لاق
 وبما سس رامات
 نمو «هَماَص َءاَش نم ء ىَلَحَت هللا ماي نم ْمْوَيَوُه : لاق : هللا لوُسَر ُهْنَع

 [4428:عجار] . هَكَرَت ءاش

 «مفان يترَبْخأ «سنخألا نْب هللا ديبع اًنربخأ «حور انئدَح-ه7 5 ٠

 .هلئم َركذُف «َرَمْع نْب هللا دّبَع نع
 نع «برَح نب كاَمس نع « «ليئارسإ انئدَح «عيكواَنئدَح 6

 هللا بتي 38 هلل لوُسَر لاق: لاق «ٌرّصْع نبا نع دعس نب بَعْصُم

 [١٠17:عجار] ٠ روهط ريب ةآلَص لو ؛لوُُغ نم ةَقَدَص ىَلاَعَت

 نع ؛ يحين وْ نع فس انك "ميكو اننح-ه١ لح

 ىَلَع يلَصُي 8 هللا لوُسَر تير : :َلاق رص نا نع اسي نب ديعَس

 ماما

 هع كم دهم

 [١٠407:عجارإ . قرشَملا َوحْنَربيَخ ىلإ هجوتم وهو رامح

 مصاص ٠
 ء ىبحي نب ورمع نع كلام : : نمل دبع ىلع ناركوس ٠ .ا/

 « سلول «دتط اف دس راندي با نع

 لك رس هل لور كلان: 0 كلك راو د يشع

 [4014 :عجار] ] .هريعب ىَلَعرتوي ف هللا لور

 نب َرَمُع نب ركب يبأ نع «كلام : نّمْحرلا دّبَع ىَلَ هُنأَرَكو 49 ٠١
 َركَذك راسي نب ديعَس نع «باطَخلا ِنْب رمح نب هللا دبع نب نَمْحّرلادِبَع

 ىَيَحَي نع ؛َقاَحْسِإ يبأ نع «نايفس اَنئدَح «ميكوانندَح

 لاك :َلاَ «َرَمُع نْبا نع « باتو نْب ةَعْمَجْلا ىلإ َءاَجْنَم : : 8 هّللالوُسَر لاق

 [0078:عجارإ ليل

 نبا نع « ٍملاَس نع ٠ يحمجلا ةلظْنَح انكدَح ميكو انئدَح-١

 اود دجاّسملا ىلإ مُكؤاسن مكس اذإ : : هللا لور لاك : :َلاَق مَع

 [401؟:عجار] . نه

 ركب يبأ نع « "يلج هللا دبع نب ناب انئدَح «عيكو ان اند 7

 ءاَعتديآلواَهلبقل ص ملف «ديع َمْويجَرَخهن رَمع نبا نع ؛ ِصْقَح نب
 .ُهلعَن ؛ كف ينل نآٌر كد

 :َلاَق َةَلَظْنَح يبأ نع ءدلاَخ يبأ نبا اننَدَح «عيكو انندَح- 0117

 يِبنلاهَنَس ءَناَتَمْكَر :لاقت ءِرَّمَّسلا يف ةآلّسصلا نعَرَّمُع َنْبا تْلأَس

 47٠١[ ؛:عجارإ ف

 نأ (َرَمع نب نع « ءفات نع «يِرَمُْلا اند «عيكو اند

 ىّنمب اوّل هتراَمإ نم اردص (9// )نانو َرمَْو ركاب ء افق يِبلا

 [4591:عجار] . نيك

 نع َقاَحْسِإ يبأ نغ ٠ «ليئارسإ انْدَح «عيكو انْدَح- 0516

 «ِرْجَقلا لبق نمر يف
 ايلف َةَرَمَةَرْشَع عطبأ رم نيرشعو اعضي « بَل دينيا
 [40+عجار] . ُدَحَأهَّللاَو وم لقطر نو رالي

 ارق , هللا لورد رع نبل نع :دهاجم

 نع ءدَّمَحُم نْبَرَمَع نع ؛ُناَيْفَس اندَح «عيكو اَنئدَح-01 7

 هلا لوس َرئوأ :لاقق ؟ه جاو رولا نع معن لجَر لأ: مفات
 1 .نوُملَسملاَو اق

 نب ِهّللادْبَع نع ءِرْيَدَح ْنْبناَرْمع انكدَح «عيكو اَنكدَح-ه 1١

 نع هَلاَسَ كِل ىلإ جراج: لاق هرمُخ نبا نع «"يليقْلا قيقش
 اًدِإَف «ىَنْتَم ىّنْتَم :لاقق ٠ ليت لئن َنيانآو للة

 لَمْ ادب آو لوس لع جم: :لاَق ةمكريرتوأق حبصلا تيشَح

 َرتوأف حبصلا َتيشَح دف «ىَنَم ىَنم : :لاقق هُناك « لئاسلا نيت

 [14487:عجار] ةعكرب

 .(ح)نايفس انئدح «عيكو اندَح 4



0007 

 َرّمَع نْبا نع ٠ رايد نبل دبع نع «ناّيفَس نع ؛نمَحرلا دْبَعَو

 ابكر مام َدِجْسس» نَمْحرلاَدْبَع لاقو ات ينأَيناَك ٠ ف يِملا نأ

 [1417:عجار] . ايشامو

 نبا نع «هبيبأ نع ؛ فان هللا دْبَع يِنئدَح ؛عيكو اَنئدَح- 0

 [1480:عجارإ] ةلثم ٠ 88 يّبلا نع ؛ ٌرَمع

5210-0 

 رات يبأ نبدي نع ٠ اع يق

 [40/6:رظنل] يملك

 .(أداكم اندَح ميكو اند ١
 هما رعب ةمن

 دمع َرَمْع نبا نع هراَتيد نبا دْبَع نع «ناّيفس نع ٠ نمحرلا دْبَعَو

 ماسلا : :اولاق ْمُكوَُلاذِإَدوُيلاَدإ : هللالوُسر لاق َلاَق

 [467*عجار] . مُكْيلَعَو :اوُنوُعَق ؛ مُكْيلَ

 :َلاَق «ٌةَدَييع نب دعس نع ؛ شمعألا اًنبدَح «عيكو اًنئدَح
 سلا هس سار# هر
 ل ووو ىرخأ ةقلح يف الكر حمس ةقلح يفرم نبل حماتك

 الهاف َرَمع ميتا نإ :لاقو «ىّصَحْابَرَمَع نبا هاَمرق ؛ « يبأو

 [4١45:رظنا] ] .ًةلرش اَهّنإ لاقَو ؛ اًهْنَع نق

 نع «قاحسِإ | يبأ نع ُناَيفْس اَنكدَح «عيكو اَنكدَح-0777*

00-0 
 ُهيَرصَق ناَركَسب ؛ ,ا هللا لوُسَر يأ : لاق« َرَمع نبا نع ؛ 'يناَرجُنل

 ينك اَمُهطلْخَتَأل : :لاقق توبي :لاقق ؟كلْياََش ام :لاكمث«دَحلا
 [1ل46 :عجار] ٠ هبحاص نم امهم دحاَو لك

 :لاَق راكد نب براَحم نع ٌقَيعش اًنئدَح «عيكو ان ن7

 ويش يلع
 محلا ءابدلا نع: هلال وُسَر ىَقت : :لوُقُي ٌرَمع نبا تعمس

 [0:16:عجار] ] .ريقتلاو : : لاق هاَرأو : :ةبعش َلاَق ١ تقَرَمْلاَو

 ل سرا
 . (ح)نايفس اًندح «عيكو اندَح 6

 َرَمَع نبا نع ءراَتيد ِنْب هلا دْبَع نع «ناّيفس نع ٠ نَمْحَرلادْبَعَو

 باَحْصأَنيبَمْلاٍمْوَقْلا الوم ىَلَع اوُلْخْدَتل : : هللا لوُسَر َلاَق :َلاَ
 نأ مْ اوّلخْدَ دن الَف َنيِكاياوُنوُكَت مكن َنيِكاباوُبوُكَت نأ الإ جحلا

 [4011:عجار] مُهياص م مُكصي

 نع ءرائيد ِنْب هللا دّبَع نع «نايفس انئدَح « عيكو ائَدَح 7

 للا ل املي ال رمق بب بيلا حبتاَنم : : 8 هللا لوُسَر َلاَك : لاَ َرَمْع نبا
 يِرْسَئاَمَوٍماَحْرألا يفاَم ميو ثيل ليو ةعاسلاملعهدنعهَللَنإ

 0 يب ميل هللا نت مَت ضرأ أب سفن يَ امو َدُخ بستم

 [487:عجار] . ©

 .(ح) لْيضُف نع «عيكو انئدَح 17

 َتأَرَق : لانو يع قدم نب ليف انرخأ :لاق يم
 هع« يمك ع 6م 2 ىو معلا

 0 دوُعْسَص ني هلا ديَ ع دسم

 1 ا موس ان

 ىو: ل إل تاروت كال

 ِنّمْحّرلا دّبَع نب دَّمَحُم نع نايف اًنكدَح ايكو ال01

 0م اانا ؛ةحلل لآ ىلوم

 [84!4:عجارإ. لاَ ها (09/7)ي يهو

 ىلإ مو
 .(ح)نايفس انكدَح «عيكو ان انكر 7

 نع ءهّللا دبع نْب مصاَع نع :نايفس اًنربخأ : َلاَق قارا دّبَعَو

 نذأق ةَرَصُمْلا يف «8 يَا َنْداَتْساَرَمْعدنأ ؛َرَّمُع نبا نع « ٍملاَس

 يف قاّررلا دبع لاَ انس الو كئاعُد حلاص يف انكر ثشأ يخأ اي لاقق هل

 .سْضشلا لح تمل ام اهب يلب حأ ام مَع لاق : هئيدح
07 

 ّن؛َرَمْع نبا نع « « عفان نع «يرَمعْلا اح «عيكو اًنئدَح 1٠

 . اراه هم َلَحَد ءاقف يبل

 نأ ؛ٌرَمْع نبا نع « « عفان نع «يرَمعْلا ادَح «عيكو انندَح

 [477:عجار] . ىلا نم جرخيو ايلهل يلا نم لُخْديناَك الف يّبلا

 نم ُهَعمَس «ملَسأ نب دير نع «ناَيفس نع ٠ «عيكو اًنئدَح 01

 اًمُهَدَحأ مَلَكَتْ ؛ ملكك قرشا نم نالُجَر لبق : َلاَق ٌَرَمَع نبا

 [١4581:عجار] ٠ رس نايل ند ؛ رحس نايا َنمانِإ : ا هللا لوُسَر : لاقك

 قيدصلا يبأ نع ٌدَداَتُق نع امه اًندَح ؛ عيكو اند 617“

 يف مُكاَنْوَم مَتْعَصَو اذإ : ف ِهّللا لوُسَر لاق : :َلاَق ءَرَمَع نبا نع «ىجاّتلا

 [441؟:عجار] ٠ ا هللا لوس نس ىَلََو ؛هللا مب : اوُلوُتَك ,مهروُبق

 نبا نع ٠ « عفان نع ؛ناَوزَع نب ليضُ انئدَح «عيكو اَنندَح-4

 راو ةّنجْلا نم ُهدَمْفَمَمدآن با ىَلَعض رمي : َلاَق ف يِبلا نع ٌرَمَع

 [؛7هنعجار] ٠ هرب يف ةيشَعَو ودع

 نْب هللا دْبَع نع «ناّيفس نع ءِنَمْحرلادبَعَو عيكو ان اًننرَح

 ٌةْمييالَفاماَط ابا نم : :8 للاوراق :َلاَ رم نبا نع ءرائيد

 [0.14عجارإ] .هَطبفي ىَتح

 نع ,َقاَحْسِإ يبأ نع « «ليئارسإ نع ٠ «عيكو اَنكدَح- 07

 الخ قف "بلا دهَح ىَلعاَمَْب نجر ٠ امنع َرَمع نبا نع « «ينارجُلا
 لكان ءيش"يأ ىلع كف يبا لاقت ٠ اني علطُ ملف هرم علطتأأ لب

 [متعجار] . هةحالص ودي ىتح َّنلا ِعْيَب نع ىَهَنَو عهَلاَم

 نع هببرَح ني لاسم نع, «ليئارسإ انئدَح «عيكو انئدَح 0 13/

 ب يرتشا اَذإ : "لوفي ا يلا تعمم : لاَ هٌرَمَع نبا نع ءِرْيبج نب ديعس

 و مدع ل ل مدع هيا ملم
 هنئيبو كنيبو كفرات الق ءرَخآلاِب اَمُهَتَحَأْوأ ةّضفلاببَعّتلا

 نمد عجارإ سبل



 نيرثكملا ددسم ىلا 410 ص

 نأ ؛َرَمُع نبا نع ؛ عفان نع «يِرَمعْلا نع ؛ عيكو انئدَح

 ٍماَقَمْلاَدْنَع ىَلصَو ءامَبرأ ىَشَمو ءانآلك رجَحْلا ىلإ َجَحْلا نم لمَ

 [4318:مجار] .ُهَلَعَف قف يلا نر كذ م ٠ يعكر

 َرمع نبا نع ٠ وي نع يرش اكن عير

 ءا هللا لوس تيرم ءاَحَر لو ةدش يف نيل مآلتسا تكتم

 [44+؟:عجارإ . ينام نكرلاوَرجَحْلا : مهمتي وملَتسَي

 يبأ نب هوت نع «بئاسلا يدع اح ميكو ادَح- 16٠
 ءالاو شا هال

 دمعي تعم لَه : لاك «يئمب ةآلّصلا نع َرَمُع نبا تلآَس : لاق ءٍمصاَع

 يمي يلصُب ناكني : لاق: هب تاو مقل: تلت

 [00.ججنرإ بنيك
 هلك نب ةَمََسَوٍمكَحْلا نع يش ائدَح «عيكو انئدَح ١

 اًَذَكَه : :لاقق «ةدحأو ما امها هنأ رم نبأ نع «رييج نب ديعس نع
 ما ع < وح ع

 [١1445:عجار] نامل اَذَه يف 3 كف يبل مَنَص

 «يخبسلا دَقرَق نع ؛ لسيما :عيكو كد

 رْيَغ تيزلاب ندي ناك 88 يّبلَنأ ؛َرَمُع نب نع « ريبج نب ديعس نع

 [4787:عجارإ ٠ مار اًرحألا دنع تّنقَمْلا

 نبا نع « عفان نع ؛بُنذ يبأ نبا انكدَح «عيكو انئدَح-6 747*

 .(حارمع

 هّللا لوُسَر لَك :َلاَق«َرَّمْع نبا نع ٠ ٍملاَس نع « يرظزلا نعَو

 [44ه4:عجار] .ناَرْفََر الو سر هسم ايون مرا سبي ال: 8

 نبا نع ءِراَئيد نْب هللا دّبَع نع نايف نع ٠ ؛ عيكو انئدَح دح 15

 وأ سيرو هم ايو مرحملا سلينا 8 هللا لوُسَر ىَهَن : َلاَقَرَمْع

 [هم :رظنا] .ناَرْفعَر

 نب دايز نع «َنَوَع نبا (5 ١ /؟)اَتدَح «عيكد اَنندَح 6

 موي َقفاوَق امي موُصَيْنَرَتَن ٍلجَر نع ءٌرَمع نبا لس ًالجَر نأ ؛ريبج

 وسر اهو ءِْتلاءاكَوبهَلاَرمأ رم نبا لاقق «رطف مْويْوأ « ىحض آد يع

 [44!؟:عجار] ميلاده ٍمْوص نع .8 هللا

 نب ةَلْبج نع نايس نع ٠ ءنَمْحّرلا دْبَعَو عيكو انت اند 5

 ىهن : :َلاَق(َرَمَع َنْبا تْعمَس : نَمْحَرلا دبع َلاَك ) َرَمَع نبا نع ٠ ءٍمْيَحُس

 أَتَى نيرا نيل حرا نري نأ هللا لور

 [4ه1؟عجار] . هباَحْصَأ

 وِرْسَع َنْباَوُهَو لاهْنمْلا نع « شّمعألا نع «٠ «عيكو انئدَح 0 1/

 اًهنوُسري ةَجاَجَد اوُبصَن ل ٍمْوَق ىَلعَرَمهنأ ؛ر َرَمَع نبا نع « ريبج نب ليعس نع
 [؛1؟؟:عجار] ٠ ةّميهبلاب لكي نأ ؛ ف هللا لور هن : لاقق «٠ « للاب

 ِءَرَمُع نبا نع ٍملاَس نع ٠ «ةلطنَح اَنكَدَح ميكو انندَح 8

 مويا رطني ل ءآليخْلا نم هيو َج نم: : 9 هلال وسر لاَ : لاق

 [111417 509114 ت1 ا مما م01 رظفا] . ةَماَيَقْلا
200 

 مم معرض ري

 ول 0 دوم ني هلا دي يسم
 فلل

 .(حأنايكس نكح ميكو ند 4
 نبا نع ءراتيد نب هّآلا دّبَع نع نايفس اًنربخأ : لاق ٌديزَيَو

 20 م عا معسل
 مُهّسيتاَوَخ سَند به نم اَمَئاَخ 88 هللا لوُسَرَدَخَنا : َلاَقَرَمُع

 سائلا ذِي: ديزيلاَق . نبهان: لاقر هب ىَمرَق بهدم

 [ه 91/1 ,هدحال ,همما ,ه40/:رظنا] . .مهميتاوخ

 نْبَّرَمع نع ؛ناَيفَسَو داوَر يبأ نبا اَنكدَح « عيكو ان انك

 مناخ صقل َمْجَياَك « يبل نع ءٌرَمع نبا نع « عفاَت نع ءدّمَحُم
 1 1 400 عجدر] .هّنك نطَب يل رَياًمم

 يربَمْلا ديعَس نع «يرَمعْلااَنتدَح «عيكواَنتدَح ١

 ناك قف "يبان كد هيفي يلا هَ َنيلاأ ؛ مفاتو
000 

 [٠946:رظنل] . هلعفي

 نْبا نع «هيبأ نعع ءدَّمَحُم نب مصاَع اَنئدَح « ميكو اندَح -

 بكاَرَراَساَم ةَدْحّولا يف امس مكي: 8 هللا لوُسَر لاك :َلاَ ٌرَمع

 [4/ه:عجارإ . ادي ليَ

 :َلاَ ؛هيبأ نع ءملاَس نع لن اد ميكو اد ه1 0#
 نم ص قت ةّيشاَم بَل وأ راض بلك الإ بلك ىلا : ف هّللا لوُسَر لاَ

 [454ة:عجار] . نطاق ويلك هلمع

 .(ح) نايس اًنئدَح « عيكو انئدَح -

 ءَرَمْع نبا نع ءراَيد نْبِهّلا دْبَع نع ٠ « نايس نَع «نمخرلا دْبعَو]
 نم صن ةيشاماوأ « ديم بلك الإ بلك ىتتا نَ 8 هللا ل وسر لاق : :لاق

 .ناطاربق ميل لمَ
 [4ة4؛:عجار] . هلّمَع نم صقُن : نَمْحَبرلا بع َلاَق

 نبا نع ايد نب هللا دبع نع ايس نع ميكر ارح 6
 0 ْ .(ح) [مَع

 نع , لف هللا لوُسَر لكس : لاق رم نبا نع ؛ عفان نع ؛ يِرَمعْلاَو

 [4017 ,14907:عجار]. مرح لَو هلك : لاك ٠ بَّضلا

 :لاَق ةَديبَع نب دعس نع «٠ شمْعألا انكَدَح «عيكو اندَح 7

 َوُمَو ىَرْخأ ةَقلَح يفالُجَرَعمَست : لاق ةَقلَح يفَرَمُع نبا عملك

 هاَهنَق َرَمع َنيمَيْتَناَكاَنِإ لاق ىَسصَسلاب رم نب امر يبأو ال :لوُقَي
 [4604 :رظنا] . لرش اَهنإ : لاق ءاَهْنَع لف يللا

 نب بثك نع ,بئاسلا نب ءاطَع نع ؛هييأ نع ؛ «عيكو اندَح- 01 61/

 ٍقلاَلوُسر رق تشل: لاق. :ٌرّمع نبا نع ناَهْمَج

 حبش انآَوء يني بلف هللا لور تيار ْدَقَق يشأ إو ءىم ىَعَسي

 [«117عجلر] "ربك

 .(ح) َناّيْفَس نع «عبكو اًنكدَح-ما هم



 َرّمَع نبا نع «راَتيد نبا نع نايف انثدَح : لاَ محل بَعو

 نود نانا يجيد: ةكالك شك انإ: : لوي. هلل لور تْممَس :َلاَق

 [4034:عجار] دحاو

 نبا نع ءرايد نب هّللاِدبَع نع ؛ًنايفَس نع « عيكو اندَح 49

 اهب ايدك «رفاك اي : هيخأل لاك ئرْ اَميآ :4 هللا لوُسَر لاَ : َلاَق َرَمْع
 [؛>ه/عجار] . اًمهدَحأ

 نبا نع ٠ ٍمِفاَن نع ءَناَوْزَخ نب لبضُم نع « «عيكر انندَح

 تنم سارع سم كس عدا 2
 دج ًالُجَرَرشك ٍلْجَراَمُبآ : 8 هللا ل وسر لاق : َلاَق َرَّمَع

 [4714:عجار] ٠ ٌرفاَك

 .(ح)نايفَس نع ميكو انك 7-١

 هَرَمْع نْبا نع «رايد نب هّللا دّْبَع نع «ةَبعش نع ءِنَمْحّرل دبع
 يمحو ءاَهكهللاَرََع رمح هللا اهَملاَس مكسآ : :8 هللا لورق َلاَك

 [4:؟عجلر].هلوُسَرَو هللا تصَع

 نب نع (11/5) نع «دّييع نب ديعس نع ٠ ”عيكو انئدَح - ةدفف

 هنا هَ حن م نم: هللا لور لف لاَ ٌرَمَع نبا نع ءةَداَبع نب ديلولا
 .َمايقْلا مْ هيلع حين مبدعي

 :َلاَق َّرَمع نبا نع ٠ ءٍمفاَن نع « يِرَمْعْلا نع ٠ «عيكو انئدَح- 0117
 وامل رار سم
 .ُهلوُتمرو هللا ىصع دق «ةوعادلا بجُي مل نم كف هللا لوُسَر لاَ

 ّنْباتْعِمَس « بْرَح ِنْبٍرشب نع ؛داَمَح نع ٠ 'عيكو اًندَح 5

 هعمل مكر نوي هرم

 اهم نب ريثك نع ؛ءاطَع نع «هيبأ نع ٠ ميكر ا

 الو ةورّسْلاَو اّكملا ني يداولا يف يِصْسيَرَسع نبل تلو لا َلاَق

 إو «ىَعْسي اق هلا َلوُسرسْنآَ قق مسا: لاقق هلت ْلَقَف « ىعسي

 [014:عجار] . ريك حبش انآو « يشْمَي ب للا لوس رات دقق شن

 لاسم يبأ نع : سأرف نع ؛ًااغَس نع ميكو انثدَح

 نيش لوانتو «هرجأ نم يلام : لاقق؛ هل ادْيَع قتعأ رمع نبا نأ ؛َناَداَز نع

00 

 ىَلَع؛ كف هللا لوس دانا

 ْنَم :هلوُشَي ا هّللا لوُسَر تغمس ؛ هذه لم وأ ء هذه دِزَياَم ضرألا نم

 1 2 وع رن 00007 قلعت -

 [27/417:عجار] هقتع هتراَمَكُف , هبرض وأ «همالغ مطل

 وبأ ينّربْخَأ « سارف نع ناّيفس نع ءنمحيلاب اد 3

 مث ءهّضتعأق « هل ملغ اَعَدَ هرم نبا دفعت : َلاَقِ؛ َناَّذاَز نع ؛ ءحلاص 000 0007 000 ا -

 هّللا َلوُسَرتْعِمَّس اذه نزيوأ لَه ىَوْسَي امرأ نم هيف يلام : لاق

 بع كلَش)هَمَطلوأ ؛ ملط وأ ,هنايزمل دحر م : لوي ف
 لة

 . هقتطي أ هام نإ (نَمْحرلا

 نع كبعش اًنيلح : الاقٌرهَبو يدهم نب نَمْحرلا دبع انندَح- ةهككما

 نا تْغمَس (نيريس يسن يتربخأ : ثيل : هثيدح يفر لاَق) نيريس نب سن

 للا 5 وعم نإ هلا دي دسم

 هرم: لاف. يم لاسقاط :لوقي رمع

 ,هادهنرظنا] .بَستحُتأ : :ٌرهبَلاَق .اًهقَلَطِيلَف ترهط اًذِإَف ءاَهْعَجاَريلَ

 [١::عجارإ 66

 وبأ يرن جير نبا انكدح للا

 ول مك مم

 يف 97 20 يلا
 ع ملمع هك

 نثاي 8“ :ٌرمع نبا لاقق

 م ,ه514:رظنا] . 4 نهتدع لبق

 نبا اَندَح «ةَصْقَح يبأ نْبْدَّمَحَم انئدَح حور انئدَح

 ىلإ كلذ َركَذَ "ضئاَح يه آر قل هنأ ؛هببأ نع ٠ «ٍملاّس نع ؛باّهش

 : ف هّللالوُسَر لاق «ُهَرَبْخآَف ٠ ب هللا لور ىلإ رمح َقلَطْناَف «َرمع
 َى يانا هلادي نإ َرهطَتْمُ ةّضْيحلا هذَمَرْيَغ ضيِحَن ىَّح اَهْكسبل

 اًهك نينه َنيْإَم' "لور عداه ءااَمَك امن

 [1141 ,8876:رظنا] . اهيل

 ِنَع ءراَتيد نب هللا دبع نع ,ناّيفس اًنئدَح «عيكو انئَدَح ١ هم اعمر
 م 00-0

 عدخأ ين «هّللا لور اي : َلاَقَف «٠ ف يلا ىلإ لجَرءاَج : َلاَق ءرَّمع نبا

 [6::عجار] . ةبالخألا: لقَف تعب اِإ : َلاَقَق «٠ يلا يف

 َنَع «ليسَو ءاملاَس تغمس لن اح جور نكد 7

 يو رم ٌرمع نبا َقلط .زوجيآل : َلاَقَق . "ضئاخ يو هئآرما َقْلط ٍلجَر

 يو م صل

 0507٠[ :رظنا]هعَجاَرَف « اَهعِجاَري نأ ؛ ف هللا" لوسر رمت "ضناَح

 تعمس : :لاق« نال نمت كلف ا «نتات

314 5-0 
 ىَنح رمل اوعبيتأل آل :ل

 [007:نظنا] . حآلَص ودبي

 سوارا هس
 نب هلل دَْعْنَع كلام اًنكَدَح ءورْمَع نب كلما دبع اَنَدَح-4

 2 ل
 لم يهو اهو طْقسي الد ٌةَربَشاَم : لاك .ا يلا نأ َرمُع نا نَع «رائيد

 نبا لاق. يداَوَملاِرَجّش يف سانا ٌمَقوق : لاق مللسلا : لاك «نمؤُملا

 :لاَق ُةَلْخّتلا يه: + 86 هللا لوُسَر َلاَقق للان يسن يف َعكَدَو 2

 ذك نس يلإ ب َحآ ناك اَهتُق َنوُكَت ذآل : :لاَقَق؛ ٌرَمْعل كلذ ات

 [ةق54 50617 :رظتا] 2 .٠

 دبع نع روُصُنم ْنَع نايس نَع « محلا دب اند -6©

 :َلاَكَو رتل نَع ءا هلال وسر ىَعن لاك ءرَمع نبا نَع كرم نب هللا

0100 
 . [0081ةرظنا]ليخَبلا نم هب جَرخَتسُماَمّنإو ءاقيش رفا ندري اله

 دبع (51؟/5)َْنَع 09 ,نايفس نَع ءنَمْحَرلا دبع انك

 ةّيدوهيو ايدوهي مَجَر ,48 هللا لوران ؛ٌرَمْع نبا نَع « عفان نع « ميرّكْلا

 [44ةه :عجار] . طآلبلاب

 ِنيِئدْنَع َمَقلَعْنَع نايس ْنَع ءنَمْحرلادْبَع هه

 مث + اقلك هئآَرما قط ٍلجَر نع لكس اقف" بلآ ؛َرمْع نبل نع ؛ «يرمحألا
 ما 0

 نأ لبق اَهَقَلَط مث مث ءٌرامخلا عنو ٌرْثسلا ىَحرأَو ْباَبْلا َقَلْغأَك ؛ «لجَر اَهَجوَرَت



 ل يم يعم ا

 و كاؤ ص

 مر مه

 :رظنا] .٠ 58 َقوُدَي ىَنَح 3 هَ لاق ؟ لوألا اَهجرركلح اهب لْخْدَي

 [همالا

 نع 2 رافع نع لايف انيدَح ءدمخأ وبأن

 رام م
 ام ريل : تالق لج 2000

 ِء ْنَع «"يِرْضْزلا نَع كلام اَنْكدَح ءِنَمْحّرلادْبَع اَنثَدَح

 للسلام ونيك ال وسأل تش ِ

 8 :عجارإ : دوُجسلا

 ٍنْبِهَللادبَع ْنَع نايفَس ينئدَح ءنَمْحرلا دبع انئَدَح
 ويش مدع

 :لاَقق ؟بضلا ِنَع اق هلال لس :لوُقَي مع نبا تعمس ءراّتيد

 [140557 :عجار] .٠ مرح الو هلكابتنسل

 راقب نمل دين «ناّيفس اًنئدَح ءنتحرلا ذيع
 مما

 ممم عا هما

 [10514 :عجار] دج نو ناقل كت فلل لرسان ءاّيخرتسا

 نب هللا دبع َنَع ةبعشو نايفس اًنئدَح ءِنَمْحرلا دبع انئدَح -7

 انقل قلي عْمّسلا ىَلَع يَا اذنك :لاَقَرَمع نبا نع «راتيد

 [10456 :عجارإ . تعطتسا اميف

0 

 ءراَيد نب هللا دبع ْنَع «نايفس نَع «نّمْحرلا دْبَع اند 0787

 اًهْوَرَحَت :َلاقق را كبل نع ف هللا لور لكس : :لوُقيَرمع نبا تعمس همك ميشسملو دوو

 [ةددح :رظنا] .رخاوألا عبسلا يف

 ءراتيد نْب هللا دبع َنَع نايف نع ؛ نّمْحّرلا دبع اَنندَح -65

 ىَلَع اان ىلإ طاسبئالاَو ٍمآلَكلا نم اريك يمناك : لاق «َرَمع نبا نع

 8 كلا اوُسسَرَتاَماَّصل نال نفيا لحس للا وسمي

000 
 ءراَئيد ِنْب هّللا دبع ْنَع «ناّيفس نع «نَمْحرلا دبع انئدَح -6

 اود لبي يدايًالالبنإ : لاق« ف هللا َلوُسَرنأ ؛َرَمع نبا نَع

 [هرقا وقح 01174 ,0171 ,24815 :رظنا] . .موكممأ يداك ىلح ايا

 دنع نَع ءرَضْخأ نب ميلَس اَنئَدَح نم

 لاَقثألا يف 4 هّللاٌلوُسَرَمّسُق :َلاَق َرَمُع نبا نَع عفان ع هللا

 00170100 صوم انس رم مس رل
 «ٍملاَس ْنَع يي رهَزلا نَع «كلاَم ْنَع «ِنَمْحرل دبع اَنْدَح 7

 :رظنا] .اًميمَج ةَقلْرُمْلاب ءاّشعلاو بْهَمْلا ىَلَص يبل انأ ؛َرَمُع نبا نع

 هنعمل

 َنّمَحَرلا دبع اننَدَح

 نبا نع « ٍعفاَنْنَع كلام اَنكَدَح «نَمْحّرلا دبع اَنثَدَح
 220 0 مم كر هك ب م لل هم ةمع هدو
 ِ تقلب «ةريدك الد اوسنقف «دج لب يس ثَ  هللا لون ؛رمع

 7 ومص نيل ديعدَتم نيرثكملا دنسم 0
 سيعمل

 سم م سة ره ساامم يمس سس سل
 :عجار] . يعتري أيا وأ اربع حاس

 [ة هالو

 نبا نَع عفان نع «كللاَم اَنْدَح ءِنَمْحّرلا دبع اَنُدَح 84

 .راقثلا نع ٠ ىَهَن ل يلا ؛ٌرْمَع
 ل سا

 :عجار] . يتب تلطكلاو لبا يكل: َلوُقَي نأ راكشلاو :ك كلام لاَ

 ا

 نب ٌةَمَلَسَو ٍمَكَحْلا نَع ةبعش اَنئدَح «نَمْحَرل دبع انندَح-

 مك :ةَماقإءاشعلاو عم برْهَمْلا ىّلصهَنأ رج نب ديعَسْنَع ءلْيهُك

 منصف ىلا أرمَع نبل ثلَحَو «كل5 لم مّن هَنأَرَمع نبل نع َتدَح

 [1504 :عجار] .كلذ 57

 ع

 ِنَع «مكسأ نب دْيَز نع «كلاّم نَع ءنمحرلا بعت

 ءاَمهناَيْن مْسْأنلا بت ءابطَخَق قرم نم نآلُجَر مد : لاق ٌَرَمع نبا

 يام سرا مص

 .رحس ناَنيلا َنْمَنِإ :وأ هوس ناّيبلا ضي : : هللا لوُسَر لان

 4561١[ :عجار]

 نبا نع ؛ ٍعِقاَن نَع كلام اَنئَدَح «نَمْحّرلا دبع اَنْثَدَح 7

 َوُدنَي ىَتح ("17/7) ةَرَمّللاِعَِيْنَع ىَهَت © هللا لوُسَرنأ ؛َرَمْع

 [40176 :عجار] . يرتشملاو عئابلا ىَهَن اهحالص

 نيا نع« عفان ْنَع كلام اًنكَدَح ءْنَمْحَّرلا دّبَع اَنئدَح- 0797

 نا قام ودعا ضر ىلإ نارا كاسين ىقب ا هللا لوس رش

 وادعو
 [14011/ :عجار] .ودَعْلا لاني

 ها

 نبا ِنَع ؛ 0 ا

 [؛ 420 :عجار] ٠ ل رفات كله

 نسبا نع ٠ عفان ْنَع كللاَم اَنْئَدَح ءنَمْحرلا دبع انْندَح 0

 لك ىَلَع ربك وزع وأ «ةَرْمعوأ «جَح نم لق اذنك ف يّنلانآ رم

 ريشة ماع
 هَل هل كيرش آل ُهَدْحَوهَلا اإل ل :لاَك' مك ءانآلك ضْرَألا نم فرش

 نوُدجاَس نونو يدق يشل ىلع ُنّْمَحْلا هَلَوكلمْلا

 َّرَمَع

 َباَرْحألا مّرَهَو هدبع رصنو دعو هَللاَقَدَص «نودماَح انيَرل َنوُدباَع

 [141455 :عجار] . ُهَدَحَو

 #6 نذل هن
 نبا نع « ٍعفاَن ْنَع كلام اًنكدَح ءنَمْحّرلا ٌدّبَع اَنْكلَح 5

 ءِنْيعْكراَهَْعَيَو نيك رهظلا لبق يصيد اك كف هللا َلوُسَرنأ ؛َرمُع

 ٍنيتمْكر ةعمجلا دعو «نيتعْكر ءاشعلا َدعَيو « هي يف نيتعْكر برا ديو

 145١05[ :عجار] . هنيي يف

 ؛ٌرَمع نبا نع ؛ عفان نع « كلام َنَع ءِنَمْحرلا دبع اَنئدَح 17

 آل رمّتلاب رمل هارت : ةَنياَرمْلاَو . . ةئباّرملا نَع ىَهْت هللا لوُسَر نأ

 445١[ :عجار] . اليك بييزلاب ٍمرَكلاَو



 ه4 ح

 ٍرمَع نبا نع عفان نع «كلاَم نَع ,ِنَمْحرلا دبع ادَح

 يتلا مَن امك انعَص تيا نَع صن :لاَقو .رييزلا نبا ةنثف يف َحَرَخ

 444١[ :عجار] 2 .٠

 ؛َرَمَع نبا نَع ؛ عفان نَع «كلاَم َنَع ؛ ءنَمْحرلا دبع انندَح 6
00 

 رم َلاَقَف ؟ ف يبا رع لأسم «ضئاَح يو هنآرما قل هل

 ةاَشانِإَمُن نهطَتْمَت ضِيِحُن مُثرهطَت ىّتح اَهكْيمُك اًهتجاَربل

 . ُاَْنلااهلَقَلطيْنهَّللاَرَمآ يدّلاٌةدعلا كلتق ؛ اَهكَسنأ ءاَشْإَو :اََقَلَط

 01 :عجار]

 ؛َرَمَع نبا نَع ؛ عفان نَع «كلاّم نَع ؛ «نَمْحرلا دبع انندَح- ٠٠"

 [؛؛ة4 :عجار] .٠ ةيدوهيو ًايدوهي مجر 8 يبتلا نأ

 الف ينل نأ ؛ ٍمفاَنّنَع ءكلاَم نع ءِنَمْحّرلا دبع اندَح 1
 ل عم ل

 :عجار] ٠ اهيورخ دنع الو سما ٍعولط لب بق يلصَيف مُكدَحأ نيرحتيأل : لاق

]4 

 معن :لاَق ٠ هللا دبع ْنَع : : كلاّمل تْلُق
 ساما

 ٍَرَمع نبا نع ؛ يك كات «نَمْحرلا دبع انندَح- نوكلدا

 مث داك َنَوُمْلاَرمأِرقَس يف درو حير هديل تناك اذإ اك ف "يلانأ

 [1 144 :عجارإ ٠ لاَحرلا يف ف ةآلصلا : لاك

 ءَرَمَع نبا نع ؛ فاتن ؛ كلام نع ردع اند! دنا

 نم اَماَصرأ ءِرْمَت نم اًَعاَص رطفلا ةََدس ف هللا لوُسَر ّضَرَف : :َلاَق

 [( م5 :عجار] . "ملا نم دبعَوَرْحَو ىكتأو كذلك نع ءريعش
 ؛ٌَرَمع نبا نع« عفان نَع «كلاَم نع ؛ «نَمْحَرلا دْبَع اًنْولَح-67“ 5 ٠

 نع ىَهو «قاوسألا اهب طبي ىّح للا يل نع ىَهن اقف بلان

 457١[ :عجار] . ٍضَْي يَ ىلع مُكضنَب ميل َلاَكَو ؛شْجنلا

 ؛ٌرَمَع نبا نع ؛ « عفان ْنَع «كلاَم ْنَع ءِنَمْحرلا دبع اَننَدَح ©

 :عجارإ ٠ ءاّشعلاَو برَْملاَنْي ب عَمَج َعَمَجريسلا هب لِجَع اد ناك 8 ينل نأ

]141 

 500 ل لا

 [400؟ :عجارإ . 08

 ؛ٌرَمُع نبا نع ؛ عفان نَع « كلام نَع «ِنَمْحرلا دبع اند" .و/

 8 :عجارإ ٠ ةلبحلا لح ْيَبْنَع ؛ « ىَهن لف يبل نأ

 واع

 ٌرّمع نبا نع« «عفاَنّْنَع «كلاَم ْنَع ءِنَمْحرلا دبع اَندَح-» 4

 ل او لاق «باّيثلا نم مرحملا سبي مف اف يلا نع
 ُهَجَيآلْنَمَالإَفاّمخْلا الو «تآليوارّسلا آلو «سناَرَبْلا الَو «مئاَمَعْلا

 وهم اَم بالا ماونسلفالو نيكل نم لق امُهعطْفَِم نبع
 2528 :عجار] .ُداَرَْعُر وأ

 2كم

 ا ايل

 ١ دوس نبل دب
 تدوم ال111 صوص

 َمْحّرلا دبع اَنندَح- 07 9

 يزكي للاي كنط اكإ(44/00) ع َلاَق ف يِبنلا نَع

 م9556 :عجار]

 َرَمع نبا نع « عفان نَع «كلاَم ْنَع «نَمْحرلا دبع ند م١
 فوم عم

 [160* :عجارإ . مهدها هّنمك نجم يف مطل اف يلا نَع

 ٌرَمع نبا نع « عفان نع كلام ْنَع ءنَمُحّرلا دبع اَننلَح

 [؛5* :عجار] . لَفِي عملا ْمُكدَحأ َءاَج انِإ :َلاَق ءافق يلا نَع

 ؛َرّمع نبا نع ؛ فان نَع كلام نع « «نَمْحرلا دبع اًنْئدَح 01

 َقحْلآَو مهي 8 هللا لوس قر ءاَهدلو نم فاو هئآَرما نعل الجرن

 [45؟97 :مجئر] . همأي دَلَوْلا

 .(ح) كلام :نَمْحرلا دب ىَلَع تروا

 نأ ؛َرَمْع نبا نع «٠ « عفا نع «كللاَمانئدَح طايح داَمَح يئدَح و

 :عجارإ ٠ ُهَلاَمَو هلأ رو مناك ءرصتلاٌةالّص ُهُئوَُت يذلا : لاك :ل يبل

 [ه4

 ٍنْبِهّللا دبع ْنَع ؛ سن ني كلام : نمحرلا دبع ىَلَع تاَرق- 01
 رو هع سس

 2 ا هللا لوُسسرل باطَحلا برم ركن ؛َرمع نب هلل دبع ع «رائيد

 مك كلَرَكَذ لسْغاَو اّضَوَت : هللا ٌلوُسَر ُهَلَلاََك لانمي

 [509 :عجار] . مك

 هّللا دبع نع ؛ «عفاَت نع «كلاَم : :نَمْحرلا دْبَع ىَلَع تأَرَق 6

 بحاَص ٍلَكمك نأرُقْلا بحاّصّلكم :لاق 4 هللا َلوُسردآ ؛َن ؛َرمع نب

 [؛336 :عجار] .ْتَبَهَد 5 اهقلطأ نإ ْنِإَ هك اًهْيلَع َدَماَع ٠ نإ ةلقعمْلا لبألا

 ءرانيد نْب هللا دبع ْنَع «كلام : نخل دبع ىلع تأت 1

 اوك ٠ ليكي يداك ًالآلبنإ : َلاَق «٠ ف هللا َلوُسَر نأ رمَع ني هللا دبع ْنَع

 0 [4586 :عجار] ٠ ٍموُنْكَمم نب يداي ىّتح اوُيرشاَو

 نع يوت نع ؛ ليئارسإ انئدَح «دَّمَحُم نب نيسح اَنئدَح 7

 َرظْني يذلا هم ةّنَجلا لهآ اد : لاك اق (يبْنلا ىلإ همك ءٌرَمع نبا

 ىَلَع مُهَم مركاذإَو «ةئَس فل سموم مو ميو اج ىلإ

 دوي وجو ) ةَيألا هذه التم ءةيشَحَو ود ههجو ىلإ ني نم
00 

 0 ٠ :عجار] 1350[

 «بوُيأ نع دير نب داَمَح اَنئدَح « دمحم نب نيسح اَنئدَح 07

 َمْوَي9 ىلاَعت لوك يف ْثيِدَحْلا مكر ءامض رم نب هللا دَْعْنَع « « عفان

 ىلإ حشرلا يف ةّماَيقْلا موي نوُسوُقَي : :َلاَق 4 َنيِمَلاَمْلابّرل سانلا موُقَي

 [433 :عجار] . مهناآ فاّصْنأ

 ْنَع «بوُيأ ْنَع ؛ 'يمقّلا ديجَمْا دْبَع نب باعوا دبع انئدَح

 امو َرَْوركب يأ هع ىلع د طا يري كر مش اَكَرَمَع نبا نأ ؛ مفاَ

 ا هّلا لور دع ىَلع : :تلق تش ولو : لَ :ةيواَُس لمع ضحي
ٍ 7 



 :ثيدَح جيد نب عفارَْع ءهَملي ةيواَمم ةَراَمِإ رخآ يف ناك اذ ىتَح

000 
 ءارك ْنَع ؛ق هللا لوُسَر ىَهَن : لاَقَف نع ُدَلاَسَك ُتَمَم انو بَهَدَك

 َنِباَمَعَز : لوفي «كل دبل ادِإناَكك اًهيركي نأ َكَرَتَف ٠ ِعِراَرمْلا مامم م4 اس ةضس

 يتايسو ,4504 :عجار] ٠ عِراَومْا ءارك ْنَع «ىَْن ءاق هلا لوران ٍجيدَخ

 1941١[ :جيدخ نب عفار دنسم يف

 «عفاَنْنَع «بويأْنَع « ديجَملا دّْبَع نب باهولا دْبَع ابد ٠-

 ٌمفاَنناَكك : لاك بارما نَع ىَهَت .© هللا لوُسرنآ ؛َرَمْع نْبا نَع

 انإو « يلق تدار نإ[ سسُس لك ارت اهصْرَب ى ريش ةََصللا اهي

 [ 4 عجن هنا ٠ع اتسعت

 اراك 5 و 251 «ضلاَخ يهو 20 َقّلَط َرَمْع نبا نأ

 1س سا "ساس

 مك ءرهطَت ىّنح اهلي م «ىرخأ ةَضْبَح ضيِحُن ىَتح امي مث ءاهتجاَري

 5 ُداَسْشلا اهكَق لطم ُهللاَرمأ يلدا كلك ؛ اًهسمي نأ لْبَت اقلط

 َتنآاَمإ لوي "ضئاَح يو هرم "قطب للا نَع لتس اذِإَ معنا

 الهي مث ءاهتجاري نأهرمأ 28 هّللا َلوُسَر إف «نْيتْلا وأ «ةدحاو اهل

 نري هلل رم هل ىلا رخل نيج عت ل

 [01 نخنأ سلوا اا

 ا :ةَرصلاو يحال نك 5 هنأ ؛َرمَع نبا ماما سو رو ع 8 ساو را سس

 :َلاَقك «تْسَقأ ولف ؛ اتق ساّنلا نيب َماَْلا نوُكي نأ نَمآ ال يّ نإ :َلاَقَ ء هل

 ينيب لَحِْنِإَف ؛ تيلي هني شمر تك لاح ؛ ف هلل لور يحد
 ممم سس 0000 ع ص
 ٌناَكْدَعل : : ىَلاَمَتَو َكْراَي هللا : لاق ٠ ف هللا لوُسَر لحم امك لَعْفأ هيو

 «ةرْمع تبجوأ دق ينأ مُكدهشأ : َلاَقَمُث 4 ةَسَح ون أ هللا لوُسسَر يف ْمُكَل

 ءادحاَوذلإ اًمهَليبَس ىَرأ ام هّللاو : :َلاَق ,ءاَدْيَيْلاِب َناَك اَذِإ ىّتح ٌراَس مت

 .ادحاو اًناَوَط فاطم ء[َجَح يتّرمُع َعَمْتْبَجْوأ دك يأ مكدهشأ

 [14148 :عجار]

 ٌرَّمَع نبا نع ؛ عفان نع «بوُيأ ْنَع « باطلا دبع انندَح هاا“

2 07 
 527 لاق ؟ لهن انرماَتَنْيأ نم ءهّللا ل وسر اي : لجر لاق : لاق

 رق رمد لذاو «ةقطلا ملال ,ةقحلا فم تل

 [4406 :عجار] ٠ مَلملي نم مَا لهآو :َنوُلوقَيو :ل

 َرّمَع نبا نَع عفان نَع «ٌبوُيأ ْنَع « باها دب انئدَح

 مم ريع
 ؟اَنَرحآ اذإ بالا نم لشفَتاَم َلاَقق ا هلل لور َلُجَر ىَدان :ل :َلاَق

 ٌةراَقلاَو بَل ءاَدحْلا َنهلك يف ّنهلَتك نم ىَلَع حاَتج آل س مخ :لاَ
 معي سس لا سو رعاة ل
 [4451 :عجار] .َبرْقَعْلاَو روقعلا بلكلاو

 َرَمَع نبا نع« «عفاَنْنَع «بوُأ نع « باعوا دبع انئَدَح ©

 هل: :لاق ؟ امرأ ذِإب ايلا نمل اَم ؛ هللا لوري :لجَر َلاَق : َلاَق

 ْدِجَيْمكْدَحأ الإ ءِنّيشلا الو ةَماَمعْلا الو َليواَرسلا آلَو ص يقل اوس

 هرم سيف سل سارع

 00 :عجا ار ناَرُق اَرمعَر 57

 سرا رع هرعت
 نبا نَع دهام ّنَع ريو يد ءدْيمَح نب هديب انئدَح- 01

 يما معلا
 ةيراَش يني ءاَنَهاوُعَدَو انهم اَوُدُخ : 88 هللا لوُسَر لاَ : : لاق «رمع

 .ةَقَقلعْلا ينعي هنم ُدُخأَي ىلعألا
 ها را رع مع

 نبل نَع «كلَمْلا َدْبَع انْكدَح ءدَمَحُم نب طابسأ انثدَح 01١

 0 رق هللا دبع يني سلجم يفَرَمع نب هللا دبع مَ الجت َلاَك ءقاّني

 ؟َتنآْن مم : :َلاَقك «ٌرمُع نب للاب مَعَ «شْيرف نم ها البس ىف

 ؟ ةَمايقلامْويَدْبلِإ ىلَمتُهَّللاَرظْنيذآٌب حت : َلاَقق ءركَب ينم : َلاَقَق

 هعبصاي وأو ا مساقلا تس ينو «َلراَزإ مقرا : لاك ءمَحَن :َلاَق

 موَيِهْلِإهَللا رظني مل الخلا الإ يري الهرج نما :لوُقَي ءهْينذأ ىلإ

 0.06٠ :عجار] /.ةّماّيقلا

 ْنَع «ريوُت نع «ليئارسإ اًنثدَح «رماع نب دوس اًنئلَح-07778
 «لاّجرلا نم َنيِتَحُمْلا 4 هللا لوس نمل لاق ءَرَمَع نبا نع ءدهاّجم

02007 
 [5514 :رظنا] . ءاّسنلا نم تآلَجَرتمْلاَو

 هلل هبَعنَع ءاكللاَم : يدعم نب نمحرلا دبع ىلع أر 11

 دلك ريو لد :لاَقَك ُدريتَك ' ف مشد لع رك ل

 [طمىلك :عجارإ .٠ ايشاَمَو ابكر هيّ

 نبا نع ؛ عفان نَع «اكللاَم انربخأ « ىسيع ْنْب قاَحْسإ اَنئدَح- 070٠
 0 يام

 [1 :عجار] ٠ يار يا ا له وسأل مع

 يلَع ْنَع « مر يبأ نبل ْنَع ؛ةئللام يتربخأ .ةقاَحْسإ دو

 تبع اَنآَوَرَمُعُنْ هللا دَبَع ينآر : :لاَقُدنا ؛ ؛يواَممْلا نَمْحرلا دْبَع نْب
 رم دم سرق مه 0 مر عمدا صوم صم 2

 لوُسَرَناَك اَمَك عّنصا : َلاَقَو «يناه فرصا ملف ؛ةالّصلا يف ىّصَحَلاب

 لوُسَر ناك : لا ؟ مَتصَي 8 هللا لور ناك فْيكو : حلق بتم عصي 8 هّللا

 نو باخ ىلع ىلا حو زالا يف سلال

 ىَلَع ىَرْسيلا فك ْعَضَوَو ءَاَهيلا يل يلا هعبصإي راو اهلك همباصأ

 [1406 :عجار] . ىَرْسلا هن هذخَف

 هّللادبَع ْنَع ءعفاَنْنَع كلام : نمل دبع ىلع تازق-هامما
 فام هع هيما لل

 هَقْلاةآالّص ىلع َلضَْ ةَع اًمَجْلا ٌةَالَص :َلاَق «٠ ل هللا َلوُسَر نأ ؛رَمَع نب

 0[ :عجار] .ةَجّرَد نيرشعو عبسب

 ٍلُجَر ْنَع ؛ «"يرهزلا نَع كلام انكدَح ؛ ِنَمْحّرلا بع اند 00#

 يف فو ةالَصٌدِجئاَنِإ َرَمُع نيبالاتلق : لاق ,ديسأ نْب دلاَخ لآن م

 َهلئاَدِإ :َلاَقَك ءرّفَسلا (؟/0) ةالّص هجن رّضَحْلا ةالَصَو نارا

 2 ادََّحْس اني .اَمكُلَمَْاَمْنِإَك اًعيَشمَلَت الو اف ادَّمَحُس ّثَعْب ىَلاَعَت

 [ه>40 :رظنا] . لَعْفَي



 همم را ص يو

 يصح وطلال. سدي: سل

 5 كلام : نَمْحرلا دْبَ ىَلَع 2

 هللا دّبَع ْنَع رايد نب هللا دبع رع كلام اربح «قاَحْسِإانثدَحَو

 .(ح) كلام : نَمْحّرلا دْبَع ىلع تارك

 َنْب هللا َدْبَعنأ «عفانّنَع كلام اًنَربخأ :َلاَق «قاَحْسِإ انكدَحَو

 َلقآَمُ هت هّكَحَف ٠ ةّلبقلا رادج يف انا ىأرق هللا لوس نإ :لاَق ءٌَرَمْع

 هللا «ههْجَو لقص ضي مُكَدَحأ َناَك اَذإ : :َلاَقَك ءساَّنلا ىَلَع

 :عجار] .اًقاصب : هئيدَح يف قاَحْسإ لاَ . ىّلص اد ههْجَو لبق لَجَوَرَع

 يلح

 ءراَئيد نب ِهّللا دْبَع نع كلام : نُمْحّرلا دّْبَع ىَلَع تَرَ 0

 كم ل رحماني نأ 4 هللا لوّتسَر ىَهت : َلاَق َرَمَع ِنْبِهّللا دبع نَع

 نييَخ سبل «نِكعت لجيل م :لاَكو سوو «نارعَرب اغوبصم
 مال مالز4 ملطل مزح مدلل معالم نظفا] نييك نم م لقسأ اًمُهنطَْيْلَو

 عكك411 مودك موا 0111 موال م11 الا

 .(ح) كلام : نَمْحرلا دبَع ىَلَع تأَرق :َلاَق-ه7/

 ْنَع ءٍملاَسْنَح «ةّبفع نب ىسوُم نَع كلام انئدَح «حْوراندَحَو
 النايف قف هللا لوثر ىلخ نوت ل هذ كاتي: : لاَق هنأ ؛ هيبأ

 :عجارإ ٠ ةَقلحلا يذ َدِجْسَم ينمي ءدجنسملا دنع نمأألإ 9 هلال
|] 

 . كلام نم ُهتعمس دقو : ِنَمْحّرلا دبع لاَ

 .(ح) كلام : نَمْحرلا دبع ىلع تأ

 1 الل دهس يف ندع لاح قال عاكس

 ؟ جينتاما لاك مقيم سا تست

 َلاَعُتلا سبلت َكشْيآَرَو ءنْيِئاَمِيلا لإ ناكرألا نم سما كير :لاَق

 وأ اد[ الاله ةكمب تنك اذكرو «ةّرْفصلاب مْبصَن د كتيأرو ,ةّيبسلا

 ةناكألا مآ : هللا دبع لاَ , يول مونكي تح تنأ لت مكو ,لآلهلا

 0/0 دوُْسَم نبل دبع

 معاقعو
 كرتوني لادن نرخ «قاحنيلعانطَح ه4

 :لاَق» ف هللا َلوُسَر نأ ُكدَح َرَمْع َنْئاَذأ ؛ لاس يتربخأ «”يرهلا نع
0000 

 ىلإ ضْرألا يف“ َ لَجتيَوهك هب اف ءاليخلا نهرا جيلْجَر امتي َمقيَح سلا يف هتلحار ىلع يلصُي قف هلالوُسَر ناك : :لاقهلأ هرم نب

 . ةمايقْلا موي [ة1057 :عجارإ . هباسهجوت

 يبأ نبا ينعي ِ «زيرلا دبع انئدَح «يرييزلا دَمحأ وب اندَح ١
 عمم ورا ع سا ا

 ْنَغُهلاَسَك ٠ ايلا ىلإ لجَرءاَج : :لاَق مَع نيا نع ٠ فان ْنَع داو

 اِإَف ٠ نيك لُك يف' آَ « ىَنْتَم تم يللا ٌةآلَص : :َلاَقَف ؟لّيللا ةدلَص

 [10؟؛:عجار] .٠ اًهَق ام كلت دو عكر لصق حّبصلا تف

 ِنَع ٌَمْعَم اًنربخأ ٠ هّللا دبع انربخأ رب يمي

 َرَماَمَل# يلا ؛هيأْنع ٠ هللا دّبَع نب ملاَس يترَبْخأ «”يرهلا

 نأ َنيكاَياونوُكَت نأ الإ اوُمَلظ نيل َنكاَسَم اوُنْخدَال : لاق ءرجحلاب
 عك

 . لخرلا ىلع هَ هئادب مقَو مُهَباَصأ اَممُكَيصَي

 َلاَقَو) بْهَوْنِبااَنْتَدَح «فورْمَم نب نوراَه اَنثدَح- 017 '*

 لور ذأ ؛ٌرَمع نبا نَع «راتيد نب هلل دبع نع ءداَهلا نبا نع (ُةَويح :ةرم
 نكتار ينإؤ «نرتكأو (5//15) نُكدصَت ؛ انتل َرَصَعَماي :لاق ءاقف هل

 نيدو لْفَع تاّصقات نم تير اَم ريما رْثْكَو نحلل ةرْثَكل رالا لماركأ
 ؟ نيدو لََعلاناَصفتاَمو ؛ هللا لوس اي :تلاق .٠ َنُكْم بل يذل بلغأ
 اذَهَك لج ةَداَهَس لدم نيئآرما داش «نيدلاَو لفعل ناَصْْمَمأ :لاَق

 ُناَصْاَدَهك «اَضَمَر يف رطْنو يْلصْمآل لايم تكسو « لمان

 1 07٠6[ :يظنا] .نيذلا

 ْنَع «ةّيقع نب ىسوم اًنربخأ هللا دبع انْكدَح :باَّتع انئدَح-©1 4 5

 ديلا َنمرْيَخ ايلعلا ديلا : ف هللا لوُسَرلاَق : لاق“ ءَرَمَع نبا نع ؛ عفا

 [ها/ :رظنا] ةلقاسلا ىلشسلا ديلاو هما اي ايلُمْادَيْلا « ىلسلا

 نع دير نب ةماسأ انربخأ هّللا دبع اًنُكدَح ؛باَّتَع اًنئدَح 06

 جور َلْبَق ىدَؤُت ة نأ رطفلا ةاكَريرمأ ف + هللا َلوُسَر نأ ؛ٌرَمع نبا ِنَع , عفا
 كك تك تحك :رظنا] ٠ ةآلّصلا ىلإ سأّنلا

 هم ينمو قم ماه

 نع «ةّبفع نب ىسوم اًنربخأ ؛هّللا دبع انكدَح باع انس 041

 رْيَكب فَلَح نم : هللا لوُسَر لاق :َلاَق ا ءَرَمَع نب هللا دْبَع نَع «ملاَس

 . اديدش الو هيف لاَقك . هللا
 معمم - 00 0 هاوس * نسا سم م 7 1 ملا ّك ين يباع اآو يَا الإ[ سيف هلا لوس مّن

 رثكأ :لاق ربك نب ا دبع نَع «ملاَس نع اًنربخأو :لاَق ان اَنَن ءاّهيف اَضَو يو رمش ايف سيل ينلكلاَتلا يف هلل وست
 . بولا بلم لوي *نيمبلا ذه ف لحي هّللالوُسَرااَكام تا دلو ف طا كاس

 [ 180 :عجار] ها 1

 [1 :عجار] . هنقاَن هب ثعبشت

 هلو هو 21
 ديع نب ديعس اَندَح «يمشاهلا واد نب ناميلس ارح هااعوب

 3 ؛َرَمع نبا نع « ٍمِفاَنَنَع ٠ ءٌرَمع نب هللا دْيَبَع نَع ؛ «يحَمجْا نَمْحرلا

 نيم اًعاّصوأ ركن م اًعاص اضمن رطفلا 9كز ضر هلا لوُسَ

 [41445 :عجارإ .٠ َنيِملَسمْلا نم ىقث 2 رك دبع هلك ىَلَع ريعش

 «َرَمْع نب ِهّللا ديب انريخأ لا دبع ان انثدَح] "بات اًنْبدَح-0ا 4 ميرا م » قع

 :رظنا] . نهرو ليَخْلاب قبس 9 هللا لوُسَرَنأ ؛َرَمع نبا نع « عفان نع

 [للكك مكدك

 نبا نع ؛ «يِركَسلا ينعي ٌةَرْمَح وُبأ انئدَح «باّتع اَنْئدَح 9

 ل هللا لوُسَر فكتعا : َلاَك مع نبا نَع ؛ «يكملا ةَكَدص نع « ىليِل يبأ



 جرخأك : لاَق ؛ فت نمي فل خا «َناَضَمَر نم رخاوألارشَعْلا يف

 ْمُكدَحأ رظْنيلَم؛ َلَجَوَوَع هير يجني يلصمْلا نإ 00

 [:0+ عجار] .ةءارقلاب ضْب ىلع ْمُكضَْْجَيةلو هير يجاًياعب
 هةر رت هةر

 «يدْر نواردلا انربخأ « ينارحلا كلما دبَع ن نب دمحأ اًنئدَح-01"© »

 : 8 هللا لو اوسر لاق : لاق هَرَمُع نبا نع عفان ْنَع ءَرمع نب هللا دي ْنَع
 0000 ساس هل هوه م
 .دخاَو ف اوط مهل اَجأ هترمعو هنَح نير

 اًنربَخأ ؛ كرابم نبا ينعي «هّللا دبع اًنثدَح «ُب ادع اًنئلَح

 لاَ :َلاَك هَرَمَع نب هلل دبع ْنَع هلا دبع نب ملاَس نع ةبقْع نب ىَسوُم
 وُبأ َلاَقَك «ةَماَيقلاَم ويه رظني مل ءاليخ هوك رج نم : : ف هللا لوُسَر

 هلال وسر لاق «هنم كلذ داتا نأ لإ يحنرتسُي يبو يش َدَحآذإ :ر :رْكبي

 [ه114 :عجار] ٠ آلبخ كلذ عصي مم تسل َكْذِإ : 5

 هدانا كح فدل

 مل :َلاَ. هَراَزِإرَج نم هّلل ادبَع َرَكْذأ : ٍملاَسلتْلُق : ىّسوم لاق

 . هيوك الر كد هعَمْسأ

 نب ىسوم اًنربَخَأ « هللا دب اريح «َقاَحْسإ ني يلع اندَح- 0

 .هداتسإي هلم رك بع

 سا يعوس » مريع لاو رييقمربلشم
 نع ؛ةَمْلَس ن نسب دمحم اًنْئدَح «كلمْا دبع نْب مح انندَح 0101

 :َلاق ءَرمُع نبا نَع ؛ ءٍملاّس ْنَع ؛ «ةَحلط ني دمحم ْنَع «قاَسْسإ نب دمحم

007 
 ْنَمركأ وكي نقر مب ةخبسلا هذَه يف لاجل لِي : ف هللا وُسَر لاَ

 520 وقف
 كبه ىلإو همس ىلإ عجيل لمْلادإىَلح انشا يح

 ديما للا يف هي جذل ةلاخم طاير هوي هو هلأ

 أ ةريشلاضتابتلا ول لح با َنوُلْقَيو هول ؛ 58

 .ةلقاك ٠ يتحُت يدوهي اذه : ملل ةرجٌلا وأ ءٌرَجَحْلا لوُقَيَق ءرَجَحْلا

 وبأ انثدَح ريع نرخ ,كلملا دبع دم نكح

 8 يلا دنع اسلاَجاتنُك: لاق« ٌرَمُع نبا نع «دهاجم نَع «قاَحْسِ

 00 وارسم هّدامما ماهم وزع ع

 «'يلَع بتو ينمحرأو يل فطام لوفي مث « ةرم ةثام رمغتسا هتعمسف

 روف بونك «ميحّرلا بولا تن كن

 :ءاَطَع َلاَقَو :َلاَق ءاَقرَو اًرَبْخأ ؛ ٍصْفَح نب يلع ان اًنئدَح_هموه
 ٌركوكلا : هللا لوُسَر اَنَل َلاَق :َلاَق ءٌرَمَع نبا نَع «رائد نب براَحُم ْنَع

 ُدَشأ ُهَواَمَو ,ؤُؤللا ىلَع يِرْجَيماَمْلاَو ءبَهكن مماقاَح نجلا يفر

 [دق مولا :رظنا] ٠ للا نم ىلخأَو « نبا نم انضايَي

 ع6
 نب هّلل دّبَع ْنَع ؛ءاَقَرَو اًنربَخَأ ءٍصْفَح ْنْب يلع اَنئدَح- 67

 سأرلا يف ٍعَرَقْلا نع ىَهَ ا هلا َلوُسرَأ ؛َرَمْع نب نَع ءرانيد

 [لل11 تق مدجك مههد ,مهغح نظفا] 208/7 ٠

 يبأ نب دا نع« ةَيهل نب انندَح «دواَد نب ىسوم اًنيدَح- 01" تا/

 وُحأملَسُمْلا: ُلوُشَي ناَك ؛ ف يِنلا نأ ءَرَمْع نبا نَع ؛ « عفان نَع «ناَرَمع

 ناك داَونام دبي دَمَحُم ِسْفَن يذَّلاَو : لوقو لذي يلو ملي ملم

 هيخأ ىَلَ ملل ءزملل لوي ناكو ءاًمهَحآه دي بلذب لإ امه قرد

 0 لب 1 مايل هنادي 5 07

 اذإ هحّصْنيو «ضرَماَذِإهدوعَيَو سطع انتل ؛تس فورا

 «َتاَماَّذإَه | هعبتيَو ماعد اَذِإ |ةيجيو هيلا هلع و باغ

 ثآلك قوق احم لئلا ةرجه ْنَع ىو
 لرب سرا م سا يا

 ؛عفاَنْنَع رش لاي ءدواذ نب ىسوم اًنئدَح-01 6

 نملَضْفأ يدجْسس يفةآلَص : كف هللا لوسَر لاَ : َلاَق ءٌرَمَع نبا نَع

 [17145 :عجار] . ماَرحلاَدجَْملا لإ اوس يف ةآلّص فلآ

 رامز ةدعد 0
 نبا نع «لآلب نب ليذهلا اَندَح يلوا اكدَح- 0

 َلاَقَ ممر ب هللا ديو «ةكمب موتا سجّل هيل «ي
 نيرا نيب ةاّشلاك ةَماقلا موي قفا َلَمَنإ قف هللا لور لاف : : يبأ

 باهل لاَقَف « اًهتحطَت ء ْؤَمتَناَذِإَو ءاَهسَسَت ءالْؤَم 'تنآْذإ مقام

 آل :ّرَمَع نبا َلاَمَك اًورحَمْوأ ءاريَخ يبأ ىلع مولا ىتلاك تب 0

 ةاّشلاك : لاق ْذِإ 4 هللا 'يبتدهاَس يثككو «أن وُوُفَ امك الإ مُكَبحاّص نَظأ

 .ةعمس اَذَكَه : :لاَقَف ءءاوسوه :َلاَقَق . ٍنيِمنعلا نب

 يِنئدَح ٌةَداَتَك اًنئدَح «ةيزي ناب انتَ «ناّمَع ارح ها ١

 :لا َرَمْع ِنْ هل دبع بْنَج ىلإ تيل : :لاق «(يكَمْلا ياي نب هللا د

 اتم يطأ ل 15, ذحق ىلع دي برم لملاك

 يبأ َلْوَق ينمي تاّملَكلا ءالْؤَم يلع الق ءاسّلَمُي ف هلا ٌلوُسَر داك امك
 00 لا يف” رتل ىو

 اًنربَخأ :َلاَق «ةَمَلَس َّنْبا ينعي «ذاَمَح انئدَح «نامع انئدَح 0١

 3ك َتْلَعَف :لَجرل َلاَق ك8 هللا َل اوُسر نأ ءَرَمع نْب هلا دْبَع ْنَع «تبا

 هّيَلَع ليربج َلاَقَك :َلاَ لعق امَوُهَألإ لآل يذّلاَو هل : :لاَق ؟ اَذَكَو

 0 ا ري ككاو «لتقذك :مالسلا

- 

 عام

 ام ع سل سر صس لسع

 [قلنا مولا مل

 - 502 0 2 م - -
 نع «عفان نع «'بويأ اًنئدَح :ابيهو اًنكدَح نافع انك انثدس-

 ها هز

 َوُه هللا شأن : :َلاَقَكلْجّرلا فَلَح اَنِإ : لاق 8 يلا نَع ءَرَمُع نبا

 451٠١[ :عجار] . اكريلك ءاَسْنإَو ضني ءاش نإ رايخْلاب
 ما يدوس اك

 7 ْنَع «ثراولا ٌدَبَعَو ءةَمَلَس نب داَمَح اًنْئدَح نافع انئدَح 011“

 .هلثم اقف يلا نَع ءرَمع نبا نَع « ٍفاَنْنَع «بوُأ

 نيركب يِنئدَح ٌهَداَتَق انْكَدَح ءماَمَه اًنئدَح ءناَّمَع اًنئدَح 8

 يلا نَع هَرَمُع نْبِهَّللا دْبَعْنَع امس اًمُهآلك « يدها ذئاغ نبش هلل دبع

 [ة106 :رظنا] ٠ هلق آلَح ل َْمريرَحْلاَس يامن : لاق

 «شمعألا َناَمْيَلَس اًنئَدَح «ةَناَوَع وبأ اًنئدَح ؛ناّمَع انيدَح- 07"

 «هوليعأ هللب اعنا نم : َلاَق ٠ 88 يلا نَع «َرمع نبا نَع «دهاّجم ْنَع

 انور مُكِلإ ىّأ ْنَمَو «هوُبيجأَفْمُكاَعَد نمو ؛هوطَعأَ هلاب مكس نمو
 . .ةوُئاقاك دق اوم ىَتح لاو ؛موُفاَُاَم ادت موا

 [تكل5 ,مالو» مالم :رظناز



 م قس

 ؛ عفان َنَع ءرظب يبأ ْنَع «ةَئاَوَع بأ انْئدَح نافع اًنكدَح

 ين هصق ل َمَجَي ناك « بَعد نم مَئاَخ ف يل ناك : لاق ءّرَمع نبا نَع

 َدَخَنا مث« «ْمُمتاَوَحْسانلا حرطق ؛ مويا هَحَرطق َلاَق ءمدي نطاب
06 72 

00 
 [(ةب :عجارإ ٠ هيلو هبمَياكُ «ةّنضف نم اًمَئاَخ

 سام

 ءعفانْنَع «بويأ نع ؛دْير نب دام انئدَح ندع انئدَح-03

 [491؟ :رظنا] ٠ متي ادة اوبيجأ : لاق ف يلا نَع «َرَمع نبا نَع

 ية امع ع ٠
 :ةبع نب سماح بيه اند اع اَندَح- م14

00 

 ا جا بل سو ابي

 ةّبقع ارب ىسوم امدح ؛«بِيهو اًنندَح 3 اَندَح

 ءال8 ("ر/:؟) هللا لوُسر ْنَعتدَحُي هللا دبع ممن ملاَس يربح

 لوُسَر ىلع لي لبق كللكو «حدلَب لنسب يق نب وِ َنْيَدْين يقلل
 َلُكاَيْنأ ىباك“: 200011 يحول 8 هلل

 هل يا رق اص ل سا را
 رك اما[ «مياَصْنأ ىلع دوس اَملعكال يف : لاَ مث ءاهنم

 :رظنا] ٠ 88 هللا لوُسَرْنَع َرَمْع نب هللْبع انه ثدَح ٠ لع هللا مسا

 علال مح

 «قيدصلا ينأ نَع ةَداَتَك كَ ؛ماَمَه كَ نافع انكر هم

 ْمشَضَو نإ: : 5 هللا اوُسَر لاق ( يباّتك يف ُماّمَه لاَ )َرَمْع نبا نع

 :عجارإ .8 هّللا لوُسَر نس ىَلَعَو ؛هّللا مسب : اولوقَك ءِربقْلا يف مكاو

 [امل؟

 ينكدح «ينراَحلا ْتراَحْا نب دَمَحُم اند انثَدَح نافع اًنْئدَح- 0

 َرَمع ِنْ هَّللادبَ نع «هببأ نع «ُيناَمَليَيْلا نب نَمْحّرلا دْبَع نب دَمَحَم

 2011 «جاَحلا َتيقلاذإ : : 4 هللا لور لاق :لاَق

 [311؟ :نظنا] ٠ هكر وفم هْنِإَ هت لخدينأ لبق كلر قَتسَي تسي

 نطق نَع ءريشك نب ديلولا نع « يباح بوي نكح -هام/ا#

 نْب هللا دْبَع نب ملاَس نع هَئدَح نمَع ؛ , عدجألا نْب روع نب بهو نب

 كسول 2 كوع دو
 :لاق ف للا لوران رع هلع ينكح لكي هعمس هنأ ؛رمع

 رم عل 4

 قي يذلا ثويدلاو قالا رْمَضْلا َنِمدُم : جلا مهل هلا مْرَحْدَقةئآلث

 .تبَحْلا هلأ يف

 نبا ينعي ديزي نع «ثدَحي يبأ تغمس ؛بوُفعَيانئدَح 01

 اًسائ يفكر مع نب هلل َدبَعاأهكَحهَنأ هّللا دْبَع نْب َنَمْعدْنَع اهلا

 دنع نم انَجَرَخ :اوُناَق ؟ ءآلؤم َءاَج نبأ نم : َلاَقَق «ناَورَم دنع نم اوُجَرَخ

 كم لكو هيلع ْمتَعأو هبت هومر قَح كو : لاق «ناَورم ربمألا
 كني اَملوُقَي لِي هللا أل :اولام ؟ هيل ُموُسُددرَو هوساوي

 نم انجرَخ وملف ام ُدَّللادَلتَف :اَنلُق هدّنع "م انج اًدإَك ٠ هللا كَحلْصُأ تصادم :ُلوُقن
 هاما خم مال م و

 ْنَمل نان اَنَهدُحَن هللا لوُسَر دهب نك : :ّللا دبع َلاَق ٠ لاول

 .اذكه ن

 ا دوعسم نب هللإ دبع دسم نيرثكملا دنسم

 عفان ينئدَح َقاَحْسِإ نبا نع « « يبأ انثدَح «بوُقعَي انئدَح- 00/5

 ف هلللوُسَر ىطغأ : :لاَ هَرمَع نب هلل دبع ع َرمُع نب هلا دبع ىلوَم

 ىلإ اَهْتََْبَق «يلاَهَبَمَرَك «َدزاَوَ يبس نم ٌةَيراَج باطخلاَنْبَرَمُ َرَمَع
 انآو مهين مث ؟ « تيتا فوطأ ىّنح اهنم يل اوُحلصيل حم ينب نم يلاوخأ

 هم 0707
 َسْغَرَف ريح دجسَملا نم تْجَرَخَف : :َلاَك ؟ اَهْيِإ تدَجَر اذإ اهَبيِصأ نأ ديرأ

 كف هللا وسم اَنيلَعدَر :اوناق ؟ مُكنأَشاَم : تلقك نوعين اذ

 اوبِهْذاَف مج يني يف ْمُكُديحاَص كلت : :تْلُّق :َلاَق ءانَماَسَتَو انما

 . اَهوَُخأَك اوُبَهُلَك ءاَهوُرَُك

 ْنَع ءِروُصُنَم نع ؛ًنابيش انئدَح « دمحم نب نيسح ا انكر هامه

 مث «ٌرمع نب هللا دْبَع ىلإ يدنكلادَّمَحُمَو انآ تْسلَج : ِ لاَ ءٌةَديِبَع نْب دعس

 ءيِبحاّص ءاَجَك : َلاَق بيس | نْي ديعَس ىلإ تسلح «هدْنع نمت 8

 كَم سلا نك ملآ : تلق ايلإ مك: :لاَقَ «ةنول ريو هجوما دقو

 ملآ :َلاَقَق ءهيلإ تمْقَف :لاَق٠ َكبحاَص ىَلِإمُش : :ليعَس َلاَقُك .ةعسلا
 يي رق هدا رس داو مر ومم

 اًيآاَي :َلاَمَقك ل جر هانآ :َلاَق ؟ َلاَكاَمو : تلق ؟َرمَع ني لاك ام ىلإ ْعَمْسَ
 . سم سلا سرج 000

 ؟ ةّبعكْلاب ف لحَتَملو : َلاَق ؟ ةّبعَكْلاب فلحأ ْن [حانج يّلَعأ «نَمَحّرلا دبع

 ع َلاَقفَلَح دإناكَرَمْعنإَ ةسكلا بر فلحاق ؛ ةّعكلاب تْمَلَح اَوإ

 را
 ْفلُحَت آل : 8 هللا لوُسَر َلاَقَق ٠ ف هللا لوُسَر دنع امي اهب فلَحَ « يبآو

 [46404 :عجار] .ةلرشأ دقق هلل رعب ف لح َْمُهنَ «هلل ريال «كيبأب

 ورع هع نمو 5 ل
 اًنكدَح : ةلاَق ءدّمَحُم نب نيَسْحَو ىسوم نب نسَح اندَح -1

 نما ٍنَع رم نبل دبع نب ملاَس نع يلق يبأ نع ء حينَ اي

 رخب نمو «توَمْرْصَح مرات يرختس :ا هللا لور لاف :َلاق رع
 اًداَمَق ؛ هّللا َلوُسَر اي :اَنلُق : : لاك «ساّلا رحم ةمايقا ٍمَْي لبق تمرح

 [1055 :عجار] ٠ ماشلابمُكِلع : لاق ؟ اًنرمأت

 َنَع ىَيحَي ْنَع «ناَبِيَش اَنئَدَح : ىتسوم نب نسح اَنيَدَح-07/

 ٌرَمَع نبا عمم هنأ «ةَرهز يني ىوَم ناو نبا ينعي « نَمحرلا دبع نب دَمَحُم

 ه4 /6)“َراَإرجَي يذلا ىلإ هللا ظْنيآل :8 هللا ٌلوُسَر لاَ : :لوُي

 نبرشتب نَع «دْيَز نب دامَح ان اًنكدَح ء ىسوم نب نسح انيدَح 07/4
 ربا عمشمما»ل ل

 ةَمئاَ ةَرجُح دنع 88 هللا َلوُسَر تغمس : لوي رمع نبا تعمس برح

 ماَمإةَرَدَغ نم مظْعأ ةَردَع الو مالا موَيءاَولرداغ لكل بصي لوي

 ذك 87 :رظنا] . هَماَع

 سمه سا يمرس # عراك ش سمس ير مما
 ءاطع ْنَع َةَمَلَس نب داَمَح اَنْئَدَح ء ىسوم نب نسَح اًنيدَح 8

 بلا ىلإ امَصقحا نكران ؛ سابع نبا نع ٠ ىَّْحَي يب ْنَع « بئاسلا نب

 َفَلحَتْساَ ,ةَكيهَل نكي ملك «ةئيلا يعّاملا 8 هلا لوس لآ 2 ٠

 ْدَكَتْنأ : ا هللا لو وسر لاق أل يدا لاب فلق بوم

 نبا دنسم يف مدقت] . هللا الإ هلإ ل : : لوك كصآلخإي كلر نكلو «تلَمق

 :سابع 1184١[



 نيرثكملا دنسم 2 490 ص
 977-0 ل1

 نمو سس رع هرم ع
 «ينانبلا تبا نع « َةَمْلَس نب ْداَمَح اًندَح ؛ نَسَح اًنئلَح ١

 دم كان 28 ليربج ينربخأ :َلاَكُهَ كلل هلثمب اف يلا نَع ءٌرَمَع نبا نع

 مصل :عجار] ٠ كرت هللا نكلو ءَتلَعَ

 ديعس نع ؛5 ريو نَع نابي نع يهز اًنكدَح نَسَح اند 1-١

 وة رز م دمدر ع6
 ءاقيدَح انكدَحُي اأو نحت َرَمُع نب هللا بَ ايل جرح : َلاَق «ريبج نب

 عي ديك فاعلا سلب
 دِبَعاَبَأاَي :َلاَقَف ءمكَحْلا :هَكلاَكيانملَُر ارتب ءاَنَسَح اًنيِدَحْوَأ

 يِرْدَتْلَهَو َكمأ كنلكك : لاك ؟ فلا يف ءلاّتفْلا يفُلوُقَتاَم ؛ محلا
100 

 أ مهين لوُحّشلاَناَكك َنيكرطمللئاقيداَك ٠ 8 دسَحْم نإ كَفلا ا

 [ة٠34 ةيرظنا] ٠ .كلملا ىلع ْمُكلاَقع سيو بف مهنيد يف

 «يهبلا نَع «َقاَحْسإ يبأ نع ريم انئدَح «ْنَسَح اًنئدَح 7

 .دجْسَملا نم ةَرُْحْلا يتيلوات : ةّشئاَعل َلاَق ف يِبَنلَنأ ؛َرَمَع نبا نع

 دنسم يف يتايسو] . كدُي يف كمضْيَحَوأ :َلاَقَك .تْنَدَحأْدَك نإ :تَلاَقك

 [؟6814 :ةشئاع

 ءدهاَجم نع ؛«قاَحسِإ يبأ ْنَع يهز انئدَح , نَسَح اًنكدَح- 01م“

 تاق . نكرم :لاك؟ كف هللا لور َرمتع مك لكس : 6 نه
 رشا رس الك رشاد قف هل لور أطمح

 تلتف تكفا تكل تال5 :رظنا] . اولا حسب اهئ يلا

 َنَع ءداّيز يبأ نب دري انئدَح يهز انئدَح «نسح انُكدَح- 5

 نم ةيرَس يف تنك : لاق ءَرمعِْبِلادْبعْنَع ؛ ىَلْيل يبأ نب محلا دْبَع

 :اَنلقَف صاح ْنَميف تنك «ةَصْيَح ةصْيِح ”رماتلا صاَحَف ؛ اق هللا لوُسَر اَياَرَس

 اَنلَغَدْول :اَنلُق م٠ بطقلاب يو «فطّرلا مايرد

 هل تناك نإ ٠ ف هللا لوُسَر ىلع انس اننص اًنضَرَعوَل : انك مك انتيك ةَيدَملا

 لاق موق نم َنَقَك جرف ءَاَدَعْلا ةآلص لب هايف انو

 ُةقفانآو مك انآ نوُراكمْلاَمكأَلي ؛ ال :َلاَك . نورارَفْلا نحن :اَنلْقَك
 رس تاس

 496٠١[ :عجار] .٠ مدي اَنْلْبَق ىّتَح هايف : لاق . َنيِملمْلا

 هءمامو ال 02 ال ل
 ةر اًمع اَنئدَح نيه اًنيدح : لاَك « ىسوم نب نسح انْيدَح - ©

 مأنشلا لْهأ نم ةَرَشَع اجاَحح انجَرَخ : َلاَك ءدشأر نب ىبحُي نع «ٌةيِزَغ نب
 مل ل عام ا يع

 رمح نبا ينعي اني جرحك هاتف : :لاق «ثيدَحَلاَركذُ ؛ةكم اين ىَّح

 دودح نم دَح نود ُهئَاَفْش تْلاَح ْنَم : لوميا هللا لور تغمس : :َلاَقَف

 «راتيلاب سيك يد هلو تام نمو «همأ يف هلا اّض د لجو هللا

 يووم يف مماخ مو تانيا تاتضل اكل رمل

 . لفات يطيح لب عَ

 نبا ينعي ءهّللا دْبَع نب محلا دبع اندَح «نسَح اَنئدَح- 0

 نَيَعَيَْنَم: لاق ف يبل نع ٌرَمع نبا نع «ملسأ نب دير نع «راتيد
 يعدو

 َتاََمْدَقَق «ةَعاَمَجْل ارم تام « ةّمايقْلا موي هل ةجح الق «ةعاط نم

 للتك تدوم ,مالاو ملال م0801 :رظنا] . هاج نم

 لا م نب هللا دبع لدسم

 و يجو ال

 هلو4خا |

 ءراتيد نْب هللا دْبَع ْنْب نَمْحّرلا دبع انكدَح /نَسَح انكَدَح 4 /

 ليك انا اَمَّنإ لاق« الف يللا نَع «َرَمع نبا نَع ؛ « ملسأ نب دير نَع

 الب ىه15 يظنا] . هلا هيف جت كتل ,ةقام

 ْنَع «بوُيأْنَع :ةَملَس ريدم اكل «رَسَح انسه!
 زلط عنيا دمار يطأ متطوع عفان

 [451؟ :عجار] ٠ مهتائآحش هلا ملي ىّتَح َنوُموُقي : لا 4 َنمَلعْلا

 حلاَص اَنَدَح ,«ِنَمَحْلا» وبأ «يلهابلا عفان نب نكس اًنكدَح-

 ْنَع هللا دّبَع ِنْب ملاَس ْنَع يرطرلا نع «رضخألا (1/1/7) يبأُنب

 ءاق هللا لوُسر دع يف دجْممْلا يفتي اش بّرعأ تلك :َلاَك «هيبأ
 ريو

 نم انيس نوري اوُثوُكي ملق ٠ دجْسَمْلا يفريو ليا بالكلا تتاكد

 .كلذ

 نبا لاَق ةَمْعُط وبأ اًنئدح «ةميهَل نبا اًنكدَح نسَح انكر هال

 جرح :لوُقيَرَمعَنب هلل دبع تغمس : :لاَق «ةمسسا شيإ فرغأ آل : ٌةَعيِهَل

 وبأ َلبْقأَو «هنيمُيْنَع ؛ تلك ةَماتجَرَخُك «دّيرملا ىلإ هللا لوس

 ُرَمْع َلِبْقآَمَ ؟ هراَسَيْنَعُتنْكَو ؛هنيمُيْنَع َناَكَ هلت رحت ركب
 ىَلَع قانا اذإك «دمرملا ف هللا وسر ىتاف ؛هراَسَيْنَع ناك هلت بحت

 :َلاق يملا ف هللا لوُسَر يناَعَدق :َرَمَع نبا لاق «َسَح هيف «ديرملا

 رْمَخْلا تنعُل : لاك مت «تلتُف قالب ما «ذئمويألإ ةيملا تَرَ 3

 اًهرصاَعَو هبل ةكومَحَمْلاَو اَهنماَحَو اًهْعاَتسَو اًهعئابو اًهيقاَسَو اًهيراَشَو

 .اهتمك لكاو م رص مو

 دبع نبا ينعي َرَمُع نبِزيَِملا دبع انْنَدَح «عيكو اننَدَح 1

 «'يقفاَ للا دبع نب نَا دْبَع ْنَعَو «ْمهآلَوم ةمْعْط يبأْنَع «زيزعلا

 ةَرَشَع ىَلَع ٌرْمَحْلا تنعُل : قف هلل لور لاَ لور لعمان

 [441/ :عجار] ٠ تدل زك هوجو

 كلالإ تشل دياب َلاَقَك 00

 ” رع لام مثلا نم لحن هللة يب

 ُتْلأَس هرْيَبْرلاَوُبأ اَنْتَدَح ءةَميهل نبا انئدَح سح نكد هب“
 مسامع س عيل للو

 ا هلل لور مسهل هرمْعنَب ينربخأ : لاَقَق «٠ بلكلا كانْسِإ نع ارباَج

 . ناطارق ميلك هرخجأ نم ص هك لوي

 يس مصر هل
 نع « ةعيب عير نب رفع انْندَح ؛ةعيهل نب انثدَح نَسَح اًنئدَح- 674 5

 يف ىّلصُمْلا يف َرَمع نباتي :لاق «يصّرْضَحْلا مفار نب نَمْحّرلا دْبَ

 ا هلال وُسر ناك فيك يِرَتْلَه : : هنيال َلاَقَف «٠ ةكزبا هب ىلإ ءرطفلا

 كف هللا لوُسَرَناَك : :َرّمْع نبا َلاَق ءيرثأ آل : :لاق ؟مْوَيا اذه يف عصي

 . ةبطخنلا لَك يلَصُي



 هل عرض ل

 هر هيو
 ءَناَمْعّتلا نب ججيرس جيرس نكَح_-هرعوم

 راهو واع ددماص
 نب سنوي انربخأ «مْيشُمادَح

 00 دوُعْسَم نيل بعدت
 0006 0 اللا

 ْمِهيلَع اوُلَخا 96 يك نوت ملأ يكونو الإ يشملمزقلا

 [1611 :عجار] . [مُهباَصأ امم مُكبيصُي نأ 1 ينقل لطَم : : ف هللا لوس رلاَق ا « عفان نع دبع

 نول 1 ةَبَلَس اكس .ةدحاَو يف نيبال هَ ءيلَم ىلع تلحأ او «ملظ
 نب هلا دْبَع نب ديزي اننَدَح يلا رس ارح س91

 5 :48 هّللاٌلوُسَرَلاَق 0 :لاَق ا «َرَمَع نبا نَع ءرائيد نب هللا دبع نع ,داّهلا

 موك رع ةدع
 . ودع ان مُكتوُيي يف رالي

 يبأ نب لاي اند 'ةنييكن بان نشات

 2 ل 200 000 22
 يق 9 للا لوس دانك يل

 يبأ نب ِهّللا ديبع انئدح « ءةَميه نبا اَنْئَدَح نس اد 14
 2 20 «شدم ٠ اد

 رطل باق ا راق يلم

 .ثيراومْلو مئانْا الإ هيخأ

 اَمدَح ثِئاَتعَح «ٍمشاَه يني ىَلوَم ديعَسوُبأ اندَح -6

 )؟ليلاةالّص ْنَعَرَمُعنباَتلأَس لاق « قيقش نب هللا دْبَع نع «مِصاَ

 ها م يسار ع م
 :لاَقَق نيالا السافل :َرمع نبا لاَ

 نيمو «ةطربحّبصلا دابق حملا تيشَح َتيِشَخ اذ « ىّنئم ىَننَم ( ليلا ٌهآلَص

 00000 :عجارإ . ةاَدَعْلا ةالص 5

 نع «مِفاَنْنَع «كلاَم ان «يعارْلا همس وُ بأ اَنيرَح ٠
 ما ةماصا ساس ا

 8 ؛دلولا َقَحْلأَو هئأرماو ٍلُجَر نب نعال ف هللا لوسر نأ ؛ٌرَمع نبا
 [10917 :عجار] | .اًدلو ص ىّمتْنا ٌناَكَو

 ْنَع؛ ءَرَمْع نب هّللا دبع انرَبْخأ «يعاّرخلا ةَمَلَسوُبأاننَدَح 1 ٠

 :عجارإ .رجَحلا ىلإ جحا نم َلَمَرا هلل لوس ؛َرَمع نبا نع ٠ « عفان

 [ةكاح

 دمحم ْنْيِزعْلا دبع نري «يعاّرم ا ةَمَلَسوُبأ اَنْدَح

 رش نف حتر و م اال

 نو ةلسد يأ رش ل لاك« نب عساو هلع نع

 ُفَمَكَر ملكو هس سر ْعَضَو املك يتلا َركذف : لاك ؟ْتَناَك فيك ؛ كي هللا

 .هِراّسينَع مُكِيلَع عملا «هنيميْنَع هللا ةَمْحَرَوْمُكيلَع مالّسلاَرَكدَو

 [5751/ :رظنا]

 [ْنَع] :ناَمْيَلُس ينعي ؛لآلب ْنْبا اَنكدَح «ةَمَلَس وبأ اندَح- 0 "٠*4

 . اًيشاَمَو اًبكاَر َءاَبُق ينأي ناك ف يِبنلا نأ ٍ؛َرَمْع نبا نَع ءرائيد نب هللا دْبَع

 [4345 :عجارإ

 يموسصا لا
 هللا دبع ْنَع ؛لآلب نبا انربْخأ «يعاّرخْا ةَمَلس وُبأ انئَدَح- 05 . ٠

 ءالْؤَه ىَلع اوُلْخَدتأل : :8 هللا لورق لاَ َرَمع نبا نع «راتيد نب

 سا مم

 لْطَي ثيح ءاهاه َةَئفلا

 يفكر ةبيخأ يب ركل ةحا ل

 [همرك :عجار] .٠ د هناسل

 ءرايد نب هّللا دبع نع ءُناَميلْس انربخأ « مكس وُبأ نكح

 «هباسهجون اَيح رثَسلا يف هتلحاَر ىلع يصل مَع نبا نع

 [ه:05؟ :عجار] . رسلا يف كلذ عصي اك 9 يبل نأَركد

 ْنَع «راّئيد نْي هللا دّبَع ْنَع ,كلاَم اًنربخأ ءةَمْلَس وبأ اَنْكدَح-ه 4 هال

 ا قات نساك لوألا رش لاَ
 اق ءادبآ هسَبْلأ ال :لاكو ُهَدَبك يف هللا لوسَر

 [0146 :عجارإ

 هم عين مو

 نأ َرَمَع نبا نع « عفان نع ثيل انربخأ « مكس وبأ اَنندَح-ه 4 ١8

 ءاهتحَك سأل يديني صي وهو دجْسَمْلا ةلبق يف ةَماَخُي ىأر # يبل

 هللا نك «ةآلّصلا يف ناك اد ْمُكَدَحأدإ ةآلصلا نم فْرَصُنا نيح َلاَق م
 لما ماسر م ل عل

 [4ه05 :عجارإ ٠ ةالّصلا يف هو َلبق دن محَتي آلم «ههجَو لبر
 هه

 يهمه سل يسود عال ةهرظا مس يم دوم
 دَقَرُقْن ع ؛ 'ةماس نيذامح ارح ةَملَسوُب ند 00

 َرْيَخ تّيَرب ّْنَمَّا كف يَلاَنآ ِ؛َرَمْع

 07 :عجارإ 1 ٠

 يبأ نب ةَبفع اًنكدَح ءمِضاَم يب ىلوَم ديس وب اَنَدَح م١٠

 قف للون ىلَص : :َلاَق هَرَمَع نب هلل دبع نَع ؛ «ملاَس انْئدَح ,ءابهصلا
 م يام هه هم ره دكهم ك7 ل6

 نال اًمهاَم فلا نإ آلآ : ُلاَقَق ٠ ينل علام ليما« مّلَس مث ءَرِجَْفْلا

 4001١[ :عجار] . ناطيشلا نر نركم

  -641١نَع ةَيمأ نب ليِعاَمْسإ َنَع ناّيقس اًندَح ,لمْؤَم اًنئدَح 7

  0ته يمو هم
 قف يل هَسُصَيْمَل : لاق ؟ةكَرح مي مص ْنَع رم نبل لس : لَك ؛ عفان

5 
 ريس

 [ههل42 :رظنا] ٠ ام اوَمْعَآلَو ركب وب الد

 7 ْنَع «ةّيمأ نب َليِعاَمْسِإْنَع نايس َنَع ؛ «عيكو ا انثدَح-م0411]
 رسع

 هَُمْعآلَو ركب وُبأ الو ؛ يلا هْمصَيمَل َلاَك ءٌرَمَع نبا نع « «لْجَر

 [نيتملك رخآ الإ ةينمبملا نم ثيدحلا اذه طقس ] . ٌةكَرَع موي ناَمْمع الو

 ءهّللا دبي يكد هَرضْخُأ نب ميل اًندَح نافع انئلَح 7

 رمل قتلا يف َمَسَ , ف يبثلانأ ؛َرَمَع نْب هّللا دْبَع نع « ءعفان ْنَع
 ري لا

 [44144 :عجار] ٠ هس لجو نيَمْهس

 هّللادْبَع انئَدَح ءٍملْنُس نيم دبع انئدَح ءَناََع انئدَح-ه 5 1

 « هب تهون امني رثسلا يف هتلحار ىَلَع يلَصْيناك رم ناد ؛ رايد نب

 20 ريا ع ممم اق
 :عجار] .رّمَسلا يف كلذ َلمْفيَناَك ؛ 8 هللا لوس َرَمْعنْياَركدو لاق

 !اندني



 عما يو تاع سرق لا

 ةرئاقاحْسإ نر ٌةَمَْلَس نب دامح امدح اع ض5

 نأ ؛َرَمْعِنْبا نع ؛ ٍمّسْقم نب هلل دْيبَع ْنَع ٠ ٌةَحْلَط يبأ َنْبا ينعي هللا دْبَ

 هر قَحهَلا اورد امو ربمْلا ىلع ٍمْوي تائه ةيآلا هذه آرك ف ِهّللا لوُسَر
 ويم هو

 هَناَحْبس هيمي تايوطمتاوَمَسلاَو ةَمايقلاموَيهَتْضِقاممٍِض رألاو

 ءاَهكرَحُيو هدي اذكم : :لوُقَي ,8 هللا وُسَرو 4 نوُكِرُم اَسَع ىلَتو
 00 رةرسار

 كلَمْلااَنآ كمل اتجاة ءاهيريذيو اهب لبي

 رخل انف ىنحُربْملا 88 هّللا لوُسَري فجر ميركل انآ «نيزعلا انآ
 [05694 :رظنا] . هب

 نبا تلآَّس :َلاَق «تباكْنَع ٌداَمَح اًنئدَح نافع انيدَح 6

 . ةيعوألا كلت ْنَع افق هللا لوسر ىّهَن : َلاَق «ةّيعوألا نع ٌرَمَع

 يسوع وه هع كا و
 ينعي «بسيبح اًثريخأ ؛ َةَمْلَس ني داَمَح اَنْئدَح ءناَّفَع اَنكلَح

 رن ينل نيا راس ملعملا ( فرك

010 
 ةَشئاَع َكلَدبَربخأَك معن : :لاق ؟ جر يفتي ف هللا لوُسَر َناَكأ

 همام مه
 الإ ٌةَرْمَع ,ا هلل لوُسرَرَمَتعااَم ءِنَمْحلا دبع أهلا محي : :َتَلاَقَق

 دنسم يف يتايسأ] . طق بَجَر يف , هللا وسر َرَمَتعااَمَو «هغموهو

 [؟0610/035 7410/41 :ةشئاع

 معو

007 
 ثا ل :َلاَقْهنأ َرَمْع نبا نَع

 نب يتَو ,برطتلا تت اهتم ,ريظلاَلْبَق نير

 [16:5 :رظنا] .٠ حبمصلا لك نيْكَرو ءءاّشعلا

 امم هم رو مع
 َنَع بوي اًنربخأ « َةمْلَس نب داَمح اًنئدَح ادع ا

 ءاكرقتي مل ام رايخلاب ناَعْيبْلا :َلاَق ٠ قف هللا َلوُسَر نأ ؛َرَمَع نبا نَع ؛ فان
 كو شع دع
 [68* :عجار] .رتْخا : هبحاّصل اَمُهَدَحأ لوفي وأ

 ءبْرَح نيام اند ناو وبأن اقع ايس 1

 يم عا عش
 "8 اوك ادشمس يك ١ :َلاَق؛ :ينوُماتال كام لق

 ,لوُلغ نم ةَكَدَص آلو ءروُسط ريبة ليال لجَوهَلاإ :ُلوُي اوقي
 40.١[ :عجار] .ةَرْصبلا ىَلَع َتْنُك دقو

 «ينآبثأ حبجت يبأ نبا : :لاَك «ٌةَبْعَش انكدَح ؛ناّمَع ارح

 ٍمْوّص ْنَع هلاَسهَّنأ ؛َرَمع نبا نع ؛ «لجَر نَع ءاثدَحي يبأ تعمس :لاَق

 ءركي يبأ عمو ؛هْمصَيْمَلَ ءاق هلل لوُسَر عم انجرح لاق «ةرَع موي
 هَموُصأ آل آو ؛همْصَيْملْف ناَمْثع َمَمو نصي مل ٌرمع َعَمو كمصَيّمْل

 [ه0 8١ :رظنا] ٠ هَمصت الق تش اذإو «هَمصَق تْئش نإ «كاَهْنأ الو ةلرمآ الو

 «َمِيرَم يبأ نب ملسُم انْئدَح ءبِيَهو اَنندَح ناَّفَع انبلَح

 هر نا بذج ىلإ ىلص الجاف يوامُمْلا محل دبع نبع

 ثبعي لعجف «ناطبّشلا نه ىصحلاب هسْنأل : َلاَقَق ىّصَحْلاب تبعي د لَعَجَف

 كيمو اَناَرآَو ءاَذَكَم : َلاَق و مئصي ءا هلل لور ناك امك عّنصا نكلو

 07 دوس نب هل يَ ع لئسم
 ك1

 باها: تتصن

 79 20 ” ىلع" تباصأ طبت ؛ىَرشا ديس نافع هَّمصَو

 2 م ل كل لص ته ريت ص ص ع نس يل ل

 :عجارإ .ةيابسلابٌراَشآَو َدَّمَع هَنأَكو «ىنميلا هتبكر ىَلَع ىََيْلا دي عضوو

10 

 ُنِبااًنربخأ :ًالاَق «قاّررلا دبَحَو ركب ْنْب دَمَحُم انْكَدَح 7

 لاق : لاَق هَرَمع ني نَع «تباك يبأ نْب بيبَح نع «ءاطع يتربخأ «حْيَرج

 ُهكَوهَ هزاز انيس َرمْعأْن مَ ىَبقَر الو ىرمعأل : © هللا لوُسَر

 «رخآلل يه ىَبقرلاَو : :ُءاَطَع َلاَق : :هئيدَح يف ركب نبا لَك . ُهَناَمَمَوهَئاََح

3222000-72 
 440١[ :عجار] . َكلْنمَو ينم : قازرلا دبع لاَ

 « تبان ْنَع «ةريغُملا نبا ينعي نامي انْندَح «ناَفَع اَنئدَح-© 4371

 دق: َلاَق ؟رَجْلا ذيب ْنَع «ق هللا لوُسَر ىَهَنآ : ٌرَمع نبالتلق : :لاَق

 [4416::عجار] .كلذ اوُمْعَر

 راَتيدْنْب هللا دبع : :َلاَق ٌفَبعُش اَنكَدَح ءناَّفَع انْكدَح- 04

 الالب :©8 هللا وسر لام : :لوُقي «َرَمع نبا تععَس :لاق «يتربخأ

 [«106 عجارإ . ٍموُتكَم مأ نبا يداني ىّنَح اوُبرشاو اوُنُك ,0 ليلب يدا

 لد ل نيلي اع

 نانا ىَجاَنيأل

 [ة٠ك :عجار] .دحاو نود

 وة
 هّللاَدبَع اند ءمللسم نيزيزعلا دبع اًنكدَح ءناَّفَع ا

 عاتب نَم : هللا لوُسرَلاَك : :َلاَق َرَمُع نب ِهّللا دّبَع ْنَع ءراَتيد نب

 [6054 :عجار] . ةضِقي تح هني ءاماَعَط

 نب ِهّللا دبع ْنَع ؛ ٍملْسس َنْبِمْاُدْبع انئدَح «ناَمَع اَنئدَح-ه

 ابوك مرحملا سبي نأ ىَه

 ماله عرسو هلاك

 «نآلعُت هل نكي مل نم : ف هَّللالوُسَر لاك «ناَرئعرْوأ دوب خبص

 [هممج :عجار] ٠ نيكل ص لفسأ اًنبْدَطْتَو نييحْلا سبل

 هّللاَدبَع اَنثَدَح ءٍملُنسم نْيِيِزَعْلا دبع انندَح «ناَفَع انئدَح- 8

 ىلإ ريشُي *+ 8 هللا لوُسَر تير : :َلاَق ءَرَمَع نْبِهّللا دبع َنَع «راَيد نْب

 درك ْعلطيْتِبَح اًضاَهََقفلادِإاساَهَنَعلاَدِإاَم : :لوُقَيو قرشا يو مو دلع ساس سام 000
 [4004 :عجار] . ناطيشلا

 ؟ ,88 هللا لوُسَرنآ رم ني هلل دبَعْنَع ءراتيد

 01/84 /95) نب بقع ْنَع كبح انكدَح ءُاَّنَع اند 4
 رجلا نَع 3 هللا ٌلوُسَر ىَهَن : لوفي َرَمَع نبا تعمس : لا «ثيرَح

 608١[ :عجار] . ةّيقسألا يف دبي نآَرمآَو ؛ تّفَرَمْلاو ءايدلاو

 هّللا دبع اَنتَدَح ءٍمِلُْمم نيم دبع انَدَح نافع اًنكدلَح- م ٠“

 لاك ءرْدَقلا ليكن ع ,ه9 للسلم لاَك هَرَمع نبا ِنَع هان

 رو ماعم
 دبع اًنئدَح ؛ةبعش اًنئدح دوال وب دسك ه4

 مل نم :8 لق هللا لوُسَر لاق : وشي «َرم نب هللا َدْبَعتْممَم رايد نبل

 ملص :عجار] ٠ نيهكلا دذع م اهبل « نين سبل نّيِكعَت دج



 سم ءمس و
 نب ةريغملا تعمس َمَداَتَق نع يعش اًنادح 00000

 مودي (89 يبل ناك تاَمكررْشَع : لاق رم نبا نع «ثّدَحي ناَمْلَس

 «برْغَملاَدْمَبِنيمْكَرَو «رلا دب نيك ءريظلا لبق نيم «َنِهلَع

 [01019/ :عجار] . رفا لبق نيتعْكرو «ءاعأا َدْعَ نيمو

 نْبسنوي ْنَع ُكَداََقانئدَح ؛ حش اًنئدَح زَهَي انئدَح-© 07“

 ٌرَمَع كد َرَكذ «ضئاَح يو هتآرما َقَلط هن ؛رمَع نب هلل دبع نَع «رب ريبج

 .هاَ ذاهب م رهط ىَتح اهْنجاَريل : ا هللا لوُسَر لاَقَق ٠ لف يبل

 [0:58 :عجارإ
 سَنآ هّللا َءاَش نإ يتربْخأ ٌةَبحَش انئدَح رَهَب انندَح-0 2

 قيمنا ضال لوُقَي ءَرَمَع نبا تعمس ؛نيريس

 مش ؛ نهطَت ىََح اَهْعجاَريل : هللا لوُسَرلاَقَف ف يبل رَمُع كلك َرَكَدَ

 [9174 :عجار] .هَمَق : لاق ؟اهببسّتحا : تلق : :لاَق٠ اهلك

 ةّني بدم انك :لاَق :ُهَلَبَج اًنكدَح «ٌةَبعَش اًنئدح ءزهب اًنئدج ©

 رشا اقري ريل نب ب هللا دبع َلعَجف هس انتباَصاَف «قارعلا لهأ ثْعَب يف
 مقوم وع

 ا هللا لوُسَردِإَف ؛ اوُنراَقُآل لوفي ءاَنبرمَيَرمع نب هللا دبع َناَكو
 متاع

 [401 :عجارإ ٠ ٌاَحأ مُكْنم لجل راسي نأألإ ! نارقلا نع ىَهَن

 رو كش هد عع
 َلاَق ةَداَنَق اَنَئَدَح «ماَمَه اَمدَح :ًالاَق ,ناَّفَعَورِهب اًنئدَح- م

 ُهَلَضَرَعْذِإ ءٌرَمَع نبا دبي اذخآ تنك : لاك ,زرحم نب َناَوْفَص نع : :ناَمَع

 نما م عاش
 ةّمايقلا موي ىَوْجتلا يف لومي « هللا لوس تغمس فيك : :َلاَقَق «٠ ل

 َنمْؤُمْلا ينل َجَوَرَع هل : لوي ءا هللا لور ْعمَس : :لاَقَف

 ُهفرَغَتأ : "لل وُشيو .هبوثذب رو ءِساّنلا نم ُهرتسَيَو لق

 ىأَرو هوب هدف اذِإ ىَتح ءاذك بْن فرعنا ءاذك بلد فرَنآ ءاذك بْن

 امرأ ينإو ءايلا يف كِل اَنْ ين َلاَق ٠ كلمه هسفت يف
 هره ع دمك

 دونم «نوُظفاَسْلاَوْراَُّْااَآو «هتائَسَح باَتك ىَطْنُيمُت «مويلا كل

 .نيملاظلا ىَلع هّلاٌةَنمْكآلا «ْمِهبر ىلع اوُبنك يذلا الْؤَم :داهشألا

 [هم18 :رظنا]

 ينكدَح ءٍماشهْنْيذاَحُم انثدَح ءّللا دْبَعْنْب يلع انئدَح-ه 0/

 نم“: :لاَق٠ ف هللا يئن رَمُع نبا نَع ؛ عفاَنْنَع «بويأ نع ؛ « يبأ

 [هماح :رظنا] ٠ اهب تام نمل ل مشأ ينك ٠ لمْ ةئيدَملاب تومي عاطتسا

 انآ ءاَعفاَنتْعمَس ؛دقاو نع ؛ ةبعش اًنئدح « نافع اًنئدح-0 4168

 ٌلاَقَق ءًريك الكل كيل عَ و «ٌماَمّطلا هيل يقلي َلَمَجَ ءٌرمع نبا ىتآ الْجَر

 يف لُكاَيَرفاَكلاَنِإ : لاق «٠ اقل هللا َلوُسَرَنِإَ « يلع اذه َنلْحْدُتآل : : عفاتل
2 

 [4ا14 :عجارإ .٠ ءاعمأ ةَعب ةعبس

 مللدبعانئدَح ءٍملْسس نب يزاد اَندَح نفع اَنئدَح- 520

 ُرْجَي يذَناَدإ ف هلل لور لاَ : َلاَق ءَرَمُع نب هللا دبع ْنَع رايد نب

 [هاده :غجار] ٠ ةماّيقا ميله ظني ٠ اليخ ميو

 (/هر) دوُعَص نيل ديس
 0 ل 0000 افتتلا ا ال

 هللا انكدَح مليت اح ان اح

 «بكضلا نع ا هللا لوس لم : لاق ءٌرَمع نب هللا دْبَع ْنَع ءراَنيد نْب
 ةَمرحُس الو هلكأ تسل :ل َلاَقَق

 هّللادبَع ان انثدح ملل نب ,زيزعلا دبع اًنئدَح ءناّمَع اَنْندَح- 24١

 ل :رجحلاب ومو ف هلل لوس لاق :لاَ هَرَمَع نْب هللا دبع ْنَع ءراتيد نب

 اوُنوكَت مذ ؛ َنيكاياوُنوُكَت نأ لإ َنيبذَعُملا مقا ءالْؤَه ىلع اوُلَخَدَ

 [ ؛هتانعجارإ ٠ مُهئاّصأ ملغم مُكيصْيأ مهل اوُنْخ دما نيكي

 انئدَح (1/9/5) ٍملْسس نْيِ يما دبع انندَح نافع اَنئدَح 1

 2 قف هللا لوس رك َرَمْعأنأ ؛َرمُع نب لا دْبَعْنَع رايب هللادبَع

 م اًضَوَتيَو هركذ لسفي انآ ا هللا وُسَر هرم ليلا نم ُهبيصت الا

 [564 :عجارإ . ُماَني

 [165 :عجار] .هم

 هيمو 0 ٠
 تغمس «ثيرح نة نع ؛ةبعش اًنئدَح نافع اًنئرَح-05

 ملا يف اَهسَتْيل اهتم ناكْنَم :ق هللا لوس لاق : : لوي َرَمع نبا

 :عمجار] ٠ يقابل عْبسلا ىَلَع بلي الَ فحص وأ َرَجَع نإ ءرخاوألا

 مما

4 0 

 الا ةكر السر هللا لورد ارم نإ نع ءمفا

 [ةة40 :عجار] .٠ تيا لوح

 هللا دبع اَنَدَح ءٍملْنُس ني يَِمْلا دبع انئدَح نافع اًنندَحح 6
5 

 موو هس هَل ةلقا

 ود ىّتح ةَرَمّلا مّيَيْنَع : هَ قف هللا لون ؛َرَمُ نبا نَع ءراَيد َنْ
 [1444 :عجار] ٠ اًهْحَلَص

 ء دايز يبأ نب ديزي اَنثدَح :ةَئاوَع وُبأ اًْكدَح «ناَمَع اًنندَح--

 هللا دنع مظعأ مايل نماَم : َلاَق ٠ ف يلا نع رم نبا نَع «دهاَجُم نع

 نم نهيف اورْكأَف «رْشَمْاِماّألا هذه َّنمَنهيف لَمَمْلاَنم ِِلإْبَحأالَ

 [3164 :رظنا] . ديمو ريتلاَو ليلها

 «عفان نع ؛ هّللا دبع اًنئدَح «بيهو اًنئدح ؛ناّمع اَنئدَح- 0 4

 .هب تهجر ثيَح هتلحار ىلع يلصُي ناك هللا لون ؛ٌرمُع نبل نع

 447١[ :عجار]

 نع َرَمُع نب هللا دبع انندَح «ابيهو اًنئدح «ناّنَع اندَح 4

 .نيتعكر ةممَجلا دَْب ب يَلَصُي ناك ل هللا َلوُسَر نأ مَع نبا نَع ٠ عفا

 [46:5 :عجار]

 نأ كيك يب نأ دكت ا ُناََع اَنْنلَح 8
 هللا“ 7_0 هى معلا هام م ع هلم م ع يع 5

 هلاهلوُنَو ىَلص نبأ رم نبل ىلإ ثق ةَبعَكلا لَخَدَق ٌةكم مق د
 رك ريل ءاَجق ءباب لاَبحب ؛نييرسلا ني 0

 تلك يئآتْملَعْدَك كنإاَمأ : .ةيواعمل لاك ٠ هل حقق ءاديدش اجر بابل

 . ينادَسَح ككل ملي يلا لْثم مَع



 هلاك ملل يتلا اَتع انكرَح- م ٠
 ا ءٌرَمْع نبا نَع ,راتيد نب

 [14447 :عجار] .ًاولستغا

 مامر م وقس يعيوع و همز و عم
 « ىَبحَي نب ورمع اًنئدَح (ٌةَمَلَس نب دامح اًنئَدَح نافع اَنِئلَح- ه١

 ىَلَع يْلَصَي 88 هللا َلوُسَر تْيآَ :لاَق ءٌرَمَع نبا نَع راسي نب ديعس نَع

 467١[ :عجار] ريب ىلإ هجوم َوهَ ؛ةرامح وأ ءرامح

 نب از اقدح ,هلا دب بأ "يكل ميس نت اتدحه4 07

 َرَمْع نب هللا دْبَعْنَع «ِلجَر نع دار ِنْب نامل نب لعن مي ةَمَئْيَح

 :ةجلا يّسأ ف صن لُخْيْؤأ «ةعامشلا نيتي : َلاَق ا يل نع

 اًهّتكلر «آل ؟ نعمل اهوا ىَنْهاَو مَع اهنا عاشت

 نوُءاَطَخْلا َنيِئولتملل

 .اًنئدَح يذلا اند اذَكَه نكلو نحل ان اًمأ :ٌدايز لاَ

 يل ايش اًندَح د سول ئاش احس ه1 67

 08 همس م م هع يم دع

 [4941 :عجارإ نوُرشعوا 2

 يبأ نَع « ىَبَحَي نَع نابيش اًنندَح «ىّسوم نب نَسَح انئدَح - 5

 :لاكئ اقف هللا لوُسَر نأ ؛هرَخآَرْمع ناد ءرَمع نبا ىلوُم عفان ؛ةملس

 . ةدحاوي اورو حبصلا متن اذ «ناَمْكر ليل ةلَص

 نبا نع ؛ عفان نع « بحي نَع «نايش اَنيدَح رَسَح اًنبلَحح ©

 ةئوُشَت ىٌّمح رصَعْلا كتم : لوي هللا لوُسَر تغمس : لاَ رمَع

 .هَلاَمَوهلهأ ريو امنا

 رمد
 450١[ :عجار] . هلاَمو هله ىَلَع بلغ ينعي : نابيش لاقو

 نبا نع ؛ عيا ىهحي نع -. ايش اند «نسح د 1

 2 م
 اق :َلاَق اما ءرمع

] 

 أ ءلُجَر يكدَح 2« ىيحَي نع نابي اًنئدَح «برَسَح ان

 «ةَماَيقْلا موَيءاَول رداَغ لكل : كف هللا وسر لاق :لوَقُي مع نبا عمس
00 

 .نآلُف ُةَرْذَغ هذه : :لاَقي

 (ا/كر/) ْن'َع كلام اَنئدَح ؛ناميكس ري اقاحْسإ اًنكدَح-6 468

 ,ةَلوُتقم را هيزاَنَم ٍضْحَب يف ىأر ف لل لور َرمُع ني نَع « عفان

 !اذيأ :عجارإ ٠ نايبصلاو ءاسلا ليك ْنَع ىو كد ركلات

 نع فا نَع «اكللاَم اربح نامي نب قاَسْسإ انُدَح 4

 [4 458 :عجار] .٠ ةيدوهتو ايدوهي مر لق هللا لوُسَرنأ رم نبا

 هس م ءم مخ لارا ٠
 نب دابع نب دمحم تعمس « جْيرج نب انئدَح حور ايدَح

 هم ع ريش هس

 َلاَسِينأ «ثراَحْلا دبع نب عفان ىَلوَم راسي نب ملسم ترمأ : لوُقيِرفعَج

 مترج سفلي مضسام ١ نقيل اكو سن

 .ةَماقلا موي هيل لَجَوَرَعهَّللارظنيال ٠ لوي هتعمس : َلاَقَق ؟ اًعْيَش ءاليخلا
 ع« ع«.

 «'يركُسلا يي ةردَح وب نكد دايز باع ال١

 اوسر َناَك :َلاَق ان ءَرَمْع نبا نع « «[عفاننَع] ؛ عئاصلا يني ؛ ميهاَريإ نع
 0 ا هرعالشا هول لو

 .اًهاعمْسُيَو ةميلسي مشلاو رث نيب لصف 8 هللا

 رب هر ةرمع
 ينعي ينعي «ُناَمِيَلَس اَنندَح «ٌةَرُق يبأ نب ديبع انئدَح 0

 0 اق اق «8 بلا نَع ٠ ٌرَمُع نبا نَع ءراَنيد ِنْب هللا دبع نع

 :َلاَثَك اهئ فل شيق تناكو «لجَورع هللا الإ فليم ٠ اًهلاَح

 0 :؟عجارإ مكابي اوُفلْحَتال

 نع دعس نبا ينعي « يِبحَي انربخأ «َنوُراَه نب ديزي انئدَح- 6 417

 كلاَم نب بدك لآ ىَلَع عري ةآرهانآ«َرَمُع نب نع «هربخأ فا

 كلك ركذت ءرَجَحب اَهَتحْبْل تا اهنم ا ىلَْتقاَخَت ٠ علب امنع ع

 لم
 [16419 :عجار] . اًهلكأي مهرمآَت ؛ ا يِنلل

 ْنَع ؛َقاَحْسِإْنْب دَمَحَم انئدَح «نوُراَم نب ديزي اندَح ح8

 يفرم نبه َدْبعثدَحُي ةملَس يني نم ِراَصْنألاَنمالْجَرتْعمس « فا

 ٌّضَرَحَف ملَسبهلاَمَنَغ ىَعْرَتتلاَك كلاَم نب بنك ةيراَج نأ دجْسَمْلا

 اوُلأَسَك اباه ءِرَجَح نم ةَقاَخل تخف اَْيَلَع تَقاَحَك ٠ المال

 [40997 :عجار] ٠ اًهلكأب مهَرمآَك ؛ كلذ ْنَع 5 يبل

 ْنَع «َقاَحْسإْنْبْدَمَحُم اًنربحأ «نوُراَه نب ديزي انْندَح 6
 سما سلع معا م

 َرئاَسُينأ ىَهنَي 8 هللا لوُسَرتْمِمَس : َلاَق ؛ ٌرَمَع نبا نع ؛ «مفاث

 [46.7 :عجارإ . ودعا ضر ىلإ فحصُملاب

 :لاَك َرَمَع نبا نَع «٠ مان نَع مَحُم اربح ءديِزيانندَح 1

 ةّبلهاَجلالْهأنَألاذو ,ةلبسلا بح ميغ ؛ ىَقْنَي هّللا َلوُسَرتْعمَس

 [5044 :عجارإ .٠ كلذ ْنَع مُهاَهنَق ٠ ميلا كلذ نوعي اوُناَك

 :َلاَق ٌَرّمَع نبا نع «٠ «عفاَن نع « ٍجاَجَحْنَع ءُديِي انندَح- م 417

 اَمئاَكف ضنا بْن تح دمتم َرصَمْلا كرت نم : :لوُقي اف يبْلا تعمَس

 455١[ :مجارإ .ُهَلاَمَو هلهأ رو

 «تباك يبأنْبْبَح ينّربخأ «ماوعْا انربخأ ءديزيانئدَح-0 48

 2 ىو دع - رام عع
 نهتوبيو . .َدِجاَسَمْلا مُكَءاَسن اوعنمَتآل : لاَق يلا نع ٠ َرَمَع نيا نع

 لاق ! نسل هللا «ىلبا :َرَمُع نب هللا دلني لَك : لاَ ."هل ريح
 م ممر را.
 :رظنا] .!؟ لوقت ُاَم وتو ف هلألا لوُسَر نع ثدَحأ يمس :رمع نبا

 [م10

 هربوا لا هه هما ةريشرب سعال عب
 َنَع :ناَمْنَع نب ردب اًنئَدَح ؛دْعَس َنْيْرَمُع دواَدوُبأانندَح 9

 اًنيلَع جْرَخ : لاك : هَرَمُع نبا نَع «ةَشئاَع يبأ ْنَع «ناَورَم ِنْب للا ديب

 ٍرْجَفْلا لبق تير :َلاَقَق سما عوُلْط َدّمَبةاَدَغ تاق هللا لور

 آو ؛ٌجيِئاََمْلا هذه ُديلاََملاَمأق «َنيِزاَومْلاَوديلاَقمْلاتيطغأ يث اك

 يف يِنّمأ تَمضْوَو «ةّمك يف تْعَضْوَف ؛ اهب َنوُنزَت يتلا يهق ٠ نيزاوملا



 همر رب هاش ع
 م ُ َنْرَوَف م ءمهب تروق ؛ يك يب يجب «تحجرُف ء مهب تْنَروَ .ةَمك

 هلق عيا لع <
 ٠ تعفر مث « مهب نو «ناَمْثعي ءيج مث «َنَروَف «تزوف ( رمعب ءيتج

 هّللادبَعْنَع حالا ارب «مصاَع يلع دس 6/

 لهآ نم لُجَر ا هللا َلوُسَر ىَدن : َلاَقَرَمَع نبا نع ؛ «يليقعلا قيقش

 ؟ ليال فيك هللا لوس اي قف .'وتم يومك
00 

 .ةاهقْا لبق نْسْكَرَو «ةَدَحاَوَ حبصلا تضخ ادِإَف ىَنُدَم ىّنَْم : لاق

 [14441/ :عجارإ

 بييح ْنَع «ٍبشْوَح نْب مولا نَ َديِيْنْب محم اَنئدَح- هعالا

 أَ َءاَسْنلا اوَّمَمَتآل : َلاَف 8# يلا نَع «َرَمَع نبا ِنَع «تباك يبأ نب

 [ه؛ده :عجار] .نهَلر يَ نيتويو /0١(( ؟) دجاََمْلا ىلإ َنجرْخَي

 َنَع «ديعَس نا ينعي « ىَيَحَي اًنربخأ « نورا نب ديزي انئدَح-ه 1

 ا مس هسا
 نيا نع ءهييأ نع ؛هَربْخأ مفاتَنْيرمْعدإ مدي لاَقو « عفان بَ مع

 اوُسلَتةل : لاق ؟ اًسَرحأ دآم :8 هللا لور لاس الُجَردنأ : َرَمع

 د ,ًفاّمخْلا آلو «َسنارَيْلا الو «َمئاَمَحلا لَو « تآليواّرسلا لَو ءصمَقْلا

 رب سبا عسفب
 2 نم َلَقْسأ اهلي «نيحْا سك «نآلنكلاتسنَلُجَرتوُكينأ

 :عجار] .سرولا لَو ناَرَفَعُرلا هَّسَم بابل نم اًعيَش اوُسبلَت الو «نْيبعَكْلا

 [؛4م231

 نبا نع « «مفاَنّْنَع ديعّس ْنْي ىَيحَي َنربْخأ «ديَِي انئدَح-0 6“

 عجار] .هحالص ودي تح رمل اوميابَتأل : :8 هللا ل وسر لاق :َلاَق ءَرَمع
 [عه6

 ْنَع ءىّيحُي اًنربخأ : لاَ ءَديزي ينعي ؛ دربخأو : يببأ لاَ ه4

 يف هل اًيصُن قع نم : 8 هلل لوس لاق وُ اك «رملع نبا نَع ؛ عفا

 َراَج دقق ءهب هيام هل نكي مل نإ هيف هب قس َقْنع فلك ٠ دكولنم وأ ناَسْنإ

 [619 :عجار] . قمع ام

 كك: ا 5 : ثدحي رمع نبا

 ل َكلمْلاَو .كلةمْلاَو دما انإ «كّيل كلل كيرش آل كيل ؛كّيلمْملل
 :هدنع نم تاّملكلا ءآلؤَمُديَيَفاكَرمع ناد : فات ركذو كلل كرش

006 2 
 [4مك١ :عجار] . كيبل كيبل « لّمَحْلاَو كيِلإ ءابغرلاو كيبل

2000 
 نوع يطل. مفك ارغ ءىحَي .ترخأ ديانته

 نهم لق ْنَم لَك يف َحانجآلٌِسْسَخ : لاق « اق هللا لوُسر انآ ؛َرمُع

 1445١[ :عجارإ ٠ بَرقَعْلاَو ,ٌروُقَعْلا ْبْلُكْلاَو .ةادحْلاَو :ٌةَراَقْلاَو «بارغْلا

 :لاَق َرَمْع نبا نَع « «عفاَن نَع « ىَبحَي انربحأ ديزي انئدَح- 8 1/

 َمَمْسمآلاتْعرسأ ؛ هكوح ساّنلاو ف يِبلاْتيآر َدِجسَمْلا تْلَخَد

 تلا مهلهل ل :ةرم لاكو علب نأ لبق انلا قرف مالك
 ا

 .ءاّدلاو تقرا نَع ىَتهّنإ : لاك ؟ 8 هللا لوُسَرَلاَقاذاَم : مهنم الجر

 [4459 :عجار]

 لا

 0م ا ا

 0 ) دوُمْ نب هلا

 لاق ةريخأ هلأ .عفاك ع , بحير دراسه

 ِنْيٍمصاَعْنْبْصْنَحهَحَمَو ءهَعم ريس نِحَنو هك نم َرَمُع نبا عَم اَنْ
 :اًمُهدَحَأ َلاَقك ؛ سلا انلْتياَدَف «شادخ ِنْ ومع ني وحاَُسَو «َرَمع

 :عئانلاك (ةنلكي مل «ةاللملا: :رخآلا هَل لاق مك ) «هَملكُي ملف «ةالّصلا
 ٌعَمَج َمَمَج ريسلا هب لِجَع اَذإ افق هللا َلوُسسَرتْيآَر يّنِإ :َلاَقَك ءٌالّتملا هل تْلُقَك

 مصل
 هلل مهم ل 500
 مث «الايمأ رس : لاك ءاًمهتُي عمجأ نأ ديزأ انك «نييالَملا نيه َنْياَم

 . ىَلَصَ لَ
 ىَإ اًبرس : َلاَقَق «ىرخأأ ةَرَمَثيِدَحْا ادم عفان يئدَحَف : ىَبَحَي َلاَق

 [4601 :عجار] ٠ ىَلَصَم لت مُث ؛ « ليل ّيَر نم بيرق

 «ةَبْقَع نب ىسوُم ينئدَح «ْبْيَهَو انْندَح «ناَّمَع انندَح - 69

 لوُسَر وملك ةكراَح نب دير َرمُع نب هلل دبع ّنَع «ملاّس ينكدَح
 دمحم ني دروع تكا : :لوُقي ناك رمح نب هلل َدْبعنأ ( 1 هللا

5 
 مل ]ا 0

 . (هلل دنع سفره مهئابآل مهوُعذا ١ :نآرقلا لون ىتح

 هاش معلا 01
 نع ٌرَمَع نب هللا دبع انثَدَح بيه اًندَح نافع اًبئرَح-6 م١

 ةَحمَجْلا َدْمَب يَلَصَي ناَك اق هّللا َلوُسر نأ ءاّمايض ؛ٌرَمْع نبا نَع « عفان

 [40:1 :عجار] . نيتعْكَر

 ءهّألا ديب نب مصاَعْنَع ٠ ةيعش اًنندَح نافع اَنكلَح 1

 ةممسل

 سمس سال
 ءهّللالوُسَراَي : :لاقرَمعنأ ؛هيبأ نع ثدَحُي هللا دْبع نب ملاّس تغمس

0. 
 دقرمأ :لاَق؟ هنم عرف دكا ذأ ادت وأموت هيلا

 ٍلْهأ نم ناك نّمامأَق رسمك َنِإَف « بالا نب ايَلَمْعاَف «هنم ع

 .ءاقشلل لمَن ذإ ءاّقتشلا ٍلْهآ مناك ْنَمَو «ةداحسلل لمَن ةداعّسلا

 014١[ :عجار]

 هل يعلو
 ٍمّكَحْلا نَع 2ع ةبعش اًنئدح ءرمعَج نبا ينعي كمَحم اًنكدَح-ه 7

 مكس حراذإ : لاَقَف كف يبا بطَخ : لاَ َرَمَع نبا نع ؛ «مفاَننَع

 [4405 :عجارإ ٠ لسيف ةمسجلا ىلإ

 سد هيامررإ ع ماش يدع هع عدو
 نب ةبفع تعمم يعش اًنندَح «رمعج نب دَّمَحُم انندَح- © 2 7*

 اس 0
 ٍلْيَللاةالَّص : لاَ 8 هللا لوُيسر رع « ثادحي رمع نب تعمس «ثْيَرَح

 نبال ليقف : َلاَق «ةدحأوي رتوأق كردي حبصلا نأ تيل ادِإَ « ىّنْدم شم

 مسا معو

 [6057 :عجار] ٠ (1//0) يعكر لك يف ملم : َلاَق ؟ ىّننم ىّتماَم :َرمَ
 ءيامرب هاش يهمني م ةمرو

 نب ةبقفع نع ٌقبعش اندح ءرفعج نب دمحم اند - 45

5 000 
 عسترهشلا : :48 هللا وُسَر لاَ لوُفْيَرَمُع نبا تعمس «ثيرح

 لاق« كالا ينال رسكو تأرم تاك ممنوع

 .تا 72 تاع ديم ضو ل ومالك رهشلاو : :لاَق ةبسحاو :ٌةبقع

 ثُيَرَح نْب ةبفع َنَع ٌقيعش اًننَلَح رئيس ك8

 وااعشمسمع ال
 رخاوألاِرَمْا يفاَهوُسسَتلا : ف هلل لورق وشي رمع نبا تعمسم

 . يقاوبلا عَسلا ىَلع نق ارجع وأ مُكدَحأ فص نإ لا كيل يني

 [6501 :عجاز]



 ل

(1 

00-0 7 

 .كال عي: و سس

 ؟ةنمديْعمَس نأ ؛ 5207 كلذ اوُمَعر د : لاك ؟ ىَهْئ اق يبا : :تلْقَ

 َتْنأ :مهدحآل لبق اذإ اكو « يع هللا قرص لد اوُمَعَر دق :َلاَق

 [4416 :عجار] .٠ ُةُمصاَخُيَمَمَو بضع ؟ُهنعمَس

 يني «بوُيأ ع هبه اند رفعج نب دمحم انكدَح-© ؟ مال ةماس يوةمارعب هرم سرع

 اب لْجَراَمْيآ لقا هل كرري نياَنَع ؛ عفاْنَع 'يناتخسلا

 [««. عجارل ملاين . لرألا اهيل رمق «تربأدكالخت
 َنَع .بونأَنَع قيعش اًندَح رج د لمَحم دّمَحم اًنندح-6 48

 .٠ ْلسَيلَ ةممْجل
 َرَمَع نبا نع « عفان لسيف ةعمجلا ىلإ مُكَدَحأ حا ارا اقف يلا نَع

 [1415757 :عجارإ

 يمس رب هر ك سارا

 0 ٌدبعش اًندَح ءرفعج نب دَمَحَم اَندَح- 0484

 را 1 ا 1 راق«

 [ه738 :عجار] .! ؟ ُهَمَق :َلاَق «ةَقيلطَتلا كلت بسَحأ

 «نيريس نب سْنأ نع ةبعش اًنئدَح 2 رَفَعَج نب دمحم انك

 2000 سل سس
 ا ف رق ام رع نيل تأ لاق

 ل اقسم متل ينال متل ان 5250

 الك ثيل للك مقانإ : َلاكوأ 2ثدَحأ امن! محض إب ب

 ليلا حك م ةعطري وم مث نير نيتك لكلاب يصب ف هلال
 4256١[ :عجار] . هيد يف مالا وأ َناَدألا نك وفي مث

 ماه خام ةلرإا م لا رام يوما هريض لاو
 نهي دبع مس هب اند « راعج نب امحم دمحم انئدَح ١

02 

 هُناك كعك 6و عب لج را «لوألل اهتم تري دق الْخَن عَ

 . عاتبملا طرتشي عي لوألا هر
 وريش لا عاصربا ل
 ٍنَع لطلب ََحُهنآ مفاتن َع بوي ثيدَحبهكدَحَت ,ةبعش لاك

 ِنَعَِإ اًميمج اَمُهملعأأل هير دبع لاك رمح نع كوُلمَمْلاَو )8 يبل

 :رظنا] ٠ َكشيملَو اللف يلا نَع َثدَحَن : ىرْخأ رم لاق مث( قف يلا

6] 

 ساه يم - يقدم هدمدو
 َنْب ةَكَدَصْعِمَس ةَبعَش اَنكدَح ؛ كَّمَحُم اند 07

 هم عهع وبس رش سرب سا ارب هاش
 لهأل تْقَوهنأ ؛ ا هللا لوس شيرت تشمت راسي

 ٍلْمَأَو ءاَنردْجَت لما ةَقْحَجْلا مانثلا لْمأَلَو ؛ةَقُْلا اذ ةنيدملا

 [10814 :عجار] : مكمل َِميلا لهألو ؛ «قرع َتاد قارعلا

 م ع دمْلا ص

 وِرْمَع ْنَع

 1 1 يِبلا نَع ءسايع نورت ني نَع « سواط نَع 2( ابيعس

8 
 000 موس هموم يالا

 يني اَميف دلال الإ ءاّهيف مجري مث هيل شل الا جبال:

 ريس نكح 2 رَشَعَج نب دمحم اند
2-١ 

 7 وتم دطشكش
0 

 اذإ ىّتَح لَك , لكل رات همجي لعل يلعب يذل مَّدَلَو

 [3116 :عجار] . هيف َداَح مناك عبَش

 هس عاش يفهليو
 تعِمَس «َقلاَخا دبع ْنَع « يعش اًنئدَح ؛ دمحم اًنلَح 15

 ىََن اك هللا َلوُسرأنأ ؛ٌرَمُع نا نَع «ثدَحُي بيَسملا نب ديعس ٍ

 امد هل
 .ريقتلاو ءتّفرمْلاَو محلا«. ءءاّلا

 [45؟4 :عجار] .رَمع نبا ريغ نَع تْقَرَمْلا كد دَكَو «اديعس لاَ

 ي_يومرب ةريع لاو
 َقاَحْسإ بأ تْعِمَسةبعشش انئدَح ريمج نب محم محم اندَح 6

2 6 

 ةَماقإب؛ "ينتقم نمل لس د قلك بركتلا ىلصت اق عنج

 تبر :َلاَقَك ؟ كل ْنَع كلام :دلاَخ ُهَلأَسَك (/ةر/") :لاَق ؛ةدحاو

 [45075 :عجار] ٠ نكمل ل يف انكي عتمبا لو

 د

 ءآلولا عِنيْنَع هللا لوُسَر ىَْن 0 لاق «راتيد

 ل

 50 م حم ا
 8 نب ِهّللا دبع اَنكدَح « يعش اًنندَح « رفعجج نب

 اةذطل :عجار] ٠ . هتبه نَعَو

 ةساق اس هديهس رب هرب كو
 نب ِهّللا دّبَع ْنَع بعت اَنندَح « زفعج ني دمحم دمحم انبدَح-6 417

 00 عيممإو 00
 ةَباتِجْلا ينييصُ : الف هللا َلوُسَرُرَمع لَ : لوفي رمع نبا تعمس « رايد

 :عجار] .٠ نكرم مث ءأَضَوَتْمُت ءَكلَرَكَذ لسعا : لاق ؟ُمَتصْأ مك ؛ للام

0 

 ِنْب هللا دّبَع ْنَع ٌةبعش اًنندح 2 رفع نب درب دمحم دمحم انيدح-6 44

 ربا معدل ل
 ليل يداي الالب : 48 هلا لوس لاق :لوقيرمع نبا تعمس «راَئيد

 [هادم :عجار] . موُتكَم م نبا وأ «لالب يداي ىّتح اوبرا اوُلُكف

 نْب هّللا دْبَع ْنَع ٌةَبعَش اًنكدَح ءرّفعَج نب دمحم اَننلَحح 4

 وأ رتل يَْنَح ف هلا لور ىَْ : لوفي َرمع نبا تعمم : لاَ «راتيد

 وقياس دعس هل
 َْبَمْذَت :َلاَق ؟ هَحالص ام : :ٌرَمَع نبال ليقف ,ُهَحآلَص ربي ىَتح ِلْخّنلا

 [144147 :عجار] -. هتهاع

 هماق يوما وزاةهدو
 ٍنْبِهّللا دبع ْنَع ٌفبعش اًنيدَح «رفعج نب دمحم دمحم يري 0

 م ظل
 اعط َءابا نم : :َلاَقَهَنأ ف ّىَللا نَع َحُيَرمع نبا تْعمَس «راتيد

5 
 9 38 ورا سا

 [5:514 :عجار] . ةضبفي ىتح هعببي الق

 يفشل ءري ةهدو
 نب ِهّللا دّبَعْنَع ٌفعَش اًنئدَح « رفعج نب لمحم دمَحم َيرلَح

 َِ َرَّمُع وبا لاَقَك ٠ لَجَر َءاَجَف (ُرَخَلُجَرَوانآَرَمع نبل عمان ؛راثيد
 معص ص 2 كر

 َنوُد ناَنثا ىَجاَنتَي الف ةئآلت اوُناَك اذِإ : :لاقا# هللا لوس نإ اخس

 [14554 :عجار] .دحاو

 يهمس رب هريه مساع
 َتكَح ءدلاَخ نع ؛ ةبعش اندح « رفعج نب دمحم دمحم اند 07

 ريشسما ماض مع
 هدَجْضَمذَحأ انإالجَررمأهن رم نب هللا دْبَعْنَع «ثراَسْا نب هللا بَ

 ها
 ذإ اهتم ءالو كا ؛ يسكت ملا: لاق

 ٌهَكَلاَقف ةَفاَعلا كلاسأ مم | ءاَهكْرفغاَ اممم ءاَهظَنحاَ اتي



66.7 

5 
 لوُسر نم ؛# هٌرَّمَع نم رْيَخ نم : َلاَقق ؟ٌرَمُع نم اَذَه تغمس : لجر

 . ك8 هللا

 دبع ْنَع ءدلاَخ ْنَع «ةبعش اَنكدَح ءرَفعَج نب محم لمَحم اًبرَح-66

 ىَنتَم ليلا ًالَص : :َلاَق هنأ 8 يلا نَع هرَمَع نبا نَع 'قيقش نبل
 ماكو م يس

 :عجار] .٠ حصا َلْبق ِنْيتَمْكَرَو ٌةَدْجَس جمال َحّبصلات يشَخ تيِشَح اذ 2س

 [ةةمحاا

 تعم ٌةَداَتَق نع :ٌةبعش اًنئدح هرج نب دمحم انك 5

 ”"ضئاَح يهو يتارما"تْفَلَط : لوُقَيَرَمَع َناْتْعمَس ءريبج نب سنوي

 تري اذ اًهعجاَريل : َلاَقَ ؟ هل كال َركذك , يبل ٌرَمُع ىَآق : ُلاَق

 هَعَنمياَم لاق ؟ اهبابستحتلأ : :َرمْع نيبال : لاق“ اقلط ءاش نإ

 [9:؟6 :عجارإ ٠ ! ؟ َقمْحَتساَو رجع الإ تيئرأ مَن ؟

 ءمكَحْلا يبأ ْنَع ٌقَداَنَق نع يعش اًنندح دّمَحَم انني

 عر بلك بكَ دَخَنا نم : لاق“ لف يلا نَع «ثادحي رمع نبا تعمس

 141١[ :عجار] ٠ ةطاربق ميل ءرثجأ نم صنيه ءدْيَص وأ ِمَنَغ وأ

 :لاَق «٠ ٍلِبَهُك نب ةَمَلَس نع: ةبعش اًنيدَح دمحم اًندح

 2 مَّلَسَو اًنآلكب ٍرْغَمْلا لصق ةالّصلا مانا ار

 اق ياسر نهلة ةليعّس ثلَحَو « نيتعكر ةمقعْلا ىل
 انهم ع 4 هللا لوس َرَمُغ هربا تدَحَو «ا5 لم عتصْقن ناكل سس سا ل ل

 4145٠[ :عجار] .ناككملا اذه يف

 نأ َرَمْع نْبا نع ٠ مفاننَع ؛للاَاندَح راند

 اي «َنيِرصَممْلاَو : اوُناَق ٠ َنيِفْلَحُمْلا مَحْرامَْللا :َلاق ٠ 8 ِهّللا َلوُسَر

 هّللا َلوُسَر اي َنيِرصَقُمْلاَو : :اوُناَق ؛َنيفْلَحَمْلا مَحّرامُهَّللا :َلاَق ؟ هللا َلوُسسَر

 بَلاَق ؟ َنيِرِصَقمْلاَو هّللا َلوُسَر اَي :اوُناَك «َنيقلحُسْلا مَحامُمَّللا :َلاق؟
5200-2 

 ادلب :عجار] ٠ نيرصقملاَو

 ربةو تاو

 نبانع « ءِرْكَب نَع «ديَمح ْنَع «يدَع يبأ نب دمحم انْئدَح- 08

 كلل كرش ا َكّييلمُصَللا كيل : ف يبل هيلث تناك : :َلاَق رم

 [1 :عجار] ٠ كلك ك يرش آل َكلْسْلاَو ءكلل َمَّْنلاَو دْمَسْلنإ «َكي

 :َلاَق ءرْكَبْنَع «دّيمح ْنَع «يدَع يبأ نب دَمَحَم انْئدَح 09 رو مرةدو

 ةرشلاب ىبل 48 هللا لوُسرادأ كح اس ذأ« ني هللا دبل نك
 ةاشدلا ريشة م مم 20
 لهو ء.نسن الهو ءاَسنآُهَّللا محي :َرمع 6٠ /70) نبا لاَقق ؟يَسْلاَو

 اًهَكَمْجئنأ انآ انسدَت املك ! ؟ اَجاَجُحألإ ف هّللا لوُسَر َعَماَنِجَرَخ

 :لاقو «بضَتُك «كلذب سن تْمَدَحَم : :لاَق «يذَه ُهَعَمَناَك نمل «ةَرْمَع

 م ةدععع
 [؛ةقك عجار] ٠ ! ؟ انايص الإ نوت

 « عفان نَع هلل دبع اندَح «يومألا ديعس نب ىَحَي اَندَح ٠١

 [44 :عجارإ . -ةلبحلا لب عْيبَْع هللا لور ىََن : :لاَق َرَمَع نْبا نَع

000 

2 
 17" ص ممر دوعسم نب هللا دبع

 111 صوص مسرع بس تي

 « عفان نع ءهّللا دّييع اًنئدَح «يومألا ديعّس نب ىَحيايدَح 05 مها
 زمر كو

 يصوُي يش هل ملل ئرماقَحاَم لاك ٠ 8 ِهّللا لوُسَر نأ ءَرَمَع نبا نَع

 [ةاام :عجار] - ةيوتكم هلع هكيصوو أل نيل يي هيف

 ماعم
 نبا ينمي « ىيحي نع «يوَمألا ديعَس ْنْب ىَيحَيانندَح 7

 لآل ىَعْرَت تْناَك ةّيراَج نأ ؛ مُضَرَيْخأَر مَع نبذ «عفان ينريخأ ءديعس

 ّنٍمنقلا نم ةاَش ىَلَع َْتقاَخ اًَهّنآَو هلام يراصنالا كلام نب
 ساع ساس

 هلع مك
 مُهرَمأَك ؛ كف يل رك كلأَو هب اَهنَحِبَدف ارَجَح َتَدَحأَف «تومَت

 [4557 :عجار] . اًهلكأب

 مه و مععداو
 « عفان نع ٌرَمُع نب هّللا دبع اًنئدَح «دْيَبع نب دمحم انئدَح- 00

 و نيتليلاتَِي مل ئرما حام لاق« 8 هللا لوُسر نأ ؟َرَمَع نبا نع

 [0118 :عجار] ٠ دع وكم ةيصوو لإ هيف يصوت“ يش

 « عفان نع ٌرَمَع نب هلا دبع ان اًنثدح « دبع نب دَمَحم انْئدَح

 لو ؛هلاّمشب مُكدَح دَحآ لكي :َلاك 4 هّللالوُسرنأ ؛َرَمُع نبا نَع

 .هلاّمشب ”برشَيو هلامشب كأي ناطيشلا إف ٠ هلاّمشب بَرْشَي

 ,راتيد نْبهّللا دبع ْنَع ؛ُناَيْفس اربح «قازرلا دبع انْثدَح -6©

 لج ين هللا لوُسر اي: َلاَقَق ٠ ف ىلا لجَر لأَس : لاَ هرم نبا نَع

 :عجار] .ةّبآلخ آل : لّقَق َتْمِئاَبْنَمهَنِإ : ا يِسئلا لاق ؟ عيل يف ٌعَدْخُأ

 [هد
 : نْب هلا دْيبعَو ىَحُي َنَع «نايفس انربَحأ «قاررلا دبع اَنْدَح 1

 دج انإناَك ؛ 2 يِلا نأ ؛ٌرَمْع نبا نَع ؛ « عفان نَع « ةبفع نب ىسومو رمع

. 00 
 عير ىلإ : :اًمهئيدَح ٍضْمَب يف ناكو ؛ءاشعلاَو بر | نيب عَمَج ريسلا هب

 [417؟ :عجار] ] .اًعيمَج اَمُهَرَخأ ؛ للا

 يناَتْخَّسلا َبوُيأ ْنَع ناّيفَس اًندَح :قاررلا دبع اًنيدَح 07
 سام عج همها ها د سلا ئه ع ينط هما سه سا ماع هما
 لوسر نأ :رمع نبا نع « فان نَع «ةيَمأ نب ليِعاَمْسِإَو ىسوم نب بويأو
 [1609 :عجار] . مهارد ةقالئهئمك نجم يف ْعْطَق الف هللا

 َرَمْع نب هّللا ديب ْنَع نايفس اتربخأ قازرلا دبع اًنندَح- 00

 لجرللو نيمْهَس سرق لَمَج ؛ ف يلا :ٌرَمع نبا نع ؛ عفان نع
 [44144 :عجارإ .امهس

 همي ابصأَد «ةَماهتَوحّن يس يف اقفل يبل انو : :َلاق ه8

 :عجارإ . اريعُباريعب « هللا ل وسر انتو «اريعَبَرشَع ياام عَ

 [1 0م

 همة هل سماق 8# © مهمه ماي مسعا عاش لع م
 .قرحوريضألا ينبَلْخَل 002 «رمع نبا نع « عفات نع

 [1087؟ :عجار]

 نع ؛ ىليل يبأ نبا نَع .نايفس اربح «قاررلا دب انْندَح

 تح َةْرَمللا انياب : ف هللا لوُسمَلاَك لاق َرَمَع نبا نع ؛ يفوحلا



 ا لح

 17* ص

 00 سر ساس سرا هس
 ّصُلْخَيو ءاَهَتْهاَع بَهَذَت : :لاق ؟ اهلها :َلاَك ءاهحالّص َوْدْيي

 [449م :عجار] .اهبيَط

 «راتيد نب هللا دّبَع نع «ناّيفس اربح «قاررلا دْبَع الح -7

 .ًايشامو ابكار ءابق دجْسَم ينأي 8 هللا ل وُسرناَك : :لاَق ءٌرَمَع نبا ِنَع

 [4445 :عجار]

 اًسواطتْغمَس :ةلظْنَح اَنكدَح هابي حْوَر انكدَح 90177
 يلامس

 اوُحيتآل : :َلاَقك 4 هللا لوم اوُسَر ايف مَ :لوقي «رمع نب هللا َدبَع تغمس عم

 [580 :عجار] . اهَحالَص ودبي ىّتَح رمل

 هنأ رْيبرلاوبأ يتَربخأ « جير نبا انثدَح «حور انثدَح 18

 فب : :لاقك ٌعَمْسيِريلاوبآو ءٌرَمع نبا لأسي نمي نب نمحّرلا َدْبع عمَس

 دع ىَلع ارا قْلط رمح نبا نإ : :لاقك ؟ ضاهر قط جر يف ىّر

 يه ُهئآرما َقّلط هللا دبع ءهّللا لور اي رم ع َلاَقَق ؛ كف هللا لوُسر

 ءاَهَدَرَك : لاو ءاكيَشاَهريْمَلَو «يلَع اهنجاريل 8 يل لاق «ضئاح

 هل يبت أرك كو :ٌرمع نبا لاق ءاكلسمُيْوَأ (7//83) قطب ترهط نإ

 . < نهندع ٍلْبق يف نهوُْلطَ سل ملط ادإّْبل اَهّي
 سفصمم ملو ياو

 [0354 :عجار] ٠ كلذ اَؤَرْفَي ادهاَجم ْتْعِمَسَو : جيرج نبا لاَ

 ربا انكدَح ؛ةّصْنَح يبأ بدسم اَندَح حور انثدَح -6

 َركذك :لاق «ضئاَح يه هرم َقلطهَنأ ؛ هيأ ْنَع لاس ْنَع ؛باّهش
 هّللالوُسَرَلاَقَف ؟ هَ ريا 8 هللا لوُسَر ىلإ مع َقكطْلاَ َرَمُع ىَلِإ كلذ هاما سس

 دامكاَدَبُد اق رم م ةّضْيَسلا هذَمَرْيَغ ضيحت تح اَهْكَْيل : 3

 .اًهَكسِْيلَق اكسب ناهي لجو رح ُهَّللا هرم امك الظلم َهَقْلَطُي

 :عجار] 057١[

 نأ « عفان ينربخأ « جيرج نبا نَع ءدَّمَحُم نب جاَجَح اَنكدَح 5

 قوق هكيحتمأ نم مُكدَجا لكي آل : 8 هلال وُسَر لاَ : لوقي ناك َرَمع نبا

 . ماي ةئالك
 ها مه رعمم

 نم لُكأَيأل ثلاّنلا ميلا نم سْمّشلا تْياَغ اذ هللا بَ َناَكَو : لاك

 [4549 :عجار] . هيذَه محل

 «كللد باَهش نبا ينربخأ يَرج نيا نَع 'جاَجَح امدح

 [4004 :عجار] .اًياَحضلاَو يدها يف ءملاَس نَع

 نْبهّللادبَعْنَع بش انكَدَح ءرَشعَج نب :دكت

 رسم
 اذ: ٍمرْحَمْلا يف لاق « , هللا لوُسَر نَع ثدَحُيَرمُع نب تغمس رايد

 50 سوما سام عاشق

 [0306 :عجار] ٠ نييك نم لقسأ اَمهعطَْي نيثخ سبيل نلت د جيم

 نْب ِهّللا دْبَع ْنَع 5 ٌةَبعش اًنيدَح «رَشعَج نب . ب دّمَحم اير -8
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 ما سه ميل هل

 َناَك :لوشيو هتلحاَر هب تَهَجَوَت ثيَح
 م رسل

 ب رمع نبا تيآر : لاق «راتيد

007 
 [0057 :عجار] . لَمْ 8 هللا لوسر

 0 (8/ دوعسم نب هللا دبع هر م

<0 

 هندارز همر بلع

 نب هّللا دبع ْنَع 3 :ةبعش انئدح ارّقْطَج ب سَحُم اكرَح-00“

 يف ىَرَكاَم قف هلا لور ىاث يبرأ نإ : :لوقي رمع نبا تعمس «راّئيد

 [40557 :عجار] . مرح الو هلككأل : َلاَقَك ؟ بصل اذه

 همازرإ مري ات دو

 نب ِهّللا دْبَع نع 5 :ةبعش اًنيدح «رّشْعَج نب دمحم انندَح-1

 مْيّسلا ىلع هلا لور ايد انك :لوُقيَرَمَع نبا تعمس ءرائيد

 [1659 :مجارإ . تعطتسا اًميِفّوه : 0 اي ةعاطلاو

 «راتيد نب هّللا دْبَع ْنَع ٌقبعش انندَح « دمحم اًنيدَح-0 6“

 « يلح اذ هئيِدَمْلا لهأل َتّقَو كف هللا لوُسَرْنأ «كدَحُيَرَمع نبا تغمس
 -487 0-0 و

 َن اوّسَعَرَو : :هّللا دبع لاقو «ةَْحُجلا مانتلا لمألو ءانرك دج لهل

 [6.89 :عجار] . مكمليِنَمِْلا لهو : لاَ اق هللاَلوسَر

 :َلاق ءِمْيَحّس نب َةلَبَج ْنَع هش اكدَح دمحم ايده 0786

 انك : لج ذوي سال َباّصأ َناَك ْدَكَو :َلاَق رمت اقري ريمزلا نبا ناك
 ماعم عرزربلا مادلعواعم كودي عرب

 هللا َلوُسَردِإَك ءاوئراَُت آل : لوقيف « لكن رختو رمح ربا ايل سبق ؛

 [14017 :عجار] . هاَحأ لجرلا ناسي نأ الإ «نارألا نع ىَهَن ف
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 .رَمع نبا مالك نم ةَملَكْا نأ الإ نادطَسالا يف ىَرأآل : ةبعش لاك

 "تْعمَس «مّيَحَسم نب َةَلْبج ْنَع «ةبعش اًنئدَح دمحم اًنيلَح-6© 0ع

 رْظَمْلا يف همت اسمكم ناك م :َلاَق اق يِنلا نَع ءْثدَحُيَرَمع نبا بم سس ع ل

 .رخاوألا

 نال نع اش اك ءرَشَجْن نسم اح هع

 [00374 :عجارإ ٠ يل إلعب لحم ين

 ماها

 تعمس ؛ةَلَبِج نع «ةبعش انئدح ءِرَمُعَج نب محم اَنْئدَح-© 01"

 000 ل رشم سلم
 ءِنّييرَم هَمِباصأ َقبطو اذكرها اقف هلل لوس لاك :لوُقير مع نبا

 [9054 :عجار] . .نورشعو عست : : هلو ينعي ماهل ةّلثلا يف َرَسَكَو
 موس .

 1 دبع تعمس ءرشب يبأ ْنَع ٌةعش اًندَح سم اه ها

 ؟رَْوْلا نع « قف يِبلالآسالجّرنأ : :ٌرمَع نبا نع ثدي «قيقّش َنْ هللا

 ىَتثم لل الص : ف هللا وسر لاَ ؛ لجل ةائو انآ تيس َلاَك

 ةعكر رئولاو 2 ىَّْم

 واهإلا ل
 [41417:عجار] . لرحيل 07 ةعش لاق

 َنبَديعَس دهشسهّنآ مكحلا نع كب ةبعش اًنئدَح : دمحم اًنيدَح-© 6!“

 َملَسْمُك اقالكبرثتلا ىلَصم دا :ةيضآو :َلاَق «عْمَجب مَآ ريَج

 اذه لم ناكل اذه يفَرَسع نبت : هازل ؛ نيتك ءاشملا ىَلص

 مالكه يف .هتف (67/) هلت :َرَمْع دبا لاَكَو

 [17714 :عجار] .اذه

 ِِنَع «َرَمع نْب هّللا دبع ْنَع ؛ةبعش انئدَح دمحم اَنئَدَح-© 61“ 8

 ,ةّيلهاَجْلا يف فَي مْ هيلع لَم ذك الاَك رمد هرمْع نبا نع « « عفا

 [107/ :عجارإ] ٠ فكي هَرماف كلذ ْنَع « هللا لوس لآَسف



 هم رميهم رب مرا كاس ع
 نع «يرغزلايخأ رغم ائدَح رت ات اال

 [1087 :عجارإ

 مس هوك م ع
 نع بولد «يراعلا سطو دي د

 4 ةعجار] علا بلو «بَرْقَمْلاَو «َةَراَقْلاَو «باَرْلاَو 067

 ءعفان نع بوُيأ اَنْدَح «ِنَمْحرلا دبع نب دَمَحم انندَح-

0100 
 يذ نم ةّئيدَمْلا لهأ لَهُم : وُ « هلا لور َعِمَسهلأ رم نبا نَع

 :”رماّتلا لاق «نرق دج له لَه ةقحْلا نم مشا لألم ةقيلحلا

 [4408 :عجار] .مكملينم نم نما لَم لَهُم

 ملور هوع سو
 ؛عفاَنْنَع «ُبوُيأ انئَدَح ءِنَمْحرلا دبع دع َمَحُم دَح -07

 :عجار] ٠ مهاَرَدةكئالئةَمكنَِم يف مط اق هللا َلوُسَر نأ ؛َرمَع نبا نع

 !انيدي

 نسب ناَمْنلا ينَريَخأ « شتأ نب نَسَحْلا نب دَمَحُم د لمَحم ُلَّمَحُم اًنرَح 15

 ةّكَمِب انك : :لاَق ءهاَمْلَص لهأ نم ٍلُجَر املس نب بويل ْنَع «ريمزلا

 مو ةَلآْستْمَلف ءدجْسَصْلا رادج َبْنَج ىلإ «يناَساَرخْلا ءاطغ ىلإ اَنسلَجَ كدَجَك جف

 58 هه

 مو هلاك مل اذه مُكسلجَم لم َرَمع نبا ىلإ سلجم لاق ءاّدَحُي

 هللا :اوُنوُق ! ؟ َهَّللا َنورُكَدَ 10و نومك ل مُكَلاياَم : لامك :َلاَق ءاَنثدَحُي

 ِِنَم (ةَئمرشعيو ءارشَع ةدحاوي هدْمَحبَو هللا ناَحْبسَو هلل دْمَحلاَو ريك

 يرون و 2م يزرع 8 م ل ل نع رع ل

 لوُسَر نم نهتعمس محب مكر بخ 0 ل رفَغ تكس مو للا هَداَرَداَز

 وه هللا دودلح نم لح نود هعاَفَش تلاحم : لاق «ىّلَب : اونا ؟ ف هلل
 ا 0 لا

 يف لظَتسُم وهم قَح ريغ ةَموُصْح ىَلَع اَعأ نمو ءهرْمأ يف هلام

 مس هع
 ةَغْدر يف هللا سيَ ةَنمْؤُموأ اًنمْؤُماَنَكْنَمَو كرنب ب تح هللا طقس

 نم هبحاصل دخن يَ هيلع تاَمْنَمَو هراّثلا لْظأ ةَراَصع ٠ لاَبَخلا

 َنِماَسْعنِ مهل وطنا رجلا اكدوا مكمل ؛هتاتسح

 . لئاضلا

 نبْرَفَعَج انتدَح «شّأ نب ِنَّسَحْلا ني دَّمَحُم اَنئدَحح 06

 جرح: :لاق هرَمُع نبا نَع «نيريس نبا نع ؛ناَسَح نب ماشه نع ناب
 رةقدنو

 ريا اريشق ل

 ءميمت يني نم لج .دراطع ىلع ىتاذ ؛ , و يبا بري باطلا نم

 ,هّللا لوُسَراي :َلاَقَ ؛ قف يبلع ىتآق ؛ امي ريرح نم ةلح ميِقيَوهَ
 ََّ :َلاَقك « سانا دوق كات اذإ اهئ اهيرَتش هاك لح عيب ادراطع تير

 .هكَقلَخ آل نمير رحْلا سبل
 رييموربا و

 دمحم اًنندَح ماس نب بعص اَْئدَح-6 0
 سا يو رع م هرم دل
 تغمس «ةَقوُسس نب دمحم

 نأ ءانبَش ؛ ف هللا يبن م مس ذر نب هلا دبع ناك :لوُصيرمعَج اَبآ
 ُدييعَوْسلاَجَوُهاَمَتَيِ : لاَ ودعي وأ هنوف ٍرصَقي مل «انهشَم هَعَم دهش

 مرار هز هع 00 02000
 لكمك قفاسملا لك :ريَمع نب دييع َلاَقْذِإ كَم لطأ ىلَعصُفيِر مَع ريمع

 0/١ دونَ نإ هل دب

 هذه ىلإ تلقأ نإو ءاهْنَحَطَت معلا هذه 7 تبق نإ يملا ني ةاّشلا
 هوا مر هع ل

 يفد ريم نبيع بضُقق ذك سل : :ٌرمع نب هللا دبع لاك ؛ ص

 َكَمحَرلاَففْبك ؛ محلا دبع ياي: َلاَقَق َناَوْفَّص كش سلتا

 اذ ىلإ تلبقأ نإ نِيضييرلا نيب ةاَّشلا لكم قفاثملا لَم : لاق :َلاَقك ؟ هللا

 /كلَمحَر : :هكَلاَقَ اَهْنَحطَت ضيييرلا اذ ىلإ “تل نإَو ٠ اًهْتَحطَت ضيئرلا

 .تْضمَساَذُك «تْمَمَس انك : :لاَك ؛دحاَو امه ؛ كلا
 يهدر ءرهمرولا

 تعمَس «كاّمس نع «ةبعش اًنيدَح «رفعج نب دمحم دمحم امدح - 417

 5164 ياس. يف لس لة : لوقي رمع نبا و . هر دولهم

 اني اسلاَج سابعا اناكو : لاك « سابع نبا ينعي : :لاقا هلم نوُعَمْس

 [6:69 :عجار] . هن

 ُوْب هّللاٌدْبَع اًنندَح :الاق .ديعّس وبأَو دّمّصلا دبع انيدَح- 048

 قف هللا ٌلوُسَر ىَهَت :لاَق َرَمُع نبا نع ءرائيد هرب هللا دبع اًنكدَح « ىّتمْلا

 1 00 00: :عجار] . علا نَع

 )/"4١1(. سآرلا يف ُةَمقرلاَوهَو ءدّمّصلا دبع لاَ

 ُدَّمَحُم انيدَح ؛يزاوهألا ُنوراَه اندَح دمصلا ريع الح
 سار سا لا مكعقعإ م

 ةآلّصرُنو برْغَمْلا ةآلّص : َلاَك ف يِلَنأ ءَرَمُع نبا نع «نيريس نب

 رخآ نمط ريا « ىَنم ىّتَم ليلا ةالَصَو «ِليْلاةالَص اورو ءراهتلا

 [48441/ :عجارإ .لبلا

 نْب ِهّللا دبع ْنَع ُءاَقْرَو اًنندَح ءصُْقَحُنْب نب يلَعاَندَح 06

 :عجارإ .سأرلا يف ْعَرَّقْلا نَع ىَهَن 8 هللا َلوُسَردأ ؛ٌرَمَع نبا نع «راّئيد
 !(نريهأ

 دّيَرْنَع دعس نبا ينعي ماشه اًنكدَح ءكلَمْلاُدْبَع انئدَحح ١

 ءعيطم نب هلل دبع ىلع نبل حمال ١ لاق ؛هيبأ ْنَع ٠ ملسأ نب

22 

 َكلَشتج اَمنِإ : َلاَقَق «ٌةَداَسو ُهَلاوْعَص «نَمْحرلا دبع يباب ًبَحْرَم لاَقَف

 :ل وني هلل لوس اتْعمَس لف هللا لو وسر نم تعم اًيدَح كَل
 سرس هل س# مم كاع عل عمه
 وهو تاَمَنَمَو هَل ةَْحَأل ةمايقلا موي ياي“ ”ةعاط ميكن

 [ه785 :عجارإ ٠ ةّيهاَج يم تومي ة ةعاَمَجْللَق ا قراَعَم

 «(يبراَمْلادِ سيق نب ىَيحَي اَنربخأ «رْكَي نب دَمَحُم ني 01
 سس 4

 ٌةلَّصاَم :انلتَ هَرَمْع نبا ىلإْت جرح : لاق «ليحارش نب ؛ةَماَمُت اًنكدَح

 َتْيَآَرَأ :تلق ٠ اًنالك بعمل ةالْص الإ نيم نع :َلاَقَق ؟رفاسمْلا

 يلو دي تاك تلق راجت اتي : :لاَق 6 اجلا يب كذإ

 ةمسفساو ك0

 اكترس كي نرش ةعبرأ :َلاَق يزال اجيبك

 نيتعكر امهيلصي مهل ب يدع بسن اق هللا 'يبئت يآ 0 لت عكر

 ه قرد 2 - 4
 دا هللا لوُسَر يف كل اك دل : ةيآلا هذه رمت :نيتعكَر

 (54714 :رظنا] .. ةيآلا م رف ىَتَح



 2 ل هيمو هرزاهمو
 :اينس يبان ةلطلح انَح ,ركبرب دمحم اَنثدَح 0661“

 ُهّيَر :َلاَق ف هللا َلوُسَرَنِإ :ّرَمُع نْب ِهّللا دْبَع ْرَع لوُقَي املاَس تعمم
 00 ا ا سارع و

 يب اا آول سل قتلا لنك

 نبا ىسيع : ليقف ؟اًذَهْنَم : :تلأَسَك نطفي وأ هس بكسي 0 كني «ِنْيلجَر

 الُجرهاَرَو تير مم لاق كلذ يأ يأ آل ميت ستلاوأ مي «ميرم

 ءنطق نا هْنمْتْيَر ْنَمْهَبشَأ ىلا نع روع ءسآرلا دن ءرمخأ

 [404 :عجارإ ٠ لاجل ٌميسَملا :َليقَ هك ءاَذَه ْنَم :تلأسك

 سا سس يرعب
 نع «سُنوُي تعمّس يبأ انئَدَح «ريرج نب بُهَو اَنْدَح-4

 لوُسَر تعمَس : َلاَق «هيبأ نع هٌرَمع نب هلا دبع نب ةرْمَح ْنَع يلا

 نلت لح همن نبل نم حدب مئانانآو تيئأ : لوُشي هللا
 5 هم

 لوس ,راي :لاَقق «باطَحْلا َنْبَرَمَع يلضق تلوم يراَقظأ نم يرْخَي 1

 [كق55 تك كلا محكم :رظنا] .ملعلا :لاق هو امك «٠ هّللا

 َ ْنَ «كلاعسْنَع «لئارسإ اا مدان ب ىضياتَح- 0

 ها ةلعل
 0 ريالا مهارته 2

 سار هاف
 انهم ادحاَو َتْذَحأ اذِإ :لاَقق ؟هتلاَسق «هبوتب ب تذَخأَف هرجح َلُْحْدَي نأ

 < يق ا
 [ةىه" :عجار] ٠ . عيب هنبيو يبو كتبو كفرا الف رخحآلاب

 يبأ ْنَع «يمِيَتلا نامل اربح «نوُراَم نب ديزي انندَح 1

 ةلَص نم ىّلوألا ةّمكرلا يف َدجَس ف يل نأ ؛َرَمُع نبا نع :رلجم

 . ةدجّسلا ليز حسا ىآر رطل

 نع ءديعس ( نب نايف اًنربْحأ :نوُراَهب هيت نكد 001

 هللا لو وتمر تير :َلاق رمح نا نَع ءِراَسَيْن ديعَس نع « ىبحي نب ورَمَع

 405١[ :عجار] . اًعوطَت « قرشملا لق ههَجَوَو .راّمح ىَلَع يصب ف

 نَع رّمْعُم نَع « ةّيورَع يبأ نب ديعس اًربخأ «ديزَي انئدَح- ح8

 "يفت ةَمَلَس نبال مَلَسآ : لاَ ٌَرّمُع نْبا نَع ؛ ٍملاَس ْنَع «"يرظلا

 َراَمْخَي نأ هيي يبا هرم هَعَم نملسأو «ةّيلهاجلا يف ةوسنرَشع هَ

 ملهم
 [4509 :عجار] . اعيرأ نهنم

 « ِبْرَح نب كامس نع «ةَمَلَس نب داَمَح اًنربَخأ ديزي انئِلَح-89

 ياك عيقبلاب لبألا عييت لك : لاق ءٌرَمَع نبا نَع «ريبج نب ديعس نع

012101 
 تاق :َريئاكدلااَهَناكم دْحآَف قرولاب عيبأو «قرولا اَهناكمدَحآو ريئاثدلاب

 5؟ كلذ نعاس «ةَصْفَح تبي نم اًجِراَخ (85/5)ةهتدَجَوَف ٠ 8 يبل

 [همهم :عجارإ .ةّميقلاب هب سأَب آل :لاَقَك

 يبأ نب ىَيْحَي ْنَع ؛ يتاوئسملا ماش انربخأ ديزي انَدَح-

 ءاكلح ساب ناو رم َنْبانأ ؛ةانيِم نْبِمكَسْلانَع مآلَس يبأ ْنَع ءريثك

 ع و
 ْنَع ماوفأَن يهل :رذملا داو ىَلَع لودي © هللا لوُسَر اممَساَمهّن

 ( وعم نيل ديد

 ل ؛مهيرلق ىلع سيل «تامجلا مهعْدَو لفاَقلا نم

 [؟ا :عجار]

 ساوارب ةرعاس رب لس
 نْبهّللا دبع ْنَع ٠ « حاَجَحْلا ْنْب ةَبعش اًنربخأ «ديزَي انئدَح ١

 ءعيلا يف ذات يْنإ هللا َلوُسَراَي :لجر لاق : لاَ ءٌرَمَع نبا نَع «راَئيد

 اننسل :عجارإ . ةيآلخأل : ف: لاَ

 ٍرْهَش ْنَع يح يبأ نب ىَبحَي باَنَ وب انريخأ تيزي انَح 07 ها سأل يقع
 راكيذلا ب حاّص اَمَو انتي دَقَل : لوَُيَرم نب هل دبَعتْطمَسس ء بوح نب

 ٌراَنيدللََنآلا رحاب اَياَرْدَقلَمْ ملا هيخأْن محب مَهْرْلاَ

 .ملسسملا ه هيخأ ن نم اًندحأ ىلإ ُبَحآم هر ,ردلاو

 مكعبتا مثلآ نشأ : وُ هللا لوُسَر سمس قلو -(10- هوك

 مُكَمِرلُيل) ؛هّللا ليبَس يف داَهجلا مرتو ؛ةئيعلابْمُيَتو قبلا باند

 لَ مك ام ىلإ نوعجرت ىح مُكْنم مرام ؛مكقانعأ يف لم (هلا

 [60007 :عجار] ٠ هللا ىلإ َنوبوكو

 َدْعَيةَرْجه نّئوُكَتل : لوي هلا لوُسَرهحْضمسَو -(17- نكطذ

 نارشألاهضالا يف ىلنيال لح ء ماما ىلإ «ةزجع

 مُهرشْحَتَو «لَجَوُرَع نَمْحرلا [ حور مهرذقتو ؛ مهوُضرَأ ب مو هلم

 اَمو نويت حتي « َنوُليقَي تح ليت «رياَْلاَوةدرقْلا عملا

 ومادام يع
 [ة344 :عجار] .٠ اَهَلَق مهنم طقس

 يّمأ نم جرْخَي :لوُي 8 هللا َلوُسَرتْعمَس دقو -(00- هه

 . مُهَرجانح نواَجُي ال نارا نومي «لاَمْعألا َنوُنيسُي مْوَ

 نوُذتقَي ؛ هلع عَ ُهَلَمَح َمُكَدَحأَر قي : :لاك الإ هملعأ آل : ديزي َلاَق

 اذإ مث ,ْمُوُلقاَفاوجَرَح ام ْمهوُقاَ اوُجَرَح اًذِإق «مآلْسألا لْمأ

 مهم ملط ال ولت رمل ىو« نمل ىتولت هواك اوجَرَخ

 رك ْوأََرَم ةرم نيرشع فك هللا“ لوُسَر كلذَد َددرَك «لَجَو رع هللا هعطَق نر

 .عمسأ انآَو

 ءعفان نع ءديَز نب ةماسأ اتربخأ ىسيع نب ناَوْفَص اننَدَح-ه 017

 ءاسن َعمَس دَحأ نم َعَجَراَّمل © هّللالوُسَرنأ ؛َرَمُع نْب هلا دبع ْنَع
00 5 

 كلذ َملبق هل يكاوبالةَرمَح نكأ : : َلاَقَق ٠ نهج وز ىلع نيكي راصنأل
 هم همم

 نم ف هللا ل وسر هَبتاَف : :لاَق ٌةَرْمَح ىَلَع نيكي َنِْجَف راّصنألا ءاَسن

 ةكيلا دم عَب نيكي نيم ١ نهم نهحيو : َلاَقَف ٠ نيكو نهتمسم ؛ ليلا

 [؛ةها :عجارإ . ميلادي كلام ىَلَع َنيكْييألو «َنْجْيلقَنُهورم 0 ١

 ني سنوي نع ٌفبعش انندح ءرَفعَج نب دَمَحَم م اَنْ 45

 عم ادعاق ناك هلأ ؛َرَمع نا نَع «لضملا نبا وأ لضم وُبآ انئدَح «بابح

 ُبأَوُتلا تن كن "يلع بو يل فطامُهلا: َلاَقَك ٠ ف هللا لوُسَر

 .ةّرم كم ديالا دَح ىَتح وُ

 دمَحم اننلَح 616

 ُتدَعاَق دقو ؟ 8 يلا نَع نسَحْلا ثيدَح تيار : : يبهشلا يل لاَ

 سمعا ا
 . «يربْعْلا ةَبوَت نَع :ٌةبعش اًننَدَح ؛ رفعج نب دمحم



 0 /5) دوس نب هلل دبع دئسم نيرثكملا دنسم
 كل ا سل تتش زل اس تل 00006

 88 يلا نَع ىَوَر هْعَمْسأ مَ «فلصنو ةئس وأ ءِنيس نم اييِرقٌرمع نبا

 نوُلُكأَي اوبعُدَك هدْدَس مهيف "بلا باحّسصأ نم انك : لاك! اَذَهَرْيَغ

 .ابّض محَلهنِإ : كفيلا ع جاوز ضني نم ةآرما مُدان ءٍمْحَل نم

 َساَيالهَّنإَو لح هن اوُمَعْطا وأ ءاوُُك : : 8 هللا لوُسَر لاق ءاوكسناَ

 [1436 ىك16 رظنا] ٠ يماَعُط نم سلمك ( هيف "كش يّ َمَوَت) هب

 يلم مرو تامر

 «َليِعاَمْسِإْنَع ٌفيعَش تكَح «رفعج نب كح ه هكك د لمححم

 ؟رّفَسلا يف ة ةآلّصلا نَع « لسرعة تدمتس ذَا نيكح انضم

 [40704 :لظنا] ٠ قف هللا لورنس نيم :لاَ

 نب لِيَقَع نع ٌقبعُش اًندَح ءرَمْعَج نب لمَحم

 ريب م يما ملمع ع

 دَّمَحَم اند - 1

 جر اق ءٌرمع نبا ءاَجَف ادعاق تنم : :َلاَق بيصَخلا اَبآتْعمَس ٌةَحْلَط

 هاش
 ناك ام : لجرلا َلاَقَ هَرخآناكم يف دمت هيف سلْجَي ملف هل هسلْجَم نم

 دم الو ةلدَمْفَم يفق كامل :َلاَمَك؟ َتْدَمَكْوَلَكْيَلَع (6/5)
 هّللا لوُم اور ىلإ[ جر ءاَج ؛ قف هللا لوُسَر نم ُهئدهش ءيش َدْعَب كري

 "ل هلللوُسرهاَهنَق هيف دج بقت سلجم نم 1 مم جرد ْماَقَق اق

 يبأ نب دمحم نع ٌقيعَش اًبدَح «رَفعَج نب دمحم

 ؛ بالا نير نزلا دِئعتَسمَس ءِميعن يبأ نبا تغمس 1 :ًبوقعي

 دمحم اًنندج-600148

 َباّبْلا دقي محصل نع هلآ بسحأو : كش لاك يش نعل جوها هَلآَسَو
 تنين اوُندقَدَكَو بالا نع دوسي قارعلا لمآ : : 1002 لاقل! ؟
 :رظنا] ٠ ابدلاَنم يِتلَحْيَر امه : 4 هلل لور لاق دقو! ! ف هللا لوُسَ
 اة ل ل

 ميه سر هر م سار سي
 ءرَفََجاَبأ تعمَس ٌقبعش اًيئدح ؛ رفعج نب لمحم لمَحَم اثر 684

 :لاَق اق َرَمُع نبا نَع ثدَحُي ؛ ىتمْلا يب مس ْنَع ,ثدحي َنْدْؤَمْلا ينعي

 ينعي :جاَجَح لاو ءِنْيرَم 8 هللا لوُسَر ده 2 ىلع نثألا ناك
 َّ 8 538 مرعلا ءعد
 ةيعش لاَ «ةآلّصلا ىَإ انجرح من اناَضو َِ اإل ًسمَس ادن ا َتَماَقَدَق ٌىالّملا تَماَقْدَق : ٌلوُفَي هنأ ريغ «ةَرَمهَماَقإلاَو « نيترم نيترم
 | :رظنا] ٠ اه ريغ ظ 0 1

 َندَوُمِرَقْعَج اَبأتْممُس ةبعَش اَنئدَح «جاجَح اَنئدَح يس رع يهم
 «عماجلا دجْسَم نوم ىلا يب مل ْنَع «لآله يني دجْسَم يف نايرعلا

 .ثيِدَحْلا اذه رَكَذَف

 تضم هألإ
 00-5 ومرظ دلع

 «دكرم نب ةَمَقلَع نع ٌقبعش اًنيدَح ؛ رمعج نب ب لمححم

 هرَمْع نبا يني «هّلا دبع نب ملاَسْنَع كدَحي ؛ نير نب ملاس تعمم

 كادوا ين ف يِبلا نَع هَرَمُع نبا نع بيلا ني ديعَس نع
 دين َلْبَ ع 5 ري هن كو مل

 مجْرَتَ ءاَهب لْخْدَيْنأ لِ هجر اجو رئيت ءاَهُقلطي مَ ةأرمْلا
 :عجار] ٠ ةكسشلا قوت ىح : اق هلل" اوُسر َلاَقَك ؟ لوألا هور ىلإ

 [مالالوب ,هالاإال عاملا عاللك

 م مر كامل
 ادة وألا

 كا ربا مس ل سرا ساءارا 6
 «ءاّدلاو رجلا نع 4 هللا لوس ىَت : وقير مع نبا تعمس «ثيرح

 6507١[ :عجارإ ٠ ةيفسألا يف اوُذبتلا لاَقو ءتّنَرملاَ

 ءرايد نْب وِرمَع َنَع فبعش اًنيدَح رفعَج نب ب دمحم ان اًنكرَح_هها/ل

 فا ءَةَكم 8 هّللالوُسرمدقَمل : :لوقي رمع نب هللا دبع تعمس عمس

 نم اصلا ىلإ جرم نيك ٍماقملا دنع دفع ىَلَص مث اً تييلاب فاطق

 ْنع "بوي ينربخآو : َلاَق اة اًصلاب فالق هْلإ جرحي يدّلا بابل

 454١[ :عجارإ] ٠ لس وه : : لامن :ٌرَمع نبا نع «راّئيد نب ورَمَع
 مسا مم

 اس اع ةاام يوما ميةدو
 نب ىسوم ْنَع ٌةبعش اًنئدح «رمعج نب دَّمَحم اًنندح 5

 َنَملْيداكَيَرَمْعْنْب هللاُدْبَع ناك َلاَق «٠ هلل دبع ماسح بقع

 1467٠١[ :عجار] ٠ دجْسمْلا نم 4 هللا لور مرح لوقيو ءءاذببلا

 دمحم ِنْبَرَمع نع ٌقبعش اًنيدَح ؛ ٌرعَج رب دمحم دمحم اير ح6

 3 25 ماع ع
 نإ :ل ل ءاق يبلع شنان حي ع هلأ دير نبا

 .رآدلاو « سَرَمْلاَو «ةأرملا يفق «"قَح يش مؤشلا نم كي

 ةهليق م مج بي َمَحُم اًنيلَح-6 0"
 0 ٌقيعش اًنيدَح ؛

 قد اقف يِبثلا نَع هَرَمُع نب ِنَع «ثدَحُي هاب عِمسُهّلآ دير نبا

 .ءاَمْلاي اودي وأ ؛ءاَماب اهوُعفطاَ منهج مَنهَج حبق نم ىمحلا

 ةهمامربة اش يعداق ءعمنو
 دَّمَحُم ِنْبَرَمع َنَع قبعش اًنبدَح «رمعج نب

 ف هللا َلوُسردَأ ؛ ؛هّللادبَع ْنَع ا ادَّسَحُم هابآ عمس هلأ دير نبا

 لمَحم اًيدَح-6 61/17

 ذأ كويسه[ ت تظ ىَّنَح راتجْلاب ينيصوُي «ا8 ليربج لاَ :لاَق

 هكر نأ تيشَح :لاَ

 دَّمَحُم نب دقاَو َنَع ٌقبعش اًنكدَح (رفعَج نب لمَحُم قه

 2 اقف يلا نَع ؛ هَرَمُع ني هللا دبع ْنَع «ُثدَُيهَآ عم هنآ دير نبا

 اراك يدعي اوعجرتآل مُكَليو : َلاَقْوَأ ءمكحيو : عاتولا هجَح يف لا

 ب برضي [همل١ محنك 07:4 :رظنا] . ضْعَب باقر مُك ْطْخَب برضُي

 دّمَحُم نْبَرَمُع ْنَع ةبعش اند رفع نب ا

 :َلاَق« , "يلا نع رمح نبا نع ثدَحُي دمحم هابآ َعِمسُهنآ ؛دير نبا

 ُلتُيو «ةعاّسلاملعُهَدْنع دنع َهللاَنِإ 9 : :سْصَحْلا الإ ءيش لك حبت دانيل

 ببطتةاش قات احلا (1/) ينك ل ثْبَعَل

 ري ل طول ضنا بذل ياتو ا
 ا ا ل

 + نب دمحم لمحم ابرج 4٠

 8-0 عل كادوا مه رع
 ُكيرُيَوُهَو هبط انآ دك ٍلجَر رم َرَمع نبا تيأر :َلاق «رْيبج نب دايز نَع

 0 ل أ
 [44054 :عجارإ] ٠ ا هللا لورنس «ةَديقم امايق : ٌلاَقَك ءاهرحني نا

 00 ا
 ءديبع ني وشو رح كيش اكد ٠

 اصص وامر مع
 هّللا دي دبع نَع ءهيبأ نع ؛ ٍمصاَع ْنَع يع ثراه انسه

 ورول ددو
 اَمٌمَلعأاَمةَدْحَولا يف امس َملَعْوَل : لاق قف يلا هب ملي ءرمع

 ا :عجارإ كى



 م ديوان يدييزلا رق وبأ قراط نب ىسوُماًنئدَح 7
46 

 نبا ينعي ؛ ىَسوم نع ؛ مهل يْضاَقدَداَكَو : يبأأ لاق ؛ نبلاب بيصخلا لأ

 ريضُنلا يني لْخَن قرح ا هللا لوران ؛ٌرَمَع نبا نع « فان نع «ةبقع

 [408؟ :عجار] . َمَّطَقَو
 هدو هرةلو

 ٍرَفعَج نب ديمَحْا دبع ْنَع ؛ 'يطساّوا ديزي َمَحم اَئدَح- 0 97
 يالا سه مم

 ًارصق لمْجَي ناك هنأ ؛ ف يلا نع ءَرمَع نبا نَع ؛ ء عفان نع « « يراصنألا

 [ة3ا/7 :عجار] ٠ هك نطَب يلام همنا

 ىَلَوَم ؛هّللا دْبَع ْنْبْرَمع اَندَح «ضاّيع ْنْب سن انندَح 8

 «سوُجَم ةّمأ لكل : لاق ؛ ف للا َلوُسَر أ ؛َرَمع نب هلل دبع ْنَع «5 ةَرفْغ

 اوُناَمنِإَ ُهودوعَتالَف وضمان ردك : نووي يذلا يّمأ س وجَمو

 [00060 :رظنا] . مُهَوُدَهْشتالَف

 ٌةلاَحَضلا اًنئدَح « كْيدُق يبأ نب ليعاَمْسإ [نْبدَمَحُم | انثدَح- م 6

 , 9 هلل لوس رهاب راسب قد نع:
 هلئاقيل ىبأ إف هيدي نرمي ًادحأ يل ملَصَي ب مك دحأ ناك اًذِإ : لاك
 يفيدك ع
 .َنيرَقْلا هعم نإ

 نأ ؛هّللا دبع نْب صْفَح ْنَع رايس اًنَْدَح «ميَشُه اَنئَح- 0085

 ةرفَكل ليلا نم هوجن او تام بآطَخْلا بيز نب محلا َدْبَع

 8 وُ تغمس يك ؟ اوُحبصُ ذأ ىلإ مومن اذإ :َرمَع نبا لاقك محلا

 .ناطبش ترب علطت سلا نإ لوي ءاقف هلا

 :لاَق «ريبج نب ديعَس ْنَع ءرشب وبأ اندَح «ميشه انئدح-6 64/

3 

 ارْيط اوبل « مرق نم ناب اًنَرمك هلم نم َرَمع نبل عمار

 نإ ءاَذَه لَم ْنَمهّللاَنَعَل؟ اذه َلَمَق َْم :َرمع هربا لاق ءاوُقرَت َرمع نبا
 سال
 [4577 :عجارإ ٠ اًضَرَخ حورلا هيف ايش َدَّنا نَم نع ؛ ا هللا لوُسَر

 نبا نَع «عفات نع ٠ . ىليل يبأ نبا اربح «ميشم انندح-0 084

 [44207 :عجار] . لْيَحْلارَمَضَي َّناَك ٠ ف يِبلا نأ ؛َرمع

 ؛ٌَرّمُع نبا نع « عفان ْنَع « ىليل يبأ نبا نع « ميش اًنئدَح 89-١

 اَّنِإ :تلاق ءدجْمسَمْلا نم َةَرْمْحْلا ينيلوات : ةّشئاَمل َلاَق ؛كق هللا َلوُسَر نأ

 . كفك يف تسي 9 هن :لاَك «ضئاَح

 تقيس وياج نَع ةبعش اًنئدَح - ارح نيا

 ان رق لارا يس

 . معلا: :َلاَق ؟ نارتوُي انك : ملاّسل تقف :ٌرياَج لاَ
 سم

 يو مرر تدار
 يبأ نب ديِزَي نع ةبعش انئدَح ؛ رَّفعَج نْب دَمَحُم

 اندر ارق :ةيرسس يف انك : لاَ ءَرَمْع نب نع ىليل يبأ نبا نع ءدايز

 نحن هللا َلوُسَراَي انشق :٠ قف هللا لوس اني مث ربا بكين

 476٠[ :عجار] .٠ َنوُراكمل متنا وأ ءْمتْنأ لب ل: لاَقَف : َنوُراَرَعْلا

 دمحم انيدَح 0

 نَع روُصْنَم ْنَع «ةبعش اَنُئدَح ءِرَّمْعَج نب دَمَحَم محم اًنيدح- 7

 هن: لاو ءِرْنلا نَع "يلا ىَهَن : لاق «َرَمُع نبا نَع «ةرم نب هللا دبع

 [680ه :عجار] . ليخْبلا نم هب جَرَْتسي امّنإَو هيب ينأيأل

 َنَع روُصُنَم نَع ٌفبعش اًندَح ءِرّفْعَج نب دَمَحُم انكَح_هموم

 نمنع الجر اتفرتو انش هرم نبا دنع : لاق «ٌةَدْيِبع نب ديعس

 ظكلقق قر
 نبا َءاَج : :لاَقَق اًعزكيدنكلا هاف : لاق «٠ بيش َنْديعستنئأف «ةدنك

 0-00 يع م ملل
 :ةَّبعكلابَربْفلْخا نكلو «آل : :َلاَقَك ؟ ةّببكْلاب فلحأ :َلاَقَف لجر رمع

 كياب فت: 48 هللا لوس لاَقُك ؛هييأب ف لْحَيَناَكَرَمْعَدِإَ

 [؛504 :عجار] . كر رشأ دق هلل رعي فلَح مهن (7//40)

 نب ىَسوُم َلاَف : :َلاق « قراط نب ىَسوُم رق يبأ ىَلَع تاَرئ م85
 ءاحطبلاب َحاَنآَ ةَّرُصلا وأ جحا نم َرَدَص هللا بع َناك : عفان لاَكَو :ةبقع

 ع عدو
 اهب سرعي َناَك «٠ قف هللا لورد : كح لب .ةّيلحلا يدب يتلا
 هميم م َّصس

 . حبصلا ةآلَص

 ّنآ ؛هَرْبْخأَرَمع نب ِهّللا دبع نأ ملاّس ينَربَخآَو : ىسوم لاك 0

 :رظنا] . ةّكرابم ءاَحَطَب يف كلِ :ُهَل ليك ءهسرَمُس يف ىَتآ ف هّللا لوُسَر

 1 00 00 1 وكم محل هد

 نأ ؛هَرَبْخأ َرَمْع َنْب هللا َدبَعنأ عفا انئَدَح : َلاَقَو :َلاَق 5

 يذلا دجْمَْلا َنوُد يذّناريّصلا دجْمَملا دع ىَّلَص ٠ #8 ِهّللا لوُسس

 حلا عار
 هللا لوران! نب للا بأ عالق: َلاَق- ادهن »مس وم

 سك دكو نيلية دير دو تكلم يضلل وح ل «لْهَس

 . قاس ىَلَعةمئاكيهو ءاّمالْعَأ

 قف هللا َلوُسَرَنأ ؛ُهكدَح َرَمع َنْب هللا دبع : "عفان لاَكو 8

 يف © جلا نم لام ةسْسَح أر ىَلَع بهاد نأ « جرا ءارو نم ىلَص

 نم مضر رولا ىلع :ةئآلكَوأ ناَربق دجْنسْا كلك دنع ,ةبضَم ىلإ د جسم

 « تامالسلا كوي قيرطلات املس دنع « قيرطلا نيمُي ىلع ؛ةراجبح

 َرهظلا يلَصِبَ يلَصَْق «ةّرجاَهلابَس سلا ليم نأ دعب جّرمْلا نم حور هللا دبع ناك

 .دجسَمْا كلذ يف

 هك هللا لوُسسَر نأ ؛ُهئَدَح َرَمْع نب هللا دْبَعنإ عفان لاَكو 6

 9 يف «قيرطلا راَسيْنَع «تاَحّرَس ؛ رق يبا لاك « ةّحرس تحال

 نصل ربع لاو « ىشْرَه ىَلَع قصأل ”ليسَمْلا كلذ «(ىشره» نود ليسَ

 .مُهَسَ# ةَولَع نم بِك قيرطلا نيو هني «اًرَه عاركب
0 

 ل هللا َلوُسَرنَأ ؛ُهكدَح رَمع َنْههَلل دبع نإ : عفان لاو ٠

 ىلإ ةدق يح عمل ةلس ب ىلح باين « ىوُأط يذب لزب ناك

 ين نسل رعي انك ىلع ا أل لور لت كن

 مساس هس



 1 _ نيرثكملا دنسم

 ملا
 هللا لون ري منهل يربخأو :لاق هك ١

 َدِجْلَصْلا َلَعَجَف ؛ ,ةَبكْلا لبق يذلا ليوطلا لَبجْلا يَمصُْم َلبفْسا 2 ٠

 هقنمأ ف هللا لور لسمو «ةمكالا فرطب د جنملاو ايي يذلا

 يلي مث اوتو عذر ةمكألا نم مدي ؛ءاتومسلا ةمكألا ىَلَع هلم

 [هدو5 :عجارإ ٠ بلا نيو هي يذلا لبوطلا لبجسلا نم ٍنيَمصْرُلالفَتُص

 ةبعش اًنكدَح اعدم ب خلاد '
 را سلا م

 ملقا ف 20

2 

 لاق 2010 راح نفإلو لق قم ل ل

 [ممدك :عجار] ٠ . نير ةآلّصلا تاكد : لاق ةآلّصلا تّماَكْدَ

 ؛ٌرَمَع نبا نع ؛ « عفان ّْنَع «كلاَم نع ِنَمْحرلا دبع اَندَح و

 [10:1 :عجارإ ٠ هني يف برغل َدْهَي نيتَمْكرلا يصب اك ؛ ف يبل نأ
 ءدّمَحُم نب دقاو ْنَع بع اندَح «ِنَمحرلا ب انندَح 0

 اًناتك يدْنَياوُمِجْرتآل : لاق ا يِلِنَع رَمْعِنْبا نَع هِيَ

 [ههالم :عجار] ٠ ضعي باقر ب بر

 ءٍْنَجُم نب لْتنح ايس انئدح « نمخرلا دبع اند ١

 َناَك َميكَحْا داَمْفلَنِإ : :لاَق؛ ف يللا نَع مع نبا نع ءةَعَرَق نَع

 .ةظفح اعيش عدوتسا اذ! جور هّللادإ : لوفي

 [6505 :رظنا] .٠ بلاَغ يبأ ْنَعْوأةعَرك ْنَع لهن : :ةَرم َلاَقو

 انربخأ كَراَبمْلاْنبا اربخأ «َقاَحْسإْنْبيلَع انتَ ١ لأ
 يدموقا بسور معاش مم ل

 .ةعزق نع ءايضرم َناَكو : لاق «يبضلا مُمَجُم نب لش ينربخأ «نايفس

 :لوُي اك ميكا َناَمْعْلَنأ « قو هللا لوُسَرانربخأ : َلاَق َرَمَع نبا نع

 .ةظفح اي عدوا اذهل نإ

 ءمِصاَع نب هلا دبع ْنَع «ةكليرش انئدَح ؛ لماك وب بأ اَنْيَدَح 7

 ابادَك فيقت يفأإ لوي ءاق هللا لوُسَرَتْعمَس : لاق ءٌرَمَع نبا نع

 406٠[ :عجارإ ٠ (مهر ]اري

 يةرا ع رامز م ل ص هو ل
 «ٌةَمَلَس نب امَح اَنئدَح : لاق : سومري سحوره اند م4

 «داَّمَح نع : هئيدَح يفزع لَك ٠) «ةَحْلط يبأ نب ب هللا ديَع نب قاحسِإ اًنربخأ

 نُبهّللا دّبَع نع« سقم ني هل دي ع هللا دبع نب اقاحسإ اند لاَ

 ًتاَوَمَسلاَو 9 ريْنمْلا ىَلَعَومَو ةيآلا هذه كف هللا لوسر أرق :لاق ءَرمع
 اّيجلا انآ :هّللالوُتي ب : لاك 4 وُ اَمَع ىلا ُهاَحب هنيمتي"تاوطَم ل

 هّللا لوُسَر َلَعَجَم : لاق كجم« يلم ٠ كلما انآ يكمل انآ ريم ماصس ع ريش يي لا 010
 2 لال لا
 اانخلا :عجار] ٠ هبرخَيسُهنآ اًنظ ىَتَح بيمْلا هب فجر ىَتَح ءاهددري 2

 «نيريس نب سْآ انندَح ُداَّمَح اريح ؛ لماك وب انندَح ١ لأ

 ناكر ةالّص نبق نْيتَمكرلا يلَصُي ناك ف يبل ؛ٌرّمع نبا نَع

 4845١[ :عجار] .هييدأ يف َناَدألا

  0٠١يوتيوب نام نع «رمَْم اربح « قالا دبع انئدَح- «
 هوم ا هلو نمير ماد له
 لوسر لاق : لوفي صْشَيَوهَو ريمع نب ديبع تعمس : :يذور نب معي نع

 ىلا 408 صا 000 08/0 ومص ني هلا دي عَ
 نت

 رمح لاق نيم نيب ةضيأرل ةاّشلا ٍلَكَمَك قفانملا لَم : هل
 و 000
 لَم: ف هلا لوُسَرلاَكاَمّنِإ 8 هللا لوُسَر ىلع اوُبذُكَتآل

 كلو

 . نيِمَتعْلا نية اللا لكك فال

 انكدَح دَح «عفاَ يتربخأ « برج ا نربخأ « قايل دب اد ١

 يف اًندَق دكر ىّبح اَهَرَحأَف هَل 7 اهْنَع لش 8 هللا َلوُسَر نأ َرَمْح رب هللا دب

 انطق مث ادق ءاطقيتما مَ ءاًدقر مش ءاكطقيتن مش ,دجنستلا
 ةكيللا ضرألا لهآ مدح سيل : لاك مث مك «8 هلاوُسراَْلَ جرح

 مر مك ةالّصلا رنتي

 0 رمل هللا م

 . يوي نأ دْعَب هيبأ دو لها ءرَمْلا ةلص ربان : هلل لور لاق لاَ

 [070+ :رظنل]

 هللا دبع ينكدَح « جير نبا ين رَريَخَأ ءرْكي نب دمحم انئدح-6117“

 دبع نْب سايل نذأ ؛ قف هللا لون رم نبا نَع ؛ « عفان نع ءَرَمْعنْب
 «هتياقس لجأ نم ىتم يلال كدب تييأنأ ٠ اك هللا 'يبئنئاتسا «بللُملا

 [4541 :عجارإ] ٠ هكذا

 هلو رت 6م

 ريما سارا

 نب ىسوم ينُئدَح « حرج نبا اربح «ركب نب دمحم
 َقلح 8 ِهَّللا َلوُنَرَدَأ ؛هربخأَرَمَع نب هللا دبع «يفاَنْنَع «5 بقع

 ووش
 دمحم ايدح 6

 [(م٠ :عجار] ٠ اول ةجَح يفُهَسأَر

 ان بول رَمْعَم اَنْئدَح قالا دبع انْندَح 6

 نيرو تش ضقت كأن ل يِلانأ ؛ٌرمَع نبا نَع
 . هلك اوكا وأ هلك اوُقلحا : َلاقَو ,كلذ نَع ىَهَنق

 دْبَع يرطلا يخأ ْنَع ٌرَمْعَم اًنَرَبْخَأ «قاّرَرلا دبع اَننلَح 5

 ا

0 
 500 20 رمح نع ؛ ا

0 

 للم .عجا ار]

 ينربْخأ «'يرطزلا نَع رَمْعَم اًَربخأ «قاّررملا دبع انندَح 7

 ىَّلَص :َلاَق ءَرَمْع َنْب هللا دعا اَنْ هلل دبع ملاَس
007 

 ٌماَق َمَّلَساَّمَلَ ؛هتاّيَح رخآ يف ء ءاّعْا ةالّص ةكيلتاذ ف هللا

 رهظ ىَلَع وه مم قيل اهنم ةّس ةئم أر ىَلَح ىَلَح هذه مُتميز : لاق

 موا معو
 كلت 8 هللا لوُسَر ةلاقَم يف سلا لهو :َرَمع نبا لاق لَآ ضرألا

 :8 هللا لوُسَر لاَ امن «ةّس ةلم نع ثيداحألا هذه منوُكدَحتي ام 1-7

 :رظنا] ٠ نقلا كلذ مَْيآديرُي . ضرألا رهظ ىلع وه نمم مويا ىَتيآل

 لنك

 «ٍملاس ْنَع يظل نَع ؛ رَمعَم ائدَح « قأ نرلا دبع انندَح 8

 .ًةلاَمُهّللاُهاَ نتا ىلإ لاق ءاقف ريل ؛هيبأ ع



 ا يثيره الهلل لَجَرَو الانيا انام بوه

 406٠[ :عجار] .راهتلا انك س

 «ٍملاَس ْنَع «يرْطرلا نع رَمَْماندَح «قاررلا دبع اَنندَح 4

 جي آل ءةّثم ليإك سائلا ٌنوُدجَت : 8 هللا لوُسَر لاَ لاَ «َرَمَع نبا نَع

 [4015 :عجار] .ةلحاَر اه اًهيف جا

 ءٍملاَس َنَع «يرهزلا نَع رمعم اًنئدَح « قاررلا دبع انئدَح-
 عمم

 ُديِدَجأ :لاَقَف (ضْييأ ايو َرَمْع ىَلَع ؛ ف يلا ىآر :َلاَق ءَرَمَع نبا نَع

 'سبلا : اقف يلا لاَ ؛ هلع هَراَم يرد الك : َلاَقق ؟ليس مكبر

 يه ني رمل كفيف :لاَق دظأ «ًاديهش سو ؛اديمَح شو ءاديدج

 .ةرخآلاو ايدلا

 نْب ءاطغ ْنَع «يِروُفلاَوُرَمْعَم انكدَح «قاّررلا دبع اَنئدَح-0

 يبل نأ ؛َرَمع نبأ نَع هيأ نع رم نبدي نب هلل دبع ْنَع «بئاسلا

 .[طَح ايآطخْاٌحَيِدوْسألا نكرلاو يناَبلا نكرلا حسم : :َلاَق

 [4157 :عجارإ

 ْنَع «يرطْرلا نع ءنَصْمَم انربَخأ «قاّررلا دبع اند -7

 ملكْسَيآلَو «يناميلا نكرلاملَتسيَناَك ؛ ,49 ينل ؛َرَمَع نبا نع « ٍملاَس

 [5011/ :رظناز . نيرخألا

 ْنَع «يرطْرلا نع نَصْمَم انربَخأ «قارّرلا دبع اند 0377

 [4204 :عجار] ٠ هتججَح يف َقَلَح ٠ 8 يِبلَنآ رم نبا نع ٠ ٍملاَس

 نباِنَع ٠ «مفاْنَع ءهّللا يع اربح «قاّررلا دبع انندَح -4

 . حطبألابَنوُْينامْثَعو رم ركب وُبأو ءا هللا لور ناك : لاق ءٌَرَمَع

 [595 :زظنا]

 ْنَع «يِرْظْزلا نَع 7 ٌرَمْعَم اًنربخأ « قاّرَرلا دبع انك انثدَح 6

 ُهاَحآْمُكَدَحأ ْمَهْيآل : هللا ٌلوُسَر لاَ  :َلاَق ءَرَّمَع نبا نع «ملاَس

 . هسلجُم يف َسلْجَيِق

 يف سلَجْياَمَك ؛ هجن مرمع نبال مويا اك ملاّس لاَ

 ءِرماَع نب دَّمَحُم انْدَح ؛جرشلا انتدَح ءرضنلا بأ انَدَح- ةكلكك

 لاق كلام نب سْنآ نع ؛ رفح نب وِرمَع نَع ؛ هللا ديَعِونْب دَّمَحُم َنَع
 ءنوُنَجْلا نم ءاَيالبلا عا مهلا ُهتمآةنس نيعبرأ ملسملا لجل مبا

 ُةباَسح هِلَعلَجَورَعُللَنّيكَنيسْمَحْلا عباد « مادِجْلاَو «صَرَبلاَو

 ُهبحأَوهللاهبحأ نعل عياد يلع بيهه نسل اذَِ

 اذِإَو « هتاثيَس هْنَع اَحَّمو هتاَسَح هْئم هللا لبق املا َعلَباذدَِو «ءامّسلا له
 هدم ملل سايس ع

 يف هللا ريسأ يمس هٌرخاَتاَمَو هب نم مقامه نيل علب

 [3517 :رظنا] ] . هلأ يف َمُقَو «ضرألا

 ب هللادِم ع 20 لا

 هلم . بلا نع باطلا نبَرَمُع ّ

 نم ءولاتس نع «ليئارْسِإاندَح ا  ىَبحَي اند م

2-00 

 اق ألبان حار 3 يرتشأا اذإ : لق: بال
 ةرقامدم د هم

 [ةووه عجارإ . سبل هيو كيو كبحاص : كفرا

 يامر مادام ريق سا ل
 « ةبقع نب ىسوم نع يمي اند :مت0رإ ىَحَيدَ م07

 هّللا لوُسَر ايو نع ءٌرَمع نب هلا دْبَع نع هَرَمع نب هللا دْبَع نب ملاَس ْنَع

 وتقر كيوب ماقك ءاوُمَمتجا َساَّنلاتْيآَر :َلاق َرمعَو رك يبأ يف د
 باطلا نبا ماقمك «هكْفَيُهللاَو طنط هر يول نيَيوُنَد وأ اَبوُنَد 0000

 برص ىّنَح همر يِرْطيِس انا ميرفت رم ءاّبرخ تاَحَسساَ

 [1414 :عجارإ . نطعب سال

 « ةبفع نب ىَّسوم نع ءريهز انئدَح «ْمَدآن ب ىبحَيانئدَح- كلو

 ,ا لل لوُسر ان ؛َرَسْع نهاد ْنَح رم نه دبَعِنْبملاَسْنَع

 امك امك ماك هتَراَمإ يف َنوَُعطَيو ةماَسأ نوبي

 مُكلَعَ ذدقو «هتَراَمإ يف َنوُعْطَتو ةَماَسأ نويت مَن : َلاَقَف ٠ «ملاَس يلح

 ِساّنلا بحل ناَكْنإَو ةَراَإلل اً ناَك انو لبق نم هيب يف كلذ

 ءاريَخ هب اوُصْوَتْساَف « يَلِإ سال بح مهب نإَو .يلإ مهل

 [2844 :رظنا] ٠ مكر اّيخ نم هّنإَ

 راسن
 ماس رم َنيح ب َساّنلا نأ هم

 يامر م ه
 بقع نب ىسوم اًنئدَح «ريهز اندَح مَآ نب ىَبحَي اًنندَح 611

 يي دبش عمشمإب ل
 ؛ هللا لوُسَر ْنَع ءثدَحْيرَمع نبا عسل هللا دبع نب ملاّس ينربخأ

 لوُسر ىلع لزْنينأ لق كلدَو «حَدلَب لقب ليقف نب وم نب دير يقله

 0 « محل هيف رس « هللا لوس هيل مدقق «يحوْا ا هللا

 ٍركذي مل امم لكآآلو «مُكِباصْن ىََع نوبت امم لكك ين : َلاَقَو ّدْم

 [ه54 :عجار] . 0-3 /0) للامم
 م ماس سوير

 ,ةّيفع نب ىسوم ْنَع ويه انئدَح تا خيال

 1 7 لا

 57 كر ءاَحطي نإ : كرف قلل يناس ل ل

 [ةمو6

 ْنَع هّللادْيع ْنَع «كيرش اَندَح مداني ىَحَي اند -01*

 َنيرشع نم ونت ا هللا لور بيش ث تدع : لاَ هٌرَمَع نبا نع ؛ « عفان

 ْنَع ؛حلاّص َنْبا ينعُيْنَسَح اَننَدَح «َمدآنْب ىَيَحَي اَنكدَح ع

 0 لاَ ءٌرَمَع نْبا نع «يفؤحلا يطع َنَع ؛ سار

 ءِنْيَصْكراَهدْمَبو ءامَيرأ رَصَحْلا يف رهظلا ىَلَصَق هرَمسلاَو رَضَحْلا يف
 اَهدْسَيو انآلئ ب رْمَمْلا ىَّلَصَو ؛ءيَشاَمَْسَبَس يلو مبرر ْصَعْلا ىَّلَصَو



 اَهَدَعَي 5 نت رفأل رقشلا يف ىو نم قمل ىلع نت

 اَمَتْنَيَو ءاقالك ب رذَملاو يش اَهَْمَب سيكو «ِنيتمْكر رصمْلاَو نييك

 .نيتعكر اًَهَدْعَيَو ٠ نيك ر ءاّشعْلاَو ن نيتك

 ءديعَس اًنئدَح «َديزَيْنب هلام نمي ديوب اكن

 هللا دبع «يرجَحْلا سابع ْنَع « نناَم وبأ اندَح «بويأ يبأ نا ينعي

 هللا لوُس ناي :َلاَقَ , هللا لور ىتآ الجرن ؛ باطلا نْيَرمُع نب

 تاع مي لع لاق ؟ هبرصأفأ + ملظيو ءيسُي امداَخ ين

 [2846 :رظناز

 راجل دبع يني هرم نب ند «ٍنَمخرل دب وب د

 مآْتلآَس : :لوُقَي رمح نبا تْعِمَس همس يبأ نب ديزي انئدَح «يليألا

 ىَرَت هّللالوُسَر اي : تلاقك 8 يلا ءكلاَم نب سن مأ يه ميل

 ٌةارَمْلا تأَراَذإ ف هلا لوُسَر اهل لاق ؟لجرلا ىَرياَم ٍمَنَمْلا يفرم

 .لستتلك ترنأو كلذ

 دْيَرْنَع «فّرطم نع ؛كيرش انربخأ «جاجَح اَنكدَح-003/
 و»باعبسو
 داس ؛ اقف يبل ءاسننأ ؛َرَمَع نبا نع ٠ «يجاّتلا قيدصلا يببأ نع ٠ « يمعْلا

 :لاَق ؟ ةَروَع نم شيل ايش نإ : نفك ءاربش هلع : َلاَقك ؟ ليلا نَع

 اعارن رن تَخ 2َااَع د دخت نأ تدار رآاذإ نهادحإ َْتَناَكَف ءاعا رذ هنلعجا

 [؛58* :عجار] . لي ُهْنلَعَجَ

 اَنكَدَح «ديعس + نذ مارا اند . ايلا ٌدْيَع الا

 لبر لاَ
8 

 . قف هللا لوُسسَر لآل لاذ «َسْبَدك :َّرَمَع نبا هل َلاَقَ

 ديس اَنكدَح ؛ةيزكب هلا دع نتخيل دبع وأ اكن

 َرَمُع نبال ناك : لاق «عفانْنَع ءرخّصوُبأ ينئدَح بوب يبأ نبا يني

 يتب: :َرَمْعنْ هللا دبع هرم هّلإب كك ياك مكشلا لهآ مقيد

 ُلوُسَرتْعمَس يَ ؛ «يلإ بكت نأ لاي ردا م ءيش يف تملك نأ كن

 [15 همكال :رظنا] .رقلاب ويكي ماوه ينمأ يف ُنوُكيَس : : لوي هللا

 يبأَنبا ينمي ؛ٌديِعَس اَندَح ءِنَمْحرلا دْبَعوُبأ اَندَح

 نّبَرَمُع نب هّللادْبَع نْيلآلب نع ؛ ةَمَقلَع نبك يندَح «بوُيأ

 ةركهطوطُح ءاَسّللا اوُمتمَت أل :8 هللا لوُسَر لاَق : :لاق ؛هيبأْنَع ,باطَخلا

 :هّلل دبع لاق! نمت ِهَللاَو : :لآلب َلاَقَق ْمُكتداتسااِإ دجاَسَصْا نم
0 0000 

 و 89 هلا لور لاك لوف

 نب ليزي ينُئدح «ديعَس اًنئدَح ءِنَمْحّرلا دّبَعوبأ اَنُثدَح
 ولع راش : ف هللا لوُسر لَك : :َلاَق مَع نْباِنَع ؛ مانع ءداهلا سرب سارا

 .تيياأ لبق اهفطب هلأ ناري عتيل دبع َناكف َلاَق .اهورْذَحاَف

 يعي مع

 نَمْحَرلادبَع اًنئدَح «ديعس اًنئدَح ءنَمْحرلا دْبَعوُبأ اند

 قرب :َلاَق 8 هللا َلوُسَردَأ ءٌرمع نبا نع « عفات نَع «ءاَطَع نب

 67 دوعسم نب هللا دْبَع

 َلاَقق؟ هللا لور يام يفر :* إلا: نم ايو اما يف

 .ٌرّشلا راَشْعأ علت اًهلو «ناطبشنلا رك لطي كانه نم :ا هللا لوس
 1ه1441/ :رظنا]

 ؛حايصلا ِنْيّرَحْلا نع «كيرش انئدَح «ٌجاَجَح اندَح- 0547

 «ِرهَشلُك نم مايل ةئالك موصَي ف يلا داك : لوُفقَيَرَمع نبا تعمس

 يذلا نيتئالاو ؛هيلَي يذلا نْيئالاَ «رهشلا لوأ نم (91/7) سيِمَحْلا

 رييةرزشو
 «كيرش :آلاَق ءِرماَع نب دوسأو ٍجاَجَح اَنئدَح 5

 اوي رمع نبا تعمس ؛يفتحلا َناَولَع يبأ ٍمّصْع نب هللا دب

 [1076 :عجارإ . اريبمو اباَذدك فيقك يف نإ : هلل

 «َقاَحْسإ نب نحل دبع انئدَح « ميهاَربإ نب يعبر انئدَح -8©

 اوُنْخْدَت ال : 8 هّللالوُسَر لاق :َلاَ هرمع نبا نع ءراكيد نب هَل دبع ْنَع

 :عجار] ٠ ْمُهَباَصَأاَممُكَيصْي نأ َنيكاياوُثوُكَت أل «نييذَعملاِموَقلا ىَلَ

 [كهك1

 «باهش نيا نع « «ليقع ينئدَح ثيل انئدَح «جاَجَح انكَدَح 7

 اقف هللا َلوُسَر نأ «هربخأ رمح نب هللا دبع نأ ربح هلا دبع َنْب ملاَس نأ

 هيخأ ةَجاَح يف ناك نم ملي الو هملظيأل ؛ مسا وحامل َلاَق

 لجو رع هلا جر ةبرك ملم نع جرف نمو «هتججاَح يف َلَجَورَع هللا ناك

 .ةمايقا مويا هت مل َرتسْنَمَو « ةَماّيقلا موي برك نم ٌةَبْرُك اهب هْنَع

010 
 نع «ليهُك نب ةَمْلَسْنَع «كيرّش انئدَح «جاَجَح اَنيدَح -1/

 يه : :لاَك 4 ةَئيط ةَرججَشك ) هلق يف افلا نَ ءَرَمَع نبا نَع ءدهاَجبُم
 ميعم ل همم

 [1ه94 :عجارإ . ُدلَخَتلا انآ تتْطَو ءاًهكرو ضمنت ال ينل

 نب ىَسوُم نَع ءرَشْعم وبأ انثدَح مساق نب ب مشاَمانئدَح
 لك كل هللا لوُسَر َلاَق : اق يش لل دل ناس قط ءءء

 هلي ريكس ام مارح ركش
 غي ابك . مسكه كنس

 ءلاَجرلاَّنمَنيَكَخَسلا نمل 8 يبان ؛َرَمْع نبا نع ءدهاَجم

 [ه07+ :عجار] ٠ ءانثلا نم تآلجرتمْلاَ

 ارح

 «هبيأ نع « دَّمَحُم نب ٍمصاَح ْنَع دادَحْلا ًةدْيبع وبأ اًيدَح

 3 .هدْحَو لُجرلا تيييانأ «ةدحولا نَع ىََ ف يِنلاَنأ ؛ٌرَمع نبا نع

 رشق اع 2

 . هدحو رفاسي

 ةَبقع نع «ةبعش انئدَح ءٍمساَّقلا نب مشاه رضنلاوبأ انئدَح ١ يمر ع

 مُكْنماَك نم لاق ب يلا نع ةددَحُيَرمع نيا تغمس « ثْيَرَح نب

 القس لْغْوآْمُكْدَحأ فم أ نإو «رخاَوألاِرْشَمْلا يف مَن اسْعلُم

 [ه.081 :عجارإ ٠ يقابل بسلا ىَلَع بلي
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 نبا نع « ءعفاَنْنَع كلام انربَخأ ءُداَرق حوُن وبأ انكدَح

 .قاونمألا اهب طبي ىّتح علسلا يّفلَتَْع ىَهتنأ ل يِبلا نَع َر َرَمَع

 [1 001 :عجار]

 نيرثكملا دنسم

 نب ِهّللا دّبَع نْيَديِيْنَع «اثييل انربَخأ ءحوُن وب انَدَح-0 01“

 هيلع رَميارعا نأ ؛ر َرَمَع نبا ِنَع رايد نها دبع ْنَع ءداّهلا نْب ب ةماسأ

 , لب :َلاك نال َنْب نفسنا ركل هيلا قيرط يف مَ
 دينا ةَماَمعَو «تلحاَرلَم اذ هلَحْحيِرَتسيناك راّمح ىلإ قلنا َلاَق

 ىلإ َتْقَلَطلا : اًمضْمَب هل لاق قّلطنا َملَق «”يبارعألا ىَِإ اهمقَدَ هس اهب هممدمعمب ع

 «دلَسأَر ابدت تنك يدلا كتماَمحَو هلع حبرتست تلك يذلا ةلرامح

 ينإ: لاق ؟ مَهردب ىَضْرَي اذنك اَمّنِإو «”يبارعألا اَذَه امهات

 ندعي هييأدو لهآ ءرملا ةلص ربل ريآَذِإ :لوَُي « هللا لوُسر تغمس

 [0117 :عجار] . يلوي

 00 ا

 [4918 :عجار] .مقلسألا

 نْبا نع عفان ْنَع ٌرَّمع نب هللا دبع اًنربَخأ نا الح

 [للكأ تفلح :رظتا] ٠ هلّيَخل ا ميِقَتلا ىَمَح
 ها
 ا يِبنلانآ ءَرْمُع

 نْباَنَع «عفاّنْنَع ؛ رع هللا اجرب ارواح 01

 [07 :عجار] ٠ َقباّسلا ىطعَأو «ِليلا َنيَي ءال يلا قبس : َلاَق َرَمْع

 نبا نَع «عفانْنَع «َرَمع نب هللا دبع انربْخأ دار اَئدَح-ه61/

 [4415 :عجار] ٠ نيتبطُحلا َنْيِسلجَياك ف يتلا نأ ؛َرْمع --

 هّللا َدْبَع نأ ؛ عفان ينكدَح ؛ ثيل اندَح ءرضتلاوبأ انثدَح -8

 كنا ةكوُقَم , هللا لوُسَر يِزاَنَم ٍضْعَب يف 'تدجُو ةأرمااذأ ؛هَربْخأ

 [ةل09 :عجار] ٠ .(837) نايصلاَو اسالك ف هللا لوُسَر

 ؛هللا دّبَع ّنَع ؛ «مفاَ ينئدَح ثيل انئدَح ؛ ءرضْنلاوبأ اَنلَح 48

 ةقفلاد إال: :لوُقي . قرشملا لفك َوُمَو ا هلا َلوُسَر َعمَسُد هنأ

 [ :عجارإ ٠ ناطيشلا نر 9 مليح نم ءانهاه ةتتفل نإ لآ ءاّنَهاَه

 م :قاحشإ ينم ايش كح رشات

 م ةفيقرا

 «َقاَحْسإ نب ةَيواَع نَع «كيرش انئدَح ءرضتلاوبأ انندَح -

 َرَمْع ٌرَصْع نبا مار 9 'يبلا باَحْصأ نم ٍلجَرْنَع يفتحْلا حلاَص يبأ ْنَع

 لكامل يبل لوفي 8 هللا لوس تمس :لاَك

 [ه461 :رظنا] ٠ ةماّيقلا موي هبل

 رمي مدر
 «بئاّسلا نب ءاَطَع َنَع «ةَدئاَر نع ؛ « يلع نب نيَسح اَنثدَح-7

 َّ ا هللا لوُسَر لاق : :لاَق؛ َرَمَع نبا نَع «راكد نْب براَحُم ْنَع

 [09105 هلا :رظنا] ٠ ةئاّيقلا موت اَمّلظ هك مظل اوما ءساّنلا

 هةر را ص را

 م نب هللا دبع دئسم
 6 دوعسُم هعس

 ممدق مسرب هع
 ٍناانَع « عفان نع ؛ هل دينة انل077*

 مث ءًرطفْلاَو ىَحْمألا «نييديعلا يلَصْيناَك 8 هللا وسر رم

 مهو 5
 [45:؟ :عجار] .ة ةآلّصلا دعب

 نبا ينعي :ٌناَمْثَع نَع «كيرَش انَدَح مهما

 لاَق : لاَ «َرَمع نبا نَع يماشلا جاهم ْنَع؛ «ىّشعألاو هو ؛ةَر 30

 امس * ع قاع
 مي ندم بوك ُهّللاُهَّسبلااّدلا يف ةرهش بوك سب م 8

 [05146© :رظنأ] . ةّمايقلا

 ءٍمّصْع نب ِهّللادبَع ْنَع .ًليرش ان مام اند 6
 را ممم مع

 :عجار] ٠ اريبمو اباذَك فيقك يف نإ : ق8 يبل لاك :لوُقُي رم نبا تعمتس

1 

 مع لل ل هر نم هلا

 نباَنَع « فان نَع ٌةَماَسأ اًنكدَح رم نب نامثع اَننلَح 5

 ٍلَهشألا دبع يني نم ءاَسن حمس ءدحأ موي مد ,# هللا لوسر نأ ؛َرَمْع

 راّصنألاًءاّسنَندِجَك هَل يكاوب ال ةَرمَح نكأ : :َلاَقَك «ٌماَكِلَم ىَلَع نيكني

 اي: :َلاَقَق « نيكي هو «8 هللا لوس فساد دنع ةَردَح ىَلَع نبكي

 ىلع نيكيالَو جريل ورم ! ؟ نآلا ىَّح نيك ًماَمنشأ ! َنُهحْيَ
 [؛ ق4 :عجار] . مويلا دعب كلاَه

 نايك نب تبائْنْب نّمحرلا دْبَع اًنكَدَح ءرضّئلاوبأ انندَح-07

 َلاَك :َلاَق َرَّمُع نبا َنَع ؛ ةيشرمجلا بيم يبأ نع ؛ةيطعْب سَ انَدَح

 لدخول دبي تح فيسلاب ةعاسلا يدين يباب : 8 هللا لوُسَر
 ويم سقما عل

 ْنَم ىلع اَكصلاولذلا لهو « يحمر لظ تْنعت يقذر ل عج ؛هل كبش

 01١4[ :عجار] ٠ مهم وه ٍموقي يشكو « يأ ف لح

 َنَع ايش ينعي ةّيواَحموبأ اندَح ءرْظْنلاوُبأ انثدَح 4

 نبا لاق راج انين لاق هرَمُع نبه دبع نع «دهاَجس نَع ثيل

 املك ءاديدش اضن اهبلَع ضب يدي دَحأَف َلاَق ؟ اهم اَنب تْمُق ول :ٌرَمع َرَمَع

 ينراَدَتْساَ يدي ىَلَعِْضِباَكَوْمَ .ءهفل مر عسر بالا نم نون

 عع و
 اًهَعَمد رانج عبد ف للا لوُسَر ىّهن :لاَكو ءارش اهل َلاَقَف ءاهلبْقتساَف

 ْنَع نايس ينمي «ةّيواَمم وُبآ انكدَح ءرْضَنلاوُبآ اَنْكلَح-8
 ىلع ؛ف هلا لوُسَر ماك لاق رم نه دبع ْنَع «دهاَجُم ع ثني
 .اًمهاَرَيثيَح نم امل ٍماقمْلاب ارمي اكو ةورَْلاو اصلا

 ْنَع ءناَيَش ينعي :ةَيواتموبأ اًنئدَح ءرضْنلاوبأ اَنلَح

 َنوُاًميفَّسْبل : :88 هّللالوُسَر لاَ :لا هرَمُع نيا نَع «مفاَْع « ثيل
 .ةكدَص « قاّسْوأ ةَسْسَخالو «قاَوأ ِسْسَخ الو «ليألا نم سّسَخ

 َنْيَللَدَْع يني ليقعوبأ انئدَح ءرضْنلا وب اندَح

 «'يبراَحُملا نآلَجَملاوبَأ ينكدَح «ئيلاَّلل ديزي نب لْضَفلا نَع « ليقع
 رام قرع عل ل ىلا عسسل د

 هئاسل رجيل رفاَكْلا نإ : لوُي 8 هللا كوسرت : لوَُيرمع نبا تغمس

53 0 
 .ساّنلا هؤُطْوتي «نيَخَسْرُكَرْدَق هءاَرو ةَمايقْلا موي



 0 نيرثكملا دن دنسم

 ىَلْعَي نب ٌةَكَرَي نع « ليقع .رطاوب ك2

 ني بابي انسلجق ٌرمُعَنباَْيآ : لاق «يدْبملا ديوس وبآ ينئدَح يلا

 ُلََجَف بابلا يف ٍرْخُج ىلإ تنك : :لاَك ُبْدَألا يلع اطْباَف : :َلاَق ءانك

 ملا مكب :َلاَقق ءانْسلَج انك نذأ (41/7) الف « يبقَ .هيف ملط
 يف علطتالأ تللحقلما ءيض يأ :لاَق ءاَنآ :تْنُق : لاق ؟ يراد يف انآ

 مث :لاك٠ كلك ْدّمعآ ملك ترك ذألا انيَلَع أطبأ :تلُق : :َلاَق! ؟ يراد

 ىَلَع مالا يب :لوُشَي #8 هللا لوُسسَر تغمس :لاَقق ؟ يشأ ْنَع هوُلآَس

 ٍماَنَِو 7-0 هّللالوُسر ادَّمَحُم نَوُمَّللاَذلإ هَل آل نأ ةَداَهَش : ِسْمَخ

 دْبعاَيأاَي :هتلُق ءناَضَمر ِماّيصَو تيا عَحَو «ةكلا ايو ؛ةالملا
 ةييع معمق مكر

 . هسْفَنل دهاَجب منَ َدَهاَج نم : لاق ؟ داهجلا يف ُلوُقَتاَم ءِنَمْحرلا
 مسص ساس

 ًُ نب هللا ُدبَعَوُمَو «ليقَع وُبأ انثدَح ءرْضَنلا وب اَنُدَح ه1

 ءهبيأ نع ؛ لاس انندَح هَرَمع نب هللا دبع نب ةَرَمَح نْبْر مع انْلدَح « ليَِع

 ىَلَع ؛ ف هللا لوُسَر هو ىَلل ظن نآو «رعاتشلا لوقت رك اير : ٌلاَق

 :رعاتشلا لورد « باري لك شجي ىَتح لامك « يقستسُي رمل

 ههج وب ماَمَعْلا ىَق ىَقْنَسَسي ب ضِيبأَو

 لمارألل ةَّمْصع ىَماَتيْلا لاَمث
 رم يدق
 . بلاط يبأ لوُقَوهَو

02 
 هّللادْبَعَومَو : يبأ لاق ) ليقع وب انثَدَح ءرضتلاوب بأ (نكلَح 4

 َنَع ,ٍملاَس نع ؛ةْْمَحَنّبرَمع انكدَح (ُه دن ثيدَحْلا حلاّص ٠ ليقع َنْبا

 نَمْلا مهلا ءاَنالُف ْنَمْلامّمَّللا : :لوقي « هللا لوسَر تغمس : د. هيبأ

 َنب تاَوْفَص نَا مهلا ءورسَع َنْب ليس نَعْاَمُهَللا «ٍماشه َنْب ترحل

 أ مهل َبوُيوأ يش رمألا نم كلل سيل > : ياللا هذه تل : َلاَق ؛ةيم ُم

 . مهلك مهل بيتك و لك دولا مَن

 يبأ ِنْبدَّمَحُمْنَع ؛ يدْمَماَننَدَح ءرْنلا وب اند

 «سلاَجاَنآَو هَرَمَع نبا ىلإْل جراج لاق ءمْعُت يبأ نبا نَع :بوُقعَي

 «قارعلا لْهأ نم : َلاَق ؟ َح َتْنأْنَمم : ُهكَلاَقك ! ؟ ضوُصبلا مَ نع هلا

 لوُسَر نب اوك دقو ٠ ضوُمبلا منع سي! اَنَه ىلإ اورظْلا ام : َلاَق

 .ايثدلا نم يِتئاَحْيَر امه : :ُلوُقَي 088 هللا لوُسَرتْعَمَس دقو ؛اق هللا

 [00537 :عجار]

 م مع ةامو عي

 نب دمحم اًنئدح «ثراَحْلا ْنْب لاح اَنَْدَح ءُناَفَع اَنْئدَح 77

 ا هللا لوُسَرَمَس : لاق َرَمع نبا نع ؛ «مكسأ نب دْيَز نع ,نالِجَع

 دق سم مو ميكو مام مم#
 اًقِرامم تاَمْنَمَو الا ولة ل أدي : لوفي

 [هبمك :عجار] ٠ ٌةيلهاج تيم تام ةَع

 دْبَع نْب دي نْب دَّمَحُم نب مصاَع اَنْندَح هرم وأ انيس 5-5

 الور لاف : لاق هرم نب هللا دبع نَع « هيب ْنَع «باطقلا نيَرَمع نب هللا
 [420؟ :عجار] ٠ ناكلا ٍاَّنلا نم يقام شرف يف ملا اذه ليآل : هللا

 هلا رب امم را

 145 ص دوس نبل ديد
 0-0 ع ل

 رو ةءرامرا

 « عفا اًنْكَدَح «ءابهصلا يبأ نب ةيفع اًندَح رانا وب كَ

 ةلَّتملا : ِساّنلا يف ىدان ا هلا َلوُسَرنأ ؛َرَمْع نب هللا دْبَعْنَع ايدي

 اكتب ىقلآق ءاًداوَج هلّهأ ىلإ قلطناق ٠ هللا َدبَع كل ملف «ةعماَج
 لا ىّلَصُمْلا ىلإ قلطنا م 1 يبل اهبف يناي ناك اِث سلو يل

 يبت ثدحأ ام : لاق « ههجو يف سأل ماك «هربنم نم َرَدَحْنا دق ' 8 هللا
3 

 نع نع ىَهَن : لاق (؟ ديلا يأ : :لاَك )ذيل نَع ىَهَن :او :اوُناَق ؟ َمْويْلا ؛ ف للا

 :اتلق :َلاَق ؟ةَرَجْلا امو :لاَق ؟ ٌةَرَجْلاَف : فال تلق : لاق :٠ يقتل ءادلا

 ؟ ْتَقَرَمْلاَف :تلق آل :َلاَق ءٌهّلْقْلا : تلت ؟ةَمتحْلا اَمَو : لاَ ُكَمَتَحْلا

 300 1 ع ةمع
 اي مل ,آل :: لاك تقر دوقارلاو تقر قا : :تلق ؟ تفَّرَمْلا امو :َلاَك

 .ريقتلاو ءايدلا نَع الإ موي

 ءءاَبهّصلا يبأَنْبا ينعي بقع انُثدَح ٠ ءرضْنلا وبأ اًنئلَح 89

 دلع ونا كح لأل هللا دبع نب ملاَساَنئدَح

 اي بلاَقك ,8 هلل لوم َلَأَف هباَحصأ نم رق عما هللا لوس
 َكنادهشَ ١ ىَلب : اوُاق ؟ مي هللا لور ين َنوُمَلعَت متسلآ . ءالؤَم

 دقق ينَعاطأ ْنَم : هباتك يف َلَّرْلأهللا نأ ومَن مثلآ : َلاَق هّللالوُسر

 ةَعاط نمو ءهللا عاطأ دقق كَعاَطأ مهن دهن ؛ ىلب : اوُناَق ؟ هللا عاطأ

 نأ يتَعاَط نمنإَو ينوعيطُت نأ هّللا ةَعاط نمنإَف : :َلاَق «َكَتَعاَط ِهّللا

 . اموت ولصق ادومُ اوّلَص نإ مكن اوميطأ ؛ مكس اوُميِط

 ِء نَع ؛هيبأ ْنَع ءديعّس نب قاَحسإ انئدَح «رلا بأ اثدَح-

 ودك ةلآسملا :لوُقي .ف هللا لوس (7/,4) تمس :لاَق «َرَمُع نب

 ُنَوْهآَو ؛هِهجَو ىلع قتيل نديمك :ةَمايقلاَمْوَياهبحاَص هْجَو يف

 ْنَعْةلاَمْلا لاسمح ,ةَجاح يف ٌُهلاَسَت «محّرلا يذُةلآم ةلآسملا

 .لوعَت نمبادباو « ىتغ رهظ

 ٍنَع ؛هييأ نع ديس نبق دَح ءرظنلا وبأ انندَح-0

 مَاَم هنيد نم ةحّسُش 3 يف مما كارين :َلاقَُّأ ؛ للف يلا نَع ءٌرَمُع نبا

 ا

86 

 هس سل رق 8 مج ص عل ل
 قنوات دهس ب طش خت

 اوًرِجّا : ىّيحَيل َلاَكَو . مالابَو اهبل م ءاهَلَحَ ةجباَحبدلا ىلإ ىَتَمَ

 سا مه سرب عا ع هللا لوُسَرتْمَمَس يف ٍلْفَقلا ىلع َريطلا اذه َربصَيأنأ نم اذه مكمل

 قريت هنتر ل تسأل ىنبا»

 ا ل «باهش

 ةّصَو رَضَحْلا ةلَص دجََّنإ : هرم نب هَل دبعل لهل ؛ديسأ ني لاح نب

 نبا هل لاَّقَق ؟ نآرُشلا يف رثسلاةالصدجْنألو «نارقلا يف فوَحْلا

 ل ايش ملط الو ف اَدَمحُس يتبرع هلا نإ « يخأ نبا
 ساق مع مع

 306+ :رظنا] .لَعْفَي ( 48 ) اَدَمَحْم اًيأر امك

 ومع



 را يعمويمرع ماعم
 - ةرئأيلعاكرخأ مكس رباح انكَح داع امدح 45

 :لاَق «َرَمُع َنْبا ْحَدْميلُجَرَناَك : لاَق «ٍحاَبَر يبأ نب ءاطع نع «٠ ءٍمّكَحْلا

 َلوُسَر تْعمَس : 1 لاك هبال ههنجو يف وني ذك لور مع "المج

 .باّرتلاٌمههوُجو يف اوُنحاَقَنيَحاَدَمْلا مُر اذ : وعي ف هللا

 همرعبو
 نبا نع عفان نع ؛ هّللا ديب انكدح ءرشب ني دمحم اَننلَح 26

 راو مومن هك مرو مصل
 [4510097 :رظنا] ٠ هللا لوُسَر دمَحُم : : 8 هللا لوس ٍمَئاَ يف ناك لاَ رمع

 ورضا

 نبا نع « عفان نَع «هللا دبع اندَح «رثشب نب محم انثدَح -1

 م مل
 [0196 :رظنا] ٠ نائم يبل ناك : لاقرمع

 هاسأ هوس سو ع هع
 ْنَع :ٌريَهز اًنيدَح ,وِرْمَع ْنْب كلما دبع رماَعوُبآ انَدَح-1/

 دع
 ىَلَع نايطَح قرشا نم نآلجَر مدن : َلاَقٌرَمع ّنْبا تغمس ملسأ نب دْيَر

 بسيط سن نباتا مكو)ءادتق مث املا ب هللا لوس دهغ

 يبل اقف «مهمآلك نم اَنلابجتك «( مك «ملكتف 5 هللا لوُسَ

 نسم مآلَكْلا قيقسشت دَئاَمْنإَك ءمكلوقب اولوق ؛ سانلا اهي اي: :لاَقَ ©

 م01 عجارإ ٠ | ارحس ايلا نم نإ : الف يبتلا لا «ناطيشلا

 م ل

 مفر كد هت نزوح ءراَتيد َنْبا ينعي هللا دبع اَنَثدَح
 م مما 00

 َناَك ا هللا لوس نر كَ «نيدَجَس جس هلزْنم ىلإ فّرصُلا ةممجْلا

 .كلكَلمْفي ل سقيم

 «ديتج َنَع ء لوط نب كلامة «رعع ني امتع 000/0

 ينعي يني زيزملا دبع انئَدَح ءدّمّصلا دبع انثدَح- 018

 دمحم 9 لق يأ ىلع سس 0

 تكَح «ناَحَطلا ينعي «" ءٌدلاَخ اننِّدَح + ءديعس يما اند

 جوخ : َلاَق٠ هَرَمُع نبا نع ءاديعَس ينعي «ريبج نبا نع :ٌةَرَبَو نع ؛ن

 «لَجَر هِيَ انسب انج ثيِدَي اين وجنون

 َلَجَوَرَع هللا ةكئفْلا يف لاَقلا يف وُ وُ ام « نحل دبع اَبآ اي : :َلاَقَ

 ؟ةَفلااَم يردن! كلَحْيَو : لاك ؟ 4 ةئف نوُكَت آل ىّتح مُهوُلئَكَو) : لاق.

 «ةنئف مهنيد يف لولا ناك «نيكرشُملا لاقي قي ف هللا لوس ناك امّنِإ ١

 [ه6م1 :عجار] ٠ كلمْلا ىلع مكتبي

 «َقاَحْسإ يبأ نَع «ناّيفس اًنئدَح «يرييزلا دمحأوُب أ الح -0

 ين رقي اَكف ءارهش 8 يلام : لاَ رَمَع نبا نَع «دهاَجم ْنَع
 . يدَحاهللاَرُملُكؤو 4 نوفاك اهي ايلف ) :رضقلا ني نسل
 [؛707 :عجاز]

 ْنَع «ليَضُق ْنَع «ليئارسإ انئدَح يرييزلا َدَمَحأ وب انئدَح-7
 (48/7) ءاّشعلا ةولّص ف هللا لوُسررَخآ : :لاَق مَع نبا نَع ءدهاَجُم

 (َجَرَخَف طقسا قَمساَو ؛نوُدجهتملادَجَهتو سانا َماَن ىَنَح

 .تْقَوْلا اَذَم ىلإ اًهتْرَخأل يأ ىَلَعق قشأ نأ الو .: :َلاَو ةالصلا تمي

 ب -
١ 

 [1م6١40 :عجارإ

 00و 2 0 للر 0 هدو ماو لا
  ةوعسم نب | دبع دئسم

0 

 هللا دبعَع ناَيفس امدح «يريملا دموي تلَح-0 191

 ةَماَسأ اكو «ةاريس لح هس ا يلد ؛َرمُع نب نع « ليقع نبا ينعي

 مالا مالا 4 مالا :رظنا] .راّثلا يف وهف ضْرألا صم : هازخلا ني

01 

 اَنثدَح «طيقل نب داَيإ نب هللا دبع انثدَح ءديلولاوبأ انندَح-4

 :لاق «ديلولاوبآ كاش «”يجترعألا م وأ م نب نمل دبع نع ءٌداَل

 ةلاايدع 2٠6 # ريباداس اس

 اَمهّللاَو : :لاَق ؟ ءاَسّنلا ةّمنم دبع انو «ةعْمملا نَعَرمُ نبا لجَر لأم

 دق هّللاو : : لام مّ! َنيحفاَنُسآلَو نينار 8 هّللا لوُسَر دْهَع ىَلع نك

220 
 ءُلاََلا ميسم ةّماقلا مْوَيَلْبكن توكيل لوي هللا لوس تغمس

 [همعؤ م48 :رظنا] ا ,ويآلَك َنوُياذُكَو

 «طيقل نْب داَيإ نب هلا دبع انئدَح ءديَمَح نبَرَمعَج نكح 6
 ” 5 تو

 «هيفاكلشي مو ءرمع نبا نع ؛ 'يجرعألا نَمحرلا دبع ْنَع دي ربح

 لطم ف يتلا نع

 ْنَع «يراصنألا هللا دبع نب ةَجِراَخ انك اَنِمدَح رماح وأ كيَح-045

 ٌبَحاب ملْسِإلاَرعأمُهللا لاَ ف هلا َلوُسَر نأ ءَرَمْع نبا نع ؛ « وفات
 مع ها

 ىَلِ مُهبحأ ناك «باطَتلا نيمو لج يباب ٠ َكْبلإ نيلْجرلا َنْيَدَه

 . باطل نب ًَُ ٌرَمع هلل

 ْنَع «يراصنألا هللا دبع نيج اَنكدَح « ماع وي انَدهلو/

 ىَلَع حلا َلَمَج َلَجَوُرَع هللاَإ لاق يلا نع ٌرمُع نبا نَع ٠ عفان
 هيفاوُاَتكطكْرْسأ سانا َرئاَم :َرَمُع هربا َلاَكو :لاَك « هناّسلو رمع بْلُق

 اقام وت ىلع كرام لاقْذأ «باطت نبع هيك

 [4148 :عجار] .نَمع

 ءٍملاَس نع ءٌرطَم اند «ماَمَم ائدَح ءدّمّصلا دبع انَدَح
 سال ع سس

 ىَلَع ناديي اَناَكف «َرَمُع َعَمَو 8# يلا عَ تراس : َلاَق «هيبأ ْنَع

 [01/ 61 :رظنا] . يتقن هب «ىب هللا اَناَدَهَم الَذلُبص اًنكو ٠ يتنكر

 يبأ نع «ليئارسإ اَندَح ءىّنكمْلا نب نيجح اَنئلَح-8

 َنيِرشعَو اير 8# يلا تفر : َلاَك ءَرَمع نبا نع ءدهاجم نع «َقاَحْسِإ

 :ب ِبرَْملاَدْن : َدْمَيو رجلا َلق نيكل يف اري «ٌةَرم نيرشعو اسم أ 02

 [478» :عجارإ ٠ «دَحأ هللا له و 4 نرفاكْا اهي ايت

 نبا انئدَح ءرّضخألا يبأ ْنْب حلاّص اَنئدَح «ْحْوَر اَنتدَح ل٠٠

 ٌرَعَُلل لنآ يذّلاب يْيَرَمع نب هللا ُدبعناَك : :لاَق ءٍملاَس ْنَع «باّهش
 9 ٌكام# هل كش ل "هالك
 نذالس انل ويف ,هيف 8 هللا لوس نَسَو «ممتلاب ةصخرلا نم لَجَو

 هلل ْمُهكلوَُك) ؟ كلل ْنَع ىلا لاختي: :َرَمع مس يما ع ل ل م

 َريَخْلا هيف يدق ( كل ْنَع ىَهْرَمُ مع َناَك ْنإ ؟ هللا هو 5 ال1! مكليو

 لور هب لمَحَو هلا هََحآكَو كل ومرت ملك «ةّرُاَمَعَتب ب سمن
 م66 مامر ينير ا م

 ْمكَرَمع نإ ؟رَمع هس مآ هس اوم انا "حا هللا ل لوسرلأ ١ ؟ 88 هللا

5-8 



 دا ْ

 »#يم## عوار
  ةاورتشلا مك لقتل مارح يَا ريش يف رشا كك

 [1593 :رظنا] .جَحْلارهشأ نم اًمودرفت

 دبع نَع « بئاسلا نب ءاَطَع ْنَع ؛ «ماَمَه اَنثدَح «حور انئدَح- ه١ ١

 ىَلَع محار : :ٌرمع نبال تلق : لاق «هيبأ نَع «ريَمع نب ديبع نب هللا

 8 :لوُشي اق هللا لوُسَرْتْعمَس دقق لاق ؟ نيكل نيد

 تلا اذهب فاَط 'رَم : ومو لاك ءاّباطَخْلا ناَطُحَي اَمُهَحْسَم

 هلت قو يس هع رو ؛ةَتَسَح ًهَّنَسَح ةَوطْخ لكلب كك هيصخُي امو

 [4457 عجارإ ٠ بكر قلع َلدع اكو «ةَجَرَ

 رفراعو
 :ٍشاّيع َنْبا ينعي ينعي ب ,ركيوبأ انربخأ « رماع نب ب دوسأ انُئلَح ١

 هَرَمُع نْباَنَع؛ فان ٠ سيف نب ميهاَرنإ نع ؛ ٍبْيَسْسْلا نب ءآلَعْلا نَع

 :َوُلعْفَالاَسب مكتوم ًَيماَرَمأ اَرَمأ مُكيلَع نوكيس : ف هللا لور لاف : َلاَق

 نو ؛ةفماتلسلو يميل مهملظ ىَلَعْمُهناَعآو «مهيذكي مُهكدص ْنَمْ

 ش .ضوحملا يلع دي

 : ٍشاّبع نب بركب وبأ اًنربخأ «ناَذاَش ٍرماَع ني دوس انئدَح-ا/ ٠ و

 َنَم : :4 هّللالوُسَرلاَف لاَق هًرَمع نيا نَع ءدهاَجُم ْنَع «ثْيلْنَع

 مكل ىذ َدهآْنَمَو «هوييجأق ْمُكاَعَد ْنَمَو ,هوطغاق للاب كلاس (35/9)

 [0816 :عجار]إ  .هل اوس ُموُفاَكُتاماوُدجَتمَلنإَ ,هوُئفاَكَك

 دّبَع نب ملاَس تعمس «ةلظنَح اًنربخأ ركب نب دمحم اًنيدَح-0ا/ 5 ٠

 آل: لوفي ِهَّللالوُسَرتْعمَس : :لوُفيَرَمع نبا تغمس : :لوُقَيِهّللا

 نول سا هيا يول هَ
 :عجار] ٠ ارذش (موُلَم وكي انآن مهري اسي ولم ما فوج دوك
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 مسا سا ري عزرا 8
 نع ٠ «سُنوُي تعمسم يبأ اَنُدَح «ريرَج نْبْبهَو اندَح ©

 اوُلْخْدَت ل: ف هللا لوس َلاَق : لاَ َرَمُع َنْباَذَأ ٍملاَس نع ؛ «يرهزلا

 امل ْمُكَيصيْذأ نيا اوثوكتاأألإ مهن اوّل نيل َنكاَسُم

 [م؟457 :عجار] ٠ . مهباصأ

 ْنَع «رثب يبأ ْنَع «ةَاَوَعوُبأ ائدَح ءداَمَح نب ىَحي انئدَح-0ا/ ٠ لا

 لصقل اياك ءبَمذ مما فيلل ناك لاك َرَمُع نبا ِنَع ؛ عفا

 دَحَمَل «ْمُهَمتاَوَح هباحْنمأ حّرطق «ٍمْويتاذهَحَّرطم ؛هذك نطاَب يف
 [1 5990 :عجارإ . ليو هيمي ناكو «ةضف نم مناخ

 2م 3 سا » فم
 «ةبقع نب ىَسوُم ْنَع ٌداَمَح اًندَح :دّمَّصلا ٌدْبَع اَنِبرَح و

 «يَلِإ سناب َحأ ُةَماَسُ :َلاَ 8 هللا لوُسَرنأ ؛َرَمُع نبا نع «ملاّس ْنَع

 .اًهَريَ الو ةَمطاَف اشاَحاَم

 نع ةَبقر نع :ةَناَوَعوبأ اًنْئَدَح «داّمَح نب ىبحَي انيدَح-ا/ 184 ١

 عم يشْمأ تلك : َلاَق «ًةريَمسم نب نمل دبع ع «ةَقيَحَج يبأ نب نوع

 يفش : :َلاَقَق : لاق .ةيشح ىلَع بوم سأرب حنا َرَمَع نب هللا دْبَع

 ُهدَيدَبْتَف لاك ؟ : نمْحرلا دبع اَآ ايان لوُقَت تأ : سلق : :َلاَك ءاَذَه لتاق

 ىشم اَذإ : لوي هللا لوس تمس : ِنَمْحّرلا دعو لاو ء يدي نم

 5 6/0 1 ءامام و

 :ةّجلا ين لولا انكم نيج ىلإ يس .أ نم لجرلا

 [81064 :رظنا] .راتلا يف لتاقلاَ

 ْنَع ٌنْخّص اَنْنَدَح «ثراولا دبع ْنْب دّمّصلا دبع اندَح 9

 وملح ذا َعّم تبدا لأ ىلا يح هيب نأ وفا

 يّنِإَ ؛هلوُسَرو هّلا عب لجرلا اذَه اَسِيَكَإ : َلاَقَك ,ةيواعم نب ديزي

 :لاَقُيك .ة ةَمايقلامْويماَول هب صْنْيْرداَلا :لوُقي 88 هللا لوُسَر تضم
 « ىَلاَعتهّللب كارلا َنوُكَيْنأ لإ ءرذقلا مظعا ْنمَِإَ ,نآلُف ٌةَرْدَغ هذه

 ٌدَحأ نَملْخَيَالَ لك .هتعيب تكْني م هلوسرو هللا عيب ىلع الر لجرلا ميلي ذأ

 ياسيف انكم دوك رئالاذَه يف مكمل :ديزيمُكْنم

 [14514 :عجار] . مكنبيو

 3 الحلا دداَخ احح نمد ءداَمَح انكدَح ٠ ,ءدمّصلا دبع انكَح- ها

 ماد 0
 .ةييو ينيب تيفي ب ءاهيلع

 نيل دبع نب محراب اند دّمّصلا ُدْبَع انْكلَح 1(

 نإ :ل اق اق هللا لوُسَردنأ ؛ َرمع نبا نع «هيبأ نع هَرمُع نبا ىلوَم رايد تك
 [هؤقم :رظنا] . اير ملام ماما يف هيي يري ذأ ىرفلا ىرْفأ نم
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 نْبا نَع «هيبأ نع « ٍنَمْحرلا دبع انندَح «٠ ءدّمصلا ُدْبَع اند 7

 : ميركْلا نبا ميركل نبا ميركل نبا مب بركْلا :لاَُهَنآ ٠ اللف يلا نع ءٌرْمُع

 , .مَلَسَو مهي هللا ىَلَص ؛ ميهاريإ نب قاَحْسإ نب بوعي افسوُي

 دْبَع ْنَع هوِرْمَع نب هللا دبع اًنربخأ «يدَع نب ايرَكز انثدَح-0/1

 ةَلْخ ٠ ا هَّلل لور يناَسك : َلاَك ٌرَمُع نبا نَع ؛ « ليقع نب دَّمَحُ نْب هللا

 لوط ينكرغاك «رازإلا تسيل وربك لاا « ربل لح نم
 000 ةكيصع مسالا هال وول لع

 , هللا ل وُسردَحاَ هب تحعتشتق «ةادرلا تسمبلو بحس ءاضْرَعَو

 م َناَزألا عقرا « هللا دبع اي : :لاَقَف « يقتاعب

 م لّمسأ ام ىَلِإ .راتلا يف نيكل نم

 دش طق اًناَسْنَِرأ مله : حسني هلادبع ل

 رازألا نم ضرألا تنم َماَمَنِإَ

 نم هل دعم اريشت
 0 [5194+ :عجار] .رمع

 دْبَع َْنَع داَّمَح ْنَع « « لبس وب ديمَحْا دبع نب انهم انئدَح-4

 هلاك لح هاسك .ف "ىلا نأ رع نيا نَع « ليقع ِنْب محم نب هلل
 . (910//) رتل َرككَو : ديد الو هبف اقف ينل لاَ

 دبع نع ل نكح ءدّمَصُس بسوي ند
 هملعاو

 0 هَرَمع ني للاب انربخأ ؛ نين نب رغما يبأ ع «ةَمركع

 [هؤ141 ,هالا1 :عجار] .٠ ةكبقلا هجاَوم بهدم ,ك هللا لوُسرل

 هدرز مع رع
 دّبَع نب عليِعَسْنَع ؛ يلف انئكدح ءدّمَحُم نب سنوي انيدَح- 7

 هيأ ْنَع رص نب هلل دبع نب لل دبع نَع يِراّصْنألا لئاَو ِنْب محلا



 امص اسوء سلال عل : َلاَق ا ا اذ
 < مول

 .اهنمك لكآو هل | ةلوُمْحمْلاَو ءاهَلماَحَو «اًهَعاَتبمَو اهعئابو ءاهرصتعمو

 «مكسأ ني ديب هلي ككل , ىسيع نباح ند ا/ 37/١

 مل: هل ليقف «نارقعرلاب ندي هيث عبصَيناك هنآ ؛ٌرَمَع نبا نع ؛هيبأ نَع

 لوُسَر ىلإ غابصألا بح هيا يآ : لاك ؟ ناَرََعَرلاب نهَدَتو كبي عبصَت

 كم5 :رظنا] ٠ هيت هب عيبصتو ؛ هب نعي ءاك هللا

 ةادور ميدو وع
 نْبدَّمَحُْمْنَع؛ تِيلاَنكدَح ءدّمَحُم نب سنوي انئدَح-

 ل م
 ٍِيطَم َنْزا ىنآرمع نب هلا دبع هده « مكسأ نب ديز نع نالَجَع

 تأمل نإ لاَقق «ٌةَداَسو نَمْحرلا دْبَع يبآل اوُعَض : َلاَقَف «ةَّرحْلا يلي

 ًاتطمسس هللا لور نم مهد نملك ةلربخأل تْذج نّنإ َسلجآل

 :ةمايقلا َمْوَيَجُح ُهَلْنُكَت مل ةَعاط نم ديرك : لوفي 88 هللا لوُسَر

 [هالمك :عجارإ - ةيلهاَجْلا توم ومين ةعاَمجل اقم تاَمَْمَو

 هما عيدرور مر
 ءدابع نبا ينعي ٌداَّبَع اًنئدَح «دمحم نب ليعامسإ امدح

 لوُسَر عماله : لاق هرم ني نع ٍمفاَث نَع «ًرمع نب هللا يع ينكدَح
 ساد # لد

 . اوس جلاب اق هلل

 يبأ نب ) ديزي نع ثيل انكدَح ءدّمَحُم نب سنوي انئدَح ١

 ؛ٍماَحتلا ( نب مِن : هبفَردُي يذلا همْلساو حلاَص نب َميِهاْإْنَع «بييَح

 ٌرَمعل لا رم نبل دبحنأ ؛ربخأ اخلاص : مس هللا لوس اكو

 نكي مكو ؛ىئاَيهدِإ : :َلاَقَف حلاَص نبيع بطخلا : :ٍباَّطَخْلا نب

 َقلَطْناَك «َبطْخَيل باطلا نبدي مَع ىلإ هلا دبع َقلَطْلاَف مهي

 تلق بطي يكسر ني هلا َلاَقَف ٠ «حلاّص ىَلإدْيز

 دق يثآمكدهنأ مكمل عقرأو مخلب رثال نأ ملو ؟ىمتي يل لاق
 ما ٌيَمُع نْب هللا دّْيَع ىَِإ اَّنَأ ىوَه َناَكَو انام اَهيَحَكُنَأ

 اي هكا « يتبرع لح هللا ياي ان ْتَلاَقَف ؛ 5

 يانا ركع او ١ :َلاَقَق مَعَ : سم

 ٌرَمَع نبا اهقدصُي امل انهت : ”حلاَص لاك «ركب يو نه

 . اًهاطحَ ام لْثم يلاَم يف هَل

 رس هل
 ٌةَوْيَح انْتدَح «َديِزيْْب هللا دبع 7 نّمْحّرلا دبَعوُبأ انندَح -1

 لوُسَرْنَع «َرَمُع نبا نع ءرائيد نب هللا دب ْنَع ؛ئديلولا امنع انئدَح

 [6567 :عجار] ٠ هيب لو لأ لجَرلا لصي أ بلا َرآَدإ :َلاَق هنأ ف هلا

 ريمزلاو بأ انندَح «ٌةَعيهَل با انكدَح « ىسوم نب نسَح اًنُبدَح -7

 ْعَم سول انك ٌلوُيَرَمع َنْب هللا دبع عِمَسُهنآ ؛ ؛ هلل دّبَع نب نوع اًنربَخأ

 يلو اريك هلل هاو ريك ذل :”لُجَر َلاَقَك 48 هّللا لوُسَر

 :لجرلا لاَ ؟تاَملَكْا لاق نم : +8 هللا وسر لاك اليصأو ةَرْكب هلل

 ىّتحد مصار طلال نإ .ءدني يطت ياو : هلل ؛ انآ
00 

 . ءاّمسلا با اوبأ اهل تحن

 دمعه .
 ام هديب يسفن يذّلاَو :رمع نبا َلاَقَف

 [6559 عجارإ رَمَع نبأ نم م اهتعمَس ثم اَهتكَرَتاَم : نوع لاّقو . 88 هللا

 نع ؛ 2 لنا ناي تناك ل

 5 ناَمدلا امأو ءداَرَجْلاَو توُحْلاَك : نامل مَ ءناَمَدو

 ها م رويدرق هءرياو
 نع ءبْطَوهرَب هلع اند « فور بدوا 4

 : نْب هللا دبع ْنَع «ٌَرُم نب ريدك ّنَع ؛ةيرهازلا يبأ ْنَع « حلاّص ِنْب ةيواَم
 وكمت «فوُصلااوُسيقأ لاَ ل هللا لوُسَر نأ (48/9)َرَمع
 يدْنأ ياتو «لللا اونو «بكاتملا َنياوُاَحَو ,ةكنلملا فوُمب

 ةكَراَبتهللا لَو اقص صو ْنَمَو «ناطيشلل تاجر ورنا «مُكناَوْخإ

 "هللا همطَقافص ْمطَقْنَمَو لمَن

 ميهاَربإو ثيل ْنَع «ناّيفس اًنئدَح ءديلؤلا نب هللا دبع نكد -

 اوثذنا : كف هللا ل وسر لاَ : َلاَق هرم نا نَع دهام نع رجالا

 [197 :عجار] ٠ . تآلافت دجاسملا ىلإ للاب ءاّسلل

 . تآلفتَركذ يذّلا ثيل

 نبا نع ٠ عفان نع «هّللا دبع انئدَح ءٍمساَّقْلا نبه انئدَح -

 . اَمُهَنَيسلجَي ؛ ةَعمجْا موي نيبطُح ُبْطْحَيَد 3 ف هلل َلوسرْأأ رم
 [1119 :عجارإ رم
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 1 0 عع ع

 َدَخَك ءاَجَن ا يس 0 0
 ءراّنلا ين بالام ضرألا سس ءيش لك ومع نبي: َلاَكَو « يبكنمب

 [هةؤ9 :عجارإ . قاسلا فصن ىلإ تيَرَمع نباتي َلاَق

 رباب عا درت
 بويل اند ءدِيَز نبا ينعي :ٌداَمَح اًنئدَح «سثوي انثدح

 ديلا :بْطْخَيَرََّم َلاَك و هللا لوُسَرنأ ؛ ؛َرمع نب ِهّللا دبع نَع « « عفان نع

 ا ةيطحمْا ايما ديلا ؛ىَلسلا ديلا نم رح ايلعْا

 [0044 :عجار]
 رمز مدر

 نب هّللا دبع نْيِيَِحْلاَدبَع انندَح « يّنثملا نب نيجح انيدَح -8

 نإ :َلاَق ف يِبلا نَع ءٌرّمَع نبا نع ءرائيد ِنْب هلل دبع ْنَع « ةّملس يبأ

 رق عاج ةمايقلا موي هلال لجو رحل لمي هلام اكز يدوي أل يلا

 [ة444 5709 :رظنا] . كرنك انآ ءكزَْك اَنأ : :لوُقَي هقوطب همي مّن ٠ ناتي

 « عفان نع «بوُيأ نع دْيَر نب دامح اًنئدَح 01201111

 رْمَخ ركْلُص لك : لاك هلل ِلوُسَر ىلإ تيد مَن ءَرَمَع نبا نَع

 ْبُيْمْكاَهّبمُسَوعَوَتاَمق ايلا يف رمَعْلا برش نمو «ماَرَح رك لكو



 هيو موج ع
 ع ديما ١ َلكرخآع ضم يفو يأ ل : لاق

 ركض ُك : : هللا لوس َلاَق : :لاَق « ٌرَمع نْبا نع ٠ عفان نع بوي

 [15149 :عجار] . مارح رك لكو «رمَخ

 ْنَع «يصئححلا د ديل لولا نب يق انيدَح ءرماَع نب دوسأ انئدَح

 ةرّشعب ابوت ى ََ تش نَم لَ رمان ءٍمْشاَه ْنَع ركز نْب ٌناَمْثَع

 َلَخْدَمُث :لاَق« لع مالم هله يملا مهد هيو مهارت

 ةئطمس ءال يلا نكي مْ ! امص :لاَق مث يد يف هيعبصأ
 هلوقَي عم -

 يبأ نَع كيرّش اَنكدَح « سابعا يبأ نب ب ميهاَربإ انثدَح- كفقز

 ناك :َلاَق رَمُع نْ هللا دبع ْنَعُمارأ : :كليرش َلاَق «يِهبلا نَع «َقاَحْسسإ

 [ةد :عجار) . رمل ىَلَع يلَصُي هلا لوس

 ْنَع؛ ءهّللا دبع ْنَع «ميَره اًنربخأ ؛رماع نب دوسأ اًنثدَح-75
 يف نيديعلا يف هَعَمٌلَمحُم هللا لوس َناَك :َلاَق ءٌرَمع نبا نع ؛ عفا ريمصملا ل

 .اًهيلإ يصب هيدي «هراَقَسأ

 «يمعْلا دي دْيَز نع « «ليئارسإ !اًنَربَخَأ ءِرماَع نب دوس انئدَح-8

 كللتكءدحاو اًصوَْنَم :َلاَق؛ ف ّيَّبلا نع َرَمْعِنْبا نع ؛ «عفان ْنَع
 د
 أاَضَوَت ْنَمَو «نآلفك هلك نيا سوت نَسَو اهم ديال يلا ءوضوا ُهبظَو

 . يلبق ينال رو ينوون
 هيه مد

 ميِهاريإ نب ةَماَدُق نب حلاّص اَنْ اًنكَدَح ءرْحَب نب يلع الح كيف

 ِنَع «راتيد نب هلل دْبَع يكدَح دم و" حجلا بطاح بحسن

20117 
 تاكو ؛ للاب الإ فلي الفالح ناك نم : لاق «٠ يتلا نَ مع نبا

 60٠[ :عجار] . مكابي اوُلحَتالَف : لاق اهئابآي فلن شير

 دّيْيَع نع «سُنوُي نب ىسيع اَنثَدَح رب نب يلع انيدَح- 737

 اولا فان: ف هللا لوس ناك : لاق «َرَمَع نبا نع ؛ « عفان نَع هللا

 َنِيئَفاَط ان ليسَمْلا نط ىَمْسيناَكَو ءاًميرأ ىَشَمو الكبح لوألا

 [4514 :عجار] . ةورملاو (49/5؟) اًمصل

 و له معاش لص ع يل

 نب ىيحي نع « ديزي نب نايأ انئدَح ءَقاَحْسإ نب ىَبحي انْثدَح 0/8

 :لاق «٠ ف هللا لوُسَردآ ؛هييأ ْنَع ءٍملاَس نَع «ةيآلق يبأ نَع ٠ ءريثك يبأ

 ل اوس ايمان امه : : انك : :ّلاَك سائلا ٌرشحَت توُمَرضَح لبق نم جرخَت

 [4 :عجار] . ماّشلاب مُكَيلَع :َلاَق ؟ هللا

 رمل منح« ادَح جوراتل 1

 7 ل 0 ءٍحصلا ةآلّص َنْبَ

 ماس مه هوم
 [9151/ :عجارإ . املا دينك « برغم ةالّص َدَْبِنْيتَمْكَرو

 هلا
 رب ىَسوُم اًنئَدَح ,كرابملا نب هللا دبع انَدَح «مراَع انندَح-

 نم اًئيش َدَحَأ نم : :لاَق «٠ قف يلا نع َرمْع نب نع ؛ ءٍملاَس نع ةبقع

 .نيضَرآ عبس ىلإ هب فسخ اًمْلظ ضرألا

 ش 445 صا 1 ا 9 وسم نب هل يد

 دبعَْع ٌبِيقاكَح ا ىو ا

 4 بهذ © يِبلل ىاَرُهّنآ ؛ هربخأ ر مع نبا نأ ؛نينح نب عفار نع « ةَمرْكع
 سل م ها
 [؟016 :عجارإ ٠ ةلبقلل ا ] اهجاوم اب اًبهذَم

 وموضة مو

 ْنَع «ليئارسإ انكدَح رطل نه دبع ََدَح 1

 2 ف يَّبلاْتَْمَر لاك َرمُع نإ ِنَع هدهاَجم نع «َقحْسإ يأ

 ِنيمْكلاو رجلا لب نيرا يفر 5 «ةرم نيرشعو اسمح وأ ؛نيرشعو
 :عجار] ٠ «دَحأهّللاَوَمْلُك ١و 4نورفاكلا اي ايل 9ب بَل َدْنَ

 مع

 ْنَع «شّمْعألا نع «ةَناَوَع وبأ اَنئَدَح «جيرس اًنئدَح-61/ 437

 ِنَسَو وطلاب مُكلآَس نم : َلاَق لف يّنلا نأ ؛ٌرَمع

 اَماودج ملف موف ادور مك ىت سو «هوذيعأ هللب مكاَعتسا

 ْمُكَراَجَتْسا نَمَو ُىوسْباَف 15 دق ْمُكنأاوُسلْنَت ىّنَح هلام هواك

 [0516 :عجار] .ةوريِجأَ

 نْبا نع ءدهاجم

 يال هر نس ُص اند 4

 [ه عجارإ . مل

 ريب مر 6 وو مزعل لع
 يبأ نب ثيل انثدَح ءٌَئئاَرانَدَح «وِرْمَع نب ةَيواحم اًندَح ©

 لَ ْمُكُدَحآ لص نإ :لاَق ا يلا ِنَ َرمُع نب ِنَع «عفاَنْنَع ميكس

 هلاّمش َنَع نكلو « هنيمُي نع آلَ كرمْحُيلاهَماَجّندإَف ؛ ةكبقلا تمحي

 [146:9 :عجار] . ىَرسبلا همن َتْحتْوآ

 ةاشاوارب هريةمدع
 سنوي يبأ نع ٌةبعش اًندَح دّمَحُم نب نيسحج اَنندَح م7

3 
 هيرو مسار

 نبل ىلإ تاج ةأرما "تير لوُقي شرف نم الجر تغمس ءولس نإ متاح

 ىَهَن : :لاَقَ ؟ ريرَحلا يف لوُشت
 هل
 ياس :ْتَلاََق «ريرح رد اهيل « ىنمَِر مع

 .هْنَع 8 هللا لوسر

 موا م
 ؛ ىَيِحُي نَع 0 «ةبويل اكد ل اند 41

 ..ةلبقلا ظ20300

 نب ورَمَع ينْئدَح نيدشر اَنَدَح :نآلب ري سيد 4

 ّنآ ؛ٌَرّمْع نبا نَع كَ هللا دبع نب ملاَس نع « باهش نبا نع ْثراَخْلا

 يليق و لت

 َلوُسَر اي هطغأ :ٌرَمع هل لوفي «ءاطعلا َرَمع يطني ناك ؛ ف للا لوُسر

 امو هيوستن ؛ هلوُمَتَق هذخ : : ك8 هّللاّل اور هَل َلاَقَك « ينم ّيإَرفأهّللا

 عم علا م
 هعبتت الق ًالاَمَو «هدُخَ ٍلئاَس آلو فرم رْيَغ تنآو لاما ادهم كءاَج

 . كّسْفَن

 هعاممم مساس ظل ص سر
 دري الو ايش ادَحأ لأي ال َرَمع نبا ناك كلذ لجأ نم ملام

9 



 ُنْيورْمَع اَنئدَح «نيدشر انثدَح «نآلْيَغ نب ىَحَي انْبلَح -4

 « ىّرعْا دْبَع نب بطيوح نع «ديزَي نب بئاّسلا نَع باّهش نْبا نَع ثراَحْا

 ٠٠١[ :عجار] . كلذ لثم « باطلا نر مع نع ؛ يدّْسلا نب هللا دبع ْنَع

 هم راه مري عار
 اًنكدَح ءدّنيع نب ثراَحْلا انَدَح «دَّمَحُم نب سوي انئدَح 0/6 »

 هلع هداع هر
 يفلوُقتاَم : تلق : :َلاَق َرَمْع َنْب هللا َدْبَعتْلآَس : َلاَك «بْرَح نبش

 ناك :َلاَق ءمَعَن :ت م! ؟ َكتدَح نإ دْحَأَت : :لاَق ؟رّمّسْلا يف مْوّسصلا

 ىّنَح ْمُصْيْمَلَو ةالّصلاَر صم ةّنيِدَملا هَذه نم َجَرَخ اذ ف هللا لوُسَر

 [605* :ظنا] . اهيل مجري
 هاير رب مرعب هداع

 7 نع « ءاطَغ نبا ين يني «ديَِي انئدَح « دّمَحم نب نيسح اًنئدَح- هالوا

 نب لْيهَسْوأ ليهَس نب نَسحْلا ينكدح ٠ ١( */1؟) دايز يبأ نب ديزي
 ىهن : :لاَق هرم نْهّللادْبَعْنَع «فْوَع نب نَمْحرلا دبع نب :ورمع

 . مّدقملاَو بهذا ةَقلَحَو ءةّيسقلاَ «ةّركيمْلا نَع 8 هللا لور

 نمةَمْلْضَمب ايي : :ةيسقلاو عابس ولج :ةريملاو :ةمزي لاق
 ةومامو و ةلدراو

 .رفصعلاب عبشملا : :مَدقمْلاَو ءربصم نم اهب ءاَجي « مسير

 : فلج اَنْكدَح 7-١

 اًنيقل :لاَق ءَرَمَع نبا نع ؛ « ىلبل يبأ نب نحل دبع ْنَع ؛ دا يبأ نب ديزي
 :ةَنيِدَمْلااَنلَخَدَف «صاح ميك «ةَصْيح َنوُملَسلا صاَحَ ودعا

 ؛هّللا لوس راي : لك «ةاللا جرح نيح ءاق هللا لوس َنضََمت َلاَق

 106٠[ :عجارإ ٠ مكلف نإ «نوراكملا مت ليآل :َلاَق َنوُراَرَمْلا نَحَن

 «ديز نع «مرق نب نايس اَنئدَح ءدَمَحُم نب ريس نيسح اَنيَدَح-61/61

 ْنَع «َناَحَطلا يَيَدلاَخ اَنُكِدَح ديلا نب

 ةاَزَغ يف ءاف هلام ل رمْعنلِنَع « عفان نَع «ريبج نبا ينعي

 [ةالكو :عجار] ٠ ل .ناتساو اشار ىف اان

 َلاَك : َلاََك رى رت نأ نسل دع. ةفيحح

 اس قرقاص
 نب لم نوكيا لتقدير مُهءاَج اد هكَتحأعسَياَم : ف هللا لوُسَر

 [ه/١+ :عجارإ . نجلا يف َلوُتقَمْلاَو ءراّثلا يف لاقل مد

 يناعصلا ريح نب هلل ُدبَع انَدَح «قازرلا دبع اًنْئلَح 6

 0 ىءاقللدو ع
 ”لوسر لاق : لور مع نبا عِمَس هلأ ءربخأ ديزي نب نمر ادب اذأ «صاقلا

 اذإ ه١ اريل ٠ نبع يأَر نك ةايقلا موَيىلإَر ظني هس ْنَم : : قف هللا
 هك عع ا

 ةروسو : :ٌلاَق هنا تبسحو 4 < ترطَمْلا ءاَمّسلا اذإ ظ و 4 اترك سمسا

 [14405 :عجار] . دوه

 ما ب مرو هموم "سة
 ْنَع ٌدْيمُح اًرَبْخأ ةَمْلَس ْنْب ْداَمَح اَنئلَح «ناَمَع انئدح

 .(ح)َرَمَع نبا نَع ؛ هللا دبع نيرْكَ

 هٌرصَمْلاو ٌرهظلا ىلص الفيلا ذأ ؛ٌرَمُع نبا نع ؛ « عفان ْنَع «بوُيآو
 ناكف ؛ َةَكَم لَخَد م «ةَمْجَم اهب َمَجَه م «ءاحطبلاب ءٌءاَشعْلاَو برْعَملاَو

 .ةلَعْفيَرمَع ربا

 امسح )ا نامل 05 َح ع لكم
 0 هوم نب هلي

 دبع ملاَسْنَع رم ا بَ اكد ُناَفَع اًنكدَح-ها/ها/

 ملك هَرَمَعْعَمَو 8 هّللا لوُسَر مارا : لاك.« هيبآ ْنَع «َرَمع نْب هللا

 :عجار] ٠ يدَتع هب «هبُهَللا اناا تكونَ ىلع نادمزي امهر

 [هدقح

 طمس بوي انئدَح ديني َمَح نكد اع انئدَح
 :َلاَقَرَمُع َنْبانآ نيريس نب دَّمَحُم تْنَي يف ثدَحُي َناَمْلس نب ةريغملا

 َلْبَق نْييَْكر «ةّضيرَمْلا ىوس تاَمكر َرْشَع 88 هللا لوُسَر نمت ظفح

 «ءاّعلا َدَْب نيكو « برغم دْعَبِنيتحْكرَو «رهظلا دعب نيكو «رهظلا

 [01597 :عجار] .ةاَدَعْلا لبق نْييعْكَر و

 نب ِهّللا دْبَعْنَع ٌهَداَتق انئدَح «ماَمَه اًنثدَح نام اًنئلح-6

 هّللاَلوُسَر لاَ ةّيدابلا لهأ نم الجرد ؛َرَمُع نبا نع ؛ «يليقعلا قيفش

 رخآ نم ةَمكرروْلاو «ىَتنم ىَتم : هيما َلاَقق ؟ لكلا ةآلَص ْنَع لف

 [؛4ةها/ :عجار] .ليللا

 نع «هّللا ديب اًنْئدَح ءَرضْحَأ ْنْب ميكس انئدَح نافع اَنئدَح 8 - 

 نأ اربي ءرَجَحْلا ىَلِإِرَجَحْلا نم لُمريَرَمُع نبا هللا دبع ناَك : لاَ مف

 . كلك لعينك يبل

 ام :َلاَق ؟نْيتكرلا َنْيَياَم يشْمَيَناَك هنآ عفاّنل اوُرَكذَك : هللا ديب لاَ

 1 [4316 :عجار] . ملَكمَي نأ ديري َنيح لإ يشْمَيناَك

 ّنْبا نأ معزي ءاَمفاَنْتْعِمَس «ماَمَه انئدح ناَفَع انندَح 0
 م مل
 املك «ةالّصلا ىلإ ؛ فيلا جر «ةريي صو ةشئاعألأ هئلَح َرَمَع

 : 4 يَا َلاَقك لولا اوُطرتشي نأ الإ ينوعيبي نأ اوبآ مُهْ ٍ سلك َعَجَر

 [4268 :عجار] . قمع ( "مل ملول اَمَّنإ

 ْنَع ؛بوُيأ ْنَع ةَمْلَسنْب داَمَح اَنْندَح ؛ُناَّفَع نكح -7
 والخ يديمك ةآلّصلا َلَحَد ا ناك 8 هللا لوُْسَرنأ ؛َرمَ نبا نع ؛ أ

 [3354 6841 :رظفا] ٠ عوُمرلا نم مَ اذ عكر اذ« هييكْنم

 جاَجَحلا انئَدَح ءداّيز نب دحاولا دبع اَنئدَح نافع اندَح- ةالدع

 عمس اذ 4 هللا ل وُسَر ناك : َلاَق «هيبأ ْنَع « «ٍملاَس ْنَع ؛ ءرَطَموبأ ينتدَح

 َكِباََمِب اكله الو ءكبَضَقِباَن انت ل مُعَللا: لاق «قعاَوصلاَو دحر

 .كلكَلْباَقاَعَو ٠١( ا/ك)
 يل عم

 نب ِهّللا دبع اَندَح بِيَهو اًندح :َلاَق َناَّمَع اَنْئلَح 185

 . ءاّضلاَو رَجْلا نَع ىَهَن ف هللا َلوُسَر نأ :ٌرمع نْبا نع ءهيبأ نع « سواط

 [1470/ :عجارز

 «سواط نب ارب ِهّللا دْبَع اًنْكلَح «بيهو اًنئدَح «نافع انندَح 6
2 

 2 لاَ مآل ا : هرْمأ لوأ يف ُلوُشَي َرَمع نبا ٌعمَس هنأ «هيبأ نَع

 هل هلل وسر صخر "لوي سابع نبا ًتدعس



 نيرثكملا دنسم هالكلا َح

 معاش
 نع . فاك بو اكد بيشو اًنئدَح نافع انك -5

 ءَرمع نبا 38 بجبل ةَوعَدلا ىلإ ْمُكَدَحأ يعد : لاَ ف يلا نَع

 [1017 :عجار] ٠ ارطْمو اًمئاص بيجي رم نبا ناكو : َلاَق «٠ اهنايلَق : :َلاَق

 نع عفان ْنَع "بوي اَنكدَح بيشو اًنئدَح نافع اًندَح-ها/1/

 م
 موي نوُبَعُي روصلا هذه َباَحْصأنِإ : لاق« 8 يِبللا نَع ءَرَمَع نبا

 [4406 :عجار] . مفلح ام اويحأ : وك لاقيو «ةمايقلا

 « سار يموس رب هربا كاس
 نع :بوُيأ اًنيَدَح (ةملس نب دامح اًنكدَح نافع اتهام

 اًهيصاو يف دوُشَعَم ليَحلا : َلاَئ ف هللا َلوُسَرنأ َربَمَع نبا نع ؛ عفا

 [4515 :عجار] . ةَمايقلا 3 ب لإ ريَحْلا

 عد 3ك
 7 نَع ؛هييأ نع ؛ ليهس ْنَع ءداَمَح انئدَح : : لاك انَدَح-5

 [4455 :ةريره يبا دنسم يف يتايس] . هلثم ' اللف يتلا نَع «ةَرْيَره يبأ

 هاماع نيساوشس ريل مرعا مك سا
 نع بوُيأ اًنرَبْخأ « ٌةَمَْلَس نب دامَح انئَدَح ُناَفَع اًنكرَِح-هالال»

 . ِعْرَْلا نَع ىهَن , 8 هللا َلوُسَرنآ ءٌرَمَع نبا نع « عفان

 .ةَباَوَذ هنم َكّرْتَيَو يبصلا سأر ضْعَي َقَلَحُي نأ ةريسفت :دامح لاق

 1 [ 447 :عجار]
 ع

 :َلاَق ءراَئيد ِنْب هللا دّبَع ْنَع ٌقبعش اًنئدح :نامع اًنئدح-هاللإ

 مسا ىَلَع 4 هللا َلوْسَراَسيَباِإاَنك : :لوُفَيَرَمع نبا تعمس

 [4056 :عجار] .٠ تطاق اميِف : :ّوه انقلب ءةَعاطلا

 هللا دبَع ْنْب ناَمْثع انئَدَح «ةناَوَع وبأ اًنْبدَح «ناَفَع 1 ها
 رواشعو

 نك ىف: لاك تلا جُحْيَرصم نملُجَر ءاَج : َلاَق ءِبَمْوُم نب

 ؟مهيف خيشلا نَمَ : : لاَ شير : اوُناَقك ؟موَقْلا ءالؤَم ْنَم : َلاَقَف ءاسوّلُج

 ذأ ؛يَشْنَع كفئاَس ين رَمَْنْبااَي لاَق : «ٌرَمع نب هللا دبع : اوُلاَك

 مسه ساق ع سهلا سل ىف
 :َلاَق ؟دّحأ موي نانا ملعنآ تيا اذه ةَمْرُحب كيش ككدشلا

 ملعتو : لاَ معن : لاَ دهيم رين َعباعلاملعت َلاَق ؛ مَعَن

 يي ما ٠ 2 ماع ك2 عه
 نبا َلاَقُق ءيرصملا ربك : لاك ءمَعَن : لاق ؟ناَوُضّرلا ةئعبي ْنَع بينهن

 ذك هللانآدَهشاك دحأ َمْوَيراَرف مآ نع يتتلاَس املي لاَ :َرمع
 عج هسه د همر ميمي م عقم يع
 نع رمعغ ف هّللا ل اوُسَر هبا هجن تناك دّنإَف رذب هييعت امأو . هل رْمَعَو هنع اًمع

 ةمْهَسو ارد دهش لرجل كل: : 9 هللا وسر هللا ْتّضرَم اَهْنِإَو
2 2006 

 «همبل اَنْ م كم نطَتيرعآ د حأ ناك ولف نآونضرلا بْنَ
 راق دم مل
 ؛ُاَمْلَع بم امَدْمَب ناوْضرلا ةَمْيَب تاكو «ناَصْنع هللا لور ثَعَب

 ْبَهْذا :ٌرمع نبا َلاَقَو :لاَق اَق ؛َناَمُثَمل هذه : اكو هدي ىلع هدَياَهبَبَرَصَ

 501١[ :رظنا] ٠ َكَمَمَّنآلا اذهب

 مربرب هرعممسو
 نع“ ليئارسإ !انكدَح : :َلاق ءدّسَحُم َنْب نْيَسْح اَنئدَح-هالا/ا“

 رشا ف يبات لاس : لاَق ءرمع نبا نع هرج نب ديعَس نع «كاّمس

 راب نيم الحار تا لاق ؟بمتلاب ةَضَمْلا 51 ةّضفْاب بَل
 لهدم

 [8688 :عجار] . "سل هيَ كيب كبحاَص كفيل

 )0 1/1 دون نب هل دبع تاما

 0 ياا واط حبس سمس جلا بحس سس
 « عفان ْنَع مَع نب هللا دبع نُدَح «ديبع نب دمحم اندَح-01/1/ 4

 (0194 :عجار] . ايام كر ام يتأيناك ٠ هللا َلوُسَر نأ ءٌرَمَع نبا نَع

 وثموعلمو
 نبا نع« عفان نَع ءمّللا دْيبع اًنيَدَح « دبع نب دمحم انلدَح-8

 دْيْص بلك أه ةّيشام بلك لإ بلك ىتقا نم لاك كف هللا لورد ؛َرمُغ

 عجار] .لَكتْنأ بالكلاب ناك. ناطاريق مز موب لك هلمَع نم صَقُن
4] 

 مس اهرا كت لا ع
 نبا نع « عفان نَع «هلل يع اَندَح «ديبع ن نب لمحم اَنئلَح-5

 ةللاُظطْنَي أل ٠ ءاليشلاَن مُهَبوكرُجَي يذلا لاك ف هللا َلوُسَر انآ ؛َرَمْع

 [4426 :عجار] . ةماعلا موي هيَ

 نبا نع ؛ فان َنَع ؛ هللا ٌدْيبع اًنئدَح ؛ ديبع نب دمحم ند انثدح-ها///

 [1155 :عجار] ٠ لس ةممجلا ىتآْنَم : :ق هللا ل 93 اوسر لاق : ٌلاَقَّرَمْع

 نعء(٠ 7/7) هللا دبع انئدَح ديس لح 0

 اَذَه يدجُلم يف ٌةآلَّص : :َلاَك ل هلا َلوُسَردأ ءَرَمُع نبا نَع ؛ فا

 [4545 :عجارإ] . مَرَحلادجْمْلا لإ ءهرْيَغ يف ةآلَص فلأن ملَضْنأ

 مهر مريم داع
 نبا نع ؛ فان نَع هللا ديب اًنئدَح دي محم ند

 همس عع هيا مامن
 :لاَقّر مع مس مُكَدَحأ ةالّصلضَفتةَعامَجْا ٌةالَص : : هّللا لوُسَر لاَ

 457١[ :عجار] .ةجرد نيرشعو

 نبا نع« ٍعفاَن نع ؛هّللا دبع اًنئَدَح دليم اند ا//١٠

 ٌهَكَماَرنُواَمْاَككِرْصَمْلهآلَص هئاكََم : لائق هللا َلوُسرَنأ ؛َرَمْع

 [ة١ه4 :عجار] . هلام

 اه عوز تاع
 نبا ْنَع « فان نَع ءمّللا دْيبع اًنئلَح « ديبَع نب دمحم اَندَح - ١

 نم اَعاّص وأ ءِمَتّم اَعاَض ءرطفلا ٌةَكز ضَرق ا هللا َلوُسَرنآ ؛ر ؛َرَمع

 [؛ 185 :عجارإ .٠ "ريك وأ ٍريغص رح دبع لك ىَلَع ءريعش

 نع « عفان نَع ءهّللا دْيبع انك نك ؛ دّيبع نب دمحم اند انكر -
 ل 6 :لاَق ؟بُتَج وْهَو اًندَحأ كري « هللا َلوُسَر اي : :َلاَقَرَمْع نأ ؛َرَمْع سرق ل مع ل

 [155؟ :عجارإ . صوت

 همم اء جلنار
 نبا ِنَع « فان نَع ءمّللا ٌدْيبع اًنئدَح « ديبع نب دمحم انُئدَح- 0/7

 موي ىلإ اديآريخل اًهيصاَوُ ؟يفلّيَحلا :َلاَق © هللا َلوُسَرنَآ ؛َرَمَع ؛

 [14515 :عجار] . ةماعلا

 ومر ةدع
 نبا نع عفان نَع ءهّللا ديب اًنئدَح «ديبع نب دمحم ايد -15

 اك هرب نحو هديل ديم حت نإ : لاك كف هللا لوُسَرأ ؛ر ؛َرمع

 [857* :عجار] .نيئرم رجألا مهل

 نبا نع فان نع هللا ٌدْيبع امم اًنكدح « ديبَع نب دمحم ند انثدَح -6

 سلَجيمُن ءدَمْفَم نم لجلال مقبل :َلاَك ف هللا َلوُسَر نأ ؛ٌرَمع 0

 يب 2 بلو

 [504 عجار] .اوعسوتو اوحسُمت نكلو هيف



 نيرثكملا دنسم

 همم ,وهلال لع
 نبا نَع « عقاكْع هللا ثيم « ديبع نب لمحم اًنْئدَح -

 1١[ :رظنا] ٠ ةّيلطألا محا ٍموُحُن لآ ْنَح ىَئ اق هللا لوران ؛: رم

 وامر كمر 400
 «حابصلا نب دمَحم اًنئدَح , ((هّثلا ديع انثدح))- <1/

 ءَرَمُع نبا نَع «ٍملاَسَو فات ْنَع :هلا ديب نع « يركز نب ليعاَمسإ اًنندَح
 381١[ :رظنا] ٠ هلثم 289 يلا نع

 نع « عفان نع هللا ديب انكدَح دي بَ دس 0ا//

 يل تق نر فالحل ىرش نم :َلاَك ء# هللا لوُسَر نأ ؛ٌرَمع

 ارتشا يدنا َط رشي نذل ءاَعَرْبأ |.
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 امل عجل

 عفان ءٌرَمع نب هللا دبع اندَح دينا

 دقو تلج «ٍمْويتاذ سال ف هللا لور بط : َلاَك «َرَمَع نيا نع

 .عْرفلاَو تفرمْلا يف دين ىهَن : اوُلاَق ؟ لاَ ادام ؟ َساَّنلاٌتْنآَس عر

 [4156 :عجار]

 نع « عفان نع «هّللا ٌدْيَبع انْثَدَح «دّيِبع ني دمحم اَنلَح 9-١

 ل اد رط وشلالات :َلاَق # هللا َلوُسَرنأ ؛َرَمْع

 :عجار] .٠ عبق يردن هرم هذَه ىلإ رم هذه ىَإ رعت ؛ نيمنغلا

 [ 6ع

 هما

 همم رم معمول اع دع
 « عفان نع ءٌرَمع نب هللا دبع انندَح «دْيبع نب دمحم انئدَح -0

 بما َنْي مم ريسلا هب دج اذِإ ؛ ا هللا ل وسَرَاناك : َلاَك ءٌرَمَع نبا نَع

 اانذفي :عجار] . ءاَشعْلاَو

 ا
 ِنَع ءعفاَت ْنَع ؛هلا دبع انْئدَح ديب نب دمحم انئدَح 7

 كرش وق طوع لع ياش َلاَقَّرمع

 َضِيِحَت مَ مك رهط ىَنَح َ انجري هرم : :لاَقَف ف هللا لوُسَرل مع كلذ

 قو ايكيا اَهَمماَجْياَلْبقءاَس د َتطيت رهط اذا :ىّرْخأ

 هسا سلس
 [ه1514 :عجارإ ٠ ُءاَسشلا اهل َقّلَطُي نأ هلل َرَمآ يتلا ةدعْا

 قس

 نبا نع٠ عفان نَع ءمّللا دْيبع اًنكدَح «دْيَبع نب دمحم م انكدَح- 6/9

 هم سر ل روم ري سال كاف م

 ١ ليلا ةالّص ْنَعِرْمْلا ىَلَعَوْهَ 8 هللا لوُسَرلْجَر لآَس : لاق رمع

 مدل ترئوأق ةدحاو ىَلَص َحبصُي نأ ْمُكدَحأ يشَح ا اًدِإَف « ىَنْم ىَنَْم :لاَك
 [444؟ :عجار] . ىَّلَص

 اندَح 65
 ماس ريماس

 :عجارإ ٠ ارو ليلا مُكنآلَصَرخآ اوما : قف هللا لوس لاَق :لاَكَرَمَع
 [فا

 هرج رومرععد مو

 نبا نع ؛ عفان نَع ءمّللا دْيبع اًنئدَح «ديبع نب

 سار هعمدموع
 نبا نَع « فان نع ؛ «هللا دبع انئدَح « ديب نب محم انئدَح -6

 ءْمُهاَهنَك «َساّنلا لّصاَوَف «ااَضَمَر يف ّلّصاَو 8 هلا لور مَع

 :عجار] . ىَّقْسَأَو معطأ ينإ | «مكلفم تنسل نإ َلاَق :٠ لصاَوُم نإ : هل ليقف

 اةذففإل

 اند -5

 8 هللا لوُسرماَطْعأ ؛ هللا ليس يف سر ىَلَعَلَسَح َرَسْعْألأ َرَمع

 روثرملإو
 دمحم انت

0 

 نبا نع ٠ فَ نَع «هّللا ديبع انندَح ؛ديبع نب

 ؟ اق هلا لوس ىلإ اج 55

 [ه9١/ :عجار] . َكدقَدَص يف عج الوعتيال : :َلاَقَق ؟ْيلَع

 ُتلَمَح ينسوا َلاَقَك

 نبا ِنَع ؛ ٍمفاَننَع هللا دبع انئدَح «دْيبع نب دَمَحُم انئدَح-901/

 َلوُسْراَي : لاَقَف دجْسمْلا بايد عا ءاريس ةلخ ىارَرمْ انآ هرم

 لوُسَر لاق ؟كيلَح اود ا دوُوللو ةةمججا موي اهبل ات تير يرتشاول ؛ هّللا

 ل لور انج مث «ةرخألا ينال نلح المد لاَ : 48 هللا

 هّللاَلوُسَراَي :ٌرَمُع َلاَقَك هَل اًهْم َرَمْع ىَطْعَأَف ؛ ”رلُخ اهم 8

 عنف لإ. هل لوثر اقل ؟ لل ناهي تلو يبست
 ُهَلاَخأْرَمُع اًَهاَسَكَن : :لاَق٠؛ اَمَوُسْكَتل وأ اهيل 7 تل اَهكيَوَسَكاَمْنِإ ؛ اهَسبَت

 [11 :عجارإ ٠ ةّكمب هلل نم ءاكر تم

 م

 نب ركب يبأ َنَع هّللا دبع انَئدَح « ديب نب دمحم انكدَح-ها/4

 بذي يذلا نا اقف هللا وسر لاَف : لاق ءهَدَجْنَع هيأ نع« ءملاس
 ل 20007
 [40745 :عجار] ٠ را يفتي هل ىَنبي يلع

 نبا نع « عفان ْنَع هللا دبع انئدَح ديب دبع نب دمحم ايل -- 469

 نم 8 للا لوُسَر دهع ىَلَع نووي اوُنك لَو لاجل نأ «َرَمُع

 [1 441١ :عجار] ؛ اًعيمَج دحاولا ءانؤلا

 نلف عفان ع هللا دي ادَح هدي بنحُاَتَدَح ٠١

 هايم
 المال 0 عدا ال فاعلا نا

 201 م
 يف حير أرك 0 00000 ناك ؛ هه

 [4408 :عجار] لاح رلا يف ! ذااوُلَص لآ :رّسلا

 نب لاَهْملا يربح ؛ يعش اًنئدح :َلاَق «ناَنَع انلَح

 قيرط يف مع نبا عماتجَرَح ١ لاك «ريبج نب دعس تغمس : َلاَق ءوِرَمَع

 هاء ميعم
 طاح لك مل هنت اوبصتاذف اذيف ىآرت مطل قر نم

 ماسع © ا م هع
 [4377؟ :عجار] ٠ ناو نعل : راق يشن نش

 م رام تع ع
 انك :َلاَق ءينَرَبخأُلبج : لاق «ةبعش انكدَح : َناَفَع اَنبدَح 3 ١

 قدي دوق م مهومل همملاعم
 ثسيَرَمْع بانك رمت انكي رييزلا نبا ناك « قاّرعلا تعب يف ّئيدَمْلاب

 َنذاَتْسيْنأَدلإ «ناَرقْلا نع ىَهَن 8 هللا لور ءاوُيراَقُي آل : لوقف ان

 ااا [101 :عجار] ٠ اخ مُكنم لجيل

 نبا تْعمَس «ةلبج يتربْخأ ٌفعَش انئدح نافع امدح ا

00 
 هللا نك «ةليخَملا نم هباّيث م ايوكَرَج نم قف هللا لوُسَر لاق : لوَقُي رمع

 [ة0١م :عجار] . ةّماقلا موي هيلإَرظني ال

 هّللا دبع اتم ءمللسم نبيع ان اًنكَدَح ءُناَفَع اَيدَح-١٠08
 عمم 2

 َرماَقْلانإ : كف لل َلوُسَر لاَ َلاَق ءَرَمُعَنب هللا دْبَ ّْنَع رايد نب

 هك دم لاو
 [014؟ :عجار] . نآل ةَردَع هذه ذه آلآ : لاَقِيق ايف ؟ مقل موي ماَول هللا بصي



 هم ل سلم
 يلع اًنربخأ ؛ لسا يت كح اقدح د اق

 َّبطَخ« ف هّللا لوُسَر نأ َرمُع نبا نَع « يسودسلا بوُقحي نع «دْيَز نب

 .ةَظّلَكَم املا وأ طوسلاب دّمَمْلا طَحْلا هيد نإ الأ :لاَقَ منقل مويس
 ًةَقلَخ نم

 اح َنوعيرأ اهْنم ٠ ليألا مَن

 تضع وا ينأسنك ثا

 لاَمَو ملكنا اَمُملوأ اهنوطُ يف ةقلَخ

 سال ةلسبأاك ألإ «يمذكضك

 نَع عفان نع «"بوُيأ اندَح "بيو اندَح 25 3

 اوُؤَدباَكةالصلا تميِقأَوهاَشَمْلا عضْواَذِإ لاق ف يبا نع َرمع نبا
 معو م م6 ل ملول و ٠

 :عجار] .٠ ٍماَمإلا ةءاَرق عّمْسْيَوُهَو ةرَمَرَمع نبا ىَشعَتدَقلو : لاَ «ءاّشَعلاب

 ل

 نأ ؛مفان ْنَع بوُيأ اًنئلَح ؛”بيهو اًنيدَح نافع انبدَح
 مدور مه سه

 نوف لي تاتكر يل «ةّعمجلا موي دجْسَمْلا ىلِإودْغَيَناَكَرَمَع نبا

 + انكم :لاكو «نيتعكر ىّلصَ هت ىلإ عجَرماَمإلافرصْن اً ميلا

 " . للون

 )0 4/7) لاق ءداَيإْنْب هّللا دبع انئدَح نافع اَنْندَح 4 ٠١

 :لاق «"يجّرعألامُِْنْب نَمحرلا دْبَعْنَع ٠ طيقل نبا ين دي ,نايإ اًنكدَح

 «ًبضَقُ؟ ِءاَّنلا ةَْنم «ةَمّيمْلا نع ؛هدنعانآو َرَمْع َنْبالَجَر لأَس

 مك «َنيحفاسمآلو َنيئاَن 8 هللا لوُسَر دهَع ىَلَعانُكامهللاَو : لاَقو

 حيسملا لبق نويل : :لوُقي 08 هللا لوُسَرتْعمَسْدَقَهّللاَو :َلاَق
 و امرع» ب 0

 .رتكأ وأ َنوُنَالَنَن َنوباَذَك لاجدلا

 :عجار] . ةمايقلا موي لب «يسلابطلا يَ .ديلولاوبأ لاق : يَا

 4 اذن

 َلاَقاَذَك ذك 1ك ) هللا دبع نب دقاو ْنَع ٌفبعش اًنيَلَح ناَفَع اًنكدَح-١ لح

 0 00 ٠ مهماعرب مرر رد هع لقشر كس
 هنآ ؛ هيأ ْنَ (ٌرمح نب هللا دبع نْب دير نب محم ني دقاَو وُ امن «نافع

 52000 ماهم
 بري اراك يدْعب اوعجرَتآل : لاك ) 85 لا نَع هرم نب هلل َدْبَ دبع عمس

 [00ا+ :عجار] ٠ ضني بار مُكضَْي

 يومارو ميه مارا
 ٍرمَحُم نب دقاو نع يعط ائدح فج نيلََحُم

 هنا( يبل ِنَع «َرَمع نْ هللا دبع ْنَع «ةتَدَحُيماَبآ مسهل ءدْيز نب

 اراك يدْمباومجْرتال مُكَليَو : لاَ :٠ مُكَحِيَو : اتوا ةَجَح يف لا

 ممم فمما هاش

 3 ٍ برضي

 دمحم ايدَح 6٠

 . ضْعَب باكر

 سمس ا مرب ةمعيددو 0
 «ىسوم نب ةما ُةَماَدُق اًنندَح ,ْبْيَهَو امدح ُناَثَعاَندَح

 كل اع يببأ نع ؛ يمينا نيصح نب بوي انئدَح

 امَدمَب يّلَصأ انآوَرَمْعْنْبا ينآر :لاق رم نبهَّلل دبع ىَلوَم ِراَسَيَْع

 تيتا: ! يرذأ ل :هسلف ؟ تِيلص مك هاَسْياي لاق جلا ّملط ها ع سماع
 غلي )

0” 

 سابا ع8 هع
 لاَ «ةالصلا دهن جرح كف هللا َلوُسَرَدِإ!

 . ناتدْجَس ذل | حبصلا َدْعَب ٌةَالَص آل نأ : كيا مُكدماَس

 هل ")د د ع وسم نيه يعد

 - 3 ب ص يس و رسم

 اَنككَح « ثراَحْلا بدلا اَنْندَح 1 .'يلقلا ياتو اكدحس 0 ١
 يم م باد ه6 سدع هرم شو
 وعدي ناك « هلال ١ هلا دبع ْنَع « عفان نَع «َنآلَجَع نب دمحم

 وأ مِهِلَع ٍبوُيْاءيَش رمألا نم كلل َسْيل9 هللا كراك «ةّميرأ ىَلَع

 هدا :رظنا] مالا لسع َلاَك 4 َوُملاظ مُهإَ مهيدي

 اذني

 0 « ثراَحْلا

 ام «ثراَحْلا نْبدلاَ انْندَح « يبلع ةّيواَعم وب نأ اَنئدَح 3

 بيا 6 سره هرب كاسر
 8 هللا لوُسَرنَأ َرَمُع نْب هللا دْبَعْنَع « عفا نَع «نآلَجَع نب دمحم

 نايك ُءاَصَمَف اًهيف ينأي يَا للا يف ءاَسٌنلا قوّرَط ْنَع ىَهنَ «قيقعلا لَ

 .ةرك ام ىأر اًمُهآلكك

 «ةَبقع نب ىّسوُم اَنثَدَح «“ بيه اًنندَح ُناَّثَع اًندَح-6

 يذ نم سرَعملا يف وهو ينأ قي هّللا لوسَر نأ ؛ هببأ ْنَع «ملاس يترَبخأ

 (ههو# :عجار] . ةكرابم ءاَحْطَب يف كَ :ليق « يداّولا نطَب يف ةّميلَحْلا

 4ث امير ٠ هَ

 ةَبْقع نب ىسوم امدح بيه اًندَح ناَثَع ان

 ممم مام عضل هاش
 مل ءآلْيْخ هيول رج نم : لاك هللا َلوُسَرَنأ هللا دبع ْنَع ؛ ؛ ملاَس ينئدَح

 يِراَزإ يّفش َدَحاإ؛ هللا َلوُسَر اي :ركيوبأ لاق مايا مْويهّلإُهَّللا رظْي

 .هالّيخلاٌعتصت نم تسلك : َلاَقك ؟ هم كلذ داع نأ الإ يخت

 [0124+ :عجار]

 يمرر .
 «ةَبْقَع نب ىسوم اًنئدَح «بِيَهَو اًننَدَح ُناَّفَع اندَح ١7

 ءٌرّمْعَو ركب يبأ يف 8 هللا لوُسَر اير َنَع ههّللا دْبَع ْنَع «أ «ملاّس يِئدَح

 هعْزن يفو , نيون وأ يولد مّ ركب وب ْماَقَق «اوُعَمَتِجا ّساَّنلاةسْيأَر : :لاَق

 تيار اَمَق ءايرَغ تلاَحَتْساَف « باطلا نبل مام « هكر فتي هللا فعض

 [1مى114 :عجار] . نطَمب أَلا برص ىّتَح هير يَِْي سَنلا َنمًقبع

٠. 0 
 ْأنَع «بوُيأ نع ءرقَعَج يبأ نب نَسَحْلاانئدَح ءُناََع انندَح

 ةّيدَملابتوُمَيَأ طقسا نم : لاق ءاققف يلا نَع رَمُع نبا نَع « « فات

 سوس لا دي

 [ه4007 :عجار] هبت وسي نمل عشا ينتمي

 ءميكح نب ىلعَي ينّئدَح م (ماَمَم اننَدَح ءُناَّمَع اَنْثدَح 8

 هللا وس وُ رع نا سأل مرج ني ديس تم عم

 اخلق ؟جا ديم 0

 كد سمس ع "مس سرس

 [606 :عجار] .ردَصا م عَصُياَم لاق ؟ رجلا امو :تلمف «قدص

 ورْمَع نب دَمَحُم اَنثدَج «ماَمَم اَنْندَح ؛ناّمَع انلدَح

 نا هكدَحَرَمْع ٠١( 0/10) نأ نمل دبة وب يكدَح
 اًنباَحْصْأ نإ :هلت لقَك ما مارح ركُْسلُكو مخ ركش لك : لاق «٠ ف يلا

 ريعلا
 رلاَقف ؟ لف يلا ىلإ هنري مَ هَرَمُع نبا نَع نيريس نبا نع «اًئوُتدَح



 0 مما ل8 وسرير 6

 0 35 6 شن نأ فوغ نب نتخيل ديب ةملتس وأ يح يل

 [4541 مجارإ . هلق

 اَنئَدَح ءاّمفان تضم مزاح يرج انئدَح اع ائدَح ١
 لاك دس يفصل وأم لاق « 5 1 هلل لوس معن

 37 :عجا 1

 هس دو
 ةَبْقع نب ىَسوم اًنثدَح ,بيهو اًنئدَح نافع اًنئدَح- هما"

 ل «هريعُ ىَلَع اًبكاررتويو ليلا يف ذ يلَصُي ناك هللا دبع ٠ ملاّس يئدَح
 م اء قسم عع هل

 مان ينربخأ دقو ؛كلذ عصي اَملاساَنآ تيار دقو : َلاَق هَهَجَو ْثْيَح يلا

 4497١[ :عجار] ٠ ف ايلا نع كلئرئاَيَد اكل : :هلل دبع نع

 نبا نع « عفان نَع « ةيريوج نب رخص اَنْ اًنكدَح «ناّفَع اًنئدَح- 08377“
 وو ا رممق ع يوسس

 : لاق 4 َنمَلَمْلا برسل ٌموقيمْوي9 : 88 هللا لوُسَر لاق :َلاَق ءَرَمع

 [133 :عجار] .٠ هيد فاّصنأ ىلإ هحشر يف مُهدَحَأ بيفَي

 اَنكَح «ةَيرْيوج نبا ينعي رخص اَنْندَح ُناَّفَع انك -15

 رواة مودم مالو
 لجرلا َلاَقاَذِإ : لاق« ف هلا لور نأ رب هرم نب هلل دبع «ٌمفان

 راك ُهلَّلبق يذلَناَك إف ٠ اًمهدَحأ ىَلَع بج اَنإَه «رفاَك اي : هبحاصل

 ل
 [4046 :عجار] ٠ لكم لإ مَجَرَذلإَ فاك رهف

 ٌةَداَنَق نَع «ًديعَس اًنَرَبْخأ ءءاطَع ْنْب باّمَوْا دبع انندَح 6
 0-0-0 م يي ه ماهم ا سراج

 ب رمع نبا منيب لاق ءرْحُم نْبناَوْفَص ْنَع
 يفُلوُكَي ,9 يلا تْعمَس فنك ءنَمْحرلا دبع اي: لاَقَف لجر

 هلع ْمَضِي «جَدَناك ةَمايقلامْوَيهّبَر نم نمؤملا ندي : لا ؟ ىَوْجلا

 ًفرعتآ : لومي فرغأ بر لوف ؟ "فرت : "لوي مث « هرتسي يأ ؛ همك

 انآو ءابدلا يف كِل اهيرتس انآ : لوُفيق ينعي «“فرغأ بر : لوقف ؟

 «نوُقفاَمْلاَوراَتْكْا مآ ؛هتائَسَح ةَفيحَص ىَلْعيو مويا كلل اَمْرفْغ

00 00 
 آلآ هير ىلع اوبك نيل ءالؤم) : داهلشألا سومر ىَلَع مهب ىَتاي

 . 4 َنيملاظلا ىَلَ هللا هن

 50 سس يس ل ع ل
 دّحأ ىَلَع هيزخ يفَحفدَحأ ذكمْوَيَرحَي ملف : ٌةَداَتَق لاو : ديعس لاق

 [هؤ56 :عجار] ٠ . قتلا نم

 ري م مع

 ُهَضَرْعْدِإ تْيَلابف

 سو را هس سوك
 دبع نَع ءداّمَح ْنَع ' «ماَشه اًنَربْخَأ «باهولا دبع اَنئدَح- 7

 يصير نب للاب رصنآ لأ باطلا نبع ىو دس نب نخر

 َناَك : لاق ؟ ن نَمْحّرلا دْبَع اياهم : لاَ ءاعوطت ةلبقلا ربل هتلحار ىَلَع

 [؛ةها :عجار] ٠ هلق هللا يب

 ممسق و ,ع
 نول دنع أ «نايس انيدَح رت نب لعام اند

 م م مع
 2100 ثا هيلع لردك 8 هلل ق ُُسَ

 [(414؟ :عجار] .اوُراَدَتساَف : َلاَق «ةبعكْلا ىَلِإ

 ع

 1 3/0 دوس نب هلل دبع

 سس

 ْنَع « ىَيحَي ينئدَح ل2 ,ةيعازرألا كَ ريا وب كد 7

 ةَعمَت ةَمُمجْلامُكدَحأءاَج اِإ :8 هللا وُسَر لاَ : َلاَق ءرمَع نبا نع ؛ عفا

 [4417 :عجار] .لِستفيل

 ْنَع «ميِهاريِإ نع «شمعألا اَنئدَح « دبع نْب ىلع انئدَح -

 ادِإ .لوَقلا لوف انارمأ ىَلَع محسن :ٌرَمع نبال ليق : لاك كما يبأ
 ما ل

 -قاَقلا ؛ قف هللا لوُسَر دْهَع ىَلع ادهن انك : افك! ؟ ُهَرْيغ اَنُق اجرح

 سار هرج ضل
  07٠كَرابم نبا يني ممّللاٌدْبَع اَنْكدَح « دايز نب باَتع اَنئدَح- «

 ها سارع سلم
 هّللاَلوُسَرنأ ؛هّللادْبَع ْنَع مانو ِملاَس ْنَع «ةبفع نب ىسوم اًنربْخأ

 مث «رارم ثآلك ربك ادبي «ةّرمعلا وأ جَحلا وأ وعلا نم َلَمَق اد ناك 2 ٠

 ىَلَعَوُمَو ؛ُدْسَحْلا هلو كلما هَل « هلك يِرشآل ةلةدْحَو هللا لإ هلل :لوقي
 2م مع

 قدص «نودماَح انيرل «َنوُدِجاَس َنوُدباَع ءوبلت دوي ريدق «يشلُع

 طلع سم رسم ل
 04101١[ :؛رظناز . دوبل « هذبع رصْنو مدعو هّللا

 بدم ماع دم ىف م

 َرَكَذَف ءَناَك 8 هللا لوُسَرَنَأ ؛هللا دع رع ١ «عفانَو ملاّس ْنَع بقع

 . هلم

 نبا ينعي «ءاطع ( 1١ 7//5) ْنَع مصاعب يلع اننَدَح-
 لاق : لاق ؛رَصع ِنْب هللا دبعْنَع هاد نيا يني «براَحُم نَع «بئاسلا

 يامل ملطاإق ملل مكب ردنا قف هلل وُسَر
 [0337 :عجار] .٠ ةَمايقْلا

 ْنَع هللا دّبَعَنْبا ينعي راكي ْنَع « قاّزرلا دبع اًنئدَح-0 417“

 ةربخأَف ؟ باَرشلا نَع اسوُواط لاَسهَّنأ ؛ةدج نب نَمْحرلا دبع نباح

 [؛07مب :عجارإ ٠ ءابدلاَو رجلا نَع ىَهت كف يلا نأ ؟َرمَع نبا نع

 نبا نَع «هبيأ نع ورع نب ماسه اَنَْدَح « ميكو انئدَح -5

 اورخآَك «ِسّسّنشلاٌْجاَح عل اذ : : هللا لوُسَر َلاَق :َلاَق ءَرَمع

 ىَّتَح َةالَّصلا اوُرَخأَف « سما بجاَح باع او رب ىلح ةالمملا

 [4444 :عجار] . بيغَت

 نوم يا فات َنْب هلا دبع اَنئدَح)؛ «عيكو انئدَح "©
 عمم يا ملل
 ةالصل 2 الملا ْمُكَدَحأ ى ري لوي اق هلال وُسَرالَكْت عْمَس : :لاَق :رمع

 مودم هلعقا ع اسعم
 . ناطيشلا يئن نان ٠ اًهَيورْغ الو سمّشلا َعوُلُط

 ٍحْيَيص نْبداَيز ْنَع دايز نب ديعَس انئدَح «عيكو اَنْئدَح-8 4"

 « يترصاَخ ىَلَع يدي تْضَوُف هَرمَع نبا بنج ىلإ[ت بلص : :لاَق« «يفَتَحْلا
 هللا لوسر َناَكَو «ةآلّصلا يف بْلصلا اذه : َلاَق ء لص اَمَلَف «يَدَيَبرصَق م مس ممر

 [؛ه64 :عجار] . هْنَع ىَهْني 23

 ةَميمَت يبأ ْنَع «ةَراَمُعْنْئتبائاَنكدَح «ميكو اَندَح-ه0نا/
 َرَمْعَو ركب يبأو ا يبل َمَمَسِيْلَص : َلاَق ٌَرّمع نبا نع ؛ يميجمْلا »#8 ةلعو
 م6 مص لم هر
 [4ا١/0 :عجار] .سمششلا َملطَت ىّنح اعلا دعب ةالَص آلف ءَناَمْثعَو



 هم ح

 :لاق رم نب ِنَع «مفاَ نع «'يِرَمُمْا نع «عيكو اَنئدَح 7
 :عجار] . ءاَشعْلاَو برَْمْلا نيب عَمَج ريسلا هب دج ا 5 هللا لوسَر ناك

4] 

 ءٌرَمَع نبا نع ؛ ٍمفاَنْنَع «يرَمعلااندَح «عيكو انك انك

 يفألإ ؛ 8 هللا لوُسَر دْهَع ىلع ىَوأَم الت يبَم يل َناَكاَم :َلاَق

 [4407 :عجار] . دجْسَمْلا

 ٠ ؛ٌرَمع نبا نَع ؛ مفاتن "يملا ادَح ميكو اكد 5

 لف يلا ٠ اهيل لصيف ءنيديعلا يف ف ةيرحلا هل زكر ناك ٠ :عجار] 4514[

 ٍنَع عفان نَع ؛ هلل دي نع .ةكليرش انئدح ميكر انئدَح ١

 [(4؛54 :عجار] . رعب ىَلِإ ىَلَص كف يِنلا نأ ؛َرمع نبا

 «يفؤعلا ةَيطَع نع «قوُزَرَم نب ليم َنَع ؛ عيكو انئدَح 7

 نم تاَدجّس ثآلل ْنملوطأ لَه دوُجُس مة دجَس : لاَ ءَرَمَع نبا نع

 . ف بلا دوجُس

 ان ؛َرَمُع نبا نع ءمفانْنَع «يرَمُْلاانئدَح «ميكو اَنئدَح- 0017
 هلال مه م

 [ها/15؟ :عجارإ ٠ هم َوْدَح يديكي ف هللا َلوُسَر

 نبا نَع «هيبأ نع «عفات نب هللا بح ينيدَح «عيكو اَنْثدَح-4

 يرش ؛ ْحِيِضَقْلا دجسُم يف « خيضُفب ين 0 ينمي كف يِبلاَنأ ؛ٌرَمع

 ةوقا
 . يمس كلّذلق

 ؛ٌرّمع نْبا نع « عفان نَع ؛ يرَمعْلا انئدَح «عيكو انندَح 6

 . ةرخآلا يف هيرشي مل ايثدلا يف َرمَخْلا برش نم اق هللا لوُسَر لق : َلاَق

 455٠[ :عجار]

 ها

 َةّيْفص ْنَع «هيبأ نع ؛ مفاتن هلا دبع اندَح « ميكو اَنئدَح 5

 5 َلاَقَق انك عراق هسأر يف ًايصَرَمْع نبا ىأر : :تلانق دبع يبأ ةّنبا

5000 00 
 .عرملا ن ناّيبصلا َقلحَت نأ ىَهَ 4 هللا َلونسَرنأ تمل

 ركب يبأ ْنَع «"يِرْظزلا نَع يرمعا اندَح ميكو اَنئدَح 43

 1 هَلللوُسَر لق : لاق ٌرَمَع نبا نَع ءٌرَمع نب هللا دبع نب هللا دبع نب

 اطيل نإ هلاّمشب بري الو هلامشب ل ُكايلك برش وأ مُكَدَحألكأ اذ

 [4 00 :عجار] .هلاّمشي ب رشَيو 8

 ياموع رب ه 2
 «ةَبْقع نسب ىسوم اًنئدَح :بيَهَو اًنئدح نافع اًنكلَح- 854

 رشم لإ يا عرعام ضساع
 َنيح 8 هّللا لوّسَر َْنَعتدَحيهعَمْسَيَناكهّنأ ؛هيبأ نَع ٠ ملا ينئدَح

 َمَقك هرم يف وُ ةئاَسأ ويا سان دين نبدأ

 َنوُيعَتْمكإالأ ماس ين لح امك ؛ َلاَقَق ءساّنلا يف ف هللا لوس

 اًعِيلَخَل َناَكذِإَو ؛ لبق نم هيبب كل مُكَمَكدكَو ءهتراَمِإ يف ونمو ماس

 ُبَحآل هدب م اذه «يلإ مهلك سالب حل ناك انإو «ةرامألل

 .مكراَيح مهن اريح هباوصوتساق (1501//؟) "لإ سَّنل

 5 هم
 ام :َلاَقَّدل لإ طق ث َتيِدَحْلا اَذَهتدَحُي هلل دع تْعمَساَم : :ملاَس لاق

 [ه٠57 :عجار] . ةمطاق اًشاح

 ةّْع رب ىو انكدح ”بنعر انكدَح ادع ان

 نب هللا دّْبَع نع «ةّئيِدَمْلا ءابو يف ف هللا لوُسر ايو نع ؛ «ملاّس يِدَح

 نم تجرح سآرلا ةرئاث ءادوَسةأرما تير : :َلاَق هنأ للف يلا نَع مَع ً

 يه ؛ةَئيهَم ىلإل قت اَهَءاَيونآتلوأَك «ةَميهَمب تما ىّتح ةنيدملا
 يهد
 [51515 ,2915 :رظنا] .ةفححلا

 ع

 نع «رائيد نب هلا دْبَح يتربخأ «ٌةَبعش انئدَح «ناََع اَنْئدَح 8 ٠

 [46560 :عجار] . هته نَعَو ءآلولا عِيب نع ىَهَن : َلاَق للف يلا نَع ءٌرَمُع نبا

 .ٌةٌرَمَح هئبا هنع هلأسو ءمعُت : :َلاَق ؟ٌرَمَع نبا نم تغمس : : تلق :َلاَق

 0 :ناَنَع اَنلَحح

 اًمَئاَخ ٠ قف هّللا ل وُسَرَدَحَنا :َلاَق مَع نْب هلا دْبَع نَع رايد نب

 رن يلب لقيا ءبهذ نم ْمهمتاَوَحَْا اف ء به

 [0144 :عجار] . ْمُهمِتاَوَح سانا دن هذين مث «َمتاَحَّلا اذه

 هللاَدَبَع امدح ملم نب ب زيزعلا دبع انْكدَح «نامع اَنْئلَحح 7

 ءلْئلب يداي الالب! :8 هللا ٌلوُسَر لاَ : :َلاَق ءٌرَمَع نْبا نَع رايد نب

 [ةممق :عجارإ .٠ ٍموُنْكممأ ني يداي ىَتح اويرشاو ولك

 مل سرق

 رايد ْنْب هّللا دبع : َلاَق ؛ُهَبعُش اًنئَدَح :ناَّفَع اَنْئلَح- 0867#

 ٍلْمَأل كه هللالوُسَر حنو : لوُقَيرَمَع نبا تعمس : لاَق «ينربخأ

00 
 هنأ اوُسْحَرَو ءةَقْحُجْا مانلا لهل ار دن لآل :ةمَحلا اذ هَنيدَمْلا

 [ه:64 :عجار] . مم نما لهل َتْقَو

 نبا نع «راّئيد نْب ِهّللا دْبَع ْنَع :ةبعش اًنئدَح ُناَّفَع اًنْكلَح-1

 تأ ميلا يرتشأ ين : :ق هللا لوسرل لاق يرق نم ًالجَرنأ ؛ر ءَرَمع

 [5 05 :عجار] .ةيالخ آلا : لع هلاك ناك اذ | :لاَقَف

 نب مصاَع ينرَبْخأ ؛ :ةَمْلَس نب دامح اًنندَح باع اندَح 6

 ٠ يت مع نب هلا دنع نب هلل ديلا يفك َلاَق ءرذنمْلا
 همام

 ذأ ربل هيناتا ىرتم للاي قل رتل

 نأ يب بأ ينكدَح : :َلاَقَف ؟ دْلجْلا اَذّه هيفو هيف اّضّوتنآ تلْقَك "تلتف هيف اضَوَتي

 :عجارإ . سني ال نإ مالكا نتفماَْلا ناك اذإ :لاق هللا لوُسَر

 1 [م

00 
 ٌةَمّلَس هرب دامح اًنكدَح ءُناَفَع اَنَح

 هيي ه2 2 سم

 وعم هاه معان
 شال وْصْيالاَج اَنْ :َرّمَع نبال تلق :ٌرصعي نب ىتحي نع

 يّنأ مهربخأ : :َلاَقك ؟ اَوُنمْميمل اوما ءاوُلمَع اوءاَش نإ « مهيديأب

 رقيب ىلإ ف ليربج َءاَج : َلاَكمُت هآرُب يم مهنا يري مهتم

 اردد هللا دّبعَت : :َلاَقَق ؟ مآلسإلا ام ءُدَمَحُم اي َلاَقَق

 تلم ادم : :لاَق ٠ َتْنَيلاٌجحَتَو «ناَضَمَر موُصتَو «ةاكزلا يتؤتو ةالّصلا

 :َلاَق ؟ناَمْحإلا امك : لاك «تفَدّص :َلاَق ءمَعَن : لاق ؟ ملم انآ كلذ

 تْلَْعَف اًدِإَف : لاق

 ميقثو ايش هبك

 يا مر سا سلع تايلاس سلا سد هم
 «َدلاَري ِهّنإَف هارت كت أل نإ ُفاَرَت ناك ىَلَعت هللا ىَنْحَت



 الإ اَمَق : َلاَق «تفقدص : لاق ءمَعَن : لق ؟ يشكل

 هللا. يم شو هو كو هكا.

 :َلاَق ءْمَعَن د :َلاك؟ نوم امك كلت اذإَ : لاق« هلك رمقلاو ءراَنلاَو

 [0/4 :عجارز . تقدص

 02 يدوس »ا
 نب اًحْسِإَنَع ؛ .تلس نبدا ا اًندَح ؛ناَّمَع انئدَح- هما

 .ةيحد ةروص يف 8-5 ملل هلع ين

 عميس «راَيد نب هلل دبع اَنئدَح قيعش اًندَح ؛ناّمع اَنندَح- 0868

 جار .اَهكهَللاَرَثَعراقعَو للا اَهملاَس مكس داق يلا نع مْ
] 

 ؛ عفان : يري نبا يي رص انكدَح ادع اند 9
 م رم

 َءاَجْدإ انهم نأ رفب ىلع انآ امي لاق ٠ 8 هللا لوُسَر نأ : :ٌرمع نبا نع

 ِهعْرَت ينو ءنييوُتكوأ ايون َعَئكَو للا ركبوُيأ دَحاَ ُرَمْعَو ركيوبأ

 َتَلاَحَتْسساَ ءركب يبأ نم باطلا نيم حم «ُهكرفَيهللاَو “ «فعض

 ”باّنلا برص ىّتَح يرق يرَْي سانا نم اير أ مل ءاّبَرغ هدي يف

 "نكتب
 ع

 «مللس نبزيزعلا( ٠ 8/9)دْبَع اًنكدَح ُناََع انكدَح

 ناك 8 هللا لور هَرَمُع نب هللا دبع ْنَع ءراَتيدنْب هللا دبع ينربخأ

 [14445 :عجار] ٠ اًيشاَمو ابكا دابق يني

 عام
 ءراَنيدْنْب هللا دبع يتربخأ كبش انئدَح :ناَّفَع اَننلَحح 1

 ىّتح هْميَألَفاماَمط عا نَم : ف يلا نَع ؛لوُقَيَرَمَع نبا تْعمَس 0

 [0.34 :عجار] . هَضبعي

 ْنَع ؛كلاَم اَنَرَبْخَأ «يعفاّشلا سيرْذإ ْنْبدَمَحُم اَنلَح-7

 عْبَي ىلَع مُكضْعَب عيال :َلاَق كف هّللا لوُسَر نأ ؛َّرَّمع نبا نع « عفان

 .ةئازعلا نَح ىهتو «ةلّحلا لح ٍيَنَح ىو « ضنا نَح ىو ضع
 .ًاليك بيب ريزلاب م كلا عيبو الْيك رْمَتلاب رمل عي 5 جلا

 «كلاَم اَنكدَح «بّتصم اًنئَدَح ,[هّللا دبع اَنَقَدَح] 77

 [ :عجار] ٠ ةلفم شّْنلا نَح ىهَت «1 يبل نأ مَع نبا نَع « ٍمفاَن نع

 5 لا رب ةماعلا سرحت
 نع ؛ ٍلْيَقَع نع ةَميِهَل نبا انئدَح « ديعس نب بيق انثدح -5

 هَسبَرَمأ و هللا لوُسَرنأ ؛هيبأ نع هللا دبع ني ملا ْنَع «باّهش نبا 0

 ”زهجبلت مُكْدَحأ حبت بد اذإَو « مئاهبلا نَع ىَراَوت أَو ءراّقشلا
 . دع صا سيك

 نأ للا دي نع همي نب اد ديس نبي اند 0

 يول ترو .مقل سس
 رب ةراضا يق ل

 ْنَع ءدّمَحُم َنِبِيِزَعلا دبع انئدَح «ديعَس نب ةبيتق انثدَح-

 3 ف هللا لور لاَ لاك َرَمُع نبا نَع « عفان نع رع نب ةَرَمَع

 [8487 :رظنا] ٠ ةئيصنم ىتؤئانأ هَركيامك «ةصخر ىَتؤُمانأ ب حيل

 ع دكسم

 0 1/0 دوُمسَم نب هلي

 ءدايز نب دّيَمح ِرْخّص يبأ ْنَع «نيدشر اًنئدَح « 4 نش ه1

 وعمق ٠
 ين ًانوكيس : لقي «8 هللا لور تمس : لاك ءٌرَمَع نبا نع « «وفاَنْنَع

 [هد84 :عجار] . ةيقيدنرلاو رقاب َنِيذكُمْلا يف اكو الأ سم ملا هذه

 ماع مرام
 « لبق نع دْعَّس نب ثيل انَدَح «ديعس نب بة اد 874

 تعمس :لاَق رت نيل دع , هاد «"يرهزلاِنَع

 ءيتعو ع ٠

 ا :اوُلاَق : بالنت يت دلشأ

 [ههمه4 :عجار] ٠ ملعلا

 نبا نع وضم نب ركب اًنَدَح «ديعّس نب يَ اَدَح 89
 مما م

 يف سيل َرَمُعَنْباكرذأٍبْطَوناَكَو ناسيك نب بهو نَع ءنالَجَع

 ُثرَّبا ىأرذكو « حبق ناكم يف مَنْ يعار ىلر رم نبدأ ( كلاَم نبا بات
 ساس م

 ما

 ,ينإَف اًهلوَح «يعارايكَحْيَو :َرَمَع نبي لاَقق «هنم لأ انكم َرَمَع

 . هير نع لوُعسَم عار لك : لوي ا يلا تْعمَس

 ؛َرّمَع نبا نع ؛ ٍعفاَننَع «اكللاَم يتئدَح يعصم اًنيدَح-0ما/ »

 468١[ :عجار] . شْجّنلا نَع ىَّهَت 8 يبثلا نأ

 همر مساع م2
 ريس نبا ينعي ؛ «نيصح اَنئدَح «هللا دبع نب ب يلَع انكدَح ١

 ذل يبل ؛هيأْنَع «ملاَس يلح «ٌةيطَع نب لْضَفلا نَع ؛نّصحم وبآ
 مق مم ع
 [ة 6 :عجارإ . بط مك :ةَماقإ الو ناد الب ىَلص أدق , دع موي جرح

 دنسم يف يتايس] . كلذ لم ءِرياَج ْنَع ”ءاَطَغ ينئدَحَو لاق_مدمالا

 ١17٠١[ :هللادبع نب رباج

 يش م يعيب هس رامز دو
 نّصْحم وب انثَدَح لاَ « يمدّقمْلا ركي يبأ نب دَمَحم انئدَح 7

 .هلثم ٠ اللف يِنلا نَع ؛هيَنَع ؛ ولاَ ّنَع «ةيطَع نب لْضَمْلا نَع ريم نب

 [1951 :عجار]

 ْنَع دسم نيا دب الح هلا دبع نب يلع انئدَح-0 40/7“

 َلاَك :َلاَق َرَمَع نبا نَع ؛ « عفان نع ه سيق نب بْرَحْنَع زغب ةراَمُ
 .ةُئيصْخم ىَتؤث أَ ةركَياَمَك «هصخر توت نأ بحب للان : هللا لوس

 ِدْيَع نم اَنَأ ةتْعمَسو ءَسَحُمْنب : هللا دنع انسَح-/ 4

 نبا يني ”صنح اكد ةَبيَش يبآ نب دّمَحُم ني هللا

 نرْخَتَو برش انك : لاق مع نبا نع « « عفان ْنَع هللا ديبع َنَع «ثاّيغ

 .8 هللا لوُسَر ده ىَلَع يشن نحنو كأنو ماي

 دبع نم اَنأ ةتعِمَسو حسب لب اكدَح

 عفان نع هللا دّييع ْنَع ؛ ُنَمْحآلا دلاَخ وب انكدَح دمحم ِنْب هللا

 رع رزه اس سايس عش سل كي 6 عع ل مما
 تسير لام هضرئاَم : لاقو ءهَدَي لبق مث «٠ ربحا مكساَرَمع نبا تير :َلاَق

 [440 :عجار] .هلَمَْي 8 هللا َلوُسَر

 اَنأ ةثعمسو ءدَّمَحُم نب هللا دْبَع ( ٠١ ةر/) انحلال“
 ةماقو

 « عفان نع 7. «ةَماَسأ نع ؛ةَماَسُأ وبأ اثدح دمحم نْب هّللا ِدْيَع نم



 20 57 رأصملاب هئيحضأ حبذي ناك :َلاَ ءٌرَمَع نبا نَع

 [3403 :رظنا] ٠ ُهُلَعْمَي ناك ؛ 8

 هللا ٍدْبَع نم ُهُتْعمَسَو ءدّمَحُم نب هللا دبع انئدَح 117

 نبل دعب دََحُمْنَع مَع نْب دَّمَحُم ْنَع «رمتعم اَنئدَح

 يفروُجَياَم اقف يلا لكس : َلاَق ءَرَمع نبا نَع «هييأ نع ؛ يِناَمَْيْلا

 نْبهّللادْبَع نمانآهثمَسَو . رشا وَلُجَر : لاك ؟ دوهشلا نم ةعاّضرلا
 ما #6 عر

 4541١[ :عجار] ٠ .ةييش يبأ نب دمَحُم

 هةموو

 دبع نِم اَنأ ةثعمسو دسم نيل دب انلَح 00/1١

 بس :لق ؟ اتكلم تك تأ هللا

 كو شرف نم لج نكي نككد « يبن مَا َريْغَتاَم هللا لوُسَر
 لما ره ع نها هس ع

 كلب هلا ْعَسْيْنأتْوَجَر ااَدكتكَو . فله هل نوُعَتمَي تي لهو مذج

 تنذأ نإ مَن : :َلاَق ؟ هلئاق تْنُك وأ : َلاَق ؟ هيف يل دن :رمع لاَقَق ؛' يلْمأ

 اًماَوُلَمْعا :َلاَقَك اَنَك ءرْدَب لْهآ ىلإ هللا ملط دق هلل كيري امو :َلاَق : يل

 سر هرب راس درع
 نمحرلا دبع وُبأ ناَق « فورم نب دورا اندَح -6

 يح ِبْهَونبا نثدَح ,فوُرْغعم ِنْب َنوُراَه نم اَنَأ هثعمسو
 يارا مد

 جرْطَي ناك ا هلا لوُسرنأ ؛َرَمُع نبا نع « عفان نَع رَمَع نب هللا دْبَع

 . ىَرْخأ قيرط نم عجرم « قيرط نم نيد ىلإ

 َرَمْع / نب هللا دبع تْعمَس بهو نبا اًنرَبخَأ «نوراه انئدَح- 08١

 طا :لاَق 8 هّللا وسر نأ ؛َرَمُع نْب هللا دبع ْنَع 0 «تَحُي

 .رأل ح تس رتش ا كو 5

 اَنثِدَح ءهّللا دبع نْيِراَوَس اَنئدَح ,[هّللا دْبَع اَنَقْدَح] 0١
 مور ةرباشو
 «يِرَدَقْلا يني :نآلْيَغ تيأر انأ : :َلاَق ءنوَع نبا نع ءذاعم نب ذاعم

 َقطَمد باب ىلع ايوُلصَم

 دَّمَحْم ْنَع «ةَماَسُأ ينئدَح بطَو نبا ائدَح نوراَه انيدَح-0 را

 ِنْبِهّللا دْبَع ْنَع ءراَئيد نْب هللا دبع ْنَع «ناَمْع نب وَمَنْ هللا دْبَع نب
 هم
 اًهيف ىَرتداَكَتأل «ةَممْلا لبألاك ماتا : َلاَق كف هللا لوس 52

 .ةلحار اف ىَرَت ىتمْذأ ؛ ةلحار
 راس سل عل

 لجل الإ هلثم ةّمم نم اري اديس مَلعَن أل : قف هللا لوُسَر لَكَ : ٌلاَق
 ا ب 1 ةرع ما

 .نمؤملا

 ني ورصَع يِنرَبْخأ بطون باد وراه انثدَح-هما*

 نب ِهّللادبَع ْنَع ؛هيبأْنَع «هَكَدَح مساق َنْب محلا َدْيَعَدأ ؛ثراَحْلا

 دَحأ تول ناَمسْخَيالرمَْلاو سما نإ : لاق ٠ ف هللا لور ْنَع َرَمع

 2-00 همر م و

 0/0 0 وُعَْص نيه يعد
 عسب دهن د

 مرا رااقم

 امور نإ «لاقتر رق للا تاب مب انيبكلو؛ همس

 اوُلَصَت ١ ٠ :رظنا] 044[

 دّبَع ْنَع ءرياَج نب بوي كح دمحم نب نيس انكدَح-5

 ًةْئُصْلاَو «َنيسْمَح ةالّصلا تناك : :َلأَ ءَرمع نبا نَع « ةّمصع نبا ينعي هلل

 م عار

 هللا وُسَر لَم ءرارم َعْبَس لوبا نملْسُمْلاَو «رارم عبس ةَباَنَجْلا نم

 ءكرَم ةياتجلا نمل ءاَسسحةآلصلا تلج ىّنَح اسي 2
 00 02 يل
 .ةرم لوبلا نم لْسْعْلاَو

 0 ا

 البكار نب نيمهْلايمَهْل لَو نيالا اخي

 اي: لاق يمن انف اها املا )ءامرلاّمُكيلَعفاَخأ ين
 سا ساي را سس را 2

 لاق ؟ ليإلاب ةَبيِجّنلاَو « سارفألاب َسَرَمْلا عيبي لجرلا تير ؛ هللا لوس
 لمع

 مم م
 .دّي اديك اذِإ «سايل

 » هدو
 ,هييأ ْنَع «ِباَنَج يبأ ْنَع ؛ فَلَح اَنكدَح ريش كح ه1

 8 هللا لوُسَر دنْسُي ءدجْسَمْلا يف ةَلْخَن عذج َناَك ٌرَمع نب هّللا دبع ْنَع 2

 :اوُنَقَق «ساّنلا ملكي ند يري رمت دَح أ «ةكسج مين اذهل رهط
 هلو سمو هرعوم عماطم عقل

 ءاوُلَعَْت نأ مُكِيَلَعأل : لاق ؟ كلماَيف رد اي هللا لور اي هلك عجن الا

 امَكٌعذجلا راَخَك : لاق هْيَلَع َسْلَجَف : لاق « ارم ثآلك اَريثمُهَلاوُعتص
00 

 َنَكَّس ىَنَح ,هحسمو هَمْزَتْلاَف « ف هللا لوُسَر ىَلَع اًعَّرَج ٌقَرقلا روحت

 [41/68 :رظنا] 0 0/5 ١

 ينمي «ليعاَمْسِإ اَنمدَح «يمشاهلا واد نب ناَميِلَس اَنبدَح-088/

 000 «ة يلا نع هرم نب نع هرم ي ةربخأ ءرفَعَج نبا

 :لاَقَق ٠ كف ينل مان ٠ بَعَذلا ٌميتاَوَخ ساّنلا دَحّناَف ههَسلَف «بّهذ نم

 ساَنلاَدِبنَ هَذَيَك دِيأهَسبلاْنَل نإ ,َمئاَحْلا اذهل تنك ين

 [0146 :عجارإ .٠ مهميتاوَح

 200 اقيَعَي 8 يأ رمح
 دَقك هتَرْمإ يف ف اوُنَعْطَت نإ : لاَقَف ٠ 8 للا لوس ماَقك  هترمإ يف سانا ضع

 َناَك نإ .ةرامإل ايل ناك نإ هلل مْيَ لبق نم هيأ ةرمإ يف دوُئْطَت

 [4701 :عجار] .هدعب يلإ ساّنلا ّبَحاْنمل ادهن ١ يلإ سال بح" نمل

 ٌدَّمَحَم ين مربح «ليعاَمْسِإ اًنرَبَخأ دواَد نب نامْيَلس انيدَح 4
 هر نقل قع عع هةيرع م همر,
 ناك هنأ ؛ ؛ةَمَقلَع نب ءاطَع نب ورْمَع نب دَّمَحُم نع ؛ ةَلَحْلَح نْب وِرَمَع نب

 ةَراَِجبَرمَق هيج ىلإ قرزألا نب ةَمَلس هَعَمو « قوسلاب َرمُع نبا عم اسلاَج
007 207 

 اكل ءاكبلا تيم انه لهآ درو هرم دبع لاق اك ب اهعّبتي

 :َلاَق ؟ ن نَمْحرلا دب اآ ايكون : :قّرن الا ريمكس لاَقَق ؛ مهتيَمل اريح

 «ناورم لهأ نم تيم تاَمَو :ةَرْيرهابآتْعمَس ين : لاَق ,هلوقأ مَعَن

 م من هوس فس للا هل ل
 نان ُهَهْلاَق كلَملاَدْبَعاَيْمُك : ناَوْرَم َلاَقَف ٠ ؛ هيلع نيكي ءاسنلا عمتجاَف



 ما اق ليل لاميتا :نهعَد
 يوسع ميه ع وو 920 هرب مل سا م هدواسع

 هللا لوس َلاَقَق نهدرطيو ماني باطلا نيم مك ٠ هيلع نيكبي ءاسنلا

 سة سواك سا وس 0س رو سا سلا و ساس اس سافل
 دهعلا نإو «باصم داؤملاو «ةعماَد نيا « باطلا نبل انهت ظ

 000 نيكي

 محن : :لاَق؟ ةرْيرَم يبأ نم اذه تْعمَس تن :ٌرمع نبا َلاَفَق .' ءثيدح

2 

 يف يتابس] .ملعأ هَلوُسَرو هللا :َلاَق «معّن : لاق ؟ لف يبا نع رأي لاَ
 [7كال/ :ةريره يبأ دنسم

 نع ءكَراَسمْلا نبا اًنتدَح «قاحسإ نب ب ميهأ اريإ اًنْكلَح-
 200 ع و مسرب مريس ءاس راس

 نب | عمس هنأ «َرَمع نب هللا دبحنْيةَرمَح هَربخأ «باّهش نبا نَع سنوي

 ُس "م بالا باص ادع مولا لأ د : لف هللا لور لاق: لوقيرمع

 [ة4 :عجار] ٠ ٌمهلاَمْع ىلع اوني « مهيف ناك

 «يليألا حاّبصلا يبأ نع ْنَع « كّراَبم نبا انئدَح ؛ ميها ري اَنكَح 1
 - ريش سلو الع يصلك

 لاق َةاَم :لوُي «َرمع نبا تغمس : لوفي ةيمس يبأ نب ديزي تغمس : لاَق

 3557١[ :رظنا] ٠ صيفا يف ره راَرألا يف « هللا لوُسَر

 ْنَع بويع َملَسنْاََحاَنئَح ا

 100 ا ل ا مه مرو

 :عجارإ ٠ تاب فاطق لكم معجم حشا يأ كالا

 !اننهإ

 دايز نع «كللاَم يتربخأ ءعابطلا نبا يني «قاَحْسإ انكدَح-ه 8449

 است تْكَرْدَأ : لاق «يناَعَيلا سوواط نع «ٍملْسُص نْب وْمَعْنَع ء دعس نب

 كو هل
 هّللا د بَعتْعِمَسَو : :لاَق «ردقب ءيش لك : نولوقي دق يلا باحصأ نم

 ثرسكلاو و لا ىَتح هرب يش لك : 8 هلل لاق :لوُشيَرَمع نب
 رمق راشو
 يب ند يسع اللام ين 0

 م ..ناق + صيبا محملا تس 2107 نمل

 كارو ءِنيئاَسبللإناكرألا َنمسنال كَ :َلاق ؟ حْيرجَني ايه

 لَم ةمكمب تلك اذ كبار ؛ةرفصلاب عبصت كر ,ةيببسلا لالا
 ريف سر ظريس كل اوسع ا فرو سلع ساس

 :هلل دبع لاك ةيورلا موي نوحي ىَتح تن لله ملو لآلهلا وأ انإ سال

 ُلاَحتلا اًمآَو ءِنيَئاَميلا الإ سمي 248 هّللا َلوُسََرَرأ مل ين راكبا اَمأ

 ايف أتَوقيو «َرَعَش اَهيف سيل يتلا للا هلل َلوُسَر سير يَ

 8-5 8 هّللا َلوّتسَر يَ ين ةرفصلا مآ ءاَهسبلا نأ بحل اكو 9

 ىّنَح لهُ ؛ هللا لوُسَرَرآ مل ينو لالطألااَمآو ءاهب عيا نأ بحأ انآ
 [14595 :عجار] . هئلحار هب تعب

 اَنكَح : لاق نما نب دوسأو ىسيع نب قاس اد 6

 0 927 يس يف ف لوسي :لاَق ءَرمَع نبا نع ؛ ,ىليل

 ول :اَنلُقَُت ءاَنيتحاَ الكرت يف دما نمد «ةّيداَع لوأ يف ارم

 نحت :انُ هايل امل ٠ انجَرََف ؟ يَ نرذعاَو ءاق هللا لوسر ىلإ انجرح

 ” أل , مك اكو ,توراكملا هك لب َلاَق هلل يول مم

 [6784 :عجار] . لسلك ُةفاَنآو :رماَع

 هماق مع مرر
 بع نب زي ينكح ثيل انكدَح « ىسيع نب قاَحْسإ انئدَح-

 تعمس :َلاَق ءّرَصع نْب هللا دْيَع ّْنَع رايد نب هللا دب نع ءداَهْلا نب هللا
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 :عجارإ . ينوي ذإ دهب هيأ دو لهأ ءرملا ةَلص ربا ربآ :لوُقي اق هلا لوتس

|] 

 نع ؛ 2 ريك ينل ىلإ ال١1

 م مساس 2ع ل ريب سرع
 يم ادئاك هيمو تاما مخ لو تنل

 .ةَلالّض م

 يبأ نب دلاَخ َنَع « ةقيهلي اك :ا ري ىسوم اكد 4

 َةآَلص ىَّلَص نم : لاق : لق يِبنلانأ ءَرَمَع نبا نع ٠ ء عفان نَع «ًنارمع

 ُهّللاُهَبلَطهَذَرمَخأْنَمهَّنإ ةَسذ هللا اور هللا ةمذ هلق حبصلا

 .ههجَو ىلع هبكي تح

 ملعب ما هوم
 ديمح نع ؛ « ةَيهل نب انئدَح دوا نبا ينعي «ىسوُم اَندَح--6

 هجر َءاَج : لاَ «َرَسُع نا نَع ”يِرْجَحْا ديل ِنْب سابع ْنَع «ئناَه نب

 :َلاَق ؟ كوُْمَمْلا نَع ىَقيْمَك؛ ؛هّللاَلوُسَراَي : َلاَقَك ف يلا ىلإ
 مالم عزو مل ا ا ممعم لل م سسوععب منع هل

 موي لك هلع قع : لاَقق داعم ,هنع تمصف ءداعأ مث «, هنع تمصف

 [0776 :عجار] . . هرم نيعبَس

 يبأ نع ةَعيهل نبا ارب ءىّسيع يع نب قاَحْسإ انْئدَح ٠

 :8 هللا ل وُسْر لاك :لاَق هَرَمَع نبا نع هدََّحُم نب مسالا ِنَع ءدوسألا

 .ةتطبفَيىنح هُييالك نزول اًمانط ىرتش | نَم

 نمي هل دبع ع اس اكد «ٌليعامْسإْبموُم انك ريب هرب تالا

 2 "و «عار مهلك : 8 هّللالوُسر لاق : :لوُشي «رمع نبا تعمس رايد

 لجّرلاَو مهل لوُيسَمَْومَو «هتيعَر ىَلَح عار يمألا هير نعل وقسم

 كل ل
 َوُهَو «هدّيَس لام ىَلَع ٍعاَردبَعْلاَو مُهْنَع لوئسم وهو هني لهأ ىَلَع عا

 عمر هر قم مل ل
 . هنع ةلوئسمو ءاَهجْوَر تي ىَلَةيعارْآرَمْلَو ُتْنَع لويس

 ياعرو
 رائد ِنْبِهّللا دبع ْنَع ناّيفس اًنئدَح لّمؤم اًنيدَح 3

 ميم ماس يم روش ميلا سم

 :لاَكَوأ «ةّمألا هَذه لكم : 88 هللا لوُسَرلاَك : لوي «رمع نبا تعمس

 ةَودُغ نم يل مْعيْنَم : لَك لجَر لكك « ىَراصنلاو دوُيلاّلئ و يأ

 مق :لاَقق اوت «نحَ دولا تاق طارق ىلا فعن ىلإ
 «نحت : : ىَراَصنلا تاق ؟ طارق ىلَح رمل ىلإ اهتلا فّصن نم يل لَمْ

 ىَلَع ٍلبللا ىلإ رْصَمْلاةَالّص نم َنوُنَمَْتنوُملَْسْلاَمّشآو ءاوُدمَع
 مس ص ع را عر لم م يت لالا

 ١ ارجل كامن : :اوُناقك ءىَراَصّنلاَوُدوُهيلا تبضَقك « نيطاريق

 هيتوأ يِلّضم َكاَذَك : َلاَق آل :اوُا ؟ ايش مُكرجأ نم ْمُكُيملُظ لَه :َلاََق :َلاَقَق

 [م411 هوم و ,مود# :رظنا] . ءاشَأ ْنَم



 6 حا

 ها ٠ ومع
 نع : :هبتكأ ملف ثيِدَحْلا اذه ديعّس نْب ىحَي نم تغمس - إ

 تلمع ؛ 88 يلا نع رم نبل نع هايد نب هللا دْبَع نع نفس

 َرَمُع نْباَنَع؛ عفان نَع «بوُيأ ثيدَح وح ءاَذك ىَراَصَتلاَو ؛اَذَك دوهبلا

 .دوهيلا ةصق يف

 «بوُيأ ثيدَحَوْحَت نايف ْنَع ءاًضِيأ ل مْؤم انلَح و-64» 5

 .اًضيأ هٌرمُع نبا نَع «عفاَنّنَع
 »م ةدع

 ءراَئيدنْب هللا دبع انئَدَح :نايفس اًنيدَح :لُمْؤَم اًنيلَح 6

 اماه : : قرشملاَوحّنهدَياَمْوأَ ءاققف يبات ْعمَس : لاق َرَمع نبا تعمس

 يعفو معا هن
 [4004 :عجار] ٠ ناطيشلا نر ملطَي ثْيَح «ةَتفلا انماَه ؛ ٌةلتفلا

 هم
 «راتيد ِنْب هللا دبع ْنَع «ناّيفس اًنئدَح «٠ نوم اند لح

 : ٌمرحُمَلا دجَي ملاذ: لوي قف يِبَنلا تْعمَس : لاق ءَّرَّمع نبا تعمس

 0770 :عجار] . نيكل نم م َلقسأ امهعطفَي نيقخحلا سيلك

 َنَع ؛ةبفع نب ىَسوُم نع نايف اًنيدَح لّمَوم امدح .و/

 :لوُقَيو ءاهسَي َداكوأ ؛ اًهيسَي ءاَدْيْلا هدنع رك اد َرَمع نبا ناك : لاق ملاس

 4097٠[ :عجار] . ةَقيَْلا يذ نم 8 هلا لور مرح ام لإ

 2 عدو ةعاشز 3
 يني دَّمَحُم ْنْبْرَمع انئدَح لمؤم )١17/7( انَدَح 4 ١

 هللا لوس لاَ : َلاَك ءٌرَمع نبا نَع «هيبآ نَع «َرَمع نب هللا دّبَع نب دير نبا

 [107144 :عجارإ ٠ هدو لِلدَحأ ىَرتساَم ةدحولا يف امس مَلََيول : 2

 يم كلو
 رع نب نع لئن مل .ىزلا م ياسو لح

 ةمقم م 8 ج

0 

 هةامع
 رايد نب ِهّللا دبع ْنَع ُناَيْفَس اَنثدَح لّمْؤَم اند ١

 ناك ْنَم لجأ يف ةمُكُلجأ : هللا لوس لاق : :لوُقي رَمع نبا تغمس
000 

 [ه40؟ :عجارإ ٠ سْمشلا بور ىلإ رصَمْلا ةآلّص نيام مك

 م ةمو
 «بوُيأ انيدَح ديرب ينعي :ٌداَمَح اًنئدَح «لّمْؤَم اًنئلَح 7

 كارو رشف
 بل ساّنلا موفي موي 9 : 8 هللا لوس لاَ :لاَق ٌرمع نبا نع « عفان نع

 ىلإ حشرلا يف 4 ةّنَس فلأ َنيسْمَح هراَدقم َناَك موي يف ه 4 َنيِمَلاَمْلا

 [450+ مجار] . مهناّذآ فاصْنَأ

 رار ةهاع ل هسا
 هكيريُج نب ديس نسا :راكد نْب براَحم يل لاق : لاك « بئاسلا

 هيَحلا انه : سايح نبا لاَ :لوَُي سمس تلف ؟ ركوكلا يف سابع نبا ِنَع
 لوك سابع نال طقس اَملقأ ام هللا ناب : "برام لاق «ريِبكْلا ميمو سا ستا #ب 01 0-7

 هللا اوُسر لاق < روكا كلائيطحأ نإ )"تل مل لوُفيَرَمع نبا “تعم

 دل لداتج ىَلَع يِرْجَي ءبَهكَنمماَقاَح ؛ةّنجلا يفهم :ا
 َنمُدَربَو « نبا نم اًضاَيي ُدَشََو ءِلَّسملا نم ىلخأ ُهباَرَش « توُقاَيلاَو

 ربحا هَللاَواَدَه «ِسابع نبا َقَدَص لاك كنسملا حير نم بيطَأَو « جلل

 [م008 :عجار] .ريثكلا

 راي نيل اح ناّيفس اًنئدَح - زلزلت
 ويم ملغ

00 
 [؛5410 :عجار] . انضَأهي

 «بوُبأ ْنَع دير َنْبا ينعي «ٌداَمَح اندَح «(سنويإلَْدَح-6

 رداَغ لكل بصي :لوُقَي 8 يلا تْعمَس : لاَ ءٌرَمَع نبا نَع ؛ «مفاننَع

 [454 :عجارإ . ةّمايقلا مويءاَول

 «مْزاَح *”َنباَوُم «ريرَج َنكدَح « ىَسيع نب قاَحسإ ك0

 ُلوُسَر مَرَح : لاق ءَرَمع نبا نع «ريبج نب ديعس نع ٠ « ميكح نب ىَلعَي نع
 قاس اع هلل: :رْيََج نبا لاك رجلا ديب لق هللا

 2 نممنصُي يم ممق ع ع دم
 عّلصُي ءيَشلُك : َلاَق ؟ ٌرَجْلا ام :تْلُق :َلاَق َرَسُع ُنْباَقَدَص : لاق

 م :عجار] .رّدَمْلا

 ءَرَمَع نبا نع ؛ عفان ْنَع كلام اَنثدَح قاَحْسِإ اندَح 7

 :لاق ؟لصاَوُت تْسَلَوأ : َلاَقَف لاّصولا نع ف هللا لور ىَهن َلاَق

 4077١[ :مجار] . ىّقسُأَو معطأ ين ينإ

 نبا نع ؛ فان نع ْتدَحي ءاَكلاَم تْعِمَس َقاَحْسِإاَندَح
20006 

 موي ىلإ يَخْلا اهيصاَو يف دوُقْنَم لْيَْلا 8 هللا لور لاق : لاق ٌَرَمْع

 [14515 :عجارإ . مايل

 نأ ؛ٌرَّمع نبا نع « ٍمفاَن نَع «كلاَمانثدَح «قاَحْسِإ انئدَح-4

 َتَناَكَف (َرَمع نبل دبع اهيف «دْجَتَلَب برس ثَمَي هلا لوُسَر

 [1019 :عجارإ . ريع ريع اوتو « اريعب رشع يتنا مهتامهس

 ؛َرَمْع نْبا نَع ؛ عفان ْنَع كلام ينَربَخأ «قاَحْسِإانندَح

 َنَمك ّْلْيلاَمهكناكف دبع يف كرش قع نم :لاق 48 هّللا لوُسَر نأ

 دبا قو «مهصّصح ُهداكرش ىلع ٠ دع ةمي هلع مويه دْيَعْلا

 [0*/ :عجار] . قع مقنع دق الإ « لَ
 ءٌَرَمَع نبا نَع ؛ ٍمفاَن نع كلام اَنتَدَح «قاَحسإ اَنْئلَح--

 ٍعْبَسبدَقلا ةَلَص َنَع لصف ةَع ةَعاّمَجْلا ٌءَآلَّص : :8 هللا لوُسَر لاق : : لاق

 1457١[ :عجار] .ةَجّرَد نيرشعو

03 
 نبا نَع ؛ فان نع كلام اًنربخأ ؛ ىَسيع نب قاَحْسإ ائدَح- 7

 ءاَهب ىلصَ ةقيلحلا يذب يلا ءاَحْطبلابخاَنآ كف للا لون رم

 [4419 :عجارإ ٠ كلينك َرَمع نبدأ

 نبا نع ؛ ٍفاَنْنَع كلام اًنربْخأ «ىسيع نب قاَحْسِإانْندَح 0417

 بحاَص ِلَكمك نرش بحاّص لكما لاَ كف هلل َلوُسَرنآ مع

 14536 :عجار] ٠ تبع اهقلطأ إو ءاهَكَسْأ اهتم اهات ةلّقعمْلا لبألا

 هرم نْلا نَع :عفاتْنَع ؛للاَم ارب قاس اكد

 20 تمي )١17/7( 88 هّللا لوُسَر دْهَع ىََع مَا عَ نك :َلاَ
 هَميئ نأ لب اوس ناَككم ىلإ هيف هانت يذلا ناكمْلا نم هلت انْماَيَْم

 طصا م 20

 ها

 [146 :عجار]



 مم را ره

 / دوعسُم ني هلا دبعُدكُس 00
 00 ميل ل

 نأ ؛َرَم ٌرّمع نبا نع ٠ هَ مقتنع لل رح اح كد

 أ ةّيشاَم بلك الإ بلك ىَتقا نم : لاَ ؛بآلكلا لْئقبَرمأ ؛ اق هللا لوُسَر

 [؛406 :عجارإ ٠ ناطارق ٍْويلُ لَم نم ص قت ةيراض

 ءَرَمَع نبا نع ؛ ٍعفاَن نع «اكللاَم ينَربخأ «قاَحْسِإ ان ع0

 ملمس
 ةادئلابمدَمفم هِلَع ضرع َتاَم اد مُكَدَحأنإ : لف هلل لوس لَك َلاَق

 راّنلا لأ م ناك إو «ةّنجْلا لهآ مَ نجلا لهأ م ناك ذإ ؛ « يشَعْلاَو

 :عجلر] . ةّمايقْلامْوَي سهل هللا َكقعَي ىّبح َكدَعْمَم اذه : لاقي ءرآَذل لهآ نمَق

 [؛56ه4

 .(ح)كلاَم اًنكدَح «يدْهَم نب نمحرلا دْبَع نيَح_-هوالال/

 هللا َلوُسَر نأ ؛رَمع نبا نَع «٠ « عفان ْنَع «كلام اتربخأ : َلاَك قاَحْسِإَو

 ملف ءاهَقلْغأَت ٠ لبو ديرب ةماسأو ةلط ني ناَمْحَو لالخ ق
 نع نيدومَع درت : لاق ؟ 8 هللا لوس عَن ائاَم ًالآلبت لس َجَرَح

 ةلبقلا نيو هيبَو ىَلص مث هَل ةدمغأ ةئآلكر ؛هِراّسَي نع ادوُمَعَو « هنيمي

 .عرذأ5 ةَنَدلَك

 يذلا كدي لي ملو «ةّدمْعأ ةّنس ىَلَع ذئَمْوَيْتيِبلا اكو : ٌقاَحْسِإ َلاَق

 هرم و امل
 [4414 :عجار] ٠ ةلبقلا نيو

 مسام

 َرَمَع نبا نع ؛ «فانْنَع «كلاَم ْنَع ءنَمحرلا بَ انبَدَح-

 ْمَعَن :لاَق؟ ٌءاَسصلاَو اجلا : :كلاّملةسْلُق ؛ اًيِمَج َنوكصَوتياوُناك : َلاَق
 ساما

52226 
 [4441 :عجار] . معن : :لاَق ؟ 88 ينل َنَمَر :اع

 ِنَح «مفان ْنَع «كللاَم يِنَرَبْخَأ «ىسيع نْبقاَحْسإ انندَح-8

 كح : : اهله لاق :٠ اًهقعُ ةيراَج يرن نأ تدارأ ةَشئاَعَنأ ؛َرَمع نبا

 كلذ كنسي : َلاَقك ؟ ف هللا لوم وسر كلذ تركك ءاَاَهمآلوانأ ىلع

 1 [44019 :عجار] . قتعأ نمل ءآلولا نإ

 َرَمَع نْبا نع , عفا نع «كلاَم يتربخأ «قاَحْسِإنْدَح- 691٠

 الإ نيتي هيف يصوُيْيَشهَل ئرما قَحاَم : َلاَق ؛ هللا لوُسَر نأ

 [هااه :عجار] ٠ ع ةيوتكَمتيصَوو

 نْبِهّللا دْبَع ْنَع «اكللاَم يَربخأ ؛ ىَسيع نبق اَحْسِإ انئدَح ١

 ىّلَع اوُلْخَدَت بآل :هباحصأل َلاَق ا هلا لوُسَرأَنأ ؛َرمع نبا نع رائد

 آلق نيكي اوُنوُكَت ملف َنيكا اوُنوُكَتنأ الإ «َنيِمََمسْلا موَقلا ءالْؤَم

 [4011 :عجار] ٠ مهاصأ ملم مُكييصْينأ مهْعا أخد

 نع «راتيد نْب هللا دّْبَع ْنَع ؛كلاَم اًنَرَبْخَأ «قاَحْسِإ اًنندَح -7

 رخاوألا بسلا يف رْدَقْلا ةكيآ اورَحَت : 4 هلا لوُسَر لاَ لاق «َرَمَع نبا
 [؛ى12١ :عجارإ . َناَضَمَر نم

 نْب هللا دبع ْنَع كلام نيم «قاَحنْسإ يدك اور

 اب دَقَق .رفاَك اي« هيخأل لاق لجراَمْيأ : قف لل لورق َلاَك ءَرَمَع نبا

 [؛3417 :عجارإ ٠ اَنُنَحأآَه

 . ءرانيد ن 9

0 

3 

 نَع هايد نبل دَْع نع كلام اًنَربَخأ «قاَحسإ اًنندَح

 3 َلاَقق تآممانأذإ. حملا ةآلّص يف بباب : :لاَق (َرمع نبا

 يام ها أ
 .ةبعكلا ليفني نآَرمأ ذاكر . .ةلبللا نارك هِيلَع لزنأ © هللا لوس

 :عجار] ٠ ةبمكْلا ىلإ اوُراَدَتساَف «ماّشلا ىلإ ْمُهُهوُجُو تناك ءاَوُنبْساَ

 ااذنمن

 وأ ءٍبُطَو نب نطق نَع «اكلاَم يّدَح «قاَحْسإ انئلَح

 :لاَق هرْيبزلا ىكوَم سّنصُي نع هقاَحْسسإ كش ؛ ينيللا «نطق نطق نب بْهَو

 ناد يرث ءلاَحْا ٌةدش سرك .هلدالوم هاذ هَرمَع نبا دنع تنك

 :لوُقي 48 هللا لوُسَر تمس يف «يسلجا : 00

 موي اديهش وأ ؛ اًميفش هلتنُك الإ هدْسَو اهئاوأل ىَلَع مُكدَحأَربصَي

 [311/4 001 :رظفا] 9

 َوُهَورتوُي لجّرلا نَع اًمكلام َتْلْأَس :َلاَق «قاّحسإ اًنئدَح 5

 نم هللا دبع نب محلا دع نبع ب ركيو ينربخأ : َلاَقَف ؟ بكار
 ف هللا لوُسْرنأ ؛َرَمع + نْبا نَع راسي ني ديعَس نع ؛ باطلا ِنْيَرمُ

 [101 :عجار] ٠ ."ةبكاَر وو رو

 يبأ نب بيَح ْنَع «ُنايْفَس اًربخأ «قاّررلا دبع انئدَح-013/

 ؟ ليلا ةلّص نع ف يلا لس : لا ءَرَمع نبا نع سوواط نَع «تياث

 [14244 :عجار] . ٌةَدحاَوَ حبلا تيشْح ا 2 ىَنَْم نم : :لاَقَ

 رايد نبه دع نع ايس بأ قاتلا اد

 مُكيلَاوَُلَس نإ دويل : لاق ف يِنلا (4١١/؟)5نأ ؛َرَمَع نبا نَع

 [؛ه7* :عجار] . كِيَلَعَو :لقَق : لف ينل لاق ٠ ْمُكْيلَع ماسلا اوُناَك

 نب هّللا دبع ينكح ءورْمَع نب مالم انئدَح « جير انندَح-9
 وم ع وعم

 اولخدف ةكَم اودرو ىّتَح ءاًجاَجَح هباَحْصأ نم رَمَت يف َحَرَخهَّنأ ؛رْدَب

 َفلَخ اَنيَلَص مث مك .اعوبنل تابت مل جلوسك َدِجْنَمْلا

 سام سر مأكل
 لم ع
 ؟كاْوَن: : لقبا مل سناب اوُناَقَك 2-00 هل نسق

 مو ل
 لب: "تلق ؟ُراَمع مآ اَجُحَم : َلاَق ٠ ةماعلا لهآ مكَو «قرشملا لهآ :انلُق

 ْتلُكَف ارارمتْجَجَحْدَق : :تلُق ْمُكَجَح ْمتْصَقَْدَ منَ لاق «جاَجح

 .رمع نبااني : تلق رم نبا يتأَي ىَتَح اَنئاَكَم انَقلطْناَف : لاك ءاَذك لعفأ

 ؟ مُكِجَح مكضَقَ من مُكَنِإ لاق اَمهانربَخأو ءانتصق هيَلَع انصّصَقَق ٠ ءاّنمدَقَّنِإ
 كاس 4 ٠

 حمد ا لاق«: انك ؟ اَجاَجُح ْمتجَرَحأ ؛ هلاب مُكركتأ : لاَ

 فام لم لق ْمُهّلُك معو ركب وب هللا لوس

 «بوُقعَي يبأ نب َمَحُم ْنَع «يدْهَم انندَح «جيرس اًنْئدَح ١

 ْنَغ اسيل ُجرُمَءاَجَ هَرَمَع نب دنع الاَج تنك : َلاَق ,مْعُت يبأ نبا نَع

 «قارعلا ٍلْهأ نم انآ : لاق ؟ َتناَْسم :ٌرمع نبا هَل لاق 1 ؟ ضوئبلا مد

 لف للا لور نبا اوُنق دو! ضومبلا مَ ْنَع ينسي اذه ده ىلإ ورا : :َلاَك

 :عجارإ . .ايندلا نم يتئاَحْيَر امه : نوكيا هللا لوُسَرتْعمَسْدَكَو! ١

 [ةوحم



 نَ :ةركع نه دع يلف انكدَح يس

 يلام ىأر هنأ ريخأ هنأ ؛َرَمع نبا نع «ةّريغملا يبأ نينح نب عفار

00000 
 [ةالا# :عجار] ٠ ةلبقْل ةهجاَوم ف

 انآ رَمُع نبا نَع « «عفاَنْنَع ٠ ,هللا دبع انئدَح «جييرس انئدَح--7

 ورح ريك أ ريفص ٠ لسلك ىَلَع طفلا ةقدص : لاك هللا َلوُسر

 أرك دنع

 ؛ٌرَمَع نبا نَع ؛ ٍعفاَنْنَع مّللا ُدْيَع اًنكَدَح يبس ان

 [14 1445 :عجار] . ريش نم ْعاّص وأ رمت نم عاص «

 يخي ءةَعَيْرأ يشسَيَو ءِرجِجَحْلا ىلإ رجَحْلا نم طاوشأ ةكالك لمي َناَك هنأ

 [4518 :عجار] . هلم ناك اقف يبل نأ

 َرّمَع نبا نَع ؛ عفان نع ءمّللا دبع اًنكَدَح «جيرس انيدَح 5

 روك ع هسا ا
 نا ربي ءاّيشام كلة َرئاَسو ابكر ِرّْنلَمْوَيةَرْمَجْا يرينا

 [3146ا/ 977 :رظنا] . كلمني ناك 5 ه هّللا لوُسَر

 َناَكَرَمْع َنْباَدأ ؛ فان نَع ؛هّللا َدْبَع اًنكدَح «جيرس انيدح- 6
 ُريْشُيَو ءامهملَتْسَيَنا ناك ُهّنإَك «نيئَملا نيكل الإ تيا َنم انيس ملَسسيةل 00 معلق لع

0000 00000 
 . هلعشي ناك ل لان

 َرَمَع نبا ِنَع « ٍعفاَن نع هللا دبع اًنئَدَح «جْيرس انْثلَح- 7

 مام ل ليه ال
 انللحأ ىّتح ءيَش نم دللحأ م ؛ اجباَجح هللا لوس مم اجَرَخ : َلاَق

 [6087 :رظنا] . رخام موي

 نأ ؛ٌرَمَع نبا نَع ؛ ٍمفاَتّْنَع هلا دبع اند «جْيَرس انئدَح 41

 ءْغْسَتي يلامب قدصتا نأ دير ين هّللا لوس اي : َلاَق باَطَحلاَنْبَرَمُع

 [4504 :عجارإ] ٠ ةترمك لَو «ةلصأ سبحا : لاق
 ياةدع

 هَرّمع نبا نع « ٍعفاَنْنَع «هّللادْبَع اًنْدَح جرس اَنئدَح- 448
 عايرهمس ل

 و ِرَكيوُي الو «8 هللا لوُسَرهَماَصآلَو طق ةَقَرَعتْْصاَم : َلاَق

 [ه41 :عجار] .رمع

 :َلاَق 2ي ربقملا ديعّس َنَع « هّلا دبع اَنثَدَح جيس انْيدَح- 4

 هدي بَرَضَف ؛ اَنَهَمَمْْلَخَدَف هُندَحُي لجَر هَعَمو َرَمع نبا ىلإ تسلج

 الق نانا ىَجاَنَتاذِإ : لاق هللا لوُسرانأَتْسِلَعاَمأ : لاَقَو «يِردص
 همس

 [3778 :رظنا] . ؟ اهات ىَتَح اًمهيلإ سلْجَت

 ؛َرَمَع نْبا نع « عفان لاذ اد يرسل 6

 اذ يبي .راقرل مكنت «ةيتبسلا َلاَحنل لا سلي «هتيحل ٌرْكصِي ناك هن

 ةلعفي هلق ناك يبل ذأ خيو هلا هباتوتسا

 نب رْكَب يبأ َنَع ٌةبعش اًنئدَح ءمساقلا نب مشاَماَنْدَح-

 ةّلْجِبَرَمُع ىلإ تمي يل انأ ؛هببأ نع ءهّلادْبَع نب ملاَس نع « صح

 اهب لسزأ مك يّنإ : لاَثَق :٠ هِيَ كرف ءاَذَس وحن وأ «ءاريس وأ «ريرح نم

 كلاب ْتْفَباَمُنإ ُهَلَقَآلَخ آلْنَمْباَبئ يِهاَمُنإ ءاهَسبت كبل

 [4902 :عجارإ] ٠ اهي عفتتست ١( ١هرك)

 نع« ؛ صن نب رك يبأ نع فيش اح كر ال1

 .هركذف ؛ةلخب مع ىلإ ث عبق ىّبلاذأ ؛َرمع نبا نع ؛ ءٍملاَس

 بلك نَع «نوراَه نب ناس اَنئدَح ءِرماَع ني دوس انئدَح 6461“

 :َلاَقَك «لُجَررَمَك «ةثف هللا لور َرَكد :لاَق «َرَمْع نبل نَع ؛ ٍلئاد نأ
 نق بام َوُه اقترنت : لاق ءم ولم ذمْويعّئتمْلا اذه هيف 592

0 

 «ريبج نب دعس ْنَع َةَداَتَق نع ناي انْكدَح ءدوسأ اَندَح -5

 لاق 1 هللا لوس هَمْرَح : :َلاَقق ؟ رجلا ذين نع لسه ؛َرمَع نبا نع
 كس سا 6

 لاق ؟ رجل ذيع نمل دبع تأ هل تلق « سبح نبأ تيا

 ُهَجْلااَم تلق : هلاك «ن محلا دبعوُبأ قَدَص : َلاَق ا هلال وُسرَرَح

 506٠[ :عجارإ] ٠ ردم رم ءيش لك : لاق ؟

 «لبَُك َنْب ةَمَلَساتْعِمَس «كيِرَشاَنْنِدَح دوس اَنئدَح 6

 ملأ ينِإ : 8 هللا لوُسَر لاق : َلاَق «ٌرَصع نبا نع ءدهاجم َنَع رْكَذي

 :َرَمْع با لاق ٠ ءاَهُقَرَو ضني ال يتلا يه « نمؤملا لْثم ؛ ' اهب عتب ةرَجَش

 يه: :لوُئيدْحَي همس مُث َرَمَع متفرق ؛ ُةلَِتلا يم لوُأ نأ ترأ
 [4ه9؟ :عجار] . ُهَلْخَتلا

 وية م رعشو#
 نب ةَيواَعم نَع «كيرش اًنندَح : ًةلاَك ةنيَسحو دوسأ اَنئلَح- 040"

 هَرَمُع نبا دارأ «اقف بلا باحصأ نم لج ْنَع ٍحلاَّص يبأ َنَع ءَقاَحْسِإ

 هبُهّللاَلثمْبشيْمكَمُت « حولا يذب لم نم : :لوُقي 8 يبا “تغمس لاَ
 يبو سا كلام

 . ةمايقا موي

 [ه551 :عجار] . جور يذب لثمن :نيسح لاق

 مرسا#
 نع ءرباَج نع ؛ ؛ليئارسإ امدَح اح ءرماَع نْيدَوْسأ اد 0401/

 كوس مد

 يبأ باتك يف ثيدحلا اذ اذه تْدَجَو :َلاَق هّللا دْبَع اَنْندَح 468

 نب ةَمرْكع انكدَح هع نب بوُيأ انكدَح ءِرماَع نب هوسأ انكدَح : : هدي طَخب

 َوُهَو جر اَهَجورتي نأ دار ةآرْما ِنَعَرَمُ نب هللا دبع تل َناَك ءدلاَخ

 «مرحم َتْلآَو اَهْجَوَرَتآل : لق ؟ جيري كم حراَخ

 ْنَع ءدْيَز نْب دَّمَحُمْنَع «كيِرَش اَنئدَح يح ان

 :ةكوقم كم حك موي ةأرماب قف هلال لاَ مَع نبا نع ؛ وفا

 [1704 :عجار] ٠ نايبصلاو اَّنلا لك نَح ىهت م ١ لاقت هذه َتَْكاَم : لاق

 ربها مدع
 يعش اًنندَح : ةلاَق ٠ « ىتعَمْلا «ريكب يبأ نبأو نيسح اَنئدَح- 045

 اج : :ُلوُقَي اسوواط اًعمّس امن ةَرسْيَم نب | ميهاربإو يميل َناَمْيَلَس نع

 ؟ٌرَجْلا ذي نع 8 هللا لوُسَر ىَهنآ :لاَقَ ءٌرَصع نبا ىلإ جر -هللاو
 مع: : لاق



 ةههص

 همس هلع مو
 يف ةرسيم نب ميهاربإ َلاَك 1 يكب يبان لك هال: : ميهاربإ مهر

 [4 م7 :عجار] ٠ ءايدلاو : هثيدح

 يبأْنع «ليئارسإ اَمكَح ءدّسَحُم نب نيَسَح اَنندَح ١

 َلوّنسسرتْعَمَس : َلاَق؛ «َرَصُع نب نَع « بانو نب ىَبحَيو عفان نع «َقاَحْسِإ

 4405 :عجار] ٠ لسيف ةَمسْجَملا ىنآ نم :ربَذملا اذه ىلع وشي هللا

]01 

 أ َرَمُع نبا نَع «عفان ْنَع ءريرَج ْنَع نيِسْح اكدَح -

 [44417 :عجار] . همرحأ الو هلكآ أل : لاق ؟ بّضلا نع ليس ف هللا لوس

 ٍملاَس ْنَع «يرهزلا اًنكدَح ءسيَوأوبأ انئدَح ؛نيسح اَنندَح 77

 ٌعمَس هنآ ؛اَم مهكر َنب هلل دنع رم نب هل دْبع أي ةَْنَحَ

 ىدحم نظنا] .رادلاو ةآرَسْلاَو ءسرَقْلا يف مؤشلا : لوُثي ا هللا لوُسَر

 كل

 ْنَع «باهش نبل نع مَ انئَدَح نيك نب لضم انئدَح-4

 ٍرْخُج نمنمؤُمْلاٌعَدليال َلاَك ل هللا َلوُسَرنأ هَرَمْع نبا نع ؛ «ملاس
 هد

 . نيترم

 ٍوِفاَنْنَع «داور يبأ نبا اَنثدَح نيكد نب لْضَمْلا انندَح 6
 لُك دوس لاو يناَميْلا نك ملتسَي ناك ف هللا لور نأ ؛َرَمْع نيا نَع 0 5-0

 [4341 :عجار] رجلا نايلي نيا نرحل نيكل ملتي الو «هفاوط

 نب ةملَس طمس ؛لبر اكد نيك ب لقا اكد ه4

 اًسوُلج انك :َلاَق «َرَمع نبا نَع (11/7) دهاَجس ْنَع "تدي لَهُ

 يف مُكراَمعَأ ام :َلاَقَ ءرصَْا دعب نايت ىلع ُسشلاو يلا دنع

 .هلم ىتضَم امي راََّتلا نم يقي اَمكألإ ىَضَمْنمِراَمْعأ

 نْبِهّللا دبع ْنَع «ًايفس انكدَح « نيكد نب ؛لْضَفْلا اندَح 1 مرعم
 و هددّدو - ها مسرع س6

 ينييصُت :لاَقَ ٠ هللا ل |وسر رمع لأس : لاق ءٌرَمُع نبا تعمس «راتيد

 [ه1 :عجار] درو اًضوتيو هرَكذ لفي ب نأ هرَمَأَف ؟ ٍليللا مهبل

 نب ِهّللا دْبَع ْنَع ,ناّيفس اًنندَح « نيكد نب ب لْضَمْلا ان -4 رودزام 6

 ةَمالامْوَيءاَولِداغلْكل ف لال وسل لاق ءرَمَع نبا نَع «راتيد

 م

 [5197 :عجارإ . . هب فرعي

 ني هللا دنع ايش انك نيك نلت د6

 َراَقغَو هللا املس ملأ : كف للا وسر لاف لاق َرمَع نبا نع «رائيد

 [ع١ :عجار] ٠ وسو هللا اوصَع نيد يصحو املا رم

 نب ِهّللا دبَع ْنَع «ُنايفَس اَندَح « نيكد نْب لْضَمْلا انندَح-٠

 ءعّنيلا يف ءدحأ يّنِإ : يبل َجَر لاف : : لوفي رمع نبا تغمس «رايد
 ردم هس

 [ه05- :عجار] . هلوقي لجرلا َناَكَف «ةبالخآل : لق تيب: :لاَقَ

 رايد نْب ِهّللا دّْبَع ْنَع ؛ناَّيفَس اًيندَح «لْضَمْلا اَنْئلَحح

 َدَخَناَف «ِبَّمَد ْنم اًمَئاَخ ؛ ِهّللا لوس َذَخَنا :لوُفيَر مع نبا تعمس

 نم اًمئاَخ ْتْذَخَنا يّنِإ :8 هّللا لوُسَر َلاَقَ بهذ نم ميِتاَوَخ سائلا

 م 2 م نب هلل دن ,
 هب

 ع م
 :عجار] .٠ .مِهَميِتاَوَح ساّلا دب 7 نأ ينإ لاَكو ,هئذبتُق بهذ
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 نبل يني ؛ ”ماّشه اَنئدَح «رييزلا نب هللا دبع نب دمحم اَنئلَح-7

 هَدياَطقاَس الجر ىآر ؛ 4 هّللا َلوُسَر نأ ؛َرَمع نيا نَع عفان نَع دعس

 نوبي نيذلا ةسلج هذَا اذكه ْسلَجَتآل :لاَقق «ةالّصلا يف

 1 يرمعلا ةَرْمَح ْنْبْرَمع انك انثدَح « ةَيواَمم نب ناَورَم اند

 نم : : هللا لور لاق : :َلاَق هَرَمَع نبا نَع هللا دبع ب ملاَس انئدَح

 اَي:اوُلاَق ام نلاقي بام لم دويل مم اطقم

 ٌمهِيَلَعْتَْيْنَ ةكالئ َيَرَخ :َلاك هلرألا قّركسحاَّص امو هللا لوس

 بالا تّقبط 8 تقبط ىّتح لبججلا ىلعأ نم ةَرْخَص تاج ارا اوُلَخَد هاَمسلا
 رم يل ريع هضم

 يفوتك و دقُل : :ٍضَْبلمُهْضْعَياَمك ؛ ءاّهوعيطَتسي مل ؛ اًموُجْلاَعَك

 نم ايجي نأ ىَلاَحَتهَّللا لعل َلمَعاَم نسحب لْجَرلُك ميل ميل

 ارك نايس ناو يل اك هنأ مت كن هللا : ٌمهَدَحأ لاق ءاَذَه

 وقر هل
 اًمُهيالحَو امئاَكت بأ تكف ؛ امان دَك و اَمهئبجَأف ؛ اًمهيالج بلحأ تنُكو

 ينيبصو ءاًمهمْوت نم امهظقوأ ذأ وأ امهم دحاب ادي نأ هركأ ٠ يدي ىَلَع

 ءانع جفاف كيش نم هَل امن يمل تلك نإ ا

 يل تناك نإ مهلا : يناثلا اكو : لاق ٌقَرْصصلا تكَحَت

 :اتلاَقك ءاَهَمْشَ يمس ؛ بلف رش

 اهم تْسلَج اد ىَنَح « اياد ءاهتمَسَجَ «راَيد ةقم نو هلو

 تنشق ؛هقسِبألإمئاَخْلاضْنَآلَو هللا قنا : :تلاَقَف ؛ لجّرلا َسْلْجَم

 تلزم لاق ؛ نع جراف كي "مها ملم تنك نإ « اَهْنَع

 ئ يْنأ مّلعَت َكاَنِإ مهلا :؛ تلاّغلا َلاَقَو ءءاَمّسلا تَدَب ب ىَّتَح ةرْخّصلا

 نأ ىَبَأَف «هََّح هَِحأتصَرَع ىَسْأ امل «روأ نم قرب ريجأ”تنرجأتسا

 0 ل
 ٍّ ىَّنح تحلو هلهثرمكو هنمات نحت ؛ ينكر ضل ا

 ينطغأو ٠ هللا قنا : :َلاَقَق ءنيح َدْمَب ينقل اَيعاَرَو اري همت يرش

 :َلاَقَق «٠ اَمدُخَق اهيعارَو ربل كلَ ىلإ لطنا تلف يطال ءيرجا

 َقاَتْساَف َقلَطْناَف كبرَخْسا تسل يَّنإ "تلق يِبْرَخستآلو هللا قنا

 ان جرف كلمة لقا رم ءاقناهن مق اَمَّنِإ ينل ملت تنك نإ كلذ
 000 هلع هع
 :نوشمي اوِجَرَخَف ةَرخّضلا تَجّرْحَدَت

 دبع نأ عفان انندَح ءٍحلاّص نَع « يبأ انئدَح «' «بوُقَعَي اَنلَح -8
1000 

 ْمُهَدَحأ وَشاَمعي طر ةئآلك امني :8 هللا لور لاق :َلاَق رع نب هلل
 «ِلّبْلا نم ةَرْخّص اسطح هيف مُهاََكيَف ٍلبَج يف راَغ ىلإ اوَوأَ ُنَطَمْلا

 ع نياق ل ملط اقم

 52 دك .بتكلا لق يف هلل تن :ٌرمع نبا َلاَق : لوقي ءاعفا

 لَك اَنَتعَ ,ةيدابلا نم تمد اًدَجَو ىّتح «بآلكلا انتَ 540 تقيس

 [40/44 :عجار] .



 - نيرثكملا دنسم هؤالا ع

  ةيتطارب سم ينكح . جيجا ا

 نبا نع :ةئيدَملا ءابو يف ءاف هللا لوُسَر ايل نع هئَدَحهنآ ؛ ٍملاَسَنَع

 متجر «سأرلاةَرئاَكءادوَسةآرما تأ : لاق 1 بلا نع رَمُع دمع

0 
 نآ' قف هللا لوُسَرلوأَف :ةّنحجْلا يهو ءةَميهمب تماقأ ىّح ؛ةّيدَملا

 [هدكح :عجارإ ٠ ةْحجلا ىلإ لقث ةئيدملا ءايو

 نع «سُنوُي ْنَع ةَمْلَس نب دامح اَنئدَح «حور انئدَح 6917

 «ىَلاَحتو كرات هير نع « يكْحُي ًميف ف يلا نَع ءَرمع نبا نع ؛ ٍنَسَحْلا

 تئمَص « ينام ابا يلبس يف دهام جرَخ يداّبح م دبع امي َلاَق
 ومع

 ُهَمحْراَو هكر فغأ نهض ؛ةَميَعَو رجأ نم باص امب ”هعجرأ نأ هَل

 َ نجلا هلخْذأَو

 نب ةَريغملا نَع ءدَّمَحُم ْنَع ءنوَع نبا انكدَح 200

 : تاوُلص َرْشَح ؛8 يِبلا نمت ظفح :َرّمع نبا َلاَق :َلاَق «َناَمْلَس

 ةالّص دين يمْكرَو ءرهظلاةالّص لب ِنمَْرَو ءحبصلا ةآلّص لبق نيتك
 [61117/ :عجار] ٠ ءاّملادَْبَنيمْكَرو «برْغَملا ةآلّص دمي نيكو ءريأطلا

 «نآرم نب مل نب محْم ان اًنكأدح واد نب ناَمْيَلَس رح

 , هللا وُسَر نأ ؛َرَمْع نبا نع «ثدَحَي يدَج تغمس ء شرف ىَلوَم

 [0/146 :عجار] ٠ كا وسلا آدَب ظقيتسا اذ دنع ةلاّوسملاو 1 ماي آل ناك

 ارم نب لشمس انك م انكدَح وكنا انك

 ارم محرز: ٌرّصع نبا نع عيس ؟نادّللا َمحَر :لاَق لان رص نا نع ؛ثدحي هذج ممس هنأ
 سو ساهر كم

 .اًميرآرصملا َلَْق ىَلَص
 هرع شد ةمع

 نب ديعّس نع يعش امدح واد نْب ناميلَس اًنئدلَح 1

 يل م
 دسحاَم :تلُتَ «ثيِدَحْلا َثّدَح دقو ٌرَمَع نبا ىلإ تئهتلا : لاق ءوِرَمَع

 ملسآو ءاَهل اًهكُهَاَرَقَعراَقغ : :لوُقي 8 هللا لوس تغمس : َلاَق :اوُناَقَ ؟

 504١ 493١ :رظتا] . هللا اهَمَلاَس

 نْبِزيِزَمْلا دبع اننَدَح « يبأ يّئَدَح ءدّمّصلادْبَع يدَح -7
 مّ يقم

 ءلجر «ءاجف ومع نبا عمتك : :لاَق «ينابلا دحاولا دبع ْنَع «بْيهَص

 آل «”بانعألا هيف وت ناطيحلا هذه يرتشأ ين محلا دبع بأي : َلاَقَق

 !؟ يئس رْمَحْلا نَمكْنَعك :لاق «هرصْت ىَتح اع اهلك اهئ نأ عيطتس

 ذإ قف يلا حَماَسوُلج انك : هللا لوُسر مهم ًيدَح كئدحأس

 يب ليوا :َلاقو «ضرألا يف تكَو بكمل ءءمّسلا ىلإ سَ َمََر

 :َلاَقَك «ليئارسإ يتب كلل اق اَنَعَرْأ دَقل ' هللا ياي : مع هل َلاَقَك «ليئارسإ

 موُتُطاَوَتَ 9 وحشلا 9 بولا نك «سأَي كل نم ْمُكلَع

 هارح مارح مكي رمح َمك كلذكو ؛هتس وُ هنو

 يدعي ا « يب اَنْتدَح ءدمّصلا دْبَع اَنْندَح- 0947“

 ءاقق هللا لوُسَرَنآ ءَرمْعنيا ينكدَح ءةديَرب نبالنع ٠ «مّلعملا

 «ينممطآو «يناوآو ؛ يناتك يذُ هللُدَسَحْا : :لاق هَعَجْضَماوبَتاَنِإ

 هلل دْمَحْلا : َلَرْجآَك يناطغعأ يذّناَو «لَضْفأَو يلع ْنَم يذْلاَو «يناَقَسَو

 ريا كس
 :لوقي ناك «
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 اج يس جدع

 0 4/١ | دوم نبل دب

 لمت هل 7”

 : نيش لك هلإو ..يش لك للتو «٠ لب (ءلاحك ىلع

 .راتلا نم كلب ةوعأ يش لك كلو

 ْنَع « ةيريوج نبا ينعي ؛ َرْخَص انثَدَح ءدّمّصلا دبع انندَح -5

 مهب لك «ةلوب مَع ساّنلاب «ق هللا لوول لاك هَرَمْع نْبا نَع ؛ « عفا

 اههْنم بريك يلا رابألا نم انا ىقنَتساَ «دوُمك توبي دنع ءٌرجحلا

 اق هللا اوُسسَر مُهَرَمْأَف ؛ محلول اوُبصنَ ام اوت وس

 مهب لَن ىَّنَح «مهبلَحئرَمُ 4 «ليإلا يجمل اُفلََوءَروُل اثار
 دل ىلع اولطألضاََ ءُةَنانلا اهْنمْب رت تناك يِّلارثبلا ىلَع

 1 + ذالك .مُهباَصآ امل فم مُكيصُي نأ ىشخأ ينإ : َلاَك ءاوبذع َنيِّلا

 ٌَنَع ءدْيَز نْب يلع نَع :ٌداَمَح اًنئدَح ءدمصلا دبع اًنْئلَح -6
 ا هس ريا ع

 جر مدن ( 11/6/30 َناكهّنآ رع نب هللا دبع ْنَع ارم نب سوي
 اَمَكَناَكذِ :َرمع نبا َلاَقُك ءراَتخَمْلا نع ُهثدَحَي دَحُي لَعَجَف « ةكوُكْلا لهأ نم

 َنيئآلك ةعاّسلا يديني! لوُشَي . هللا لوُسَر تنم ينك وك

 1 [05144 :رظنا] . اًياَذَك

 نبا نع تبان انئدَح ؛دامَح اًنئدح ءدّمّصلا دبع انندَح-

 يا :َلاَقَك ؟ اَذَكَو اَذَك َتْلَعَف : : لجَرل لاق ءا هللا َلوُسَدأ رم

 َرفْغ نكلو ءَتلَمَك د ىلْي َلاَق نَسْلَمَقاَم هللا لور ايوه لإ هلل

 [هلا :عجار] ٠ صاخب

 يمزق
 ََع «نوع نبا اًنربخأ «ناَمسلا ركبوب دس ني رهزأ اند 3

 ميلا انماَش يفانل كراَبمُمّللا لاق ف (يِبلا نأ ؛رمع نبا نَع « عفا

 مهللا ٠ انماَش يفانل ةلراب مهلا َلاَك ءاّندُجن يف : اوُناَق ٠ انسي يف انك كرا

 ءاهنم ٠ نّتفْلاَو لزالزلا كلام : لاق ٠ ءاَندْجَ يفو : :اوُناَق «٠ انمي يف انل كاب

 [ه14؟ :عجار] ٠ ناطيشلا رملي اهب : َلاَكْوَأ

 كدي لظْنَحنمَس :لاك املس نبق اَحْسإ نكدَح- ه4
 «ّلاعلا قلَح ةّرطفلا نم : و هللا لوسَر َلاَق :َلاَق ءَرَمع نبا نَع « عفان نع

 ...:يواولاصقو تاق لو« براطلا قو راق ميل

 ْنَع ؛ةلاّصَق نب كَّرابم اًنربخأ «ينئادملا معَ وبأ انندَح-

 قف هللا لوُسَر ىَهْن : َلاَقهئَدَح ءرمع نب هلل دبع نع «رائيد هلا دْبَع

 01 :رظنا] . عقلا نع

 ْتْدَحَو :لاَق ءدّمْحَأ نب هّللا دْبَع اَنَقدَح
 اًنكَدَح ,:َلاَك «نْيَسَح يسكدَح :هدَّي ٌّطَخِب يبأ باّتك يف

 :لاَق «ةكدح َرَمع َنْيللابعنأ ؛هّكَدَح رايد نبه دبعنأ تول

 [6000 رظنا] . ملا نع ف هللا لور ىَعن

 , نب ٍملاَس ْنَع ةلظْنَح يدَح ثراَحْا نب هللا دبع انندَح-١

 اق اكو «ةروُصلا ين ملا ركنا هنأ ءرمع نب هللا دبع ْنَع :هلل دْبَ

 يصل سم

 [؛4ل/4 :عجار] ٠ هولا بْرَص نع ف هلللوسَر ىَ



 رق مم ءال

 ملاكم 1:8 «هيبأ نَع رم نلمح

000 

 دَح بيل سو رْمَخ ريعشلا ّنمَو َرْمَخ مثلا و ؛ «ٌرمَح ةطئحلا

 .ٌرَمَح ِلّسَحْلا نمو

 َرّمع نع ؛ كَرابمْلا نبا اًنئدَح «َقاَحْسإ نب ميهاريإ اثدَح 7

 : هللا لوُسَرلاَك : :َلاَك «ٌرَمَع نبا نَع « يبأ ينيدَح دز نب دَمَحم نب

 ىّنَح تْوَمْلاب ءيج الا يف الل هآَو نجلا ين هلال

 ل دوُلُخ «ةّئجلا لْهأ اي: دام يداي مث ؛ بذي مث ؛ راو هنا ني فقوُي

 «مهحّرَف ىلإ احر نجلا لهآ اَدْزاق «تؤم الدوح رتل لهأ اي توم

 [ة015 لما :رظنا] ٠ مهن ىلإ نزح رال لهآ داما

 وارار
 ُهنأ ءْثراَحْلا نب دعس ْنَع ؛ يلف انئدَح «سنوُي انئلَح- 65

 هو كيش ممل نإ لاق« 8 هلل لور منهل دب َمِمَس
 . ليخُبلا نم رثلاب جّرْحَمسُ اَمَنِإَو « هرخؤي

 ريمق ور
 «يفتحْا ٍمساَقْلا نب سنوي انربخأ «َقاَحْسِإْنْب ىَبحَيانندَح-6©

 َرَمْغ نبات ْعَمَس : لوُقَييموُوخَملا دلاَخ نب ةَمرْكع تطعم :٠ « يمامي اَمَيا

 يف َلاَنْخا وأ ,هسْفت يف َمُظعَتْنَم : لوفي 8 هللا لور اتم : ل

 .ناَبضَ هَ َوهَو هللا يقل ع هتيشم

 ساعا ف
 ءبْطَوَنْبِهللاَدبَعاننَدَح «فورْعَم نْب نوَراَه اَنئلَح-

 ريقه عقم -

 نب ورمع ينربخَأ
 27 هلا لَ نبا بْنَ

 «هيبأ ْنَع هةكدح مسالا محراب ءثرالا

 ةكَرَصَقْلاَو مشل اذِإ :َلاَ :َلاَ

 امهومتيأر اذإف هللا تايآْ مَ امهّيكلو هتايحل لو دَحأ تامل َناقسكي

 [هدهك :عجارإ . 7

 نب ةَماَسأ ينربخأ ءبْطَو نب هللا دبع انثَدَح وراه انندَح-1/

 وُعْدَي ا هّللالوَّنسَر ناَك : :لاَق َرَمُع نْب هللا ٍدَبَع ْنَع ؛ « عفان نَع ءدْيَز

 سيل : هللا لَن ىّتَح «مهئاَمْسأبْمهيمَسُي «يكرذملا نم لاَجر ىَلَع
 م م عامصلعل 000 2 3

 درت « نوملاط مهّنِإَق «ْمُهيذَعيْوأ مهِيلَع بوُتيرأ» ءيَشرَآلا نمكل

 [هى١1 :عجار] . كلذ

 :َلاَق «بْهَو نب هللا دْبَع اَنْثَدَح « فورم نب نوراه انئدَح -

 نب هلل دبع ْنَع «ةريخأ رايد بهل دبع امل وب ينَربخأ :4 ةويح لاق

 كرو هيل ىلإ عا نم كرا ىأ: لاق: 99 لاوس رش
 5 مي عمي 6 هم

 [ه/١1 :عجار] ٠ ضْرألا

 يبأ ينكدَح «قاَحْسإ ! نبا نَع ؛ « يبأ ينئدَح «بوُشعَي اَننلَح- 89

 دجّسَم نم تلم : ََق «ةَمَرْخَم نب سيف نب هللا دبع ْنَع ءراّسُي نب قاَحْسإ

 هلل عت يقلك فتيل يللا كعك « يفوح نب رع ين

 "تير لكك اه ءاهتدَج ا 2 يخل يأ :َلاَق

 هرم را الم

 , هللا دبع دسم
 01 وسم نإ

 بحأ انآ ؛ هن يميني ىنح دج اذه ىلإ يشن يِشْمَي هال لوس

 .ههْجَو ىَلَعْضَمَو «بكري نأ ىف : لاَق « يشهر امك هْيَلإ يشأ نأ

 هما مرنة اسرع
 نب ريك اًنئدَح «(يريزلا دَمَحأ بأ هلا دبع ني دَمَحُم اند ل

 همم سس م ريك نا رس رع يسمو عم هرقل ماه ماو
 هيدي ْعَطَو ةآلصلا يف سَ ادم نب هلا دبع ناك : لاق «عفاَن نع دير

 8 هللا
 يس 007 ا

 اوسر لاق : َلاَكمُث «ٌهَرَصَب اهعبْآو «هعصاي ٌراشأر  هّيتبكر ىَلَع

 .ةيابسلا ينمي «ديدّحْا نم ناطيشلا ىلع دشأ يهل
 سلو ار مرا سا يع

 بهو نب نق نع ءاكللام يتربخأ ءَرَمع نب ناَمْع اَنْئدَح- ل

 ريصي آل :لاَق « قف هنا لور نأ ؛ٌرَمع نبا نَع سني ْنَع ءرمْيوع نب
 م سف 00000

 :عجارإ . ةّماقلاَمْوَياَميفَسْرأ اديهَش هلت لإ اندر اهئاوآلىَلَدَحأ

 هم هلرق ع

 مو

 ينمي «نْيَسَحْلا اندَح «يبأ انكدَح ءدّمّصلا دبع انكدَح/
 تدر عر

 هد رؤي رق كح: : حي يلق: لاق« 0

 هس فج يع عع ل

 [4 08 :عجار] . مي لاك ل

 نع ؛ عفان يّئدَح ثيل اَنمدَح ءٍمساَقلا نب ب مشا انْئَدَح- و

 نم سبلت نأ انما ادام ء هللا لوس اي : َلاَقَك لَجَر ماَق :َلاَ هنأ ؛ هللا دبع

 هلو صُْخُقْلا اوُسبلت ال : .89 هللا لوُسَرهكَلاَتك؟ ٍماَرحلا يف بابل

 ّدَحأ ّنوُكَي نال ,ةفاقخلا الو «سناربلا الو هَمئاَمَحْلا لَو « تآليوارسلا

 ص ايش اوسلو «ِنييعكْلا نم لس ام نيقحلا سبيل «نآلخت هلت سي

 سيلتا «ٌماَرحْاةآرَمْلا بقتتالَو ؛ُنارَفَعَلا الو سرولا هس بالا

 [414514 :عجار] . نْيزاَقفْلا

 ب شع ع

 َناَك هلل َدبَعنأ عفان ينكح كبل اتكدَح مشاه اَنْدَح- 5 ٠١٠
 اع مع يلوم

 اهي 8 هللا لور ناك يلا .ةقيلحلا يذب يلا ءاحطباب حبي

 [4ى16 :رظنا] . اهب

 نْب هللا دّبَع نع« «عفان انكدَح ثيل اًندَح مشاه انئَدَحَ- كن
 ع 8 راسم ول يروع هدو
 رصفو «هباَحْمأ نمآةئئاط َقَلَحَو لق ِهّللالوُسَرَقَلَح : لاهل ؛رمع

 مك ءِنْييرموأ رم ؛ :َنيِمَلَحمْلا هللا َمحَر 48 هّللا وسر َلاَقَ مب «مهضعي

 [4576010/ :عجارإ .َنيِرصَقمْلاَو : لاق

 نب هللا دّبَع نع « عفان يندَح اشيل اًنئدَح «مشاَه انْئدَح- تا

 2مم

 امهم دحاَو ل كف نآلُجرلا علت : :لاَقَهَنأ ا هللا لور ْنَع هرم َر هو
 سن ص ع هل سويا يعل ماع ول

 َريَخْنِإَف َرَخآلا اَمْهْدَحأر يَخُيو ءاًعيِمَج انك ءاك كتي مل اَمراّيخلاب
 م يك يه هب مع ع هسا يصوم سم ما
 نتاوي بجو قلل ىلع رمال

 هسف يعم 0

 [1147 :عجارإ .٠ . عيبلا بجو دقق يلا امهنم دحاو د كري ملو

 نأ ؛هّللا دبَع نع « « عفاتانئدَح ثيل انئدَح «مشاَه انئدَح- "ع و/

 هّذَك نطاَب يف هصق لمَ ناكو « بحد نم منَ منطصا , لق هللا لوُسَر

 معةويو
 تنك يِنإ :َلاَقَق ههَعَرق ربما ىَلَع سل هن سائلا ْمَنِصَق سبل اَذِإ



 12 غ6 دو 8 نبل دبع ع لكم نيرثكملا دنسم

 ُط 2000 لاق مث ءهب ىَمَرق « لخاتم” مالنا

 [؛577 :عجار] . ْمُهَِيتاَوَح سائل تق ادبآ

 هّللادبَع نع «مفاَن يدَح ءاشْيْللا انكدَح «مشاه اننَدَح- 54

 لم 000

 حّبصلا تذخ ادق « ىَنثم ىَتَم ِليللاهآلَص : : لاَ ُدَنأ ؛ ا هللا لوُسر َنَع

 [1147 :عجار] ٠ ًارثو كنآلص رخآ ل عَجاَو «ةدحاوبرتوأ

 ءهّللا دبع / نانا «ةتسيل اح مشا اَنْئدَح- احلا
 نم ؛ عفان

 مثل

 ا :عجار] . ُُ

 ما
 ءٌرَمع نبأ نع ؛ ءطيلس انئدَح مج انئدَح مشا اندَح- 1 ٠

 اًموُتفطاَق ٠( /0) حاب مسح هلل ةق هللا" اوسسر لاق :َلاَق

 .درابلا ءاَمْلاِ

 ناَمْنَع ْنَع ناش ينعي ,ةيواَعم وبأ انئدَح «مَشاَم اندَح- ١ ٠١

 كلاس ين هَرَمْع نب | اي : لاَ ءَرمُع نبا ىلإ ل ج بر َءاَج :َلاَق هللا دّبَع نب
 عرشك عمو سهر ه مايعا هع

 هسيَعَت امأ : : رمح با لاَ «َناَمْثعَرَكذَف محن : لاك ؟ هب يِتدَحُت ؛ءيش نع

 هَلَلاَقَف ,ةّصيرَم تاكو ؛ هللا لوُسر هَل هَحتتنكهنإو بْنَ

 ةَْييْنَعهسيَْتاَآَو هَمْهَسَو اردد هَش ٍلُجَرَرْجأ ككادإ : ف يل

 ساه ع سس ا مع لع
 ءناَسْع سبق هك ملح نم كم ِنطنعأدحأ اك كه « ناوضّرلا

 قو هللا لوس مر َلاَقَق :٠ كم ىلإ اسف بهدم دعي ناضل ميتا

 هذه : َلاَقَف «٠ اع ىرخألا هديب رَضَ «َداَمْلعيهذَه : ىتميلا هدب
 مس 2

 [هالالا :عجار] ٠ كَعَم َنآلا هذّهب بهذا :ٌرَمع نبا هل َلاَقَق نمنع

 رياج نع «رْييزلا وبآ انئدَح «ةمَيَ وب انئدَح « مشاه اَندَح- تح

 اجلا تْقرمْلاورتلا نَع ىَهَ هلا وسر : :َرَمع نب هللا دْبَعَو

 [4414 :عجار]

 «بئاسلا رباط ائدَح همك وبآ ائئدَح «مشاَ ننس 1 ٠
 ام: .يرَْغهلَلاق وأ ءِنَمحرلا دعا: :تلق : لاق «َناَهْمَج نبا ريثك نَع

 ء هللا َلوُسَرتئآرَدَقق شْنأ نإ : لاَ ؟ ومس لَو يِشسَتدارأ يل
 8 و هام

 .ريبك خيش انأو «ىعسُي ,8 هللا لوُسَرتِئآرْدَقَق ىتنسأ نإ « يشْسَي

 [514 :عجارز

 0 0 :َلاَق هيأ نع رم نيل دْبَع
 [10/1 :عجارإ ٠ ادب هدْحَو ليف ب كاري مكمل ام ةدحولا يف امس

 نع ءَرَمُع نبا نع ءهببأ نع ؛ مصاَع اَنئدَح مشاه انئدَح ١ لم نإ

 ناو الإ هل الن ةداَهَش : ٍسْنَخن ىَلَع ْمآلّسإلا يي : لاق لف يِبلا
 همام ءمدمو
 موصو تيل حو و ءةاكرلا اي ءةآلّسملا ٍماَقإَو ءهّللا لوُسَر ادَمَحُم

 .ناضمر

 :لاث «هيبأ َنَع «ديعّس نب قاَحْسإ انُيدَح مشاه انندَحَ- عك
 52001 52 مادو موو سم ةمدوي مس ده ممم

 مدألا مِهَلاَحَرَو ةَاَمَةققر ابر ءردّصلا َمْوَيَرَمَع نبا ٌعَمترَدَص

 هبل ىلإ ربا بخ م :َرَمع نبإ هللا دبع لاق لا ميلي لش
 00 نيل
 يح يفاوثدقل هبتشأو . هلل لورق علا ترق

 . ةقرلا ءذه ىف ٠ « اولا

 اَنكدَح :آلاق ٠ ىَّسيع نب قاَحسِإو ٍمساَقْلاْنْب مشاه اَنندَح- ١0 1١

 ءٍولاَس ْنَع «باهشَنْبا ين د2 تسيل اند : مشاه َلاَكو) دعس نب ثيل
 هم رع مك

 نيكل الإ تيا نم ْحَسْسَي ا هللا لوُسرَرأَمل لاكن .هبيأْنَع

 [0177 :عجارإ .٠ نيئاَِيلا

 ملط مفتى رف لاق تبل ل

 و
 .اوسندتي

 اًنكَدَح : َلاَق «ٌمشاَمَو ( ح)ثِنل انْثَدَح «َقاَحسإ ينئَدَح- "ا

 هّللال اوُسَرَلَخَد : َلاَق ءهيبأْن ع« ملاَّس ْنَع « باهش نبا ينئدَح ثيل

 ربا شفع
 اولْغاَف «يِبَجَحْلا ةَحلطََبناَْنعَولآلَبو ديزني ةماَسأوَتييلا 3 ٠

 هيف ىَلَص لَه : :هلأَسَك ٠ الالب 'تيقلك جلو ملأت ذك اوت املك ؛ ْمهْيَلَع

 ىّلص :مشاَهَلاَق ءنْيئاَسِلا نَْدوَُمْلاَنْ تل 69 هل
 هاهو عمل
 .نيدومعلا ني

(2). 

 دبع نْ هللا دبع ْنَع «باّهش نبا نَع ثيل اَنكدَح :َلاَق «سويو

 ةريذملا ىلَعَومَو لاكن ؛ + هللا لور ْنَع هرم نب هلا دبع ْنَع ؛هلل
 يمد هاف

 .لستفبل مسجل مُكْنم ءاَجََم

 سنوي اًنربخأ ءهّللا دبع اًنكدَح :قاحسإ ن نب يلع اند

 هلللالوُسْرتْطِمَس : لاَ َرَمُع نب هللا دبع نع «٠ ءملاس نع ؛ يرهزلا نع

 3 كين كل كيِرَشآل كيل ٠ كيل مهلا كين :ل لوي ءادبلم لهب 2

 َتاَملَكْلا ءآلؤَم ىَلَع ديزي ال ؛كل كيِرَش آل ؛ َكلّمْلاَو كل ةَبْملاَوَدْمَحْلا

 [4446 :عجارإ

 نُيَرَمع اًنئَدَح .هّللاُدْبَع اربح «َقاَحْسإ نب يلع اَنئدَح-

 اذِإ : ف هللا لوُسَر َلاَق : لاق «َرَمع نبا نع ؛ « يبأ يندَح هدير نب دَمَحُم

 يج يج الا ىلإ اَّنلالهآو ؛ةّنجلا (1311/5) ىلإ نجلا لأ راَص

 َلْهَأاَي : دام يداي مّن « حدي مث ؛ راو نجلا َنْيَلَمْجُي ىَّتَح تملا
 كد 02 رواشقم

 رق لهأ داَدْزَيَف م نه !اح ةّنجْلا زهأ دادزيف ءت مهل راّنلا ايت ْوَمَأل ةّنَجْلا

 [0995 :عجارإ ٠ .مهنْرَح تل 2 راّثلا ال .مِهحَر

 واعد” 0
 لوسر لاق :لاَق «َرمَع نبا نَع ديو نب محم نع دات نرش حأ

 .هوحَئَركذك جلا ىلإ جلا مرمر ٌراّص اذِإ : :4 هللا

 َنَع «ةَرْمَح يبأ نبْبْيَعُش اَنئدَح « شايع نب يلع اًنكدَح- 5

 لق ةكآلا َعَمَنجا اذِإ :َلاَق الق يِبّنلا نَع ءَرَمَع نب ِهّللا دْبَع ْنَع « مف



 8ص

 نساخأْمكحأسييل لَو «ثلاتلا نود نانثا ىَجاَتي

 [4504 ,45514 :عجار] . هيف

 نع« « يبأ ينَربخأ ءةَرَمَح يبأ نب بيعَش نب رشب انئدَح- "6

 يل ا لا

 لوسر تعمس :َرَمْع درب هلا دبع لاق : :ملاَس لاق ءانيِدَحَركذف "ير

 ءٌرتبألاو نيتيأطلااداوُفاَو ,تاّيحلا او :لوُقيرثمْلا ىلَ اَمئاَ قف هللا
7 52-07 

 [؛هدا/ :عجار] ٠ َلبَحلا ناطقْسُيو ءَرصِبلا ن ناسي اًمهْنإَف

000 
 ينربخأ «'يرطلا نع بنعم نرخ «ناَسبلا وأ ندَح ١" اهنأ

 مك لوقا يلا عسل« هل دب هل دما

 لجرلاو «هتيعَر نع لوُئسُمَّوُهَو ءعاذ ٌماَمْؤلا « هير ْنَع لوُكسمو ؛عان

 يعو ءاهجوَر تيب يف يار َرَمْلاَو ؛هّيعر نع لوُتَسم وهو عار هلأ يف

 ؛هكيعَر ْنَع لوُعْسَم وهو ؛عا «عار هدي لَم يف مداَخلاَو هير نع ةلوثسم

 يف لجرلاَو : َلاَق ف يِبتلابّسحأو :ف“ى بلا نم ءالؤه تحمس :لاَق

 ْ'رَغ لوُتْسَم مك و عار مُكلُكو هكر ْنَعلوُعْسم وو « عار هييأ ل

 تت

١ 

١ 
 هتلع .٠

 ينربْخأ «يرظلا ِنَع «بيعش اًنربْخأ ءناَمَيْلا وأ اًنكدَح- 5 دف

 ها عيادور
 نم :لوُقير مع تعمس : لاَق ؛َرَمُع نب هلل دبعْنَع هلا دبع نب ملاَس

 هّللا َلوُسَر تير :لوُقيَرمع نبا ناكو «ديبتلاب اوشن لَو لِيَ رص

 مك

 اَتدَح “ي ردن بش اك ايوب 2

 ا قمم هج رخآيفءاملا لس قلل

 ضْرألا رْهَظ ىَل َمْويلاَوُهْنَّمم ىَقيآل اهم ةََس ةقم سأرانإَف ؟ هذه

 [01110/ :عجار] أ

 َنوُندَحَي اَم ىلإ : «ةكلذت ا يلا لقص يف سأل َلََوف : : هللا ٌدْبَع َلاَق

 ويلا وه مم ىَقييأل : ف يّ لقمه ,ةئس ةّم نع تيِداَحألا هذه نم

 هرب
 نقلا كلذ محنه كلذب ديري «دَحآ ض رألا رْهَظ ىلع

 ينكدَح «يِرْْرلا ِنَع «بْيَش اَنئدَح ءناَسبلاوُبأ ادَح- 5008

 ٌمئاَكَوُمَو لق يلا تنمَس : َلاَكَرَمْع نب هللا َدْبَعنأ ٠ هلل دبع نب ملام

 الص نياك منا نمُكلبك فلس اي مكاين الأ لوفي ربنملا ىَلَع

 اهباوُتمَتَت رولا ةاَروتلا لأ يطخأ ؛ «سْمشلا بوُرُغ ىَلإ رصَعْلا

 ليجنإلا لأرض ١ اطيق اطاربق اوطْعأَف ءاوُرَجَحراَمتلا فصلا اذِإ

 اطاربقاوطغأ ءاوُرَجَعمن ءِرْصَعْلا ةالّص ىََنَح هياوُلمَمَف ؛ ٌليجنألا

 متيطعأف 5 "نسّنلا تبرع تح هب مُهمَمَك «َآرُق 5 امُكيطَعأ مك ءاًطاريق

 قارات لوم ار : ليلا ةروتل"لهأ لاق « يطرق يطا
 آل :اوُناَقَك؟ ءيَشنم مُكِرجأ نم مُكُسلَظ لَه : َلاَقَقف ءارجأ

 [01 :رظنا] . ءاشأ نَم هيتوأ يلضَف

 )ع 05 <", 0 0

 يتريخأ يلا نَع بْيعش امدح نامي 5 فرك

 انتِ :لوُقي ف يلا تغمس : اقم نب هللا دبع ؛ هللا دبع نب ملاَس

 [4015 :عجار] . ةلحار هيف دج كمل «ةملا لبألاك رمال

 ينربخأ «"يِرْرلا نَع بِي انربخأ ءناَبلاوُبأدَح ٠ فرفأ

 لوُقيَوهَو اه يلا تغمس : َلاَكَرَمُع َنْبهّللا َدْيَعَدأ «٠ هللا دبع نب ماس

 3 نك علي بَ نم «قرطملا ىلإ يشُي ءانهاه فلان الأ: :ربمْلا ىَلَع

 40/6١[ :عجار] ١( ٠ 130/) ناطّبشلا

 ينَرَبخأ "يِرْْزلا نَع «ابيعش اَنرَبخأ ؛ناَميلاوُبأ ند انف

 :لوُقَي يلا تعمَس : َلاَكَرَمُعَنْب هللا َهبَعدأ؛ 0 ممر
 اَذَه ملْسُساَي :رَجَحْلا َلوُقَي ىَتَح ٠ ْمهَْعَد دف ءدوهي سو طش هن هد كد مادمف

 ا :رظنا] ٠ ي دوه مج تلمح 211497 رظنا] .هلقاَف ارو يدر

 يسع م

 ينربْخأ «'يرْطْرلا نَع «ابيعش اَنثدَح ءَاَّمَيلاوُبأ اندَح- 5 كلو

 اناني: هللا اوُسَر لاق :َلاَقَّرَمُع نب هللا دْيَعَدأ ؛ هل دب نب ملا

 افطُني نْبلُجَر نبي هرَمشلاةعسمدآلجَراذإِو ةّبمكلاب ف وطأ يشب يتئيأر مئا
 سما مل مايدرو

 لج ميرم نبا :اول نم : .ر اذإف ٠ تنقلات َهَلَف هي د : ١ اَمَت ؟ اَذَه* :تْلْثَق ةاَمٌهْسَأَر

 .ةَبفاط هبت هَنيعنأَك ٠ ىََيل نيل َروعأ ءسآرلاُهدَج «ميسجرمخأ

 الجر َلُجَر نطق نبا اهَبَش هب سأّنلابّرفآ ؛ اجلا :اوُناَقَك ؟ اَدَه ْنَم :تْلُقَك

 1 [4045 :عجار] .قلطصملا يب نم

 دبع لاق : : عفان لاك : : لاك «بْيَعَش اًنربَخأ ءَناَمَيْلا وأ اندَح-*غ

 علي ىلع مُكضْنَيْمييآل :لوُقي 5 هّللا لوس

 [4017 :عجار] .٠ ٍضْنَب ةبطخ ىلع مضي طي الو « ضْنَ 7

 تعمس :عفات لاق : لاق «بيعش ينربخأ ءناَميْلاوْبأ نندَح و

 َلاَق؛ ةَحلاصلا اولا : :َلاَق 8# هللا لوُسَرَدِإ :لوُشيرمع َنب هللا َدْبَع

 زر تعمس : :ٌرمع نبل

 .ةوبلا نم مْ َنيعْبَس نم هرج : َلاكَرَمع َنبهللدبعنآ تح : : عفان

 [45174 :عجار]

 ِّللا دبع انآ « عفا اتربخأ «بيعش اربح «ناَميلا وب انثَدَح- 5 كك

 ّ ىّتَح ءهيخأ ةبطخ ىلع جلا بطين ف هالو ىّهت :َلاَقَرَمْع َّنْب

 [م 0 هيأ سلط يذاع يعدي

0 

 ماض جلال

 ءاعلتر 0
 [4 عجارإ ٠ ا. نايصلاو هال لق لردك. ةلوُبقم

 :لاَق هللادبَع ْنَع ٠ عفان نع ثيل اندَح «مشام انندَح- مل

 اَمصْدَحَأَقتعاق نيكيرش نياك كوَُماَمبأ :لوُقي 8 هللا لوُسَر تغمس 1

 .ُهَلاَم كلذ غلبني « لدَح ةميق قتعأ يذلا لام يف مَن ؛ هبيصن

 3 عجا ار



 مشاه ان هوَ نود عساس

 تعمس :َلاَق هٌرَصَع نب نع «ورمَع نبا ديعتس هيب نع ؛ ٍصاَعْلا نب ديعس

 . ىلا ديلا صريح ايادي : لوي هللا لوس
 هم عا هدم ع6

 ٠ سانا نم هاوس نَمَق رمع لآسأ ملك : :رمع نبا لاق

 نبا ِنَع «هبيأ نع 0 1 6

 هوما :عجارإ] 0 ٠

 نبا نع «هيبأ ْنَع «ديعس نْب قاَحسإ اَنْكَدَح مشاه ا
 يك وب سحتال نوي هّمأ حت : : هللا وسر لاَ :َلاَق ءٌرَمَع
 [00109 :عجارإ ٠ ةّكلَثلا يف هما َضَبَقَو اَذَكَهَو اَذَكَمَو اَذَكَه رهشلا

 ءدْعَس نب ميهاَربإانربخأ «"يمشاهلا دوا نب نامي انددَح- 10 31

 :لاك «هييأْنَع ؛ ملاسْنَع «باهش نبا نع «باهش نبل يخأ نب يشد
 ماو سو ع ل

 :عجار] ٠ .ةزاتجلا َماَمأَ نوشمَي نامّثعو معو ركب وبأد ف للا لوُسَر ناك
 اددِعل

 نع «دْعَس نب ميهاريإ انربخأ واد نب نامل اَنئدَح- دخول

 ١ . (ح) "ير
 نب ملاَس ْنَع «باّهش نبا اندَح : :لاَق «[يبأ انندَح] : َلاَق «بوقعيو

 بِلا حتا: :َلاَقَهَنأ كف هللا لوُسَرَنَع :هللا دْبَع ْنَع ؛ هّللا دبع
 يفاّمب دو «ثيقلاهلْرُيَو ,ةعاّسلاٌملع دنع دلع َهّللادإ 9 سمح

 ضرأ"ياب,س فت يِردَئاََو ءادَخب ست اهات يتم مار
 سا سا # سا اشك

 . ريب ميل هللا نإ «توُمت

 2 0 52 هيداع نر شم ميك ل
 . حل يزل ع دس نب مارح ناسا 1

 هلل دبع نب ماس نع «باّهش نبا نَع ؛ « يبأ اندَح : لاَق «بوقعيو

5 
 ةماعلا امن 1 لإ لوي 4 هلا لور اتْعِمَس : لاق ءٌرّمْع َنْب هللا َدْبَعْدأ

 .ةلحار اَهيفدجتْدكَآل ةّئمْلا ليألاَك

 [4015 :عجار] .ةّلحاَر اهيف ام ءةّنم لبإك : "بوُقعُي َلاَكو

 «نَمحل دعس انك واقبل انَح- 016

 (17/97) نان عفان نع ؛ ٌرَمْع نب هللا دّييع نع ٠ «يحّمجْلا ينعي
 .اروُبم اًهوُذخَتتَال ْمُكَُي يف اوُلَص : "18 هللا لوُسَر لاَ : لَك

 [456» :عجار]

 بوي ْنَع كبش اَنكدَح ءمساقلا نب مشاه اَنئدَح- احلا

 َبِرَشْنَم :َلاَق 88 يبا ِنَع ءَرَمُع نبا نع « عفان نَع ٠ ينايتْخَّسلا
 [؛59+ :عجار] ٠ ةرخآلا يف اهيرشي مل ايثدلا يف رمَحلا

 ؛َرَمَع نبا نع « ٍمفاَنَنَع ؛ «هللا دبع اربَخأ «حوُت وب انئدَح- كافي
 مسا ماش

 [1538 :عجارإ ٠ دونسألا رجَسْلا ىلإ دونسألاٍرجَحلا نم لَم كلف يبل نأ

 0/١ وم
 110 توم ب و ير وع

 لَك الوب وع 0 رايد

 يكس ل عله لو هم
 ةَعاَمَجلل اًقراثُم تاَمْنَمَو «ةّمايقلاَمْوَيهل بح ال ةعاط نم دير

 [هارك :عجارإ . ةيلهاج هتيم تاَم د

 نَع «ملسأ نب ديَر نَع « ءِنَمْحرلا دبع 2 مشا اك

 ياك «ةّملا لبلاك سال ام لاق « هللا لور ٌرمْع نبا

 [5641 :عجار] . ةّلحاَر اهيف

 نع «مكسأ نب دير نع «نّمْحرلا دب انئدَح «مشاَهاَنئدَح- 16

 اوكف ٠ لِيَ َم يِردَيَل الالب نإ :ل انك 4 هللا َلوُسَردأ ؛َرَمُع نبا

 .موُتكممأ نبا يداي ىَتح اوشا

 يبأ نب هللا دّبَع نبا ينعي مي «زيرعلا دبع انثدَح «مشاَه انثدَح- هامل
 هم

 : هللا لوُسَر لاق :َلاَك هيبأ ْنَع ٠ ملاَس ْنَع «باهشنيا اربح ٌةَمْكَس

 «موُتكممأ نبا َنيذأاوُعمَسَت تح اوُبرْشاَو اوُلَ ليل يداي الالب نإ

 :ساّنلا لوطي بح دويل هُرصْنيال محجر موتك ماني ناكو : لاك

 10686١[ :عجار] . تحبصأ دق ند

 #ةارا دع
 دبع نَع :نيزعلا دبع اًنئَدَح : ةلاَق « نيجحَو مشاه الح ١

 لكم ِنمْؤُمْلا لَم : : هللا لوُسَر لاق : َلاَق ٌرَمَع نبا نَع «راتيد نْي ِهّللا م6
 سا مم ع

 يبل يف َعَكَوَ ءوذدبلا رَجَش يف سالو : لاق اهقرو حطت ةَرجَش

 :لاَق ٠ لخلل يه: : 48 هللا لوُسَر لاق «َمّلَكَتآ نأ تِييحَتساَف ؛ كيلا اً

 تونك نآل هّللاَوَق !؟ ملكت نأ َكَمتَماَم يي اي: :َلاَقق «ٌرمعل كلذ ترَكذَ
 [فا0/4 :عجار] ٠ ادكو اذك يل نوكأ نم يل بح كلذ تلق

 25 ل ا
 نب يِزَعْلا دبع انندَح : هلاك «دوأد نب ىسومو نيجح اًندَح- و

 3 لاق ٠ اق ّيِبنلا نَع ءَرَّمَع نْبا نع «راّيد نب هللا دبع نع ؛ هللا دبع

 [0167 :عجار] ٠ آل ُةَردَع هذهآلا لاقي ٠ «ةّمايقْلا موي ءاول ا رداَقلل

 و د رعار

 376 هّللا دبع ْنَع « عفان نَع ثيل انيدَح اسوي اًنئدَح- 65

 مع ممرق
 ُهَّللا َلَرْئاَك ُكَريَوُ لا يهو «ٌعطو ريضُلا ين لحن قرح 8 هللا لور

 نبق اهلوُصُأ ىَلَحةَمئاق اَهوُمتكرتَوأ يل نم منطق امال: ىلاعَتو كرا
 00 [1077 :عجار] ٠ « َنيقساَقْلا يِزْحَلَو ءهللا

 َرَمْع نب هللا دبع نأ « مفاَن نع ني انئدَح سنوي انئدَح- 06

 ركنا ,ةلوثفم .8 هللا لوُسَر يِزاَغَم ٍضْمَب يف 'تدجْو هرم :هَربخأ

 [476 :عجار] ٠ نايبصلاَو ءاّسّنلا ؛ « لك 8 هللا

 هنأ ؛ هّللادبَع نع ؛ فان نع «ثييل انئدَح سنوي انئدَح- كن

 8 و فَرَصْلا ةَمْسْجْلا ىّلص ادِإَناَك

 [45:5 :عجار] . كلذ عصي ءاق هللا لوس

 َناَك : َلاَكَمُت ءهنيي يف نيئدجَس

 ءَرَمع َنْب هللا َدبَع نأ « عفان نع نيل انئدَح وُ اثدح-١1 6

 نود نانثلا ىجاَنتيأ رف ةئآلل ناك اذِإ ىَهْني هللا لوس ناك :َلاَك

 [؛554 :عجار] . ثلاث



 نع ؛ «هللادنعْنَع وفن تيل انكدَح رش

 مقاكمام هه هع“ رع هس سس سل سس
 ىَه ؛اًهح الص ردي ىَّنح هرم اوُمياَيَتأل : لوي َناَك هنأ ؛ 5

 . يرتشملاو عل

 ًالْخَن ْتَناَك نإ هطئاح َةَرَمَك عيناه رع اه طال

 ُةَميِيانآ اَْرَر سناك إو «ًالبك بي بزي هيي نأ امرك تنك نو اليك مَ
 ما ماش

 7 [145 ,4018 :عجار] ] . هلك كل ْنَع ىَعن ٠ «ٍموُعَم ليكي

 ْنَع «هّللا دّبَع ْنَع « مفانْنَع "ثيل اح سوي انيدَح- 4 ٠١
 وف م ع 2

 قاب دلع َضرْع تاكل : لاق هنأ ؛ ؛ هللا لوُسَر

 نم َناَكْنإَو جلا لمآ مك هلا لأ مالك نإ (114/6) يشمل ْ
 وس

 57 :عجار] . ةّمايقْلا م موي ب ىَلاَعَت للا همي ا را لهآ نمق رتل لهآ

 ْنَع هلا دبَعْنَع ؛عفاتْنع ثيل اكدَح رضوي اكد

 ىَلَغبْطْخَيآلو ءضْعب عَ ىلع مُكضْحَبْميِمآل لدهن ؛ هللا لوس
 [17/7؟ :عجارإ . ضني ةبطخ

 قل هللا دْبَعَنأ ؛ ؛ عفان ْنَع «اثِيلاَنثَدَح سنوي انئلح- 01

 َداَقَك٠ ف هللا لون دْهَح ىلع «ةدحاو قيلت "ضئاَح يهّوهنآرما

 ؟"ضئاَح هو ةَدحاَو ةقيلطت هَتآَرماَقلَط هللا َدبَعنإ هللا لوس اي مَع

 دع ض يحتم «َرُهطَت تح اَهَكسْيَو اهتجاري نأ ؛ كف هلل لورا

 اًمَنلطُي نأ دار نإ ءاهتْضْيَح نم ب ىنح اَهآهسيمُك «ىرخأ ةَضِيَح .
 َقّلطُي نأ ىلا َرمأ يتلا ٌةدعلا كلت اهعماَجُي نأ بقر هطت يح اليل

 تنام : :مهدَحأل َلاَقق ؟ كلذ ْنَع لس ادِإ هلا دبع ناك مَا اهل

 َتنُك نإِف اهب ينرمأ ؛ ف هللا لوُسرادإف :نْيترَم وأ هرم كتاآرما تَْلط

 هللا َتِّيصَحَو ريغ اَجْوَز حكت ىّتح كبل تمرح هَ الئ اَهتْلَط
 [0114 :رقنا] . كنأرما قآلط نم كرم اميف ىَلاَعَت

000 

 واروع
 7 ْنَع هللا دبع نع « عفان نَع اشيل اًنئدح «سْنوُي انئدَح- 5 5

 . هيف سلجم ؛ هسلجم نم للا مُكدَحأ نَيقيآل :َلاَق ءاق هللا لوس

 [143466 :عجار]

 نرش اندح هدي يي لمح اح «نئون د١1 ل

000 

 هل رك كاكر كرش مك ل لاَ

 دْبَعاَبآاَي ا انيس نّئسلاريَخَف : ان :لاَك مٌكربخأ ممكن

 ىَلَع ذيل ةّيدَْلا هذه نم جرح نإ اق هللا وسر ناك : َلاَقَق « ءِنَمْحرلا

 [هال٠6 :عجار] .ايلإ مجري ىَتح نيتعكر

 م ع هللا لوسط : وير نيل تضم

 ءاّنعاَص يفانك كِراَبَو ءاَعَسَي يفان راب ءاًنماَش يفاتل كابو ءاتتتيدم

 [30ق1 :رظنا] ٠ انكم يف ان كابو

 سا كوم ل 007 0 0 5 - 7
 «بويأ نع ءديز نبا ينعي ٌدامح اًنئدَح اشوي انيدَح- 060

 مسام عر
 ةلَص هونت يذلا : كف ِهَّللالوُس ر لاَق :َلاَق « هّللادبَع نع « «عفاَنْنَع

 م 2

 5١0864[ :عجار] . لَم هله رو اَمّناَكف رص

 «ٌبوُيأ ْنَع ءدْيَز نبا ينعي ٌداَّمَح اًنكدَح سنوي انئلَح- 56

 مع 00
 ين ٍمُكلاَجَلمَنِإ الأ ف هللا لوُسَر لاَ َلاَق ؛ هللا دبع ْنَع ؛ « عفان نع

 :عجار] ٠ سْمشلا ( ناب يريم ” ىَلإ رصَعْلا ةآلّص نبي ّباّمَك محلي ممألا لاَجآ

 [4 60م

 ِنَع ءمفاَنْنَع «حِنلم اندَح :آلاق «جْيَرسَوْنوُيانكدَح ١

 2ظ0ظ 017 ءارمتعم جَرَخ ,كق هللا لوُسَرنَآأ ؛َرَمَع نبا
 ماكس سل 00 000

 ماعلا اورمَتعَي نأ ىلع ْمُهَحَلاَصُ ,ةّييدحْلاب هَسأَ أر قلحو هيده رحتف «تييبلا

 ذل احآلس َلمَحَيآلَو : ييَرَس لَك هيلع حالا َلمَْيآلَ «لبقملا

 امك اَهِلَخََك . لبقملا ماَمْلا َنِمَرَمَتعاَف ؛ ءاوُبحأ امال اهب ميقُيالَو ءافوُيس
 م مد ماس رىام

 . جرخف يرْخَي نأ هورمأ انالك ماك نأ ملك ؛ مُهَحْلاَص ناك

 نأ ؛َرَمُع نبا نَع « «عفاَت نع« «حْيلف اننَدَح سوي انندَح- 1558

 َنْلُق «َنللَحَيْنهءاسنرمأ ةكَمَمدق ملك «ىدهأَوهَسأَردَبل اق هللا لوُسَر

 لحال ؛يبلزْنلو يبخل يثإ : َلاَق ؟ لحن ال تن كلام

 يسأَر قلحأو يّجَح نم لحأ ىّنَح

 ّبوُيأ ْنَع لسوف يشك ائخ ع سوي اند 8

 ىَّلَص اق هللا َلوُسرنأ ؛َرَمْع نبا نع «هللادبَع ِنْيِرْكب ْنَع ءدْيَمْحو

 َلَخَد مث ؛ةَمْجَه َمَجَه مث ؛ ءاسطبلاب ءَءاّشعْلاَو برْغَمْلاَو ٌرْصَمْلاَو ٌرهَظلا

 [هاله+ :رظنا] ٠ تيبلاب فاطق

 بوُيأْنَع ةَملَس نبا يي داّمَح انتَ سُنوُي انكدَح- 3 ٠١

 3 لاق كف هللا لوس ؛ رَمَع نب هللا ديَع نع ؛ عفان ْنَع هللا دعو

 [4404 :عجار] ٠ ةيفاط بع هناك ىَر را هع « ىَتسيْلا ني روعأ لاجَدلا

 هلا دي ْنَح تشاد وبأي اندَح- "ا

 َلوُسَرتْيآَر : :لاَق (1718/7) َرَمُع نبا نع « عفان ْنَع ءَرمَع نبا ينعي
 .هتلحاَر ىلع يُلصُياك َرَمع نبا ذآ فاو هتلحار ىلع يصب لل

 00 م1 :عجار]

 ْنَع هللا دبع نْب نَّسَحْلا نع «ناّيَح نب ناَملس انندَح- دف

 ريكي افلحتآل : :َلاَقك ةَبمكلاو لوفي الجر َرَمع نب عمس ةَدْيبَع نب دعس

 َرقَ دق هلا ِربَِب ف لَح ْنَم : لوي ءاققف هللا لوُسرتْطمَس ينو ؛ هّللا

 49٠[ :رظنا] . كرش

 ْنَع «روُصْنَم ْنَع «ةَبعُش اَنكدَح ءِرَّفعَج نب ٍ دمحم انئدح 1007
 ها معلا

 نب ديعَس تئجَك هَرمَع نب هللا دبع دنع اًسلاَج تنك لاق «ةَديبَع نب دعس

 سارع سارعلال هدو
 اَم تسلق ءاوَرم يدنكلاءاَجَك «ةدْنك نم الجر هلع تكنو بيَسمْلا

 ؟ ةبعكلاب فلخأ : َلاَقَك ٠ اًقنآَرمع : نب هلل دب ىلإ جر هاج : َلاَك ؟ كارو



 7 هر طالدق يايا كلا بري فلا :ل لك
 49:4 :عجار] ٠ ةكرشأ دق هللا ريب فل نم ؛ َكيبأب فلْحَت

 كد فرس يتصل يكس

 امو : لاقف « فصنلا ةليللا : لوقي ًالجر رمع نبا عمس : ةدْييع نب دعس نع

 ما ٠
 :لوُشي الق هللا َلوُسَرْتْعِمَس ٠ ةَرْشَع َسْمَّخ لب ؟فصنلا اهنأ كيردي

 .ٌنيسْمَح ةثلاثلا يف دلاخ وبأ مضو ءاذكهو دكه اذه رهشلا

 مي كس 8# هر اس هر رت ل
 نع 7 « نوع نبا انئدَح «نايح نب ناميّلس اًنئدح- 5 3,6

 اك 4 َنملاَمْلاٌبّرلِسَنلاٌموقيَمْوَيؤ : لاق ف يلا نَع ءٌرَمع نبا

 [4531 :عجار] .  ٠ تأ فالآ ىلإ ا

 5 م

 ا لق طرت بالك يشأ رت نذر هيلع

 [40/ عجلر] .اهْنم تجرم ىَتح ءاَهب انام لَعجَ
 نب ِنَمحرلادْبَع يئدَح ءِساّنْمْلا يبأ نب ميِهاَريإ ندَح ١ ففي

 ْنَع ةَرْثْغ ىلوَم ,هّللا دبع ِنْيَرَمُع ْنَع «يراَصنألا مح نْب حلاَص
 يقوم

 اذِإَو ءاًسوجُم هم مالك: كف هللا لوس : لاَ هٌرَمَع نبا نَع « ونا

 لك اوُضرَمْذإَو ,ْمُهَودَهشَ الق اوُنم نإ ءرتقلاب نوُيكملا ينمأ س وجم

90 

 بوُيأ اَنئَدَح ءدْيُز نبا ينعي داَمَح اًنئلَح «رشوُي انئدَح- 078

 يني دوي نم اًضْرأ باَصَأ باطلا َنْيَرَمعنأ ؛َرَمْع نبا نع ؛ « عفان نع
 ليرأ اسيفتالاَمتبصأ نإ هللا َلوُسراَي : َلاَقَك ٌمْمَن : :اهَللاَقي ةراَح

 هتَروُتألَو ”بَهوُثالَو باَبثأل ؛ةَكَدَص اَهلَمَجَ : :لاَق هب قدَّصَتأْنأ

 «ىَاعَت هللا لبس يف لج اَهئَرَمكْ مان مق رمح لآن م يآرلا وداي
 سلو «فيضلاو « ىلا يذلو «ءارشتلاو ءباقرلا يفو ليسا اد

 هذم لوم ريغ ءاقيدَص َلكؤُيدأ « فوُرَمْلاب لكي انآ ح انج يلوم ىَلَع
 يَدَهُ ناَكَرَمْعَنْبهَّلا دبع : :راتيد نب ورمَع َمَعَرَ : دام َلاَق ؛ هلام

 «فللد ىلع هَل ٍضْرَب صفح توَدَصتف َلاَك هم َناَوْفَص نب هللا دبَع ىلإ

 لس ص رم هع ع هدو و ء دعم د
 [15 ١4 :عجارإ ٠ صح اهّيِلَوو «كلد ىلَعَُل ضب معن قدصَتو

 :ٌبوُيأ ْنَع ءدْيَرَنْبا يني داَمَحاَننَدَح سوي اندَح-» و4/4

 اًماًضْوَح مُكماَمأَنِإ :8 هللا ل وُسَر لان : :لاَق ٌرَمَع نبا نَع ؛ عفان نع

 [هاه١ :رظنا] . حذو ءاهرَج ني امك هييحان ني

 :لاَق َرَمَع نبا نع « « عفان نع ؛ ميلف انئدَح «سيوُي اندَح-

 ا 8 ينك

 هلو دإرل وع

 طارش قل ل يي اقوا فاول كل للا تس لاق ءَرَمع

 [1 هه :عجارإ .٠ ةرمعُلاَو جحْلا يف :ةعيرأ ىشمو

 هلو سرع عار
 ْنَع «َحْيَلُف انكدَح : لاك «ناَمْعْلا نب جيَرسَو سنوي انئدَح- 3

 ل ل لاق مع نبا نَع ٠ «مفاَ

 10 صولات سس وعول تتههسسم»

 هس عسر
 اق :َلاَق ) تيب اطنخ 0

 [ةوغك د ةَورمْلاَو اًمصلابو

 ي هدوالدو وو

 قرع ري ل اكد هاقملاو بطلا درت 532 مَع نبا

 وا اوو
 بوي ْنَع ءدْيَز َنْبا ينعي ءداَّمَح اَنندَح سوي اًنئدَح- همك

 نإ (175/7) 8 هللا لوُسرلاَف : َلاَق؛ هنألا دبع نع« «عفاَنْنَع
50 

 :عجار] .٠ ْمُلَخ اًماوُيَحأ : مهل كيو «ةَمايقلا موي وُبدَعي روصلا باَحْصأ

017 

 «ٌبوُيأ ْنَع ءدْيَنَنْبا ينعي ُداَّمَح اننَدَح « 1 سنوي انيدَح- "م6

000 
 نود ناَنَنا ىَجاَنَيال : :48 هللا لوس َلاَك : :َلاَق اك مَع نْبا نَع « عفان ْنَع

 [40514 :عجار] .امهئلا

 رامات لق يد
 .هيف سلْجَي مت هسلْجَم نم لجلال َجّرلا ميقُي آلو-م- 46

 [4569 :عجار]

 «ٌبوُيأ ْنَع ءدْيَن نبا ينعي «داَمَح اندَح «سْنوُي اند همك

 00 هلوق ؛ .اًعوُقْرَم الإ همك الو :دامح لاق َرَمع نب نع ؛ « عفان نَع

 َيبملاَمْلا بل مالا ويانا موي لاَ « 4 ملام بر نا موي

 [401؟ :عجار] ٠ مهناكآ فاّصْنأ ىلإ | حلا يف ىَلَمَتو كرات

 ترئانغا ةَمَلَس نبا ينعي :داَمَح اًنئدَح سنوي انئلَح- © »رخال

 َلاَقق ْمُكَدَحأ َفلَح اذإ : لاَ ؛ 8 هللا َلوُسَر نأ «َرَمَع نبا نَع ؛ «عفاَن نع

 [1 :عجارإ ٠ لمي ءاَش إو هلم ءاَسْإ اَيْخْنابَوِهَف ٠ هللا ءاَشْنِإ

 مى ادعر
 بوي نع هدير نبا ينعي ٌداّمَح اًنئدَح سنوي اًنئدَح- ١51م

 مَْي ىَلَع لجل يال لاَ« كلف يلا ىلإ هَعقَ ء هللا دبع ْنَع ٠ «مفاَننَع

 [405؟ :عجار] . هلل لكلا لاو «هنذإي الإ ةبْطْخَي الو ؛ هيخأ

 ىو مه در دع
 در نَع ؛ ةَملَس نا ينعي داَّمَح اَننَدَح « سنوي اًنُئدَح- 6ك 44

 مري سامع
 نهب نما ف يبل «َرَمُع نبا ِنَع ريم ني ديعَس نع يخبسلا

 [40787 :عجار] ٠ مرح وهو تنم ربع

 اس ل ريا 8 هللا لور رش نب نع «نيريس
 م

 [4ىك١ :عجار] . هيد يف نانألا ناك رْجَقْلا

 لن يي ل يماهس رب هر #ت سا م دعو

 «برَح نب رشب نع ؛ ةَّمْلَس نب دامح اًنكدَح «سوي اَننَح 01

 ان راَبمُمَّللا :لوُشي ءاقق هللا لوُسر تمس : :لوقي «رَمع نبا تعمس

 لطم لفت مُث امو انسي ءاندمو ءانعاَص يفو هادم يف

 .نتفلاو للا اًنماَم نم «ناطيشلا ره ملي انماَم نم : َلاَقَق ٠ «سْمششلا

 5١514[ :عجار]

 ني رشب ْنَح «ةَمَلَس نبا ينعي ءداَمَح انكدَح ؛«سوُي انندَح - 7

 اهملاَس ملسأ :لوُقَي « هللا َلوُسَرتْحِمَس :لاَق َرمُع نبا نَع ؛بْرَح



 20ص

 0 رع مس مس م يهم هل

 .نايحل ينو ناَوْكدو

 ٍنبِرشب نع « «ةَملَس نبا ينعَي ءداَمَح اندَح «سئوي اَندَح- ك6 0.

 سا مصرا ل8
 نإ لقي « هللا لور تغمس : لوُقي «رَمع نبا تعمس : لاق ءِبْرَح

 :عجارإ ٠ ةّماَ ٍريمأرْدَع ِرْدَلربكأ إو «هتردع رديف ري هاَول رداغ لكل
00 

 اذهل

 نع :ىلإل يب نب نع «ديربْلا نب مشاه نب يلع اَنكدَح-١ 45

 [44ة4 :عجار] . وتنازل ايا ؛َرَمَع نبا نع ٠ 8غ

 عسوس ين ديرب نم

 لآ ئالاَاهفاتام ياس يعَ «َتاَمدَكَو رخل

 اكلم. يدلل سلي« «نيِعْبَسَو

 / ْنَع ير نع كَم ارخآ ىسيع ْنبْقاَحسِإ انئدَح 6

 : هللا وسر لاق ناك ٠ اًمهيبأ ْنَع هرم نب هلا دبع يي ةَرْمَحَو ملام

 [0975 :عجار] . سب ءرَمْلاَو ةآرَمْلاَ و رآدلا يف مشل

 ينكدح ءدْيَز نب هللا دبع ينكدَح « ىسيع ْنْبقاَحْسِإ انئدَح- الحلا

 مل: هلل يقك «نارفعلاب نهدي هب عصيد كهل مِنْ نع « يبأ

 ,ف هلا لور ىلإ غابصالابحأ آر يثأل : :لاق؟ ناره

 [ةا/ا7/ :عجار] . هبا ذهب غبصيو و نهدي

 نْبا نع « ْنَع «ٌْيف اَنكَدَح « نامل ب جير اَنئدَح- "ا

 0 ًءاَشعلا ةَليكَرَخأ « كف هللا َلوُسَرَنَأ ؛َرَمَع
 يمهد سم كاع عىل

 دَحأ سيل : َلاَقَف جَرَخ مث «هَءاَج دقو اسبح منَ انقسمت ءائدَقر

 621١[ :عجار] .مُكرْيَغ ةآلّصلا ري

 نأ ءَرَمع نبا نع «عفانْنَع ميلف انئَدَح «جْيَرس انثدَح- ١98

 اقف يلا قرت ءاهدلو نم ىَقلاو ءاق يلا نَمَز يف ُهَتآَرْما عل الْجَر

 [4059 :عجار] ٠ ةأرملاب دولا قلو امتي

 :َلاَك ءَرَمَع نيا نع ٠ ٍمفاَنْنَع ٠ ميلف انئدَح «عْيَرس انكدح- - 484

 سارا سرع ةمللا ص ف لف
 ُةلُجَر سيرك ٠ ةَبعكلا دنع ٍماَنمْلا يف ينارأ (76//171) ة هللا لور لاَ

 دمام اسر ذَكُةّملُهَل ءلاَجّرلا نم ىَرئاَم نَمْحاَك مد
 ْنَم :تلقك ءرمّشلا لجَر «تّيبلابف وطي نيل قتاوَع لح هدياَمْضاو

 ند دوا ا دج الجرم «ميرم نبا حيسملا : :اوُلاَقَق ؟ اذه
 هسا اك مل

 «نق ب يل نما نم بشك «ةَيفاط ةّبتع هبع نأَك «ىتميلا

 :اوُناَقَف ؟ اَذَه نم :تلتَ تيلابف وطَي ؛ نيكَحر قتاوع ىََ هيَ اعْضأو

 .لاجدلا حيِسَمْلا اذه

 اَنكَح ااا 10٠

 بع مرض علو مر هدا فل 0
 كساس يمول لاين هف سول لش

 ًالْغرْنَمْلا مُهَّللا «هلوُسَرو هللا تَصَع ُةيِصْعَو 2000 كك

 [4444 :عجار]

 نَع ُةَدئاَراَنَدَح : ٌلاَق ءوِرْسَعْنْبةَيواَعم اَنندَح- 1 ١:

 هّللالوُسَر لاَ :َرَمُع نب هّلاٌهبع لاك : َلاَق «دماَجُم اَدَح ءشمْعألا
 كمل

 :َرَمُع ِنْب هللا دبلن لَك : لاق« للاب دجْسَسْلا ىلإ ٠ ءاّستلل اوُندتا : ف
 ؛هّلاُهِبَعمَرهتاَك ثلا ا مل سلا ال ترمز

 :عجار] .لَعْفأ أل :لوُقتو : هللا لوُسَر لاك : اوقأ !؟ كلل فأ : :لاَق

] 1 

 ْنَع «تباكانكدَح ءَةَمَلَس ني داَّمَح اَندَح اف اَنئدَح- 7
 آل :َلاَك؟ اَذَكَتْلَمَك : : لجَرل داق 8 هّللا َلوُسَرَنأ ؛ ٍ؛ٌرَمَع نب هللا دبع

 َلَمَكْدَم : ف لربح هكا : َلاَك ؛َُسْلَمَ اًمَوُهَألإ َهَلإ ال يذل ِهللاَو

 إللي لش ىلا دك

 [001 :عجار]
 يو كر

 نع عفان ْنَع «بوُيأ انكدَح "بيه اًنندَح نافع اًنكلَح ١ ٠١

 يا
 وهم هللا َءاَشْنِإ : :َلاَقَك لجرلا فْلَح اَدِإ َلاَق ٠ 88 يِْللا نَع ءَرَمَع نبا

 [1 :عجارإ ٠ ذليل نش نإَو « ضم اش ءراّيخلاب

 هم ع يم لل ا
 7 ْنَع ؛ثراولا ُدَبَعَو ةَمَلَس نب داَمَح اَنثدَح نافع انئدَح- 06

 0٠١([ :جار] .هلْم اقف يلا نَع ءٌرَمْع نبا نَع « عفان ْنَع «بوُيأ

 دْبَع نيرْكب ائدَح َُداَق اًندَح :ماَمَه انئدَح نافع اَنئدَح ©

 8 يلا ِنَع َرَمَع نْب هللا دْبَع ْنَع اًمهآلك ٠ يله ذئاع يرش هللا

 [0514 :عجار] . هل َقآلَحأل َْمَريرَسْلاِس يامن | : لاَ

 شَمعألا ناَمْيَلَس اَنْكدَح «ةَنآَوَع وبأ انْئدَح ؛ناَفَع اَندَح 5

 «هوُيعأَ هّللاب داس
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 اًعتسا نم : َلاَق «٠ ل يلا نَع ٠ مَع نبا نَع دهاجُم ْنَع

 اَقوُرْعَمْمُم لإ ىنآ ْنَمَو «ةوُئيجأَ ْمُكاَعَدْنَمَو ؛ةوطغأك ْمُكَلاَس مَ

 ْدَقْنأ اوُسَلعَت ىَّنَح هلاوعَداَف هنوُفاَكَت اَماودجت ملف هوُتفاَكَ

 [0516 :عجار] ٠ ُموُمتاداك

 «مفان نع «رثشب يبأ نع نوع اندَح نافع انكلَح- ٠١ ا/

 يف ُهّصَنلَمجَي ناكر « بهذ نم مَناَخ كف يبل َناَك : لاق ءٌرَمُع نبا نَع

 نم اَمَناَخَدَخَنا مَن ؛ مُهَسِبِتاَوَحَْنلا حَرطَم ؛ موي تاك هَحَرطَ « هدي نط

 [(510/ :عجارإ . 7 ءهب متْخَيناَكك قةّضف

0 
 . مقا نع «بوُيأ نع ديزني داَمَحاََدَح اع ائدَح- 11 م

 [4ا9ل1؟ :رظنا] .٠ . متيعد اذ ةوعدلا اون 6 لاك «ل يبا نَع َرَمَع نبا نَع

 ةَبقع نب ىَسوم اًنندح :بيهو اًنندح ُناَفَع انكدَح- "1 9

 هّللا لوُسَر يمي تناك : :َلاَق َرَمَع نب هللا دبع مِمَسْهنأ ؛ ملاس ينئدَح

 [ امه :عجارإ .٠ بوُقلا بقول :اهي لحي يلا اف



 يي همر عا6 ماو

 «ةّبقعْنْب ىسوم ينٌّئدَح بُيَهَو اًنندَح نافع اًنئدَحَ- 51

 َدْيَر ىفل هلأ ف هللا لور نع «ثدَسُي هلل دبع عِمَسُلأ ملاّس يتربخأ
 همسو سس هوس

 8 ل لومي ىلع كبل قا حدب لسا لق نب مَع نب
 اًهنم َلُكَأَي نأ ىبأَف «٠ مّسَلاَهيف رف «4 هلل لور هب مَدقَف «يحولا

 لاك املك لو :مبسلا ىلع تو نس ين َلاَكَو

 [هاكاف :عجارإ ٠ 8 هللا لوُسَر نع هللدّبَع اَذَهَدَحَو هيلع

 ١١ قيدلصلا يبأ نع هَ ندَح «ماَمهانِدَح نا ادَح «

 ديول 8و هللا لوسر َلاَق : : يباّتك يف : مامه لاق رم نبا نع

 يف مُكاَتوم مُتعْصَو
 [4417 :عجارز

 . هللا لوس 22 نس ىو «هللا مسي : اوُوُمَ روبل

 يدئدح «غينراحلاوثراحلا نب ائدَح داع انئدَح- هال
 ميلر مرةدمو

 :َلاَق هَرَمُع نْب هللا دبع نع «هيبأ نَع ٠ يناملييلا نَمْحرلا دْبَع نب دَمَحُم

 سايس ورز ماكل لق
 َرفغَتْسيْنأ هرم «هحفاصَو هيَ مُلسق ياَسْلات يقل ذإ : 8 هللا لور لاَ

 [000/1 :عجارإ ٠ هكر وفم هن سكي لخدي نأ ليك ؛ كَل

 ٍنطُت نع ءريشك نب ديلولا نع ١ ا ءبوُقَْيادَح١ نو

 م تطارد يح 4 ٍ سس

 و 0 و 0 ا مه

 ءرْمَخْلاْنِمْنُم ؛ةّنجْل مَع ىلاتتو كرات مرح ذك لكل : لاق

 518٠[ :رظنا] .٠ ثْبَحْلا هلّظأ يف قي يذلا ثوُيَدلاو َقاَعْلاَو

 اَنربَخأ «دْيبع نْبسُوُينع ٠ مصاَعمبلَع اند 5115

 ةَعْرَج دنع َعَرَجَتاَم : : 4 ِهّللا لوّسمَر لاَ : :لاَق َرَمَع نبا نع ٠ نَسَحْلا

 . ىلع هللا هْجَو الا هَمظْكي يَ ةَعْرج نم لجو هلل دنع لصف

 «مفانْنَع «ةَبفقع نب ىَسوُم ْنَع «ديلولا ني عاج لح

 :عجار] ٠ عانوا ةََح يف ُهَسأَرَقلَح ف هّللا َلوُسَرنَأ ؛رَمع نبا نَع
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 [هقحالو هقباس نم قفلم ثيدح] مدح

 هى سخي

 بط ايات ابني سارع لكلا
 سا # سا مر عميس

 ىلإ رلكهأ :رظنا] ٠ اهب نيطْمي لَو ءاهبنَدَخ خي الو : عفان َداَرَو :لاَق

 اةذعقي

 رّفَعَج نب ديمَحلا دبع نع ؛ 'يطساّوْا ديزي نب دَمَحم ندَح- 4
 مقسم هع

 رمق ]نجي ناك هنأ : قف يلا نَع ٌَرَمُع نبا نع « عفان نَع «يراّصنألا

 [4570/ :عجار] ٠ هك نب يلام هما

 يبأ نبا ينْعَي «كلملا دب انَدَح «دْيبع نب دَمَحم نثدَح ١6

 يَنلا هتآرما نع هتلاَس : َلاَق هرم نبا نَع «نيريس نب سّنأ ع ءناَمب

 كلك كَ ٠ ضنا يوان : لاك ؟ 8 هللا لوُسَر دْهَع ىلع َقَلَط

 ار نهج 57 ؛8/ر شا لاقق "يشعرك نت مع

 َتدَدقْا لمهن : "سن لاَ ٠ سلمك : :لاق٠ ةئسلل اهرْهْط يف اهّتْلط

 تْرَجَعتْنُك نإ اًهدَتعأ ال يلاَمَو : لاك ؟"ضئاَح يه اهل يتلا

 401١[ :عجارإ .تقمحتساو

 ينعي وِرْمَع ْنَع ؛ةَدئاَز انُندَح «وِرْمَع نب ةيواَم انئدَح

 َلوُسرتسْيَأَر : :َلاق هرم نب هلل دبع ْنَع راسي نب ديعَس ْنَع ؛ « ىبحي نبأ

 مصل ماها ماع لوك
 .ربيَخ ىلإ هجوتم وهو ءرامح ىَلع لص ف هلل

 مو ره ماو
 ْنَع «دْيَز نب دمحم نْب مِصاَع ْنَع «ديِزيْنْب دمحم اندَح- كما

 ام شير يف رمألا اَدَهَلاَرَيآل :لاق « يلا نع ٌرَمْع نبا نَع «هيبأ

 ا :عجار] .ناَتثا ساّنلا يف يقّب

 ٍعقاَنَنَع هّللا ُدْبَع انرَبخأ ؛ءاطع ْنْب ٍباَهَوْلا دبع انئلَح- 7 ْ

 هبَعو هللا دبع 8 هللا لوُسسَر ىلإ ءاَمنمألا بأ ناك : َلاَك ءٌرَمَع نبا نَع

 [4ا0/4 :عجار] . نَمْحرلا

 همام وم ماع

 م ةللسعل -

 7-0 :عجارإ ٠ 0 ل

 مع ع را هز همم
 «لآلب نبا ينعي كب ناَمْيلَس اًنئدَح «ةرق يبأ نب ديع اًندَح- 11

 َرفاَسي انآ ف هللا لور ىَن : َلاَق «َرَصُع نيا نَع «راَيد نب هللا دْبَعْنَع

 .ُوْدَْلا لاين ةَفاَحَم ءٌودَمْلا ٍِض نأ ىلإ نآرقلاب

 ْنَع؛ سنآ نب كلام انثَدَح « ءاطع نب باها دبع انندَح ©

 لصين : هلليقك لاّصوْلا نع هَ ينل نأ ؟َرَمُع نبا نع « عفان
 .(ا؟9ريل) ىَقسأو مَعطأ ينإ .مكتهك تنل نإ : :لاق؟ هللا لورا

 [2ا١1 :عجار]

 نع« ءرمثعملا نب روصنم ْنَع ءدّيمَح ْنْب ةديبع انثدَح ١

 مور
 نْب هلا دبع نحن اذإَ دج يلا نب هور انآ تلح :لاق ءدهاَجم

 دبع اَبأ اي : انتَ ؛ ىَحضلا نوُلَصُيلاَجِ ادق : :لاَق ءهاَنَسَلاَجَف ءَرَمع
 رب مش ل لم

 هّللاٌلوُسَرَرَمَتعا مك : :هَلاَنلُمَم ةَعْدب : :لاَقَق ؟ 5 ٌةآلّصلا هذه ام «ِنَمْحرل

 :َلاَق ٠ حرا يحتسات لاق ءبَجَر يف َنُماَدْحإ ءاميرأ : لاك ؟ ف

 ّمأاَي :رْيبزلاْنب : هور اهلل اَتك ؛ةَِئاَعَنيِسْؤمْلاَم .أ ٌناَنتَسا اًنعمسف

 هللا لور َرَمَْعا : :لوُتَي !؟ نحر دبع وب لوقياَم يعمسُت الآ «نينمؤُملا

 اَمأ ءنَمْحرلا دْبَعاأُهّللامحْرَي : تلقت !؟ بَّجَر يف نهاد امير ف

 :عجارإ ٠ بر يف اني رمت اَمو ءاهدهاَش هَل ةَرْسْع رميه

 [ 0مم

 . ليل يبأ نب محلا دبع نب دَمَحَم اننَدَح ديب انْدَح- 511 /

 :لاَق َرَمَع نبا نَع ( ةَقَدَص : ةَخت يفو) عودَص : : ىَعْدُي ٍلجَر ْنَع
 000 ل

 «فَعَس نمت هل ينبق : :لاق «رخارأل ِرَْلا يف هللا لور فكتعا

 ىَلص اذ يَلَصمْلا نإ سانا اي اَهيآَلاَقك ٠ .ةكيكتاذةمأسأَر َجَّرْخاَف :لاَق



 [ :عجار] .٠ ضع

 همم ٠

 ا ل ل لاَ َرمع نبا نع ؛ عفان

 [4 44 :عجارإ . ةكبقلا نيبو

 ناك فنك ؛ ليإلا تبعت اَدِإ : :تْلُقَف اًعفاَت تْلَأَس : هّللا دبع امو

 .ةكبقلا نيو هني لحل ةرْخْؤُمضْرعي ناك : لاق ؟ َرَمع نبا ْمصَي
 يري معلش هلق يي ءرتسا

 نع « سيق نب دوسألا يسيدَح ؛دبمح نب ٌةَدِيبَع اًنئدَح- 5

 هنأ ف يبل نَح مهكر َنْ هللا دبعانأ "يشر ومع نب ديعس

 ءاَنَكمَ اَدَكَمَو كه رهشلا نإ بكت الوب سْحنال كيان لاَ

 [60117 :عجار] .ةلاَثلا يف ةَدحاَو 527

 «َقاَحْسِإ نبا نَع ٠ يبأ انندَح «ميِهاريإ نب بوُقم امدح

 ىّلَص نيح ىّنم نما هللا لور اَدْغ : :لاَق ءٌرَمَع نبا نَع ؛ « عفا يئدَح

 لِْنَم يه «ةَرمَتب لريف «ةَكَرَع ىَأ ىّنَح «ةَكَرَع موي ةحيبص يف حبصلا
 لور حار «رهظلا ةآلص دعاك اذ ىّمح مح :ةكَرعب هب لوني ناك يذلا ماَمألا
 ّحاَرْمُت «َساَّنلابطَح مت ءِرْصَمْلاَو رهظلاَنييَعَمَجف ءاَرُجَهم ف هللا

 .ةكرخ نم فقؤلا ىلَع فوت
 يكن «َقاَحْسِإِنْبِنَع يبأ اندَح بُني انئدَح ١

 َرْهظلا ّيَلَصي يلي «اطَمسا إب حي ناك هنآ رمح نبل دبَعْع « عفا

 . ىنمب رولا ىلص ف هللا لور نأ كلو « ةّيوزرتلا موي نم ىتمي

 ينئدَح «قاَحْسِإ نبا نَع « « يبأ اَنئَدَح أ «بوُقَعُي اًنيدَح- 7

 يف الفا هِبَح نم لبق نيح ىَلَص ف هللا لوس نأ ؛َرمُ نبا نع « "عفا

 باب ىلع حائاف ةيدتلا هلو :َلاَق ءءاَحْطَبْلا كلت

 « نيتعطر هبف مكر هَحَد م «هدجّسَم 7

 . عصي كلذ َرَمع نب هللا دبع ناك : : عفا لاق

 . هني ىلإ فرصا م

 نب ٍملاَس نَع «باّهش نبا نَع ؛ «يبأ اننَدَح بوعي انئدَح- هانا

 أ :لوكيا مل كوساتطمتما :لاَق ٌرَمُع نب هللا دْبَعْنَع مّللا دّْيَع

 بوُرُخ ىلإ ِرصَمْلا ةالَص ني ب اَمَك ممأل مالا نم ْمُكَلبك فلس امي مكامن
 ةد عاسمل ا معا سال

 مت ٌراَمّتلا فصلا اذ م ءسْسشلا

 الشتا ٌليجْإلا ليجنألا ل ْهأ يتوأ مث ؛ ءاطاربق اطار اوُطعأَ ارجع
 م رع ما سا ل

 «نارقلاايِتوأ مك ءاطاربق اطاريق اوُطعَأَ ءاوُرَجَ مث ءرْصعْا ةآالّص ىَلِإ

 : نيياكلا لهآ لامك ٠ نيطاريف نيطاريق انْ ٠ سْنّششلا َبوُرُغ ىلإ امم
 ءاطاربق اطار انتبطَعَو  نيطاريق نيطاريق ءالْؤَم تطأ مل ؛ نير أ

 نم ْمُكروجأ م مكمل لَه ىلاَعتهللا لاك ؟ مهئم لَم رك نك حنو
 3 .:: :عجار] .ٌاَشأْنَم هيتوأ يلْضَقَرُهَ :َلاَق «آل :اوُناَق ؟ ءيش

 ينكح :َقاَحْسِإ نب نع «يبأ اندَح «ُبوُعَياندَح
 ري مرو 0 # لا ص سس 5-3

 « عوُبيلا يف نيلي راّصْنألا نم لَجَر َناَك :َلاَ َرَمَع نبا نَع « عفان

 3 نبا 0 18 هّللا ل م سَ ىإاكتق .ةكرأ هس يفاقم
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 ُلوُشَي :لاق :ةيآلخ ل( لن ٠ /6) تْنلَبَتنأ انإك: : 8 هللا لوُسُر

 .هناسلب يل لي « ةبالخ آل : لوي عيابي هعمسأ ين راجل هللاوق :رمع نبا

 ٍنْبدَّمَحُمْنَع ؛ يباح : آلاف ءٌدْعَسَو ْبوُقْعَي اَنئلَح 6
 ماما ل

 رمل نب هلل دبع رمح نب هلا دْبَح ىلوَممفا يلح َلاَق «َقاَحْسِإ

 وأ :هيخأ ةبطخ ىَلَع لج َّ لا بطَخَي نأ ىف هللا لور اتم : :لاَق

 ذقن عيان ل هي لعن

 مل ٠ ع 2

 ةليوخ خم و قر يهدي

 ةَماَدُق هيخآ ىلإ ىَّصْوأَو : َلاَك « صقؤألا نب ةئراَح نبي نب ٍميكَح تن

 ِنْمةَاَدُق ىلإ تبطخف : َلاَق «ّيَالاَخاَمّشَو : هّللاَدبَع لَك «نومظم نب
 يم عه هلل هو ماس مع

 «ةيعش نب ةريعلا لَحَدَو ءاهيِجوَرق نوُمظَم نْب نام ةئابطْخا نوُمظَم

 ىَوَه ىلإ ة يراجلا تطَحَو ههيلإ تحف ٠ ءلَّمْلا يَ اًهَيَغْراَف اَهّمأ ىلإ يني
 هرب ةَماَدُق َلاَقَف كف هللا ل وُسَر ىلإ مهمآ ع عقترا ىّتَح ءانيآَف ؛ اسما م

 اًهسَعَنْبا اَهتجَوَرَك يَ اهي ىّصْوأ ءيخأ يا هللا لور اي: :نوعظَم

 هرم هكر «ةَاقكلا يف الو حالّصلا يف اهب رص مل ءَرَمع نب هللا ادع

 لو (ةَمييّيِه : : هللا وسر لاق :لاَق٠ أ ىَرَه ىلإ تلح ان

 ينم ِهّللاَو تَعرتْاَف : :َلاَق ءاهنذإب امك اَموُجرَرَف ءاهكَلَم ْنآَدْسَب
 يمر هدوم و
 . ةبعش نب ةريغملا

 نأ عفان اَنُدَح «ٍمِلاَص ْنَع «يبأ انئدَح «ُبوُقَْي اندَح-13/
 ءاَهلهَللاَرَمَعراَقع :ربملا ىَلَع لاك 8 هّللا لوران ؛ربخأ هلل َدْبَع

 سل تعال ١ هللا لاهل

 َلاَق جا ةجلا لب ن5 هلل سي د كعو ضير راء معو ءل

 ااا لمآ جلا نالها لخادم: :لاَق لْغَس هانكدَحسو : يبأ

 آل هِراّثلَلْهأ ايو تْوَمآل ةّئجْلا َلْهأ اي : لوك مُهَئْيْنْدَوُمموُقَيَمُ
 # شاع طا سا وال
 . هيف وه اميف َدلاَخُ لك «توم

 نأ «عفاَت اَنئدَح ءٍحلاَص ْنَع «يبأ انكدَح بوُقْمَي اند
 «نيللاب)آَيبَم 8 هللا لوُسَر دْهَع ىَلَع ناك دجْنَسْلانآ ءهَربخأ هللا دبع
 هيف داو نيش ركيوبأ هيف ريم ٍلخّنلاٌبَشَخهدُمُعَو ٌيرَجْا هفقَسَو
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 هدمع داعأو «ديرجْلاو نيللاب 8 هللا لوسَر دهَح يف هئاب ىَلَحءاَدبَو (ٌرمْع

 مسمع ك يا سلع ل
 ةَراَجحلاب هَراَدج ىنبو «ةريكك دايز هيف دارك «ُنامد ريع مُت ءابَشَح

 . جاَسلابهققَسو « وُ ةراجح نم هدم لعَو «ةصّقْاَو ةشوُنملا

 هّمَع نَع «باهش نْبا يخأ نبا يئدَح «بوُقعَي اَنيدَح

 لاق رس نْب هللا دْبَع نع ؛ هلا دبع نب ملا ين دربخأ ؛ ءٍملُم ِنْب دَمَحُم

 ؛ةَقْجْلا هو يهم ماشلا لهآ لَه ٠ ةقيكحلا وذ ةّئيِدَّمْلا لأ ل همن



 [؛ ه6 :عجارإ :٠ 9 ا لو نب تنك

 هَ ْنَع «باّهش نبا يخأ نا يتربخأ بو اَندَح- 51

 رم
 ّيهَو ينارماتْلَط : َلاَك َرَمع َنْب هللا َدْبَعَدأ ؛ ؛ هللا دبع نب ملام انربخأ

 مك كف هللا لور ايم : :لاق ؟ 9 هللا لوُسَرل كلذ رف «ضئاَخ
 - 02 مرام ع يا هل

 ءاهيف الط يلا اهَتضْيَح ىرس كس ةَضَِح ضيِحَت ىَّح اهنجاَويل لاق

 َكدَذ ءاَهسَسيدأَلِبقاَهتضبَح نم ارهاط اهلل اهتم انأ هند

 ْتَبُْحَك حف «ةَقيلطت الط هّللَدْبَع ناك «ىكاَمَتهلل رم امك «ةّدعلل قالا

 077٠١[ :عجار] ٠ هرم امك هللا دْبعاَهَمجاَرَو ءاهقآلط نم

 :باهش نبا لاق ؛ ءحلاّص َنَع ؛ «يبأ انئدَح «ُبوُقَْي انئدَح- 11
 رشش لعل ل

 لَك : لوُقَيَر مع نب هللا دبع عمه ءٌرَمع نبهّللا دْبَع نب ةَرمَح يدَح

 ىرأل يّنِإ ىَّنَح هن ترش ؛ نبل حدب تينأ مئ ديان اني : 9 هللا لور

 َنَمَلاَقَق باطلا َنْيَرَمُع يلضق تبعا « يفارطأ نم رشي يلا

 ماشا يف
 [هه04 :عجار] ٠ ملعلا : لاق ؟ هلل لوس ايكللذ تلو مق هلَوَح

 ْنَع ”يرطْرلا نع ُنَمْعَم اَنربخآ «قاررلا دبع اَنئدَح- -115*

 ٌمئانانآ مي: :تدَحُي ؛ف يلا ناَك "لاق «هيبأْنَع ملام (151/1)

 [045 :رظنا] .. هَرَكْذَك « حَدَقب تي يشيأر

 2 عي « حلاص ْنَع . يبأانئدَح بوُتعَي اند 4
 ءلاَج دا ميلا َكذَك ءاق هللا لورق َلاَ رم نْب هللا دبع

 9 ىَتميلا نبع روضأ لاجل حيمْلانإ آل روع سيل ىلا نإ
 همم عام
 [؛4١4 :عجار] ٠ ًةيفاط تع هني

 نأ ؛ ؛عفان ينُئدَح «حلاّص ْنَع ؛ « بأ انندَح بوُشْنَي انيدَح- 0

 بيلَقْلا له ىَلَع ؛ 8 هللا لوس ر لَطا : َلاَك ءهَّربْم ريْخأَر مع نب هلل َدبَع

 4 ًاقح مكر كه امو ١ ِبيلَقْلا لهأ اي: لاق ءمُهاَدانمُت «رْي

 ُلوُسَر َلاَقَك ؟ اًناومأ سان يداّثأ ؛ هللا لور اي: هباحْصأ "نمسا لاق ؟

 مه مُهنم "سلف امل عمي مام : : هللا

 ؛هّمَع ْنَع «باهش نْبا يخأ نبا يئدَح ب وُقعَيانئدَح- 115

 :َلاق ءَرَمع نب ّللا دب ْنَع ءَرَمَع نْب هلا دّبَع نب ملاَس ين زربخأ : لاق

 كانك كلا دلّيِل :لوُثي بلم َوَهَو لهي ؛8 هللا لور تعم
 ودلاَق كلل كيرش ل كلملاو «كلك ةمْنلاودََّحْا نإ كيك كك ك برش :

 كنب : اًهيفديزتو ءاك هللا لوم ار لهب هي باطلا َنْيَرمُع تغمس

 [4466 :عجارإ ٠ لمعلا كيإماَبخرلاو كيد يف ريَخْلاَو كيس

 ؛هّمَعْنَع .باّهش نبا يخأ نبا يئدَح «بوقعي انيدح- 61١37

 ء هللا لوس نأ بأ رم نب هللا دبع «٠ هللا دْبَع نب ملاس يتربخأ

 انه ملْسُماَي: :ُرَجَحْلا َلوُقَي ىّبَح ءمهلَعَد ادق دوي مكلتاََت : لاَ

 1 10177 :عجار] ٠ هلاك يئارو يدوي

 نب هللادبعدتس
 ملا 8 000

 0 تلا 0 ل ل

 هم ْنَع «؟باهش نا يخأ ريل انكدح بون مي اَكدح-

 هللا ل وسر انل ىلص : لاَ هرم نب هللا دبع ْنَع ؛ ا

 ءانيلع لاك «فّرَصْاَمك :ةَمتعْلاَساَنلاوُعْدَي يلا يهَو ءءاّنعلا ٠ د

 موَيلاَوُه نم ىَقَيآل اهم هس ةقم سرد ء هذه مك مرآ :لاَقَ
 [هل319/ :رظنا] ٠ .دَحأ ضرألارْهَظ ىَلَع

 يبأ نْب كلَمْلا دّبَع ْنْب ىَحَي انْثدَح 84
 1 : 8 هللا لوُسَر لاف :َلاَ «ٌرَمع نْبا نَع « ٍمْيَحْس نب لب

 [461 :عجار] .رْمَّتْلا ين يني ؛رمأتسَي حنفي الد هبا عَ

 نع ةَلَبِج ْنَع « يب انئدَح ؛كلما دبي سياتل ١6١

 هلال رظنيْم ل هج هوك جم 8 هللا لوُسَر َلاَق :َلاَق ءٌرَمع نب

 [ه078٠ :عجار] . ةمايقلا موي

 ْنَع «يبأ انثدَح ةّينَغ :ةينَغ م

 اشو معا ع
 نب سنآ نع «كلَملا دْبَع انربَخآ «َنوُراَم نْب ديزي انندَح ١

 هم اتحر حر نيح ناك امل « تاب مع نبل عمتك لاق «نيريس

 باَحصآو ومسك هٌرصَمْلاَو ىلوألا ُهَعَم ىَلَصَم ؛ «ٌماَمْإلا ىَتأ ىَّنَح

 نود قيضَمْلا ىلإ ايها ىّتَح ُهَمَمانضقأ «ٌماَمإلاَضاَنأىّتح ٠ ءيل

 0 يلي نأ د بوُيهَنأ بستن حَتَو ءانْحئآَ حا ءِنْيمِاَمْلا

 امل ا يد كف هلكلو كالصلاة ةتلحارادلُْي يذلا
 رسل را لسا

 .هقجاَح يضفي ب حيو «هتجاَح ىضَق د ناككملا اذه ىلإ ىلا

0 

 كب هللا دبع نب سلجم يفَرَمع نب هلا دبع ممتن : َلاَق ءَقاَّني

 78 098 لاَثَق انا ىف ايه : َلاَقق «هَراَرإ لبس ىّتاَنيلَع

 :َلاَق ؟ ةّماّيْلا مْ وي كيل هللا ٌرظنَيْنأبحُتأ : :لاَق دنس نيكي يبدأ

 ينابلوُكَي ,9 مسالا آت ْممَس ين «نذإ َكَراَزإ عقراق لاق : مَعَ
2 

 الإ هبًاليري آلَ ج م : 8 وّقَي هدأ ىلإ هيتبصاي ىَوْهأَو ءنْئاَ

 نك :عجار] ٠ . ةمايقا موي هإُهَّللارطني مل آليا

 ْنَع «ْبوُيأ اًنربْخَأ ؛ َةَمَلَس ْنْب داَمَح اَنندَح «نافع اًنئدَح- 81١067

 رص صاع ل هل رق هس يع ل سي

 هدي حضو دهشتي دع َدَعَق اًذِإ ناك ٠ اقف يِبنلا نأ ؛ٌرَمع نْب هللا دْبَع نَع ٠ عفا

 َدَقَعَو َدَقَعَو :ىنميْلا هتبكر ىَلَع ىلا ُهدَيَمْضَوَو « ىَرسيلا هتك ىَلَع ىَرتلا

 [44*2 :رظنا] .اَعَدَو «َنيِسمَحَو اندلع

 ْنَع ءداّيز يبأ نب ديزي ْنَع « ةئاوَع وبأ اَنبدَح ُناَفَع اًنكدَح ١8

 لولا هذ مأمن َلاَك ءالف يبنلا نَع مع نبا نَع ءدهاّجُم

 نم هيف اورثْكأَ ءرَملا ميال هذه (101/1) نم هيف لمعلا ِهلِإْبَحأ

 [ه445 :عجار] ٠ ل .ديضنا ياويل

 «يرطُرلا نَع :ةزئح يبرز العش انشأ: لاك ءناَمِيلاوُبآَ

 َناَك هللا لور ؛َرَمُع نب هلا دبع ْنَع «هللا دبع نب ملاس ينئدَح



 هساري موت ,ههجو كانى 0 كر ظنت

 رو ةرعل هل
 يبن يت انزل لاو 2-16

 ءيدّسَج ٍضْعَبِ ف هّللاٌلوُسرَدَحأ : :لاَث َرَمَع نب هللا دبع ْنَع

000 2 

 «ةَياَ

 .. ليسَ وأب يرخ كاك ايدلا يف كَ هارت كئاك للا دبا : َلاَثَق

 يبأ نب ىَيحَيانْندَح « يعازوألا انئدَح «ةريغملا وبأ انئدَح- 51 67/

 م باطخل زل رت نكاد «ٌةمّلَس يبأ ْنَع ءريثك

 وني « محن : لاق ؟ بُتِج وهو اندَحأ ماَيأ : ف للا لوس

 نب بلّطملا اًنئَدَح ٠ يعز نوألا انكَدَح «ةريغملا بأ اًنئدَح- ١

 الكيان هلا دعانا يموُرخَملا بلان هللا دبع

 [8055 :عجار] ٠ 3 يبل ىلإ كلددنسُيَو اوك

 نم بوينغ يعاّروألا اَنئدَح «ةّريفُملا وأ انَدَح- 516

 فْوَحَلاةالَّص ىَلَص ف يبان ؛َرَمُع نبا نَع قالَ ىّسوم

 مك ودعا ةهجاَوُم ىرخألا ةقئأطلاَو نيد بو عر ١ نيتقئاطلا ىدحإي

 ب لست ىلع تلقا قال يدلل ترا

 88 يبل مْلَسمُت «نْيئدْجَسوةنكر 3

 [5481 :رظنا] .٠ نيئدَجَسَو ةَعْكر هسْقنل مكره ني

 نبا انندَح :الاَق هدلاَنْيماصعَو شايع اَتَدَح 1١

 هدش مريع مجت

 لجر لك ماق مث

 يبنلا نَع ِنَع هَرَمَع نبا نَع «ِرْيقُت نب ريبج نع «لوحككم ْنَع «هيبأ نَع ايون

 [34:8 :رظنا] .نغرْي ملام دبل ةيوت ليها : لاق 4

 دّييع نْب حْيِرس نَع «ناوُفص اًندَح ؛ةّريغُملا بأ انندَح- "1161

 :َلاَق «ٌرمع نب هللا دبع ْنَ «"تدَحُي ديلا َنْي يلا عم هنآ «'يمّرضَحا

 نر "ضي لاق ليلا كراك ٌرئاَسْوأ رع اذإ ؛ , 8 هّللالوُسسَر ناك

 شو «كيف َقلْخ اًمرَشَو «كيف اًمّرَشَو « كرش نم للابد ؛ للا كْيرَو

 سة صم نكس ص مل لاك ٠
 نمو (« برقعو ةيحو «دَوْمآَو دس ل كرش نم هللاب ذوعأ « كلَ بَداَم

 دو امو دلاو رش نمَو ءدّلبلا نكاَس رش

 َناَمْئْعَوُبأ وِرْمَع نب ُنَمْعِوانْدَح «ةريغملاوبأ انْئدَح- 51

 ؛َرَمَع نْب هللا دبَعْنَع « قراَخُسْا يبأ نبا قراَخُسْلا ينكدَح «يسومحألا
 همكم م 0

 اسمو د َنْياَمك يضوح : لاق ف هللا لوم : لوُقَي هعمس هنأ

 لثم هباَوْكأ ٠ كّنسملا نم اسير بيطأو ءِلَسَمْلا نم ىلحأَو « جلا مدرب

 هَِلَع سائله ؛ ادبآاَهَدْدَبأَمظَي مكة يرش ُهْئم برش ْنَم ؛ءامّسلا ٍموُجُن

 :لاق؟ لل لوس اَيمُهْنََو : ٌلئاَك لاك «ٌنيرجاَهمْلاكيلاَعص اورو
 يول مرا ذا رع ل ع وو عر

 ءددسلا مهل حَتفي ال ,مهياَت ةشدلا «مههوجو ًةبحشلا «مهسومرةكحشلا

 َنوُدْخْأَيَالَو ؛ْمِهْيلَع يذلا لك َنوُطْنيَنيدَلا «تاَمْعتتملا نوحكُي لو

 .ْمُهَل يذلا

 نع «ضايع نب ليعاَمْسانئدَح «يفان نب مَكَحا اًندَح- 116“
 مم هلو

 ينل : ةرْيره يبأ ْنَح' جَرْعألا نمر دْبَع ْنَع «ناّسِيَك نب حلاص

 مع مه ع ل الا مريألا ا 000

 26 .ةالصلاير :ةهح : هيمو ديك 2

 روز دم سرع 5-2

 دجسي نيحو

 ْنَع «شاّيع نب ليعامسإ اَنئدَح « عفان نْب مَكَحْا انئدَح-6 067*
 2 يم لص #” 200 سل سل يف ما م سة -
 ”للذ لم اق يبلا نع «رمع نب نع عفا نع ءااسي نب جلا

 « ميرم يبأ نبا ينعي ميم :٠ وكما تلح وفا نب مك ادَح- نسلم

 ءاق هللا لوُسَر ينرمأ رم

 هيض. هبل يقتل رو يبي

 ايفو «ةئيدملا قاونمأ ىلإ باسر تلَعَفَف اهب يلع دعا :ل :َلاَكَو
 1210 ماهم الا

 َذاَك موش ٍءيئم اهلل حاف والامل ذق رح قاف

 ال ةاونشلا ل يو« ينومباد يت م اوُضَسَي نأ هََم وُناَك

 الإ اقز اهقاوُسأ يف الرثأ ملف ؛ كلمت كنتَ هُتَنَسَألإِرمَخ فز اهيفدجأ الق

 [ه/11 :عجار] . هتْقَفَس

 يَ انئدَح «فرطم نب دَمَحُم انئدَح « ضايع نب يلع انئدَح ١
 يبآل اوُحَرْا : لاق لمن آر نبه دبع: :لاَق هنأ «”مكسأ نب

 املأ تلج نكلو ةكدنع سلجأل تْنج ام :َلاَقق «ٌةَداَسو نَمْحرلا دْبَع

 َقراَق وأ «ةَعاط نم اديَعَرَتْنَم : لوي ةةعمَس ءاق هللا لور نم تْعمَس

 [ه786 :عجارإ . ةيلهاَجْلا يم تام َةَعاَمَجْلا

 ةلامه مش
 ينّيدَح ؛ شايع نب ب ليعامسإ انكدَح « ضايع نب يلع اَنئدَح- ك6

 مريخ محسن ليعامنسإ أ ناسك "نبحلاص ينرربخأ «ديعتس ب ىَحَي

 اَمّنِإ : :لاَقُدنأ ؛ ا هّللا وسر ْنَع رع نب هللا بح نع «هربخأ فان

 ٌءاطْعَأ زجر : :نْيتكَصَح ىَلَع َلوُشَي نأ هللا ءاش اَمك وأ «َسْحُي م دلَسْحُي

 «َالاَمْدّللا ءاَطْعألُجَرَو ءراَهلاَو ليلا انآ هب موُعيَوِه «نآرفْلا ىَلاَعَت هللا

 هقفني وهف

 ريما سو
 مولَعْلا ينئدَح ءٍملاَس نْب هللا دبع اَنئدَح «ةريغملا وبأ انئدَح- "14

 دبع طمس يملا ئناه نبيع نع «يبصحيلا وأ يصطحلا بع نب

 (يفاَرتكأَن ٠ َنكفْلاَركذك اوف 8 هللا لوُسَر دنع انك لور مع نيل

 ُةَنياَمَو ءهللاَلوُسَراَي :لئاق َلاَفق .سآلخألا ةَفَركد تح ءاَمرْكذ

 اًنَخَدْوأ اَهْلَخَ «ءأرسلا ف م «برَحَو بره ةثف يه : :َلاَق ؟ سآلحألا

 لوْ ءيئم يلو « ينم معَ يّ لأ م لَ 'يمدق تح نم

 فَما ملص ىَلَع كوك ٍلْجَر ىَلَعَس اَنلاٌحلَطصَيَمُت نوُدم نوما
 تملا لق ادا ٠ نال نحنا نيش

 ىلإ ' سانا َريصُي ىَتَح ءارفاك يسّسيَو انمْم اهيف لجل حبصُي . 27

 ناك اذ «هيف َناَعِإآل قاقنطاطَو ؛هيف قانا نام طاف ِنيَطاَطسُم

 2 .دَغوأ ميلا نم لاجل اورتن مهاد

 نا ينمي« هلله اند هريس بأ اد 4

 لئس : :لاَك هَرَمُع ِنبِهّللادْبَع هيبأْن ع هللا دعني ملاَس ينئدَح ءري ءريذ



 ' حملا تلح اكإق ءىقت ىتت :لقق يلهيك اق للي

 [14064 :عجارإ .٠ ةدحاوب رو

 اص بو مر هس
 واللا نبل ادَح , يتنالا صيني اس١ 1

 127 معا

 دة رو بقل تل ان / تم قليل: م

 . كتالص كل

 . ةدحاّوب رتوُي هللا دبع َّناَكو :لاَق

 يي «ِبرَح ْنْبالَمَحُم انيدَح هر دبع نب ديزي )انثدَح- 11

 انّنمَس :ًلوُشَي «نَمْع نبا نع « «ٌملاَس يترَبخأ «يِرْظْلا ْنَع ؛ يدا

 . بآلكلا لرمي ف هللا لوس

 ىسوُم نع ؛ لاتسمح اند رطب يلع اتدَح اندفلا

 طم رخاألا رتل دكت

 ٍنَع هدير نبا ين يني «نيثك ينكدح «َرَمع نب ليعاَمسإ انئدَح- 11107

 َرظَنَق «تاَكّرَعب اًفقاو َناَك هنأ ٍَرَمَع نب هللا دّبَع ْنَع هللا دّبَع نْب بلّطملا

 كَلاَقق :ُهَواَكُب دتشاو ىَكَب « بول سرت لثم تلد يح سْمشلا ىلإ

 ؟ اذه ْمتمَتمل ارم يمتد نمر دعا اي: :هدْنعلجَر

 نساَّنلا اَهْيأ : لاَ ادم يناكمب فقاَو رهو هللا لوس كد : لاَقَك

 ىَتْعَم امي اذه مُكمْوَي نم يق امك الإ اهنم ىَضَم اميف مُكاَْند نم قب مكن
3 
 . هلم

 ء سنأ نبا ينعي ,كلاَماَنكدَح ءٌرَمَع نب ليعاَمسإ انئدَح- <"

 َكيلَع تلاقك «هنتاَرَمُع نال ةآلْوَمنأ «َسنَحُيْنَع ءٍبْطَو نب نطق نَع

 ىلإ جورُخلاْتَزأ :تلاق ؟ كناَشاَمَو : َلاَق نَمْحرلا دبع اي اي مالسلا

 ربصيآل : لوقي 8 هّللا لوُسرتْعمَس يّنِإَف ءيدفا : اهل لاك ؟ فيرلا
 ةرويع

 :رظتا] . ةَمايقلا َمْوياَمِفَس وأ ادهش لت الإدَحأ هدو اَهئاَوأل ىَلَ

 ا(نلركن

 هُمَعْنَع ,باّهش نبا يخأ نب انئدَح «بوُقْعَي اَنكدَح- ع1

 هللا ٌلوُسسَر ناك :َلاَقِهّللا َدْبَع نأ ٠ هللا دْبَع نب ملاس يتدَح ( 175/5
 <85 ف ساره سه هع

 نإ مك ربك بيم وح انناك ا ىّتح هِيَ ةالصلا ىلإ ماذا ف

 َّت مث «عكَر ءكلَذَك اَمهَوَربك ٠ . هلم وذَح اوكي ىَتح امهر كري داَرأ

 , نَملهللا ٌعِمس : َلاَق «٠ هيك َوذَح نوي حار مقرين
 مع رم ع هامصإبا عم

 كيال يفي دولا ف بكل كب

 1451١[ :عجار] .٠ هئالَص يِضّقََت تح ٠ , عومرلا لبق اهرب ةريبكَتَو

 مَع ْنَع «باّهش نبا يخآن با انَدَح «بوُشحَي اَنْئدَح- ١

 2 أملس « فوَع نبا محلا دْبع نب ديمح ينَربخأ

 ٌةالَّص :ا هللا لوني لاق ؟ ليلا ةآلص نع هللا لوس لاس الجر رسما هع ةاع اش
 .ةدحاويرئوأف حبلا تش اذ « ىّتثم ىّتنم ليلا

 ههَّع نَع اصول يلا ةبوعيادحس ا

 و ا م 00 م

 [4016 :عجارإ . واراد 70

 محن هَللدبع نع ال «رييج نب ىسوم

 , ضْرألا ىلإ ىَلَمتهَللا هطبهأ امل 8 َمدآَنإ لوي ف هللا يب عمه

 :ءاَمدلاكلفْسَيَو اهيفدسْفيْنَم هيف لمْجَتآ بريأ : ةَكئالَملا تلاق
 - مل هو عبو هل
 :اوثا نوم آلاَمملعأ ينِإ َلاَق ؟ كلك سنو الدْنَسب حبس نت

 نم َنْيِكَلَم اوُمْلَه : ةكئآلملل ىلاَعَهَللا لاَ «ْمدآي بم كل عّوطأ نَا

 اير :اوثاق ناسي يك رظتق « ضرألا ىلإ اًمهب طبي تح ؛ةكئآلتلا

 نم ةَأَرْماَعَر هلا اًمُههل تلم « ضرألا ىَلِإ طب توُراَمو توراَه

 نكت 2 تلوو :تلاَقَف ءاَهَسْقَت اَهآلآَسَك ءاَمُيئءاَجَ ءرشبلا نَسْحأ

 ءاَمُهَْع بعنف ءادبآ للبت ال هللاَو : لاق ٠ دكارشألا نم ةّملكل ذهب
00 

 ديَقَت ًَ ىَّنَح «هللاوآل : ْتلاَقَك ؛ اًهّسشت اَهآلآَسَك ٠ لمحت يصب تجر مّن

 ٍرْمَخ حَدَقبتَمَجَر من «تبْهَذَك ءانبإ هُدتتال ةلآو : هلاك «يبصلا اَذَه

 اًيرَشَق هَرْمَخْلا اَذَه اًبَرْشَت ىّتع ىَتَح هللاَو آل: لاق. اهّسْفَئاَهآلاَسَت ُهُلِمْحَت

 ام هّللاَو :ٌةآرَمْلا تلا اَناَكآ امل ةيصلاالدكو ءاَْيلع اَمكَوف ءاركَسف

 بَاب اًمثرَِس يح ا لإ يك ءاَتيأ ًماًيشاًمتكَ

 . اًيندلا َباَّذَع اَراَتخاَف ةّرخآلا و اًيئدلا

 نمله انئَدَح دعس نب ميهارنإ نب بوعي ادَح- 10
 ع

 :َلاَق هنأ ؛َرمع نب هلا دبع نع ؛ « عفان نَع «ةيفع نب ىسوم نع ؛ بلل

 .ر لاق
00 7 

 [4146 :عجار] رمح رك كو ٠ مارح رك لك : لف هللا لوس

 نبدي َنْبا ينعي ءدَّمَحُم نْب مصاَع انئدَح «بوُقعَي اند

 َنْب ِهّللا دبع َْع دمحم ِنْيَرَمع هيخأ نع «باطَخْلا نب َرَمع نب هللا دبع

 ُهّللاد يع َلاَق :لوّكي ًملاَّس تحمس دَقل دهشأ :لاَ «رمع نبل ىلوَم راس

 موَيمهلإللنبالو جل دوُلْخايال"ث لا : : 5 هللا لوُسَر لاق : هيض

 .ةنوُدلاو ؛لاَجرلابةهبََمْلا .ةطالاااو اواو:

 َيْمَحْلانِمْدْسْلاَو ؛هْيدلاَوبقاَحلا ةَمايقلا ميمي ظني الد

 اللا

 ا ةارع هو

 مكاو 0 كوس َلاَق «٠ مع نبا نع عفان نَع دمحم

 زعم هم دمع عص
 هدرو نم هءاّمسلا موتك قيرابآ هيف ميو ةاَيَرَج نيب اَمَك اًضْوَح

 [101/9 ,407 :عجار] . ادب اهَدْعَ امظي مل هنم برَشَ

 نبا َرَمع هيخأ َنَع «دَمَحُم نب مصاَع ائدَح :بوقعي اًنئدَح- "187

 تملا! : ف هللا وُسَر لاق : :لاَق «٠ َرَّمع نبا نَع « ٍملاَس نَع دمحم

 . يلا كيب عي يعي



 ماعلا

 نرخ هيحأ نع دم مصاَ اكد «بوُقعُي اًنيدَح- 509

 مله مله مس

 كاك : َلاَك رَمُع ِنّبهَللا دبع نع ٍملاَس وأ دي نب دَمَحُم نَع هدَّمَحُم 7

 :رظنا] . املا اوربا مئه حْيق نم يش صحا مّن : : 8 هلا لوس ْ

 [ةهسالك

 ماسلا
 نبا رمع هيخأ َنَع «دَّمَحُم نب مصاَع اننَدَح «بوُقعي انيدَح- 5-85

 املاَس تمس هَرَمع ِنْ هلل دبع نْب هللا دبع نب مسالا نع هدَّمَحُم

 لاي : : 48 هللا لوس (170/7] لاق هَرَمَع نب هلا دبع لاق : :لوُقي

 .اًهببرشَيو «هلامشب ل كاي اطيشلا إف اهي رشي الو «هلاّمشب مُكدَحأ

 2 7117 عجارإ

 م هةيلدرر .ع
 رَمع هيخأ ْنَع ءدَّمَحُم نب مصاَع اًنئدَح «بوُقْطَ يٌئدَح- 86

 دبع لاَ : َلاَق ءدّسَحُم َنْبَرَمع اب ينعي «ِدْيَ نب َمَحُم ْنَع «دَّمَحم نبا

 هدو و
 هّللا لوُسسَر نم اولا هّنأ يرن , عادوا ةَجَحبتدَحُت نك :ٌرمع نب هللا

 حيستلاَركأل , هللا لوُسَر بَطَخ عادوا ةَجَح يف َناَكاّملَ 2
1050000 

 2 هر ديب نم هللا َثعياَم : : لاك مث ف ذ يف بنطاق َلاَجَدلا

 07 ا رع
 ّيفَح مآل هدي نم ماسلا ةالّصلا مه َنوُيَّلاَو هم حوت هرذلا دق

 َيَفَح اَمآلا ءروغأب سيل ْم كيران ْمُكيلَع نقي الد .هناَش نم مكيلَع

 .روغأب سيل مرا ميل نيَْي ل , نأ نم مُكبلع
 :باهش نبا لاق « حلاّص ْنَع ؛ « يبأ انئدَح «بوُقَْي اندَح- للذللا

 هللا َلوُسَرتْعمَس : :َلاَكَرَمع نب هلل دبع هللا دبع نب ملاّس ينرَبخأ 1

 «ملسم اي :ُرَجَحْلا لوي ىَنَح ٠ ,مِهْيلَعَد
 [508؟ :عجار] . هلئقاق : يثار يدوي اذه

 ةماهر و اعسعف
 ف ءدوهي نا :لوُتي ف

 ٍقاَحْسِإِنْبسَحُمْنَع ؛ يبأ اَنثَدَح «بوُقَعَي اَنندَح-"181/

 تعمس :َلاَك ءَرمُع نب هلل دْبَعْنَع ؛ ءَرَمع نب هللا دْبَع ىَلوَم عفان ينكدَح

 لوسيل ةَممُجا موي سلجم يف مُكدَحأ َصَناَدإ: لوم هللا لوس

 804١[ :عجار] . هيَ ىلإ

 «َقاَحْسِإ نب دََّحُمْنَع يبأ انئدَح "بوعي انئدَح- "14
 سا سا 2 مل

 عِمَسْدنأ هك هنأ هبيأ نع ؛هّللا دّبَع نب ِملاَس نع ٠ يرطزلا يكدَح

 :عجارإ . مّ ةثآلك قوق مهكس م وح اوين سال ىلا لوُسَر

]1 6 

 يكدَح «َقاَحْسسِإِنْبا نع ؛ ينأ انثَدَح «بوشعُي انثدَح 8

 فْوَع نْب ِنَمْرلا دبع نب ةَمَلَس يبأ ْنَع ؛ثراَحلا نب ب ميهاربإ نب كمَحم

 اسك دقلو : لاك هرم ني هلا دبع نع هد مهلك راسي نام /

 هلأَس : الق ءةنيدحا طق مقام سنت يلكأو سلجم ف وَ

 لَعجت َنأَرَمأ ف هللا َلوُسَرنِإ : لاقو «ثيدَح رك ؟: رولا نع لج

 .رثولا ليلا ةالّص ّرخآ

 يسّندَح «َقاَحْسإ نْبا نع ؛ « يبأ اَندَح «بوُقْعَي اَنثدَح- 5
 ممور ه6

 َلْبَق تروا ول انآ امأ : لاَ رثولا نع لكس اك هلأ هَرَمُع نبا نع ؛ « عفا

 0 ومس نيل ديد

 مث يرث رو ارم مام دحر ضق لجلب يصل أر مان نأ

 هللا َلوُسرنِإ ٠ دج تصحيف قى ىتت

 1 توا ليلا ةآلَس َرخآلمجُينأَرمأ ف

 يسئدَح «َقاَحْسإ نبا نع ؛ ؛ يبأ نكح «ةبوُقَيادَح- 51

 كملي لارا :حلا َرَمَعِنباِنَع «مفاَن

 م نم اوعاتبا

 3 هعجارإ مهلا ل

 نب هللا دبع ْنَع ُناَيْفس انئدَح نيكد نب لْضَلا دَح- "51
 راى مش سا هس

 نَا لهل ف هللا لوُسَر تو : :لاَق ءٌرَّمُع نْب هللا دّبَع ّْنَع ءراثيد

 [0:04 :عجار] ملل

 ِنْبِهّللا دْبَع ْنَع «ناّيفس اًنئدَح « نيكد نب لَا اننَدَح- 51+

 عنيأل نبي لُك : ف هللا لوُسَر لَك : :َلاَق ءٌرَمع نب هللا دبع ْنَع ءِراَيد
 هل ودك
 [4هكك :عجار] . .رايخلاْيَألإ «اًكرْفتي ىّنَح اًمُهْن

 « لوغم نبا ينعي كلام اَنكَدَح «نِيَكَذ نب لْضَمْا اندَح 8
 مكملق د

 ؛َنيتَمْر : َلاَقَ ؟ رسل ةلَص ْنَعَرمُع نبا تلا : َلاَق ؛ ةَلظْنَح يبأ نَع

 ؟نوُتمآْن نو « مثنخ نك ىَلاَعَتو كرت هلال نيف : تلق :َلاَق
 ىاميودع

 47١4[ :عجار] .ا هللا لوس تس ةلاذك :لاقْذأ « هللا لورنس : :لاَق

 وبأ اًنئَدَح ,هّللا دِبَع

 يفر نبأ عمات ؛ 2000 شُمعألا ٌراَج ناَحَطلا ةبْمش

 دبع اَبأ اي : تلَقَف ٠ تكس هْلإ ْثَعِق «حيصي ناَسْنِإ وص َحِمَسم «ةَّرَنَج

 داع نب دَّمَحْما همام
 يريبزلا َدَمَحَأ وب انيَدَح- لحن

 رى وم ملمع

 تلف «ُهَرْبَق َلَخْدُي ىَّنَحْتَْمْلا هب ىّناَتَيمَنإ : :َلاَق ؟ هتكْسأ مل ٠ «نمَحرلا

 انام «يسيلج َهْجَو ىَرأ القت فلام حملا َدَعم يلَصأ نإ :هل

 اَمَك اًهيْلصأ نأ تبّيحأَو ءيَلَصُي 4 هّللا لوسَر تير اَذُك :َلاَق ؟ رسم

 .اَهيلَصُي 88 هللا لوُسَرسْنآَر (11/1)

 نع« «سيوأ وب انْثدَح «ساّبَعْلا يبأ نب ميهاربإ انكدَح- 51

 3 كَمْ نب للا دعب ةرسَحَو هللا ملاسأنأ رطل

 «ِسَرَفْلا يف ٌمْوُشلا : لوي «8 هللا لوس عِمَسهنآ ؛ اًمُهكدَح هنأ امهيبأ ساص سا را ملل ع

 [29457+ :عجار] . ةأرملاو ءرادلاَو

 ةَمَلَس نب داَمَح اًنَرَبْخأ «' « يميل دَّمَحُم دمحم نب هّللا ديبع انئلَح 17

 ؛ 8 يِبللا نَع ٠ ءٌرَمَع نبا نَع اكن ع «باطخلا يبأ ديت نبيع

 اهيرَس نإ «ةوذلجاق اَهَرَشِْإَف موُدلجاَفَرْمَخْلا برش نم :َلاَ هنأ

 .هوُلقاَف : : ةّسماّخلا وأ ةّيارلا يف لَك «ُهوُدلْجاَ
 نع رايد نب هل دبع نع ايس ات ميو اكد - 514 دل

 ُهَللاَََغراَفَعو ؛ُهَّللااهَملاَسمَكْسأ للاسر َلاَق ءٌَرَّمع نبا

 [ع :عجارإ وسو هللا تصح ةيِصْعَو اه

 ءِزيِزعْلا دبع نب َرَمع نب زيزعلا دبع انئدَح «ميعُن بأ انئدَح- "للدح

 يف َرَمَع نبا يلَسْرَأ : لاق َةَعْرَق نع ٠ «ريرج نب ليعاَمْسإ نب ىَبحَيَْع



 ني نيرثكملا دن دنسم ا
 - مل بسلا 1156

 يف يكسو ءاقف هلو يو انك امك َكَعْدَوُأ ىّنَح َلاَعَت :َلاَقَق : ةَجاَح

 :عسجار] ٠ َكَمَع ميياَوَحَو كامو كيد هلا ٌعدَعسأ : َلاَقَق هل ةَجاَح

 7-5 الما

 سرب مظلم مو مةمو
 َنَع دعس نبقاَحْسإ اند ٌةَساّنُك نب دَمَحُم اًنندَحَ- هل

 يول نبا اَي : َلاَقك ءريمرلاَنب : هللا دبع رَمع نب هللا دبع ىنآ :َلاَق « هيبأ لم هع صر ع

 « هلا لوُسَرْتِْمَس يَ ؛ ىَلاَعَتو رايت هللا ٍمَرَح يف دال كاب

 روي مارا عرب ٠م 010
 نيل بوث بوكت رول « شيف نمل جر هيف لسن: لوفي

 .ةنوُكَت ال الات : لاك ءتّحَجر
 ممو باهر # سا ماها

 شّمْعألا نَع « قير برام انئدَح «باوجلا وب انندَح-١1 ١

 ا للاي ذي ب: هللا وسرق : :لاَك ءٌرَمَع نبا نَع دهاجم نَع
 مام ساس 0

 .هتوص عمم بايو بط رك هل هشيو :هتوص

 (لُجَرْنَع ؛ «شّمْعألا نَع دكر انئدَح يام اندَح- ثددفد

 ُقْفَتسَو هنأ ىَتم نمل هلي لاق « كف يلا نَع هرم نبا نَع

 .ةكوص حِمس سابو بطر لك هل

 ينعي «ليعاَمْسإ تربح «يمشاَما دوا نامي انثدَح ١ و

 نع رت هلا فعلا« سوت ىلا

 لاق دم كل ةقلع لإ ينسي يرش أ كبرت لق
 هو

 [07148 :عجار] ٠ مالي كلَتَصَي سم تسكن: :اف يِنلا

 واما ماو
 نسب ىسوم اًنربخأ « هلا بع ربح «ةفاحسإئن يلح ادخل .

 هّللا وسر لاق : :لا رم نيب هللا دبع نع «هلا دبع نب ملا نع «ةبقَع
 :عجار] ٠ انعم َرَكَذَق ,ةَمايقلا مول هللا ظني مللي هبوكرج نم : 2

 [ هك

 ليام اربح يمشاَّهْلا دواَد نب ناَمْيَلَس اَنئدَح 6
 ين يبل نأ ؛ هيب ْنَح هللا دْبَع نب ٍملاَس نع «ةبفع نب ىسوم ينربخأ

 َءاَّحْطَي كن : :ُهل ليقف ؛ يَداوْلا طب يف ةيحْلا يذ نم هرم يفرم

 م خي َّلهَّبع ناك يذلا الماس اني اتآدََو قسوم لاق «ةكرابم

 تىس ع« سس ©
 ِنَّلَب يف يذلا دجْنسلا َنملفْسأَوُعَ ءاققف (يبنلا سرعم ىرحَتي هب

 [ههؤه :عجار] ٠ كلذ نم اًطَسَو « قيرطلا نيو هي « يدا

 ملا
 ْنَع ءءاطع نع ٌىدئاَر اَنْثدَح ءوِرْسَع نب ةَيواَعم انئدَح- ا ى

 اًهيأ :َلاَق هنأ ٠ ف يبل حرم نب هلا بَ ْنَع راد نب برام

 [هد57 :عجار] ٠ ةماّيقلا ميت املا انو ملَظلا اوُهَتا ءساّنلا
 رق همز

 ,جاَجَحْلا نَع :باّهشوببأ انثدَح ءناَمنلا نب جرس الح .و/

 لوُسَرلاَف َلاَك «َرَمع نبا نع ةديته نب نَمْحَرلا دبع نَع ؛ «'يرهزلا نع

5 00 
 مك «مهرهظأ َنييناك مالا باص ادع مَّا لأ اذإ : ا هللا

 .باتكلا يف انك . ْمِهلَمْعَأ ىلع ىَلَعَتهّللامُهّنعي لس

 يم 0 مس رياض و

 ومص نيل يَ دلسم
 لا بل لا

 بفن لاهي ار: فوراس

 دو َرمُع نب هلل دبع دل ننام : لا «ٍفانَنَع ؛ ءرْخص وبلأ ينربخأ

 (1//) نم لجل «ٌمالَّسلا َكِبَلَع رقي اَندلُف نإ : لاك جراج

 الق كلك اكنإ ءاددَح تدهن يقلب هللا لَك «ماّشلا لمَ

 يّنمأ يف نوُكيسُهّنإ :ل ل وُ 8 هللا لوس غمس .مالسلا ينم لعن

 [ةدعق :عجارإ ةّيرَدقلاوةيقيدُنولا يف وهو «فّدكَو حسم

 ْنَع ءهّللا دبع نبيا دبع اَننَح «دواَد نب ىسوم اند 84

 8 ف هللا لوس لاك : :َلاَق َرَمُع نْبِهّللا دبَع َنَع ءراتيد ِنْ هللا دبع
 5 مما

 سس و مع لو
 :لاَق ؛َداَكيَ ل لمن يل ان هسا تؤ

 مدس ةعجارز . كرنك لا كت انآ :هل لوي لاق فوط وأ كَل
 مو شرم ماو

 «َةَمَلَس يبأ نبيع دْبَع اندَح :دواَد نب ىسوم انندَح

 ًٌتاَمْلظ مّلَظلا :488 يبا َلاَق ام :َلاَك ءرَمع نبا نَع «رائيد نْب هلا دّبَع نع

 [5445 :رظنا] ٠ ةَمايقلا مْ

 «ةَمَلَس يبأ نبيع ْبَع انْكدَح ءدواَد نب ىسوم اَنندَح ١

 آل رجحلا ينمو الان: :َلاَق ءَرَمَع نبا ِنَع ءراّئيد نب هللا دبع نَع

 الم مُكَيصْيك «نيكاب اوثوُكت نأ لإ «َنييدَممْلا مولا ءالؤه ىلع وُلد دَت

 001 1 4451١[ :عجار] . مهياصأ

 ١7 نب رمع اًنندَح ٌنْيَهَر انئدح «ريكب يبأ نب ىَيحَي اند 7

 نَع ف هللا لوُسَر ىَهَن :لاَق ءَرَمُع نْب ِهّللا دّبَعْنَع ءهيبآْنَع « عفان
 عقلا .

 رع ساه سا

 أر قلحي نآ : ْعَرَمْلاَو

 :َلاَق «َةَيوَتْنَع ؛ةَبعش اَنثدَح ءريكب يبأ نب ىَبحي انئدَح- دو

 ْنَع هتدَحيه مْ ملف انتو ٌةَئَسَرَمع نتحصل يبنشلا لا

 ينأف ٠ كف هللا لوُسَرَعَمانك : لاق احاول هللا لوُسَر
 مولا 00

 هلا لمجق ءبضي

 فكن :َلاَق «نسأَب الَف ءاوُلُك :وأ ٠ كَ اول يف هللا لوس

 [ةوكم :عجارإ ٠ يباقط نم سلة ٠ ارحب سيك :لاَقَق : 5

 بع نيس ان انمدَح ٠ يمضاقلا 6 ينس انئدَح 0 ١

 ا
 [11477 :عجارز .٠ هركش ضب ةكرثيو يبصلا س

 لاَ بصوت : هئاّسن نم ٌةَرما تَداَنق نول
 م عسا
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 0 رش 012
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 [4445 :عجار] ٠ َنيِملَمْلا نم 2ىثن أر دع أرح لك ىَلَع «ريعش

 دعب د بعت اني ”يمشاهلا وانني ند

 20 د9 شرع «مفاَن نع ؛هللا دّيَع نع ءِنَمْحَرلا

 هللا دَمْيلَقارْيَخ ىآرْنَمَك :ةوبلاَّنم امج يبس نم ءزج ةَحلصلا

 لو ايو رش نم للابد عتسلَق كلطَرْيَغ كانَ «هركذيلو ءهْيَلَع
 2 م 00007

 [؛51/4 :رظتا] ٠ رص ل اهنإَ ءاهركذي



 واقل ينتشل كح ل ناَمْيَلَس اًنئدَح- 53-5

 تعمَس :ٌرمع نب هللا دبع ْنَع ءهّللا دْبَع نْي ملاَس ْنَع « ةبفع نب ىسوم نَع

 ةَلْقَت ءرغشلا ةرئاك ءءاَدْوَسةارْاٍماَنَملا يف تير : :لوُقَي 8 هللا لوس

 اي امام
 ءةَئيدَمْلا ءاَبَوٍماَمْلا يف اهو ةميهَم تنكنمأت ءةّئيدَملا نم تَجرْخأ

 [6444 :عجار] ٠ ةعيهم ىَلِإ ىَلاَعَت هللا هَلْ 3

 ءكّراَسمْلا ْنْب هللا دبع انربَخأ «قاَحْسإَنْب يلَع انئَدَح- نفنف
 لع عم هه

 اوُبرشُت ال :لاق 8 يِبتلا نَع ؛ هَرَمُع نبا ِنَع ؛ «لجَرْنَع ُرَمْعَم انربخأ
 هيف يف مُكدَحَأ بريل نكلو «عركلا

 يامر تلاع مع وه سا دع ع
 نب دمحم اًنربخأ « هاذي يطأ فشلت

 ءعضع
 «ماَرَح رك لُك : لاق 8 يلا نَع هَرمُع نبا نَع ؛ «عفاَننَع «نآلَجَع

 [45146 :عجار] .رمَح رك لكو

 :َلاَق هّللادبَع انربْخأ : لاق «َقاَحْسِإ نب يلَع انتدَح- 046

 .هلثمب ؛ قف يَا نَع ءٌرَمُع نبا نع « ٍمفاَث نَع «نلْجَح بَ انَوبْحَأ

 [ هلبق ام رركم]

 .(ح) هلا دبع انربَخأ «َقاَحْسإ ني يلَع ان

 نب ديزي تعمس «يليألا حاّبصلا وُبأانربْخأ « هّللا ُدْبَع اًنْئدَح «ُباَّتَعَو
 رازألا يف هللا لوُسَر لاَكاَم لوُقُيَر مع نبا تعمس : لوي ةيمسس يبأ عا عممملل ل الا راس يتلو

 [08441 :عجار] . ِصيِمَقْلا يف وه

 ءداّنزلا يبأ نب نَمْحّرلا دبع اًندَح ءَدواَد نب ٌناَمْيَلَس اًنئدَح- "نفق

 َناَكَرَمْع َنْب هللا َدْبَعدأ هلا دبع نب ملاَس نع« «ةَبْقَع نب ىسوم نع

 د ان يال ويب ع «رتويد « للابن سلا يف يصب

 كفيلا نَع كلذ ( 1 //؟) ليو «ةريعب

2000000 
 [4518 عجار] ٠ ل ٠ك لفي املس أد :ئسوم لاَك

 سهو اسأا ةس أ مم هامه مم سإلا رىظ 8 ساضصلا سرب

 ياتى اة ين لاك عفان نع يِرَمُعْلا

 نأ مَعَرو ءاًمجاَرَو ايها «اًيشام لإ كلذ َدْمَب اَرئاَ ل آل َناَكَو رحل

 [ه444 :عجار] ٠ اعجارو ابهاذ ءايشاَمَّالِإ اني يابو ناك 8ث

 نبا نَع ؛ فا ْنَع هللا دبع انربَخأ «نوميم نب حو انئدَح- 1138

 :عجار] ٠ بصح اون مهاد َرمْعَو رب باو ف بلان هرم

001 

 َْنَع ؛ىَسْوُنَع م يلا
 د ا

 :لاَق ؛'يِيَملا ديعَس نع كليات: حو اًنثدَح- 0

 :َلاقَو رص برَضَق ٠ امه لُجَر َلَخَدَك «الْجَر يجاَتي ٌرَمع نبا تيأر

 .اًمهنذإب الإ لاَ مهني لْحْدَيآلَف نانا ىَجاََتاذِإ : : 88 هللا لوس لاَ
00 

 [0444 :عجار]

 :َلاَق ف «قاَحسإ نبا نع م يأ اند أب «بوُقعَي ماتم

 فينميملا نم طقس] 0 :عجا ار .ثيِدَحْلا َدكذَك

 يرمي ن7 يو ا ةهرزموم
 هّللاَلوُسَر تير : لاق َرَمَع نبل ذأ فان يكدَح : دْيَ نب ةماَسأ لاك :لاَق

 ربك نأ ينم" ليربج نإ :َلاقو « موري ىططأ تسير قف
 نب هلل َدبعانأ «مفانْنَع كلام : نَمْحَرلا دْبَع ىَلَع تارك 77

 مم مم مسو
 اَنعَنص تّيبْلا نع تذدص نإ : َلاَقَق «ةّفلا يف رمت كم ىلإ جرح رم

 «كَراَبم نبا ينعي ءهّللاّدبَع امدح ءرظب

 لَم ف يان لجأ نم :ةرْئُب لما 8 هللا لوُسَرعَماَنَتص اَمك

 [؛ 44٠ :عجار] . ةّييدحلا ماع ةرمعب

 .(ح)كلاَم :نَمْحّرلا دْبَع ىَلَع ترك 54

 ؛ٌرَمْع نبا نع ءراتيد نب هللا دبع ْنَع كللاَم انئدَح ,قاَحْسإ اندَحو

 َحاَنج الق مرحوم نه نم باول نسمح : :َلاك هللا وسرد

 :عجار] .ٌةادحْلاَو «باَرغلاَو ُبوُقَمْلابْلَكْلاَو ٌقَرأَمْلاَو كبَرْقَمْلا هْيَلَع

]00 

 ٌرّمَع نبا نَع ؛ «عفاَننَع «كلاَم يتربخأ «قاَحسإ هانندَح 8

 هلم َركدف لق باودلا نم سمح : لاَ كف هللا لوُسَرَنأ
 راقسول

 . اًضيأ «عفاَت نَع كلام : نَمْحّرلا دْبَع ىَلَع تركو

 هّللا دّبَع نع« (فان نع للام نّمْحَرلا دْبَع ىلع ترق - فرش

 ٌناَمْنْعَو لآلبو ديو نب :ةَماَسَُوَوه ةَبعكلا َلَخَد هللا َلوُسَرَنأ َرَمُع نب

 تلأَس : هّللا ع َلاَك اًهيف ْتَكَمَق « هِيَ اَهَقلْغآَو "يِبَجَحلا ةحلَط نب

 ْنَع ادوُمَع َلَعَج : لاك ؟ 8 هلا لوس َعَنصاَداَم َيَرَخ َنيحألآلب

 ىَلَح ذئموَيت يلا ناك دارو ةدمعأ الو «هنيميْع ِنْيدوُسَعَو ؛هراسي

 [4454 :عجار] . ذأ هالك رادجل نيه لص مث «ةدمغأ يس

 «َرَمَع نب نَع ؛ «عفان نع كلام : نَمْحرلا دْبَع ىَلَع تارك 1

 :عجار] ٠ اهب ىّلصم ٠ ةّنيلُحلا يذب يملا ءاَحطبلب انآ ف هلا َلوُسَردأ

 [قملو

 ِنْي ورْمَع نب دَّمَحُم ْنَع كلام : نّمْحَرلا دْبَع ىَلَع ترق(
 َلَدَع : َلاقهأ هيبأْنَع «'يراَصنألا ارم نب دَمَحُسْنَع يللا ةلَحْلَح

 َكَنْرْبَأ ام :َلاَقَق «ةكم قيرطب ةحْرتس تكل زاانآو «رمع ب هللادبَع يل

 اَمآل: تلق ؟ كد رْيغ لَه :ل :لاَك ءاهّلظ تذرآ : تلق ؟ ةَحْرسلا هذه تحت

 نبي تك اًذإ : ف هللا لوُسَرلاَك :رَمُع يع نب هَللدبَع لاَ« كيذألإ ينرنآ
 ساما يلام ساس بق كت جل ىلا » او مص هاب

 كلاي ايداَو كلام َنِإَ ١ قرطماَوْحَتمديحَََو « ىنم نم ٍنيشحألا

 . يدوب اتت ةَحرس هب «نرسلا
 .(ح) كلام :نَمْحّرلا دبع ىَلَ تَرَ “4

 نب ِهّللا دّبَع ْنَع « ٍمفاَْنَع كلام اًنَربْحَأ « ىسيِع نب قاَحْسِإ انكَح
 رويس# هلم ف ل

 َنيِرصٌممْلاَو :اوُناَق « :َنيَقلَحُْلا محْرا مهلا لَك 8 هللا لوسَرنآ هرم



 ا

 هللا 5 نيل َقمْلاَو : ارث قلل نفعا مهّللا :َلاَق ؟ هللا َلوُسَر اي

 اةدئنم :عجار] . نيرصقملاو :لاَق ؟

 لق رب هع ريب ربا سس ام

 نم دايز نَع «ديع نب سنوي ريخأ 0

 مه هرم و 10020

 ءرْخّنلا وَ مويا اذه فكر اية موي وص أر

 اَقْوأ 8 ِهّللا لوسر ىَهّنَو رتل ءاقوب ىاَعَتهلاَرمآ : َلاَق ؟ ىَرَئاَمَق

 يْنإ : َلاَقك مَمْسَيْملهَنألُجَرلا نظف : َلاَق ءرَحُنلامْوَي موصن نأ انه

 ؟رْخَنلا مْوَي «مْوِيْلا اَذَه تْقَقاَوَ ءءاميزأ نأ ءثن موَيلُع موصأ انا "ت رت

 مكعب م م
 ٌموصَننأ انين : :لاَقوأ ف هلال وُسَر انهت رّتاءاقوب هللا َرمآ :َلاَقَ َلاَقَق

 [4445 عجار] ٠ ليلا يف دّسأ ىّتَح كلل ىلع هدام لاَ .خّنلامْوَي
 يع هلام

 :َلاَق 3 «ريبج نب ني دان ' سنوي رخل «ليعامسإ اند“
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 7 :عجارإ . 00 ديم مَ

 نبدي ني انكدَح يدم نمي اقام

 ل آل ةقكم ليإكَس انا امن : : هللا لوُسَر لاق َلاَق ٌرَمَع نبا نع ؛ «ملسأ
 مال ص مع

 [م781 :عجارإ ٠ ةلحاَر أر ايف“ دجت ب داَكَت

 نب ِهّللا دّيبع ع نب ةَحْلَط اًنرَبخأ ؛داَمَح اًنندَح 00

 . نرسل يتلا يف ىلتص ا هلال عن نع زير

 فو سا ست لا

 اَنكدَح «ةَمَلَس نْيداَمَح اًنئدَح :الاَق . لماك وب ره نثدَح 9
0 

 ا. :لاق رَسُع نْب هللا دْبَعْنَع ءريبج نب ديعَس نع « برَح نب كامس

 اتينا قرولا نم ريالا ويلا مقر ضْئان . عنا للا أ

 ل .لاَقَك ؟ هذَهْنِمهَذَعَي هلم هدقعا مقا ليلا ميلك

 [ةوهم :عجار] يش اَمُكَتيو اقرت ملام ٠ ءاهمؤي عسي اَهدْأَتنأس 8

 نْب هّللا دّبَع ْنَع «كيرش ْنَع «فسوُي نب قاحسإ انُئَدَح- 54
 ِساّبعَنْب هَّللاَدَصَو «َرّمع نب هللا َدّبَعتْعمَس : َلاَق ءيِماَمْلا كيرش

 معن : :اوُناَقَق ؟ ةّعشمْلا يف جَحْا لَ ةّرمعْلا نع اوُلْثَس «رييزلا نب 2

 «لحُت م ةَورملاَو اصلا نيو , تيب فولت مفك 8 هللا لوس لس

 سلول س ةمم 007
 ٌةَّلع تْعَسَج دق دوك ؛ «جحلاب لت من « موي قرع موي لبق كلذ ناك نإ

 .ةجحو رت للا جلب جو

 هللا َديَعَو

 لاق هللا شع ١ مس «ٍمصاَع نب هللا دبع
 0000 هلو هيل رهو
 [؛0ل95؟ :عجار] ٠ َتقلَخ اَم يأ : ةمايقلا مويه ليق الإ ةروص دبع روصي

 «َقاَحْسِإ يبأ نع «كيرش نع «فقسوُي نب قاَحسإ انندَح- "5"

 هر شمام يال مل م
 يحي لبق نيرم 8 هللا لوُسََرَمتعا :َلاَقٌرَمَع نبا نع «دهاَجم ْنَع

 كلب مَع« مير هللا وُ َرمَتعا تنلاَقَق « .ةشئاع كل علب

 [همد# :عجارإ ٠ هلجَح مَع نم ومطر : للاب

 0 ل ريش ام مس

 [4566 :عجار] . مثعطتسا اميف :وه انقل

 ءراكيد نْبِهّللا دبع ْنَع بش ينئدح «جاَجَح انثَدَح 14

 سيل َنِيلَعَت جيم : لاق ؛ ف يلح يون نضع
 سا مس 00

 [هرحح :عجارإ ٠ نيعكلا نم لمس اَمهْطفلْوأ امهقشيلو « نيفخ

 ةَعْرْر يبأ نْب َناَمْثَع نَع كيش انئدَح «جاَجَح انكدَح- 557

 سبل نم : : هللا ٌلوُسَر لاق : لَك ؛ َرَمَع نبا نَع ؛ يماّشلا رجاهم ْنَع

 [6؟59 :عجار] .٠ ةمالا مي دَم بوك ىلا رابتهلل هسا ةرهش بوك

 .هَتسْلاَجَو ارجاهم تير دَكَو :كيرش لاَ

 .(ح) ٍجْيرج نبا نَع «جاَجَح اَنثدَح 5

 سا هما
 نبل عسل وب ينربخأ « يرجح نب انربخأ « قارا دبع

 َنُموُلطف ءاَسْلٌمكَلط نإ يَا اهيأاَي) : كف هللا لوس أرق : لوفي رمع

 [0654 :عجار] 4 نهتدع لبق يف

 نبا نع ؛ ليقع يكد : :لاَق ٠ "ثيل انثدَح «ٍجاَجَح اَنئَدَح-1/

 ف يبا نم طي :لاَكَرَمم َنْيهللا دبع هللا دّبَع نْب ملاَس ّنَع «باّهش

 يذ نم ّيِدَمْلا هُم َقاَسَ ءىّدهأَو ؛يَسْلا ىلإ ةرُصْلاب عادوا ةجَح يف

 ؛جحْلاب لهأ ١5( «ر/0) مث «ةرملاب لها ف هَّللا[ل وسر اذ ءةقلحلا

 ْنَم ِساَّنلا نم ناكف ؛ ؛جَسْلا ىلع قف هلا لوما مَ

 ,ةكم ف هللا وسر منام ءدهي مل نم مهلمو ,يدَهلا قاَسق ىدُهَأ

 ىّنَحه م مَ ءيش نمل حْيلهَنإَف ىدمأ مُكنمااَك نم : ساّنلل لاَ
 ,ةَورَمْلاو اهصلابو تيب فطيلك ىدطأ مُكْم كيم نمو هَجَح يضفي

 نادين ءدْنلو يلا مك لليوم
 َنيح ظل هلا لوُسَر فاطو هلهأ ىلإ مجرد سو جحْلا يف ف ماي ندا

 بسلام «فاوطأ ةئالاك بح مك :ءيَشّلوأ نطل ملتسا كم َمدَ

 ماّقملا دنع تييلاب هقاّوط ىَتضَق نيح مكرم , فاول مير ىَشُسَو

 ملم ةَورمْلاو اًنصلاب فاطق ٠ اصلا ىَنأَق «فّرَصُناَف مّلَس مث ٠ نيتعْكر

 ضاَقآَو رطل ميله رحَتو هج ىتطق لح ذم مرح «ي "نم للحي

 لوس َلَصَفام لغم َلَصقَو «ةنم مح «يشلك نم لح مث « تيب فاطق
 - سائلا م يدها قاَسَو ىَدهأ نم هلل

 نبا نع "لسع يندح "ثِيِلاَنْدَح ؛ جاَجَح انئدَح

 يف ف هلل وُ نرخ ةشئخألا ملة اع باش
 ْنبملاَس يتربخأ يذلا لئمب ُدَمَمِس ل هيمو حلا ىلإ راب همت

 :ةسثئاع دنسم يف يتايس] . .ك هللا لوُسَر نَع هللا دْبَع ْنَع :ّللا دبع

0 

 « باّهش نبا نع ليقع انكدَح "ثيل انئدَح «اَنِبَح اكد
 ما هللا لوُسَردأ هَرَمُع ِنْ هَل دبَعْنَع هللا دبع ِنْب ملاَس ْنَع



 ىف نايم زك باج نر طق هلأ : :َلاَقَق « ْبْطْحَي

 [4اله١ :عجار] .قرشَمْلا

 «باهش نبا نَع « « ليقع نع «ثييلاندَح «جاَجَح اَنندَح
 ا

 0 ناك هلا لور ذأ رم بهَا دب ْنَع هلا دبع ملاَسَْع

 ءشْيَجا ةّماَع مْ ىوس ءٌةّصاَخ مِّن ايلا مهتم ضَْب

 . ىَلاَت هلل بجاَو كلذ يف ُسْسْحلاَو

 يسكدَح "ثِيلاَكَح : ةلاَق ءرْطَنلا وبأَو جاَجَح اَنكَدَح- دك
 ا هد

 يه حطو ريضُلا يدب لْخْد قرح ف هللا لوسَرنأ ؛ هللا دّبَع ْنَع؛ «عفات

 رخآ ىلإ 4 اهو ةّئِل نم ْمُكَطَقاَمو : ىَلاعَت َهَيُمَّللا َلَرْبأَ مريول

 [[0 :عجار] . ةيألا

 نبا نع ؛لْبَقْع يكل "تِللاَكدَح «يياَجَح ندخل
 َرَمْعَنْبِهَللا دبع مِمَسْدنآ هّللا دّبَع نب ملاّس ينَربخَأ : َلاقهّنَأ ؛باّهش

 ام ع
 اذِإ 0 ءاوعتمتل : لوي هللا لور تنم لو

 هّل دبع لع لَ اق نحسن هللاو : هلل دبع نب لآلب لاَ اهي ْمُكندأَسا

 [401؟ :عجار] .ُهَبسق كلذ لاَ َنيح

 ِنَع «دلاَخ نب ليقع ينكدح اشيل انئدَح «جاَجَح انكدَح-167

 ناكر َنْب هللا مريخ رم نب هلل دع َنْب ماس نأ ؛باّهش نب

 وبأو اهْنيَْيَب يشم ناك اق هللا َلوُسمدأَ « اجلا يَدْينيَب يِشْمَي
 مول ل ولو ل
 اجا م اسطر

 065 نش هلل اع «ملاّس ين دَح هلق باهش نأ دنس

 هاَمْنْعَورَمْعَو ركيويأو 8 هللا لوُسَر ناك دقو «ةّاتجلا يديني يشْمَي

 مس سمع ريفا
 . اَهَماَمأ نوُشْمَي ؛ 7

 «يرهزلا نع «يعاّروألاانئدَح « ليعاَمسإ نب رشبم اند 6

 ىّتمب ءاّشعلا الص هللا لوُسَر عَمسيَلص : َلاَق «هيبأ ْنَع «ٍملاّس ْنَع
 نامل عمو ؛ نيتك هضم حمو ؛ نعرض ركب يأ عمو نيمو 0 لا

 ْمهْلَعُمَلا يَصَر ُباَمْلع ُدْمَباَممَتآمن ؛ هتقالخ نم اًردَّص ءنيتعْكر

 [6607 :عجارإ . َنيِعَمْجَأ
 ماع عر

 نبا نع ءسنوي ينريخأ «بطو نبا انندَح «نوراه اًنكدَح- 1ك

 ىَّلَص : َلاَك ؛هييأّْنَع «َرمع نبل دْبَعْنْب هللا دبع ين «باهش

 . هَركَذَ ؛ نيتعكر ىتمب ا هللا ل وسر

 :لوُقي رمع نبا تعمس راسي نْب ةَقدَص ْنَع «ريرَج انندَح- - 1 /

 رسما كل
 ,ةقحجْا ماعلا لهو ؛ةئيلَحْلا ادةنيدَمْلا لْهأل 8# هلا لوُسَر تو

 ؟قارعلاَق : هلق َمَكمليِنَِلا هلو ءاَنرق دّجَن لهو : لاق

 [4544 :عجار] . ذئموي قارعأل : َناك(١ ةار/9)

 يوواط نع سنع هروصُنَم نَع «ريِرج انثَدَح- "1164

 مدح سيروا ْم'عَْي ع ةريرم ابن :ٌرَصُع نبال لجَر لاق :ل

 هرم را ام

 العلا دول وُ ني هل يعد

 نك ؟ ليل ةلَس منعا لوس :لاَق

 [غ444 :عجار] ٠ ةّدحاويرتْأ حبصلا تفخ اذ 2سم

 :لاَق «ريبج نب ديعسم ْنَع ءرلشب وبأ انربخأ « ميش انئَدَح- 1

 مَ اَريط اوبن دق شير نم ناي ارم هلم مر نيل متجر
 َرَمع َنْبا اوأر امْلَق مهل نم طاح لك رطل بحال وُلد «هّئومري

 َلوُسَر نإ !؟ اذه َلَمق َنَمْهَّللا نعل !؟ انه لمَن :ٌرَمع نبا َلاَقَق ءاوُكرقت
 [437؟ :عجارإ . اًضَرَغ حولا هيف ايش دَّنانَمهَلل نع : لاك يق ِهّللا

 «نيريس نبا نَع ءَنْوَع َنباَو روصْنم انربخأ «مِيَشم انكدَح- للقلب

 نيكو «رهظلا لبق ِنْيعْكر 4 يبل ٌْوَطَتناك : :لاَكَرَمُع نبا نَع
 يربْخأَو : َلاَك ءءاشعلاَدْمَيِنْيمْكَرَو ءبرْغَمْا دمي نَْْكَرَو ءاَهَدَب مدعي

 ب ناك هنأ : ةصقح [01519/ :رظنا] . جفا عولأط دهب نيتك مب َناَكمَنآ :ُهَصْقَع

 نأ ؛ٌرَمَع نبا نع « عفان نَع ؛هّللا دبع َنَع رمتعم اننَدَح 0١

 ف سلط
 [4434 :عجارإ . ايل يصبو هتلحار ضعي ناك 8 هلل لوس

 ْنَع «"بوُيأ انْدَح «(يواّمطلا نَمْحرلا دبع نب دَمَحم اندَح- :ثهك

 «ةَمايقْلا مْويَنوبْلَعي نوروصملا : لاق« ف (يَِلا نَع َرَمُع نبا نَع ٠ فان

 [44176 :رظنفا] ٠ ْمقَلَخ اَماويحَأ : مهل لاَ

 ْنَع بوي انئدَح «يواقطلا نَمْحرلا دبع بح اندَح- ةةفخ همر هرم لع

 ٌداَرإيلَعَو ف يَِلا ىَلَعْتلَخَم :َلاق ءَرَمْع نْبا نَع «مَلسأ نب دَْ
 هللا َدْبَع تنك نإ : :لاَق رَمع نب هللا دْبَع : تلق ؟ ادهم : َلاَقَف ؛ عّمْعَمتي

 ىّتح هَئَرْزإلَرَت مل ؛ ءِنيئاّسلا فصن ىلإ يراَزإْتْمقَرَف ءكلَراَرإ ْعََراَف

 [34+ :رظنا] . تام

 يبأ نع« ُشَممْعَألا اَنكدَح «فُسسوُي نب قاَحْسإ انْئدَح 5

 الئ مُثك اذِإ : : هللا وسر لاق : :لاق هرمُع نبا نع ؛ «جلاص

 [4386 :عجار] . اًمهبحاص نود ناتثا

 َنيَجاَتتي الَفَهَك سيعس وةك

 دن هس م هع
 اح . دينا ةلق يف ةماعلا وُ رت نبا نَع

 هْجَوءاَقلت ىَلاَعَتهَللاَدإ : لاك مث« مهل يتق ساّلا ىلع لهم هديب

 :عجارإ ٠ هنآلص يف هِهْجَو لبق مُكدَحآَنَمْحَتيَلَ «هتآلّص يف مُكدَحأ

06 

 َنَع «بوُيأ اَندَح «يواّمطلا نَمْحرلا دبع نب دَمَحم اندَح- "كك

 ريش ية اك اج عير ؛عنات

 ةسع 22 ممم ساسو

 اهم عجل .15 هيا هلا لرأي

 نع رم نبا نع ٠ ٍمفاَن نَع هلل دّيبع نَع «رمَتحم انْلدَح- تو

 [4455 :عجارإ ٠ لش ةئشلا ات: لاَق ؛ ف يبل

 هلو ٠

 َْتَلاَح ل 1 َلاَك



 لس همم ل لم
 2000 جرو ولت هدف ياتي

 4144٠[ :عجارإ .٠ َتيِدَحْلاَركدَ «؛ ةرمع

 ؛َرَمع نبا نع « عفان نع ؛ هللا دْيبع اًنئدَح يمت نبا ادَح 89

 َلوُسَراَيْنيرصَقمْلاَو : اوُلاَك َنقلَحساُهَللاٌمحَر : َلاَك 5 هللا َلوُسَرَنَأ
 :عجار] ٠ َنيِرصّقمْلاو : ةّمبارلا يف لاق ؛ :َنيفلحُملا هلل محَر : :َلاَق ؟ هللا
5-57 

 َرَمُع نبا نَع ؛ عفان نع ؛ «هّللا ديبع انئدَح ءريَمت نبا ند
 :عجارإ] ٠ -دحاَو نود نانا ىجاتيآلق آلت انك اذ َلاَك 8 هللا لوُسَرَنأ

 [ماك1

4 ٠. 

 ال را ودق هااطتل لاَق

 هشقلا هش « مه َناَمْلَع دي يف ناك من ٠ .رَمع دي يف ناك مث «هدْعَب نم ركب يبأ
 مهد
 1 عيان ل لوس دمحم

 20216 شرع مَن نَعَو
 ا يبت نا أل ريل م م

 وم ا ل
 هكذا 7 م نطو كسل الإ :ناق# لل نوي

 [45177 :عجارإ .٠ . نيئرم رجألا

 ؛َرَمَع نبا نع ؛ فان نَع ؛ هللا دبع اًنكدَح هرْيَمت نبا ندَح- 5
 راع
 «ةّرخآلا يف اهيَرشَي مل ايلا يفرمَخْلا برسم :َلاَك 8 هللا َلوُسَر نأ

 455٠[ :عجار] ٠ بوي نأألإ

 ٌرَمع نبا نَع ٍمفاَننَع ؛ ؛هّللا ديبع اًنبدَح ريم نبا ند 60

 ُهَح همي 8 هللا لوس انهت انا نابكرلا نم ٌماَمْطلا يرن اَنك َلاَك

 546 :عجار] ٠ هناَكم نم هَ ىَتَح

 مّللا دبع اًنئدَح : لاق دبع نب دَمَحمَو ريم نبا انندَح- افشأ

 ىَلَع ْمُكدَحأ ب طْخَيل : :لاَك هللا وسر ؛ٌرمَع نبا نع ؛ عفان نع

 [4ا9؟ :عجارإ ٠ هناي لإ «هيخأ يَ ىلع مالو .هيخأ ةبطخ

 وعم عم
 ءهّللاد بع اًندح :ًالاَق «دّيبع نب كمحمو ريم نبا الح 1

 لع ص ع
 حلا اَنيَلَع َلَمَحْنَم : :لاق 4 هللا لون «َرَمع نبا ِنَع « عفان نع

 [؛428510/ :عجار] ٠ نم سي

 ؛ٌرمع نبا نع ٠ فان نع ؛ عمّللا دْيِبع اًنئدَح «رْيَم نبا انندَح- 7

 زآبَحأ اًميف ملْسُمْاْرَمْلا ىلع ُهَع وعملا : لاَ هللا َلوسَرَأ
 :عجارإ ٠ ةَعاَط الو مْمَس لَم ةيصنَسبرمأ نإ ,ةّيصْنَسبرمؤي نأ الإ «ةرك

 [4دحم

 ءهّللا ٌديبع انئدَح :ًالاَق « ”ديبع نب دمحم دََمَحُمو ريم نبا انثدَح- دفا
- 9 

 0000 ص (0145/5) دوُمسَم نب هلل دبع 0001
 0 الا

 يفُهَل كرش وضم لاق« 9 للا لون رش نان « عفان نَع
 م ص ص صف ف ل مذا هع و

 نِإَق لدَع ةَسيق يلع ومعك مْيَيلاَمُهَل ناك أذإ ؛ هلك هلع هيلعف كوسم

 [* :عجار] ٠ قع مهم قتلا هل كيم

 هّللا دبع اًنَدَح : آلا ؛ةَماَسأ نب داَمَحَو ريم نب انندَح- ني
5 

 م صفا م
 اًهبءاَدَقَق هاَحآَرَمَك نم : لاق« 8 يلا ع هرَمع نبا نَع فان نَع

 "دوو
 [4014© :عجار] . امهدحأ

 ؛َرَّمع نبا نع « عفان نع ؛ هللا دبع اًنئلَح «ريمت نبا اننلح--1

 لكل مقر «ةَمايقلا موي نمرخألاو نيله مَمَج اد لاك ك8 يبنلا نأ

 [4544 :عجار] ٠ نآلف نب نآلُف ردع هذه : ليَ «ةمايقلا ميول رداع
446 

 م

 ومو ٠

 رم نبا نَع ؛ فان نَع ءمّللا ديبع اًنئدَح «رْيمُت نبا انئدَح- "7

 :عجارإ ٠ ”قاوسمألا لْخْدَت ىّتح ملا مان 8 هللا لوُسَر ىَن :لاَ

 دف

 2 ةهءرع
 ( يبأ َلاَق اَذَك) فان نع ؛ هللا ٌدْيَبع اًنْئدَح رين نبا ايدَح- 17

 ءدحاو هان نم 8 هللا لوُسَر دْهَع ىلع وُضَوَيلاَجرلاَوهاَل ناك

 [14141 :رظنا] ٠ اًعيمج هيف ٌنوُعِرشُيو

 0 هالي اًنكدَح هرْيَمُت نبا انئدَح--65

 ل ا ليو رمي يا فل نع رع

 ايلا ةّيك نم َلَخَد كَم َلَخَدادِإَو :رْيَمُت نما لاك «ِسّرَُمْلا قيرط نم

 ,ةواعم
 [الكم :عجار] ٠ لقا يام حطم

 هلق

 اسري يف ٌةَدجَّسلا 0 يأس: لا
 عد وييلوو“ 6 وراق
 :عجار] . هيف ُدجَسي انكم اندَحأ د جيمي ىَتَح (هعم دجسنو « دجسيف

 [4دكف

 نْياَنَع ٍمفاَنَنَع ؛ هللا ُدْيِبع اًنئدَح :لاَق ءِرْيمُت نبا انندَح 7

 ني عطوه «ةبرحْاب ماي ديعا موي اذإالَك ٠ هك هّللا َلوُسَرَنَأ ؛ٌرمع

 مك نمَقِرَمَّسلا يف كلذ َلَمْْيَناَكَو «هءآرو سانلاو ٠ اهيل يلصق هْيَدَي

 [4514 :رظنا] أل اَمَدَخّنا

4 ٠ 

 :عجار] ٠ 0 ا لاق

 نم

 ملوي 6

 مَع نبا نع ٠ عفان نَع هللا دْيبع اًنئدَح ءرْيَم نبا ند

 ُفلطَيَوُمَو « بكر يفومَو باطلا َنْيَرمَ اقف هللا لوُسَر كَرْدأ : لاق

 فلم مكاتب اوَقلَسَتْنأ ْمُاَهْيهَللا نإ الأ : 38 ينل لاك .هيبآب

 [409* :عجارإ ٠ تكيلوأ هللاب فلاح



 ها 3

 را 2( 01/0 شار

 [45016 :عجار]إ

 يفصل قرشا رح شرع وفات ثيدَح ءادحاو اًنيِدَح

0 
 .ٍموحَم يذ مال انالئارَْس

 .(ح)

 .هعقري ملو ءَرَمَع نبا نَع عفا ْنَع يِرَمعْلا نَع قاّررلا دبع هانكدَحَو

 [ هلبق ام رظنا]
 رم ٍنبنَع «مفاكنَع هلي ادَح اح رشيد

 [ م1

 كور 0 ٌرَمع نبا

 ءاَطَمَر ضرباً «اَضَمَرَض ريآل وُملْْسْلاَوهَئاَص 2 ٠
 ُهَماَص َءاَش رَمَك « ىَلعَت هللا مي نم موي ءاروُشاَعنإ :8 هلال وُسَر لاَ ميضصام م ا 0

 [41447 :عجارإ : سة رن ءاَش نَمَو

 هدر ٠

 ريدم مدنو
 هربخأ ر مع

 [[غ60

 عجارإ . ١ مها لكيم يلق قدا لوس

 ةدرعرلا 6
 مع نبا نع « فان نَع ءهّللا دبع انئدَح ءِرْيَمُت نبا انثدَح 5

 [4405 :رظتا] . عَ نع 2 ىَهَت 8 هللا َلوُسَرَنأ

 لس : :َلاَق دهام نع ؛ شمعألا اًنربخأ ءرْيَمُت نبا اَنْئدَح -6©

 يف : :لاق ؟ لق للالوََُرمعاٍرْهسيأ يف :َرَمُع َنباِريْزلا نب ٍ ةورع

 ؟َرَمْع نبا لْوَقِب اهَرَبخآَو «رْيمزلا نبا اهلاَسق َُئاَعاًممَسف ءبَجَر

 عم

 ذل ةَرْسُع 8 هللا ٌلوُسَرَرَمَمعا ام مخل دبع هلام :ًتَلاَقَ

 [025:عجار] ٠ ةجحلا يذ يف الإ طق ةَرْمُع َرمَتعا امو ءاَمَدهَش

 اسر
 َلاَك :َلاَق ءدهاَجُم ْنَع «شمغألا انكدَح «ريمُت نبا انْئدَح نفل

 «ليألاب دجاّسَمْلا يف ءاَْشلاوُنْا اقف هلل ل وسر لا رم نب هللا دبع مدلل ع
 مادام # ما اعل هةرزإام

 ! ! نهجئاوحل الغد نحمي :نهعتستل ِهّللاو :ٌرمع نب هللا دبلن َلاَقَك
 0 هما م مع هم ورع م ع

 نهد الل وُقتو 4 هَّللالوُسَر لاَ وُنأ ؛ َلَمََو كبل لعق : َلاَقَك

 [455 :عجار] . ؟

 ؛َرَمَع نبا نع ؛ ٍمفاَن نع :هّللا دبع انندَح يمت نب اًنئدَح- ع1

 [4444 :عجار] امُهَس لجرللو ؛ِنيمهَس سرق مس « لق هللا َلوُسَرنأ

 يهرب ةماعلا ةلرإرب م
 ءمّللا دبع اًندَح :الاَق ءديبع نب دمَحمَو ريم نب انندَح- "1

 لكم قفاّملا َلَكَمَّدِإ :َلاَق اك ِهّللا لورد ؛َرَمع نبا نَع « عفات نع

 لسرا و صاع

 اني يرن رده ىلإ «ةرم هذَه ىلإ يعَت- -نيمنعلا ني

 ملاوي 6

 رَمُع نْبا نَع ٠ « عفان نَع ؛ ءمّللا دّيبع اًنكدَح ءريمُت نبا انلدَح- 8

 :ُهَلَليقَت؛ مُهاَهَك «ساّنلاهآرَق «ناَضَمَر يف لّصاَو ءاقف هللا لورد

 477١[ :عجار] . ىقنسأو مَعطأ ين «مكلفمتْسَل ين َلاَقَق ؟ لصاوت ب كن

 مصار هرب تام ربع ميو

 ءهّللادييع اًندَح : :آلاَق «دّيبع نب دمحمو ريمت نبا انثدَح » ٠"

 مُكَنلَصَرخآاوُنَمْجا : 8 هللا لوس لاَ: :َلاَك ءٌرَمَع نبا نع ؛ « فان نَع

 497٠١[ :عجارإ ٠ ارو للاب
 دلاَخ نب ةَمرْكع تْعمَس «ةَلَظْنَح انئَدَح «رْيمُت نبا اًنكدح- توسل

 : لاق ؟ ررْفَتالآ : َرَمَع نب هل دبل لااحد : :لاَق ءاًسوواط ْثدَحَي يمر عقر 0

 ٌةداهَش ءِسْمَح ىَلَع يمس لوفي 8 نسس يف

 ْجَحَو ناَضَمرماَيصَو ؛ةاكرلا باكو «ةآلسصلا ماكو هللا 7 ل

 لع

 نب ِهّللا دْبَع ِنْب ملاَّس ْنَع ؛ ٌةَلَظْنَح اَنكدَح ِرْيَمُن نبا انئدَح- 330

 :قارعلا موي ديَرشُي قلق هللا وسرير : :َلاَك ءٌرَمَع نبا نَع َرَمع

 نرق اي ثيح نم « ترم ثآلك ءاًمهاَم نفاذ « امن ءاماَم فلن اه

 .[ :عجارإ ناّطّيشلا

 "ع مع و مرترا 6م

 :لوُقي املاّس تغمس :ةلظْنَح اًنئدَح «رْيَمُن نبا اند و

 مُكتداَعْسااذِإ لوي 8 هللا لوُنَراتَسمَس : :لوُقَيَرَمع نبا تعمس

 [455؟ :عجار] . نول اونا دجال ىلإ مكان

 «ملاس انئدَح .:لاق لح اربخأ ,ركبنْيسَحُس انئدَح 4
 دجاَسَملا ىلإ ْمكؤاَسن مكناس اذ لاق ف يِنلا نَع ٌرَمع نبا نَع

 ١(. 5 عر” يَ اونا

 ِنَع هلا دْبَع ِنْب ِملاَس ْنَع « ليِعاَمْسإ انئدَح « ىَلعَي انئدَح- ©

 «طاربق هل رانج ىَلَع ىَلَص نم : :18 هلا لوُسَر لاق :َلاَ ٌرَمْع نبا

 ْمَظْعاَوأ ءدّحألْممْلَي آل: لاق ؟ اذه اًنطاَريق لْثم ٠ هّللا َلوُسَر اي :اوُناَ

000000 
 يني دمحم انكدَح :آلاق دي اَيادَمَحُسَو ىَلَْي اند

 «ٌرَمَع نبا نَع « « عفان يش كَ لاق «هشيدَح يف ُدّسَحُم َلاَق «َقاَحْسِإَّنْبا
 ءهكيد عد م مس

 يناقأرةماخُاَد لي لحد يف قل لوسي :َلاَق

 ىّلَص ائِإَدْبمْلاَِإَ «هَهاَجُت ْنَمْحَنَتي ذ بالك مُكدَحَأىّلص اإل «ةلبقلا
 هم م

 [46:4 :عجار] . اجو : دمحم َلاَك ؛ « ىَلَمتهَبر يجاَيَماَاَمنإَ

 نبا ينعي ءدّمَحُم اَنثَدَح : ةلاَق دّمَحْمَو ىَلعَي اَدَحَ- نو

 مب نَع ؛ هللا لوُسَر ىَهن : َلاَق ءَرَمع نبا نَع :٠ « عفا ينئدَح ٠ َقاَحْسسِإ

 لجّرلا ٌعاَنْي ؛ ؛َعِييلا كلك َنوُمياَبياوُناَ ةّيلهاَجا َلْمأنإ َلاَقَو هرََقلا
 مص اع مععشو

 يف ديبع نب دمحم لاَق) ؛ لف هللا وُ ىَهنَ ةلبحْأ َلَبَح فراتتلاب

 [14597 :رظنا] . كلذ ْنَع ( 89 هللا وسر ىتَك ٠ ةلبحلا لح: هئيدح



 يبأ نع الاوز نيل يش ليف انك لنيل
١ 

 رمت الالب اَعَدَ سان « قف يِبلاَدْنع ناك : َلاَق َرَمع نبا نع ,ةئاَّمهد

 نتا : َلاَقَف ؟ُرْمَّتلا اذَهاَم : َلاَقَق ؛ اق هلل وُسَر هر رمي ءاَجك هل

 [1018 :عجازإ ٠ اًرمَت انيَلَع در : لاق ءعاصب نيعاص ادب دنع َناَك يذلا

 « ِصْقَح نْبَرَمع نب هلا دبع انئدَح ديم س1“ 8 معو و ءومهمو

 نإ: :لاق © هللا وسرد ,ا|مَدَج نع .هييآْنَع ؛ ءملاس نب رْكَب يبأ نَع

 [4ا/47 :عجار] .راّتلا يف تيه ىني يلع بذكي يذلا

 وورود موو
 ءٍملاَسَو عفان نَع ءهّللا ديب اًنبدَح « دبع نب دمحم انثدح

 :عجارإ ٠ يله ةيلهألا رمل مول لك نع ىف هللا وسر ؛ٌرَمع نيا نع

 [ةالدلا

 يبأ نع ؛ ةَمْلَس نبا يني ؛داَمَح انُئدَح « لماك وب بأ انيدَح ١

 يبل ذأ رمح نب هللا دبعْنَع يقابل هللا دبع نب يلَع نع هيلا
 اًمَواَذَه انكَرَخَس يذلا ناَحّبس» : لام ءانالكربك تلح بكر د َناَك
 يف كلاس ينل :لوقي مث ٠ < َنوُبلقَمَل نير ىلإ ان «َنينرْم هلاك

 ٌرفَسلااَنْلَع وه َمُهَللا « ىَضَْتاَم لمعلا ٌنمَو «ىَوقتلاوربلا اذه يِرَمس
 «لهألا يف ُةَفيلَخْلاَو رسل يف بحاّصلا َتْنأمُمللا ,ةنيبلا آو 000

 :لاَق هلأ ىلإ مَجَر اإناكو ءانلهأ يف اَنلْخاَو ءاًرقَسس يف انبَحصا ملل
 [5مب4 :رظنا] ٠ َنوُدماَح ايل نوُدِباَع ؛ هللا اش اإ نو وُ

 نبا اَنئدَح «دْعَس نب ماري انئدَح «لماك وب اندَح- ها

 لوُسَر َلاَقاَمهَلاَو : لَم نبل دبع ملاَس يئدَحف : لاق .باَهش
 يشير مئاناَنآ اني: َلاَككو لعق مخ مالّسل ِهِلَع ىسيعل اق هَل

 فني ؛ نيج ني ىناَميا ءرّشلا بس مدلج هَ ةبمكْلاب فوط ماقع
 تلق ؛"قاَرهي وأ ةسأر

 ناك 0 مشكل رام تفتلأ
00000 

 [40/147 :عجار] ٠ نطق اهتم

 .ةّيلهاَجْلا يف تام قلطصُمْلاَب نم «ةَعاَرخ نملجَر : باّهش نبا لاَ
 رييامرعب سمر

 نب ناميلس لاق , حير نبل انربخأ « قالا دبع اندَح- تا رضنلا

 ربا ةسسو
 تبهذُف : لاق «ميرم نبا اذه : :اوُلاَق ؟ اذه ْنَم :

 نأ ىف هللا َلوُسَردأ رم نب هللا دبع ْنَع عفان انئدَح : ىسوم
 [44117 :عجار] . قتعأ نمل ءالولا

 يبأ نب هلا دبع نَح ايف ارب « قارب اح 1115
 لَ ام : 8 هللا لور َلاَق :َلاَق َرَمْع نبا نَع ء5 ةَملَس يبأ نع ديبل
 نَع نومي مَ مكتآلَص ءاَمْنسأ ىلع اعلاميا ؛ءاّشعْلا
 [462ا/1 :عجار] .لبألا

 بم نب َليِعاَمْسِإْنَع نايف ابْن «قاررلا دبع انْندَح- نضلد
 ,ةّئيِدمْلا فارطأ يف انتي 8 أيا ناك : َلاَك هٌرَمَع نْبا نَع ؛ فان نع

59 

 مدا رع ص
 ل1 د 3 ومص ني هللا دبع

 لاا د سم ٠ ويصيب وع تعط

 دبا لأ نم ئرملل بلكلا لك ىنح نات أل انك عدت نأ ارمي

 [40/414 :عجار]

 ِنَع «قاَحْسِإ يبأ نَع «ناّيقس اًربَخأ «قاررلا دبع انثدَح- 11
 مار ىدماس

 ءالختٍلُجَر(١ ةه/6) نمل جيل : لاق «َرمع نبا نع « 'يناّرجنلا

 "يبا لاق ٠ ءاق يلا ىلإ امص اَعَمَمِجاَف ؛ اي ةلسلا لتحمل

 ىّتح ل يفلت الو مار هبل دورا !؟ ةمهاَرَت لحس مب :الف
 ورب صاع الرا هع

 .هحالص ودبي

 (4045 :عجار] .راَفْصَيْوأراَمْحَي :َلاَق ؟ هَحآلَص ام :اًقورسَم تْلأَسَق

 ليِعاَمْسإ ينربخا ءٍحْيَرج نبا اربخأ «قارلا دبع ند 1١

 عمد هلق 0
 انآ ؛مُهدَح رمح نب هلا دبع «هكدح هلا بح ىلوَم اًمفائنآ ؛ةيمأ

 همم 00
ك ءاَسّنلا قص نم ارث قَرَس ٍلجَردَي مط فيلا

 .مهاَرتُدَ لَك هم

 [400* :عجار]

 ءثِيلَو شّمْعألا َنَع «نايفس اَتربَحأ «قاررلا دبع انُدَح- "1

 ىَلإ لكلاب ءاّسشلل اولا : لف يِبنلا لاك : لاق ءٌرَمَع نبا نَع ءدهاجم ْنَع
 ل ورم عسا

 َلَتَك: َلاَقق٠؛ لَغَد كلذ نتي هل هلو هنبا هل لاَقَف «دجسملا

 وشو ءافظ هللاٌلوُسَر لَك : لوُقأ ينعَمْسن 'ك كلب هللا َلَمكو «كبهَللا

 [457+ :عجار] .٠ تآلفت نجري نكلو : : ثيل لاق !؟ هل : تأ

 مك نع هع

 ءعفان نع «ٌبوُيأ ْنَع ُنَمْعَم اَندَح « قازرلا دبع اندَح 9

 « ىحنضالاو رطفلا موي ةَرئَْلابْح رياك ٠ اقف يبل انآ َرَمْع نبا نَع ل عع مس

 [4514 :رظنا] ٠ اني مي امرين

 نع ؛'يِرُْلا نحر اَنرخأ «قارلا دعا ف
 ِرْصَمْلاُ ةالَص ُهوُعَت يذلا : لاق ف هللا لوران رمُع نبا نَع «ٍملاَس م سقم 1 53 ع هع

 [14016 :عجار] ٠ هلام هله يو امك

 «ٍعفاَنْنَع بوبي ْنَع َمْعَم اربَخأ « قآررلا دبع انئدَح- نسف

 «دحاو ىّعم يف لكَ َصْؤُمْلا نإ :8 هللا ٌلوُسَر لاَ لاَ هَرَمَع نبا نَع

 [ةالا14 :عجار] ٠ ءاَآ عبس يف لايران

 اًنربخأ ؛ ةَملَسَنْبا ينعي ءداَّمَح اَنُكدَح ؛لماك وُبأانندَح- دنضف

 نها ,8 "لنآ َرَمع ننعم ِنْبدعَسْنَع يخبسلا دكر
 و 7

 [4/47 :عجارإ ٠ . مرحم وهو «تّدقم ريغ تيزي

 ِء ْنَع «باهش نبا انئدَح «ميهاربإ انئدَح « لماك وبأ انئدَح-7377*

 َلآلهلا مكر اذِإ : : 5 هّللا لوس لاق : :لاَق رم نب هلل دبع نع ٠ «ٍملاَس
 هل اوفا مكي مُح نإ ءاورطفاك هور اذإو ءاوُموصُق

 .(ح)١ باهش نبا انربخَأ «ميِهاَريإ اَنكدَح « لماك وب انندَح 4

 ؛هيبأ ْنَع ٠ ءٍملاَس ْنَع ءباهش نبا نع ؛ « يبأ انندَح : لاَق «بوُقعُيو
 (ًروُشي ل هللا لوُسر تمس : "بوقعي لاَك) ٠ ل هللا لوُسَر لاق :َلاَق 000

 مع م سو ظماس فم بف
 [1646 :عجار] ٠ هلاَموُهلهأ ريو امنا ثصمْلاٌآلَص هْنتاَق نم

 تن



 نيرثكم لا دنسم

 ٍمْهَجْلا نَع ءميحرا دبع يبأْنَع ؛ ٌةمَلَس نب دمحم انيدح--6©

 ءةّيْخُب باَطَحْلاَنْبْرَمَع ىدهأ : :لاَق «هيبأ ْنَع « ءٍملاَس ْنَع ءدوُراَجْلا نْب

 ءهّللاَلوُسَراَي َلاَقَك 8 هللا َلوُسَر ىتاق «راديد ةمئالك اهب يِطعأ

 اًهيمَكب يرتشأ وأ اهيل «رانيد هَ ةمئآلئ اهب 'تيطغأ ٠ يل ةيُْبتيَده

 اها اََرَحْنا نكلو «ةل : لاق ؟ اني

 ىَلَغ ْتلَخَد :َلاَك «ثْيِل نكح «ثاّيغ ب صْنَح اند
 :ةتلظ ءرشَْوَو طليق ايف ةداسو ىلع كمه هل دبع نب ماس

 نع « يبأ ينكح ءابصت بصُن ام ام دَرْكُياَمنِإ «آل : لاق ؟ اذه هَرْكي رسل
 سال فيس سرايسا اس طرا مس لا ل

 نأ فلك :ةرَم صفح لاَكو «باذع ةروص ٌرَوَص م : :لاَق , ك8 هّللا لوُسَر

 مل
 [4الة؟ :عجارإ ٠ فابيو ءاهف حي

 :َلاَق ,قاَحْسِإوبآ اَندَح ءٌرْيَهُز اًنئدَح «لماك وبأ اًنئدَح- 7777

 ىلع ا هللا ل وُسَرْمِمَس :ٌرمع نب هللا بع لا :لوُشَي
 [11 :عجارإ ٠ لسلق مسجلا ىتآ نم : وقيم

 نع «بِكك ِنْبٍمصاَعْنَع «ِلْبَسُم نب دمحم انثدح-

 ْعَقَر و و عرابي نبأ: :لاَق «راّكد نْي براَحم

 م ا يِبلاَد ناك :َلاَك ؟ اَدَهاَم :ُهَلْتْلْقَف : :لاق ءعوكرلا نمهسآ

 .يعقدرك نيل
2 

 .(ح) جيرج نبا انربخأ قايد نكح 1

 84م١ ص

 قي اعفاَن ها

 هنأ «هيبآ ع سووا نا يتربخأ جيجا اكن ١ َلاَق «حْوَرَو

 هللا َدّيَعفرْمتأ : :َلَق ؟ ًضئاَحهَتآرماَقلط لجَر ْنَع سير نبا َعمس

 ءاضئاَح ةئارما )١45/5( َقّلْط هن ١ لاَ مَن : لاك!؟َرَمْعَنب

 ملو :لاك٠ اًهمجاَري نأ هرمأَف َرَبَخْلاٌهَريخأَف ف (يِنلا ىلإ مع بمن َمَذَك
 سعال

 . اهعجاري نأ : حور لاق ٠ « كلل ىلع ديزيهعَمْس 0

 َنَع «يرْهْزلا نع رَمْعَم انريَخأ :قازرلا دبع انئدَح 7

 ىآر اد هللا لوُسر ةاَبَح يف لجل ناك : َلاَق ٌرَمُع نبا نع ؛ ٍملاَس

 يلا ىلع اهَصْقاق اور ىرا ذأ ت يمت : لاَق؛ ف بلا ىَلَعاهصق اير
 0 م رمد

 دْهَع ىلع دجْمَْلا يف ٌمانآت لكك ؛ اًيَرَع ًاَباَش اًمالْغ تلكو : َلاَم :

 ىلإ يب ابْنَ يناذَخأ يكلم نأ ٍمْوّنلا يف تارك : :َلاَك كف هّللا لوُسَر

 ذقن اَهِفاذِإَو ءنائرك اَهَلاذإو ءرفبلا يطق ةبوطم يه اد ءراّنلا

 ايلف ران م هللاب وأ ءراتلاَنم للاب ذوُعأ لوقت لَعَجَف مهر
 همام

 عش ول سك يع يه هع سا رم 2 يع ع سم

 ُةّصْقَح اَهَصَُف «ةّصْفَح ىَلَع اًهتِصصَقَ :َعاَرُم ل : يل لاَ «رَحآَك لَم
 . ليلا نم م يصب ناك ول هللا دَبَع لجرلا معن : َلاَقَف ءا هللا لوُسَر ىَلَع

 . اليل الإ ليلا نم مايل هللا دبع َناَك :ملاس َلاَق

 « عفان ْنَع بوي ْنَع رَمْمَم اربح «قازرلا دبع انكلَح- ١
 مّ

 قل انك قلل 4 ردا لاق أ رع نبا ٍنَع
 ممم هم 5 000

 نلرطا َح (1843/5) دوُمسَم نب هللا دبع تم

 مذِمَف ءادبأ هسبلأ آل هّللاو ينو ؛ « لخاَد نم هّصَق لمآ ةسبلآ تنكو

 [400 :عجلر] . مُهَميِتاَوَخ سانا دب
 .(حارَمْعَم اندَح « قاررلا دب دك يرغب

 ءَرَمَع نبا نع ؛ ءٍملاَس َنَع «يرهلا نَع ِرَمَْمْنَع ىلعألا دبع بعَو

 َبِرَضاَدِإو .هديمتي لكل ْمَكدَحأل كا ذإ: :ل هللا لوُسرَلاَق : َلاَق

 [1631/ :عجارإ ٠ هلامشب ب رْشَيَو « هلاّمشب لكي اطيشلا نإ « هنيمّيب برشيِلَف
 مما ماش ممسا

 نع هِرَمْعُم نَع ؛ حاير انئدَح ءدلاَخ نب ميهاَريإ انكدَح- اال

 لكأأتإ: لاق «ثيِدَحلا عقرب «هلآلا دبع ِنبٍملاَس نع «؛ «يرطإلا

 [0107 عجار] .كيِدَحْلاَركذَف. ٠.. ْمُكْدَحآ

 نبل دْيعَو لآني كلام تضمتس قالب اندَح- م

 همرلملو

 هَرّمُع ِنْباَنَع ؛ هللا دع نب كَ يبأ نَع «باهش نبل ِنَع «ناكدَحُيَرمُ
 [400/ :عجلر] . هلم ف يلا نَع

 «عفاَنْنَع ؛بوُيآ ْنَع ُرَمْمَم امدح «قاررلا دبع اًنلَح-"اثه

 ةأرمايرب َريخأك «بآلكلا لقب ةَئيدَملابرْمآ 8 هللا َلوُسَرنآ ؛َرَمْع نبا نع

 [40/44 :عجارإ . "ل هَ لسْراَك ةئيدملا ةيحات يف"بلك اهل

 « عفان َنَع «ّبوُيأ ْنَع رَمْعَم اَنْنلَح « قاّررلا دبع نئدَح-10

 17 .نائجلا ذك نع هلا لور ىهت :لا ٌرمَع نبا نَع

 «عفانّْنَع «بوُيأ ْنَع ٌرَمْعَم انكدَح «قاررلا دبع اندَح-77/

 « هيجي ءاَحأ مُكَدَحَأ اَعَد اذإ :لاَق ف ينل نع «َرَمْع نبا نَع

 1 1 [1 :عجار] وحب

 « عفانْنَع «بوُيآ ْنَع ُرَمْعَم اَنُئدَح : قاّررلا دبع الح

 انتا جانتي الق ةئآلك مك اذ : : هلا لوُسَر لاك :َلاَق «َرَمع نبا نع
 1 [10574 :عجارإ . ةيزحي كلك نإ «هنذإب الإ ثلاّثلا َنوُد

 «مفاَنْنَع «بوُيأْنَع َّرَمْعَم اًنرْبخأ «قازرلا دبع اًننلَح-- 8

 ىتأق جايد نم لح مي ب ادراطع ىأر باطَحْلاَنْبَرَمْعنأ : :َرمع نبا نع

 نم لح ع ب ادراطع تيار ين هلا َلوُسَراَي َلاَثَق كف هللا وس

 ”سَبياَمَنإ : افق ؟ ةمجلاو دلو وكول هت ايتن اول «جايد
 لوُسرل يد مش :َلاك «ةرخآلا يف : :لاق هئبسَح هل قالَ آلآن م َريرَحْلا
 ىَطْعأَو «ةَلُح بلاط يبأ نب يلع ىطغأَ « ريح آريس نمل كح اق هللا

 اهتم لهل لكو .ةلخب باطلا نب رمح ىلإ ثول دز نب ماس
 «هّللا لوُسَراَي :َلاََك ٠ قف هللا لور ىلا ارم داش

 اهلسرأ مل ينإ :َلاَقَك اق ؟ ةلحب يلإ تلسرأ مك ءتلقاماهيف تلق كمممَس

 لوَّسسَر َلَعَجَف اًهيف حارق هس ةماَسأ ما ؛ اهيل نككو ءاَهَسبت بِ

 للا لوُسَراَي لاند رأي ةئاسأ ملك هلإ لبا ل

 [401 :عجلر] م6



 مكس ِنِبِدْيَز ْنَع رَصْعَم ءاَنَرَبْخأ «قازرلا دبع انئدَح 4

 َنمهراَزإَرَجْنَم :لوقي اق هللا لوُسَرتْعمَس :لوُقَيَر مع نبا تغمس
 ٌرَمْع ربا ناَكَودْيَي : :لاك «ةّمايقلامَيِهَِْإَل جور هللا رظنَيمل الّيَخْلا

 ؟اَذَّهْنَم : َلاَقَق ٠ ءاديدج ينعي ؛ عقيل ءآر فينا ث دحُي

 ةشعقرَف :لاَق ٠ ةلَراَإْعكراَ هللا دبع تنك : ُلاَقَم هللا ٌدْبَع انآ : تْلُعَف

 رثكب يب ىلإ تلا مث : لاق قاسلا فلمن حق لاق دز: لاق

 «يسسص ا راب 09-00 مع

 :ركبوبأ َلاَق قة اللام لات

0-00 

 اقع مل

 / ْنَع «يرْطْرلا نَع تش يأ قع كح" 0-0

 هيو ِراصنألاَِم لج ف هللا لوس معني نع «ملاس

 .ناّيإلا مايل 3 هعد : : 8 هللا" لوَسَر هل لاق «ءاّيحْلا يفوح

 [40014 :عجار]

 «ملاَس َنَع ؛ «'يرطزلا نع ءُرَمْعَم انئدَح « قالا دبع انئدَح- دنيا

 .(ح) َرَمَع نبا نَع

 اًبلكذَحَت َذَخَنا نم : لاق يِبنلانآ ؛رَمع نبا نَع ؛ «عفاَتّنَع "بويأو

 قفا :عجار] ٠ ناطارق ميلك هرجأ نم صقل دّيص وأ ةيشام بلك أل

000 

 ؛ملاَس ْنَع ؛ «يِرهزلا نَع محم اند «قاررلا دبع انئدَح- 1043#

 تب يشار مئائانآ اني : :لاقتددَحُي هللا وُسَرَناَك : َلاَق «هيبأ ْنَع

 حطام «قارطأ نمشي نأ ىلإ نم تيرَشَف ٠ دعب

 لاق ؟هّللَلوُسَراًيَكللذ تلو امك : اوُناَقَك ٠ بالحل َنْيَرَمْع يلضَق

 [114* :عجار] ٠ معلا

 11 روم

 «باّهش نبا نع ٠ ٍحلاّض نع ؛ « يبأ انئدَح «بوُقْعَي انئدَح- ةنيانل

 [0064 :عجار] ٠ هرَكْذُف ءٌرَمع نب هللا دبع نب ةَرمَح يِدَح

 «ملاَس ْنَع «'يرهزلا نَع رمْصَماَنُئدَح « قررا دبع اَنْئدَح- كيلا

 اوكي تح ربي نيح هيدي قري هّللاٌلوُسَر الك :لاق ءَرمُع نبا نَع
 َنمهَسأَر عاوز عك اذإو كلل نم اير يكتم َرَذَح

 ىو سرع
 1451١[ :عجارإ ٠ دوجسلا يف كدليل امهر ةمرلا

 ءِملاَس نع ؛ «'يرهزلا نع ٌرمعُم انْئدَح «قاّررلا دبع اَنئدَح
 راسم ل ع

 اثير : لاق عولمة مقر نيج قف هلال مَن َرَمَع نبا نع

 156١[ :عجار] ٠ ُهْمَحْلا كلو

 نب ليِعاَمْسِإ نع« هرمْطَمانئدَح « قالا دبع انندَح- 7 َ

 يفاجأ هلو ىقن َلاَق مع نبا نَع ؛ ٍمفاَن نع
 ريدم دعم

 . هيدي ىلع دمتعي وهو ةالصلا

 َرّمْع نْب هّللا دبع ْنَع ٌرَمْعَم انئدَح « قاررلا دبع انيدَح- 1148

 ّمضَو ةآلّصلا يف َسَلَج اَدِإناَك م هللا َلوُسَر نأ ٌرَمْع نبا نع « عفان َنَع

 وم ع هلو ماو

 دوس نيه يد
25 

 ثلا 0000 8 ب

 سمعا ساشق ره رو رو مرتع
 هديو ءاَهِب اَعَدَ . اهيل يلت يكل بلة اقوه ىَلَع هيدي

 [116؟ :عجار] . هيلع اهطساب « هير ىلع ىَرسبلا

 ءٍملاّس َنَع ؛ ”يرهزلا نَع ؛ ءٌرَمعَم انئدَح :قازرلا دبع انئدَح- 8

 عقر نيح « رجلا ةالَص يف لاق هللا لور َمَِسُهل رم نبا نع

 :َلاَق مث ءةرخآلا ةّمْكَّرلا يف ٠ ٌدْمَحْلا كالو اني :َلاَق 0 «٠

 سيل : ىَلامتهَللا لرئاَك «نيقفاتملا نم سان ىلَع اعد نال ْنَمْامُه

 :رظنا] .٠ « َنوُملاظ منَ مهيدي وأ ؛ لي رار ال

 | هليل

 وم
 ارب « كَرابملا نب هللا دبع اننَدَح «قاَحْسإنْب يلع اد 1060

 اِإ 8 هَّللا وسر َعمسُهنآ ؛هيبأ ْنَع ؛ «ملاّس يِنئدَح «يرهزلا نَع رمْعُم

 انف ْنَمْلامُهَللا : :لوُقي رجلا نم ةرخآلا ةعكرلا يف عوكرلا نم ُهَسأَر عك
 معقل فعاعع ضر عم
 لونا . ُدْمَحْلا كلو اكرمَدمَحْنمْهَللا عِمَس : لوقي اَمَدعَب ءاَنالُفَو اَنالَفَو

 ماعم 2200
 هناك ْمُهمَميْوأ ْمهبلَع بوُثيوأ يش رمآلا نم دلك سل » ىلاَعتلا

 .4 نوُملاظ

 7 نَع "ير نع وعمان قولا اند 1

 ا ءاوُقَرصنا مث ال هجم يزل قاطو 3 نأ

 مهب «ىّلَصَم كنلوأ هاَجَو ؛ٌودَعْلا ىلع نبق ١( 42/9 مهلَحْصأ مان

 :رظنا] . ةَمْكر ءآلْؤَمَو :ةَمْكر ءآلؤَم ىّضَق مش ملم «ةَمْكر ءق ينل
 يف افعل

 نع «يرطزلا نع ٠ ٌنَمْعَم اًنرَبخأ ؛قادرلا دبع انئدَح 7

 مو ؛ ىنمب نيِتعْكر « هللا لور عَمتيَلَص : َلاَق هَرَمَع نبا نع ؛ ٍملاَس

 مك .هنقآلخ نم ارد الع نييك مَمو نكي بأ
 [4057 :عجار] . امير اَهَألَص

00 
 دبع نع: يرْظْزلا نع ؛ ٌرَمْعَم اًنيدَح « قالا دبع اَنئدَح- دة

 نال لامن هللا دْبَع نْب همن ع ؛ «نَمْحَرلا دبَع نع ؛ ءرْككي يبأ نب هللا

 ةكلَصُدَجَن الو نآرقلا يف رَضَحْا ٌةاَلَصَو فْوَحُلٌةالّص دج: :َرَمُع

 ٌعَنصتف ءساَّنلا ىقجأ حنو 8 هينُهللاَْعَب :َرَمَع نبا لاق ؟ رفاَسملا

 وباع ام دس
 . قف هللا لور حّتَص امك

 ْنَع «يِرْطْزلا نع َرَمْعَم انكدَح «قاّررلا دبع انْثدَح 4

 َعَمَج رْيَسلا يف َلجَع ادإ 8 هللا وسر ناك َلاَق مع نبا نع« ءٍملاَس

 [4817 :عجار] ٠ ءاّشعْلاَو برْغَمْلا نب

 ءِملاَس نع ؛ «'يرهزلا نَع ؛ هَمْعَم انئدَح قالا دبع انندَح- تن

 اًدإَق ٠ ءىَنْدَم ىّنْتَم ؛ ؛ِلّيللاةالَص : ف هللا لوُسَرلاَك : لاَ هٌرَمع نبا نَع

 [؛ة04 :عجار] ٠ د حا حلا لخ

2 
 2 ا مامع# هاش 00

 دك 0000 كنس رت نيل نع « عفان ينبح



 سع س6 هس ا ل
 هلا لوُسْ علا لاَ هاش أ قيما دق لاقل قيس

 ناك ْنَم حشو «دوُيلا لامعا ةآلّصلا يف مُكدَحأ لمََشيآل لاق « 2

 .لصْيلمث : رئي نأ :وكهل نكي مَلْنََو درو رئَبف نابوكهل

 نبا اًبربَخأ :ًالاك ءىَنْعَمْلا ءرخكب باو قاّررلا دبع انكدَح- فران

 اوُمدُق َنيح َنوُمِلَْمْا ناك : : لونك ر مع نبا نأ "عفا ينربخأ « جْيرج

 امري اوُمّلكف «ُدَحأ اهب يدان سلو ؛ةالَّصلا نوني نوُممتَِيةبدَمْلا

 لاو ؛ىَّراّصُتلا سوُقاَن لم اًسوُقاناوُدخَنا : :مُهضْنَبَلاَفَق كل يف
 مصاول قاف ع 5 هع .َ
 يداني ًالجّر ٌنوُتعَبَت آلوأ : :ٌرَمع لاق ءدوُميلا رق لهم اتركي : : مهضعب

 . ةآلّصلاب داق مق «لآلب اي : قف هللا وسر لامك ؟ ةالّصلاب
 رباه مياه

 ر عئرج نبل اربح : ةلاَق ء«رْكَب نبا قاذرلا دبع اًنئدَح- 11

 3 لوي اق لل وسوم : لوي ناك َرمع نب انأ «عفان ينربخأ

 بين ىّنَح : : عفانل تلق هلام هلأ ريو مناك رصتلا ةلَص ُهنوَُت يذلا

 [ 6414 :عجار] ٠ . معلا: :لاَق؟* سما

 نأ ؛عفان ينربخأ « جيرج نبا انربخأ «قاّررملا دبع انئدَح- 1

 مالي يدوُن ٠ ْدَقَو هْؤاَشَع هَل مدعي «مئاص وهو هني نايحأ ناك رم نبا

 يضي ىّتح لجمال هَ كثيف, عمسي وهو مان مث « برْغَمْلا
 ل + هللا يبن لاك :"لوُتيناَك كو َلاَق « يلصق جرْخَي مث ءهءاَشَع

 [40705 :عجار] ٠ مكي مل اَذِإمُكئاَشَع نع اوُلَجْعَت

 َنَع ٠ يِرْضْزلا نع :ٌرَمعَم اًنربخأ «قاررلا دبع انئدلَح 9

 نمرَقَل يف هداّيص ِنِابَرَم 4 هلال وُسَرنأ ؛َرَمع نبا نَع «ٍملاَس

 ينب مّعأ دنع ناَمْلا عَمْبَمِليَوَمَو ءباطَتْا نيم مهيف «هباحنصأ

 مك هدي هَرَهظ « هللا لوُسَر برص تحريك ماع وهو هدم
 ُلوُسَر َكنأ دهشأ : لاق «دايص نبا هي رطتق ؟ هلا لوُسَر ين د هنآ :َلا

 يبل لاقت !؟ هللا وُسَر يأ دهشتآ : "8 ينل دايص نب لاق مث يسأل

 ينيب: داّيص نبا : .ل6؟ يأ :48 يبل لاَ «هلئسريو هللاب"تْنمآ : 2

 إف يبل لام ملا كك ةطلخ ف "يبل لاق ؟ باكو قداص
 سرع ماس همق

 نبأ لاقق 4 نيم ناَخُدب سلا ينان موي هلاَبحَ ؛اًنيبَح كلت اَبَح دك
 22و

 اي :رمع َلاَقق ٠ َةلردَق َوَعَت نلف ؛ اَنْحا: :48 يبل لاق! حدلاَوه : داّيص

 َوُه نكي : هلو لان هلع برنصأت يف يلا ٠ هللا لوس
 هم يوم ع
 يف كلر الكوم د1 1901 :رظنا] ٠ هلئق كَلَريَخ الق كي ال نإ هيلع لَم نلَ

2210 

 :باهش نبالاَق . حلاّص نع ٠ « يبأ انئدَح «بوُقْعي انئدَح- كاكا

 (14ةريا)ّىلطلا : َلاَك هرم نب هلا دبع هللا دبع ملاَس ينربخأ

 .هركذَ ءداّيص نبال ؛ لق هللا لوُسَر

 :باهشّنْبا لاق «ٍحلاَص نع  يبأ انئدَح ؛بوُفعَيانئدَح- ةدنضح

 هللا ٌلوُسَر قلطلا : َلاَق َرَمُع َنْب هللا دْبَعنأ ؛ هللا دبع نب ملاّس يربح
 ساه ص ماش وق ةهعايدعو 000

 َنباَدَجَو ىَّنَح ,باطَخلاٌنْبْرَمُع مهين ءهباَحْصأ نمطْطَرُهَمَمَو 2

 ,ةَيواَتُم يّبِمْطَأ دنع ءناّملغلا عَميَعي . ملح َرَهَتدَق امال ءداّيص

 عام
 . هاّعم َرَكَذَف

 «ملاس َنَع «يرطرلا نَع «رَمْعُم ْنَع « قاررلا دبع اَنكدَح- و
000 7 0 9 

 ىبأو ؛8 للا لور قلنا : :َرَمْعَدَرِلالاَك : لاق «دحاو رْيَغ نع وأ

 رب درع ساس ها ماش
 لول قط الك إىل ءداّيص "نبا اهيف يلا للا ن ناّيِتأَي بْمَك

 نبا نم مْ ءداّبص َنْبلخَيٌوُمَو «لْخَلل عوج يقي ( 48 هللا

 ايفل يطق يف هشآرف ىلع عجم دايس اري ألي كيش دايم

 تلق ؛ «ٍلْخَنلا عوذجب يتيم 8 هللا لوُسَرهمأ ترق : :َلاَكةمَرعُر

 رو م سا وع سا سمعا رز
 2و هْنَكرَتَوْل : 38 هللا ل وُسَر لاَ راق .” دمحم اذه ءةمساوهو «فاص يأ

 [77514 :رظنا] ٠ سس

001 6 

 ينربخأ «يرطلا ِنَع “ «بيعش امدح ءناَمَيلاوبأ انِئلَح 65

 يبا كل َدْعَبََلَطْلا :لوُقَي رمح نب لل دبع تْعمَس «هللا دبع نب ملاَس

 .ثيِدَحا رك لنا نامي بْذك نب يو ره

 ءملاس نع ؛ 'يرهزلا نع ؛ «رَمعم انئدَح «قاّررلا دبع انْئدَح- 0106

 ىَلاَمت هللا ىلَح ىّئاَف «ساَّنلا يف ءاقف هلل لوُسَ مق لاق ءٌرَمَع نبا نَع

 دك يِبنْنِماَمَو «هوُمُكردْنأَل ينِإ َلاَقَك ءَلاَجَدلاَرَعَذَ ُهُلْمأَوهاَمِب

 هلي مكاو هيف مك ونس كلو موق كف حوت هرثنأ قل موك هَرثْنَ

 .روعأب سيل ىو داََتهَللا نإ «روعأ هنأ نومَلعَت : هموقل يَ

 نم «يرضإلا وع ءَرَمْعُم اربح «قاّررلا دبع انْكدَح- نسما

 آم دويل مكث َلاَك «48 هللا َلوُسَر نأ ؛َرَمُع نبا نع ؛ ٍملاَس

 :عجار] ٠ هللا « يئارو يدوي اَذَه ملا :رَجَحْا لوي تح ٠ ْمِهلَع

 اذلتفغي

 نب ىَّسوُم ْنَع « جيرج نبا انربَخَأ « قاررلا دبع اَنثدَح- ثسضني

 َلوُسَر اوُيَراَح ةَظْيرُكو ريضُلا يني دوي ؛َرمَع نبا نَع « عفان نَع «ةبفع
 ,ْمِهْلع نمو ةظْرُكأو «ريضُتلا ين ب, هللا لو اور ىَلَجأَف « 8 هّللا

 و2 سام مع - كعمل

 منؤااوشناسنمسقَو ماج كلذ دَْي[ ةظبرُف تيَراَح ىَنَح
 مهنمأف ٠ 88 هّللا لوُسَرب اوُنحَل ' «مهضنَيألإ «َنيملْسسا نمل

 1 مَ اقل يل : مهلك ةئيدملا دوي 88 هللا لور ىلجأَو اوُملسأَ

 . ةّئيدَمْلاب ناك يِدوُهَيلُكو ؛ةكراح ينبَدوُهَيو «مآلّس نب هللا دبع مْوَ

 ااا 00 1 1 “ (قازرلا دبع نم ةدايزلا]

 نب ىسوُم يّئدَح حْيَرج نبا انربْخأ «قازرلا دبع انكدَح- ترفل

 دوُسَيْلا لأب اَطَخْلا َنَْرَمْعَدَأ : :ٌرَمَع نبا نَع ٠ ءعفاَنْنَع «ةَبقع

 َرَبَْخ ىَلْعَرَهْط امل ف هللا لوُسَر َناَكو ءزاجحلا ضر نم ىَراّصّنلاَو

 هلوُسَرلو ىلا هلل الع َرهظ يحض رألا تاكو اهَّنم نم دوما جاَرْخإدارأ

 هللا لوُسَر دولا تلاَسم ؛ اهم دوُميلا جاَرخإ دارأق نيملسمللو ف

 مهل َلاَقَ هَل فصن هلو الم اوكي ىلع اهب مهيأ ني

 مهآلجأ ىّتَح ءاَهياورَقك ءاقش ام دلل ىَلَع اهب مُكَرقُت : ة هللا لوُسَر
 هلو
 .ءاَيرأو ءاَمْيَ ىلإ ر مع



 ناك َح

 هدو ري م رعاه سل اه ا
 ا ةلاق 1 يب ياو قازرلا هبا 14

 [4هدبم :هجلرإ َلَصب لامة لاك 5 ٠

 .(ح) ٍجْيَرج نبا نَع «قاّررلا دبع َثدَح- ٠

 نب هللا دبع ْنَع « باّهش نبا يتّربخأ « حْيَرج نبا انربخأ لاق ركب نباو

 ىلع مئاكَوُمَو لاق 8 هللا َلوُسَردَأ ؛ ؛ٌرَمُع نب هللا دبع نَع مّللا دْبَع

 |[ :عجار] ٠ لستتي ةحسنجْلامُكَنم هجم :ربثملا

 ءاَعفات تعمَس « جْيَرج نب انربخأ «قازرلا دبع انئدَح- ملا

 نم هاَخأ مكَدَحَأ مَقُيآل يال : 4 هللا لوثر لاف :َلاَقَرَمُع َنْباَنِإ :لوُقَي
 ةلقاشام

 ؟ ةعمججلا ٍمْوَي يف : : جيرج نبا ينعي هلاَنآتلُقَق « هيف هَفْلْحَي يمل هسلجم

 هي ل

 [4509 :عجار] ٠ (190/9) ريغ مسجلا موي يف : َلاَق

 « جيرج نبا اًنَربَحأ :الاَق ءرْكب ُنْباَو قاررلا دبع اًنندَح-

 ىَّلَص نم : :ُهلوُقَي ناك َرمُع نبا ؛ فان انئدَح « ىسوُم نب نامل ينئدَح

 ادإَف «كلَدبَرَمآ ف هللا لوف ) ءارذو الص رخل مل ليل

 :لاق 8 هّللالوُسر نق (د ولاول الص لك تب هد دق جفا ناك
 1 . رفا لَك اورتوأ

 « جْيرج نبا انربخأ : لاق ٠ ءركب ناو قأزرلا دبع انئدَح 10

 لَمْ لبان م ىّلَصْنَم : :لوُشي ناك رَمع َنبا نأ ؛ فات ينربخأ :لاَ
 ةروو يو م م لم

 :عجار] .مهرمأي ؛ ا هّللالوُسَرناَك كلذ ٠ حبلا لبق ارثو هتالّص رخآ

 [4ا

 نأ ر يملا وب ينَربخأ « حْيرج نب انربخأ «قاررلا دبع انئدَح- كم

 ىوتسا اك 8 هلللوُسأأ؛ نلت نين ريحا يدزأل لَ
 كة يسهر 252

 قس يفت « نول اك نراك اذه
 2 هس ها

 و لا « ىَّضْرَتاَم ِلَّصَملا نمو . ”ىَوْفلاَوَربْلا اَذَه

 «لْمألا يف َُمِلَخْلاَو ءرقسلا يف ُبحاّصلا تأمل لتشعر

 يف رظنملا ءوُسَو «بلقثملا ةباكو ءرَفَسلا ءاكعَو نم كلب دوعأ ين مه

 اًنيرل َنوُدِباَع «نوُئاَ نوبيآ "نهيفدَزو هلق جراد رت

 3811١[ :عجار] .٠ نوُدماَح

 :َلاَق عفان ينّربخأ « جرح نب نرخ «قاّرلا دبع اند كاشف
 مايعسأ واع عم م م هضم را را

 يبأ تب ةيفَص َنَعْربَخ هداج «ةَدحاَو هرم نيتآلصلا َنييَرَمَع نبا عم

 عرسأ مث ؟ لاَقثألا رت ٌْصَمْلا َىَلص نأ دمي َحَئراَ «ةهَعجَو انآ دبع

 يو وسهم ريش

 :لاَقَف ,هباحضأ نم لجر هَمْلَكَف 5 , برغم ٌةالَص تنَح حراس سلا

 مك ءاَقيَش هلي ملف) حكمك م « نيش هيلإ عجّرَي ملف ,ةالّصلا

 هذه رح ريسلا هب لجعتسا لثلا ءاق هللا لورا ينإ :لاقق أهمل

 [4471 :عجار] .٠ نيتآلصلا نيب عمجي تح ,ةآلكملا

 نيرثكملا دنسم 0 أ
 يسال

 0 دوس ني هلا دي

 لاس نع «يرهزلا نَع ٌرَمْعَم انندَح «قاّررلا دبع اَنئدَح --

 ٍعِبْنَعَو (رتلاب مّن عْييْنَع , هللا وسر ىقت : لاق ٌرَمَع نبا نَع
 ما سرع هل 37

 [4061 :عجار] ٠ اهل ودي تح رمل

 باّهش نبا ينكدَح « جيرج نبا اًنربَخأ : قازرلا دبع انئدَح-17//

 نب ِهّللاَدْبَعأ هللا دْبَع نب ملاَس نع سلا فْيكو فؤوخلا ةآلّص ْنَع

 ف هلا لوس ريَكَف :لاَق ٠ ليتل َعَماَمألَص هنآ ةكلَحُي ناَكرمع

 هّللالوُسَر مهب مَكَرَ .ودَمْلا ىَلَع ةَفئاط تَلبقآَو ءانم ةقئاط هءارو ف صق
 م معو

 الما اوفرصنا مث « «بصلا ةآلتص فن لم دجَس نيئجَسو كر اق

 َلئم َلَمَفَ َلَمَدك ءاق يلام ءاوُمصَك «ىّرخألا ةقئاطلا تءاَجَك ءٌوُدَعْلا ىَلَع
 520 2 نيّيفئاَّطل يال سس 27 5

 2 داّطلا نم جر لك َماَنَق ؛ لق يبل مَ مُ «كل

 اةذهفإ :عجار] . نيئدَجَسَو

 ؟ يرْمّزلاتْلاَس :َلاَق بيعت ارب نامي بأ اندَح

 ا هللا لوس مَماَتْوَرَغ : لاَ مع بهل بن ملاَس ين زَربخأ :لاَق
 هرج صصص

 [5861 :عجار] . َثيِدَحلا َركْذَك «مهاتفئاص و ودعا انيراَوَك ءدجن لبو ةَوْرَغ
 رافع

 ْنَع يلا نَح رماني قالا اند

 8 هّللا لوُسَر دْهَع ىَلَع َساّنلا سير : لاق «َرَمُع نبا ِنَع ءٍملاَس

 .هلْخر ىلإ هلي ىّتَح هَسيِي نأ اًناَرج َماَمَّطلا لجرلا ىَرس رشا اَذإ نوبرضي

 ” 1 1 [40197 :عجار]

 «ٍملاَس ْنَع «'يرهزلا نع ٌرمْعَم اَنْلَح ؛قازرلا دبع انئدَح 8

 نأ ؛عئايلل هلاك دبع ميم : هللا لورق : لاق ءٌرَمَع نبا نَع

 نآالإ ؛ عئابلل اًهترمق اهتمت ت بأ دكَرَمك هيف الخ عايَْمو «ٌعاجبملا طرشي

 اا 100 :عجار] . عاّتبملا طرتشُي

 ءٍمِفاَنْنَع «بوُيآ نع رَمْعَم اندَح .قازرلا دبع اند ْ ١
 . نم سيلك حآلّسلا اَنيَلَع َلَمَح نم : : هللا لور لاَ : لاق ءٌرَمُع نْبا نَع

 [4457 :عجار]

 ٍملاَس نَع «يِرْظْزلا نَع 2 رَمعَم اكدَح :قاّررلا دبع انثدَح- نين

 «ينب ىلإ ديلولا َنبدلاَخ ٠ ا يِتلاثَعَي لاَ مَع نبا نَع ٠ هللا دّبَع نب
 وو ماما نم عم هك

 :اونوُقي نأ اوئسحُي ملف ؛ ٍملَّسِإلا ىلإ مُهاَعََ «ةَميذَج : لاق هب

 (181/7) ْمِهبدلاَخ َلَمَجَو ءاَنأَبص ؛ اًنأص :َنوُوُتي اوُلَعَجَف ٠ اًملسأ
 ممم

 000 م هيما مو
 َرَمآ اًمْوَي حَبصأ اذ ىّتَح اريسأ ام لجَر لك لك ىلإ ٌمَكَدَو :لاَق ءًالْكو ارسأ

 لكك ل هللا : :تلقَ :َرَمُع بالاك ؛هريسأ ام ٍلجَر لك لين دلاَخ

 اق "يلا ىلع اود : لاق «ةريسأ يباَحنصأ نم لج ليال « يريسأ

 كنار ينإمُهللا : هْيديَمكَرَو اق يبل لاَ دا صه ورك

 . نيّئرَم دلاَخ َمَنص امم

 «عفاَنّنَع «بوُيأ ْنَع ٌرَمْعَم اندَح , قاتلي اكن
 ءءء

 "يبا َرماَ ,ةدَحجو املا تست ةمووطم لاك : لاك َرَمُع نبا نَع

 .اًمدَي مطَقب



 وفا 0-0 رقم يطأ قاب ننس
2 

 نبا نَع :َنيَقّلَحمْلل رفْغا مهَّللا : يلب , يبثلاَّنأ ؛ٌرَمُع

 ىّنح نيل فطام :48 يبا لاَ ؟ َنِيرصق و و :لُجَر َلاَقَ

 [4861/ :عجار] ٠ َنيِرصَممللو : لاق مث ءاًميرأ وأ انالئ اهلا

 000 'يِرْهزلا نَع 2 ءرَمْعَم اندَح «قاّررلا دبع اَنئدَح -6©

 املك ءاّمهمْجَرَرَمأَنيح قف هللا لوُسْر تدهش : لاك «َرَمُع نبا نَع
 .ةراجحلا اهيل« لع هيدي ماجي اًمجر

 «عفاَنْنَع ْنَع «بوُيأْنَع رَصْعَم اَنثَدَح «قأز ازرلا دبع انندَح- 85

 17 .(حارَمُع نبا نَع
 0 رويعاف ممم سا سيور ها

 مث «ِلْجَر لكل اريمَبَرْشَع ل َدَحأ انئامهس تعلق «ةيرَس يف انك : لاق

 [1 0/4 :عجارإ . ًاريعب اريعب هللا ل وسر كلل مَاتَ

 «ملاّس َنَع «يرهزلا نَع رمعم اكد « قاررلا دبع انئدَح-14ا/

 هّللاٌلوُسَر لاَ: :لاَق ءٌرَمع نبا نع ٠ ٍفاَننَع ؛بوُيأ نعو مع نبا نَع
 رام م

 [1566 ,405147 :عجار] .. دسم يف َنيلصُينأ هللا ام اوُمستَأل "3

 « عفان نع بوي ْنَع ءَرَمْعَم انربخا « قالا دبع انندَح 10
 مس

 اًهرُكَريَ «ةّرتعب رطفلا ٌمْوَي هَعَم جَرْخي 3 ينل َناَك :َلاَق ءٌرَمع نبا ْنَع
 4514 :رظنا] .اهيلإ يلب هيي

 نب ىسوُم ينريخأ حْيرج نبل نبأ «قازرلا دبع ادَح 4

 رطفلا ةاكزبرمأ 8 هلل لوُسَر نأ ثَدَحد أ 0 ٌَرَمع نبا نِع ٠ عفان نع ةبقع
 معك مل

 :عجارإ ٠ ةآلّصلا ىلإ ةرم لاقو , ىلَصُمْلا ىلإ سائلا جورخ لبق ىدوُمنأ

] 

 َنَع «يرْضْلا نع نَمْعَم م اًنربخأ «قاّرلاُدْبَع اَنَح- 1

 ايه نيم : :ىدانق دجْسَملا يفلِّجَرماَق : لاك مع نبا نع ٠ ملاَس

 مم 8# عا و
 لهآ ل هُم لهو «ةقيلحْلا يذ نم ةئيدملا لهآ ل هم لهي : لاق ؟ هللا لور

 00 0 يه

 الأ نوَّْحْرَيَو : َلاَق ءنْرَق نم دّجن لأ ل هم ليد « ةّمحَجْلا نم ماشلا

 يووم و اعل

 [4006 :عجارإ . مكملآ نم نمبلا لهآ ل هس ليو : لكن ونوُمي
 سو سوم سس

 زيزعلا دبعو ءٌرَمع نب هلا دبع تعمس : قازرلا دبع انندَح 0

 َناَمَر «جَحْلا دبريَرَمع نبا جَرَخ : :لاق فاك ناي داو بأن

 فانا لا مهي اكس أنا هلليقت «رييزلا نياب جاجَحْلا لَ

 ْنَدِإ (ةئَّسَحدَوْمأ هللا لوُسَر يف ْمُكَلَناَك دَقلَ َلاَقَ

 جرم :ةرمع تْبَجْوأ د يّنأ مكين ف هللا ل 4 اوسر ْمّنَص امك عتصأ

 مُكدهشأ ءادحاوألا | جَحْلاَو ةَرمملا نأَش اَم : لاَق ءاَدُيبلا رهظب ناك اذ سَ

 ىّنَح َقلطْناَن ؛ :ديدقب هآ ارتشا ادم ىَدْمآَو « يترمع مَماجَح تبَجْوأ دق يآ

 05 لاا
 كودصُي نأ

5-0 5 

 مكَو كلذ ىلع ذِي مل ؛ةَورَمْاَو اصلا َنييَو تْيبلاب فاطق ٠ كم

 ناك ىح نم مرح الاك «يش نم للي علو ءرصقيملو قلعت علو رحتي

 م ةريوماالا هع ع ع وعاش
 ةَرْْعْلاَو حل هئاوط ىَضَق ده انأ ىأر مش «قلحو رحت « ءرْخُنلا مْوي

 444١[ :عجار] ٠ 8 هللا لوُسَر مّنَص اَدَكَه : َلاَكَمُك «لوألا هفاوطلو

 َنَع« :اعرلا نَح صم ار قالب ندَحس1

 ُهّللا اًهَلَحآ : :َلاقَو ءاميرمأ ؟جَحْا علم ْنعَرَمعُنب لس : َلاَك «ٍملاَس

 00:١[ :عجار] ٠ قف هلل لور َهرمآَو « ىلع

 رهشأ يف ةرمعلا :لاَك ٠ ءَرَمع َنبانأ ؛ ملاَس ينربخأَو :يرهزلا لاَ

 . ىلاعَت هللا باك اهب لَو اف هللا لوس اهب لمع . ضقت طف مان ججح

 ٍميِرّكْلا دبع نع « «يروُلا اَنربَخأ «قاّررلا دبع اندَح- انطلن

 نت ةماث جحلا

 اًنصلا نبي يِشْسَيَرَمُع نباتا :لاَك ريح نب ديعس ْنَع «يرْرَجْلا

 تيِعَس نو ؛ 'يبنبا# ول لوما ْدَقَق تْيَشَم نإ : لاق مث «ةّوْرَمْلاَو

 ىَمْسَي © هللا َلوُسَر ترقق (167/7)

 َرَمُع نب هللا دبع ْنَع «نايفس اتربخأ « قاررلا دب اَنئدَح

 م يق سس 000

 ٍلجرللو نيَمْهَس سرق َلَمَج ؛ اقف يبان ؛َرَمُع نبا نَع ؛ «عفاَنْنَع
 [14248 :عجار] . امهَس

 3 ينرتخأ «داور يبن يتبع اندَح «حْور انئلَح 6

 نيالا نّيُكلا ني
 ياس

 ده ملَتسَي هللا لوُسَر ناك : لاق مَع نبا نَع

 [؛43ة01 :عجار] .نيرخآلا ملَتسَيالَو «اًمِهلَعَرم

 رو ه.عامس 09 ل ل
 نب دامح اًنئدح : :ةلاَق « ىسوم نب نسحو حور اَنئدَح- 5

 ) رَجَحْلا مآلتسا نع َرمُع َنْبا لج لآَس :َلاَق «يرَع نيل انثدَح ءدْيَ
2 

 ِنَعَرَمْعَنْبالاَسالْجَرتْعمَس : َلاكأيِبرَع نْبِرْيمْزلا نَع : "سحاق

 َتْياَرأ :لُجَرلاَنَ كبت ةَملَتسَي د « هللا لوس تيآر : :َلاَق (رَجَحلا
 هللا َلوُسَر تِبآَ ! ! نميلاب (تِيآرأ )لَمْ :ٌرمع نبا لاَقق ! ؟تْمحُز نإ لسصرا لا

 عرومول راع مَ

 . هلبقيو هملتسي ؛ 2

 «ىيحُي نب ورمع ينربخأ « جيرج نب انلدَح «حور انئدح-91"1/

 َرَمَع : َنْب هللا دبع َلَسهَّنأ ؛ ؛ ساو مَع ْنَع «ناّبَح نب ىَيَحَي نب دمحم نَع

 مث 20000 َلاَقق ؟ و هللا لوّلمَر ةآلّص َْع

 ُةَمْحَرَو ْمُكْيَلَعُمآلَّسلا «هنبمي ىَلَع ؛هّللاةَمْحَرَو ْمُكيَلَع مآلسلا :لوُقُي

 [6107 :مجارإ ٠ هراسي ىلع ؛ هللا

 ءراَئيد نب ورْمَع يترتخأ « جير نباح «حور انكدح- 98

 فوُطينأ لبق هتآرما لجرلا ب يصب رم رمع نب هللا دبع َلآَسالَجَرَعِمَسهّلأ

 مكر مث تيبلاب فاطق «٠ مدن , هللا لورا :لاق ؟ ةَوْرمْلاَواكصلاب

 لوُسر يف مُكَلناكْدَملٌٍ آلم «ةورمْلاو اصلا َنييَفاط م٠ ننكر

 454١[ :عجار] ٠ هو .أ هّللا

 نْيٍملاَس ْنَع «باهش نبا نَع ؛كلاَم انْثَدَح «حْوَر اَنندَح 84

 ةّقلَدرملاب ءاَشعلاَو برغملا ىَّلَص اه هّللا لوُسَر نأ « هيبأ نع هّللا دْبَع

 [ه141 :عجارإ ٠ اعيمج

 تحمس 1 :َقاَحْسِإأَبآ تعمس 1 ٌفيعش اًنيدَح «وَراَدَح ٠

 َبرّشَملا ىَلَصَ َماكا « عجب رمح نب َعمتيلَص : َلاَك «كلامَنْهللَدْبَع



 نيرثكملا دنسم

 كلم ب دلاَخ هلآَسَق :َلاَق ؛ةّدحاو ةَماقإب ؛ نت ءاقمل ىلا

 “ مد عجدر] .ناكملا اذه يلهم لعق اق هللا كورد :لقق ؟

 نع« ءعفان نَع يلي : َلاَق «حْيرج نبا اندَح «حور انئدَح 4 ١

 اك ناككو : َلاَق «ةّئيدَمْلاب ىَّحْضألا َمويرَحْنَي ناك« 8 ينلاآنأ هرم نبا

 [همالا :عجار] : حيد رحتي مل
 يمل مرر هز

 .(ح) نآلْجَع نبا نَع ةَدَعْسسَم رب داَمَح نكد » 31

 «ميكح ِنْب عاَفََمْلا ِنَع « ىَنعَمْلا :َنلْجَع نبا ائربَخأ لاق ناوفَصَو

 «كتجاَح يل عقرا نأ : هرم نبل دبع ىلإ بنك كوم َنِيِعْلدبَعألأ

 ادب لومي ل هللا لوُسَر تغمس يّنإ رم دي هللا دبع هيل بكف : لاَ

 ايما دياب سْحآل ينو ىلا دّبلا مريخ العلايا «لوعت نمي
 ُهَلاهقاَس اقر دارك ءاكيش كلئاَسرخ ينو «ةلئاسلا ىلقسلاَو :ةيطْمسْلا ليا ماس م

 [4404 :عجار] ٠ كما

 معمم ظمأ 3 0600 مصل

 قو ريشطاق ب «َباَتكْلا َذَه ىَلاَعَت رس

 : املا َءاَنآَو لجل ًءانآهبَقَدّصِقم ءالاَم ىَلاَعَت هللا ءاطعأ لجو ءراَهّتل

 14056٠[ :عجار]

 :َلاَق كيرلا نع سوي انربخأ «رمع نب نامثع اًنيدَح-14*
 َّ َدجْسَصْلا يل يلا ىلوألا ةَرْمَجْلا ىَمَرانإَناَك ؛ 8 هللا لور اَنْ
 ل ماوس 207
 ربع اهل موُيم اصح لك عم * «تايصَح عبس اهم

 مّيَسِ هيفا يمريمك «فوُلولال يطُيناكو وعدي هْبََياَهفار «تنيبلا

 «يداولا نط ىلإ راَسيلا تادف صني «ةأّصخح لك عمرك «تايصَح

 ينل ةرَْجْلا ناي ىَتَح يضْنيمَ وعي هيدي فار ةلبقلال تسمو افقي يَ

 لوف رَصْنيمّف «ةاَصَح لك دن 6: « تايم مسافة

 8 ّيِبلاِنَع «َرَمع نبا نع ثدحي املاس تعمس : يرهزلا لاَ افقي

 هَلْ لَعْفيَرمع نبا ناكو ءاَذه لم

 ِنَع «"سُنوُي ان هد رات (188/9 كس 11

 ىَوْدَعَآل : لاق كف هللا َلوُسَر انآ ؛َرَمَع نبا نَع « ءٍملاس نع ير

 [4044 :عجاز] ٠ ةباذلاو ءرادلاو ءةََرمْلا يف : ةكآلك يف مشو ربط الو

 يبأ نب دَّمَحُم نَع فيعش اًبربْحأ «دواد نب ناَمْيلس اَنبِدَح- » تك

00 
 ْنملُجَرهَلَسَو َرْمع َنْبا تدهش : لوفي مت يبأ نبا تغمس «بوُقعي

 ْنَع ينوُثأْسَت «قارعلا لهأ اي : :َلاَقَك؟ انك لكك ٍمِرْحُم ْنَع قارعلا له
 همي هع

 هللا لوُسَرلاكَدكو ١ ؟ 8 هللا لوُسر تْنب نبا تق دو دقو ١ اًيابُذ لق مرْحُم

 [0054 :عجار] ٠ ايلاينر: 2

 همس عرب مر

 0 هش 08 نإ مغ نب اتطمتس بصب لاَ

 . ةّمكْلا

 ع لكس

 ا |
 0 )دوم نب هلا دب
 لا

 8 سو # ري هع هل

 7 وسر و هرم يانغ ريت نب ريبج نَع لونغ يأ يك

 116١[ :عجار] غري ملام هدب هيو لبي ىلاَتهللنإ لاف

 نب ِهّللا دّْبَع ْنَع «ةَبعش اًنئدَح «دواد نب ناَمْيَلَس اَنْئلَح - 8

 ٌملْسأَو ءاَهكهَّلاَرَثغراَغ : : لوطي قف يبلا ٌعمَس هرم نبا حمس «راتيد
 5 ؟ :عجار) . هللا اهَمَلاَس

 'يزللا دعس فان 6 اًنكدَح واد نب ناَمْيَلس اًندَح
 يم هي امعشم م ل

 تنم :َلاَقَف 0 لَك «هيبأ نَع

 1 لوك 9 لل هش دمر تع تغمس ؟ ملأ اَحآ اي ةلرشيأ آلآ : لاك «مّلسآ نم

 [هوملا عجار] ٠ هللا اًهَملاَس مكسأَو ءاّهل اكل َرثغ را

 نبا نع 0

 59 :.عجار] 0 اقام «هنئايألا «هيخأ ةبطخ

 و م ةيع
 ع يسعنا

 َدعصَق 58 قر خش كل ياس 5-5
 يباع ع
 7 هدم عجارإ ٠ بّمتلاب ٍمَُّنلا نع ىَّهَنَو اقلك ربما هللا لوُسَ

 ' عفان نع بوي اَمدَح « يبأ انندَح ءدّمّصلا بع انندَح 4

 «مُهاَهَنُق ءساّلا َلَصاَوَق ل هللا: ُلوَُسَر لّصاَو : َلاَق ءَرَّمع نبا نَع
 ين «مُكَسيِهَك ا تسأ ين : َلاَقَق ؟ٌلصاَوُم كنف هّللاَلوُسَر اي: اوُناَقَق
 [4ل١7 :عجار] .ىقسأو معطأ

 ءمفاَنْنَع «بويأ انكدَح , يبأ ينكح ءدّمّصلا دبع انندَح 5

 « ىَضَم ءاَش نإ « ىّنيماَف فلَح نم : لاق« ف يبنلا نأ ءَرمَع نبا نَع

 16٠١[ :عجارإ .٠ ثنَح َرْيَغ عَجَر ءاش انو

 نبا نع ؛ «عقاَناَنئدَ «ماَسَمانئدَح دمع اندَح 0
 سم م معا ها
 :ْتَناَتَك «ةآلّصلا ّنم اقف يلا َمَجَر «ةريربتَمَواَس ةَشئاَعنآ ؛َرَمع

 هكا عدسو مم م
 .قتعأ نمل ءآلولا : 88 يللا «ةالَولا اوُطرتَي نأ ذل اًهوُمي نأ اوبأ

 [14لا/ :عجارإ

0 

 ذِسن 3 7 نع ا هّللا لوس ىَهت : :لوُقيَرَمع نبا تغمس «رييج نب ديعس ْنَع

 »بلو

 لاق ءَقَدَّص :َلاَقَك ةككلل ترك سابع َنْااَك ١ َلاَق رجلا

 [5:40 :عجار] .رَدَم نم ص ءيش لك : َلاَق ؟رَجْلا ام تلق
 نبا نع « ٍعفاَن نع ؛ رخص اَنَدَح ءدّمّصلادْبَع انْنَدَح 47

 رئت ال: لوي ناكو دال ضاَح ميد الق هللا لوُسَر ىهَن :لاَق ؛َرَمع
 ىَلَع دَحأوأ ْمُكدَحَلبْطْخَيالَو « ضن عب ىلع ضني يل

 [479؟ :رظنا] . بْطْحَيَك هداَيَوأ لوألا بطالة ب ىَّتَح «هيخأ ةيطخ
 سس ساس



 ساس رق هل
 ؛ةملَس باح اقع 5 :الاَك 15 اتعَو دتسملا يع اقضَح- 41

 يقةعوم يا مع

 8 هّللاّل اوس لاس هطَرَمع ان َرمُع نبا نَع ٠ « عفان نَع «"بوُيأ انربخأ

 دجلسسلا يف فكتاأةلهابلا يفرك نإ : َلاَقَك ةنارعجلاب

 بهذا : ُهَكَلاَقق (ِاَوَه يبس نم ما هََمَو : دّمّصلا دبع َلاَك)؟ مارَْلا
 < عفش ما ودل مامدلا

 6 :نوُلوُقَي ساّلا ٌمِمَسْدِإ وه امليبف ٠ َفَكَتْعاَف بهَذُف . فكتعاَك

 00 مارق
 :عجار] ٠ قات ملحد داوم يبس هلو ( 195/10

1 

 دَّمَحُم ِنْب هللا دبع ْنَع ءُداَمَح اَنئَدَح ءدّمّصلاُدْبَع انئدَح- 5.

 لوس اهآَرَق هس ف لح هاَسَك اقف يبل نأ هرم نبا نع ؛ « ليقع نب

 يف اديدَش الورك ىَتح َراَاَرككَو : ٍنّيمكلاَنم لقا َركذم هلل

 [515» :عجار] .راَزإلا لابسإ

 رت هس سو
 نب هّللا دبع اندَح : :آلاق ءديعّس وبأو دّمّصلا دبع انندَح- 56

 , هللا لوُسَر ىََت : لاق مَع نبا نع ءرائيد نب للاب اد ٠ « ىّنكمْلا

 .ٍعَرَْلا نَع
 [6763 :عجلرإ ٠ سآرلا يف قل «َُعَرمْلا يهو :دّمّصلا بَ لاَ

 «"يزاوطألا مهاب راَه نكد دما دع اَنكدَح- قفز
 ع

 ٌرْثو بِرْغَمْلاةآلَص : َلاَق ؛ ل هللا َلوُسر ذأ ءَرَمْع نبا نَع دمحم اًنكدَح

09 0 

 ةَمْكَررتولاَو ء ىتم ىَنَم ليلاةالَصو لكلا ٌةالَص اورو هراّّتلا ةالَّص

 [444/ :عجارإ .٠ ليلا رخآ نم

 نْبهّللادْبَع ْنَع ارو اربح ءصْقَحْنْب يلع اَدَح- ا

 :عجارإ] ٠ . سآرلا يف ٍّرْلا نع ىَه 8 هللا لوُسُرنآ ؛ ؛َرَمْع نبا نع «راتيد

6 

 سوا هل
 نسبا ينعي ؛ «ماشه انثدَح ءورْمَع نب كلما دبع اَنندَح 56 318

 هلا دْبَع ىَلَعَرَمُع نبا عمت لاَ ءهيبأْنَع ؛ ملسأ نب دْيَز نع دعس

 نبا َلاَقَك ءٌةَداَسو هَناوعَض . ٍنَمْحّيلا دبع يبأاَبحْرَم َلاَقَق ٠ «عيلم نب
 مو
 طمس 8 هللا لوث اور نم هنعمَس اًيدَح َكئدَحألتجاَمْنإ : :رمع

 كحل هَل موي ينيك ةَغاط نم دير : :لوُقي 8 هللا لوسَر
 ؤدوع ب ليس عا ع ل

 [هه01 :عجارإ . هاج يمت ومين .ةعامجللقراقمَوهَو تام هَل

 «(يبراَملاو سيق ىَحَيانربخأ رْكب نب دمحم انئلَح 5

 ٌةلَّصاَم : :تلق «َرَمْع نبا ىلإ تنجح : لاق ليِحارش نب َُماَمُتانئدَح

 نإ تْيأرأ :تلق ٠ اًنآلك برغم ةالَص لإ نفكر نبع : َلاَق ؟رفاََسْلا

 عيبو هيف عمتجكداَكم :تلق ؟ زاّجَمْلاَوُداَم : :َلاَق ؟ زاَجَمْلا يذب انك

 لُجّرلا اَهْيأ اي : َلاَق ل َةَرْشَغ نسخ وأ: لن بزطع ككدَتو هيف

 اهَتوُلصي مُكهلَرَك «نيَرهَسْوأ رهظا ةَميرأ : :َلاَق يرذأ ل «َناَجييرْثأبْتنك

 رم نيم هيلصُي ين رصَب «ا هللا بترو «نيتعكر نعد
 [هه87 :عجار] . «ةتسح وأ هللا لوُسَر يف ْمُكلَداكدقل> : : ةيآلا هذه يلإ

 00 ومص نيلي
 00 يم

 دايس يبأ نب هل انآ ركب وبسم حم اندَح 6

 :َلاَق ءال هللا لور ءَرَع نب هلل دبع ْنَح ؛ُلوُقَي اَملاَس تمس
 وسما مةم من ما سا يلو م ع 6
 هدي اعضاو « سأرلاطبسمآالُجَر «اََمْلا يبا يعل دنع تيأر

 ىّسيع :ليقق ؟ اَذَهْنَم :تلاّسق نطفي هاربين ىلَع
 ا لاق كلذ ل1 يأ يرذأ ل «مَيرمأنن حيستناوأ ميم نب

 [4047 :عجارإ | لاجل حيسَمْلا : : :ليقك ؟ اذه َنَم 322

 نع « سنوي تعمسم «يبأ انَدَح «ريرج نب بهو اًنندَح- 6

 سل م مرعب م

 َلوُسَرتْعمَس : لاك ؛هيبأ ع مع نب هلل دبع نب ةرمَح ْنَع "ير

 َلَمَج ىّنح «ةنمانر ؛ « نبل نم ٍحدَفبمئانانآو تينأ : :لوُثي 8 هلل

 هاو هلك هعو .ءا اوفو در
 اَي :َلاَقَك «باّطَخلا َنْبَرَمُع يلطف تلوم « يراقظأ نم يوْخَيب 1

 [ه*«6 :عجارإ .مّلعْلا :َلاَ ؟هَتكوأ امك هللا َلوُسَر

 / نع ؛كاّمس نع« ليئارسإ اَنثَدَح «َمَدآْنْب ىَبحَي انكدَح- نفي

 ريئاكدلاب عيبا ؛ عيقبلبّليألا ميبآ تنك لاَ ءَرَمَع نبا نع ءرْيبج نب ديعس

 3 دريَوَمَو كف يبا“ ُتيَئاَف ريئاثدلا دْخآَو مها اًردلاب بيب , مهارلا آو

 اًمهْنم ادحاو َتْذَحآ اذإ : :َلاَقَك ؟ هيلا يوي تدَحَأك ةيرجَح لُخْدينأ

 ارصدم ل صدع رس ع سل
 [هه66 :عجار] ٠ 'عبي هئبيو كنبيو كفرا الق رَخآلا
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 « ةبقع نب ىسوم ْنَع :ريهز انئدح مَآ نب ىبحي انئدَح-1 48

 َنوُيِذْكَت يتلا َلاَق ءرَمُع نب هللا دبع ْنَع ءهّلا دبع نب ملاس ينكدَح

 يذ دجُْسَم دنع نمألإ ؛ ف هللا لوري هَأاَم! 8 هللا لور ىَلع هيف

 | هعجار] . ةّْيكحْلا

 «يساؤرلا نَمْحرلا دبع نب دْيَمْحَو مدان ؛ ىّيحَي اَنتلَح 8

 َنَع «مفاَن ينربْخأ «ةبفع نب ىسوم سوم اند دح ( ١ 86/9 دْيمُز اَنْكدَح : :آلاق

 نأ رطفلا ةاَكَزب برم ةق ذا لوألا شي هرم نب هلا دبع

 [08146 :عجار] . ةآلّصلا ىلإ ساّنلا ُج ورخ لبق ىدَوُت

 نع روُصُنُم ْنَع ؛ لّضَفم اَنكَدَح تاز ياخ 146١

 دنتسم ٌرَمع نبا اًدِإَف « ءَدِجْسَملاِْيمْل نب ةوْرع عمسْلَخَد لَك ءدهاجم

 دعا : :ٌةَوُرع هَل لاَقَك ٠ ىَحضلا نوُلصُيِس انو «ةَشناَ ةَرْجُح ىلإ

 ءنَمْحرلا دْبَعاَبآ : ةورع هل َلاَعَف ! “ ةعدب : لاك ؟ ٌةؤلّصلا هْذَهاَم «نَمْحرلا

 ا يفشل نأ: اقل ؟ دلل ك ريش اش مام

 ا نفاق« بحر ياش دش يأ

 طق بَجَر يفَرَمَتعا امو هَمموهَو لإ 8 يلا رمت م١ ِنّمْحّرلا دْبَ

 [0م# :عجار]

 امو

 «ةَبقع نب ىَسوُم ْنَع «ناّيفس اًنئدح مد نب ىَبحَي انئدَح- "ع5

 يف فْوَخْاةآلَض ؛ ةقق هللا لوُسَر ىَّلَص : لاَ ءٌرَمَع نبا نَع « عفان نع

 ُهَنمَنيدلاب ىّلصُ ودل ءاَإبةَقلاطو ُهَمَمةقئاط اتق ء همي ضحي



 نيرثكملا دنسم

 ناَتقئاَطلا تضف مّن «ةَعْكر مهب ىَلصَق :نورَخألا ءاَجَو ءاوُبهُد مث عكر

 5169 :عجاز] . ةعْكَر ةعكر

 سرب رب ت سارا 2000007
 ْنَع َنالْجَعنْبدَمَحُم اًنندَح دّمَحُم نب طابسأ انئدَح 7

 للعم

 اًبكار ًءابق دجسُم ينأُي ؛ ف هللا لوُسَر ناك : لاق َرَمَع نبا نع ؛ عفاث

 [40(4 :عجار] . ايشاَمَو

 نبا نع « ٍمفاَث نَع ءٌَرَمع نب هللا دبع اَننَدَح ةطابسأ اًندَح- عارم

 ىَلْع اير | يشتت .رَجَحلا ىلإ ِرَجَحْا نم ءائلكلُمْريناَك هَل «رمُع

 [451هنعجار] ٠ عي قف هللا لوس ناَكو : لاك . هنيه

 هم را هرب ما سف

 يبأ نَع «يميقفلا وِرْمَح نْب نسَحْلا اندَح «طاَبسأ انئَح 6

 :لاكك! ؟ عَ نم الله « يرن نإ رم ٌَرمع نبال تلق :َلاَق ٠ يبل مان

 َنوُقلحَتَو َراَمِجْلا َدوُْرَتَو «فرمملا َنوُباَتَو ءتييلاب نإ وُقوُطَت سيل
 ايبا ىلإ[ جَرءاَج : :ّرمع نبا َلاَقَق ؛ ىلب انف :َلاق ؟ كسور
 ١ مآلّسلا هْيلَعِليرْبج هِيَ َلَرَن ىّنَح ُهْبجُي مل ٠ يتتلاس يذلا نَع ُهَلآَس

 يبل ءاَعَدق ,«مُّكبر نم الط وُ اوُعَبَت ن ماج ْمُكْيَلَع سل ٍْ : : ةيأآلا هذهي

 . جاجح متنأ : :لاَثك (28

 «ناّيفس اًنئدَح «ينَدَملا ينعي ءديلولا نب هللا دبع اندَح- 5 ©

 ىَلِإلْجَر ءاَج : لاَ« هللا ميت ينب نم ٍلجَرْنَع ؛ بيلا نب ءآلَعْلا نَع

 ام رظنا] . طاَبنمأ ثيدَح ىََم لطم َركَدَف «يرخُ مْ ان لاق «رمُع نبا

 [ هلبق

 2 هةقءلو

 رفا ذه يدب ين لعل 0 لاَ ءٌرَمَع نبا

 [؛408 :عجارإ ٠ َمَرحْلادجْملا الإ ءدجاّسَملا نم هاوس يف ةالصلا

 ةمعارب مر ك لا ع
 «َقاَحْسإ نبا ينعي دمحم انئدَح | دبع نب , دمحم | انكدح- 1 4817/

 كلدَو تل ا. لل لاَ ءٌرَمَع نبا نَع «مفاَن نع
 ءا هللا ل وس ىَهتَق «ةلبسلا َلَبَح فراّشلاب ومي اوُناك ةيلماَجلا نأ

 [50007 :عجارإ ٠ كلذ َنَع

 نبا نع ٠ «ٍقات نها دب ْنَع لاَ نْبداَمَح امدح 111

 ؟ هليَخل : :ُهَلتْلُقَف :داّمَح لاَ« ٍلْيَخلل عيقتلا ىَمَح .ءلق يبل نأ رم

 ممم :عجار] .َنيِملْسمْلا ٍليَخل ؛ ءآل :َلاَق

 نب َةَيَطَع مع ةهمو

 ع ةيطع نع ٠ ءشمعألا اَنكدَح هدي نب دسَحُم انئدَح 0

 تيل ةالَس الص :لوُتَي ءاف يلا تعمَس : لاق َرَمَع نبا نَع دعس

 :رظنا] .رثولا ب حْيرثو ىلا هلا نإ «ةدحاَوق حملا تف اذإف ىّتم
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 مسرع ري مر اساع
 ٍمصاَخ ِنْب صْقَح نب ىسيع اَنئدَح ءَرَمع نب ناَمْع انئدَح -4 4

 ىَلَع ٌريَص ام : لاق « ف هلل َلوُسَر انآ هَرَمَع نبا نع ٠ «مفاَن نَع ءَرمَع نب
 مسن صارم #0 2 سمت ما

 . ميقا مَ ادبهش أ ميشلان اهئدشو اهئ

 مع نإ هلريمه و

 2 ع4مخ ص هكر دوعسم نب هللا دبع دئسم

 اًسوُاط مسن :ةلظنَح ْنَح ,ثراتلا نب هلل اَندَح- 0 5
 ءال هللا لوُسَر ىقتأ : َلاَقق جرد هلآَسَو هرم نب هلل َدْبَعتنمَس وَ

 [1407/ :عجارز . معت كلا ءابدلاو رجلا ِنَع

 «نايفُس يبأ نْب ةَلظْنَح ْنَع «ثراَحْلا نب هللا دبع ندَح 7

 هللا لوران ؛َرَمُع نب هلل دبع نع ؛هللا دبع (7//193) نب ٍملاَسْنَع

 ةَمايقلا مْ ىلاَعتهَّللا رظْنيَمل» ءآلَبْلا نم هيوكَرَج نم :لاَق

 [ه4+ :عجارإ

 ملا عِمَسهّنأ ؛ لن يكد «ثراَحْا نْب هللا بَ اند“
 ا ا ا

 هللا لور تمس : :لوُقيَوهَو رمع نب هللا دب تغمس : : لوي هلل دبع نب

 اسمع
 موي لك هرثجأ نم ص يشم بلك ذأ رام لإ لك تلا نم لوي ف

 دس . نيطاريق

 ان 4 حجم هّللا دبع نب

 [401؟ :عجارإ . نِهْلا وُندأَ د دجْسَمْلا ىلإ مكان مكئأتسا

 :مضْفج يكد ايس اح « ديول هللا دعاك

 ملك« فيلا عَماَنجَرَخ : :َلاَق ءَرَمُع نبا نع ءرْدَب نْب هّللا دّبَعْنَع

 [«.0» عجلر] .اوُلحَي مل ناَمفعَورَمْعَو ركب يب عمو للحي
 ُنْب ِهّللا دبع اًندَح ءزيزعلا دْبَع انْبدَح ءديعسو بأ انندَح 75

 .ةّمايقلا مي َتاَمْلُظملّظلا :لاق ؛ هللا لوُسَرنأ «َرمع نبا نَع ؛راَئد
 55٠١[ :عجار]

 نب ِهّللا دْبَع اًنكدَح يما دبع انئدَح ءديعسس وب انئدَح- 545 /

 ءةَمايقلا موالد! لاق ٠ قف هللا لوس نأ ٌرَمع نبا نَع رايد

 [9167 :عجار] ٠ نآل ُةَرْدَع هذه : 48

 ,راقيد نب هلا دبع نع «زيزتلا دب ادَح «ٌمشام اتدَح- 44

 لثمي هلام َءاَكْر يدوي ال يذلا نإ : : 48 هللا لوس َلاَق :لاَث ءٌرَمَع نبا نَع

 ,هقوطي وأ ؛همز يق ناتي هل عرفا عاج ةمايقا َمَيهلَمُدل ىَلَمتللا

 - :عجارإ] ٠ كون نأ ٠ دلك انآ :لوقي : َلاَق

 َنَع٠ ءِسْيق نب دواَد ينكدَح «ثراَحلا نب هللا دبع انئدَح- ةلتخ

 نب لاَ رتوُي كب حاَص َلرََ هرقَس يف اه ؛رمع نب نَع « عفا

 لوس يف كل سْآ : ٌرمع نبا لاق ؟رتوأ : لاق ؟ بكرت ال كبش اَم :ٌرمع

 .! ؟ ةئسح ةوس ةنَسَْح هو 7

 يللا :َلاَث « جيرج نبا نع « ثراَحْلا نب هللا دبع اند

 هللا لوُسَرنإ :ةلوُقَي ناك ٌرَمْع نبادأ : مفانانكدَح ءىَسوُم ننال

 هللا مكرم امك امك انا اوُنوُكو ؛َماَمّطلا اومعْطأَو «مالّسلا اوف :َلاق ءاقف
 # م اس

 .لجوزع



 11 (1817/71) دوُعْسَم نب هللا دبع دسم نيرثكملا دنسم 445 ص

 رقع ام
 نبا نَع ؛ ءٍمفاَنْنَع «كلاَم انثدَح ءدلاَخ ْنْبداَمَح اندَح- 14

 :عجارإ . ٍضْخْنلا نع هنو هابل اوال : :َلاَق لف يِبْنلاَنأ ءَرَمُع

 ايفل

 رميثع هع
 نبا نع « ءمفاَنْنَع «كللاَم اَنثَدَح ءدلاَخ نب دَمَح انثدَح 4

 [ةملا/ :عجار] . قتعأ نمل مآلَوْلا لاق «٠ قف يبنلا نأ َرَمع

 نأ َرَمَع نبا َنَع « ٍعفاَن نع «كلاَمْنَع ءُداَمَح اَنثَدَح- 546

 مكأنِإَف «هلاَم يف لَ موق كولد يف ُهَلاكيرش قت نم :َلاَق اقف يتلا

 [7917 :عجار] ٠ ّقتع ام هْنم تع لاَم هَل نكي

 :َلاَق ٌَرَمْع نبا نع ٠ اكن لام نع ذل اد

 ةريك الب نست اههيفاسْنُك ءدْجَكَلِبقةّيرَس .اقف هلال وُسَر دمر تعب

 هس.( .امب رفع رك أف أ هسا

 [4 0ع

 عم ممل .ءااش ناي ا” لس سرع سا »عسا سيت م
 نأ ءرمع نبا نع عفان نع ؛كلام اًنئدَح ؛دامح انئدَح - 60

 اةدنع :عجار] . ٍعيِمَجْا الص ينعي «نيرشعو عبسب :لاَ « كو (يبنلا

 : لاق ءَرَمع نبا نَع ؛ ٍعفاَنْنَع كلام انثدَح داَمَح انْئدَح- 1
 را را سس
 [4564 :رظنا] ٠ براوشلا اوَُحَو : ىلا اوُمعأ :ا هللا لور لاق

 َنْباَذأ «مفاَنْنَع ؛ هلل دبع اَندَح «دلاَح نْبداَمَح انندَح- 5 0/

 ناك ف يلا نأ معزي ءاشام رخل ٍموُيدْعَيَراَمجْا يِمْريَاَك ٌرمع

 انني :عجار] . كلذ لَمْ

 مريع
 «يرَمعْلا ينعي هللا دْبَع نَع طاطا دلاَخ نب داَمَح اَنندَح- 1

 همم م هال
 ضرأب ؛هسّرقرضح ريبزلا عطقأ ؛ ف يبلذأ معنا َنَع « عفان نع

 ٌةوُطْعَأ :لاَقك هطسب ىَمَر مت ؛ مق ىّتَح رفا ىَرْجأَ ري هير : اهل لاقي

 . طوسلا علب ثيح

 هَرَمُع نبا نَع « عفان انثدَح :ه : ِهّللا دبع َلاَق :دامح اَنَح 1-49

 [447 :عجار] ٠ نايبصلل َمَرَقْلا هك قف يلا نع

 نَع (16ا//7) مفانَنَع؛ هللا دبع انربخأ ءداَمَح اًنئدَح- 51
 شا عاشو مسامم هلل عيمل 000

 لوس هل َلاَقَق مع ةكَدَص السلا يف اتناك ةكدَص هلأ َلاَق ءٌرَمع نبا

 [١46ه :عجار] . اهترمك لبو ءاهلوصأ سبح : :48 هلل

 ءَرَمع نبا نَع ؛ ٍعفاَنْنَع ؛هّللاُدْبَع انْكدَح ءٌداَمَح اًنكدَح- 55١

 سوم عك دس نارا دوُجُسبرَماَدِإَف ؛نارصل سعي هللا ل
 اوسر َناَك :لاَق
 مل ساس
 3-3-5 :عجار] ٠ ٌهَعَم اًندَجَسَو

 ٌرّمع نبا َّناَك : َلاَق «مفاَنْنَع هللا دْبَع ْنَع داَمَح اَندَح- نكف

 لحي ءاولستياأهَعَمْنَمَرمآو لسا حبصأ انف «ىوط يذبت يَ

 ّلَمْفَي َناَك ؛ ل يبل مُعْريَو «ىلفّسلا نم جر جَرَح اذ علا نم

 [15657 :عجار] .كلذ

 فان ْنَع ٠ هّللا دبع انثَدَح «دلاَخ ْنْبداَمَح اندَح- 1478

 ءاق ( يبان مُر «ِرَجَحلا ىلإ رجَسلا نممْرَيَرَمعْب ناك

 [451 :عجار] . كلذ
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 :َلاَق٠

 لَعْفيَن

 نباِنَع ءوفات ْنَع هلا دبع انئدَح «دلاَخ نب داَمَح انندَح--8 رو مرا#

 دْيعاَبآ اي :هلتلُقف . ليَ َميقتلا "89 هللا وُسَر ىَمَح : لاق ءٌرَمُع

 ينعي ي « نمحرلا [ه566 :عجار] . اهيلشلا لح ل ؟ ل «يرشلا ين مح

 دل
 لوسط ورعان ري شل ج لاق يبعَشلا نَع

 [6م16 :عجار] .٠ ابّتسالاوأ ؛ ابّضلا ثيدَح َرَكد مَ ؟ هللا

 مق مرق رع اشس و مع
 َنَع هّللاٌد يع اًنئدَح ءردَجملا دوع سم وبأ ةَفع اَنلَح -5

 يف مقا لئضقو « لاني« هللا لوس ؛رمْعنْبا نع « عفا

 [6144 :عجار] . يالا

 رثوودمو
 «كلاحضلا انكَدَح « كِيَدُف يبآ نب ليِعاَمْسإ نب دَمَحُم انندَح- ندن

 ٍجاَرْخِإبَمَمأ هنآ اف يلا نَع مع نبأ نَع « عفان َنَع «ناَمَْع نبا ينعي

 [6848 :عجار] .٠ ةآلّصلا ىلإ سائلا 3 رح لبق ىَمَوُ و نأ ءرطفلا ةاكذ ءةاَك 6

 اَكدَح يرحل واد واَوُحَر ءدْعَس نب رَمع اَنلَدَح- 5-7

 3 قف هللا وس َلاَك : لاَك هرم نبا نع ءراّيد نب هللا دّبع ْنَع «ًاَيفسس

 مكوك لاق ٠ ٍملْسصْلا لجلال انو اهّتَرو طفيل ةرَجَس رجشلا نم
 هنأ يِردَص يف َمكوَو ءسأنلا ثّدحَأ نم تْنْكو « يداوبلا رجس يف سال

 « يبأل كلذ رَكَذَف : لاَ هللا يه : : 48 هّللاٌلوُسَر َلاَقَف ٌةلْخّتلا

 551 :عجار] . اًذَكَو اَذك نمل بح دمت نوُكَت نأل :َلاَقَق

 نبا نع ؛ «عِفاَنْنَع ؛ ؛هّللا دبع ْنَع دلاَخ َنْيداَمَح انندَح -8

 يطَني تاكو ءرطّشلا ىَلعَرَبَْخ لهآ ؛ ا هللا لور َمطاَف :لاَق ءَرَمْع

 [4357 :عجار] ٠ ًاريعش نيرشعو ءأرمت َنيناَمَ ءقسَو هم اهنم هءاَسن

 :اهرخآ ىلإ ثيداحسألا ذه يبأ ىلَخ ترق : محل بَ وبلا

 ينعي «داَمَح اَندَح : يبأ ىَلَعْتأرَك : َلاَق « هللا دبع اند

 نب ٌةَرَمَح ْنَع «ِنَمْحرلا دبع نْب ثراَحْلا نَع .«بلذ يبأ نبا ائدَح طابا

 راس ا
 رمع ناك ةأرما يتحت ناك : لاق ؛هيأنَع « باَطَحْل يَ َمع نب هللا دْبَع

 فَرَبْخاَف ف هّللا لوُسَر ىَتاَف «آل سلق ءاَهْْلَط : : يبأ يل اقف ؛ :اههرْكي

 801١ :عجار] .اًهفَلطق :َلاَ «كتآرما قلط ,هللا بع :َلاقك «يناَعَد

 نُبداَمَح اًننَدَح : يبأ ىَلْعَتأَرَق : َلاَق ءهّللا دّبَع انْدَح -

 ْنَع ءِنَمْحرا دبع نب ثراَحْلا نَع بد يبأ نا نع ُاَبَحْلا دلاَخ

 ناك ْنإَو ءفيقَخُتلب انمي 8 هللا لوُسَر ناك : :لاق .هيبأْنَع ءملاَس

 [4ال95 :عجار] ٠ تنام انمي

 دلاَخ نْبداَمَح اًنكدَح : : يبأ ىََعاتأرق :َلاَق ِهّللا دع اند -7

 طلاق هيبأ نع ؛ ءٍملاَس نع ؛ را نع «بنذ يبأُنب اند احلا



 ىَتَح هَ نأ انعم اًهاَرج اًماَعَط « ذل هللا لوُسَر ده ىلع ارش ان يب سا سل 0

 144١8[ :عجار] ٠ اًنلاَحر ىَلِإ هيو

 ُنءَمَح اد يبأ ىلع تار :لاق ؛هللا دبع اندَح 1/6
 َعَم ىَلَصْهنآ ؛هيبأْنع ؛ ملاَسْنَع «ييرطزلا نَع :بثذ يبأ نبا نع ؛دلاَخح

 :عجارإ ٠ اهي مَمَج ةُماقإب ءاَشعلاو ب رظملا ةقلمْاب , هللا لوس 000

 [هامك

 ' ثيدحلا اذه يبأ ىلع تأت : َلاَق « هللا دبع اًنئدَح 6

 ُدْبَع :َلاَق «ٌةَبعش اًنئدَح ءِرماَغ نول َح : لاَ« اًعاَمَس هتعمسَو
 - ”داو -

 يف ؛ يِبنلا نَع «كدحي مع نبا تعمس : َلاَك «ينربخأ رائد بهل

 . نرش عبس ةليأ يف ام ايت اهيرَحَحم ناك نم :َلاَك «ردَقْلا ةكي

 دوي ناك هايس نع )7//١198( ةقئ لج يل ركوة لا

 الق بم لاق« ياويل مَْسلا يف ارتباك نم :َلاَقاَمَن

 . كلش ةبعش ؟ اذ وأ اَذ لاَق يرد :

 [ه146 :عجار] .ناَطَقْلا ديعس نب ىحي :هَقثلا لجرلا : يبأ لاَ

 نيب وُقَعَي اًنْئدَح : يبأ ىَلَع ترق : َلاَق ء هللا دْبَع انْئلَح -6©

 ٍصاَمْلا نب دلاَخ نب ةَمرَكع ينكح َقاَحِْإ نب نَع «يبأ اند «ميهارنإ
 دم رم راو

 اهتم را دهر نمل اند ند لاك «يوَْلا

 هع رو م 2 سد 5207 عم
 0 :لاق؟ هممت لق سن

 0١:56[ :عجارإ ٠ اكرمتعاَ نجح لب اهلك مرَمَع - « هلا لوس

 م

 ثيدحلا اًذع تدجو: :لاَق هللا دنع انددَح -7

 ءاَقْرَو اًنْبدَح ءِصْنَح نب "يلع انئدَح ؛هدي طخ يبأ باتك يف
 5 د

 وه َوُه :«ركوكلاةلاطعأ نإ :ريبج نبأ نَع « بئاسلا نبا ينعي «ءاطغ ْنَع

 يكلي

 لوس اَنَل لاق : :لاَق ءرَمع نبا نَع «رائد نْب براَحُم ْنَع : ٌباطَع َلاَكَو

 ىلع ير د ب ءاَمْلاَو بهذ ْنِمماَاَح هةّجلا يفر ركوكلا : : 5 هللا

 هم م ملل مع
 [هان66 :عجارإ ٠ ٍلَسَعلا نم لاو لبي

 هم هلام

 معاد ؟ كلذ نم

 ٍصاقَعْلا نْب وِرْمَع نيب هلا بَ

 ةَريغمو ءنَمْحّرلا دْبَع نْب نيِصَح نع ؛ "يه انكَح - 52

 ْنمّةآرْلا يبأ يجوز : لاق ورمَع نب هللا دبع ْنَع ء«دهاَجُم نع ؛ يبضلا

 ىَلَ هلا نم يباسم ءاًهكشاَحْنأ الحلم "يلع سلم مل شي

 سا م م
 َلَخَد ىَنَح هتك ىَلِإ ص اَحْلا نب ورمَع َءاَجَف «ةآلّصلاو مْوّصلا نم ةَداّبعلا

 ل لا اتلاق كتب تجوب: هكدا م عع يم ل م فس
 ها عيل

 - صان رم نيللي / نيرثكملا دنسم

 «بَسَح َتاَذ شير نم ةآرما كتحكلا : َلاَقَق هناسلب يَضَعَو يمدح

 لسا ءيناكَشم ٠ ,قف "بلا ىلإ قل مم ١ تلمقو تم ءاهتلصمت مَ
250 

 موُقَتَو : :َلاَق ءمَعَن : هلق هَراَلاٌموصَتآ : يل كانَ هيت الف يللا يلإ

 ايات انا ىلا نطو موُمأ يثكل لاق ؛مَمت : تلق هللا
 رهش لك يف َنآرَشْلا اها : لاك « ينم سلق يس ْنَع بغَر مك هال

 لق مر لك ينال لاق « كلل نم ىَوْفأ يدجأ ين : تلق

 م
 لك ب ل نم نإ َنُْدَحأَلاَقا 030 كلل نم ىفأ يأ ل

 مث : (هيدَح يف نيصح لاقد ضد ٌدواَد يا , مايصلا 52

 مسمع م ع
 ىو نم ىَل مَ «ةرْمَق ةرش لكل «ةرش دباَع لكل نإ : 5 لاك

 رْبَغ ىلإ هر تناك نَمَو « ىدتها دقق ةّئسس ىلإهنرك تكس «ةعدب

 . كَم دقق كلذ

 ماقام م م م
 موصي «٠ ريكو فض ثِيَح وِرْمَع نب هلل بع ناَكف : لهاَجم َلاَك

 ملم ها 2111

 كلل ُدَمبرطي مش «كللذي ىو « ضعي ىلإ اهَضْعَبلصَي َكلذك مايألا

 صفي« «دمزي «كلذك هيزح لك يف ريكو َلاَق مايل

 ناك مث : :لاَق «ثآلك يف امو عب : مّبس يف ام هدَدَْلا يفوُيهَّريغ «اًنايحأ

 امم يلب َحأ « ا هلا لوُسسَر صخر احب نرخ كلك ديل وفي

 :سظنا] ٠ .هريَخ ىلإهلاَُأ نأ“ ةركأ رمأ ىلع هكر ينكأ (لَدعْأ) هب «لدع

 اقدر كررت 0

 نم ديِويْنَع « ةعيهل نبا يتربخأ «قاَحْسِإنْب ىَحَيانثدَح - 8

 ”تعمس :لاَق ءورْمَع نب هلل دبع نع ,ديلوْلا نب ورمَع َنَع « بيَح يبأ

 .واّتلاَنم هدم ارب ؛ ؛لكأ مل ام يَلَع لاق نم : لومي «4 هللا لوُسَر

 ركْسُم لُكَو :َلاق ءءاَرييُْلاَو «ةبوُكلاَو «رسْيمْلاو ءرمَحلا نَع ىّهَنَو

 [1049 :رظتا] : ماَرَح

 0 ا وموت جلب يبأ

 كيكو كلل الِإَهَلإ ال : لوُشَي كلر ضرألا ىَلَعاَم : ف هللا
 قنلع دارت 50

 هنع ترقك الإ ؛ هلابألإةوُكالَولوَحآلَو هلل دَمَحْلاَو ؛هّلا داس

 مموج مقمو : نظنا] .رخبلا دين نمر اتناك ولو كيو

 لس )١98/7( نبت انئدَح «ٌمراَع اندَح - 5

 ؛وِرَْع نب هللا دع شحَس نعسان «يمّرضحْا اننَدَح : يبأ

 ما اَهكلاَقيةآرْسا يف ,ف هلل َلوُسسَر ناسا يملا نم الجرن

 َلوُسر َنْءاَتْساَف :لاَك! هّيَلَعَق عي ْنأهلاَط
000 

 اًهحكني آل ُهَبئاَزلا) :

 لاق نام

 م

 رتشكو حقات تلاكو «لوزهم

 للاي ارق: :لاق (اهرمأ هكر كد وأ) 8 هلل

 [لا١٠ الءعك : لظنا] ٠ كرس نازل



 نب ديزي نع ؛ةعيهَل نبا يِنئدَح « ىسيع نب قاَحْسإ اَنئدَح - "54

 اق لاق ءورطخ يلد يليحلا محلا دْبَ يبأْنَع «وِرْمَع

 ىاع اس
 [35614 :رظنا] . اَجن تمص ْنَم : هللا لوس

 هاما سايب ع مرلاس
 «يروُقلا ايف انئدَح «قرزالا فسوُي نب قاَحْسِإ انئدَح - 58

 نب هلا دبع ْنَع ؛ةرمْبَحُمَنْبا يشي ءٍمساقْلا نع ءدّئرم نب ٌةَمَقْلَع نع

 الإ «هدّسَج يف ءآليباَّصُي ِساَّنلَنِمدَحَأام لاق ؛ لف يلا نع ؛ورْمَع

 ٍمْويّلُك يدْبملا اوبتكا : َلاَقَك « هولمحَي يذلا ةكئالَمْلا لَجَوَرعهَللا َرَمأ

 [امال» م01 هك : رظنا] . يقاكو يف ناك ام هيَ مليك ليلو

 ةهلرعر ,
 نع ؛هيبأ نع «بئاسلا نب ءاطع انئدَح « ٍلْيضُق نبا اندَح - و

 ماَقَق اق هللا لور دْهَع ىَلَع سسسشلا تّفَسَك : َلاَك ورْمَع نب هللا دب

 ذكيملق عكر ا ا ماو

 يف َلمكَمُ هَساَرْمكَب كيم دَجَس َدَجَّسَمُت ءدجسي دجسي دَّكَي ملف 1

 كانك ين زاَثلا ةعكرلا
 27 رب ريوس سل

 وهو كيو ءضْرألا يف ْحُضْني لَعَجَو « لوألا يف

 بر ؟ ل وقيل « ينل ةمفرلا يفد جاَس

 و «سْمّشلا ت كادكو هَسأر مقر كرست نَا دعتَمل

 7 سمعا نإ مانا اَهبأ : َلاكمث ْلَع ىتثاو هللا دمحت ُهئلَص
 كم سورا ريض م ير اب إس هك ص د كل

 ءدِجاّسَمْلا ىَلِإ اوُعَرْفاَق اًمُهدَحأ فس انف لجو هللا تايآ نم ناي

 ضحي تْيطاَمَتلَ اش ول ىّبَح ُكّبَجْلا الح تضر دق , هدي يسن يدا
 «مُكاَشْعَت نأ ةَيئَخ ةيلئخ اًهُثفطأل يّنِإ ىَنَح ُراّنلاَيلَع تضع ءاًهناصغأ

 ملق ءاهَطبرَت اهل ربع ةلاَوَط وس «ٌريمح م ةآرْما هيف ترو

 دات ضال تخنق هن راسل

 تِاَرَو ءعَدعَد يّباَخأ اهيف تير ءاَهْنَشَهَتْت رب اَمْلُكو ءاهْنَسَهَ

 «هنجحمباَحْا"رسَيلاَك «هتجطم ىََح رنا يف كم ِنجْحمْلا بحاَص

 0097 :رظنا] ٠ . ينجحمب ّق قاس م ةرلسأ نآس لاَ هي اوُملَع اًِإ

 اذه 2 اش

 «باّهش نبا انئدَح رمعم اًنربخأ ءرمعَج نب دمحم اند اًنثدح - 00

 َلَوُسَرتْبأَر :َلاَق ص الا ِنْب ورم نب هلا دْبَع نع ؛ ةحلط نب ىسيع نَع

 يْنِإ ءهّللاَلوُسَر اي : َلاَقَقْل جراف «ىّئمب هتلحاَر ىلع اَقاَو اك هللا

 ةلو(جيبلا : لاقد ؟َحَيذأْنآ لْبَك تَقَلَحَ « حبلا لْبك قلحْلاَنأ ىرأ تنك

 لبق حبَلاّْنأ ىَرأ تنك يّنإ هّللا َلوُسَراَي: َلاَقَقرَخآهَءاَج مث «جَرَح

 نع لئَساَمَق : لاق جرح آلوا َلاَقَك ؟يمْرأ نآ لبق تْحَيَدك «يمّرلا

 ماحب تدك :رظنا] . جرَح آلو لَمْفا : َلاكألإ ءيَش َلبقلْجَرَُمْف ءيش

 الدال تكقال ,تةهخإا

 ديعّس ْنَع «يرْهّزلا نع ءرَمْعَم نَع :ىلغألاُدْبَعاَنندَح -6©

 ' ءٍنمرلا يمنية موون ريَس ىلح ايلا يف نوط

 [ةمكا/ : رظنا] ٠ ايلا ( يف اوُطسْفأ

 مغر .و سلم ل6

 ناسَح يسدد «يعاّؤألا انربْخأ ؛ «ملُسم نب ديلولا انندَح - 5115

 29 «يلولسلا بَ وب يئدَح «ةيطع رب

 اوُنَدَحَو «ةيآولو نعال لقي يني ءاقق هللا لوس عم هنأ ُدكدَح

م ُهَدَعَقَم اوبل ا ل اسم يِلَع بدك ْنَمَو « جرح الو ليئارسإ ين نع
 ن

 «صاَعْلا ِنْب وِرْمَعَنْب هّللا دبع

 07٠١[ ادع : رظنا] .راثل

 نع «ٌةرم نب ومع ْنَع 5 «ةّبعش َنَع « يِدَع يبأ نبا انَدَح - 55 ا/

 ٍصاَقْلا نورمَع نْب هللا دْبَع ْنَع «ريثك يببأ َْع ءْثراَحْلا نْب هلل دْبَ
 ةعرعش

 مكاو «ةمايقلا َمويَتاَمْلْظم اضل : لودي ف هللا َلوسَر سمس :لاَق

 0 /0) مكاو« الو «شنسلاٌبَسي ل هل« شفا

 ءاوُمطَتق ةَميطَقلابمُمرَمأ ءمُكَكَناَك نم كلهأ حلا إف ٠ «مشلاَو

 َلاقكلجَرماَنك لاك ءاوُرَجَمَك روجُلاب مُهَرمآَو ءاولخَبُ لكلاب مهرمأو

 كاسل نم َنوُململا مكين لاق ؟لّسْنأ مآلسألا يأ ٠ هللا وسر أَي :

 :لاَق ؟لَّضْفأ ةّرئجهلا يآ هلا وسر: لاق كول - ماك َكدّيَو
 هلع

 ةَرَجِهَف ٠ «يداَبلاَو رضاَحْلا ةَرجه : ناّئرجه ٌةرجهْلاَو كير هَ امّرْجْهَتذأ

ةياَمُهَمَظْعأرْصاَحْلاَ ؛ًرمأ اعطي «يعُداذإ بيجي نأ يداببلا
 

0200 
 [ةمطل ,ةحلزل الفك : رظنا] ١ بأ اَمُهْلَصْنآَو

 يكتاسش معفرب م

 « ةيطع نب ناسح يِئدَح «يعاّروألا انئدَح ءديلوُلا اًنكَدَح - 524

 يسر هدأ ا
 :َلاقُهكدَح ٍصاَمْلاِنْب ومع َنْب هللا بَ «يلوُلُسلاةَشْبكوُ بأ اَنكدَح

 راسو سس هلدووس ع مر هدام نه عم ملمع

 لمعيال ءزْثعلاةَحْئم اَهآلَعأ ةّئسح ٌنوعبرأ : وُ هللا لوس تمس

 0 اَهدوُْوم قيدَصتْوأ هاو اَجَر اهم ةلصخب - -؟ جر لاَقْوأ دبع

 [ةمفع مط رظظنا] ٠ نجلا اهب هللا ُهلَخْدأ

 نع« «ةَحلط نب ىَّسيع ْنَع ؛ «'يرهزلا نَع نايس انندَح - 57

 لبق تْقَلَح ٠ هللا لوري: جر لاك : لاق «صاّعْلا نب وِرمَع نب هلا دبع

 آلو حبذا : َلاَقَق ؟مبأ نأ : رم لاقو «جَيَحآلَو ما : لاق ؟يِمْرَأنأ

 هما عا مس مس
 [141 عجار] .٠ جرح الو ؟ مدا: َلاَك ؟يمزأ نأ لكتب : لاَ 2ءجرح

 رص نع « يأ نع «بلآسلا نبط اسد - "5

000 
 تف :لاَ هسا يلا ىلإ لجو ءاَج : م1 در دل

 تهجر َلاَق «ناّيكْييَوبأ تربو ؛ةرجهلا ىلع كعياَب .
000 
 كفن و تححك تهم :رضنا] . فتكلادك ع

 أ 0 :َلاَك يم ع فد اتش

 6 ناك دوام ةآلَص هللا ىلإ ةآلّصلاُبَحأَو « دوا مايض هللا ىلإ ٍمايّصلا

 :يظنا] ٠ اميري موي موصي اكو «ةسلس مايو كَل وشو «هقصن

53 

 « سوأ نب رص نَع ءرايد نْب وِرْمَع نَع ؛نايفس اَنئدَح - "5<

 هّللاَدْنِعَد ملا ؛ ؛ لف يبل هبي ءصاّقْلا نب وِرَمَع نب هلل دبع ْنَع



 هْيَدَياَلكو «لَجَوَرَع ِنَمْحّرلا نيمَينَع ءروُت نم ريان ىَلَ ةَمايقْلا موي

 وو امو مهله مهَمْكح يف نوُدعَ نيا «نيمي

 نع« ءدّمَجْلا يبأ نْب ملاَّس َنَع ومع ْنَع ,نايفس اًنئدَح - "4477

 (لقت ىلع ٌةرَملاَكو) لْحَر ىَلَع ناَكَو ءصاّعلا نب ِرْمَع نبه دْبَع

 ءاورظنف ءرانلا يفَّوُم : لاَقَق «َتاَمَق ُةَرَكرَك : هللاقي لج اف يلا

 . هلع دك ءاّسك وأ : رم لاقو) الغدة لَ د

 هّللا دبع َنَع «سوباَق يبأ َنَع وِرَمَع ْنَع ناّيفس اًنبدَح - 555

 مُهَمَحَرينومحأرلا : :لاَقع ف يلا هبْعُنَي ءِصاَمْلا نب وِرَمَع نب
 نم جشم محّرلاو .امسلا لأ مُكَحَرَي ضرألا لأ ومَا اال ما بم عار

 .هكَباَهَمطَق ْنَمَو ؛هئلصَو اهَلصو نم ٠ نَمْحَرلا

 بْطَوْنَع «قاَحْسِإ يبأ َنَح نايس نع « ىَحَي ثدَح - 6

 هّللاَلوُسرتْعمَس : لاق ءصاَمْلا نب ورْمَع نْب هلل دّبَع َنَع ءرباج نب
 مكح تحاك : رظنا] ٠ تويم ميضينأ امن رَمْلاِب ىَتك : لوي ف م دل عل و

 [املا

 .دهاجم ْنَع ءَروباَش نبا يسعي دود نع ناين اًندَح - 5

 «ِصاَمْلا نْبورَْع نبه دْبَعْنَع ؛ ,[دهاَجُم ْنَع] «َليعاَمْسِإ (يبأرريشتو
 تذلط ىَّنح َراَجْلاب ينيصوي ف ليربج لذا : 8 هللا لوُسر لَك َلاَك

 يول لا

 .هثرويم هنأ

 ْنَغ ءدهاَجُم ْنَع لوألا َناَمْيَلُس ْنَع «ُناَيْمَس انَدَح - 14613/ هال ل صر
 ٍنَح , يلا ىَئاَمل «صامْاِنْب وْ نيهلدْبَعْنَع « ضايع يبأ

 ٍرْيَغرَجْلا يف صَخنرأك ؟ءاقس اجي ِساّنلالُك سيل اونا «ةيعوألا

000 
 . تّقرَملا

 دْبَعْنَع «هبيأ َنَع «بئاّسلا ِنْب ءاَطَع ْنَع «ريرج اَنندَح - 54
 ظَقاَحْنَم َناَنَلَخ : كف هللا وسر لاَق :لاَك ءٍصاَمْلاِنْب مَع نب هللا

 راسو سو سما #
 ايامه اَمَو : اوُناَك «ليلقامهبَلَمْسيْنَمَ «ريسَي امه نجلا لحد اَمِهّبلَع

 ةبوُثكم ةآلسم لكِ بد يفهحْبسشو ريكو مو َهَللا َدَمْحَت نأ : :لاق هلل لوس
 1 ممَللاو حبش مجم ىلإتيَوأ ( 1١0/6 او ءارشَع ارش
 ساهم روب لو مع
 يف كمواد نوُنْسَح كلف هَرَم ةَنمُهدَمْحَتَو

 فنك : اوف ؟ةكيس ةكَسْسحو نيل ليلو ويلا يفي «ناّريملا
 . 0 هنالص يف ذاطيشلا ْمُكَدَحأ يجي :لاق ؟ليلَق اه لَمْعَي نَم
 "تيأرو : لاق اوال هُوَ همام دذع هاو اموال ذك ذك

 40١ : رظنا] ٠ هديب نهدقتي 8 هللا لوُسَ

 نب نَصْحَرلا دبع نع ؛ شمعألا اًنئدَح «ةّيواَعم وبأ انبلَح - 4

0 

 لم هقَرصْنم يف ةيواَمم عم ريسأل ين : لاق «ثراَحْا نْي هللا دبع نع دايز

 ا صاعلا نب ورْمع نب هللا دبع لاق : :َلاَق صامل نب ورم يَ نَفص
 كمي يس نبا اَيَدَحْيَو : راَمَمل لوي 8 هللا وسر تمس ام «تبآ

 َلاَقَك َملوُقَياَمْعَمْسَنلا : ةيواتمل ومع لاك : لاق ؟! ُةيغاَبلا هتفلا 02 اذه رومصامق يماسل ل فقم ماما هاي 000007

 - صان نوم نيل دْيَع _ نيرثكملا دنسم |
 ا هب

 . ةطللفلا

 : رظنا] .هب اوءاج نينا هَلَتق اَمَنِإ ١ ؟هاَنلَتَق نحتأ ةّئهب انيِتأَت لاَرَتَآل : : ٌةيواعم

 علال ل1 تا

 دبع نع ؛ «شّمعألا نع :نايفس ْنَع ميمو انندَح ٠

 وحن وأ ٠ هلثم ءداّيز يبأ نب نَمْحرلا

 ا ماض

 يس سرع لب
 ءبهَو نب دير نع « هلرغتطألا اك «ةيواَم وبأن - 56١

 صاَمْلا َنْي وِرْمَع نْبِهّللا دبع ْنَع ٠ ةبمككلا بر دبع نب محلا دبع ع

 ءهبلق ةَرمكو .هديةقطص ءاطغأف ٠ مام مَبْنَم : 88 هللا لوس َلاَق :َلاَ
 منال : رظنا] .رَخآلا قع اوبر ضاق هاي َحآءاججادإف «ٌعاطتسا امه

 لملم تحال ىالقل

 نما سل
 َنَع« ءرَمَسلا يبأ نع « شمْعألا اندَح «ةيواَعس بأ انندَح - "6

 ام حلمت نو ا لاوس اني : :َلاَك صال ِنْب ومع نب هلل دب

 اَنأ : َاَقَك :َلاَك ةُحلْصُن رْحَنَف « ىَهَر الاخ : انك ؟اَنَع ام : َلاَقَف ءاَنل

 1 . كلذ ملجأ َرمألاّنإ

 ْنَع ءبُهَو نْب دْيَز نع ؛ شَمْعألا نَع «ةيواَعُ وب اندَح - الينا
 نب طع ِنَب هللا دْبَع ىلإ “تيتا: :َلاَق ٠ بكا بر دبع ني محلا دب

 لور عم نحن اني : لوفي هثعمَسَم «ةبعكلا لظ يف ”سلاج وهو « صاَعْلا
 يفَوُهْنَمانمو هاب بريمن الرْنم كرت مس يف ف هللا

 . اًعَمْتجاَف :َلاَق ةعماج ٌةآلَّصلا : هيدانم ىَداَنْدِإ لضتني نم انمو ؛ هرَشَج

 سألها يبقي بت نكي مَكَدَنإ اقف انَبَطَحَف 8 هللا لوُسَر ماَقق : َلاَق

 هذَهْمُكل إو مهلارشهْسْلْعَياَمْمُهردَحيو همه ار هميم ىلَع
 ًروُمأو ؛ديدُشءالَيْمُهييصْيَس اَهَرخآَو امل اًهلَوأ يف اًهتيقاَع تلعج

 : مؤ لوي ةنثفلا ٌء يجن ؛ ءِضْمَبل هضمي قرين ميج ءاهتوركُت
 مث هذه: نمؤُمل لوب ةثفلا يجن مث فدك « يتكلهم هذه

 هكرئشك نجلا َلَخْدُيْنآَو ءرآذلا نع حرر نأ مُكم هوس نسق فسكت

 ىوي ذأ بحي يذلا سانا ىَلِإ تيل ءرخآلا ميلا هللا نْوُيَوهَو هو

8 

 نإ «عاطتسا معطف هبلق ةرمكو هدي ةقْعص هاطضأق امام عيان مو «ِهّيَلِ

 ِساّنلا ينم يسأَر ُتْلَخْدأَك : لاك رخحألا قت اوبرا هعزايَحآ اج م

 هديراَشأَك : :لاَك ؟8 هللا لوُسَر نم ادع تغمس تنهب دل : تلقق

 َكلّمَع نبا اَذَهْتْلْتَ : :لاك يبل ُهاَسوَو يندم ُهّنَعمَس : َلاَقَق هدأ ىَلِ
 لاق انْ لقت الآو « لطالب اتيناَوْمأ لأب كرما - ينم َ 2 ُةيواَحُم

 :َلاق «لطابلاب ْمُكَيْمْكَكَوا اوّلكاتل اوُنمآَنيذَلا هيأ َي) : ىلا

 : لاك هس حكمك ةّييه سكك مث هتيج ىلع انهت ِيََج
 [310:1 : عجار] ٠ جب هلا ةّيصْعم يف هصمعأو هللا ةَعاَط يف هنطأ

 نع« قيقّش نع ؛ «شَمْعألا اَندَح « ةّيواَعُم وبأ انئدَح - 56

 كيم ,2 هللا لوُسَر اذ ؛ صاَمْلا نب وِرْمَع ني هللا دبع ْنَع «قورسس

 :رظنا] ٠ اقالخآمُكُنساَحأ ْمكَراَّيح نم وشي ناَكَو . سقم الو شحات

 امام حال



 ا 15 ص

 ينئدَح «َقاَحْسِإ يبأ ْنْب ىَّبحَي انندَح «ليعاَمْسإ انندَح - "6

 ىو هل دنع ينكدَح « تبا يبأ نب بيب ْنَع «ةياَبَ يبأ نب ةَدْبَع

 افولطتْنخَتو ءصاَلا نب رس هللا هب ندَح « ورع نيل دبع

 مره لا لإ بخ يأ نماَم : هللا لوُسَر لاك :لاَق تّبلاب

 داهجلا هلو :ل لاق ؟هللا ليس يفُداَهجْا الو : لبق (17077) ميلا هذه

 جر ىلح عيت ملل تو سلي أل هللا ليس يف

 ينئدَحَف ؟ ثان تب يأن بيحس: لاق ءهمد

 ملا مايألا يه : دنع لاَثو : لاق . ْثيدَحْلا اذه نم وحن

 ِء نع هي نع ,بئاسلا نط انّ لعام اح - عك

 مك هش يف آر : 88 هّللالوُسَرَلاَك :لاَ ءورْمَع نب هللا دب

 [70750 : رظنا] ٠ عبس ىلِإر اص ىّبَح «هتصقاتو ينصف

 ملسأ نع « يميل ٌناَمْيلُس اَنكدَح «ليعاَمْس انثدَح - "ال

 اني :”يبارعأ َلاَق : لاو نب هل دبع نع فاكس نبع 'يلجعلا

 دهن : رظنا] ٠ . هيف خفي نر : :لاق ؟روصلا مهلا وسر

 هللا َدبَعَنَأ ءِنّسَحْلا نع «َسْنوُي ْنَع ؛ ليِعاَمْسإ اًنكدَح - 04

 نم ةلاكح يف تيقَياذإَتْنأ فيك : ف هللا وسر يللا : َلاَق ومَنْ
 .ء امرك عر

 فدوه تجرم اذ لاك ؟كلذ فيك ٠ هللا لوس اي تلق : :لاق ؟س أَن
 - 0 وعد 0-0000 0 ل ا 000

 :َلاَق لاذ فصُي ؛ هعباصأ بيس نوي كبَشَو) ٠ اًدذَكَه اوناكو مهتانامأو
 هاعقش

 اًمّدُخَو «لَجَوُرَع هللا قا :َلاق ؟هللا َلوُسَر ايَدلاَدَدْنع مص ام : تلق

 0117-2 مام ص

 . مُهماَوَعو دايو «َكلئصاَحب كيلو «ركذت ام ْعدَو فرع

 ورْمَع يئدَح ةبعش ْنَع - ديعّس نبا ينعي - ىَبحَي اًنئدَح - 58

 تحيط نبل مسلي يبأ تيب يف الجر تغمس رم نب

 ممس هلَمَمِب سائلا ٌمّمَّسْنَم : لوني 8 هللا لوُسَر عمَسهنَأ ؛رَمع نبا

 0 علوم عه سك ل
 :رظنا] . هّللا دبع اَنْيَعْتْفَرََف : : لاق . هرَفَحَو هرغصو هقْلَخ حماس ؛هيهَّللا

 لوم

 اَنرَبْخأ «ستخألا نْب هّللا دّيبَع نع «ديعس نب ىبحَي اًنندَح

 لاق وسع نبل دنع لاَ نب سوح هلا دبي يلو
 ” هس هو

 شيق ينتهنق ١ ةظْفح ديرأ 48 هّللا لوم وُسر نم هع ءايش لك بأ" نك
0 

 45 هللالو اوسرو , للا وسر نم عمت ءيش لك بكت : اولاقف

 َكلَذُتْركَذ «باَتكلا نَعْتَْسْسأَك اًضّرلاَو بّضَملا ين مّلكتيَرَسَب 27

 .قَحأل يّنم جرحا ء هدي يسْفن يذلا ءابتكا : َلاَقَق هللا لوُسَر

 [358.07 : رظنا]

000 
 : يبأ ينئدَح ءاَنيَلَع هآلُمآ ءماّشه ْنَع « ١ ىَيْحَي ينكدَح - تقلد

 ف هللا لور تضمسس : ويف ىلإ هيف م هور نب هل بعاتضمَس
 ملعْلاضِبْفَينكلو « ادامه عت ملعلا ضب بل هَللاَّدإ : لوي

 ءاوُلُسق ٠ لاه ءاَسْؤر سانا دخلا املا كري كا تح هَل ضي

 [ةمقك ,كالح لالوال 2011 : رظنا] ٠ اوُلَضَو اوُذَضَق ٠ ملي ريغ اا

 نئالالم الغ هر :ة سباك 4017

 88 هلا َلوُسَرْتْيآر ٍ؛وِرْمَع نْب هللا دبع نع «ىَيْحَي يبأ ْنَع «فاّسُي

 فّصن ىلع دعاَقلاةالَص : ل لوقت كّنأ تئادح : هلاتلُم ؛ ءاًسلاَج يلَصُي

 [دمذك همها كحد : ظنا] ٠ مُكلئمُك سيل نإ : لاك ؟ِمئاقلا ةآلَص

 نَع «ىَيَحَي اًنئدَح «يئاوتسدلا ماشه ْنَع « ىَبحَي انلَح - 5617

 هللا دبَعْنَح يقتني نع ءناَدعَم نب دلاَخح نع ؛ «ميهاَرإ نب دَمَحُم
 هداه كلو

 باي هذه : لاق يرقص نيبو هِلَع ىأرا# هللا لوُسرادأ ؛رَمع نب

 عاقال؟ ىحطا ثحكا م : رظنا] . اًهَسْمْلَت آل « راك

 نب ِهّللا دبع انَدَح ءملعملا نيسح اًنئدح « ىَبَحَي انيدَح - 561

 «ضْوَحْلا ِنَعآْسَيد اير هللا هيب ناك: :لاَةَربَس يبأ نَع :ةدْيَرب

 00 سس سا ار“ هاا
 « باع نب ءاربلاو ءةزرَب يأ لاس اَمَدَْ هيب ذكي تاكو ,ق هُم ضو

 اق: ةربسوبأ َلاَقَك ,هبابُذك

 تيقلك يا ىلإ لعب يمت بال 0غ اقش هيف ثيدح كد

 ل هد
 هلو يك ءاَرَحصّقنأ مَ 0

 .شحَطتمْلاَو شحاقلا ضي ؛ شا بحُي ال هلل:

 ةَعيطقو «شحامتلاو شحُفلا ب ىّتَح ُةَعاّسلا ْموُقَت الو :َلاَق

 .نيمألا َنوَخَيَو 3 نئاَخْلا متي ىَتَحَو ؛ةرواجملا ءوسَو ءٍمحّرلا

 ب َناَكَو هَرَخآآلُجَرَو هورمع َنْيدئاَع

 ما فلاش مق ل
 َنيباَمك ومو «ادحاو هل هلوُطو هضرع « يضْؤوَح مُكَدعْوَمنإالأ : لاَقو

 هبارش «قيرابأ ٍموُجْلا لم هيف ؛ريش (161/6) رسوم :ةَكَمَو هلي
 هم سو انتل 5

 . نبأ هَدْحَي امْظَي ب مل اًبرشم هنم برش نم ؛ , ةضفلا م اًضايدَشآ

 َقَدَصَن اذه نم تن ًيدَح ضْوَحْلا يف َتْعِمَساَم : هللا ديم لاق

 0 ا
 [ةهال؟ : رظنا] ٠ دع اهَسبَحت ةميحصلا دَحآو هب

 ًءاَج :َلاَق هرماَعانئدَح «ليِعاَمْسإْنَع «ىَيحَي اًنئدَح - 6

 0 لوفي ف هللا َلوُسَر تغمس : لاق وِرمَع نب هللا دبع ىلإ لَجَر

 ع هنعُهللا ىَهّئاَمَرَجَم َْمْرِجاَهمْلاَ هدي هلل ملل مسار

 لات تقرا تقفل تكلا تفلا تضحك : رظنا]

 #ا ع

 ْنَع «ةَكيلم يبأ نبا نَع ءٍحْيَرج نا نَع ىَحَيانئدَح -5
 :لاق ص اَمْلا نب ورْمَع ِنْب هلا دّبص ْنَع ناَوْدَص نب ميكح ٍنْب ىَبْحَي

 : َلاَمَك © هللا ل وسر كانك ملف ةليك لك يف هبات نارا تْعَمَج

 : تلف ره لك يفر «لمتأنأو ام[ وكيع لوطتانأ ىتخأ ين

 يضع لف ياا لاق . .  ياو ينو نر

 يفر: لاق . . يت لا مسرعا الق يرضع

 [هجم : راظتا]

 عينتسا ينم لل لور



 ط1 ةهزا/
 سْمّشلا ف فوُسك يف ىّلَص ؛ لف يِبتلانأ ؛ وِرْمَع ِنْب هللا دبع نع ءهيبأ

 [148 : عجارإ ٠ نيتعكر

 « بيش نب وِرْمَع ْنَع «َنآلَجَع نبا نَع « ىَبَحَي اًنكدَح - "561

 ْماَمَئاَح هباّحْصأ ٍضْمَب ىَلَع ىأر 8 يِبلَنأ ؛هدَجْنَع «هبيأ نع

 اذن اذه ساس نو
 ذه رش اذه : َلاَقَق ءديدَّح نم اَمَناَخدَّناَو تاَقلاَك سنع ضرع بهذ

000 
 [ة٠18 : رظنا] ٠ هْنَعَتكَسَف قرون امنا دنا اَقْلأَك ءراتلا لهآ لح

 يبأ ريمع نب اًمْنَع ْنَع ٠ ٌشَمعَألا اَنكدَح يمت نبا انئدَح - 560184

 ومع َنب هللا َدبَعتْعمَس : لاق «دّوسألا يبأ نبا بْرَح يبأ ْنَع ءنايلا

 تّلظأ لو هاَرْبَمْلا تلك اَم لوُشَي . هلال وُسر تغمس : َلاَك

 م04 ,دك١ : رظنا] .رك يبأ نم قدْصأ ٍلججر نم «ءاَرضحلا

 ا
 َةَماَمأ يبأ نع « ميك نبال اَنئدَح يمني انئدَح - 56

 للف يبنلا دنع َدْدع سول انك : لاك وِْمَح نب هللا دبع نَع «فيح نب لس نب

 : هدْنَعْنْحَنو لاَ ؛ ينل يك 'سَبلَي صاَمْلا نب ورع بَعد دَقَو
 اَجِراَحَوالخاتفّوَشنآ الجو تل اَم هللا نيعل ل جر مُكََلَع خدي

 .مكحلا يني هلا هم ع اساس
 ينعي ,نآلُف َلَخَد ىَنَح

 لا ب نع ورع سحاق اقدح - تف

 يتم مكر ان لوفي 8 هّللا َلوُسرتَْعمَس : ورع َنْب هلا دْبَع ْنَع

 م رظتا] ؛ ”مكنم عكوُتدَقك «ملاظ تأ كنها ملاظلا "باه

0 

 خلسَو افلح يأ يفنوُكي : قف هللا لوُسَر َلاَكو - ما

 .افذقو

 هةموو
 يبأ نع «َةداَتَق نع ؛ جاَجَح اَنئَدَح : :لاقرْبَمُت نب اندَح - ف

 َوُهَ هلام نود لعق نم : لاَ ف يبل نَع «ورْمَع نب هلل دبع ْنَع « ةبآلق

 [7066 : رظنا] ٠ ٌديهَش

 نع «لئاو يبأ نع« ًشَمعألا اَنْكَدَح ٠ ىَلْعَي اًدَح - :تفو

 0 لاق قوُرْسَم

 لق ِهّللا َلوُسَرْتْعَمَس . ديآ هبحألاَزأ الل جَرَلكاذنإ َلاَقَق دوعن

 ءذاَس ْنَحَو ؛هباادب ءدْبَعمأ نب نع ؛ةقيرأ نع را اوُنُخ لوُقَي

 الحال : نظنا] ٠ عبارلات يسّنَو : ىَلَي لاك :ةقْيدَح يبأ ىلوَم ٠ ٍملاَس نَعَو

 امر ىالؤم تالكم كالرك

 نْب هلا دب ْنَع «دهاَجُم ْنَع طف اَنئدَح ءىََيانئدَح -4
 لصاَوْلاٌس يلو شرعا هَل محّرلانإ : ف هللا لوس لاَ : لاق وِرمَع

 مالوم :نظتا] ٠ اًهلَصَو همر راتصَطَقلا اذ يذلا لصاَولا نكلو «ئفاكملاب

 [كمىلال

 مر ةلشو
 َنَع «َقاَحْسِإْنْبدَمَحُم اننَدَح ءدييع نب دمحم م انكدَح - "6

 :َلاَق وِرْمَع نبل دْبَعْنَع «ةَملسمأ ىو ٍمعاَنَْع « بيِبَح يبأ ِْب ديزي

02 

 اذإ ىّنَح رت َمّسَيَت هيَ ةَكَم قرط ٍصْعَبي انك اَذِإ ىّنَح ُهَعَم تْجَجَم

 ذِإ | ةرجّلا هذه تحت ا هللا َلوُسَر تيار :كاقث هت لج ناسا
 سرع ١# ## را يس اس لس

 لوُسَراَي : :لاق مث ءاققف هللا لوُسَر ىَلَعَم 2 « بطلا اذه نم لْجَر لبق

 رادداو (166/1) للاةجَركلذب يأ كم اهجلا ند نإ هللا

 اسالك هللا لوس اَيمَعَت لاك ؟يَحدَحأ كنب نم له : :َلاقةرخآل

 .ءاَج ثْيَح نم اًعجاَر ىَلوق :َلاَق «كيوبل ربا عجْراَف :ل :َلاَق

 :لاق ءدييأنَح بح وُ دي نب ىلمياَمدَح - "ففطأ
 ةعييدوو

 ته يدك يلا : لاق ؟نَم

 م رم نب هَل دبع ومع نب هلل دبع ىلا

 وف يمال وسو
 نريد: 0

 مام

 "لك مل مة
 ماما عض

 «لمماش
 يبأ نب بيبَح ْنَع ءرعسمو «نايفس اًنبدَح «عيكو اننَدَح - "61

 هللا" لوس لاق : :َلاق ومَن هلل دبع نَع 'يكمْلا ساّبعلا يبأ نَع «تبا

 يعمم حالا مالم ملوك تركك لع»# : رظنا] ٠ ديلا ماَص نم ماصآل : ف

 نب لآله ْنَع روصْنُم نع «ناّيفس اًندَح «عيكو اننَدَح - نفل

 : ف هللا لوم اوسر لاق لاق رع ِنْيهللادّبع نَع «ىحَي يأ َنَع ءفاّسَي

 دمه م١ :رظنا] .ًءوضْوْلا اوثبسسأ

 روس »هل

 نب دعس َنَع ناَيفسَو رَعْسم اَنئدَح يك انثدَح - حا

 ورم نبل دبع «فْوَع ِنْب ِمْحّرلا دبع نب ديَمَح ْنَع ؛ ميهاَريإ

 : اَوُلاَق هيدلاو لجرلا مشي نأ ئابكلا م : : لاك رعسم دقو نايفس هَعْقر)
 ُهَّمْأ بسيو :هابآ سبق لجّرلا ا بُسُي و وءو مادلو ماس يي

 م م د
 عملو لل تاه: رظنا] . همأ بسيف

 نع ؛ميهاربإ نب د نَع 7 53 دعس :نايفس اًنكدَح و كو اَنْيدَح 0“

 بلا رشاد :َلاَورْسَع نب هللا دْبَعْنَع 'يرماَعلا ديزي نْب َناَحْيَر

 [1/44 : رظنا] ٠ يوس ةرم يذل الو يدل هقدصلا لح

 يبأ َنَع ءَناّيَح يبأْنَع «نايْفَس انكدَح «عيكو انئدَح - تو

 نم سما ملت : 88 كل لور لاَ : لاق وم نبه دبع نع «ةَعْرُ
 يدم سا 0000

 هبحاَ لق جَرَح ايف حم سانا ىلع دل جرت ارم

 يه: لوي اَهبِرْفَم نم سما َعوُلطألإِ ةيسخأ الو "بيرق اهم ىَرْخَألاَ

 محا : رظنا] ٠ لوأ يتلا

 نب ثراَحلا لاح ْنَع .بلذ يباح ؛ٌميكو ند - تش

 :َلاَق وِرَمَع نْب هللا دْبَع ْنَع « محلا دبع نب ةَملَس يبأ نع ؛ « محلا دْبَع

 عافجك كه موصل ىاللح : رظنا] ٠ َيشكّرمْلاو يشأرلا ف هللا لور نع

 تعمَس «ِبوُيأ نع ٌقبعش اًندح «رفعَج نب كمَحم و اًنكدَح - تا

 هما ع
 3 لاق 4 هللا لون ومع نَا دبع ْنَع «ثدَحي ةعيير نب مساَقْلا

 يف نوير اًهْنمةَنم ؛هيِفاّصَملا وأ طولا لق دمَمْلا هش إطَحْا ل

 [5669 :رظنا] ٠ الو هنو



 يبأ نب بييَح ْنَع «رَمْسمَو ءنايْفس انئدَح : عيكو اَنئدَح - 56

 : 8 هللا لوُسَر لاق : َلاَق وِْمَع نب لا دبع َنَع « ِساّبَعْلا يبأ ْنَع .تباث

 امي ططو موي موصل « ماسلا لَ دود يخأ موص وصلا لف

 كاك : رظنا] ٠ ىَقآل اذ رفي بالو

 دبع نب ديزي نع «َداَتق نع ؛ «ماَمَه يئدَح «عيكو انئدَح - :نفوان

 يف نارا اركْنَم : ف هللا : لاق وِ نها دبع هللا

 دما ىصبم ىما5 : رظنل] . ههَقْفي دع آلت نم لَك

 يبأ نب بَيْنَ كاان لح اد ؛ميكو تدَح - 7911

 ْنَع هِي نب ري نع «ناَدَْم نب دلاَخ نع ؛ «َميهاَريإ نب دَمَحُم ْنَع ٠ ءريثك

 : َلاَقَك ةرَفصَعم باين يلَعو ف هللا لوُسَر ينآر : :لاق ومع نب هللا دبع

 [101 : عجار] .راثكلاب ايتن اًهقلأ

 نب ملاّس ” نع ءروُصُنَم نَع «ماَمَه اًنئدَح ديزي انئدَح - 61/

 0 ديال : لاك يلع وِ هَلْ اج َْع ءدنجلا

 [امحك : رظنا] .. .ِرَمَخ نمدم لَو نام َهَنَجْلا

 نع «دوعسُم نب دوسأ يندَح « ماوعلا انرَبخأ «ديزياَنئدَح - "14

 نالوا ةنعانآاَْي 0

 0 وَ

 همم وفم سقس
 يناكش يبأ نإ : لاك! ؟اَنَعَم َكَلاَباَمَق : ةيواعم لاَ «ةيغابلا هلا هل

 انآ .هصّنَت (179/7) يَ َمَداَمدلاَبل عطأ : لاَ ؛ لور ىلإ
 3656 :رظنا] ٠ لتاقأ “تسلو ْمُكَمَم

 «ريمزلا يبأ ْنَع «َقاَحْسإْنْبَمَحم ربح يي اند - <64

 لوُسرلَركُذ : لاَ ورم نب هللا دبع ْنَع ليلا يتب ىلوَم سبل يبأْنَع 1
 كداع

 ةاَرَص كلت : َلاَققاديدش اداهنجا ةَاَّْلا يف َنوُدِهتجيلاَجر هلا

 هر تناَك مَ هةَرْتَق ةرش لكل «ٌةرش ةوارض لُكلو ءةثرشو مالسألا

 َكلَدَك يضاَعَمْلا ىلإ تاك ْنَمَ وه اَمَمألَف هنو داّصنلا ىلإ

 .كلاهلا

 وبأ ينكدَح ؛َقاَحْمإ نبا نَع ؛ يبأ انئدَح «بوقعي اًنئدَح - 50٠"

 وِرْسَع نب هللا دْبَع نع ؛ ليلا يني ىلوُم ساّبْلا يبأ ْنَع « يملا ريا

 يدش بصن هباَحصأ "نم ةدابعلا يف ٌنوُبصْنيلَجر هللا لوسرل د :َلاَك
 0200 ععامصم ل علام

 ةَاَرَض لُكَلَو ةئرشو ملّسألا ةَواَرَص كلت : ف هللا ةلوُسَرَلاَقَف : لاق

 سال سس ريرزظولو 0 © م
 ءَوُهاَمإ مالك ةتسلاو بادتكلا ىلإ ئرفق تناك نم «ًةرك رش كلو ؛ةرش

 .كلاَهّلا كلَ هللا يصاَم ىلإ هك تَناك نمو

 نع« «(يبعرشلا ناّبح اَنئدَح نير نبأ ءديزيانئدَح - 564

 : ربذملا ىَلَعَوُمَو كهل ؛ 8 ينل نَع « صاَمْلا نب وِرمَع نْب هللا دب

 َنيرصُمللا ليو «لْوَقّلا عاَمْقأل ليو مكتفي اورفغاَو ءاوُمَحْر اوُمَحْرا
 عل

 [لن11 20147: رظنا] ٠ َنوُمَلعَي مهو اوُلعف م ىَلَع نورصُيَنيِذَلا

 0# ا ولسنا ا احس داوطا دل 00 سويس

 امدح ٌريرَح اَندَح - ٍمساَقْلا نبا يني - ٌمُشاَه اَننَدَح - "64

 هّللاَلوُسْراتْعمَس : :َلاَك ٍص اعلا نْب ومع ِنْب هللا دبع ْنَع هدير نب ناب

 انعم َركَذَق .لوُقيِربمْلا ىلع ف

 نب ِمصاَع نْب رب ْنَع ءَرَمع نب عفا انئدَح ديزي انئدَح - 564

 أ « عفان ملي اميف 9 يلا نَع ءوِرْمَ نب هلا دبع ْنَع «هيبأ ْنَع نايس

 اَمك هناّسلبلّلخَتَ يدا ٠ لاجل نم بليله: َلاَق

 [0008 : رظنا] . اهناَسلب ةَرقاَبلا َللَحَت

 نع «تبامك يبأ نب بيِبَح ْنَع «َرَعْسم انربْخأ «ديزَي انندَح - "645

 هدأت ف يّبلا ىلإلُجَرءاَج : لق ورم نب هلل دْبَعْنَع ؛ سابا يبأ

 : رظنا] . دِهاَجَق اًمِهيِفَق : لاك ءمَحَن : َلاَك ؟كاَدلاَو"يَحأ : َلاَقَ .داهجلا يف

 اذفحني تفممح ىفلك محلا مالكم

 اًنكَدَح : علو ريغ يا يا "616
 2 نب دامح

 ديس 210 قو نب كادي هيأ
0 

 اق اق «(ينذز : تلق «ةملست كو نيَمْوَيمص : َلاَق) يندز : تلق ٌةَرَشَع

 000 و
 [ك961 :ضنا] ٠ ٌةناَمَك كلود ةآلك مص

 دبع نْب ديزي نع «ةَداَنَق نع ؛ «ماَمَه انربخأ «ديزيانئدَح - 515

 مك يف هللا لوُسَراَي : تلق : :لق وِرْمَع ِنْب هلا دبعْنَع ءريَخششلا نْب هللا

 ْنمَرَْكا َىَلَع ىوفأ ين : تلق لاَ ءرْهش لك يفهأرفا : لاق ؟نارقلاارفأ
 نم َرثكأ ىلع ىَوفأ نإ ُتلُقلاق «َنيِرطعَو سمح يفُهآَرْها : لاق ءكلّذ

 .كللذ نم رتخأ ىَلَع ىَوفأ ين : تلق لاق «نيرطع يف هأرْا : لاق ؟كلذ

 ؟كلذ نم ٌرتكأ ىَلَع ىَوْقآ يّنإ : تلقا «ةَرشَع سمح يفُآَرْها لاَ
 آل: لاق ؟كلذ نم رككأ ىَلَع ىوفأ ينك : لاَ بس يفر : َلاَق
 قر لولو عقل عيل
 [؟876 : عجارإ . الألاف مق

 مول يعم

 َلوُسَلاَف لك وراد هيأ ؛عفار نب نَمْحرلا
 يام القس اسوس

 «ةَبوكلاَو نزملاَو ءرسْيمْلاو رَْخْلا يم ىلع مرح هّللاَنِإ :

 [59514 :رظنا] ٠ طباربلا نقلا ديزي لاق رثولا ةالّص : يتدازو نقلا

 «نيريس نبا نع ةَداَنَق نع ؛ ٌماَّسَه ابربخأ ؛ليِيانندَح - 564

 كف هللا ل اور عم تنك : لاق ءوِرَْع نإ لل دَبع نع ءدْيع نب دَمَحُمَو

 َنداَتْساَكرَمُع َءاجج مت ءةّنجْلابهرشبو هكْنذْلا : لاق نداَتساَ ركبوا ءاجَ اّجَِق
 ةلانفا : لاك َنواَتساَقناَمْنَع ءاَج مك ؛ةنجلابهرََو هكّندا : لاَ

 .كيأ َمَمسْنَأ : َلاَك ؟انآ نيف : تلق :لاق «ةجئابهرْشَبو

 «ينانبلا تيا ْنَع ٠ ةَمْلَس نب داَمَح اًئَرَبْخأ «ديزي اَنئدَح - 8

 ف هللا لوري ام : :لاَق ءهيبأ ّْنَع هورس نبه دبع نب بْنَ

 . هيبقع : ُناَّنَع (157/7)ناق ءنآلُجرهَبْقَعأطيالو لعق اكتم لاي

 [5055 : رظنا]



 صاَّعْلا نب ورمع نب هّللا دبع نيرثكملا ددسم 5 َح

 مماس ريهام رب مرر تسع
 نب ورْمَعْنَع ٌقبعش اًنئدح « رفعج نب لسحم

 يِلَنأ وِرْمع نب هللا دبع ْنَع هدي رماَح نيا ىلوَم بْيهص ْنَع راتيد

 يح: ٌورْمَعلاق) ءيّش ريغ يف لتقرأ ءاروثص حب نم لاق 8 ٠

 عمفحن محل ل001 : رظفأ] ٠ ةّمايقلا مهن هلا هلآس (هلَحب الإ :َل

 دمحم اًندح -0

 عل كيس ع هال
 ُناّفَع َلاَك ةَمَلَس ب داَمَح انكدَح : لاَ َناَفَعَو نَسَح اًنندَح -01

 نْب ورْمَع نب هللا دبع نع ؛ءاَذَحْلا بْيهَص ْنَع «راتيد نب ورَمع نبأ :

 دعاس هَ ريب اروع لكن : لا 8 هللا لوس انآ ء صامل

 ”ُجاَيَالَو اَحْبْدَدَُحَبََي : لاق ؟هنَحاَمَو هللا لوُسَراَي لبق ٠ ةماَيقلا مَ

 "تعمس «بوُيأ نع ٌقبعش اًنثدح «رَفَعَج نب دمحم محم اند - هممرلا مهم امرت جام را

 نإ لاق اف هلا لور نأ مَع نب هلل دبع نع «ثَح ةمير نب َرَنْب مسالا
 يف نوير اهنمهَن ئم هيف ءاصملا وأ ءطؤسلا ليك .دنتلا هاللي ناعم

 [7168 : عجار] . ممل اًهنوُطب

 '(ح) هداك نَع « يبأ يئدَح ءٍماَشه نْيذاَم انئدَح - 18617

000 

 وب وح نرش نع همَداَتَق انْكدَح «ماَمَه اًنئدَح : َلاَق دّمّصلا ُدْبَعَو

 مك «مسوُدجا اهو انٌرمَحا لاق ا يل أ ومع نبل دْبَعْنَع 00

 ايت م مُهودلَجاَف اهوُبرَش اَذِإَمُت مُهَودلجاَف اهوُيرَش اذ

 [ل0٠م : ظفا] ٠ ل

 نب ءاطع انئدح كش اند رّفْعَج نب دمحم م 015

 ةَمظاَق َرَمأ هنأ ؛ قف 'يِبتلا نَع ا ياا با

 ٌءاَطَع يرذَيآل ريب دلو حيل يف اهتم اأن

 لاَ كعب م رئاَمَف : يلع اقف : لاَق ٠ ةقملا مام نوُالكو عير هيأ

 .نيْدص هليل الو :”يلَح لاَ ؟نيمص بل الو : ءاوكلا نب هَل لاَ

 ِنْيناَمْعتلا نَع بش اَنكدَح ءِرَفْتَج َنْبدَمَحُمانكدَح - ه6
 َلاَكالَر تمس ءدوُعسم نب ةورع نب مصاَع نب بوُقعَي غمس «ملاس

 ُدَقَل : لاق ؟انكو انك ىلإ موقت ةعاسلا نوت : ورْمَع نب هللا دبعل

 ارْسآ ليلك َدنَبدْورَتَس مكن :تَلقاَمْنإ اعيش مفك آلنآآ[ت ْسَسَه

 1 نب هلي اقم موتو اذه : ةيعش لَك . تيا َقيرْحَت ناك ٠ اًميظَع

 يك هللا لور لاَ : وِرَمَع
 ؟ريش نيعيرأ وأ ٠ ةليل يعبر وأ كنس َنيعبرأ وأ ٠ اًموي َنيعبرأ : يرأ

 ل آل «َنيميرأ مهيف تليق يّسأ يف لاَجدلا جر

 قل دون بر هناك 6 مهمل ىتسيح لجلي
 2 ٌةوادَع ناني لاس ننسي لابي هكلهيف رهظي
 نم ةركلاَققم هبلق يف دَحأ يلف ماشا لق نم دربيل لس
 :َلاَك- للحد ل دبك يفك مُهََحأ ول ىح هت الإ ناي

 مالح آوريَطلا ةّمخ يف سانا رارش ىَقييو - ف هللا لوُس رم اًهيعمَس

 ًداطْيشلام هل لمت : لاق . ارك وركب الو ء افرع نوفي عاسلا
 -4 ا عع

 ٌةَراَد كلذ يف ْمُهَو اهتديت ناكوألابْمْصْرماَ ؟نوُيَتستآلا لوقيف

 155 ص (اكا/)

 ىَقْمااِإَدَح أ هعمسيالَق بالك «روصلا يف قيمت «مهشيع تا
 32000001 1 30 هيقد هل

 8 2 ,كلظلاوأ ؛ لّطلا* 16 000 4505010 قس

 ْماَقْمُهاَنِإف :ىرخلأ هبفْعِقيمش سندان هنمآتشتق لل

 مُنِإ[سوُو ف مكر ىلإ اول َنلاَيام اَيلاَقي مك :لاَق .َنوُرظني
 50 000 ملقا

 نم : لاقي ؟مَك َلاَقبَك : لاَ هال ثْمَب اوجرخأ لاقي م 8 :لاَق «َنوُنوُتسَم

 ذئموُيو ءاييش «نادذولاثَمْيي دموي «نيعستَو ةَعستو ةئمَعْست فل لك
2 03 

 . قاسم نع فش َ 4

 تْض َرَعَو «تأرَم ةَبعش ثيدَحلا اذهب يد : رفح ا

 همر مربي م« م 1

 نب نوُسْيَم ْنَع «فوَع اَنُثدَح «ِرَفعَج نْب دمحم دمحم انيلَح 601-١

 48 هّللا لوُسرْنَع « صاَعْلا نب وِرمَع نب هلا دبع ْنَع 0 )2 00 ين ينازهلا ٌداََسأ

 بَعد بَعد هِيَ مْرَح .ةسليومَو تأ « يأ نم بلا بلم : : لاَ هنأ

 ريو لا مرح ل سيمو تاَمق «يّنمأ نم ريرحْلا سبل نمو هج

 [59417 : ظفا] ٠ (1077/80) هج

 دْيَع نَع «نائس يبأ نع «ايفس نَع «نَمْحرلا دبع اًنكدَح - 5661/
 َنمُةَومتْي# يبل ناك :َلاق ورْسَع نب هللا دْبَعّنَع ؛ ليلا يبأ نْب هللا 0

 ساصأ
0 

 .عيشتأل سو «عَشْحَيال بلقو عميل ءاعْدَو ؛ عقيل ملع

 / ْنَع «يِرَمعلاَرَمعْنْب هللا دع انئدَح « لماك وبأ اند - 1664

 ام :لاقاق َيِبلانأ «ورْمَع نب هلل دبع نَع ءهيبأ نع بيع نب ورْمَ

 [33974 : رظنا] . ما مارح هلق ريك ٌركْسأ

 نسب ميهاربإ اَنكَدَح ٌنْيَمُر اندَح ؛ءلماَك و بأ اَنكدَح 48

 َدْنِعْسَنُك : لاق وِرْمع نب هلل دْبَع نع هَ للا دبع ْنَع ءرِجاَهّمْلا
 نهيفلَمَملاِميْنِماَم: َلاَقَق ٠ لاَمْعألا ترك : لاق ف هللا لوُسَر

 :لاَق ؟هّللا ليبَس يف ُداهجْا ءهللا لوري: اوُناَق «رَملا هذه نم لَضْفأ

 مهلا ليس يف هلاَمو هذ ل جر خيال ءداَهجْلا الو َلاَقَم مَربمأَ

 مالو كم1 : رظنا] . هيف هسْقت هجم ُنوُكَت

 ْنَع رْيَهُر اَنكدَح : ةلاَق ؛ْمَدكْنْي ىَحَيَو رضتلاوبأ اًنثدَح -

 تك :لاق وِرَمَع نب هللا دبع نع بني هلا دبع ْنَع ءرجاَهُم نْب ميهاَريإ

 .ةلئم رده ٠ لاما تركذق ل هللا لوُسَر دنع

 يبأ نَع ءءاطَع نب دبي ادَح ءدَمَحُم نب نيسح انئدح - <عمكأ

 ادجُسم ات ج5 :لاق يش ينكدخ ليلا بأ نهاد ع «ناتس 7 ه سرى 01011

 ملك :ةيراّسلا ىَلِإ ميش َءاَجَف تطل مث نيعكرت يلصق ة ماشلاب

 ومع نبه اولا ؟اذَهْنَم تلاَسَق هلْ الا باك قرَصْلا

 إو مك ذأ يسمي دي ذهن : َلاَقَك :ةّيواَعم نب ديزي لوسر ىَتأَ

 تال ىلقو مي د59 سل نم كب ثوُعأيّنمُهّلا : "لاق 8 مكي



 صال نب ومعنا دب نيرثكملا دنسم 1517 ص
 . سبج بج ها حسج سس كس سس: هه سس

 (ادمرل)

 ءالْؤَم نم كب ُدوعأ ينِإ مهّللا «عَمْسي يل ءاَعد نمو « عّفي ال ملع نمو

 [ةمكم ,201/ : رظنا] . عيرألا

 نب بنَ «تياكَْع هدام اَنكَدَح ليك 5-1

 [ممع عجارإ . ل. تعلو

 لييقوبأ يّئدَح ثِيلاَتَح ءٍمساَقْلا نب مشاه اننَدَح - توا

 هّللا لوُسَرَنَع ءوِرْمَح نيل دبع نَع ةيحّبصألا يش نع ؛ يرفاََمْلا

 ناَذَه اًمَّنوردَتآ : لاق ناك هدب يفوق هللا لوس اَلع جَرَخ : :لاَ

 هدي يف يذل لاك هّللا لوس اان نأ لإ آل : اَنْلُق : :َلاَق ؟ناَاَتكْلا
5 

 ةّنجْلا له ءامسأي ىَلاََتو كرات يماَمْلاْبَر نم باَكك اَدَه : : ىَتمبلا

 صقل مهف ديال مهرخآ ىلع لمجأ مك «مهلئابكو مهئابآ ءامسأو

 ٍمهئاَمْسا ءراَثلا لهأ باك اذه : هراّسَي يف يذّلل : َلاَكمُث انا مُهْنم

 صفي الو مهيف دال مهرخآ ىَلَع لمجأ مت « مهلئابكو مهئابآ ءاَمْسأَو

 مما 7
 ناك نإ لَصْعَت ند ميش يألف : 8 هللا لوُسَر ب اَحْصآ لامك ءاّدبآ مهْنم

 َبَحاَّصانإَ ءاويراقو اوُدَدَس : للدول يذق

 الا بحاَض نو ؛ ٍلّمَع يأ لمع ْنإَو ةّنَجْلا لطأ لمع هلَمَتْخُي دل

 ناهض دَيلاَكَمث «لَمَعيأَلمَعْدِإَ نر كأس كب
 يا موو 2000 هس اي ملا

 اقيرق ٠ لاق اهب دق ىلا لا مث «دابعلا نم لور بر عرق : لاك

 . «ريعسلا يف قيرق ) : لاق ىَرسلب بنو ةّنجْلا يف يف

 دبع نب ميهاَريإ اَدَح ءجَرَمْلا انثَدَح ءرضّئلاوبأ اند - 85

 8 هللا لوس َلاَف : لاق ع نب هللا دبع ْنَع «هيبأ نع « عفار نب نَمْحرلا

 «ةبوُكْلاَو ءَنيْنقلاَ ,َرْؤمْلاَ ءَرسِيمْلاَو ءَرْمَخْلا ينمأ ىَلع مرح هللا :
 [1049 : عجار] .رثولا ٌةالَص يل دارو

 را مع
 نب ليبحرش اًربخأ ؛ةَويَح اَندَح ديزي نب هللا دب اَنئدَح - 56016

 َعِمسنإ لوي خول عفار نب محلا دبع عِمسُهّنأ[يرفاَمْلا كرش

 يلابأا: لوي هللا لوس عمَسنإ: لومي صال نب ومع نب هللا دبع

 ةَميِمتْتْفَلَع :َلاَكؤأ اايرتتبرشاَآ اذ «تْيكر ام يلابأ ام« ام

 اَماْأ تنكر ام يلابأام) : كلشي يرفاتملا ٠ يسن لبق نم رمش “تل وأ

 [70ى1 :رظتا] ٠ تيتا يلا

 : لاق ةَعيِهلْنْباَو ةويح اًنندح «ديزي نب هللا دبع ننَدَح - "ع مكك

 ايلف تندم يلا كيرش نب ( 16/877 لير اربح
 »بما
 اَقدَنأ 8 هَّللا لوُسر َع « ص اعلا نْب ورم نب هللا دبع نع «“ « ثدحي

 كير للا جل « هيحاّصل مُهريَح هللا دنع باح ألا ريح

 . هراجل

 انكَح : لاق ةعيهلنباَوةَوَح اَنئدَح نم نَمْحّرلا دْيَعوبأ انئدَح 6137

 ب هّللا دّبَع ع ْنَع تندَحُي نَمْحرلا دعا عمَسُلأ كيرش نب لييحَرش نب

 ُرْيَخَو «عاتم اهلك ايدلاَنإ :لاهَنأ ؛ ل هللا لوُسر ْنَع ءصاّعلا نب ومع

 .ةَحلاصلاةآَرَمْا يلا اتم
 ريب هر“ م2

 نب بع انآَبْنَأ ؛ةويح اًنندَح ءِنَمْحرلا دبَعوُبأ اننَدَح - <64

 وِرْمَع َنْب هلل دبع َعِمَسْدنِإ لوفي رج نب نمحرلا دبع مسن ةَمَقلَع

 اونو اندم متعمَس اَذإ : لوي هلا لوس عِمسهنإ لوُقَي صاَعْلا نْب

 ابيعها ىَلَص ءآلَص الص لَ ىَلصْ مه « يلع اوُلَص مث لوي لم

 نم دبعل الإ يّبتتآل ؛ ةّنَجْلا يف هَلْ انك ةليسولا يل وُنَس مث ءاَرشَع

 هلع تلح ليسوا يل َلاَس مَ «َوُماَنآَنوُكأ دوج ءهّللاداّبع
0 "0 

 . ةعافشلا

 «يناَهوبأ ينَربخأ ةَوْيح انئدَح «ِنَمْحرلا دْبعوُبأ انئدَح - "568

 ْعمَسْهنأ ءوِرْمَع نب هلا دبع عملا يحل محلا دب اه عمَسُهن
 ٍمباَّصآ نم نيب نياك مت ينبَبوُلقنإ لوكيل هللا َلوُسَر

 : 48 هللا 2 اوُسر لاَ مت هاي فيك رصُي دحاو بلك لجَوَرَع محلا

 551١ :رظنا] ٠ طا ىإ تو افا بولد َفرَصُم مُهَّللا 2

 دبع ْنَع ؛ ورا كش يبلغ ؛”يمادجا ديس باف ورم يك

 وأ ٌنورْدَتْلَه : لاق 27 ف هلا لوُسَرْنَع «يصاقلا نب وْ نبل

 ْنَم لوأ :َلاَق «٠ معآ هَلوُسَرَوُهَّللا : نأ لح نمي
 م و 020000 52

 ءروُشتلا مهب دَستَنيذَّلا «َنوُرجاممْاَو ارق للا قلَح نم نجلا لح

 م
 اهلل ؛هرْذَص يف ُهُتَجاَحَوْمُهْدَحآْت سيو ركل مه

 مُهوُيَحَف مهوثلا : هنكآلَم نم ءاَشَيْنَملَلَجَوَرَع هَّللالوُتَ ءءاضق

 0 ا
 نأ الا كافل نم بريح اس اك رضع ةَكنالَمْلا لوقت

 عع مل ءعو شك 3 0
 يفاجأ توتو ”ةراكتلا هب كي ري اش

 َنوُلْخديَق كلك دنع ةكئآلملا مهينانق : َلاَق ءءاَضَق اهل يطيل هرْدَص

 :رظنا] ٠ «رادلا ىف مَ مُتربَص ام مكي مآلَسا) بابك نم مهل

 عمال

 هوكش

 هّلُث لوأ نإ : لوي هلا َلوُسَر حنس 200

 رو هل هب
 اوعمَس اورمأ دو «هراكمْلا مهب ىَقتي نيا َنيرجاهملا هرقل نجا لحد

 ىّنَح هل ضقت مل ناطلسلا ىلإ ةَجاَح مهم لجلك ذو ءاوعاطأو

 ينأنق نجلا ةَمافلا مْويوُْدَيَلَجَوَرَع لل ؛ هردَص يف يهو توصي

 نأ ولأ ىلعس يف ان دل دايس ْئآ: لوقيق اهتتيزو اهفرخُري

 دب اًهَئوُلْخ ديف و ةَّنَجْلا اوّلُخْدا ٠ « يليبس يف اوُدَهاَجَو « ليس يف

 .ثيدَحْلا رك. .باَدَعألو

 ٌديعَس اَنُثدَح «هباّتك نم «٠ «ةعرملا ديزي نب هلا دب اَنندَح - "كفا

 «'يلبحلا نمْحرلا دبع يبآ نع « كير نب لييحرش يكدَح «بويآ يبأ نب



 ْنَم َملفَأْدَ : :َلاَق هللا َلوُسَرانأ صاَمْلا نب وِرْمَع ِنْب هلل دْبَع نَع

 1506 : رظنا] . هان امي ُهّللادََت هَعْنَقو و ناك « ملسأ

 نب ةعيبر

 0 5-25 «يرفاعملا فيس
 سم لهو لل

 فاك رانج اَنبُمَت هللا َلوُسَر اي : لاق هلا لوس لجَر لأسم

 وموت اَمنِإ اهل نوُموُقَ مسلم اهل اوُموُف .٠ معن: : َلاَقَق ؟اهل موقق
 .سوقنلا ضيفي يدلل اماَظْعِ

 نب ةعيير انكَدَح ديس انكَدَح ءنَمْحرلا دبع وب انثدَح - "ا

 وِرْمَع نب هلا دبع ّنَع يلح نمر دبع يبأ نع ؛ يرفاعمْلا فيس

 ل ةارماب (16ر/0) رعب يإ 88 هللا لوُسر َعَم يشك حناني : َلاَق

 هيب ةَمطاَف اداه ؛ هلل اسهل ىّنح كو قيرطلا اهتم ؛ اًهَكرح هنأ ظن

 تي: تاق ؟ةَمطا اي كني نم كَجرْخأ ام : َلاَقَك امهيذ ٠ ا هللا لوُسَر
 رص لل هع

مهَنَم تْذَلَب كلم : َلاَقَق « مهثيزعو مهتيم مهيلإ تحرك تلا لهآ
 0 

 0 د كتعمم دقو مْهمَم الب نوكأ هّللاذاََم "لاق ؟ىَدّكلا -
 0 رشم ام ةملو

 .كيبأ دج اَهارَيىَنح نجلا تيار اَمْمُهَمَم اهتضلَبْول : :لاَق رُكذَت ام كلذ

 [087”7 : رظنا]

 بش
 ايَع يكد «ديعَس انِيَدَح «ِنَمْحرلا دْبَعوُبأ انئدَح - فكن

 2 لك خبل دلع «يفالصلا لآله نْب ىسيع ْنَع ؛ سابع

 نم انالئأَرْفا : هلاك ٠؛ هّللاَلوُسَر اي يقرأ : لاق 8 هللا لور لجَر

 ارق : لاك « يناسل لغو يَ هتشأَو يئس تربك : لُجرلا لاق (رلا) تاذ

 َنماتآلئاَرقا : لاَ ىلا هلم لَ لاق «محا تام

 كل وُاييفي كلت لُجرلا لاَقَق ٠ هنلاقَم لم لاق « تاَسيسْلا

 : لجرلا لاق ان عَ اذإ ىَتَح ؛ ««ضزألا تكل اذِإهآرفاق عما ةروُس

 اكو هللا ل اور لاق «لجرلا ريم ادب هيَ ديزل قحاب كتب يلا

 :ُهَلَلاَقَ ءٌهَءاَجَق هب يلع :َلاَق مت ليلا حلقأ ”لجئورلا حلفأ :
 روع 2

 نإ تسيأرأ : لجلك ملا ذهل اديعهّلا هلع ءىحنصألا م وي ترمأ

 لرش ْنِمدْحاَتْن كلو «آل : لق ؟اهب يحَصأأ ين ةَسيسألإ جا مل

 كن 7 قلحتو «كيراش ص قتو كَرافْظأد تو

 .لاتلع

 َكيِحْضأ مات كلذ و 0-00

 نبابطك ينكح ءاديعَس اَنئدَح نمل دبع بأ اند - 305

 يل ِنَع «وِرْسَع نبل دبع ْنَع يفدصلا لآله نْب ىسيع ْنَع ؛ ةَمَقلَع
 هسوقل م ورك هس

 اًناَهَرِيَو اروث هل تَناَك اًهيَلَع ظفاح ْنَم : َلاَقَق امري ةالَصلا ٌَرَكْدهَّنأ ؛ ف

 ةلوناَهرب الو رون هل نكي مل اَهْيَلَع ظفاَحي مل ْنَمَو «ةَماَيقْلا مْوَي ةاَجَنَو

 . فل نيو َماَهَو نوح دوراََمَّم ةمايقلا موي نكد :ةاَجَت

 : لاق يهنئون «نَّمْحرلا دّبَعوْبأ انندَح - تاب

 :ل اوي «يلبحلا نَم نَمْحرلا دْبَعاَبآعِمَسْمَّنآ «ينآلوخلا ناموا انئدَح

 ان. لوفي مشمس : لومي صاعلا نب ورم نب هللا دبع تغمس

 ذب مدرطأ يكف وكت ةميق انو ل | ليس يف وَ ةيزاغ نم

 .مهرجأ مهل مت ةميِنَغ ّىةمين ويصل ءاثنلثلا مهل ىَقبيو ةرخآلا

 ء«ٌيَناَموبأ رس تعم < 1/4

 نب ورْمع َنْبِهَللاَدْبَعتْعمَس : لوُصييلبحلا نمل دبع اب عِمَسُهن

 عمل سرع ف سل
 َنوُقِبسَي نيرجاهملا ءاَرَُف نإ : لوثي# هللا ل وسر تمس : لوي صاخلا

 - قير َنعيرأب ةمايقلا ميال

 مُكرمأ انركذ مش انإو ءاندْنع امم ْمُكانيَطأ مش ث ْنِإَف : هللا دْبَع َلاَق

 . اي لاس الك بص نق : اوُناَق ناطلسلل

 اق ؛ةّعيهلّن ْباَو ةَوُيَح انكدَح «نمحّرلا دْبَع وبأ انئدَح - 8

 نركب يلطلا تخدم ايس الخل اهوار

 لردك وشي هللا لوُسَرتْعمَس : وير وليت

 .ةئسس فلا يسمح ضرألاو تاومسلا قلي لَ َر

 « يِلَع نبا ينعي ؛ ىّسوُم اَنْندَح ءِنَمْحرلا دبَعوبأ انئدَح - 39

 هّللالوُسَر نأ ؛صاَملا نب وِرْمَع ِنْ هلل دبع نع «* ثدحي «يبأ تغمس

 ءْءاّمَجا؛ ريُكَتْسُم ؛ طاَوَج يرظْمَج لَك : الا لْمأ ركذ دنع لاَ

 0701٠١[ :رظنا] ٠ . عام

 ينئدَح ثيل انيدَح : لاك ءرضنلاوبأو جاَجَح اندَح - "هما

 نس الجر ؛ورمَ ٍنهّللدْبعْنَع ريا يبأْنَع «بيبح يبأ نب ديزي

 ىلع مالّسلا رفتو «مامّطلا مس انآ :لاق ؟ريَخ لاَمْعألا يأ : 8 يتلا

 .فرعت مل نمو تْفَرَع نم
 همت

 ديعّس نَع دعس نبا ينعي- ماش اَنندَح ءِرماَعوُبأانثدَح - 84

 لق يلا نَع ءوِرْسَح نب هلا دبع نع « فيس نب همر نع «لآله يبأ نب

 ةَضهّلل اوال“ ةحمجْلا ةكيلْأ ةَممجْا موي وسي ملل نماَم : لاَق

 .ربَقلا

 مير هربا مل سولو
 ٍنَح دير نْبداَمَح انْئَدَح «بْرَح نبل اًمْيلَس اَنيدَح - ةنكو

 درعمظأ داَّمَح (17ه/7)لاَك مّلسأ نب دير نع «ِرْيَهز نب بعصا

 1 ءاَجَق © ِهّللا لوُسَر دنع انك : لاق ورم نْبهَّلل دبع نع «راَسَيِنْب ءاطَع

 الأ: لاق جالا ةَروُْرَم ؛ناجيس هب هيل ةيدبلا لهأ نم لج

 سواق ك عضد ل6 سرا ونا سولت لث حسو ذم مكسات

 قاب ارا َلاَقَمُش .«نقل سو ل قو

 نيتئاب ةلرمآ «ةّيصولا كِلَحِْصاَق ين : هنثبال لااا ترص امل

 َنيضْرألاَو « عبسسلا تاَومسلا نإ منّللاذلإ لإ آل)ب ةلرمآ ءِنيتنا نع كانَ
 هه اسر

 9 فسر كينان لك يناس «عّيسلا

 : ةَمهبُم ةَقلَح نك ميسا نيضرألاو عبسلا تاومّسلا ناو هللا الإ هل

 اهو يش لك ُةآلّص انف هدْمَحبَو هللا ناَحبسسَو للا ذلإ َهَلِإ ال «نهتمصَق

 َلوُسراَي : ليق وأ "تلق :لاَق هرْيكلاو كرتشلا نع كاْناَو «قلَخا قرر



 لس عل لو سس
 َناَتنَسَح نآلَْتائدَحآل ّنوُكي نأ : لاق ؟ربكلا مق َنقَرَع دق ةكرشلا اَذَه هللا

 ا ليةَلْح ائدَحأل َنوُكَيْذَأَوُم : :َلاَق آل: لاق ؟ناسَح ناكر ارش امه

 نآَوهَقأ :َلاَق «آل :َلاَق ؟اًهبكْريةَباَ اندَحأل َنوُكيْنآَوه : :لاَق آل لاَ

 اَمَق هّللا َلوُسَر اَي : لبق آل : لاق ؟هّلإ وُسلجَيباَحْصأ ئدَحآل نوُكي

 071١1[ :رظنا] ِساّنلاصْمَعَو قَحْلا هس : لاق ربكلا

 نع « كرام نبا ,ةيواعموبأ اندَح مد نب ىَيحَي اًنُكدَح - "5685

 ْنَع «نَمْحرلا دْبع نب ةمَلَس يبأ ع ريك يبأ نب ىبحَي نع ؛ يعاّروألا

 0200000 92-- و
 لثم نئوُكتآل ' هّللاَدبَع اي: ف هللا لوس لاَ: لاق « مَع نب هللا دبع

 [31086 : رظنا] ٠ ليلا مدلك للا موُعيناك «نآلف

 .«كَرابمْلا نبا انثَدَح - َدَمْحأ اَبآ ينْغَي «يريبلا اندَح - "66

 دع“ نب َةَمَلَس ونبأ يندَح «ريثك يبأ"ن با ىبحَي ب يدَح «يعازوألا يدَح

 22 . هللا لوُسسَر يل لاق : لاق ورعب هللا دبح يِكدَح « محل

 ْنَع ُناَيفْس اَنْكَدَح : لاق ٍمِينوُبأَو دَمْحَأوبآ اننَدَح - "45

 يرسل دَمْحأ يبأ ثيدَح يف اذه «هيبأ نع ؛ ءرشتملا نب دَمَحُم نب ميِهاَريإ

 يلا ء لة
 ِنْبوِرْمَع َنْب هّللاَدْبَع تْعمَس : َلاَقك «قوَرَسَم ىَلَعلُجرلَرَن : لاَ

 هي لريال َوُهَو هلا يقكْن م: لوي هللا لوُسَر تغمس : ُلوُقَي صاَعْلا
 مص خلا

 رسم ل مس 2 عسل ع رو رس يعلو ماس ل
 َلَخَد هبًكرْشُمَوُهَو ُهّيَقلْولاَمَك ؛ (ةيِطَخ هَمَمرضت مو َهَنِجْلا َلَخَد اًنيَش

 . ةَنسَح هَعم هعّفنَت ملو ٌراَذلا

 ىَلع لف ةئيِدَمْلا لهأ نم خيش وأ لجَر هاج : هئيدح يف ٍميعُنوبأ لاَ

 نم: ف هللا لوُسَر لاَ : لوفي مَ نب هلل دبع تغمس : َلاَقَق قوُرسَم

 مل هكنشيَوهَو تاَمْنَمَو «ةقيطَخ همر ملكش هبي الهلل ”يقل

 . ةئسح هعم هعفتي

 هدو روععم م لاو
 . مي بأهل ام باَوصلاَو : هللا دبع لاَ

 حية اخ دخن سياح < ها/
00 

 ةرصْخرل اونا 8 لاو لاق. دبعَْع

 .تاَنجْل َنوُنْخَدَت «َماَمَطلا اوُمعطأو ؛مآلّسسلا اوُشْفآَو

 [ههكه :رظنا] .هَنِجْلا َنوُلُخدَت : دّمّصلادّبَع َلاَق

 لص اس يت هل

 نب ءاَطَع ْنَع :ةناوعوبأ اًنئدَح داني حياد - 5< هرج

 :لاكف يلا نَع مُهكدَحْهَل رمح ِنْب هلا دبع نع «هيبأ نع «بئاّسلا

 : ُةبلكلا تلات. حج بلك ءراد يف ليئارسإ ينب نم آلجَر فيم فاض

 ام : لق : لاق اهنطَب يف اًهؤاَرج وعن : َلاَق « يلهَأ فيض بأ ا هللا

 نموت مل كماَذَه مهن ِلَجَر ىَللَجََرعَمللا ىو : لاق ؟اَذَه
 ل سال ساي ريس هلو

 .اًهَمالحأ أ اهؤاهمس انس رهف مُكدْعَب

 صاّعْلا نْب وِرْمَع نْب هللا دّبَع

 «بئاّسلا نْب ءاَطَع ْنَع ٌدامَح اًندَح ءدّمّصلا ْدْبَع اًنئدَح - 8

 : ف هذا لوُسَرل نووي اوك دول ؛ رس نبل دبع نع « هيلع
 تلتف لون ابها ايدي الول )مِن يف نووي َكْيلَعماَس
 .ةيآلا رخآ ىَلِإ ««هلا هب يحي مَلَمبكْويح لوما اًدِإَوٍ : ةيآلا هذه

 0/141: رظقتا]

 ءاَطَع ' نع :داَمَح اًنكدَح : ةلاَق ُناَّفَعَو ءدّمّصلا دْبَع انكدَح - "50840

 هللا : لاق ءاج الجر ؛ورْمَع نب هلل دْبَعْنَع ءهيبأ نع «بئاسلا نب

 َلاَقَفاَدَحَأ ان تي يئالرشتألو ,دتتشلو (191/) ير

 نهَتَجَح دَقَل لقي يبا لاقت انآ: لجل لاق ؟اهّئاَْنَم : كف يلا

 0٠693844 :رظنا] . ريثك سان ْنَع
 هماض

 لد «دييلوا ني ومع رع ل معَ

 نهد اوبل لكم لاَم يلع لاق : :لاك 8 هللا َلوُسَرنأ ؛َوِرْمَع
000 

 لجو رع هللاَنإ لوي هللا َلوُسَر تْعمَسَو : َلاَق - م1

 : عجار] ٠ ماَرَح ركل لُكو «ءارببلاو «ةَموْكلاَو ٌرسْيَمْاَوَرْمَخْلا َمَرَح

]0 

 ٍمَكَحْلا نَع
 عمم يَ
 نب هلل دبع لاق
 عقم سهام

 ةّنجْا ةَحئار حريم هيأ يع ىلإ عدا نَم قف هّللالوُسر لاق ومع

 :رظنا] . اًماع َنيعْبَس ةريسُم وأ « ءاّماَع َنيِعْبَس رد نمُدَجوُبل اًهَسيِرِإَو

 :ةيعش اندح ءريرج نبا ينعي بهو اَنثدَح - "56047

 . ةيمأ يبأ نب ب ةداَج ىَعَدُي نأُنآلف َداَرأ : :َلاَق ءدهاجم ْنَع

 م

 . رآذلا م هَدَمْفَم اوبل اَمَعَم يلع َبَذَك َْمَو : َلاَق - م7

 1 نبا ينعي ريرج انئدح ءدّمَحُم نبا ينعي نيِسح اًنكدَح - 6

 ني ٍملْسَم ْنَع ءَنايفُس يبأ ْنَع «َقاَحْسِإَنْبا يشي ءدَّمَحُم ْنَع « ٍِزاَح

 «يصاعْلا نب وِْمَع نب هللا َدْيَع تس : :لاَق «ٍشيرَصْا نب ورَمَع ْنَع ءرييج

 ىَلِبٍمنَقلاو للاب يا اََْومَهْردالَو رايد اهب سل ضرب 66

 قف هّللا لوس َرُهج «تطقس ريخْلا ىَلَع لاق ؟كلد يف ىَرَتاَمك ؛ ٍلَجأ

 هلا لورا "ساني فبو «تدفُت ىّح « ةّكدّصلا لبإ نم لبإ ىَلَع اًنشْيَج
 نا سرا هل

 .مهإ ايدو ىَتَح ؛تءاَج د قدصلا لإ نم صلب الإ انك رتشا ْظ

 . نيالا ريعبلا ترش
 [3/076 : رظنا] ٠ لسا ا

 ىلاه مر
 كلك ىذا ءَسْغَرَف ىَنَح صئآلق ثآاّلاو ٠

 وبأ اًئَربْخأ « ةَعيهلَنْبا انندَح ءىَسوُم نب ْنَسَح انتدَح - 505

 َلوُسَر ذأ ؛ صاَا نب ورع ِنْبهّلادبَح ْنَع ؛هللا دبع نب كلام نع ؛ لين

 نمو ءةّبحْلا ْغدَل نمو ءةءاجّقْلا تَْم : اوم عبس نم ًاعتسا 8 هللا

 هير خيوأ ماي ىلع خيام قرا نمو « قرح نمو ءويسلا

 . فخرا راف دع للا نمو يش



 56046 َح

200 
 اًنكدَح : لاق « ورْمَع نب ةّيواَحمو فورعم نب نوراه انئدح - "6

 نب نَمْحرلا دبع ذأ ُدكدَح ٌةَداَوَس َنْبَرْكبَنَأ ءورْمَع ينئدَح «بْطَو نبا

 مشاه يدب م ارك ؛ةكَح صال نب رَبي

 ذويه يو «قيئلصلا ركب وب لحد « سمع تن مسا ىلع الح
 لاق ءاريَح لإ مل : لاق 4 هللا لوُسَرل كلذ َركذف «كلذ هر مهر

 ريشملا ىلا هللا لوس مكمل نم اكيد هللا ذإ : و هللا لوس معمم يقم
0000 

 .نانثا وآل جَرهَعََوألإ , يكس ىلع اذه يوي دْهَبَلجَو نخيل َلاَقَق

 [3446© ,31/44 : رظنا]

 هلا دب نب يح ينكح ميه نبل انئدح «نسَح انئدَح - -505

 ا ؛وِرْسَع ِنْي هللا دبع نع ؛ةكدَح يلح نم محلا دبع اهآنأ «يفاَعَملا

 لور لاّقق ؟يلصْي نأ لب هكيحَص مب يبأّذإ : لاق قف يلا ى دج
 .يي مل يلصي كيبأل لق : 4 هلل

 ؛هّلا دبع نب يبح انئدَح ؛ةعيهل نبا انئدَح «نَسَح اَنئدَح - <61

 ورْسَع نب هلله ِبعاَنل جَرخأ َلاَكهكَدَح يلبحلا نَمْحرلادْبَعابآَذأ

 تاومّسلا َرطاَق مهلا : لوفي املي هّللالوُسَر ناك َلاكَو) ءاساطرق

 ميش لك هلإو يشك برت «ةداهشلاو بيل َملاَع ء(ضرألاو

 َدلابَع ادَّمَحسدأَو كل كيرشأل َكَدَحَو :تنا الإ لإ آل نآدهشأ

 َكبذوعأو «هكرشو نابل مية وغأ وهيكل وس

 .ورذغ نهلة هلو لك: نشك دير
 مايدري يح دل لوين

 سر مش م
 دّبعْياح يلح ؛ةَميهلن ل انكدَح نسَح انئدَح - <64

 هللا َلوُسَردأ رع نْبهللادبَعْنَع ؛ ةيلبحلا َمْحرل دْبَع يبأ ْنَع هللا

 َموَيْمِهي يمان يَ ؛دالوألا تام اوحكلا : لاك (؟7؟/؟)

 .ةّماّيقْلا

 ؛هّللا دبع ْنْب يح انئدَح «ةعيهل نبا ائدَح 2نَسَح اَنئدَح -86
 : لوفي صاَمْلا نْب ورْمَع هلا دبح عمل مدح محلا دْبع اذ

 0 ا مس رس»
 (ةئبَس وُحْنَتءوطَحَف «ةَعاَمجْلا دجْسس ىلإ حار نم : 25 هللا هلوُسَر لاَ

 . اعجارو اب ابهاذ ةنَسَح هل بي ةوطَحَو

 دب بح ينكح :ةولن زف انئدح ”نَسَح اند - 6

 4 صالا نب ورْمع نب هلل دبع نع ءهئدَح يلبحلا نَمْحرلا دبع آنآ هّللا
 فشلا َلاَق ضيم دوُمَي لجل ءاج اذ : :لاَق 4 هللا َلوُسَردَأ ع ريمرب ريما

 الملا ىلا ينم انغلاق هدب

 َلاَق ك0 ا شل

 هلل انك «ْمِهنادآَب وصي َينذؤملا نإ هلا لوس انآ 8 هّللا لوُسرل
 . طغت لس تيتا اَذإَف َنوُلوُفَي اَمَك لق : كف هللا وسر ءقعاش ون ةلم

 - صال نب ورم نب هللا دب نيرثكملا دن دنسم
 00 ل ا كت

/117) 

 دبع نب يِبح يكدَح ميه ب انئدَح نسَح انئَح - فلك
 اَجالْجَرِإ :َلاقورْصع َن هلل دبع «هدَح ِنَمْحرلادْبع آنآ ؛ هّللا

 لّصلا : 4 هلا ُلوُسَرلاَقك ؟لاَمْحألا لضْفأْنَحهلآسق اف لا ىلإ

 رتل لما َلاَق ؟هَم :َلاَقمُت «ةآلّصلا :َلاَق هم 0مل لاَ
 لاَ« هّللا ليس يف ُداّهجلا : يف هّللا لور َلاَق ؛هّيَلَع ّبَلَغ اًملف :َلاَق

 :لاق اربح نيدلاولاب ةلرصأ اق هللا لور لاَ ؟نْيَدلاَو يلف : لجرلا

 َتنآ : 8 هللا الوُسمَر َلاَق :٠ امنع رثالَو دهام ايو حاب كمحَب يدنا

 دّبَع نب يبح ينئدح ءةَميهل نبا انئدَح نَسَح اًنكلَح 55037
 88 هلا لوران ؛ورمَح نبه دبع ْنَع «ئدَح نَمْحرل دبع بآن ؛ هّللا

 هومر َلاَقَك ؟هّللا َلوُسَر اي المع اً ُدرْيَأ : رمع َلاَقَ ءروبلا نارك

 1 رجلا هيفب : رمع َلاَقَف «مويلا مكتبك « معن : : 8 هللا

 نب يبح نب نسح ءهّللا دْبَع بص اًندَح «ًةَعيِهَلِ نا انْكلَح «ءسَح اًنئدح - 506 03

 ىَلَلُجَرءاَج :َلاَك ورم نبل دبع نَع «يليحلا محلا دبع يبأ نع

 0 ُلَََي يبلك د جأ الق نارا ًارفآ يّنإ هللا َلوُسس اي: ل لاَ كف هللا لور
 ىَطْني ناَمْإلاَإَو «َناَميإلا يشُح كبل ف هّللا لوم اوُسمَر لاَقك هلع
 .نآرقلاَْقدْبملا

 هّللا دبَع نع ؛ ةَميهل نبا انئدَح «َقاَحْسسإ نب ىَبحَي انئدَح - 6

 سيقاَآ تعم : لاق «ينآلوخلا ٍحيَرم نب نمر دْبَعوَْع «ةريبه نب

 اص نم : : لوفي ورح نب هلا دْبَح تغمس: لوفي صاخلا نب وِْمَح ىو
 لقبك «ةالَص نس هنتي هللا ىَلَص ةآلَص ا هللا لوس ر ىَلَع

 1 .رتكيلَوأ كلذ ْمدْبَع

 هللا لوس اَنيِلَع ََرَخ : لوي ورمَع نب هللا َدْبَع تغمس و 5 5

 يِنالَو - تأرم ثآلك هلك" محم انآ : َلاَقك عملا امري

 را ةئرَح مك تشلعَو ماو ةصتاوخحو ملكا حتاوكاتيتوأ « يد

 اوعيطأو اوُعَمْساَف «ينمأ تيفوع و تيفوعو « يب وجت « شرعا ُةلَمَحَو

 اوُمرَحَو هلآلَح اوُلحأ « هللا باتي ْمُكلَمَم يب بعت ؛ « مكيف تام
 . همارح

 نع ٠ نب نب ىبحي هّللا دّبَع مَع «ٌةَميهل نبا اًنئدَح «قاحسإ نْب ىَبحَي انيدح - 37
 سا ع

 رب نب نَمْحرل دبع ْنَع ريب للاب يتربخأ َلاَق ىَرْخْأ َةَرَمَو)

 هلا لوُسَراَنبلع جَرَخ : لوم صان دون ولا أس: لاق

 هم
 . . .عدوملاَك امري

 «ةريبه نْب هللا دْبَع نع ا 4

 ائِلَع َيرَخ : لاق صاقلا نب رع نب هللا دْبعْنَع ؛ يعلكلا ةريبه يبأ َنَع

 ءرْزمْلاَو ءَرِسِيمْلاَو «ٌرْمَخْلاَي لَ َمَرَح يب يبر 3 َلاَقَق موي 8 هللا“ لوسَر
 لس يس رع
 .نيِنقلاَو ,ةيوكلاو

 [ةةها : رظنا] هر



 هم١ ص

 سا فاصل و ماررع اما
 لييحرش نع ؛ «ةعيهل نب انربَخأ قاَحْسإ نب ىَحَي اندَح - فلخ

 لاَ : لق ورم نب هللا دبع ْنَع «"يلبحلاٍن محلا دبع يبأ ّْنَع «كيرش نب

 .هبهّللا همك ءاناثك قزرو مآ نم حلفأ دق ( 170/5 لَ وسر

 [ه497 : عجار]

 ْيَناَموُبأ ينئدَح «نيدشر انئدَح ءَنآليع نب ىَحَي اَنئدَح - حلا

 ني ورْمَع نب هللا دْبَع نع ١ 'يلبحلا نَمْحرلا دبع يبأ ْنَع « «ينآلؤوخلا
 راجل ) عباصأ نم نيِعبصإ | ىلع متنا بلك : : لاق 8 هللا لور نأ صاَمْلا

 . وُ قرصم صم اي: لوي نأ رثكي اك اك هيأ ءاش اذِإ «لَجَوَرَع

 [1654 : عجار]

 نبا هللا دبَع نم انآُهّيعِمَسَو دَمَحُم نْب هللا دبع انندَح - كك1

 نب بئاسلا نع «قَحْسإ يبأ ْنَع «كيرش انكدَح «ةبيش يبأ نب دَمَحُس

 يفاتنللا : 8 هللا ٌلوُسسَر َلاَك : َلاَكورْمَع ِنْ هللا دبع نع «كلاَم

 اًهلْهأَرثْكآت باركر الا يف تْمَلْطأَو ءاَرَقفْلا اَهلْمآَركْكآت نار ةّنَجْلا
 ماس لس

 . ءاسنلاو ءاَنْغألا

 ا 2 لا
 راس سم

 وُ لق !؟يصخخأ انآ يلا هلا لسا لاق كف هللا لوُسَر ىلإ
 عسا و ل را حج

 . مايقلاَو مايصلا يتمأ اّصخ : 8 هلل

1-0-7 
 هلل دّبَع نب يح انكدَح :ةَعيهَل نبا انْئدَح نَسَح اًنكدَح - 5ك

 َبوُي اان ؛وِرْسَع ِنْب هللا دبع ْنَع ؛ 'يلبحلا نَّمْحرلا دْبَع يبأ ْنَع

 كلب موُقي انآ مُكدَحأ عيطَتسِيآلا : لوُتيَوهَو سلجم يف ناك يراصنألا

 «دحآُهّللاَوم لُثؤإَف : لاق "كل عيطتسيلهو ١ اوُناَف ؟ةليك لك نارا
 رع مس سام مق مدعم ماس

 هّللا لوس َلاَقَق «بوُيأ اه مَمْسيَوُهَو اق يَا ءاَجَ : َلاَك « نآرثلا تل

 .بوُيأ و بأ قَدَص : 0

 هلع مش هم
 دبع ْنْب يبح ينئكدح «ةَعيِهَل نبا انئدَح «نَسَح اَنئدَح - "515

 ىآ الجرن ؛ورَْع نب هلل دبع نع يلبحلا نمْحرلا دبع يبأ َنَع «٠ هللا

2-8 
 راتب فحمل رام ينالوا: َلاَقَق ٠ هل نياب ؛ ف ينل

 تي اركاذ لظَي كب نأ مقَْتام ف هللا ل اوسمر َلاَقَق 3 ؟ليللاب تيد

 .اًملاَس
 سرع شاع

 دبع ْنْب يبح ينكدح «ةَميِهَل نبا انئدَح «نَسَح اَنئدَح - 516

 لوُسر نأ ؛ وَِمَ نب هلا دبع نع هكدَح يليحلا نَمْحرل دبع يبأ ْنَع هللا

 نم اًهّتطاَبو ءاًهنطاي نم اهرهاظ ىَرُي ةكرغ ةّنجْلا يفَّنإ : لَك 1 هللا

 نمل : لاق ؟هللا لور ابيه نمل : يرمشألا ىسوُموُبأ لاَ اًمرهاظ

 .ماَ ًساّنلاَو امئا 21 َتاّيَو «ماَمَّطلا معطأَو ملَكْلا [نآلآ

 ب ورع ينكدح ريدر اكد آلي رب ىَحَي نيد 17

 نأ «هكدَح ٍميرَس نفرح يع هنأ هئدَح ءِرمن نب بوت نأ «ثراَحْل
 هلع
 تقادصت يِْجَح يف لاكمي لاَقَق «صاَملا نب وِرَمَعَنْبا لَ الْجَر

 هنو مل
 ام َكربْخَأَس : وِرْمَح نب هللا دبع هللا ؟هّنِراَواَنآو تام من ةّيراَجب هيَ

 هللا ليس يف سر ىلَع بأخر لمَ ؛ ل هّللا َلوُثسَر تسمم
 رمال سرا رس - هلو

 اهنق ؟89 هللا وسر لآَسَم هير رشيق همييققوأ دق ةحاص دو
 ' .اًهضئأق ةكدّصب تكدَصَتاذإ : لاو نع

 ءهّللا دبع نب يح انئدَح «ةميهل نبا انكدَح «ْنَسَح اًندَح - 7

 ؛ هلا لوُسَرانأ ؛ورمَ نبل دبَع نع يلبحْلا نَمْحرلا دْبَع يبأ ْنَع

 ءاندجَو ءاتكرهو ءاَنملْظَو انو انلرفغامُهَلا : لوُقي وعدي َناَك

 اع لل ءاندمَعو

 هَ م2 م

 ا را يا

 ءنيدلا ةَبلَغ نم كلبدوُعأ ينِإمُهللا تاَملَكْلا ءالؤهي وعدي ناك 8 ٠

00 
 ..ءاتعألاةَئاَمََو : ٌودَعْلا ةبلَعَو

 هل دب اكدَح :ةميهل ني كَ .”َسَحاَنكدَح - "318

 8 هللا لوُسَردَأ در نيلي يلبحُلا نَمْحرلا دْبَع يبأ ْنَع

 فش ىَلَع مبطضا ؛ ءرجّفْلا يتعطر مكر اَذإناَك

 كد رَسَح اًنكلَح -6

 ,ا هلا لوُسَرانأ ؛ورْمَح نبل دبع نع ؛ يلبحلا نَمْحرلا دْبَع يبأ َنَع
 يلُرفْغاَف «يِبج تصور كما : ومو مجم اإَداَك

 . يبد

 دنع ينك ؛ةميهللا ان .كرَسَح انَح - فقفإ

 هّلا لوران ؛وِرمَع نب هللا دبع نع ؛ «يلبحلا نَمْحرلا دْبَع يبأ نَع هللا

 ةدمؤُي ناك ْنَمَو هي مركب رخآلا ميلا هللاب نمْؤُي ناك نم لاَ 2 «٠

 يلق رخآلا ٍمْيلاَو هللا مي ناك نمو 'ةاج هيلا رخآلا نال

201 
 سور مرت رو رعش لو لرب مآ

 اكدَح : لاك ءدَّمَحُم نب سْنوُيو دوا نب ىسوم انئدَح - 1

 "تيقل : :َلاَق ءراَسَيِنْب ءاَطَع ْنَع ؛ يلع نْبا لآله ْنَع ءَناَمْيكس نب

 ءاق# هللا لوُسُر ةّفص ْنَع ؛ ينربخأ : رع

 و نآرشلا يف نصب: يففوُصْوَملهّنِإ ّهَللاَوْلَجَأ : لق «ةاروتلا يف
 اَنلَسْرأ نإ يأ

 باَتَسآلَو ظيلَع لَو ظقِبتلك ٠ َلْكَوتُملا َكْيمَس «٠ «يلوُّسَرَو يدّبَع
 م واد وعم

 ةكيّسلاٌمَكدَي لَو . (قاوسمألا يف ٍباّحَسم ة لَو: ْسُوُيلاق) قاوسسألاب
 ريش ةءس ةامعا عوف

 نا اَجْوَمْلا ةَّلمْا هب َميقُي ىّتَح هَضَِيْنلَو فْغَيو وَْيْ كلو «ةيسلاب

 ءاّفلُغ اًوُُكَو ءًاَمص اَناَدآو ءايمع اًنيعأ اهب مت تف هللا هل هلأ ال : 0 ١
 وس سم مر عرف

 هدّئأب لوي ابعك نأ الإ فرَح يف اًهلتخا امه : قا جك ءاَطَع لاق

 .(ىَملُع : روي لاق)  ىقوُلع اَبوُلُوَو «ىمومص اَناَدآَو ؛ ىمومع اًديغأ :

 يبأْنَع ؛ يلح نبا يدي "فل اندَح نَسَح اند - 177*
07 

 وهو الق "ىلا ىلَعأت

 ْتنأَو َنيِيمألل ا زرحو «اريِذتو ارثبمو الهاش كا

 او :َلاَقوِرْمَع نبا هللا دّبَع ْنَع «هيبأ نع « باج
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 : هّمألا اَهنيأ مكيف تس : 0 ءالر وع 00
 : 8 هللاٌوُسَرَلاَق- هناكم نم يبل رنا امناكت . مكي توم

 لطم فآلاةرَشَع ىلع لج لان َح مكيف لاَمْلا ضيفيو :لاَك ةدحاو

 ٍلُجَرلُك تنل لَك « نين : ف هللا ل ومر :لاَد ءاَهطَّخَستي

 لاق منقل صاَمُتكتْوَمَو : لاق «ثآلك : 8 هللا لوُسَرَلاَق) مُكْم

 ْمُكل َنوُعَمْجَبل رقاصألا يتب نيو مُكتيدوُكَتةئدَهَو «عيرأ : و هللا لوُسَر

 لوسر لاق مكْنم ردقلاب ىكوأ نوُئوكي مث «ةأرملا ٍلْمَح رق ٌرهشأ ةملست

 اي اي: تلق ءاتسس : هّللالوُسَر لاَ «ةئيدَم حقو : َلاَكَكرْسَخَ : ف هللا

 .ةييطططَس : :َلاق ؟ةّئيدَم يأ : للا لون
 مسا

 ةَوْيَح ينئدَح ثيل انكدَح « ىسيع ْنْبقاَحْسِإانَح - 51

 نْبِهّلل دبع ْنَع :هبيأْنَع ؛ 'يحببصألا ين ب نبا نع « يرش نبا ينعي

 َرْجأو هرج لعاَجْللَو هرجأ ياكل : ل هللالوسَر لَك : َلاَق ءوِرْمَع

 .ياَقْلا

 و
 نب ةويح ينكدَح ءدْعَس نب ثيل يئدَح «قاحسإ ان

 :لاق ءوِرْصَع نا دْبَع ْنَع ءهيبأَنَع ؛ يحبسمألا يم نبا نع ؛ حير

 .ةرتك هلثق : 9 للا لور لا
2 1 

 دبع نب يبح نع ٠ «ةَعيِهَل نبا اًنُكدَح ءدواَد نب ىسوم اًنيلدَح - "1

 هلال وُسَرانأ ؛ورْمَع نْبهّللادْبَعْنَع ؛ يلبحلا نمْحرلا دبع يبأ ْنَع ؛ هّللا

 يأ: ٌمايصلالوُشي «ةّمايقلا َمَويدِبملل نافيا ماَبصلا : :لا

 معتم : ُنارقلالوُقَيو ؛هيف ينقض راهَتلاب تاوهشلاو َماَدّطلاهثمَنَم بو
 ساس لع ع

 .َناَعُمَشيَف :لاَق .هيف يمفَشَف ليل مولا

 ْنَع «ةَيورَع يبأ نب ديعَس اَنئدَح «رفعَج نب َمَحم انئدَح - و

 "تير : :َلاَكهَدَج ّْنَع «هبيأْنَع «بيعن نب وِرْسَع نع ؛ «مّلعَملا ني

 ايفاَح مية «هلاّمش َنَعَو « هنيمُي نع لقت ء يلي ٠ ف لل لوس

 .ادعاقو امئاق بريه ءالعتنمو

 وِرْمَع نع ؛ «نيسحلا هب انْ ار يني دمحم لك - م11

 هسا
 [للكأا تقترح تالؤا ككاو لكك :رظنا] .هدَج نع «هيبأ نَع ؛ بيعش نب

 ْنَع َناَمْنَع نب هلاَّحّضلا انكدَح «يفنَحلا ركبوبأ انئدَح - 8

 نيتي نع اق هللا لوُسسَر هن : لاك هَّدَج نع «هيبأ ْنَع « بِي نب ورْمَع
 َنَعَونَمطيْمْلاَم حير ْنَعَو فلوو هي يف )1١6/5(

 [كفام كالا : رظتا] . َكلدْنع سيل ام عيب

 وِوْمَعْنَع دزني ةماسأ انربخأ ؛ يفتح ركبوبأ انئدَح - 55

 ُهرعسَي يدلل لاق: ا هللا لوُسَر نأ ؛هدَج نع ؛هيبأ نع « بيع نب

 نب فقوبلك ب هاو هت اذإو «هنم لأ ء يقي لكلا لكم بهو

 [3944 : رظنا] ٠ ضو ِْيَحريلَمث «درتسا

 «شّمْعألا نع ؛ةَنآَوَع وب اًندَح «داَمَح نب ىَبحيانْئدَح - نر

 : لوي ورم َنْب هَل دبع تْعمَسس «'يليدلا بْرَح يبأْنَع اع اًنئدَح

 ٍلُجَر نم هاَربَحلا تلَآآلَو «ًءارْضَحْلا تّلظأ ام : قلق هللا لورا

 [1819 : عجارإ . رد يبأ نم ٌةَجْهل قدصأ

 «ناَبيَش ينعي «ةيواَعموبأ انئدَح «ٍمساَقْلا نب مشا انثدَح - تكف

 مادو

 « صاَعلا نب ورم نب هلل دب ْنَع ؛ ةَملَس يبأ نَع «ريثك يبأ نب ىبحَي نع
 :ةَعماَج ةالّصلاب يدون ف هللا لوُسَر دْهَع ىَلَع سلا تفَسك : َلاَق هنأ

 ةدجَسس يف نيتك عكر مق مث «ةدخجس يف ٍنَعْكو«ا هلل لور عكر
 ًةلوأطَق ادوُجُسْتدَجَساَم : ةَشئاَع ْتَلاَق :َلاَق سْمّششلا نع يلج اج مث

 [/:4> :رظنا] .هّنم لوط ناك طق اور تعكر

 «هييأ ْنَع ءءاَطَع ْنَع ٌداَمَح اًنئدح ؛دمصلا ٌدْبَع اَنندَح - "7

 هللُدْمَحْلا : .ةالصلاَلَخَدَوٍمْويَتادَاَك الجرن ومَنْ هَل دْبَعْنَع

 لجّرلا َلاقق ؟ّفئاق نم ف هلل لوس َلاَقَق ٠ دو حسو ءاَمسلا لم

 :يظتا] ٠ اًضَْيْمُهضْمَي هب ىّقلَت ةكئالملا“تيآرْدقل : كف يلا لانك ٠ انآ:

 طفح

 نب نَمْحرلا دبع اًنئدَح « هباتك نم بابحلا نْب ب دير انئدح - 1370#“
 يع سم تام ع

 يَ نب دمحم حمس رفا هيَ لرش اضم حير

2 00-007 
 تعمس : لوفي ءصاَمْلا نب وِرْمَع َنْبهَّلل دبع تعم : لاَق ؛ يفدصلا

 [0<5: :رظنا] . هور يّمأ يقفاّمرثكأَنإ : لوقي هللا لوُسَر

 دبع نع ؛ جارد انئدَح «ةَميهَل نبا انْئدَح «ْنَسَح اَنُندَح - 5

 َلوُسَر تمس : : لاق ص املا نب مَع نب هلا دبع ْنَع يجنب ِنَمْحّرلا

 .اًهْؤاَرَق ينمأ يقفاتم رك نإ : لوُقَي 4 هللا

 دبع نَع ؛ جرم انكدَح ؛ةَميهلْنْبا اَنندَح «نَسَح اَنَدَح - 1

 اًداَم : 8 للورد ؛ دش نيل بع نع ريب نب نسل

 ىّسيع ْنَع ؛ يت اك تيل كرس انكَح- ا

 ف ِهّللا لوُسَرْنَع ٠ صاخلا نب ورم نب هلا دبع نَع ؛ «يفدّصلا لآله نب
002 

 ُةَبحاص ٌمُضْدَحأ ىَراَم موي ةَريسَم ىلع يقتل نينمؤُمْلا حاورأأذإ َلاَق

 37٠١[ 44: رظنا] ٠ مَ

 نبا ينعي هللاٌدبَع اَمدَح ,َقاَحْسِإ نب يلع انْكدَح - اشي

 «ديزينب ليبحَرش انئدَح «يفاَمْلا حير نب سحرا دي انأبنأ- كرام
 0ك ةهلقب -

 رك : ق هللا وُسَر لاف : لَو ِرمَع نب هللا دبع نع «ةينُط نب دَمَحُم نع

 [357 : عجار] ٠ ار يتمأ يقفاّس

 دبع ْنْب يبح ينكدح «ةَعيِهل نبا انئدَح ءْنَسَح اَنئدَح - 18
 « صامْلا نب ورْمَع نب هلل دبع نَع ؛هئدَح يلبحلا محل دبع آنآ ؛ هّللا

 هو مما مع
 نا ,ةَمجرلا اوعَرسأَو وُ :ةيرس 8 هللا لوسَرثَب لاك

 ل
 1 : 8 هللا لوُسسَر َلاَقَف ٠ مِهتْجَر ةَعْرسو مهم ةَرثكو مُهاََْم برب

 ل ول كج مبخر كل ابل ىلع ل



 همرعاعو

 ًكلَشْوأو ةَسيَعرثْكآو ىَرْفَمب رو مك حلا ةَحبسسل دجْسَملا ىلإ

2 000 - 

 1 2 7 نتا دع بأ

 ميش ىَلَع ينلعجا ؛ هللالوُسر اي: لاَ 8 هللا لوُسسَر ىلإ بلم دْبَ
 هي هلو م

 مكب َحآ اهِتسَْت ُةَرْمَحاَي ف هلل وسر لاق هب شيعأ

 .كسْفَنب َكْيَع : : لاق «٠ اهي كلب : لاق ؟اهئيمُتسْفَ

 هللا دبع يح اتَح ٠ ةَعيهَل نبا انئَدَح نَسَح انئلَح 6

 َلاَق :َلاَقوِرْسَع نب هّللادَّبَعْنَع يلبحلا نَم نّمْحرلا دبع يبأ ْنَع

 َناطْبتلا نك ؛نبللاُ ةلإ يم ىَلَع فاَخأ آل : 8 هلللوسر (13071/5)

 . .عيرصلو وال نيب

 جالي هروب ا

 اكِإَو «قّدّصلا : لاق ؟ةّنجلاَلَمَعاَم هللا لوُسر اي : َلاَقَق ؛ لف يتلا ىلإ

 ام هللا وسر اي : َلاَق . لجل َلَخََنَسكاذِإَو نمي اذِإَو يدبعْلا قَدَص

 َرمك اذ رَمَك َرَجَف ادَِ ٌىَجَقُدْبَمْلا بدك اد اذِإ ةبذكلا :لاَق كالا َلَمَع

 لي

 ,ةق هل لوتس هون لادن ل

 «هدابعل في اب نم فصلة هقلخ ىلإ جوها: لاق

 0 يش لاقو نحاس : نيالا
0-0 2 18 

 وطنيا يعاتسمس و كك رطل وتشاد هّللا
00 

 , هللحار ىلع ْبكارَومَو «ةّدئاَمْلا ةَروُس فهل لور ىلع تل لو 1

 هه م

 وب دَّمَحُم نب ميهاَريإ ان اًنندَح 0000 3

 هللا دبع ْنَع ؛ديزينب هع بر ينكدَح «يعاّروألاانندَح «يراَرَمْلا قاَحْسإ

 هل طئاَح يف رهو ورم نه دبع ىلع َلاَقّيمليدلا نب
 و

 0 شْيرُف نم ىَنُفرصاَخُم وهو طولا : هل لاقي « فئطلاب

 هللا لقي مل رمح ةبرش برش مان ؛ثيدَح َكلْتَع يقلب : تلتف ؛رمَحْلا
 ماعم رد
 . احاَبص َنيِعيرأ بوت هل

 . هّمأ نطب يف يقش ْنَم يقشلا ّنآو

 هنكيطخ نم َجَرَخ هيف ٌآلّصلا الإ هني آل سدقَملا َتْيَب ىَآ م هنو
 رمقور وم

 . همأ هندلو موي لثم

 َلاَقَمُث؛ «قلطلا مث هدي نم هدي بّذتجا رْمَحْلا َرْكذ ىلا مم اَمَلَ

 تغمس لأ مَلاَميَلَع َلوُشينأ دحال ل حأ ال ينإ : وِرَمَع نب هللا دب

 00 مرو
 ةالص هل لَبْقَت مل :ةبرَش رْطَخْلا نم برش نم : لوفي هللا لور

 00 ت#» ل لا ل ا ع

 ننال كك

00 
 مار سا رعاه رمزا © يما سه

 َنيِعَبَر ةالّص هَل لبق مل داع نإ ٠ هْيَلَع هللا بات ب اَنْ ملا

 وأ ةلثلا يف يأ الق : َلاَق داع نك« كَعمَللاَب 1
 َمويِلاَبَْلا ةَعدر نم ُهيفْسيْنآ هللا ىَلَعآَفَحَد اَكَداَع 5 ةّمبارلا يف 20 52

 [58614 :رظنا] ٠ ةّمايقلا

 سم #

 َلَجَوْرَع هَّللانإلوُقَي هللا لوُسَرتْمَمَسَو : : لاق - م

 هروُ نمُهَباصأَن مق ذدموَي روث نم ْمِهْلَع ىقلأ مث ؛ةملظ يفُهَلَح َقلَخ

 هللا ملع ىلع ملا فج : ٌلوُأ كلذلف ؛ لص ءاَطْحآ مو « ىَدَتها ذِئَمْوَي

 [1864 :رظنا] . َلَجوَرَع
 00 رمق م مش

 دوا َنْب ناَمْيلَس نإ : ُلوُقَي كك هّللا َلوُسَر تْعمَسَو - م5

 ٌةَئئاَّثلا لَن وُكَت نأ وُجْرَت نحن « نينا ٌءاطعأ انكم هللا لاس «مآلّسلا هْيَلَع

 دَحآل يبي اكلمه اي للا ءاَطْعأَك ٠ همك ”فداّصي اضي امكح هّلأَسَك

 ريب لس شءراسلالا ومر
 يف ةالّصلا لإ هير ل نبي م جرح لج اميل هلآَسَو فاي ءاَطْعَأَ « هدعب نم

 دع و
 َنوُكَي نأ وجرت رحت هما دو موي لفم هقيطخ نم جرح ءدجْسَمْلا اَذَه

 .هايإ ءاطعأ دك لجو هللا

 ينئدَح «بوُيأ رب ىَحَياَنكَح « قاَحْسإ نب ىَيَحَي اًنئدَح - 5"

 نييتتيدَمْلا يأ ؛ َلكسَو صاع ني ومع نب هللا دبع َدْنع انك :َلاَق .ليبق بأ

 «قلح هل قودنصب ,هللا دبع امد ؟ةّيموُروأييطْطْسْلا وأتم

 كوك هامل

 هللا لوُسَر لوح ْنْحَاَمَتي : هّللادبَع َلاَقَك :لاَكااك هم جّرخاأق : َلاَك

 ًةييططنُم ءالوأ مت ِنييدَمْلا يأ : قف هلل لور لسد بتك
 .ةييطنطنش يني الو حنت لقرهئيدم قف هللا َلاَقق ؟ةيم رو

 يبأ نع ؛ ديعّس نْب ةيواَعم نع ٌكيقَب اًمدَح «جْيرس انكدَح - 6

 َّنَم : : 8 للورق َلاَق صاَعْلا ني وِرْسَع نبل دْبَعْنَع؛ « لي

 8٠6١ : رظنا] وبلا ةئف يو « سجل ةليكد أ ٠ « ةكمجلا مْوَيتاَم

 ّنْب هّللا دبع اَنْكدَح :َلاَق َةَميِهَل نبا انئَدَح «نَسَح اَنئدَح -17

 هّللاَلوُسَرنأ ؛ورْمَع نب هلل دْبَعْنَع يناشيَجلا « ملا يبأ نع ريب

 ٍلُجَرل ل حيال« ىَرْخأقالطب ارنا كيان ليال لاق :كق

 رقت ةئالثل لحي ألو هي تح هبحاص عْي ىلع ْعييانأ (1//171)
 عاف
 وكيلة سبل ءمُهَنَحأ ملغ اورمأألإ الك ضرأبنوُنوُكي

 .اًمهبحاص نود ْناَنْلا ىَجاَنتي ةَالَق ضْرأب

 ديزي نب ثراَحلا اًنْدَح ؛ةَعيهَل نب | اًندَح نَسَح اًنندَح -

 تعمَس مس :لوُتَي «وِرْمع نب ِهّللاَدْبَعْتْعمَس : :َلاق حاير نب يلع ْنَع

 يم سعف
 مَوَقلا ماَوّصلا ةَجَرمُكردبل هدا مَّن : وشي ءا هللا لوس

 . هتبير ٍمرَكَو .هقلخ نحب ءهللا تاي

 ِثِراَحْلا ِنَع ؛ ةَميهلْن با انئَدَح «َقاَحْسإ نْب

 نإ :ل اق.« ّيِبلا نَع

 م 2 هيك

 وَ نبل دن ةريجح نبا نع ديزي نب ا“ 6

 سارعوا
 07065 :رظنا] ٠ ركل هدد ملل



 ح 6١"

 ورام م
 راَحْا اندَح ,ةعيكنادَح « سون نين اند "556

 م ا مر لاك : اكمل دعا

 مانا :َلا هللا لور اًياَهَرعْلا نم : ليقك هابل ىَتوُط :* ءدنع نحن

 . محيي نسم رثكأ مهيصينم «ريثك ءونس سانأ يف وحلا

 تَّمَلَط َنيح َّرَخآامَْي 8 هللا لوُسَر دلع اَنكو : لاق - م6
 ”رراو م 00

 مُهروُت «ةّمايقلا موي ينم نم سان ينأيس : : 8 هللا لوُسَر لاَ "سعشلا

 «نيرِجاّمُمْلاءاََعُف : َلاَقَق ؟هللا لور اي كتكوأ "م : اَنلُق سما ءْوَضَع

 نورَشَحَي « :هردَص يفُهُتجاَحَو ْمُهْدَحأْت ومي ؛هراكملا مهب قنا

 . ضْرألاراطفأ نم

 لم مرا هه

 ىّيحَي نب دشار اَنئدَح «ةَعيهَل نبا اَنكدَح نَسَح اًندَح - نا

 نْب هللا دبع َْع ثدَحُييلبحلا نَمْحرلا دْبَعاَبلَعمْسُهَنأ «؛ « يِفاََمْلا
 + :لاَق ؟ركذلا ِسلاَجَمةَسيِع مهلا لوس اي تلق :َلاَق ءوِرمَع 1

 .؟ هظعاو

 ماب : رظنا] . ةّنَجْلا ةّنَجْلا ركذلا ٍسلاَجَم

 َديِزَيِنُب ْتِراَحْلا نَع :ةَميهَلُنْبا اًنلَح ؛ْنَسَح اًنَدَح - 7

 , 4 هللا لوُسَر نأ ؛وِرْمَع نب هلا دْبعْنَع ءةريَجُح نبا نع ؛ « يمرضَحْلا

 قدصو ةَناّمأ ظفح : ايلا نم كا اَم كل الق كيف نك اذ عيرأ لاق

 .ةَمْعْط يفةَفعَو :ةّيلَح 8 نادم و «ثيدَح

 يا ةع
 يبل سوبا ؛ةمي نبل اَح «نَسَح اكد - 0

 ,ا هللا َلوُسَرنأ وِرْمَع نب هلل دبعْنَع « سيق نب ديوس نع «بيبح

 .همايقو رهش مايص مريخ مويطاير : لاق
 مم سا

 2 سا
 اوُاَك قاس نب حيو ىسيع نب قاَحْسإَو سَ اَنئدَح - 65

 توا دنع بأ ياماها «ةيب ا

 َنَم : 8 هللا لاَ : :لاك «صاغعلا ِنْبوِرَمَع نب هلل دبع ؛ يلبحلا

 [1441 : عجارإ . اجن تمص

 « الا ل ياو

 نع ءورْمَع رب ركب اًنيدَح ؛ ةَعيهَل نبا اًنئدَح «نسَح اًنئدَح - "506

 4 هللا لوُسرنأ ؛وِرْسَعِنَب هلا دْبَعْنَع ؛ يلبحلا نَم ِنَمْحرلا دْبَع يبأ

 لجو َرَع هلام ادق ؛ ٍضْحَي نم ىعوأ اهضنَبو ,ةيعزأ بوق لاق

 هنتاي لأ وق يجلب هوو مقالا شاه

 .لفاَغ لَك رهظ ْنَع م ماع

 هماصاب <

 دلع نب يح يكد ؛ةميهكن ب نئادح «نَسَحاَنئدَح - 6 رو ماع

 يفوت : :لاق ءوِرْمَعِنْب هللا دبع ع ؛ يلبحلا محلا دّبَع يبأ نع ءهللا

 بع يف تامل لاق“ ءاق هلال وسر يلح ىَلصف « يدنا

 نإ : 5 هلا لور لاق ؟هلا لوس ايَمل ساّنلا نم لجَر لاق هدلوم
506 

 يف ءركأ مطقُْم ىلإ هدلوَم نمهَل سيق ءهدلوَم ريغ يف يفوت اذِإ لجرلا

 . ةّنَجْلا

 /11( صقل ومَعبللدْبَع نيرثكملا دنسم

 هلو ,.8# م
 دبع نب يبح يِنئدَح «ةَميِهَل نبا انثدَح «نَسَح اَنثدَح - <

 انا .درا نادين لحلب دل ب نم ل

 اي : اوثاقك «مُهنكرَس نَا اهب ءاَجك ؛ و هللا لوُم اوُسَر دْنهَع ىلَع تكرس 8

 ءاًهلمأ ينعي ءاهيدْفَت نحتف : اهم لاَ : كرس رمل هذه نإ هللا لوُسَر

 «رايد ةئعسْمحب اًهيدذك نحت اوُناَقَك .اَمَسياوُعَطْفا : و هللا لور لاَ
 نص ربه سرا سب سس را لص رس لع را

 نم يله : ةارَملا تلا ىلا اهدي تعطق : لاق ٠ امي اوُمَطقا : َلاَك

 . كمأ كنَدلَو موك ككيطَح نم ميلا تل مَن: :َلاَق ؟هّللا َلوُسَر اَي ةّيوَت

 هملظ دنيْنم َباَتْنَمَق ١ : ةَدئاَملا ةروُس يف َلَجَورَع هللا كَرئأَك

 .ةيآلا رخآ ىلإ | «حكمأو (1078/5)

 نأ هللا دبع نب يبح ْنَع « ةَعيهَل نبا نئدَح «نَسَح اَنئدَح - "14

 , هلا لوُسَر نأ ؛وِرمَع نب هلا دبع ْنَع كد يللا نمر دبع

 بلا ليألاديارم يف يلصُيالَو هما دبارم يف يلصُي ناك
 هدو ةرعاع

 ينّدَح ءبْهَوُنْباانئَدَح «فوُرْعَم نب نوراَم انْئدَح - 168

 هللادْبع ّْنَع ؛هييأْنَع « بيش نب وِرَمَع ْنَع- ثا نبا يني مَع

 ديماكس ةآلَّصلا َكَّرَتَ'َم :َلاَكْهَنآأ ؛ قف هللا لوُسَر ْنَع ءوِرْسَع ِنْ
 0 لس صا سا

 اركس ةالملا رت واهل لولا هل تاك اك ءةدحاو

 ريماس
 يل ناكل لرمي

9 

 سو مو
 ؛يزارلا ينعي رج راك ءديلولا نب فَلَخ انثَدَح - هلل

 عار: :َلاَ هج ْنَع ؛هييأ نع ءبْيعش ِنْبورَمَع ْنَع «قأرولا رطَم نع

 هتيأرو ءامئاقب رْشَيهثَرَو ءايفاَح يصبه هتيارو .؛ هيلع يف يلصُي ف يبل

 يم سك
 : عجار] ٠ هِراَسُيْنَع فرص « هنيميْنَع فرَصْيهآرَو « ادعاق بري

 عكا

 نبباِنَع «ةَرَسْيَم نب صفح اًنكدَح « ةَجِراَخ نب مقيم اَنئدَح - "ككأ

 ال :لام ا يبل نأ ؛هَدَج ْنَع «هيبأ نع « ٍبْيَعَس نب ورمع نع :ةَلَمْرَح

 [59/16 : رظنا] .ءارموأ «رومأم أ «ريمأ الإ « سأّنلا ىلَعْصْقَي

 : آلا مسالا نبا ينعي ٠؛ مشاه حُسن يد - ا

 نب وِرْمَع نع« « ىَسوُم نب املس ْنَع ٠ « يعارخلا دشارنيَمَحْس اندَح

 عمامعد
 .رفاكب ملسُم َلقْي ال نأ ىَضَق ف يبل نأ ؛هدَج نع «هيبأ نَع بيش

 سما سأل

 مرر م8 م مارا

 ب دمحم اًنندَح دمحم نب نيسح اًنئدَح + ---

 ىَضَن 48 يِبلاَنأ ؛هدَجْنَع هيأ نع « بيعش نب وِرَمَع ْنَع ءن

 َتنبنوُنآلو ءِضاَخَم تب نون : بألا كميت طخ لش مان

 نع ءدشاَر نب

 لالالا تلات لالا ١ ١ رظنا] .روُكد نوبل ونبةَرَشَعَو «ةّقح َنوُنآلثو « نوبل

 [/0776 :يف هلوطبو 7047 1706 الحم ال011 الل ال417 تالا4 تالا تالا

 نب وِرْمَع َنَع هريغَو ِءاطَع نب بوُقْعَي نَع :نايفس اًنكدَح - 85
 7 لم م ع

 ًالْهآَثرَوَتيآل : لاق « ل هللا َلوُسرَدأ ءهَدَجْنَع «هبيأ نع بيش

 [ةم44 :رظنا] ٠ ىّنَش نيثأم



 نيرثكملا دنسم ه١ ص

 نع «بيعُش نْب وِرْمَع ْنَع ؛ ٍجاَجَح ْنَع ءريمُث نبا انئدَح - 1606

 امتنع مقر كلا لجل جيران َلاَق ءاق يلا نع هج ع ءهيأ

 . ميلك

 ل ككك

 هسااس#

 مو 1 تالا5 : رظنا] ٠ .قيقَرَوه ؛ .تايرأ شع الإ اًهَمأَك 3

 ءبيعش نب ورَمَع َنَع ؛ جاَجَح انئدَح «ةَيواَعم وب يأ اًنكَدَح - 3

 ْنمرواَسأ مهيد يف نائآرما الق ينل تنآ : َلاَق هدَّج ْنَع هيبأ نَع

 ةّماَيقلا م ويلا اَمُكَرَوَسي ب نأ ناّبحتأ : ل هلا لوُسَر اهلا ءبّمد

 وظتا] . اًمُكيديأ يف يذلا اَذَمَقَح اياك : لاق ءآل : اَتاَق ؟ران نم َرواَسأ

 ةكله كلل

 نب وِرْمَع ْنَع ءدنه يبأ نب دوا انئدَح «ةيواعموب يأ اًنثدح -

 انو موتا للون جَرَح :َلاَق هج ْنَع «هيلْنَع «بِيعش

 بَتعَفْلاَنم نارا بح ههجو يف ادمن : َلاَق هرّدقلا يف َنوُملكَي

 ناك ْم كله اذهب ؟ضْمَيي هضب هللا باك نوُبرضَ مكمل : َلاَق

 اب هده مل هلل لور هيف سلجَمب يسْفت تطبخ امك لاق ءمّكَلب

 [ةهلح : رظنا] ٠ ا .ةنهلل سدت ب ينال

 ل دلو فل :لاكدَجْنَع «هييأ ْنَع

 3 0 ع
 افقي و امر بقعا ةرَج ىتآ مث ٠ ىلوألا رجا دنع فك اًمم لَوطأ

 [55045 : رظنا] ٠ اًمَسْنِع

 يما سمع
 «بيَعُش نب ورْمَع َنَع ؛ جاَجَح انئدَح ؛ةيواَُس بأ اًادح - 5

 تراوتو ناناتحْلا تقلا نإ 89 هللا وُسَر لاق : :َلاق هج ْنَع «هيبأ ْنَع
 عيش لصشم دب دنع م

 . لسغلا بجو دَقَف ةَفْشَحْلا

 ,(178/0) بُني انئدَح «ميهاَرنإ نيل يعاَمْسإ انكدَح - فلفإ
 نيب هللا دبَعَر كد : :َلاق «هيبأ نع ٠ « يبأ ينئدَح ؛ بيش نب رم يكدَح

 يف ناطرش لو ؛ «ٌعْنيَوَْفَلَس لحي أل : 8 هللا لوُسَرلاَق : :لاَق ءورْمَع

 .ةلدفع سل اَمييآلو نمضي ملامحي الو يَ

 نع « بيش نْب وِرْمَع ْنَع «ثيلانئدَح «ليِعاَمسإ انندَح - فنغز
 و درر"

 دونَ بيلا اوت ال : ف هّللالوُسَر لاَق : :َلاَق دج ْنَع ؛هيبأ

 ةَّنَسَح نسخ اهيل بكل «ٍمآلْسإلا يف ةيش بيش مسن ماَم ,ٍمللَسْلا
 ساس همس همام اع
 تقتل تحط كلك ىكلل# : رظنل] ٠ ٌةَكيِطَخ اهب هنع هلا ةجرد اهب عفر

 مك

 ْنَع «بيِعش نب وِرْصَع ْنَع «ثيل نع ؛ «ليعاَمْسِإ اَندَح - 0و

 «هقلك ل ضفْأا هام لَ منسم: لاَ بلا نَع ؛هدَج ْنَع «هيبأ

 . عممال# :نيفتاا] ٠ ةماّيقلا موي ةكضم هللا همم

 صامل نب ورم نيللي
 م مك

 /11( ىذا َح

 نب درعع يكد هلا دع ْنَع ءديعس نب ىَحي اد -6

 القري َركْسأ م: :لاَق ف هللا لوم اوُسَر نأ هدَج ْنَع «هيبأ ْنَع «بيعش

 [دههم : عجارإ مارح

 درس يئدَح «ًنآلْجَع نب ِنَح «ديعس ني ىَحَي اح - تنك

 هَّنإَك بيلا انتا :لا يلا نع ءهَدَج ْنَع ؛هيأْنَع « بيش
0 0 

 هلع طَحَو ةتَسَح اهلها بتكألإ ؛ةَيش ةييش مآلسإلا يف بيش دبع نم ام

 [35177 : عجار] . ًةقيطَحاَهب

 « بْيعش نب ورَمَع انئدَح «َنآلَجَع نبا نَع ؛ « ىَبحَي انئَدَح - ذة

 يف عْيلاَو ءارتشلا نَع

 َمْوَي قلحلا نَحَو ,ةلاّصلا هيف دست نآوراَمشألا هند ءدجسمْلا

 [59491 : رظنا] ٠ ةآلصلا لبق مما

 َء 8 هّللاٌلوُسر ىَهن : :َلاَق هَدَج نَع «هبيأ نع

 «بْيَعش نب وِرْمَع ْنَع «َنآلَجَع نبا نَع « ىَبَحَي اًدَح - اب

 ميا ره مج م را
 لام ةّماَيقْلا مْوَي نورك رشح : لاك يبل نأ هدَج ع ءهيلآْنَع

 اسس اوُلخْدَي ىَّتَح ءراَكصلا نم ءيشلك مُهولعَي ؛ ساّنلا روص يف ءّرتلا

 «لابخلا ةّئيط م وسي ,رايثألا راهو « ٌسّلوُب : هلي هثهَج يف

50 
 . رتل لهآ: ةراصع

 يي

 ع يح سال نايا ياس ١- ذل
 هم 0

 500 ةلدلاول ٠ تر تل: اق: لت حايل يو يب

 :رظنا] . انينهموَلكك «مُكِبْسك نم مُكدآلْوأ لاومآنإَو مُكِبسك نم ملك

 اة د

 « ٍبْيَعش نب ورْمَع اَنكدَح :نْيَسح اًنئدَح ' ىَيحَي اًندَح - تذل

 العا ًيفاَح يلصق هلا لورا :لاَق «هلَج نَع «هبيأ نع

 ها هول ع ماع
 ْنَعَو هنيمُي ْنَع فرصنَيو « دعا امئاق ْبَرْشَيَو «رطْقيو رقسلا يف موصيو

 [5359 : عجار] . هلامش

 نب وِرْمَع ْنَع «َنآلَجَع نبا نع « ديعس نب ىبحي ًئدَح - "61

 ع

 امنا هباَحْصأ ٍضْنَب ىلع ىآر , يلا نأ ؛هدَج ْنَع « هيبأ نع بيش

 تمام م ل موس ع
 انّه َلاَكَف : :َلاق ديدَح نم امنا دَحّناَو ماقلت «هنع ضرعأف «بمكْنم

 0 ا

 عمجارإ ٠ نعت قرَو نم امَئاَخ دنا اقل .رآتلا لهآ ةيلح اذه نشأ

 ملون

 نع «بْيْعَش نْب ورْمَع ْنَع ؛ نْيَسْح ْنَع : ىَحَي اندَح - اليل
 رى :َلاَق ف هللا لوس ىلع كَم ححش كنق امل :َلاَك هَدَج نع «هيبأ

 َلاَقَمُت مث َّرْصَملا اص ىّنَح مه ذأ رخب ينبع ةعاَرخ الإ ؛حالنسلا

 قلد ام ركب يلم سب يق حآلسلا اوت

 دنصَوُمَو هاو لاقط مان . هللا لوُسَر كد علم هلت
 لق وأ مرا يف لك نم هللا ىلع سائلا ىدْضأ نإ : :لاَ ةَبعكلا ىلإ هرهَظ

 «ينبا انف : لاَقكل جر إما ةّيلهاجلا لوُحُدب لك هلتاق َرِيَغ
 2 هم



 دولا ,ةّيلهاَجلارمأ بمن «مآلّْسإلا يف ةَوْعَد آل 8 هللا لوس َلاَقَ

 ينو : :َلاَق .ٌرَجَحْلا : :لاَق ؟بّكمألا امو : اوُلاَق « «بلثألا رهاَعللَو ءش ارفلل

 ٌةالَص آل لاَكَو :َلاَك؛ سمح سْمَمح ِحْضاَوَمْلا يفو ؛ رع رع عيال
 ءسمشلا َبرْعَت ىّتَح رصقلا َدعَب ةالص لَو ءرضتشلا َملطَت ىَبَح ةاَدَعْلا َدْعَب يمادو# اس عع سف اس ة مدس سا سيخ

 ةارمال د وُجيآلَو اتلاَح ىَلعألو ءامهسَع ىلَعُمآرملا حكت َلاَك

 مالا كول ىكالمإل كابا مالا ىلا تكك :رظنا] ٠ اهجو َز نذإبب دلِإةِيطَع

 [للكلا تكقالا تكتل تهالال الكل ىالثك

 « بْيَعُش نب وِرْسَع ْنَع ؛ جاَجَح اَنندَح ريم نبا انندَح - "4

 موي «نيتالّصلا 4١( /6) ني اق بلا مج : لاَ ِهَدَج ْنَع «هيبأ َنَع 27 8 مم

 مون تكف : رظنا] .قلطصملا يب اَرَ رع

 ني ِرْمَع ْنَع «َقاَحْسنْيدَحُس اَنئدَح « ىلع اد - فخر
 َلوُسر لاي ةكرم نم الجر تممَس :لاق «هدَج نع «هيلْنَع «بيتش
 اَهَمَم : :َلاق ؟ليإلا نم ةلاَعلا نَع كآسأ تن هلا لوس ر اي : لاك 28 هللا

 .اًهيغاَياَهتأَي ىَح اهم ءَمْا درت ءَرَجَشلا لكَ ءامؤاَسَوامؤاذح

 اني 3 ىَن اهعَمْجَت «بئذلل وأ كيخأل وأ كل لاق ؟ِمَنمْلا نم ةلاصلا : لاَق

 رم اَهيَمك اهيف : لاق ؟اهعئارم يف دَجوُي يّ ةَسِِرَحْلا : :َلاَق ءاّهيغاَي
 ل «مَطَقلا هيفق هنطع نم ذخأ ام « لاك برضو

 :لاق ؟اهمامكأ يف اهم ذخأ امو ثمل هللا لور اي : : لاق نجما نم

 همك هِئلَمَكل َمَتح نمو أيش لح سي« ذخّنيملو همت َحأ نم

 حاملا هفق ءهنارجأ مدح مو« ءاهرضَو نيم

 ليبَس يفامدجُ هلو هّللاَل وسر اي لاق نحمل َنَمْن كلذ نم

 كَل هالو هاما اهغاَب دُونَ «ًالوَح اَهقَرَع :لاَق ؟ةرماَعلا

 :رظنا] ٠ خلا زاكرلا يفو هيف لاق ؟يداّْلا برَخْلا يف دجوُي اَم : :َلاَق
 منو مكمل تحك تلات

 للم

 ةّشئاَع يبأ نب ىَسْوُم ْنَع اس ائدَح ؛ىلتيادَح -5
 يبا ليا لاق هدَج ْنَع «هيبأ ْنَع « بْيَعَش نب وِرَمَع نع

 اذه ىَلَع دار رمق ءوُم صولا اذه : لاق انالكانآلك راك ؟ءوُضولا نع هلآ
 ك0

 هو ىو ادق

 ثآللئ اقف هللا ل اوُسسرَرَمَتعا : لاق تجمع هيأ بي نيو

 55 رظنا] ا.ه نسيان يدل ُك مع

 .ةتقلا يذ يف كلك رش تاكا "8طن ؛ هيأ
 .َرتجَحْا مسي ىَّتح يب ملال اص ل 00

 نب ورْمَع ْنَع «َقاَحْسإْن با انَْدَح «سيرْدإ نما انندَح - انني

 هلا َلوُسَر دهَع ىَلَع ناك نجما همي ؛هلَج نع ؛ هيبأ نَع «بْيعش

 . مهاد ةرشَع هظ

 ماع # 0#
 نع جاَجح انئَدَح «ٌةَدئاز يبأ نب

 نم هَعِمَس ءِنَمْحرلا دبع نب هلل دبع اَنندَح « عيكو اندَح - "744

 يت ديع يف ربك ' ءالف يِبلاَنأ ؛دَجْنَع «هبيأ نع « بْيعش نب وِرْمَع

 راهن اهلل صب مكو «ةرخآلا يف اخو « ىلوألا يف انس : ربك رع ع
 .اًهَّدْعَي

 . اذه ىلإ بَهْذآ اَآَو : يبأ َلاَق

 كجم اول ا لك َجْنَع ءهيبأ نع «بْيعش

 لا هل
 يف مهب اوقركو ء رع اوك اذإ هلع مُهوُيرضأو ء ان وُ اذ ةالصلاب

 . عجاَضَمْلا

 00 رظنا] - ياخ

 رو هل يا
 نْبوِرْضَع ْنَع ءطاّبخ ْنْب ةَنيلَخ انكَدَح «عيكو انثدَح - "11

 رهط دنس وهو هتطخ يف لاَ ٠ .ا9 يبل نأ دج ْنَع ؛ «هيبأ نع « بْيَعش

 هوم مه
 .هدْهَع يف دُهَعوُذآلَو ءرفاكب ملسسم لقي أل : ةبعكلا ىلإ

 « بيعش نب وِرْمَع ْنَع ءدْيَر نب ةَماَسأ انئدَح «عيكو اًنثدَح - "5"

 ماس لا
 هيج تحت ءهنيي يف ٌةَرَسَت دَجَو , يِلاَنآ هج ْنَع «هيبأ ْنَع

 عامل مالا ال١5: رظفا] ٠ هلك

 ِنْب وِرْسَع ْنَع «َقاَحْسِإْنْب دَمَحُم انربخأ ليزي انندَح - 7
 هللالوُسَرَلَخَد امل :َلاَ «وِرْمَع نب هلل دبع هاج نَع «هيبأ نع « بيش
 ناك امن «”رماّتلا هيأ اي : َلاَقَق «٠ ءابيطَح ساّنلا يف َماَق ؛َْلا ماع هَكَم 2

 يف َفْلح الو ؛ةدش لإةدزيْمَلْمالَسألانإَ ةّيلهاَجلا يف فلح نم

 ْمِهْيَلَع ريجي .مُهَواَس اقاكت «مشاوس م ىلع دينمو « مآلسألا

 3 9 همم تعا“
 ”نمؤم لكيلا« مهد ىلع مارس در «مُهاَصأ هيلع درو مهاد

 َُخْوُيالَو «(بنَجآلَوبَلَج آل« ءملْسَملا ةّيدفطصترفاكلا هيد «رفاككب

 قتلا لولب للا الدال رالداا : رظفا] ٠ مهرايد يفألإ مهئاَكدص

 ِنبوِرْمَع (181/5) نع «جاَجَح انربخأ ديزي ائدَح - 1917
 2 سامع ل

 لَجَورَع هللا نإ 3 هللا لوُسَر لاَ : :لاق هدج نَع ؛هيبأ نع « بيش

 [19441 419 : رظنا] .رثولا يهو «ةلص كدا

 نع «بيَعَش نب وِرْمَع نع ؛ «ٍحاَجَح ْنَع دز اندَح - 55

 :سفنا] | .رقّسلا يف نينآلصلا نيب عم ءاق هلل َلوُسَرنأ ؛هَدَج نع ؛هيبأ

 دما

 ّنَع َّهَداَنُق نع ماسه اربح ؛نوراَم نب ديِزَيانثدَح -06

 ءاولك :لاَق٠ قف هللا لوُسرأنآ ؛هدَْنَع ؛ هيأ نَع بيش نب ومع

 .فرسألو ةليخَم ري وسبا ءاوُكدَصَتَو ءاويرشاو
000 

 [؟ام : رظنا] ٠ ةليخَم الو فارسإٍريَغ يف : رم ديزي لاو



 نب هوس نس «فاحسإ نيد نري هَ نذل

 املك اَمْمْلَعَي ف تلا اوُسَر َناَك : :لاَق «هدج ْنَع «هيبأ نع «بيعش

 م ةما هلل تملك هّللا مْلسب ٠ عوَقلا نم مولا دنع وُ َ

 . نورضحَيانأو نيطايشلا تاّرمَه نمو ؛هدابع شو هباقعو هبضع

 دنع الوعي نأ هدلو نم علي نم املي وِرَمَع نب هللا دبع َناَكَف : :لاَق

 ياهل هلاهبك ؛ ءاهقتيالا نبأ اتم ممالك توهمت

 ْنَعَو «رباج نع ؛ءاطع نع « « جاَجَح اًنربخأ «ديِزَي انئدَح - و

 :َلاَق هد ْنَع ؛هبيأْنَع «بْيَش نْبورْمَع ْنَعَو .رياَج ْنَع ءِرْيزلا يبأ

 2 مسعس 5
 ءةئحُجْا مالا لما ؛ةّقيلحْا اكةئيدَمْلا لهل م هللا لور تن

 ءاَنرَك ءالجت يهو ,فئاّطلا لْهألَو «ٌمَكملَيةَماهت ماو نمبلا لهل

 [14151 :رياج دنسم يف يتايس] . . قرع َتاذ قارعلا لهَألو

 نب ناَميَلُس ْنَع ءدشاَر ِنْبِدَّمَحُم نَع ديزي اَندَح - 551

 ل: :لاَق ٠ اقف يبل دج نع «هيبأ نع «بْيَعش نب وِرْمَعْنَع ( ىسوم ا

 1000102 ريس م سا عاش
 ءَتْيلا لآل مداَخْا عناق ةداَهَشدَرو ةَئاَخ لو نئاَح ةداَهَش دوُجَت

 للا تك ,ةه44 : رظتا] .مهرََمل اَهراَجآَو 5

00 

 نب ًناَملَس ْنَع «دشاَرُنيدَمَحُساربخأ ديزي انكِدَح - 5-34

 ىَضضق 8 يبلانا ؛ هد نع « هيبأ نع « بّيعش نب وِرمَع ْنَع ؛ ىسوم

 نإ : ىَضَق نشكرَو ءاَحدا هَل ىَعْدُي يذلا «هيبأ دعي قحلتسا قحْلتُس م مآ

 2 م 2 2و

 ناك إو هقَحلكسا امب قحل دقق اعلمي ةمآن م ٠ ءاهجورَت ةرح نم َناَك

 ىَعَدُي يل موُبألاك نو «هقحلتسا ام قحْلْيمَل اَهيَرهاَ مو رح نم

 :رظنا] .ةَمأْوأ ٌةَرح : اوُناَك ْنَم ؛هّمأ ل مآل يي نْباَوَُوهاَحداَومَهل

 اكذب

 َنَع ؛ةاطْرأ ْنْب جاَجَحْلا اَنَرَبْخَ «َنوُراَه نب ديزي انندَح - 0

 هّللا وسر ىلإَل ُجَرءاَج : لاق هج نع «هيبأّْنَع « بِي نْب ورْمَع

 وُشعأو «ينوُمطيو لصأ «ٍماَحْرأ يود يلأدإ ؛ هّللا َلوُسَر اي : َلاَقَك كف

 ءاَعيمَج َنوُكَرُْ اذإ ل لاق ؟مُهفاَكأفا «نوُئيسُيو نسحأو «توُملظَيو

 اَملَجَوَرَع هللا م ريهظ كملي ْمُهَلصَو لضلاب د نكلو

 [3447 : رظنا] ٠ كلذ ىلَع تنك

 ع «ًفّسويْنَع ءديعَس اَنْلَح ءرّفْعَج نب دمحم 017 ١

 رضحي :لاَق ف هلال وُسَردأ ؛هَدَجْنَع «هيبأ نع «بّيعش نب وِرمَع

 ًءاش نإ هيَ اَحَد لجَر كلذ ؛ةآلّصو اعد اَهَرصَح لجر : : هلاك ةعلجلا

 ءاهَتَح وه كلَ « تاَصْنإو توكسباهرضَح لجو «هَحَنَم ءاش نإو هاطعأ

 [..رقا] ٠ يي ةلطخ * شت مزز . هاو لل

 ل :لاَك ءهلَج نَع ع 2 بيعش

 هللا لوس ةباَحص مخيم اذ «يخآو انآ تبق منّا َر مح هب يلّذأ

 ةرجح اًنُسَْلَجَف « مهي قرع نأ انهرَكَ « هباوبأ نم باب دنع س ولج 0-0 ٠

 لوُسَر َجرَخَف؛ ماو اسضقتراىّنح هيف ورام نارا نمل ورك

 اذهب موق ايالْهَم : لوُشيو بارثلاب مهيمْرَي «هَهجَوٌرَمحا دق اًبضْفُم ؛ 8 هللا

 ّبَّنُكلاٌمهْبرْصَو «ْمهئاَيْلأ ىلع مهفالخاب ٠ مُكَلقّنمْمَمألا تكلطأ

 هضع ُهُضْعَيْقدَصُب لب اَمضتَب ضع 5 اكمل نت هن

 :رظنا] ٠ ملا ىلإ ورق م مهجن ءهب اوُلَمْعاَف هم متفرع مَ

 امام ىلا

 نب ِرمَع نع ؛ «مزاَح وأ انندَح «ضاّيع نب سّنآاَنئدَح - انكر

 ىتح ءرَمْلا نمؤي ل : لاق 8 هللا لوُسَرَنأ ؛هدَج ّنَع ؛هيبأ نع بيع

 هروب رقاب مؤ
 رظنا] . رقاب بيتا يني ريم ايدل ٍمِزاَحوُب بأ لاَك

 [ةةم6:

 (امكرل؟) درع انئدَح «جاجَح اربخأ « ميه انئَدَح - 55
 هع 6
 نأ ةّيلهاجْلا يف ردت لئاَو َنْب صاَمْلا نأ ؛«" هدج نع «هيبأ نع « بيعش نب

 ارمع نآو ف هندي نيسمخح «ةتصح َرَحَل صال َنْب ماشا « ةّندَب هم َرحْني

 تمصَق ءديحْوتلابرقأ اكول ؛ كوبأ مآ : َلاَقَق ؟كلد ْنَع ف يلا لاس

 . كلذ عَ هْنَع تكدصتو

 يهدر هععدو
 «لوحألا رماَع ْنَع ديعّس ْنَع ؛  رمعج نب دمحم

 ل لاَق « 8 هللا َلوُسرْدأ ؛هَدَجحْنَع ؛هببأْنَع «بْيَمش نب ورم ْنَع

 دمحم اًيدَح - 6

 .هئيق يف دئاعلاك هتبه يف دئاَْلاَو «هدكو نم دلاولا لإ هبه يف مجري

 َنَع َّهَداَنَق نع ءانابنأ ماَمَه : لاق ءنَمْحرلا بع اَنئدَح - ا

 ةيطوُللا يه : لاَق قف يبل َنأ ؛هَدَجْنَع هيأ نَع «بيعش نْب ورْمَع

 [14328 ,31651/ : رظنا] اريد يف هتآرما ينأي لجرلا ين يني «ىرْغصلا

 وتس نورس نع «جيرج نبا انثَدَح «حْوَر اَننَدَح - 3-3-5 04

 2: تلات كل يلا تن ةأرمانأ ؛وِرْمَح نب هللا دبع هج نع «هيبأ نَع

 لين هوس ىزستو كعلاج لم هللا َلوُسَر

 »و مع هروولو قءلمالل مار
 :رظنا] يحكُت مَلاَم هبقَحأ نأ : لاق ؟ينم هعزني هنأ هوبأ مُعَرو ؛ ءاقس

 مقل

 نسب ورْمَع َْنَع ٌةَداَنَق ْنَع ماَّمَه اَنْثَدَح نهب انثدح <78

 ءاوُيرشأو ءاوُنُك :لاَق 8 ِهّللا َلوُسَردَأ ؛هدَج ْنَع ,هيبآ ع «بّيعش

 مشن ىَرئاذأ ب حُي هلا نإ « فرس لو ليّ ٍيخ يف اوسلو ءاوُقدَصتو
 1 1 2 0 00:[7 :عجارإ . دبع ىلع

 نب ورمَع لاَ : :َلاك « جْيرج نبا اربح «قاّررلا دبع اننَدَح - انك

 ةّرما امي َلاَق 88 يِبلاَنآ ءورَْع نْبهللادْبَْنَع هيبأ نع «بْيعش
 هم مل

 مو ءاهل وهف ٠ اكل ةمّصع لبق «ةدحوأ «ءابح وأ «قاَدَص ىلع تحك

 روارزم وار ع ع 00000
 وأ هبا لجرلا لعمرك اَموَحأَو يطأ نمل وه ٍحاكنلا ةَمْصع دينك
 وعرف و

 . هنأ



0 

 رافع رع ةضللا

 «ةربخأ حْيرج نبانأ رمْعَم ينربخأ «قازرلا دبع انئدَح - هنت

 نأ ؛صاّعلا نب ورْمَع ِنْب هلا دبع نع هيأ نَع «بيعش نب وِرمَع ْنَع

 7 وهم كو يووم ع2 سل كر
 ينل «هبجو هلأ حلج هَل ةيراج ملام دو « جواب عا

 : لاَقَف : اله يِلهاَعدم «ٌعابْز : لاَ ؟كِباَذَه َلَعك نم : لاَقَق « 3

 0 اقف ينل لاك ءاذكو انك ءرمأ نم لاك َلاَقَق ؟اذه ىَلَع كلمح

 سام سر هي »
 هللا ىَلوَم : :لاق ؟انآ نم ىلوَمَ هللا لوُسَراَي َلاَقَق رح َتْنأَق ْبَهْذا

 لوُسر ضال : ُلاَق ؛َنيملسمْلا ؛ قل هللا لوُسَر هب ىصْوأق «هلوُسَرَو

 ءمَعن :َلاَق'؛ ف هللا لوُسرةيصَو : َلاَقَ ءرذكب يبأ ىلإ ءاج 8 هللا

 املك ,رك بأ ضف تح هلع اهاَرجأَت ٠ َكلاّيع ىَلَعَو هَل دلع يب
 وع نيالس مس همر

 ؟ليرُتَنيآ محل : :لاَق « قف هللا لوُسرةيصَو َلاَقكمءاَج مَع فلختسا

 :رظنا] ٠ اًهَلُكاَي اضرأ هَيطْعي ين طم بحاص ىلإ محبتك «َرصم : لاق

 انكذل

 ْنَع ءدشار نبا يني ءَمَحم اَندَح «قارلا دبع اَنندَح - هذ ثلحأ

 نْب ِهّللادِبَعْنَع «هيبأ ْنَع «بْيَعُش ِنْبا وِرْسَع نع « « ىسوم نب ناَميَلس

 لك يفَو « ليلا مرشح ٍعبصإ لك يف : هللا لور لاَ : َلاَق وِرَمَع
 .ءاوسناتسألاو اوس عَصألاو « ليإلا نم سخن س

 . ل ينل نَع هركذيالو : لوفي الوحم تغمس : دَمَحُم لاَ ل لل رف سس روةيععب هاشم يهم عل

 نْبدَّمَحُم نم ثيدَحْلا يف َعَرْوأ ادَحأتيآَر ام : قاّررلا دبع لاَ

 [15377 : عجار] .دشار

 ميِرّكْلا دبع نع «٠ جير نبا اًنربَخأ «قارلا دبع انندَح - "ا

 أ ”ءورَمَع ني هللا دبع نع ؛هيبأ نع «ةريخأ بيعش نب هَرمعنأ ؛ رجلا

 ْدَحآ يّنَصُيال لاق مدون سوك تيب ىلإ تس ف هلل لوس

 ُيفاَسُت الو «سمشلا م ة ىّتَح حبمملا دَْبالَو «لِيللا ىّنَ ح رْصَعل دعب

 هلو اَهّسَع ىلع ةارما مدي الو ؛ ثآللك ةريسم مَرْحَم يذم[

 4١>5[ :عجار] . اهتلاَخ ىَلَع

 نب ورْمَع ْنَع « سيق نب دود اًنربَخأ «قاررلا دبع انئدَح - نفر

 َلاََك ؟ةَيقَمْلا نَع هللا لور لم : لاق دج ْنَع «هيبآ ْنَع ء بْيعش
 ان هللا َلوُسراَي اوُناَق ٠ مسالا رك هنأَكو «قوُعلا بحُيآل هللا :
 نكي نيالا (18/5) مكب ْنَم : :لاق ؟هكْدلوُي ائدَحأ نع كاست
 :َلاَك ا ةيراَجل نَعَو نانآقاكم اناس مالا نع لمْ هدو ْنَع

 وأ ؛ًايزغش رذشش دوُكَي ىّنح هكر انأو َقَحعَرَفْلاو : لاق ؟عَرَقْلا نَع َلسَو
 ص و 000
 هيطعت وأ ؛ هّألا ليس يف ِهْيَلَع لمحت « نوبل نبا وأ « ضاَخَم نبا ءًايوزغش

 تقال ةلاقإ هك « هربوي همحل قص هب انأ نم يَ ٌةَكَمْرأ
 ّقَح ةريِتمْا : لاقق ؟ةريتعلا نَع لكسو : لاَ 520000

 يار هاش 07
 نوحي اوُناَك : لاق يلا بيش نب ورمل مولا ضبا

 عمك مالمو :رظنا] .ن نوُمحْطي و نوُلاَيوَد
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 طبق داش بَجَر يف

0070 
 عمر رب مر ملا ٠

 يبأ نب انئدَح لاك جْيرَسَو دّمَحُم نب نيسحلا اندَح - 51

 ْنَع «هيبأ نَع «بْيَعش نب ورمَع ْنَع «ثراتعلا نب نَمْحرل دبع ْنَع ءداّل
 تيا ىلإ نيت نار انو نيج 28 هللا َلوُسَرنَأ ؛هدَج
 يشئئاأ ارك هلا لوري: اك ؟نارقلالاَياَم : 8 هللا وسر لاق

 .اًمهتآرق طق ٠ ؛(رَذَت اَذَه سيل : للا لوُسَر لاك نيئرتفم تيا ىلإ

 .لَجَو رع هللا هو هب يفئنا امرا ام : هئيدَح يف جْيَرس لاَ

 ءِرماَح نْب هللا دبع نع « جيرَقلا انئدَح ءرضَنلاوبأ انندَح - "الو

 0 ف هللا لوُسَر لاَك لاق هج ْنَع «هيبأ ْنَع « بْيَعش نْب وِرْمَع ْنَع

 .ءارم ذأ ٌوُماَمْوَأ هريمأ لإ صني

 'يِبثلا تْعِمَس اَذَكَم :َلاق ؟فُلَكَم وأ : انكليذاكاَمنِإ هل تلق

 [1301 : عجار] .لوقي

 ينعي «لمَحم انْدَح : ةلاَك .دّمّملا ُدْبَعَو رْضنلا وبأ اًنئدَح -

 نأ هج ْنَع «هييأ ْنَع ءبّئعُش نْب ورم ْنَع «ُناَمْلس اًنئدَح ءدشار نبا

 ْمَُو «َنيِملْسملا لق فضن نيَباَكلا لا َلفَ انآ ىتن قف هللا لوس

 [7557” : عجار] ٠ ى :راصنلاو دوهيلا

 ءدمَحم اًندَح : لاك دّململا ُدبَعو ِرْضْنلاوُبآ انثَدَح - كالالا/ل +

 نَع «هيبأ ْنَع «بْيَعَش نب وِرْمَع ْنَع ؛ « ىّسوُم نب ينعي هي :ناميلس اًنيلَح

 اوُؤاَش نإ ٠ ليلا ءابلوأ ىلإ عَ لقَْم لَك لف يبان هدَج
 همم مج

 َةَعَدَج َنوُنآالَكَو «ةَّمح ّنوُنآل يه ٌةَيدلا اوُدَحخآ اوُءاَشْنِإَو ولك

 َكلكَو ؛ْمُهلَوُه هلع اوُحلاَصاَسَو ءدّْمَصْلا لْقَع كلْدَو قل نوُسيرأَو

 [9557 : عجار] لقتل ديد

 يم امهادو دَمّلصلاُدِبَعَوِرْضَنلاوبآ انَدَح - <14
 دمَحُم اًندَح : ةلاَق

 هّللا َلوُسَرنَأ ؛ ؛هدَج ْنَع ' «هيبأ نع « بْيَعش نب وِرمَع نَع ناَمْيْلَس اًنكدَح

 كلذ «يحاص لي الو دْمَعْلا لف لفلم دا هبش لع : لاك

 يف ءاّبمع يف ايسر دوك (: رضْنلاوبأ لاق - سانا ني ناطيشلا هزي
 م هر ع
 [355 : عجار] ٠ نجس لخير

 ادخل نق .8هلل لوألا جوع ؛هينع بيتش

 [5337 : عجار] ٠ لبألا َنمُدم هيد

 وِرْمَع نع هدير نم ةماَسأ انئدَح «يفتحلا ركب وبأ اندَح - ل

 ةرْكدَجَوَف مئات ناك ؛ ا هلل لور ؛هلَج ْنَع ؛هيبأ ْنَع « بيش نب

 كيذل َعِرَكَو هيلا رخآ نوحي ضني ]عج َلَعَج مت ء الكاهن هب تحن

 2 رن ايل : َلاَقَق «هجاوزأ ضضْحَب نات يشحن

 35591١ : عجار] . ةكدصلا رمت نم َنوُكَ

 سالو سارا هرل هك
 ِنْبوِرْمَع نَع «نآلَجَع نبا نع «ةَدَعْسُم نب دامح اًنئدَح - اة

 راَيخْلابماَملاَوعئاببا : لاق ف يِبنلاّدأ ؛هدَج َنَع ؛ هيبأ نع ءبيعش ا



 يماع سال سا سلا»
 نأ ةّيْضَخ هَفراَُيْنآُه لل حْيالو ءرايخ ةَقْفَس َنوُكَيْنآَالإ ءاَقرَقَتي ىَّتَح

 . هليقتس 3

 انوا الرد لاق ع اطةعأل سياتل

 م2

 كت م يلا وكل ل عسي هات زا

 ثلا ينريخأ "كلام يتربخأ « ىسيع يع نب قاَحسإ انئدَح - ١ ةفرب

 ْنَع اق هللا وُسَر ىَقت : :َلاق هدَج نع «هيبأ ع « بّيكش نب وِرمَع ْنَع

 م
 . نابرعلا عيب 7

 « ىّسوُم نب َناَميلس ْنَع ؛دَمَحُم انئدَح «رضنلا وب 11 0

 ؛89 يللا َنَع هج ْنَع هيأ ْنَع « بيتش ِنْب هرم (184/7) نع

 000 لس لس ل رس يي عا

 [13717: عجار] ٠ قيرطب َدصَرآلو نم سيل حآلسلا ايل َلَمَحْنَم : :لاَق هنأ

 انئدَح «يبأ ينئدَح «ثراولا دبع دما دبع نادَح -6

 ينقل كيا ؛وَِمَع نب هلل دبَعْنَع ؛هيبأ نَع وِرْمَع َنَع بيج

 ين ينفأق ؛ ةبلكم بالك يلد هّللا َلوُسَر اَي : َلاَقَك ل (يّببلا ىآ
 درع ههه

 :َكِبلَع تكسنأ امم لك ؛ َةَبلَكَم بالك كل تناك نإ : َلاَقُم ؟اًمدْيَص

 ْنِإَو :َلاَ ؟يك ريع يكذ : لاك ؛ يكد ريغ 'يكذ هللا لوري: عَ

 :لاق ؟ يسوق يف يأ هللا وسر اي: :لاَق .٠ هْنم لَك نإو : :َلاَق ؟هنم لك

 ُرْيَخو يكذ :لاق ؟يكذد رخو يكذ :لاك .كسؤوُم كيل تكس املك
 ير لملاتا َكََع بدق لق ؟ولع سقت لإ: لاق . 3

 اول فانا كراك كيلا نإ سرت

 .اًهيف اوُخبْطاو

 «يِرَرَجْلاس اب انئدَح ٌماَمهانْكدَح «دَّمّصلاُدْبع اَدَح - نفح

 دْبَعاَمُيا : :لاَق «٠ يجن هي دش رش كح

 ىلع بئاَكدْبَع ميو. دبع وهف قاوأ رحل اه ةيقوأ ةئم ىلع بن

 ع وهف ريناد ةرشع 0 ام «راتيد ةّنم
 مسامع

 نسمابع) : حشا يف اك (يِرَرَجْلا سبا : دّمّصلا ٌدْبَع َلاَق اذك

 [لكككت عجارإ . «يرّزجلا) : دّمّصلاُدْبع لاَ اَمَك يبأهَحِلصأ (يرْيوجلا

 يبأ نب َدواَد نع «ٌةَناَوعوبأ انئدَح ءداَمَح نب ىَحَي انئدَح - ةاففف

 َمْوَيلاَك للف يِبتلا نأ هج َنَع هيأ ْنَع « بُيعش نب ورَمَع نَع ؛دْنه

1 
 5341١[ : عجار] . اهجْوَز نذإب الإ يطع ةأرمال دوجيآل : حفلا

 وِرْمَع ْنَع دود انئدَح :يبأ انكدَح ءدّمّصلا دبع انئدَح - نشل

 .هلثم : : لاق « ف هللا لوران ؛هَدَج ْنَع «هيبأ نَع «بيعش نب

 سَ هسا مه هس
 د .ةملسنلا ين :ٌدامَح انَدَح ءدّمّصلا دبع اَننَدَح - ةنفخا

 :لاَ دج نع «هبيأ نع ءبْيَش نب وِرْمَع ْنَع «َقاَحْسسِإ ْنْب دَمَحَم

 ةمامم سا ماعلا .
 اي : اوُلاَقَك «ًنِزاَوَ دوُتو هْنماَجَو «نينح موي ب 88 هللا َلوُسَر تدهش

 ٍصاقلا بهَا دبَع
 نم اَنبَلَوْنَكُهَنإَ «َكِيلَع هللا ََماَنيَلَع نسق ةَريِشَحَو لصأ نإ دمحم 2 روت لاو

 .مُكئاَنبآو ْمُكلاومأو مُكئاسن ني اوراَتخا : لاك بع ىَنَْيآل م لبل

 يبداك نان: لاقت .انانبأ ٌراَتْخَناَنلاَوُمأَو اناَسْحأَن بباب : اوُناَك

 عفطتست نإ : اوُنوُمَكَرْهُظلاٌتِيَلَص اًِإَف ءْمُكلَر ٌوُهَق بلس دْبَع يبو

 يو هلا لشن ىلع نقط نسل ىلع 8 هللا لوس
 دبع يبو يلناكاَماَمأ : 85 هللا لوُسَر لاق ءاوُذَعَمك : لاَ اَنئاَنِيو انئاَسن يام ماس 10

 ا هللا لوس َوُه انك ناك امو : َنوُرجاَمْا اكو «ْمُككَوَهَ بلطملا

 راك يلو يلام : ذيب يع لاقو «كللذ لم اصْنألا تلاكو

 نبع لاقو الق ٍميمَتوُتو انآ نأ : ٍسِباَح نَا لاَكَو ؛الق

 هللا لوُسَرلَوُم لَبَتْيذك : ناّيحْلا تلاَقَق « لَمْ وب اَآ م: سادرم

 . مهاب ْمُهَءاَسن مهل ودرس اهي اي . 8 هللا وسرق ؛ 2

 هللا هميي ءيَش لو نم َضْئارَ هس اً هل ءايَقلا نم ءيشب دست مَ

 ايبا ايل مسا : نوُنوُقيِس لا هب قلتو هتلحار ار بكر مث ايل

 َيَلَع اوُدَر «َساّنلا اهي اي : َلاَققهءاَدرتقطَحم ؛ رس ىلإ وؤجلا ىَح

 ورضاه م سال مم جساس
 آلم ْمُكَيَيهةمَسفلمَعَتةئاهت رَجَش ددَسبْمُكلااك ول هلو «يئادر

 هماَنس نمرود ريعت نم نم ءايوذك الو انا الو اليخ ينوُمْلت

 م 00000
 رمال انهي اي : َلاَقَق ءاَهَمَكَر مث ٠ ىطسوْلاو ةيابسلا هعباص نيب اَهَلَعَجَف

 هديمول » عه
 « مُكيَلَع دودرم سمخلاو «نسمخلا الإ هده علو)ّْلاذه نم يل سي

 راو اراَع ةّمايقلا َمْوَي هلآ ىَلَعن وكي لوُلُغْلا ّنإَف ؛ ةطيخَمْلاَو طاّيخْلا اوُمرَ

 اًهبحلمأ هدمت ْدَحَأ نإ َلاَقَك رش مابك هَل ءاراتشو

 هه هر عد# ب
 َكاَقَق . َكالَوهَف بلم دْبَع يتبلو يلدا اماَمآ لاق ءٌربد يل ريع ةَعَدرَ

 : رظنا] ٠ ابو اهب يل برأ الق ىَرأ امتي َمأ هللا لوسي : لجّرلا

 اكشف

 اَنكَدَح ءَكّراّبمْلا نب هللا دبع ْنَع ٠ دّمّصلا دبع اًنكَدَح ٠
 0000 مدرع هس

 هّللادْبعَّنَع ؛هيبأْنَع ,بيتش )/1١88( ِنْبِْمَعَْع ءديز نب ةماَسأ

 1 ىلع َنِملْسُمْلاتاَكَدَصَُحْوُي َلاَق ءاقف هللا لوس ؛ِرْمَع نْ

 دام

 ءٍميِركْا دّبَع نَع ءهّللا دبع اًنئدَح «يدَع نب يركز انئدَح - ةنفرفت

 هللا لوُسَراَي : :لاَكالْجَرنأ ؛هدَجَّنَع «هيبأَْع « بيع نب وِرمَع َنَع

 لاَ ؟يِْبَع ارو كرت ملفنا انو ءاهَتاح ةقيدَح يمأ تطأ ين
 هك ع وعما ٠ ماقد
 .كئقيِدَح كلب تَعَجَرَو َكدَقَدَص ْتَبَجَو : قف هللا لوسَر

 يبأ نب نَمْحَرلا دبع اَنندَح « ىّسيع نب قاَحْسإ اند - 67

 ْنَع ههيأ نع ءبي نب دِوطَعْنَع « ثراَسْلا نب نَمْحرلا دّبَع ْنَع ءدانزلا

 وعلل جو بيناتنا إل كتل: «: 8 لللوُسَرلاك :لاق هج

 نع ؛هيبأ نع «بيعش ا «ْتِراَحْلا نْب نَمَحّرلا دْبَع نع ؛دانزلا



 وايش
 وح فرعي ءانريغص مَحْرَي مل نم نم سيل : ف هللا لوُسَر لَك : لاَ دج

 ورحب ,«و»م : رظنا] .أن ريك

 نع داَها نبا ين ينعي ديزي نع اشيل انئدَح «سُنوي اندَح - فنان

 : لوفي ,48 يلا[ تحمس : َلاَك ؛هلَج ْنَع ,هيبأ ْنَع «بيعش نب وِْمَع
 كب ُدوُعأو «مئأَمْلاو مَرَْمْلاو «مرهْلاو «ٍلسَكْل نم كب ذوعأ يمهل

 نم كاب دوُعأو ءربقلا ِباَدَع نم كب ْدوُعأو «لاّجلا حبسُملا ةنثف نم

 [5/45 : رظنا] . والا باَذَع

 ْنَع؛ «ثِيلانئدَح : لاق يعاّرخلا ةملَس وُبأَو سوي اًنئدَح - اند
 َعِمَسَهّنأ ؛هدَجْنَع ؛هيبآَنَع « بُيعش نْب وِرمَع نع ءداَهّلا نبا ينعي

 سلجم يم مُكبرْفاو ىلإ مُكبحأب مكربخأ لأ : ف

 ؛هّللا لوس اَيْمَم هن : مولا لاق ؛ اًنالكؤأ يمانع مقا تكس

0 

 0 , بيطار ردع ينكح طبخ

 :رظنا] .اَّتراََك اَهكَرك ؛ اهم اريح اَهريَغ ىأرق نيمَي ىلع فَ نم : َلاَق
 علو

 «يملطألا يكد «يكمْلا ْثراَحْلا نب هّللَدْبَع اند - ل

 :لاق

 ؟ةمايقلا موي

 مرر رباه ف

 هج ْنَع «هيبأ نَع « بُيكش نْب وِرمَع ْنَع اَنْ هللا َدْبَع ينعي

 .ةارخا رع ياش قل وغ ره طلوع

 اوسر ل ا ؛ هيأ نع « ٍبيَعش نب عرَمَع نع ءمّللا دبع 2

0 000 

 . مارح ركسم لك : 8

 يبأ نبين ؛ ةعيبل نبا انئدَح اتا سومان انندَح - الين

 داق اس ن١ 10 قب يدل
 يم هل مع ع

 ىَلإاَضْحَبرظَ َلاَك مَن : لاق ؟مئاّص انآَو لب : َلاَقَق ميس َءاَجَف ءآل

 م « ضدي ىلإ مُكْضْفَيَر ظن ملت ضلع: اف هللا لوُسَر لاق ءضْعَب

 [7064 :رظنا] ٠ هسا كلي حيا

 «ينانبلا تيا نع« ٌةَمَلَس ني داَمَح اًنْئلَح :نَسَح انئدَح- 5

 لاق : َلاَك هج ْنَع ؛هيبآْنَع «بُيعش نبا ورم ْنَع ءدْنه يبأ ندوات

 هلو هل كيرش أل هدحَو هلل إل َلاَقْنَم : 78 هللا لسمو

 َناَك دَحأ هقبسي مل ٠ مي يف هرم يتم يدق ءيش لك ىَلع وهو «دمَحلا

 [/..6 :نظنا] ٠ هلّمع نم لضْفأبالإ «هَدْمَبدَحأهكرُي الو هل

 نع «يرْطُرلا نع رَمْمَم انربخأ «قاررلا دبع انْندَح -0
 اك بلا حمس :َلاَق ؛هلَجَنَع ؛هيأْنَع بيع نب وِرْمَع

 هش هَضْنَي هلا باك اوُبَرص اذه مكب الك نم كله امن : َلاَقق «نوُوَراَدَتي

 هضمي يدَكي السك اًضْنبهَضْمَبقدَصُي هلا باك َلَرَناَمّنإو ءضْعيب

 : عجار] .

0- 

 "ب عدو
 اَنكدَح ءدشاأرب نِبدَمَحُم اَنثدَح ءدّمّصلا دبع انْندَح - هةذغح

 «هيأَنَع « بيعش نْب وِرْمَع ْنَع نامي

 ريوق دع كس ل مس اس ص هلا
 ىَلَع َلُكْنَمَ «قيرطب َدصَرآلَو نم سيك حالسل الع لَمَح نم : لاك

 وهو .ةبحاصلَتيالَد ظلم هَلْقَعَو دْنَمْلاُهْبْسَوُهَف كلت ِرْيَغ

 [555 : عجار] . راوجلاو محل مارح رهشلاك (185/)

 , هلال وسر ؛هَدَج ْنَع

 دمحم اني : لاق دَّمَحُم نب نيَسَحَو دمّصلا | دبع اَنئَدَح - 47

 . دح :َلاَق : (هئيدُح يفنْيَسُح َلاَق) ىسوُم نامي ْنَع ءدشار نب

 8-5 لاق« ف هللا لوُسرنأ ؛هَدَج ْنَع ؛ هيأ ْنَع « بشي ورم

 « نوبل تاك نوُثالكو «ٍضاَخَمت اينو: ليلا نم ةكم يدك طخ

 ود ه2 وَ 1

 3537 عجار] .روُكُذ نوب وبر شَعَو «ةّفح َنوُنآلكو

 دبع َنَع « جارد اَنثدَح «ةَميهل نبا اَنندَح ءنَسَح اًنئدَح - 15

 مشا يب نم ارا ؛ةَح وْ نب هلل دبع مج نب نمل

 مهر ءذئمْوَي هتحَت يهو ركب وُبأ لَخَدَ * سمع تنبءاَمْسأ ىلع اوُلَخَد
 لاق اَْيَح الإَرآْمل َلاَقَو 4 هللا لوُسَرل «٠ كل َركذَم للك رك

 ىَلَع 9 هلل وُ َماكَمش «كللذ نم اميل هللا لوس

 يمي دمي لج لْخْديأل لاق ربمْلا
 يب سرا سمس 5

 [5556 : عجار] .ناّنثا

 وآَلُجَرهَعمو لإ ةَبيقُم ىَلَع اذه

 مروع همر
 «بقَعمْلا م ميار بأ يني ءدَّسَحُم ْنْب ليِعاَمْسإ انئدَح - "1

 ةداَنَج 0 تهاجم انضَح «"يميفْلا رمح نب نسحْا انئدَح :ناورم اًنئدَح

 َنَتكْنَم : 8 هّللالوُسَرلاَق : لاق ءوِرْمَع نبل دبَعَْع ءةّمأ يبأ نب

 م ةحئار حري مك « مثلا لهآ نم اليك ةَريسم نمدَجوُيل اَهسيِرانِإَو ءَةّنَجْلا ةحل

 . اماع َنيعيرأ

 أ نبا ينئدَح نيسحلا اًنندح 5

 نع «هييأ نع «بْيَعش نم هرَْع ينربخأ ءثراَحْا نب ينعي ءنمْحَرل
 َلوُسَراَي لوقت اًذاَم : ف هللا لور لأَس ةكيؤم نم الجر َعمَسُهنأ ؛ دج

 موا اهم ؟هلو الام : ل هّلللوُسَرَاَقَق ؟لبألا ةناّص يف هلل

 ّنَمَق ً'نَمَق :لاَك بمكلل وأ كبخأل وأ كل ؟لاَق ٠ مل لاصق: َلاَق اًهؤاَمسَو

 ماهل واتش بقوم َلاَق ؟اًهعَتْرَم نم اَمَدَحأ
 اي :َلاَق ٠ معطل هع لاَمَلا يهو) شّفح نم اَهَجَرْخَتْسا وأ لاّقع

 ىَلَع سيل : ف هللا لور لاق ؟هماّمْكأ يف باَصْيْرمتلَ هللا لوس

 اَنْ انيس حمو «بقوُحَواهنمَكَلْم مغ هب دنا نم ليس لكك
 هَ َجملا َنَمكْْخاَياَ لبق بَ اهَْعَرسكْنأ ءدبرم ىلإ ىَوأنأ د
 َلاَقق ؟مارألا يفو برَخْلا يفُهَدجَئركلاَف ءهّللالوُسَراَي : :لاَق . مطَقْلا

 (ةةم* : عجار] ."سمْخْلا زاكرلا يفَو هيف : ال هللا وسر

 دع نع ءداَنّزلا يسب

2 0 



 70 يم امو او رل هر

 ينئدح لن «فاَحْلا بمولد اَنئدَح - اذ

 0 :َلاَكُو 1 يشري سي 1 اق بي يي يلو لَم يل

 ل7 : رظفا] ٠ نيا هلاّمب «٠ كلام يد

 ةدمراوا هرب هلو

 ْنَع «هييأْنَع «بْيَعَش ِنْب ورَْع ْنَع رن يبول دب نع

 ٌةئآهتلاو «نائاطْبش نابكأرلاو «ناطيَش ب كأرلا : لاق“ ف يبل أ ؛هَدَج

 ْنَع «نيِيلاَنئَدَح :لاَ ءةَملس انآ ينمي «يعاّرخلا اَنئَدَح -4
 :َلاَك هج ْنَع ؛هيبأ ْنَع بيعت ِنْب ورَمَع ْنَع هداَهلاَّنْبا ين ينعي ؛ديزي

 «مَرَهْلاَو ءٍلَسكلا نم كي وع ينإ مهلا : . وُ اك هللا لوُسر تمس

 نم كب دعو ءلاجدلا حيسملا ةنثف نم كاب دوُعأَو «مَرْغَملاَ ءوكأمْلاو

 [5704 : عجار] ٠ را باَدَع نم كيدوعأو 2 ربَقْلا باَذَع

 «تبائَنَع ؛ ةَمَلَس نبا ينعي ؛داَمَح اًنندَح نافع انئدَح - انك
000 

 .ًاَمَمَتجا «صاقلا َنْبا يشي ءورْسَع َنْب هلا َدْبحَو اقْوْنأنأ ؛بوُيأ يبأ ع

 ناّريملا ةّمك يف عضو ءاّمهيف اَمَوّضْرَألاَو تاَوَمّسلا دول : فوت َلاَقَق

 نأوكو «نهبتَحَجَرل «ىرخألا ةّثكلا يف ملا الهلال تَمْضْوَو

 لإ هَل ال) : لجو لاق ديدَح م بطنك ؛ نهيف امو ضْرألاَو تاومسلا

 : ورْمَعْنْي هلا لاَ لجو رح هللا ىلإ يِهتنت ىَتح نهنقرَحل هللا
 ماشكلا علل هلم هلل همم ةمو

 ءاجف «ٌمَجَرنَم عَجَرو بقع ْنَمبّضعت برثَملا ل هللا لوُس 0 ر َعَم انيَلَص

 انه «يملنلارم اور : لق تك عشية ف

 . ذل دوو عي ارق يدا ل 1/5

 يموع ع ءعاق م ومر ماش
 يلع ْنَع ؛ ٌةَمْلَس نب داَمَح اًنْئلَح « ىسوم نب نَسَح اًنئلَح - 01

 ورَصَع نيل دْبَعَو اوت ؛ ؛ريْخُشلا نب هللا دْبَع نْب فرم ْنَع ءدْيَ نب

 : صاَمْلا نب ورمَعْْب للا دبع لاق تيِدَحْلاَركَذَف "فَلاَ اعَمتَجا

 مَ ْنَمَسئَمَف ةليكت اذ "يبل عمانَم انيَلِص :َلاَق ؛ ف يبلا نع كئدَحأ انآو
 روض مم ماش

 هاللي 8 هللا لور ءاَجَ « عجر نم عجرو بقع

 ا لل ف هك و
 َنيِرشعَو است َدَقَعَو ءاَذَكَم هَعَبصإ اَمفار سمن هَرَمَح دقو ءاَجَ :ءاشعلا

 اه َنيِمْسمْلاَرَشَْم اورشبآ : لومي وهو ءامسلا ىلإ ةبابسلا هعبصاي راش

 لوُشي «ٌةكنالَملا مكب يهايي «ءامَّسلا باوبأ نم ابان َلَجَوَرع مك 9
 همام 2
 رفنا] ٠ ىَرْخأ نوري مهو ,ةضيرُ اوَدأ «يدابح ىلإ اورظنا يتكنآلم اي

 كف

 يمال يي مرا كاس
 تبث َنَع؛ َةَمْلَس نب داَمَح اَنئَدَح «ىسوم نب نسَح اًنيدَح - 7

 نب وِرْمَعِنْ هللا دبع َْع فْوَتْنَع ؛ يدزألا بوي يبأ َْنَع ٠ «ينانبلا

 َدََو هكر نع هيك حياك إو : هيف دارو هلم ٠ ف يلا نع «صاَعْلا

 يق لس

 5/6٠[ : رظنا] ٠ ّسّفْنلا هزمح

2 
 نيوتن شمس ا

 ْنَم :لاق ؟لضفأ مآلئسألا يآ هللا لو اوسر اي : َلاَكالَجَر نإ : لودي صاَعْلا

 .هديو هنا نم سال َملَس

 هّلألا دبع اًنْكدَح «ةَميهّل نبا انكَدَح «ىسوم نب نَسَح اًئدَح - 14 مع مرعب اس
 ًّ هما ل - ممر رك 6

 نبل دبععمسَُنآ ورع نب هلا دب ىلومٍْيرُم نب ِنَع « ةريبه نب

 تكنو هَ هْيَلَع هْيلَع هللا ىَلَص «ةَدحاو فلا ىَلَع صنم: لوفي وِرمَع

 [ 5508: رظنا] .ةآلَص نعيم

 نب ر نب نسخ ُنْبثراَحْا اَنكدَح :ةَميهكُن ا انَدَح ”رَسَح اَنكدَح -68
 لم مص حس لا

 َنْبمساَلالاسيةَريَجُح َّنْباْتعمَس : لاَ «ٍموُسْكَأ نب ةَملَس نع ديزي

 ةتعمس : لاق ؟ٌريْخُي صاَما نْب ومع ني هللا دبع تغمس فيك : يحربلا

 م ساليمما هامو
 طخّسن . انهي ىتعقق « صاب رح ىلإ اًمصتخا نحن لوفي

 اذإ : 48 هّللاٌلوُسَر َلاَقَف َُرَبَخأَك ؛ :اقف هللا لوُسَر ىتاك ؛ هلع يضم

 ُهَكااك اطخا َدَهتجا اذ ءروج رشح هلك باص َدهتجاَك يضاّقْلا ىضَ

 .نارجأ وأرجأ

 ركب نب هللا ُدبَحَو «"يوامُطلا نَمْحرا دبع نب َمَحم انندَح - "اك

 نب ورْمَع ْنَع «ةَرُمَح وبآراوَس انكدَح : آلاَق ءّلحاَو ىتعَمْلا ؛ « يبس

 مماتي اوَرُم : اف هللا لوُسَر لاق : :َلاَقهَدَجّْنَع ؛هيبأ نع «بّيعش

 هم رباصما رن سل سورس ع مهو سا

 ين مْ اورو «نينس رمل اه ْمُهوُيرصاَو «نينس عبس ةالّصل

 نم يش ىلإ انَرظْنَيآلَكءريجأ وأ هَدَْع ْمُكْدَحأ حك اذإَو حل

 [1544 : عجار] ٠ هتَرْوَع م هيك ىلإ هكر نم لَفسأ اما «هتروع

 ينريخأ ةَمَلَس نبا ينعي داَمَح اًننَدَح « لماكوبأ انئدَح - اا

 ساو # ل
 لَك: َلاَق ؛هدَج ْنَع «هيبأ ْنَع «بْيَعش نبا ورْصَع ع | بيبح

 ؛هّلا ٍّرَح يف َلَدقَْم َلَجَورع هللا ىلع ساَّنلا ىتعأذإ ف هلل لوس
 ا

 [ككفا: عجازإ .٠ لهاا لوب لقد ٠ هلتاق ريغ لكك وأ

 ووش نب انا: الا انو

 00 بعل لاق« :

 5048 : عجارإ ٠ اًهناّسلب ٌةرقاَبلا تت اَمَك
 مف مدعا |

 ورمع تعمس « سيق نب دوا اربح «قاررلا دبع اَنئدَح - دكت

 يباب مارب ةسرلا لا
 ل :لاَق «وِرْمَع نبه بَ َْع «هيبأ نَع « ثدحي بيعش نب

 م

 رزغش ُنوُكَي ىّنح هكر نِإَو «قَح ْعَرَقْلا : َلاَقَ ؟عَرَملا نع اف
 2 «ةَمْرأ هيطعُت وأ ؛ هللا ليس يف هلع لمحت ء نويل نبا وأ ٍضاَخَم

 كالا عجارإ ٠ كيلا يلوثو كان اقكتر ءهريوب محل وصلي هك ْنأ

 نباِنَع «يرطرلا نَع رَمْعَم انئدَح « قررا دبع انئدَح - هلك

 وِرْمَع نب هللا دبع ّنَع (1 848/7 ٠ « محلا دبع نب ةملَس يبآو بيلا



 صاَعْلا نب ورمع نب هللا دبع نيرثكملا دن

 ٌموُقَت َكنأ ثَدَحَأ ملآ ك َلاَقَك اق ِهّللا لوُسَر ينقل :لاَق ءصاقعْلا نْب

 ُهبسْحأ :َلاَق ؟َراَهّنلا موصل ؛لّيللا مول لوقت يذلا تنأوأ ءَنَّّلا
 رطْاَو مصَو ٠ مو مق :لاَق ٠ كلك تلُقالَك هلا لوس ايمن لاق

 هللا َلوُسسر اي : ُتْلُق ءرطتلا ماّيص ثم كلو . ماي ةئالئ رهش لك نم ْمُصَو

 ةقيطأ ينإ : حلق ِنيمَْيرطاو امو ممصق :لاق «كلذ نم رككأ”نيطأ ين
 رو ءمايصلا لدعم امي رطفاو امي مصق لاَ «كلذ نم لَّضْف
 ال : لق هللا اوسر لاَ « كلذ نم َلَضْفأ يطأ ينإ تلق توات ماَيص

 [ةممك همام تحك ىالكا : رظنا] ٠ كلذ نم َلَضْنأ

 نبا اربح «ةّصْقَح يبأ نبا دَمَحُم انئدَح «حْوَر اَنئدَح - 3

 لا هولا كس يلو كلل ندمت زو

 :رصأل : لوُقَأ يآ هللا لوس علب : لاق ءِصاَمْلا نب ورَمَع نْب

 وكت يذلا تنل: كف هللا لور َلاَقَق تيقَباَمليللا َموُقالَو «َرعسلا

 مَن : سلق :لاَق ؟تيقْباَمّليللانَموُقآلَوَرْهَدلا نس موصآل ,تلُقْوَأ

 نم ٍماَيأ ةآلث مُصَْو نطو مصَو مو منك : :َلاَق كلذ قيطُت آل َكْلْنِإَه َلاَك
 رىامع هلع
 0 قاهر هَل ءرهش لك

 كلوش لعل لاق منوها يك (ةملس

00 
 [همه» : رظفا] ٠ ًايرطلا ثيدَح رحت اقف

 نب ءاَطَع ْنَع :ُةَبعَش اَنئَدَح رَفْعَج ْنْب دمحم اًنئدَح - 5/9

 دْهَع ىَلَع س مشا تْفَسَك : :َلاَق وِرْمَع نب هللا دبع ْنَع ءهيبأ ْنَع «بئاّسلا ١

 لاطات كرمت ءَمايقلا لاا هّللاٌلوُسَر ىَلَصم ؛ 8 هللا لوُسَر
 (كلئّوْحَند دوجسلا يف لاَ هش ,ةبعش َلاَق) لاا مكرم عوُعرلا

 ا ل لوقو َحفْنيو هدوجس يف يكبي لْعَجَو

 َّ ىَنَح هنا يِلَع تّض رع :َلاَق ىَّلَص امل . مهيف انآ اَذَه يندعُت مل بر

 8 20 طك افق: اتلاتل يديم

 2.49 هلل لور يقدب راس اهو اخ مابا ةيدخ

 «نجملا مَعَ ا هكَنطُق دف جيجا فراس عَدعَم ياخ ايف

 اًهنمطتملق ؛ اهني ره يف بدت ةيريمح اوس ةلموط رم اهيفتيآَرو

 نسما نإ ءاتَئاَمىَّتح ضرالا شاَشَح نم لكان اَهََدَممَلو هس مل

 هللا تاّيآ نم داع امهم .هتايحل لَو دَحأ تمل ناَفسَكيالَرمقْلاَو

 ىلإ اوُعساَف ؛ كال نم *يّش اًمهدَحاب لع : لاَ أ اصلح فَسكلا اذ

 [3447 : عجار] ٠ هلاك

 همم رعع
 نحو انيذَمُت مل ؟مهيف انآو مُهيذَعت مل) : لبق نبا لاق : يبأ لاَ

 (؟ةكرفْطَتسَت

 هائدح .(ضرألا شاّشَح نم) : لاو ةدئاز «ةّبعش َققاوو : يبأ لاَ

 . ياعم

 م ها5١؟ ص

 ومعةلمو

 َنَع «نّيصح ْنَع دبع اًنئدَح رّفَعَج نب دمحم اًنئدَح - "م

 (امقرا)

 ءاًهيِتأَي ال ناك شرف نم ارم ورمل ؛ورْمَع نب هللا دْبَع ْنَع ءدهاجم

 لُك نم مع : لاَقَف : فيلل كل ٌركذق ةالملاو موصل ُهلََْياَك

 : هللا ىّنَح هب لاَّراَمَق ٠ كلذ نم رك 'قيطأ ينإ لاق «مايأ ل5 ره

 قيعأ ىلإ: َلاَق هر يانا : 389 را

 يبان ”تاال يفرق: َلاَق ىنَح . . يسع يف“ مرق : َلاَق «كلذ

 اق يس ىلإ ترش تناك نم رك ةرش كلو «ةرش ٍلَمَع لكل : 3
 [54ل/ : عجارز ٠ كلَ دق كل رب ىَلإُكرف تناك َْسَو .ملفآ

 :لاَق بيبَح ْنَع ٌقبعش اًنئدح ءرَّفْعَج نب م لمَحم اًيدح - 60-١

 ماعاش
 الُجَرأ «تدَحُيِورْمع َنْبهَللاَدْبَعاتْممَس : لوفي ايا ا تعمّس

 معن: :لاق ؟ادلاو يَحأ : لاق ؟داهجّلا يف هذي 8 لا ىلإ هاج

 [5044 : عجار] .ْدِهاَجَق اَمهيَق : لاك

 َنَع «بيِبَح ْنَع ٌفعَش اًنيدَح ءرَفْعَج نب دمَحم اًنيدَح - "لكك

 ١ :(ح) 8 هلا لوران هوَ ني هلل دْبَعْنَع ؛ اعلا بأ

 « تباك يبأ نبا بيحس «ٌةَبهش اندَح حور اندَحو : يبأ لاَ

 دبع نع دندَحُي ءاَفودَص َناَكَو هرعاشلا :(7//164) ِسّْيمْلا تعم

 كن ءورْسَع َْنْب هللا َدْبَع اَي : 8# هللا لوُسَر لاَ : لاق ءوِرْسَع نبه

 تهفتو «نْيَمْلا هَل تمَِحَه ليلا تقول تنص اذ رهَنلا موُصَت

 ردا موُص رهتشلا نم ٍمايآ ةنلك مص ءدبألا مص ْنَمَماَعآل سفن هَل
 ةمسودع عاش

 اًمْوَي موُصَي ناك هن ءَدواَد ٌموّص مص : : لاَق قيطأ يثإ تلق : :لاَق .٠ لك

 . ىأل اذ ي و ءاًمويرطفيو

 [5057 : عجار] . (سْقنلا 4 هَل تكهَن) : حور لاق

 َناَمْيلُس ْنَع ٌةَبعش اَنكدَح ءرَفْعَج ْنْب دَمَحُم اًنئدَح - 1/

 يلا نَع ورع ٍنْب هللا دبع ع «قوُرْسَم نع «ُثدَحُي لئاَو بأ تغمس
 «ٍملاَسَو «دوُعْسَم نب هلا دبع م + ةعيرأ نم نارا اوفا لاق

 . نك نبينا « لب نب ذا «ةَقيدح يبأ ىو

 .اًنشَحَفَتم الو اًشحاَ ف هللا لوُسَر نكي مل : َلاَكَو :َلاَق
 قو ممول

 عجارإ] ٠ الح مُكتسْح أ يلإ مُكبَحأ نمد : قف هللا لوُسَر اكو : :َلاَق

 اونو تم

 هلا مرره ل ع
 22 :ناَميَلس نع يعش اًنكدَح ءرشعج نب دمحم امدح - كام

 .ا م مدور ولع

 ْنَع ٌةَرْم نب ِهّللا دْبَعْنَع ٠ ُشَمعألا اًنَربْخأ :َلاَق ريت نباو
 هبف نكن عيأ :َلاَقُدَنأ ٠ 9 ىلا نَع ؛وِرْمَح نب هلل دبع ع «قوُرْسم

 ىّنح قاتلا نم لص هيف تاك ميلا نم هلصح هيف تناك ذأ ؛ « اًفاتم َناَك

 .فلخأ دعو ادإَو «ْبَدَك َثَح اذِإ : اهعدي

 محا :رظتا] .رَجَف

 مُصاَخ اذِإَو ٠ ءَرَسَغ دهاع اذِإَو



 020 مرعمو

 بلع هدر هيل رع بيتش يطع و ءرَطَم نع ديس

 للسيل امفَقاَتعآلو كليا اميف"قآلط ٍلُجَر ىلع َسِْل َلاَف 8

 افلا تلقا تلح : رظنا] . كمي ل اًميف عبي آلو

 مسه ماع سلا
 وِرْمَع نع ؛ | نيسح الدَح «ِرفعَج نب يت ه0 ء

 7 :لاق ة ةكَم حتا امل « ا هللا لوس نأ ؛هَدَج نع «هيبأ نَع « بيعش نب

 [1341 : عجار] ٠ اهلا ىَلع لَو اَهمَح ىلَُماَرمْلا مك

 هما هةر عذر
 ْنَع ّهَداَتَقْنَع «ٌديعَس اًنئدَح «رّقعج نب ” دمحم اًنددح - وف

 ىَلَع َلَخَد « هلال وسر ؛وِرَمَع نب هللا دبع ْنَع « بيصْلا نب ديعّس
527 

 ؟سمأ تْمصأ : اللا مج موي يف ةمئاَص يهو ثراحْا تب ةيريوج

 يرطنأق : لاق آل : تلاقق اد يموصتانأَنيِديرَتأ َلاَق « آل : َتَلاَقَ

 .اَذِإ

 ماوس عاوشعو م در هلق ةرعدو
 وِرْمَع نَع ؛ اسحاق اتدَح - 3ذ3

 يفاقم َمَقَمل ف هللا وسر نأ ؛هدَج نع ءهيبأ ْنَع «بيعش نب

 : عجار] ٠ سْنَخسْسَح حضاوَملا يقو رَعَْع عباصألا يف : هتبطخ

 محمل

 ؛ءاطع نب ىلَْيْنَع «ةَمكسنَْمَح الح هَ اكاد - 1
 برش نم : :َلاَق 9# يلا نَع ءورْمَع نبل دّبَع ْنَع ؛ « مصاَع نب ان نَع

 هئلَس لب لوكس هير اإل مرأه لك مكر كسك خا
 ةَكاَّقلاو ,ةليل نعبر ُهّنالَصَل ب مكر كسف اًهترشانإك ؛ هليل نيعبرأ

 لاك كبتاإ . هبال فس لف لاهيشنإ .ني

 ” .وثلا لأ ديد :لاَق
 ةعدو كل يس سف هس سرع

 اًنَريخأ ةَملَس ْنْب داَمَح انْئَدَح : آلاَق ْناَمَعَورِهَب امدح -

 لاك :َلاق ص اَعْلا نب وِرْمَع نب هللا دّبَع ْنَع «٠ يِفقَلا ةَماَمُث يبأ ْنَع ٌةَداَتق

 ملكت ٠ لّرفملا جس تح اهل ةمايقل موَيمحرلا عضوُت : ف هللا لوس

 .اهعطق ْنَممْقَتو ءاهَلَصَو نم لصق ؛ قلد قط ناّسلب

 366٠ :رظنا] . اًهَّل ةّتسْلأب : َلاَقَو . لّزعملا : ناَّمَع َلاَكَو

 يخأ َدِيِريْنَع َةَداَنَق نع 'ماَّمَه اًنَلَح ءُرَهَب اًنئدَح - هك

 ؟نآَرُْلاارفأ مك يف : اقل يبل لآَس هنأ ورمَع نْب هللا دبع ّْنَع «فّرطُم

 نر لقا يف وق نقي بس يف َلاَك : يحيا .تيِحل ركن

 .ةللك أيس وأ يف: لاَق . متطلب انوي رقع

 علب ىتح نما همك جا كلب كيو « نْيموُي شلك نم مص لاق لاق

 [10 : عجار] . ماي ٌةَسْمَح

 نحل وع كح. ١- نفمفأ هرعلاساو

 نب ِنَسَحْلا نَع) يبأ باتك يف َناكو) ؛ ,ٍملْس نبا نع( /) ءوِرْمَع
2 

 و 3 همر س#

 وه اَمْنِإَو : (ٍملْسُم نبا نَع) : اكو (نسَحْلا) ىَلَع برع ( 0 (ملس

 يتلا نَع ورع نب هللا دْبَعْنَع (قّزألااطخأ ؛ (ريَملا وب ملم

 مع ع

 كو دك ملاظ تنأ مهم ملاظلل َنوُنومَي آل يأ تيار اد : :لاَق اق

 [307» : عجار] .مهنم

 نب دِشاَر نع « ةميِهَل نب انئدَح ءدَمَحُم نب جاَجَح اًدَح - خي

 دبع ابل َعِمَسُهّلآ (يِرفاَمَمْلا ىَيْحَيوبآد شار : ةبيشألا ْنَسَح َلاَق) ىَيَحَي

 ًةَميع اهلل تلق : لاَ وِرْمَ نبِنَع يلبحلا نَمْحرلا

 ١ 116١[ عجارإ .ُهَّنِجْلا كلا سْلَجَم م ةَميِنَغ :َلاَق ؟ ركالا سلجم

 اًنربخأ : لاَق ءديزتو «بُنذ يبأ نبا نثَدَح يَجَح اتدَح - هذ

 هللا ِدْبَعْنَع ةَمَلس يب ع «ِنَمْحرلا دبع نْبا ثراَحْلا نَع «بلذ يبأنْبا

 يشَكْرمْلاو يشأرلا « هللا وسر نعل : َلاَق ٠ 8 تلا نع «وِرمَع نب

 [165؟ : عجارإ ٠ يشترملاو يشآرلا ىَلَع هللا نعل : دي ديزي لاَ

 قف هللا لوُسر َنَمَل : :َلاَق ءورْمَع نب كلَّمْلا ُدْبَع انئدَح -- 89

 ١ 0 . يشترمْلاَو يشارلا

 نب وِرْمَع نع «لوخألا ماع اَنربخأ «مْيَشُه اَنُدَح - 5

 اًميف مدن بال َرْدَئآل : قف هللا وسر َلاَق : لاق هج ْنَع «هيبأ نَع « بيع

 «كلمَيَألاَمِفُهَكَقآلَطَأل «كللْنَيآلاَميف مدن بال َقْتعألو كليا

 [196 : عجارإ . للسيل اًمف َنيميآلَو

 «قاروْلارَطَم اًنئدَح ءدّمّصلا دْبَع ْنْب زيا دبع انئدَح - قل سوار هس

 آل :لاَق٠ ف هللا لوُسَر ْنَع «هادَج ْنَع هيأ ْنَع « بيش نب وِرَمَع َنَع

 سمع هم عع هال
 .كلَيال ايف ءردتْماَكوآلَو "قالو ميال «قآلط دوجَي

 بيش ِنْبوِرْمَعْنَع ؛ 'جاَجَح اَنَدَح «ةّيواَعم وب يأ اكد - <77

 اًسمّرتفا هبا ةَرْمَجْا دنع فقو 9 هللاَلوُسَرنأ ؛ هج نع يأ نع

 .اًهَْنع فَقيمََو ءاَماَمركةقْلا رم ىتآ مث ىلوألا ةَرسج فَقَو

 [1534 : عجارإ

 «جاَجَح اَندَح َةَداَحِْح َنْيدَّمَحُمْنْب ليغاَمْسِإ انكَدَح - 41
 را ل

 لتقني 8# يبثلا تير انآ : َلاَق دج ْنَع «هيبأ ْنَع « بيعش نب وِرْمَع َنَع

 انفاَح يَلَصُيَو «ادعاكو اا ريو «ةآلّصلا يف هامش ْنعَو هنميْنَع

 [315131/ : عجار] .رطْقيو رّمسلا يف موصيو ءالعاتو

 ىياشمو هالو
 ْنَسَحْلا اَنَْدَح «يِبراَحُملا دّسَحُم نب ِنَمْحّرلا دبع اًنثدَح - <15

 هللا لوُسَر َلاَق : :َلاَق ءوِرْمَع ِنْب للا دْبَع ْنَع «رييزلا يبأ ْنَع « ورع نب

 َمَوُتدَقَف ملاغ تأ : هلل َلوُشَم نأ ملاظلا “باهت يأ تر اَذِإ 0

 101١[ : عجار] . مهم



 وِرْمَع نب ِنَسَحْلا نع ؛ُايس ابربخأ «قاررلا دبع اَندَح - 0

 سيل : 789 يبل لاَ : :لاق ومَنْ هلع ْنَع «دهاَجُم نع «يمّيقفْلا

 : عجار] ٠ اَهلَصَوهُسحَرتَمف اذن م لصاَولاٌنكلو .«ئفاكملاب ل صاولا
]14 

 ْنَع «قيقش نع« 'شّمْعألا انئدَح ؛ةَيواَمم بأ انكدَح - نك يما سلا ع
 ٌناَرُقْلا اونُح : 5 هللا لوُسَر َلاَق : لاق ورم نب هلا دْبَعْنَع « قورسم

 وَ و وئطو «بينك نيو وس ا ةميزأ نم

 هللا َلوُسَر تير دم ؛هبح هبحأ لاَزآ ال لجَر كاَذ : هل لاَ

 1 [:05 : عجار] . هب أدب لق

 َنْب هّللا دْبَع ْنَع ءهيبأ نع ”ماشح انربخأ ؛ ”عيكو انئدَح - "ا

 نهري َمّلمْلاَضِيالهَللاذِإ : ا هللا لوُسَر لاق : لاق ورْمَع
 َدَخََت املاَع قي مَلاذإ ىّتح ءاَمَلعْلا ضي معلا ض بَين كلو « سال

 :عجار] .اوُلَصاَو اوُلَضَق ءملع ريم اوفا اوس ٠ ةلاّج ءاَسّورَسَّنلا
 [كملآ

 ب ةفوع نب ماشه يلع ىلمأ : لاَ ديس رب ىَحَي انيدَح - 37

 يف ىلإ هيف نم ص اَمْلاِْبوِرَْحَنْب هلل دبع : لاك «يبأ يندَح

 وحن ركل ءا هللا لورق َلاَق

 يل نن بخ تنسو داقشس اح يراس 20

 9 قلو. وصب وك يخلص ممل لف: 2

 1 . ىَآل ارقي

0 
 5057 : عجار] .َدبألا ماَص نم ماصآل : هللا ”لوسر لاك

 يبأ نع ؛ شَمْعَألا (191/7) اًنتَدَح : لاق يك اندَح - ةذخلا

 : 8 هّللا لور َلاَق : َلاَك وِرْمَع ْنْب هللا دبع نع ءقوُرْمَص نع ؛ ؛ لئاو

 اينأو لَ ناس نمو بذي «دبَحَّمأ نبا نم : ةّيرأ نم نارا اود

 [165 : عجار] ٠ ةَقْيََح يبأ ىلوم ؛ ءملاَسو ؛ « ٍبْعَك نب

 (ح)ةَرث ينكدَح :عيكو انئدَح - 0١

 ْنَع ءِنَسَحْلا نع ؛ ىَنَعَمْلا ؛ ءدلاَخ نب ةرْفَو «ثعشأ انئدَح «حْوَرَو
 َرْمَخْلا برش نم : كف هللا لوس ,ر لاق : :َلاَق صاَحْا نْب ورْمَع نب هلل دْبَع

 .موُاَ دعاك مودلجاك دانك ولاَ د انف مدلج

 َرْمَخْلا برش دق لُجَر ينو : هللا دبع لاَق : هئيدَح يف عيكو لاَ

 .هلثفأ نأ ي لح مكلف «ةمبأرلا يف

 3 يدوُسَما انِدَح :َلاَك ميكو انئدَح -

 نب هّللا دبع ْنَع «ٌةرمِنْب وِرْمَع َنَع ؛ «[يدوعسملا اًربَخأ لاق ديت |

 لاَ :َلاَق وِرْمَع نْ هللا دْبَع نَع ؛ «يدْييزلا ريك يبأ نع ؛ «بكُمَلا ثراَحْلا

0 

 مطب مك نك طال « حلاو مُكاَبِ : 8 هللا لوُسَر
 مكابي ءاوُرَجَمَف روجُمْلاب مهرمأو ءاوّسَطَتُ ةَيطقلاب مُهَرَمأَو ءاوملظك

 لها نإ ؛ صلو مكوة َمويتاَملظ ملظلانإك ملظلاو

 يأ هللا ٌلوُس راي: َلاَقق لج مَ : لاك . حفلا لَو شح بحُي

 َوُهَماَقَت : ٌَلاَق .هديو هئاسل نم نوما ّملَس نم : لاك ؟لّضْفأ نمل

 ُداَوَجَرَقَع نم: :لاق ؟لَصُفأ داهجلا يأ هللا َلوُسر اي: َلاَقَكَرَخآْوأ

 .همد قيرهأو

 ريغ وأ اذَهماَداَنْمُث هئيدَح يف «نوُراَم نب ديزي لاَق و : يبأ لاَ

 07 د 6
 اًمْمَو : كير هرك اَمَرْجْهَت نأ : َلاَث ؟لَضْفأ ةَرهلا يأ هلل لوري: َلاَقَق

 اذإ عيطيق : يداَبلا رجه اَّمأَك ءرضاَسلل ةرْجهَو يدابللةرجه : ناّئرجه

 اًمُهمظحأَو بل امُمدَش انُمَدَشَأ يه : رضاَحْاةءجح مو « يع اذإ بيجي رم

 [44ل/ : عجار] .أ ص

 َنَع ءِبْهَو َنْبدْيَز نع ؛ "شَمعألا انئدَح «عيكو اَنئدَح - خو

 تلك: :لاَك ءورَسَع ِنْب هللا دْبَع نع « ةَبعكْلا بر دبَع نب ِنَمْحّرلا دبع

 وكل ل لك ع علوم مد 000
 ءاقف هللا لوس عمك : لق سانا ثدَحُيَوهَو ةبعكْلا لظ يف ُهَمَم ًسلاَج

 ْنَماَّممو رج يفَوُهْنَم نمو داب بِرصيَْم مق ءالْنمانلَرَنقِرَفَس يف
 ل :لاَق ةعماَج ةَالّصلا : ب هللا لوُسَر يداّتم ىَداَتْدإ ) « لضتني

 اذ ناك ألإ يلبي بنكي مك هَل اهيل : "لوُثيو سائلا بطْسيَوُمَ

 آلآ مهل ارش هميم مهرذنيو «مُهل ايليا ىلع لدين هيلع

 اًهضْعب قكري نتفو ءالَب اَه هرخ اب يصْيَسو اًهلوأ يف ةّمألا هذه اع ا
 و 000 ه6 207 0 بدم رمي

 ءيجن مث ءفشكتت مث يتكلهم هذه : نمؤُما وق فا يجن ءاضعب

 نمف فشكُتَمُك ؛(هذَه هَذه : وُ ءْيِجَت مث) هذَههَذَه : 2

 ريل لا عصا
 هلابنمْؤُيَوُمَو هتيم هكر هلا َلُخْدَيَوِراَنلاِنَع ؛ حّرحَري نأ بحأ

 َناَماَبَْمَو هِي ىلا ب حْياَم سال ىلإ ينو ءرخآلا .ويِلاَو

 ملف عاطتسا ام : ةرمالاقو) عاطتسم نإ طل بق ةَرعكو دي ةققص اغعأ
 يمال

 اًنرمأَي ةَيواَم كمَح نبا نإَف : تلو 2
 م لرقم ل
 نر نيب يسار أر تلَخْدَأ اهتعمس

 ةّعاط يف هْمطأ : َلاَقَق هَّسآَر َمَقَرمُ كك هج ىلع هن معو

 هللا لوُسَر نم اذه تْعمَس تن هاتف . هللا ةّيصْعَم يف هصْعاَو هللا

 5601١١[ عجازإ . يبلَكُهاَحوَو يأ هثعمس «معل : :َلاَق ؟ 8

 رمز عو مم ع
 يبأ نب سنوي َثدَح ؛رذنملاوبأَر مَع نبا ليعامسإ اًنكدَح - 45

 نب نَمْحّرلا دبع ْنَع «٠ يبشلا ِنَع ءرقسلا يب نبل دْبَع ينئدَح «َقاَحْسإ

 «مهبلإ تْسلَجَ ةّيَكْلا دنع ةَعاَمَج "تير :لاَق يدئاصلا ةَبعكْلا ٍبَردْبَع

 هّللا ل وُسَرَعَمانجَرَخ : :كا وسن لاما ميلان

 نع «لئاو يبأ نع ؛ ”دتض لاك نيكو َح 320

 0 مدحت وَ َنْب هللا دبع ينتاك : َلاَق «قورسم

 هللا َلوُسَر تسمم هبحألا ان 9 ةلْجَر ْمُترَكد دَقل : لاَ دوس نبل دام ل



 _ ٍص علا نب وِرَمَع نْب هللا دّبَع 020

 نب ْذاَعَمَو هب ادق ءدْبَع مأ نبا نم : ةعيرأ نم َنآرقْلااوُذَخ : لوي ا

 [507 : عجارإ ٠ ل يب كوت يتكون أد ءلبج

 هير مر
 [ةةه1 :رظنا] . "دع يدع راكم

 ةقاشقم

 ديْنسَوُمَو هلا ينل ؛ قرش هج نع هع : بيعش

 مهو «مهاندأ مسن ىعسَيو «مُهْؤاَ ناك توملنسْا : دكا ىلإ هَريظ

 00 .مهاوس نم ىَلعدي

 ٍنبِدْعَس نع نايس ْنَع ءِنَمْحَرلادبََو عيكو اَنددَح - "اا

 لاق :لاَق وِرْمَع نبه دبَع ْنَع «يِرماَمْا دي نب ناَْيرنَع ؛ « ميهاَريإ

 37 0000 د

 .يوّس ةرم يذل لو « يعل < ةكدّصلا لِحَتأل : ف هللا لوُسَر

 ملو : يدهم نب ِنَمْحرلا دبع لاو ٠ يوقف : ِنَمْحّرلا دبع لاَكَو

 . طنب ميهارإ يني هنا الو دعس [َع] همك

 ءَرِزْنَع ءِمِصاَعْنَع ءَناَيْفَس نَع ءنَمْحرلا دب اننَدَح - ذك

 ارق : نآرّقلا بحاصالاَقي : :َلاَق يلا نع وِ نب هللا دبع

 رخ ارنم يف لترت لت .اًهورْعَت 2 دنع كتم نإ اًيددلا تم ثنو ّقْراَو
2 7 

 «'يرْهْزلا نَع ؛ سبام اح « نم نَمْحَرلا دْبَع انُكلَح-

 هّللالوُسراَي: :َلاَقالْجَرانَأ ومع نبل دْبعْنَع ؛ ةَحلط نب ىّسيع ْنَع
 َلوُسراَي : ُرَخآَلاَك «َيَرَحآَلو مل : لاَ ؟: يم نأ لبحر عشأ مل

 ْنَع ذمْوَيٌلئَساَمَق «َجَرَح آلَوُرَحْلا : لاق :؟َرَحْآ نأ لْبقْتْقَلَح هللا

 [5484 : عجار] . َجّرَح ًآلَوُلَحْفا :لاَق لإَرخأ الو مق يش

 ْنَع ءدْيَرنْب داَمَح اَنندَح «يدْهَم نب نَمحرلا دبع اندَح - ةككملا
 ا ساو ياش

 بنك : لاق ينوجلا ٌناَرمع يبأ

 فلا ذإ ولجان اموَي كف هللا لوّسَر ىلإ ترجم : :َلاَقوِرْمَع نْب

 مُكَلبَق مم ألا تكَكماَمنِإ : َلاَقق هاو تقرا «ةّيك يف َنآلُجَ

 جالا ىف ميتال

 هللا دبع ْنَع تحي حار نم هلل دبع يل

 هللدتنع قون طا لايف كت -
0 

 رياشمو
 ينو ا هل اكو لل عي يبت 5

 اق ؟ةف هللا لوُسَرل كلذ سرك ىّنَح سكسات اَّرلاَو بسلا

 561٠١[ : عجار] . قح الإثم جرح ام هدي يسْنت يلو بكا

 روصْنم نع ؛اًنندَح ةبعش  :لاَق «ديعس نب ىَبحَيانندَح - وا

 'يَبنلا نَع «وِرْمَعِنْبهَللادْبَعْنَع « ىتحَي يبأ نع « فاسي نب لآله نع

 [561؟ : عجار] ٠ ٍمئاَقْلا ةالّص نم فصلا ىَلَع سلاجلا ٌةآلّص : لاَ ف

 اة ل

 :لاَك 1(, ريش بلادي لف يلا نَع ةّيرم

 ٠) ب وَما ملْجَرَ رو قرشَمْلاب امهدحأ رمأر هناا ءامّسلا يف ل ناَخاَّقَنلا

 ماس ٠
 نع ءديعّس نب ىَحَياندَح - "14 03

 000 ا
 ناَرصْؤي ىقم ناتي (ق رمل طجِرَو بما مهد 26

 ساس م
0 
 اق رمل يناقش

 نع «ملسأ ْنَع ؛ « يميل انثدَح «ديعّس + نب ىَبحَي اًننلَح - ©

 نع ءا'ِلالَسَياَرعأنأ ؛ ورع نب هلا دبع نع « فاق نير

 [50.7 : عجار] . هيف حقير : لاق . روصلا

 ٌماَح يري :َلاق «َليعامسإْنَع «ديعس نب بَينَ -
 هوت هذإ ىطَحَت ٠ موق هدْنعَو «وِوَمَح نب هلل دبع ىلإإلُجَراَج :َلاَق

 نمهنظنَح يشب يتربخأ : لقمع لج تح ىتأق «هوعد : َلاَقَق

 «ملَس نم ملسعلا : ًةلوُشي ف هللا َلوُلسَرتْسِمَس : َلاَقك ؛ ف هللا لوُسر
 ممم مم سم مر د م ملت
 : عجارإ . هع ُهَللا ىَهَناَمَرَجَمَنَمْرجاَعُملاَو « هدو هناّسل نم ٌنوملسمْلا

 لهل

 ْنَع «بُطَو نب دْيَز نع« ًشمعألا اَنَِدَح « عيكو انئدَح - "ال

 لوُسر لاق : لاق ءورمَع نب هلل دْبعْنَع «ةبعكلا بر دْبَع نْب محلا دْبَع
 ل ا عع

 وهو هكينم هكرذدت ةّنجْلا َلُخْديوراَثلا نَع « جحر نأ ب حأ نم : هي هللا

 هام
 : عجار] ٠ هِئلإ ىتؤُي ذأ بحي اَم سانا ىلإ يتأيو ءرخآلا ميو للابن مْؤُي

 لول

 0 «ناّيفس نع ٠ ا "84

 .مئالةاص نم فصلا ىلع دعاة : 0

 ىيتعم و
 ,ناَيْفَس ْنَع « ٍنَمْحَرلا دْبَعَو «ًنايس انئدَح «عيكو اًنئدَح - حا

 وِرْمَع نب هللا دْبَع ّْنَع « ىتحَي يبأ نع « فاّسُي نْب لآله ّنَع « روصُنم ْنَع

 00 لاَقَف حوّلت مهباقعأو ووضوح مو الف هللا وسر ىأر :لاَق

 [5618 : عجار] . ءوضولا اوُعبسأ ءراثلا نم باّقَعألل

 يل لحس 5 ماه ان عير اللا

 هليل رظنا] .٠ ل تلك ملا ينل

 ماع ساي لا ٠

 يبأ نب بيِبح ْنَع «ُنايفَسَورَعَسم اَنكدَح «عيكو اًنندَح - "م1

 ري م ماش

 لَجَر َءاَج : لاق ِرَْع نيل دبع « يملا ساّبعلا يبأ ّْنَع « تبا

 :لاَق؟َك ةاَدلاَويَحأ : قف (يِبلاهللاقك ءداّهجلا يف «/يلا نكس

 [5644 : عجار] . دهاَجُف اًمهيفق :لاَ مع

 رموز 5 م6
 «تباك يب نب بييح ينربخأ «ةَبعش اَنئدَح هَ انندَح - "817

 َءاَج : َلاَقك ؟داّهجْلا نع «وِْمَعَنبهللاَدبَعْتلأَس :َلاَق ساّبعْلا يبأ ْنَع

 .ثيدَحْلا َركذَك ٠ . ليلا ىلإ جَ َر



 م1 ح

 ْنَع :ٌةَرُس نب مَع نع «يدوعسما انئدَح «عيكو انئدَح - "11

 نه دبع يدنا ريثك يبأ ع بتكملا ثراَحْا نْبهلا دبع

 دوت نأ : :َلاَق لَن ةَرجهلا يأ : ة هللا وسر لسا ؛هرنَع

 طبه اكلك يدا رجعو رضاه ١ ناره اَمُهَو كير ركام

 ّيهف ءِرضاَحّلا رجه امو «يعذ اذإْبيجُيو ر أ انإ عطب يدابلا

 [14417/ : عجار] ٠ اج اًميحظْحَأَ «ةيلبامهدَشأ

 ؛هّللا دبع ْنَع ِرِماَعْنَع ءارَكَراندَح «عيكو اند - 3

 ْنَم :َلاَق؟ر جاهلا نم هللا َلوُسر اي: َلاَقَق ٠ ف يلا ىلإ لجَرءاَج َلاَق

 [5416 : عجارإ ٠ هلع هّللا ىَهَّن اَمَرِجَه

 ْنَع ءبُطو ِنْب دبر نع « نسعد «عيكو اًننَدَح - "86

 لوُسُرلاَف : :لاَك ءورمع نب هلل دبع ْنَع ؛ ةَبعككلا بر دْبَع نْب نَمْحّرل دبع

 .عاطتلما مهن مدي ةقطصو هبلق رم اطعام 8 هلل

 [1-5: عجار]

 نع ءنَسَحْلا نب هللا دبع نع «َناَيفس نع ؛ ' ميكو انثدَح - "كم1

 لوسر لاق : لَك ءوِرمَع نبل دبع نع «ةَحلط نب دمحم ِنْب ميِهاَريإ هلاَخ

 مك ةهك# : رظفا] ٠ .ديهش وه «هئود لف قح ريب هام ديرأ نم ا هلل

 ل

 '(حارطف اَنَدَح «عيكو اَنئدَح - 17

 نْب هللا دبع ْنَع ءدهاجُم َنَعّرطف اًنربخأ : :َلاق «َنوُراَم نب ديزيو

 سلو شرعا ةَقلم محيلذإ ف هللا لوُسَر لاَق : َلاَق ءورْمَع
 .اهَلَصَوهُمحَر هع اذ ّلصاَولاٌن كلو ؛ « ئفاكملاب ل صار

 5094 : عجار] .ٌلصاَومْلا : ديزي لاق

 *(ح) قيقش ْنَع ”شَمْعألا انكدَح ؛عيكو انئدَح - 118

 ْنَع قوس ْننَح «قيق ْنَح شمالا اخ :لاق نبأ
 اسس الو شحات« كف هللا وُسَر َنْكَيْمل : َلاَق ءوِرَمَع نب هللا دْبَ
 .االخ ْمُكساَحأ ْمُكِراَيح نم : روي ناَكَو

 56:4 : عجار] .اًقالخأ ْمُكُساَحأ مُكراَيخ نإ: ريم ل نيا لاك

 ْنَع «َقاَحْسسِإ يبأ ْنَع ؛ رئَسألا نكح ميكو اند - 511
 ىَنَك : قف هللا لور لاك : لاك وِرْمَع نب هل دبع ْنَع ءرياج نب بْهَو
 [5448 : عجار] ٠ وشي نم عيضي نأ ٍمْنالا نم ءرملل

 بيش نب ورح ْنَع هدي نب هما انكدَح «ميكو ان دح -

 «اهلكاق لِ نم رمت هج تحد اقف "يّبلذأ ؛ دج نع ؛ هيأ
 :لاق ؟ةحرابلا تقرأ للا لوُسَر اي .هئاسن ضب لاَ .ةكيللا كلت مَيَملَ

2110 
 000 5 و
 «ةقكدصلا ِرْمَتْرْمّتاَنَدْنع ناكر ءاهتلكأق رك ينج تحتاتدَجَو ين

 [1341 : عجار] ٠ نم دوك ذأ "ت يشَخَ

 صاَعْلا نب ورَمَع نب ِهّللا دْبَع نيرثكملا ددسم

 يبأ نب ىَبحَيْنَع «كّرابملا ني يلَع انكدَح «عيكو اند 0١-

 ْنَع هي نب ري نع «َناَدْعَم نب دلاَ نع « ميهاَربإ نب دمَحُم نع «ريثك
 لاَقَف ؛ةَرَفصَعم باث يلع «ل هللا لوس ينآر : لاَ ورم نب هلا دبع

 ا عجار] (194/7) را اًنكلاْبَي هن ءاهقلا :

 نب ورَْع نع برقا سيق ريت ئدَح ميكو الح - 47

 القا ةقيتلا نع اق كل لوس لس :لاَق هج ْنَع ؛هيأ نع «بْيمش
 نع «لف هل كيان بحق دووم دلو نمو «وقعلا بأ ل :
 [31/1؟ :عجار] . هاش ةيراَجْا نَعَو «ناَتافاَكم ناتاَش ملْقْلا

 ْنَع ءنّسَح ِنْب هللا دّبَع نع نايف َنَع ؛ ميكر اكد - "فو

 هلوُسر لاق : :لاق ورم نب هللا دبع نع ٠ ةَحْلط نب دمحم نب ميهاَريإ هلاَخ

 [5415 : عجارإ ٠ طك لو لوح وتبي ا هللا

 ب ٌةَفيلَخ ْنَع كو اَنئدَح 65

 1 18 شا ؛ةَجرَع هيلع بش

 [ةام1 :رظنا] . هَرَكَذَف . ٠ . ةبعكلا

 اَمدَح : ًالاق «قّرزألا ينسي «قاَحْسِإَو ؛عيكو انئدَح - 57
 ما ع مرا
 ٍنْبهّللا دبع ْنَع ةَرمْيَخَم نْب مساَقْلا نَع ءدّئرم نب ةَمَْلَع نع «نايفس

 يف آلَ ىَلتي يملا َنمدَحآاَم كل هللا لوُسَر لاق : َلاَق وِرْمَع
 © مس مس هد

 امل يدب اوكا « هلو 90 نيا ةطَمَحالَجَوَرعهَلاَرمأ لإ «هدَسَج

 . يقاكو يف اًسوبحَم مادام ؛ «حيحّص َوْهَو لمعي ناك

 [5445 : عجار] .ةليلو ميلك يف يدبعل اوكا : قاَحْسإ َلاَقَو

 نع «نيصح يبأ ْنَع «رعْسم اًنئدَح : َلاَق ٠ «عيكو اندَح - "ثدفإ

 1 .هلثم 88 ىلا نَع ءورمَع نب هلل دبع نع رميح نب مساق

 نب ورضع نع : طابق انكدَح «عبكو انئدَح 717

 ًنمؤُم لعبا : ل هللا وسر لَك : :لاَقهدَج ْنَع ؛هبيأْنَع «بْيعُش

 [0341 :نظنا] ٠ .هدهَع يف دْهَع وُ آلَو هرفاكي

 ْنَع «َقاَحْسسإ يبأ ْنَع نايس انئدَح «ِنَمْحرلا دب انندَح - 878

 ءا يلتمس : لاق اسهم وِرْمَع نب هلا دبع ءِرياجج نب بْهَو

 [ى446 : عجار] ٠ توي نم عيضي أمْ ءرمْلاب ىَنك : لوفي

 نب هّللا دبَع نع َناَيْفُس نع «٠ ِنَمْحّرلا دبع انَدَح - دخل

 ضوه «ةَحّلط نب َّمَحُم نب ميِهاَريإ نع «ن «نّسَحْلا

 : عجار] ٠ ديِهَش وه 5 لك َلئاَقكَوَحِرْيَب هلام ديرأ نم : َلاَق «٠ لف ينل

 لملك

 يتايس] . هلم ٌةَرْيره يبأ نع « ينكدح يرعألا بسحأو - م

 414١[ :ةريره يبأ دنسم يف



 نع «بذذ يبأ نبا انئدَح ءوِرْسَع نب كلما دبع انندَح - 1

 88 هللا لوُسَر نعل : لاَ رم نب هلل دبع نَع «ةملَس يبأ ْنَع ثراَحْلا

 [5675 : عجار] ٠ يشكرملاو يشأرلا

 ْنَع «ةيَطَع نب ناَسَح َنَع « «يعاّزوألا انئدَح «حْوَر اَنئدَح - بنض
 لف هللا لورد [ «ٍصاّعلا نب ِرْمَعِنْب هلل دبع ْنَع ؛ يلولسلا َةَشْبَك يبأ 0

 ًءاَجَر اهم سحب ةنَسَح بلبعلالَمْي ال «رثعلا ةحينم نهآلغأ ةنسَح نوعي : :َلاَ

 ميم عجار] ٠ ل. هيلا ةلخنذألإ اقيوطؤت قصت اهي

 ”لوُسر لاق :َلاَقك ءورْمَع َ لا

 ح) . . .كلنأ يّملَب : ف هللا '

 ٌديعّس اَنندَح نا نب مياس انَح :ل لاق ذاع ءانئدَحو : يك

 م سما و

 ءاطح كَ دج دك ءلَمْفَت آلف رش رتل

 ؛ِرْهَش لك نم ماي ةئآلك مص «ًظح كلَ كجورلو ءاظح كيل كن

 ملص دود وص مص : لاق «ةَوُق يبانإ : تلق :لاَ .رعدلا م مل

 تح تنك يتلا: لوُشَي وِرْمَع نبا َناَكَف : َلاَق ٠ امير طفاَو امو

 . ةّصخرلاب

 [5855 :رظتا] . وق يب دجأ ين رهيو نافع لاك و

 نع ؛ بئاسلا نب طع اَنْئدَح «ميِهاَربِإ نب ليعامْسإ انئدَح - اينرانا

 + َلاَقَك ؛ اقف يلا ىلإ لج اج : َلاَق «ورْمَ نب هلل دبع نع «هيبأ

 نكات اًمِهْلإ || عجراق : :َلاَق ؛ناّيكي وب ت كريو كمي

 0 : عجار] . مين ىبآو هامه

 يهداق هرهمو
 َنَع ٍمَكَحْلا نَع «ةع انئدَح رفح نبَمَحُ ئدَح - ين

 ِرْبَغ ىلإ ىَعدا نم لاق اقف يلا نع

 .اًماََنيِعْبَس ةَريسُم ْنِمُدَجوُياَهَحيِرَ ,ةّنجْلا ةَحئاَر حريق هيأ

 [ةم1 عجارإ (96١ر/؟)

 ءمّكَحْلا نع« ٌقيحش اًندَح ءرَفعَج نب دمحم اًنددح - ١ 7توانإ

 سارا سماع را

 هلل دْبَعللكالَجَرانآ ؛هيلآْنَع يرجي ديم ْنَع هدي سات

 يف َتدَجَو اَمَو يِنْعَدَو ءا هللا لور نم تطمَساَم يئَدَح : وِرَمَع نب

 ْنَمٌمللُسْلا لوني « هللالوُسَرتْعمَس : َلاَق ؟كوُمْرَيلا موي كس

 . هدو هناسسل نم َنوُملْسُمْلا ملَس

 تعِمَس «َمُكَحلا معَ ٌفبحش اًنيدَح نْيَسَح اًنئدَح - ترض

 75 اعدم و موع
 اًممَّواَنَع و: لاق هنأ الإ تيدَحْا َركذُك «"يِرَجَهْلا دْيشر ْنَع ءاندَحي امس

 «ورْمَع نب هللا دبع ّْنَع «دهاجم

 م فيو م
 .كيقسو يف تدجو

 يهم هيعمشرو
 كرم نب وِرمَع ْنَع فبعش اًيدَح ِرَفعَج نب دمحم اَنئدَح - "م

 يلا نَع ديل لا هلع دك يلع راحل لا

 مك و موي 3 ءةَمايقلاَ تاَمْنُظ كلان ثلاَو م كاي:

 000 .٠ صامل نب رْمَع نب هللادبَع _

 ُهّنَك «حّشلاو مُكاَِإَو صحت لَو ّشْحشلا بحي الهلل َّشْحْفْلاَو

 ءاولخَب لخُبلابو ءاوُمطق ةَمَقلبمْصَرمآ ( ْمُكَلَ ناَك ْنَم كَل

 مالْسألا يآ ٠ هّللا لوُسَراَي لاَقكلَجَرماَنَك َلاَق ءاوُرَجَمَ روجفلابو

 3 جرا كلك لاك ؛ 0 ل لاَ ؟لْضْفأ

 هللا رك امَرجَهتنآ : :لاَق ؟لضْفأ ةّرجهلا يق هللا لوس اي : رَخآ جر

 ظ رمأ اذإعيطُيف يدابنا اق «يداَباو ءرضاَحلاٌةرجه : ناجع ةرجهلاو

 عجارإ . ارجأ اًمهمظعأو يلب اَمهُمظْعأَت ُرْضاَحْلا مَ « يعد اًذِإ بيجيو

 كالا

 يع ه2 0 مم فدق ةمورو 5

 ارك لق «قوُرْسنَع مصارع «ٌةَرُم نب ورمَع َنَع ةعش

 هسولو مع مم

 اَمَتئيُهَبح لاَّزأ آل لَجَر كاد : َلاَقَق «وِرَْع نب ّللدَّبَ َدنع دوُعْسُم

 يسر ها
 دوم نبأ نم : ةعّيرأ نم نقلا اوُترفتس 1: : لوي قف هلا لوُسَرتطمَس

 [561+ : عجار] . ٍلَبَج نب ذاَعمَو « بنك نبيا يح يبأ ىلوَم ٍملاسَو

 «ٌةرُم نب ورَمَع ْنَع ةيعش اندح ءرّفعج نب د دمحم الح - كارلا

 هلع وِ َنْب هلا دب مسلح يبأ تن يفجر نكح

 0 عمم ل
 «هلمعي سانلا َممَّسْنَم : وشي ءاق هللا لوُسَرتمِمَس : :لاَقّرمع نب

 نْب هللا دبع اني ترد : :لاَق هوقو رَتصو ؛هقلخ حماس هبل مس ,

 [14ل5 :رظنا] .َرَمْع

 ْنَع «ةبعش اًنئدَح : لاق «جاَجَحَو رمْعَج نْبدَّمَحُمانئدَح - 584

 نمر دن ديم تمس : جاب َلاَق) مح نع ؛ « ميِهاَربإ نب دعس

 بْسيانَأ بلا ربك نم : :َلاَق٠ 8 "يبل ع هوَ نب للا دبع نع

 « لجرلا يأ :لاق ؟هْيدلاَو لجل بسَيَفْيكو : اوُنلاَق ؛ هْيَلاَو لجرلا
 2 و يبرهوش عدل ٌمغاو ب
 : عجارإ ٠ بوو 5694 : عجأإ .هَّمأ بسيف همأ بسب «هايأ بسيف

 .ءداق هوهدو
 ديزي نع َةَداَتَق نع ةبعش اًنئدَح ِرَفَعَج نب دمحم

 نارا ارق نم : :لاَق هنأ ؛ ؛ لف يلا نع

 اَنْنَدَح 5

 ءورْمَع نب هللا دْبَع ْنَع هللا دبع نب

 [5616 : عجار] . هذي مل ثآلكن ملأ يف

 «قاَحْسإ يبأ نَ ةيمن اح رجب دَح - 581

 يّنِإ : هكلاَك وِرْمَع نب هللا دبل لوم
00 

 انهالت هك َلاَقف ؟سدقملا تيب انام رهشلا اذه ميقأ نأ يرأ

 اَمْمَّهك كرئاق كللمأ ىلإ عِجراَف : :َلاَق آل: :َلاَق ؟رهّشلا اَذَه مميت

 عيضي نأ اَمْنِإ ءَرَمْلاِب ىَمَك : : لوفي ءاق هلل لورانس ينو :٠ ؛ مهتوقي

 [1446 : عجار] . توقي نم

 #بلاو
 ثدَحُي راج نب بهو تعمس

6 
 ا

 يهمارب مرعب كاع

 ٍنْبوِرْسَع ْنَع بعَش اَنكدَح «رّقْعَج نب ب دمحم انيدَح - 3“

 يللاك َلاَق ءوِرْمَع نب هلا دبع ْنَع «هثَدَحُي ساما يبأَْع «رائيد

 «كللذ مرتك ”قيطأ ين : تلت .رهش يف نارا اها : قط هللا وسم

 مايا ةئالكمُصَو «ٍمايأ ةَسَسَح يف نا قا :لاق ىتح هِي ْبْلْطأ لزم

 ىلإ موّصلا بح مُصَق : لاق ٠ كلذ مرأة يطأ ين تلق ءرهشلاّن م



 عجار] . موي رطفيو اموي موصي ناك ؛مآلّسلا ِْيَلَع دوا مْوّص ٠ «لَجَوَرَع هللا

 ديم

 َْنَع ْنَع ؛لَّوحألاَرماَع اَنَدَح ؛ ٌةَبعَش اًنئدَح حور اًنئدَح - 45
 لهأ ثراَوتيأل : لاق فيلا نَع ؛هادَج نع ءهيبآ نع «بْيعش نب هرم را ل هل امم

 [5534 : عجارإ ٠ نش نيم

 ٍنْب ورْمَع ْنَع ده يبأ ني دود انئدَح «ليعاَمسإ انئدَح - 506

 بلا باياسولجارثك (193/9) ارنا ١ لج ْنَع ءهيبأ نَع ءبيَعش

 ُهّللا لفي ملآ : مُكضْنَب اكو ؟اذكو اك هللا ليم ْمهضْحَب لاَ ؛ 2

 بح ههجو يف قانا حر, هلل لور كل عبس ؟اذكو اذ
 ضمني ضن هللا باك اوبرضت نأ منعب اذهب وأ مثرمأ اذهب : لاَ «َناّمّرلا

 هين يف ااه اممم مكن ءاَذَه لذ يف ْمُكك مالا تلَصانَنإ

 [2707 : عجارإ ٠ اوهام يذَلاَو هب اوُلَمْعاَ «هيمثرمأ يذلا اورظْا
 واعر

 دّيمَح نع« « ةَمَلَس نبا ينعي ٌداَمَح اًنكدَح سنوي انيدح - 85

 07 "لع هيبأ نع «بيَعَش نبا وِرَمَع ْنَع «دنه يبأ ِنْبدواَدَو « قاروْلا رطَمَو

 (رَسقلا يف نوُعراَتيمُحَو هباَحْمأ ىلع جرح .اقف هلل لوران هج

 5528 : عجار] .ثيِدَحْلا َرَكَذَف .. .ةيآ عنيا اذهو ءةيآ عني اذ اذه

 نب ين رضْنلا وب ليعَس اَميِدَح «ديعس د قاحسإ دكلح ءرْضَتلا وبأ انئدح - 17

 هللا لوُسَرتعمَس هللابدهشأ : لاق « ومع نبا دْبَعنَع ورْمَع نب

 بوتذب هيوُند ترو ول شيف نم لجر هبلْحيو ءاهلحُي وش هق

 [".85 : رظنا] . اهننروَل نب علا

 ْنَع «بئاّسلاٌنْيءاطَعانئدَح ماَمَه انُئدَح اع انئدَح - 844
 اوفو :ناَمْحرلا اودبعا :َلاَق « كف يّنلاانأ ؛ وِرْمَ نْب هللا دبع نَع «هيبأ

 [ةهم»/ : عجارإ ٠ تاجا اوُلخْداَو ماعلا ءاومعطأو «مالّسلا

 مسارب مدع كم

 نب ءاَطَع نع َةَمْلَسنْب داَمَح اًنئدَح ءناّفَع اًنئدَح - تخل

 يلمع مهلا : َلاَق ًالِجَر نأ ؛ورْمَع نب هللا دبع ْنَع «هيبأ ْنَع «بئاسلا
 م سامع م ةءامر

 عجار] . ريدك سان اَهبجَحْدقل : لف هللا وسر لاَ انَدْخَو دَمَحْملَو

 مو:

 نم امس نَح ء ضي نب انَدَح «ديلولا نب فل انئدَح - 586

 لب هميم تاج : لاَق ؛هّدَج نَع ؛هيبأ نع « بيعش نب وِرَمَع نع ؛ ميكس

2 
 لأ ىَلَع كُئياَبأ : َلاَقَق «مآلسألا ىلع هيَ ؛ 4 هللا لوُسَر ىلإ هر

 يناَنآلو كلو يل الو ٠ ينْركألو « يقرستلو ايش هللاب يك 5

 مك وم مع هع
 ةٌيلهاجْا جبت يجربتالو « يحوُنمالو ء كيلو كْدَيَن يهتف نات

 . ىلوألا

 ِنْيدّمَحُم نع «اّيع نبا اند ؛ديلولا نْبْفْلَخ اندَح - "86

 نب ورْمَعَنْبِهّللادبعتَِنآ لاك «يناربحْلا دشار يبأ نع ؛ «يناهلألا دايز

 ديربي ىتلأَف ٠ قل هللا لوُسسَر نمت ْدمَساَمانئدَح : ةكاتلقق صامل

 نأ ايف ذك اهيف ترن« ف هل لور يل بنك اماه : َلاَقَق َةَقيِحَص

00 000 

 اَذِإَو «تحّبصأ اً لوُقأ اَم يسْلَع هللا لوُسراَي : لاق قيدصلا رباب

 تاَوَمَّسلا َرطاَق مهلا ل (رْكَباَباَي اقف هّللا لور هل لامك ؟تيَسْأ
 مرق عش

 دلك بر تن الإ لإ ل «ةداهشلاَو ٍبْيغلا َملاَع «ضرألاو
 ال ع سل

 ؛هَكيلَمَو ءيش

 يسن ىلع فرتقأ نأ «هكرشو ناطيشلا رش نمو « يسفر ش نم كب ذوعأ

 . مل ىلإ ةرجأْنأ موس

 نب وِرمَع يِئدَح ءزاَقْلا نب ماش اندَح «ةريغم وبأ اندَح - "1

0 
 زخات ةّينئ نم 8 هللا لوُسَر عمانطَبَ : َلاَق هَدَج َْع «هيبأ نَع « بيع

 امه َلاَقق رص ةَجرَصُم طبر يلع اذ لف لال يلف : لاق

 َنوُرْجْسَي مُهَو يلهأ تيت ؛ اًهّهرك دك 8 هللا َلوُسَر نأ تَرَ ؟هده

 تلمفاَم: : لَك« اوس ها اهتنت 0 ٠

 هالعالم ل رع 0-2 يع هل

 هلأ ضب سك 8 راه هي اهلك

 ىلإ ءاق للاهل مهي ىلص رخانأ يك م مهبط يحرك

 اَهئراَدُي لَو اَمَق ٠ قف ايلا يدينه د تَلقَأَف هله ردَج 000000

 ,رادجلاب قصدك 8 هللا لوُسَر نطَب ىلإ[ رن ىَتح ؛ ,رجلا َنموُندَيَ

 .هفلخ نم ترم

 َنُبَناَسَح نع «يعاّرؤألا انَدَح «ةَريُمْلا وب انئدَح - "ترا

 ِنِبورْمَع َنْب هلا دبَعتْعمَس : : لوبي لولا ةَشْبك تنم «ةْيطَع

 عاصم
 ام هِزْنَعْلا ةَحْنم اَهلْعَأ َةَنَسَح َنوعيرأ : ف هللا لوُسَر َلاَق : لومي صاعْا

 لإ هدوم قيدصتو اهياوث (1//141) اجرب اَهبلَمَْيهنَسَحاهْنم

 [440 : عجار] ٠ جا اهبل هلَحْدآ

 ويدوو معع مرةدناع
 ةَوْرَع يتربَخأ ءرجاَهُم نب دَمَحُم ندَح «ةَريخُمْلا بأ انئدَح - "865

 0 َلاَق سدقتملا َتْيَيْنُكْسيَناَك يذلا يملا نبا نع ميو نب

 يشب رثَخلا َبراَش كي هللا لوُسر ورم نب هلا دباب تعمَس لَه

 يقل يدخأ أبنا لومي هللا لوس تْعمَس مَعَ : لاَق

 سصراش يو عكا دامي
 [5344 : عجار] ٠ اًحاَبص َنيعيرأةالَص نمل ليَ

 َقَلَخ َهّللاَدإ : : لوفي 8 ِهّللا لوُسَر تْعمَسَو : لاق - م5

 ميلان هءاَضاَم هروُت نم َدَخأمُ هةَملَظ يف مُهلعجم هَل هَقْلَخ

 , دموي ونال نق ان ناخد : هبيصي نأ اش نم روُثلا باَصأَق

 فج : تلق كلذلق ؛ لص دوي اطخأ ْنَمَو , ىدَتها دق

 .يئاَك

 ىَبحَي اَنَرَبْخَأ ؛ هللا دبع اربْخآ «قاَحْسإ يبأ نب يلع انئدَح - ه6

 يلبحلا نم

 نجس ايلا : لاق ٠ قف يلا نع

 . ةكلاو نسا قرا اندلا قرا ذك هس نمْؤُمْلا

 نب ديعس اًنربخأ « «هّللا دبع اتربخَأ «َقاَسْسإنب يلح اند - "1ك

00 
 نّمْحرلا دبع اآَنأ «يِفاَعَمْا دج نب هللا دبع ينربخأ «بوُيأ نب

 «ةكدح وْ نم هل دبع ْنَع هنَدَح

 نْبِهّللادْبَعْنَع ؛ «يفّدصلا لآله نب ىَسيِع َنَع ؛ حسا يبأ ْنَع ديزي



 ها1ؤ ص

 ىلإ َراشأو ءهْذَه َلْثم ةَصاصَر نول : قف هللا لوُسَر لَك : :لاَق «ورمع

 ةّئعسْمَخ ةَريسُم يه «ضْرألا ىَلإ ءامّسلا نم تكسر ءةّمْجْمَج لم

 تراسل ةلسلسلا سأر ار نم تلسزأ انو ء لبلاك ضرألا تكل ةّنس

 مي مق م

 اجمال: رظنا] ٠ امر وأ اهلصا لب نأ ءٌراهنلاو لي

 دلال ةعارشأ «ىسيماشلا د اا

 كلما را ور هاد نع

 يد سس لا كر
 يبأ نب بيِبَح ْنَع فبعش اند : آلاقزهبو نامع اَنْكَدَح - "864

 َنْب هلل َدبَعتْعِمَم ءارعاَش الجر ناكو « سابعا آت طمس :لاَق تبا

 : لامك ؟داّهجلا يف هتاف ف هللا لوس ىلإ جراج : لاَ ءوِرْمع
6 

 [30414 : عجار] ٠ ٌدِهاَجَق اًمهيَِق : لاق مَعَ : لاك ؟كادلاويحأ

 | ًًقيرَح نيعيرأ

 َدْبَع تْلَأَس : :َلاق سابعا يبأ ْنَع « تباك يبأ نبا ينربخأ : ٌرِهَب لاك

 . مَع َنْ هللا

 نع « ءاطع نب ىَلعَي يِنربَْخ أ ةبحش اًنئدَح «زهب اًنئدح - 54164

10001 

 ىَلِإل جرم كش كش ةبعش لاق) - - ورْمَع نب هللا دْبَع نع ٠ هنأ : لاق

 مَعَن : :َلاَق ؟نادلاو كل لَهَف : َلاقك «داهجلا يف هاتي هللا لوس

 .[54«. :رظنا] باكرلا ختي َقلطلاَف لاَ ءاَمربك قلنا :لاق مآ : لاق

 « تباك ْنَع «ةّريفملا نبا ينعي دي :ناميلس اًنيَدَح «ز ذهب اًنئدَح - نامل

 «ٌعَمْسَيَو صامل نْب وِرْمَع َنْبهلَدْبَُيداَكو ماّنشلا نم لجَراَندَح
 هتكدآامل لاق ىَلَعتهلا نأ انكر : "فوت َلاَقَف ٠ نويل هعماتنك : َلاَق

 هود عبَسلا تاَوَمّسلاَو فك براي : اوُلاَق ءيداّبع يلاوُعدا :

 ءاوباجتسا (هّللا الإ هل آل) : اوُناَق اَدِإ . مهن: :لاق ؟كللد َقْوَق َشرَمْلاَو
 مقاممام مسا عل عل

 «بِْغَمْلا الص ا هللا لوُسَرَمَمايلَص : ورمع نب هللا دبع هل لوي : لاق

 لبق : َلاَق «ىّرخألا ةلّصلا نوري مهبفاَنآٌمْوق َسَلَجَ : َلاَق اَهَرْيَغ وأ

 «يننَمْلا يف هلت َحآ نوكيا هعفَر ىلإ لنا ين نك «يشمْلا ع عرس اَنيِلإ

 وأ) ىطْسْوْلا ءاَمسلا باَنيَرَمأ مكبر لاذ اورشبأ الأ : َلاَقَ اني ىَهت منا

 انآ يداَبع ىَلإاو طا لا ةئَمْلاْمُكيَرَاَف حش (ءاّسلا باي: َلاَك

 ج2

 مدمق هواش
 [5ا/١6 :رظنا] .٠ وذوي رخأق ح ءادأ نورظتني مه مث يفَح نم اَنَح

 نب ورمَع اًنربخأ ةَمَلَس نب دامح امدح ؛ناَمَع انندح +01

 ف هللا َلوُسَرنأ ؛وِرْمَع نب هللا دْبَع ْنَع «ءاذَحلا بّيهَص ْنَع «رائيد

 : لق ةماعلا هلآ هَ قب روع حيد نم ١ َلاَق

 566٠ : عجار] . عطف هقبْخأيالو ءاَْبد هبي :لاَق ُهَفَحاَمَو

 مع م ا سق

 نسب ديعَس اَنئدَح «ناّيَح نب ميلَس انئدَح نافع انَدَح - يك

 دبع اَي : 8 هلللوُسَر يللا: لوُقَي وِرَمَح نب هللا َدبَع تمس ؛ ءانيم

 آلف 00 وتل يلم ورسول( 5)

 :لاق قوس مقرن سلا ل نع

 امي دا مْوُص مم :لاق ا تل
 .ةسخشاءخ دلك ينل( + ا هللا بَ دع َناَكَف :َلاَق ؛ موي رطْفأو

 [ا475 : عجارإ

 تطعم ريق نع «ةبعش ئدَح «رفعَج بحمد - و

 نم مص : :لاَقُدَنآ اف يلا نَع «وِرْمَع نب هللا دبع ْنَع ثدي ادهاَجُم

 :َلاَق ىّنَح َلاَراَمَق :َلاَق . كلذ نم َرككأقيطأ يَ : لاَ «مايأ ةثآلكٍرهشلا

 قيطأ يّنإ : لاق ءرْهَش لك يف ناقلها هكا ءاَمَْيرطْفأو اَمْويمْص

 : عجار] . ثآلك لك يف نارا ثا ُلاَق ىَّتَح َلاَراَمَق : لاق ٠ كلذ نم َرثكأ

 كم

 سرر هةريه ساو
 7 نع :ناَمْيلَس ْنَع «ةبعش اًنئدح ,رفعج ني دمحم اًندَح - "8

 ؛8 يل ٍنَع درع نبل ورسم نَع اد

 ماع و

 ماما هيل <
 نإ ١ َفَلْخأَدَعَواَ َّنَِ بدك تدَح اذ ؛ 0000 قالا مكس

 [؟الكح : عجار] .َرَجَف مصاَخ اَذإَو َرْدُغ َدهاَع

 «ناحَطلا يطع اولا يسمي ينعي ب ُدلاَخ اَنكدَح :ُناَمَع اًنئلَح -6

 نم ْحْيَش ْنَع .ٍلْمدْلا يبأ نب هللا دبع نَع « ةرم نب رارض ناّئس وبأ انئدَح

 لبر ءاَجَك ٠ يعكر ةيراَس ىَلإتي تّيَلَصَ ءايليإ دجْمسَم تْلَخَي : :لاَقمَحّنلا

 « صا نب ورمل دعما بلا إلك « ينم يرق لص
 مفص ا صا يسع هس مم م لعلام
 ْمُكَكدَحُأ نأ ؛يئاََياَذَه لاق ءبجأنأ : ةّيوام نب ديزي لوس هءاَجَق

 آل سفن نم كبد وعأ : لوي مكي تغمس ينو « يناهي هوب ناك امك

 وع عيال ملع نمو عميل ءاعم نمو «عَشَْي أل بلق نمو ؛ « عبشت

 [56819/ : رظنا] ٠ عينألا» يؤم نم كب

 ور .رعهدو
 ءءاطع نع يعازوألا انندَح ء بّعْصُم نْيَسَحُس اًنئدَح - ا

 : رظنا] ٠ َماّص آلف َدَيألا مص نم : َلاَك ف يَِلانأ ءوِرْمَع نْب هلا دبع ْنَع

 اةذهك

 مو عربا مرا تاع
 « ىَّيِحَي َنَع « «يعاّروألا انثدَح « بعص نب دَمَحُم اَنْندَح - "ا

 لوُسَر يللا : لاَ مَع نب هللا دْبَع نع ؛ «ِنَمْحرلا دْبَع نب ةَملَس يبأ ْنَع

 هلقإل ث | موُدَت كَ
 َلوُسَر اي: تلق : : لاك راها موصو وقت كل تربح قل : كف للا

 إو قداح متو نطو مت لاق «مَعَهَّلل

 نم موُصَتنأ كيس «ًاقَح كِل كلزورلدإو اقح كلَ جوز
 لوس تلق: لاَ“ "يلع لن لا بالي 2 0 01

 ه0 ع سام ل

 داك لق وا ايم اكان هلالي 5 ل درك كو

 [اهح٠ : رظنا] .٠ اًمْويرطْيو موي موصي

 «بئاّسلا نْب ءاطَع ْنَع «نايفس انربخأ « قاررلا دبع انئدَح - 118

 تفس َمويَمِهب ىَلَص "يلا ؛ ورْمَع نب هلا دْبَع نع «هبيأ نع



 م سما

 ليقف ؛ عكر عكريأل :
 م خم ص

 ليف سالب اق« ميه امم ؛ سمسا

 007 ا ا

 يف ماَقق «عَقرَيأل : ٌليقك دَجَسف دُجْيآل : ليقك ٠ قرف قري ال:

 لثم لعفف ةين يلا

 « بئاسلا نْب طع نخ ايس اريخأ « قالا بح الح -4
 يّنإ : لاَ يلا ىلإ[ جراج : :لق وِرَمَح نب هلا دبع ْنَع «هيبأ نع
 ءاَمهيلإ مجَراَق : :لاق ؟نايكنيي وبآ تكرتو «ةرمهلا ىلع كيابل تلج

 146٠[ : عجار] ٠ اهي امك اًمهَكحْضأَ

 ءدكرم نب ةَمقلَع نع اق انربخأ « قالا دبع اندَح - "ا

 [5447 :رظنا] ٠ سْمششلا تْلَجَتو «كللذ لثم

 ْنماَم لف يِنلا لاك : ل ورْمَع نب هللا دبع ْنَع «ةَرمْيَخَم نب مساَقْلا نع

 َنيِْلا ةظَفحلا ىَئاَعَت هللا رمل ءدَسَج يف آلي باَصُ نمسا نم دَحأ

 ربحا نمُلَمَْيناك ملم ليلو ٍوَيلُك يف يدل اوكا :لاَقهنوُظَمَحَي

 [8445 : عجارإ يقاكو يف اسوبحَم مادام

 نب رهش نع َهَداَتَق نع معَ انربَخأ قالا دبع اندَح - كنف

 الإ ل هع هس
 ٍماَقَمبت ربحا ماشلاٌ سد ,ةيواَحم نب ديزي هم اْءاَج امل : لاك بَشْوَح

 تع سانا دَمشاَكْلَجَر ءاَج (199/7) ذِإهجَ فون هّسوُقَي

 َّنَع َكَْسآْفْوَنْمآَر املك ؛ صاقلا نب رعب هللا دعوه او«: :ةصيمخ

 نوُكتَس ان: : لوُتَي ءاقق هللا َلوُسَر ”راْمَس ؟ هللا دبع َلاَقَف ثيِدَحْلا

 لإ ضرألا يف ىَقنيأل «ميهارنإ جاهم ىلإ لاني «ةرججه عب رجه

 ةدرقلا عمرنا مسْرْشحَت « هللا شت مُهرفَت مهوضرأ مهظفلت ٠ المر ارش

 <06 عل ع
 كاتو اوك امس تو ءاثااكإْمهسأسيَ يزال

 ٠ وم يرق مع - م مدع ما ماس - ُُ

 000 رخل رة قام

 ترم ةَرَع ىلع هدا - هَ تح منهم جرح املك ٠ « مق نرَكل

 :رظنا] ٠ ْمِهيِقَب يف لاجّدلا َجْرْخَي ىّتح ؛ عطرك مُنم جرح املك : :

 مل

 هّللا دبع ْنَع «رطم ْنَح ءمْعَم انربَخأ « قالا دبع اندَح - كنف

 ةاَس ةرْبَس وُبآ هل لاَ 5 ضْوَحْلا يف دايز نب هللا كلش : :َلاَق «ةَدْيرب نب

 واتم ىلإ ادفاو قلل نيح كانَ دايز نب هللا دي ةَباَحَص نم

 انيدَح "يف ىلإ هيف نم يلح ورم نب هَّللاَدبَعتيقلتُهعَمتفللا

 املك ْسَسْنآ ين :َلاَق هتك يَلَع هلم ؛ ا هللا لور مهم
 ”ُيطَكَرف نورا تك : لاق «باتكلب يني ىلح وله فرع

 : صاَعْلا نْب ورْسَع رب هللا دبع دبع يدَح «هيف اَذإَف باّتكْلاب ُهميَأَف قرح ىّبَح

 يدا حلاو شحن ض يهل: لاك 4 هللا لور عمَسَُنأ
 الإ تس هل عمك هدو 000

 «نئاَحْلا َنَمئْؤيَو ءنيم !نوَخَي ىّتح ةَعاّسلا موُقَت ال «هدبي دمحم سفن

 عش ايع عاق ضيع اودع 5 َّس
 يذّناَو ءراوجلاٌءوُسَو «ماَحرألا ةَعيطَقَو « شحمتلاو شحفلا

 اَّيلع حف بهدا نم ةّمطقلا ٍلدَمكل ِنِمْؤُمْلا لكم « هدي دَمَحُم سْقن

 وأ اك لنيك هتموت أبا َلَكَو : لَ
 ممل

 اًضاَيي أوه بكاَوكا لم قيرابألا نم هيف نو «ةّئيدَمْلا ىلإ ًءاَعنص :لاَك

 وبأ َلاَك ءاَدَبَآ امد ادني امظي مل هّنم برش نم ؛ لسلام ىلحآو بكل نم
 نب ىَحي يقل هَِلَع ترجف باَتكلا دايز نب هلا ديب دَحأَف : ةَربس رب مم

 سااص م
 هلم و م ايوس
 نم ةَروُسل ينم هلظمحأ انآل هّللاَو َلاَقَف « هِنإ كلل تْوَكَشَ َرَمَْي

 [5014 : عجار] ٠ اوس باتا يفك امك هب ينئدَحَف ءنارثلا

 يببأ نبا تغمس « جيرج نبا اربح « قاررلا دبع انئدَح - اننفتا
 سو سا رس عبس الا مق

 نبيل دع اوف يمك نب ين اني كب
 يّنإ : 8 هللا ل وُسَر َلاَقَك ٠ ةليل يف هنأ نأرشلا تَْسَج : َلاَق صاّعْلا

 7 تلق ءرهَش لك يف بألا كمْ ًلاَملا كي لوطباذآىشخل

 «َنيرشع يف هب رفا : لاق « يباَّبش نمو يتوق نم عت عتمتسأ يِنعَد هللا لوُسَر

 يف هب أرق نك « يبات مو يونس تشل يهل لوسي : تلق

 أرَ :لاق « يبابش نمو يتوق نم عتمتس

 يباَبَش نمو يئوُق نم عمت ين هللا َلوُسَر اي: تل عبس لك يفدب
 [16016: عجارإ . ىَبأَف

 أ يحد هللا لوُسَر اي : تلق ءِرْشَع

 جِيرج نبا انرَبَخأ : آلاق ءركب نباو قازرلا دبع اند - 5 مسمع يع م
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 اَبآنأ معْزي ءاطَع تعمَس : َلاَق « حيرج نبا انئدَح : :لاَق «حْورَو

 ءاققف يبثلا علب وُ طع ننام حسا .ةرخا ماشا تلا

 ملآ : : لاقل امو" لس مَ لاق ءَلّيَللا يلَصأَو ؛ذرسأ موصأ ينأ
 اح كبد ؛ «لَمْفَت الق ليلا يلَصُتَو ءرطقُت لو موصُت َكنأَر بخ

 ّلُك نم مصْو «مّنولَصْو ؛ نطو مص ءاطظح كلطألو ءالنح كسل

 بايك رم ىَوْفأ يندجأ يّنإ لاَق «ةعست رج كلو امْوَيٍميأ رش

 :َلاق كهل يبن اَيموُصَيدوَ نك فيك لاق واد مايص ْمُصف : لاك هللا
 هلع سو سراب را سي
 يبن اًيمذهِب يلَنّم : :َلاَق « ىقأآل ار فيالو ءاًمويرططو امري موصَي اك

 .هّللا

 ٌماّص آل : قف يَا لاك ديألا ماّيص َرَكد فيك يرذأ آله : ءاَطَع لاَ
 ماس ٠ م
 .دبألا ماص نم

 [:08/ : عجنر] . نير ديألا ما نم َماَص آل : حْوَرَو قاّررلا دبع لاَ

 نب(١٠6ر/7) نَمعواَنَرَبْخَأ «قازرلاد بع اَندَح - "46

 نم ٍلجَر نع ءءاطَع نع رايد مَع ينربخأ «حلاص لجَر ءبّشوَح
 جنو لحلا يفُْنَمو «ص املا نب ومَن هلل ديسير : لاك ليته

 ءاسْوك دم لج بأم دسم ىو دلع آي: لاَ «مرَحّْلا يف

 : تلقف : يللا لاق ؟هذه نم : هللا دَعَا « « لجرلا ةيشم يشْمَت يهو



 ل اوي 8 هللا لوس 1000 0

 لجان هانئة «ءاّسنلا نم لاجل بش نم نم سيب

 : لاَقَق « ٍلْهَج يبأ تب ءديعَس مأ هذه

 مالا

 وامر مدعو ةهرعماو
 ْنَع «َقاَحْسِإْنْب دَمَحُم اَنْدَح «دْيبع نب دمحم اَنئدَح - "مالك

 دْبَع ىَلْعسَلَخَد : لاك نّمْحرلا دلع نْب ةَملَس يبأ نع ؛ ميِهاَرِبِإ نب دمحم

 تلق ةبقع ةنبا مول مآل يلا ظيَو مو ينلآسق «صاملا نب ومحبه
 ينيب 8 هللا لوس يَلَع َلَخَد : هللا دنع لاَ :َلاَك : ةيْنَكلل انآاَمّنِإ :

 «ريَش لكك يف هأرفاق ؟ةكيكو موي يف نارا اركي مآ : َلاَقَك

 «ِرهَش لك فصن ينةرفاق : لاق كلك ْنمرتكأ ىَلَع ىَوفأ نإ : تلق
 ال ميس لُك يفارفاق َلاَق كلذ نم ٌرتخأىَلَع ىَوفأ ين : تلق :لاَ

 ٌلوُسَر اي ةموصآل يّنِإ : تلق : :َلاَق ؟َرْمتلا موُصَن كلن يّملَبَو ندير

 ٌرَثْكأ ىَلَع ىَوفأ ين 0 :لاك ماي لال ره لك نم منصف : َلاَق «٠ هللا

 ىَلَع ىَوْقأ يْنإ : تلق: :لاق « نيمو مج لك نم مُصْق لاق ؛ كلم
 ندع هن ؛ اًويطفاو وينص وامي مص َلاَق «كللذ "مرت

 هم مقدم
 اةذهتلا رظنتا] . ىَتآل ان ميال َدَعَو اذِإفلْخُي ال َناَكو «هلا دنع مايصلا

 يبأ نع «يرْيَرجْلا ينَربخأ ءءاطغ نب باَهَوْلادبع اَنندَح - نفك

 تع لاَ «ورَْع نب هللا دبع نع هلل دبع نْب فّرطُم ْنَع «ءآلعلا

 كو ممم لاك «مايصب ينم هللا لوُسَر اي: ت٠ 8 هللا لوس

 مص : :لاق «يندرك وق لجأ ين هلا َلوُسَر اَي تلق :لاق ٠ .ةعسترجأ

 ةوُقالجأ يّنِإِهّللاَلوُسَر اي 820 :لاق ماي ةّباَمكْْجأ كو ِنْيمْوَي
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 يل طحي لاَزاَمُف : لاك «مي ةَمبس رج كلو مي 55لئ ءمصق لاك «ينذزق

 كش وام هّللا'يِبتْوأ) دوأَد يخأ مص وصلا َلَضْفأَنإ: َلاَق ىَنَح

 تلك ينك فعَض كد هللا لاق اَمْويْرطْفآو امي مص (- يرئرجنلا

 لعمل : رظشا] ٠ قف يبل هب ينَرمأ مب تمن

 2و ِرْمَع نب دَمَحَم ينربْخأ «ءاطَع نب باّهولا دبع اندَح - 8/4

 هيلع َلَخَد 8 هللا ٌلوُسَرَنأ ؛ورْمَعِنْب هللا دْبَعْنَع ؛ ٌةَمَلَس يبأ ْنَع

 مايصَو ليلا مايل ارب ملآ ءوَِمَع نيه َدبعاَي َلاَقَق دعي

 نم موُصتانأ ؛ عا لوُكأ الو كبح نإ : َلاَقَ ٠ لفأل ينإ : لاَ ؟راّمّتلا

 ُصَلُع ٌرمتلا تمص ْدَك َكّئاَكَم الاساور رْحتَسحلا ميلك شلك

 نإ :َلاَق «٠ كلذ نم وق دجآل يّنِإ : ُتْلْقَق :َلاَك ؛ يلح اطلطَمتّلقف : َلاَق

 يلع ظلت للَتَت :َلاَق؛ ماي ةئآلك ةَمسم ةعمج لك ٌموصَت نأ كبْسَح نم

 ٌماَيص هللا دنع مايصلاٌلَدْعأ : قف ينل لاق رك يبدجأل ين تلت
 م ص ص سس هيل

 َقَح َكِيَع كلْهآلَو «َقَح َكِيلَع كاستل : َلاَقَمُث «رهدلا فن َدواَ

 ناك فئتلاو سلا هكرذأ ىتح معلا كلذ موصل ااكذ َلاَق

 يلطآ نم يلب َحأ ا هللا لوُسر ةَصْخرْتلبك نوكأ أنآل : لودي
 ا [امح :رظنا] . يلام

 هرُكذَي يبأ "تعمم ءديلَولا نب مسالا نب ديلولا انئدَح - "ما

 ثآلت : اق هلل ًلوُسَر لاف : لاق مَع نبه دبَعْنَع ؛ ٍجاجَحلا بأ نع
 سم سس اش

 َدَعَوْدِإَو َبْذَك ْتدَحْدإ ُصلاَخْلاَقفاَمْلاَوهَك « لجّرلا يف ْنُك اد

 هيف ينْعيْلَرَي مل ن هم ٌةَلصَح هيف ْتَناَك ْنَمَو اَح َنمّتؤا نو «فلْخأ

 .اهَحَدي تح قاتلا نم ةلصخ

 نب ميهاَرْبإ نب دمحم َنَع « «يبأ اَنثَدَح «بوُقنَي اًنئدح -

 دْبَع ىلع سلخ لاق فو نب محلا دبع ِنْب ةملَسس يبأ نع «ْتراَحْلا

 ةنيا موقلُك مأ ينب نم يّنأن لظَيَوهَو ينسق ُهراَد ص اَعْلا نب وِرَمَع نب هلل

 َناَك اّمَع كلآسأل كت ْدََو غَبصألا ةّنبا هيكل انام : : هل تْلُقَف ٌةَبقع

 لوّسَر دهَع يف لوثأ تنك : :لاق ؟كلكَلاكرأ كيده. هلل لوْ

 نموصآلو ؛ةّليلَو ٠١( ا/ك) م ريلُك يف ناش ناقل : 88 هللا

 : لاَقَك يمي َيَلَع َلَخَدك ينءاَجف يمع . هللا لور كلذ ذ علب ٌرْهَتلا

 لك يف نارا رسلان ونصأل : لوقت نأ ٠ هللا بع يفي ملأ

 نم ملص لمت الق : لاَ هللا يبن ايلا تلق« ىلْب : تلق : :لاق ؟ةَليكو مي

 مّصَق :لاَك كلذ م َرتكأ ىلع ىف ين: ”تلْتق :لاَق «مايأ ةلالكرب رم
 يبئاَيَدلدْنَمَرْْكأ ىلَع ىَوثأ ين: تْلْقَق :َلاَق« َسِِمَحْلاَو ني

 ٌماَيصوُمَو هل دنع مايصير طْأواَمْوَيْمَصن : لاَ ءهّللا

 ٍرْهَش لك يف آر فاو « ىقأل اي الو دو اذ[ ف لظُيالناكو وا

 ينال: لاق هلا ياهل نمر ىلع ىو نإ: تلق لق

 2111100 لاق« هللا

 [1755 : عجارإ 0 ٠

 وبأ انرَبخأ ؛ ةّيلع نبا ينعي مهاب نب ليعاَمْسإ انئدَح - كين
 دن كلَ

 نمرَقَنَةْل الئ سلج : لاق ِريرَج َنْبِوِرْمَع ْنْب ةَعْرر يبأ نع «َناّبَح

 اهوا نأ: تاّيآلا يف ثدَْيَوهَو هوُعمسف؛ةّيدَمْلاب«ناَورَم ىلإ َنيملْسَمْلا

 يذّلاب مود ءوِْمَع نب هلا بح ىلا فرص : لاق« «لاجدلا جوخ

 دق ءاَنيَش ُناَوْرَم لُقَيْمَل هللا دبع َلاَقَك «تاّيآلا يف َناَورَم نم هوُعمَس

 سار مدرعلال
 ُتْطمَسم هُدْمَبهَسْلأ مل اًنيدَح كلا لم يف٠ ف هللا لوُسر رم تظفَح

 انبونشل كل اريل تالا وشي اف للا لوس

 ول اجد امرأ راو : بل بنك وذي اكو لد بح لكم هر

 لح جف رتل ضئاسلا تغني يشل

 نم عطل للنبات عوج يف هلأ عجل يف قاس

 تكاتف «َتَدَجَسَك ءشْرَمْلا تحئاتسا لفت تناك امك تلح اًهبَْم

 اَنْ رالف عوُجرلا يف ُدذاَتْسَتْمُت «ءْيَش اَهْيلَع دري ال «عوجرلا يف

 نال اا لبا نم بَعد نة هلم فذاتسن مث «ةيش

 بر: تلق قرشا كرد مك عوُجرلا يف َهلذأ هلأ تكَرَعَو بحي

 تنئاتسا « قط هناك فَلا راَص ا ىّتَح ؟ساّلاب يل نم «َقرشَْلا َدَمْب م

 نم ساّنلا ىَلَع تعلم ٠ يملطاَق كناككم نم : اًهكلاَقيَك «عوجرلا يف

 ْعَفنيال كبر تاي ْمَب ينأَيم ويل ةيآلا هذه هلل دبع التم ءاهيرْغَم

 هس لملف ه6 هع سظام اه هع

 500١[ : عجار] . كاريَخ اهناعإ يف تبسك وأ لبق نم تنم كت مل اهناميإ اسمن



 ا وحج 0 محم

 هم ماس
 يشوش ءروُصْنَم نَع رة ينك: :لاَق ان جابو

 531 008 هورس مهل بْنَ اج نع .(طيرش ب طي

 : عجار] رْمَخ نمْدُم لَو ؛هيدلاو قاع الو نام : ٌهَّنَجْلالُحْدَيَأل :لاَك

 اةدنقي

 ومار ءرش نع

 ْنَح «روُصُنم َنَع «ةَبعَش انندَح ؛ رفعج نب دمحم
 ٍصاَخْلا نب ومع نب هلل دبع ْنَع جرعألا ىَْحَي يب ْنَع «فاّسي نب لاله

 فصُنلا ىَلع : لاَ ؟ادعاق لجل ةآلّص ْنَع فق هللا َلوُسَر تاس : لاَ

 [561؟ ١ عجار] ٠ امئاق هتآلص نم

 دمحم امدح - 888

 م سس

 را لاقل م بايو .ةوطمل يشي ءاوثبأ: + لاق وول

 ةليلحل عجار] .٠ باّقعألا

 ومرة لو
 نع ؛ « سآرف ْنَع «ةبعش انئدَح ءِرَفَعَ نب دمحم اًنئَدَح - 357

 ثئابكلا : :لاَقْدَنا؛ ل يللا نَع ءوِرْمَع نْي هللا دبَع ْنَع ؛ «يبعشلا

 0000 ؛ سلا لْكْوَأ) نياق وُتَعَو «َلَجو رع هللاب كارشألا
 ولو

 1 سوُمَعْلا نيمَيْلاَو

 كي يب بدسم مان لا دبع اتْدَح]- همم
 نعم يئدَح ةَلَسْبط ْنْبةَقدَص يئدَح ربا رشْعم وب ائدَح « يمّدقمْلا

 تيبتأ : َلاَك ينِزاَملا ىَشعألا يكد : َلاَك مي يلاو ينزاملا ةَكعتن 8

 : ُهُيدَصْنَأَف ٠ 3 يبل

 مدا مم هي ع
 هيف 17//37) بّرتلا نم ةيرذ تيقل ين ْبَرَعْلا َناَيَدَو سانا َكلاماَي

 تق اند يت جب يؤتي تس

 مص

 وسع همم سم
 .ايلظ ل باغ لك دلع : “لوي لَك

 مسا م

 مظل دبع نب سابا يسئدَح هّللا دْيَع اَنَتدَح- 17

 نب ديتجلا يتدَح «يفتحلا محلا دبي ةملس وب ند أ «يربنعلا

 بمآ « يبأ ينئدَح «يزامرحلا لص نإ فيرط ب ةكضق نب وف نب نبأ

 ؛فيرط نب ةلضن ؛هيآ نع ؛هيبأْنَع «ةَلْضَت نب ةورذ «هيبأ نع 6 «ةورذ نب

 دع تناك ءروغألا نب ب هللا دْيَع : همساَو « ىنخألا للقب مهنم الجرن

 نارها ترهق ره نم هلهأْر مَي بج يف رح كذا اهلا ةأَرما

 ِبْمَك ني لهب نب فرطم : هلل اي مهنم لرب تذاع ؛ هْيَلَع رشا هَدْعَب

 َفلَح اَهلَعَج «زاّمرحلا نب هللا دبع نب مَضْهَأ نب فلذ نب عضم نب

 ْتْداَع اهو هْيلَح'تَرَْناَهّا رخو هني يف اًهدجي مَ مدق املك ؛هرهظ

 اهنكذاك ؟ةداَمس ينأرما كَدنعأ مَع نبا اي : : لاق ُاَنأَ ٠ لّصهب نب فرطمب

 ع 000 نسل

 َناَكَو : لاَق كيل اًهعَذأ مل يدنع َتناَكْوَلَو « يدنع تسيل : لاك يل

 : لوي اَّشنآو هبا ,ف ىلا ىتآ ىَّنح َجَرحَف نم رعأ ف رطُم

 2ك م7 3 ل

 بردا نم ةبرذ وكشأ كب برا َناَيَكَو سانا َديَساَي

 ْبَجَر يف َماَمَّطلا اًهيغبأ تج جرو بّرَسْلا لظ يف ءاَشَْْلا ة ةَبئذلاَك

 تار ةنتلا كك رمي عّرنب يشقخت

 يلع نمل بلاغ نش شم صيع ني يشكو

 هيلكس بلغ ْنَمل بلاست : كلذ َدْنَع ءاقق يلا لاَ

 «لصْني نب قرطُم : ٌهكلاَقي مهنم لج دنع هنآ «هيتصتص اَمَوهَئآَرْما

 6 هلل هع
 انك ٠ هي اا َةداَحُم ان ةرمارَظْنا : فرم ىلإ : يبا بنك

 كيف« 8 يلا باك اذه: كَل ع رت « يلا باتك

 يقام آل هي ةمذو قامو دهم ِيلَع يلح : ْتَلاَق : هيل كمفاد ان

 :1 : لوفي انا هيف رم همك هَل داداه ذَحآَك “ كدْصَتَص اًميف

 يذلاب اب ةداَعَم يبح اَم َككَرْمَعل
 وقوع
 دمها مق لو يشاّولا هيي

 اَهَلاَزَأ ْذِإ هب تَءاَج ام ءوسآلو . يدب اهئوُجايذإ لالا هاو

 ل
 باَهْشَنْبا انَربْخأ «َرَمْعَم اننَدَح ءرفُعَج نب دَمَحم انندَح - 81/

5 
 نب ىسيع ْنَع «باهش نْبا نَع « هَرَمْعَم اًنربخأ :َلاَق قاررلا دْبَعَو

 اقفاو « هللا لوُسَر تير :لاك صاَْلا نب وِرْمَع نب هللا دبع « ٌةَحْلُط

 نأ ىلا نإ هللا لوُسَر اي َلاَقَقلْجَرداَتلك : لقى حن ىلع

 م :لاَق .٠ ا .جرح الو بلا 0

 ل َلاَق 2 لَو مرا : قيل

 . جرح الو لفا : َلامَألِإ ءيش لب

 نأ ظأ “تنك ينإ ' هللا َلوُسَر اي ٌلاَققرَخآ هَءاَجَو : قاررلا دبع لاَ

 [54414 : عجارإ . جرح لَو مرا : لاق يما نأ َلْبقتفلََت «يمرلا لبق َقلَْلا

 :(ح) يعاّروألا اًنِدَح ءر «رْيمت نبا اندح - "م

 يبأْنَع ٠ ةّيطَع نب َناَّسَح َنَع :يعاّتوألا تضم قال يع 0000

 لاق: لوي ورْمَع بلل دبع تعم(: هئيدح يف : : رمت نبا لاك) ةَشبك

 لَو َليئارْسِإ ينّبْن َعاوُتَدَحَو ةَيآؤكو ينعاوُكْلب ف هّللا لوّسَر
 00 سا مامع
 [1145 : عجار] .اَتلا نم هَدَعْفَم اوبل امم يع بدك مو جرح

 يبأْنَع «شّمعألا اسكدَح دع نب ب ىَلَعَي اندَح - 8

 امَع كلآنمأ اَمَنإ: َلاَقق«ورْمع نب هللا دْبَع ىلإ[ ُجَرءاَج : لاك ء دعس

 َلاَقَف رولا نع كئاسأ لو« هللا لوُسسَر (؟١ 7/9) نم تمس

 هناّسل نم َنوُملْسَمْلا َملَس ْنَم ملسملا : لوي هللا لوُسرتعَس

 [58897 : رظنا] . هدِيَو مديو



 0 ص
 1س 000000 تت - 0

 000 _ .لماك باك - 8

 :لاَق « 0ناتَح نب قدْرَرفْلا نع « عفار نب ملا ادَح «لهَس وبأ (يضاقلا

 دلع جرين يلق ياس تمس ائيدَح ع لآ

 اي: لاَ هيج فاَجياحأ١ م َلاَقَك «ثيدَّحْلا

 ”موهس ما ةعقشم هن
 مول ةَموُلَعَم ضرأ ىلإ: ؛تنُك اَمُنيَح كيل ةَرجهلا َنْيآ؛ هللا لوس

 لاك َمُكةَعاَس ءاق هللا لور تكس : لاك ؟تمطَقلاْ©م مآ ؛ةّصاَح

 َتْمَكآ نإ :َلاَقهّللا لوس اَياَكاَنآ اه :َلاَق ةٌرجهلا نع َلئاّسلا َّنْيآ

 انزأ يب: :لاق ةَمرضَحْلب تم إو «رجامهم تف «ةاكرزلا تيئآو «ةالّصلا
 جلاله بانل هلل لوس : لق لج مم َلاَقَماَمَيْلاِب يضل د سيت

 قش ما اسنين

 1 6 02و َلاَقق "يباَرعألا
 مكرم وكم رعقا مس

 رّمك نم ققَشُت لبآل : :َلاَقءانآ : :َلاقكةّنْلا باَيثْنَع لئاّسلَنْيآ : َلاَق

 مم

 [70560 : رظنا] .هّنَجْلا

 نب ورمع ْنَع «َقاَحْسسإَنْباًتْعِمَس «َسيرْدإ نبا انندَح - "4

 يامعلم سارع سل
 ةَنيرم نم الْجَرو 8 هللا لوُسَر تغمس : لا هد نع «هيبأ ع «بْيَعُش

 ُرَتوَرَجْشلا لكَ اهْواَقسَو اَمُواَنح اهم: َلاَقك؟لبألا لاَ نعاس

 نأ كك لاك ةّلاَض ْنَعهلَسَو : لاق« اًهيغاَبيِتأَي تح اًهرَْ ءاَمْلا

 ةّسيرَحلا ِنَعُهلَسَو ءاَهيغابّينأَي ىّتَح كلِ اَهْعَمْجا ءبتذلل وأ كيخأل

 :لاَق لاك ِرَضَو نيم اثم اهيف: َلاَقَق : لاق هعتارم يف جويل

 6 َنَسكك ل5 نمُدَخْؤُياَمَعَلبادِإ ٌمطَقلا هيفق هئاَطَعأ نم دخأ اَمق

 لقيا ليلا يفاقم لقا هّللا لوس اي لاَقك هلق جملا

 وي ام هللا لوس راي : لاق "دللي هالو ءاهبحاَص اج إس افرع

 355 عجار] . محلا زاكرلا يف فو« هيف َلاَق؟يداَعْلا باَرَْلا يف

 نع هروُنمَْع ناس نرخ قارب اند - "84

 ف "يبا نَع ءوِرْطَع نبل دبَعَْع ناجع ؛ دّعَجْلا يبآ نب ملاّس
 92 0 م يقع هوم هكر 2

 عجار] . يدل لو اتم آلو محن مدُمآلَو "قا هج لدي : لاق

 عال:

 لوُقَي حاّبصلا نب ىّنْثمْلا تعمَس ؛ قالا دبع انْئدَح - اثلت

 نأ ؛ صامل ِنْب رمح نب هلا دبع نع «هيبأ نع « بيم مَع يتربخأ:
 3ا/.19/ [ : عجار] جوت ملام ءاّمدتوب قحأ ةأرمْا نأ ىّضَق ف ينل

 ْنَع ءروصُنم ْنَع ؛ناَيفس اًربخأ «قازرلا دبع اًندح - 15

 بتلات يآ : لاق «وِرْمَع نب هللا دبع ْنَع بحي يبأ نع ,فاّسي نب لاله
 نأ: تلق كنأت مح يّنإ هّللاَل وسر اي: تلق ادعاق يلَصْيَرمَو ©
 :لاَقك اق؟اسلاَج يِلَصُت تْنآو«ٍمئاقلا ةالّص نم فْلصُنلا ىَلَع دعاقلا ٌةالّص

 [101؟ : عجار] ٠ مُكْنم دحاك نسل يثكلو «لجأ

 امك ج 4 شل
 5 ا

 صال نب ورَْع هَلْ «نمْخلا دبع بكين «دوجنلا

 مث ةداَبعلا نم ةّسَح ةّقب ةّقيرط ىلا اذهل نإ: هللا لوس لاق لاق
 ةماماءاو

 ىّنح فيل ناك اذ هلمَع لم هلابك: هبي لكوُمْلا كلل لق «ُضرم

 . يل تفك أ هتلطأ

0 
 ْنَع "يرطألاِنَح ءرَمَْم انربخأ «قاّررلا بَ اننَدَح - كحل

 عتيل هللا نإ: 5 هللا لوُسسَر لاك : :لاَق وِرْسَع نب هللا دْبعْنَع ةَوْرُع

 اخ قل هابي كلر نإ يمني لما

 ءاَسْؤرْساَنلادْحَفيْمَميآلْنَم ىَقْي ىَنَح ملعلا َنمَهََماَمببَه مد

 561١[ : عجار] ٠ اوُلْضُيو اوُلضِيَق مع رعب وثيق .ارتتسي ةلاهج

00 
 نذا نع «”يرطألا نع مربح « قالب اًنَح "مال

 يفد لا : 8 هللا لوُسَر َلاَق :َلاَق :ورْمَح نب هلا دبع ْنَع ءبَّيُصْلا

 اوس اًمبا لج نمل يدي مِنَ ىلع ايلا
 [31446 عجار] ( 3١ 5/7). ايلا يف

 نب ورمع ينربخأ « حْيرج نبل اًنربخأ «قارزرلا دب انئدَح - انني

 هّللا لوُسَر عمن امي : لق صامل نب ورم نب هللا دبع نع بيش

 م ا

 ملف الف يلا كلمنا ء ىَسوُم يبأ بعض بد يبأ بعش نم

 .ُهدر ىّتح ةَعْمَ نب بوفيه ىرجأو ربك
 وع

 ٌناَمْيَلَس ْنَع ءدشار* نب دمحم انئدَح قالي الح - "4

 :لاق ءوِرْسَع نْب هلل دبع نع ؛هيأنَع « ٍبِيَعش نب ورَمَع َنَع ؛ « ىسوم نب

 ىَلَع رْمَغ يذآلو تح الو نئاَخ هداه روُجتال: ف هللا لور لاَ

 : عجار] ٠ مهري هداه زوجتو « تيبلا لهأل عناق هاه وجَتالو «هيخأ

 كف

 : تيا لهآ هْيلَع قف يذلا عناَْلاَو

 نب وِرْمَع نع ٍجاَجَحْلا نَع ءباّيْنبْرْصَئانتدَح - الل
 وُ اًميف عطق ألا: ا هللالوُسرَلاَك :َلاَق هداج ْنَع «هيبأ ْنَع بيش

 . مهاد ةَرَشَع

 نب وِرْمَع نع« ٍجاجَحلا نع «باَبْْبوْصَتاَنثدَح - ملا

 ٌلوُسَرانتأِنَسيْلا لأ نم نيرا نإ : ٌلاَق هنأ هدَج ْنَع «هيبأ نع «بْيعش

 نأ نابحُنأ : ف هللا لوس لاق بَهُد نم ناراوس اَسهيلَحو هلل

 وح اَيمأَك لاك هلا لوري هللاو آل: لاق رات نم نيراوس هللا اَمُكَروَس

 [ا351/ : عجار] ٠ انه يف امي هلل

 «بْيعش ِنْب وِرْمَع ْنَع « ٍجاَجحَح ْنَع « بابن رصَناندَح - "9 د

 َلَوُسَر اي: َلاَقف هاب ْمصاَخُي ف ينل ىَتآ الجر انآ ؛ هال ْنَع « هيبأ َنَع

 .كليبأل َكْلاَمَو تن ف للا وُسَ َلاَقَق ٠ يلام ىلإ جاتا دق ادمن هلا

 [351/4 : عجار]



 ةهماقس سر مريع ل يا

 « بيع نب ورمَع ْنَع ؛ « جاَجَح نع « باي نب رص 2-0"

 يه ايفل اصلك + ل للا لورا : لاق دج َنَع «هيبأ نع

 [7015 :رظنا] ٠ . جادخ يه مّن و جادخ يه مث جادخ

 « بْيَعَش نب وِرَمَع نع ؛ ٍجاَجَح َْنَع « بابن رص انْئدَح - 5805

 م لا مر
 َنيِرِجاَهملا َنِيياَباَتكبنك 88 هللا َلوُسَر دا هدَجْنَع «هبيأ نع

 حلصإلاو . فويل ْمُهياَ اوديو مُهلذاَحَم اوُلَععَيأ ىلَح ءراصْنألاَو

 [144 :سابع نبا دنسم يف مدقت] . َنِمَلُصْ ني

 ريرج نع '؛ سيق نع ؛ «َليعاَمْسإ ْنَع باب نب رصناَنئدَح - "16

 ةعينصو «تّيَمْلا له ىلإ | امج الادمنانك : لاق يلَجْبلا هلا دْبَع نْب

 . ةحايلا مهدد مَّا

 « بيَعَش نْب وِرْمَع ْنَع ؛ ٍجاجَح ْنَع «باَبنْبرصَنانئدَح - "59 للا

 مسا مه م رم ممم
 يباح موي نيتالصلا نيب هللا لوس عَمَج : لاَ دَج ْنَع ؛هيبأ نَع

 [ةة45 : عجارإ ٠ قلطصملا

 نم ءاَنآ هتعمس سو : هللا دبع لاق ىسوُم نب مُكَحْا ان | اًنثدَح- 7

 «هيبأ نع ؛ةورع نب ماشه ْنَع ؛دلاخ نب ملم انئدَح «ىسوُم نْبِمكَحْلا

 آرب ىلع فلم: لس لاق دش نه دنَع

 ينئدَح ءٍملْسُم نب يل هل دا 556 ,

 نب ميهاربإ نب دمحم ينكدح ءريثك يبأنذا ىَحي يَ «يعازوألا
 نب وِرْمَع نب هلل دبَلتلق لاق« رييزلا نب ةورع يكدَح «يميتلا ثراَحْلا

 :لاقؤ هللا لوُسرب نوُكِ ملا همت ءيض دش اب ينبح صاَمْلا

 َدَحأَف طبتم يِبآ بقع لبق ذإ بكا ءانفب يلَصُي ل هللا لوسي

 ركب وم ليف« اديدش ا بق هقع يف هبت ىولو ءاقف بلا بكذمب

 نأ الجر دوُآ ل: لاو هللا لوس نع همك هبكْمب دَحأت 5
 مانع سا هس

 عي :لظناإ] مكبر نم تانئيبلاب ب مُكءاَج دق دقو هللا يبر لوقي

 نب ءاطَع ْنَع ٌةَبعش اَنثدَح (رَئَجننَمَحْسانكَح - حلا 1

 واضع ع
 ياكل ىلأ: لاق« وِْمَع نب هلل دبع نع «هيبأ نع ؛بنا

 يني امتنا ىَّنَ َكّقِج ام: ل ل ربل ىلع

 144٠ : عجارإ ٠ اهي امك اًمهْكحْمأَك جرا : لاق هيلا

 ءاطَعْنَع كبش اَندَح ءِرَقْكَجْنْبْدَمَحْم اَندَح - 191

 يلا ِنَع «وِرْمَعْنب هلل دْبَعْنَع ؛هييأ ّْنَع «بئاسلا نْب ('" ٠١ ةر؟)

 َلَخَدلإملْسم َلُجَراَمْهبلَع ع ةطفاَحب هل (ناتلَح وأ) ناَتلِصَتح : لاق هنأ ؛ 5

 هَّللادَمْحَتَو ءاَرشَع هَللاَحْبَسُ ليلك امهبْلَْمَيْنَمَورِيسياَمُه َةَّنَجْلا

 َنوُمْسَحَوةَكم كدت ةآلَصلُكِر بم يف نوُسمَخَوهَع ذ ارشح هلا ريَكُيو ؛ارْشَع

 الك َمْحَتو «نينآلكوانآلك حبس .نازيملا يف ةَئمسْمَحَوفلآَو ناسا
 ععاللم

00-10 
 كل م

 َدَحآ ذإ(َنوُشآلو مَن نهتيأ يردي ال ءاطع) نيئآلكو اًعيرأ ريكو «نيتالثو

 ميلا يف لَمَْيمُكيأَك ناّريملا يف فلأو ؛ناَسْلاب هم كلَ هَمَجْصَم

 لاا ا

 امه لَمْمَي نَموريسي امه فيك هللا َلوُسَر اي اونا ةّيس ةئمَسْمَحَو نيل
0 

 اَذَك َةَجاَح كيف هنآلّص نم عرفا 5|ناطْينشلامُكَدَحأ ينأي :َلاق؟ليلَق

 نأ لبق ناطيلا هني عَجطمااًدَِف ا اَهُوَُيالَو موشي ءاَذَكو

 [498: عجار] هدي يف نهدقحي 8 هللا لوُسَر تير دف ءاًهلوَُي

 هللا يْعْتْتمَس: [دمحأ نب] هلا دْبَع لاق
 را عع هلل ء ل

 َةَرصَبلا بانسلانّباطَع اً َمدَك لوُقي دير نب داَمَح تغمس «يِريِراوَقْلا

 ير ريا ا
 نيا اذه يجي يول ُبوُيأ انك لاق

 ل تا نب دمحم

 اًمْوَق ىأر رار ورع نيل دبع كرف مول

 [8175 : رظنا] . تلا نم باَقحألل ليو لَك ءومضولا اوم مل اوُضَوَت

 مم6 يهمس مري ةداع
 «َليِعاَمْسِإْنَع «ةَبعش انئدَح ءِرَمَعَج نب دمحم انندَح -

 1 يِبنلاِن ع «وِرْمَع نب هلل بَعْنع ؛ «يبعشلا نَع 2 ءدلاَخ يبأ َنْبا ينعي

 ملم ْنَممللُْاَو ُهَلعدَللا ىَهئاَمَّرَجَم ْنَمَرجاَهملاَدإ: :لاَقهَنأ

 [1416 : عجار] . هدّيَو هئاّسل نم نوُملَمْلا

 ِنْبدْعَسْنَع بع انئدَح ءِرَفْعَج ْنْبدَمَحُم انْدَح - 551
 هام اع م ماس

 از ياعم نأ ؛ مَع ْنَع ثدَحي ٍموُرْخَم يبن الجر َعِمَسُهنآ ؛ميهاربإ

 اوُسبلكهلَوَمَرمأَ ةطْعَولا : اهل لاقي ؛ ؛ ورْمَع نب هللا دبل اضْرأدْخَأي نأ

 َلوُسسَرتْعِمَس يّنإ َلاَقَك ؟اذاَم تلم ديان : ملاك لاقل اوُماَرآو «مهتلآ

 .اديهش لقال لب لاقي ةملظمب ملي مل نم ام : لوي اق هلل
 نوم رب هرب ةامارعا

 ِنْبدْعَسْنَع :ُةَبعَشاَنْئدَح هِرَفْتَج نب دمحم اًنيدح - 5911

 هللا ديَعتْعَمَس :لاق (لآله ِنْب ةَحلَط ْنأ) ةحلط نب لآاه ْنَع ؛ «ميهاَريإ

 مص هوِرْمَع نب هللا باي: ل هّللالوُسَر يل لاَ لوُشَي ومع نب

 ةَئَسَحْلاِب ءاَج ْنَم) : ةّيآلا هذه أرق : لاَق هر لك نم مل لال غلا

0000000 
 ماّيص مض : لاق ؟كللك مرتك قيطأ ين : هلم لاك '0هلاكمأ مَع .

 . اميري موي موصَي ناك ءَدواَد

 يبأ ْنَع ضايق ني دايز نع «ٌةَبعش اَنئدَح «حور انئدَح - ان

 000 "9 هللا ل وسر يل لاق لوفي ورم نب هلا دب اتْضمَسس ء ضايع
 موي مص

 مص :َلاَق 4 ًدياشت) ةَسطخ وأما ةمرأدَع تح يقباَمرجأ كلو
 رظفنا] . موي رطْطيو اموي وصي ناك « مآلّسلا هيلع وَ ٌمْوص ؛مؤصلا َلَضْفأ

 [لماقخا

 هما رومقلشم
 « شايع َنبا ين ربو اح راع ريوس اح - اللا

 نيصحوببأ لاق : :لاَكْمصاَعاَنعَمَو هدوم نيصخ يبأ ىَلع اد: :لاَق
 0 _ لاق : لاق ؟ةرمْيَخُس نب مسالا ُاَنكدَح ئيدَحركدَت ٍمصاَعل

 ىَكَتْشا اذِإ : ف هللا لور لاَق : :لاق «ورْمح نب هلا دبع نَعَمْ اندَح
 رو ىو رز ةمرو
 ناك ْذِإ هلَمَع لْثمُهَلُبتْا ؛هكَمَعبتكي يذلا بتاكلل لبق ٠ «ملسملا دبل

 7 .ةقلطأ وأ «هضبفأ بح ءاًفيلَط

 [114457 : عجار] . اًعيمَج نيصّح وُبأَو مصاَع هب امدح : ركبوبأ َلاَق



 دْبَعْنَع ع دال يباح واذ نب ىسوم اًنئدَح - 7

 :لاق ؛هدجج ْنَع ؛هبيأْنَع «بْيَمُش نْ ورْمَعْنَع ءثراَحلا نب نَمْحرل
 مل ةّيلهاَجْلا يف ناك فلح لك لوي حلا ماع ؛ 8 هللا وسرت غمس

 [5547 :عجار] ٠ مالسإلا يف فل لَو ؛ةدشأألإ | مالسإلا هدي

 كاش عرب مرع ام
 وِرْمَع نع «َتلْجَع نبا انئَدَح دس طال كد - 5914

 فلَسْنَع ءاق هلال وسر ىَن َلاَق هَدَج ْنَع «هيبأ نَع بيع نب

 ْمكاَم حْبرْنَعَو ؛كدنع َسْيلاَم عْيَيْنَحَ عي يف نيب نحو ع

 1314 : عجار] . نمضي

 'يسوثللا بالتناوب انسب لشئ اح 514

 فاك الس كهل ٠ك هللا لوثر: يأ

 رولا: يهو ءاَهيلع

 [548 : عجار] .رهش دعبول رثولا داعي نأ ىأر بيعش نب ورمع َناَكَف

5 
 نوُسيَم نب مسيهاربإ : :َلاَق ةَبعَش اًنئدَح نافع اًنئدح- 6

 سرع لا م7 2
 هللا نم الجر طمس : لاق ث ثراَحْلا ينب نم الجر تْعِمَس : َلاَق ينربخأ

 بيت اما توم لقبت : لومي ورم نب هلل دبع تمس : لاق "بوي

 :َلاَق ىّنَح اَمْوَي : َلاَق ىَنَح هِيَ ِرْهَشي هنوَم لقب ثنو هلع

000 000 
 ؟ملّسأ اكرشم ناك ْنِإَتْيآرَأ : هللا لاق : لاق ءاَقاَوُق َلاَق ىَّتَح ءٌةَعاَس

 0 ل لوي « هللا لور م تغمس امك ْمُكْددَحأ امن اَمّنِإ :

 هس را رقيدش ةيسز ءراه ناو
 جيرج نإ انئدَح : آلاَك قالا دبَعَو رْكَبنْب َمَحم انْئدَح - 5

2" 

 نبع رايد رح يتربخأ يرجي : َلاَقحْوَرَو
 :لاَق٠ » هللا لوُسَر نأ « صال ِنْب رم ِنْب هلا دبع نع ؛ةربخأ سْوأ

 ةآلّصلابَحَأَو ءرطلا فن موُصْياك وا مايص هللا ىلإ مايصلا بح

 موفي مث ؛هرخأ فريم ءموُقي مث ليلا رطش قري ناك «دواةالّص هللا ىلإ

 [1441 : عجار] ٠ هرط ديلا

 هدم هريس مررة
 نملانرخأ ةلاَق «قازرلا دبَعَو رْكَب نب هَمَحُم اَنئدَح - كتفي

 نَّسْحرلا دبع ِنْيَرَمْع ىَلوَم ابان لوحألا ُناَمْيلَس ينربخأ ءحيرج

 اك ماش يب يب سبوع نلت 0ك ةرخأ

 هَظَعَوَف ءوِرَْح نب هللا دْبَح ىلإ صامل دلاَخ بكرق «لاتقلل اوريو

 ودل: لاق كف هللا لوس نآَتْملَع مآ . وِرمَع نب هللا دبع لاق

 .يهش وهف هلاَم
 ما مل

 .ًديهش وهف هلام ىَلَع لق ْنَم : قاّررلا دبع َلاَقَو

 َنَع «حاَجَح اَنربخأ «ةدئاَز يبأ نب يركز نب ىَحَي ائدَح - اطدفت

 دْبَع اَميآ : كف هللا وملف : :َلاَق ء هدب نع «هبيأ نع «بيعش نْب وِرْمَع
 :عجار] ٠ قِيقَرَوهَ 5 رجع مَ «قاَوأَرشَع لإ ماك  ةيوأ ةئم ىَلَع بتوُك

 اةككك

 ب امج سس

 مع قاس
 2 «َقاَحْسِإ نب دَّمَحْمْنَع :ناَمْيلَس نب ةدبع اًنكدَح - "5

 قيقا
 ْنَع ,4 هللا لور ىهن : :لاَق «هلَج ْنَع ؛هيبأ ْنَع « بيع نْب وِرمَع

 [55375 : عجار] ٠ بيشلا

 دم يلح نب ىسوم ينربخأ « بابحلا بدير انئدَح - 3-3

 َلوُتَراتْعِمَس : لوي صاَحلا نب وَمَن هلا دبس : لوفي يبأ

 :َلاَق) «ملعأ ُهُلوُسَرَو هللا : اوُناق ؟ملئسمْلا نم نوُرَْك لوسي اق هللا

 هللا : : اوناَق ؟نمْؤُملا نم َنوُردَت : :لاَق «هديو هناّسل نم ومما َملَسْنَم

 ُرجاَمُملاَو «مهلاومآو مهنا ىَلَعَن ومما هنمأ نم لاق (ملعأ لور
 مم مس اس
 [7003107 :ضنا] ٠ ُهبتجاَف وسلا ٌرَجَه نم

 و امع

 «شَمْعألا نَع «ُناَيْفَس انئدَح «نِيكذ نب لْضَعْلاانندَح - دف

 ُرياَسأل ين َلاَك ءْتِراَحْلا نْب :هللا دبع نع «داّيز يبأ نب ِنَمْحرل بَ ْنَع

 : ورمل ورع نبل لاق ةيواَممَو صاقلا نب هرم نبل ب

0 0 
 اقف راع ين هيا فلل لوي 8 هللا لوُسَر تغمس

 سم ع

 امنإ ُاَنلتَق رن : َلاَقَق فئَدَحُف ءاَنَهَُلوُقَياَمْعَمَسا : ةيواعمل ورمع

 تعم

 [51496 : عجار] !! هب اج نم هلق

 ْنَع «شّمعألا اَنكدَح َريرَضلا ين يني ؛ ةيواَمم وبأ انئدَح - 567/ يما سلا »ا

 .هوحَنركذف «دايز يبأ نب محلا دبع

 :(ح) ملَعَمْلا نيَسح انئدَح ءُداَدَسْلا دحاولا دبع اَنندَح - 58

 ْنَع «هيبآ ْنَع «ِبْيَعَش نب وِرْمَع نع : ”نيسح اًنربخأ : لادم

 بَرْعَيهتاَرَو هُرطْطو ِرْفَسلا يف موُصَياق هلا لور تير :لاَق هتَج

 ْنَعَو هنيمُيْنَع فرصتي هيرو ءالعتتمو ايفاَح يلَصُي هثيَرَو ,ادعاقو امئاث

 [1557 : عجار] . هراَسي

 نب دوسأ ينُئدَح «ماوَمْلا اربح َنوُراَه نْب ديزي اندَح - 5
 ؟ي دلو رع صلو

 ا لاك يملا دلو ِنْبةلظْنَح نع ؛دوُمْنس

 انك دكان : امهنم دحاو لك لوُقي «ِراَمَع سأر يف ناَمصتحيْنآلجَ

 057 وسر ينعي تعم يُنإف :هبحاصل است امكدَح مح هب بطي : هللا دبع

 لاقت ؛ُدَيغاَبلاةقفلا لعن : لومي 89 هللا لوُسَر يني يبأ لام اذك ؛ ل

 ؟اَنتَم (1031/) َكئاَباَمق !؟ُرْسَع اَيكنوُتجم نع يمال «ةَيواَُ
 عطأ : ف هللا لوم اوُسسَر يل َلاَقَق « ا هللا لور ىلإ يناكش يبان : َلاَق

 مم عجارإ ٠ لتاقأ “تنسو ْمُكَمماَناَ «هصّمَتالو يح ماد املا

 اًنَرْبخأ : آلاَق ديزي نب دمحمو ؛ٌنوراَه نب ديزي اًنئدَح - 6

 تلق: لاك هج نع «هيبأ ْنَع « بِي نْب وِرْمَح نع «قاَحْسإْنيَمَحُم
 اًضرلا يف : تلق محن: :لاق ؟كنم عَمْسأ امسك ؛ هلا لوسي:

 :رظنا] .َقَح الإ كلذ يف لوُشأ نأ يل يبيه مكن : :لاق ؟طْخّسلاَو
 اةكتفل

 سلق اعمق سا مو هرمدو
 ءايششأ كئم عّمسأ ينإ هللا َلوُسَر اي ِيدَح يف ديزي نب دمحم لاَ

 . معن :َلاَق ؟اهبَكأَ



 0 0 [دصعا
00 

 7 ننقل « نورا نب ديزي اًنندَح + دو

 ٌميِهاَرْيِإ نب َمَحُم ْنَع «ىَبحَيْنَع ٠ ماسه انَدَح : لاق ٠ دّمّصلا ٌدْبَعَو

 هللا دبات ؛ةكدح رب نير يجنأ «هكدح ادمن دلاَحأنأ ؛ ثراَحْلا نب

 ىآر ءاف يل نأ (هكدَح صامل با مصل بح لاق) ربح ورعب

 :عجار] اَهْسئالَمراَتْكلا بات ءدَهدإ يوكل

 م نو

 ايل

 َلاَقَف «نيرفصعم نب

 هوو ةالارو
 ِنْب وِرْسَع ْنَع «َقاَحْسإْنْب دَّمَحُم انرَبَخأ دي انثدَح - ارغب

 هل اًميف قالطاآل : لاك قف يلا نع ,دَجْنَع ءهبيأْنَع ءبْعُش

 يف رتل ءَنوُكلْمَتآل اميِف رْْنآَلَو ءنوُكَلْمَتال اًميف َقاََع الو ءَنوُكَلْمَت

 [ةا/لكو : عجار] :٠ هلا ةّيصْعَم

 نب وِرْمَع نع« «مّلعملا نيَسَح اًنربخأ «ديِزياَشَدَح - 3غ

 كم اقف هلل لوُسَر ىلع حال لاَ ءهَدَج ْنَع «هييأ ْنَع «بُيَعش

 اوَّلص ىَّنَح ؛مّيكَدذأت ءرخكب ينبْنَح :ةَاَرخ الإ حآلسل اوك َلاَق

 نملة نريد «حآلّسلا اوُقُك :َلاَقمُث ءَرْصَعْلا
 نإ : لاق ايطَح ماك لف هلل لور كل ملم ٠ هلق ةقلدزمْلاب ركب يتب

 قو هلق دل لقت مزاياه عسل ىدطأ
 همي َماَعاَنالُف ينل ءهّلا لوري: : ”لُجَر َلاَقَك ؛ةيلهاَجْلا لوحب

 ًدكْولا ةّيلهاجْلاٌرْمأَبَمَت ؛مالْسلا يف ةَوْعَآل : لاك ؟ةّيلماجلا يف
 :لاق ؟بَلتألااَمو ؛هّللاَلوُسراَي : لق ؟بللألا رهامللَو ءش دارفلل

 لو "سْسَخسْسَخ حضاوملا يفو «رشَع رشع مِاَصألا يفو جحا
 َبْرذت ىلح رص هني ةال لو سلا قرم تح حملا دب ةالنص

 ةارال وجيل ءاهلاَخ ىلَعآلو ءاهَّسَع اَهسَح ىَلَع ةآرملا مسكت الو «لتل
 هدي مل مالْسإل نإ ؛ ,ةّيلهاَجْلا فلحب اوُفْوآَو ءاَهجْوَر نألي الإ ةيطَع

 [3341 : عجار] ٠ ماسلا يف اًملح اوُندَُمآلَو دش

 دْبَعل ىَلوَم يدَح «مأوَمْلا اربح «َنوراَه نب ديزي اندَح - "105

 هّللاةلوُسَر ىآر : :َلاَق «ٍصاَمْلا نب وِرْمَح نب هللا دبع ْنَح رمح نب هلل

 مل م
 َنماَهعَرياَم لول يما هللاراَن يف : َلاَقَق «اتْيَرَغ نيح سْمششلا ؛ 5

 يضزأل ىلع تكلل ل رْمأ

 مل يعم

 كامل لاق : "ا لا لون هجن هيلع بيش

 اةنيمض مجال اص مات يك هن

 ءدلماو د يملع مر هو
 12و ماج راحضمما لكَ ؛هيبأ نع « بيعش

 يف ناك اَمَوراَمّتلا نَعهلاَسَو : َلاَق (سيرْإ نبا ثيدَحَوْحَئَرَكذَت)

 َدَجوْنَمَو يش هيلع سلب ذي ْمَلو همت لكأ نم : َلاَقَق هماّمْكَأ
 عقلا هيفق هنارج نم َدَخآاَمك « لاك بطون هم يفق لََتحا دق

 يفادِجُناَم ؛ ءهّللالوُسراَي لاق“ «نججمْلا َنَمَق كل ْملَحياَمَعلَباذِإ
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 يِهمألَِو ءاًهبحاَص َءاَجْنإَفالوَح اَهفَرَع : لاك ؟ةطقلا م رماَمْلا ليسا

 يفو ءهيف : :َلاَق ؟يداَعْلا برَخْلا يف ٌدِجَئاَم ؛هّللا لوري : :َلاَّق كك

 [ة54» : عجار] . ّسمْخْلا زاكرلا

0 
 نب ورْمَع ْنَع «َقاَحْسإْنْبدَمَحُم نرخ ديزي انئدَح - ل

 ءبيششلا فتح ا هللا وسر هت : :لاق هج ّْنَع «هيبأ ْنَع «بيعش

 . مؤلم لك
 «َةَجَرَداَهب هللا هَمَكَرَألإ ,ةّيش مآلثسألا يفجر باشا َلاَقَو

 1 .ةلسخ اهبل تبكو كيسي ئاع اس
 ءاللرزو وام سوم

 0-00 كالا : عجار]

 رييامرإا#ت عم راس رجا اة سا لو

 ْنَع «ةاطْرأ نب ٍجاَجَحْلا اربح «نوُراَه نب ديزي انئدَح - ل

 اقف هللا َل اوُسْرنَأ ؛هلَج ٠( 7//4) ْنَح «هيبأْنَع «بُيعُش نْب وِرْمَع

 .ديدج حاَكَتَو «ديدج رهمب ٍصاَعْلا يبأ ىلإ تبا هَ

 ثيدح اَذَه :َلاَق - قبب ٍحاجَح ثيدَح يف : يبأ لاَ

 اَمَنِإ ! «بكُش نب ِرَْع نم حاجَحلانَسْسيَمكو هاو : َلاَقوأ ؛"فيعَص

 ةساعلا سو , ةلوم عمر
 :انيَش هُثيدَح يواسي «يمّزرعلاو يمر هللا ديب نب دسَحُس نم هعمَس

0 

 . لوألا حالا ىلع امهر ل يتلا نأ يور يذلا حيحصلا ثيِدَحْلاَ

 ٍنْب مَع ْنَع «ةاطزأ نب حاَجَحْا اربح ءالِي ادَح - املا

 ىلإ نَميلا لْهأ نم ناتآرما تءاَج : لاَق هَدَج ْنَع هيبأ نع «بيَعش

 هللا امُكَروسُي نأ ناّبحُتأ : لاق ء بهذ نم ةرونسأ امهلَحَو ءاق هللا لوُسَر

 [ة50197 : عجار] ٠ اذه وح ايدك : لاك آل : كَ كرا نم ةروسأب
 مم

 يل جاجا ريخأ يباح 4:
 رموو عر
 نْبوِرْمَع ْنَع «ٌةاطْرأ نب ٍجاَحَحْلا نع ؛ «يّكرلا َناَمْي نب رمعمو

 هس كه ع مذ رمش
 ةداهش زوجنآل : 8 هللا لوُسر لاق : َلاَق هَدَجْنَع «هيبأ نع بش

 [ة"954 : عجار] . هيخأىَلَع رمغ يذل «مالسإلا يف دوُدَحَمآلَو نئاَخ

 رب مرام
 ّْنَع ءًةءاطْرأ نب ب جاَجَحْا اًنربَخأ وراه نب ديزي اندَح - 4١"

 هّللاّنِإ : 8 هللا لوُسَر لاَ : َلاَق ءهدَج َنَع «هبيأ نع «بْيَعَش نب ورَمَع

 # سام كس
 [5557 : غجار] .رولا يهو لص ْمكَداَردكلَجورَع

 نب وِرْمَع َنَع «ةاطرأ نب ب جاَجَحْلا انَربَحأ ديزيانَدَح - "94

 وب رب ص سا
 : لاَقَق «٠ قف هللا لوُسسَر ىلإ ل جر ءاَج : لاَ هج ْنَع ؛هيبأ نَع «بيعش

 َنوُملظْيروُْعاَو :ٌنوُصْطَقَيو لصأ ٍماَحْرأ يود يل 3 هللا: لوس اي

 ْذُح كلو اًسيمَج َنوُكرْيت نذإ ل :َلاَق ؟مُهفاكأفأ ءنوَنسُيو نسْحأو
 .كلد ىَلَع َتّنُكاَمٌريهظ هّللاَّنم َكَعَم لارين ؛ ْمُهَلصَو لضقلاب

 عجارإ : 5097٠[



 صال نب ورم نيل دبع
 00 لا تت

 ِنْيِوِرمَع ْنَع «جاَجَحْلا اًنرَبَخأ «َنوُراَم نب ديزي اندَح - 1441

 ؛هتّيه يف عجأرلا : 8 هللا لوُسَر لاق : :َلاَق ءهْدَج ْنَع ءهيبأ ْنَع بيش

 [355؟4 : عجارإ . هني يف مجري لكلا

 نب ميهاربإ نع «ةاطرأ نب جاَجَحْا اربح «ُديزياندَح - 584545

 و بيشوي ؛رماع

 اك «ةَريره يبأ ْنَع «نّمْحرلا دْبع ِنْب دْيَمح ْنَع «'يرهزلا نَعَو
 ايو وعديو «هرَعشافشُيْلُجَرءاَجِْإ قف هللا لوُسَر دنع ننام

7 0000 
 :َلاَق «ناَصَمَر يف هنآرما ىلع مو : :لاَق ؟َكَلاَم : كف هلل لوس لاق

 :َلاَق 6
3 

 ل لاق ءنيياشتم نيش ملم :: لاق« اقل: /:لاق ,ةيقرؤخأ

 م

 [/184 :ةريره يبا دسم يف يتايس] . لي

 نب ورْمَع ْنَعَو «ءاطع ْنَع ؛ جاَجَحْا اربح ءديِزيانندَح - 541

 َلاَك هندي : انو 88 يلا نع ؛ هلثمب ؛هدَجْنَع هييأْنع «بِيمش

 م ذآ مهمل و -

 . هَناَكَم اَموي موصي نأ هرمأو : هئيدَح يف ورمَع

 يدوس را هع م 5 ييمرا م
 يلع ْنَع «ةَملَس نب داَمَح اَنْئدَح « ىسوم نب نَسَح اًنئدَح - 54545

 ورَسَع َنْب هلل َدبعَو اون ريشا نب هللا دْبَع نْب فّرطم َنَع هيَ نب
000 

 : صان ورَْعنب هلْ لاق «ثيدحَل كدت: فوت َلاَقَق اًعمَتجا .

 ّبَّعَق ةليك تا اقف يبل عَماَنيلَص ؛ اقف يبل نَع كد انآو
 مسا عل عدة ع مع

 هلا انو ف هللا لوُسَر ءاَجَف «عجرو بّقَع

 ماع مالم علامك ايم يس 8 يس اساس ع
 اشو «نيرشعَو اعست دَّقَعَو ءاَذَكَم هعبصإ اعفار سَقَنلا هْرَفَح دقو َءاَجَف

 وييدقت
 له نيل رقنم يرش: ٌلوُقَيَوُهَو ؛ءاّمّسلا ىلإ ةبايسلا هعبصاي

 اي: لوفي ةئآلملا مكب يهاي ءاَمّسلا باوبأ نم بحت دكَلَجَوَرع كبر

 . ىرخأ دورظيْمْهَو هَ ارْأ .ءالؤه يدابع ىلإ اولا يكن 5ئالَم

 [و/01 : عجار]

 م يم ب عج هوم سم قر
 : ةلاق ؛ ةَميلَ نب ةدوَهَو قرأ فسوي نب قاحسإ انندَح - 113

 دبع لاَ : 5 «ينازهلا : دوه : :لاَق «ٌداَتْسُأ نْب نوُمْيَم نع «فوع اًنَدَح

 َتاَمَق يشأ نم َبّصَنلاّسِبلْنَم ف هللا ل وسو لاَ : وِرَمَع نب هللا

 بمن ِِنلَعمَللمْرَح : وَ لاقَو) نجلا ب نمي سيرو

 هدهد ور مدمولم
 مرح ؛هسبليوهو تاَمَق يتم أ نم ريرَحْلا سبل نمو نجلا ٠١( ركز

0 
 . نجلا َريرَح هيلع للا

 هيلع برص هنأت طَف « ثيدَحْلا اَدَه ىَلَع يبأ برص : هللا دْبَع َلاَق

 هيف سْيلَو (وِرْمَع نب هلا دبع نع ؛ةاكسأ نب نومي َُهانَِ «اطَخ هنأ

 ٍنْبديَيعاَمسأنإل «يفصلاَْم ادهن ُلاَقيَو . يفدصلا نَح)

 [566: : عجار] . ملأ هللاَو « هرمع + رخآ يريرجْلا نم نورا

 دفن

 نب نوُسْيَم نَع «يرتيرجلا اربح ءنوُراَه ني ديزي انئدَح - 5141
 َتاََمْنُم : لاَ اق بلا نَع ءورمَع نبه دبعَنَع 'يفدصلا نَع «التسأ

 نم َتاَمْنَمَو نجلا يف اهب لهل مرح هَرْمَْلابرْشَيَوَو يسأ نم
 . نجلا يف هسا لَ هلا مرح بمن ىَََيومَو يس

 نْبوِرْمَع ْنَع؛ «جاَجَح اَنُثدَح ءٍلْبَضُف نب دَمَحُم انندَح - 51

 بوك دْبَعاَسيأ ا هللا وسر لاَ : لاَ هج ْنَع «هيبأ نع «بْيعش

 [5555 : عجار] . .قيقر وهف « قاَوأَرشَع الإ اً ةّيقوأ ةّثم ىلع

 يدوس يو مرعب ع
 نع ٌةَداَتَق اًنربْخأ َةَمْلَس نْب داَمَح انكدح ؛حْوَر اًننَدَح -

 :لاَق٠ اللف يلا نَع « ِصاَعْلا نب وِْمَع نب هللا دْيَع ع ؛ "يقل ةَماَمُ يبأ 0001

 قلط ةتسلاب ملكت لزم ةَنجُحك ةنَجُح اهل ةَمايقلا موي محّرلا عّضوُت

 [3514 : عجاز] ٠ اهمطق نم مطقتو ءاهلَصَو ملصق ؛ قل

 دبع نب بْيعش نع «تبات نَع «داَمَح انثدَح «حْوَرانئدَح - جحا

 « ماي ةَرَشَع كو امي مص : هل لاق ٠ لف يِلا نأ ؛هيبأ نَع ءوِرْمَع نب هللا

 «ٍماَيةَعْست كلو نْيَمْويْمُص : :َلاَق «ةَوُق يبن هللا وسر ايي َلاَق

 : عجار] ٠ | مايا دلك ابل ةكلك مم لاَ «ةَرك دجأ ين يندر : لاق

06 

 ساس صرع ل
 انكدَح : لاق ءىَنْعَمْلا « دّمّصلا دْبَعَو ءدْواَدوُبأ انُدَح - كان

 ينعي «فْوَن ىلع وِرْمع نها ُدبَع ىَتأ : َلاَق رهَش نَع َهَداَتَق نع «ماّشه

 ام :َلاَق «ْثيِدَحْلا نَع انين دق انا ءاشندَح : لاقت دَحُيَومَويلاَكبل رييدقدو

 «ٍشْيرُف نممّف «ف هللا لوئسَر باحنمأ نملُجَر يدعوك دَحالتن

020000 
 َدْعَب ةرجه نوُكَتَس : وَما هلال وسر تغمس : ومحب هلل بع لاَ

 ٍرَجاَُم ىلإ (ضْرألا رايح : دّمّصلاُدبَع لاق) ضْرأل رايح ةَرْه
 هم عربلو

 سفن مُهْردشتَو «ضزرألامهظفلَت؛ اهله ارش ضْرألا يف ىف ؛ ,ميهاَريإ

 اّنإَف ءثدح : :لاَقمُث ءريزاتخلاو ةّدرقْلا ممل مهَرشْحَتو «لَجَورَع هللا

 باَحْمآ نملُجَر يدّنعَوثدَحألاتُك ام : اقف ثيدَحْلا نع اًيّثدَ
 سا را هععا ف

 َلوُسرتْعَمَس : وِرْمَعَنب هللا دب لاَ « شيف نم مث ! هللا لور

 ُرواَجُي ال نرش َنووَرْفَي «قرْشملا لبق نممْوقْرْخَي : لوقي هللا

 هقدر سم
 : عجار] ٠ لاَجّدلا مهتّيقب يف َجرْخَي ىََح «نرك اشكرك ملم املك ' مهيقارت

 [ةمالا

 رم
 ليمن هاا طيح لوب. لوس

 نم َنوُملْسَمْلا َملَس ْنَم ملْسَمْلا : لوُشَي هللا لوُسَرتْعمَس : َلاَقَ

 [ا4مى4 : عجارإ . لعل ىَهَناَمَرَجَمَْمْرجاَهمْلاَو «هديو هناسل

 هنأ "يماّشلا َناَمْلع نَع «َديزَي نب روت انئدَح «حور اَنئدَح - 5465

 نب هّللا دّبَع نع ؛ يَقتلا سوأ نْب سؤأ ْنَع ؛ يناعئصلا ثعشألا اآ مس

 يه سس 2 مس سا هك
 ءٌَرَكتباو اَدَغَو «لَسَتْعاَو لسع نم :لاَق « قف (يبنلا نَع « صاَّمْلا نب ورَمَع



 ةنَس ٍماَقرجأ اًهوُطْخَي ةوطُخ لكِ هناك ءتّصْنأَو عمتساو «َبرتفاَق اًندو

 .اهمايصو

 ءٍمَكَحْلا ْنَع ؛ «ليئاَرْسإ بأ ارب ءرماَع نب دوُسأ اندَح - 6

 يس يل ومع نب هللا دبتل تلق : :لاَق « يِرَجَهْلا لآله ْنَع

 ٌملّس نَم 20 : لوي 8 هللا لوُسَر تع : َلاَق ف هللا لور نم
 :رظنا] ٠ علا فلان ناقل «هديو هناّسل نم نوُملسمْلا

 ةتنعب

 ْنَع مَكَحْلاَوُماَمْنِإ طخ اَذَم : نمحْرلا دْبَع وُيَأ َلاَق

 1 .يِرَجها دير نع «فيس
 نْيِرْهَشْنَع ةَتاَكْنَع ٌداّمَح اَندَح «حْوَراَتدَح - حان

 :لاَق ل يلا نَع «وِرْمَع نب (؟١٠ /) هّللا دّبَعْنَع ءبَشْوَح

 [070114 :رظنا] .٠ .ديهش هلاَم نود ليتل

 لرب هرب ضاع

 نبل اند لَ يبن يدم لات ا

 سهم وامر م
 «ةرمَجلا دلع فقاَوَوُمَو ل 2

 دانا «جَرَحألو ما : اق ؟يمأ نأ َلْبكٌتفلَح ين هلا لور اي : َلاَقَ

 ُرَخآهانآو جرح آلَو مرا : لاق ؟يمْرأ نأ َلْبقْحَبَذ ينإ َلاَقَك ءَرَخآ

 لئسم هت اَمَك : لاق «جرَحألَو مرا : "لاك ؟يمرأ نأ لبق تضقأ ين : لاَقَق

 [5144: عجارإ ٠ جرح الو لعفا : َلاقَألِإ ءيش ْنَع ذمْوَي

 ل
 طمس نيصح ينريخأ ههه كَ وراح 59648

 همم رمرسولو مص
 نمو ' مق ذقق يشن ىل زق لكك لق رشاد رش

 [54/ : عجار] ٠ كلم كلذ يَ ىَلِإ تنك

 , جلوب اند «ةريغَص يبأ نب متاح اَنئدَح 'حورادَح - حنا

 هّللاَلوُسَر تغمس : :لاَق ءوِرْمَع نب هلا دْبَعْنَع ءنوُسْيَم نب وِرْمَع ْنَع

 َةاَحْبُسَو هلل دمَحْلاَو يك هَللاَو للا لإ هلإ آل :لاَق نم : لوُشي ف
 ري م ء مكسر 5 كرست ظ برس سم يبرم

 رطل دب لف احئاك رة هللابألا ةوُث الو لوح الو ,هللا

 [؟404 : عجار]

 نْممَس رايد ني هِرْمع نع يش ائدَح ور انئدَح - يام
 هنأ ؛ 88 يلا نع ءورْمَع نب هلا دبع نع ءِرماَع نب هللا دبع ىلوَم اييهَص ا

 موي لع جور هلل ةلاس هَل يش بع يف اروُصع لفن َلاَك

 [560. : عجار] . ةّماّيقْلا

 000 ومو ةدمو ما نه ةم ميك 7

 ورم ينربخأ «دَِمح يأ نْيدَمحم انئدَح حور انئدح ١-
 ةلوق 6
 موي 48 هللا لوس ءاَعد رك ناك : لاَق ءهدَج َنَع 0

 هدي ُدْمَحْلا هلو ؛كلملا هَ هل كيرشآل آل ةَدْحَو للا لإ هلال : ٌةكَرَ
 2 ري ل 0

 .ريدق ءيش لُك ىَلَع وهو 53

 صامل نب ومع ني هللا دبع . نيرثكملا دنسم 0

 صصص دبدوب, بوو هع  يسس وسحاب وسبب جيد ويست 011سم
0 

 نع ءرفَعَج ْنْب ديمَحلا دبع اندَح يفتحلا ركبوبأاندَح - 59

 اوشننتأل : :لاك هللا وسر هج نع ءهيبأْنَع « بيش نب ورمع

 اهب هللا بنك مآلسإلا يف ةَش باش نم ؛ملسُمْلا رون هّنإَق بيشلا

 اةكنفيل عجانل ١ ةجرت اينو 0 ( ةئسح

 ا هييأْنَع بطول عع 7, ىمْلا 8

 يع 2 ل ا”
 .اًيضاَتمو ايضا «هتحاَمَس نجلا لْجَر َلَخَد : ف كلا" اوس لاك :َل

 نم نق كح يلع كح تا

 وقتال : ف هللا لوُسَر لاق : :لاَك هورْسَع َنْي هللا دّبَعْنَع ءْنَمَحْلا

 نبع امي ىَقيِم ضرألا لأ نم هتطيرش هللا دخأَي ىَح ةعاسلا
 م هل 00 ا

 .اركنم نورك آلَو ءاقورعم َنوُفرَعَي

 نع «ءنَّسَحْلا نَع «ةَداَتَق نع « 'ماَمَه اًنثدَح نافع انْكدَح - "556

 ةتطبرش َلَجَورَعْهّللا دمي ىَّتَح : َلاَكو هْمَكريْمَلَو ءورْمَع نب هللا دْبَع

 ٌقَح ع

 . ساّلا نم

 يبأ ْنَع ةَداَتَق اَنندَح ماّمَه اَنئدَح ءدمّصلا دبع انئدَح -5

 اد رهظلاْتْقَو : لاَ ا هللا َلوُسرنَأ ؛ورْمَع ِنْب هلا دْبَعْنَع «ًبوُيأ

 ُتفَوَو ٌنْصَملارضْحَيْمْلاَم هلوطك لُحجَرلا لظ ناكو «سمشلا تل

 ,ققلتلا بْرَْيْملاَم بَل ةالصْهتْنَوَو سلا رقصت مل امرصَمْلا

 نم حّبصلاةآلّص ْتْقَوَو «طّسْألا ليلا فصن ىلإ ءاّنعلا ةآلَصتْقَوَو

 نع كسْمأفْس مشا تَمَلَط ادِإَف "سما ملت مْلاَم ءرجَقلا ٍءوُلُط

 [7070 وح :رظنا] .ناطيش ينرَق ني ملط هن ةالصلا

 وِرْصَع ْنَع قنات انْكدَح «ماَمَه اًنئدَح ءدّمَّصل | دبع انك انكدح - "1

 يف آر ين أَي يذلا يف لاق ٠ 9 (يّبلنأ ؛ هج ْنَع «هيبأ نع « بيتش نب

 0 عجانأ . ىَرتصلاةيطوْللا يه : اهرب

5200-7 7000 

 ورْمَع اًنندَح : - قل فرط ين راو اق َلاَق

 ةيطوللا يه : لاَق ف 'يِبلاَنأ ؛ هد ْنَع هيأ ع «بيعشنْب
5 

210 
 .ىرغصلا

 ُلَمَو : لاق «ءادردلا يبأ ْنَع ٠ ٍحاَّسَو نب ةيفع ينكدَحو : : ُةَداَتَق لاَق

 ؟رفاك الإ كلذ لمْ

 ريب مدع مس
 طابخين ةَقيلَح (7//111) د ءدَمصلا دب اَندَح - 558

 :لاَق٠ ا يللا نع هَل نَع ؛هيلأن ع بيع نب ورع ١ «ينيلل

 مام قي
 546٠[ :رظفا] ٠ اَهراَمَك يه اهم ريح اهرب ىأرق ؛نيمي ىلع فلَح نم

 «ٍبْيَعُش نْب وِرَمَع ْنَع ٠ ُةَفيلَخ انُكدَح ءدّمّصلا دبع اًنِئدَح - ثنم

 ىَلإةرهظ د نسم َوُهَو «مُهبطَح 1 هللا لوُسَرأنأ ؛دَجْنَع ؛هببأْنَع

 م اة ممم م م8 م مم 000
 َدْمبةالَص الو «سْمششلا برت ىّنَح رص دباس آل : ُلاَقَق ٠ ةبعكلا

 مهتمذب ىَعْسَي مُهْواَمد اَقاَكَتَن اكن نوُمْؤمْلاَو رضشلا مْلْطَت ىَتَح 3 ةاَدقْلا ةالَ
 مع م



 نيرثكملا دنسم

 # سو رو ةريإرب صرع ب
 دّهَعوُد الو «ِرفاكب نمؤُم لَثْعي الآل «مُهاَوس ْنَم ىلع دي مهو «مهاندأ

5 

 5581١[ :رظنا] . هدْهَع يف

 0 اَنثَدَح ءُناَّطَقْلا ناَرْمع انْكدَح ءدّمّصلا ُدْيَع انلَح +1

 آلث :َلاَق الجرن ؛هّدَج َنَع «هيبأ ع « بْيَعَش نب وِرْمَع َنَع «لوحألا

 اتم : عجارإ . وانا ين َراَغدَأل لق هللا 8 اوس َلاَقَق ؟ ينبا

2 

 دبع ْنَع ريت نب رج ْنَع ءةطوداَحْنَع ميه نْب دَّمَحُم ْنَع

 باي مده: َلاَثَك «ناوَفصَمُم ناو َلَعَومآر ف ّبلانأ « رمح نبل

 هم
 هر

 [561 : عجار] . اهئ ءراقكلا

1-2 
 ْنَع «مئاَح اننَدَح «يمُسلا ينعي «رْكَب نب هللا دبع انَدَح - هاكرز

 ورع لال سلايل. دوم أ رع جلب يبأ

 ًآلِإهَلِإآال : : لوُقيلْجَر ضرألا ىَلْعاَم :لاَك «4 هللا َلوُسَر ع :ثدَحَي

 «هلابألإ وعلو لحلو هلله مَحْلاَو هلا نس ُربكأ هللا ءهّللا

 [1404 : عجار] رطبا ديو لم اتناك اذإو «هبوُ نمنح ألإ

 «نَسَحْلاْنَح رق انئدَح ءورْمَع ْنْب كلما دبع انئدَح - "01

 ؛ هللا لوُسَ ىلع ادهش ومَن بأ اوسع هلا : :َلاَق

 برسم «ةوذلجاك برسم «ةوثلجاك رمل برهن : لاق هنأ

 رب هللا دبع َّناَكَف : :لاك «هقلع اوُيرَصاَف ةعبارلا دنع ناك «هوُدلْجاَ

 يلع مُككادإَف «تأرَممّيرأ محلا يف دج ٍلجَربنوا لوي مَ

 [3ا/41 :ظنا] ٠ قلع برضأ نأ

 دبع ْنَع ءداتّزلا يبأ نب اندَح نامت نب جيس ان اًنْندَح 6

 نخم «هيبأْنَع «بيِعش نب وِرْمَع ْنَع «ْثراَحْلا نب ِنَمْحّرلا

 لاَقكْبطْخَبَوُمَو ءٍسشلا يف اما 'ييارعأ ىلإ ف هللا لور

 ناقل 5 لح رش ينو لاق ؟كئاَش

 . لجو ع هللا جو هب ينام امن ءارْذن اذه سيل : هللا ٌلوُسَر

 نع رشب وُبأ انَدَح :َةَناَوَعوبأ اًنئلَح «ُناَّمَع اًنئلَح 5

 يف ف هللا لوسَر ْفّلَخَ : :َلاَق وِرْمَع نب هللا دْبَ ْنَع «كَهاَم نْبَفسوُي

 سس انضر رحَتَو ءرلصَمْلا لَ انتَ دَكَو ا اًنرْداَك ٠ «اهاَنرْقاَس ةرفس

 نِيكرَم ٠ راّنلا نم باَقعألل ليو هتوّص ىلعأب داق ٠ انلجْرأ ىلَعْمَسَْن

 :71١ رظقنا] . اًنالَكْوأ

 يبأ نبا نَع « ءِلّسَوسْلا نب هللا دبع انئدَح جبر انئدَح - اذنشفي

 َوظَنف ءبَهُد نم امَئاَخ سله ؛ صاقْا نب ورع نبل دبع َْع كلم

 ره اعل مك علك عك
 : َلاَقَف ءديدَح نم اَمَناَخ سبَلَمكهَحَرطَف ؛هَهرَك هناك ؛ قف هللا لوسيل

 .هْلَع تكس «قرو نم متاح سبل مث َحَرط ُثَحأَوتِخَأ اذه

 نب ءاَطَع ْنَع «٠ «ِلّسؤمْلا نب هللا دبع نكدَح « جير انَدَح - هذ

 : 8 هّللالوُسَر لاَ : لاق ءصاّمْلا نب وِرْمَع نب هللا دّبَع نع ؛ حار يبأ

 . ناَتْقَشَو نسل هل ؛ « سيق يبأ نم مظحأ ةمايلا موي نكرلا يني

 ا م

 فلكل |

 هايس دا« د راع ول اح - "1

 اوت : ف هللا لوُسَرلاَ :َلاق ورم نبل دبع ْنَع « ضايع يبأ ْنَع

 0 اكليرش َلاَق) . َمَكَحْلاَو َتََّرَمْلاَو :ةاّيثلا : ةيعوألا نم

 .اورَكْسَتآلو لحام اوُيرشا : لاق ؟انل ف ورظ آل :”يبارعأهكَلق : لاَ

00 
 . اورُكْست لو ءاركسُم اوُبَرشَم الو ءاويرشا : َلاَقَق كيرش ىلع ُهندَع

 ءْثِيَلْنَع ٌةَمَلَس ْنْب دامح اَنئَدَح ءِرماَع َنْي دوس اندَح - 5

 َلوُسَرانأ «وِرْمَع نب هللا دْبَعَْع ؛ «شوُ انيعيس اي نع ٠ سوواط ْنَع
 مم ةيس سوو

 ءراَنلا يف املك َب برعْلا فظُت5ةئف وكت : : لاك هر 17/4

 . فيتسا عفو نم دش اًهيفُناَسْلا

 هّللادْبَع نع «ةعيهل نبا انربخأ «َقاَحْسإ نب ىَبحَيانكدَح - 51441

 نْبورْمَعَنْبهَللَدْبَعاْمِمَس :لاق مج نب محلا دْبَعْنَع «: « ةريبه نب

 ٌةاَمَحُساَنأ : لاق « عدوا َمْوَي اق هللا لَ الع حر لوفي صاع

 حئاوقتيتوأ «يدْمبيِبْآلو ءانآلَك يمألا'يّلَّمَحس انآ يمألا يلا

ْلا ُهلَمَحَو الاخ مُكُتْلَعَو ؛هُمتاَوَحَو ,هَعماَوَجَو ملكا
 «شرَع

 00 قلعب مسي ملا و 07 20007

ات اَماوُيطأواوُمَسْساَك «ينمأ تيفوُعَو «تيفوُحو « يبدون
 « مكيف

 : عجار] .هَما رح اوُسَرَحَو هنآلَح اوُلحأ ٠ هللا باتكي كيل ؛ « يب بهذ ادِإ

 [ككدال

 جمب هو هدو

 أنَ ورنا درع يشل نع ءرفَسلا يبأ نب ِهّللا دْبَعَو

 َنُمْرِاَهمْلاَو ءهدّيو هناَسل نوما َملَسْنسْملسْلا :لاَقُهَنأ لف

 [1616 : عجار] . هْنَع هللا ىَهَن اَمَرَجَه

 تعمس :َلاَق يبعشلا نَع « يركز انئدَح « مِيعُت وبأ انئدَح - 5481“
 ريم مان

 ةرئشلا مكس ملل ل هللا لوُسَرَلاَك : لوفي ورمع َنْب هّللا َدْبَع

 [ هلبق ام رظنا] . للاى مجالا ديو هناَسل نم
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 دبع نب ثراَحْلا نع «بُنذ يبأن با ندَح ميمو انئدَح 5

 قف هّللا لور لاق :لاَق ورْمَع ِنْب هلل دبع ع ؛ «ةمّلس يبأ ْنَع «نَمْحرلا

 [797؟ : عجار] ٠ يكرملاو يشأرلا ىلع هللا ةنحأ :

 د َْع مزاح يبأ نع ايس اح مي وأكد - 56

 نسْؤي آل : :َلاك قف ينل نع رع نب هللا دبع نع هيب نع « بيش نب

 *37/١[ : عجار] .٠ . هرشو هريَخ : ردقلاب نمي ىَح دبع

7 

 عر هم و
 اق ارم نب وِرمَع نَع ٠ « شمعألا انئدَح «مْيعُتوبأ انَدَح - "1 0

 . يو أب ىف ل اكل نع يفعل

 َساّنلا ْمَّمَس ْنَم : ا هللا لوُسَر لاق : لوُشَي ومع نب هللا دبع تحمس

 نى

 مكس له علك

 7١86[ : رظنا] .٠ هرفَصو هك «ةَمايقلا موي هل حماس بلا مَع ؛ لمع

 نع «قاحسإ يبأ نبا ينعي «سشوُي انئدَح همي وبأ انكدَح - 37

 نب هللادبَع ينكدَح ةَمرْكع يكدَح : :َلاَق ؛ءآلَعْلا يبأ باَبَح نب لآله

 ترك أ ٠ ةنتفْا اورَكْد 8 هللا لوُسَر لوح َئاَمكْ :لاَك :ورمع



 «مهئانامأ تَّمَحَو ؛ «مٌهدوهع تَجرَم دق َساّنلا تير اذ اًذِإ :لاَقف ءهدّنع
 فلك : هلاتلُقق هْنلإت منك : َلاَق ؛هعباصأ َنْنَي كيو ءاذكم اوُناَكَو
 َنْيلَع لَو .ككيمَرْلا :َلا ؟لاَدق هللا ينم ؛ كلذ َدْنعْلَمْفأ
 ْدو كلّف ةّصاَح مابك يَلَعَو ءنركمأم دو فرغتاملَخَو «كلئاسل
 .هّماَلا رم كنع

 يبرأ نع «ٍبيِبَحْنَع ُناّيفَس اًنئدح مِن اكن - 0

 ل لاق 8 "يلا نَع ءوِرْسَع نيه دْبَعْنَع « سايل ماس و صصص
 2099 : عجار] .َدبألا

 يبأ نب محراب اندَح «ىسيع نْبقاَحْسإانئدَح -4
 ,ُهَّللا ءاَش نإ «بيعش نب وِرمَع ْنَع ؛ثراَحْا نْي نَمْحرلا دبع نَع «دانزلا

 ُهَّنِإ : َلاَقَو «بّيشلا فلك َح ىف هللا لورا «هدَج نع ؛هيبأ نع

 1 [13075 : عجارإ] ٠ ملْسإلا وُ

 اًنكلَح

 لاق : ::لا ءهَدَجْنَح ؛هيبآْنَع «ٍبِيَعش نب وِرْمَع ْنَع «ئيدزألا كلام

 وُبآ ستخألا نب هللا ديب اح ءركي نب هللا دبع

0 
 هلا ةّيصْنَم يفآلو ءمتكنب كميل امي يمال 8 هللا لوسر

 ءاَّنم اريح اَهريَع ىَآرَقنيمُي ىلع فلَح نق « محرر ةعيطق ةعيطق الو «لَجَورَع
 مرح اا : عجارإ ٠ اترك اهكْرَتَنِإِ رْيَخ وه يذلا تأيلو اهيل

0 

 نا يني هللا هلا فاح بيع اد - <50

 َنَع هييأ نع « بيع نب وره ينكدح ءدْيز نب ةَماَسأ يئدَح كربلا

 ين ءارتشالاو يلا ٍنَح هلال وسر ىهَت : لاق ورْمَعِنْ هللا دب
 57 : عجار] ٠ جملا

 ءمّلعملا نيسح انثدحو : لاق ءاطغ ْنْب باها دبع اَنئدَح - 3

 ىَلَعكَمْتَحْفاَّمَل : :لاَك لج ْنَع ؛هبيآْن ع ؛ٍبْيَمش ِنْبوِرْمَع نع
 ىّبحَي ثيدَحوْحَتَركذَف «حآلسلا انك : :َلاَك (؟13/7) كف هللا لور
 ,ةدشألا هديل مآلسأإلا نك ,ةّيلهاَجْلا فلحب اوقؤأَو : « هيف لاَثو «ديزيو

 [3541 : عجارإ] ٠ مالسإلا يف الح اوُيدحُتَألَو

 اقنع يعش اًنندَح يكب يبأ نب ىيَحَي انئدح - ا ااوا

 عقرب مل : هلاك ورع نهاد «تدَحُي يدزألا بوي يأت غمس 0

 رئهطلا ةالَص دلَّصتْشَو : ج88 هللا وسر لاق : لَك .ةقلل هَ : لق نيم
 وو هسا رقصت ام (رصَما ةآلصتقوو) ٠ رصَمْلا رْضْحُيمْلاَ
 فلمن ىلإ ءاسملا ةالَصهسْفَوَو «ققشلا وُ طنسَيمل ام بما ةآلَص
 [لكككا عجار] ٠ سمسا علأطت مل اَمرْجَقلا ةآلّصاسقَوَو ؛ ءِليَللا

 راش كح قلل تاني ميارإ 27 ندا

 ا رتل ا لاَ
 سا ملل

 ل اطل سا لع يل ار تمل

 صال نيورمع نبل دبع . . نيرثكملا دنسم
 0-0 ممم لهيب

 ل م 2
 ءرصَبلادَم لجس لك ٠ ءًلاجس َنيعستو ةَعس هيلع رش

 ساساس

 لآ : او آل لَك ؟توظفاَحْا يت كئملظأ ؟نيش اذه نم

 ركذتأ : هل لوفي

 َككاذإ ءىلب لوقف براي آل ل : لري جلا تميل ؟ةتَسَح ورع
 ينشأ : اًهيف د ةقاطب هل جرحت ٠ َكْيلَع موي | ملْظ آل ةدحاو ةَنَسَح اًندْنَع
 اي: لوقف ةورضحأ : لوي هلو مدح اَمَحُم آول لإ ال ذأ
 :َلاَق لا ما لايك !؟تآلجنملا هدم عَمةاطبلا هَ امس
 دباَطَم : لاَ ؟ةّنك يف تالا عَصوُت

 عب 5 :رظفل] ٠ ميحرلا نمل هلام «ءيَش ليلو

 كاملا نب هللا دبع انكدَح «َقاَحْنسإ نب ميهاربإ اندَح - -16

 اعبلا تلق «تألجّسلا تش

 طير ةيواش
 دّبع نع اوس نب رْكَبْنَع «ةعبي فعَج يكدَح « دهم نب ثيل نع

 لوُسَر َماَق : ؛62 صاقا ور يهل يأن يب بل

 ري هللا دبع لاق ري هو الإ« ةيكَم ىَلَح لج نلحدي ديل + َلاَقك كو هللا
 .نانلاوأ د حاو يعم الإ ؛ةيخم ىلع ٍماََمْلا كد َدْعَبْسْلَخَد اَمَك : وْرَمَع

 ماس م

 [1046 : عجار]

 ا :لاَق .٠ "بازار هلا اتيخأ

 هللا وسر ناَك) : :لاق «ٍصاَعلا نب وْ نبل دبع نع ديرب نب هللا

 نم ٍماَمِزب لجو ىَنَت ا ىتاق «هع لور ميخ ميال نإ

 نم هْذَه ءهّللا لوُسَر اي: َلاَقَك َةَمييَعَل ةَميكلاَمّسَق ندع ,قف يلا ىلإ رمش
 هم لم

 :لاَق ءمعت : :لاق ؟[لك يالا لب تمس : َلاَق ٠ اهئبصأت لك همي

 ىّنح هلم نل ين : قف سبل لاَ كل تعاف ؟هب يأ انآ كتم ام
 .ةمايقلا َمْوَي هي ينيفاوث يذّلا تأ نوُكَ

 ْنَع ءدْيَر نب ةَماسأ اًنرَبخأ هللا دبع اَنكدَحَ "بات انئَدَح - 17 ه٠. ل
 ايوا

 حتا ٌماَع يلا ْممَس : :لاَق هدَج ْنَع « هبيأ نع « بْيَعش نب وِرَمَع

 .٠ دَحْمْلا 5 ماه سا هلل 8 يه صس هسا 000 مع
 ليقف ٠ «ٌريزنخلاو َةَنب ةَنيملاَوِرمَخْلا عيب مرح هلوس رو هللاَنإ : ل لوقي ةكمب وهو

 اهب نهدي يو نقلا اهب هيه ,ةكملا موحش سئأرأ ؛ هس 7 م ل م

 ُهَّللاَلَتاَق : َلاَقَمث مارح يه ٠ ال: َلاَقَك ؟ساَّنلا اهب حبصتسيو ءدوُلج
 اوُنَكآَو ءاّموعاَي مّن . اَموُلَمَج . يش ا

 .اًهَناَمَْأ

 نب يل فس يعم

 ويل هلل دعو هيأ ع يشأ وذ يك دي

 ما
 . يلا يف ءاََشلا حفاصُيال اك قف هلل لوس

 َنَع دْيَز نب ةماسأ اًنربخأ ؛ هللا دبع اًنئلَح ,باّتَع اًندَح - 4

 8 هللا َلوُسَرنأ ءوِرْمَع نب هلل دْبَعْنَع هيبأ ْنَع « بيعش نب وِرَمَع

 .اًمهنذإب الإ« نيل ني قر انآ لجل ل حيل َلاَق

 نب عفاَسم انئدَح «ىّحَيوبأ ءاَجر انكدح ,ناَفَع انئلَح 0
 هماش

 هَعبصإ ْمّضَوَو ءانالك هللاب دشناك : لوي ورح َنْي هلا بعام يش



 "ناقل نب : لوُفيَوَهَو ا هّللا لوُسَر تْعمَسَ ؛ هيأ يف

 سَمَط هللا نأ لولو هارون لجعل سم جلا توام
 معلا
 . برْغَمْلاَو قرشا َنْياَم انماَصآل (؟1 4/9 َمْسَروُن

 هيرب مع

 "بيبح اَنكدَح «ٍميرز نب ديزي ينئدَح نافع اًنئلَح - فيما

 يلا ىت َيَرعأذأ ؛ دج ْنَع هيأ ْنَع « بيش نب ومع نع ءمّلعملا

 :لاق ؟يلاَم حاَمْجْيْدَأ ديري يدلاوَنإَو «ادلاَوَو الام يلنإ : َلاَقَف

 بلك نماوُنُكك ؛ «ْمُكبْسَك بّيطأ نم مكدالوأ نإ كدناول َكْناَمَو تن

 [351/4 : عجار] . مكدالوأ

 يبأ نب بييَح : هَل لاقي ا ايبَح نأ يقلب : ِنَمْحّرلا دبَعوبأ لاَ

 نب وِرْمَع ْنَع بي اَنَدَح ديزي انكدَح نافع انئدَح - اكد

 ؟ ةكالك ٌةَمُمُجْلا رضي : :لاَق « قف "يلا نع هد َْع :هيأْنَع بيش

 اَعَدلُجَرَوْهَف ِءاَعباََرَصَح لجو ءاَهنم هظَح َكاَدَك ولي اهَرَضَحَس جر
 هلل

 تاّضْنِإبامَرَصَحَلُجَرَو :(ُمَمَنَم ءاَشْنِإَو ,اطعأ َءاش ْنِإَ لجو َرَع هللا

 ةَمُمُجْلا ىلإ ةراَثك يه ءاَنحأ ذوب مك ول هكر طَحَتيمَكو « توُكسو

 ملمس مس سا
 ُرْشَع هل ةّئَسَحْلابءاَج نم: ويه يأ ل كايرو اهيل يلا

 390:1 : عجارإ] ٠ «هلاكأ

 َنَع «رهش ْنَع هَذا انئدَح ؛ٌماَمَ اَنَدَح نافع انئدَح - / و

 ْنَمَو «هوُدلجاَفَرَْحْلا برش نم :َلاَق  يِلاَنأ ءورْمَع نب هلا دْبَ

 ةمبارلا برش ْنِإمُث «ةودلجاف َةَقلاَقلا برش نمت ؛وُدَلِجاَ هنا برش

 [1667 : عجار] - نفاق

 يلوم »و همر
 نِبَدْعَس انكدَح ُةَمَلَسْنْب ْداَمَح اًنئدَح ُناَّمَع اًنْئلَح - 7٠

 نأ ءوِرْسَع نْبِهلل دب ْنَع «فْوَع نْب محلا دْبَع ني ديَمُح نع «ميهاربإ

 امو :ٌليق : لاك نيل قوُنح ابل ربك: :لاَق 8 هللا لوُسَر
 4# عاب معو 00 0000

 بسيف هم بسسيو ؛هابآ بسيف للا ]سلا بسَي : َلاَق ؟نيَدلاَوْلا ومع

 [16؟9 : عجار] . م

 همر مس
 يببأ ِنْب دواَدَو «تياك ْنَع ءُداَّمَح اَنَْدَح ُناّفَع انكدَح - الحد

 :لاَق : ف هلا لورد دج ْنَح هيأ َّع ٠ بْيعش نب وْ نع «دنه

 كلما ل هلك يرش آل هدْحَو هللا هلال رم يّتتم موي يف لاكن
 سامو ع 6ك

 ةكرذي مَ هلق اكد حأُهفبسيمَل يدق ءيش لك ىَلَعَوهَو ٌدُمَحْلا هلو

 . هلَمَع نم لّضْفأبلمَعَْمَأل يَ ؛هلمع نم لَضْأبالإ هدب ناك دَحأ

 اويل : عجار]

 روامرعإ كه

 نب ناَسَح ينكح «يعاّرؤوألا انئدَح «ةريغملا وبأ انئدَح - الك

 لوُحَْم لما ءدجْسملا يفُنسَو يلولسلا ةشبك بأ لبق :لاق :َلاَق َةّيَطَع

 :ُلوُيِوِرْمع َنْ هللا دبَعتْممَس : لاَقَق :ةّيرحَيوُبأو اركز يبأ نبا

 ليئارسإ ينبع اوُندَحَو «ةيك ولو نع اوُملَب وَ هللا لوس تمس
 قم مقيم سلس 2 هس ع سما سمع د

 [كلمت عجارإ . راثلا نم هَدَعْفَم اوبيَلَف ادمعتم دمحم يَلَع بدك َْمَو «َجَرَحَألو

 دبع نع« ٍشاَيَع نب ليعاَمْسِإ انندَح ءناَميلاوُي بأ اًنئدَح 7 ٠١/-
 : ملا ماكو

 ْنَع ءاثدَحُي يبأ تغمس : لاق بِي نْب ورع َْع «ةَكمرَح نب محلا

 «ناَناطْيش ناَبكارلاَو «ُناطْبش بكأرلا لوطي قف يل حمس «هييآ

 ["ا/44 :رظنا] .٠ بئرْدْكسَو

 انكَدَح :َلاَك ىَبَحَي نب ءاَجَر اَكدَح «دَّمَحم نب سنوي انئدَح - اكل

 يمد عنز الدو
 : هيأ يف هِيعَبصِإَلَخْدَآَو «وِرْمَع نب هللا دبع انَدَح ( ةبيش نب عفاسم

 سا ع لاع
 توُقاي نم ناَتوُفاَيماقمْلاَوَرجَحْا نإ: دوش هللا لوُسرْتَْمَسَ

 وأ «ضرألاو ءاَمسلا نيام اناس كلل ةلؤل ءاَمْهَروُنهَّللا سَمَط ؛ جلا

 . برْغَمْلاَو قرش َنيَاَم

 م امو هريس يه ساو
 ئَبَحَي نبا ءاَجَر : سنوي َلاَق اَذُك

 [/.0: : عجار] . ىيحْيوُبأ ءاَجَر : ادع َلاَقو

 نب ةيده هانئدَحو : دّمْحَأ نُب هّنلا دبع َلاَق - مال

 وب : باَوُصلاَو “يشرح ىيْحيوُبأ حْيبمُنِماَجَرانكَح : :َلاَقدلاَخ

 [ هلبق ام رركم] . دلاَخ نب ةيدهو ْناَمَعَلاَقاَمَك « ىبحَي 8

 ني هَللادْيعيِريراوَقلاكدَح هّنلا دْبَع اًنَكَدَح- كا

 .ةلقمركذف ءىتحي وباجر اح « يور اندَح َرَمع

 ىسوم اًنَرْبْخَأ هلا اَنْ «قاحْسإنب يَ اكد - 07

 « ِصاَمْلا نب وِرْمع نب هللا دبع نع تدي يبأ تغمس حاير نب يلع نب

 ٍعاَمَج يكتم ظاوحج ينج لُك رانا َلَآنإ: َلاَق ف يلا نَع

 564: :عجار] . َنوُبوُلْعَمْلا ء ءاقعضلا نا لهو عن

 رية راو

 نب وِرَمَع ْنَع « ثراَحلا نب سوي اندَح ءَدَمحأ و بأ امدح - اما

 م م مع

 نع صياح مّن هلا َلوُسَرنأ ؛ دج نع «هيبأ نَع « بيش

 1١(. هر) رمق ةجَح نكت مكان: َلاكو تيل
 يا ةام اعرب مر .دأو

 : آلاق دمحم دمحم نب نيسحو « ساّبعْلا يبأ نب ميهاربإ انندَح - 7

 لا دْبح نب ثراَحلا نب محلا دبع نع دال ين نب محراب ائدَح

 نأ ؛هلَج ْنَع ؛هييأْن ع « بيش نب ورْطَعْنَع ةميير يبأ نب ِ شايع نب

 «َلاَقاَميِف ناك مك ةَجَرَد ىَلَع لامع سلا بط لا لوس

 ةّيلهاَجْلا يف ناك فلح لك سانا اهيأ اي :َلاَق نأ هللا ىَلَع ىَتنأ نأ َدَْب

 حلا دبرها مالسإلا يف فلح الو ؛ةدشألمآلسإلا يمل

 نمؤم لَك 10و «مُمواَسداَقاكتت هاوس ْنَم ىلَحةدحاَو نمل

 لو «مآلْسألا يف َراَمش لول «ملُْمُمْلا ةّيد فصنَكرفاكلاُدْيدَو «رفاَكب

 َنيِملْدّصْلا ىَلَعٌريجُي ؛ ءمهرايد يف مُهئاَكَدَصذَخْوَتَو «بلَج الو بنج

 ا ل هللا هل

 .لزن مث ٠ «مُهاَصْأ يملا ىَلَع ريو مهاد

 [ةة6؟ : عجار] ٠ 0 . نيسح اكو

 رشح حضارم يف لاك 3 ب حا يا ب



 هو د##و ار

 هلك ؛ءاَوَس عباصألاو « لبألا نم سمح : عجار] ٠ لبألا نمرْشَعرظَع

 ملكت

 َنَع ريش نع َدَداَنَق نَع ٌداَّمَح انكدَح لّمْؤَم اًنئدح - 1

 : عجار]إ .ٌديِهَش هلام نود لوَتَمْلا :َلاَق  يِبنلانأ ؛ورْمَع نْب هللا دْبَع

 ةهنلفل

 يح يرحل ردع ولأ ميش انورم ا )8 0

 طل كو ليتر هلام ىلا ١ لف ءفوع نب مبا دبَع
 ورش رز كادي صنم اتق ١ ةَوْرَمْلا ىلع صال نب ِرمَع

 نخل دبا ايليا: ”لجَردك لاَ ؛ يكرم هللا دبع يفد
 3 ماع

 ودي هللا َلوُسر عمه مَعَ ءورمع نبه دبع يَ ءاذُه : لاق

 يف «ربك نم لرَخ نم يح لام بَ يفك

 .راّثلا

 ل 521 َلاَك ءهدَبَنَع هيأ ءبْيَعُش نْب ورَمَع َنَع ؛ جاَجَحْلا 000

 : عجار] .جادخ مث «جادخ مث ةيادخ يه ايقاع ال ةالص لك : اقف

 اة

 :لاكيلَع نب ىسوم ينربخأ «بابحلا نْبدْيَراَنندَح 1١

 تعمس لاق ٍصاَمْا نب ورم نب هلل َدْبَ تمس : لوفي يبأ تعمس

 مّلعأ هلوسَرو هللا : اوُناَق ؟ملْسَمْلا ِنَم َنوُرْدَن : لوي هللا لوس
 اوُلاَق ؟نمْؤُمْلا نم نورت : :َلاكءهديو هناسل نم وُ ملَسْنَم : :لاَق
 مهلا ىلع نوتمؤملاهَمأْنَم : لاَ ملعألوُسرَو يني دمي ءهّللا :
 [416 : عجار] . هَبَتِجاَف َءوُسلاَرَجَم ْنَسْرجاَهُملاَو .مهلانأَ

 يملا ”يناساَرخْاد وذ انربخأ ء مصاعب يلع انَح - امام

 'نَع ؛هيبأ نع بيه رب وْرْمَع اًنربْخأ : لاَق ءُهَمَمدعاَف يدَع نب

 ةلقأ اًهظفحَ ال ٌتيِداَحأ َكانمٌعَمْسَنانإهَللا لوس اي و :لاَق دج

000 
 . اهوبضاَف « ىلَب :لاَق اهبتكت

 ورْمَع ْنَع ؛ حاصلا نب ىنثمْلا نع ءمصاَعنْب يلع انئدَح - 01
 ربت هلابك: 8 هلال لَك : :لاق هد ْنَع ؛ هيأ نع « بيم نب

 بسك ىلا وأ قد أدإو بست نم
 *ف 25 رمال

 ني دمَحَم اًنربَخَأ ؛ يطساوْا دين ْبدَسحُم اند - ىف يب همز

 ني وِرْسَح نب هللا دبع هج ْنَع «هيبأ ْنَع «بيعش نب وِرَمَع نع « « قاَحسإ
 : لاق هكا ءاّيشأ كنم عَمْسأ نإ هللا لوس اي هلق :َلاَق ءصاَخْلا
 .اَنَح الإ اًمهيف لوُقأ آل يّنِإَف ممن :لاق؟اًضّرلاَو بَضَمْلا يف : تلُقْمَحَ

 3 : عجار]

 نّيسح نع ٌكيعَساَمدَح , باعوا هِبعاَدَح ١ك

 نع ءاُح يي هنم همس دقو باعوا دبع «ينعَي مي :لاَق معمل

 سارا يمل
 ْنَع لتقْنَي ف هّللا لوُسَر تيأر : :َلاَق هد ْنَع «هيبأ نع «بْيَعُش نب وِرْمَع

 رقسسلا يف مونيا «ًالصتمَو اَنفاَح يصير هلاعش نو هنيعي للا لع

 هنن عجار] ٠ امئاقو ادعاق بري هبا ءرطْقيو

 نب وِرْصَع نع نْيَسْح اَنكِدَح ؛ِباّمَولادِبَع اننَدَح - ىفىدفي

 لام يل سيل: َلاَقَق' ف يلا لاس الجرد ؛ هج ْنَع «هيبأ نع « بيم

 الو فرُسُم ريغ «كلسيتي لاَمنم (115/5) لُك: لاق مِبي يلو
 -كللاَم يدنت : لاك - فلام يقتل غنم ءالاَم للامور

 [1/410 : عجارإ ٠ يصح كش هلام

 نيس يصح و 3 نَمْحّرلا دْبَع وُبأ دْيَمَح نب ةديبع انكدح-ا/* فو

 ايد 8 هللا وسرق : :َلاق ورمَع نب هللا دبع ْنَع «هيبأ نع ؛بئاّسلا

 الق. يك تف تلق: لاق نارا ارك مك يف ومع نبل
 هٌصقانأت لزم :لاق هش لك يفَرْفاو راو "صو ءقا: يل لاَ

 ْمَهْنأَمكو: : يبأ لاق لال عْبَسلُك يفهأَرْقا : َلاَق نأ ىلإ ينصقاَنيَو

 َلاَقَت : :لاقكرطفأ لو موصأ ينإتْلُق : :َلاَقَمُم : :لاقةسلكيلَحتطقسَو :
 يصقايو همصقانأ تلزمه رش لك نم ا ةثآلك منصو ءزطفأو ملص: يل
 نطو امي مص «دوات مايص لجو هَللا ىلإ ماّيصلا بَحأ مص : َلاَق ىَنَح

 بح 8 هللا لور صخر تلق نوكأ انآلا ورح نب هلا لا امي

 محلا مح يل نوُكيأنأ نمي
 نبا نَع ٠ : يب كح دطس مهرب - 03

 نب ورم ِنْب هلا دّبَع نب دّسَحُم نب بيمشي ءرْمَع يّكدَح «قاحسإ

 َسَلَجآل : لوفي 8 هلال وسر تغمس : َلاَق دج نَع ءهيبأ نع ؛ ٍصَعْلا

 ([ق:5 عجارإ .٠ .ةديبع كلش هتبسَح

 [ك59؟ : عجار] . مهروُ يف لإ مُهاَكدصدْوآلو بَجألَو

 وبأ ينّدَح ءقاَحْسإ نبا نع ؛ « يبأ انئدَح «بوُْعَي انئدَح - ١ كينن

 ىَلوم ريبج نْبٍملْسس نع «هدآلب له َركذ ايف ةقثَناَكو يش ُدَرَحْلا َناَيْفَس

 ِنْبوِرْمَع نَع « «عِمَسَو لأكون الكو فيك

 اَبآاَي: تلق : :َلاَق ءصاَملا نب وِرْمَع ِنْب ِهّللا دبع نع ؛ «'يدييزلا شرح
 هدو
 اَنناَوُمأاَمَنإَ مفر َراَتيدلا ايدج اننسل ضراب ان دَسَحُ

 زيعبلاو «ِلَجأ ىلإ ةرظت انا بلا اياه ن حت يشاوملا م - رصاص سر را ١ مج رس ١ ريل ل ع ركل ع ريس ف لص
 ْنَم كلك يفاَنيلَع لَ « لجأ ىلإ كلذ لك ل رانا سرتلاو« تاو

 انج ثمن نأ 8 هلا لور ينّرمأ: تطَقَسريبحْلا ىلع َلاَقَقفِ؟ س

 تدفت ىّتح اع سال ْلمَحت : 3 يك
 رو

 لوُسَر اي: ب ِهَّللا لوّسّرل تلْقَق :َلاَق: ساّنلا نم ةّيقَب تيفو لبألا
 يللاَقف : : لاق هكر الأنا مئِقبَتيَبدكوء ادت دق يإا هللا
 رواق
 ىتح الحم ىلإ ةكدّصلا لإ نم صئآلقبالهإ نيل عب: قا هللا وسر
 لبإا نم ْتآلَغلاَو نْيَص وَُْلاب ريعبلا عاب تنكف :َلاَق .ثْمَبْلا اَذَه دمت

0002 
 امان ةقدصلا حا املك :َلاَق ءَثعَبْلا كلذ“: تَفَن ىّتح . .اًهَلَحَم ىلإ ةئكدصلا
 [189 : عجار] . 15 هللا لوسر



 | نبا نَع « « يب بوُقعَي 5: َلاَق «:قاحَس | أ اًنكدَح 2 ءان ب انكدح - اللا

 يف] 9 هللا لوُسَر ىَضق : :لاَق هج نَع هيأ ْنَع « بيع نب ورمَع

 ةأرما يف كذب ىَضَقَق ءةّمأ وأ دبع ءةر «ةرغب ءهّمأ نطب يف ناك اذإ نينجا لق

 . يله ةّمباَنلا نب كلام نب لَمَح

 [554 : عجار] . مآلّسألا يف َراَمْس آل :َلاَك ف يبثلا نو - مال٠ "5

 «قاَحْسإ نب ِنَع «يبأ انئَدَح + آلكدَسَوبوُْنََدَحال
 م

 ةماعلا .٠

 «بيعش نب وِرْمَع ْنَع ءْتراَحْلا نب ِنَمْحرلا دبع يكدَح ءاَمَحُم ينعي

 يفَراَقسآل [لاَق٠« 8 هللا لوُسَر ىَضَق : :لاَق ؛هَلَج ّْنَع ؛هيبأْنَع

 [١3159؟ : عجارإ ٠ ماللسألا

 :َلاَق دى َقاَحْسِإ نب دمحم نع ؛ يبأ اد «بوقحي اًنئدَح - 8

 يف ل هللا لوُسَر ىّضُن : :َلاَق :هدَج ْنَع «هيبأ ْنَع « بيعش نب ومع َركْذَو

 ْنَمَو «نيناَمك دلج هب ماك ْنَمَو «همأهثرتو ؛ هنأ ثريهلأ «نيتعآلملا دل

 نام دلال هاَعَ

 دّبَع نب دْيَمَح ْنَع «هيبأ ْنَع ؛ يبأ انئدَح «بوُقعَي انئدَح - كدحلا

 نم : 8 هللا وُسَرلاَف : ُلوُشَيوِرمع نها َدْبَعتْممَس ءنَمْحرلا

 ُهرعْلي فيكَو هللا َلوُسراَي اوُناَك ءهّيدلاَو لَا َنَملَيْنَأرئاَبَكلا ريك

 ُهمألُجيلابْسيَو ؛هاَبأ بسيف لجلال سي: :َلاق ؟هّيوَبأ لجل
 مش عا
 [5636 : عجارإ . ُهَمأ بسيف

 نبا ينعي «زيزعلا دبع اَنئدَح « ميهاَربإ نب بوعي انْئدَح - 7 رك

 ورم نع يمد نب ٍٍيزعْا دبَع نع ؛ يموزخَملا ب بطلا

 هشه هلم نو لكم لاَ

 دبع ْنَع ْنَع بلايز اَنَدَح «بوُقنَيانكدَح - فكيضل

 دْبَعْنع يل ةحلط نب َمَحُس نب ميهارذإ نع ءٍنسَح نب سَ نب هلا

 .كلذ لم صام نب ومع نب هلا

 باَهشَنِباَلاَق «حلاّص نع ؛ « يبأ ىنئدَح «بوُقْعَيانئدَح - ىفىتض

 نب وِرمَعَنْ هلا دبع عمْسُدلأ هللا دبع ِوةَحْلط نإ ىسيع يكد :

 قفطق ' هدلحار ىلع را موي هَللالوُسَرفقو لوُقَي ص اَملا

 ّيَرلا نر عَشأ نكأ مل نإ هللا َلوُسَر اي : م مهنم لئاقلا لوفي :دكولاسَي

 جَرَحآلَو مرا: ف هّللا الونسو َلاَقَك ؟ ّيمرأ نأ لبق تحتَ ؛ ءرْخّنلا َلبق

 ىلا َلبكَرْحَنلا نأ َرُشأ ملك نإ ؛ هّللا َلوُسَراَي : َلاَقَكُرَخآَقِفَطَو

 انك : َلاَق ؛جَّرَح ًالورَحُلا : ف هللا لوُسَر لو رينا نأ ل بقت قلَحَ

 رومألا ميِدْقَت نم لجين اسنإلا ىلا ع لآ ذوي ةعمَس

 . َجَرَح آلو هللا : ف هلل لور لال ٠ اههابشأو « ضب لبق اهني

 [314414 : عجارإ

 _ ٍصاَلا نو رع نيل دبع

 َرَكَذَ «قاَحْسإ نب دَمَحُم ْنَع « يبأ انْثدَح «بوُقحَي اًنيدَح - لى مجع

 ٠ هدو رو عماش سد م

 نْب هلا دبع نب دَمَحُم نب بيم نب ورمَعَركدَو : َقاَحْسِإ نبا َلاَق ءاثيدح

 :َلاَق هج ْنَع «هيبأ ْنَع «ِصاّمْلا نب وِرَمَع

 ِءاَملوأ ىلإ عقدين ادّمَمتم انمْؤُم َلككْنَم : #8 هّللا لوُسَر َلاَق

 «ةّمح َنوُنآلِ يه «ةَيلااوذَخأ اوُواَش نإ اوّل واش إف ٠ «ليقْلا

 سوق هس ع اسم همم م

 نم لَ اوُحلاَص امو ءدنممْللْفَ كلذ ٠ ةَلَخ َنوُحَرأَو ةَعدَج ونال

 ستة لك ا يش

 كلدَو «هبحاَص لعق الَو ءدْسَمْلا لْقَع لم ةظَلَعُم دن مَحْلا هبش َلْقَعَو

 . حال ٍلدَحآَو يغض ريع يف امد نوُكَ . أ ناسا يي

 ءاّنم َسْيِلَ َحآلّسلا اَنَبَلَع َلَمَح ْنَم : ينعي : :َلاَق 8 هلا َلوُسَر نإ

 . قيرطب دصرآلو
 سا ماش

 000 ماهم
 هّلَقَعَو ءدمعلا هبش وهف كلذ ِرْيَغ ىَلَع لق ْنَمَق

 هقلد مودع

 .راَجْللَو «ةمرحللو «ٍماَرَحْلا رهشلابَوهَو « هبحاص

 ُةَنِباَد وثالكو ءٍضاَحَمَت ولك لبإلا مدعم هئيدق أطَخ لك ْنَمَو

 .روكذ نوبل يب ةَراكيْرشَعَو «ةّمح َنوُنآلو «نوبل

 وأ رايد ةكمعيرأ ىَرقْلا لهأ ىَلَع 2 هلالي َناَكو :َلاَق

 يف ٌعَكَرَسلع اذ ليلا ناَمْلا ىلع همي اكو «قرّولا نم اًهكدع

 ىَلَعْتَملبف ناك ام ناَمّلا دهَح ىَلَع ؛ ءاهتسيق نم صنت او« اهتمي

 نم اًهلدعَو ءِاَيد ةَممناَمَك ىلإ راند ةئمعبرأ نيام هللا لوُسَر ده

 0 عقد قالا ةيلتكقلا

 ليال 5

0 

 رّقبْلا لهأ ىَلَع ُهلْفَع َناَك َنَمَنأ ىَصَق 79

 7 را ءالا لأ ىلع هلق نام

 ةئبلرأ تعدج اَذِإَو «ًالماَك لقَمْلاب هلك عدَج اًدإ فثألا يف ىَضَقَو

 . لقعلا فصنتق

 ىضقو 5 رقب ينم رعبا يف

 ابق كلل إلا مدي تلا فلن يف ضل
 .ةاش فلآ ءةّرقب مؤ ارو

 . لّظعلا فصن د ديلاَو « لقتل فن لجل

 نم اَهتميقْوَأ ليؤلا نم ٌنوُثآلكو ثآلك ءلْقَمْلا تن ُهَموُماَمْلاَو

 لما لقتال ةقئاَجْاَو ؛ءاسلا وأ ءرقبلاوأ ءقرّلا وأ ءبهتلا

 . ليإلا نمسح ةَحضوُملاَو « ليلا نم ةرشَع سَ

 [5358 : عجار] . لبألا نمسح نانسألاَو

 0 «هيبأ نع ' جات نب رع لا - 1 منع
4 

 00 ع

 اق 52 00 رس وم

 ديقتسٌما جرم : لك نما لس رانات «ديقَتسُي نأ الإ لجل ىَبأَك

6 

 م عاميمرو
 َلوُسَراَي : ُهَل اك «ق هللا لوُسَر ىلإ يقتل ىتأق «ةنماقكسْلا ارتب



 َديقَتْمستَالا دلْرَمآم لآ : كف هللا لوُسَر هل َلاَقَ « يبحاّص ربو تجر رع ِهّللا
 ةاوُسمو رمش دارج لطول دبات ؛ رصف ؟كح رج أري تح
 ابك ىلح ديقتنيالاذأ «حج هبالاك نم جر يذلا لجلب ل
 .داّقتسا هم ةتحارج ١ تّنرب اذا «ةتحارج

 نب ديزي ْنَع «هايآ ينعي ثدَحي ةئعمس ,بوُقعَي انكدَح - 0 تدان

 د يدم[ هيأ نع ؛بَّمش نب ورتع(؟18/0) نع 7 ْنَع «داهلا

 : سلجم يف لاق هللا لوُسَرَنإ : :َلاكُدتأ ءورْمَع نْبِهّللا دْبَع ْنَع هللا

 ترم ثالك ةمايل مْوَياسلجَم ينم مكيف لإمكبحَأبمكتحأال

 .اًنآلخأ ْمُكْنَسْحا لفك : لاق هّللاَلوُسَر اي« ىّلب : اَنلُك : َلاَق ؟ ءاهّلوُقَي

 [؟/06 : رظنا]

 :َلاَق «قاَحْسِإ نبا نع « , يبأ انئدَح «ُبوُقعَي انئدَح - الليالك
 وِرْمَع نب هّلا دبع نع «ةورع هيبأ نع «ريبزلا نب ةورع نب ىَبحَي ينئدَحَو

 لل هللا لوتس نم تباصأ نيك تآمر ام: هلت لق :َلاَق صاَعلا نب
 قارن عتتجا دقو تح : :لاق ؟هواَدَع نم رهظُت اتناك مف 2

 :ريص ام لثم اني اَم : اوُناَقَف ٠ ف هّنلاَل وسر اورَكَذَ ءرجحلا يف موي
 َقَرَكَو ءانّئيد باَعَو ءانءابأ متشو املأ هقسس ؟ةطق لجل اذه نم هلع صصص سس 2

 : اوُناَق امك ٍميظَع رْمأ ىلَع هنم اًنربص دل انها سو ءانتَعاَمَج
 ىّنَح يميل ؛ 8 هلل وسمع ملط أإ كلك مهام ٌلاَق ل

 امضي موَْسَع ؛ مهيمن مق ٠ «تيبلب ًقئاط مِهبَرَممُن «نُكرلا َملَسا

 در هلام هبال ىتم م ءههجو يف كفرت ١ لاق: لوقي

 هوزمغف :ةَلدلا مهبّرَم مت ؛ ىَضَم مت د ءههجو يف كلذ تْفَرَع ءاهلثمب
 04-00 ع6 53

 دَقَل هدي دَمَحُم قت يدَلاَو اَمأ « شمر رَشْعَم اي نوعَمسَت : َلاَقَف ءاهلثمب

 ىلع نأمل مقل تا, عيت 2 هل“ عقم سم م
 ور 4 م

 ُدجَي ام نسحب وكرت كلذ لب ةاَّو هيف مُهَدَشأ نإ ىََح « «ٌعقاورئاط هسأر

 هّللاَو ءادشأر فرصْا مسالا افلا لون ىَح «لوَقلا نم
0007 
 انني ذك عيش. كارد ف لا د

 اب يزخر ضني 5 ىنح ا

 هدو هلابك ل انكر ذك لوثك يذلا تل
 ودعا دس

 تياردَقَلَف : لاَق كلذ لوُقأ يذل انآ مَن : اك هللا لوُسَر لوقف : لاق

 هنود : هن :”ويرصلا ركبوا َماَقَو : لاك هئاتر عَمْجَِبدَخأ ْمُهمالْجَر

 دْنَع اوُقَرَصْلا مت .؟هذللا بر لودي نأ الجر َنوُلعتا) : يكيَوهَو لوي
 [كو412 عجار] . طق هم تمي اشير تْيآر امدَسأل كلذ

 :َلاَق َقاَحْسإ نب َمَحُم ْنَع ؛ يبأ ائدَح «بوُقعَي اندَح - فض
 ءلو ارياف عم

 ّنآ ؛وِرْسَع نْب هللا دْبَع هدجْنع ,هبيأ نع « بيش ني ومع يئدَحَو

 اي: اوُناَقَك ءاوسلْسآ دكر م ةلرعجُابَوصَو 8 هللا لور اوت داو
 كبل ىَتْخَيآلاَمءآلَبلاَنم ات دو «ةريشَحَو لصأ نإ هللا َلوُسَر

 مالي 50 4 هللا لوسسَر َلاَقَق ءَكِنَلَع ُهَّللا َنَم ءاَنْيَلَع نئماَق

 نسي َنييو اناَسْحأ َنْي انتي ,هّلا لوس اي اوئاق ؟مُلاونأ م مكيلإبَحأ
 520 مهل َلاَقَق اَنيلإْبَحآَو مق ءالتبآو اسنيم لب ٠ نلاومأ
 ءاوُسَوُفَف ٠ ءرهظلا سانللت يل اذا مكوه با دْبع ينل يلآلاك
 لوُسَر ىلإ نيِملسْسْلاَبو «نيملسُملا ىلإ هللا لوس عمت َّنِإ ١ اوُنوُقَق

 ىّلَص امل ؛ ككاو كلَ مكس ءاتئاَستو اننا يف هلل
 لوُسَر لاَقَق ءهب رم يدب وملك ءاوُماَرهظلا سائلاب ف هلا لوس
 : ٌتوُرِجاَهُمْلا َلاَق « كك «بلأما دبع يتبلو يل ناك امام اك هللا
 لوُسمَر وفالك امو : راّصنألا تلاقو « هللا لوس هم اننا امو
 م ةَدّيع اكو ءلق مِنَ انآ مآ : ٍسِباَحْب مولا اقف هللا
 يسكر اعلق 56 راق وكن: رين ةقيلح نب نصح

 هلا لوُسراَوه ادا 0 ؛ عيل بالا نو

 رمزا التنكيل يسد ار مالت
 : عجارإ ٠ :مُهماَستو (914/؟) مهمآ سلا ىَلَ اور .ةبيصُت ءيش لوأ

 كا

 وبأ يّئدَح «قاَحس نبا نع ؛ « يبأ انئدَح «بوُعَيانئدَح - 7
 نب هل دبع ىلوُم مسالا يب عسفم نع هريس بة
 دعاني ىَنَح يلا بالك نب دلو اَنآت جَرَخ : :لاَق ٠ لقت نب ثراَحْلا

 : ُهلاَنلْيَك ؛هدّيي ِهَلعتاَمْلَمَم تييلاب ف وُطَيَوَمَو ؛ ٍصاَعْلا نب ورم نب هللا
 002 1 يح ف هّللا لور ترْضَح اله

0 3 20002 

 يع سل
 معن : :لاق ؟نينح موي يميمتلا همك

 هللا لوُسَر ىلَخ فو ؛ يصير : هكلاقب «ميمت يتبل
 ةٍموَبلاذَم يف تمص اَمَتِئآَرذَق محمي: :لاق سائلا يطني وهو اقف
 لق تلة :لاَق ؟َتْياَر فيك «لَجأ : 8 هللا وسر َلاَقَق
 دنع َلْدَعْلا نُكَي مكنإ ءدكلَحْيَو : لامك «4 هلال وسر بضقَم
 آل ا اق لالا هّللا لوس اَي : باَّطَخْلا بدمع لاق ؟نوُنكي نم
 امك ههنم اوُجرْخَي ىَّتح نيدلا يف ومية يش هل دوه وعد

 الق حادقلا يف م يش الجوي الق لصُتلا يفي ءةيئرلا مهاوي

 .مدلاو ثرَقْلا قبس «*يش جوي الق قولا يف م يش دجوي

 يتوهم عرب م
 موخأو ءةَّقَت ثمحم همسا اذه ةدّيع وبأ : نمحّرلا دبع وبأ َلاَق

 (هَرَبَخ ملت دفق يلع ألح وتم راش ينم يكس

 "سَ هب ب سيل مسقمَو

 ىَنمَملا اذه يفّرَخأ قطو : تنل اله ينقل تيل
 .ملعأ لات هئاَحبس هللاو ..: حاحص

 ْنَع «سوواط نبا اَنتدَح «بِيَهَو اَنثدَح «لمؤَم اندَح - 9
 موُحُ ع ل هللا لور ىهَت :َلاق دج نع ؛ هيب نع ٠ بيع نب ومع
 ١ .اًهموحُل لكآو ءاهيوُكر نَعَو «ةلالَجْلا نَ نَعَو , يللا رمح



 ومو ص نيرثكملا دنسم

 قفل عاق ٌداَمَح اًنكدَح «لمؤم انثدَح

 ف هلللوُسَر َلاَق : َلاَك ءوِرْمَع نْ هللا دّبَع ْنَع «ثرْيَوحْلا نب دلاَخ ْنَع

 اًهنضْعَب مم ْعَبْيكلْسلا عطُْيانإَف «كلس يف تاَموّطْنمتارَرَخ تالا :

 . ضعي

 02 ل

 نبا ينعي «ٌزيِرَح انئدَح «بيشألا ىَسوُم نب سَح اًندَح - 77

 نأ ءصاَملا نب ورع نبل دْبعْنَع هدْير نب نابح نع « يبحر نامل

 الارباح لوي ءربْم ىلع يبل ممَس

 اوُلَُاَم ىلع نورصُي يذلا «َنيرصُمْلل ليو «لوقلا عامشال ليو محل

 [5041: عجار] ٠ نوُمَلَْيمُهَو

 «دشار نبا ينْعَي «دَمَحُم انئدَح ءمساقلا نب مشاه اَنَْدَح -7

 نَع ؛هييأ نع « بيش نب ورْمَع نع ؛ ىّسوم نبا ينعي « ينعَي ناَمْيلَس نع

 يذلا «هييأ دبوسي وحلم لك انآ ىف قف هللا لوس ؛هدَج

 معكم سقي

 َموياَهُكَلمَي ةمآن مناك نإ: ىَضَقُف «هدْمي مهو احا ؛ هل ىَعَدي

 « يش ثاريملا مهب مسن َمسُقاميف هلو هسا مب قحل دق دقق اهباصأ

 يد موبأ اك انو َْلِالو «ةئيصت هلق مسيل ثاريم نم الر امو

 آل هَّنإَك اًهبَرَهاَع ةرخ نمْوأ ؛ اهلي مآ نم اكن رك دل ىَعدي

 اندم اع يداوم هل ىعَدي يلهو ناك «ثريألو قَحْلي

 [1199 : عجار] . مآ وأ ةَرَح «اوُناَك نم ,همأ لهأل

 انئدَح ءديعَس نا يني هقاَحْس َنئدَح «مشا اَندَح - 7

 ين سلاَجَرْعَ يلا نبا «ورْمع نب هلا ُدبع ىتآ :َلاَك ءورْمَع نب ديعّس

 دهشأ يِنإَق ؛ ؛هّللا ٍمّرَح يف َداَحإلو كلاي يماني: َلاَقَك رجحلا

 تلو و« مر هب لحي الحي : لوي هلا لور اتم
 ,وِرسَع َنْبا ايوه َنوُكَت لنآ ظناَ :لاَق؛ اهو نيلقللا بوب وُ

 انهدآ ةلدهشأ ينك : لاق « ف لوسّرلا َتْبَحَصَو « بتلات ذقن

 [ة8417 : عجار] . ًادهاَجم مآّشلا ىلإ يهج و

 اَنكدَح ةعيهلْن ب ذا اًنكدَح «بيشألا يني «نَسَح اًنَدَح - 001

 هّللا ل وسر نع ورع ِهّللادبعَْع يج ن نمْلادْبعَع جار

 ٌةَحلاّصلا اًؤرلا لاق ايلا ايلا يف ىَرَُبْلاٌمُهَل ١ :لاَق هنأ 8

 ىأر مَ د «ةوُبلا نم اًمْرج َنيعبرأو ةعست نم هج يه «نمؤملا اًهرشبي

 هني ناطيشلانمَوُماَْنَف كلذ ىوس ىآر َْمَو اهنيك كلذ

 .انحأ اهيل تسيل الك راسي( ١/1 كفيل

 يبأ َنَع «ةرييه نبا انربخأ « ةَعيهل نبا اننِدَح نَسَح اًندَح - 0ع

 : 8 هللا لوس لاَ : لاق «ورْمَع نه دبع ْنَع يلبحلا نَمْحَرلا دْبَ
 هل رص ل
 ؟كلذ ةَراَفَكاَم هللا َلوُسر اي : اوُناَك ؛ لرش ةجاَح نم وبطل دمر م

 لو لري ربط الو لربح ل ميلا : ْمُهَدَحأ َلوُقَيْنأ : لاك

 . ةلريَغ َهَلِإ

 نياشين 0000 8 مس
 ع نينا يشتم ١ و07 1:53
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 يروا هلل لوك دف لغارششلا قلك اقليم

 نَع ينجم «ةَدْجَسس يف نمر اق هللا لور كر «ٌةعماج لَمْ نأ

 ءهْنملوطآطق دوج تدَجَساَم َيمْؤُمْلامأ هَشئاَع تاق ٠ «سْمّشلا

 [3581 : عجار] . . نم لوطأ طق غور تنكرألَو

 [قباسلا ثيدحلا ٌرركم] -/» 57

 يبأ ج ارك نع « « ةَعيهل نبا اربح «قاَحْسمإ نب ىَحَياَنئَدَح - ١54/7

 :َلاَق ءصاّعلا نب هرْمَع نْ هللا دبع ع «لآله نب ىسيعْنَع ءممسلا

 ىأر امو «ةليلو ٍْويةريسم ىلع ناي حلت َينمؤملا وزن: قف يتلا لا

 [55 : عجار] .هيحاص امهم دحاَو

 يبأ نع « فرطم نب دَمَحُم انئدَح دمحم نب نيسُح ان انئدَح 84

 :َلاقُمنآ 8 'يِبلا نع هج نع هيب نع «بْيمش نب ومع ع ؛ «ٍمِزاَح

 ساسق ع

 ْتَجِرَم دق هَل مُهْنم قي «ةليرَ هيف نوَُقيناَمَر ساَلا ىلع ينأي

 : اوُناَق (هعباصأ ني َكّنَسَو) اذَكها اوُناَكَ ءاوُقلتَحاَو مُهتاناَمآَو مهن 0
 ري شو لو

 َوُعَدَتَو «َنوُفَِتاَمنوُدُخأَ : :لاق ؟كلذ نم َجّرْخَمْلا ام :٠ هللا َلوُسَر اي

 .مُكساَح رمان وُعدتو «مُكصَحمأ ىلع وُ نورك ام

 وانس يكدَح قاتدَح « ساما بأمه دَح - اكن

 َنْبهَللاَدبَعتْعِمَس : لوي يرضصملا ليبق بأ تعمَس « يبيجُتلا ديعس نب

 وأ «ةَممُجلا َمْوَيَتاَمْنَم : ف هلل لور لاق لوُقَي «صاقلا نب مَع

 [15345 : عجار] . .بقلا ةئتف يقو «ةئمجلا هلل

 شايع يكد لَمْ يح آلي ب ىَحَاكَح - 5200

 ننهلدّبعْنَع يلبحلا نم ٍنّمْحَرلا دْبَع يبأ ديزي ِنْب هللا دبع نع « « سابع نب
 و هو

 الإ «بُنكلُك ديه رقي لاق هَّللاَلوسرَنأ .صاقلا نب ورْمَع

 .َنيدلا --_

 نبا انربخأ هللا دْبَع انكدَح «َقاَحْسإ نب يلَع اندَح - ىت

 نب هللا دبع نَع ءربكألاةرْيَجُح نْيارنَع ديزي نب ثراَحْلا ينربخأ ؛ ةعيهل

 هليل ددسملا ملسملا نإ : لوفي هلا لوُسَر تعم : :َلاَق وِرمَع

 .هقلُخ نحو «هتبيرض مرَكل ؛ «لَجوَوَع هللا تايآبو مولا ماوصل ةَجَرَت

 [ا546 : عجارإ
 ري ةشو راةرعلو

 دمَحم اًنندَح «ينارحلا وهو « كلما دْبَع نب دَمَحآ اَنُئدَح - 07م

 ه يموس عه

 نَع «دهاجُم ْنَع ؛ «حيج يب نبا نَع قاسم نب دمَحمْنَع ؛ ةملس نب

 وُ َةَّبعَكلابْرَخُي : لو هللا لوسر تدم : :لاَق «ورْمَع نب للا دبع

 ينأَكَلَو ءاًهتولسك نم امري ءاًهتلح اَنْ بلان نيو

 .هلَوْطمَو هتان هيلع ب رضي عدي وأم ملص ها رظنا

 يبأ نب ديزي نع ٠ ةعيهل نبا انئدَح وب سواح - 07

 سس هيو اش
 انك : :لاق «ص اعلا نب مَع نب هللا دبع ْنَع «” «'ييجُلاَرصيْنَع «بيبَح



 جف ٠ اقف يتلا دنع 0111111 َلاّقق باش ء

 ٌرظَنُق ءمعَن: :لاق ؟مئاصانآو لب هللا لوُسر اي َلاَقَكْهبَس ءاَجَن ؛ ل

 َرَظْنْتْملَعْدَ : هللا (571/) لورد ٍضْحَب ىَلِانضْعَب

 [5809 : عجارإ ٠ سقت ك لمي حيشلات | ٠ « ضْعَب ىلإ مُكَضْعَب

 «ةَبآلق يبأ نع «ًبوُبأ نع ابيه اًنيدَح ءناَدَع اًنكدَح - بوم

 َوُجَن اًموُلظ م هلام نود لعق نم : لاق "يلا ِنَع «وِرْمَع نب هللا دبع نع ماا ساي ع

 [105؟ : عجارإ ٠ ٌديهَش

 «جاَجَحلا نع دا نب حاولا بع ائدَح ََُ اَدَح - عمك

 هلل تيم :لاَق « ؛ا يلا نَع «هلَج نَع «هيبأ نع « بيعش نب ورَمَع نع

 معمم
 جلا يف هم ْعسْوأ تيل ين ءادجسم

 يبأ نب ثيل انْندَح «ةَمَلَس نب داَمَح انكدَح ؛نافَع اًنئدَح /61 ١/- يموس ع هر ع ع

 هللا اوسر لاق : لاَ هد ْنَع «هبيأ نَع « بيع نب ورْمَع ْنَع ؛ ميكس

 :عجار] . هك لجو رح هللا ُهَمْنم هلك لضَوأ هلام لضم : 5
 اةدنين

 يبأ نب َدواَد نَع ٠ ةَمْلَسْنْبداَمَح اًنئدَح نافع انئلَح ١68 هلراسو سا يسوس #» هل ظن

 نع ءهدَج َنَع هييأ ْنَع «بْيَعش ِنْب مَع ْنَع ؛ «ٍمّلعَملا بيبَحَو دله

 0 وجيل : : لاق « أولا نع كبح ءدهاَجسْنَع ءسْيكو ءاق يبل

 .اهتَمّصع اجور كلم ا اًهلاَم يفرم رمل

 سه د سا ع 6
 َنَع «بئاّسلا نب ءاطع ْنَع ٌداَمَح اًنئدَح ناَدَع اًنْكدَح ٠١4

 اكَدْحَو دَمحُسلو يل رفغا مهلا : :َلاك الجر نأ ؛وِرْمَع نب هلل دب نع ءهيأ
 ١ :اهتيَجَحْدَقَل : ف هلل وُسَر لاق ٠ عجار] .ريثك سان نع : ٠وهة[

 نب ءاطع اًنربخأ ٠ ٌةَمَلَّس ْنْب داَمَح اَنكَدَح ءناَّفَع اَنندَح -5 سوس ع هر تاس

 : لاَقَق ٠ ٌةالّصلا َلَخَد ًالُجَر نأ ٍ؛ورْمَع نب هللا دْبَع نع « هيبأ نع ؛«بئاسلا

 ءانآ : لجّرلا لاَقَق ؟اًهّلئاَق نم : ق8 للا ونسر لاق حبس هلم
0000 

 [3375؟ : عجار] .٠ اًضْنَب اَهضْح اهب ىتلَت ةكئلملا "تيار قل : لاق

 20 وة
 ْنَع ,بئاسلا نب ءاَطَع نربخأ «" ُداَمَح اًنندَح «ناّمَع اًنْئدَح -01

 مَا: 0

 . «ريصمْلا بلا د ىلإ لاكي يلب وجر
 1 [1644 : عجار]

 « تباك يبأ نب بيبَح ْنَع ٌكيعش انندَح ؛ناَفَع اًنيدَح
 :لاَق ءورَطَع نبه دبع تعم : لاَ «ًارعاش َناَكَو « سايل يآ تعَمَس

 ؟كاَدلار لاو يأ: لاق داّهجلا يف كاتم ف هللا لوم اوسر ر ىلإ جر ءاَج

 [101414 : عجار] ٠ دهاَجف مهي : لاق «مَعَت : لاق

 «نّمْحرلا دبع نب بوُقعَي انئدَح رومي سم اكد -70*

 وَلا دع عَن ور ناش ١ 'زلح يأن
0 00000 

 مهلك ص

 ً رد سنام مس ع
 قزق نوط َلاَق ؟كلَذ 06 كلا هرم كمت فكل ١ : اوُناَ

 « رمت ساس ريس 01 -

 . مكتماع ٌنوعَدَتَو ,ْمُكصاَخ ىلع نوت «نوركش امَنوُرْدَتو

 :َلاَق هنأ انعم هداّنسإب ءديعّس ْنْب هَ ءانثدح -ما/ ٠ لذا

22 6 

 .مُكَماَح رمأ نوُعَدَتو « سانا نم ةلاح ىَقبَتو

 رع هام سي
 نب ِمساَقْلا نَع ؛ «ةَميهل نبا انكدَح ءديعس نب بق اد - كة

 يجد نعسان ايل صل دنع يأن يفت لد

1 

 دّبَع نب يبح نع ؛ ةَيهل نبا انئدَح « ديعّس نب هبي نيد - المكم

 نأ ؛صاَقْا نْب ومع نب هلا دبع ْنَع ؛ "يلبس نم نَمْحرلا دْبَع يبأ َنَع ءمّللا
 ملم هم 7

 يفأ : َلاَق ؟ُدْعَس اَيْفَّرَسلا اَذَه ام : َلاَقَك ويوم دنس مافى

 . راج رهن ىَلَع تنك انو « معَ

 ا
 نع ؛ * ؛ ىبيحي نب يدان ؛ ,ةميهل نب اند دي ادَح ١- ئل ١11

 يف عضوي ؛ لجلي ىو مم ؛ 8 هلو
 ىَلِإ هب اثَعْيِف :لاَق هلازيملا هب َلْياَمَ ؛ ؛ هيلع يصخأ امو ,ةفك
 ل: لوُشي «نَمْحَرلا دنع نم حيصي حئاّص اَذِإ | هيرب ادإَف : َلاَق رتل

 هلال: ايف ةقاطيي ىف هلي بده وجنت آل (197/) وُجدت
 ملمع د

 موك عجار] ٠ املا هب ليي ىَتح  ةّقك يف لجل مم ْعَصوُم ءهلللألإ

 ءهّللا دّبَع نب بهاو نع« ةعيهل نبا انكدَح كستف اًنئدح - فكما

 لاق ؟فّرَس ءوضوْا

 يف نأكل ماا ىري مف تير :لاكُهّنأ «صاّعلا نب ومع نب هللا دبع ْنَع

 حجم أ امل امُدَعْلا انآك ٠ الَّسَع ىَرْخألا يفو انس يعبصإ ىدحإ
 َناَكَف ءٌناَكرمْلاَو ًةاروتلا «نيياتكلاارْفَت : َلاَثَك اك ؟8 هللا لوُسَرل كلذتركُذ ب ل يهدع مس سسع 9

0000002 

 .امهؤرقي
 رو مرام

 ءداَهلا نا نَع ءَرضُم نب ركب انئدَح «ديعس نب يف ايد - 74

 ةَوَْع مَع ف هللا َلوُسَر نأ ؛ دَجَنَع ؛هيأْنَع «بيعش نب وِرمَع ْنَع

 وات نأ نملاَجِردماَرو ممتجاك يِلَصي للا نما وب
 ءامْسَح َةَلَّلات يطع دق : ْمُهَلَلاَقَك ٠ نإ دسار لسا لح
 5 نم فاكو ماَعمهلك سأنلا ىلإ تلف انام : يلبك حا نهيطعأ

 ْمُهتَيَو يني داك ولو «بغرلابودَمْلا ىلع ترصُتو « همْوُق ىَلِإ سري امن
 يلب ْنَمااكو ءاًهلكا مهنى ل تلحأو اهم لم ره ريس

 وو ةجاست ضال يااخوان روك اًهّلكأ ٌنوُمْظَمُي

 كلذ َنوُمَظَمُي يلب نم ناَكو أن صو تضم ةالصلا ينتكرذأ اً

 : يل لبق ؛ .يه اميه «ةسماخْاو «مهعييو مهسناتك يف دوُلَصُياوُناَكاَمّنإ

 ْنَسلو ْمُكل يه «ةماقلا موي ىلإ يتسم رَحأف لاس ادق يبن لك نإ ٠ لس

 .هللا الإ هلإ ل نأ دهَش

0 

5 



 _ صال نب ورم نيل دبع زد
00 

 ري هر امم
 نب ٍجاَحَحلا نع ؛ نيدشر انأبنأ ءديعَسْنْب هيف انكدَح - أذ

 نأ ءصاّملا نْب ورم ِنْبهَّلا دبع نع ؛ «يراَقغْلا حلاَص يبأ ْنَع ءداَدَش

 َلَخحَدَق نجلا له نمر بابل اَذَه مخيم وأ : َلاَق «٠ اف ينل
00 

 . ص اَو يبأ نب دعس

 نب نَسَحْلا نع دْعَس نب نيدشر اًنكدَح هيف انندح -0

 لاق .صاشل وويل عَ «ةيكر يبأ نب ب ماشه نع ءَناَبوت

 نِيَعْلاَو َدَسَح آلَو هَدَماَهَألَو قريطألَو :ىَودَعأل : 4 هللا لوُسَر لاَ

 .قىح

 يم لاَ ورح نبل دنع «ديلولا نب وِرَمَع َنَع

 معن : : 88 هّللا لور لاَقَف ؟يِ يحَوْلاِب س حُب لَه «هللا لوُسَر اي : تلْثَك
 نأ "تن لإ ىَحوُي رم نم كلل دبع تكس ٠ «لصآل متنا ماشا ع سف

 نع ءديزي نب ثراَحْلا نَع « ةَيهل نبا انكدَح يق اند - 7 7

 :لاَق « ورع نْب هلا دبع نع « فْوَع نب نايس نع ؛ «هللا دّبَع نب بدن

 00 يب فر
 . ميمو هللا يناي: َلاَقَك «سْمّشلا تَملطَو 4 هللا لوُسَرَدْنع تى

 ؟هللاَلوُسر ايَمُمْنْحَآ : رخكبوبأ لاق سمعا روُثك مهرو ؛ةمايقلا

 َنوُرَشْحُي نيا نورجاَمُملاو هال مُهّنككَو يشكر يح مُكلو آل: لاق

 ضرألا راطقأ نم

 ءءاَبرعلل ىيوُط «ءايرغْل ىبوط ءءاّبرْخلل ىَبوُط : لاَكو- م دف
 ريك ءوَس سآت يف دوُحلاَصسأأ : لاق ؟هللا لور اَيءاَرْعلانَم ٌليِقَق

 [136+ : عجار] ٠ . مهعبطُي مم رك مهيصْفيْنَم

 يبأ نبا انئدَح «ناَيفَس اَنئدَح ههّللا دبع ْنْ يلع انكدَح - -

 , يلا بَ ءوِْمَع نب هلل دبع نَع ءرماع نب هللا ايبعِوْنَع ؛ ءحيِجُن

 0 .اًنم سئل « "يكد هنتوا ممل لاق

 : هللا دبع َلاَق دّمَحُم

 بيش يبأ نب دمحم نب هللا دْبَ ام انآ ةقعمسَو

 دعمه“ مه

 ِنْب هللا دبع ْنَع «هيبأ ْنَع «بئاّسلا نب ءاَطَع ْنَع ؛ « ليَ نبا اَدَح : لاق

 ةَللاَرَمأَذِإ ,ةلخ يفرم دب لجر امليب : قف هللا لوس لاك : َلاَق «وِرَمَع

 موي ىلإ ؛ اِفْرَجْرَجَتيْدأ ؛ ايف لَجِلَجتيَوِهك هناك ضرألا هب لور

 .ةَماَيقْلا

 ءبْهَوُنْبِهَّللاَدبَع انكدَح «فوُرْعَم نب نوُراَه اندَح - فق ان

 الجَرنأ ءهَدَج ْنَع ؛هيبْنَع هد بِي َنْب ورم انأ ةماتسأ ينربخأ

 هنالَم اذ ىَّنَح « يضْوَح يف ٌِْنأ يّنإ : َلاَقَق قف هللا لوُسَر ىلإ اج

 َلاَقَك ؟رجأ نم كلل يف يل لَه هيف يهل يعبلايَلع درو ؛ يلهأل

 واق ع
 "رج (7//7177) ىرَح دب تال يف : 8 هللا ٌلوُسَر

 ا

 ءدوعا

 0 ل
 ةأرما ايو أن انضَوتيلَكُهَرَكذ سم م : قف هللا لوس يل لاَ : َلاَق دج

 . ضو اهَجْرَ اتسم

 بوي يبأ ْنَع ةَداَتق انئلَح ءماَمَه اًنئدَح نافع اًنئلَح - فننو

 ادِإرْمظلا الص ُتْقَو : لف هّللالوُسَر لاق لَك «وِْمَع نب هللا دبع ْنَع

 تْقَوَو ءرْصَعْلا رْضْحَي ملام « هلوطك لجلال ظ ناَكَو سلا تلا

 بدلا بلا ةالس سفوو نشل رئت مل امرت 2.

 نم حبلا ةآلَص ْتْقَوَو ليلا فصن ىلإ ءاشعلا ةآلَصَْتْقَوَو ةوقشلا

 1 بيعته ,كلساك تمل اذإن ٠ "سعات ملام جلا مون

 |1635 : عجار] . ناطيش ين ينرق ل عم وأ «ناطْبش ين يترك

 «شَمْعألا نع ناو وب ًنربخأ ءداّمَح نب ىَحَي انئدَح - 0

 وْرْمَع ّنْب هللا َدْبَعتْعَمَس « ئيليدلا)برَح يبأ نع « سيق نب نامثع انئدَح

 تلقا الو ءهاَرطَحْلا تل اَم ف هللا وسر َلاَق : لوي ص اعلا نب

 [3014 : عجار] . د يبأ نم جهل قدصأ ٍلججَر'م هَل

 ْنَع ٌرْيَهُز اًنئدَح : الاَقرْضٌتلا وب مدي حي نكح - 0

 :لاق «وِرْمَع نب لل دَعَا بهل دبع ْنَع ءرِجاَُم نب هاري

 نهيفلَصمْلاِمَيآنماَم: َلاَقَق ٠ لاَمْعألا تَركذَ ف هللا لوُسَر د دنع انك

 نركاَف : :َلاَق ؟داَهِجْلا آلَو ءهّللا َلوُسَراَي : اوُناَك ملا هذه نم لصف

 وكت مث ,هللا ليس يف هلاَمَو هسفي ل ُجَر خيال ءداَهجْا آلَو : َلاَق

 [1804 : عجار] . هيف هسْفّن ةَجهم

 «َقاَحْسإ يبأ ْنَع ءرْكَي وي اند مدان ىَحَيانئدَح
 نبا ميهاريإ يوت امل : َلاَك ءوِرْمَع نْب هللا دبع ْنَع «كلاّم نْب بئاسلا نَع

 ؛ِنييَكر ىّلصَ ف هلال وسر مَ ملا تقَسك 8 هللا لوس
 نيتعكر ىَلَصَق هعوُكر لم دنس مش :همايق لم َمكرمُت ميقا لاطاَ

 [4مج ؛رظنا] .مُلس مث «كلذك

 . بويل يبان دَِس اَنَدَح «دييْنُب هللادبَع اَنَح - 74

 يخوتلا عفار ن نب | نمْحرلا دبع نع ٠ يِرفاَعَمْلا كرش ؛ نب : لييحرش يدَح

 قل هللا لور تمس : لومي صاَعْلا نب ورمع َنْهّلادْبعتْعمس لاَ
 تقلع وأ ٠ اًنايرت تيرس انآ نإ ؛ تبر امو تيم يلام ام : وُ لوفي

 [1618 : عجار] . يس لق نم رشلاتلفأ ؛ةَميم 0

 ينكدح :َلاَةَوبَح اَنتدَح :َلاق ديم هللا بَ اَدَح - المك

 نيب هللا دبَعْنَع ؛ « يلبحلا نَمْحرلا دْبَع يبأ ْنَع ٠ يِرفاَعمْلا فيس بهي

 نم : : اهلل هت ةمطاق ىًرهَّنأ ! للا لوُسر نع ؛ « صاَعْلا نب وِرْمَع

 تنلبَلهَ : لاق« لْجّرلا اذه ةَراَنج ءاَرو نم تليق : تاق ؟تلبقأَنْبآ
 سا لا هجس 0 كقروخ ع لل

 ؟تْطمَساَمَكنمْْمَسْدَكَو املأ فيكو لد تَلاَق ؟ىَدُكْلا



 اًهاَرَي ىتَح لح جل نارات تل مت فكل ءهديب يسْفَن يذّلاو : : لاق
 مم ماش

 [369/4 : عجار] ٠ كيبأدَج

 نب شايع نب [هّللا دبع اند ديب هلل دبع انئدَح - 5-54 55

 'يفدصلا لله نب ىسيع تغمس : لوفي يبأ تمس : لاك ينابتقلا سابع

 : لوُقيوِرْمَعَنْب للا دبع انعمَس : نآلوُييلبحلا نَمْحرلا دبعابآو

 ىَلَع نوُبكريلاَجر يم رخآ يف وكيس : لوي هللا لور تنمَس
 "تاّيساك مهؤاَسن ءدجأسَملا باوبأ ىَلع نوني «لاجرلاهابشاك « جورسلا

00 
 *ءتكئ 5ك

 نهنإَف ولا :فاحجعلا تبل ةّمدْسآك مهسوؤلر ىَلَع «تاَيراَع

 انك ءْمهَماَسن ْمُكواَسن مدخل ملا مهم مكاو أتناكْول تال
00 0 

 رد هلع يل يس دوس يك

 اسوُلظم هلام نود لَم : لومي قف هللا لوُسْر تمس : َلاَق ءصاَّعْلا نْب

 دعم
 . ةنجلا هْلَق

 هما م هه اع ةهرهمو
 نب ورمَع نع ؛ رشمعألا اًنئَدَح «لايبع نب دمحم

 م : 8 هللا 4 |وسر لاق: لاق «ورَمَع نب هللا دْبَع ْنَع ديزي يبأ ْنَع رم

 00 قل حماس بلا مس (3018/7) هلم نلمس

 [اةؤ45 : عجار]

 دمحم اًيدَح -6

 صاع هرم دلع درع
 ُتْعِمَس «ِرماَغ َنَع ءاًيرَكَر اند «دّيبع نب دمحم اًنئدَح - مل مك

 ُاَّنلاملّسْنَم ملا : لومي هللا لوُسَر تغمس «وِْمَع نبل َدْبَ

 501١6[ : عجار] .٠ هللا ىَْئاَمَرجَم ْنَمرِجاَهُمْلاَ ديو هناّسل نم

 «هآلَملاوبأ انثَدَح ءهبيأ ْنَع «رمتعم انئدَح «مراَع انْدَح - ا/ هال

 يّلل ترك : :لاك «ورْمَع نب هلل دبَعْنع «5 «ةعيبر ب يببأ نبا نع « فرم نَع

 :لاَق) «ةعنشلارجأ كلو امي رش لك نم مص َلاَقَق مّصلا كف

 رج كلو امي ةمنستلك نم مّصق : لاق كلذ نم ىَوْفأ نإ تلْقَق

 د ةنَمكلك نم مُصف : لاق« «كللذ نم ىَوقأ ينإ : لاق «٠ (ةّيناَمّتلا

 ملك : لاق «كللذ نم ىَوفأ يإ : 37 : لاق ٠ ةَّبسلا كلت رجأ كلو امي

 حم رظنل] . موي امْويمُص : لاق ىّتَحْلَرَي

 «دشار نب َمَحمانئدَح « مشاه ين ىلوم دعس وب ندَح - مم

 نأ هدَجْنَع «هيبأ نَع « بيش نْب وِرمَع ْنَع ؛ « ىسوم نب ناميلس اًنئدَح

 عمرك
 لقي الو ءدْسَمْلا لْقع لم ٠ ظلك محلا هش لع : لاَ هللا لوس

 ماس م مرح هده م سس عرععا س
 : عجار] . قيرطب َدَصْرألَو ءاّنم سيلك حسا اَنيلَعلَمَح َْمَو « هبحاص

 مسام م

 م

 «ديعّس نبأ ينعي ؛ « ىّنتمْا اندَح ءٍمساَلا نبأ اندَح - 71

 نأ ؛صاَملا نب ورْمَع نْب هلل دبع َّنَع «هابأَي نب هللا دبع َنَع َةَداَتَق نع

 لهأب َةَقَرَع يدع هتكَتَألَم يماني لَجَوَرَع هللا! لوس ناَك ف يبل

 .اربغ نعش ينوتآ «يدابع ىلإ اور : لوقف ,ةفرع

 ناَمْيلَس اَندَح ءدشأر نب َمَحُمانئدَح «ديعس وأ اًنئدَح - مث 9

 ىهماف م مس ا رميعيبل

 ف هللا َلوُسَرْدَأ ؛هدَجْنَع «هيبأ نع «بيعش نب وِرمَع نع ؛ ىسوم نب

 ةنبا توتال ءِضاَخَم هب َنوُنلَت ليلا نم هم هيد أطخ ل نم لاق

 كف هللا لوس َناَكف ٠ ناركذ نوبل ينب ٌةَرَتسَعَو ؛ةَعْذَج َنوُبَالَو «نوبأ

 م مكس و

 يف مقر تع اذِإَو ءاّهتميق نم صن تنام اَذِإَ ؛ « لبألا َناَمْنَأ ىلع اًهموَقي

 1 َّيِاَم 8 هللا لوُسَر دهَع ىَلَع تمل «اتناك ام نامل وح ىلع اهتمي

 ” اهكدع وأ ءراتيد منامك ىلإ رايد ةئمعُيرأ
 سا سس سا

 عجار] . فآلا ينم « قرَولا نم
 ماض سمس

 ككل

 0 سرب هر
 ُناَمِيكَس انئدَح ءدشاَر نب دمحم اندَح ءديعّسوبأ انئدَح - ىفحنل

5 
 ف هللا لوُسرنَأ م“ ؛ هاج نَع «هيبأ نع « بيع نب ورَمَع ْنَع ؛ ىسوم نب

 مهضئارق ىَلَع « ليتل ةكرو نيب ثاريم لعل نأ ىَصَق

 ُناَمْيَلَس اَندَح «دضارَمحُمائدَح «ديعس وب اند - 7+1
 سامع
 اقف هلل َلوُسرَنَأ ؛هدَج نع « هيبأ نَع «بْيَعش نب ورمع نع ؛ ىسوم ني

 فن هني تعج ادِإَو ةكماك ةيلا ؛ هلك َعدج اذإ فثألا يف ىَتعُت

 فن لْجَرلا يقو «ةيدلا فصن ديلا يفَو «ةيدلا فصن نْيعْلا يفو « ةيدلا

 52007 م كو
 اَمآلإ اهْنم اوُنرَيألَو ءاوُناك نم اَهّتبصَع ةأرملا نع «لقني نأ ىضكو ةّيرلا

 ءاَمّتا َنوُنقَيْمُهَو ءاّهن ارو َنْدياَملَقَعَق تل إو ءاًهتكرو نع لَم

 ُوُملاَمُحَو ؛ييملْلُسْلاٍ ل ْفع افضصن باكا لطأ لفعل ىَضَقو

 [1337 : عجار] . ىَراَصَتلاَو

 ةَحْلَط وب دادش انئدَح ءمشاه ين ىَلوَم ,ديعس وبأ اَنئدَح - 7و

 نم هللا دبع نع دحوم َنْبرباَج عزاولا ابآ تنم «يبسأرل

 هللا اوركذي مل سلجم وُ موق نم ام ا هللا لوُسَر لاَ لاَ ءورَمَع

 سا سرك سو معسل ل
 .ةَمايقْلا موي ةَرسَح هوأر“ الإ 4 « هيف

 رامز م
 وِرْمَع ْنَع دعس نب ماش اَنئدَح «دلاَخ ْنْبداَمَح اَنئدَح - 0 0

 نع 4 هللا لوُسَر لثشس ؛ ؛ ورْسَع نب هللا دبع نع ءهيبأ ْنَع « بيع نب
. 

 و 2
 338+ : عجار] . ةنبخ دخت ريغ 202 لاك ؟طئاحلا خدي لج .رلا

 يسب بحس انكدَح يدهم نب نما اَنئَدَح - ب6

 ْنَع ,ةجراَخ نينا اندَح ٠ عفار نب هلا دبع مآلَْلا يئدَح « حاصلا

 ءاق هللا لوُسَر ىلإ يِرَج يولع يِباَرعأ هاج : َلاَك ءورْمَع نب هلل دْبَع

 وقاد «تْلُك امني كبل «ةرذجهلا نَع اًنربْخأ ؛ هّللاَلَوُسر اي: َلاَقَ

 ّ 7 عك :لاق ؟تَمطَقْلاَتم اذإ مآ «ةّموُلَْم ضزأ ىلإ مآ «ةٌصاَخ

 نأ ٌةرجهلا : لاق« هللا لور اياد وه اه : لاق ؟لئأسلا نبأ : لاك مث ءاريسَي

 يتؤُو .ةالّصلا (379/15) ميو َنَطَب مو اهنم َرهظ ام شحال رجه

 ءادتبا ءوِرْمَع نب هللا دبع لامن ؛ رطب نو جاهم أمل «ةاكرل

 ِباَيث نع انربْخأ هللا َلوُسَر اي : َلاَقَف ٠ لف لا ىلإ لجو اج : هسْفن نم

 لوس لاَ مولا ضَْب دلحتضق ؟جَسنت ابْن مآقلخُن الخ نجلا لأ

 هّللا لوس ير بك بكام !؟اًملاَعلأْسَي لهاَج نم ؟نوُكَحْضَتمم : ف هللا



 ْلب «آل :َلاق ,هّللا َلوُسَر اًيانآادَوُس :لاق ؟لئاّسلاَنْبآ :َلاَكمث ا
 نكس مسج سدس ع

 . ترم ثلا« «ةنجلا رمت اهنع ققَشَت
 ْنَع جاَجَحْلا اَنَدَح ؛يّقرلا اميل وْبرَمْحَم نم اَنططَح 00

 لكم نَم لاق «ا هللا لوُسَرْنَع ؛هدَج ْنَع «هيبأ نع «بْيعش نب وِْمَع
 دق لجَري يتأق :َلاَق ؛هلوُسَرَو ِهّللا ىَلوَمَوُهَو رح وه رانا قرح وأ هب
 «قف هللا لوس ةاكو دب كب ب ىتآ مث ؛هقتعأق رس : كلامي يصح
 نأ درهم اري هبلإعتصق ء ركب يبآ دبر مع ىتآ م اريح هيل مص

 وأ ءاَرْيَخ هب عّتصا نأ : صاعلا نب رمح ىلإ م هلبتكَف ريم ىلإ حيي
 ياس يت اس هرم

 371٠١[ : عجار] ٠ هيف 8 هللا لور هيصَو ظحا

 ِنْبِهرْطَع َْنَع ؛ياَّجَحْلااككدَح اميلي انيدَح - 7 01

 : لاَقَك 8 يِنلا ىلِإل جَرَءاَج : :لاَق ءهدَج ْنَع ؛هيبأ ْنَع ءبْيعش

 هيما
 مَ :لاق ؟هلهأ عاج ؛ءاملا ىلع ردقيألبيِفَيلجرلا هللا لوُسَر

0-0 

 ضايق نبدا نع فبعش اًنيدَح «رَفعَج نب م محم اًنئدَح - 7 ١648

 : هللا يل نأ «وِرْسَع نب هَّلل دب نع «ُثَحُي ضايع بأ ت طمس

 ص :لاق) ك1 لاق تانج نيم

0 

 ايما للا لم لاق 0 ني

 [41-: عجار] . اوي رطفيو اموي موصي ناك َدواَد موص مص «هللا دنع

 اَمدَح : يبأ لاَ : َلاكّرسَتَعَم اَنثَدَح ؛ٌمِراَع اَنئَدَح - 07 3

 َنِملُجَرانأ ؛وِرْسَع نب هلا دْبعْنَع دمحم ِنْب مساقْلا نَع « يمرضَحْلا

 تناك لوُرْممْمأ اَهكَلاَقي ةأرما يف اف هللا يب ندا َنيملُْملا

 ُهكَرَكدْوَأ ف يلا اًهيفَن ناسا هلآو يلح قف نأ هل طرشتو «حفاسم

 تكلا :لاق 4س نازل اهحكْيلةنأزلا » : "يّ آرت ءاَمّرأ
00100111 

 م

 30 : عجار] ٠ هو صاف َّناَك : 0

 اَنَدَح ءنيعَمْنْب ىَِحَياندَح ؛[هّللا دْبَع اًنَتَدَح] - 831

 هللا دبع دّسَحُس نْبمساقلاِنَع يمرضَحْا نَع «هيبأ َنَع ؛ ءرمتعملا

 [ هلبق ام رركم] . هَوَحَن ءورمَع نب

 نب بَمْفصلا تغمس «يبأ انئدَح «ريِرَج نري بهو اًنئدَح - 9.

 نب ِهّللا دّبَعْنَع راسي نب ءاطَع نع ملسأ نب دْيَر نع «ثدَحي ر يه

00# 22 
 َة ةقوفكم ةّسلايط نم هلَع يبارعأ يلا ىلآ : َلاَق ءورْمَع

 عال ك حفر اذه مُكبحاص نإ : لاق جايدب ةرورزم وأ «جايدب

 ٌدَحاَف» اًبَصْنُم 88 يلا ٌماَقك١ سراق نب سرا لُك ٌعّضيو عار نبا

 ممم ع
 َعَجَر منا: «لقنيآل َْم باي كْيلَع ىَرأآل أكو ,هَبْذَتِجاَف « هتبج عماَجَمب

 ل
 اَعَدُواَكَولا ُهََرْضَح ل مآلّسلا لع اون نإ : لاق ٠ سلجم اك هللا لوُسَر

 ما سالما ل لل

 ٍنَع اَمكاَهنآو نيتلاب امُكَرمآ «ةبصوا اَمُكيلَرصام ين : َلاَقَق « هينبا

 تاوّمّسلا نق ؛ هلالي رْبكلاَوكّرشلا نَعاًمُكاهْنآ « نبا

 يف هللا" الإ هل 0 تَعضْوَو «ناّريملا ةمك يف : تعضْوول امهيف مو َّضَرألاَو

 لح انك ضال تاوتشلاَو «حجال اتاك «ىرخألا لع

 ناَحْبْسب اَنْ اسكمآو ءاَهئمصتلاأ اًهْنمَصَقَل :٠ الع هلا الإ هلل تعضْوَم
 لرقر دقع

 .ءيش لك قري اهبَو يش لك ءآلَص ان « هدم هللا

 ْنَع دشاَرْنْب ب دمحم اًنيدَح : آلان يَسَحَو مشاَه انئدَح - 7

 َلوُسرَنأ ؛هدَج ْنَع «هيبأ نع بيش نب ورَمَع ْنَع « ىسوم نب َناَميَُس

 ٌةَداهَش َدَرَو «هيخأ ىَلَ معلا يذو ,ةّئاحْلاَو «نئاخلا هش در 2 ِهّللا

 [ة594 : عجارإ . ميغ ىلع اَهْراَجََو «تيبلا لهأل عناقلا (9//377)

 ّنَع ءرظبوبأ انَدَح «ةناَوعوبأ انئدَح نافع انكدَح و

 هللا لوس اَنَع فْلََت : :َلاق ءوِرْمَع نإ هللا دْبَع ع ءكَماَم نب فسوُي

 ءرْصَمْلا ٌهَآلَّص ٌبآلصلا انقر دقو اًنكَرْْأَو : :َلاَق ٠ اهراس ةَرَْس يف اقف

 وأ نير «هتوص ىلعأب ىَداَنْك ؛ انلجْرأ ىَلَع مسن نع اضَوتتْنحَت

 [ا9875 : عجار] ٠ راَثلا نم باّقعألل ليو : انك

 اميذ صاعلا نب ورمع نب هللادبع دئسم رخآ

 «يسودّسلا طيقل نب دايإ َْع نايف انئدَح «عيكو اَنئدَح - 70

 ف يل انآ ىَنَح ٠ يبأ ٌعَمتْجَرَخ : :لاَق فض « 'يميتلا همر يبأ ْنَع

 ل٠ « :رظنا] . تح ََْر هسأَرب تير

 انكدَح + اقرار نوب مكب هرم اَنَح - اللام ميو عام ريم ار

 دي :َلاَق« ءاقفّبلاِنَع «ةكمر يبأ نع طيقل نب داَِإ ْنَع «يدوعسملا

 00 ,َكاَخأَو َكَتْحَأَو ؛َكاَبأَو كمأ ؛ العلا يطنُسْلا

 آل آلآ :َلاَق نآلُك لق عوُبريونب ءالؤَ ءهللا َلوُسَراَي : لْجَر لاَ 5

 ٌلوُسَر اَدِإَق َدِجْسَمْلا تْلَخَد : هشيدح يف رْضَنلاوُبأ لاَ : : يبأ َلاَقو

 [3ا/ل4 :رظنا] ٠ ايلَعْلا يطقُملا دي : لوقيو بطي هلل

 واورو
 ينعي :داَمَح انئدَح «سْنوُي انئدَح - 5 97٠

 قرضا لاق :ةّئر ينحط نيك ءرْيَمَع نب كلَملا

 َكاَيَفَكَمأ اًيلعلا ديلا : َلاَثَق « مد يف نوُمصتخَيةعير نم انهو

 ؟ةَكِراَبآَكَحَماَنَهْنَم : لاق رف ل َلاَق كاد َكاَنْذأَو «كاَخأَو كبح
 َرَككَو ٠ هْيلَع ينج الو كلَ ينج آل هَّنإ اَمأ :ل اك «ينبا : تلق :لاَ

 سا ا يي
 . متاخلا ةصق

 نى

 طيقل نب داي نع 'دايفَس اندَح ميت انئدَح /٠١

 ءلق يبا ىلإ يبأ مَماتنج : َلاَك « «يميتلا هك ةكمرابآ تعم : لاك يسوُدّسلا



 8 هن اَمآ :َلاق ءمَعن : تلق ؟هبحتأ :َلاَك ءْمَمَت : تلق ؟اذَه
 [0004 :رظفا] ٠ هْيَلَع ينج الو ءكِلَع ينجُي

 كتبا : َلاَقَك

 نع «ةَملَسَنْبا ينعي د ٌناَّمَح اَنكدَح «”سْنوُي اًنئدَح -8 سا يدوم م معارر

 ةَميير نم سان هَدْنعَو 28 هللا لوس راتنتأ :َلاَك «ةئمر يبأ َنَع ءٍمصاَع

 مك كلاَخآَو كتخأَو «َكاَبآوكّمأ : لوي هثعمَسَف « دمَعْلا مد يف نوُمصَتخَي

 : سلق ؟ةََمراَبآاَدلَمَم اَذَهْنَم : اقم ظنك :َلاَق كاَندأَك كاد
 يف انتر : لاق «٠ هيلع ينجَتالَو «كْيلَع يجَيآلهنِإاَمآأ : لاق ٠ يبا

 اياهم كايواثأ الأ تلقت «ةُماَمسْا ةضْيْو ءريعبلا ةّرعَب لثم فتك ٍضْفُ

 .اهَعَضَو يذلا اهواي لاق ؟بُيشن تيل ها إف هللا َلوُسَر

 00 هارب هرعت
 هّللا ديب اًنئدَح : لاق «ُناَّفَعَو كلما دّبَع نب ماّشه انندَح - فلاح

 هّللا لوُسرَوْحَن يبأ مَ ةتفلَطُنا : لاَ ةكمر يبأ نع ءٌداَيإ اًنكدَح ءدايإ نب

 يبأ يل َلاَقَق ل : تلق ؟اَنَه ْنَم يرده : يبأ يل لارا 8

 هللا لوُسَر نظأتنكو «ةلائ لاق نحت رشف 8 هلل وراه :
 ممم هل

 ود: هديدَح يف لقرون! سانا بني ل يس ف

سَق «نارّضخأ ناو يلع ءءاّنح نم عْدَراَهيَو ؛(ةرقَو
 هع مك «يبأ هِيَ مَلَ

 ا يبل لاق هلا لور انإمك «ةعاّس اند ء انس
 رياسسا

 © لانو شرم بتل« لاق ؟اََح : :لاَق ؟ بكلب يإ

 مد شع

 00 الار او لاك ينال لح يب

 َلوُسَراَي : َلاَقَق ؛ هِيَ ني ةعلسلا لذم ىَلِإَ ظلمت :لاق 4ىَرخأ رو

 .اًهَقلَح يَا اهبَط ؛ هل: :َلاق ؟كل اهجلاعأ الأ ؛ لاجل ب طأل ينإ هللا

 لإ نم لاا الامال اللات مالكا لاا ءالكأ؟ هيف دف رسشتنا]

 عجار الا ١ا/ 1٠١1/, : عجارإ ,[ 1777

24 

 ةكر يأ ع طوي هرج نبا نع ظ00

 لاق لاَ ءاقف يبا ىلإ (7//9001) مال انآو يبأ مم تفلطنا :لا
 ةهاعالا ع

 منصَت اَمَو :َلاَق ؛ ةلرهظب يتلا ةملسلا هذه ينرأق ٠ «بيبط لجَر ينإ : يبأ هل

 يذْئااهييط ٠ قير كلو «بيبطب تسل : لاَ ءاّهعطفأ : :َلاَق ؟اَهب

 [ هلبق ام رركم] ٠ :اهقلَخ يذلا ةريغ لاَقو . اَهَمَضَو

 ميّرلا يبان ْيْديعَس اندَح ء[هّللا دْبَع اَنَقدَح] ١
 طيقل نْب داَيإ نع ءرْيَمْع نْب كلَمْلا دّبَع ْنَح «ةّناَوَع وُبأ انئدَح «نامسلا
 يسو « يّبلا تأ :لاق «بابرل مي يملا همر يبأ نع ؛ يلجعلا

 فدعُرلا هْئذَحاَك ؛48 هّللا ُلوُسراَذَه : ينبال تلت هاي هينارأق «يْب

 لمآ نم« ”بيبطلُجَر ينإ هللا باي : ُهَلتْلمَق ٠ ف للا لوس يَ

 َكلئ ريغ كَمْدِإَو ؛ انْ ةَءلس كتاف ١ ةلَرئهظ ينرأق «ءاطأ تيب

 ابيبِط : لاَ « ينم جارخ وأ حرج ملعأ ناَسنإ نم سين كرَبحأ

 ورم لاو هامش « يعلم
 أ هبيشن و بيشملا هآلَع دق مشل «نارضحأ نادر هيلع هللا

 مم رج س»

 َلاَقَك ٠

 2 ل سل #
 «هبدهشأ : حلق ؟كسفت نبا : َلاَك ةّبعَكْلا برو يإ : تلق ؟اًذَّه كلبا :

 00 ٠ سس ل ما م

 افشل عجار] ٠ هْلَح ينج الو كلَع يجيه : لاق

 انكدَح «ةَبيش يبأ نب ركب وبأ يدَح هللا دبع اًنَقدَح - فلدن

 :ةكمر يبأ نح .طيقلن يي يح « حلات نب لع حرب همم

 نَم يردن : يبأ لاق همك لظ يف اًسلاَج الجر تيار تحَجَح : ٌلاَق

 «عدَر هب «ةّرقو وذل ُجَراَذِإ هبل انيهتا ملف ؛ 88 هّللا لوس اذه ؟اذَه

 07٠١6 : عجار] نارا ئه

 .٠ ءادمقا ماري م م

 0 اني يي

 اع ا لاَق تري ميم اكئدح قل

 كثبا : َلاَقك « يلب يعَمو ف يا 'تنآ ؛ يملا كمر يبأ ع « طبفأ نب
 سام

 تَرَ :لاق هيلع ينج الو كيل ينجَيآل :لاك .هبدهشأ : "تق ؟اَذَه
 97٠١5[ :رظنا] ٠ ٌرَمْحأ بّيَشلا

 هج نع طع ىلا كح ,”يرتشل ميهارنإ نا يشي دي ءديزت
 . ع
 هللا لوُسَر ىلإ يبأو انآ تلا : َلاَك «ةكمر يبأْنَع ءذقنم نب تياكوه

 لوُسراَذَه «ينباَي : يبأ يل لاق ؛ةئيقلك قيرطلا ضد يف انك امله 2

 لج اذ «َساَنلاُيال 85 هللا َلوُسَرنأْبَسْحأ تنكو : لاق , 3 هللا

 ىلإ طنا ي اك: :لاَق «ناَرَضْحأ ناَدْرُبِهَْلَ هِّيَلَع «ءاّنح عر اهب فول

 :لاق «ينب هّللاَواَذَم َلاَق ؟َكَمَم اَذَّه ْنَم : يبأل َلاَقُف : َلاَق ءهّيَئاَس

 ةل َكَّنِإ ام «تفدَص : :َلاَكمُث ؛ «"يّلَع يبأ فلحل ف هللا لور كلحَضُم

 ٌةرزاورزئالَو » : 9 هللا وسر الَو : :لاَق كلَ ينجَيلو هلع ينج

 .«ىّرخا ْخأَدو

 وردم 322
 سي اًندَح ءراكبْنْبَمَحم انندَح ءهّللا دنع انثدح -6

 يبأ َعَماتشلطلا َلاَك ةمر يبأ نع «طيقل نب دايإ نع «يدسألا عيبرلا نب

 مهل ء«هتيب لظ يف اسلاَج ,ةرجاها نم الجر انين «مآلع اَنآَو

 يبأ يل لاَقَق : لاَ ءهاّنح نم عر هساربَو ةَرْفَوهرعَشَو ؛نارضْحأ

 اَنكدَحَتَف :َلاَق ف8 ِهّللا لوَّنمَراَذَه :َلاَق آل : تلتف ؟اذَهْنَم يرذتآ

 يذلا ينرأق ٠ بط تي لْهأ نم لُجَر يّنِإ : يأ هل لاق :َلاَق « اليوط

 :لاَق «٠ كتربخأ كل ريغ كمانإو ءاهتمطق ةعلس كت ؛ كفك طا

 َكنبا : ُهَلَلاَتَك « يل هللا لوس رم لاَ اَهَقلَح يذلا هبط

 يإ :َلاَق .ل اوت اَمْرَظْلا : ف هللا لوُسَر هَللاَقَق ؛هب دهشأ : لاك ؟ادَه

 ينبآ فلل يباب يهبشل هللا دلحّض :لاَق؛ ةَّبعكْلا برو
 ياعم ةسيم 6

 عجار] . هيَلَع ينجُت الو َكِيلَع ينجي أل اذه اي : ف هللا وسر لاَ يلع

 اةفلطلا

 هدول

 00 ل

 : تلق ؟اَذَهْنَم يِرْدَتْلَم يبأ لاك هت املَق :٠ اق هللا لوُسرَوْحَن يب سر وحن ىبأ



 يب اس »ف كس ع ل

 «كلد لاق نيح ترَرْعَشْلاَف : لاق :# ِهّللا لوس دمحم اذه :َلاَق آل

 اهيو هةر ورشيد «َساَنا هب ال يش هللا لوُسَراذأ نظأْتْنكَو

 اتضح ءاَنْسلَجَمُت يبأ هْيلَع ا َمَلَسق «ناَرَضْحأ نار ْيلَحَو «ءاح ْعْدَر

 (578/5) يإ: َلاَق ؟اَدَّهَدتبا : يبأل لاق هللا وسرت «ةَعاَس
 م اخ

 اًكحاّم ف هّللالوُسَر مسبق هبه : :لاَق ؟اَقَح :َلاَك ٠ ةّبعكْلا برو

 ينجَيالهَنإاَمأ َلاَكَمم «'يلَع يبأ فلح نمو « يبأب يِهبش تيك نم

 دو ةرزاو رزَنالو ل : كف هللا وسر آرَكو هلع ينجتالو كلَ

 يْنِإ ؛هّللالوُسراَي : َلاَقَف هك ني ةعللسلا لذم ىلإَرظنمُ 4 ىرخأ

 :عجار] . اًهَقلَخ يدنا اًهيبط ٠ ل: لاق ؟كل اهجلاَعأ الأ ٠ لارا بطاَك

 افلح

 نْيِرْيَمُ ةَمكيَح وبآو يبأ يكد .هّللا دْبَع اًنَقدَح 7

 نْبداَإ نب هلل دب اَنَدَح يدهم ني نَمْحرلا دبع اَنكدَح لاق ٍبْرَح

 ناَدْوُب هّيلَعَو الف هّللا لوُّسَر تّيتآ: َلاَق ةكمر يبأ نع ؛هيبأ نَع ؛طيقل
 0/٠١ ؟:عجار] ناَرضْحَأ

 اَنئدَح «ةّيش يبأ نب ناش يدَح هللا دبع اَنَقَدَح- 7114

 نع« «طيقل نب دان ْنَح ءريمع نب كلا دبع اد «ٍمزاَح نبا يني ريرَج

 لَو جَرَخ) ء8 هللا َلوُسسَرتْيآَ نك مكو ةئيدلا تمد َلاَق ؛ةئمر يبأ
 ينزا لسجن ٠ 8 هللا لوُسَر - هللاو- اذه: ينبال تلق ,ناريضخأ ناو

 هوا
 ناو "بيط لج نإ هللا لوس اي تلقف ٠ ف هللا لوُسرل بيه دعي

 و اقع دنا نما لطم موو اهل يلو «ًيبط ناك يبأ

 عيواَد من ٠ ءاهتطق ةعلس تناك اإف «كلعك ىَلَع يلا هذَه ينراآ ؛ ظَع

 ْبَرَو «ينبا: تلق ؟َكََم يذّنا اذه نم: لاك مث فل اهب ؛ ال: لاَ

 َكيلَع ينجيال اذه كنبا: لاق. هب دهشأ ينبا: "تلق ؟كلنبا : َلاَقَق « ةّبعكلا

 [١٠/0؟:عجار] هلع ينجتألو

 ةّئمَر يبأ دنسم رخآ

 معقم ملص

 2 ل يلع يلع ناَوْكُذ

 1 .كلبحاَص هك ٌقدِصي

 ها عمم وم
 ”رابجندَْملاَو 6 هللا لاك ري يبأ نع

 [لدقؤم ل مك لد شلات رظناز . سمَحْلا ز زاكرلا يفو“ ءرابج ءاَمجعْلاَو

 يسبأ نع« ةَمَلَس يبأ ْنَع «يِرْطْزلا ِنَع؛ «ميَشه انربخأ - فلفت

 أمسح ليقيارق ا هلل لور ىلح نصح نيللي

 انَحآْت لام ةَرَشَع يل دود هّللا ل وسر اي ليما هل َلاَقَق ءاتيسح

 له و و

 1 رس هيأ

 سف مدع
 لج الامل :رظنا] ٠ محي المَحريال نم: هلللوُسَر

 هلك

 يبأ نع دايز نْبَمَحُم ْنَع ؛ «ةبعش) نع ٠ « ميم ادَح - 9

 ايكت غمس ينإَ ,ةوضؤلا اوُبسأ: لاق «نوُؤَصَوتي ٍموُقِبرم :لاَق «ةريره

 اور رولا رواه وحال :رظنا] .راّثلا نم ٠ باّقعألل ليو ,لوُشي ف مسالا

 550 1167 ل ددقل لدا 06

 لا اد ءارشب وب اثنا ميسم انكدَح - 7177“

 ُسْنعُب يدنا نرّقلا يم 06 هللا لوُسَر َلاَقَ لاق  ةَرّيره يبأ نع

 00 ؛مهيف
 ب ث مست ير

 قال :نظنا] .٠ اودهْشَسي نأ لق نودَهشَي «ةَناَمَّسلا نوُبحي موق ءيجُي

 اهدا

 يركب ألخ ولد يرن وزب حل يي دم

 هّللالوُسَر لاَ :لاَق «ةَرْيره يبأ ْنَع ءٍماّشه نْب ثراَحْلا نْب نَمْحرلادّبَع

2000-7 
 :رظنا] . ةاوس نّمم هب قحأَوهَف ؛ سلف دك لج دنع لَم نع دَجَو نم: "5

 قدوم الام للا الكت

 «ةَرْيرم يبأ ْنَع ٠ يبكشلا نع ءاّيركَز نع «ميشه انئدح 6

 ءاُملَع نهترملا ىلعم ةنوُْرَم ةَبادلا تناك اذ هللا لوُسَر َلاَق لاق
 ها هي ل قاع

 1١114( :رظنا] ٠ بكريم قت ةرشَي يذلا ىلعَو بري رذلا نيلو

 وس هلا
 دبع هيبأ نَع وأ «فسوي ْنَع دلاَخ اًنربخأ ؛ «ميشه انكدَح - -ا م15

 يف اوّل إ : َلاَك © هلا َلوُسَرنآ «ةَرْيَره يبأ نَع ؛ثراَحلا نب هللا

 ع
 . عر ةعبس مهني نم عقر قيرطلا

 «'يرهزلا ِنَع؛ «يطساولا مْيهجْلا بأ انكدَح ءميشه اًنثدَح 7
520 

 ِسيقلا ورم : ف هّللالوُسَر لاق : لاق «ةريره يبأ نَع ؛ «ٌةَمَلَس يبأ َنَع

 .رآآثلا ىلإ ءا رعشلا « ءا اول بحاص

 نيِرْبَجْنَع ؛(رايَس(7179/7)َنَع بيم انكَح - -

 نإ ده ةَدْؤَغ يف 89 هلا لوس اً : لاق « ةريره يبأ نع ةَديع

 ,.ةرتنلا ردة تعجر نو اهلا رنتك اهنا

 وَلَمْ ٌةالّصلا : 8 هل لاق لاق م «بئاسلا

 ُرهشلاو «ةَمسجْلا ىلإ ةَسْجلاَو :لاق هت امل ةراثك اهدي يلا ةالّصلا

 َدْمَي لاق مث :لاق اهي اَملةراَثك «ناَضَمَر ىلإ اضم ينعي «رههشلا ىلإ
 رعد ومس

 كارشإلا نمل : َتَدَحرْمألا كل نأ تفرع : لاق ءثآالك ْنمّذلإ : كلذ

 األول: :تلفق) : :لاق سلا كْرتو «ةّققصلا ثَّتو ؛هللاب

 رك هلل »د
 ةقفصلا شام (لاق ةّفّيَصلا ثكئاَمَف انكر دق هللب كارشإلا

 ف لل ار مو كلف لاقي ٠ هيلإ فلات الجَر يَ

 3 ٠084 :(راصنألا نم لجر وأ بئاسلا نب هللا دبع) رظنأ] . ةَعاَمَجْلا



 20 مل هلع
 0 لاق 5 .8يئارع «ةريره

 لل + :رظنا].ةالّصلاب

 يبأ نع ءهيبأ نع ؛ ةَملَس يبأ نب َرَمع نع ؛ ءميشه اًنثدح - - اما

 اًيَليق نواَشُيَبّكلاَو ماتت ْكِبلا : : هللا لوسر لاق :لاق ؛ٌةَرْيِرِه

 الع ه العم :رظنا] ٠ اًهاَضر اهُنوُكس : لاق ؟يحتْسَترْكبلادإ هللا َلوُسَر

 [ةت0ل ىلا

 اطر باول اول 4 كلوش لاق: : لاف رم يب

 3٠١[ ؟7/ قدا حتما الهرم :رظنا] ٠ ىلا

 يت ىلع ارت كتل ىلا لاقاَذَك ؛ 6.9" ب

 قل م نإ هيا ىلع

 راةقدق يم

 000 كلور ا لاقيه يأ

 م

 [3 0١4 :نظنا] . بْرشَو لكأ ماي : ةرم لاق

 يني «هنم هتعمَس نك ملأ : لاق ميش اَنكدَح - - امه

 نب ديعّس نع ؛ ّيرْضْرلا نع ءنْيَسُح ْنْبنايْفُس ينُئدَحف "يطا

 يف ريل: : 5 هللا لوم اوُسر لاق : لاق :ٌةَرْيَرَه يبأ نع: «بِيَسمْلا

 علبصل للفت الل للام :رظنا] . عرق لو «مالسألا

 :ةريره يبأ نَع ' ٍمزاَح يبأ َنَع ءراّيس نع ؛ «ميشه اًنثدَح - - ملك

 موي هكئيهُك َعَجَر وسي مكو ثري مَلَف يح م : : هللا لوُسَر لاق : :لاق

 عل 41م1 الو روسدو روصو. روعي :رظنإ] مآ هدو

 478 ا ا لاق يه
 لو صداع 2

 ددحاَوالإتَدَكَو امك « نْدتسُي مَلو ءهللا ليس يف لاقي امالَغ نهم ةّدحاو
0-007 

 ةقامل د لول ؛ ىّتئتَسا ول : ف هّللا لوّسَر لاق : لاق ءَناّسْنِإ قشب نهنم

 ٠١[ همه :رظنا] . هاو «مآلُغ

 آلت دمر يت 50 ءِنَسَحْلا
 ا هادع

 5 داوم اواو ملل رالتمو العألال الامال لاحم رنا عملا م موي ٍلْسْعْلاَو

 نب ديعّس نع « «يرْظْرلا نع ؛ ءرَمْعَم نع «رمَتعم اًندَح - 8

 :ةرطفلا نم سْمَح : :48 هللا لوُسَر لاق : لاق «ةرْيره يبأ ْنَع بّيَسَمْلا

 فاحت ءطنإلا ف كو رامظألاٌميلطتَو «براّشلا صف

 1 حفلا سل فشلا :رظنا] . ناَتْحْلاَو

 يبأ نع« ركب : بأ د امين اندَح - 071
 هس سا سس هسا

 ارفق (ءامْل ةالَص : لاق وأ) مقال ره يبأ ملص لاق «مفاَر

 تَدَجَس :لاقق ؟ةَرْيَرِه اَيأ اي :تلقق « اًهيف دج «ْتَق تتعامل اذإ

 ,هلاه٠ هرظنا] .هاَقْلَأ ىَّتَح اًمكجْسأ لاَزأ لَق ٠ ف مسالا يبأ فلَخ اًهيف

 000 مل هلو

 [ةقلال/

 ريعَس نع ءنالَجَع نبا نَع « «ٍلصَمم نْب رشي انئدَح - -071

 يف بالا عَ اذِإ : ف هللا لوس لاق : لاق «ةَرْيره يأ ْنَع ؛ يربقملا

 ءافشرَخآلاِفَو هان هيحاََج دَحآ يفّنإَف ءْمُكدَحَأءاَنِ

 روف# :رظنا] . هلك ثنيل دل هيف يدا هحانجب يتب ( 31٠ /1آمدَك

 [ةاللق

 نع« 'يربَقَمْلا ديعَس ْنَع ءَنآلْجَع نبا نَع رش انندَح - 1

 ِسْلْجَمْلا ىلإ مُكدَحأ ىَهتل اذِإ لف هللا لوُسَر لاق : لاق «ةَرْيَرِه يبأ

 :رظنا] . رخآلا نم ماحب لوألا سيك مُلَسْيلك متين َداَرآ اداه « ملل

 لكك لولا
3 

5-1 

 نب ٍلْيِهس نع «نايقس اًنئدَح «فسوي نب قاحسإ اًنندَح - -ا/15*

 يِزَجَيأل : 8 هللا لوُسَر لاق : لاق :ةَريَره يبأ نَع ؛هيبأ نع « حلاص يبأ

 [91/437 حلا ,اله١5 :رظنا] .٠ فتحي هيرتشيف ءاكوُلسس هَدجينأَلإ «ةدلاودكو

 اني
 ْنَع هوِرْصَع نب دَمَحُم ْنَع ٠ : هما دابع نب داب اًنئدَح - 015

 . هب موي ماما اَمّنإ : لاقي ف ايلا نع « ةريره يبأ نع « ةمّلَس يبأ

 هةدِمَح ْنَملهَللا عمس : لاقاذإو اوكا مكر ذو اوبك ريك اذ

 :رظنا] . َنيعَمْجأ سوُُج اوُلَصَ  سلاَج ىَلَص اد ٠ ٌدْمَحْلا كل اًنبَر :اوُلوُفَك

 [١1ل64 قكف١ قاللح

 يأ نا ديب نلبي ٠ ىسيع نب ناَوْفَص انْندَح - 12

 ْنَم : هللا ٌلوُسَر لاق : :لاق :ةرْيره يبأ نع ٠ «يربقملا ديعس ّنَع ءدنه

 ماج ملكا :رظنا] ٠ نيكس ريب حي دفق َّنلاَّ ايضاق لج

 دمحم اًندح -5
 ومر هدو
 تعمس :لاق «ةّبعش اًنئدَح ءرَفْعَج نب دمَحَم

 ٌنوُردَت لَه : لاق« ف يِبنلا نع « ةريره يبأ نَع ؛هيبأ نَع ؛ثدَحب العلا

 :لاق ءهيف َسْيِلاَب لاَأ ةكرْكذ : لاق ٠ ملغ هَلوسَرو هللا : اولاق ؟ُةباَيْلا ام

 دّقكُلوُقَتاَم هيف َناَكأنإ : لاق ٠ ٠ لوم ىغأ يال لإن

 سهم سو

 0 يع يشل نر دعس نع
 م

 8455 الهال ,/؟21:(بيسملا نب ديعسو ةملس وبأ) رظنا] . اعيرأ بكف «ىشاَجّتلا

 لووك ادكلا ىككل قل

 يبأْنَع ؛ةَبآلق يبأ ْنَع بوي اندَح «ليعاَمسإ انندَح - -18
 ما مم ساس 2
 ْمُكءاَجْدَك: :8 هّللاٌلوُسَر : لاق ءُناَضَمَرَرَضَح امل : لاق «ةريره

 سر »سا مم
 :ةّنجْلاٌباَوْبآ هيف تت «هَماّيص مكي هللا ضرتها ,ةكلرابم رهش ُناَضَمَر



 مراام ري

 2 ريس يلذتشا

 َنَع «ةَعرذ يب نع «ةَرَمُع ع ليف نْبدَمَحُم 20 71 ها/ ءرهش فلآ مخي هف يطال هيلو محا" ب اون يالي

 يف َجَرَخْنَمَلَل َجَورعُهللاَبَدا قف هللا لوُسَر لاق : : لاق « ةريره يبأ لكل ضقت كالت :رظنا] مرح دق اًهريَخ مرح نم
 هع

 وهف «(يلوسر َقيِدصَتَو) «يب اَنعإو « يليبس يف اداهج الإ جريل « هليبَس يبأ ْنَع ءدّمَحُمْنَع ُبوُي اندَح «ليِعاَمْسِإاَندَح - 75

 اساله نم جرح يذلا نكس ىلإ ذأ «ةجلاهلخذأ ذأ ماضل بوك يف اًندَحأ يْلَصيأ :لاقك ؛ا هللا َلوُسَر لَ ىَداَن :لاق :ةَرْيَره
 يف ّمْلكيِمَلَك نماَم ءهدّني دمحم سفن يذلا «ةّمَغ وأ رجأ نم لاَ لبطل لدقتك للا :رظنا] ١ ؟ِن يوك دج ْمُكلكوأ : لاق ؟دحاو

 ريير هك 7 7 هته ةمايقلا م اج 1 هللا
 0 متون ا ْ ني 0 | ليبس يبأ ْنَع ؛دّمَحُم ْنَع بوُي انكدَح «ليعاَمْسإ انتدَح - 8716٠-

 دعَفاَم َنيِملْنُمْلا نأآل هديب دمحم 8 يذلا «كّلسم ياصدو ء يمد مور دم يدق 2مم
 مده ىَلَع قش و سفن و « ةنيهجو ةئبزم نم ءيشو راَمغَو ملسأل : 8 هللا لوُسَر لاق : :لاق «ةريره

 او «ينوعبتيك ةَعَس دجأ آل يثكلو ءاَدَب ليس يف تيس فالح «ةمايقلاَمْوَي :لاق بح : :لاق هلا دي ةيرمَو به نم يشأ آو ءادبأ هللا . 3 يملعل يصدق م مع

 م 4199 :رظنا] . ميمو اهو ناَفطَحَو دسأ نم
 َْزْغأ نأ تدر ء هديب دمحم سفن يذلا يدب نوُلَخَتي مهن كنا بيطت

 يم 37
 ىككك ىكتم :رظنا] . . لَك و زغأ م5 «لكأف و رغأ من « لتقف هللا ليسا يف

 00 يبأ نَع دّمَحُم ْنَع "بوُبأ اَنندَح ٌليِعاَمْسِإاَننَدَح - -ام١16 0 ءاضا 0 6

 ا 1100 دبع اَهقفاَوي ال ةَعاَسل ةَمُمُجْلا يفّنإ ف مساّقلاوُبآ لاق : لاق «ةَرْيِرِه
 0 (ةَراَمع انك 0 ِ دمحم اند 6 وقع 2200 02 ا

 0 نع ؛ 9 0 دح ٍليَصُق نب دح 1168 هالك هديب لاقو هاي هللا اَطَعأ الإ اريَخ َهَّللا لأسَي ب مئاق ملسم

 اي :اولاق « .َنيِقلَحُمْلل رفع غا :١ ف هّللاٌلوُسَر لاق : لاق « ةريره يبأ نَع 7-72 هدررلرو هلورو
 7 و 9, لموت للولد اولا كلمت مالشح» :رظنا] امهر اهلي

 لوُسَراَي : اولاق َنيَْلَحملل رفع املا : لاق ؟َنيرصقمْلاو هللا لور
 :لاق ؟َنيِرَصَق و9 لَو : اولاق ني حم أر رفا مُهّللا : لاق ؟نيِرم 0 لاو هلل اّمِإ : لاق دّمَحُمْنَع «بوُيأ انكدَح «ليِعاَمْسِإ َنئدَح 0/7

 نيم 2 07 ْلُفْيْمَكَوأ: ةريره وبأ لاقق ماسلا مأكل : اوُركاَذَت امو ءاوُرَخاَقَت

 ْنَع ٠ ةَعْرز يبأ نع «َةَراَمْع ْنَح ؛ ليف نب َمَحُم انئدَح 8 ل هل ل ل : مساقلاوُ 3
 يأ هللا لوس اي :لاقق 1 هللا لور ىلإ[ جراج :لاق يره يبأ اتجوز مُهْنم ئرس لكك الا يفيد بكوك !ونمأ ىلع اًهيلت يتلا
 ٌحيحص َتْلآَو قَدَصتْنَأ : :ُهّناَيل كبيأَواَمأ : :لاق ؟ارجأ ملأ قمل ل0 5رطظنا] بَوعأ نجلا يفاتو ٠ لا ارو نم اًمهقاسْحُم ىَرُي نان
 مولا تب اد ىّنَح ْلّهَمتآلَو «ءاَبلالماكو رفقا ىّشخَ ًُ ب (حيحش قاما نوم

 00« وج« 44.5 ناز نال ناك ْدَكَو ءادك ناو ءانك نآلل :َتق يبأ ْنَع «ةَمركع ْنَع «ُبوُيأانربْحأ «ليعاَمْسِ انندَح - 71#

 همر وراها لهب
 ةَعْرْر يبأ ْنَع «ةَراَمع ْنَع « « ليضف نب دمحم دمحم اًنئَدَح - الاى . الا يف "نم برعم انآ ىهن ل هللا لوُسَر نأ ةريَرَه

 ١ ا ىَلِإ َنسَلَج : لاق «ٌةَرْيَره ىبأ ْنَع «٠ 5 . يمل 7
 ف يبلا ىلإ ليربج ل ندر يب نع ًالإهَملَع الو: لاق تَجرَخَف ء ءاَقّسلا يف نم برش ًالَجَردأ نأ :بوُيألاق

 لونان كلملا أ لبرج لاقث ل .داتسلا ىلإ 1
0 

 )عض 35 يبأ ْنَع ؛ةمركع نع «بوي ليع تحمس ايدي ون 00 آنع هَم بوُيأ اًنئلَح :ليعاَمْسِإ اَنكلَح -4

 هه

 [376 تال ,مرلإلال ,ل :رظنا].. ةيحح

 ربما سوم رسم م اشو ءهعش ع هاه مهام عم هه
 .ةلوُسَر دبع اب : .لاق هَتيَشَح لَمْجُينأ راجل ُجَر نمَتمَيأل : ف هلل ًالوُسَر لاق : لاق ؛ةَريره

 ءةَعْرَر يبأ نع «ٌةَراَمُع اًنئدَح « ٍلْيَضُم نْب ب دمحم انددح - الاكأ [410317 :رظنا] . هرادج يف (ةبَشَح : لاق وأ)

 هل هس 2 م سلا
 ىنتح ةعاسلا موقت ال : لوُتَي ءا هللا لور تغمس : لاق ؛ةَريره يبأ نع 0 نع «ءاطع نع ؛ كلَمْلا ُدْبَع اَننَدَح «دّيبِع نب ىلع ائدَح - الم

 كلف ايل منَ اَهَرَوْتَعلَط اذ اًهبَِْم نم سمعا ملط ُدبلاَو «ىّنغ رْهظْنعألإ ةَقَدَسآل : : 88 هللا لوُسَر لاق : :لاق ؛ ةَريَره يبأ

 اَهاَإ يف اسك وألْبق نم اسنمأ كتمان قنَيآل) بح 411١, :رظنا] .(991/7]لوُعتْنَمِب اَدبآَو «ىلقّسلا دا مريخ + اَنلْعْلا
7 

 . «اريخ [مكلل

 ةَعْرَر يبأ نَع ةَراَمُع انئدَح ؛ ِلْيَضُق نب َمَحُم ائدَح - الا ةَعْرَر يبأ نَع ةَراَمَع نع ؛ لب نْبْدَمَحُم اندَح - ولأ 65

 تلك اًهلاق ٠ «َلاَصوْلاَومُكاَيإ : اقف هللا وُسَر لاق : لاق ةَرْيره يبأ َنَع ءهّللا لوم اوّسمَر اي :لاقق ٠ قف يبل ل يربج ىتآ : لوفي ةريَره بأ تعمس : :لاق

 « يلذم كلل يف مس مُكَنإ :لاق هللا لوس الصامل : اولاق «رارم يه اذ «باَرشْوأ «ٌماَعطْأ ما هيف اتم اني دلآْدكَُجيِدَح ذه

 .نوُقيُ ام لمعلا نم الكاف ٠ ينيقسُيو ير ينمعطب تأ يّنإ « بّسصَق نم نجلا يف تْيَب اهرب « ينمو اير نم مالسلا اهيل أراك

 .ابصُن الو هيف ب حصل



  نيرثكملا دنسم

 :ةَعز يبأ نع ٌقَراَمع اًنندَح «ليضُف نب ب لمَحم ا ا

 مقاوم سانا لاَس نم : : هللا وسر لاق : :لاق 5# ؛ةَرْيره يبأ ْنَع

 .ئكتسيلْوأ هلم م لقتسِيلف ارمَج لآَياَمنِق ءارثكت

 .(حا راش اقدح ليف محم ب لمحم اند --345

 ناك : لاق «ةَريَره يبأ نَع ََعْرُز يبأ نع :ةَراَمع ْنَع «ريرجو

 م ةصم سم م
 يبأب : :تْلُق «ةءارقلاو ريتا نيب تكس ةآلّصلا يفّربكاذإ ف هلل لوس

 :لاق ؟َوهاَم ينربَخأ «ةءارقلاو ريتا نيب كَاَكْسإ تيآرأ ؛ ياو تن

 ءِبرْمَمْلاَو قرثشَملا َنْبَ اب تدَعاَب امك يااَطَح نيو يبي دعاَيمُهّلا لوقأ

 نتي اَمَك : :ريرج لاق) «سّندلا نم ضييبألا بتلك ياياَطَح نم يمهل

 . ربو ءاملاو ٍجلَتلاب ياياطَح نم ينلسغا ميلا (بْؤّتل

 نيرا :رظنا] . حلاص يبأ نع اذه الإ ةَعْر يبأ ع اهلك : يبأ لاق

 ملل#

 «حلاَّص يبأ ْنَع ةَراَمْع ْنَع ؛ « لصق نب محم ائدَح - 2536

 خدت رز وأ نإ : 8 هللا لور ( 31 /7) لاق : لاق يره يبأ ع
 بكئوك ءوص دى لح هولي َمُث ءرذنبلا لب رمق ةروُص ىل جلا

 و َنوُلفنيالو نوُطوتتيآلَو :نوُنوبيآل «ةءاضإ ِاَمّسلا يني

 ةولألا مهرماَجَمَو كسلا مهحشرو بنل ُمُهَطاَشُن اَشنأ «َنوُطَتسَي

 ةروُص ىَلَع «دحاو ٍلجَر َقلَخ ىَلَع ْمُهئآلخأ نيعلا روحلا مهج زو

 0/459 :رظنا] . اعاَرذ نيس لوط يف «مدآ مهيبأ

 ةَعْرَز يبأْنَع «ةَراَمْع نَع ؛ «ِلِيضُق نب دَمَحَم اثدَح - الكت

 يمر هريواَصت هيف ىأرق ؛ ٍمَكَحْلا نب انام راد ةَرْيُه يبأ عم َءُسْلَخَد :لاق

 ملظأ مو : :لَجَوَرَع هللا لق “5 :لوُقي #8 هللا لور تمس : لاقق « ىَنبُ

 اوُقلْحَل وأ «ةّبحا اوتيل زا :ةرد اوُلْيلَف يقلك اقل وَْيَبهدْنَّسم
 مما م
0 
 . ةريعش

 املك «نْيقكرمْا رواج ىّنَح هِيعاَرذ َلَسَغَو اضن ءوُضَوب اعدم

 ُةَكاَذَم : :لافك ؟اًذَهاَم تلق نيالا ىلإ نيكل َرواَج يجر َلَسَغ

 6 ءا/١ :رظنا] . ةّيلحْلا

 .ِ مداره معصم ماو
 ْنَع :ةَعَرز يبأ ْنَع «ةَراَمع ْنَع ؛ « ليَ نب دَمَحُم انئدَح - - مم6كا/

 ء«ناَسللا ىَلَع ناََديَِح ناَملك : :48 هللا لوُسَر لاق : لاق ريم يبأ

 َناَحْبس ءهدْسَسيَو هلل ناَحْبُس : محلا ىلإ نايبَح «ناّريمْلا يف ناَليم

 1 .ميظعلا هللا

 نع ؛ 2 ٠ بدلك نب مصاعد ؛ لْيضُق نب دَمَحم ان اًنثدَح - الاكل

 نايل يب يختي :ةرم سل ز لقز) يلا لأ «ينآر

 :رظنا] . ةوبنلا نم زج عبس نم هم ةحلاّصلا ةقداّصلا نموا دبا يؤ

 [م144 ىخحلا

 'رَم : هّللا لوُسر لاق : 0 هانم ل نع بأ

 ةنيعلا

 (لُجَرْنَع ثفتغألا انقكَح ليف حُم اتدَح - لد

 «نماَضمامإلا : 8 هللا وسر لاق : :لاق «ةَريره يبأ نَع «حلاَص يبأ ْنَع هم
 مامر وود ول
 محلك الوحم :رظنا] ندم ْفْغاَ «ةمتألا دشْرأ ملل ,نمتؤم نذؤملاو

 علبكال لل ل6115 للا للا كاان ضكمو

 «ديعّس نبا يعي ؛ ىَيحَي انئدَح « لص نب دَمَحم ان اًنثدح -

 مع م ل
 َناَضَمَر َماَص ْنَم : اق هلل لور لاق : لاق «ةرْيره يبأ نع ٠ ٌةَملَس يبأ نَع

 ىلا موك مدد لااله :رظنا] . هند نم ْمُدَقَت ام َكَرُعُغ اًياَستحاَو اَناَيِ

 1 ل

 نع« ءٍمْزاَح يبأ ْنَع« يبأ انئدَح « لْيَضُق نب دمحم انئدَح - ااا

 رات سا راق ع مما
 «ريعشلاب ريعشلاو «ةطئحلابةطْنحْلا ف هللا لوُسَر لاق : لاق «ةَريره يبأ

 داو داَز نَمق نوب انْدَوَو ؛ ليكي النك حلملاب ٌحلملاَو رسب
 و

 .ةثاولا فلق امألإ « ىبرأ دقق

 يبأ نع ٠ شَمْعَألا ءانكَدَح لّيَضُف نب دمحم دمحم اًنئدَح -7

 ءارخآو لأ ة الّصلل نإ : 8 هللا ٌلوُسَر لاق : :لاق ؛ةَريِرِه يبأ نَع ؛حلاص

 5 00000 ةيواق هس
 تقول ُخْدَيَنيح اكو َرخانإَو «سْمشلا لون ثيح ٍرهظلا تقَو لوأنإَو

 نيح اهو رخو ءاّهّتقو لخدي نيح رصعْلا تفو د وأن ءرّصَعلا
 م

 َرْخآْذإَو نسا بقت يح برْغَمْلا تقولون «سمشلا رقصت
 "لا بيد ةرح انما ولو أل بنتا اه

 نجف لا ملي نيح رجلا تقَو لد ليلا فصيح اهو رخو

 .سْطتشلامُلطَتنيح اهو َرخاانإو

 نمبةَراَمُع ْنَع يبأ انكدَح «ٍلْبَضم ندم انَدَح الا 7“
 مهلا : :89 هللا لوُسَر لاق : : لاق «ةرْيره يبأ ْنَع «ةَعْر يبأْنَع « عاَقعَملا

 1١1747[ قلقا :رظنا] . يل سن لالظزي لما

 6 مودم

 نإ: ا ديس لة أع ٍحلاَص يبأ نع
 هو
 َنَطْفأ اذِإ : ِنْيتحْرَك مئاّصلل نإ .هب يزجأ انآو « يل ٌموُصلا نإ :لوُكي هللا

 مك"فوُلُخل هدي دَّمَحُم سفن يذلا حر ُهاَرَجف هللا يقل اذِإَو ,٠ « حرف

 [ل6 .؟«رظنا] . كما حير نم هلا َدْنعبَيطَآ مئاّصلا

 'يريس وبل نع مانع لسيما ادني

 [4لالب معمك القل الرخا :رظتا] .5 ةآلّصلا

 يبأْنَع دَّمَحُم ّْنَع ؛ ٍماشه نع « «ةمَلَس نب دمحم اًنئدَح - 55

 اديك للا نما ينصب ْمُكدَحأماَانِإ قف هّللا لوُسَر لاق : لاق ةَرْيِرِه

 [41001 ,اس# :رظنا] . نْيتفيفَح نيَتَعْكَرب

 :باهش نبا اًنربخأ رمعُم اًنكدَح :رَفَعَج نب دمحم اًنئدَح - 7

 هللا لوس لس : لاق « ةَرّيره يبأ ْنَع « بّيَسَمْلا نبا نع (317/5)



 نيرثكملا دنسم
 الاؤك ح مع هما رام ع

 ه1:5ه ص

 اَمَو اَهَوُلُحَف ادماَج ناك نإ : لاق ؟تَناَمَق مس يف تعَكو ةَراق َنَع ءاقق

 . علم لمحل :رظنا] م هوا اعئاَمنأك إو يق ّيَقَياَماوُلُك م /اهلوح

 ب ىَيحَي يتربخأ «طم تريح قط اَتدَح - 71778

 لقب #» هللا وُسَمَرَمأ : لاق «ةَرْيره يبأ ْنَع ؛ ٍمضْمص َنَع «ريثك ينأ

 . ةآلّصلا يف نيدوسألا

 :رضنا] .برْقَمْلاَو ةّيحلا : لاق ؟ِنيَدوْسألاِ ينعي ام : ىيِحَيل تلق

 (ةةتسنلل ل ل ب ممل

 نع ءِرَمْعَم َنَع ؛ «ىلعألا دبع نب ىلعألا َدْبَع اَندَح -84

 ْمُكُدَحَأ لحي متنا اَذِإ : :لاق ا هلا َلوُسَرنأ «ةَريَره يبأ ع «دايز نب دَمَحُم

 اًمهفحاوأ] ؛ اَنيمَج اَمهلمْلا :لاقو هلاّمشب أَي َملَح او : هني أديل
 مما ماس 22100

 1١[ 457 ل191 4005 4146 لالا 4 :رظنا] . [ًاعيمج

 يبأ ْنَع ءِنَسَحْلا نَع «سْنوُي ْنَع ,ىلغألادْبَعاننَدَح -
 رثولاو ءرهش لك م يأ لآل مص : ثلثي يليلَخ يناّصْوأ : لاق ةريره

0 
 [الا14 مجارإ. ةعمجلا موي لسُفلاَو متل لب

 دنع يولع مس ىلعألا ب اد - اينيلا

 ةَتيهيتاَمَك تجي. نا واق 3
000 

 [مصشم :رظنا] . ٌاَعدَج نم هيف نوُسحُت لَه 57

 ْنَع «يرطْزلا نع ِِرَمْمَمْنَع ؛ ىلغألا دبع اًنِدَح -ا/18

 لإ ُنَلوُن دوُنوُمْنماَم : : 48 هّللا لوم اوسر لاق : لاق « ةريره يبأ ْنَع «ديعس

 مكهمأو ميم نب الإ «ناطيشلا ةسخ نم اَسراص لهب «اطبشلاُهَسْحَ

 ناطبكلا نم ايي كبامثيأ يلإ) قد شانإاوؤَرقا : ةريرهوبأ لاق

 [6044 :رظنا] «ميجأ .رلا

 ديعّس ْنَع «يِرْهزلا نَع «ِرَمْعَم ْنَع ؛ ىلعألا دبع اَنئَدَح 2.714

 ءزَج نمؤُما اير : لاق امن ] 49 يلا ِنَ / «ةريره يبأ نع « بيسمْلا نبا

 [7ك71 :رظنفا] .٠ ةوبلا نم امج نعبر نس نم

 ديعس ْنَع «'يِْزلا نع ءِرمْمَمْنَع ؛ ىلعألا دبع انْئدَح - 1,85

 الق ىَرْسك كله اذِإ : لاق ف يبل «ةَرْيره يبأ نع ءبْيَسُمْلا نبا

 ءهدّيي دَمَحُمْسْفَت يذّناو ُهَدَْبرصِقالكْرصِ دك كله اذإَو ُهَدْحَب ىَرسك

 034 9/515 ةرظنأ] هللا ليس يف اَمُروُتم شف

 ديعّس ْنع يي نَع ِرَمَْسْنَع ؛ « ىلخألا دبع اندَح -6
 ءاقك ع

 يفٌةآلّصلا لّضْفَت : لاق ا هلا َلوُسَرنأ ءةرْيره يبأْنَع «بّيسمْلا نبا

 طاعتك نيم نخسر لا

 مكش نإ !اوؤرْقا : ةريرهوُبآ لودي مث .رَجْفلا ةالّص يفراقتلا ةكئالَمَو
 ال786 4184 ءالعالا :رظنا] . «نوهشم ناك رجَتلا نارك نإ رجلا نارقر»

 اةلدفلل

 مما مص

 (7514/) ١ .ةريره يبأ دسم

 ديعّس نع ؛يرهزلا نَع ءرَمْحَم ْنَع ؛ىلغألا ُدْبَع ان -5

 ُناَمْرلابَراَقتي : 4 هللا اوسر لاق :لاق ءٌةَرْيَره يبان ْنَع ءبّيسمْلا نبا

 ؟هللا َلوُسَر ايامي :اولاق :لاق «جْرهُْرثيو «نّفلارهظتو «مشلا قلي
 1 لمَقْلا «ُلْنَقْلا :لاق

 ديعّس نع يرهْزلا نَع ِرَمعُم نَع « «ىلعألا دبع اًنئَدَح - فاني

 يبأ ْنَع اكد اها نَمحرل دْبَع ِنْبةَمَلَس يبآْنَعَو بيلا نا

 لو مهل بوي » : ْماَمْؤلا لاق اًذإ : لاق ا يِلانآ «ةرير
 همت كونك «نيمأ : :علوُف وُش)ةَكئَمْلا نك ءنيمآ :اوُلوَُك «َنيُئاَصلا 0

 44786 همس الجلال ,الا 48م :زظفا] . هند ص عع مدل ره َرْفَغ ةّكَئآلَمْلا َنيِماَت

 ديعّس ْنَع «يرهزلا نَع «رَمْعُم َنَع .ىلعألا يع نكح 14

 ىَلَع ىَّلَص نم : :8 هللا ل وُسَر لاق :لاق ٌةَرْيِره يبأ ْنَع ؛ «بّيسَمْلا نْبا

 اَمَو :اولاق. ناطار هلق اهنم َرُْي ىتح رتل نمو «طاربق هل ةزانج

 [8/15 :رظنا] . |.نيتيطتلا نجلا 2 لاق ؟ناطار اريقلا

 لاقت ريش يقر ريالا يم يأن ءبْيَسمْلا نبا

 لاقق نم يتيألا ضربنا «دوسمأ اَمآلُغ ْتَدَكَوهَنأَرما نإ ؛ هللا ينا

 رمح :لاق ؟اًهُتاَوْلأاَم : :لاق محن : لاق ؟ليإ كل : : 48 هللالوُسَردَل

 اًممو :لاق «قروأ دوُذ ( 777 5/1؟)اًهيف هيف مَن :  لاق ؟قّرْوأ دود اهيف : :لاق

 ٌنوُكَيهّلعل اذَهَو : هّللا لور لاقف : لاق قسم لاك ل
 يرق معمامم

 [ةاما/ الل 5 الا الا :رظنا] ٠ قرع هعزن

 ْنَع يِرظْزلا نع ,بلذ يبأ نبا اًنربخأ ديزي اَنَدَح - 9156

 لاب حاَص ةَراََ ينب م ايلرعأ نأ «ةَرْيّره يبأ ْنَع «بْيَمَصْلا نب ديعس

 روك الا :رظنا] ٠ ةاَنَْمركذف «دّوأ مآل دلو يناَرمانإ لاقك 8

 [ةاحإا باح

 دعس نع «ةيرظزلا نع رم ىلا اند - فدبلا

 جدلا ان يدجشتو ءمشلادجنصلا ىلإ .ةجاست عل

 [87/77 1/7144 :رظفا] ٠ ىصُقألا

 ع ْنَع «'يِرهْزلا نَع ءرمْعَم اًنكَدَح «ىلعألا دبع اًنْثَدَح 0

 ل ءعْرَرلا لكم نمؤملا لكم لاق ا هللا َلوُسَر انآ «ةرْيَره يبأ ْنَع ءديعتس سال م6

 ٍلئمك)قفانملا لكَ مكلَبلاهييصْيَأ نمؤمالاَزالو همت حيل

 ١ ر.س قيل «ةزألا رج

 نع يرطْرلا نع هِرَمْممْنَع «ىلعألا دبع اًنئدَح -“

 اَمرْيَح ىَلَع5 ةئيِدَمْلا وكري : :لاق قف هلا َلوُسَر أ «ةريره يبأ ْنَع «ديعس

 رخآو (ريطلاو عاجلا ياو ُديِرُي :لاق) يالا الإ امامي« ِْلَع سناك
 لن ا ةسا يملا و

 اكإ ىَنَح ءاَشوُحُو (َهناَدِجَيق مهمتي ناَقْنَي «ةيزم نم ناّيعار رشح نم
 سم مس سصا م



 ه1" ص
 عامر

 نيرثكملا دنسم مال16 ح «( ةَريَره يبأ دسم

 :رظنا] . اًمههوجو ىَلَع ارَخْوَأ اًمههوجو ىَلَع ارشح ؛ عاتّرلا يام

 [ىقم»ا

 انآ اَّمّنإَو «نيدلا يف فَي اَرْيَخ هب هللا دري ْنَم :لاق - ما
 2 7 1 ن6 * تح كمخلل هيلو

 .لَجَوُرَع هلل | يطعيو ء مساق

 يسون | ناَسَح نب ماّشه اَنئدَح رفع نب دمحم ان اَنكَح -4

.)( 

 نع «نيريس نب دمحم نع ؛ ماش اًنربَخأ :لاق نورا نب ديزيو
 انآو «يل مَوصلاو ءامهلاتأ رسب هسا : لاق ف ايّنلا نع « يره يأ

 انآو يل موصلا (يلجأ نم : :ديزي لاق) يارجهاَرشَوهماَعطَي «هب يأ

 :رظنا] . .كنمملا حير نمي هللا دنع ٍمئاّصلا مكفول «هب يزجأ

 [قاداللا ىلا ال

 - ة مدرع

 ْنَع هدّمَحُم ْنَع «ٌماَّشه انئدَح ءِرمْعَج نب لمح اندَح - 0/16

 دي هل تيك اَْلَمَْي سال كان
 «ةَنَسَح هلت بك اهَلَمْعَي ملف سحب مه نَم لاق ف (يِبلا نَع « ةريره يبأ

 المي مك ءاهلاكأ سو ةلام عن ىلإ اهلامأ رسبت اًهلمَحإَ

 اًهلمَع عنِ هلع ابككت مك َلمْمَي مل ةكيسب مه مو «ةسح هلا
00 

 م 5 :رظظنا] . هلع بحمل اهلي «ةّدحاو هس هيلع تب

 ؛دّمَحُمْنَع ؛ اح اقدح «ىيل اول دبع اًنئدَح -5

 َّ :ليئارسإ يني نم ةمأ تدقف : + 8 هللا لوُسَر لاق : :لاق «ةرْيَره يبأ َنَع
 ل بذله يارا نقله يَ «أتّلَمَف ام ردي هه

 ؟ةئيرش ءاّشلا نابل اهل عضو اذِإَ «برشت

 مل
 لوُسَر نم هتعمس : لاقق ٠ ابك ثيدَحْا اَدَهبْتْنَدَح : ٌةَريره وبأ لاق

 :رضنا] .ةاروّتلا ارضتآ : تلت ءارارم كلذ يل : لاقق حن :تلْقَق ؟88 هللا

 علدكنا لدامك للا للك

 اندَح :نطُوُبآَوْهَو نطق ِنْب مَا ِنْب رم اندَح - 11

 وكلام يباع 2 نحال ا نع ؛ماه

 3 ءالقإل لتإلوأ لنوم قنقك قمل :رلقنا] . هرْمّشلا بجو

 لب ع« يآ وقل ني ورحم اكن الا

 ْمُكَعوُ ال فش يقتات ىلارظل نك

 ع3 مالا ىحا 4 البكم :رظنأ] ٠ هكدوجسَو

 0 ل ةملس

 هور مبحح :رظنا] : همصِيْلَق امص موصَي ناك الجر أل « نيمْويالو موي

 اة ذقن ملدحإلا لع 140 زل لال ل ةدنشل

 دّنَُمْنَع هَ نب ِنَع يدع يبأ نَحْنُ

 :لاق) يشلا ينالص ىدخلإ ل لللوُسَ ىلتم :لا «ةَريَره يبأ َنَع

 ًةَبَشَح ىَتآو «مُلَسمُت يعكر لصق 0 (دّمَحُم اًهَيسْنَو ةريَرهوُبأ امرك
 ىلع ام م لم رع رع يع

 اَعّرسلا تجرح ُراّيضَع هناك ٠ اًهيلع هدي لاقق ٠ :دجْسَملا يف ةَضوُرَْم ورع
0317 

 ركبوُبأ مَوَقلا يفو : لاق «ٌةآلّصلا تّرصُق : اولاق « دجْمصْلا باَوبآ نم

 لوط هيدي يف َلُجَر مولا يفَو املك نأ هاباَهت (؟7//9"1) 5-2

 :لاقق «ةالّصلا تَرصُق ْمأ تيسنآ هلا لوُسَر اي : لاق هنيدي اذ : : ىمَسي

 :لاق مع واقبل لونك: لاق الملا رصففمكو أم

 دِجَسُف ربك مث أ مث لَ يذلا ىلصَم ا

 مكرم :لوطاأ ؛هدوُجُس ل دَجَس مف ربك من يك

 .[ريكو «ةسأر

 َنْب نارْمع نأ تشب ث :لوُقيق ؟مّلَس مت :لأسُي دمحم َناَكَف :لاق

 4551١[ :عجار] ,[اله١ال ,الث/٠ الممل :رظنا] ٠ مّلَس مث : لاق ٍنْيِصْح

 ءدَّمَحُم ْنَع ءنْوَع نبا نع ؛ «يدَع يبأ نب دَمَحُم اًنئدح - م١

 قرأ مه ميال هَ مكانآ : :48 هللا لور لاق : :لاق «ةَرّيره يبأ نع

 لبو للا :سظنا] ٠ ناَمْيُهْقفْلاَو َةَئاَمَيةَمْكحْلاَو ءَناَميناَمإلا .ةدففأ

 5-05 2-0 ليوم لال

 ينأ نَع ءدّمَحُم نَع «نّوع نبا نع «'يدَح يبأ نبل اددَح - 25 فل 37

 َتْنآ آلَو :اولاق ٠ لَم هيَ مُكْمدَحَأ سل : لاق « افق يلا نع «ةريَرَه

 ءانآآلو «ةَمْحَرَو ةرفغَمب ير يتمكن الإ انآ آلو : :لاق ؟ّللا لورا

 ,لدالث4 ى11 :رظنا] . نالكؤأ نكرم ةَمْحَرَو ةَرففَمب نم يمر يتسن الإ

 اناا 1

 .(ح) آلَعْلا نَع ةَبعش نع «'يدَع يبأ نب اند -
 رب ارب سل را سس سورا 8

 ,ثدحي ءالعلا تعمس : : لاق « ةبعش اًنيدح : لاق رمعج
 ي_يقمسا» مرر 6 سارع
 + نب دمحمو

 ىلإ وتحول ه8 هللا ٌلوُسَر لاق : لاق :ةرْيره يبأ نَع ؛هيبأ نع
 م سلا

 اهئ ارا الا نم ءاّمجْلا ةاّنشلل ص قي ىَتَح « ةمايقلا موي اهلهأ

 مس هداه فه
 ,القه# :رظنا] . ء ءاَحْلَجلا ةاّنشلل داَقي : :هئيدَح يف ينعي رَمعَج نبا لاقو

 [وللا محلا ىكالا

 .(ح) ءلعلا نع «ةبط نع «'يدح يبأ نب اند -4

 ْنَع :كدَحُي ؛ءآلَعْلا تعمس :لاق هب يعش اًنثدَح رفح نب ب لمحمو

 ىَلَعَف « الق منايا هللاهلوُر لاق : لاق «ةَرْيَره يبأ نَع ؛ هيب

 لالا لجو :رظنأ] ٌمولظَملا ديمكاَم «ئدابلا

 «هييأ ْنَع «ءآلَمْلا نَع «ةبعش نع ؛ يدع يبأ نبا انئدَح - 384

 .(ح) ا هللا لوس لاق : لاق ؛ةرْيره يبأ ْنَع
 مسماسو يهم ري ةري 6 م عل
 «هيبأ نع ءآلَمْلا تعمم : لاق يعش اًنيدَح «رقعج نب دامحمو

 *لجراَنَعَأ الو «لاَم نم ةَكَدَص اتقن الق "ىلا نَع « ةريره يبأ ْنَع
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 ءارسع هلا هداََألإ ةَملظَم ْنَع 7
2101 2 5 

 [ةككأ ىححك :رظنا] . 09 هعقر الإ أ 00 لجر :رمعَج

 نبا لاقو .لةتفرأل هلا ْعَضاَتال

 هيل 20 رّمَعَج نباو يبأ نع يلع َآلَعْلا تعمس : لاق كش

 ةَبذاكلاٌنيمِبلا 8 هلو لف :لاق ءةَرْيِره

 [44 :رظنا] . 66كربْلل) : رّفَعَج نبا لاقو

0 

 هيأ َنَع ءهآلَعْلا نَع «ةبعش نع «يدَع يبأ نب انئدَح - -

 هنكلو ايش ميال هإ : :لاقو رتل نَع ىَهَت اقف يملا نأ : ةريره يبأ نَع

 . ليخببلا نم جرْخَتسُي

 [4و14 ,ه574 ,الةه# :رظنا] . ليخَبْلا نم هب جرْختسي :رمعَج نبا لاقو

 «هبيأ نع ءءآلَعْلا نَع «ًةَبعش نع «يدَع يبأ نبا انئدَح - 52 4

 هبهّللاْعَرياَم ىلع مُكُلدأ آلا :4 هلل لوسسَر لاق : :لاق « ةرْيَره يبأ ْنَع

 ًاَطْحْلاةَرَْكَو «هراّكملا يف ءوُضوا عابس ؟اياطخْلا هبرثكيَو تاجرا

 [4347 هع هه رالوحلا الاه :رظنا] : ةآلّصلا دعب ةالّصلا اظل ءدجاَسَصلا ىلإ
 هر

 ؛هبيأ نَع ؛هآلَعلا نَع «ةبعش نع ؛يدَع يبأ نبا انلدَح - 89

 هراَقَيْمْؤُمْلا اقيم نصؤُملا : 8 هلال وسر لاق : : لاق « ةريره يبأ نع

 454١[ ,الةحا :رظنا] . نع لاو ءٌراَغي نمؤملا

 ,هعم تيشمف 22ه لاق ريم يب « عفار

 عمق
 ءدعاَقَّوُمَو تنج مث تْلَستْغاَفلْخَرلاتْيئاَك ٠ تلكَمْناَك ءدعق ىتح

 انآو كلِ س لجأ نأ تهرك "بنج انآو يتتيقل :تلشَق ؟تنُك َنْيآ : لاق
 آل نموا نإ ! هلل احبس :لاقق «تلّستغاق تفلطلاِف ,”بتج

 م م 07

 ١)[ ١مل مودك :رظنا] . سجْنَي

 نب نامارل# ْنَع «(قاَحْسإ نبا نَع)ل يدع يبأ نب انئدَح - 11

 لآ: :88 هللا ٌلوُسَر لاق : :لاق «ٌةرْيره يبأ نع ٠ ةَمَلَس يبأ ْنَح « ميار

 ءارامْغأ مكلوطأ مُكراَيح : لاق ٠ هللا لور ايمن : اولاق ؟مُكِريب مَ

 43774 :رظنا] ةلاَمْعَأ مُكُسْحأَو

 نع ءنَمْحرلادْبَع نْب ءالَعْلا نَع « « يببأ تلا *ن :نَمْحّرلا دبع وأ لاق

 ءريخب أل َءالَعْلاَرَكد ادَحأ ْعَمسأ مل : لاق ؟هيبأْنَع (ليهْسَو»هيبأ

 .ءآلَملا ىَلَع حلاص بأ

 لم ع

 مدقو

 يني «ناَمْلَس (771/1)ْنَع يدع يبأ نبا اند -

 َلوُسَر تير :لاق ءةريره يبأ نع «كيهت نب ريشَيْنَع ؛ ََك رب نع ؛ «يميثلا

 هم سوا 03000
 يف ينعي ن ناميلس : :لاقو ؛هيطْنإ ضاَني ىرأل ين ىتح ؛ هيدي دمَي ل هلل

 ما

 [مه15 :رظنا] .ء ءاّقستسالا

 ”ةدهلفلا
 «7ح ريس يب دس له ويام و

 دبع نع هةاَق نع ؛ ((ديعَس) نع ٠ يدع يبني اكد - -1*

 ّبَعك َهللانِإ : 8 هللا لور لاق : :لاق «ةريره يبأ نع «مَدآنْب محلا

 بَيتاَهيف انك اَف اهلل انهو ءاًهيف اونا انك رم ىلَح ةمسجلا

 . ىَراّصْنلل دع َدْعَبو «دوهيلل ادع

 ينئدَح َقاَحْسِإ نب دَمَحُم ْنَع « يدع يبأ نبا اندَح - 01

 لور لاق : لاق ٠ ةريره يب نَع ٠ سلط نب ىسيع ْنَع ؛ ميِهارْإ نب كَمَحُم

 . اًيرَخ َنيعس اهب يوُهَي ءاَسأياَه ىَرَيأل ةملكلابمَلكَتل لجرلا نإ : : هلل

 عاقل لركن لكلا" 0 .(نسحلا وا ىسيع) رظنا].اَّنلا يف

 نع «ةَداَنَق نع ءديعستس ْنَع «يدَع يبأ نبا انندَح 6

 ةعكر تكردأ اذإ : لاق ف لان «ةريَره يبأ نع ؛ عفار يبأ نع ؛ «سآلخ

 10044 :نظنا] . ىَرْخأ لاكِلَصم سس ملط نأ لبق حملا ةآلّص نم

 اةلدهلل

 «يرْظْلا ِنَع ؛كلاَم ْنَع «'يدهم نب محلب اندَح -5
 اَنُاَدْحِإتَمَر لْيدع ينب نم ِنيئآَرمنآ ؛ةرْيَره يبأ ع ؛ ءةَمَلَس يبأ نَع

 رنا] . ةَمْوأ دبع رغب هللا لوُسَر اهيف ىَضَنَ ءانينج َْتَقْلأَ :ىّرخألا

 اجل ل هج ل1514 343/7 4767 ال1: (بيسملا نب ديعس وأ ةملس وبا)

 م هيرو

 ديعس ْنَع «ُيِرْزلا نَع «كلام نع محلا دبع اَنئدَح - - 1

 3 يرد امَيدَمَلاب ءابظلا تيآَرول لاق يره يبأ نع ؛ «بيَسَمْلا نبا

 [3 1 ل١ :رظفا] مارح ايتام: لاق ف هللا َلوُسسَر

 َنَع٠ يَرْهْلا نع كللاَم اَنَدَح «ن نَمحَرلا دبع اَنثَدَح -8

 ٌديدّشلا سيل : لاق لف يلا نَع ؛ةَريره يبأ نع ؛ «بْيَسُمْلا ِنْب دعس

 1١0731[ :ظنا] . بتعَتلا دع هلك لمي يذلا ديلا كلو « ةّعّرصلاب

00 
 يبأ نع «يرظزلا نع «كللاماَندَح «نمَحّرلا دبع انيدَح -8

 مُكيَبشأ ين ! :لوُقَيَو عقرو ضَفَح املك بكين اَك ةريرهابآ نأ ؛ ؛ةَمَلَس

 ملك :(نمحرلا دبع نب ةملس وبأو ركب وبأ) رظنا] . ف هللا لوُسَرب ةالَص

 ايي ف ا د وهل

 يبأ َنَع ؛ «'يرهزلا نَع كلام اًنكَدَح ءنَمْحّرلا دبع اندَح - 5 4 فل

 ٌرْمْجَتْسا نمو لف اضوَت رم : : لاق يَا «ةريَره يبأ ع ٠ «سيرذإ

 علبالاو قلك هك لت :رظنا] . روم

 يسب ني ديِعَسْنَع) كلاَمَْع ءَِمْحرلاُدْبَع اند "فففأ
 نموت ةأرمال لحيل : :4 هللا لور لاق : :لاق «ٌةَرْيرَه يبأ ْنَع «ديعس

 رنا] . اَهلْمأ نم مح يذاَعَمألإ هو اَمْويرفاَسُت رخآلا ٍمْويلاَو هللا

 لرقم لدا لأ شكلا شقا شلال ىالا» اوبل ديعص يبا ب يمس

 للورق لقي بع ,ٍمصاَعِنب صفع ِنَمْحّرلا

 ىلع يِرَبْنمو نجلا ضاَير نم ةضْوَر يربو يشيَنْيياَم 2

 [لادقك لدكلا لفل ل1 لندن لتلك 41717 4117 حلالا :رظنا] . يضوخ



 7 ح نيرثكملا دنسم

 34 لاق 00و ا جال ءميكح
 مارح هلك عابسلا نم بات يذ

 يبأْنَع «يَمْس نع كلام نع 5000 فقل

 ءَباََمْلاَن م ةَمطقرسلا لاق« ف يللا نَع «ةَرْيَرَه يبأ ْنَع ؛ «ٍحلاَص

 «هرْفَس نَعَمْ مُكادحأ ىّضَ اد موتو هآرشَو هَماَعَط ْمُكَدَحأ مَعَ
 (؟9+ :رظنا] . هلّهأ ىَلِإ لجعل

 يفتر 9 كالوس لق لاق ريم يأ نع ءٍحلاص
 يلام 98 7

 ؛هّيلَع اوُمَهَتسآل ٠ هل وُمِهتسَينأ لإ اوُدجَيمل م « لوألا فصلا ءاَدل

 ءاشعلا يفاَم عوملَيْولو) هايس هيجل يف ام نومي

 علدقلا رحمك ىحدأ اللا ؟ :رظنا] اوْبَحْوكو اًمهتآل حصصلاو

 1 ِنَع ءداّنّزلا يبأ َنَع ءكلاَم نع ؛ «ِنَمْحرلا دبع اَننَدَح - فقع

 آجلا رمي ىّتح ةَعاّسلا وقتال : اقف يلا نَع «ةَريَره يبأ نع ؛ ءجرعألا
0 

 [١٠ما/8 :رظنا] ا ناكل يي لوقف «لجرلا رب

 0 2 «ةينالكنمابيرق 0

 1١[ م1097 :رظتا] . هللا لوُسَر هلأ

 يو فن

 ِ نم دال يأ ال نع ١ ,ِنَمْسْرلدِب اند - 0011

 هدثع

 يْنِإ : :لاق ؟لصاَوُ كَ : الق «يملع 21 0ص لاول

 [4105 الطحال ك0 :رظنا] ينيقنسيو يي ينمعأطب تأ ين ؛مُكدَحاَك تسل

 دنع نب ءالملا مَ كلَ نَع يدم باح - مفتش

 اق نر ءاوأسمت هكر :ةئيكتل و 2 57 5
 لا :رظنا] . اومنأق

 .(ح) كلام نَع ءِنَمْحرلادْبَ اًنكدَح ةففكل

 نبا: جور لاق) ءِنَمْحرلا دْبَع [نْب هللا دْبَع]َنَع «كلاَم نَع ؛ حورو ما »هن

 َنَع :ةريره يبأ َّنَع (بابحلا (وبأ): حر لقريب دعس نع رم

 نب (ةَمايقلاَمْوَي "حر لاق لوُشَي ىَلاَمتو كَراَبَ هللا :لاق ٠ قف ينل
 :رظنا] . يّلظ ًالإ[لظآل موي « يلظ يف مُهلظأ موي ويلا ؟يلآلججب َنوُباَسَملا

 1[ لدا ضخالخ والك

 ربطت كذع «للَ اند - تطلب 61١

 تي هيدا يمو "بري : :نوُلوُشي 920

 [مكالال اتا :رظنا] ٠ ديدَحلا ثبَح كبح

 ةريره يبأ دسم
 0 وااص رع

 ه48 ص ةنقمذلا

 ميكس نب ناَوُفَص ْنَع « كلام ْنَع ءِنَمْحرلا دبع انندَح - فرغ

 سل هم لو
 نع ؛ةَريره يبأ ْنَع قي يأن يلا يقرا ةَمَلَس نب ديعس ْنَع

 :رظتنا] . هتمالَالَحْلا وام 00 وه :رخعبلا ءاَم يف «لاق 49 يبل

 [ةدئمق ةدرالل اتت يا

00 
 ,هّللا دّبَع نب ميت ْنَع ءكلاَم نع «نَمْحّرلا دبع انندَح - ة فة

 هٌةَكلَم ةئيدملا باقثأ ىَلَع : هلال وسر لاق : لوي ةريزه اه عمن
 [مهك :رظنا] عال لاجدلا اَهلَخْدَيال

 رار طخ لب بس طخ يلو

 .هْنم بصي ريح هبهّللا دري نم : :لاق

 «نْيصحْلا نْب وان ْنَع ءكلاَم ْنَع «نمْحرلا دبع انندَح - 0

 َعاَبتْنأ ءايرمْلا يف صخر اك يملأ : ةرْيرَه يبأ نع «نايفس يبأ نَع

 . عسْمَح نود اًميف وأ) «قسوأ ةّسسَح يف ءاهصرَخب

 «يعازوألا اندَح ءِساملا وب ملل نيدو ا اند 7

 ةرْيرهابآ حمس هنأ «ةّشئاَع يبأ نب دَمَحُم

 نم دوَمَت َ كلك ءرخآلا دهن نم مُكدَحأ عر اذِإ : : هللا ل وسر لاق لوفي

 ءَتاَمَمْلاَو حملا هَ نمو ءربَشْلا ٍباَدَع نمو ؛ مّنهَج ِباَدَعْم : : عبرأ

 1١[ 18 :رظنا] ٠ لاجل حيا رش نمو

 7 ْنَع «يرطزلا يسئدَح «يعاّؤألا انئدَح دولا انندَح - ةفنشم

 ُسانلافَصَو «ًدلّصلا تَميقأ : لاق ٌةَرْيَرم يبأ نع ٠ ةَملَس يبأ

 مم معاق ع
 ينَدَح «ةيطَع نب ناسح ينئدَح

 نأ: :هدي مهن اَموأمّكهَماَمماَن كف هلا لوس َجَرَخَو «مهقوفص
 مما

 ءاله5٠ رظنا] .٠ .مهب ىَلصَت ؛
 هير رع قيل سا سا ره 0 يس اس م اس ٠ هس
 ءافطني هسأرو «لَسَتْغادَكَو َجرَخَف « « مكئاكم

 تي ايئفل

 ع ْنَع «يرطزلا ينكح «يعاّروألا اَندَح «ديلولا انثدَح - 0/4

 لولو بما : 8 هللا لوُسَر :لاق : لاق «ةرْيَره يبأ ْنَع ةَملَس يبأ
00 

 يقو نمو الاخ مونت هئاطبَو «فوُرَمْلاب مماته لطب ناتئاطب هلوأل !

 [0/م1/4 :رظنا] امهم لعب لَْت يلا َمَمَوُمَو ؛ يو ذَكَرَ

 يببأ نع ٠ يرهزلا اندَح «يعازوألاانندَح «ديلولا اند -89
 27 لمع هما مل يعدم

 ٌوِهَو ءرْحْنلا مويا نم 8 هلل لوس لاق : :لاق «ةريره يبأ نع ةَمَلَس
0 

 ينعي ؛ ءرثكلا ىلع ومس 04 اكتب «ةلاتك يني فيبدو ىئمي

 ينو مشاه يتب ب ىلع تفحم اكو ايران : كلو ,بصَسملا كلذ

 هللا لوس مهل اوملْسُي تح ؛ مهوب الو «مُهوحكاني ال نأ « بالا

 لرقم ىكالم رالالو :رظنا] . ف

 78 «ةرش يكد .يمانوألا كح ءيلولاانئدَح ملا

 4047 :رظنا] . ١ طن ملجأ يل دا يح 0 و
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 يبأ نع« يجادل ياقة در اك 1/4 ١-

 وبأ ينكدَح : لاق ريثك يبأ نب ىَبحي نع برَح انكَدَح :لاق ءٌدواَدوبأَو

 و ّللا لوم اوُّسَر ىَلَع ُهَّللا نق د امل : لاق ءىّنْعَمْلا «ٌةَريِرهوبأ اًنندَح ؛ةملس
 را يبس ساو يك

 لأن لاق هلع ىتاو لادم 'مين ا لل لور ؛ةك كم

 م يس ةماعلا مدي ىلإ ار | النعاس

 دَخِبوهك َوُهك "لب كَلْنَمَو «دشنملالإ اَهنطَتل ل حتا ءاهدْيص 9

 ا نَميلا لهآ ْنملجْر ماَقَق ؛ «لئقي نأ امإو «يدفي نأ َمإ : نيرظنلا
 راع عل

 يبا 0 لاقق هاب

 ملال: ا هللا ور لاق ٠ اًنتوبيو انوش

 وومر مرو اس
 :لاق ؟هل (نوُبتْكياَم)؟ءاَش يبأل اوبك هلو امو : يعاّروألل تلق

 .اهمَس يلا هبط هل اوبتما :لوقي

 نم حّصأه يش ثيدَحلا ةباتك يف ىوري سيل : نَمْحرلا دْبَع دْبَع وبأ لاق

 يلا ٌعِمّس ام (ءاَش يبأل اوُك) : لاق مهر ف يبل نآل ءْثيِدَحْلا اَذَه

 تح ف

 نب ناَسَح يسكدَح «يعاّروألا اَندَح ُتيلّولا اًندَح -

 اك يأن نهى نياشين ع

 « يلَصُن امك اصي روجألاب روثدلا ب اَحصأ بهذ هللا َلوُسَر اي : لاق

 ماقيل اهي وقص لل لو حلو مو انك ونوس
 نهب تلمع اذِإ «تاَملك ىَلَع كل الآ : اق هللا لور لاقك ء هب "قدَصَتت
 اًيىلب : :لاق ؟َكلَمَع لْثمَبََخأْنَم إكسبو َكَقَبس "رم تكرذأ

 «نيئالكو انالئ ميسو نياك نك ةالَص ل يبت : لاق هللا لوسر

 هلل كيرشألهَدْحَوهَّللَلِإ لإ ل ب اهُمْخَتو «نينآلكو انآلك دمت

 ريد يش لك ىَلع وهَو ءٌدمَحْلا هلو ,كلملا

 مام و هر امر
 7 ْنَع «يرطْزلا نَع هاَظفَح : لاق. ٌةئييع نب نايفس انيدح - 7“

 نك ءاوُمأَك ٌىراَقلا َنّمأ نإ لف يبا هه اي «ةريره يبأ نع ءديعس

 نم مدَقَن دَقتاَمهكَرعُع «ةكئألملا َنيِمأَهيمأَتَقفاَوْنَمَ 38 روت ةكئالملا
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 [/1417 :عجار] .هبنُذ

 ةرّيره يبأ نَع ؛ديعَس ْنَع ؛ «'يرهزلا نَع نايس اًنئدح -45

 انآو رطل بُني «مدآْنبا ينيذُي : هللا لاق : هللا لوس لاق : لاق

 صوب الكتل :رظنا] ٠ َراَهْنلاَو ليللا بل ءرمألا يدي :رهَدْلا

 را ةريره مه يبأ نسم

 ا

 «ةَريره يب نع «ديعس ْنَ «'يرطزلا نع ايس اد - 1

 ْرَحلا ةدشاْإ «ةلّصلاب اوربا رَسْا دّتشا نإ : 488 هّللا لوسَر لاق :لاق

 1 0: :لظنل] . منهج حيك نم

 « ةريره يبأ نع « دعس ْنَع «'يرهزلا نَع :نايفس اًنيدَح - ك0.

 م هم 0 ا
 ءاّضْنَب يضئ لكأ :تلاق «٠ انهبَر ىلإ ثلا تكتششا : لاق. اللف يلا نَع

 َنمنوُكَياَمدشأَك « فيصلا يف سنو «ءاّتششلا يف سقت ؛ « نيتي اهل ذأ

 هع

 . منهج حبق نم رحل

 « بْيَسُمْلا نب دعس ْنَع «يرطزلا اندَح «ناّيفس اًنئدَحن 1
 ماض م

 مع ةملا

 أ ءاوجاتيوأ دار طاح سيال ىهناف "ينل ريم ىبأ نع

 ىَع اق امن كتر .اهتاإذأ ؛ اخس يف انفك اين َقلَط

 لدول طحت :رقنا] هللا

 «ةرِيره يبأ نَع دعس ْنَع ؛ يِرْهْزلا نَع «نايفس اًنئدَح - فل

 هم» اة دعو
 «ٍمارَحْلا دجْسَمْلا : َدجاَسَم ةكآلك ىلإ[لاَحرلادَت : لاق ف يلا نَع

 .ىصقألا ٠ دجْنَمْلاَو يدجُسَمَو

 :عجار] . ءاوس َدِجاَسَم 65ال) ىلإ الإ لاَحّرلا دي آلو :ناّيفُسم لاق سا رع يمر رع

 فدل

0 
 «ةرييره يبأ نع ؛ديعس نع ٠ «يرهزلا نَع نايس انكدَح - 1

 ْمّكآَر اًموُنأَت الَق ةالَّصل ًالّسصلا مآ ا : مَعَ :لاق ؟كله يِبنلا نَع : هكّليق

 ْمُكَتاَفاَمَو ءاوُنَصَمْمكَرئااَمَك .ةئيكّسلامُكلََو اَهونأو «نوَعْسَن

 ,الالرا ,الكفا ,الكف» الك 14 ,الا91 :(ةملس وبأو بيسملا نب ديعس) رظنا] . اوُضْقاَق

 علاق تنل كنق ضكتأت كفا ىلكعا

 ء«ديعسم (118/0)ْنَع "يطا نَح ءُايفَس اَنْئدَح - 2

 :لاق ؟بوُت يف اًندَحأ ينصب هللا َلوُسَر اي : :لُجَر لاق ؛ٌةرْيره يبأ ْنَع

 بوك يف يلَصُي !ًةرْيرم ابل ف رت : ةَرّيرهوبأ : لاق !؟ناّيوئ مُكّلْكلوأ

 وعام
 .بتجلملا ىلع هيو ءدحاو

00 

 نبا يني هلله اربح «َقاَحْسإْنْب يلَعاَدَح - 7

 نع «ةَمَلَس يبأ ْنَع «يرطزلا نَع ةَصْفَح يبأ نب َمَحُم اربح ءكّرابملا

 نك ءنْوعْسَت مشناو ةالّصلااوُنأَتال : لاق ل هللا لوُسَر نأ «ةريره يبأ

 كئاَفاَمَر ءاوُلَصَ مقرن اَمَك ةتيكتسلام كيلو اهيا و نا

 [/1144 :عجار] . اونا

57 
 «ةَريره يبأ نع «ديعّس نَع "يره نَع :نايفس اًنئدح - فنحن

 الإ هاوس امي: ةالص فلأ نم لَضْفَأ يِدجْسَم يفّةالّص ؛ قف يلا نَع

 [97016 :رظنا] مرسلا َدحَْْلا

 «ةملس يبأو «ديعٌس ْنَع «'يرطرلا نَع ايس اًندَح - ةقحرإ

 0001 تو هل عاشفالو
 ندْعَمْلاَو ناَبج اهحرَج ءاَمْجَمْلا : لاق قف يلا نَع «ةريوه يبأ نع



 نيرثكملا دنسم

 لت امام راحت الك :رظنا] .ّسْمُحْلا زاكرلا يفَو :ٌرابج رئبْلاو «رابج

 لتقل للا لا

 الكه4ح

 «ةرْيْرَه يبأ نع «ديعس نع «يرهزلا نع «نايفس اًنئدَح 8

 ينحر مهل : لاق مت ٍنِيتَمكر ىَلصم ٠ َدِجْمَملا يِباَرْعأَلَخَد لاق

 2 تحت دق : :لاقق ٠ قف يبل هلت ادَحأ نم محمل ءادمحمو

 مهل لاق ٠ هلآ[ انا ياك ءدجْسَملا يف لاين ثْبَليْمَكَمَت ءاتساَو

 ول هلع اوُقيرهأ « نرسم اون ملو «نيرسبم معان ا هللا لوُسَر

 . ام نم الجَس وأ «ءام نم

 «ةريره يبأ نَع ديس ْنَع «ةيرطلا نحاس اند - كظ66

 علاه :عجارإ . هيغل عر آل لاق ف يبل نأ

 «ةريره يبأ نع ديعس نع ؛ 'يرْهزلا نَع نايفس اًنئدَح - كظظ06

 م6 عام م سم الا

 :ةرم لاقو معن : :لاقق ؟هَمعَقَر : ةرَمهكليقو 8 هللا لوُسَر لاق : لاق

 . نمؤملا بل 5 مرا َمّنِإَو ملا : وُ: هبي

 «ةَريَره يبأ نع «ديعس ْنَع «"يِرزلا نع «نابفس انئدَح - - ال

 باَوْآ نم بالك ىَلَعالاَك ؛ ةَممتلا مويا نإ قف يبل بعلي

 تّيوُط مامإلا جَرَخ اف لوألا ؛لوألا َنوميكَي ةَكنآلَم دجسَملا

 7 حتما

 «ةَرْيره يبأ ْنَح «ديعس ْنَع "يطا نعاس انئدَح - - 0/14

 «هيلي (يلاوةنَدَب يدهملاك ةَممُجْلا ىَلِإْرجهملا لاق ا يِبلا نَع

 ةَجاَجدلاَر كد ىَنَح ءاَشْبَك يدهملاك ٠ هيلي يِذّناَو :ةَرَقَي يِدهمْلاَك

 . ةَضْييلاَو

 يب ْنَع ديعَسْنَع «يِرطلاانئدَح اف ندَح - 4

 :لاق حبصلا ةالَص نم ةرخآلا ةّمكرلاَنمهَسأَر يبل عر ؛ةريره

 همي در يبأ نب شاَبعو «ٍماَشه َنْبةمَسَو ؛ديلولاَنّب دل ١ جنأ مهلا

 ْمهْلَ لص او ءٌرَضُم ىَلَع َكئاْطَو ذدانشا ملا ٠ كم َنيِفحصَتسُْلاَو

 ةلدم هاد ديال :بيسلا نب ديعسو ةملس وبا) رظنا] .فّتموي ينسك نين

 ' ةلدهأ لل

 «ةَرْيَوه يبأ نع «ديعس نع «"يرهزلا نَع نايف انئدَح - كة

 «ناَتحْلا : :ةرطفلا نم سْصَخ (ةيآور : :ةرم نايس لاقو) 8 هلا لوران

 مرو :عجار] طبل“ فلو «راقظألا# ميلقتو «براشلا' صقَو ءدانحتسالاو

 للم ةإلا

 ؛ةريره يبآ نع ءديعس ْنَع «يِرهزلا نع نايس انئدَح - 0/1

 دكولا : لاق 9 يَبلانأ ؛ اَتِهّبكْرأاَمِهدَحآْنَع ءةَملَس يبأ َنَعْوَأ

 [/ل4 9 :رظنا] ُرَجَحْلارهاتللَو «شارفلل

 ؛ةريره يبأ نع «ديعس نع «يرهزلا نَع نايفس اًنئدَح -

 وريد عع 6 هما عع

 هوجو نك موق اوُلئاَقُت تح ُةَعاَسلا موُقَتأل : :لاق « اق يِبلا هب ملي

 مهد: نإ] نيش مُهلاَتن قكرطُملاناَجَمْلا

 تس رس

 لع رص © رم آلا راع ع

 ه5. ص اة يأ دس

 ئه بأ رح «ديعس رح «”يرطؤل نحاس د - -

 مالت يتاسانإ : لاقق ٠ ف يِببلا ىلإ ةرارق ينب رم لج َرءاَج

 ُرْمُح :لاق ؟اَهّناَوْلآ امك : :لاق مَن : لاق ؟لبإ نم كل لَه : : لاق ! دوس

 ىَسَع : :لاق ؟كلذ انآ ىّنأ : لاق « اقرول هيف : :لاق ؟قروأ ايف له : لاق
 000 ها

 [الادق :عجارإ . "قرع هت نوكأ ىَسَع اَذَهَو لاق «اقرع ُهَعَرت نوُكَي نأ

 «ةَرْيره يب نَح «ديعس ْنَع «'يرطزلا نع ايس اندَح - 015

 رانا جلي دكولا نم (14 ٠/9 )ةئالت ملل /توُمي آل ؛ ؛ للف يبا هب بعلي

 عدا ل1174 الالب :رظنا] ٠ ٍمسقْلا ةلحتألا

 يل تآعج ؛ اللف يبثلا هب علي «'يرهزلا نَع نايس انئدَح - -76

 .روُهطَو ادجْسَمْض ألا
0 

 ا :رظنا] . ٌةريره يبأ نع ءديعس نع هارأ : نايفس لاق

 يبأْنَع ءديعّس ْنَع ؛ «يرطّرلا نَع ؛نايْفَس] نكح م6

 نإ هيل ءوُصْتمدَق اًحلاَص ناك ْنإَف ٠ مُكَرئاتِجي اوعرسأ : ةياور «[ةريره

 . مكباقر نع هئوحضت رشق كلذ ىوس ناك

 كَينِإف) «ةّراَتجْلاب اوعرْسآ ؛ل يبتلا هب ْمُل :ىَرْخُأ َةرَم لاقو
 1 2 5-0-5 1 را ع

 مخل اله :رظنا] ٠ يل َموُمدَق ْرْيَخ ءاحلاص

 ٌرصِبَق الك 0 وق هك دلع ف رع

 :عجار] . هللا لبس يف اَمهْروُ نقتل هدي دَّسحْمسْفَت يذلا ُىَدْعَب

 م4

 مس ةسلا
 «ةرمره يبأ نع مذيع نع "يلا نايس اندَح - 1

 رسككي « اسم اَمكَح َمَيرم نبا مكيف لنيك شوُي ؛كف يبل بعلي

 هليل ىّتح «لاَمْلاٌضيِفَيو ؛ةيزجْلا مضيو «ريزنخلا ليو «بيلصلا

 [ا١ةما/ كتم :رظنأ] . سآ

 0تيَحُي ةَمْيكأَنبا عمَس «يرطألا نَع «ُناَيفس اَنئدَح -
 قط رب ىلع لوي ةريره اًيآ تسمم : :لوثي بسلا ني ديعس

 لاق ؟دَحآ ْمُكْنمآَرَك لَه : : لاق ُهَتالَص ىَضَق ملف سلا انآ (رظن) «ةالَص
 .؟نآرعْل عْزاَأ يلام :لوُقأ :لاق ءانآ :لجَر

 هيرَهْجَياَميف ةءاَرقلا نع ءساّنلا ىهتلاَف : يرهزلا نَع «رمَْم لاق

 رالمك» المحك :رظنا] ٠ .ةَملَكْلا هذه يلع َتّيِفَح : ”نايغس لاق. هللا“ لوسر

 7-5 ءالوخأ

 نبا ينعي هللا دْبَع اننَدَح «قاَحْسإْن يلع انكدَح 0

 ابدأ ءِلْهَسْنْب ماو باادَح «يرطرلا نَع سنوي اًنربْخأ ٠ كرايم
 هه

 تناَكْنِإَك ةّراَتجْلاب اوُعرْسأ لوي هللا لوُسَر تغمس : لاق ٌةريره



 ماسبب يعش اق «هه 4 رع راع
 ْنَع هوست رش كاك رب تناك ءرْيَخْلا ىلإ اَهوُمتبرَت ةحلاص

 عسا ١ :رظنا] .ْمُكباَكر

 يم هع رو هي اف لة د ضربا ل ماعاش
 ٌةَصْفَح يبأ ناو رمعم نايفس ققاوو : يبأ لاق

 يبأ نبا نع «كَرابملا نا نع «قاَحْسإ نب يلع اًندَح - فنك

 ْعِمَّس «يملكسألا ةلظْنَح ْنَع ؛ «يرهزلا نع :نايفس اًنْبلَح - فذ

 رنه: هدي دحر يلو :8 هللا لوُسَر لاق : لاق «ٌةَرْيره ايآ
 مسا مل 1

 # يم مش
 ادجإلا ,صخال :رظنا] .٠ اني ءارمكُسوأ اَجاَح ءءاَحْورلا جَمب مَيرَم

 اة

 نْبناَمْيلَسَو ةَمَلَس يبأ نع اي :رهزلا ٍنَع «نايق اندَح -1

 ل ىَراَصُنلاَودوُميلَنِإ ؛ اف يبل هبي هةر ا اًمعَس سي
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 [ةلوه دكت ا :رظنا] ٠ ْمُهوُفلاَخَت «نوُفبصُي

 «جّرعألا ِنَمْحرلا دبع َنَع «يِرطلا نع ,نايفس انكدح - ا/7777*

 َتيِدَحْا رشي ريم ابل نأ نوم وصحت مُكنإ لوُقَيةَريره اب تعمس : لاق

 َلوُنسَرْمَرْلا ائيكنم رماد ينإ دعوا ُهلاَو) ا هللا لوس ىَلَع

 «قاوسألا ايبقذصلا ملم نورجاَهمْلا ناك «ينطت ءلم ىَلَع (ق هللا

 ف يل نمار ضَحَن مهلاَومأ ىلع مايل ٌمُهلَدشَيراصنالا تئاكد

 نلف ٠ هِنإ طِبفيمُك يتلاقم يضفأ ىّتحءادر طي نم : لاق ءاّسلَجَم

 اهب مل هيدَح ىضق ىَتَح يلح هدب (تطسب)؟ ينم همس ايش ىسْني

 ال4 :رظنا] نم ةعمتساأَد هَ اعيش ات يسّنام ءهدَي يسن يذلاوف «يلإ

 ممل

 «يرْهزلا نع «كلاَم اربح ىّسيع ْنْب قاَحسإ انئدَح - ففُفت

 قريه ونا ركأ : :نوُلوُقَي سال : لاقهنآ :ةرْيره يبأ نع ؛ جرعألا نَع

 كو نيتبآلا ن نينه لمت ؛ئيدَحأت تكد مهلا باتك يف األول لاَ

 7587 :عجار] ث إ ثيِدَحْلا َرَكَذَك «ىَولاَ و تان يبا نم انكَرْئأ مَن ,ومتكَي نيا

 ار يطل نع ؛بيتش نرخ هدايا ندَح -6
 مم هلو هلا و يعم هلق و عا هربا

 5 لاق ةرْيرهابآَدأ ءنَمْحرلا دبع نب ةملَسوُبأَو « بيَسمْلا نب ديعس

 .هرُكْذَك ءرثكي ةريره انآ نإ : َنوُنوُقَ

 ةريره يبأ َنَع ؛ جرغألا نَع «'يرْطّرلا نَ «ناّيفس اًنئدَح - ففحمأ

 يف ةَبَشَح نرمي هَراَج ْمُكَدَحَأ ند َناَتْسا اذ :ف يِبتلا نَع هيَلَع َىِرْقَو

 . هعنمي الك ءهرادج

 مُكاَرَأ يلام :لاقف!مْهَسوُؤَر اوؤطأَط ةريرهوبأ مهُتدَح امل

 ,1186 طعم رظنا] .( 3١5 1/1؟)مكفانكأ نيب اهب َنّيمرآل هّللاو ؟َنيضرعم

 قوت قلل

 ةريره يبأ نع « جرعألا نَع «يرهزلا نع ناّيفس اًنئدح - فففي

 يتربخأ : لاق ؟ايغألاماَمط)َأماعّطلا فيك : : نع انأ هئلاس : نايفس لاق) ني

 رياض اع
 ميلا الكمك ح ةرْيره يبأ دس

 كلّرتيو .هاَيْشألا )عا «ةَميلولا ماعاش (ةرْيَره يبأ ْنَع 2 ألا
0 

 ,لقك١٠6 ,ءالكثأا" :رظنا] . .ةلوسَو هللا ىَصع دقق ةوعّدلا تاي مك ّنَمو نيكس

 اة

 يبأ ْنَع «ةَمَلَس يبأ ْنَع يي رمزا ٍنَع ءُناَيفَس انئدَح -
 6 0 هم #2

 ْمدَقَت امهر ايَسحاَواَنَِإناَضمَر مص : لاق « كلف يتلا نع (ةريره

 . هين نم

 ممم
 ماض نم : ٌةرَّملاقَو اف نم تأَرم ميرة عمَس : يبأ لاق

 امهر ف ءاَيسححاَو نادل كمْ مام هرم لاقو ءَناَضَمَر

 [الث١٠7 :عجارإ هند ةانم مَ مدت

 ا عع
 5208 المكمل ام :رظتا] . اتم يني يق يفض

 يبأ نع« ةَمْلَس يبأ ْنَع «'يرطزلا نَع نايفسم اًنئدَح - فرم

 ٍِ ىَتَح ها يف هدي سمي الق « هموت نم مدح سا ا ؛ةياورإ ةريره

 م9607 ,همال» ر/ه١ه :رظنا] . هدي تَناَب نبأ يردي كنف يكل اًهَلسْمَي

 يبأ نع ؛ مس يبأ نع «يرْظْزلا نَع ,ناّيفس اًنئدَح -
 َتاَمْدَهُهَنأُهَرَبْخأّيشاَجْنلاَتاَماَّسل كل هللا َلوُسَر نأ ؛ةريَره عع كورلا رع هل

 [/147:عجار] . هل اورَمْعَتِساَف

 يبأ ْنَع «ةَمَلَس يبأ ْنَع يي :رهزلا نع نايف اَنيدَح -7

 :رظنا] . كر دق مكر ةالّصّنم لرد ْنَمَو قف يبا هب ْمْلَْي ربه

 [مجلال» ابله مق”

 . ا هكا ع
 َنشالقيقستلاَ مست «ةريره يبأ َنَع

 يبغا ةَملَس يبإ «يرْهْزلا نَع نايف اًنئدَح - 11كم

 سبيل «هتالّص يف وهو اطيل مُكَدَحأ ينأي ؛ كلف يبا هب ملي ةريره

 نيج 1 جسم دج يش كلل نم ديو ْنَمَق ؟ىّلص مك يردي ىّتح هيلع

 عقبال لطف لدا تإ الوزمك اللحاف :رظنا] "ساجر

 ًءاشانإ ؛ ٌةَمْلَس يبأ نع «يرْظْزلا نَع :نايفس اًيدح -06

 نإ «ءاتوسلا هيلا هذه مُكيلَع لاق ف يلا نع يره يبأ ْنَع هلل

 : ماسلا ًالإ دا لك نم ءاّمش اهيف

 هامور يام
 ملل[ 44 راك ه1 :رظنا] قينوشلا يهر وت وملا ماسلا : :نايفس لاق

 ل ممإل قمت قلما قتل

 ءديعَسْوَأ ؛ ةملَس يبأ نع «'يرهزلا نع نايف اًنئدَح - / 45

 بتي نأ تقرا «ءابدلا نع 8 هلال وسر ىَهن :لوقي قر :ريره ايآ تعمس

 مهم

 [000 :رظنا] . متاحا اوُبتجاَو : : ةريره وبأ لوُشيو .هيف



 افلانش كف

 يبأ ْنَع ةَمَلَس يبأ ْنَع «'يرطْزلا ْنَع نايف اَنئدَح -17/
 وهمس ك0 سس هج ييفرإل
 ام“ دولا نم ةَرَشَع يل : لاق ؛انسَح لبي عرفلا 9 لا َرصْبأ :ةرْيَره

 [/171 :عجارإ . محي ال مَحْريأل مْ : رشة مماو مرا :لاق عمهم م

 دبع نب دْيَمُح ْنَع «يِرْهزلا ِنَع) ُناَيفْس اَنَدَح 5

 َتْكلَه :لاقك قف يبل ىنث“ جو : لق هنأ ؛ ةريَره يبأ نع « «(َمْحرلا
 ياو مم

 دج : :لاقك ؛ناَمَمَر يف ينأَرما ىَلعتْنَكَو : لاق ؟َكَكَلهأ امو : لاق

 معمم 001
 :؛لاق آل : لاق ؟ِنيَمباَتم نيرهش موصنانأ عطس : لاق آل : لاق ؟ةبقر

 قْرَعب 8 ينل ين 00 سلجا : لاق «آل :لاق ؟اًنيكسم نيس معطت عيطَتسَت

 2 0 0 دق ىَلَع :لاق ءاّذَهب قَدَصَت : :لاق (مْخّنضلا لكما :َف

01-70 

 )رمت هيف

 ةلعطأ :لاقو ؛8 هللا لوُسَر كحتصُت : : لاق ! نم رقْفأ تبل نيام ؟انم

 :رقتا].كلايع هسعْط : :لاقو هبا تدي ىَنح مسبق :ةَرَم لاقو ,كلهأ

 3١ كقرج التلال الكلاب “ق1

 َبوُققَي نب نَمْحرلا دْبَع نب ءآلَعْلا ينَربخأ نايس انئدَح - 84

 ريل الص اَنْ : يره يبأ نع ؛هيأ ع ءهشارف ىلع هي يف «يقّرحلا

 لاق : لاق «جادخ همت ؛ جادخ يهّمُت جادخ يِهَف باتا ةّحئاَقب ايف

 اي :لاقُف : :لاق «مالّسلاَو اللا ِلَع يح : : كلذ َلْبَق لاقو : ره وب

 ُهَّللا لاق :لوُقَي جا هللا َلوُسَر تمس يّنإَف ءباَتكلا ةحئاقب أرفا :ي يسراف

 َلآَّساَم يدّبعلو : ٌهَرَم لاقو « يدْبع نيو يني ةالصلا تس :لَجورَع
 سوا

 لاقادِإَف ءيدْبَع يندمَح : لاق« ,«نيملاَحلاَبَر هللُدْنَحْلا) :لاق اد

 :لاق اذِإك ءيدْبع يلع ىَتأ وأ « يدْبَع ينَدَجَم : لاق ؛ « «ميحرلا نمْحرلاَ

 :لاق اَِإَف ءيدّبَع لإ ضّوق )١47/7( : لاق ٠ ««نيدلا ٍمْوي :كلاَم)

 ام يدبعلو «يدّبَع نيو يسي هذهف : لاق« «نيِمتْسن لَوْ كلاي
 «ٌميقتسُمْلا طارّصلا اًندها» :هدْبع هلي ؛ ينساَم : :ٌةَرَم لاقو ؛لأَس - 2 دوو

 : لاق « «َنيناَضلا الو «ٌمهبلَع بوُضَْمْلاِرْيَ «ٌمهْلع تمعن َنيذْلا طارص

 قكد* :رظنا] . ينآَساَم يدْبَملَو : هرم لاقو. َتْلاَس امك «يدُبَمل اذ

 لل

 2002 ماو مز
 نأ ؛ةَرْيَره يبأ ْنَع «هيبأ َنَع «ءآلعلا نع نايف اًنيدَح - 6

 يحوأف .هربخأك ؟عييت فيك : :ةَلأَسَف :٠ ءاماَُط يي لري رم ف هلل لوس

 :8 هلا لوُسَر لام ٠ ٌلوُنْمَوْم ادق هَديَلَخْدَأ «هيف َكَدَي لخذأ : : هيل

 م مت

 "شع نم نم سيل

 ١, - 7نع «هيبأ نع ؛ نَمْحرلا دبع نب ءلَمْلا نع دايس انْئدَح 7

 ةَقحْنم ,ةملسلل قم ةََاكلا يسلب :اف يلا هبمّني ؛ةَريرم يبأ
 :عجار] . بسك :.5[

0 
 «ةريره يبأ نَع «هييأ نع ءآلَمْلا نَع :نايفس اًنيدَح - فخفت

 سعرا سا سل لإ
 [قدا/5 161 :رظنا] . هيف ىَل هدي عضَيْمُكدَحأ بدا ذإ ؛* ؛هعقري

 نب ناَميلَس نع ,راَنيد نْب هلا دّبَع ْنَع ناّيفس اًنئدح - فخرو

 يف ملُْمُسمْلا ىَلَعْسِنَل : : يلا نَع «ةريره يبأ نَع «كارع ْنَع ءراسي

 وام ع

 هد8 ص ةقكففا ةريره بأ دنسمم

 احدقت قمل م11 رقد هللا الشقح :رظنا] ةَقَدّص هدِبَع ةلو هلسرَف

 [ادلم لحامل

 يبأ نع «جَرعألا نَع ءداّنزلا بأ انندَح نايس «ناّيفس اًنْئدَح -

 ةَنَسَحِب يدْبَع مهن: :ةلَجَورَع ُهَّللا لاق : :لاق لا نع ري

 ءاَهوبكتألَ ةكيسبمهَنإَو هلام ةرثث رشم هوبا َهَلمحنِإَف «(هوُبشاَت)

 .ةئسَح اَهوُبا اَهكرتْإِو ١ اهل اهوا اهلمَع إف

 يبأ نع« جرطألا نَع ءداّنّرلا يبأ ْنَع ءُناَيعَس انكدَح - 6

 َمتآنْبا ىلع رّْنلا ينايل :لَجَو رع ُهَّللا لاق :لاق « اللف يلا نَع «ةرْيَره

 امهْيلَع يينؤُي ؛ ليخبلا نم هب جرختسأ يش ُهنكلو ٠ لعهد دقأ مل يشب

 [ههجا :رظنا] . لبا ىلع يِيتؤُي ل

 يبأ نع« جرغألا نَع ءداّنزلا يبأ ْنَع ءنايفس اًنئدَح -15

 0 لجو هللالوي لاق ٠ اللف يتلا هب لبي «ةريره

 َنِبْلا يش آل :ءاَحَس ىألَم هللا يمي : :لاقَو كلغ قفثأ

 /1١61[ ققحتا :رظنا] َاّتلاَو

 يبأ نع ؛ ٍجرْعألا نَع ءدانرلا يبأ ْنَع «ناَيْفَس اَنَكَدَح -91/

 ةرظتا] . يِبَّطَغ يتمْحَرْتَقَبَس : :لَجَوَرَع ُهَّللا لاق : :لاق ؛ةياور ةريره

 [مدحم لوألا الاقل

 و اامو
 يبأْنَع جرعألا ِنَع ءداتزلا و بأ انكدَح ,نايفس انئدَح 794

 مك هلآ يف لَمْجِل ْمُكْدَحأ اوت ادإ :8 هللا لوُسَر لاق : لاق :ةَرْيِرِه

 6 ,مم؟ ال446 :رظنا] . ريل :ٌةرم لاقو . تسي

 7 يلي شب

 ِنَع ءُنآلْجَع نْباَو ءداَنْزلا يبأْنَع ءُناَيْفَس اَننَدَح -

 1 ليس يف ٌدَحأ ملكي آل : هللا لوُسَر لاق : لاق «ةرْيَرَه يبأ نَع «جّرغألا

 بنفيبجلاو ةئايفا ويل هليبّس يف ملكي نم , ملأ ُهَللاَو هلل

 . كلسم حير حييرلاو ؛ ٍمَدنْولنوَللا ؛ امد

 مسا صرع فلس
 .دازلا يبأ ْنَع هَ ءةرم ,نايفس هدرفأو

 يبأ نع جرعألا نع ءدانْزلا يبأ ْنَع ُنايْفَس اَنثدَح - ىركملا

 مسققتأل : :88 هللا الوُسر لاق : : لاق : رم لاقو ؛ لف يلا هب ْملْبَي «ةريره

 هك يلماَع ةّنوُتمَو يئاس نفت دعب تْكَرَت ام « ءاَمهرد آلو ارائيد يتئرو

 991086 ,هحل/و :رظنا] . ةَقَدَص

 يبأ َنَع ٠ جرعألا نَع ءداّتزلا يبأ نع :ناّيفس اًنندَح - فرك

 :لُشَلَك ؛ مئاّصَوُهَو ٍماَمَط ىلإ ْمُكدَحأ يع اذإ ؛ قف يتلا هبي :ةريره

0 

 م نَمْحرلا دبع يبأ يكُن ان ءداْزلا يبأب هتك نكت مل : : يبأ ل



 ممول ص نيرثكملا دنسم .

 200000 2 20 :لاق ءهب ملي :ةريزه
 ءاهكَسْمأ ءاشانإ : نيرا يب وهف «كل دْمياَهَعا نم علل ليؤلاَ

 [لودبم :رظنا] . !.ةارتسأل را ماصار

 ءنشلا مل يف 2 ا ٌةريره
 م م حف م عع يع

 يبأ نع« جالا ندا ير شا - نسما

 سيل دحاولا بدلا يف ٌلُجرلا يَّلَصيآل لاق 4 هللا لوُسَر نأ «ةَرْيرَه

 [49441 :رظنا] . هقتاع : هرم لاقو «ءيش هنم هيَيكَْم ىَلَع

 يبأ نع ؛ جرعألا ِنَع ءداَنزلا يبأ ْنَع «ناّيفس اًنئدح - فراخ

 تلك مكدخأ سأر ةبفاَ ىلع ناطْبشلا دقي :لاق ا يللا نَع «ةرْيرُه
 سم عع

 برضَي : :هَرَم لاق تراك ًاليوُط ًالْيلَكيلَع :* : برَضَي ةدقع لكب ءدّقع

 ْتّلَحْلا جور هللا َرَكذَك طفوا ادإَو :لاق ؛ لوط الية لك لَ

 بي َحببصأَو ُدَُعلا تلحْلا ىلص اد «نائدفع ْتْلَحْلا اضن دف

 .انالْسك سل تيب حصا الإو ءاطيشت سلا

 يبأ نع« جرغألا ِنَع ءدانؤلا يبأ ْنَع ءُناَيفَس انثدَح - فراخ

 يف اهضِتَي لي لَعجَف «بَعت نم دارج نم لج بوي ىلَع لس ؛ةريره

 م لس عك

 نمو ؛«بر يأ : لاقامة بوبا ليت ديو

 - ف نَع ؛ - 1

 يدوس لو ةورخألا نصل 8 هلل لور لاق :لاق 0

 لاق : لاقق سّواَط نبا ُهَمَمَجَو نأ دن : :ةرَم لاقز) ملكي :ةَماَيقْلا

 مي »با هرشو سا عاش مقل سرق
 ءانْ نم باَتكلا تي وأ (ةّمأ لك َدْياَي :ُرَخأْلا لاقو أدي: امهدحأ

 «هيف اوُهلَتْخاَ ؛ «مهيلع هللا هك يذل ميلا اَذَهمُت مهدعب نم هانيثوأو

 رظنا] . دع َدْمَب ىَراَصنللَو دغ)دوُهيلك ٠ ؛عَبتهيف انك الاف ُهَلهَّللا اًناَدَهَف

 [ى١٠1 هام4 الو" 099 :(هَيْنُم نب مامهو سواطو جرعألا)

 يبأ َنَع « ءجرعألا نَع ءداّنزلا يبأ ْنَع «َاَيْفَس انْنَدَح - 11

 م سل ود ماو ل هد م ملقا
 ٍلجَر ميد شباب َضْفياَمك بأ ُشَياَآاَّنِإ 4 يلا نع ةَريَرَه

 [قا1# هنا :رظنا] . ٌةآلَصَو َةاَكْرُدَل ًهلَمْجاَف تيدلَج وأ هييدآ

 يبأ ْنَع «جرغعألا ِنَع ءداّنّزلا يبأْنَع نايف انكَدَح -
 | 1000 داب ٌرضاَح عيال ؛ قف يلا نَع «ةرْيَره

 يبأ نع ؛ جرعألا نع ءدانزلا يبأ نَع نايف انُدَح - ىفرفل

 رمان آول :ةَرَم لاقَو) ٠ ملْطا الجر نآْوَل لاق ف يللا نع ؛ةَرْيَره

 َكْيلَع َناَكاَم ؛ُهَنيَعَتاَقَفَف ؛ ٍةاَصمب كد «انأإريقب ملكا

 [40 :رظقنا] . حاج

 هي أك

 0 4/0 ةريره يب دئسم
 يبأ َنَع «جرعألا نَع ,رانزلا يبأ نع ؛ناّيفس امدح - فرغت

 نإ يل رفا مُهّللا : لت يَ بالك ْمُكَدَحَأ دَحَأ اَعَداَذِإ : 8 يذلا هب ْْلْي اي ةَرْيَرِه

 1١616 ,ةةه» 4434 :نظقفا] | كركم ةلآستملابمِْميِل ن كلو «تنش 33

 [لدجللو ل4

 نإ :لاقك ل :لاق ٌةَرْيَره مساع هع م هما

 ةكبقلا 6 هللا وسمر َلَيْفتساَف ٠ مهلا علك ءاتببآو تصح دق سؤ
 ميسوم و غ0
 مهلا مهب تأَواسْود ده مهلا : :لاقُف ءاوُكَلَه : : ساّنلا لاق ؛هْيَديَمَكَرَو

 [97/88 :رظنا] . "مهي تأو اسوم دها
 هم

 « جرعألا ِنَمْحّرلا دبع ْنَع ءداّثؤلا يبأ ْنَع «ناّيفس اًنكدَح - فرخ

 هلأ لولو نكلو «ضرَماةرْثك ْنَع «ىتفلا سل 9 بلا هب

 < ٠ ةريره يبأ نع
 . سْفنلا ىّتغ ىتغْا

 يبأ نع جرغألا نَع ءداَنزلا يبأ ْنَع «ناَيفس امدح - فرخ ن

00 
 ُهَلْجَ ّبطَتِتقالْبَ َمُكْدَحأ َدْخاَيْنآل هللا ؛18 يِبَنلا نَع ةريره

 ْنَمهَّلااَنْعأ الجر يِناَيذأ نم هكر ,قدصِعيؤأ لأ «هرهظ ىلع

 . ىلقسلا ديلا نمر يَ ايل َيلاناب كلذ مم وأ ءاَطغأ ؛هلآسق : هلضَق

 يبأ نع« جّرشألا نع دارا بأن ايس اح - فرغم

 بريال مومو «قوْسْييبح قري ؛ ؛1 يلا هبي ؛ةَريره ةريَرف

 . نمؤم وهو ينزي نيح يني 57 «نمؤم وهو ءاهيرشي نيح ٌرْمَخْلا

 يبأ َنَع « «جرغألا نَع ءداّتزلا يبآ ْنَع «ناَيْفَس اَنكدَح - فرختو

 0'قلَخْلا يف هَكوَقَْم ىلإ ْمُكدَحأْرظْنيآل ؛ ؛ 88 يذلا هب ْمُليَي ةريَره

 ل ل «(لاَملاَو)

 ناك لاو ؛ةللا يناك نقاء ١ 5 ؛يبثلا هباغليي «ةريره هس امل ةللا

 . ةعيرألا
 م يه

 . امل ءارائدقوَتْسا ٍلُجَر لكمَك ؛ « سال لكم يتم اَمّنِإ - ما

 .مُكرَجُحبذخآ انآ ؛ هيف مَحَتتَباَودلاو ارا لج هلو اَمتءاّصأ

 . اهيف َنوُعقاَوَت مَنآَو

 0 م

 اذه نم َنَسْحأ اَناَيِنب انآ اَم : :نوُلوقَي هب نوُميطي سانا َلَمَجَ :هّلَمْجأَو

 1 ”ةَملُعلا كلتاتآق هما هذه

 يبأ ْنَع « جَرعألا نَع «داّنزلا وبأ :لاق ؟هذَهَرَكد نم :ناَيفسل ليقَو

 . ةريره

 يبأ نع« جرعألا نَع ءداَنزلا يبأ ْنَع :نايفس اًنئدَح - فرقا

 َقَلَخ هلل نإ «ةجولا بسجل ْمُكدَحآ برص اذإ ! 4 يبل نع ؛ةريره

 [417م :رظنا] . هتروص ىَلَع مدآ



 يبأ ْنَع « «جّرعألا نَع ءدانزلا يبأْنَع «ناَيْفَس انْندَح - ا

 .الكّلا هب ميل ءاملالضق عمي ال ؛ ؛ لف يبتلا هب ملي ؛ةريره

 نوُدوُسَي آلف كلئام لضم مُهعَتمَت الكل ةلرْذب لوح ُنوُكَي نايس :لاق
 ل٠ وحلا :رظنا] . (َوَعْرَيل نأ

 سه نب نمل دب نع دال يبآ ْنَح «ُناَس انئدَح - ةيرفف

 ؟نيكرضُملا لاقل نَا هلال ليس ؛ةَريش يب ءجرعألا

 4445 :رقنا] ٠ َنيلماَع اوُناك امي ملكعأهللا لاق

 يبأ نع «جرطألا نع ءدانزلا يبأْنَع ايف اَنئدَح - 5 غفير

 َلَكق نيلجّرلا َنمكلَجْضبكَلَجَوَرَع هلا انإ ؛8 يبا هبي ؛ةَرْيرم

 مك ءاَملْسُس لد ارفاك ناك : لو ايم ثا نآلخَي حلا اًعدَح اًمُهدحأ

 [48100/ :رظنا] ٠ لامعا نيل د «تومي نأ لبق لكس َرفاَكْلاَإ

 05007 ادن نى 000 يشاع ةريره

 امكن الزكو « نكرم رحبلاب تبرضَو « منهج راث نم اج َنيعبس نم ءزج

 .دَحأل فم اهيف / هللا َلَمَج

 يبأ ْنَع ؛ «جرطألا نع ءدانزلا بأ ع ايس اَنَح - 0-3

 «ةالّصلا مي الجَمال تمَمَم مَهَدَقَل : و هللا لوس لاق : :لاق :ةَريَرِه
 آل موك ىلإ َنوُملاَخُي (َنايَرمآَمُ 5 يرمي لاقو) «يناّيفَرَمآ مث

 جيم بيهن كح لولو بطلا مرحب مهو مهل دوري ٠ اهنوُنأَي
 . 6الصلا)َد هش اذ *,نيتَسَح ِنْئاَمرم وأ ًئيمَس اَمظَع

 .ءاشعلا :ةرم نايفس لاقو

 يبأ نع ؛ جرعألا نَع ءدانْؤلا يبأ َنَع اسم انضَح - فض

 كلم ىَمَسك لج مايل مهلا دنع مما مَآ ؛ ف يلا نَع «ةريره

 .كآلمألا

 :لاقق ؟هّلا دن مما منْخأ نع 'ينايشلا ِرْمَعابآتلآَس يل

 .هّللا دنع مسا ْعَصْوأ

 يبأنَع ؛ جّرعألا نع ءداّنزلا يبأ نَع ءُنايفْس انْئدَح - تدرغخلا

 هللاَلوُسواَي: اولاق « ل غ8 لا لور لق : لق ريم هم

 5 :عجار] ينيقسيو

 يبأ نع ؛ جرعألا ِنَع ءدازلا يبأ ْنَع «ُنايفْس انكدَح - دفضفُم

 مكس يلع رص فلك وتلا : 88 ِهّللا لوُسَر لاق :لاق ةَرْيَرِه
 [ما ١ :رظنا] . دَّمَحُم اَنآَو ء اممم نوم ومششيو ؛ اممم نوني فيك ! شير 0

 هم راض ع
 ةريره يبأ دنسم

> ] 

 هه4 ص 6 (؟4هر/؟)

 كلا نيالا تلا "شارع يلع جرعألا

 1 .تيقَلدَقَ ءاتصلاأ : بطي ماَمإلاَو

 [106. :رظنا] .ةَريَره يبأ هَل يه :داّزلا وبأ لاق :نايفس لاق

 يبأْنَع ؛ جرعألا نَع ءداَنزلا وب :نايفس ىَلَع ىرق -8

 401١[ :رظنا] . مُكَعوشَح ىَرآل ين : 8 يلع ةريره

 نع ؛ , جرغألا نَع ءداَنزلا ابآ تغمس : ناّيفس ىَلَع ّىرُق كن سول

 عاب عليم ار مامي ملل
 دك يريمأ َعاَطأْنَم : لوقي نايفس تعمسف ل8 يلا نَع ؛ ةريره يبأ

 [مام5 :رظنا] .لَجَو َرَع هللا عاطأ دق ينعاطأ نمو « ينعاطأ

 يبأ ثيِدَح يف ءنايفس لاقو :يبأ (؟50/5)لاق ددفشضشإ

 نع ٠ةريره يبأ نع ٠ سواط ْنَع ؛ مسوس نع رج ناو
 مونلو يل

 .اهعسوي 3 1[ وشنو هنا ءهتئرموأ) علا تفس : اقف يبل

 ريب ةمم مس سرع
 مسّتت لَو اهعسوي : دانا وبأ لاق

 جرعالا) رظنا] : عّسوتت الو : ملسم نب نَسَحْلا نَع «جّيَرج نيا لاق

 1١174٠[ 4:46 ,الثالا :(سوواطو

 يبأَنَعغ ٠ جرعألا نَع ءداَنزلا يبأ ْنَع ءنايفس انثدَح - 7
 ادإَو «ينتلاملظ لطتملا ؛ معن : .لاق ؟ يلا نَع : نايقسل ليق. م »بل 6

 لكلا لكلا كام لحما" ال15 :رظنا] . عّشيلف ءيلَم ىَلَع ْمُكدَحأ عب
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 نع «جرعألا نَع ءداسّزلااَآ تغمس : ناّيْفس ىَلَع ٌىرق - اا

 نإ نظامها :لوُقَي «نايفَستْعمَسَ كف يبل ِنَع «ةرْيره يبأ

 عامالاا لحدا الها :رظفا] ٠ . ثيِدَحْلا بدك

 ةماعلا داخل ىتك نإ :لوقي نايف تمس -4

 ءهِفاَْغَو ريل ةَمْقَلدْخاَنلَق ٠ لمني ملذإك همس لعالم ؛ هْسلَجيِلَ

 يبأ نع ؛ ,جرشألا نع انزل تشم داس هِيَ قو هلو

 . 9 يلا نع
0 

 « ةريره

 ن6 هضم

 يبأ نع « جرطألا ِنَع ءدازلا يبأْنَع ايس اندَح - 6

 دنع كاَوسلاب مُهيرمأ « ينمأ ىَلَع قشأ نأ ًالول ؛ اقف يبا هب غ ب ؛ةريره

 [١1م اا :رظنا] . ءاّشعْلا ريخأتو ءةآلّص لك

 يبأنَع ٠ جرعألا نع دال بأ َْع ايس اند - دق

 آلَقامئاَص مُكدَحأ حّبص ان : :8 يلا هبي ٌةرَم لاق «ةّيَور يره

 :رظنا] مئاص يْنإ : :لفيلَف ةكئاقؤأ همئاَش ورم نإ ٠ ْلَهْجَيالَو تري

 [4446 ا



 66 - ص نيرثكملا دنسم

 يبأ نع« جَرطألا نع ءدانزلا يبأ ْنَع نايفس امدح - بمب

 يتأي يذلا «ِنْيهجَولا اد سانا (رش ٌنوُدجَت) لاق « قف يبل هب علي ةَرْيَره

 عامالاا ,44ةنرظنا] . هجوب ء ءالْؤَمَو هن هجوب ءالؤَم

 يبأْنَع « جرغألا نَع ءداَنزلا يبأْنَع (نايفس اًنندح - افروزلا

 ؛ءاّشضعلا ريخأي مترمآل يّمأ ىلع

 رب رول مسن
 قشأ نأ الو ؛ قف يبل هب مل « ةريره

 عم :عجار] .ةآلّصلا مم كاوسلاَو

 الإ َناَضَمَرَرْيَغ اًمْويَدهاَش اَهْجْوَرَوةََرْما موصَنالَو م

 .هنذإب
 همم م

 هس سا ع
 يبأ نب ىسوم نع ءدانزلا ايآ تغمس : ثيِدَحْلا اَذَه هيلع ٌىَرْقَو

 3١3193[ و187 :رظتا] . ف يلا نع «ةرْيره يبأ نع ءهيلأ نع ؛ٌناَمَْع

 نع 8 6 ّءاَم :نينم
 ل 000 ؛ للف يبل هب ملي «ةريره

 هم ب عقم هو
 يح رك 9و هل كلن يد لة

 يبأ نع ؛ جرعألا نع ؛داّنزلا يبأ ْنَع ءُنايْفَس اَنئدَح - 0

 ُبحْيرْوَهَللانِإَك ءارثو رمجَتسيلك ْمُكدَحأ رمح اذِإ عقر «ةرْيَره

 [ةينميملا نم طقسإ رولا

 يبأ نع جرعألا ِنَع ءدانزلا يبأ ْنَع «نايفس انئَدَح 7:

 «مُكدَحأ ءاَِإ يف بلك كو اذ اًذِإ | ؛89 لا نَع هلع

 [4481 :رظنا] . ها: تالش حس لذي

 مه
 :نايفبس لاق « ةريره

 نمي أَدباَو « ىّنغ رْهظ نع « يي . مات قرا ريم

 اا :رظنا] .ل اوعَت

 يبأ نع« جرعألا نَع داّنزلا يبأ نع ءُنايْفَس اَنثدَح - 1

 َحَطقااكَو ءىَرسميلا : :عَلَخ (دِإآو ؛ «نيميلاب أديل مُكَدَحأ لَا اذِإ ؛ ؛ةريره
 معو ف ممم

 ايليا ؛ اًميِمَج اًمهفْحِيل «دحأَو ٍلْمَت يف ٍشْسَيالفْمُكدَحأ عش

 .اعيمج

 نامت يبأ نْب ىسوُم نع «دائزلا يبأ ْنَع «ناّيفس اًنئدَح - فراخ

 آلُجَرّرَصَآ 8 هلا وسرد ؛ةَرَيره يبأ ع ؛ جرعألا نع وأ ءهيبأ نع

 ٌةَنَدَباَهنِإ لاق ءاّهبَكرا :لاق ةَتدباَهنإ :لاق . اهبكرا : لاق نري قوَسي

 . اهبَكْرا :لاق

 هام رعو س

 7 ْنَع ؛هييأ ْنَع َناَمْقَع يبأ نب ىسوُم نَع : لاق «ةرَم هيف كشي لَو

 [ةةمه هرقنا] .ةريَره يبأ

 ينم ؛جرعألا نع .داكزلا يبأ نَع ءنايفس اَمدَح 1

 ا ا يا

 نطل كإ :ااع ءاقيط اهرب 2+ لاقق ههْجوب

 السما ح ةلهشلا _ يه يبد م

 رب هل احبس : :سانلا لابقق (؟ 4/1 .ةكارحمل قل نإ انه
 مقسم ميسقلم (زر و عرس
 اَنيَيَو مئاَمُهاَمَو «رمعو ؛ دوكيوبأو انآ ءاذهب نموأ ينك اقف !مّلَكَت

 كراك هيلَطَف اَهْنمةاَش َدَحأَ بقا اَهْيلَعاََعأإ ءهمَنَغ يفَلُجَر
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 ل موي ءْيّسلا مياه ؛ « ينم اَهَتذَقتسا ءاَدَهاَي لاق ,هئم اَهُذقْئساَف

 نموأ يّنإ لاق ملكته !هّللا داحس ساّنلا لاق ؟ِيريغ اهل يعاَر
 سس رع سرا ل

كت :رظنا] . مك امه امو هم رْكيويو كلب
 علومك 

 يبأ نب لآله ْنَع ءدْعَس نْبِداَيز نَع «نايفس اًنيدَح 15

 ايو ةارماَو الجر يِلاَريح ؛ يره يبأ نع ؛ .[ةئوميم يبأ نع 5 : ةئوميَم
 را ع اش

 ِهذَهَو :كوبأ اذه م «مالْغاَي : ف هللا وسر لاقت مالليح 9

 ءٍحلاّص يبأ ْنَع يمس نع كلَ اَنآ) نايف اًندَح - 1

 اهيا نمو «ةطاريق هَل ةّراتج ىلع ىّلَص م : :ل# يِبنلا نَع «ةَريره يبأ ْنَع
 معو لسع ل و

 .دحأ لم « اًمهدجأوأ ءاَمهرَفصأ «ناطاريق هل اهنأش نم حرفي ىَتَح

 يبأ نع« «حلاّص يبأ نع ؛ «يمسس يّكدَح ايس اندَح - 4

 نجلا لارج هل يكن وربمْلا جحا : ف هللا لوُسَر لاق : لاق ؛ةريره

 (4444 ,4945 :رظنا] . اَمُهَنبَي ام مكي «ةرمعلا ىَلِإ معلا وأ ءناَئرمعْلاَو

 يبأ َنَع « ٍحلاَّص يبأ نع ؛ يمس ْنَع «نايفس اَنثدَح 4

 ءءاَقّشتلا كرت : ثآاّلا ِءالْؤَه نم ديعَتْسي 3 288 هللا لوُسَر ناك ؛ةَريَره

 انآتدز : نايف لاق . مالا دْهَجَو) ءءاَضَقلا ءوُسَو ؛ءادعألا ةئاَمَشَو

 دك هعرع
 . يه نهي يرئأ آل ءةّدحاَو

 ٌرمَع نب مصاَع ِنْبَِّللا دّيبَع نب مصاَع ْنَع «ناّيقس اًنيدَح - 6٠

 يبلا هبْعْلُي «ةَرْيره يبأ نم هَعمَس ءٍمْظر يبأ ” ىلوُم نع «باّطَخْلا نبا
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 ؟راّبجْا ةَمآايَنيِديُتَنيآ : لاق مط ةاَرْما ةرْيَرِه وبا لبقتسا ؛

 ُهَّنِإ : ةَريَرِه وبأ لاق محن : ًأتلاق ؟تّسيطَت هلو : لاقق ءَدِجْسَمْلا :تلاقف

 َوَعَُللا ليم ؛ دسم ةليرث هيت اهني نم تجر أرمي: لاق

 ,الكأت :رظنا] . ةَياتجلاَن م اَهَلْسُع هنم لس َعجْرَت ىّتحةلَص اهلج

 [ة304 قملك6 حامل

 ِء نَع ءهيبأ نَع ؛ حلاص يبأ نْب ليهس اَنئَدَح «نايفس اًنئدَح -

 ُردْفتاَم هللا َلوُسَراَي :َنلقَق « هللا لوُسَر ىلإ ةَوسن ءاَج : ةَريَره يبأ
 :لاق ءهيف َكيِنأَناّمْوَي كم اندعاوق «لاَجرلاَّنم َكسلجَم يف كلَ

 َناَكَف : :لاق ءدعوملا كلذ يلا كلذ يف ضانآو آلف تيد

 تليين نم مقرا ا: : يني ٠ «نهَل لاقامم

 [ى408 :رظنا] . ناتثا وأ : لاق ؟ناَثا وأ :َنهْنم ةأرما تلاقق جلا

 يبأ نب ليه نع «ةريقملا نب رمح نع ايس اح - فتح

 يبق لَمْجَتالمُهللا ؛ قف يلا نَح :ةَرْيرم يبأ ْنَع ؛هيبأْنَع ؛ «حلاص

 .دجاسم مهئايلآروب اوّل موكل نمل ؛ اكو
 مم



 يصدم 1901! 8
 يبأ نع «ديعَس نَع ءنآلجَع نبا نَع نايفس اًدَح ب نب وع

 يفك ؛هسْفيك مُكدَحأ ءانإ يف بابل مَ وان: اللف يلا نَع «ةريَره

 اذفلقت عجار].اَدرََألاَ ءاَفش دْيَحانَج دحأ
5 

 م لام

 (ناّيفَس ىَلَع َىرُقَو) َنلْجَع ْنْبااَنثدَح « نايف اًنيدَح - 05

 يلا ينعي اَنَكَهَوه : ناّيفس لاق : لوفي ناك «ةَريره يبأ نَع ءديعّس نع

 َتْكَسْنأ نإ «يِبجتْدَضَو يّبَركلملساب : لوي عضو 2

 َةلَداَبع هبظَمَحَتاَسِب اهظَتْحان اهَتلَسْأ نو ءاهمَحْراق يسشت

 ,ةمدلا 58 59 7/44 :(هوبا وأ ديعس يبأ نب ديعنسإرظنا] نيحلاّصلا

 1 وهدم

 يبأْنَع «ديعَس ْنَع ”نآلَجَع نبا نَع «ناّيفس اًنئدَح - وو

 00 »ا ممةمالا

 آل (ُنواْجَح نبا نح)ُهّنم ُءاّممَس يذلا «نايفس لاق مث هللا ءاَش نإ ةريَره

 ٌنوُملَسمْلا َناَك : لاق -؟لاكأِنْبةماَثْنَح فايف لس مَع يرْذأ
 000000 ل سف

 لتتقت لتقت نإ : لاق ؟ةُماَمُث اي كدنع ام : لاق هرم اد ناك «موُدَحأ ,ةوُرسأ

 اَدَبَق : لاق آلام : ءاامذرناإو ركاش ىلع مهن مهألإو وذا

 مارتن لاق هبل يلو دنقو قلل قف هللا لورا

 ةهوُلَسَعَك وسفك ءراَصّنالا رغب ىلإ

 دك "يرش سقت لإ وبلا ضب (//؟

 َكَمْجَوَو يل نايدألا بح كنيد نإو تحبص حبصأف ٠ يلإ نادلبلا ضَتبأ

 ّناَك ْدَقَل : هم لق ىتح مانيلا مب ايش ينامآل ١ لإ هوجولا بح

 «لّبَجْلا نم مظعأ يني 2 يف هنو «مزخَا نم رقنصأ بع يف -هللاو-
 (َنَب) اوُبتكَك ءاوٌرِجَضَو اوُجَضَن هلع سبح «ةَماَمْلا ىتآق ؛هْنَع ىلع
 . لإ بتكو : لاق. ةلصلا

 نع «ديعس ْنَع نجع نبا تغمس : نايس نع :لوُقي هتعمسو

 لملم م0114 :رظنا] 88 هللا لوُسرل : لاق لاكأ َنْبةَماَمْثانأ :ةريرُه يبأ

 انفو

 يبأنَع ءديعَس ْنَع «َنآلْجَع نا ِنَع ايف انَدَح - هكا

 فوُفص ٌرْيَخَو ءاّيخ ارو ءاهوأ لاجرلا فوت ريح ؛ةيلور «ةَريره

 .اهوأ ءاَسنلا فوُقص شو ءايرخآ ءاّسْنلا

 يبأ نع ءديعَس ْنَع «نآلْجَع نا نع اس اَندَح - - هاب

 نمأالإْب ِهنأال : لاق هلق ينعي «ةَقاَثهَل ىَدَهأَد : لاق «يسودلا ةريَره

 [066 :رظنا] . ًيفقكوأ "يسود ذأ "يشر

 هللا دبع نبكي نع «َنآلْجَع نبا نع ايس اد - مور

 ُهّناَنَط كوُنَمْلل : لاق ف يلا نَع : ةريره يبأ نع «نآلَجَع نَع

 [61441 الو :رظنا] . قيطي ال ام لمعلا نم منوم الو هثوسكو

 نكنأل ,ةنغ اكنح بفتره - 8

 ”ةيجالا للا الكب الويك ا وشل لاق

 راض و

 665 ص اةنعسيا ا ةَريره يبأ دنسم

 دّبَع نْيريكب نع ناجع َنْبا تْعمَس : نايم ىلع ارت - فرط

 ا ق8 ىلا نَع «ةرْيره يبأ ْنَع «َنآلْجَع ْنَع هللا

 لا مد

 [اذالم7 ,ةهجح :رظنا] . تاّيحْلا ينعي ,نهائيراح

 .عيام 2

 يبأ ْنَع «هييأ ْنَع «َنآلْجَع رب انكدَح ايس انكدَح - روكا

 ناك ْنَمَكَلَه اَمنِإَف « ْمُكُكرتاَم ينور: هللاٌلوُسَر لاق :لاق ةَرْيره
 امو ءاوُهتئاق ُهنَع كو ام «[مهئاينأ ىلع مهفالتخ او مهلا ةّرثكب ب مُكَلبق

 . .عبالال ىمزك رظنا] ١ .مثعطتتسا ام هئم اونا مكلرمأ

 ءميكح نب عاَقْعَْلا نَح َنآلْجَع نبا اَنئدَح «نايفس انئدَح - ددسن

 نإ «دلاولا لم مكامن ؛ اللف يِلا نَع ةرْيَره يبأ ْنَع ؛ «ٍحلاّض يبأ َنَع

 ؛ةّمرلاو «ثورلا نع ىو هويت الو ةكبقا اوفس الك طئاقلا م

 0/406 :رظنا] هنيعني لجرلا بيتس يلو

 يبأ نَع «ديعّس ْنَع «نآلَجع نبا نَع : ناّيفس ىَلَع ىرُق - فرفأو

 آل نايف :لاق .. .. للامم َمحَر "بلع ير
 1 م 2
 [871014 :رظنا] . هَحَسْمَت ههجَو يف شر

 يبأْنَع ءِراَسَي نب ديعتس نع « ىتحَيْنَح نايس ند
 يه برغي: :نوُلوُي ىرشلا لُكأَت ةَيرقب ترمأ : اقف يِبلا نَع ةريره

0000000 
 [/701 :عجار] ٠ ديدتلا تي ريكلا يفني امك سائلا يف ءُةَئيدَمْلا

 ب0 يول نط ديس نق يضيع ناَيفس اًندَح مداخل

 9م لل

 .هأرئاجَر «تقعن 2 0 ةريره

 مممرعا» 2
 نب رمع نع «٠ ء(رْخكي يب ْنَح) « ىَبحَي نَع ءًنايفس انئدَح - تورقللا

 :ا يلا نع ره يبأ نع «نمخرلا دبع نركب يبأ نع ءزيزعلا دبع
 يبلع و قعدة ساس

 [7114 :عجارإ ٠ هباوحأ وه ٠ سقم لج دنع ُهَلاَمدجَو نم

 مام هبل

 «ةريره يبأ نع «ةمركع نع وأ رع «ناّيفس اًنئدَح -

 مَقْنملُجرلا بَرْشَيال ؛راّصق يق هللا لوُسر نَع ءءاّيشأب ْمُكُندَحَأ :لاق

 اذاني :عجار] . ءاّقسلا

 «ةريره يبأ نَع : :دَمَحُم نَع «ًبوُيأ نع ءنايفس اًندَح - فرقلل

 للم ع ع ل
 * مجاب: يسبب اق يلا نَع

 2 هك مسالا بأ :لاق : 7 وب ةهيييسسم

 بكوك اوضأ ىلع مهين م ءرذبلا هليل م جالي

 مضلل ءارو نم اًمهقاَسُس كري ءنالا نجر مهم لجلك يرد

 [/16؟ :عجار] (6//748)برعأ جلا يفامو

 هع مل 2
 :لوُقَي نيريس نسب دَّمَحُم «بوُيأ عمس ءنايفس اًنئدَح - اهلا

 امِإ «يشلا ينالص ىدحإ : هلل ىلم : لوفي ٌةريره ايأ تعمس

 اًعذِج ىتاٌمُت ؟ نيا يف مَلَسَ ٠ متل هن يل اوما يلا

 ةلبقلا يف اعاذج ىثآك مث ؛ :نايكس لاقو) ءابضْم هبل س لَجَف هب يلَصْب اك



 «ِسانااَعَرسجَرَخمش لاق ؛هرهظ هِي دَنسآَك (ةرلهظ هبلإ دس ناك

 َلاَثَق .هاَمْلَكُي نآ هاَباَهَ]إ ءرمعو ركبوبأ مقل يفَو ةآلّصلا تَرصُق : :اولاقق

 ترصُق ام: لاق [؟تيسْمآةلّصلاُتْرَصق ؛ف هللا لوس يأ : نيديلا وُ
 را كسل همم هر ىلا منع مف

 لوسرَرظَنَف :لاق « نيكل[ مَن لاق «تيسّن امو [ًةالّصلا]

 َدَجَسَو َرْبُك مك مث َمْلَسْمم ْيتعُك ر مق ماَقَق محن : :اولاقق ؟8 هللا
 م ماقد يرس ل عع 17 م
 ٠ :عجار]: ريكو دَجَسمُ ءربكو عقر مث «لوطأ وأ هتدجسك

 ياخ دش ع يركض َناَيفس ىَلَ رق 60١
 ما يلفدو
 ,لاحبا :رظنا] ٠ يتيتكب اوُنكَتالَو «يمْساي امس ؛8 يلا ِنَع :ةريره

 عقول لالالا للا لا لدرحلات ىلا لااا

 نع «بوُيأ انكدَح ءديجمْلا دبَع نب اهوا دبع انثَدَح - تدصف
 مل هلو

 اوُنُكَت لَو « يمسي اَوُمَسَت : 49 يَا نَع «ةريره يبأ نع ءدّمَحُم

 علوا :عجارإ . يتيثكب

 هله سالا هما علم
 يف نوال 9طن ٍمُضْمص نع «هربخأ

 [الاال+ :عجارإ ٠ ةّيحْلاَو «برُقعلا : ةآلّصلا

 «نيريس نا نَع «بوُيأ نع هم اس نكد - 57

 محل : :لاق ؟9 يلا نَع 2ك ليق :٠ مع : :لاق ٌةَرْيَرَه يبأ نع : ٌنايفسل لبق

 ءاَش ٌءاَش نإو ٠ هدر امري نأ ءا نإ ءرايخلاب وه ةارصمْوأ لحم ابنَ

 مقر هو
 علم ,الاخإ ءاله6١ :رظنا] . اًهَكَسمآ وأ اهكسمي

 يبأ نع ؛ .ٍمزاَح يبأ ْنَع ءروُصُْنُم نع ُناّيفَس اَنندَح - 6

 ْعَجَر ءأقسفيمكو ثقي ملك تلا اذه مآْنَم ؛ل يبا هب علي «ةريره

 [/ا :عجارإ . هما هندكو موي

 ْنَع هرَغألا نَع «بئاّسلا نب ءاطغ ْنَع نايفس اَندَح - 0رصبك

 "ف ةرَم لوأ نايفس لاق ؛ةَريَره يبأ ا 2ك ساس 2 سرا اصر ا لمص همر

 ٌةرعلاو يئادر هاَيربكلا : لجو َرَعدّللا لاق : لاق ؛ةريَره يبأ نَع ءرغألا

 الاه ىححلا :رظنا] . .راثلا يفعقلا)' ءاّمهْنم ادحاَو يِنعَراَننَمَك ؛ «يدازإ

 [ةاا 1

 نحب ني كلما دب نع «ةذئ نع ايس اكد
 ةرعاشلاةلاق تيب قدنصأ هاف يلا نع ؛ةريَره يبأ نع مس يبأ

 لطابهَّللا الَخ الخ ام ءيش لكلا

 لتحول ونال قاعم ىيقك ىحالا :رظنأ] .ملسي تلّصلا يبأ نبا َداَكَو

0 

 «ربوألا يبأ نَع ءريمع نب كلما دبع نَع :نايفس اًنئدح - ا

 0 ا

 .ًالعتمو ايفاَحَو .«انعاقو امئاق يلصُي قف هللا لور ناك ؛ةريره يبأ نع

 مءومص و

 عكس مب ةمعةمع
 :هيف داَزَو نايف اَنتدَح ءدّسحم نب نيسح اندَح - ب

 . هراّسَي نَع و « هنيمُي نع « «لتقنيو

 «ٍشيرُف نم حبش ؛ «نصْيَحُم نبا ينئدَح نايفس اًنئدَح - أ

 000000 ميا كمبو عماش ©# هس
 اك: :لاق «ةرْيره يب نع «ةمرْخَم نإ سيف نب دمحم نم هعمس « يمهس

 اَمْمُكنمتَقلََو نيم ىلَعْتقش ذ 24 هرج موس لَمْحي نم) تَرَ

 كيس ع ماقفم
 هللا ل اوّسسر مهل لاقق ٠ ف هَّللا لوُسٌَر ىلإ كلذ اَوكَشَف ٠ َملبَت نأ هللا ءاَش

 اهي ةبكتلا ىّح ؛ةراَثك ملا هبباَصي ملكه ءاوُددَسَو اوُراَق 2

 .[ًهكاَشُي ةكؤشلاو]

 ةرْيره اب عمَس ءاسواط ٌعِمَس ؛وِرمَع ْنَع نايف انيدَح - 7

 : ىسوم لاقف « السلا امه ىسوُمو مد جّتحا : :88 هللا لوسَر لاق لوُقَي

 َتْنأ ءىّسوُماَي : ْمدآهل لاقق ؟ جان اَتسَرْخأَو اي انوي تأ مآ

 ىلع ينموُلتأ ءمدّي كَل طَخَو (هتلاسرب : :رم لاقو) « همآلكب ُهّللا َكاَفَطصا

 ت2 عوز يوه له عد رم ملاو
 َجَ « ىسوم مد جَح : لاق ؟ةتس يعيرأب ينتخب لع هَل ذأ

 مل هاش
 0 «ةَدْعَج نب ىبحَي نَع ؛ وِرَمَع نَع :ناّيفس اًنكدَج - ا

 ام ءتيبلااَنَهبَرَوآل :لوُقَي ةريره اَبأ تغمس : :لاق ُيِاَقْلاوِْمَع نْب هللا
 ا يا اا ا

 تهت انآ ام «هلاق تْيبْلا برو دمحم موُصِيالَف بج بص نم : تلق انآ

 [/5» :رلنل] . تيا برو نع ىََمَحُس « ةحسبلا موي ٍماَّيص ْنَع

 ْنَح ءاَبهَو ينعي «هّبنم نبا نع ورمَع ْنَع نايف انئدَح - - 78

 هللا لوُسسَرَْخ ءاًنيدَح ٌركادَحأ َسِْل :ُلوُش

 اة بكيل نإ .ورطغ َنبهللا(549/19)هنَع َدِبَعَألِإ ينم

 ا 2
 :ريره ايأ تعمس «هيخأ

 يبأ نع « ىَيحَي نب ماشه ْنَع «ورَمَع ْنَع «نايفس اًنئدَح -5
 1 .(ح) ةريَره

 دبع نْب ركب يبأ ْنَع ءزيزملا دبَع نب َرَمع نع ءرْكب يبأ نع « ىحُيَو
 سلم لجَر دنع هَلاَمَدَجَو نم كلف يلا نع «ةَريَره يبأ نع ؛ ءنّمَحرلا
 .هباوَحأَرهَ

 , حبس نم هممت «ةّيَمأ نب ليعاَمْسإ نع نايس انَدَح -6
 مم هللا

 ةرْيره ابأ تعمس «يبارعأ ةيدابلا لهآ نم ٍلَجَر نم تعمم : هرم لاَقَك

 ثيدَح "ياك (لاَقااَقْرَح تآلسْرمْلاَو أرك نم ف للا لوُسَر لاق : لوفي
 انآ: لش نوئيزلاو نيشلاو : ارق نمو للاب انمآ : .لئبلقإ «نوُمؤُيمدْعَب عم مل

 َيِيُْينأ ىلع رداَقب كلذ سِيا» ارَكْنَمَو .«َنيدهاتشلا نم كلذ ىَلَع

 ”ىلب ليل «ىتوملا
 نبا اي : لاق ءًايياَرعأ ناَكو ؟ظفح لَه رظْنَأ تبهُذَف : ليعاَمْسِإ لاق

 لإ ءةتس اهتمام «ةَجَح نيس دل ةظقخل مل يلا تطأ  يخأ

 1 ّ .!! هْيَلَع تْحَجَح يذلا َريعَبْلا فرغأ



 ٍنْبدَّسَحُم يبأ ْنَع ديَمأ نب نب ليعاَمسإ ْنَع «ناّيفس اًنئدَح - 7راوك

 ررك َح

  تيَرح نْي دمحم نْبورمَع يبأ نع : ٌةرَم لاق «يرذِعلا ثيَرَح نْب ورَمَع
 كَ ىلا: كف ٍمساَقلا وب لاق :لوُقيةريره بأ تعمس : :هدَج نع

 نكي ملانإف ءاّصع بصْنيد نيش دجَيمكْدِإَ «ابشس هه التل عجيل

 هدهم سوشو مر
 الك 4 7/4814 :رظنا] . هدي نيم اَمهرْضَيالو «اطَخذطُسَيلم صح دَعَم

 ٍنْب وِرْمَع يبأ ْنَع يم نب ليعاَمْسإ ْنَع «ناّيفس اًنئدَح - فركذ#

 ُةاَنعَم رْكَذَ قري ةريره يبأ نع ؛هبيأ نع « ثْيرح

 ٌليِعاَمْسإ ْنَع «يِْولاَو «رمَْم اتربخأ + : قاررلا دْبَع لاقو - 7
 يق
 قي« يدع دينه دست نرد يا « ةيما نا

 هلا كلمءال امو
 ا ءدايعس َنَع ؛ ىّسوم نب بويأ ْنَع نايفس اًنئدَح - ا

 مام هم كشسم ٠ هلة ملا
 َهَحْلا اَمدلَجيلف ؛ اَهاَنز تك ؛ مُكدَحْأ هم تن اَنِإ ا (يِنلا نَع «ةَريره
 000 »عام »م
 أ ةكثا يف يلع ملئ :اَهّْيلَع بريال : نايفس لاق) بركب الو

 [مملا## :رظنا] ٠ ريفضب ولو اهعيلَف : ةميآرلا
 سام سا

 سافل م هر مرا كءاذيم
 نسب ءاَظَع نع« ىّسوم نب بويأ اًنربخأ نايفس اًنئدَح - 4

 00 طلسم هلو
 ٌماَمَّسلا اذإ) يف يل عمد : لوُشَي ةريره ابأ تعمس «ءانيم

 سا نكس
 444٠[ :رظنا] لسا تَكَعْلا

 يف مشا لس طن ريم يلع اسيوي

 [8/197 :عجار] ةَقَدَص سر ةآلَو هد هدبع

 نيف « ديزي يبأ نب هللا دْييَع يندح ءناّيفس اًنئدح - الا“ +

 ا: ِنَمَحل لهن ؛ ف يلا نَع «ةرّيره يبأ نع ءريبج

 [ماصا :رظنا] ٠ بحي نم ابحأو يح

 ةبحأ يّنإ

 مم هةر

 ةريره يبأ نع ءهيبأ نع ؛ سواط نبا نَع «نايفس اًنئدح ا

2). 

 نحن ؛8 يبثلا هب ْمْلْبي «ةريره يبأ نَع «جرعألا نع ؛داثزلا يبأو

 نم َباَتكلا ت 1 تقولي. ميدان .نورخألا

 :مهْيلََلَجَوَرَع هللا هبت يدمي ام مث مهدنب نم هائيتوأو الب

 ىَراَصٌنللَو ءادَغ دوُميللَت ؛عبت هيف انل سانا « لالا دهم .هيارثلتحا

 [0:0 :عجلر]. دع َدْعَب
 2 3 موق

 . دياب :(رَخآلا لاَقَو) 2ن ب :امهدحأ لاق

 مس ةمةس رو رب هاا
 ٍعلاص يبأ نب ليهس تعمَس : لاق «سيرذإُنْب انندَح - 5

 8 دعيت اذِإ :8 هلا لوُسَر لاق : : لاق «ةريره يبأ نع « هيبأ نع َرْكْذَي

 ءدجْنَصْلا يف نيك . لصف ؛ءيش كلب َلِجَعْنإَف « اًعَيرأ الصف ةعمجلا

 .تْعَجَر اذ نيتَمْكَرَو

 له هلا راش را

 هدم ص 0 ةريره يبأ دسم
 :رظنا] .آل مأ 8 هللا وسر ثيدَح يف اَدَه)يرْذَأ آل :َسيرْدإ ٌنْبا لاق

 لنقل ,قكقال

 يبأ ْنَع «شمعألا تعم : لاق «سيرْدإْنْباانْندَح - 6

 ٌنورخألاْن حن : 5 هللا لوُسَر لاق : :لاق «ةَريرم يبأ ْنَع ؛ ءحلاص
 سم سي

 ْنمُماَنيِتوأَو ءانلبق نم باقكلا اونو (ُئاَدَْي ؛ةمدقلاَمْوَيَدوُقباَسلا

 اَقدَنَذَلَمَجَ ءهيفاوُملتْخاَف «هياورمأ يذكٌمْوُسلاَوُمَو ٠ «مهدعب

 ةرطقنا] ىَراَصْنلل دع َدْنَب ءدوُصيلل اذعَو اكمل ءاديع (716075)

 امكن

 »هم همس هم #مرعرب هد ع

 نع ءورمع نب امحم تعمس : لاق َسيِرْذإنْبااَنئدَح - - 5

 انا َنينمْؤُملالَمكأ : هللا لوُسَر لاق : :لاق 5 «ةريره يبأ نع ؛ كس يب
 1١11١[ :رظتا] . مهلا مهري ْمُهراَيحَو ءالخ مُهنسْح هس

 «ةَمْلَس يبأ نَع «وِرْمَع نب دَسَحُم اَنْئدَح قَدْبَع اًنئدَح - اما ةا/

 تلعُجَو ملكا مم ماوَج تيتوأ : : ف هللا لوُسَر لاق : :لاق ره يبأ نع

 3١674 رظتا] . اروهطَو ادجْسمضرألا يل

 ْنَع ءَناَمْلع يبأ نب جاَجَحْلا اَنْندَح «ليعاَمْسِ اَنُندَح - 74

 هّللاٌلوُسَر لاق : :لاق «ةَرْيَره يبأأْنَع ؛ ةَملَس يبأ ْنَع «ريثك يبأ نْب حي

 فك هللا لوُسَر اي: :اولاق ُثداَتترْكِلاو ءاهسْفت يفتن :

 1١/[ :عجار] . تكَسَت نأ : لاق ؟اًهُنْذِ

 يبأ نع «ناَرهم نب مساقلا ينّدَح «ليعاَمْسِإ اَنئَدَح - 84

 «دجْسَملا ةلبق يف ةَماَخُت ىآر ا هللا َلوُسرنأ ةرْيره يبأ نع ٠ ص

 م هاشم ةسمرع عيعكوب
 ؟هَماَمأ عتق هب ليت ُموُقيْمُكدَحأ لايام : لاقق ساّْنلا ىَلَع لبق

 . طك مك قنا بحت ينك زن خا سل

 :رظنا] . هبوُت يف ءاَذَكَم لمي ءدِجَيمَلْنإَ «هَمدق تحتال ِراَسَيَنَع

6 

 ةماعلا همم
 | ٍضْعَبي هَضْعَب سم مث « هيوك يف لَك : مساقلا فّصَوَق

 دْبَع نب ءالَعْلا يتربخأ « جْيَرج نبا نَع «ليعامْسإ اًدَح - ع0

 لاق : لوفي : ره ابآ عِمسهّأ هربخأ بئاسلا ابأنأ بوُقْعَي نب محلا

 يما. جادخ يِهَق «باتكلامأب هيف اري مَكةالَص ىَلَص م : 18 هللا لوُسَر

 ارو انايحأ نوكأ يّ «ةَريَرُم اا: :تلق مامي (جادخ يه .؛ جادخ

 2/85 :يظنا] . كسْفَت يف امرها «يسراق اي : لاقو « يعاَرذَر َوَمَعَق ؟ ؟ماَمْؤلا

 ل تضمن ططللل دندكل دسك

 نع « عاَفْعَقْلا نْب ةَراَمع نع ٠ ديما دّبَع نب ريرَج اًنئدَح - 74

 ؟لَسْفأ ةئدّصلا يأ : : هلا لوُسَر لكس : : لاق «ةرْيره يبأ نع «ةَعْرز يبأ
 مىماعاو

 ٌفاَخَتَو ءءاَقلاِلمأَت «ٌحيحَش حيحّص تنآوقدَصَقأنأ : :ناّيتل :لاق

 ءاَنَك نآلْقلَو ءاَنك نآلٌقل : تلق مولا تقلب اذ ىتح ؛ ٌلّهَمَت لَو ِّرْفَمْلا

 افلم .عجار] . نآلقل َناَك دو آلآ



 نيرثكملا دنسم
 ا

 اثر
 لم ينكح: لاق ايس نع هديب حيان - 34 :

 لردع ىوعم ةحقح ةحك 4 :رظنا] رجل موكا 2

 - هيك م هت ل درع
 ينئدح نال نية 1 ديس ضيا 04 وأ

 همه 1

 الك ءالَْمُكدَحأ ىتاثإك ٠ 221 ديلا لالخ فلانا: ف

 راجح الماي داكو «هديمي جمل ءاهوُيتست الو اهو

 لكك :عجارإ ةمرلاَو ثارلا نع ىهْني

 ْنْبْءاَقْمَملا يِئدَح «َنآلْجَع نْبا نع « «ىَيحياَدَح 07 3

 مح : : هللا لوُسَر لاق : لاق «ةَرْيره يبأ نع ؛ ٍحلاّص يبأ ْنَع ؛ ءميكح

 يف حضتتبآ ا ؛ ءاتّلصَق ُهتآرما ظَقْبآَو ىَلَصَف ٠ ليلا نم ماكر

 ممم .٠
 ءاهجْوُت تطفي تلصق ليلا نمسا ةآرماهلامحَرَو ءاَمْلا اههج

 [4776 :رظنا] . َءاَّمْلا ههجَو يف ْسَحْضن د «ىببأ نق ؛ لس

0-0-7 

 ءدانزلا يبأ ّْنَع ههّللا دع ْنَع «ديعَس نب ىَحَي اََدَح - -ا0 6

 «ىّصَحْلا مينغ ؛ ىَهَن لف هللا لوسَرنأ : ةريره يبأ نع ؛ جرغألا ِنَع
 ٠١[ 449 ىكححم ,4555:رظنا] . ررَغْلا عبو

 «ديعس يبأ نبا ينئدَح . هلا دي انربخأ « حي اَندَح -1

 مفّئرمال يّسأ ىلع قشأ نأ الو : : 8 هللا لوُسَر لاق : لاق ءةَريره يبأ َنَع

 رطَشْأ ءلِيللا تّنُث ىلإ اشعل ةتْرَخآلَو «ءوضؤولا عم كاَوّسلاب

 [300/ :عجارز :[401 4084 7/441 :رظنا] . ليل

 ين يرهلا ين 2 ىبحي 5 | ىنكدح :؛ىعازوألا اًنْكدَح « ىَيَحَي اًنئدَح - 37
 1 اوبسنآل : : هّللا لوُسَر لاق :لوُشُي ٌةريره ايأ تعمس : لاق «يقررلا تباك

 اء ل السركاو . باتو بيج ل

 [ارالا# رلككأل ىكحح الكا 1 :رظنا] ٠ اًهرَش نم

 0 « هيبأ نَع ديس

 :عجار]. (رْحَم يذاع امْوَيرفاَسُ ءرخآلا ميلا هللا مْ ةأرمال لحي

 [عمككا

 0م ل ماا

 ام اس#
 لّضفأ اذه يدجّسَم يفٌّةآلَّص : 8 هلل لور لاق : لاق «ةريره يأ نع

 [لال1 :رظنا] . مَرَسْلاَدجَْملاَاإ ءةاوس اميِف ةآلّص فلأ نم

 يبأ يد يِعَس ينكح «نالْجَع نبل نَع :ىّحَياَنرَح -
 هللا ىلع وح ملك ثآلك :لاق «ق يلا نَح يره يبأ نع .ديعتس
 ديري بئاكملاو «فقعتلسملا| حكاتلاو ءهّللا ليبَس يف دهاَجَمْلا : كوع

 [43؟ه:رظنا] . ءادألا

 «“ك18حخ ماشا هيض يلدتشا

 تعم : :لاق ءَآلْجَع نب نع ديس ىَياندَح - حكت

 [4ج68 ةرظن] ا

 يبأْنَع هديعسْنَع «َتآلْجَع نب نَع ؛ىَيَِيانكَدَح -5
 يسر هم لف

 ناك : لاق ؟ةََتَجلا نم ٍلْسُصْلا يف يسأر ينكيمَك : لَجَر لاق ٌةَرْيِرَه

 م عاش راعس
 :لاق ؟ريثك يِرْعَش نإ : لاق ءانالك هسأَر ىلع هديب بصي هللا لوس

 .بيطأو رئكأ ك5 هّللا لوُسَر رش ناك

 يبأ ْنَع ءديعّس نع «َنآلَجَع نبا نع « ىَيحْياَنْندَح - -74*

 لصرم عمرا

 رايد يدّنع : :”لُجَر لاق ءاوَُدَصَم : لق هللا لوُسَر لاق : لاق ةَرْيَرِه
 يقام 2

 ىَلَع هبقَدَصَت : :لاق ؟رَخآر ايد يدّنع : لآق ؛ كسْفَت ىَلَع هب قدصُت :لاق

 يدع : لاق « ةلدكو ىلع هباقدصَت : : لاق ؟نخآ اكيد يدع : : لاق ٠ َكلِجْوُر

 :لاق ؟ ٌرَخآلانيد يدنع : لاق َكِمداَخ ىَلَع هبقدَصت : :لاق ؟رَم خي

 2[ .ده :رركم] .رصْبأ تن

 يبأ ْنَع :ديعس ْنَع :َنآلْجَع نْبا نَع ؛ىَيحَياَندَح -5
 ها
 لو ؛هْجَوْلا بنج مُكدَحأ بر اذإ ف هللا لوسَر لاق :لاق :ةَريَرِه

 َمتَقَلَح ىَلاََت هللا ؛ َكاَهْجَو هبشأ ْنَم هْجَوَو :َكَهْجَو هللا منبت لع

 [4015 :رظقنا] ٠ هتروص ىَلَع

 يبأ نَع ديس ْنَع َنآلْجَع نْبا نع « «ىَيحَياَنندَح - -0 6

 ءرظَت إس يذلا : لاق رْيَخ ءاَسْنلاّ يأ : اف هللا لوسَر لكس ؛ةَرْيَره
 ةيم م سرع مم ري رش
 [4886 :رظنا] . لَو هنت يف /ةزكي اماما هرمآاذإهعيطتو

 0 07-0 لص يب نع علاش

 20000 مدح مؤلم يف لَ يف يركن
 ينانأ إر) ءاَعاَي هبل[ ءاعارذ يل برفان عارف هيل تيرا

 . ةلوره هئينأ يشي

 يح تمانآَو « يب يدب نظ دنع انآ : هثيدح يف ءِرْيَمُت نبا لاقو

 علدقلا لدالل؟ لدالا 6 للك 775,881 :رظنا] . يئرُكذي

 يس سطس لا
 نع ؛ «شَمْعألاانئدَح : الاق ٠ ىّلْعيو «ةيواَموبأ اندَح - -7/41/

 دا
 ىَضُم مك : هللا لوُسَر لاق : لاق ؛ةرْيَره يبأ نع ؛ «حلاّص يبأ

 ف طارد 0 :اَنلُق : : لاق ؟رهشلا

 هيلا اَوُيلُطا « عم يبو دورشعو نات هئم تنضَملبآل

 .نورشعو عست رهشلا هئيدَح يف : ىلعَي لاق

 نع « حلاص يبأ نع ٠ «شّمعألا اندَح ؛ةيواَعموبأ انندَح - 9418

 لوُسسَر لاق : لاق (شَمْعألا يني «دلَش وه) ديعس يبأ نع ءوأ ةريره يبأ

 انا ءساّنلا باك ْنَح الست ضررألا يف نحاس ةَكنآلمهللأذإ : 8 هلل



 نيرثكملا دنسم
 هم راض عا

 7415 ح 070/7 65د ص

 مهب َدوُمحيف نوُنيَيق مكي ىلإ اوم :وَاَتَهللا َنوُركذي امو اوُدَجَو
 : نووي ؟نوُعنصَي يدابح مكث ٠ ايش يأ هللا لوفي ايلا ءامّسلا ىَِإ

 ؟ينْوأر لَه : 0

 [كلإاوُناَكل كْواَرْوَك : :نولوشيف ؟(ينوأرؤل)فْيكف لوقت ل د

 :نولوميف ؟َنوم

 ول فِيَكَف لوقُي ل : َنوُلوُقَف : :لاق ؟اًهوأَرلَهَو :لوُع ٌدّنحْلا َنوُبلطَي

 :لاق اًبلط اًهكَدَشآَو ءاصرح اَهْيلَع دش اوُناَك اهوار : َنوُلوُفَيَف ؟اًهوأر

 (101/7':لوُقُيق ءراّلا نم : َنوُنوُفب ؟َنوُدوَعتي يش يأ نم : لوقت

 ول: نووي ؟اقوأرؤل يكن : :لوُميَف :لاق آل :َنوُنوَُيف ؟اهَوأر لَمَو
 مُكدهشأ يّنِإ لوقف :لاق ؛ وح اهنم دو اير اهنم أ اوك اً

 مكمل .ةلشل تفل وأ َنوُنوُفَبَف :لاق مهل ت رَمَغ

 ا :رظنا] . مهسيلج مهب ىَّقَشَي يآ مقامه : لوُقَيق «ةجاَحل اج امن

 محك ىككن ىلخأ

 مه س#
 ي ء يش يأَف : :لوُقيم كو نيجشتو تشتت

 وثروة
 0 نع ؛َناَمْيلَس نع شيش انك ءِرفْعج نْب دمحم انئدَح - كدا ا

3 0 
 .هوحن ,هعقري مّلو « ةريره يبأ ْنَع :ناَوكُذ

 يبأ نب ”ليهس انثدَح «بيهو اًندَح «ناَّفَع اًنئدَح ٠-
0-7-7 _ٍ 

 ريس كلت م هّلل نإ : :لاق « ا يلا نَع «ةريره يبأ ْنَع «هيبأ نع ؛ «ٍحلاَص
 مسام ل

 م صدع ري مم سا لا

 [/41 :عجار] . َتيِدَحْلاٌرْكَذَ «رطكذلاس لام نوي لم

 ١- ح) شمعألا انئَدَح ؛ةّيواموبأ انندَح .

 .ةريره يبأنَع ٍحلاَّص يبأ ْنَع ؛ شمعألا اًنربخأ : لاق ريم ناو

 َسْنَلءاّدلا برك نم همك نمؤم نع َسّنْنَم : : 88 هّللا لوسَر لاق :لاق

 اييدلا يف ُهّللارتس اًملْسُم ب رتَس نمو «ةَمايفلإ موي رك نم برك هنعمل
 0-00 00 ا

 يف ُهللاَو «ةرخألاو ايدل يف هه رسَيِرَُ (ولعرسَيّنَمَو «ةرخآلاو

 اًملع هيف ُسسَتْي ير كّلس نمو «هيخأ نوح يف دبا ناك مدل نوَع

 ءهّللاَت وُ نم تيب يف موق عمتجا امو نجلا ىلإ ًقيرط هبه لهس
007 

 مُهيَشَع 1 و يكل 3 اًمِهيَلَع ع تلي لإ مهني هئوسرادتيو ء هللا باك َنوُلْتَي

 اطْبارَمَو هد ْنَِفَلَجوَرَعُهللاَمُهَركد فكنا مح محلا

 ءادكمخإل لمن ثا ل14 1/414 الاخلال :رظنا] . هْيَسن د هب عرسي مَ هلم هب

 ةليمفل

 نع «حلاص يبأ نع « شمعألا اَنثَدَح ,ةّيواَعم وبأ اًندَح 70

 ل 8 هللا لوُسَر لاق : :لاق «ةرْيَره يبأ

 .نارجأ هناك

 م ا ل يت
 نمؤم ىَلَع الو «باّسح هيلع َسْبِل : "بعَك لاق ٠ ابعَك اًمُهُبدَحَف : لاق

 [6010 :رظنا] . دهزم

 ءٍحلاّص يبأ ْنَع « شمعألا انْثدَح ؛6يواَحم موبأ) انثدَح - 74
 ”ىنخ درت ام هَ ةئدّصلا َلَّضْفأ نإ : :8 هلال لاق : :لاق «ةَريره يبأ ْنَع ماو مام ة ملا

 ةريره يبأ دسم

 « يتّمعطأ : كسا لوفي ؛(يشلط قالو « يتمعألا : كئارما لوقت

 ءيَشاَنَه :ةريره ابأ اي : اولاق ؟ينلكت نم ىلإ : كلدَكو ل وُقيَو « يتعبق لَو

 ادا رظتا] . يسيك َنماَدَهْلْب : لاق ؟كاسيك نم اذه ْمأ هللا ل وسر هلاق

 [لدوت لدالوم لا

 نع حلاص يبأ ْنَع «شمعألا اًنُدَح ؛ةّيواَمم وبأ اًنئدَح -4

 ىلع ةعامَج يف لجرلاةالَص : : 8 هللا لوُسَر لاق : لاق «ةرْيرِه يبأ

 كح كلكو منيو اهب هقوس يف هنالصو هني يف تال

 مره «ةآلّصلا الإ ديري آل َدِجْسملا ىتآ مث « وصولا َنَسحأَ اضن

 »اا م ارب هم - و ساير ة ل سمو عارف لف

 ,ةعيَهْنَ اهو ءةَجر اهيذل عرألإةرطخ خيم «ةكلسلألإ
 5 همام مع ما

 ٌةآلّصلا تناك ام ةالَّص يف َناَك َدَجْمَمْلا َلَخَد اًدِإَف «دجّسَمْلا لْخْدَي ىَّتَح

 ىَلص يذلا هلْجَم يف مادام مهدَحأ ىلع َنوُلَصَية كلما « سبت يه
 ذْؤُيملاَم ؛ هيلع بكمل محا مهلا «ةكرفَْمُهَّللا َنوُلوُقَي « هيف

 [١1ا/ه# :رظنا] . هيف ثدْحُيمَلاَم هيف

 اَنندَح ؛نيعَم ْنْب ىَيَحَي اَنُثدَح ,[هّللا دْبَع اَنَتّدَحِإ 6
 هم مالا

 لوُسَر لاق : : لاق «ةريره يبأ نع ؛ « حلاَّص يبأ نع «ِشمْعألا نَع «ضْقفَح

 .ةمايقلا مْويهّللا هلاقأةرْثع لاقأ م : : ف هللا

 ْنَع «شَمْعألا نكد :الاق ءىَلَْيَو «ةيواُم بأ اندَح -7
 ءوسيا لذا ان : هللا لوُسَر لاق : : لاق «ةريره يبأ نع 2

 8 نامي ةَمْكحلاَو ءاَميناميألا «ةسْفأ قرأ «ابوُُق ديل

 :رظنا] . قرْطَملا لبق رْمْكْلا س سأر هئيدَح يف ينعي 3 ِدواَعم وبأ لاق

 ا

0000 

 سول وثق انقل ٠ يس فة

 دن تناك « يف سانا عّرسأ ردَبمْوياَك اهات املا نم اان د تنك

 باك ةلولإ : َّلَجَوُرَع هللا لَرئاَ .مئانتلا
 امين يس دك َقيَس هّللا نم"

 . هبط الآل ْمُتمَِع امم اوُُكك ميظَع ادع منذَحأ

 نم سل

 يبأ نَع «شَمعألا انكدَح : :الاق عيكوَو ؛ ةيواَعم وبأ انندَح - - 0
 م هسا

 لطادقت يطا : هلال لاف : :لاق رم يأ نع 2

 * همام سل
 [ل :رظنا] . ياش 9

 0 ا :لاق « ةرْيَره يبأ
 وم دعم

 ءاَمّسلا يف مجئدَشأ ىّلَع مُنذ مك «رذبلا لب رمق ةروُص ىَلَع
 لو ويا نوُطْوُفَتي مَع مما 7 4-8

 لراس ل َدنَيْمْهمَ ةءاضإ

 سلام ارو بق لا مُهَّطاَقم
 [ :ةوُقْرْبَيالَو ؛َنوُلَخَمَتي 60



 7/445 ح اليشلا يره يب دسم نيرثكملا دنسم هدإ١ ص

 مهيأ لوط ىلع ءدحاَ ٍلجَر قل ىلع ْمُهالخأ «ةرألمُرماَجَت
 اةفهلي :عجار) . اًعاَرذ نيس

 ِء نع «ٍحلاَص يبأ ْنَع «شمعألا اندَح ؛ةّيواعموبأ انندَح - ىدرك

 2 ةّضيبل ةّضيبلا قري قراَسلا هلا نمل ف هللا وسر لاق : :لاق «ةريَره يبأ

 "دي مطقق بحل َلْبَحلاَقِرْسو شي

 ْنَع «جلاَص يبأ ع شما اندَح ؛ةيواَتموبأ انئدَح 1١-
 ءاوُنصاوق «َساّنلا كلذ لبق هلال لّصاَو : لاق ؛ةَريره يبأ

 ؛ يي دنع لطأ ينإ مكلئم تنل ينإ : لاق مُهاَهنق[ة هللا لور عَ

 1١600 ددعد :رفنل]  ينيقسيو يسعي

 هع سلا لا

 نع« حلاص يبأ نَع ؛ ٌشمعألا اَنثَدَح (ةّيواَعم وبأ اًنْئدَح - فدرغي

 الق ٍليّللا نممُكْدَحأ قيما اذإ : : هللا لوُسَر لاق : :لاق «ةريره يبأ

 ْتَناَبَْبآ يِرَيالُهَنإ «تأرمثآلك اهَلسْفَي ىََح الا يف هدي لخذ

 ١33 1١١[ ال177 ىالا77 :(نيزر وبأو حئاص وبا) رظنا] . د

 ا :عجار] . اًندلك هعَقَرَي « ةريره يبأ

 مسمر ءرعش نع
 ايس ؛ةدئاَزاندَح ديس وا ينير

 0-00 - يم

 2 ةعجارأ نر

 نع ٍحلاَص يبأ ْنَع «شمعألا انئدَح ؛ةيواعموبأ انئدَح - فران

 ثآلك هيف بح مُكدَحأ سأر فاَب) : هلا لوُسَر لاق : : لاق ءةريرم بأ

 .ةَدفَع تلا صوتكم اذ «ةدقع تلح هلا َركذَف قيس اذإ ءدّيع

 « سلب اطيشت حميم :لا اق : اهلك مدفع تّلَحْنا ةالّصلا ىلإ َماَقاَدِإ

 بصيملا سْفنلا َثييَخ «نآلْسك حبصأ ُلمَْيمَكْذإَ اريح باصأ د

 .اي
 ْنَع «حلاص يبأ ْنَع «”"شَمْحألا اند :ةيواَعَ وب انئدَحح -8

 : لإ ريال هلل مُهمْلكي الةلالك اف هللا لور لاق : : لاق «ةرْيره يبأ
 نبا نمُهُعنمي «ةآلقلاب ءاَمٍلئضق ىلع لَ : ميلآب ادع ْمُهلو مهي آلَ

 نإ هل ىو اَهنمماطعأ نإ ٠ اال لإ ميا آل ماما عيب ُجَرو «ليبسلا

 هلَفَلَحَك ءرْصَعْلا َدَْيةَمْلس الجر ميج : لاق هل في مل هطغي مل

 1١701[ :رظتلا] كل ريغ ىلع َوهَو «هكدَصق اكو ادب اَهتَحَأل هللا
 مم ربا مري ست اس رع

 :اولاق «دّيبع نب دمحمو «عيكوو «ةّيواعم احم وُبأ انئدَح -

 .(ح)- شَمعألا اننَدَح
 هول ها
 :لاق «ةَرْيَره يبأ نَع ؛ ٍحلاَّص يبأ نع ؛ ٌشمعألا اَنكَدَح ءريمن نباو

 عيكو لاقو) ءهَّلمْلا هذه ىلع الإ دكوُي دووم سِنِل : ف هللا وسر لاق

 3115 رة رالاطاتل ءالالل :رظنا] ٠ «لملا ىلع: ٌم

 هبت شدو

 نبا يلع نب دَمَحْم اَنندَح هللا دْيَع اَنَكدَحِإ - ام ل

 نع٠ « شما نَع ةَرمَح يبأ نع ؛ يبأ تغمس : لاق «قيقش نب نَسَحْلا
 سامع ماش

 هذه ىَلَعألإدوُلوم دوي ال ال : لاق كلف يلا نع :ةرْيَره يبأ ْنَع ٠ «حلاّص يبأ

 .هوحَنركذف «هنارصتيو ؛هناتوهي هاوبأق ٠ لمْ

 ْنَع ءٍحلاّص يبأْنَع «شَمْحألا نَع «ةَيواَم بأ انئدَح - 41
 هد ل إو دولت مات :8 هللا لوُسَر لاق : :لاق ؛ةَريَره يبأ

 هل رشي وأ «هنارصتي وأ ؛هناتوهي هاوبأق ؛هناَسل ُهْنَع ني ىّمح «ةّلمْلا

 اوُناك امي ْملعأهَللا لاق ؟كللد لِي ناك امك ؛ هللا لور اي :اولاق

 [/455 :عجار] . َنيلماَع

 َنَعع ٍلاَص يبأ نع «شمعألا انئَدَح « ةّيواعم وبأ اًنئدَح - 8

 يبأ لام يِنعفتاَم طق لام ينام : :8 هللا ٌلوُسَر لاق : : لاق «ةرْيَره يبأ

 .هلا لور ايدك يلاَمَو انآ َلَه : لاقو ءرْكيوُبأ ىَكبق ءرْكَ

 «حلاَص يبأ ْنَع ءعتطأا كَ يوما فما

 عواد : :لوُتَي ف هللا لوس بسر تعم تطمَسس :لاق «ةَريَره يبأ نع ؛ نير يبأو
 الق مُكَدَح < مل مقل و . تاع جس يلل مدح ها ين لكل

 8101 :رظنا] ٠ اهَحلْصُي (194/7)ىّنح « ىرخألا هلعَت يف يشي

 علادومب لدككك فاندام لرد

 ل ا

 يم سس لب

 هيل :ةنيطباشك لق 0 :لاق ٌةَرْيَرَه يبأ

 هن لَِمَو ادب ادم ادلاخح «مكهج راك يف هدي يف اهب

 َنَمَو ءادَبآ هيف ادَككُم ادلاَخ « منهج ران يف ُهاَسَحَتَي هدي همس مسي

 ما ١

 ايف ادَلخُم ادلاَخ ٠ منهج راد يف ىدريَوهف هس لتقف لبج نم رت

 1١194 3١147[ :رظنا] . ادب

 يبأْنَع «”شّمْعألا انكدَح «ميكوو ؛ةيواَُسوُبأ انكدَح -1
 لقَسأ وه ْنَم ىلإ اوُرظْنا : كف هّللاٌلوُسَر لاق : :لاق ؛ةرْيره يبأ ْنَع « ءحاَص

 .هلا ةمْن اوردَْت ال أر دج «مُككوكَوُه نم ىلإ اورظْنتآلو «ملكنم 0

 . مكيلع : : ةيواَعم وبأ لاق

 لاق : لاق -(شّمعألا ينعي ا م ياخ « ةريره يبأ

 ٌةَوْعَد مكهنم دبع لكل « ةّليكو ٍمْوَي بلك يف ءاَق هللَنِإ :8 هللا لوُسَر

 اةلييمل :وظنا] ٠ ةباَجتسم

 نب َليِعاَمْسِإوْخأ وهو : يبأ لاق) ميهاَرإ نب يعير انئدَح - -15

 دبع ْنَع (هيخأ ىَلَعْلّضَتيناَكَو : يبأ لاق ةَيلع َنْبا يني ب «ميهاَربإ

 :لاق :ةرييم يبأ نع «ديعس يبأ رز ديعتس ننَح «قاَْنإ نبل

 ّمغَرَو يلع لص ملك هدْنع تا ىذ لجَراقْلا مغر : 8 هللا ةلوُسَر :لاق

 ٍلُجَرافْلآَمْعَرَو هَلَرَفْتَي نآَلْبق لاكن ََمَر لع َلَحَم جرف
 يكل ه عل 0130 ل -

 . ةنجلا هالخُدُي مَلربكلا ةاوبأ دنع َكَرْدأ

 لل را

 .اًمهدحأ وأ : لاق دال همَلْعأ الو : : يعير لاق



 744ج

 يبأَ ء نتخيل « مها ير اح - -26©

 اد: قف هَّللالوُسَر لاق : لاق ءةَريره يبأ نع ؛ جّرعألا ِنَع هذال

 [/192 :عجار] . زتويلق مُكَذَحأَرمجتسا 9

 عب ائِإَو «يَِقلا ملظ لطملا : :ق هللا لوُسَر لاقو 101

 اةنقيفإ :عجار] . عِيلَف ء ءيلم ىلع مُكَدَحأ

 نع ءدانؤلا وبأ اًنئدَح نمر دبع انك "يعبر اند 4
 و رع سصص ا

 لاق قَنَدَبوُسَيالِجَر ىأر ف هللا َلوُسَمأ : :ةَريره يبأ نَع ؛ , جرعألا

 203١198 :رظنا] ٠ تالي حيو دو اهبكرا : لاق هةَنَدَياَهنإ لاق َكَحْيَو اَهيكرا

 اةدفف

 دبع نع «َقاَحْسسإْنْب نَمْحرلا دبع اندَح « يعير انئدَح - 1

 «ةرره يب ْنَع «كلاَم ِنْب كار ْنَع راسي نامل نع «رايد ِنْهّللا

 [/197 :غجارإ دبع الو هسرك يف ةكَدَص مسا ىَلَع سل ؛ كفيلا نع

 ءةقاحلسإ ب نمل انئدَح «ميهاونإ نإ يضر د - -4
 هع مس هلو

 ْءيِجَن ؛ ناَمَلغ حنو ةَرْيَرُه اَبآَتْيآَر :لاق ٠ ءٍمِلْسُم يبأ نب ِملْنَصنَع

 .هتَملس علق «هوعد : لاق ؛كلل يبن نحن ؛ يبارعأ اي : لوقت «”ةبارعألا

 .دايلرْضاَح مين ىَهت 8 هلا َلوُسَرنِإ ةريره وبأ لاقف
 سمس اعام

 نبا ينربخأ «ٍحِيَرَجْنْباانربْخأ «قاررلا دبع انَدَح - -الكغةدر

 يبأ اع « فو نبني نمل يو ؛ بيلا نلف نع :باقش
 راجل ناجح اًهَحْرَج ءاَمِجَمْلا :لاق «٠ ف هللا لوُسَر نع «ةريره

 71867 :عجار] : سْمْحْا زاكرلا يف 2ك راج ندْعَمْلاَو

 نسبا ينعي ؛ "يلع انئدَح ءورْمَعْنْب كلَملا دبع اَنتدَح - -0/4

 وُب يكدَح «ةمْلَس يبأ نع ريدك يبأ نبا يني ؛ «ىَيَحَيْنَع ءكَراَبَمْلا

 ملطَت نآَلْبَق حملا الص ْنمةَمْكَر ىَلَص نم : لاق 4 يان ؛ةرْيره
 20000 سام ها هم

 سمت برأ لبر صَمْلا ةالّص نم مكر ىَلَص مَ دقت ملك نسشلا

 [ممكك المكوك ال09 :رظنا] . نمت ملك

 ,ٍمزاَح نبا ينعي يرَج اَندَح ءِرماَع نْبُدَوسآ اَدَح - 4

 7 يليلَخ هب يناصوأث آلَ ةَرره بأ لاق : لاق َنّسسَحْلاتْعمَس : لاق

 هلْمُشْلاَو ءرهش لك نم ماي ل5, ماَيِصَو «َماَنآ نأ َلْبقَرْتَوْلا : ادبآ هدأ هل
 وراق واش

 [/الم :عجارز ٠ ةعمجْلا موي

 يبأ َنَع ؛ يرض نَع رَمْعَم انندَح :قاذرلا دبع اًنئدَح - 0/4

 ةَمكررصملاَنم كرد نم : لاق ا هللا لوران «ةَريَره يبأ نع ةملس

50000 
 ْنآَلْبَق مكر حّبصلا نم كلرذأ نمو ءاَهكرذأ دَقَقك لس مشلا َبْرْعَت نأ َلْبَق

 [/461 :عجار] اًهَكَرْدأ دمك سْسَشلا ملطَت

 نع «يِرْوَّتلاَوَرَمْعَم انئدَح قاررلا دع اَنثَدَح 4

 نع هيأ تر نير يع ةيمأ ن نب (198/7)ليعامسإ

 نكي مكانإق « يش ىلإ ٌلصبلَْمُكَدَح ىلَص اذإ : لاق عقر « ةريره يبأ

 ها وام ريا

 011 صا (؟0هر) ةريره يأس
 8 نيمار مش ءآطخ طخ اصع نكمل إل ءاصتق يش

 عمت :عجار] . هيي

 نب ريم نع ءَنَوَع نبا نع يدع يبأ نب َمَحم انُئدَح - -6
 م يم هلع ماع

 ينرآ : لاق :ةريرهوبأ انيقلك ؛ « يلع نب نَسَحْلامَمتْنك : :لاق «قاحسإ

 :لاق ءمصيمّقب)لاقك :لاق «٠ لبي هَّللالوُسَر يريح ْ كمل
 عرعر“ د كيب
 ٠١[ 4019 لما ودك :رظنا] . هترس لبقف

 يبأ نع « ىَيِحَي نَع ؛ ٌماَشَم انثَدَح ءرماعوبأ اَنئدَح - 15

 ل: :لاقوأُةارَمْلاٌعَكْتتال : لاق فيِ نأ «ةَرْيَرم يبأ نع ؛ ةملس

 اهتلح ىعألو اه ىلع - رتل عك

 0 لقي ير لس يلع يع «يئاوتسدلا

 رعاة يفشل لاق ٠ ا لل لور ةاَلَص مك

 يف ماع وبأ لاق) ٠ حبصلا ةلّصَو ءءاَشعلا ةآلَّو ءريظلا ةآلّص نم

 وو

 نَملُهَّللا عِمَس : لوُشَاَمدْعب (حبصلا ةالصو ؛ةرخآلا ءاَشعلا : هثيدح

 ثرَمْلُيو :رمابَعوُبأ لاقو) َراَمْكَل تي لا رَمْليَو «نينمؤمْلل وعدي 00 ةهلمخ

 عقال مقا :رظنا] . «َنيرفاكلا

 اَممدَح «(لمَس)َنبا ينعي ب «ميهاربإ اَنكدَح « لماَك وب انئدَح - 7468

 يبأ ْنَع « محلا دبع نب ةملَس يبأو « بيلا نب ديعَس نع «باّهش نب

 ءدَحآلَوعديوأ «دحأ ىلع َوعدَينأدارآ ذاك قف هلا َلوُسَردأ : م
 لعل عد 2

 كلو انير دم نَملهَّللا حمس : لاق اذ ,لاق مير « عورلا دَْب تن

 يبأنَب ,َشاَّيَعَو ءٍماَسْهَنْب ةَمَلَسَو ءديلولا بدلوا جل مهلا : دْمَحْلا

 َرَمصُم ىَلَع َكَنأْطَو دش مُهَّللا «نيدمؤُمْا نم َنيِفَحْصَتَْسْلاَو :ةعيبر

 ٍضْعَب يف «لوُقَيو كلَدبرَهَجَي : لاق «َفُسوُي ينسك نينس اَهلَمْجاَو

 3 ىّتَح «بّرحلا نم نيبَح انو انالُف نما مهلا :رْجَنلا ةالص يف ءهتآلص

 وأ ْمِهيلَع بوكر هيَش رمألاَن م كليو :لَجَو َرَعدَللا لَن
 [7104 :عجار] . »4 َنوُملاظ م مهن «مهيذعي

 7-0-2 مرش
 َنَع ىَيَحَي ْنَع ٠ «ماَشه اًنربَحأ نوُراَه نب ديزي انئدَح - -4 484

 بوك يف ْمُكْدَحأ ىّلَص اذ : لاق قف يللا نَع :ةَريَره يبأ نع ؛ ةمرْكع

 [ا١الوم ,ةهءم رالؤا/ :عجار] ٠ هقتاَح ىلع هيكَرط نيف لاَ ءدحاو

 يبأ نب ىَيَحَي نع «٠ "ماه انريَخأ نورا نْب ديزي اندَح -4

 انآ ْعِمسهّنآ بوعي ينكدَح . ثراَحلا نب ميهارإ محم اًئدَح ءريثك

 .راّثلا يف راَزْؤلا نم نْيبعكلا َتْحَناَم : 4 هلا لوُسَر لاق لوي يره

 .بوُقَي يبأ نَع «فاّقَحْلا انئَدَح ١-

 نيرا نع ؛ةئاق نع ؛يَس ان ناد - 14

 ل ات ناك ثث سال هلك 7 أ رس يف رمش



 نيرثكملا دنسم 06 ص

 ,ها04 م05 سظنا] . قوُقْشَم َرْيَغ هير نَمك يفد يعنشما لا

 [١١مهم ليلا داق

 ٍمضْمَض ْنَع 2« ىّيحَي نع ؛ «ماّشه اًنَربَخأ ديزي اَنَدَح - 7

 ص م
 .ةآلّصلا يف نيتوسألاٍلِْبَرمآ 9 هللا لوس رن : ةريَره يبأ ّْنَع

 [0178 :عجار] .بَرْقَعْلاَو ةيحْلا : نادوسألاَو : ىَيَحَي لاق

 نب ةَراَرْز نع ةداَُقْنَع َرَعْم اًنربْخأ ديزي اندَح 075

 : 8 هللا وسر لاق : :لاق «ةريره يبأ نَع ٠ ىفوأ
 تكدَح مَع يّ دوت :

 لم علا ا م مقاسشو
 قد :رظنا] هب ملك ؛ هب لمَ مك اَم (هئشْن هب سوسو هنأ يف

 ا ام

 .سةنقذعا .ةيطاترخا يي اندَح -6

 « ىقوأ نب ٌةَراَرَز نع «ةَداَتَق تعمس : لاق « عش يعش انئدح ِرّمُعَج نبا

2 
 اًهجْوَز شارف ٌةَرِجاَهةآَرَصْلا تناَباَنِإ : لاق « ايو نط ىلع

 لتقل لدالاا لج لمحل حفحك :رظنا] . عجْرَت ىّتَح رج ثري لق

 نع دّمَح نَع ءَنْوَح نب انربخأ «نوراَه نب ديزي انثدَح - 455

 نْوَعْنْباَلَمَجو) «ةَعاسْل ةممُجْ لا يفنإ لاق « ءاف يلا نَع «ةريَره يبأ
 571 0 و 2 معها

 مئاقملْسُم لج اَهظاَويآأل ,(اَمُدُهَري :انلقك ٠ ىَتميْلا هُفكِب ايري

 [الادأ :عجارإ . ماي هاطغأ الإ ! اريح ةللألاسي (167/7) يصب

 دعو «ديلولا بأن ء بلد يبات باح - 0

 دشن : لاق لف يبا نع «ةَرْيره يبل ْنَع اعيمَج ءدْغَس نب نمل

 ممج# رقتا] ١ ةلّصلاب اوربا حل دتشا ادق ٌمئهج حبك مرح

 , َنَع «ديلولا يبأ ْنَع «بلذ يبأ نبا انربَخأ ءديزياَنئدَح - 4

 مس سه رع رم وم
 َريبَكْلا مكيف نإ ءاوُقَْحَ متممأ اذإ : لاق ف هللا لوُسر نأ «ةَريَرم يبأ

 [اذومل ق١ «+ :يظقنا] .ريْغّصلاَو فيعّضلاَو

 «بادذج نب ملم َنَع «بلذ يبأ نبا ًنربخأ «ديزياندَح - 84

 نبي اَم سوست ىوزألا تيار ول : لاق «ةريره يبأ نع «٠ « يلذذهلا بيبَح َنَع

 وراضي ياو ؛ننست لا هتيدان ,ةئدتلا يشي اًهيتبَأل

000 
 َدَضْمُي وأ طبخي نأ جشم 2 088 هللا

 م 0
 يراك تحل تل كتل لاق 5. لان نع «ةريره

 .هّمأَو هيآلُاَحأ ناك «ةديدحب
 0 سامام

 لووك :رظنا] . يدع يبأ نبا ُهْعَقْرَي مَلَو : يبأ لاق

 نب َناَمْنَع َنَع «سآلجُلا نَع بع اربح ديزي انئدَح - 7

 «كئيدَح ضَعَب : لاقق «ناورَم هيَ رَمو «ةريره اب تغمس : لاق «ساَمَش

 1 اة

 ّنآلا : :اَنلَقُك «مَجَر مت ( هللا لوُسر ْنَع َكقيد

 هتعمس : لاق ؟ تانج ىلع لص ف هلل َلوُسسَر تغمس فيك : :لاق دق

 تنأو « مالسإلل ايده تن ءاَتقَدَر تْنآَو ءاهَتْقَلَخ تْنآ :ل
0 

 مد نعل قا «ءاَعقش انتج « اَهتنلَعَو اًرس معَ ؛ 27

 نع ءدلاَخح يب َنْبا ينعي ليعاتشسإ اب ؛يزياكئدَح - <,7ئ10

 َدَعَب ىراسكل : ف هللا لوُسَر لاق : : لاق «ةريَره يبأ ْنَع «يموُزْحَملا دايز

 انصر نقبل هدي دَّمَحُس شت يذلا هَرصِيق بر َصيقالَو «ىرسك

 [ق ١154 ,ةكل4 :رظنا] هللا ليس يف

 َنَع « يوم دايز نع «ليعاَمسإ انربخآ ءديزي انئدَح - 1/437

 هلّمَعِب ََنَج َةَنِجْلا ْمُكَدَحآ ل ْخْدَيَأل :ا8 هللا ٌلوُسسَر لاق : :لاق «ةَرْيره يبأ

 خالل يكتمل انآ هلو: لاق ؟هّللا َلوُسر اي َتْنأ آلَو :اولاق

 1١157 :رقنا].هسأر ىلع موو « لضفو

 يبأ نب ناَوْفَص ْنَع « وِرمَع نب دمحم انربَحأ « ديزي انئدَح - <,

 4 هللا لوُسَر لاق : : لاق «ةريره يبأ نع ٠ الجلاب نْيَصُح ْنَع ءديزي

 لو ؛ٍملْسُس ٍلجَرْيَرْخْنم يف منهج اخو هللا ليس يف رابغ عمتي ل

 عاقعقلا وأ جالجللا نب نيصح) رظنا] . مس ٍلْجربلق يفرم متجي

 [1551 41457 :(جالجللا نبا

 ع ريب مر ةياع

 تعمس :لاق ءوِرْمَع نب دَمَحُم اًنربَخأ ءديزي انئدَح -6

 : 18 هللا لوس لاق : :لاق «ةَريره يبأ ْنَع «َرَغألا هللا دبع اآَن َملَس
 العلا

 دجسملاْألإ ! ةوس اَمفرالَس فلأن ءاَنَه يدجْسَس يف

 ٠ ءالالكك :رظنا] ٠ .مأ اًرَحْلا

89 

 لوطن 1 لدول لدن ]دلل ف

 ٍمكَحْلا يبأ 7 ْنَع «وِرْسَع ْنْب دَّمَحُم اًنَربخأ ديزي اندَح - 72و

 يف لإ َقَبَسآل : : 8 هّللالوُسَر لاق : :لاق ةرْيره يبأ نع َنيييللا ىَلوَم

 [4147 محا :رظنا] . رفاح وأ فخ

 دال يبأْنَع «َقاَحسإ نب دَمَحُم اربح «ديِيانندَح - 7”

 ٍليخَبلا لكم : 8 هللا وسر لاق : :لاق :ةَرْيَرَه يبأ نع جرعألا نَع

 ىَلِاَمهّيدُتدلَنم ديِدَح نم نا اَمهْلَعنَيِلجَر ٍلكَمك قفثملاَو

 اهعسوي وهف ٠ اَهاكَمةقلَح تمن اهم مي الك قمم َّمأَق ٠ مهيار
10 

 معا :عجار] . اًماكحتسا الإ هلع دارت آل انك خبل آو هَل .

 نب ىّسوُم ْنَع :َقاَحْسإنبدحساَنربخأ يزيح - 20

00 
 اًبت يدنع د ُحأ َناَكْوَل :مساَّقْلا وبأ لاق : لاق :ةرْيره يبأ ْنَع راسي

 ع َيِتأَي لنآ هللا ليبس يف ُهقفنأ نأ يرسل

 . يلع نوي ِنْيَد يف هدصْرأ ءيشألإ «مَهْردالَو

 نب ىَسْوُم نع «٠ َقاَحْسإ نب دَّمَحُم انربَخأ ءديَي انئدَح - 4

 نم ءاَيْنألاْل مو يلم : : 88 هللا وسر لاق : لاق « ةريره يبأ نَع ءراَسَي

 رايد هْنم يدْنعَو آل هيلع

 ساصلا الزم
 ةّيواَز نم ةّئبل ٌعْضْوَمَألإ ؛ ُنكمْكاَو هَتسحأَف ٠ ءاَنينب ىتتبا لجر لمَ ؛ يلب

 مص ع



 < ا »# عس يا روع همم
 :نولوقيو «هْنم دوبْعَيو هب نوفيطي (6//181) سدا لعَجَ ءهاَياوُز نم

 . بلا هذه انآ تك !ةّبلا هذه عضم الإ اذه نم َنّسْحأ ناب نير ام
 مسا سم ساص مس

 هيبأ َنَع ءراثيد نب ضايع َنَع دمحم انربخأ ديزي اند -

 لَخْدَ يما نم ةرئزلوأ : كف مساقلا وُبآلاق : لوُقي ةريره ابآ عمس هنأ

 ءاَمّسلا يف ٍمْجئَدَسأ ىلع اهلك ياو ءرذبل لِمَا ةَروُص ىلع هنا
 همس
 . ةءاضإ

 « يصب مث اق ملم دبع 7 دبع اًهقفاَويأل ةَعاَس ةعمجبلا يفَو - مال

 .ةايإ ءاطغأ لإ ايش اهيف هللا لأسَي

 «ملعلا ضيفي ىَتح عسا موُقن أل : ا مسالا بأ لاق - م1

 :لاق ؟هّألا يِناَي ٌةجرَهْلااَمَو : :اولاق ءجْرَصاَرْثْكَيَر «نَتفلاَرهظت و

 1 ذل د١ ؟ يضنا] يقل

 يح «قاحْسإنلا نَع «يبأ اندَح ,«بوُقعي انئلح 0١-

 8 :َيَوُمَو ةرْيرهاَبآ تغمس : لاق دقت َناَكَو « ييللا «راَئيد نْب ضايع

 يحلم ةنيدَملا ىلع مكس نْيداَورَم ميل ؛ ةَممْلا م ريانا

 [/٠10:رظنا] . ثيِدَحْلا َرَكْدَو رمز لوأ : ف مساّقلا بأ لاق :ُلوُقَي ل

 ني ديعس ْنَع «َقاَحْسِإْنْب دَمَحُم م اًنربخأ ءذيز هزي انئدَح - فدذ

 هللا لوُسَر لاق : لاق «ةَرْيره يبأْنَع امد "يلع نب نَسَحْا لوما

 لَبجلا ىلإ ب مْ لح ْمُكَدَحأدَح َدْخأَي نآل يي يذلا 8

 َلآسَي نأ مكي لك همي «هرهظ ىلع ُهلمَحَي ب هب ينأي مث

 اًمهيف يف َلَمجَيأ نم ُهَكرْيَخ 0

 . هْيَلَع هللا | مَرَح

 يبأ نَع راسي نب ىسوم نع ؛لمَحم اًربخأ ديزي اندَح - 741

 لبا ةكئآلَم نوُئاَتي هَ هلل : :88 هللا لور لاق : لاق :ٌةرْيرَه
 7 ا

 هن رَْيَمُ ءِرصَعْلا الص رجلا ةالص يف َنوعمتجيف راّهّنلا ةَكئآلَمو

 ؟يدابع ْمُتْكرَتفِبك لودي 3 «ملعاَرمر ؛مهلاسيك مكيف اوُنك نيل

 .ةوُلَصُي صا «نوُلَصُي مُهاَنْكَرَت ؛ ؟نوُلوُقَ

 يبأ نَع ِراَسُي نْب ىسوُم َنَع دمحم اًنربخأ ديزي اًنئدَح -

 هم ملا

 .(ح)- ةريره

 هّألا لوُسَر لاق : لاق «ةريره يبأ نع ؛ جرعألا نع ءداّتزلا يب ْنَعَو

 إو «لهْجَيالو تريل امئاص اَمْويمُكاَحأ ناك اذإو ؛ةنج ماعلا 55
 علك :عجارإ مئاص ينإ «مئاص ينإ :لقيلَف : :همئاش وأ هلق قرما

 يبأ نحاسي سوم لمح نبأ انيَح - 11
 ٍمَكفوُنْخ ءهدبي دمحم سفن يذّناَو : : كك ِهّللا لوسَر لاق : لاق ةريره

 5 ١١797 :رظنا] . كسلا حير در نم هَل دنع بْيْطآ مئاّصلا

 الك :لَجَوَرَح هللا لوي ب: هلل لوُسَر لاق : لاقو - م68

 هتان يَ .هب يزجأ انو « يلو ايصال ؛ هل مد نبا لَمَع

 2 عر سا . رعمممإم

 7 هي يرجو يي 0 مس ىلإ

 يبأ نع راسي نب ىسوم ْنَع ءالَمَحم اربح ديزي انئدَح - ,كظ.11ى

 هه هم
 "حل ةديم

0 10 
 تشل ينإ : ها م اولاق الار مكي 2

 معا دخل 0 2

0 

 رج وج ملا ا لاق ريب نع

 .اوهقك 5 مالسإلا يف مُهَراَيخ ةيهاَجْلا يف

 7 ٍنَح ءداّنزلا يبأ نع دْصَحُم انَربخأ ديزي ينئدَح - -784

 ىّعم يف لكي ملم اما : اق هللا لوُسسَر لاق : :لاق «ةرْيره يبأ نع جّرعألا

 . ءاعمأ ةعبس يف لكيرفاكلاَو ٍءدحاو

 , جرغألا نع دال يبأ محم رب ؛ةيي اند - -

 بكأرلار يسيةَرجَش نجلا يف : : 89 هللا لوُسَر لاق : لاق يره يبأ َنَع

 440397 :رلقتا] ٠ همني ,ةثس هلام ًهلظ يف

 هارب هرعت اس ر# يعامل
 ءداّنزلا يبأ ْنَع «َقاَحْسِإ نب دَمَحم انربخأ «ديزياندَح - 5

 سفن يذْلو : :8 مساقلاوبآ لاق : لاق :ةَريَره يبأ ْنَع ؛ جرعألا نع

 ليك كدت .ًاينك مشكل بلع اَمَنوُمَطَتْول هدي دَّمَحُم
 و4.0 نضنا] . (؟ 98ر/7)

 ءجرغألا نَع ءدانزلا يبأ نع ءلَمَحم انربخأ ديزي انئدَح - -/4

 يفابدك ٠ «َقلَخْلاُهَللا ىَضَم امل : : 88 هللا لور لاق : :لاق ؛ةريره يبأ ْنَع

 00540 عجار] . يضع ْتّقبَس يَمْحَر نإ : شرعا قوق هَدْنع وهف ؛هباتك

 ءجرعألا نع ءدانزلا يبأ ْنَع «دَمَحم انربخأ «ديزيانندَح - -7

 َكَلَماَمْنِإَف مكشات نورت : ف هللا لور لاق : :لاق ٌةَرْيَره يبأ َنَع

 ءاينشلا نع مكين اإف «مهئاينأ ىلع مهفآلتخاَو مهلا مكلف نيل

 . مثعطتسا امهم اوُنأَ ءايششلاب مُكُبرمأ اذِإَو «هوبنتجاق

 « جرخألا نع ءدازلا يبأ همم انربخآ دي ادَح - 4 *

 ةنام اما سوة لإ : 8 هللا وسر لاق : لاق «ةريَره يبأ ْنَع

 .رثولا بحُيرشو نإ :هّجْا ّلَخَد اًَهاَصْحَأ رم ءدحاو ري

 نب بح اَنئَدَح «ةدييع وبا دادَحْلا دحاولا دبع اَندَح - -115

 اًنَمَمْسأ اَمَق ءاًهبف اَْقُ ا ةآلص لك : :ٌةريره وبأ لاق : لاق ءءاطَغ ْنَع « ديهشلا
 هيموع مغ 0
 احا :رظنا] . مُكيلَع انيفخأ اَنيِلَع ىَمْحْأاَمَو «ْمُكاَعَمَسأ 8 هللا ل وسر

 عقم تكي تلدن لكلا تكل للثأ1 ضقت قدا خدت ل0 اللا

 عل رع م هه



 نع 0

 ركْشَيْم كَم : هللا لوُسَر لاق : :لاق ؛ةريره يبأ نع دايز ندم
 هك اساس كاس

 [1 147 ىققفم حلا حددت ءالؤلا :رظنا] . َّلَجَورَع هللا رْكشيمَكَس الا

 نْب ٍماَّمَه ْنَع « لم نب ليقع اًربَخأ « قالا دبع انئدَح - الدجل

تْلأَسَق ؛ 88 يلا رب دنع ةَقلَح تن ةَنيدَمْلا تْمدَق : :لاق :هنم
 ء

 ٍلْهأ نم :تلق ؟تلآ نم : : يل لاقق «٠ 'تلآَسَك :لاق :ةريرَهوبأ : + يل لق

 :لوشي ( مساقلاابنمَس : لاقوأ) يّبح ْتْعمَس : لاقف ءنَميلا

 همر ما

 «َنِيداَدَمْلا يف“ ءاَمَجْلاَو ءاَيوثقَرآْمُمةَياَمَيةَمَكحْلَو نادال

 [مماا# :رظنا] .٠ و ةرشما وح َوْحَن هديب بدم هرب ولا باَحْصآ

 ا َعَماننُك: لاق ف يم بع « ديب نب نَمْحّرلا

 تدل «ةقبستْلورَم نإ ؛ ورهف « يِتقبَستْيعَم اذ تكف راج

 :رظنا] . . ميهاربإ لِيلَخَو «ضرألاهَل ىَوطُت :تلقق ٠ « يب ىلإ لج ىلإ

 و1

رك اَبأ نأ «ديعّس نبا ينعي ىَبحَي اًنربخأ ؛ديزي انئدَح - ,74648
 نب 

 ركاب نأ «هَربخأ يع دبع َنْبَرمع انآ هرب مْزَح نب ورع نب دَّمَحُم

نأ «هريخأٍماشه نبا ثراحلا نب محلا دبع نب
 :لوُتي يره اب عمس ه

 ٍلْجَردْنعْوأ سَ ناد هيْهمَدَجَو نم هللا لوسَر لاق

 [7114 :عجار) . ريغ نم هباقحأ و هك ١ سلفأ دق

 َنَع مهاب نب اْعَسْنَع ءاًيركَز اًنربخأ «ديزَي انيدَح - كك
 مه

 نآرلا يفلاَدج : :8 هّللالوُسسَر لاق : :لاق ؛ٌةريره يبأ َنَع ؛ « ةمَلَس يبأ

 علدوتك للملك لدول لدم ل 11ج شلال الوالا رالوعو :رظنا] . نفك

 .(ح) ماَشه انربخأ ديزي انئدَح -87هددو

 عمم هنأ ؛ رّفَعَج يبأ ْنَع ' ىَبحَي ْنَع ماسه اًنربَخأ ءباَّهَوْلُدْبَعَو

 همام هلو
 َع هللا لَن ليلتين هب اذِإ : كف هللا وُسَر لاق : : لوفي ًةريرهابأ

 ادْنَم ؟ةلَب يجتسأ ينوُعْدَييَدَل ادم لوقو ءاّيندلا ءاّمَس ىلإ لج لَجَو

 يدع قل رز د زم لاك يرتب يذل

 سا يول عشا عمعوو .ميعآ7
 [١١1ا/ك56 :رظنا] . ُرجّفْلاَرجَفْنَي ىََح هن هش ثضلا ف شتي

 ءرَفْتَج يبأ ْنَع ؛ « ىَّيَحُي نَع ماشيه اًنربخأ ديزي اندَح - الهءأ

 مع 1 0 ساس رع

 «تاباَجَتْسُس تاَوَعَدثآل : قف هلا لور لاق :لوُقي ةريرم اَيأ مس هنأ

لو ٌةَوْعََو فاتر .مولظتلا هر رهف لش
 ىَلَع د

 علجالفل لداللل لووك لكحل ا :رلظنا] . هدو

 ِرَفْعَج يبأ نع ؛ « ىّيِحَي نع ؛ ماسه ارب ؛ديزياندَح - "”ذخخْء

 ماش

 هللا َدْنع لاَمْعألا ل َضْآ : قف هللا لوُسَر لاق :ل 4 لوي ةريره بأ عمسُهّن
 1 2 يو ا ممم# ل

 .روربم جَحَو « هيف لوُُ ةلوْرَغَو «هيف كش آل [هللاب] اع

 م63 :سظنا] . ةئسلا كلت اياَطَخ ُرمكُي ٌروُربَمْجَح : ةريرهوبأ لاق

 [لداال ةكقم

 رلامو

 للفشل _ هرم يأذتش

 :لاق ارم نفل نعل دحالُي اَنتَح - اله.

 يليلَخ يناّصْوأ : ةَريرهوُبأ لاق : لاق «مّصألاَنْب نمل َدْبَعتْشمَس

 ىَلَع الإ مان آل «ىّحضلا ةالّصَو «ِرهَش لك نم مي ةلآلأ مص : : ثلَب

 [ةةل4 :رظنا] . .رثو

")ْع «ةَقث يفوُك ُداَدَحْلا دبع وب انَدَح - <60
 (؟ةة/ا

 هّللا لوُسَر لاق : :لاق ٌةَرْيَرِه يبأ ْنَع؛ «ةَمَلَس يبأ نع «ورَمَع نْب دَمَحُم

 ل َمَسالأ «ءوُضؤويةآلَسم لك دن مُهيرمال يأ ىلع شذ لول اقف
رظنا] . لكلا ثلث ىلإ رخألا ءاشعترخألو لاوس ءوُضو

 قالك ال١1 :

 [ةد14

 يبأ َنَع «يرْظُرلا نَع ءرَمْعَم نع« «ىلعألا دبع اًنئَدَح - "مه

 ْمُكدَحأمداَخ َحكصأ اذ : 9 للاسر :لاَك «ةَرْيَره يبأ ْنَع ٠ ٌةَمَلَس

 ين ةلكأ هواي ىبآ نإ ءهَعَم ه لجيل هَدْرَيَو هرح هاك هَماَعَط هل

 [ةممز ملوك طبول / (دايز نب دمحم وأ ةملس وبأ) رظنا] . هدي

 يبأ نع« «يرهْزلا نَع ءِرَمْمَمْنَع ىلعألا ٌدْبَع انئدَح -
 م ماص مم سا

 ماَقَق , هللا لوُسَر ءاَجَ «ٌةالّصلا تّميِقَأ : :لاق «ةَريره يبأ نع ٠ ةملَس

 ميم ا أ مج سس ا ىبىيس عيد سمس ملا ف 2م مم شو

 ءاَنفَمصَف ْمُكآاَمَك : لاقَّمُت فّرَصْناَف ؛ لشي مكهناَركد «هالصم يف

 [/80ب :عجار] . اني ىلصق فنيل

 يبأ نع «؛ «يِرْطْلا نع هَِمَْمْنَع ؛ «ىلعألا دبع اًنئدَح -63

يار اد لاق هللا َلوُسَرنأ «ةَرْيَره يبأ ّْنَع ؛ ءِنَمْحَرلا دبع نب همس
 9 م

مُكلَع مش انإق ءاورطفأ هوس اذ ءاوٌموم وصف لآلهلا
 نينآلك اوُموُصَ 

 [م١٠ 466 يقكعا :رظنا] . مو

 يبأ َنَع « «يرطرلا نَع ءِرَمَعُم نع« «ىلعألا ٌدْبَع اًنِيدَح - اله

 لق ِلْبللاَنم م مُكَدَحأَماانِإ: لاق لف يِبللانآ «ةريَره يبأ ْنَع «ٌةَمَلَس

 :عجار] . هدْيتاَبَْي يراهن «انالك اهلي ىَح هئإ يف ُهَدَيْسْهَي

 علا

 يِباْنَع؛ «يرطّرلا نَع ٠ ءرَمْعَم نع «ىلعألا دْبَع اًنْبَح -4

 نإ ردا ةيَخ اوُلوُتتآل : :لاق كف هللا َلوُسَرنآ «ةَريَره يبأ نع ٠ ةَمَلَس

 .مركْلا بَنعلا اوُمَسُتالَو درهَدلا َوه هللا

 ٌرَغألا نع: «يِرْهَلا نع ِرَمْعَم نَع ٠ « ىلعألا دبع اًنيدَح - ٠/0

 اذإ : لاق ل يّبلانأ٠ «[ةَريره يبأ نَع] «ةرْيره يبآ بحاَص ٠ هللا دّبَع يبأ
 هممسو سور هراء ضمص
 ىلإ ءاج نم نوُبكي ءدجْنستلا باو ىلع كلما تدع ةَْسَجْ يع

 ْعَمْسَتْتَلَخَدَو فحمل اي فحصل ُةَكنآَمْلا تّوط ماَملا جرح دف« ةّعمجلا

 ,ا// 94 ,ا”/ 8 1/011 :(نمحرلا دبع نب ةملس وباو رغالا هللا دبع وبأ) رظقنا] . ٌركذلا

 [لدكمو ,لءهإلو لبد

 ميلك ةّعمجلا ىَلإْرِجَهَمْلا : ف ِهّللا لوُسسَر لاقو -5

ْهملاك مَن هداَس يدهُملاك مث ؛ةَرقَب يدهملاك م هندي
 مث ةَطَييد

 614©1١5[ :رظنا] . ةّضِني يدهملاك م ةَجاَجَد يدهَمْلاَك



 نيرثكملا نسم ا الهاك ح

 يللا نع .بفذ ب نوح دل اَح - 0
 ْنَع لس ؛ ا هلل وسر :ةريره يبأ نع يللا «ديز نب ءاطع نع
 ويفك صوف قفا: َنيِلماَع اوُناك اًمبملعأُهّلا :لاققك ؟َنيكرْشملادآلوأ
 ذيل

 ْنَع وِرْطَع نب دَّمَحُس نع ُدَدَحلا دحاوا دبع اند - -امها؟
 :لَجوُوَعدّللا لاق : 6 هّللا وسر لاق : لاق ءةريره يبأ نَع «ةَملَس يبأ
 .رضنا].ةرَد اوُملْحيل وأ «ةَضوُعَي اوصلك ٠ , يقلك قلي سم ملظأ نمو
 لدجلا قالا قعكك

 «جيهارق نب ةواَذ نع ٌةبعش اًنئدَح ءدحاتوا دبع انندَح -30/6

 ارم عل هلل
 ام: هللا وسر لاق : :لوقيةريره بأ تعمم :لاق

 [لدحمل ,ىحا؟ :رظنأ] : ةئرويس هل اهلل ىَنَح «راجلاب
 ينيصوُي ليربج ازا

 «وِرمَع نْب سآلخ ْنَع « فو ْنَع «دحاولا ب اندَح - 6

 ىَرتشا نم : 8 هللا لوُسَر لاق : لاق «ةريره يبأ نع «نيريس نب محو
 نأ ىلإ ءراّيخلاب نيرظتلا دَحأبَوْهَماهلَحُ قايصُم ءاش وأ ةرصُمةَحْفل
 2 [/جب؛ :عجار] ٠ ٍماََط نمو امتريدأ ؛ ءاَهَّروحَي

 يبأ نع «سآلخ ْنَع «فْوَْنَع ءدحاؤل دب ادَح - 0/01
 بلكلا لكك ؛ هَّيطَع يف دوي يذلا لم : :لاق هللا َلوُسَر نأ «ٌةَريرَه
 علمك 4مل :رظنا] هلك هئيق يف دام هاك ميش ان لح لكي

 يبل نع «سآلخ َْع «فْوَْنَع «دحاؤلاذيَ اد - هال
 مث «مئادلاءاَمْلا يف ْمُكَدَحأَنلوُييأل : : هللا لوُسَر لاق : :لاق :ةريرِه
 [ا همام ل وكوب هالو م0417 ,ا/01 :(نيريس نباو سالخ) رظنا] ٠ نم اضوتي

 ْ"رَع نيريس نبا نع فْوَع اَنئدَح ,دحاولا دبع انندَح - 1/14

 [/610/ :عجارإ ٠ هلثم «ةَريره يبأ

 يبأ نع «ورْمَعنْبدَمَحُم انئدَح «دحاولاّدبَع اَنئدَح - 04
 يفُةَسيِلاَرماَتْست :8 هللا ل وسر لاق :لاق ؛ةَريَره يبأ نع ؛ةَمْلَس
 محال :رظنا] ٠ اهْلَعَراَوَج الق أتبآْدإَو ؛ اَهلذِإَوهَق تكس إف ءاهسُفت
 للم

 دال بأ اقروا «صنخ نب ىلع ادَح عمه
 نك ا للنور لن لاق (76 + ر/) :ةَرْيَرَه يبأ نَع «جرعألا نع
 تقيس يتحد: شرما قوق دحوم تك بك قلل قل
 [/141 :عجار] . يَِضَغ

 ,دائزلا يبأ ْنَح كارو انْ « صْفَح نب يلع اًنئدَح - مال

 يناثلا ىلا: ه8 كلور لاق ..ةرتره يأ نع الوم

 [ةينميملا نم طقس] م94١3 ,ةكالهنرظنا] ٠ 8 ىسيع

0 65 

 رزه يبأ سس
 سورإلا | برع رص را

 ةشلل 7

 ا 5
 دال يبا نع ارو انرخآ يصلان - -خ7

 ٌرانلا تّقح): :ا9 هلل لوُسَر لاق : لاق «ةَريرِه يبأ نع ؛ جرعألا نع

 مكك ص

 اقع 6
 . يراكملاب جلا تنخر « تاوهشلاب

 رب ع بأ ين رب هلع هس
 دابَع ينُئدَح ؛دودوم وبأ ين ريح «بابحلا ْنْبدْيَرايدَح - 5 نفل

 هللا وسو : :لاق : ل ويري اب حطمت لاق ءدّردَح يبأ نْب محلا

 يف قبيل لمنَيْمكذإك .ُهنفْدِبلق دجْسملا ين مُكْدَحآ3َ زبد : 2

 لقتال ليتقم لكحل :رظتا] ٠ هيو

 دّمَحُم ْنَع كِبوُيأ اًنكدَح أ 2 قتلا باهل دبع ان اًنكدح -

 :عجار] . دي انكم الو ءيملسأب اوُمَسَت :ف« لا نع «ةَريره يبأ نَع
 علا

 ٍنَع هديب نبا ينعي سنوي نع ٠ ىلعألا دبع اًنْندَح -
 ؟اًمئاَق برشلا َنَع 2 ةريره ابآ لأس : : ملص نع « يميل بلاَغ نْب تلّمصل ل
 ةلخآالاو ها يهَوُهتلحار لق اق هللا وسر تأ « يخأ نبأ اي: لاق

 «شيرف نم رقت ءاجف « ءاّمدي ىَلَع يلج اًمْضاَو ءاَهماَميوأ ؛ اًهماطخب همر و هو اي ص ع ع

 «هدلحار ىَلعَوُهَو برم ؛ "نب نم ءانإي ف هللا يأ لوح اوما

 .مايقْمُهلك موقلا بر ىّنح مئاق برش «هنيمينح هيلا لوم
 ْنَع ءداَيز نب دَمَحُم نَع ٠ ءِرَمْعَم نَع ؛ ىلعألا دبع اًنئدَح - أ!«

 را ل إم يل هسا 2

 يذل فاَحُياَأ : كف مسالا وُبآ لاقذأ : :لاق 9 هللا َلوُسَر نأ ةريرَه يبأ

1000 

 رالو6 ةرظنا] ١ راّمح سار هَسْأَر هّللا لوحي بآل جاَسم ماَمإلاَو هسأر عَفرَي

 علقم لبو دك لححالا لرخف كا دهافل

 ْنَع ءدييع نبا ينعي ' «سْنوُي ْنَع :ىلعألا دبع اننَدَح -
 يذلا موي اَم : : 48 هللا لوُسَر لاق : لاق ةَريره يبأ نع ءدايز نب دَّمَحَم

 / مّوهَو ءماَإلا لكسر ارعقر

 !؟رامح
 ساس

 5 200 ثآلكب يلح يناصأ : لاق ةريره

 م
 [الا7م :عجار]. ةعمجلا موي لسْْلاَو ءموُنلا لِ

 يبأ نع ءنَسَحْلا نع« سوُي انكدَح « ىلعألا دبع اًنيدح -
 نإ هللا وسر اي :لاق ُالُجَر نأ وأ ٠؛ الجر كل يَا دنع اوركَذ : لاق ةَرْيِره

 ةروُص هكروص هللا لَوَحْيأنأ «ٍماَمإلا َعَم صرع ربا را سس ل

 :رظنأ] هندأ يف ناطيشلا لاَ لاق حّينصأ ىّنَح لص مكو ةحرابلا مان انالُف هم اكس رن م يع ساسج
 [ةما

 يبيع «'يرظلاِنَع ءرّمْعَم نع ؛ « ىلعألا دْبَع اًنئدَح - -/06 4

 ْنّم :لاق 5 هللا 'يِبئانأ «ةريره يبأ نَع «فوَح نب محل دبع نب ةملس

 هر ابكر دقق رشا طق نأ َلْبق رجلا ةلَص نم ةعكر كرد

 | .عجار] . هكر دق سلا رت نأ لبق رصَمْلا ةالّص نم ةَمْك

 يبأ َنَع «يرطزلا نَع ءِرَمْعَم نع « ىلعألا دبع اًنْئدَح - 1/0
 رشا دوت يذلا يكمل سل : لاق كف يِلا نأ «ةريره يبأ نع ةملَس 01100001



 نيرثكملا دنسم

 :لاق ؟هلاَلوُسَراييكسما نمت ٠ اولا «ناالار كلون
5007 

 يلح َقَدَصَي هتجاَحب اتاك « ىّنغ دجَيآل يذلا

 .مورحملا َوَه َكلّدَو :يرهزلا لاق

٠ 0 

 اي :اولاق : لقلي كيد ذك لطب ٠ شارح. يأ

 َساّنلا لأسيآلو «ىّنغ هليل يذلا : لاق ؟نيكسمْل نم هلا لوس

 ١54 1١[ قول ,ى74© :رظنا] . اًهاَحْلِإ

 يخأ « هّنثم نْب ِماَمَه ّْنَع «رَصمْعُم نَع « ىلعألا دبع اًندَح - 0م

 1 يدقلاٌل طم : كف هللا وسر لاق : :لوُشي ربها ٌعمَسُهلا ءبطو

 416١[ :رظنا] . مْلظ

 يبأ نع« «يرْهْزلا نَع ءرَمْعَم نع« « ىلعألا دبع اًنئَدَح - ١ تشنا

 ل ىَراَصُنلاَودوُجبلا (ذإ]: لاق 8 يلا نَع «َةَرْيَرَه يبأ َنَع ؛ ةملس
 يب هرم م
 [701375 :عجار] ْمِهْلَ اوُتلاَحَ «نوغبصي

 ءوِرْمَع َنْبا يخي دمحم اًندَح «ِرْيَمُت نب هللا دبع انئدَح - 0

 «ُنداَعَم سانا : اف هللا وُسَر لاق : :لاق يره يبأ نع ةَملَس يبأ ْنَع مم سا

 [لدوالم قكمل :نانا] . اوقف اذإ مآلسألا يف ْمُهراَيح ةيلهاَجلا يف مهراَيخ

 انربخأ :ال :الاق 0 ا اًنثدَح 0101

 ب راَحْبَجَو ناَحْيَسَو «ليثلاَو سارا : 300 2

 معهد همرعب هشبل
 ْنَع «وِرْمَع نب دَمَحُم انئدَح : : لاق ِرْيَمُت نباو ديزي انئدَح - تكتنرفا

 لو بيكا اوي : ف هللا وسر لاق : : لاق «ةريَرمم يبأ نع ؛ « همس يبآ

 [7175 :مجار]- ىَراّصّنلاب الو دولاب اوبشن سس

 ءوِرْمَع نب دَمَحُم اَنَْدَح : :الاق ءرْيَمُن نباَو ؛ ديزي ايدج - اله9/

 تملا ىَتؤُي ف هللا وُسَر لاق : :لاق «ةرْيره يبأ نع ةَملس يبأ نع

 َييفئاَخ نومي جلا له اي: لاقي ٠ طاّرصلا ىلع ففي مايل موي و جدع

 (هيفْمُه يذلا مهناكم نماوُجرْخُيذأ ديزي لاقو) ءاوُجَرْخُينأَنيلجو

 َلَهَأاَي : :لاقي مت ءسْوَمْلا اَذَه ءاَنير مَعَن : اولاق ؟ادم َنوُقرْعَت لَه : لاقي

 ؛هيفمُه يذلا مهناَكَم نم اوُجَرْخُيأ نيش َنيحرت َنوُملَط ءراَتل

 ىلع حبي هب ُرماَيَق «َتْوَمْلا اَذَه مت : اولاق ؟اذم نوف لَه : لاقي

 هيف َتْوَمَآل ءنوُدِجَتاَميِفدوُلُخ : اًمُهآلك نِيقيرَمْلل : : لاقي مث « طارصلا

 1 همههع :رطنا] . ادب

 مءدو مه

 رس هلو
 «ةريره يبأ نَع ؛ :ةئلس يبن ع كنان لاق هرْيَمُن نِباَو

 ملف ءاَفَْطَير .ةره يفَراَلاٌةَرْما تَلَخَ : ف هللا لوُسَر لاق : :لاق

 :رظنا] . ضْرألا شاَشَح نم لكَ اهلسْرتْملَو ءاَهقْستْمَلَو ءاهنمطت

 [ة1/ 1

 مما يره د يدك

 وبنك سَ ائرخأ : الاق «ديزيو ريم نبا اندَح - /

ا نع ف هللا لوُسَر ىهن لاق ؛ةَريره يبأ َنَع ؛ ةملس
 9 :اولاق « لاّصول

 اقّو ينيقْسيو يعطي يح هللا نإ «يتيهك مثل مكن : لاق ؟لصاَو5ُ

 [قرالمو مصبع :رظنا] . ينيقسيو ير ينمعأيت يأ ين :* :ديزي

 سارع هاش

 :لاق« املس تغمس : :لاق « ةلظْنَح ْنَع هرْيمُت نبا انْئدَح ٠-5

 نَتْفْلاَرَه ديو «ملعلا ضي : ف هللا لوسَر لاق : :لوقي ٌةريره ابأ تعمس

 همدم زظنا] .لْمَقْلا : لاق ؟ر جره اَنَو «هللا لوسي: َليق؛ خيرها رثكيَو

 1١[ ١م

 ويفصل لجلي الق كلر تر لاف: :لاق ةريره

 قدا ىكالو :رظنا] . ءامٌشلل

 يدمر هلع

 نب ءآلَعْلا نَع «قاَحْسِإْنْبدَمَحُم اَننَدَح « ىَلْعَي انيدَح - 7

 8 هللا لوُسَر تمس : :لاق «ةريره يبأ ْنَع ءهيبأ نع ءِنَسْحَرل دب

 :لوُشت ةكنآلملا لوك مل الصم يف سل مكمُكدَحأ ىَلَص اذإ :لو 2

 [قذه5 4444 :نظنا] . ْموُقَي وأ ثدْحُي ملام «هَمَحَرا مهلا ٠ .ةلزرفطاميَللا

 يبأ نَع ءورْمَع ْنْب دَّمَحْم انآ : الاق :ديزيو ىَلعَي اًنئدَح - 847“

 لاق- رانج © هللا لوُسَر ىلع ترم: :لاق :ةَرْيَرِه يبأ ْنَع ٌةَمَلَس

 بقاتم يف اَريَخ هيَ اوف - ةراجب ف هللا لوُسَر ىلع ارم : :ليزي

 يف ارش اهيل اونئاَك « ىرخلأ راج هْيلَع ارم ءاتبجَو لاقق ٠ ءرْيَْلا

 :رظتا] . ضرألا يف [هلل] ءادهش مُكَنِإ لاق مُث ءْتَبَجَو :لاقق شلا بقا

 للفلم لمت

 يبأ ْنَح ءوِرْمَع نب دَمَحُم انآ : الاق «ديزيو «ىَلُعَي اًنئدَح - كظظ

 دقق مانَمْلا يف ينآر نم هللا وسر لاق : :لاق «ةَريره يبأ نع « ٌةَمَلَس

 [؟7904 4484 :رظنا] . يب هبشََي ال ناطيشلا نإ وحلا ىأر

 ةَمَلَس يبأ ْنَع «وِرْمَع َنْبدَّسَحُم انئدَح «ىَلعَي انئدَح - 55-7

 ها
 نم ٍلَبَج ْنَع «تارقلارسحُي : 8 هللا لوُسَر لاق : :لاق 0 ةريره يبأ نع

 [ةرمج مه4» :رظنا] . ةملست رع لكن مَ هْيلَعْسآنلاَلتف بمد

 ةَمْلَس يبأ ْنَع ءوِرْمَع ْنْبدَّمَحُم انندَح « ىَلْعَي ايدَح - ا/هعك

 ضلال ىف ل قف هللا لوُسَر لاق : لاق ؛ةَريَره يبأ نع

 [4146 :رظنا] . ِسْفَنلا ىَتع ىّتخْلا نكلو

 َةَمَلَس يبأ ْنَع دَمَحَم اًنربخأ : الاق ءديِزيو ىَلَي اندَح - <,
 ا دعا

 ءرمألا اذه يف شير ميَتَساّلا : 8 هلل لوُسَر لاق : :لاق ءةرْيره يبأ نع
 ورا

 . مهرارشل عَبَت مهرارشو «مهرايخل عب ٍ مهرايخ

 ْنَع ؛وِرْمَع َنْبدَمَحْم اَننَدَح : :الاق ىَلْعَيَو «ديزي انيدح - 4

 اش ءاتؤسلا ةّبحْلا يف : لاق هلل َلوُسَرنأ «ةْيرَم يبأْنَع ؛ «ةَملَس يبأ

 :لاق ؟ماّسلااَمَو ءهّللاَلوسَراَي :اولاق ماسلا الإ ءاَدلُك نم

 [ا/186 :عجار] . (77/7)توَمْلا



0 

 هام ص (مرا)  ةَريره يبأدتسم 761:5 ح نيرثكملا دنسم

 :برم اكد . ىكطَياكدَح - ---484

 ارو ,لذمب الثم ةضفلابةضفلا : لاق قف يلا نَع «ةريره يبأ نع ءمنل

 يبأ نبا نع :ناَوْرَغ نبا ينعي

 :رظنا] . ايرون َداَزْنَمَك ؛ «لثمب ًالثم نوي ارو بهذلاب ْبَمْدلاَو «نّزوي

5 

 رو

 سرع جس سرا هع يل سس يل
 . اهحآلص ودبي ىتح ةرمئ عابن الو - م4

 نبا ينعي ؛ «نَمْحرلا دبع ائدَح مهاب يمر انئدَح - 6

 نم'ثآلث : لاق 8 هللا َلوُسَرنأ ري يبأ نع ءديعَس نع «قحْمإ
 ةاَقْسسالاَو (و ةَحاَيبلا : ماللسإلا لما يري ةّيلهاجلا لها ٍلَمَع
 لاي: ةّيلهاَجْلا ىَوْعَ لاق ؟َوُهاَمَو : :ديعّسلتْلَق ءانكو ؛ءاونألاب

 00 . ننال لاي: نآلف

 القلاع احمي انَح «ين اً - -0/ةهه١

 رم ف هللا وسر لاق : لاق ؛ةَريره يبأ نع «هيبأ نع ؛ ءِنَمْحرلا دْبَع نبا

00 
 :رظنا] ٠ تتح َرْشَع اهبل َجَوْرَعَلا بَل " ؛ةذحاو هرم يلع ىَّلَص

 لدكول مححف هلل

 (هقحالو هقباس نم ّقٌقلم ثيدح ] . اًنئدَح -7

 يبأ (نْب)لْيَهَس َنَع ٌداَمَح اَنُندَح «لماك و بأ اَنثدَح 7/66 مسرب م سلا »
 بحاص نام : : هللا لوُسَر لاق : لاق :ةريره يبأ نع [هبأ نع «حلاَص

 لم ير سه اشعل ميج اء ىلع 0س

 اهب ىَرْكف ٠ منهج راك يف الع ىَمحُي حئاَص لجأ , هقح يدؤي ال تك

 ناك ٍمَْي يف ءمدابع نيل جو َرَح هللا مُكُحَي ىَنَح ةرهطَو هجر نيج

 ىلإ او نجلا إم هليبس ىري مث « نودع امم لمس فلأن هادم يي ةدعع هم عراسو

 امرأ ةمايقل َمْويتْماَجألإ اًهَفَح يدوي ال منَ بحاص ْنماَمَو ءراثلا

 اًهيفَّسّنِل ءاهفالطأبهؤوطتر هنري حطت هر باهل عي اتناك
 ْمُكَحَي ىَّنَح ءاهآلوأ هْيلَع تدر اًهاَرْخُأ تعم ةاَسْلَج الو ءاَصْقَع

 .نوُدعَت امم ةئس لأ نيَْح هادم ناك مي يف «هدابع نيكل جوزها

 يدَوُمأل ليإ بحاّص ْنماَمَو راَّتلا ىلإ اَمَو ؛ ةّنحلا ىلإ اَمِإ ةليينس ريم
 موطن ,ركرق ام اهل حليق اتناك امركوأ ةمايلاَمويتءاجألإ ان
 َ ني هللا مك ب ىَّتَح ءاهآلوأ هّيَلَع تدر اًهاَرخأ !تَْضَماَمّلُك : اهفامخأب
 ام ليس ىري '. قون سافل نيس” بيف داع

 يفدوُعَم ليلا : لاق ؟ٍليخلا نع لسمك رانا ىلإ هنا ىلإ
 امام ساو

 .لاَمَجَوُرْتس لُجَرلَو هرج لجل يهو «ةَماَيقْلا موي : ىلإ ريحا اهيصاوُت
 هللا ليبس يف ادعي عذيب هرجأهليه يذلا َمأ ذو لجَر ىَلَعَو
 1 اق «هنم َتَيِرَشَف رِهَنبترَمِإَو رج هوه اهنوطب يف تي ِ اَمَق

 سو ل6 مرج 2و عمم ع
 تّنَتَسا نإَو هرج هلو هنم تلكأ اهتم أنَ جلف هرم ي

 ينل امو اهلاوبأو ءاهئاوزأَركذ ىّنَح رج اًهوُطْحَت ةولطخ لكل ارش رت
 اتوب وح ىَسيلو التت امك انتي جرف لاجمل يه
 امتحن ُجَرَ ءدزو هلع يه يذلا امد ءاَمِرْسْيَو اَهرَسَعَو ءاّمروُهظَو

 يلع هللا لَ دآم : :لاقف ؟رُمحْلا نع لس مث ءارطتو هيرو ءارشأو اَخَدَب

 ماموو سم عم م صوم
 لمعي نمو «هَرياريَخ ةرْذ لاقثم لَمْعَي نَم١ ةَمماَجْا ذاق ةيآلا الإ اهيف

 [ة40/ حتت ,مكتم الالم“ :رظنا] . «ةريآرش ةر لاقثم

 هاسإ ا«
 ْنَع ءٌداَّمَح اَنثَدَح :الاق ُباَّفَعَو «لماكو بأ اَنثدَح -61

 رب ور هع
 ءهيبآ نَع (حلاص يبأ نب ليهس اًنربخأ : لاق «هئيدَح يف اع لاق) ؛ ٍلْيهَس

 رتل َرطُْم ىتح ةعاّسلا موَُت مال : و هللا وتمر لاق : :لاق «ةرْيره يبأ نع

 .رمشلا سوي الإ نم نكت ألو «ردَملا تويم كمال ارطم

 «هبيأ نع ؛ ليهس اًنندَح يهز انئدَح « لماَك وب انئدَح - ”هه 520

 ءاَهَمَهْرَدواَهَيفكقارعلا تعنم : :© هللا لوس لاق : لاق ؛ةَريره يبأ َنَع

 نم ْمُتدَعو ءاَصرائيدَو ايد صم سمنمو اهو اهم مالا تتم

 ىَلَع دهشُي 2[ يح نم مدعو « تأذن متو مادي ثيح

 كو يره يبا محل كل

 «لماَك اَبآَرَكُدَو ءنيعم نب ىَبَحُي تعم : ِنَمْحّرلا دبَعوبآ لاق
 1 . عابألالَنم يداي ٍلماك وُبأَناَكَو :نكشلا اذ نم ذخآ تلك : :لاقك

 ؛ هيبأ نَع ٠ لْيَهَس اًنئدح يهز انئلَح « لماك وب بأ اند - بونك

 "بَّحمت , يل ال1١0 كف هللا لور لاق : لاق «ةريره يبأ نَع

 'ر ةكئالملا

 لدقفل ءلللتأل

 رى ,ويلو معو طا ل :رظنا] "سرج وأ بلك اهيف نق

 1 هل ممل
 يبأ نب ليهس انثدَج يهز اًنئدَح «لماَك وب اَنئدَح -ا/هها/

 ميشا! :5 هللا لوُسَر لاق : لاق «ةريره يبأ نع ءهيبأ نع ؛ ؛ حلاص

 .اهقينضأ ىلإ مُهوِرطْصاو 0 [مالسلاب] مهوب الف قيرط يف

 يمنا دو

 :لاقك ؟ىَراَسصَتلاَو دولا : لْيهسل تلقت ري ٌريَهزلاق

 لحل وقل والا( هم 11 ظنا ] نوُكرشُمْلا

5 
 «هبيأ نع ؛ ليه امدَح هيَ انكدَح « لماك وبآ انئدَح - همم

 مك هسلْجَم نم لُجرلاَ امقاَإ قف هللا لوُسَر لاق : :لاق ؛ةَريَره يبأ ْنَع

 رقم وربه ره جاكم مالا :رسظظنا] هبَوَحأ وُهئهِلِإَعَج ر

 ٠[ ا ا

 ,هيبأ نَع ليهس اًنئدَح ريَهَز انئدَح «لماك وبأ ان وأ انكدح

 ْمُلَورَمَغ هدي يفوَماَن نم : : ف هللا لوس ر لاق : لاق ؛ةَرْيَرِم يبأ نع
 راسم ل به سا عسا

 1١969[ :رظنا] . سفك الإنس وُي ال يش هباصأق هلي

 نع ؛هيبأ نَع « « ليه نع يهز انيدَح « لماك وأ انئَدَح - -حخ87مهك٠

 ُهدِجَيذَْاِ .هَدلاَو دلو يِزْجَيآل : هللا لوُسَر لاق : لاق « ةريره يبأ

484 

 ع
 [07117 :عجار] . ةقتعيف هيرتشيف اًكوُلمم

 نع ,مَكَحْلا نب يلَع نَع داَمَح انئدَح «لماك وب اًندَح - -ا/لمهكا

 لكس نم : :48 هّللالوُسَر لاق : لاق ؛ةريره يبأْنَع ؛ ء حار يبأ نب ءاَطَع
 الث :رظنا] ٠ ةَمايقلاٌمْويران نم ٍماَجليمَجلأ هَمَتكَف مْلعْنَع

 اا ل ا سل



 هكؤك ص نيرثكملا دنسم

 نب هللا دْبَع نة ْنَع «دامَح اًنئَلَح « لماك وب انندَح -7
 ع م

 ءْمُكدَحَأ ءانِإ يفب اجلا عون لاق ف يبل ريم يب نع « سن

 [9:؟4ى147 :رظنأ] ألا ءاَد ِيَحاَتَج َدَحآَذ نإ هنن

 لكلا جنا كة ةملس 0-2 سودملا

 [4م/ :رظنا] . اعاَرْذ

 ا ءداَمَح اًنئَدَح 0 00

 000 :رظتا] . ناجل 0 5

 يبأ (نب)ٍلّيهَس ْنَع ءُداَمَح انكَدَح ءلماكوُبأ اَنَدَح 6

 يف ْعمَتْجَيآل : 8 هللا لوُسَر لاق : :لق ةريره يَ ؛هيأ ع ءٍحلاّص

 [ةلالم ىككك ىلاك» :رظنا] . مدعي ٌددَس مث ارفاَك لت نَمراَلا

 يزول رع يأن ءٌداَمَح اًنندَح :لماك وُبأ اًنئلَح -
 كس م ف عا م سولو

 1 وْسَق هللا لوُسَر ىلإ اَكسالْجَرَأ : : ةريره يبأ نع «لُجَرْنَع

 لي حتنا .يكلملاومل اف .ةلبلل يب را هل لاق

 1 اواجم ول نوجل نرعع وان يل

10 
 مل هلو

م 0و لانو رانا لاقرب آن يات
 س

 [3 ١399 مالا :رظنا] . رتل مْوَص «ِرْهَش لك نم مايل 6ئالكد) ء«ربصلا رهش

 تسد اكد ندخ

 ا 3 م :لاق ريم يأن هللا

 .بتعتسي هّلعْلَف يسم نو « اريَخ دادي هلَعْلَف «نسْحُم ام

 نباح ءدئَسنبْمِهاَإ اند ؛ لماكوبأ انكدَح 8

 :لاق ف هللا اوُسَر نأ« يره يبآ نع“ للا دبع نب هلل دي ْنَع «باهش
 سم عك

 هلا همكم دب

 «ُهْنَع زواَجَتق ارسْعم تين اذإ : :هاَقل لوُشيَناَكَف «َسَّتل يادي َلجَر ناك

 هساسسا لك ماس # عا ل ةمامع مكس 0

 :رظنا] . هع َرواَجَتَف «لَجَرَرَع هللا يقلك : لاق ءاّنع ٌرَواَجَتي نأ َهَّللا َلَعَل

 [م1 مما

 نبا انئدَح ء دعس نبا ين ينعي ميهاريإ انندَح « لماكوبأ اندَح - فلل

 همس

 انَْنم : هَل لوُسَر لاق : : لاق «ةَريَره يبأ نع ؛ «ةّمَلَس يبأ ْنَع ؛باّهش

 :عجار] . ِرْلا ىلع اوُمّساَقتاثْبَ «ةناتك يي فيش هللا ءاسْنإ ادع

 اةفيخأ

 نب ميِهاَريِإ لم وب 7 نع «باهش نا انكدَح 2 7 نإ اًنكدَح 3 3 نأ انكدَح - ا/هزلأ

 مارا هللا لور لآق : :لاق يره يبأ نع «ْبّبسُمْلا نب ديعس

 نينآلك اوُموُصَ ْمُكيلَعمْع نإ اوامر ءاوُموُصَق لله

 [م6 :رظنا] . موي

 مص ص 8 رم لا

 اذففكت ربه يبس

 (؟85/9؟)ُنُبا اَننَدَح «ميهاَريإ اًنمدَح « لماك وُبأ انئدَح - فنغ

0 

 .(ح)س ريم يبأ نع ؛ «ةَمَلَس يبآو ءرَغألا نَع «باهش

 يبأَنَع رَغأْنَع «باهش نْبا نَع ؛ يبأ انئدَح : لاق ب وُقْعَيَو

 76٠١[ :عجار] . ةمّلَس اَبآ بوي عي لي ملو :ةريره

 يبأْن ع «ةَمَلَس (يباوا رَغألا نع «سُنوُي هاَنئدَح -م الهلا
 ل ع

 باب لك ىَلَع َناَك ؛ «ةمسجلا موي َناَك اًذِإ : لاق ٠ 8 هللا لوُسَر َر نع ؛ةريره

 ُماَلا َسْلَجاَدِإَ َلَوألاَف لوألا نومي ؛ .ةكئآلم دجْسَملا بام

:رظنا] .ٌرْكَذلا اوُمَمَتساَف اوُواَجَو «فُحملا اَوَط
 06 

 .(ح) باهش نبا اننَدَح « ميهاَربإ نئدَح «لماك وب يأ انكدَح - /ها/8#

مْلا نب ديعّس ْنَع «باهش نبا نَع «يبأ انئَدَح «؛ «بوقعيو
 نأ «بّيَسُ

 1 رى اس6 ما ظلام عملة لو

 آلق «ةرجشلا هذَهّنم لَكأْنَم : لاق 4 هلا َلَوُسَر انآ ؛َربخأ رهاب

 . اذه اًئدجّسَم يف اهب اَنيِؤَي

 04 :رظنا] . موُعلا يِنعَي :بوُقعي لاق

 .(ح) باَهش نبا نَع «ميهاَريإ اًنْكدَح « لماك و بأ اندَح -ا/ها/#

 نسب ديعّس نع «[باهش نْباَنَع« «يبأ اننَدَح «بوُقْمَي اندَحو]

 لاق« 88 "ىلا نَعالإهَسَلعأأل : ميهاربإ لاق) «ةرْيَرَه يبأ ْنَع « بّيسمْلا

 ْمُكدَحأ ةلّص ىَلَع ة ةَعاَمَجْلا ةآلّص لضف :لاق (ب وي شَيملو «يبأ
 مممةما لقي
 الامم :عجار] . اًءْزْج َنيِرشعَو ةَسْسَخ «ءةدحو

 ع نع «باهش نبا انْندَح «ميهاربإ اننَدَح « لماك وب انئدَح - هامه

 عماوجي تلعب لاق ف يبل «ٌَرْيَرَه يبا ْنَع ٠ «بِّيَسُمْلا نب ديعَس

َقَمبْتيأْمئاانآ اي « بطلاب ترصُنو «ملكْا
 «ضرألا نئازَخ حيئا

 ل هرظنا] . يدي[ يف] تعضْو

 / نع «باَهشْنِباانئدَح «ميهاريإ اند « لماك وبأ انئدَح - كلو

 :لاق يره يبأ نع ؛ « جَرغألا محلا ديَعَو ءِنَمْحّرلا دْبَع ِنْب ةَمَلس يبأ

 يامعلم م مرار

 :ملسْا لاقت دولا َنملجَرَو هيمن لج نآلجر بس

 ىقطصا يذلا : يدوُحبلا لاق ملال ىلخ مم ىقطما يذلا

 َنِيَع مطلق «يدوُكَبلا ىلع ملدا بضَقَ ؛َنيملاَملا ىلع ىَّس
 هللا اوُسَرهاَعَدَف «كللذي َربآَف . لانوس لق يدوي

 ىلع ينوُريَخُآل قلق هللا وسر لآقق ٠ «كلدب فّرتعاَف ُهلآَسَق فق

 دجأَف «قيِفي نم وأ نوكأ «ةَمايقلامويَنوُنعَصَيَس لان «ىّسوم

لبق قا قعَص نمي ناكأ :يرذأ اَمَ «شْرعْلا بنا َكسْمُم ىس
 ؟ي

 م هع 5000
 [ة١480 :رظنا] . لجو َرَع لذ رسم دكا

 نبا اًنَدَح دعس نب ميهاربإ اَنمدَح «لماكو بأ انَدَح - ا/ةالال

 :لاق «ةرئره يبأ نَع « فْوَع نب محلا دْبَ ىلوَم ديب يبأ ع «باهش

 اَيَتْنأ لَو :اولاق « ةّنجْا هَ مُكْمادَحآ لخُْيْنَ : : 8 هّللالوُسَر لاق

 .ةَمْحَرَو ٍلْضَِبهنمهللا ينعي انآ لَو : لاق ؟هللا لور



 ع ةرَغ «باه شار كح :ميهاإ اكد ماك بأ اكدَح - -ا/ةالث
 جحا: م هّللاٌلوُسَر لاق : لاق «ةريره بأن م نمر بند
 كنج رخآ يذلا ٌمَدآَتنأ :ىسوم هل لاق «مآلّسلا اًمِهْلَع ىّسوُمو مد
 همالكب هللا كامْطْصا يذلا ىسوم تنأو : مدا هَل لاق يهبل ص َكتئيطَح
 يقل لوُسمَر لاق !؟قلخأ انأَلْبق لرد رْأ ىلَع يسون ءهتلاسريَو
 1 .. [/00/4 :رظنا] ٠ ىسوُم مد ْجَحَف ١ « ىسوم مآ حف

 ينتدَح «يرظزلا ْنَع بيش اًنئَدَح ءَناَمَيلاوبأ اندَح - 74
 مل هع مريب هدو
 َرَكَدَم كيبل لاق : :لاق ةَرْمَرم ابان ءنَسْحرلا دْبَعْنِبدِبَمَح

 [الها/م :عجارإ ٌثيِدَحْلا

 نع باهشر اح يان «لاك د اكد - الا

 ليس ينئافجلا م ا لاق « 505 0
 اذهذفل :رظنا] . 1 لاق ؟اًداَممُت : :ليق ٠ ءهلل

 قت 1 ل د راع طنوس نش ىلع

 عا هررل 1 ال4 تالالىهع ه1 :رظفا] ٠ .ةا نسر وو اهتراَجل راج

 «باهشُنْيل انئدَح مهاب ادَح ؛ الماك بأ تدَح - هما
 :لاق : لاق قرر يب نطل دب مس يأ رغألا نَع
 ليلا ثدت ىَقْبَي نيح «ةليك لك همس كاتي: : هلل
 انما بتل يانا :لوُقيق ايلا ءامَس ىَل ءرخآلا
 .ٌرجَفْلا ْمْلْطَي ىَنع ىّح ل فغاق (0/0+6) يرقي يطع هيطعَأَف

 :رظنا] :هلوأ ة لم ىلع لرحلة اك قل
 سام

 [ل ممر عامل

 نب دَّمَحُم َنَع «َقاَحْسإ نبا نع ؛ ةّمَلَس نب دمحم اًنئدَح - تاكو

 يره اب تغمس لاك هس «ةَناَجْرَمَّنْبا ديس تين : لاق ميهاربإ
 ىّنح ميل اهَعَم شيم انج ىلَ ىلصْم اف هلل ور لاق لوي

 . عضوي ىَتح سلْجَيآلَ امم ىشَم نمو «ُهْنَع بيِعَت

 نب ديزي نع «قاَحْسِإ نبا نع « ةَملَسْنْب دمحم اًنندح - 64

 للاوراق :لاق يره يبن «كلاَ نب ارح نع «بيح يبأ

 . هكر دق م ةَمكر ةالّصلاَنم لأن : قف

 ينئدَح ءدايز يبأ نب ديزي انثدَح « ليَ نب دمحم م اكدح -06
 الام امم ةدظ سام م

 : ثآلك نع يناهتد «ثآلكب يلي يناصؤأ : لوفي ةريره ابأ عمس نم
 يَتْكَرَو ءرْيَش لك نم مايل ثالث ٍمايصَو مولا َلِبِرثولاب يئاصأ
 رقت رذتو درا اف ءامْفإَو تالا نع ينو :لاق ءىّحضلا
 2١1١ 1١4014 120 ٠١[ :(رهشو دهاجم وأ ءلجر) رظنا] . كيذلا

 00300 _ ةريره يبا دئسم
 همه ها رام ع

 نب ماوعلا اًنكدح كساس سارا وب اكدَح -/ةهمك يامر د سم
 مريبة هم

 م ؟ مْوصي ل يليلخ يناّصْوأ لوي ةريوه اه عم ْنَم يئدَح «بّشوح

 ٌةالَصاَمّنب ىّحضلا ٌةالَصَِو «ٍموُنلا لبق ثواب «ِرهَش لك نم ماي 000

 1١605[ :رظنا] . َيباوألا

 ان ءرعتطال رع اان قالَ -/641/
 "رم :مّللا] لوي يب :لاق ٠ يبا ىلإ هكر يره يبأ نع اوك

 . جا نود بالضم «بستحاو ربصف هيتبيبح)ل

 2 م

 هم م
 ءابعك نع « ثيل نع :نايفس اًثربخأ « قازرلا دبع اًنئدح - - 1/684

 ينال ولان يلع ْمُتيْلَص اذِإ : :لاق ف هّللا لوُسَرنأ «ةَرْيَره يبأ ع
 آل «ةّنجْلا يف ةَجّرَت ىلعأ : :لاق ؟ةليسولا امو هللا لوُسَر ايلي ٠ ةليسَولا

00010 0000 

 [مل/ه# :رظنا] ٠ َوْه انآ نوُكأ نأ وجَرأو «دحاو لجر الإ اها

 نْبدَّمَحُمْنَع ُناَيْفُس اَنربْخأ «قاررلا دبع انندَح - 4 ٠ هس ربما م
 +5 هلال لاق :لاق يره يبأ ْنَع «يربَمْلا ديعَس ْنَع َنآلْجَع
 ءاَم :ْممدَحأ لاق اذإق بالاكل هيأ ض عبو «ساللا ب حيل

 1١/18( :رظنا] هقوج نم كَحْضَيناطيشلا كلذ امّنِإو ام

 نيل نع «يِرْطرلا نع ءرَمْعم اكدَح , قاررلا دبع انئدَح -
 الك َمُكدَحأ َحأ قيما اذِإ ؛ هللا ٌلوُسسَر لاق : :لاق ٌةَرْيره اَيأ نأ «بّيسمْلا
 لنك « تارم آلا اًهلسْفَي ىَح (هنوطو يف : لاق ْوأ) هئاثإ يف هدي لخْدُي

 [/+0؟ ةرظنا] . هدي تن ب نأ ير“ ردي

 ْنَع اير ِنَع مدمن «قازرلا ب انثدَح - -ا/هوا
 عقت ةر اَنلا نع 4 يلا لس : لاق ؛ةرْيره يبأ نع ؛ ِبَّصْلا نب ديعس يب ع تأَقل

 لكانت كذا محام اهل ناجل: .لاقق ؟ٍنَسلا يف

 [7ال/ :عجارإ. مورق

 نأ هوو نب سحلب ا اولا

 هم

 نبا َنَع «ٌبوُيأْنَع كريم انكَح قالا بع 0 07و
 ءاَمْلا يف ْمُكْدَح دحأ نوبي ال : : لاق 8 للا َلوُسَر ذأ ريم يبأ ع «نيريس همم

 محال :عجارإ نموت ءمئادلا

 نبا ِنَع «داّسَحنْبماَشعانكدَح «قاررلا دبع اندَح - -1694؟
 .(ح)ا# هللا وسر : لاق : لاق «ةَريره يبأ نع ؛نيريس

 «ٌةريره يبأ نَع «نيريس نبا نع «"بوُيأ نع رَمْعَم اًنئدَح : لاقو

 :رظنا] تار عبس ملَسْغاَف هاتإلا يف بلك لو اذإ :لاق « ف يلا نَع
 مول

 رم «ييرطألا نع ماك « قالب اح - هدفنا

 تضم نإ نك عانس« م يأ: لاق 0
 ماما م



 نيرثكملا دنسم |

 :ريسفتنا] . ُراَقاتئَتاتماوتصَوَن لوفي هللا لور

 مْ فقم يرش تن يعطل

 نع ؛ 2 «جمرج نبأ ءرسفم اخ قارب اَح رك

 عاف 500

 يل لاق ؟دحازلا بز ينل( يل 1 هللا لوس

 1 !؟نايوئمُكَلَكلوأ :

 27 ةَملَس يبأ نَع «باَهش نبا يندَح : : جُيرج نبا ثيِدَح يف لاق

 61١ 1١[ مم“ الهلال :رظنا] . َثَحَو ةريره ابأ

 2 شمعألا نَع ؛ُناَيْفَس اَنَربَخَأ قاررلا دبع اَنكدَح -5

 آرب اهّلَمَْي ةَنسَح لك : : هللا لوُسَر لاق : : لاق يره يبأ ْنَع :ناَوْكد

 بيضا بد «ةامللإ فن قم نس ىلإ اع

 اص كس نر

عي عمقا دول ١ كج رع هير اقل دنع ؛هرطف
 سهلا دل

 لقلت ىلا ةق16 تلج ىلحلم مكمك ,الوأال الالف : سظنا] كسملا حير

 علوا ل لو اوبل وال مو ور

 ا ماس 0-52

 «ريثك يبأ نب ىيَحَي نَع ءرمعم اًنكدَح « قاّررلا دبع انْئدَح - هذ

 مُكَدَحأ ىَّلص اذ :ا8 هللا لوُسَر لاق : :لاق «ةريره يبأ َنَع « ةمرُكع ْنَع

 [0/404 :عجار]. هقتاع ىََح هْيَِرط نيف ليل ء بوت يف

 نع يِرْطْرلا نَع ٌرَمَْم انثدَح ؛قاررلا دبع انَدَح -48

 ةلبق يف ٌةَماَخُت ىآر ا يل نأ ةريره يب نع «ِنَمْحرلا دْبَع ِنْب دْيَمْح

 لَك :الصلا ىلإ هكا ا هاا لبا دجْسَمْلا

000 

 هنيمي نع د «هنيمُي ّْنَع 7 دَماَمأْمَخَني 9 نع محَتتل نكلو ءاَكَلَم
 و

 . ىَرسيْلا همن دك حتا هرب

2 

 نبا َنَع «يرهزلا نَع ءرمعم انيَلَح «قاّررلا دبع اًنكدَح - افلح

 ءدَهِْم لكم : هّللالوُسَر لاق : : لاق «ةرْيره يبأ نع «ب بِّيُحْلا عم هلو
 آلَ ّرَخآ عضْوم يف لاقَ) ٠ دنس يف يؤلف «مو يي .ةرجشلا

 8 دلو
 [/ها/* :عجارإ . مولا حيرب يي الو (اندجْسم نير

 دبع ْنَع ءروُصُنم ْنَع يمْدَم اَنكدَح « قالب انئدَح - اك

 قوم ىو اد 0 "'لاِنع «ةريره بأ نع سيئأ نب
 فهو يد

 بطر لُك هُقَدَصِي و

 .ةجرد

 نورشعوس ْسَخإهِدَلَعُدماَشللَو « هعمسم سيايو ب

 يبأ ْنَع "يِرْظْزلا نع رمَْم َندَح «قاّررلا دب انئدَح - 7١
 00 7 4-3 و 0070 هه فهلا

 ىلع مج ةالص لضَف : كف هللا لوسَر لاق : :لاق ةريره يبأ ْنَع «٠ ةملس

ككئلَمُو ليلا هكئآلَمممتجَتَ «(نورشعَو سدح ا لص
 يف اهلا ُ

ْجَفلا ناو مك داوود : ةَرْيره وبأ لوُشي مث : لاق . . حبصلا ةآلَص
 ٍر

 . 4 اًموُهَم ناك ربما َنآَرْنإ

 هرم سر 2 50

 مما
 91//ةةتححسس٠ يس

 نع «جْيرج ناو رم نكح قارا دمع اندَح ا .؟

 0 ُح

 معهد

 ًةلوُسر لاق : لاق ,  ةريرم يبأ نع ٠ «ةَملس يبآو ءبّيْلا نبل نع ؛ «يرهزلا

 حق ْنمَرَحْلا ةَدْشّنِإَ ءةآلّصلا ِنَعاَوُدْباَقٌرَحْا تشان كف هللا

00 

 [71140 :عجار] . منهج

 ٍنْبا نَع «بوُيأ ْنَع َرَمْغَم نكدَح «قارَرلاُدبَع ادَح - فلذي

 لص يف ْمُكدَحأ لاَريآل : ف هللا لوس لاق :لاق ةريَره يبأ نع «ن «ٌنيريس

 ٠ ين اك ام مُكدَحأ ىلع يصمم لَرتلو ,ةالئملا نيك

 .ُهمَحْرامُهَّللا ؛ هَلْ فغا م | لوقت دن ءهدجُنسم

 َليِعاَمْسِإْنَع «يِوُقلوُرَمَْم انكدَح « قالب اًنئدَح - فال

 :لاق هكر «ةرْيره يبأ نع «هيبأ نع « ثْيَرح نب ِرَْع يبأ ْنَع ءةيَمأ نبا

 نكي مَلْنِإَف ءاّصتمق يش نكي مد « ءيش ىلإ صلف مُكدَحأ ىَلص د

 8005 :عجارإ] هْيديَنْيَرَم ام ةرضِال مث ءاطَخ طْطْخَيلَ مَع

يبأ نب ليهس ْنَع ءَرَمْعَم اًنددَح « قادرلا دبع اًندَح -6
 

 ىَلَع مل ٍنّم : هّللالوُسَر لاق لاق يره يبأْنَع «هيبأْنَع «حلاص

 00000 :رظنا] . هلي اووي نأ ْمُهللَح دك «مهناإ ريب مهي يف مْوَ

 يبأ نب لْيَهَس َنَع ءَرَمْعَم اَنُندَح «قازرلا دبع انكدَح --/
 همم هل

 وهيل وُلدت : : 4 هللا لور لاق :لاق ةرْيره يب ع ءهيبأ ْنَع ءٍحلاَص

 ىسلإ مُهورطْماق قرط يف ْمُهوُْل اذ مالي ىَراَصُتاَ

 0680 :عجارإ . اهقيضأ
 م ا سا»#

بع ْنَع «يرهلا نَع هِرَمْمَمْنَع :قاّررلاُْب اند - 0 39
 د

 :لوُتي ف هللا لوُسَرتْعَمَس : لاق رم ريره ايأ نأ «ةبتع نب هللا دبع نْب هلل

 مما مل ماكل 2ك هك

؛هّللا َلوُسَر يلق لاَقلا اَهُيْيَحَو ةريطأل
 ٌةَملكلا : :لاق ؟لاَقلا اَمَو 

 مر سا مر ع

 110. :ههده قنا .ْمُكَحأ همسي َحلأصلا

 مر نحاول بع اند ادع ديا هذ د

 ةوهداما ردع

 وا :رظتا] . 2 00 «ةريطآل : 5 :لاق

ع ِرَصْعَم نع ؛ ىلعألا َدْبَعَو قاّررلا دبع انئدَح 5 84
 ن

 ل: :ا8 هلل ٌلوُسَر لاق : :لاق يره يبأ نع ةملَس يبأ َنَع «يرهلا

 لترا ينانوكت للان يباَرعأ لاق «ةَماَه لَو ٠ ٌَركَصآلَو ىَوْدَع

 ْنَمك : يلا لاق ؟اهيجُيَقبّرجألا يبل طلاب ءئابظلا اَهْنأَك

 .لوألا ىّدعأ

 يبأْنَح «يرْْلا نَع ءِرَسْمَم ْنَ «قارلا دبع انَدَح - الكل »

 وأ ديس بلكألا اَجكَدَحّلا نم : لاق "بلان «ةرْيَره يبأ نع ةَمَلَس

 ١19,444 1١[ :رظنا] . طاربق ويلك هرججأ نم صفت «ةيشاَم أخر

 :لاق «يرهرلا نَع رَمْعَم اًننَدَح «قاررلا دبع انَدَح - اهيلنل

َيَرُم يبأ ب حاَّصرَغألاَو ءِنَمْرلا دعني ةملَسوُبأ يتّربخأ
 اذن ةَر

 لم مص م اس يس

 ءةّكيك لك ىَلعَتو كرا ايري : لاق كف هللا ل اور نع ءاَمهَربخأ ةريَره



 الكاك ح

 ينوعالي نم : :لوُقَيَق ءاّيدلا لا ءامّسلا ىلإ ءرخآلا ليلا ثلث ىَقبَي نيح
 يومك .عجدر] ؟ةلطغأق يناسب نم« طا يبقَ م هل ب جت ماشع م

 نبا نَع «بوُيأْنَع رَمْحَم انكدَح «قازرلا دبع انئدَح - - 71

 .(ح)-ةريره يببأ نع ؛ نيريس

 ٌةَعْست هّللَّنِإ : لقا يا رم يلا ركود
 يهم ه ساس ص سرس ف

 بحُيرْتوُهنإ : كلف يِبَنلا نع ةرْيره يبأ نَع ؛ ماَّمَه هيف داَنَو

 [لبخمال لوح قمح ىلا ءالالاو :رظنأ] رثولا

 نبا ِنَح يلا نع مْ انئدَح « قالا دبع انئدَح - م11“
 .(ح) ,بّيَسمْلا

 ىَعْدُي ؛ةّميلَولا ماَعَط م اَمُطلارَش : لاق ءةَريره يبأ نع ؛ .جرغألاو
 . صح دق هكر نمو "قَح يعو «نيكسسا ريم يلا

 هللا ىَصَع دقت «ةوْعدلا بجي مل نمو : :لاق امير َرَمْعَم َناَكَو

 [/58/ :عجار] . هلوسرَو

 لالا 08الف: لاق اة يأن «هيبأ نع

 ! :ءاّمّسسلا لال ليربج لوُيف : :لق يحق ا بحأ يلج لاق
 0 رطل

 000 لاق ءءاّمّسلا لهأ هيحْب يف :لاق ,هوُبحأَف انف بحُي بر ودول عع
 4811 م11 :سظنا] 2010107 لاق « ضرألا يف لوبا
 علل

 يبأ ْنَع «يِرْظْلا نَع هَمْعَمانئدَح « قازرلا دبع انئدَح - 6
 هاب مْؤُي ناك نم : هّللاٌلوُسَر لاق : لاق «ةرْيِرِم يبأ ْنَع ؛ةَمَلَس
 مركب رخآلا ٍمويلاَو ه هّللاب' نمي ناك نم راج وياك رخآلا ٍمويلاَو
 :رظنا] . تنصب ارْيَخ لملم ٍرخآلا م ياو هاب مؤ ناك نم هيَ
 مص

 نبا نَع بويل نع هرم انكدَح «قأررلا دب ادَح - 11
 قرأه ١ ءِنَمَيْلا لأ مكان : ف يلا لاق : لاق «ةَريَره يبأ نع «نيريس
 [/501 :عجار] ٠ نامي فلو هةياَمَيةمكحلاو نايل «انولُ

 يبأ نع «يرْطزلا نَع َُمْعَم اًنيدَح «قازرلا دبع انثدَح - 511

 اَيكاَممَساَمْنأ «ةَببع نب هلل دْبَع نب هلل ديمو ءِنَمْحرلا دبع نب ةمَلَس
 :اولاق ؟راّصنألا رو يخي مُكَربْخأ لأ : ذل هللا لور لاق :ل وري

 :اولاق امس نبع طْطَمُهَو) لهشألا دوي : لاق ؛ هللا لوس اي ىل
 :لاق هللا لوس اَيْنَم من اولاق راجت ونيمت لاق ؟هَللا لور ايم م
4 00 

 وُ منا: :لاق ؟هللا لور ايْنَممشاولاف جَدَْحْلا نب ثراَحا ونمت 3 02
 .اربَخ راّصْنألا رود لك يف من :لاق ؟هّللا َلوُسَر ايم مث اولاق ءٌةَدعاَس

 الشياكلة  01
 رز زل رام و

 ره يب دش
2 

 همس
 نسنآ نمسا .ةناقو «ةنبا يرش: :رمعم لاق- -مال11/

 . لهشألا دْبَع نب م ءراّجّتل وثب لاق هنأ الإ َثيِدَحْلا اَدَهَرْكذَي كلام نبا

 دايز نْبدَسَحُم ْنَع ءََمَْم اربح «قادرلا دبع انثدَح 1
 جراي 8 هلا هلو لاق لورا عسل «حتنج يني لو
 َوْهَف َوهَك «هبهللا فَسَحْدإ ,ةرازإ ليسا دق (هتمجب بجحم م «ةلح يفتي 9

 37 نإ حقا :رظنا] ٠ ةمايقلا مي ىلإ اًهيف (يِوُي لاق وأ) ُلَجْلَجَتي

 (؟"8/5) نع رَمْعَم اَنكدَح «قادرلا دبع اَنثدَح - 8

0 

 حير َساّنلا تْذَخآ : :لاق ةَرْيَره ابآ نأ « سبق نب تباق ينئدح «يرهزلا

 ْنَمِلرَمُع مَع لاقق ,مهْيلَع تدَتشاَف (ةياَح باَطَحْلاَْبْرَمََو كَم قيرطب
 َلاَس يذلا يشب ؛ تيه ثم لك را نع اقم لوح
 يمأاي سل ,هككرذأىَّتح يتأحاَرتْكحَتْس تنكحَتساَف ٠ كلذ نِمْرَمْع ُهْنَع
 هللا لوُسَرتْضمَس ينو حملا ِنَع تنس لن تاريخ : َنيدمْؤُملا
 هومر اوإق ,باّدعْلاب ينأتو «ةمخّرلاب ينأت ءهّللا حور نم حيرلا : 46
 اذ / :عجارإ اًمرَش نم هب اوُذيِعَتساَو «اًهَرْيَخ َهَّللا اوُلَسَو ءاّهوُيسُت الق

 نبل ِنَع ؛ «يرطزلا نع ٠ همْعَم ائدَح :قازرلا دبع انئدَح - -

 ترص : : 8 هّللا لوُسَر لاق : لاق «ةريره يبأ نع ؛ «ةَملَس يبأو « بيسُملا

 نازح يام :يج لإ مئاكانآ ايو «(لكألاعباوج تأ «برلاب
 .يَدَي يف اتعضوف ؛ ءضرألا

 :رضتنا] : اَهتوثدتت مكنآو ل هللا لوُسَر بمد دل ةرّيهوبأ : :لاقق ممل مل هلو
|٠661 

 نع ؛ «يرطزلا نَع ءرَمْمَم انربخأ «قاّررلا دبع اندَح - ةهئف
 "نم :8 ِهّللا لوُسَر لاق : لاق «ةرّيره يبأ نع محلا دْبع نب ديَمْح

 ةكيلاو ءةلجلا باول ص يع هلل ليس يف هلم نجدد

 لهآ نم َناَك نمو «ةآلّصلا باب نم يعد ةآلصلا لأ مناك نم باو

 باَبْنَم يعد داهجلا لهأ نم ناك نَمو ؛ةئدصلا باَبنم يعد ةئدصلا
 ركوب لاقت ٠ نايرلا باي نم يعد مايصلا لأ نم ناك نمو ءداهجلا
 اهم ىَعاُي لهم يع اهي نم ةَرورص نم دَحأ ىَلع ام هللا وسر اَي هللا

 :رظنا) . ْمُهْنم وكن وُجْرأ ين مع : :لاق ؟هّلالوُسَرايدَحأ هلك

 [ةالذك

 مسالا نع «بويأ نع هرم اربح « قالا بعاد - 1

 2 1 َدَصَم اَدِإ َدّبَعْلا نإ: 88 هّللا لوسَر لاق : لاق «ةَرْيره يبأ نع ءدَمَحُم نبا

 ذم ملح يلراتكاهرو .هيياتخأو مالك ٠ « ببطن

 يف : :لاق وأ) هّللا دي يف وُ مقلب "قدَصَل لجل دو (ةليصق أ

 علب و14 :رظنا] اوصف لج لثم دوك ىَتح هللا فك

 يبأ نع ,يرزلا نع ؛ رَمْعَم انكدَح « قاررلا دب انثدَح - 1 *
 «ىسومو مد ج محا : 4 هللا وُسَر لاق : لاق ةَرْيره يبأ نع ٠ ٌةملَس لل رع رفا ع



 ها" ص

 5 مدآ لاق راّثلا كتير َتلَخَدَأ يذلا تأ مدآايمَتآل ىَم ىّسوم : : لاق

 َتدَجَو لَهَف «ةاروتلا َكِيلَع َلَرْأَو «همآلكيَو هليل افا « ىس

 . مدآهَجَحَف : :لاق مح د :لاق ؟طبأ 1

 نبا َنَع «ُبوُيأ ْنَع تش 14

 [0 ا

 نع ؛ "يطل نع مْ ارب «قاررلا دبع انكَدَح 7

 ْنَع 8 هللا" 9 اوُسَر لثس : لاق «ةَريره يبأ نع ؛ ّيَيللا ديزي نبا ءاطَع

 ب017 :عجلرإ َنيلماَع اوُناك امي ملعأهّللا : لاقق ؟"نيكِرُسلا لاقطأ

 ينريخأ «يرطُرلا نَح رم اتريخأ « قالا ع اتكَح - فاض

 :زيوُشل لوا هللا لوُسَرشم : :لاق ؛ةريَره يبأ نَع ةملَس وب

 ديري ءٌماّسلاَالإ ٠ يش لك نم هامش اهي «ءاتؤسلا ةّبَحْا هذه مُكْيلَع

 [9146 :عجارز . ََت ,وُمْلا

 يبأ نب ٍليَهَس نع ءَرَمعَم اربح «قاررلا دبع انثَدَح -

 باو حش هن : 6 هّللا لوُسَر لاق : : لاق «ةرْيره يبأ ْنَع «هيبأْنَع حلا

 ْضْرْعتو : : ليه ريغ : :لاقَو :ُرمْعَم لاق) «سيمَحَو ناك يف نجلا
 00 هس ا“ ىعيعإ# سمس ع ل م هه

 هب ليل دبع لكل لجو هَل رفيف .(ِسيمَحَو نيل لك يفلامعألا

 :رظنا] . اًملطصَي ىّنَح اسود : : ةكئألملا هلل لومي نحاس ءانيش 5

 6 يو اول

 .(ح)َمْعَم اًرَبْخأ « قازرلا دب اندَح 3

 ِدْبَع نبا دّيمَح نع« «يِرْطْرلا نع هِرَمَْمْنَع ىلعألا َدّبعَو

 ديدان: : هللا لوُسَر لاق :َل :لاق «ةَرْيره يب نَع محلا

 َدّنع هَ هسفككلْمَي يذلا : لاق ؟هللا َلوُسَر ايديدّشلا نَمَك : :اولاق «ةَعّرصلاب

 .بْضَقْل

 نمنع يرفألا نع سنمار وامان - 1

 اَمْغألا يأ : :88 هللا لوُسَرلُجَر لس : :لاق «ةريَره يبأ ْنَع « بّيسمْلا

 ليي .لاق ؟ائاَمم ١ لاق« هّللاب ُناَجألا : :لاق ؟لَسضْنآ

 عهد :عجارإ . .نوربم جح مث : :لاق ؟اًداّمَمُت : : لاق (؟9/7) هللا

 نبا ِنَع «بوُيْنَع رَْعَم اربح «قاررلا دبع ادَح - افنرف

 اي داكتأل ارا رخآي ف : لاق « ءاققف بلا نَع ؛ةرْيره يبأ نع «نيريس

 ارا :ةك الئ ايلا ءاًنيدَح مُكُقَدصأ ايو مكُفَدصآَو «ًبذخت مولا

 اًيْؤرلاَو «هَسْت ل جلا اهدي ايؤرلاو «لَجَو رع هللا نم ىلا
 عدم عاده مع

 ءادذَحأ اَهبْتدَحْي الف ؛ اههركي ايؤر مكدحأ ىأر اذ «ناطيشلا نمنح

 ميلك مشل 7

 ع يب مسوسبا و

 . يدلا ابك ديَقْلا : :لْاُهَرْكَو ديلا يبجي ةريره وبأ لاق

 ْ كفل هيض يبس 9

 نم اءْزَج َنيصياَو مس نسةْرُج نمؤُملا ايو : قف يبل لاقو

 1١ «ههعمجا 1 :يظنا] . هولا

 م هو يب هما نسل

 [971847 :عجار] . 0

 عسسعا »ع 7-0500 هم
 نم يطال اقماع هالحال

 ممل م

 7-0 :تباث نب ناسح دنسم يف يتايس] . ا لاق

يبأ ْنَع «يرْظزلا نَع هرَمْعَم اًبربخأ «قازرلا دبع اًنْكلَح - ةلروو
 

 هّللاب مي ناك نم 7 : هللا لوُسَر لاق : :لاق ؛ةَرْيرَه يبأْنَع ًةَمَلَس

 1١[ :عجار] .هَقْيَص مكي ءرخآلا ٍمويلاَو

 «هيبأ نع « واط نبا نع «َرَمعَم انربْخأ « قالا دبع اَنئدَح 4

 ير مل يديم اك ل 21 000

ج املك « ىسوُم ىلإ كلكم لسلق ؛ةَريره يبأ ع
 ؛هنيغ هكض هءا

 درك: 0 قلو هي ىلإ

 مث :لاق ؟ةمش يري اق نس رش كبح اني«

0 

 ءرجَحب يمر ةَسّدقمْلا ضرالا َنمُهيئُي نأ هلل لاس «نآلاك : :لاَك «تْوَمْلا

 « قيرأطلا بناج ىلإ هرب ْمُكرال مك ات ولق : : هللا لوُسَر َلاَقَك : : لاك

 .رمحألا بيتكلاتْحَت

 # س6

 آلآ : :يرطّلا يل لاق لاق رمعمائدَح « قارا دب اندَح ©

 نب نَمْحَرلا دبع ني دْيَمُح ْنَع : يرطّلا لاق ؟ٍنييجَع ِنيدَحب كئدَحأ

 املك اًملق ءهسفت ىَلع لجَر فرس : :لاق ؛ «ا يبل نع رزه يبأ نع «فوغ

 «ينوُقَحْسا من ؛ ينوقرحأق تمانآ نإ : لاقف «هينَب ىصْوأ توَمْلا هَرْضَح 8

 اَماَبَدَع ينْيدَيل يّبريلعَرتق ني للاوق ربا يف « « حبرلا يف ينور م

 اذِإَق «تْذَخأ ام يّدأ : ضرألل هللا لاق ءهب كلذ اوَُعتَ لاق دس ديم

 وأ) براي كييشَخ : :لاق ؟َتْعَنَص ام ىَلَع َكَلَمَح ام : هل لاق اكو

 .كلتذب هكَرقتف (كباَحَم ,

00 0 

 نع «ةَرَيَره يبأ ْنَع ءدْيَمَح يّكدَحَو ؛يرهزلا لاق - مالكه

 يهآلكا ءاَهنطَتر «ةره يَرَوْا تل : :لاق اق هّللا لوم

 .اتنَم ىَّتَح ٠ ءيضألا اد نمره يهل تأ

 .لجر سأيي ؟ الو «لجَر لتي لئل)كل :؛ :يرهزلا لاق

 ينئدَح «'يِرظْرلا نَع َرَمْمم ابربخأ «قاررلا دب انكدَح 517+

 ءاًسط يل ننس لك هللا لورد :ةريَره يبأ ْنَع ؛ةملتس وب
 يلذإ هّللا لوُسَراَي : :ٌَرْقألا لاقق «سلاَج 'يِميتلا سباح بعرف



 دكاشلا ةريره يه يدم

 ,ا هلو هِلإَرظَ :لاق اً هم نشيد نمر
 [الاا١ :عجارإ محي ال محريأل نمد :لاقف

 نذل نع يرأس نضمن قاد ملل

 1 هي اريل ل١ يا "تلاقف

 جز ىلع ءهرغص يف دلو ىلع هانحأ « شير ءاسن لبإلاَنْيكو ءاسن

 .هدي تاذ يف
 مما م

 م رب امس م6 َّ 2 دو

 . اريعبناَرمع تْذب ميرم بك رت ملو :5 :ريره وبأ لاق

 نعل ل نيت قا نو

7 

 نع َرَمْمَم اَلَدَح ٠١'( /15) «قارلا دبع انندَح - 9
 «ةريره يبأ ّْنَع ءاّمِهدَحأَوأ ؛ ةَملَس يبأَو « بيلا نبل نع «يِرظل

 ءرّبوْلا لأ نم َنداََقلا يف“ ءايلاوُرَحَقْلا : 2 هّللا لوس لاق :لاق
 همس مليم

 .ةَنامَي ةمكحلاَو ءَناَميْناَمإلاَو ءِمَنملا لهأ يف ةيكسلاو

 ْنَع ؛بذ يبأ نبا نع رم اندَح قالا دبع انئدَح - تفاح
 ىَلَع يلد 8 هللا لوُسَر لاق : لاق ةرّيره يبأ نع «يريفملا ديعس

 ءارّمآك ونمت اوُلَدَحَت اوُمْكَح ام «اتح كلَ شرد اق شب

 . وحرف اوُمحرتساَو

 نبا ِنَع «بوُبأ ْنَع رَمْعَم انُكدَح ؛قاررلا دْبع انْئدَح 0١-
 اوُنَكتالو «يمساب ومس : :لاق هللا لوُسَرنأةَريَره يبأ نَع :٠ « نيريس

 [/م/ا :عجار] ٠ يتينكب

 يبأ نع ؛ ءٍماَمَمْنَع ؛ َمَْم انئدَح قالا دبع اندَح - 5

 ةداَبع نسحب هلله اوين دم سمن : :8 هللا لوُسَر لاق : لاق ؛ةَريره

 [8015 :رظنا] . هلاَمعنو ل معن ءهديس ةعاطبو هي

 نع« «يرطزلا يتربخأ «رَمْعم انئدَح , قالا دب ادَح - 141

 دقق يتعاطأ نم :4 هللا ٌلوُسَر لاق :لاق «ةَريَره يبأ ع ؛ةَملس يبأ
 , ينعاطأ دقق يريمأ عاطأ مو هللا صدق ناصع ءّهَّللا َعاطأ

 1١5156[ :رظنا] . يناّصَع دقق يريمأ ىّصَع َنَمَو

 يبأ نع ؛ «يرضْزلا نع ؛ :رَمَعَم اًنيدَح « قازرلا دبع انئدَح -5

 وشي نيح
 نأ َداَرأ اًذإَو « عوام مقربا سيال ذو عكر بحد
 نيتترلا يف مكرم دار نإ ؛ «سلج اذِإَو ء دوجسلا نم عقر اَمعب همجي

 يسْفَت يذّلاَو : :لاق َمَلس اد , نيرخألا نيعكرلا يف كلذ لم و
 و هذَهتاَراَم هَتآِلَص ينعي , 8 هللا لوس اهبَشمَيرفال يهد

 0/114 :عجارإ. اًيثدلا َقَراَق ىتح هيالَص

 ان ' هوب ناك : لاق ؛ نمْحرلا دبع نب ةملَس كو ل ال ره ل هلع

 يبأ نع« "ير نع ءِرََْمْنَع « ىلعألا دْبَع انْئدَح -60

 دّبَع ِنْبةَملَس يبأْنَعَو «ماّشه نْب ثراَحْلا نب نَمْحرلا دبع نْبٍرْكَب

 دبع ثيِدَحَوْحَن اركذت «ةرّئره يف لح ايصال «ٍنَسْحرل

 [/14 :عجار] . قازرلا

 نبا يزتضلا عا رفاشلا داما ع كح 1

 [لمككو :عجار] 0 1 ٠

 نبا نَع «يرْطزلا نع ٠ هرم انكدَح «قارلا دبع انئدَح - 7
 ريغ 9 ماَمإلا لاق اَذإ : :لاق 4 هلا لوران «ةَرْيرم يبأ نع ٠ «بّبسمْلا
 :(لوشت)ةّكئالَملاَدِإَن ؛(يمآلا اوت اضل و مهلَع بوصل
 اًمُهَلَرَفْع ةَكئآاَملا نمت هنيِمأَت قاوم ءنيمآ : لوُقي ممل َنيمآ

 ريعاسلا

 اةففحل :عجار] . 4 هبْنُد ص دقت

 يبأ نع ٠ «يرطّزلا نَع « مَْم نكح « قالا دبع انئدَح - 1

 ُهَساَر َمكَرامَل ف هلا لوس نأ : ةرْيَّره يبأ نع «نّمحرلادْبَع نب ةملَس
 [/714 :عجار] ُْمَجْلا كو اير مهلا : : لاق عوُكرلا نم

 ينريخأ دقو يرضزلا لاق رمعم نع قالا يع ان 0/11

 كتيكسل د يتم كيطم ةرشنت اره رك 2020000007

 اذففحا :عجار] ٠ اومن مُكتَم امو ءاوُلصَف مرآ اَمَق

 ,داّهْلا نبا ينعي عي ديزي نع ٠ غل اًنكدَح سوي اًنئدَح - 1

 هللا لوُسَرتعمَس لاق :ةَريَره يبأ نع «ةَملَس يبأ ْنَع ,باهش نبا نَع

 [لا 44 :عجار] ٠ مركذَف .ةالّصلا تيقأذإ : :لوفي

 نبا نع ؛يرهزلا نع َُمْحَم انربخأ « قاّزرلا دبع اًنندح - 0/6 ماس عجبا هع#
 انو ءاوُلَصَق مكردأ اَم :لاق 1 هللا لوُسَر نأ ؛ةريره يبنع“ بيلا

 اسال ا
 [/؟44 :عجار] . ادوجس رْكذَي مّلو :رمعم لاق

 نع «ةيرطإلا نع م اند ؛ قادرا اح - 1

 الكم :عجار] علة دقلة 5 ١

 يبأ نع «يرطألا نَع ٌرَمَحَم اًنيدَح « قالا دبع ايدَح - 5 2 توا

 يِب نع ةّملَح يبآ نب نامل نبكي يبأو «نَم نّمْحرلا دبع نب ةَملَس

 «نيتمْكر يف َمْلَسْك هللا وأ َرهظلا © هللا وسر ىَلَص : : لاق :ٌةريَرَه
 تَنتْخأ : :ةرهَر يتبل اًنيلَح ناكو ءوِرْمَع دبع نب ِناَمشلا ود هَل لامت

 يِئاَيَقَدَص : :اولاق ؟نييل وذ لوُصياَم ف "ينلا لاقق ؟تيست م ةالّصلا ما هميم م
 .صَقَت نيل نمل مهمآ هللا



 هاو ص نيرثكملا دنبسم

 نبا نع «يِرْظْرلا نَع 2 ءرَمعم انربَخأ :قاررلا دبع اند -

وُسَر لاق : :لاق «ةريره يب نَع ؛ اًمهدَحأ وأ « ةملس يبأَو «بّيَسِمْلا
 هّللال

 ٌحْبشلاَو «فيعّضلا مهيف نك ؛ ْفْنَحِبلف س َنلب مُكدَح [ ىَّلَص اذِإ :

 ٠١69[ :ظنا] . ةَجاَحْلا اًدَو ءَريِبَكْلا

 هل ءدايز نب دَمَحُم نع رمْعَمانربْخأ « قالا دبع انئدَح -6
 ع لل هم لة سلا

 ٍمَمإلا لقسم يذلا ٌمؤُياَم ف يلا لاق : لوقي ةريره ابأ عمس

 ااننيل :عجار]. !؟راّمح أر ُهَسأَر هللا رين

 م 'ي رضا ع نما اتم . اجدَح - هلو

 5 صا كار اكسل لاق «رْجَتْلا ةَلَّص 0000

 طقسا .ةقير لال او رس نا دير يل

 ينسك ْمُهْلع اَهلَمْجاَ هرم ىَلَع كئاطَو دلما «َنيمؤمل نم

 [/408 :عجار] . فسوي
000 

 يبأ ْنَع «يِرْطْلا نَع ٌرَمْعم اندَح ,قاّررلا دبع اَندَح - ملكا

 َنْذأ ام : : 4 هللا وسر لاق : : لاق «ةَريَره يبأ نع ؛ ِنَمْحرلا دبع نب ةَمَلَس

 [ةه4١ 21/814 :رظنا] . نارلاب ىَنقَت نا [يبتننذأ ام «ءيشل هللا

 نع هةَداَنق نع رَمْعَم اَنَدَح «قاّررلاُدْبَع انئدَح 64

 يف نهكِرابْتْسل ثآلاب يلا يناصؤأ : لاق ؛ةرْيره يبأ نع ءِنَسَحْلا
 يل 000

 يَتمْكَرَو «ِرهَش لك نم ما هنالك ٍمايصو ءرثو ىَلَع مو مون ءرقس لو رَضَح
 .ىحضلا 2

 ماسس6 هي كس سا ساس ع
 موي لْسع) (ىَحضلاَناَكَمَلَمَجَن دعب ْنَسَحْلا مهو م لاق

 7-5 :عجار] . (ةكمجلا

 «ٌداَيز يتربخأ « حْيَرج نبا انربَخأ «قاررلا دبع اَنثدَح -484

 هلأ هرَيَخآ دي نمر دبع ىلوُم ضايع َنْيتباكأنأ «دْنس نيا يني

 « مُكدَحَأ ءانِإ يف بكا و اذإ اق هلل ونس لاق : : لاق «ةريره اه عمس

 .ارم جالي

 تسلا

 يتربخأ « جيرج نبا اربخأ ءركب نباَو «قازرلا دبع انئدَح - الكلك

 ًَ ٌعَمَسهَنأ (مرَيْخَأ : :ركب نبا لاقو) دي نب محلا دبع ىلوم بكن دايز

 َداَرآَف طقس ام مئنمُكدَحأ نكن : :4هللالوُسَر لاق : :لوُقَي ةريره ابآ

 َنْيَأ يِرْدَيأل هن ؛ هدي ىلع بصي ىَتح ءانإلا يفُهدَيْضَيلَ :ءوضولا

 : هدي َتَنََي

 نبا ينئدَح ءٍحِيَرج نسبا اًنربخأ «قازرلا دبع اندَح -الخكأ

 طظراق نب مارب هلا دبع «زيزمْلا دْبَعنْيْرَمُع ينّربخأ «باَهش

 صدي م2 ع اهوو وادم ان :ةريره بأ لاقك ءدجنسملا رْهظ ىلع
 وني ةريزه ابآ َدَجَو هنأ دربحأ

 000 1010 ا وي ول هس مسوس حسم

 ١ ةدافمتا ةريره م يبدد
171 

 تنام اوُوضَوَت: لاق 8 هللا لوس الكا طق اول منصر
 سمس

 [/هق4 :عجارإ. ٌراّثلا

 فكما ع

 سلا

 نإلنَع ؛ائرمألا نع مرا « قارون - مدننا

 8/737 :عجار] . قرشا جل رطل وأي

 نبا نع ؛ «يِرهلا نع ءرَمْعَم اًنندَح «قازرلا دبع انئدَح - دبكع

 ىَّنحُدَع ُةَعاّسلا» وقتال : قف هللا لور لاق : لاق «ةَرْيَره يبأ نَع ٠ ِبِّبَسُمْلا

 اق « ةّصّلخعلا يذ لوح سوم ءاسنتايلآ برطنضَت

 . لاب لهاا يف

 ٍنئاِنَع «يرْهزلا نَع هرَمْعَم اربح «قاّررلا دبع انئدَح -45

 ٌبَهْنَي :48 هّللالوُسَر لاق : لاق (5//37177) يره يبأَْع «بّيَسمْلا

 دمي يك وكيل نَصَيَق بْهذَيو « دعب ىرسك نوُكيَالَف ءىّرسك

 مهل هسرعاع هول

 [ا/144 :عجار] هللا ليبَس يف اَمهَّروُنك ص ءهدّيي يسن يلا

 نبانَع «يرْطْزلا نَع ََمْعَم ارب « قاررلا دبع انئدَح - 6

 ا :ا8 هلل لوس لاق 0
 ماما ٠

 0 :عجاز] . أ
 هام

 ْنَع ٍرْهْزلا نَع هرَمْعَم اربح :قازرلا دبع انكدَح -7

 فك :8 هلال : لاق يره يبأ نع داك يأ ىلوَم فا

 م مُكْم مُكَماَإ : لاقؤأ ءْمكمأَف «مَرم نبل مُر اذ مك

 ع ايفا نار قارا هب اخ 1

 يذلا :8 هّللالوُسَر لاق :"لوَُي ديره ابآ ْعمَسهنأ ”يملسألا ةلظنَح
11111 

 [0001 :عجلر] . مهل

 نبا نَع «ّبوُيأ ْنَع :0”رمْعَم اربح «قاّررلا دبع اندَح -4

 نِإف ءَرمَلامُكْدَحأ بيل: :لاق ا يبل نَع « ةريره يبأ نع «ن «نيريس

 لجل َوُم مكلف مرا بعل ْمُكَدَحاَنكوُتيآلو يعدل وم هلا

 قت 11 لالا :رظفا] . ملا

 نبا نع يره نَع « نارمعم انربْخ «قاررلا دبع اندَح - الككأف
 مل هسا

 وعدا لوُشَي :8 هللاٌلوُسَر لاق : :لاق ةَريَرَه يبأ ْنَع ؛ ْبِْيَنَصْلا

ين !رهذدلا ةَنيَ الوعي : :لاق ,مدآَنْبا ينيذؤُي: سو
 بلك :ر رْهَدلا انآ 

0 
 [711414 :عجار] . اًمُهتْضْبَق تْنش (ذإ) «هَراَهَتو هبل

 يبأ نب لّيهس ْنَع َمْعَم اًنربخَأ «قاررلا دبع انْندَح - كالو

 لور لاف :لاق «ةَْيَره يبأأْنَع ٠ دّلَخُم ِنْب ثراَحْلا نع ءحلاص

 .هْيلإهللا ظني اهرُيد يف هئآرما يتأي يذلا نإ : لف



 نيوثكملا دنسم | 1 ١

 «هييأ نع ءٍلْيهس نع رمْعم انربخأ «قارلا دب انئدَح - -الكا/ا
 َكنَمدَك: :لوُقي الجر متعمس اذ: : 9 هللا لور لاق : لاق ؛ةَريره يبأ نع مامعش سو ل.ل

 ادام لع لا حاتم :رظفا] كلام َوُمِإ هللا لقي .مئيكلهأ وهف سال

 كالا اذهل 4

 .(ح)جيرج نبا انثدَح « قارا دبع انَدَح ”ةهنغف

 دّبَع نْبَرَمَع نَع «باّهش نبا ينربخأ « حْيرج نبا نع « ءركي نباَو
 .() ةريره يبأ ْنَع ء طراق نيل دب نب ميه نع ءزيزعلا

 ٠ سم
 سر سرع 6

 هّللا َلوُسَر تْعمّس : لاق ؛ ةريره يبأ نع ؛ « ِبْيسُمْلا نب ديعّس نَعَو

 دقق :ةَمسجا موي ْبطْخَيْمَمإلاَو ءاتصلأ : :كلبحاّصل تلق اذ لوفي © مرر ة موا
 .توُعل

 دّبَع نب ٌرَمَع ثيدَح نع «باهش نبا ينربخأ : هثيدَح يف ركب نبا لاق

 ثوم يع دراكولا هال ءزيزعلا
 ..ةلوقي ف هللا لوُسَرْْمَس 2

 قلطظ قعحل “.(ةويوه يبا نم ظراق نب هللا دبع نب ميهارإ نعإ 11 ١ ,الله٠ :رظنا]

 [علدقبا لدا 5 ةاانفل

 ,جيرج نبل نرخ الاق» ركب نباو «قانرلا دبع اند - امال لوري م
 هَ :قاحسإ هللا دْبَع يِبأْنَع « بوعي نب نمل دبع نب ءالعلا ينربَخأ

 ىَلَع ب رْفَتاَلَو رسمشل ملت: : 9 هللا ل وسر لاق: لومي ةريره بأ عمس
 نيذه الإ ٠ ةَممجلا مْ رتل ياك نماَمَ ,ةّممجلا ٍموَي نم لّضْفأ موي

 ءناَكلَمدِجَْملا باَوبأ نم بابل ُك ىلع سْنإلاو نجلا م نيل
 مك لُجَرَكو رقمك لجرَكد هديك لَك لوألا لوألا ناك

 تَيوُط ماَملا مق اذ ءةَضِنيَمَدَك جرد .ارئاط مد لُجَرَكو داش
 .فحصلا

 «ساّبعْلا ينُئدَح « حير نب انربخأ «قارلا دب اندَح - 7

 :ًةرْيرم يبد «يرَدُخلا ديعس يبأْنَع ”«'يراّصنألا مكمان دَّمَحُم ّنَع

 هللا لايْملُسدبع ع اهرب ةعاس ةممجلا يفأذإ : : لاق هللا لوُسَرنأ رممد نع
 هم ساس كل
 .رملا مي يو ,ايإهاطغأ لإ اًهيف لَجَوَرَ

 نب ليس يكد . حرج "نب اربخأ « قازرلا دبع اندَح - ةهفدك
 للا اهلْسغ نم : لاق هنأ ف يَا نَع «ٌةرْيره يبأ نع ٠ « ٍحلاَّص يبأ
 . ءوضولا( ؟8/1/75) اَهلمَح نمو

 ١ جيرج نبا انربخأ : :الاق ٠ ركب نباو «قأز هرلا دبع انئدَح - فلفل
 فات ذأ كلما دبع ةركينل لاق «بلطُملا دْبَع نب ثراَحلا ينربَخ
 0 00 ع
 اَنيمكو ىَلَصْنَمَو ءدُحأ يلم ناطاريقُهلك اهي لج ىلع لس

 دحأ ثم طارق

 (ماده :زظنا] . دحأ لّْثم طاريقلا : ب نبا )لاق

 م
 وص ري

 هالك ص ره يأس

 ني ماسه ينريخأ « حرج نب انربخأ«قارلا دب اند - 130
 ما معدل
 ةَمَلَسدأ ري قل ءوِرَْع نْب دَمَحُم ْنَع ناسيك نب بهو نع «ةورع

 كيج وكبر للا دما نك َةَرْزألا نبا علا 2 لم
 قّرزألا رب ةَمْلَسهَل لاقك ةضَرهاَ 5 منبه د كل باع اهيل

 نارا تي - لوُقَي هتعمس «ةريره يبأ ىلع «دهشأ «كلل لفت
 ا لاق فل مكي ل اشبال اقوا

 الع ىَكيي ةزانجب ف "ىلا لعمق

 ,ةلاتجلا عمم ينل تطري ١ ء باطَخْلاْب رمح هَعَمَو «ُهَعَمانآَو
 :ملاادإو صم سلا نإو «باطخ نب ايه: : هللا وسر لاق
 ا :لاق مَعَ: :لاق ؟ةتعمس تن لاق «ُثيدَح دَْعْاَنإَو «ةَمماَد

 هم ملهم
 كلَمْلا دبع اَبآ اي نهعَد : :ةريره

 وو ع مس
 [91/16 941417 21547 :رظنا] [0 844 :عجار] لع ةلوُس رو

 .(ح)- حرج نبا انربخأ «قارلا دبع اندَح 7 ملوي 6

 ٍنْبدّيَمَح َنَع « باهش نبا يدَح « جيرج نبا انربخأ : لاق ركب نْباَو
 مات له

 امر يفرط الجرم يِلانأ: ةكدح ةريره اب نأ « نمل دبع
 ومهام همهم د 9

 8/004 :عجارإ .اًئيكسم نيس معطي وأ « نيه موُصِيوأ «ةَبكر قتعي

 2 الاق ركنا قال عاد - مالا

 نونا ل ممل هلو لع 8 طم
 ميم

 2م
 بحخصي الو دموي ث ريال ْمُكدَحأ ٍموّص مويا اذ دنَج ماّيصلاَو 001

 ” ذك يدار( مئات لا يل شل ٠ ُهلئاَقْوأَدَحأُهَمَئاَش نإ

 حير ْنَم ةَصال ميلا دنعْبِبطَأ مئاصلا مك "فول هدي دَّمَحُم
 معا مص

 هير يقلاذإَو «هرطفي حِرَفَرطفأ اذ امهحَرْي ءَناَتحْرَف مئاصللو ,كنسملا

 [/ه95 :عجارإ] همايصي حرق لَجَوُرَع

 « جيرج نبا اًنربخأ: الاق ءركي نباو «قارلا دبع انيدَح - 1
 هنآ يره يبأ نع ؛ محلا دبع نب همس يبأ نع «باهش نبا ينربخأ

 سب ,هنالص يف وهو ناطيشلاْمُكدَحأ يتأي ف هللا لوس لاق : لاق معلم
 َوعَو نيئدَجَس دس ٠ كلذ َدَجَو اذ « ىَلص مك يرديآل تح هيلع

 [05814 :عجارإ . ”رسلاَج

 ١- جيَرج نبا انربْخأ :الانق ءر ركب نياو ؛ قازرلا دبع اًنئدَح «

 نب فانهم ملجم امين :راوشحلا يبأ ني ءاطع نيم ينربخأ
 (ناّيرلا نبأ: هرب ريا لاقو) نارا نب دير نت هَل دب وبأ امهم ْذِإ رج

 حمة ا هللا لوُسَر لاق: و ري يره ابآ تعمس : لاق « عاما
 [١٠مه4 :رظنا] . دويل ةلص نيرو شح ملل متل

 «جيرج نبا اًنربخأ : الاق ءركب ناو «قارلا دبع انئدَح -
 م اًمعمسأ امَق 2 ري ةآاَص لك يف :٠ مهري ةريره اه عِمسُهنأ «ءاطع ينربخأ

 .ُكيلحايتخأاًنيلح ىخأ امو ءمُكاتعمسأ اق هللا ل وسر

 [0444 :عجار] .نآَرُق ةالَص لَك يف : ركب نبا لاق



 ا ءريك يبل نإ ىحيح نمط انيخأ قالب ادَح - 56

 آل :لاق « كف يللا نَعألإهملعأ آل: لاق ؛ةَريَره يبآ نع ةملس يبأ نَع

 4017١[ :رظنا] . لكلا لض هب ممل ءاَم لص عسي

 نبا ِنَع «َبوُيْنَع رَمْمَم اندَح «قاررلاُدْبَع اندَح - 0000

 205 م

 رت رَتْشا نم : لاق لف يل نأ«ةَرْيَره يبآ نع «: «نيريس نإ :ةأرصم ٌءاَش ى

 :عجارإ ٍرْمكْ م اَغاَص اَهعمدَرَواَمَنَرألَو ءاَعدَحأاهَيْضَرْنِإَف اهلي

 اصلا

 «ريثك يبأ نب ىحَي نع ءرَمعم اًنربخأ « قاررلا دبع انثدَح - فان

 ْمُكَدَحأ عباد الق يِبيلا لاق :لوَُيةريره اآ ْعمسُهَّنأ « ريثك وبأ ينربخأ

 1١741[ :رظنا] . (7107/ 4/7 احمل ةَحّقللا وأ الا

 نبا نَع ٠ «يرْهزلا نَع 2 ءَرَمَْم اًنربَخأ «قاّررلا دبع انئدَح - الكرك

 ءداَبلرْضاَح عيل : ف هللا ٌلوُسَر لاق : :لاق «ةَريره يبأ نع «بيسملا

 «هتبطخ ىَلَعْبْطْخَيالو « هيخأ مِنَ ىَلَع لجل ديزي ءاوُشَجاتي الو

 [/1417 :عجار] . اًهتخأ َقالَط أَ ارما لأسَت الو

 ءمساو نب دَّمَحُم ْنَع ءرمعم انربخأ « قررا دبع اَنئدَح - - "ا

 ىَلَع ٌمّسَو نم : كف هللا لوُسَر لاق : :لاق «ةَريَره يبأ نع ؛ « حلاّص يبأ ْنَع

 ةروَع تس نمو «ةرخآلا يفرك للا نس ءايدلا يف مك بوكس

 ناَكاََم ما نوع يف ُهَللاَو ةرخآلا يفُهرْوَعُهلا ريس اي ءايدلا يف ملم
 مم

 علا :عجار] . هيخأ نوع يف

 دبع ْنَع 'يرْهزلا نَع 2غ ءرَمعم انربَخأ «قاّررلا دبع انئدَح - فك
00 

 نعنميآل :88 هللا لوُسسَر لاق : لاق :ةَرْيره يبأ ْنَع ومره نب نَمَحرلا

 . هرادج ىَلَع َةَبْشَح ْعَضَي ب نآهَراَج مكدَحأ

 ناهي هاو يضرم مهر يلام :ةرئم بوم هم هلل
 [7071 :عجار] . مُكفاَكَأ

 يبأ ْنَع يِرطْرلا نَع رمد اربح : قالا بَ اند -6

 اًمُهاَدَحِإ تمر« ٍلْيَدُم نم نانآرما تلقا : لاق «ةَريَره يبأ ْنَع ؛ ةملَس
 ءايعكم

 هّللا وسر ىَضْنَ « ائينَج ْتَقلأَو التف ٠ اًهْنْطَب تباصأك «رجَحب ىرخألا

 فِ: لئاق لاق ٌةَماْوأَدْبَع: :ٌةرع اًهنينَج يفَو «ةلفاملا ىَلَع اهتيدب لف

 كرم م م مدرع م و يو
 لاقث لي ان لأ ,لسلو قالو بر 0

 ديس ايلا وع رنا وو الكفي

 لام امْجَملا :لاق «قف يبل نع ءةرْيَرم يبأْنَع ٠ ةَمكَس يبأو « بيسُملا ِنْبا

 راكرا يفَو ءرابج ندْمَسْلاَو ءرابج رْثِلاَو رابجج اهم

 [/257 :عجار] .رَدَهْلا :ٌرابجلاَو .سمُخْلا

 نع «يِرْطَرلا نع رَمْعَم اَنَدَح «قاررلادْبَع اندَح 0

 18 بلا نحر وبث: مكن: ب لاق + لاق « يرألا

 0 يلو َح

 هللا لوْ نويدَحيأل نير جاهلا نورك دعو هلا

 نو ؟ثيداَحألا هذهب نوُندَحُي آل ِراّصْنألا لاَباَمَو ثيِداَحألا ءّهب لف

 3 «قاوسسألا يف مهئاقفص م مهَلَئْشَت َتَناَك ياا نم يِباَحْصآ

 تنك ينو ء|اَيلعمايقلاَو مهوض زآ مُهلَمشَت تناك راّصنألا نم يِباَحْصآ

 ءاوُباَع اَذإٌرْضْحأ قف هللا لور ةَسلَجُسرثكأسنكو ءاّمكتسم اما

 عرفأ ىَّبَح يوك سي نم : لاق مْ انئدَح ف يبل ءاوُسن اذ غتحأَو
 ا

 تطَسَق ءادبأ يم همم نيش ىو ؟هإ فيم ينيدح نم

 يش اتي ام هلل «يلإ هْمْضِق م انئَدَح مك « (يترمنا: لاق وأ « يبو

ادبآ ءيَشِب مُكدَح ام هللا باتك يفةيآآلوأ ؛ للامير «ةنمهثعمَس
 مث ء

000 

 :عجار] . اهلك ةيآلا «4 ىَدهلاو تانيا نما ام نومك ندد: اي

 اافننت

00 

 يبأ ْنَع «شّمْعألا نَع ٌرَمْعَم انَْدَح « قاررلا دبع انثدَح - 1

 َنووألانورخألا نحن : قف هللا لور لاق : :لاق ؛ةريره يبأ نع ءعلاَص

 نم باَتكلا اونو مهند هنا الوُحُد سانا وأ رح

 اَذَّهَق ءهنذإب وَحْلا نم هيف اوُهَلَتْخا امل هللا اَناَدَهَف ٠ نهدي مفتي ءاَنلْبَك

0 

 [546 :عجارإ. ىَراّصّنلل

 نع «سواط نبا نَع َّرَمْعَم انربْخأ «قارّرلا دع اًندَحح - 7989“

 0 ا 1 . حار يبآ نع «هيأ

 نحن : هللا لوُسَر لاق : : لاق «ةَريره يبأ ْنَع ءهبنم نب ماَمَه َنَعَو

 اَيِتوأو اب نم باَتكلا اونو مهني مايل مَ توبا تورخألا

 ُهَلهَّللا اناَدهَ « هيف اولا مهل ضر يّ مهما «مهدْعَي نم

 [الل ١م :عجار] . دَغ َدْعَي ىَراَصْتلاَو ءاَدَغ دوُهَيلاَك «عَبت هيفانك مه

 نبا نع « «يرطزلا نع رمْعَمانكدَح « قالا بع انئدَح -8

 سي ناطيشلا الإ دووم نم ام : لاق قفل نأ ةَريَره يبأ ع ٠ بيلا

 َميَمألإ (؟/ةر/) «ةيإناطتتلا سَ نم اراه وبيج

 م هُو كب اًهذيعأ ين ينإو 20 مش نإ ! اوفا : ةريره وأ لوقي م غش اهب

 [7147 :عجارإ . د1. «ميجزلا ناطيشلا

 مدعم يع د

 يم م :لاق «بّيسمْلا

«هرَفص يف دوى هانحأ « شير ءاسن (حلاّص) «ليألا
 يف جور هاَعْرأَو 

 .هدي تاّذ

 ع

 0007 :عجنر] طق أريعب ب ميرم بكرت مّلو : ةريره وبأ لاق

 يبأ َنَع؛ ؛يرهزلا نَع َرَمْعَم اًنئدَح « قاررلا دبع اًنْئدَح - فلا

 - ُهَبصُقر جي عال رماَع َنْبوَرْمَعأتيآَر :4 يلا لاق : :لاق ؛ةَرْيَرِه

 .بئاوسلا بيس نموه ءراَلا يف - هعمل يَ



 نع «بو ع رم ةوزم يل نخ قلب اح ١- ا

 ْنآَلْبَقباَتْنَم : :4 هّللالوُسَر لاق : لاق :ةَريَره يبأ َنَع ؛ «نيريس نبا
 ل454 ىمدم 4116 يظنن] ٠ نمل هير نم سلا ملط

 نبا نع «”يرطزلا نع ٌرمْعَم اندَح ,قاررلا دبع َندَح

 ىلع دلوُي دووم لك :ا هللا لوس لاق لاق «ةَرْيره يبأ نع «بْيَسَمْلا
 لَه هةَميهْل حصن اَمَك ءهناَسْجَسُي «هنارصتيو قاوم ولف 2

 َساّنلاَرطَق يلا هللا ةرطن) مُكش ذ نإ اوُوَرْفاَو : :ةريره 1
 ياما :عجار]. هللا قلخل َليِدْبَتآلا اًهْيَلَع

 يسينرم ٍلُجرْنَع همم انئدَح «قاررلا دبع انئدَح -48
 ْدَعَل : :لاق هنا« اقف يلا نَع «ةَرّيَره يبأ نَع «"يربقملا ديعس َنَع ءراّفغ

 ُهَّللاَرْذَعَأ دَّقَل لس َنيِعَبس أ «نيَئس مل ىّنَح اح دع - ىلإ هلل ٌرثعأ

 اع هام :رظنل] ٠ هيل هلا ٌرئْعأ قل ؛ هيلا

 :لاق «يرْهّزلا نع «رَمْعم انئدَح «قاررلا دبع انَدَح - تءالالدث

 وُبأَلَمَجَك ٌبّنكو ةرْيرهوُب عمتجا : لاق ءدَّمَحُم نب مسالا ينربخأ

 لاق بكا نع ةَرْيره بأ ثدَحَي بْعَكَو . اقف يلا نع اك ثدي ريم

 يتوعد تاَبيحا يّنإ إو :ةباَجتسم ٌةَوْعَد يب لكل : 7-3 يلا لاق :ةَريِره وبأ
 07-0 يَ
 .ةمايقلا موي يسأل ةَعاَمش

 ْنَع «سواط ِنْباِنَع َمَْمائدَح «قارلا دب اندَح - ماع

 وامي نامل لاق : : 88 هّللا لوُسَر لاق : لاق «ةريَره يبأ نع ؛هيبأ

 ءهّللا لييَس يف ل تاي ملغ نهم أرنا لك دل أما ةنامب ليلا قوُطأ
 ةارما نهتم دلت ملك :لاق نهب فاطأق لاَ نإ َلوُعَيانآّي سنو : :لاق 2

 مك مَللاءاَسْدِإ)ل : لاقؤت : : هلل ٌلوُسَر لاقق «ناَسْنِإفْصنةدحاَوألإ
 . هتجاَحم كَ ناكَو ٠ تنحي

 نبا نع ؛ «"يرطزلا نَح رَمْعم انئدَح :قاررلا دبع ائدَح - ااا

 الثيل: :لاق ىَاَمَتهَّلا نإ : لاق اف يبل نع :ةَريرم يبأ نع بّيَسُمْلا
 تْعشاًذِإَف ُئراَهتو كيبل رْمَسلا انآ ين ءرطتلا ةَييَح اي ؛ ْمُكدَحأ
 اةفيلل :عجار] . امهْمضْبَق

 هلع «يفااو نص كا 3 هدفك

 رك لَه :هللا َلوُسَراَي :ساّتلا لاق : لاق :ةَريَره يب نع ٠ 'ينيلا َديِزيِنْبا
 اركض يفور: يبل لاقت ؟ةئايقل مويا

 ربا هيما يف دوراته : لاق «هّللا َلوُسَر اَيآل :اولاق ؟ٍباَحَس 00000000
 ةمايقلا مويه 17 :لاق ءهللا لوُسَر ايل : :اولاقف ؟ِباَحَّس هود سيل

 ناك نم عب نحيل نيش لبعَي ناَك نم : وقيم «ساّنلا هللا عَمْجَي كلْذَك رم دو مدي وق مدر مهل مسه صا
 دبعي ناك نم عبتيو «سْمّشلا سمشلا دعي ناك نَمَو هَرَمَقْلا َرمَقْلا دعي يل رف سل | لإ ل را رمح ل 0-0 هل يو كلم

 َع َوَعهللا مهين ؛ اًَموُقفانم ايف ةّمألا هذه ىَقبَو . تيفال تبغا
 هللاي وعن : نووي مكر نأ :لوُي َنوُرَْت يلا ةروصلا ريع يف لجو دوت :دوُ عسسل »

 هر ربا ص ع

 ةريره يبأ دئسم

 يسع ل

 1 0/4 ضصأ 00/0(
 ذل

 هس م هيص سيما م

 ُهّللا مهيتأَق : :لاق ار ايجاد ءاًيراَنيِنأَي تح انكم اَدَه كلم

 ا مكبرات: لوك «نوُرعَي يتلا ةروصلا يفلجَورَع

 نم لوأ نوُكأَف : كف يلا لاق ٠ نهج ىلع ابرصمو : لاق توبي

 دوش لب يآلك ابو «مْلَس مَُسمُهّلا : ذئموي لمسرلا وعدو «زيجُي
 (1707/5/9)َلوُسر ايمن : اولاق ؟َناَدْعّسلا دلو مكر لَم «ناَدْنّسلا سا ع سل

 0 كملي ال هنآَريَخ «ناتحسلا كوش لم انو : لاق «هّللا

 د اًمْهتمَو ءهلَمَعي هلم يوما مه مهلامعأبّس الا فخ «ىَلاعَت

 5 نأ دارو هدابعا ني ءاَضْلا نم لَجَورَع هللا عرق اذإ ىَنَح وجني م
 ةَكئَالَمْلاَرَمأ هللا لإ هلإ 9 أهي ناك نسم ٠ َمَحْرَيْأدارأ نمر نم

 آر اثلا ىلع هللا رح .«دوجسلا راك ةَمآلَعب مهول ؛ ,مهوجرخُي نأ
 نم مهيلع بصب ءاو وح دق مهوب «دوُجسلا رك مَآ نبا نم لأ
 لخجَر ىَقيو ليسا لمح يف ةحلا تاتو امل لاقي ءام

 ينكرحأو ءاّهحير يبَشْكدَت بر يأ ل وُتَبَق ءراّثلا ىلإ ههجوي لبي
 :لوَُي ىّنح ؛ لق اَيَويالءرالا نع ياما املك
 كلانأ آل كتّزعَو آل : ”لوُقيف ؟ هريغ ' 5 نأ كلذ كطَعأ نإ يلم

 باب ىلإ يبرق براي: كل دمي وَْيَك ءرتل نع ُههْجَوُفِرصيق ريغ

 ام متكبر ريغ يناس الانتر نسر: لوطي «هّنجْلا

 ريغ ىن نأ كمطعَأ نإ يلملف : لوي ىَّنَح وعدي لاري الف ؛كَرَدْغأ
 وس ريموم

 ل نأ هقيئاوُمو هدوُهع نم [ةللا] يطب «هَرْيَغ كلآسأ ل كَترعَوأل : :لوقيف

 ام ىأر اًدِإَ جاهل تقام اذ ءةجلا بات كمي لآسن

 يم تك تكسي ءاَض ام تكس «رورمسلاو ةربحلا نم اهي

 9-0 ل

 براي :لوقي مث «تكسي
 ْدَكَسِيََو مَرْيَخ لاستال انآ ْسَعْردَقس نِكوأ : "لوي «ةّنجلا ينلخدأ
 ينلْجتال براي :لرثت!؟ةرخ ينال لقيتو وم تش
 ٌنذأ هن ُكَحَّض ادق ؛ للا َكَحْلصَي تح هللا وعدي لاَريالَف «كقلَخ ىّقلش

 :لاقيُت «٠ نمت ءاذك نمنَمن: هكليق' لخذأ ادِإك يي
 مو ماش ساس

 هلثمو كل اذه : ل لاقي «'يناَمآلا هب مط ىَتح ؛ ىمتَ ف ءاَذك نمنَمَت

 ؛ هوك نم ايش هيمي الو «ةرئَره يبآ عم سلاج ديعس ويأو : لاق. ُُمَم

 َهَمُدنتمَو كَل اَذَه) هلق ىلإ ىلا اذ ىَتَح

 هذئم :تظنَح : ةريَره وبأ لاق ُقَم هلاّكمأةَرشَحَو كَل اذه لوي 8 يبل
 520 رار كر يس اع هلا وم
 :رظتا] نجلا الوحم ةّنجلا لها رخل جلا كلدو يره وبأ لاق . هَعَم

 [لدقلو الل

 تعم :ديعس وب لاق ٠ همم

 م
 تلاقث 2 ا ليلا كبح افاق أ. ين. نيريس

0-7 1 

 رانا تلاقو ؟ مُهطَقَسَو سأل يلخْديآل يلام براي: ةدَجلا

 بيصأ يِاَذَع تنآ : :راثلل لاقق ؟نوُربكَمْلاو نورا الإ يّنْحْديال يلام
 ةدحاو لكل ءاشأ نم كلب بيصأ يِمْحَر تأ: ةجلل لاكو ماش نم كي

 م وعل 20
 ةوَقليم نال اًمآو باَشَي اَم اهل وشي ب هللا َنإَف هَّنجْلا اَمأَق «' اوم امم

 00 هم ص ع ع حا

 ىوزيو ' «ئلتمَت كلاهف ٠ .اهيانتل سي ىلخ هدي مز: الوثتو ءاهيف
 طق ءطق ءاطق ٍضْعَب ىلإ اهضَْب



 َنَع «سواط نبا نع مَ اكد قالب اح - 0/0
 م مم ة مالا

 نع يره وبأ لاق ام ملل هبشأ يشتم : : لاق « سابع نْبا نَع « هيبأ

 الهكردأ انزل َنمهّلَح مدنا ىلَعبَككلَجوُرَع لاَ: : ف يبل

 يهتشن كي و ىّنمَت سْفنلاو قمل ناس انو للا نيمار :ةَلاَحَم

 .ةيلكياوأ كلك قصب يرق
 يببأ نب لْيهَس ْنَع نَمْعَم اًنتدَح «قاررلا دبع انئَدَح - امك

 آل لجر نم ام : ف هللا لوُسسَر لاق : :لاق «ةَريره يبأ ع ( هيبأ نع ٠ ؛ حلاص

 جاه ىَوْكُي راك نم حئامَ ةَمايقلاَمْوَيَلَمج لإ لام ةاكز يدوي

 ما هع ورزق مش عزلوم ل
 نيب ىَضْقي ىتح] «ةئَس فلآ نسخ هادم اك موي يف مو هتهبجو

 َناَكٍموَي يف ,رئرت عاتب اهل حطب البإ تناك ذإو «ةليبَس ىَرُي مّن سانا

 هسارطعلا
 0 ءاَههاوفأب هضعَتو لاق ُهئبَسَح ءاهفاخأب هوت[ فلآ َنيسَح هرادتم

 ْتَناَك نو لبس ىَرْيَمُك؛ سانا َنْيَب ىَضْفي تح ءاهرخ آن ع اهدي

 علوم :عجار] . اًهنالظأب ةؤطتو ءاًهنورشيه حطت هنأ كلذ لْثمَكَف امنع

 «يرهزلا ينربخأ : نَمْعَم لاق ٠ لاق «قاّررلا دبع انندَح - فاني
0 

 مَلةَئالَثَدَلَتاَمْنَم : لاق ل ينل انأ ةريره يبأ نع ٠ بّيَصْلا نبا نَع
 رم سمو صساف 710

 رسل ةلحَتألإ ءْراَلا ُهَسَمَت مل ثْنحْا اوعي [ل/174 :عجارإ . دورولا ينعي

 يرْضُرلا نع ُرَمْمَماَنَح :قاررلا عانت فكل

 لاق 88 يلا نَع «ةرْيره يبأ نع «ةملس وبأ ينربخأ : لاق (7//101)
 نذآق «يِمّشق اًضْنَب يضم لك «بر : تلاقُف ءاًهّير ىلإ راَّثلا تكتشا

 مجرمون وم ربل م دودج امش يسبح ينال

 1١648[ :رظفا] . منهج رَح نم ءرَحلا نم َنوُدجَت اَمدَشأَو

 «دّسَحُسْنَع ناس رماه انآ « قار دبع اح - أ

 لاق « «« حشتلاو هلل

 ءَاَمَيهَفْلا ءناَمْيداَمإلا ابوُلُمدوْرأ

 م لا
 رص ءاَج اذ زامل: لاق ةَرْيَره بأ تعمس : لاق

 مه ءِنَمَيلا لهأ مُكاَآ : 18 ينل

 [الك١١ :رظنا] . ٌةَياَميةَمكحْلا

 َناَكو «يرطْرلا نَع ع هَرَصْعَم اربح قالا دبع انندَح ام 0

 يف (ةرْيره يبأ نع ؛ جرعألا نع) : دعب لاق مث (ةَريره ره يبأ نع ) لوُشي رمعم

 وأريقت ريك وأ ريغّص ٠ ىَتلأؤأركذ دبَعورْحلُك ىَلَع : :رطفلا ةاَكز

 . حق نم عاص افنصنْوأ ءرثك نما « ينُغ

 دلل هه سس
 . 8 يبا ىلإ هكر ناك ي رهان يبو :ر :رَمعَم لاق

 يبأ نَع «كامس ْنَع « ليئارسإ انربخأ قالا دبع انئدَح - ىففلد

 نهعدأ آل ء ثآلك يفقده لاق «ةَريَرَه يبأ ْنَع ؛ « عيبرلا

 لُك نم ماي ةكآلل ٍماّيصَو «ىّحّضلا ةآلّص يفَو ءرثو ىلع الإمانآال أ ءادبأ

0 

 نب ىَسوُم ْنَع ٠ سيق نب دوا انربَخَأ «قاررلا دبع اَنئدَح - فق

 ةُداَح ْمُكدَحأل عنص اذِإ ف هللا لوس لاق : :لاق «ةرْيره يبأ نع ءراَسي

 ناك ْنِإَف «لُكأَيلَف ُهَعَم هدعُئيلك ءهَناَخْدَو هرَح يلودَق هب اَج مت ءهَماَعَط

 . نيتلخأ نأ ةلقأ هدي يف حضي للقانون مادَطلا

 ديعس يبأ ْنَع « « سيق نب دواَد انئدَح « قازرلا دبع انئدَح - اللا

 هللا لوم اوّسر لاق : لوي ةرْيره ابآ تعم : :لاق ءِرماَع نْب هللا دبع ىَلوَم

 ٌعييآلو ءاوُرمادَتالَو ءاوُضَغاَبتلو ءاوُشَجاَنملَو ادام 2

 آل ءٍملْسلا وُحأ ملا «اناوخإ هلا اب وُنوَُو ؛هيخأ يي ىلَع مُكدَحأ

 ثآلك :هردص ىلإ هدي راشأو ءاًتهاَه ىََقَلا ؛هرمْحيالو هُلدْحَي الو ةملظي هملظي

 مللْسن لك ملا هاَحأَر حين هرشلا نم ملص ما بْسَح « ترم

 [مال/ محك :رظنا] ضرع هلاَمو «همد ؛ مارح ملْسُْلا ىَلَع

 نب ىّسوُم ْنَع ؛ سيق نب دواد اًنربخأ « قاررلا دبع انئدَح - ففر

 اوُنكتالو « يب اوُمَسَك :8 ِهّللالوُسسَر لاق : لاق هةرْيَرِه يبأ ْنَع ءراّسَي

 . مساق وب انآ: « يتيثكب

 دْبَع نْب ءآلَمْلا نع كلام اَنَْدَح «قاررلا دبع ان اَندَح -ا//6

 كلا : : هللا لوُسَر لاق : لاق ةرْيره يبأ نع «هيبأ نع ؛ «نّمْحَّرلا

 ءِدِجاَسَْلا ىلإ ىلا ؟تاَجّرتلا هب ايآطَحْا بَل |دَكياَم ىَلَع

 كلذ ,ةآلّملا َدْْبةآلّصلاًراَعْلاو ؛هراككملا دنع ءوُضُولاٌغاَبْسإَو

 [/؟8١ :عجارإ طاب برلا

 ْنَع ؛باَهش نْبا نَع لاَ انكدَح ,قاّررلا دبع اندَح -5

 نموت اذإ : : 8 هللا لوُسَر لاق : : لاق «ةريره يبأ ْنَع «ينآلوخْلا سيرد يبأ

 55١/[ :عجارإ نقولك َرمْجَتسا اذإو «رثتسيل َمُكدَحآ

 نبا نَع «بوُبأ لع َرَصْعَم يكدَح « قاررلا دبع انتَدَح - 17

ِِ 

 بحي رو هَّللاَنإ ف هّللاٌلوُسسَر لاق : لاق «ةَريَره يبأ نع م «نيريس

 ذل مد المح“ :رظنا] . َرْثوْلا

 هنأ ءهّنم نب ماَمَه ْنَع رَمْحَم انئلَح «قاّرَرلا دْيع اندَح -
 1 2 8 ا 3 الع هو يع

 يلا الاس سس هسا :عجار] .َرْثَوْلا بحي ؛رثو هللا نإ : يف ِهّللا لوسَر لاق :
 :لوقي ةريره ابآ عمس

 ممل

 نبا نع « «يرطرلا نَع ٠ ٌرَمْحم انئدَح «قاّررلا دبع انندَح - 8

 يدجُسَم يفّةآلّص : ف هللا لوُسَر لاق : لاق «ةريره يبأ نَع « بِّيَسُمْلا

 َدِجْلَمْلاَآلإ ءدجاَسَصْا سم ريغ يف ةالّص فلأن مرْيَخ اَدَه

 0 [7؟6؟:عجار] . ماَرَجْلا

 نأ «ءاطغ ينربخأ «ٍْيَرج نب انربخأ «قاّررلا دبع اَندَح - ىفحح

 انآ .ةَشئاَع ّنَعْوأ «ةريره يبأ ْنَح «ةربخأ مْ دبع َنْب ملا

 اًميفةآلَّص فلأن ِمرْيَخ يدجْسم يفدآلَص : 8 هلل لوُسَر لاق : تلاق
0000 

 [الالاله :رظنا] ٠ َمَرَحلا دجال ءدجاّسَمْلا نم هاوس

 نبا انئدَح هّللا دبَعانْتدَح قاَحْنسإ نب يلع هانئَدَح - ىففرحت

 نع هيأ ةَملَس انآ «ءاطَع يربخآَو : :لاق- ائيدَح َرَكذَف - ؛ حْيَرِ

 . كلشي مو هر لق ةّشئاَع ْنَع :ةريَره (33078//) يبأ



 نْبا نع ؛ 2 «”يرلا نع شيخ قالب انَح - ةيفف
 هب لاحد ل: 486 ِهّللاٌلوُسَر لاق : لاق «ةَرْيَره يبأ نع ؛ « بّيسُمْلا

 داو اذه يدجْسَو ءٍماَرَحْلا دج : َدجاَّسَم 6كةلك ىلإل

 [011 :عجار] ٠ ىّصئألا

 «ريدكك يبأ نب بحي نع ُرمْعَم اًندَح « قاررلا دبع اند - 7777“
 لاق هدب قوي لجرب ف يلا َرم : :لاق ؛ةَرْيَره يبأ نَع « ةمركع نع

 ْدَقَلَف :ٌةَرّيره وُبأ لاق ؛ اًهبكرا :لاق :ٌةَندَب اَهَّنِإ :لاق ءاّهبكَرا : : 6 يتلا
 م يقل راد عقوف

 1١196[ :رظنا] ٠ لت هن يفَو اف يلا ُياَسمهثبآد

 يبأ نع ؛ يمس نع «كلاَم انربْخأ قالا دبع انئدَح - 4

 م هاما
 يفاّمساّنلامَلعيَوْل: كي ِهّللا لوُسَر لاق : لاق «ةَريَره يبأ نع ٠ حلاص

 «ريجُلا يفاَمنوُسكْيْولو ءاَسهلَع اومهعسآل ٠ « لوألا ٌفّسملاَو الا

 . اوبَح ولو امهوتآل ؛ حّبصلاو معا يف امسي هيل اوُثتسآل 2-78

 يذّنا لاق اَدَكَم : :لاق ؟(َُمَتَمْلا) َلوُقَي نأ هَرْكِي اَمْأ :كلاَمل تلقَك
 ساما م

 [7176 :عجار] . يئدَح

 نأ «ءاطَع ينربخأ ؛ جْيرَج نبا انندَح «قاررلا دبع اًنكدَح - 0#

 يمد م
 هنأ« ةتنَعْن عا ؛ةرئط يانغ رخل نحضر نبل

 55 595 ,. مقل دج ءدِجاّسَصْلا نم هاوس

 ربا اًنربخأ 0 ىففشأ
 يبأ ْنَع ,ةَريخأ ةملس اهاذأ ”اطَع يتربخأو : لاق - اًنيدَحَركَذَف - 379

 [/نم عجارإ ."كشي مو هَركذك «ةَهئاَع ْنَعَو ؛ةريره
 نيل ِنَع «بوُيأ نع «' دم انكدَح « قارا دبع انئدَح - ةيشفم

 نع ناك ام ةكدصلاٌرْيَخ : ف هللا ٌلوُسَر لاق : لاق ٠ ةريره يببأ نع «نيريس
 ىلا ديلا نم يلع ديلاو لوم نسبيا «ىخ رهط

 .ةلاتغ لصق نَع : لاق ؟(ىئغ رهظ َنَع) ام : :بويأل تلق

 دْبَع نْب تعش َح ,9رمْطم اربح قارلا دبع اندَح -
 ن لف هّللا لوّسر لاق : : لاق «ةَريَره يبأ نع «بشوَح نْبرهَش نع ؛ ءمّللا

 ءهحيصَو يف فاح ىّصْأ اذ «ةس بس يلا لأ لمعي مل لجل

 لا لهأ لس لجل ءَراَنلا لْخَدَيَ ؛ هلم شبل متحف
 .ةنجلا لخديف ؛هلّمَع رْيَخبهلمتحِِ « هتيصو يف دعي « ةنس نيعببس

 ىلإ 4 هّللا د وُدَح كلتو مش نإ امرئ : ةريره وبأ لوقي مث : لاق
 . وهب هلو لول

 :لاق ءٍماَّمَهْنَع معَ اَنندَح «قاررلا دبع اَنبدَح - 0

 نيميلابمُكدَحأ ججلتسا نإ : قف مسالا لاق : لوي ةريره ايأ تعمس
 [ما# :رظنا] . اًهيرمأ ينل ةَراذكلا نم للا دنهل مكه ٠ « هلأ يف

- ١ 

  - 055؛ خيش اح واذن كايفسْنَع قاري ادَح

 خيار مُكلَح ينأي لوطي هللا لور تمَس : لاق ره يبأ نع
 ىَلَعَرْجَحلا رت نامّرلا كلذ ةلرذأ م ءروُجشلاَو رجا نيل هيف

 [ة/05 :رظنفأ] . روجُلا

 يبأ ْنَع نيم اربح «يبأ يربح قالا دب انندَح - ةففشل

 ف يلا دنع سلاَج تنك : لاق «ٌةَريِرِه ٠ هللا لوم اوسر اي : : لاق لُجَر َءاَجَف
 سرإسا رع ةض م ل مساع كه وفشل ف

 َوهَو «هْنَع ضَرعاَف «ىرخأ ةيحان نمهءاَج مت «هنع ضّرعاف «ريمح ْنَعْلا

 «مالَس مههاوثأ ءَري َريمحهّللا محّر 8 هلو لاق حلا :لوُ

 1 ٍنَع ءدانّزلا يبأ نع كلام اًنئَدَح ؛ قارا بع اًندَح - 000

 َلَمْجيلكْمُكْدَحأ اًضَوئادِإ :لاق «٠ يبل نع :ةريره يبأ نع « جرعألا ش

 [مكوم :عجارإ . زويل َرمجتسا نمو ريل مث « هنآ يف

 رب ريخأ حابصلا نب ىتمْلا نئدَح «قازرلا دبع انئدَح - ةففقلا

 َءاَج: هلاك يم يبن «ِبْيَسمْلا نبا ديعّس ْنَع « بيع نب ورمع

 ةَمرآ لئلا يف ُنوُكَأ ين هللا لوُسراَي: لاق الف يتلا ىلإ" بارعأ
 مس م هماقاس

 ؟ىرت امق باو ضئاحلاوءاسا اني نوي ءرهشأ ةَسَخ أ «رهشأ

30000 
 . باراك بلع لاق

 :لاق ءدَّمَّحُم نع ؛ٌماّشه انربخأ «قازرلا دبع انئدَح -4
 مُكدَحآَماَق نإ : (7ةر/6) هللا وسو لاق : لوي ةريره اهأ تْعمسن
 [/105 :عجارإ : نيف نمط هَلَص حسم للا نم

 يبأ ْنَع ءدَّمَحُم ْنَع ؛ ماسه اَدَح «قاّررلا دبع انئدَح - ةة فران

 ارطقم ناك ذنإف ؛ بجيل يعد نم وشي اقف يلا تغمس : :لاق ةَريِرِه

 1 عل هوس لم :رظنأ] مهل يلو لب ًمئاّص ناك انو «لكأ

 يبأ نع هدّمَحُم نَع ؛ ماسح اري « قارا دبع انئدَح - ةففش
 اللاب اهل برقيهَنأ يلب ٌةَحوُسْمَمهَراَقْلا :لاق :ةَرْيِره
 يشأ : "بنك هك لانك منكَ : لاقؤأ) يرش ملا ْنبلاهَلب رقي

 [01957 :عجارإ !؟يَلَع ةاَرْوتلا تلّرتقأ : :لاق ؟ هللا لوُسَر نم تعمَس)

 نبل نع «يِرظزلا ِنَع ؛ رمْعَم نئدَح قالا دبع انيدَح - ةففشكف

 .ةرتعآلو رمل اق هللا لور لق : :لاق «ةَرْيَره يبأ نع ' بّيَصْلا

 00 مع

 ءهقوذت الق حاف

 سمع م رب ير صا يس تم عاشو
 اةفلِعن :عجار] . نوحي « مهل جتني ناك جالا لوأ : عرملاو

 يبأ ْنَع أي :رضزلا نع مَ انكدَح « قارلا دع انئدَح -
 ؛َتْفرُملاَو هاا نع قف هّلالوُسر ىهت : لاق «ةريره يبأ نع ؛ةملس
 مداه
 لام :عجارإ ريقثلاو « متنحلاو

 «ريثك يبأ نب ىحَي نع رَمْعَم انئدَح «قازرلا دبع اًنئدح - 9
 00 اس مس مقا

 نمرْمَخْلا : ا هللا لوُسَر لاق : لوي ةريرهابأ عمس هنأ ءريثك وبأ ينربخأ



 لدالال ل 421116 شكوت ىكل# :نظنا] ةَبْلاَو ةكرشلا نيا

 [لدوسم لا

 نباِنَع «يرْهزلا َنَع محم اًنندَح « قازرلا دبع اًنكدَح - 9

 لاق. ا لاتريد ِبْيُملا

 ةَئيدَّملا َلَوَح م
 عمها

 [ل7117/ :عجارإ . حالي اي

 روم عمن
 نب ورْمَع ينربخأ « جير نبا انربخأ « قالا دبع اندَح - ىفغد

 يبأ باَحْصانمناَكَو - طارق عسل

 اهله داَرآْن م: هلا لوُسَر لاق :لوَي ري اب سهام زي ريم
 مدال# :رظنا] . ِءاَمْلا يف حلملا“ بوذي امك هللا هباَذَأ 2 ةَنيِدَمْلا ينعي 0 ٍءوُسب

 كالا

 رام نبا نع ثيرح نب ىَحَي هل

 0 8 لل لو ل لق هم يع «ٍحلاص

 « عرف عاجش ةّمايقلا موي لعج ءهَمَح 1س
 مس مال هلا وو

 يف [هَدَي] مضي ىَتح هعبتي ناتي م

 مك« متكح ةرظنا] دابا نيب ىَضْفي ىَتحاهَمضْفيلاَري ال هيف

 نع « حيرج نباو ءرمعم اَنئدَح «قاّررلا دبع انَدَح - ا/

 نع :ةريره يبأ ْنَع ؛كلاَم ِنْب كارع ّنَع «لوُحْكَم ْنَع هٌةيَمأ نب نب ليعامسإ

 8/14 :عجارإ . ةكدَص هر الو هدْبَع يف نمْؤُمْا ىلع سبل ؛ ف يبل

 ند دمحم ينربخأ رم انشأ قاتلا دعا 15

 نم ارْمَتْمسْفيَوهَو هللا لور دنع انك :لوق ةريره اب عيه ؛داز

 ىَلَ ف يلا ُهلَمح مَ « هرجح يف يلع نبا نَسَحْلاَو ,ةٌكدّصلا رْمَت

 , هيف يف رمت اذِإ هَسأر اقف يلا مكر بلا ىلع هبا لاس هَقئاَع

 لح ةل ةقدّصلانأ َتْسلَع مآ : اقم نم اََتاَدَيقف يبل لحدا
 [ل ل7 لج والات ,قلكحإ/ ىالمك :رظنا] . ؟دمَحُم لآل

 ءريثك يبأ نب ىحَي نع «َرَمعم انئدَح « قالا دبع اندَح - 37

 :لاق ا هلا لورا «ةَرئّره يبأ ع ء نسل دب نة بأن

 :لاق ؟هَّْلا لوم اوُسر ايان َمو : اولاق ءٌرْكبْلا ندا اَنْشَو بيلا ماَتنم

 [/11 :عجارإ . تكسَت

 نبا ِنَع «يِرْهْزلا نع ءِرَمْمَم ْنَع «قاّنرلا دبع انئدَح -1

 «يرازقلا ثِيدَح رككو- ءاج ا: : لاق ؛ةَريَره يبأ ْنَع «لاق اك بّيَسَمْلا

 نأ ضْرَمُي ذدتيح َوُهَو ؛ةوْلسأ امآلْخ ينآرما تدل : لاقق «٠ 8 يع

 :لاق ؟اهناَولأ ام : لإق ءمَحَن : لاق ؟ليإ كلآ : ف هللا لوسَر : لاق دي

 ؟ىَرَتةلادَمم : :لاق قرة م: لاق "وأ اين ٠ :لاق ءٌَرْمَح
 ريو سه ممسا ظسف جكس و سمعا نر عي ع سم ملمع

 هَعْرَن نوي

 افلح هو جار نم اقل يفلح.” «قرع

 اَنكدَح «يرلا نَع ٌنَمْعَم اًنئدَح « قالا ادَح - ا

 هامش يس يصل ها هر

 َمَجَر ا يبا 6١ ر/ا)كنأ ؛ ؛ بْيَسْمْلا نبا دنع نْحَنو يوم نم لجَر

 .ةيدوهتم يدوي

 يبأ نب ليهس ْنَع رَمْعَم انكدَح «قاررلا دبع اًنئدَح - 0/4
 هقول © © 6

 ٌرْمَخْلا برش ْنَم : لاق اق يّ «ةرْيره يبأ ْنَع «هييأ ْنَع ؛ «حلاص

يف برش ادم «هودلجاك برش امن «هوُدلْجاَف برت ادت «هودلجاَ
 

 . هواك ةعبأرلا

 نبا نَع « «يرطْلا نَع رَمَْمانئدَح قالا دبع اكد - فكحلا

ْلا : لاق ف يبل «ةَريَرم يبأ نع ٠ ةَملَس يبأو ءبْيَُمْلا
 ًالكر

 [الكك1 :عجار] . ُرَجَحْلاِرهاَمللَو« شارفلل

 نبا نع «كلاَمَو «حْيَرج نب انندَح « قارا دبع اَنَدَح - ا

 :لوُشي ا يلامس : لاق «ٌةريَره يبأ نَع «بِيَسمْلا نبا نَع ؛باهش

 [7كا/1 :مجارإ . َتْوََلدقكانصنأ : بطْخيماَمألاَو كبحاصل تق اذإ

 دبع نْبَرَمع نَع «باهش نبا ينَربخأو : جّيرج نبا لاق - ١/0

 « يِبنلا نَع «ةرْيره يبأ ْنَع « ظراق نب هلا دْبَع نْب ميِهاَرْيإ نع «زيزتلا

 [7/51/7 :عجار] . هلْثم

 ا تشوي كسول
 هي

 0145 :عجارإ 5 ةالّصلا لردك مكر ةالصلا ملأ

 ينَريْخأ «'يرْظزلا نع ٌنَمْعَم اًنئدَح « قررا دبع انئدَح - -_ اهل

 موي ناك اذ : لاق «ةَرْيره يبأ نع «ةريره يبأ ب حاّص هللا دب وُبآرعأل

 ىَلإ ًءاَجْنَملُك َنوُيكَي دجمسلا باو ىَلحهَكنلَمْلا تسل مسجلا
000 

 عمسُت تلَخَدو فُحُنملاَةكئالَمْلا تَوطُماَمإلاَجَرَح اذ ؛ ةعمجلا

 ركل

 مث هندي يِدهُمْلاَك ةَمسُجْلا ىلإ ُرجَهَمْلا : 88 يِبتلا لاقو : :لاق
00 0-001 

 -يدوهملاك مث ءةَجاَجَ يدْهملاك مُث داش يدْهُمْلاَك م ءةَرقَب يدهملاك
 6 :عجار] . ةَضيِب : لاق هسَح

 و رع

 « سنوي
 ام ماع هسا

 :لوُقي ربه اَبأ ممَسهّنأ هنأ هلا دبع وب ينربخأَو : :لاق «يرهزلا نَع

 مو هَوَكذَف ءباَبلُك ىَلَح الك ةَحمجْا موي ناك اذِإ : ف هلال وسر لاق

 40٠١[ :عجار] . ةَصْيلا يف كشَي

 اَنرَبْخأ هللا دبع انربَخأ «َقاَحْسإ نب يلع انكدَح -18

 يبأ ّنَع ؛؟يرهّرلا نَع «بنذ يبأ نبا ينَربْخأ ديزي اَنكدَح -6©

 اذهل :عجار] . وحن «رَعألا هلل دْبَ

 دا

5 
 ز نب دَّمَحُم ْنَع ٌرَمْعَم اَنتَدَح « قاررلا دبع انئدَح - هك

0 
 مم همر 5

 يف نإ : لتي ربما ىلع َوهَو © هلا لور طمس : :لاق «ةريره يبأ نع

 هللا لْسَي انيمدسَدِبَع 7 اًهتفاَوي ال آل ءاَلقُيهَنا هن َراَشآو ,ةعاَس ةَمجأ ل

 0/161 :عجار] . هيا ءاطغا الإ كيش اًئيش



 ه0 مايو سا هي
 «ريكك يأ نب ىحيدَع ٌرمعُم اًنيدَح « قالا دبع انئدَح - ثةفكنإ

 8 هللا لور لاق : لاق «ةريره يبأ نع ,قاحسإوبأ : هل لاقي جر نَع

 لشي كيس نم
 ْنَع «ريثك يبأ نب ىحَينع اب اندَح سنوي اندَح - - 1/8

 600 لوفي ًةريرش يره ايآ عمس هنأ «قاَحْنسإ يب ْنَع ءثْيَل ين نم ٍلْجَر

 . لستفَيلَ 5 نيم لسسَخ انَم : : هللا

 نبا نع« «يرطزلا نَع ٠ رَمْعَم نكدَح «قازرلا دبع انثدَح - - 4

 اوعرسأ : لاق «ثيِدَحْلا مكر الإهَملعأآل : لاق ةريره يبأ نَع ٠ « بيلا
 ةَحلاط تناك نإ هريَخْلا ىَلِاَهلجَع ةَحلاَص تناك نإ , مُكرئاتجب

 [716 :عجار] . مُكياَكر نع اًَهوُمَتعْصَوَو ءاهنم مرت

 «كَرابملا نب هللا دبع اربح «قاَسْسإ ب يلع انئَدَح - اما
 يبأ نع ؛ ِبْيَسْمْلا نْب ديس نع ؛ يره نَع ؛ةّصْفَح يبأ"ن اربح

 7 فام ركدف- ف هلل لوُسَر لاق : لاق :ةَريَرَه
 سا ري يس يع

 ٍلْهَسْنْبةَماَمأ وأ يئدَح :٠ لاقو سنوي امهفلاخو

 «سنوُي نَع كَراَبمْلا نبا نَع «قاَحْسسإ نب يلع اًنندَح - - ملكأ

 [ا/ك14 :عجارإ . َماَمأ يبأ نع ؛ «يرهزلا نَع

 نْذا نع «”يِرظْزلا نع هْعَم انئدَح « قآررلا دبع انئدَح -
 ةَراَنَج ىَلَع َىَّلَص نم : ف هللا لور لاق : لاق «ةريره يبأ نع ' بّيسملا

 ناطاريقلاو ,ناطاريق هلق دحّللا يف عضو ىّتح اهلا و طاريه

 لامه :عجار] ٠ نيميظَعلا نيلبجلا لم

 نيا نَع «يرطلا نَع / رَمْعَم نكدَح ءقاّررلا دبع انندَح - اا
 :ةرّيه يبأ ْنَع ٠ «نمحرلا دْبَع نب ةمَلَس يبآو (1817) ؛ بّيَسْمْلا

 اح سك .ةيا وو نمارس ىلا لاق 0-205

 [7/11417 :عجار] . امير َريَكو ٠ هيلع لَ

 نبا نع «بويأ ”نَع / معَ انئدَح « قاررلا دبع انندَح - 15
 - لل هم 0000

 هللا لوُسَرتْبآَرَو : :ةرْيره وبأ لاق ؛ ايف ُجْسيناَك ريم بآن: : نيريس

 0 تضل ُءاَمسلا اذإ+ يي ءاًهيفُدُجْسي#

 نبا نع ؛ «يرطزلا نع ؛ مم انكدَح « قآزرلا دبع انئدَح - ةفشتن

 ًةلوُسَر لاق: : لاق «ةريَره يبأ نع ءامهدَحأ ْنَعْوَأ ,ةَملس يبأو ءبّيْلا

 مْ مص إف ءاورطفاك هول اذ ءاوُموُصَم لآلهلا مش كير اذِإ : 8 هللا

 61/١/[ :عجار] . امي ننال اوُموُصَ

 «ريدك يبأ نب ىْحَيَْح مْ انئدَح « قالا دبع انئدَح - - اماكك

 روش لّجعتي نأ 88 هللا لوُسَر ىَهت : لاق «ةَريره يبأ نَع ؛ ةملس يبأ نع
 ىَلَع كلك يتأَيقاًماَّص موُصَيَناك لجأ « نيمو وأ موي موصب ناَضَمر

 [الاذك :عجار] . همايص

 همك ص ا افلا ري ين دك
 ميج م و

 نبا نع « «يرطْرلا نع ٠ َمْعم اندَح قارا دبع انندَح - ا

 َلَختاَد ادإ : 5 يبأ

 تلسلسو َمّنَهَج باَوبأ تّقَلْعَو «ةّمْحرلا باو نحف ناَصَمررهش

 ف ِهَّللا الوُسَر لاق : لاق «ةريره يبأ نع «هيبأ نع 4

 قلقا وحدا تتح الامال اصلاح اللا :رظنا] . نيطايشلا

 :باهش نبا لاق ؛ «ٍحلاَص َنَع ؛ « يبأ اَنئدَح «بوُقحَي اًنئدَح - هببكم

 لَوُسَر لاق : لوقي « ةريره اهأ عم هنأ «هدَح هاَبآ نأ  سّنأ يبأ نبا ينكدَح

 « منهج باوبأ تَّقَلْعَو «ةَمْحرلا باب تحف ناَضَمر لدا :286 هّللا

 عملا :عجار] . نيطايشلا تاسست و

 :لاق «َقاَحْسإ نبا نع« يبأ يئدَح «بوُقْعَي هاتئدَحو - 000

 لقي مكو ةرِره اب مسهل «سْنآ يبأ نبا يئدَح : :لاق باهش َنْبا نأ ركذ

 [الالكا/ :عجارإ ٠ َتيِدَحْاَركَذَف (هيأْنَع)

 نع سنوي اَندَح ؛هّللادبَع انثَدَح :باََتَع هانندَح 0/1

 7-3 :عجار] هَركَذَف سن رآ يب نبا انئدَح «: لاق يهل

 َنَع «يرطزلا نع ٠ ُرَمْعَم انكدَح «قاررلا دبع انْندَح -_ا/الالا

 .(ح) ةَشِئاَع نَع :ةورع

 فكي ناك 8 هللا َلوُسَرنَأ : ةريره يبأ نع ؛ «ٍبّيَسمْلا نبا نَعَو -
 « شم ةمو

 .لَجَ وع هللا هَضَبَق تح «اَضَمَر نم رخاوألاَرَْعلا

 ْنَع «'يرْطْزلا نع ؛ َمْعَم اَنئدَح «قاررلا دبع انئدَح - ةفغف

 ايلا ىلإ هاج الُجَرَنأ : ةرْيره يبأ نع «فْوَع نْب نَمْحرلا دبع نب دْيَمَح

 يف يلهأ َتْنَقاَو : :لاق ؟َكلاَّذ امو :لاق « هللا َلونسَر يتكلم : لاقق ف
 ْموُصَن نأ عيطتستآ : لاق آل :لاق ؟ةَبَقر دجتآ : ف يلا لاق ءناَضَمَر م عار هي

 ؟ائيكْس ننس ممن الأ : لاق« هللا لوريل لاق ؟نْيعِباَتتم نيرهش

 نكمل: قّرمْلاو) قرب فيلا ي أف : لاق ٠ هللا لوُسَر ايدج : لاق

 َكَمَعَب يذّلاَو ؟ يّنم رفق ىلَع : لاق ٠ اًهب قدصَتَق بهذا : لاف. رمت هيف

 مث «88 هللا لوس ردلحّضق نم هي يَوحأ تنل ايبا نيام

 [/44 :عجار] . َكلْهأ ىلإ هب بَصْذا : لاق

 سين «يرطْلا نَع ؛ هَمْعَم انئدَح « قارا دبع اًنئدَح - - الاب

 اي :اولاق ءاوُلصاَونآل : 4 هّللالوُسَر لاق : لاق «ةَريره يبأ نع ٠ ةَملَس

 ير يمعطي تيب نإ مكمل ينإ لاق ؟"لصاَوُكَنإ هللا َلوُسَر

 نيموَي يلا مهب ب َلَصاَوَف ءلاّصوْا نع اوُهتيملَك لاق «ينيقُسُيو

 لالهف َرَخاَتْول ف يبل لاقت ٠ ءلآلهلا اوارمُث نيل

 [/7+ :عجار]. مهي لكلا مُر
 انكدَح «قاررلا دبع انئدَح « يبأ انئِدَح هللا دبع انئدَح - 0

 .(حارَمْعَم

 يبأ ْنَع ءٌةَمْلَس يبأ نع ؛ يِرْهْزلا نَع هِرَمَْم ْنَع ؛ىلغألادّبَعَو
 مهمين بخ نم «ناَضَمَر مف يف بطريق هللا لوس ناك لاق «ةَريَره



 نيرثكملا دنسم 0
 يا

 نم مقام كرف سانايا ل لوفي ,ةيزعب

2 

 [/اا/4 :عجار] . هبنذ

 .(حاّرمْعم انندَح «قاّررلادْبَع اًننَدَح - الالاله

 يبأ نع ؛ ؛ بيلا نب نَع «يرهزلا نَعَمْ نع ؛ ىلعألا دْبَعَو

 معو 7 عاش ل همك رص هم تلا

 همت با لَمَعلُك : َلَجَو رع هللا لاق : ف هّللا لَوُسَر لاق : 0598

 هلل دنع داس وق دوو, زج ىلؤايسلا« يسأل

2 020 
اب هير وح ءاق هلل لوثر لق: :لاق ةَريره

 يلع س

 «سآرلا ل جر برم : :لاق هسَح :لاق ٠ «لجَر : لاق هتف ؛مالّسلا

 :لاقق ءاع ماسلا لَ ىتسيحتبقكو :لاق «ةءونش لاجر نم هناك

 هْيلَع ميهاربإ ات تيأرو : : لاق (اماَمَح يِنََي) سايد رم جْخ ع محا ةَعْيَ

نبل هيف اَمُهُدَحأ «نيءاإيْت يأ :لاق ء هي هدكو هبشأ 0ئآو) « مآلسسلا
 يفو « 

 ليت قرش لالا نش 3 دانه : يب زيت رمش ألا

 ليم © :رظنا] ل

 «َناَسَحَنْب ماَقِهْتْعمَس : لاق «قاررلا دبع انندَح 5ةهغغو

 جر هَلاَيَك مسام ممم ممر عليو

 «لجَر هَلأَسَك :ةَريره يبأ دنع نعت: :لاق «نيريس نْب َمَحُم نَع ثدَحُي

 نانا اًهْنَع َلآَس ُريْكأُدّللا : هير وأ لاقق :لاق ا

 مهب عفترَتَس الاجر لوفي هللا َلوُسَرْتْعمَس ثلاقلا اَذَه
 عل هل

 .!؟ةقلَخ مَ ةَقَلَخلا َقَلَخ هللا : الوب تع كتل

 يبأ نب ليهس نع ءرَمْعَم اربح «قاررلا دبع انَدَح 0 :

 َنمبَهَمللَلْيَو لاق ف يّ نأ ريم يبأْنَع ءهيبأْنَع ٠ «حلاص

 [105714 :رظنا] . لا

 يبأ نب لّيهَس ْنَع َرَمْعم انْئدَح «قاّررلا دبع اَنئدَح - 1/8

 لَجوُرَع ايري :لاق 8 يبا ِنَع 2 ؛ٌةريره يبأ نع ؛هيبأ نع ؛ ءحلاص

 يذلا اَدْنَم كلما انآ :ل ويف ءلوألا لكلا ثْلت ىَضَماَدِإ ؛ ةكيكلُك

 يسم يذل ذم هل ب جسق ينعي يذل اك ١ يلطف ياي

 [4455 :رظنا] . رجلا ىلإ كللذك لاري هَكَرْفْغأَ

 7 ْنَع «'يِرهْزلا نَع ءرَمَعَم اًنئلَح : لاق « قارا دبع انكدَح - فك

 ميلا يف ةللَرفْعَْسآل يّنإ لاق ف يلا نع يره يبآْنَع ةملس يبأ

 46١5[ 8410/4 :رظفا] هيلإ بوُثآو هرم يمس مرتك

 رع هل و

 هم هم رو امردع

 « ميهاربإ نب دعس نع «ُنايفس انندَح « قارا دبع اَنئدَح - الالما

 هّللالوُسَر لاق : :لاق ةريره يببأ نع ٠ «[هيبأ نع «ةَمَلَس يبأ بر مع اَندَح

 كَرئاَملَصيلَت ؛ةَيكَسو راو اهلك «ةالّصلاٌمُكم ىنآ نم : :

 [44 :عجار] . هّقَبس ام ضْفَيَلَو

 واط نع (راكيد نب ورْدخ رع « بيبَح
0 

 سس سر لل

 األ لغم «هناّرصْيو هنتي هاوباق «ةرطقلا ىلع دلو وأول :ل :لاق

 [م047 :رظنا] . اهئاَذآ وكي ءاحاحص حن

 ٍِنَع ءرَصْعَم ْنَع ؛ حاير ينّئدَح ءدلاَخ نب ميهاربإ اندَح - افلمو

 لاق : لاق «ةَرْيره يب نَح «نَمْحل دبع مل وب ينربخأ يهل

 عاود
 َنمرْيَخ مئاَقْاو مال مريخ ايف دعا نتف نوكَتس : : هللا لوُسَر

اج , َمَدَجَو ْنَمَو «يعاّسلاَنمَرْيَخ يشاَمْلاَو «يشاَمْلا
 ْدَّمَيلق اًداَمَمْوَأ 

 [977/816 :رظنا] . هب

72 

يبي يالا .طنماةرخأ قالا - فليت
 

 [ل/8 :عجارإ . 0 وأ

 نبا ِنَع ِرَمْعَم ْنَع ؛ حاير انْندَح ءدلاَخ نب ميهاَريإ انئدَح - ا

 ذَلِك ةعكرِرصَملاَنم ةلرذأ نم : لاق « سابع نبا نَع «هيبأ نع سوا

 :ةَرْيَره يبأ ْنَع ٠ «ِساّبَع نبا نَع كلذ ىَورُي ءاهكردأ دقق ٌرستشلا برت

أَل بقة ِرْجقلَنمالرذأ نمو «ف يبل نَع
 ْدَقكُسْمَّشلا منطتن ن

 ”اًهَكَرذأ

َع ءِرَمْعُم نَع «ٌحاَيَر اَنْندَح ءدلاَخ ْنْب ميهاربإ اننَدَح - 0
 ِن

 ْماَق: :لاق ري اأن «ةبتع بهل هل يح ينيخأ يمل

 : هللا ل وُسَر مهل لاقق سال ُهَلواَتَك ٠ دجْمملا يف َلابقكيِباَرعأ

م ايوُندْوأءءاَملْجَس هوب ىلع اوُتيرْهأَت وعد
 ْمُتّباَمْنإَ ءءاَمْن

 [//4107 :رظنا] . يرسم وُ مَلَو « نرسم

با نَع «سُوُي ينَربخأ «بطَو نبا اندَح «ُنوُراَه انندَح - فلو
 ن

 لاَ اييارعأ نأ : ٌةَريْخَأ ةريَره ابدأ هلا دبع نب هلا دبع يئدَح «باهش

 [0/86 :عجار] (381/7) انعم ركَذَك ءدجْلصْلا يف

 َنَع ءرَصعَم ْنَع ؛ حاير انثَدَح ءدلاَخ نب ميهاربإ انندَح - 4

 عة يبان« بند ءريك يبل نب ىحَي

 هنَسَح هَنَسَح اهب هَل بكي 5 ةآلّصلا ىلإ هوي وح لك :لاق « ا هللا لوُسَر

 ماةقل
 40975١[ :رظنا] . كيس اههْنَع ىحْسْيو

 نع ءِرَصْعَم نع« « حاير انَدَح ءدلاَخ نب ميهاَريإ اندَح - 1/1

 لوُسر ماَق :لاق يره اذ ءٍنمْحل بحمل وُبأ ينربخأ «يرُلا

 رياشعلا مزعل

 مُهللا:5 ةآلّصلا يفَومَو «يبارغأ لاقق هَ انتو ةالّصلا ىلإ هلل

ل َمُلَساّملك !ادَحآ اَنعمْمَحْرتآلو ءادسَحُمَو يسحر
 لاق قي

 1١8614٠9[ :رظنا] . ل ل سا يا ساويئذل 4 يارعألل

 0 لاق « 0 ِ
 ريش يع لس يب هم هو



 ما َدَجَواَدِإَف 5 «مقت+مأ 0الانأ يرذي الق .هتالّص يفمُكَدَحأ

 [الام4 :عجارإ نيئدس دْجْسيلَ

 ٍنَع هرَمْعَم نَع .حرَس «دلاخ ميار ةخ حافلا

 رم ع لس لس ل هرميعع زر
 ها ماه هلا ولع لس ةمادقأما

 : ساّنلل لاق ؛ «لستفَي مل هناَركْدمُ «هالّصم يف مق ىَتَح ؛ « يشي لاَ
 ةالّصلا يف مق "فوصل رح : لاق هني ىلإ عَجرف مُكلاَكم
 ا [لااالل :عجارإ لست دق «هسأر فني

 يبأ َنَع ؛ يرض نَع رمْعَمانئدَح « قارا دبع اندَح - 7

 .(ح) ل يلا نِع :ةريره

 ىتااثإ: :لاق ا هلل كورن ري يبأ نع داَزنيَحمو

 اذكين عجدر هدف لأول ىلإ هَعَم

 يسب نم لج ْنَع ؛ ُرَمْحَم انكدَح .قاررلا دبع اند 0
 هلوسسَر لاق : لاق :ةريره يبأ نحت دَحُييِريقمْا اديعس عسل ءرامغ

 .رباصلا ٍمئاّصلاك ؛ ءركاشلا معاطلا : هَل

 َنَع« « ىليل يبأ نبا نع ؛ همم انئدَح « قررا دب انئدَح - 15

 روُمحسملا يف ةَكرباب# هللا ٌلوُسَر اعد : لاق ؛ةَرْيَرَه يبأ ْنَع ؛ءاَطَع
 .ديرّتلاَو

 نع «يرمّزلا نَع سَمْعَم انئدَح ؛قاررلا دبع اَنندَح -66
 ُبَرَْي يذلا مَليوَل ؛ ف هللا لور لاق : لاق «ةريره يبأ نع ٠ ٍلْجَر

 .ةءاقتسال هلطب يف اممئاكومَو

 ' يبأ نع ؛ « شّمعألا نع هُرَمْعَمانكدَح «قاررلا دب انْئدَح - -/

 .يرهزلا ثيدح (لطمب) :قل يلا نَع «ةريره يبأ نع ' حلاص

 يبأ نب ليه ْنَع ؛ معَ ان انكدَح «قاررلا دبع انئدَح 1
 مدح اق اذِإ : ف هللا لوُسَر لاق : لاق «ةرْيره يبأ نع ءهيأ نع ءجلاص
 الهوم :مجارإ هب َقَحأَوهَ هي عجَرمت هسلجُم نم

 نيل ديم رح رم نكح « قارا دب اند -8
 هما
 ًالوُنمَر لاق : لاق ؛ةَريره يبأ نع ؛ «يربقَملا ديعس يبأ نب ديعَس نع «رمع

 هتاف ضف ؛هشارف ىلإ عجرم للا نم مُكدحأ مامن: : 8 هللا
 تعش ُتْمطَو ميلا كمسساب : ليل م ُدْمَيهَمَلَح ام يرْديأل ُهناَه هرازإ ةلخادب 8 راس م » هال ل

 اهل إو ءاَهكر فا يسذت سنا املا «ةمقزأ سابو ٠ ينج
 ع( :عجارإ ٠ َنيحلصلا هب ظفْحَت مب َهظمْحاَ

 ءداّيز نْب َّمَحُم ْنَع مم ارش « قالب اند -8
 أديم كدَحأ لعَتلا اذإ : ؛4 هّللا لوَّنمَر لاق : :لوُقي ةَريَره اب تعمس

 اَنُيِلَمََْو ءاَسيِمَج اَنْ ىَرْسبلاب ادق ملَخ ادإَو .ىسِبلاب
 ل6١ :عجار] اًعيمج

 نبا نع «”يرطزلا نَع ؛ شم اقدح ,قارلايح اكد 00 ١-

 :ةرطفلا نمسح : قف هللا وسر لاق : لاق «ةَريَوه يبأ نَع ؛ « بيم

 مير ءطنإلا ف ككو «براّشلاص قو اخو ادخال

 لالا :عجارإ ٠ راّقظألا

 نبا َنَع «يرطّرلا نَع رَمْعَم اًنئدَح : قازرلا دبع انئلَح -
 لَم (؟84/5) : ه8 هللا لوُسَر لاق : لاق «ةَرْيرم يبأ نع ؛ «بيَسُمْلا
 آلي هبيصُين مؤمْالاَرجآلو هيث حبري « علا لئمك نمؤملا
 مو هل ةمدر ا
 0157 :عجارإ دصحَتست ىتح ْرَيِهَت ال «ةّررألا ةّرَجّش ٍلّكمَك قفاثملا لئمَو

 نْاِنَع «"يِرْطْلاِنَع معَ انكدَح . قاررلا دبع انئدَح - -3

 الق َمُكدَحأ قيما اذإ: ف هللا لوس لاق :لاق ريم اأن ؛ بّيشلا
 ل هن ترص ثآلك اهلي ىَتح (هئوُضَو يف : لاق وأ) هئاَنإ يف هدي لدي
 ْ 8/04. :عجار] .هدياتَنأَب نبأ يري

 دايز نب دَمَحُمْنَع رَمْمَم انكدَح «قارلادْبَ اَدَح - -8 اول

 وصولا اوسحأ : : لاق «ةرهطم نم ووو وبر ةَرْيره ات يآ : لاق

 نم باَقعألل ليو : : هلا لور لاق اماوُعَمْسَت ملآ هللا مُكْمَحْرَي
 اذفدفُي :عجار] .راّثلا

 « ريك يبأ نب ىبحَي نع ؛ همَْمانئدَح « قالا دبع اًنئدَح - 05

 لقت نأ ه هللا لوس اَنرَمأ : لاق يره يبأ نع ؛ مضض نع : : لاق ها
 . ةيحْلاَو برقعلا «ةآلصلا يف نيدوسألا

 [/10+ :عجار] . يصخأ آل اًماَنثدَح ءاَذَكَه : قأ نيرلا دبع لاقو

 نع ؛ «يروُشلاو ٠ رَمْنَم اَنثدَح «قاررلا دِبَعانتَدَح --6

 8 هلال وُسَر لاق : لاق ؛ةَرْيره يبأ ْنَع ؛ «حِلاّص يبأ نع ؛ . شَمْعَألا
 :عجار] نيدو نفعا ةمنأل دشن ملا يم دَوُلاَو «نماّض مالا

 اةققعأ

 :لاق «ي را ْنَع َُمْحَم اًنيدَح «قاررلا دْبَع اند -1
 ةآلَم الص ىَلَص 8 هللا َلوُسر نأ: رزه يل نأ ةَمْيك نبا تغمس
 2 ْلَه :لاقق «٠ َمكَساَمَدْمَب سانا ىلع ل م «ةءاَرقلاب هيف َرهَج
 ُِرانَأ يلام : لوُقأ ينِإ :لاق « هللا َلوُسَراَيمَعَن : اول نيس
 م هب هج 88 هلا لوُسَر عم ةءارقلا َعْساَنلا ىف ١ ؟نآرثلا
 8/118 :عجارإ ف هللا لوُسَر نم كلذ اوُعمَس َنيح ءةّءاَرقْلا

 نبل ِنَع بويل ْنَع ٌَمْعَم اًنَرَبخأ «قاررلا دبع انندَح -17

 لَم 7 رمل وأرظلا 8 هللا لور ىَلَص : :لاق ةريَره يبأ نع نيريس
 تُُخ :اولاقق ءِساّنلاناَعَرَس جّرَخَف «فّرصْلاَمُن «نْيتعْكَرلا يف
 0 :لاقك ؟تيسُن مَ ٌةالّصلا تّقمْحَأ : نيلاَمشلا ود لاقف ؛ٌةالّصلا
 8 روكا نيكل مه ىلع «لسم اولاق ؟ِنيَدلا وُ لوي اَم
 ل١٠٠ :عجارإ | .َمَكساَم دعب ”سلاَج وو ِنْيئَدْجَس دَجَس



 ها

 نع «ِرَمْعُم نَع ؛ اك دخن - أ ٠م

 ل إل :لاق يبل نع

 اةكديك م :رظنا] . قبلا

 .(حورَمْعَم اربح « قاررلا دْبَع اًنْكدَح 8

 يبأ نَع ءٌةَمَلَس يبأْنَع «يِرْهْزلا نع هِرَمْعَمْنَع ىلعألا ُدَبَعَو
 يف هيلع هاطبشلاٌمُكَدَحأ ينأَي ف دّللا لور لاق : :لاق «ةَريَره

 ْدجْسِيلَك كلك ْمُكْدَحآَدَجَو ادق ص َقنْمآدنأ :يِرْدَيَآلَك «هنآلص

 [7144 :عجارإ . سلاَج رهو نيَتدَجَس

 ٍِنَع «ِرَمْعُم نع ؛ « حاير انئدَح ءدلاَخ نب ميهاَريإ انئدَح - 28١

 ل هللا َلوُسَرنأ ءةَرْيَرَه يبأ نع «بّيَسمْلا نب ديعس يئدَح «يرهزلا

 لإ ايش اَهِف للاسم هفاَيل عاجلا يف :لاق

 . ًةيإًماَطعأ

 [هقحالو هقباس نم ّقْفلم ثيدح]. . . انْئدَح -
 ءام

 نع ءَرَمْعَم اندَح ؛حايَر انئدَح «دلاَخ ْنْب ميهاربإ انئدَح - 81١-

 يّنلَت ْنَع ىَهَ قف هللا لوران : :ةريره يبأ ْنَع نيريس نْبا نَع ؛"بوُيأ

 :رظنا] . ّقوّسسلا بم اد راّخْلاب ةبحاصق « ىَرسششاَو ىََّلَتَْمَك «بآلجألا

 م تفنن

 نَع ِرَصْعَم ْنَع «َحاَيَر اًنندَح ء«دلاَخ نب ميهاريإ انئدَح - -الما؟

 هللا َلوُسَر تغمس: :لاق ةريره أ بيَسَلْيْدَس ينربخأ «يرهزلا

 1/214 :رظنا] . َدِجاَسَم ْمِهئاَينأَروبتاوُدَحّنا :دوُكيلا هللا لاق : .لوُدي

 [لولاا ةلضفش جيا يي ني كف

 مرو هرعكدو

 امدح «يئاَسربل (78ةر”) ركب نب دمحم اًندَح 5

يره يبأ نع ؛ مّصالا نبا ديزي تغمس : لاق «نارب نبا ينعي ءَرَمعَج
 :ةَرْ

 ,مُكلاَومآَو مُكرَوص ىلإ. ن7 لجورع هللاَنإ : : 8 هللا لور لاق :لاق

 9١[ 99 :رظظتا] . ْمُكلاَمْعأَو مكيف ىلإ ظني نكلو

 نبا ينَرَبخأ « جْيَرج نبا اًنربخأ ءرْكَبْنْبدَمَحُم انئدَح - 2,6

 «فْوَع نب محلا دْبَع ِنْب همس يبآو ءبيصْا ني ديعَس ْنَع «باّهش

 ربل ناَبج اَهُحْرَج ُماَمَجَمْلا :لاق ؛ ءاق هللا لور نع «ةريَره يبأ نع

 [7/8767 :عجارإ ّسْمْحْلا زاكرلا يفو :ٌنرابج ُندْعَمْلاَو ٌرابج

 ريمدو

 نبا يتربخأ : حير انكدح ركب بسس انئدَح - لملاك

 يبأ َنَع ءِنَمْحرلا دبعِنْبَملَس يبآَو بيسان ديعَسْنَع «باهش

 2 08 ٌرَحْلا ةدش إف «ةآلصلاب اوربا دما اذإ : :لاق « ا يلا نَع

 نع «ةريره

 قيل :عجلر]. مه حيك نم

 نبا ينربخأ «حْيَرج نبا انئدَح ركب نب دَمَحُم انئدَح - م1

 نأ :ثّددَح ةَريره الن ءنَمْحرلا دبع نْبةَمَلَس يبأ ثيدَح نع «باهش

 سامع ع
 مُكلكلا :لاقق ؟دحاولا بولا يفي يل ليش ا هلل لوس

 [/ه96 :عجار]. ناَبوَت

 نبا انربخأ : الاق قارَرلا ُدْبَعَو ءرْكَيْنْب دمحم انئدَح 814

هنأ ءبشْا ندم يبكلخ «باهش ل ينبخأ «يم
 ةرِيرهاَبآ عمَس

 دويل هَللا لاَ (قارلا دبع هَقريمََو): يق هّللا لوس اوُسسَر لاق :لوُقَي

 0417 :عجار] . َدجاَسَم مهنئا اوَُخلا « ىَراَصّتلاَو

 َنِباانربخأ :الاق : قاذرلا ُدِبَحَو ءرْخكي نب دمحم ان انثدح -84

َس يبأ ْنَع «باَهَشُوْبا يتربخأ (هنيدح يف قال دبع لاقَر) «جيرج
 ةَمْل

 نئأيمل : ف هللا لور لاق : :لوُشيةريره اه عمه «نمخرلا دبع نب
 قم

 :ُهل بحاّص لاق « نآرلاب ىَنَعَتَي نمل (: قارا دبع لاقو) ذأ ام ءيَشََل

 [7161/ :عجار] . (هبرهجياَميِفدَز)

 رواعشو

 نبا ينربخأ «ٍجْيَرج نبا انربخأ ٍرْكَب نب دَمَحُم انندَح - لورا

 هّللالوُسَر اني ىَلَص : :ةريره وبأ لاق :لوُقَي ةَمبَعأ نبا تسمم : :لاق «باّهش
 ٌدَحآ يم اَركْلَه لاقق ساَّنلاىَلَع أك «مُلسمُت اهيِفرَهْجَيةالَص كف سمع مصدال

 !؟َنآرفل امرا يلام : لوُثأ يّنإ : لاق « ؛هّللاَلوُسَر ايمن : اولاق ؟اًنآ

 [/654 :عجار]

 دمحم اًيدَح -1

 انعَمْسأ امك نار ةآلص لك يفَو لاق -ْمُرْخُيَوهَر- ةريره ابآ عمس هنأ

 ماقد
 [/414 :عجار] . مُكنم هني نم ىّنْأ امو « مُكانعَمسأ ان ه هللا لوسَر

 رملشو
 «ءاطع ينَرَبخأ «حيَرج نبا اكدَح «رْكي نب دمحم

 00000 يةرل رو

 :لاق : يراَرَقلا َقاَحْسِإ بأ لاق «ورَمَع نب ةيواعم اًنئلَح ---7

 لاق : لاق ؛ةرْيره يبأَنَع ؛ بيا نب ِنَع "يفلان يعاّروألا
 يمان
 [815 :عجار] . جاسم ست مهني دو روق اوُذَخَتا ان 2 8 هلل لوسر

 0 لا

 اظرس اع هسا
 مي اهيِف ارقي ملل ىَلَص نم : : 8 هّللا لوُسَر لاق لوي ةريره بأ عمس

 اًيآاي: ةريره يبآل بئاّسلا وبآ لاق ممتع جادخ يه ؛ «جادخ يق نآرُْلا
 90 ممل مام ل

 يعارذ ةَرْيَرهوُبأَرَمف : : بئاسلا وب لاق ولاول نوكأ يريم

 لاق لوي هللا لوَُر تمس ينإ «فلسْفَت يف اًهأَرْفا يسرا اي: لاق

 «يلاًهفصَق ؛ « نِيَفصن يدّبَع َنِبَيو ينيب ٌءالَّصلاتْسَسَق : :لَجَو َرَع هللا

 ملك سو

 :8 هّللاٌلوُسر لاق :ٌةريره وبأ لاق ٠ لأسم يدبعلو «يدبعل اهُفصنَ

 ُهّللالوُشَب ٠ «َنيِملاَعْلا بر هلل دْمَحْلاَ : :ُدْبَعْلا لوي : :ًلوّقَياوُمَرْلا

 ىَننأ :ُهّللال وش ,4 ٍميحّرلا نَمْحَرلا ل : :دبعْلا لوُشيو «يدْبَع يندمَح

 يندجم :هّللا لوُشَيَ «4 نيدلا ٍمْوَي كلام : دبَعْلا لوقف ؛ « يدب يل

 20000 :ُدْبَعْلا لوي « يدبَع نيبو يني هذه : لاقو «يدْبَع

يدب لوي: :لاق « َلاَساَم يدْبَملَو «يدْبعل اتجأ : :لاق « «ُنيعَتس
 : 

 بوُنْضمَملا رْيَغ ؛ ْمِهْيلَع تملأ َنيَّلا طارص ٠ «ميِقتسمْلا طارتصلا اًندَهاٍَ

 اَميدْبَمَلَ (يدبعلاَذَه : ّلَجَوَرَعُدَّللا وشي «4 يالا الو ْمِهبَلَع

 01 4٠0 :عجار] . لأَس



 يشي ءهّللا دبع بدت ركون حم اَننَدَح 20060

 لادم ليم (187/؟)(سآلكرالات « جيرج نبا نع ؛ «يراصنألا

 ةَرُيَره وُبأ لوُشَي : :رككب نبا لاقو :4 كلام : الاقو «ةرهُز نب ماسه نب

 عييقو سوءا عل
 .لوُشيق دبعْلا موقي ءاوؤرقا : : 4 هللا لور لاق

 :لاق :قاَحْسِإ نبا نع« «يبأ اَنثدَح ؛بوُقعَي هاَنئدَح و - 01

 بئاسلا يبأ َْح ,ةقرحلا ىلوم بوقعَي نب محلا دبع نب مالَعْلا ينئَدَحَو
 .ثيدَحاَركذَك يره يبآ نع يملا ره نب هللا دْبَع ىلوَم

 ُنْبا اًنرَبَحأ :الاق «قاررلا دْبَعَو ركب نب َمَحُم انئدَح -

 نما ْنَحهربْخَأ هد نب بَيْنَ ء«رائيد'نب ورع يتربخأ ٠ جيرج
 ديانا تيل اهو :"لوثي ةريرهابأ عمت هلأ «يراقْلا ورمَع نب
 انأام « تلا اََهبَرَو ٌهْنَع ىَهَن دمحم نكلو « ةّعمجْا موي ماّيص نع

 .هلاق 8 هللا ٌلوُسَر ْنكلَو «رطق لق نب مّسصلا ُهكَرْدأ نم : :تلُق

 نبا هللا دبع مريخ ةَدْمَج َنْب ىَبحْينِإ هئيدَح يف قارلا دبع لاق

 [للملا :عجار] ٠ لوي ةريره ابأ عمس هنأ «يراقْلا ورم

 «نيصَح يبأ َنَع ؛ «ليئارسإ اًربخأ « ركب نب محم انئدَح - نفي

 مويا اِإ :48 هللا الوُسسَر لاق : لاق ؛ةَرْيَره يبأ ْنَع ؛ ٍحلاّص يبأ نَع

 ٌؤرما يإ :لئيلكدَحأ لعله لَهجَيَالَو «تُقرَيالفمُكدَحأ وص

 [ل/مقك :عجارإ "مئاص

 نع« عا يع لّيهس نَع «ةّئييع نب نايفس اًنيدَح - 818
 لل ل م مما

 هلو معَ رف يملا قيرط نم كوش نص الجرن «ةرْيَره يبأ

 يفرك اس ركلو ٌعوُقْرَم ثيِدَحْلا اَذَهَو : :ِهّللا دبَع لاق

 قبول ل اإل ل ووك ولو هكالف :رظنفأ] ٠ هعفر

 ,ٍمِزاَح يبأْنَح «ناَسْبكنْئدَِيانكدَح نايف اح - - 8

 34 اهلا : اقف يلا ينعي عي -لاق أما لجَر بط ُْبَطَخ «ةَريره يبأ نع
 2 الوكت :رظنا] . (ًعيش) ل « نيعأ يف

 كا ل رم يلع 6 ءداتزلا لا يأ هنَّللا

 .راكشلا نع ف

 ْنَع «ديعس ْنَع ,هّللا دبع نع «ةَماَسُأ نب دامح مح اًنكدَح - 87١

 ينتلَْاَم ينال ىلع ملام: : 88 هّللا لوُسَر لاق :لاق ؛ةريره يبأ
 مثجرخ دق دق لإ مكانأام راح ينيأت: لاق يح يي يدل

 .داخ يب ئاوصتشإ اني .ننل ب داَمَح اًنئدَح - 0/1
 يف تلقا يلا ىلعاتْسدَك امل : :لاق ءةَرْيره يبأ نع ؛ ء سيق نع

 مدر قيرطلا

 1 انك

 تكثر ماه ىلع

 لور ىَلَعَتْمدَتاَملك : لاق «قيرّطلا يف يل مآلُغ ينم قبآو : لاق
 اي: هلا لور يل لاقك «ْماَذلاَعلط ذإ ةدنعاآ يق هبه 8 هلل

 .ةقيعأت ٠ هللا هَْولَوُه : تلق َكمالُغ اَذَه «ًةريره ابآ

 نب بيب َنَع « مَّللا دبع اًنئدَح ؛ةَماَسُأ نْب دامح اًندَح .- ل77“ ري هر اك
 الوتر لاق : :لاك «ةَرْيره يبأ نع «٠ «ٍمصاَع نب صْقَح ْنَع « ء«ِنَمْحَرلا دبع

 :رظنا] . امر ىلإ حلا درا اَمك «ةّئيدمْلا ىلإ نول دال: :4 هلل يع ةش وو

000000 

 ك8

 ىّنَح اَهْلكَسْمأ ؛ةره يف تبدع آمان : 25 هللا لوُسَر لاق :لاق ٌةَرْيَرِه

 تاَرَشَح نم َلكاَق اهلِسْرُتمكو ءاهمعُ نكمل عوجلا نم تنام
 .ضرألا

 م

 [ة 3/1

 هواك هموت

 يبأ َنَع «هبيأ نع « «ٌماَشه اَنندَح :ةماسأَنَح اندَح -

 لل سس را

 ,4108 :رظنا] . قيرّطلا نَع كوش َنصْع ىحُت لجّرلَرفْغَو -

 2 هرااك

 ني قف لوتس لاق لاق: ريم يع «ةَمّلَس وُبأ اًنبدَح

 [/645 :عجار] .رُْك

 يبأ نبا ينئدح «ةدئاَر يبأ نب يركز نب ىَيحَيانُدَح - 1

 َنبَرعاَم هر يبدأ ؛ يمكسألا كلاَم يبأ نع ؛ ٌليِعاَمْسإ ينعي ءدلاَخ

 جن رتل ف 1 نلف ار نال ل

 م ملول
 0 وقنا سه 00/0[ «ةريره يبأ

 مصاص يع

 ملمس
 را هللا لوس ى لاق لم يبغا مزاح بأ ,ةداحج

 [ق ال6 ةرفأال مكرم حمال ,ىهد1 :رظنا] ءاّمألا بسك

 مس مر كر
 ديعّس ْنَع «َنآلاجَع ِنْب دمحم نع ؛ مَن نأرق ائدَح - م

 مُكدَحأ ىتأ اذإ : 18 هلا لوس لاق :لاق دم يب نع دمتم يأ نا
 ىلوألا تمي ماا 1 5 «دُمقَينآهكانبنإك مكسب سلجم

0 

 مس يبأ ورع محم ائدَح نعاس 7/64١
 مكترمآل يأ ىَلَع قشأ نأ لؤل : : 8 هللا لوُسَر لاق : لاق «ةريره يبأ نع

 [0604 :عجار]. ةآلّص لك دنع كاوسلاب

 يبأ نب ديعَس نع ؛ ء(ّللا دبع )اثدَح : :ةَدْبع ينعي : :لاقو 5

 [74:5 :عجار] ةلثم ٠ اف يلا نَ «ةريره يبأ نع ؛ ءديعس



 2 تا يب هر

 بْيطْنَع «يماَتيلا ليعاتشمإ وألوان - 2ك

نعل : لاق «ةريره يبأ نع : حاير يبأ نب ءاطع نع دََّحُم نبا
 هّللالوُسَر 

 ود هم 8

 ؛ءاَسْللانم تآلجَرتملاَو ؛ءاَسنلابَنوهبَشَتيَن يذلا «لاَجّرلا ينَّتَخُم دم هو

 040/4 :رظقتا] . ُهدْحَو آفا ّبكارو «لاَجرلاب هش

070000 

 ْنَع ءريثك يبأ نب ىبحَي اَكدَح جلاب - ك1

 ل هللا لوُسَر لاق : :لاق ؛ةَرْيره يبأْنَع «ِنَمْحرلا دبع نب ةمَلَس يبأ

 ةّنجْلاَ نم َّساّنلا َتْجَرْخأ يذلا تأ «مَدآاَي : لاقق ؛ ىسوم ٌمَدآَجاَح

كلاَبطصا يذلا تأ : مدآ هَل لاقق : لاق ؟مهتيقشأو 2 َكِبْنَذِب
 سن ىَلَع5ُ هللا 

اك يلع هدو هَل هبت رْأ ىلع يمول ءهمآلكَو هتآلاّسري
 د

 يل

ىَسوُم مَآ َحُف : قف هللا وسر لاقق : :لاق ؟ينقلخي
 [7ك377 :عجار] . 

 هم

 (ىَيْحَي انئَدَح « يعاّروألا انندَح ملم نب ديلولا انئدَح - 15

 نياوأ «بوُقْمَيْنَع «يَيلا ميهاَربِإ نب دمحم ْنَع «ريثك يبأ نبا ينعي

 مس هاا
 ىلإ مؤُماُرْزإ ؛ ا هلل لوس لاق : :لاق :ةَرْيره يبآ نع «بوُتَي

 َكدُذ نم َلقسأناك امك هيك ىلإ مك هيقاَس فصن ىلإ مّن « يقاس ةلْضَع

 اذيحلل :رظتا] . را يف

 د عب هرب هرب ع

 هّللادّبَع ْنَع «ةَدئاَز نع «يفعجلا يلع نب نيسُح انكدَح - ك8

 88 بلا نَع :ةريره يبأ نع جرطألا نَمْحّرا دْبَعْنَع «ناَوْك نب

ُسّسَجَتآل ءثيدَحلاْبتْكاَنَظلانإَف «نَظلاَو ْمُكاَيإ : لاق
 آلو ءاو

 اوُنوُكو ءاوضَغاَبَت هلو اَوُرَياَدَت َاَلَو ءاوُشَجاتتَالَو ءاوسفاَنَت الو ءاوُسَسَحَت

 [+ :عجار] .اًناوخِإ هللا دب

 ومرة مو وعمرو

 وبأ اًنكدَح ءوِرَمَع نب ب دمحم اًنئدَح ءرثشب نب لمحم اَنْئدَح - ك8

 وأ نمْؤُملاب البلا ريآل : 1 هللا لوس لاق : :لاق ءةَريَره يبأ نَع ٠ ةَمَلَس

 نم هيلع اَمَو هللا قلي ىَنَح ؛ ءهدلو يفو «هلام يفو «هدّسج يف « ةئمؤمْلا

 اي هل

 مراة شر

يس :لاق «ةَرْيَره يبأ ْنَع ؛ ةملس
 

 [مم.4 :رقن] . اعرف تمل إف ؛ ءاوموُق

 وُبأ انَدَح ءورْمَع نب ب لمحم اًنيدَح «رثنب بحس د - 14

 هلْهأَفالاَمَرَتَْم : ف هّللالوسسَر لاق : :لاق «ٌةَريَره يبأ نع ؛ َةَمَلَس

 [ةمحأال ,ةملا# رالمحك :رظنا] يَلِإ اًعاّبْض كرت ْنَمَو

 مهلا وعلو

 وبأ اًنئدَح ءوِرْمَع نب دَمَحم اَنُدَح ءرشب نب دمحم اًنيلَح -8

 فيلم: لاق «ةَرْيَره يبأ نع ؛ ةملَس
 .هنطَي ىلع مجم لج

 [40178 :رظنا] . لجو هلا اهْبحُياَمةَمْجضَ هذهِ : :لاقق

 سا مره لاو مدعو

 وب انَدَح «ورْمَع نْب دمحم اًننلَح ءرشب نب دمحم اًنمدَح - ك8

 «لّضْفَأ لاّمْعألا يأ : :ل هللا لور لكس : :لاق «ةَريره يبأ نع ؛ َةَمَلَس

 ؟هللا لتمر اياه :لاق ءهلوُسرَو للابداع : لاق ؟ريَخ لامعألاي أو

 ][ 520 ح رقاماو
 سو ةريره ير يبد

 :لاق ؟هللا َلوُسَر ايكيا ش :لا :لاق لعل مَن هللا ليس يف ُءاهجْلا :لاق

 راوربم جَح
 يبأ نع «٠ ءٌرَمع نب هلا ديبع انئدَح ءرلشب نب دمحم اَنكدَح - فانا

 ؛لالهلا ل ِهّللالوُسَرَركك : :لاق «ةَرْيره يبأْنَع جرعألا نَع ءداّنولا

نإ ءاورطفأ هومر ذو ءاوُموُصَق مور اذ :لاقف
 اوُدُعَتمُكيلعمُع 

 2 ينال

 انثَدَح «ةَوْرْع نب ماسه اَنئَدَح ءرشب ْنْب دَمَحُم اَنثَدَح 1

 يبا جل نب حل لاق :لاق ٌةَرْيَره يبأ ْنَع املا حلاَص "مارا يبأ اص
 عمو 2-0

َهدْهَجو ةئيدَملا ءاَرأل ىلع دحر يي ال : 8 هللا ٌلوُسَر
 هلتلكألا ءا

 وا نامسلا حئاص يبأ ني حئاص) رظنا] . اميِفَسَونيِهَشْوأ ءاديِهَشَو اعيِفَش

 [41451/ ء/847 :(هوبأ

هيف كش ءماَشه اَندَح «ابنهو اًنندَح ُناَّفَع اًنكدَح - 86“
: 

 اةنافي :عجار]. (اًعيفش وأ اديهش)

 ينئدَح ء«دقأو نب نيَسْح يِّئدَح « بابحلا نْبدْيَز انْئدَح - 6

 و
 اًيئئاَدَبلا : :ق ِهّللا لوم اوسر لاق : لاق كد ةَريره كذآ دايز نب هَمَحُم

 لص سا هوس
 .لوُعت مب أَدئاو « ىلقتسلا ديلا مري

 :لاق ؛ ءحلاّص ْنْب ةَيواَعم اربح «بابحلا ْْبدْيَرانندَح - ,ه

 يف لاي أنأ ىَهن اق هلا لوُسَر نأ رزه يبأ نحكي ميما تطعم

 [1 808 :رظنا] . نانا هادم

 جلل يف# هلل 0 «هيبأ نَع

 م ماس هول ع
 آل: لافق : لاق حس اي يطأ : : لاق يبارعأهءاَجف مما ماقام

 موعد : :لاق «هبااوُسهَت : لاق ءُهَشَدَحَق «[هترجحبإ ُهَبْدَجَف هللا رْفَْتِسأَو

 دو
 .ةللاٌرفثسأو لل َلوُقينأ ثيم تاكو : لاق هاطعأ مُك : لاق

 «داَبوكْنب نَمْحرلاُدْبع انكدَح ؛باّبجحلا بيز ادَح - مها

 هّللاَلوُسرأ :ةَرْيره يبأ ْنَع ٠ .جرغألا نع ؛ ٍلْعَملانْب هللا دبع ينئدَح

ربَقْلا ِباَذَعَو «مّنُهَج باَدَع نم : عير نم وَعيك قف
 اَيحَمْلا ةنئفَو ِ

 اةنعاذإ :عجار] . لاَجدلا ة ةّئتفو « تاَمَمْلاَو

 نب امس ْنَع «نايْفْس يكد «باَبَحْلا نب دير انكدَح انكدَح -8

 ءٍمَكَحْلا نب ناَوْرَم تدخل «ةريره يبأ َنَع ٠ « ملاظ نْب كلام َنَع «برَح

 ىَلَع يأ كَلَمنإ ؛ ف «ةقوُدصما قدما مسالا وبأ يبح ينكح لاق
 و

 1١[ 1537 للكف لدألا القكا :رظنا] . نشْيرُف نم ء هس ةَملغ يَ

 يبأ نب ةلظْنَح تغمس : لاق ءناَمْيلَس نْبْقاَحْسِإ انئدَح - افا
 هع ةدو

َْأ ام : لوفي هلا دبع َنْيَملاَسحْعمس نايس
 ةريره اَبأ تيأر مك يِر

 مقوس و

 :لاق جرم ُْكيَو ءنّفارهظتو ملعلاٌضبي : :لوُقَي قوسلا يف اما

 [/ :عجار] . اًهَكَرَحَو ءاَذَكَه هدي : :لاق ؟جْرَهْل امو هللا لوُسَر اي : ليق



 يلا
 َنَع ٠ , حياد اب اند ورعان - 5

 ءٍماّيأ ةئآلت كلك ةقاّيضلا : ال هللا لوُسَر لاق : لاق «ةريَره يبأ نع ؛ «ةَمَلَس يبأ
 [4650 :رظنا] ةكَدَص وهف كلذ دعب َناَك ام

 شأن لاف اح ؛ لْضَمْلا انئدَح -
 ل 8 كالوس لق :لاق « ةريره يبأ نع َناَوْكَذ نع

 رغش نلََيانآ ن مهكر يَخ همر احب لحجر
 |[ م

 نْب حلاَص ْنَع هايف اَنَدَح ءِنْيَكْذ نب م لْضَمْلا اًنْكدَح -
 ةلّو ءاوضْغاَبتَأل : :48 هّللا ل وُنسَر لاق :لاق «ةَرْيره يبأ نَع :َناَمْبَت
 [«.هم رن .اًناوحإ هلل دبع اوُوُكو اوُدَماَحَت الو ءاوُشَجاَتَت

 عام مام
 فوج يك

 قلما تخل رهسفال رظنا]

 ْنَع ,فاّمَجْلا يبآْنَع نايس ائدَح ءدَمحأ وب اًدَح - -المكا#؟
 8 دقق اًمُهيَحأ نم: كف هللا ٌلوُسَر لاق : لاق «ةَرْيره يبأ نع ؛ ٍمزاَخ يبأ

 [١٠1مه4 :رظنا] . يح انس يني « ينضب دق امص نمو « ينبح م ملم 201010

 هللا دبع انكَدَح ءناَبوُ (نيا)ِنَع «بابحلا يدير انندَح - -85

 يلا ِنَع يره يبأ نع ,جرغألا نمل «يمشاملا لضمان
 [مل/69 :رظنا] [نبن ةرم] ٠ ني م اضوت هنأ : ف

 ديعس ْنَع «بُثذ يبأ نبا ائدَح ءٌرمَع نب ليعاَمسإانئدَح - 16
 ل هللاو نسما لو: : لاق هللا َلوُسر نأ «ةريَره يبأ ْنَع «أي ربما

 مام
 . ماي ةلراَجْلا : :لاق هل لورا ١ اولاق «نمْؤيال هللاو نمي

 ل 30110
 8141 :رظنا] ٠ رش : لاق ؟هّق ئاوب امو «هّللا لوس اي اولاق «هقئاَوب هراَج

 َنَع «بنذ يبأ نب نئدَح ءٌرَمُع نب ليعاَمْسإ انئدَح -المكك
 دوُنوَم لك : لاق ءاقق يلا نَع ري يبأ نع ؛ لعمشملا ىلوم َنالَجَع

 ع ءدمم
 اًهنباَو «نارمع ةنبا َميرمَألِ [ «هعيصأب اطيل ُهَسَسَيْمَدآ يسب نم ملوي

 [مامب لو :رظنا] ٠ مآلّسلا اَمِهْيلَع ؛ « ىسيع

 يِسئدَح ءبُنذ يبأ نبا اَنَْح ءٌرَمَع نب ليعامسإ انكَح -851/

 وُبآ ىأَرَ قريه (6//188) يبأ مساك : هيبأ نع « شيف نم لج

 هّللا لوُسَر لاق ؟اذَه ىَرَتآلأ : لاق «ةيراج دي يف عر ماسر
 ايس سيل لو للا َقَآلَخ آلَ آل م اذه لمْعيَمّنإ هَ

 . ةمايقلا موي هل ف

 نذل نع ءبذذ يبن اح هرم نب ليعامسإ انئدَح - ممو نثر
 تحمس :لاق «ٌةريره يبأ نع ٠ نَمْحرلا دْبَع نب ةمَلَس يِبآْذَع «باّهش
 اَناَيِإدَماَقْنَم : :لوُتيو «ناَضَمرِماَيق يف سانا بطريق هلل لوس
 نان َحمَج 8 هلال نكي مو هب م مقام َر فخ استاد
 71074 :عجار] مايقلا ىَلَع

 ْنَ بوي انكدَح «يبأ انكدَح ءدّمّصلا دبع انئدَح -8
 .ةراقفاّركو «ليئرنسِإ يني مطبس د: : لاق يره يبأ نع ءدَّمَحَم
 نبيل او «ة:ر فكل إلاّ اهنم تينا وكل ىرتألأ : :لاقق

 ا 7

 . هتبرش منقل

 َةاَر نا +لاق ؟ هللا لوثر سمسأل: بعك لاك ا

 نْيدَّمَحُم ْنَع رَشْعَم وبأ اًندَح ءديلولا نب ب فلَخ اًنئدَحح -
 مع علا

 ينةريطلا 8 هللا لوُسسَر نم تمس [له] : ةريوه و بأ لثس : لاق « سي

 لوُسَر ىَلَعلوُقأاذإ :تلق : :لاق ؟ةرملاو «ِسّرقلاَو «ِكْسَمْلا يف : : ثآلك
 ةريطلاقَدْصأ : لوقا للون اضمس كلت لَيْملاَمإ 8 هلل
 1 "وح ”نيعْلاَو لأقل

 ةَيداَغ آت ْعمَس هراّمَع نب ةمرْطع انئدَح 50 574
 هاَعد «تلّصلا نبك لوُسر هاج ؛ةئيدَمْا تي: :لاق ٠ يميل
 ًءاَج مت ءاولكأق اوعدك «مُهْدَحأ انآ مكهعم ٌةَسْمَحَو ةرْيرهوبأ لإ ماقام
 يبآل ٌةاّصَْلْمُكَنِإ- دجْسَملا له اي هللا :لاق مث ءهَدَي لَسَعَف ةريرهوبأ
 .ف مساق

 ع نع «باهش نبا ِنَع ,هّللا دع اد تثار - 1/1

 مم

 اا :عجار] ايليت 2

 م نبا اًنئَدَح - افدفنا

 ةلاقا# هللا لوس «ةريرم يبن ؛ «مصاَع نب صفح" نمل

 [95137/7 :رظنا] . نجلا راَهْنأ نملك «تاَرْقْلاو ليلا ُناَحْبَجَو ناَحْيَس

 اَننَدَح :ةَمَلَس ا اًندَح « ليعاَمسإ نب لَمؤُم ان اًنثدَح -

 دْبَع نْي بييُخ ْنَع ؛هّللا دبع اًندح ءرْيَمُن

 ف يتلا نأ «ةَريَره يبأ نع ؛ ةَملَس يبأ نع «'يرهزلا نَع «ناّنس نب درب

 رماة ئاطب :ناتئاطبلو أل يب نماَم : لاقوأ :٠ ةقيلَ الويب نام لاق
 ةئاطب رش يو نمو الاب وُ 50 ةلاطبر ركل نعت فورملاب

 اةففرما عجل: الط قلتو ١ الار ذي يقود وسلا

 000 م

 5اس شاع .ةرئ ىلع 0 رم

 ينكدَح لبنت اك كي يل و لي لع اًنكدح - امك

 بسام
 َناَمْلَس ْنَع ؛ٌةرُح يبأ نب ميك ُهمَع نع « 6 يبأ نيه دب 7

 معاّطلل نإ : لاق ٠ 8 يلا نعال ةملعأ ل لاكي يل خل
 .رباصلا مئانصلل ام لم ركأشلا

 42 ني دمحم

 0 رويامزو 6
 نبا نع ءُناَمْْس اَنندَح رك يبأ نب دبي انلدَح - - مال

 نأ «ةرْيره يبأ ْنَع «هبيأ نَع «ٌرَخألا َناَمْلس ِنْم هلل دبع نع :نالَجَع

 [مالدال :رظنا] ٠ ”انيمأ نوكيا نيهجَولا يذل يَبياَم لاق كف يبل

 طع هدّسَحس وطن راجت” اد -
 ءلاَجترلا يِنتَخُم دم 18 هللا ل وسر نعل : لاق ةَريره يبأ نَع ؛ حار يبأ نبا
 لجلب يشلا.دسشا نم تالجرلاو هوي

 ءهاَسنلا نم تآلّثمْلاَو ءجورتيال : لوُشَي يذلا ءلاَجرلا نم َنيتبمْلاو

 لوُسُر باَحْسصأ ىَلَح كل دتشاَ ههَنْحَو ةآلقلا بكارو « كل نعي ينأللا



 :عجار]. ةتخوتنابلا :لاقو و «يهوجو يف كلل اتا ىن 7

50 

 ؛هْيوذوُب نب نمحّرلا دْبَع يتربخأ ٠ دلاخ نب ميهاَريإ اًنكَدَح 19

 لاق -يبأ : لاق اك اماَمَه يني «ينربخأ : لوُقي اهو عمس ْنَم يتربخأ
 سا سا 3-77

 0 ةَآلَّص يف ْمُكْدَحألَرَيآل ف هللا وُسَر لاق : :ةريرهوبأ

 ْمُكدَحَأ ىَلَع 000 ل
 ب ةَكَنلَمْلا ارت آلَ ءاَعََْي ينل /5]رظني طل

 :لاق 0 ةْمَحأ هب ل هل رفغا مهّللا : :لوُقَت ؛هدجْسَم يف ماد

 ةللاَنإ : : لاق ؟ةريره ابل ايت كلذ اَمَو : :توَمَرْضَح لأ نم لجَر لاقق

 41١5[ :رظنا] ةطّرتص وأ انس نإ وحلا نم يِْحَتسيآل

 ؛ااَسْيك نب ديزي ارب «يِاَرمْلا ةيواعمنْبناَوْرَم انئَدَح - 0

 :لاق َمّلَساَّملَك ؛ يلهب يلَصبَوُمَودْدَجحْلا يبأ نب ملاتس ىلع نسا

 . قفص نأ آما نانو «حيسُي نأ ةلّصلا يف ناك ذل نإ نإ

 يبنلا نع ءنَّسَحْلا نَع «فْوَع اًنَربخأ «ُناَوُرَم اًنئلَح ١-

 0 .ُهلئم ف

 يبأ ْنَع «نيريس نبا نَع فوغ ينربْخأ «ناورَم اًنئدَح -88

 [لدفقك لدلك لدا 4مم ظنا . هّلْثم قف يلا نَع «ةَرْيَرَه

 ْنَع دنس نع ماسه ارح :َوُراَنب يزيح - المع

 :عجار] .َرثولا بحُي «َرْثو لَجَوَرَع هلا : لاق «٠ ,ف يلا نَع « ةريره يبأ

 صبا

 َنَع هدَّنَحُم ْنَع «ماَشه اًنربخأ ءَنوُراَه نْب ديزي انندَح - 80001

 [الا٠7 :عجارإ . ةالّصلا يف راّصتخالا نع يت : لاق « ةريره يبأ

 30 عسا سلا
 و ىلع هدب عض لاق ؟راصتخالا ام : ٍماَشهل انلُق لاق

 مَعَل يأ .هسأرب ب لاق ؟ظ ل نع ُهرَكذ ماهل ان ديزي لاق ٠ « يلصُي

 ؛ تنتاك سأل قر لاق رم يأ « هيبأ م مالا
 .ةليللا كت ةَمح َرطَممل َقلَخ ارش نم تامل ه هّللا تاَملَكب د وعأ هام ووو

 .وث م2 سي ع لسا مع
 « مهنم ٌةيراَج اح تعدل ؛ روُلوُقي اوُناَكَف ءاَهومّلعَت دَق اله َناَكَف : لاق

 يبأ ْنَح «'يِرْزلا نع «بثذ يبأ نبا اربح «ديَيانئدَح - اللحك

 لَه: لسة َدهش ا 5 هللا لور ناك : :لاق «ةريره يبأ ْنَع ؛ةمَلَس

 مَعَت : :اولاق نإ ؟اكوهللَم لاق ءمَحَن : اولاق ْنِإَف ؟َنْيَد مُكبحاَص ىَلَع

 َرَعْهّللاَمََق ملك ؛ «ْمُكبحاَص ىَلَع اوُلَص : لاق آل : اولاق نو .ِهْيلَح ىَلسص
 سا كاشاس
 اًنيد َكَرَت ْنَمَف ٠ مهل نم نينمؤمْلاب ىكوأ انآ : لاق « حتا لع لَجَو

 [/4144 :عجار] . هتكرولق هلام كَرَتَْمَو «يَلَعَق

0 5 / 

 نفسا نع ءب يب" نيش هيا -84ا/

 :ةريره يبأ ْنَ «زّرُكم نبا نَع « «جتشألا نب هلا دْبَع نيكي ْنَع ؛ «(سابع)

 يفّتيَوُهَو هللا لس يف داهجْا ديري لجل هللا لور اي: لاق ةلْجَردَأ

 اولاقَو كلذ انا مَظْعأف ؛ لرجل : ف هللا لوُسَر لاق ؟ايدلا ضرع

 ؛هّلا لور اي : :لاقق دام «مَهْفَيمَُهَلَعل ءا هللا لوُسَرل دع : لُجَرلل
 0 وور
 هلو لفك ؟يّدلا ضر يي هلا ليس يف ةاهجل وْ

 :رظنا] . هلَرجأآل : 8 هللا لوُسَر لاقث هللا َداَع مك هلَرَجأ ل : ف

 [مامبو

 ربع نع «وِرَْع نبا ينعي ءدّسَحُم نرخ «ديَياَدَح - اللام

 40 : 89 هلال وُسَر لاق : :لاق ؛ةريَره يبأ نَع « لقت ِنْب ةريغمْلا نْب كلَمْلا

 . جادخ يه مث ؛ , جادخ يه نآرثلا مب هيف اريل الص

 يلع ْنَع ءِنْيَسْح َنْبا يني نايس ارب يان - 4

 لهآ تي اذِإ : يره وبأ يل لاق : لاق «يبضلا ميكح نب ىكآْع ءدْيز نب
 مث م اسوق

 ْبَساَحُياَمم ءيَشلوأ : لوقف هللا لوُسر تمس ين مه ريك ةلرُصم
00 

 نق : ٌةرَمديزي لاقو)تَحَلَص نإ «ةَيوُتكمْا نال ةَماقلا ميدل هب

 مساع ورع

 ةَّضوُرْملا لاَمْألارئاَسبل ميم .هعوطت نم اهدي الو اه

 1 1 [446 :رظنا] . كلَّذَك

 َةَلَظْنَح ْ'نَع «يرهزلا نَع «ُنايفس اربح «ديزيانئدَح -

 ليف «ميرَم نبا ىَسيع لَ: هَّللالوُسَر لاق :لاق ربه يبأ نع
 آل ىَنَح َلاَمْلا ىطْعُيو الصلاه «ًبيِلّصلا (يحْسُيو) ريزتخلا

 وأ «ٌرمتعيْوأ اهم جْحَيق ٌءاَحْورلا كِزَْيَ «َجاَرَخْلا عّضْيَو سعب

 لبق هب مؤ الإ باتكلا لهآ نم نو ف ةريره وب التو : :لاق ءاَمهْعَمَْحَي

 ةَريَره ابأ نأ هلظنَح َمَحَرك « اديهش مهل نوُكيةمايقلا ميم ل 4 هتوَم

 ,4 يِبلاٌثيِدَح هلك اَذَه : يرذأ الق ٠ « ىسيع « هوم لبق هب نمي : لاق

 . ؟ةريَرَه بأ لاق يشوأ (؟91/7)

  - 84١ميهاربإ نب دْعَس ْنَع « يدوُعْسَماانربخأ دي اندَح «

 هّللالوُسَر لاق : :لاق يره يبأ ْنَع ءَرصره نب نمحّرلاِدْبَع نع 88:
 سس رع عامدو د عمل ل

 «يلاوَم : عجشأو ءٌراَفْعَو «ملسأو « ةنيزمو .« ةنيهجو راَصنألاَو ' شير

 7 علل ل1 +١ ظنا].هلوُسَرَو هلا توم ىَلَْم ممل

 .(ح) 'يدوُعسَمْا اربح «ديَِي نكح -7

 ٍنبِصاَع ع -ىنتَملا- يدوس اًنَدَح :لاق ءِرْطَنلاَوبأَو

 مُكَلِإتج 8 رح : 468 هللا لوُسسَر لاق : :لاق ؛ةرْيره يبأ ْنَع «هيبأ نع« ِبْيلُك

 لوين عافاك ةكالّضلا حيسّمو دق هلل يل تيد
 مقاملم ماو عا

 ءاودش اهم مُكل ودشأَسَو ؛ اًمنهئيسْناَ ٠ انهي َرِجْحأل اًمُهيئأَف ٠ دجتسملا

 «ةلآلثطلا حسم مآ ءارثو رخاوألارشمْلا يف هوَ:

 7 دبع رب هرم هناك ًاَكَد هيف هرَّنلا ضيِرَع ةّهبجلا ىلجأ نيا رْوعأهنِ

 رات ل: :لاق يبس ههَبَش ينرضي لَه ؛ ؛هّللاَلوُسَراَي لاق «ىّرُمْلا

 مقلم مدراس

 .رفاك ٌقرماوهو ملم



 هيخأْنَع نوع ْنَ 'يدوُْسَل ار كريات - 0/1

 84 يلا ىَنأ الجراد ؛ةريره يبأ نع «ةَبتع نها دْبَع ِنْ هللا ديب
 ؛ةَنمْم ةبقر قع يلعن ءهّللا َلوُسر اي : لاقق «ةّيمَجعأ ءاَدوَس ةيراَجب

 :ةباسلا اًهعّبصاي ءاَمّسلا ىلإ تَراَشأَف ؟هّللا َنْيآ : قب هلا وسر اهل لاقق
 :يىأ ءءاَمّسلا ىو هللا لوُسَر ىلإ اهعبصايْتراَشأَف 9نآْم : اًهَل لاق

 .اهَقعأ لاق ءهللا لوُسَر َتْنأ

 ْنَع] ءَديِريِْب دوا ْنَع «يدوُعْسَمْلا نع ءُيِزياندَح - -15

 هاربر عاهل سرس لاق ؛ةَريره يبأ َنَع ٠ ء[هيأ

 لج نجلا هبي امرك لسمو «جزتلاو ملا ؛ناقوجألا لاقق َراَّئلا

 [ةتح4 ,ىنحم :نظنا] . قلل نسَح : هللا لوسَر اقف

 ءدَكرَم نب ةََْلَع ْنَع «يدوُعْسَملا اربح ديِياندَح - 6

 مآ نمْعَيرأ : قف هلال وسر لاق :لاف «ةَريره يبأ نع « « عيبرلا يبأ نع

 ءتَمْلا ىَلَع هَحاَّهلاَو ءباّسْحألا يفر :رماّثلا نهدي نأ ةيلهاَجلا
 يا مما

 :وظنا] ! ؟لوألا ٌريعبلا بَرْجأ نم «ةَعب اك ريعَب بَرجأَو ءاوتألاو

 علوم لحال ىحالا موال

 حلاص 0 «قاَحْسإ نبا ينعي لمح اتربخأ ءديَي اندَح - -

 ًةلوُسَر لاق : لاق :ةَرْيره يبأ ْنَع ؛ جرغألا نمل دب نع ؛ مهري نب
 لجبل ؛مْرَكَلااَمّنِإَ «َمَرَكْلا بّنعلا طئاَسن اوُنوُتتآل: :ه8 هللا

 علدكات لملتك ىكاله :رظنا] ٠ نوعا

 «ناَعْمَس نب ديعس ْنَع «بثذ يبأ نبا ارب ءديَِيانئدَح - -1/ سساص تس ع

 لجين: لاق 8 هلا لوس رنة بأ بحي ةريرهابأ تمس : لاق
 النيك م وُلَحَتسا ادق لأ الإ تيل حتسَيَنكو ممََمْلاَو نكران
 مهر ءادب هديل ارح هوب هبا ين مك برا كله نع

 مح و مس ىنقك :رظنا] رك انوُجٍرْخَتسيَنيذْا

 دْبَع نْي ثراَحْلا نع ءبنذ يبأ نبا اني ديزي اندَح - 4

 نإ ل هللا لوُسَر لاق : لاق «ةَرْيره يبأ ْنَع ؛ «ةملس يبأ نع ؛ ءِنَمْحرلا

 .ةقلع اوبرضاَه ةعبأرلا يف داع نإ هوُدلَجاََركس نإ م ؟ مولا َّركس

 ىّلَخَف «ةّبارلا يف َناَرْكَس لَجّرب ف هللا لوُسَر يأت : يرهزلا لاق
 عقبال ل هقك ةرظنا] ليس

 قاَحْسإانكدَح ماب كلما دب ارب «ديِانكدَح - 46

 :ٌةريره يب نع « هيبأ نَع ءديعتس يبأ نب ديعَس نع « تاّرمْلا يبأ نب رككب نب

 ٌقدَصُي ةَعاَدَ نوُنس ِساّنلا ىَلَع ين اكس ان : 4 هّللا ٌلوُسمَر لاق :لاق ورك مو وع عة

 اًهيفنَوَحَيَو ءنئاَحلا ايف متي ةقداّملا اًهيف بَذَكُيَو «بْذاَكْلا اهيف
 يف ملكتي هيقسلا : لاق ؟ةَضِيِيورلا امو : ّليق «ةضيئورلااهيف'قطنيو «نيمألا
 .ةّماَعْلا مآ

 ءدكرم نْب ةَمَقلَع نع «يدوعْسملا اًنربْخأ ديزي اندَح - - ٠.4

 منيل :لوُي ف هللا لوُسَرناَك : لاق «ةَريره يبأ نع ؛ عيبرلا يبأ ْنَع

 ةريره م يلاتش ل
 وقاموا

 1 فلفل

 لإ هكإ آل رم زا تلا ككل لأ : يس ب(41/0) ا
 ١ ملم ل12١ :رظنا] . تن

 دبع نع « «'يِربقملا نَع «بلذ يبأ نبا انربخأ «ديِياندَح - 0/4١

 يلع اوُبرضمأل توما هرْضَح َنيح «لاق يره بآن : َناَرهم نب نَمْحرلا

 اف للا وسرت يَ «يباوعرسأو رجعي ينل «اطاطسُت
 اذِإَو « ينوُمدُق ينوُمدُك : :لاق هريرسس ىلع حلالا لجرلا عضو نإ : لوُقَي
 :رظنا] . ؟يب َنوُبهْدَتَنيأ !هليو اي : لاق هريرسم ىَلَع ْءوُسلا لجرلا عضو

 2 لاش ل

 يبأ ْنَح «َنآلْجَع ْنَع «بلذ يبأ نبا انربخأ دبي اَندَح - ةهخدد

 ُهُنَسَيمَتآ يني نمُدلوُي دووم لك : 8 هّللٌلوُسَر لاق :لاق ءةريره

 [055 :عجار] مالا مهل ؛ ابو ميرَم الإ «هعبصإب ناطيشلا

 يبأ رح «تجع نَع «بلذ يبن اتي «ةزتادَح - ذا

 نودي دجْمملا لوح َّنّمملاَجر يهبل : لاق قف يلا نأ «ةَريره
 :رظنا] . بلتحلا مرحب مهتوُي لوح نكرحأل وأ « عيِمَجْلا يف ف ةرخآلا ًءاشعلا

 يمحما

 يس هم

 ف يل ا

 أ اهطنُم مل نَضَمَر يف لاصخ سمح يم تيطغأ : قف للا لوُسَر لاق

 مهل ففتسكو «كنسملا حير مهلا دذع يطأ كالا وهف فولخ مهب

 وُ جميلك جوري ءاورطُ تح كلما
 ءكبإ اوُريصُيو ىذألاو ةئوُمْلا مهن اوُشْلي نأ ٌنوُحلَصلا يداَبع كلشوُ

 ين هيل نوُصْلْخَي اوُاك ام ىلإ [هيف] اوُصْْخَي الم ٠ « نيطابسشلا هدم هيف دمصُيو

 :لاق ؟ِرْدلا هليل يهأ ؛ هللا َلوُسَراي : لبق , ل رخآ يف ْمُهليو ريغ

 ١ .هلَمَع ىضق ا ةرْجأ ىّنوُياَمّنإلماَعلاٌنكلَو آل

 ديعّس يبأ نب ديعّس نع ؛ ءِرَشْعَم وأ انربخآ ديزي انكدَح - - 6

 ءةرخبا لل لوُسَو ىلإ ىف يان ةريره يبأ ْنَع ؛يربقملا

 :َهّللاَدمَحَك اق يتلا كلذ مب هةخَستف ,تاركيتس اَهمهضوَمَ

 امك اترعأ «يتقات يو ؛ةقائي لإ ىدأ ناقد: لاق هيلع ىتنأ

 « تاركب تس اهْنم هتوف «تاَباَخغز موي ينم تبهذ ؛ يلهأ َضْمَيْف رع

 ذأ "يراصنأوأ "يشر نمألإ يده لآل نأ[ تنَسَمدل ؛ ءاطخاسلظَق

 [7ها/ :عجارإ يسْوَدوأ "يق

 ين نع« نب ربخ را 0 ناَنبلا تبان ةَملَسأ ” دامح انوي ليزي اًنكرَح ا 5

 هل انآ رويل جَر جَرَخ : لاق ٠ "للان ؛ةريَره يأ نَع « فار يبأ نع
 مسه ل هك سس ع سال 8

 اكلم جربو لانا « ىَرخأ ةَيرق يف ٠ «لَجَوّرع هللا يف

 :لاق «٠ :لق ل لاق ءانآلف دير ارق نوف ٍديرأ : : لاق ؟درث نيل : لاق هرم مل

 ا | :لاق٠ يتأمل لاق آل: لاق ؟ايرَت كنه ةمشنل



 4 ٌماَيِإ
 7 00 عيبا
 تاب كيلر يفت :لا

 [علدتنل ليت ل

 200 لاق « يشاع رم يأ خ ؛ «ريخشلا نْب هللا

 [م009 خ6 ضنا] . َنوُعاَبصلاَو َنوُغاَوِصلا '(سأّنلا بدك

 دبع نع «ةَداَق ْنَع «ىَيحَيْنْب ممم انربخأ «ُديَِيانئدَح- 0/ 4١م

 لاما اَذَه نم هللا هاَنآْنَم : :لاق 4 يلا ع «ةَرْيَره يبأ ْنَع ؛كلملا

 سنا. هلله اهبل لاينر يع نم اعيش

 | ةيقنت ففي

 «ينانبلا تياث ْنَع ؛ َةَمْلَس نب داَمَح اًنربخأ ديزي اًندَح -8

 ْنَم :ةكَم حف مْوَي لاق قفل نأ «ةرْيره يبأ نع « حاير نب هللا دبع ْنَع

000 

 [ل1ؤ11 :رظنا] . مكوه نايس يبأ راد لَخَد نمو ”نمآو هاب قلغأ

 ِندَّسَحُم ْنَع ؛هّللا دبع ْنْبئليرش اربح ديزي ائدَح - 078

 ةقامٌهنجلا : :لاق ءاق يلا نَح ءةَرْيَره يبأ ْنَع ءءاطع نع :ةئاَحُج

 .ٍماَُقم يجرد نيام هجرت
 مسار هو

 يبأ نْبِراَّمَع ْنَع ؛ ةَمْلَس ْنْب داَمَح اًنرَبخأ ليزي انئدَح -09
 اس م هسا

 بعل ٌعاطأ اذإ ف هللا لوُسَر لاق :لوَُيةريره بأ تغمس : :لاق ِراَمَع
0 

 اذفضكن :عجار] ناَرجأ هل هديسَوُهي

 ٍنْيِدَّطَحُم ْنَع . يارب دمع اد - -/

 لا مدع رد را ا

 .ةيط ينوب وه ميار : يب لاق
 اَدَهِب اهمنآ مث ؛اًئيدَح نينو ةْلتي وِرْمَع نب دَمَحُم نع ديَِيانندَح

 ممسك
 . ثيدَح ةثممأَمَت ؛ ؛ف يلا نَع « ةريره يبأ

 0000 سهلا هس سس رم

 نع يجتحلاةناق ب كلا هع - لول

 وكرم تان واكل :لاق. ايلا نَع «ةريره يبأ نع ؛هيأ
 ما #يه انو - ماا لس

 جاسم نوبي الو وُلط مهتم كه مُهَهاَعَطَو «ةنعأ مهثيحَت : اهب

 :نوُقَلوي الو «َنوُفلأَي ال ع بربكتسم « اريدألإ ةآلّسصلا َنوُنايلَو اجمل
 سها »ف عار

 .راَهّتلاب بح ليلا بشُح 2

 ستى خخ ردع مسصنو
 .راهنلاب بخس : ةرم ديزي لاقو

 مدقالو

 نب ميهاريإ انربْخأ «يمش ثاَهْلا دواد نب ناميلس اَنئَدَح 5

 .ةريره يبأ نع «ديزُي نب ءاَطَع َنَع « باهش نبل اندَح «د ءدعس

 ,4ففدؤ ,ةاه٠ :نظنا] . هيف

00 

 ل اخ يع ير اطع اككح

 هلا لوُسَر لاك ؟ةَمايقل موجوع ابر ىَرتْلَه هللا لوس اي : اقف
 َلَهَف :لاق « هّللا لوُسَر ايآل : اولاق ؟ِذبلا لمعلا يفَنوُراَضُت لَه : 2

 نورت مُكنإَف : لاق آل : :اولاق «باَحَس اًهتوُذ سيل ٍسْسّنشلا يف َنوُراَضُت

 هَل انيش دنياك ْنَم : :لاقيق ءةَمايقامْويَس لاهلي :كللتك
 ررمادو عقدي

 ورم لعام

 دبعي نم عبتيو ءرمَهْلاَرَمقْلا دبعُي نم عبو ؛ «َسْمّششلا سْطشلاُدبْعَي نم عبي

 لاق) ءاَموُقانمْوأ ؛ ءاًهوعفاش اف ملا هذه ىَقبََو «تيغاوّطلا تيغاَوطلا

 يلا هتروُص ريغ ةروص يف لجو هللا مهنا ماريدك لماكوُبآ
 نيني ىَنح انكم اذه «لم هللاب وَ :نوُلوُدم ٠ مكيراَآ : ونوفر

 نوفي يلا هتروص يف لَجورعهلا مهتف َرَار جاد ؛ 57

 نيب طارصلا برضو ؛ هنو اسير تنأ : َنوُلوُشَ ْمُكُيَراَنآ : لوقف

 مه سلا سا

 5 :مُنهَج يَرْهَط سو ًالإ ذسمْوَي مَّلَكَيالَو «هزوُجَي نم لو يَمأو انآ نوُك

 لم بيلآلك منهج يف «ملَس مّلَس مهّللا : ذصْوَي لسرلا ىَوْعَدَو لُسرلا

 انك: لاق« هّلا لور ايمن : اولاق ؟اَنَّسلا مير لَه «ناتنسلا كوش

 َساَّنلاْ فَطْخَت , ههّلا الإ اًهمَظعَرْدَك مكي لهناَْيَ ءناتدكَسلا كوش ّض

 «لَدْرَخُمْلا وأ (هلَمَع هلَمَعبْقكوُمْلا :لاق ْوأ) هلَمتبقيومْلامُهنمَ ,مهلاَمْعأب

 ُلَدْرَحُمْا مهو ميِهاَإ كش : :هئيدَح يف لماك وُبأ لاق) ىَراَجُْل مهم

 مم
 معو

 ردا ناقل نم لجعل عرق اذإ لح ىَّلَجَتيَمُت (ىَراَجُمْلا وأ

 نم اوجد ةكئآلَملاَرَمأِتلا لهأ مدار نم مسرب حطين ءارأو

م «ةمح يأهل ارأ نسم ايش هل, هلم الك مل
 هلا: لوفي نع

 مكنات لكَ ءدوجسلا رئأبمُهَنوفرْعي ءراَذلا يف مُهتوُفرَْي يق ملا لإ هَل

 رج اركان ىلع ءدوجسلاَر كال

 اَمَك نوني ءةاَيسْا م مهل بمب اوُحُتما درا نم وجيب

 سات هع يمر
 اج يقيم كلا ليش ىف( لماكوُبَأ لاقو) بح تمت

 يأ :لوُفق ٠ فو هلل لَ حكوَُو راش ىلع هرب

 'اهئاَحُم ينكر اير يبس دهن ءاّنلا نَع يِهْجَو فرصا بر

 لعق نِإَتْيَسَع لَه : لجو رع هللا وشي مَوعدينأ ءاَشاَم هللا عد
 ىلا عسب ىلا عمم

 َرَحهّيَر يطنيو « هريغ لأسأ آل كترعَو ال : لوقيف ؟هريغ لست نأ كب كلذ

 اَنْ لَجَورَعُللافرصيق امام دوعن

 يأ :لوُشي مث« َتكْسَيْنآُهَللا َءاَشاَم تك ؛ اَهآرَو نجلا ىلَع لأن

 تيطعأ ذاق تلا :ُهللَجَو رع هلل لو ؛ّجْلا باب ىلإ يبرق بر

:َكَتيَطْعَأ اَمَرْيَغ ياست الن كقيِئاومو كومه
 ام ءَمَدآَنْبا اَي كليو 

 نإ تيَسَع 7 َلَهَق :هّل لوفي ىَنَح هّللاَوُمْدَي بر يأ : لوقو !كَرَدْعَأ

ِعَوآل :لوُقَيَف ؟ هريَغ لأسُت نأ كلذ تيطغأ
 يطنيل «هريغ لآسأ آل كتَر

ُمْ «َقييئاَومَو دوهع نم ءاَش املَجَوّرَع هير (؟95/7)
 باَي ىلإ ه

 ةربَحْلا نم امهيف ام ىَآَر ةلجْاهلَتقَهَل نما بي لمَ ءَدَّنِجْلا

 عسع و يمس

 يبلخذأ برأ لوُقي مت تكسي هللا هَ اَمْتُكْسيق «روّسسلاَو

 ع بيتس
 آلنأ كامو كلَدوهع تطأ دق َسِبلآ :هللَجَوَرَع ُهَّللاٌلوُيف «ةّنجْلا



 يي رقابنا ملاكي .دفا مدع يكس

 لح اد نم هللا كَحْضَي ىَنح هللا مديل الف كلَ ىَقشأ نوكأ
 كلج رلا لاقاكلخن نجلا خلا :لاق نم لجو َرَعُهَللا يقع

 :لوُكَي هريرة اذإ لح ؛ ىّنصَتيو لجو رع هَبر لسيف :هَّمَت
 كلذ كل : هلل َجَو رع هللا لاق «ينامألا هب تعط اذِإ تح ءادكو ذك نم 6ك ماس كس

 ريدر
 . هعم هلثمو

 يعكر «ةريره يب ا َمَم يردُحْا ديعّس وبآو «ديزي نب ءاطع لاق م كد

 تالا لاق لجو هَل أير بأ تح اذ ىَنح نيش هديدَح م

 وُيأ لاق. ةَرْيره اب ايهَعم هلاثمأةَرَشَعَو : ديعس وُ لاق- همهم : لجرلا
 دهشأ : ديس ون لاق نيم هلو كل كلذ) : :ةلوق الإ تظفح ام :ةرْيرَه ري

 لاق ٠ هلاثمأةَرَشَع 2 اكل : : لجل كلذ يف هلو قف هللا لور نم تظفَح ي 0
 [7/ ٠ :عجارإ ٠ وُ هّنَجلا لهأرخآ ل جلا كد : :ةريره وبأ

 نع هدْمَس نب ميار نرخ وادب اَميلَس اَنئدَح - 06

 1 .(ح) 'يرْلا

 ثيدَح اَذَهَو : يبأ لاق) باهش نبا نع « يب اًندَح : لاق ؛بوقعيو
 .ةرثذ فيك يح دس شوا( د
 رش رشح ف ِهّللا لوسر تعب : : لاق ةريره ابآ نأ ؛ ةريره يبأ باحصأ نم اكو

 دج جتا قالا بأ نا تلكَ نصمم ءاَنيَع طر
 نافسع نيب «ةّدهلاب اونا اذِإ ىَتح ءاوقلطْناَ ” بالخل ريصاع ينعع 0
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 نم برقي اور «انايحل وتم لاقي ليد نم يحل ورك كم 2

 تم يفرشلمُهلكاَماوُدَجَو حا ,مهراك اوفا ل

 ٌمَصاَح مهي سحأ امل ,مُهَراآ اوعْبتاَق برغي رمت ىول : :اولاقف سوكر

 وعم عرش
 ءاوُنزْا : :كلاولاقُ ؛مْوَقلاَمهب طاح :دقدُق ىلإ اوُنَجَل هباَحْصآَو
 لاقك ءادَحأ مُكْنم لقتال نأ اَنيمْلاودهعْلا مُكلَو ؛ ,مُكيِدْيِب اًنوْطعَأَو
 ريخآ مهلا «رفاك مذ يف زل هللاوفانآَمأ : مقل ٌريمأ تباك نب مصاَع
 ةكالك مهل رت مبسم يف امِصاَ اوف «لبلاب هومر كين
 هاو لو يراصلال بن م قالا ودا ىلع
 لجيل لاق ءاّهب سوط مهّيسق َراكوأ اوُشلأطأ مهم اوت امل «رَخآ
 ديري ؛ةوسأل ءالومب يلادإ «مُكبحْصآل هّللاو شالو اذه ثلاّثلا
 بيب اوُثلطنا ْموُظَتقف ٠ مُهَيَحصْيْنا ىَلَق موُجْلاَعَو هورَرَجُف لتقل
 نب ثراَحْا وبا هذي ةعْقو دعي كم اَمُهوعاَ ىَتح «ةّثلا نب دينو
 ٌرماَعَنب َتراَحلا لقوم بي ناك ءايبح فام دبع نب لق نبِرِماَع

 .اريسأ مَُْذحْيَ ثبل ءرذب موي لكون نبا

 دحّتْسَي ىّسوُم ثراَحلا تاب ضب نم راعتسا لَك اوُعَمجأ ىَنَح

 انآ ىّتح ؛ةلفاَغانآو : :تلاق ءاَهل ينب جردف ٠ ءاَمايإهئَراَعأَف لقلل اهب
 ةددم 2

 اَهَكَرَعةَعْركَْسْطََِق :تلاق ءهدّني ىَسوُمْلاو هذخ ىلع سلي دجوف مص ع ع

 تيارا هللاو : :تلاقق «٠ لفات ام! ؟ةلتقأ ي أ نيفحَتأ : لاق «"بْيَبخ

 رش كد لل ع

 00 رام ع

 _ رزه يندم

 يف بح نم انطق" للا 0 بيج نم خنق اري

 قرر :ةلوُقَت تناكو «ةّرمك نم كم امو «ديدحلا يف قوه مدي
 ميل لاق ؛ لحلا يف وُ محلا نم هاجر امل ءاَمح هللا مم

 ةلؤك هّللاَو : لاق مث « « نيتعكر عكر وكف ؛ نيتعكر عكر يتوعد : :بيبخ
 مُكلاَو ندع مهصخ مهلا تزل لقا نم اعّرج يبان اوت نأ

 : ادَحآ مهنم قت الو ءاَدَدَب

 يعّرصُم هلل ناَك بْنَج يأ ىلع اًملسم م اًملْئس لَتفأ نيح يلابأ تسلق

 ٌرمُمولش لاّصْوأ ىَلَع كرامي أَشيإَ « هلألا تاّذ يف َكلَذَو

 (؟ةهر)

 كه م مرو »# ممم ب رس م2
 نس وه بيبخ َناَكو ,هّلَتَمَف « ثراَحْا نب ةبفع ةعورس وبأ هي ماَق م

000 
 2 ل تباك نب مصامل لجو هَللاباَجتساَو :ةالّصلا اربَص لف مسلك

 يابعد دم
 ص سان ثَعَبَو , مهرب اوبيصأ مَ ّةَباَحْمآ 8 هللا وُسَرَربأَك «بيصأ

 كي دمرو 0000 5
 «فرعي هنم ءيشب ىتؤيل ؛ لتق هل اوُندَح َنيح « تباك نب صاح ىلإ شير

 ٌةءاءةء 000 ع
 ٍمصاَع ىَلَعلَجَوُرَع هللا ثَمَب ذي موي مهئامظح نم الجر لك نكد

 هن اوُمطْفَينأ ىَلَعاوردفَي مل ٠ مهل نمسح لانة للم
 م1085 :رظنا] . اًنيَش

 نَمْحرلا دبع ْنَع ءنْوَع نب هل دبع انربخأ ديزي انئدَح - -ملةزك

 يفق هللا لوُسَر عَماسنُ : لاق «ةريره يب نع ءدَّمَحُم يبأ دّيبع نبا

 لَجَر [يلإإ تملا ,ةقبسأك لوم « يتقبس تشم اذ يشأ « راج

 0 :عجار]. ميا ليتم «ضدألا لى : لاقك يَِج ىلإ

 بلع ا

 الملا يف راسخ نين لاق يم يلع « نيريس

 اافنفل :عجار] . معن يأ ءهسأرب لاقق ؟ك# ينل نع ُهَرَكُذ : ماّشهل اَنلُعَ

 نع« ,ٍحاَجَحْلاَنْن م ارب «نوراَم نباح - - 14

 نَع «ةَريرَع يبأ نع ؛ «يطَرقلا بط نب دَمَحُس نع راج دبع نب محم
 ةّمايقلا ميم يجن لجو َرَع نمحرلا نم ةلجش محّرلا : :لاق ُهَّنأ 8 يلا

 قاتلا يقتل :رظنا] .٠ يَلإ ءيسأ براي ؛ تسلط براي "تططق براي: لوقت

 1 [ةحالا ,هحلالا

 يدم
 «ةّنوميم يبأ نَع َةَداَتَق نَع «ماَمَ اتربخأ «ديزَي انئدَح - 848

 يس تب ا كار اذإ يّنإ هلا َلوُسراَي: تلق: :لاق «ةرْيره يبأ نع

 :لاق ءءاَم نم َقلخ يشك : لاقق ؟ءيش لك َنَع ينبت ؛ ينْيَع تركو

 شْفأ : :لاق ؟ةّتجْالَحَد هب سدح اذِإرْمأ ْنَع يبن هللا َلوُسَر اي : تلق

 مث مايا لابو «َماَحسرَأْلا لص «ماَمألاءصطأو ماسلا

 1١[ 1014 ىاالو ,ىكال4 :رظنا] ٠ ملي ةَنِحْلا لْخْدا



 دي نب لعْنع ةملَسنبَح كرخأ ديزي اكد - ١/0

 هما خدي: لاق ف يلا نَح «ةرْيره يبأ ْنَع « ِبْيَسْصْلا نب ديعس ْنَع

 «نيثآلكو ثآلث ءاَنبآ ' َنيَلَصَكُم ءاناّمِج ؛ اًضيي ءاَدرم «ادرج نجا نجلا

 قلكأ ىق٠* :رظنا] . عْأ مّبَسس ٍضْرَع يف اًعاَرذ نوُس مد لَخ ىَلَع

 [مقلكأ

 ْنَع َةَمْلَسنُب داَمَح اَنَلَح : :الاق لماَك وُبآَو ديزي اَنئدَح - 741
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 نع ىَهّن هنأ : 8 يلا نَع «ةَريَره يبأ نع ؛ءاطع ْنَح «ايفس نب لسع

 [4050 دما ,هكالال :رظنا] ةآلّصلا يف ' لدّسلا

 يمد يب مى

 يبأ نب لّيهس ْنَع « مسن انربخ ؛ةيزياَدَح - افدف

 ا لاق 8 يللا ْنَح :ةَرْيَرم يِبآ ْنَع «هبيأْنَع «حلاص

 م سس سس ل همام هدهلاو
 .ّفلتخا اهّْنمَركاَتتاَمَو فلا اهنم فَرَمَتاَمَ ةدنجم

 ضمان «ةناق نع « حينما اربح« - "ةادفوإ

 نَم :لاق 8 ّيِبنلا نَع «ةريره يبأ ْنَع ؛ كيه نب ريشُ نع ءسنآ نبا

 حلاة واج . ىلا ىلع طاب ل

 [اق5 مما :رظنا] | يوتا 0-0 قاسي

 قعوس ف هل ع

 َنَع ءدلاَخ نْب سْوأ َنَع ديل لع ار نحن ناَّفَعَو

 لَ ىَسوُماصَع اوبل جر لاق ل يِببلا نَع :ةَريَره يبأ

 فن :ُناَمَع لاق)َرْفاَكْلا مخ ؛ مآلّسلاهْيََع نامي ْمَئاَخَو «مآلّسلا

 ناَوخلا لْهاَنِإ ىَنَح؛ اًصَعْلاب نمؤملا هَجَووُلجَتو ِمَئاَحلاِب (رِفاَكْلا

 اي: اَدَهلوُشيو ْنِمْؤُماَي :اذَه لوفي ؛ «مهناوخ ىلع نومي

 1١[ 855 :رظنا] . َرفاَك

 نع «يربظملا نع «َرمَع نب هللا دبع اًنربخأ ديزي انئدَح - فلن

 ُهْطْقْلَف ءهشاّرف ىلإ ْمُكَدَحَأ ىَرأ ذإ : :لاق ف ّيَتلا نَع

 :للق هب ْعضَوادِلو هَدْسَيتَدَح اَم يرده :هرازإ ةلخاَدب

 رفاق يسلت تفك نإ مهلا ةقرأ كلب« يح تْمَصَو مهله لما

 [مجم4 :عجارإ . َنيحلاصلا كداب هبت مب اهظمحاَ اهتلَسْرأ نو اه

 ٌةَرّيره يبأ

 ورق هر ع

 «داّيز نْب دَّمَحُم ْنَع : ءملُسم نب عيبرلا انربخأ ديزي انئدَح - لولك
0 

 ل هس
 وكيل لَم َهَّللارْكشَي آل : 48 هّللالوُسر لاق : :لاق ٌةَريَرِه يبأ نع

 [الا56 :عجار] سانا

 سا ملام

 يبأ نب مصاَع ع «٠ ةَملَس مح اًنربخأ ديزي الح - فةدفف

 للان : :لاق ٠ 8 هللا لوُسَر ْنَع :ةَريَره يبأ نع ؛ ءحلاّص يبأ ْنَع دوُجّنلا

 دقق مّ اًماوُلَمْعا :لاقق (193/ ]و َيرأ ىلع للجد

 ةَمَلَس يبأ ِنْب هلا دبع نب يزعل دبع ارب «ديِزَ اندَح - اكن

 يبأ نع ؛ يللا ريم نب دي ْنَع «َداَسْيَك نْب بْطَوْنَع «نوُشجاَملا

 يف اًنوص ٌعِمَسَك «ضرألا م ةآلَقبلُجر امني : لاق ف يبل نَع نع «ةريره

 مو ام رع

 هك ةَريره يره يبس
 0 ا

 ؛ةرَح يفُاَمَرفأقباَحَّسلا كلى نلف ةقيدَح قلما: : ةباحس

 جارشلا اذ نمةَجْرَش ذو « جارش بانذأ يف وه اذ «ةرحْلا ىلإ ىف ميتا

 لوَحُي هنقيدح يف مئاك ل جرد املا مِن 0

 ملسالاب آلف : :لاق ؟َكُمْساَأَم هللا َدعاَي :ُهَل لاق « هتاَحْسمب هامل

 ؟يمْسا ِنَع يِئآْستَملا هللا دبع اي: !ةكدا .ةلحللا نمش يدل

 «ةَقيدَح قسما : :لوُقمواَ اذه يذلا باَحسلا يف وص طمس ينإ لاق

 اَم ىَلإرَظن يثإك ءاَنَه تلق ادِإَآ : لاق ؟اًهِف ٌعَتصقاَمق «كلملسال نآلُ

 .ةمأاد لق يلي "كانتا نم جَرَح

 0 ةم6ا 3

2 

 نم: با هلل لوُس لاف ١ لاق يش يلع اتم يأ «عساَو
 هبخأ ْنَع َسّفلْنَمَو ؛ةرخآلا يف هلا هرَغس ءايدلا يف َملئصْماَحأرس

 دبل نوع ين ُهّللاَو«ةَمايقلا موي هللا ست ايلا برك نم هع

 0/47١ :عجار] . هيخأ نوع يفد َناَكاَم

 نع ؛ءاَطَغ ْنَع :ة أ نب جاَجَحْلا اربح «ديَِي انئدَح - ارم

 َمْوَيَءاَج ُهَمتُكَف مع ْنَع لكس نم : قف هَللالوسسَر لاق : :لاق ؛ةَريَره يبأ

 [لمكا .عجار] . راك نم ماج امج ميل

 ,ريرج نإ نآليغ نَع ؛ «ٍمِزاَح نب ريرج انْئدَح «ديَِي انكدَح - ذولا

أ نع ؛ « حاير نب سيق يبأ نَع
 نم: : هّللالوُسَر لاق : :لاق «ةَرْيرَه يب

اَج هََِمَ :«َتاَمَق َةَعاَمَجْلا َقَراَقَو « ةعاطلا نم َجَرَخ
 لَئاَقْنَمَو ,ةّيله

 سارا عدس لكك هلل هي

 رصني « لتمف « هتبصع يو «هتبصُملا دايو « هتبصَعل ْبَضَْي «ةيمع ةيآَر تحت

 سمس هاسلا م
 ىَصاَحَتيأل ؛ ءاَهَرجاَو اهب بطي يأ ىلع جر نو لج ةلئتق

 01417 :لسظنا] . ةنماتلسلو « ينم َسْيَِ ؛ ءاَمدْيَع يذل يفّيآلو ءاَهسْؤمل

 [ عم

 م

 هِدْيَر نب يِلَع َنَع «ةَلاَضق نب لرابم انربخأ ءٌديَيانئدَح - 0

 َكئآ يشلبهَنإ :هلتْلَقَف ًةَرْيَره اب تيتآ : :لاق «يِدْمتلاَناَمْنَ يبأْنَع

 ؟كللذ نم َكَبَجْعأ اَمَو لاق . ةّسَح فلآ فلآ َعاَضُن ةنسَحْلَنإ :لوُقَت

 فعال ِهللانإ :لوُقَي (يبأ لاق اذك) ٠ ف يبل ينمي تذمَس دق هللاَو

 [١1ال :رظنا] . ةئسح فّلأ ْيقلآ ةسَحلا

 سم هو يكلف ل ءرياناورو و هم

 لاس خ4 للري اق لاق م

 [ةهكا ىددا :رظنا] . ا بس موي

 مسا ركي ذاك 2 يل

 1١١54[ 3115 :رظنا] . راجت

 دب نب َقاَحْسإ نع « ىَتحَي نبا ءامَه اًنربخأ «ُديزَي انئدَح - 0” وعم

«ةَرْسع يبأ نب مْ دّبَعْنَع «ةَحْلَط يبأ نْب هللا
 ع ِنَع ءةَرْيره يبأ ْنَع 

 7 انيك تؤ ينِإ بر :لاقق اب بدأ الُجَراأ :كقيّبلا سميع م



 اَنّرثكألأ ملفي لمَ يدب جوع لاقق .ةزفطات المخ م سو صو ملم
 مج 00
 اًبنذ بنذ وأ هَرَحآيْثُد لمَعمُ «يدبَعل ترََع دك  ,هيالخاَيو بذل

 ملَع : ىَلاَعَتَو َكَراَبَت لاقق .ةرفغاَكاْيَك تلمع يّنإ “ بر: :لاقق ٌنَخآ

 َرَحآ اند لمَع مث «يدبعل ترم دك «هيحاَيو بدلا رفَياَب هنأ يدّبَع سوو ممل ىلع
0010-7 

 يدع مَع : :لافك «ٌةرفغاَق ايثَد تلمع نإ بر : لاق ٌرَحآ يك بتذآ وأ

 ذأ رحاب لمح مُم) « يدْبلت رفع نق هبة خاَيَو بنل يبرهن

 يدبع :لاق. ةرفغاَف ءاينكتلمَع يّنإ ابر : لاقف .رَخآايْنُذ تئْذَأ :لاق

 (يدبعل ترفغ دق ينأ مكدهشأ بخ بألا ٌَرفْفَ ءآير هل نأ ملَع

 [١٠م4 ,4740 :رظنا] . ًءاَشاَم لمعَيلَ

 هيرب مب كال

 1 رغما ديزل هئروتإ ينال لاق ءٍمّدَحَق

 . لدا يف لمص َناك نمر يف تب اذه : :بوُتكم هلع ,(ىَوتلا)

 فْوع اَنرَبَخأ «قرزالاوهو «فسوُي نب قاَحْسِإ اندَح - 1/9

 واق ش
 لاوس لاق : :لوق مس ١ لاق ل 0

 [لدبمق 4102161

 دَّسَحُس ْنَع ؛فْوَع اَنْكدَح «فُسوُي نب قاَحْسإانئدَح - 8 يبه سا

 َرتْكأت دج ِراّذلا يفتْضْلطا : :8 هللا لور لاق : لاق :ةَرْيره يبأ ْنَع
 . الا اهلهآرثكأ "تَرَ ةلجلا يف تنلطاو « نشل اَهلهأ

 نع نجع نْبدَمحُم ارب ؛ ىسيع "نب ناوفَص اندَح -4

 هّللالوُسَر لاق : لاق هير يبأْنَع ؛ ٍحلاَّص يبأ ْنَع ؛ ٍميكَح نْب ءاَقْعقْلا
 موتو بانك .هبلق يفُهاَدْوَس نكن اتناك بدأ اذِإَمؤمْلاذإ 2
 نكد يذلا ٌنّيّرلا َكاَذ لكوني ىََح تدار َداَز تإَو ٠ هلق لقص ٌرفْثَتساَو

 . < نوبي اوُناك ام مهبولُف ىلَعَناَرَيأَك ) : : نقلا يف َلَجَوَرَع هللا

 نب ءاَقعَتلا نَع «َنلْجَعْنْباانربخأ «ناوُفَص انْدَح 0
 دِجَياَم : :لاَق ف هللا لوس نأ «ةَريَره يبأ نع ؛ « حلاّص يبأ نَع ؛ ميكح

 ١ . ةصرقلاٌسَم م مُكدَحأ جي امك الإ لقا سَ م نم ديلا

 َنَع« ءٍعاقنقلا نم :َنآلجَعنانرخأ ءُناَوْفص يّئدَح - -

 ٌةَحيِصْنلا نيدلا : :ا8 هللا لوُّسَر لاق : لاق «ةريره يبأ نع ؛ ٍحلاَّص يبأ

 «هلوُسرلَو هباّتكلَو هلل : : لاق ؟نَمل « هللا َلوُسَر اي: لبق : لاق :تاّرَم ثآلك
 .َنيِملُسُسْلا ةمئآلو

 لآله ْنَع نوع نبا نع ؛ يدع يبأ نب دَمَحْس)اَندَح - افاذ

 ديلا ركُذ .لاقُتأ «ةريره يبأ ْنَع « بش نب رهش نع «بَنيَر يبأ نبا

 سوك ولا مد
 ُكاَقجْوَزهَردكي ىّتح ديهشلا مد نم ض رألاف تل :لاق ف يدع

 لُكدَي «ضرألا نم حارب اَمهيليصت - الص وأ اًكظأ نارثظ امه

 :رظنا] . ًيِفاَمو ايلا مريخ ةّلح امهنم - ورأت

 [ةملك

 5005 1 _ةظيلاظ

 كيل مناع س

 لوح لاق : لاق يم أذ راه نيا ريش رع ٠ ياو نب طمحم نع

 لبو مكتت لكك ل18" :رظنا] ةداَبعلا نمسح نم نظل نسح نإ : ف هللا

 هاس ارب مرات سا ل ع

 نع «هبيبأ نع نآلْجَع نب دمحم اًنربخأ :ناوفص اًندَح 14

 هم مل
 اَنأ : :لاق ؟ريَخ ٍساّنلا يأ « هّللا لوُسَر اَي : قف يبتلل لبق : لاق «ةَريره يبأ

 ءركألا ىَلَع يذلا لاق ؟هلا لوس ايس: هل ليقك : لاق « يعم نمو
 مارست لع و

 [4454 :رظنا] . مُهَضَقَرَف : : لاق ؟هّللا لوس ايْنَم مث : هل ليق

 رو هر اة ع

 «َقاَحْسِإ نب دّمَحُم ْنَع «يدَع يبأ نب دَمَحُم اًنئدَح 06

 «ةريره يب ْنَع ءةَحلط نْب ىَسيع نع ؛ ميهاَرْبإ نب دمحم يّئدَح : لاق

 يوي ءاَسأباَهي ديري ال ةملكلاب , ملكت لجَرلادإ : 88 هللا لور لاق : لاق ممس ع عسا ع

 افق :عجار] .راثلا يف اي َنيعبس اهب

 نب مصاَع تعمَس قبعش اًنئدَح رفع نب ل محم دمحم ايد - ظ0465

 نع ءعطر بآل ىو دي نعي «باَّطَخْلا ِنْيَرَمع لآن م هلا ديب

 وُبأ اَهَل لاقت :ةّيَط راّصْعإ حير هم دج« يقلل: .ةريره يبأ

 مَعَن : :اتلاق ؟تييطَت هلو : لاق ءَمَعَن : :تلاق ؟َنيِديِرُ َدجْسَمْلا : ري
 ُهَّللا"“ لبق دجنسملل تييطَت ةأرما نم ام : قف هلل لاق : ةريره وبأ لاق

 سا هم هم ماش

 :عجار] . يلَستْغاَك يِمْذاَن يلا نم اهات ُهْنم لست تح ةآلَص اهل

 ةفران

 رقْنَع رفعج نب دمحم تار يعش اًنئدح ؛ َةْيَج نب دمحم اًندح -17
 عال اد رورم مذ د

 ثا
 *تعمَسق نين سمح ةَريِره اَبأ تدَعاَق : لاق « مزاح ابآ تغمس 07 ا

 َكلَه املك :ءاينألامهسوسَت تناك ليئارسإ ينبذإ لاقت قف يتلا نَع
 انك :اولاق تك ءاَلْخ ُنوُكَبَس هن يدب يناله "يب فّلَخ يب
 هللا َلَمَج يذلا ٍمُهفَح ْمُهوُطْحآَو , لوألا لوألا ةمّيب وُ : : لاق ؟اًنرمأَت
 .مُضاَعْرسا مح ْمُهلئاَس هلا نإ مهل

 نب ىَلَْيْنَع ُةَبعَس اَنئدَح «ِرْفْعَج نب دمحم الح -

 :ةرئرهابآ ٌعمَسْنأكدَحُي ءٍمصاَع ني هنت :لاق ءءاطَع

 اذإ هلوقأ ءيشب ينربخأ : لف يبل لاق د ركب اَبآنأ ؛ الفيلا نَعثدَحُي

 َرطاق :ةَاَهتشلاَو بَل َملاَع مهلا لق: :لاق تيس ذو تحب

 وعآ تنل ةلإ ل نأ هش كيمو ءيشلك بر « ضرألاو تامل

 «تْيسْ اذِإَو «تطّبصأ اذإهلك ٠ ةكرشو ناطيشلا شو يسرش نم كب

 [19 ه9 ه١ :عجار] . َكَمَجْضُم تح (؟98/) اد

 :لاق «جيهارق نْب واد نع «ٌةَبعش اَنْئدَح ءلَمَحُم انئدَح - 114

 إٌماَمَط 8 هللا لوُسَر دْهَع ىَلَعاَنل اك ام : لوفي ةَريرَم ابأ تعمس

 [ةقلل ىلا ى114 :رظنا] ٌءاَمْلاَوَرمّتلا : ناتوسألا

 ةمرع سوم يهم رب مر اهدع
 نب دواد نع يعش اًنئدح رفع نب دمحم دمحم اًنيدَح -6

 9 يل َرَجَه لاق ةَرْيرهاَبأ تعمس : لاق « جيهارُق
 م ىلا بش لاق هءاَسن

 ومةمرإمرا رو
 «ريصتح ىلع ةكرط يف عر باطما ء(ًارهش : : لاق هبسحأو



 ين مُهئاَيط مهل تلج مْ : © رئادق كه تلي قو

 ءاَذَكَمَو انكم َنوُرشعَو ةَعْسترهشلا :48 يلا لاق مث ايثدلا مهتايَح

 . مهلا للا يف َرَسَكَو
 َنَع« «ِلْيَدب نَع ةَبُش اَنئدَح «ِرَفَعَجْنِْب د دمحم اًنكدَح - ١ حان

 ٍباَذَع ْنِمدَوَعتي ناك هنأ اقف يبل نع نع ؛ةَريره يبأ نع « قيقش نب هللا دْبَع

 [5466 :رظنا] . لاجّدلا ة ةلتقو «مَنهَج باَذَعَو ربل

 سابع ْنَع ؛ُةَبعَش اَنندَح ءرَفْتَجَنْب : سم نكح --17
 عع مل هلو عب مدعو

 مهباصأ مهنأ : يره يبأ نع ثدَحُي ءَناَمْثع بأ تْعمَس : :لاق ؛ يريرجلا

 م ص مس ها

 ناَسْنِإ لكل « تارت ميس فيلا يناطغأق ةَحْبَسمحَتو : :لاق عوج

 |9751 ل4ك14 :رظنا] .ةَرمَت

 نع «ةبعش اًنكدح : :الاق مشاَهَو « ءرّفَعَج نب َمَحُم انئدَح - 0!

 نب وَرَمَع تغمس : : لاق (ٍيلس يبأ نب ىَبحي يتربخأ :؛ مشاه لاق) ؛ جلب يبأ
 وب ل رق مس هسا

 َكَمْلَعَأ الأ : لاق يأ ؛ قف يبل نعي يره اه تضعس : :لاق ءنوُميَم

 ةوقآل؟ب ٍشْرَمْلا تحن نم نجا زثك نم ةملك ىَلَح (َكّلذأ الأ مشاه لاق)
 سس

 1 لالا ىلا 401/ :رظنا] ملستساو يدِبَع ا «هّللاب الإ

 اًنكَح : الاق «مُشاَعَو ءرَفعَج نبا ينعي دمَحم اًندَح - 1ك1ك46

 ول نوم رع تطمن هل يبل ب بحي ين أ مشاه لاق) بش
000 

 بلا نَع «ةَريَره يبأ ع (نوُمْبَم نب ورم ْنَع ؛ جلب يبأ نع : دمحم لاق

 ؛َناَيلا َمْمط جين مرسم: مُشاَه لاقو) ب َحأْنم :لاق هنأ « 0

 عال :رظنا] . لَجَدرَع هلل الإهبحي ال ءرَملا بحي

 يهلاق مرمدو

 نْيِدَّمَحُمْنَع ؛ُهبهَش اَنندَح «رمعج نب د دمحم اًندح - ,6ه

 رب كي رع وب لس رع سس هلو

 سفن يذّلاَو : لاق اف هلا لوسَراآت دَحُيةرْيره بأ[ ْمعَس : :لاق ءدايز

 ريس هيه ارعاس هم هع
 لبإلا مهيد امك يضوَحْنَعمُكْم الاجر « هديب دمحم

 عادلا للا :رظنا] . ضْوَحْلا نَع

 ِنْبدَّمَحُم ْنَع ةبعش اًنئدح ٠ رَمَعَج نب دمحم اًنكدَح -
 ّك مك ع ةيرل

 يلع تلقح ارفع لاق « ف يلا نَع « ةريره يبأ نَع ءدايز

 ىلإ ه طرأ نأ ت درو هتصدق هنمهللا ينتكناق «ةالّصلا لع مطل حاب

 ملك هبل اور ظن اوُحمت لَ ءدجْسَملا يراَوَس نم ةّيراَس ٍبْنَج

 يبيه اكلم يل بَهْبَر نامي يخأ وعد تكد لاق : نوُحَمِجَأ

 . ساحه :لاق يدْمَب نم دَحآل

 ِنْبدّمَحُمْنَع ةبعش اًنئدَح ٌةْعَج نب دمحم اًنثدح - 1/6 هاب

3200 

 رمع يب لاط نإ وجرآل ينإ : لاقهنأ ف يِنلا نَع « ةريره يبأ نع «دايز

 يمهل مُكَم هَل نسكت وم يب لجَعاإَ «ميْرَم نبا ىسيع ىلا نأ

 [/ة16 ءالةه2 :رظنا]و. مالسلا

 بمتلا يف ويري ىَرْسك ٠ هللا لوس اي :لاقق  «هرهظي يصحّ
 .ه هدو ع راض

 دايز نب دخن ةبماَربحأ « نواه” انَح - 0/1

ىَسع ةرثأ ذاب يباتلاط ْنِإوُجْرآل ينإ : : لاق يره يبأ نع
 نَا 

 [07401 :عجارإ. مالتسلا ينم فريق هكرذأ مقوم يب لجن /م « ميرم

 ساروا ها ومهلدوع

 ديزني يلَع اتم : لاق ةيعش اًنكدح دمحم اًندَح - 1060

 امأ- ةَرْيَرَه يِبأْنَع ؛ « مشاه ينَب ىلوُم راَمَح ْنَع «ناَئدَحُي دبع نب ِسْبوُيو

 هذه يف : : لاقت : : ةريره ابآ دعي ملف رضوي اَمآَو اقف يبل :ُهَعََرك لع

 (دوُهْوَملاَوةَقَرع موي (دهاّشلا) يني لاق دوو راش ةيآلا

 :لاق «سْنوُي ع «ةبط اد طم اكد -5
هنآ [ةَرْيرُه يبأ ْنَع]دَحُي « ٍمشاَه ينب لوم اراَمَع تْعِمَس

 هذه يف لاق 

 م

 ربت نجي نمل :لاق «4ٍدوهشمو داو :: : يلا

 يا اسس لوما ضستس لاق « ملا نيل

 وَأ- ينم كلم ّنِإ : لوفي قودصملا قداصلا ملّسلاَ او ةالّصلا 58 مسالا
 ها

 ذياب :عجار] شرف نم اه ةملغأ ار سوئؤر [ىَلَ] - يأ داس

 ٌةَداَتُك نَع يعش اقدح ِرَفعَج نبا ينعي ءدَمَحَم انَدَح - 5

 نم ٌةَروُسنإ : :لاق ُهَّنأ ءاق يبل نع ؛ةريَره يبأ نع «يمّشجلا سابع ْنَع

 هدي يذل كرات يه هكر تح لجل مت «ةيآنوثالك «نآرثلا

 [م164 :رظنا] . « لحل

 تعيس :لاق اق «ةَريشمْلاِنَع 3 يعش انيدح دمحم اًندح - طلبا

 معسل .و

 ا لاق را عيت( كد كلو

 . لحفل ٍبْسَعَو : لاق « بلكلا نَسكو «"يغبلا بسكو ءٍماَجَحْلا بسك

0 
 . يسيك نم هْذَه (و): ةريره وبأ لاقو : لاق

 5 ينهش مريع لاع

 نَع «ةريغُم ْنَع «ةَبعش اَنْئَدَح ءِرَمْعَج نب دمحم اًنكدح - 1/655

 تك :لاق ؛ةَرْيَره يبأ ْنَع ؛ هيأ نع «ةريَره يبأ نْب رَرَحُم نَع «؟ «يبعشلا

 «ٌةءاَربي ةََم لع ىلإ ا هلللوُسَرهَكَي وح بلاط يبأ ننعم

 لو «َنِمْوسَلإ نجلا ُخَديآلُهَنأ يدا نك : :لاق ؟َنوُداَتت منك ام :لاق

 - هلأ هَ ل هلل لونها نمو «ااهرع تيب فوط

 نم ءيِرَبَهَللا نإ ٍرهشألا ةميرألا تم اذ ١ رهشأ ةعيرأ ىلإ - دم وأ

 تكف :لاق رشم ٍماَعْلا دمتي اذه جيو لوس نيكل

 . يتوص لحّص ىَنَح يدا

 دايز نب دمحم نع كبش اربح دوره ديزي اند - "56

 نا ىسيع ةلرذأ نا ايَح يب تلاط وجل ين : :لاق ؛ةَريره يبأ ْنَع

 :عجار] . مآلَّسلا يم هِيَ ؛ «مُكْمهكرْذأ مك توم يب لج انإه مهر

 ا



 امام ل هل صل

 »ب عاش ل
 2م م ا ءٍِزاَح

 [/م406 :عجار] . انيس راصألا نيعأ يف ' نق ٠ اهيل قل : ف ينل

 يبأ نَع «رييلا يبأ نع ٠ جيرج نب انكدَح «ًنايفس انئدَح - -الوكال
 اور ئلشوي ءاقف يبلع - هللا ءاَش نإ ٌةَرْيرَه يبأ َنَع ؛ ءٍحلاَص
 آل معلا َنوُبلْطي ؛ ٍلبألا دام نانا َبِرْضَي ب نأ : مَ نايفس لاقو)

 .ةّئيدَملا لهم لاَ نم مّلعَأ ا اًملاَع َنوُدَجَي

 . اًمكلاَم اوُمَدَقَق :لاق «يرَمعْلاَوه :موق لاقو

 5 ل

 هَمداَخ م ل4 ريل نع كل سر «ةريره يبأ نع «هيبأ

 مالك ىبأَنِإَف ْلاَلهمَمهسجْبلَ ُتئاَخُمَو در ُهاَنكَو ؛هماعط نص

 00 ودمت
 .هايإ اهطغيل مث ءاَهْغوَر

 ْنَع :قراط نب ىّسوُم يدنا ةرق و يبأ ىلَعتأرَق - 04
 ْنَحْوأ راسب ءاطعو نمسا حلاَص يبأ نع ؛ بقعا يني ىسوم

 يف اودهتَتأنَأ نوُبحُتأ : لاق ايلا نع ءةرّيره يبأ نع ؛ ءامهدحأ
 ”قلابع نحو «ةلركذو لش ىلع تعا مهلا اوُوُت ؟ءاعشلا

 سا مام

 ١ ةاَذنَع داق نع ؛ يب ياخ م لا

 2 كيلا 0 ل

 نع َةداَنَق نع ؛ يبأ يِنئدَح ءٍماَشه نيام انثَدَح -الوألا

 مُكَدَحأ نال : لاق هللا يبن نأ «ةرْيره يبأ نع ؛ ٠ مقار يبأ نع« ءِنّسَحْلا

 "لعق تنل سرها يس لسة
 م

 ْ نع واح يبا, نيا اح ا

 يني اهيا : لاق ءراّصْنألا نم ينعي «ةأَرما لج بطَخ ُْبَطَخ ؛ ةريره يبأ
 اا مجالا اًعيِش 0 نيعأ يف نأ

 ل لس يب ميما لا ١

 قف للنور اق «ةبر لجين هللوُسأأا ريو
 هوي براضلاَو هلتبْب رَتصلا ام «هدّيي براضلا ام : لاق ءهوبرضا

 الوعل : ا للكسر لاق هللا كاَيْخَأ : موَقلا ضحي لاق «فّرَصُنا مَ
 "للا كَمحَر :اووُت نكلو ءناطيشلا هل ونت ءاَذَكَه

 ْنَع ءدلاَخ يبأ نب ليِعاَمْسإ لاق «ةَيبع نب نايف انئدَح - -ا/ةا/ 54 يمه و هر امر
 نلوم نيو هني اَكر) : :لاق ؛ ةقوكلاب ةَرْيره وب الع لَن : لاق , سي

 ملول لإ مروا
 :سِيَق لاق ٠ ,”سستْحأ تمتجاَك مخل يلاَمَوهَو رايس لاق) كبَر

 ءةريره ابآ اي : يبأ هل لاقق (يحْا انآ «ةرَمنايفس لاقو) ؛ يلح ملم اَنْ

 1 00 ولم القيح
 َدْحاَيْنآل هللاو : :لوُقَي هتعمسم ىتَح ؛ هيف ينم يدَحْلا يعأذأ ىلع

 هس لإ ا خس ع

 ّينايذأ نم“ ريَخ :قدّصتيو لكَ ؛هرهظ ىلع بطتحَي ُْبطَتَحَيَف اليخ ئ دحأ

 هع سم ةل
 مْ ١1866 :رظنا] . هَعَنَم وأ هاطعأ هلآسيف ؛ هلق 'ملجور ل ءانغألجَ

 ! َنوُمَسَت ةعاسلا يدي نيب نم بيرق : هدي اَذَكَم لاق مث - 0

 ٠١166[ :رظنا] . هك ةكرطملا ناَجَمْلا مههوَجَو نأَك ٠ ءرعشلا مهلاعن اَمْوَ

 نب محم انكدَح «يطساواَوْهَو «َديِزَيْن دمحم انئدَح - واو

 يلا نَع «ةريره يبأ نع «هيبأ نع «ِنَمْحرلا دّبَع ِنْب ءآلَعْلا نع «قاَحسإ
27 

 َونكو يدب يسُحشَو « ينصرف ملق يدبع تضر :لوقي : لاق « 2

 0١685[ :رظنا] ٠ لاو نا نوي «يرْديأل

 0 0 ؛ةملس

 هلم ْمُكَرَعاَمك ترم ثآلك ٠ ءرْمُك نآرقلا يف ةءارملا «فرحأ عبس ىَلَ

 0/4 :عجار] ٠ بلغ ىلإ وثم وشج ان ءاوُلَمْعاَف

 0 لو لنور :ةيط يع هي

 [م11/6 :رظنا] . يرن كلذ رتل نعجه حر

 ُكلاَحَضل | اندَح ءكِيَدُق يبأ نب َليعاَمْسِإنْبدَمَحُم نندَح - 1
 «ةرّيره يبأ نع راسي نب ناَميلس نع هللا دْبَع نْبريَكُب َنَع :ناَمْثَع نبا ل هل سس هس

 قف هلا لونة بأ 8 هلل لوسي دَحأءاوو تيل ام :لل

 ْفُْقَحُيو " «رئهطلا نم نيكولا ِنْيتَعكرلا يطب ناك :ُناَمْيكس لاق . نآلُف نم

 يفأرْفَيَو « لصٌممْلا راصقب بلا يفرد ءّرْصَصْلاْففَحيَو «نيرخألا
 لام :رظنا]  لصمملا لاوطب حبلا يفر «لمصٌمملا طّسّوب ءاشعلا

 [لاوقم

 ةبعش اًنئدح ءِرَشْعَج نم ةلمَحم اًيدَح -89 ”تْعمّس :لاق
 اي: :لاق الجرد ريم يأ نع ءهيأ ْنَع ثدي نمحرلا دبع نب ءآلَْلا

 يلإ نوُئبسيو مسهل نسْحأَو «نوُمطْعيو مُهلصأ ةبارق يل نإ هلا لوُسَر

 ٌمُهَفِستاَمل 9 اَنئاَكفلوُقَت امك تنك نأ : لاق ىَلَع َنوُنَهجَيَو هع ملحأو

 :رظنا] . كل ىَلَع َتْمُد اَم «ْمُهْيلَع ريهظ هّللا نم َكَمَماَريآَلَو لَمْ

 عادل للا

000 

 ةيعش اَنيَدَح ءرفْخَج نْيدَمَحم انْدَح 8 "تحمس :لاق «ُه

 هنآ 8 يلا نَع رزه يأ نع «هيبأ نع «ثدَحي نمحرلا دبع نب ءلَعْلا

 ٍموَكَرادْمُكلَع اع مالَس : لاقق ةَرَبْفَمْلا لْهأ ىَلع مْلَسَ .ةّريَْمْلا ىنآ

 اير انتو لاقمُث نومحأل مُكبَُللا ءاَشْنِإاَنَد «َنيِمْؤم

 مقالب: :لاق ؟كنارخإب انْسلآ « هللا لوس اي : اولاقق :لاق «٠ انتو

 ء ضو ١ ىلع مَا داوم نا يناخإو ءيباَحْصَأ



 له اسما 2

 تاز :لاق ذيل 'رم تأيعل سافرت هيك هلل لوسي اولاقُك

 نكي ملآ معد مهب لْيخ يَناَريظ َنييةلِجَحُمْرغ َلبَح هناك الُجَرنآْو
 رثآ نم َنيلجَحْس اخ ةمايقلاموَيَنوناَيُِْإَف لاق ؛ىَلُب :اولاق ؟اًهُفرَْي

 ْنَعْمُكْملاَجر نايل : لاق «ضوحلا ىلع مط انو « موو
 يمي كه قل لمص رش سر دل

 اوُنَدَيْمُهَنإ لاقي ؛مله آلآ : مدان «لاّضلا رعبا ُداَذُي امك يض 5-5

 [4141 هام :رظنا] . اَنْ اًنْحُسس لوقت ؛ َكَدعَب

 و

 :لاق مدر هبَعَش اًمدَح رَفْعَج نْيْدَّمَحَم اًندَح -5

 :لاق كي هّللا َلوُسَر نأ «ٌةريره يبأ ْنَع ؛ هيبأ ْنَع ْثدَحُي «لَعلا تْغِمَس

 [704 :عجارإ . اَرْيغ ٌدَشأ هَّللاَو ٌراَفَيراَمَي -اًنالك وأ نيم - | نمؤملا نمل

 2000 2 يه دهر تاو

 ءآلَعْلا تعمس :ٌةبعش اًنئدح رَفْعَج نْبْدَّمَحُم اننَدَح - 7

 ىَلَع ْمُكُلدأ الآ :كلاقُهَّأ ف "يلا نع «ةرْيَره يبأ نع ؛هبيأ ع ثدي

 ءدجاَّسَمْلا ىلإ ىطْخْلاُةرْثَك ؛ يطا هب وُحْسَيَو تاجرا بلل عكرياَ

 7٠١8[ :عجار] . ِهراَكَمْلا ىَلَع ءوضولا عابس ,ةآللا دعي ةالّصلاٌراظتْناَ

 هما سو هروودشو

 ءآلَعْلا تغمس ؛ةَبعش اَنئدَح ؛ِرَفْعَجُنب د دمحم اًئدَح - 7ع

 َقوُقُحْلانُسَوُتل : :لاق هنأ ءاقق بلا نع «ةريره يبأ َنَع «هيبأ نع ( ثدحي

 :عجار] . اًهَحطَنَت ءاَنرَقْلا نم ءاَحْلَجْلا ةاّشلل َداَقي ىَّنَح ةماعلا مي اهلهأ ىلإ

 اةفكني

 هّللا دّبَع نب بوُقْمَيْنَع « «يدْهَم نب نَمْحرلا دبع انئدَح - - 5

 يف ين 3 :رْيَدح َنْب دايز لاق : لاق دْيَمَح نب ِصْقَح نع ؛ « يملا

 رو وملك الو ساّنلا ملكا ال ٠ « يحلْصُي ام يعم ءديدَح نم زْيح

 ل _ ةبعش انئدح ءِرَفْعَج ْنْبدَمَحُم 9 اًنككَح - 64ه

 ءرذنلا ِنَع ىَمَتْن ؛ 1 يلا نَع «ةرّيره يبأ َنَع ؛ هيأ نع أ «ثّدَحي

 [7717 :عجار] ٠ . ليخبلا نم هب جّرْختساَمّنإَو هدفا ندري : لاقو

 :ءآلَعْلا تغمس ٌةَبعش اًنئدَح ءرَفعَج نب دمحم اندَح -5
 عموم عمم مممع

 هل جور هر هيو يبا نأ يره يبأ نع «ديبأ نع «ثدحي

 «هنم هيِرَبانأَ يِرْيَخ هبف ةلَرش أ الَمَع لمع ْنَمَ «ءاكرشلا ريح انآ : لاق

 سلا
 [هكلال الحال :رظنا] . ةلرشأ يذّلل وهو

 هوك
 ٍنَمْحَرلا دبع ُنْب«لَعْل ندَح ةعش انندح حور اًنئدح - -/4481/

ق : لاق « ةريره يبأ نع «ثدَحي « يبأ تغمس بوعي نبا
 لوُسَر يل لا

 در رشا الَمَع يل لمع ْنَم «ءاكرشلا ريح اَنآ :لَجَوَّرَع ُهَّللا لاق : : ل هللا

 [0ةم1 :عجار] . ةلرأ يذل َوهَو «ٌهيربهنم آف يع هف

 دمحم اًندح - /48
 مره دموع

 َنَع ءروُصُنُم ْنَع «ةبعش انئدح «رّفعَج نب

 ةريره يبأ نَع «ناَمْنَع يببأ قوص ق دله لوم :لاق .

 يفش نمأألإ ُةمْحرل عَ : لوفي و : ةرجحلا ّبحاّص مساق

 عدوم يم 2 هي وامو
 4461 قلل نا نوم يبل نار هبا ةبعش لاق

 لدقتك قللت

 .ةريره هيتس ١
 يام و

 هتف

َح هرب يبأ ع كي انَّدَح رق نيَحُم 5 44
 

 ؛ُنَملا سمها لاق ٠ « ف ىلا نع ِنَع ٠ ةريره يبأ نع «بّشْوَح نْب رش

ا َنمءاَفش اَهْؤاَمو ؛ةّنجْلا ّنمةَوجَمْلاَ « نيل هامش اَمْواَمَو
 :رظنا] . مل

 ينل تلا دا الا «(ةريره يبا نع ِمْنَع نب نمحرلا ديع) م14. مهب

 لدتا لدول لب

 دايز يبأ َنَع ,ةبعش اًنربخأ «ِرَفعَج ْنْبدَمَحُم اَنئدَح دس -4

 الجر ىأَر هنأ : ا يلا نَع وية ابل طمس : لاق ؛ناَّحَّطلا

 !؟رهلا َكَمَم َبَرْشَيْنَأ ةلرسيل : لاق ؟ُهّمل :لاق .هق 3 :هل لاق امئاق بري
 عم اشف ممن

 لطلاء مكس بو :لاق آل :لاق

 0 7 اَبآ تْعمَس :لاق «يلَع نبا

 مالا يبأْنَع كيش اند رقم ائدَح - 7

نَع «ةَرْيَره يب ْنَع (ثدَحُي َةَعْرُر ايآ تعمس : :لاق
 :لاق يللا ْ

 وك: :لاق ؟هّللا لوس يامن امك : اولاق « شْيرق نم يحلا اذه يّسأ كلي

 . مهوُلزتعا ساّنلا نأ

 ٠ِثيِدَحْلا اذه ىلع برصا - هيف تام يذلا هضَرَم يف- يبأ لاق و

 اوعيطأو اوُعَمْسا) ُهَلوَق يَ , يلا نَع ثيداَحألافآلخ هن

 .(اوربْصَو

 مهلدو

 ةآلّصلا يف مالا ارق ْنَع لم «رمْعَج نب دَمَحم انئدَح - كطيو

 يبأ نع ؛ م ؛ءاَطَع نع ءدَّسَحُم يبأْنَع كيم اَنَح : :لاق

 كف هللا لوس براَنَعَمْسْأاَمَق ءًارْقُي تاوكملا لُك يف : لاق ةَرْيَرِه

 [0444 :عجارإ . ْمُكيلَح ايمْحأ انيَلَع ىَقْحَأاَمَو ,مُكاَنمَمْسُأ

 ٍنَع «باّهش نان «للاَم هِمْحرلا دبع ىلَعتأَرَت -8
 ره ةآالّص نم فرصا هللا لسن : :ةريره يبأ نع يبل ةميكأ نبا

 :لَجَر ("6 .0:/1)لاق ؟امنآْمُكْدمَحآ يمال : لاق. ةءارقلاب اهيف

 ىَهَنناَف : لاق !؟َنآرُقلاٌعَرانَأ يلام لوك نإ : لاق هللا لور ايم

 ةءارقلا نم هلال هيف َرهج امي قف هللا لوُسَرَعَمةءارقلا نَعَّنلا

 [7734 :عجارإ . 8 هللا لوُسَ نم كل اوُعمَس يح «ةآلّصلا يف

 يبأ ىَلْوَم يمس ْنَع ؛كلاَم : نَمْحّرلا دْبَع ىَلَعْتآَرَق - 3و6

 لوالده يب نش فأما حاس يع نمحرلا دبع نير

 هس سر سرا ا
 رع َلَدَع هل تَناَك هرم ةقام موي يف ف رش ىلع

 نم ارح هلتناكو «ةكسةمهنَع تحس (ةئسح ٌةئام هل ب تكو «باقر

الإ «هي هاج امم لنآ د َحأ تامل «يِسْنُي ىَح كل ُهَموَب ناطبشلا
 ُدَحأ

 مما :رظنل] كلذ نمركأ لمع

 يبأ ىَلوم يمس ْنَع «كللاَم : :نَمْحّرلا دبع ىَلَع ترق - 145
 سارع

 ََنَم م :لاف ا هللا لوران ؛ةريره يبآ نع « ناّمّسلا حلاَّص يبأ ْنَع ءرْكَب



 تتاكأنإت كانطخ تلح رقم يف هدي هللا يس لاق

 [115414 4456 :رظناز ربا دير لثم

 لع فلا

 م يلج يا :لاق

 نْب هّللا دْبَع ْنَع ٌللاَم اَنتَدَح ءِرماَعوُبأ انثدَح - 0
 5 باجر عمس اق يبل نأ ؛ يره يبأ نع «نينح نبا نع ؛ «نَمْحرلا هضم م

 :لاق ؟ْتبَجَواَم هلا لور اي: اولآق ءاتَبَجَو : :لاَقق ُنَحأةَللاَوُم
 ٠١[ 907 :رظنا] ٠ ةّنجلا هل تبَجَو

 يبأ نع ليئارلسإ اند «'يدْهم ني محلا دبع ادَح - 8

 نأ «ةرْيره يبو «"يِردُضلا ديعس يبأ نع «'يفَتَْلا حلاص يبأ نع «ناتس
 (هّلا َناَحْبُس) : امير ملكان م ىقطصا هللا: :لاق 8 هّللا لوُسَر م» ما

 بكي (هّللا َناَحْبُسم) لاق ْنَمَف «٠ بك هللالو هلا لإهلإ الو هلل محلا َو
 لطف يكل لق يس نير طع هذا اأ «ةئسَح يرشح

 بر هللُدْمَحْلا) :لاق ْنَمَو «كللك لَم (ّلالإةنإ اللاق نم «كللذ
 َنوُككهْنَعطْحَوةَئَسَح نوثآلئ كبك ٠ هس لبق نم «نيملاعلا
 [1 1١194 حالة :رظنا] ٠ يس

 نب دَّمَحُم نَع ءداّمَح ْنَع «يدْهَم ْنْب نمْحرلا دبع انئَدَح -8 و

 .(حل دايز

 ةريره اي تعمس : لاق داني اربح مح انئدَح ءاَنحَو هم هم روم تار يعم ع هب قرم

 ةنججلا ىلإ توداي مق نم اير بجَع : :لوشي ف ِمساَقلا أ تغمس : لوفي
 وحقن كك :رظفاز لسآلسلا يف

 دّمَحُم نَع «ةَمَلَس نب اَمَح انُئدَح نمل دب انْئدَح - م

 أ هع يس هلو
 ريغ نم ٍمامطب ينأ اإ ف8 يلا ناك : لوي ةريره اي تغمس : لاق ءدايز نبا

 اكو ءاوُلُك : لاق ةَكدَص ل يقْنإَو «لكأ يدم لق نإ تْنَع لأسم هلهأ

 علركمل قلق ملوك دال :رظنا] ٠ لاي

 :لاق ءدّسَحُم نع هداّمَح اَنكدَح ءنَمْحرلاُدِبع اندَح - تل 000
 ةئيدَمْلا نم جرحي وشي مسالا يأت ْممَس : : لوي ةريره ابآ تعمس
 دايز نب دمحم) رظنا] . َنوُمَلعَي اوُاك ول مهكر ةئيِدَملاَو ان ةَبخَرلاَج
 [4440-::4444 4575 :(رامع يبأ نب نامعو

 دَّمَحُم ْنَع ؛ َةَمْلَس نب داَمَح اًنئَدَح « نَمْحَرلا دبع اًنئدَح - ٠7 8١

 لومي 8# مساقلا ابآتْعمَس : :لوُشي ةريره ابأ تغمس : :لاق ءداّيز نبا
 نأ هللا عدا : ٌلُجَر لاقُم ءباّسح رْيَمبةنجلا يأ نم م الأ نوعبس لْخَدَي ل عيت ل
 نأ هللا عدا : :لاقكرخ اقم لعمل : لاق ٠ مهنم يلعجُي
 [همهح4 :رظنا] . ©“ ”ةَساَكع اهب كقَبس : لاقك مهم ينلمجَي

 نوفا ةرير

 دايز ين «دحاو يع ايدَح - نتابع اكد - 865
 اس مل ها

 لآق لوقي هابل تغمس : لاق. يبأ ينئدَح « بيك نب مصاَع اَنبدَح

 [م446 :رظنا] ٠ ءاّمذتجلا ديلا ةَداَهش اه َّك يل بحل : : 8 هللا لور

 وأ لاما بدسم ينكدو :هّلللا دْيَع لاق -6
 نعد دايز ني دحاولا يعاد لاق « ةّقث ناكو «يطامألا ٍجاَجَح

 مم هسا
 هلم ل يبل هلم ةريره يبأ نع «هيأ نع ؛ بِك نب ِمصاَح

 دس ْنَح ءملئس نإ عيبا ندَح نمر اح ٠
 هللا كيال : :لاق ا يلا نع «ةرْيَره يب نع ؛دانزِب (؟١ 0
 0456 :عجار] . َساّنلا رْكْشَي ال ْنَم

 يبأ نب ليهس ْنَع كلام : :نَمْحرلا دْبَع ىَلَع تَرَ م١١ و/

 دعا اضوتانإ : :لاق 4 هلال وُسَرانأ «ةرْيَره يبأ نَع ءهيبأ نع ؛ ءحلاص

 َرظ كي ههجَو ناتج هج لس ملا وأ ملا
 هْيَديلَسَع اً اَذَهَوْحتْوأ ءءاَمْلا رطق رخآ عم وأ) هاما عم هني اَِإ
 ىّلح ءاَلا رطق رخآعّموأ) هلام اَهب شطة" يدعم تجرح
 . بوثذلا نم يقل جرخَي

 انثدَحو : يبأ لاق- كلام : :نَمْحّرلا دْبَع ىَلَع ترق .- 88
 يبأ ْنَع « هيلع « محل بَ نب ءآلَعلا نَع - كلام اَنيَدَح : لاق قاَحْسإ

 قري اَطَحْا هبُهّللا وحْسي مَي أَم امي مكربخأ الآ : : لاق اق هللا لورد «ةريَرم
 -هراَككَمْلا يف : قاحسإ : لاقس هراكملا ىلَ وضل ابسإ ؟تاَجرلا هب

 :«طايرلا مُكلَدَ «ةآلصلاَدْمَب ةالصلا اظل .ءدِجاّسَصْلا ىلإ احلا ُةَرْثكو
00 

 [/0: عجارإ طابا مك «ةطابرلا مك

 ىلوم يمس نع كلام : :نَمْحرلا دبع ىَلَع ترق : لاق - 868 س# عرق هاش
 ّنأ ةَرْيرَم يبأ نع ءَناَمَسلا ٍحلاَص يبأْنَع «نَمْحّرلا دبع نب ركب يبأ

 نحت لول هئملا دال فانا: : لاق 8 هللا لوسر
 والام وكما

 وسل يجمل يف ام دوسي هلع اوم لع اوه نأدلإ
 [/5؟6 :عجار] . َويَحْولو مطول حبصلاو ةَمعْلا يفاَم نومي لإ

 دليع نع ٍمصاَح نع نايس ْنَع محلا دب اَنئدَح - م١6

 2 'ر :هلوُقي ا هللا لور طمس : لاق «ةَريره يبأ نع ؛ ٍمْظَر يبأ ىلوَم
 .عَبَنيِاَّّتلا ايف تير عب هذه هللا ىلإ َمصتآل نيِمَي

 ِنَع داّثزلا يبأ نع كلام : نَّمْحّرلا دّبَع ىلع تأَرَق - م١1١1

 ءاَنهاَم ينتبق نورت لَه : :لاق ا هللا لوران ءةريره يبأ نع ٠ جرعألا

 ءارو نم كارل ين مكْع وكر الو م وُشُح 'يَلَع ىَنْخَياَم هللاو

 [مه114 مىلا/ه6 :رظنا] ٠ يك :رهظ

 ْنَع ءٍحلاّص َنْبا ينعي ةيواَعم نع ؛ «نَمْحّرلا دبع اًمئدَج -7
 27 :لاق ءةَريره يبأ نع ؛ «يِرعشألا يدل نْبرِماَع نَع ءرثثب يبآ

 موي مُكديع مْوَياوُلَمجَت ال ءديع موي ةعمجلا مين :لومي 8 هللا لوسر

 17+١9)[ :رظنا] . دعب وأ هلق وموصُ نأذلإ « مكمايص



 ءٌةَدئاَز اًنكدَح : ح :الاق «ديمّسوُبأو نت نَمْحّرلا دبع اًنكدَح - 0/1

 دبع ِنْبِدْيَمُح ْنَع «رشَملا نب دَّمَحُم ْنَع ٠ ءريَمع نب كلما دبع انكَدَح

 ًارَضْفأ: ًالّصلا يأ : قل هلال لئس : :لاق يره يبأَنَع ٠ ءِنَمْحّرلا
 رعشسو لفن

 هممدو

 َدْعَبْلَضْفأ ماييصلا يأ : لبق ٠ «ليألا فوج يفد ًالّصلا : لاق ؟ةيوتكملا دعب

 [مادح ىلع ٠ :رظنا] . . مرحوم يذلا هللا هش : :لاق ؟َناَضَم

 نع «دّمَحُم نبا ينعي «ن ري انثدَح «نمحرلا دبع انئدَح - م4 01

 يبأو «ًةريره يبأ نع راَسَيِنْب ءاَطَع ْنَع ؛ ٌةَلَحِلَح نب وِرَمَع نب دَمَحُم

 لو بّصَو نم ٌنمْؤُملاٌبصْياَم لاق ف هللا َلوُسَر نأ «؛ «يردُخْلا ديعس

 ساق سا ل رو

 لإ اَهماَشُي ةكوتلا ىَنَح ,َمَعآلَو ىو ءِنّرَحآلَوَمَهَألو بم

 [11188 :رظنا] . ُةَطَح نمل رْثَك

 نِيريَمْزاًندَح :الاق «لّسْومَو ِنَمْحرلا دبع اَنَدَح - م1١
 # كو

 نادرو رب ىَسوُم انكَرَح «(يناسارخلا لمؤم لاق) ء دمحم
 ةريره يبأ نع

 طلاب ْنَم ْمُكَدَحأآْ يلم هليلَخ نيد ىَلَع اع ءْرَمْلا : 4 هللا لوُسَر لاق : لاق

 [معوم :رظنا] . (ُلاَخُي نم :" :لمْؤَم لاقو)

 ؛هيبأ ْنَع «ءآلَعْلا نَع يهز نع ؛ «نَمْحَرلا دبع '"انئدَح م015١

 :اولاق ؟سلظُمْلا نَمَنورْدَتْلَه : لاق اق يلا نَع ةَرْيره يبأ ْنَع

 سلما نإ لاق عام لَو مهد آل نم هلا لور ايس ايفسلْمْلا

وح مكس ينو ,ةاكدوةلَصو يعبي مي يام يأ نم
 ض

 ساس هل

 اذهو «هتائّسح ماده ٌدَعْقيف ءاذه لام ءاذه فّذَقَو ءاَذَّه
 و نم صنف . و و

 ل ل هع

 نم دخأايلطحلا نم ِْلَعاَميضفينأَلبقهثَسَح اتي نإ «هتانَسَح نم

 مها 4 معو :رظنا] . لا يف حط م ؛ْيلَحتَحِرطَف مُهاَاَطَح

 نع ريَهُز انكدَح (1"* 5/7) نَمْحّرلاُدبَع انكدَح -80117/

 لاَمع ألا اوُرداَب :لاق ٠ ف يلا نَع «ةريره يبأ نع « هيب نع ؛ءآلَمْلا

 يسْنيَو ءارفاك يسُْيَو امو لجل ٌحبصُب ؛ ءملظملا لبللا عطقكاتم

 [١١الما مهام :رظنا] . ليلق ايدل نم ضرع هئيد عيب ءارفاكح بصُيو مْ

 مارب ةرالو

 « ليقع نب بَشْوَح اَنئدَح يدهم نب َِمْحرلا دب اَنَدَح - م16

 ُتَلَخَت : :لاق ء سابع نبا ىلوَمةمرْكع يكدَح ؛[ييراحلا يدهم يد

 ىهن : :لاقق ؟تاَرَعبةَقَرَع موي موّص ْنَع هلاك هني ف يره يبآ ىلع

 ْنَع) :[ةَرَم نَمْحرلا دبع لاق. تار ةكَرَ موي مص نع  هّلالوُسَر

 [17/64 :رظنا] . (يدّبَعلايدْهَم

 نب سآلخ ْنَع فْوَع اند رَفَْج نْبدَحُم اند - 6

 وُنيالوَل : :هف هللا لوُسَر لاق : : ربه وبأ لاق : لاق «يِرَجَهْلا ورْمَع

 ىقأ ْنُحَنْمكءاوَح آلوكو «مانّطلا تخيلو «مطَلا يمك ليئرسإ

 .. اهجوز

 اَنئَدَح «كاّمس ْنَع نايف اندَح ءنَمْحرلا دبع اند

 قف مساق بأ يح تطمَس : لاق ةَرْيره بأ تعمس : :لاق ٠ ٍملاظ َنْب هللا بَ

 [ا7/م68 :عجار] . شرف نم اه ةَملغ يدي ىلع يأ داكن : :لوقي

 لهل نم ع

2 7 

 نَع « ب يلح راح - "5 ها
 ْنَع «ثراَحْا

 ءمْجْنل ارق 8 يلا :ةريره يبأ نع ا تشل دم وات

 زلال هع دس جّسو َدَجَسُف

 انكَدَح «يِوْرَقْلا يمي هَ َةَمَقْلَع وبأ اندَح ءِرماَع بأ انئَدَح - م1

 هّللا وسر لاق : :ةريره وب لاق : :لاق «ديعس ِنْب رسب ْنَع « ةفيصُح نب ديزي

 .ةرخآلا ءاَشع ندهن ؛ ءًاروخب تبا ةأرنا امي 35

 ةمقا ع 5

 دمحم نع « ةَمَلَس ْنْبداَمَ انئدَح ءِنَمْحرلا دبع اَنَدَح - مد

ْيَره يبأ نع راهن نب ريتش ْنَع ؛ ' عساو نبا
 نإ: لاق « ف يللا نَع «ةر

 [97/44* :عجارإ . ةداَبعلا نْسُح نم نظل َنسَح

 ديعّس نع ٠ همها كح ء نمل انَح - 46

 لاق «ملسأ- ةكاكأْؤأ- لاثأَنْب ةَماَمْثنأةَرْيَرم يبأ ْنَع ؛ديعس يبأ نب
 رىاعش
 :عجار]. لصيد ورْمَك ءنآلُق يني طئاَح ىلإ هب اوُبعْنا : ف هلل لوس

 موو

 ءِرْضُلا نع ةَداَتكْنَع مام اَنكدَح «دْواَدوُبأ اندَح - م6

 الف يلا نع

 تاضأملآ لاقق ؛ «طقتلَلَعجَف به مدارج «بوُ ىلع لسزأ :ل :لاق
 نم: :لاقؤأ «َكلَسْحَر نمعَبظيْنَمَو براي: :لاق ؟بوُيأاَي

كين نب ريشب نع « كلام نب سْنآ نبا ينعي
 « ةريره يبأ ْنَع « 

 [لدكلكت لدم مد :رظنا] . كلَضَق

 مس ةرمالا

 « عفا يبأ ْنَع «تبائَنَع داَمَح اَنئدَح « لماك وب انئدَح - ملكك

 « قيرطلا لهآ يَذؤُةرَجَش تناك : :لاق ٠ «ق يبا نع « ةريره يبأ نَع

 [ةككم مه 1 :رظنا] . نجلا اهب لخذأت « قيرطلا ْنَع ءاَهاَحَتكلُجَراهَمَطَت

 عفر بأ َح تباع مح اَدَح : لما وب اد - هاف

 نع نيريس ناو ِنَسَحْا ع ءدحاو يو يلا نَع نع ٠ ةريَره يبأ نع

 ءديحْوتلا لإ حق اريح لَمَخي ممكنا سموك : لاق( يل

 ءاَمَسُح هوُعَدَي تح موُقرحيانأ هتمانآ نإ اونا : : هلْهأل لاق َرْضّيحا امل
 م عمل 0

 هبل اوك تمل حير وي يف ولم“ ا مث
 ينوه ا «

 م نب 0 رع لاق ؟تلَف ام اع َكَلَمَح ام َمَدآ نبا اي : ود هلل لاق ؛ هلل ضن
 عسا ل

 359 :عجا 1 ديح 9

 ءوِرْمَع ِنْب دَّمَحُم ْنَع ٌداَّمَح اَنْنَدَح :لماك وُبأ انِدَح - م 8

 ىلع اج الُجَر ىآر لأ ريم يبا ْنَع «ٌَمْلَس يبأ ْنَع

 [7844 :عجارإ . هللا هيي أل ةعجض هذهِ :لاقق ءهنطُب

 سرق مرةدلو

رْمَع نب دَمَحُم اًنربْخأ ءاَمح اَنئدَح «لماكوُبأندَح - 4 دحخا
 «وِ

 صاَعْلا اَنْبا : هّللا لوُسَر لاق :لاق «ًةَرّيَرِه يبأ نع «[ةملَس يبأ نَع]

 0 رظنا] . ماَشهَو ورمَع ءناَنمْؤم

 اًنكدَح :الاق (لماك وُّبأَو ءرْضَنلاَوُبأ) لماَك وُبأ اندَح - مل

 1 اه

 وبأ اًندَح -(دهاَجُم وب دْعَس :رْضَنلا وبَأ لاقل ىئاطلا دْعَس اَنماَح يهز



 بأ اكرام ذو ةرخآلا لأ نم انكر( 0/9 ايو تن لاك
 َنوُنوَُت مُكَنأ وأ : :لاق وأ ءَنوُبوُكَت ول : : لاق ءَدآلْوألاَو َءاَمّتلا اًنمَمَشَو ايندلا
 ةكئآلملامُكْتحئاَصَل «يدنع الع مشن ينل لاحلا ىلع لاح لك ىَلَع
 يك نوُب مولا هاج اوبن ملوكو «مكتوبي يف مكرر مه
 :لاق ؟اًمُواَنِباَم «ةّنجْلا نع اًنندَح هللا لوسَر اي :اًنْلق :لاق ٠؛ مُهلَرفْتي
 ألا اَميصَحَو «ركذألا انا اَهطالمَو «ةضفُةَبِلو بهن
 ةلَودلْخَيَو سوي الومَْاَلْعَدَيْم «اارقعألا اَمهبارثو «توالاو
 ٌماَمإلا : كيوم درُآل ة كالك ُكباَبْس ىتميآلو دبا ىلَببآل "توُسَي
 حو املا ىلع لمن , موُلظَمْلاةَوَعَدَو ٠ ءَرطْقي ىَتح مئاصلاو ؛لداَعْلا

 سعه م #
 َدْمَيولو كّئَرصْنأل ين ةرعو : :لَجو رعبا لوُشَيو ؛ءاَمّسلا “باب اهل

 المك والا لالا والا“ هدا :رظنا] . نيح

 سا رب مرع مش
 نعسان ُنْيَهَر اًنئدَح « ىّسوُم نب نَسَح اًنبدَح - -/م١ ترف

 وبأ ينُئدَح : :(015)(معَن : :لاق ؟دهاَجمْلا وبأ وهأ : ريل تلُق) يئاطلا ديب
 -هّللال لوسَر اي :انلُق : (وي] رهاب عمه« ْمأ ىو للا
 [م09 :عجار] َثيِدَحْلا َركذَ

 يني هللا دبع ِنْب ومَنْ اندَح «نطقوُبأاندَح - هيتس هلو مر ماع
 با هّللالوُسَر لاق : :لاق «ةَرْيره يبأ نع ءدهاَجبُس نَع «َقاَحْسإ يبأ نبا
 نأ ين ينتمي ملق هليل دلتا تنك يّنإ :لاقق «مآلّسلا ِهْيَلَع ليربج يناثآ
 كر هلجبرالاكت كيلا يف لكل هه تلا ىذا لَ لن
 [تْيبلا باب يف يذّنا] لاَكّتلا سَ بْمف «ليئاَسَ يف رثس مرفت يف
 دقات مكس لقب ربو .ةريشلا وي يص يق عطف
 ذو كف هلال وُ لَمْ لت لكي زو. اهنا
 :رظنا] . امنه دن تن ملا امه نّيسحلاَو نَسَحْلل َناَكٌورج بلك
 لرزوك قيمز محكم

 تيار وأ تْنَبَظ ىّنَح ءراَججْلاب ينيصوي َلاَزاَمَو : :لاق-- مم دف

 [97/44 :رظنا] . هن هريس هنأ

 ءامعو ملعال

 3 ل رلاق : لاق يي يا
 يداَبع ىلإ اورظْلا لوُقَي «تاقرع لهآ ةكنآلَمْلا يهاجر
 .اربغ اثعش

 5 هروب كابمم يظنل] ١ يغالي هلال لاق «ةَرْيِرِه
 َنَع «مكحلا نبع كَ اندَح ٠ لماك أَ - م هزب اس ماسلا #

 لكس نم : :48 هللا لوُسَر لاق : لاق «ةريره يبأ نع ؛ ءٍحاََر يبأ نب ءاطَع
 عيمحل :عجار] داي مَ نم املأ همك ملع نع

 هةموو م اًدِإاَنِإ 5| هللا لوري: :ان5ُ لب نراه حمس «ينؤملا أ ىو للا
 نع دون لل كش كح ماك وأ َح ٠١- نضل

 هلع هذ لأَس هلطأ ري نم ٍماَعطب ين أ هللا وسر ناك : لاق ؛ ةَريَره يبأ
 [م01٠ :عجار] كاي مكو ءاولك : :لاق ةكدَص لق «لكأة يده : ليق نإ

 يبأ ْنِبْرَمعج انربخأ ؛داّمَح اندَح «لماك وب وبأ اَنئدَح -63/ 00-0

 قف هلل جيرَخ : لاق «ةريرَه يبأ نع «بشوَح نب رهش نع «ةيشحو
 ضْرألا قو نم ْتتجا يلا: ةَرجّشلا هذه يف َنوُعَاتي مهو هباَحْصأ ىَلَع
 َنمءانَكلا :8 هللا لور لاقك أَم هيسْحت : ولاقت ءراَرق نم الام
 :عجار]. ملا َنمةاَقش يهد ءّنَجْلا م5 ٌةوجعْلاَو «نْيملل اق اواو نمل

 [لومق

 َنَع ؛ءاَذَحْلا دلاَخ ْنَع ٌداَمَح اًنئدَح « لما وب اندَح - 06
 :لاق سيلان لاق «ةريره يبأ نع «بششوَح نب رهش و عم

 :رظظنا] ٠ . مهل اب اميف موق لك دبل ؛* « هس ب يسَح يما لك : هللا لوس

 [مكلل ملح

 دْبَع ِنْب َقاَحْسِإَنَع ٠ َةَمَلَس ب داَمَح اًنئدَح ءزهب اًنلدَح - 8
 لور نأ : :ةريَره يبأ نَع «(راَسي) نب دبعس نع ؛ ةَحْلط يبأ َنْبا ينعي ءمّللا

1 
 كلب ذوعأو «ةّلذلاوةلقلاورْلانم كلب ذوعأ يمهل : :لوُقي ناك ف هلل

 [ماكم مكه :رظنا] ملظأ نأ ملظأ نأ

 انَع «ةَملَسنْبْداَمَح اَنْتدَح : : الاق ُناَّفَعَوُرَْب انئلَح - سا يصوم رب هرعاع م 00
 ذأ «ةرْيَره يبأ نع «ةَرَْع يبأ نب محلا دبع نَع 4 ءهّللا دبَع نب قاَحْسِإ

 ضرقي نم : لودي ءاَمّسلا باَوُبأ نم باَي اكلم : : لاق ف هللا َلوُسَر يو

 قفل طغامُكللا :لوَُيَرَخآ باَياكلَمو ('” ١ </7) ادع ىَرجُي ويلا
 .اًقلَت (لْنّسلالَجَعَو ءاَفلَخ # م

 دْبَع نب قاحسإ اًربخأ ؛ َةَمَلَس نب داَمَح اندَح نهب انئدح 1 ١-
 ًالُجَردإ لاق اف هللا لوُسَرأ «ةَرْيره يبأ نع « «حلاّص يبأ نع ءمّللا

 بالاك :لاق قهوه ةئفَس يف ارحم لمح

 «لقدلا قوق هب دعّصق سيكلا رق َدَحاَك : : لاق هام اما هيَ رمَحْلا
 ماع ساس

 :رظنا] . مسك ىَلح ةئيفسلا يف رايد رخَبلا يف ذ رائيد حري لمت لاق
 [ةكالا ىكنح

 ريشَبْنَع ُةَداَنَق اًنندَح ماه اًندَح وهب انكدَح - - 0"

 كي وما : يبت ينسج اق أ كيت

 دل رشا تئلط ل مكملات لس م: لو ام
 راسم
 . ةتالص

 ٌديعَس انئَدَح «ًناّبح َنْبا يني ميل اندَح نهي اندَح - *23 8١
 مئاّصلا مَكاف فوُلخ : : لاق هللا لوُسر نأ «ةريَره يبأ نع ايم نبا ينعي

 وفقا 114 :رظفا] ٠ كسملا حير نم مالا مول دنع 58 دنع بط



ير يشب رع هدا نكح بَ اَنَح بَ اكَح - 0 23
 كيه ن

 «ةَريره يبأ نع - كيه نب ريشُب نَع ؛ « سن نبال ِنَع : لإ ُهّظأ لَو-

 نم مالا مْوَيهّللا دع بيطأ مئاّصلام ك٠ ْفوُنَخ :لاق ف هللا لور

 .كنسلا حير
3 

 يبأ َنَع ءًديعَس اًنَدَح «نايح نب ميلس انئدَح رهيب انكدح - قو 1:6

 اْوَيْمُكَدَحأ اكاد «ةنمْوصْا : : هللا لوُسَر لاق :لاق ءةريَرَه

 هكا وأهمَتَس الرا نإ أ «لهجَي الو اقري الق اًمئاَص
 يْنإ :لُشيلك

 [)ذدمك ىحمت قحتم :رظنا] .مئاّص

 لاكمال

 يبأ نَع ءداَمَح اَنثَدَح : الاق ٌنامَعَو ماكو بأ انَدَح 05

 فكي بلا عَمانع يره يب نع - مرهم اربح :ناَّمَع لاقو- ٍمّرهمْلا

 ؛داَرَج نم لجر- انيس اَنَع :لاقو - انلبفساَ «ةّرمع وأ جَح يف

 ُنصناَم : لق انيديآ يف طقلسأَو «« لش كو انطايسو اًنيصحب يرض اَنلَعَجَف

 :رظنا] ربا ديصبَس آيل : لاقق ؟8 هلا َلوُسَر الاسف ؟ن ومرح نحت

 [4516 حقل ىلا ود

 َنآلْيْغ َنَع «بوُيأ ع ءرَمعم انَربْخأ «قاّررلا دبع انكدَح - م80

 8 هللا لوُسَر تمس : :لاق «ةرْيره يب نع ؛ « حاير ِنْي دايز ْنَع «ريرَج نبا

يلهاَج همك َتاَمك «ةعاألا نم حر ةَعامجْلاَقَراكْنَم لوُقَي
 ْنَمو ة

 « هفيسب مأ ىَلَع َجَرَخ 58 1 م ع م

 هدي دَهَع يذل يي

 بصضغي

 «هنامإل انمْؤم يشاَُيأل ؛ امرا ارَببصَي

 « ةيمع ةّيآر تحت لف ْنَمَو « ينم نمل

 لةلا :عجا 1 ٌةيماَج

 يبأ نب ليهَس نع هَرَمْعم انئدَح «قاررلا دبع اندَح -8

 ُرسْخَي :8 هللا وُسَر لاق : :لاق ؛ةَرْيَره يبأ ْنَع ؛هييأْنَع ؛ ءحلاص

 قي «ساّنلا لفي «ِبَصَ نم لج نَع «"تاَرْفْلا
 انطق

 م :عجار] : وُجْنيهَّنأ ري )و اوعستو ةَعست : لاق

 ِدْبَع نب ثَعشأ ْنَع هٌرَمْغَم ارب «قاررلا دبع انئدَح - م46 5

 يعار ىلإ بلا : لاق «ةَرْيره يبأ ْنَع ؛ٍبَشْوَح نْب رش َنَع « ءمّللا

 بْنذلا د عّصق : 0 ع لح يرانا ةطان قو
 سمك

 ؛يقالا لقلب ياك ل جلا لق ؛ ياس رام دام

 ابو ىَتم مب مكَربْخُي « نيئرَحْا ني تآلَخّنلا يف لجَراَدَه نم ْبَجْعأ

 مكسات "يبا يلإ' |لجرل اج ءايد وهي لجرلا َناَكَو :مُكَدَْينئاكَوَم

 يدي ني ب تاَرامأ ٠ نم ٌةراَمأ اَنِإ : 6“ يل لاق مث يلا هَكَدَصَق و

 ام هطول هدَحُم تح مجبل جريان لجل كن دق «ةعاسلا
 ريم رو

 .ُهَدْعَب هلهأ ثرحأ

 دبع نع «ٌةعيِر نب رْفعَج نع ثيل انكدَح «مشاَه اَنئدَح - -86

 اذِإ : لاقل وين ارفع يبأ نع ١ نمره نب محل

 قي: ةّيصمْلا ىَلِإو دير ؛ ةّيّصمْل لئاقيوأ 5 مَ

 ف م

 ار ربه يب دنس

 هلضق ( 7/5(

 [مالاك كما م ةرظتا] ٠ ناطيشلا نم هللاب

 اوُدوَمَت ءاناطيش ىاَرجرامحلا قامو .هلضق 0

يعَس ينكدَح ثيل اَمدَح ءٍمساَقْلا نب مشاَه اَنئدَح - 86١-
 «د

اَسُي نب ديعّس نَع «ةَدبَع يبأ ْنَع ؛ يربقملا يعي
 ربه اب عمَسهنأ ن

 يهوي: :8 هللا لوُسَر لاق : 956
 مث يو ةوط

 يمك هبّهّللا سش
 ع ل

 لْهأ شبشب ششي «هيف ةآللا الديري ال دجْنمْلا أي

 [ةمكأ هكدا هكتح لما رظنا] . هتعلطب بئاَعلا

ع «هييأ ْنَع «اديعَس ينئدَح تيل ائدَح ءمشاَماَنئَدَح - م6
 نَ

 اقتل تامل ءاَسناَي :ُلوُتياك اك هللا َلوُسَردأ «ةريَرح يب
 4١"[ :عجار] . ةاش نسرف لَو اًهتراَجل ٌةَراَج

 َنَع «هيبأ ْنَع د ءاديعَس ينئدَح ثيل انئدَح مشاه اَنئَدَح - -/م١٠ 6ع“

 رى مسمع ع هس
 درع هَتْسَوهللاإ هلل : :لوَُي ناك للا لوران يره يبأ

 لدكلا مقالا :رظنا] .هَدْعَي يش الو «ُهَدْحَو َباَرَسألا َبَلَغَو هَدْيَح َرَصَنَو

 ءدْعَس نبا ينعي ثيل انَدَح ءٍمساَقْلا نب مشاه يتّئدَح - هس

 :ةريره يبأ نع راسين نامي نع ٠ جَضألا نب هلل دبع ع نب ريكي يدَح

 - انو انآلث ْمُكدَجَوْنإ : :لاقق «ثْدَب يف ل هلل وُسر انتَ :لاق

 انذرأ نيح : ف هللا لوُسَر لاق مث ءراّنلاب اسوم - شرف ُ نم نيلجرل

 راف نإ راّثلاب اَنالكَو اَنآلُف اوس نأ مكن تلُك ين :جوُرُخْلا

 84147 :سظنا] . اَنموُقاَك امه اَسوُمتدَجَو نإ ؛ َلَجَووَع هلا الاهم

 [ةمقكع

 « بح يبأ نب ديزي يكدَح ثيل انكدَح « مشاه اًنكدَح - ----06

 ِساّنلاَرَشّنإ لوُشَي اق هلا لور َعِمَسُهنأ ةرْيرس يبأ نع «كارع ْنَع

 [ة4455 :رظنا] . هجري ءالؤطو هجري الوم ين «نيهجولا وُذ

 اَنَح : 0 يِارخلاو مهلا - 01

 لوس م لع «يتبل بقشا 0

 تش دل هدي دمَحُمْْفَت يذدْلاَو : : لاق ؟ ةعاقشلا يف كبره ذاَم

 ىلع كصرح نمت يآ امل « يأ نم كل ْنَح يلاسيَْملرأكنأ

ّنجلا باوبآ ىَلَح مهفاصقا نم يّسُهَيام هديب دمحم سفن يذّلاَو «ملعلا
 ة

 ُهّللاالإ لإ آل نأ َد هش نمل يصاَقَسَ ؛ يناقش ٍماَمَت نم يدْنعْمَهآ

 ٠١774 :رظفا] . هلك هس هئاَسهبلكقاكصُي ص , ءاصلْخُم و

 سم تم رعبا مال

 تعمس :لاق « يبأ ينئدَح «ريرج نب بهو اًنئدَح - -/م١٠8©ا/

 ل .٠

 يمل هللا لوُسَر لاق : : لاق «ةريره يبأ نع حي نيريس نب

 لامي يرش ينك لاق «َمّيِرَم نبا ىسيع : ةكلك لإ دْهَمْلا

 داي امْويَليئاَرسإوُئْيَركذف لاق « اهي ديو ممم ىتتات ير :هَل

 :لاق|لثإ ةمذن ولاقت يمال مش مشل ادق عنخ
 3 هلع



 اديسعلا

 او اونو برو وتس ف رت وكف يح ام ١ ؛تلاق

 :لاق ٠ امآلُغ تدلوك ؛ «ينبلا ذهب ترن: اولاق ؟مُكئاشاَم لاق
 مآلشلا ىلإ رّصْا مث 1 وه اه :اولاق ؟وهنْي لُضْلا ىَلِإفَرَصْنا مث ءاَعَدَو اَقَق : لاق ءاًدّوه اه :اولاق ؟وه َنيأو
 سااعم سم
 « يعأرلا نب انآ لاق ؟كوبأ ْنَم ؛ مالُع اَيهّللاب : :لاقو «هعبصإي هّنعطَ

 :لاق ءٍبَهَد نم َكَتعَموص يبن : :اولاقو كولي ولعجق يرج ىلإ اوبر
 يندر امو لاق ءاتَناَك امك نيط نم اهوُثبا ؛ « كلذ يف يل ةَجاَحآل

 3 لعجا مُهّللا : :تلاقك «ةراَش وُذبكاَراَهِيرمذإ هُعضرُت اهلنا اهرججح

 الَمُمَللا : :لاقت بكارلا ىَلَع لبو اهي كتف : لاق ءاَذَّه لْقم يبا
 ٌرظْنأ يئأَكَف : ةرّيره وأ لاق- هَ هيت ىلع : لاق ٠ هلئم يلج
 لس هبل يف نم وتلا 'يبصلا َعينَص ص يك هللا لومسر ىلإ

 اَرَمَق :لاق“« اهلثم يبا لعمال مهلا : تلاق برم ةمايرم مث اًهصْمَي
 يح كل :لاق تاهلثم ينلجا مُهّللا : :لاقق 6آلا) ىلع لقا ايد
 ةراّشلا وذ ابكأرلاّرَم !ىَقلَح : تلاقق «ثيِدَحْلا (؟١ 4/7؟) اَعَجاَرَت
 هذّهب رمَو هلم ينلمَجَت ال مُهَللا : :تلقق هلم ينبا لَمْجا مُهّللا : :تلْقَك
 راهم ينلعج امم ١:تلْقَك١ !اًهلقم ين ٍلَمَجَتلمُمللا :تلثق م ةَمألا
 لاء رتل نس دل ذ بكار نإ نأ! :لاقك
 هللا يِبسَح : لوقت يهو «قرسُت مّلو تقرسو ءنزَت ملو ,تنز :نولوقي

 ةيارعر ةهرعامدع
 ْنَح ءدّسَحُمْنَح ؛يرج انندَح محم نب نيح اًندَح - 8١68-

 نبا ىَسيع : ةئالئألإدملا ين ملكتي: لاق فيلا نع «ةريره يبأ
 َرَكذَك-ْرَخآْي بصَو «جيرج ناَمَر يف ناك يبصَو «مالّسلا هيلع ميم

 هَل تَناَكَو «ليئارشسإ ينب يف ادباَحالجَرناَكَف جيرج اَمأَو لاق- َثيِدَحْلا
2 1 000 

 اي: لاقف «جيرج اي : :تلاقق فس هْلِإ تاتش ذِإ لص موي اكو م

 ُهْنَعَد مت كلذ لْثم لاقق هَعَدَو ؟ىَلص مث ؟اًهبنآ يمأ م اريح ةالصلا بر

 اجب ص اًجيَيج رأمّمَللا : :تلاقو هّمأ ىَلَع دَنْشاَف ىَّلَصَو كلك لم لاق

 رك يئس يب نم اذ 'تئاكو «هل همم دعت مث« تاو
 .هوحن

 2 235 , :لاق ٠ 28 10 رم ءراّصْنألا نم

 ىَرت نك شوهد كلب لاط اذإ : لوي هللا لوُسَر تمس : لة

 بائذأ ل ثم مهيديأ يف :هنتل يف نوُحوَرَو ءهّللا طّخَس يف َنوُدَْي اَمْوَ

 [45975 :رظنا] . ربل

 نبا ينعي - - رقع انئدَح يناسب ركب نب كَمَحم انئدَح - -محكت

 لوسر لاق : لاق :ةَرْيره يب ْنَع ؛ مّصألا ني ديزي تعمس : :لاق ناكر

 ىّشخأ امو راك ٌمُكِلَع ىشخأ نكلو ٠ رقم ُكَبلَع ىَشْح ام : 8 هّللا
 3٠١[ 98/1 :رظنا] َدْمَْلامُكْلَع ىتخأ نكلو ءاطَخلُمْكيلَع

 رطب دِمَحْلادَعانكَدَح ءرْكَبْنبْدََحْاَنئدَح - م0
 ريم يبأ نع جرس يبأ نب هلا دبع ضايع يتّربْخأ «يراّصنألا

 م رام ري
 نب 5ص 1 ري يدش

 ين َداَهجْلاَو ؛ هّللاب املا َرَكَدَ ل لاق
 َلوُسَر اَي :لاقق جر ماَقَف :لاق ٠ هللا دن لاَمْحألا لضفأ نم هّللا ؛ « ليس
 هرمي الم بسحر ياس و هللا ليس يفت اإل ٠ ؛هّللا

 ريشعل <

 اع 500 2
 بلع دَرَق : :لاق ؟تلُقَفْيِكَف : لاق عَن : لاق ؟َياَياَطَح يٌّنع ُهَللاَرمك

 وَلا هْبَلَع َدَرَك : :لاق ؟َتْلُقَفّيَكَ :لاق ءْمَحَن :لاق ؛لاق اَمَك َلْوَعْلا

 بستم ارياَص هللا لبيس يف تلق نإ تيآرأ ءهللا َلوُسَر اي: لاق ءاَضْيَأ
 لربح نق نيد الإ مَعَ : لاق ؟ياَيطَخ يملا ردك بس َريغ الب هايم اك 2 مو

 [مجم# :رظنا] ٠ كلذب ب ين راس مالاسلا يلع

 , ىلإ يب نبا نع ايس اح : لاق قالا دبع انئدَح - م
 ءةآلّصلا يف اسوي هللا لوس ناك : لاق ؛ةَريره يبأ نع «ءاطَع نَع
 هتعمسف «هيف َتَقاَح امي اناَخَو « هيف َرهَج اَميِف اًنرهَجَف «تفاَخيو رهَجَيَق

 [/4414 :عجار] . ةءارقي لإ ةالَصآل : لوي

 يبأ نع « «يرطإلا نَع ؛ رمَْم انربْخأ «قاررلا دبع اًنئدَح - م6“

 ضو انِإ ف هللا لوُسَر لاق : لاق ؛ةَرْيرَه يبأ ْنَع «ينالوخلا سي يردإ
 [97ك١٠ :عجارإ . توي رمَْتسا إو هس مُكدَحَ

 هنأ «هّبثم نب ٍماَمَه نَع مْعَم انربخأ « قادرا دبع انئدَح - م

 ىَنَح ثَدْحأ ْنَم ةَآلَص لبن ال : ف هللا "لور لاق :لوُقَي ةريره ايأ عمس

 ؟ةَرْيَرِهاَبأ اَيْثَدَحْلا ام : َتوَمَرْضَح لأ نمل جره لاقق :لاق ؛ ءاضَوَتي
 مم .5 :رظنا] . طاَرض وأ ءاَسُف : لاق

 َنَع ؛َقاَحْسِإ يبأ نَع ُرَمْعُم اًنَرَبخأ قازرلا دبع اًنئدَح - 6
 ءاق "بلا لحمل اج مالا هلع ليربجأذأ : ره يبن دهام
 هيف طئاَحلا يف ارْيس تّيبْلا يف نإ : :لاقق ٠ ,لخذا : لاق «هّتوص َفَرَعَف

 1 تال نإ «ةوئطوأق دئاسو وأ طاب اهوُلَعجاَق اهو وُمطفاَف ليام

 [م05؟ :عجار] . ] . ليام هيف اَنْ

 نبل نع ؛ «ايرظلا نع صم ادَح «قاررلا دب اًننَح - -م كك

 ايلا هك لاقت ٠ انيمي هايم ىلإ ىرفات مح َلَخدَف ارحب

 [9١٠م٠ :رظنا] . 1 2

 رَثعَج َنَع ؛ رَمْمَم انئدَح «قاّررلا دبع ( ١" ةر/ا) اَنكَح - /1 8١

 :4 هللا لوُسَر لاق : لاق .ةَريَره يبأ نَع «مصألا نب ديزي نع ؛ «يرّرجْا
 ىَّتَح - َسراَق ءاَنبأ وأ- سراق نم الاجرابهدل ؛ يلا دنع ”ريدلا َناَك وَ
 .هوُلواَتتي

 «ْيِرَرَجْلا رَمْعَج نع رَصْعَم نرخ «قاررلا دب انئدَح - م56
 يدنا : : 8 هّللا لوُسَر لاق : لاق :ةَرْيَرَه يبأ ْنَع ؛ مصألا نب ديزي نع
 نوفي وبدي موقي اجو «مكبلا بَل او ملول مدني يسن
 . مُهكر فَي هللا

 .(ح)رَمْعَم انَربْخَأ « قارا دْبَع انثدَح -8



 ا ف كاوا 356

 اًهُكلحأَت غابصألاب (مأ) :؛ يرهزلا لاق : هئيدَح يف قآررلا دبع لاق

 75377 :عجار] داوسلاب ُبضْخَي "يلا َناَكو :رمعم لاق . انيإَِحأ

 [يبأ] نب ىَيحَيْنَع ءرَمْعَم اربح «قاّررلا دبع انئدَح - م

 -8 ايلا نَع ءًالإةُملعأ آل : لاق- ةرْيره يبأ نع «ةَملَس يب ْنَع ءريثك
20000 

 [ركمحا" :عجار] . لكلا لْضَم هب ب تميل ءاَمْلا لضق تمي آل : "لاق

 نع ؛قاَحْسِإ يبأ ْنَع َرَمْعَم انربَخأ قازرلا دبع انئدَح - م4 ءا/لآ

 يف ف هللا لوُسس در عم يشنأ تلك : لاق « ةريوه يبأ نَع ء دايز نب ليَمُك

 «لاق نم الإ ورثكملا كله «ةريره ايأ اي : :لاقق «ةّئيدَمْلا لْهَأ ضب لخَت

 7-20 يمص ع صو تييماع اع ب يل

 راسم يَ نكي ىتح ترم ثآلا ءاَذَكَهَو اَذَكََو اذكَه

 ردك ىَلَع كلدأ لآ :ةريَره بأ اي: : لاق ةَعاَس ىَشَممُت ؛ مه اَم ليلقو- هْيَدي

 لإ وُكالَولْوَحآلْلُم لاق ءهللا لور اي ىلْب تلق ؟هلجلا زوُك نم

 يرده «ةَرْيرهاَل اي: لاق َعاَس ىَشممث (هيلبالإ هللا َنمآَجْلَمالَ الوهللاب

 ُةُلوُسَرَو هللا : تلق ؟ساّنلا ىلع هللا قَح امو ؟هَّللا ىلع سانا قَح
0000 

 ادا ءايس هباوكرتُم الو مودي سلا ىلع هّللاَوَحإِم لاق « 2
00 

 علدقالا ل هده هال :رظنا] هيمي نأ لح وحف كلذ او

 يبأ نع« يطل نَع ٌرمْعَم اربح ؛ قارا دب اًندَح - "دف

 ل : 8 هّللا لوُسَر لاق : :لاق ؛ةَرْيَرَه يبأ نع ؛ ٍنَمْحَرلا دْبَع ىلَوم دي

 نآهّلَملَفء يمان ءاَناَسْحِإَداَدْريقنسْحُم اّنِإ ءتنرملا مكن 70

 1١51374[ :رظنا] . بتعَتسي

 ْنَع «يرْظْزلا نَع ٌرَمْعَم انْدَح «قاررلا دبع انندَح م ال

 نم: : هللا ٌلوُسَر لاق : :لاق ؛ةريره يب نع ؛ «نَمْحرلا دْبَع نْ دْيَمُح

 لاقْنَمَو ملال ل٠: :لُثيلَم (تآللاو) : : هفلَح يف لاق َفَلَح

 . يشب ّقَدّصَملم رماَقأ َلاَعَت) : هبحاصل

 نع «سواط نبا نع هَرَمَْم انئدَح «قاررلا دبع اندَح - م4 7

 هم هما
 ًءاَشأنإ) لاقت ف َلَح ْنَم : قف هلا لوس لاق : لاق «ةرط يَ «هيأ

 تنحي للا

 . ارَمْعَم ينعي «هرصتخا وهو : قاررلا دبع لاق

 هللا دبع ينَرَبخأ « حرج نبا تربح «قاّررلا دبع انندَح - ما

 ثَتلا دهشأ : لاقّهَنأ ؛ طرا هللا دبع يبآْنَع ؛ «سْنَحُي نينمَحلا دبع نبا

 يني موسي ةدلْبلا َلْهَآ دار رم : مسالا وب لاق لاق آر يبأ ىَلَع

0 
 1 :عجارإ]. ِءاَمْلا يف حلملا“ بولي اَمَك هللا هْباَذَأ- ةّئيدَمْا لهأ

 نبا نَع «يرْظْرلا نَع رمعَم انيدَح « قاررلا دبع انُدَح - -/م 0

 هرب موي هللا لوُسَرَعَمابدهَش ٠ لاق «ةرّيره يبأ ْنَع ٠ بيلا

 لَا رح مل لاله ماه :مالإلا يعدي لجل يي -لاقق
 رماعإ

 لجل هلل لوس اي : :َليق «ًةَحارجهْعلَصاَف ؛ اديدَش الق لَجّرلا َلثَ
 م26 هم سم عع كر

 ,َتاَمْدَقَو ءاديدش ًالاَق مويا لانك اثلا لهآ مهَهكَتلق يذلا
 مس © ظل هد

 ىَلع ْمُهاَمَنييَقف !ِباَئرينَأ ساّنلاضْمَبَداَكَف ءراّنلا ىلإ : : 8 يلا لاقك

 ملل نم ناك اًملق «ًديدَس «حاَرج هب كلو سيمكن : :ليق ْذإ كلذ

 ءربكأ هّللا :لاقف ؛ كلب فيلا َرْخأَف هس لق «ٍحاَرجْا ىَلعريثصي
 راع م سس ةيورعار دل

 لخديآل هنأ : ِساّنلا يف ىَتاَ اللب َرمآَمث ,ةلوسرو «هّلاَدبح يثآ دهشأ

 مسامع ع6 هله ل ياكعاو

 ٍلُجَرلاب نيا اَنَهدّيَوُي لَجَوَرَع هَّللاذآَو «ةملسسم سفن ةنَجلا

 [م01// :رظنا] رجالا

 لم هيرو

 يلا ادهش : 0 ")نبا

 را لذا مالم ماسلا نعيم نسم لجَرل فيلا : لاقق

 اي :اولاقق « «َنيملْسُسْاَنم لاجر ىَلَغ دان :لاق ُهَناَّذلإ ُفاَنحَمَرَكَذَ

 :عجار] . هت لكنه رحت دقو «ككيدَحُهَللاَقَدَصدَق هلا لوس

 ملم

 اع -
 يبأ نب ٍليهْس ْنَع ؛ َرَمْعَم انْثدَح «قاّررلا دبع انئدَح - 408

 َنوُدَعَت اَم 8 ِهّللالوُسَر لاق : :لاق ؛ةَرْيَرَه يبأ ع ؛هيأْنَع ءملاص

 1 انِإ يأ ادهش : لاق ؛هّللا لبس يف َلْْنَم :اولاق ؟مّكيف ديهتشلا

 ٌقَداهَشّقَرَمْلاَو ٌقئاَهشرَطُيلاَو ءٌةَداَهَس هّللا ليبَس يف َلَْقلا ليتل

 م
 اة تفشي :رظنا] . ةَداهْش نوعاّطلاو ٌةداَهَش ُءاَسَعتلاَو

 نع ؛َناَّنس يبأ ْنَع ؛ ليئارسإ اًنربَحأ « قارا دبع انئدَح - هكا

 فيلا َح ؛ةرره يبآو «يراخلاديعس يبأْنَع «يفتحْا حلاّص يبأ

 ُدْمَحْلاَو (هّللا َناَحْبُسم) :اّمَ :رآ مالكا نم ىّنطْصا َلَجَصَرَع هللاَذِإ : :لاق
000 

 ُهلأتَبُك (هّللا َناَحّبُسم) :لاق م ْنَمَو :لاق يك هَّللادَو هَل ذل هَل الو (هّلل

كل :لاق مو «ةيس نوُرشعُهْنع اخو ةنسَح نورشع اهب
 لعق ي

 ْبرهللدحْلا : :لاق و لل ل ّللإلل) :لق نو كلذ

 00 :عجا 5 بس

 نبا ِنَع يطا نَع ٌرَمَْم اَنكدَح ,قّرلا دبع اًنَدَح - مد

 ٌرَهظي ناَمرلا رخآ يف : ا هللا لور لاق : لاق «ةريره يبأ نع « بيم

 عوومو

 .اًهمدهيك : :لاق هنأ تْبسَح : :لاق ٠ ةبحككلا ىَلَ نْيتقيوسلا وذ

 َنَع - -َناَمِيَلس َنْبا يَ يُرفع اَنْئدَح « قارا دبع انكدَح - م4

 نم : : لل لوس لاق :لاق ةَريره يبأْنَع ءنَسَحْلا نَع ؛قراط يبأ

 : لاق ؟نهبلَمْحَيْنَم ميو نهب لَمْيق لاصخ سمح يم مُدْخَأَي

 قنا : لاقّمُث ءاّهيف ندع يدَيدَخآَ : لاق هللا َلوُسَر اًياَنآ :تنُت

 ءسانلا ىتغأ نكته َمَسقاَسبَض راو يلدا

 ْنُكَت لقتل ب حُناَم سالب حآو ؛ نؤمن اج ىلإ سْحآَو
 . بَلْ سمت من كحّضلاَرثكإك كلحّتضلاٍرثكتالو مس



 رع «"يرلا نع مَ اندَح ؛قاررلد ب انكَح -1 84 5
 8 هلا لور ثَعَب :لاق ؛ةَرْيَره يبأ نع يتلا ايف يبأ نب هرَمَع
 رع نْبِمصاَحدَجَوهَو «تباكنبمصاَح مهل رمآو اني ةيرَس
 اوركذ ءةلوزت ةكمَو ناَفْسع َنِيي قيرطلا ضْمَيياوُناَك اذِإ ىَتَح ءاوُقلطناَ
 و ٍلُجَرةقام نم بي مْهومَي لايحب لاقي ؟لْيَده نم يحل
 نموت ىَوَن د هيف اوُداَجَوَ موُلوَ الزم اون ىَتَح مهراثك اوصتقا
 امل سلك ؛مُسوُنحل ىّتح راك اميين م اذه : :اولاقق «ةّيِدَمْلا رم
 اوُطاَحََك مولا ءاَجو ءدكدق ىلإ اوؤَجَل هباَحْصأَو تباث نب ؛ مص ْمُهَسَحأ

 ءادحأ مم لالا اي مر ![قاكيملاو دْهَملاٌمكَل : اولاقو ءمهب

 انعْربخأآمّضللا ءرفاك ةّمذ يف لن انآ مآ : ؛تباكن مصاف
 دهيم سوم 0000

 يقبو ءِرََّت عبس يف امصاع اوَُتََف .مُهْوَمَرَك (مهوُلتاَقَ) :لاق ٠ كوسر
 نإقاكيملاودهملاٌمهَوطْعاَف «" :ٌرَخآ لج 1لجَرو ةّئئدلا نب دْيَرَو يدع نب بيبخ
 لاق ٠ اهب هوت مهيسق اقرأ اومن اوثكنتس الق ١ . مهيلإ اوُنر
 فوُرَجَف «مهيَحصَيْنَأ ىَبأَك ؛ ءرْثَمْلالوأ اذه : :اَمُهَمَم يذلا ثلاَّتلاَلجرلا

 ندير يِدَح نب بيب اوثلاناو) هلع اوبر «مُهميياأ ىات
 لَفْوَت نب رماع نْب ثراَحْا وب ايي ى ريشاَف ؛ ةكَمب اًمُهَوُعاَب ىَتَح « ةّثدلا
 األ ربل قم دكتف لدول قاف

2010 

 0 تلاق اق لح هَل يل ييم نع هل ل سم ل ل سي م

 َنْيَشْحَتَأ : لاقق يو سيق راض و حن

 ًاريسأ تِيآَر ام : لوقت تَناَكو : لاق «٠ هللا ءاش نإ َلمْفأل تنك ام ؟هلنقأ نأ
 رك ذوي ةكَسِباَصَو «بتع فطق نمير د « بييخ نمار همام

 هب اوُجرَح مت: : لاق مهلا هَ ازلإَاك امو «ديدحلا يف قئومل هند
 لصق نيك يلصُأ ينو ( (11/7) :لاقف هول مرَحْلا نم
 َناَكو : :لاق «ةتندزل تملا نم عرج يباَماوَرنأ الو : لاق مث)٠ ؛نيتعْكر

 :اَدَدَع مهصْخأ مهلا لاق مك وه لقا َددع نيتمكرلا نس

 ًاديهش ّلَتْقأ نيح يلابأ اَم

 نمو

 يعّرصَم هل ناك قش يأ ىَلَع

 أَشيْدِإَو « هللا تاذ يف َكلذو ٍرَمُس ولش لاصؤأ ىلع كاني

 اوتؤيِل مصاَع ىلإ يرق تّلعبو هلق ثراَحْا نب ةبفع هيل مَقمُ
 مم

 تب «راَيموَيمهئاَمظع نم سيطلق ناكو ؛ وفرط دس نم ينس

 يش ىَلَ وردي ملف ٠ ,مهلْسُر نم ُهنَمحُ ءرّبَدلا نم ةلظلا لم يعل
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 7516 :عجار] . هنم

 َْنَع؛ ٍليَهَس ْنَع ٌتلاَخ امدح ءديلولا نْبْفْلَح انُيدَح - مااا
 ةقئرةكنآلملا ب َحّصَتآل : ف هللا لوُسَر لاق : لاق «ةريره يبأ نع «هيبأ

 اةيكنفأ :عجار] ٠ "سرج ألك اهي

 سو ري هر

 نع هس اخ اقدح ديزل بال ان - -4 55 ١

 . ةثاللل نش نزلا دلو : 8 هللا لور لاق :لاق ؛ةَريَره يبأ ع «هيبأ
 :ةبع نا يني هبوب انكدَح «مساقلان : مشاه انندَح - ---6 مك م6

 :48 ِهّللالوَنسَر لاق : لاق «ةريره يبأ نع ؛ «يمْيَحّسلا ريك وُبأ اندَح

 :رظنا] .رايخ يف امهم وكي ءاكرْتي مام ؛ ءًاًسهعيي نم رايخلاب نايل

 ا

 ا 8 هّللالوُسَر لاق : لاق .ةَرْيَرَه

 اتق عرسك اهتخأ قالط رمل ط رئت :75/و .هتبطخ ىَلَعْبطْخَي
 ٠١61[ :رظنا] . اهلل جو رح هَللا بك امام

 نبا ينعي ؛ «ْجَرَمْلا اننَدَح : :لاق ءِرْضَنلاوُ ماه ادَح - -م4ا/

 نم اًهَتعمس َتاَوَعَد : لاق «ةَريَره يبأ نع ٠ «(يندلا) دنس وُبأائدَح «ةلاضق

 مظعأ ينل مُهَّللا :لوُقَي هتعمس اب تشع ام اهكرثأ ال 8 هللا لوُسَر

 دعس وبأ) رظنا] . َكلكصَو ظقحأو دلحيصتميئآو «ةلرخذ أو لوك

 ١١187[ :(يصمحلا دعس وبأ وأ يندملا

 يبأ نب يلع انكدَح «ةَلاضق ْنْب رمل نندَح «مشاَ اًنئدَح -8
 ْمُوَيَيَمسس ءيش'يآل : يبلل ل يق :لاق ريم يبأ ْنَع ءةَحلَط
 فقعبلاو .ةقلَّصلا ايفو ؛ مكي هنت األ: لاق ؟ةعمجلا
 ايف لَو هلا اح َْمةَعاس هلم تاَعاس ثآلك رخآ يو ؛ةشطبلا هيو
 بيجتسا

 , سيق نب واد نع نايف انئدَح «مدكنب ىَحَيانندَح -4
 وُخآْملسلا : : 88 هللا لوّسَر لاق : لاق ؛ةرْيَرِه يبأ نَع ءديعس يبأ ْنَع

 نآرشلا نم ئرمسْسَحَو رقْحَيالَو لذي حيال هملظيأل ءٍملُنسمْلا

 701 :عجارإ مللسمْلا ُهاَخأَرقحَي

 «ىّنعملا « ىّسيع نب قاَحْسِإَو ٠ مداني ىَيِحَي اَنئدَح -

 0 هريرتج نب ميهاَريإنَع كلبرش اند : لاق ءمَدآ نب ىَبحَي ظل ْنَللاَو

 ف هللا وسر َلَخَد : لاق ؛ةَريره يبأ نَع «ريرَج نب وِرَمَع نب عر يبأ
 مك ضرألا يف ف مديياَحَسَم من ؛ « ىو أَم هيف روي ,ءآلَخْلا

 [همكا مخءحت :رظنا] هب اًضَوت خر وتب هنأ مث ١ اًهَلَسَع

 انّه يف -َناَداَش يَسْيس ُدَوْسَأ لافإو] : :يبأ لاق م

 ُهَرَكْدَو ءةوكر يف ةوأرون ٠ «يف ءاَمهّثَنأءالَخْلا َلَخَداَذِإ : ْثيِدَحْلا

 7 هداتساب

 يبأ نب : ديزي نع «كيرش اَندَح «َمدآْنْب ىَيحَياندَح 0١-

 تلكيف هللا لور ينرأ لاق ؛ةريره يبأ ْنَع ءدهاَجُم نع .دايز

 ءٍمْولا لبق رذولاو ٍمْوَيلُك ىَحُضلا يتمكري ينرمأ : ثآلك نَع يناهتو
 ءاَمْفإَو ءكّيدلا ةرْتك ةرقت نع يناَهنو ٠ ءرْهَش لك نم ٍمايأ ةثآلث ماَصو

 [08هم6 :عجارإ بلل تاتلاك تاو « بْلكلا ءاَعْفِإَك



 0 «بَمْوم نبا نع ليرط اكن همت حينَ - م4 حاد

 هم يع مع

 هنن رك ىَرينأ ب حيل َجَوَرَع هللا : :لاق ُهَعقَر «ةَريره يب ْنَع « هيبأ

 [459+ :رظنا] . هدْبَع ىَلَع

 يبأ نب ٍلْيهس ْنَع "كير انكدَح مدان ىَحَانكدَح - 8٠١48
 َسْلَجَيْنآل : لاق« اقف 'يِبلا ىلإ هَ ريع بأن َح هيأ نع ؛ ءحلاص

 (17/) هكر هدلج ىلإ يضْقت تح هَ رج ىلع مُكَدَحأ

 [3لم14 فلل ودا رظنا] رب ىَلَع َسلْجَي نأ نم

 دْبَع نْب ملَس نع ؛كليرش انكدَح مدرب ىَبحَيانَح 4084 7
 نتن ياو 0 حدف أع يبلانا

 همكم لكلم قحتأ له :رظتا] . يملا

 نَع «ِرَمْعَم ْنَع «كَرابم نبا اننَدَح «مَدآْنْب ىَبَحَي اًنكدَح - -8 0456

 مد لَجَورَع هلوُق يف 9 يبا نَع ِنَع ةَرْيره يبأ َنَع «هبم نب ماَمَه

 اوُلَدَب :َلاَق - «ةّطح اوُنوُقَو )اَنَحَ اوُلَخَد : :َلاَق « ادَجس ْباَبلا اوُلْخْدا

 [م51* نا] . 6ٌريعَش) يف ةَطنح اوُناَقَك

 َنَع ءرَمْعَم ْنَع ؛كَراَبم نبا اًنئدَح «َمَدآ نب ىحَي اًنئدَح -م1ؤك

 «ةَكَدَص ُدَنيللاٌةَملَكْلا : :َلاَق ا يِبلا نَع «ةَرْيَره يبأ ْنَع هم نب ِماَمَ

 ملاح ظنا . ٌةكَدَص دجْمَملا ىلإ لاك - : ةآلّصلا ىَلِإ اَهيِشْمَت ةَوطخ لكَ

 مهدد

 نَع ءرَمْعَم نع كرام نبا اندَح «َمَدأ نب ىحي انئدح - 46 0

 َبْرَصْلا مسمن : ل يللا نَع نع ؛ةَرْيَرم يبأ نَع ءهّنثم نب ٍماَّمَ

 [مما+ :رظنا] . ةَعدَخ

 ْنَع ءِرَمْعَم ْنَع «كَرابم نبا ائدَح «َمَدآن ب ىَبحي ندَح - م4

 يمس يمس اَمنِإلاَق - -ٍرضَخْلا يف - اقف يتلا نَع «ةرْيره يبأ نع هم نب ماَمَه

 :رظنا] . ارض هنحتي هاذ اضن ةورَق ىلع ثلا ءارضخ

 [ماكلا

 ينكدح «بُنذ يبأ ْنْبا اَنَكدَح «بابَحلا َنْبدْيَر اندَح -8

 هّللا لوُسَر لاق : :َلاَقَةداَنق بأ دَحُي ةَريَوه ابآ تْعمَس «َناَعْمَس نب ديعس

 ادق« 0 2
 1 20 2م 0 ها

 ريس ة سرا ع0
 [/م517/ :عجار] : لك دورتي نيله 0

 ٍنبٍمامَهْنَع ََمَْم نكح ءٍماَمَه نب قارا دبع اندَح - ملف

 نْحَن :َلاَق 8 هللا لوُسَرْنَع «ةرْيرهوُبأ هب اَنثَدَح اَماَنَه : :لاَق هّبنم

 1 اما ا ل ا

 كهل انه هيف وُ مهل ضر يدل ٍمُهمْوَياَدَهف «مهدْعَي نم

 ل١١ :عجارإ دَغ َدْعَي ىَراّصَنلاَو ءاَدَغ دوُهيلا « عب هي انك مُهَ
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 لكَمَك ٠ «يلبق نم ءاينلا لَو يلم ٠ ف مساقلاوبألاكو 31 ٠١

 ةّيواَ نم «ةّئبل عضوتمألإ اًَكَمْجآَو اَهَلَمْكأَو اهتسْحاَف ؛ ءانويي ىتبا لجَر

 َتْعَضَوَلا :نوُنوُد ويف نابل مُهبحُْمو نوُفوُطيَلَلعَجك ءامايلَوَز نم

 . يلا انآ تكف : : 8 يلا َّمَحُم لاق كابي اًصاَه

 لق ارك دقوا لبر لكك يلكن 8 هّللا لوُسَر َلاَكَو *7 ٠١

 َنْصَقيِراَلا يف رع يلا بالا هذَهَوشارَّا لع اهكوَح اَمتماَصأ

 ,ْمُكُتمَو يلم مكلف: لاك« ايس ُهلْذَيوسْرجَْيَلَعَجَو ءاَهيف
 ينوب مله رانا ِنَحَمُلَه هَذا نع َمْلَه را ِنَحُْكِجُحبْذخآ نأ

 .اهيف َنوُمحَتعَت

 بدك نظل نإ ٠ ّنَّظلاَو مُكايِإ :# ِهّللا لوس َلاَكَو “8٠١

 اوُوُكَو ءاوريادَت الو ءاوضَغاَي انثآَلَو اوُنَاَاَلَو ءاوُدَساَحَتألَو ءثيدَحْلا

 . ناو! هللا داع
 4 ىلا هَ

 اًهظفاَويال ٌةَعاَس ةّمَمَجْلا يف : 25 هللا لوُسَر لاو -

 ةَكئالَم مكيف َنوُبئاَعَتيةَكَآَمْلا : اقف هلل وسر لكَو ٠

 الضو ؛ ءِرَجَقْلا ةَالَص يف َنوُعمَتجَي : َُلاَقَو ءراَهلاب ةَكَئآلَمَو ليلا

 َككرتَفنك مكاو لي مكيف وابني حي ءرْصَمْلا

 ب مهو مهانيتآو نوُلصَي مهو مهكر :اوُناَمْق ؟يداّبع

 اطل ىلع صن هَكْنَدلَمْلا : : 8 هّللا لوُسَر َلاَكَو - م66
 سس
 :رظنا] . حرا مهلا هلْ فا مهلا :كدحُي ملام هيف ىَلَص يدّلا الصم يف

 اتفه

 يف ُةَكدآلَمْلاو «َنيمآمُكدَحأ لاَاَدِإ 8 هللا َلاَكَو - 43٠ 0100
 هم هه عل

 . هبل نم مقامك «ىرخألا اهداف «ءامّسلا

 هّللا ل وُسَر ُهَلَلاَق ءةَدّلَقم ةَندَبْقوُسِيلْجَراَمَنيَي :َلاَقو 4

 . اهبكرا كليو :َلاَق هللا لوس اَيدندَب :لاَق ءاّهبَكرا كليو :

 َنوُسَلَتْوَلدَيِدََحُمْسْفت يذلاو :# هللاٌلوُسَولاكَو - 8١١
 .ًاريك ميكو اليلق محصل مع ام ("1/9)

 . ةجولا بتجي مُكَدَحأ َلَئاَكاَذِإ 88 هللا لوُسَر لاو - م4816

 ءزج مَدآوَُب دقوي ام هذه مُكَراَن :48 هّللا لوُسر َلاَكو ح١

 َلوُسَر اَيةِفاَكلَت ناك نإ هّللاَو : اوُناَ ٠ منهج رح نم اج َنيِعْبس نم دحاو

 ارح لفم هلك ءاءزج سو عنب يلح لضم هن :َلق هلا
 ينف)بَنك َقْلَخْلا ُهَّللا ىَضَق امل :8 ِهّللا لور َلاَقَو -7

 . يِبَضَغ ْتْبلَغ يَمْحَرنِإ : شرا َقْوَقهَدْنعَوِهَف باك

 اًمْوَي مُّكَدَحأ َناَك اًذِإَق «ٌةّنج مايصلا : ل هّللا لوُسَر َلاَكَو - 8١17

 يْنإ :لُئيلف «هَمكْسْوأ هلا الرا نإ ثُكْيآَلَو لَهَْيآلَك ءاًسئاص

 1 ش .مئاّص ينِإ «مئاَص



 نإ هدي دَّمَحم سفن يذّناَو :8 هللا

 ٌهَماَعَطَو

 اوُسَرلاَكو -5 00
 ُةيوهَش ردي كما حير نم هّللا َدْنعْب يطأ مئاّصلا مَكفوُلَخَل

 5 7 ياو أديم "ا مت
 «ةرَجش تحن ءايئألا نم يب َلَرَت :# هللا لوسر َلاَفو +0

 يف 'سقر ا ناو مآو هنت حخأ زاهي «ةلمت دل
 .ةدحاَو َةَلَمَت الَهَق هبل هللا ىَحوأَف : َلاَك ءراّنلا

 8 ممم

 ةلؤك :هدّي يف دَّمَحم سْفَت يدَّلاو : 4 هللا لوسَر لَو 5

 آل 'نكلو ؛هّللا ليبَس يف وُزْغَت ةيرس فْلَخ تدع ام نينمؤملا ىَلَع قشأ نأ
 نأ مهمل ب يطتألو « ينوي ةعَس نودجتيآلو ؛مهلمحأَك ةَعَسدجأ
 . يدعب اودعقي

 :48 هللا لور لاَقو 101
 . ةَمايقلا موي ىلإ « يتمأل ةَعاّمش يتوعد َرَحَوأ نأ هللا ءاش نإ «ٌديِرَأَو

 كئاقلللا يح هللا ءاقلبحلأ رم :ق للورق - 4118
 .هءاَقل هللا بحي مِ هللا

 َمو هلل ءاطأ دقق ينغاطأ نم :اقف هللا
 َريمألا صْمْيْنَمَو ؛ينعاطأدَقربمألا مط نمو هللا 0311

 كب اتش ءَوْطَدْ'لْكل

 قل بحبك
-8 

 ىّصَع دقق ينيصُعُي

 ةل : 4 ِهّللا لوسَر لاَقو -

 لاّمْلا بر مهي ىَنَح «ضيفُو لاَمْلا

 يب اش سايس

 لوسر لاقو

 ىَتح ةعاّسلا موقت
 ىديعل عه هام لو د

 ُثرَتفْلاَرهظَتَو ءُناَمرلا ب رتقَيو «ملعلا َضَبْقيَو : لاو - مم
 .”ْقلا تقلا :َلاَق ؟هّللا َلوُسَر ايوه امي «يرهْلا :اوُناَق «جْرَمْلا َرثكيَو

 طم

 آل : 8 هّللا ل وُسَر َلاَفو 0١ نايف لتتفَت ىتح

 .ٌةدحاو اًمهاوعدو «ةَميظع هلق اَمِهْنِب نوكي «ناَتميَظَع

 تعبني ىَّتَح ٌةَعاسلا موُقَت ال :4 هللا لوسر لاو مم
 3 و رروهوع رهو رشم ع سام م عاب اكس

 سمسا َعُلْطَت ىَنح ةَعاسلا موُقَت ال: هللا لوُسَر َلاَقَو - ١7
 َنوُحَمْجأ اوُبمآرمَّنلااَهآَرَو تَعلط اذ ءاًهبرثَم نم

 يوسا6# نع عم

 َنوُلاَجَد

 لإ َنيح َكلدَو ؛ 00
 ا. هاري اهناعإ يف اتبسك البق نم تتمكن كت
 هلو ناطّسشلا َريدأ ةالصلاب يدوُن اذ :# هللا لوسر َلاَفو 5

 اهب بوم ذإ ىّتح «َلبقأ يذلا يضُق ادق «نيذأتلا مسيل ىّتَح «طارض

 ملاَمل ءاَذَكَرْكْذاإو] ءاَذَك ْرْكْذا :هل

 7 .ىلصقك يزيد
 اًهضيِغَيال ,ىَألَم هّللا َنيِميَنِإ :ق ِهَّللا لوّسَر َلاَفو 6

 «ضْرألاو تاومّسلا َقَلَخ نم َقَقْئآاَم مار ؛

22 

 اهئاميإ اسمن

 لو عرس

 م

 َراَهَنلاَو ليللا ءاحّس ءهَقَمَت
 سم رست لا ل لك
 . هنيمي يف ام ضي مل هن

 37 صعخي - و عكر 7 رصبقلا ىلا ىّرْخألا هدييو «ءاَمْلا ىَلَع هشرعو :لاَك

 0 ما

 ُنَيتاَبل هدي دَّمَحُمْسْفَت يذّناَو :8# هّللا لوُسَر َلاََو - 7

 (هلاَمَو)هلهأ نم هْيِلإ[ْب َحأ يناري نآل مث « يناري نأل موي مُكدَحُأ ىَلَع
 .مهعم

 ىرْسك نوُكَيأل مك «ىرسك لَه :# هللا لوسر لاَكو - ١7
 ليس يف اَمهَروُتك سلو هدر صِق دويل مك كلهلرصيكو هد هلل اور ع6 هم 03 ظرس 2 2 مس ةدسل ل ةيسا رهام هاش
 هّللا

 هك مس م هس

 . لجو زع

 تددعأ :َلاَقلَجَوَرَع َهّللاّنِإ : هللا لوُسَر َلاَقو -8

 بلق ىَلَعَرطَخ الو «تعمَسْندُأ آلو ءاتأَر نْيَع آل ام نيحلاصلا يدابعل
 ماعم
0 . 
 2 ستيلا

 كلْمُ)اَمَنإَك ءْمُكُكَرَتاَم ينوُرت : هللا لوسر َلاَكو ح9

 .مُتعطتسا ام اوُرمتأَ رماب مُكرمأ 4/7 ١(

 ءحّبصلا ةآلّص ,ةالّسصلل يو 1 ؛ا هلو اكو م1

 هلل : 8 هللا لور اكو - 03

 نإ «ةّنَجْلا َلَخَد اًماصحأ ْنَم ءادحاو

 ماس عار امل
 اذإو «هوبنتجاف

 ءاّملسا نوعستو ةعست لإَدَن 2 4

 م00 :عجار .رثولا بحي رثو نإ «ةلجلا َلَخَ
 هيلع لصف ب ىلإ كح رت : ف هللا لسلق -م1؟

 بلكلا علو انِإْمُكَدَح ءانِإْرْهُّط : 8 ِهّللا لوسَر َلاَقو - *8١7
0-7 

 اوُسَر َلاَكو -5

 اصب الجر رمآ مث «بطح نم مرحب يل اوُدعَتسُي نأ ينايثف رمآ نأ تْمَمَه
 1 2 تر 000 - عكس 0000 3

 . اهيف نَم ىلع اتويب قرحن مث «سانلل

 ّعماَوَج 'تيتوأو «بعرلاب ترص :8 هللا لوُسَر َلاَكو - 8
 . ملكْلا

 لوسر لاو م5

 ْدَقل ءهدّبي دَّمَحُم سفن يذّناَو :8 هللا:

 وأ «مّكدَحأ لعن عسش ْعطَقلا اذإ :ك ِهّللا

 وأ اًعيمَج | يف شي الَف «ةكارش

 نأ مل ءيشب ردنا مدنا يتأيآل :ف هللا لوُسَر لاو /١10-

 «ليخُبلا نم هب
 00-00 وة رمل د مددم# ع
 جَرْخَتْسُي هل هد دق اَمِبرذنلا هيقلي هّنكلو ءهل هنرَدق

 "لق م هلع نان كي مام هلع ين
 : 8 هللا لوُسَر لاَقَو - ١8

 [م.49 :عجار] .ةَعْدَخ بْرَحْلا ىَمَسَو - م18

 ء هللا



 ميسر ىتسبع ىأز اه هللا اوس لاو - -م18

 هلإآل يدار «ًالك : :لاَق ؟تْقَرَس : نعلق بالج مالا

 ملمع كج

 ملمع وم
 و وتسخير ا كلور لاكو - م1

 .ًاتنرمأ يح مّن ِزاَح الإ انآ نإ «ةومكعتمأ

 ٠ آلق ءهب منوي مالا لمَجاَمَنِإ هللا لوُسر لاو - 415

 هللا عِمس : لاَقاذِإَو ءاوُمكْراَ عكر ذو «اوُربَكَت ربك اَذإَو .ِهْيلَع اوُقلَتحَت

 كوع
 اذِإَو ءاوُدُجْساَ َدَجَس اد صال اي ملا اوُنوُقَ هَدِمَح نمل

 َنيعَمجأ سول اوُنَصَق اسلاج ىَلَص

 نك .ةلتسلا ففعل اونا + هلل وشاكر - 157

 مدل .ةآلّصلا نْسَح نم فصلا ةَماَق

 لَلاَقق ىَسوُصومدآَجاَحَت : هّللا لوس مر لاق و - م١

 ؟ضرألا ىلإ هلا نم مهتج ةجرخأو ؛ نسل تنرغأ ينل متكتأ : : ىسوم

 ىلع الاقطار يف معلا لأ يذلا ىو تأ: مق

 مَ للا لس سواح َلاَق ٠ خل

 ْئلع رح انايرع لفي بوي امني ف هللا لوُسَر لاَقَو - 6155

 ّملآ بوي اي: ٌهيرُداَناَنَ « يوك يف يحي بوب لَعجَ ءبَهَد نم ٌداَرَج

 .كنكرب ري نع يب ىتغ أل نكلو براي ؛ « ىلب : لاق ؟ىَرَت مَع كينغ نك
 سا لوا 00

 مآلّسلا ِهْيَلَع َدْواَد ىَلَعتَفْتُج : قف هللا لوُسَر َلاَقَو -6

 «هباَد جرست م نأ لبق نآرَقْلا ارْقَي ب ناو « جرس هتبادب رمي َناَكو ٌةءاآَرقْلا

 .هْيَيِلَمَع أللي ال نَكَو
 ىو م مروع

 تس مزج حلاّصلا لجل اي : ا هللا لوُسَر لاَقَو - م15
 عما لا مساع

 . ةوبنلا نم اءزج نيعيرأو ,

 ٌراَمْلاَو «ريبكلا ىَلَغُريغّصلا مَلَسي : ف هللا لوُسَر لاو - 8١

 .ربثكلا ىَلع ٌليلَقْلاو .دعالا ىَلَع

 ىَنَح َساّنلا لتاقأ لاَرأ آل : و ِهّللا لوُسر َلاَق : لاّكأ"“و 8

 مهلاومأ ينم م اوُمّصَع دنهل هلل اونا اذ ؛ ُهَّللا الإ َهَلِإ آل : اوُنوُعَي

 .لَجَوَرَع هلل | ىلع مُهباَسحَو اًهقحب لإ مُهشنآَ

 تَلاَقَف ٌراَنلاَوُهَّنَجْلا تُجاَحَت : : هللا لوُسر اكو -4

 يحد ديال يلاَمَق : ةنجْلا تلاكو «َنيرجتمْلاَوَنيرْبكسْلاب“ترثوأ : :راّثلا

 تأ اَمَّنِإ : :ةنجلل لجوال مترو ْمُهلَقَسَو سلات“ لإ

 يباع تنام ران اكو ,يداّبع نمَاَسأَْم كابمَحْرأ (يَسْحَر)

 وال َنَك اؤمن احا داس نال دع
 هلي هاج هلم ةءاقسو هع 2 هل مك سس ل

 ة ٠و هجر لجل حضي تحلم

 ؛نَحآ فل“ مابا« ضنب ىلإ نب و تك

 .اًلَح َهلٌنشني ب هلل إنا امآو

 املا ١ 1م يذم 00

 م16 ا (س1 97؟) قف هلو َلاَقو -

 لَصْعَينأب يدْبَع َثدَحَت اهلا لاَ : :8 للولد - مله١

 ةَرشَمب هلابك انآ اَهَلمَع اذ ؛ ءلَتْنيَملاَمَد م ةنَسَح هَل اَهْبضأ اَنآَف ةيسَح

 انآ لمَ اق ٠ قياما جس شبل, او اك

 . اهلْثمب هل اهنشمأ

 نب رس وس ألا َلاَق هداسإيو

 ضرألاو ءاَمَسلا نيام ريح هنا

 نم مُكَدَحَأ دَمْقَم ىتذأَنِإ : ؛ هلو دك ماه

 محن: :ًلوُشق ؟تيمَتْلَه : :ُهلل وُ « ىّسصتَيَودمَت : :(مك ]لويد نجلا
 رلدعو م عمل عش
 . هم هلثمو تيم ام كلَ : : هل لوقف

 رم مر عع

 نمأرما تكلم ةرجهلا الول : كف هللا لوُسَر لاو - 15

 .ةّبعش يف راّصْنألاو داو يفؤأ ؛ةّمشش يف سانا مديرك ءراّصنألا

 .مهبنش يف تنقل
 رَتْخَيمك؛ «ليئارسِإ نبال : ةق هللا لوُسَر لاق : :َلاَق 6

 .رهدلا اَهَجْوَر ىنأ نْحَت مل ءاوَح الولَو «مَحّنلا

 ىَلَع ْمَدآَلَجَوَرَع ُهَّللاَىَلَخ :4 هّلالوُسَرَلاَفَو -5

 كنلوأ ىَلَع َمُلَسَقْبَمْذا :ُهَلَلاَقُهَقَلَخ املك اعارذ َنوُتس هلوُط «هتروُص

 كينان ؛ لَو ام عمتساو "سول ةكئلما صقور
 5 هع مك ل
 َكِيَلع ملَّسلا : اوُناَقَك «٠ مُكْيلَع ماسلا : َلاَقَف بَهَذَق :َلاَق َكنيرد ةيحَتو

 ةَروص ىَلَع َهَّنَجْلاْلْخْدَي ْنَملُكَف : لاق : هّللا َةَمْحَر : مودا هللٌةَمْحَرَو

 .نآلا ىّتح دْمَيَقِلَخْلا صني ريل ؛ اعاَرذ تونس ُهلوْطَو «مدأ

 ىلإ تْوَمْلا كَم َءاَج : ف هللا لوُسَرلاَق : لاق هداتسإيو - م1 ها/
 هس سا هس مساع س

 كلَ َنْيَع ىَسوُم مطلق : لَك كبر ابجأ : :ُهَلَلاَقك مسا 2 ىَسوم

 يتلسرأ َكْنِإ : َلاَقَف ٠ «لَجوَرع هللا ىلإ كلما مجرم : لاق امن تملا

 :لاَكَو هني يهلك : لاق « ينبع اق دكو َتَْمْلا يري آل كل دبع ىلإ

 ىلع لديّ ايلا ديرك! هلا لق يدب ىلإ عج

 هممت: :لاَق «ةَلس اهب شيعت كَنِإَ « ةرعش نم كدي َتَراَوَتامَق رو نم

 ٍضْرألا نم يتتذأ بر : َداَق «بيرق نم نألاك : لاَ توُسَتْمُت : َلاَق

 مُكرآل هل يئاؤك : هللاو قل هلل لور لاو لاَ ِرَجَحب يمر ةَسدقمْلا
 مال
 .رَمْخحألا بيثكلا دنح قيرطلا بنج ىلإ رب

 ليئارسإ ودب تناَك : ف هّللا لوُسَر لاَكو : َلاَق هداتسايو - م14
 ماس داب مل

 ب ةأوس ىلإ مهب ظني ةارع ولست

 داهناانَم ليان ىسوُمعَسَاَم هللا اوُنلاَقَف .هدحَو لفي

 «ىسوم بوحارب ىلَح ول عطول تبرم بط مل
 ترن ىَّنَح رجح يب يبول رَجَح يبو : :لوُقَي هرمي ىسوم َحَمَجَف : لاق

 ماَقَق ءِسأبْن م ىَسوُمباَمهّللَو : :اوُناَكو ىَسوُمةأوّس ىلإ َليئارْسِ نب

 مآلسلاهِيَلَع ىَسوُم ناَكَو ءضْنب



 هما رب مارب صا سال

 00 ايرِرَجَحلابَقطَوهَئدَحأَف ١ هلل َرظت تعدم ءرجحلا

 .رّجحْلاب ىسوُم برص ةعببم أس ار َجَحْلاب نإ هللاو : :ةريره

 00 لماع م عيش

 « ضرما ةَرثك 'نَع ىّتفْلا سْنِل : 8 هلال وسر لاَكو -م69

 0 ْ 0 سلا ىتغ يتلو كلو
 حب اذِإَو 'يتْلا لطم ملّظلا نمنإ :ةف هلل لوُسَر لاو

 [0691 :عجارإ ْعَبسيْلف ء ءيلَم ىَلَع مُكَدَحَأ

 ةَماّيقلاَمْوَيِهَّللا ىَلَع ٍلْجَرظيَغ ًاظّيغأ 8 ِهّللا لوسَر َلاَفو ١
 َةَعدّللاَدل كلم آلا كآلْسألا كلَ سب ناكل جر لَ 2 هظيْغأو هئيحأو

 .لَجَو

 دقو «نْيَدْرب يف رَتْخَبَتَي لجر امني : : 8 هللا لوسَر َلاَقَو -7

 .ةمايقلا موي ىَتح اهيف لجلي «ضْألا هبات «ةلسق بع

 نط َدْنعانآ : :لَجَوَرَع هّللا َلاَق : : هللا لوُسَر لاَكَو - م5

 [9/44 :رظنا] . يب يدب

 هذه ىَلَعألِإد لوي دوُنَوَم نم اَم : : هللا لوُسَر َلاَقَو ح85
 هيف نوُدَجَت لَه «ليإلا دوج امك هناّرصتيو هناي ماوبأَك ؛ةرطفل

 تومي نم تيار هللا لوري ؛ :اوُلاَك ٠ م

 .َنيلماَعاوُناك مب ملعأهَللا : لاك ريغ َرْهَو

 ملال امظَع ناسنإلا يفأنإ : 28 هّللا لوُسَر َلاَفو -6
 مجَع: :َلاق ؟وُم مظع يأ : :اوُلا «ةَّمايقلا مْوَيْبّكَرُي هيف ءادبآ ضرألا

 .بنذذلا 5

 «َلاَصوْلاَو ْمُكايِإ «َلاّصوْاَو ْمكاَيِإ ف هللا لوُسُر َلاَقَو - ملكك
 (7//17) مهاد يفتن يّنإ : لاق ءهّللا لوم اوُسَر اي لصوت َكنِإ اوُناَ
 هب ْمُكَلاَمِلَمَملا َنماوُفلكاَن «ينيقْسيو يب يمعطي تي ين ملم

 عا ط

 آلق همت نم ْمُكَدَحأ طقسا اذ : هللا لوُسسر َلاَقَو - ملكا روامم ايل
 .ةديتناَب نبأ مكدَحأ يردي له ءاَهلسْفَي ىَتَح ءوُضَولا يف هدي عَضَ

 ةكدَص هيلع ساَّنلا نم ىَمآلْس لك : :8 هللا لوُسَر لاَكَو - م4154

 ىَلَع لحل نينو ؛ةَكَدَص نيالا َنيلدعَت :لاق ”سْسسلا علطَت ميلك
 دبيَطلا ٌةَملَكْلا :َلاَكَو ؛ةقدص لعمال عقر أ لَمْ هيَ
 نَع ىلا طيمتو ٌّىَكَدَص ةآلّصلا ىلإ اًهيِشْمَي ةَوطُخ لك : ٌلاَكَو ؛ةَقَدَص

 5 :عجار] . ةَقدص قيرطلا

 ع اح طي مل ٍمَّنلاْبَراَماَدِإ : 88 هّللا لوسر َلاَقو -89

 .اهفاَقخابهَهَْو طبخ هما مْوَيهبلَع
 ويعم

 ةّماّيقلا موي ْمُكدَحأ رك نوي : 28 ِهّللا لوُسَر َلاَقو
 ُهَللاَو :َلاَق ؛ةكرتكانآ : لوي ةيحاص هم َلاَق عرق اعاَجش
 اقاهمقلي مدي طسي ىتَح هبلطي لاي نل

 1 - هش يدش
 رام 2

 ريش لاول
 ل يذلا مانا املا يفيْتال ا للورق -4م11

 . نم لست مث « يرجي
 يذلا فاّوطلاانَمنيكْملا سيل + هللا لورا - -م1

 ان ءناَرتلاَوةَرْمَشاَو :ناَتمقُللاَو هَمْنْقلا درت ب سانا ىَلَع فوُذعَي
 كري الو سانا لسيد يحتْسيو هني ىّغدجَيأل يذلا نيكنملا
 هع دست 7

 ًالإدهاَش اَملْعَبوةآَرَمْلا موصنآل : ل هللا لور لاق - ما

 ريغ نع هبنسك نم اتقن امو هنأ الإ هاش َوهَو هت يف أت الو « هني

 .هل هرجأ ف صن نإ « هرمأ

 هب مالي الو توما مُكَدَحأَنمَتيآل : : 8 هللا لوسر َلاَكَو -

 دم رمو ١ ديزي آل هَ «هلَمَع مقا مُكَدَحأ َتاَم ادهن ,هَياَينأ لبق نم
 .ًريَخ لإ هرمع

 آل: : 8 هللا لوُسَر لاَقَو - ملا

 .مللشلا للامر
 هَل اراَقَع ٍلجَر نم لُجَر ىَرتشا : : هللا لوُسَر َاَقَو - ملاك

 يذلا [هإ اق بَعد ايف هرج رافع يفراقعْلا ىرتش ا

 كلن عب ملو ضرألا كنم تيرا امن ينم كبح : :ٌراَقَعْلا ىرتش

 :َلاَق« اًهِفاَمَو ضرألا كتم اَمّنِإ ران ينل دقو بألا
 معو 001110 م إم م
 يل :اًمُمُدَحَأ لاق ؟دكو اًمُكلآ : : هيل امكاَحَت يذلا َلاَقَقٍلحَر ىلإ اًمَكاَحَتف

 ىَلَع وُشفْاوةَيراَجا مالا حك : َلاَق ,ةيراَج يل : :رخسآلا َلاَكو ملغ

 صل معو -

 .اًكدّصَتَو هنم امهسفنأ

 تل اَذِإ هنلحارب مُكَدَحأ حَرفل : : هللا لوس لاَقَو - م1
 ممم مل

 ءهدّيي دمحم سفن يذلا : لاق « هللا لور يمت اوُلاق ؟اَهَدَجَو مث نم

 اَمَنِإ ٌمْركلا بتعلل مُكدَحأ لق

2000 

 اَهَسَجَو اذ هتلحارب مُكدَحأ نم باتا هدب ةّبوَعي ب اَحَرقدَشأ دلل

 ينال اذإ : لاق جبع هكا :8 هللا وسر َلاَكَو - 818
 عاني ينال اذإو داهمت عارذب يَّتاذَِو ؛ « عارذب هيت ريشب يدبع

 .عرسأب هب
 َْقْشْسيلَف مُكَدَحأ أَّضَوَت اذإ : هللا لوُسَر لاَقو -64

 1 اا .رل مث «ءاَمْلا نم هيَرْخْنَم

 : 8 هّللا لوُسَر َلاَقكَو -

 ايدهَّنم يدنعو لاك ت آلك يلع ينأَيآل نأ تنحل امد يدذع ادحأ

 .يلَح نيد يف هدصْرَأ يش سل « يمهل
 دك «ْمُكَماَمْطب عناّصلا مُكَءاَج اَدِإ : 48 هّللا لوسر َلاَقو -

 .هدي يف هول الإو كَم لاَ موُعْاَف هنا رح ان مدح ىتغأ

 معطأ كبَر قلما مُكدَحَأ ليل : : 8 هللا لوسر لاَكو - 57

 آلو «يآلؤمو يدّيَس : لقي «يير : كحل لاو هنو لم

 . يمآلُغَو . يتاتق :لقيلو «يتمأو يدبع : مُكَدَحأ لق

 سععا
 نأؤل هدي دّمَحُم سفن يذّناَو :

 مرو لو ساما سا
 ب نم دجأ



 52000 قلل لورد - م14

 ءاهيف َنوُطَخَستيالَو «َنوُلقيالو ايف َنوُقْصْيأل ردنا َةَلْيَل رَمَقْلا ةروص

 رعووهي فرع يلمع وع
 ةولالا مهرماجمو ,ةضفلاو بلا مهطاشسآومُهي ٠ ايف َنوُطَوعَتي ال

 هر .اسع
 لا ءالسملا محشو .

 م ربل نو «دحاو

 نل ادِهَع َكَدْنع دْخَنأ ين مُهَللا : و هللا لوُسَر لاَكَو - 61685

 هُثدَلَج ْوأهّسَتَس أهذا َنيسْؤُمْلا يات رَشَي (1//617) امن ؛هيشلخت
 مم ل دك ووو ف هامل م لعل هدا ف 2 سوس

 . مايا ميا بر هبرة ٌةلَصُهَل الما عل وأ

 رم سوم
 ّنآب كلذ ءاَنكب ملم مئاَنَعلا لحن مل : ف هللا لوُسَر لاَقَو - م1

 [م3751 رظنا] . ال هيَ اَنَرَجَعَو انمْحَص ىأر هللا

 اهل ةره ءاَرج نم ةَرْما را تلَخَد : 88 هللا لوُسَر َلاَكَو - مالمك

 ٍشاَشَح ّنممُسرُ اَهئلَسْرأ ّيهآلو ءاهئسَعطأ يهآلذ ؛ اًهبَطْيَر - [رهوأ]-

 .الْزَه سنام ىَّتَح ضْرألا

 َوُهَو قرين يح قِراَسْقِرْسَيآل : : هللا لوس َلاَكَو - 8141/
07 5 

 يح برا بريال ' نمؤم وهو يني نيح ناز ينيَألو ءنمؤم

 مع( سم اثر مقر
 بهتنيالو ءهدبي دَّمَحَم سْفَن يذّلاَو - َرَمَخْلا ينعي - نمؤم وهو برشي

 دوم ع هه

 كَ نيح وهو هيف مهيأ نوم مكر « فرش تاه مكدَحأ

 . مكي ماك م َوعَولغَينيح ْمُكدَحأ ل َيآلو «نمؤم

 ْعَمْسيأل ءهدّتي دَمَحُم سفن يذدَّلاَو : قف هّللا لوُسَر َلاَكَو - م1484

 يدّلاب نمؤُي مَلو تاَمَو .ينارصتآلو يدوي آلو هلا هذه مدح يب

 .راثلا باَحْصأ نم َناَكألإ ؛هباتلسُرأ

 ءاَمْشللقيِفصَتلاَو «مْوّقلل حيبتلا : اق هللا لوس َلاَقَو - 104

 . ةالصلا يف

 ٍلييَس يف ملَْسْلا هُملْكي ملك لك : هللا لوسَر َلاَكو --

 مّدلا نْوَلوَللا ؛ مترج تنعأ ا اهب ةمايقا مْويدوكيمك هلل

 . كلسملا فرع ْفْرَعْلاَو

 حيرلا فْرَعْلا ينعي ب : يبأ َلاَق

 ةَرْتلا دجأك يلهأ ىلإ بلَقنآل ين : هلل ورك -81

 :ةَكدص َنوُكَتانأ ىَشْحأ مَن اهلك همك يب يف ذأ ي يشارف ىَلَع ةطقاس

 اهلك لو اهيقلا

 لوُقَي ىّنَح َنوُعفَتْسَت َنوُناََآل : ل هللا لوُسَر َلاَكَو -

 .لَجَو رح هللا قل ارَمَك ٠ َقْلَخْلا َقْلَح هللا اَذَه : مُكدَحَأ

 يف هنيِمَي مُكَدَحأ جين : هّللاو ف هّللا لوس َلاَكو - م1

 :عجار] . .لَجََرَح هللا ضرك يلا ُهترَمك يلي نأ نم هلل دنع لملك ؛ هلمأ
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 م

 نيمبلا ىلع ذانثالا رش إ 8 هكلاٌلوُسر لاك 2
 مفهوم سااص هر الاه ل

 .اًيلَع مهمل (َهاَبَحَتساَو)

 ةارصم ةَحَّقل ىَرَتْشا مُكدَحأ ماد اذِإ : هللا لوُسَر لاَقَو - 416

 اميركا «ىَضْرَي ام ؛ اهي دعب رطل ريحه ةرَصْس ةاَشْرأ

 . رمت نم اعاضَو

 سك هس رع م ل

 قواسم عع
 لوط :ن نتا بح ىَلَع خّيشلا : ف هّللا لوُسسَر لاَقَو -85ك

 .لاَملا ةَرْثكو ةاّيحْا
 هيخأ ىلإ ْمُكَدَحأ يشيل: ف هللا وسر لاو -861/ ياس اعل عع

 ةرفح يف عَ « هدي يف ب ااطيشلا لَم مُكدحأ يردي اله ءحآلسلاب

 ران نم
 يال ميس

 ٍمْوَق ىَلَع لَجَوَرَع هللا بضع دش :ةف هللا لور َلاَكَو -
 .هتيعاَبر ىلإ دي ذكيح وهو هللا لوري اول

 020 سام سمس

 8 هّللا وسر هدفي لج ىَع هللا بع دش : :لاَكَو - مل

 .هّللا ليبّس يف

 الا نم هَبيصَُمَدآ نبا ىَلَع بنُ : 8 هللا لوس لاو - دنحح

 ءض قي ناسألاو .“ رغألااَهدصيور لا اير نب َمْلاَق «ةَلاَحَم آل َكَرْذأ

 جرُمْلاَو « يّنَمّتلا بَلَقْلاَو وتلا
 0س ل مك ام قدصُي م

 اًهِف مكئاَك اَموَُْآ يرام ف ِهّللا لوُسَر َلاَفَو -

 مم 4 لونه انسخ نإ هلونسَرهَللا تنص يقام ايف ْمُكُسْهَسَ
 م هرم

 . مكل يه
 لُكَف :ُهَمآلْسإْمُكُدَحأآ نسخ ذإ لق هّللا لوُسَر َلاَكو

 اهم ةيَسلُكو ءفطض ةئمعَبَس ىلإ اًهلاثمأ شب بشك المعي ةنَسَح 59

 .لَجَورَع هللا ىَقلَي ىَنَح ؛ اًهلثمب هلت

 فُْقَخْيلَق ساّنللٌمُكدَحأماَق اما : ف هلل لوس اكو - م

 ةَتْحَواَفاإَي «ميقَّسلا مهيفَو «فيعَّضلا مهيفَو َريِبكْلا مهيف نإ ٌقالّصلا

 . ءاَش ام هتالص لطب
 هج # م مم ماسو يبا درعمل

 َكدْبَع َكاَذ بر :ٌةَكئآلَمْلا تَلاَق : : هللا لوُسَر َلاَقَو - م

 ُهلاَموبْماَن اهلمَع نإ وبا : َلاَقَف ؛هبْرصْنأَوْهَو يس لَمْ دي

 .يأَرج نم اَهكرَتاَمَّنإ :ةسَح هَل هوبا اهكرتأنإَو ؛اهلثمب

 ا فنتك

 همم همر 0
 يدبع يِنيذَك : َلَجَوَّرَع ُهَّللا َلاَق : 8 هللا لوُسَر لاَقَو - خ65

 َنَلَق : لوفي يَ هئيذكت ؛ كلك هَكْنلكيمَو يستشَو كلل كيمو
 هع

 يذلا ٌدَصّملاانآَو ءادكوهلل دنا :ُلوُقَي ياي همس اَمآو ءاًنآَدَب امك اًنديعُ

 . ("5//18)دَحأ وك يل كيمو دلوأ مكوذلا مل

 نِإَف «ةآلّصلا يفرَحْلا نم م اوذرببأ : ف هللا لوس اكو - هل

 . منهج حق نموا ةدش



 0 نس نيرثكملا دن دتسم

 يا مع
 مد آلّص هللا ل َبقَيال : ةظ للنور - -م"5

 معا م راممل عم

 [م374١ :عجارإ ًضَوَتَي تح ءثدحأ

 ىامعل جم
 منآو امون ةالّصلاب يدوُ ا : هللا لوُسَر لاك 87و

 . اوُضْقاَك مُكَتاَف امو ءاوُلصَ مكر ذأ امك ؛ «ةئيكسلاب ْمُكيلَع ,نوُشْمَت

 اًمُهْدَحأ لفي نْيلجَرل هلل ُهَّللا كَحْضَي : 8 هللا لوُسَر َلاَقَو - 8 4

 اَذَهُلَتَعي : :لاَق ؟هّللاَلوُسَر ايف : اونا نجلا لْخْدَياَممآلك ءٌّرَخآلا
 ركام عصور يعدو

 يف دهاَجُي مث ؛ « مالئسألا ىلإ هيدي ءرخآلا ىلع هللا بوتي مث «ةنجلا جليق

 .دَهشَتسُي هللا ليبس

 آلو ؛هيخأ مْيب ىَلَع مُكَدَحأْعيأل : هّللالوُسَر لاَثَو -4
 ” هيخأ ةبطخ ىلع ْمُكدَحأْبطْخَي

 ءاَسْمأ ةعَبَس يف لُكاَيرفاَكْلا :# هّللا لوُسَر َلاَفو -5

 . دحاو ىعم يف لكي نمْؤُمْلاَو

 هبجعأ هناك - ثيدَحلا اذه يني لضقأ - - ركاب اي: : قاّررلا دبعل تلق
 ساس ع

 . معلا: : لاق ؟هئدوَجَو ثيدَحْا اذه نسخ

 ءٍماَمَمْنَع ٌَمْعَم اَنْثَدَح ؛ٍماَمَهْنْب قاررلا دبع انئدَح ١-

 َسلَجهَّنأ الإ ارض (يمُسساسُنإ) 8 هلل لورا : لاك ةَريره يبأ نَع
 ارح يه اذ ضيوف ىَلَع

 وو مق ادلع
 . ههبشي اَمَو ضييالا شيشحلا :ٌةَوْرَعْلا

 . قالا دبع م ريس اذه نأ :هّللا دبع لاَ

 موي لبْسَسملا ىلإ ظني ال هللا : 8 هّللا لوُسَر َلاَفو -7

 4 . ةَمايَقْلا

 روس ميم
 َباَبْلا اوُلْخْدا ف ليئارسسإ ينبل ليق : 8 هّللا لوُسَر َلاَقو - 87١

 َنوَُحَْيَب الا اولَحَف اوكف 4 ْمكاطَح مكر عنة طح اوُوُ قو ادجس
 . ريعش) ينبح : :اوُناَكو «مههاتسأ ىلَع

 مَجْعَتِساَف ليلا نم ْمُكَدَحأ م اق اذإ : يو ِهّللا لوسسر َلاَكو -15

 .عجططيلق ؛ .لوُفياَم ريم «هناّسل ىَلَعُ نارقلا

 يّنإ ردا يَ امد نبا لوُميأل : 8 هللا لوسَر َلاَقو - 6

 .اًمُهْتِضِبَق تف َذِإَ ءَراهلاَو ليلا لسْرأ رعتدلا انآ

 نسحب ىف نأ كوُلْمَملل ممن : ؛ هللاوُسَرلاكَو 17

 هل معن هدي ةََحَصَو ءمّللا ةداّبع

 قصي الَف 6الّصللاْمُكْدَحأ َماَقاَدِإ : 8 هلل لور لاو -م71/ 00
 ءاَكََم هنيمينَعَنِإَف هنمَيْنعالَو «ا صم يف مادام هلل امه هَماَمأ

 م ممم م م

 .ةلفايق هلججر تضاأ «هلامش نع كبل نكلد
 رم عر وم

 ْمُهَواوُصْنآ سان تلد: : هللا لوُسر لاو -814

 .كسفت ىَلَع تملأ ُدَقَف َنوُملَكَتي

 _ ةتط يلاتش
 هرم وموام را

 مم اس ساس

 نإ يلْرفْغا مُهَّللا : مُكدَحَأ لقيا : هاه نقر 7٠

 : آل ءءاَشاَم لَمْ ةلآسكا مْعَيل « ينكذراو «تفش نإ يمحو «تفش كش

 هل هرْكُم

 م

 آلو 20011 «ةأرما عْضُب كلم دق جَر ينجي
0000 

 تاَفلَخْوأ مَع ىَرَتَش 3 دا دق دَحأ آلَ : اهفْقَس عقرت امكو انا ىنب دَكدَحَأ

 همْؤوَقل َلاَقَف ءءاَييثألاّن م يِئاَرَع : : 8 هلل لوو لاك -

 كلل نم ايي وأ رصمْا ةلَص َنيح ةيرقلا نانا ءاّمسآلوأ ظنه
 تسحق ءانيش يلع اهنسبحا مهلا روما انو ةرومأَم تنأ : مشل لاَ ء.ك ع سما تك يس سوا 6

 نآاتباك هلكاتل_ اا نس ماس هل لق يح هِيَ
 00 يس ف ل

 :لاَ كيني 0 :َلاَقَف ءهدّي لَجَر
00000 

 مقلع مق لوُللاٌمُكِنلاَقك .هدّيي ةكالكؤأ ِنْبلجَر دي (سقصلُ)

 ّوُهَو لاَمْلا يف ُهوُعَضَوَف : :لاق ءبَّعذ نم رك سأر لطم هَلاوجَرْخأَ

 نآل كلل ءاَنلبكن م دل مئاتقلا لحمل «ةتلكاف ثلا تلبقأت ؛ ديعصلاب
 7 مه

 [هاد :عجارإ .انل اهب ًنرَجَحَو انقعَص ىأَر لجو رع هللا

 ىَلَع ٌعِرْنأ ين أ تيأر « مئات انآ مَ : هللا لوُسَر َلاَثَو - 7

 يحْوريلا يديْنمّولدلا ذَا ٍركَبوُبآ ين ناَتآَك «َساّنلا يقّْسأ يضْوَح

 باطلا نبا ينانآق : لاق «"فْنّص هعّرت يفو نيبو عنق (615/7)

 : ضْوَحْلاَوْ الا ىو تح لُجَرعِئَيْملق يّنم اَهدَحآَت ةكرشلا
00 

 ملا كس طش ر# نما 2 ساس مول
 َروُخ اوُلتاَقُت ىنَح ةعاسلا موشن ال : ف هللا لوسر َلاَقو - 877779

 ٌراَّمص «فوُألا َسْطُق ٠ مابا ماش ٍمِجاَعَألا نم موك - َناَمْركَو

 0 - . .ةكرطملااناَجَمْلامُهَهوجو نأ «نيعألا
 اًماَرْقأ اوُلتاَقُ ىَتَح ٌةَعاّسسلا ْموَُت ال : ف هللا لوسر لاو -5

 .رغّششلا مهلاعن ه2 رع عرس ل

 ٍلْيَحلا لمآ يفّرْخَقلاَو ءلَيُخلا : :ل هللا لوُسَر لانو -6

 .منعلا لهآ يف ةئيكّسلاَو « لبألاو

 ءنأكثلا اذه يف ٍشيرفل عب ساّنلا : 8 هّللا لوسَر َلاَكو -5

 . مهرفاكل عَن مهرفاكو « مهمل لعبت مهمل
 [حلاّص] «لبألا َنْبكر ءاَسنّريَخ : : هللا لوُسَر َلاَقَو - ١

 .هدي تا يف وَ ىلع ار « هرّفص يف دو ىَلَ هاتحأ « شرف ءاسن

 روم ميم
 . ملشولا نَع ىَهّنَو «قح نيعْلا : ف هللا لوُسَر لاَكَو 0
 تناك ام ةالّص يف ْمُكْدَحأ لاري : ل هللا لوُسَر اكو 10

 4٠١[ :عجارإ ٠ امرا لإهمَيل «هسِبحت يه ةآلّصلا



 نيرثكملا دنسم

 ١ «ىلقسلا دي َنمريَخ الاد: ا هلل اكو - 1

 .لوعُت نمي أدباو

 «مُيَرَم نبا ىسيعب ِساّنلا ىلوأ انآ : 8 هللا لوُسر لاَكو ١

 ْنمَوْخِاَيلألا: :لاك ؟هّلا وسر افي : :اوُلاَق ةّرخآلاَو ىلوألا يف
2 0 1 

 . يبن انني سيل ءادحاَو مهند تش مهئاهمأو «تآلَع

 راسم عم
 نئاّرَخب تيتوأ مئاَناَنآاَمَني : ف هللا لوُسَر َلاَكَو 1

 يحوأ ؛ يناَمَهآَ يَلَع اربَكَف «بهذ م ناّراوس يدي يف عضو ٠ «ضرألا
 اَبهَذَك اًمُهيحَتَ مد اًمهْحفْلا ن أ نأ يَلإ :امهنيب اَنأ نيل نييرادَكلا تيت وأ ٠

 لس اس لع ا 0
 . ةَمامَيْلا بحاصو هاب حاَص

0 
 نكلو هُلَمَع هيجْنمبالحاو سنن : قف هللالوُسر اكو - "”ثفشن

 ينفي نأ لإ نآ لو :لاق ؟هلا لور ايتن لو :اوُاك اوُراكو اوس

 . لَو ةَمْحَرب همها
 يف مُكَدَحأ يِبتحْيْنَأ ِنيَتَسبلو «نْيتعِي نَع ىَهّْن لاو - م1

 امان هِراَِإ يف َلمَتْشُينآو بيش هنم هج ىلع َسْيَل دحاولا بولا

 سلا نع ىّهتو ؛هقتاَغ ىلع هّيقَرط نيف لَكُم َىَلَص

 راجل ْجّنلاَو

 ما

 .سمْحْلا كمال 2
 3-3 هَ

 مسه شا هس عاشق ف
 ندْعَمْلاَو ٌراَبج رْبْلاَو «” :رابج اهحرج ءاَمَجَعْلا : َلاَقَو -

 ريش سماع
 ناك ودل :لاَق َةَريره يبأ ْنَع؛ «يربقملا

 ٌدْمَحْلا كلو اثير : :َلاَق هَدمَحْنَملهَّللا عمَس : :لاق اد هللا لور

 ُهَّللا : :لاَق ءِنيئدْجَسلا نم َماَقاذَو هَسأَرَمَقرَذِإَو مكر اديك اكو

7 

 يس © او 507 َنآلَجَع

 [/م55 :عجار]. اًهنباَو ميرم مال هعّبصاب .ناطيشلا هميم

 ام ىلإ ظنآل ينإ هديب يسن يذَّلاو : ف هللا 201011 م

 مُكَعوُر اوُسْحأو ٠ ؛مُكَفوُفص او اووَسَف ايَدَي َنِيِباَم ىلإ رظنأ امك يئارو

 [0100 عجارلْمُكدوُجَسَ
 (ّسم) لاجيت : َلاَق كف هللا َلوُسَر نأ هدانسإيَو - مما

 علم سا
 ريمه لوح كحال ,اتمل دهم دجُسَمْلا لوح

 [977/ :رظنا] ٠ بطَحْلا

 ٍمالَعْلا نب دولسألا نع «بنذ يبأ نبل نع «مشاق الح - 1

 نيح نم : :لاق 8 هّللا لوُسَر نأ «ةريره يبأ نع ؛ ةَملَس يبأ نع أ قتلا

 وُحْسَت ىَرخألاَو :ةتسَح بتل جر «هدجسُم ىلإ هني نم مُكدَحأ حري 1

 اة دلدف :رظنا] . تيس

0 
 - هَ

 يني -ةَرْئَح اَنكَح : َلاَق َمَدآَنْب ىحَيانَح - 7 - تايزلا

 يبو ةرْيَره يبأ نع « ٍملْنُس يبأَرَغألا نَع «قاَحْسإوُبأ انئدَحإَو] :لاَق

 اوُتوَُتالق اريح مهلك ل عَم يداي: لاق يلا نع ءديعَس

 وراد ايش كنأ مك ادب اومن لق وحصن مُكَلإَو ءادبأ

 :رظنا] . ةعيرألا هذهب َنْوُداَنتي :لاق ءادبآ اوس لق اوسع مك ءادبآ

 [ل

 هةمار
 وبأ يندد دَح راَّمَع نب ةَمرْكع اَنئدَح ءنَمْحرلا دبع اندَح - هد

 لو يب مَمْسي انمْؤُمُهَللاَىّلَحاَم هللا ان اكو ةرْيَرهوبأ يدَح ربك

 :َلاق ؟ةَرْيَرهاََأ ايَكلذب كمل امو : تلق "3 /6) يبحأ لإ يناري

 ىبَأَت تناَكَو «مالئسإلا ىَِإ اًهوعذآ تنك ينو ؛ةكرشم ةآرما تناك يأن

 سا م سر م مو لس
 َلوُسَرتباَك «هَرْ مف هّذلا لوُسَر يف يحمس مَ هنود :يَلَع

 ٍمالْسِإلا ىلإ يسأ وعذأ تنك ينإ هللا لوري: :تلْقَق :٠ يكب انآو 8 هللا
 لس سس ول س5

 نأ هللا داك رك ام كيف ينعم ميل انوع ينو ّىَلَع ىَباَت تناك

 تَجَرَخَك «ةَريره يبأ م دما مهلا : ا هللا لور لَك ريم يبأمأ يدعي

 ءفاَجُمَوُه اَدِإباَبلا تبتآ املك ٠ قف هللا لوُسسَر ءاَعدب هر

 عاش مرو ممعم

 أ رع

 :ًتَلاَقَ ءاَمهَمُقَو ينعي لج فشخ تمس ءاملا ةطخضَخ تطمَسَو

000 
 ْنَع تَلجَعَو ءاَهَعْرد تّسيكَد كو بالا َتَحَقكَمُ «تْنأ َمَك يره ابأ اي

 وو بادو هلا
 ةثوُسَرو هدِبع ادّمَحْسنآَو هل اإل الانآ د هشأ نإ :تَلاَقَق «٠ اًهِراَمخ

 «نزحلا نم َتِيَكَب امك « حرفا نم يكبأ كف هللا كوُسَر ىلإ تجرم 0
 مم هلال

 يره يبأ مآ ىَدم كو كءاَعُهللا باجتسا دّقك نشب هللا لوري: :تلْقَق

 َنيضْؤُمْلا هدابع ىلإ ينو انآ يني نأ هللا ا هللا لوُسَر اي: :تلْقَك

 ىَلإهَّمأَو اذه كبح بُبَح مهلا كف هللا ٌلوُسر لامك اَنيلِإ مُهَحُيو

 وأ يناَرَيآلو يب عَمْسي انمْؤُم هللا َقلَخ مك اًمهْيلإ مهيْبحَو «َنينمؤُملا كداَبع
 ع مدعم
 . ينبحي وه

 نباَو ويح اًنئدَح «ىرْفَمْلالَديَِيْنْب هللا دب اَندَح 67
 هام مع مشا سميك عع هال

 ْنَح دحيم نب ورع عمه ؛ةورع متي دوسألا وأ انكدَح «ةَعيِهَل

 همر يع ام سا رع ل سل يل هلال | مج س سس 13ج هشه هيمو
 الص هلا لور حمس لري امسك با

 سول يأ ري

 2 عاق

020 0 

 ةلباق ىَرخحأةقتاطو ؛ةقاطتم اتاك «رثصتلا السل 1 هلل لوس

 ُهََمَنيِدَلا «اًعيمَج اويكو 8 هللا لور ربك ؛ ةلبقلا ىلإ مه .بوُهُظ ٌودَعْلا

 هَعَم اتَمكرمُ هًةَدحاَوةَمْك لف هلا لوس مكرم ودل نونا َنيِدَلاَو

 ٌماَيق َنوُرَخَآلاَو ؛هيلَت يلا ةقئأطلا تَدَجَسَو َدَجَسمُت هيلث يلا ٌهفث ةقئاطلا

 لس سر ل م هدلدعارو دعو
 ىَاوُبَمَكُهَمَم يلا ةقئاطلا تَماَكو 4 هللا ٌلوُسَر مان ودعا باقم
 0 عاقل رغد ف
 اوُدَجَسَو اوُصكَر دا ةلباقم تناك يلا ًةقئأطلا تلبثأو « مهوُلباَقَف ودعْلا

 ىَرخأ ةَمْكَر ا هللا ٌلوُسَر مكر اوما هوه امك مئاك 88 هللا ل وُسَرَو

 ُوُدَمْلالباَقُت تناك يلا ةقئأطلا تلم ُكَمَماوُدَجَسَوُهَعَم اوُمُكَرَو

 َمَلَسَق ميلا ناك من َهّلَسَك ؛ منو دعاك هللا لوو اوُدَجَسَو ومكر

 رام



 نيرثكملا دنسم

 ّلُكَلَو ءناَتَمْكَر 8 هّللا لوُسرل َتناَكف ٠ اًميمَج اوُمَْلَسَو ف هّللا لوسر

 .ناَتَْكَر ناكر ِنيتفئأطلا نم ٍلجَر

 8مقغث1ح

 «نناَهوُبأ اًنربخأ كوي انئدَح ءنَمْحرلا دبع بأ انئدَح - 0

 ف هللا لوُسَر ناك :لوُقي ةريره ابأ عمس هنأ «هربخأ ”يراقغلا ديعس ايآنآ

 . عك بالا نمير بي

 «بوُيأ يبأ نب ديعَس انئدَح ءنَمْحرلا دبَعوبأ انئدَح --4©6

 يبأ نع «يربَْمْلا ديعسس يبأ نب ديس ْنَع «نآلْجَع نب دمحم ينئدَح

 000 عمو
 2اَْتَنآ ْنَم : :8 هللا لوُسَر لاق : :لاَق ةَريرِه

 [/66 :عجار] . رمعلا يف

 - سواد « مخل دبع وب ند - نفح

 إلا َرلحَأ دك هس نوُتس هَل

 - يلع نبا ينعي

 اَبآ تعمَس : لاق كحلا مومو باح, بأ حذمت

 نْبْجَو ٌملاَه حش ؛(لُجرلا) يف اًمرش : : هللا لوُسَر لاَ

 [لةقا/ :عجارإ ٠ طا

 «بوُيأ يبأ نب ديعَس انثدَح ءْنَمْحّرلا دعب اندَح -874137

 د فيري

 اق :لوقي

 َلوُسَردأ «ةريرم يبأ ْنَع ؛ جرخألا نع ءرمَْج يبأ نب هللا دبي يئدَح

 بط ٍلَسْحَملاْفيَِح هّنِإَ دري الق بيط هيَلَع ضرع نم : :لاك ال هللا

 . ةحئأرلا

 د ع رحم ع ةميي ناد متر دبا نال

 5 هللا َلوُسَر 5 2 يبأ ْنَع ٌرَكَذي يدل الأ نم .ىَلوَم 7
 2 مسامع

 َنّدْؤُي تح َدَعَكَو هرب يف (وح) اول نم لمحة م : لاق

 [١١ىحال :رظنا] . لح لثم طاريق'ل م «رثجألا نم ٍنْيطاريقببآ ل

 ينعي ديعَس اَُندَح : :ل بك نم ديزي انَح - دذخحا

 مل ينبوع ءيوقاتملا درع ناري يد ,بدبأ يأذن

 02-200 ٍنَمَو رنات َىم م الار 2

 امك ,تْئئ يَ اين ىَققأْنم و هند دن ريب لَا

 1 ا

 بأ يد ؛ذديس اتذح «ارلا نعش - 0

 يذل "رس انا رخآ يضم: 2

 كن مظلات لان عطار

 0 35 ب نما دبع يكد «ةخي

 اومعْراَو هللا اوُلآْساَ اكلم تأر انف ةكيدلات اوما متمس نإ : لاق

 رش نم هّللاب اوُيِعَتْساَف اناطْيش اتآر اه ريمَحلا َقاَهُن متحمس 9 ساو هي

 مع :عجارإ. تأَراَم

 مواسم و

 1١١" ص مكارم ةَريره يبأ دنسم

 :عجارإ هاَنَمَرَكذَك ؛ةرْيَرَه يبأ ْنَع  جرعألا نع بيرن اندَح «ديعم نب ثيل انئدَح « حلاص وبأ بْرَح نب بيع اَندَح - 0 ماين هز

 [م6

 ربما ص سلا مل
 انمى يزيل هذي اةدخ وتشد ول مل

 ” لب تر

 نب هّللا دبع انكَدَح « ٌديِعَس انكدَح ءنَمْحّرلا دْبعوبأ انيدَح - --815

 بن مقفي نع " «ةريره يبأ نع «هيبأْنَع «ةَريجح نبا نع ءديلولا

 اذإهتمَشَيَو يقل ادلع مسي : لاّصخ أت سس ِنمْؤُمْلا ىلع ِنمْؤُمْلاقَح

 دهن َت ماد .هدوُحَينأ ضرَماذِإَو «هييجي نأ هاَعد نإ ٠ سطع

 .هلمّصْنينَأباَغ اذ

 اندَح [بوُيأ يبأ نبإديعس اًنكدَح نمَحرلا دبع وبأ انئدَح - 060

 8 هللا لوران ةريرم يبأ ْنَع ةَريَجُح نبا نَع «ديلولا نم هللا دبع

 تاّملك َكَحتميأنأ ديري مآلسلا هلع هللا 'يئاَدِإ : (لاَقورَيَخلا ٌناَمْلَس ىصوأ

 مهلا :(لك) راَهَاَو .ليلابنهيَوعدَتو «نهيف هيل بَعْرَت نمْحرلا نها
 ما# ريع يصل

 يني «حالق همي اَحاَجنو « نَسَح قُلْ يفَناعو ناَِإ ةحص كأس ين

 .اًناوضرو كنم َةَرَفْغَمَو «ةيِفاَعَو كم ةَمَحَرَو

 َكنمُةَمْحَرَو حاله ؛باّقتكلا يف ع 1 يبأ لاق َلاَق
 همم هم مم
 .ناوضرو كّنم ةَرفثَمو «ةَيِفاَحَو

 نَا نب هاد د ءنسخرلا ديوب اندَح - ملكك

 :4 هللا لوس لاق : اق دم يع ع م سال دع

 وامر ةءدر
 نب دمحم نم اح ديس كح مادو - - م ةا/

 88 هللا لوُسر ْنَع «ةَريَره يبأ نع ؛ « حلا يبأ نع ٠ عاملا نع َنالَجَع

 ا اولا ىلع اع سان ىلع ءرثألاهرتال لمهن
 ءمدر ةعامأو 0

 «ةَريَخ وبأ يدَح ٌديِعَّس اًنندَح 052050 500

 نأ ريم يبإ ْنَع : :َلاَ هنأ ملعأ آل :ةَريَخ وب لاَث) نادرو نب ىسوُم ْنَع م هما
 «(يِنمأ روكذ) نم ءرخآلا ٍمْوَْاَو للاب نمْؤي ناك نم : :لاَك 8 هللا لوس

 1 سك م ولا ع مع
 ثان نم هرخآلا موو كلاب مؤ تناك سَ ,رزفمبألإَمَمَحلا خدي ال

 سة سم را 2 معإم
 .مامحلا لخْدَ الف « يأ

 ءام ميمو هد هيو هع ع
 ْنَع بع ينئدح رفعت "باو دََحُم نب حاج الح - --- 4

 د لاكن قيل نع :ةَرْيره يبأ نع ؛ يمّشجلا سابع نَع ءةداَتك

20 
 َكَراَبَتو يهو هلر قع ىَّنَح لجَرل تفس «ةيآ هدومآلا) نأ نص روس

 (/9177 :عجار] ٠ ار.« هديب يذلا

 هل ماع يع مه عال
 0 َلاَق ا « فسوي نب سنوي



 نيرثكملا دنسم

 ف هللا لو وُ امتد يح ائدَح «ُيشا هيأ

 11" ص 141

 يماّشلا لاهل لاَ

 ةماّيقلا موي هيف ضي سانا لوأنإ لوُشَي © هللا َلوُسسَر تعمم :َلاَك

 ؟اّهيف تلمَع امو :َلاَق هكر هع هكر هب ينك دهم لج نالت
 َوُه َلاَنْيل تلقاف كانكلو ؛تبنَك :لاق “تل ىَّمَح كبف تلئاق :لاك

 ءراّثلا يف يقل ىّنَح ؛ ندر عمل راق
 ١ ورك همن هقرتبل هب ينأك «نارشلا ارق 7 َءَو ملعلا' م لجو

 كيف تَرَكَ و هُيمَلَعَو ملعلا كم تْمَلعَت : 0 :َلاَقَك

 َتاَرََو «لبق دق ملاَعَوُه لاقل تلعن كلثككو تب : لاك «نآرتلا

 ينل ىَّح ههجو ىَلَع (بحس)هبّرمأ مث «ليِق مكروه لاقي نارا
 هبايناك هّلُك لاَملا فانصأ نم هاطْعأَو هلع حلل مّسسَو لْجَرَو , الا يف

 نأ بح ليس ناكل 59ه: لاق اهئَرع رع هم هفرَ
 0 0 د

 ل 9

 را يتلا لح هجن ىلع منازل: ليَ تاوَج

 ءدانّزلا يبأ نع ءءاَقرَو اًربْخأ « صح نب يلع اَدَح - مالكا

 ًءاَشنإ ادع انْ : هللا وسر لاق :لاق ةرْيره يبأ نع جرغألا نع

 كلا ىلع اوما ثيَح ح فْيحْلا ُتْللاَرَتك منقانِإ ؛ هللا

 دال يبن اقر اريخأ «صنخ نَا 7

 نإ: طول هلل رف : 8 هللا لوم اوبسر لاق :لاق ةرْيره يبأ نع ٠ جرعألا نَع

 . ديدش نك ىلإ ىوأ .

 ءداّنزلا يبأ نع ءءاَكرو اًنربْخأ صح نب يلع اَنندَح - ماك

 اًمهَعَم ن ناَنآرْمأ امني : : هالو لاَ : :لا ةرْيره يبأ نع جرعألا نَع

 هب ىَنضن «ٌدواَد ىَلِإ اًمَكاَحَك « نيالا َدَحأ داق بْن ًءاَج ءاّمهَل ِناَببا

 مهني هفشأ َنيكّسملا اوُباَه :َلاَقَث نامي اَمُهاَعَدَك ءانَجَرَحَي : ركل

 . ىرْذصلل هب ىَّضَقف ٠ هك آل ابره هللا دس : ىَرفصلا تلاَقَق

 لإ لوُقَت انك امو ذوي الإ نيكسلا اَم اَملَع نإ ِهّللاو :ةريرهوبأ لاَ

 1 0 1 20 [م411 شضنا] . ةَيَدَمْلا

 ءدانزلا يبأ ْنَع ارو انربخأ صفح نب يلع انئدَح - - م15

 « ميهاَربإ نكتحا : :89 هللا ٌلوُسَر لاَ : :لاَق ةَريره يبأ نع ءجرعألا نَع

 . 0 ءوُقلابَنتخاَو «ةنس نوُاَم لح اتنآامدَْب محلا ليَ

 ءذارزلا يبأْنَح ارو اربح ءصَح نْب يلع انِدَح - ملككعم

 :لُجَر لاَ : : هللالوُسرلأَك : :َلاَكةَرْيَرَم يبأ نع ؛ جّرطألا نَع
 همم سمع يمص ع ل

 اوُحَبصَف ؛ةّيئاَر دي يف امو هند جرحا .ةَق ةَكَدَص ةَكللا نكد

 «ةئدّصب هللا ركدصَتال : :(لاَقمُن)َّباَز ىلَع لكلا َقدصُت : :ٌنوُتَدَحَتَي

 00 :نوُئدَحتَي اوُحبصاَف « قراَس دي يف اهو ُهَْقَدَص جرحا

 دّي يف اَهَعَصَوَف ةئدَصلا جَرْخأَ ة ةكدَصب ليا َنكدَصنال امم « قرا ىَلَع

 يلم هلا :لاقق «'يِنَع ىَلَح للا قدصُم انوئدَست اوبك "ين

 ذقت انسان هك بأ لاق "يع ىلع ىلع قاس

 ااهنيشلا ةريره يبد م هن رعالص ع

 ينفتسي نأ هلم قراسلا امأو هب «فعتست قانا نيه ألن تك

 70 :رظنا] . للا انام قير يأ هلع ذيل امأو ءهب هب

 ا .ةائرم انآ وصل ياخ - مك

 05108 :قخ ملك بلا بج ارضا

 دانا يب ارو اَرخأ صحيا - مما
 ةقاصلا ىَل رمح ا هلال :َلا ةَريره يبأ ْنَع ؛ جَرعألا نَع

 يبا َلاَقَق "يلا مَع الا ديواني ُدلَحَو ليمَج ني عم ليَ

 نول مكن دلو هلأ ريتك تاكا ليمن مقام

 امو يلَع وهال اًمأو هلا ليس يفعانأستحا دق لاح

 [ما5ه :رظنا] . هيبأونص لجرلا ( مَع نآَتْملَع 57 :لاق مث

 هام را مرير لا 0 ه2

 وِرَمَع نب دواَد انندَح 008/9 هللا دبع اًنثدَح 6

 يبأ ْنَع « جَرغألا نع ءهيبأ ْنَع ءدازلا يبأ نب نَمْحَّرلا دبع انئدَح يبضلا

 ل ةريره

 جرا مام اك رشا نع رئي ع ,اورقعلا .دئتش

 اك «ناطبش يلو كلم ديو« هيأ نيم يني

 كّلَمْلا ةّيَر تحت لري ملك «هتيرب كلملا هما لَو رح هللا بحي امل جَرَخ

 ملف هتيارب داطبتلا هَ هللا طخ امل َجرَخْنإَو « هتيب ىلإ مجري ىَتَح
 مما

 هما هم
 . هتيب ىلإ عجري ىتَح ناطيشلا يار تْحَتْلَرَي

 دحمان هللا دبع انكَدَح ءِرماَع وب بأ انثدَح

 .ُهل للملا و لحملا هللا لور نعل :لاق ريره يبأ نع «يربقملا نَع

 ٍنَع ءدّمَحُم نبا ينعي ءٌرْيَمْز انثدَج ءِرماَعوُبأ انثدَح ماا

 ا هللا وسر لاف :لاكةَريره يأ ع هيب نع «نمْحرلا دب نبال

 َمْوَيِاَنرَقلا ة ةاّشلا نم ُءاَّمَجْا ٌةاَّشلا َداَقُب ىَّنح ءاًملهأ ىلإ قوُثحا دوت

 [0ا7١٠ :عجا كح ةَماَيَقْلا

 نع ؛هيبأ نع ؛ءآلَعْلا نع يهز انثدَح ءرماعوب نبأ اًنكديح - "0

 :رظنا] . رفاَكاُّنَجَو نَمْؤُمْلاٌ نجس ايدل: :َلادق كل يلا نَع «ةَرْيرهم يبأ

 عقدا لدا

 نموه لو :اوثاكا 0 ديب قيس 0 كارت
00 
 0 لاق ؟نود

0 7 

1 5 
1 



 0 سا رع سو
 مم خبط د ما وح - 06

 ل هللا : لجل نوال يمي اي: ةرئزهوبأ يللا : لا (يناهلا)سْوَج
00 

 هذه ةريرهابآ اي: :ُتلُق ءادبآ ُهَّنجلاُهَّللا َكلْخْدُي آل وأ ٠ كهل

 يبا ءاَهِلتَت الق :لاك «بض ا هبحاَصَو هيخآل اًندَحأ وُ ثمل
 روع

 اًمهدحأ ناك ؛نآلُجَر َليئاَرْسإ يني يف ناك : :لوَُي فيل تنمَس

 َناَكَف ؛نِحآس انك « هس ىلع ادْبْسرخآلا اكو « ةدابعلا يف ادهتجم

 يلَخ :لوُقيق ءرصْنأ انهي : لوف بلك ىلح رخل ىلا هلا

 َلاَقَك ُهَمَظْمَتْسا ٍبْنَد ىَلَع اًمْوَيُمآَرأنأ ىلإ : لاق يقر لع تعبأ ير

 هل هّللاَو :َلاَقَق : لاَ ائيقر يلع تنعبأ « يبو يلح : "لاْرصفأ كسب :هَل

 هللا ثَعَبَ :لاق امدح َلا) ادب هّتْلاهَللا كلي الأ ؛ كل هلل رفعي

 َْبَهْلا : بناثلا دق ,هدنع اًعمتجاو اضم

 1 هديب مساَقْلا 0 يداوم: َلَكرلا ىلإ هياوبعلا ؛ 02
 ا
 [4874 :رظنا] . ] .ةترخأو م هايد تقبوأ ةملكلاب

 ٍلهأ نم يراصلألا ديعس نب حلفا انئدَح ءِرماَع وب انيدَح - ملال

 :لوُقي ره ابآ تعم : لاق مس مأ ىَلوَم عفار نب هلا دب انكدَح اب

 ين َنوُدَي مْ اورتن كش مكب 'تلاط نإ : لوي ف يلا تغمس

 .رّقبلا بات لْثم مهيدي يف ؛هل نعل يف ٌنوُحورَيَو ؛هّللا طَخَس

 دْبَع ْنَع َُداَنَق اربح مام اَنئَدَح ءُناَمَع انئدَح. - 7

 نمش هَل ضرع ْنَم : : هللا لوسُر َلاَق لاَ ةَريره يبأ ْنَع ٠ كلَمْلا

 [/40 :عجارإ هللا قوما هلل كآَيَنأ ري

 هلام ع يس
 اَنكدَح «ماَمَه امدح : :آلاَق. دّمّصلادبعَوناَفَعاَنْئَدَح - -م714

 اذِإ ينإ َلاَقَف فيل ىَتأهَّلأ :ةرْيَره يبأ ْنَح «ةئوُمم يبأ ع داق

 ءْيَشلُك لاق ءأيَش لك ْنَع يخبنا , يتيح ئركو ينك تبط لَ

 ًالَخَم هبتْذَخَأ اذ رمأب يقبل : َلاَك ءاَمْلا نم َلَجَوَرَعُهلل َ

 ٌماَحْرألا لصَو ممل 5/5 ٍمنْطأَو مالّسلا شْفأ : لاق . َةّنِجل

 . مآلَسب نجلا لخدامثا ماي ا

 [414 عجار] . يش لك ْنَع ؛ ينو :دّمّصلا دبع لاَ

 ييماعم و هع سوت سا
 «ةئوميم يبأ نَع ةَداَتَق نع ؛ ماَّمَه اًندَح ره اندَح -89

 ينْيَع تركو يسفت تَباَط كير اذإ :8 ”يَلل َلاَقُهَنآ :ةَرْيِره يبأ ع

 1 1 ق4 :عجار] .ُهاَنعم رك « ءيش لك نع يّنبنأَ

 ٍنَمْحرلا دبع ينُئدَح «ادوُدوُموُآكَدَح ٍرماَعوبأ انئدَح - هين

 48 هّللال وسر :لوقي ةريره اَبأ تغمس : لاق يمللسألا دَردَح يبأ نبا

 ذَمْيل ؛هيفْرَمْحَيلَم :مّخنتْوأَمَحَنتْوَأ قربك دجلتلا َذَم َلَخَدْنَم

 ْ [0055 :عجار] . هب جريل مث هبوك يفق لعَْي ملف هندي

 دبع نع « بطلا“ ننزل دي كَ ءرماع وب انَح - م4

 :8 يِلاَنأ «ةرْيَره يِبأ ْنَع ؛ جّرطألا محلا دْبَع نع ءِنَسَحلا نب هللا
 هع

 ما مجانا“ دوف لح كلامي نمل

 0 م ل ٍلكوتملا يبأ

 ناك ىَح نم لكان لْزَن ملق ٠ تيل فقس يف هانم ؛ انك ليكم يف هلع

 .ةئيدملا ىلع اوُراَخأ ث يح مالا أه اصأ هر خآ

 « يبأ ينال لاق «ثراولا دعب دَمصلادبم اح - 7

 يبأ نب ديعس ْنَع « بيَعش نب ومع انْئدَح « ملعملا ينعي بح انْيدَح

 ُدوُلُجَمْلا ينآّزلا : ف هلل لوُسَر لاَ : لاَ [ةرْيُس يبأ نع يريم ديعس

 .ةلئمألإ كيال

 ْنَع «يرْيَرجْلا انئدَح « يبأ يسئدَح ءدّمّصلاُدْبَع اَننَدَح -4
 َتاد يل لان ةّنَس ةَريَره يبأ أعم ةئيدملاب مك : َلاك قيقش نب هللا دبع
 ريرعبع هع ص د معا هش
 نإ « فمما داربأا الإ باين اَنل اَمَو اَنْ دَقل ةشئاع ةرجح دْنع نحَتو موي

 انآ ناك نإ ىَّتح «هَبلص هب مي ماَعْط لجَيامْمَيألا ادَحأ ىلع يني
 روق ع متو رشق الع

 هيل هيمي هدؤتب دشن مُ ؛هنطب صَمَخأ ىَلَع دش َرَجَحْلاُدُخأَي

 هع د مساع ب الصم رع سس
 تاس مسام نان لك باَصاَ اراب موي تاذ قف هللا "لوس مسن

 :لاك؟مل : سلق لاَ دي ةرتاهلاكم يلأنأ يرسم حنيف

 ءٍماّنشلاّنم : تلق ؟تلبقآَن يآ نم : يللاَقق : َلاَك «يفضَم نم يلدشَ

 نإ :َلاق ؟ىَسوُمرَجَح اَمو :تْلُق ؟ىتسوُم َرَجَح تير لَه : يل لَك لاق
 ُهَباَثمّصَوَ : لاق «هريكاذَم يف هباّين تحن الْوَق ىَسوُمل اوُناَق ليئاربسإ ينَب

 معسل ل لقا
 َوُهَو اهرئآ يف اهب: َلاَق . باييإلسَعَسَف : لاق. لسَْفيَُهَوةَرْخَص ىلع

 يني ىَلَع هبات ىّنح ٠ [يبايث قّلاْرَجَح ايإ يان قلأُرجَح اي: لقي

 سف يدّلاو «تابجل ثآلك هّبَجلف قلقعلا َنَسَح وس مور« ليئارسإ

 ".هيف ىسوُم تابلت يار ترظت تنك و هدي ةريره يبآ

 يبأْنَع دكر انكدَح «ماَمَه اًننَدَح ءدّمّصلا دبع انْئلَح -6

 «نوُعارَصلا ِساَنلا بَدكأنإ لاك قف يبان ؛ةَرْيَره يبأ َْع العلا

 .َنوُعاصلاَو

 انكدَح :َلاَقْماَّمَه اَنكلَح :الاَقُناَمَعَو دّمّصلا دبع اند -5

 ف هللا َلوُسَرنأ «ةَرْيَرُه يبأ ْنَع حام نب داي ْنَع ؛ « نّسَحْلا نع هدا

 «َلاَجّدلاَو ءاَهيَْم نم نسل َعوُلط» انس لاَمْعألب اورد: لاق
 هه رسو هس مس هاي هلو

 . ةماعلا رمأو ؛ « مُكدَحَأ ةصْيوخَو «ضرألا هدو ,ناَحّبلاَو

 ماو: َلاَق ةّماَعْلاَرمأَو :ن لاَق اذِإ ُقَداَنَق ناَكَو : هئيدَح يف نع َلاَق

 [ةتالال :رظنا] . ةعاسلا

 نب ديعس(ز لا حين مَع ةيمأ بأ اَدَح حور ادَح -11/
 مرصع

 «ديعس نب وِرْمَع نب ديعس يدَج يتربخأ : :َلاَق ص اَخْلا نب ديعس نب ورَمَع



 :لاَق ةَريره يبأأ نع

 ٠ شيرف نم ؛ ,ةَملغ
 ساضا م

 ْمِهيلَع هللا ٌةنَعلَم بش يلين لبق للا يف مْ ارم

 :لاَق "تلت نآلك وني ءنآل وي لوُأ هاا هللاَواَمآَو : :لاَق « هَمْلَغ

 وحيا مُهاَذِإَف ءاوُكُلم امم تاَوْرَم ىلإ يدَجَو يبأ عم انآ رخأ تم
 ْمُكَباَحْصأ ىَّسَع لَه : انلَلاك «ةقرخ يف وُهَو هل عياَي نمو « مهم نايبصلا ومر م

 اًهْضعَي م :هبني ةلوُُمْلا هدهد ةريره ابآ تغمس نيل اوُنوُكَينأ ءالؤه

 يمس نع ءسئآ نب كِلاَماَنندَح «حوراتكدح -854

 َنَع «نانسلا ٍحلاَص يبأ نع ء نحل بَ نركب يبأ ىلوم (19/7)
 0 ا 20

 | :ةَسْمَح ءادهشلا : لاَ كف يِبْلا نأ ةريَره يبأ

 [ل56 :رظنا] . لجو َرَع هللا ليبس يف ديهشلاو « مالها بحاَصَو «َقرَغلاَو

 هما
 0 مْلاَو :ن

 نبالاَسْنُ يتربخلا «يير نب اَنثدَح «حورانئدَح ---84

2 
 ٍ ةريره يبأ نَع ؛ ءبُيَنَسْلا نْيديعّس ْنَع «هربخأ باهش (رْبالنأ ءدشار]

 نإ «[اهنيميي برشيو] «هنيمبي لأي مُكدَحأ لك اذإ : لاهل "يبا نع

 م6804 :رظنا] هلامشب ب رشي .هلامشب ل كأي ناطيشلا

 ِنسْبِرهَش ْنَع «ةَداَتقْنَع ءُديعَسانثدَح «حوَراَنئدَح -8

 8 هلا لوم وُ ؛ةرْيرم يبأَنَع ءمْنَغ نْب محلا دبع ْنَع «بّشوَح
 َلاَقَف «ضْرألاي رج :لوُشي مهضعبو ٠ مك وريم مهل جرح

 :ةّنجلا نمد ةَوَْتْلاَو نيم اَمْواَمو نَملا َنمْءامكلا : الف يبل

 [07944 :عجار]. مسا نم ءاَفش يِهَو

 يملا ديعَس ْنَع ءبذذ يبأ نبا انئدَح «حْور اح م

 اَم يتم دخأَي ىَتحةَعاَسلاٌموُقآل لاق قف هللا َلوُسَرَنأ يره يبأ َنَع

 هّللالوُسراَي :اولاق «عارذب اًعاَردَو ربشب اربش «٠ اهب نورا ممل دَحأ

 م4115 ىلا" :رظنا] . تدلوأ لإ نا لهو : لاق ؟مورلاوٌس راق تلم امك

 [مالؤا ملاكا

 ينعي «ناَميَلس اًنئدَح : آلاَق ةَملَس وبأو رماَعوب نأ اند -7

 هلا َلوُسَرنأ «ةرَْر يب ْنَع «هيبأ نع ؛ « حلاص يبأ نب لبس نع لآل

 رو د2 يد هوو دو يل هكو هلل عاش
 . لجرلا هس ل ةارمْلاو «ةأرملا سبل سلي لجل نعل ف

 «يربُقُمْلا ديعس َنَع ديت نامل كح «حْوَر انئَدَح - -*

 للدوام :لاقق قس ديري ف يلا ىلإ جر هج : لاك َريره ين ْنَع
 ىَلَواّمَلَ شلك ىَلَع ريبتلاَو ؛هّللا ىَرتب كيصوأ : لاَ « ينصوأ

 :رظنا]. ركل يطوي ضالة كلف يبل لاك لجل

 اة ا ا

 نبا

 "ع هللا دب نب َقاَحْسإْنَ داَمَح انكدَح حور اند -5
 ين مهّللا :لوُقُي ناك ق هّللا لوسَر نأ «ةريره يبأ نع ءراسي نب ديعس

 "م
 - هرمو

 ةريره يبأ دنسم

 آمال نم كابةوُصاَو نذل «ةّلقلاَو ,رثتلاّن مكب دو

 [م:9 :عجار] . مّلْظَ

 اًنباكنأ ءداَيز ينرَبخأ جْيَرج نْبا انئدَح «حْوَراَنئدَح - ---6

 كك

 هّللالوُسَر لاق : :ل اوي ةريوه اب عمه هرب دْيَز نب نمل دبع ىو

 ىَلَع لييَقْلَو ءدعاّقلا ىلع يشاَمْلاَو يشامْلا ىلع بكأرلا مُلَسُيل ف

 للا :رظنا] .ِثكْلا

 # هل هع
 َقاَحْسِإ ْنَع كلام اًنكلَح : آلاَقرذّنمْلا وبأَو « حور اًنكدَح - -م1ةك

 7 ْنَع هيب نع «كلاَم نب ةَعصْعص نير ةحلط يبأ ِنْب هللا دْبَع ِنْبا

 ْلَه :لوُشَي ةاَدَْلا ةالَص نم فّرَصْنا ا اذإ ناك ل هللا لور دأ «ةريره يبأ

 ايا نس يدب ىقين نإ برة كاس حأ
 ا

 . ةحلاصلا

 هّللا دبع ينكح : َلاَق ديَرْنْبةماَسُأ انندَح «حْوَر انئَدَح - 91/
 مم هما

 ةريرهابآتعِمَس : لاك ب طْنح نب هللا دبع نبا بلأُملا نع «ديبل يبآ نب

 لو «راذإلا ينس وليت ىنز : لست :لوقي

 رت 0 نكي يلع «نيريس نب

 . سدقتملا تي ىلإ سلايل «مسوُبالإرشب
 مارب مراسم

 ءشَمْعألا نَع ءركبوبأ اًربخأ «رماَع نب دوسأ انثدَح - 04

 اًقيرط كلَ ْنَم : :ف هللا لورق : :َلاَق َةَرْيِرَه يبأ نع ؛ ٍحلاّص يبأ َنَع

 047١[ :عجار] . ةّلجْلا ىلإ اقيرط هللا لس ٠ امل هيف ست

 ع نع «ٍماَشِه ْنَع ركب وبأ يندَح «رماع نيمَوسألاانثدَح - م 0

 سنابه ارز ا هللا لوتس َرَسن: :لاق ٌةرْيرَم يبآ َنَع ءِنَمَحْلا

 ءاوُدَحأ امي ساّنلا ءاَجَف «ةبهثلا نع مكاين ابْن هلوُسَرَو هَللاَّنإ : : هيداّسم ىَدانَق

 نبا نع « ٍماَّشه ْنَع ؛ ركب وبأ انربخأ : :َلاَق دوسألا اَنَدَح - م

 رشا ال : هللا لوُسَر لاَ : :لاق (915/7) ةريَره يبأ ْنَع «نيريس
 لما 6 سس سوم سا

 للاعلان رع

 َلاَكءلَمْاوُبآل ماك انْ :َلاقَوسلانَدَح -
 70 لاك ؛مهل نوي َناَك انّدْؤَم «حلاص اَبآ

 . ناّيبصلا هَ امو َنيعبسلا سأر نم هلل ودون :لوقي 8 هللا

 :لاقآلَملاوآل ماك نكن يكب يبأ نب ىَحَيانَدَح ممل.

 لاب اوُدَوَعَت ةق هللا اور لاَق :لاَق اق ةريره يبأ َنَع ؛ حلاص ابأ تغمس
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 سامع ع



  نيرثكملا دنسم 00

 قل يل داك اتقان لل نو بت ١ قة يلع

 ل ع

 عافم قاع
 . شح اَوَقْلا نَع « هن هتريغ نمو « ينم ريغأ هللاو

 مصرا لع

 ٌرّمْع نب ليعامسإ رِدنملا وبأو ماع نيمَوسآلاااَدَح -6

 هللا لوُسَر لاك لاق ةرْيَره يبأ نَع لاَ وأد لاك لما ان:
 هلو

 َريصَن ىّنَح : خصال عك رسل لح يلفت 7
 هسا دعشو

 ميلا يني دوسأ لاو. مكل نبا ميكلل : ريكي يبأ نبا َلاَق و ٍمَكل نب مك
 [ما40* :عجار] . ميلا نب نب

 يبأْنَع ؛ ٍحلاّص وأ انئدَح «لماكاَنئدَح ءدوسألااندَح - مسك

 :َلاَقْنَمألإ :نوُثدرألامُمَنيركمْلادإ : كو هللا وسر لَك : :َلاَق ةَرْيِرِه

 .اَذَكَهَو اَذَكَهَو اَذَكَه

 [44319/ مىكمحا# :رظفأ] هْيدَي نيو هلامش نع و هنيمي نع هديب «لماك لاَ

 رو سر

 نع « تياك نب محلا دبع اَنئدَح دود نب ىسوُم اًنئدَح - - م ءا/

 اًميِف لف يلا نَع :ةَرْيَرم يبأ ْنَع5 ٌةَرَْض نْب هللا دب ْنَع « رق نب ءاَطَع

 هع مصالي ةنجلا يف ئيلشل يراد ١ َلاَق «ىَّسوُم كش ؛ ملغ

 . مآلسلا

 يبأ ْنَع ؛ ةَمَلَس ارب دامح اًنئدَح ؛دواذ نب ىسوم اًنئدَح - م1

 :قف هللا وسرق : لاَ ةرْيره يبأ نع «ةَدوس يبأ أ نب ناَمْعع نع ءناّنس

 ساسة
 تلط: َلَجَوَرَعْهَّلل لاك هَداَعَوأَلجَورَ هللا يف ُهاَحأ ملص َداَداَذِإ

 [4535 8211/ :رظنا] . ينم جلا نم تأوي

 همست - ل مس
 1211110 مكس يأن يرطزلا نَع «ثدَحُي

 « ينعم لة ناي: ف ينل لاق هنالصب رهف يل ماك يملا

 , د ينل

 ري يبل نع محلا دبع نب دّيمح نع «ييرُل نع :ثدَحُي ٌنامْعتلا

 لونا لبكي لصف يفلت نب هللا يبحر لاهل

 < سم هع هع
 . بألا ىلعرسنالاَ .رتنألا ىلح نسال لَنا

 «سدوي تعمس : :َلاَق يبأ انئَدَح «ريرج بابو انئدَح - -ملخا١

 نأ هةر يبن لس يبد بسلا ْوَسْنَع «يرطزلاِنَ

 ه سا ما دك

 نتي ركل ىلإ لك مك لق ىلا يم فيك ينيب

 « ديد نكر ىلِإ يِوأَيناك دق طولا ْمَحْرَي : ل هلل لوُسَر لاق 4يِلَق

 .يعادلا تْبَجآل فسوي ثبل ام نجّسسلا يف تبلل

 نب دمحم انضم :َلاَق يبأانئدَح «ريرج نْبْبهَو اَنئدَح - - م" ؟

 ُدَحآْمُكْنماَم 8 للاوراق : لاق ةَرْيرم وب انكدَح لَك نيريس

 ةريره يبأ دلسم
 مرام و

  0/1ص 51١١

 سس يتم و هر ل عع
 :َلاق ؟هّللا َلوُسَر اَيَتْن لَو اوُناَق رم بالرجل لم ةلحال

 ءاَنَكَم هدي 8 هّللاٌلوُسَر لاو نم ةَمْحَرب ير يتسع لإ

 [0001 :عجار] الي اًهضيفَي بهو وراَشآَو

 متم سعم ريم يأن ميا يأ نع

 قنا حالا :رظنا] . لوَبْلا

 «ىَمْلس يبأ نبا يني دْعَي قيرَر اًنئلَح :دمصلا دبع اًنيدَحح - 5

 ناك ف هللا لوس :ر (7//7717) نأ ؛ةَرْيَرِه يبأ ْنَع ؛مْرَهُمْلا وب اندَح
 .٠ قراطلاَ ءامّسلاَو « جوربلا تاّد يني «ءاّمسلاب ةرخآلا ءاّشعلا يفرق

 همام
 داّبع نب داَمَح اَنئدَح «ٍمشاّه يني ىو ديعّس [وُأ] اًندَح - 05

 هللا لوران ةرْيَرَه يبأ نع «ثدَحُي مهما ا تعمس : لاكي سوُلسلا

 .ءاّشعلا يف تاومّسلاب اري رمأ

 «هيبأ نَع ٠ ؛ ليه ْنَع ءداَمَحْرع)دّمّصلا دبع انندَح - ملاك
 0070 رك

 كل يضّرَو انالك مك رك هّللاَنإ : َلاَق ف هللا لوُسَر نأ ري بأ ْنَع

 هلال بحي اوم صا ءاقيش هيو ع الو ولاا مكل يضر الل

 ؛لاَصْلاةَعاَصإو لاو لي مل رك .رمألا ةآلولاوُمَصْئانأو ء امج

 [مالمم ,هلال»* :رظنا] ٠ !. لاوس رك

 ْنَع ؛بوُيأ ْسَع ٌداَّمَح اًمدَح ءدّمّصلاُدْبَع اًنئدَح - 7
 ءاّمئاَك لجّرلا | بري انآ ىَهَ هللا لور نأ ؛ةرْير يبأ ع ؛ ةمركع

 يفٌةَبَشَح مَن هَراَج لجيل َمَسْينآو «ءاَقسلا يف نم برشلا ََعَو

 0/184 الا 6 :عجار] . هطئاح

 ْنَع ٌدلاَخ اَننَدَح ٌداّمَح اَنتدَح ءدّمّصلا دبع اَنندَح -

 :8# هللا ل وُسَر لاَ سيد فو مدق[مل] : لاق ةرْيره يبأ نع هش

 [6074 :عجار] مه ادي اميف موك لك بريل ءهسفن ب يح رم ُُئك

 «هبيأ نَع ؛ «لّيهس َنَع ٌداَمَح اًنلَح ؛دّمّصلا دبع اًنئلَح - 8
 يعدو

 اً فقر ةكنآلَملاٌ ب َحْمَتةل ناك هلل َلوُسَرَدأ 5 «ةريرم يبأ نع

 [الهه١ :عجارإ سرج

 ءوِرْمَع نب دَّمَحُم ْنَع «داَمَح اَنئدَح : دّمصل ملا دْيَع اًنكدَح - م٠

 ٍصاَمْلاََنبا َلاَق : : 4 هللا َلوُسرَدأ هَ يره يبأ نع :ٌةَمْلَس يبأ ْنَع

 4١0[ 54 :عجارإ ناّمْؤُم

 يللا ليهم َنَع داَمَح انا «دّمّصلا دْبَع انكدَح ١-

 هاَخآْمُكُدَحآَلَت افاد ! :ةلاف ف هللا َلوُسرَنأ :ةَرْيس يبأْنَع

 [ةلال4 8417 :رظنا] . َهَجَوْلا

 نبدي ينرتخأ «حْيَرج نبا يتربخأ جاَجَح اَنئدَح -17
 ديعّس يأ نب ديعَس ْنَع ءذشنُق نْبِرجاَهمْا ِنْبدْيَر نْيدَّمَحُم َنَع دعس

 لص
 نمل ؛هدبي يسن يدْلاَو َلاَق ف بلا نع ؛ةريره يبأ نَع "يرق
 ررميو م كاد م
 لَ ءاعاَبق اعاَبَو ءٍعارذَف اًعاَردَو «ربشب اربش ِمُكلْبَق نم َنيذْلا نس



 3117 ص نيرثكملا دنسم

 باككلا له ؟هلل لوما اونا .بوُسمَح دل بتم رج اوُلَخَم

 864١[ :عجار] . ْنَمَق َلاَق

 ينربخأ : لاق جْيَرَج نبا [يسئدَح] : :لاق «جاَجَح احح انكدح - م7377“

 مفار نْب هللا دبع ْنَع دلاَخ نب بوُيأْنَع 3سم نب ليعامْسإ

 :لاَقك يدب هللا لوُسَرَدَحأ لاق : :َلاق يره يبأ َنَع ٠ لسا لوم

 رجلا َقلَحَو ءدَحألا ماه لاَيَْقلَخو «تّبسلا موي ماهل َقلَخ

 هةماو مه ما
 ءءاَميْرأل َمْوَيَروُتلا َقَلَخَو «ءانآتلا موي ءوُرْكَمْلا َقلَخَو « نينثالا موي اهيف

 ٌمْوُيِرَصَمْلا دعب مآلَّسلا هْيلَع َمَدآَوَلَخَو «سيِمَخْلا موي اَودلا اهيف ثَبَو

 ىَلِإر صَل َنّيبميف تملا تاَعاس م ةَعس ٍرخآ يف قلَْلارخآ ةعمجلا

 ".نلّيللا

 ينئدَح « بّيَسمْلا نب ينعي ىَسيع اَندَح «مشاَه انئَدَح - م1

 راّصنألا م ٍمْوََراَ يتأي 88 يلا َناَك :َلاَق ةرْيره يبأ نع ةعرز وبأ
 هلل احبس ؛ هّللاَلوُسَراَي اوُلاَقَف ميل كلذ وشق : َلاَق.راَد مُهتوُدَو رعيياعس

 ءابلك مُكَراد يفنآل 8# يبل لانك : لاق !َنراَد يتأمل نهرا ينأت
 ريل له

 .عيس رولا نإ ا ينل َلاَقك ارت مهراَد يف : اوُلاَق

 نْبِهّللا دّبَع نع« ةَحلط نبمَحُماَنِدَح «مشاق اَنَدَح -6
 م و م هسا ل

 لوُسَر لاَ :َلاَق ةَرْيره يببأ نَع «ريرج نب وِرَمَع نب َةَعَرَ هز يبأ نع (ةمربش
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 َماَقَق :َلاَق ءاَنآلك ءاتيشء يش يدْنيأل ؛ ايش انيس ءيِش يدي : : 8 ِهّللا

 «هِبَجَعِبوَأ هريس رقشمب دوك لور ب لاقي بارعأ

 هل ؟لوألا ىَدْعأاَم : :َلاَق مّ ٌةَعام َتَكَّسَق :َلاَق ؛ اًبَرَج َلبألا لّمْشَت

 اَهَنَوَمَو اَهَتاَيَح ْبَنَكَف « سفن لك هللا َقَلَخ ةَماَهَآلَو ءَرَفَص ألو ؛ىّوَدَع

 .اَهنْدرَ اهتابيصمو

 ياسو هع
 «ةمربش نب هّللا دبع ْنَع ٌدّمَحُم اًندَح مشا اًننَدَح - مما

 ؛هّللالوُسَراَي :لُجَر لاَق :لاق ةريره بْنَ وْ نب هع يبأْنَع
 مث :لاَق كم : لاك م ؟ةبحسصلا نسحب يتم قحأ ساّنلا يأ

 :َلاَق ءكلمأ مث :لاَك ان ؟ن 000م َلاَك :َكّمأ 00

 [قإل ويحلل :رظقنا] . (كوُبأ][مّش]

 نب نَمْحَرلا دبع انتدَح : :َلاَق ميهاَرإ نب يعير انكدَح ةاضفف
 ا عم

 هللا وُسَر لاك لاك ةريره يبأ نَع ريع يبن سنع «قاَحْسإ

 هامعلا
 قفلت يام لسوق مقر

 نع لن نم نَمْحرلاُدْبَع اندَح «َميهاَريإْنْب يعير اَنئدَح - 00

 قف 'يِبلادنع نآلجَر سطع لاَ ةَرْيَره يب َّنَع «ديعس يبأ نب ديعس

 يلا نسيم هللا دَمْحَي ملك فيلا سطمق ءرخألا نم قرأ اَمهدَحأ

 ؛فيرتلا لاك ١ :َلاَق؛ 8 يبل مَن هللا دمَحَفرَخآلا َنَطَعَو 2

 نإ :َلاَقَك لا. تم دلع اذه َسطَعَو ؛ يمشي مل الدلع تنطَع
 مسا كسا رقع

 . كيس هللا تيس نإ «هيرَكدك هللا ٌَرَكذ اذَه

 ةريَره يبأ دسم
 مرام ع

 ماك ح م1

 َنَع ؛ِبْرَح نب كاس ْنَع ةبعش اًنَربْخأ بوراك - 84

 :لاق مكَحْلاَنْ

 يِنمأكالَه : :لوميوُدْصملا قداّصلا مساق ابآ قف هللا لور تضع
 سيلا اس سال

 [/ىهم :عجارإ . شيف نم ءاهمس ارت ةَملغ سور ىَلَع

 يدع ْنَع «قوثرم نيل سل بأ كح - مام

 هيأ ف هللا لوُسَر لاَ : لاَ يره يبأ نَع « مزاح يبأ نع ؛ تباك نبا
 مس »ا

 هبَرَمأاَمِب َنيِسْؤُمْاَرمآ هَّللاَنإَ «ًاييط الإلمام هللاَدإ نْماَّتلا
 اب يّنَحلاص)وُلَمَحاَو تانيا نم اول لسا اهي ايل : :َلاَقَق َنيلَسْرَمْلا روروتاو ثا معا نيم م

 مث« مكرر ام تابيط ماو اومن يذلا هيأ اي : :َلاَكَو «ميلَعَنوُنَمْعَت
 دم علا ل ءدعما

 «بَر ايوا ءاَمسلا ىلإ هيدر بغأ ثعشأ كسلا ليطُ لجل رك

 ب ناَورم ثدَحُي ةَرْيره اب تمس : لاق ملاظ نب كلام

 ىّنأف «ٍماَرحْلاِ يدعو (ٌماَرَح سلم «ماَرح هبرشُمَو و ٌماَرَح هّسَعطَمَو

 . كلّذل ُباَجَتسُي

 ءٍمْيَلُس نب ثعْشألا نَع «كليرش اَنئَدَح ءرضتلا وب انئدَح - ملجلا
 7 ما و 07

 ةاآلص لضم : ف هللا لوُسَر لاق لق ربه يبأ ْنَع صوحألا يبأ ْنَع

 [ادحلا ةهكح :رظنا) ةَجَرَد َنيِرظعَو اًبسََدحاَولالولَ ةَعامَجْلا

 نع «بُلذ يبأ نبا نَع ؛ اركب يبأ نياَورْضَنلاوب نأ اكد - 80“

 هّللاٌلوُسَر لاَق : لاَ ةَريَرَه يبأ َّنَع ءراَسُي نبا ديعتس ْنَع «يِرَْمْلا ديعس
20 

 َدِجاَسَمْلا ملْنَس َلَجَر - نطويآلو : مكب يب نالت - 0

 بئاقلاٌلْمأض بْنَ 38 كد امك «جرْخَي ىَتح هبُهللا شبشب لإ «ركّذلاو ةآلّسصلل

 [م١00١ :عجار] . مهل مده اذإمهئاَت

 .(ح) بنذ يبأ نبا نع ءرضّنلا وب انندَح - 870707

 َناَعْمَس نب ديعّس ْنَع .بلذ يبأَنْبا اننَدَح : َلاَق َناَمْيْلَس ني قاحسإو
 سمع ماس سكه هع ويت 0200 مال عسسل

 نمي لجل عيابي : َلاَك بلا نأ «ةداَتَق أت دَحُب يره بأ تْضَمَس : لاق

 ْنَعالاْستآلكهوُلَحتْسا اذه ؛ ةلطلالإ تيل لحمي ماعلا نخل
 ٍمْهَو ءادبآ هَدمَيرُمْميال نرخ هئوُيرحُي ةشَبَحلا يناكمث 5 «برعلا ةكلَم

00 5 

 [/840/ :عجار] . رك َنوُجرْخَتسُي َنيذْلا

 ىّلَوُم حلاَص ْنَع «بُنذ يبأنْبا انندَح ءرضْنلا وب اندَح - 4

 ءنِيعاَرَدلا حبش َناَك : َلاَق ؛ لف للامن ةرَبُس يبأ ع ةّمآوَتلا

 اًيِمَج يو ءاًميمَج لبي ؛ نكمل نيام نيل راق بتطأ

 . قاوسألا يف اًبَحّص لَو انس م الو ءاشحاق نكي مل يو وه يبأب

 َنَع نَسَحْلا نَع كرام اننَدَح : لارا وب اندَح - 10
 رو مف سمع 6

 نإ هتآلصب بساَحُيِل كوُلْمَمْلا َدّْبَعْلا نأ كف“ يبلا نع ءُمَركذ هارت يره يبأ

 اكلم يلع تطْلَس براي : ُلوُقبقاَهْم تن َمل» هلق. اًهْنمصَق

 ًلَهَف كلت هلام مقر دقق لوُشَق. ينآلّص ْنَع يِلْئَش

 520 ا هدب همهم م ساس هع
 جحا لَ هللا : لاق كول نم لسن تر

 سمسا ع 2 0
 سلسل ىلع ١ دفا يار ةلإةمكعأل ١ .لقارلم يلزق



 0 7 ع

 يملا ىلَع كلَ بصي نيح ٌةكَدَص مد نبا نم م7

 « ىلا َكَتَطاَمِإَو «ةَكَدَص هلا داع ىلع كمل هللا لوُسَر لاَ

 ٍرَكدملا نع كبه «ةكدص فورا ةلَرْأنإَو «ةقدَص قيرطلا نَع

 [80745 :رظنا] .٠ اًهظَمحا مك اذه وْ م ايش تح دق كَ

00 
 َنَع؛ ءِنَمَحلا ِنَع اَراَبمْلا اًئدَح لاق رضْنلا وب اندَح - ممل

 ل ْنَمايْدلا يف َريرَحْلا سليم :"لوُقي 8# يلا تغمس : :َلاَق ةَريَره يبأ

 هلق آل م َريرَحْلا بيان ةرخآلا يف هَلْ

 000 سم سس رار قوس سس نس سس ا ساس ا سر
 يف اريرح َنوُلَعَجيف ؛ « مهيب نع اذه مِهعْلي ماو لاَ اَمَق : نَسَحْلا لاق

 م

 5 و 0 ٌةريره
 م سو ع ل ير# هايس

 .ةبنكي وأ كلاتهامقدصُي جملا يمت بلل ارو ءرظتلا نيل

 6 ٍنسَْلاِنَع كمل نَح ءرضنلاوبأدَح - هالو

 ةعجارإ ةَممجْلا مْوَيِلسْعْاَو رو ىلع ةيإ مكة يش مو

 عممدعم

 سرب ةهرعم شاع
 دّبَع نع ةَدئاَز نع « يفدجلا يلع نب نْيَسَح اَمكَح م

 نمل دب ِنْيمُح نع« ءرشّتمْلا نْب دَمَحُم ْنَع ؛ ءِريَمع نب كلَمْلا

 يأ هللا وسر: لاق يال َر ىتأ: لاق ةرْيره يأ نَع ٠ «يريمحلا

 ُيأَف : لاَ ٍلّيَللا فوج يف الملا : :لاق ؟ةّبوتكملاَدْنَبلَضفأ الملا

 :عجار] . ٌمرَحمْلا هَتوُعدَت يذلا هّللا ٌرهَش : َلاَق ؟ناَضَمر دبل ضف مايصلا

 ماع

 يبأ َنَع «هيبأ نع نآلَجَع نبا اًنربخأ ءٍمصاَع وب انثدَح - -م"؟ء١

 نم سيق اًيلَح حآللاَلَمَحْنم : : هللا لوُسَر لاك :لاق يره 2ع ا
 ةسارعع مرعع

 دْبَع نبق انثدَح «يعاّروألا اندَح :مصاَعوُبأ اح - 3

 نلوُسَرلَ لقيه يع .ةنلس يع «باهش نبا نع ءِنمْحرلا

3-2 

 نب لْيهس َنَع «ةعاقر نب َمَحُم اًنربخأ مصاعب نمدَح - او

 موُصَياَمرككأ ناك هللا لوران يره يبأ نع «هيبأ نع « « حلاّص يبأ

 دل ههه عل
 «سيِمَخَو ِنْينا لك ضرعُت لاَمعألاَنإ : َناَقَف. هل لقت َسِيَحْلاَو نيالا

 مسا

 لإ ءنِمْوملُكلْدأ ملْسس لكل هللا « يمحو نيا ويلك أ

 ماا
 [/ككال :عجارإ .٠ َنُمْرَحَأ : لوقف نيرجاهتملا

 هلع دق
 ورق نب ديزي نب ْنَسَحْلااًنئدَح ءمصاعوبأ انثدح - 0

 ةرْيره بأ تمس : :ُلوُشَيةَملس اب[ عمَس : لاَ ةَئيدَمْلا لهآ نميِرمَّضلا

 انَهَدْنعفلخَيةَمآْوأ دبع نماَم لومي يّبلاٌتنمسل د هشأ : لوفي

 راض م

 ةريِه يأس 3

 :رظنا] . اهلج لإ بطَر لاوس ىلعْولو مئة يعي لِما
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 [للالا؟

 ينئدَح ءرَمَعَج ِنْب ديمَحْلا دّبَع ْنَع ؛ ٍمصاَعوُب بأ انكدَح - 06

 لوس راك : :لاقةَريره يبأ نع ٠ ٍمكَحْلا نب(َمْعْرَع « سلآ يبأ "نب اَرمع

 .رخآاهْنم يضر الخ اَهّنم هَ ان ةَمؤم نمؤُم كفيل : :48 هلل
 يومارعم

 0 «رمَعج نب ديمَحلا دبع انئدَح ,يفتحلا ركبوبأ نكدَح - م

 آل : 8 هللا لوس لاَ : لاَ ةرْيره يب نع «يراّصنالا مكس ِنْرَمُع
 اسوس سمسا

 .هاجهج : كلاي يلاَوَمْلا نمل كلي حران لِ | بَهْذَي

 َناَمْنَعْنَب :هلاَحَمعلا اندَح ,يئتحلا ركبوبأ انكدَح - 7

 راجل ةلاكص ناسي نب امس نع ؛ جالا ني هلل دبع بع نب ريكب ينادح

 هلع ريمي لحتك ؛مهلنذأت اهي يف داوم راجل أتساَف تجَرَح

 م ماعلا ىَرتتيانأ 8 هللا لوُسَر ىَهئدكو امل عيب يف تْذأ :هَل لاق

 اوُلَعَجَف َسرَحْلا ثَمَبناَوْرَم تير نامي لاق « ىَقوَتْسُي ىَّتح عاني
 را من
 [مما مثلا :رظنا] . مهنم جرَحَتي ال نم يديأ نم ًدلاكصلا نوعي

 ساس سفرا لا
 نع َناَمْثَع نب :هلاَحَمصلا انكدَح «يتحْلا ركبوُب انئدَح - 0

 :لاَق هنأ ةريره يبأ ْنَع راسي نب املس نع ٠ جّشألا نب هللا دْبَع بربك

 ماَمإلَ- نآلُق نم هللا لوُسَربةالَص ٠( /6) هيأ البر تيا اَم
 م املا م

 ليطي نب را“ ب َناَكَق هَفْلَخ تلَمَك : :ِراّسي ناَمْيَلَس لاق - ةّئيدمْلاب ناك
 مشل يف ع عبو

 ةاَرْقَيَو ًرْصَملاف حيو « نييرخألا فقَحَيو ءرهظلا نم

 طّسَو نم ءاشعلا نم نِييلوألا يف ةأرشَيو ؛لّسَقُمْلا راّصقب برَْمْلا

 عمس ْنَم يكدَحو هلاحّضلا لاق لصََمْلا لاوطب ةادملا يفًارفيو « لصٌمملا

 نم 8 هللا لوُسَر ةآلّصب مب ٌةآلّص بش ادَحأ تيار ام : لقي كلام نب سن

 َرَمع َفْلَخيَصَق : هاا اسلاك يملا دبع َنْبَرَمُع يني ىَنقلا اَذَه

 [08172 :عجارإ ٠ راسي نب نامي لاَ ام لم عصي دبع نيا

 25 ري مزعل امو
 :َلاَقدّرّرم يبأ نب :ةيواتس ينك «”ي فتحا ركب بأ اند - 07

 هّللالوُسَر َلاَف :َلاَق َةَريَره بأ تغمس : َلاَك باَبحْلا بأ ديعس يّمَع ينئدَح

 وقمنا محلا تاق َىلْاَنلَامكَلَجَدوع لاذ: 2

 َنَم ملصأ نأ(يَّص ريم : َلاَق ةَميطَقْلا نم ذئاعلا ماَقَم اَذَه :ْتَلاَق نَمْحَّرلا

 ان مُكوت ِإْمثيَسَع ل َمَف ٠> مكس نإ اوءَرقا «كتطق نم مطْفآَو كلَصَو

 سماق لت أ كسل و ضف سل

 « ياا بول ىلع نال نوتيلا ممل يشأ

0 

 لو ا دا كر ا ديأزعا «ٍميِمَت

 ضو ناسا
 ىَلَع ىَنأ الو امر نم مهري رْهش ملل ىلع ىت املا

 وعلا نم هيف ٌنوُنمْؤُمْلا دعي امل َكلدَو :داَضَمَر نرش ره يقال

 كامي در
 ملغوه. مهتاروَعَو سانا تلَتع نم نوُفاَسْا هِي امو «ةدابعلل

 [١1ا/ة» ,محمال :رظنا] . رجالا همنتي نمؤمْلاو



 نع كامن :لملا كد يفتح كيو اكد - 1

 اذِإْمُكَدَحأَإ قف هللا لوُسَر َلاَق : ةرْيَوه بأ لاَ : لاك «يِربقَمْلا ديعس

 َنَكَساَنِإَف هيد لجرلاسِأَيأَمك هب سك ناطيشلا ه هءاج ةآلّصلا يف ناك

 لئن 5 نم اني مكدَحأدَجَو اذ ؛هتآلاص ْنَح هَلْ َنْي طرأ
 10 مسا سمفا سا هسا »

 .هيفكشيأل اسير دجيأ ؛اًنوَص مسي ىَتح فرص

 ْنَع ٌناَمْثع نب كاحضلا امدَح «يفلحلا ركبوُأ اندَح - ةنوف
00 

 اذإ ْمُكَدَحاَنإ | : ِهَّللا لوُسَرَلاَك : لاق ةرِيَره يبأ نع «يربقملا ديعس

 نكس ادِإَف « هتّباَدب ب لجرلا' سبأ امك هب سبأ ناطيشلا هَءاَج دجسمْلا يف ناك
 هم سس سلا ا عه و
 الئامهارتك قوُترَمْلا مآ كلذ نورت مت : ةريره وبأ لاق همجلا وأ هَقَنُز هل

 # اس ع كاس وريف م

 .لجَورع هلاَُكذي الهاك حئاقق مومو هللا ركْذي ل ءاَذَك
 5 _يوماعا# سرور ياء اساور

 ْنَع ءِرّمعَج نب ديمَحلا دبع انثدَح هٌَرَمع نب نامثع اًنئدح - - مم“

 ماك هللا َلوّسَرنآةرْيرم يبأ نع ؛ حرس يبأ نب ؛ هللا دبع نب ضاّيع

 لَا نم هللا ليس يف داهجْاو للاب ناميألانآ ؛ 055 مث) «ساّنلا بطَخَق
 يمهل د دامب

 هللا ليس يف تّلشذإ هلا لوسي: َلاَقَف لج َماَقَق ؛ ؛مّللا َدْنع لاَمْغألا

 مَعَن: :َلاَق ؟ياَياَطَخ يّنع هلا رك .ري خليط بست ياما

 ريغ لطم بستم رياض انآو هللا يبس يف تلق : :لاَق ؟تلَق فيك

 يفتلشِْإ :َلاَق ؟تلُق فك معن: َلاَك ؟ياياطَح ين هللا ركب ربدُم

 :َلاق ؟َياَياَطَح يع هللا مكي ريمي لم بسحر باص انآ هلا ليس
 [4051 :عجارإ . كذب يٌراَس ليج يلا مَعَ

 «'يرهزلا نَع «سُنوُي انئدَح : :لاَقَرَمع نب نامثع انئدَح - 8

 دْيملل : لاق 8 هللا اوُسَرنأ ةَرْيره يبأ ْنَع ؛ «بُيَسُمْلا نب ديعّس ْنَع

 ليس يناجي ريم ىلا شكى نا دولت حلم

 [51؟117* :رظنا] . كوُلَمَم اَنآو تومأ نأ تيبحأل 2
 عفا اق ل كل

 ربو جَحْلاَو هلل 2

 سمر يب مره سو
 وبأ اًنئدَح ءدْيَزْنْب ةَماَسُأ انندَح هّرَمع نب نامّثع انئدَح- -8 هه

 لملم هس
 لوسر لاق : : نآلوُشي يره اَبآو كلاَمَنْب دعس عمه ظاَرَقْلا هللا دبع

 «مِهعاَص يف مهل كرا «مهتتيدم يف ةّيدَمْلا لهأل كرابمُهّللا : 8 هللا

 ةلدبَع ينو «كُنيلَحَو كبح مهاب ! نإ مّصْللا معتم يف مُهَلكرابو

 كئانأ ينو كم لهل كلاس ميهاَريإ (0/01/5) إو كنور
 »ل اس ل# يما ل

 ةكيتشُم ةئيدملا نإ هَممهلطمو «ةكم لآل ميهارإ هلآ امك هيلا لهل

 لو نوُعاّطلا الجيل ؛ اهناَسرْحَيناَكََم اهنم بذكَلُك ىَلَع ةكئالمْلاب

 :عجارإ. مءاَمْلا يفحلملا بودي اَمك هللا هَل ءوسب اًهَداَرأ مك اجلا

 لو

 ان ءاينرلا يت ءرَمعَج وب انئَدَح رضا اكد - 18
 اندَحأ يلي نأ يلا ىَهن : لاقيه يبأ ْنَع «َنيربس نبا نَع ماسه

 [لا176 :عجار] ًرصتخُم

 يبأ َنَع ؛ ء(مصاَع ْنَع رفَعَج وُبأ اًدَح)« ضل وبأ اندَح - ما“ ها/

 انيك ْكدَحأ فوج ياسين : لها" نع ةريره يبدع « حلاص

 [المكا :عجار] ع ارغش نعيد نم هكر َخ

 مم .ةيم يلدتش
 راما

 | يني - ديعتس وأ اكد هروب اكدَح -8 4 َلاَك - َبدّوُمَ
 1 لاق) بولا دعس وبأٍحاّولا بأ نبا ملل مسه : يبأ رورةمد و عزم

 َلاَق لماك وأو ءدوادوبأو «يدْهَم نب نّمْحرلا دبع ُهْنَع ىَوَرَو

 ينأي َّن َتاَطْيشلا نإ : ف هللا لوُسر لاق : لاك ةرْيره يبأ نع « هيبأ ْنَع ؛ماّشه

 نلخت لجو َرََُللا :لوُيق ؟ءاَمسل لَ نم لوي ْمُكدح
 ءئىش يشب مُكدَحأ سَحأ اذِإ تال 8 :لوقيف ؟ضرألا

 هللاب تْنَمآ : لْقَلَف اذه

 ْنَع ءَناّيحوبأ اًنئدَح .ليت اك ب 6-0-5 - م
 2م

 :رظنا] . ارد ب حُي اق هللا ٌلوُسَر ناك : لاَ َةَريره يبأ نع «ةَعرز يبأ

 :يعب
 كَ

 ماكل

 دبع همس: 0 ليو اح ا نال

 ضب ل رع سل ع
 .كلبحاَص هب كفدَصُي ام كنيِمَي دمع :َلاَق

 :لاَك يركن رم باكو اك اَككَح هروب كدَح - م

 :لاَةَرْيِه يبأ نع راسي نب ءاطَع نع «ثدَحي رايد َنْب وَرمَع تغمس

 ءادالمق والا :رظنا] . ةبوثملا الإ ةماقإلاَدْمَبةالَصَأل : هللا اوس لاَ

 اممذ٠[

 يبأ نب هللا دبع ْنَع ماكرو انكدَح ءِرْضْنلا وب اندَح - 'نسن

 كارلا تا َلاَق ةريره يبأ نَع ء محطم نب ريح نب فان ع ديزي

 ءانف ىلإ ءاَجَف ُهَعَمتْفَرَصْناَوفَرَصْناَك ؛ةّئيدَمْلا قاوسأ نم قوس يف

 دَحآهبجْيْملل مك يأ ٠ مَكَل يأ ٠ ٌمكَل يآ : َلاَقق َنَسَحْلا داق ةمطاَق

 :لاق ءَدَمَقَق ةَشئاَع ءانف ىَلِإ ءاَجَف : َلاَق «ُهَّنَم تْفَرَصْناَو فرصْناَف : كاك

 يف َلَمْجَل هنّ أت : ةَرّيره وبأ (لاق) «يلَع نْب ْنَسَحلا ءاَجَ

 هللا ل 0 اوُسروه مْرَتْلاو 88 ِهّللا لوسر هَمَرَلا ءاَج الق «باَّخّسسلا هقُّنع لل ل ل سرع اس ل مام
 595 يع 00

 مس :عجار] . ترم ثآلك هبحي نم بحأو بحت هبح ينإ م | : لاك

 مس رب مرش مسا |
 ءاَقرَو اًنئدح : لاق ىَسوُم ينسحب اكدَح - ما

 لوسر لاق : :َلاَق ٌةَرْيَرِه يبأ ْنَع راسي ني ديعس نع هرائيد نْب ِهّللا دْبَع ْنَع 0

 لإ هللا ىلإ د مصل َبْبط بذك نمت لدمبق صنم :ف هلل
 2100 هس ساس م علو و

 كول ْمُكَدَح دَحأ يسري اَمَك اهبحاَصل ايري «هنيمتي ابيها نك ٠ بكمل

 ْ [لدؤمل قمكل 344117 رظنا] . للا لم َنوُكَت ىَتح

 «يبأ انْكدَح دْعّس ْنْب ميهاربإ انئدَح ءرضْنلا بأ اندَح - 65
00 

 ماوق
 هه هس

 1 نجلا خدي : لاك 8 هللا لوُسَر ْنَع «ةَريره يبأ نع ؛ ةملَس يبأ َنَع

 .ريطلا ةدئفأ ل ثم مهد

 يبأْنَع «هييأ نع ؛ يبأ يئَدَح : لاق "بوُقعُي هاَنكَدَح - مالكم

 ءاهر ومع سم همس
 يمل يني باَوصلاَوهَو : هّللا دْبَع لاَ : : ف هللا لوُسَر َلاَق : :لاق ٌةمَلَس

 .ربطلا دف لم مهد اوه نجلا لُحْدَي - ةرْيَرهاَب



 دوسألا نع وصانع ,ناّييش انكَدَح .رضنلا وب اند - دنقل
 همهم

 ىَلَع مون ثآلكب اقف هللا لوُسَ يِتّرمأ : لاق. ةريره يبأ نَع «لآله نبا

 . هش لك نم مايل ةثلك موصو «ةحستجلا ميلا «رثو

 ديعّس نع :ةَماَسُأ انكدَح ءَرَمْعْنِب َناَمْثَع اندَح - 17
 لي رس ل سر مس يس الا ضار ل 8 حام مسالا

 هَل لاق «هَعدويل ارثس ديري ل يلا ىتآ الجر اأ ةرْيره يبأ ْنَع «'يربقَمْلا

 لك ىلع ريبكَلاَو ؛هللا و وشعب (60600/6) ةليصوأ : : هالو

 امّلَق ءفرش :عجار]. رفا يلع َْوَمَو ؛ديعبلا لوطا ملل َلاَق ىَنَواَمَلَ

 ماكو

 نع «هيبأ نع «ديعس نب قاَحسإ انئدَح ءرضْنلاوُبأانثَدَح - - م74

 لي سهاد اراكيد اوُبتتملاذِإمَلفيك: : لشي ناك هَل ةريره يبأ

 هدي ةريره يبأ سن سفن ب يذّلاو [يإ] : : لاق ةريَره أ اياك كلذ ىَرَتلَهَو :هل

 ًةعدَو هللا سددت : َلاَك كاد َمَعَو : اوُلاَق . َقوُدَصَمْلا قداّصلا لق ْنَع

 يبأ "سفك يذَلاو «مهيديأب ام دوم هذا له بولت هلو
 مرهق سك م مما ما

 . (نيئرَم) توكيل هدي ةرْيره

 نب مِيِهاَريإانئدَح ناش "نَمَح مْحّرلا دبع ويأ اًنئدَح -48

 ٍنَع :ةريره يبأ نع هللا دبع نْب هللا دّيع نع «باهش نيا ِنَع ءدْعَس

 ه سه ف”

 تيكا اَذِإ : :هاَقلَوُتيناَكو : لاق «ساّلا يادي لج َناَك : لَك 4 يبل

 :عجارإ دنع ٌدواَجَت هللا يقل ءاَنَع ُرَواَجَتي ل َلَحَل هْنَع ْزَواَجَت ار

 ايفل

 يلا يول

 نع «لْيهس ْنَح ريش انكدَح  ىسوُم نب نَسَح اَنئدَح - -_/ا

 8 موكل تارا ري: : 8 هللا لوُسَر َلاَق : لاق. ةرْيره يبأ نع « هيبأ

 ةَعْست ةئام لك نم لعق ؛ «ساَنلا هل ليَ "تارا َرسحَي ىَتح ح ةَعاّنسلا م مع 2
 مصاش

 6١48[ عجارز. هل لقي سمن توتال هتكرذأاإكي ب اي أ «نؤعستو

 «لطمتلا نب مسالا انكدَح ءدمّصلادبَع اَندَح - ملاثلا
2 00200 20 

 ىَهئيرِهْماَي : ةريرهوبأ يللاَك : لاق يرهَمْلا ٌةّيواعم (نَع «يبألتثدَح

 بلع بلك ْنَعو ةسوُملا بْلسكو «بلكلا ِنََقنَع «9 هللا لوس

 [ه01 :رظنا] . لْحَمْلا

 وب انكدَح « ورم نب دمحم انئدَح «رثشب نب دمحم ان دح - م

 ةَعِبَس ةَعْبَس ىَلَع آر لزْنأ :48 هللا لوس لاك : لاق ٌةَريرَم ريره يبأ نع ؛ ةَملَس

 [/ؤ105 :غجارإ ٠ ًميحر ءاروُشَع ٠ ءاميكح ٠ اًميِلَع : فرحأ

 وبأ انكدَح ورمع نب ب لمحم اًندَح ,رطب محم اقدح - "تضل

 يع يف لو
 نيا ميركل نبا َميركْادإ : :4 هلالوُسَرلاَق لاك ةريَره يبأ ْنَع «ةَمَلَس

 نُمحرلا ليل ميهارنإ نب قاس نب بويا سوُي ممر كلا نبا ميكا 3 يعومرب هر يب و
 هم مهل

 .لجوزع
 ميم لى. ا” سم سي

 يناَج مث «فُسسوُي ثبآ اَم نْجسسلا يف تذبل ل هللا لوُسَر لاك

 م م
 ُلاَياَمُهلاساك كبَر ىلإ عج برا 8: َلاَقك ل وسلا هءاَج ْذِإ هنبجأل يعاذدلا

 طوق ىلع للا رو 4” هدب يثرب يا رشا

 2 هرم م م و

 ةريره يبأ دنسم

 يوآو ةوُق مكب يل نول 9 : : هس لاق ديد نك ىلإ يوي اك

 نم ةورك يفألإ يب نم هدي مهلا تصبو« ديد نر ىلإ

 علبقلا مك قمل كال وقع# :رظنا] . همْوُق

 ا

 همر ةمريش مارب
 وب اندَح ءوِرَمَع نب محم انئدَح ءرشب نب دمحم انئدَح - مال

 ٌهرْكيو سحلب حي ا هلا لورا لاك «ةرْيه يبأ ْنَع ؛ةمَلس
 . ةريطلا

 وبأ انئدَح «وِرْمَ نب دَمَحم انئدَح «رشب نب دمحم اًندَح - ا

 لَعَكو رَشَياَنآاَنِإ : هلا ٌلوُسر لاَ :لاَق. ةريره يبأ نع ' ٌةَمَلَس

 هيحأ وح رمل اضل رمق « طنب م سبايا مكنت
 .راتلا نم ةعطق هل عطأ امن «ةعطق ةّمطق

 رثشب نب لمَحم انئدَح - مال

 وسلا قف هللا لور ىلَع'يبارعأ لحد : لاق. ةريره يبأ نع ٠ ةَمَلَس

 َنييوُكيرَح لاك ؟مدلم مام :لاق ؟طق ملم م أ َكْئََحأَلْم : 48 هللا

 عادلا اَذَه َكَذَخآ لَه : َلاَك .ُهعَف اَذَه تدَجَواَم :َلاَق :٠ محلا دلجلا

 ءهسأر يف ناّسْنإلا ىَلَع برغي قرع : لاك اصلا انهو: لاَ طق

 ىَلإَر ظني ْبَحأ نم : َلاَن ىَو املك :[لاَق] ءطق اَذَهْتْدَجَو ام :لاَق

 . اذه ىلإ ظلم راثلا لهأ نم ٍلجَر
 اق هللا وسر لاَ :لاق يره يبأْنَع هداني -_ 1

 ثآلك ىَلَع يتمأ قرتفَتو «ةقرف نيعْبسو نيا وأ ىَدْحِإ ىَلَع دوهيْلا ترا
 ه«يموم 32

 . ةكرف نيعبسمو

 همارعر هربا ع لال
 وبأ انئَدَح «ورْمَع نب محم انئدَح «

  - 8١هللا لوُسر لاق :َلاَق :لاَق وَ ةرئره يبأ نع ءهداتسإيَ 9:

 وهو ؛ةوْعّدلا اج :ةّيحّتلادر : ملا ىَلَح ملا قَح نمسح

 1 رم ةللاَدِمَح اكإ سطام تيمَشَتو يضرم ةَداَيعَو اجلا
 سما

 قدك كالا ىكك* :رظنا] لجو

 امل : هّللا لوُسَر َلاَق : :لاَق ةريره يبأ نع فداتسإبو -_ مابه

 ام ىَلِإَو اَهْيَلإَر ظنا : لاق ليربج ("”703/*) لس دلو نجلا ُهَّللا َقَلَح
 َعَجَرْكاَِف اهلْهأل هللا دعم ىلإ هيَ اج ؛ ءاّهيف اًهلهأل َتْدَدعآ لياع عرع لس

 هراكَملابْتْيَِحُف اهم اهلل دَحأ اهبْعَمْسيال كرو : : (اققاببلِإ
 هم ع ع

 ْمَجَرَف : :لاَق ايف اهلمألْتْدَدْعأ ام ىََ الإ ْظْناَف اهيل عج : :لاَق

 نت يش داك َكبرعَو : 0م ءراكملاب تبيح دق ياكل

 0 ةدَدْعَأ ام ىَلِو اهيل طنا را ىلإ ْبَعْذا :لاَق تَحأ اَهَلْخْدَيال

 تِيضَش ديف قل كنوع : لاَنقاَكَجَرَت ءاضمب هضمي بكري يهدف ٠ اًهيف

 0ك تايب الحل تا الحديد اهب عميل
 سو مرق هيض فب

 مهام م80 :رظنا] . اَهَلَخَد إد اهم وجيل نأ تيش دل كرو

 يا «ايل نم نادك : لاري بأن داّسإيو ا
 موو ع 30111

 َلئقلخت هم نموا اهينحآف للاي : :هللا دْيبع دبع نب ةَحْلَط



 ص 11١
 سو م6 َح

 و 1
 نيرثكملا دنسم _ ةريرط يب كلسم

 02 م ٠

 تْيِجَحَف ديهشلا َركْذ وأ - 88 هللا لوُسَرل كلذ ت كلف تحبصأف ٠ كلّذل تْيِجَحَف
 َداَضَمَرهَدعْيَماَص دك َسسْيلآ : بلا هال ل

 مماسا ع
 . ةئسلا ةآلّص ةَْكَر اكو انك وأ ةّمكر فالس

 نين انرْغأ َنوُراَهَنْبا يني - دي مانا ما

 مشن يلين جرن هّللا دي نْبةَحلطْنَع ؛ ةَمَلَس يبأ نَع ءوِرَمَع
 سرس ب يس سا 6 © ل
 .هرَكُذَك ةعاضق نم يح

 بهو ينئدَح ورع نب ماّشه ان اًنثَدَح ٠ رب نب دمحم ان انندَح - 587

 ينوي لاك قرأ نْب همس ع «ءاطع نب ورَمَعنيدَمَحُم ْنَع ناسيك ْنْب

 مكين اهو ةَرَْره وب اهون ات ؛ناَورَم نئاتك ضب

 ٌةَراََج ف هللا لوُسَر ىَلَع مهن عد : ةريره وبأ لامك باَوَرَم ضرما
 سلاف هحَد هللا لوُسَر هل َلاَقَك اللا محرم َنهَرِهَ كاوَباَهََم

 [ماالا :عجار] ٠ ثيدَح َدْهَعْلاَو و ةعماد َنْيعْلا او ةباصم

 ءرعمو
 نب كلما دبع اَننَدَح رسم اَنئدَح ءرثشب ا ماا

 92 ا هع

 ْرذّناَو و تَلرئاَمل لاق ةَرْيره يبأْن ع ةَحلَط نب ىّسوُم نع «ريمع
 ءنآلُق ينَباَي ؛ ءانطباَطبٍشْيرف نو وُعَْيَلَمَج 4 يبفألا كئريشَع

 دَّمَحُم نب ةَمطاَقاَي :َلاَقق ةَمطاَق ىَلِإ ىَهتْلا ىَنَح هنا نم مُكَْنا ادق

 اًمحَر مكن َريَخ ءاًيَس هللا م مّلكل كلل آل ءَراّنلا نم كمت يدقأ

 ايي مسج ه0 :رظقا] اهالي اهّاَس

 عز يب نع ايوب د «رذبئَُماتدَح -6
 اي :رْجَفْا الص آلّص دنع لآابل 8 هللا يبا : َلاَق ريم يبأْنَع
 تضم الق ينإق ؟مالَنسإلا يف همم ةئلمَع ٍلَمَع ىجْرأب يربح“ لآلب

 يف هلا لوس اتمَعاَم اق ةلجْلا يف يديني كلت فشَح [ةلجلا]

 يف طقسا اروُهْط ْرطَنأ مل يأن م همم يدنع ىجزأ المح مالْسألا

 نأ يل بك اَم يبل رولا ةلتبت يسأل راو ليكم ةعاَس

 0 [7>4* :رظنا] . لص

 - يلقولا ينشب كلا دنع نبوي ىْياََح - ةنلفنيا

 هلع بجو سهله سبل رك ؟ لكي ىف 8 يلا

 .ُهوُضوْلا

 «ةَجِراَخ نب :مكيهلا انئدَح ,.[هللأ دبع اَنَقَدَح] -75

 ْنَع «'يربطَمْلا ديعَس ْنَع ؛هبيأ ْنَح «كلَملا دبع ِنْب ديزينب ىَحَيانددَح

 .هلم ف يبا نع ريم يبأ

 ديعّس ْنَع ؛هييأ نع ءكلمْلا دبع (نْبيزيْنْب ىَحَياَنندَح - هنن

 َلَوَحآل لق نم اورثْكأ : لاق ف ينل ريم يبأَْح دعت يبأ
 . جلا روك مرتك اإل هّللاب الإ ٌةوُق لَو

 - حلاّص يبأ نْب ريبج ْنَع « هيبأ نع ديزي نب ىبحَي انئدَح - -8م7884

3-0 
 ةّسيرجلاَنَمْئ : :لاق لف يلا «ةرْيره يبأ ْنَح -6بقب نطلب اكو

 . ماَرَح اَهَلُكأَو «ماَرَح

 يبأ نع ؛ نَسَحْلا نَع ءُكَرابمْلا انئدَح ءرضْنلاوبأ اندَح - كح

 نوُمَكْري مون نيه : َلاَقا يللا نعم : لاق هاَرأَو َلاَق َةَرْيَرِه
 ربا هس همام

 [41084 :رظنا] . همراصبا فطحل « ةآلّسصلا يف ءاَمسلا ىلإ مهراصيأ

 نع ُكلَرابملا َنثَدَح ءرضَنلاوبآ (974/7) انئدَح م1

 لجن ُلوُتَي هللا لور : :لاقةَريره يبأ نع ؛ ءْنَسَحْلا
 اًنْسَحْوأ ميرو انآلئرأ ِنْتَملك وأ ةَسلكُهلوُسَرَوهللا َض 00 ريمي تنَحَأ 2م جدو هس اسم ةم اش

 55 1 : ريم وأ لاق ؟“ 1 يو نمت هئادر فرط يف 7 و

 هلال وُسَرئدَحت « يبول ؟تطسي : :لام“ 0 وسب فا

 و :رظنا] ٠ ليم طايح انيس نوكأ

 هل دعنا ينس نما اكد هلو دَح - مخ

 لاَق : :لاقةَرْيره يبأ َنَع راسي نب ءاطَع نع ؛ مكسأ نب دْيَز نع - - رايد نبا

 َنمهَمْفَمو ءءاَضيلا لم هذخقو ,دحأ لئمرفاَكلاٌ سر : :8و هللا لوس

 هوة 0053
 ارب اًعاَرْذنوُسيرأو ناسا هدّلج ةَقاككو ٠ كسوف اَمك راد

 0 :رظنا] .رابجْلا

 00 ا ءحلاص

 ملكت َدِبَملَنإَو «تاجَرتاَهب هلا همي الاَباَهَل يقلي آل هللا نضر

 .ّمتهج يف اي يوما اهل يقلي ل هللا طقس م ةّملقلاب

 يشار بدم نع ؛يدّقملا معو ب ادَح - هاون

 [مجاا ةرظقنا] حصن اذ [رلا دياتك بكل

 نب مين نَع ءَناَمْيلَس َنْب ب حيْلُف انكدح «رماعوبأ اَننَدَح -48

 ورهف جلال ىلع أى قَر هنأ ِرمْجُمْلا هللا بَ

 لوُمَي هللا لوُسَر تغمس يأ : َلاَقكَلَع لقا م « هيَدضَع يف َمكَرَ
 ره رو كو مرعب شاسام شم

 اا نك « وضل راثآ نم َنوُنجَحُسْا خامه ةمايقا موي يتسأ نإ

 . (َلمَْيلمهكرغ ليطي أمكن

 نم ( ُلَحِْيلَق هكرغ ليطي نأ عاطَتْسا نم ل: هلق يردأ آل : 'ميَعت لاق
 ريس قع
 1١[ مه ,4184 :رظفا] ةَريَره يبأ لوق نم وأ ف هللا لوُسَر لوق

 دبع نب ِآلَعْلا َنَع يهز اًندَح ءرماَعوبأ اننَدَح -م866

 نمور : َلاَقظ يبل نَع «ةرْيره ينبأ نع «هيبأ نَع ءِنّمْحّرلا

 مام ف عي
 ورايد الرمل مهد نم هللا َلوُسَر اَياَيفسلْممْلا : اولا ؟سلقملا

 ءةاَكَروٍماّيصو ةآلّصب يتأَيْنَمةَصالامْوَي يأ نم سلقملا : لاَق ءَعاَتم

 دن ءاَذَه برضو َذَهلاَمَلكآو اذه فدو اه ضرع مت دك يتأيو

 امس هب مومل



2000 00 
 ىتضم الأ ليقف ح ايف أإ تاتسح نما هن نم ادهم

 .راّثلا يف حط مل ءهيلَع حرطق مُهاََطَح نم َذخأ هلع

 . (صقيق): - يدهم نبا ينعي نسحب لاقو

 ” الل :عجار] . (هْيَلَع ام ىَضْقي نأ لبق) :نَمْحرلا دبع َلاَكَو

 ْنَع ؛هيبأ ْنَع «ءآلَعْلا نع نيه انئدَح ءِرماَع وب انئدَح - م

 ام يوتا َنمّللاَدنعاَم مؤ ملي: لاق ف يِْلا نَع ؛ةَريره يبأ

 مط منشن ةع اماما هدأ نجلا يفي
00 

 دَحأ ةنجلا

 هية كل نحارب عطر. قمل لح

 عل وكمف ةله# :رظنا] ةَمْحَر نوُعْستَوةعست هللا دنع

 «ديسأ يبأ نب ديسأ ْنَع يهز اًنندَح ءِرماَع وب انئدَح - -م781/

 نع ةَرْيَره يب نع - - يرانا قلط تنبكلبع اكو شايع نب عفان نع
 نم اًقوُط هقول راك نم اقوط ُهبيَح قوطي انآ ب َحأ م : لاك 8 يبل

 ؛بقل نم راوس و كام اوس يح وبا بحأ تو ءبقل

 نلكلو , به نم هَل هليل راك: نم هَل هيبَح قلي نأ ب َحأْنمَو
 [مهكأل :رظنأ] ٠ اعل اهب اوُبعْلا ؛ اع اهي اولا ةضفلا مُكيلَع

 اورو نإ ىسوم يدح يه انَح رماح وب اندَح - - م4

 مُكدحأ رظْنيلَف ٠ هليلَخ نيد ىَلَع أع ءرملا : لاك ف يبل نَع :ةَريَره يبأ ع
52007 

 4١019[ :عخار]. لِئاَخَي نم

 لاق قبلان 00 يلَع

 ار رول ىف ىلا كرا

 عرفا ع
 .ةالوم يَ ين ا اتمنا اوك تر

 نع ؛ 'ْيِلَع نب لآله نع ؛ مف اكد ماو اكدَح - -85-

 َّنَمآ نم : لاَ فيلا نع يره يبأ نع «ةَرْمَح يبأ نب نَمْحّرلادْبع

 لذ لل ىلع نسأل استر ماعم سلا ماقد دست ع

 اَي :اوُلاَق ٠ ءاهيف دلو يلا هضرأ يف َسلَجْوأ هللا ليس يفَرَجاَم نجلا
 عدل امسح قمنا فذ: ٌلاَق سانا ٌربخُ القأ هللا َلوُسَر هاو

 « ضرألاو ءاَمّسل نيب اَمكِن تجر ني «هليبس يف َنيدهاَجسلل لجو

 ىلغأو ةّنجْلا سهو "سورا هوس لَه مَس نإ

 ةّنجلاراَهْن جْشتت وأ ءرجَفَ هلمو «لَجَوُرَع ِنَمْحَرلا شرعقوََو نجلا
 مك :راسي نب ءاطع وأ ةرمع يبأ نب نمحرلادبع رظنا]. -رماَعوُبأ" ها

 [ماوو ىلا”

 َنَع « يلع نب لآله ّنَع حيف انندَح سنوي انئدح -
 يبأ نبا نَعألإ ملأ الو قَد «ٌةَرْسَع يبأ نبا وأ راسي نب ءاطع

 20110 عا مم
 ئ 26 لقأ) : :لاَكو (هّنجْلاَراَهْآٌرَجَنت) : :َلاكهنآ الت يِدَحْلركذَف «ةَرمَ

 * طع َلاَق- ؛ - يل يني اكتمل 6 بات

 44٠١[ :عجار] . راسي

 «يلَعنْب لآله ْنَع ٠ ميلف اَندَح :لاَق .جْيَرسماَندَح) 85 ٠

 هللا لوُسَرَلاَق :َلاَه. ةرِيَرِه يبأ نع ارا ردوا لل

 : َراَهْئآْر جفت مو نمل شرع هَقوكو : َلاَقَوهَرَكَدك
 م :عجار] . ةّنِجْلا

 نع «يلَع نب لآله ْنَع ؛ ميلف اَنَدَح ,رماغوبأ "اقتح -86 0

 ربي خيشلا : :لاق هنأ ليلا نع .ةريَره يبأ ْنَع راَمَيِنُب ءاَطَع

 طنا] . لاَمْاَوَرسْلا لوط : نينا ب ُح ىلع باش بلك مسج فضي
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 نب لآله َنَع« ميلف انئدَح : لاك جيَرسَو رماَعوبأ انئدَح - 01

 لهآ: لاق "يبل ِنَح :ةرَره يأ راسي ءاطَعْنَع ْيلَع

 بك 2 َنْوَءاَرَت اَمَك (اهيف َنْوءاَرتيل ةّنجْلا : : جيرس لاَق) اًهينانإ وا رينا

 ين َملاّطلا قّشألا يف باع يرَمْلا بكْوكلاَو يقرا َبُكوَكلا ؛يرذلا

 يذّناَو ءىلب : : لاق كْنوُيلا كنلوأ هللا لوس اي: اوُناَق « تاجرا ٍلبضصاََت
 500 هلك 5
 َلاقؤو) نيلسون هلوُسَرو هللا ونمو «هدَيدَّسحُمْسْن

 [م465 :نظنا] ٠ (هللاب اوُنمأ ماوفأ :؛ : حير

 ِنْبوِرْمَع نْبدَّمَحُم ْنَع ْيَمْ انندَح ءِرماَعوُبأ اندَح - --6©

 يبان «”يِردخْلا ديعس يبآو ره يبأ نع راسي نب ءاطَع نع ؛ ةلحلح

 ومها ءبسصو لو بسمك نم ملام بصيام : :لاَقأ

 َنماَهبُهْنَع هللا َرثكَألإ ”ءاهكاَشُي ةكوشلا ىّبَح ٠ ىذأ الَومَغَالَو «نزَح

 (11168 :رظنا] 1 .ُاَياَطَخ

 يبأ ْنَع؛ ٍجْيَرج نبا انئَدَح :ةدَعَْس نْبداَمَح اَنَدَح - 0 مدعو

 ناك نم : َلاَك ف يِبلا نَع «ةريرع يبأ نَع ؛ :(ناهْبتانب وِرْمَع نع «رْييلا

 ةّنجْلا هللا لَآ هارون هاَرصَونهنادأل ىلع َربَصَق « تانيتلكه

 وأ : :لاَق ؟هّللاَلوُسَر اَيْناَنْوأ : لَجَرلاقك ماي َسْحَر لطب

 .ٌةدحاَو وأ : ناك ؟هللا وسر اَيةَدحاَوْوأ : ”جر لاق ناّثث

 , جلب يبأ ْنَع . ناو وب اح ؛ ىسيع نب يكبح - 14

 ياي : كل هللا يبن يل لاك ةَرْيْرهوُبأ لاق : ٌلاَق نوُمْيَم نب ورَمَع نَع

 معن :تلق :لاَق١ شرعا تْحَن هّنَجْلا زك نم م زثك ا” ىلَح لله ربه
 وممعا اس

 هنأ بسحأو : ليوا لاق هللا هوَ ال لوشن نأ : لاك « يّمأَو يبأ َكادف

 . ملستساو يدبع لس : لوي لَجَوَع هللا ف : لاق

 ,رمعل تلق :لاَق

 َلاَقَق ؟هّللاب الإ هو لَو لْوَح
 م مقل

 وف ل هّللا ءاش ام تلق كتنج

 آل :ةَرْيره يبآل تلُق :ورمَع َلاَق : اوت دل درسا

 تلح ذإ لولو > فهكلا ةروُس يف اه 59 9

 علوه :عجارإ. « هللاب لإ ةوق

 2 هر همر سوط ل
 نع ٌةَمْلَس نب داَمَح اًنكَدَح « برَح نب ناَمِلس انْندَج - -8 4١م

 مل هبل
 نع ؛ةَريره يبأ نع ؛ ؛حلاَص يبأ نع ,ةحلط يبن هللا دبع نب قاَحْسإ



 ري عع ل

 نا هاا ةئوشيالاكو ةئيتس يف را ميما الجرف"
5 

 «(نوزلادعّصم : :لاَق ؛ريناكدلا هيفو سيكلا َدَحأَف : ل سلا ف

 يفو رايد انسلفلا بلا يف يقلي َلَعجَ ؛ سيكلا ّحَنتَقَ

 فول ىلح ام يلا يقوم رخل يقارب

 م :عجار] . ءيش

 نبا ينعي- زيا دبع اندَح لاق دّمّصلا ُدْبَع اًنندَح - 485 14

 ّنأ «ةرْيره يبأ َّنَع ؛هيبأْنَع ؛ ٍحلاّص يبأ نب ليس انكدَح : َلاَك- ٍملَْس

 شو رَخَوُمْلا امر مُدّقمْلا لاجّرلا فوُمص رْيَخ : :لاق هللا لور

 [مالمك ىككت :رظناز ٌرِحَؤمْلا اًهرْيَخَو مدقملا ءاَسْنلا فوُفص

 «ملسم نزلا دبع اَنَدَح دَمّملا دبع اَنْدَح ح٠

 اَذَكَمأ : :ةَرْيره يبآل تلق : لاق هيأْنَع - دلاخ يبأ نبا ينعي ليعامسإ

 :َلاَق ؟ينآلّص نم ترك امو : لاق ؟مُكب يلَصي ا هللا وسر ناَك

 هما ناَكو : :َلاَق وَجْوأَو مَعَ َلاَق « كلذ ْنَع كلاسأ نأ تدر : :تلُق

 41926 هالو :رظنا] . فصلا ىلإ لصُيَو «ةّرانملا نموا ٌلِزْنَياَمَرُْ

 [لد1لا/

 انئَدَح ءٍمِلْنُس َنْبزيَِحْلاَدِبَع انئدَح ءدّمّصلاَدْبَع انئدَح - -م41

 جرحي : 85 هللا ل وسر لاك : لاك ريم يبأ نع ٠ ٍحلاَص يبأ نع ناَمْيَلَس

 ما # رع
 ناَسلَو ءاَمهب عَمْسيهنانَُو ًمهبر صبي نابع هَل ةمايقلا َمويِراَلا موب

 حم ىَعدا نم لبو ديت راج لكِ ؛ةثالكب تلو ينإ لوقف هب قطني

 0 ”نيِروصُمْلاَو ءَرخآ هله

 نع «بلذ يبأ نبا اَنَدَح ءَرَمع نب ْبناَمْثع اًنندَح -7

 فيك : لاَ يلا ٠ ةريَره يبأ َْع «ٌةَداَتق يبأ ىلوم عفان نَع « «يرهزلا

00 522 
 [لككك :عجر].ْمُكْدم مكاو مرمي ىسيع مكيف لن اذإ مكب

 ماعاش مر ريب ةرإ ساو
 * - -851١7بذذ يبأ نبا انربخأ ءَرَمع نب ناَمْثع انلدَح « 2

 ءؤي وي آل هّللاَو ل : :َلاَق 8 هللا َلوُسَرَنأ «ةَريَره يبأ ْنَع « «يربقملا

 ٌراَج 066 هللالوسَيلدْسَو: :اوُاك موي ال هللا «نمْؤي ال هللاو

 نم

2 ٠ 

 عع سس سا يعمق اع ع و
 [المكد :عجار] . رش ل: بانو ق.م

 ممول هاد

 3 د

 موقت 9 لقا هللا يش يأنغ «يربقملا ديعس نع «بْنذ

 َلاَق. عارذب اًعاَرتو ربشب اربشاَمِمَمَألا دخأ يّ دحأَت ىّنج ةعاسلا

 الإ انام : :لاق ؟مورلاو سراف تلف اَمك هّللاَلوُسَراَي :لُجَر

 [م١84 :عجار] :كتلوأ

 نب كلما دبع ْنَع :ةناَوَعوبأ يتدَح «'"اديولاوُب بأ اًنكدَح - 6

 هّللا لوُسَر يبارعأ ىتأ : لكريم يبأ ْنَع؛ ةَحْلَط نبا ىسوُم َنَع «ريمع

 الناموس اهم اهلا اهو اهاوش ذك برابا#

 4ح را صر _ هيه يآدتُس

 نملك مونمأينإ لاق ؟لُكأَت نأ َكُعتمي ام :8 هللا لوسَر هل لاَ

 [م0141 :رظنا] . ثا ميلا صف اًمئاّص تنك أذإ : لاق «ارهش لُك

 يبأ ْنَع ٠ ضايع نب ركبوُ نكد ,مدآّب ىَحَيانئدَح -

 ًفككيناَكُهنأ 8 ّيّبلا نَع «ةريره يبأ نع ؛ « حلاَص يبأ ْنَع ؛نيصَح

 َفكتعا هيف ضي ُماَمْلا ناك امل ناصر ِرْهَش نم رخاَوألاَرَملا

 [17:1 86117 :رظنا] . نيرشع

 سا سلا هس لو هيدارز ةرلع
 اًتربخأ :َلاَك - يرقحْلا دود وبأَوهَو- دعس نيم اندَح - م57

 يبأ ْنَع «ةَملَس يبأ ع «ريثك يبأ نب ْحيْنَع ؛ يباع «ناَيفس

 ٍرْكَي يبل لاق ناَرْهظلٌرَسب ماعطب #8 يِبلاَين :لاَق ةَريَرِه

 اوُلَمعا «مُكيِحاَصل اوُنَحْرا : َلاَق «ناّمئاّص اَّنِإ : ةلاَق ٠ 0000 رمعَو

 .مكيبح حاصل

 هما هزار

 كاك : وسو ؛قراط بنس نة يب

 ةارملاَر مقالا لشويو «ضْيرف ادق برع لئاَبق عرس : : 8 هلل لور

 . يشرق لت اذه نإ : :لوُقتق للاب

 مص اس سول
 يببأ ْنَع ؛ شمعألا نع هبط انيدَح «مَدآْنْب ىيحي انتدح - -8 86

 َدْنَع ِساّنلا رش نم دجَن : كف هللا لوُسَر لَك : لاق ةرْيَره يبأ نع ٠ «حلاص

 ٠١[ 895 ىلكم :رظشا] . د١.

 3 0 فاقع ام اع ةملس

 [ةرالج متم هكا :رظنا] "شبوك سيل ْمُكدَحأ دبع ف ع قرم

 راه هس
 يف ا نب احلا ينادح « بالايام -84

 دع دبع نبَريكب ينئدح : لاق ايس عمار :؛نيسِمَحَو ىدحإ ةّنَس

 1 لذ رف يب نس« ءراَسُي نب كسر رةتاا

 ه مع ام م اس

 يأن« له نخ كت اكح ,دتلملا ديا - 500

 بتجي ُهاَخأ مُكدَحأ لَ اق اذِإ : َلاَ ف هللا وُ «ةَرْيره يبأ ع

 [م4771 :عجار] . هج .وْلا

 ْنَع :ٌةَمَلَس ْبداَمَح انك :الاَقُاَمَعَو ءدّمّصلا دبع اند - 4477" يموع ر» ءرعا#ت ل
 يف مُكرْئاَس اَنِإ : َلاَق 8 هللا لور «ةَريَرَه يبأ نع «هيبأ نع ' ليس

 و
 هريس اوُعرْسأَك بادجلا يف ْمُثرئاَس دو ءاَهّقَح ليألا اوُطعات بّصخلا

 م46 :رظنا] . قيرألا نع اوبك َسيرعتلا متر اذِإَ

 [مفؤ» :رظنا] . حلاَص يبأ نب ليهس انأ : لاق « هئيدَح يف نافع لاق

 «هبيأ نع ؛ لمس :دامَح انكدح :دّمّصلا ُدِبَع انُكدَح - 44

 نبت رياك تل : لاا للا َلوُسرْنأ ير يبأ نع

 [/808 :عجارإ . ناقة ب تيا نمرفَيناطبشلا



 اَمكَح اخ ميجا لاَساُدَح دّمّصلا د ْبَع اًنئدَح 00

 3 هّللالوُسراَي :َلاَقَرَمْع نأ تددَح ري اَآ نأ «نيريسْنْبَمَحُم

 وشو كج ا اهبل هير ول دي ا مش راط
010 000000 

 .هلَقالَخ آل نم َريرحلا سيان :

 يبأ ْنَح « ىَيَحَي نع ؛ اقم ان رتل اح 846١

 , هللا لوس ةالَص ْمُكَيرْفآل يّنإ هللاو : لاق ةَرْيره يبأ َنَع ةَمَلَس

 ةآلَصَو «ةرخآلا ءاّشما لص نم ةرخآلا ةكرلا فية أكد

 ملي َنيِسْوُمللوْعَدَق «هَدِمَح َنَمهَّللا حمس: ُلوُقَياَمَدْعَي حّبصلا

 [01461/ :عجار] َراَفْكلا

 َلاَقَق :َلاَق ؟

 اورداَب : باف ياوع لش يبغا « هيأ نع ءءآلَعْلا نَع -

 لامك اجدلاو ٠ اهِرغَم نم سما عوُلط : :ًاس لاَمألا قّئطلاَو ٌناَخدلاَو ل 3

 يق سام
 مه :رظنا] . ماعلا ّرمأَو .مُكدَحَأ ةَصاَخَو و

 نع لآلب َنْبا ينعي هامش اكريخأ روُصُنم انكدَح - ل

 انآ قيدصلل يبل لاق كيلا نَع « ةريره يبأ نَع «هيبأ نَع ءءآلَعْلا

 [م1/54 :رظنا] .٠ ] .اًناَعل نوي

 َنَع ءْنَع ءهآلَعْلا نَع ناَمْيلَس اًنربخأ ؛روصنم اًنئدَح -84

 نإ َلاَقَف .اَغَس : اقف يبل ىلإ هاج الجرد« يبأ نع هيأ
 مام # م ع هل

 سيو لَجَورَع هللا ىَقلأ ْنآَوُجْرل ينكلو' ضْفْحَيَو « عري لَجَوَرَع هلل

 عمه :رظنا] . ةملظُم يدنع دّحأل

 نُبَرَمْع نَع ةّناَوَع وبأ اًنربخأ «َقاَحْسسإنْب ىَحَيانندَح - 0

 سك سل سل ماس
 تاَراوُز نمل © هللا َلوُسَرأدأ «ةَرْيره يبأ ْنَع «هبيأ نع ؛ ةَمَلَس يبأ

 [مكمو ,م180 :رظنا] . رولا

 نع ؛ لس يب يعم اع :ةلاَوع ولأ ان «دَّمَحُم نب نيَسَحَو

 ايي لبجااَم ادن :4 هللاٌلوُسَر لاق: هلق رزه يب نع ءديأ
 [50137 نظنإ] . ُهَبحنو

 ةَمَلَس يبأ نْبَرَمع ْنَع «ةَناَوَعوبآ انندَح نيسح اًنكدَح - م4

 هللاٌلوُسَر لاَ :َلاَق ةريره يبأ نَع «هيبأ نع «فْوَع نب ِنَمْحّرل دبع نبا

 [4150 :رظنا] ٠ ةّيقوأ فطصنب ينعي شب وو هع دبا قوس اذِإ : ق

 [هقحالو هقباس نم قلم ثيدح] . انئدَح - 8871“

 - عا نبا ينير انش رت نبش اح ادن

 سا وفي هل نو سس كل يلي ةملس

 ةقاطمل الدو يمرر عر
 31 (7//5108) اجلك مموج اقل َنيعْبس يف َناَمْركو َروُح

 ةريره يأ هسا
 هه مو م و

 مر
 معاداعتو

 نْيديعَسَع فاتح ؛دَّمَحُم نب سْنوُي اندَح -6*8

 ْعَجَر «نيديعلا ىلإ ج ّجَرَخ اذ فيّ ناك : لاك ةَريِره يبأ نع ؛ثراَحْلا

 .هيف جرح يذلا قيرطلار يَ يف

 دبع سْبهَّللا دّبَع ْنَع حيل انكدَح ء(سّنوُي انثدح) -
 ع ل

 نإ ل هللا ُلَوُسَر َلاَك : :َلاقَةَريَرَه يبأ ْنَع ءراَسَي نْب ديعّس ْنَع ٠ نَّمْحَرلا
 معا سل لس ص هك سا
 موي يلظ يف مُهظأ ميلا ؟يلآلَجب نوُباَحّتملا يآ :لوُقَي لجو رع هللا

 1١/[ :عجارإ يّلظ الإ لظ

 واعر
 ْنَع «يِلَع نب لآله ْنَع حلف انئدَح «"سْنوُي اَندَح - 439/

 َلاَق- خيششلا نإ : 0

 : نيا بح ىلع بَ هبقومْنسج ف ُعنطيو مري - :لاَق هنأ : رسوب

 م. جار لات بويا لوط

 ريةد وادعو ِ
 اَنكَح : آلاَق ناَمْنُتلا سب جْيَرُسَو سوي اَثدَح م

 06 ءراَسَي نب ديعس ْنَع «ةلاَوُط يبأ محلا دبع نب هللا دبع رح, ميل

 آل هللا ْجَو هب ىقتي امم امل م همنَم : 4 هللا لوُسَر َلاَك : لاق ةَرْيَرَه يبأ

 ةَمايقلا موي هّنَجلا فرع ْدجَيمَ ايلا نم اًضَرَع هب بيصُب الإ هممت

00 

 ا مع 50
 وبيت :لاق لأ ل هللا لرش 2 ٠ ره يأ نع «قابسلا نب دبع

 ْمُهكريَح ةئيدَملاَو ءفيرلا ىلإ اوم : مهتاوخإلا لاجل اَصمألاَ

 ميدلت كَألإ «َحأ اهنَدشو اهئاوأل ىَلَع ُر بصي 0 (َنوُمَلعَي اوُناَك ول

 ايف وأ اديه مايل

 هلع لما و

 0 ا ا

 اسالي ل كلفة يب ع .قاكسا ون دي
 ة”لاهع يعل ر ماعل

 اهيف نوخيو «بذاَكْلا هيف قَدَصُيَو «قداّصلا ايف بكي ةَعادَح نوُس

 000 رواد مولا و

 . ةضييورلا اهيف قطني ؛نئاَحلا اهيف نمتؤيَو نيمألا

 . ةضيئورلا اًهيف(رظنير )جي جيرس ل
 واوو

 ْنَع «وِرْمَع نْب دَّمَحْم َنَع ٌداَمَح انكدَح سوي اًنئدَح - --5

 همم م
 مالا ىَرَياميف تير :َلاَق هللا لور نأ ؛ةرْيَرم يبأ نع ٠ ةملس يبأ

 اًمُمَيَحا نأ تلَوأَف ؛ نفرق امُهتحََق بهدم ِنيراَوسيَدَي يف ناك

 [م011 :رظنا] . يسْدع لا َرخآلاَو ميس ةمليَسم

 ْنَع ريكي ينكدَحَو :َلاقاشل انكدَح «سنوُياَندَح -7
 َلاَقَف اتق ثذَب يف فل هللا لوا: لاق. ةريره يبأ نع ءراَسي نب ناَميلس

 لاك مك ِراّئلب امُهوُقرحاَ- شرف نم ِنِيلْجَرل انفو انآ متدَجَو نإ

 قر 6 فش فقر د يفإ : جورخلا ار نيح 9 هللا وسر

 :عجار] . اُسوُلَقاَق اَمُهوُمتدَجَو نإ ٠ هلا الإ اهب دمي الرا ءراتلاب

 اان

 َّئ



 نيرثكملا نسم ص 51١6١

 دا كلل قديم يبدع بونت ل نن بني

 رننا].مُكلهَّللا حسي .. . اوُحَّسْفا نكلو «هسلجم م لجل ٌلجَرلا مي 31

 لدا

 0 كس ورع هربا ري ا مص ل

 يبأ نع ٠ ٌةَمَلَس ني دامح اًنئلَح : ءدمحم نب سنوي اًنئدَح - --14

 ْرْمَ اهيل بأ ةَمْبَس فيلا ين أ 0 ٍمْرَهَملا

 اع يار :َلاَق ."رْمَسَو

 ور ل0 ل ا
 همه م مهل

 نم لَجَوَرَع هللا ىَلَع نوه ايدل : :َلاَق معن : اونا ؟اهلهأ ىَح يم ذه

 .اًهلظأ ىلع هَذه

 داّيز نب دَمَحُم ْنَع :ٌهَمْلَس ْنْب داَمَح اًنثدَح «سوُي اًنئلَح -5
 سام م

ٍماَعطب ينأ اَذِإ 8 هللا لوُسَر ناك : : لوفي ةريره ابأ تعمس : لاَ
 ِرْيَخ نم 

 كو ءاوُلُك : لاك ؛ةكَدص َليقْإو «لكأ ٌةيدَههليقأإ نعال هلهأ ريمماو

 ١..6[ :عجارإ . لكي
 باّهش نبا نع « حلاَص َنَع « « يبأ انئدَح «بوُقْعَي انئدَح - 1537

 ه8 هللا وسر جرَخ : :َلاَةرْيَرم ابا نأ محلا دبع نب ةملتس وب يكد

 ين ٌماَقاَدِإ ىََح ةفوُقصلا تُلدُعَوةآلّصلا (7//509) تَسيِكأَدكَ

 اَكَكَمَو ُهَكْيَلَخَدَ «مُكناَكَم ىَلَع : َلاَقَففَرَصْنا ريكي نأ اًرَظَْناَو دالَّصُم صم

 [/700 :عجار]. لسا دقو فطني هسأرو اني جَرَخ ىّتح ايه ىَلَع

 ومع

 «باهش نبا نع« ءحلاّص َنَع« « يبأ لاق «بوُقعَي انْئدَح - م46

 ّنأَك : لاق هللا لوُسَر ْنَع ير يبأْنَع «هّللادْبَع نْب هللا دبع ْنَع

 هةموو ع
 هللا مل هلع ارسم تي ذإ : قلو ناكَك سانا ُنياَدبلْجَر

2000 
 [07054 :عجار]. ًُع :ٌرَواَجت هلا يقلك ؛ انع زواجتي

 0 ميار ءلاق رعبا - هلدحلا

 5 تلا مايكل 8 كل
 ها عمو رص روع لك

 ب يهمل هدم يأ يف ن6

 وبأ يَدَح : لاك ؛هيلَع يبأ انئدَح «بوُقعَي اتئدَح و - 7”

 ما سا و هع ل
 .ًالسرم» لق .٠ . هللا لوُسَر نأ ءنَمْحرلا دْبَع نب ةَمََس

  -8406١نسبا لاق «حلاص نع ,يبأ اَنثَدَح «بوُقعَياندَح 8

 :لاقا للورد: :َلاَق َةَريَره اأن ٠ « بيسعلا نبا(ينئدَح)» باّهش

 :تلُقَك ءرْثمَق بْنَج ىَلِاَضَوَتْاَرْاادِإَف « ا

 َُ احرك لتر ركل «باطخلا وبل :ااق رماه

 يبابس كبك: لاق ”ةدألا لوما ضيحش ىكم مولا 2 ميدمعا ص

 . ؟هللا لوس سمر اي راَغأ - تن

 مرو اص را

 ةريره يبأ دسم

 نبا ينعي- لآله ْنَع «٠ يبق يربخأ َلاَقةَراَرَق انْكدَح - 4:6

 ةّنجلا َلْمآَِإ :: :لاق ف هلا لوسي يبأ ع« ءاطَع نع - ّيلَع

 يف براَقْلايّردلا بكوكلا نورت دارنا هّنجْلا يف واع

 ؟نوُينلا كادلوأ هللا لور اي : :اوُلاَك. تاجرا ضاقت يف ملاطلاو ؛ قا

 :عجار] نيس اوُكَدَصَو هلب اُممآماَوْهآَو « هديب يفتي داو ىلي :َلاَق

 م64

 ا عي اننا اح - 84

 و 0 ف طال د اع
 هيض ع و

 .لاَمْلابُْحَو «ةاّيَحْلا لوط : نيا بُح ىَلَع باش

 4408ج انهو

 يد و مق
 *41٠[ :عجار] . لاّمْلاْبْحَو « ةايحْلا بح : :جيرس لاق

 ِءاَطَع َنَع ؛ ملسأ ني دْيَز نَع ؛ يل انضَح بروي اندَح - 116

 ةلصارلاُهَّللاَنَمَل : لاقاقق هللا َلوُسَرأنأ ريم يبأ ع ءراَسيِنْبا

 .ةَمشْوَتصْاَوةَمشاَوْلاَو ؛ةلصوتسُملاو

 نب لآله َنَع حف يتربخأ ءورطع نب ةراَو انئَدَح ---6©

 هّللالوُسَرلاَق : :لاق يره يبأ ْنَع «ةَرَمَع يبأ نْب نَمْحرلا دبع ْنَع يلع

 ىَلَع اح «اَصَمر ماو ؛ةالصلا ماكو هلو هللاب نسكن م 5

 هضرأ يف سلَجْوأ ٠ هّللا ليبَس يفرجاَه ؛ نجا هليل َجَورَع هللا

 يفّانإ : لاق ؟كلَدب انا يبت اقآهّللالوُسر اي :اوُلاَق ءاهيف دلو يلا
 هم ةءامولا هس ملل قيم هع سم هع

 امكن تجر لش نيام هليتس يف ٌنيدهاجم اع جرم لا

 طّسوأ اَهَنِإَ «سودرفْلا ُموُلَسَ لجو رع هللا امثآَس اذ «ضْرألا او ءاّمّسلا

 راَهْنارَجََهمَ «لَجَورَع ِنَمْحّرلا شرع هقوُكَو ؛ةنجلا ىَلعأَو هج

 5 ع

 -داَهْلا نْب يس َديِزَيْنَع ثيل انكدَح ءرشوي اًندح -5

 ىلإ لج اج :َلاق يره يب ْنَع «”يراقفلا فرطُم ندب نب ورَْعْنَع
 دنا : لاك ؟يلاَم ىَلَع يدع نإ تيار هللا لوُسَر اي: : لاق هللا لوُسَ

 لاق «يَلَعاَوبآ إف لاق« هّللا دنا : :َلاق ؟يَلَع اَبآ نإ : لاك 1

 ند ةّنجلا يفق تلق ذك ٠ «لئاقق لاق « لع اوبآ نإ : لاق هللا دشْناَك

 ماعلا :رظنا] .راّلا يفك تلد

 نب ورْمَع نع :داهّلا نب  ْأَع ثيل اًنكدَح بيق اًنْكدَح م

 00000 :عجار] . ثيِدَحْا رك . . .ةريره يبأ نع 'يراقفلادَْهُ

 يمس ْنَع «نلْجَع نبا نَع ثيل انئدَح سنوي اندَح - 468

 يتلا باَحْصآ اًكَش : لاق ةريره يبأ نع « «حلاص يبأ ْنَع ءرْككي يبأ ىو

 اويِعَتسا : نتق). اوجد مِهْيلَع دوج همم هيل ف "4 :/؟١

 َلاَطأ إ ْتُ ن ىَلَع يفرم عصيان كلو : َندلْججَع با لاق « بكرا

 [ة847 :رظنا] . ايعأو د وجسملا



 ءهبيأ نع «نآلْجَع نسبا نَع ثيل اًندَح 120101 1

 َنْعَل يْنَع ٍِ لا فرصَيف يك اوت ْملآ لاه 9 يلا ِنع يره يبأ نع

 :ةَّمَحُس اَنآَو اَممْدم نومي ؟ ؟ مُهَمْنَشَو شير

 نجح نيا يني دمحم ْنَع ثيل انئدَح «سنوياندَح - -815 سماق سام

 ا هللا لورد ري يبأ نع هيأ نع ءحلاّص يبأ نْب لْيهس ْنَع -

 مك ءارفاك لق ملم : :اَمُمَنَحأ رضي عامتجا الا يف ناَعمَتجيأل َلاَق
 هللا ليس يفرج دْبَع فْوَج يف ناَمََيآلو براد و اًددَس
 1 م يباشر

 [الهكم :عجارإ مشلاَو لالا : دْبَح بلك يف ناَممَتَيالو « منهج ناَحدو

 الا يبأ نع دئَحُسَْع ثيل انئدَح شوب انئدح -01

 هنآ 8 هللا لوُسُر نع ؛ةرْيره يبأ نع ؛ « جلا ومو نب نما بَ نع
 7-0 سل سا

 تحاك 3 اًمِهدَحَأ ىَلَع بّنَذلا اذعف ناّيَص امهعمو ناّتآرما تجَرَخ : :لاَق

 يق اًمهْنم ركل هب ىَضَق دوا ىل | انمصَحاَ « يقابل يبصلا يف ناَمصَْحي
 لف عة هت َلاَقك لادم ىلع رم
 مك هفدشنا : ىرغصلا تلق ؛ امك مالها قشأ نيكسسلاب ينو : َلاَقَ
 ملا اهكهنم يح َلمَْتآَل : ْتَلاَق «مَعَن

 يبأ نب ديعّس نَع هدََّحُس ْنَع نعل انكلَح سوي اًنندَح -7
 يع

 «ًاقَح لإ لوُثأآل ين : :َلاق هنأ ك8 هللا لوُسَر َنَع و

 الإ وثأل ين : :َلاق ؟هّللا لورين :هباَحصأ ضب
 [ما/8١ :رظنا] .٠ ع

 يارب م دهم ل
 «هرْيَخ «هيأ ع دَّمَحُس نع «ثّيِل انئدَح «سبوياندَح - -8م55*

 3 ' ,ةَمايقلا موي نوُلمسألا َن نورْتْكأ : َلاَك 8 هللا لوُسَر ْنَع «ةريره يبأ نع
 00 ساما م

 . ذَكَهَو اَذَكَه «لاَقْنَم

 هييأْنَع دّنَحُمْنَع ثلا سنوي ادع -4
 ساّنلا يأ 8 هللا لور لس َلاَئهأ ؛ٌةريَره يبأ نع ؛(نآلْجَعلا) ل رويعاو

 1ك ركل ىلع .رثل ىلع مل ؛ يعم نيو نأ َلاَقَق

 [0444 :عجار] يقي نم ضُكَر
 وا رع راد

 نب ٍعاَفعَفْلا نَع دَّمَحُم نع "ثيل انئدَح «سئوي انثدَح - 16

 نل» :َلاَكُهّنَأ 88 هللا لوُسَرْنَع ؛ةَريَره يبأ ْنَع ؛ ٍحلاّض يبأ ْنَع ؛ ءميكح
 مُهَأَي ىَتَح « مقحم مُهْطيالو حلا ىلع ناصح أل اذه ىلع ل
 مالها :عجار] ٠ كلل ىَلَع مهر 4 هّللا رم

 عاقل ءدَسَُم نَع نيل انئدَح سوي اًندح -
 يف بابان : ؛لاهّنأ 8 هللا لوُسَر نع «ةرْيره يبأ نع ٠ ءٍحلاّص يبأ ْنَع يع

 هس كد ءاقإ يف قواد «ءاقش آلا يفوت
 وو ع

 0 ” للا دي يذلا يأ

 لاَجرلا فوُُصريَخ :كاق هنا هلل لوْ 0 «هيبأ

 هر - 211 هش

 . اهلوأ اهرشو اخ الا فوُكص ْيَخَو ءاًهرخآ اًهرشو اهو

| ١ 0 

 د 2 ل ب ا ع ع ل

 0 راسي نب ديعس نع «ةديبع(نبل] نع « ديعّس يِبأ

 يتأيمُت «ةقبسيو ءوطو نسي قدح اضوتيآل ج8 هلل لوس لاق
 * نشب امك ٠ لَجَوَرَع هللا شب شبل «هيف ةآلّصلا الديري آل دجْسَمْلا يلق دس ههه مع رىماس

 [م٠ 61 :عجار] دل بانل

 2017 وكل هلل شرك لا

 نمو عَشْحَيال بلق نمو «عَفْنيأل ملع نم : عّيرألا نم كيدوُعأ نإ

 [ةمام لم4 مالكم :رظناز ٠ مَمْسيآل ءاَعد نمو « عشت ال سْفَن

 ذأ ءهيأْنح «ٌديعس يد «نانئدَح «سّنوي انئدَح - -85ا0/

 هليل رفا ٠ ةّملاسُم ةأرمال لحيأل : َلاَك ف هللا َلوُسَرنِإ : :لاَق َةَرْيَرِه اَبآ

00007 
 [الا١7 :عجارإ اهم مرح ولج اهم الإ

 ٌتيعَساَنُكَح تْيِلاَمسَح رش(" ١/9 انتَ م
 ههََحَو هللا إل ل : :ل وُ ناك اهلا لوُسَر نأ ةرْيَره يبأ نع «هيبأ نع

 وي ولل6 هك إي مشو مس شق رقلفل هلك هع هدا أ
 :مجار]. هدْمَيءيَشالَف ُفَدْحَر باَّرْحألا َمَرَهَو (هدبع رصنو «هدنج زع

 [مى6

 يف َجاَجَح لاق ثيل اند : : ةلاَك جاَجَحَو ِسْنوُي انندَح - 8

 وسرد «ةَريره يبأ نَع «هببأ نَع « ديعس يبأ نب ديعس يدَح (هئيدَح

 هللا لون :ةرْيَره يبأ ْنَع «هيبأ ع «ديعَس نع (سنوُيلاَكو) 8 هلل

 يلع ماهم اَم تالا نم يطع دقو ألإيِبباَيلألا م م: :لاَق ف
 عام مة ل 1 2002

 ًداوُجْرأَو «يَلإ لورا حر احر تيتوأ يلام نَشَبْلا

 و
 [ة4ملال7/ :رظنا] .٠ ةَمايقْلاَمْوَي ابن مُهَرتكأ نوكأ

 - دال نا يني دين ع شيل اتدَح «سوُيدَح - -م51/*

 قف هللا لوُسرتْعمَس : لاَ ةَرْيره يبأ نع ٠ «يربقملا نع ءوِرَمَع نع

 «رْيَخ لك ةكزْئمب يدّنع َنمؤُملا يدْبَإ :لوُقَيلجَوَرع هللا! لوفي
 ىسساس#
 [مالادك :رظنا] .٠ هيج ني نم همس عل انو يئدمْحَي

 «باهش نبا نع ءَديِزي نع ؛ اميل اًندَح سنوي اًنئدَح - م8

 يّنإ لاو :لاق © هللا لوُسَرعِمَسمَنآةرْيَرَه يبأ نع ٠ ٌةَمَلَس يبأ نَع

 [اللم١ :مجارإ رم يعنتس نما موي [لك] يف هيل[ وو هللا قَتسآل

 ممم هلي مل
 «ةََسْيَم نبدا انئدَح مشاه يب ىلوَم ديعس وبأ انندَح - -86

 مَمَتْسا نم : :لاَم ف هّللا لور «ةريره يبأ ْنَع يرصبلا نَسَحْلا نَع
 ا

 ُهَلَتَناَك اَهَآلَت نَمَو :ةَقعاضُمَنَسَح كبح ىلع هللا باتك نم ةيآ ىلإ

 قولا

 قرير يب نع ءءاَطَع نع 0 0

 0 6/ :رظقنا] .ةَهاَحْلا تعقر حاّبص



 َنَع «٠ لع نع ٌداَمَحَو «بيهو اًنيدَح هديتي كَ - 0

نعي د «لدَّسلا نَع 8 هّلاٌلوُسر ىَهن : َلاَق َةَرْيَره يبأ ْنَع «ءاطع
 يف ي

 [القكا :عجار] . ةالصلا

 امدح هّللاِدبَع نبيع دبع اَنَدَح «ديعس وأ اًدَح - 50

 يبا ةَييت 2 أت نص ناك : لاق ريع يبأ نَع جرغألا نَع لَا نْب هللا دبع

 [قللا4 ىكلف :رظنا] قس لإ كيل لف

 7 نع ؛هيبأ نَع «ليهس اًنئدَح بيو انصح اع انكدَح 6

 يف كوش لذاجب َنيملُْصْلا َّنملُجَرَرَم : لاق ف يبل نَع «ةرْيَره يبأ

 ءًملْْسآلْجَر ريالا قيرطلا ِنَع ةلْوّشلا اذه طل لاق قيرطلا

 محم :عجارإ لَم :َلاَ

 اَذِإ : لائق يسارع ع داتا اذهب هانئدَح لَك - 44

 ؛هييأ نع ؛ كيه انَح 0 بيهو اًنئدَح 000 641

 ع لنج ات انيْعهللاَبحاإ :لاَق ف يِبلا نع «ةَرْيره يبأ ْنَع
 هس رع رع هام دم

 م :َلاَق «لبراج هبي: لاق بحال تأ دق ينإ َلاَقَ مآلّسلا

 مث :لاَق «ةئوبحيل : :لاق وبحق نلف بحل مسا يف يداي

 [/114 :عجار] للك للعكضآ نإو يضرألا يف لوبا كلل عَن عساس

 « سوواط نب هللا دبع انندَح «"بْيهو اَنئدَح نع ع ا دح - 87

 َجوُجاَيٍمَرْنم مويا حش َلاَق لق يلا نَع

 [١٠1م4ك# :رظناز . - نيعلست بيو دقو اذَهلْثم جوُجاَمَو

 ةااعب ةرعااشم

 دمحم نب بعصم اَنئدَح «بْيهو انئدَح ؛ُناَفَع انبدَح - "و

 ْماَمإلاَمنإ :لا اف يبل نَع ؛ةَرْيره يبأْنَع ءنأَّسلا حلاص يبأ نع

 لو ءاوُمكْراَ عكر ادوبي ىَح اوبك الو اوبك ريك اك هب مؤ

 َكَكواَنيَر : :اوُنوُقَق ءهَدِمَحْنَملهَّللا ٌعمَسس : َلاَقادإَو ؛ «عّكرَي ىّتح اوعكَرَت

 اًسلاَج ىَّلَّص انو «َدْجْسي تح اوُدُجْسَتالَو ءاوُدجْساف َدَجَس اَدإَو ءٌدْمَحْلا

 0 ,4402 :رظنا] .َنوُعَمْجَأ اسوُلَج اوُلَصَق

 «سوواط نب هللا دبع اًنكدَح بهو اًنيدَح نافع اًنكدَح - 11

 َموينوُقباَسلا ورخآلا نحت :َلاَق 48 يِْلا نع « ةريوه يبأ نع «هيبأ نَع

 200 2 عرق

 نانو اَنْ م 4 7/7)َب تكلا اوُبوأ ةّمأ لُك نادي ءةَمايقلا

 دقق للجو هللا انام .هبفاوُملتْخا يدل مولا اَذَهَق ٠ مهي

 نأ ٍملْسُس لك ىلَع ِهّللاّقَح : َلاَققَتكَسَق ءىَراَصّنلل د ديو .دوُهيلل

 [7ما4 :عجارإ . هدَسَجَو سأل سَْي ماي حبس لك يف لس

 «سوواط نب هللا دبع انئدَح “ بيهو اًنيدَح نافع انئدَح - 86

 نإ نظل ماي هللا لوُسر لاق : :َلاق «ٌةَرْيره يبأ نع هيبأ ْنَع

 ةلو ءاوُضماَبتلو ءاوُسسَجَتآلو ءاوُسّسَحَتآلو «ثيدَحَلا بدأنا

 اةدْكلب :رظنا] .اًناَوْخِإ ِهّللا َداّبع اوُيوَُو ءاوُسقاملَو ءاوُرباَدَت

 «ةرّيره يبأ نَع «هيبأ نَع

 ْنَع «ةَبْقع نب ىسوم انندَح ؛بيهو اَنئلَح ُناَدَع اًنمَح م5

 دقق ينعاطأ ْنَم :َلاَ يلا نع

 [/ممس» :عجار] . ينَعاطأ دق ريمألا اطأ َْمَو هللا ٌعاطأ

 نع ؛ةريره يبأ نع «جّرعألا نَمْحّرا دْبَع

 يب اع ست ل

 انَدَح - دايز نبا يمي دحاولا دبع انّئَدَح ا انَدَح - ال

 ا يبل رك ماتم :َلاق «يبأ يئدَح : َلاَك بْيلُك نب مصاَع

 [لمادح :عجار] . ةوبلا نم اء عبس نم هج ملا لجل اي

 هم

 ني كلما ُدْبَع انَدَح ةَناَوعوبأ اًنئدَح ؛ناَفَع اًنندَح - 484

 ربه يبأ نع ؛ «ِنَمْحرلا دْبع نب دْيمُح ْنَع ؛ «رشقتملا نْب دمحم ْنَع ءِرْيَمَع

 يف ٌةآلَّص ةصوُرفَمْلا َدَْب الملا ّلَصْفأ لوي هللا لوُسَر تطعَس : :لاَك

ّللاهَش «َناَضَمَر رهش دب «مايصلا لّضْفَو للا فوج
 هَوُعدَت يذلا ه

 معا :عجار] . مرَحمْلا

 00 هرم سمع هس مع سا حل يس درت ل

 نب مصاع انثدح :دحاولا دبع اَنئدَح ءَناَمَع اًنئلَح - 8

 ْنَم : هّللا ل وسر َلاَك : 0 ا « بيل

 ل كاع سس

 َلاَق «هتيأر دك قل 6 0 سابع ننال يك مص َنَك

 يل يلع ني نَسَحْلاتْرَكدَف : :لاَك :ُهيار دق هّللاَو يإ : تلق ؟هتيأر

0 

 | :ساّبعْنباَلاَقك : َلاَق «هتيشثم يف هنعَتو هُنَكذ دف هّللاَو

 [الا64 :عجار] . ههبشي

 رب كل سم ل

 «حلاّص يبأ نْب لّيهس انربْخأ ءداَمَح اَنَدَح ,نامع اًنئدَح -

فَم يف َتْدَمَقَت ماعلا َماَقَ ؛مالُخ هَدْنعَو اسلاَج يبأ َدْنعتْنُك : لاَ
 دَمْ

007 00 

 هللا َلوُسَردنأ ءانآباةرْيَره ابن هدم نع مق يبأ يل لاق ءمآلُغْلا

 . هب قحأَو هَ هل محرق هسلجَم نم مُظَحأَمَهاذِإ لاق َلاَك

 عم ءعل هب
 10 جارإ. يس يفاترصاَق ننال: َلاَق ًاليهس نأ َريَغ

 دودي ع مر مع 10

 َنآلْجَع نب دمحم دمحف امدح «ابيهو اًنئدَح ءُناَمَع اًنئدَح - 46١

 «ةريره يبأ نع ءدَّمَحُم يبأ َنآلْجَع ْنَع ؛ جّشألا نْب هلا دبع ِنْب ريب نع

 لام ٍلَصَمْلاَمْهفْلكيآلَو ؛ةيوْنسكوهماَتط وُ : :لاق ف يلا نَع

 [70 0 :عجارإ . قيطي

 يبأ(نباْيِهَس ْنَع ءٌةَمَلَسنْبداَمَح انَدَح «ُناَمَع انئدَح -7

 نب سيل ةّسلاَّنإ : لاق ك8 هللا َلوُسَر نأ ةرْيَرَه يبأ ْنَع ءهيبأ ْنَع ٠ ءحلاَص

 :رظنا] .٠ ّضألا تال ءامّسلا َر طنش نأةكسلا كلو طم هيف وكيل

 مالمو ىحممح

 ٌُدّمَحَم اًنربخأ :َلاَق ةَمَلَس نب داَمَح اًنئَدَح :نامَع انئدَح -8597*

 نَع «حآلْجّللا نب مَقْمقْلا ِنَع - مس َنْا يمي َناَوْفَص ْنَع ءوِرْمَع نبا

 .(حل يره يبأ

 ف هللا َلوُسرانأ ةرْيَرَه يبأ نع ٠ ,جالجلا عاتق نع «لّيهسَو

 هللا ليي يف راب ْمِمَتجُيالو لجَر بل يفاعلَو مش ممتجَيآل : لاك

 هعمل عاش عال
 . دبع هجَو يف منهج َناَخْدَو



 رحل لاو الجلاب اَنْعَقْلا : انصح لاك اكو :ٌداّمَح َلاَق ريب دهرا اما مور يما #6
 معماو
 [ا/ؤا/4 :عجارإ . اَقعَْلا نب جالخ

 ْنْيدَمَحُم انئدَح كَمْلَس نب داَمَح اَنئَدَح :ُناَمَع انثَدَح -65
 مه

 يف ناك نإ ل َلاق 8 هلا َلوُسَر نأ ةَريَره يبأ نع ٠ مكس يبأ نع « ورم

 [44575 :رظنا] .٠ ةماجحلا يفق هيَ هب نوَوادَ امم ءيش

 يبأ نب لي هس نع ةَمْلَس نب داَمَح اًنئلَح «ناّمَع اًنئدَح -6060
 :لجّرلا لاق ا : ناك هلل نو :ةرئط يأن .هيأ نع ءحلاص 00

 7/1/١ :عجارإ . :كئكلمأ َوهك سسَّتلا كله د

 َوُضَو «ديعس نب ىَبحَيايدَح "بيشو اندَح اع اًدَح - 5
 يتلا ىلإ ءاجج ايارغأ نأ ؛ةَريَره يب ع «ةَعْر يبأ نع ؛ « ميلا نايح بأ
 درست :َلاَك ةئجلا ح حدهم اذِإ لمع ىلع يلد للكسر ي :َلاَثَك كف
 ةقاليؤ ةّيوتملا ةالكّصلا ميت 6 0 (0410/0) يس هبل هم آل ءَهَّللا

 يما عم
 انه ىلع ديزأ آل هدي مح سَ يدلل ءاناَمر موُصتو (ةضو ١

 ىلإ َرُظنَينأ هوس نم : قف يبل لاك ىو مل ءهنم صقلأ الو ءاديآ ايش

 .اَذَه ىلإ نجلا لهأ نم لج

 نم ٍحلاّص نع ماشع ات بي اح داع الح - -661/

 هل :َلاَق 8 هّللا َلوُسَر نأ ةَرّيره يبأ نَع هيأ نع « نامسلا حلاص يبأ
007 

 موي ب ءاديهشاوأ ءاعيفش هل تلكألإ ؛ هدْهَجَوةئيدملا ءاوأل ىلَعدَحأ بَ

 [الم6؟ :عجارز . مايل

 ِنَع مط انئدَح « عيَرز نب ديزي ندَح : :لاَق ْناَّفَع اًنئدَح - 3 020
 كلغ: :ا8 هللالوُسَر لاَ لاَ ةرْيره يبأ نع ٠ ةَملَس يبأ ْنَع «يرطزلا

 ذهني :عجارإ. ءايش لك نم ءاَقش ايفا «ءادوسلا ة حلا هذهب
 مما

 اًنربْخَأ : لاق دايز ْنْي دحاوا دبع اَنَدَح نافع اًندَح - 111
 وشم عمم هل

 لوسر لاق : لاق ةريره بأ تغمس : لاق « يبأ ينئدَح « ٍبْيَلُك نب مصاَع

 [م.04 :عجارإ ءاّمثجْا ديلاَك ٌةداَهَش اًهيف سبل ةبطخ لك : : هللا 00

 1 ”: ىحيانكَح :لاكراطَملا كاب انس ادع اكرم
 يبن «ٌةريره يبأ نع « نَمْحرلا دبع نب ةملَس ولأ ينئدَح : لاق ريثك يبأ
 ايش نم ملا يأ نأ هللا ةَريَغ نمَو اَكَيمَّللاَو امي مؤمْلا : لاق كف هللا
 للقتل لدحلا لدالاح حا :رظفا] [هيلَعَللامَرَح

 يبأ نع «تباث نَع ؛ «ةَمَلَس نب دامح اًنئدَح ؛ناَّع اًنندَح - ١ 80٠
 رمل هللا

 لهآ يِذؤُتةَرجَش اتناك : :َلاق 8 هللا َلوُسَردآ «ٌةَريَرَه يبأ نع ٠ «عفار

 ملاك :عجارإ ٌةّنجلا َلَخَدَك « قيرطلا نع ءاَهاَحَتق ل جر اهمطق هَعْطَمَف همت «قيرعلا

 نب دَّمَحُم نع ؛ ةَمَلَسْنْب داَمَح اًمدَح ُناَّثَع انكدَح م."

 َ ارق لْخْدَي :َلاَق 8 هللا َلوُسَر نأ ةرْيَرَه يبأ نع ٠ ةَمَلَس يبأ ْنَع ورم

 :عجارإ. ٍماَع ةئامسْسَخَوُمَو «ٍمْوَي فني مهئايغأ لق ثلا نيملسُملا

 انذاقف

 ةريره نه يبأ دسم :
 رو ص وا

 "78 ص اةنيفلا

 ني دع

 زم امم هما

 نب يلع نَع ؛ «ٌةملس نبا ينعي داَمَح انئدَح ءناََع انئدَح - م60

 مَدآَنْبااَي : :8 هللا لوس َلاَق : لوي ةَرْيره ابآ عِمَس ْنَم يئدَح هدْيَز

 . مولا هوو لَو «ىتوتملا مكس دعو ىَرُ ناك لمع

 هدير نب يلع اندَح «ةَمَلَس ْنْب دامَح اًنئدَح ءناّفَع اًنئدَح - خ6

 موي ةكنالَملنإ :َلاك 8 هللا لور نأ ةرْيَره يبأ نَع ءدلاَخ نب سوأ نع

 منَ ءاَج؛ ”ْمِهلِزاَس ىلع أنا َوُبكيدجاسملا بون ىلع مسجلا
0000 

 هاج «بُطْسَيْماَملَو آلت ٌءاَج ءاَذَك ةَعاس نمنآلُف ًءاَج ءاَذَك ةَعاّس

 :رظظنا] . ةَبلُشلا كرنب ملاذ ,ةمُجلا كرْدُي ملوةالسصلا كذآ آل

 نم

 يلع اَنثدَح - ةَملس نبا يتعي- ٌداَّمَح انكَدَح :ناَّفَع انئدَح -8

 :لاق ل يلا نَع :ةَرْيَره يبأّْنَع ؛ « بْيَسُمْلا نب ديعّس ْنَع ءدِيَز نبا

 سوو يقع يكل وف
 .نيثالكو ثآلك ءانبأ َنيلَمَكمداَمج ٠ ًانضيب ارم نجلا نجلا ّلْخْدَ

 لة عجار]. ية يف عار نوب مدآقلَخ ىلع

 ءاّطَع ' نع ٍبيبَحَو سيق نع ٌداَمَح اًنئَدَح نافع اًنكدَح - تمم

 ًةلوُسر انعَمسأ امرك ب ةالَص لك يف : :َلاَ هنأ ةَريره يبأ نَع ؛ حار يبأ نبا 000
 [/4544 :عجار] . ْمُكِلَع انآ اني ىقْخُأ اَمَو «مُكاعمسأ و ؛ هللا

 . يب نب : ليهس اتربخأ ءةَمَلَس نْب داَمَح انئدَح ؛ناّمَع اًندَح - 8 *1/ وقر هةر مع
 0 لاك 8 هللا وسن ةَريَره يبأ نع « هيبأ نع ٠ « حلاص نع عمه

 نر نر زلا نم يلا امهات ناي نادل كل َمهاَرَو نا نايك انزل
 هارب يبا راف

 000 لبق هاتزو ينزَي منا «ينما ضو ناي ناجل

 عادا ىقكلك :رظنا] .٠ نكي أ كلذ قدسي جرفلاو « ىتمتيو

 نب دَّمَحُم َنَع (ةَملَسثرْبكاَمَح انكلَح ُباَتَعاَنَح - -8648
 هم

 راج هب تلم ف هلا َلوُسَرنأ ؛ةَريَره يبأ نع ؛ ةمّلَس يبأ نع ءوِرْمَع

 تْوَصْل نإ :َلاَقق !ٌيدوُهيداَتج ان هللا لوس : ايل ليقف ٠ مَ يدوم

 [/مقا/ :عجارإ ٠ اعَدَق

 . َنَع «هيبأ نع ؛ « ليهس نع «ةَئاَوَع وبأ انكدَح نافع اًنْدَح - م8

 بلك هير ةكن ةَكئآلَمْلا بَحصَتآل : :َلاق 8 يِبنلا نَج «ةَريَره يبأ
 «# سم

 .١ سرج

 هدو .ر
  - -866٠ْنَع هللا دبع نب دلاَخ انئدَح 8 ادع (7 5 4ر/”) اَنَح 7

 دَحأ نم ام :8 للا ل وُسَرلاَق : :لاقةَرْيره يبأ نع «هيأ نع لس
 ينسق الإ انآ لو :ل لاق ؟هللا لور ايتن لَو : :اوُناَك هلم هيجي 00

 لوو للا رظنا] ةَمطَربهمُلا

 ' دّمّمُم ع سوم ع مع
 نبدمحم نع« ٌةَمَلَس نب داَمَح اًندَح ؛ناَنَع امدح ١

 ل ا
 سيف تيآر :َلاك 8 هللا َلوُسَر نأ «ةرْيره يبأ ْنَع ؛ ةَمَلَس يبأ َنَع وِرَمَع

 سال عا مع وع
 اَمَْنَحا نأ تكوأَف ءاعفرُق اَمِهتْحَمتُ .نيراوس يدم يفأنأك ملال ىرت

 [م441 :عجارإ ٌةملْيَس



 نيرثكملا دنسم 114 ص

 نع« تنم انكَحا,©ب و اًنيدَح :َلاَق ُناَفَع اند -7

 اذ: َلاَق 8# يِبلا نَع ريع يبأ نع بيلا نإ دعس «يرهزلا

 00 8# ع همس 2 200

 .ةسفتأألإنموُلَلف ميش ُهاَصأَقرَمخ هدي يفَو مُكادَحَأ تا

 ْتراَحْلا نع« «ليهس اًنثدح «بيهو اَنئدَح ءُناَمَع اًنئدَح - 611“

 ىَلِلَجَوُرَع هَللاَظْنيآل :َلاق ف يِنلا نَع « ةريره يبأ ْنَع ؛ دْلَخُس نبا

 7537١ :عجارإ . اهرب يف آما عما لج

 نبيل ْنَغ َةَمْلَس ْنْب داَمَح اَنئدَح ؛ُناّفَع اًنئدَح -4

 نم: :َلاَق ف يِبلا نَع «ٌةَريَره يبأ نع ؛ عاب نيران 9

 موي «راّئْنم ٍماَجلب ؛ لُجَوَرَعُدَّللاُهَّمَجُ [ ؛هَمتكل مع ْنَع

 [ا/ة51 :عجار] . ةمايقلا

 دّيَمْح نع «رثثب يبأ ْنَع «ةَناوَع بأ انْئلَح ءناَمَع اًنْئدَح - م6666

 ماّيضلا لَضْنَأ :ك هّللالوُسَر لاف : :لاَق ةَريِره يبأ نَع ؛ ءِنَمْحرلا دْبَع نبا

 وألءةَتضيرَملا دعب ةَالَّصلاٌل َّضْفأَو مَرَحُمْلا هّللاٌرْهَش َاَضَمَرَدْمَب

 [م.15 :عجارإ . ليلا ٌةالَّص « 6ص ورْمَمْلا

 ٍنْبدََّحُم ْنَع ثِيَلانكدَح ءَدواَدْنْب ىَسوُم اَنئدَح -1

 هلأ 8 يلا نَ «ةريره يبأ نع ؛ «[رمره نبا نَع] ءداتْزلا يبأ ْنَع نآلَجَع

 لهأ اي : دانم ىَداَن ٌراَنلا راّنلا لهو نجلا نجلا هَل خد اكل لاق

 [ههعم :رظتا] . هيف َتْوَم الفول ارت له ايو« يف تم الئ واج دّنَجمْلا

 باج َنَع «ةلئم رك ريا اه عِمَسُهنأ مير د لاخ يل كو َلاَق
 مقةلاو » ل كرف

 مهن دحين «ر 0
 كدة وعش

 جرْخُيْنَمَو تاَعاّمشلا َدْعَيَك لدن : ريمع نب ديبعَو

 .راَّثلاَن م

 نع ءناّئس يبأ نع ةَمَلْسنُب داَمَح انئدَح ءناَفَع انندَح -17
 ع ملهم

 ميسا! لاَ هللا لور نأ ةَريَره يبأ ْنَع « دوس يبأ نب ناَمْثع
 دّنحل عع كاع را

 ةّنَجْلا يف توت لاسم باطو تْط :لَجَو َرع هللا لاق كرا وأ ها

 م + :عجار] .ًالْنُم

 « عفاَر يبأ نَع «اتباك بربح «داَمَح اَندَح «ناّفَع اًنئدَح 8
 هر قدام م ه6 ف هدول ل سال ا # ساه حج سس فسر
 الجاية ل اذ لة ع

 هرم سل عم

20 
 503 بهُذَك كنار

 « عفاَر يبأ نَع تبا اًنربخأ ؛دامح اًنثَدَح ءُناَمَع انندَح -8
 م6 هع م ع

 الة ليلا ةكنلم يتب لاَ هللا َلوُسَر نأ «ةرْيَره يبأ ْنَع

 ْرَعُهّللالاَقِراَمّنلاَُكَنآلَم تجر ادق ءِرْصَعلا ةآلّصو رجم ةآلّص َدْن
 ْمُهَوْمهاَنينآ كلدابع دّنع نم كانثج : نوُلوُقَبَ ؟اكج نيم : هكلَجَو

 لجو وَع هللا َلاَق ٠ للا ةكئآلم تبرع ادق َوُلَصُي مهو ةلاَقجَو «نوُلصُي

 َنوُلَصيْمُمَوْمُهاَنيآ كدابع دنع نم َكاتج : :اوُناق ؟مّكج َنيآ نم : يك
 ءغل2

 .نوُلَصُي مهو َكاَِجَو

 اا ا

 هم

 يره يبأ سم

 يمومع

 «تباك اًنربَخَأ :َلاَق ٌةَمَلَس نب داَمَح اَنئدَح «ُناّمَع اًنيدَح -

 نايت نائيعلا : لام اق هللا َلوُسَرنأ «ةَرْيَرِم يبأ ْنَع ؛ « عفار يبأ نع

 يد عاش رو
 1١9714[ 34141 :رظنا] . يذكي وأ كلذ قدَصي جرم نات ناديلاو

 يمس عاق

 نأ ٌةَداَحُج نب دَّمَحُم اًنكدَح «ماَمَه اًنئدَح نافع اًنكدَح - م١6

 جف يق ع يس هلو
 اهب ري ابدأ .ُهئدَح اوك ذأ ؛ُئدَح نيصخ ات

 روش مساس

 ىلإل جر ءاَج : :لاَق

 لجأ ل : :لاق «داّهجلا َلدْعي الَمَع يمَلَع ؛ هللا لوُسَر اي : : لَك يلا

 ماو مادو هم مهام

 موصَتو «رثفكال موت ادجْسم لخأنأ هاجمْلا جرح اذإْعيطَمستلَعَلا

 . عيطتسأ ل : لاق ؟رطمال

 هل بكف هلوط يف ُنَتسَيِدهاَجُمْلا َسرَكنِإ : : ٌةريره و بأ لاَك :َلاَق

 [4437 ,441997 :رظنا] . تانَسَح

 قاع يب مدو 10

 نب ىسوم اَنندَح «ابيهو انثدح ( 1١5 0/7) ُناَفَع انئدَح - م
 هيدر

 مولا سا سا

 ُناَمْفَعَوَرادلا َلَخَدهَنأ «ةّيِبَحوُبأ يأ وب يدَج ينكح : َلاَك َةَبْقَع

 ْماَقَق هكذا ٍمآلَكلا ف نام نكسر بأ عمسُهّاَو هيف روْصْحَم

 مكن :لوُتي اف هلا َلوُسَرتْعمَس ينإ :َلاَقمك هيل ىو هللا َدمَحَق
 نم لئاكُل َاَقَك- نو اًقالتخلا :َلاَكوأ- اًنالَتخاَو دف يدْعَب َنْوَقَلَت

 ُريِشيَوُهَو ؛هباحصأَو نيمألاب مُكيلَع لاق ؟هلل لور اًياَتلْنمَق : ساثلا

 . كلل نام ىلإ

 نع «سئوي اًبربخأ ؛ةَمْلَس نب دامح اًنندَح :ناَّفَع اًنئدَح - 677*

 22 َلاَق ف يِبللا نَع نَع :ةَرْيَرِه يبأ نع «نيريس نْب دمحم

 ىَرُي لح نوُمْبَس ةدحاو لُك ىَلَع نيعلا روُح نم ناَتجوَر جلا

 [7167 :عجارإ باتل ءاَرو نم اهقاس
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 نع ءورْمَغ نْب دَمَحُم ْنَع :دامح اًنئلح « نافع اًنئدَح - م8695

 2 ”هممماع معاقل رس ةملا

 :لاَقَق «ةمامح عبتي الجر ىأر الف يِبنلا نأ ؛ةَرْيره يبأ نَع « « ةَمَلَس يبأ

 .ةلاطبش عَ ناطْيَس

 نب ديعَس اَنْئدَح ءداّيز نب دحاولا دبع انئدَح نا اندَح - م66

 ' هللا لوُسَ َلاَق ال ذي «ةريره اب عمسُهّنأ يبأ يكدَح : لاق دبع نب ريثك
 ًً هس ع8

 ادُمَحَم نأَو للا لإ لإ الأ اوُدهشَي ىّتح َساَّنلا لتاقأ نأ رمأ : 2
 .ءعع رخل ل

 ْمُهَماَمد يلع َمرَحْدَكَمَت «ٌةاَكّرلا اوتؤيو «ةالّصلا اوُميقُيَو هللا لوُسَر

 .َلَجَوّرَع هللا ىَلَع مُهباَمحَو «مهلاومأو

 سآلجلاوبأ انكدَح «ثراَولا ُدبَع انكدَح :ُناَفَع امدح -5
 مالو ءزامز
 اَبأَلاَسناَوْرَمْتْدِهَش : :لاق ْحاَمَش نبا ناَمْثَع يّئَدَح راسين هب

 يذْناََم: :َلاَقق ؟ةّراتجلا ىلَع يلَصُي ل هلا لور تغمس فك «ةريره

 اَهنيَدَه تلو ءاَهقلَخ تْناو ءاَهير تنآه هللا :لاق مَن :َلاَق "سل

 انج ءاَِتْنآلَعَو امَرسب ملعأتْنآو ءاَهَحور ضب تنآَو «مآلسإلل
 م
 . اهل رْفْغاَ ءاعفش

 لاق َناّيَح نب ميِلَس انثدَح ءُناَّنَع اند -
 :اوُاق نيم لاَصوْلاَو مك ؛ لاَ قف يَِلا نع

 يبأ تغمس :
 ل ا

 «ةَريره ا تغمس : لاق



 نيرثكللا ا دنسم

 ”تديأ ين مم كلك يفاتشم ين : لاق هلو يصار
 هبمُكَلَس ِيِلاَم لمعلا نم مُكَش كنا اوُنلكت الق ٠ ينيقشسيو يير عي

 000 ا

 قط
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 يي :لاكا# "يلا نَع ريم يأ رح ام

 .ةعاربق ويلك ءرجأ نم إف ةّيشام الو دّيص الو

 .دحأ لثم طاريقْلاَو : :َلاَق دق هيسحأو : ميكس لاق

 يخأ ديزي فرق انئدَح ماَمَ انئدَح :ناََع اًندح - 484

 0 مل ما
 بدها نمؤأ بذكأَنإ : : لاق هنأ « اقف يتلا نَع «ةريره يبأ نع «فرطم

 "نيغاوصلاَو نغاّبصلا سأل

 افي :عجار] . بذُكأ نم نإ م نافع َلاَكَو

 «باّهسش مبا انكلَح :ريثك نب ناَمْيلس اَنئدَح «ناَمَع اًنئدَح - 6 »
 يف لجَرلا يلصيأ : لكس 8 هللا لوُسَر نأ «ةَريَره يبأ نَع ةَمَلَس يبأ ْنَع ورع

 [/656 :عجارإ ٠ نيوك دج مهلك َلاَقْق ؟دحاو بوت
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 َْع ,وِرْمَع ِنْب دَّمَحُم ْنَح داَمَح اند داق اند - م61
 .(ح) لاق ءةَريره يبأ َنَع «ةمّلَس يبأ

 «ةريره يبأ نَع ؛ فار يبأ نع ايان تعمَس : :لاَق ٌداَمَح اًنئَدَحو
 ؛هراطفإ دنع بدلا يف ُةَحْرف : :ناَتحْرَق مئاّصلل : :َلاَك ا هّللا َلوُسَر نأ

 علت ل617١ :رظفا] ٠ ةّرخألا يف ُةَحْرَكَو

 8 ا َةَمْلَس ب داَمَح اًنئدَح ؛ناَّفَع انئدَح -7 لس ل سر
 ىَهَ 8# هللا َلوُسَرانأ ؛ةَرْيره يأ ّْنَع ءءاطَع نع ٠ يميل نايس هب مل
 [لة١ :عجارإ ٠ ةآلّصلا يف لدّسلا

 نبا ينعي- سميت )اَنثَدَح .بيهو اًنئدَح ُباَّمَع اَنندَح - - موو

 82 «همْوق نم طْمَر يف ةَيدَملاَمدقةريره اب نأ ؛هيبأ نَع - كارع
 لإ تْيهتلاَك : :َلاق ؛ةّئيِدَمْلا ىلع ةطقرع نب عابس فلختسا دقو «: «رييَخب 00

 ألا يفو 4 صعيبك» ب ل ىلوألاةمكرل يف حملا الص يفر يوم
 لاك لانكا اذِإ ءنآلشل لَو : : يسْفنل تلق : :َلاق 4 َنيمفْطملل ليو»
 اعيش اندر ىَلَص اسد : لاك «صقأنلاب لاك لاك اذ ("4 ”ر/]يفاولاب
 كف هللا لوس ملكك : َلاكَريبَح يبا حقا دقو ٠ َرَبْيَخ اني ىّتَح
 . ”مهماهس يف انوكرشأق نمل

 ْنْي ِنَمْحرلا دبع اَنئدَح بيهو اًنثدَح ُناَّثَع اَنْكدَح - 5*6

 اودع : لاق ف يسن يره يبأ نع «"يِبَمْلا ديعس نع « قاَحْسِإ

 , الاانا فاشل وذ علاج سل

 يل يور أ ةَمَلَس يبأ نع ورَمَع

 انآ ول: ال هللا لوُسَر لاف 4 ويدي نمط ينأللا ولالا اَمهلآساَ
 مع هي

 [مصب# :عجارإ َرْذَعْلا ”تيَعَتبا امو ةباجإلا "تعرسأل

 1 ره يدش
 هل سر ربارم و

 ممل
 ا

 نب دمحم اًنْئدَح :َلاَك لآله وب نكح اع اندَح - - م1 رو مر ةدو

 نم ٌةَرشَع يب َنَمآَوَل : : 8 هللا لوُسَر لاَ : لاك «ةريره يبأ نَع «نيريس
 عمق ع مام

 [ةاتالاب ماع :رظنفا] ٠ ضرألا هو ىَلَع يدوي لك يب مآل ءدوهيلا رابحأ

 ِرماَغ نع «فرطُم نع «َةَناَوَع وب اًنكدَح نافع اًنكدَح - م6717

 :ةريرهوبأ لاذ ةئيِدَمْلا دجْسَم يف انآ امي .ئناَه نب حرش لاق :َلاَق همم هلل
 يب ماس

 للاب َحأ الإ لَجورَع هللا اقل ُجَر ابحي ال : لوي فينا “تنعم
 :تلْتَق ةَسئاَعتْبَتاَ «هماقل هلا ضل هَلل ءاقل رضي الو اقل هايف هسا هموم هك

 للاهل امن: :تلاقق اكلم افح ف يبا نَح «ةريَره وبرد اَمناك نك

 : هلل َلوُسر تغمس : َلاَق :َلاَك ؟َكاَذ امو : : هللا لور لاق اميف كَم نم
 وم هع م ا

 اجر َضَقْبأ الو .هَءاَلهَّللا بح الإ هلا ءاَقل لربح آل لوي

 لهن أوفي هتعمس ين ضغب كلذ لوفي هتعمس ىنأ دهشأ انأو : تّلاَق. ُمءاَقل هللا بأ لإ هلا ءاَقل
 كد سوس ع

 ءدلجلا رعَشْفاَو ٌرْمِبلاحَّمْطَو رمل جرح اذإ ؟كلذ مل يرد

 ْنَمَوءءاَل هَّللا ّبَحأ هللا ءاَقل بَحَأْنَم م كلذ َدْنَعَف « عباصألا تَجْنْست َ 27

100000 
 .مءاقل هللا ضع ه ( هّللا م ءاَقل  ضَعِبأ

 يبأ نب :بيس انكدَح :ةكاَوَ وب نكح اع انكدَح -8 ين هز هدع 22

 معَ [مك[فْنأ مغر : َلاَك كف يلا نَع « ةريره يبأ نع «هيبأ نع ؛ ءحلاص

 مكربكل 16دنعاامُمآالك ا[ اًمُهَدَحَأ هب هْيَدلاَو لاو َكَرْذأ ٍلْجَر 2 فن: مْعَر رمت نأ

 .ةجلا(خدي

 هّللا دّبَع نْب دواَد نع :ةَناَوَعوُبأ اًنئدَح ُناَّفَع اًندَح - 7و

 كاك: َلاَق «ةَريَره يبأ ْنَع «”يريمحلا محلا دبع ِنْب دْيَمْح نع ,يدؤألا

 ءمنأدلا ءاّمْلا يف ْمُكدَحأ نوي آل: ف يفر لا , كلو
2-64 

 نب دمحم اًنربَخأ ٠ َةَمْلَس ْنْبْداَّمَح اًنكدَحِ ؛ُناَفَع اًنئدَح - 00

0 
 نأ كشوُي : لاك 8# هللا َلوُسَرنأ ةَرْيره يبأ نَع ؛ «ةَمَلَس يبأ نع ءورْمَع
 لكُم لقي ىّنَح سانا لعلي ء بهذ نم لَن تارا َرسْحَي سا مرر كل رج 6.0 ةيع # | صم اسي هأا سم ها # ساراس » م

 [078146 :عمجار] . الحا ىَقبيَو ةعست ةرشع

 نب كلما اََدَح ةَناَوَعوُبأ انئدَح ءُناَّمَع اَندَح 0١-
 »م سل راف ع

 لوّسر ىلإ بارعأ ىَنآ : َلاَك :ةَريره يبأ نع ؛ «ةَحلط نْب ىسوُم ْنَع ريم
 8 َكَسْآَ «هييَنْياهََصَوك اهم اهّياَتص همم هاوس دق برأي هللا

 «يبارعألا كَما ءاوث مآ هَباَحْمأَرَمآَو لكيم ف هللا لونسَر
 نم ماي ةلآلث موصأ يإ :لاق ؟لئاتانأ كسي ام : ف هلل وره

0100 
 [4416 :عجار] . دلل داس أ َلاَق ءرهشلا

 هيعمل لإ ك2

 باس لهب الق لكل رول ىلإ يف تاتش ١ َلاَك

 عمم :لوُشَي «ةريرهابأ تمس :لوُقي يبأ تعمسق «مِهلَعَوُمْلسُي 26

 .عجارإ» هقيطأ ىلإ ْمُهورطْضاَو مال ابْمُهووَبتآَل لوي هللا لوس

 اذكلفيف



 اال ص

 َنَع سيق نع ؛  :ةَمس رباح اند نافع اًنئدَح - مما

 الإ كوُي دووم نماَم : َلاَق و هللا َلوُسَردَأ « ةريره يبأ ْنَع ٠ سوواط

 ؛هناّرصْ (نأ) 011/6 ) هناي ناَدّللا هاَوَبآَن وكي ىّتَح 5 ةّرطفلا ىَلَع

 ؟اهلوُعَدْجَت مش اوُنوُكَت تح ءاعالَج هيف وتل مكمل نوي امك

 َنيلماَع اوُناك مب مَلعأهَّللا : َلاَق ؟مه َنْيآَو :لجر لاق

 [8/47 :عجار] ايرَدق ناك الإ لجّرلا كلذ ىَرأ ام : "سيق لاق

 رامز ةدو مارق مز
 نب دمحم دمحم اًندَح ةَمَلَس نب داَمَح امدح «( نافع اًنكدَح - 46

 يوب دق ماش ع مماوعو
 نإ: ا هللا لوُسر لاك : لاق «ةَريره يبأ نع « ةَمَلَس يبأ َنَع ءوِرْمَع

 .اّنَو اذإمهلاَعن َقْفَح ْعمسيَل

 يبأ نْب ٍلْيَهَس ْنَع «ةَمْلَس نْب دامَح اَنلَح ؛ناَمَع اًنئلَح -0

 ةريسم ةأرما رفاَسنآل :َلاَق 9 يِلا نع « ةريره يبأ نع «هيبأ نع« «حلاص

 . رحمي عمل مي ةثالث

 نْبرضْنلا نع ُقَداَتَق انئَدَح «ماَمَه انثدَح ؛ُناَفَع اَنَدَح -57

 نم اصْفش َقَدعأ الجراد ؛ةرْيره يبأ ْنَع «كيهن نب ريشي نَع «سّنآ

2 200 00 
 [714575؟ :عجار] . . هْنَمُث ةيقب همرغو قلع كفيل َرَجاَ ؛ كولمم

 نْبرْضَنلا نع ُهَاَقَقانئدَح «ٌماَمَم اح نام ادَج - -8651/

 َدَجو نم : :لاق 8 يبلاؤنأ)ةرْيره يبأ ْنَع « كيهن نب ريشُب نع «سْنأ

 لوو وروح عم يقع رظنا] . هبَقَحأَوهَ هني سلم دنع عام
 ساس مص م

 مل ولا

 َلاَق ءٌةَداَتَق اَندَح ,ماَمَه انئدَح :آلاق ءُناَفَعَو ره انكلَح - 8

 «سّنآ نب درِضْنلا اًنندَح : :تلُق ؟ىَرمصْلا يف لوَُتام راسي نب ناَمْيَلَس يل

 ىّرْمعلا : القا هلل لسلام يب نع« كت ريب

 [للقمل لدم لح ءهز رفهكل :رظنا] رت

 يع اس هي هس هو

 نَع ءٌهَداََك اِدَح «ماَمَه انكَدَح : آلا «نافعَو زهب انئدَح - م64

 18 هللا َلوُسرنأ)ةَرْيَره يبأ ْنَع «كيهن نب ريشُب نع « سّنآ نب رْضُنل
 لامي «ىرخ ألا ىلع امهات لمي نامل م : [داَق

 [045+ :عجار] . طقاس هيقش دحأو

 رضْنلا نع «ٌةَداَنق انئدَح «ماَمَه انْئدَح ءدّمصلا دْيَع اًندَح -

 بلا هللا لورد «ةرْيره يبل َح « كيت نمبر يشتْنَع « لأ نا
 هلا ىَحْوأَف طق َلَعَجَق «بَه نمشارق بوبأ ىَلع طقاست وأ «َرطنأ
 نع يب ىنغ ًال(ركلر)م ىلب : َلاَق ؟َكِبلَع ْعّسَوأ ملك وُيأ اي: :هبلإ

 مم ؟ه :عجار] . كلضَ

 رضَنلا نع دا انندَح «ماَمَهاَنئدَح ءدّمّصلاُدْبَع انَدَح -0

 ىَلَص نم : :لاق يلد ؛ةرره يبأ نع «كهت نري ءسنآ نا
 :رظنا] . ىَرْخُأ الل صيف ْسّتنلا تمل مث «ةَمْكر- حبصلا نم ينعي-

 علمطلا

 «ٌةَداَحِج نب دمحم اًنئدَح :َلاَكم ماَمَه انئدَحَن ءناَفَع اًنْئدَح - م

 مدك؟ ع

6 

 ك1 سس

 مسماس ف رب هرب شت ساي

 وأ-ْبِيطآ مئاّصلا مك فوُلُخ : :َلاَق ءةَرْيَره اأن «ٍمِزاَحوُبأ يتدَح

 .كلسملا حير ْمَلَجوَرَع هللا ىلإ -بحأ

 يف يداي دانم شْرَعْلا نيميْنَع : لاق هبسحأو :لاق - 8661“

 الق كسل وأ طغأو الح اَققنم طغأ : : ةعباَسلا ءاّمّسلا

 بنك ْنَع 8 هّللا لوُسَر ىَهَن : :ةريرهوبأ لاو : لاق - 16

 [/ماح :عجا ار] . ةمألا بْسَكَو ماَجَحْلا

 «عساَو ْنْب دمحم اًنئدَح :َلاَق ماَمَه انئدَح «ُناَمَع انكدَح -06©

 آل نأ ف ,مليلَخ يناصْوأ :َلاَ :ةريره يبأ نَع فورم هل لاقي لجَر ْنَع

 .رثو ىَلع الإ مانآ

 «بوُيأ يبأ ْنَع داك اند «ماَمَه اًنئدَح ُناَّفَع اًنكَدَح - موك

 ها مج اى .ُ م .٠ لمص مص رق ساعي

 ْنَع (بويأوبأ انئَدَح : :لاَقةَرَم نافع لاَكو) كلام نب ىَبحَيَوهَو يكتمل

 بتجيلف مُكَدَحأ َلئاَك نإ :8 هللا وسر لاك َلاَق ةَرْيَرم يبأ

 ااا لوح :رظنا] . َهجَوْلا

 ِنَع هات انثَدَح : :آلاقناَبآَو ماَمَه اننَدَح :ناّمَع اًنئدَح - 6661/

 نيس لج اذ | :َلاَق كلف يللا نَع «ةَريره يبأ نع ؛ « عفار يبأ نَع ؛ ءنَّسَحْلا

 :عجار]. لِي مَكْوَلَرْلآ ُةْسُعْلا بَجَوْدَقك هسفن دهجأو ؛عيرألا اهبمش

 [لاوا/

 'ريخك يِبأ نم ىبحي اح ماسه اًنكدَح نافع اًنكدَح -8664

 نيب اومدقت آل : ف هللا لوس لاَ لاق «ةَريره يبأ نع ؛ ةَمَلَس وُبأ اًنَنلَح

 :عجار]. ْمُصِيلَهَناَبص ناكل ُجَرَألِ ءِنْيَمْوَيالو موي موصبْناضَمريَدَي

1 

 سايفه اس
 ْنَم :ك هّللا لوُسَر َلاَكَو :لاَق - 489

 . هبنَذ نم مُدَقَت اَمهلَرقُ اباّستحاو

 اَناَعِإ رْدَقْلا ةليل َماَك

 عيبا كم اس
 :عجار] .هْلْثم داتسألا اذَه يف ُناَبأ اَنْكَدَحَو هايل نافع لاك

 لا

0 
 - لَوْحألا ينعي رماَع ان انكَدَح «ماَمَه انْدَح ؛َناَفَع اًنْئدَح -

 َقَشْنَِساَو ءانالَك ضَّمْضَمَف اضَوَت وت 89 يبا نأ «ةَرْيره يبأ نَع «ءاَطَع ْنَع
 ملط سف عسا ع

 أضَوَو «هسأرب حّسَمَو ءاّنآلت هيدي لَسَعَو ءاّنآلك هّهجَو َلَسَغَو ءانآلك

 «ءاطغ نع «جْيرج ري كلَ بم اتدَح ا اكل 0
 [6317/ 49/9 :عجارإ . هلثمب ف يللا نَع «ناَمْنَع نع

 مساس 6 را تكس دو
 نب ٌةَراَرز نَع ٌقَئاَتَقانَْح «ٌماَمَه انكدَح ُناَّفَع اَندَح 7

 عع م
 الإ هج شارف ةَرْماُرجْهتال َلاَق ف يلا نَع «ةريره يبأ نَع ؛ نّكوأ

 م :عجار] .لَجَو رع هّللاةَكتالَم اًهْنَم



 نيرثكملا دنسما دلل َح

 رق يبأ ع « حينَ ل اح نان اد - مك

 لناَعإ لاك ؟لَضْفأ لاّمْحألا يأ هللا َلوُسَر ايلي لاَ «ةَرْيره يبأ ْنَع
 م اوما عل

 .روربم جححو ,هيف لوُلَ آلْزَغَو «هيفاكَش
 وايل هل قمل ها ا

 :عجار] . ةّّسلا كت اياَطَخ 3 ةروربم ةجحو : لوي يره وأ ناكو

 اةفنح

 ريشك يبأ رب ىَبِحَي اًنكدح :لاق «ناَبأ انئدَح ؛ناَّمَع انئدَح -45

 كآلك : وشي ناَك ف هللا يئن «ةَريَره يبأ نع ءرفعَج وبأ يكدَح : : لاق

 ءرفاَسْاةَوْغَدَو ءٍموُلظَمْلََوْعَد : :نهيف كلش آل هلت انس توعد

 1 [0601 :عجار] ٠ دقو ىلع دلالة

 يبأ َنْبا ينعي ديعَس اَنَدَح (رَفعَج ْنْبدَّمَحُم اَنْدَح --6

 ىَهَت 8 هّللا لوُسَرنأ ؛ةريره يبأ ْنَع ءءاطع ْنَع ؛ لسع نع - ةبورع

 [اله١0 :عجار] لدّسلا نع

 ٍنْبدَّمَحُم ْنَع بش اَنئدَح ءرَفعَج ُنْبدَّمَحْم اًندَح -5

 قلَبَ ا يبل ؛ةَريره يبأ نَع «ديعس نع «يرهزلا نع «َقاَحْسإ

 [0/111/ :عجار] ٠ .اميرأ هيلع ريكو سَفلَخ اوُفَصَو لَ لص 'يِشاجّلاتوم

 يستدَح « حرج نبا انَدَح رت نْيدَسَحْماَنندَح - -8651/

 روف َنِمرَحْلا ةدشَنَِف ةآلّصلاب اوُدرْبأ : لوي ريم اَبآ مسهل ءاطَع

 ا هللا لوُسَر انعَمْسأ أاَمَق :ةءارق ةالّص لُك يف - 64

 [/444 :عجار] كلَ ايخأ اَنْلَع ىَقْحأ امو « مُكاَنعمسأ

 ْنَع ءوِرْمَع ْنْئدَمَحُم انئدَح "رفع نْبَمَحُم اندَح - 8

 ةآلّص م ةَعكَ كرد نم : لهن لف يلا نَع ري يبأ ْنَع ملم يبأ
 2و

 ارم نير وأ ةَمكَو لرش ْنَمَوةلرذأ دقق شتا ملطتانأ لبق حببصلا

 8/40١ :عجارإ . كر دقق سْستشلا َبرْعَت نأ لْبق رصعْلا ةآلص

 يبأ نع هورمَعنْبَمَحُمانئدَح «ِرفعَج نْبَمَحُم اَندَح - مها

 نم ْمُكَدَحأظ تس اذ: ف هللالوُسَر لاف لاك «ةريره يبأ نع ٠ ةَملَس

 افي ةعجارإ. تأرم تلا هكا نم هْيدَي ىلع عرب « همت

 - دْغَس نبا ينعي ثيل انئدَح ءدّمَحُم نب سنوي اند - مودالا

 ْنع «ةرْيْره يبأ ْنَع هُمْ نْب نَمْحرلا دْبَع ْنَع «ةَعييَر نب معَ نع
 لفارس ينضب لس ليئارسإ ينب نم الجرن َر كد هنأ كلف هللا لوُسَر

 انيهَش هّللاب ىَتك : لاق «مُهَدِهَشأءادهشب ينفا : :َلاك رايد فهي نأ

 ىلإ هْبإ اهَمَكَدَ تْفَدَص : لاق «ًاليفك هّللاب ىَفَك : لاَ ليفككب ينفا لاق

 لَمْ اكرم سام باح طقسا يفجر ىعَسم لجأ
 اَهيِف َلَخْدَواَمَرََتةَبشَح َدَحآف ؛ بكرم دِجَيملك لجأ ناك يذلا لَجألل

 َربلا اهب ىتآمث اًهمضْوَم جر مت ءاهبحاص ىلإ اهم ةقيِحَصَو رايد فلآ
 يناس رايد فلأ آل نم'تفلكتا يّنأ تمدد كمه لكم

 ىَنَك : :هتلقق ءاديهّش ينلاسسو ؛كلب يضر ًاليفك هللاب ىتك : :تلْقك «ًاليفك

 "77 ص م0

 همي ثم ابكَم دجا نأ تدهَجْد ين « ناب يضر اديه هلا

 ىّتَح رخحَبلا يف اهي ىَمَرَق ؛ ءاَهكطْوتسا ينو بكرم دج ملك يناطعأ يدنا

 «هدّلب ىلإ حري اكرم بلطي كل يف وهون فرصا هيف تَجَّلو

 هرم ع
 ةَبَشَحْلاب اًذِإَف ؛ هلاّمبٌ يجي اكرمك ظنَيهفلسأ اك يذلا للا جرح

 ممم هع سمع
 ةَفيحّصلاَو َلاَمَلا َدَجَو اَهَرَسَك املك ايطَح هلطأل اعدام هيف يت

 :َلاقو رانيد فلأب هنآك هم فلست ناك يذلا لجّرلا ("59/7) مد

 لق كرمت دَجَواَمَف ؛ كامب كيال بكرم بلط يف ادهاج “تل مهلا

 مل يّنأ كربخأ ملآ : لاق ؟ءيشب لإ تب تنُك له لاك .هيفْتْيَنآ يلا

 هب َتْمَعَب يذلا كْنَع ىدأ هَللاَنإف : لاك . هيف تلج يذلا ادم بكْرَم دجأ

 0 1 1 . انهار كفلاب فرصا ؛ ءةّبَشَحْلا يف

 عه
 :لاَقةَويَح انكَح ؛ٌورملا نمر دبع اند -مةا/؟

 انآ عِمَسمنآ ءدادش لوم هللا دبعوُبأ ينربْخَأ : :لوُقي دوسألا ابآ تغمس

 ين دي الجر حمس نم :لوُقَي 88 هللا لوُسَر تغمس : لوقي ةريره

270010 
 َنِبثمَلَدِجاَسَمْلاَدِإَف :كنلإُهَّللااَهَدأآل : :هَكْلقيلةّلاَص دجْسملا

 [4458 :رظنا] . اذهل

 ينكدَح «ةّكمب يموُرْخَمْلا ثراَحْلانْب هللا ع انئدَح - م6197

 َناَمْيلُس ْنَع ٠ حملا نب هلا دبع نب يكب نَع - َناَمثع نبا ينعي كلاَحّضلا

 :ناورم َلاَفَف ؟ايرلا ْعْبَب تللحأ : نامل لاهل ؛ةريَره يبأ نع ءاَسّي نبا

 ْنَح هللا لور ىَهتْدَكَو كوكل مّييأتلكحأ : َةرْيَوه وُبأ َلاَقَفآْلَعَف ام

 . يفتي ىَتح ماعلا عي
 ىلإ ترظَن :ناَمْيلَس لاَق ٠ ين ىو نا سأل بط :لاك

 ربهاع سمت

 ينربخأ : قير ورع: اا - 5-1

 نع« ءٍبْيَسَصْلا نبا نَع «باّهش نبا نَع - يرَزَجْلا دشاَرَّنْبا ينعي ُناَمعُت

 نكات ْمكْدَحا لقا نإ : لاق يلا «ةريره يسبأ

 :عجار] . هلاّمشيب ريو هلامشب لكي ناطيشلا نإ « هنيمي(ِبرشْيلوطنيمَي

 م14

 مو,
 «(بموالنبا امدح :َلاَق فوُرْمْنْب نوُراَه ان امدح - م8666

 (هكدَح- ةرئره يبأ ىلوم(سّنوُي بأ نأ)- ثراحلا نبا ينعي ورمَع يتربْخأ

 اًهَجْوُر ىقثأ ْنْحََن مل ءاوَح لول : لاك يَا ِنَع «ةَرْيره يبأ نَع

 [مهم1 :رظنا] .رهَدلا

 وُبأ اًندَح ةَميهَل نبا اَنكَدَح ءىّسوُم نب ْنَسَح اًنئدَح -

 :8 هللا ٌلوَُسر َلاَق : لاق ٠ ةرْيره يبأ نع ٠ رطل نب حي نع ؛دوسألا

 ْمُكَكربَخ ةَنيدَمْلاَو مهتم نوب مهفراَتس ىلإ ائ ينأيق'فايرألا حت

 يمهل نوب اكل
 3 كَ - م8617

 ا 0 0 ءدّوسألا



 نيرثكملا دنسم 75 ص

 .ًنيمَج بذل قصلا متي لَو . ملا بلق يخلو مم

 2000 ص لس سا هازل م 2

 . اًعيمَج َُناَمألاَو ةنايخلا ع عمتجُت لَو

 ا 53

 ب ح ,ةميهااكَح « ىو اقدح ١- مما

 ل: ؛ هللا :لاَقةَرْيره يب ْنَع ٠ «يربقَمْلا نَع

 بو ءةعاطبلَمَْيآل يذلا َلاَك ؟يقّشلا نَمَو لبق ؛ يشأ درب
 5 ةيصنم هلي

00 

 ورمع ينربْخأ بهو نبا ائدَح « فورم نب وراه اًنئدَح - - مها

دَح راسين نامِيلسألآ ء بيَح يب نب ديِزَيْنَع - ٍثراَحْلا نبا ينعي
 هك

 2 ع

 اذه انَهْمُكَدحأ نأ بحأ ام : هللا لوس لَك : : لوفي «ةريرهابآ عم هنأ
 رار هيسور هسا هده رورو ار 6

 هدصرأ ائيَشَألإ «ٌءيشهنم يدعو ةلآلك يبي ؛ ؛ موي لك هنم قفثأ هد

 .نيدل
 يما ير م اس ل همن

 ناَمَالَس اَنكدَح « ةعيهل نبا اَنندَح « ىسوم نب نسح انئدَح -
 لرش ملهل

 33 لوي ؛ةَرْيرهاَبأتْعمَس : لاق يحبصألاَناَمْْع يبأ ْنَع ماع نبا

 دبي مُكدوتدَحُي ؛نوُبَذك ونجد يأ يف نوُكيس : َلاَق هللا لوُسَم

 . مُكلوتفي ؛ مهايإو مها ؛ مكاو م اوُمسْسَتمكاَمي تيدَحلاّنم

 ويأ امدح « ةَميهَْنْب ِهّللا دبع انندَح «نَسَح اَنتدَح -

 هنأ 8 يّبلا نَع :ةريَره يبأ نع ؛ةريَره يبأ ىو «ريبج نب مي سنوي

 مها :عجار] .اهَجْوُر ىلا ْحَتْمَلُم ءاوح الل : َلاَق

 نَمْحَرلا دبع انتدَح ةَميِهلْن با اند «ٌنَسَح اند -7

 نمباّصأ َمتآْ بلك لاق هَل لورد ؛ةَريره يبأْنَع جرعألا

 ىَوْهَن سّفّتلاَو ٠ «سْمّللا اَهَنِزدَبلاو رتل اَهاَنِزَنْيَعْلاَف « َةَلاَحم ال اًنْلا

 خرم ُهَبنَ يو (ل9 ١ ر/0) كل قدصيَو تشو

 204 كل

 ٍنَتْرلبعانكدَح ؛ةميهل نكح نس ان -م865م

 ىَنَح ةَعاّسلا موُقَتآل : َلاَق هللا لوُسرنأ «ةَرْيره يبأ «جرعألا
 موا 2

 نانا َمآ برا مسْسَتلا تّملط اذإك « برا نم سلا ملط
 م سقس لك هك سم ءاىع هرش
 يف اتبَسَك وأ لبق نم تَنَمآْنْكَت ملا اَهناَِإ سفن ْعَمْنيال نيح َكلَدَو مهلك

 [3 هللا ءادحالا لدوتك قلكل :رظنا] . اريخ اهناَعِإ

 سا ده

 ِنَمْحَرلا دْبَع اَنتَدَح ةّميهكن با اندَح «ٌنَسَح اَنكَدَح ---5

 نم اوشا :8 هلل ٌلوُسَر لاَ :ُلوُشي :ةَرْيره آت طعس : :َلاَق جّرعألا
 يه سور 2
 .لقذإَو همَودأ لمَملاَ اَريَخَنإ :نوُقيطُناَم لمع

 نَمْحّرلا دبع اننَدَح َةَميِهَلب 0 ا اَندَح نَسَح اًنئدَح ---6

 ريمان سل سس هس

 دبع يسّبلإ © هللا لور لاف : :لوُقَي ةَرْيَرِهاَبأ تعمَس ؛ جرغألا

 «مشاه ينباي « ؛هّللا نم مُكَسْشنآ اوُرَتش 21 ؛ بلطُمْلا دّبَع ياي: 0

 مآ اي ؛ . هّللا نم َمُكَضَلآ اور | فام دْبَع يِبايهَّللا م مكن ورش

 لزم اكل ل ذل ناني. ف.ل نع تو
 دور

 [ةالؤا 4155 :رظنا] . اتش اَم ينالآساو ءائيش هلل نم امك لأ آلي

 مومو

 + م01 حج 0 مم ةريره يبأدَسس

 3 ا لقول لاق «ةريَره يبأ نع «هداتسايو - /مهاك

 يحل :[لاقإ لَكَ :لاق لير دإ يي سالْجَ

 يحاك. قرا دين ا

 دي يف ُهَعَضَوَق انضيأ لامي ؛ جرح مث« قراسلا نآلق ىَلَع قصت : نوثدحتي

 ياكم معن

 لْجّرلاَعَجَرَو ُهَمَصَو تْيَح يردي تل تش ْوَل : َلاَقو ؛يِنَغ لْجَر

«قراَس دنع اَهّتَصَومث ناز دع يتكدَص تنص : :َلَقق] ست ىلإ
 مث 

 لملف يالا اَمأ ٠ تل دَك َكَتكَذَص نأ ؛ ؛ مالا يف يرق [ينُ دنع اَهتَسَو

 لملف يَا مآ «ةقرسلا نعيم رآسلانآَ ءاهاز ْنَعفعت

 مالكم :عجار] . 4 هلام يف ربعي

 ءِرْخّص وب انَدَح «ةَعيهل نب هللا دب انئدَح 2 «نسح اًنْئَدَح مه

 اًندِجْنَص َلَخَتْنَم لاق 9 هللا لوُسَرْنَع :ةريره يبأ نع «؟ « يربقملا نع

 رْيَهلهَلَخَمْنَمَ ؛هّللا ليس يف دهاَجُسلاَك نامي وأ اريح َمَّلَع ل اذه

 [١1مكا ,41405 :رظنا] ]هَل سيل اَم ىَِإرظاَنلاَك ناك كلذ

 ونبأ انَدَح «ةَعيهكْن ب هَل دبع اند «نسح اًنتدَح - 860848

 02 3 هر را ورا هةر - و و

 ام :لوُقَي ؛ةريره اب ِمَسُهنآ - ري يبأ ىَلوُم- ريبج نب مي « سنوي
 ةسقع

 ؛هتهبَج يف يِرْجَسْسّلا ناك ناك ف هللا لور نم نس اس اتْباَ

 «هل ى ولت ضرأل امنا هلا لوس م هتيشم يف عرس ادحأ تيرم

 [44190 :لظنا] !. ثرتكم ريكو انس دهجل نإ

 آل هّللا َلماَع َنِإَف ءهلَّمَع م َلماَعْلا اوُطْعأ 8 ُهَنَعَو - 4

 ُهّنإَف اطو هللا مَحْرَي :َلاَق هنآ كف هللا لوُسَر نع هداّتسإيَو -

 . ديدش نْكَر ىَلِإ يواَيَناَك د

 نأ مُكَدَحأ حرفيأ : لا هنأ ف هللا لوُسَرْنَ هداّسإيَو - م١669

 اَحب هلهأ ىَلإ باقي
 . نيل ّنمهَيح هلهأ ىلإ مهب

 مّكَدَحأ ىّنَمتي ال َلاَق : :[هّنأ 8 هللا لوُسَر ْنَع هداتسإبَو - 67

 نإ هن ؛ ؛هلَمَمب قو دق نوُكَيْنألإ تاي لكم هيوُْديآلَو توما
0020 

 .اريَح لإ هرم َنمْؤُملا يزين :ُدُلَمَح هْنَع  مطَقْلا ْمْطَقْلا مُكدَحأ تام

 مي جرخي هللا باَتك نم ناَتيآو : :َلاَق معن : : وُ ؟

 اًهِيلَع بك سقت لك : َلاَك هنأ كف يللا نَع هداَتْسإيَو - مو

 نيالا نيل دس كلك نم ٠ «سْصّنتلا هيف تَعْلط مْ بلك ةَدّملا

 07 مع

 هعاتم عقريو هةَكَدَص هيلع هَلْ هاد ىَلَعَلُجرلا نعيد 5 ؛ةقدص

كلا :ٌةَكَدَص قيرطلا نَع ىنألا طيمُيَو ةَقَدَص اَهْيَلَع
 ٌةَقَدَس َدّص ٌةييَطلا ُهَملَكُل ل

 .ةقَدص ةآلصلا ىلإ يشْنَي ةوَطُخ لُكو

 . ءداَنْسإبَو -5خ

2 
 دَّمَحُم سْفَن يذّناَو : لاق هنأ 5 يلا ْنَع

 معا رادع 0-00- 27 7

مث ٠ ينارطتاوأ يدوي ملا هده نم دَحأ يبي هدي
 تومي 

0 3 

 .راَثلا باَحْصأ نم ناك لإ «هباتلست أ يذّلاب نمؤي



 نيرثكملا دنسم

 رع سوو اند ؛ةميهل بلاد َسَح اًنيدَح -60
 ملو يدْبَع ينّبْذُك : :َلاكَلَجَوُرَع هَللاَذإ لاَ قف يلا نَع «ةريره يبأ
 ياي هيت يبذل نكي مكو يدب ينسق « ييذكيل هل نكي
 نو قّلَتعلاٌرخآَس يلو ينأَب (ه1/5) يذّلاَك يتديعُي نل : لوقف

 .ذ امو ءاهلاق نإ ييذك دف هلوأ نم هديع نأ َيَلَع
 .دلأ مك دَمصلاَد أل انآ ءادلوُهلل ا

 ذختا لوب ياي همن

 ٌةَعيهل نب

 لحن! :لاق ل هللا لورد ريم يبأ ّْنَع «سُنويوبأ اًنئَدَح

 [مكك1 ىحك# :رظنا] ٠ ارثو رمت ريتا اذ ارثو لحنك مُكَدَحأ

 « جرعألا نع ؛ ,ةيوأ نب ادَح «َقاحسإْنْب ىَحيادَح - -م681/

 حتي مُكدَحأ َلَحَتكا اذ : 8 هللا ٌلوُسرَلاَق

 را انكدَح : لاك «قاَحْسإ ب ىَبحيَو سَح اندَح - --95

5 2 2 
 و :لاق ةَرْيَره يبأ نع

8 

 ْنَع ؛سثويوبأ اَنئَدَح «ةَعيِهَل نب اندَح نَسَح اًنئدَح -
 نود نامل َاتيالَف اميمَج ةكلك ناك اذِإ :َلاَق لاق 4 هللا َلوُسَر نأ «ةَريره يبأ
 . ثلاّثلا

 يتم نم ةَنَجْلا لُخَدي : :َلاَق 8 هّللا َلوُسَرَنآ هداتسإبو - - 89
 نها مذ هلل لوس اي : : نصْحم نبش لاق باسح ريب مل نوُمبس 05

 اي: حلاك ممل مهلا 8 هّللاوُسَرلاَك «مهنم يلج
 سو س#

 .ةاكع اهب : لاق مهم يكَمجَينأ هللا عدا ٠ هللا وسر

 ةَبْيَط :دزألا موّقلا معن : : هللا لوُسَر لاق هدانْسِإيَو مكن
 2 هوو 1 ورز 9

 . مهبول هيقن «مهناميأ : ةرب « مههاوفأ

 ْنَع «سُنوُيوبأ اَنكدَح «ةَعيِهل نب
 :َلاَقَق يَسوُم ىلإ تْوَمْلا كلم ءاَج : :َلاَق (هعقري مل : يبأ لاق) ةَريره يبأ
 مج ءاَهاققق وَما كلم َنَْ مالا هَ ىسوُم ملك كير ابجأ
 ديال كل دَّبَع ىلإ يتعب :َلاَقكَلَجَوَرَع هللا ىلإ كلَمْلا
 ىلإ عجا : :لاَقو هب هبل درك َلاَق. ينبع أَذَق دقو : لاق .َتْوَمْلا
 روس ىل لدي ايلا ديوث ؟ي حلا : :هَل لق يدْبَع

 مك :لاق ؟اداَمَّمُت :لاَق ءةَنَس (هب]شيعَت
 . بيرق نم براننآلاَ لاق «تومْلا

 ا انكَدَح نَسَح اًنئدَح - -مك.ءا

 نإ رش نم كيتا

 نب ِرَْع ني مح ْنَع رم بأ اح «عَْرساندَح - مل

 نم: 8 هللا لوُسَر لاَ َلاَق ؛ةَريرِه يبأ نَع ؛ ءةَمَلَس يبأ نع ؛ ةَمَقَلَع

 .ئطاَخ وف يملا ىلع اهب يلي نآ دري ةركح ركتحا

 :َلاق بْطَونْب هلع انئدَح « فورم ني نورا انئدَح مك.

 نلوم «نارهم نب محلا دْبَعْنَع « بلذ يبأ نبا يتربخأو

 . لجأ لَضْفأ دمْبَألاَفُدَمْبألا : لاك هلل َلوُسَر أ :ةريَره يبأ نع «دْعَس
 [ة8011/ :رظنا] . دجسمْلا نَع

 2 لا . هرم يدتُس

 نع «بنذ يبأ نبا انربخأ دنس( 855

 :لاق 8 يبدأ «ةداَق اَبآٌربْخُي ءةريره اب عمه ناَعُمَس نب ديعس
 رد

 اذإقهلأالإَتْييلادَهَلحَتْسيْنلَو ءماقَمْلاَو نكرلاَنْيَب لُجَرل عيا 021
 ارح نوير ةَشبَحلا ينأتمُث « برشة نع اتألم
 [7/431/ :عجارإ . رك انوجِرحَتسي َنيِْلا مهو ادي هدعب رمعي

 ْنَع ِرَشَْموُبأ انندَح - نامت َنْبا ينعي جْيَرس انئدَح - ---6©6

 الكل تق لاق ٠ةريره يبأ نع - ةريه يب ىلومس بو يأ

 َرسْيَمْلا َنوُلَكأَيَوَرْمَحْا َنوُبَرشَي مو ةَئيدَمْلا 88 هللا لوسَر مدَق « ترم
 0 جا ىلع لجو زعل لزق هلع لل ون ئاتن

 رخآ ىلإ 4 ساّنلل ٌعاَنَمَو ريك مْ امهيف لُقِرسيَمْلاَوِرمَخلا نَع َكئوْلأسُي
 نوير شي اوناكو ريبك مإامهيف : لق مّ مَرَحاَم سانا لاق ةيآلا
 هَباَحم الم أ «نيرجاهملا نم لجر ىَلص مايا نص مويا اً تح ؛ ءَّرمَحْلا

 يدب اهم طلة اناا هرق ف طخ برطملا يف 00
 ” انا َناَككو 4 َنوُنوَُت اَم اوُملعَت تح ىَراَكس ناو ةالصلا اوبال اونمآ
 نماظلغأٌه يآ تلزلأ مث ٠ قيفمَوَهَو ةآلّصلا مُمدَحأ يني ىّنح نورس

 هس ني روسو

 نسر مآلزألاو ٌباَصْئالاَوسْملاَوْمَحا امنوا اهيا :كلد 200000
 َلاَقَك ءاَنبر انيِهتلا :اوُناَقَق <: وُ مكلَملم وبجانب ٍلَسَع نم

 ىَلَع اوُناَم اوُثاَموأ (081/*) هللا لبس ين اوس انه لوسي: :ساّتلا 000
 ْنمَو اًسْجرُهّللا هلَعَج عج هلع ذكو رسما نوُُكَيو رمحلا نوُبرشياوناك مهر

 تاَحلاصلا اوُلمَحَواوُنمآَ لا ىلع سبل : هللا راق ؟ناطبشلا لَمَع
 3 ؛ق يبل لاق .ةيآلارخآ ىلإ 4 وُ لاما اوُسعط ايف حان

 . مكرم امك هوت مرح
 ْنَع «دّوُسألا وب انئدَح «ةعيهل نب ائدَح «نَسَح انندَح - مكنك

 كرد نم : :لاق 8 هللا لوُسَر ْنَع «ةَرْيره يبأ نع ؛ مفار ِنْب هّللا دب

 اموت ماَص نمو نم قمل هضم ل *ي العمر نم هلو اناصَم
 .ةموُصَي ىَنحهنم ليل هنو .هضفي مل * يش اناضَمر نم هلو

 / ْنَع ءداّهلاّن با انندَح ؛ةَميهَل نبا اندَح كرت اح - مكعال
 ذأ «ةرّيره يبأ ْنَع «هللا ديب نب ةَحلط نبا ىسيع ْنَع ميه نب دَمَحُم

 ىَلَعْتِييناطْيشلا إف نكسبلف مُكالحأ اًضَوَ اذ : :لاك هللا َلوُسَر

 ثلث شايع اَنكدَح «ةمييك نبا انئدَح نسدح انئدَح 4
 لوسَر لاق :لاَق اق يره يبأ نع «'يرطزلا ميم

 .اتسيقأ يال لص لك ٌءالصلا 2 11 قلل

 :هّللا دْبَع َلاَق و) .فوُرْمَنْينوراَمانئدَح -ملك» 4

 :لاَق بْهَونْب هللا دبع انكدَح : :َلاق (نوراه نم ان هئعمسو
 دلاَخ َنْبيلعأنأ «هئدَح جشألا نركب .ثراَحلا نب ورم ينربخأ

 «ةريره اب عمس هن «هكَدَح يلوا نايْفَس َنْبّرْضَنلا نأ «هئدَح يلؤدلا مم هلل



 6 قوه ل ها :لوقي

 . نجا َلَحَد يقام َلاَقاَم لْم لاَ ْنَم : هللا لوُسَر لاَ

 ءٍبْطَو ب هللا دبع انكدَح لاق فورم يوه انك 1

 ند نمر دبعْنَع «كمسنب فاك َع «بوُيأ يبأ ني دعس ع
 دعب نم ةآلّصلاّر تنم : لاَ هللا َلوُسَرَنأ «ةرْيَرم يبا ْنَع «نارهم

 هيلع يَلَصُت (هحّلشك ىَلَع هللا ليس يف هس هبهّمشا سراّنك لدم

 .ركألا طابا يفَوُهَو موُقَيوأ ثدْحُي ملام هللة

 نب ىّنْتمْلا نَع ايف اَنئدَح ديلا ْنْب للا بع اََدَح - م1

 «ةريره يِبآ ْنَع ؛ ؛ بيَنُْلا نب ديعَس نع بيش ِنْبورْمَعْنَع ءحاّبصلا

 هاما دنا للا اذهب ثوان : ادق يبلا ىلإ يبارعأ َءاج :لاَق

 دجتالو رهشأ همر اَْيَلَع ينابكأ سلو ُبْتْلاَوْضاحلا ايف دوك

 [0/# :عجار] : مسيل يَ «با لاب كبل : َلاَق ؟ءاَملا

 ”يبسأرلا مساق” اند - مكأ؟

 ليت: َلاَق ف يَا ِنَع :ةَرْيره يبآ ْنَع ؛ «ٍمْزاَج يبأ نع ؛ يلَع يبأ نبا

 مُهياَوكَنآ هما مْويْماَوْفآَ ييمتل ,ءانماللل يو ءاقرعلل ليَ .هارمألل

 اوم اوُنوعيْمَلو « ضزألاو ءاَمَّسلا نينوي ابلة

 ٠000.000 ظن. ىلع

 ِنَع ,دّيْرَّنْبا ينعي داَمَحاَدَح «سْنوُي اَندَح مثل

 انوي يبل: :َلاَق «ةَرّيره يبأ نع «ةّيلاَمْلا يبأ ْنَع ءرجاَمُمْلا

 مث :َلاَق هْيَدَيَنْينهَمَصَم : َلاَق « ةكربلاب هيف يل هللا عا : تشق تارت

 داّبَع نع ؛ «ماّشه اَنكَدَح يب

 تْلَمَحُف :َلاَق. ضر الو دلَدَي لخْذأت) دوم يف نُهلَعْجا : يل َلاَثق اعد

 « يِوَْح قِراَيآل اكو «معطُنو لاَ هللا لبس يفقس اكو اذك هم
 مدن سوع لاو

 . طقسق يوُذَح (نمامطَقا هنعهَللا يضر كامن لش مل

 ءزيِزَْلا دبع انثدَح ءَرَمع عوبأ ىّنثمْلا نب نيجح اًندَح 45

 ْنَع؛ ٍلَّفْلا نْب هلل دب ْنَع «نوشجاَما ةَمَكَس يبأ نبل دْبَع (زا ينمي

 ف هّللا لور ةَيلَنم ناك : :لاَق َةَرْيَره يبأ نع ٠ «جرعألا محلا دبع

 [8407 :عجار] .ّقَحْلا َهَلِإ د يي

 روُصُنَم نَح «زيزملا دبع اَنكدَح ؛(رَمع)وُبأ يَجُح انئدَح - مكه

 ل: : هللا وسر لَك : :لاق يره يبأ ْنَع «لوُحْكَمْنَع (نيكأل نبا

 إو ءارملا دكر كرثبو «ةَحاّرمْلا (يفاب ذكلا كري ىَتح هلك نال بلان مؤ

 [مل/١0 :رقنا] : اًقداَص 0 7

 ممل ريع هازل ل
 هّللا دبع ْنَع ء«زيَعْلا دبع انئَدَح ريع ولأ يي انكَح - مكأك

 اَذِإ : لاَ ْيَّبلاِنَع «ةَرسره يبأ نَع ءناّمّسلا حلاّص يبأ ْنَع «راتيد نب

 :وُخآأُهَلَلاَق ؛ هَّللدْمَحْلا َلاَكاَذإَف هللُدْمَجْلا : : لصف مُكْدَحَأَس طع
 قولا

 حلصُيو هللا مكي ْلُثَبلَقُهَّللا َكَمَحَرَي : هل ليق اذِإَف هللا كِمَحْرَي

 . مُكَلاَي

 ةريره يبأذ دنسم
 را مءرامو

 م 90

 انكدَح]- دين ينبح نكح وب ادَح -/مكأا/

 نم بلا ِنَع ىف هلل لوران ؛ةريَره يبأ ع «ةمرطكع نع [بوُي

 [9لا1 6 :عجار]. ءاّقسلا مَ

 سابعا نَع- دير نبا ينعي- داَمَح اَنكلَح «سْنوُي اندَح - مك

 ااننكمست : :لوُشي يدهتلا َناَمْنع اَبأ تعمم : :لاق يِريَرجلا حوف نبا

 ْمُتاَذَه ه يِلَصُي أَلا َنوُبتَيهمداَحَوهئاَرْماَوَوُم كف ؛ اًهْيَس ره

 هدر امس هلال ةوءادعوم دعو

 فيك ةريره ابآ اي : تْلُق : :لاَ ءاَنَه ظقوُي وقريت اَذَه يلصيو ءاَذَه ظقوُي

ثداَح يل َثَدَح نإ اًنآلك رهشلا لّوأ نم موُصاقاَنآَمأ : َلاَك ؟موُصَت
 ناك 

 م هع يم فم

َرَمَسَق : لوفي ةريره اب تعمَسو : لاق يرهش رخآ
 نبي اموي 8 هللا لوُس

 يش نهيف ناَكاَمَو لح نان كاتس يناس ايما

 لوما :عجار]. يغاّضم تدشن اهنم لب بح 8

 - دير نبا ينعي داَّمَح اَنئدَح ءدّمَحُم (نْبالسُيوي اندَح - م4188

 مي ناك الجرو ادوسةآَرما نأ ؛ةريره يبأ ع « عفار يبأ نَع «تباث َنَع
 يب مع هن هلع هيب

 منك الأ :َلاَقَف تام: :اوُاَقك هلع لَ 8 هلال وُسَر ِهدَفَفَف ءدجسملا

 ىتأف .هوُلَدَك هِرْبَك ىَلَع ينوُل َلاَقَق ءَلاَق. َناَكهّنِإ اوناَق ؟هب ينوُمُندآ

 [قلكل :رظنا] ]يَ لص

 رت هلل وت ناك 2 لس يب نع يف

 م يمل

 00 :عجارإ. رْفْكْلا ىَلَع اوُمَساَقَتتْيَح «ةَلاتك يني فيلل اش نإ ادع

 همر مز مار هس سيت

 وِرْمَع َنْبدَّمَحُم انْكدَح فاّقَحْلا ِباَّهَوْلاْدّْبَع انئَدَح - مك

 اهم بلطَترمْعَورْكب اَبآْتءاَج ٌةَمطاَق نأ أ ةريره يبأ نع ؛ ةَمَلَس يبأ ْنَع

 آل ينِإ : لوُشَي ف هلل لوس انس : :اَهَل َالاَقَق 8 هللا لور نم

 [76 :عجارإ] . سر

 هرغا2

 يبأ نب لْيَهَس ْنَع ؛ ٌةَمَلَس ْنْب داَمَح انئَدَح «نَسَح اَنَكدَح -17

 يف ْعِمتجَيأل : 8 هللا لوُسَر لاق : لق ةريره يبأ نع هيل نع «حلاص

 هرم

 [عيوحم :عجارإ. هَدْعَي 0 نمؤم رضي اًعامتْجا راّنلا

 اق هلل لش كش يلا مي يلدغ (ٍمّكَحْلا

 ساس كش عه اكسل

 :عجار] . راثنم ٍماَجلب َلَجَوَرَعهَّللاُهمَجلآ « همك منع ٍملع نع لكس م

 لوكا

 هةية

 كو َلاَق : 22 ا هك تاع رع
 عب سرع 508

 امرأ بحاسي كسلا سدت رلج يذلا

ْزَجا يعاَراَي : َلاَققاًيعاَر ىتآ لج ِلتَمَك عميس
 «كمَنَغ نمَةاَش يل ٌر

 ,817144 :سظنا] . ٍمْنَعْلا بلك ند ٌدَحأَك ُْبَهَذَق ءاهريَخ ندب دم دخف بهذا :َلاَق

 [ل



 مككق ح

 ماسأا#« سمس
 ْنَع ٌداَّمَح اَنثَدَح :آلاَ ىلا اوسخ انكدَح - 86

 يبأْنَع (دْيَرْنْب يلع انربخأ «ُداَّمَح اََدَح : :ُناَّفَع لاكو) ءدْيَر نب يلع

 ؛ يب يِرْسأ هليل[ : : 8 هّللا لوس َلاَق : لاقيه يبأ نع ٠ تلّصلا
 هم

 انآ اًذِإَف - يق : اع لاف قوق 'ترظتق ةمباسلا ءاَمّسلا ىلإ ايلا اَمل

 بلا هين توباك مهثوطب ٍموَك ىلع تيتا : لاق «قعاَوَصَو قو دعَرب
 ةلكأ ءالؤَم : لاق ؟ليرْبج اي ءاَلْؤَه نم :ت تلق «مهنو جرا نم كر
 داو عشرا طل لا ايدل ءاّمسلا ىلإ تت امل ؛ اًيرلا
 ىلع َنوُموُحي نيطايشلا هذه : َلاَق ؟ليرُبج اَياَدَهاَم : :ًتلَُق «تاوصأو
 كلك آلولو ضْرألاَو تاوَمسلا « توُكلم يف اوكي ادأ مدين يأ

 [410/47 :رظنا] ٠ َبئاَجَمْلا نازل

 : لانك لماك وأو ىسوم نب نسَح اَنئدَح - مك

 «ةَرْيره يبأ نَع ءةَملَّس يبأَنَع ؛ «ةَمَقلَع نا ورْمَع نب دَمَحُم نَع «ةَملَس
 :عجار]. ورْمَعَو ماشه «ينعي ناَممْؤَم ٍصاَحلا ابا :لاق 8 هللا َلوُسَر نأ

 وب هرعا ك

 نبدا دامج اًنئدح :

 معك

 مل :عجارإ نائمْؤُم اقل

 انكلَح 1

 2 هللا َلوُسرنآ «ةَرْيرم يبأ نع راسي نب ديعس نع « «ةّحلط يبأ نب هللا
 ملأ نأ كلب وأو ,ةذلاو لفل ِرَقلا نم كلب ذوُعأ يملا “ لوُشَي َناَك
 [م:5 :عجارإ . ملظأ وأ

 يبأ نب لْيهَس نع ةّمَلَس نب داَمَح اًنئدَح «نسَح اًنبدَح -4

 ومب #

 دبع نب قاَحسِإ نع ,ةَمْلَس نب داَمَح اًنْيَدَح نسج

 فوق ريَخ : :8 هللا لوُسر لاق : لاق يره يبأ نع «هيبأ نع ؛ ءحلاص

 مءاَسّشلا فوُصرْيَخَو ءَرَشَؤَمْلا لاَج لا ف :وفص شو مدقَمْلا لاجيرلا
 00 ع و

 ا دنت :عجار] مدا ءاسنلا فوُتص رش رخ

 نع لسنا كح « و يوسس اكح0“ يسوس ع هرب ع ع
 هللا لوُس َرلاَق :َلاَق ةرْيَره يبأ نع ؛ «حلاَّص يبأ ْنَع «ةلدهَب نب مصاَع
 .ةكدَص وهف كلذ ىوس امه ؛ ماي ةئآلك ةقابضلا : 2

 ِنْب دَّمَحُم ْنَع ةَمَلَس ُنْبداَمَح اَنكلَح «ْنَسَح امدح - مكالا
 يطعأ دق :َلاق كف هللا َلوُسَر نأ ةريره يبأ نع ؛ ةَملَس يبأ ّْنَع ءوْمَع

 [وم.6 مهن ةرظنا] . واد ريمآَرَم [نم] ىَسوُموُبأ

 اْبداَمَح اَنكدَح :الاقُناَّمَعَو ىَسوُم نب نَسَح انكدَح -7
 هللا ل وسر َلاَق : لاق ةَرْيَره يبأ نع ؛ « سوأ نع ءدْيَر نب يلَع نع ؛ (ةملس

 « ناي را فئصو «ةأشم افنص : : فاتصل مال مْوَيِ لشي ف 0602 يهدم #يرل#مب ف 00
 ين 086

 ىلع نوُسنَيَف كو هللا وُسَراَي اوُناَمَ ٠ «مههوجو ىَلَع فْبصَو
 ُرداق ملجأ ىلع ْمُماَعْنآ يان : :َلاَق [وُسمَيناَمَع َلاََوإ ؟مههوجو

 2 (؟مةهفرك)
 يبا عرتسو ع9

 بَدَح لُك .مههوجوب نوني مُهّْنِإمأ مههوجو ىَلَع نيني ىلع
 [01/* :رظنا] . كْوَشَو

 نب دَّمَحِم نع َدَم .ريبلتس
 ْ'َع ةَمْلَسْنْب ْداَمَح اًنئدَح «ْنَسَح اَننَدَح - 8177#

 0 ب لاق رزه يبأ نع ءِنَمْحرلا دبع نبا همس يبأ نع ؛ ةَمَقلَع نب وِرَمَع

 طلاق ابل ليبي :لاَق نجلا لجو َرَع هللا َقلَ امك : : 8 هللا لوسَر
 مث الخد الإ دَحأاهبعَمْسيال كرو براي : َلاقكّرظتك بمد اهيل ريبشق عم

 'براَي : :َلاَقكَّر ظن بمد اهلا ْظلاَق بهذا : َلاَكمُث «هراكملاب هَّنَح

 ليربجاي : :كاقراثا ولان حالا ذم

 اهب عمْسَي آل كئّرعَوبَراَي : :َلاَقف الإ ظنك به اهنا

 هيل رظاق ملجم لامك :تاَوهشلاب انس :اهلْحْدَيدَح

 الد َحأ ىَقيآل نأ تيشَخ
 سرم مر وم رلج م و مو م مس

 شح دل كرو براي : 0

 مو :عجار] . اًهَلَحَد

 «ٍحلاّص يبأ نب ٍلّيهُس نع ءُاَمَح انندَح نسخ اَنئِدَح -
 كبها حبصأ ا. لومي ناك 4 هللا لون ةَريره يبأ نع « هيبأ نَع

 :رظنا] . ريصَملا كيلو سوسن لبو ءايحت كبو ايس بو ءانحبصأ

 بم

 نب ءاطَع ْنَع « َةَمَلَس نب داَمَح اَنئِدَح «ْنَسَح اَننَدَح -6 يدوم » مرخا#
 .() 8 يِنلاآ : ةريره يبأ نع رَغألا َناَمْلَس نَع «بئاسلا

 يبأ ْنَع ؛ ءنَّسَحْلا نع «ناَوْكُد نب ؛ حلاصو «ين ذاثبلا تاكو دْيَمَح بمحو

 يف ينك نم : 0605و نا يكب ف قلع رز

 ركام يف هيك سانا ملم يف ينك نمو « يس يفهئركد هنن
 [ة371 :رظنا] بيطأو مهنم

 َلاَق) ةَمْلَّس ُنْبداَّمَح اَنئدَح :آلاَقُناَّفَعَو ْنَسَح انئَدَح - يمودر»ب هر ما
 ا

 ةريره يبأ نَع «ةدوَس يبأ نب اناَمْثَع نع ءناّئس وب انئدَح (هئيدَح يف نام

 هللا يف :نَسَح سَح لاق راي وأ هاَخ املس داع اإ : :َلاَث 48 هللا َلوسَردأ
 يفلزنَم توتو :َدلاَشْمَم باطَو تْبط : :لَجو وعملا لوُقَي - لجورزع

 .ةّنَجْلا

 سا كم م

 هلْثَيمَلَو .هلللا يف :نَسَح اق ًالِرْنَم ةّنَجْلاَنم : نافع لاق

 [م١م :عجارز ُناَفَع

 ُنْيَمُر اَنلَح :آلاَك كلَمْلا دّْبَع نب دَمْحأآَو نِسَح انئَدَح -07/

 اق هللا وُسَرلاَق لاقي ريره يبأ نَع ٠ ٍحلاَص يبأ نع ؛ ءشَّمْعألا نَع
 . مُكَمايَمي لمح َلاَقَو . مكاو متون اذإو كساد

 و اضع
 نبع ,ٌةَداَنَق نَع «نابيش اًنندح (؟١ 90 /7) سَح اًنكدَح - م"

 ا هللا لوُسَر َعَماَنماَمط ناَك ان : لاق ةَريَرَم يبأ ْنَع ءْنَسَحْلا رويشمش سا مع 00
 ام يِرْنَالَو هذَه ْمُكءاَرمَس ىَرَنانكاَم هللا ُباَمْلاَوَمَّتلا : نادونسألا

 0 ماعم
 . بارا دي ينير ل هللا لوُسَر عَ اسمان يه



 عتاب نا يد مس ص 0 تا 0

 نيرثكملا دنسم
 _- راك 11 هلا

 وُباَمَعَر َلاَق «اَملاوبآ ماك انك اندَح ءرذنملاوبأ انكدَح - ميس

 سار ْنم هلل اوُنَوعَت : : هلا ٌلوُسَر لاَ : :لاَق ةَريَره يبأ نع ٠ 'حلاص

 [48:37 :عجارإ . ناّيبصلا ة ةرامإو « نيعبسلا

 "17/ ص

 «شّمْعألا نَع كرش انكدَح :َلاَقرماَع نبدأ اد ٠-
 ُقْوَج نمي ف هلل لور لاق: :لاَق ةريَرَه يبأ َنَع ؛ ءٍحلاّص يبأ ْنَع

 4:١[ عجدر]. ارش نمي مهي « بريس ْمُكدَحأ

 ءدلاخ نْبْصْفَح اندَح :لاَق نيكس انْئدَح نَسَح اًئدَح - م١854

 ٍسْيقِدِبَع دفَولٌدهاَش ينإ لاق ةرْيَره يبأ نَع « بوح بره ينّئدَح
 :ةّيعوألا هذه يف اوبرشينأ ْمُهاَهن : لاَ قف هللا لوُسَر ىلَع امد

 «ٍموَقلاَّنملْجَرهَبلإ ماك : َلاَق هريقّتلاو ءتْنَرمْلاَو ؛ءاّمدلاَو محلا

 ف هللا َلوُسْرتيرَف :لاَق. مهل فور ال سانا نإ هللا لور اي: : لاَقَق

 .هوُردك ثان مُكَل باَط ام موُبَرْشا) : لاَقَق : َلاَق « سأل يرينا
 راةرزشو

 -ةَّمْلَس ّنْبا ينعي- ٌداَمَح اَنكَلَح ءرماَع نب دوسألا انْئدَح - 856

 ءاَنِإ يف بابل عواد :لاق بلان «ةرَيره يبأ نع َةَماَمْتْنَع
 هور
 اذندت :عجار]. اور يفد ءءاذ هيَحاَنَج دحأ يف ؛ «هَسْفيلف مُكدَحأ

 ماي هك ما

 57 :عجار ٠] رك شايطوت لا

2 0 

 كر ا لاق : لي ين ءِنمَحلا

 لاا اعجاب

 «حلاّص يبأ نْب ليه ْنَع يهز انئَدَح نَسَح انئدَح -4
 يف ْعّيَوْلا لَن ْنَم : 88 هللا هللا وسر َلاَق : :َلاَق ةريَره يبأ ْنَع «هيبأ نع

 اَنَكَو اَنكُهَل ةَبَلا يفلت َنَمَو ةَنَسَح انك ذك ُهَلَك ىلوألا ةّيرضلا

 .اًذكَو اذكُهلَ هللا يفُهتَقْنَمَو «ةنسَح

 .ركأ ىلوألا :( :ليهس لاق

 نب ورمَع نأ جلبوبأ اندَح نيهز اًنئدَح نَسَح اَنئَدَح - ---6

 اَبأاَي : : ك8 هلال وسر يل لاَ ةريره بأ [يلإ لاق :َلاَق ُهئَدَح نوُمَِم

 يبأ َكاَدف «مَمَن : :تلُق : :َلاَق ؟ةّنَجْلاِرْنَك نم ةَملك + ىَلَع كلأ الأ يره

 [746؟ :عجار] . :هللاب لإ وق ال : :لوقت : َاَق «يّمأو

 «راَتيد نْب هّللا دْبَعْمنْي نَمْحرلا دْيَع اًنئدَح «برَسَح اًنلَح -5 «»: مس
 راق لف هللا لور لاك :لاَق ٌةريره يبأ ْنَع ءٍحلاص يبأ نع ْنَع ؛هيبأ ْنَع 3

 ناي« عاج ةماعلا ميل هكر ملام
 ةّيآلا هَذَهالَنمُن كرنك انآ ٠ َكلاَياَنأ :

 رخآ ىلإ :4 هلضف نمُهَلاٌمُهاَناَسب نوُنَْبيَن يلب 2
 [8/147 :عجار] . لا

 درست و
 : لوفي مت « ةمايقلا موي هتمزهلب دْحأَي

 م وال ان صص7لاب و سس بحس

 هرم © رسم لا رااص و

 مما ةريره ره يبأ نس

 نا يتحرك واس ل ةوسأ اح م

 ,هيف ضم يهلك 0 د اس يلا دكاف ل

 ممالك :عجار] . وب نيرذم فكما

 3 وع وف ع

 200 راسين ءاطَع نع ا «ينيدَمْلا ءراتيد نبا

 انو «ْمّهكو ْمُكَلقاوباَصأ انإق مكب َنوُلَصُي ف هللا وسر لاك : :َلاَق

 1١94[ :رظنا] . 1 ْمُكَلَق اوُيَطْخأ

 0 دكة يلع « حلاص يبأ

 1٠١[ 1514 :رظنا] . مُكطسااَمهنم اود هب مكرم امو

 نب لّيهس نَع «كيِرَشاَنْكدَح ءرماَعْنْبْدَوْسآ انكَدَح -856

 الوسإ رلاَق ام :لاَقةرْيرَع يبأ نع «هيبأ نَع ؛ حلاص يب (؟"65/0)

 ةلئام "تاَيراَع« تاّيساك امان ُتْمَي اَمُهاَرَأ آلَر يلا ٍلهأ نم ناّفنص : 2

 لَو َدَّنَجْلا اير ةلئاملا تخبل هدأ لثمن هسوُور ىلع تايم

 نو بِرضَيِرَقبلا باكذلأك طاوس ْمُهَمسلاَجرَو ءاًهحيرندَجَي

 [4736 :رظنا] . سانا

1 
35 
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 وبأ ميهاربإ نع «ليئاَرْسإانْنَدَح ءِرماَع نب دوس انئدَح - م١6

 «طئاح وأ ءراَدجِب م يَا ًةَريره يبأ نع ءديعّس ْنَع «قاَحَسِإ

0000 
 . تاوّقلا َتْوَم هَرْكأ ينإ : لاَقَق هل ليقف ٠ «يشملا عرسك لئام

 َقاَحْسِإ وبأ ميِهاَريإ نع: ليئارسإ انئَدَح ءدّوسأ اننَدَح - هت

 يّنإمُهّللا ف هللا لوُسَر لاق : :َلاَق ريم يبأ نع ٠ يربقملا ديعس ْنَع

 ناطبشلا يلبي نأ وأ اًقَرَغ تومأ نأ وأ َمَمْوأ مَع توُمأ نأ كب ذوُعأ

 . اًعيدل توُمأ نأ وأ «تْوَمْلا دنع

 ْنَع «ةَبورَع يبأ نب ديعس انئدَح ءركي نب هللا دبع اًنئلَح - 86567

 :َلاَقف هللا لور ةَرْيَرم يبآ نع ؛ «بَشْوَح ِنْبِرهَش ْنَع دان
 قش اَهْواَمَو ملا َنمةأَمكْلاَو ملا ناقش يو نجلا َّنمةَوجَمْلا

 لح :عجار] . نعل

 يبأْنَع «ةَعيِهَلْنْبا انكدَح «َقاَحْسِإْنْب ىَيحَي انكدَح -15

 :لوُقَي ف يبا تْممَس : لاق ريم يبأ ْنَع ؛ (ِسّبلَحْلا) بأ َْع ءدّوسألا

 000 . بلك مين مرح ْنَمموُرحَملا
 نْبرَمَع ْنَع «ةَناَوَع وأ ادَح «َقاَحْسِإ نب ىَحياَنندَح - م6

 تاراوز © هللا وُسَرَنَمَل : :َلاَكةَرْيَرَه يبأ ْنَع «هيبأ ْنَع «ٌةَمَلَس يبأ

 [مه*٠ :عجار] .روُبْلا
 يبأ نب رم نع : ةئاوَع وبأ اًنئدَح ,ديعسأ نب ماشه اننَدَح - -/م8م"65

 دبع َقَرَس اَنِإ : ف هللا لوس لاَ : لاق يره يِبأ ْنَع :هيأْنَع ةملس

 445١[ :عجار] ٠ شيكو همي مُكدَحأ



 الص ساو
 نْبَرَتع نَع اة «قاتْسإن ب ىَحياكدَح - م

 ىَحْللا اوُقْعأ : :لاكاف هللا لوُسَرنأ ري يب نع «هيبأ نع ؛ ةّملَس يبأ

 :عجار]. ىَراّصُنلاَو دوُهيلاب 9 اوهبشَتالَو مكس اوريَغَو «براوشلااوُدْخَو

 افنغب

 1 و هت ياو ان لا أ 8 6 هللا ىلإ

 .ةل يعاد آلف كيلو اناكالك أ عايض

 ناك اَذِإ : ف هللا لوُسَر لاَ :َلاَق داتسألا اذه دوسأ َلاَقو -8 45364
 ةمارو
 :لثيل هلَع لج لوحي لوكس الو تري آلفْمُكدَحأ مص موي

 [لهؤ5 :عجارإ ٠ مئاَص رما ينإ

 ِنْيَرَمَع نَع ,ةئاوعوبأ اًنئدح «َقاَحْسإ نب ىَحَي انئدَح - -مكك#
 فلك كال : : هللا لوُسَر َلاَق : :لاق ةَريره يبأ ّْنَع ؛هيبأْنَع ؛ ٌةَملَس يبأ 00

 سطاَملا تيتو «ةراتجلا وعش « ضيم ةدايع «ملسُم لك ىَلعقَح

 [م00/8 :عجارإ - لجو رع هللا َدمَح اذ

 .(ح) ةعيهل نبا انربخأ «َقاَحْسِإ نْب ىَييلاَدَح -01

 يبأ نسب ديزي انثدَح «ةعيهل نب ذا اًنكدَح : َلاَق ىّسيع ْنْبَقاَحْسِإَو

 ْنَع ((ينيدملا : :هقاَحْسإ لاف) «درولا يبأ نع يقع نب مهل نع «بيبح

 ْنِاَمّنِإَ :ةلئتملا َلَِحْلاَو مُكاَيِل لوقي يلا تْعمَس : لاك ريم يبأ

 45٠١[ :ظنا] . ! .لتْمََتْإو فت قل

 ىبأ ْنَع «ةَعيهَل نبا انربخأ : َلاَك «قاَحْنسإ نب بحي انئدَح - م

 مك َل حا اذإ : :ق هّللا لور َلاَق : َلاَق ريم يبأ ْنَع ؛ َسُْنوُي

 [مدقك عجايا ارو رخل ريختر ٠ ارثو ل حتكيلَ

 "ترض راسا زف - 65 يما

 اَنَك .اَمهْيلَع فلو اَمِهْلَع اخو هتءابح يف اًمهلَعَجَ ف 5 يبارعألا اَمُهدَحاَ
 . نايك : لاق هللا لول كلذ اوركذق «نيرايلا اوُدَجَوك ؛ «يبارعألا

 :ةَميهل نبا انربخأ (7//81"9؟)َقاَحْسإ كرب ىَبحَي اًنئدَح -65 دما مل

 يفي اق هللا لوس لاق : َلاَف ةرْيره يبأ نع « جيرغألا انْكدَح

 . ةءارقلا دعب انْسَحَو «ةّءارقلا لبق اعبَس نيديعْلا

 يبأ نع «سّتوي يبأ نع «ةعبهل نبا اربخأ « ىحيانندَح - 6

 كلما ْمُهْحْر ةَنَجلاِلْمآ لوُقَي ف يِسَبلا تغمس : :لاَقٌةَرْيَرِه

 .ةولألا مهدوقوو

 روعلا :َلاق ؟ةولأل نَّمْحَرلا دبع اب اي: .ةمييل نذل: لاق
 يدْنهْلا

 َراَطملا ديزي نبا ينعي ناَآانندَح ءِرماَع نب دوسأ ان انككَح -مككك

 ميكا

 قف يل َباَسْم آان ؛ةرْيره يبأ نع «بشوَح نب رهش نع َةَداَتَق نع -

 :لاق .لاعَ هك ىو ءضرألا زج يه اوئاقت ةامكلا اوكا وم

 ءِنيمللءاقش اَْؤاَمَو «ْنَمْلا َنمآَمَكْلا : َلاَقَك 8 هللا َلوُسَر كلذ َملْبَق
 رس

 [لةح :عجار] . مسا نم ءاقش يهو نجلا م5 ةوجعلاو

 فم ينعي ليعاَمْسِإ نئدَح «َدواَد نب ناَميلس اَنْئدَح - م

 ار يع «هيبأ نع [نمحرلا دْبَع نبا َْهَ] ءآلَعْلا ينَربخأ : لاق

 لون ام ؛هَدني يسّفَن يدّناو : لاق نآرلامأي أ هيَ أكو : :لاَق 8 يلا

 اَهّنإاهلْم ؛ ءناَقْرُمْلا يف لَو روكا يف الو ٠ ليجنإلا يف لو رتل يف

 [ة004 :رظنا] . تيطعأ يذلا ميظَعْلا ارا و « يامل عبسلا

 لمَحُم اًنربخأ رق ري ليعامنسإربخأ ميكس اح - - م5584

 8 يلا عمَسْذنأ «ءادرَلا يبأْنَع ءراَسي نْب ءاطع نع ؛ةكَمَرَح يبأ نبا

 :ُتْلّقق 4 ناك هّبرْماقمفاَخحْنَملَو 9 : :ربتمْلا ىلَع صُقْيومَو وشي
 َفاَخ نمل ةَبنألا 8 هلل لور لاق هللا لوُسَ اقر إو ىتذِإَ سام ساس ع

 كل هللا لور يقرأ ْنِإَو ىتذنإَد 3 4 ناتج همام
 ىترانإو : :ةَئلاَثلا تلق ٠ « داك برامح سلو ) هل فبل

 .ءاترتلا يبا "فلآ مغر إو مَ

 ليهس وب يتربخأ ؛ ليعاَمْسإ انربخأ : ! :لاقن مم انمَح - م55

 اَذإ : :لاق ف يبان «ةريَره يبأ نَع «هيبأ نع ءِرماَح يبأ نب كلام نب عفان

 تدّصَو هراَّنلاْباوبآ تَقلْطو ,هّدجاباَوبا حاضر ءاَج

 [البالا :عجار] نيطاّيشلا

 فا ليه أ يترأ «ليعاَمْسإاَنئدَح :ناَميلس اًنندَح -

 :لاَق هللا َلوُسَراَيَقَرَس إو

 يآ :لاق ف َيِبَلاَذآ «ةَريَره يبأ نع «هيبأ َنَع ءِرماَع يبأ نب كلاَم نب

 .َناَح نمت وا اذِإَ «فلْخأ َذَعَو اَذِإَو و بدك ًََ اذِإ : 'ثآلت قفانمْلا

 بستم يكد ليعامْسإ نكح امين اَنئدَح -مكألا

 َْنَمَق ءىَّرَمعآل : لاق ينل: يع ملص ين درس
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 َوهَف نيش رمع

 ُهَّنأ دمحم يتربخأ ؛ [ليعاَمْسسإ يتربخَأ] ُناَمْيلَس اًنكلَح -

 نأ ةرْيرم وأ ينربْخأ : لوي دجُسَمْلا يف حيصَي طرقا هلا دب بأمم

 يفململا بولي امك هلا هدأ ,ءوُسب ةئيدَمْلا لهدم : لاَ كف يلا

 1 [اللا ١ :عجار] ءامْلا

 نْئرَمُع َْنَع :ةلاوع وب ائدَح « ىسيع هن قاحْسِإ انئدَح - 0
 هك آل : ف هللا لوُسَر لاَ : لاق ةرْيره يبأ نع ءهيبأ نع ؛ «ةّمَلَس يبأ

 سطاَحلا١ تيمُشتو «زئانجلا عاَبتاَو «ضيِرَمْلا ٌةَداَيع « مسك ىَلَعوَح
 ا :عجار] لَجَوُرَع هللا َدمَح اَدِإ

 يبأ نْيرَمَع نَع «ةَناَوَع وب يّدَح قاَحْسِإاَنُكدَح - ما

 ْقَلَح [ ىّنمئاَدِإ ف هللا لورق لاق يره يبأ ْنَع ؛هيأ ْنَع ؛ ةَمَلَس

 [ة017 :رظنا] ٠ - هيأ نمُهلبكي ام يزيل هو « كعامل



 ؛ هين هديُ نَا دبع اح احس د - مكالمه

 ٌماَصْنَم : ا هللا لوس لاك :َلَق يره يبأ ْنَع ءناّمّسلا حلاَص يبأْنَ
 م كلل مَ
 :عجار]. اقيرَخ َنيعْبَس [ًةريسَمإ منهج مهلا هدَعاَب هّللا ليبَس يامي

 يوب

 مامر عمربا تمرر ىريم دع
 دج ذَؤُم راَمَع نب دَمَحُم انَدَح «قاَحْسِإانثدَح -مكالك

 مم هس
 ةَرْيَرهاَبأ تغمس : لوُشَي "يَا اديعّس تعمم : َلاق ف هللا لوُسَر

 ("هرار/) 'يَسَيْبْسك «بنسكل ريح نإ : هلال وُسَر لاق لو
 [ملق# :عجارإ . حصن اذِإ لماع

 َليِعاَمْسإُتْغَمَس ؛ ٍميلس نب ىَبحَي انندَح «قاَحْسإ اندَح - مكب

 :لاَك ريم يبأ نع «ييِريْطَمْلا ديعس يبأ نبا ديعس نع «ثدحي هم نس
 روم اس

 ْنَمَو ةّمايقلامْويمُهَمصَح انآ ةثآلت : جوع ُهَّللا لاَ : 8 هللا لوس لاَ

 ٌلكاآرخ َءاَيْلُجَرَو هَرَدَغ مت (يب) ىطغأ لجَر : َر : هئمصَخ همصَخ تنك
 رشق ال علرم رب سلا هسا

 .ةرجأ هوي مكو هنم ىقوتساق اريجأَرجاَتسال جو ءهْنِمُل

 :لاَق دوسألا يبأ نع ةعبهل نبا اَنكَدَح « قاحسإ اند

 :َلاق حلاّص وُبأ ينئدَح : :لاَقق ؟قبّسلا نَع (راَسْيَنْب املس ْتلاَس

 فخ يف الإ َقْيَسآل : لوفي هللا لور تغمس : لاَ ةريَره اي تعمس

 1/407 :رظنا] ٠ رفاح 59

 ما مس

 ناب نب نَسَحْلا نع ؛ ةّعيهل نبا اربح «قاَحْسِإ انَدَح - مكالف

 :َلاَك نحو نإ ناك 8 يلا ءةرْيَر يبأ نع «َناَدْرَو نب ىسوم نع

 [84716 :رظنا] . َكلَمَع ميتاَوَخَو كتتَناَمْأَو نيد هللا عدْوسأ

 رءمهدشدو
 نبا ينعي- ناب اندَح يلا نبل ديما - م6

 :لوُي ةريره ابآ تغمس : لق ةريره يبأل ىَلوم ينكدَح- "يلب هلا دب

 يفَُدَيلَخْدأَمُث جتا ؛ءوُضَوبَاَف « يو : هلل لورا

 اي: تلف ؛هّبيخ ىلع َحَسَسو اًضوَنمُث اًهَلَسَغ مت ؛ اَهَحَسَمَف بالا

 .نائرهاَط اَمُهَواَمُهتلَْدآ نإ : لاق ٠ مهل مك كالجر هلال وُسَ

 رةرزرعداو
 دارنا يني ئارمع اندَح هللا دّبَعنْب َمَحُم انئَح - /مكما

 ف يلا لاق : لاك ةريره يب ْنَع دلاَخ يبأ نع « هيبأ نع - طيشُت نبا

 « ىّنغ كَردَص الأ يتابع َيَقَتمدَنبااَي : لَجَوَرَعهَللا [ينَي] لاك -

 .دلرْف دلسأ ملو الغش َككَردَص تام لَمَْتألاَو كرف دسسأَو

 وادم
 يبأ نع ٠ «لماَك اَنثَدَح : لاق« هّللا دبع نْبَمَحُم انندَح - مكرمك

 ىَّنح اًيئدلا بَهَدَنآل : ف هلل لوُسَر لاف : َلاَق ةَرْيره يبأ نع ؛ حلاص

 مم. :عجار] مك نبا عكللريصت

 ءٍحلاَص يبأنَع لما انئدَح ؛ هللا دبع نب َمَحُم اَنئدَح - ملى

 مهد يني َنيرئكُْلا نإ هللا لوُسَرلاَك : لاق «ةريره يبأ ْنَع

 [48:05 :عجارإ اَدَكَمَو اَذَكَهَو اَدَكَم لَك نمل :نولكألا

 هر8 هلا ات ل
 «هيبأ ْنَع :داّيزلا يبأ نبا اَنئدَح . دَّمَحُم نب نيسح اًنندَح - 585

20 
 بلع : :لوُشي هللا لوُسَرتْعمَس : لاَق «ةريره يبأ نع ؛ ؛ جرعألا نع

 رص ع ا رع لا

 ا محم ريم يأ دكس
 هم »رو

 3لا7 :نرظنا] . لات ةرْثكو ؛ةّحلا لوط : :نْيتلابُح ىلع با حل

 [ةالالم ىاللح

 ٍنع ء«هيبأ نع ءداّنزلا يب بأ نبا اًنئدح :نيسح انندَح -06

 ّدّللا ىّنَت امل : :لوُقي ا هللا لوُسَراتطمَس : تل يلا أل

 ٍشْرَملا قوق ُهَدْنعَوُمَ «باك) يف بك َقلق

 [الاؤا/ :عجار] يِبْصَع

 نب ِهّللا دّبَع نْب دَّمَحُم نع حيف انئدَح سنوي اًنئدَح - مك

 تبلغ يتمْحَرنِإ :

 ف هلل وسر ريم يبلع «ٌةَحيِبَص نْب للا دْبَعَْع :٠ «نيصحلا

 ةقاّتمك ةقاّذلا ة ةَحينمو «رجأب حوُرَتو رجأب وددت يملا ةئدّصلاٌرْيَخ : لاق

 .دونسألا ةقاَعك ةاّشلا 5 ةَحيمو «رَمَحَألا

 ريا يبأ نع دعس نبال اكدَح ْيَجح امدح - 854/

 ةكدّصلا يأ ؛ هّللاَلوُسَراَي :َلاَُهّنأ «ةَريَره يبأ ْنَع «ةَدْعَج نب ىبحَيْنَع

 .لوُعت نب ادئاَو «لقملادهُج : : لاق ؟لضْنأ

 - دمحم نبا ينمي ري انئدَح يكب يبأ ب ىَبحَياندَح - /مك11

 « هللا لوُسسَر ْنَع «ةَرْيره يبأ ْنَع ؛هيبأ نع ٠ « حلاّص يبأ نب ليهس َنَع

 لق اورطَْت م ءاورطْم نأ ةّسلان كلو ءاورطنم ال أب ةكسلا سيل : :لمهّن

 ما :عجار] . نيش رضرألا تي

 0 0 ةيورإز مرونو

 ْنَع دمحم نري انكدَح ءريكب يب نب ىَبحَي اًنئَدَح - ك9

 نإ :َلاقف هللا لوُسَرنآ «ةَريره يبأ ْنَع «هيبأْنَع ءحلاّص يبأ نب ليهس

 «رْكللا َدْنَع ٌنوُحمَتِجَي ءركذلا َسلاَجَم َنوُهَيي الضُفَةَكنَلَمل جو رَع هّلل
 ع رع هلا لوف شرع اوي ىَتَح ٍضْنَ ىلَح ْمُهَضَْبالَح سلجَسب اوم ذَ همم رزوهلا عل ريق همم اس

 كولي دع دع نم : َنوُلوُقَيف ؟ ؟ منتج َنيأ نم :ملعآ وهو مهل لَجَو

 «كنورفْعَتْسَيوراَنلا نم كب َنوُدَوَحَيو (مهور/") َهّنَجْلا :لوُقيَف يو

 هم ره هيب م ةعد
 فيج ران نورتو واول فكل ارم ينم يلا

 يفق مس ةناو

 الج كتارأ يول لق ٠ 20000 ءانآلُف

 [/414 :عجار]. مُهسيلَج مهب ىّقشيأل

 يدوم يمر م
 ام َةَملَس نب داَمَح اًندَح « ىّسوم نب نسح اًنيدَح - م45

 َلَجَوَّرَع هلل نإ : لاك 8 هللا لوُسَر نأ «ةَريره يبأ ْنَع « هيبأ نَع ليهس

 ريا مدس و رسال هل ممم ماس
 0 .رلا سلجم دوسي رس اكن

 90و اصلا اا رت ياس

 َرّرَا اذإ هراَّزإ تْحَت

 نع ءدّمَحُم بريه انئدَح «ِريَكُب يبأ نب ىبحي انئدَح - مك

 هنأ ,ه هللا لوُسرْنَع «ةَرْيره يبأ نع «هيلأْنع « حلاّص يبأ نب ليهَس

 الا َنيعْبَس يأ نم [ةّنجا] ل حدين ينَدَعَوفلَجَوُرَع يِبرتْلآَس َلاَق

 ءاقلآَنيعْبَس فلألُك َعَم يندازق تدرك ءرْذبلا ةليك رمَقْلا ةروص ىَلَع



 . نيرثكملا دنسم ٠ | مكك* حج

 نم دان يلم نإ :لا اه مالح كي مل ذر يأ "تل

 . بارعألا

 ٌةَكَدَص اَنكدَح -'يسلابطلا يي دواَد بنام اَنئدَح - 1
 ٠6 مارقق 00

 ءراَمت نب (ريَمْساَنَع ؛ عيساو نب دمحم انئدَح «يقيقدلا يملسلا ىسوُم نب

 يدابعنأَوَل َلَجَو رح مكبر َلاَق : َلاَك يبل نأ «ةَريَره يبأ نَع

 اَنَكَو ءراَتلاب سْسشلا هيلع تنلطأَو :ليكلابَرطملا مهم آل ينوعاطأ
 سد اهل ةركماتو

 . دطرلا توص ْمهتعَمْسأ

 نم لَجَوَرَع هّللاب نّظلا َنُْح نإ قف هللا لور لاَكَو - 445

 الذ 47 :عجارإ هللا ةَداَبع نسح

 َلوُسَر اَي :َليق ْمُكَناَمِإ اوُدَدَج : هّللا لوُسَر َلاَكو -606

 0 !هلإل لوك نم اويرتكأ :َلاَق ؟اَاِإ هجن فيك هللا

 يري ةرز يه م ةهرراش 6
 دْيَز نع ؛ سيروا نكح «ناَمِيلس بقا انئدَح -5

 ران َم لاق ف هللا لوُسَرانأ ره يبأ نع ءٍحلاّص يب نع «ملسأ نب
00 

 . ميقا مي هشْرَع لظ يف هلال هل متو أوأ ارسم

 «يعاّروألا نع ء كراس نبا انندَح «َمدآ نب ىبحي َاَنْكدَح -1/

 :ةرّيره يبأ نع ؛ ةملَس يبأ ْنَع يره نع ؛ « محلا دّبَع نب ةَرق نع
 هّللاركذب حني ال ؛ ءلاَي يذ «رمأ وأ «مآلك لك : :8 للاوراق َلاَق

 سالك ع ع هك

 .مطقأ لاق ؤأ بَ ؛ لَجّوزَع

 بيَح نب دّمصلاُدِبَع اًنرخأ «يتئادملا معجب انندَح - -8654

 يبأْنَع فو نب ليش ْنَع هللا دنع نبا بييح «هيبأ نَع « يدزألا
 ع سلو
 ذإ ابوك اَيتنأ فيك : نابولي هللا لور تضمَس : لاق «ةريره

 لاك ؟هنم َنوُئيصُي ماما ةّمنعق ىَلَعْمُكيعاَك ؛ ميلا مكي ْتَعاَدَت

 دموي مش [لي] آل :َلاَك ؟اَنب ةّلق نأ ٠؛ هلا لور اي يو يبي 3
0010 

 لاق ؟هّللاَلوُسَر ايلا امو : اوُناَق ولا مكون يف ىَلي نكل

 دف مام 0 4

 ”بيو دلاليا يك رزه يبن «ةملس يبأ 1011 0007 ممر لق

 2 دّصلا

 نب ماّشه َنَع « ؛ٍمَوَمْلا نبدا اربح عج وأ اند دح م٠

 88 هللا لوُسَر َلاَق : َلاَق َةَرْيَرِه يبأ نَع ؛ «ٌنيريس نْب دمَحم نع ؛ناَسَح

 تبا امنت اَملت اراك ؛ ةَممَجْلا ىلإ ةَحمْجْلاَوٌسْسَحْلاتاَوُكصلا مه عامل مورا درع مرعب فاش
00 

 .رئابكلا

 «ييدزألا بيبَح ني دَمصلا دبع اَنَدَح ءرمعَج وُبأ 3“ !كدح - م7 ١

 ناك: لاَ ريم يبأ نع ٠ ليش نع «هّللادّبَع نْب بيبَح هيبأ نَع

 متلك امئاتص مُكْنم َحبصأ اك نم : هباَحص آل َلاَقَق ءاروشاع موي امئاص ف
 هام يق م سا عشقت
 . همي بقيم هلهأ ءاَدخ نم باَصأ ناك مو «هموص

 مرو ام و

 11١" ص 0 ١ 0 اننا ره يآ دس

 هم

 ْنَع .هييأْنَع دّمّصلادْبَع اَنتَدَح ءرَمعَج وب انثدَح - م

 مْوَاوُماَص دقإَو]دوميلا نم ساب ف يبلع : :َلاَق ةَريرَه يبأ نع «ليبش

 ُهَّللا ىَجَن يذلا مْوَيلااَذَه : اوُنلاَق ءموصلا نم اَذَهاَم : َلاَقَف ءاروشاَع

 موا وعرف هيف كرو قرا نم لاس ينو ىسوُم ف
 ا يدوجلا ىَلَع سلا هيف توتسا

 هَباَحص اَحنصآَرمأك «مْويلا اذه ٍموُصبقَحآَو «ىسومب قا : يبل لاق

 . موّصلاب

 ٍلْيَهس نع ٠ ةَمَلَس رب دامح اًنَربْخأ رماني وأ انَدَح - ملال

 وع هللا: َلاَق ف يللا نَع :ةريره يبأ نع 2 ءهيبأ نع ؛ ٍحلاَّص يب أ نبا

 هلو رودي : ْمُكل يضر ءانالئ مكر كو ؛انالك مهل يضر لجو

 لبس اوُسصتَت انو كرمال ءألو نَا « ايش هب اوُكرشُت 4

 ةَعاَصإَو «لاؤّسلا ٌةَرْ 5و ءلاَقَو لبق : مك ءركو ءاوُكرم الو ًعيِمَج هللا

 [م515 :عجارإ لاَمْلا

 ماشاف ا
 ديعَس نا يني هلع اًئدَح «ميهاَربإ نب يكم اًنئدح - 5 8١

 م : هللا لوُسر لَك : لق ةرْيرع يبأ ْنَع ٠ «حلاّص يبأ نع ؛ يمس نع -

 هاج ىلع رخودنحنا هكر دللاذلا هل كيرشآل ُهَدْحَو هللا الإ لإ ال لاَ

 :ةَنَسَحة لام هبه كبك حب يح ترم رع اَهلاكْنَم ءريدق ءيَش

 ىّنَح ذويه ظَْحَو ةَبقَر لَدَعدَلتناَكَو « ثيم ام اهب ُهْنَع «يحْسَو

 اذهدلب :عجارإ .٠ كلك ثمل ناك يسْعُي نيح كلذ لملم «يسْني

 دّبَع نب قاَحسِإ نع ؛ مشاه نب مشا اند كَم انئدَح - 6

 لور عَمانجَرَخ : :َلاَق ةَريره يبأ نَع «ةناتك نب هللادبع ِنْب ثراَحْلا ِنْ للا

 مقل نم ديلولا نب دلاَح الح علط تذل يئن اذ ىَّح اق هلل
 نب دلاَخ : :ةَررهوبأ لاق ؟اذَه مرا : ةريَره يبل 8 هللا لوس لاق 20007 001

 .اَذَه هلا دبع معن : دلل لوس لاك ديلولا

 ديجَمْا دبع نع «ديعس نب هاب انددَح «يكَماَنندَح - 5-1 5

 مل هع
 نأ ريم يبأ نَع دَمَلَس يبأ نع ,فْوَع نبا نَمْحّرلا دْبَع نْب لّيهس نبا

 441١[ :رظنا] جلا عرب نم عت ىلع اذه يم : لاق 8 يتلا

 يه
 نب دواد اًنئدَح : لاك ٍمْيَموبَو (َمع نب ليعاَمسإ انندَح - - م1

 يببأ نع - زيك نب ِرماَح ِنْب هّللا دبع ىَلوَم- ديعَس وأ يسئدَح « سي

 ءاورَباَدَتَدلَو اوطَغاَت الو ءاوشجاتتال : اك هَل لوس«

 هس افش سس ةرر هلع 5
 ءاَناَوُحإ ِهّللا داب اوُنوُكَو «ضْعَب عيب ىلع + عيب لَو ءاوُدَساَحَتَلَو

 ىَلَعِم انساك هلدْطَيالو رقي الهلي ملاوخأم ملا

 ىَوْقُللا ( ةطعَوهناَمَو- هشيدَح يف" يعاسإلق- هَ : مارح ملل

 نآرشلا نم ئرما بْسَح- اًنآلك هرَدَص ىلإ يشُ- [اًنهاَه ىَوَفَّتلا] انهاَه
 ريف اعاس مم

 [/الا* :عجارإ ٠ ملا هاَحأ رفح 1

 ةَماَسأ نع ,كَراَبسنْباانئدَح «َقاَحْسإ نب ميهاربإ انادَح - -مم704

 نإ هللا لوُسَر ايليف لاق ريس يبأ نع ؛ يربقمْا ديعس نع دير نبا
 455 :عجارإ . تح ةلإ وأ ل ينإ لق ؟ابعاَُ



 3ك ص

 - دعس زا نايس نيل عارم ةملس وأ د - 8

 لاق :َلاَق ةرْيره يبأ نع ؛ يِراَقنْلا فرطم نبا نَع داَهْلا نب ديَِيْنَع
 :لاَق] هللا دْشْناَف : :َلاَق ؟يلاَم ىَلَع يدع نإ تيآَرأ هللا لوُسَر اي :لجَر

 تلق إو نجلا يفق تلك نإ لتاقق ابآ نإ[ :لاَق هللا دنا ؟اوبآْنإَ

 1 اا 1 م40: عجار].رآلا يفك

 َنَع ْنَع «َناَمْيَلَس ْنب حلف اًنئدَح «َدواَد نب ىسوم اَنئدَح - -مما/لل١٠

 يلا نع «ةرْيَره يبأ نع «ةَرمَع يبأ نب نَمْحرلا دْبَع ْنَع « «يلَع نب لآله
 ْمّكَدَحأ ءانإ يف بلك عواد رئوي مُكَدَحأرمجَتْسا اذ اذا: :لاَق ف

 نأ لبإلا قح نمو ء الكا هب نمل ءام لصق عَسَي الو « ترم بس

 1١[ 7417 :رظنا] . اهدرو موي ءاما ىلع بلت

 دبع انكدَح ٌةَدئاز انكدَح : َلاَق وِرْمَع َنْبةيواَس انئدَح - -8/

 ْتَلرَئاَّمَل : لاف ةَريرم يبأ ْنَع ةَحلَط نبا ىَسوُم ْنَع ءريمع نب كلَمْا

 مَعَ يرق 8 هللا لوُسَر اَعَد :4 َنيرفَألاكئَريشَعْرذْناَو 9 : :هيآلا هذه

 بْذَك يجرم اني رنا ممكن اوذقثأ شف رشم اي: َلاَقك صخر

0 
 نم مكس اوذقلا فام دبع يتيَرَشْماًرَتلا نم مُكَنآ او «يؤأ نب

 بلا دّبَع يبا ءراّثلا نم ْمُكَسْضْنآ اوذاقثأ مشاه يََِرَشْعم ا ءراّثلا

 راش نم كنت يذق دمحم تْنب ٌةَمطاَقاَي ,راتل نم مكن اوّل

 اهلي الباس امح اًمحَر مُكلنأ الإ اً هللا نم مك كلنأ مهلا ين

 دِئعْنَع هاش اند :(11/9) يسع انكَح -مم7
52 
 لهذه ل ران بأ 0

 0 مك يب جرس هع
 006 ”هجار] لع يناس

 هلو دع عب ع ديك س

 يا 00 للا ْيلَع

 :لاق ؟هّللا لوُسَر اي ىتايْنَمو :اوُاَق [ىآ نمل ايفل منجا ّلْخَدَي
 . ىتآدق يناَصَم َْم نجلا َلَحَد يضاطأ نم .

 / نع «لآله َنَع «َحْيِلف انكدَح : لاق حيَرَسَو سنوُي انندَح - 65
 ها هم مع

 حبسا ف هّللالوُسَراَمَي َلاَك ةريَره يبأ ْنَع راسي نب ءاطَع

 ءهّللالوُسَر اي: :لاَقك يبارعأ ءاَج ٠ ءًئيدَح مولاتي ؛هسلجم يف مولا

 :ٍموَقلا ضني ثدَحُي ا هّللالوُسَر ىَضَمَف : َلاَق ؟ةَعاّسسلا ىَتَم

 ُهقيدَح ىَضَق اذِإ ىَّنَح ١ مَمْسْيْمْلا؛ لي مهضعَي َلاَكَو٠ َلاَقاَمهِرَكَف عمس

 تقيض اً : لاق هلل لور اَياداَنآ ام : لاك ؟ةعاسلا نَع لئاسلا نبأ : لَك
 و جئاَق ُدَئاَمأل
 اق ؟اًهتعاضِإ - 7 ا وأ فيك هللا وسر اي : َلاَك ؛ ةَعاّسلا رظَتناََُناَمآلا

500 
 . ةعاسلا رقاق هلطأ رمل دسمان اذِإ

 ا هلهأ ريغ ىلإرمألا سوا اذإ : ! :عيرس لاقد]

00 
 20000 قارا نع 2 يلم يَ « مّلسأ

 20 1 معلا َح

 اندرو رست اَمدُح : هولي سنايا نكت
 #© س# ع عه سايس سم قادم 0 ها

 لَه: ُهَللَجَو َرَع هللا لاَق كَلَه ملف ءاَنَع رواَجَتي هللا لعل رواَجَتَو رسَع

 ةرعرس # 50007000 عموم م
 ادِإَف ءَساّنلا َنياَدأ تلو مآلُع يل ناك ُهَأَألِإ آل : لاق ؟اطق اريح تلمَع

 ٌدَع هللا لمَ ْدَواَجَتَو َرُسَع اَم كرو َرَّسَبَي امدح :هل تلق ىَض افتتح

 . َكْنَع تْرواَجَت دَق : :لَجَو ٌَرَع هللا َلاَق ان ُرْواَجَتي لجو

 0 يو ع 0
 ْنَع «يِدْرَواَردْنالاِزَمْلاْبَع اَربْخآ « ةَملسوُبأ اًنئدَح -ح 5

 :اقاق لن ري يبلع يي وع دوس يأ نيو

 08 :عجارإ . هيج نيب نم هّسْفن

 روت نع ءدَّمَحُم ْنْبِزيَِْلا دبع انئدَح ,ةَملسوُبأ اًنئدَح -7
 هلع لالا

 يعاّسلا : لاك 8 هلا لوُسَر أ ؛ةرْيره يبأ ع « ثلا يبأ نَع دير نب

 َليللاموُقَي يداك ٠ هللا لبس يف دهاَجُسْلاَك نيكسملاو ةلمرألا ىَلَع
 ماسضل ف عاش

 .راهنلا موصيو

 نع ءدْيَر نب رو نع «ِزيِزَعْلا دبع انئدَح ,ةَملسوبأ انئدح
 ِساّنلا لاومأ دَخأ نم : :لاك © هلا لوران «ةرْيَره يبأ نع ثلا يبأ همم سلا

 ًَ ٌرَعُهّللاه فل اَهئآلْنِإُد يري اَمَتَخأْنَمَو ُهْنَعُهَللااَهَدأ اها

 [45407 :رظنا] . لجو

 ٍلْيِهس ْنَع كلام اًنربْخأ : لاكي عاّرخْا ةَملَس وب اندَح - 848

 نم : :لاك 8 هللا لوُسَرانأ «ةَرّيره يبأ ْنَع ,هبيأْنَع ؛ ٍحِلاَّص يبأ نْبا

 ونه يذلا لمْ  هنيمي حرفك انمار اهرب ىأرق نيم ىلع فلَح
00 

 ريح

 «ٍمْيلَس نب َناَوْفَص ْنَع ؛كلاَم اند ةَملَس يوبأ اندَح -

 يني نم وهو درب يبأ نب ةريغسْا نأ «قرزألا نبا لآن م ةملَس نب ديعَس ْنَع

 ف هللا َلوُسَرلُجَر لأَس : لوي ةريره اب عمسهّنأ «هريْخأ رادلا دبع
 هب اَنأّضَوَتْنإف ءءاَمْلاّنم للا انَعَمْلمْحَنَو ربل كتان : َلاَقَك

 ظلام روُيهطلاَوُه : كف يتلا لانك : :َلاَق ؟ِرْخبلا ء ءاَم نم ضو ؛ انشطَع

 ا :عجار]. ةثتمألحلا

 نب ماشه اَنْئدَح : :َلاَق ريا نْ هللا دبع نْبدَمَحماَنَدَح - نفق

 لوسر لاق : لاق ريو يبأ نع «'يِبقمْلاديعَس يبأ نب دبعس ْنَع دعس

 اَهَرْخَنَو ,ةّيلماَجْا هي ْمُكَْع «بمذأ دك لَجْوَرَع هللا: :48 هللا

 نيل بارت نم مد َمدوثيِس لاو « يش جاو يفت نمؤم الاب

 يلا نآلمجْلا نم مهُدع نم هللا دنع وأبو وأ لج مهَرْخَفماَوف

 لاول ههال/» :رظنا] .نلا اهَمّ ْعَقَدَت

 سام 2
 دعس نب ريحب ْنَع يقي انربخأ «يدَع ْنْب اركز انندَح - "تي ةفز

 يبأْنع؛ .لكوتملا يبأ نعوأ ؛ لكَوَسملاَنَع «َناَْمَم ِنْبِدلاَخ ْنَع

 هبةلرْشُي الهلا يقل نم: كف هلا لوُسَر لاَ : 0
 هل ماعم م هما

 أ ةئجلا هلق عاطأو عِمَسَو ٠ ءاًبستحُم هسَْن اهب ايط هلام ىدأو ءاًتيش 2 اعيش 9



 سفن - 5و «لَجَرع ةلابلرشلا : ةراتك بل كر سخر ءةتا لَ

 مطفي ةرياَص ئيمّيؤأ «فخرلا مويا وأ « نمؤم (تهيلوأ 2قح يَ

 رس

00 

 نم ىسيع ْنَع كراس نب نرخ «ييدعنب اك اند - 4011
 8 'ِلاِنَع «ةرْيره يبأ نع ءةَحْرز يب نع هدير «ةميت

 َنيعَيرأ وأ نينآلك اورطْمُينأ نم سائل رْيَخ ؛ «ضرألا يف ُماَقيدَح : َلاَق

 [4016 :رظنا] . احابص

 هب هللا دبع اًنكدَح :َلاَق - فوُرعَم نباَوَه - نوُراَه انْئَدَح -

 نْب هلا دبع هلا يي يندَح «باَهش نب نع “ « سنوي ينئدح ءبطو
 َرَع مكي َلاَق ام ىلإ اوَرئملآ : ف هلل هلوُسَر لق لاق ةرْيَره ابل ءةّيع

 اهب مُْنمقيرقَحَبَصَألإ ةَمْمن نم يداَبع ىَلَعتْمَعْن ام :لاَكَلَجَو

 0 [0:88 :رظنا] . بكَوكْلبَو ُبُكوكلا :َنوُلوُفي ؛نيرفاَك

 انكَدَح :َلاَق ديب هللا دبع َوْهَو هاَمَس دق) ”لجَر اند -6©
 آل: لف هللا وسرق : لا ةَريره يبأ ع «نيريس ِنْبدَمَحم نع ماَشه

 [/0197 :عجارإ . هْنم م لستفي مث ؛ مئادلا ء ءاّمْلا يف ْمُكدَحأ نلوبي

 0 «ْثْيلْنَع ةدئاَزانكدَح : لاق وِرْمَع نب ةيواَحُم انئدَح - - ممالك

 ُرُكْلاَمُكَِإ :لوُقي اق هللا لوُسرتْعَمَس : لاَقةريره يبأ ْنَع ٠ بعَك

 كر ليطي نأ مُكْنم عاطتسا نم (ءوُضولا)راثك نم ةمايقلاَمْوينوَُجَحُمْلا

 .نتني
 «دشار نب دايع اًنئدَح ؛ مشاه ينب ىَلوَم «ديعسوبأ انندَح - ننشفمي

 هّللا لوُسَر لاَ : :لاق ةئيدملابْن حنو كاد ذإ ةريره وبأ ادَح ءنَسَحْلا اًنكدَح

 انآ براي : :لوُشتت الصاد يجن «ةّماَيقلامْوَيلاَمَعألاُ ميج : :

 انآ براي: لوقف هَقَدّصلا ءيجَنق ؛ِرْيَخ ىَلَع كّنإ لوفي قكلّصلا

 انآ ب َراَي : لوي مالا يجيمُت بَ ىَلع كن : لوقف ةقدَصلا

 اسم 00 عءاقشسا و
 هللا لوف تال ىلع لاَمْعألا جمني ىلع كن : لوُقيَف « مايصلا

 مالّسلا تن تأ َراَي :لوُديف مالسلا يجي يَ ىَلع نإ َلَجَوَرَع

 وذيل يربح ىلع لصرعلالوت .السإلار
 معلم ةةىنعا عمم ركب
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 4 يسال وم ةرخألا يفرم

 ْمَمْسيَمْل؛ .َنَسَحْلانكلو «ةقث دشاَر نب داَبع : نَمْحّرلا دبع لاَ

 .ةريره يبأ نم

 ءلَعْلاَنب هللا دب دبع اَمكدَح «يقشملا ىَحَي ب نب ديز انكدَح - ما

 مس هنآ ةريره وبأ يكد : لوي ديزي ىَلوُم مساَقْلا تعمس : َلاَقِريَز نبا

 ٌرْيَخ َوُهك للا طَسن نإ متآَنْاي: :لوُقيَلَجَوَرَع هللاَإ لاق قف يبل

 ىَلَع هَّللاموُنيالو «لوُحَتْنَمِبأَدْاَو «ككرش وهف هكسْتأنإَو كن

 لل هس
 . ىلتسلا ديلا نم كك يَ اَيلعْاَديلاَو «فاّقكلا

 .نيصح يبن «ليئارسإ اندَح ريغ اولاد

 ينم : :َلاَقك ل ُجَر ف يِبنلا ىنآ : لاق ةريره يبأ نع ان «[حلاّض يبأ نَع

 ل: هيلع داع « هيلع َداَعأَ .بَضْمَ ال :َلاقهلقعأ ىََّح لع "كب الَو رمأب
 ٠٠١1[ :رظنا] . بضْغَت

 يبأ نع. ليئارسإ انثدَح ٍرماَع نب دوس انثدَح - م1

 ُهَللاَنَمَل : 8 هللا لور لاق :لاقةريَره يبأ نع ٍحلاّض يبأ ْنَع .نيصَح

 .اهلامْآ اوكا اهوُماَبق موُحّلامِهْبلَع تصرح «دوهيلا

 ْنَع ّهَداَتَق ْنَع «ناَرمع اًنْكدَح ءَدواَد نب ناميلس انئدَح -

 ةّسئان ىَلَح ةَكئآلَمْلا يلَصْم آل :لاَق ف ىّبلاذأ «ةَرْيْره يبأ ْنَع «ةيآرم يبأ
 00 . هلم ىلَعلو

 اَنكِدَح - يسلايطلا دواَد بأ وهو - دواد نب ناميَلس اًنئدح - م9

 يتلا نَع ِنَع ؛ةريره يبأ نع ؛ «يوَدَعْا دايز نْب ءآلَحْلا نع دانك َنَع ؛ُناَرمع

 . ةضف ْنمَنلَو بهذ نم هَل هج هاب : :لاك

 َنَع َةَداَتَق نَع «ناَرْمع اَنثَدَح ءدواَذ نب ناَميَلَس اًنْئدَح - مير

 ءيش سيل : َلاَق ف هللا لوُسر نأ «ةَرْيَره يبأ ْنَع «ِنَسَحْلا يبأ نب ديعّس

 .ءاحتلا نم هللا ىلع َمرْكأ

 ٍراَمَع نب مك اندَح دمنا دبع (611/6) ائدَح - هيفا
7 0000 

 تعمَسم :لوُشَي يره اب مس ؛ يناّقهلا (رسجاني مَضْمَم انكدَح : لاق

 يف دِهتجم امُمْسَحأ نآلُجَر َليئاَرْسإ ينب :ب يف ناك : لوي اق هللا َلوُسَر

 لريال يتلا اك يامن« ىلع ادرش ألا ايلا

 759 جا يا يل كيد

 ْنَع ءدّمَحُم اًنئدَح ٠ لآلهوبأ اننَدَح دّمصلا دْبَع اًندَح - مله

 سادسا ما اساس

 علل
 ءدوُكَيلارابحأ نمةَرْشَع [يبإَنمآول : 8 هللا لوُسَر لاق : َلاَق ةريره يبأ

 [م07 :عجار] . مهلك يب اوُنمآ

 «سآلجْلاوبأ ينُدَح « يبأ يدَح ءدّمّصلا دبع اندَح - -_ ما
 و هءرامو
 يآ لأَس َناَوْرَم تدهش : لاق ْخامش نب يلَع يئدَح : لاق «راّيس نب ةبقع

 :ةرْيره وب لاَقق ؟ةزانجلا ىلع يْلَصُي هللا َلوُسَر تغمس فيك ةَرْيره

 َتضِنَق تنأو ٠ مآلْسللاَهَيَدَه تن ءاَهَتقلَخ تْنآَو امير تْنأمَهَّللا

 لالا هعجارإ .اهلرفشات ًءاعَفَس انتج ٠ يال عرب ملأ تاو اهتم

 طا داو داق يشاع د ير نَّسَحْلا

 .باّرَشلاَو َماَعَّطلا اورمَحَو «باوبألا

 :لاق جلب يبأ نَع ٌفَبعش اًنئدَح دود نب ناميلس اًنئدح - ا

 هّللاٌلوُسَر يلّلاَق : لاَ ةريره يبأ نَع «ثدَحُي نوميم نب ورمَع تعمس

 .هللابألإ رمل : : شرعا تن نم نجلا رثك نم ةملك ىلع كلذ الأ : 5



 هلو ماس 6# دس رفض و
 . ءاميلنع ليهم نع دام اد ٠ ءدّمصلا دب انكنَح - ملا

 كو رطَم دوك ال نأ كسلا سيل : لاق 8 هلل لورا ؛ةريرم يبأ نع

 [ه1467 :عجار] .ض رألاتبتآل و ءاّمسلا َرطْمُت نأ سلا

 سوأ نع دير نب لَ نع اح اد داع اَدَح - -مم/5

 ةئكولكأ مالا شي: لاَ كف هللا َلوُسرنآ «ةَرْيَرُم يبأ ْنَع ءدلاَخ نبا

 اي: اوثاك «مههوُجو ىَلَع اًننصَو ءاناَبْكر اًفْصَو ءَءاَشُم اًفنص : : فاكصأ

 ىَلَع ْمُهاَسْمآ يذّنادإ َلاَقَق ؟( مههوُجو ىَلع نومي فيكو هللا لوس

 بَدَح "ليو (ُهنإ)مآ «مههوجو ىلع ميش أنا ىلع دا مهمات

 . كوش

 ب عج .كاوتتو بحل ميهوب نع ل
 ىَيحُي نع ؛ « لصاَو نع داَمَح انئدَح «دّمصلا دبع انندَح - -م8ا/

 ْمهضْنَي وللي : لاك اقف هللا لوران «ةَريَره يبأ ْنَع ؛ « ليقع نبا

 .ةرلا نم 6رّذل) محو ؛ءائرقلا نم امل « ضعي نم
 مسارب م س6

 ْنَع ٌداّمَح اَنْندَح ؛ثراَولا دْبَع نب دّمّصلادْبع انندَح - -07
 ءعاش
 :لاك 8# هّللا لورا «ةَريَرم يبأ َّنَع ٠ تلّصلا يبأ ع ءديَز نبيل

 هت م «قعاوصو درب يفوق ا ذو تارت ةعبسلاءامسلا ىلإ تهت

 تلق تلق مهن جراح نم ىرث تالاف تويلاك م مُهئوأُ موق ىَلَع
 ءايدلا ءامس ىلإ تيتو تن امله ايل هلك ءالؤه : :لاق ؟مآلؤه ْنَ

 ةنيطاّيشتلا : :َلاَق ؟ءالْؤَهْنَم تثق «تاوصأَو ناَخْسَو طرب انآ اذ
 وكيس م

 «ضْرألا تاَواَمّسسلا توُلَم يف اوتيل ان مدين نيحأ ىلع نوُفرحَي

 [4178 :عجار] . بئاَجَعْلا تأرل كلذ ؟ ةلؤكو

 يع مرام ع
 ْنْبداَّمَح اَندَح ؛ثراولا دبع ْنْب دّمّصلا دبع اندَح - ما/4*

 :لاق #8 يل انأ ؛ةَرْيَرم يبأ نع ؛ ءٍحلاّص يبأ َنَع ؛ ٍمِصاَع نع ؛ ةَملَس

 ىلإ ءاّمّسلاَن يام رْيَخ ةّيقوأْل ُك «ةّيقوأ فأر َشَع انثاراطلا

 1١١1148[ :رظفا] . ٍضْرَلا

 ميسو ميقا
 برع انكدَح «دّسسملادَْ اَنكدَح -115

 ودبي تحمّل عَ انآ ىَهَت اف هللا لوران «ةَرْيرُه يبأ َْع ءريثك

 . اًهُحَألَص

 يبأ نب ديعّس دئاق ٍمَكَحْلادْبَ اًنكدَح ءدّمّصلا دْبَع اًنئدَح -6

 وبأ اًنئدَح ءدشار م

 اع مس ها
 ناك : لوي ةريره يأت عمس : لكما ني محلا دبع انكَدَح يور

 اوّبدَتآَلَو ءاّب ب اوطسمبلا : :لاَةَراَنَ عَن اذإ (6 5 /:) قف هلال وسر

 1 . اهزئاتجي دوهيلا بيد

 ربا مرا هن
 :َلاَق ٍحلاَّص نب ةَيواَحم انئدَح «بابحلا َنْبِدْيَر انثدَح - -مم/ةع 5ك

 يفكلمْا : : يق ِهّللا لوسَر َلاَق لوفي ةرئره بأ عِمسُهنأ «مَيرَموبأ يكدَح

 يف ُدَعْرسلاو ةّضَبَحلا يفناثألاو ءراّصْنألا يف ءاَضَقلاَو شرق

 0 دل يف ُكاَمألاَو ظقَحَيةَم دي َلاَكَو)“ ميلا

 وم و

 . هيه يدتُس

 و ع ير اة

 دبع يندَح : + لاق نايوك رف كدَح « باحلي ند - مع

 هللا لوُسَر تيار :لاَةَرْيرُم يبأْنَع ٠ جرعألا نع ؛ « لْضَمْلا نب هللا

 0/4514 :عجارإ. نير ل نيم اضَوُتي

 4 مرمر مقهور

 ني رمع اًنتدَح «ريمزلا نب هّللا دبع ْنْبدَمَحُم انكَدَح -81/58

 قف هللا لوُسَر ىلإ ءاَج : لا ةرْيره يبلع «ءاطغ نع ؛ديعس

 مث 0 هّللاٌلوُسَر مس «هَدهَدَتي هنيأَرَف برص يسأر تيأر يي

 .َساّنلا يخي ري لوما الم
 عدم

2 

 لاق : قري ضلع ني 500010 ءدّغَس نبا

 ءاَمرَش نم هَل ودوم للاب ريمَحلا قامت مُعمَس اذِإ : ف هلل لوس
6 

 هلئضق نم للا اوثآساك ٠ لبللاب ةكيدلا حاَرص تهمس آذإو اناطيش تارا 5

 م :عجار] . اكلم تأر اها
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 ٠ مءما# هرب كام
 نبا ينعي -ٌداَمَح انئدَح : لاق «ليِعاَمْسإ نب + لمؤم اًنْدَح - ملة

 يل ٌعَماك :ل 8 وي ةريره ابآ تغمس : :لاَق مهما وب انئدَح : َلاَق - ٌةَمْلَس

 انيصعب نهيرصناَنلَعَجَ «دارج نمل جر اَكبفتساَف «ةّرمَع وأ جَح يف ال

 يلا لاَسق ؟نوُسرحُمنْحَنو اعتصام: انو ايدي يف طقس ٠ انطاّيسَو

 4١[ 45 :عجارإ . رخببلا ديب سايل : َلاَقق كلذ ْنَع

 هرب هلع
 يبأ نبيع دبع انكدَح ءناَسْعْلاْنْب جيس انْكدَح - -ما/١6

 لاق : َلاَقةرْيره يبأ ْنَع «لوُحْكَم ْنَع ءنْيدَأ نْبِروُصنمْنَع ٠ ةملَس

 : اًنُسلا يف بذَكُلا دري ىّتح هلك َناَمألدْبَمْلا موي ال :ف هللا لوُسَر

 مكحك# :عجار] .اًقداّص ناك ْنِإَو ءارملاو

 مولع
 دبع ْنَع ؛ ةعيهل نبا انئدَح «يبضلا دود نب ىسوُم اندَح - م

 تنلب ةلوَخ نأ ؛ةرْيره يبأ نع ؛ ةَحلط نْب (ىسوُمنَع ءرمْعَج يبأ نب هللا
 انآودحاوبوكألإ يل سيل هللا َلوُسَر اي: تاق 0 يلا تنآِراَسَي

 اني: تلا هيف يصمم ٌعضْوَم يلسغاق تره إف : لاق. هيف ضيحأ

520 
 :رظنا] ٠ هرئآ كرضي لو ءاَمْلا كيفي : لاق هرئأ جرْخَي ملنإ ٠ «هللا لوُسَر

 ملكك

 لبق كلو «ينيدَماِرمعَج ِنْب هللا دبع نب يلع اَندَح - - ما/ة أ

 هم ءلعمم
 :لاق («يّشي لما دمَيْلَ يبأ ثدي مو: : هللا دبع لاق ةّنحملا

 نع ؛ سنوي اًنئدَح - يقتل يشي - ديجُملا دبع بالادب انكدَح
 موس

 موطنا مجالا لاق يلام يع ءنَّسَحْلا

 الع م ىلع سيب ديعَس نع ؛ءاطع نب ورحب حس

 1 00 ا
 :اوُناَك حلاّصلاِلُجّرلا ناك اذِإَك فكتكلملا وضحت تملا نإ : :َلامدتأ ف

 ةديِمَح يجرخا « بيلا دَمَجْلا يفاتنأك ؛ ُةَيَطلا سمت اي يجّرخا

 دير ل اسس ع ع
 ىّتَح كلذ لاقي لاَريالَف : لاق «ناَبْطَغ ريغ ْبَرَو ناَسْيرَو حري يرشبأو

 50 هيل رع مرسم عك ساس وع هع
 :ُلاَقْيَ ؟اَذَه نم : لاَقيَق اهل حّتفتسيق ؛ ءاَمّسسلا ىلإ جرعيمَت « جرخُت



 مم َح

 يلا بطلا دج يفاناك هبط رقاب :توُلوفيك ,نآلف
 يكد سدد

 اهل لاقي لاري الف : َلاَق «ناَبْطَع ريغ برو ناَحْيَرو « جورب يرشبأو ةديِمَح

 رم
 وسلا لجرلا ناك اَدِإَو ؛ «لَجو رع هللا ايف يتلا ءامّسلا ىلإ اهب ىَهتي ىَتح

 يجّرخا «ثيبَحلا دّسَجْلا يف تَناَك ؛ هيلا سلا اهيا يجرخا : اوُناَك

 وْ ىنح لاي الف جاوذأ هلكش نمَرخآو قاَسْحَو ميمحب يرشبأو ميم

 : لايك «نآلف : لاقي ؟اَذَه ْنَم : لاقي المتفق ءامّسلا ىلإ اهب حريم يقع »ا هع دق "هم 000 00
 كا مع م 00

 آل هَنِإَف «ةَميِمَذ يعجرا ؛ «ثييحلا دسجْلا يف تاك ةئيبخعلا سلب يحرم آل

 ىَلِإر يصُتمّ ءاَمسلا نم لَسْرت .«رامتسلا باونأ كل (!19/1) تت 58

 « لوألا ثيدَحلا يف هل يق ام لملاك حلاصلا جسرا سليف بق

 :رظنا] . لوألا ثيدَحْلا يف مَ ل تاق

 [لهك»#

 ميار مرن ملاو
 ْنَع ءثْيلْنَع «كيرَش انَدَح دمحم نب نيسح اًنئدَح - ملمع

 فك قرارا لاَ لف 'يِنلا نع «ةرْيره يبأ نع «بْذَك
 «لُجَردِإ اهني ةّنجْلا ىلَعأ يف ةَجَرم امن ةليسولا يل هلل اوُنآساَ

 [7هده :عجارإ . روشان وأ نأ وأ

 َنَع- يع نسبا يني ايس ئدَح : : لاق نيسح اًنئدَح -15

 :َلاَق كف يبل نأ" ”ةَريره يبأ نع ؛ . ألا تخدع ءداّنزلا يبأ

 :عجار] مكعوكرو مكعوشُح ميش ىلع ىّقْخَاَم هاه ينكبق نوره
 معاك

 دْبَعْنَع ؛ٌةدئازانئدَح :َلاَق وِرْمَعنْبةَيواَُمانئدَح - 03
 لص يع لع رص © زم لا

 يدنا تأ : لاق ويه ابل لجو ىّتأ : لكِريوألا يبأْنَع ءريَمع نب كلَمْلا

 ةّمْرَحْلا هذه برو نكلو آل : لاَق ٠ مُهلاَعن مهيلحو اوُلصِي نأ ساَّنلا ىه

 سا ص عل ص
 امو فرصا لَو ٍمََملا اذه ىلإ يلصُي 9 هللا لوس ُدَقَل

 رظنا] . ماّيأ يف َنوُكَيْنأ الإ ةَمُمَجْا موي ماّيص ْنَع كف يتلا ىَهَتو ؛هيلَع

 ,44144 ,ةلهك :(يثراحلا دايز وأ ؛ثراحلا ينب نم لجر وأ ءاوهجم وأ ,ربوألا اوبا)

 علبخقمت ليولال قكنم قلع

 «ثْيلْنَع دا انئدَح :َلاَق «؟”ومَع نيمو نكد -/1 6
 59 ييمر»با ٠

 َلوُسَرتْعَمَس : لاق ةرْيَره يبأ َنَع ؛ ءمطر يبأ ىلوَم نَع ءٍمِيرَكْلا دبع ْنَع
 هلت ىَنحهآلَص َهلْلبيْمَل؛ دجْسملل تيت ةارا امي لومي هللا

 [706: :عجار] . يالا نم اًهلاّستغا اهْنَع
 هر هماق

 - دلاَخ نبا ينعي - ملم اَنَدَح هَمَحُم نب نيسح اًنلدَح - - 8

 هنأ 4 بلا نَع رزه يبن ءهببأ نَع ؛ نَمْحَرلا دْبَع نب «لَْلا نع

 + هيسحعو ةلَقَع هئءورمو «ثيد لجرلامَرك : لاق

 اَنتَدَح : ف .ديشئ اظن شاقل - 00

 متع عر

 هللا لوْ .ةَريره يبل ْنَح ٌةّصيينَع  باَهْس نبا ِنَع «ديزتي

 ساس هظا كل
 .ءاّيلياي ْبَصُنت بح يش اهرب هدوم تايلر ناَساَرخ نم ُحيرْخي : :َلاَ

 يم م هيرو هاش
 ك3 يدر نكح : ناكني ري سيح - م1

 :ةَرْيَره يبأ سيل ناَسْنع يبأ ْنَع «ةميعَل يبأ نب وِرمَع نَع ءورْمَع نب

 رانا َنمهدَعْفَم اوتيل لأ مَكاَم يلع لاكن : 0

 ُهاَحأَراَمَتسا ِنَمَو ءهاَتْفأ نم ىلع كلذ ِمْنِإ اك ملع ريب اب ين أ َنَم

 دقق لكَ لا رو ربه ال
00-7 

 52007 رَمْعَج 00
 نب هللا دبع اربح : :لاَقةَملَس وبأي عاّرخْا انئدَح - مال

 لاك : 15 لقي يبأ ع «يربقملا نَع ٠ ةيبسخألا مَ نامل ْنَع

 .عجار] . نيكس رْيَّكب بد دقق ساّنلا َنْيب اضاف َلعُج م : : 8 هللا لوس

 اذفللن

 هّللا دبع اَنأَنَأ :َلاَق - يعاّرُخْلا ينعي مي ؛َكلّذ َدْعَب هاَنئدَح - م/7*

 يبأ ْنَح «'يربمْلاو حرا نع ءَمَحُم نام : لاق ِرمعَج نب

 ثري
 انئَدَح 4 :َلاَقكيعاّرخلاةَمَلَس وب ةَمكَس نب روُصْنَم انئدَح - مم

 اقال ينل نأ ةرْيَرَه يبا ْنَع «هيبأ نع «ءآلَعْلا نع «لآلب نب ناَمْيلس

 [ماللا :رظنا] ٠ ىَحْلا اوُْعاَو ؛براوشلا اورج

 «ديعس ْنَع ءدْعَس نبل انئدَح : لاقي عاَرحْلا انكدَح - مم

 ملل :لوُقَي اك هللا لوس ناَك : لوي ةريره اب حمس دبع هيخأ نع
 نمو: ُعَشْحَيآل بلكْنَمَو عقيل ملم : عّيرألا نم كيدوُعأ ين

 [ه4>1 :عجار] . عَمْسي ال ءاَعد نمو «عبشت ال سْفَ

 ريثك نع ءلآلب بام اَدَح لاق يعاَرخْا انكدَح - -مالكك

 ريجي : :لاقاقف يبا نَع «ةرْيَرم يبأْنَح ؛ « حاير نب ديلولا نع ءدِيَز نبا
 . مهاندأ يس أ ىَلَع

 «نآلَجَع نبا نَع ٠ «لآلاب نبا اربح [ لاك باشا انسَح - 117

 :َلاَق ف يل ةَريَره يبأ نع «هيبأ نَع ءرغألا ناس نب هللا دبع نَع

 [/810/ :عجارإ انيمأ َنوُكَي نأ نْيهَجوْلا يذل يبي

 نَع ُكاَمْلْس اند ؛”يعاّرخلا (9//15) انَدَح - 1م
 اا قيد يييآل َلاَق "يلا نَع :ةرْيره يبأ ْنَع ؛هيبأ َْع ؛آلَعلا

 [م4358 :عجار] . اًناََل َنوُكي

 نع ؛ءآلَْلا نَع ءُناَمِيلَس اتربخأ : لاك“ يعاَرُْلا اَنئَدَح - 48

 :رظنا] . نايل راَمْرمسرَجْلا :لاَق لق ينل نَع ؛ ةريره يبأ نع : هيبأ
 ممم

 سا رب هد
 ريثك نع «لآلب بنام انئدَح : َلاَق. يعاَرُْا اندَح - -_ ماا

 :َلاَك هللا لوُسَرنأ «ةَرْيره يبأ نع ؛ ء حاير نب ديلولا نع ءدْيَز نبا

 . نمسا َنْيرئاَج حلصلا

 َلَمْلاِنَع ؛ لآل نب ناَميكس اَنئدَح : لاق يعاَّرخلا انَدَح - -ما//

 اورج: لاك يبان «ةرْيره يبأ ْنَع :هييأ ْنَع ؛ نَّمْحَرلا دبع نب
 [4054 :عجار] . َسوُجَمْا اوُقلاَخَو ٠ ىَحْللا اوُعاَو «براوشلا



 اذ: 8 هلا لوس 20 :لاَق رم يلع « حار نب ديلولا نَع ءدْيَر نبا

 .نْذِإ ! الق رصبملا لخد

 نب ديزي نع ءدْعَس نب ثيل ارب لاق يعاّرخْا اندَح - - مالا

 :َلاَق ريم يبأ نع «بْيَسْمْلا نب ديعَّس ْنَع «باهش نبا نع ءداهلا

 رانا يف ُهَبصقرُجَيِرماَح نب وَرْمَعتيآَر : :لوُقي 8 هللا لوُسَر تعم

 [7لككك :عجارإ . ةريحببلاٌرَحْبَو «ةيئاسل بيس ْنَم لوا تاكو

01 
 ءداَلا نب َديِزيَنَع "ثيل اَنَربخأ : :لاك يعاَّرخْلا اندَح - ماا

 لَوُسَر لاك : لاَ ةرْيره يبأ ْنَع « بيس نب ديعس ْنَع «باّهش نبا نَع
 ههه وه 2 م

 [/م1 :عجارإ دام مها روب اوُدَخّنا دوُهِلا هللا نعل : : هلل

 رب هرب كال ع ده سل سر يال م د عدس سل
 نب دمحم اًنئدَح : َلاَقةَدئاَراَنئَدَح : َلاَقةيواَعم انئدَح - 0

 رَبْيَخ موي مرَح 88 ِهّللا َلوُسَر نأ «ةَرْيره يبأ نع «ةَمَلَس يبأ ْنَع «ورْمَع
 [41411 :رظنا] . ينل َراَمحْلاَو :ةَمَّنَجُمْلاَو «عابسلا نم بات يدلك

 يدع سل
 - يراَرَقْلا ينمي - َقاَحْسِإوباننَدَح : :َلاقةيواَمم اندَح - ما

 :8 هللا لوس لاَ : َلاَق ربه يبأ نع «حلاص يبأ ع ؛ « شمعألا نَع

 رح هند «هللا ليس يف : لاق هلام نم َنْيَجْوَر لاق وأ اجور َقَقْنأ نم

 هْلَع (ىَوت الجراد هركيوبأ لاَ لملم رح اَذَه ٌملُساي ةنَجْلا

 ربو ىكب لاق ِرْكَب يأمل يَقْناَم : ف هلل لور لاق

 ينَع فكْلَهَو كب الهَّللا يمَقَتْلَمَ ,كلب الهلا ينته : َلاَكَو

 . كلب الهلل

 دَّمَحُم نع ؛كراَبم نبا انئدَح : لاق ديلولا نب ْفلَح انئدَح - 0

 هللا لوُسر لَك : :لاَق َةَريرِه يبأ نع « جّرعألا نَع 5 ةعيير نع ءَنآلَجَع نبا

 نمؤُلا َنملَجَوََع هّللا ىلإ ب َحآَوْلَضْنآورْبَخ يوَقلا نمؤُملا : ظ
 مَآ كبل نإ رَجْدَتالو عديم ىلع صرحا يَ لُك يفو « فيعضلا

 َنم حقول داكن كابو َمّنص َءاَشاَمَو هَللاَرَدَق : :لْفَك

 [محاه :رظنا] . ناطْيشلا

 201 8 قري يبأ نع

 407١[ :عجار] . سفاتَخلا نم َلَجَو و رع هّللا ىلإ َّضَقْبأ توكيل وأ ٠ ةّيلهاججلا

 ا ا ا
 نَع «بلذ يبان انئَدَح : َلاَق دَّمَحُم نب نيسح اًنئدَح - - ما

 «زركم نب ديزي نع « جيتألا بهل دبع نبا رْبكُبْنَع « سابع نب مساقلا

 هللا ليس يف داهجلا ديري لجَر هللا لوسي : لاق الَجَر نأ :ةريره يِبآ نع
 نماَثلا مَظْعأَ هكَرجأ ل : قط هلل لور لاق ؟ايدلا ضَرَع نم يضييَوهَو

 كل َداَعأَف ءهَقنَيَمَلهَلعل ف هّللا لوُسَر ىَلإدُع : لجّرلل اوُاَكو كلذ

 يرحل علل للا وقيل لك تأمل هلع

 ص لو رش عسل هله عمهم
 7 قس يغار ل لور يم يع

 1م ياك
 مر رم رع

 ١ت
 ال

 ماع راع داس عل

 ا لاق« يشأ: :لاَق «ىَمَحْلا : َلاَق ؟مدلم

 ؟عانصلاب تْلسْحأ ىَقتك : َلاَك «دْهَع يل كلدباَم : لاك .ماظمْاَو دلجْلا
00100 

 نيالا يف دوي ابر لاق ؟ٌعاَصلا ءّيَس (5//31) يأ: َلاَك

 ص :لاق «'يبارعألا ىَلوْوأ نامل لاق هع كلذ يلام لاَق ءسآرلاَو

 . هي ظل ءِرَتلا لهآ م ٍلججَر ىلإ هر

 «يربقملا ديس نَع ءِرَشْمَموُبأانندَح : :َلاَقْفَلَخ انلَح ١-

 ناك «ةباَجمسمٍموُظَمْلاٌَوْعَد اك هللا لوُسَر لَك : لاَ ةرْيره يبأ ْنَع

 هي وق رجا

 شانيل يف امال ةق للون: قة يلع

 توُنُيْلا يف ام َنوُقِرَحُي يئاييف تْرَمآَو ءءاّشعلا لص ْتْمَقآل ,ةّيرذلاَو

 " راَّذلاب
 و مر

 يبأ ْنَع «بنذ يبأ نبا انثدَح ديلا نْبْفَلَخ انئَدَح - مالم

 يئن يدلعألا بسلا قا يلا عة ع ديل
 .(يمرتلاةثدَتع . و 2

 هّللا دبَع نب دلاَخ انكدَح : لاق ديوب انكدَح - مع

 َلاَك: لاق ةَرْيره يبآْنَع هيلع ءٍحلاَص يبأ نب ليس نع « ينم

 فوُشص ٌرْيَخَو ءاًهرخآ اًهرَشَو 2 اًهنوأ لاجرلا فوُقص ريح : :ق هللا لوسَر

 [ه4.. :عجار] . اهلوأ اًهرشَو ءاهرخآ ءاّسلا

 الإ ؛ناكيدكنم يدْنعَو و تلك يب رمي

 ينبأ نسب لْيهَس ْنَع ءٌدلاَخ اَنَْدَح :َلاَقفَلَخ اَنْئدَح -6

 ىَضْرَيهَّللاإ : كف هللالوُسَر لاَ : َلاَق ةرْيَرَه يبأ نع «هيبأ ْنَع ؛ ءحلاص
 هس حك لذ
 ءاقيش هباوُكَرُمالو موتا ْمْكل ىّصْرَ ءانالئ مُكلطَخْسَيَو ءاًنآلث مُكَل

 هلل مألَو نم اوحصاَنُت نأ ءاوُقرَ الو اًميمَج هللا لْبَحب اوُسصََتنآَو

 :عجار] . لاؤّسلا ةْمَكو ءلاَمْلا ةَعاضاَو «َلاَقَو ليف مك طَخْسَيو « مكرمأ

 ماد

 فمر .٠
 نيله نع هدلاَح اح : َلاَق ديلولا نب ْفْلَخ اندَح - ماك

 ةّيطْغَتب 8 هللا ل وسر اًنرمأ : :َلاَقةرْيِه يبأ ْنَع ؛هيآْنَع « حلاص يبأ

 .ءانألا ءانكإَو « ءاّقسلا ءاكيلي 2 ص ولا

 سمت عاف

 اشقر ريل م 29 : لشي كأي

 1١00/4[ :رظنا] شلال ل انآ نم يلح مُانآ امو هلو ناك هلأ مل

 نَسَحْلا اًنئدَح :َلاَق كَراَبمْلا انمدَح :َلاَقْفَلَخ اًندَح - 8/48

 نوفي ماَوْفأ نيهتتيل : لاك يبارك ارو :لاق يره يبأ ْنَع

 [4504 :عجار] مه هَراَصْب هللا نقيل وأ ءءاّمسلا ىَلِإة ةالصلا يف مه مَراَصْبأ



 ينكح : - لاك ييرس انكَدَح - -8

 يلا ىلإ لج :لاق ةريره يبأ نع مولا ىلوَم حلاّص ّنَع «بنذ يبأ نبا
 رالف عد يبل ل

 هلَلاَقَك «يردرب : :لاق ؟تْنأَن يآ نم : هلا لوُسَرهلَلاَقق جر ف

 اَنيلَع َلَبأُهَّلع َماَق املك ٠ (َذَكَم)هقكرمب : لاك «يّنَع مك :8 هللا ٌلوُسَر
 .ْمُهَرجاَحو واَجي .ال نامل نإ :َلاَقَ هللا وسر

 يق هما
 0 « عفان هللا دبع اد : لاك ير اًنئَدَح - 80

 هل 4 هّللا لوُسمَر لاق : لاق َةَرَيَرَه يبأ نع «يربقملا ديعس َنَع ءبُنذ

 ."يّلع اوُلَصق مكاو ءاروُبف ْمُكَوي اولعْجَت الو ءاديع ير اود

 . يلب مُكَتالَص نإ

 0 « مفاتن هللا دبع انندَح : لاك جْيرس اًنئدَح - -م8/١

 وقتال : "لاك 8 هللا لوسَرنآ ؛ةريَره يبأ نع ٠ "يِرْبَمْلا ديعس َنَع «بنذ

 اوربا البق َنوُرلاَو ممل نأ امب) يأ دخت ىَح ةعاسلا

 هلل وسر لاك ؟مورلاو سراَقْ'تلعَ اك للا لوري :لجر َلاَقق : عارذب

 [ملق1 :عجار] يو الإستلام:

 ينعي «بنذ يبأنْبا انثدَح :َلاَق ٌةَداَبع , نب حور اًنئدَح -م/

 405١[ :عجار] .هّلْثم

 نع « سيق بواد انندَح : َلاَكَرَمُع نب ليعاَمْسِإانندَح - -مالةه؟*

 ف هللا لور اني ناك نقاد ناك : لاَ ةريَره يبأ نع ؛ِراَسُي نب ىسوُم

 قطو «قاوأَرثثَ .ةلام عبرأ كلو هيدي(

 ءمضاَع ْنَع ٌةَدْئازانكدَح : :لق ومحب يواعَم انئدَح - مم

 بلك ىَلَع يشي ينإ :لاق فيلا نع ريم بأن لص يبأ نع

 هللا ف ْعَص اًمهيف نْييوُتدوأ اَيوُذ اهب : مَرنَق ركبوبأ اهُذَخأ م « (وند)ٌعِْن
 ا 8 مس حيا عر

 تير مت ءابْرَغَت لاحت ىّنح عني حب ذاق رمع هذآ هَمَحرَي

 تع عزت نم نسحب زك مت انف نطتب
 ْنَع هبت نب َبوُيأ انْكدَح :َلاَق ديلَولانْبْفْلَح انئدَح -8

 و هّللا ل وسر َناَك : لكريم يبأَنع ؛ «ةَملس يبأ َّنَع «ريثك يبأ نب ىَحَي

 اَئيئاَعَوايدهاَشو ءاَنيمو ايسر فغاَمُهَللا :لاك ةراَنجْلا ىلع ىلص اذ

 ءمآلسألا ىلع يا نم هتيحأ نم مهلا اناكأو انركو ءائبكو اًنريغصو
 7 وام 5-0

 . ناَميإلا ىلع قوق هني نم

 نع «شمعألا نَع ءَقاَحْسِإوبآ اننَدَح وام انئدَح -5

 نأ َس يآ دق اطيل نإ : لاك يلا نَع ؛ةرْيره يبأ نع ء حلاص يبأ

 .نورفحتاَمبمُكْدم يضر هتك هذه مك رأي

 أدع هدْعَسُْبنيدشر اًنئدَح :َلاَق ةَجراَخ نب ميه اًندَح - 91

 نع بيع نب هللا دنع نم هلا دي َّنَع «باهش نإ ٍنَع ديت نب سنو
 ام :لَجَر رع مُكيَرَلاَقاَماوَرَت مآ : : هللا لوس لاق : لاَ ةرْيره يبأ
 :لوُوُثَي نيرفاك مهم ”قمرق حبصأ لإ منن نم يداّبع ىلع
 [ىا/04 :عجار] بك وكْلايو ب بَكوُكْلا

 ةريره يبه تُس ١
 مو رص ل

 146 ص

 يتلا يربح بكم اكضَح - -م1/44

 سونج سان ىَلَعف قو ف يّبلااذأ «ةريره يبأ نع « هيبأ َنَع «ءآلَعْلا نَع

 تام ثآلَئ اَمَداَعأَ «موقلا تكسق ؟مُكرش نم ْمُكريحب مكر :لاَ :ّلاَثك

 وقم مهو هع م هاي

 ريح ىَجيْي م مُيَح َلاَق هللا لوُسر اي «ىلب : مْوَقْلا نم لجَر لاق
 00 2 520 لملف مقر

 [4409 :رظنا] . هرش نمي الو هريَخ ىجري ال نَم مشو « هرش نمؤيو

 ْنَع ءآلَعلا نَع «ةَرَسَْم نصح اربح مكه انكدَح -8
 ُهلاَمْنِإ يَ يل دبع لو 0 أ

0000 
 لف :رلقنا] . ِساّنلل ةكراتو "بهاد وه كل

 َنَع ب نَع ؛وِرَمَع نع ٠ مطر اناس مك اخ - 88٠-

 ”جرتقيال ف هللا لوُسَر لاق : لاق ةَرْيَره بأن ءِراَسَيِنب اميل
 .هرْيقلاَهَمَحَو ةأرما ىَلَع

 نب ِآلَعْلا نَع «ةَرسْيِم نب صفح اًنكدَح : :لاَق ميه انئدَح - -م8/- ١

 دلت ناَسْنإ لك لاك ف يِبلانآ «ةَريره يبأ نَع «هيبأ َنَع ؛ نَمْحّرلا دْبَ

 ىَلِإ رت رق اَهناَو ميم نم اك ام 3 يتضح يقال اطيشلاهركْيَم
 ا

 َكاَذَك :لاَق ٠ هللا لوُسَراَي؛ ىلب : اوك ؟رصُي فيك طي نيح "يصل

 . هيضحب داطّيشلاُهرُكَينيح

 00 ْنَع :ءآلَصْلا نع ةَرَسْيَم نب صْفَح اَربْخأ «مَكيهانئدَح - -م8/ل: ؟

 يم رم م
 َنمهُلتاَكوْرفاَكْلا عِمجَيل : :َلاَق 6 يِبنلاَنأ «ةرْيره يبأ نع «هيبأ

 عقلا لا ,م4.8 شتا] .اديآّثلا يف َنيِملْسُمْلا

 لَمْ نَع «ةَسْيَمْنْب صْفَح اَنئَدَح : لامك انئدَح - -م/لث*

(). 

 يب ْنَع ءهيبأ نع لَا ع مْ اَندَح : : لاق هيف انبدَح و

 مك ءدحاَو ديعص يف مايا موي ساّنلا عمجُي : : لاق لق يلا نأ «ةرْيَره

 ءَنوُدسياوناَك اَمةَمأ لك عال : :ُلاَقيَمُت ؛َنيِمَلاَْلابَر مهبل ْعلطَي
5 

 ساس علو 5 ل8 را كد سعي
 حاصل ؛ةروص روصلا بحاصلو بيض بيلصلا بحاّصل لمت

 برم عطيت انوملشْلا ىو «نوُدَبَْياوُناك ام نوبي «هراَئراَتلا

 للاب وعن «كلئم للابد ومَن : َنوُوُشيف ؟ سأل نوبل لوم نيِمَلَملا

 فمك ْمماَيَوُهَر ان اًنير ىَرَت ىّنَح اَنْناَكَم اَذَهَو اَنيَرُهَّللا «[كنم

 ّ دوعن كنم هّللاب دوعن : نوُلوُقَيف ؟ سانا َنوُعِتَت الأ لوقف عل م « ىَراَوعي

 تاو نير ىرت ىلح اك ذعر كن أل

 ؛ايئاقرنبلا (14/1)

 ءينوحبلا (مكير انآ : لوُشيق) سنت مهكر مليت ىراوتَيمُ «ةعاسلا

 «باكرلاو لْيَْا داّيج لم هِيَ هك طارصلا ْعَضوُيو دوما موب

 لايك ايف صنم را لهآ ىو ملمس يع مهو
 له: لاَقيك وم اَهبف حَرطيمُت «ديزم نم لَه : لوُشتو ؟تالّكما لَه

 رع نما مَ ءانهيف وُبحوُأ اذِإ تح ؟ديزم نم لَه : لوقو ؟ تاتا مو 6

 لل دل يف فلاش ك١ َلاَق هل



 0دِإَو طق طق طق) :تلاكمل ضب ىلإ اهب ىرَ هنتتكَلَجَ

 ُفَقوُي ام «تْوَمْلاب يِأرانلا يف رانا ْهآَو لا ف نجلا لهآ ريم
 هلو ساو ينك

 ةّنجلا لْهأ اي : لاقي مث ؛ةّنجلا لَو راَنلا لمَ ني يذلا روُسلا ىَلَع

 َنوجْري - َنيرتس نوحي رَلَلْهأاَي: لاَقمُك ؛يفئاَح نو ى

 ءآلؤم : :نولوقيف ؟اَذَه َنوُفرْعَت :راذلا لهو نجلا لهأل اقيم - اعلا

 ىَلَع اَحْبْد حيد ؟ مَجُْيقاَنبلكَو يذلا تْوَملاَوُماََرَعدَف : ءالؤهو

 ل دوُنُخ رانا َلْهأ ايو تي ْوَمآل دون ةّنجْلا له اي :ُلاَيَمُت ءروسلا

 .توُم

 :تَلاَق طق :َلاَق مث ٍضعَب ىلإ اهضْحَي يورو هنيدَح يف بيف لاَكَو

 . طق طق

 نب لْيهَس ْنَع ٠ شايع نب ليعاَمْسإ اننَدَح ٠ «مكيه اًنثدح - 8١4

 سلاَجَمْا راك : لاَ كيلا نَ «ةريره يبأ نَع ءهيبأ نع ؛ ٍحلاص يبأ

 :رظنا] . كلب وثأو كرفت .ةلدْمَحبو مهلا كنس بلا لوي نأ

 ل

 هاسأ ع»# هز

 ,نع ٠ نيسح اَنْئدَح «يبأ يَّدَح ءدّمّصلا دبع اَنْكدَح - 6

 | 8# هللا لوُسَرْنَح :ةيره وأ نر لوُقي ةملسابأت عمَس : :َلاَك ىّيحَي

 [4581 :رظنا] . ةوبلا نم امج يعبر ةنس نم ةَحلاصلا ايلا ل

 0000 معا هع ةدمر
 امدح : لاق ةصْنَح يبأ يسم اندَح يور انكَح - ريم للا

 2 هل رس سا
 سيق نب هلا دبع ممسك تلا نأ ةريَره يبأ ْنَع ةّمَلَس يبأ نع « «يرهلا

 :ةجارإ. مآلّسلا هَ يل دَاَد لآٍيماَرَم نم اَدَه يطغأ دق : َلاَقق اري

 مكر

 مساع مرعاسسو م هم و
 ءهّللا دبع ْنْبماَرَْلا انئدَح : َلاَق َقاَحْسِإ نب ىبحي اًئدح - م17

 مكتبا: يو هللا لوُسَر َلاَق : لاقيه يأ نع « قيقش نْب هللا دبع ْنَع

 لك ؟ِراّنلا لهأب مكب الأ .َنوُم وُلْظَمْل طنا ا :[لاقإ ؟هّنجلا لمأب

 1 ٠ :رظنا] ."يرطْمَج ديد

 ربما ماش
 يِنئدَح : :َلاَق ءاَربْلا اَكدَح :َلاَق َقاَحْسِإ نب ىَحَي انكدَح - 808

 مكب الا :ة هللا لور لاق :لاَكةَرْيره يبأ َّْع «قيقش ب هلادْبَع

 ْمُكَدِساَحأ ؟مُك راّيخب مكب الأ :نوُفدشتمل ُدَشْتُمْلا نورك مه : لاف مُكرارشب
 هعاو

 .اًقآلخأ

 نع «نَسَحْلا نَع ابا انندَح «َقاَحْسإ نب ب ىَيحَي انلَح --8
 هس سلا يدل هكا عمق مك 2 مهما

 يف نوُكَي : لاَ هنآ لف هللا لوُسَرقداّصلا َيليلَح يّدَح : :َلاَك ةَريره يبأ

 نإ «كلدك تهشم كرت اناني ٠ دئهْاو سلا ىلإ ثَ مأا هذه
 يعمم اعل لمد ماع

 . لا نم ينقتعأ درا ري وب نآو تجر - ملك رك - 1

 يسبأ نع «ءاقرَو انربْخأ : لاك صْنَح ْنْب ب يلَعاَنكدَح - 88٠١-

 ُةَعاّسلا مَُتل : قف هللا لوُسَر لاَ :َلاق ةَرْيَره يب نع ٠ جرعألا نع ءداّنزلا

 هيف ىَإهتَمقَل مكر دقو عسا مقل ؛هنامياَيي الو هناّيوطي ال امتي امون
 0 ا

 .هلم يقيل هَضوح طلي ل جرلاو هسا مل ءاهمَعْطَي لَو

 سرع اص رع
 (مكارك) ريم يبس

 دانزلا يبأ اق اًنربخأ : َلاَق صفح نب يلع انْئدَح مما

 فيك نوبجعت الأ : 8 ِهّللا لوُسَر َلاَق : :َلاق ةرْيره يبأ نع ٠ جرعألا نع

 اًنأو اممّذم نون و َمَحُم اَنآَو اَمَسْدَمَن نومعنشي ؟ شرف منش يّنَع فرص

 [7/0179 :عجار] . دمحم

 7 نَع ءداّنْزلا يبأ ْنَع ءءاَقْرَو انربَخأ : َلاَق يلع اَندَح -8م/١81

 هدي يسْفَت يذّناَو : ف ِهّللا لوُسسَر َلاَق : :َلاَقَرْيَرَم يبأ ْنَع جرعألا

 يل تا ٠ هلو صلو ءءيمدع ل هع دل وعمدو و
 ريخ .ةج الك نومة اسلاك توتي مكسلا

 يدوم ر»# مرياك م

 َنَع :ةَمَلَس نب دامح اًنربخأ «قاَحْسإ ب ىَحياتدَح - 500
 واع همق 0

 لخدي نم : قل هللا لوُسَر َلاَق َلاَق ةريره يبأ نَع «٠ « عفار يبأ نَع «تباَ 1

 نيام ّنجْلا يف يابس ىَنْيآلو هب ىلبتالو ٠ سأيي آل معني ةْنَجْلا سل لعل قس
 ساس ا ع

 [ةقفد قلخ 4000 :رظنا].رَشَب بلك ىلع َرطَح آل ءاتعمس ند الو «تأر

 نع كلَمْلا دبع ْنْب مَكَسْلا اَكَدَح : :َلاَق جْيَرْس اَنَدَح 5

 ذإ 8 هللا ل اوُنسَر دنع ْنْحَناَمَتُي : :َلاَق ةرْيره يبأ َنَع ٠ ءنَسَحْلا نَع داق

 :لاَق ٠ لع هُلوُسَرَوهَّللا : :اَنْلُق :َلاَق ؟هذّه ام نوُردَتآ : َلاَقَق «ةباَحَس ترم

 ٍةَنوعديآلو داع نم ةركشي ال نم ىلإ هلا هوي ؛ ضرألا اَياَورَو ناَعلا

 وم ميقرلا : :َلاَق٠ ملعأ هُثوُسَرَوُهَّللا : اَنلُق ؟مُكَقَوُف هذَهاَم َنوُردَنآ
 مممعد هم هل 2

 هلوسرو هللا : اَنلُك ؟اًهنيبَو مكب مك نوردتأ :" «ظوُفحَم فقسو فوفكم

 00 لاق [مشإ ٠ ٍماَع ةّئمسْمَخ ٌةَريِسَم : َلاَق :ملعأ

 انف ؟هكبو مُكَتي مك نورا « ىَرْخَأ ءاَمَس َلاَق ٠ ملأ هلوُسَروهَّللا

 ل توسل ٍماَع ةّئمسْمَح رسم : لاق ٠ ملغ هثوُسَرَو

 وعاو ع

 :لاَق ءشرعْلا :َلاَق ٠ ملعأ هلوسرو هللا : الف ؟َكلَذ َقوَق اَمَنوُردَتَآأ :َلاَق

 :لاَق .ملعأ هلوسَرَو ِهّللا : اَنلُق ؟ةَعباسلا ءاَمّسلا نيو ْمُكَتي مك نورد
 ريعاع دلع د

 هلوسرو هللا : ان ؟ْمُكَتحَت اَدَم اَمٌنوُرْدَنآ : لاق مث ٠ ءٍماَع ةّئمسْمَح ريم

 :َلاَق «ملعأ هَلوُسَرَو هللا : اَنلُث ؟اَهََتاَمَنوُرْدَنأ ”ضرأ : َلاَك ملغ

 :َلاَق .ملعأ هلوسرو ُهّللا :اَنَلف اَهنييو اَهَنيب مك نوردَتأ ؛ىرخأ ضر
 سل هس نعل

 ْمُثيِلَدَوَل ِهّللا مِياَو : :لاق مث َنيضرأ بسد ىََح ٍماَع 6ةمعْبساةر يسم

 لرَألاَوُم ل : :ًاركَمُت؛ طبه ةمباَسلا ىَلْقّسلا ضْرألا ىلإ لبس مُكَدَح دحأ
2 0 20 

 24 ٌميِلَع ء ءيش لكب وهو نطو رهاَظلاَو رخآلاو

 ينربخأ : لاك كرام نب هلا دبع اَنئدَح : َلاَقمِراَع انكَح -8مل6

 ف يلا نَع .ةريره يبأ نع « جرعألا نَع «ةَعيَِر َنَع «نآلْجَع نب دمحم

 ةرمولا#

 لَضفأأريَخيوَقلاِمْؤُمْلا : لاق (ركذأ ملفه مهم دَقَو ناقد

 صرحا هٌرْيَخ [ىلإ] ل ُكَو ٠ ٠ فيعّضلا نمؤُمْلا نم لَجَوَرَع هللا ىلإبَحأَو
 ملص َءاَشاَمَو هّللاَرَدَق : لتكن َكَبلعْنإِ /هزجْنَنلوكمَفياَم ىَلَع

 [مهالالا/ :عجارإ ناطيشلاَنم مولا نول اي

 نع يبأ يِنكدَحَو : ٌلاَقرمتعَم اًنئَدَح : َلاَكمراَع اننَدَح - -مماك
 ع م

 مقري هللا وسرد اك : :َلاَقَدَرُي : ره يِبأْنَع ؛ كيهَّن نب ريشب ْنَع ,ةكرب



 ٠ نيوثكملا دسم -

 هول: :رمكُسلاومَوُمَو بألا هلإ ضي ىَأ ىَلح ءشلا يف هَ

 ل١11 :عجار] . ءاّقستسالا يفأألإ

 عم وهو مو
 : يبأ لاق : لاق َناَمِم ُرمّتعم انندَح : َلاَقْمِراَع اندَح - -مماا/

 وُبأَلاَق : قي يبلغ ٍمزاَح يبأْنَع «دْنه يبأ نب مِن ادَح

 :لاَقَق ءمعَن: ليقق : لاق ْمُكرهظأ َنيهَهجَو محمي لَه: لُهَج

 هكر ىَلَعاناطأل كلذ لميت نك اهب فلي انيمي «ىَرُملاو تأللاو

 مَعَ يَلَصْيَوُهَو هللا لوُسَر ىتآق : لاك بارتلا يف ُهَهْجَو نَرْثَعأل ()

 يّ يقع ىلَحْصخنيَوَُألإهم مهاجم : :لاق ؛هتبقر ىلع
 ءراكنم اهَدخل هيو ينيدإ :َلاَق ؟كَلاَم :هل :(وُناَقَق) :َلاَق هيدي

 ُهنئطَحَل يئماَنسْول : : 4 هّللا لوُسَر َلاَقَك :َلاَق٠« ءَحْجَآَو الْؤَمَر)

 ءيتشأ ره يبأ ثيدَح يف يذل لنا : لاك ونضع وضع كلَ

 ادع . ىَقْنَي يذلا تْي تيآرأ »8 < ىتْفتْسا هارنأ . ىَمطِل نانا نإ مب

 شك نإ تيار ىَوْفتلاِبَرمآَوَأ ٠ ىَدُهْلا ىلع ناك نإ تيآرأ ىَلَص اذ
 هم

 اعقل هعمل لأ لك . ىَرَيهّلل أي مليا » لْهج انآ ينمي 4 ىَوت

 ةَيئابزلا عدن ُهَمْوق وعدي : :لاق 4 يدان ةقطاح ةيذك ةّيصات ةّيصّنلاب

 .4 بقا دجْساو هت الآلك) ةكدألملا يني: لق

 مو سو
 نب ِهّللا دبع ْنَع ٠ ميل انَدَح :َلاَك دوا نب ىسوم انثَدَح - 481

 هّللاّنأ ؛ يلا نع ةرْيره يبأ نع ءراَسُي نبا ديعّس نع « «ِنَمَحَرلا دب

 ساس ا سف ل ست سس كس
 , يلظ يف مهمل ؟يلالجب َوُبَحَل نبأ : ةّمايقلا موي لوُقَي لَجَورَع

 1١/[ :عجار] : يلظ الإ لظ ل موي
 م”ههمو

 يني - ليعاَمْسإ انئدَح : َلاَك حاّبصلا نب دَمَحُم اننَدَح - --89

 آل: بق كارت لاَ يره يبأ َنَع « هيبأ نع « لّيهس نع - اَيرَكَر

 (؟1/177 ىّنَ و ؛اراَهئآو اجوُرم برعلاضرأ دوت تح عسا موقت

 ري ىَنَحَو « قيرطلا لآل الإ "ف اَخَيال ةنكمَو قارسعلا َنْييبكأرلاَريسَي

 (ه76 :رظنا] .لثَقْلا : َلاَق ؟هّللا َلوُسَر اي جرهلا امو : اوُناَق ؛ جهلا

 َنْبا ينعي ليِعاَمْسِإ انندَح : :َلاَق حاّبصلا نب دَمَحُم اَنئدَح - - 38810

 ْنَع هراَسينْبءاطَع نع دْيبع يبأْنَع ٍحلاّض يبأ نب ليس نع ءاًيركَ
 اًنالَئَة ةاَص لك بَ يف هلا حبس نم : 8 هللا لوُسُر لاف لاَ ةريره يبأ

 ملت كلك «نينالكو اكلك هلا َربَكوَنينآلكو انالئ هلا َدِمَحَو «َيئالكَو

 هلع هلك يِرَسآل هَدْحَو هللا الإ ةلإ آل : ةئاملاٌماَمَت لاك ؛َنوُعْستَو
 مسوس همس

 اتناك ْنإَوهاناَطَح هلَرمغ ريدك ءيش لك ىلع مو ُدْمَحْلا دلو كلما

000 

 1١[ 91/9 :(ديزي نب ءاطع وأ راسب نب'ءاطع) رظنا ] ].رْحْبْلا دير لْثم

 لْيهس نع ؛ .يوكَر نب ليعاَمْسإ اَنندَح : :َلاَقدَمَحُم اندح -

 نم: :8 هللالوُسَرلاَف : لاق ةرْيَره يبأ نع «هيبأ نَع «' ”لاّص يبأ نبا
 يلمع

 حايل رم لم هدول احس يشي ا وحر حيض احل

00 

 [اقحالو هقباس نم قلم ثيدح] ] . انئدح ا

 دففلشلا 1 .ةريم يلذكش 20

 يو كت ع ع

 ِنَع ءاًبركذ نب يعاتْسإانكدَح َلاَقَدَمَحُم اًنندَح 88

 يي ٍِاَح يباع «تيا يدع يلا وكلاب سلا

 هللا س2( نطل نسينا انو نا ناطللملا باري ىت

 [ةاملا :رظنا] . ادْعب

 ومره امو
 لك يول دم يني - لد اًدَح - 1/1

 قا هلل ك2 ا برت رش

 هلع سس
 ير يجانُي وهو اضرتعم هيخأ يديني يمين يفُهلاَممُكَدَح ملم

 .ٌوطْخَي نأ نم ِهْبلإ بحأ ءٍماَح ةنام ناّكَمْلا كلذ يف فقُي (نلاَناَك

 نع ءروُت نع ؛ «سنوي نب ىسيع انندَح : لاك جْيرس انئدَح - مى

 57 مع باَحْصأ نم ناَكو - رْيَخْلا دعس يبأ نَع : َلاَق اذك نّيصحلا

 َنَسْحأ دقق لَعق نمو رتب َلَصتكا نم : 8 هللا لوس لاق لاق ريد

 ق1 رو تأ قفز هزيل َرمْجَتسا نمو « جرح ًالقآل نَمَو

 ْدَقَق لعق ْنَم « عليل هناسلب لآل مَ ءاظفليل َللَحَتاَمق لكأس جرح

 نآلإ جيم كَ طئاقلا ىنآَّنَمَو ؛َجَرَح آلم ل سو نسْحأ
 ُدَقَفَلَمَك م مكي دما ياللا نإ 0

 نا ين افلخ اتا: دليل ا مى

 ديم اص ل اص
 هللا : ف كان قرط 0و انف نو للون

 َنآلاَف « اني َنيِعْبَسُدُنممنهَج يف َلسْرَربَح اَدَه : َلاَق «ملعأ هلوسرو

 . اهرعَق ىلإ ىهتنا

 نبا ينعي -فَلَخ اَنثدَح : :َلاَق دَّمَحُم نب نيسْح انئدَح - ما

 يبأ َفْلَخاتنُك : لاق ٍمزاَح يبأ نع ؛ 'يعجشألا كلام يبأ نَع - ةَميلَخ

 اذه ام ةَرْيَرهاَبآ ايت هطنإ ىلإ وضل ميو أضْوَيَرهَو يره

 ُتأَضَوَتاَم اها مكن ْتلَعْوَل ءاّماَ مُنَأ حورف يتباَي : :َلاَق ؟ءوضولا
 ومر و

 ثِيَح ىلإ نمؤُمْلا نم ةيلحلا ْْلبَت لوي يليلَخ تْعمَس يْنإ ؟ءوضولا اَذَه

 هرب سهيل
 ينعي - ليعاَمْسِإ اندَح : لاق دوا نياك اند - 414

 20000000 ءهيبأ نع العلا يتربخ أ :َلاَق - رَّفْعَج

 ُهْنَع ؟قدصتآ نأ هْنَع رشَكُي لَن ٠ صوُي ْمكوالَمدكَرَتو ت ام يبأ نإ ف

 يتربخلأ :َلاق «ليعاَمْسِ انكدَح :َلاَقاَمْئلَس اندَح -6

 َنوُرْدَت : لاق "ل هأ) ريم 0601/1١ يب نع ء هيل نع العلا

 لاق «ٌاَمآلَوُهَلَمَهْردآلْنَماَنفسسْمْلا : اوُناَق ؟سلقملا نَم

 ْمَتَسدَق يناّيو ءةاكَو ٍماَيصَو ةآالّصب ةَمايقلا َمْوَي ينأَي ر يّسأ نم سلمْلا

 ىَضْقيف ءاَّذَه َّبَرْصَو ءاذه ْمَد َكَفَسَو ءاذه َلاَم لكأو ءاَذَهفّذَقو ءاذَه



 رسب "يعظ سم
 ان يضل هَئاتسح تيقن هتاَنَسَح نم اًذَهَو « هناّنَسَح نم اذه

 [86015 :عجارإ لا يف حطمت هلع تحط ُْهايطَح نم ذخأ ٠ هيلع

 ينربْخأ :لاَق؛ ليعاَمْسِإانْنَدَح : :َلاَق ناَمْيَلَس اَنئدَح 88٠

 ءَناينَْت نانيعلا : لاق قف يلد ةَرْيَرم يبأ ْنَع «هيبأ ْنَع «آاَعلا

 وأ «جرَقلا كلذ َققَحُي ءناّيْرَت نآلْجّرلاو ناني ناَدْيلاَو يني ناَسْللاَو

 [809+ :رظنا] .هيْذَكُي

 يتربْخأ ٠ ليعاَمْسِإاَنثدَح ءدْواَدنْب ناَمْيلُس اَنثَدَح مالا

 َمطَقْا اسما تام اَذِإ : لام ف ينل نأ ةريره يبأ نَع «هيبأ نَع ,ءالعْلا

 دكوؤأ «هبعَمتيِملع وأ «ةّمراج ةَدَص نمأل .ةكلك نم الإهلَمعُهْلَع

 هلي حلاَص

 ينربْخَأ : َلاَقليِعَمْسِإاَنندَح : :لاَقْناَمْيَلَس اَندَح - 817

 ىَلَع ٍملْنُصْلاَقَح : لاَ قف يِبلنأ «ةَرْيرس يبأ ْنَع ءهنيأ نع ءمآلعْلا

 انو هيلع ْملَسَهيقلاإ : َلاَق ؟هّلا وسر ابيهم: :ليق تس ٍملُْمْلا

 نهتم هللا َدمَحَف سطع ذو نه حصْئاق كح اذ ءهبجأَق َكاَعَ

 اذني :رظنا] . هعَبْئاَق تام اًذِإَو كدُسَف ضَرَم ادَِو

 ْنَع مآلَملا ينَرَبْخأ ليعاَمْسإانكَدَح نامل اند - 8“
 لبر ْقْكلاَو ءناَمَيَناَمْألا : َلاَق ا يلد «ةرِبَرُم يبأ ْنَع « هيأ

 (لّشأَنيداَدَقلا يف ءاَيرلاوٌرْخَفلاَ ءمَتقلا لهأ يف ةئيكَسلاَو «قرمْلا

 [1 ١140 ءةححال ,قكال# :رظنا] . ٌربوْلاَو ليَحْلاَو

 ْنَع :؛ءآلَعْلا ينَرَبْخأ «ليعامْسِإ اًنَرَبْخأ ءُناَمْيَلَس اَنئدَح - 5

 َموَياَهلمآ ىلإ وتحاول :لاق ل يبان ريم يبأْنَع هيأ
 1 7807 :عجار] . ان :رَقلا ةاّشلا نم ٌءاَحْلَجْلا هلا داق سس :َقَماَيقْلا

 3 هه
 َنَع «ملَحْا يتربَخأ ؛ «ليعامْسِإ ! اًنَربخأ ؛ناَمْيَلَس اًنئدَح - ميلا

 ل سا م عم كتي # 55 هم هما

 «ملظملا للا عطفك اق اورداَي :لاك ا لذ يره يبأ ع ؛هيأ

 يد عب د ءارفاك حبصيو انمؤم يسمو ءأرفاك يسمو امؤم لجرلا حصن

 [40117 :عجارإ . ايل م ضرب

 سوه سرك
 نع ,ءَالَعْلا ان ينربخأ «ليعاَمْسإ اَندَح املس انثدح - 1م

 ةَصاَخ 7 2 مالا 3 «ناَحدلا كن 2 َلاَجصلا أد ءاهب رغم نم ِسْمّسشلا

 [4459 :عجار] . ةُماَعْلا ارم 21 «مُكدَحأ

 ْنَع «لَحْلا ينربْخأ ليَ املس اد - ميبحب

 سْمّشلا َمُلطَت ىّنح ةَعاَسلا موَُتَل : َلاَق يبل انأ «ةَرْيَره يبأ نع ؛ هيبأ

 اسف عَقني ال ءذئموَيو «َنوُعَمْجأ ذتيحسَنلاَنمآْت ملط إو ءاًهبرْغُم نم

00 
 يح اهني يف تبسك وأ لبق نم تنم نكت مَّن

 نع ؛ءآلَحْلا ينبح ؛ ليعاَمْسِإ انربَخأ «ُناَمْيلس اننَدَح - 811
 سم لل 20

 :عجارإ . ناطْيشلاريِماَرمْس رجْا : لاق 8 يِبلا نأ «ةرْيره يبأ نَع « هيبأ

 ميك

 روم

 نع ثلا يربخأ «ليعاَمْسإ 00 امي اند - ريس

 هَّللا عَرياَمّنِإ : لاق ؟ هللا لوس اي رمَس : :لاَ الجرن «ةريره يبأ نع ؛هيبأ
 مهرس هع هس هك سا

 «ةملم يدذع دَحَأل سولو لا ىلا ذأ أل ين« «ضفُخَيو

 7-00 :عجار] .لَجَوَّرَع هللا اوعذا :(اق)؟ٌرُعَس :رَحآ (لاَكو)

 َنَع ؛ءآلَعْلا ينربْخَأ ؛ ليعاَمْسِ اًنرَبخأ «ناَمْيَلَس اًنئدَح -

 ينال امو ١: اوُناك مللت :َلاَق 8# يتلا نأ ةَريَره يبأ ْنَع «هيبأ

 .مهّلظ يف أ «ساَّنلا قيرط يف لَ يلا : لاق ؟هلل لور

 ٌْنَع نع «هالقلا يِنربْخأ ليعامْسإ اربح «ناَمْيَلس اندَح - ١
 عيم هلو

 ة :لاَق ٌةريره يبأ نَع , هيبأ

 [/ه١9 :عجار] . اشعل

 «هآلَعْلا يتربخأ : َلاَق «٠ ليعاَمْسإ ينَريخأ ُناَمْيلس اَنكدَح - 486

 َُماَيآل نم ةَنجْلا لدي : :َلاَق لف يبل نَع «ةرْيره يبأ نع « هيأ ْنَع

 . هقئاوب هراج

 ينعي - ورْمَع ينرَبَخأ «ليعاَمسإ انئَدَح «ناَمْيلس اًئدَح - هيث

 لوسر لاَ : :لاقةرْيره يبأ نع «يربقملا دعس يبأ نع - وِرَمَع يبأ نب

 نم ُهظَح مئا برو و «"شعلاو عوججلا همايص نم هظَح مث ئاص بر : : 48 هللا

 .رهسلا همايق

 يي نور ريح نم تلعب كاش رم يلع «يريقملا ديعتس

 [3341 :رظناز هيفتْنُك يذلا نقلا نم تذعب ىَتح اً نر مَآ

 ْنَع ءورْمَع ينرَبخأ ؛ ليِعاَمْسِإ َنربحأ نامي انئدَح - 416

 موي كتعاَقشب ساَّنلاهَمْسَأ م : ا يّنللأتلُق : لف ةريَره يبأ نع «ديعس
 مام هسا

 اَدَهَْنَع يلآسيألا ةرْيره بأ ايتن دق : كف يَا لاَ ؟ةّمايعلا

 دعس ءثيدَحْلا ىَلَع لصرح نمُتْيآراَمل كم وأد َحأ ثيدَحْلا

 . هس لبق نم صل هلل لإ هلال لقمة موي يتعاقشب سأل
 ير

 ْنَع ءورْمَع يَِربْخَأ ليعاَمْسإ اًنَربْخأ ؛ُناَمْيلَس اَننَدَح -7

 ني يدنت نشل ينل ؛ةريط يع ٠ جرعألا نمْحرلا دْبَع

 اي :هاَنِبا : لاق ؟غْيشلاانَمُنَشاَم لف يلا اك مهل انكم هيب
 ساس # سا سا مم ماسصما هه ةيع

 َلَجَوَرَع هللا «خحّبشلا اْيأ بكرا : هللا د ِهلع ناك هللا لور

 . .ةلر نعول "ين

 ْنَع ؛ورْمَع ينربخأ ؛ ليعاَمْسإ اًنربْخأ املس انئَدَح - ميال

 يرتب ال َرثَّتلاَذإ : :َلاَق ف يلد ريم يبأ ع ؛ جرعألا نَمْحرلا دْبَع
 يمال ىو لل منسي 2

 جرحي ٠ ءَرََقْلاقفاَوُم َرْدنلا نكلو لهدا نكي ملاكي مدآ نيا نم

 [0146 :عجار] . جري انآ ديري ليخبلا نكمل ام ليخببلا نم كلذ

 ينعي -دَمَحُم ينريخأ ؛ ليعاَمسإ انربخأ نامي انندَح -48

 ُهّللا اَغَد : :لاقاق يبان :ةرْيره يبأْنَع ةَمَلَس يبأ نع - وِرَمَع نب

 ماس مو هب يقسو
 هّبلِإ مَجَرَك اَهلْهالتْدَدْعأاَمَواَهإْرظنا :لاقَ نجلا ىلإ هلْ ليربج



 1 تتح

 :لاَقَف ل ؛.راكملاب يي 5 اَلََاِإدَأ هيمْيآل كير: لاَعَق

 اَهَلْخْديلاْت يشَح قلك رو : لاق َمَجرَم الإ ظنا ٠ ءاهيلإ عجزا

 ايف اًهلْمأل تدع امو اهيل رظْناَف بهذا : لاق راثلا ىلإ هلسْرأ مث دَحأ

 «تاَرهشلاب تّبجُحَك ءاهبمَمسيدَحأ اهلل كرعَو : : لاق هِي مَجَر

 آلانأت يشَح دَقَل كئّرعو : لاق هِي َمَجرُك اَنْ دع :َلا :لاق مث

 [مجبو :عجار] . اهّلَخَد الإ دَحأ ىقني

 ينعي - ورْمَع ينَربخأ «ليعاَمسِإ ارب نامي اَنْئدَح - هينخ

 يبرئ يب ع «يربقَملا ديعَس [يبأ] نع - ٍوِرْصَع يبأ نب
2 

 اي لاكن بلع فكوق دجْسمْلا يف ءاسّنلا ىَتأ امي حبصلا نم فصلا

 بالا يود عبو نيدو لوُفع صقاوت متي ام الار

 ًاَمهَّللا ىلإ نمر هما ميرال لأ رت كير دق نإ نكن
 نيب هللا دبع ىلإ تناك هدومْسم نب هللا دبة ءاَّتلا يف ناكو «نشعطتسا

 هع م م ا عودام
 نبا اه يح تحاول لوُمر نم تمس مهرب دوس

 لَجَوَرَع هللا ىلإ هب“ سرقت َتلاَفك ؟يَلحْلا اهب نيه َنيلَك : :دوعسُم

 ينم كليو: َلاَقَق ءراّنلا لْهآن م يعج لنآ هَّللاَلَعل ؛هلوُسرَو

 ّبَمْذأ َىَّنح هّللاَو آل : تاق ْمضْوَمهَلنَف يدكو ىَلَحَو يلع هب يقدصتق

 هذه: : "يبل اوئاتك 8 يبل ىلع اتسعت ءالظ يبل ىلإ هب

 هللا بعدما :اوُاقَف ؟يه بنايزلا يأ : :لاقك ؟هللا لور اينذَسكَبي

 ُهّللاَلوُسراَي : تلاقك يبل ىلع تلد ءاهل اولا :لاقق دوُعسَم نب
 ماصسا م ف يمام

 الح تاذخاو هدف دوُعْسم نبا ىلإ تنَجَر «ةَلاقم كلم تمس ين

 ينال ءراَشلا لهأ نم هللا يلَْجَيال نأ جر «كلبلإو هللا ىلإ هب

 ىَّنح :تلقق «ضومهلانإَف يدلو ىلََولَحهب يقص : :دوعسم نبا

 هيب ىو هلع بيست (114/1): كف ينل لاق ف يل ذات

 يح كنم تغمس اَمَتْيآرأ « هّللا لور اي: :تلاق مث «ٌعِضْوَم وم هلم

 يود بوعي بحْذأ نيد لو طق لوح صقاوت نم تيكر امال تق

 امَمأ : لاَقَك ؟انلوُمَْو اًنيد ناصع اَمَق هللا لور اي : :تلاق نُكْنم بابلألا

 ًاَشاَمن كح سن كئيصُت ينهض كنيد ناصف نم ترك

 اًماَّمأَو نكد ناَصْقُت نم كلذ موصَتالَو يِلصْنَأل ثكْمَت ثم ّفُكْمَت ْنأ ُهَّللا

0 
 .ةَاهش صن ةارملا ده مّن نت هش اه ُكلوُمُع ناصف نم ترك

 ْنَع ؛كَراّبملانْباانثدَح َقاَحْسإ نب مهاب انئدَح - --86

 :ًةرْيَره يبأ ْنَع «بْيَسْاْيديعَس يكدَح : لاق «'يرهزلا نع «سنوي

 مم
 «هنيعيءاَمسلا يوطتو ةَمايقلا مويّض ْرألاُهللا ضي : "لاَ يلا ِنَع

 . ضرألا ُكوُنم نبأ ءاكللَمْلا انآ : وقيم

 ديزي نب ديعَس ْنَع «كّرابملا نبا نئدَح «ميهاربإ اندَح - 8861١

 3 :لاَق 4 يِبلا نع «ةَرْيره يبأ ْنَع «ةريجح نبا نع ؛ ءٍْلّتلا يبأ نع

 ,هقوج 7 ىلإ صحي تح َ ةَمجْنَجل اً مهسور ىَلَع بصي مي سلا
 سل ل ع 5

 .هْيَمَدَق نم َقرَمَي ىتح هفوج يف ام تليق

 يتربخأ « بينَ كسك ياخ - ا

 ري يبأ نع «يا أع“ «يسنع .رئكلملا دمع

 يبأ نب ب ةَحلَط ْنَع ءكَراَبم نبا انئدَح «ميهاَربإ انئدَح - -8/86؟
 ايم الل هللا واع

 لاق لوي ةريره ابأ عمس هنأت دَحُي «يربقملا اديعَس اتعمَس « ديعس

 اًقيِدصَتو هَللاب ان َّللا ليس يف اسرق سبا ِنَم 8 هللا وسر
 ورم دل ورع 17

 .ةمايقلا موي هنازيم يف تائسَح ,هثورو ,هلويو هيرو «ةعبش ناك هدوعومل

 يبأ نب ديِعَس ْنَع «كَرابم نبا انئدَح «ميهاريإ انئدَح - -5

 ةريره يبأ نع يريم ديعَس نع «َلامِيلس يبأ "نب ىَحَي يكدَح «َبوُيأ

 :لاَك 4 اَهَراَجحأتدَحُت ذوي : َةَيآلا هذه 8 ِهّللالوُسَر ارق : َلاَق
 رز و

 َدَهْشَتْنآ اَمَراَخأَنإَف : َلاَك ؛ ملأ هلوُسَرَو هللا : : اوُناَق ؟اًهُراَبْحَأ ام نورد

 اَدَكَواَذَك يلع تلمع :لوُقَت نأ اًهرهظ ىَلَع َلمَع ام ةَمآو دبع لك ىَلَع
 هلق

 .اًهرابخأ وهف : لاق ءاذكو اَذك موي

 نْب كلما دبع ْنَع كرام نْبا انئدَح «ميهاَريإ اندَح - --6

 :لاَق ف يبا نَع «ةرْيَره يبأ ْنَع ؛ ثعبنمْلا ىَلوُم َنَع ٠ 'يفقُتلا ىسيع

 «لمآلاةّبَحَم محلا ةلص نإ « « مُكَماَحرأ هيادولصُماَم مكبس انآ نماوُمّلعت

 .هركأ يفةأَسْنم ٠ لاكا يفرم

 ءٍماّمَم ْنَع ءِرَمْعَم نَع ءكَراَبمْلا نبا نَع « «ميهاَريإ انئدَح - -8865

 ةوطُخ لو «ةكَدص ُةَيَطلا ةَملكلا : :لاق يلا نَع :ةَرْير يبا نع

 ملوك :عجار] .ةَقَدَص ةآلّصلا ىلإ اًموُطْحَي

 ديز نب ريك ْنَع «كَراَبم نبا انئدَح «ميهاَريإ انئدَح - -8م846ه/
 سا مام

 وس يمهد موو رمش
 هّللا لوس َلاَق : :لوُقي ةريره ابآ حمس هنأ «هبيأ نع ٍمِيِمَت نب ورمَع يّئدَح

 ديه ةؤلاب هللا لوُسَر فوُلحَس اذه ْمُكرهش ْمُكَلظأ : 2
 ةَرجأ ' يكل جوع هللا هنم مهلرشرهش َنيقفانَمْلاب الو «هنم مهل

 للرخام لق نقدم «ةلحلي أ لبق نمهلفاَوتو

 سانا لق ميقا دعي قتلا نم ةَاّعْل هوما هيف دعي «نمؤُملا نأ

 م6 :عجار] رجالا همني نمؤملل مَعَ «مهتاروع عابتاو

 :َلاَق مّرَهَمْلا يبأ ْنَع داَّمَح اَنئدَح «جْيَرْس انْندَح - -8864
 يب هان
 يره ايأ تعمس

 يش مل

 أع ينمو للاى لل لوما لوقي

 "كلت اًهصعو اًنطاّيسب نب قص اج ملجم هع

 ف هللا لوس الاس ؟نوُسرَحُس حنو عتصناَم : اَنْ ٠ ايدي يف طقس

 [ه0145 :عجارإ. مايل : لاَ

0 

 ماس # سلع هاع
 نع ٠ يمس ْنَع كلام انئدَح « ىسيع ْنْب قاَحْسإ انُدَح - - مل

 يفاّمساّنلا مَلعيْوَل : لاَ ا هللا لوران «ةَريره يبأ نع ؛ ٍحلاّص يبأ
 ياسعد 20 0

 هيَ اوُسهَتسآل هلع ومعين الإ اودجَي ملم لوألا تملا ءانشلا



 اةذيغل ص

 يملا ةدقعلا يفند وكيل هلل اوتسل رجلا يف منوم

 [/129 :عجار] . اَوْبَح ولو اًمهوتآل

 ْنَع «يمس نع «كلاَم اًنربخأ « ىسيع نبق احس اًنئدَح -ل
 ًالإهَكإآل َلاَقْنَم : : هللا لوُسَر لَك : :َلاَ ةَرْيرَم يب ْنَع ؛ «حلاّص يب

 ريد ءيَشلُك ىَلعَوَو «دمَحْا هوما ؛ هَل كيرشألُهدحَو هللا

 مك
 سحمي باقر ةَرَشَع َلْدَع هلْتناَك ءةَرَم هم [مْوَي يف]

 ممل كش ره“ ماع
 ىّتح كلذ هَمْوي نطيل نم ارح هل تئاكو ( ةئيس ةئم هنع تيحمو

 سه ما لك
 :عجارإ كلذ مرتك لمحور لإ هب اج امم لَضَْأادحأ تايعلو « يسن 2
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 ةرَمةم هدْسََو هلا َناَحْبمم : موي يف لاق ْنَمَو - -مللك

 [/9063 :عجارإ . هل لماذ لالخ اهل

 و يعج ف هلو 0 ءحلاص

 اذِإَف «َجَرَح مُكَبِرَشَق اه لت اَرْثدَجَرَك ؛ شما لدتا ذإ قيرطب

 شّطَمْلا نم م بلكلا انه عبدك : َلاَقَق ٠ شطملا نم ىَرَتلا ل كايت هْلَيَبلَك
 1 عرس ممم هما سر كر

 هب يقر ىّتح هيفب هكَسْأ م ءاَمهنخ الَمكَربْلاَلرَتَف يبتلب يذلا للم

 يفند هلا لوُسَراَي : :اوُناَق ُدَلَرَمَمك هَلُهَللاَرَكَشَم ,َبلكلا ىَقَسَق
 ريس سامع م

 :رقتل].جَأ ةَبطَر دكت تان لك يف : قف هللا لوُسَر َلاَقق ؟ارجآل مئاَهبلا

 عقماللل ل مالإا

 مر ر/ هزي هلع
 نع «بلذ يبأ نا انربخأ : لاق دَّمَحُم نب نيَسَح انُثَدَح - 88"

 يبأْنَع «فايو نب نحر دبع نْب محم نع « ءاطع نب وِرَمَع نب دمحم

 :رظنا] . ام هيدي عقر «ةالّصلا ىلإ :٠ «[ينَي] ماك اذإ ناك كف يلا «ةريره

 [لل44

 يتلا باقل ىلع هل تخط

 [/777 :عجارإ نوعاّطلا آل و لاجدلا اَهُلْغْدَي ال 5ك

 ءداَنْزلا يبأ نَع كلام اَنئدَح « ىسيع نب قاَحْسِإ انئدَح - 8م

 اه يتبق نْوَرَْلَه : ٌلاَقاق هلا لوس ةرْيَرَه يبآْنَع جرعألا نَع

 ءاو نم مُكارآل يِنِإ «مُكْعْورالو مى وح يح ىَلخَي ام هللاوق ؟نه

 [م١1 :عجئرإ : يرْهَظ

 ْنَع «ءآلَعْلا نَح كلام اربح « ىسيع نب ْقاَحْسإ اندَح -8
 مام مم هما

 مالّسلا : َلاَق راما ىلإ جَرَح ف هللا لوريم يبأ ْنَع ءهيبأ

 94٠/[ :عجار]. نوُتحأل (مُكياكللاءاَش إنو «نينمؤُم موقد ميل

 َح نع «هيبأ نع ؛ «لّيهس نَع «اكللاَماًنربخأ «قاَحْسإ اَنْندَح - ليكك

 همة
 هللا لوُسرَرماك فاكر موفي هانم فهلا لوُسرأنأةريه يب

 «هَبرَشَف ىرخأ مُك ؛هيرشُف ىرخأ م ؛ًهبآلح رفاكلا بشت اب
 لف هللا لوس هكر ؛ ملسأت حبصأ نإ م داي مس بآلح برش لح

 لع َح
 ياس سا يم ست سماع

 راق اهمحسيْملك يأ «اهيالح برش ةاشب

 . اع ةَمبس يف لكي فاكلاو «دحأو ىعم يف لأي مْؤُمْلا

 نع «هيبأ نع ؛ ٍليهس ْنَع كلام انَربْخأ «قاَحْسِإانئدَح - لمراكال

 «بَرْفَع يتعدل ةلبللا هذه تشن امل : :َلاقَمكمآ نم الجَرأ ريم يبآ
 تاما هللا تاّملكب دوعأ :ّتْيس أ نيح َتْلقْولاَمآ : 8 هللا لوُسَر لاَ

 0 كري مك َقلَح مرش نم
 يليذلا دْيَر نب روك نَع «كلاَم اَنَربْخأ قاَحْسِإ اكدَح - 8ك

 : هللا ٌلوُسَر لاق : :لاق ةريره يبأ نع نشسَحُي ثْيملا ايآ تْممَس مس :لاَك

 هللا ىََتااذِإ جلا يف نيه َوْهَو انآ ريل وأهل ميلا فاك
 ءيرفلس سا 010

 . ىطسَوْلاَو ةبابسلاب ؛ كلام َراشأو

 :8 هللا لوس
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 نبا يني - ليعاَمْسإ اًنرَبْخأ هواري اَميلسم انك اًنكدَح 006

 نم: :لاك لف يلا أ ةَرَره يبأ "نع . هيب نع مالا ينربخأ - رنج

 [ىله١ :عجارإ . رطل يلب ةدحار يلع ولم

 دمحم اًندَح - ٠/8

 : هللا ل وُسَرلاَق : :لاق ريم يبأْنَع «ةَمَلَس يبأ ْنَع
 [/4؟ :عجار] .اًهّلُك اَهكرْدأدَقَف دع ةَمكر ةالصلا نم (7//71)

 ريمرزرةهمع
 ءدانّزلا يبأ ِنَع) هللا دبع انَدَح ءدّيبَع نب دمحم انْلدَح - مجالا

 «يرْظرلا نَع مّللا د يبع اًنندَح «دييع نب

 لود نم

 منيع ىف هللا لوران :ةريَره يبأْنَع «(رعآلا نمْحرلا دْبَع َّنَع

 71٠6[ :عجار] . ةاّصحلا ٍعْيَب نَعَو رْرَغْلا

 ريبةعدمو
 -(ِبيْخْنَع ؛هّللا دبع انندَح «دّيبع نب دمحم اَنئدَح - "كغ

 يببأْنَع ءمصاَع ِنْب ِصْنَح ْنَع - عفيفي نمر دْبَع نبا يني
 ضاير نم ةّضْوَر يرينمو ينيب َنْبياَم : َلاَق 8# هللا َلوّسَرنأ «ةَرْير

 [/151 :عجارإ  يضْوَح ىَلَع يربو نجلا

 نب ديعَس ْنَع ءمّللا د ْيَبع اًنندَح «دّيبع نب ب لمحم دمحم اًنيدَح - ””تشزإ

 مُكَدَحأَمأ نَا لاما هلل لوْ « ةريره يبأ نع « ديعس يبأ

 تَداَعْنِإَف ؛ اَمريعي الو اَمدلِجيلك تدع ؛ اًهُرِيعَي الو ءاَهدلجَبل
 وأ «ِرَمَش نم لبو لَو اهيل ةعبرلا يف تداَعْنإَ ريمي الو مدلل لسع ع

 [7044 :عجارإ . رش نم ريفض
 مم

 نب ديعَّس ْنَع ؛هّللا دنع اَنكدَح ءديبع نب ب دمحم انئدح - 8/5

 مرح َلَجَوَرَع هَّللاَنإ لاَ هللا لوُسَر نأ «ةرْيره يبأ نع «ديعتس يبآ

 ْدَكَألإمُكاَرأاَم: 0 دعا يامي ىلع

 يملا :عجا ار] . هن راح

 ءدلاَخ يبأ نب ليِعاَمْسِإ اربح «َنوُراَه نب ديِياندَح - هينكت

 يّلصُي هت : َلاَق «ةئيدَملبةرْيَره يبأ ىلع الزان اكو : َلاَك «هيبأ ْنَع
 00000 م ةممم م
 سيق ةَآلَّص نم اَوَحَن :ٌليِعاَمْسِإ َلاَق - ةليوطلابألو ةميفَحْلابْنَةلَص



 نأتحأ ءاريَخ تلف : اق ؟ينالس م تركن :لاك؟

 [مك١٠ .عجارإ .(رجْدأو «معت) : (لاق) : : لاك ؟ كلاس

 وعدو هعثيرع اع
 دمحم اًنَدَح ءرسيم نب دمحم يناَغاصلا دعس [وبأ] انئدَح - - مالك

 سم صادر
 ٌماَمإلااَمّنِإ :َلاَق 4 هللا وسر نأ ةرْيْره يبأ ْنَع « ةيبأ نع «نآلجَع نبا

 « يالا الو : :َلاَقادإو ءاوُمصْنأَك ارق اذ ءاوُربكَ ربك اذإو «هبمتؤي

 .ةدبخ لال بع َلَماَدإَو ءاوُمكْراَك َعَكراَذإَو «نيمأ : :اوُنوُتَ

 نوُعمت خلا ول اول اساح ىلس او ذللك اوُنوُقَك

 ع ريب همس عمم
 اوعمجيف و يف اتق 0 كيم يب نع

 نَع «َنوُمْلخَتي لاَجر ىلإ[ فلاَخأ م سانا مْوَيالُجَر َرْمآَمُت ءابطح

 هيويششلاأل اهلل هللا مْياَو «مهتوبي ميل قرح ةآلمصلا

 ولو اَهرَتآلاًهيفاًمَنوُملْميَولَو ءاَهدهَشَلِنْيئاَمْرمْدأ ؛ ئيِمَساَقْرَع

 [ملل الة” :عجار] ٠ أ اوبَح

 ْنَع ءءاطَع ْنَع « حْيَرِج نْبا انئدَح :لاَق دعس وبأ انئدَح -

 ٌقِيِفصَتلاَو لاّجرلل حيبستل ّدلا :8 ِهّللا لوُسَر َلاَق :َلاَق ةَريَرِم يبأ

 م/م :رلقنا] . اس

 ِء ْنَع ءَناَوْكَد نبا نع نايف انرَبخأ «قاّررلا دبع اَنئدَح - -8410/4

 مسيل: :48 هللا ل وسر لاَ : :لاَق يره يبأ نع ؛ جرعألا نّمْحرلا دْبَع

 هَضْرأَلماَع يني - يلماَع ةئوؤَمَو يئاسن قدك ام ءاراتيد يرو

 0:١ :عجار] .ةقَدَص رهف -

 يبأ نب لّيهَس نع «نايفَس ارب «قاررلا دبع اَنئدَح - 8848٠-

 ولو يرجتال لاَّ نع « ةريره يبأ نَع «هيبأ نع ؛ « حلاص

 [/14 :عجارإ] : هني يت كول هدي الإ

 نب ءاَطَغ ْنَع ناَيْفَس انَربَخآ «قاررلا دبع اَنثَدَح -ملحأ

0 
 لاك ينعي :ف هآلا لوُسَر لاَ : لاَ ةرْيره يبأ نع ؛ «(,غألا)ٍنَع «بئاسلا

 كح امهم اذحاو ينَع رانك يرازإةمظَمْلاو .يئاتر ايبا : للا

 [7م/ا :عجارإ . منهج

 «شَمْعألا نَح ؛ُناَيْفَس اًنربخأ : َلاَك .قاررلا دبع انئدَح - -ملل"

 ةلَو «ُنمْؤُمَوَُو ينزلا يمل : َلاَكهَمكرةرْيِه يبأ ّْنَع :ناَوُكُد نع

 6 رو

 وهو برشي َنيح َرمَخْلا١ برشي الو ,نمؤم وهو ًقِرْسي نيح قراسلاق قس
 1١77٠١[ :رظنا] .٠ ُدْعَي ةضورعم ةبوتلاو «نمؤم

 ما ع امر يسمعه
 نبا (95///3701) ِنَع «نايفس اًربَخأ «قازرلا دبع اندَح - - ملا

 هلا لوس! َلاَك ةَريره يبأ نَع ؛ «[جرغألا] نمر دبع ْنَع «ناَوْكَ

 [7007 :عجار] ٠ عِشيلف ء ءيلَم ىََح بأ نمو «ينلا ملط لطملا : َلاَق

 ءٍلْيَهك نْبةمَلَس نع «ُدايقس انربحأ قارا دبع انندَح 1

 ءًريعب لف يلا ىصاَقتييباَرعأ هاج : لاَ ةريره يبأ َنَع « مل يبأ َنَع

 ال ارسم اوشا لاق هريعُب نس لم هل اوسمنلا 1

 ةلاقوأ يّيكوأ :' يباَرخألا لاق «هريعب قو ُموُطْعأَف : لاق «هريعي نس قوق

 قمح فطر نقم :رظنا] ًءاَضَق ْمكإَح مُكَرْيَخأ نإ : ف يلا لاَ ؛ هللا

 علدكلال لحلم هححلا

 « ىَليَل يبأ نبا نَع «ناّيفس اًنربخأ :ل َلاَق قادر | دبع انْكدَح - ماهم

 يف نإ اوُرَحَسُت :8 هلا لوُسَر لاَ :َلاَق َةَرْيره يبأ نَع ءءاَطَع ْنَع

 6 اد :رظنا] . كري روحسلا

 ًّ نب كلما دْبَع يتدَح ءناَيفس اربح « قررا دب اَُدَح - ماك
 اعموس هع همر
 يف ىّلص اقف يبل تير :لوُقَي ةَرْيَرهاَبأ عمس نم يّكدَح ٍريمع

 [ىال00 :عجار]. هيَ

 لة

 ّدِإَك ءرهّظلاب اودربأ : 5 هّللا ل وُسَر لاَق : ا ىلا يلاص يبأ

 ْنَع ءٍمصاَعْنَع ءرْكَب وبأ اًنكدَح ٠ ٍرماَع َنْب دوسأ انيدَح - ماحح

 بابل ىلع ريل انه ناَورَمل[لبق] : لاق رضاع يَب نم لجَر

 لف هللا لوُسَر نم همس اًنيدَح اَنئدَح ةَرْيره ايي: لاق هل اوُنَذْنا :َلاَق

 َنمَرَخهّنأ ىمْيانأ ل جرا كاشنؤأ لوي ل هللا لوُسسَر تغمس : َلاَق
 هه مل

 .اًنيَش سانا رْمأ نم - -ركبوبأ كش - لْيؤأ؛ لوي مَّن ايلا

 :َلاَق يرق نم هيف ْيَدَي بَرَعْلا كلمن : لوي هتعمسو : لاك
 سمس

 َلاَق :

 1٠١9/144[ :رظنا] .ء ءاَلْؤَم يلا هّللاَو سب ناورم

 ٍمصاَع نع« ءركيوبأ انربخأ : َلاَقِرماَعنْب دوس اًندَح - هينح

 «لاَّصوْلا نَعا هللا وُسَر ىَهن : :لاَقةَرْيرَم يبأ ْنَع حلا يبأ نَع

 دنع لأ نإ مكلثم تسل يإ : لاق« لامي هللا لوسي: لق :َلاَ

 09١[ عجلر] . ينيقنستو يسلب يب
 نع ٍمصاَع ْنَع ٠ ركوب اًنربخأ ءِرماَع نْب دوس انندَح - -88

 مهر دجْسَملا ىلإ هلال وُسَرءاَج : لاَ ةريره يبأ نع ؛ حلاص يبأ

 ُهْنمَدَشَأ ايَضَغ بْضَع هانا ام اديدش اًبضَغ بْضَعَف : لاك «َنيقرْفتم نيزع

 َنيذْلا ءالْؤَم بتم ٠ َساّنلاٌموَيالُجَرَرْمآ نت ْمَمَه دقت هّللاو : َلاَق

 .'مهْلَع اهكرَحأف «مهرود يف ةآلّصلا نع َنوُتلْخَت

 ,ة59/7 :رظنا] . ءاّشعلا ةآالَص َدِجْسمْلا 8 هللا لوُسَر َلَخَد : :َلاَق اَمِّيرَو

 [لد لش لاحم

 يبأ نع ءٍمصاَع ْنَع ٠ .ركيوبأ انربخأ «دوسأ انئدَح - -5

 سال لئاقأ نأ تنرمأ : كه هللا لوُسَرلاَف : َلاَق َةَريَره يبأ نَع ٠ «حلاص

 آلإ ,مهلاومأو مهءامد ينم اوُمَصَع اهون اذِإَف هللا الإ َهَلِإ آل : اوُنوُقَي ىَتَح

 .هللا ىلع ْمُهباَسحَو « قرم نم



 يبغا شمع نع ركوب اكرخأ كوس اكن - م

 :ٌرُك امه ناَنثا : لوُشَي 8 هللا لوُسَر ناك : :لاَق ةرْيره يبأ نَع ٠ ءٍحلاَص

 1١[ 4824 ,ةاحح :رظنا] . بسلا يف نْئَّطلاَو ةَحاّيتلا

 هما مري هدو

 ٍووْطَع نب دْمَحم انئدَح ءركيولأ ادَح ءدوسأ اد - هيدا

 م هل ل
 اخ وُ هذه ةوقرت هاش ب فا ةَماَقلا

 ؟اَذَه َنوُفرعَتِر الاله ىَدايْمُت : لاق ءمَمَن :َنوُلوُقَي :َلاَق َنيقفشم

 يف دوُلُخَو جلا يف دول : لاقي مت حدي : لاق معلا: : نول

 المل :عجار] . راَثلا

 ريمرزمو

 نع ءٍمصاَع ْنَع ؛ ءرخكبوبأ انندَح ءِرِماَع نب دوسأ انئدَح - 4545

 ارا ىلع بى هيف داره ؛ هلم ةريَره يبأ نع ؛ « حلاّص يبأ

 [ق 533 4437 :رظنا] . حيد

 «ِشاَيَع نب رْكبوبأ ينربخأ «قاَحْسسِإ نب ىَيحَي اَنَُدَح - مى

 لَك : لا ريم يبأ ع هدد يبأ نبل ملاَسْنَع «نيصح وب نرخ

 :سظنا] . وس ةرم يذلآلو «'ينّل لحال ةكَدّصلا نإ : كف هللاٌلوُسَر

00 

 ْنَع :(9//101) ٌرْيَمُز اًنئدَح «دواَد رب ىَسوُم اَنَكلَح -5
 500 :لاَق ةرْيَرَه يبأ ْنَع ؛ ٍحلاّص يبأ ْنَع «َقاَحْسإ يبأ

 َرْفْغاَو ءةّمنألا دشُرأ مهلا «نماَض ْماَمْإلاَو متم نْدَوُحْلا

 [/114 :عجارإ َنينُدؤَملل

 رب هريس اس

 رص نباح ل ءديجس نب يد - ميقا

 يم ا رك لا سأل يس يا قرت

 اق هيبح قون بحأ نو بهذ 0 نم َقلَح هلل ميراث مهمل

 ساس ساب سا عفو

 اثم اراوسُهََح رْوَسُينآب حَأْنَمَو «بَهد نم انْوطُم ةفوطيلك رات نم

 [88417 :عجار] . اهب اوُبمْلاَف ةضفلاب مُكيلَع كلَ « بَعد نم (راوسهروَسيلَ

 ا

 يبأ ْنَع «َنآلْجَع نْبا نَع ءاشيتلاَنئدَح : ليم ككطَح - 444

 ّشأَلَخَد ادِإ : لاق هللا لوُسردأ ربه يبآ نع ؛ ٠ جرعألا نع ءدانزلا

 الم ولا ةّنجْلا َلْمأ اي: دام ىَناَتَرَاَنلا راَّنلا ٌلْهَأ 1 [لخذأو] «ةّنِجْلا ةّنجلا

 مدلك :عجارإ هيف تْوَمآل مولانا لهآ ايو «هيف توم

 هريثك يبأ حآلجلا ِنَع ْثيَلْنَع « ديعّس نب ةبيدق نئدَح -848

 نإ : 0 لا
 ا 0

 ملة لاإله نمت الو رحبلا يف

 لحل معن: ٍرَحْبْل وتنق تح اهّنثيم هناك :لاَقك لا ام ضَ أ دخن

 عل :عجارإ.ه هْؤاَم

 ْنَع روك ْنَح متسبب انئدَح كي انَدَح
 1 كا سو ال ع 2 ب سل هما

 ةَماَيقْلا َمْوَي ىتؤي نم لوأ : لاك هللا َلوُسْرذأ ةرْيره يبأْنَع ءْثْيَعْلا يبأ

 معهم ها و م و

 ريش يأس

 0005 لااا ااا تت اال

 مم معا عش

 اير هلو كيد ككل يري لوقو ٠ دخول اذه اق :لاَقيق

 6. م ةمما

نم : لوُقَيَف ؟مكو «ُبَراَي : لوُفَي « كلذ نم منهج بيصُت جرْخأ
 لُك 

 ةنام لك نم اًنمدخأ اذإ تيار هلل لور اي اَنلَقَف ٠ (نوعستو)ةعْست د ةّنام

0010000 1 
 يف اضل ةرلاَكٍمَمألا يف يأن :لاق ؟اّنم ىذا نوعستوةعست

 .دوُسأل رولا

 نع ءدّمَحُم ْنْب ِزيَِحْا دبع انئَدَح ءديعّسم نب ةبيتق انلدَح - -4 ١

 اًذإ : :9 هللا لوس َناَك : ل يره يبأ نع ءهيبأ ع « كلام نب ليس يبأ

 عيد ل ةلرر مر ةءاها

 تدمصو «ةنجلا باوبأ تَحْنفَو «راّثلا باوبأ تقلع اَضَمَر َلَهَتْسا

 [/0/117/ :عجارإ ٠ نيطاّبشلا

 مضرب ما

 «ليهس نَع ءدّمَحُم نب زعل دبع انَدَح هيف انلدح -

 هٌرياَقَم مُكَبوُي اوُلَعجَت ال :لاق ا هلاليه بأن «هيبأ نَع

 [/8:4 :عجار] . ناطْيَشلا ُهُلْخَدَي ال ة ةَرقبلاُ ةَروس ل هيف ارقي يذلا تيل

 ل م

 «هبيأ نع ؛ «لّيِهَس َنَع «زيَِمْا دبع انئَدَح ٠ ةببتق انلدح - 848
0 

 'توُسَيَآل :راّصْنألا نم ةَوْسنل لاق يدي هللا لورا :ةَريرم يبأ ْنَع

 وأ : :َنُهْمةاَرْما تلقت ةلجلا تلخ دال بحت دكولا نم الئ طاح إل

 [/ل1 :عجارإ . ناثا) وأ : لاك ؟هّللا َلوُسر َراَيناق)

 ةّنيدَملا باَقْلأ ىَلَع : لاك هللا لورد داتسألا ابو 6١ ع

 2 مت ساس ع 021 # مم ل

 . لاجدلا لَو دوُعاّطلا خدي أل هَكْنألَم

 يف مثرْاَس اذِإ : لاَ هّللا َلوُسَرَنأ داتا انهو ---6

 اورداَبقةّسلا يف متكاَسَدإَو ءضْرألا نم اح بَل اوطخأت بيصتحلا

 مهلا ىَوامو باودر هنو قرطلا اوتاكو هين هي

 [447* :عجارإ ليلا

 0 م45

 0 هر آل :اك 5 هللا لون

 وسر نأ ةريره يأ ْنَع ؛هيبآْنَع ءٍنَمْحلا دبع

 . ثآلك دعي 8

 سونج ٍساَن ىَلَع فو 8 هللا لور نأ داّسألا اهو - م41

 ثآلك كل لاق ءاوُتكَسم : :َلاَق مُكَرَش نم مُكِريخَب مكر خأ الأ :لا :َلاَقَك

 نَمُْكربَخ :لاق ؟اًرش نم انوي ربخأ هللا ناي :لجَر َلاَقَف ءتارَم
 سم بيس ضعه م هر دس

 :عجار] .هرَش موي الو هريَخ جري ال نم
.2 

 رمت هقل هو هر هع

 رشو ؛هرش نمؤيو هريخ ىجري

 مالوم

 اك 8 هللا َلوُسرَنأ دانس اهو - م44 ه4

 [دهح؟ :عجار] . . نبأ ِرلا يف هلاك

 رفاكلا عمتجي آل :ل

 نب ديزي نع رضم م رب ركب انثدَح- «ديعّس“ نب ةببنق انندح - م44 8

 نع حل نب ىسيع ْنَع) مها .(98/86) نب دََحمْنَع ءداّهلا
 ساس م راس مل هلو

 زي ري ةَملكلب مَككِتِلودِبملَنإ :لوُشي ف هللا لور عمس هنآ «ةَريرم يبأ 1

 7114 :عجارإ . برْعَمْلاَو قرْشَمْلا َنْيَياَم َدَعْبأراثلا يف اهب



 ادطلط عا

 هيب ليس ع زيتا دب اند ياخ - م4
 نم ءْرُج ةئام نم ءْرُجْراَلا هذه : :َلاَق هللا لوُسَر نأ «ةريره يبأ َنَع

 مل ريع مل و موامع

 . ملهج

 نبا نع« رض نب ركب انئدح : لاق ديس نة اندَح - 8445١

 ٌعِمَسهنأ ًةرْيَره يبأ نع ؛ «ةَمَلَس يأ نع ؛ مهاب نب دَمَحُم َنَع ءداَهلا

 ميلك هنم لستتي مكدحأ باتي ارتداد: لوفي © هللا لوسَر م مع عرعر
 يش هتركنم ىقنيآل :اواق ترد نم ىيَي لَه ؟دووفَام تأرم صح
 م4157 :رظنا]“: اَناطَحلا اهبل وُحْمَي ب سْمَخْلا تاولصلا ( لَم كاد :َلاَق

 َرَكَذك ءداَهلا "نبا اند دعس نب ثيل انندَح يت هيَ اندح -7

 441١ :عجارإ اقف يبل حمس لقي مل هلم

 ,ةّيِزَغ نب ةَراَمْع نَع هركعُم ني ركب اًنئدح كبف اندح -م435*

 ةَميرأناَمإلا : :َلاَق كف هّللا َلوُسَرنأ «ةَرْيرَه يبأ نع ؛ ٍحلاَّص يبأ نع 01 لل هسا

 نع ىكألا طم اها هلا الإهلإ ال : هلو اهالَحأَو اهم ؛ َّباَبنوُتسَو
 [ةالا5 ىلع 476+ :رظنا] قيرطلا

 م4415

 ينإف .متلس اوسخ :ِساّنلل لاق ف يَا نأ ةَرْيره يبأ نع ؛هيبأ

 0/194 :عجار] ٠ يما مُر امك يفلَخ نم ْمُكاَرأ :

0 
 «لْيَقع نَع - - دْغَس نبا يني نبل انئدَح اد - --6

 اصر سوك
 َنَع «نآلَجَع نبا نَع «دْغَس نب ثيل ائدَح « ةبيتق انندح -

 آل :َلاَق اق 8 يلا نَع :ةرّيره يبأ نع ؛ : بّيَسمْلا نبا نع «يرهزلا نَع

 . نكرم دحأو رج نم "مؤ د

 ديعَس ْنَع :َتآلْجَع نيا ِنَع ثِيلاَنَدَح هي انندَح -5
 :لا 8 هللا وُسرنأ «ةريره يبأْنَع ٠ ميك ِنبٍمَمَقلاو «يريقملا

 لجّرل َناَك :َل لاق ؟هّللاَلوُسَر ايكلد فيو : اولا يمهد مهد قبس

 [ًةَنم] هنمَدَح هلام ضر ىلإ[ جر قلطْناف (ًمهدحأب قصف نامه
 .اَهب قدَصقق ممر فلآ

 هر ص
 عاملا نَع «َنآْجَع نبا نَع شي اندَح هي انئدَح - -841317/

 ىَلَع َلاَرَي نَل : لاق قف يلا نأ ةَريره يبأ نع ٠؛ «حلاَّض يبأ نع ؛ ٍميكَح نبا
 ْمُهَتَأَي ىَنَحا؛ :مُهتلاَح نم اف الخ ْمُهْرْصيأل وحلا ىلع ةباصع ر آلا اذه
 [مكدا/ :عجار] ٠ كلذ ىَلَع مُهَو ورع هللا رم

 را
 نع ءَالْجَع نز نَح مدن نبيل يان - -84146

 ْنَم ملسملا : : لاق ل يبل مأ) «ةَريَره يبأ نع ٠ «حلاّص يبأ نع ؛ عاقل
 مهئاّمد ىَلَعْساَنلاهَآْن من ِمْؤملاَو ديو هناّسل نمل ملَس

 . مهلاومأو

 لك ىَلَع :َلاَق هنآ 8 هللا لوُسَر نَع : داّتسإلا اذَهِبَو - -8

 اًهانز نْيعْلاَف ٠ ةَلاَحَم ال كلذ كَرذأ ؛ الا نم هظَح ب مد يب نم سن

 مانزل لاو "شبل اَهئِ باو .ٌاَمتْسالا اها هناذآلاَو) "رطل

 ةريره يأس
 هلا مريام را

 "لا سا عسا
 كلذ قدصيو ؛ىّنمتَر ىَوْدَيْ بلل مالك هنااَسلَو "يشل

 ٠.0+[ :عجار] .جْرَْلا هيذَكُيَو

 رك نوكي : :َلاَق هنأ كو هللا لوّسَر ْنَع داّنسإلا اذهب 0
 ز نمو َمتيَوهَوهبحاص مْ نيب ذر اعاججش اقل مَيْمهدَح
 كلا را را ص رس را اس

 علا ؟ :عجار] ٠ .ةعبصأ مقلي ىتح هعبتي لاري

 يفاباش ٍخيشلاْبْلَ : لاق 8 يِّملاَنأ داَتْسإلا انَهبَو - -م١40

 [موضك :رظنا] . لالا ةرثكو قالا لوط : : نينا بح

 اًنرَبخأ :َلاَق - ”يمفاّشلا ينعي - سيرفيس انَح - م
 يبأ نع« ,جّرغألاِنَع هدانا يبو داب نبا ىحَي نب دَّمَحم نَع ؛كللام

 1ث كة رظنا] ٠ ةّدباَنمْلاَو ةَسصلَمْلا نع ىَهت 8 هللا َلوُسَرنأ يره

 [علوومو لاما

 هرم داع

 نْب ىَّسوُم ْنَع «كللاَم اَنَربخأ «سيِرْدإْنيدَمَحُماندَح - -84*

 لاا هللا لورد ةرْيره يبأ نع راسي نب ديعَس نع ؛ « ميّت يبأ

 ١١1ه :رظنا] . اًمهَنْيَب لَضَف آل ءٍمَمرلابمهردلاَو ءراّيلاب ريدا
 هريك ساو

 ءداتزلا يبأ نع "كَم اًنرَبْخأ «سيرْذإ نب دَمَحُمانندَح - --

 عبي ألو : :لاَق(/ /6) ف هللا لوُسَر نأ يره يبأ نع ٠ « جرعألا نَع

 رشي الو اوشَجاَتآلو دابر ضاَح عيل« ضم عيب لَ مُكضنَ
 ٠٠٠١[ :رظنا] . ملا

 /اذإو ملظ يملا لطم :لاكو -6
 1 ماك :عجار] . عل

 ٍيِلم ىلَس مُهدَحأ عب

 مم ةمالا
 اق ربل ةلوخأل ريغ ىلا ا

 ةرضيحأ انآ حار بوك لإ يل َسْئْلهنِإ ؛هللا لوري: تلات و يلا
 نإ: :تلاَقَ ءهيف يلَص م .ءهيلسْغاق تارهط اذإ :لاقق ؟عّتصأ فيكم هيف

 . كة رال ديي لاق ؟مدلا جرخيمل < و همس عع

 يضل سؤ نإ :كاقا هلا ونا. يباع نادرو نبا
 .رّمسلا يف ذريعَب مكادحأ يضياَمك هنيطاَيش

 يبأ نب دي نع .ةعيك اكد . ديس تفاح - -48
 نإ 28 هللا لوس لان : لاق ةرْيِرَم يبأ ْنَع ” ةَمَلَس يبأ َنَع ءوِرْمَع

 اوبحأ :مُهكلاَقي هما مويا دودي هنوني رولا باَحْمأ
 . مَتقَلَخ اَم

 نب ْثراَحْلا نع ٠ «ةعيهل نإ نكح « ديعس نب هي ائدَح - --
 4 هللا لوُسَرلاَق :لاق يره يبأ نع «ثراَحْا نب تباث نع دي
 ةورأ مهن ٠ نَمَيلا له مكان ٌةَياَمَْي ةمكحْلاَو نامي ِهَففْلاَو ٠ نامي ناَمألا

 ليلا لمآ يف“ ماليلاَو رخقلاَو , قرم لبق َركلاو ولكن يو ةدتفأ

 .منَْلا لأ يف ًةئيكسلاو ءريولا لهأ َنيِداَدقلاَو ليألاو



 ساس سر

 نَع؛ ؛سنوُي بأن ع ؛ ةقيهكر اكدَح
0 

 يِرِجَن سلك هللا لوم نس بش تيأرام : لاق ةريره يبأ

 ضْرألا انك ا هللا لور نم هيَم يف حَرسأ ادَحأ "تْيآر امو « ههجَو يف

 . ثرتكم يلهو انس دهان «هل ىو
 عدم

 نَع ءدوسألا يبأ ْنَع ٠ ةَميهَل نبا انئدَح : َلاَق هيف انئدَح -

 «هِراَكَملابْهَنَجْلا تح : لاَ ف يبل ءةرْيرم يبآْنَع ءرلتلا نْب

 "توت

 نباَنَع جرت نع ؛ ةَعيهل نبا انثَدَح نيف انثَدَح 8

 اوُزْغاَو ءاوُحصُ اوفا : لاق  يِبلا نأ «ةَرْيَره يبأ ْنَع ةَريَجُح

 .اوُنْغَتسَت

 نَع ءَنآلْجَع نبا نَع ثِيِلاَنتَدَح : لاك هيف انئدَح - م98

 بلك : :َلاق لف يلد «ةريره يبآ ْنَع ؛ ءٍحلاّص يبأ نَع ؛ ءميكح نب معمل

 4971١[ :عجار]. لاّملا ةرثكو قاتلا لوط : : نيا بح يف باش خيبشلا

 داما
 ءدّسَحُم نْبِزيِزمْلا دبع انئدَح : لاك دعس نبه اندَح - هنن

 هم رع م
 ها

 نع ؛ثراَحْلا نْب فوع َنَع ؛ «يلَع نب نصْحُس نع آل نب دَّمَحُمَْع

 - 24207 ََ ماءعالسم 01

 حارمت هَءوضو ْنَسْحأَف اضْوَت نم : لق هللا لوس لاق : لاقيه يبأ

 ل ٠ اَمَرَضَحْوَأ امل ْنَمِرْجَلْممُهَّللاهاطْآ ءاَلَص داق َس انا َدَجَو

 . نيش مهروجأ نم كلذ صْقْني

 هيما سرا هماو
 نب ةيواَعم نَع دعس نب ثيل انثَدَح : :َلاَقديف اند - مو

 لَن فيض اَميآ لاقل بلآ «ةرْيَره يبأ ع ؛ ةحلط يبأ نع « «حلاص

 .هْيلَ جرح لو ارق دعب دخان هلك اموُرْحَم فضلا حَبصاَف موق

 ,دييزوبأ اًنربخأ :َلاَق يمشاها وادينا انك انندَح 5

 ف هلل لوُسَر ىَهن : :َلاَق َةرْيَرِه يبأ ْنَع «حلاص يبأْنَع شمعألا نَع

 جرْخُيو هبؤك يف فحل منك : :ناَعَسِْل مَ نيب ْنَعَو «نيتسَنَع

 :ناَعيلا َمآو «ءاَمّسلا ىلإ هجْرَفب يضيف دحاو بوقبي يحبو هش

 [441786 ,ةدالال :رظنا] . ٌرِجَحْلا ءاقْلإَو « كب (يقلار) ايلإ قلآ :ةَسم ُةَسالْمْلاَ

 دّييز وبأ انرَبَحَأ :لاَك [يمشاملا] دوام نب ناَميلس ان انثدَح - م

 2002 ناك : :لا ةَرْيرع يبآ ع ؛ «حلاّص يبأ َنَع «ٍشَمْعألا نَع

 نق ؟ءاَكَو رت َلاَق «ْمَعَن: اوان ؟ني هيلع مُهلآَسةَراتج هبات

 ىَلَعاوُنص : َلاقألإَت هيلع (081/5) ىَلَص ؛ مَن :اوُلاَق

 [9439/4 :رظنا] . مُكبحاَص

 دبع نب بوعي اَنْندَح : َلاَقروّصْنم نب دعس اَنَدَح -

 رعد ماش
 وراق اكد .اهرطزلا دبع نزلا دبع نبدي

 َلاَك ا هل سو جلاء هواش لك كة
 تق اق انآ“ تنظق « نط ىلع ةئبك را وهو قف هلا لور تلبتسا

 ها مروي اص و

 02 يبتسم

 !َلوُسَر اياه :تلُق ؛ِهْيَلَع
 .ةرخألا شيع الإ شيع

 راةمدرعبا هو

 نبز ٍزيرعْلاَدبع انَدَح : لاق ووصلم نب ديس اَنئدَح --4

 لام شلل اكل ثامن: 8 كلو اق قيم يلا

 .قآلخألا

 دبع نب بوُقْعَي اندَح : : لاق ةبيتقو روصنم نب ديعَس اَنَدَح - 644

 ف هللا لور يره يبأ نع ؛ «حلاّص يبأْنَع «ٍمْزاَح يبأ ْنَع ٠ نّمْحَرلا

 كهَرْكَمَو كطّشْنَمَو :َدلرْسيوكلرْسُع يف ةَعاطلاو مْمَّسلا كَِلَع لاق

 : َكلِيَلَع ةرئآو

 . (ممّسسلا لقي مو ةعاّطلا :ُةَبَق لاقو)

 ءدَّمَحُمَنْيِزيزَعلاُدْبَ اننَدَح ءروُصنُم م نب ديعس اندَح -05
00 - 

 ْنَع َلتسكَرمَع نبا دلع تلك : لاَ «هيبأ نَع « « يارا ليم نب ىسيع ْنَع

 رخآ ىلإ 4 اًمرَحُميَلإيحوأ ايف دجأ آل لق ل ةيآلا هده قدا لخأ

 :َلاَقَق 8 يللا دنع ركذ : لوي ةريرم ابأ تغمس م :هدنع خيش َلاَقَ ءةيأألا

 م هم ل

 اَمَك وهم قف هلال وسمك ناك أنإ :ّرَمع نبا لاَقَك. ثناَبحْلا نم ثيبَخ

 غ 8

 دمحم 3 يب هدو هو

 دمحم نيزيزعلا دبع انثدَح : لاق روصْنَم نب دعس اَننَدَح - 44:

 يطال مدا ءِنسحْا نب هللا دبع نْيهَمَحُم ينكدَح : َلاَق

 امك اكريلك ْمَكُدَحأ دس اد ا هَّللالوُسَر لاك :لاق ةرْيره يبأ نع

 .هّيبكرمح .هّبدي عصي لمجال

 نِيِزيِرَعْلادبَعاَنتدَح : لاق ِروُصُنَمْنْبديعَس اَنئدَح -8457*

 ناك : َلاَقةَرْيرم يبأ ْنَع ءهبيأ نع ؛ « حلا يبأ نبل ْنَع همس
 م ممم

 ْعَمَجَو َكِْيِلَع َكَراَبَو ءهكَلمّللا َكَراَب : :َلاَكاناَسِْإ كر اد 88 هللا لوس

 ريح ىلع كتي
 ْنَع ءدَّمَحُم نب حا دبع انّئدَح ءديعس نب هي ف انكدح - 4455

 ار اذإناَك ف يبل نأ ؛ةَرْيَرم يبأْنح «هيبأْنَع « حلاص يبأ نب لّيهس

 يف 2 دي َمَمَجَو كلَ َكَراَبَو «كلُهّللا كَراَب : لاك حور اذ ناس

 ريح
 ْنَع :ناَمْئلَس ْنْيمَتمانئدَح : :لاَق رحب نب يلع اندَح - 016

 2 :لاق هلل لوران «ةرْيرم يِبأْنَع ؛ « عفار يبأ ْنَع داق نَع «هيبأ

 يه ١ ( يِبْضَغ ينَمْحَر تقيس تبلغ :بَكهَقَلَخ لَجَو وع ُهَللاَقَلَخ

 . شرعا ىَلَع دنع

 اني «فُسوُيْن ب ماش انكدَح ريب انكَح - 455

 25 هللا ل وُ «ةَريَره يب نع «ٌةَمَلَس يبأْنَع ؛ «يرهزلا نَع رَمْحَم

 ةَمايقلا (ْوَي) يتوعد ب خا ذأُهَّللا ءاسانإيرأق هويتك لاق

 [437 :رظنا] . يمل ةعاََش عش



 ٍْئ رع هيأ 0 ُباّتَع انئدَح 7
 26 هشارف ىلإ ىَوأ اذإلوُضَيناَك هنأ 9 يِبَنلا نع «ةرّيره يبأ
 لم « ىو قلاق ««يض لك برو ضرألا برو ٍعّسلا تاو
 يات حا تار يذل رش نب وعأ « ارو للا ذا

 تو يش الدنس يكس حالا سنو «*يش كفل لرألا تنأ
 يش كاقوك َسِيلكٌرماظلا يّنَع ضْقا يش كنود َسْيلف طابا تْنآو 2 و َسِيلَف

 عقول ىلا :رظنا] ٠ رَْقْلا نم م يننغأو ؛ نيد

 ,هيبأ نع ””ليس اند "بيو نكد : لقا اند 6
 سوا عى سا يلودلا

 بلسان ةّرتلابْقدصتلمُكدَحأ نإ هيو «ةريره يبأ نع

 هير (1840/0) حريم ؛ هنيمي هللا ايلي اهقَح ٌهٌدَح ىف اًهْعَش اًهمَضِيَق بطلا

 نم مظعاوأٍلّبَجْلا لْنم نوُكَت ىّتَح ولك كأي ميريام نسخ أك

 [1405 ىكفكح :رظنا] لبجلا

 «يطساولا ُهّظأ ءدلاَخ ْنَع - َناَّفَع ينعي - اًضيأ اننَدَحَر 04
 مه م اس كس ومد 2

 [م444 :عجار] ٠ .هيمتي لجو رع اهتم :َلاقهنآَل «هاتعمو هداتسإب

 ينط تا رئة اح -- 0

 :لاقاق يلا ِنَع ءةَريَره يبأْنَع ؛ «ةَمَلَس يبأ نَع ؛ ميهاَريإ

 فخ انته لول : تاق هنلإ تقتل ةَرََب ىلع بكار
 انيق ذا :لارمَحو «ركيوباو انآ هباتنمأَ لاَ. ةئارحلل
 اَق َلاَق ءيِرْيَغ اهل يعاَرآل موي ؛ « عسل مْوَياَهلَْم : ًبّنّذلا َلاَقَق « يعارلا

 َمْعَو ركب وبآو انآ هباتنمات

 [801 :عجار] ٠ ٍمْوَقْلا يف ذئمْوُي امه اَمو : :ةملَس وبأ لاَ

 نُيدْعَس ْنَع ٌقبعَش اًنندَح ءِرَفْعَج نب دمحم

 هن اف "يلا نَح :ةرْيره يب نع ثدَحُي ةَمَلس “تغمس : : لاق ميهاربإ رام # عمون

 اًماوُضْفاَو مكر اًماوُلَصف نيك ُةئيكّسلا ٌمُكيَلَعَو ةآلّسصلا اونا :َلاَن
 [149:عجار] . مُكَقَبَس

 يبأ نع ورحم انئدَح طنب اًنئدَح - -4 6"

 نم ْمُكدَحأ قيس يعن اذإ : 8 هللا لوس َلاَق : لاَ ةَرْيرهم يبأ نع ٠ ٌةَملَس
 دي اتئبَنْيآ يديه « تأرم ثآل هئانإ نم هيدي ىف هموت

 اًنممَح 6١

 هر 2 2
 لاق ؟مُكُساَرهمءاَج اذإفيكف ةَرْيره ابآ اي : : يعجشألا سيق لاق

 [مدال١ :عجارإ ساي ةكرش نم للابد وع

 هدو هيدسا ذيل اننَح -467*

 هويقسو

 هع ع
 20 ةآلّصلل يدون اذإ : ق9 لل هوس يب لاق

 مكتبات اوت مكانك ةنيكند مل نما كلا
00 2 

 ُتَّمَحُم نَع ْفْوَع اندَح : لاق رفعَج نب دمحم اًندَح - --06 و هدو يول ع معة

 فلل :رلنا] . كلذ لغم . . ف هللا يتلا ْنَع ةَريَره يبأ نع

 نع ِرْكَبْنَع دِيمَح نع« ودع بأس اكَح - -8465
5 

 وييملإب اة سا »# وو
 ُهَمَاَشَمَن بنج انآ يبا تيقل : َلاَق ةَريره يبأ َنَع ' « عفار يبأ

 :َلاقق دعا َومَو سن مث "تلت للاهل دع ىَن

 بنج انآو كيس لجأ الآ ت هك ١ "بنج انو يتتيقل :ت تلقَف ؟ تنك نأ

 7٠١/[ :عجارإ . هان ليس : للشات اا
 2 رّمَعَج اب دمحم

 ريممصام رو اس ماسه ساو
 راع كرم يلع مرح يأ «ثدحي ٌةداحج نب دمحم

 [/454 :عجارإ ٠ ءاّمألا بسك ْنَع ىَهّنهَّن

 نع «تئدح : َلاَك شّمْعألا نَع ريت نْب هلل دبع انندَح - -4464

 لوسأرلا لاقل: لاَ ربه يبأ نع ؛هئعمَس دكَألإ ينازأ الو « حلاص يبأ

 ْنفْغاَو ةّمئألا دشرأَمْهللا رَمَتْوم اندْؤُمْلاَو ؛ «نماَض ماَمإلا : 8

 [لاكك :عجار]إ . َنيندؤملل

 يزارلا ينعي - رفح وب انندَح ءٍمساَقْلا نب ب مشاه انئدَح - --8

 : هللالوُسَرلاَ َلاَق ةَرْيَره يبأ نَع ؛ « جرعألا نع ءداّزلا يب بأ نع -

 .سْمْخْلا زاكرلا يف راج ُندْنَْاَوُرابَرْلاَ :ٌرابج ءاَمجَعْلا

 7 ْنَع ؛هيبأ نع «٠ ”ليهس اًنكدَح "بيو اندَح ادع اًندَح -

 نرثي راك لال َلاَك ف يللا نَع « ةريره يبأ

 مُهضغب ْنضَحَف متم اودع ركذ هيف اسلجَم اوُدَجَو اذ ءركاذلا سلجم
 ماع ساو مل

 اوُجرع اور ءايدلاءاَمس نيو مهنيا اوُتلمَي ىَح «مِهتحنجأب اضْعَب
 مه ش6 ا ماعت م و7

 نبأ نم ؛ سلع هَو لَجَوَرَع هللا مهل : لاك «ءامسلا ىلإ اودع وأ

 1 وحسب ضرألا يف كل دابع دنع نم لانج : َنوُلوُفَيَف ؟ أم
 سطس سل يع رع

 َكَنوُلأَسَي : اوُناَ ؟ينوُآَسي دامو َلاَق ٠ ككتولاسَيو كنون يو كتودمحيو
 هم

 وار دق ول فيكف َلاَق بر يأ ٠ ل: اوُلاَق ؟ ينج اور لَهَو : لاَ «كتنج

 اَيَدلراَن نم : اوثاك ؟ينوريجَتسيمم :َلاَق كور يجَتسيو : اوُاق ؟ ينج

 ؟كئورفْتَتسَيو اوُلاق «ل :اوُناَق ؟ يرات اور ُلَهَو : 00/5 بر
 وراجع امم مرج ء اوس ام مهو مهل رت دق لوي

 لاق مهتم سلجم ماَِْإ طخ دبع مهاب: نولوقبم :َلاَك

 41١«[ :عجار] .مُهسيلَج مهب ىَقشَي أل موَقْلا مه «مهل ترفع دَ :لوُقي

 «ليوُطلادْيمَح نع ؛ َةَمَلَس ني داَمَح انُئلَح «ناَمَع اًنندَح -0

 فيلا َع َءألإ ملأ الو َلاَق) ةَرْيره يبأ نَع «هِربَغَو نَّسَحْلا نَع
 سا يملا ها سمس لا ل

 ؟تقَرَس ذأ بالف اَي : ُهََلاَقكْقِرْسيالْجَر مآلّسلا هيلع ىسيع ىأَر : َلاَق
 25 لا

 . يرصبتيذكو للاب تنم َلاَك تقر َمهللاَوآل لاق
00 

 ِنَع «َقاَحْسِإ يبأ نَع : ةئاَوَع وبأ انْئدَح :َلاَق نآَمَع اًندَح -

 ىلع ادهش 7 ب هلأ «ديعتس يبآو ةَريَرَه يبآ ىَلَ د هشأ : لاك ملص يبكَرغألا

 عبي م مك ليلا لكَبَصَنَي ىَنَح لَهُ هللا :لاَهّنأ هللا لوُسَر

 . ذلك اباجتلي عن نمله "لو



 مث ؛قاحْسإ يبأ نع ثيداحأب نكح هلو بأ اكو ان بتعلق
 ع

 َتيِدَحلا اذَهُبَْحآَو «ليئارسإ نم اَهتسمَس : :لاَقهَنأَدَعَب مدل

 [1116 :رظنا] . مْ

 نب دمحم ينربخأ : لاق ٌةبعش اًنئدح : : لاق ْناَفَع انْكدَح - موك؟ل

 يطرق بنك َنْيدمَحُمُ تعمَس سس لاق راّصنألا ّنملُجَرراّبَجلا دبع

 ّمحّرلا نإ : :لوُقي 8 هللا لوُسَرتْعمَس : لوي يره ا عسل«

 «يلإ ءيسأ ينِإ براي تططُ يّنإ براي: لوقت ٠ «نَمْحرلا نم ةتجش

 لص نأ َنيضْرتاَنأ : اًهبيِجيف : لاق براي براي « تسل ينإ براي

 [0418 :عجار] . كمطق نم منا أو «كلّصَو نم

 نب دمحم محم انكدَح «ثراَولا دبع انثَدَح نافع انَدَح 15

 يف اًسلاَج مُكْدَحأ ناك اذإ لائا يلا نع ةرئش ين اريك
 م هوم م

 اَنكدَح : لاك عصب داب اند ادع اندَح - 307

 آل ٍرْثَك بحاّص نماَم : لاك ل يلا نَع «ةريره يبأ نَع «هيبأ نَع ؛ ليهس

 ران يف مئاَنَص هيلع ىَمْحُي «هرْثكيو ةَماّيقلا موي هب ءيجّألإهئاكز يدي
 27 ةداكووو ل دكو عمل ءاوو هك م 5 مَنِهَج

 ناك موي يف هدابح نيل ْمُكُحَي تح هرهظو هبنجو هنيبج اهب ىوُكي

 اّمإَ ةّنجلا ىَلِإسِإ ليس ىَرُيَمُ 5م تسالني ام

 هليايو ةمايقلا مَ هب *يج الإ اَهاكَ يوي آل لبإ بحاّص "ناو ثلا ىلإ

 لعام ضمان ءركرق ٍءاقباَهكْح طبي .ِيلَعآتناك مركراك

 ةئَس فلآ نيس مراد اك موي يف هدابع نيه ْمُكحَي ىََح ءاملوأ

 او هوي ةروما

 مَ بِحاّص ماو . راثلا ىلإ مَ ةّنججْلا ىلإ امِإ هليبس ىَري مث نودعُت امم

 ًاَهلْطَي .اتنأك اًمركوأك ةَماَيقلاَمْيهمَََبو هب ءيجّألإ اًهتاكز يوي ال

 هلع در اهارخأ تم املك اهنورقب رم سطس حطنَتو اهفالظأب هوَطَن رك ٍاَقب

 كسلا يضخ رادطم لاك موي يف داع نيللي لح امال

 هللا لور اي: ليق را ىلإ امو هنا ىلإ م «ةليبَس ىَرب م «نودعت امم

 لْْلاَو ةَمايقلا موي لربح اهيصاوت هوما: لاق ؟نْيَحْلاَف

 اما ذو لج ىَلَع يهو ءرْثس لجرل يهو «رجأ لجرل (يهن) :ٌةئال
 يف تبغ اَمَق هللا ليس يف اهُسْحَيو اَنْ يدّناٌرجأ ليه يذلا

 ةَطُخ لك يف ُهكناك ءنيقرش وأ قرش نم تّتسا نإو ٠ جا هوه اَهنوطَ

 يني رق لكل ااك «ةنم هاه ضرحْولو رج هع

 رْثس هل يه يي يدا مآو  اًهلاوبآو اهئاور أ يف رجلا َرَكَذ ىتح رج اهنوُطب

 50 اَهروُهظ يف اَهَقَح ىسْنيآلو و الجر اتا

 رطب ارش اهدي جَرَكرْذو هلع يه يذلا مو ءاَهَِو اَهرسع يف

 َلِزْنْأ ام : :َلاَق ؟مُحْلاَف :٠ هللا َلوُسَراي : ليق. (مهْيلَع)َحَدَبَو أنا نر

 ري يح ةرك لاقنم لميس )هال َمماَجلاةَآلا هذه الإ يش هيف يل

 الملا

 روك موا كيلا

 َثدَح : لاك اك باها َلاَق ُناَفَع اًنْكدَح - 2
 0207 ها

 06+٠١ :رظنا] . ثيِدَحْلا اذه نافع لاق ( "8/5 ينام (وبأ)

 :َلاَق - دايز نبا ينعي - دحاوْلا دْبَع اًنكدَح «َناّمَع انئدَح -4

 ني وِرْمَعْنْبْمرَم همساَو ةَعْرُروبأ اَنندَح «عاَقحَمْلا نب ةَراَمَع انْدَح

 ميري 7 مك ل هجم
 َجْوَخ ْنَمل هللا بدلا : :ف هللا لوُسَر لاك : وشي ةريره اَيآ مس هن ءريرج

 م يسر اًيدصنَو يب ناو هللا لبس يفٌداَهج لإ هجري ال هليس يف

 لام اماكن َجرَح يدل هنكسم ىلإ هعجرأ وأ هج ذهل نأ ماض يلع

 [7/161/ :عجارإ ةَميِنَغ وأ رجأ نم

 لييَس يف ملكي ٍموُلُكَم نماَم ف هللا لوُسَر لاو :لاق -9 روسو

 متنا (ىمدم)َسْلك 5و ملك موي هيه ةَمايقل موَيءاَجألإ ءهّللا

 . كنسم حير حيرلاو

 دي يرن يذلا: ف للا لوس لاق هداتسإبو 11 ١-
 هموت ما امام

 بيتل 7 يق سوانا كلا ناسا دك لَجَو

 . يدمَباوُمَلََتي نأ مهن

 ًتددَول ؛هدبي يسْفن يذّناَو : 8 ِهّللا لوُسَر َلاَقَو : لاق - موالا

 هاما م
 . لاَ َوْرْغأ مث لقا َورْغأ مك ٠ لفات هللا لييَس يف َوْرْغأ نأ

 ٌْنَع «ديعس نب ىبحَي اربح داَمَح اًنئدَح «[ناَمَع انئدَح]إ م

 لكَ ةّيرقيترمأ : َلاَك 8 هّللا لوُسَر نأ «ةَريره يبأ نَع ءراَّسُي نب ديعس

 م .عجار] .ديدَحْلا ْثبَخ ريكا يّنَياَمَك ثبَحْلا يفثتو «ىرُقلا

 اَنمدَح «ميهاَريإ نب ِنَمْحّرلا دب امدح نافع اَنتَدَح -891/*

 اي ٌةبيغْلا ام : :هل لبق هنأ ف هللا لوُسَر نَع يره يبأ نع .هيبآ ْنَع «لَعْلا

 ام يخأ يفداك نإ تيار : َلاَق «هرْكياَمبةلاخأ كركذ : َلاَق للا لوس

 ْمكْذَو تا دقق وَُتاَم كليخأ يف الك : لاك ؟هلل لور يأ"لوُقأ

 0/115 :عجار] هَ دلوقت ام يف كي

 عا كل
 يبأْن ع٠ عتباَق)اَنْكَدَح داَّمَح اَنُتدَح ,ناَّمَع انندَح -

 َمَمْطِل . يو هل وُ وُ امل قس يف اكرر اب ذآ «َناَمْنَ ريساع اش

 َلَعَجَ ءاجج َنوُطْي اوك ماما عضو ملف مئاّص نإ (لوسرللاَناََ

 «مئاّص هنأ يربح داق نورت ام َلاَقَق ٠ مهلوس ىلإ مولا رظن ٠ اي

 رْهَش مو: لوب هللا لور تنم ينإ [و]َقَدَّص :ةَريرهوبأ لاق

 رطدلا م مص رهش كَم ماي ةئالكو ربصلا

 هللا فيفُحَت يفٌرطْمُم اَنآو ءرهش لك نم ماي ةئالئ تمص دقق

 ا ا [/0/عجار) .لَجَو رع هللا فيعضَت يف مئاّصو

 نب دَّمَحُم ْنَع :ةَملَسنْب داَمَح اَننَدَح :ناَّمَع اندَح - 06

 ل طول لو يفي زم بان ةتلس ين دنع
 ىلإ يوأَي #6 يِبنلا ناك :لاث)4 ديدش نكرر ىلإ يوآ وأ وُ مُكب يلانأ



 ةور ؟ يف لإ يبن

 |8007 :عجارإ . .همْوق نم
 يشيد رب هر

 ٍنْبدَّمَحُم ْنَع ؛ َةَمَلَسَنْب داَمَح اَنئدَح :ناَّمَع اًنئلَح - 6

 اهلك تيضَرِْإ لاك ف يتلا نَع « ةريره يبأ نع ؛ ةّملس يبأ نَع وِرْمَع
 0/016 :عجار] : ةميتيلا ينعي ؛ ءاَْلَعَزاَوَ آلَ تَمرك نإ ٠ امض

 ديما دبع اَنكدَح ءنوُمْيَم نب يدهم انئدَح «ُناَع انئدَح - -81/

 2 يلا نَع «ةريره يبأ نع «ةرصبلا لهأ نم حْيشَْع « يدايزلا بحاص

 تاي ةكالك هل ده هدي تومَيٍملس دبع نماَم لاَ ؟ لجو هن نع هيو

000 7 
 يدابع ٌةَداَهَش تلد :لَجَو رع هللا لاك“ الإ «ريخب

 00 لن لأ ءاوُسلع ام ىَلع

 ع

 نع «هيبأ نع ؛ «ةليهس انئدَح بيه اًنيدَح ءنافع اًنكدَح - ذل

 ٍلُجَر ىلإ هيلا مدل :َريبَح موي ِهّللا لوُسَر َلاَق : لاق ةَرْيرم يبأ

 لبق ةرامألا "تح امك :ٌرمع َلاَقَق :َلاَق ٠ يح هَل ٌحَتْيهلوسَرَوهللابحُ

 اَعَد ُنَْلا ٌناَك املك ؛ "لإ اهيا ءاَجَرتفَرشحساَو هلت لواط «ذئموَي

 «َكيلع حي ىَّنَح تقلب الو تاك : َلاَقَف هي اقدم مالتسل لعاب

 لإ آل نأ اوُدَهْشَي ىَنَح : لاق ؟لتاقأ َمآلَع هللا لوس اي ىَداَنمُث ابي َراَسَ

 يٌنماوُعَنم دن 0 ا هللا . وسر هنو هلل

 يبأ نَع «بوُيآ اًنرَبْخأ 0 اًنكدَح «ناّمَع اًنْئدَح ك5

 ْمُكءاَجْدَك :هباحصأ رش رشي #8 هللا لوسر لاق : :َلاق ةريرم يبأ نع «ةبآلق

 باوبأ هيف حف ؛هَماَص ْمُكلعُهَّللا ضرما ةكرابم رهش ؛«ناضمر رهش

 1 مريخ هلي هيف «نيطايششلا هيف لقت « ميحججلا باَويآ هيف قلتو ءَهّنِجْلا

 سَ .بلهو اًنندح نافع اًنْئدَح مرح دقق اَهَرْيَخ مرح نم ءرهش فلآ

 ١144 :عجارإ . هلم داتسألا اذ ذهب بو

 دانسإلا اذهب (بوُيأ اًننَدَح «بيهو اًنندَح نافع اًنْئدَح 700

 ْنَع ؛وِرَْع نب دمحم ْنَح دم اد نع اد ١-
 فخ يف الإ قبسآل : َلاَق هللا َلوُسَر نأ «ةَريَره يبأ َنَع ٠ ٍمّكَحْلا يبأ

 0/4071 :عجارإ ٠ رفاح 3

10007 
 « عار يبأ نع «”تباَئائربَخأ ؛داَمَح اًنئدَح نافع اًنكدَح - م44

 :ُهل لاقي لَجَر ليئارسإ يتب يف ناك :َلاَ ف هلل َلوُسَرانأ «ةَرْيَره يبأ ْنَع
 ياكل لل ف < ءلو
 يأ: ناقة ا بن نق «ةتطموص يديك ' جيرج

 :تلاقق ؛ «ًارارمهَْدَقَْت داع مش .هنالت لح ف أو يتالص اب

 ىلع َلبفَأَف « مو يتآلص بر يأ : لاق« يلع فرشأ يب يآ :يبَرج يأ

 عيار اتئاكو ؛ةسموُل مي ىلح الملا | : تق «هنآلّس

 ةمدرا 6
 ' برج نم : :ْتَلاَق ؟نّمم :اوُلاَق لقفل ىلز نتااكو ءاات

 يآ جيرج يأ : اوُلاَقَت روُرُمْلاَو سوؤُملاب اوُواَجَف «ةَمُموصلا بحاص

 ٍمْدَّه يف اوُذَخأَف « يّلصُي هنآلّص ىَلَع لو ىَبك ٠ نزلا : اوُناَق مث ا

 اوُلَعَج ؛ الْبَحاَهقنَو هن ين اوُلَمَجَ ءَلَوََكلد ىآَراّملف «هتمسْوص

 ش ْنَم مال يأ : لاق اهنَطب ىَلَع هَبصأ َعّضَوَ ؛ ٍساّنلا يف اهب توُفوُطَي

 كلل اَنينَب تْئَشْنِإ : اواو هوُلبََف ءنانضلا يعاَرنآلُف يبأ لاق ؟ةلوُبآ

 قا وطنا ] ْتَناَك امك اًموديعأ : لاك« ةمضفَو ٍبَهَك نم 6عمْوصلا)
 سا ماض

 مارب هز
 نع َةَداَنَق ْنَع َةَمَلَس ْنْب دامح اًنئدَح ؛ناَمَع انئدَح - 6417“

 88 هللا وسر ءةَرْيرَه يبأ نع ؛ «كيهَن نب ريشب نع «٠ « سّنآ نب رْضنلا
 ًق قَحأَوْهفهنْيعِب سلما دنع هَعاَمهميرَع جوف لُجرلا سل إ :َلاَق

 [401417 :عجار] . هب

 اشم اَعم اًنئدَح :َلاَق هّللا دبع [ْنْبيلع]انكدَح 5

 لي عني «وِرَمَع نْب سآلخ ْنَع َةَداَتَق نع ؛ « يبأ ينكدَح : لاق

 م هس
 200 لاق 88 هللا يئن :ةرْيره يأ نَح - عن ةئاصلا

 .ًمِهباَث قوق نم اًمهقوسس
 هو

 نان نَع يي داعم اًنئدح : لك يلع ان - --6

 و 5 7

 .صاّصق الوليد طا كرو ل

 مم
 َقَداَتَق نع « يبأ يندَح : َلاَق داعم اًنئدَح « يلع انئدَح - -4485

 ةكئآلَمْلا بَحْصَتآل : : لاق ف يبل نآ «ةرْيَره يبأ ْنَع ىوأ نب ةَراَرَز نَع

 50١[ :رظنا] "سرج اًهيف قف

 «سنوُي ينربخأ : لاق ناوفَص وُ انئدَح : :َلاَقي لع انئدَح - موال

 :لوَُي يهاب مسن بيسان يعَس يربح : َلاَق باّهش نبا نَع

 « يناوعلل هدم تناك اَمرَبَح ىلع هتك ةئيدَملل هللا لورا
 [/157 :عجارإ] : .ريطلاو عابسلا يني

 نب يلع ْنَع ؛ َةَمْلَس نب داَمَح اَنئدَح :َلاَق «ناَفَع اندَح - 88

 لوكا هللا لوُسَرتْععَس : : لوي ةريره أ عمس نم يئدَح : َلاَقدِيَز

 يتب ةريابج نم رابح قري

 دمحم انأَبْنأ (ةَمَلَس نب دامح اًنئدح : لق َُتَ اًنكدَح - 8
 »يا هامل مددقلو

 دامح لاق - اك هللا ٌلوُسَر نأ «ةرْيَره يبأ َنَع ٠ ٌةَمَلَس يبأ نَع «وِرَمَع نبا

5-00 

 [١1ا/4 :رظنا] . اذه يرثم ىلع هم ي

 وعدو

 ءاياَستحاَو انام ماَص نم : َلاَق- 88 يلا نَع نَسَحْلا نع : ”تياكو

 ةفلش :عجار].خأَاَمو هب نم مَن اَمُهل رفع

 - دايز نا ينط - دّسَحُم نع داَمَح اكد هَبانَدَح -
 نإ ءهدبي يسفَت يذّناَو : لوُقي 8 ٍمِساَقلاابأ تغمس: لاق. يره يبأ نع

 سا سس سك ل
 م مع وييعل وهورول ل عر 007
 لو: لاق ؟هلا لوُسَر اَيَتْن لَو : : واق نجلا ُهّلَمع لحي دَحأ نم مكن

 :رظنا] . هسأر ىَلَعُهدَيعَضْوَو «ٍلْضكَو ةَمْحَربُهَللا ينسي الإ انآ

 علل



 يدوم م هسا خ2

 رتل .يشارفلرل قران ري يب ءدايز نبا

 [ل ما ,4741 :رظنا] .رَجَحْلا

 07 لص ع ف
 ًةَريَرِه يبأ نع ءدمَحُم نع ٌداَمَحائدَح نهب اًنئدَح - -

 ةراَزإ جي يذلا ىلإ هّللاظْنيال : :لوُقي 8 ِهّللا لوُسَرتْعمَس :لاَق

 لبكز لددعو هومز مدمن لكوك ,ى114 :رظنل] . رطب

 '«ةرّيره يبأ ْنَع هدَّمَحُم ْنَع دامَح اًنئدَح نهب اًنكدح - 4467

 يفو راَجج ُندْمَملاَو راج رْثِْلاَو رابج# ءامجعلا : َلاَق 8 يِبللا نع

 [لركمم للبدل قرح قود ىعمو ,ق166 :رظنا] سْمْخْلا زاكرلا

 يبأ نَع ءدايز نْب دمحم نع دامَح اًنثَدَح نافع اًنئدَح - 4045

 ًءاَشْنِإ ءراَيخْلابَوهفةارَصْمًةاَش ىَرتشا نَم : لاش ف يلا نَع ٌةريره

 [لدك11 لددكت رقفدم ل166 :رظنا] . مَن اًعاَصو اد

 نع دانت نع ؛ ءماَمَه اًثدح : لاق ُناَّفَعَو رعب انكدَح - --6

 قرْسَينيحقِرسَيآل لاق يأ «ةَريره يبأْنَع «ءاطَعَو ِنّسَحْلا

 َنيِحَرْمَخْلاُ ْبَرُْشَيَآلو ”نمؤم وهو ينبح ينيآلو نِموُمَوُهَ

 بهي بح بهتي لَو نم وهو لتي نح' ليلو نمْؤُمَومَو اهيرشُي

 1 نمؤم وهو

 ليقث :ْرِهَب لاق نمؤُم وهو فرش تا ةبهُت بهتني الو : ءاطَع لاك
 : هئيدَح يف قع لاك ِْعُهَللا بات بات «ُناَميإلا هنم عرب هّنِإ هَل

 يو ةمربادو
 .نمْؤُمَوُهَو فرش تابت ءاطَغ ثيدَح يفَو : ٌةَداََق َلاَق

 اَنكَح +لاق مهاب نحب اح اانا -7

 هنأ هللا لوّسَرّنَع ةرْيره يبأ نع ؛هيبأْنَع نَمْحرلا دبع نب ملَعْلا

 عصام وبارد «لام نقص 'تصلام ل5

 [/؟:0 :عجار] . لجو رع هللا هعقر الإ ِهّللدَحأ

 ام :هلليقَهَنأ ف هللا لوُسَر ْنَع ظَْلاَو دانسألا اَدَهيَو - م41

 يفداك نإَتيَرقآأ : :لاَق. ركام لاَ ةلرْكذ : :لاق ؟هللالوُسَر ايكيا

 هبا دّقكلوُقَتاَم كليخأ يف ناك أنإ لاق ؟هللاَلوُسَر أل وثأ ام يخأ

 [ل145 :عجار]: هن دقق لوقت هيف كيمو

 هنأ ميِهاَرْبإ نب دعس نَع «ةبعش اَنئدَح : َلاَقزَهَب انندَح -

 رولا ىلص ف هلل وسرير يبأ ع ندي ةملَس اب عمَس

 مث نِيتعْكر ىَلَصَف ماد : َلاَق .ٌةآالّصلا تَرصَق :اوُنلاَق «٠ مُلَسمُث نيك

 لمد اا معمم رظناإ . مكس امين يئدْجَسدَجْسمك َمّلَس

 يبأ نع «ميهاَربإ نب دعس نع ٌقبعش اًنكدَح نهب انندَح -484

 ٌمُكلَعَو ةالّصلااوّنلا : 8 هللا لوُسَر لاَق : لاق «ةريِره يبأ َنَع ٠ ةملَس

 . 004+ :عجلر] .مُكَقَبس اَماوُضْفاَو ؛ مكن ام اوُلَصَ ,ٌةئيكسلا

 «َميهاَريإ نب دعس يتدح :َلاَق ٌةبعش انئدح نهب ابدح -

 يدجُسُم م يفّةآلَص :َلاَق # هّللا لوُسَر نأ ؛ةَرْيَرِه يبأأ نَع غلا نَع

 رس يلذتُسا
 م رواه و
 :عجارإ . .ةمكلالإ داما َنمءاوس امية ةلّس فل نمل ءاذه

 اينيل

0 
 ةرارز تعمس : َلاَكُو ُةَداَتَق انكدَح ؛ةبعش اًنئدَح هب اًنئدَح - كاملا

 ٌةارَملا تيان : هلال لاق يره يأ «ثدَحي ىقوأ نب

 456 :عجار] . عجل 0 ُةكئالَمْلا تل, اًهِجْوَز شارف ةَرجاَه

 7 هديل وطلع

 ةّصْخُرريَغ يف ناصر نم امير نم : ف هللا ل وسر لاَ : لاق يره

 للام لحدا فحل ىكالخ رظنا] هلك رّلاُهنم لبي لف ٠ هَل هللا اهصَخَر

 اة

 رت اطال 8

 نب ىّلْعَي اًنربخأ :َلاَق َةَمَلَس ْنْب دامح اًنئدَح هب اًنندَح - #٠ 4٠

 نأ «ةرْيره يبأ ْنَع (يراّصُنألا : ةناَوَع وُبأ َلاَكو) «ةَمَقلَع يبأ ْنَع ءءاطغ

 ىّصَع َقَق يِناَّصَع ْنَمَو «ةّللا عاد يع اطآْنم : : لاك 8 هللا لوس

 «يناّصَع دقق ريمألا ىَّصَعْنَمَو ؛ينَعاطَأ دق ريمألاَعاطأ نمو هلا

 اذِإَ ءاوعكراق َعَكَراَذإَو ءاوُربَك ربك ادق "٠ نجم (1//393810) ريمألاو

 َققاَو انهن ُدْسَحْلا كل ايرمُهَّللا اوُلوقق «هَدمَح نَمِلهَّللا حمس: َلاَق

 ,ة/4 :رظنا] . ادوُمُ اوُلَصَ ادعاق ىَلَص نو ؛ « مُكَل رفع ةكئلملا َلوَق كلذ

 اة

 «ءاطع ِنْب ىَلعَي نَع :ةَملَسنْب داَمَح اًنئدَح ءزِهب اًنئدَح - 86

 نم: :لا هنأ يلا نَع َدلَح يره اهل انآ «نمْحرلا دْبَع ني ديول نَع

 كلا الاطار لقاها ىو طاريه انج ىلع ىلص

 ؛ٌثيِدَحْلا رش ب كلن ؛ةرْيره ابآ اي|[هب] ثدَحُت امرنا :رَم ٌرَمع نب هللا دب

 :ةرْبَره اَبأ تقدصُف «ةَسئاَع ىلإ هبْبَهَدف هدي َدَخَت « هللا لوس ْنَع

 هّللا لوُّسَرَْغ ؛ يعينك ام سحرا دبا يلا : :ةريَه وأ لاق
 ةَملك ةَملك الإ © هللا لوُسَر نم يّسِهُي ناك ام «قاوسألا يف قّذملا

 "اهيل وأ اهلي
 ىَلْوَم نع ء(رّيمْح نْب ديزي) نع «ةبعش اًئدَح هب ادبدَح - 68

 مس ىََح ونامل يع ىلا قف يلا نَع «ةَرْيَره يبأ نع  شيرفل

 ىَنَح لجرلا يلي أَو ب ٍضراَع َلُك نم َررْخُت ىَّنَح ةّرَمَّلا ِعَْيْنَحَو
 لمولوم ال 441١, :رظنا] . مزتحي

 نع ارسم يل نع ةَمْلَس ني داَمَح اًنْتدَح نهب انئدح -

 ميلا سر حّسْما : :َلاَقق هلق وق ف يلا ىلإ اكش ًالَجَرنأ يره يبأ

 [0057 :عجار] . نيكسمْلا معطآو

 ةَمْلَس يبأ نْبَرَمْع َنَع «ةَئاَوَع وبأ انُئدَح ؛ناَّمَع اًندَح - 4٠7

 ريب ريش ضال نم دآم: "بلا نَح يره يبأ نع ؛ هيأ نع
 را اا لل



 :ةَمَلَس يبأ نّبَرَمُع ْنَع «ةلاوَع وبا انئدَح ءُناََع انئِدَح - 48
 مط ماي (يه) : لاق قف "ينل نَح «ةَرْيرِه يبأ َنَع ءهيبأ ْنَع

 اةقنقل :عجار] . قيرشُتلا ماي ينعي : ةَناَوَع وبأ َلاَق

 ل :لامق ؟ةريطلا املا لور اي :ليق :َلاق دانسألااهبَو -6
 .ةيطلاةملكْلا لاق ريح : :لاَكَو تاّرَمثآل ٌرئاط

 واهو
 «ٌةَمَلَس يب نْبْرَمع انئدَح :ةَناَوَع وبأ اًندَح ُناَّفَع انكلَح ٠

 ةَماقإلا كح َعمَسادِإ َلاَق ف يِنلا نَع «ةريَره يبأ نَع «هبيأ نَع

 لروح :رظنا] ملكها لصيف كرد اَمَق ,ةئيكسلا يلع تأ

 يشاأرلا هللا نعل : 8 هللا لوُسَرَل َلاَق :َلاَق داتسإلا اَذهيَو - 401

 [4016 :رظنا] . ٍمكُحْلا يف يشكرُملاَ

 ْرْظْنيلَو مُكَدَحأ ىَئمَتاذإ : :َلاَق 89 يِْنلا نع داّنسإألا اَدَهبَو - 1 ١

 [م5394 :عجار] ٠ هيأ نم هلبتكي يلا ام يردي اله « ىَنمتَي يذلا

 للص يم يخل
 ابحي لبَج اَنَه ادْحأنإ : َلاَك 85 يلا نَع دانس اَدَهبَو - كاد

 م ول
 . هبحنو

 يبأنب ُرَمَعانكدَح :َلاَق ةَعيرألا هه يف هلك اًهيف : يبأ َلاَق

 447١[ :عجار] .ةَمّلَس

 .ةَملَس يبأ ِنْمَرَمُع ْنَح «ةئاوع وبأادَح نافَع اًنَدَح -5

 براوّشلا نم اوُدَخ : : 48 هّللا لوّسسَر َلاَق : قير يبأ ع «هيبأ نع

 9/1887 :عجار] . ىَحْللا اوُفْعأَ

 : 55 ِهّللا لوسُر َلاَق :َلاَق داتسألا اَذهِبَو - 6

 .؟لَجَو رع هَّللا َقَلَح مف انقلَدعدَّلا اذه : لاقي ىّتَح َ

 لأ نم لجَر يل َاقْذِإ ًمْوَي سلا ين هللا : ةَريره وبأ لاَقَف : لاق

 ًاسْلعَجق :ةرِيرم وبأ لاق ؟لَجَورَع هللا َقلَح مف ءاَنَقلَح هللا اَذَه : قارعلا
 داحاوا هللا « هلوُسَرَو هّللا َقَدَص :تلّقَق ص مث يِنذَأ يف« يَعبصأ

 .دحآ اون هل كيكو ءدلوُي كو دلَيمَك مل

 َلَجَوَرَع هَللاَذإ : :َلاَق ا هللا لوُسَر نأ داتسإلا انهو - كيلا

2 | 
 نولاسي َنوُلاَريَال

 مبرلا سر

 [مم١٠ :عجارإ هيلع مرح ام نمل ّينأي نأ هلا هر ةريغ نمو ءُراَقَي
 رواةرامرا

 «ةملس يبآ نع اًنَح لاو وأ انك كراع انلَح - 1١

 ْمُكدَحُأ َرمجتس سا نإ: : هللا لوُسَرلاَق :
0 

 :لاَك ةَريره يبأ نع ءهيبأ نع

 «ٌةَملَس يبأ نْيرَمَع ْنَع «ةئاوعوُبآ اندَح :ناَفَع اًنلَح - 4
 انإةَرَمَلاَقو) ُدِبمْلا َقَبااذِإ : لاَ قف يلا نع ءةَريره يبأ نَع «هيبأ نع

 414١[ :عجار]. ةيقوألا فنصن شْنلاَوٌ شيول ُهمبق (قرس

 رب مر اعدو
 يبأ نب ٌْرَمع اندَح :ّلاَق :ةَناَوَعوُبأ انئدَح ؛نامع انئدح - 40164

 :1 هّللاْلوُسَر لاق :َلاق (88"1ر/ 7 ةَرْيَرُه يببأ ْنَع «هيبأ نع «ةَمَلَس )يم هلع
 (١4:1:عجار] . مْكَحْلا يف ا 7

 ا
 لا ةمح نإ رشات تشو: ثويو ضير مش

 2 ملل :عجارإ ٠ لجو رع

 «شمْعألا َناَمْيلَس ْنَع «ةناّوَعوبأ اندَح نافع انَدَح - 4

 بقا باَدَع رك نإ َلاَق ف يلا نع «ةَرْيَره يبأ نع ؛ ٍحلاّض يبأ ْنَع

 [ملا» :عجار] . لؤوبْلا يف

 سا وا دَح :َلاق «ُناََع اند -
 كيل 'وَم هللا كفي ال :ل اق قف يِبنلا نأ ةَرْيَرَه يبأ ْنَع ءدايز نبا

 [/454 :عجار]. َّساّنلا

 يب في يلو ع

 ديعاتدح ءِلبضَمملا نيَرْشب اَنََح ُناَّمَع اًنئَدَح -

 َنَع « «جرخألا محلا دب ع ؛ ٠ مهري نب دعس نع «قاَحْمإ نب محلا
 ةنيرمو راَقغَو ملسأو راصنألاو شير :ة هللا لوُسَر لاق : لاَ ةريره يبأ و مسلم هاب -

 7/44١ :عجار] . ىَوَم هلوُسَر لَو هلا نود مهل سبل ؛ يلام ْمَجْشأَونبهجَو

 سا # هل
 :َلاَق - ةَمَلَس َنْبا ينعي -داّمَح اَنَدَح نافع اًنئدَح - 5

 هل سل يس
 ٌكلاَذ معز : :لاَق : :ةرَم ؛ناّفع َلاَقَو) ٠ نب هّللا دبع نب َماَمت نرخ

 .لف يلا نع «ةريره يبأ نَ (ةَماَمُت

 م ملولو ٠ كسر هاش

 نع «ةرّيره يبأ نع «ن « نيريس نب دمحم نع ءل ديهّشلا نب بيبَح ْنَعَو
 دَحأآ يفد «ةسِْيلمُكدَحأ ءاإ يف بالا عون : َلاَك يبا

 :عجار]. (هْيَحاَنَجَدَحآنِإَف : :ةرَم نافع َلاَقَو) اَوَدِرَخَألاَ «ءاَد هْيَحاَتَج

 اكشن

 يبأ نع «اتباث انئدَح ديزني امَح انئدَح ا اًنئدَح - 0١0

 تنام أ (َتاَماَدَر وس َدجسَمْلا مقفي ناك اًناَسْنِإ نأ ٌةَرْيَرِه يبأ َنَع ؛ مقار

 ٌليق :َاَ ؟دجْسَملامُمي ناك يدان لعق ام :َلاقك يلامس
 ىَلَع ينو : :لاَاليل نكن اوت ب ينتقد لاق تام :هَل

 ةَمْلظ ٌةَءوُلْمَمَروبفْلا هذه نإ 00 0

 [مكلذ :عجار] . مهِلَح يتآلّصب اروي لَجَو دع هللاَذِإَ ءاهلهأ ىَلَع

 اَنكَدَح : لاق ينيللا بلاَح نبيل انئدَح أَ اند - كفا

 ّةَرِبقْلا ىتأَق : لاق ءاه

 ىتآ اجرنا ؛ةَرْيره يبأ نع «هيبأ نع ٠ يربقملا ديعس يبأ نب ديعَس

 ؟لّضْفأ لامغألا يأ ٠ هّللايِبئاَي : لاق هلآَسقهدْنع وهو ف هللا لوس

 :َلاَق« كلذ عطتسأ مكن : َلاَق «٠ هللا ليس يف اهلا هللاباَيلا : َلاَق
 ع يعل 00

 نِإَق :َلاَق ٠ اهله دنع اننا اَنَمَاَملْعأ : لاك ؟رجا مظحأ باكرلا يأ

 عطتنسا مكنإق : لاق «قّرخآل (عصاوأ ؛ ءاعناَص مْوُق) لاق ؟ عطس مل

 (نَعااَهي تن َتَلدَصمٌَسَح ةكدص ان ءّرشلا نع َكَسْفَت سباق : َلاَق ؟كاَذ

 [١9م841 :رظنا] . كسْفَن



 ا ا ع عش
 َنَع سول اندَح بيه اًنئدح :نافع اًنئدَح - 9 اا

 مجتلا َعْلَط ام : َلاَق يلا نَع «ةريره يبأ نع ٠ حاير يبأ نب ءاطَع

 [417 :عجار] ٠ ْتنَحّوأ مهن ءاتكفر الإ ةَهاَع موُقَتَو طق اًحاَبَص

 ءِلجَرَنَع «ليهس انكدح «بيهو اًنئدَح «ُناَّفَع انئدَح - 04

 هي ل هع
 نم كاف منحك اقف هبَجْحأَاًوُص َعِمّس ف يبل نأ «ةَريره يبأ ْنَع

 . كيف

 نَمْحّرلا َدْبَعنأ هدا اثدَح ءماَمَم انئدَح نافع انئدَح -8
 226 : لق هّللال اوسر لاق : :َلاَق ةريره يبأ َنَع كد - نير م مأ ىَلوُم -

 انثي اك نم ىلع مْ

 771 :عجار] .٠ دغ دْمَب ىراَصْلو ادع دوُيللق عب "عَن هيف

 7 نع «هيبأ نع « ليهس انئدَح بِيَهو اًنئدَح نافع اًنكدَح - 9 0

 سر يس ٠ ظس اذا يسد ما
 فَي ناطيَشلا نإ ءَرياََمْمُكَوُياوُلَعَْتآل : لاَ ف يلا نَع «ةريَره يبأ

 [/+.+ :عجار] ربل هيف ار يذلا تْيبلا نم

 ةّعمجلا موي تْمْلُكَت 7600189 إلهنا تف

 ضْرألا نم م اريش ٌدَخَأ نم : َلاَك ف يلا داتسإلا اَهبَو - انش

 نم ُهكوط «هَّفَح رَِْ

 لاك (©/5//84) ف يبل داتسألا انه 6“

 [437897 :رظنا] ٠ مايل مولا هس الإ ءايدلا يف ابعد

 .نهضَرَأ عبس
 م

 راثلا نم باّقعألل ليو :َلاَق كفيلا (أ)داتسألا هو 6غ

 [/با/» :عجار] يبأ اهلا اَذَكَم ليه اَنْ اًنَْح : : اهلك اهيف لاَ

 :آلاق ْبِيَهَوَو ٌةَمْلَس ْنْب دامَح اًنتلَح ءُناّفَع اًنئدَح ام

 َماَقاَدِإ : : هللا لوُسَر َلاَق: َلاَق ةَرْيره يبأ ْنَع «هيبأ ْنَع ؛ ل

 7668 :عجار] هب'قحأ وه هجر مَ هسلجم نم ْمُكدَح

 : نع «هيبأ نع ؛ ”ليهس اًنثدح «بْيهو انئدَح ؛ناَمَع اًنئدَح - ا“
 م هم

 هَ قرش ةَرَج ىلع مُكَدَحأ سلْجَينآل : لاك 8 (يِلا نَع « ةريره يبأ

 [6.55 :عجار] مل لج رب ىلع اطينأ نم[ .هّيلإ ص لْخَت ىََّح
 َضَمْضَمَف ةاَش فنك لكأ يلا نأ : داّتلسإلا اَدِهيَو 61"

 . ىَلصو هدي لَسْغَو

 رو لكأ ف يِلانأ داتْسلا اذهب 4

 .ىَّلَص
 لو ءاوضَغاَبَتَآل : لاق 8 يِبلا نَع : داتسألا اَذِهبو - 69

 +٠١10[ ظنا] .اًناَوْخإ هللا دبع اوُبوُكَو ءاوُرئانت الَو ءاوُرياَدَت

 اكرمك عمان ١ :لاقف يلا نع داّتسإلا هيو - 9

 سْلْجَمْلا كلذ َناَكَو ءِراّمح ةقيج ْنعاوُقرَاَمناكألإ هللا ركذ رْيَغ ْنَع

 عقال لكك :رظنا] . ةَرْسَح مهيلع

 ءاّمَسلاباَوْبأ حت : َلاَق ينل نَع : :داتسألا اَذهبِو

 هّللاب كلرْششي ب1 دبع لكل مولا كلدَرقْفيف ء سمح [مويإو نينا موي لك

 ىّنح ِنْيَدَه اورظُنأ لاقي احس هيخأ نيو هناك ارماالإ ءابَش 3

 600 :عجارإ  اًلُطصَي

 امدح : :لاق ميهاَربإ نب نَمحَرلا دبع انندَح نافع انْئدَح - لدح

 آدَيَنيدلاَنإ : لاَ 8 هللا لوُسَر ْنَع «ةريَره يبآْنَع ءهيبأ ْنَع آلم

 .ءابرعلل ىبوطق ادب امك اير دوُعيسَو اير

 نجس ايّثدلا : لاق هّللا لوُسر ْنَع : داّتْسإلا اذهبو - 8

 [ماا/ا :عجارإ. فاك هََجَو «نمؤملا

 :َلاَك ص اقل َميِهاَرإْنْب مْ دبع اَندَح هُنا انَدَح - 405

 هّللا لوُسَرْنَع :ةَرْيَرُم يبأ نع ءهيبأ ْنَع :ِنَمْحّرلادبَعنْب ءآلَملا نندَح

 /1٠١741[ :رظنا] . ماسلا لإ ! «ءاًقش نم ءادوسلا ةّبحْلا يف الإ ءاَذ نم ام : :لاَق و

 «سواط ْنْب هللا دبع اَنندَح «بْيهو اًنندَح نافع اًنكدَح - أل 1:

 لكم «قّدصتمْلاَو ليخبلا لَم : َلاَق ف (يِلا نَع «ةرْيَرُه يبأ نع «هيبأ ّْنَع

 املك ٠ اًمِهقاَرَت ىلإ مهيدي ترطنما دق ديدَح نم ناك مهل يلج
 لمه كا ل 0-0 درك ا هك

 ليخببلا مَهاَمْلُك «ةرلآي ُ ىنح يل عَسْش ةقدصب قص مه
 ها  س ةيسس ماش هع م ع سع#لا ىييص ع

 :َلاَق هيلع تّصْلَقَتو اًهتيحاص ىلإ نم ةقلَح لك هيلع اصلا ةكدصب

 :عجار] ْعسّيتالم اهَمْسَوينآدَهَجُيِ :لوُشَي ينعي هللا لور تمس

 ملا

 نب دَّمَحُم نب بعصم انلدَح “ بيهو اًنيدَح نافع اًنبرَح -7

 هلا َلوُسَر اي: :اوُناَق : لاق ةريره يبأ نَع «ناّمّسلا حلاَص يبأ ْنَع ؛«َليبَحَرَس
 ميه م

 سيال فصنب سمت نورت : لاَ ؟ةَمايقلامْوَيلَجَو رع اير ىرتأ

 يف سيل دبا ةَككَرمَقلانْوَرَتلَه : لق معن : اوُلاق ؟ةَاَحَس ءامّسسلا يف
 ل

 «لجو دع هللا نورت هدب يت يد : لاق محن : :اوُلاَك ؟ةْباَحَس ءامّسلا

000 
 "تيتو ف نورا لانك ا

 نقل باتا: كا ياو «ةريرع يبأ نع عيا يلع

 [م1 :عجار] . لوبا

 دّمَحْم اًنربْخَأ : :َلاَق َةَمْلَس ْنْب داَمَح امدح :ناَمَع انئدَح - 9١0448

 لَجَو َزَع هلق يف لف يلا نَح يره يبأ ْنَع ؛ ةَملَس يبأ نَع «ورَمَع نبا
 ول: ف هللا لوَسَر لاَقَ <: نهدي َنْدَّطَت ينأللا ةَوْشلالاباَمهَلآساَت و

 السل ع ع هيي اص
 [مابا :عجار] ٠ َرْدَعْلا "تيْفَتبا امو لل ضر نأ تنك

0 



 «نيصحوُباندَح ضير كح «َقاَحسإ نب ىَبحَيَو

 لحال : ف للا لوس لاف لاَ ةرْيَره يبأ ْنَع «٠ دْمَجْلا يبأ نْب ملاَس ْنَع

 .ييوس ةرم يذل لو « يل ةقدصلا

 يبأ نع « شايع نب ركب وب انئدَح ماع نب دوسأ اًندَح - نال

 هّللا لوس راق : :َلاق ةَريَره يبأ نع ؛ :حلاص يبأ نع /1) نيصح

 . سْتلاىَتخ ىلا نكلو ءضرحلا ةرثك نع ىَفلا سيل 8

 وب انئدَح ليئارْسِإانكدَح ءِرماَع ْنْبْدَوْسأ انندَح - 461

 يلا مآّسلا هَْلَعليربج ىتآ : : لاق ةريَره يبأ نع ءدهاَجم َنَع «قاَحْسإ

 يف ناك هنأ :َكبَلَع لُخْدأ ذآ يسَسَيْمَلَق ةحرابلا تلج + ينإ : :لاَق 8

 "نيفين :عجار] ."بلك وأ ةروص تبل

 تعمس :لاَق مْزاَح نب يرَج + انئَدَح ءرماَع نب دوس اندَح - كح 1
 وك اعمس 0 20 رو سهلة سلا

 ام: : 8 هّللا لوسَر لاق .ةرّيرهوبأ ينّرَبْخَأ : لاك نيريس نب دمحم :َلاَق

 سا يلمس هورس م راو
 هّللا نم ةَمْحَرِبذلإ ءراّنلا نم هيي لو هلالي دَحأ نم مك

 ينسَمتي نأ الإ ؛ انآ :َلاَق ؟تنأ الو هللا َلوُسر اي : اوُناَق : َلاَك لضم
 :عجار] . ولع بو اًهضبقي ةءءلمس موال ركل عك
 يهدي ك8 هّللا لوس لاو : َلاَقة ةَمَحّرِب هنم هّللا

 طا سمعا 5 مساس

 اذففتي

 اَنكدَح : لاق ٍمزاَح نب يرَج انئدَح ءِرماَع نب دوس اندَح - 0

 باي ىلع ؛ هللا دبع ِنْبملاَس عم اسلاَج ات : لاق يسَح نزل ديرج

 ةلرازإ عسقرا : :لاقرازإلا يختم هناك شْيرُق نم باشر «ةئيدَملا

 سريه مر م قدم 00
 يأ تعمسب : :لاق ىَتَم امله ناك ْمهَِإَو ىرتساهَنِإ : لاق رذتعَي لعَجَف

 بْن ةلح يف ينيج امتي: لوفي ف يّبلاْت طمس : :ًلوُشي ةريزه
 ساعروا هاش م عع لل

 .ةُمايقلا موي ىلإ هيف لجلي ضْرألاهبُهلا فسح هسفنب

 ْنَع ,ردّملاوبأ ماَوئااننَدَح ءِرِماَع نْيُدَوْسأ انندَح 0415

 ايبا لاق ري يبأ نع ءدهاَجُم ّنَع ثني

 لَصَق مق :َلاَق «ل الق :َلاَق ؟درَم بنكلشأ :َلاَمُت ىَلَصَف :لاقك ء يَّلَصُي
 9474 :رظنا] . دش ةآلّصلا يف نإ

 « مهلا يبأ نع داَمَح اند : َلاَقِرماَع نب وس انئدَح - 466

 يه ةَئيِدملا ةئيدملا لأ نعدَبِل: ف لل لور لاف : لاَ ةَريره يبأ ْنَع

 .عابسلاورطلا :َلاَق ؟اَهلُكأَيْنَم : ليفت .ةمنوُمةَبطرم .ًدوُكي مريخ
 نع ٍلْجَرْنَع نايس اَنئدَح : َلاَقِرِماَع ني دوس انئدَح - 4مك

 «يِمْوقَُكَدَص هذه : 8 هللا ل وسر لاق لا ةرْيره يبأ نع ؛ةَعَرَر يبأ

 َناَكاَم :ٌةرْيَرِه وب لاق - مي يدب يني - لاجل ىلع سالمه
 قف هللا لوُسْرْضمَس دم هتيِحأ ٠ مُهْنم يلإض مب ءايحألا نم مون
 .اذه لوقي

 «شمعألا نع ؛ ليئارسإ انئدَح ءِرِماَع ْنْي دوس انئدَح - 9. هضس/
 اذِإ وُ معن : كف هللا ل وسر لاق لاق يره يبأ َنَع ٠ «حلاّص يبأ َنَع

 . يلوم قَحو هَللاّقَح ىّدأ

 نسم ىلع بلعباس هلوسرو هللا قدص :بعك لاق

 [7/17؟ :عجار] دهم

 يبأ نع ؛ شمعألا نع ؛ ليئارسإ اَنئدَح دوس انَدَح - كلل

 اياك «نشبانآ مّن مهلا : قف هلل وسر لام لاَ ةريره يبأ َنَع ٠ ء حلاص

 لدا لإ لح :رظنا] . ىو كَ هَل اهلا هيأ هثعل مس

 هدك اكن :َلاَق ُهَّنأ ؛شَمْعألا ارب :َلاَق ءرْيمُت نبا هانئدَح - 9

 [ة١هم :عجارإ . ةمحرو

 هّللال اسر لاق: :لاقةرْيَره يبأ نع :ةَريَجُح (نئاِنَع ٠ ٍحلسسلا يبأ جا 8

 ناتشلا)ىَح «ةّمايقلا موي يشل كس صتختيل هديب يش يذلاوآلا : 2

 . اًيحطتلا اميف

 وُبأ اَنْثَدَح] ةَعيهل نب ا اندَح «قاَحسإ نب ىَحَي امدح - 01

 .(يل :لق ره يأ وع « سو
 ةَرْيرِه يبأ نع ؛ «سُنوُي وبأ اَنئدَح [ةعيهل نبا اًنئدَح : لاق .نَسَح مع هما

 ليلا عطقك انف برا دكر ش نم برعم : ظل لوث بر َلاَك
 سيرو رع اع م

 نم ضرعب مهيد موق عب ؛ارفاك يسمو انمؤم لجرلا حبصي ؛ ءوللتملا

 ىَلَع :َلاَقْوأ ,رَْجْلا ىلع شضياقلاك هديدي موي لصتملا ليلك ايندلا

 . كوشلا

 0 ' نيش ياخ

 هاعا مامر

 لاح العلا للا قف كلور "للقرى

 ٌهَلاَهْلَعِجاَك تيس وأ هثمتش وأ هد دْبَع اي رَشْباَنآاَمنإ هينفلْحُت
 مود هس

 . ةبرقو ةالص

 [هقحالو هقباس ْنِمّقفكم ثيدح] .(145/2؟) انثدح - 07*

 52 مام هع
 يبأ نَع]؛ ةَعيِهأ نبا اندَح : َلاَك «َفاَحْسسإنْب بحي اَنئدَح - 0406

 .(ح) سنوي

 يبأ نع ؛ سنوي وبأ انندَح : لاق [ةَميهكنب اند : :لاَق ءنَسَحَو

 ْنَمّألإ ءةَماَيقلا مْوَي نونا مم نوُر ذا: هللا لوُسَر لاَق : َلاَق َةَريِرِه

 .اَدَكَمو اَدَكََو اَذَكَم لاَمْاب لاَ

 «هنيمُي ّنَعَو ؛ هينيع نبي راشأو : "نَسَح لاق مهام ليلقَو: ىَحَي لاق

 .هفلَخ نمو هراَسَيْنَعَو

 ؛ةعيهل نبا اندَح « ىّسوُم نب نَسَح اًنيدَح - 606

 َلاَقَلَجَوَرَع ع هللانأ : لاق هللا لوُسَر ْنَع «ةريَره يبأ نَع ؛ «َسنوُي 2 2

 , اطال ل اي يبل ويدل

 »ب ملم ميج 35 - 50

 وبأ اندَح 9
0 

 انآتشمَسا اوفو تخل دن أسست لاق ءورْمَع نب ديزي



 انْ ممْمكظأ نو: جو علل لاق: اق هلو :لوقي ةريره

 لوُسر تْعِمَسةَرَم « ىَبحَي لاَقَو) . ةّبح أ ةرئ قلختلَف يقل لْثم َقْلْحَي نأ

 [/01+ :عجار] . (نمَو لَ 9 هلل

 نبا ينعي ٍ- نَسَحْلا اندَح «َلاَقِرماَع نب دوْسأ اندَح - ادني

 8 لوحة يبن عع ىّلِل يبأ نبا نَع - حلاص
 .هّيحنأ نم كال ْمُكدَحأ ىَّسَص اذ َلاَق

 لص سا سر

 ْثِراَحْلا نع« ةَعيهل نبا اربخأ «قاَحْسإ نب ىَحَيانندَح - ك4

 سانا : ف هللا وسر لاق لايم يبأ نع ؛ ةَمَقَلَع يبأ َنَع ديزي نبا

 .نيدلا يف اوُهَق اذِإءمآلئسألا يف ْمُمراَيح ةّيلهاجلا يف ٌمُهاَيح داعم

 عاني دَّمَحُم َنَع «كيرَش اَنكدَح ءِرِماَغ ْنْبدَوْسأ انئدَح - 4458

 ليك ةيلوألا نسلم تكتمل :َلاَ يره يبأ نَع ؛هيبأ نع ؛ءآلملا

 نمو نيلوألا ملم ١ تق نيملنُسْلا ىلع كلذ ب 4 نيرخآلا نم

 لما فن مقلي جلا لما تشن مقل َلاَقق 4 نيرخألا

 . يقابلا فصلا مُهومساَقنو هلا

 هم
 نب ٌةَراَمَع نَع ,”كيرشاَنكدَح ءِرماَع َنْبْدَوْسأ اَنُئدَح - ال ها/ول

 ف هللا لوُسَر ىلإ ل جراج: لاَ ةريَره يبأ نع «ةَعْرُ يبأ ع ؛ « عاملا

 ا لاق ؟ةَبحُم ينم سال "وحأب يدب هللا لوري ١ َلاَتَق

 َكمأ مّ :َلاَق ءَكلَمُأ :َلاَق ؟ْنَمّمُت :َلاَق َكمأ :َلاَق ؟نرَم : :لاق نأ

 [055 :عجار] . كلوب مت : لاق ؟ْنَم مث لَك

 نب َةَراَمْع ْنَع «”كيرّش انئدَح ِرماَع ْنْبُدَوْسأ انْئدَح ها

 ٌملظأ ْنَمَو: َلاَكَثيدَحْا عكر «ةَرْيَره يبأ نع «ةَعرز يبأْنَع ءعاَقعفلا

 وأ ةَئايدْوأ ؛ةَرئ يفلح لْئم اوُلَْلَف يقلخكاَنلَخ قل نسم

 [/155 :عجار] . ٌةبَح

 َدْبَع يدي رْيَمُع نبا نَع "كير انكدَح وأ نكد -7
 :ربمْلا ىلع لاه 8 يلا نع / " ةريره يبأ نع ةَملَس يبأ ْنَع - كلما

 :بّرعلا لاق تيرم

 لطاَيهّلا لح اَم ءيّش لك الأ

 عجم :عجار] ] . ملسي نأ تلصلا يببأ نب ب ةيمأ ِداَكو

 يبأ نع ؛ شّمعألا نَع ؛كيِرَش اَنئَدَح ثوسأ اًنثدَح - 96 افوأ

 لَو «نوَُوُ ىَتح نجل َنوُنَخْدَتآل: لاَ ُهَعَقْرَي «ةريره يبأ َنَع ؛ «حلاص

 اوشننأ ؟كللك كآلم نأ كلذ سأَر ىَلَع ْمُكلدأ الآ ءاوُياَح ىّنَح َنوُنمْؤُ

 وُ اذِإ ءيَش ىلع ْمُكلدأ الأ كبرش لاق اَسيرَو «ْمُكَتيْمآلَّسل
 . 525200110 ,قالخال ومالا :رظنا] ٠ مكي مالسلا اوشْفَأ «مُسيياَحَت

 [4.7* :عجار] . انعم «شَمعألا نَع يمت نبا هاتثدَح و 0

 ييسو
 يبأ نع ؛ ٍشَمْعألا نع كيِرَش انَدَح دَوُسأ انئَدَح - كين

 ْمُكَدَحأْف وج َىلَتمينأل' ف هللا لور لاَ : لاق ةرْيره يبأ ْنَع ؛ ٍحلاص

 [المكا :عجارإ . رغش لمي نأ نم هيَ « هيي احب

 همم « حلاص
5 

 حيره حيرو مدلول هول حْرُجْلا يت ناي هليبَس يف ملكي ْنَمب ملأ

 عادتك ءلدوفاا رلدالمل لدتتل تالا قلالو قلالا ا :ظنا] . كسلا

 ْنَع ؛هييبأ ْنَع ٠ «ِلْيهَس ْنَع «كيرش اَندَح ءدّوسأ اًنكدَح 6 ال

 هك يفَوُهَو يلا ارت َوُصَو «ةلئاحاٍنَع ىَع هس ةريره يب

 مف :عجارإ . رملي راما ءارش وهو ةئيارمْلا نع ىو «ةطئحلاب

 نع «ليهَس نَع «كيِرَش ّشاَنْدَح «ٍرماَع نب دوس انكدَح - لذ

 :عجار]. "سرج ايف قرنا بحت آل :لاَ همر ةَريَرَه يبأ نع ءهيبأ

 ب6

 كير انئدَح ءِنَمْحرلا دْبَعوبأ رماَع نب دوس انكدَح - كد

 سائلا ثَعِيي : لاق يلا نع ةرْيره يبأ نع ساواط ْنَع « ثيل نَع

 . مهتاّن ىلع (سأنلاَُشْحُي :* كيس لاق اَميرَو)
 مور هراةدو

 :َلاَ ةَداَق نَع «نابيش ريسفَت يف دمحم نب نيَسح اًنئدَح - ا يحل

 هب ع مل هلال
 اوُناَك ليئارسإ يبن لاقط هللا وسرير يبأ نع نَسَحْلا ثدَح

 َناَكَو تسلا مايا هم مآلسلا يل ىَسوُم هللا يب ناَكَو «ٌةارع َنوُلِسَتْعَي

 هَْلَع ىَسوُم هللا ينام لاق «ةَروَعب هيف اوُنعطَف ٠ َلَسَعْغاادإرتْسُي

 هيا ةرطتصلا تقلا «ةرْطَتم لهب « موي سعي مآلسلا
 مع

 هوم 00 م م مل
 ءرَجَح اَي يبو «َرَجَح اي يبوُت : لوُشيَوُهَو اصبر هلليناهي

 هّللا يبو ْتَماَقَق مُهطَسَوتو ليئارلسإ يب م لَم ىلإ هب ىلا ىٌنَح
 َوُنيَتلاَثَك قر 24 روص مهلدعأو اَفلَخ سانا نسخ ذك اور هبا

 َنَح ِهّللا هآرَب يتلا هارب تَناَكَف «ليئارْسإ ين  يكانأ“ هلا َلتاَق : َليئاَرن رس

 [1.50 :شنا] اهب لَجَو

 رجه لاق( بلان ةرك بضل يم لع مزح
 يلا عمم

 [ةدح؟ا :رظنا] . َراَثلا َّلَخَد «َتاَمَق ثآلك قو ُهاَحأَرجَمْنَم « ثآلك قوق

 «دايِزي يبأ نب هللا دّيبع نَع :ناّيفس انكدح «نيسح اًنكدَح - خا هى"

 0 هلو يب هددس هلو
 ىَّنحامَج نَدُمرَتَالا ف هللا لوُسَر َلاَق :لوقي ب ةريره ابأ عمس نَمَع

 . ضو
 يبأْنَع ءدََّحْم نَع ريِرَج انكَدَح نْيَسْح اَنكدَح - أل م

 هك هس ىلا علم
 اوَنكَتالَو يم اب امس: لوُقَي ناك هنأ 8 يللا نع « «ةَرْبَره

 جال يت

 0 0 81 لاق :َلاَق
 هدع هو كم

 اقف !؟تعنص ام تنص م .هتكئالَم كد جْسآَو دكَج كتكسأو هديب

 سا فوم ماس
 معن: :َلاَق ؟ةاَرْوَتلا َكِبَلَع َلَّرْنآَو مَللاَكَمَلك يذلا تلآ : ىَسوُسل مد
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 2707 س هيا يع ص ره سوو
 دايت: لاَق معلا هلق «قلخأ ألبي (ثكم دج ل لاق

 فن :عجار] . مآلّسلا اَمِهْيَلَع ؛ «[ىسوم

 دمت يبدوا نع ؛يِدوُعَْْاانَح ءنيَسح اح - 4 م6

 بع هللا ىو 58 يل اننا بيلا يقول ١ ناقرجألا

 [/444 :عجارإ . قلخلاُنَّْحَولَجَد

 - داّبَغ نبا ينمي روُمْسَمْلاانثدَح :َلاَقسّنوُي انئدَح - 7
 ورم دمع

 قولي ابل ينل : َلاقكيِموُزْخَملا ِرَمْعج نب دَمَحُم اندَح

 ل داق نجلا[ اع سلي :لاَقَق تيبلاِب

 ىَهَت اق هللا لوُسَرنكلو ؛ةّبكلاْب رو

 راتخُملا َنْبا ينعي - رق اح.( - ما

 َوُبأ اندَح :َلاَق - - [جانأدلا] زوري نبا ينعي - هللا دبع نع - "يراّصنألا

 ٍمساَقْلا يبأ يليلَخ َنَع َنهظفَحةلآَِ : :ةريوهوبأ لاق : لاك نامل عفا

 . ىتحضلا يتعكرو «رهش لك نم مي ثالث موصَو ؛ موتا َلْرتوْلا: :

 ُنْيناَوْفَص انثَدَح ءسْيَوُأوبأ انثدَح لاق نْيَسَح اًنثدَح - 0848

 نْبةَمَلَس ني ديعَس ْنَع - فْوَع نب نَمُحرلا دْبَع نْب دّيَمَح ىَلوَم - ميس
 يصف نب راَدلا دبع ينب دحأ دري يبأ نب # ةَريغُملا نَع ٠ «يموُرْخَمْلا قرزألا

 اي :اوُناَقق رحبلا يف َنوُداّمص سان هءاَجهّنأ ف يّبلا نَ « ةريَره يبأ َنَع

 هيلة انإ سين ذو تنل لف هس

 جم ةرحلا ام وطلا رق معن : 00

 اةفنغل

 :عجار] . هئتيم

 نسب ةَريغُملا نع. كلام ْنَع «يدْهَمْنْباادَح - 8

 [7لا77 :عجا ار] َد 7

 نَع «'يرْظزلا نَع ,بقذ يبأ نبا انئدَح «نيسْح انئدَح - نال آل

 كحال َتْلُقاذِإ :لاَق قل يلا (نأ) ؛ةَرْيره يبأ ْنَع ؛ «بّيَسُمْلا نبا

 [710/7:عجار] .٠ توفل دَقَفتصنأ : ْبْطَْيْمَملاَو

 َنَع ٠ ؛يرهّزلا نَع ,بذ يبن اند نس انئدَح - 64

 ىَلَع دوي دووم لك : هللا لوُسَر لاق: لاَ ةَريرَه يبأ َنَع «هَم ةَمَلَس يبأ
 لَه ةَميهباجت ةسيهبلا لكم ناجي هلارصيو هنادي هاب ةرطفلا

 و
 .ءاَعدَج اهيف نوُكَت

 نع «'يرهزلا نَع «بلذ يبأ نبا انندَح : لاق نْيسَح اًنئدَح

 دآلوأْنَع لس هنأ ؛ ف يلا نَح :ةَرْيَره يبأ ْنَع ؛ «ينيللا ديزي نب ءاطع

 [0/017 :عجارإ ٠ َنيِلماَع اوُناَك مب ملأ: َلاَتق ؟َنيكرسلا

 ْنَع «دييولا يبأ ْنَع .بنذ يبأ"نباانئدَح «َنْيسْح اَنئدَح - -69*

 َريبكْلا مهيف نق ؛ ءاوُققَحَف سانا ْمُسسَمأ اذ: َلاَك 8# يلا نَع «ةرْيره يبأ

 .ٌريغّصلاَو َفيِّضلاَو

 ةريره يبد 0
 هل رسل ليو رس

 لهنيفلا

 عجار). شادخ نب ورع. دبلرلا يبأ نع رح يدَح يفلان

 الام

 يللا يبأ ْنَع «بثذ يبن با اندَح َلاَقنيَسَح اًندَح -46

 ٌرَحْلا ةدْشّانِإ : لأ "يبا نع «ةريَره يبأ نع « دعس نب محلا دعو

 [04537 :عجارإ ٠ ةالّصلاب وُ مه حبق نم

 نيب مكس نَع ايف اًنربخأ : لاك نيكد نب لضم انئدَح - نايا

 نس فيلا ىَلَع لجل ناك : لاق ةريره يبأ ع ؛ ةَمَلَس يبأ نع ٠ ليه

 لس قوق انس أل اوُدَجَيْملق هلال ُاَضاَقتيمءاَجَف لبإلاّنم

 3 : هللا لوس لاق :لاق «كلهّللا ىقوأ يتتيتوأ: لاق .هوُطْعَأ لاَ 0086

 [ملحا :عجارإ . ءاَضَق مكنسحأ مُكراَيخ

 ءنَسَحْلا نَع َةَداَتَق نع ماَمهاَثَدَح «ٍميُن بأ انئدَح - وبقك

 اًهبعش نبي سلج اذإ : لاك هلق يبا ا) ؛ةريره يبأ ْنَع فار يبأ نع

 اةفلنف :عجار] .لسْعْلا بجو دَقَف ,(هدهج]مُت عيرألا

 هلا رو
 نْب ةراَرز نَع َهداَنَقْنَع ٠ ماه اَنئدَح ٠ مينو اندَح - دلل

 تكد مَع يمل ٌرَواَجَتهّللَنِإ : َلاَك ف يلا نَع «ةريره يبأ نع « ىقوأ

 0404 :عجار] . هب َلمَست وأ هب ملكت ملام هنأ هب

 نسب حلاّص نع «ُناَيفَس انئَدَح : لاكمي وبأ اًندَح -8

 هلو ءاوْضَغاَيل : ف هللا وُسرلاَق لاَق. ةَرْيَره يبأ نع ؛َناَهِبن
 ع
 0415 :عجار] اناوخإ ه هللا داَبع اوُنوُكَو ؛(وشجاتت)آلَو ءاورِباَدَت

 مه 8
 دبع ْنَع ؛ « يونا ُنايْفس اَنْئَدَح : لاق ميمو اند - احلا

 ل ملاكا ا نع «ةريره يبأ نَع ؛ هةملَس يبأ نع ءِرْيَمُع نب كلما

200 
 :رعاشلا 337 ةملك ودم

 لطاب هللا الَخ ام ءيش * لك الأ

 [7ب/ :عجارإ ٌملْسي نأ تلّصلا يب أن ةيمأ َداَكَو

 ءحلاّص يبأ نع ؛ «شمعألا اًنكَدَح :َلاَق . مِيَمُنوُبأ اًنئدَح -

 ةّلكألا درت يذّلاٌنيكسملا سيل : ف هلل لوُسَر لاف لاق ةَريره يبأ نَع

 [ساّنلا] لأية 3 يدنا نيكلمملا نكلو و نات َمْمَتلاَوةَرْسَّتلا وأ :ناَتلكألاَو

 . للي هناكمب نطْتألو اني

 ءحلاَّص يبأ نع ؛ شَمعَألا اَنندَح :َلاَق . مين وُبأ انندَح - 1

 يل موصلا : :لَجَوّرَع هللا لوي : ة هلل لوُسَر لاَ : لاق ةريره يبأ نَع
030-000 

 ,ةنج موصلاف ٠ يلجأ نم هتوهَشَوهياَرَشَوهَماَعْطْعَدَي هب يِرْجْأ اَنأَو

 هيعمل م
 «لَجَورَع هللا ىَقَلي يح هَحْركَ طفي نيح ةَحرَف : ناَتَحَرَ مئاصللو

 [/ه945 :عجارإ . كمل حير نم هَل َدْنحبَبْطأ ين وُْخَلَو

 يبأ ْنَع نايس انَدَح : لاق. يريبزلا دمحأو بأ انندَح - ٠

 ٌريَخ : :لاَق ف يبلا نَع « ةريره يبأ نع ٠ . جّرعألا نَّمْحّرلا دبع نع .دانزلا

 تا يف ٍحْوَذ ىلع احر دقو ىلع شير ءاسن ليإلا بكر دان

 [ةا/83 :رظنا] . هدي



 نَح نارك نب نعاس اندَح َلقَدَمْحأ وب اجدَح - 91 دوا

 دع (79 ة/70)ّنلالوُقَي : لاق. اق يِبلا نع

 نأ ل يبي اَمو يِبذكُيو , يشي أهل يبي امو َمدآْنْبا يمشي َّلَجَو

 راقو ع
 نك: هلق ياّيِإ هبيِذكَت امأَو ءادكو يلنإ : .هلوق ياي هَمْنساَمآ « ينبذكي

 نع ؛ةَريره يبأ نَع ٠ « جرعألا

 . ينأدي امك ينعي

 ْنَع ؛دانزلا يبأ ْنَع ؛ناَيْفَس اًنئدَح ءَدَمَحأ وب اًنئلَح -8

 آل :لاق ل يلا نع :ةرْيره يبأ ع :هيأ ع «نامْع [يبأ] نب ىَسْوُم
 [«94 :رظنا] . نم لسَتْي مث «يِرْجَي ال يذلا ءاَمْلا يف لابي

 /, ِنَع ءداَنّزلا يبأْنَع ؛ناَيْفس انْنَدَح ءَدَمْحآوبآ اَنكدَح - كل ل

 ةَْيَح اي مُكَدَحُأ (ركوثيإآل : لقا يع «ةرْيره يبأ نع «جّرعألا

 لام لَو هلا نإ «رْهَلا

 يبأ نب هللا دْبَع ْنَع ءُايْفْس انَدَح َدَمْحآوُبأ انَح -5
 ها

 يِبئناَك : كف هلال وُسَر لاق َلاَق. ةريره يبأ نع «٠ «ةمّلس يبأ نع «ديبل

 .ةملع وهف هملع َققاَو نم ءُخُيءايئألاَْ م

 نب حاَجَحْلا نَع فس اَندَح : َلاَق َدَمَحأويآ اَنْثَدَح -7

 الوسر لاق :لاَق. ةريره يبأ نَع ؛ ةَمَلَس يبأ نَع ٠ «لُجَرْنَع « ةّصفاَرُ

 . ميل بح رجالا «ميركرغ مولان: 55

 نْبجاَّجَحْلا ْنَع ءُناَيْفْس اَنَدَح َدَمْحآوُبأ اَنئدَح - 1414

3 

 هلال وُسَر لاَ : :لاَق. ةريره يبأ نع ٠ 6مّلَس يبأ َنَع ٠ « لجَر ْنَع صفار

 ٌةكتالَملاَو «ةآلّتملا رتب هلَجَم يف مادام ةالّص يف ْمُكَحأَريآل : 8
 عقل هال/ :رظنل] ثدي مَلاَم «همَحْرامُهَّللا ُهلْرفغا مهّللا : َنوُلوُقَي

 ِنْب ٍحاَجَحْلا نَع ؛ُنايْفَس انئدَح : َلاَقَدَمْحآوبآ اند 89-٠

 هللا وسر لَك : لاق. ةريره يبأ نع «6ملَس يبأ ْنَع ؛ « لْجَر ْنَع ؛ةّصفارُ

 داب اوُنوُكو اوال ءاوَُجاَمآلو ءاوَُساَحَ الو ءاوضاب'يال 55

 ابار امي ب بكلام الو داب ضاحي كيب اناَوْحإ هللا

 ْمُكَدَحأم سيال رْمَت نم اعاص اَهَمَمَدرَيَو اهيل اص اًهَسَجَوَقءاَش ّ

 ءاّهحأ قالطةآَرَمْلا لآستالو « هتبطخ ىَلَعْبْطْخَيَالَو «هيخأ موس ىَلَع

 معه

 .لَجَورَع هللا ىلع هكر اهئاَنِإ يف ام يفتك

 نب ديلوُلا نَع ء هدير بريك انئَدَح : لاق َدَمْحأوْبأ اندَح

 نبا ىسيع حيسُملاٌكلشوُي ف هللا لوُسَر لاق لاَ ةريره يببأ نَع ٠ حاير
0002 

 «بيلّصلاَرسْكَيَو ءريرزتخلا لتقيم ؛ ًالَّدَع اًماَمِإَو اطلق كَ لين مير
007 

 ,اف هللا لوُسَر نمسا فرفور حاولا هوك

 لم هور: لقا ُهترصَح امل يدَصْي
02000 

 . مالسلا ينم

 ْنَع - هلل دينا يذي- ”لقعَم انئدَح ءَدَمْحأ وب انئدَح - و11

 ىّنغ ذي نع ةكدصلا : 8 هللا لوم : لاق. ةَرْيره يبأ ع ؛ءاطع
 ل رع ص

قسلا ديا نري اًيلعلا ديلا ."لوُعت مبدا
 [الا66١ :عجارإ . ىل

 ع نع الا يع لاس ان دموي اح - 411

 ىلع باش خّبشلا بلك : ف هللا لوُسَر لاق : لاق ةريره يبأ ْنَع ٠ « جرعألا

 [مكحأ؛ :عجار] . ] لاما ةّرثكَو «ةاّيسلا لوط : : نيا بح

 مه سها ل ري عع رت
 (ىَيحَي ع - َراَطَعلا ينعي - نابآ اَنكدَح ءرشوي اًنئدَح - 4117

 نأ ىَهَن اق هللا يِبئانأ ؛ةَرْيره يبا ْنَع «ِنَّمْحرلا دبع ِنْبةَمََس يبأ ْنَع

 مق كه عدم

 [71 :عجار] اهلاَخ ىَلَعْوأ ءاهَنمَع ىَلَع هآرَمْلا جور
 م امقا عل يا مالع ل

 ىَبحُيْنَع - -راطملا يعي - ناَبأ انئدَح :َلاَق نسوي اًنئدَح - 5

 نأ ؛ةرْيره يب ْنَع «ناَبوك نب نمل دبع نب دَسَحُم ع ؛ «ريثك يبأ نبا

 قفا مْرَحْلاةَدْشَف نيم ٍماَعلُك يف اسف هير تناك منهج

 . اًهريرَهمَر نم دربلا ةدشَو منهج

 اك هللا لوُسَر لاك : :ٌةَريرهوبأ لاق و :لاق -6
 همة

 . مثهج حيف نم رحل ةدش نإ «ةآلّصلا نع اوُدْبأَ

 كي 0

 جيمي سا ر مهم ع
 نب دَّمَحُم ْنَع فْوَع يِدَح : :َلاَق ةَميِلَخ نب ةَدوَه اًنكدَح - وةلاك

 ةتمجلا ميدي ذأ 8 هّلالوُسَر ىَهَن : :َلاَك «ةَريَره يبأ نع ؛نيريس

 . مصب

 هام 000

 نع ءبّشْوَح نب رهش ْنَع «فوَع اَنئَدَح هدوم انئدَح - 941117

 ءاّثلاٌةاَحر ىَريَْأ ةَعاّسلا طارشأ نم ذا : لاق 3 يللا ِنَع ريش يب

 ين (؟94/7) )دراي وَوَجْا هَل ٌءاَمْحْلا ىَرُي نأو ءساّنلا سوو

 .اًهروأ اهيردَمألادلئذنآو ءاَبْلا

 نع ءدّمَحُم ْنَع فْوَع اًمدَح :ةفيلَخ نب هدوم اَنكدَح - 9114

 ثيِدَحَو ءهّللاّن م ىَرشبك : :ةقالك اًيورلا : لاق ف يِبَنلا نَع « ةريره يبأ همم هسا

 ْنِإاَه يي هجن يور مُكَدَحَأ ىأر ادق .ناطّبشلا مف يوْخََو «سْلا

 :عجارإ. لصف كيلو دحأ ىلع هني دهَرْكي اًييش ىأر اذ اذِإَ ءءاش

 اةهلرك

 «ةريره يبأ نَع «دَّمَحُم َنَع فو اًنئدَح قدوَه اًنكدَح - 41184

 هللا بات ءاَهبِرغَم نم سْمشتلا علطت نأ َلْبقباَكْنَم: لاك ّيِبّللا نَع

 7/141 :عجار] . هْيَلَع

 «ةَريره يبأ نع ءدَّمَحُم ْنَع "فوغ انكدَح هدوم انيدَح -
 انعفل :عجار] يتينكب اوُتْكَت الو « يمّساب أومن : َلاَك 8 يلا نَع

 وبأ لاق : :لاق سآلخ نع فْوَع اًمدَح ؛ٌةَدوَه انكلَح -ةؤ١ 7١

 ريع كغ 2
 مهراقك «نأّتلا اذه يف ٍشْيرشل ابْن قل هللا لوُسَر لاق : :ةريره

 . مهمل عاب سومو «مهراتُكل عاب

 يبأ ْنَع « سآلخ ْنَع «فْوَعاَندَح : َلاَق هدوم اندَح -7

 .ةقدَص ميني ءاضنعأ نم وطلع ىََع لاَ ف يلا نَع ةريره

 يبأْنَع ؛ «سآلخ ْنَع فوغ اًنئدَح : لاق ةَدْوَه اند - 4

 انه ىلإ قلنا مكاين هلو لك "يلح.



 ةريره ره يل دكُس 2 _ نيرثكملا دن دنسم لكك

 سا عسا ل سو مام
 انآ مكي « سلا ٍنع هب ينغتسي ؛ ةعيسو بطلا نم بطَتحَي ِلْبَجْلا

 :ةوُمَرَح وأ هَوطْعَأ ساّنلا نآس

 ْنْاَوُم «سآلخ ْنَع ؛فْوَع اَنكدَح:َلاَق دوم اندَح - 8

 امني امني :َلاَق ف يِبلا نع :ةَرْيَرَه يبأ نع ؛ «(بسْحأاميِفيِرَجهلا ومع
 َئَسَم ةَئَسَح ةَراَط لعرب راق اهبل عضُْ 2 بق ناك نمي ةآرما
 لذ ىلع سوقا لحين تمثال مُهّللا : ةآرملا تلات

 ذم لفم ينال ملل: اقم مش يذلا يملا كرك : َلاَق سرا اذه

 ةٌيجْز وأ يشبَح ةقيجب اورَممُن ْعَضْرَي يذلا ىلإ دعمت : لاق ءسراَقلا

 326 يجر وأ لا ذه تيم توني للاب ين عأ : :تَلاَتَ سب

 'ينب اي :هم مآ تقف يجر وأ ةيشَبحْا هذه هتيم ينم مهلا َلاَكَو يِدّقلا

 لم ينلجئالذلل :َتَلقك سراقلا كلذ لم كعب نأ كبر تلاَس

 كتيب نأ كبَر تْلأَسَف هيلا وأ يشل هذه نيم كمي هلأ كبَر تلأَسَو

 لفلم لم سما كب تاعك "يّبصلا لاَ : لاك ؟اًهتتيم
 اهئوملظيو اهتريرضيو اهتوبسي اهله ذاك يلا وأ ةيشبحْاإَو رتل اسر 4ع سا سقم عم

 هلا“ ب هللا يح: لوف

 ؛دَّمَحُمَو سآلخ ْنَع «فْوَع اَنندَح: لاق: ٌةدوَه اًنئدح - 016

 َماَصادإ : : لاق يلا نع «ِنَسَحْلا نَعَو « يلا نَع «ةرْيره يبأ نَع

 ”للاُهَّمَعُط اَمّنإَق هَمْوصَم كَ َبرَشَو لكأَف يسن اًنْوَيْمَّكَدَحَأ

 [لدكالو ل الوم ل ل1 4186 :رظفا] ٠ ٌماَقَسَو

 ها هم عم

 نع ءِدْمَحَمَو سآلخ َنَع ءفْوَع اندَح قدوم اندح -5

 :رظنا] كرطسلا َوُهَهَّللادإَكَ َرْطدلا اوُبسَت
 م سلا

 آل: لاق يلا نَع « ةريره يبأ

 [لمدتم

 دمحم ْنَع «ةليمج يبأنْبفْوَع اد ٌقَدْوَه اند - 17

 نمل دعب وئام ف وُلخل:لاَ ا يلا نع ؛ةريَره يبأ نع
 ٌهَماَعَطَو هَّنَو ”وهش كرت يدبع : ًَجَورَع مُكُيََلاَف : َلاَق «٠ «كّنسملا حير

 روس صال
 [/164 :عجارإ . هي يزجأ انآو يل مصلاَو  يتاّضْرم اا هبارشَو

 «ةريره يبأ نع َسَحُس نَح "فو اند هةئوَمانددَح -

 نَعَضَيَالَِق روما َداَرأَف هموت نص ْمُكدَحأ قيس ظّقيتسا اَذإ لاق ب يلا نَع
 ق١ 6997 :رظنا] ٠ ٌمدَيتناَب نبأ يردي هن اهلي ىَتح ءانإلا يفد

 نبا ينعي دي ليعاَمْسإ ًَربَخأ «َدواَد نب ناَميَلس اندَح - 6-0

 رع وسي هاتي رمل يآ يت ري «كيرش ينربخأ : لاق ءرفَعَج
 ء نارا وألا هر يذلا يكسملا سل : َلاَق ف يبل نأ ربه يبأ
 َنوُلآَسي الو مكَش ف نإ اولا فمما نيكنسلا نإ ءناَملاَوُهَمَللا وأ
 . (08ر/6) 4 ناسا

 دبع نع« ٌةَعيِهل نبا انربخأ ؛ ىّسيع ْنْيَقاَحْسِإانندَح

 ترصُن : : هللا وُسَرلاَق : َلاَق َةَريرِه يبأ نع ؛ « جّرعألا نّمْحرلا

 نات يقيل هناا لكلا حماد بضل

 . يدي يف تَعْضْوُف ضرألا

 ْنَع هِرَشْمَموُبأ اند لاق. ىَسيعْنْبْقاَحْسِ اندَح - 0

 :8 هّللالوُسر لاَ لاق. ةرْئره يبأ نع «ةَرْيَره يبأ لوم ءبْطَو (يبأ)
 هس نائعب خال جر: لاَ هللا َلوُسَر اي ىَلب : اوثاق ؟ةيربلا ريح مُكربخأ ال

 يدذّلاب ْمُكَربَخُأ الأ ؛ هْكَح وَما ةَمْيَه تناك املك لجو هللا ليبَس يف

 يتؤيوٌةالّصلا مي همَنغ نم ةّلث يف لجل [لاَق] «ىّلب : اوُلاَق ؟هيلي
 يخي الو هللاب اسي يذلا لاَ :«ىَلب : واق ؟ةّيربلا شب مُكربخأ لآ ءةاكل 0

 هب
 ل

 سنوأ وأ انئَح َلاَق يبل يب 0 ا

 يل هابل طق 1

 [44145 :عجارإ . يسألا ةَعافش . ةمايقلا مْ

 ءسيوأوب أ اَندَح: لاق «ِساّنَعْلا يبأ نب ميهاربإ انئدَح - تقلا

 ُلَوُسَر لاق :"لوقي ةريره ابأ عمسهّلأ ٍِبّيَْصْلا نب ديعَس نع ٠ «'يرهزلا نع

 علما :عجار] . دجاسُم مهئاينأر وُ اوُدَحَنا ,دوهيلا هللا لتاق : :4 هللا

 ويأاَندَح: لاق ءِساّبعْلا يبأ نب ماري اثدَح -*5

 :ُلوُقي جَرعألاَوُمْرُم نب محلا دبع : يرهزلا لاق :لاق  سيوأ
 عض نأ هراَج ملاس)ْنَم :لوُفي اقف هللا َلوُسَر عمس هلأ «ةريره و بأ ينربخأ
 ؟َنيضرُْم اَهْنَع مُكاَرَأ يلام ةَريره هوب لاك مث .هَمَيالَف هرادج يف ةَبْشَح
 [/0/5 :عجارإ كفا َنْياَهي نيل هللا

 ءِسْيَوُأ وب بأ اَنكَدَح : لاق «ِساَّمْلا بأ نبا ميهاريإ اندَح - 6

 .ةلثم جرخألا نع دال وُيآَو لضْلا نب هللا دبع انَدَح

 نع « سيو وب انكدَح ءِساّنَمْلا يبأ نب ميهاريإ انئدَح - ولالثك

 ًةيْدمّم :َلاَك «هربخأ ةَريَره اهبأ نأ «هريخأ بّيَسَصْلا َّنْي ديعَس نأ يرهرلا

 ْدَقَك بْطْخَيْماَمألاَو تصنأ :كبحاّصل تلق اذإ لوي هللا لويس

 اهنف :عجار] . توُقَل

 سنو وب انُدَح لاك «ِساّبعْلا يبأ نب ميهارإ انثدَح - تشي

 هنأ هَرَبخأ فوَع ِنْب نَّمْحرلا دّبَع ىَلوَم دبع اَبآنإ : يرهزلا َلاَق : لاق

 ْملاَمْمُكَدَح دحأل (باَجَتْسُمَنإ: 8 للنور د

 يب مرعبا#ل

 نب داَبَع اًنئدَح : اقري لذات - 116

 رش يم. شخ لاق ريم نب ديبع نب هلا دْبَعَْع ءروصنم

 اق عوكرلا َدْمَبِرْجَقلا ةلّص يف تق 8 هللا لوران ةريره يبأ نع
 قير نزاع. اطمن ديا نيل لل

 ُهَفَقاَرَك لاق ؛ هم لهآ نس َنيِملْسْلاو ؛(ريضؤملا ]نم َنيفَحْصَتْسَْلاَ

 . عوكرلا دب تن ا هللا لوُسَر نأ ىلع مسالا



 نع قارا 2 يقيل س62 - 000

 :لاَق ل هللا لوُسَر ْنَع « ةريره يبأ نع ؛ « بيلا نب ديعَس نع «يرهزلا

 ساس را
 (نورظعوةَح هَدْحَوْمُكَدَأ الّص ىَلَع ةَعاَمَجْا الص لق

 [الامى8 :عجارز زج

 نَع ةَدَئاَراَندَح: لاَك ءوِرمَع نب ةَيواَعَم اًندَح - 9415

 عمت : لاا يلا ِنَحةرْرم يبأ ع «حِلاّص يبأ نَع « شمعألا

 :َلاَق 0 ةآلّصَو رْجَقلا ة ةالَّص يف رانا [ةَكئالَمإ لِيَ ٌةَكْدلَم

 ةَكِئآلَم تَْتَو تيتو ليلا كتم دام دمصَتَق :لاَق ؛ ؛ِرْجَقلا ةالَّص يف َنوُممَتَِيَ

 ره اكتم :لاَق :٠ ءِرْصَعْلا ةآلّص يف َنوُسمَتجَيو : لاك ؛راهّتلا

 :لاق ؟يدابع ْمُككرتفِي مهر مهلا لاق ليلا ةكتالمسْب
 سمي كل ورم

 هلو: :ناَمْيلَس لاق. َنوُُلَصُي ْمْهَو ْمُهاَق تو َنوُلَصُي مهو مُهاَيَآ : نوُلوُقَيك

 . نيدلا موي مهل رفغاق : هيف لادا هَمَلَعأ

 ماع
 ِنَع فَدِئاَز اََدَح: َلاَق ءورْسَعْنْبةَيَواَمم انْنَدَح - -9155

 لاق (917/7) ةلف "يبل نَ«ةرْيره يبأ ْنَع « حلاّص يبأ نع ؛ «شمعألا

 :لاق ؟ناَمس ماظع تاقلَخ تآلك د جّينأ هلهأ ىلإ عج ذإ مكب حي

 :رظنا] . نلهنم ُهَلْرْيَخ ة ةالّصلا يف نهب اري تاي ث الن: لاك معن : 5

 [لن 4 ماا

 موو تيما ه8 0011

 :لاق. َقاَحسِإ نبا نع « يبأ اًنئدَح : :َلاَق «بوقعي اًننلَح - 45

 ٍمصاَع نب صْلَح ْنَع « «يراصنالا بخ نْب نمل دبع يبيح يلح
 هو همم هم

 :لوُشَي 8 هللا لوُسَراسْعمَس : لاقيه يبأ َْع «باطَحْا نْبَرمع نبا

 ٍضاّير نمةَضْور يني نيو يرَبْم نْياَمدإَو « يضْوح ىَلَع يريم

 الإ دِجاَسَملاَنمهاَوس اًميف# ةآلّص فلأك اذه يدجْنسم يف ٌةآلَصَو جل

 [٠07؟ :عجار] .ماَرَحْلا دجْسَمْلا

 ٍنْيدّنَحُْمْنَع؛ «يبأ اَنئَدَح: لاَ «بوُقْنَي امدح -*

 يبأَنَع ؛ «يطَرقْلا كلام يبأ نب ةَعاَقر نب روسمْلاّيكدَح : َلاَق . قاحسإ

 شم ؛ هللا لور نع «ةَريره يبأ نع فو نب محلا دبع نب همس
 كذلك « صفح ْنَع «بيُخ ثيدَح

 ديزني دََّحُم نع - ل دمت ف يف

 غم تناك 6ديرجبا كو رار جي ىف هيمن ةريزه يبأ ن٠ «يشرفلا

 عساس 2و 22
 هراَزإرْجَي يذل ىَلِإ هللا ظني: لف مسالا وب لاَ ام كفي ملأ: َلاَك مث

 [44417 :عجار] . ارْطْب

 «باوَج ْنْبصّوْحَألا يّبضلا ِباَوَجْلا وُبأ امدح -65

 ةريَره يبأ ْنَع ٍحلاَّص يبأ ْنَع ؛ شمعألا نع « قير نب رامع اًنئدَح : لاك

0 

 يرث اش يللا هواي َلاَنق 8# يلا ىلإ[ ُجَرءاَج : َلاَق

 كلذ ام ء هب ملكا نأ نم يَلإبَحأ ؛ءامّسلا نس مّرخأ نآل ؛ثيدَحْاب

 [ةجلال» ,ةهاالا/ :رظنا] . ناَيألا حيرص

2 

 هلا دبع قير انَح ؛ باولو - 00

 ا :َلاَق ؛ةريرم يبأْنَغ ءَرمْعَي نب ىبحي نع ؛ ةمركع نع ؛ « ىسيع نب
 ةآْماَدَسْفْنمَو ءانم سئل اًهلهأ ىَلَع ًمداَح بّبَحْنَم : ف هللا لور

 .ًنموه سيل اهجْوَر ىلَع
 َةَمْلَسْنْب داَمَح انثدَح :َلاَق « ىسيع نب قاَحسإ الح - 41 17/

8 

40 

 لاق : لاق. ةريره يبأ ْنَع ٠ ءبّيَنْصْلا نب ديس ْنَع ءدنه يبأ نْب دود ْنَع

 ُهَنآَمَعَرَو ماَصْدنَو «ىّلَصْأنإَو «قفاّسْلا يفثآلك : لق هللا لوس

 ٠١[ 374 :رظنا] . َناَخ َنمُتا اذ «فلخأ دعو اذإَو بدك َثدَح ا: ملل

 يبه ص » لع
 «شَمْعألا نَع ,كيِرَش اَنئدَح ,قباَس ْنْبدَمَحُم انندَح - 114

 بنك َلَجوَرَع للان: لاق ف يلا نع «ةرْيرم يبأ ْنَع « حلاص يبأ ْنَع

 هشرع تحن ة هَمْضَوَف ضْرألاو تاوَمّسلا َقُْسيَْأ لبق هس هدي ابك

 1١١16[ :رظنا] . يِبَطَخ تقَبس ينمَحَر: هيف

 ليِعاَمْسِ اًنربخأ :َلاَق «يمشاا دوا نب نايس انكَح -8

 يل نأ «ةريره يبأ نع : هيب نع ؛ءآلَعا اخ : لاك - - رّفعَج نبا ينعي -

 صقل هَسِِتْنَم روج لف رجلا مهلك . ىلُم ىَلإ عَ ْنَم لذ

 ماكل إلا هلال قم ىلإ بش مروج نم لأ
00 

 هس ا
 ليعامْسِإانربخآَلاَق دوا بهاملْس اَسَح 0

 ل: لاق ف هللا لوران «ةرْيره يبآْنَع «هيبأ نع ؛لَعْلا يتربخأ : لاَك

 مع
 ذأ ؛ةَماقلاَمْوَياَميفَس هلت لإ .دَحأاَهدَشَو ةّئيدَمْلا ءاوأل ىَلعربصَي

 . اديِهَش

 نم َبْؤاَشلاَنإ : َلاَك 8 ِهّللا َلوُسَرَنَأ : داتسألا اَذَهِبَو - انتل

 [0/147 :عجارإ . ] . عاطتسا ام مظل مُكدَحأ بدت ادق. ناطّبشلا

 هلتاَكورفاَك عمتجي ال لاك ا هللا يبنلا نأ : داتسألا اًدهبو - كلذ

 [مهن؟ :عجار] ادب راثلا يف

 َدْنَعاَم نمؤُملا ملعَيوَل : لاَ ف يتلا : داتسألا اًذهبو - 4167“

 هّللادذع مفك مكي «دَحأ هب عِمط ام« ةَوُعلا نمل جوع هلل

 م09 اهجاو .دحأ تخر نم طقم «ةمطّرلا نب

 . ون الو ةَماَه

 لاَجَدلا حملا يني َلاَق ف يتلا نأ : داتسإلا اَذَهبَو - 116

 ةكَئَدلَمْلا فرصُت مث 5 ءدحأ ريد لِي ىََح هةيدَمْلاهمهو « قرشَمْلا لبق نم
 5 ماسلا
 رمق
 . ("8/8/1) ليلا «ماشلا بقه

 [ههكا/ ,ةكه :رظنا] . ثيداحألا هذه يف يبأ َلاَق اَذَك: هللا دّبَع َلاَق

 نباَنَع «ليعامْسإ اَنرَبَحآ لاق دود نب ناَميس انْندَح - 71

 (يِبلانآ «ةرّيره يبأ نع / «نآّمسلا حلاص يبأ ْنَع - هللا َدْبَع يمي - راثيد
 0000 هم

 هَنَسْحأ اني ىني لج لكم ؛ يلق نم ءاَينألا لَدَمَو يلم : :لاق#



 8 بوكو َلَمَجَ آو رم ةّيوا نم هك عضو هلمجأو

 قوة نط أل لاق. بلا هذه تعضْو اله :نوُلوُفَيو هل نوُيجحَيو

 ٍملْلُس نب ةبتع اًنربخأ ؛ «ليعاَمسِإانئدَح نايس اَنئدَح - ا 61/ ريع ةزرامصر

 أ ربط يباع 0 يب كون ندع وست ين لو
 ذلا َمَكَواَِإ : :لاقق يبل 4 3

 ار ينو فش هات دحأ يف هج

 ريب سما وم

 ْمُكَدَحَأ ءاَنِإ مفبْلَكْلا علو اذإ: : ف هلل لوسرلاقو - 6١١م

 000 2 ْدَلَق

 نامل انئدَح «ةذئاز اند لاق. وَِيةيواَم اندَح - وهو

 ٌعِمَسادِإ : لاق كِل نع رزه يبأ نع ءٍحلاَّص يبأ نع ؛ شمعَألا

 «تْوّصلا َعّمْسي ل تح ةطاَرض هلو ىو «ةالصلاب يداي داما ناطيشلا

 ٠١[ مه :رظنا] كلَ مالا يفد سوسو ْعَجَر مَ اذ

 ءشَمْعألا نَع «َقاَحْسإ بأ انندَح: لاَ كيوم انئدَح - 41

 ِساّنلا رارش نمدجَت : :لاَق يلا نع «ةريره يبأ نع ؛ ٍحلاَّص يبأ نع

 :عجار] . لَم َتيِدَح ءالؤَهَو الوم ثيدَحب ءالؤه يتأَ يذل مَا مْوي

 م

 ُوُب ِهّللا دبع ع اَنئدَح «ةدئاَز انْئدَح َلاَق ٌةّيواَم انْئدَح - ةلكأ

 ل لاك "يلا نع «ةريره يبأ نع ٠ جّرَخألا نمل دّبَعْنَع ءناَوْكُذ

 م عم هل عادم
 دموي نوم نوي ؛ اهيرغم نم سلا علطَت ىَتح علا موقت

 لَو« ريح اهنا يف تسألي نم تنم نت مل اهنا انت منيل

 َلوُقَي ءرَجَحْا ءاَرو يدوُمهيلاَر في :دوُمبلا اوُلتاَقُت ىّنَح ةعاسلا وُ

 ىّتحُةَعاَّسلا موُقَتالَ « يئارو يدوهي اذه «ملس اي ؛ ءمّللا َدْبَع اي : :ٌرَجَحْلا

00 
 [مدمل :عجارإ ُرعشلا مهن امو وق اوُلتاق

 يبأ نَع ؛ « شمعألا نَع «ٌةَدئاَز انكَدَح: لاق. ٌةيواَعم انكدح - و1

 نْذإِرْيَقب اَمْوَق ىَلَوَت نم : لاك. [8 يللا نَع] «ةَرْيره يبأ نع حلاص
 ربنا لب يه ١ «ةيمتججأ او كالو هللة هل هيلاَوَم مه معا

 هيْدَع نيف سقما .ةيسسل ياو تال هات

 اًملْلصَرَمْخأ نَمَق ؛ ,مُهاَنذأاَهِب ىَمْسَي ٌةدحاَو َنيملسمْلاُةمدَو اًقرص لَو

 ةيذَع اقل مهمل لبي ,نيعمجأ سّنلاوةكئالماو هلا نعل هلم

 [١٠م415 9985 :رظنا] اًقرَص لَو

 وبأ انئدَح :لاَق ةَدئاَر اًنْئدَح :َلاَق ٠ وِرْمَح نب ةيواَم انئدَح 61#

 :َلاَكاف "يلا نَع ةَرْيره يبأ نع ,جرغألا نَّمحرلا دبع ْنَع ءداّتْرلا

 ٌداَهِجْلا الإ هجرْخي آل ٠ هللا ليس يف جرح ئيرما ظفحب لَو هَل لكَ

 همجي «ةّنجْلا هل ب جوُي ىَنَح ءهّللا تاملكب قيدصتو ءهّللا ليبَس يف

 ممم م هل
 . جرح يح نم وأ ء هني ىلإ

 مي اسوم و
 ناَمياساَمدَح:َلاَقُد ُةَدئاَراَنْكَدَح «ةَيواَعم انثَدَح 0

 ا لقا يل نع ريم يبلع اس أ نع «شمعألا

 3 :عجارإ كسي هيت م د نول هول ٠ 2 موي

 ءشّمْعألا نع ُكَدئاَرانكدَح ءوِرْسَع ْنْبةيواََم اندَح - ناحاحا كن

 مس اع عش م مللو
 «ىّسوُمَو مد جّتحا : لاك يلا نَع «ةريره يبأ نع « ٍحلاّص يبأ نع

 نم لف حقو هديل كقلح يذلا تأ مدي: ىسوم لاَقَق : َلاَق

 لا
 لاق «٠ ةّنجْلا نم ْمُهَتجَرْخآَو ساثلا َتْيَوْعأ ءهحور

 ّيَلَع هللا هتك هلمْحأِلَمَح ىلع يسون : همآلكب هللا د ةلاقطنما يدّنالتْنأ

 . ىتسوم مدل لاَك «ضرألاو تاومّسلا َقلْخَينأ لب

 00 هم وقم حب هام نا
 دبع اَنْبَدَح : َلاَق ٌةدئاَز اًنُكدَح : لاق . وِرمَح نب ةيواَعُم انئدَح - ةلكك

 ىّسوم تنأ : مدآ َلاَقَق :

 رز يبس ؛عرطأل نتشرادع داإل 7 كي ل هرم هلو

 ورتتشا (88/1"1) مشا يبي بلم دبع يب اي: 0 لاك
 500006 نيش هللا نم ملكا ال«( (لَجَورَع هللا نم مكن 4 010 سل » ظرس فب

 نم ْمُكَلكلئأ ال ٠ هللا نم مكن اورتش ا دمحم تب ةمطاق اي ؛ الف يبل

 [مهم6 :عجارإ امكشاَم يلاَم نم ينآلس ءاًنيش هللا

 يبأ نع ٠ ٍمِصاَعْنَع هدا اندَح لاق. ةيواَُم انئدَح - 91

 لَوَحُي مكان ادَح نأ ب حأاَم : :لاق "يبل نَع «ةَريَره يِبأ نع ؛ ٍحلاَص
 درع هل <
 َنيرّتكألا نإ نمد هدصَرأ انيس الإ «”ايشهنم ثآلك دْدَب يدذع دوي به

 ليلك َذَكََو ءاَذَكَو ءاَذَكَهَو ذك : لكُم ,ةّمايقلا موي نونا مه

 [ما:5 :عجارإ ٠ ةءاَروو هيدي نيبو هلامش نَعَو ؛ هنيمَي نع مهام

 ّنْبا ينعي - دَّسَحُم نَع «ٌةَدئاَز ائدَح لاق ٌةَيواَعُم اًثدَح - ولكم

 ّقشأ نأ ول لاق فيلا نع :ةرْيره يبأْنَع ؛ «ةَملَس يبأ نع وِرَمَع
 :عجار] ةلاَصلُك دنع كاوسلاب مُهترمأل «نيمْؤملا ىلَح وأ «يمأ ىلَ

 ا

 2 م سوري ريق معسا عسفت
 انمدَح :َلاَق - َناَمْيَلْ ُنْباَوَهَو - ٌةَدِبَع اًندَح -8

 . هداّتسإب هّلثم َرَكْذَ ورْمَع

 يامر ةدع
 نبدمحمالن

 «ناّسَّح نْب ماَشه ْنَع ُىَدئاَر اًنكدَح : لاَ. ياعم انئدَح - كك

 َيَلَصُي نأ هللا لوس ىَهن لاق «ةَريره يبأ نع « يري نْب دَمَحُم ْنَع

 [لاال# :عجارإ . صم لجرلا

 ءناَسَح نب ماسه اًنئدَح ءٌَدئاَرانندَح :لاَق وام انئدَح - و

 ءِلبلا نم ْمُكَدَحأ مقا : لاق فه "يلا نَع ربط يب حم نع

 ع
 [07305 :عجارإ نيف نييك هّتالص

 ا

 هرب هّللا دبع اًنئدَح : لاق. ٌةدئاَ اندَح لاَ. ةَيواَعم انئدَح - وراك

 بنكي نع ريم يبأ نع « محلا دبع نع ءداّلاوُبآ اوك

 م
 لبق كّردأ نمو ”ةالّصلا َكَرْذأ دق «ةَدجَس سّسّستلا عون لكم

 ٠١[ 177 :رظنا] د ةآلصلا كرد دقق «ةَدجَس سْسّشلا بورغ



 دمحم يع همز

 ب ريس اند - 417+

 00 ؛مئاَص يباع يمس نع ؛ ءملْسآ نْبدْيَز ْنَع - دلاَخ

 ٍمِلْسصلا هيخأى لع ْمُكُدَحآَلَخَداذِإ كف هّللالوُسَر َلاَك :لاَق ري

 هياوت نمارس خليل هات نم لل هَ هما

 هع ؛هَلآسيالو« هبارش نم بر

 «شّمعألا نَع َقاَحْسِإ بأ اَنْثَدَح :َلاَ ا.ةيواَُس امم انكَدَح - للملا

 يا يأ لوشن

 .مكيحاَ ىلغ اوم َلاَق 5-5 ٠

 يبأ نب لْيهس ْنَع «َقاَحْسإ بأ انئدَح : : لاق. ا الك
 ميت

 ناَعمّتجي ال : :8 هللا لوُسَر لاك: :َلاَق يره يبأْنَع « هيبأ ْنَع «حلاص

 نمؤم :َلاَك ا ؟هّللا َلوُسَر ايم : اوُناَف ٠ ًمَتَحآُرطَي عاما اًديآِرلا يف

 [/616:عجارإ] . ل ةنبيمكك ل

 نمل هللا مضت : قلق هّللا لوُسَر َلاَق :َلاَق داسألا اَدَهِبَو - 5

 أ ةّنَجلا ةلخذا نأ ؛ يو يدعتو ياناس هلي يفرغ

 :رظنا] . ةّميَغْوأرْجآْن م لان امآلئان «هْنم جَرَخ يذلا هنكْسَم ىلإ هعجْرأ

 [ةلالم كالا قالا

 لبس يف حّرجُيدَحأ نم مُكْماَم : هللا لوسر َلاَقو - 417

 موي همك لَجَورَع هللا يقكألإ ؛ هلبيّسس يف حَرجُي مب ملأ هللا هللا

 [4087 :عجار] . . كلسم حير هحيرَو مدان هنو ءحرج

 5 ا
 ءِشَمْعَألا نَع ءَقاَحْسِإوبآ انتدَح: :َلاَق . ةيواَعم انكدَح -

 . ثيدَحْا اه َوَْت كيلا نع يره يبأ نع « حلاص يب بأ نع

 نبا ينعي ءركيوبأ ينربخأ «قاَحْسِإْنْب ىَيحَياَنندَح - 41

 َناَك :َلاَق. يره يبأ نع ؛ « حلاص يبأ نع ؛نيصح وب انََح: َلاَك « شايع

 ضب يذل مَمْلا ناك اسف رم ةئس لك يف تارا "لا ىلَع ضر

 . نيم هيلَع ضرع هيف

 شايع نبِرْكبوُبأ انربخأ لاق «قاَحْسإ نب ىَحَيانئدَح - 41

 هّلالوُسَر لَك : :لاَق ؛ةريره يبأ ْنَع ؛ « حلا يبأ ْنَع ءنيصَّح يبأ ْنَع

 ِهْلَع َلِهْجْإك (لَهَجَي الو «ثفري الق ٠ ؛ مُكدَحَأ مص ْموَيَناَكاذإ 2

 0 عجب ميا ذولا يل

 غ0 لاق. ريش يع جلا يبلع ءٍمصاَع
 اودربأ :

 اننا :عجادإ ما ماهل.

9 07 

0 ف كل لورا ١ لاقيه يبأ ع :َناَوُكَذ نَع ٠ سشَمْعَألا
 

 مم دور هزاع

ويهحرج ءيجب د ؛هليبَس يف ُمَلكيْنَمِب ملعأُهَذلاَو «هللا ليس يف دبع
 م

 [407 :عجار] . . كلسم حير هحيرو « مد َنوَلهّنوَل «ةَماَيَقْلا

 رص رص 9 رع هلا و م و

 ريم يلد

 ال ري هر اس سه ساس

 نع تيكا: لاقرب َْسحْا ءالعلا وب اكدَح - 118

 َنَع ٠ «جّرعألا نَمْحّرلا دبع نع ؛ « لله يبأ نبا ديعس ْنَع «َديزي نب دلاَخ

 « يأ ىلع قش نأ الولهكاق ٌناكنإ : :لاق 8 هللا لوس ريم يبأ

ذقل : :ةَريَرِهوبأ لاَقو « ءوُضوْا عم كاَوسلا مُهنرَمآ
 نأ َلْبَق تس “تنك 

 سم ةيدس رعيريس سس هيلا و همة ل

 هللا َلوُسَرتْعمَس َنيح لُكآ م َدْعَبو لكامل نا 0

 , يزل نا ٍدلاَح نع «ثيبل اند: : لاك . 6 .ةنارتاكا املا

 ليا تال سمن لامر يا

 مقرف «هيلجرَو ءءوضولا هَيَدَضَع يف َمُقَرَو ءِهْيدَيَو هَهجَو َلَسَْغَو ءاضَوت

 مويتونأَي يأن ! وشي هللا لوُسَر تمس ينإ : لاك مث « هْيَقاَس يف

 تك سا رب سس لإ

ليطُي نأ ْمُكَنم َعاطَتْسا نَمَ «ءوضوا راكأ نم َنيلجَحْس ار ةمايقلا
 

 ملل :عجارإ. لئْنَك دش

 ةَمْلَس ْنََخ يزارلا ٌمِيهاَرإ نب قاَحْسِإاَنََح - 6

 ْنَع «َقاَحْسِإّْبَّسَحُم يكدَح : لاق لّضَمْلا نْب ب ةملس اًنكدَح : َلاَقشَربألا

 اَوَنَمَتَآل : :8 هللا ٌلوُسَر لاق لاَ ؛ يره يبأ نع ءراسيِنْب ىَسوم مَع

 . تل يف ُنوُكياَم نورا مُكنِإو دماء

 وب يِكَدَح: َلاَق ءبْهَو نب هللا ُدْبَع انَدَح «نوُراَه اًننَدَح - 5

 ْنَع ؛هيبْنَع كك دقو ىلوم قاَحْسإَنبَرمْعَألا دزني ختم

 ُةَمُمْجْلاَو «ٌسْمَخْلاتاَّوَكصلا : :لوُميناك اق هلا لوس نأ ربه يب
 يعاصس سي

 ءَناَضَمَر ىَلِإ ناَضَمَرَو « عملا ىلإ .رئابكلا تّبتتجا ام نه امتار

 هللا دْبَع َلاَق) فوُرَْمْنْبْثوُراَم اَنَدَح -ة81م/

 :َلاَق بْهَونْبِهَّلادْبَع انكدَح : لان (نوُراَه نم انَأ ةثعمتسو

 انآ ؛ةَرْيرم يبأ ْنَع نع «حلاص يبأ َنَع « ٍمزاَح يبأ نَع ؛ ءرخّصوبأ ينربخأ

 .فلؤي الوفي سفري الو «عفلأمل مؤ :َلاق يلا

 لْيهْس : :كلاَم ىَلَع رق : لاق. دْواَد نب ىسوُم اًئدَح - 4 88

 َمْويْحَت نجلا باَوبأَدإ :لاَق # يِبنلانآ ؛ةرْيَرُم يبأ ْنَع «هييأ ّْنَع

 ُةيَلُجَرَألِإ ايش هلل لريال بعل ءسيِمَحْا ميو نينثالا
 هم ادع وك هع

 صُي ىتح اًمهورظنأ : لاقي «ءانحّش هيخأ َنْيبَو

 بدا هيا

 :لاقلمعَممْلا نكح د :َلاَق .َنآلَيَغ نب ىَبحَي انندَح - 8

 [لتاا/ :عجارإ نيم

 لَجَوَرَع َهَّللاَنإ سانا اهي : َلاَق ٌةَرْيره ايآ نأ ءرْحّز نب ِهّللا دْيبَع يتدَح

 ٍرقّسلا يف امير رَضَحْلا يف ةالّصلا 8 ْمُكيئَناسل ىَلَعْمُكَلَضرَ

 .يئتكو
 داّنزلا يبأ نب نَمْحّرلا ُدْبَع انكدَح ٌدواَد نب َناَمْلس اندَح -

 نطو يخأ : لاق ةّمأوَتلا ىَلوُم حلاص يب نبا حلاَص ينربخأ :َلاَق
 عىيماش

 نم اوُمَع ام سانأ ىَلع ةَماقلامْويَللا نسل : هللا لوُسَر لاق :ل



 هلفاع 07 1 نيرثكملا دنسم

 نب هنتر هنا مهلا اوتار م جي قري
 و لس ع مس ميج

 .مَقشَيْنَم ةعافش

 نبا اًنَربْخأ :لاَق «يناقلاطلاَقاَحْسإنبمصاَِاثدَح - 415
 ةلازف

 يأ نأ بيم نب ديعَس يئدَح : :لاَق يطا نَع ٠ سنوي نع ,كّراَبمْلا

 مهكر يّسأ نم نجاحي :هلوثَي 5 هللا لور تغمس :لا هير
 :ٌةرُيْرِهوُبأ َلاَفَك «ردبلا ةليكِرَملا ةءاَضإ مموج ءيِضُن ءاقلأ وعجم

 عدا ءهّللا لوس اي : لا ل رك زودنا نس نشأ ماَقَ
 راّصألا ملجم مهم لعام ١ :َلاَقَق م مهْنم ينمي هللا
 ةشاكع كّقَبَس : را يل َلاَقَك

 د2 كاري اقدح لاق قاما كد -1

 .() سنوي
 نع «؛ وي اربح :لاق ءهّللا دبع اًنابنآ :َلاَق «قاَحْسإ نْب يلَعَو

 ىَهَن : وقيم يتلا بنقل رئاسي 20د :لاَق (يرْهزلا)

 :رظنا] . اًهلاَخَو ةآرملا نيو ءاهتمع اَهَتمَعَو ةأرملا ني عم مسج نأ 8 هلل لوُسَر

 لبابا دال محصل

 ْنَع ءكَراَبملاٌنْباانكدَح «قاَحْسإْنْب ميهاَريإانئدَح - -9*
 تق طخ أل لك يلا لزخأ“ :لاق «يِرْرلا ِنَع ؛ سنوي

 0007000 اليس هل ها
 «ةَمْحّرلا بانت َحْتف ناَضَمَر ناك اَذِإ : 8 هللا لوُسَر لاَ ل

 مبدا :عجار] ٠ نيطابششلا تلسللسو منهج هج باوبأ تَفّلْعَو

 .(ح٠ «هّللا دبع اًنأبنأ « قاَحسإ ن نب يلع انئدَح -45 مياس © ل

 نآلُكنَع كيش اَنَرأ : َلاَق ؛هّللاَدبَعاَنيدَح: لاق ب اَّتَعَو
 اذإ ناك لف يَلنأ ةرْيره يبأ نع ”لتُي ع يأ عمَسدلأ ٠ يمنا
00-00 

 ةَعيِلَخْلاَو هرَقَّسلا يف بحاّصلا تْنأمهَلا لاَ هتلحاَر بكرت ارْفَس جرَخ دع نهد
 يم امَّللا ءرْظلا ىلَع لماَحلاو -:لاَقُهاَرأَو - :لاَق٠ لهألا يف
 .بلقثما ةباكو كسلا او انطرم كلب وُ ةمذب اَلفاَو « حصن

 درب :لاَق ٠ هللا دبع انربخأ «قاحنسإ نبع اَنَح - 016

 لقريش يباع رخل رتشالا سون يل 520 ,حلجألا
 واير ها م
 يف :لوُقي ا هللا لوسر تعمس

 .هلمَللا ٍباَجَتسا الإ .ءيشب نمؤم

0 
 دبع اهي هَل اعد اَمةَعاَسل ةَحمجْلا

 يتربَخَأ ؛ :هّللا دبع اتربخأ َلاَق «َقاَحْسإْن بلع انندَح - 141
 ةرْيره اب ْعمَس هنأ «جرطألا نَمْرلادبَع يئربخأ «يرهزلا نَع سوي

 هيف ةّمسْجْلا موي سمّشلا هيف تَعلَط ٍمْويريَخ : : 8 هللا السر لاف : لوفي

 00 [لدكمال لكك :رظنا] . نيل اعنا مَدآَقلَخ

002 1 

 :َلاَق :يضطو ىغ /رئواقح ,كلاذ كح :ناقابتت
 نم: : 8 هللا ل وَثمُر لاق : لاَ ةَريره يبأ نَع «٠ ,جرعألا نَمْحرلا دبع يئدَح

 لاقو) َنَقدُث ىّتَح اَهَنِهَش َنَمَو .ًطاريق هل الح ىَلصُي ىَتح ةرائجْلا دهَش لاس مع هل سما سب مة عم 00 ل مما

7 
 0 ا

 2 نْيلَبجلا لم: َلاَق

 .(حل] هللاَدّبَع اًنرَبخأ «َقاَسْسمإ نب يلع انئدَح -91948

 يئربْخأ ير ِنَع «سثوُي انئدح «[هللادبع انئدَح : :َلاَك ."باَّتَعو

 نا . لاك ف هلال وُسَر نإ : :لاق ريم اهأ نأ «نمْحرلا دبع نب ةملَس وب
 لص © ع ع را مم

 [الالالا :عجارإ .٠ ْمُهوُفلاَخَ «نوُفُبصَي ال ىَراصّتلاَو َدوُهَبلا

 سنوي اًنربخأ « هللا اربح «َقاَحْسإ ب يلع اندَح - 41
 لاق : لوي رزه اب عمَسُهّنأ «'ينالوَخلا سيد وب يتربخأ يرهلا نَع

 751١[ :عجار] توي َرمْجَسا نمو ريك اضم هللا وسر

 ُهرب)هَّللا دْبَع اَنكَدَح : :َلاَق ءداَيزْنْب باع اَنِدَح 0

 :ةّبلع نْبةَميهل نع «بيبَح يأن ب ديزي نع ؛ «ةعيبل [نبا] لاَ. (نلرابملا
 ْمُكاّيِلَو : "لوي اف هللا لوُسر تعمَس : لاق ةَريَرم يبأ نع «درولا يبأ نع
 4311 :عجار] ٠ نفت مكمن فك قله لتس َلّيَحْلاَو

 نب ركيوبأ انندَح : لاق ٠ 'يمشاَها دواَد نب امس انئدَح - فيكما
 لوُتسَر ناك : لاري يبأ نع ؛ ٍحلاَص يبأ ْنَع ؛نيصَح يبأ نع « شاع

 نيح َتاَمَق ؛ ءطساوألا ٌرْشَعْلاَو «ناَضَمر نم رخارألا ٌرثَمْلا فكَسَي لق هللا

 [م415 :عجار] ويس دكت

 ا لع تيس ملا بأ نب مج نَع- 'يرمعْلا
 هلك َرمُ ناسل ىَلَع وحلا لمه : لف هّللا لوُسَر لاق : لاَق 0-2 0100 وساع -

 ٍبييخ ْنَع ؛ ؛هلا دبع ارح :لاَق و نوُمسيَم نب حو انئدَح - ففي

 لوُسَر َلاَق : لاق ةَريَره يبأ نَع ؛ ٍمصاَع نْب صْقَح نع ؛ ءنَمْحرلا دبع نبا
 ىَلَع يربو ؛ةّنجْلا ٍضاّير نم ة ضو يتيو يبس نيام : :8 هللا
 0/777 :عجار] ٠ يضْوَح

 ع ٍنَع ءِداَنزلا يبأ نع ءهّللاٌْبَعاَنْندَح «حوُناَنتدَح - م01

 يرّبْنم : :اق لال دلك لم ألا نع ,ةرْبط يأن ءجرعألا

 -  .ةلجلا عرش نم هو ىلع (43/5)
 بلح نع - ةيرتشلا يني هلل دب اريخأ ؛+ح و اًنئدح -6

 لف "ىلا نع ةرْيره يبأ نع ؛ ءٍمصاَع نب صْقَح نع ؛ ِنَمْحرل دْبَع نبا
 .جآلسب مهلا رص ىّتح بدم ىلإ“ تلا عجيذأكلشوُي :لاَق

 ءكراَبمْا نب هّللا دبع انربَخأ : لاق نوُمْيَم نب حو انندَح - فرحا
 قرت يَ نا « صحا دبع نب قراط ْنَع «ةنايفس نع
 روش ك نم لل وايصو «ل يول: ثآلكي يلي يناسوأ

 . ىحضلا يتم

 ىَيحَي اًنربخأ :لاق ٠ هللا ُدْيَع اًنكدَح ءرشب نب معي اثدح - فرحي

 لوُسَر لجَر ىتأ : لاق ري يبأ ْنَع «ةعرز وبأ انكدح :َلاَق «بوبأ نبا



 هو َكلَّمأ

 داع امك
 وَ َداَغ همكم 8

 مأرب لاق ؟يياام :َلاقك هللا أر ب لاق داع
 ا

 ملكك :عجار] . كابر : لاَقَق َة ةعبارلا دا مث [كمأرب : َلاَقَك

 دعني هللا انّ لاق َقاَسْسإْنبلَع اند 14

 نذل دبع هللا يع يَ يحلق وبلاد نمل

 م سرها كد رهو“
 هاي نمؤُم نم امال هّللاٌل وسر َلاَك لوفي ةَريره ابأ تعم لاق به

 سر م
 ناي ان نم يرسل هيكل يفكر

 هنيه تيرم م 200

 اًنرَبَخأ : هّللاُدبَع انَربخأ : :َلاَق «قاَحْسسِإْنْب يلَع اننَدَح - 8
 همي سهم هان ري معمم
 نب ناوفص ْثَدَحَو : لاكمي نب اَوفص نيد كك ديعسنْيمُلا

 :َلاق ف هللا لوُسَر ْنَع «ةريره يبأ نع هراسَيِنب طع نع ءاضبإ ميكس

3 52000 00 

 نمد ماب يواسي حْ هدمت لجل

 [977114 :رظنا] . ير

 :لاَق لاب اني: لاق فاح بلع ان - كلا

 نيف قم قلة و اف نس 7-5 نَع ٌةَريرِه

 477١[ :رظنا] . قص وذ سنحاول '.ةقنتم قرأن نو

 :لاَق هّللادبَعانتَدَح :

 يلا ْنَع يش يبا ؛ئيرقتل ديس رت لاهي نرخ

 .دابل وضاح مينو « يل نَح ىَنهنأ قف

 ومو س
 اًنربَخأ :َلاَق ءهّللادبَع اَننَدَح ءرظب َنْبْرَمْعَياثدَح 01

 هم هلو هةموو اوربا
 ةرْيره اب عمَسُلأ «بّييسلانْيديعَس يتربخأ : لاك "يرْظزلا نع سنوي

 أَدْباَو « ىّنغ رهط ْنَع ناك اَمةٌكدّسصل ريح : : لام اق هللا ل وس نإ : :لوُقَي

 .لوُعت نم
 دبع اًنئدَح : :لق «يناقأعلا قاسم - 11

 فاش حشا 1 اولا ديل كلر :ريه وبال

 ريو «جَحْاو ءهّلا ليبَس يف اهلا الو ءهدبي ةَريَره يبأ سفن يذّلاو

 [4714 :عجار] . ٌكلوُلَْم انآو تومأ نأ يحل :يمأ

 ّنْبا ائربخأ :َلاَق «هّللا دبَع اًنكدَح :َلاَق ؛ُباَّنَع اندَح -4

 مايصلا : لاَ اق يللا نَع «ةرْيره يبآْنَع « سنوي وبأ ينكدح : لاق ءةَعيهل
 .َنلا نم نيصَح نصحَو ُُ

 نب ىسيع اَنَربخأ : َلاَق ؛ِهّللا دبع اًنَكدَح «ُباَّنَع اًئدَح -6

 ٍريرَج نب وِرْمع نم ةَحْرْابآ ْعِمسُهَلأ «ديزيْنْب مرج ينكح : لاك «ديزي

 يف لَمْعُي د : : هللا لوُسَر لاق : لوي ةريرهابأ عمَسُهنآ «ثدَحُي -

 [ىا/7 :عجار] . اًحاَبص َنيئآلئ اورطْسُيانأ نم ضررألا للي «يضْرألا

 مريربا 2
 نب دواد اًربخأ :َلاَق «هّللا دبع اًنكدَح :َلاَق «باّتَع انلَح -5

 :َلاَق 8 يِبَنلا نَع «ةريره يبأ نع ؛ «يرملا لاقثاوبآ يكدَح : لاَك 2« سيق

 .ْغَملا نم ديلا َنمرْيَخ «نآمضلا معدل

 0 هلو مه

 - ةره يلاتش

 يلج سلا كوم لاَ

 ةَميِهَلنبا انربخأ : َلاَق «هّللا دبع اَنَدَح :َلاَق بان اًندَح -7

 «عفارَنْب هلل بعد ؛ ,ٍلقوت نب مْ دْبعُنْبَسَحُس ين كدَح :َلاَق

(6 7 

 ىَمرينأ ٠ ةّيمرلا نَع ىَهنُهَنأ هللا لور ْنَع ةريره يبأ نع «ةربخأ

 هع را
 . اوءاَش نإ وُسرَيل مث حيد نكلو « لكم مُثةيادلا

 «سئوي اًنربخأ :َلاَق ؛ هلا دبع يربح : :لاَك ب اَّتَع اًنكدَح -4

 ءِنَمْحرلا دبع نْبةَمَلَس وباَو بيس 1 نب ديعس ينرْبْخأ : :لاق «يرهزلا نَع

 ٌةّكمَت تصر : لومي هلل لور تْممَس (45 7/7 َلاَقَةََه ابْنَ

 نأ يف هيل جرح هللا ىحؤاق تقرأ لئلا ربما «ءاينأا آي

 َ ُُتث حبش ممل َمةَمآأت كلمآت كَيصَرَ

 رنا لأ نق هلي ا تك ١

 ةريَره وبأ لاك :َلاَق ناتو نب ىسوُم ْنَع «هازأ ابوك نب نسَحْلا نع دنس

 : هللا ل وُسَر عدو اَمكوأ ف هّللاُلوُسَر يعدّواَمَك كغدوأ :ل :لجّرل

 [ه134 :عجار] . ةعئاذ دو يضم ال يذلا هللا َكيعَدْوَتسا

 ينكدح : ؛لاقكي نارا دقاو نب كلا دعي اكدَح - ففف
 يعيش هيعمل

 ْنَع بِي ِنْب وِرْمَع ْنَع «قاَحْسِإِنْب دَّمَحُم ْنَع ؛ ةَملَس نب

 َناَكاَم : لوُشَي هانعمس : :آلاق يره يبأ ْنَع « ميكح نب ةّريغملاَو دهاجم

 «وِرْطَ نب هلا دبع نم اك امال ثم ا هللا لور ثيدَحب مَلْعأدحآ

 «يدّيبتكأآلو يلب هيعاةتنكو ؛ هلي هيعيو هدي بتي ناك هن
 و

 . هل ذأ هْنَع « باَتكَلا يف هللا لور ندا

 هجيك هرم

 ٌرَمْعَم اًنرَبخأ :لاَق هللا هع اند : :َلاَق ب اَّتَع الح -5

 9 يللا نع يره يبأ ْنَع ءهيبأ نع ؛ ءحلاّص يبأ نب ليَهس يئدَح : َلاَك

 قاوأٍس ْمَح نود اًميف سْئو هةدَص قاس ةَسسَح نود امبفَسِيل لاَ

 اهم

 47٠١[ :عجار]. .ةَكدّص دود ٍسْمَح نود اميف سيل «ةقدص

 ناز ةهراشوا

 اَنمدَح :َلاَكرْيهَز اًنلَح : لاق كلما دبع نْب دَمْحأ انكَدَح - ففي
 َكاَقُد يمت سا ع

 يل لاق : لاَقهث هكدَحهنأ ءنوُمّيم نب ورْمَعْنَع ٍميلَس يبأ نب ىبحَي جلوب

 :لاق ؟ةّنَجلا رْبَك' نم ملك ملأ آلا : هللا ل وسر يل لاق : ره وب

 :عجارإ . هابل الإ ةوُكَالَو َلْوَحل لك :َلاَق يمأَو يبأ لادف ءْمَعن هن :تْلُق

 ومع

 نباِنَع «كيرش انئَدَح «كلَملا دبع نب دَمْحَأ اندَح - ففي

 ةّللاَمَمْنآاَم : 8 للالوس لك :لاقةريره يبأ نع هيأ نَع «ِبَصوَم

2212 

 هس يضيع و هرزمالع

 ْنَع «ةَمَلَس نب دمحم اًنءدح  «كللتا دينا 11

 ةريره يبأ نَع « ةَملَس يبأ ْنَع «ميهاَريِإ نْبدَّمَحُم ْنَع 2

 ؛هّللالوَسَر اي ىلب :اوُناك ؟مُكرايخب مكب الأ . 89 هلا لور لاق :ل

 اقفل :عجار] .اًقلْخآ ْمُكنَسْحأَو اراَمْحأ ُكلوطأ مُكرايخ :لاَق :لاَق



 هر كلاي اند لاق كلما دْبعنندَمْحأ اد - 01#

 هلال وُسَر ىَقَن لاَ ري يِبأَنَع ؛ نيريبس نبا ِنَع «ًبوُيأ نع وِرَمَع
 تدرو اًدِإرايخْلاب ةَعلسلا بحاّص ايم َعاَنبا نإ ؛ ُبلجلا ىئلي ذأ

 0/41١[ :عجارز قوس

 هرب ةنرا

 اَمدَح : .نالق لاك واو يلوا داش بجاد - -ةك

 201000 نوكيا مساق سس م

 :عجار] نومي اوُناك ول مهكر يَخ دما ءاَهْنع ةَبْعَر ةيدَمْلا نم لاَجر

 ملا

 يبأ ْنَع ؛ ٌةَعيِهَل ْرْبا امدح :َلاَق َدواَد نب ىسوُم اًندَح - 7
 اَذِإ : لاق يلا «هَرَبْخأ ةرْيَرَه ابأَنأ ؛باَج يَِربْخأ : لاكي

 ايليا لبك ترم تال هدي ىلع طلق همام ْمُكدَحأ فيتا

 .ُهدَيتناَيميف يردي هَ «ءانإلا يف

 يبأ نع ؛ ةَعيهل نبا اًنربخأ : لاق َدواَد رب ىسوُم اًندح -

 :لوُقي ا يلا تعمَس : ةريرهوبأ لاق دقو : َلكُهنأ «رباج ْنَع ءِييرلا

 .ُهل بيجشسا الإ مل دبع افي هةَعاس ةعمجا موي يف

 ا'نَع ةَبلْعرَ
 تيل :

 :ْداَوُد اًنئَدَح :َلاَقَدْواَد نب ىسوم اًنندَح -4

 َلاَقُرَجَمي قف ينل ناك : :لاَقةَريَره يبأ نع ؛دهاجُم ْنَع ءثي
 ال تلق : 5 3 ؟:رَ بنك يره الاي: لاق هبلإسلجف تنجم
 [4064 :عجارإ ٠ اش ةآلصلا يفد لص : :لاَق هللا لور

 ءدائزلا يبأ ْنَع كارو اندَح : :لاَق صْفَح "نب يلع اًنئدَح - فرك
 ميهاَربإ بذكي مل : : هلل لور لاق لاك ةريره يبأ نع ؛ , جرعألا نع

 )كوكو 4 ميقَس يْنِإ ؤ مهتهلآ ىَلِإي عد يح هنوف : تاَيذك ثآلكألا

 َلَخَدَو :َلاَق٠ يخُأ اَهنإ :ةراَسل هلوَتَو 4 اَذَه )6 ؟/0) أ ريك

 َلَخَد: :ليفك «ةَريابجْلَنمرابَجْرأ كوُملا مكمان كما
 ْ'نَمُراَجْلا وأكلَمْلاهْيإ لس راق :َلاَق سلا ِنَسْحأ نم ةأرماب ةلبللا م ميهاَربإ مع ل

 :اَهكلاكو هابل لاَ ءاهب لسرأ :َلاَق «٠ تأ : لاق ؟َكَعَم هذه

 يِرْبَخنِمْؤُم ضرألا ىلع اذإ يتخ خأكنأ كرب دك يب يلوق يَكُن
 اصْيو انضَوَت ,ْتلبقأَف :َلاَق٠ اهيل مق هْلإ دامك : لاق ٠ ضم
 يجرق تلصخحأَو «كلوُسريو كب”تنمآ يثأ م لمت تنك انإمُهّللا :لوُ

 - هلجربض كر تحتَ : لاق «رفاكلا يلع طلسم ال يجدر ىلإ

 : َتَلاَقاهنأ يره يبأ ْنَع : نَمْحرلا دْبعنب ةملسوُا لاق : دايولا وأ َلاَق

 اتصَوتتاق الإ َماَق متل سرك : لاك هلق يه : لقي مين ملل
 تصحو «ةكلوّلسريو كلباتنمأ ينأ ملعت تنك املا : :لوقتو ىلصُتو .

 ضر ىّنَح طّقَق : :لاَق ءٌرفاكلا يلع طلت الق يجوز ىلَعألإ يجف
 مُهْللا :تَلاَق - اهنا يره يبأ نع : ةَمَلَس وبأ َلاَك : دائزلا وبأ لاق - هلجرب
 اما: :ةّميارلا وأ ةئلّتلا يف لاق لسْرأك َلاَق هنلتق يه : كيسين
 :َلاَق جاه اواو ميهارتإ ىلإ اهوُمجرااناطيَ ألإ يَ مكسر

 ديب ْنَع ؛ةَميهك نا انكدَح لاَ واذ ني ىَسوُماَنئدَح 1١-
 نع :ةَريَره يبأ ْنَع « هيبأ نع «ديعس يبأ نب ديعس نع ٠ ءرّمعَج يبأ نب هلل

 تفمظو ءَمدآَنبا ينمي ملك تصوم : 2

 يداّبع نمدْبمْاٌضَرمي َلاَق بر اَيئضّرْمتآ : :تلقق ٌمدكَنلا ينقسَيملق

 ضرألا يف ًامظَيَو « يل هوي امنا هَداَعولف كاي الَف ضرألا يف مم

000 
 . يلق مناك يقسو «ىَقيَالَ

 يبأ نع ؛ ةَعيهلْنْبا اَنمدَح :َلاَق َدواَد رب ىَسوُم انئدَح -

 امسيايتلاعل أل لاق قف هللا لوُسر ْنَع «ةريره يبأ نَع ؛ « سنوي
 ُ لمَ اهكَرودإو ةئس ةلام اهلظ يف ُوجْا”بكأرلا

 ىّسوم ْنَع ٠ يبل اك كاي سواح 465

 يقو "و اًطباَرم تاَم نم :ف هّللا لوُسَر َلاَق :َلاَ ةريره يبأ نع «ناَدرَو نبا
 «ةّنلا نم هقذرب حمو هلع يدعو بألا را نم موو ءربقلا ةنثف

 . ةمايقلا مي ىلإ طبارُملا رجأ هل بو

 اَتدَح :َلاَق كراس اندَح :َلاق ديلا ّنْيْلَخ اندَح -64
 :دَّمَحُم نب مسالا اًممَساَمْهنأ ءروُصُنَم نب اَبحو ةَربص نب دحاوا بع

 بقي لجو رع هللا نإ : لاَ هللا َلوُسرَنِإ : لوي ةَريَره اب تعمس لوفي
 2 وعاصمدام يوم

 هدّنَمل هيرب «ىَلاَصتو ابي هيمي اهلي «بيطلا الإ اهْئملبَيالوةقدصلا

 مويه ىَقاَوي تح هليصق أ مرهم مكدَحأ يريم هما «“ 2 'ِمللسْلا

 9/157 :عجار] ٠ دحأ لم ةماّيقلا

 ينعي - شايع ْنْباانكدَح : َلاَق ديلا ْنْبْفَلَح اَنَدَح - فيان

 لا نع «ةَريَره يبأ نع .هيبأ نع ٍحلاّص يبأ نب ليهَس نَع - ليعاَمسإ
 ٌطَمَق نيملْسُْلا قيرط رهط ىَلَع دوش صعب نجا لب لَ: :ل

 [/408 :عجارإ ًُع

 لّيهس نع ٠ ضايع نبا اندَح : :َلاَ ديلّولا بَل اندَح - نفقا

 دع وعينك  هّلا َلوُسرنأ ريم يبأ نع «هيبأ نع ؛ ٍحلاّص يبأ نبا

 لغو اير ميلا شْرَمْلابَرَو عْيّسلا تاَومّسلا رمل : : منا
 لإ هلإ آل «ىَولاَوّبَحْلا قلاَق ءنكرّقلاو ليجنألاوةاَروّتلا لن «ءّيش

 دلل نك لوألا تل ؛هتيصان آت لأ يشل رش نم لب وع «تنأ

 ءءيش كفوف ٠ سيل ماظلا َتْنََو ةيش دعب سيك رخآلا تْنآَو «“ ءيش

 .عجارإرْفَقْلا نم اَننْغأَو نبدا اّنَع ضُفا ءيّش كنود َسْيل نطابلا تْنآَ

 1 00 1 ١ [مقلا

 نع ءِشاّيع نبا انندَح : :َلاق [ديلولا ْنْبإْفلَخ اَنثَدَح - ففضش

 دبع دبع مسيل :َلاَ هلآ قف "ىلا ِنَح يره يبأ نع هيأ نع و لْيهس

 اطيق :عجار] . ةَماّيقلاَمْويهَّللا هَل اّثدلا يف



 نيرثكملا دنسم 3170 ص

 يبأْنَع ءديعَسْنَع رشم بأ اح لاقل نكح - 44
 يف ُدفوُي ال لال مك لاله اقف بلا لآب يداك : َلاَق ٌةريِرِه ( 5 ٠ ةر/”)

 َوُننيعَياوناك يش 'يأب : اوُناَقَف ٠ «خيبطل لَو يخل النا مهتوُي نم يش

 -راّصْألا َنمائاَريج مهل ناكو ؛ءامْلاو را نيدوسألا : لاق ؟ةَريَره ايأ اي

 . اب ع هل ةوأسل د اَرْيَ هللا مُهاَرَج

 ةماعلا 5-0-0 ٠
 رت الات 0 َلاَق :َلاَك ٌةَريرِه

 همم م هك عع ع مس سلا
 َدَنَق يئس سس رش وع يب : لاق ةريره

 [0166 :عجار] ٍرْمعْلا يف هيَلِإ ردع
 هع كم

 اَندَح : َلاَقداَبَعْنْبداَبَعانكَدَح : َلاَقفَلَخ اَننَدَح 5١-

 يفاّنك : َلاَ ريم يبأْنَع ؛ «ليمُث نَع «'يوُهّطلا نَع «َةاطْرأ نْب ٍاَجَحْلا

 روم مسا م

 احل ةرورم لإ ىلع اي اًنْضَمْنآَو اَنلَمر قا ل لوس

 ىَسَع هْذَهَّنِإ : ف هللا لور مهام اَهوُبَْيمَْقل اردو ءرّجشلا

 يف ام ىلع اوتآ مُّنآَولنوبحُنأ نمسا نم تيب لهآ[ وق هيف نوُكي نأ

 .اوُلمْحَت لَو اوبرا يلعب يال تكن :َلاَق م ؟موُدَحأَف مُكداَوْزآ

 دبع ْنَع ؛ٌدلاَخ اَندَح : لاق ديلولا نب فَلَخ امتدح -57

 ره يبأ نع «ًنآليس نيا نع ءدْيز نب دمَحُس ْنَع «َقاَحْسإ نب نَمْحّرلا

 .ليَخْلاٌمُكنَرطَإَو ءرجَلا يمك اوعَدتأل لا هللا وسرد

 ِءاَطَع ْنَع - - ةَمَلَس نبا ينعي -داَمَح اَنئدَح اقع انئَدَح - للذي

 هُئرَع يك ام يبل نَ « ةريره يبأ نَع ءَرغألا نَع « بئاسلا ِنْبا

 لَم يف ينَركُد ْنَمو يسن ذل يف همك هسْفل يف ينك م : َلاكلَجَوَرَع

 400٠ يجدر بيطار ولم يف يوك سأل نم
 دعس ينبح : لاك «ةَبعش اًنئدَح :الاَقرِهَيَو ناَمَع اًنئدَح -15

 «ةريره يبأ نع «ثادَحُي نَمحرلا دعني ديمُح طعس : :لاق ميِهاَربإ نبا

 :رظنا] . ىّنم نب سوي مريخ نأ : لوين دبل يخيم : َلاَق اق يلا نَع

 [لدقتم لل

 هللا دبَع نب قاَحْسإ انئدَح «ماَمه اندَح : لاق نافع اَنَدَح - 6

 ةَوْسَع يبأ نب نَمْحرلاُدْبَع :ُهَللاَقي صا ةئيدَملاب نا اك : لاَ ةَحْلَط يبأ نْبا
 يلا

 عم كم سب

 والعام امم هسا سلم اس ص سا
 قف هللا لوُسَر تغمس :لوُكَي ةَريره بأ تغمس لوشي هتعمسف :لاق

 عقم
 هير لاَقَق : «يلُرفْغاَف اَنْ بَريأ : َلاَقَق اد باص ادْبَعنإ : :لوُقي
 ةكم لل

 امش م كرف هيالخ أبو بتل ففي ٌةلذأ يِدّبَعَملَع : لجوزع

 :هير لاق. فعاد تبذأبَر يأ: :َلاَقَك ءرَخآ اثْدَبَن ذأ مُك هللا ءاَش

 مث هلل ءاط ام ثْكممُهكَقعَ اق هبي بنل فَي در هَل نأ يدب مَع
 سا سا اعقل م م 0
 ّملَع : هير َلاَقَق : « يل هرفغاَ[بْنذ تِبتذآَر يأ: :لاقك َرَحآ اذ تيل

 ح/#» :عجلر] . يدل ترَثَغ دق «هب لُحَأَيو بّتذلا رفْغَي ابر هل نأ يِدْبَع

 «تياكات اًنربخأ : َلاَثةَمَلَم بريداَمَح اَنكدَح نافع اًنئَدَح - 1

 اًيرَكر داك :8 هللا ُلوُسَرَلاَك : لاَق اك ةرْيره يبأ ْنَع ؛ « عفار يبأ نع

 [7/9714 :عجار] | اراَجَن

 [مقحالو هقباس نم قْقلم ٌثيدح] . . . انثدح - 417

 ينربَخأ جيهارق نب واد َلاَق «ةبعش انْئدَح نافع اَنْكدَح - 1114

 الإ 9 هلا لوُسَر هع ىَلَعماَمط اَكَاكام ل وق ةريره ايأ تعمس : :لاَق

 00 [78445 :عجار] . ءاَمْلاَو متل : ناتونسألا

 سؤوأ نع ءدْيَز نب يلَع نَع ءداَمَح انئدَح نافع انئدَح - 59"

 ٌعَمْسي يذلا لكم : ف هللا وُسَر لاَ :َلاَقةَرْيَره يبأ نع «دلاَخ نْبا
 2 0 لا ل

 ٌةاَش ينرزجأ : ُهَكَلاَققاًيعار ىَنأ ٍلجَر لكَمك ؛ « عمسي امرش عبتيو ةمكحلا

 بلك نأ َدآَك بهدا امري ناب حف املا : :لاَقق ؟َكمَنَغ نم

 0 [455714 :عجارإ . معلا

 ءدشأرْنْبناَمْعْلا اندَح «ُبِيَو اَنكدَح نافع اندَح - الملا

 ٌماَمَط ماطاش : لاك ةريَره يبأ نَع « بّيسُمْلا نْب ديعّس َنَع ٠ «يرهزلا نَع

 َكلَوَت مو «ءاَرَقُمْلا اَهْنَع ٠١( 5/7 مَكديَوهاَبْألا اهل ىَعُْي «ةّميلولا

 [/507 :عجار] .هلوُسرَو هللا ىصَع دقق ةَوعَدلا

 اَنمدَح : :َلاَق دايز نب دحاولا دبع انثَدَح :ناََّع اًندَح -

 لاق :لاقةريره يبأ نع ٠ ء«نَمْحرلا دبع نب دْيَمُح ْنَع «يرهْزلا نَع رمعم

 ؟لأَقْلا ام اَنَوهّلا َلوُسَر اياوثاق ٠ اقاريو كريه : 8 هللا لور

 [6:04 :عجار] . مُكَدَحأ اَهَعَمْسَي ةحلاّصلا ةملكلا : لاق

 سم عاف
 ٌرَمَعَم اننَدَح :َلاق دحاوا دبع اَندَح : َلاَق ناَفَع اًنكدَح - 01

 9 كلور :َلاَق ةريَره يبأ َنَع « ةَمَلَس يبأ ّْنَع «"يرْهزلا نع

 430١[ :رظنا] . حصن ىَلَع ضرس دروُي

 :َلاق دايز نْب دَمَحُم نع ءْداَمَح انُئدَح : :َلاَق َناّمَع امدح - 4787“

 هلأ ِربَغ نم ٍماعطب ين نأ اَذإ ناك ل هّللا لوس نإ : لوفي ةريره ايأ تعمس

 ّمَلَو ءاوثك : :لاَقّدَكَدَص : :ليق إو «لكأةّيدَه :ليق نإ هع َنأَس

 0 م1 عجارإ لأي
 نأ ءداّيز نب دَمَحُم نَع ؛داَمَح اًنكدَح :َلاَق ندع انَح - 14

 سام
 ريب دهس مهم سام ل مم هما

 تعم يّنِإَ ءءوضولا اوئسْحأ : لاق نْيلَجّرلا قب الْجَر ىأَر ةريره اي

 ا :عجار] .راّتلا نم باّقعألللْيَو لوقي 88 هّللا لوسر

 لا دايز نب دمحم ْنَع داَمَح اندَح لَكَ الح -0
 2 م 00 5-00 0

 ءاَمْجَعْلا ةبادلا : :لوقي # مسالا آت ْعمَس :لوُقي ةريره ابأ تعمس

 صحا زاكرلا يف د ءرابج ُندْعَمْلاَو ءرابج رْْلاَو 0

 لس لكلا نع نص أ نع ركل ام لع تس يأ نع أ

 نم اًعاصَواَمَتَرَءاَش نإ ءرايخلاب وهف ةارصم اَمَدَجَوَ اش ابا نَمَو

 [مقك1 قف :عجار] . ِرْمَ
 ريب تاع | سلام يسوم ري هرب

 0 َلاَق َةَمْلَس نب داَمَح انئَدَح ؛ناَمَع اًنئدَح -5

 مت ينأ :ف مّللا َلوُسَرنإ) :لوُقَي
 كيس مم عا

 ا: ةريره ايأ تعمس : لاَ دايز نبا



 0 نيرثكللا دنسم
 0 سم م م وسام م ع

 هقتاغ ىلع نيا وأ َنَّسَحْلا لَمَحَف ء(ساب)هيفَرَمأَق «ةقدصلا رمت

 قود رحت رمت كلوي ا هيلإرظنق ٠ هيلع ليسا لعَجَ 0
 2 مج ساس 4
 [5/44 :مجار] . ةقدّصلا َنوُلُكأَي ال دَّمَحُم لا ترش مآ «[ينب اي اًهقلآ]

 يبأ نْبْراَمَع اًنربخأ :َلاقاَمَح اَنكدَح :ناَفَعاَدَح - 476ا/

 ُىديَسُو هير دْبعْلا عاطأ اَذِإ :َل
 مم

 اق كف هللا َلوُسر نأ ةَريره يبأ نع ءِراَمَع

 [/614 :عجار] . نأ جهل

 اع ان
 يبأَنْبراَمَع اًنريحأ :َلاَقداَمَح اًنئدَح : َلكاَدَع انسَح - 8

 اع هل هام
 ٌمداَخ اج اَذِإ : :لاق 8 هّللا َلوُسَر نإ : وشي ةريره ابأ تعمس : َلاَكراَمَع

 َلكايهمَممدعْفي مكه ةلكأ هواي ؛ لمحو هَرَحهاقك دق هماعطب مُكدَحأ

 [ةومم :رظتا] . هماََط نم

 ْآنَغ ُىَداَنَك انَرَبَحأ :َلاَق ماَّمَه اَندَح :َلاَق َناَّمَع اننَدَح -4

 ةوخِإ ءايبنألا : لاق ف يتلا نأ َةَريَره يبأ نع ؛ «متآ نب نمْحلا دبع

 ميما ىسيعب سانا ىو انو «دحاو هدو ٠ شمه اًهمأ «تألعل
 الجر ؛ُهوُقرْعاَف وستر اَدِإَف ٠ لاهو يب هيو يني نكي هنأ
 نطفي هس رانك ءناّرصَمُ ناو هبل . ٍضاَييلاَوةَرمحْلا ىلإ ءاعوُبرم
 وُعْدَيو «ةيزجلا مَتَيو «ريزنخلا لقي «بيلصلا قد «لكب يصب ملاذ

 كلير ,مالْسإلا ُهلِإ هنُك لما هناَمُز يفُهَّللا كلميم « مآلئسألا ىلإ َسََّنلا
 ونسأل مَ ىَتَح ضرألا ىلا قو َلاَجلا حيا هناَمر يف هللا

 لا الجت مقل ااا رت رامنلاو ليلا

 ةيظتا]. َنوُسلْسُا لَ
 مك ةمامع عميس مدع م24 2

 للكل لكلا لكل

 َُّمَحُم اَنَربْخَأ :َلاَق ةَمَلَس نب داَمَح اَندَح كراع اندم عويس و 1
 ل را عش مل هلو

 0 لوفي ةَرْيره ابآ تعمس ؛ لائداَيز نب

 :عجار] لسانا يف ةّنجْلا ىلإ دواي لاجر نمور انيربجَع

 مم
 اع باك اكدَح :َلاَق ديرب داَمَح انئلَح داع اندَح ١-

 مكلف مجانا ريك ىلع 7 يل يبأ نَع «عفار يبأ

 2 معهم

 واف ع2 ملال هل
 ا ةيسلا اشيل بلك نة ثمان: :لاَق رابجلا دبع

 ٍنَمْحرلا نهتم محّرل نإ: لوي هللا لوُسَر تغمس : لوفي ةريره
 اي تسلط يني «يَلإ ءيسأ ينِإ براي ؛ ةتضطق ين براي : :لوقت
 ْنَمَمَفَلا [نآإو ءكلَصَوَنَملصأْنأَنْيضْرَاَمأ اًهبجيف : لاكبر

 [لة18 :عجارز ٠ كعطُت

 ُاَمْلُس اَندَح ؛ةَناَوَعوبأ اَنتدَح :َلاَق نافع انئدَح 000
 ٍمْوُقْنِماَم : :َلاَق لف يلا نَع :ةَريره يبأ نع ٠ «حلاّص يبأ ْنَع ؛ شمعألا

 ليوا ع همام
 ع هللا باك َنوُمَلَمتيو نومي جور هللا توبي نم تب يف نوعي

 ةَمْحرلا مهنّيشَعَو ةكئآلملا مهب تحال «مهنبب هنوسراَدَتي لجو ةاقومل هع مدور عا مدع

 وام

 +04 ص ) 0 ْ ريم يأ دس

 | معلا هبةرسسُقاياقيرط كيج نما ,؛ةذلع سفرك

 يمرر علاش مع
 هب عرسي هلم هب ئطُي نمو ؛ةّنَجّْلا ىلإ [قيرط هبهكهللالَهَس

 49١/[ :عجار] . هس

 :َلاَق ؛ٌديعَس اًنكَدَح : لاق ميِلَس انئدَح : :َلاَق َناَفَع اندَح -5

 دنع بط مئاصلا مقفول : : 8 هّللا لوُسَر لاق : لوفي ةريره ايأ تعمس

 *84١14[ :عجار] كسلا حير م ةئمايقلا مويه
١ 

 وُبأ اًنْرَبخأ :َلاَق َةَمْلَس ْنْب داَمَح اندَح :َلاَق نافع اًنندَح -6 ييضويوس ع فاعم ل كي

 «ةَرْمَع وأ جَح يف ا هّللا لوُسَر َعَماَنُك : لاك ةرْيره يبأ نع ٠ ؛ مْرَهملا

 طقسُف آو "نفت يصحو انطايسب همت العجم «دارتج نمل جر البس
 هع كرم دل

 سيال : لاق ل يبل كاس ؟نوُمِرحُم نحن نعَتص ام: نق ايدي يف

 [+.1> :عجار] . رحل دْيَص
 يد قي<

 دير نب يلع ْنَع ٠ ةملَس نب دامح اًنئدَح :لاَق نافع اًنثدح - 5

 دحاولا ٌماَمَط : لاق 8 هّللا وسر غتئمس): لوُقي «ةرْيره ابأ مس مَع

 ا هرم
 ةميرالا يفي نيالا ماَطَو ؛ نيالا يفكي

 ِنَع ُقَداَتَق اًندَح : :َلاَقْماَّمَه انْثَدَح :َلاَقُناَّمَع انندَح -31/

 اوُرداَي : لاق ## يِبلانأ ةريَره يبأ َنَع ٠ ٍحاَير نب دايز نع ؛ ِنَّسَحْلا

 ّبَدَو «َاَحلاَو لاَجَدلاَو ءاَمرْعَم نم سْمّشلاَعولط : :اتس لاّمعألاب

 َرمأو َلاَقاَدِإ : لوُشي ُهَداَنَق َناَكَو. مالا ّرمأو ؛مكدَحأ هصْيَْخَو «ضررألا

 [4086 :عجار] ةعاّسلا نم يأ : َلاَقّماَعْلا

 يب نع تبا اريخأ : :لاَكداّمَح اكضَح باد اتَدَح -4

 نم هَّنِإ :لا -دامَح ُبسْحَيامِف - قف يلا نَح «ةَرْيَره يبأ ْنَع ؛ عفار

 آلام هّنَجْلا يف ٌتئابْش ىَنْيألَو كبي ىلبتال . سالو مينا لدي

 [مما؟ :عجارإ . رشي بل ىَلَعَرطَح آلَ ءاسعمس ذأ الو «ًأتأر ني

 هر تاس سيظ ل

 نب دّمَحُم ْنَع ؛ةَمَلَس نب دامح اًنندَح : :لاكْوتع اقدح 4314
 ا ءءء

 نسح :لاق اق هللا لوُسرذأ ؛ةريره يبأ نع ران نب ريتش نع « عساو
 [3/9147 :عجارإ ةَداَبعلا نسح نم لا

 0 ”.:قح اَتدَح :لاق بير انك :لاكداَنَع انكم -7

 دّبَع يف سيل : لاك 8 (يِْللا نَع «ةَريره يبأ نَع ؛هيبأ ْنَع , كلام نْب كاَرع

 [0/19؟ :عجارإ . ُةَكَدَص سرك يفآلو ؛ لجأرلا

 هقاَحْسإ نبأ : :َلاَق َةَمَلَس ْنْب داَمَح اًنئدَح ؛ناّمَع اًنئدَح -0

 4 يلا نَح :ةَريَره يبأ نع ؛ حلاّص يبأ َنَع ؛ , ةَحلط يبأ ِنْ هللا دبع نب

 ينال نس ين رخل سالك الطرألا كح يب

 مك «سيكلا در َدَحاَ : لاق ءامْابَرمخلا بوني ناك رق ةئيفسلا

 قو فلا يف نار ١ سيكا َحَنَقَو ,رودلا قوق هب

 [م١141١ :عجار]. نيلصن هلع ىَنَح ؛ ءرخبلا يف

 اًنربخأ : َلاَق َةَمَلَس نب ْداَمَح اَنَدَح : :لاَقُناَّفَع انك - ة37

 اوُمسْحأ :َلاَقَق نيلجرلا َمّقَبم الجر ىأر ةَريَره بأ نأ دايز نب دمحم



 افنفن

 اع :َلاَككدَتق اند بام انكدَح داع انك - 4418
 ٍموُي موّص ْنَع ىَهَنهَنآ ؛ اللف يِبنلا نَع «ةريره يبأ نع ءانكبحاص

 5-5 مو مو 04

 .اًعياتم اموصألإ « ةعمجلا
 عمم هع يعدع ل

 نب يلع اًنربخأ : َلاَق ٌةَمَلَس نب داَمَح اًنئدَح ؛ناَّفَع اَنِئَدَح - 0

 «يشرلا هللا دبعِنْب مهاويل ميهارزإ نب هلا [ديع] نع دير

 ّمُكللا :ِرهُظلا لص رد يف وعدي ناك هللا لوران ؛ةريره يبآ نع

 ةَفََصَو «ةَعيير يبأ نب شايعَو ءٍماشه ني ةملَسَو «ديلوا َّنْيديِلوْلا ٍصْلَخ

 َنوُدَتهيالَو ةليح َنوُميطَتْسي لَ يذلا يكرم يدي نمل

 ص

 انمدَح «ميهاربإ نب نَمحّرلا دبع انَدَح نافع اًنكلَح -6

 :لاق ف هّللا لوس نأ ةرْيرم يب ْنَع «هيبأ نع ءِنَمْحرلا دبع نْيءآلَعلا
 ءمَنلا لَآ يف ةئيكّسلاو « قمل َلكلاَو (4* 8/9) نامي األ سلا ع سر رق هير ل مسا س6

 َنيِداَدَمْلا يف ءايرلاَو رْخَْلاَو

 َربِد ءاَج اَذِإ ىَنَح «ةَئيِدَمْلا مهو «قرشتَمْلا ِلَبق نم حيسملا ينأي

 :ةَرَمَ َلاَقَو. كله كلام [و] «ماّشلا لبق هَهَجَوةكتآلمْلا تيرَص ءدحأ

 [؟16ه هه :عجارإ .هَهْجَوةَكلَمْلا تقَرص

 ير يل :َلاَق'ماَمَه اًنئدح :َلاَق َناَفَع اَنْئدَح -771

 آل :ف هللا لوُسر لاق : لاق ةَرْيِرَم يبأ نع ٠ ةمّلَس وبأ اًنْئدَح :َلاَك ريك

 ُةَماَيص ناكل ُجَرألإ ءنْيمْوَيآلو ٍمْويٍءوصبااَضَمَر يديني اوت

 [/119 :عجار] : همصَيْلَق

 اباّستحاو انا َناَضَمَر َماَق نم : هللا لوُسَر لاَكو : : لاق - 4537

 [لا١0 :عجار] . بْنَ نم مدّ اَم هرمي هَ

 اَياّستحاَو اَناَمِِرْدَقْلا ةلبل ماك ْنَم : ل هللا لوُسَر لاَقَو - كفي

 هند نم مُدَقتاَم هلْ هن

 .هلّثمب داّتسإلا اَدَه يف ناَيآ انئدَحو :ناّمع لاق - م
 هاهم د ع كي

 اًنرْبَخَأ : َلاَق ةَملَسْيداَمَح اَنكَح : َلاَق َناَّمَع اَنكَدَح -48

 ف هللا َلوُسَرنأ «ةَرْيَرَه يبأ ْنَع ؛ يميجهلا ةَميمَت يبأ نَع «مَرْئألا ميكح

 امم َئَرَبْدَقف «ُهَكَدّصَق انهاَك وأ ؛ اًهربَد يف ةأرما وأ اًضئاَح ىَنآ نم : لاق

 هدو
 عقال“ :رظنا] . مالّسلاو ةالصلا هيلع دَّمَحم ىَلَع هللا لَْنآ

 يبأ نع تبا اَنكدَح ٌداَمَح اًنئدَح : لاق ناَمَع انئدَح -

 2 :داَّمَح َلاَقمُ عفر الإ ةملعأ الو : :داَمح لاَق) ةرْيره يبأ نع ؛ «عفار

 ىَلَع ُهَّللا ٌدصَرأَف « ىَرْخأ ةَيرق يف ُهلاَحَرَرالُجَر نأ 8, يبل نع

 ين يلاخأددلل : لاَ ؟ديرثيأ :كَلَمْلا َلاَق هْيَلَع ىتآ اَمَلَق ٠ اكلم هتجَرَْم

 هتيبحأ ينأ الإ ال٠ آل: لاق ؟اَهّيرتةمشن نم لَه : لاق ةّيرقْلا هذه

 م عما
 5-1 لل .عجار] . ] . ةتييحأ امك َكَمَحأ

 :لاَق ميهاَربإ نب نَمَحَرلا دبع انكدَح :َلاَك نافع انئدَح - 1841

 لوس يرَخ : :َلاَق يره يبأ ع « هيأ ْنَع ءِنَمْحرل دبع نمل انَح

 «نينمْؤم ٍمْوُكَراَد كيل مآلَس : لاك اهلهأ ىلع مَلَسَ ةربقملا ىلإ اك هللا

 اًنسلَوأ :اوُناَق « ءانتاَوْخِإ انآ دق انأتددَو ؛توُقحآل مُكبهلل د َنإَ

 اوُأَيْمَكَن لا يناَوْخو «يِباَحْصأ مشن لب لاق لا لوس ايكلئاوخإ
 ما عفو

 نمي كيل نس هرطت ديكو ١ وَ يول لع نب

 20 لاك ٠ هللا لوسي ىلب رق ل درت مخ

 « ضؤحلا ىلع معطر انو «1آلئ هوي ءوثضولا نم نجح رع نوي

 آلآ مله الأ مهيدانأ « لاّضلا ريل داَذِي امك يضْوَح نع لاجر َنَداذيِل الأ
 يه ع
 [/ةهح١ :عجار] . اًقحَس اًقحس :لوُقأَف لب اومن لاقيه

0 
 نب ماشه اَنْكدَح : لاق ب يَهَو اًنئدَح :َلاَق نافع اَنكلَح -7

 نب ةَمَلَس نع « ءاَطَع نْي وِرمَح نْب حم ّْنَع ناسيك نْب بهو نع «ةَورع
 ةَراَجبمَق قوسسلاب موي تاذ اسلاج رم نب هلا دْبح عمنا هنأ «قرزألا

 ل :قرزألا نب همس هل لاَ «ٌمُهَرهتْلاَو رم نبا كلذ َباَعَف اَهْيلَع ىَكي

 :(لوُتيإ همس ريع يبأ ىَلَع دهان سحرا دباب اكل لد
 ده طل
 نيكي ينأللا ءاَسْئابَرْمَ «ناَورَم اَهَسِهشكناورم نئاتك نمًأرما توتو

 هللا لور ىلع رمل كلملا داب ايه :ةريزه وبأ هل لاق « يرض

 َرهتتاَف هتاف هللا هَّمحَر ٍباَطَخْاٌْبْرَمح هَعَموُهَعَم اَنآو هيلع ىَكي ةزاتجب اقف
 بالكلاب : 8 هلللوُسَر هللا ةكجل عمك ينال رم ياس ل جس لس ومع

 نأ: :لاَق «ثيِدَحَل َدْهَمْلاَإَو «ٌةَمماَدَنْيَْلاَنِإَو «ةَباَصُم سنا نإ

 [/كال/ :عجار] . لع هلوُسَر و هللا : َلاَق معن : :لاَقَق ؟ةتغمس

 عا كل
 نب ىَبحَي انْئَدَح :َلاَق راَطَمْلا ْناَبآ انْكدَح :َلاَق ناَّفَع اًنَدَح - 978“

 َناَك هللا يِبنأ «ةرْيَره يبأ ْنَع « يرش ربك وب اند : لاق ريثك يبأ

00000 
 [8804 :عجارإ . ةبعْلاوةَلخّشلا م : نيئرجُشلا نْيئاَه نم مخل لوي

 عع كل
 اَنكدَح : َلاَك نوُسَِم نب يدهم انئَدَح : َلاَقناَّفَع اندَح - 45

 ةريره يبأ َنَع 6 ًمرصبلا) لهآ 5 خيش 06 « (يدايزلا بحاصاديِمَحْلا ٌدْبَع
 070 ليتر #5 ا” رس هام ده 6 ل
 هناّريج نم تايب لأ ناله هشبل تومي ملم مام : لاَ فيل نأ

 ىلع يدابع ةَاَهَش تلِكْدَك : ىَلاَمَتو كرات لاك ريحني

 [مق1ل/ :عجارإ ملعأ اَم هَل ترَفَعَو ءاوُسلَعم(6 9/ك)

 َنَع ؛ مام ريَع ينتاَومْعَم لاك لاق قالا دبع ائدَح - فو
 مي مع

 اكمل ألبا يلا

 فاح رم نخل هلل الوافل را" ضمتسلك عر

 [رصبجو :عجار] بما ةلَخلا نيرا



 نيرثكملا دنسم مو ه4

 ِنَع؛ «سنآ نب كلاَم اَنئدَح ءبعصُم نب دَّمَحُم اًنئَدَح -17/
 ة يبا ىتآا جرن ؛ةرْيرَه يبأ ْنَع «ٍبّيسمْلا نب ديعس َنَع « ار :رهزلا

 ؟ليإ نم كَل له : :َلاَقَق ءَدوُسأ اَمآلْغ تدكو يتأرمنإ هللا لوس اي :لاَقَ
007 5 

 نر َسْبلا): كف يل لاَ "كمر : َلاَق ؟انهئاَوْلا امك : لاق ءمَعَن : لاق

 ؟كلك ىَرَت نأ لاَق «معن هللا لوري: َلاَق «قّروألا ريعبلاب تءاَج

 لع ع رم 007
 [لام :عجار] ٠ قرع ُهَعَرن اذَهَو : 9 يبا لاق «قرع هع مارأ : لاق

 نع «يعاّرؤألا اند : :لاق بَعْصُم نْبدَمَحُم اَندَح - و114

 م

 باَطَحْلا ِنْيَرَمْع مع عم انك :َلاَةَريره يبأ َنَع ٠ «'يقَرلا تباث نَع «يرهلا
 هلع اوي مل لا حْيّرلا : :هلوح نمل لاَقق حبر ت + ام ْذإ هَكَم قيرطب

 ىّتَح يتلحار* تحتساُف ؛ كلل نمُهْلَعَلَس يدنا يستلم لاق اش

 يّنإَو حرا نع «َتلاَسدنأ يقلب نيِْؤُمْاَريمأ اي: :تلقَق هتكردأ

 اوُلَسَو ءاّهوُب ويست هللا حْوَر نم حلا :لوشي# هلا َلوُسَرْتْعَمَس
 [3/4007/ :عجارإ . اًهرَش نم هي اوُذيعتساو اهي

 مام

 :لاقِرباَج نع بش اند َلاَقرَمعَج 8 نب دمحم انئدَح - 010

 :ةري وا لق 2 ا ماي

 هزل لماذ ا لاوس ف

 ءريعهنو

 لأ ارا نع ؛ةربز يبأ نع« بشان ديس يرهزلا نَع

 ةريثعلاو عقلا نع « ىه
 ءيعا « كيف

 [علباعم :عجار].رَمْعَم نم انآ ةثعمس دقو : دمحم لاق

 رَمْعَم نع ؛ ٌقبعش اًنندح : َلاَقرفعج

 دايز نب دَمَحُم نع قع اًنئدَح « رفعَج نب دمحم ائدَح -0
1 

 كولا : :لوُتي هللا لوُسَرتعِمَس :لوُقَيةريَرهابآ تغمس : لاق

 [مححا :عجارإ ٌرَجَحْلا رِهاَعللو شارفْلا بحاصل

 نيد ٌقبعش اًنيدح : ل ِرشسَج رنيم الح - انجل

00 
 4 اتت

 [ههغ :رئظنا] ٠ اة َي 2 امش

 ٍنْبِدمَحُ نع بش َدَح : لاق ٍرثْمَج معَ نب كمححم اند -

 ةَرهطملا (رم)َنوُؤُّضَوَتي مهو سال ىلع يتأي ةريره وبأ َناَك :َلاَُهَّنأ دايز
 ومو كود
 3 مسالا ب 'تضمس يك «ءوضولا اوُبسآ «ءوُضؤولا اوبس مهل لوفي

 9/117 :عجارإ ٠ راثلا نم باَقعألل َلْيَو : لوفي

 دايز ني دَمَحُم نع ةبعش اندَح «رْغَج نب دمحم انئدَح - 60

 اًباَسْنِإ ىأر اًذِإ َناَكَف : لاك ةئيِدَمْلا ىلع ةرْيره اهل ِمْعتسَيناورَم ناك لاق مهيم رم ةملا لمم صرب سة سا
 سم مم ممم شعاش
 مت نيمألا اجد «ريمألا ءاَجْدَف :لوُقيمُت هلجرب برضا جي

 6495 :عجار] رطب مرارج نم ىلإ فنيل مساقلا وب لا :لوُشي 000

 م انهن ص

 هروومو
 ِنْبِدَمَحُم ْنَع ؛ةببش ةيعش اًنئدح : :لاَقِرفْعَج نب َمَحُم اَنئدَح - 6

 اًعيمَج اًمهفحأ : لاق هلل ثدَحُي ةريره اي تعمس :َلاَق دايز مس أ عال أف

 انقل ار ,نئاب ناق نب بق اَنِيمَّج اَمْيلْناْوأ

 [الاالو :عجار] . ىَرسيلاب

 فأل

 مُكَدَحأ اج انِإ : : 8 هللا لوُسَرَلاَق :ل اوُقَي ره اَيأ تعمَس : لَ دايز

 وأ ةَمْقَل وأ نّيتلكأ وأ ةلقأ ٌهُلواَنيْلَق ءهعم هسلجي ملذإف. ٍماَمطبُه سداح

 مجالا رول يو - كش ةبعش - نيم

/ - 

 هيف يف اَهَلَمَجف كلل رك ئ عل ضلال: يا

 كال تن لْهأ انآ َترَعَساَمأ ءاًهقل اًهقلآ خك خك : : 8 هلل لوركا
 [ملا 4 :عجارإ ١ 4 /1) ةقدّصلا

 ٍنْب دمحم ْنَع «ةَبعَش اَنئدَح ءِرَفْعَج نب دَمَحُم اَدَح - 4

 اوك: ٍمساَقلا وب أ ؛ قف هللا ل وُسَر لاَ لاك ةرْيره يبأ نع دايز

 ّيداَوتْكلَسل ءابنشؤأ ايداو ٌُساَّنلا َكَلَسَو ءاّسش وأ اًيداَو اوُعلَس َراصْنألا

 راّصْألا مآ رم تنل جهلا ةلوكو ءراصنألا

 مه ةسبع م

 نب دمحم نع ؛ دبعش اًنئدَح : لاق رفعج
 يهل ب ةرب ةماعلا

 ري دمحم انيدَح -

 اك مررنا ع
 نب دْمَحُم َنَع

 0-0 رّفعَج هيعمل و

 ربو طا رس رو سرق لس سل هسا هت
 «هورصتو هووآدَّقَل يمأو يبأب ملَظاَم : لوفي ةريرهوبأ َناَكَف :َلاَق

 ٠١١50 ,ىجه» نظنا] . ىَرْخُأ ةَمَلَكَو

 «ةريقملا نع ةَبحُش اًندَح :َلاَق 11

 ليلا اورصُتل لاكن قفل ع ؛ةرْبرم يب ع « ميهاربإ نع

 اهم درو ءاَمتَر اش نيرا دَحأب وهف ةارَصُم كر هعم درر :رتشا نَمَق ؛ َمَتَعلاَو

 ّقآلط ةآرَسْلا لاس الو «هيخأ ْب ىلع لجل عب لَو : 00

 اوُقلَتالَو ءاوَُجاَت الواهب اَماَهلَمدِإَف اًهتْطَصِب ئفتكتلاهنخ

 [94439 :رظنا] . َيَآلْجألا

 ياشوق ةهيعشو
 رفْعَج ني دمحم انئدح -

 يوم رو هرم لاع
 ْنَع ءروُصُنمْنَع كبش حم نكد - ٠٠ ةبعش انئدَح «رَمعَج نب

 ملك تيل اذه ْ'َحْنَم : لاك #يِلا نَع «ةَرْرُه يبأ نع ؛ «ٍمِزاَح يبأ

 [/105 :عجار] ٠ همأهئدَلو امك مَجَر "قسفي مو «ثقري

 تنس: بلاك ؛ةيط اك هَ يدم ول ريم و
 0 هو ملء اس ةرلا

 6 4١٠6 ف عر تتحول: :لاَق

 2 هرم دم ا كك

 ع هايم ْنَع «ةبعش اَنئدَح : ٌلاَقرَفَعَج نب دمحم انئدح -
 «َتْيْلااَنَمَحْنَم : 9 كارل لاَ ةريره يبأ نع ٠ ءٍمْزاَح يبأ

 م رم م
 [رمالك :عجار] - مآ هدو امك َمَجَر «سفيملو ثري مل

 هللا دبع نع « يعش اَنكدَح :َلاَقرَمْعَج ْنْب محم اًنيدَح - 7

 َنَع هكلاَم ِنْب كاَرع ْنَع مويا لاَ رايد نب

 ىَلعألَو ملل مَع ىَلَعَسِيِل : لاق ل هللا َلوُسرنأ) «ةرْيم يب هع
 [7اق7 :عجارإ ةفدص سرق



 اري نع «ةبعش انثدَح «ِرَمْعَج نب ب دمحم اندَح - و

 يف ةريره يبأ عم اًدوعُف انك : َلاَق «"يِراَحُمْلا ءامعشلا يبأ ْنَع «رجاقملا

 :ةَريَرهوبأ َلاَفَك م «جرَخَف دجْنسملا (َنماكلُجَد َماَقكُدَوَملا ّنّدأَق ٌدَجْسَمْلا

 ليقؤك لد مإلو ل دحإل قسما ردقنا] كف مساقلا اب ىَّصَعْدَقَكََنَهاَنأ

]/ 

 نيصَح يبأ ْنَع يعش انئدح ءِرّمْخَج ْنْبدمَحُم انندَح - ءاوكان

 هّللا لوُسَر لاَ : :لاق يره يبأ نع «هثَدَحُي حلاص اب اَوكدتغعس : 7 لاق

 بيش لاق) يبوصَميال ناطبشلا نإ « ينأر دقق ممل يف ينآر نم 2

 [/94 :عجار] 3٠١١69 دكا :رظنا] . (يب هبشَي أل :َلاَق وأ

 :رظنا] . راّثلا نم هَدَعْقَم وب لق ادمعَتم يلع بَذَك ْنَمَو - م6

 عادلا لعب

 7 نع ءَناَميلَس . ْنَع «ةبعش اًنيدَح «رّفعَج نب ب دمحم اًنيدَح - كاوكل 5

 ىَلَعدَلوُي دوُلوَم لُك : لامن يلا نَع «ةريره يبأ ْنَع ا

 اذنه :عجارإ هناك ثشُيو « هنارصنيو ناوي اوف «ةر 0

 فد ةقع ثا انتَ و 9

 مكريَخ : لاكن 2 يلا نَع رم يأ نع ,قينش ينل دلع

 مك - الك أ نيم رك يرذأآل : :ةريرهوبأ لاك - هويدا مل « ينرق

 لو دودي تسلا وسليم وق معدن مافي

 [0117 :عجار] . نوُدهشَتسي

 ءرشثب يبأ نَع :ةبعش اندح : َلاَقرّمعج

 ومو يوسع هرب سدو
 تعم : :َلاق «ةبعش انئدَح هِرَمْعَج ْنْب دَّمَحم انَدَح -7 ١م

 عوسعم »بال عد هماش
 هّللالوُسَر لاَ :لامق يره يبآ نع ثدي يرْبقَملا ديعس يبأَنْب دعس

 1١[ 455 4975 :رظنا] . ٌراَرإلا ينعي - راثلا يفق نْيبعكلا نم مَلقَسأ ام : 5

 نع َهَداَنَْنَع ؛ةَبعش اَنَدَح ءرَمْعَج نب د دمحم اًندح - كروكلحا

 ف هللا ٍوُسَر نع :ةَرْره يب ع « كت نشب ١ سن نب رْضْنلا
 نم هب'قحأَو هك هني هَعانَملُجَر ىأر موق لاَمبل جر سلف اذإ َلاَق

 مولا :عجار] .٠ ريغ

 دمحم اًنندَح ٠-2

 ؛ةق هلل لكُم يأ بجسد سْنَع «يرهزلا

 ,راقظألا ميلف « طيألا فنتَو «دانحتسالاو ءناَتخْلا 2

 يل مفع ع مري عهدع

000 

 ممر :عجار] براشلا ص كو

 نر كت ماع

 َناّسَح نسب ماَشه اَندَح ءِرَصْعَج نس ب دمحم امدح -ةالثلكأ

 يلا )4١١/7( نَع :ةريره يبأ نع ؛نيريس نب حم ع « يسوُدرفلا

 اعط َْدَي ءهب يزجأ انآو يل موّصلاَو ءاَهلاكمأِرشمبئسَحْلا ١ : لاق

 هلل دنع ٍمئاّصلا مق فوُلخََو .هب يأ انآو يل وصلا «يأرج نم بارو
 اع هل

 [0144 :عجار] كسا رمال

 هاش رّفْعَج نب ءهعورمو

 قبرك اشو 0 يره ىلع دمحم

 راما

 ١ك ْ

 لَتَقَيَو «بِيلّصلاٌر سكي ؛ لدغ نكح يد نمي نب ىلع

 .اَهَراَرَوأ برَحْلا عضتو ؛ ةيزجلا عَّضَيَو ريزنخلا

 ْنَع هدَّمَحُم ْنَع «ٌماَشه اندَح «ِرَمَعَج نب ُس دمحم اًنئنَح - ماع

 اطيل نإ ينآر دق ماما يف ينآر ار نم : :َلاَ هنأ ف يللا نَع «ةَريره يبأ

 5 "عن يلي

 هع شرعبو 000 رب محم
 0 ٌماَشِهاَنتدَح : لاق رَمعَج

 تح 5 اًهَلَمْعَي 2 00
 اَهلَمَْيمَلَق ةئسَسبمَهْنَم : 68 يم لاذع

 77 ءاَهلاتمأ عْبسو ةئمعْبسس ىلإ ؛ ءاهلاكمأ شع هَل تب اَهلمَع نإ ٌةَنسَح

 :عجار]. هْيَلَع بدك ْمَلاََمْنَي مل ةكيسب مَهْنَمو «هَسَح هلابك همي

 ” اذن

 رمل

 ءدّمَحْمْنَع «ماّشه اًننَدَح : لاَ «رَفعَج نب دَمَحم اَنئدَح - 16

 ٍحاَقللاْنِبِلاَهل ْعّضوُبهَنأ كل و «خسُم اَممَُرأَقْلا َلاَق ٌةَرْيرِه يبأ نَع

 .هْنم اساصأ مقا نبل اهل عضو ذو ءهيرقت الق

 ترْبَأَف :لا ؟8 هّللا لوُسَر نم اَذَه َتْعِمس :ٌبْمَك هَل َلاَقَق :َلاَق

 0/145 :عجار] . ! ؟ةاَروتلا يلع

 ءدّمَحُم نع ؛ ٌماَثهاَنكَدَح : لاق رْمَعَج نب دمحم اًنيدَح - و715

 سل هس يع

 [هئفعرثبلاَ ءٌرابج اَهلْقَع َميِهبْلا لقا نع ري يع

 [01؟١ :عجار] .سمْحْلا زاكرلا يف [راَبج ندْعْلاَو] ءرابج

 نب ىّسوُم نع ؛ُةَبعش اًندَح : :َلاَقِرَمَعَج نب ب دمحم اَنئَدَح - 7
 0 ع مع ملا

 ًالوُسَر لاق : :لاَق ةريَره ايأ تحمس : لاق َناَمْدع اَبآ تغمس : :َلاَق َناَمَْع يبأ

 ُدهاَشَو «سباَيو بطر لك هك هيو «هتص مهكر ف هللا

 ,قم87 :رظنا] . امتي نس نوُرشَو سمحه بكي الملا

 [ةوصإل قونم

 7-0 رفْعَج رب دَمَحُم

 0 قد كريم يلع «ةَملَس يبأ 0
 رسال سل سل

 ؛ةَدصَح نما عمَس : َلاَقاذِإَو ءاوعكراَق َعَكَراَذَِو ءاوربَكف ربك ادق

 :عجارإ . َنوُممجأ سونج اُنَصَ اسلاَج ىّلَص إو دْمَحْلا كَل اّتْيَر : اووف

0 

 يبأ نبا ينعي - دعس اننَدَح : لاَ ِرَمْعَج نب دَمَحُم انئدَح - لضلحلا

 « حاير يبأ نب ب ءاطع ْنَع ٠ ديهتشلا نب بح هلأ ءدّسَحُس يبأ ْنَع - ةيورع

 ف هللا لوس نَعَمْ امك ايف اري تاوكملا لك يف : لق ةَريره يبأ ْنَع

 ذيك :عجار] . مُكْيَلَع اًيفْحُأ انيَلَع ىَقْحُأ امو مُكاتَمْسأ

 :َلاق ميهاَربإ نب نَمْحّرلادْبَع ينّدَح : :َلاَق َناَّفَع اند -
 يعمم هللا

 لوس َلاَق : لاَ ريم يبأ ْنَح ءهيبأ نع «ِنَمْحرلا دبع نب هللا اننَدَح

 هناي نآلجرلاو نايت ناَديلاَو . ينزيناسّللاَو ء نابت نايا : : هلل

 [مه١ .:مجار] . جملا بنكي وأ ٠ كلذ ققحي و



 _ نيرثكملا دنسم

 نع« مهاب نر دبع اكد: :َلاَقناَّمَع انئدَح - 4

 كم قيرط يف ريس يبلانا : لاَ ةريَره يبأ نع « هيبأ ْنَع ءءآلَعْلا

 سس اوريس نادمج اذه : : لاق نادَمَج ىَلَع ىَبأَ امو : اوُلاَق «تودرفملا قبس قف

 اريك هللا توركألا : َلاَق ؟نوُدرَممْلا

 اضف

 م

 ؟َنيِرصَقِمْلاَو : :اوُناَق َنيَلَحمْللْرَمْعا مهلا : :َلاَق مث - مل »ب ينوس

 .َنيرصَقمْلاَو : :لاق َنيرصّقمْلاَو :اوُلاَكَنيِْلَحُملل رفع ذا مُهّللا : َلاَك
 مل دع يارب ماس

 وحلا دوت : اق هللا لوُسَر لاَ لاق. داتسإلا اًذهبَو - ا
 مكرو هل

 80١7 :عجارإ . ءاَنرَقْلا ةاّشلا نم ءاَسْلَجْلا ةاثلل دافي ىتح « اًهلمأ ىلإ

 موسي : :َلاَقهَّنأ ا هللا لور نع اتألا اني ةءاضشفإا

 نب ءالعلا) رظنا] . هنيطخ ىَلَعبطْخَيالَو ءٍملسُْلا هيخأ ٍمْوَس ىَلع لجل

 [ا1ملك1 ,4ؤ51 1+5 :(حلاص وبأو هيبأ نع نمحرلا دبع

 كضفت
 هم

 .ةآلّصلاب ودرب « منهج حي

 ْنِمَّرَحْلا ادهن : :َلاَق كف هللا َلوُسَرنآ داتْسؤلا ادهبَو -

 روم 2007
 َعِمَساَنإ : : هللا ل وسر لاق : َلاَقداَنْسألا اَذََهِبَو -6

 .تنوصلا عَمسي ال ىّنَح طاَربض هلو ىو «نادألا ٌناطبيشلا

 )4١7/5( 8 هللا لوُسَرلاَف : َلاَقداَنْسألا ادب هدا

 تيطغأ :َلاَق ؟هّلا َلوُسر يأن م اَم : لبق. اتسم ايلا ىلع تلق

 ّيلاتلمُجَو «ٌمئانلا يل تّلحأَو :بطرلابتنرصُنو ءملكلا عم وج

 نويل يب محو اك قلخْلا ىلإ تلسْأو ءاروهطَو ادججسم ضرألا
 هم ا 011 00

 . لج لكعك ملساء ينال كو يلكم - ملك

 ىلإ اَّنلاَر ظن نبل عضم لإ لأي نسخ أوان لمخأ ءارصق ىتي

 نادك آلأ كَل هذهتمْوَلِرصَقْل ادهني َنَسْحأ ام اوُناَقَكرصَقلا

 .ةَئبأل انآ تنك آلآ هلا

 نب لْيهْس نع ؛ «ةَملَس نبا يِنعَيدَمَح انْئدَح نافع انْندَح - - ا

 يرّبْنم نإ ؛ : هلال وسر َلاَق : لاَ ةرْيَره يبأ ْنَع ؛هيبأ نع « «حلاَص يبأ
 1 مودع ل

 ضاّير نم ةّضْوَر يترجحو يريم ياسو « ةّنجْا َرت نم ةَحّرُت ىلع
 2 2م
 . ةنجلا

 انَدَح «َميهاَرْبإْنْب محلا دِبَع انكدَح نافع انثدَح - -

 :لاق للا لوُسَرنآ «ةريره يبأ ع ءهيبآ نع ؛ نَمْحّرلا دْبَع ْنْب مآلَعْلا

 سبل وأ ؛ .ىّفأَك لَك اَم : ةثآلك هلاَمْنِممَلاَمَنإَو «يلاَم دبعْلا لوفي

 عمة :عجارإ ٠ ساّلل 03 ران و بهاذ كلذ ى وسام ظ ىّقاَن ىطعأ وأ « ىلبأف

 نإ ءاوُرذتآل : ؛اق هللا :َلاَق ؛داتسألا اَدَهِبَو -8

 [70007 :عجار] ٠ ليخببلا م هب جرحت ب اَمَنإ 2 نبش ردا ممل رتل

 صال ميهاربإ نب محلا دبع انندَح : :َلاَق نام اًنكدَح - 4“ ٠

 َلوُسأنأ ةرّيره يبأ نع «هبأ نَح « محلا دبع نَا اندَح : :لاَق

 ؟هّللا َلْوُسَر اَيْنهاَمَو : اوُئاكت سم ملْسُمْلا ىلع ملُسُملا قَح : :َلاَق و هلل

 هَل ْحّصئاَ كَحَصْنتْما او هب لَع داو هيَ ْمْلَسَفُهتيقل اذِإ ! :لاَ

 00 ةريره ره يأس 0
 يه هه واس رع

 م

 :عجار] ُهْيَحصاَف َتاَماَدإَو هدعُف ضرُماذإَو ءهَتمَشَن هللا َدمَحَف سطع اذإَو

70 

 ٌرفاَك عمتجيأل 28 ِهّللا ل وسر لاق : لاقد انسألا اًذهبو - 903١

 مع" :عجار] . ادب را يف يملا

 يمول 2-0
 اي :َلاَقَف لجر الق هللا َلوُسَر ىلآ : لاق داتسألا اًذِهبَو - كس

 ّيَلَعَد نوُلَهَجَبَك رق منين ملْحآَو « ينوُمطَْيَو مُهلصأ ةبآرق يل نإ هللا لور
 ممم 20

 اَمناَكَل لوقت امك َناَك نإ : ف هللالوُسَر لاَ ٠ يلإ | نوُيسُيو مِهبلِإ نسحأو

 :عجار] : كلذ ىَلع تصمم ٌريهظ هللا نم كَما «لَملا مه 0
 اهله

 :لاق َميهاَريإْنْب نَمْحرلادْبَع اند :َلقناَمَع انئَدَح - 41007
 تلرَئاَّمَل : لاَ ةَرْيرَه يبأ ْنَع ؛هييأ ّْنَع ؛ ِنَمْحرلا دبع نب ملَعْلا ننَدَح

 اماني ضرألا يف امو تاَوَمَّسلا يف مهل 9 : :8 هللا لوُسَر ىَلَع
 راسو معك دوعو ملق 2000 كقدَلل يور ريو هيما د

 ءاشي نم بذعيو ءاشي نمل رفغيف هللا هب مُكبساَحي ود وأ كسلا يف

 اون ءاق هللا لور لح كلك دئشاق 4 يدق «يشك ىلع

 َنِماَنْفْلُك ؛ هّللا وسر اَي : :اوُناَقَك كيرلا ىلع اج مت 8 هلا َلوُسَر

 َكَلَع لزنأَدكَو «ةَكدسصلاَو داهجْلاَو مايصلاَوةالّسصلا : ثديطُي ام لاّمعألا

 َلاَكاَمك اوُنوُقت نأ ٌنوُديِرثأ : 8 هللا لوُسَر لاك : اًهقبطُي لَو ةيألا هذه

 َكَناَرْثُغ اَنعطآَوانممَس : اوُلوُق لب ٠ ءاَتيصَعَوانسمَس مُكلبقنم نيكل لأ
 واع

 امَلَق يصل كلو اير كنار انعطأو انس : اوُناَقَفريصملا كيلو انْ

 لولا َّنَمآ) اه يف لجو رَع هللا لنا مهتتسلا اهب أت 1و مْوقْلا اهبَركأ
 ل هلو هُو هكا هللابَن مآل نوُنمومْلاَو هير نم لِ ام

 هد 2 2 هدد و
 كلو اير َكَناَرعَغ انعطأَو اًنعمس : :اوُناَكَو رعي هلسر نم دحأ ني قرف

 هللاةفلكي ال 9 :٠ لَجوُرَع كرات احسن كلذ اوف َّملك «ٌريصملا

 نم تْبَسُك اًمْدَلَراَصَق 4 تَبسَكا ام اَهْيلَعَوْتبَسَك اماه اهم الإ افك

 أ اًئيست نإ انذخاَوُي ال نير ل اه لَمْ رس رش نم تبسم يلوي

 نم نذل ىلع ُهَلَمَح امك اص لَ ل مْحَتالو اير » مَن :لاَق 4 ااطخأ
 هد ل سرق سلسل مح

 ١م :لاَق  هباَنل ًةَقاَطآل اًماَنَلمَحُي الواير معن: :َلاَق 4 اَنلبَ

 . © نيرفاكلا مولا ىلَع اوصال تأ انسَحْرأو نك فاو نحو

 :َلاَق ميِهاَريإ نب نَمْحَرلا دبع اَدَح : َلاَق ناَّفَع اًنئدَح - 5

 هال سل كل را

 جوخ : َلاَق ةَرْيَره يبأ ْنَع ؛هيبأ ْنَع ؛ نَمْحّرلا دبَعْنْب لَا انثدَح

 "يأ اي :لاَقق يلصيَرهَو بنَ نب يبأ ىلع ف هللا وسر (47/)
 هبا 2 هو مس يا
 ف هلا لور ىلإ فرصا مث «فّتخف يأ ىلص مث هيجي ملف تقلا

 'يِبأ يأ َكَمَنَم ام :َلاَك «َكيلَعَو :َلاَ هللا لوُسَر يأ كلَ مآلّسلا : لاق
 تسلق : :لاَق «ةآلّصلا يفتك هللا لور يأ : لاق ؟ يبيح نأ كوع د

 مكي إال لاجل نذل نجت هزلي م2

 ٌّر 9 :روّنم َكَمَلَعأ نأ ب حُب : :لاَق ءوعأ آل هللا لوُسَر يأ ٠ ىَلب : :لاَق : :لاَق <

 ناكل يفالو «ليجنإلا يف لو ءروُبزلا يفآلو ءاَرّتلا يف لِمَ

 يّنإ : ا هللا لوُسَر لاَ هّللاَلوُسَر يأ ؛ مَن :ةتلُق) :َلاَق ؟اًمّلْم



 ه8 كلش اوُسر َدَخآَك :َلاَق « «قتكت ىل لام حالا ا ريق مسرع

 ْنآ مَن «تيدَحْلا يضَْيأنأ لق ينام (طابآ)اآو ين يحي ي يدب

 فيكَ :َلاق يدعو يل ةروُسلا مهلا َلوُسَر يأ : تلق بآلام انو

 : 18 هللا وسر لاق : :لاق ءنارقلاَمأ هلع ترك : لاق ؟ةالثملا يف أرَ

 لَو رولا يف آلو ليجْألا يف الو ةاَرول يف هللا ل ام هدّيي يسْفَت يدنا

 اثم نارا يف [م3ككال :عجار]. ينام نم عبس اهو ءاَ 2

 يهيسوس ري هللا

 اَندَح :َلاَق َةَمَلَس نب ْداَمَح اَنئدَح :َلاَق نافع اًنبدَح -_ ةرعم

 هل ةّلَح يف تحتي بِ ًةريره ابأ ىَلأ شير نم تق نأ « عفار يبأ ْنَع ءانباك

 طال فلق لك تسال لوُقَي ف هّللا لوُسُرةْعِمَس َلاَقَ
 دام سلع و و هاو و عع

 ب وهف ٠ «ضْرألا هب فسح «ةادرُبو هثمج هنبَجحأ دقه ةَلح يف

 ماعم هع ل

 .ةعاّسسل اسلا موقت ىتح اهيف
 عع كل

 ُقَداَتَق انكلَح : ح لاك «ةيزتب لَ َلاَقناَّمَع اَنْنِدَح - 900

 :لاق قف يبل نأ ؛ةَريَره يبأ ْنَع « كيه نب ريشب نَع « سْنآ نْب رضنلا نَع
 . هني هدَجَو اذ .«هعاتمب قحأ مِرمْلاَك لجّرلا سلف

 يبأ نب ىَحَي انئَدَح :َلاَق «ماَمَه اًنئدَح :َلاَق نام انئدَح - 99ه
 عمم هلو معاش

 «اتَغَشْلاءاَمَّسلا اذإ ارق ةَريَرِهاَبآتْيآَر : :لاق ةَمَلَس يبأ نَع ءريثك

 ُدْجْسي 8 هللا َلوُسَوَرآْملْوَل : لاق ؟اًهيف َتْدَجّس كاّرآَّمل : لق دج

 [لوطمإل لدالإ 1 لحدا قومك قدا فك :رظنأ] . تحس ام هيف

 :َلاَق َميهاَربِإ نب نَمْحَرلا دبع انكدَح : :لاَق َناَفَع اًنَدَح - 9708

 هللا لوُسَر ْنَع هةَرْيره يبأ ْنَع « هيبأ نع «ِنَمْحَرلا دبع نب آلَ نثدَح

 [/:5 :عجار] . بلكللٌةَقحْنَم مة قم ةيذاكلا ميلا : َلاَك هنأ 6

 -داّيز نبا ينعي - دحاتوا دبع انثدَح : َلاَق َناَفَع اَنئَدَح - م9

 يره ابآ تغمس : "لاق .يبأ يّكدَح : لاق بيك نب مصاَع اَننَدَح : لاق

 ٍمساّقْلا وب 8 هّللاٌلوُسَر لاَ : َلوُشيْن أب هكيدَح دعي ناَكو : :لوُفي

 .راتلا نمهَدَْفم اوبل ١ لمعَتم ّسَتميلَع َبَذَك نم :/ قوُدصَمْلا قداّصلا

 ناَمْيَلَس اَنْئَدَح :َلاَق دحاَولا دبع اًنكدَح : َلاَق ناَفَع اند -

 ُلوُسر لاق :لوُقَي يره اه (تنمس) : :َلاَق حلاّص وُبأ انئدَح :َلاَقشّمْعألا
 « يئرُكذَي نيح ُهَعَماَنآو ٠ يب يدع نظ دعانا : لَجَوَّرَع هللا َلاَق : يف ِهّللا

 يَ وَم يف هتك ولَم يف يوك نو ٠ « يسن يف هك هسنتت يف يترك أذإ

 تير اعار ذي لإ برق مو ءاعارذ هنت مرت اربش لإ بقت نمو ؛هنم

 [الا15 :عجار] . الورم هنج يشي ينءاَج ْنَمَو اع

 ع
 اليه انئدح ١ لاق ةناوع ولأ اند: لاعاد - 1

 0 لا :دق 9 لي ات 00
 0 مدع

 نفح هل: :ءاّمسلا لهأ يف يداَنيمت : لاق « ماسلا ع لبرج

 ََع هلا نو «ضْرألا يف لوبا هلْع ضوُبمُت ؛ءامّسلا لأ بحي ى : لاَ

 «ةضِباانالك ضبا ينل يربج اي : لاق ليو اعد ادب ضف دلو

 انوي هَللاذإ :ءامسلا لهآ يف يداي ؛ لبرج ضني َلاَك

 يف ءاَضَْبلا هلْوضوُيَما ءءاَمّسلا لهآ ضيف لاق .ةوضفِبأَ

 [/ك14 :عجار] ]. ضرألا

 يل كاس م

 نع دلاَخ اَنثَدَح : لاق بيه انئدح :َلاَق نافع انيلَ -

 بكر لو «َلَمتلاآلو «َلاَمْنلا ىَدَتحا ام: :َلاَق ٌةَرْيَرم يبأ َنَع «ةَمركع

 قاشسو طم
 لا (414/0) ول لوي جْم ,روكلا سيكآلو ان ءاَياَطَمْل

 «يةدمدو يل كيس

 -دمَحم اًنيدَح ميه نب ةيزت كح : لكان انصح - 03
 م 2 لم م مام هاما

 اَمصْنَحأ مآ ءَرَسْع نب هللا ةريرهوبأ يندح : لاق - نيريس نبا يِنْعَي

 ِنَع ىَهَن اَمُهْدَحأ : لاق هرم ىلإ جالا مآو يبا ا ىلا

 «قاقزلا نَع ىَْ :ُرَخآلاَاَو) ٍمكَْلاَو «ءابلا نَحَو ءتْفَرملاَ « قاكزلا

 .- المحم كش - -راخَلا أجلا «(ءابدلا نحو ترم

 وقرب ةيزإ جاسم مص رب هرب ك سا

 نب ليهس اًنئدَح :لاَق َةَمْلَس نب دامَح امدح :َناَمَع امدح - 44 5

 َدَجَواَنِإ : لاك اق هللا لور نأ :ةَرْيَرَه يبأ ْنَع ءهبيأ نع ؛ « حلاّص يبأ

 ْثدْحُي ملْوأ ثَدْحأ هِيَلَع لكشأ «هريد يفةكرح هئآلَص يف مُكَدَحأ

 . حير ديو اًنوُص َعَمْسَي ىَتَح ْفرَصْني ال

 يلع اربح : لق ةَملسنبأَمَحاََح : :َلاَق ُناَّفَع انيَدَح -*6

 «ةَرْيره يبأ نع ءنَسَحْلا نَع ؛ سوُيَو ءاديمحو « مُلَعملا حلاصَو يَ نبا

 مو دعو عل

 ةَمُمجْلا ىلإ ٌةّحُمجْلاَو سْسَحْلاتاَوكصلا : :َلاَق هللا َلوُسَرنآ

 [مىل/١٠ :رظنا] . نكات تّبتتجا م 2 نهيب امل لت اَراََك

 سوس رع هرب تك

 يبأ نب ب ءاطع َنَع :ةَملَس رب دَمَح انكدَح اذ اتكَح - 4

 :هلوَ لاك هلا لوس :ةَرْيره يبأ ْنَع ؛ ء عفار يبأ ْنَع «ةنوُصيَم

 . لاجل حبسَمْارش نمو ءتاَمَمْاَو سَ ةف نم كلب دوُعأ ين مهلا

 ِنّسَحْلا نَع «بوُيأ اًنئلَح ؛"بْيهو اًنلَح :ناَّدَع اًبدَح - نرغدو

 نه تاَعِرَمْلاَوْتاَملَْخُمْلا : لائق يبل نع «ٌةريره يبأ نع

 .تاّقفاّنمْلا

 نب ءاَطَع َنَع © نب دامح انئدَح نافع اَنْكدَح - 1

 وَ هير ْنَع يكحي اميف يبل نَ «ةريره يبأ نَع ءٌرَغألا نَع «بئاسسلا

 ري
 اًمُهْنم ادحاو يننََراَت نم «يِراَزِإ ةَمظَمْلاَو ؛ يئادر ءاَيربكلا : لاق لجو

 اةنعفإ :عجار] .راّنلا يف ُهنْفَدَ

 يبأ نْب لْيِهْس ْنَح .ةملَس بد َمح اَنئدَح دا اكد - 9
 درسا ىَآرق ٍموُكِراَد يف يبأ َملْطاَف يبأ عم يشُمأ تلك : :لاَهَّنأ حلاص

 حمس ةريره بأ ينئدح : َلاَكَمث ترده ينبع اوقف مآ : َلاَقَك

 ءتَردُمُهَنيعاوُوَتفَ؛ مهنذإ يَ مورا يف ملا نم: لوي ف يبل

 مدل كل
 76 :عجارإ ينبع: ٌةرم نامع لاقو

 اًنرَبخأ :َلاَق َةَمْلَس ْنْب ُداَمَح اَنئَدَح :َلاَق ناَّفَع اَنئدَح -

 يبأ نع «حلاّص يبأ ْنَع رايد ِنْبِهّللا دبع ْنَع . محلاّص بأ نب ليه



 الإ لإ ل اهْلَضْفأ اياب َنوُعبَسَو علضب ُناميإلا :َلاَق 8 هللا لوس نأ «ةَريره
 :عجار] . ناّجألا انم ةيعش ءاَيَحْلاَو 0 2قي رطل نع نَع مظل ةطاَمِإ اَهاندآَو هللا

 مولع

 «يبأ انكدَح ٍماَشه نْبْداَمم انْكدَح ءُناََّع اَنندَح - كتلي

 ال: َلاَق انا هللا يبن «ةرْبَرم يبأْنَع؛ « ىقوأ نب ةراَرْز نَع ةَداَنَك تل

 همك :عجارإ "سرج ايف قف ةكن ةَكئَالَمْلا بحصت

 ديب يلع اًنَرَبخَأ «ثراوا دبع اند نافع اًنكدَح - 1

 وع ْمُكَرنِإ َلاَك 8 يلا نَع ريم يبأ نع ؛ بيلا نب ديعّس َنَع
 ”عا يسع ع ل
 ىلإ فض ةئام عب ىلإ تانسَح رش ةئسَح لب مدني: :لوُقَي لجو
 هراّشلا نمنح موُصلاو ؛هب يزجأ انآ يل موصلاَو «ةريثك فاَمضأ

 لِهَجْنِإَف «كسملا حير نملجَوَرَع هلل دنع بيطأ مئانصلا مق فولْخلو

 .مئاص يّنإ : :للك ماض وهو لهاَج مُكدَحأ ىلع
 :لاق دايز نب دَّسَحُم ْنَع ؛ةَبعش انَدَح ناّمَع انثدَح - -_

 اوأ ايدو راَصْنأْلا تكلس وَل : #8 مساقلاوبأ لام : :لوُقي ةَريَره بأ تعمس

 1 نم ارما "تنك ةَرجه هلا الك راّصنألا يداو وأ راّصنألا بعشتْكلَسل مش

 .راّصنألا

2 5 

 :لاَق اق ءهورّصَنو هووآل كلف يمأَو يبأب مَلَظاَمَت امك :ٌةَريَرِهوبأ َلاَقَف

 [4؟44 :عجار]. هوساَوو : لاَق ةيسحأو

 يع كب
 ينابتآ دكرَم َنْبهَمَقلَع : :َلاَك «ٌةَبعَش اًنئدَح ءناَفَع انئدَح - 8

 :َلاَق 9 يلا ِنَع ءةَرَيَره ابآ حمس هنآ «ثدَحُي ميلا مآ تغمس : َلاَك
 مك و ل

 هةَحاَاَو ءبآسنألا يف نعاطتلا (4 ١ 6/7) : اًموُعَدَي نل يتمأ يف ف عير

 1 د نقرب ريتا. اكو نك وب

 ةهاسق ماماع رم

 مل

 َناَرهم نب مساك : :َلاَق عش اَنْكَدَح :َلاَق َناَّمَع انكدَح - وسوم
 امل هلع

 ىآراقف بلا ةرَْره يبا نَع ثدَحي « عفاَرابآت ْعِمَس : لا هير

 :َلاَق مث :َلاق - اَهتَحف : :[ىرخأ] رم لوُشَي ناك : َلاَق - ةلبقلا يف ةَماَحُ َماَحْن
 يم م شل ع مم
 يف حُب هنالس يفاكذمُكَبحب : لاق مث (هتحفلتمُق

 هديب كرمال هنالص يف مُكدَحأ لاك اذ « ههجَو يف قري وأ ؟ههجو

 هبوب لاق د جَيْمَلْنِإَف همَدق تح هراَسيْنَع نكلو «هنيمُي نعل

 [8014 :عجارإ . اًذكَه

 وا.رو مسدو م
 نب دمحم ُدَمَحُم اَندَح «ٌةَمَلَس ْنْب داَمَح انكدَح نافع انْدَح - وك

 نأ كشوي : لاق 8 هللا َلوُسَرنأ يره يبأ نع ؛ ةَملَس يبأ ْنَع ءوِرَمَع

 لك ملفي ىَنَحْساَنلا هلع يف ءبّهُ نم لج نعترف َرسحَي

 [/010 :عجار] . "دحاو ىَقبيو ةعست ةَرَشع

 ُناَمْيكَس اند دايز نب دحاولا دبع اندَح نافع انَدَح - - هال

 اذإ : 5 هللا ٌلوُسَر لاك : لاَ ةَرْيرِه يبأ نع ؛ «حلاَص يبأ َنَع ٠ شمعألا

 وأ لح ىلع جل ثمل لسلق كما لم

 دامو

 (ةاهر؟) ةريره يبأ سس

 مة
 نبا ينعي - ماّشه اَنثَدَح بهو انئدَح نافع اَنئدَح - - ه4

 مُكَدَح لك اذ! : لاق كف يلا نأ «ةَرّيَرِه يبأ ْنَع «لجر ْنَع - ٌةَورع

 . ةَكرَبْلا كلذ نأ يف يرْدَي ال ُهّنإَف ءهعباصأ َقَملِيلَ

 لام صحم نَع ٌةَبعش اًنئدَح نافع اًنئدَح - 6
 هلكسا مرو هم عاشق ف م ملفعال

 او ءرابج اهحرج ءامجعلا : لاق كف يتلا نَع « ةريره ابآ تعمس

 [م45 :عجار] ."سْمُْخْلا زاكرلا يفَو راَبجَرتبْلاَو ,رابج

 ْنَع ؛وِرْسَع نب دَمَحُم انئدَح هب ةبعش اًنيَدَح «ناَمَع اَنئَدَح -

 :َلاَكُدّناَرْبَع ءاَذَه َلْثم ال يِبلا نَع : ةريره يبأ نَع ٠ ٌةَمْلَس يبأ

 |7106 :عجارإ زئاكرلا

 0 : الح اع اتاخ -' الرول

 بيسع بلكت ا :ةَسوُملا بلكي ءبلكلا

 محبا :عجار] ٍلْحَفلا

 ُنساّبَعْلا اَنْندَح دْيَرَنْبْداَمَح امدح نافع اًنئدَح - 7
 سه سا مل هسا ” عل م ةدع

 اًعْبَس ةَريرهابأ تفيضَت : لوي يدها َناَمْدع اب تغمس : لاق يريرجلا

 ٌعْيَس يتصف ءارطت هباحْصأ نبي ف يّ َمَسَق : وشي حمْسَو : َلاَق

 تدَش اهم يلب ع ميش [يلإ نكي ملك ةَقَشَح نمهادخإ تاَرَمَت

 [/48؟ :عجار] . يغاَضَم

 ع
 « عفار يبأ ْنَع «"تبا انربخأ ءداَمَح اَنئدَح اقع اندَح - ةدلسنت

 يف ناك اَم ةالَص يفْدَْمللاََيآل

 ًّي ىّتَح فْمَحُرا مهلا ؛ ُ نفعا مهّللا : :ُةكئَدَمْلا لوقت ةالّصلا نتي الصم

 [١٠0م46 :رظنا] . طرضي وأو سي : لاق ؟ثدُْياَمَو : تلق ثدْحُيْوأ فرص

 نب يلع اًبربْخأ : لاق َةَمَلَس رب داَمَح اًنكدَح ؛ناَّفَع اًنئَدَح - 185

 لدي: لام ل يلا نع «ةريَره يبأ نَع «ِبَيَسُمْلا نب ديعّس نع دي

 ىلع «نيئآلكو ثآلك ان ؛ َنيلَحَكُم ؛ ًاذاعج ٠ اضيي دم هلا نجلا لهآ

 0945١ ١ :عجارإ [عرشأ بس يف ءاعارذ َنيعِبَس مد ِلَخ

 نب دمحم اًندَح ٌةَمْلَس نب داَمَح انئدَح ؛ناَفَع اًندَح -] م8

 ةّنجلالْهألُخْدَي ادجْنَس [لاق 8 يلا نع «ةَرْيرهابآ تغمس هداّز

 مد قل ىَلَع «نينآلكو ثآلك اب َنيلسَكُم داع ٠ انضيي ادم نجلا

 067١[ :عجار] . جرأة يف ءاعارذ عبس

 ليفي
 اوموص : لوُشَي اك ٍمساَقلا ابآ تغمس : :لوشي «ةريره ابآ تعمس : لاق دايز

 هدف :رظتل]. ني اودع مُكلح مح نإ «هتيؤرل اورطْفأَو « هتيؤرل لاهل

 3 دكا ركلات رزقا" لقا 401

 : لاك 8 هللا َلوُسَر نأ « ةريره يبأ نع

 ومش سا سلم معايمول » هلام ع 000

 ء حس سصاص تس يس لال ل
 نب دمحم اًنربخأ «ةَمْلَس نب دامح اًنئدَح «ناَمَع اًندح -

000 
 يبأ نع «تباك بيد ْنَح ب اح ادا اند - ولكك

 دحاو ىعم يف لعب نمؤُملا : َلاَق أ (يِبَلا نَع «ةّريَره يبأ نَع «ٍمِزاَح
2 

 [ههال# :رظناز . ا عبس يفك رفاكلا و



 ةَريره يبأ دنسم 0 )417/7( 184 نيرثكملا دنسم 81١" ص

 اًندَح:َلاَق دايز نب دحاوْلا دبع اًنئدَج ؛ناَمَع اًنئدَح - 41/

 ِنْيورْمَعْنب ةَعرز وب اربخأ : لاق يّبضلا ةَمربَش نب عاقل نب ةَراَمَع

 لوُسَراَي : َلاَقَك ف يِبَنلا ىلإ لَجَرءاَج : َلاَق يره وب امدح: َلاَكِريرَج

 ىَشْخَت «جيحش حي تلو قَدصَتأنأ : لاك ؟مظْعأ ةئَدّصلا يأ ؛ هلل

 نآلقل : تسلق «موُقلَحْلا تقلب اذ ىّتَح لهما ءهاَقبلاساَت رقما

 [0164 :عجار] . .نآلثل (4 7//13) ناك ءاذك نآلفلو ءاَذَك

00 
 يبأ ْنَع تباك اتربخأ : َلاَكداَمَح اًنثدَح :َلاَق نافع اننَدَح - 94

0-0 

 لس قل صا ل سل سل

 له يذؤُتةَرَجَش اتناك : َلاَق 4 هللا َلوُسَرانأ «ٌةَرْيره يبأ نع ؛ «عفار

 [4055 :عجار] ٠ جلال حدف ءاًهاََنَق جر اَهَمَطَتَ ى اَهَمَطتَك «قيرأعا

 ِنْبدَّمَحُمْنَع ؛ َةَمَلَس نب داَمَح اًنئدَح «ناَفَع اًنيدح -8

 ميِركْاَذإ لاق كف هللا َلوُسَر نأ «ةرْيَره يبأ ْنَع « ةَمَلَس يبأ نع وِرَمَع

 ريدب مو عاوز

 ميهاريإ نب قحسإ نب بوقعي نب فسوي ٍميِرَكْلا نبا ٍمِيِرَكْا نبا مكانا
 [مر# :عجار] .نيعمجأ مهل هللا ىَلَص

 :لاق جيهاَرك بدوا انكدَح ب انئدَح نا اد - ٠
 يعمم هلل

 الإماَمَط 8 هللا لوُسَردْهَع ىَلَعاَنلناَك اَم : لاق ةريره اب تعمس

 [7/544 :عجار] . ٌءاَمْلاَو رمَتلا : ناتوسألا

 رجاّهُمْلا نب ميهاربإ : لاق ءٌةَبَعَش اًنئدَح :ناَمَع اًنندح -

 يف ةَرْيَره يبأ عمان مراح ءائعشلا اَيأ تعمس : :َلاَق ينَربخأ

 َلاَكدؤسْلا ند دقو لُجَر َحَرَحَف ءدجسم

 4 :عجار] . 9 مساّقلا

 اب ىَصَعْدَقَق اَذَهامأ : :َلاَقَف

 سوو رت هلا كك
 نب مصاَع ْنَع « ةَمَلَسْنْب داَمَح اًنئدَح ؛نامع اًنئدَح .- 17

 الاخ هلا لورا ؛ةرْيرم يب ءحلاّص يبأ نع دهب

 يفو ءاَج مش : لاق بارق وأ : ليلا تلت سعدي

 ابالُجَر نول: :لاكمش ايد يطع بضَت ورع مصور سلا

 «ةاللاءذَهْنَنوُنََتيمَُو هاج نيام وأ قع ىلإ سأل

 ٌنوُفَلَخَتيِب لا روذلا هذه لهآ ىَلَع فنتق الج من أت ْمَمَم دق

 [همح٠ :عجار] . نآريثلاب مهْيلَع اَهكرَحأَف ةآلصلا هْذَهْنَع
 وُبأ اًئَرَبَخأ :َلاَق ةَمْلَس ْنْب داَمَح اًنئدَح ؛ناَمع اًنندح - 48/8

 َرَجَت نأ ةَمْلَس مْأَوأ « ةّمطاكَرَمآ ا هلا َلوُسرأأ يره يبأّنَع « مهلا

 [7617 :عجا ار] . اعاَرذ ارذ اهلي

 يداك ىّبح ةليل تاذ ةرخألا

 2 يع م سس ل كي
 نب ىَلعَيْنَع «ةناوعوُبأ انثدَح: ةلاَقرْهَبَو نافع امدح -

 يف ىلإ هيف نم ةَرْيرهوبأ يئّدَح : لاك يراّصنألاةَمَلَع يبأ ْنَع ؛ءاطغ

 يناَصَع نمو هللا عطا دقق ينعاطأ م : لوي ف هللا َلوُسردسْعمَس لاَ

 ىّلص نإ "نجم مألااَمّنِإ « ينعاطأ دق ريمألا ٌعطأ مو هللا ىصَع د

 :اوُلوُقَك قمح ممل حمس : لاقاذإَك ءاموُمقْوأ ٠ سونج اول سلا
 رع 6

 ءءاَمّسلا لهآ لوك ضرألا ٍلْهأ "لو َقَقاَو هن «مَحْلا كا ل

 [94:07 :عجار] هبل نم ىَضَماَمهكَرفُغ

 ىرْسك ك لهو مدعي رصيف ن نوُكي الق رصيف كلهَيو : َلاَك  ةالكبه

 ٠١١6[ :رظنا] . دعب ىرسك نوكي الق

 منهج ٍباَدَعْنِم؛ ِسْمَخ نم هّلاب اوُيِعَتْسا : َلاَقَو - ةالالك

 1٠١٠١1١[ :رظنا] . لاجدلا حيسملا ةفو ,تاممْلاو احمل ةتفو ءرْبقلاِباََعَو

 نب دمحم اًنندَح :َلاَق لدلهوبأ اًنندَح ؛ناَمَع اًنئدَح - 4/7/

 نمةَرَشَع يب َنَمآَوَل : :88 هللا ل وسر لاَق :لاَك. ةرْيره يبأ ْنَع ؛نيريبس

 . ضرألا هو ىلع يده لك يب مآل «دوُهيلا زابحأ

 [م0 :عجار] . ةَدئاَمْلا ةروس يف مِهُفادصم َرَشع اننا :بْعَك لاق

 «بيبحو سيق اًنربَخأ :َلاَقداَمَح اًنئَدَح ؛ُناَفَع اًندَح - 3

 ءارْشُي تاوكصلالُك يف : لاق هنأ ةَرْيرِه يبأ نع حاير يبأ نْب ءاطع ْنَع

 :عجار] مدع اَنيقْحأ نع ىقْخأ امو مكانس 8 هّللاُلوُتَر امم ام
/] 

 وليم نم املس ينال لاَ فيت اد أ ادع اًنكَح - دع همورط ءطع م ل
 6 همس 6 هم هس

 يعقل 8 مم سال
 :لاققهنتمأ هم :ل لاق ٠ طال هلل نو لج

 :اوُناَ باي ٌموُطْعَأَف اريعَب هل اورَتشا :لاَق ؛ ناسا حاس نوت
 مُكْيَخ من هاَيإءوُطعاف ءورتشاَن : لاق. هس نم َلضْفأ نسأل دج مالوم |

 [ممح# :عجارإ . 0

 « عفا يبأ َنَع «اتبا انربَخأ «دامح انئدَح نافع انئدَح - خ١

 كدينَم لاكهنَأَدَحبسَْياَسن) يبل نع «ةريره يبأ ْنَع
 ## هما لم ص ساس هديك

 نيع الام « « ةنجْلا يف . يابس ىَنَْيالو كبي ىلبتآل "سبيل مهنيا
 ساما عش درس

 [هه١٠ :عجار] .رشَب بلق ىَلعَرطَح آلَ «اتعمّس نذأ الو تأر

 رب هريس سرت
 نمي دبع بويا لاق ديعس نبي اندَح - ولما

 َلَوَتو راصنألا َنمهَراَ اهلي ةليق نم - 'يِراَقلا دبع نب دّمَحُم نْ

 نب وِرَْع ْنَع « - ينوتذكسإلا هك يق رثصم باب 400/0 يكسإلا

 :َلاَق © هللا لوُسَرَنأ :ةَرّيره يبأ نع «يربقملا ديعس َنَع ءوِرْمَع يبأ
 ُتنُك يذلا دْرَقلا نمسك ىَنَح ان رق مَآ يني نور ِربَح يف تدع

 [م044 :عجار] . هيف

 وِرْمَع نع نَّمْحرلا دبع نب بوعي اندَح «ةبيتق انلدح - 7

 8 هللا َلوُسَرَنأ «ةَرْيره يبا ْنَع «يربَقَمْلا ديعَس ْنَع ءوِرْمَع يبأ نب
5 

 مقاس رع

 ءٌيفص تلطَ اذار يدنع نمْؤُمْلا يدل ام : جور هللا لوُقَي َلاَق
 وع هةر فدع ام

 .ةنجلا الإ هبستحا مث ءاييدلا لهأ نم

 ع ْنَع «ٍمِزاَح يبأ ْنَع «بوُقْعَي اندَح : :َلاَقةبيتَق انندح - 9741

 نم :لاَق © هّللا وسر «ةرْيَره يبأ نع ؛ يبقا ديعّس يبأ ني ديعس

 قت :عجار] دو للا َرثْعأ دق هس نع سهل هرم

 همر ءاشاو

 « ليهس َنَع «بوُشعَي
 ريكي ىَنَح ةعاّسلا موق 0 اق للسلة يع ءهيبأ نع

 م ء دم ديت



 ذم اد ِ ناجي هلام اك للا خي حا ضيفا

 اَمَو :اوُناَق جره ٌرثكي ىَنَحَو ءاراهئاوأَ اجورم بّرَعلا ضّرأ دوعن ىَتَحَو

 مما :عجار] . لمْ هلْقْلا : لاَ ؟هّللا لوس اي جهلا

 اَنيَلَع َلَمَح نم : َلاَك هللا َلوُسَرَنأ : دانسإلا اًذَهبَو - داكن

 . نم سيك اًَخ مو ءانم سلف حسا

 ءٍمايآ ةئآلكر راحل امنوا ام لاَ و دلال

 ملا عض هس عسا 2
 ةوا تون ناني لح ةءاسا موت َلاَكَ - ا

 لوقف رجلا وأرَجَحْا ءاَرَو يدويا بحي 39 ىَّتَح «نوملسلا مهل

 َلاَعَتَق يفْلَخ يدوُمياَذَه هللا َدبَعاَي للشاي (ّجّتلا)وأْرَجَحْلا

 .دوهيلا رَجَش نم هن درا الإ ؛ هَلتقاَف

 ُدوَي يدمي نوُتوُكيساَناَبح يل يمأ دّشأ نم :لاقو - 9848

 .(88) هلاَمو هلهأب ينآرؤل مسح

 هِيَمك ءهيلاََم ندري اَْوُكىَلوَت نم : مالسلا هيلع لاَكَو - 18
 1 0 7 ل رع ل 00000

 [115؟ :عجار] : دع الو قرص هملايا ٠ ةكئلَمْلاَو هللا هع

 ا ,ةذمح نشيل يس :ئراقلا لاقاذإ : 88 لاو - دل

 للا ممل ضو

 وكم :رظنا] ٠ ا تق ناكر حلا ذل يلا

 ,هيبأ نع .ليهس نع «'بوُقعَي اًنندح : لاق هيف انكدح 09١

 هللا لوُسَرَنأثدَحُيو «َعَكرو ضَقَح الكيك ناك هنأ «ةَريَره يبأ ع
00000 

 باكا

 هلا لوثر رمت كش 03 جلا يب يمس

 اوني هه هللا لور ْمُهَرئاف« نيقكرملاَن نيام حق لق

 [4488 :عجار] . بكرلاب

 ْنَع ءدّمَحُم ْنْبِزَِمْلا دبع اننَدَح «ديعس نب هب انثدح - موجع

 لاق: :لاةرْيره يبأ نع ءِنَمْحرلدبَعنْيٍحاَبرْنَع يملا لاقث يبأ
 . نيواتوس مد نمي بح ءارفع مد : : 8 هللا وسر

 ودمر مق
 نبروُت نَع ءزيزعلا دبع اَنندَح «ديعّس نب بيق انئدَح - 0

 نم نيتقيَوَسلا وذ : لاك ف ينل «ةَريره يبأ نع ٠ «ثيَعْلا يبأ نع دير

 .لجَورع هللا تيب بحي ةشبحل ١

 َناطْحَق نمل جر َيرْخَي ىَتح ةعاّسلا موُعَتآل : كيف َلاَكَو - 6
 رهاس سا نس ا ري رع
 . هاصعب سانلا قوسي

 يبل نع ءروكْنَع ءزيرملاهبعانكدَح هي انكدَح - 1

 هلع تلت ف يلد اًسوُلِج انك :لاَك هنأ ةرّيره يبأ نَع ءثيَعْلا
 موو هاذا ع
 ءالْؤَهْنَم لاك 4 مهب اوُتحْلَي مَ مهم َنيرَخآو )رق امله ٠ ةعمجلا ةروس

 مج دلو
 انفو ءاقالكزأ نير ةرم اس ىّتح قف ةنج ار ملق ؟هلل وُ

 ٌناَكْوَل : َلاَقَوَن ناَمْلَس ىَلَع هدي يلا َعَضَوَف : لاق. ُهيسراَفْلا ٌناَمْلَس

 . ءالؤَه نم لاجل يرث دنع نامل

 يبأ نع ءروك نع زيرعلا دبع انثدَح هيف اننَدَح - - 4 1/

 يري ساّنلا لاو َدَحأ نم : لاك 8 هللا َلوُسَر نأ «ةَرْيَرَه يبأْنَع ؛ ْْيَقْلا

 ٌدَعُدّللاٌهَنَلئا - امنت يَسْي- ديري اَهْذَحأ ْنَمَو هْنْعْدَّللا ىَنأ اَههاَدأ

 [4ا14 :عجار] .لَجَو

 مضرب مريع عب ع مدع ميت
 دبع نب ةَريُملا انئدَح : لاق ءةبتك ( ؟ ا ةر/؟) انثدح -

 لاق: لاق ةَرْيَرَم يبأْنَع ؛ جرعألا نَع ءدانْزلا يبأ ْنَع ؛ يشرُلا نَمْحّرل

 ةَنَس َنيِناَمئُنْباَوُهَو مالَّسلا هَْلَع ميهاَريإ نَكْحا :8 هَّللالوُسَر

 [45574 :عجارإ . ٍموُدَقلاِب

 رهادو 0-07 8
 هيف «ةَممجْا موي سمشلا هيلع تَعلط ٍمْويَرْيَخ : :لاَفو -68

 7 ب يف الإ عسا موال ءاهنم جرخأ هيقَو ءةّنجْلا لخذأ هيفَو «مدآَقلْخ

 [4155 :عجار]: ةّممججا

 ساس ته عسل سس
 تبيح يئاّقل يدع ْبَحأ اذإ :لَجَو وع هللا َلاَقَو : لاق - 9

 . هءاقل ترك يئاقل رك اذِإَو هءاَقل

 ٌهالَيْحْلاَوٌرْخَفْلاو «قرْشَمْلاَوْحَت رْفْكلا س أر: قف لاَقَو - 8١

 :رظنا] : منا لطأ يف ُةنيكسلاَوء رولا له َنيِاَدقلاَو ليألاو ليلا لهآ يف

 3١١[ ةما/

000 
 ناّلشلا اذهل ةيهاَرك مُهدَش ساّنلاِرْيَخ نم َنودجَت : لاو 0"

 . هيف مي ىَتَح

 جنأ مهلا :لوُقَي ةرخآلا ةّمْكرلا نم ُهَسأَر مكر اَنِإَناَكَو - لدن

 َنب ديلَوْلا جنأ مهّللا « ٍماَشه َنْب ةَمَلَس جْنأ مُهّللا :ةَعيَر يبأ نب شايع

 ىَلَع َكئاَطَو ددعامُهّللا «َنينمْؤمْلا نم َنيفَمْصَعسلا جنا مهلا ءديلولا

 .مالّسلا لع سوي ينسك نيس اهلا مهلا «َرضُم

 .هّللااهَملاَس ملسأو اه ُهَللاَرَمغ راَمغ : َلاَكو- 5

 «ملعأ ام َنوُمَلعَتْول هدي دَّمَحُم سْفَن يذّناَو : َلاَقو ه6

 م :عجار] .ًاليلق مَتْكِحَصَلَو ريك ميك

 َلوُسَر ايل صان كنف : اوُلاَق :َلاَصوْلاَو مُكاَيِل : َلاَقو ل

 «ينيقْسيو يّبَر يسعي تيبأ يّنإ ١ كلم اذ يفت يّنِإ : :َلاَق ؟هّللا

 0/550 عجار].ةقاط هبمَل اماوُلكاَ

 قام اًهْلظ يف بكأرلا ري ريس ةَرَجَش ةّنَجْلا يف : يف َلاَكَو - 4 37/

 1 :عجار] .اًهعطَعي أل ةئسس

 يني - ىَسسوُم نب دَمَحُم اَنئدَح « ديعس نبه انندَح - 41١4
 لاق : لاق

 لاق :لاق ريره يبأ نع «هييأ نع «ٌةَمَلَس نب بوُقْعي نع - يموزْحَمْلا



 ريس عال م ممم
 ما ريم وول هلة وطوآل نمل ةالَصآل داق كلم

 "ب هيلع هللا

 دّيّمَح نع« ٌليعاَمْسإ نب متاح اَنندَح َلاَك ُةَبيَتق انندَح - 4

 ٌءاَجْنَم ؛ ف ِهَّللالوَسَرلاَق : لاق ةرْيَره يبأ نَع ٠ يربقملا نع «طارَخْلا

 ؛هّلا ليبَس يف دهاجسلا لزمه همني خلال كيمكاذَه يدجْسَس
 او لصوص
 ' [معد»ا عجل .هريخ عام ىلإ ظني لج ةلزثمب وهف كلك ريقل هاج نم

 نب حلاّص نع « «َليعاَمْسِإ نب متاح اَندَح هيي انئدَح - 44٠

 ةتلاَقاَهأ «ةقئاع نع ٠ « محلا دبع نب هَل يبأ نع «ةدئاَر نب دَمَحُم

 تب «بوُنقلا فرَصْماَي : لا لإ ءاَمّسلا ىلإ هسأر ف هللا وسو عَ اَم م لل د داع

 .كنَعاَط ىَلَع يبل

 ءآلَعْلا نَع «دّمَحُم ْنْيِيِعْا دبع انئَدَح : لاق هبت اندح - 91١

 :لانق 4 هللا لور نأ ةريَره بأ نَع ؛هيبأ ْنَع - نَمْحرلا دَْع َنْبا ينعي -

 اي رباب حقألإ لانس بابن ىلع دانا

 انآ ن مهكر يح هبل هرهظ ىَلَع بطتحبي يق لبَجلا ىلإ دي ُهلبَح لجل

 لل :رظنا] . اًعوُيمَم وأ ىطَعُم ءَساّنلا َلآَسَي

 وامه
 نْبِدَّمَحُم ْنَع ءدَّمَحُم نبيع دبع اندَح هيي َندَح - لح

 بان يذ لك َمرَح اق هللا َلوسَنأ ةَريَره يبأ نع ةَمَلَس يبأ نَع :ورمع

 | :عجار] . عابسلا نم
 سا سم عرر هرب ءيس لامع

 نآَنآلْجَع نبا نع َرَضُم َنْيْرْكياَنَْدَح « ةبيتق اقدح - كانو

 :لاقا# للا لوُسَرنأ «ةَرْيره يبأ نع «هربخأ بابحلا ايآ راسي نب ديعس

 ىلا مس
 لو اّيطَألإهَللاَل يال ,بّيطانم ةكدصب (قدَصعإ)ِن مم دبع مَ

 افك يفأ «نَمْحرلا دي يف اًهُعَضْيوُهَوألإ "يطال َءاَمّسملا دمي

 نوُكَتل ةرْمَّشلا نإ ىَّنَح ةليصق وأو مُكدَح يي انك هلي نمل

 مم عجبا. ميتل ليج ثم

 م
 ٌةكئألمْلا قر جات يشاع رش ىلع ةريجح

 يفاوُئاَك نإ «مُهوُداَع اضمن «مُهتوُدقتمَياوباَغ نإ ؛ .مهؤاسلج

500 
 . مهوناعأ ةَج ةجاح

 داعم خأ لاّصخ ثآلك ىَلَع دجْسَمْلا سيل لق َلاَقَو - كالا نإ

 . تم ةمحَرأةمَكْحُم ةملك أ

 ْنَع روك ْنَح هدَّمَحُم نبع دبع انئدَح يم اتَح - ككقلم

 ةّمايقلامْويَقَرمْلا نإ َلاَق ف هللا لوران ؛ةَريره يبأ نع ؛ ثلا يبأ

 - يمال ءافا )4١3/1( ىلإ عابس ضررألا يف بهن

 . (لاَق ام مهيب روك كش) -(مهناّذآ) ىلإ وأ
 و ةرممم

 رسام ءزيرعلا دبع انكدَح ديس بيد - 9447/

 بحأاَم : :لاق 8# يل نأ :ةريره يبأ ْنَع ءهييأ َنَع « كلام يبأ نب

 يف هدأ ةيشأ الإ | يش هنم يدْنعَو ر 65 يلع - ءابهُذ ادحأ يدع

 .يلَع دوي ند ءاضق

 ماع ةروامم
 ْنَع ءدَّمَحُم نب زيا دبع نندَح « ديعس نب هيف انندَح - 91414

 ٌنماَضماَمإلا : لاك ف هلا لور «ةَرْيره يبأ نع «هيبأ نع «لْيهس

 0/114 :عجارإ ندم َرقََو «ةمئألا لادا «نَمَنْؤمنْدؤَملاَ

 حرف : :ناَنَحرَف مئاّصلل : لاق 8 يِبلانأ داتسإلا ابو - 4464
 2 ا 0-50 هم ل

 [7695 :عجارإ لَجَورَع هير ملي نبح 5 ةحرفو «رطفي نيح

 همر ٠
 «هيبأ نع « ٍليَهَس ْنَع ءزيزَعْلا دبع انئدَح يق انندَح - 944

 سو ركب وو َوه ءارح ىلع نكت هل لوس ؛ةَرْيره يبأ ْنَع
 : 8 هلال وسر لاف «ةرخّصلا تككرستق ُرْيَرلاَو كَ حلوى لَعوناَمْلْعو

 .ليهش نأ ”قيدص وأب لَكِ ام ءأدها

000 

 مت س6 رمق
 لجرلا معن ؛ ءركيوبأ لجرلا معن : َلاَك هللا لوو - لفض

 منن ريح : "ني ديسأ للا مهن ؛ حاجا نب يع وب لجرلا مهن رم ص

 لجل معن ؛ ٍلبَج نبدا للامن ذ « سام نب سيفي تباك ل جرا
 .ىء

 . حومجْلا نبا وِرْمَع نب داعم

 - دَّمَحُم نب نَمْحرلا دبع نب بوُقعَي انثدَح قب اًنئدَح - نقف

 ملل

 نأ يأ بما ِنَع وِرْمَع يبأ نب ومع ْنَع - يراَقلا يعي

 تقلغأ َحَرَخ اذ اكو ةَديِدَش ري هيفا بلا دود ناك :لاك هللا لوس

 مويا جرح :لاك «مجْرَي ىَتح دَحأ هلأ ىلع َلْخَْيْملك «باونأل

 ؟رادلا طَسَو مئاكل جرا اًدِإَق ءرآدلا ىلإ ملط هثأرمأ تبقا رادلا َتَقّلْعَو

 هللاو دق ع كم راَدلاو ؟رادلا لجل َذَه لَ َنآ نم : تّييلا يف نمل تلق
 ةوروانر لل للا

 :دواد هل َلاَقَف ءراذدلا طَسَو مئاق لجرلا اذ :دواذ َءاَجَف « وادب حض

 :دواد َلاَقَق نيش يم سيل ةلوُملاباَهأآل يذل انآ : َلاَق ؟تْنأ نم
 . 4 عموم اله عه مامعم

 ب ثيح هناكَ 00 لارا سرك توام لاو تأ

 نكد ال نيش رطل هع اغا 0

 3 فيك 8 هللا لوس اوُسَر ايي : : ةريره وبأ َلاَق ٠ ءاَحاج اان يضبا : :ناَميَلَس

 حرصا ذوي هلع تلو دي هللا لوس ضَبو : :ريطلا تع

 ةماسق ساب ةراصا# سيح
 دبع نبا ينعي ُبوُقْحَي انكدَح : :َلاَق «ديعس نب ةبيتق انثدَح - افوا

 َلوُسَرادأ «ةَرْيره يبأ ْنَع «هييأ ْنَع ؛ ءحلاّص يبأ نب ليهَس َنَع - نَمْحَرلا

 01 ملول و
 ؛هنيمَيُمللااَهَدَحآ الإ يَط بسك نم رعب حأقدصتيآل : : لاق كي هللا

 مق أ هولك ْمُكدَحأ يبي امك هاهي

 [مق14 :عجارإ . مظعأ

 نمْؤُي لجر ٌراّصْنألا ضخ آل : :َلاَق هللا لوُسَر نِإَو - 5

 تكلّسْولَو «راّصْنألا نم ارماٌتْنُكلةَرْجِهلا الو .ءرخآلا مويا هللب

 سارع هر م
 يراَمش راَصْنألا «مهبحش وأ ,مُهيداو تكلس بش: داو راَصنألا

 وأ ِلبَجْلا لم هل َنوُكَت ىّتَح «هليصق ساق # عم عع

 . يراد ساَّنلاَو



 1126 ح نيرثكملا دنسم

 اًمَّصن همام هلا

 امصلا : ا: نيكس نع ىو اهلا لوس: هداتسإبو - 06

 ةستكلا ضو ؛ةرش نم جا ىلع سيلك ليلا يحيل

 [مق85 :عجارإ]. ةئباَّرملاو «ةّلقاَحملاَو « ةذبانملاو

 ءامَسلا ىلإ لَجَوَرَع هلالي :لاَق ا هلا لوُسَردأو - كقفأ مم مو
 | نم «نيكرم كلما انآ : :لوُيف لوألا للا ثلث يضمَي نوح ةليك لك ايلا م سعال 2

 يذُنااكْنَم هيطعأك يئأسَي يذّلا نَم «هل َبيجَتْسأَت ينوعدَي يذل اذ

 [الال/4 :عجار] ٌرِجَمْلا ٌءيضي ىّنَح َكلَذك لاري الف « هر فا يرفْعَسَي

 قلط نب ثاّيغ ْنْب صْفَح اَنئدَح هلا دعب يلع انئدَح - 42 1/
 يه 22 200

 قعر اي تحمس : لاَقَدَي وام نب قلط تغمس : لاقي عنا ةيواَعم نب

 لوُسَراَي : تلاقق اهل يصب ىلا تنآ هرم اأ ؟ةريَرص يبأ نع ثدَحُي

 َنم ديدّش راظحب ترظتحا دق : :َلاَقَق «ةمئالكتنكَد دَقَف هل هللا اهلل

 رّنلا

 ملْبأملَو «ٌةَنَس ننس نم َثِيدَحْلا اَدَهاتْعِمَس : :صقخ َلاَق

 ٍمْبَسةَئَس ملكا ادَهْرُكْدَياصْنَح تْطَمَسَو ؛نينسرْشَع('١٠ /5

 [لوك :رظنا] . ةئمو َنيِناَمُثَو

 نُب هللا دبع َلاَق) - دمحم نب هَل دبع اند - -18

 يبأ نْيا ِدّمَحُم ِنْب ِهّللا ِدْبَع نم اَنأ تعمس و :دمحأ

 ِنْبِدْيَر ْنَع :َنآلْجَعْنْباِنَع ٌرَمْحألا دلاَخوبأ انثَدَح : َلاَث (ةييش

 لعج اَمّنإ 9 هللالوُسَر لَك : لاك ريع يبأ نع ٍحلاَّص يبأ نع ملسأ

 [مام+ :عجارإ | اوُتصْنأَف أَ ارق اذا! وربك بك اذ ءهب مَن مكؤيل ماما

 نْب هللا دْبَع َلاَق) ؛ انتشر م ِهّللا دبع اًنئَدَح - 84

 «ٍشَمْحألا نَع : ثاّيخ نصف اَنكدَح (ةْنم اَنأ هثعمسو :دمحأ

 :َلاَق ءوُعْديَوَُو دْعَسبرَم فيِ ةَرْيره يبأ نع ؛ ٍحلاّص يبأ نع

 1١1/9٠ :رظنا] . دحأ دحأ

 نب رهش نَع «فوع انربخأ « ءاطع نب باها دبع اندَح - 44

 ايل ملعلا َناَكْوَل : قف هللا لوُسَرَلاك : :ةَرّيَرِه وبأ لاق : لاق بْشْوَح

 ل957 :عجارإ] . ساق لأ نم“ سان هَكواَت

 ١“ ," 44:ثيداحألا تارركم] . انْئَلَح -4 #29 رد 4400

 [ة4 0

 نب هللا دبع َلاَق) - دّسَحمْنْب هَل بع انَدَح - 4
 مس هر مر هالو

 ءاطع َنَع « « ليَطُف نب دمحم
 نم: :8 هّللا لور َلاَق : لاق ةَرْيِرِم يبأ ْنَع ءدهاجم ْنَع « بئاسلا نْ

 دمحم اًنبدح : لاك (هنم اَنأ ةئعمسو :دمحأ

 0 52 مما هس
 . هءاَقل هللا رك هلل اقل رك نمو .هَءاَلهَّلا بح للا اقلب َحأ

 لاق بوق َلاَق فوُرْعَم نب نوُراَه اَنئَدَح - 99

 وهلا رب ةرلا ريد ش

 تضمّ :ُلوُقَي حاب ني لع عمتسهَأ ”يماذجا ديوس نب ف ورغم يئدَح

 .قح نيَمْلاَو ؛ةريط الو ىَودَعآل : ق هللا لوُسَر لاَ : لوُقي ةريره ابأ

 اَمكَح ءبْهَوُنْئااَننَدَح فوُرْمَمْنْب نوره اَننَدَح - 95

 َةرْيَره اب تْعِمَس : لاق ؛كلاَم نب كاع ْنَع «هيبأ نع ءِرْبَكب نب ةمرخُم

 ةَقَدّصالإةَكَدَص دْنَملا يف سل : َلاكُهَّنأ © هللا لوُسر ْنَع «ثدَحُي ودك ل عاصم

 7/147 :عجار] . رطفلا

 نَع «ميهارإ نع «ةريغم نع « ٍلْبضُق نب دَمَحُماندَح - 4670/
 َاَعَبِنَمقمنَقلاو لبإلا اوُرَصُم ال : هللا لوُسَر لاك : لاق َةَريَره يبأ
 دعم ءد
 «ِرْمَك نم اصب هدر ءاضانإَو ءاهكَسْمأ اش اذإ «ِنْيرَتلارخآب وه ةاَرَصم

 عي ىلع مكن الو ءاوُجاتلو اهل قالطآرمْلا لانآلو

 اةذهع :عجار] .داّبل رض اَح عبي الَو «ضْعَب

 ءبُهَو نبا ينربخأ :َلاَق فوُرْعَم نب نوراَه اًنندح -

 دادش ىلوم هلا دبع يب نع ءَِسْحّرلا دبع نب دمحم ويح ينربخأ

 ِنَم :لوُشَي ا هللا لوُسَر تنس :ل وُ ةريره اه عمه هداه نب

 نق بلوم اَهَدأَال :لَفَيََةَئاَض دجْسَمْلا يفادشني اجر َعِمَس

 [ما ًاعجا ار. كللذل ع ل نبت مل َدِجاَسَمْلا

 وب تفمَس لاقٍمضو نان وَما - جلال

 َلْطَقاوُنيتآل را |

 .لايْلا (471/7) َموَُيو لَم للزي واكل اوُمَسَتالَو هامل

 ٍنَع ةَويَح نَع «بطونيإيِئدَح : َلاَق ؛نوُراَه اَنكدَح - 444

 ْنَع :ةَرِيرم يبأ نع «(يميتلا ثراَحْلا نب ميار نْيدَمَحُم ْنَع ءداَهلا نبا
10000 20000000 

 جَحْلا: :ةرمْلاَو فيعَّضلاَو ريكا داهج : هلا َناَك نإ : لاهل 8 هللا لور

 .ةرمعلاو

 ورَصَع ينربخَأ : َلاَق بْهَو نبا انئدَح : لاَ ؛ُنوُراَه انئَدَح

 هكَدَح الاتش ل: نير نيرا “٠ ثراحلا نب

 اَنَأ هثعمسو هلا دبع ناقإ .؛ ورام انَح - 144

 «ةيِزَغ نب ةَراَمَع نَع ءورْمَع َنَع ءبْطَو نبا ايدَح: لا (نوراَه نم

 يبأ نع «تدَحُي اوك حلاّصاَبآ ٌعِمَسمّن ءرْكَب يبأ ىّلوُميمْس نع
 ساس رعلا وهلا م عموم
 .ٌدِجاَسَوُهَو هْيَر نم دعا َنوُكَي ام برأ لاك ف هللالوُسَرنَأ ؛ةريره

 .ءاَعدلا اوُريكأ

 ينربخأ : َلاَق بْهَو نبا انثَدَح : َلاَق ءنوُراَه اند -44

 ف هللا لورد «ةَرْيَرم يبأ ع ءَرمره نبا نع «باهش نبا نَع « سنوي
 مد عع

 ةهكوعدَت «ثدحي ْمَلاَم ةالّص يف ةآلّصلارظْتيدَعاممُكَدَحأذإ : :لاَق
 هع

 . هَمَحرا مهلا «هلْرفغا مهّللا: ةكئآلملا

 ورْمَع اًمدَح: لاَ. بْهَونْب انندَح: َلاَق «نوُراَه اًنكدَح - 3445

 نع ٠ .ةريَره يبأ نع هئدَح - ةَريَره يبأ ىَلوُم - َسْنوُياَبأ نأ «ثراَحْلا نبا

 حبصأألإ كرب ء ءامّسلا نم لَجَوَرَع هللا لنآ ام : َلاَق هنأ قف هللا لوُسَر



 0 586 ص

 انك بكركي: ب نووي نقلا جعل لي «نيرفاَك اهب ِساّنلا مر يثك ساب يسلم ةسو ا م م كش را

 اذَكو

 ينعي - ديمَحْلا دبع انئَدَح : :َلاَق ِمساَقْلا نب مشا اَنئدَح - 14
 ماكس هع هللا

 لَجَر امني :ةريرهوبأ لاق : َلاَق بشوَح نبا رهش انئدَح : لاق - َماَرهَب نبا

 هرقَس نمل اجب « أي ىلع نقيل يلاخفا فكسلا يفكر

 كدنعأ : هناّرمال لاَقَق ةديدش هبَعْسَم َةئباَصأ دق ام اعئاج هتأرما ىلع نَخَدَف

 يفت ؛ ءكَحْيَو : َلاَقَكاًَبَحَتساَف ٠ هللاءقْزر كانك شب معن : ْتَلاَق ؟ءيش

 هَل لاَط اذِإ تح هللا ةَمْحَر وجرت متن سلاف ؟؟ّيش كدنع ناك

 دك يّإك هب ينكح كَدْنع ناك نإ يغتياك يموُث كَحْيَو : لاق ىوَطلا

 ْنأاَّمَلَك ؛ لج الق رولا جضْيانألا «مَعَت :َتلاَقَك «تدِهَجَوتْفلي

 وَل : : اهسُفن دنع نم يه تَلاَق « ؛ اهل لشي نأ اضْيأ تيتو ةَعاَس اَهْيَع تكس

 ؛ ملا بون نمار دوام « يوت ىلإ ترق لش
 لم م رص ما
 نم اَهروُتت يف اَماتَجَرْخأَواهْنصَننَ ىلا ىلإ مان «ناّنَحطَت اهبيَحَرَو

 لوك َنَع ءهدّني مساقلا يبأ سفن يذوق : ٌةَريَرهَوُبأ لاك ِمَقلا بوُنَج

 - ًَء هس لا

 ٍموَي ىَلِإاهْتَحَطل اًهْضْقنَت مو اَهيَحَر يفاَمتْدَخآَول : : 28 دمحم

 :ةَمايقلا

 يعوع ف هع عمق مع

 يسلك. « بّشوَح نب رهش نع ءروُصُنم نب داَبعَو يعط يل برج

 ةرجشلا يف دورتي مهو هباَحصأ ىلع جرت هلا لسان ؛ةرره

 ةانكلاايسحآ ْمُهْضْحَب لاَتق ؟راَرق نم اهل ام ضرألا قْوَق نم تن ْتثجا ينل 1

 َنمَوْجَْلاَو «ِنيملل هاش اَمْؤاَمَو نما َنمّةَمَكلا :8 هللا لوُسَر لاَ

 [/ة25 :عجار] ٠ مدل قش يمر نجلا

 نب لْيهس نع ؛ حلف ائربَخأ لاَ رسل اق اق 44 /

 ةَوزَغ يف ف هلل لور جرح : لاق يره يبأ نع [هيبأ َنَع] «حلاص يبأ

 هللا لوس اونا «ماَمطلا ىلإ اوُجاَحاَونوُملَْل هيف لَمْ ءاهاَرَ

 :لاَقكءاَجك لاق «باطَحلاَنْيَرَمَع كلذ علب ؛ مهل ذاك ليألا رحت يف لف
 سارعس هلو عا ل ءّدو ضاثرو

 لو ورحت مهودع دف لضت م هلل لوس

 الجدر للصف وعت يباني هج ءدآزلا تاربقي

 5 هللا لوس َلاَقَ «ريثك ل ضق لَو اَهالمكمهتيعوأب عدو «ةكربلاب

 يقل نمو هوس هلل دبع يثآدهشأَو هلا لإ هلال هش كلذ َدْنع

 .ةجلا َلَخَت ( 4737/7 لاَ ريغ اَمِهبَلَجَو علل

 عا هلاك ةكع وبلاد ماك اذ ادَح - 14

 ل
 20010 لاق كي

 َدَقَل 1 ؛[مرحلا ذو يادي« هلع لاق سجل موي اونوصي

 50 هه م لسلام وعاو
 طا يا لاقق خاج :لاق « اهيف هموصي

 فلا

 8 دَقَل دَقَل ةّمرحْلا هذَهُبَرَو ينأَريَغ هللا كتل لاق ؟مهلاَمن يف وسي

 َفَرَصُناَمُك هبت هيلو ٍماقمْلااذَه ىلإ يُدّصُي قف هللا لور تير

 [ما/ها/ :عجار] . ا هلع اَمهَو

 ' َنْبا ينعي دَّمَحُم انَْدَح : لاق دّيبع نب دمحم اًنئلَح - 48
0 

 :لاَق ةرْيره يبأ نَع «هييأ نع ءنَمْحَرلا دْبَع نب ءآلَمْلا نَع - َقاَحَسِإ

 ةكئالملا ليم سلجم مُكَدَح دَحأ ىّلَص د : لومي هللا لور تمس

 [0764؟ :عجار] . موُقَي وأ «ثدحي مل ٠ اَمهْمَحا مهلا ؛ ةكرفغا مهلا : لوقت

 هلل دع لاف .يرتل ديس يات 446

00002 20000 1 98 
 روس هك
 ىَلَع عجطضَي مث ههَدْهَيِهْيلَع ْثَدَح ام يديه شارف اهبْضْفَل مَ

 نإ هُمَقْرآ كلب ءيِبنجتْدَضَو يّبَردلملساب : للف نمبألا هج

 داع هب تظفح اَمباَهظمْحاَقاَهَتلَسْرآ إو ءاَهمَحْراَف يسفت تكس

 [مله4 :عجار] . َنيحلاّصلا

 نق يبا هيَ ديس أ نادي ءهّللا دْيبع اًنكدح

 ْنِإَف ءاَمْرْيعَي الو اَمدلجِيلَك ةْمُكَدَحأ مداح ْتَنَرَذِإ : هّللالوُسَر لاَ
 ومو المل م

 ءاَمريمي الو اَهدلَجَيك هَل تداَع : نِإَف ءاَهْريعي لَو اَهَدلَجُلَُّياَّقلا تَداَع

 نم ريفضب وأ ر عش نم ليَ اًهَنييْلَو اَمَدلْجَلف ةَسباَرلا تَداَع ْنِإَف

 لدول ومدح قعدت :رظنا] .رعش

 م هال َمدلْحُلَك 3

 نع هللا دبع اندَح : :َلاَق يومألا ديعس نب ىَحَي انندَح - 94407

 َلوُسرنآأ «ةَريَره يبأ ْنَع ؛ ءمصاَع نْب صفح نع «ِنَمْحرل دبع نب بييْخ
 ع ل

 ىَلِإةِّحْلاراَئاَمَك ةّئيدملا ىلإ ثرأبل مالْسلا3َإ : :لاَقاكق هللا

 [المثك :عجارإ اَهرْحُج

 ْنَع «جاَّجَحلا انكدَح :لاق يوُمألا ٍديعَس نب ىَحَياَنندَح - 4401

 اورطفأَو هتيؤرل اوُموص : ف هللا وسر لاق لاق «ةَرْيره يبأ نَع «ءاطغ
 .نينآلك دعا اوما نها مكي مح نإ :هتيؤرل

 نع فْوَع اًندَح :َلاَق.“ َفاَّنَخْلا ِباّمَوْلادْبَع انئَدَح - 1464

 ٌملعْلا َناَكوَل :8 هللا ل وُسَر لاق : ةَريره وبأ لاق لاك ٍبشْوَح نْبِرهش

 1 1 افلعي :عجار] .سر راق ءاَنبأ نم انها ايلا

 سه رعاه ا كرس ديم
 نبا ينسي هللا دبع انئدَح : لاق ميهاربإ نب ب (يكم)انثدح - 06

 ديعّس نع يلا لآ ىو ٍميكح يبأ نب ليعامْسإْنَع - ده يبأ نب ديعس
 هل رد هلو 2

 نم: : ِهّللا لور َلاَق : "وشي ةريره اب تغمس : لاق «ةاَجّرَم نب
 ديم ع

 قدعيل هَنِإ ىَتَح ءرالا نم نم اير اهنم برإ ل كب هَّللاقتحأ «ةمُْم بقر قتعأ

 . جرَملا جرفلابَ «لجّرلا لْجرلاب ءَديْلا ديلاب.

 لاق. ةريَره يبأ نم اَذَه تْعمَس تنأ : يحل نب يلع لاق : لاَك

 سوو م2 2
 كرا يلع: هناملغ هّرفآهلٍمآلشل نسل : يلع لاق معن : ديعس



 نيرثكملا دنسم 055

 مدر ه5 عجار] ىَلاحَت هّللا هْجَولَرَح َتْنَأَق بهذا :َلاَك هيي نيب ماك اًمَلَ

 علال واللا

 نبا نَع «بوُيأ نع رمعم اًنربخأ : :لاَق قار |دْبَع اًنئدَح - 57

 َنمَمْيَشَوراَقعَو ملأ : : هللا ور لاَ : :َلاق ةريَره يبأ ْنَع ؛ نيريس
 بام مم يم هلك يصدق ل يهد
 نزاَوهوةَميرَخ نْب دَسأَو ممتن م ةَّمايقْا َمْويِهّللا دري ةَيرمو ةنيهج

 016١ :عجار] . َناَمْطَغَو

 سا يسوم يعور اس
 ْنَع ٌةَمْلَسنْب داَمَح اًنَئلَح :َلاَق ىسوم نب نِسَح اًنئدَح - 44017

 لوُسَر َلاَق : لا ةريره يبأ نع «نيريس نب دَمَحُس نع « دبع نب سنوي
 مظلل ءارَو نم نهِقوُس خس ىَرّيةّنجلا لأ اّسن : : 45 هّللا

 0167 :عجار]: (67/5)

 هر د نباح « سوس ارح لا

 ما هلل لوسملسرؤأا التم لأ انني قيم ين

 مة ؛الّصلا ترُصتأ هلل َلوَسراَي َلاَقق ميكس يني نم لجَر منك ؛ نيك

 اَمَنِإ هّللا َلوُسَراَي : لاك هنآ مو رصْفَتْمِل ف هللا لوُسَر لاق ؟تيسن ٠ يس هر» هس عام ماس

 :اوُلاق ؟نْيديلا د لوُشَياَماَوَحأ : ف هللا ل وسر َلاَقَف : نْييمْكَرَتِّيَّص
 . نيئرخآ نير مهب لصق ماك : :َلاَق معن

 مث :ل هي ةريره ايآ عِمَس هلأ ءسوج نب مَضْعَص يئدَح : ىَبَحَي َلاَق

 [مه0 :عجارإ نيئدَجَس كف هللا لوُسَر َدَجَس

 «ىّيَحَي نع «نابيش اًنئدَح : :لاَق ىَسوُم نب نِسَح اًنكدَح - 44

 هم يدوس »ع
 ٌماَقْنَم : َلاَك 8 هللا َلوُسرانأ «هَربخأ ةرْيَرهاَبأ نأ ةملس وبأ ينربخأ لاَ

00 
 ناقل ةكيكماَكْنَمَ هند نم َمدَقَتاَمهلَر فغ اياَستْحاَو انام ناَضَمَر

 همم عم ع
 [7107 :عجار] . هبل نم َمدَقَتاَمهَلَرفغ اًبستَحاَو

 [وُبأ] ينئدَح « ىبحَيْنَع ناش اَنكدَح : َلاَقبَسَح اًنئدَح

 :تاّملكْلا ءالْؤَهِب وعي هللا لوس ناك: لاك. ةريره يبأ نَع ؛ ٌةملَس

 مة رعد
 املا ةنلف نمو ءرْبَقلا باَدَع نمو ءراّثلا باَدَع نم كب ذوعأ ين مهللا

 [١1الا/4 1١184 :رظفا] . اجلا ياش ؛تاَمَمْلاَو

 :َلاَق :ىََيْنَع ؛ٌنايَش اَندَح :َلاَقْنَسَح اَنكَدَح 0
 حكت آل 4 ف هللا لوس لاق : لاق ةَرْيَره يأ عِمَسْهنآ ؛ ةَملس وبأ يئدَح

020 
 [/18* :عجار] . اًهتمعو ةأرملا الو :اَمْتلاَخَو ٌآَرمْلا

 ديعّس ْنَع « ىَيحَيْنَح ايش اندَح : :َلاَقَسَح اند -17
 35 هللا“ لوس لا لاَ 0 ريح ديس يأ نبأ

1100-7 8 

 وب داَّمَح اَنكدَح : لاق يلصوُم علنا اند - م يع ةراع ل
 ا "يبل نأ ريم يبأ نع ٠ ٍحلاّص يبأ َنَع «ةكدهَب نب مصاَح نَع ٠ ٌةملَس

 ها
 َلْهآاَي : لاقي راو نجلا نفك ٌرتغأ اَشِبَك تْوَمْلاِب ىَتْؤي : َلاَق

 ْ ل يح ص أ

 ايو نورس ذم طالق .ةوطو هيرشي ٠ نجلا ١

 يعير مرض س رماسد
 [هه44 :عجار] توم َلُدوُلُخ : لاقي ميدي يرق هاج دقن

 «شمعألا اًنكَلَح : : لاق دْيبع نب دمحمو ةّيواعم وبأ انئدَح - 145

 13١85[ :رظنا] ٠ اكد « بلا نَع «ديعس يبأْنَع ٍحلاّص يبأ َنَع

 ْنَع «ٌةَمَلَس نب داَمَح اًنكلَح : :َلاق عيبرلا نب ناسُع اَنئدَح - 146

0 

 َنْوَرَيَو و

 َنلوُقَيأل : كف يَبلالاق : لاق ةرْيره يبأ ْنَع «نيريس نبا نَع «بوُيأ
 :كلاَمْلا لل ؛ ينير يد : :ةلولطملاَنوُتيآلَو «يتمآو يدبع : مُكَدَحَأ

 راو نوكوُلمَملا منو «يتديسَو يدْيَس : لولا ليلو « يتاتقو يات

 لدتا لمحل و حبل رظنا] . جم َرَع هللا

 ه كس ربه سل يعيش ع ةرعا#
 نب دّمَحم نع «ةَمَلَس نب دامح اَنندَح ؛ناَسَع اَنندَح - 15

 7 ا م
 يف ناك نإ: :َلاَ هللا َلوُسَر نأ «ةريَره يبأ نع ؛ ةَمَلَس يبأ نع ؛ورَمَع

 انتهت :عجار] .ةّماجحلا يَقريَخ هب نْوَواَدَت امم ءيش

 ءاذ لكل ءاَقش ءادؤسلاُهَبَحْلا : لاك ف يلا نَع هداّنسإيَو - كني عع

 [الاى5 :عجارإ. توما ماسلا ماسلا لإ

 مُكدحأ ٌعِمّساَدِإ :َلاَق ف يللا نَع ءنّسَحلا نَع «سْنوُي ْنَعَو
 هَ رق ص سس

 137 :رظفا] ٠ هلم يِضْقَي يَتَح هعدي لَك هدي ىلَع ٌءاَنِإلاَو ناكألا

 نع ءِنْيَسُْح نب نايس اًنْئدَح : :َلاق ديزي نب دمحم اًنئدَح - 15
 هل هس

 «ةريره يبأ نع «دوُعْسَم ناي نب للا دبع ني هلل يع نَع «يرهزلا

 اًدِإَق هلا الإ هلإ ل اووي ىّتَح َساّنلا لاق نأ ترمأ : َلاَق فيلا نع

 ََع هّللا ىلع ْمُهياَسحَو ءاَهقَحب لإ مُهلَومأَو ْمهءاَمد يم اوُمَصَع اَهوُناَ

 َتْممَسْدكو ملئت :رك يبأل ٌرَمع لاَكةدرلا تَناَك امل : لاق. جو

 نبي قرك 19 هللا :رخبوبأ لانك لاك. اكو انك لوي هللا لوس
0 

 كلذ انآ كَم انلئاَتك :َلاَق ءاّمَكي قرف نم نكتاَكألَو ؛ةاكئرلاو ةآالّصلا

 [107/ :عجار] ٠١865 :رظنا] : ادَشَر

 يبأْنَع «هييأ نع ؛ ليهس اًنئدَح : :َلاَق ةيواَمم وبأ انئدَح -

 :َلاَقك ؟ةاَكد هيف ريما نع هللا لوُسَر لس : لاق ٌةَريره ( 5 ؟ 4/7١
 رشم موش

 8 ري اريح رد لاقت لَسْمَيْنَم )هذاا ٌةيآلا هذه أل! ين اًهيف ينج اَم

 [87866؟ :عجار]. « هي ارش ةرذ لام لمْعَي نَمَو

 يبأ نْب لها نع «ٍمِزاَخ ْنْب دمحم ةَيواَعُم وُبأ انندَح -

 دم هّللاَنمَضَت 7 : 88 هللا لوُسَر َلاَق : لاك ةريره يبأ نَع ٠ هيبأ نع ؛ ءحلاص

 وأ هرج نم ادام هلم ىلإ درو ,ةلجْا ُهلخايادأ هليبس يف حيرْخَي

 الا [ةلالك ؛عجار] . ةَمنَغ

 وسلا ماضل هلل لاق. ريش ىلزغ « حلاص

 وك اكو
 0116 :عجارإ . نينو فْغاَوةمئألا دشرأ مهلا «نمّتؤم



 ,ضمخألا نع يرش ان + : لاوس اذكر - 0

 ْرمْعاَوةمئألا دشزأ : لَّمَحُم لاق امك يره يبأ نع ضع 0 حلاَص يبأ نم 3

 اند اًضِيأةَدئاَرو ءاضيأ + ٍلّبضُم نبا يعي لاَ اذَكو : لاك. َنيدوُملل

 [07154 :عجار] . هع « ينعي ةيواعم

 لع همك د ف يق د دنس سلا لا

 نرش يف مارس : لل رشد :لاَق“ ريغ ةَمَلَس

 اةففكل :عجار] . فك

 [هقحالو هقباس نم َّقْقَلم ثيدح] . اننَدَح - 6

 يبأ ْنَع «ديعّسْنْب ىَيحَيانندَح :ةيواَعم وب اندَح 218

 9 نأتْلَصَمَذَقل 9 هللاٌلوُسر لاف :َلاَك ريش يبأ ْنَع ءٍحلاَص
 هامه ماةاش 000
 ؛مُهْحاَم يدع سنو هللا ليس يف حيرت ئرَسْنَع َّفْلَخَت

 مث لكم ُداَيَحأ مث «لدفأم مث ايحأ مث هللا ليبس يف لأ نأ تددَولَ
 مرام عا
 1١[ 445,136 :رظنا] ].لكأمئاَحأ

 يبأ نع «هييأ نع « «ليهس انكدح : لاَ ةيواَمسوبأ انئدَح - عال

 ؟هّللا ليس يف داهجلال نيلي اخ ؛ .هّلا لوُسَر اي : اوُناَق : لاَ َةَرْيَره
 ريما 0ع

 :لاق ؟هقيطُ مف انربخأ : :اوُناَق : لاق« انالكؤأ ؛ نيم «هنوعيُمآل ٌلاَك

 رتفي ال ٠ هللا تايآب تناَقلا مئاقا مئاصلا لمَ هلا ليس يف دهاَجُمْلا لَكَ

 558 ١/ :عجار] .هلهأ ىلإ ده دهاجملا َعِجْرَي ىَنَ - .ةالصألو ٍماّيَص نم

 ايس لسا دلع ليت ل
 «هيبأ نَع ورع بما ات لاَ ةّيواتسوبأ اًنثدَح -

 50 ان ةَره يفةآرما تبلغ : ف هللا لوُسَر لاق : لاَ ةرْيَره يبأ نع

 [لمك؛ :عجارإ .٠ ضرألا تاَّرَشَح نم لكَ اهلسْريمََو ءاهسعطُ

 يما سلب دع
 «نيزر يبأ نع « ءشمعألا اًنكلَح : لاَ ةيواعسوبأ انئدَح - 18

 قارعلا له اي: لوُثيو هديه بريه : :َلاَق ةَريَرَه يبأ نع
 يوم ها
 ملال انها كك نكي لف هللا لوُسَر ىَلَع'ب ذك ين َنوُسْعْرَ

 يشْمَيَالَق مُكدحأ عسش مَطَقْلا اذِإ : لوي هللا لور (تضمسلزدهشأ

 .اَهلصُي ىَتَح ىَرخألا يف

 َعْبَس اَهَلِسَْي ىّنَح اَّضَوَتَي الق مُكَدَحأ ءامنإ يف بلك علو ادِإَو

 744١[ :عجار] . ترم

 سا سلا رس سرت ل
 نع «حلاّص يبأ نع ؛ شمعألا اندَح « ةيواعم وبأ اًْئدَح - 44

 ل لف للاوراق لاق ربه يبأ
 ريس اساس عاصم سل رع ع ل هي

 ةدايزو :ةَحُمجْلاَنيوُهياَمُكَرْع مَمتسآَو تصئاَو اه مسجلا ىتآم مث

 .اًمَل دَقَق ىَصَحْلاََم ْنَمَو : لاق : ماي ةئالث

 طيس سر »ا
 يبأ نع« ةشمعألا اًنكدَح : آلاكعيكوو ةّيواَم وبأ انندَح - 144١

 عارذ يل تيدهأ ول : : هللا لوُسَر لَك : لاق ةريره يبأ نع « مزاح

 .تبَجآل عاَرك ىلإ تيعدولَو تلق

 ٠١144, 1016 :رظنا] .عارذ ىلإ تَيِدْهُأَوَل :هئيدَح يف عيكو َلاَق

]066 

 .(ل) تطأ اح لاق واش وُ بأ نكد - 50

 َنَع؛ ٍحلاَّص يبأ نع مَدْعَمْلا ءشصعألا اًنربخأ :لاَق ءِريمُت نباو

 ٌةآلَص َنيقفاَنَمْلا ىَلَع ةآلّسصلا لق هللا ٌلوُسَر لاف: لاق ةريره يبأ

 ْدَقَلَو ءاَونَح ولو اًمُهْوَنأل اًمهيف ام َنوُمَلْمَي ولو ؛ ءرْجَفْلا ةَالَّضَو ءاّشعلا

 يعم م قلطنأ مث 2 ساّنلاب يّلصَي الجر َرمآَمُ ندوب ندَوَمْلا مآ نأ تْمَمَه

 ْمهْلَع قرح .ةآلّصلا ِنَع َنوُنلَخَتَي موق ىلإ بلس مح مهم لاجرب

 ا مقكنل محك ل دالالا ل117١ :رظنأ] . رآثلاب مهني

 اَندَح :الاَق يمت نباو «ةّيواعم (478/5) وُبأ انندَح - كدذو

 :َلاَق ةَرْيره يبأْنَع - نيل ىو ٍمكَحْلا يبأ نع ومع نْيَمَحُم

 ىاق صماع
 [7 4075 :عجار] . رفاَح وأ فخ يفآلإ قبس آل : ف هللا وسر لاق

 نى

 يبأْنَع ءوِرْمَع ْنْبدَمَحُم انْدَح ؛ةّيواَموبإ انئدَح - 111غ

 دقق ماَنملا يف ينآرْنَم ف هللا لوس لَك : لاَ ةريره يبأ ْنَع ٠ ةَملَس

 ديفا :عجار] . يب هَبشتيْنأ ميطَسسي ال ناطْيشلا نإ «قحْلا ينآر

 ماسه ْنَع - حر َوَُو ميهارنإ نب ليا انسدَح 8
 00 0 ا .(ح) .َناَسَح َنْبا

 يبأ نع «نيريس نبا نع « ماّشه اًنربْخأ : لاق ءنوُراَه نب ديزيو
 هرم

 :برَشْوأَلكأَف «مئاَصّوُهَو يسن نم: كف هّللاٌلوُسَر لاك : لق ةَرْيره
 هي ع

 [4176 :عجار] . ٌءاَقَسَو هلا همم امن « مص منيل

10 
 نع يئاوُحمدلا ٌماَسه اَنَربخأ : َلاَق ليعاَمْسِإاَنثدَح - -؟485ك

 ' ٌةَراَرْر نع َةداَتَك ِْبْلَكْلاَ ٌةالّصلا عَطْفَي : لاق ةَرْيره يبأ َنَع ٠ ىقوأ نب

 سقاس رى
 .ةأرمْلاو رامحلاو

 سا نلاخلا

 .لف يِبلا نَع الإ هملعأ الو : ٌماَشه لاق

 كا
 :َناَمْثَع يبأ نب َجاَجَحْلا اربح لاق“ ”ليعاَمْسإ انندَح - 4ع/ا/

 هللا لوُسَر َلاَق :لاَقةريَره يبأ َنَع ٠ مكس يبأ ْنَع ءريثُك يبأ نب ىبَحَي نَع
 فيكَ هللا لوُسَر اي : اوُناَك دارو ءاهسفت يف ماس بلا ف

 0/1١ :عجار] . تين : لاق ؟اًهُنْذ

 .يئاوتسدلا ماسه اندَح : : لاق َميهاَرْيِإ نب ب ليعاَمْسإ انئَدَح - 9484

 :لاَق ةَرّيره يبأ ْنَع «هيبأ نع ؛ :يليَمعْلا رماع نع ؛ ءريثك يبأ نب ىحُي نَع

 ةَنالَك وأو ةّلجْا نوُلَْدَي ةكالث لرأي لَع ضرع : قف هللا لوُسَمر لاَ

 وسخ كلوُلْمَمدبَع وديه : : بلا نوي ةثالك“لوأ مَ ٌراَّثلا َنوُلْخَدَي

 َنوُلْحْدَي ثالث لأ َمأو لايعرف يقع « هدّيسل َحّصَنَو هب ةداَبع

 ٌريقكو ؛هلاَموَح يلتيأل لاَم نم ةَورَت هدو ًةماَسسْريمأَق رانا

 [ل0م ١4 :رظنا] ”روُخَف

 :َلاق «يئاَوُتسدلا ٌماَشه اَنريخأ : لاق ليعاَمْسإ انئدَح - لتيحا

 وسر لاق : َلاَق َةَريره يبأ َنَع ةَملَس يبأْنَع ريل يبأ نب ب ىَحَياننَدَح
 بكل: اًطاريق ٍمْويَلُك هلَمَع نم ص يمن اك كس نم : : هللا

 [لت١٠ :عجار] ةّيْشاَم وأ ثرح



 نيرثكملا دنسم

 - ديلا يشي شويا: َلاَق ٠ «ليعاّمْسإ اًنئدَح - 14

 دايز نياوأ دايز نم فاَحْهنآ يلا ميكح نب سّنآْنَع ٍنَسَحْلا ِنَع
 سا سم

 144 ح

 يم *

 الآ ءىَكاَي : :لاَقك هلتبَسك تبستلاق يِبسَتناَ «ةريرعابأ يقلك «ةنيدمْلا ىَت

 نإ :َلاَق ءُهّللاكَّمحَر نكي : :ُتْلُق ؟هبَكَمَي كَمْ هَللاّلمَل اًئيدَح َكئدَحُأ
 َجَوَرَع اير لوفي : لاق ةآلّصلا نم مالا مويا هب ساي اَملوأ 2

 تناك نإ ؟اهصقتْمأ هنآ «يدبح الص يف اور: ٌملعآَرهَو هكئآلمل

 نم يدّبُمل لَه ورا : لاق ايش اهْنم صقل َناَك ْنإَو مات هلك هما

 ُهَحْوُيَمُ «هحوطت نم هتف يدل اومنأ : لاقط ناك نإ ؟ وَ

 .ْمُكلد ىلَحلاَمعألا

 يي اعارقمس
 0 ينك يضل سنوي لاق

 تلكَ يذل موا ل قر يل نع «دايز

 ممر دعو
 [765؟6 :عجارإ . رامح رو هتَروص هللا لوحي « املا هتالَص يف

 ْنَع دنع نب ٍجاَجَحْلا نَع ءثييل ع ؛ ليعاَمْسإ اننَدَح - 147

 ْمُكْدَسلْر جعل َلاَك يلا نَع «ةريره يبأ نع « ليعاّمسإ نب ميهاَربإ

 .لامش نأ يال يال قتلا لسا

 همرصلا مر هم مل يم هسا
 شامر كج ا لسطح :لاَق ةريره

 باوبأ هيف قلتو ملا باب هيف حمص ْمُيلَُهللا ضَرا ةلرابم
 مسصل ع

 ار مرنم هش فلآ نمره يف «ةهيطابشل يف ثو «مبحجلا

 [/148 :عجار] . مرح دقق

 نع «ٌةَراَرْر نع «َةَداَتُق ْنَع «ديعس نع «ليعاّمْسإ انئدَح - 145

 تْكَدَح دَح مَع يمل ٌدَواَجَنَلَجوَرع هللا : لاَ يلا نع « ةريره يبأ

 [/ج4 عجنرإ .هب ملك ملاَم اًهسفنأ هب

 يبأ نع «يِريرجْلا انربْخأ : لاق «ليعاَمْسإاَننَدَح - 6

 هديب اَحّنَو : قف هلل لورق َلاَق (1/5"47]) ريع يبأ ْنَع بّكصم

 رشكلا ار ءناَي نامل ءَناَمْيْناَمْل ءناَمِي ناَيإلا : نَميلاَوْحَن

 .ريوْلا باحصأ َنيداَدَملا يف ُرْخَفلاَوربكلاَو «قرشملا

 هده يبأ نيو اَنَدَح ؛ لاق. يلع نبا ليعامسإ اَنئدَح - 1ؤه4ك

 ىَلَعءارمْلا حكت نأ ىَهت 8 هّللا لوُسَرأَنآ يره يبأ ْنَع «يِبحشلا نَع

 تب ىلع هلاَخْلاو ءاَهتلاَح ىَلُءآرمْلاو ءاهيخأ تذب ىَحَّمَمْلاَو اهتم
 . ىَربُْلا ىلع ىَرْفصلا الو « ىرْتصلا ىلع ىَربكلا ْمَكنآلو ءاهتخأ

 نب َةَعْرْر يبأ ْنَع «َناَيَحوبأ اَنئدَح «ليعاَمْسِإ اًنْثدَح - *91/

 راسي اًْوَي ل هللا ٌلوُسَر ناك :َلاَقةَرْيره يبأ نع ؛ٍريرَج نب اهرْمَع)
 رت

 َنَمْونأناَمِإلا : َلاَق ؟ُناَمْؤلااَم هللا لوسَراَي : َلاَقَقلْجَر دات .ساّنلل

 اي: لاق ءرخآلا كنبات هلو ؛ هئاّقلو ,هباتكو ,هتكئالمو ,هّللاي

 مود
 ميو ءائيش هب كل رذتمال هّلل يمت ملْسألا : لاك ؟مالسإلا مهلا وسر

 ها مر اص و

 "1448 ص ةريره يآ دس

 ءَناَضَمَر موُصَتَو «ةّصورُمَملا ةاكّرلا ينؤتو :ةيوتكملا َه ٌمآلَّصلا
 اي: َلاَق يم ظيس لا مج

 ياام م ياس سس 201110
 نإ هاَرَتال نإ كنف هارت هللا َدبمَتْنآ : :َلاَق ؟ُناَسْحَألا ام ِهّللا َلوُسَر

 َنمٌمكعبَلَع لوكا: لاق ؟ةعاسلا ىَتمهللا لوس اي :(لاق) كاري
 سو يع دع كرس را ع ْنَعَكتدَحَس كلو. ل

 نم َكاَذَكَ اهير ةمألا تدلون اًذإ : اهطارشأ

 ءاًهطارشأ ( نم َكاَذَ سانا سود افلا ةاَمْحْلاةاَرعْلا تناك اذ 8 ءاهطاَرش

 مسلي آل سْمَخ يف اَهطارشأ نم كلذ نايل يف مهبل احر لواط اذِإَ
 يسد مهر يع
 ل ناس معد اإل الرا هلل

 ه سامع م

 للورق اير 4غ مي لإ توق ضرأ ايابارشت

 ليج اذه : َلاَققانبس اَريملق هور اوُذَخاَ لجلال اور :

 .مهتيد ساّنلاَملَميلءاَج «مآلّسلا ِهْيَلَع

 «ةداَتقْنَع «ةيورَع بأنْ ديعس انئدَح «ليعامْسإ انئدَح -

 ف يِبللا نَع «ةَرْيره يبأ نَع «كيهت نب ريشب نع « سُنأ نب ٍ رْضَنلا نع
 مكْنِإَف لامه ناك نإ هلام يف هصلََ دبع يفكهَل اصّقش قت نم لاق
 سه رس
 [0475 :عجار] هلع قُم ريغ دبعْلا يعاسشسا لام هَل نكي

 نْب َةَعْرُر يبأ ْنَع «ناّيَح بأ اَنكدَح «ليعاَمْسِإ اَندَح - 48

 رك موي هلل لوُسَر ايف اك :َام رزه يبأ نع ءريرج نب مَع
 ةّماّيقلا م ويم ُكدَحأ يجي ينقل ل١: :َلاقْمُث هرم مَظ َعَو هَمظَعَت لوُلُْلا

 كلم آل: لوف «ينغا هللا لوُسَر : لوقف ءاَخر هل رعب هيك ىَلَع

 هات اهل اهلا هتبكر ىلَح مالا َمَويْمُكدَحأ يجي ء(رينلا 9 كَل دم اني

 ةل) َكَمْمَلبأ َدَق انيس كل كلُمأ آل : :لوُقأَف « يّشغأ هّللا لوُسَر اي لوقيق

 اي: لوك هَمَحْمَح هك هنّبقر ىلع ةّمايقلا موي يجي مُكدَحأ (ريفل

 ٌميجَي يملا ال) كشك دكا كلك ككلنأ 9 : لوُقاَف «يتغأ هللا لوس
 « ينغأ هللا لوُسَر اي : لوُتيقحابص اهلك هتك ىلَح مايا مو مُكدَحأ

 ةَماقلا مْويْمُكدَحأ يجي يني ال «كلنلبأ دق ايس كلل كلمأ ال : لوُقأَ
 َكَنلْمأ ال : :لوُمأَك «ينفغأ هللا لور اي: لونك قفخت عقر هكر ىَلَع

 تماَص نبك ىلع ةَماّيقلا موي جاء يجي يملا ال كنب دق اني

 . كتملبأ ذقاتيش كلك كللمأ ل :ُلوُفأَ «ينْتغأ هللا لوُسَر اي : لوفي

 »ع

0 
 شمعألا اَنْئدَح : لاق دي ىلثتو ؛ةيراتم وب نئدَح - ليلا

 #ب رع
 يب لكل نإ : ف هللا لوُسَرلاَك : لاق ةرْيره يبأ نع ٠ ٍحلاَص يبأ نَع

 0100018 ريس لاس ل 007 كم ماو ملم

 ةعافش « يتوعد تاَبتحا ينو هّتوعَد يب لك لجَعَف « ةياجتسم ةوعد

 تطلب كسلا ةإ لكي 7

 نع :ناَيفَس يبأ نع ؛ شَمْعألا اند ؛ةّيواَمموبأ انندَح - تل

 ٍرْشَع راج رْهَت لكمَك ٍسْسَخْلا تاّولصلا لكم : 28 هللا لوُسسَر َلاَق : لاق رباَج
 دم يررداو

 . ترم سمح ويلك هنم لسمك دحأ باي ىَلَع



 هللا دبع نب ديزي ْنَع هللا بَ اح «ةّيواَمُموُ بأ اند - 7 هيما سل

 (5//470) يي اكاَمَلم.. . 8 يبل نَ « ةريره يبأ نع ؛ َةَماَسُأ نبا

 . نّردلا نم كلذ

 ىَيْحَي يبأ ّْنَع شما اَندَح لاك ؛ةّيواَعم وب انئدَح - 907
 عم

 ّباَع © هّللالوُسَرْتْئآَراَم : :لاق ةرْيرَه يبأ نع « ةريبه نب ةدعَج ىَلوَم

 ل

 00 :رظقنا] ٠ تكس ههتشَي مك (ذإ !د) هلك هاهنا اذنك ٠ لعق اَماَمَط

 د بنس اعارغأ 'ليعاسإدَح - الا
 هد

 يدل تمدح يعامل . يا ةنظفلاو يناير

 ذيممت :عجار]. َمنَهَج

 َنْيدَّمَحُم ْنَع «ناَّسَح نب ماَشه اَنْئدَح «ليعاَمْسإ انئدَح - ان

 َعُلطَت نأ َلْبَق ب اَكْنَم : لف هللا وسر لاَف : َلاَق ربه يبأ ع : « نيريس

 اذهكنف :عجار]. هْيكَع هللا با اَهرغَم نم نصشلا

 «َقاَحْسِإ نْبِرْيَّمَع نَع ءنْوَع نبا نَع « «ليعامْسإ اننَدَح - ةةهمك

 9قطع فشكا : :هلَلاقَق [يلح نإ نسَحلا يقل ره تير: َلاَق
 ساه عر

 :عجارإ . لبق هطبْنَع ؛ فشَكَف :لاَق نم لبق هللا لور تير ثيَح

 [ع/1

 «نيريس نا نع اح نب ماقهْنَع «ليعامْسإ انئدَح - ةةداب/

 هيف لَو اذِإْمُكدَحأ ءانروُمْط : ه8 للالوُسمَلَك: لاق. ةريره يبأ ْنَع هه

 [ا/لهؤ97 :عجار] . باّرثلاب نهآلوأ ترمه عبس ُةلسْفينأبلكلا

 اًنكدَح : :َلاق «يئاوُمسَدلا ٌماَشه انتَ «ليِعاَمْسإ اندَح - 664

 :8 هللا وسرق :ل يره يبأ ع ؛ةمرْطْنَع ءريثك يبأ نب ىَحَي

 0 ب م

 [/44 :عجار] هْيقئاَع
 .(ح) ماَشه َنَع «ليعاَمْسإ اند - 8

 نع «َنيريس نبا نع « «ماَشه اربح : لاق - -َنوُراَه نبا ينعي ٌديزَيَو

 ةدم اما نوُعستَو همست لَجَوَرَعهلل : هللا لوُسَر لاق : لاك ةَريَره يبأ

 0117 :عجارإ . ةلجْلا َلَخَد اهلك اَهاَصْخَأ م ءادحاو لإ

 نَع ؛نيريس نْب محم ّْنَع ؛ ماّشه انأبنأ « «ليعامسإ اًندَح - ان ل

 مآ 2مم هلو هد دعو
 ايل ىَمْسَيَآلَف ةالّصلاب بْوُ 0 ف هللا وسر لاَ :َلاَق يره يبأ

 ام ءضْقاَو ترآ ام لص راو كسلا لع شميل كلو ؛مُكدَحأ

 [م104 :عجار] . كقبَس

 نع ىَّيِحَي نع ؛ يئاوتسملاٍماَشهْنَع ليعاَمْسِإ اندَح - ةهزآ

 عبتت يب ًالوراتب ةّراتجلا, ا كف هللا وُسَر لاك : َلاَق يره أ نع ٠ «لجَر

 [14ال ى٠ ١مل :رظنا] . توص
7 

 رام ع

 ليان حج ا (4 ا ةريره يبأ دسم

 يبأْنَع ؛ ءنَسَحْلا نع ءسْن دوي نع «ليعاَمْسِإ انئدَح هه

 ايش لصْبمكو ةحرابل منان لفن : :َلاَقك 9 يلا ىلإ ءاَج الجرم هرم
 نم سام

 .هلذأ يف ناطصلا َ لاي : َلاَقَف 0 حبصأ ىَتَح

 واعر

 [/ه14 :عجار] ليقك هللا هلي نإ :نسَحْلا لاق :سُبوُي لاَ

 يبأ نع ؛ ءنَسَحْلا نَع ٠ «َسْنوُي نَع ؛« ليِعاَمْسإ انْندَح - -661*

 ةلوُسَروُهَّللا ىت امير مام: 8 هللا لوُسَر َلاَق :لاَق .ًةَرْيرِه
 ردد 0062

 لَمْ هئاتر فرط يف نُملَعجيق نخل نيرو نالت أ نين ملك

 ُتدَحُي ف هللا اوُسسَر لَمَجَو « يبو ؟تطَسَيَو ءانآ :تْلُق ؟هسَت ديون

 ْملنوُكآ نأ ُجْرأ (يْنِإه) يِردَص ىلإ يبوك* تْمَمَضَف ؛هُئيدَح ىَضَقْلا ىَنَح

 486٠[ :عجار] . هم هتعمس اًئيِدَح سْنأ

 َنَع ءِنَّسَحلا نَع ءدّييع نب سوي نع ؛ ؛ليعامْسإ اكد - 164

 لو .هيخأ ٍمْوَّس ىَلَع لجل ٍموسيآل لاك يلا نع « ةرّيوه يبأ

 . هيخأ ةطخ ىَلَع ْبطْخَي

 ْنَع يِرْطْزلا نع ٌرَمعَم اندَح :َلاَ «ليِعاَمْسِ انِدَح -6

 يرْذأ آل- ض ٍضَراَق وأ ظراَ نب للا دبع ِنْب ميار نع ءزيزعلا دبع نبَرَمَع

 امم َنوُرْدَنآأ :لاَقَ ًصَوَك طفأ راوثأ َلكأ 1 ابان - ليعامسإ كم كش

 اوس ينإ وتف مقا راوت يأ ف هللا ل بمر تغمس ين  ٌدْنم تضرب طقأ َراَومَأ تلكأ ىَّبإ ؟نسأ

 [ :عجار] . الا تنم مم اوُوضَوَت :لوقي

 يب نب لاله ْنَع ءْوَعنب ادَح «كليعاَمْسإ ادَح - وهاك
 ما صل

 يا دنع هيه رك ١ لاَ ةَرْيره يبآ نع بوح نْيِرْهَش نع «َبَني

 الدمأ نارثط امه داك اور هد تح همت نم ضرألا فجل َلاَثَق ف

 ةّدحاَو لك دي يف : لأدب ضرألَنم اري يفامهليصق (/)

 [/447 :عجار] . اعنا ا اني

 0 م ريش يباع هيأ ْنَع
 اًهلاَمل

 ياتي يلا تاني قطا اقواس اهلج

 م 00 2ع

 ني : لاك برس ينال ري يلع

 .اًهيف يجد اَمرْخَأ : :َلاَقف « انآ :لجرلا لاق ؟ةّقَنلاٌبحاَص
 ياسر معاه ها سيمت

 , ياحي يبأ تعمس : لام نآلَجَع نبا ِنَع « ىحَيَندَح - 14049

00 
 هم ع يل 5-00

 نم كله اَمَنِإَف مك 72 أَم ينوُرُد : : 8 هللا وسر لاَق : :َلاَق ًةريره يبأ نع

ُكَهَنِإَو مهل ْمهفآلَخاَو مَا مهلوس ةَكبْمُكبناَك 3
 ْنَعْم

 [اماا :عجارإ . مكعطَتسا امهم ونه رم ْمُكبرمأ ذو ءاوهتناق ءيش

 ريعاداع

 «ثادحي يبأ تغمس : َلاَق َنآلَجَع نبا نَع «٠ « ىبحَي اًنئدَح - انا

 ىَلَع صرْحَت نإ ءعقضلاك رمل ؛ةق هلا لور لق: :َلاَق ةَريَره يبأ نَع 00 عام مهما

 . جوع هيفّو هب عمت هكر كرت انو هر هما



 يستطع لاق َنآلْجَع نبا نع «ىَحَيانتدَح - 567١

 .(ح) ا يلا نَح «ةَريَره يبأ نع «ثدَحُي

 نوت : َلاَق ف يلا نَع «ةَرْيَره يبأ ْنَع ؛ ءجّرعَألا نع دانا اَبآَو
 َكِنلع كيم هب تاق ةاَصَحب هنقدَحك كابي يف كلَ َملَطا الجر

 [/011 :عجار] . حاتج

- 
 وقسم روما :لاَق 8 يِبلا نَع «ةَريَره يبأ نع ثدَحُي

 هل و رح ع ب كيرماص ع تو هرمع ل صر رمح
 هلاَمش ْنَحَو هنيمُي نَعَو همام اَنَكََو ادكَهَو اذَكَهَو دكه لاَملب لاق

 هع هر

 يبأ تعمم : :لاَق َنآلَجَع نبا نع « ىَّيحي انندح

 م4505 :عجار] . هّمَلَخَو

 يبأ تغمس : :0 5 ناجع نبا ِنَع «ىَيياَتْدَح - 1
 2 راعمو

 قا 5 ل 0 ل ب لل

 [١٠م١؟ :رظنا] . َلَْقْلا

 ءداّرلاوُبأ انندَح : :َلاَق .َنالْجَع نْبا نَع ؛ ىَيَحَي اًنيدح - 4

 ىَليَمَآ بالك : :َلاَقُهَّنأ « فَلا نع ءةرْيره يِبأ نع « جرعألا نَع

 مككحك :عجار] بك هيقو قلم «بّنلا بْجَعَألإ بالا هلي

 امدح : لاق نوُمْيَم نْبِرَمعَج نع هديا ىَحياكَح - 0

 جريان هَ ص ف هللا لورد ره يبآ نع ٠ «يدْمَلا ناَمْنْعوبأ 0

 .دَزامق باكل ةندا ةءارقب الإ ةالَص ل نأ : يدانيف

 ينثدحإ « ب 5 310 4 ماه ل هيكل

 ا ا هلل وسرق لاق ةريره

 َكْمَحَْي : : لوي هعمَس نم ىَلعحَف للا َدمَحَف مَحَق سطع ْنَمَ باكل
 اَنِإ !ْمُكَدَحأَنِإَ زنكي الو « عاطتسا اَم هديل لَك مُكْدَحأ باتا هللا
 كو: هديدح يف جاَجَحلاق) هبا هنماهلَحْضَين اطل اإق هان حت

 . (ناطيشلا َنمَوُم وه منك بواثتلا

 ينكح : :لاَق «بُنذ يبأ نبا نَع ءديعتس نب ىَبحَياندَح - ة0/

 :لاَك. ةرْيرع يبأ ْنَع دس نب محلا دبع ْنَع «ناَرهم نب نَمْحرلا دب

 [مت0* عجار] ١ رج مظْعأ دجْسملا َنمدعبألاَكُدَمبألا : :8 هللا اوسر لاك

 دح :لاق «بذذ يبأ ني نَع «ديعس نب ىََياَتدَح - ا

 2 دق و مس لاق - لعَمششملا ىَوَم- نآلَجَع

 .مئاص يإ : : لق اَسْنإ كباس انإَو «مئاّص َتْنآو باس

 نميري ع ديعس نبا يديد ىّحَياَنندَح 6

 ف هللا لوُسَراَسكي : يهوي لاق : لاَ ٍمزاَح وأ يئَدَح : لاق . ناسيك

 لاق« يلصأ تسل ينِإ الا بقل ينيلونةَشئاَعاَي :َاَقْذِإ دجْنَصْلا يف

 ةقلول] ره يلذتش

 ف طارش خيل .وزحرلأ
 ىلع 0

 عد كا اكمَك :لق .ةلطيشلا هانم انهاك ١ هلا
00 00 

 لما تاي «ةالا ةلّص لبق يعكر ىَلص مث ءانضوَتف ءاملاب

 ا
 .ةادغلا

 سم هةر مدع
 «ناَسْيَك نب دي اَنئدَح : :َلاَق «ديعّسْنْب يحي اَنَدَح - يرش

 : هللا وُسَر لاَ َلاَك «ةَرْيره يبأ ْنَع ؛ ٍمِزاَحوُبأ يئَدَح : :َلاَق

 ّيَرَخمُت هَدَشَحْنَمَدَشَحَف : لام نارثلا تن مك ارفاس ينو اوشا

 َنمهءاَجرَبَخ انه : ٍضْنَبلاًضََْاَقكَلَخَد مت تح هللا وه لك ارث
 ارئاَس ينِإ مكك تلات ينإ : َلاقق َيرَح مث «ُهلَخْدآ يذلا َكلَذَق «ءامّسلا

 . نآرلا تلك دعت انو نارا تل مُكِلَ

 ةسآلخ اَنكدَح :َلاَق . فوَح ْنَع « ديعس ب ىَبحَي انئلَح - 7

 .(ح) ةَريره يبأ َنَع

 اًمب هَكَدَصَق و رَعوأ انهاَك ىنآ نم : 0 نحل

 اذ: ا :لاقا# هلل ولسا م ياخ بنك ير ٌقَداَتَك

 م
 52-7 “١١37 رظنأ] . عرذأ ةعبس اوعدُ « قيرطلا يف مترا أ متَتحا

 :َلاَق َناَوَرَغ نْب ِلْبَصُق َنَع ديعَس نب ىَيحَياَنئدَح - -5*46

 لوك ل جر ىَلَح ىلص هللا لوران ؛ةَرييه يب نع « ٍمِزاَحوُبأ يئدَح
 0٠١1١6 :رظنا] . ةئالئؤأ ناك : 8 "ىلا لاق «ةئالكؤأ ءِنيرتِ

 ةَمْلَس يبأ نَع ءوِرْمَع ِنْب محم نع ؛ 0 ىيحَي ايد - 6
 ٠١607[ :رظتا] . ارح رك لك : لاك ف يّبلا نَع «ةَريره يبأ نع

 نيم ىَحَيَو ؛يبأ يتئَح :لاق هللا دبع اًندَح - 407
 يبن يني ديس هللا دبع انَدَح : لاك «ديعس نب ىَبحَياَئدَح : ةلاَق

 :لاَق .ةَناَجْرَم نب ديعس نع ٠ « ميك |يبأ] نب ليعاَمْسإ ينكح : َلاَق- دنه
9 0 

 لكب هللا قتعأ دكر قتعأ نم : م هلا لوُسَر لاق :لوي ةريره اهآ تعمس

 [4456 :عجار] .اَثلا نم ايرإ آَهْنم برإ

 ماع
 ىَسسوُم يِنّدَح : :َلاَق «ةَبعش نع « ديعس نب يحي انكدَح - هوب

 يدش : َلاَك - دج ىّلوم- ىَبحَيوبأ يدَح : لاق. َناَمْثَع يبأ نب

 هتوص دم هَلَرَمْعي دْومْلا :لوُتَي 2 هّللا لوُسر مَ نم عِمَسُهن يره
 نورشعَوٌسْمَخ هل ب تكي ةالسصلا د هاَشَو «سبايَو بطر لك هده 5

 كامل كو هلع هل رم
 اهنيفتي :عجارإ . مهني ام هْنع دو 2 ةنسح-

 َو- دعس ْنْباَوُهَو- ىِحَي انكدَح - ه4

 كر لاق :لاَق اك ةرْيره يبأ نع ةَملَسوُبأ انكدَح :َلاَقوِرَمَع



 اي لن نسالك ناقش هَ هلا حفل

 [7186 :مجار] .تْوَمْلا : :َلاق ؟ماّسلا امو هللا لور

 8 دمحم كَ آلا ىَلْعَيو نوره نبا ديزي اننَدَح - 44

 .ءادؤسلا ةّبحْلا يف ؛ُهلثم وِرْمَع

 وب يِّئَدَح : َلاَق وِرْمَع نْب دَّمَحُم ْنَع «ىّحَي اَنتَدَح 6

 أ ٍ

 نم : .قكدجنسلا نورث را( يا ةملَس

 رمان قت درع يأ نع «ٌضياكتح - و64

 ىرمعلا : لاك ف يلا نَع «ةرْيره يبأ نع كين نب ريشُب نع « ِسْنآأ نبا

 [م044 :عجار] اهمال اهلل ثاَريم
 هم همر

 «ءاطَع َنَع ٌمَداَتَق نَع «ةّيورَع يبأ نيا نع « ىَيحَي اَنُئدَح - 467

 قفل :فنا] . هلم ف يلا نَغ ءِرياَج نَع

 يبأ نع ؛ «سآلخ اَنكَدَح : َلاَق فْوَع ْنَع « ىّيحَياَنندَح - 56+

 َنيلاَجَد «نينآلك نمبر ةَعاّسلا يديني: َلاَك كف يلا ْنَع ةريره

 [4177 :رظنا] . يبان ”يِئانآ وشي مهلك « َنيياذَك

 ونبأ اندَح :: لاك. وِرْمَع ِنْب دَمَحُم ْنَع «ىَيحَياَندَح -

 « ينم ىَل وشأ نأ الو : 8 للا وسر لاَ: :َلاَق يره يبأ نع ٠ َهَمْلَس

 :عجار] . ( 67/9 ةآلَص لك عّمْوأ «ةآلّص لك دنع كسلا ْمهيرمأ

 اةكيللا
9 

 اقر لاق رطل كاك عفا يب ل دي

 سا سعب م سس يل هيي يمل
 اًدإِؤَو ةّعمجلا ةروُس ارفق ةممجلا لصف هرقل ةَيدَملا ىلح ةَريره

 ريم اَيآ[اَي : تْلْقق هبنَج ىلإ“ ُتْيَشَم َفَرَصُنا اًملق < َنوقفانمْلا َكَءاَج

 ٍمساَقْلا وب يّبح اسِهبأرَك : لاك مالا هلع يلَح مهب ارك نيكروسب ترق

2 

 ْنَع ءدَمَحُم اًنكدَح :َلاَك ف ْوَع انئلَح :َلاَق « ىَحَياَنكلَح -5

 ىَلَصَف ءاًبستْحاو اَناَإ مل راج با نَم لاك لف يِبلا نع : يره يبأ

 ءدْحأ لغم طاربق لك «رنجألا نم نيطارقب حجر هند حمو هيل

 لت :رظنا] . طاريقب جره «َنكَدُت نأ َلْبَق َمَجَرَو اَهيَلَع ىَّلَص ْنَمَو

 يبأ نع « «سآالخ اَندَح : َلاَق فْوَع ْنَع حينَ - 6 1/

 َعبَش اد بلكلالَكم ؛هتبه يف دوُعي يلا لكم : لئيم آر «ةريره

 .(ح) «ًةَبعش نع 00-0 0

 ا يه رع مر ك2 ع عاش
 يبأ ْنَع ءداّيز ِنْب دَّمَحُم نع ؛ُةبعش انئدَح : َلاَكِرَمعَج نب دمحمو

 :لاق قف لا نع .6رنره ا تنمتس : لاق : هثيدح يف ردن لاَق) يره

 يبت لكل نإ

 [179؟ :عجار] . هس يف : :رّمعَج نبا ناقد « مايل م موي : يسال

 هدم ع
 ٌةَعاَفَش ُهّللا ًءاشْنِإ !يِتْوْعَترّدأذأديرأ إو اهب اعد ةوعد

 هم سر

 .(ح) دايز اقدح لاق َةَبعش نع « « ىَيِحَي اَنْئَدَح - 964

 ع هسا

 ةَريرهوبأ ناك : لاك دايز نب دَمَحُم ْنَع فيعش انئدح : لك جاَجَحَ

 اًدووَت 0200 .٠
 تمم وضل اوُقبْسأ : اَنكلوُتَقةَرَهطَملا مم وت نحو انيمي

 :جاَجَح لاَق) ران مباَمْعآلِلْبَو : :لوُقَي ب 88 هللا لوس

 اافنفن :عجار] . يتلا

 :َلاَكهَّللًءاَشْنِإ «ةّمش ْنَع ءديعّس نب ىحَياَنكَدَح -
 ورب تاس رب سمت ل

 ةَنيدَمْلا ىلع يره ابآ فلمن ورم ناك لاَ دايز نب دمحم ند

 لاق ريمألا ءاَج دق يمألا دج دق اون رطل اوَُخ وُ هلجرب برْضَيَ

 [4144؟ :عجارإ . رطبه نم ىلإهللا ظني ال : : مساقلاوُبآ
 يامر كال رع درت ل

 نب دمحم اًندح : لاك ةَبعش ْنَع دعس نب ىَبحَيانئدَح - ؟همهأ

 «هتيؤرل اورطُفأَو هتيؤرل اوموص : لاق ف يبا نع ربه يبأ ْنَع ءدايز

 [ة56 :عجار] . َيينآلك ةدعلا وثم ؛ ْمُكبلعَمُعْإِ

 [هقحالو هقباس َنِم ّقْقَلَم ثيدح] انئِدَح - 7

 ءدايز نب دَمَحم نكح «ةَبعش ْنَع «ديعس نب ىَبحَي نكح - ةممجع

 2 علو
 .(ح) ةريره يبأ نع

 اَبأتْعِمَس :َلاَق دايز نْب دَمَحُم [ْنَع «ةَبعْس] انكدَح : :َلاَقِرَمعَج َنْباَو
 سامع

 َتْلَعتا إو اًعيمَج اَمُهَمْلا وأ « اًعيمَج اًمهفحَأ : لاك يلا نع :ةرْيره

 [/104 :عجار] . ىَرسْلاب أَدباَك تع َدإَو « ىتسْبلاب ادا

 دايز نب دَّمَحُم اًمدَح :َلاَق هش مَع «ىَحَي ارح -4

 .(ح) ةرْيره يبأ نع
 2 يه سرب هل
 اَيأ تعم : َلاَق دايز ِنْب دَّسَحُم نَع فبعش اًنئدح : لاق رفع نباو

 نإ همم هيل هماَعطبمُكدَحأ مداح هاج نإ : :لاَق يلا نَع ري

 نسبا َلاَقَو. نيش ةمئلوأ] نيتلكأ نأ هكا ل ل

 [/6:8 :عجار] . هرحو ةجآلع يلو هناك[ نيتلكأ وأ هلك : رمَعَج
 عايمق اه اع

 نع دايز نب هُم لح لة نع « ىحَياَدَح - ةهههأ

20 
 نع ؛ ةريره يبأ

 0 اعجار] . ءآَرَمَس ل رمت نم اعاَص

 يبأ نب ب ءاَطَع يسَدَح : َلاَق «ةَبعش نَع « «ىَيحَي اًنئدَح - -4665

 امسك ٌةَرَيبَنْبَر مسا | َناَك : :لاَكةريره يبأ ْنَع ؛ ؛ عفار يبأ نَع ةكوميم

 [4415 :رظنا] . بني ف يبل

 ني دعس ىنئدح :لاَق نايس نع « ىَّيِحَي اًنئدَح -ةهها/

 ةالّص يف افي ناك كف يتلا نأ «"ةَريره يبأ ْنَع ؛ جّرعألا نع « « ميار

 ١١6[ :رظنا] . (ىَنَأ لَهَذ و ليز ملا) ةحسجلا موي مّسملا

 نب ديعّس نب هللا دبع اندَح : لاك دعس نب ىَبحَي انندَح - 9/4

 (871/1)ْنب ديعَسْنَع ؛ «ميكح يبأ نب ليعامْسإ اًنكدَح : َلاَك دنه يبأ



 لوم مل سلا

 لوريم "تمس لاق ةئاجرم
 يع ايمس هل

 ةَبْقَر قتعأ نم : :8 هلل لوس ١

 [4468 :عجار] . راّثلا ص 8 د هم ب بْرإ ٌئ نمل ّقّتعأ

 َيلاَخ يِنّئَدَح : :لاك بذ يبأ نين ءىَحَياَُدَح - 8

 ىَلَع هّللا بنك ؛ ف يلا نَح ؛ةريره يبأ نع ؛ ةَمَلَس يبأ نع «ثراَحْلا
200 

 . الا نم اهظَح سفك

 وأ ينُكدَح : َلاَك وِرْمَع َنْبِدَمَحُم ْنَع ؛ «ىَيحَيانبدَح - 46562

 َوُهمدَراَمك «ةكآلك ةقايضلا نإ : لاَ قف يلا نَع «ةَريره يبأ نَع ٠ ةَمْلَس

 [لمك» :عجار] ٠ ةقدص

 نب ديعّس يِنئَدَح : :َلاَق َنولْجَع نبا نع (ىَيحَي انندَح -0

 قد 1 صمام نماَم : ف هللا لور لاَ : لاق ةرْيره يبأ نَع ءراَسي

 2 نئاكألإ؛ بطلان ىلإ َمصَيآلو بط بسك نم ةقدصب

 ةليصق أ هوك لجل يبي امك اهييريفلَجَورَع نَمْحرلا 2 يف
 وس مس
 [مث+ :عجار] ٍميظَمْلا لبا لم دوت همّ

 ررَحُمْلا نَع رِماَع اندَح : لاَ دل نع , ىَحَياَندَح - كطق

 نإ ىنَح

 َةوُنآْسَيَماَّنلا لريال : 48 هللاًةلوُسَر َلاَق : لاَ « هيأ نع «ةرْيره يبأ نبا
 سلمي ها م خم

 لبق ناك ام يَا ناك : اولوُشي ىَتَح

 اًنكدَح : :لاَق َناَوُزَع نب ليَضُف نع ديعّس نب ىَبحَياندَح - ناننأز

 قل ةبرليِبئٍمساَقلا وب انكدَح : َلاَق ةريرهوبأ يدَح : لق ِمْسُن يبأ نبا
 ه ع6 00

 موي دَحْلا يني هيلع ماقال هللا امم ايري هكوُلُمَم فذ نم : َلاَك

 ٠١49[ :رظتا] .٠ لاك اَمَك َنوُكَي نأ لإ ءَهَماَيَقْلا

 ْنَع ؛ٌديعَس يكد :َلاَ هلا دْم ْنَع «ىَبحَياَنندَح -4
 :لاق ؟ساّنلا مك نم اف هلا لور لع : لَك ةريره يبأ ْنَع «هيبأ

 كلاب هلا يئس َلاَك كلت اَذَه رع َسْبَل : اوُناَك ءمُهاَقَأ 0
 ْنَحَف :َلاَق« َككلاْسْن اذه نع َسْيِل :اوُناَق ٠ هّللا ٍليلَخ نبا ؛ هللا ين نبا
 امال يفصح يمال يف" ؟مُمراَيخ ينوُلأَسُت بَرَعْلا نداَعَم

2 
 . اوهقف

 يسكدَح :لا هللا دبع ْنَع ءديعس نب ىَحَي اند -68 5

 5 2 ُكاَيإ : :ا5 يبل لاك :لاَقةريره يبأْنَع ء«ديعّس يأ نب عامل هلو 0
 بحي آل َهّللا نِإَف «شخْشلاو مُكاََِ ةماعلا ميلا دنع تامل ملط ل
 اثََتْئْمُكَلقنَماَعدهنِإ مشل مُكاََو :َشّخَفَتلاَو شْحْفْلا
 [4851/ :رظنا] . ْمُهَماَحْرأ اوُعّطَقَو «مُهءاَمد اوُكَنَسَو «مهَمراَحَم

 ْنَع هللا دي اًنُئدَح : لاقي وّمألا ديعَس نب ىَبحَيانندَح - وهاك

 ف

 اَذِإ : قف هللاوُسَملاَف لاق ةرْيره يبأ نع « هيبأ نع دعس يبأ نب ليعس

 - ناطقا ديعّس نب ىَبحَيل يني ثيدتحلا ىََم رك ْمُكدَحأ مداح تن

 [41401 :عجار] . َلاكهللا دع ْنَع

 55 و بسس رسما

 اذن ص

 ديس 55 لق نالْجَع نب نع ؛ًدأطقلا ىَياكَح - ةهكا/
 ٌَركدَو- ملّظلاَو ْمُكاَيإ 2 هللا ٌلوُسرَلاَق :َلاَقةرْيَرُم يبأَْنَع ما همر

 [ة4ومكم :عجار]. َثيِدَحْلا

 [هقحالو هقباس نم قفل ثيدح] . اًندَح - هك

 هما هالام ول
 « ِلْبَهُك نب ةملس يكدَح : لاَ ,َناّيْفس ْنَع «ىَيحَي اًنندَح -89

 ريع  ِهّلاَلوُسَر ىَصاَقَتالْجَردنأ : ةرْيره يبأ نع ؛ةَمْلَس يبأ نَع
 هللا ىقوأ يتتيقوأ : :َلاَقَف «ةوطعأ : َلاَقك ؛هّئس نم َلَضْفأ لإ دجَناَم اوُلاَقَك

 مدح .عجار] .ءاَضَق مُهيَسْحأ ساّنلاٌراَيخ : . ناو هللا لوُسَر لاف كلل

 ينندَح : :َلاَقَنآلْجَع نبا نَع ءديعّس ْنْب ىَيحَي ادَح -

 َلاَق)ةَرْيرم يبأ ْنَع دَحُي يبأتْغِمَسَو : َلاَق ربه يبأ ْنَع «ديعَس
 ةَرَشَح ريمأ نماَم : َلاَق (مَحَن : َلاَك 8 يللا نَع اًمهآلك : : ىبحيلاتلُف يبأ

 .روجلا هع ؛ لد إهمال لوم ةمايقلا موي هب ىلإ

 ْنَع ءاديعَس يِنئدَح : :َلاَق َنآلْجَع نبا نع «٠ ىَّيِحَي اًنئدَح - تقفل

 َلاَ) يلا نَع «ةَريره يبأ نع ثدي يبأ تععَسو : لاَ ةرْيَره يبأ

 رّْسأ نم ناّبعش : َلاَق (مَعَن : َلاَق ؟4 يبل نع امُمآلك : ىبْحَيل تلق يبأ

 .(151/1) بنا ينط انا .نا ريل ةيلهاَجْلا

 يشوع اة اع لس ا يعرقل

 00 :عجار] . يئس وُحْمَت ىَرْخُأَو

 « ةريره يبأ نع «هيبأ نع نالَجَع نبا نع ؛ « ىَيَحَي اًنئدَح - ماع

02 
 :رظنا] غامد اهم يلي نت هلع بنَ رالا لأنه ؛ قف يبْلا نَع

 [ةكمم

 :ةرْيره يبأ نَع «هيبأ ْنَع نآلْجَع نبا نَع ؛ىَحياَندَح - 4س

 . اريثك ميكو البلف مثكحّضأ ٠ ملأ اَمنومَلعَتْوَل : َلاَق 8 يلا نَع

 ينئدَح : :َلاَق كارع ْنْب مِيخ اندَح : :َلاَق «ىَحَياَكدَح - 68

 لو هسّرق يف ٍملْسُملا ىلَع سيل ؛ قف يِبللا نَع «ٌةرْيَره يبأ َنَع ٠ « يبأ
 [الا9* :عجارإ] . ٌةَكدَّص هك 5وُلمَم

 ْنَع ءلوُحْكَم ْنَع ةَماَسُأ انثدَح : َلاَق ءىَيحَي اَنْكدَح - هما

 .هلفم كلف يلا نع «ةرْيَره يبأ نَع «كارع

 يئَدَح :َلاَق بُّنذ يبأ نبا نع: ىََياَندَح - 4ةالال

 .(ح) .ًاليعس

 للف يلا نَع :ةريره يبأ نع ؛هيبأ نع دعس يئَدَح : :َلقريََحَم ٠

 اَهَراَجلةَراَج رحال - اًنَدلَك اهْلاَق : ىَبْحَي لاَق- تاَملَْصْلا ًءاسناَي : َلاَق

 [07641 :عجارإ ةاّش نسرف ولو



 مهمل .ةالّصلا َفَّتَحَ ناسا يسقي

 ؛ ةريره

 8 هم عملو
 مويدهق 0 يشار :ةريره

 . َنيضَرَأ عبس ىلإ ةّماَيقْلا

 كيش يباع ل هاد ىلإ «قاَحَسإ ْنَع «ديعس

 ْمِهْيلَع ناكل « هيف هلا اركي مك اسلم موق سلَج : ف هللا وسر لاَ

 اموري اك الإله ريل اًقيرط ىََم جر 'ماَم ءةرث

 رت هناك لإهللاُكيمَلَق هشارف ىلإ ىَوأ لج نم

 ء «بُنذ يبأ نبا اننَدَح : لاق «حور هانئدَح - هما
 ويب مشو

 «يربقمْلا نَع

 .هشارف ىلإ ىوأ نإ لقي كو «ثراَحْلا نب هللا دّبَع ىَلوَم «َقاَحْسسإ ْنَع

 نب دمَحُم اًمندَح : :لاَقناَطَقلا دعس نب ىَيحَيانندَح - 1م

 نع 88 هللا لوُسَر ىهن : لاقيه يبأ ع ؛ ةّملَس وبا انئدَح :َلاَف. .وِرْمَع

 ءدحاو بون يف ءمّصلا ْمُكْدَحأ لمتشيأنآ ءِنْيَتَسل صو مي يف نيتي
 عقل ه7 ل018 :رظنا] . يش ءاَمنسلا نيو هَتَي سيل [دحاو] بوب يحير

 دمحم اًنئدَح :َلاَق فوغ ْنَع «ديعس نب ىَحَياَنئلَح - 404817“

 .(م) ةَريِره يبأ َنَع

 قسيفصتل او «لاجرلل حيبْستل لا :َلاَق ف يللا نع« نَّسَحْل حلاو

 508 :عجار] . ءاّسشلل

 «ةريره يبأ نَع ءدَّمَحُمْنَع؛ ٍماشه نع « ىَيِحَي اًنيدَح - 37

 :رظقنا] . اهاَح ىلَعالَو ءاَهّسَع ىَلعهآرَملاٌمَكشأل لاق 8 يلا نَع

 [) لم لم ل لاا

 ْنَع ءاليعّس يِنئَدَح : :َلاَقَنالْجَع نْبا نَع , ىَحيانندَح - ةهزه

 يتلا : لاق يَ ءاَسلا يأ يَا لس : لاق و 'يِبنلا نَع «ةَرْيرَه يبأ

 يفآلو اًهسْنَ يفد ٌهرْكياَميِف هلال هرم ا5إةعيطُتو اَيِلِإَرظَاذإ ُُُسَت
 [الا١٠1 :عجار] . هلام

 ىَيحَي اَننلَح -5

 :َلاَق 8 يلا نَع «ةَريره يبأ

 :6٠/[ :عجارإ] - تاّيحْلا يي نم سل ةيشَح

 ْنَع ءاليعّس يِنئَدَح : لاق ِهّللا دييعْنَع « ىَحَياَنتدَح - 4 هرخال

 ضف .هشارف ىلإ كح ىلإ : : 8 ِهّللا لوسَر َلاَق : :َلاَ ةريَره يبأ

 َّت تَعَضَو بر كمشاب : لفي مت هني سولو ؛هراَزإ ةلخادبه شارف

 اَمب اًهظَنَحاَ اهَتَسْرأ نإ نو ءاَهَمَحَراَ اًهتكَسأ نإ ! مهلا مقر: كيو « ينج
 [/ب#( :عجار] . َنيحلاّصلا ةلداَبع هب حظفَح

 . نيانع ؛

59 0 
 اًنملاَس اَم

 مل هسا

 اَمدَح : - ل ين وو. د خا كَ 00
 و هسا

 صم 8 رع إلا

 ريم يبد 98

مكس ىَأ نإ ا ّلاةلوُسرلَ :لاق ةرْيره يبأ نَع ءهيبأ نَع « ديغس
 

 [/ىه4 :عجار] َتيِدَحْلا رك. . هشارف ىلإ
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 نع «ديعس ينربخأ : :لاق للا دْييَع نع ] ؛ ىَيَحَي اًنئدَح - انما

 كاوسلابمكهترمآل «يّسمأ ىلع قشأ نأ الل : لاق كف يلا نَع ؛ يره يبأ

 ىَضَم اذإَف ليلا فضنْوأ ليلا ثلث ىلإ ءاّشعلاُتْرَخآلَو «ءوضْول مم

 نم لَه : م لاق َرَعَو لج اًييدلا ءاَمّسلا ىَنِ لت «لّيألا صن: ليطلا كلت

 لَه هيلع بوُبأَق بئاك نم لَه ٠ كرف فَتُس نم له يطع يطأ لئاّس

 [/405 :عجارإ : هيأ عاد نم
 هله

 ٍريِعَس نع ؛ ءهّللا دبع انربَخأ : :َلاَق ءرْيَمُت نباانئدَح - -404

 24 قمع نأ الون : لاق 8 هلل لوس نآ ؛ةرْيَره يب ْنَع ؛؛ «يربقملا

000 
 . انعم

 لَجَو رع هللا نإ : :لاقو

 [/4:":عجار] . دونا َمُلْطَي ىََح تس

 انئدَح لاق بذذ يبان ئااَنكَدَح : لاق« ؛(ىَيحَي انئدَح .- 469١-

 :8 هّللا لولو َلاَق َلاَق

 :هيف َلاَكَو ايدل ءاَمّس ىلإ ةكبل لك يف لني

 :لاَق ؛ةريره يبأ نع ؛ «ريبج نب عفان نَع ٠ مساَقْلا

 ٌعاَبَتأمهْرَرْسَو مه 52 هرايخل ل عابتأ مه هراّيخ «نآششلا اذه يف شير 1 عب سانا

 . مهرارشل

 ْنَع «يبأتْعمَس :لاَق نآلْجَع نبا نَع ىَحَيانندَح -

 ؛ةَايقلا مويس مهإ يشيل رطنيال لآل ؛ف يبل نع «ةريره يبأ

 .وهزمْلا (زئاعناو 8 ينأزلا خيشلاو «ُباَذَكْلا ماَمإلا

 يببأ نَع ؛ يبأ يئدَح : :َلاَقَنآلَجَع نبا نَع « « ىَبَحَي اًنئدَح - ءانحأو

 ني بال هرخآلا ٍمْوُيلاَو للاب مْؤُيناَك نم َلاَ ف يِّلا نَع «ةريره

 نياك سو قت[ قلن للك

 ب لاَقَو. تكنو ارْيَخ لَئِن «ربخألا ٍمْويلاَو لاب

 ١ ع 1

 وأ :ةرم «ىيحي

 لقيا يالا هلا ن4 598 يانغ ؛ ةريره يبأ

 .ةَياَتَجْلا نم هيف

 ها هنت ىلع ابي بك قلل تل 5 يان .
 ؛ةريره يبأ

 ٠ . يضخ بلغت يتَمْحَرنإ

 لاق َنآلَجَع نبا نَع « ىَبحَي اًنئدَح - 5005

 رزلاك ( يتيثكو يمنا ني ياعم : لا ف يلا نَع / ؛ ةريره يبأ

 .مسُقأ انآ « يطب لَجو رع هللا ءٍمساَقلا

 نع ءديعَس ينربْخأ َلاَق َنآلَجَع نبا ِنَع ٠ ' ىَبَحَي انئدَح - انا و

 نم كبُدوعأ ين ] مهلا : َلاََرَّس اَذإناكهّنأ 8 يلا نع ؛ةريره يبأ

 ملا «لاَمْلاو ألا يف ءِرطْنَملا وسو ءبلقنملا ةباكو ؛ ءرقسلا ءاَنعَو

 ع ْنَع «يبأ تْعِمَّس :



 نضرألااككوط مهلا ءلمألا يفي (رقسلا يفبحألا تن
0 

 000000 ل

 [ة161/ :رظنا] مُكَتآالَص

 ٌحلاَّص ينّئَدَح : :َلاك ؛بلذ يبأ نع « ىَيَحَي انئدَح - 64

 ايم لسع نم : :لاق ف يتلا نع ؛ةرْيرهاَبآ تعم : :َلاَقةّمآوَتلا ىلوُم هلل ه7
 ٠١01[ ,ةحكك :ظناز َلسَتْعَيلَ

 ةريغملا نب ”ناَمْيلَس اَنكدَح : :َلاَق «ديعس نب ىَحَيانندَح - كح
 رامز ةملز

 اك َلاَق يره يبأ نع ٠ عفار يب نع «لآلهُنْيدَمح انندَح : لاق

 َكّمأ انآ جي
 هما ذارلف تادماز لك :لاَك يمك
 4 براي : :لاَقَك ٠ يّلَصَي هنقداصُق : :َلاَق «ِنَمْيألا هبجاَح ىَلَع هدي مََو

 اب ءاحئاقق ينس هذكداست 5 .ةنآ مك اتتَجرف «ةنآلص رخام « يتآلصو
 وو هدو

 ص سس »هللا
 درج اي : :َتَلاَقَق ' ص هناك : :لاَق « هتموص يف دبعَتي 2« جيرج

 وب ةدع

 4 قس خاف يناس ىلا ب :لاَك يملك َكمأ انآ « جْيَرج هارب عممم
 يمأ براي :َلاَق ؛ ينملكف َكّمأ انآ جير اي كتف يل هقداصت كنك وا ممل نس

 يّنإَو « ينو «جرج اذَهنإَمُمّللا تاق «ةتالص راخات «يتالسد
 هيي تح (4104/16) تالت مهلا . يملك ىَمْلَكي نأ ىَبَأَف ؛ تملك
 ىَلإ يوي عار ناك : :لاق نفل نكي لع تَعدْولَو ءتاّسوُملا
 :ليقق ءاّمآلغ ْتَدَلوَف « , يعل مكوَآَرما تجرح : :َلاَق «هريد
 ههيحاَصَو ؛مهسوُشي وبا «ريدلا بحاص نموه : : تلق ؟اَذّه نسم
 لَك ريد نودي اودَحأَف ؛ :َتنلكَب مل ودان ءريدلا ىلإ اوُلبقآ
 سر مَسَم مك :لاَق ءمّسْبت ار : لاق ارا ءذَهْلَس : اوُناََق مهبل
 انمَدَه ام ينبت ؛ جيرج اي : :اوُناَقَق نآتضلا يعار :ل َلاَق ؟ةلوبأ نم : َلاَقكيِبصلا

 «ناَكاَمَك ايرث ةوديعأ نككو «آل : لاق“ ةّضفلاو بهدا كِرْيَو نم هادعو ع

 [مة45 :عجارإ اوُلَعُمَت

 :ٌةناوعوبأ اًنلَح : لاق مشاه يي ىَلوَم ديعس ولأ انئدَح - وةك
 لاَ قف هللا لوُسَرانأ ؛ةرْبره يبأ ْنَع ؛هيبأ نع ؛ «ةَملَس يبأ نب ٍ (رَمع)نَع

 :(لاَقْك) .ىّرخأ دو هرمي اكو رجا ليان يني يف لج اناَك
 تم ىف دا يمت ساو ااا خف
 و تاركا ل لاقل اهي بنو

 ها

 فا رح هل اخ ىلارخ ثيل يت
 نإ ١ كه بأ ْنَم هْجَوَو ؛كلَهْجَو هللا منَ :لثيالو ءةجَرلا بتجي
 [/4114 :عجارإ] هتروص ىَلَع ٠ مالا ملحم

 « ىَيَحَي نع « ماه اَندَح ءوِرَمَع نب كلما دب انئدَح - هاا
 م ىّنَح ميلان ل َلاَك يّ َنَع «ةَريره يبأ نع ؛ «ةَمَلَس يبأ نَع

 ؟ينإ فكر هللا لوري ليق :ئاتش حلمت 5-5

 هل ها مرام و

 هذ ص ةريره يب

 0/11 :عجار] . تكس نأ : لاق

 ءرَفَعَج يبأ نَع ؛ « ىَبحَيانئدَح « ماش ْنَح «ىحَياَندَح - 6655

 وع هيف كاسل تاَوَعَدثآلَك َلاَق ف يِبنلا نع «ةَريره يبأ نع

 [ىنه1١٠ :عجارز . هدكو ىَلَح دلاولا ةوَعَدَو « موُظَمْلاَ ءرفاسُملا

 نع « ىَبْحَي انْئدَح : لاك ماش ْنَع «ديعس نب ىَبحَيندَح - 6
 :تلُق 4 ْتَّقَشْلا ءاَمّسلا اذإو : يف دج يره اب تْيآَر :لاَق «ةَمَلَس يبأ هب م هاه سا

 [ةص/ :عجار] اهي دَجَس ف يِلادإ :َلاَق ءاهيف دجست

 .(ح). بْنذ يبأ نبا نَع « ىَيَحَي اَنئلَح -51

 اًنكدَح : َلاَق ىَنعَمْلا ءبذذ يبأنب انربَخأ : لاَق «نوُراَم نب ديزيو

 ناك ثآلك : لاق قير يني دجسم يف ةريره وبأذن : :َلاَق َناَعْمَس نب ديعس م عي سهل ع مع
 لطم اس «نهب لَمحَي 8 هللا لوُسَر ذآ واكس
 هلالي ,ةءارقلا لبق توُكسلاَو «مَكرَو مكر املك ريك 04 «ةآلّصلا يف
 3٠١[ 4810/ :رظنا] . هللضق نم هللا لآّسَيو وعي : ديزي لاك هلّضق

 يبأ ْنَع ءءاطَغ نع« «كلَمْلا دبع نع ؛ : ىّيحَي اًنئدح -ةكا/

 سْنإلا ني ةدحاَو ةَمحَر اهلي «ةَمَحَردم هلل ؛ ؛ ل يلا نَع «ةريره

 حولا فطن اهي وحيا «وُطاَاَف .ماَوهْلاو نِحْلاَ
 . هداّبع اهب محي «ةماقلا موي ىلإ نيعستو ةعست رخو ءاّمدآلوأ ىلع

 ينكدَح : :لاَق- َناَسسيَك نبا ينعي- ديزي نَع بحي انئدَح - كد م

 الإ هلإ آل : لك : ٍ:هّمَمل 8 ِهّللا لوُسَر لاق : َلاَق «ةريره يبأ نَع ؛ ٍمِزاَحوُبأ
 َنَثِإ : نوُلوُقَي ؛ هش يتربع ذأ لول لاق .ةمايقلا مويا كلش هّللا
 ةل كن )لوول َلرئا١َ كتي اهب" ررفآل «عّرجلا كلذ ىلع هلَمَح

 [ةهه :رظنا] . 4 تبيح ْنَم يدهن

 ينئدَح : :َلاَق ناَسْيك نْيَديزيْنَع «ديعس نب ىَبحَياندَح - لح

 ةريره يبأ سن ياو ارم هعبصأبري
 ىّتَح .ةطنح بخ نم |َعاَب] ملة ؛ .ةلهاو ا للا بشاَم هد

 را ملفا
 ريشي «ةريرهابأ تير :َلاَق ِمِاَح وب

 . اًيدلا َقَراَف

 وُنَأ اَنكدَح :َلاَق ءورْمَع نُيدَّمَحُم نع ىََياَبدَح -

 ْحصُتلا ىلَعْضرمَمْا دروُي أل لاَ قف يِنلا نع ؛ةريَره يبأ نع ؛ ؛ةملس
 م06 .عجار] .!؟لروألا ىَدعأ ْنَمف «ةَماهآلو ربط الو ىَودَعأل : :لاَكو

 يبأ نع ؛ءاطع اًندَح : لاَ كلَمْلا دّْبَع ْنَع «ىَبحَي اًنئلَح ١-
 مخ ياو« عَ قلما لعل 18:
 نمألإ ةَقَدَص آل : هرم ءىّيحَي لاَقو. ُلوُحَت ْنَمبأدباو «ىلفّسلا دبل

 0106 عجار] . تغرهظ (7//9"6)
 نع .حلاص يبأ نب لَهس نع ؛ةبتش نع :ىَيَحَي اَنئدَح 7

 صول : لاق ف يِبنلا نَع «ةَرْيره يبأ َنَع ؛هيبأ

 [ة501 :عجار] حير

 تح نملة



 .(ح) تيس يح :ل لاق ٠ كلام نَع ٠ « ىَيحي انئدَح - 1

 يبأ نع ؛ « ىَنعَمْلا دعس ْنَع «بلذ يبأ نبا اًنربخأ : َلاَق جاَجَحَو

 31 لاَم يف ٌةَملظمهَدْدع ينمي تناَكْنم لاق 8 يلا نَع (ًةريره

 رايد هَدنع َسِيَلَو دمت ْوَذَحْوُي نأ لبق ُتْنم الحجل هتك « ضرع

 دخلو ءاَنَه اَهيطْعأَهتاتسَح نم ذحأت اسَح هلت نك ,مَهردآلَو

 [١1هى0 3١64٠ :رظنا]. لح (يقلأ) ءاَذَه تاس نم

 :لاَق. ِءاَطَع َنَع« «ديهّشلا نْب بييَح ْنَع ؛ ىَبحَياَدَح - 0461

 00 سا هاسرلا
 ف هللا وُسرانَعَمْسْأ امك ءاَهيفاَرْفي ةالّصلالُك :ةَرْيَرْهوبأ َلاَق

 7414 :عجار] . مُكْيلع ُماَْخأ)اَكْلَع ىَفْخَأ اَمَو «مكاتعمسأ

 يبأ نع ؛ سن ْنَع « «يمِيتلا َناَميَلَس ْنَع « يحي انْئَدَح - لن

 اربشي كباب ال َلاَك (ف يِبلا :َرَكذ اَمّبرَو : ىَبْحَي لاَق) «ٌةريره

 وأ اَعاب هبت بقتال اعاني لريال ءاعارذ هْيَلإْتمَرهتألإ

 1١١51517[ :رظنا] . اَعوُي

 7, ٍنَع ؛داّنزلا يبأ ْنَع «َنآلْجَع نبا نع ءىَبحَيانكدَح 505

 يف اهّطَياَمّنإ هس نعطي يذل يبل نع نع «ةرْيره يبأ نع ؛ « جرعألا

 يف اَهشتحَي هَسْفَن قدحَي يذلا «رذلا يفّمسَقَتي ءاهيف مَحَقَتَي يلا ءراّثلا

 رات
 هسا هر ع يما

 دبع نب ءآلَعْلا انثدَح : َلاَق يعش نَع ءىَحَياَنْنَلَح -07

 لاك ينعي : ف هللا ل وُسَر لاَ : لاك ةرْيره يبأ ْنَع «هيبأ ْنَع ؛ «نَمْحرلا

 انك يِريَع هيف ارش المع يل لمع ْنَم «ءاكرشلا ٌرْيَخ انآ - لجو رع هللا

 [/:45 :عجار] . كرش يدّللَوُمَو «ءيرب هم

 ْنَع دعس اَنندَح : لاق بْنذ يبأ نبا نَع ؛ سي اتَح - 4517

 اممم ياي الاَمَز سانا ىلع ننال : لاق قف يللا نَع «ةرْيَرَه يبأ 1
 أ
 1١887١[ ,ةحل :رظنا] . 1 لاَمْلا َنمَدَح

 يبأ ْنَع «ةَمَلَس وُبأ انئدَح :لاَق . ورم ب دمحم اربخأ : لاك يزيَو
 يف َلُكْأَيَرفاَكْلاَو ءدحاو ىعم يف كأي نمؤملا :َلاَ قو يبثلا نَع « ةريره

 . ءاَعمأ ةعبس

 يبأتْعِمَس :َلاَقَنالْجَع نبا نَع :ىَبحَي اند -
 نباوهو ميهاربإ َنَكْحا :َلاَق 8 يِبنلا نَع « ةريره يبأ نع أ ثدَحي

 ملكا «٠ نت .ورقل نَشْحا «َنيِناَمُ

 يع < ٠0٠

 م 0 ن2 رج وتعب عو
00 

 ع ةو يدم
 سان لاش 0 ,ةيينئ ناكر ؛عارشلا هي

 ه2 سم هاش

 وُمَتَو 2000 ؛ يعادله ءدحاو دي يف :َنيرخألا

 ا عقم ع
 ءنوُلمَتحَيَالَو «نوُشيطي الام برَكلاو مهلا نم سلامي ؛ سمشلا

 ملا اا
 ال ؟مُكتليق موتا ؟هف شام انورتألا : ن ٍضَْبل سأل" ضن وَ

ٌضْنَبلوُيَف ؟لَجَو رع ير ىلإ مل قش نم نورت
 :ٍضْمَبل ِساّنلا

هدّيُدَللا كَتَلَخ ءرشبلا وب تنآ «مَدآاَي : َنوُلوُفيف ل مدن وُ م مدآ مكوبأ
 

 ياسا ع م

 لأ « «كير دنع ان ْعمشاَك كل اوُدَجَس ةكئلمْاَرمآو حور نم كليف حقو

 يبن: مآلّسلا ِْيلَعْمَدآل وي ؟انَمَبْدفأَم ىَرتالا ؟هيف مصَناَم ىلإ ىَرَ

 دن بني لو هل ابتغفي م لاق موب ذكر

 « يسن «يسْفن « يس ؛ يسّقُن « هتيصعف هُم ةَرَجّشلا نع يناهئهَنِإو للم

 تأ جوُن اي : وأو حو نوي « جوك ىإ با يري ىلإ ايْ

 نعال حماك ءاروُكَس ادم لامس ءٍضّرألالهأ ىلإ للاهل

 يّبَر نإ: حوت لوُقق ؟انَلَْدَقاَم ىَرَألا ؟هيف نام ىلإ ىَريآلا ؛ كير
 ًَُكآَ لسا هه س6 يس صرع رم ع

هنإو هلم هدْعَببَضْنَي كو «ةلنم لبق ابضْفَيمل اب ميلا بضع ذل
 

 اوبمْلا ٠ ء يسْفل يسْفَن يسْفَت يسن ؛ يموت ىَلَع [َهنْوَعدةَوعَد يل تناك

 اي :(4/7) نوُنوُيف ؛ مها نوي « ميهاريإ ىلإ اوبهْذا «يِريَغ ىَلإ

 3 لبر ىللانك عقلا «ضرألا له نم هلو للبت ميه

 دق يبرد : "مهاوي مهل لوف انك ام ىلا ؟هيف سنام ىلإ ىَر

 ٌرَكذَف ليم

 ىَسوُم ىلإ اوما « ريغ ىلإ وبها «يسفت يسفت يفت يفت .هتايذك

 ءهّللالوُّسَرَتْنأ ىَسوُماَي: :ثووُفيف ؛ ىَسوُمنوَُيف ماسلا هبل

 ىَرَتآلا ؛ ءدلير ىلإ نأ عقشا « سأل ىلَح ميلتون ملا لطم

 انمي دك ام ىَرت الآ ؟هيف رن اَم ىلإ

 سس يا

 همم سافاش ها م صم ياش

 م هدحب بضُعَي نَلو هلم هلق بضْفيْم لاب مويا بضخ

 بضع دق يبرد : ىّسوُم مهل لوي

 ابد عرم علوم

الق ىو ذك ةننب شمال قال هضم نشأ
 

 امال .ةطلكو هَل لوَر تأ ىسيع : وأو يسب ونا نبع
 رم م امل

 انك مّمشاَف دهَمْا يف سانا تو راد : لاَ هلم حور ميرَم ىلإ

 ْمُككلوشف َنتَيدَكاَم ىَرَتآلا ؟هبفنْحَناَم ىلإ ىَرمألا َكّيَر ىلإ
 ماهو ياض ياش

 ّبَضْنَيْنَلَو هلم هلبكبضَْيمل بط مولا بضحك يمر: : ىسيِع

 « دّمَحُم ىلإ اوبمْدا « يِرْيَغ ىلإ اوّبمْدا ايدك ديمو لم ُهَدَحَ

 ري ممش ب »عد
 هللا َرَمَع ءءاَينألا مَئاَحَ ؛هّللا ل وسر تْنآ محم اي : نووي ينوُأي

 ام ىلإ ىلا د ىلإ عقارات( قمل 00

 صل 2 يل مع ع ماسك هي كش ل هل

 هدم ريع « لجو زع
 عقلا هل لو لس عقرالمحْسأي لاَقبك « يلبق دّحأ ىلع هحَتْعَي مَ

 براي « يّمأ يأ براي : لوثأت « عشت

 نم لخدأُهَّمَحُم اَي لوسي براي يأ يم

 نمو امي سانا 6ك مو .ةئجلا باونآ نم نسأل بابل هل

 يي انا ننُحَو هدماحت نم يف

 ام يأ يتأبراي ينأى

 ٍميِراَصُم نم ِنيَعارصم نيام هدَي دَمَحْمسَْت يلا : َلاَك مث «باوبألا

 [مجهو :عجار] . صوم َنيامكو رج ةمَنْي انك جلا

 مما سس سارع

 َتَج 0 ا «ديعس



 0 الا

 وكلا حا نيرثكملا دنسم

 قرا بضق « هلق ضْمَب يلح هَرركأ امل .مسبيَو بجنيف يلا

 سلك لاج تْنآو يمشي ناَك هلا لوس اي :َلاَقق ركوب هقحلف ماتَ
 يي همم

 - هد كو ف 0
 ل دويل مكه :لاك تلو تضخ هوك ضب هلع كَ

 شد اطبطدا ع ةثفل مل اطلاع لوك ضب لاكن
 1 يلع يضل يك ةملظمب ملط دبع مام : :قح هلك ثآلك ءركب بأ اي :لاَق
 210111 «هرثصت اهلل الإ َجَوَرَع
 عملا هال اة اهي ديوي ةلآسم بال جر حف امد ,ةرثك اهيُهللاهداَر
 سم كاس

 .ةلق اهب لَجَو

 نْئبْهَو يئدَح َنآلْجَع نبا نع ؛ ىَحَياتدَح - -ة6*

 يلمع : :لاَق ؟ديرث نبأ : :لاَقَق . ةَرْيره يبأ ىَلَع يبرم : :لاَق. ناسيك

 و ءايحأرم بنج يف لو ءاهارمابطأو ءاَهتار حشا: :َلاَق
 اهَّنِإ :ل ويا هللا لوس تمس يَ ءاّهب (ئشتنآو) ةّنجْلا بام نم
 .ةنيملا يني 3 :لاَق رتل ةليك أ

١ 

 مسرور ءرياقن 1
 دبع نب ملس ينئدح :ل

 ًرْكيا# هلال وسر داك :لاَق ا.ه يأ نع ١ نَمْحّلا
 [040؟ :عجارإ ٠ لْيَحْلا نم لاَكشلا

 ني اقَقلا يكد :لاك.نآلَجَع نبل نع ؛ ىَحَي ند -06
 محرز: :8 هللا وُسَرلاَك : لاك يره بأ نع ٍحلاّص يبأ َنَع ؛ «ميكَح
 يف حصني نإ ؛ :تلصَت هلأ ظّقبآَو (ىّلَصَف ىَلصَم ليلا مَكالْجرهلا
 اجر تقي [ْتلَصَ] ليلا نم تاره َمحّرَو «هاملا اهو
 .ءأمْلا ههجَو يف اتسحضَت ىتآ نإ ؛ . ىَلِصَم

 ع نع ءداّنزلا يبأ نع .هّللا دبع ْنَع ؛ ىَيَياَندَح -+5
 هتف صلاح ىف هلل لوُسرألا رز يبل نع . جرعألا

 04:6 :عجارإ . .رَرَغْلا

 د :لاق (610//) يعاززألاائدَح  ىَحياَْح - ةددفي
 3 ال لاق يقرزلاتباك يئدَح : َلاَك يره
 اوس نكلو بالو ةمحرلاب“ يجف حيل اّبستآل : اق للاكل وسر
 [04017 :عجار] ارش نم اوتو اهي مهلا

 نب ديعّس ينُئدَح : :لاَق. بُنذ يبأ نبا نَع ؛ ىَبحَياندَح - قلل

 ةارشال حيال : :لاق قف لا نع «ةريره يبأ نع «هيأ نع «ديعس يب
 7/171 :عجار] هدم يف أل برأ ا ار

 ساو يم <

 0 م 106 :لاَك لع رش ىل
 داير بتاَكُمْلاو «فتَتْسلحكانلاَو «لَجَورَع هللا لبس يف دماج
 04٠١[ :عجار] . ءادألا

 ْنَح ٌةَداَنَق انَدَح : :لاَق. ةيورَع يبأ نبا نع « ىَبحَيانئدَح - كاوكولا
 سم م

 ةوخإءايبنألا : َلاَق هه 'يِبنلا نَع «ةَريره يبأ نَع ؛ «ٌمَدآن ب ِنمْحرلا دْبَع

: 

 ةلشناا ةريره يبات (4/5 لنسم ص 91١"

 هَل ميم نيا ىتسيعب ساّنلا ىلوأ انآو « ىتش مهام

 عوُبملَجَر هن« ,هوقرعاف هومتيأر اًذإَ 7 آو « يب هيو ين ينيب نك ل
 َنْيَلَكَب نمي ملذإب * لقيه تاَرنأَكطْبَس «ِضاََيْلاَ ةَرَسُحلا ىَلِإ

 لّطَمُيو ,ةيزجلا عَّضَيو «َريزنخلا ثقي «بيلصلا سكي ني قرصَمم
 يضلل لسلام الل هنن ينل ىلا
 عم لبزلا نر ىَح ٍض ألا يف ُةتمألا ْمَقَتو «َباَذَكْلا لاجدلا َحيِسَمْلا نام
 و و «مَتَّقْا َعّم باّتَذلاَو قبلا مَمْروُْلاَو ءاًميمَج دسألا

 مث تُكْسَي نأ هللا ًءاَش ام تكيف ءاضنب مهضنب رضيال تاّيحْلاباَملْلا م سرع ع مدمرور ةهلقعا

 [؟0؟ :عجار) .هئوُفَدَيو نوُملسمْلا هيلع 2000

 نع ءةَداَنُ نع ؛ «ٌماَشه اَنئدَح : لاك باهرا دْبع انئدَح -

 هاهم دحاو مهيد «تآلَعل

 ءءاّيبنألا لاق : نأ اقف يلا نَع «ةَريره يبأ ْنَع مدني نمْحرلا دبع

 رولا ةلآلضلا حسم هنامذ يف كالي ىّنَ : لاقل انعم رَكَذَ
 ذليل .عجارإ باَذَكْلا

20009 
 دبع اًنئَدَح : لاق َةَداَتَق نع «نايش ريسْفَت يف نْيسح اًنئدَح - ترف

 َرَكَذُك ؛88 هّللالوُسَرلاَق : لاق ةرْيَرم يبأْنع ؛ «ٌمدكْنْي ِنَسْحلا

 [4؟56 :عجار] ٠ ٌثيِدَحْلا

 يب يديعَس يَ : لاق هللا دبع ْنَع « ىَيحَي اندَح - ا“

 يبتلاو] « ىَلصف دجال لاك ةريره يبأ نع «هيبأ نع ءديعس
 :لاَكَو مسلك «مّلَسَق كل يِبنلا ىلإ ء اجت« «[دجنسملا ف
 :لاَقَق : لاك « ترم ثآلك كلل َمَجْرَ لص ملكني ١ لصق عجزا
 ةالمملا ىلإ نإ لاق يّنمْلَقاذَه ريغ ٌرسْحأ ام« قحاب َكَََب يذَّلاَو

 مث ءاّمكار نئمطَت ىّتح عكرامت ؛ نارا نم كَم سين اَمآرفا م سك
 لح مك .انجاس تت ىلح ينم مثال دقت ىلا

 . اهلك كلئآلص يف كللد لَمْ مث ءاًسلاَج نئَمطَ

 :لاَق دلاَخ يبأَنْبا يي َليعاَمْسإ نع «ىَحياَنندَح - تن
 لَو « ىرسك َدْعَب ىرسكأل : لاك "يبا نع ةَريَره يبأ نَع دايز اًنئدَح

 رح هللا ليس يف اسرتك قتلي حس سفن ياو صف دَْبَصن
 [/171 :عجارإ جو

 اَبأّنأ ؛هبيأ نع « َليِعاَمْسِإْنَع «ديِزيو « ىَيحَياندَح - لراح
 لوطي السي ناكو سي ةالص نم اوضُنةئيدَمْلاب مهب يُلصْاكةريَره 8 ع ل يا

 َلاكَورَجْأ وأ ءْمَصن :َلاَف ؟ لصيف هللا وسر ناك اذكه :تلق :لا
 4٠١[ :عجلر] (رَجْوأَو : ديزي

 زجوأو ؛ معن :لاَق «عيكو هانئدَح - م60

 ٍحلاَص يبأْنَع ءدَّمَحُم نَع «ثعشأ نع (ىَيِحَي اًنيدَح -
 4 ؛ةكاتلا ءالؤَهنم نيا وأ راج «ديعس يبأو «ةريره يبأ نع َناَوْكَذ

 [للتخك ل135 10 :رظنا] فررصلا نَع ىَه اقفل



 تمسي 000[
 نيرثكملا دنسم
 سس تك

 ينئدَح : لاق َتاَورغ ري يضم اح : لاق «ىَيحَي اَندَح - 18"4ث/
20 

 و «بَمدلاب بما : َلاَق 8 يللا نَع «ةَرْيره يبأْنَع «٠ ٍمْمُن يبأ نبا

 قدا وأدام هدي ادَيٍلذمبالثم « قرولاب'قرولاو ,ةضفلاب ةّضفلا

 00000 عملك عجارإ ىيرأ
 «ٌةَداَحِح نب دمحم اني دم اَمدَح : : لاق ةبعش نع «ىَيحَي اًنئدح - 978

 ٍبُسَك ْنَع ِهّللا ل وُسَر ىَهَن :َلاَق . ًةريَرِه يبأ ْنَع «مزاَح يبأ ْنَع

 0/40 :عجار] . ءاّمإلا ) تويتفف]

 2 اق ريئارغ يش يع: ءمِصاَنب ٍصَْحْنَع نَمْحَرلا

 :عجار]. يضؤوح ىَلَع يرّبْنمو ,ةّنجْلا ضاير نم ةَطْور يربو يني

 افففن

 « يبأ نَع «ءآلَعْلا نع «ةبعش نع «ديعّس نب ىبحَي انئدَح - نال

 [709 :عجار] . ريغ دشأهللاَوراََينمؤمْلا : ف يِنلا نَع «ةريره يبأ نع

 «هيبأ نَع ملعْلا يتدَح : َلاَق «ةَبعش نع ٠ ىَّنْحَي اًنئدَح - 45١

 م هيض ممل
 هلو ءازع هبْهّللهدَرالإَلُجَراَقَعاَم لاك قو يبنلا نَع « ةريره يبأ نع

 1 عه اع سابع
 [0؟06 :عجار] . رع هلا هازال طق لج اَنع الو + لاَم نم ةكدَص تصف

 هيأ نع «مآلَعْلا يئَدَح : لاَ «ًةَبعش نع « ىيِحَي انكدَح - 4

 هبل َجورَعمَلاَكرَياَم ىلع مْ آلآ : ف يلا نَع «ةريره يبأ َنَع

 َدْعَب ةآلسصلا ٌراظَمْاَ و ءدِجاَسَمْلا ىلإ اًطخْلا ُةَرْك ؟اًياَطَخْلا هب برمي و تاَجّرّدلا

 5 م :عجارإ هراككملا ىلَع ءوُضْولا عابسإو «ةآلّصلا

 وأ اَنئَدَح :َلاَق وِرْمَع نب دَّمَحُمْنَع :٠ (ىَيحَي انكدَح 050
52-0 

 ؛هّللا دج هلل م اوُمستَأل لاَ لف يلا نَع «ةريره يبأ نع : ةَملَس

 لل م40 10146 :رظنا] . تلفت نْجرْخيَلَو

 نع «يرهزلا ينربخأ : لاق ءكلاَم ْنَع« «ىَيَحَي انئدَح - 4

 يشاَجّنلا ف هللا وُسَرانَل ىَن لاَ. ةريره يبأ نع ؛ بْيَسُمْلا نب ديعس

 َرْبَكَو هَل باح فص ىلَصمْلا ىلإ جرح ءهيف تام يذلا ميلا يف

 ا :عجار] . عير هيلع

 اَنكدَح : َلاَق وِرْمَع نب دَّمَحُم اننَدَح : لاق «ىَبْحَي انيدَح -6
 2س

 ةَرْثك ْنَع ىَنْلا سيل ف للاسر لاف َلاَق ةريره يبأ نع « ةَملَس وُبأ

 [7045 :عجار] . ِسْقَلا ىّتغ ىّنْلانكَلَو ءٍضَرَعْلا

 لَك َلَجَررَع هللا ليس يف دماَجُسْالكت هداتسإيو 95645

 وأ ؛ةَّمينغ نم َعَجّراَمب مجري تحري أل يذلا هي يف مئاّصلا تناقل

 وقم دس
 3٠١١1[ :رظتا] ةلجلا هلخْدي هللا انوي

 وِرْمَع نب دَّمَحُم ْنَع «- دعس نبا ينعي ىَحَيانندَح - 3"

 : ىَلاَمَتهّللا َلاَق : قل يلا نَع «ةريره يبأ ع ؛ ةَمْلَس وبأ اًنكَدَح :َلاَق

 َرْطَخآلَو ءتْعمَسْندَأ الو «اتآر نبع آل ام َنيحلاّصلا يداّبعل َتْدَدْعَأ

 رب

 ملام

 ةريره يبأ دسم

00000 
 مس داملالا َح

 « نيعأ ةرق نم مهل يفخأ اَم سفن معن الق 9 مش

 م اهلظ يف بكأرلاَرسيةرَجَش ملا يفاذإ قف َلاكر - 1518

 . 4 دوُدْمم لظَو ) مش * نإ اوقاف اًهعطْقَي )مَع

 يَ جلا يف مدح طوس عطوتو :9 هلل لورا - 44

 اًمَوُراَكدَقَك هنا لأول حخ سك ارقد مويا نم

 .عرئذنا تار هدة

 (ةدر)
 ظ38 ا 0000“

 : نإ اوفا

 ا :عجارإ ولج الصف اج لس. تخش حسا

 ةّيلهاَجْلا يف ْمُهَراَيحَقُنداَعَم سانا : ف لاق هداتسإيو - و

 [7604 :عجار] وُ مالا يف مهري

 فلفل

 7148 :عجار] . موصل امص مُكددَحأقفاوي آل «نيَموَي

 اوُمتأَف ْمُكِيلَع َمُع نك «هتيؤرل اورطفأَو : هتيؤرل اوموص مم

 ْ اا :عجار] .اورطأ مث امي نيئآلك

 يذلا َلاَقَ «ةَمأْوآَدبع رع نينجْلا يف : َلاَق هداتسإبو - فاخر

 كلل لم لَهَا آلَو َحاّص آلَوبِرْسَلَوَلَكأأل م لعبا هيلع يضق
 1١/[ :عجار) .هَمأ وأ دبع ٌةَرغ هيف ءِرعاَش وقل لوقا اذه : َلاَقَف ؟لطُي

 ماس سل

 هم 0-0
 آلَ ٍمْويي ره اوُمَدَقَآل : ف هّللا لور َلاَقهداتسإيَو -

0000 
 هل ىَرُت وأ ملْسمْلا اَهاَرَيةَحلاَصلا ايؤرلا : َلاَق هداتسإبو - 04

 [ىده.6 :عجار] . ةوبلا نماء نيعيرأو نس نم هرج

 َنَع يبأ تغمس : َلاَق َنآلَجَع نبا نع «٠ : ىَيِحَي اًنئلَح - د نان

 741١[ :عجار] . يبل مايو يع منَ : 8 هللا لوُسَر لاَ لاَ ةربره يبأ

 نع ؛ يبأ تغمس : لاَ َنآلَجَع نبا نَع « ىَبحَي اًنكدَح - نواح

 0 :لاَ ريح ءاَسّنلا يأ هَّللالوُسَر اَي لبق :َلاَةرْيَره يبأ

 .هلاَمَو اهسْفت يف هك مف ُهُلاَخسالو رم هعيطْنو ءرظَن

 ْنَع ءاديعَّس يِتدَح : لاق َنآلْجَع نبا نع « « ىَبحَي ايدج - 617
 مل

 مُكَنآلَص مْسا ىَلَع ةّيدابلالْهأمُكَلَْتال لاق لف يللا نَع يره يبأ

 [4هؤ4 :عجار] . (ةم هر

 نع يبأ تْعِمَس : َلاَق َنآلَجَع نببا نَع ؛ ؛ ىَحَي اندَح - 168

 نآالْعت هَل لَعَجُي لجَر ءاَاَذَح راَثلا لأ ىئذأ : لاك قف يلا نَع «ةَريَره يبأ

 [؟87* :عجارإ . هْغاَمد اًمهنم يلْغَي

 هلل الإ هَل : اووي ىَّتَح َساَّنلا لتاقأ : لاق هداتسإيَو - 5

 . هبل ْمُهلَوْمآَو ْمُهَءاَمد يئم اوُمَصَع «هّلّلإ هلإ ال انقاذ

 ينتدَح : َلاَق َنآلَجَع نبا نَع «ديعّس نب ىَيِحي انندَح - دا

 َنَمطَع اَذِإ ل هلا وُ ناك : لاَ ري يبأ ْنَع ؛ ٍحلاص يبأْنَع ؛ يمس
 ريسدوم راممدس

 .هتوص نم ضع اوأ ضو ؛هتهَْج ىلع هدي وأ ؛هبوث عضو



 نع ةيرطألا ينكح :لاَق كلاَمْنَع «ىَبَياتَح - 1

 يشاَجّنلا 8 هللا وُسَراَنل ىعَن : لاق ٌةَرْيرِه يبأ نع « بيسملا نب ديعس

 هْيَلعريكك؛ ُهَقلَخ احا فّصَق ىَلَصْمْلا ىلإ جرح : هيف تام يذلا مولا
 [/1497 :عجار] . اعبر

 ْنَع دعس ينكدَح : :َلاَك َنآلْجَع نبا نَع « ىَحَيانندَح تا

 نإ مكسيك سلجَملا ىلإ مُكْدَح حى اذ : لاَ كلف يلا نَع يره يبأ
 تلك ؛ دن لف 'سمولج ْمْوَقلاَو ماك نمش ؛ ْسِلجَيلف سجينة

 [/14؟ :عجارإ] . ةرخآا نم قحاب ىلوأل

 ا
 0 مار صلح ا

 داب اقلب او هلِداَْ مالا هل ل[ لمي هلظ يفُهللا 0

00000 
 لَجورَع هللا يف بحت نآلُجَرَو :دجاّسمْلابق لمسه ل جرو هَل

 ْمَلَتآل (ىتح) اَهاَمْخأ ةَقَدَصبقَدَصَتلْجَرَو هلع اكو هيلع ؛ اًمَمَتِجا
 ربةل ظل رب سس يع سلا يبا لك هع ل عع ل
 هتعد لجرو ؟ ُناَنْيَغ تَضاَتَق ابلاَخ َهّللا َرَكَدلُجَرَو « هنيمي قفلت ام هلامش

 تس م ةس
 .لَجَوَّرَع َهَّللا فاَخأ انآ : لاق اهسفت ىلإ لاَمََو بصْنمتاذأَرْا]

 ْنَع ءًاليعَس ينّكدَح : :َلاَق َنآلْجَع نبا نَع « ىَيِحَي اًنْيدَح - ةكك#ك

 ميتا نيل وح جرح يْنإ مهلا لا ف يِبنلا نع ةرْيَره يبأ

 . ةأرملاو

 ءداّتزلا يبأ نع « هللا دبع اًنئدَح :َلاَق هرْيَمُت نبا اًنئدَح - 0

 :لاَق راَمّسشلا نع ا هّللالوُسَر ىَهن : لاك ةريَره يأ نع جرعألا نَع

 ينجو وأ يتب كج كلكبا يجي : لُجرلا لوفي نأ ءراغشلاو

 [/م0: :عجارإ ٠ يتخأ َدلجٌورأو «كتخأ

 0 :عجار] . ةاصَحْلا نَعَو ءِررَغْلا عيب نع ىهّنو :َلاَق - م6

 نع ديزي نبا ينعي روك اًنئدَح : :َلاَق هرْيمُننْبا الح -55

 اً رضَحُيو ؛قح يملا 8 هللا وسر لاف: ةَريَره يبأ ْنَع «لوُحْكم
00 

 . مدآ نبأ دسحو ماطصشلا

 يبأ ْنَع «هبيأ ْنَع ؛ ماسه انكدَح : :َلاَق يَ نبا ائدَح - فكن

 قيرط نع كوش نصُع ىّحْن لجمع لاك 8 هللا َلوُسَر نأ ةَريره
 [0/8514 :عجار] ِساّنلا

 ا لل يا ال لوط سو بأ اَنكَدَح

 ولم فكريحئيدَملاَو ريحا َرْيَحْلا : نوُوفيْمُهَرئاَشَع دورفتسيالاَجرنإ

 لإ ءٌدَحأ اهَدِشَو اهئاوأل ىلع صَيأل ءهدّيي يت يِذدَّلآَو :نوملعي اوُناَك

 م ع
 اًهلمآ يفتن .هديي يسن يدل ,ةمايقل موي اميفش وأ «اديهش ُهلتْنُك

0 00030 
 ابغاَردَحأ اهْنم جرحي أل ء هدي يسْمن يذّلاو ءديِدّسْلا َثْبَح ريكلا يفْنَياَمَك

 .هم اريح لجو رع اهب الإ ؛ اَهْنَع

 .(ح) «شَمْعألا اًنئَدَح :َلاَق ءريَمت نبا اندَح -6

 1 ةَريِه م يلاكش 0
 راض و

0050 

00 0 
 اياك شار ىلإ هال جلعنانإ١ ا هلل 75 ةريره

 ٠ ا هم ل ني اسلم
 .حبصُت ىَنح هنآ اهتعل ءاَبضَ َوْهَوَتاَبق ؛ ءهّيَلَع

 [ :رظتا] ."طخاّس اَهَيَلَع :عيكو لاق

 ةَعْرُز يبأ َنَع ناّيَحوبأ اًنكدَح : : لاق ءريمُت نبا انئدَح - كذ

 لمع جرب ينئاح للبي 8 هلللوسرلا ليه يأن

0000 
 قت يدنع تأ رالسإل نلمح شان "لكلب َلاَقَف ٠ لجل يف

 كلذبت يكل «راَهْوأ بكم ةعاّس يف آنائ اروهط رهط مل يثأألإ

 [مكما :عجارإ ٠ لص 0( /؟) نأ يلهللا بتمام رولا

 -رائيد َّنْبا ينعي حاَجَح اًنَربخأ : لاق هرْيَمُت نبا ادَح - وكلا

 لاقيه يبأ ْنَع «دوُعْسَم نْب ِنَمْحرلا دبع نَع سايإ نْب رَمعَج نع
 اذهو ؛هقتاع ىلع اذه " «نيَسحَونَسَح هعمو ا هللا لوس يلح جَرَح

 م م
 هَل ُلاَقَق : ءاَنيلإ ىَهتلا ىَّتَح ةَرَماَدَه ميو :ةَرم اذه ميَوهَو هقتاَع ىَلَع

 ْنَمَو يحد ققاَمهبَحآْنَم : َلاََق انت دل ليس لج
 نو مل هر

 وش كرش ىلا ءمصاَعٍيصقَ نع «ِنَمْحرلادبَع نب بيبخ
 ري موو شدو سلس هس 2

 .ةّلجْا راهثأ نمل كو «"تاَراوٌلِلاَولاَسيجودَحس :لاَك 8 هللا

 مب :عجار] . ةّنَجْلا راَهْنأ نم لك :ةماَسأ وبأ لاق

 ىيحَي يبأ نع «شمعألا يتربخأ لاق «[ةماسأ وبآ انئدَحإ 4717
 هية نإ هللا لوس كلْجَرلَف لاَ ةريَره يبأ نع - َةدْعَج ىَلوَم-

 :َلاَق ءاهناَسلب اهئاريج يؤ اَهنأَريغ ٠ اًهتكَدَّصَو اهمايصَو اهنآلّص ةَرثك نم
 000 م 022

 اًهكَدَص ايام لف مك ةنالألإ ل 2 لك را ينيم

 نب ديزي نب نَمَحَرلا دبع ينَربْخَأ : :َلاَق َةَماَّسُأ بأ اًنكدَح - 4

 يبأ نع ؛ يرعظألا حلاَص يبأ ْنَع هلل دبع نب َليعاَمْسإْنَع باج
 ملمع وعل لع سا معو
 انك كو نم ؛ةريره بأ هَعَمَو اضيرَم دعه ؛ اق هللا لوُسَر ْنَع ؛ ةريره

 ماسه وشو
 اَهْطْلّسأ يران : :ُلوُقَيَلَجَوَرَع هللا ٌنإْرشنآ اف هلل وسر هَل هي

 ..ةرخآلا يف را نم هظَح وكل ءايلا يف نمؤُمْلا يدبع ىَلَع
 هل

 نع ءٍمْهَجْلا يبأ ْنَع فرطم اًنئدَح :َلاَك طابسأ اًنئدَح -6©

 ٌةآرْاةنداَجَك 8 يدع ادعاقتنك : َلاَك ةريره يبأ نع دير يبأ

 اي: تناك راك نماقوُط : َلاَق ؟بَمْد نمقْوط هللا لوري: :َتَلاَقَق

 نم ناطْرُق : تلق ءران نم ناراَوس : لاق ؟بَمُد نم ناراوس ؛هللا لوس

 «هياتَمرَك بمد نمراوس هلع اكو : ناك ءرانْنم ناطر : لاق ءبَهَد

 ههَدْنعتَقلَص ؛ اجرت مك اانا ! هللا لوُسَراَي : تلكم



 ل ال
 50 ؛ةّضف رم نيف متمكن احيا: :َلاَثَك : لاَق

 . ناَرمَعرلا

 دوعن ينبح انَح :َلاق يمتدح -71
 ٌدَع هّللانِإ 8 هللا لوُسسَرلاَك : :لاق ةرْيره يبأ نع ٌةَمكَسوُبأ اًنئدَح :لاَ

 :عجار]. محروم «ميكح ْمِيلَع : فرخأ عبس ىلع نار 8 لا َلَرْنآ ل َجَو

 لوا

00 

 نب دْعَسْنَع «ناَيْفَس نع ؛ «يِرَمَحْلا دواَدوُبأ انندَح 7

 هّللالوُسَر لاَ : لاقيه يبأ ْنَع ؛هيأ ْنَع ؛ ةمْلَس يبأ نبا نع ؛ « ميهاَريإ

 و

 [علدكمال لحلحم لهو :رظنا] . يلح ناك ام «ةلَُم نمْؤُمْلا سَ : :

 يبأ نب لّيِهَس ْنَع «كيِرش َنَع «يرمحلا ةوادوُبأ انندَح - كدلك

 يّسمأ نم ناقص : قف هللا ل وسر لاَ : لاَ ةرْيره يبأ نَع «هيبأ نع ؛ « حلاص
 د

 ىَلَع «تآليمُم تآلئام تاَيزاع تاّيساك ءاسن : دعب مهرأ آملا لمآ نم

 لاَجِرَو ءاهحير دجال ةّنجْاَنلَخْدَيأل ؛ بألا ةمشسأ لمآ هسوُؤر
 ل
 456١[ :عجار]. سانا اب نوُيرْضَي قبلا بائذأك طايسأ مهم

 يبأ نع :شمعألا اَنكدَح :َلاَق ديب نب دَمَحُم انئدَح -8
 ةليعال وكل

 لاجرلل حيبْسَتلا : كلو هللا لور لاَ : لاف ةَرْيِرَه يبأ َنَع ٠ ٍحلاَص

 [له41 :عجار] ٠ ِءاَسْشلل قيفصتلاَو

 ٌرداسُم آل نأ اَسْلعي 8 هللا لوس بسر ناك :َلاَق هداتسإبيو -

 ذَِ ءاوُدُجْساَف َدَجَّساَدِإَو ءاورَكُف ربك اد «دوجٌسلاَو عوكرلاب ممل

 مول َقَكاَو اد نيمآ : :اوُنوُدَك 4 َنيناَصلا الو مهي بوُضَْملايغ 9 :لا

 :اوُنوُقَف «هَدمَح نمل هَّللاَممَس : :لاَقاَذِإَو «دجْسَمْلا يف َْملَرمع ةكئالَملا

 [م145 :عجار] . ٌدْمَحْلا كل نير

 نب ْنَسَحْلا اًندَح :الاَق دبع اًنبادمحمو ىلعَي اَنلَح -01

 :لاَق ةَرْيره يبأ نَع ,راألا نمش ْنَع « تبث نْبيِدَع َنَع « « مّكَحْلا

 201 وسع
 َباَوبَأ ىتأ نمو لف ديصلا عبس ءاَفَجَاَي م : ف هللا وسر لاق

 وي هلا سام
 نم َداَمْزاَدلإ اير ناطلمسلا (4 4 1/7) ندب دامه «َنفا ناطلسلا

 مورق كه
 . دعب لَجَوَرع هّللا

 ها ص رس 0 سرق ل

 نع «يدوألاواَاَنَدَح : لاق دّييع نب دمحم انئدَح - 8

 م يما
 امام كير كمين ىسع ) هلق يف : قف ينلا نَع ؛ ةريره يبأ نع « هيبأ

 امل وا :رظنا] ٠ هيف يمل عفش يذل ماََملاَوه : :َلاَق 4 ادوُمَحَم

 [اومما

 يع سيق ل

 يبأ ْنَع «ديعس نع ةَماسُأ نَع ءرَمحألا دلاَخوبأ انندَح - ينا

 الإ هماّيص نمهلسيِل مئاَّص نم مك : لف هللا وسر لاَ لاق َةَرْيَرِه

 00 .رهسلا الإ همايق مهل يل ٍمئاق نم مك «ٌعوجلا

 ْنَح - َناَسْبكَنْبا ينعي ديزي نَع «ديبع نب دمحم انئدَح - 1544

 ينوُثا : :َلاَقرْبق ىَلَع ق هلو لاق ةريره يب نَع ٠ ٍمِزاَح يبأ
 يبني :ليقت ٠ « هيك دنع ىَرخألاو هسأر دع اَمُهاَدْحإَلَمجَف ندير

 م ةدرم ف

 وم

 ره يب دس

0000 
 اكمل بَعْضَ «فّمَحَي نأ َلاَرَي نل : َلاَق ؟كلُذ هعَفنيأ هّللا

 .ودُت امهيف

 لاهلها 9 له :لاَق ٌةَريِرَ
 سا يصل را هس عسل اة سال سرا ساس ف سا سا سا نى صرف اسف
 :لاَق «٠ اهب كتي تقال يرق يرينا الوك : لاَق هتيم

 هك شد ةدو
 هاَشَيْنَم يدْهَيهَللا كلو تيحأ م يده ل كنِإ )لجو رعهَلل لاَ

 [15:4 :عجار] ٠ « َنيِدتهمْلاب ملعأ وهو

 رب كس رع لمت
 لاك يسفاّطلا دبع ُْنْبدَمَحُماندَح -ةكرك

 يك ريق 9: لاق ةرْيره يبأ ع ؛ ٍمزاَح يبأ نع ناسيك

 ملك اهكَرفْشَتْسأ نأ يف يبراتنكأتسا : (ّلللوُسَر لَن دكوَح نم ىَكَبَو

 كمان َر وبلا اورو ؛ يل ذأ روُزأ نأ يف مأتم «يل نَدؤُي

 .توَمْلا

 هربه ماع
 ْنَع هورَْع نب محم ندَح : : لاق ديبع نْب ب دمحم اًنيدَح - نانو

 تناقل لا ىلإ رانج: لاق ةريره يبأ نع ؛ ةملس يبأ

 :كّيفْشَي نأ هللا تْوَعَد كلش نإ: :َلاَق« يتيفشي نأ هللا عا للا لوس ا

 .يَلَع باح الوصي : تلك كِيَلَع باّسح آلو يربصاف تْئش نو

 رو دةو ةدو
 يبأ َنَع؛ ءشمعألا اًنثَدَح : َلاق ديب نْبدَمَحُم انندَح - 84

 «َرْفُك سالب امه ناَتث : اقف هللا وسر لاَق لاَ ةريَره يبأ نع ؛ ءحلاص

 [ةدهح؟ :عجار]. بسلا يف ٌنْمْطَو « تّيَمْلا ىلحةَحا

 يبأ نع« ٌشَمعَألا اَنكَدَح : َلاَق دبع نْيدَمَحُم اننَدَح - كم4

 ليو : لاَق- ُهَمكَرْدَق لإ ارأآل : :شمغألا لاَ ةَرْيَره يبآ َْع ؛ ؛ حلاص

 كفك لا باد رت ممل

00 

 تركمان اق هلو قيم يلع ءٍحلاص

 ترم سَ موي همسي ْمُكدَحأ باي ىََح راج رهن عم سْمَحْلا

000 
 ؟ هنّرَد نم ني ادام

 رس
 ْنَع هورْمَع نب َمَحُم انندَح : لاق دْيبع نب دَمَحم انئدَح - 15

 لاَق : لاق ةَرْيَره يبأ ْنَع ؛ .جالْخَّلا نبني ْنَع ديزي يبأ نب ناوفص

 لو ءٍملْنُس ٍلجَر فوج يف ُناَمإلاَو حّشلا عمَجيأل : : 8 هّللا لوُسَر

 :عجار]. ملص ٍلُجَر فوج يف منهج اخد هللا ليس يفَرابع عمتي

 ل

 هر كاس و سمت ل
 نب دمحم اًنَربْخَأ : الاَق «ديزيو «ديبع نب دمحم انئدَح - فكل

 ُدِجْئاَّنِإ هّللا َلوُسَراَي اوُناَق : لاَ ةرْيره يبأ ْنَع ٌةَمَلَس يبأ نع ءوِرَمَع

 لاق مشا هيلَع ملط ماكاو ؛هب ملكت نسيم انسْتْنأ يف

 . ناَميألا حيرص َدلاَد لاق ءمحّن : اولا ؟كلذ مُثدَجَوَأ



 نبا ينعي دّمَحُم اَثَدَح : :لاَق. ديب نب دمحم انئدَح - ءاحازا

 ني طرت كلاَم يب نا هَلْ نب كلام يبأ ع - َقاَحْسِإ م

 :ل ودي هللا لور تغمس : لاق ره يب نع نيوتن مكحلا

 نإ :َلاَق ٠ َلعقي تح هللا ليس يف لئاَُي يذلا : اوُناَق ؟ديهشلا ودعت

 ليي يف انيمأطلاو «ديه هللا ليس يف ليلا !ليلقلاذإ يأ ف دبهنشلا

 هللا يبس يف هد راَخْلاَو «ديِهَش هللا لبيس يف "قيِرْاَو ديهش هلل

 اليس ياهو يش 9

 . بْلَجْلا بحاص (447/7) بوُنَجَملا :دمَحم لمَحم (

 نع ؛هيبأ نع ثواَد اًنثَلَح : َلاَق دّنيع نب دمَحُم انندَح -5

 :ناقوجألا را َساّنلا ل خدي ام ٌرتكأ نإ : :َلاَقال يلا نَع يره يبأ
 رك نوردتآ : لاق ءمَقْلاَو َجَرَمْلا : :َلاك ؟ناكوجألا ام هللا َلوُسَر اي :اوُاَ يع يولع 0_0

 [0/8444 :عجارإ قا ْنْسُحَو هللا ىَوقَت ؟ةّنَْلا لحدا

 هر كاع رع سرك
 َنَع ؛هييأ َنَع واذ اًنكدَح : :َلاَق ديب نب دمحم انندَح - 16

 . ىّذَأهيو ةالّصلا ىلإ مُكدَحأ موق ديال 8 هللا لوس لاق لاق ةَرْيرم يبأ

 [علددوك :رظنا] . طئاّخْلاَو لوبْلا ينعي

 يبأ ْنَع «فاَجَحْلا بأ انكدَح :َلاَق نامي نبدي اندَح - كحل

 نْيسْحْلاَو نَسَحْلاويلَع ىلإ ف يبا َرظَن : َلاَكةرْير يبأ نع ءٍمزاَح
 .ٍمُكَملاَس نمل ملسو ؛ْمُكَيراَح نمل ب ْرَحاَنآ : "لاق ةمطاكو

 ٍحلاَص يبأ نب ليه تْعمَس : :َلاق سيرذإَنْبا اندَح - -1/

 َدَعَي مكيَلص ا : :ل هللا لور لاق : ل ريم يب نع ءهيأ نع ركذي

 اذن و نيكل صف مق ءائش يش كب لج نه. .اًميرأ ولصق ةّممُجْلا

 . تعجر

 مآ 4 هّللا لوُسَر ثيدَح نم اَدَّه يرئأ الو :َسيرْدإ نبا َلاَق

 اذفضن :عجار] آل

 نع يئاوتسدلا ماه اربح :لاَك يِراَرَلاُاَورَم امدح -4

 هّللالوُسَر لاق : َلاَق ريم يبا ْنَع ءرَفعَج يبأ نَع ؛ «ريثك يبأ نب ىيحَي
 َلوُنْعاْزَخَو هيف كلَ ةلناَل َجووَع هلا دع نامل لصف : ف

 يا وءل# دل

 .روربيم ججججو « هيف

 ةّكسلا كلت اًياَطَخ مكي روربم ججَح : ةريره وبأ َلاَقَك :لاَ

 :عجار] . ماشه نَع وأ «فاوصلا ٍجاَجَحْلا نَع هيف كش :ناَورَم لاق

 م

 آل نم : :ك هللا لوس راق : :لاق يره يبآ ع تدي حلاص ايتن :لاَق حلما وبآ حيي انريخأ :لا يرانا اندَح -9 00000
 3١[ 143 ,ةا/ؤ1/ :رظفا] لع َْضْقَيهلآسَي

 ص 7٠٠١

 يروا اف تخأ نبا َوهَو م َطَحُمنيدأَدَعاندَح - ة/06

 آل : هلا لوُسَر لاق : لكريم يبأ نع :ناَمْثَع يبأ نَع ءروُصُنم َنَع

 [لةدح :عجار] ٠ ةيقش نمألإةمحرلا عَ

 سور مرا ج ل
 - بئاّسلا نبا ينْمي- ءاطغ ْنَع ءدَمَحم نْيراَمَعاَندَح - -ةالثأ

 ُمَّللا لقي : :8 للاوراق لاك ةريره يبأ نع ل يبأرغألا نَع

 هلقم
 ءاَمهْنم ايش ينعَراَتَْمَق , يرازإ ةَمظعْلاَو «ينادر هايربكلا َلَجَوَرَع

 عربا :عجارإ . منهج يف هبل

 يبأْنَع ءدّيوُ نْب تلّصلا نَع ءدّمَحُم نب راَمَع انئدَح - فك
 3 ا آل ىَّنَحُذَع هَ هع اقع

 سلا موُقَتأل : وشيق مسالا بأ يليلخ تغمس : :َلاَق ةَريره

 . ءاَمَج نرُك تا َحْطْنَت

 ها * هرم هع

 يبأ ْنَع دمَحُم اند : َلاَق َناَمْيلَس نب ٌةَدْبَع اًنْندَح -

 ءٍملكْلا عم ماج تيتوأ : : هللا لوُسَر لاق : :َلاق ةَرْيرَم يبأ نع ؛ ٌةَمَلَس

 [/ج937 :عجار] اروهطو ءادجْسسضْرألا يل تلعْجَو

 نبا نع ,بيَح ْنَع ُايْفَس اَندَح : َلاَق ميكو اًندَح - ا

 نم: :© هللا لوُسَر لاق لاق ةَرْيرَه يبأ َنَع «٠ سوطملا نَع ؛ سوطملا

 [4.05 :عجار]. رطلا ماي هِي مَ صخري نم اضم نم وير

 نب ءآلتلا نع يع سلا وب اكد :َلاَق عيكو انئدَح - والد

 هللا وُسَر لاَ :لاَقةرْيره يبأْنَع «هبيأ ْنَع «بوُقْعَي نب نمْحرلا دْبَع

000 
 اتضمر اوكي تح مّصلا نع اوس اابعش نم صن اك اذ : 155

 يبأ نَع ؛ بيلا نْب ىّسيع اَندَح : لاق عيكو انندَح - قالك
 يمهل

 ااننفف :عجارإ. عْيسرهْلا : هللا وسرق : لاَ ةَرْيرَه يبأ َنَع «,ةعرز

 نع« ءحلاص يبأ نَع ؛ ءشمعألا اًنكدَح : لاك عيكو انثَدَح - فكي
 ل

 ةَنَجل ةنجْلا وُلدت هد يسذت يذأاو :8 هّللالوُسَر لاَ : :لاق ةرْيره يبأ

 نإ يتب ىلع مَ لامك ءاوُباَحَت ىَتح وموال ءاوئمؤت ىَتَح

 ىلع ع رع

 [407+ :عجار] . مكي السلا اوشْفأ ؟ مشب راحت موسع

 يبأ نْب ليه ْنَع نايف اَنئدَح :لاق عيكو اندَح -ةا/04

 َلاَق : َلاَق ةَرْيِرَم يبأ نع ٠ « حلاّص يبأ ْنَع ءرائيد ِنْب هللا دبع َّنَع ؛ ءٍحلاَص

 [م41 :عجارإ (5 4190/6) ناميإلا نمش ءايحلا : هللا لوُسَر

 نع :ءاطع َنَع ؛ ىَلْيَل يبأ نب انئدَح : لاقي اند -9

 اك: امي انرهَجَك "تفاَخُيَو هَ اكوا ل لوط 3 :لاَقةَريَره يبأ

 اَح ايف اَنتَاَح اخو ءرهج

 714414 :عجار]. ةءارقب لإ ٌةدلّصآل : :لوقي هتعمس

 ْثراَحْا هلاَخ ْنَع «بنذ يبأ نبا انندَح : لاك عيكو انْئدَح - و١٠

 هللا وُسَردجَس : لاق يره يبا ْنَع ؛ «ةَمَلَس يبأ َنَع ءِنَمْحرلا دبع نبا

 . رشا لب از ضرما يف دوُملسْاوا



 يا 8 َلاَق : لقيه يب نع يام يدع ًشمعألا

 َدَجَسق دوُجسلابَرمأ هيو اَي :لوُشَي يكيي ناطيشلا َلريعا ةدجَسلا ْمَدآنْبا

 . راثلا يلق تيصَعَ 9 َق دوجسلاب ترمأَو ُدّنَجلا هَلَق

 نع 'حلاص يِبأَنَع «شمطألا 0 لاق عيد ادَح -؛ هلا"

 لإ طنا لاك نوح نس إنك

 2111 ٠ دقة حقو وطلع تاع

 [/555 :عجار] .ةنج موصلا ؛ ةنج موصلا « «كلسملا حير نم هلا دن

 ءحلاّص يبأو نيزر يبأ نع ٠ 2 تا

 شمعألاو) لاَ ةريره يبأ نع

 00 عار .ةحارل لكلا يف

 يبأ دادش نع «' ” مله ني ساهلا انثدَح لاك عيكو انندَح - 011

 مف ىلع ظْفاَح نم : ف هللا لوُسرلاَق : َلاَق ةَريره يبأ نَع هام
 م ور وربع

 .رطبلا دين لثم تناك نو بوه ترفع ٠ « ىحضلا

 نب ةَيواَمم نع رم نب ليلَخ انئدَح» لاق عيكو اَنئدَح - كفل ن

 .انم سلف رتوي مل نم: :8 هللا لور لاَ : :َلاَقةريره يبأ نع قر

 نبدي اقر برج اكدَح ميكو انكَح - -واللك

 ةَرْثك نع ىّلفلا سيل :8 هلال وُسرلاَك : لاك ةَريَره يبأ نع «مصألا
 علدقالا ءلدحإلا :رظنا] . سْفنلا ىَن ىّنعلا مَنِ «ضَرَعْلا

 يبأ نم هَععَس «ينَدَمْلا حيلَموُبآ انئدَح : لاق عيكو انثدَح - لنفنم

 بضع هللا ٌعدَيْمْلْنَم : ل هلا لوس وسر لاق : لاق اَةَريره يبأ نع ؛ «حلاص

 [4544 :عجار] . هيلع

0 
 يشسَي الك مُكدحأ عسش عقلا اذِإ : مَ

 نَع ءداّنّرلا يبأ ْنَع ؛ناَيْفَس اَنئَلَح: َلاَك ميكو اًنثَدَح 1

 ىلع باش خْيّتشلاٌ بلك : هالو لاق لاك ةَريره يبأ نع جرغألا
 ماه :عجلر].ةايَْلا لوطو « لاما عْمَج ىَلَع :نيتنلا بح

 يبأ نب دعس نَع ؛ ٍلَطَمْلا نْب ب ميهاربإ نع ٠ ميكو اتدَح - 041

 ماَّمَط يف بالا عتود قف لل وسرلاَ : لاق ةَريره يبأ نَع «ديعس

 رَخآلا يف ها هاج دحأ يف «ةَجَرْخأ اذإهسْيل هبارش وأ مُكدَحأ

 9 يع
 ل141 :عجار] ٠ ءادلامدَقيهّنِإَو ءافش

 ْنَع «ةَكَمِب خْيَش نع سهلا اَنئَدَح : لاك عيكو اَنئَدَح - كفل

 نم كّرارف موُدْجَمْلا نمر: لومي 8 هللا لوُسَر طمس : :َلاَق ةَريَره يبأ

 .دّسألا

 دبع نيجي ديرب ةمانل اكد :َاق ميكو ند -1
 ساّنلا ىلع نيل : :© هّللا لور َلاَق : :َلاَق ةريره يبأ َنَع ؛ينهجلا هللا

 ءهلألا ليس يف هس نائم دَحأ لج : : ثم يف سائلا ل ضف نوُكياَمَ

 نفح ا (نخ/ - رم يدش

 ينّلُجَرَ /ةناظَم تلا بط مك هدم ىلع ىو بع مساَنل
 نم لإ َساَّنلاٌعَدَيَو ءاكرلا ينؤُيو ةالّصلا ميقي «باّعّشلا هذه نم بعش

 .ريخ

 «يربقمْلا ديعسم نع ءدْيَز نب ةماَسُأ انئدَح «ميكو اًنْئدَح - نغفل

 هّللا لوُسَر اي : لاَ ارقس ديري ف "بلا ىلإ[ جر ءاَج : لاَ يره يبأ نَع

 ىَضَم ملف «فّرَش لك ىلع ٍربكَتلاو هللا ىَوْقتب كيصوأ : َلاَك ينصْوأ

 154+ :عجارإ . رسايل نوَمَو ءضرألاهل وا مُهللا : لاق

 مي شع

 «ينهجلاُناَدْمَس انكدَح َلاَق (4 4 7//5) يو اَنْدَح - هاا

 َلاَق : :لاق ري يبأ ع :ةّلدم يبأ نع يئاططلا دهاجم يبأ دعس نع
 ٠+.6[ :عجار] هنو رت ال لدا ماما 8 كال

 كد :الاَق. نيكد نب لضمْلا وهو ميم وبأو ميكو انئدَح - 4

 اق اه :َلاق ةريره يبأ ْنَع ؛هييأ نع ؛ ٍحلاّص يبأ نب لّيهَس نع «نايفس

 لو اًهقينعأ ىلإ ْمَهوُرطْضاَف قيرطلا يف دوُهيلا ميل اِإ : : هللا لوُسَر

 .مآلسلاب مُهوُؤَْبَ

 [«ه0» :عجار] . قيرّطلاب َنيكرتشملا : ميمو لاَ
 هلا ديب نب وصاح نع نايف اح : لاكعيكو اح - كنفكن

 ميو م ل

5 

 امي: : 4 ِهّللا لوُسَر لاَ : لاق َةَريَره يبأ ْنَع «مْظر يبأ ىلوُم دبع نع

 سه ما مرت هل
 ٌةلّصاَيْنم ليم احر دويل جلا ىلإ تجرم تييطت ارا

 لجو :عجاز] . ياام اهلاّسغا لسَتْفَت ىتح ىتح

 .(ح) ةَريِره

 اَبأ تعمس : :َلاَقداّيز نْب دَّمَحُم َنَع «ةبعش ْنَع نَّمْحّرلاُدْبَعَو

 6-6 20 م هم ماع
 ٍرَْق نم ةَرْضَكذَحأي لع َنْبَنَسَحْلا أ كف يل نأ ىَتعَمْلا 5 ةريره

 انك حتأل نإ ؛ ءخك حك : 8 يَ لاَ «هيف يف اًهكالَ ةّئَدّصلا

 [لب44 :عجارإ ةوَدّصلا

 كو يدع 000 6 َلاَق َةَرْيَره

 :رظنا] . يِدّيَس : لكل نكلو يب : هديل دبل لْْيآَلَو يا :لقيل

0 

 ىَلَوُم حلاَص نَع «بُنذ يبأ نبا انندَح : لاك عيكو انثدَح - 0/4

 يف ةّراتج ىلع ىَلص نم : هلل لور لاَ : لاقيه يبأ نع « موتا
 مشو
 [ل هدم حكم :رظنا] . *يشهل سنك دجْلسلا

 وم ا« ا سما رع ع

 نب بهو نَع «ةورنع نب ماشه انثدَح «عيكوانتدَح - 0

 38 يبل ناك : :لاق ةرْيره يبأ نع « ءاطع نب وِرْمَع ني دمحم نَع «َناَسْيَ

 رَمُع اَياَهعَد : ل هللا وسرق حاصر رمح أر ةَراَج يف
 2 همام لا

 .ثيدَح دْهَمْلاَو َباصُم سلو عمان نيم



 ىَلَع ْمُكدَحأَس لجَي رن : يف هللا لوُسَر لاَ :لاَق َةَريَره يب ْنَع ؛هيبأْنَع

 ميو :عجار] .رْبَق ىَلَع سلَجَي نأ نم هل رْيَخ «هبايث قرتحت ىتَح ةرمج

 «حلاّص يبأ نب ِلْيَهُس د ايس ئدَح 0 011
 م” كوع 2

 نوعلم : 8 هللا الوُسَر لاك : :َلاَق ةريره

 اهكنفت يجارإا ني يقتات

 ىبأ نع ؛نايفس ْنَع ءنَمْحّرلادبَعَو «عيكوانتدَح - ا

 لَك: :لاَةَرْيرَه يب ْنَح «هييأْنَع «َناَمْنَع يبأ نب ىّسوُم نع ءداّزلا ١

 . هناي الإ هاش اهجْوَرو ادحاو امويةآرَمْلا مصنأل : قف هلل لوس

 [ةةملال :(هوبأ وأ نامثع يبأ نب ىسوم) رظنا] . َناَضَمَر لإ ! :عيكر َلاَق

 7 ْنَع «هبيأ نع «يِفاَعرا وا اَندَح: لاك ميكو انئدَح - هةفنالا
 هايم هلل

 « ادوّنْحَم اَماَقمكّيرَكنسْيانآ ىَسَع »اق يلا نَع « ةريره يبأ

 [ةدمك :عجا ار] . ةعامشلا : َلاَق

 «َليِعاَمْسِإ نب داّيز نَع «ناّيفس انندَح : َلاَق عيكواَنندَح - نفت

 ىَلِإ شيف وكر شم ءاَج : لاَ ةريره يبأ نَع ءِرفُعَج نْبداَّبَع نب دَمَحُم نع
 ىّلع راّنلا يف نوُبَحْسُي موي تلف ءرَدَقْلا يف هئوَمصاَحي يل

 0 1” :رظنا] . 4 رد هاَفلَح ءيش لك انإَر قسم اوُقوُذ مههوجو

 نب كلَمْلا دْبَع ْنَع ةكيرش اَنكَدَح: لاق عيكواتثدح - -

 لوفي ِهّلالوُسْرْتْعمَس : :لاَق ةَريره يبأ َنَع ؛ ةملَس يبأ نَع ؛ «رْيمَع

00 
 . عير نْب ديل لوك ؛ برع لاق ةملك رمش :ربثملا ىَلَع

 م كش عر
 [7مب/ :عجار] . لطاَهّلا الح ام ءيَش لك الأ

 يبأ نب لّيهس ْنَع «كيِرَش يِنّئدَح : َلاَق ميكو انتَدَح - -_ اك

 كلا بخنمتال :لاق # يبا نَع «ةريره يبأ نع «هيبأ َنَع ؛ « حلاص

 ب يو

 [0061 :عجار] "سرج اَلَو كك اهيف ة ةقفر

 ينعي - دقاو نب ناَمْنع ينئدَح : :َلاَق”عيكو اَمكَح - والملل

 (440/6) شابك يبن َع ؛ يمكسلا نَمْحرلا دبع نب مانك ْنَع - يَرمعْلا
 6 ابآْتيقل يلع َتَدَسَكَك ةَئيِدَمْلا ىّلِإ (َناَعْدْجِواَّمَتَغ تلج لاَ

 ةّيحمألا تَمقنْوأ م معن : :لوُشي## هللا لوُسَر تمس :َلاَقق هتلاَسَك

 .”رماتلا اًهَبهتناَك [لاَق] ,نآّضلا ص ْعَذَجْلا

 سا # سعب اما ع
 نع «يَمْس ْنَع ؛ سن نب كلام اَنئدَح : َلاَك عيكو اندَح - فول

 0 ل هللا لوَّنمَر لاق : لاك ةريَره يبأ َنَع ٠ ٍحِلاّص يبأ

 هَكهت مُكدَحآ ىضَم اذ ٌهَماَعَطَو هَمْوَن ْمُكَدَحأ مَن عَنمُي ب ؛ِباَذَمْلا

 "6 عج هلأ ىلإ رس

 مق ها وع

 اوفا ال اق كرتين: ليَ يبأ نع «هيبأ نع «اديعس

 [الا١7 :عجارإ . ٍمَرَْم يذ حمل مَتٍمْوية ريس

 هريس يذتُش 0 ر

 00 بسس

30 
 سرع ام 1

 ْنَع ؛هيبأْنع ؛'يدسلا نع نايف ْنَع « يوانسَح - كمل ل

 اوّلَو اذ مهلاَصن َقْفَح َْمْسيِل َتِيَملاَّنإ :َلاَق (هعَقْري : :ًدايفس َلاَق)ةريره يبأ 500

 . نيريدم

 ٍرماجم يبأ نع ينهجلاناَدْعَس اَنئدَح «عيكو انكدَح - 0ع

 دريل ةآاك و هّللا لوُسَر َلاَق : لاك ةَرْيِه يبأ ْنَع :ةَّلدَم يبأ ْنَع
 سل نه

 اهعقري ٠ ع لا ٌةَوعَدَو رقي ىّنَح مئاّصلاو «لداَعلا ماَمألا : مهؤاعد

 َوَغ ابرلا لوو ؛ءاّمسلا باَوبآ اهل ْحتفَيو ؛ةَماَيقلاَمْويٍماَمقْلا قو هلل

 [م١٠0١ :عجار] ].نيح َدْعَبولو كُنَرصنأل (ينْزعو) :لَجَو

 دهاَجُم يبأ نع« «ينهجلاُناَدْعَس اَنَدَح : لاق عيكو انْندَح - فغح

 نع اربح هّللا َلوُسَر اي :اَنُْق : :َلاق ةَريره يبأ َنَع «ةَّلدَم يبأ ْنَع « يئاطلا

 كلنا اَهْطآلم «ةّضف نم هلو بهذ مهل : :لاَق ؟اًمُواَنِباَم َّنَجْلا

 م 'نَم ظاَرَقْعَرلاَوٌ سْرَوْلا اهو ُقنْوُللاَو توُقاَيلا اَهُاَيصَح ثقذألا
 رمت هعيش ريرعاس ا سس
 قرَخت الو« مهبابش ىلي أل

 ما يسم ب ره سا لرب هل
 سأي آل منيو «توميآل دَّلْخَي اَهْلْخَدَي

 م :عجار] . مهبايث

 يبأ نب لْيِهَس نع :نايفس اًنئدَح : َلاَق ٌعيكوانتَدَح - 3/5

 دلو يِزْجَيأل : قف هّللا لوس لاَق : لاَ يره يبأ ْنَع «هيبأ نع« «حلاص

 [91117 :عجارإ . هيت اكولمَس دحين الإ «هدلاَو

 - َقاَحْسِإ يبأ نبا ينعي - سوي اًنندَح : لاك عيكو انئدَح - 6
 0 عاوم هم

 ليربج َلاَراَم : : 88 هللا لوُسَر لاق : :َلاَق ةَرْيَره يبأ نع ءدهاّجم ْنَع

 [4075؟ :عجار] . ةئروُس هنأ تننط بح «راَجْلاب ينيصوُي

 ِنْبدَّمَحُم ْنَع ؛ :ةَمْلَس ْنْب ذامح اًنئدَح : َلاَق ميكو انئَدَح - هذ

 مُكلَعَف َفاوَُطلا نيكلملا َسْيَل : ف يِبلا لاق : :لاَق ةريره يبأ نع دايز
 عع

 علها :عجارإ . ْفْقَمتملا نيكل كلو , نالوا رت يلا

 يبأ نسب ليهَس ْنَع «ُناَيْفَس اَنثَدَح : َلاَق ٌعيكواَنتدَح - -ةالكك
0 

 ل ا ٍحلاّص يبأ نَع ءراَتيد نب هللا دْبَع نَع ٠ «حلاص

 ىئألا هَطاَمماَدأف ٠ ءاَيابنوُعْبَسَو عضد اَمإلا :8 هللا لوس

 [4417 :عجار] ٠ هللا 00 "لو هع « قيرطلا

 [هقحالو هقباس نم َققَلَم ثيدح] انثدح - 1/

 2 ١ لن

 نب ديزي نع َناقرب نب رفعج اَنثدَح : لاق عيكو اَنئدَح -

 :لوُقَي ل جوع هلا نإ :8 هللا وسر لاق :َلاَق ةَريَره يبأ ْنَع «مّصألا
 لم :رظنا] . يِناَعَد اد هع اَنأو « يب يدّبَع نظ َدْع انآ

 ريثك يبأ ْنَع / ءِراَّمَع ْنْب ةمركع اَندَح: لاق عيكو انئدَح - ففحا

 رسبلاو رمتلاَو بيلا نَع 8 هللا لوسر ىَهَن :َلاَق ةَريَره يبأ نَع ؛ 'يفتحْا
 1١819[ :نظنا] ةدح ىََع امهم دحاَو لكي ١ لاَقو ءِرّْتلاَو
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 ام مدع
 ةّنبا ِييبَزَنَع ؛َةَعَْمَص نب ناَبأ انَندَح : لاك عيكو انْنَدَح - كحل

 ًءاَعوألإ ةّيحْألا نَع كف هللا لوس ىَهن : لاَ ريم يبأ نع :ناّمْحُتلا

 0 سر اكو



 يبأ َنَع ؛ 22001101111 لق يكر اكدَح - 1/1

 ْمَقَْيمَلَن جرح اذإ"ثآلث : 8 هللا لوُسَر لاق : لاَ ةَريره يبأ نع ٠ ٍمِزاَح
2 

 : اريح اهني يف ( 8 7//5) تَبسك وأ لبق نم تنمآ نكت مل نامل

 . ضألا هادو اَخدلاَو «اًهبِْغَم نم سْششلا عوُنُط

 نب ٌةَراَمَع ْنَع ءشمعألا اَنكَدَح:َلاَق عيكو انئَدَح 0

 مهلا: هللا لوس ر لاق: َلاَقَةَ ريره يبأ نع ؛ ةَعرْز يبأ نع ؛ ْاَقعَملا

 عادا :عجار] ٠ اوف دمحم لآ قذر لعجا

 7 َةَعْرَر يبأ نع «بوُيأ نب ريرج ْنَع «عيكو انْئدَح - ةابوجع

 اذك) ضير نرش ارث بأم 8 هللا لوُسَر لاك : :َلاق ةَريرم يبأ

 .دبعمأ نيا ةءاَرق ىلع هاري لِ امك (لا

 يبأ ْنَع «هيبأ نع ؛ ليهَس ْنَع «َنايْفَس نع « ”عيكو انئدَح - 06

 :عجار] . هن عَجَر ادإهسلجَمبق َحأَو م: 8 هللا وُسَر لاَ اق :َلاَق ةَرْيِرِه

 [/ههج

 ءدهاَجم نع «َقاَحْسإ يبأ نب سنوي ائدَح « عيكو اًندَح - ككنن

 -مسلا يني - ثيل ءاوتلا نع ف هلا لور ىَهن لاق ةريره يبأ َنَع

 [م١؟14 :عجار].

 .(س) .ناّيفَس اندَح :لاك عيكو اًنكَرَح -

 نب دايز نَع ءهّللا دبع نب مصاَع نع نايس نع ءِنَمْحرلا دْبَعَو

 دبع لاق و -) يكتأ انآو فيلا يلع َلَخَد : لاق ربه يبأ نع «بنيوث

 آلآ : نَّمْحرلادبَع لاَق) َكمْلَعَأ آلآ : َلاَقَق (- يندوُعي : هئيدَح يف ِنَمْحرلا

 :لاَق يّمأو يبأب ىلْب : تلق ؟مآلّتسلا لَ لرب اهب يناقر ةيقرب (- َكيقرأ

 يف تاث انا نمو «كلذؤُي ءادلُك نم «كيفنشيهّللاو كيقرأ هللا سب

 . كليف ءاَملُك نم: نمل دبع لاكَو) دَسَح اذ دساَحْرش نمو ؛ دعا
 م

 بكِ صاَعَْع «نايفس اًنكدَح : لاق عيكواَنَدَح - 9ا/ ها/

 ىّلَص 8 هللا لوُسَرْتْيآراَم : لاَ ةَرْيره يبأ ْنَع هبيأْنَع ؛ ' يمر

 1٠١7١7[ :رظنا] . (ًةدحاو]ةرم لإ طق ىّحضلا

 يبأ نع «فاّحّجْلا يبأ َنَع ناَيفس نع عيكو اًنئدَح - 6ا/هرج

 ا اًمهبحأ يّنِإ ممّا: : هلال وسر لاق : لاَ ةرْيرِه يبأ نَع ؛ ,ٍمزاَخ

 لع وا :رظنا] ٠ | .اًمهبحأَ

 ينكدَح : :َلاق ليقع ْنْبْبَْوَح اَنئدَح : لاك عيكو اننَدَح - 9/6

 هني يف ةريره يبأ ىَلَعتلَخَ لاَ : لاَ ةَمِْكع نَع يدبَعْلا يدهم
 همم يهع 25 2

 نع هلال وسر ىَن ةرْيره وبأ لاَ تاقرعب قر مص ْنَع هتلاسف
 5 :عجارإ تقرع ةَقرَع موص

 (ءاَطَغ تعمس : :لاَق٠؛ يفق َنوراَه نَع ؛ «عيكو اًننَدَح - كيل

 ف هللا ل وسر انعَمْسأ مَ «ةئارق ةآلّص لك يف : لاَ ةريره يبأ َنَع

 [01 :عجار] . مكعمسن مكتمل ملام مل امو مكاَعَمْسأ

 يبأ نْب ديعس نع « دعس نب ماَشه اًنئدَح : لاك عيكو اَنكَدَح - هال

 ف يلا باَحصأ نم الُجَرَنأ ةرْيره يبأ نع يبا يبأ نبا نع ؛لآله

 - بْلشلا بيط يني - ةنيطُهنبجْعأَت : َلاَق بنَ هيف بشرم

 اهم
 هَلَأَسُف 88 يَّبلالأسأ ىّتَحال : َلاَكمُ هسْوَلَخَو اًهاَهْتْمَكأوَل :َلاَقَ

 هلْهأ يف ْمُكدَحأ ةداّبع نمرْيَخ - هللا ليبس يف ينعي - ْمُكدَحأ مام لاَ

 ليبَس يف اودهاَج ؟ةّجْا َنوُنحَدو كلها رقي نوبحُتامأ «ةئس نيس

 1١/5 :نظنا] ةّنلاٌهلاتبجَو اثق اوف هللا لبس يف لاك ْنَم هللا

 َنَع- ةَمَلَس نبا ينعي -داَّمَح اَننَدَح : َلاَق ميكو انئدَح - ففتح

 ءاَناَوخإ هللا داع اوُنوُك : 8 هللا لوُسَرلاَف : لاَ ةَريره يبأ نع ءدَّمَحَم

 . اواو اس ءاوقألو ارت اعل

 يف ا قر يباع - موت

 َناَك الإ 89 يلا ىَلَع اوُلَصُيو لجو رع هلا اوُركذيملو اوت ٍسلْجَم
 م

 [لدللال لاما لاما لدا فها :رظنا] ني يهل جت

 هذه َيِهاَمْنِإ 0 وللا «ةّمأوُتلا

 [777841/ :رظنا] ٠ رطصتسلا رو نَا من ههََحلا

 ٌهاَطَع اَنثدَح: :َلاَق كيِرّش نب دّمَحَم ْنَع ٠ ”عيكو انندَح -6

 «وُلا ليلا من : ا هللا لوسَر لاق (0//441) لاق ري يبأ ْنَع

 اًهدرو م موي ء(هيحيو) ءاهتريزَغ حسو ءاَهّئاَدأريعُتَو ءاًهيبجَ ىَلَعلَمْحُي

 . اهناطعأ يف

 ْنَع ,دنه يبأ نْب وادع نايف ْنَع ؛عيكو اَندَح - 7
 ؛ُناَمُز ِساّنلا ىَلَع ينأَي : قف هللا لوُسسَر لاق : لاق ةَرْيرهاَأ عم ْخْبَش

 :عجار] روُجُشلا ىلع ٌرْجَتْلارتْخَبل ءروجُفلاو زجعلا َنْي هيف لجرلا ريخي
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 ْنَع ءِءاَقعَما نب َراَمع نَع «نايفَس نَع ؛ «عيكو انندَح - دنخكني

 07 هّللا لوُسر اي : لجَر لاق : لاق ةريره يبأ ْنَع « عر يبأ

 ىَشْخَتَو ضنا ماَتح يح ْوآ[ح يحض تْنآو قدَصَمأنأ : لاق ؟لَصْفأ
 ْدَكَو اك نآلْفلَو اذك نآلقل : تلق مولا تناك اد ىَنَحلهْمْسآلو ءَرْمَمْلا

 [7ا55 :عجار] . َناَك

 ةّمركع يبا ْنَع «رائيد نب روصنم اَنئدَح : :َلاق ميكو اَنئدَح - نفي

 ْمُكَحأن حْسَيآل: قف هللا وسر لاَ : لاق ةَرْيرم يبأْنَع ؛ «يموزْحمْلا
 ماسالا ل لا
 [/184 :رظنا] . رنج ىلع تنخر

 لس سل سف م سم اعمو
 :رظنا] نان( يحيل هاا هش لرسم
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 نب حينَ كالا كيل اندَح» لاق ميكو اَنئدَح - ارب

 دقاق يلا ىلإةرما تءاجج ؛ةرْيره يبأ ْنَح «ةئوُمبَم يبأ نع ء«ريثك يبأ

 هيف اًمِهّتْنسا : ف هللا وسر لاق اَهدلْوَدُه َدْحأَت نأ تدارك ء اهُجْور اهم

 َرتْخا نال : اقف هلل وُسَرلاقق ؟ يني يني ويس: جرا لاق
 [065 :يظنل] . هب تبل هم ُهَمَأ َراَخاَف «تْئش اَمُهيآ

 ٌرْغألا نع ءَقاَحْسإ يبأ َنَع ؛ «ليئارسإ نعا ”عيكواندَح - 351

 ىَلَع يل ادهَشاَمُمنا «ديعسس يبو ةربَره يبأ ىََعدهشأ : لا ملص يبأ
 مع ل نس# 00

 لإ لوريم دام - اًمهيَلَع دهشأ اًنآو - : : لاق هنأ ف هللا لوُسر

 مُهَرَكْذَو ءةمرلا مهو :ةئيكسلامِهلَحآتكرتتو ةكنَملمهبَأتنَح

 [118397 :رظنا] . دن َنَِيِفهَّللا

 نبا يشي -ديعتس نيود يَ كن را لفيف
 سا هك سام م

 لوط زك قل اك ةئقر ضأن 506 ّةض

 .جرَْلاَرَكد ىَتَح ءراّثلا نم وضع + [قع]

 01 :عجار] . هقتعأق هل اَمالَغ نْيَسح نْبَىلَع اعد : لاَ

 يبأ ع «هيبأ نع «ِليهس ْنَع نايس ْنَع «ميكو انئَدَح - 41/8“
 َوُكَق َعَجَرَمُ «هسلجَم نم لجل َماَقانِإ ف هللا لوس لاق : :لاَق ةريره

 [/هه6 :عجارإ هياقَحأ
 ملل

 ةرطَن يبأ ْنَع «يريرجلا نع ,نايفس نع « ”عيكو اَنئدَح - اب

 لُجَراَرْشاَيآل :48 هللا ٌلوُسسر لاَ : :َلاَق ةَريَره يبأ نع ؛ يواطلا نَع
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 علقم ناز الاولاد الإ هامل ةآرمْلا الو ٠ «لِجرلا

 «َناَوْكَد نب هللا دّبَع نع «ناّيفس اًنئدَح: لاق ميكو اَننَدَح - ةا/ه

 ًباَس حْيَشلاْبْلف : هللا لوس لاَ : :َلاَكةريره يبأ نع ؛ ٍجَرعألا نَع

 [متخأ :عجار]» ةاّيتعلا لوطَو ؛لاَملا مج : نينا بح ىلع

 نْب دوا َنَع « سنآ نب كلاَم يِنئدَح : لاك ميكو انْئدَح - اراك

 هللا َلوُسَرنأ يره يبأ نع ءَدمْحأ يبأ ىلوَم ؛نايفس يبآ ْنَع ؛ « نيصحلا

 44717 :رظنا] . َمَلَسمُكِنئَْجَسدَجَس َمَلَساّملق؛ اَهَسَق مهب ىَلَص ف

 [لنون

 ءٍحلاَص وبأ اًنربَحأ : لاق شمعألا اًنئدَح «عيكو انكدَح - ةا/ا/ا/

 «لّيقلاب يصب انف : َلاَقَ ف يلا ىلإ لجَر ءاَج : لاَ ةريَره يبأ نع
 ا 0 ا

 .لوقيام هاَهْيس هّنِإ َلاَق «قرس حبصأ اًذإَ

 ينعي - دَّمَحُم نع ؛ ٌةَمَلَس نب داَمَح اًنندَح «عيكو انئدَح - ااا

 ىَلع يلع َنْبْنَسحْاالماح 8 يِلاَتْئَر ؛ ةريره يبأ نع - دايز نبا

 . يلع ليسَي هاو« هقتاَغ

 يبأ نع ,داّيز نب دَّمَحَم ْنَع داَمَح اَندَح «عيكو اندَح - كوه
 سام م ع

 َناَكْنمَلم اَنْ مُككرَت اَم ينور : :48 هلل
 لوُسَر لاق : لاق ةَرْيَرَه عناق ع ماع

 (448/5) نسم
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 اذ ىلاتش 4ص

 م 9
 50 :رظتا] ا رب ا كر تلت ام هوعبتاف

 نع ٍعاَقْعَفلا نب ةَراَمع َنَع ءناَيفس نع «عيكو انئدَح -

 :عجارإ. ةالّسصلا يف نكس هل ناك) يل نأ ةَريره يبأْنَع ءةَعْرز يبأ

0 

 :َلاَق ءآلعُلا وب لماك ينئدَح : لاك عيكو اننَدَح - كقكذ

 .[ةالصلا يف نكس هل تناك هللا لوس يره يبأ نع ؛ «حلاص

 يأ تعمس

 سأموت ا اقري يلع 'حلاص

 [م80:07 :عجارإ نايبصلا ة ةَرامإو ؛ نيعبسلا

 ِنْيِدََّحُم ْنَع ,ةملتس ني ةأمح اك يوان موال"
 ماس 8 ل

 نم لجو َرَع انيَربجَع: كلو :لاَق [ةريره يبأ ْنَع «دايز

 6٠٠١[ :عجارإ . لسآلسلا يف ةّنجْلا ىلإ نودي مَ

 « جرععألا نع ءدانلا يبأ نع نايس نَع « «عيكو اَنثَدَح - قاما

 اسود! لاَ بلا ىلَباَحْآَوليمُطلا مدق امل : لاَ ةَريَره يبأ نع

 للا :عجارإ . مهب تاو َسَْ دامها: لاَق «تّصعتسا دق

 نْب ِنَّمْحّرلا دْبَع نب هّللا ُعلبْيع)اَنتدَح : َلاَق عيكو ان اًنثدَحح - 4

 ملص نما: ل

 نأ مول اهلجَُينأ نإ

 :لاَق أ ةريَره يب نع 0 همع َنَع ءبَهْوَم

 اياه اطغأ الإ لاسم يف لجو هلل هَهْجَوبصْني
 .هَل امري

 نْبهّللا دْبَعْنَع ديرب هماَسُأانئدَح :َلاَقميكو اَنئدَح -8
 ل يبا نأ ةرْيره يبأ نع «نايوُت نبا نع «نايقس ني دوسألا ىَلوم «: «ديزي

 يرحمك متلأ اَمُك يأ - مهل امو فرصا ربك اَملف «ةالصلا ىلإ حّرَخ

 تسلك يّنِإ : لَك ىّلص ملف «مهب ىّلَصَ طفي هسأرو اج م ٠ «َلْسَتْغاَف
 مم هال

 لي أل تيقاج

 :لاَ ةَمَوتلا ىلوَم حلاص ْنَع ؛بثذ يبأ با اندَح :َلاَقْحْوَرَو
 هم ف هم هب م دع ولا

 راّشأ بَدْهَأ ؛نيعاَرفلا حبش ناك : َلاَقك يلا تنير بأ تطمس
 هم ع

 لبقآ نإ لبي «نيبكنملا َنيباَم يع , نيم

 اَحَسآَلَو اشف الو شحات نكمل يّمأو يباب : هئيدَح يف حور لاَ

 [410 14 :عجارإ قاوسألاب

 0 ءاعيمج

 هم هو

 2 وراه نب ديزي اًنئدَح - <1/
 .(ح) بْنذ يبأ نب اربح :لاَ م 0

 يبأ نع ؛ يربَقمْلا نَع ؛بنذ يبأ نبا نع « ٍمساَقْلا نْب مشاَهَو

 بسلا يو نارا مأ يه : نآرشلا مُأ يف لاَ هلأ , يلا نع ري

 [33784 :رظنا] . ٌميِظَعْلا نآرفلا يه ؛ يناَنَمْلا



 يبل انرخأ : :آلاك مامي :َنوُراَمُنْب دي اَنِدَح -_ 9/84

 هنأ هييأ نع : هئيدَح يف مشاه لاق) يره يبأ نع «يربقملا نع «بُنذ

 يّنأ كلَ ءاَكولمم َوُهأ نأ ت يحل نارا لوك : َلاَق ةريَره بأ عمس

 « هدي وح هللا "وح يدوي ادبعُهلاَقلَخ ام : :لوَُي8 هللا لوس تْممَس

 . نيئرم هرجأ هلا هاقو الإ

 قمع :رظنا] . نيش هلام يف مَنصَي نأ عيطتسي ال ةلوُلمملا نإ : ديزي لاَ

 َنَع «بُذذ يبأ نبا اَنئدَح : :َلاَقَرَمع نب ليام اندَح - 9

 نارشلامأ هّللدْمَحلا : :َلاق 8 هللا لور نع «ةْيره يبأ نع «'يرَْمْلا

 [ةالدا/ :عجار] يناّتمْلا عبسلا و باَتكلا مآ

 نع «بذذ يبأ نبا اًربخأ : :لاق نراه ديزي انكدَح - حلا
 هع ل ل

 ىَلَع نص َنَس مُكنإ: لاا يل ِنَع «ًةرْيره يبأْنَع «يربقملا
 تشو ٌةَعْض 7 ضرما تمنت ةَمايقلا م موي ةةرْسَحَو هما يصَعَسَو 0 ةَراَمألا

 1 :رظنا] ٠ مطل

 يبأ نع ءدَّمَحَ نَع ءنوَع نب اربح : لاق ديزي اندَح - وا

 داْمَصَخَ ؛ دف ءَمَلَسَو اَنهْلَع هللا

 ؟ةّنجْلا م ْمُهَتجَرْحأو سانا تق يدا ٌمدآَتنآ : ىسوم َلاَقَق 2« ىسوم

 كِل لبو ؛همآلكبو هنآلاسرب هللا كاَفطنصا يذلا ىَسوُم تْنآ : مدآَلاَقَق

 . ىَلْب : لَ ؟يِقلْحَ نأ لبكي لهل هله كن اًهيف جت لآ كتل

 جحف :يريمحلا نَمحرلا دبع نب [دْيَمَح لاَ ناوي ب وُرمَع لاَ

 اًمهيَلَع 2: ىّسوُم مدآْمَصَخَف َجَك ثيدَحْلا وأ ينب ريفي: هَمحُم لاَ ىَسوم مد

 : مالّسلا

 7 0 عمم هلو
 اص ىسومو مدأ مصتخا : لاك ةريرم

 م رم فة ااشسا»

 2001 لكم يلع الاوحد يلع (449/0)

 لوس ةََّع ةيفَص اي لام مشل د نتشا بما دبع يبي: : ؤ ِهّللا
 اَمُكْنَع ينغأ آل ؛ هللا نم مَ رس ٠ هللا لوس تب ةمطا ايو هللا

 [مهدم :عجار] 0 ءايش هللا نم

 م

 8 هلو قرم يلع 8 ءدازلا يبأ ْنَع

 نمت ءينارينآل «ٌمْوَيمُكدَحَأ ىلع نب ايل هدي دَّمَحَم سفن يذلا

 .هلامو هلهأ لمَ وكي ذأ نم لِ َحأ « ناري

 ماع ا هله
 يبل نع «َقاَْسإنئدسحُمانرْخأ : :َلاك ديِياتَدَح -15

 ميقتْنَتال :8 هّللالوُسَرلاَق : لاك ةرْيره يبأ نع « « جرعألا نَع ءداثّزلا

 إو ءاهرسكت اهم ذإ «عكضلاك يهم «ةّدحاو ةيلَخ ىلا كل
2 0 

200 
 [3 همكم ٠١407 :رظنا] ٠ جوع اهيفو اهي عمت هكر

 - َقاَحْلمِإَن با ينعي - دمحم اربخأ : َلاَق بيري اَنَدَح - واو
 هَّللا وسر اني ىَّلَص : لاقيه بأ نع «يريقملا دعت يبأ نب دعس نع

 َةاَداََمَلَس املك ةآلّصلا َءاَسأَك «لُجر فوُنصلا رَخّوَم يفو رهظلا 2

 50 ع

 وركن يلم فيك ىرتألا هللا يقتنألا واي 8 هللا لوسي

 نم ىَرأ امك يفلح نم ىَرآل ين هللاَو.نوُعصَت امم يش يلح ىَتَْيَ

 ه# مس

 . يدي نبي

 7 ِنَع ءدانزلا يبأ ْنَع ُدَمَحُم اًنربْخأ : َلاَق ديزي اندَح - كلا

 م
 «لبألا نيك ءاَسنُريَخ : ا هللا لور اق : لاَ ةرْيره يبأ نَع ؛ جرعألا

 تاد يف جوز ىلع اَحرأو هرّغص يف دو ىلا « شير ءاسن حلاَص

 [١١41؟ :عجارإ هذي

 ىَسوُم ْنَع «َقاَحْسإ ْنْب دمحم اربح :َلاَق ءديِزَي ادَح - 17
 َسْيِل يكنس نإ : هللا لوُسَر لاق :َلاَق ريم يبأ ْنَع ءراَسَيِنْبا
 هكنطْني الو سائلا لآسَيآل يذل يكنس نككو ٌةَرْسّتلا درت يدل

 . كس
 / ِنَع ءداولا يبأ ْنَع دَّمَحُم اًنربْخَأ : َلاَق ؛ديزي انكدح - 91/4

 .(ح) ةَريره يبأ نَع ؛ جرعألا

 عمم هل ريب ع ص رس هةشس عم م عش
 لا يره يبآ نَح هدي اَمّسلا ٍحلاَص انعم َْسَحدَمَحُمو

 [مالاا ءاكاو :عجار] ةجحولا بتجي ْمُكَدَحأ لَ اقاَنِإ : قف هللا لوُسَر لاَ

 «'يرهزلا نَع ء ءورْمَع نب دمحم اًنربخأ : لاق ديزي انثدَح - دع

 لكل: ب هلا لوس َلاَك : لاَ ةَرْيَره يبأ نَع ٠ نَمْحرلا دبع نب ديَمَح َنَع

 ابا ٍلْملو لَسَملا للذي هنم] نوم تيا باو نم لمس لأ

 دَحأْلَه ؛ هّللا لوُسَراَي :ركيوبأ لامك «ةايرلا : :هلكلاق هم وحليب

 اَيأ اي مهتم َنوُكَت نأ وجر انآو محن :َلاَق ؟اهّلُك باَوبألا كلت نم ىَعْدي
 1 1 [مل؟١ :عجارإ ركب

 ِنَع ءداكزلا يبأ ْنَع دَّمَحُم اربح :لاق ءُدِياتدَح -
 ءاَينألا نم يبنون : 8 ِهّللا لوُسسَر َلاَق : لاك ةرْيَره يبأ نَع ٠ م

 اهيرمأ مّن اًهتحك نم جرخُأق هِزاَهَجبَرَم َمأَق ةكستهْْغَدَلَف ةَرَجَش 206

 .ًةدحاو هَلْ : هيل لجو ع هللا ىَحْوأ راقت

 ةَريغملا نْبهّللا دبع ع «َمَحم ارب لاق يِياَكدَح - كيلا

 مل: :نَمْحّبلا دبع وُبآلاَك) دبع ِنْب مكس وْمَع نع « بقيم نبا
 وبألَوهَو- راو دبع ِنّبوِرْمَعْنبامِلس وه مّن داس طبضُي وعمل

 .() ّيِرْخْلا ديعس يبأنَع (يردخلا د ديعس يبأ ب حا [ يهل

 هّللا لوس لاق : لاق ريم يأن , جرغألا نع دال يبأ ع

 يق َشَب اَنآ انف هيّفلَخُت نك هع كدْنع [يلإ دخن [يّنإ مهلا : 8
 همام م

 ٌءلَصَوءاَكَرُدَ اًيلَمْجاَك ةيِدَلَج وأ تحل رأ ع تةمح هحَحش وأ هيد نينمؤمْلا

 [/8:4 :عجارإ ٠ ةَمايقلا موي 2000

 ةَملس يبأ نع « مَ نب لمحم اًربخأ : َلاَك «ديزي انئدَح - ككل ١

 يف تادَجس : :تلتَق 4 تن اتا ُهاَمّسلااذإ» يف َدَجَس يره اَبأتْيآَر : :َلاَك

 :عجارإ]- اًهيف دَجْسَي 8 ِهّللا لوُسَر تير يّنِإ : لاق ؟اهيف دَجْسي ام ةروس

 [ويوعممب



 نيرثكملا دنسم ةقناعح
 نع :ٌةَمْلَس يبأ ْنَح ُدَّمَحْم اَنْ : َلاَق «ُديِزيانندَح - 4 نإ

 هةموو هع عام هلو
 بوُضضُمَمْلا رْيَغ 9 ئراَقْلا َلاَقاذِإ : ب هّللاٌلوَّنسَرلاَق : لاق ةَريره يبأ

 كلذ َقَكاَوَك ءنيمآ : ُهَقْلَخ ْنَم نقف (490/0) « يللا الو مِهلَ

 م ا
 [الاحا/ :عجار] .٠ هين نم مد امهر «نيمأ : ءاّمّنسلا لهأ وق

 نع« «ةمَلَس يبأ نع «ورْمَع نب دَمَحم ارب ؛ديزي انئدَح - هى 3

 هنألك يشل َجَوَرَعُهَللا ذأ اَم هللا لوُسَرَلاَف : لاق. ةَريره يبأ

 [7701/ :عجارإ . هيرهجي؛ نآرقلاب ى نتي يبنل

 يببأ نع ؛ ةَملَس يبأ َْح ءاَمَح اربح: لاَ ديزي انئدَح - 46

 نم: :َلاَقَق ِلَجَر ةءارق َعِمَسف ' ءَدجْمملا 8 هَللةلوُسَر َلَخَ : : لاق . ةريره

 لآ يَماَرَم نم اذه يتوأ دَّقل: َلاَقق سيك ب هَللاَدبَع : لبق اذه

 0 1 1 1 [متالا :عجار] . دوا

 يبأ نع ؛وِرْمَع ْنْب دمحم اًنَرْبْخَأ : :لاَق ديزي انْدَح -ةهمدك

 َلَجَو رع ةللارفطتسآل ين: اق هللا لور لاق: 50 ةريره يببأ نَع ٠ ةملس

 [الامل١ :عجارإ رم ةلام موي هيب وُ

 يمس
 اًهيف َثَدْحأ َْمْةَتيِدَمْلا هللا لوس لاك“ لاق هدانسإيو - محال

 هس
 ةكئالملاو هللا هِبَعَك ؛آلْوَمَرْيَخ ىو ءاًندحُم ىوكؤأ ءاًندَح

 1١415[ :رظنا] . لد ةلَو ًقرص همها ليال «نيعَمْجأ سنا

 لوُسَر ىلإ يِملسألا كلام برعم ءاَج : لاق هداتسإبو -9804

 م2 عي
 هّقش نم ءاَج مُث هُهْنَع ضرعأق تيد ينل لوس اي : : َلاَقَك كو ِّللا

 َنَمْهءاَجّمُت هلع ضّرعأَف ءتيئَ دق نإ هللا لوري: : لاَقَق نَمّيألا

 اي :َلاَكمُت. هلع ضرعأق] تير دَق نإ ؛ هّللا لوس اي : َلاَقق رسل هش

 هباوقلطْا َلاَقَك «تَرَم عير كنذ هللاقك (تٍيئْر دق ينإ ؛ ؛هّللا َلوُسَر
 سو ع ص مساس ل مم يلو وو ما
 كفا يشار ةَراَجحلاهْنسَم ال ءهباوُقلطْناَ : َلاَكَو هوُمَجْراَف

 هس نيح هاف هلا لوُسَرل رك ءدي هيَرُف ؛ ٍلّمَج يحل هدي يف لجَر
 مم

 [لمكب :عجارإ وسرت: لاك :ةَراجحلا

 نك

0 

 اَم ارهاظ نيدلا لاري ال : ال: للكسر: :لاَقهداتسإيَم -
 ساس © سا

 نمْؤُمْلاب ءآلبلا لاَريأل ها ل لاق ءداتسإي 33 وداصإع يه

 نم هيلع اَمَولَجَوَرَح هللا ىَقلَي تح ؛هدلوَو هلاَمو هدّسَج يف ةئمؤمْلا وأ

 اقل :عجار] . ةئيطَخ

 ةَعْرُت ىَلَع اَذَه يربنم : هللا لوسَر َلاَق : :َلاَق هدانسإيَو - و١41

 ّ ا مالنك :عجارإ جلا عْرت نم

 ُةَنيرمَو ملساَو راَمغ : : هّللا لوُسَرلاَق : َلاَق هداتسإيَو - ككل

 َنِزاَوَهَو َناَفطَعَو دَسآ نِيميلَحْلا نييحْلا نمر يَخ نهج نم ناك نمو
 1 #3٠١48[ ةرظنا] .٠ ريوْلاو ليخْلاِل هنو« ميمو

 ًةلاَمَدَرَتْنَم: ؛ا كلالوُسَرلاَق َلاَق هدانْسِإيَو -98313*

 [/448 :عجارإ] يلا عايض كَ نمو «هلهألف

 ور رام و

 ريس يس

 ةّنجلا لهأ ىتدأ نإ : ف هللا لاك : لاق هداّتسإيَو - 44815
 رمل عم سال هع كس م عل هم هع
 آل! ُهَحَم هلْمَو كلذ( كَل : : لايف ٠ لجو هلا ىَلع ىَتمتيْنَم «ةِْنم

 ديعّم بأ لاك . ُهَمَمدّلُمَو كلذ كل : َلاَقِبَ ءاَذَكَواَذَك هل لاقي ل
 ما

 .هلائمأةرشَعَو كلذ كل لاقيف : ب هللا وسر لاَ :. :يِرْدُخْلا
 ريقش هس ريش

 ةّنَجْلاَو راَثلا تّجتحا : قو لوَُسَر َلاَق :َلاَق هداتسإبيو -6

 ينُلْخْدَي ٍكّنَجْلا تلاَكو و :نوربكُملاَو نوُراَبجْلا يلخَي : :ٌراّثلا تلاَقَ

 ْنَّمم كب مقل يِباَذَع تن: :راّثلل َلَجَو رع هللا َلاَقَ :٠ ”نيكاَسَمْلاَوُءاقَعضلا

 .ةتفش نم كب مح يتَمحَر تْنأ : :ةّنْلل لاك « تكش

 ادُحَأ يلّدأ ب حأ ام : 8 هللا لوُسر َلاَق :َلاَق هداتسإبو -5 2 0

 ِنْيَد يف هدصْرَأ أل « ينمي ادجاق نم ةنم يدنع : دعو لاكي لحرس

 ."يّلَع انوي
 نوُنآلك جري ىَتحةعاسلاموَُمآل : هللا لور لاو ١

 ١١81١[ :رظنا] . 8 هلوُسَرَولَجوَرَح هللا ىلع بذي م ءالاجد اًياَذَك

 هم ا 0
 ناك ْنّم ننس نبل: ف هللا لوُسَر لاَ : لاق هدانسإبو -

 ب رْخُج يفاوُلَحَْول ىَتَح رشي ريش «عارذب ارواب عاب
0000 

 َنَمَق: :لاق ؟ىَراَصنلاَو دوُصيلا هللا لوُسَر اي: اوُلاَق : معمم َّحَدَل

 ٠١[ معو :رظنا] . اَذإ

 مام هم هه ريماس اع
 وبأ َءاَجَف يقّسأ رْثب ىَلَع انآ امني ف هللا لوُسَر لاق - 4414

 عامع فسر 3 0 هدفه دعما هب
 هاجمت هَلْ َقْتيهَللاَو “ فْنَصاَمِهِنَو «نيونذ و أ ايونذ عْرتَف ركب

 نطَمبِس الا برضو ء اير هدي يف تلََتسا ىَتح مرق هللاهَمحَر مْ

 . هير يراقب رأ مل

 يذّنأَو :ةّئيدَمْلا قوسب يدوُهي لاق :لاَق هدائسإيو -ة م

 (لوشتآ) :َلاَقَق .راّصنألا نم لْجَر ُهمطَلَف :َلاَقرَشَبْلا ىَلَع سوم ىَمْطصا
 رصاص رو مس سم
 وُ ف هل كوردي ىلا: ل فا هللا

 اق 4و تاق ىرخأ بحال ألا األ

 ّ آل شرما مئاوقّنم ةّمئاقب دخآ ىَسوُم إس عقيم لو نوكأ

 دولا م 2 ىنووع يقع
 نثوي نمي ينأ: َلاَق مو هللا ىقتسا سماك مآل قس َعَرأ يأ

 [ا/مالك :عجار] . بدك دَّقَق ىَّنَم نْبا

 اذِإ : :لَجَوَّرَع هللا لاق: ل هللا وسر لاَ : َلاَق هداتسإيو - ١
 5 ع 0

 :لاَك اقل انضرك ينال هرك اذإو اسما قاتلا

2 
 ل كلَ ناك اذِإ 0 :ةريره

 مايياواو راق مش
 ةٌجا مؤلفي هللا لسلق ءداتسإيو - ها

 [/407 :عجار] .ةئس ةكمسْمَح : موي فصنب ءانغألا لبق



 لجدول لاق يشب د للورد - ريكس

 :عجار]. ةَرْداوُقلْخَي وأ ؛ةّصوُعَب وش 1ك « يقلك َقَلَح مم ملظأَْمَ

 اةيفزو

 ْنَع [ناّسَح َنْبا ينعَيإ ”ماّشه اَنكَدَح َلاَق ديِزياَدَح - 8

 َضِباَرَمَألإاوُدَِجَت مَلاَنِإ :لاَق 8 يلا نَع «ةريره يبأ َْنَع ءدَّمَحُم

 نطاَعَم يفاوَُصُتالو «مََمْلا ضار يف اوُصق ٠ لبألا َنطاََسو ملا
 [لدتلا لل :رظنا] . ليلا

 هدف ع مر

 دجْنصلا يف نامي لق يلا هي ديس يلي

 انقج ىّنحُهَحَماَنِجَرَحَ :دوُهي ىلإ اوُملطْلا َلاقك 8 هلال اني جرح

 اوُملْسأ دوُكيلَرشَْماي: ْمُهاَاَنَق 8 هللا لوُسَرماَقك «سارنمْلا تي
 سم عيب ميما عم ع
 لاك: : هللا لور مُهَلَلاَقَك | ٠ ءٍمساَقْلاايآ يتقيد : اولاَقَق اوملسَت

 مي ءديرا كلاذ : لاق مسالا اآ اتي :اوُناَقَك . اوُمَلَسَت اوملسأ .ديرأ

 مُكِيلَجأ نأ ديرأ ين إو هلوُسَرَو هلل ضرألانآ اوما : َلاَقَف :٠ هلل اهل

 نأ اومَلعاَكْألَ هس ايش هلاَمب مُكمَدَجَوْنَمَف ؛ ضْرألا هذه نم
 ىاشع# هسة

 . هلوُسَرو لَجَو رع هلل ضرألا

 «ديعّسس يبأ ني ديعس يِدَح نيل انكدَح «جاجَح اًنثَدَحا 7

 مس اهيف هاش 8 هللا لوُسرل تيد سيح تح امل :[لاقةريره يبأ نع

 َلاَقَك هلام دوُميلا نما اك م يل اوُعمْجا : : 5 هّللا لور لاَ

 :اوُاَق ؟هْنَعيقداَص مآل ءيش نع مُكئاَس ين : ف هلا لور مه

 اَنوُبَأ : اوُناَق ؟مُكوُبأ نم: ق للون م لذق لقلي

 َتْفَدَص ءاوُلاَق .نآلُق مكوبأ [لب] «مَسْبْدَك : : 4 هللا لوس لاق“

 اًيمَحَن :اوُناَق. ؟ةلع مكس اش ْنَعيِقداَص منآلَه : مهل لاق 0

 هّللا وسر َلاَقَق «٠ اني يف ُهقرَح اَمك انيذك تَْرَ لايك إو ءٍمساقا اب

 َمُهكَلاَنك ءاّيف انيوُلْخَكَمت اريسْياَهيف وكت : اوُناك رمل نم : 2

 ْنَعيقداَّصْمّأَلَه : مهل لاك" ادب هيف مُكنلََْأل : 8 هللا لوُسَر

 هذه يف ْمُلَدَج لَه :َلاَقك مسالا ابآ احن اوال مكس ميش

 تنك نإ اندرأ واق ؟كلذ ىَلعمُكلَمَح امك : لاق «مَعَن: : 0وُلاَك) ؟امْسس ةّشلا

 . ةللرضي ملاين تنك انإو «كلنم حيرت [نأ] ذاك

 يبأ نب ليعس يِدَح : لاكشي انكدَح : لاق جا َجَح اًنئدَح - 7

 "يبن ايا َنماَم : :َلاَق 8 هّللا لور نأ ةريَره يبأ نع ( هبيأ نع ءديعس

 هيت يذلا َناَكاَمّنإَ بلا هْلَحَنَمآه لطم ام تايألا نم يطغأ ده

 هل رع سم م ع
 مالا :عجاز] ةَمايقلا' موي راَعباَ مهَركأ نوكأ انآ وجر يأإ هّللا ُراَحْوُأ ايو

 يبأ يس يكد َلاَقكثِيَل انْئدَح : لاق جاَجَح اًنكَدَح - 18718

 لوُسسَر َناَك : وشي ةريره اب عِمسُهّنأ « ديعس يبأ نب داّبح هيخأ نع «ديعس

 بلق نمو ٠ عقيل ملع نم: عيرألا نم كي ةوعأ ين لإ مهلا :ل لومي هللا
 سام لف
 [4156 :عجار]. ممل ءاَعَد نمو « عشت ال ِسْفَت نمو 2« عشخي آل

 ش م

 دبع يكب يح اقع نأ : َلاَقْجاَجَح اَننَدَح - 89

 قوق ريح يب َّمَمَسِيَلَص : َلاَق هنأ هما ل دبع يأمن نع هل

 َلوُسَر آر لاو ءاًهيف دَجَسَق «تقَش نا امس اذإ» أرفق دج اذه

 ". اهيف جي قف هللا

 يكد :لاق ثلا لاق ويوم 9
 50 لاهل ف هللا لوُسر ْنَع « ةريره يبأ َنَع ؛ديعس نب رسب نع 25

 سارسم ةعماسا # اه ص سرمب "ووعد هر مد 1
 ؟هّللا َلوُسر ايتن لَو : جر َلاَقَك ( 457/7 «هَّلَمَع مُكْنم اَدَحَأ

 ما م
 . اوُدَدَس نكلو . هتمْحَرِب هللا يندَمَمتيْنأألإ ؛ اَنأ الو : 7

 ٌديِعَس اًنكدح : :َلاَق دعس نب ثيل انئدَح : لَك جاَجَح انندَح - كتضشإ

 لك لا دو يطيل هي يوما دس يلا

 . ةتس قم اَهلظ يف بكأرلاريسي«ةرتجش نجلا يف نإ

 ل ثمن يك فلا كي َجَح اَنكَدَ - 77

 ٍلُجَربتءاَجَف ءدْجنل بق اليخ 8 هللا لوُسَر عب : لوفي ةريره ابأ عمس
 ا

 يِراَوَس نم ةّيراَسبه رك ٠ةماَسيلا لهأ ديس لاب ةماَمت ةعيَح ينم

00 2-0 
 :َلاَق ؟ةَماَمُث اي كَدْنع اَداَم: هللا هللالوُسَ لإ جرح ءدجْسَمْلا

 .ركاش ىلع ممل مدان لت لشاب يح َمَحُم اي يدنع

 َر هكَرَتق تع تفش امم طن لسَق لاما ديرب
000000 200000 

 ىلعْممت مْ :كل تلق اَم : :لاك ؟ةَماُشايةلدنعاَم :هل َلاَقدَحْلا َناَك

 «تْدش ام هلم طن لَسَك لاَمْلا دي .رث تنك إو مد القتل ءركاش

 هم د دع عع
 :َلاَقق ؟ةَماَمتايَكَدْنعاَم لَقَدْ دب ناك ىَتح هلل لوسر هكر

 نإو ٠ مداد لكَتْدِإَو ءركاَش ىَلَع ممم :كلل تلق اَم يدنع

000 
 اوُشلَطْلا : لق هللا ٌلوُسَر َلاَّقَك «تْكش امن طَنُْلَسق لاما يرث تن

 َدجنَصْا َلَخَدمُثَلَستْغاف دجْسَسلا نم بيرق لْخَن ىلإ هب ولا َةَماَمُتب

 ٌدَّمَحَم اي هللا ٌلوُسَر ادسَحم نأ هش هلا الهلال نأ دهشأ : َلاَعَك

 َكمهجَو بص دَقَك كاجو نم يَلإَضَمْبآ ضرألا هْجَو ىَلع الك امهللاو

 تليد نمل ضب ندم اك ام لَو اك وجل أبحأ

 ةَرئشْلايرأ ينو كدي لاك حسا

 هكْلاَكةكَممدَق مل «َرمَتحينأ هرم ف هللا لور هَرَشْيَف ؟ىَرَت اًداَمَك

 هّللاو الو 8 هللا لوُسَر دَّمَحم َعَمتسلْسأ كلو «آل : :لاَقَف تاّبص : :لئاق

 :عجارإ . 1.28 هّللاٌلوُسَر ايف ندي ىّنَح ٠ ةطحةَبح ةَماَيل نم مُكينايآل

 اةيركنن

 يا هل ل سا
 نبا نَع « "ليقع ينكدَح» لاق ثيل ائَدَح «جاجَح انئدَح - كنان

 ةأرمْلاَو ءاّهيبأ ةلاَخ نيو ةآرَمْلاَنْيبعمْجَي لجّرلا نع : :لكس هنأ ,باهش

 لاق :َلاَقَق ٠ اهم ةَّمَعَو ةرملاوأ اًهيبأ مَعَ ةَرمْلا َنيَيوأ ؛ اهنأ ةلاَخَو

 تشمل هلل لور تن :لوُتَيةر يره ت عم : : بِيؤَذ نب ةصييق

 اَهَسَحو ةآرملا نيو ءاَهتلاَحَو ةأرما ني



 َنمداكذإَو ؛ةقتملا لل َقئاَدَمَعَو ءاهمأ َةَلاَخ ىَرتَف

 [ة195 :عجار] . هلا لب كل يئاذركيا «عاّضرلا

 نع ليقع ين هٌكدَح :َلاَق ثيل اًنئدَح: لاك اَجَح اننَدَح - 54

 لا فرح بنش درب ةعلسوبا يري لا هنأ «باهش نبا

 اَموُنَت الق هالّصلا تّميِقَأ اذإ : ِهّللا وسر لاق : :لوُفيةريره بأ عمس

 ٌمُكَئاَف امو ءاوُنَصَقمّكرأ مَ ,ةنيكتلامُكيِلعَو دوش اونو نوع

 ا هونك نظنا] اونا

 هم

 بَجَحا انثدَح -8*ه

 :لاَق أ 5 0 ةريره يبأ نَع « باهش نب

 يك يف ريال
0010 

 هاه َلاعَت

 8 ل طلو لس كو بش انآ : ناقة يب ع

 ناَكو :آلاَك. ُدَْحْلا كلو نير للا : لاك -هَدمَح نمل هللا عَ :َلاَق اَذِإ

 :عجار]. ِنيئَدِجّسلا َّنمُْهَسآَرََكَراذإَو «دوُجّسلا نم م ماَاذإَو مكر اريك

 مل

 .(ح) جاَجَح اَنندَح - ةاثا/

 و م

 200 از ينك ىلع لق" رم يب ع

 [4514 :عجار] . مارحب وأ «لآلَحب ءلاَمْلا نم َدَحأ مب

 .(ح) جاَجَح اندَح - 8

 ْنَع «يِربقَمْلا ديعَس ْنَع «بُنذ يبأ نبا انربخأ : آلا ءديزي انئدَحو

 هبّلَمَمْلاَو روزلا لوف ْعدَيْمَلَنَم اف يبثلا نَع :ةرْيره يبأ ْنَع « هيبأ

 :رظنا] . هباَرَشَو هماَعَط مدين [يف]ةجاَح هلل ( 5 9/7) لق َلْهَجْلَو

 [لنمكك

 رفات اخ ياخ «يريقملا
000 

 حو هاد يوكل لوبا لورانس لا

 [4104خ :عجار] . نكرم هَرجأهَّللا هنو الإ ؛ةديس

 ٍريعَس نع «بُنذ يبأ نبا انربخأ: َلاَقجاَجَح اَنثدَح -

 هل :َلاَق هنأ: 8 يبان « ةريره يبأ ْنَع راسي نب ديعس ْنَع « يربقملا

 يصارع مو
 هد يطا لإ لاو لصلاة جاستا ماندو

 0000 :عجار] . 2

 ص 7١4 1 ] مد
 مريام و

 ريس يآ دس
 76 دعا 0000فل افا ا

 يبأ نب ليس يِئدَح : لاق ثيل اًنكدَح : َلاَقَو باب اكدَح - م١

 لاَق : لوي ره اه ْعِمسُهأ راسي نب ديعس َْح «ةدييع يبأ نع «ديعتس

 [4.01 :عجار] . هَوُحَنَرَكْذَف كف للا لوس

 .(ح) :جاَجَح انثَدَح -7

 «ةّمأَوَتلا ىلوَم حلاّص ْنَع « بُنذ يبأ نبا انربخأ : هلاك ديزي انئدَحو

 « هيف هلا اوكي مل سلجم مو لج اَم : لاَ ف يبل نأ ؛ةرْيره يبأ نع

 [ةالثا :عجار] . رت مهل الك أالإ مهن ىلع اوُنَصيْمكو

 هللا دب نبزيكي يد لاك ثيل نع حابس اح 0/0

 كرب نوفر - شيف م لج - قو كمر! َلاَكَو
 مم 1-7
 انف ورحت ذأ مكتمل نإ : ورا اندر يح كف هالو لا
 دو عرش مال 20 000
 اَمُسوُمتدَجَوْنِإَف ؛ ُهَّللا الإ هبي الَراَنلَدِإَو ءراَنلب انتَ

 [6:64 :عجار]. مموُلقاَ

 نع« "ليقع يندَح : :لاقاشيل يكدَح : لاق جاَجَح انكَدَح - 144

 ٍنَمْحَرلا دبع نبا ةَملَس يبأ ْنَع ؛ باهش نْبا

 «دجُْمصْا يفَوهَو هللا لوُسَر َنيملَسُْلا نم لُجَر ىتآ : َلاقدَأ ةَريره

 يبأ ْنَع « ٍبيَسَصْلا نب ديعَسَو «ن

 هه هسص ها ةلاس ل
 ًءاَقلت ىّحَتَ ُهْلَع ضَرْعأَف تير نإ هّللاَلوُسراي :لاََق ُهاَداَيَك

 كلك ىّنك ىّتَح هْنَعضّرْعأَك تيكر يّنإ هللا لوري: : هل َلاَقَق . ههْجَو

 ف هللا لوُسرُهاَعَ « تأَرَم يأ هس ىَلَع ده مل « ترم مي هلع

 ُلوَُنسَر َلاَقَ معلا: لاق ؟تنصحأ له : لاَقآل : لاق ؟نوُتج كلبأ : لاَ

 .ةومجراَك هب اوُيهْذا : ك8 هللا

 "تنك :لوُقَي هللا دْبَع َنْبَرِباَج َعِمّس ْنَم ينَربْخأَف : باهش نبا لاَ

 ٌهاَنكَرْدأَف «بَرَه ٌةراجحلا ُهْنقلدآ َمَلَق ؛ ىَلصمْلا يف هنمَجَرَ «هَمَجَر نمي
 1 رياض ع سم كاس

 هاجر ةرحْلاب

 نع ليقع يِنئدَح : :لاَق ثيل انكَدَح : لَكَ جاجح اَنثَدَح -06

 هلأ 4 هللا لوُسَر ْنَع :ةَريَره يبأ ْنَع « بْيَسَصْلا نب ديعس ْنَع «باهش نبا

 .ِْيلَدَْلاّمَماَع ىَقلي نأ «نصْحُيمكو ىَز نميف ىَضَ

 سا ا # هع
 نَع «لْيَقع انتَدَح :َلاَق ."ثييِل انئدَح : َلاَق . جاَجَح اًندَح -57

 الاسلاك ل هلل 0 رست ع
 عا اوسر َلاَق : لوشي َناَك ًةريره اَبآ نأ «؛ « ِبْيَسْمْلا نب ديعّس ْنَع « باهش نبا

 .ًاريك تكل البق مُتكحَصَ ٌسَلَغأ اَمَنوُملعَتْوَل 6 هللا
 يده رك ل

 نَع ليقع انئدَح :َلاَق "ثيل اًنكدَح :َلاَق جاجح اًنكدح - كنخ4

 لل لوريم يل ع تش دل نكس يب نخ :باهش

 ؟ءاّضق نم كلذ كرت لَملآسيق نيد لَ ىفوملا جلاب ىَتؤُي ناك

 ىَلَع اوُنَص : َنيِملْنُصلا لاَ ؛هَْلَع ىّلص ءاقو كرته مَْناونات ا

 نم َنينمْؤُمْلاِب ىلوأ انآ : َلاَق ماك َحوُنملا لَهَا مق مك .مُكِبحاَص

 الام دلت ْنَمو ؛هؤاَضق يلق انيق َنيدمْؤمْلا نم يوت نق ؛ مهلا
 [/84+ :عجار] . هتئرول وهف



 ص 7١١

 سا # عش 52020000
 نع ع :لاك“ يل كح لاق باَجح اند - 1444

 لوُسَر ْنَع يره يأ نع ةببع نب هلا دب نب هل ديب ْنَع «باهش نب

 سلم هلع يي
 ةكلأَقلا امو هللا لويس اي : لبق. لاقل اَهَْيَحَم ةريطأل : :لاَق هنأ « للا

 [0607 :عجارإ . مُكدَحَأ اهعمسي ةَحلاّص همك : لاَ

 نع« «ليقع يّئدَح دعس نب ثيل انئدَح ؛جاَجَح اًنئدَح - 4

 ْنَع «ةَرْيره (494/5) يبآْنَع ؛ «ِبْيَمَصْلا نْب ديعّس ْنَع ؛باهش نب

 ٌمهَئاييْآَر وسم اوُدَخّنا ءىَراَّلاَوَدوُمَياُهلا لَ : : لاقت ا هللا لوس

 [الم17 :عجار] . دجاَسُم

 نب ليقع يكدَح :لاَكتْبلانكدَح :َلاَقجاََح اَنكَدَح -
 نب نمر دبع نْبِرْكيوُبأ يتربخأ َلاَكُهَّنَأ ءباّهش نْبا نَع ءدلاَخ

 اس مس سل
 «ةالّصلا ىلإ ماقد هللا لوُسَر ناك :لوُقي ةريره اهآ عمس هنأ « ثراحلا

 َنيحُهدمَحْنَصلَللاٌعمَس ويم مكر ابح ريكي مت ميري
 يحبك مك «دمحلا كار: , مئاق وهو لقي مث «ةعطرلا نمد مُكْرَي

 0 بم سر قا اوح كيم ادجاب يوي

 ربك ءاهيضُفَي ىَتح اهلك ةآلّصلا يف كلذ لمْ ؛ةسأر مقري نبح ربك
 00 مهجر سوُجلْنَينيَل نمل

 ينكدح :لاَق اق ءجيّرج نبا انربخأ :َلاَق. ٍجاَجَح اَندَح ١-

 :َلاَق-َن امنع ىو راد نبا نع «بوُعَي نب نَمحَرلا دبع نب مالَْلا

 كف دمحم دَّمَحُم ةَعاَفَشب ساّنلاٌمَلعأ نأ : وقيس ذإ ةرْيره يبأ عَ ميقبلابل
 3 ساد هال اامب ههوس دو كر ةرسممب ماهأ مام وو مف م
 اوفي :لاَق ٠ هللا كمَحْرَيهبإ : اون هيلَع سانا كادت : لاق « ةّمايقلا موي

 2 ل
 1١[ 517/4 :رظنا] . كليم ال يب"نمؤم كبل مل دبع لكل رفع مهلا

 ءداّيز ِنْب دَّمَحُم ْنَع بعت انئدَح : َلاَق جاَجَح انئدح - م

 مث «ادجاّس يوهي نيح رب

 م

 0 ان
20 

 وع م
 ٍمساَقْلاويأ لاكؤأ -: قلق هّللا لوُسَر َلاَق : (لوقب)ةريَرهاَبأ تغمس : لاك

 ؛ْمُكيلع مغانإف .هتيؤرل اورطفآو «هتيؤرل اوُموص : مسا ةالّصلا لع

 [4756 :عجار]. نيل اودْعَف

 :لاَق اك دايز نبا دمحم َنَع «ةبعش ينئدَح «جاَجَح اَنئدَح - ةهموع
 سامام

 ٠ :عجار] .هَرَكْذَو 516[9[
 0 عله

 . .88 هللالوُسر لاق لاَ ةريَره ابأ تعمس

 ءداّيز نْب دَّمَحُم ْنَع بعت يِنّئدَح: لاق جاَجَح اَنكَدَح - 186غ

 ٍمساَقْلاوبأ لاق لاَكْوَأ- قف يلا نَح :هتدَحُي ةَريَره يآ مس : َّلاَق

 [4647 :عجارإ] . يني لجو هلا نإك رطب مَن : ف

 دبع نع ؛ ءلْيَدُب ْنَع «ةَبَعَش يِنّئدَح : َلاَك جاَجَح اًنئَدَح -06

 نم هلل َوَعَ وياك هنأ يبا ِنَح ةرْره يبأ ع «قيقش نها

 8-5 .عجار] . لاجل حيسّمْلا ةّثق نمو ؛مَنهَج ِباَذَع نمو ؛ ءرْبَقْلا باَذَع

 ءداّيز نب دَّمَحُم نَع «ٌةَبعش اَنثدَح َلاَق 'جاَجَح انكَدَح - كانا

 مساَنَنداَديل : َلاَق هنأ ؛ ف يِلا نَع «ةَرّيره يبأ نع

 0/406 :عجار] . لبألا نم ُةَيرعْلا داَذُت امك ءضْوَحْلا

 سا ماش

 ِنَع يباَّحّصأ نم

 اعدم عا

 م وس رس ل
 يمنا ؛ ري نع اةيئش يبدع مح يأن 2« ثدحي ةداَحج

 0/878 :عجار] . ءاّمألا بسك نع

 يبأ َنَع دايز ِنْب دمحم نع ٌقعش اًندَح «جاَجَح اًنثدَح - 864

 وقمر م 0
 ربل ال َلاَقْوَأ- ل هللا َلوُسَرْتْعمَس : :لاَق. ةريره

 م سل هس راسو سف
 سمخلا زاكرلا يف «ٌراَبج ُندْعَمْلاَو هرابجَرْْلاَ راج اَهَحّرَج ُءاَمْجَعْلا

 [مدقا :عجار] . هَريَغ ٌرئاكرلا : لوفي ادحأ تغمس ام: :ةبعش لاق

 .(2) بنذ يبأ نب نبأ : اق جاَجحح ان اًنكَدَح -49

 َرَمْعْنَع شاي نب يما دبع نع «بنذ يبأ نبا نع ءرضنلاوُبأَو
 يف َدَجَسهّنَأ  يّبلا نع

 هم هه
 «ةريره يبأ نع ةملس يع ءِويزعْلا دبع نب

 [907 :عجار] . 4 تقشنا ءاَمّسسلا اند

 «ٍمْيكَس نب ثعشأ ْنَع «كيرش اربح : لاق جاَجَح اًنكَدَح -

 ةالص لضعف : َلاكُهَنأ فلا نَع « ةريره يبأ نع ٠ صوحألا يبأ ْنَع

 َنيِرظعَو امْسَحْوأ «ةَجَرَتَنيرطعَو مْبَس ةَدحَولا ةالّص ىَلَع ةَعامَجْلا

 ملكا :عجار] . ةَجَرَت

 ءريرج ِنْب ميهاَربإ نع «كيرش نري : َلاَق جاَجَح اًنئدَح -0

 ءاَمباَعَد الخلا َّلَخَ نإ ف يلا ناك : لاَ ةَرْيره يبأ نع «ةَعْرر يبأ نَع

 [منؤي :مجارإ . 0 ءيضنألا ىلع ديس «ىجتتساَ

 مع ذك 327

 ايم لسع نم : لل لورا اقم يبل نع هناا

 4014 :عجار] . صول هَلَمَح نمو لستتي

 دبع نب مْلَس ْنَع ,كيرش اَنَربَخأ: َلاَكْاَجَح اَنكِدَح - - ةمكا؟

 يلاِوَع «ةريره يبأ نع .ةعدن (00/9) يباع ؛يلا نمخالا
 22 ةتدزمسس هل ع هي 2

 7 « عجار). يمسي سس

 . هلثم َركذَف "كيش اَنئدَح : َلاَق دوس هانندَح - 65

 لام سس ل 08 مو

 يبأ نبا اََربَخأ : :لا «نوراَم نب ديزيو جاجَح اَنئدَح - ةىكم

 هّللا لوُسَر َلاَق :َلاَق َةَريَره يبأ نع :ةّماوَتلا ىَلَوَم ٍحلاّص َنَع ءبُنذ
 [4004 :عجلر] هل ء'يَشَلَف دجْسَملا يف ةَراَنَج ىَلَع ىّلَص ْنَم : كف

 يبأ نب ايزي يّكدح :لاق ثيل كد :لاق .جاَجَح اَندَح -5
 نمأنإ : رق هل لوس عيسي يأن العن. بي

 :عجارإ هْجَوب ءالْوََو هْجَوب ءآلْؤَم ينأَي يذلا نب نِيَهَجولا اذ ساّنلا رارش
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 نب ليقع ينكدح : َلاَقثِيل اَندَح :َلاَق جاَجَح اَننَدَح - 17

 تغمس :لاَق ةَرْيَرَه يأ نأ ٍبْيَسَمْلا نب ديعّس نع ؛باهش نبا نَع ءدلاَخ



 هضم
 انآ ءبطارلاب تنصت 10 ماوجب تلعب ؛ . وُ هللا لوو

 نَع «لْيقَع ينكدح : 07-5200 هيئح اح همام ١

 رهاب عمه فَ نب نحر دْبَع ىلوَم دنع يبأ ع « باهش نا

 ىَلَع اًهلمْحَيف بخ مرح مُكادَح أ مزتحي نآل : :4 هللا ل وسر لَ : لوُقَي

 .هطتميأ هيطقي الجر آسيا مهكر ءاَهعيبي ءرهظ

 ريةرب تال رع يع ل
 نع ؛دلاَخ نَع «ةبعش اًنكدَح : َلاَقرَمعَج نب دمحم اَنئدَح - ومكه

 تس ذإ : َلاكُمَنأ ف يلا ْنَع ريم يبأ َْع «قيفش نْب هلا دْبَع

 يِردَيَالهإك الك اهلي تح هناثإ يف هدي مَْيلَ «هماتم نم مُكدَحأ

 ريرب سما لع يعل

 لم يتنامَ ني

 يي هر ةدع

 يع
 :نقاتا "رشا نع نر يبأ نع دا كلتا انآ تسع :لاَق

 ةرجش يه «ةئَس ةلام وأ َيعْبَس اهلظ يف بكأرلا سيةرجش نجلا يفد

 .دلخلا

 .دظلا رج «ةتس قال جال

 [4461 :رظنا] ٠ ايل“ ياسا َلاَق «٠ دلخلاَرَجَش ام : ةبعشل تلق

 هما مارب م
 راّبَجْلا دبع َنْيَدَمَحُم تعمَس : :َلاَق ؛ةبعش اًنندَح: لاق ٌناَّفَعَو

 3 َلاَهنآ ف يلا ْنَع :ةَريره يبأ ْنَع بْنَك نب دَمَحُم نع ا ثدحي

 ًتْملظ يّنإْب راي تعطق يُنإ بر اَي ود « محلا نم ةئجش محل عاما

 اَمأ : لوُدق لور َح ابر اهب "براي "براي ”يلإ :يسأ يّنإ براي

 [/418 :عجار] ٠ كم َْم مطْفآَو «كلصَو َْم لصأ نأ نضر

 دْبَع نْب دّمَحُم ْنَع «ٌةَبعش اَتثَدَح : َلاَق ديِلَوْلا بأ ءانئدَح - ىلا"

 الور الشمس :لوقي "بكن َدَّمَحَم تعمس :لاَكراَبَجْلا

 محل لوفي هلل لوس تضم

 ةهلهمو

 َنمْلَجَر ِراّبجلادبَعْنْبدَمْحُ هئيدَح يف ُناّفَع َلاَقَو

 رب هدو
 ةريرهابأ تعمس : لَك يطّرُقلا بط َنْب دمحم تعم : :لاَق راصنألا

 سا عاشو
 00 ف هللا لور تغمس : لوي

 .(ح) ةَبعَش اَندَح : لاَ رع نْبدَمَحُم ان اًنئدَح - 481/*
 اصل ص ص

 ٠ عييرلا يبأ ْنَع ءدّئرَم نب َمَقلَع نع «ةبعش اًربخأ : :لاَقجاَجَحَو

 ل ةيلهاَجَلا مآ نم يّسأ يف ُعبرأ : َلاَق ف يّبلا نَع «ةريره يبأ نَع

 ءاََكَواَذَك ءوَئباَكرطسو ؛هَحااو ءباّسنألا يف نعال نُهوعَدَي

 جالا ريمبلا يرتشي لجّرلا ءىَودَمْلاَو

 [م40 :عجار] . لوألا ىدعأ ْنَمَق

 بَرْجَتف ريعب ةئام يف هُلعجَيف بر

 مام ساس

 م مريام و

 (؛ هاكر 7١٠١ ص ةريره يبأ دنسم

 ْنَع ؛ءاَقرَو نع «ةبعش اًنئدَح : لاق رفْعَج ْنْيَمَحُم انئدَح - كنك

 :َلاَق هنأ 3و يِنلا نَع «ةَرْيَره يبأ ْنَع راسي نب ءاطَع نع «راتيد نب وِرَمَع

 مص :عجارإ .َي وتكمل 3 ٌةَآلَص دلَنهلّصلا )تمي اذ اًذِإ

 همام مس يهددون مربي دذدو
 ْنَع ؛ةبعش اًنكدَح: ًةلاَق. ٌرُهَبو ِرَْعَج نب دَمَحُم اَنئدَح - راو

 :لاق (تياكْنْييدَح ينريخأ لاق : هئيدَح يفي لاَ) تباك نب يدع
 م سام م

 لق ايلا ىَتأ الجرن : يره يبأ ع «تلدحُي « ىنحمْلا «مزاَح بأ تغمس

 .ًاليلق الأ ل كأي ناك َملْسأ نك ءاريك الفا كايْناك فاك وهو

 َملْمّسلاَنإَو «ءاتنأ ةَْبَس يف ٌلكاَيرفاَكلاَدإ لَك ف يبل كلذ رك

 [4105 :عجار] . دحاو ىّعم يف كأي

 نع فيعش اًنندح :ًالاَق. رهو رَفعَج َنْبدَّمَحَم انئدَح - ومالك

 نب يدع اَنثدَح :َلاَق :هئيدَح (407ر/1) يفرْمَيلاَف) تاك نْب يدع

 َنَم : :َلاَهنآ لف يلا نَع «ةرْيرَه يبأ نع ؛ مزاح ال تْعَمَس َلاَق (تباك

 .ةنيلو الك درت نمو ١ هئرولك الامر

 .اًنيِلإَف الك كرت مو هب لاَ

 مابا
 سام هرعت » يعش

 ْنَع حش اًنئدح :آلاَك. جاَجَحَو رفْعج نب دَمَحم انْئدَح -

 :اوُناَق مهنأ ؛ ؛ لف بلا نَع :ةَرْيَرَه يبأ ْنَع «ناَوْكَد ْنَع «َةَلَدَهَب نب مصاَع

 م هل بملأ بحي ام ءيشلاب هس دَحُي ادن هلا لورا

 [414© :عجار]. ايلا ضَحَم كاد : لاق ؟ءأيش نم ضرألا ىَلَع

 هداّتسإب مصاَع ْنَع هَدئاَز اَنكَدَح :َلاَق ؛ٌةَيواعم اًنندح - 9488

 00 .لَجَو رع بلا نأ نم : لاق

 كد

 يبأ ْنَع هتَندَحُي -ةَدرُباَآ عاتي ناَكو - عييرلا اَبآ تغمس : َلاَقدْكرَم

 رب هر م يمس
 نب هَمَقْلَع ينئدَح : َلاَق :ةبعش اًنكدَح : َلاَقُرِهَب اًنكدَح -

 همم ها
 ْثيِدَح َوْحَنتيِدَحْلا َرَكَذَ يّنمأ يف عيرأ: لاك هللا لوس «ةريره

 [07/456 :عجارإ ٠ رعب نْب دَمَحُم

 َناَوْرَم ْنَع ؛ةبعش اًنُتدَح : لاق. رّقْعَج ْنْبَمَحُمانئدَح - تال

 مسا ادإ9 يف دَجَس يره التر َلاَك « مفارابآ تغمس : لاق رّثصألا

 ىَنَح ٌدْجْسأ لاَرأ آلو يليلَخ اًهبف َدَجَس : :لاَقَف هلأَسَك :َلاَك 4 تّقَعْنا

 714١[ :عجار] . هاَقْلأ

 مروة اس »ل درع
 نب ةَمَلَس ْنَع ٌةَبعُش اَنئدَح لاق رَعَج ْنْب محم اندَح - ةدحا

 ل هّللا لوَُر ىَلَع لجل ناك : لق ةريَره يبأ ْنَع ةَمَلَس يبأ نَع ؛ لْيَهُك
 نك فيلم لاق و هللا لور ب احم هبمَهَم هَل ظلغأ َق مس

 لان : :اوُناَقق .ةوطغأق انس هَل ارت 3 مُكَلَلاَكو «ًالاَقَمقَحْلا بحاتصل

 امد :َلاَقَو هوُطْعَأَف هَلاوُرتشا : َلاَقَق ءهّئس نم َلَضْفأ نسأل دج

 [منم؛ :عجارإ . .ءاَضَق مكتسحأ ؛ يكريَحَ ٠ مُكريَخ

 ءروُصُنَم نَع ٌةبعش اًنادح : لاق رفع نْبَمَحُم اَنندَح - ها

 واه هدو رك رش سي معدل
 نقرب ملم ءةرم هعفر: :ةبعش َلاق) ةريَره يبأ ْنَع «ثَدَحي ٍمْزاَح يبأ نَع



 همم عمو هدم
 أ الك نيران , ثالك قزق أ ثآلك نب ةرجهأل : : لاقت نب

 [3041 :عجار]. َراَثلا َّلَخَد :«تامق «ثآالك قو

 هرب هاما

 رّفَعَج نب دمحم اًنئدَح - 4887“
 درو هل اشو دو اا ل هسا

 200 ءامجعلا : اق هلل :لوُقي ةريره ابأ تعمس : لاَ داي

 4447 :عجارإ . سلا زاكرلا يف 2 ٌرابج سل ٌرابج ربل 2 را

7 

 81 7 ليما شمت 0

 فك َلاَقَك َ انك :لاَق باّسح رب ملآَنوُعْبس يمأ نم جلا َلْخْدَي : :لوُقُي

 مه مع

 20 : 8 هللا لوس َلاَقَف : لاك «مهنم ينكعجي نأ هلا ما هللا لوُسَراَ

 يعي نأ هللا عا هللا لور اي: :َلاَقَف :رطلجَرَماَقق : لاق. مهنمهلجا

 [م0٠+ :عجار] . ةشاّكع اهب كلقْبس: َلاَقَق : َلاَق مهم

 ْنَع «ٌةَبحش اًنندح :ًالاَك. جاور نحس انئدَح - هلم

 لاقل 9 هلو: ب وها مس :َلاَكد دز نب دمحم

 نسل قل .رمح ةروثماسأ رحل هسأر هّللا لَعَجي 3

 . [لهك# :عجار] ٠ داس مامألاَو 2م امألا

 يوم عمرهم
 ِنْب دَّمَحُم ْنَع ؛ُةَبعش انئدَح : َلاَق رّفعَج نب دمحم ' ةدح - اةةخنك

 مال مل لو
 اوموصَتل : َلاقا# هلا َلوُسَر نإ: نسيبه ابآ تحمس : لاَ ءداّيز

 «هتيؤرل اوموص : َلاَكَو «لآلهلا أورَت ىَّنَح اورطْق لَو «َلدلهْلا أور ىّتح

 هنأ يملع ركأَو : :ةبعش لاق .َنيتالَكاو كف مُكيلَح يِبح ذو «هتيؤرل اورطفأو

 :عجار].لآلهلا اور ىّتَح > اورطْم الو لآل وري تح اوموصتال : :لاَق

 م

 سا يعم رءععداو

 دي .ةيئش يبغا ؛دايز نب دَمَحَم

 ومش 000
 هن مساقلاوبأ لاقؤأ : يق هّللا لوُسَر َلاَق : لَك ةرْيره يأت عمس : َلاَك
 رم وامر .يرزع هور عك 4 # مع ع ةداصاو صام صم سي
 «هي افسح إس هسفن هبجعت هتمج رم ؛ةلخ هلو يشيل جراي لاق

 هللا فسح د باح لاَ ةمابلا مم ىلإضدألا ينك

 [14 :عجار] . ( 5 7//91)هب

 ِنْبِدَّمَحُم ْنَع ؛ُةبعَش اَنئدَح ءرَفْعَجْنُب دمَحم اًندَح - 948484
 م

 كلم اَمّنإَ (ْمُكَتكَتاَم نورد : لاق اقف يلا نأ ةَريَره يبأ نع ءداّيز

 .مهئايْنأ ىَلَع مهفآلتخا ةّرثكب - ْمُكَكَي ناك نمو - مكب باتكلا لهآ

 هلع مكه امو «مثعطتسا ام هود هب مكرم ام اورظْناَ « مهلوس ةرثكو
 1١50316[ :رظناز . مورد وأ هوْعَدَ

 ص رَثْعَجُ هءرعمهمو

 لملاك 0 ع كيلا سمو كفر كمه ءإ ملل
6 00 

 نم هللا دنع يطأ مئاّصلا مقفوُلخَو.هب يزجأ انآو يل موصل ,ةرافك

 علدمكل لعلك :رظنا] . كّسمْلا حير

 سموم و

 ١ قش يلاش
 22 3 07 2 هوعشو

 ل كيا م يلع د

 [م.١٠ عجار] . ةَنَجْلا اوُلْخَدَي ىّتَح لسآلسلا

 ةلكألاهدْرت ب يدنا نيكْنسملا سيل :َلاَك هنأ -ماَسِالبَول

 يفكَش ؛ ٌقبحش) ؛َناَتَرمتلاوةَرمَّتلا وأ ؛َناَمَقَللاَوُهَمْقَللاَو :ناتلكألاو

 َساّنلا اسيا هيفي ىتغ هلي يذلا نيكس نكلو راو ةمْْللا

 07١/[ :عجار) . اًقاَحْلِ ! ساّنلا لس انآ يحّتسَي وأ اقاَسْنإ

 مو اهطَبر ةره يف ةآَرمَرَلا تلَخَد :َلاَق -اتسإلابَو) 5
 [لوفقل لكلا لحن رظفأ] . ضرألا شاَشَخ ملكا هَ

 روب هس سلا اساس مس لس ع
 لأْسُي ملم دبع اًهقفاوي آل ةعاسل ةَعمجْلا يف نإ هداّتسإيو - كلي

 [اللهح :عجار] ٠ هيا هاطعأذلإ ءاَريَخ هيف لَجَورع هلا

50 
 لاق) ابعت دح دُحأ لْثم يلنأ ب حأاَم : لاكن دانس 15

 سو سعال 9
 نال ارادت ومآ موي ابعت اد يلاذأ ب حُأ ام: َلاَقْؤأ :ةَبعَش

 علوا :رظنا] . نيل ةدصْرأ

 ع6 عدص و يا يدهس مرره ماو
 تعمس :َُلاَق ةبعش اًنئدَح :َلاَق رّمعَج نب دمحم اًنيدَح -606

 «ةريره يبأ نع دحية ات عمَس: لاق ٠ يحل ديزي نب هللا َدْبَع

 [م54١ :عجار] . يتيكب وكت الو يملاب امس 2 :َلاَق ف يبل نَع

 وأ ٍلْبَصْلا نم َلاَكّشلا ٌهرْكَي ف هللا لوس َناَكَو : َلاَق - 1 465ك

 . لاكشألا

 هديت نب هللا دب لولا اذه يف خي بت : أ َلاَق : هّللا دبع َلاَق

 [/47 :عجار] . يمَنلاِنَمْحلا دب نبا ملَسَوُماَمْنإَو

 عدم يي يهدر ه.ريقشو
 تعمس :َلاَق ةبعش اًنئدح : َلاَقرَفَْج نب دَمَحُم انندَح - م41

 م ع سس سو
 ُناَمألا : :َلاَقهَّنأ « قف يِبَنلا نَع «ةريره يبأ نع « هيبأ نع «ثدَحي ءَالَعْلا

 هيل
 ايلا ؛ مَدَمْلا لطأ يف ةئيكّسلاّنِإَو «قرشملا لبق نم رفا ءناَمَي

 لبق نمْحيَمْلا ينأيَو «لْيَحْلا لهأو رولا لهأ َنيداَدَقلا لهأ يف ةَرْخَتلاَ

 تبق هَكئآلملا هلت دحأ ريد ءاج اذِإ ىَنَح هُةَنيدَملاههَو قرشملا
 ءاميقسو ل
 [ةا1و6 مهر .عجارإ كلي كلام كلي كلاته ءمانشلا لق هَهَجَو

 ءعءومدو
 تعمَس :َلاَق ةبعش اًنئدح :َلاَق رّفعج نب دمحم اًندَح - 48

 ٌملطَتاَم : لادا" نع ٠ ةريره يبأ نع « هيب نع «ثدَحُمءآلَعْلا

 لإ بد نم امو «ةّحُمجْلا موي نم مظعأ وأضافت الو مويس

 باَبّلُك ىَلَعَو «سْنإلاَو نجلا نم َنآلَقّتلاَناَدهَألِإ ةمجلا مْ عَ

 هم يمس هرم م سا
 ءةركَمَدَق لْجَرَكو :ةندبمَدَق لَجَرك ؛ َلوألاق لوألا نبكي ناَكلم
 هيما هسس# ع لا عع س6 نا ع عع 0-7 5

 ٌماَمإل دَعَا هضم لجَرَكَو ءاريط ْمدَق لِجَرَكو داش لجَرَكو

 يأمل تي

 وراها

 2 اص رج همرععلنو

 0 وعاش ومس اسف
 3 ريم يباع ديك «ثدَحُي نَمحرلا دبع َنبءآلَمْلا

 لوس هنأ معرب مم واجد ولكي تح عالما :لاَقهَّنأ



 4960ج

 اك يهرب نقلا َرهظَتو ركب لاَمْلا ضيِفَيو هللا

 .- قولئ-ثرئقلا لئلا لاَ : ؟جْرهلا

 تعمَس :َلاَق ةبعش اًنئدَح : َلاقِرَمْعَج نب دَمَحُم انئدَح - 94
 50000 وب ص را سس ل

 لَك: 0 نا يلع « هيأ نَع «ٌثدَحَي ءلَعْلا

0 

 35-5 :عجا 7 . 0

 تَعَمَس يهم مريبة

 :لاَق (ٌةَبعش اًنكدح : لاك. رَفْثَج نب دمحم انيدح - 44١
 ماا معا
 ل :لاك ا يلا نَع :ةَرْيرم يبأ ْنَع ؛هيأ ْنَع ثدَحُيآلَمْا

 [0*. :ظنا] .هتطخ ىلع بطي .هبخأ موس ىلع خجلا
 الق ْمُكْدَحأ اَعَادِإ : :لاَق هنأ: قف يللا نَع هداّتْسإيَو -1-

 ع َرَع هّللانإَ «هَتبحر مظنيل (5//408)ن كلو :٠ 3 َتنش نإ مم ١ ١ نكوُقَي

 .هاطعأ يش يلح مَظاََتَي الجو

5-0 
١ 

 تمم :لاَق كبش انكدَح :َلاَ معجب دَمَحُم اند -
 1 ًّ »ف ع را عع سو

 لَه : 48 هّللا ( 00 8 هنأ ةريره يبأ نع «هيبأ نع «ثدَحي ِءَألَعْلا

 امي َكاَخ اَخأةكرُكذ ان بلع هُلوُسَرَو هللا : اوُناَك : لاق ؟ةييغْلااَم نورد

 اًميف َناَكْذِإ :َل ؟هَل ؟هل لوُقأ ام يخأ يف ناك ْنإَتيآَرأ لاَ «هيف سيل

 عضم 0007

 [0145 :عجار] تهب دفق لوقت ام هيف نكي مل نإو «هَتبتغا دقق لوقت

 دب نع يعش اَندَح َلاَقرّفْعَج نب دَمَحُم اًنندَح - 4
 ربل عش رم هلو

 أَم :لوُشَي ةرْيرهابأ عِمَسهلأ ءْتراَحْلا يتيم ٍلجَرْنَع رْيَمع نب كلَمْلا

 »© سو سا يع
 :لوُشَي هللا لوُسَر تمس (نكلو)؛ ةَعمَجْلا موي اوُموصَتنأ مكه انآ

 «نْيلَت يف يلصأ انآ ام كف اوموصُت نأألإ ٠ ةعمجلا موي اوموصُنآل

 [ما/ها/ :عجارإ . (نيتلا يف يلَصُي قل كلاةلوُسَر تأ (نككو

 نب كلَمْلا دْبَع ْنَع كيِرَشاَنكَدَح : َلاَق . جاَجَح اندَح -6
 مل هلع

 ّدَكدَم «ةرّيهاسآ ل سيَألْجَرْتْعمْس : لاق يئراَحْا دايز نَع ءرْيَمَع

 [مللهاا :عجارإ تعم 3

 يي همر كت مارا

 رّفْعَج ْنْيدَمَحُم اًنندَح - اناخأ ل 5
2 7 

 دْبَع ْنَع ؛ٌةبعش اَنئدَح : لاق.

00 
 اياتْعمَس : لاَ هللا دْبَعاَبآدَرَبْا املاَسْتْعمَس : َلاكِريَمُع نْب كلما

 ْوأ)اَميلَع ىَلَصقَةراَتج َعِبتْنَم : لوي يبل تنمس َلاَك َةَرْيَرَ

 0000 ص ل
 ُهلئاَهَفَدَدِيَشْدِإَل ”طاريسق هلق (كش ةبعش

 »سو شك طاف أر

 دمحم اَندَح -37

 ءلاَكُدَنأ كف يلا نَع اة يلع ةملس يبأ نع ريم نب كلما

 :اَرعشلا هْتلاَق ت تيب َقَدصْأَِإ

 ةماه اس ءءمو

 دبع ْنَع ٌقبعش امدح: َلاَق.رَّمعَج

 اةذقفي جالا. لا يشل 3

 رو لس يسهسل
 2000 وقيم دضمتسا 6 ضيا شس لاَ ناَمْثَع يبأ

 مق قرع مق ءادر رورو عدو
 ٌدِهاَشَو «سياّيو بطر لك هل دهشيو «هتوص دم هل رعي نذؤملا : كف للا

 ملةلو | مو ماو
 ةريره يبأ دنسم

 :عجارإ ٠ نييك «ةسح نور” نخ 5000 ةآلّصلا

 و

 وول رع مس لا
 0 للة اكان َلاَق صْفَح

 هب مد
 _ "اللاحم: : لاَ ؛ 2

 (تباَك ينسي ينشأ لاق هيد يفي « تباك يبأ نب بيبَح

 يبأ نع «هييأ نع ؛ سوطملا يبأ َنَع «ِريَمع نب ةراَمع تعمس :لاَق
 يبأ ْنَع ؛هيبأ نع« سوُطُمْلا نبا نع :رقْعَج ممم َلاََو) «ةَريره

 ةّصْخر ريغ نم ناَضَمر يفاًمَريَرطفأ نم : لاق هنأ ف يِّبلا نع (ةَرْيره

 [ة.1؟ مجار] وخلا ايم ع نطيل هللا اهَصَّخَر

 يلا نع 2. 7 ا لك ايا لاق ريَمخ

 مطب :ريمُح نب ديزي دعب لامَل) مست تح مناقل ْيَنَع ىهتهلأ ؛

 « ضراع لك نم روي ىّتح مّن عيب ْنَحَو(ةَرمرخآ ؛ذزياَهلافي هام
 [ة4:06 :عجار] . محم رهَو الإ لجرلا يصب الذآَو

 يما يهم ري معم لاو
 ِنْب دوا نَع ٌفبعش اًننذح : َلاَق رّفْعَج نب دمحم اًنيدَح - 14041

 5001 ا ا
 يناّصْوأ : َلاَكهَّنأ قف يلا ْنَع «ثدَحُيةَريرهابآ تغمس : لاق جيهاَرَق

 م
 م1 :عجار] قروب هنأ تذنظ بح «راججلاب مالسلاهْيلَعليربج

 ومرة
 نب َدواَد ْنَع ؛ةّيعش اًندح : :َلاَقرّفْعَج ْنْي دمحم اًنندَح - للا

 2 ِهّللا لوُسر دْهَع ىَلَع ان اك ام : لوي ةَريره اَبأ تعمس : لاَ جيا

 ا [؛444 :عجار] . ءاَمْلاَو رمّتلا :ناوسألا لإ ماَمَط

 15 هنأ 4 يِْنلا نع ثدَحي ةريره ابأ تعمس : لاق هداّتسإيو

 دي زج نو يوشع: مدرع هللا يني :َلاَك

 سآلجْا نع كيش انكدَح 010000 2008

 :لاقةيدملا ىلع اَوَْمااَك : لاق امش َنْب ناَمْفَع تغمس : َلاَق
 وشم لق ل سلق < 00-7

 مث :لاَق «ةريره ابل اي كئيدَح َضَْي : لدي ةريره يباب

 لوس تْطمَس فك يره باي: َلاَقَق ْمَجَر مت : (:هة/9) لَك 0-6

 اهتلع تل: َلاَقْوأ) اَهَتَقَلَ :َلاَق :َلاَق ؟: َراّنجْلا ىلَع ينصب ا هللا

 رم ملت« اهَحوُر تضيق تنآَو «مآلئسألا ىلإ اهيَدَعَو كلش يذل هب
 0 يل مع ع ع
 اةكذفل "جاره اعف انج ؛ اهتلَعَ

22 02000 

 رار .ةرزط ياخ نحل اناس لاك. ةئوميم يبأ

 2 رع كلو
 ليقف ٌةرَباَهمْسا ّناَك بنين

 [4565 :عجارإ. بَنْبَز

 اق هلال وُسَراَهاَمَسف ٠ اًهَسْفَت يّكَرُت : ليقف



1 
 حم ات - 4911 نْيءاطَعْنَع كبش اتَح :لاقرتَجم

 مسا اذإ» يف دْجْسيةرْيرْم آسيا : :لاَك « مفار يبأ نَع ؛ةثوُميم يب

 آلَو ءاّهيف ُدَجْسَي يليلَخ تير مَع : لاق ؟اهيندَجْسنأ : تلقق 4 ت تّقَعْلا

 .هاقلأ ىَتح هيف دياز

 مش لاك
 714١[ :عجار] مع :َلاَق ؟ يبل : :تلق : ةبعش

 يي ةاداو
 0 كش ةبعش اًنندَح :َلاَق دمحم اًنئدَح -

 . دالك يلي ينس: لاق 5 يا طلال لن

 :رظنا] . ٍرْهَش لك نم ماي ةنآلئٍم ٍموُصَو « ىّحضلا يتعْكرو «ٍمْوَلاَلبرَْلا

1 
 #2 رّفْعَج نب لمحم

 عم هلع ماسلا
 قوم اغا 1001000 :َلاَق يعبضلا

 آلئ ٍمْوّصَو « ىحُضلا يَتمكرَو وتلا َلكرْثولا ثآلكب يليلَخ يناصْوأ

 [4418 :عجارإ . ٍرْهَش لك نم ماي

 نع «ةبعش اًنيلَح : : الارض وُبأَورَمْعَج نب دَمَحُم اَنَدَح - 446

 نم : :َلاَقهّنأ 8 يلا نع «ةرْيره يبأ ْنَع « هيبأ نع « ء حلاّص يبأ نب لّيهس

 َنَمَو «ةالملا كر دقق سشنلا عونأط لبق حملا ةآلص نمر كرذأ

 و
 . ةآلّصلا كر نذكر شتا بينا صمام

 نب ليهس ْنَع «ُةَبعش اَنئَدَح : َلاَق .َرْفَعَج ْنْب دمحم انئلَح -

 ٍلْهأ ين لامن يل ْنَ ري يب نع « هيأ نع « «حلاص يبأ

 ىلإ مُهورطْصاَن « قيرط يف مهول ذو «مآلّسلاب مهول : باّتكْلا

 [/ها/ :مجارإ . ًاهقيضأ

 نب لْيِهْس ْنَع «ٌةَبعَش اَنئدَح : َلاَقرَمَعَج نب دمحم اًنكدَح - 7

 ٍدِهاَجُسلا لك : لهن فيلا ِنع رزه يب ع هيل « حلاّص يببأ
 كاع علف

 ّعجْرَي ىَتَح «رطْقي آل مئاّصلا لَثَمَو هديل مئاقل لكم هللا ليس يف

 [مم١0 :عجارإ . لجو هللا ليبس يف دهاَجُمْلا

 نبا نع كلام : يدْهَم نب ِنَمْحرلا دْبَع ىلَع تأ ارك 4 4“

 اَنْ نم دب يبس بإن .بششلا وب ديس ع .باهش

 نإ ءاوثماق ئراقلا نم اذإ لاق قف هلا لسنة يبأ نع ارح

 < يد عاق ك إ 00 2
 [الاملاا :عجارإ . هن نم دقت امهر ف «ةكئآلمانمأَتهئمأَتَققاوْنَم

 .(ح) كلام :نَمْحرلا دْبَع ىَلَع تَرَ“ 14

 - رْكَي يبأ ىَلوَم- يمس ْنَع «اكللاَم اًنرَبْخأ :َلاَق «قاَحْسإ انئدَحَو

 َلاَكاَدِإ : لاَ ا هلا لوس «ةرْيره يبآْنَع ءناَمّسلا حلاص يبأ َْع

 َققاَو نم «نيمآ : اووف 4 نيالا الو مهِلَع بوُصضَْمْا ربع )ممل

 . بلف نم مق ام هَكَرمْع « ةٌكئآلمْلا لوك هلوق

 .(ح) كلام :نّمْحّرلا دْبَع ىَلَع تارت -6

 مصاص #

 - ركب يبأ ىو منع لام نري: لاق «هقاَْساَحَ

 لور انأ «ةريَره يبأ نع ءنامّسلا حلا يبأ نع ٠ نمل دْبعنْبا يني

 َكَكاَنْير مهلا : اووف «هَدمَح نمل َعِمسمَمإلا لاه : :َلاَ ا هللا

 :عجار] . هبثذ نم َمدَقَتاَم هلَرفْغ «ةكئآلملا لوقو قاوم تْمَّسْلا

 [ةل

 / ٍنَع ءداّنزلا يبأ ْنَع كلام : ِنَمْحرلا دْبَع ىَلَعت ارك 3-1

 نيمآ : "مكس َلاكاَذإ : قل لللو ةرئرخ يع جرعألا

 اَنّدَلَرَقُع ءىَرْخألا اَمُهاَنْحِإَتَقَقاَوَف «َنيمآ : ءاّمَسلا يف ُهَكآلَمْلا تلا
 ًَ ص
 . هند نم مق

 .(ح)كلاَم : نَمْحرلا دْبَع ىلَع تَرَ 0 - 7

 يأن «نْيصحْا نب واد نَع ءكللاَم انئدَح : لاك «قاَحْسِإاَنئدَحَو

 تغمس :َلاَقهن (َمْحأ يبأ نب ىلَوم هَل دبع ثيدَح يف) نايس

 (ِفاَمَلَسَم ءرصتلا الص هللا كون اوُسَراَني ىَلَص : لوفي ةَريَره ابآ

 هّلا لور ايةالّصلا ترين : لقيا مق ؛ نيَتَعْكر(١٠ /ك')

 ريا ع س سامع مس
 ايدل َناَكْدَق :َلاَقك. نكي مل كلذ لك : قف هللا لوُسَرَلاقق ؟تيستْمأ

000 

 ؟ِنْيَيلاوُذ َقَدَصأ : َلاَقق ِسَّنلا ىَلَع ف هلل لوس لبق هللا لوُسَر
0 

 م ص ع لع

 «نْيدجَس َدَجَس م «هتآلص نم يقيم هلا لور منَ معت : :اولاقف

 لم مرا ل
 [ةالاثك :عجار] . [ٍميلسلا دنس لاَجّوُهَو

 .(ح)كللام : ِنَمْحّرلا دْبَع ىلع رك 74

 رْكَب يبأ ىَلوَم يمس ْنَع «"كلاَم اربح لاق «قاَحْسإانئدَحَو : َلاَك

 َلَستْغا نم : اقف هللا لوران «ةَريَره يبأ ْنَع ءنَسلا حلاَص يبأْنَع

 برق انك حام (ةََتَْالُش : : محلا دْبَع ثيدَح يف) ةَعمجَل موي

 ةَعاّسلا يف حارْنَمَو «ةَرَقَب برك انك بلا ةعاسلا يف حار« هندي

 م ءدرس هه عاش ع سسم

 ةَميآرلا ةَعاّسلا يف َحاَرْنَمَو (نرْأ : قاَحْسإ لا) ابك برت اَمئاك هللا

 اذا «ةّضن بر امّئاكف ةسماقحلا ةغانسلا يف حار نمو «ةَجاَجد ب اما

 .ركالانوُمتسَيةكئالمْلا تب ماما جَّرَخ

 اَننَدَح :َلاق «ةَبعش اَنئَدَح :َلاَق.ةداَبَع نب حْوَر اندَح - 4

 اوُعَياَبَتآل : :َلاق قف هلا َلوُسرنأ «ةَرْيره يب نع يبحشلا نَع اراّيَس)

 ةَلَتَحُم مك ىَرَت رشا نمو «ةَسّمالمْلاب اوت الو ءاوُشَجاَت الو ةاّصَحْاب
 لم هم لم كل ا لم

 .ٍماَمُط م اَعاَص اهعم دريلو اميري اهَهرَكَ

 نع «باهش نبا نع كلام : نَمْحرلا دبع ىَلَع تارك - ٠

 هنأ اق هللا لوس نع «ةريرط يبأ نع « فوغ نبل محلا دبع نب دْيمح

 :نظنا] . ءوُضُو لك ْعَم كاونسلاب مهتم « يأ ىلع و شأنا لوك »: :لاَق

 [لتولل

 ح١ "كلام : ِنَمْحرلا دْبَع ىلَع تأ 0 1



 / نع دال يبأ نع كلاما: لاق ؛قاَحْسِإ اَنئَدَحَو :َلاَق

 ءاَنِإ يف 'بلكلا بسد :لاق لق هللا لوُسَر أ «ةَريَرم يبأ نع ؛ جرعألا

 [/؟41 :عجارز تام مسهل «مُكدَحأ

 .(ح) كلام : : نَمْحرلا دبع ىَلَع تر رانا

 نب نَمْحّرلا دبع نب ءآلَعْلا نَع كلام يُئدَح : :َلاَق «قاَحْسإ انئدَحَو

 ءهّللادبَع (يِبوِنبَقاَحَسَِ محلا دْبَع ثيدَح يف) هيبأ نع بوعي
 لق ةآلّصلاب َبْوُتاَدِإ : ذل هللا ًلوُسَر َلاَق : :لوُشَي ةرّيره ابل اًعمَس اَمُهّن 00

 انو ءاوُلَصَف مكرم «ةئيكّسلامُكيلحَو هوو وَمن مآ اهون
 00 :رظنا] .ٌةالّصلا دمْعيَناَكاماَذِإ ةآلّص يف ْمُكَدَحأ نإ ءاوُمتا مُكَئاَ

 ِ نع ؛دانّزلا يبأ نع «كلام : نمْحرلا دبع ىلَع تر يف وو

 أ ةالّصلل يدوُن نإ: :لاك ل هللا لوران «ةريَرم يبدع ؛ جرعألا

 اذِإ ! ىَنَح َلَبقامَلا يضف اًدِإَق «نيذأتلا مم عمسيأل ىَتَح ”لمارط هلو ُناطيشلا
 ّيضُق اذإف)٠' «َنيذأتلا مَمْي 9 ةطاّرْض هلو ناطيشلا َريدأ ة الّصلاب بو
 ملام ؛ ءاذك رُكْذا ءاَذَك ْرْكْذا :لوقيف ءهسفتو هما يري بقبول

 . ىلَص مك يدين لجلال ظي ىَح ركب نكي
 .(ح) ."كللاَم : نَمْحرلا دْبَح ىَلَع تآكل -4
 نب نمل دبع نبال نع كلام اًنربخأ : لاق «قاحسإ اًنكدَحَو

 ةريره اب تعمس : لوي ره نب ماشه ىلوم بئاسلا اب عِمسهّنآ ؛بوُْعَي

 يه نارا ماب اه رشم لةالَص ىّلس نم: هلل لور لك لو
 اناَبحأ ينإ ةَرْيَره اَبأ اي : تسلق امتي «جادخ يه ؛ ”جادخ يه جاَدخ
 ءنلفك يف يسرا اياها: َلاَقَو يعاَرذرَمْعَف : لاَ ماما ارو نوكأ

 4 ٌءالّصلا ْتْمَسَق : لَجَوَرَع هللا َلاَق : لوفي هللا لور تمس ين

 اق ءَلاَساَم يدّبملَو «يدّبملاهئاصنو « يل اهفصنت نيقصن يدّبع نيبو 2

 58 اودي 4 َنيمَاَْلا بَ هلل محلا هدب و. اوما : قل هللا وس
 َنَحُل لوفي 4 ميحّرلا نَا دبعْلا لوقي ٠ يِدْبَع يندمَح : لجو رع
 َرَعُمَللا وكي 4 نيثدلا موي كلام : دبعْلا لوي ٠ ؛ يِدْبَع ىلع ىلثأ: :لَجَو
 ُهللالوتَي 4 نيِعَتست لَو ديت كالو : ُدْبعْلا لوقي ٠ يدع ينَدَجَم : :لَجَو
 ادا بالو لس اَم يدبملو يدع نيبو ينيب هذه : :لَجَوَرَع

 و مهبلَع بوُنضْمْاِْيخ هيلع تمعن طارص ميقا طاّرصلا 0-0
 57 .. عجارإس(431/) َلآَساَم يدْبَلَو يدل ءاَلؤهَت 4 نيل

 .(ح) .ُةَبعش اَتئدَح :لاق  نَمْحرلا دبع انئدَح - 6

 :جاجَح لاق) «ديزَيِنبهَّللادبَع نَع ةبعتل يربح :َلاَق . جاَجَحَو
 :َلاَق 8 هللا وسر «ةرْيره يبأ نع ءةَعْرْ آت عمس : :َلاَق (مْحّنلا نم

 [م.54 :عجار] يي كت لو يمساب ومس

 . لْيَحْلا نم لاكشلا هَرْكي اكو م6

 [:40: :عجلر] .ضاَييْوأ د اوس هْيلَجر ىَدُحإ يني :َجاَجَح - لاق

 (.0 ةريره "ره يأس
 رو اص و

 نمحّرلا دبع اًنندَح - 5
 ”تعمَس و اك هم

 ل لوفي ةريره ابأ تغمس : لويربك اب يملا دعس يأ

 [4: عجار] را ينال قل: لاق 8 هللا لور

 َكاَق : لاق. دل نط لاح اتت ياو ١ لاق. ا. نامل يبأ

 :عجار] . 200 يو ءنورشعَو' سمح 56 ةآلّصلادهاَشَو

 عة

 ل : 48 هّللا لوُسَر َلاَق داك يي يلع 0 ودع 0
 ه سمس ضرس

 اس يالا هطلت اغيل خا
 رخل : لوي رارغ ىعمو ؛ يأ لاق ةالتملا ينرارغ اوهام َلاَقَف

 .لاَمكلاَ و

 دّيَبع نب ٍمصاَع ْنَع َناَيْفَس نع « ءِنَمْحرلا دبع اندَح - 2

 ءدِجنَصْلا نم ةرْيره يبإ َعَماتْجَرَ لا مْهَر يبأ ىو دْيبع ْنَع ءمّللا

 دجْسملا َنمرابَجلاَمأاَي َلاَق راَصْعِإ اًهلْيدل ؛ "اي عتازا كر
 يه مع

 يل يجز :َلاَق معن :تلأ تلات ؟تيطَتَو : :لاَقْمَعن : : تلا ؟تْدج

 وأ دس تميت ةالَص ةارالَهّللالَبيال لوي وساقا شمس
 766١[ :عجار] احلا نم اهل لست تح دج ملا اذهل

 « ىسوُم نب بوُيأ نع ؛نايفس نع « نمحرلا دبع اَنيدَح 0
 اذإ) يف ف هللا لوُسَر َحَماَندَجَس : لاير يبأ ع يم نب ءاطَعنَع

200000 

 76١[ :عجارإ «كّبر مسا ًارقاطو 4 تّقَشْنا ءامسلا

 يلإ بنك :َلاَق٠ حش اًنكدَح :لاَق نَمْحّرلا دبع اًندَح - ١
 والو 0 هم سا ووم ع ا هد
 لوسر تعمس : َلاَق ةَرْيَرِه يبأ نع هندي امل اب َمِهَسهنأ «روصْنَم

 لإمخريثل: :لوقي را هده بحاتم "قوص قداصلا لق لا

 "هده :عجارإ يش ص

 ع «"يمسس نح نايس اند : :َلق محراب اَندَح -1
 سنن وربما جَحْلا : ف هللا لور َلاَق : لاَق. ةريره يبأ نع ؛ « حلاص يبأ

 وعم 000
 هم هم ةلجْا إجمل

 144 :عجار] بوذا نم امام نارك نارا ؛

 شّمعألا نَع ءناَيفَس اَندَح : لاك ّمْحرلا دبع انيدَح - 944 *
 كراس ١ َلاَم يلا نع ةَرْيره يبأ نع ؛ ءٍحلاّص يبأ نَع

 0114 :عجار] يندم ْرفغاَو «ةّمئألا دش مهلا 39 رمكؤم اندؤَمْلاَو

 «شّمْعألا نع نايس اَنئدَح :َلاَق . نَمْحّرلا دبع انئدَح -- 4

 مص موي ناك اَذِإ :َلاَق كف يِبلا نَع «ةرْيرِه يبأ ْنَع ءٍحلاَص يبأ ْنَع



 نيرثكملا دنسم 19 ص
89 --- 

 يلا ينإ :لفيلق هيلع ؛ «لهج نق َلَهْجَي الو تُفريآلَق ْمُكدَحَأ

 [/055 :عجار] .مئاص
 نع ءٍملْسُص نب عييرلا انئدَح : اق يا

 ْنَم هللا يشيل : ف للا 0 لاَ .ةريره يبأ َنَع «داّيز نْب دَمَحُم

 [/450 :عجار] . سائلا رْكشيال

 يبأ ْنَع ءروُصْنَم نَع ناش انئدَح : لاق . ْيَسَح)اَنْدَح -7

 دجْسم يف نْحَنو ةرْيَرهابأ تْعمَس : لاك ةبعش نب ةريغملا ىلوُمَناَمَْ

 هَذَهبحْأَص مسالا بأ 8 هلال وُسَردَمَحُملاَك لوُشَي 8 لولا

 1 [ 74ه :عجارإ . يقش نمألإةَمحرلا عَرتآل ةرجحلا

 ْنَع َناّيَح نب ميلَس ينكدح : لاق نَّمْحَرلاُدّبَع انندَح - 44/
 يم

 .(حل] ف لوُسَر لف : لاق ةَرْيره ايآ تغمس : لاق « ديعس

 ايآْتْغمَس ٌديعَس يسكدَح :َلاَق ميس اَنكدَح :َلاَمرْعَيو
 حير نم هّلا دعي مئاّصلا مك فوُْحَل :[ لوُسَر لاَ :لاَد.ةَريَره
 40145 :عجار] 1 «كنسملا

 000 'ةما أ

 5 مي
 رك تا ا

 «مئاّص ينإ : ليلها نإقؤأ- همت دحآ إو ٠ ْلَهَجَي الو تقرب

 وأ : نافع َلاَقاَذَكَومئاَص يّنِإ : لملك هلت: وأهمتَش رم نإ : :رهب لاق

 لحن 16 :عجار] ُهَلَئاَك

 يبدع «يمم نَع «كلاَمْنَع ِنَمْحّرلا دبع انئدَح - 44

 نيو اهني اَم مةرَْعلا : :لاَاق بلا نَع هرم يبأ ْنَع «حلاَّص

 [7064 :عجارإ] . لا الإ ارجل وربما يَحْلاَو «ةرمعلا

0 
 :لاَق « ديس انَُدَح : لاكمي انندَح : لاق . ناَّدَع اًنلَح --

 معمم را هس سلة سلا
 منام ةعجارإ ٠ ّنج موصلا : : هللا لوُسَر َلاَق

 كاحضل احضلا يبأ نع ءةبعش انْئدَح :َلاَق نَمْحَرلا دبع انْندَح -

 لوُقي ةريره ابأ تعمس

 ريِسَي َريسَيةرَجَش نجلا يفنإ : : هللا وسر لاق :لوقي ةريره ابأ تعمس :َلاَق م هملعم الرس عل هسا

 [ةملا» :عجار] . دلخلا ةَرَجَش ٠ اطفي ال ماع 5 ةلام ًهلظ يف بكار
 ها ماش

 نم ىبحَي نب دَمَحَم ْنَع «اكللاَم : نَمْحرلا دْبَع ىَلَعتأَرَق - 1467

 ًاطْخَيال : :لاَقاف هللا لور «ةَرْيرِه يأ ْنَع جرعألا نَع ناي

 . هيخأ ةبطخ ىَلَح ْمُكَدَح مكدحأ

 نَع :داّنْرلا يبأ ْنَع كلام : ِنَمْحّرلا دّبَع ىَلَع ترق - كافر

 الايس :َلاَق 8 هّللالوُسَرنآ : ةريره يبأ نع «٠ جرعألا

 [أ ذوقك لوما لدا لكلا :رظنا]. اًهتلاَخَو ةآَرمْلا ني الو ءاَهنسَعَو

 .(ح)كلاَم :نّمْحّرلا دّْبَع ىَلَع ترق -4

 - 6مل
 2 6م
 ةريره يبأ دسم

 ني ىَيْحَي نب َّمَحُم ْنَع «كلاَم يِنَرَبْخأ : َلاَك «قاَحْسِإ انْثَدَحَو

 ةالّصلا ٍنَع ءىَهت ا هلا لوس: ةريره يبأ نَع ؛ جرأل نع ناي

 هَ م سه ساعس
 علطت ىّتَح َّ ٍحّبصلا دمي ةالصلا نَعَو «سُمّشلا َبْرْغَت ىّتَح رْصَما َدْعَي

 [1 مم :رظنا] . سمسا

 .(ح) كلام : نَمْحرلا دْبَع ىَلَعتأَرَت -060

 ِءاطَغ نع « ملسأ نب دْيَز نع «اكللاَم يتربخأ : َلاَك «قاَحْسِإ انندَحَو

 لوُسْرنأ ؛ةَرْيرْه يبأ ْنَع «جرعألا نعَو دعس نب رسب نَعَو ءراَسُي نبا

 كرد دقق ضّنشلا َمّلطَتْنأَلْبَق ؛ « حبصلا نم ةعكر كرد نما: : لاك 6 هللا

 . رمل لأ دقق سلا بر أذأَلبِرصَملا نم ةعْكر َكَرْذأ مو

 :ديِْب هللا دْبَع ْنَع «كلام : ِنَمْحرلا دْبَع ىلع ترق - 4ك
 سا يامر

 دبع نبدَمَحمَو ءِنَمْحرلا دبع نب مس يبأ ْنَع «ناَيفس نب دوسألا ىَلوَم

 رَحْلاناَكانِإ : ب هّللا لوُسَر َلاَق : :لاق يره يبأ نَع «نابوك نب نمحّرلا

 ىلإ تكتل رك منه حق نمنح هدأ «ةالّصلاب امرئ

 . فيصلا يف ِسّقَو ءانشلا يف ِسّقَ : نيس ٍاَعلُك يف اهلك اًهيَر

 .(ح) «كللاَم : نَمْحرلا دبع ىَلَع تأَرَق - 61

 ءحَرْعألا نَع ءداَنّزلا يبأ ْنَع «اكللاَم اًنرَبْخأ :َلاَك «قاَحْسإانئدَحَو

 ١ «ةآلّسملا نَع اوربا رسل دتشا ذل لا َلوُسَرنأ «ةَريره يبأ نع

 . منهج حق نمّرَحْلا ةدش نإ

 َنَع :ةَمْلَس نب داَمَح اًنَئدَح :َلاَك. ِنَمْحّرلا دبع اَنئدَح -1468

 َةَّنَجْلا لْخْدَيْنَم : لاك ف يلا نَع «ةريره يبأ نع مقار يبأ نَع «تباَن

 م
 نْيَعآلاَمةّنَجْلا يفانإ كابس ىَتَيألو هيا ىلبمآل سوني المكن

 [هه17 :عجار] .رَشَب بق ىَلَعَرطحسالو ءأح ' ْتَعمّس ند آلَو ءتأَر

 نَع «تيائ َنَع ٌداَّمَح اَنَكدَح : :َلاق نمل الح -

 ةّبرَق يف هَلاَخآَرَالُجَردآ : 88 يلا نَع «ةرّيره يبأ ْنَع ؛ « عفار يبأ
 سةيمصس ٠

 2 لاق ؟بَهْذَتَ َنيأ : هَل َلاَقَق ٠ اكلم هتجَرْدم ىَلعُهللاَدِصْراَك : ىَرخَأ

 اقع م ا م
 :لاق ؟اهيرت ةمعن نم َكِيَلَع هل له : لَ نكاد يرق يف هللا يف يل اَحأ

 هللا نأ «كبَهَّلللوُسَر يَ : َلاَق «٠ لج َرَع هللا يفُيحأ يّكلو آل

 [0/ة5١4 :عجارإ. هيف“ةتيحأ امك كبح د

 نب ِءلَعْلاِنَع فش نع يدهم نب نمحرلا دبع اتَح - 13

 عام كت ساسم سف مم ها
 ىلع جل مسالا سها يربط يل ؛هيأَنَع ؛ ملص

 [4757 :عجار] . هتبطخ ىَلَع بطْخَيوأ «هيخأ موس

 نع سيق نب دوأَد اًنئدَح : َلاق نَمْحرلا دبع انتَدَح - 46

 ةرَصُم اش ىَرتشا نم لاَ يلا نَع « ةريره يبأ نع راسي نب ىسوم

 هللة عمل لمع

 .مكْ م اًعاَص اعمر اهيل ءاَهضْرَيملإِو؛ ءاَهبلطَيلك



 درع يمرض نع كلام نيا انَح - 091

 دارا هَلأَس م : لاك فايا نَح «ةَرْيَره يبأْنَع «جّرعألا نَمْحرلا

 [رلاالك :عجارإ عمي الق هرادج يف ًةبَشَحَرَِْي

 ادع اًنئدَح 77
 ياما مم م

 «ةرْيره يبأ نع «بويأ يب نع دع 'ماَمه اًنئدَح : لك

 نإ يدهم نبا َلاَق- هج ولا بتل مك لا اًذإ : َلاَق كف يبل ِنَع

 [+060 :عجار] .هتروص ىَلَع َمدآَقلَح لجون هللا

 «هييأ ْنَع ءءآلَمْلا نع ءرْيَهُر نع «ِنَمْحرلا دبع اننَدَح - ---55

 مائي يال رادار لاق ا يّ ْنَع «ةرْيَره يبأ ْنَع

 71007 :عجارإ ليخببلا نم هب حرخَتسُماَمّنإَو رَسَقلا

 ْنَع ءآلَصلا نَع ري يِئَدَح : َلاَك ّمْحرلا دبع انندَح - 106

 « يتآو يدبع : ْمُكدَحأ وفيا : َلاَق ل يلا نَع «ةَريَره يبأ نَع «هنيأ

 «يتيراجو يمآلع : :لثل نكلو هللا مئات كو هللا ى

 [3 ١45 :رظقفا] ٠ يتاتكو ياَتْقَو

 يبأ نع ؛ « شّمْعَألا نع «ةبعش َنَع « نّمْحرلا دبع اًندَح -5

 نوكيا ادَمْقَمْمْوَق َدَمَقاَم : لاك يلا ِنَع «ةَريَره يبأ نع ؛ ٍحلاَص
 ْمِهيلَع َناَكألإ 8 يبا ىلع وُ بو لجو رع هللا [هبف)
 . باول نجا اوُلَحَدْنِإَو «ّمايقلا

 سه سمعو د
 موي ةرسح

 « نيصح يبأ ْنَع «ُنايْقس اَنْئدَح :َلاق محلا دبع انَْدَح - 9 /

 يف ينآر نم : :ق هللا لوُسَر لاق : لاك ريم يبأ ْنَع « ٍحلاَّض يبأ ْنَع
 [ة0 :عجارإ ٠ يلب لئمَتيآلااطبشلا نإ « ينآر دك ماَنَملا

 نع «نيصح يبأ اين نما اندَح - 1494
 ٍمْوَيلاَو هللا ممالك نم لاك اق يبل ع يره يبأ نع « حلاص يبأ

 نمو «هراَجذ ذؤي + الق رخآلا مْويلاَو هللاب نمْؤي ناك نمو « هيَ مكي رخآلا
 .اسي وأ يحلي رخآلا واو هللاب نوي داك

 « جّرعألا نع ءداّنزلا يبأ نع نايس نع ٠ «عيكو انئدَح - 445

 / ينزف مهلا : كح لوب بل : 5 هّللال وسر لاَق : :َلاَق ره يبأ نَع
 0 إم «ةلانصلا مْ نكلو «تفش نإ يسحر ملا تنشأ
 8017 :عجارإ . هل

 «جرعألا نع دفا ين ءالايس نع ؛ «عيكو انئدَح - هيلي

 [0”هه :عجار].تويلفَرمْجَس 9 نم :4 هلال لاف :لاق يره يبأ نع
 ءجرعألا نع دال يبأ نع ناس نع «عيكو انئدَح 1/1

 رخآلا مويا هللا مْؤي ناك نم : :4 هللا وسمر لاَف : لاق. ةريره يبأ َنَع

 و اريسخ لفك رخآلا ٍمْويلاَو هللا مؤي اك نمو هَقْيم مطل

 9534 :رظنا] . تسل

 هله م مراام يي

 ةريره يبأ دنسم

 7 نع دال بأ اان: لاق. ةيكر اح - فذفغ
 مه عمعم م مرا 6 ؟6-

 اقل هللا لوُسَر ىَهَن :لاق ةريره يبأ ْنَع جرعألا

 [+: :عجار] .ًالكْلا هب
 ومش

 ل ءاَننألاَرَشَْم انِإ : : هللا لور َلاَق . هداتْسإيَو - 4937/7

 701 :عجار] ةَكَدَص يئاسن ةققتو يلماح وثم دهب تكتم ثروت

 ّيِنَعلا لطم : : هللا لوُسَر لاق :َلاَق هداتسإبو - 4

 [/007 :عجار] نحب ءيلَم ىَلَع ليحأ نمو

 ِساّنلا ىلوأ انآ : اف هللا لوُسَرَلاَق : َلاَق هداتسإبو - 16

 مآلّسلا هيلع ىَسيع َنْييَو يميل : تاع ةوخإ ءايلألا « ىسيعب

 [لدقتل ققالا :رظناز . ب

 :َلاَق- يرق هود وُبآَوُهَو دْعَس نب (مْطادَح - والك

 يبأ نع - " جرخألا ينعي محلا دبع نَع «داّنزلا يبأ نَا اربح

 ءىسيب ردا ىلزأاك : 3 كلور لة يأن ةَملَس

 [440/ه:عجارإ .'

 نع دال يب فس انَح :اق.يكو د 13
 لتي َنبلجَر ىلإهلل |ًكلَحْضَي :لاق فيلا ِنَح «ةَريَره يبأ ع «ّرعألا
 هش هللا ليبس يف اذه لاَ نجل لحد اسالك هرَحآلا امُعنَحأ

 « ملي هلك لعلب وكمت

 [07؟ :عجار] . دهشَتسُي

 2 :ل هللا لوُسَر لاف : لاَ. هداتسإبو -

 0/445 :عجارإ . ملسسملا لجل مرَكلا مَنِ «َمرَكْلا

00 
 ِء ٍنَع ءداّنّزلا يبأ ْنَع ,ناّيفس َنَع «نَمْحرلا دبع اَنندَح - و1/8

 ّنَمَو يقل ملظ

 بط

 يهب

 ىّنح هللا ليس يف لتاَقب ؛

 ّبنعلا امس

 2 م ملون

 لطَملا : لكن كف يلا نَع «ةرْيَره يبأ نع « « جرعألا

 7+ عجار] علك يلم ىلع نأ
 9 0 َ روياسيو - 9

 : تْنش نإ يل رْفْغا

 7-0 يو هلال

 بْوّلا يف لجل َيْلَصي نأ ف يبا ىَهَن ؛ -داَتْسإَير)

 [00:6 :عجارإ. * ينم هقتاخ ىَلَع سيل دحاوا

 ام ام ءاراتيد ينئَرو (مسَتفَيآل) ؛ يتلا نَع -همداسإبو)- - 4
 يب ل هس

 [مام ١ :عجارإ . كد هك يلا ةّوَُمو يئاسن قت لعبت كر

 مس ست ماد

 مهل مد دحأ ناوقي
 هع

 ذابلا : نتعب نَع ف هّللا لوسر ىَهَن :َلاَق هداتْسإيو - 9987“

 كيل دحاو بوك يف'ل جلا يحين ءمصلا سبل نحو «سامألاو

 هم هدم
 [4ؤ577 :عجار] . يش ضرألا نيبو



 ص ١١“

 ا د :لاَق. ريم ىلا جرغألا
 ماصم

 نع ءدانزلا يب

 . ثراولل لام لَرتَْسو لإ عاب أدلت ءْنَمَق هسْفَن

 :َلاَك ِراَمَع نَع داَمَح اَنْنَدَح : :لاَق نَمْحّرلا دبع انْدَح -6

 هماَنطبمُكدَحأ مداح ءاَج اذ : لاق. يلا نع

 رسما
 [470م :غجار] . نقلوا سلام

 موقع

 هل ا مع هسا
 «ثدحي ٌةريره ايأ تعمس

 هرم عرس ساس عكس خا هيا
 هدعْقيلف ؛ و او ذك

 داق ياو ل أغا ضاع داما ير ءنايفس

 :لَجَورَع يروي : :لاَق هئيدح يف ياعم لاَ يلع نأ قفثأ : :هلليق
7 

 7147 :عجارإ] . ع قفثأ قت

 َنَع) ءداّنْزلا يبأ نَع ناّيفَس ْنَع «ِنَمْحرلا ُدْبَع اندَح - ةةىىا/
 ع يسهل هاساو
 : 8 هَّللا وسر لاَ : لقيه يبأ نع ؛ مميأ نع ءَناَمْثَع يبأ نب ىسوم

 [ةالاثا :عجار] . هني الإ رضاَح اًهجْوَرو ةأرملا موصل

 جوعا تاسع ل
 ,نايفس اَنُكَدَح : آلا لّمَوُمَو ديلولا نب ِهّللا دبع انثَدَح - 9411

 يبأ نع «هييأ نع :اَْنَع يب نْب ىَسوُم ْنَع ءداَنْزلاوُبأ يدَح : لاق

 اي :َلاَق ءاهبكرا :لاَك. .ةكطاو وسي لري هلل وسوم : لاق يره
 د عرس ع سا

 7 [/044 :عجار] . اًهبكرا : لاق هندي اهنإ هللا َلوُسَر

 رو سا | لالا

 لاي نأ كف هللا لوسَر ىَهنو : لاق - كاملا

 03 :عجار] هم َلَسَتْعي م « يرجي

 . نم َلَسَعْعي مث دكارلا :لّمؤَم لاق

 رباهس سيت ل
 ِنَع هراّمَع نع داَمَ انندَح : لاق. نَْحَرلا ُدْبَع اَنندَح - 444

 آل يذلا مث ادا ام

 م 2 7
 َكَقَلَ يذلا مدآَتْنَأ : َلاَقَق ىسوم مآ يقل : لاق هج يبل نع :ةريره يبأ

 تن: :لاَقَك : َتْلَمَفَمُث هّنِجْلا كَتكْساَو ُنيكئَالَم كَل دجيسأَو ؛ هديل

 كة زا كانو ملكت ينل و
2 

 5-0 :رظنا] . . ملال

 ءراَمَع يب نْب راَمَع نَع « ٌداَمَح اًنئدَح :َلاَق .ناَّمَع انئدَح -01

 .ف يلا نَع ِنَع «ةريره يبأ نع

 هلا دبع نب ِبْدنج هنظأ :ٌدَمَح لام لُجَر ْنَع ءنَسَحْلا نَع ْيمُحَو
 [4440 :عجار] . انعم َرَكْذَف ىَسوم مدي فل : لاَ لا نع يجب

 8 انْزلا يبأ ِنَع ُهدئاَ اَنَْدَح : لاَ نّمْحّرلا دبع اَندَح - 44047

 :لاق ؟دوُلوَمْلاَك هللا وسر اي :لبق :َلاق ريع يبأ نَع « جّرغألا نع
 7871 :عجارإ . َنيِلماَع اوُاك مب ملأ هللا

 ,ٍركَمَع يأ ِنْياَمَع نع ءٌداَمَح انثَدَح :َلاَق .ناَّمَع اًنئدَح - 44417

دبعْلا عاطأ اذإ :لوُشي هللا َلوُسَر تْعمَس :
 

 ىلا لطم سل هلل
 : لوي ةريره بأ تعمس لاَ

 ويمالم هم
 [0/674 :عجار] ناّرجأ هلق هدي ٌعاطَو هير

 0 فافلا

 دايز ِنْب دَّمَحُم ْنَع ءداَّمَح اَنئَدَح: :َلاَق .ُناَّفَع اًنندَح - 45
 ساء م

 مرام و

 يره يبت

 :لاق (09/7”4) ف هلا َلوُسَردأ ريم يبأ نع ءِراَّمَع يبأ نبِراَمَعَو

 اوناَكْرلْمُهكْرْبَخ ةَيدَمْلاَو ءاََعةبغَرلاَجِ ةئيدَملا سمن جرحي

 م :1 :عجار] . نوُمَلْعَي

 نع ءُةَمَْلَس نب داَمَح انكدَح :َلاَق. ٍرماَع نب دوسأ انئدَح 66

 قف يلا نَع «ةَرْيره يبأ نَع دايز نب دّمَحُسَو ءراَّمَع يبأ نْبِراَّمَع
 سا مش مصاص

 [6007 :عجار]. هلثم

 .(ح) داّنزلا يبأ ِنَع اللام :نَمْحرلا دْبَع ىَلَع تَرَ -0

 ألان ءدانزلا يب نع ؛الاطااأ ١ لاق «قاَحْسِإ انئدَحَو

 هم سم رعب آو ءاَهَّسَع
 اَهّسَعَو ةآرملا نيب ْعَمْجُي ال : لاَ ل هللا لورد «ةَريَره يبآ نع

 [ة967 :عجارإ . هلو ةآرُملاَنْي

 .(حل دل: نمل دبع ىلع ترق -1

 / ِنَع ءداّنزلا يبأ نع ءكللاَم اَنَرَبَحأ : َلاَق «قاَحْسِإ انثدَحَو : َلاَق

 مشل سا :لاق 8 هّللالوُسَرانآ «ةريَره يبأ نَع ؛ جرعألا

 ْتَناَبَنْيآ يِردَيآلمُكَدَحأنإ «هئاإ يف الخدين لهدف هموت

 .مدي

 6 نَع ءداّنزلا يبآ نَع «كللاَم اَنئدَح : َلاَك «قاحسإ اَنثدَح - 144044

 1سم :ك َّللالوُسَر لاق :َلاَق. ةَرْيَرَم يبأ نَع «جّرعألا

 00-0 عجار . هوب ءآلْوَمَو هوب ءالؤَه يتأي يذلا «نْيهجَولا

 نع «دازلا يبأ نع ؛كلاَم اًنكدَح :َلاَق ؛قاَحسإ اَندَح - 8

 ذاع 25 مما :لاق ف هلا لوران «ةَرْيرَه يبأ نع جرعألا

 يْنإ : : ليل هلق هَمئاس ما نإ ٠ ْلَهْجَيآلَو تريل ًمئاّصمُكَدَحأ

 ١ [لجت :عجارإ. مئاّص [قرما]

 ءهدّبي يسْفَن يذّلاَو لاك ف هللا َلوُسَرنأ : ةداتسإبو - 1

 اَمَّنِإ :لوُشَي ؛ «كلنسملا حير نمل هلا لع بْيَطأ مئاصلا مَ فوُلخَل

 لك .©هبيزجأ انآو يل مْوصلاَق يلجأ ْمةَبارَشَوهماَعطَوُهتوهش ردي

 يزجأ ان انآو يل وه َمايصلاَآلإ ءفْمض ئمعْبَس ىلإ هلام ةئَسَح

 1١7١4[ :رظنا] . هب

 ءداّنزلا يبأ نع ءاكللاَم اَنرَبْخأ : َلاَق «قاَحْسِإ اَننلَح 0
0000 

 هللا ليبس يف دهاّجُمْلا لكم : لاك فيلا« يبأٍنع جرعألا نع

 . حجي ىَتح ةآلصو ماَيص مثيل يذلا مئاق الا مئادلا مئاّصلا لََمَك

 . داّنزلا يبأ نَع ءكلاَم اَنَربخَأ : َلاَق قاس ان - للا

 نإ نّظلاَو ْمُكاَيِإ لاَ هلا َلوَُرنأ «ةريَرم يبأ نع ؛ جرغألا نَع

 ةلو ءاوُسقاَتآلَو ءاوُسسَجَتآلو اوُسسَحَتآلو ءثّيِدَحلا بدك نّظلا

 :عجارإ .اًناَوحِإ هللا َداّبع اوُبوُكَو ءاوُرَياَدَتالَو ءاوُضَغاَبت الو ءاوُدَساَحَت

 اةندقنإ



 نيرثكملا دتسم

 داك يبأ نع «كلام يب: لاق «قاَحْسِإ انئدَح - “٠٠٠١

 «ملظ ْيِّعلاِل طم : :لاَك ا هللا لوُسَرنآ «ةَريَره يبأ نع ؛ جرعألا نَع

 [/07 :عجار] . بيل ء ءيلَم ىَلع مُكدَحأ عد ادِإَ

 ءداّتزلا يبأ نع «كلاَم اًنربخأ : َلاَق «قاَحْسِإ اًنئدَح -

 م ف هللا لوُسَرلاَ لاَ ةَريَره يبأ نع جرعألا نَع

 ىلا نُكَدَو ,لامشلاب يَا ميدل

 ل

0 

 [/40 :عجار] . عر 3 امهرخآو

 «فابكرلا اوَّلَت ال : ف هّللا لوس لاَق : :لاَ هداسإيَو - 8

 ةلو داب ضاَح عيال ءاوُشَجاَتآلَو ضب عبي ىلَ م عب عيبألو

 ناديي يخي َوهَك كلذ دْمَب اع نَمَك ؛ «َمنَملاولبألا اورَصُت

 :عجار]. ِرْمَك نم اَعاَصَو اه اهَطخَسْنَو ءاَهكَسنأ اهَيضَرْدِإ اهبلحي

 مقا رعب رسما

 يبأ نب لْيهَس نَع كلام انربخأ : َلاَق «قاَحْسِإ اًنئدَح 0

 َتْعِمَس اَذِإ : :َلاقاق هللا َلوُسرنآ «ةَرْيُه يبأ ِنَع «هييأ نع ءحلاص

 0/5171 :عجار) ٠ مكه وهف َّنلا كله : :لوُشي لجرلا

 0 0 ءداّسإيَو - ١

 :عجار] . لطم ىَتَح 2 نيله 5-5 2 ةاتحَش يأ 0
 اقنني

 نإ هلا لوُسَر اي :َلاَ داب نب َدْعَسدآ دانس د
 ..معن :َلاَق ؟ءادهش ةعيرأب ب ينآ ىَتح هلهم هنأ الجر يتآرما عمت دَجَو

 :بنُح رع كلام :نّمْحرا دبع ىلَعتَرَكَلاَ كد

 1 000 1 .(ح)

 نْب صفح ْنَع ؛بيبخ نع «كلاَم اَنربَخَأ : لاق «قاَحْسِإ انئدَحَو

 ف هلل َلوُسَرمأ "ير ديعّس يبأ نَعْوأ ريم يبأ نع ؛ ٍمصاَع

 يِربْمو ؛ةّنجْلا ٍضاّير نمهَضْوَر يِربمو يتيم : لاق (415/7)

 87011 :عجادإ يضْوَح ىَلَع

 نب ِهّللا دْبَع نع «اكلاَم اًنربخأ : :َلاَق «قاَحْسِإ اًندَح -
 يفةالَّص : : هللا لوُسَرلاَف :لاَق. ةرْيره يب نع ءهبيأ نع «ناَمْلَس ءءء يمم

 :عجار] َماَرَحْلاَدجْسملا الإ هاوس ءاميف ةألَص فلأن م ريح اذه يدجسُم

5 1 1 0 1 

 يبأ نع ءركيوبأ نرخ :َلاَق راعني ةَوسأ انندَح ١-
 اوددَس : : هللا لوُسَملاَف : لاك: ةريره يبأ نع ؛ « حلاَّص يبأ نع ؛ نيصح
 اًيَتْنآآلَو :اوُناَف ُهّلَمَع هيجْنمب اب سلمك نحن اوُملعاو اوُراثو

000 
 [م١٠01 :عجازإ تضل يتقي ءانآ الو: لاك هللا َلوُسَر

 يبأ نع ,ركبوبأ اًنربخأ : لاق ٍرماَح نب دوسأ انئدَح - ا

 ب هللا لوثر ىلإ ل جَر ءاَج : :لاق ةريره يبأ نع ٠ «حلاّص يبأ ِنَع ءنيصح

 الاد ص

0 0 
 :لاَق ان َعَجَر م (بَهدْأرَرَمق لاق ءبضغَت

 يم ماع 0

 ماب رعشمع و مع لس لص لع رع

 ل: اوي جي للك ارم :لاَق ءْبَضْنَت

 هداك ْنَع ءديعس ني ىلا اندَج 7 :لاَق عيكو ان اًنئدح ٠٠١11

 اوُلَعَجا : : 4 هللا وسر َلاَق : لكريم يب نع بْمَك نْب رْيَشب ْنَع

 [998 :عجار] . عر عْس َقيرَطلا

 ِرِماَع نب ميِهاَربإ نَع ءِرَعْسمَو «ناَيفس نع « «عيكو اندَح- ٠١4

 هّنطأ : رسم َلاَكو ءدعتس نب مانع : نايف لاق « «يحَمجْلا دوعسُم نب
 «ةزاطجب اف هللا لور ىَلع ورم :لاَك. ٌةرْيره يبأ نَع ءدعّس نب رماع نَع

 ةدعإلاو من
 شا « هيلع اونا ةراَنجب هلع اوُرَم م «تّبِجَو :لاَقَق اريح اَهلَع اوئأَ

 مُكَضَعَي : :لاق ؟[تبَجَوإَتبَجَو املا وسوي : :اوُناَقَق «تبَجو :َلاَقَك
 والعدو
 [١٠٠ا/6 :رظنا] ٠ ضعي ىلع ءادهش

 يبأ نع ؛ ِشَمْعألا نَع ناَيْفَس ْنَع ؛ «عيكواتتدح - ١1ه

 قّلَْلاَنمهَللا ركام اقف هللا لوُسَر لاك : :َلاَق هَ ريره يبأ نَع ؛ ءحلاَص

 [411 :عجار] . يضخ تّقبَس يتَمْحَر : : هشرع ىَلع بنك

 - مولا ىلوَم- حلاَص نع «نايفس نع ؛ «عيكو انئدَح - لادلك

 ْنَملَضْفأ ءيدجّسَس يفّةآلَص : 88 هّللا لوُسَر لاق : لاق . ةَريره يبأ نع

 . مرسلا دجال ءدجاَسَْلاَنمهاَوس يف ةآالَص فلآ

 «حلاَص يبأ نع, شمعألا اًنئَلَح : َلاَق ميكو اَننَدَح - ل

 لأ ىلإ مران كحل سل 9 للورق: لكم يل

 َنيقفانملا ىَلَع ةآلّصلا 2 ,نامس مافع“ َتاَفلَخ ثآلك 0

 عجارإ َوْبَحْوَلو مهول مف اَمنوُملْمَيَوْلَ ءرْجّقلاو ءاشعلاُهالَص

 عقلا

 نع :ناّيفس انئدح : لاَ. يدهم نب نَمْحرلا دبع انئدَح - 1١14

 ًةَعُمّللاَلاَق : لاق يلا نأ «ةَرْيره يبأ نع ٠ «حلاّص يبأ نع ؛ « شمعألا
 هاما

 ةلو تمم نأ الوتر ٌنْيَعآلاَمَنيِحلاَصلا يداّبعلتذَدعَأ : َّلَجَو

 [11:4.10.1 نا] هيلع مُكُلْطأ امل ار شب بلك ىلع َرطَخ

 ِنَع ُةَدئاَر انيدَح : َلاَقوِرْسَعْنْبةَيواَتُ اندَح 48-٠ ٠-

 نادل ! ؛هلثم 8# يلا ِنَع :ةرْيره يبأ نَع ٠ ءحلاّص يبأ نع « ءشمعألا

 ٠٠١18[ :عجار] هْيلَع مُك ادق اَم :َلاَ

 نب ىَيْحَي نع ٠ «ٌماَشه اَنثَدَح : :َلاق محلا دبع انئدَح - 5-33

 تاس يف جسيم تار :َلاَق ةَملَس يبأ نَع «ريثك يبأ

 ملاَهيفَدَجَم جبس 8 يِبلاَ َرآ ملول : َلاَك ؟اًهيف َتْدَجَسكرأملآ 507

 [ة[0ب :عجار] . دجسأ

 ناَوَرَم نع ؛ةبعش اًنئدح : لاق ن نَمْحرلا د ْبَع اًنئدَح -0
 7 لم كو يس ل هل

 ٌةَرْبَرِه ابأ تيأر : لاق « فار امس امهم يبأ نب ءاطَعو هر «رّمضألا



 "تيأر : لاق ؟اهيِفدُجْ 2 ثا لاق«
 سم علا ل

 11١/[ :عجارإ . هال ىَنح اهيف دَجْسسأ لازال « ايف دجَسي # يليلَخ

 يعم
 ْتَقَشْلا ءاَمَّسلا اَذإ و يف ٌدِجْسَي

 نب دامح انكدح : لاق.( يدْهَم نب نَمَحّرلا دبع اندَح - ٠

 :لوُقيةريره بأ تغمس : : لاق دايز نْب دّمَحُم ْنَع « ةملَس

 05١ :عجارإ .رَجَْا رهامْاَو «شارفلا بل دولا :لوُتي
 (4537/7) 8 مسالا اَبآ تغمس : َلاَق هداتسإبو 37 ١١--

 اب للام لكحل :رظنا] ٠ اوُهَقَف اذ ! الح ْمُكُساَحأ مكي :ُلوُي 8

 ظني ال : :لوقي مسالا اَبآ تغمس : َلاَقاَدَه هداّسإيَو - ل

 مدح :عجارإ رطبه جي يذلا ىلإ لَجَوّرَع َرَع هللا
 ام

 ابل تطمَس يف ءوشعؤولا اوُسحأ : لوُشَي اذه هداّنسإيَو ١6 ٠١-

 ٍمِساَّقْلا آت غمس

 [/177 :عجار]. لام باقل ليو : :لوقي ٍمِساَقْلا

 وع هللا َلاَق : :لوقي 8 مسالا ابآ تعم اَذَه هدانسإيَو - كحل

 :عجارإ. هب يزْجأانآو يل مْوُصلاو ؛موُصلا ًلإةرََك لسمك :لَجَو

 [ةيمق

 فوُلخَل : :لوُشي مساَقلا ابآ تغمس : لاَ اذه هداَنسإيَو - ١لا/

 [ةهمهف :عجارإ . كّنسملا حير نم هللا دنع بّيطأ ٍمئاّصلا مَ

 ةقدئصلا رم رعي هلو نأ اذه هدير - ١٠١4

 0 ا
 «ليسْيهبمْناذِإَو ؛هقتاَغ ىلع َنْيْحْلا وأ نسَحْا َّلمَح م «رمأب هيف َرَمَأَك

 07 م ل
 52 رشد

 اَمأ« .اهقلآ َداَقَك : لاق «ةٌقدصلا رْمَت نم ةَرْمَت كلوُليَوُه اذِإَف هيلإَر ظن
 هم اما#

 هيك :عجار) .ةقدصلا نويل 8 دّمَحُس لأ ترش

 :لوقي مساق اَبآتْعمَس : َلاَق اَذَه هداتسإيَو 608 ٠-

 ىلع مهقالخأو مهلوس نمل لعد ام ينورُد

 رْمأْنَح ْمُكشَنذإَو 9 سا اَمهوُتأَكرمأب مكرم إف«: نأ

 ذل 116 :رظنا] . هوُبتجاَف

 دَّمَحَم نع «داَمَح انئدَح : - محلا َدْبَع يي لاق و - ٠٠

 ول: دوي مسالا اب تغمس : لوُشَي ةَريَرهابأ تغمس : :لاَق داّيز نْب
 قر دبل

 ءاوُيراقو ءاوُددَس نككو ءاربكك كيكو اللف ْمتكحَصلملعأ منوم

 1١[ 946 :رظنا] . اورشبأو

 اَنمدَح : :لاق لماَك وُباَويدْهمْنب نمي دْبع اكدَح - ل

 :لوُشَي ةرْيَره يأ تغمس : :َلاَق دايز نْب دمحم ْنَع - ةَمَلَس نبا ينعي- داَمَح داَمَح

 يضْوَح ْنَع دونا هديب يسْفَن يذّلاَو : لوُتَي قف مساقلا بأ تْممَس

0000 
 [3/966 :عجار] ليؤلا نم يلا دا امك ًالاجر

 ِنْبدَّمَحُم ْنَع هداَمَح اًكَدَح : َلاَق نَمْحرلاُدْبَع اَنندَح - لفل

 نأ يبرُسياَم : لوُقَي مسالا اآت ْعمَس : لوُشَي ةريره ابأ تعمس :لاَق . دايز

 دصْرَأ ايش َسْيل انيدهْنم يِدَّنعَوثآلك لع يتاَي ءابَمدادحأ ين

 [9454 :عجار] . ْنْيَدَل

 ينل مَدآ ينير وثب مساق نت داس - 2007

 ةَقاَكل تناك نإ : :لجر َلاَقَك "منهج ران نما حبس مهم وقوي

 ىلا :رظنا] . ارَحف ار امج يو ةعنسي (َيلعام تضف دق: :َلاَقَق

 ل
 هم عام

 اَمَنيَب : وشي ف مسالا اهآت عم : لاق اذه هداتسإيو :#٠

 َلَجْلَجَتيَوْهَك «ضرألا هب فسخ ْإهاَْربوهَسْجَ يَجعَأ دَ رشي مي لجر

 [/214 :عجار] ٠ ةعاّسلاَم تان ىلإ اًهيف

 ةأرما تّلَخَد : لوقي 8 مساق اهآ تمس اَدَه هداتسإيَو - لا

 لاك اَهلسْرث مو ءاهّست مو ءاهمصأطُ مق تطير - ةرهاوأ رع يفر

 [ةم57 :عجار] . ضْرألا ِشاَشَخ نم

 ةبادلا :لوُشي اق مساقل اَيآتْعمَسا اَدَه هداَنْسإيَو 1

 :عجار] .سُمْحْلا ز زاكمرلا يفو د ابجْرْْلاَ ءرابج ندْعمْلاو «ٌرابج ءاَمَجَعْلا

 مقل

 انكدَح :آلاَق ءىَنعَمْلا ٌرْهَبَو رَمْعَج ْنْبدَّمَحُم امدح - دعما

 ِنْيِدَّسَحُم ْنَع (مُكَحلا يرَبْخأ : : هئيدَح يفي لاَ) ٍمَكَحْلا نَع
 عمرك ع
ب ةّممجْا ٍمْوَي يف ًاَرَْي ناَيلع نإ يي بال قال

 ةروُس

 00 0222000 م لول
 اري هللا لور ناك : ةريرهوبأ َلاَمَق 4 َنوُقفامْلا كَءاَج اذإ »و ةعمجلا

 م
 نب كلي نع «ةبعش انئدح : َلاَق رَّمْعَج نب دمحم انئَدَح - ١٠٠١م

 طملم هلل دامو هايم
 تْعِمَس :لوُشيةرْيره بأ تغمس : :لوُقي ةَمَقلَع اب تْعمَس : لاَ ءاطَع

 ىَصَعْدَقَق ناصع َْسَو ,ةللاٌعاطأ دق ينَعاطأْنم لوفي 8 هللا لوس

 ماش ةه سن هي

 امن | ؛يِناّصَع دَقكَريمألا ىَصَعْنَمَو « ينعاطأ دق َريمألا َءاطأَنَمَو هللا

 ْنَّملُهَللاعمَس َلاَكاإَو دوم اوُنصَ ادعاق ىَلَص نك ةنماَأل
 عم مم وما

 َلوَق ضرألا له لوك َققاَو اك محلا كلو اكيرَمَُللا : اوُنوُفَك دَدمَح

 [4005 :عجارإ] . هبل نم ىَضَماَمهَلَرف «ءامّسلا لْهأ

 الق ىَرْسك كلْهَيَو ءهدعَب رص القرَصْيَق كلْهيو : لاق - ٠٠١9

 اةذميب :عجار] . هَدْعَب ى :ربسك

 «رِبَقْلا باَذَع نم :سئمَخ نم ُدَوَعَتي َناَكَو :لاق -

 حيسَمْلا ةَّكقَو ءتاَمَمْلاَةَنشَو ءاَّيَمْلاَةَّو منهج باَدَعَر

 1 1 1 2 1 1 أذ :عجار] . لاجدلا

 دّْبَعْنَع «9ةبشناكدح هلا رتب بدسحُس اند - 0
2-7 

 هّنأ 8# يلا نَع «ةريره يبأ نع - ةبعش كَش- ملعأ اميف جّرعألا نَمْحّرلا
 هال و ملوك عملو ل

 سيل ٠ .يلاوم جو هرم ُةَيِهجورافخَو ملسأو راصنألاو شيف : لاق

 المقل :عجار] . هلوُسَرو هللا نود ىَلْوَم ( 5 48/7) مُهَل

 انكدَح :لاق « ىلا رهيَرقَْجنْبدَمَحُم انكدَح - 17
 (ةَملَس اب عِمَسهَّنِإ هب لاق) ٠ ؛ةملَس يبأ نع ٠ « ميهاَربإ نب دعس نَع يعش

00 

 :هل ليقف ٠ مُلَس مث نيتك رهظلا ىلص نق هللا َلوُسَرنَأ ؛ ةريره يبأ نع



 حا 1٠١15

 َدَجَس من مكس مت ءنِيَرَحآِن ِيتَعْكَر ىَلَصَ «ةآلّصلا نم صفت
 [4444 :عجار] . نْيَتدِجَس

 .(ح) كبد انئدَح :لاَق . رفع ْنْب دمحم انئدَح - 41 ٠١١
 قا# )ع ص

 ٌةَمْلَس اَبآ تعمس : :َلاَق. دَْسنرَع ةينش انرْخأ : لاق جاجحو

 ْنَمَوةَنيرمَوراَفْعَو لس : َلاَق هنآ كف يلا نع 5 ةريره يأ نَع أ (ثدَحي

 ينبو ميعَت يني ن مريح (ةَيزم نم انك مو : "”جاَجَح َلاَق) ةتيهج نم ناك

 [هه15 عجار] .ناَمْطَعَو دسأ نْيَيلَحْلاَو رماَع

 يوم ع مراه ما
 دْعَسْنَع ةَبْعَش انكدَح : َلاَق ٠ رفعج ني دمحم دمحم اًبدح - ٠٠6٠١

 يره يبأ نع تحي نمر دبع نب َدْيَمْح تمس : :َلاَك ميهاَريإ نبا

 نْبسُنوُي نص ريَخ نأ : لوفي نأ دبَعل ينبني ال ل َلاَق : :هنأ يلا نع

 اذنك :عجار] . مم

١06 

 «ثيِدَحْلا اه ْنَع نعل «ةملس ابتدع لاَ. يهرب نب دعس

 يفةَالَص : :َلاَك كف هللا َلوُسَرَنِإ لوي ةريرن
 آلإ ءدِجاَمَمْلاَنمةاَوساَمِيِف# ةالّص فلأ نلف اَذَه يدجّسَم

 روةروةهمنو
 امدح :َلاَق ؛ةّبعش اًنئدَح :َلاَق. رفَْج ني دَمَحُم انئدَح -

 ماك مام
 ريره اي حمس رخألا َثدَحَق

 0410/6 :عجارإ يكل

 يما همرعلع
 .(ح) ؛ٌةبعش انئدَح : :َلاَق رفع دمحم اًنيدح 5

2 
 نع ثدَحي ٌةَداَنق تعمس : اك يش يك َلاَقجاَجَحَو

 ةَريَره يبأ نع (ىقؤأ نب راو غمس : هثيدَح يف 'جاَجَح َلاَق) َةَراَر
 ٌهَكَنَالَمْلا اًهَتنعَل « اَهجْوَر شارف ةرِجاَهُهآَرَمْلا تاََذإ : لاك "بلا نع

 ّ [0106 :عجارإ . مِجْرَ ىَتَح

 ال/ ١٠١

 ِنَع «ةَريَره يبأ نع ثدحي ب ينزاَملا وأ «'يِتّرمْلا الاله تغمس : لاق

 ماقش : َلاَمْوأ : :ًةبعُش لاق) داو ءادؤسلاُةبحْلا هذه : :لاَقدَنأ ؛ ف يبل

 . ماسلا الإ ءيش لُك نم

 لتقكت للم للحم :رظنا] ."تْوُمْلا ماّسلاو :ةداَتَق َلاَق

 يممرب .عضونو
 ري دمحم انئدَح -

0 
 ةداتق نع ٌةَبعش اًنيدح : :لاقرمعج

 «ةداتق نع تْدَحُي :ةببش تمس :لاقّجاَجَح انئدَح - ٠١ ععم رب يمق
 هذهِ ؛ك يِبْنلا ِنَع « نحيي انآ ٌعمَسهنآ ديني لآله نع

 . ماسلا الإ ءان لك نم ءاَقش اوس بحل

 ٠٠١49 :عجار] .توَمْلا :َلاَق ؟ماّسلا ام : :ةداَنقل تلْقق : ةبعش لاك

 ل لاَ رقت زالت ١- ليت

 غولام نات ططاشسلا لاق : بهي يي

 انآ قف يللا نَع «ةريره يبأ

 [4040 :عجار] . هب قحأ

 ّدكهف هني عام جوك للا سلف اذإ :َل
 مسا

 (؛3/

 واص للا
 تاق ينأبتأ لاَق ٌةَبعش اًنئدَح : :َلاَقنْيَسَح اًنئدَح ١6٠|-

 ةرْيره ا تعمس : لاَ ناش نب نام ينب نم ءديَِيَنْب لاله تغمس : لاَ

 5 هم
 سيل ءيَش لك نم هاش ادوّسلا هبا هذهِ : كف يلا نع : لوفي

 . ماسلا

 /٠٠١41[ :عجارإ . توَمْلا ماسلا : :ةَداَنَق لاق

 وامر كالا درع
 .(ىو كبش انكدَح : :َلاَقِرَفعَج نب دمحم دمحم اًنئدَح - ١ءءمأ

 نَع «سنآ نْبِرْضّنلا نع َةَداَتَق نع هش يكد : :لاَقْجاَجَحَو

 ىَرْصُمْلا : 03الف يِلادأ)«ةرْبرم يبأ ِنَع «كهَت نب ريش

 [م640 :عجارإ 0 وتاج

 نع ةَداَتَق نع « بعت انئدَح رمح نب لمحم دع 6:١١

 لاكن ّبلاِنَع «ةرْيره يبأ نع ؛ « كيه نب ريشب نَع « سن نب رضا

 [/45؟ :عجار] نَمْضَي : . لايم اطل كوع ب كوُلمَمْلا يف

 نب لمحم اًنئدَح - 69.١١

 يهد ع معدل َ 5

 سواس مايلاع سمس

 يف كا صاع

 سكانر نست 01 بش ينئدح : :لاَق جاجحو

 لم ما 2 - و د ومبلمو

 نع ىَهَتُهَّنأ 8 يَّبلا نَع :ةَرْيه يبأ ِنَع ؛ « كيت نب ريش نع «ثدحي
 .بّعّذلا مَئاَح

 مد عمو 5 هورس امو
 ٌةَداَنَك نع ُكَبعُش اًنئدَح :َلاَق رَمْحَج نب دمحم اًنئدح - 14

 عمم يم ع عدلا
 . مخ ك8 هللا لوُسَر ناَك :ل لاك ريم يآ تعمس :َلاَق الجر تعمس : َلاَق

 .[هلئم“ هدْنَيَرأ مَ ,نّيمتَقْلاَو نيكل

 [هقحالو هقباس نم ّقْفَم ثيدح] ( 45 ر/7) . . .اًنثدَح - 96

 هّللادّبَع ْنَع «ةَبعش اًنئدَح : :لاَقرَفْعَج ب دمحم اًنئدح - 5
 لم عع هي لس

 نع كلامي كار نح حيين ا تعمس : :َلاَق رايد نب

 ىَلَعألَو ملل ملغ ىَلَع سيل لاَ هللا وسر نأ ريم يبأ

 ل197 :عجارإ ٠ ةكَدَص هسّرَف

 روب هرب ةدع
 يبأ نع ٌقبعش اًنئدح : َلاَقرْفَعَج + نب دمحم اًنئدَح - ٠١١ ةهو/

 لاَق : لاري يبأ ٍنَح «ئدَحُيٍحلاَص وخاض لاق نيصح

 : هلال وسر

 قل :عجار] . (يبكبشَيال لاق يش لام

 يب ُدوَصَتيأل ناطيشلا نإ « ينآر دقق ٍماَنَمْلا يف ينآر نم ه6 لا معد

 0 اا ا
 :عجار] .راّثلا نم هَدَعقَم ًاوُبتيلَف ادمعتم يلع ْبْذَك نمو - ما61١٠/

 ْ مل

 يم 42 هع كاس را

 .(س) هع انئدَح : : لاق عج ني دمحم اًنكدَح - ١64

 يطع .هلل دي نيسان بع يكدَح : :َلاَكجاَجَحَو

 لاق 5 ؟ لأ: :لاق هنأ كف يلا نَح :ةَريَره يبأ نَع 0 ٠

 . هللاب ذلإ وق ال : لا وك نم زنك ىلع (كلدأ الوأ :جاَجَح



 207 وعم داو
 دمحم اير ٠١٠48

 كرات يطلب "لسا اكول :لاقاق را نع «ةريره يبأ نع « بشوح

 اةفلقف :عجار] .سراق ءاّنبأ نم سان

 نب رهش نع فو اًندَح : لاق رّمعَج

 ْنَع داَّمَح اَنثدَح :َلاَق يدهم نْب نَمْحّرلا دبع اندَح -

 :لوُقي 8 هللا لور تغمس : لقي ةريره ايأ تغمس : ل دايز بدَمحُم
 رمرخ © و

 ممل قا ل هما ع
 اًهَعَمدريو ءَئاَس امتي ءراَيخْلا رهف ةارصم اَهَدَجَوَق اش ىَرتش | نَم

 [م994 :عجار] .ِرْمَت ص اًعاص

0 
 ٍمساَقْلا اب تغمس : لاق ةَريَره ابأ تعمس «هداتسإبو - ٠ كأ

000 
 يف جو ىَلَع اَعرأَو دلو ىَلَعم انحأ ٠ للا نيك ءاسن يَ :لوُفي

 .- شْيَرُ ءاسن يني هدي تاذ

 هتيؤرل اوموص :لوُشَي ف مسالا أ تمس هداتسإيو -طةءك؟

 هه

 [ة176 :عجار] نيل اودع مُكْيلَع مع ١ نإ ؛هتيؤرل اوُرطْآَو

 نم ْمُكْدماَم : لوفي 8 مساق اب تعمم « هداتسإيَو 1ك

 نال انو: َلاَق ؟هّللا لتمر اي تْنآ الو :اوُلاَ نجلا ُهَلَمَح هلخْدي دَحأ هش اسعا#
 ما مس م ماس يما هم مل 0000007
 :عجارإ . هسأر ىَلَعُمَدَيَمَصَوَو (لْضَقَو هي لاق) هم ةمخحَربهّللا يندم

 ااذحلا

 ءاورباَدَتآل : لومي مسالا آت عمَس ءهداتسإبَو - 1ك

 [ةالكا :عجارإ . انو هللا دبع اوُنوُكو ءاوضَْغاَبَي الو

 ِنْبدَّمَحْم ْنَع ,ةَبوش انكدَح َلاَق محلا دبع اَنْدَح - 16

 067 وبل رو سس هللا
 اصنألا تكلّسوَل : لاما يلا ِنَع «ثدحي ةريره ايأ تعمس : لاق دايز

 ا ةرجهلا آلوكو ,مهبعش ك.وأ راصئألا يداوتْكَكسَل عش وأ يدا

 ركل

 ماسة رارعش سرق

 [9126 :عجار] 9 ورصتو

 .(ح يعش اًنئدَح :َلاَق نَمَحّرلا دبع اًنئدَح - 5

 (مساَقلا اَبآعِمَس : : لاك هنأ الإ ٠ ىّتَسْلا) يش اًنربخأ :َلاَق دوادوبأو

 :لافا# يبلع يم الأنس :َلاَق دايز ِنْبدَمَحُم نع

 اهلا َر او للا اَهملاَس مكسأ

 نب هدم دان وت ان 16و
 0 اس مس هما

 يف نإ :لوُشي ف مسالا اَبأتْعمَس : "لوفي ًةريره ابأ تعمس : لاك. دايز

 "اهمطْفَيل مَ ةلام اهلظ يف بكأرلارسيةرجَ نجل

 يعمم ع هراعش
 ْنَح ٌةَمَلَس نب ْدَمَح اًنندَح :لاَق. نَمْحرل دبع انَْدَح - لياسدلي

 عسل هدو
 للف مسالا اَبآ تغمس :لوُقَي ةريرهابأ تعمس : لاق. دايز نب دَّمَحُم

 ٠٠8[ :عجارإ . او ا الخ أ مُكسساَحأ املس مكي لوُشَي

 ةيكلسلا سيل ؛لوُياقف مساقلاتشمتس : هداتسايو ن1

 ّنكلو :ناتككالاو ةلالاو :ناَكرشاو رسل هدرَت يذلا «فاوطلاب

 3-3 :عجار] . اًقاَحْلِ | سانا 1 لَو « هينكي ىتغ دجُي ل يدّلأ َنيكسلا

 يف اوفي عس نإ :لوقي كف ِمساَقْلا اَبآ تعمس : :َلاَ اذه هداتسإيو - [1ةدال/ب
 ٌهاَطْعأالإ ارْيَخ هيف هّللالاسيْملْسُم جر اَهظفاَوي ال ةَعاَسل ةَممجْا

 [/0/61 :عجار] . هاي

 ىَشْحَياَمَأ : 0 هداتسإبو - ١٠٠او/1 ْ

 1 سر ىَلاََتهَللا ل مجَيْدجاَسماَمإلاَوهَسأَر عقر د إمُكَدَحَ

 [/088 :عجار]. رامح

 ؛ هللابدَوَمَتي ف مساق آت عمّس : لاق اذه هداتسإيَو - ١1و

 لاّجّدلا حيسَملا رش نمو ءِربَقْلا باَدَع نمو «تاَمَمْاوايحَمْلا ف نم

 ل064 :رظنا].( 51/١ ر/17)

 «بنذ يبأنْبا انندَح : لاق وِرَمَع نب كلما دبع انئدَح - ليفلا

 أ «ًةرْيره يبأ نَع «ظراَق نبا نع «زيزعلا دبع نْيَرَمُع َنَع «يِرْزلا نَع
 اذذضلا :عجار] .لا تّسَم مم اوُتضَوَت َلاَك يلا

 سر هس
 ْنَع ؛ ماهاَنَح : :لاَق. وت نب كلما اندَح - ١6٠٠و

 00 ا

 نيو عكا: اقر دقق ةرخآلا دلال نم هيحأل

 / يآ مهلا « مير يبأ نب شايع جملا « ماه نب ب مكس ين مهلا ءديلوْلا
 700 ساس سا

 اًهلمجا مُهّللا رم ىلَع كئاطو دش مُهّللا «نيدمؤملا نم َنيفَعْضتمْلا

 8/104 :عجار] . مآلسلا هيلع فسسوُي ينسك نيس

 َنَع ٌماَشهاَنكدَح : :لاَق. ورْسَع نب كلما دبع اننَدَح - ٠١٠١6

 لوُسرةلَص مكب ركل : لوي ةريْوه وُبأ ناك : لاَ ةَمَلَس يبأ نع « ىَبحَي

 َولَص 7 آلّصَو رولا ةلَص نم «ةرخآلا كرا يفتي رزه وأ ناك ٠ لق هللا

 هَدِمَحْن مهلا عِمَس لوُثَياَمَدْعَي حبصلا ة ةّصَو ؛ةّرخآلا ءاّملا 1 عمل

 [/؛00 :عجارإ .َنيرفاَكْلا عليو َنينمؤملل (وعدُيو)

 دع اَنكَدَح :َلاَق «ناَيفس ْنَع ؛نَمْحّرلا دْبَع اًنْئلَح - 5

 َو :لاَق. رده نع ةملس واح :لاَق. .ومع نب كلما وسر سر لاق

 :ديبل ةَملَك رعا

 لطب هللا الخ ام يش ُُك 0

 لبا :عجار] . ملْسي نأ تلصلا يبأ نْب هم َداَكَو

 3 ع
00 

 نب ِهّللا دبَع ْنَع ناّيفس ْنَع ءِنَمْحرلا دبع انَدَح 1٠١ ها/ا/

 نع «ةَرْيره يبأ نع كلام نب كارع ْنَع ءراّسَي نب ناَمْيكس َنَع رايد

 :عجارإ . ٌةكَدَص ُهسَرَف يفآلو هدب يف نمؤملا ىلع سيل لاَ قف يبل

 عمو

 نب مهري نع «َناَيْفَس نع ؛ نَمْحّرلادْبَع انْئدَح -8
 عامود رك هلو

 لَجَر هَدْنع كذ 8 يِبثلا نأ ؛ةرْيره يبأ نع ءدْعَس نْبِرماَع ْنَع ءرماع



 راس سلا صعا
 راو نت 8 لورق اح هلع اوي اق هن

2 

 ٠١١14[ :عجار] نب ىلع مك

5-30-6 

 يا عال
 ِنَع َناّيَح نب ميِلَس يكدَح : لاق نَمْحّرلا دبع اًنكَدَح - 8

 2 53 هم اَوّثكت لَو يمْساب ومس : : 8 هللا لوُسَر لاَ 0
 اق :لاق ةريره يبأ نع ؛ هيبأ

 نع «هيبأ نع ؛ «ميلَساَنئدَح : لاق نَمْحرلا دبع اَنئَدَح - اليف

 بدأ نم نا نإَكنظلاَو ْمُكاَإ 8 هللا لوُسَر َلاَك : لاق ةَريره يبأ

 لَو ءاوُدَساََتآلو ءاوضَاَبتآلو ءاوُسسحَتلو ءاوُسّسجَت الو ؛ ثيدَحْلا

 .+٠١0 .1.70/+ :ظنا].اًناَوْخإ هلا دبع اوُنوُكو ءاوُريادَآَلو ءاوُسْفاَ

 :لاَق وِرْمَع ِنْبدَّمَحُم ْنَع «ديعسْنْب ىَيحَي انئدَح ٠١٠١4١-

 ةَراََج لَ ىَّلَص نم : لاَ يلا نع «ةرْيره يبأ نع ؛ ةَمَلَس وبأ ين

 وأ امرَتصأ ناطاريقُهّلَ ايف ىَضْفي ىنح همنا 1

 ةَئاَع ىَلإَلَسْرأَك هما َرَمْع نا كلذ عل دْحألْماَمْصَْحا

 طيراَرق يف انطَركْدَقل ٍ:َرَمُْعْنْباَلاَقَك :َةَرْيَرِهوُبآَقَدَص :تلاثق

 1١49 649 1١[ :رظنا] . ةَريثك

 يكد : :لاَق «نايفَس ْنَع «ديعس ْنْب ىَيْحَي انئدَح -4١٠٠مخ؟

 ٍنَع يِنّكدَحَف سوما نبات يقل « سوطمْا نبا نع «ةَراَمَع نع ؛بيبح

 نم ناَضَمَر نم اًمْوَيَرطلأ نم َلاَك :٠ فيلا نَع « ةريره يبأ نع «هيبأ

 سم مهم وهل هس هك ليس
 .ُهَماَص انو رهّدلا ماّيص ُهْنَع ٍضْقَي مل لجو رحل اَهَصخَر ةَصْخُر ريغ

 لاق بهَح نع هايف انثدَح نحر اًئدَح - +١٠١١

 ْنَم :لاَك يلا نع ؛ةَرْيره يِبآ نَع «هيبأ نع « « سوطملا نبا ينئدَح

 رم لع ضيم هس الو ضر نم اتم يف نيل

 .ُهَماَّص نو هلك

 ُتيِقْلُق ءسوطملا يبأ نَع ؛ُةَراَمُع ينئدَح ؛ بييَح لاق : :نايفس لاك

 4 :؟ نعجارإ. يئَدَحَف « سوما ابآ

 . سوطملا وبأ :َلاَق ميم وبأ انثدَح- م8١١٠

 نبانع «ٍبِيِبَح ْنَع «نايفس اَنَرَبخأ «ديِزيانثدَح ٠85

 الل 5 :عجارإ .ه ُهَركَذَف «هييأ نَع « سوطملا

 يبيأ نع« نّسَحْلا نَع «ثَعشأ نع ؛ ؛ىَيحياَندَح - 46

 عَيرألا اهب نيس لَج اذ : َلاَك ل ْيّببلا نَع ء ةريره(5,/١/7)

 .لْسْمْلا َبَجَو ْدَقَك َدَهَتجاَو

 وبأ اًنئدح :َلاَق (ورَمَع)نْب دَّمَحُم ْنَع ؛ ىَحَياَنندَح - ٠85

 هللا :لاَقك ؟ٌنيكرْْلا لاَفطأ ع لكس ف ىلا انآ «ةَرْيَرَه يبأ نع ةَمَلس
02 | 1 0 

 ,هّللا دبع نْيَرْكَياََدَح : :َلاَدْيَمْح ْنَع ٠ ىَحَياًيدَح - ٠١ ١مهع/

 نم قيرط يفوُهَو ف هللالوُسَر ينقل لاق ةَرْيَرِم يبأ نع ؛ « عفار يبأ نع

0 
 تو َلاَقكت ج مث .التات القنا نفا يدا قل

 مع »ا قو

 «ةَراَهط ِرْيَغ ىَلَع كَّسلاَجأ ذآ تْهرَك بج انآو يسن :لاق

 75٠١[ :عجار] . ننال ملا ّنإ :لاَق

 اَنكدَح : َلاَق َنآلَجَع نْبا نَع ءديعّس نب ىَحَي َنَدَح - ١١ ١ممل
 ## ره مش سل هب 2-7 52

 ”لُجَرَلاَقَق «ةقدّصلا ىلع تح ف يل ريم يبأ نع ديعَس

 :لاَق ْرَخراَنيِد يدْنع : :لاَق ٠ دس ىَلَع هبقدَصن لف «رائيد يدنع

 ىَلَع هب قدّصَت : َلاَك رَخرانيد يدنع : :لاَق ؛ َكدَجْوَر ىَلَع هبقدَصَ

 يدع : :َلاَق كمداَخ ىَلَع هب قَدصَت : ناك َُخآرايد يدع : :لاَك« كدكو

 |7141 :عجار] . ”صنأ تن : لاق خرا

 «حلاص يبأ نع ءشَمعَألا اَنكَلَح :َلاَق ميكو انْكَدَح ١4 5٠-

 بحاّصل لاقي :َلاَق - ُشَمْعألاَد ش- ديعّس يب نَعْوأ «ةَرْيره يبأ نَع

 . اًهْؤَرفَت ةيآرخآ دع د َكيِرْتمَنإَ ءهقراَو هَرْقا : ةَمايقْل مي نال
 رب هلو هرج كل سيق ل

 .(ح) روصنُم نب دابع اًنئدَح : لاق. ”عيكو اَنئدَح - الاالحا

 :َلاَق دمحم نب مسالا نَع ٠ ىنعمْلا «دابع اًنربخأ : لاق « «ليعامسإو

 هّللالوُسَر َلاَق : : لوي (ةريره يبأ نع ٠ ليعاَمْسِإَلاقو) ةرْيره بأ تغمس
 م اغسل ما مس# م لة

 امك ْمُكدَحآل هيي « همي اهي تاقدصلاليلَجورَع هللا نإ "

 .دحأ لم ريصتل مقل ىَتح ؛ ةليصقْرأ هَوُلَق وأ ةَرهم مُكدَحَأ يبي 7

 بقي يدل َوُهَو) هللا باّتك يف كلذ قيِدصتَو : هئيدَح يف عبكو لاَ

 يرو ايرلاهَّللاْقَحْيِلَو 4 تاقدّصلادْخَيَوهداَبع ْنَع هدول

 [715؟ :عجار] ].4تاكدّصلا

 « حلاَّص يببأ نع « «شمعألا اًنكدَح :َلاَق. ميكواَندَح - ١

 ْنَمَو هللا ٌعاطأ دك ينعاطأ نم : قف هللا لوُسَر لاق : لاَ. ةريوه يبأ نع

 ٌماَمْلا ىّصَع َنَمَو ءهَللا صدق يناصَع ْنَمَو « ينعاطأ دق ماَمإلاعاطأ

 , [/418 :عجار] .لَجَو رع هللا ىَصَع ْدَقَ

 نع َهَداَنَق نَع ؛ ؛ماَمَه اند «آلاَقهَبو عيكو اندَح - احا

 «كيهن نب ريشُب نع ءُةَداَتق اند لاق هئيدَح يفّرُهَب لاق سنآ نْب رْضنل

 اًمهاَدَحإ عم ليمَي نانآرما هل تناك مق هلال وسر لاق لا ةرْيرَم يبأ نع

 [747 :عجار] . طقس هيَقش دَحآَو ةّمايقلا موي ءاج ىلا ىَلَع

 «حلاّص يبأ نع ؛ ءشمعألا اَنكَدَح :َلاَق . عيكو انْنَدَح - 9.١

 طقسا اذ ! :لاق (شَمألا لاق اذك) (قرب يره يبأٍنَع «نعَ يبد

 آلُهنإَك ءان آلئ اًهلسْفَي ىَنَح ءاّنإلا يف ق هدي سِمْقَي آلَ ماتم مك

 [/45؟ :عجار] . هذي َتَناَب ني يردي

 .داّيز نب دَّمَحُم ْنَع فيعش اًنكدح : لاق. عيكو اندَح - 15
0000 

 وصولا اوُعبْسأ : لاَقَق ةّرهطَمْلا نم َنوُصَوَتي موق ىأَرنأ ةريره يبأ نع

 [/15؟ :عجار] .راّدلا نم بيقاَرعْلل ليو :لوُقَي 8 مسالا انآ تمس ين



 كوت مول ١ 2 هلق ري يلع ؛هيبأ نع

 [4501 :عجار]. حير وأ

 يبأٍنَع «هبيأ نَع «يدوألا دود انثدَح «عيكو اَنئدَح - ٠٠١
 مه دس عل

 نم ذأ هبو ةالصلا ىلإ مُكددَح أ نموقي آل : ا هللا لوُسَرلاَق : لاك ةريره

 [ةقوم :عجار] . لوُي وأ طئاغ

 ٍنَع ءرجاّهُم نب ميهاَريإ نَع «ناّيفس نع « 'عيكو انثَدَح - 50

 وبا لَك ءرصمْاب هي دامي دجْمستلا نمو جرَخ : لاك ءاقعشلا يبأ
22 052010 

 [ة:4 :عجارإ ٠ 8 مسالا بأ صعد ادهم :ةريره

 نب نَمْحرلا دْبَع ْنَع دوُدْوَموبأانندَح « عيكو اَنْئدَح - ١1م

 قَوَباَذِإ : :ا8 هلالوُسْرلاَك: َلاَق ريم يبآ نع ؛ يملسألا دَردَح يبأ

 وأ َقّسَموَرَه 5 هدجْسَمْلا وأ ءيدجسم ين ( (477/5) مكس

 [0657 :عجار] . هجري ىّتح هبوك يف "قي

 :َلاَق «هيبآ نع «دلاَخ يبأْنْبا انئدَح «عيكو اًنندَح - ليحل

 لوُسرُالَص ناك آذكَ : :هل تلف اهي َرَوَجَتةالَص ىَلص َةَرْيره ايأ تير
 م١٠ ةعجار] َرجْوأَو مَن :َلاَ ؟ف هلل

 نع« ءشَمْعألا نع ايس اَنئدَح : لاق. ”عيكو انئدَح - لال

 ماض ماَإلا : :8 هللا لوُسَر لاَ : لاق ةرِيره يبأ َنَع ؛ ءحِلاّص يبأ

00 
 [الا54 :عجارز نيم ْفْغاَومنألا دشْرأ مهلا «نَمّتؤم نذؤملاو

 ءٍحلاَص يبأ نع « ءشمعألا اًنئَدَح :َلاَق. عيكو انئَدَح - لي

 مهيفنِإَف :ةآلّصلا يف اوُرَوَجَت : قف هللا لوُسَر لاق : لاق. ةريره يبأ نَع

 [لرملال للا :رظفا] جاتا او َريبُكْلاَو فيعضلا

 ا شمعألا اًنئدَح :لاَق. ميكو انئدَح - ل

 انمْلا ىَلَع ةآلّسصلا َلَقثأَنإ :4 هلا وسر لاَ : لاق. ةريره يبأ نَع

 :عجارإ اوبَح رك اًمهونآل اًمهيف اًمَنوُمَلَيوَلَو ءِرَجَفْلاَو ءاّشعلا ٌةآلَص
14] 

 نب ديِزَيْنَع ناَقرب نْبرمعَج انْكدَح «عيكو اندَح 11#

 ينيف رم نأ تمَمهدقل كف هللا لوس لاق :َلاَق ةريره يبأ نع ؛ مصألا

 آلم ىلع قرَحأ مك مَ ةالئملابَرمآمُك ءبطتلا مَرْحاوُمَمْجَي
 وبس ع

 3١[ والو :رظفا] ٠ ةالّصلا َنودِهْشي

 هسا#
 .؟ لاس نع يا 1

 2000 007-5 ئه نب نمل

 [40017 :عجار] . ناَسْنإلا أ ىَلَع ىتآ لهو 4 لين 55 ملا .ةعُمَجْلا

 كاف اَنكَح :آلاق نمل دبع جيك اندَح تك

 يبأ نع :هيبأ نع ءَملَس يبأ ني (َمع)َح «ميهاَرإ نب دعس ّْنَع « ىَتعَملا

 نفل ل اح

 ومش يمل
 « ةئيكّسلاَو راقولاب اهون مل اق ّلللوُسََ لايم

 [55؛ههعجار .اومنأ كَم اَمو ولصق مكر ام
 يموم مع هرعت ع

 هم

 دَّمَحُم نع َةَمْلَس نب داَمَح اًنكدَح :َلاَق. 'عيكو انندَح - 1آءلدك

 ٌعَكرَي يذل فاَخَياَآ : ف هللا لوُسَر لاق :لاَ. ةريره يبأ نع ءدايز نبا

 اةففقل :عجار].راّمح َسأَر ”ةسأر أر لوحي نأ «مامإلا لَك هَسأ

 مام
 ْنَع «ِرْيَمْح نْب َديِزيْنَع «ةبعُش انئدَح «عيكو اَنئدَح - ا و

 هللا لوُسَر ىّهن : لاق. ةّيواُم ثدي يره يأت غمس : لاق شيرفل ىَلوَم
 مل

 [10:6 :عجارإ. تحي ىّتح لجل يصب كف

 هللا لص هللا وسوى : :لاَقهّتدَحُي هتعمسو :لاق - 8

 َيقْباَممكيَو:
 م ميم

 :ةرم لاق : ةبعش لاك مس ىَنَح منام يع سو هيلع

 [400 :عجارإ . َيهاَم

 لُك نم ررْحُت ىّنَح راَمْقلا عيب نع ىَهَنَو :َلاَق - 8
 ١ 000 [؟8:٠ :عجار] . ضاع

 :َلاَقوِرْمَع نب دََّحُمْنَع «ديعَسُنب ىَيحياُدَح -5
 َنمْؤملا لَمْ : قف هلل لورق : لاق ةَريَره يبأ نَع « ةملَس بأ اندَح

 ا

 [735 :عجارإ . مدان مراح مُكراَيحو ءانلْخ مُهسْحأ نإ

 ٌةَداَتُق نع «ةَيورَع يبأ نبا انندَح : لاق « « ىَيحَي اًنئدَح - 1 1١15

 ممش
 لوسَر َلاَق : َلاَق. ةرْيرِه يبأ نع كيت نب ريشُب نع «ِسْن نب رْضنلا نَع

 نق «هلاَم يف هلُكُهُصآلَح لَك كوُلْمَم يف :هلاصقش قئعأ نم : : 88 هللا

 اذذنتب :عجار] ٠ هلع وم رطل مشا لالي

 كيوت رم مو الا رتل

 [4ه94 :عجارإ . لس

 7 يهداعا ول
 نع اشم اَنْثدَح : لاق ةرَفَْج ناو « ىَيحَي اَنئدَح - *١١1

 ؛ ينآَر دف ٍماَنَمْلا يف ينآر نم : لاق يلا ِنَع «ةَريَره يبأ ِنَع د دمحم

 ا 3 |

 [ة7217 :عجارإ ٠ يب هبشتي آل ن ثلا نإ

 يبأ نع رماَع يّكدَح :َلاَق يركز نَع ىَحَياَدَح - 45
 ءانوُهرَم ناك اذِإ ةَقَتِبْبكْريَرهظلا : هللا لوس لاق : َلاَق َةَرْيَرِه

 رب سو عل عومي بو
 :عجار]. ةثقنت بكرتو برشَي يذلا ىَلََ ءانوهرَم ناك اذهل بكبر

 فنيل

 نَسَحْلا اًنكدَح : :لاَق ركب يبأ ناَرمع ْنَع « ىَبحَيانثدَح - ل

 لبق رثولا : ثآلكب ف هلل لوُسَر يليلَخ يناّصْوأ َلاَك ةريره يبأ نَع

 وي ِلْسْعْلاَو ؛ ؛ِرْهَش لك نم مايل ةنالث ٍماَيصَو ءٍمْولا (47/0)

 ل78١ :عجارإ ٠ ةّعمجلا

 سعل ع
 ٌةَمَلَس يبأ نع وِرْسَع ِنْبدَمَحُم ْنَع « ىَيِحَي اندَح - 1 ك5

 ف "يلا نَع "للا اش نإ ةرْيْره يبأ نع « ظراق نْب هلا دْبَع نْب ميهاَريإ نَع



 جلا الإ وس سي الص فلآ نم لف ذه يدجْسص يفض :لاَق

 0  :عجار] .ماَرَحْلا

 ٌناَمْلَس اَنْكَدَح :َلاَق وِرْمَع نْب دّمَحُم نع « ىَحَياَئدَح - 07

 ع :عجار] . هّلثم يف يبل نَع «ثدَحَي ًةريره ابآ عمس خلا

 امدح :لاق .ْفْوَع] اًنكدَح :َلاَق ءىَحَياَندَح -

 لاجرلل حييْسَشلا : َلاَق  يِبنلا نَع ٠ ِنَسَحْلاَو «ٌةَرْيَره يبأ نَع دمحم دمحم

 [المح؟ :عجار] : ”ءاسشللقيفْصُتلاَو

 ل لخمس تس 9 ار ريف يلع ةَملَس

 [لك ٠١ :عجارإ . ةّيشاَمْوأ رح بلكألا طريق موي

 :لاق دراما نب لَ نَع يمسي ىََيادَح - ا

 ف هللا َلوُسَرنأ ؛ةرْيَره يبأ نع «, «مضِعَص يِئدَح : :لاَق « ىَبحَي ينئدَح

 [الا176 :عجارإ . بَرْعَمْلاَو «ةّيحلا : العلا يب نونا لم

 اياَستَحاَو اَناَعِإ امر مام: كاع كم يلع ةملَس

 مدَقَ دَقتاَمهَكَرَمُع ض انستا اَنْ هيك َماَقْمَو « هبل م مقامه مع

 م“ عجار]. هبل نم
 رو هل سيل

 اَرَكدَو ماش انئَدَح : آلاَكِرماَع وأو دّمّصلا دبع انندَح - لانش

 17١/[ :عجار] . نإ اَضَمرماَكْنَم : : لاَ امن لإ ٠ هلْثم

 ْنَع َرْكز نب محارم ْنَع نايف ْنَع ؛ (ىَيحَي اًنْيلَح - ٠١118

 ٌراَئيِد : لاَ (ىبحَي شا ملأ اًميف- ف يلا نَح ؛ةَريَره يبأ نع هاجم

 بقر يفد نيكاسملا يفراَِدَو «لجدَرَع هللا لس ينقل

 :رظنا] . كلهآ ىلع هت هّقفْتت يذّلا ءٌرايدلا : رج اَهمظْعَأ ؛ كله يف" راتيدو

01 

 7 ْنَع «'يرْطرلا ينكدَح َلاَق ؛ «كلاّم نَع ىَيْحَي اًنئلَح -

 توصي ملم نماَم : لاق يلا ِنَع « ةريره يبأ نع ٠ بّيَصْلا نْب دعس

 :عجار] . ٍمَسَقلا ةَلحَتَألإ ُراّثلاهُسَمَنَق «تنحلا وُ مل دكولا نمد ةككلك هل

 اقفل

 ينيدَح : لاق كلاَمْنَع «ديعّسْنْب ىَيحي انْندَح ٠- 1١ه

 لضْق :لاَك ف يلا نَع «ةرْيره يبأ نع ؛ بَسُصْلا نب ديعس نع ؛ يرهزلا
 ريس

 . مرج نوُرطعَوةَسْمَح هَدَحَو لجل ةآلّص ىلع ةَعامجْا ةآلَص

 ل46 :عجار] . هللا َءاَش ْنِإ : ىَبَحَي لاق

 - دلاَخ يبأ نبا يشي َليِعاَمْسإْنَع ؛ىَيْحَي نكح - 5

 قف ىلا نع «ةريره يبأ نَع - ٍموُزْحَم ين ىَلوَم ينخي- داي انئدَح : لاق

 نوحي يأ نم رمز وأ «ةمايقلا موي نوتيلا نوُرخألا نحن : ٌلاَق

 مهين يذم ربا هل رمل ةروص ىلع مهم لجلك ةروص ؛ةنجْلا
 علوففم لبق»ل :رظنا] . كلذ دمي لزم مه مث مسا يف مْجّن ءوَض دش

 اع َلاَق « ,ليعاسإ الح حيد - ٠ د

 ا 07 20000 يق ُهلَمحب ٌةَنَجْلا هس ع ريكس

 [74977 :عجار] . ٍلضَو هلم ةمْحّرب

 20 هاا
 «ةريره يبأ نع ؛دمحم نَع «ٍماّشه ْنَع « ىَحَي اًنبدَح - ١4 ٠

 [950” :عجار].هلْم قف 'يبنلا نَع

 «ةريره يبأ نع «هببأ نَع « «ليعامْسإ نَع « ىَيحَياَنئَدَح - ليد

 مَلْنِإَق ءهَعَم ّّ عَ هج هماتطب مُكَدَحأ ْمداَخ ءاَجاَذإ : لاك اق يلا نَع

 1 .هْمهواتكهسلْجُي

 - ديعّس نبا ينعي ىَيْحَي نع «ديعّس نب ىَحَي انندَح - ل

 لوُسَر لاك :لاق ةَريَره ابآ تغمس :لا ءحلاص وب اوك يكد :لا
 لكلو 'جُرْخَ ةيوَسْنَعْتفلخَاَم  يّنمأ ىلع قل ذأ الو : : 15 هللا
 ءينعا زاخو وشب .مكلضأ تلجأ 9: لوح وجي

 تييحأ مش ءتلتق مث تيمحا مث تل لا ليس يفاتلماق ي أ تْددَولَو

 :عجار] مث 4 ار تييحأم 4 تلكم

 هل ةوث ا 0 :َلاَق- - تشاو
 عك مع ل ع

 .كيَو بكرا : لاق ةَئدَباَهّنِإ َلاَق ءاهبكرا : : لاك ه0 ةئدبلا بوكر

 نع يرهزلا ينكح : لاق ٠ كلام نَع « ىَيحَي اًكدَح ل 1

 لجارلا َلاَق نإ َلاَك لف يلا نع ةرْيره يبأ نع ٠ ءبْيَسمْلا نب ديعّس
000 7 

 [/077 :عجار] .اَعَل دق «اتصنأ :* ّبماَمْإلاَوةعمجلا موي هبحاصل

 لاق دفع يبأ نيد يهل ؛ ياخ - ١٠

 لرد رم: لاق يبا نع «ةريره يبأ نع جّرغألا نَمْحرلا دبع اند

 ٌةَدِجَس َكَرْذأ 0 ا د

 [4177 :عجار] . لردك ّتشلا برن َلْبقرثصتلاةآلَص ص

 وأ اًنكدح : َلاَق وِرْمَع نْب دَّمَحُم ْنَع « ىَيحَي اَنْنلَح - 5

 لو َليئارْسِإ ينّينَعاوُتدَح ؛48 يلا نَع «ةريره يبأ نَع « ةَملَس

 1١801[ :رظنا] . جرح

 نب ركب وأ يّكدَح :لاَق «ىَيحْيْنَع ؛ىَحَياَدَح - 8
 يبأ نع «ِنَمحرلا دّبَع نب ركب يبأ نع «زيملا دبع نب رَمَع ْنَع دمحم
 0 َوُهَف سفك لجو دلع هَنيمبهلاَم دَجَونَم : لاك بلان ري

 [7174 :عجار] . هباقَحأ

 لاق - ١١1
 هموُصَي مويا هللا لوُسَر لاَ اق َلاَك ا ةريَره يبأ نع ٍحلاّص يبأ نَع

 قرماين ! :لثلَم هِبلَع ليج ٠ ْلَهْجيالَو ثق 5ةيالَق ْمكَدَحأ

 [7ه95 :عجار] . مئاص

 ثشمعألا اَنكدَح لاق دَّمَحُم رب طاّبسأ اتكَح
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 نع« مياَإنع رشا اتَح :ل َلاَكطاَب اًنكرَح “٠١٠١1

 . كلف يلا نَع ءدوعسُم نبا

 يتلا نَع «ةَريره يبأ نَع ؛ ٍحلاّص يبأ ْنَع ءشمعألا انكَدَحَو :َلاَق

 ذك 4 ةريدتالك رخل الخف النعل نا
0 2 

 ِنَع دنس ع نع نب نع «ديعسنب ىَحياندَح - 0 05

 ءةدفأ قرم نيل لمآ مُكانآ : كف مساقلاوبآ لاق : لاق ةرْيَره يبأ

 م
 [ل1١١ :عجارإ . ٌةناَمَي ةمكحلاو ءناَمَيهَْفْلاَو ءناَميناَيْإلا

 ها ماش
 اَنكَدَح :َلاَق ىّنتمْلا اًنربْخأ : لاك «ديعّس نب ىَبحَي انئدَح - ل ءلسو

 مُكرِجاَشَ اَذِإ : لاق قف يلا نَع «ةريره يبأ نع ٠ بْمَك نب ريشُب نع داق

 [ةم8* :عجار] . عرذأ عبس اوُعَدَق « قيرأطلا يف مُتفلَتحا وأ

 ٌىَداَتَق اًنْئدَح : َلاَق ةَبورَع يبأ نبا نع  ىَبحَياَنْئدَح - 15 1١

 امَع ينمألَرواَجَن هللا : َلاَق © يل نع «ةريره يبأ نع از

00 
 [0/4514 :عجار] . كتل يللا“ .اهسشلآ هبات -

 رو نقم يل يخ المنبع دي

 َلوُسَرتْعِمَس ينإ ؛ يّبر ىلإ يباوُعَرسأَو ءراَتب ينوعبت الو «اًطاطْسُص

 :َلاَق «هريرَس ىَلَع حاصلا جلا وآدْبَملا عضو اذِإ : : لوُفي 8 هّللا
0-5 

 عضو اًذِإَو ؛ ينومدق ينومدق

 ع ١ :عجار] . يب

 با هموم م
 َنوُبْمْدَتَنْيأمُكَلَيَو : لاق ءوّسلا لجرلا م

 م مو

 وأ فخ يف لإ قبس آل : 10 0 :لك رم شت لاَ
 1١197 رقت فاح أ « لص

 نب ٍعفاَنْنَع «بّنذ يبأ نْبا نَع «ديِزَيو عيكو انندَحو - 1١ ٠١

 .ةلفم اقف يبل نع « ةريره يبأ نَع ءدّمَحأ يبأ ىَلوَم فان يبأ

 وره يأ نع دمع ءواّشه نَع « ىَبِحَي اًنئدَح - (014 ٠

 :عجار] الاخ ىَلَعأل ءاهتمع اَهسَع ىَلَعُ ةأرملا حكت ال :لاَق اللف يلا نَع
 [ةهدق

 «ريكك وب انكدَح :َلاَق.”يعاوألا نع ءىّيحَ اند - 8
 لل سل هما

 نْياَه يفرْصَخْلا : :48 هللا لوُسَرلاَك : :لوُقَي يره ابآ تعمس : ٌَلاَق

 مع :عجارإ ٠ ىلا هنت :رجشلا

 ّباَع ام : 2 يأ لي اي َلاَق : ىَيَحَي
 0 ماو م
 :رظنا] . هكر ههتشي ملاذ هلك هاهتشا اذإ ناك ٠ لع اًماَعط هللا لور

 ادا لدلك

 1 ا

 -ناَسْيكْن لا ينذيس ده ع ؛ ىَبحَي يك ك1 ٠:1١ ا/

 :َلاَق 48 يتلا نَع «ةَرْيْره يبأ نَع «مْزاَحوُبأ يمدح : (؟ا/هري")ل5

 هلق ربا يف ٌعَضوُت ىّتح اهب نك «اطاربق هلق ةَاَتج ىَلَع ىّلَص نم
 يبتحيو . دحأ لثم :َلاَق ؟طاربقلا اَمةَرْيره ابا : تلق :َلاَق «ناطاريق

 [0444 :عجار] . يش مسا َنييوهيَسْيل دحأو بن بوُتي

2010 

 وبأ اًنئدح : لاق. وِرْمَع نب دَّمَحُم نع 2 ىنحُي انئدَح - 1 ١م

 :عجار] . رع نارا يف لوم : َلاَك ف يِبثلا نَع «ةَريره يبأ ِنَع ٠ ةملس

 ايم

 :َلاَق- ورْمَع َنْبا يعي دّمَحُم ْنَع «ىيحَياَنَدَح 04

 هّللا ءاَمِإاوُعَسَتأل : لاَ يلا نَع «ةَريَره يبأ نَع ؛ ةَملس وب يّئدَح

 [345147 :عجارإ . تآلقت َنْجرْخِيلَو «هللادِجاَسَس

 ءرطْقي نيح ةَحّرَق : َناَعَحْرك مئاّسصلل : َلاَق هداّتسإيَو - 16

 حير نم هللا دْنعْبِيْطأ مئاّصلا ٍمَقفوُلْخَلو در ىَقْلَي نيح ةَحّرَكَو

 40901١[ :عجار]. كسلا

 راش ما عشول ع
 نِإَك اهسْفَن يف ةَميتيلا ماس : 8 لاق اَذَه هداّتسإيَو - ل 6١

0 
 0014 :عجارإ. هيلع َراَوَج الكآتبآنإَ ءاَهتذإَوهَف تنكس

 همام
 راج رثبْلاَو «رابج ءاَمْجَمْلا حرج : ب لاك هداتسإيَو - ٠ اف

 [/16+ :عجار] . سْمَحْلاَز راك يفَو : ”رابج ندعَمْلاَو

 نع «ةَملَس وُبآ يئَدَح : َلقدَّمَحُم ْنَع ؛ « ىَبحَي اًنْبدَح - ١١165

 3 ِنَسْلنَحَو ؛ةَمي يف نين َع مَن 8 بلا ِنَع 7 « ةريره يبأ

 هيل دحاو بوب (يِستحيوأ) ءدحاو بوت يف“ اصلا مكدَح ألمي

 [408؟ :عجار]: يش ءاّمسلا َنْيبَو

 شال سيم ل | سهر سم

 مكَراَذإَو ءاوربَكُم ماَمإلا ربك اذ : َلاَق هداتُسإيو - 4

 .عجار] . اًسوُلَج اوُلصَق اًسلاَج ىَّلَص اَدِإَو ؛اودجَسماَف دَجَس اًذإَو ءاومكراَ

] 

 ٠١6 - دلاَخ يبأ َنْبا ينعي َليِعاَمْسِإ نع ءىَيحَياَنتدَح -
 انف : :لاَق هل مُلَسُت يره ابان : لاق ٍمِزاَح يبأ نب سيق يِئدَح : َلاَق
 مساع مع ع موا
 لقط تاَوتستنك م نهنس ثآلك ا هللا لوس تْبَحَص : :َلاَقَف انةدح

 اقر ينو يف اقف هذال وس روي ام يعأ نأ يب حأ الو "نيف ينم ا ا
 يش و.2  عوو م

 ََن ئاَقتَو ءرعشلا مهلاعن امو  َنوُلتاَقَت ةعاسلا يديني ببرُق : هديب لوفي

 ما :عجار] ةكرطملاناَجَمْلا هناك ءهوجولا رمح « نينألا راَفص امو

 هم هَميِيَق هرهظ ىَلَع ب طحت مُكَدَحآ َرْدْفَينآل هّللاَو ٠١ ل تان

 عمو هيتؤي هلا الجر يني مك دم َقدَصَتَيو هب و نْغَتسَي و

 ا :عجار] . لوعَت مبا « ىلا ديلا نمي يلع ديلا نأ كلذ

 حير نم هللا دنعب يطأ مئاّصلا مَقفوُلْخَر م 65

 [مه١ :رظنا] . كّسمْلا

 يمر ٠
 54 ح) ةب نع ءديعَس نب حي انَح - 1٠ دا



 52 لاك هديب ئحسَْع نبعش اًنبدَح : لَك رثَج ريا

 عجار].رَجَحْلا رهاَمْللو شارفلل دولا :8 هّللا لوُسَر لاَ :َلاَقةرْيَرُه
 [مقفا

 .(ح) ؛ كرام ني يلع اَنندَح :َلاق "ميكو اَنندَح - ٠١61

 «ريثك يبأ نب ىَحَيْنَع «كرابملاّنْب يلع ينَربخأ لاق «٠ «ليعاَمسإَو

 ف هلا لوُسَر اًنَرَمأ : لاق ةَرْيِرَه يبآ نَع ؛ « يناقهلا سو ِنْب مَ نَع
 [لا7/4 :عجار] ٠ ةّيحلاَو برُقعلا «ةآلصلا يف نيَدوسألا لق

 ركب يبأ نع دِيمُحُ نب يلفأ اكد :لاقعيكر اندَح - 8
 لوُسَر لَك :لاَف ةريره يبأ نَع ءرْغألا نَع ؛ «ٍمْرَح نب ورَمَع نب دََحُم نب
 َنيرظشعَو اسحق ةآلّص ىلع دي ةعاَمج يف ٍلجرلاةآلَص : : هللا

 .ةجرد

 دعس ْنَع :نايفس اًنبدَح :الاَق. مِن وبآو عيكو انثدَح - ل ل

 َلاَق :لاَق. ةريره يبأ نع ؛هبيأ نع «ةَملَس يبأ نب رَمع نع ؛ ميِهاَربإ نبا

 [45/ا/ :عجار] . يد لع ناك امهم مما سك :4و هللا لوس

 ِنْبدْعَسْنَع َناَيْقَس نع ءِنَمْحَرلادبع انتَدَح 51١١16
 سل مساق

 هيفا ٍنَح رئي يأن «ةَملَس يبأ نباَرَمع نع ' ميِهاَربإ

 .هلثم (هيبأ "ل َع)

 ىكومس حلاص "نع نايس انيدَح :لق "ميكو انئدَح - ٠١١
 ت4 ىّنَحَساّنلا لتاقأ نأ ةترمأ ؛ ف يلا نَع «ةريره يبأ نَع - ةّمآوَيلا

00 
 ةقئاشم يماثل لإ ا اوُلاَق ادق ُهّللا الإ هَنِإَال : :اوُنوَُي

 ورم
 ل157 :رقنا] لجو هللا ىلع ْمُهباَسحَو اًهفحب لإ ْمُهلاَومآَو

 0 :َلاَق 0 1

 ترمأ : 8 هللا لوس اوس َلاَق : لوي ٌةريره ابأ تعمس : :َلاَق ةّماوَتلا ىَلوَم

 [ل3111١ :عجارز ا . . سانا لئاقأ (7//476)

 دْبَع ِنْب ِمَلَس ْنَع اَيْفَس اَنَْدَح : لاق. عيكو اننَدَح - لآدلكا#

 نأ ةَريره يبأ ِنَع ءريِرَج نْيِورْمَع نب ةَعّرُر يبأ نع «يعَّحّنلا نَمحّرلا

 [/601 :عجار] ٍليَحْلا نم لاكش" رك ناك كيبل

 يبأ ِنْب لْيهس ْنَع «كيِرَشاَنكدَح : لاك 'عيكو انئَدَح - 0005

 5 ةكئككملا نإ ا هّللالوُسَرَلاَق :لاقةَرْيره يبأ نَع «هيبأ نع « «حلاص
 مم 2

 2 لا ياا لل
 [605 :عجار]. "بلك اورج اهيف ةقفر بح

 .(ح) «بلذ يبآ نيل انئدَح :لاق. ميكو انئدَح - 56 ٠١

 يبأ نع ٠؛ «يربظملا ديعس نع «بلذ يبأ نبا اربح : لاق جاَجَحَو

 ريصَعَسَو «ةراإلا ىلع دوُصر تس ْمُكنإفف هللا لور لاَ لاق ٌةَرْيَرِه

 همي م م
 تَسفبَو ةَمْضْرَمْلا تَمطن (ةَماَيقلا موي: جاَجَح لاَق) َةَماَدَنَو ةرْسَح

 ْ [ةالؤ» :عجارإ . ٌةَمطاَقْلا

 7 ع دز بو ها لاق. يك كا 5

 7 عمقا هجارإ هلا لجّرلا مْرَكْلا منَ «َمْرَكْلا

 َليِعاَمْسإ نب دايز نع نايس اَنئدَح : لاك. عيكو اًنئدَح - 1 5-57
 يع سرين ساو

 يرق وكرم ًءاَج : َلاَق ةريره يبأ نع داب نْب دَّمَحُم نع «يموزخملا
 ىَلَح راَّثلا يف وبسس موي آلا ءَذَهْ'تل ردقْلا يف ف يلا دومصاَخُي

 [507* عجار] .«ردقبهالَ ءيش لن هر سم اوُثوُذ مههوجو

 ٍنَع -يِيللا يندي٠ دْير نب َماَسأ نع ميكو اَندَح - 4
 رَفس ديري #4 يببلا ىَلإلُجَر ءاَج : لاَ ةَرْيرِه يبأ نَع «هّعمَس يربقملا

 لك ىلع رار ىو ةلسصوأ لق نأ لو َلاَقَف
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 ينب ىَلوَم دايز نَع ءدلاَخ يبأ نبا نَع ؛ «عيكوانندَح - ليدسدم

 «ىرسك َدْنَب كرك آل: :8و هللا ل وَسَر لاَ : :َلاق ةَريَرَه يبأ نع ٠ « موُزْحَم

 لبس يف اَمْضْروُتك نفق دبي يسن يذناَو «َرصِيَدََبَرصيآل

 [0410/1 :عجارإ هللا

  1١1«ةَمْلَس ُنْبْداَمَح اَنَْدَح «عيكو انئدَح 00
 سا

 نم :ك هللا لوُسَر َلاَك : :َلاق ةرْيَره يبأ نَع «ةميمَل يبأ نع « مرثألا

 00 .لوُقي ام هكدصق هاك نأ ٠ اًهرُبد يف َرما وأ اًضئاخح

 [ة0/ :عجار] . قف دّسَحُس ىَلَع

 ىَسوُم نع دال يبأْنع دايس ْنَع «ميكو اَنَدَح - 0
 ل: :8 هّللالوُسَرلاَق : لاق. رده يبأِنَح ؛ هيأ نع امل يأ نب

 مج :عجار] . َناَضَمَر الإ «هنذإي الإ دهاَش اَهِجْوَرَو ًادحاو موي ةآرَمْلا موصت
 ما سطع ل ل

 نع ءداّنزلا يبأ نَع ناّيفس اًنكدَح «عيكو اَنئدَح - ١

 ةَدياَملا عِببْن ع 8 هللا لوُسَر ىَقت : لاق ةَرْيره يبأ نَع ؛ جرعألا

 [857؟:عجار] . ةَسَمآكمْلاَو

 نب ٌةَمْلَس ْنَع ؛ حلاّص نب يلع اَنئَدَح «عيكوانتدَح - ٠ نحف

 مُكراَيخ: : 4 هّللالوُسَر لاق لاق ةرْيره يبأ نع ؛ةملس يبأ نع ليه
 مده :عجارإ ٌءاَضَق مُكْنَحأ

 يبأ نْب هللا دبع ْنْيِزيِزَعْلا دبع انئدَح «عيكو اَنثَدَح - ١١1

 َلوُسَر نأ «ةريره يبآ ْنَع ؛ جرعألا نع « لضَقلا ني هلل دبع ْنَع ؛ ةَمَلَس
 [م4/ :عجارإ حلا هليل : هتيلت يف َلاَق 8# هللا

 َنَع٠ «حلاَّص يبأ نَع ٠ «شّمعألا اَنْتدَح ميكو انئدَح - 01

 ؛ ىّنغ رهظ ْنَع َناَك ام ةقدصلاريَخ : في هّللا لوسر لاق : لاق ةريره يبأ

 ع :عجار] . وُ نم أَدئاَو « ىلا ديلا نمر ايليا

 ِنَع دايز نْب دمحم نَع ؛ ةبعش اًنئدَح ميكو اًنئدَح - اراك

 ةكالصلا ست نمر دخيل َنْبَنَسَحلا ىأر 4 يل نأ ري يبأ ٠0 ممع همم



 انلرحتآل نإ ءانآلت .غكؤك ؛ببا كلا .هين ين اها

 [الالا 14 :عجا ار] . ةقدصلا

 ْنَع رز نب محارم نَع نايف انندَح «عيكو انئدَح - 1 نو

 ءهّللا ليبَس يف ُهَنفَمْلآ راتيد : ال ينل لاَ : لاق. ةريره يبأ نَع هاجم
2000 

 َكطَأ ىلع هنأ ارانيدو ؛هب تْقادَصترانيدو «ةَبكر يف هنن ر اًنيدو

 *5١17[ :عجارإ . كلطأ ىَلَع ةتققلا يذل رائي اهلّسفأ ( 47/17/59

 نع «حلاص يبأ نَع ءشمعألا اندَح «عيكو اَنئدَح ١06 ١-

 .(ل) ةَرْيره يبأ

 يببأ نع « ٍحلاّص يبأ ِنَع ؛ ٍشَمعألا نع «ناّيفس نع ءِنَمْحرلا ُدّبَعَو
00 000 00 2 

 ةرشع ةنَسَحْلا فعاَضيْمَدآ نبا مَع لك : قف هللا وسلا : لاق ةريره

 هك سام ةلاعك
 مْوّصلاإإ : َلَجَو ٌرَع هلا لوُقَي هلل ءاشاَم ىلإ فحض ةئمعْبس ىلإ اهلامأ

 :ناَتحْرَ ٍمئاّصللو « يلجأ نم هَبارَضَوهَماَعْط دي ءهب يزجأانآَو يل هَ

 هلل هْلعْبِيطأ مئأصلا مف ْفوُلَخَلو هر ءاقل دعه حرق هي يح هر

 هك ع هل
 [عيمودك :عجارإ . ٌةّلِج موصلا ؛ةنج موصلا ؛ كسلا حير ْنمَلَجَورَع

 وبأ انكدَح :َلاَق «شمعألا اَنثدَح :َلاَق رْيَمُت نبا انئدَح - 89

 امرك . . . هلا وسر لاَ : : ةَريره وبأ لاق :َلاَق «ٍحلاص

 نع ءحلاَص يبأ نع ؛ «شمعألا اَنئدَح «عيكو انئدَح - ١١ام*

 مل رانا مدي ينل ىذا 2 هّللا لوسر لاق : لاق يره يبأ

 وم 1ك اذ يش ىلع مكه آلوآ ءاوباََتىَح وموت ءاوتمْؤُت ىَتح

 م ريهام
 [ة07 :عجار] . مكب م مالّسسلا اوشن ؟متبباَحت

 نم خيش- يندَملا حيلَموُبآ انئَدَح : لاق ميكو اَنئدَح - 4

 ؛ٍحلاَص ايآْتْعمَسلاَق ٌةرَم لاَقو « حلاَص يبأ نم هَعمَس - ةئيدملا لّهأ

 بضع للاي : : هللالوُسر لاَ : لك رزه يبأ نع ثدي

 [ةتق4 :عجار] . هْيَ هللا

 ما ع هع م ع

 0 2 لاكي صمحلا

 هو ًةلركذنخكأو تحصي لك مظعأ ينقل مهلا هع

 م.م :عجار] . كتيِصَو

 نْبناَسَح ْنَع « «يعاّرؤألا انَدَح : لاك عيكو انندَح ١14 ٠-

 8 هللا لور لاق : :َلاَ ةَرْيَرَه يبأ نع ءةن
 نم كبُدوُعأ يّنإمُمللا : لوفي « عيرأ نم هلا عسل مُكدَح هسا

 ةنثف [رش] نمو «لاّجّدلا حسم ةَتفرَشَو هَل باَلَعَو «مّنهَج ِباَذَع

 [لالك :عجار] . تاَّمَمْلاَواحَمْلا

 اس ربها سلا سا

 ةَشئاَح يبأ نْب دمحم نع ؛ ةيطع

 يبأ نبا ىَيَحَي نع ؛ «يعازوألا انكدَح «عيكو اَنتَدَح - 65

 [4 :عجار] . هلثم يبل نَع « ةريره يبأ نَع « «ةَمَلَس يبأ نع ٠ ءريثك

 ان َح
 جهف# لال 5 2 ب

 ةمرم 2
 نب دمحم نع ؛ :ةَملَسب مح انك ؛ميكو انتَ - ٠١6

 ُسلْعَأ ام َنوُمَلمَتْوَل : ا هللا لوُسَر لاق : لاق ةَرْيَره يبأ ِنَع دايز

 ٠٠١٠[ :عجار] اريك ميكو البل مٌكحضل

 يبأ دعس نَع ؛ «ينهجلا ُناَدَْس اَنكدَح «عيكو انَدَح - ١١امك

 : ف ِهّنلا لوُسُر َلاَك :لاَكةَرْيرم يبأ نع هةَلدم يبآ نَع ؛ 'يئاطلا دهام

 [م١07 :عجارإ . هوَ درثال مئاصلا

 نب ىَيَْيْنَع كّراَمْلاْنْبيلَع انئدَح «ٌميِكو انئدَح - ل لاه

 آل: :ف هللا لوسَر لاق : لاك ةريَره يبأ نع ؛ ةَمْلَس يبأ نع «ريثك يبأ

 امو ٌموُصَيناَكالُجَرألإ «ِنيمْويْؤأٍمْوَيٍماَيصبناَضَمرَرْهَش اوس

 [0144 :عجار] . همصيْلق

 يبأ نع «ءاطَع َنَع ؛ ىليبل يبأ نبا اًندَح «عبكو اَنئدَح - ١٠١٠ك4م

 :عجار] . ةكربروُحّسلا يف نك ءاورَحَسَت : 8 هللا لوس لاق :لاَق ٌةَريَره

 [مهحم

 نع « لوُحْكَم ْنَح «دْيز نب ةَماَسُأ اندَح « عيكو اًنْئدَح - ٠١464

 ىَلَعَسْنل : ف هللا لوُسَر لاَ: لاق ةريره يبأ نَع ءكلاَم نب كارع
 و م

 .ةكدص هسّر الو همداَ الو هدب يف ٍملسُملا لجل

 ريض عا
 هللا دْبَع نَع «ةَبعشو «نايفس اند : لاَ. ميكو انئدَح - للمحل

 يِبأْنَع «ِكلاَم نب كاّرع نع ءِراَسَي نب امََس نع «رانيد نبا

 مدّبعآلَو هسَرف يف ملَنُمْلا ىلع سيل : ف هللا لوُسَر لاَ : لَ ةريره

 [80719 :عجارإ . ةقدص

 ءحلاص يبأ نَع « شَمْعَألا اًنمدَح :لاك كو اد - لاييلحلا

 شم الف مُكدَحأٌعسش مطل اذإ لاق . هعق قري ةريره يبأ نع ؛ نيد يبو

 0744١[ :عجار]. ةّدحاوْلا لعَتلا يف

 دز نيد نع يع اَنئدَح :َلاَك عيكو اًنندَح - لنحت

 ىتسبلاب اديك مُكدَحأ لع اذإ : : ف هللا لور لاق :َلاَق ةريره يبأ نع

 يجول نحيل ىَرْسبلاب اديك ملح ذِي

 [ل1/6١ :عجارإ .( 5/7

 دّبَع نْب بِييخ ْنَع ؛ «ييِرَمحْلا ندَح : لاق 'عيكو اًنئدَح - ليحتل

 ف هَّللالوُسَر ىَهَن : لَ ةريَره يبأ ِنَع ؛ «ٍمصاَخ نْب صْفَح ّنَع « ِنَمْحرلا
 ىلإ هجري يضْي دحاولا ثلا يف لجرلا يِتحينآَو «ءاًمّصلا سب نع

 [اد#5ا ٠١416 :رظنا] . ءامّسلا

 نب ىَسوُم َنَع « « سيق نب دود اندَح «عيكو اَندَح - ١

 ,ر لاق : لاَ ةَريوه يبأ نَع راسي اوُتكَت الو يمساب ومس : : هّللا لوس

 [لل4١ :عجار] ٠ يتيكب

 نع « ىَيحَي نع « كَراَبمْلا نب يلع انئدَح «عيكو انئدَح - ١٠١6

 ييويسةن ل و ماع ع 00
 ءاهكرا :َلاَمَف هندي قوسي الجر ىأر قف يبللا نأ «ةرْيَره يب نَع «ةَمرْكع



 سسكوكء١

 اق َنَدَي راهن :لاَك
 همس لس م م إس ل م

 :عجار] .لعَت اه يفر اهبكار ا َلاَق اهَبكَرا :ل
 اةدفني

 ل له ع رقع 00

 نكح كيك قف را ىلإ ليج اج لج فق يلوغ

 رس يف ةَروُص لاكمتو « تيا يف ناك ب لك لإ كلَ لولا نم ينم

 تحت ناك- نيسُحْلاوأ- نَسحْللَورج اذ اورق لاق « بابل ىلع لاك

 نوت ىّنَح ةروُصلا أر مطْيانآَو «جرخاَك بلكلابرمأت : لامه دّضَن

 [6097 :عجارإ . نيتلبتم ثم ارسلا َلَعْجُيَو 5 ةّرجّشلا لثم

 نع «َقاَحْسإ نب سنوي انثدح : :َلاَق عيكوانثدَح /٠١11-

 - ثلا ءاَولا نع ء هللا لور ىَّن : لاق. ةريره يبأ نع ؛ دهاجم

 [4.54 عجار] . - مسا ينعي

 ء حلاص يبأ نَع «شّمع اص أ نع عألا اَنكدَح :َلاَق ميكو اندَح- 4
 وق هسْفن لَك املس ىّسَحَت نم : ف هللا لوُسَر لاق لاَ ةريَره يببأ نع

 5 ما

 ةَديِدَحبُهَّسْفَت لَْقْنَمَو «ادبآ ايف ادَّلَحُ دلاَخ َمَهَج ران يف ُهاَسَحَتَي

 ءانَبآاهيفادّلَحُم ادلاَخ َمّنَهج م + ران يف هنأ يف اهب اجو هدَي يف ُهتديدَحَ
 م هو مدع د عل ع هرب كد ةللق مل

 ايدكس الاخ مش راك يف ريوق لتقف جم كت

 44١/[ :عجار] . ادبآ

 ىَيْحَيْنَع «يئاوسدلا ماش انئدَح :َلاَق ميكو اَنندَح - ٠١8
 :48 ِهّللا لور َلاَق : :لا ةَرْيره يبأ نع ؛ رّمعَج يبأ ِنَع ءريثك يبأ نبا

 «دلاولاةَوْعَدَو ,موُلْظَملاهَوْعَد «نهيف كش تاس تاَوعد تل
 و يا مو سم

 8/601١[ :عجارإ . فاما ةوعدو

 ءحلاص يب اص نع ؛ ”شمعألا اًنكدَح :َلاَق: ميكو اًنندَح -
 ابق ْمُكَدَحأْف وج َىلمَينآل : :8 هلالوُسَر لاق : :لاق. يره يبأ نع

 00 ا
 [علمكا :عجار] ٠ اند يتأل بلد نين لح

 لّصألُك : : هّللالوُسَر لاق لاقط بأ نع ءهبيأ نع ٠ نَمْحّرلا

 ريغ «جادخ يه جادخ يهف ؛ «جادخ ّيِهَق باتكلا ةَحئاَنب هيفي

 [الاى5 :عجارإ . ٍماَمَت

 نع « بيل ِنْبِصاَع نع ءنايْفسنَع ميكو انْئدَح - 1" ٠

 ا يعش اًندح :

 ما يو مو

 الإ ىَّحضلا ىَلَص 8 هللا لوُسَرتْيأ ام :َلاَك.ًةرْيَرِه يبأ نَع هببأ

 [ةا/هاب :عجار] .ةرَم

 «هييأ نع «يِرفاَحرلا دوا انئدَح :َلاَق .عيكو اندَح 1#
 سه اع يسو علما

 :عجار] . ُةَعاّفَشسلا دومحَمْلاماَقمْلا : : هللا وسرق : :َلاَق.ةريَره يبأ نَع

 [ةم1

 سا ةسا#
 0 56 58 :لاَق

 5 يس ا

 كح

 (ةل/ا
 سرب رص را

 هم م

 يلع تدق مّ. لاق هّللاَلوُسَر اَيةَيفاَكل امن :لجَر لاق . منِهَج

 “٠١١0[ :عجارإ . ارح ارح « امج َنييسَو ةعنتب

 نب دْعَس نع نايفَس ْنَع ءِنَمْحرلا دْبَعَو «عيكو اننَدَح - لت

 لوس لاق :َلاَق َةَرْير ره يبأ نَع «هيبأ نع « ةَملَس يبأ نْبَرمُع ْنَع ١ «ميهاَرُيإ

 [/444 :عجار] هال نالنج :4 هللا

 20007 تلكم ىلذغ سينغ « ةيراَج نب ءآلَعلا

 لْجِروتَسَح 2 بتْكَت لجر ءيدجْنسم ىلإ نيم مُكادحأ جرحي نيح نم

 414١[ :عجار] . يس وحس

 هّللا دبع َنْبا ينعي زياد اَنئدَح : لاك ميكو انئَدَح - ١و

 ميهاربإ نع ؛ِمزَعلا دبع ِنْبَرَمُع ْنَع ؛باّهش نبا ِنَع - ةّملس يبأ نبا

 تلق دجْمَمْلا قوق ضو ةريره بأ تير :لاق طراق نب دو
 :ُلوُقَي © هللا لوُسَر ْتْعمَس ءاَهتلكأ طقأ راو نم : :لاَق ؟امضَوتت -

 [/هو1 :عجار] . ا تسمو

 يلب يع كاس ننآيلعدع ١ "يات لل
 2 هو

 كو يا ثيهّتشلا : ةّنجْلا نوع ا

 :ٌراثلا َنوُلْخْدَي ةآلئ لوأ ملعأل ينو "فقع فيقع ريققو « هيلاوُم حو
 عم 5-0 00

 :عجار].. .روُحُف ريققو «هَّنَح يدَوَيَأل لام نم اة و كعلم اطلس

 [ة 4م

 ل ٍحلاَص

 [ككام» :عجار] . اًهرُيد يف ةأرما ىَتأ نم نوم

 دمحم لاَقَو :َلاَق «َةَمَْلَس نْب داَمَح ْنَع « ميكو اًندَح - ليدشلا
 هع

 مل ءارطُهراَرإَرَج جنم 8 هللا لوس َلاَق : لا ريع يبأ نَع دايز نبا

 [444؟ :عجار] ةّمايقلا موي هيل هللا رظْني

00 
 «ةرهوأ ءآرهٌةَرْما تطّر : اق هللا لوس َلاَقو : لاق - ١5١

 :عجارإ] . ].َراَثلا تلخْدأف « ضرألا شاش نملك هك مكو ءاهمعطت مل

 [ةمحا

 نَع- يكملا حلاّص َنْبا ينعي ةَمْز نع ؛ «عيكو اًنثدَح - ضن

 ىّلَص ف يبلانا ةرْبْره يبأ نع ٠ بيََّسلا ني ديس ْنَع «يرطلا

 [/141/ :عجار] . امير رك ٠ 'يشاَجتلا ىلع هباَحصأ

 ديعّس َنَع ؛ يره نع همم انيدَح : لاك عيكو اننَدَح - +٠1١

 نم ةئالك مَدَقْنَم : :8 هلال وُسَر لاَ : لاَ ةَريره بأ نع ؛ « بيسَمْلا نبا

 [7774 :عجار] . ٍمْسَقلاهَلحَت لإَرَثلا لخْدي مك ؛ بلص

 يبدع كيش اقدح :َاَ رنا ٠ قلل
5000 



 :ةريره هوب لاَق- 2 يلا مث ينك 00

 لو نوُدَهَيَو هلام َنوُبحُي موق مهدي نم فليم ب مُث-اَنلَ

 [711+ :عجار] . نوُدَهشَتسي
 هاش نوما ءريةدع

 ْنَع عش اًنثَدَح :لاَق. . رّفعج نب دمحم دمحم اًنئدح -606

 تيعدؤل : لكن "يبل نَع «ةرْيره يبأ نع ٠ مزاح يبأ نع :ٌناَمْيلَس

 :عجار]. تلق ءارنئي لإ يدها ْوكَو «تنجأل - عارن ىلإ أ- عارم ىلإ

 [ة141

 نإ طق اًماَمَط باع 8 هللا َلوُسَرْتْيَراَمَو :َلاَن- 5
 ا
 1١145[ :عجارإ. هَكَرَت لَم : هْلَكأ هاهتشا

 ْنَع ُةبعَش اًنئدَح :َلاَق .رّفْعَج نب دَّمَحُم اًندَح -1

 «َناَمْيلس

 , 9/94 :عجارإ لاجل حيسَتلاَو «ءامْشلل

 اَنكدَح :آلاَق ىَنْعَمْلا «حْوَرو ِرَمْعَج ْنْبدَّمَحُم انندَح - 4

 ل: :لاقُهّنأ فيلا نع «ةرْيَرم يبأ نع «ًناَوْكد ع :ناَمْيَلَس نع «ةبعش

 ٌءاَنآَو ٍلْيَللا ًءانآهوُيَوِهَ نارا هللا ءاَطعأ لُجَر ءنْيتتا يف ٌةلإَدَسَح

 َلم هيف تلمع اَنَم يتوأ ام لفم تيتوأ يتبل اي َلاَققلجَرهممَسق رات
 يثمن - ةولع لم »رع نع

 اَي :لَجَر لاَقَق ٠ ّقَححلا يف هلي المها اَنلجَرَو اذه هيف لمعي ام

 . اه هيف لمعي ام لم هيفاح تلف ادم 'يتوأ ام لم تيتوأ ين

 ءِرمِعْلا دبع نب ديان : لاق. ْمَدآْنْب ىَحَي اَنثدَح - ٠ افلح

 لوسر َلاَق : لاق [يردُحلا]ديعس يبأ نع ؛ حلاص يبأ نع ؛ شَمْعَألا نَع

 .ءاَوسهلتم كده. ٠ .نيتلا يف َةإَدَسَحآل : :48 هلل
 ها يهمس مر كاد اع دع

 ْنَع ؛ةبعش اًنئدَح :لاَق. رّفْعَج نْبدَمَحُم انَْدَح 0

 ينزلا يزيل : لَن يلا نع :ةريره يب نع الاون :َناَمْيَلَس

 آو «نمؤم وهو قري َنيح قراّسلاَق قِرَسَي الو «نمؤمَوُهَو يني نيح
 [ممحلا :عجارإ. ُدْعَبةْضورعم كيوتل "نمْؤُمَوهَو هيرشي نيح َرمَخْلا برش

 رَفْخَج دمحم اح --0 نيمار مريم شو
 لعج ول :َلاَكُهّنأ 8# يِبتلا نَع «ةَرْيره يبأ نع :ناَوْكْذْنَع :ناَمْيَلَس

 اوال ةئيمَس اش ْمقْرَعَوأ ناس ناَتاَمرم - مُكدَحَأل وأ- مهدَحأل

 نع ٌفيعَش انندَح :لاق.

 ازا حسملاو ءاشعلا يني اًمهيفامنوُمَلمَيَوَلَو نوُخَمْحَأ

 يتنآمُث « ساّنلاب ب الجر ( (ك هر/الإ َرمآْنأتْسَمَه دقو ءاوبح

 [ةقم1 :عجارإ . ْمهيَلَع قرح - ةآلّصلا ِنَع وأ اًهْنَع َنوُمَلَخَتي اَماَوُقأ

 املس َْح ب انكدَح رََْجْبَسَحُم ابد - 1
 مدنا اًهلَمَْي ةَنَسَح لُك : لاَ ل بلا نَع «ةرْيره يبأ نع :ناَوكدْنَع

 يلوم َموُصلاَألإ : لجو َرَعهلالوقَي«ةسَح ةئمعبس ىلإ تاسع

 نم هوه يلجأ رم بلرشلاو ؛ يلجأ نم

 نيح ٌهَحْرَك :ناَتَحرَف مئاصللو ءةّنج موصلاَو ؛هب يزجأانآو يله يلجأ

 م ماطلع هي يزجأ انآو

 قامو

 ةريره يره يبأدتس

 0 نيك 1 يرذأ الو :

 ش قِيفْصَتلا :َلاَقُهَنأ "يلا ْنَع ريم يبأ نع «ناوُكُذ نع

 فولو هر ىقلي يح حول
 [/055 :عجار] . كمل حير ْنم هلا َدْنعبْيْطأ

 ؛ماَّطا نم فليح مئاّصلا مَ

 يوما همرا هادو
 :َلاَق :ٌةَبعَش اًنثدَح :َلاَق رَّفْتَج ْنْبدَمَحم امدح ٠١- اذن

 هم 6 مع واه اع
 هن 'ىَبلا ِنَع «ةَرْيره يِبَأ نَع «ناَوُكدْنَع «ثدحي تعمس

 اوُنوُكو ءاورَباَدَتاَلَو ءاوُدَساَحَتاَلَو ءاوُضَغاَبَتَاَلَو ءاوُمطاَقكآل َلاَك

 ةلدع 0 ءاًناَوْخِإ

 هدو .ع هلو

 .(ح)ءَناَمْي

0 
 يبأ نع ؛ٌناَوْكد ْنَع «شّمعألا نع ؛نايفس اًنْدَح :لاَق َدَمُْحأ وب

 هيي ىَتحاَحْتْمُكَدَحأفْوَج سين : :َلاَك هنأ هيلا نَع ةريره

 [/م11 :عجارإ . ارغش نتي مهكر يح

 دَح :َلاَق» معَ نب دمحم اَنئَدَح م0011

 0 ِنَع «ةَرْيره يبأ نَع َناَوْكْذ ْنَع ناَمْيلَس

 . ةّدحاَو ٍلْعَن يف ٍشْمَي الف مُكدَحأ عش

 َعْبَس هليل ْمُكدَحآ ءانإ يف بلك َعلراًدإَو- م١٠ 253

 7414١[ :عجار] تَرَ

 :لاق نيزّروبأ يّكدَحَو :ُناَميلْس لاق :ةَبَش لاق - 5 رام و
 ةبعش مشل تلت نادر ِهْيلَع دجْسَمْلا اذه يف هب ثدَحُي ريم اآتْمَس

 يفي بلكلا يف هما كيالتشل ل .ةمش لاق ؟يدح ل

 744١[ :عجار] ءاَنؤلا

 ملا هومر دسم 5007

 مُهَنَميْلا لهآ ءاَج : : هيف لاَق هنأ هداتسإبو 1 1ا/
01010000000 

 ُءالَّجَلاَو «ٌةيناَمَي ةَمكحلاو ءناَمَيناَمْؤلاَو ءناَميهْشْفْلاَ ءابوُتُق نيو

 :عجار] . ءاّششلا باَحْصأ ين ُراَكوْلاَو يكس 7 «ليألا» ٌباَحْصأ يف ربكلاو 7

 اةكدشأ

 « ىّنغ َدكَرَتاَم ةقدّصلاٌرْيَخ : لاَ قف يِلا نَع هدانسإيَو - ليفمول
 رياض ع

 ديلا َنملَضْأ يما ديلا ُلوُمَتْنَمب ادباو « نع رهظ نَع قدصتت نأ

 715 :عجار] ىَلُتسلا

 يدبَع : لَو َرَع هللا لاَ : لاك قف يلا نَع هداتسإيَو - ٠ فحل

 انإو يس يف ُهئرَكذ هسفك يف يترك اإف «يناَعد اذإهَعَانآو يب هلل دنع

 ايش يبقا بأمم الم ينافس يف ينرك
 م يشْنَي يناثآ إو ءاَعاَب تمت اعاَرذ بقت اإو عار هنم ترق

 41١/[ :عجار] . ةَلَوُرَه

 ٍنَع ' ٍمِزاَح يبأ نَع ؛ ءشَمعَألا اًنكدَح : َلاَق ميكو انئدَح - 1١

 تبق هشارف ىلإ هئآرما لجل عد ادِإ ف هللا لوُسَر لاق : لاَ ةريره يبأ
 7” 1 هم لم لس سل سل

 [ةك56 :عجارإ . عت ىلح اكتفت الحا هيَ ١ لَ

 97 نايلي ملك 2 ةككلك : هيع لاق : 00



 2 يك يش | رظنَي

 "لجو «-(,ذ6) يي رص دمي ةملس ىَلَعَفلَح جر ةَدْنع ام

 ع :عجار]. هك فوُي مل هطْنُي مكنه ىو هاطعأ نَا نام مَ

 يبأ نع ؛ « (ِزاَح يبأ نع) « شمعألا نع « ”عيكو انئدَح - لفشل

 لو ءةَمايقلا مْوَيهللا ملك هي كلك: :# هللا ٌلوُسَرلاَق لاق. ةريره

 «باذَك كلَمو ءنآّز حْيَش ؛ ,ميلآباَذَعْمُملو مهيأ , مهيلإ ظني

 ريكس لئاَعَو

 1 نع ءداتّزلا يبأ نع نايف اندَح : لاك. ”عيكو انئدَح - فشلا

 ديالا عين ءاقف هللا لوُسَر ىَهَن : لاق. ةرْيره يبأ نَع «٠ ء جرعألا

 [4477 :عجارإ ةَسَمآلَمْلاَو

 مهما ه هس ريم
 ةداَحْج نْب دمحم نع «ةَبعش اَنئدَح : : لاق. ميكو انئدَح - 0 <”

 هلال وسر ىَهن : لاَ ةريره يبأ نع ؛ .يتشألا اح يأ. «يدذألا

 هل م

 نْب كلّما دبع ْنَع «كيرش اَنئدَح : لاق ”يراتطخ ٠١ افران

 (41/) هللةلوُسر لاف : :َلاَق َةَريَره يبأ نع ؛ ءٌةَمَلَس يبأ نَع «ِريَمَع

 دييك ملك رع هَ ةملك عش : 2

 [70ما :عجارإ طبل اميل هلأ

 نب ديزي نع «نارب نب رّفعَج نع ؛ «عيكو انئنَح -1 كفر

 ٌرثكيَو "نتفاهم ف هَّللالوُسَر لاَ و :لاَ َةريره يبأ نع « «مّصألا

 .ملما عقم عرفا
 ام م هلو ريق شا ماع

 سكه هن اَمأ :ٌرَمْع لاق ملعلا قري : لوي ةريرهابأ رمع عمس امل
 اند ؟ :رظنا] . ع ٌءاَملعْلا بهدي نكلو امم روالص نم

 دَّمَحُم ْنَع :ةَمَلَم نب داَمَح اًنئدَح :لاَق « ”عيكو انئدَح - 1١

 مُكُئساَحأ مآلسإلا يف ْمُكْرْيَ : لاق ف يتلا نَع «ةريوه يبأ نع ءدايز نب

 ٠٠١7[ :عجار] اوه اد الخ

 7 نع ءدانّولا يبأْن ع َاَيْفَس نع ؛ «عيكو انئدَح ٠١- "م

 ءاهكرا : َلاَقةّئَدَبْ وسي الجر ىأر اق يلا نأ «ةرْيره يبأ نع ٠ , جرعألا

2 
 [0/451 :عجار]. كلَحّبَو اًهبكرا : َلاقََتسباَنإ َلاَق

 دَّمَحُم َْنَع «ةَمَلَس ْنْب داَمَح انئدَح :لاَق ؛ ”عيكو انِدَح -

 ءةعاَسل ةحسْجْلا يفانإ : :8 هّللا لوس لاق : لاك ؛ةريره يبأ ْنَع ءداّيز نب
 هاهو عادي 2
 [م/ه1 :عجارإ هللا باَجتسا الإ ءاريَخ اهيف وعدي لجَر اهقفاَوي آل

 ىَلَوُم - -ٍحلاّص ْنَع ُناَيْفْس اند : :لاَق ”عيكو اندَح - لايقل

 ٌرْضاَح ٌعييأل : : هلا لوُسَر لاق : َلاَق ٌةَرِيَرِه يبأ نَع - ةّمآوَنلا

 [لدوتل لدول 1١77 :رظناز دال
 ء

 يَ كراع اح : لاق «٠ واح 07 ٠ ١- لق ليسن

 هّللاٌلوُسَرلاَك : :لاَق «ةَرْيره يبأ نَع يبا ريثك يبأ نع ءريثك يبأ نب

 مصمم :عجارإ . اَهَلئَحُي لَ 5 ةحْنَللا وألا مُكدَحأ باد: 2

 نْبةَراَمع ْنَع رشمعألا اًنَدَح : لاق. عيكواَنَدَح - لنفخ

 هللا : : 8 هّللا لوم اوسر ل لاق : لاك «ةَرْيره يبأ نع , رز يبأ نع ؛ٍعاتعَلا

 [لاا/* :عجار] انوُق دّمَحُم لآ قزر لعجا

 ٌقَداَتَقْنَع ٌَرَعْسمَو «ماشه اَننَدَح :َلاَق ميكو انثَدَح - “٠١7437

 -: ِهّللا لوُسَر َلاَك :ماّشه لاق «َةرْيَره يبأ نع ؛ ىَقوأ نب َةراَرْز نع

 هباتكَدَح اّمَع يسأل َرَواَجَتلَجَورَع هللا : :لاَقف رسم ُعَنَكْوأَو)

 [0/414 :عجارإ ٠ ملكت هبل مْصتملاَم ءاهَشن

 دمحم 2 يسويس ريب عرج تس سر

 دمحم نع «ةمّلَس نب دامح انئدح :لاَق ميكواَننِدَح - 33< ٠١

 ّدُمَق ةرَصْم ةاَش ىَرَتْش 5-1 ذا نَم ؛هه يتلا نَع ءةرْيره يبأ ْنَع ءدايز نبا

 [44414 :عجار] قم عا اهوار اش ءرايخلاب
 سا ساشا

 اًهّسْقنأ

 ماع مع
 نّبدَّمَحُم نع« «ةَمْلَسنْبداَّمَح اَنكدَح «عيكو انثدَح - ك6

 0-0 هه
 مُكَئساَحأ املس مُكريَخ : قف هللا لورق لاك «ةَريره يبأ َنَع دايز

 *1٠٠١7[ :عجار] اوه اذِإ يدل

 ءحلاص يبأ نع ؛ ءاشمعألا اًنكدَح :َلاَق ميكو انندَح - ل "5

 ةّلمْلا ىلحألإ دوي دووم نماَم : هللا لوُسَر لاَ : لاك «ةريره يبأ نع

 ؛هناّرصْنيَو هناي ءاوياَف ةرطفلا ىلع دوي دول ملك :هَرَم لاكو)

 ُملعأ هللا : لاق ؟كلذَلْبق تم نم تيار هللا لوري: لبق . هناكرشيو

 [7457 :عجار] . َنيلماَح اوُناك ام

 59 55 مزاح ابآ ىرأ : لاق « شمعألا نع ؛ ”عيكو انئدَح - 1 <”

 ُثلكأم اًهَتشا نإ ؛ لعق اًماَمَط 9 هلال وسر َباَعاَم : لاَ ةريره يبأ ْنَع
 1١145[ :عجار] هكر

 رو "الإ يللا م َلاَق «ةَريره يبأ نَع

 [ة441 :عجار] . تنحل عار ىلإ ت يع

 «ةّمأوَتلا ىلوَم حلاَص ْنَع «ُنايْفَس ْنَع « «ٌعيكو انثدَح - ليفخحلا

 اركي مل سلجم مْ ة سّلج ام : : 8 هللا لور لاق َلاَق «ةريره يبأ نَع

 :عجار] ةَمايقلامْوَيْمهلع را ناكل ف "يلا ىلع وصي مكو « هيف هلا
 ومع

 .(ح) «نايْفَس نَع «عيكو انئدَح --

 .(ح) ىَنعَملا نايس اًنئدَح : َلاَق نَمْحرلا دبََو مدقق

 دبع نع« مِيهاَرِإ نب دعس نع ناّيفس اًنيدَح : لاق. ٍمِيَمثوبأَو

 هلل لوس لاق «ةَريَرِه يبأ نع ؛ جّوطألاَوُسْره نب محلا
 م مم عاصتبو مدعي مدقم ما مدع
 هللا يلام ةتيهجو ةئيزمو ملسأو هراَمْعَو مَجئا ثأو :ٌراصْنألاَو شير

 .هريَخ مهل ىلومأل «هلوسرو



 سومو عبس مره
 اف هلوُسرَو هللا ود ىو مصل يكي لاو : ميثيل

 [/مك1 :عجار] 0

 ا ه8 لا قة يا

 :عجار]. مكي هللا مْ اوُرَزَتال نأ دج هن «مُكقوق ْنَم ىلإ اورظَْت

 ا

 «عفاَر يبأ ْنَع «تباْنَع ءداّمَح ْنَع ؛ عيكو انثَدَح - ١٠6

 نأ يفلح دو نرمي لام يل نع 'ةررم يأ نع

0200 
 سا عمم

 ةشن نمله كلك .ةيرقلا هذه يف هلا يف رو ل اخر

 كير لور ين : لاق : لَجورَع هللا يف هتيحأ يثكلو «آل : : لاك ؟اهمرَي
 ساس قس يي

 861:5 :عجارإ ٠ هيف هييحأ مب بحل كيل

 «ةريره يبل نع دمحم َْع ءداَمَح نع ميكر اككدَح 0 ٠
 [/17؟ :عجار] راَثلا نم باّقعألل ليو ؛ة يلا نَع

 نمو لاّجّدلا ةّنيف نم ُدَوَمَتي ناَك لف يِبَلا نأ هدانسإبو - ١5 ٠

 اا لا [07..1 عجار]. تاَمَْلاَو يح ةّف

 ٌرابج ءاَمَجَعْلا : : هللا لوُسَر لاق : َلاَق هداَنْسِإيَو - لن

 مققع :عجار] .سْمُحْا زاكرلا يفو رابج ٌندْعَملاَو ءرابج بلا
 مره هسا سو

 لآله ْنَع حيف اًندَح : لق نامل نب جير انئدَح - ليما

 ف يلا نَح «ةَرْيَره يبأ نع «ةَرْمَع يبأ نب ب نَمْحّرلا دبع نع ؛ يلع نبا
000100 

 هلو ءاوسسجتآلو ؛ثِيدْلا بتنا نطو مكي َلاَق

 ومش 0
 مُكدَحأ َرَمْجَتْم تيما 5|: ا هلاك داسألا يو - ١٠١ه

 عمي الو ؛ ترميه مدحه يفابّلكل كو ءزتويلف

 َمْوَيِءاَمْلا ىَلَع ب لْحُتْنآ لبألا 3 َح نمو «الَكْلا هب َمَتمِيل ءاَملْضَق

 4070٠١[ :عجار]. اًهدَر و

 هت م معه م عمم
 َلَجَوَرَع هللاَذإ ف هللا لوُسَر لاق دانس اَدَهبَو - 54 ٠

 هس يف ينّركد الإ | ينك يحُهَحَمانآو يب يدّبَع نط دنع انآ :لوقي

 نيل هلم مريخ الَم يف رك إلَم يف ينك أذإو ؛ ينل يفرك

 ينم بردو ءاعارذ هْنم تبر اربش يم دبعلا برت نإو ؛ « مهيف يئركذَي

 .ةلضَمْلاَومْلاَدل لوم هثج يشْسَي ينءاج اذ ءاعاَبهنم تبرعت اعارذ

 لتاكأ لاَنأآل : : 25 هّللا لوتس َلاَك :َلاَق داتسألا اَذَهِبَو -- 489

 ينم اوُمّصَع ثمَح دقق هللا لإ َهلِإ آل اوُناَق ادم للا لإ هل ل : اوُوَي ىَبَح َساّنلا

 ٠١676 :رظنا] لجو هللا ىلع ْمُهياَسحَو اهب الإ مهنا ْمُهلاَومأ

 يا هلع
 «يلَع نب لاله ْنَع ؛ ميلف َنئدَح :لاَق .جْيرس انندَح -

 :48 هللا ُلوُسر لاَ : َلاَق «ةرْيره يبأ نع ةَرَمَع يبأ نب محلا دبع ّْنَع

 مُكئآلخاو «مهلاؤسسةرثك ْمكلبكْنمَنيدلا كلطأ اَمْنإَف مكي ام ينور 0

 امم وثق هبت ءاوهتناق هْنع م ان:نركلو ؛ هايل ىلع

 . متعطتسا

 اَدَحأ يِجْني نل : هللا ٌلوُسَرلاَق :َلاَداتسإلا انهو - 0١

 ينكتب نأألإ ؛ انآَلو : :َلاَق هللا ل اوُسَراَي تْنآ الو :اوُناَق « «ُهَلَمَع مُكنم
 يدعم عك
 .اورشبأو ءاوُنَكَسو ءاويراق نكلو «ةَمْحَرَو لْضَبْنمهللا

 ام هّللاَو : قف هللا لوُسَر لاق :لاَق .داتسلا اًذَهبَو - 6

 .ترمأ ثيح هعض مسا اَنآ مّن , :مُكُحتمأ الو مُكيطع

 عماش سر م
 ساّنلا ىكوأ انآ : يو هّللا لوُسَر َلاَق :داتسألا اًذهِبو - 0 ٠

 َ مُهْئاَهمأ ءتألع نمةوَينالاو «ةرخألاو ايلا يف مُر نبا ىسيعب

 .ًالحاو مهثيدو ىَتَش

 ه9 لسع ل

 ةّنَجْلا يف نإ : :اقف هللا لوُسَرلاَ َلاَق . داتسألا اًذهبو - 15

 . 4 دوُدمم لظوإل مكس

 «ِسْوق باقل ف هللا“ وسر لاَ: لاك داتسإلا ادَهبَو - ليحل
 واقعد مم عمد

 .برو سلا هيلع ملامح «ّلججْلا يف طوس وأ

 نب ثراَجْلا نَع ؛ ٌحِنِلُق اندَح :َلاَق .جْيرس اًنندَح -5

 هللا لور َلاَق :َلاَك ءةَريْره يبأ نع ءدْعس نب دايز ْنَع ؛ «يراّصْنألا ٍليْضُ

 ءبيكصلاٌ سكيت ؛ سم امك اع نمير ىسبع لي 2 ١
 اء عرردع ع مم

 لك ةمح بهذتو «َلجاَتم فوُيسلا حتي «َملسلا عجرم ءريزتخلا ليو

 َّبَكَلَي ىَّنَح ءاًهتكَريبِض رألا جرو ءاهكزر ءامَسلا زو (ةّمح تا

 ءاَمرضَي الف بدلا َمَنَّمْلا يع ايو هر لق نابي بصل ( 41/1

 .اًمُيِضَيالَفَرَبْلا دسألا يعاَريو

 دبع نْب دَّمَحُم ْنَع ٠ حيل اًنئدَح :َلاَك . جْيرس انئدح - ١١1

 ث نإ اورق ,ةئس ةئم اهلظ يف'بكأرلارسَيةَرَجَش

 د هدو
 ذأ ؛ةربره يبأ نع «ةَحيِبَص نب هّللا دْبَع ْنَع يملسألا نيصح نب هللا

 ةَحيِتَم م ءرجأب حورتو رجاي ود ,ُةَحينمْا ةكدصلار يح : : لاك #4 هللا لوس

 [مدمت :عجار] دا ةقاتعك شا هَ ١ و ءرتخألا قع أ

 ا للاسر لاَ : 0 مكس يلع نرقوةنك

 ووش مع ل هع م
 لبقأ نذؤملا تكس اذإَ صاّصخح هلو ىّلو ءادّنلا عمَس ا ناطيشلا نإ

 هتآلّص يف مُكَدَح ُدَحآكَش اذ ُتَنَالَص هيسْييل هبلَكو ءارَمْلا نير طْحَي ىَّبَح

 اةفسنل :عجارإ. سلاَجوَو نيئدجَس دست مسيل

 ينعي - ليهس َنَع :ةَئاوَع وبأ اًنئدَح : لاق. جيربم انكدَح - ١كأف

 اذِإ: ف هللا ل وُسَرلاَك : لاك «ةَرْيره يبأ نع ؛هيبأ نَع - ٍحلاَّص يبأ نبا

 [/ههم :عجار] . هباقحأ وهف ؛ «عَجَر مث هسلجم نم مُكَدَحأ ما

 ءلَمْلا نْب (رَمَعلْنَع ٠ ميلف انكدَح :َلاَق .جْيرس اًنئدَح -
 و ةعد ل 502

 ةكمو ةئيدملا : قف هللا لوُسَر لاَ لاَ «ةريره يبأ نع ؛هيبأ نع «يلا

 ةيَولاّجُتلا ذكهلُك ىَلَع «٠ ةَكئآلَمْلا نات وفحم

 ””نوعاّطلا

 ها ٠
 دي ل ٠ "كلم اههنم بقت



 دبع بويع قاَقعَح لاق. ير اح م13 دقه

 يبأ نع «بوُتطَي يبأ نب بوُقْدَيْنَع «يِراَصْنألا ةَصْعَص نب ِنَمْحرلا

 «هسلْجَم نم لجرلل لجرلا ْموُقيأل : و هللا لوس لاق : لاَق :ًةَرْيِرِه

 [م11 :عجار] ٠ .مُككُهللا حسي اوُحسْفأ نكلَو

 رات شل سس رات سس ل
 ُهتْفَشَمَو هرَح يلق اًماَمط مُكدَحأ ْمداَخ مص اَدإَو- م٠ دف

 .ةنم هوي هدي مكن عم ٌلكاَيلَف هعديلق

 ءاش نإ | ماي قلك ايخلاب يرش ةَرَصم عاَبْنمَو- ما

 نبل يني ليس نع يل انكدَح :َلاق جنس اند - 1 ب هسرعا يح

 لاق : لاك «ةرْيره يبأ ع ديزي ءاطَع ْنَع ؛دنبع يبأ ع -حلاص يبأ

 اًنالكدمَحَو «نينآلكو اًنالئربكو '«يئالكو انالل بسم ا هللا لوس

 ْتْمَحْلا دَنَوكْلَمْلاَهَل هل كيرشآل آلهَدْحَوللاإهلل : َلاَكَو ؛نيئكلكو

 نم َرْثكأ ناك ولو هيد هَلَرفْغ 2 . ,ةآلّسصلا فلَخ ءريدق د ءيش لك ىَلعرهَ

 مه: :عجار] .رحبْلا دي

 -َرَمْع نا يس هلا اَئدَح :َلاق.يَرس انئدَح - ٠٠١1 ممل
 َرَمأَف مسا "ينحل لاثأ نب ةَماَمْثنأ :ةَريره يبأ َنَع «يربقملا ديعس ْنَع

 1 هللا لور لاق «لستفيق ةحلط يبأ طئاح ىلإ هب هب قلب أ ف يلا
 مق ع

 مجهم :مجار] ٠ مُكبحَص مالْسإَنْسَحَدَ

 نع «ديعّس ْنَع ءرَشْعَموُبأ اندَح : لاق جيرس اًنئدح - ليفُفت

 تيد يّنعْانآ مّن ادَحأنفرعآل هللا وُسَرلاَف لاَ ةَرْيره يبأ

 ٍْيَخ نم يلع ْمُكَءاَجاَم «انار يلع هباوثا : لتي «هتكيرأ يف كتم رم

 :عجارإ َرّشلا لوم ال يار َش م َمكاَنآ ام مكونا هلأ ملوأ هل

 ا

 نا سوعا رب هرع سمس ةادورو همي دمع
 َناَمْلع نب جدلا انئدَح : : لاق . دَّمَحُم نب سنوي انئدَح - ٠ افكت

 «ةَريَره يبأ ْنَع :َاّتَع نْب امنع ىَلوَم «َبوُيأوُبأ انكلَح : َلاَقيدّسلا

 ايو لاَ نجلا يف مُكدَحأ طوس ة هلل لورق َلاَق

 فيصتلو اهم اهلثمو ايلا نم ريح هنا نم ْمُكدَحأ سوق بالو ءاهعم

 . اهم اهلفمو ايلا نم ريح هّنجْلا نم أَم

 .رامخلا : لق يشن يملي لق:
 عع اقر

 هبرمع مو رم
 0 لاَ اع

 ملغ اَي :َلاَق٠؛ دجْسصْا ىلإ فج ام لاك ءابشلا بقل مالي.

 مالا جْرْخَي ىتح دعقتف :َلاَق دجسمْلا ىَلِإ تْئج تنجح اَمَّنِإ : لاق َْعْلا بهذا

 موي ميج ةكنالَملاَنِإ لول كلن و كانتا َلاَق مَن : َلاَق
 عورم دل2

 َتلاّلاَو يناّنلاَو قياسا َنوُبتكَي «دجْسَمْلا باو ىَلَعُدمَْ دعفَتَف ةعمجلا

 تو ٠ ؛ماَإلا َجرَخ ادق مَا جرْخَي تح ؛ ءْمهلِزانَم ىلَع سانا
 وعيت

 . فحصلا

 ةريره يبأ دئسم )184/5(

 كال يعرب هرعا رع رع سمع ل
 (4 14/1 يأ ةَح هلا دنس اَندَح //1 1١

 - َناَمْلَع ىَلوَم ينمي بوُبأ يبأ ْنَع - يدْتسلا َناَمْع نبا ينعي جَرْرَسْلا

 معلق
 َمدآيِسبَلاَسْعأَنإ :لاَكا هلا َلوُسْر تغمس : :لاق ةَريَره يبأ َنَع
 م كه عزو مو
 . مح عطاق لمع لقي آلف ٠ ,ةكمجا هليل سمح لك ضر

 ريبشقل

 عرس و سر عا

 يبأ ْنَع «بويأ يبأ ْنَع «جرْرَحْا انكدَح «سُنوُيانئدَح - ١

 َمْوَيْلْسُمْلا نهد ال ثآاكب يليلَ- قف مسالا بأ يناّصْوأ : َلاَق ةَريِرِه

 . مولا لبقَرثولاَو «رهش لك نم ماي لآلئ مْوصَو « ةّعمجلا

 هلال
 ْنَع «ناَيفس اًنكدَح : آلاَق نَمْحرل دبَعَو عيكو اَنئدَح - 3 ٠

 نم: : هّللا وسر َلاَق : َلاَق ةريره يبأ نع « مْزاَح يب بأ نع ءروُصنَم

 رشوعم
 .همأ هدو امك مجبر ؛قسفي ملو ثقي ملف تييلا بح

 نم َجَرَخاَمَكْوأ هم هدو موي هبوُنذ نم جَرَخ : ِنَمْحرلا دبع لاَ

 [7175 :عجار] ] . همأ نطبي

 ىَلوُم ٠ ٍحلاَصْنَع ءَناَيْفَس نع ؛ نَمْحّرلا دبع انندَح -

 يف 507 : هللا لوُسَر لاق : لوفي «ةريره امبأ تعمس : لاَ . ةّماوتلا

 9 اذه يدجْسَم ءدِجاَسَْلا نم هاوس اًميف ةآلّص فلآ نم- لصف وأ- ٌرْيَخ

 ٠٠١15[ :عجار]. ميادين

7 
 «ةَرْيره ابأ تعمس : َلاكٍعلاَصْنَع نايس اًنئدَح : ل

 ابل رضاَح يرتشَي انأ هللا لوسر ىَهن :لوُقَي

 ٠١74١[ :عجارإ] داَيلٌرضاَح عيل ٍمِيعتوبأ لاَكَو

 يبأ نع ٠ ٍحلاَص ْنَع نايس َنَع ' ءِنَمْحرلا دبع اندَح - ليدست

 مكبر هيف اورُكذي مل سلجم ْمْوَقّسْلَجاَم : َلاَك م (يِبنلا نَع «ةَريَره

 ْمُهَنَخآ ءاشْنإ مايا َمْوَيةرت مِهْيلَع َناَكَألإ .ا مِن ىلع فاول

 اكفني :عجار] . مُهْنَع اًمَع ًءاش نإو ءهب

 :َلاَق َناَهْبَت نْب حلاص ْنَع «ُناَيفس اَنئدَح لمَؤَم انندح - ٠١787

 .هركذُف . .موُق َعُمَتِجا اَم : لق هّللا لوُسَر لاَ : لوي ةريره ابأ تعمس

 نسب دْعَس ْنَع نايف اَنَْدَح «ن نّمْحّرلا دبع اًنئدَح ١84 ٠-

 ىَهَن : :لاَق. ةريره يبأ ْنَع ؛هييأْنَع ؛ ٌةَمَلَس يبأ نْبَرَمَع ْنَع « ميهاربإ

 . ةّباَرملاَو  ةلقاَحملا نع كف هللا لوُسَر
 عزم كرم هس رخل ور
 .ربلابربلا : ٌةَلَئاَحُمْلاَو

 نع ءهآلَعْلا نَع يهز انكدَح : َلاَق محلا دبع انئدَح - ٠6

 لل دلع امن مؤلم لاق لاح يه يأ يأ

 ل
 َنيَيَةدَحاَو عّضَوَف :ةّمْحَر مهلا قل دحلان ؛ةمْحرلا

 ملوك :عجار] .٠ ًةَمْحَر ثوم (مست)هللا دعو ءاهب نوُسَحاَريهقلَح



 . نيرثكملا دنسم 0

 يشي يف اح لاق. يدهم نب محلا دبع انثَدَح - 01 يحل

 ل لام قف يلا نَع «ةَرّيَره يبأَّنَع « هيأ ْنَع «ءآلَعْلا نَع - دَمَحُم نبا

 هللا ْمُكئاَسن لُكو ءهّلألا دبع ع يتمأَو يدب : مُكدحأن لوي

 اهكذلل :عجار] . يتاتقو ياَنقَو « يتيراجو يمآلُغ : لقين نكلو

00 

 ءهببأ نَع «ءآلعلا نَع ءريمُز َنَع ؛ ءنَمْحّرلا دبع انكدَح - ٠١ 1٠ 8ا1/

نم ءاوسلا ةّبَحلا يف الإ ءاَننماَم َلاَق 8 يِبنلا نَع «ةَرّيره يبأ نَع
 

 [4 :عجار]. ماسلا الإ :ءاَفِش

 «هبيأ نع ؛ءآلعلا نَع هرمز ْنَع ؛ ءنَمْحّرلا دبع انثَدَح - 5 1٠

 « قرم لق رُْكلاَو ناسيا لاك يلا نَع «ةرْيَره يبأ ْنَع

 لذ ٍلِبحْلا لهآ «َنياَدَملا يف ٌءايلاَو رْخَقْلاَو ءِمنتْلا لْمآ يف ُةيكسلاَ و

 [مهك# :عجارإ . رولا

 هيأ ْنَع «ءآلَعْلا نَع يمر َنَع ٠ «نَمَحرلا دْبَع اًنكَدَح - 1٠ فليح

 ملص :ةبآرق يلأذإ هللا َلوُسَراَي : :لجرَلاَق : لاق «ٌةَرْيَرِه يبأ ْنَع

 مهن محار يلع نوُلهجَيو «يلإنوُئيسو مهل[ خو : ينوي

 001 مورا عاسد 0

 لاَرَيألَو «لَمْاٌمُهْفَن امال وَُتاَمك ناك ند : : ل هللا لوَنسَر َلاَف

 404 :عجار] . كلذ ىَلَع تمام يهظلَجَوَرَع هللا نم كَم

 «َسْسَخْلا تاَولصلاانإ : :َلاَق قف يِبنلا نَع ؛هداّسإيَو - ليجطل

 ابك شمام امل" تاراَذك «ةعمجا ىلإ حملا

0000 

 ٍلاّمْعأب لولا َنامْزلا لَمْ لجان : :َلاَق هدانسِإبَو 05

 3 رانا لأ نمهلَمْجَ رنا لهآ [ملَمعكُهَللا محم ةّنجْلا لهأ

 للمخيم هر لهآ لامع ليوطلا ( 4/6/7 ) نال لجل

 . نجلا هلخديق يك هللا لهأ نم لتي ؛ ةّنجْا لْهأ لاَمْعأبهلَمَعُهل
00 

 7 نع ءءآلَعْلا نَع هرْيَهز انُئدَح « 0نمَحرلا دبع انكدَح - 1٠ كيطحاذ

 مسا هل

 ةَدَحاَو يلع ىّلَص نم : َلاَق يلا نَع « ةريره يبأ نع «هسبيأ

 [الهم١ :عجارإ . 8

 ْنَع «هآلَملا نع ؛ ويمنع نَمْحرلاُدْبَع اند - ٠١817
 ع ةمل

 ُةَّنَجَو نمؤُملا نجس ايلا : َلاَك يلا نع «ةريره يبأ نَع «هيبأ

 [م50/؟ :عجارإ . رفاَكْلا

 نع هداَنْسِإيَو - 0 1٠

 يشير لال انه لَك كوش ٌنْصْع دَجَو « قيرط

 .ةجْلاَهَلَحْدأَو «هبُهلمَللَرْع مقرف هب هي

 عمر
 دمحم نبا ينعي- يهز ْنَع ءنمحرلا دبع اَنئدَح - 66

 .(ح) َيناَساَرْخْلا

 «ةريره يبأ نع ؛هيبأ نع ؛ءآللا نع يهز انثدَح لاق ِرماَع وب

 ٍفوُشُصُريَخ «ةآلّصلا يف فوُملاَماِإاوُنسْحأ : َلاَك# يللا َنَع

 ةالّصلا ين ءاَسلا فو دَخحَوءاهرخآارَو اهوأ ةالّصلا يف لاجل

 .اهلوأ اًهرشَو ءاهيرخآ

 ريم يبد
 هم هل ف علا مام و

 | مو

 َنَع سيق نب دوا اًنكدَح : لقمر دبع اَهسَح - ١

 ٍمئاّصلا مكفول َلاَقف يلا نَع «ةريره يبأ ْنَع راسي نب ىسوُم

 [/4م6 :عجارإ كسلا حير مهلا دنع بط

 :َلاق كاَمس ْنَع ءَناَيْفَس ْنَع « ءِنَمْحّرلا دبع اَندَح ٠-

 ايآ يب تغمس : َلاَك :ٌةَرْبَرِهاَب تْعِمَس : لاق ملاظ نب هللا دبع ينكدَح

 :عجار]. ير نم اهم ملأ يدي ىلع ييأس : :لوُقَي 8 مسالا

 [الممو

 :َلاَق دَّمَحُم ْنْبْرْيَهُر انكدَح : :َلاَق نّمْحرلا بع انندَح - ليدل

 لاق : لاَ «ةريره يبأ نع راسي نب ديعس ْنَع « ٍميِمَت يبأ نب ىسوُم يئدَح

 :عجار] امي لْضََأل «ٍمَهّردلابمَهَرسلاَو «رائيدلابٌرائيدلا : قف هللا لوُسَر

0 
 ل را اوس

 اذه ينعي- كلام ىَلَع هُنَرََو : :نَمْحرلا دبع لاَق- م 2514 ١

 .- ثيِدَحْلا

 يبن ع «تباكنَع اصح نَع محراب انَح - 0 1

 هير# نع رمإ#

 .ارَجَت
 هم عل رفماس
 [الوك4 :عجارإ . هعقري مل اميرو هعقر امير : نَمْحرلا دبع لاَ

 :لاَقِراَمَع ْنَع داّمَح انكَدَح ءِنَمْحرلادْبَع اندَح -

 يش مس هع

 ةَّيلهاَجلا يف مُكراَيَخ : اقف هللا لوس لاَك :لوُشَي «ٌةَريَرِه اَبأ تعمس

 .اوُهقَ اذِإ مالمسألا يف مُكراَيخ

 ْنَع :ةَملَس بداح اَنكدَح ىو رس انك - ليك

 ساَلا : ف هللا لوُسَر لاق : :لاَق «ةريره يبأ ْنَع ءراَّمَع يبآ نْيراَمَع

 كإٍمالْسإلا ين ْمُكراَيح ةّيلهاَجْلا يف مُكَراَيخ اخ هرقل ِرْيَخلا يف ُكداَعَم

 . اوهقك

 يبأ ْنْبِراَمَع اًنَربَخأ :َلاَق َداَمَح اَنثَدَح ءُناَّفَع اًنئدَح - )ه1

 َّساَنلا : لاق مِساقلا بأ تعِمَس : :َلاَق يره ابآ تعمس :َلاَقراَمَع

 اَذِإ ! مالّسلا يف مُهَراَيَح ةّيلهاَجْلا يف مُهراَيح هرشلاَوِرْيَخْلا يفُداَعَم

0 

 . أوهقف
 #2 موا

 ّنْبُراَمَع اَنثَدَح :َلاَقداَمَح اَنِكَدَح : :َلاَقلمْوَم اًنئدح - .#٠١

 عاطأ اذ دَلا : هّللا لوس لاق :لوُقَي «ةَريَرهاَبآ عمّن «راَمَع يبأ

 اذيفأا :عجار] . نارجأ هلق لو هير

 يامر

 نب حلفأ اًندَح : َلاَق وِرْمَع نب كلما دبع انَدَح -
 يمفسأعلا مينو سا # ها اممم هاش

ره يبأ ْنَع ٌرَغألاَناَمَلَس رع «ٍمْرَح نب رْكَب يبأ نَع ءدّيَمَح
 ٍنَع ؛ ةري

 نم هاوس اًميف# ةآلّض فلأك انّه يدجْمست يفةآلَص : لاق كفيل

 نم َنيرشعَو اسخن عيمتجلاٌهلَصَو «ٌمارَحْلا دج الإ :دجاّسَمْلا

 [/4108 :عجار]. ذَمْلا ةالَّص

 .(ح) كلام :نَمْحّلا دّْبَع ىَلَع ترق - ©



 نيرثكملا دنسم 0 الح

 ١ «جرطألا نع دال يبأ نع ةئللام انيحأ : لاق قاَحْسِإ اًنئَدَحَو

 ٌماَمْإلاَو كبحاّصل تلق نإ : :َلاَق# هللا َلوُسَردأ «ةَرَِرم يبأْنَع

 [/ام :عجارإ ٠ َتْوَعَل دَقَف ءاتصنأ : بطْخَي

 / نع «باهش نْبا ِنَع كلام : :نَمْحرلا دْبَع ىَلَعتَرَ - لترك
 علكالك :عجار] ٠ لم ياو ع يأ نع « بّيسمْلا نبا ا

 ءداّنزلا يبأ َنَع للام اريح : 04/0 اًنكَدَحَو
 هيف: :لاقف ةمسجلا َمْويَرَك ف هللا لوُسر نأ ؛ةَريَره يبأ نع ؛ 0

 ءاَطْغأألإ ؛ يعدل نم لعن كوطو اشم كالا
 َوُلْلَمي : ق :قاَحْسسإ لاق هدي هللا لوُسَر َراشأَو“ هي

 هاد نزع كلت ؛ نمي بَ ىلع حرك - ليكمل
 دبع نمل بأ نع يلا راحل نب ماري نب دَمَحُس نع هداه نا
 ردك “تايقر وُأطلا ىَلإْت جرح : َلاَكُهَنأ ةَرْيرِه يبأ نع« «نَّمْحرلا
 ,اق هلل لور نَع ةطلحو ؛ةارؤتلا نع يئدَحْهعَماتسلَج ١ «رابحألا
 هيف امل ٍمويْريَخ : :َلاَقاق هلا لسن! :هسلُق نأ هّتدَح اًميف ناك ماو 00000
 هيفو هْلَعب يت هيقو ءطبأ هيقو مد لَخ هيف ةَمُجْلامْوَيرسَشلا

 نم «ةممجا َمويةَحيسُم يول اد نماَمو «ةعاسلا موقت هيفو ؛تاَم

 اًهيفو سئل نجلاألإ ؛ةعانسلا نم قط رشا ملت تح حبصُت نيح سا صا ساق ةم
 ءاطغأ ذل ايش هللا هاي «ىلصُيَوهَو مدع اداب ةعاَس
 ارَقَف عملك يف يه لي :تلَقَق . ةَرَم ةئس لك يف كلذ : "بعك لاق. 4

 اسيا ريم بالك 9 هلق لاق ةررتاآ بنك

 ْبُذَك : راس لاذع ويس يف: :هبْمَك لاق : 8
 نب هللا دبع لاك. ةعمج لُك يف يهل : :َلاَقَق ةاَروّتلا بُعَك أرق مث «بعك 1000 مدور عاع

 مل 11184 ل دهه5 :رظفأ] "بعُك قدص : مآلَس

 .(ح) كلام : نمْحرل دْبَع ىلَع ترق - 9 ٠٠

 ني ِدْيَمْح ْنَع ,باهش نبا ِنَع كلام انربخأ : َلاَكقاَحْسِإ انندَحَو
 انه ناََمَرَماَقْنَم :َلاَق 48 هلا لوُسَر نأ «ةرْيره يبأ نع ؛ ءِنَمْحرلا دبع

6 
 .هبنذ نم َمدَقَامُهلَرفَ ءاياّستحاو

 ع ْنَع ؛باّهش نبا ِنَع كلام : : نَمْحرلا دْبَع ىَلَع تَرَ - ١ ضل

 ةَعاَّمَجْلا ٌةالَص : لك هلو رئي ين ٠ بيس ٍنيديَس
 سمع ساما »

 .(2 ل للم بتي لغات 33 ٠١-

 جوع نع زلا يبأ نع رب ؛جّرعألا نع ءدانزلا يبأ نع ؛«كلاَم ان [ :لاَقكقاَحْسِ انندَحَو
 ؛ًفئخُلَك سلب مُكدَحَأ ىَلص اذإ : لاَ هللا لسن «ةريَره يبأ نع همام

 ام لوطبلك هس مُكَحأ ىّلَص انو ؛ ريكو ميقسلاَو فيعَّضلا مهي نإ

 .ءاش

)485/5( 

 7 نع دال يبأ نع لَم ؛نمحلا دبع ىلع تَرَ - - ٠6

 ىَلَع ينص هك ةكئآلَملا : لاك هللا َلوُسرنأةريرم يبأ نع ؛ جرغألا
 .همَحَرا ههَللا :٠ كرف مهلا :لوُ الصم يف مادام مُكدَحأ

 / نع ؛داّنزلا يبأ نَع كلام : نّمْحرلا دبع ىَلَع ترق - ل سا

 الط ين لاري لاك 4 هللا لوُسَر نأ «ةَرْيره يبأ ْنَع « جرعألا
 رعام ما عع و راك <

 الّصلا الإ هلهأ ىلإ بَين همَتمَيآل «ةُئسْحَتةآلّصلا تماَداَم

 .(ح) "كلام : ِنمْحرلا دبع ىلَع ترق - ٠ نفل

 , جرعألا نع ءداثزلا يبأ نع كلام اًئرَبْخأ ؛َلاَققاَحْسِإاًنندَحَو
 ينَو) ليلا ةكتالَم مكيف نوي :لاق ل هللا لوُسَر نأ «ةرْيره يبأ نع
 ةالصو رماة يف نوُعمَتجَيو راهبة : محلا دْبَع ثيدَح

 رت فب: مهب مكعاَوْهَو مهل لس مُكياوثبن يذلا جنيه ءرجَتلا
 .نوَُصُيْمْهَو مهاب ؛نوُلصُي مهو هاكر :نوُلوُفَيف ؟ يدابع كلام علل ردثرو

 .(ح) "كلام انرَبْخأ :لاَقَق قاَحسإ انئرَح - 6

 7 نَع ؛دانّزلا يبآ نع ؛كلاَم : :ِنَمْحرلا دبع ىَلَع تركو : لاَ

 هللا :مُكدَحأ نلوُيأل : لاك 4 هللا لوران «ةَريَره يبأ نع ؛ « جّرعألا
 :(اًميمَج آلا لاما ممل «تْفش نإ يسحر مهلا «تفش نإ يلف

 ساس

 [/017 :عجارإ هل ةركمأل

 .(ح) كلام : نَمْحرلا دبع ىَلَع تَرَ - 5

 / نَع ءداّنّزلا يبأ نع «كلاَم اًنربخأ : :لاققاَحْسِإانثدَحَو : :َلاَق
 6 سعسا كرها

 ءاَهيوضيةَوعَيلكل لاق قف هللا لور يره يِبأ نع ٠ « جرعألا
 ”ةرخآلا يفأ يمل عاش ينو نت نآ يأ

 . ةَعاَمَش يتوعد َىبتحأ نأ (7//64810) تدر :قاحسإ َلاَق

 .(ح)اللام + نمل دبع ىلع أرق - 37

 دنع يبأ ْنَع «باَهش نبا نَع للام انربخأ َلاَكقاَحْسِإ انئدَحَو
 مكدحألاب مت .لاقا# لل وسأل رض يأن هرمز 0

 ىمسمل ع

 ا يتشودت ىطاال ٠١ تضفنوا

 دّبَع يبأ نع ء«باَهش نْبا نَع كلام انربَخأ : :َلاَك قاَحْسِإ انئدَحَو
 لُك ل جوع اني : : لاق هللا َلوُسَر نأ يره يبأ نع رَغألا هللا
 َبيِجَتْسآَف نوعي نم : لوفي ٠ , ليما حك ىيي نوح ايلا ءامّسلا ىلإ ةكب
 [/هد5 :عجار] كر فغأك ينرقَْتسَينم :هيطع ةيططأك يئئآسي نم هل

 نب هّللا دّبَع نع ؛كلاَم : ؛نَمْرلا دبع ىلعتأرك 11

 يا نمر دعب ةملَس يبأ م ايف نب دوطسألا ىلا هد
 مُهَرَبخأ فرصا مله ١ . هيف جسق 4 ات تشل مسا اذإ» مه آر «ةريره
 [ة مب :عجار] . ايف دس هللا َلوُسَرنأ

 .(ح) "كلام :نَمْحرلا دبع ىَلَع ترق - ٠١ كشر
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 عارم
 دان انا يباع «للام نبأ: َلاَق قاَحْسإ اًنئدَحَو

 :َلاَقَك اًهبَكرا :َلاَكَةََدَب وسي الِجَر ىأر اق هللا لوران يره يبأ ع

 اهبكرا :قاَحسإ لاك .ةّقل ةَكلَتلا يف أ نَتلا يف كليو اهيا : لهدا

 [/ل441/ :عجارإ] كليو اهبكرا : لاق. كليو

 «يرهزلا نَع ِرَّمعُم نَع ؛ ميِهاربإ نب ليعامسإ ائدَح - تضف

 نعي ال 8 هللا لوُسَر لَك : لاق« ةريره يبأ نع ؛ بيلا نْب ديس ْنَع

 ْبَّلْخَيلَو «هيخأ موس ىلع لجل موال ءاوُشجاَتَت لو داب ضاَح

 اًهئاِإ يف ام َئَفَتكَل اهنخأ قالطةآرملا لآْستآل «هيخأ ةبطخ ىلع
02 7 

 [/1141/ :عجار]. اكل بان هان «حكتلو

 «َقاَحْسِإ نب نَمحّرلا دبع اندَح : لاك ليعاَمْسإ ا 1

 هللا ور مرح : ةريرهوبأ لاق : لاق «بيسمل بيضا نْ ديعَس نع "يطا نع
09 

 اَمةَكاَس ءابظلاٌت جول :لاَق - يدم ا ديري : لاق ايبا نيام

 7017 :عجار] . اًهُتَرَعُذ

 «َقاَحْسإ نب نَمحرلا دبع اًنربخأ : لاك ليِعاَمْسإ انندَح - لتضفي

 . لوُسسَر ىَلَص : :َلاَق ةَريَره يبأ نع ٠ يعدتجْا همك نبا نَع «؛ «يرهزلا نَع

 يعم مُكْنمدَحَأَرَق لَه : َلاَق رك اَملَ «ةءارقلاب اًهيِفَرهََ الص ف هللا

 عجارإ نرش يلاَم : لوُقأ ينإ : َلاَك انآ : ٍمْوَقلا نمر لاق ؟اقنآ

 ففي

 ُهآلَحْلا يترَبْخأ : لاق ءحْيَرَج نبا نع ؛ ليعاَمْسإ انَدَح - 100

 «ةرْيره ابل ٌعمَسُهنأ «هربخأ بئاسلاابأذآ «َبوُقَي نب نَمْحّرلا دعب

 يه نآرُشلا مب هيف اَرْفَيْمكءالَص ىَّلَص نم : لف هللا لوُسَر لاق: لوُشُي
 نوكأ ينإةرْيره باي: تلق «ماََتريَغ «جادخ يع»؛ جادخ يه جاتخ

 يفاّهب ارقا يسرا: َلاَقَو يعاَرذَوَمَقْي“: َلاَكماَمإلا ءاَرَواًنايحأ

 04٠١[ :عجار] كفن

 ْنَع :ةّمرْكع ْنَح «بوُب ارب : لاك ليعاَمْسإ اننَدَح - 1

 .ءاقلسلا يف نم بري نأ ىو .185 هلل لوس ذأ يره يبآ

 :عجار] .ةيح تجرح ءاّقسلا يف 'نم برش الجر انأ تذبنا :”بوُبأ لاق

 نليو

 7 ْنَع «يِرْمَرجْلاديعَس اربح : لاق ليعاَمْسِإ انثدَح ١- اك

 َكليلَخ نم تدم - ةَريَره يبأل يي لق: لاق نزح نب برام

 لو ىَرَدَع ال 8 [هّللا َلوُسَر لاق : 0 لاق ؟ هينثدَحُت اًميش

 قح نيِعْلاَو ؛لاَقلا ريطلا و كَما

 نع ؛ةَيورَع يبأ نب ديعس اًنندَح : لاقل يعاَمْسإانندَح - تضف

 يلا نع «ةريره يبأ نع ؛ « كيه نب ريشُب نع ِسْنأ نب رضنلا نع هدا

 [40141ا/ :عجارإ. املا نم هبقحأَوه نيب عام جو نم : : لاق

 جا نلا :ًآلاق. رات ناد لصاشإ اتا ليشمل
0 

 د دحر

 ير رع ساشا

 انو مهام هلو اََمْسأامك؛ 20

 نمل :عجار] . مُكنم ايم انم ىَمْخَأ

 نع ماَشه اَنْتدَح : ًالاَك ءدليزيو ليعاَمْسإ انَْدَح - 0

 هّللالوُسم لاك : :لاق ءةَرْيره يب َْح ؛نيريس نب دمَحُس (8/5)

 ىنآ اًدِإراَيحْابُهبحاَصَم ٠ اًنيَش هلم ىَّقَلَتْنَمَك ؛ َّبَلَجْلا اوّقلَت ال :

 0 [081؟ :عجار] . قوسلا

 َقالَغ نْب دلاَخ ْنَع؛ «يرْيرجلا نع ؛ «ليعاَمْسإ اننَدَح - سس

 0 3 يم ىلع: :لاَق. ب

 ٠ همام 000 0 ساه د سا هاش

 مالو

 ٍنيِرْيمَع ْنَع وعنا اًندَح : لَك ”ايعاَمسإ انك - 7 سلا

 ْنَع يل افا: لاق لَنْ َنسَحْلا يقل «ةرْيره بأ تيكر :َلاَق قاَحْسِإ

 كبة فقكت :لاَك «هنم لبي 8 هللا لوُسَرنرْثْبَح كن

 [460 :عجار] هب

 نبل نَع ءَناَسَح نب ماسه اربخأ : لاق ليعاَمْسإ انئَدَح - لنسض

 قرأ مه نميلا لهآ ءاَج : : 89 هللا وسر لاك :لاق «ةريَره يبآ ْنَع «نيريس

 [/101 :عجار] . امي مْكحْلاَو ءَناَميهْقَمْلاَ ءناَمي ايلا هدأ

0 
 يبا عمم

 0 ذاق ريش يباع ءدّمَحُمْنَع

 [/901 :عجارإ . ليم رك.

 نع مسالا نب حور اًنئَدَح : لاق ليعامْسِإ انثدَح 6 33

 َلاَق : :لاَق «ةَرّيره يبأ َنَع هيأ َنَع * بوعي نب محلا دبع نب آلَعْلا

 :عجار]. ْموُلظَمْا دحيملاَم دابا ىلع لاا ناسا 8 هللا لوُسَر

 فكل

 راي تن نأ الو : اوُناَك

 .لضكو

 200010 لاق هلل

 تعمَس ا لاَ لح يلع «ليلسلا

 مَن :لاَق 9من ع اسقاط بيطي ,اَنتدَحُت انيدَح 8 هللا لوس 70
 مربع لا كوع تع مسعر

 ةّيحاَنب لْخأَيك هيوَيأ : َلاَقْوأم 3 مسح طلسم م

 ابو هللا هلخْذَي ىّتح هُقراَُي الف اذه كبوت كس ةفتصبذْحآ مك هدأ بو

 12 رتل بةََجْلا

 َنَع عفان ْنَع «ُبوُيأ اري : لاَ ليعاَمْسِإانندَح - 1١

 اريَخ َناَك نق ؛ « مكزئاتجي اوعرْسأ : كف هللا لور لاك : :َلاَق ةَريره يبأ



 ْنَع :َلاَق أ .مكقتَرَع نعم وسل ارش الك إو ؛ هِي ولج

 .مكروهظ
 نع «ريرج نب َنآلْيَغ نَع «َبوُيأ نع ٠؛ ليعامسإ انندَح - (1١

 22 ر
 َةَعاَمَجْلا َقَراَكو ةَعاّطلا نم َجَرَخ ْنَم :َلاَق ؛ةَرْيَره يبأ نع ؛ ء(حاير) نيد دايز يقدم مم

 ىضاحتبآل هاوار طي يأ نم جرح مو «ةلهاج همت امق

 ةّيمع ةَيآَر تحن لق نَمَو «يم أ نم سيت اًمدهَع يذل يَيآلَو اهنمْؤُم نم
 :رظنا] . -ةّيلماج هلق يملك تكي يسم بسن هبل وماي
 عيولا

 َنلْيَغ َْغ :ٌةَبعش اَنئدَح : لاق .رّمعَج نب دَمَحَم انندَح - ١9
 نم: :لاَق «ةَريَره اَبآ تعمس : كانبرا :َلاَق ريرج نب

 20 رعاص م ع . ةعاّطلا َفَلاَخَو َةَعاَمَجلا َقَراَف
 يذل ينفيآلو : :لاقهلإ ُاََمَركدَم.

 .اًهدَهَع

 42 نو مَحُس اًيلَح - 5-5 ٠١

 ةَمكلا لاق 5ث ِنح بط يبأ نع « بوح نفر نع رب

 َنِمءاقش يه نجلا ِمَوَْعْلاَو نيل ءاِس امام «نَملاّنم

 [/ةخ4 :عجار] . مّسلا

 ْنَع «ٌةّيعش اًنئدَح : : لاق نافع ِرَمغَج نب دمحم نندَح - لدياجإ
 انآ اَمّنِإَمَهّللا : َلاَق فيل نع «ةَريره يبأ نع :ناوُكذ نع ناَمْيَلَس

 *ل اًهْلمْجاَف (هميعلوأ يس وأ : :ِرقْعَج نا لاق) هد مل ميد رش سس
 روع يو هم د

 40 :عجار] مايل موي ةلدع هبت هيرو 55

 يبأ نع ٠ ٌةبعش اًنئدَح :لاَق .رّفعَج

 ْنَع ٌةيِعَشاندَح :لاَك. رَّفْعَج نب دمحم اًندَح - مد ا عماع دولاب هرب مدع

 لَك َنَم :لاق قف هللا لوُس نأ ؛ةَرْيره يبأ نع ناَوْكَد نع ٌناَمْيلَس

 ايف الخس ادله رات يف هب يف ابجي هَديدحف ديد نت
 هم 2007 ساس م

 دلاَخ هيف ىّكرتي منهج ِراَن يف وه هس لف لبج نم ىدرَت نمو ءادبأ ا 21000

 441١/[ :عجار] ٠ اديك اَهف اَلَخُم (489/5)

 اًنرَبخأ :َلاَقرَمْعَم اًنيدَح :َلاَق .رفعَج نب نب دمحم اًنيدح - ٠١43
 : هللا لوُسَر لاق : لاق ةَريَره يبأ نع ؛ بسلا نب ِنَع «يرهزلا عال هدو

 ءراتطألا ميلظتو ءطنإلا "فو «دادحتنسالاو ”ءاناتخلا : ًّ دل نمسح

 53-5 :عجار] براشلا ص كو

 ع ديس اًنيدَح : لاك وزو ِرفعَج نبَمَحم انئدَح - لل ع

 :َلاَق كم هللا َلوُسر ذأ ةريَره يبأ نع ؛ «عفار يبأ نع ؛ « سلخ نع ةَداَتَق هم

 "لص ٠ تسلط مشتل منك نأ لَ همك حبلا الص نم ىَلص ْنَم
 [/116 :عجار] . ىَرخأ اهبلإ

 .(ح) ديس اَنئدَح : :َلاَق مع ”ري دمحم انندح - 0

 نع « عفار يبأ نع َهَداَتَق نع « «ىَّصْلا «ديعّس نع «باٌعَوْا دْبَعَو

 ءاَملإ اونا ةالّصلا تمي اذِإ : َلاَك هه هللا َلوَنمَرنَأ « ةَرْيره يبأ 00
 1 .اوضفام مك امو ءاوُنَصَق مكرذأ اق «راقوْاَوةتيكسلامُكلعَ

 مبا 8

 ديوس رب مرا ظل ع
 هيفي اناس : لاقرب اند - ل 38

 «ةرْيره يبأ ْنَع «نيريس نبا نَع «َِبوُيأ نع ٌديعَس اًنكدَح : :لاَق بِلَكْلا

 :عجارإ] ٠ بارتلاب نهالوأ تار عبس لَسْي :لاَكهَّنأ 8 هللا لوُسرْنَع 1

 [عمموع

 َمْعَج نب دمحم اًنيدح - ٠١41
 ثالكب اقف مسالا وأ يِليلَخ يناّصأ : لاق ةَريَره يبأ نع « نّسَحْلا نع عمم هلو

 ٍموَنو «ِرْهَش لُك نم ٍماَيأ ةثآلث ٍموص : هَل رثَس يف كابس

 . ىحشطلا يتعكرَو ءرْثو ىَلَع

 موي لْسشْلل ىَحّضلا ينتْكر َلَمَجَف (لهووَنَسَصْا نمت : :لاَق

 [لال6 :عجارإ. ةّعمجلا

 أ ٌفَبعش اًنندَح : آلاكحْوَرَو رفع نب دَمَحُم انيدَح - 1 37

 ةَممَجْلا يفّنإ : :لاق 8 يلا ْنَع «ةرْيره يبأ نَع هداك نَع ديعَس

 ٌءاَطعأالإ .اريَخاَهيِف للاي ينَصْيملْسدَبَع 7 دبع اًهقفاَويأل آل َةَعاَسَل

 [0455 :رظنا] 37

 َةَداَنَق َنَع ٌكيعَس اًندَج : لاق رّمعَج

 َةَداَتَق نع :ٌديعَس اًننَدَح : :َلاَِرفْعَج نب دمحم اَنئدَح 84 ١-

 هن انك هكركْنَم :اقق هّلالوسَرلاَق لاق ريع يبأ نَع «٠ ِنّسَحْلا نَع
 َككيو :لوُشَيهيلْطَي َلاَراَمَف ناتي هلم عرف عاج ةمايقا مويه لمي ول رس رع هع ومنع
 هدي همقليف :لاَق دلني ت كرت يذلا كبك انآ لوي :َلاَق تن ام
 . دس رئاسب عبي مث ٠ اًهَمْضْقِي قا

 وةرعء ادع
 «ٌةَداَتك نع «ٌديعَس اَنئدَح : ل ِرَمعَج نب دَمَحم انندَح - 1١

 اق هلل لوران «ةريَره يبأ نع كيهت نبا ريشُب نَع «سنآ ِنْيِرْضَنلا نَع
 [66148 :عجارإ اهمال ثاريم 87 اهلها هز راج ى :رمعلا : َلاَق

 «يسوُئدرمْلا م انه انكَدَح :َلاَمرَتَْج ا ليوا ومرو ع
 ةيمرق هان
 ىَلَع مُكَدَح أ ب طَخُيأل : لهل "ينل نع «ةريره يبأ نع دمحم نع

 هلو ءاَهمَع ىلع ةآرَمْلا حكت الو «هيخأ موس ىلع ماَتسيآلو « هيخأ ةبطخ

 الامن «حَكتلو اه تل اهنَخأ قالط لاا اهلا ىَلع

 [ةه44 :عجار] اهل هللا بك اَم

 رمرععما
 :َةَداَكْنَع دعس اَنندَح : :َلاَقِرْعَج نب دَمَحم اَنيدَح - 1٠ نوفا

 َسْيِل هاد يف امرا نيرة يبأ نع« « عفار يبأ نع ؛ « سلخ ْنَع

 وأ ابحأ نيميلا ىَلَعاَمهتْسَيْأ هللا بامكان دحاول
 0200 هر

 دمحم انئدَح - ْ ٠١767)

 وأ َلَكأ نم : َلاَق ل هللا لوُسر نأ «ةَرِيره يبأ نع «ثدَح «مفاراآذأ

 قسوه لجو هلا موصل ايان همنص يف "برش
 رقعَج ني دمحم انيدح -

 هم . همر و م
 ْمُكدَحأ يعد نإ : لاه يلا نع «ةريره يبأ نع « نيريس نب دمحم نع

 [0/06 :عجارإ . اعلا يني لص اًمئاص ناك نإ ؛ بجيل

 وموعتنو
 ٌىَئاَتَقْنَع ؛ٌديعّس اًنئدَح :َلاَق رَفعَج نب دمحم

 «بوُيأْنَع «اليعَس اند : لاق رْمعَج



 نيرثكملا دنسم

 :ٌَداَنَق نع «ديعَس اَنئدَح : لربح انَح ٠- هم

 مه م هم
 نم لَجَرَرَمَف : لاق اسلاج يره يبآ دنع تنك : َلاَكيِناَدُْلاٌَرَمَع يبأ ْنَع

 وبأ َلاَقَف ٠ لَم اياكم: ُهَلليقَق ةَمّصْعَص ِنْبٍرماَع يّ

 َلاَقَق ؟ريدك لامن كنت ب :لاَقك لَ مدرك ؛ يل هودي : ض

 « ليألا ناولأ نم دع ىّتح ءامذُأ َهَنمَو ءارمح هم يلَإ هللاو يإ : يِرماَعلا

 لبألافاَمْحَوَايإ : ًةَرْيَرِهوبأ َلاَقَف : «لْيَخْلا طاَيرَو «قيقرلا انفو

 يرماَلا وَ َلَمَج تح هبل َكلُهدَرُي ؛ مثلا فالظأَو (44:/)

 هللا لوُسَراتضمَس : َلاَمَق 5 :نيزه اَآ اي كاَداَم : َلاَقَق . نوَلَتَي وأ ريقي

 َلوُلَراَي : انك اهلَسِرَواَهتَدْجَن يف ََفَح يطنُي ال'لبإ هتك نم : لوفي

 ةَماقلامْوَي ينأ هن اًهرْسيَو اًهرسع يف : لاق ؟َهّنَدَجَ هس اَمَو هلل
 مدع ,هعدر 20
 هيف هؤَطت رقت ٍءاَقِباَهَل حطبي مث «هرتسأو هتمنسأو هربكأو تناك امد

 لاطالك ويف "الو لعند هرج نإ ا اهفاقخاي

00 0 78 2 

 سمع يف هلع
 فل تارك فول ركل مرش هيلو هاو

 هيلع تديعأ اًهاَرخأ هوا اذِإ اهني نرَف تاذلُك حطو اهفلظب
3 

 34 22 7 3 هد مكءاشع ل
 لس سني في لح سان هسة نكن فة

3_5 

 م هل طلو اك مق يف ل

 ينشنس ايري ترق تال كشط الطب فلظ تاك هولك 7

 َلاَقك ٠ ف ليس ىف الا َنيي ىف ىحةتسفلا نين مك

 حتمتو :ةَمِرَكلا يطمتنأ : لاق ؟ةَرْيَره ابل اَي لبألا و َحاَمَو : يمال

 [م*:7 :عجار] .َلحَقْلا قرط «َنْبَللا يقسو ١ ءرهظلا رعت « ةريزغلا

 ٌهَداَتَق ْنَع ؛ٌةَبعش اًنربخأ : َلاَق َنوُراَم نب ديزي انندَح - ٠ هك
 عاصي - يب سهو دلع

 .هانعم ركَذف . ٠ .ةرْيره يبأ نع ينادُعْلا رمع يبأ نع

 نوم#ب مهري ةدول 1

 ْنَع فوغ اَدَح : َلاَقر َقْعَج نب دمحم دمحم امدح - 61/

 ِنَع هَرَكَذ ثيِدَح َلْفم هللا لوُسرْثَع «ةريره يبأ نَع ؛ سآلخ

 .رمع يبأ ثيدَح ىَعَمَركذَف قف يَا نَع ٠ نَسَحَلا

 :لاَق - يسلايطلا دوا وُبأَوُهَو- دوا رب ناَمْيَلس انَئدَح - ٠١64

 يبأ نع« « كبه نب ريش نع «سأ نب رضَلا نع َةَداَتَق نع ٌماَمَه اَننَدَح

 لَعَجَف ءِبَمُث نِمْداَرَج «بوُيأ ىَلَع لسرأ : َلاَق ل يلا نَع ةريره

 سمس ع دعاس
 - َكمْحَر نم عِبشَي ْنَمَوبَراَي : :لاقك ؟بوُيأ اي دلنغأ ملآ :َلاث :لاَقَك ؛هطقتلي

 [ى016٠ :عجارإ . -كللضُف نم : َلاَقْوُأ

 نب ديِعَساَنكَدَح : لاكي ِمْهسلا ركب نب هّللادبع اَندَح - ١م

 لوس نأ «ةرْيِرُم يب ع «بتشْوَح نبه نع ٌةَداَتَق نَع « ةيورع يبأ

 ءْنَملا نمةَمَكْلاَو مسلم ءاقش يهد ءهّلجلا َنمَوْجَعلا : َلاَك 8# ِهّللا

 [نةمق :عجار] . نيم هامش اَمُؤَمَو

 ةريره يبأ دنسم
 همر ا

 ا
 و اهرب شالو الص

 دمحم اًنئدَح 6٠

 اق هللا لوُسَر لس : لاك ةَرْيَرم يبأْنَع ٠ «بّيَسمْلا نبا نَع «باهش نبا

 اًهَكَوَح اَمَو اًَمَوُذَحَف دماج ناك ْنِإ : لاق ؟تَناَمكِنْمَس يف اسوة نع

 30 عجدر رانا نم الكويتي ارم

 اًنَربْخَأ : َلاَكََمَْم اح : لكِرمَجم

 كَ :لاَقرَمْحَم انكَدَح :لاَقرقَج نبدَمحُم الح - 0
 آل : لق ِهّللا لوُسسر َلاَق لا ةَرْيره يبأ نع ؛ بّيسُْلا نبا نَع :باهشننا

 .ةريتع الو عَ
 هب لا سيفا

 نوُكي ٍحاَت وأ َنوُحَبدَي ةيلهاَجلا لْهأ ناك عَرَملاَو : باهش نبا لاَ

 اةفدعل :عجار] بجْرُهَسيذةريْلاَ مهل

 اًنرَبَحأ :َلاَقٌرَمْعَم اَنْكدَح : :لاَقِرفْعَج َنِبدَمَحُم انندَح - ١ سنن
 ماما اما

 قف هللا لوُسرَرَمآ : َلاَكةرْيَره يبأ ْنَع ٍمُضْمَص نع «ريثك يبأ نب ىيحَي

 . ةالّصلا يف نيتوسألا لعب

 :عجار].ْبَرْقَعْلاَو ءةّبَحْلا : لاق ؟نيدوُسألاب ينعي اَم : ىَحَل تلق ام ادع

 الكامل

 يوه ع سوت ا
 ْنَع َداَنَق اًنربخأ :َلاَق ماَمَه اًنئدَح :َلاَقّرْهَب انكدَح - “٠١17

 ريغ نم ءيش هَل ضرع ْنَم : لاَ كلف يلا نأ «ةريَره يبأ نَع كلما بَ

 [/ة ١2 :عجار] . هْيلإ | هللا هفاَس قر وم امن تلقي هلاسيْنأ

 لس : لاق ماَمَه اًنئدَح : لا اقع انَحَو كب اكَح - ١ك

 لاق ؟سْسشلا تّملط مث حملا ةلاص نم مكر ىَلص ٍلجرْنَع هداك

 نأ «عفار يبأ نع ٠ «”سآلخ يلح : َلاَقك 6 ٍسْمششلا رق ملط مث : :ناَفَع

 0016 :عجار] نص مني : :َلاق هللا َلوُسر نأ « هّئدح ٌةريره ابأ

20 
 ٠١ - 1ر/؟) انربَخأ :لاَقداَمَح انثدَح :َلاَقرِهب انندح 49(

 :َلاق اك هللا َلوُسَر نأ «ةَرْيَرَه يبأ نَع «دلاَخ نْب سؤ ْنَع «دْيَ نب يلع

 ىَلَع سانا نوُبتكي دجْسَملا باو ىلع نوُنأَي و ةصمججا موي كلمن
30 

 ًءاَج راَرم سْمَخ : : لاَكهتظأ : :داَمَح لاق ءاَذَك ةَعاّس نم نآلُف َءاَج ٠ «مهلزاَنَم
 هم 050

 ْمَلْوَأ ةَعمجْا كردي مَلَو ٌةالّصلا َكَرْذأَف' نلف ءاَجو «بطْخَيْماَمإلاَو نال

 [4604 :عجار] !.ةبلخلا كري

 ' نب يلع اربح : َلاَق .ٌداَّمَح اَنَدَح :َلاَقرِهَب اًنئلَح - 5

 رحت: لاق هللا لوُسر َنَع «ةريره يبأ نع «دلاَخ نْب سوأ َنَع دير

 ع دسمرع عاش م ع م
 ءاّصَمْلاِب نمؤملا هْجَووُلَجَتَ :َناَمْيلْس مَئاَخَو ىَسوُم اَصَع اَهَمَمُديَلا

 1 اي :اذَم لوُقَيف نوعمَتجَيل ناوخلا َلهأ نإ ىَتَح « مَئاَخْلاب رفاكلا فن متخت دحتو

 [هق714 :عجار] . فاك اي : اذه لوُقيَو نمؤم

 ْنَع ٌفَداَنَق انكدَح :َلاَق ْماَمَه انكدَح :َلاَق هب انئدَح - /١1 ٠

 ْرَع هّللانإ : لاق 8 يِلانآ «ةَريَرَه يبأ نع ؛ نتي مأ ىلوم نمحرلا دبع

 اهلها انام هيف اوُمتْخاَ ؛ انك َناَك رم ىَلَع ٌةَمُمُجْلا بنك لَجَو

 [771 :عجارإ ٠ دَغ َدْعَي ىَراَصنلاَو ادع دوُهيلا «ْعبت انَل ساّنلاَ



 ح١١158

 ٌةراَرْز ْنَع ٌةَداَنَق انئدَح :َلاَق .ماَمَه اَنئدَح رب اندح - ٠١4

 َرَواَجَتلَجَوَرَع هللا : لاك ف هللا َلوُسَر نأ «ةَريره يبأ نَع «٠ ىقوأ نبا

 :عجار] هب لمعت ءهبمُلكَتْملاَم اهسشنآ هباسكدت ءيتلكنَع «يتمأل

0] 

 نب دمحم اَنئدَح :َلاَقداَمَح اَنئدَح :َلاَقرَهَب انئدَح - 8 "بك لكَحُم سا م

 لح : ف هللا لوم اوسر لاق :لاَق. ةريره يبأ نَع اَنْ نَع عساو

 0/4147 :عجار] .٠ ةَداَبعلا نمسح نم .”راظلا

 يعش
 .(ح) ماسه اًنربخأ : لطم كَ - ١ ١

 اللف يلا نَع «ةرْيره يبأ نع ؛ دمحم نع «ماّشع اربح : لاَ ديزي

 ضار يف اوُلَصَق ؛ ليلا َنطامَمَو مقل ٍضيِاَرمالإ وجت: : لاق هنأ

 [ةما4 :عجارإ ٠ ليألا نطاَمُم يف اوُلَصُن لَو ,ِمَنْْلا

 نَع ءدّمَحُم ْنَع ؛ ماش انئدَح رَمعَج نب دَمَحُم انئدَح - 0 مبا

 راو عيال 6 ياو ع

 رَفعَج هرامعماو

 0 ءدّمَحُم

 [الكتم :عجار] .رهذلا

 ْنَم نع اتاك لاق. ئنَجنْبدمَحْم اند - “٠
 دّبَع :مُكَدَحأ لوي ةيآل لاَق اق :هنأ 2 يلا نَع «ةَرْيره يبأ نَع ءدّمَحَم

 6 مجال يني :لّثيل « يتمأو

 دح -

 َنَكأاذِإ : مساقلاوب لاق : َلاَقْوأ 4 ِهّللاٌلوُسَر لاَ :َلاَق.ةَرْيَره

 ُهّللاُدَنَمْطأ امن ُهَمْوص مقلق م ئاَصَوُمَو اًيسابرشؤأ ؛ْمُكَدَحأ

 [41؟6 :عجار] . هاّقسو

 همم عبو سا
 يبأ نع «دمحم نع « ماسه اَنثَدَح ٌدّمَحْماَن

 يهش يب هرع تسال
 نع ؛ماَشهاَربْخأ : لاق. رّفعَج َنْيدَمَحُماَنئدَح - 1/6

 ْنَع ف ِهَّلللوُسَر ىَهن : لاك يبا نَع «ةَرْيره يبأ ْنَع دّمَحُم

 دم جو ىلخ سيل دحاو با يفجر يحبنا ١ نيّتعيبو «نيتسبل
 ُنَسّللاَك : :ناَتميلا اأو ءهقتاخ ىلع هكَرط عقرب بوث يف يدي نأو يش
 [١3ا/١5 :رظنا] ٠ اَقلإلاَو

 لج بنَ اند -
 هل وسلا
 1 2 017 :عجار] رولا

 ْنَع ءدّمَحُم َنَع ؛ «ماَشه انئدَح رفع نب َمَحُمانئدَح - 1 انو

 د
 :عجار]. يتينكب اونكَت الو يمشساب اوُمَسَت : :َلاَق 2 يِبَتلا نَع «ةريره يبأ

 ملا

 وثورة دلع
 .(ح) «ٌماّشه اَنئدَح : :َلاَ رفع نب دَمَحُم انئدَح - تملا

) 
 اا سو سود

 دندن كرير يبأْنَع دسم نع ماسه انّ لاق . ديزَيو

 ءتْفَرمْلاَو «ريقّلاو مكَحْلا نَح ْمُهاَهَن اف يلا ىلع اومدقثيَح سيلا

 اول هبَرشاَو هكوأو كئاقس يف ذا لاقو) «ةوبجَمْاَداَرَمْاَو
 لس رع ل هل

 لطم العند! : لا هذه ثم يف يل انف هللا لوس اي لج َلاَقق . اًبيَط

 َمَقََو هذه َلْثم اََلمْجَت ند : "لاق اليك هديماَشم َحَتكَو : ديزي لاق) هذه

 . كلذ نم مر يشهد

 .(ح) هب اًنندَح -1

 «ثادَحُي يب تغمس : لاق َنايَح نب ميلَس اَنئدَح : َلاَق نافع اًنئَدَحَو ريب درع# تيار 2

 ناك «نَظلاَو مكاَيِإ :(4437/7) ف هللا لوس لاك : لاك. ةريَره يبأ ْنَع

 آلو ءاوُدَساَحَتآلَو ءاوُسسَحَتآلو ءاوسْسجتالَو «ثيدَحْا بدك
00 

 :عجار] . اًناَوْخِإ هّللا َداَبع اوُنوُكَو ءاورَيادَتالَو ءاوضَعاَبَتالَو ءاوُسَقاَنَت

 [لدتمل

 يم
 مكعأآل : َلاَقناّيَح نب ميس يئدَح : :َلاَكرَهَب انندح - ٠٠م

 ةملعأ الو لوي ةريره ابأت حمس : لاق ِهْيلَ هّناَرَكو يبأ هانئدَح ام الإ اذه

 ؟جْرَهْلا اَمَو : لبق : لاك «جرهْلا ةغاسلا يديني : :لاك 9 يتلا نَعألإ

 (١٠م١8؟ :رظنا] . لْثَمْلا :َلاَق

 يعود ع هر يه ل سرع
 -مَحُم نع ؛ َةَمَلَّس درب داَمَح اَنئَدَح :َلاَقرِهي انيدَح -

 نع لأَس ٍماَمَطب ينأ اذإ ناك ف يبل نأ « ةريره يبأ نع - دايز نبا ينعي

 6٠0١[ :عجار] َلكأةيِدَه ناك إو لكيم كةكدَص قد َدّص َناَك ْنِإَف

 اًمكدَح : لاق ِملْنَس نب عييرلا انئَدَح : :َلاَق .ٌرهب اًنئدَح - ١

 ْنَمهَللا متي : اق هللا لوس لاَ :لاَق. 1 آش ريره يبأ نع « دايز نب دمحم

 0/456 :غجار] متل ركشي ال

 يا 030: : آلا. نافع ههَياَح ١ 6 سا سيت ل ان ىلا

 نايم موي: :ناَّمَع لاَق) : 0000 0
 عمت سا سا

 كت جو َءاَسّشلا كحد «لبإلاَو ٍلْبَْلا ىلع َكتَمَح مد

 .؟كلد كش نيك ”سارتو

 نب قاَحْسِإ اَندَح : َلاَق .داَمَح اَنْئَدَح :َلاَق .زِهَب اًندَح - 4

 ةَريره يبأ نع «ةَرْسَع يبأ نْب نَمْحّرلا دّبَع نَع ؛ ةَحلط يبأ نب هللا دْبَع

 براي: َلاَقكاَئبَد يدْبَع بدأ : هَّرْنَع يكحي قف هلل لاق : لاَ

 ٌرِفْخَي هلآ ملم ابد يدْبَع بدأ : ىَلاََتو كرات لاق « يبْلُذ يل رفْغا

 ُترَثَغ دق تْنْشاَم َلَمْعا :
2 

 َلاَك «رارم َّثآلَك ٍبْنَدلاب لْخاَيَو بْنَذلا لوقف :

 روم :عجا ارز كَل

1 
 نب نّمْحَرلا َدْبَع :هَل لاقي صاف ةئيدَمْاب ناك :َلاَ ل يأ لد

 هع سام اسي ملقم
 هتعمسُف :لاَق ةرمَع يب

 ابد باص ابعاد: :لوثي



 ظ5 ١
 ممم

 هتّبه يف ُدوُعَي يلا لَم 2 لاق : نك يلا « سآلخ

 [/515 :عجار] . هلأ هيك يف دا م اق ميس اد ىَتح لكأ لكلا لكمك

 ةيمعق مع يوم ري ةرام لع
 دّمَحُم نَع فو اننَدَح : لاَ. رفعَج نب دمَحُم اًنئدَح - ل نيكو

 م
 سآلخ ثيدَح َلْفم 8 هللا لور (لا) : لاق ةَرْيره يبأ نع ؛ « نيريس نبا

 .ةيهْلا يف

 نع ؛فْوع اَندَح :َلاَق .رّمْعَج ْنْب دَمَحَم اًنندَح - 88

 يني باش لجَراَكي ل هللا لور َلاَق :َلاَق ةَرئره يبأ نع ٠ « سآلخ

 موي ىلإ اهيف لَجلَجَتيَوهَف ؛ ضرألا هيدا البنُس اًهيِرتَْبي دي ةلح يف
 .ةماَقل

 رىموةلو
 َُط «فوَع اًنئلَح : لاك حْورَو رفع نْبدَمَحُم اندَح - ل 50

 ُوَع هللا بضع دا : :8 هللا لوُسَرلاَك :لاق َةَرْيَره يبآ نع ٠ «سآلخ

 يبون ايل ار مع
 هّللاٌةبسَضَع َدَمشاَو للاسر : حور لاكو) هيئه لجَر ىلع لجو

 هاند هل هةسم اى

 .لَجَو رع هلل الإ كلم آل ٠ كآلألا كلب ىَمَست ٍلجَر ىَلَع
 هلو

 ْنَع «فْوَع اًنْكلَح : آلا حْوَرو ِرَفعَج نب محم اند - ل مو

 ف هللا وسأل ؛ةريره يبأ نع 'سآلخُو : حور لاك «نيريس نب دَمَحُم
 0 م 2

 نَلوبيَال :حور لاقو]. هلم م آّضوتي مث مث ءمئادلا» ءاَمْلا يف لاني نأ ىَهَن

 [/ه17 :عجارإ. [مكدحأ

 ريب هرب عت لاهل دق ل
 ِنَسَحْلا نَع ء «فْوَع انئدَح هِرَفَعَج نب دَّمَحُم انثدح - 15

 ٍرهاَمللَو «شاّرفلا بحال دوال ىّضق ف هّللا لور يسلب ٌلاَق

 .رِجَحْلا

 ْنَع (فْوَع اَندَح : َلاَقِرَقْعَج َنْبْدَّمَحُم اَنندَح 1

 .كلذ لثم ف هللا لور نع «ةريَره يبأ نع ٍعفاَر يبأ َنَع ؛ «سآلخ

 ٍنّسَحْلا نَع 2 فوغ اَنئدَح رفع ْنْب دَّمَحُم اَنندَح - ترضي

 يف اَمَللٌقيِفْصتلاَو لاَجرلل يبست : لاَ ف هللا َلوُسَر انآ يكب َلاَق

 . ةآلّصلا

 ساب هه تاسعا
 دَّمَحُم ْنَع «فْوَع اَنئدَح : َلاَق رفْعَج نب دَمَحم انكدَح - ١

 [/ده؟ :عجارإ كلذ ّلْثم ف يلا نع

 يهم ٠ رو تاس لع ل
 اَمدَح : َلاَقرفعَج نب (491/5) دمحم انثدَح - 06

 « ةريره يبأ نَع « نيريس نب

 :عجار] كلذ لْثم «8 يبنلا نع «ةريره يبأ نَع ٠ سآلخ ْنَع ؛ةفْوَع

 علدحا

 .(ح)"فْوَع انكَدَح : لاق. رفعَج نب دَمَحُم اًنئدَح - ٠ رطل

 «ىَنْعَمْلا فو اًنربخأ :َلاَق - قرزألا فسوي نبا ينعي قاَحْسإو

 ملص ةَراَِج ِبَتْنَم : لاك هلا لوران ؛ةْيره يبأ ع دمحم َْع

 رجألا مجري اق نم رو اَهيلَح ىلصُي حام اكواًباَستحا

 نك نكت نأ لبق مَجَّرو اَهيلَع ىَلَص نمو دحأ لغم طاربق لك ؛ نيطاريقب

 ٠ طاربقي عج

 اال 0 2 **كّمج ات

٠ 

 ين َعَضوُنْدأَلب َعَجَرْدِإَ : :َلاَقو هس افَو تروق

 [40145 :عجارإ ربَقلا

 هجن دمحم انئدَح - ٠ن/
 قاتم مك لق للون يل َلاَك . نّسَحْلا

 ,كسو نقلل م هللا نإ قسما

 350 رّفْعَج نب هربةالاع

 نع فوغ اندَح : لاَقرَفعَج

 هم ف
 [01 :عجار] . ل ار ل لح يسر

 نَع فْوَعاَنتَدَح : لاق ءِرَفْعَج َنْبدَّمَحُم اَنئدَح 6
 هر سه دوس

 ءامجعلاو «رابج ندْعَمْلا : لاك هّللا لون يلب : َلاَقْنَسَحْلا

 رحل زاكرلا يفو « راجل راج
 يودع مرج دأو

 ْنَع ؛فْوَع اَندَح : لاق رّفْعَج نب دمحم اًندَح --*

 لل :عجار]. كلل لم "يلا نَع .

 ماه مر تاو

 « ةرْيره يبأ نَع ؛نيريس نب دَمَحُم

 نَع ءقْوَعاَتمدَح : لاق .رَفَعَج نب دمحم اًنرح ١ 51 ٠-

 اوُلئاَقُت ىَنَح ٌةَعاّسلا موُهَتآل : لاق 8 هللا لوُسَرَنأ يتب : لاَ نَّسَحْلا

 «فوُثألا َسْنُخ ءهوُجوْلا ضارع امهات ىَتحَو هرعشلا َنوُلَتَي امو 0

 كراج هموجُ اك « يحرص
 هدا هع ماو

 دَّمَحُمْنَع ءفْوَع اَنئدَح : لاق رَمَعَج نب دمحم انندح - 7

 .كللذ لم « ,ةق "ينل نع « ةرْيَره يبأ نَع «نيريس نبا

 ِريَمَع نَع «ناوَع نْبا نَع «يدَع يبأ نب َمَحم انئدَح - *٠١

 ذرأ : :َلاقك ةريَرَعوبأ ايفل لَ نب نما عمتك : لاق «قاَحْسإ نْبا

 6 5 :َلاَق هصيمَقب َلاَقَق :َلاَق «ليقياقط هلل لوو دلني

 [/160 :عجار] . هير

 اَننَدَح :َلاَكماَّمَم اَندَح :َلاَق.دّمّصلاُدبَع اًنَدَح -5
 َلوُسَر اي :َلاَقك ف يِبلا ىَآ هنأ ؛ةَريره يبأ نع «ةئوميَم يبأ نع ءُهَداَ

 ّ :لاَقق ؟ءيَشلُك ْنَع يبن ٠ ينبع تركو يسفت تبطي اذ هللا
 ؟ةّنجلاُتلَخَد هب تلمع لَمَمب يشق : َلاَق. ِءاَم نم َقلْخ ءيشلُك

 نمانلاوليئلاب مو ,ٌماَحْرَألا لصَو ٠ مالكا بطآو ماسلا شْأ : لاق

 [741 :عجارإ . ٍمالَسِ ةنَجْلا لْخْدَت ما

 «كيرش انرَبْخأ : :لاَق- قرألاَوهَو- قاَحْسِإ اَندَح - 6١
 ريا معيسقشا سا.

 اًيدنْشمَس : :لوُقَييعجشألا ٍمِزاَح آت ْعمَس : َلاَكِدْعَس نب نوره نع

 َكلَرَتَونآلُف يَقْوُ :ُهَل لق دنع ْنْحَنَو هللا 'يِبنينأ : 3 اوُقي ةريره

 00 :عجار] نايك :لاَقق ؛ «نيِمَهَ رد وأ نيراتيد

 نب ديعس ينكدح :لاَق ْثْيِل اًنكدح : َلاَقجاَجَح اَنكدَح -

 لحل :َلاَك 8 هللا َلوُسَرنِإ :َلا ريره يبأ نع «هيبأ َنَع «ديعس يبأ

 هما م ممم سمس سلا سل
 [/ا١7 :عجارز ام ٍمَْخَم وذ لج اهمال لب ةريسمفاَسم ةملسم أرنا



 ياس 6# م

 ًاليعس يِنكدَح : :َلاق تيل اًنكدَح :لاَك: َجاَجَح اَنئَدَح - 1١١5 اول/
 مع م معو
 ٌماَسناَي : َلوُشَيَناَك ف ِهّلا َلوُسر نأ ةَريره يبأ َنَع «هيبأ نَع « يربقمْا

 ا عع

 ملول .عجار] .ةاش نسف وو اَهتراَجل راج فحم آل تاَملَسُْلا

 نب ديعس يِكدَح : :لاَق ثيل انئدَح :َلاَق . جاَجَح اَنندَح -

 :لوُقَيةَرْيه يأت ممم :لاَك (نيْيرصنلا) ىَلوَم ٍملاَس ْنَع «ديعس يبأ

 بَضْفَي مكب َضْفيْرَشمدَسَحُم منهل لوفي هللا لور تغمس

 وأهثيدآ نِمْؤُماَيَف ؛ هيئلْخُت ْنلاَّهَع دنع ْتذَحّنادق ينو رشا

 . ةمايقا مري كيل اهب مرت ةهركو :ةَراَتَع هل اَهْلَمْجاَف ةيدَلِج وأ ءةحمكش

 ُديعَس اًنكلَح هشبل (444/7) انكدَح ياَجَح انتَ - 489
(). 

 َنَع «ديعّس يبأ نب ديعس يِئدَح ثيل اًنَْدَح مشاه انئدَحَو : لاق :لاَق

 هلوُسر لاق : َلاكُهَنأ «ةريره يبأ ْنَع « بابُ يبأ نبا ىو نم نْب ءاطَع

 نبل «بيلصلا نرسل «ًالدَحَوَسَكَح مرمي : ل هللا

 يتلو لع نملك سالك آو «ةيزجلا ٌنَمَضَِو ريرنخْا

 حُبي الك لاما ىلإ نوَعيلو كسا ءاَضبْلاَو احتمل

 يبن ئديس يك لاَ يبا -1 ه٠

 ف هللا لوس سمس :لوقي هعمَس هنأ «ةريوه يبأ نع «هيبأ نع «ديعس

 2 اَهيلع بري الودَحْلا املي آو اها نيت ْمُكدَحأ هم سنرد لوي

 اهنيك اها َنّييك تن نإ الع بري الَوَدَحْا هلكت نإ

 [ة401 :عجارإ. دي شم

 ْنَع هيأ ْنَع «ديعَس يكدَح :َلاَقكتِلانكدَح : : هلاك ."مشاه اًنكدَحَو

 ُتَدنَجَوَع ءهَتْحَومللا إل : :لوُقي ناك هللا لوُسَر نأ «ةَريَره يبأ
 سايقلو هلع ريدفد مام مع
 لاكي ءيَشَآلَ هَدْخَو َباَرَحألاَبَلْغَو « هديع رصنو

 [م.0+ :عجار] نع : مشاه

20-7 

 'ليعَس ينكح : :لاَق ثيل اًنئدح :لاَق جاَجَح انكَدَح - ٠١47

 -:.ت. نورنا عملا با ين لو ينل

5201 0 

 0 هليبسس يف يخي نمل لجو هللا بدا : لوي ف هللا لوُسَر

 اهيا هج هلخذأ ىّتَح نماَض يلع « يلبس يف داَهِْلاَو يبدا لإ
 ا مم مس

 َلاَناَم َلاَث « هلم جرح يدل هتكنَص ىلإ «ةاقوباَمِلو لام 65

 . ميغ وأ رجأ نم

 َةَعْرْز يبأ نع ؛ الا نب ةَراَمع ع رج اندَح - 1 فدو

 ةينه تكس ةالّصلا يف ربك ان هللا لوس َناَك : لاق ةريِره يبأ َنَع ع 006

 ريكا نيس يقاوم: يلون بلوس هلل

 َننَيَتدَعاَياَمك َياَياَطَخ نيو يني دعابمُهللا لوُقأ : ار
 َنمضيألاٌب ولا ىي اك ياياَطَخ نم ينفث مهلا «بذَملاَو قرش
 8004 :عجنرإ] ربل املا جلاب ٌياَياَطَخ 5 ينلسغا مهلا 5 سّندلا

404/5 

 يبأ نع ؛ مِزاَح يبأ نع روُصنمْنَع ٠ «ريِرَج انندَح - ١415

 «قُسْفيمَلو قري ملف تيا عَح نم : قف هللا لولاك لاق .ةريره

 ل193 :عجار] . هم هدو امك مَجَر

 يبأ نب ديعّس ْنَع دشاَر نْبِداّبع َنَع ؛ «ميشه اًنئدح - ٠١46

 00007007 ه يرعب سا ل عمم
 يب نع «ةَس َنيسمَح نأ ؛نيعيرأ نم وحلم ْنَسَحْلا انئدَح : لاق َةَريَخ

 ءابرلا هيف نوُلكأَيَاَمَر ِساّنلا ىلع يتأَي : :َلاَق كي هللا لوُسَرَنَأ ةَرْيِرِه

 .هرابغ نم هلت مهم هلطأَيملْنُم : :َلاَق ؟مُهُك سانا :* هكليق :لاَ

 ْنَع «ُهُئدَح لجَر نَع «فوَع اًنربْخأ : لاك مْيَشَه انكَدَح - ٠١615

 عم
 ءاَهلاَوَح نم اعارذ نوُمَيرأ لاَ ميِرَح : : هللا وسر لاَ :َلاَقةرْيَره يبأ

 لق عُيالو « برا [وإ «ليبسلا ناو ءنتاو ليلا ناطغأل لَ
 لكلا هبه ءاَم

 مري كد

 ُُش :لاَق. 5 يأ ؛ ٌيشلا ني ديس يلا ع ابر

 دقق بجُي ملنَمَو «نيكاسمْا هعلمُيو اغلا همعطي « سرا ماَعَط ماَمَّطلا

 [//ا/ :عجارإ . هلوُسَرَو هللا ىصَع

 هدو هرةمر

 نب وِرْمَع نْب دَمَحُم ْنَع « ءنَمْحرلا دبع نب دَمَحم انندَح -

 ٌدْوَق َعَمَتِجااَم : لاك ا هللا لور «ةَريَرُم يبأ نع ؛ «ٍلْجَر نع َةَمَقلَع
 راك يع م ةعسر

 . راّمح فيج ْنَع اور امنا [ذلإ] ءهللا اورُكذي مل وكرت

 ٌروُصْنَم انئدَح :َلاَق . نايس اًنئدَح :لاَق َجاَجَح اًنئدَح - ١4

 «ةريره يبأ نع ؛هبيأ نع ؛ ةَمَلَس يبأ نْبَرمع نَع « «ميهاَربإ نب دعس نع

 ا علنا ا اولا ألح 8 الوسم لاق :َلاَق

 82-59 0 م جم يفك لا

 ُهَلُهّللاَرَمَغ ا َكِنلإْبوُثأمث 4 ةكرفقتلسأ تأ الإ هلإ ل ةلدْسَحبَو

 [مخ: ؛ :عجارإ هل سلطت يال نو

 ااا ؛ة هللا ١ كاَم رزه يبأ نع «ةَمْلَس يبأ

 [7267 :عجار] .سمخلا زاكرلا يف 2 ءرابج رثبلاَ

 نبا ينعي ريِرَج اَندَح : :َلاَق ىسيع نب قاَحْسإ انئدَح - لنيحفي

 ىَضَق :لاَق. ةريره يبأ نع «ةمركع نع «تيرخلا نب ِريزلا ِنَع - ٍمزاَح
 . عوذأ عبس اهل «مهقرط يف 'سانلا تقلا ا قف هللا لوس

 نبباَنسمع ؛ مصاَعاَتدَح : :َلاَقةَيواَممويأ انندح - 7 ٠١

 بولا يف ة ةالاّصلا نَع 9 هللا لوس لس : لاق ةَريره يبأ ّنَع «نيريس

 [0146 :عجار] نيو دجُي مكر : َلاَقَك دحاولا



 سل
 نان لن نب ماشهْرَع :ةَواَتسوُب اد ك1 44

 عوُُط َلْبَق ب اَتْنَم :8 هللا وُسَر لاك :َلاك.ةَرْيَره يبأ ْنَع «نيريس

 [0507 :عجار] .ّيَع هللا بات اَهْغَم نم رسما

 يمرس همارعرلا 6

 يلَع ْنَع «َناَداَز نب ةَراَمع اَنئدَح : لاق يمت نبا اندَح - ٠١ كفك

 قف هللا لورا ريم يبأ نع «حاَير يبأ ِنْبءاَطَع ع ؛ «مَكَحْلا نب

 :عجار] . ران نم ماج ةَايقلَمَويمجلا همك همي مل ْنَع لكس نم : لق

 علما

 يبأْنَع «شَمْعألا اندَح :َلاَ ةيواَموُبأ انكدَح - 5
 هللا لوُسَرتْيآراَم : َلاَق ره يبأ حريه نب دن ىلوم ٠ تحي

 :عجار] . تكس ههَتشَي مَلاَدإَو دلك ءاَهَبشا اذ ناك ٌعَق اًماََط َباَع كي
 #٠وة[

 نب دايز ينربْخأ : جيرج نبا لاق : لاق. جاَجَح انئَدَح - ١ ندفَف

 ب ةريره اه حمس ري ةمأوتلا ىلوماحلاص ذأ : دعس

 تناك «هيف هللا اوُرُكدَيْملَو اوُماَق م 3 ِسلْجَمْلا يف مْوَقْلاَدَعَقانِإ : : 48 هللا

 0 [9/17 :عجار] . ةّمايقلا موي سَ هيف مهبل

 يبأ نع شَمعألا اَنْكدَح : لاق هرْيَمُت نبا انَْدَح - 06

 تدع :ُهَّللاٌلوُقَي :48 هّللا ٌلوُسَرلاَق :َلاَق. ةريره يبأ نع ؛ ءحلاص

 بلق ىلع الو ءاتسمسْآلو «'تآر نيبال ام احلال يدا

 رق نم مهل 'يفخأ اماسذت ملت القا ارك مث هيلع مككعلاأ امل رغم
 ٠:10 عجار.4 يأ

 يبأْنَع «شّمغألا انكَدَح :َلاق يمت اند -6
 مما مْوَياوُسوْصتآل :88 هللالوُسَر لاَ : َلاَق ةريره يبأنَع ءحلاص

 موي هدخب وأ موي لبو لإ

 .(ح) ءٍضَمْعألا نع ِرْيَمُن نبا انئدَح - لشرف

 :َلاَق َةَريَره يبأ ْنَع ؛ ٍحلاَّص يبأ نع « ٌشَمْعألا اَنئَدَح :َلاَق ىَلْعَيَو

 هّلمَع مّكْنم أ دج يجني هن اوُددَسَو اوراق ف هللا لوس لاَ

 ةَمحَربهنمهَللا ينسي لنآ الو : :لانق ؟تْنأ الو هلل لوس اي :انل

 [مه١٠ :عجر] . لْضَقَو

 [1 14341 :رظنل] يك ضرع راع نايقَس

 :لاق «ةريره يبأ نع ٠ ءحلاّص يبأ نَع ؛ سأل كح َلاَق ىلْعَيو >
 ومش

 دنع (ساّنلارش نم دجّن : ىَمَيلاَكو) سانا دج 88 هّللا لوُسَر لاَق

 ثيِدَحب ءَلْؤَم يناي يذلا ريم نبا لاق. نْيَهْجَولا اذ ةّمايقلاَمْوَي هللا

 2 [4415 :عجارإ. هل الوم ثيل «ءالؤَه

 يع مع ةملا

 مْوص ْمْوِي ناك اذ ل :لاَق 5 رئي يباع ءحلاص

 ري يب دس

 لور لاق : ل

 ا لا
 لل زل رام و

 لهي تكتل مكدحأ

 [/ه97 :عجار] . مئاص

 َناَكْنَم َكَلَماَمْنِإف مُكُكَرَت اَم ينور : هداتسإيو ٠١45-
 م6

 نافيا يضرك مولا ىلع متذخ ياقح ب مُكَلبق

 فرما يْنِإ : :لشلمدَحأ لعلهم

 ل ٠
 هت اذِإَو مك بأ

 ةّنس نم ءزج هل ىَرُتْوأ ملاوي هداتسإيو ٠١- مه

 .ةوبثلا نم ام َنيعبرأَو

 نولُخ دال هدّبي يسكت يذْناَو : :َلاق اذه هداتسإيو - ما١ 6

 نر مآ ىلع ْمُكَلَ مش نإ ءاوُباََت ىَتح اوُنمؤُمالو ءاوئمؤُت ىّنح ةجْلا
 م10 :عجار]“ مكتب مالسلا اوف :َلاَك لجأ : اونا مباح هوم

 قيرطلا ىلع َناَك : : هللا وسر َلاَق اَذَه هداّتْسإَيَو - فيفا

 [/474 :عجار] .ةَنجْلا لخذأق لُجَر اَهَطاَمأَف سال يذؤُي ةَرجَش نصْع
 :اوُلاَق لاصولا نع (5"64ر/7) ىَّهَن : اذه هداتسإبو - /5317 ٠١

 يّسعْطُي يِبر دنع لأ ين :مُكلْتم غنسل) ينإ َلاَق «لصاوُت كن

 [ 0/17١ :عجارز . .دوي ان لتضألا نيالا « ينيقسُيو

 ل هب ا سأل يف نتا: م لاك :لاق .ةريره يبأ هه هو

 [مها؟ :عجار] . تبل ىَلَع ٌةَحاَيلاو «ِبَسْلا يف

 نع ءٍحلاّص يبأ ْنَع «ةتطألا اريح ريم اكد - ٠١٠١

 تل وأ هثيس ملل امي رشي اَآاَمّنِإ : 8 هللا لور ا :لاق ريم يبأ

 [؟:هم عجار] .ةَمْحَرَو ٌءاَكز هَل اَهَلَمجاَف ُكيدَلَج وأ
 ومرور 6

 .(ح) «شّمعألا انكدَح يمت نبا انندَح - ١

0 
 :َلاَق ةَرْيَرِه يبأ نَع حلاص يبأ ْنَع «شمعألا اًبرَبْخأ :َلاَق ىلعيو

 :١ :لقلنكلو دعمك يدب : :مكدحأ نلوقي ال :ف هللا لوسر لاق

 [47/717 :عجار] . يدي : لئن كلو .هللامُكيرِإف يبو : لثَياَلَو يات

 نع ٍحلاّص يب نع «شمغألا انئدَح ءِرَْمُت نبل انندَح - ليقح
 مشمش

 َلَبَجْلا ( يتأيق الْبَح مُكدَحأ حايل : م هّللا لور َلاَق : لاق. ةريره يبأ

 ميك سك دلع سفرهم عد هي هو ع له
 ايش سانا لاي انأ نم ُهكريَح «قدصتيو لكأيف هعيبيق «هْنم بطتحُيُف

 م.اهس6
 نْبِدْيَز ْنَع ءدْعَس نب ماشه اَنئدَح ِرْيَسُن نبا انئَدَح - 170 ٠

 اوبست آل : 8 هللا لور لاق : لاك ةريره يبأ نَع ءناَوُكُذ نع « -

 اَمُددَح 5
 1 اَمُيْدََجَأ يل يِاَيللاَو مايل نهذلا اَنأ : َلاَكَلَجَوَرَع هللا رسل

 .كوُم َدْعَب دولي ايل
 ممر 6

 7 ِنَع ءدانزلا يبأ نع ءهّللا دبع اَنئدَح «ريَمُت نبا انئدَح - ليتتخو

0 

 .راقشلا نع هللا لوُسَر ىَهن :َلاَق ةريره يبأ نع ٠ جرعألا

0 
 «يتتبا َكَجْوَرأو كتبا ينجوَر : لجرلل لجرلالوكيذأ : ٌراّمَشلاَو

 يتخأ َكَجْورَأ او كتخأ ينتجوُز وأ



 [/4:6 لم: :عجار] :ةامخلا نع ورمل عيان ىَهْنَو :َلاَق

0 

 نقف كاسل نط ىلا ءمصاَع نب صنع 2 وت

 [/م00 :عجار] . اه رح ىلإ ُةيحْلا ذرات امك ّئيدَمْلا ىلإ ورأي نال نإ

 .(ح) هللا دبع َنَع هيمن نبا انندَح 116 ٠-

 هر تاس سل

 دّبَع نبا بِييْخ نع هللا دييع اًنكدَح : :َلاق دبع نب دمحمو

 ىَمَن ا هللا لوُسَرانأ يره يبأ ع ٠ ءمِصاَعِنب صَْحْنَع نَمْحّرلا

 لت ىلح رجلا ةذبالملا عىل : نيم نيتَسِبلو نيتالص نع

 لامتشا ْنَعَو «نْسلا برت تح رْصَمْلاَدْمَبةالّصلا نعد نسْمشلا

 م 0

 َلاَق .ءاَمّسلا ىلإ كجرمب يضو ءدحاَو باوك يف ءابحالا نَعَو ءءاّمصل امصلا
 ةمرعو 6
 ٠١199[ :عجارإ] . ةَسَمآلَمْلاو ءةّدبتَملا نَعَو : هثيدح يف ريمن نبأ

 هنأ ءحلاص يبأْنَع ىَيحَياَنتدَح «رْبَمُت نبا انندَح - ليتكم

 ىَلَعوأ يأ ىَلَع قشأ نأ الول : : 4 هللا وسر لاق : لوفي ةريره ابأ عمس

 آل نكلو هللا لييَس يف ُيرْخَنةّيرَس ف لَخ فلآ آل ذأ "تنحل سال

 دوق نوري موسي نوط هلع مهل مج

 [ة475 :عجار] ٠ لتفأ مث اي مث لق مث احم « لف هللا ليس يف لاق

 نع ءدلاَخ يبأ نب ليِعاَمْسإاننَدَح ؛ ءرْيَمُت نبا اندح - 417

 ٍمزاَح يب نب سيق ةالَص نم اوني يصير وب ناك : لاق « هيبأ

 تركن امو : :لاق ؟يٌلَصي لف هللا لوُسَر ناك اَدَكح ةرْيرهاَب اي: :هل تلت

 معن :َلاَق «كللاسأ أت ئيَحأ ين ءاَرْيَخَألإ هللاو آل تلق ؟ينآلَص نم

 000000 منن عجبا كرجأو
 :لاق ريك وبآ اح «يعاّروألا اند يم نبا انندَح - ٠6 د

 ِنْئاَه نِمُرْمَخْلا : :لوُقَي © هللا َلوُسسرتْعمَس : : لوي ةريره

 عمم :عجار] ٠ ةّبتعْلاَو ةلْخّشلا : : ني ئيرجّشلا

 ديعَس ْنَع ؛ «يرخبلا هللا دّبَعوُبأ أ انرَبْخأ «ميشه انندح - 4

 مسا : : هّللا لوس لَك : لاق ةرّبره يبأ َنَع «يربقملا ديعس يبأ نبا

 «هنداّبعو هنالّصو هماّيص ْنَع ءهيف لغتي لْجّرلاّنآل «باَذَعلا نم طق

 اا . هلأ ىلإ عوجرلا لجميل هرئسس نم همه مُكدَحأ ىَصقاذإَ

 ْنَع ءحلاَص يبأ نع ؛ «شمغألا اَنَدَح «عيكو اًنندَح - لن

 كابس لك :لاكمكايدَح رك ل هللا ل وسرق لاَ. ةرْيره يبأ

 نمور تايآ ثلث ؟نامس ٍماظع تاَلَخ ثلا هيف دجّيذنأ هلهأ ىلإ مج

 414١[ :عجار] ٠ ناّمس ماظع ٠ تاَقلَخ ثلا مهكر يح هنالّص يف مُكدَحأ

 انآثتضمم

 نع مهب اَنلا يّئدَح مصاحب يلع اندَح - ١١

 ىَلَع ظْفاَح نم : ف هلل َلَف لاق ةريره يبأ نَع ءراَمَع يبأ دادش

 [ةا/14 :عجارز ٠ رطبا دز لم اتناك إو هنود ترفع ٠ ىحضلا ةَمفش

 اًئَرَبْخأ «يراَمّدلا نّمْحّرلا دبع ْنْب كلَمْلا دبع اَنندَح - ١ ندف

 نإ :َلاَك ف يتلا نأ «ةَرْيره يبأ ْنَع « جّرعألا نع ءداٌتزلا يبأ نع «ناَيفَس

 | "عصا (

 نِإَو ءاَهرسْكَت اَهْمقت نإ ةّقيلَخ ىلع ٌنَمقَتْسي

 د
 - يحكلح يدر انئدح ليغ ياخ ك1 4

 َرمْجّملااَِيَْدأ .لآلاه يبأ نب ديعّس ْنَع - راَسْلاَنْبا يسَيْورْمَع

 بوُضُفَمْلا رْيَغل : لاَ ملك آرام ثق ةريَرُه .يبأ ءاَرو ىَلص هنأ ؛ةكدَح

 غرق نيح َلاكمُث سآرلا عّضَولرْبَك مت «نيمآ : َلاَق 4 َنيّناَضلا الو مهل

 . 8 للا لوس الص مُكوتشآل ين ديب يذق يذلا

 يبأ ْنَح «رهشو دهام ْنَع «ثيِلَْع متم انئدَح - ١

 ٌموُصْنَأَو ,رْثو ىَلأإماَنآآلانآ ؛ثآلَكي يلح يئاَصْوأ : لك ريم

 [0876م6 :عجار] ىحضلا يتم عد ال انو «ِرهش لك نم مي ةئآلل

 نيثيدحلا نيذه تدجو :هّللا دْبَع لاق - 6
 مي هدو

 هّللادمع ْبدَمَحْماَمنَح : لاقهديطخب يسبأ باتك يف

 :َلاَق َةريره يبأ نع ٠ مل يبأ نع « وِرْمَع نب دمحم اند «يراصنألا

 نأ“
1 5-7 

 8 لإ | نيَْويالو موي اناَضَمَر يني رهشلا اوما يق هّللا لوسر لاك

 [0/194 :عجار] . مُكدَحآهموُصينك امو كلذ قفار

 اوُدُعَف مُكْيلَع مُع نق «هتيؤرل اورطْفأَو «هتيؤرل اوموص- م 60 ٠١
 [/000 :عجار] .اورطْقأ مث «نيثآلث

 رو هز تدار
 ْنَع ؛ثّعشألا يئدَح ههّللادْبَع َنْبدَّمَحُم انئَدَح - ١ئ65ك

 ملأ هللا تدك مّمألاَنمدَمَأ : لاك قف يلا نأ «ةريَره يبأ ْنَع دمحم

 :عجار] . ةنمطت مل لبألا نابل اهل عضو اذان ىَرَتألا .ال مآ يهرأقلا

 افلا

 ِنَع ُكلَراَسْلا ينُكَدَح ءٍمساقْلاَنْبمْشاَم انئدَح 1١- غ61/

 دفع اثآلك مدنا ىلع : هللا لوُسَر لَك : :َلاَق ةريره يبأ َنَع «٠ ءنّسَحْلا

 تحلل رعاك ليل مراته نإ «لّيللا نم تاب اذإ (ريرجب)
 سا هس يارا# م م

 ءاًميمَج دّقعْلا تلَحْلا ىَلَصَ مر مَنِ ٌقَدْقَع َتْلَحْلا اضَوَت نإ ةدقع

 «حبصُي نحال صْيْمَلو نضَوَتَيملول جور هلا كيلو تاَبَوه نو
00 

 [ل433١1 1١40 :رظنا] اًعيمَج دقعْل هيلو حبصأ

 ٠١64 ١١ - :عجار] همي مَلَو سنوي نَع «ليعاَمْسإ اندَح 10 [

  - 64وبأ اني : :َلاَق نسَحْلا نع راما انندَح مشاه اندَح

 ءِسْلْجَمْلا يفَّوُهَو ةريره يبأ ىلإ ُجَر لبق ذإ هَحْصأ دحيم

 انآ : لاَ ةريره يبأ ىَل ماك تح اهيفسيِمَيلَعجَ ءهَلةّلح هيلع لقا

 يِنتدَح : لقول هسأَر حر ايم هده يمل يف دنع لير

 مُكَِق ناك نسم لجان اني :َلاَق 8# مساقلا وب يليلخ قودصمْلا قداصلا

 يسْفَن يذْذاَوف ؛ تعليق ضرألا َرَمْأَف هْلَحمَللا بص ندي نيب

 . ةّماّيقلا مْوُي ىلإ ْلَجْلَجَتِلهَّنِإ هدي

 . ةماعلا موي ىلإ لجرلا اهي بَمْذا



011 
 يبأ نع ءن نحل نع كراك بش اَنطَح - لل 0

 لو كارَمْلاآرَملَر شايل :َلاَق يلا نع الإ هُسلع آل :َلاق يره
 سر 2 عار

 .لجّرلا لجرلا رشابي

 يبأ نَع ءِنّسَحْلا نع ءسْنويْنَع ليعاَمْسإ اَنئدَح - ليك

 َرَكَذَ ماك ءريرحب دق ثآلا هسأر ىَلَع دق .مُكدَحأ ماد: لاق َةَريرِه

 ىَضَم نإ لا تقلطأ انصوتق ىضم إو «ةدحاَو تقلطألَجَورَعهَللا

 حبصأ لص مو ليلا نم اعيش ميكو حبصأ نإ ٠ لذا تقلطأ ىّلَص

 1١[ 4007 :عجار] . ريحا يني هلع َوهَو

 :َلاق دايز نب دمحم نَع «ةَبعش انئدَح ,جاحَحاَنئدَح - ليكتب

 اَنْ وأ اًعيمَج امهفحأ : 8 مساقلاوبأ لاق :لوُقَي ةرْيره ايآ تمس

 ادباق (4948/7) تنل اذ او ىسيلاب اداَق تلك ادإَف اًنيمَج

 [الاا/لو :عجار] . ىَريلاِ

 :َلاَقداّيز ِنْبدَّمَحُم ْنَع ةيعش اًكَح «جاَجَح ان اًنكدح - ل 2

 اوُقبْسأ ةَرهطمْلا نم نوُكْضَوتيس داو نبيك ؛ لوي ةريره ابأ تعمس

 [7177 :عجارإ . لام بقتل ليو : لاَ قف مسالا اَيآَنإك ,ءوُضولا

0 00- 
 ْنَع هداّيز نب دَمَحُم ْنَع «ةبعش انئدَح «جاَجَح انُئدَح - 55 ٠

 ع ع م ملمع
 دبع اهقفاويأل هةَعاَسل ةتسُجلا يفّأنإ لاَ هنأ ف يتلا نَع. ةريره يبأ

 .هاطغأ لإ اريح هلالي ايف يصب ملص

 ٠١١/[ :عجار] . اهلي : ةريرهوبأ لاق و

 نبا نَع ءَنْوَعنْبا انثَدَح :ُةَبمُش لاق :ٌجاَّجَح لاق - 6
 ل لسلاح تره يبأ ع نيس

 0 ْنَع «يربَملا ديعس ْنَع 5 ةيعش

 ين وهال منيل نم لفن: َلاَك قف يلا نأ يره يبأ

 .راّثلا

 ةيعش اًنيدح «جاَجَح اًنئدَح - ١مكك

 [5:4 :عجارز .َربَك دق ديعس ناَكَو : ٌةّبعش لاق

 2 هوك م مدا ساس يع د

0 0 
 نكرم يبق مع قال دباب ةبعش لاَ) روصْنم نع

 :لاَق نَقْيمَلو : :يبأ لاق هلا دبع َلاق) ةرْيره يبأ نع :ةبعش نب ةريغمْا

 يف "تيل يب اوه ةَرَ تٍوَي يف يلي ملم دبع مام
 .هّنجلا

5 

 اَنأ هثعمتس ةثعمسو : هللا دبع َلاَق) )كلا اكدَح - ايلا

 ره كلان شرق اق لح ةيوس وب خ

 . ضيق ءافَتِسا نمو ءءاَّضَق هْيَلَع َسِيلَف ءيّقلا هَعَرَذ نَم

 نب دَّمَحُم ْنَع ؛ ماها وُراَمني يي اكدَح - 1 ١8

 ؟دحاو بوك يف يُلصْبأ ف يلا لاس الجرأة يبأ نع «: « نيريس

 [لا44 :عجار] ٠ نيو دج مُكلكوأ :َلَدَ :لاَع

 ْنَع هدَّمَحُم نَع؛ اشهار واهدي - 00 3 ١
 عود مس دن سقم 9س 0

 ٌملْلْسْدِبَع اًهَقفاَوي ال ةَعاَس ةّممَجْلا يف : لاق يلا نَع ةَرْيره يبأ

 همباَصأ ضب هدي لاو هاي اطعأْلِإ اَرْيَخ اق هَّللالأْسي يلي
 [/161 :عجار] . اهدي اَههَدي : اَنْلك ٌعباَصأ ثآلك ىَنمَيْلا ص هلا موو الو

 «ةريره يبأ نع «دَّمَحم نَع ؛ ماشهانأبنأ ديزي انئدَح - 6١

 اًهلمعْدَِك :ةَئسَح هلت اهميه ةئسَسبمَهْم َلاَك 8 يلا نَع

 نك هلع ملاهي هس مَهْنَمَو « تاس َرطَعَُلاتبُع

 ل156 :عجارإ . ةَدحاَو يس هلع تب هلع

 «ةَملس يبأْنَح معَ ريح باح - ١١ ع

 لاَثَق «ةَمأ أ دبع هرب نينجا يف ا هللا لوُسَر ىتضق لاَ ةريره يبأ نَع
00 

 مج 4 سك سام ساس 2
 للك 'لثمك ل هتساك حاص لو لكأ الو بشل نمل هْيَلَع ىَضَق يذلا

000 
 0 : دبع هر هيف مَ د «رعاّش لقب لوي اذه نإ : 88 هللا وسر َلاَقق ؟لطُي

 [الال5ك :عجار] .هَمَأ

 وطارق واج ىلع لص: 10 :لاَ يره يبأ
 لس را سل ع لم ل هم سمس
 وبأ لاق ء دحآ ل فم امرك وأ اًمُهسَحأ ناار يهل اًهْكَح ىَضْي 9 قي ىتح اَهعبَت

 بأ :َقَدَّص تلق ٠ ةشئاَع ىلإ لَسْرأهَمظاَمتفَرَمُع نبال كد :ةَمِلَس

 [لددمل :عجارإ رك طي يااا رعب ٌقريره

 20001 لَجَوَرَع 1 هد قش ل
 . ف6 لفي .ةلمأ هيام «يينورا فت «محّرلا ملل معاش

 ءم ا ##

 ةكماَجلا يف كاي كدا 0 لم ىل 2 ا

 [الم»؛ :عجارإ ايا اَذِإ 1

 2 ها
 بفاس يف اخلاق انج هللا لوس ىلع او لاَق ةريره

 تا ىرضأ جول اهم ايو #8 هللا لوُسَر لاَ ءْيَْلا
 رام وع

 اه ده ْمُكَنِإ ءاتبَجَو : 8 هللا لوس َلاََق «رشلا بقاَتس يف ارش اهيل

 [/ 49 :عجار] ٠ نا شل نول(

 دوهيلاب اوه
 هلو بلا انهو : 0 :َلاَق ةريره يب 100011 0 يم ع

 7177 :عجار] . ىَراّصنلاب لَو

 هس مب مريماسو
 دبع نْبءلَحْل ائدَح « حْيرج نبا اًنربخأ «جاَجَح اَنيدَح - ٠١6

 يبأ عم عيقبلابل نإ : لاق َاَمْع ىلوَم راد نبا)نَع «بوُقَْي نب نمْحرلا
 هو يعمم ةلعام ل ؟ يلملو
 ٍلا ميلا مَ عَ ةَعاقتشب سانا ملأ نأ : لوُقي هانعمس ْذِإ ةريره

 لكل ْرفغاَمُهللا :لوُشي ب :لاق كمّللا د َكمَحْرَي هيإ : وُ لَا كادت
 ربا هع
 [ةمها :عجارإ . كبل مالو يب"نمؤُي كيقل مل دب



 ياكل نسم

 و مر حم هدفا هع ل عاش د

 ا 5 وقرب مسالا يب «يندَمْلا

 مع يس »يعل يعكر يمر ءعاق ركع
 رق ب رقمو ءاروزج برقم «نابرفلا برقمك ةعمجلا دي ديري « :رجهملا

 ثلا هدو عيد يل اش ال» عيش كام عيوش
 . ةضيب برغمو « ةجاجد برعمو ؛ةاش برقمو

 ور ءريادر اع ع
 لاق. لآله نب دَمَحْم انأبنأ ءدّمَحُم نب سُنوُي اندَح - ١٠ م

 عما 5
 ُلَضْنَأ ءيدجُْسم يفدآلَص : لاك هللا لوُسَر نع ةَريره وب اندَح : يبأأ

 .َماَرَحلا دج الإ هاوس اميف ةآالّص فلآ نم

 تئل* مع ملاك
 نياوهو ءدَّمَحُم َنْبْراَمَع اندَح - ٠481

5 
 نايف ت

 3 :8 هللا اوسر لاق : :لاَق ةريره يبأ نع ضايع يبأ ْنَع ؛ «ميِهاَريإ

 .هللا ليس يفك" زنك ٍلئَمَك عيال ملع

 اَنمَح «يدلكلارذّنملاوُبأ عمَجْم نب ُرْمَع اَنَدَح ١8 ٠-

 هّللا لوُسر لاق : لاَ ةرْيره يبأ نع ءضاّيع يبأْنَع «يرَجَملا مهري

 موي َقْلَخْلا ابكي قو « بدلا بجعل مدنا نم مظَع لكى : ف

 .ةّماّيقْلا

 « ضايع يبأ نع «يِرَجملا ِنَع مصاعب يلع انئدَح - *8 ٠ ١

 الإ نسنإلاّن م ءيَضْلُكىلَي : : هللا ٌلوُسَر لاَ : َلاَق ريم يبأ َنَع

 . ةمايقامْوَيقلَحْلا بكي هَ «بْنَدلا ّبْجَع

 نا نع ؛ هماَشعَدلاَخ اربح ءٍمصاَعْنب لعام - ٠5 ٠١
 مقلم

 هللاَدِإَ رْهدلا اوُيسَتآل : ف هللا وسر لاَ: لاق ةَرْيَره يبأ نع ؛ « نيريس

 [04 :عجار] .رهدلا وه

 نع مق نب ساهل نرخأ ءوصاَ نب 0 6 ٠

 [4114 :عجارإ رب دي ل احاك إو وا ترفط ىطصلا

 نع ماهو دلاَخ اَنرَبخَأ ءمصاَع نب يلَع انئَدَح 1١- عمك

 ٌوَع هّللّدِإ : هلو لا ةريره يبأ نع «نيريس نب دََحُ

 مساس اه مق اس

 نبا نع ؛ اعلا أ مصارع كح - 03 35

 ارك آلو يمساب اومَسَت : ف هللا لوُسَر لاك : لاَ ةريَره يبأ نع ٠ « نيريس
 ا :عجار] . يتينكب

 نع ءٍمِيلسس يبأ نب ثيل انئدَح ءٍمصاَع نب ب يلع انئدَح - ٠١84

 لإ مانَأ الأ ؛ث ثآلكي # يليلخ يناَصْأ : لاَ ةَرْيرُم يبأ نع هاجم

 [/906 :عجار] . ىَحّسعلا ينكَرو «رهش لك نم ٍماَيأةئالَ ٍموصَو هرّثو ىَلَع

 يبأ نع «نيريس نبا نع ءءاَذَحْلا نع ؛ « يلع انلدَح - 1٠١8

 يفو رابج ُندْعَمْلاَو ءرابج ءامجعلا : 8 هللا لوُسَر لاَ : لاق ةريره

 ادفحف :عجار] . سمُخلا زاكرلا

 جر اص و

 744 ص م0 ره يب دس

 هم ل

 هّنَُمْنَع ؛اَتَحْدلاَخ نع ءمصاْلَ اح - لاخلا
00 

 اندَحأ يَلَصُيِل : ف هللا لوُسَر جر لآَس : لاَ ةَريره يبأ َنَع ٠ نيريس نْبا

 [714 :عجار] نييوك دجّيمُكلكوأ : لاك ؟بْوَّتلا يف

 «حلاَص يبأ نب لْيهْس انْكدَح ءٍمصاَحْنب يلع انئدَح - ٠١4

 مدح دَحأ ىَلَص اذإ : : هلا لوس لاك : :لاَ ريم يبأ ْنَع «هنيأ نع

 [/لو4 :عجارإ . تاَعكَر ناعتمإل ةل

 هرعت لاه درع

 هناي مويا لت طلع مكرم قآل رم ىلع

 [7661 :عجارإ راكم مالم

 اير مريب هدا
 َناَوْرَغ نب لْيضُف انئدَح «فُسوُي نب قاَحْسِإ انئدَح - ٠١4

 اق هولا يبت عم : َلاَق َةَريِرم ( 68 ٠ر/7) يب بأ نع ؛ ميم يبأ [نبا] نع

 سعوا سه ل ملقا م
 َموَيَدَحْا هيلع ماقآ ؛ َلاَقاَسمٌءيِرَبَوُهَو هَكولم فد لرمي : لوفي

 . لاق امك َنوُكَي نأ هل « مايل

 هيكل ع دع
 َنَع ؛ءاَطَع نع : ٍحاَّجَح ْنَع ديزي نب دَمَحم انئدَح - 15:٠ ٠١

 بْلَصَو يغبلا رْهَمَو بلك نّمكْنَع هنأ ؛ اقف يلا نَع «ةريره يبأ

 .لحَفلا

 نع ؛ءاطع ْنَع ؛ «جاَجَحْلا نَع «َنوُراَه نب ديزي اندَح - ١6
 ع

 :لاق يبا رْهَمَو ءماَجَحْلا بْسكَو « بلك نكح ىّهن : لاق ةريره يبأ

 .اذإَنَمَق : َلاَق ؟8 يلا : :ءاطمل تلت

 يبأ نبا انندَح «ريبلا نْب هلا دبع نب دَّمَحُم انَدَح - 300 ٠6

 نب نّمْحرلا دْبَع نب دّمَحْم َنَع ءءاَطَع ني وِرْمَع ِنْب دَّسَحْم َنَع ءبُنذ

 هِي مكر ةالّصلا يف مَن ادِإناَك ف هلا َلوُسَر نأ ةريره يبأ نع ابوك

 [ممتك :عجار] . ادم

 نم لذ يبان اقنح ءهللا دم نيم اد - /91: ٠١ ٠١

 نهب لمينا امم ةلآلك سنا كَرَت لاق ةَرْيَره يبأ نَع ؛ناَعَمس نْب ديعَس

 َلْبَكتكَسَمُت «ادَم ِهْيدَي مكر ةالصلا ىلإ َمَكادِإ ف ناك ؛ ؛ ف هّللا لوم

 [1005 عجار] ] .ْمُكَرَو َضَقَحاَمّلُك بك ٠ هللظق نم هللا لآَسَي يه ةءارقلا

 ةماعلا
 يبأ نبا انكدَح «ريملا نب هللا دْبَع نب ُدَّمَحُم انثَدَح - ٠١4

 هل لع
 ريما َر صح: لاَ َناَرهم نب نَمْحّرلا دْبَع نع ؛ «يربقملا ِنَع «بلذ

 هللا َلوُسَر تعمَس ينإف « يب اوُعرسأَو ٠ ءرّمجمي ينوعبُت 79 :لاكتوَمْلا

 ٌمضْواَدِإَو «يباوعرشأ : َلاَك هريس ىَلَع عضو ادإَنمْؤَمْلا نإ : لوني

 [0901 :عجار] يب نوهت نأ هالْيو : َلاَك «هريرس ىَلعرفاَكْلا

 ومهلشو
 ْنَع نايس اَئدَح ريل نب هللا دبَع نب دمحم انْئدَح - ١86

1 
 لوُقَيأل : لاق. يلا نَع «ةريره يبأ نَع ٠ « جّرعألا نَع ءداتزلا يبأ

 ميل تشن يسَحْراَمُهَللا «تكش نإ ينْرْغْعا مُكَّللا : ٌمُكدَحَأ

 .هلءركمأل : َلاَق ؛ةلاَمْلا

 انقلب :عجار] ..ضيبم يبأ باَتك يف َناَك اَذُك : ِهّللا دبع َلاَق



 نيرثكملا دنسم

 مام ع
 77١[ :عجارإ . لكل“ تل لم

 اس ره 0 لق ل

 يبأ نَع ناّيفس اًنئدَح هللا دبع ُنيسَحُماَنَدَح ٠١6١١

 88 يللا نَع «ةرْيره يبأّنَع ؛هيآْنَع نام يبأ نب ىسوُم نع ءداّزلا

 [/ممجم :عجارإ ٠ هناي ادهش اَهجْوَر ناك اَذِإةآرمْلا ٌموُصَتال : لاَ

 هامش ورب مربا ارم شت ع
 :لاق. زخات دست ب سلوا قاح 1 نيلي

 ب م ملا خأ نع 8 كلاس لاق ري
 هه مام لرل هل 5

 لَكَ هيخأ ىلع نمو «ةرخآلا برك نم برك هنا سَ ءايتدلا

 يفُدْبَملا ناك ام ءدَْعْلا نْوَع يف لَجَوّرَعهَّللاَو «ةّرخآلاَو ايندلا يف ِْيَلَع

 6" :عجارإ.ريخأ نوع

 لوسَر لاق : راك هيَ «يرهزلا نَع وة : يع ءراَسُي نب ىم ىسوُم
 : آل هلام السي تح لفل يف ُهديَنَمَضَيلفْمُكَدَحأ ظَقيتسا نإ : هللا

 .ةديْتَناَبَنْبآ يردي

 ْنَع راسي ِنْب ىَسوُم ْنَع «دَمَحُم ًنربخأ «ديزي انئدَح - 6٠غ

 مر واسع 2
 ْمُكَدَحا نم هدْبَع ةَيوتي حرف هللا :8 هللا لور لاَ : :لاَق َةَريره يبأ

 روقادم لارا
 .ةبارشَوهماَعَطاَهيلَح ضرألا نم ةآل يف هُلاَصب

 انِإ :لَجَوّرَع ُهّللا لاق :8 مساًقلاوبآ َلاَقَو :َلاَق -6

 ينَءاَج اَذإَو ءعاَبب هج عارذي ينءاج اذدِإَ ؛ عارذب هج اربش يِدْبَع ينءاَج

 ماسو
 -َقاَحْسإَنْبا يسْيْدَمَحُم- اًنربْخأ ديِياندَح - 176 همك

 اَق :َلاَكَد دره يب نع ؛هبب نع بوعي نب نَمَحل دبع نب العلا 3

 ةكئآلملا لّوكمل الصم يف سلَجَو ْمُكدَحأ ىَلَص اذإ :ةف هللا وس
 ا :عجار] ديو مكمل «همحرا مهّللا «هلرفغا مهلا :لوُت

 1 نع ءداّنّزلا يبأ ْنَع ءدَّمَحُم انربْخأ ُديِزَانْندَح ١١ 6+ا/

 ل ىألَم هللاٌيمي : :8 هللا وسر لَم : َلاَف ةَرْيَرِه يبأ نع «٠ جرعألا

 مسا لَ نمّقل اَمْمُكيآرأ :َلاكو راو ليلاس اهضبنت
 ىَلَع هشّرَعو : :لاَق «هنيمُي يف ام ضغي م ١/7 مَّن ؛ضرألاو

 [4ةدح :عجار] . مقريو ضحي ناَريمْلا ىّرْدلا هدب ءءاَمْلا

 ُح ١

 ْنَع راسي نْب ىسوم نع ءدَمَحم انربخأ ؛ديِزَي اندَح - ٠ ١6مل

 .(ح) ةريره يبأ

 اوُسَر لاق :َلاَق قريه يبأ نع ؛ جّرغألا نَع ؛داّْزلا يبأ َنَعَو

 قاما اًهْطَير ةره وأ ره يف را ةأرما تلَخَد : 2

 الز اهطاير يف تنام ىّتح ٠ « ضْرألا ٍشاَشَح نم لاَ اهل

 نع دال يب مان. - ١68

 ًظ

 يمس
 الك ىَّرْسك كلما :8 للا لوُسَرلاَ لا ريم يِبأْنَع ؛ جرعألا

 .هلغَيَرصِق الرصيف كله ذو ؛ُهَدْعَب ىرسك

 مرام ع

 اماما 0 ريس ين دتس

 :ةَملَس يبأ حورس اخ ؛زادَح - 1٠6

 ؟دحاَو بو يف لجرلا يلصُيأ : ف هللا لوس لكس : لاق ةريره يبأ نَع

 [/هؤ8 :عجارإ . 1. نابوت هل مُككَوأ : لَك

 يف كاس ع ل
 يبأ نع ؛ ةَمَلَس يبأ ْنَع «دّمَحُم انربخأ ديزي انئدَح - ١اءمأا

 ُدَقْا ةآلَّص ىَلَع ةَع اًمَجْلا ة ةآلّص لصف : كف هللا لوُسرلاَ : َلاَق َةَرْيَرِه

 اذهل ١. :عجار] .ةَجَّرَت نيِرظشعَو (رْسَخ)

 ءةَمْلَس يبأ نع ءورْمَع نب دمحم انربَخأ « ديزي انئدَح - ١٠6

 َدْلعةَحْرَف : ناَتحْرُفمئاّسصلل : اقف هللا لور لاَ : َلاَق َةَرْيَره يبأ ْنَع

ر نم هللا دنع بي مئاّصلا مق فوُلْخَلَو « مالا موي ةَحَرَكَو «هرطق
 حي

 [مد١0 :عجار] كسلا

 يبأ نع« ٌةَمَلَس يبأ نَع ءدمَسُم انربْخأ ديزي اندَح - 35 1٠

 حبق نمْرَحْلا دان «ةآلّملا نع اوُربآ هللا لوس لاك :لاَق ةريره

 .مارخلادجشسلا ىلإ يحرم 8 لول: لك ربه

 يبأ ْنَع ؛ الس يبا دسم باح - ١٠م6

 00 ع ريس هما وه
 م: هللا لوُسَر َلاَق : لاق ةريره

 هيفي ظنا .ُهّللا هَضَقْبآَراصْنألا

 َىمَتِبأ نمو هللا هب

 يبأ نع ؛ ٌةَمَلَس يبأ ْنَع ّمَحُم ان ديِزياَئدَح - 1٠ .ةهاك

 لو ءراّصنألا م اَرما“تنْكل ةرجهلا الو : ف للاوراق لاق ٌةريره

 ُتْكَلَسل ؛ةمشوأ ًيداَوُراصنألا تكلس ,ةبعشوأ ايدو اوُكلس سانا

 .مهتحشَوراصنألا يداو

 يب نَع «ةَمَلَس يبأ ْنَع دمحم اًنَرَبخَأ «ديزي اًنكدَح - ١٠ 61ا/

 «ريقثلاو رقما تقرا يف دين هلال قت لاري

 [ة40678 :عجار] . مارح ركض لك : لاَكو ٍمَتَحْلاَو «ءايدلاو

 يبأ نع ؛ َةَمْلَس يبأ نع :ادّمَحُم ائَربخَأ ؛ديزي اًنئدَح - ١ م14

 العا ديلاَو ىّتغ رهَظ َْنَع قالا امن : : هّللا ُلوُسَر َلاَق :َلاَكَةرْيَره

 .لوُحَت نمب أدباو « ىلسلا ديلا مريح

 يبأ نع « ةَمَلَس يبأ ْنَح دّمَحُم اربح ؛ديِزياْئدَح - 1 68

 اََبلاَو نجلا يف نايل نايل ايلا :8 هللالوُسَر لاَ : لاق َةَرْيرِه

 .رلا يف ءاَقَجلاَو ءاقَجلا ٠ نم

 ف كك لا را عام
 ل ٌةَمَلَس يبأ ْنَع ءدَّمَحُم اربح ءُديزَيانئدَح - 5-5

 ُدَمْفَم اوتيل «لثأ مل اميَلَح (لوفتْنَم : هلال وسر لاك :َلاَق ير
 .راّثلا
0 



 «ةَملس يبأ رح هوم مح نرخ ؛ِي اح - 011 ٠

 بح ىَلَعأَباَش ريكا بلك :8 هّللا ٌلوُسَر لاَ : :َلاَق ةَرْيرم يبأ ْنَع

 لاما بُحَو ءةايحْلا بح : نيل

 ها سا ينم يف كالا سلام
 يبأ نَع ؛ ٌةمَلَس يبأ ْنَع دمحم اربح ديزي انئدَح - ١ ففي

 راب ندْعمْلاَو تاَبج اهَحْرَج ُءاَمْجَملا : : 45 هللا لوُسسَرلاَق : :َلاَق ةريره

 اةفكنر "عجائن

 صل 8 لل لوشر لاَ َةرْيْرَه

 هللا اع اوُنوُكو ءاوُئَجاَتالو ءاوُدَساَحَتالَو ءاوضَعاَبَتآَلَو ,دابل

 .اًناوخإ
 هيرب مرهم دع
 ةَمْلَس يبأ نع  ورمع نب لمحم

 اًنربخأ تيري انكلَح - ٠١5 رم 00

 حماوج'تيتوأو «بحرلاب ترص : : هللا وسمر لاَ : :َلاَق ةرْيَره يبأ نع
 ٌمئائانآ انيبو ءاروهطو ادجسم ضرألا يل (907/7) تَلمْجَو «ملكلا

 041 :عجار] ٠ يدي يف تلق ضرألا نئاَرَح حيتاقمب تيتو

 يبأ نع ؛ :ةَملَس يبأ ْنَح دسم ريش ءديِياندَح - ١٠6

 ةلإآل : اووي ىّتح سال لتاقأ نأ تنرمأ : كف هللا لوُسْر لاف : َلاَق ٌةَرْيِره

 مُهَاَسحَو ءاهقحب لإ مُصلاَآَو ْمُهماَمد ينم اوُمصَع اهو إو هللا َذلإ

 .هللا ىَلَع

 «ةَمَلَس يبأ ْنَح ومع نب دمحم انربخأ «ديِزَي انثدَح - ١ معاكك

 َفّرَصْلا اذ «عّضوو عكر املي مهب ينصب ناك هَ ةريره يبأ نع

 كيبل انآ: َلاَق
 رام سمر
 [/914 :عجار] اق هللا لوسَربةآلَّص

 يبأ نع ؛ ةَمَلَس يبأ ْنَع ءدَّمَحُم اًنربخأ ءُديِزيانئدَح - ١٠١6

 اَممُكَدَحآ ىلع يّلصُْهَكنالَم لا لاَوَم آل : 8 هّللا لور َلاَق :َلاَةريَرَه

 هكْرفغا مهلا : لوم ت ديو مَُيملاَم هيف ىلص يذلا ءالصْم يف

 [ة١5م :عجار] . همَحْرا مهلا

 وع كس ل لع

 يبأ َنَع ؛ «ٌةَمَلَس يبأ ْنَح دَّسَحُم انربْخأ هدِزياَندَح - ٠64

 جْنأمُهللا َلاَققهَّسأَر مكرم ؛ةالصلا يف هَلالوُسَر مكر : َلاَق .ًةَرْيَرِه

 نب ديلولا جْنأ [مُكهللا ءٍماَشهَنْب ةَمَلَس جلآ هللا «َةَمَِر يبأ نب شايع

 ىلع َكَئاَطَو ثلا مهلا «ةيسؤملا نم فتعلم جل مهلا ديلولا

 :عجار]. ادجاَسَرَخ مُربكآهّللا فسوُي ينسك ينس اهل جا مُهّللا ضم

 ملم

 يبأَنَع ةَمَلَس يبأ نع ءدَّمَحُم انربخأ ءديِزي اَدَح - ١٠8

 موُشَي هك فيل امم مُكَحأ اك اذ : ف هللا لورق لاق ٌةَريره رو ا ريسع 2
 اساس
 اَملوَطيلَف هسلذتل ىّنص او «ةَجاَسْلا وُدَوريبكلاَوْ فيصل ءاَرَو

 [نكد؛ :عجار] . ءاش

 يو كالا بعام

 6 527 هدي دمحسر شك يذل : هللا لور لاق
00 

 رياتكرَح ٠١- ت٠

 َر َلاَق :َلاَق َةَريِره

 ع 1 و
 ةريره " يب دثسم

 يام

02 

 لق مث احل لقا م ابحث نام 3 كلاس يف
 يف وْزْفَت وأ جرخُت ير فْلَخ اح م حتا «نينمْؤمْلا ىَلَع قل ءوشأ نأ لولو

 مما ما مانعا 8 م مس خا

 لو ؛ ينوي ةَعَس َنودجَيالو «مهلمحأق ةَسدجأ آل ننكلو هللا ليبس

 . يدَْياوُدمْفيوأ « يداوي مهلا بيطت

 يبأ ْنَع «ةَملَس يبأْنَع دّسَحُم انربخأ دي انمدَح - ٠١ ٠
 ىّلَع يأ نم ةّنَْلاَلُخَْم ردكم : : 8 ِهّللاٌلوُسَر لاق :َلاَق َةَرْيَره

 ةءاَضإ يرد بكوك نَسْحأ ىلع مُويَن يلام ءرثنلا ليكمل ةروُص

 نأ هللا عدا هّللا وسر اَي َلاَقَق نّصْحسُنْبةَشاَك َماَقَق «ءاّمّسلا يف

 لوُسَراَي : لاقل جاكم مهم لعامل : َلاَق «٠ « مهنم يتلجَي

 .ةشاكع اهب كف دق : : لاق «مكهنم ينك هلال ٠ هللا
 و كت ل ل يسم

 يبأ نع « َةَمَلَس يبأ ْنَع دّمَحُم ارب ديزي اَنَدَح - ١١ ترف

 يع معهم
 ةاَنحأ «شْيَرُف ان ليلا َنْيكر ءاسنيَ ف هللا وسل : لاق ةريره

 . هدي تاّذ يف جوز ىَلَ ءاَحرأَو ؛هرّمص يف ميتَي ىَلَع

 «ةَمَلَس يبأ ْنَح ء ورمَعْنْبمَحم انربخأ «ديزياندَح - ٠١1م
 اَي: اوُناَهباَحْص آو يسْودلا وِرْمَع نب لْيتُطلا مدن : لاق ةَرْيَره يبأ نع يب يم ع

 :ةريرهوبأ لاق « اَنْ هللا ٌمداَكْتبآَو سعد اسْمَ هللا َلوُسَر

 اًسْوَد دما مهّللا :َلاَقَكس ْوَد تَكَلَه : تلق هِي هللا وس
 كعمم هع

 ع

 . اهي تن

 «ٌةَمَلَس يبأ نَح ءوِرْمَع ْنْب دمحم انربخأ ديزي انئدَح - 1

 ُفَمْضأْمّه؛ سبل لذا شاك ف هلل وسر لاك :لاَك ةَريره يبأ نع
 هوس ع سارع هر

 امي ةَمكحْلاَو ءناّمَيناَمإل هدأ قرأ ءايوُلم

 يبأَنَع ٠ لس يبرأ تاكد - ١٠١ هدم

 اموت ؛هدِيدَّمَحُسسْفَ يدّئاَو : 8 هللا لور لاق :لاَق . ةريره

 .ًاريك مثيل «ًليلق مْكحَصَل «ملعأ

 يبأ نع ؛ ةَملَس يبأ نع ءدّمَحُم اربح ديزي انثدَح - 1 موخك

 الو ليئارْسإ يّيْنَع ءاوُتدَح : كف هلال وُسَرلاَق َلاَقةَرْيِرِه

 ٠١[ 14 :عجاز]. جرح

 مري ص ع لسع 00 رع اس ل ره لل
 دبل | تقلا اهّبكرق ايعأق ةَرَقَب قوسُي لَجَر اَمنييو : لاق-م ١ موك

 [70146 :عجار] ٠ َتيِدَحلا َرَكَذَف

 وعساك صارخا يل
 يبأ نع ؛ ةَمَلَس يبأ نع دَّمَحُم اريح ديزي انندَح - ١ 1١ موكب

 دي «ةّمايقلامْوَينوُقباسلا نورخألا نحن : ف هللا لور لاَ لاق ٌةَريره

 مسوي اَذَهَ « مهدي م هايتوأو الب نم باتكلا ( )7//٠ اوثوأ مّن

 انل مولا «عبت هيف ال سالف ؛ هللا انه هبف اوُلَتحاَ مهل ضُف يذلا

 .دَ دعب ىَراَصَتللو ادع دوُيللو

 .ةلس يلارع دع العم أ هيا ١٠١ م8م

 رْدَكب مك 2 ع
 كمان : هلل ل يم بأن



 ا سس درثكللا ٠ دئسم 00 040 ص

 ديال ل
 5ك ةلوثأ : لاق هلل لوُسراَي بأم ةقادح ْنْب هللا دبع َلاَقَ

 ْدَقَف ؟َتْمَنَص يذلا ىَلَع َكَلَمَح اًمَدَسْيَو : تلق هلأ ىلإ مَجَرَك ٠ « سيق

 ْنَم ملعأ نأ ب حأل تنك نإ . اني لل لا هَ لأ
 ما

 م اق م اس

 يبأ نع« «ةَملَس يبأ نع دسم اربح ؛ةيياقكدَح - 1١٠١ م8

 ةقم ءاَمْلما َنيعْستو ةعلست َلَجَوَرَع هللَنإ : 8 هللا ل وُسَر لاَ : لاق. ةريره

 يقس و: سس هم دسكلر سام هاهم اش م
 .ةنجلا لخد اهلك اَهاّصْحأ نم دحر

 هزم ص
 يبأ نع ؛ ةَمَلَس يبأْنَع دَّمَحُم اربح «ديِزيايدَح - 64

 ْرَمَْمُهَللا : َلاَقَق سلاَج 8 هلال وُسرَو دجْسَمْلا'يِباَرعأ لحد. ةَريَرُه
 هس رع

 دَقَل : :َلاَكَو 9 هللا لوُسَر كح ؛ انعم دَحألْر تال ءدمحملو يل

 َماَقَق «"لوُسي شق دجْسَملا ةّيحات يف اك اذِإ تح ىو م «اعساو ترم

06 
 لهن ءةآلّصلاَو هللا ركذل تبل اَدَه يب اَمّنِإ : َلاَقَق هللا لوس هَل

 نأ دَّمبيِباَرْحألا لوي َلَقهِيَعُهَعَرفاءاَم نم لجَسب اعدم هيفي
 0 11 2 كم ايم م رع
 ملون ملوبُسْيْملك يٌئأَوَوُه يباب لإ يبل َماَنق: هقف

 [مبدك .عجار] . بصي

 يبأ نع ؛ة ةَمْلَس يبأْنَع دّمَحُم اربح ديزي اَندَح - ١

 ريعشم هع مدع م رىعمش
 :اَنلُق :لاق ٠ هُلَمَح مكذم ادَحأ يجني نأ : ا هللا لوُسَر لاَ : لاق . ةَريره

 ءةَمْحَريهنمَُللا ينسق اَنآآلَو :َل لاق ؟هّللاَلوُسَر اَيَتْنأالَو

 [55١٠؟ ظنا] . اوُددَسَو ءاوُيراَق نكلو

 يبأ نع هَ ةَمْلَس يبأ ْنَع دَّمَحُم انربخأ ديزي انندَح -

 نو ؛ ٍنيََسْلنَعَو ةَسَي يف نين عاق هلال ور ىف : َلاَق ةريره
 ءاّمصلا نَعَو يش مسا نينو هجر ني سيكو بوت يف مُكدَحأ بحي

 . دوهيلا لامتشا

 2ع م

 2 سا ههنا ما مسامع
 [8484؟ :عجار]. هكر مث هاج دَحأ نم اَهَلَعَج : دمحم انل فصوو

 يبأ نع هَ ةَمْلَس يبأ ْنَع «دَّمَحُم اربح «ديزَي اًنئدَح - +١٠64

 ًَْس «ًطاربقُهلَ رانج ىَلَع ىّلَص نم : لق هللا وسر لاق : لاق ةريره

 :عجارإ . د لم اًمُهْرَكصآْوأ امه «ناطاَريُهلَق اَنْ ىَْي تح هب

 [لمدملا

 يبأ نع ؛ ءٌةَمَلَس يبأ ْنَع دَّمَحُم اربح ءديِزيانندَح - 4

 ءاباّستحاَو اني هَماَقَو َناَضَمَ َماَص نم : ف هللا ل وُسَر لاَ : لاق ةريره

 مه هع هوه م ا

 مق امهر ءاََسْحاَو انا رق ليك مانو ء هيد نم مق اَمهلَر فَ

 القال :عجار] . بنُ نم

 يبأ نع ؛ ٌةَمَلَس يبأ َنَع «ُدّمَحُم اربح ديزي انكدَح - 6

 أ م مل همم
 :َتَلاَقكَلَجََرَع اه ىلإ رَذلا تكتشا : 8 هللا "ل وُسَر لاَ : َلاَق . ةريره

 ءاَهرَح ْنمرَحْلا نم َنوُدجَتاَمدَشأَ ء نسب اَهَل ذاك ٠ اضْعَب يضع لَك

 [١/7م :عجارإ اهي دربلا نم نوُدجَتاَمدَشآَو

 هه يدم
 1 ملا ٌْ 0 1

 يبأ نع « ةملَس يبآْنَع دسم ارخآ ديد - 007

 [/1455 :عجار] رك نآرقْلا يفككرم : لاَ ف يلا نَع ءةريَره

 يبأ نع ؛ ةملَس يبأ ْنَح ءدَمَحُم اتربخأ ديزي اندَح - 1١٠١6 ال

 هَلٌمَتآ نا لَمَع لك : َلَجَو رع هللا َلاَك : قف هللا لور لاك : :َلاَق .ةَريره

 «هب يِزَجأ انآ يلوم ميلا الإ «فمض ةئمعبس ىلإ هلاك رشي دعب ةلسحلا

 سا يلجأ نم , « هتوهشل باّرشلا كي «٠ يلجأ نم «هتوهشل ماعّطلا كري
 .[هب يزجأ انأو يل

 يبأ نع ؛ ةَمْلَس يبأ ْنَع ءدَّمَحُم نرخ ديزي انئدَح - 66

 هيله رنيم .ءالايلا م هبوكَرج نم قلل ورك: لاق ريم
0 

 يبأ َنَع هَ
 رو نموَلَو ءُراَّثلا تسمم اوُنَضَوَت : : 8 هللا"

 ا يبو شيخ يح - 6

 اوسر لاق :َلاَق ةريره

 .طقأ

 يبأ نع ؛ ةَمَلَس يبأ ْنَع دّمَحُم اَنْ «ديِزَي ائدَح - ١ تان

 ل هل
 «طارشض هَل ناطّيشلا َريدأ ةالّصلاب بوث اَذِإ : ب للا لوُسَر َلاَف : َلاَق ةريره

 هيي ىَنَح هس َنذيو ْمُكدَحأ َنْييَرطَحاَندَوُمْلا تكسادَِو (ه5١/#)

 جست انس كال نم دج نم: ىّلّص مك يِردَيَآلَ هتالص

 [/144 :عجار] ٠ نيئدجس

 يف تاس رو يمص
 دمحم اًنربخأ ؛ديزي انئدح ا ١1

 الا ىلإ لكل جوري : 8 هللا ٌلوُسَر لاق : لاق. ةرْيَره

 يذُنااكْنَم : ُلوُيَ رخآلا ليلا تل ْوأ ءرخآلا ليلا فصتل الا
 مه سرعماو

 ينسي يذل اذ نمط يئاَسَي يلام هَل بيجتساَك ينوي

 نه سلو عك هل

 :عجار] . 1. حبصلا ةآلّص نم ٌئراَقْلا فرَصْنيوأ رجلا لطي ىَتَح هكرفغأ

 [حاودك

 يبأ َنَع ؛ ةَمَلَس يبأ ْنَع دَّمَحُم ارب ديزي انئدَح -

 ,ةَحمجلا مويا هيف اتم موي : ف هللا لور لاق : :لاَق ٌةَريَرِه

 هيفو ٌةَعاّسلا موُقَت هيفَو ٠ ءاهنم طبه هفَو جلا لخذأ هيفَو « مدآَق ل هيف

 ةلَجَوَرَع هللا لاي - اهلي هحباصأ َضبكو - يلصُي نمؤم اهقفاَوي الة َعأس

 |[ .ه :عجارإ .هاإهاَطعأ لإ اَريَخ

 يبأ ْنَع دايز نْب دمحم نع «ةبعش اَنئدَح «ديزَي انئدَح - 1١٠١66

 دجاَسماَمإلاَو سر عَ ا ْمُكدَحأ ىَشْحَياَمأ : لاك ف يلا نَع ةَرْيرَه

 [نهك8 :عجارإ . راّمح ةَروْص رو وأ ؟راّمح سَ هسأَرهَللاَلَعجَينأ

 دبع نب ثراَحْلا نَع « بُنذ يبأ نبا انربخأ «ُديزيانئدَح - ١ ع

 اذ! : ف هللا لوُسَر لاك : لاق ةَرْيرم يبأ ْنَع؛ ةَملَس يبأ نع « نَمْحَرلا

 َداَغْنإَم ءهوُدلجاَفَركَس نمت :هودلجاَقَّركَس نإ م «ةوُدلْجاَركس

 [المكم :عجارإ قلع اوبرضاَف ةعبارلا



 ؛”يسوُرخَلاازْنَع هيام انْ هيَ - ٠٠١666

 َمْويَنوُقباَسلا نورخآلا نحن : :8 هللا ٌلوُسَر لاك :َلاَق ٌةَرْيره يبأ نَع

 ,ْمِهْلَع ب اَسح آلا َنوُمْبس نجا َنوُلْحَي يم يف نم ريو «ةماّيقلا

 ىلع مُهّوُيَنيل مث ءردبلا ةكيلِرَقلاةروُص ىََ مهم لجَر لك (ًةدوص]

 1 ١15١ :عجلر] .لزانم كلذ دْعَب يه م «ءاَمسلا يف كوك ءْوَص دش

 ْنَع ةَداََقْنَع «ىَيحَيْنْب ماَمَه انئدَح «ديِزَيائدَح - ١٠١ 6همك

 موي بذع ٌةروص روص نم : َلاَك يلا نع : ةريوه يببأ نع « ةمرْكع
 ثيدَح ىلإ َمَمتْسا ِنَمَو ءاّميف خفاَني سلو «حورلا ايف خفي ىَح هما

 اًبذاك مُلَحَتْنَمَو «ةنلثآلا هنذأ يف بيذأ مُهئيدَح مسكين مهبل مَ

 .دقامب وهيك ني دقْعَي تح بذحَوةريعش هبل عف١

 يبأ ْنَع «ةَمْلَس م يبأ نع ءادمَحُم ارب ديزي انئدَح - ١١ ةها/

 0 لك ماش اس ا ذه يف : 8 هللا لوُسسَر لاق :َلاَ -

 [0لام6 :عجار] توما : لاك ماسلا ام هللا وسر اي: اوُناَق م

 ٠ يبأ ْنَع «قاَحْسإ نب: ًًى دمحم انربخأ ديزي اَنئدَح -1 ١ همم

 ينو : ا هلا لوس لاك“: :لاَق. ةريره يبأ ْنَع ؛ جرعألا نع ءداثزلا

 بح ,يناريانأل مش ؛ ينازل مْويمُكدَحأ ىلع نيتي هدي محسن

 7 [9197 :عجار] .هلامو هلهآ ل مهل نوي نأ نم هيل

00 
 :َلاق يس اَنكدَح لاح نب ميلَس اربح ديزي انئدَح - لينملا

 ْمُكْدَحا ناك اذِإَ «ٌةّنج موصلا : : هللا لور لاك لاك يره ابآ تغمس

 يْنإ :لئبلكهَلقتوأهَمَمس كرما إو ؛ َلَهَْيآلَو قرات لاَ سي

 4١145[ ١ :عجار] مئاَس

 يبأتْعِمَس] : َلاَق «٠ ميلَس اَنَربخأ ؛ديِزياَنْتدَح -طهكد

 «نَظلاَومُكايِإ : هّلالوُسَرَلاَق :لاقةريره بأ تمس : َلاَق .[ثدَحُي

 ثيدَحلابتقاظلَ

 وبس

 ١+٠٠١[ :عجار] . ثي

 يبأ ع دايز ني دم َْح يش اربح بك - ١٠١هكا

 ةَراَثك ِلَمَع لكل : :لاَقلَجَوَزَع هير ْنَع « يوري بلا نع ةريره

 جير نم هّللا دنع بيطأ ٍمئاّسصلا مف وُلخََو .هب يزجأ انآو يل موصلاَ

 [ةم4 :عجار] . كللسملا

 ِنَّمْحرلا دبع ْنَع وِرمَع نب دَمَحُمانربْخأ «ديزياندَح - 3 ١٠

 ط0 :يبأ لاقل « ةقرحلا ىَلوَم بوُقْعَي نبا
 نيئاسلا فاسنأ نم مؤ: اقف مسالا وبال لاق :َةرْيَره وبأ َلاَق : لاَ

 يفق نم نم نم و كلذ نم لّفسأ نم َّناَك اَمَق ءنيبعكلا قوق ام ىلإ كلذ نم لّفسأف

 .راثلا

 :لاق (90هر/؟) ُنايْفُس اَنربَحأ ءُديِزَياَدَح - ٠١65
 نس نم :ك هللا لوُسَر لاَ :لاَك ربه يبأ نع «ثدَحُي َنَسَحْلا تغمس
 مهوم سا سا ع
 منيب «مهراّروأ لم هلع ناك اهي مئاَق لآل هس

 مل سلا

 4+ ص 6 هه يأس

 نم «مهروجأ لْثمُهَناَك ٠ يَ ما ىو يش مهرازوأ

 .ةنيت مهروجأ نم صياني
 «يرطْرلا نَع «نْيَسَْح نب نايفسم اًنربخأ ديزي انئدَح - ليلا

 اسوم َلَخْدآ م : :لاَك 89 يلا نَع رزه يبأَنَع بيلا نب ديعس ْنَع

 نيس َنْيْي اسر لَخْدأ مَ «هي َساَيآلك قياما وُ نسر ني
 سيما اما

 .ٌراَمقَوهَ قبس نما

 يبأ ْنَع ءدّمَحْم ْنَع ءَنْوَع نبا اًنربخأ ُديِزياندَح - ١١هكو

 نِإَو «ةَديدَحب دَحب راَشأ اذ ْمُكَدَحآْن ملت ةكدآلَملا : : لاق كل يبل َنَع ٌةريره

 ال :عجلر]. أو هيبألهاَحأ ناك

 يبأ ْنْبناَميَلَس اَنْندَح «ماوعلا اًنربخأ ٠ ديزي اندَح 1١١ ةكك

 دعم هلو
 ُتلسكو ثآلكب اق يليلَخ يناّصْأ : لوُقي ةريره اب عمَس هنآ «َناَميلَس

 مآ ةثآلك موُصأ نأ رو ىلع أل مكة :رضَحآلو ِرفَس يف نهكراَتب

 .َنيباوألا
00 

 ةلَص اهنا ؛ « ىحضلا يعكر عد الذأَو «ِرْهَش لك نم

 اَنريْخأ : ديزي لاق ٠ ِنَصْحّرلا دّبَع وبأَو ديزي انكدَح -١١1هةكا/

 سينغ ملط نب سعد ١ حلط لآ ومس يدوس

 م كل ع سرس 00
 مج لا ليس ين يجب علا ينل ل

 .ادبآ ئرما يَرخْنم يف
 سام ما ل

 .ادبآ ملص يَرخْنم يف :ئئرقملا ءنَمْحرلا دْبَعوبأ اكو

 ىلوُم « حلاَّص ْنَع «بذذ يبأ نبا انربخأ «ديِزي انئدَح - ١١همكم

 يف رانج ىَلَع ىَلَص نم : 89 هللا لوُسَر لاَ : :َلاَق ةَريَره يبآ نع « ةّمأوَتلا

 [49074 :عجار] . ُهلءيَش آلم دجْسملا

 ماس ا # رعوسو
 ْنَع ؛يربقملا نَع «بشذ يبأ نبا اًنربخأ ءديزي انئدَح - لنيطملا

 روزلا لوف عدي مَكْنَم : 88 هلا ٌلوُسَرلاَك :َلاَقٌةَرّيره يبأ نع ءهيبأ

 [4484 :عجار] . هياَرْشَو هَماَعَط عدي نأ جاَح هلل سلك «َلهَجلاَوهبَّلممْلاَ

 نع «يربقملا نَع ءبنذ يبأ نبا انئدَح ءٌديِزيانكدَح - ١س

 ُمَْصْلا يلاييآل امر سائلا ىلع نيني لاَ قف هللا لوس ؛ةريَره يبأ

 [ةكلذ :عجارإ . ٍمارحب مأَلاَمْلا دَخأ للحب

 .(ج) « بنذ يبأ نبا انربخأ ليزي انْدَح زل ,هالآ

 َلاَكو) لعَمتسلا ىلومنآلْجَع ِنَع بثذ بأنْ انَح ءَِماَع 2

 نع( (ساّمَح ىلوم : يربمزلا دمحأوبآ لاكو ءميكح ىلوَم رم

 :لقك حكم َمَعَش نإ «ٌمئاَص تْنأَو بست : : يلا نَ 2

 مقافولطل ديرما يذل ذاق ماك تلك إو مئا ين

 محض سل

 ْنَع نجع َْع بلذ يباني باد - 55-55

 هرظْنأل يّنإ ءهدّيي دَّمَحُم سفن يذّلاو : : 8 هلل لوس ,ر لاق :ل
 ما مع عم

 يلم علا

 . ةريره ريره يبأأ



 اششار مُكَفوُفص اووَسَف ينام ىلإ"رظْا امك يناََواَم ىلإ

 000 ور

 [الاوؤم :عجارإ ٠ مُكدوجسو مكعو 8

 َنَع ؛نآلَجَع نع ءبُن ذذ يبأ نبا اربَخأ «ديزيانثدَح - ١١ ماع

 م 5 . دب لا بوُكَر ْنَع لكس قف بلان ؛ةَريره يبأ

 ٠0101[ :عجارإ . كليو اَهُبكرا :َلاَقهنَدَب

 .() ءَنآلْجَع نَع « بُلذ يبأ نبا انربخأ ءديزيانئدَح -6١٠ص/5
 يدلل

 نع «ىّنْعَمْلا ءبنذ يبأْن با اَننِدَح : :َلاَقَرَمْع نب ليعاَمسِإَو

 َكَماَمَط نصي د كوُلْمَمْلا يف : :لاك ا يِبلنآ «ةَرْيَرم يب ْنَع َنآلَجَع

 مهوبرضُ الق مُهوُمتيرْص اَذِإَو ءهدّي يف همعْطاَ ىَبآنِإ عدا هيناعيو

 .مههوُجو ىَلَع

 َنَع ير نَع «بذذ يبأ نبا انربخأ «ديِزيانئدَح - ٠١ ةسا/له

 ٌموَيداَكاذِإ: "لاق اق يلا نَع «ةريره يبأ نع رخل هّللا دّبَع يبأ
 :لوألاق لوألا َنوّبيكيف ,دجسَملا باو ىَلَعةكئآلَملا تققو سجل يا هلع

 «ةَرَقَب يدلي يذلاك مث هَّدَب يدْهُي يذلا لكمك ةعمججلا ىلإ رمل لمَ

 «ةَضْيَي يده يّلاك من ,ةَجاَجَد يدي يدلك مَ ءاّشبَك يدي يداك من

 نوُمتسَي اوسلو «مهتحُص 0500 0
 نوط «ريْمْلا ىلع دمك ممل جرح اذ

 0٠١/[ :عجارإ . (9 ٠ ؟ر/1) ركل

 نع «ديلولا يبأ نع ءبذ بأن ا انربخأ «دزي انئدَح - ١١ ةالك

 وُ نأ مُكيلَع ف فاوطلاب نيكسملا سيل لاق قف يلا نع «ةريَره يبأ

 . اًقاَحْلِإ سال 42 3 يدنا فقعسلا نيكس امن« هم همن

 / نع ديلا يبآ ع «بفذ يبأنانربخأ كد - 5-5

 هَّحَأ يلاذأ ب حأ ام َلاَق ف يللا نَع ريم يبأ

 [4ا8 :عجار] . ٍميرَغل ةدعأ2' ءيش لإ رايد“ هنم م يدنع

 < كس

 ةنلاك يب رَمَي ءابهت ادح

 ريم نب الارطع نَح يدوم اربخأ هي اثدَح - 550

 تغمس :لاَقَف ءاَم ينوُتم امو ؛ «هلل دبع نبأ هللا دبع ىلإ تْوَكَش : َلاَق
 ع سولو رمل الا

 ل :لاَك (88 يبا ىلإهَكَردَكألإَلعأ الو : يدوعسملا لاق) يره اَبآ

 . ىعرم لَ آلو «هْنَع ىَتغَتسي نأ دعب ءام لضم مَع

 « مْيلَس نب ثعشأ نع « «يدوعسملا انربْخأ ديزي انئدَح - ١١ هس

 :لاَقَق :هيفنذأ اكو دجّسملا نم َجّرَْدَكالَجَر ىآَرةَريَرُم اد هيبأ َنَع

 [4:4 :عجار] . 8 مسالا أ ىَّصَعَد ُدَقَف اَذَه اَمأ

 ْنَع «'يِربْقمْلا نع ءبفذ يبأ نا انربخأ ءُديِزَيانئدَح - ١1١1هةهرع

 :هضرع "دم هيخأ نم ةَمَلظَم دع تناك نم : َلاَك كف يِنلا نَع « ةريره يبأ

 نِإَو «مَهْرد الو رانيد نوُكيأل َنيح دَخَلَ ويلا هلَلحَتيلَ ٠ هلاَمْوَأ

 تاكيس نم ذخأ هن كي ملأ .هتملظَم رديه م ذخأ ٠ «ٌحلاَصلَمَعهلَناَك

 ل :عجار] يلح تلعجَف هبح هبحاص

 موي ينأي نأ لبق : داَدْغَبي لاق ءيئثدح : :هللادبع لاق - 00-5 سفامم

 50 م نيد ةلاثه سي

 .مهرد ةلَوراَني راني

 11011081 الا ويجنن وعسيب

 ح ١١684

 َدَخْوي نأ لبق نم : َلاَكَو هاَنعَمَو هداتسإب حور هاتكدح و ٠١- ةرثاا

 . مهرد الو رايد نوُكي ال نيح هْنم

 ع نع «يربملا نع ءبلذ يالا ارخأ ياخ ١ هلل

 [الوحا :عجارإ. .ة سَ هرجلةرََتال- تأ

 نأ ءرخآلا ميلا لوس هللا مؤ ةرال ل حيو م - ١ هرم“

 77١/[ :عجار] مرَحَم وذ اَهَعمو لإ ءدحاو ٍَْي ريم رفا

 نب هللا دْبَع ينئَدَح ماما انربخأ ديزي انئدَح - ٠١65

 :لاق 8 نع ءةَرْيَرم يبآَْع ءراّصُنألاَّ م ٍلُجَرْنَع ءبئاّسلا

 اًهَلْبَ يلا ة ةّممبلا ىلإ ة كمجْلاَو ٌيَراّتَك اًمَكِك يلا: والسما ىَلِإ ٌةَدلَّسملا

 ُهَّنأ اَرَمَف : لاق ثآلك نم الإ ٌةراََك هل يذلا رهشلا 1 ىلإ ٌرهشلاو ٌةَراَمَك

 :اَنلك :َلاَق. ةّسلا كّرتو ءةقدصل ا ثمكتو «هّللاب كرشلا نمل - َثَدَحدرمأ

 ؟شلا تو ةقئصلا تكن امك قرح لالش اذه هللا لوس ًَ

 امآو « كفْيَسي هلام كَما لْجَر يطمئن : ةقفصلا ثكن امأ لا
 [7179 :عجار] ةَعامجلا م جوُرْخْلاَف ةّلسلا كر

 ٠١ هرمم

 اَنّنَجْلا يف : باقر: لاق ةَريَره يبأ ْنَع راسي نب [قاَحسإ

 ٍرَشَي بلق ىلع رطل ءاتسمَسندأ الو «"تارنيعأل

 ِنْب ِآلَعْلا نَع «قاَحْس إحسانا زياد - ١١ هذاك

 ْنَعِ] ءِراَسَي نب َقاَحْسإْنْبدَمَحُم انربخأ ديزي انبدَح -

 هَللاَدإ : :4 هللا ل وُسَرلاَف لاك ةَرْيره يبأ نع ؛هيبأْنَع ؛ نّمْحّرلا دب

 لَو يدْبَع يّبَسَو « ينضرفي ملف يدْبعت ضرع :(لوُقَيآلَجَوَُرَع

 [/وا/» :مجار] .رهدلا انو !هاَرهَد او! ٌهاَرَهَد او :لوقي « يردي

 7 ِنَع ءداّنزلا يبأ َنَع دمحم اًنَربْخَأ ديزي انئدَح 1٠١- ةرثا/

 وحر كلاس 2 :لو هللا لوُسَر لاَ : :لاَق ريم يبأْنَع ؛ جّرعألا

 ” ِرَمولا لهأ َنيداَدَمْلا يف لألاو ٍلْيَخْا لهأ يف ُءيلاَورَحَملاَو «قرشَملا

 [(4401 :عجارإ . مَا لهأ يفُةتيكَسلاَو

 يبأْنَع ءدَّسَحُم ْنَع ماسه انربْخأ «ديِزيادَح - 84
 ُدلتق «ةاَرما دم ىلع هللا فوُطآ :َلاَق ف دواَد َنْب َناَمْيكس نإ :لاَق .ةرْيَره
 :لاق نسي ملو هّللا ليبَسس يف فيسلاب ب رْضَي امال نم ةآرما لك

 اتدكو ةدحاو ةأرمايغ نهم ذل مل «ةأرما ةّنم ىلع ليلا كلت يف فاطق
 همر عازم 2

 هللا ءاش نإ : :لاَقناَك هّئأَوَك : ل هللا وتمر لاَقَك : لاَ
 سا مس ا مك عل

 وع هّألا ليس يف فيسلابْب ري اَمآلْخ نم ةأرش لك تدك

 [الا 77 :عجار]. لَجَو

200- 

 ةَرْيَوَه يبأ نَع دمحم َنَع ؛ : ماشه انربَخأ «ديزيانثدَح - ١٠١9

 نمش َمّلطَت (007/6)

 ناّسْنِإ فصن

 نأ لبق بات ْنَم : َلاَق [8 ْيِنلا نَعِ]

 . هْيلَع هللا بات ءاًهبرْغَم



 ا نا ل َح

 رز ماه انُعَح :ووماَه اني ياك ١- 6و

 ةلَو ىَوْدَعأل : َلاَق قف يِبنلا نَع «ةَرْيره يبأ نَع ؛دّمَحُم ْنَع :َناَسَح

 .حلاّصلا أقل بحأَو ةَريط

 نع دّمَحم ْنَع «ناَسَح نب ماشه اًربخأ «ديزَي انئدَح ٠- هذا

 دق رثيي فيطي راح ٍمْوَي يف بلك “تارا ف يبل نع « ةريره يبأ

 هروب ديف
 .اهكَرفعَ (َهكوُم) مل تَعَرك ٠ ٍشَطَمْلا نم هلال عك

 «ةريره يبأ نَع ءدَّمَحُم نَع «ماَشه اربح ديزي اندَح- 07 ١ ١

 نمُبِيصْناَهَْدَتْملك ؛ اهب ره يفرَلا تلة لا نع

 [همك؟ :عجار] . تنم ىَّنَح « اًهقسن مَلَو ءاهممطُت مك «ضْرألا شاش

 يبأْنَع دّيَحْمْنَع؛ ٌماّشه اَنربخآ دي انئدَح 1١69

 اًمئاّص َناَكنِإَف بجيل ْمُكدَحأ يعذاذإ: لاك يِبنلا نع :ًةَرْيره

 00 جا با ل ؛لصِتل

 «ةرّيره يبأ نع هدَّمَحُم ْنَع باقه اح لاك َُمَو

 امر ْنِإَ مقر اجلب ا نإ رن رشا نم لي

 يبأ نع دَّنَحُمْنَع 5200 - 5 و6

00 
 يفر راج ُندْمَمْلاَو راجح مئئَعَسيبلا :َلاَق قف يلا نع «ةَريره

 071٠١[ :عجارإ . صحا زاكرلا

 يبأْنَع ءدَّسَحُمْنَع «ماّشه اَنَرَبْخآ ديزي انتدَح ١695 ٠-

 000 دع 000
 بر يأ : نجلا تْلاَقَ .اَّئلاَو هّنِجْلا تَمّصَتْخا : 0

 ولك ْْدَياَهَلاَم براي : ا تقر مس سأعمل َاَهَل ام

 ءاّشأ نم كب بيصأ يتم يتَمْحَر تْنأ : لاف هذول وجل

600 26 
 الكس هسا لو كل سدي سأ يطل راّئلل َلاَقَو

 ني منيا ؛ دس هقْلَ "نم ملظَي لل جور هللا ننام لاق

 5 دو لوُشَتو هيف وَ كات َمَوءااَم هل نم
 هم ماهل مقل هل 00

 كاف هَمدَق ايفل جوع اير عض ىَتَح 4 ديزم نم لَم :لوُقو هيف

 ايف ٠6 عجار] .اطق طق ل وقتو ضْعب ىلإ اهضنَب يورو لسن

 « ةريره يبأ نَع ءدمَحُم نَع «ماَشع اربح «ديِي انئدَح - ١١ ةةوأ/

 هروُهط يفُهَديْسسْفَيالَ «هماتم نم مُكدَحأ قيما اذإ : َلاَق ف يلا نَع
 سي هع ل
 [11178 :عجارإ. مديني يردي الن ءاهلسْفيق اهيلَع عرف ىتح

 يبأْنَع ءدَّمَحُمْنَع ماسه ارب ديا ١6448 ٠-

 بكت ٍملّنُصْلا ار دكت مَكاَمّرلابَرتف نإ لاَ ف يلا نَع «ةريَره

 [ثج همرأو ةئس نم ئج ملسُلا هؤرو انيدح مُهفدصأ ايفر مقص

 ع هلام ىَرشب هلام ايقرلاك آل اَيرلا : َلاَكَو :لاَق- وبلا نم

 ُناَسإلا هبت ددَحُي ءَّلا نم ايلا «ناطيشلا نم يحن ارا «َلَجَو

 معمق

 06١ ص ها د يلاتش

 :لاك . صيف مقْيَلَو اَدَح كَسُيآلَهَرْكَياَممُكدَح أر اًدِإَق ءُهَّسْفَن

 اةفنف :عجار] . نيدلا يف "تاَئْدْيلَلُْلاهَرْكأَومَْتلا يف ديلا بحأو

 يبأ نَع دمحم ْنَع «ماَسه اربح ءدِزياندَح -أ 8 ٠١

 هع
 يف٠ ءاَسْشلَق فصل «لاجرلل ٌحيبْسَتلا : لاق يِبللا نع «ةريره

 يملا :عجار] . ةآلّصلا

 يبأ ْنَع ءدَّسَحُم ْنَع؛ ٌماّشه انربْخأ «ديِزياَنُندَح -![|ةهكفف

 همم سل
 ْنمرَحْلا دشنِإِك ؛ هرحْلا يف ةلّصلا نع اوُدربآ لاك كف يلا نَع «ةرْيَره

 71١[ :عجار] . منهَج باوبآ حبق نمرأ ؛مئهج حب

 يبأ نع دََّحُمْنَع؛ ؛ماَشه اًنربخأ ؛ديِزَيانندَح تكا

 2 ممهسإلا
 ةّنجْلا يف لاَجّرلا لاَعَق ٠ واكو اوراقك هدْذع انك : لاق .ًةريره

 ةَرْسز لوأ نإ اقف مساقلا وبآ لكيم : ةَرْيره بأ لاق «ءاستلا مرتك

 تل هر ربل هرم ةروُص ىَلَح مُههوُو جالت يأ نم

 رولا نم ناَجوز مهم لُجَرَلُكل «ءاَمّسسلا يف يرد كوك وأ ىلَع
 هيد جيو كتل

 . لح ءاَرَو نم سوس ري ءنيعلا

 [0165؟ :عجارإ . ٌبّرعأ نم اًهيِف ام « هدي دمحم سمن يذّْلاَو

 وأ َلاَق : :َلاَقدَمَحُمنَع ؛ ماّشه اَنرَبَحأ ُديِزيانئدَح - 1 3 1

 0س 1 كلت هيب( ه١ 8/5) كَس «حسٌاّمم ُمراَمْل)

 تياَصأ منقلب عضو الو «هنم 'بصُن مل حالا بَل َهَْديَني
 :أاذإ :ةريَرِه بأ َلاَق لاق ؟85 هلوسة "بْعَك هل َلاَقَق

 [الاةك :عجار] . ٌةاَروتلا

 هل ملا

 : ةريره

 يبأْنَع ءدَّمَحُم ْنَع «ماَشه اَنربخَأ ءديِزَياندَح 15#

 اًهلوأ «ترارم ميس لسع ءانإ يف بلكلا عَ اذِإ لاَ قف يلا ع «ةَرْيره

 [0697 :عجار] : با رثلاب

 ٍنْبرْضَنلا نَع هَداَتك نع «ٌديعَس اَنربخأ دي انندَح - لك 5

 لاَسبس فأما" رزه يبأ نع كبه نب يشن « لآ
 م

 [م017 :عجار] ريغ نم هب قحأ هَ « هنيعب هعاتم لجر ىأرق م ٍموُق

 «ءاطَغ نع ؛ حالا انّ «ديزين محم الح - اكن

 احكم ةماَيقلامْوَيءاَج ملي امل مك َْم بلا نع «ةرْيَره يبأ نع

 [0/051 :عجار] ران نم ٍماَجلي

 نمودج نع مت يارب انوا يباح لءكمك
 53 هلا لمأي مكي الأ ف هللا لوس لاَ : :لاق يره يبأ ع «قيقش ماعم 2ع ل ا

 0 لاك َنوُموُلَظَمْلا ءافعٌضلا :َلاَك «٠ هللا لوس اي لي اوُلاَق

 لَن يذلا مُهيِرَظْنَج ديدشلُك : لاق« هّللاَلوُسَر اي ىّلَب :اوُناَق ؟راّنلا
 وعادي د م

 [مهنا :عجارإ مهسوءر نوملأَي

 نب دعس َنَع ؛ ةدئار يبأ نب + يركز انربخأ «ديزيانئدَح - 1٠ ا و9

 لاَّرَتآل :َل لاق يلا نَع :ةَرْيره يبأْنَع ؛ «6ملَس يبأ ْنَع) «ٌميهارنإ

 [ة5الا/ :عجارإ ٠ هلع ىَضي ىَتح هنيب قلع مآ نا سَ



 يدوس # هرب كس 5
 نع مسباح انكدَح وراه بمياَح - 17 114

 : 4 هللا لوْسَر َلاَق :َلاَق٠ ةرْيره يبأ نع ٠ « عفار يبأ ع يناثلا تباك

 ىَلَع لجو رَع هللا دَصْرأَ « ىرخأ يرق يف هللا يف]هلاَحأ ويل جر َجَرَخ

 001 مع عع ّ ماو م

 رتل :لاَق ٠ انآلف دير :لاق ؟دير يآ : لاق برم ملف اكلم هتجَّردَم
00000 

 يّنإ :َلاَق ؟هيتأَ ملك : :َلاَك أل :لاَ اق 9 ةكفعهل مطلق : لاَ هل :لاَق

 ا كبل هللا لوس سر يَ لاق“ لجو رع هللا يف هبحأ

 ال5١ :عجارإ . هيف هاي كلبحب

 يدوس رر هر عك
 نع« َةَمَلَس نب داَمَح اًنئلَح ءىسوم نب نسح اًنئدَح - 5 8

 هَعكَرَألِإ هَملعأالَو :لاَق ةريَره يبأ نَع ٠ ٍعِفاَر يبأ نع ؛ يناثبلا تباث

 .ُةاَنعَم كد

 ٍمصاَع نَع « ةَملَسْنْبداَمَح اًنْنلَح نَسَح اًنئدَح --

 . هلثم ةريره يبأ نع ؛ جّرعألا َناَّسَح يبأ ْنَع .لوحألا

 ما كش هه سلا نار6 صاع هزل
 ِنْب دَّمَحُم نَع «ناَسَح نب ماّشه اَنربْخأ ءديِزَي اَنندَح - ادكألأ

 يدّبَع : : مُكدَحَأ نلوُقيأل : كف لل وسر لاَف ١ لاَ ةريَره يبأ ْنَع ٠ نيريس
 ٠::[ :عجار) . يتق ياتق : لهو ؛ يتم

 . هلم َرْكذَف ماّشه انكدَح ءرَمْعَج نْبدَمَحُم انئدَح -

 نع دسم ؛ناَح نب مانع انرخأ ؛ديِزياكدَح - ٠١116
 « هيخأ ةبطخ ىَلَع لجل اهبطْحيَل : 8 هللا ةلوُسسَر لَك : :َلاَق ةريره يبأ

 «اَهتلاَح ىَلعالو ءاهَمَح لعامل مكاو « هيخأ موس ىَلَعْموُسيآلو

 ّبَكك ماها ْحكتلو ًهْحَص يفاام فكل ءاهتخأ قالط لسنا

 (ةهد4 :عجار] . اهل هللا

 يني يدلك قالا رم يل دل ون اع

 يعار ىَنأ لج َتمَك حمس امرشا هبحاَص نع ربي ال مَ ةمْكحل ١

 بلك َندأَبَدَخاَك ءزّيخا لاق : َكمَتَغ نمٌةاَش ينرزجأ : َلاَققٍمَنَ

 ملم :عجار] . ِمَّغْلا

 , نع «يشّرفلا ملص نب عييرلا اًنربخأ ديزي انثدَح 1-6
 عاق مكسات

 لوسر (بطَخ : ةرم لاقو) « اًنبَطَح : لاَ ةريَره يبأ نع ءداّيز نب دَمَحُم

 جلا ٌمُكْيَلَع ضرك ْدَفَلَجَوَرَع َهّللاَنإ ؛ثرماّتلا اًهبأ : :لاَق كف هللا

 0 نيرا ارح

 ل يالا مواويل اك طا «مُكَيكرَت ام

 ميش نع ؛ «مُكََتاذِإو «مضعطَتَسا اَمةئم اونا مب مُكُترمأاذإو « مهين

000 
 .هوعذف

 مرعب هرب كام ع ل
 ِنْبدْيَز نع «فرطُم نب دَّمَحُم اربح ديِزياَنْثَدَح - 1 كلك

 ة يِبلا نَع «ةرْيره يبأ ْنَع ءراَسيِنْب ءاطَع ( 0١ ةر//") نع ملسأ

0 

 .ءيموس هاش 0# . ك رع اضهع | رلم را لا دع ل
 ا ا 0

 همر 2 همر

0000 000 
 2000 ءاريعب هَل اويلْطا : لاَقَ يبا ب

 نس قوق تسأل دجْنمل هللا لوس اي : وُ هس َقؤَق اسال اودجَي

 [هل04 :عجار] ها مختل مكر كولش: اقف ؟هريعُب
 لل

 6 500 ا لقيم يلع ملام يع وجل
 اسم اس

 يل ىّنأ براي :لوُقيق ةّنَجْلا يف ؛ حلاّصلا دبل هجر مَهريكَلَجَورَع

 [40/4* :عجار] . كل َهلدكَو راّفْغتساب : لوُقَيق ؟هذه

 ْ'نَغ ءدَّسَحم ْنَع ءناسَح رْبٌماَشه اريح ديزي اتدَح - 89
 كد 5 سس | هس هسا ني # «نا م ملمعل

 يفاولّصت الو ءِمَنَقْلا ضِباَرَم يف اوّلص :لاَق كف يبنلا نع ؛ةريره يبأ

 [ة274 :عجار]. ليألا نطاعُم

 نب حلاّص ْنَع َقاَحْسِإ نب دَمَحُم نرخ :ديَي انئدَح - 0 ل

72 
 اوُنوُتَتَال : لاق يلا نَع :ةَرْيره يبأ نع ؛ جرغألا نَع « « ميهاربإ

 .حلاصلا مليسملا مكلف «َمرَكْلا :بّتعْلل

 5-00 :عجارإ. هوَ يلا نع «ةريره

000 
 «ةَمَلَس يبأ نَح ءورْمَح ْنْبَمَحُم انربخأ «ديزياندَح - 1 دةفث

 ٠١41١[ :عجار]. ةريره يبأ نَع

 .(ح)

 ال هللا َلوُسَر نأ ةريَره يبأ ْنَع «نيريس نْب دَّمَحُم ْنَع «ماَشعَو

 يي م اس يع 5000 7

 :َلاَك هللا لور اي تْنآ الو : لبق «ةنجْا ُهَّلَمَع مُكنم ادَحآ لخدي آل : َلاَك
 سرع سس سا لل يعوق م سه 00

 ىلع هَدَيَعّضَوَو «ٍلضقَوُهْنم ةَمْحَربُهَللا يمكن الإ انآ آلَ

 7/٠١7 :عجا ن].هسأر

 يبأ نْب هّللا دْبَع نب يعْلا دبع انَرَبَحأ زي انثدَح -167*#
 مل هد 0س

 ةَريرهابأ تعمس : َلاَاَبآعِمَس ؛ ٍحلاَّص يبان :لْيهس اًنثدح .ةَملَس

 «ليربجاَي : :لاَقادْبَع هللا بح اذِإ : لاكن ل هلا لوْ اندم

 لجو هللا! :تاَواّمّسلا يف ليربج يداي وبحق نال بحأ ين

 ادْبَعَّضَتْبآ او «بَحُيَق ضرألا لْهأ ىَلَحهبِح ّق يق هوبحأ آلف ابحي

 : تاَواّمّسلا يف لرب يدانيق «هوضفْأ نال ضف ين «ليربج اي: نا
 ريس ور سد رك رس فرع ساس كس لا

 ضرألا لهل منَ هَل عّضوُ هضم انفّضْي لجو هلا نإ

 [04 :عجار] "ضف
 هاش ممامرب هرعت هل

 نع َةَداَنَق نع « ىَّيَحَي نب ماَمَه اًبربخأ ءُديِزياندَح - "5 1٠

 هلل نإ 0 م ءنَمْحّرلا دْبَع

 3 ”ههع# ع هاء



 :عجار] دع َدْعَب ىَراَصَتللَو ءاَدَّخ دوهيللو ءاَنل ِموُيلاَف «عَبت اهيف اَنل سانا

 اةففني

 شادخ ْنَع «يدْبعْلا ديزي نب ريهج انربخأ ؛دييانئدَح - 1 سهينن

 ًاسولج انك : لاقت دَسُيلجَر ادق :ةقوكلاب ةقلَح يفتن : لاك شايع نبا

 ٍملْسُس ىَلَع َدهَش نم : لوُقَي ل هّللا لول تحمس : لاق ةَريره يبأ عَ

 .راتلا نمهَدَعفَم اوت لاب اهل سيل ةداَهش

 ْنَع «َقاَحْسِإ نب دَّمَحُم ْنَع ؛يدَع يبأنْبا انْندَح - ل كلك

 لاق : هللادبع لاق) فص م ىَلوَ ءاطَع نع « يربقَمْلا ديعس يبأ نب ديعس

 لوسَر َلاَق :َلاَق: ري بأ نع (باوصلا وهو ةيص ةبوُقْحَي لاَكو : يبأ

 ؛ةآلّص لك دنع كاَوُسلابْمُكيرَمآل يّسأ ىلع قشأ نأ الول : 4 ِهّللا

 ثذُث ىَضَم دِإهنف لوألا ليلا تكن ىَلِإةرخآلا ءاّشعلاةالَصهترَخآلَو

 عدلا : ياك ولم ول ىلإ لا ءانسلا ىلإ طم لرالا للا

 رش ينج تسع ود نش لح - ٠١ سقف

 لَجَوَرَع برلا ينعي : :لاق : لاَ لف يبل ريم يبأ ْنَع «سْنآ نَع -
 ريا معا م م ع

 تَرَ اًعاَرذ ينم برت ذو ءعارذ همس اريش ينم بعْلا برت ذإ -

 ةَقوُرَه هيَ اتاي اًعوُب ينم بْرَقَتاذِإَو- اعابوأ- اعوُب هنم

 [4216 عجار .( ٠ هر/0)

 يبأ نع "يميل ميل ع "يدع يبن اتَدَح - ١
 َتْعمَس :ةرْيره يبل تثق [يل) ناتب ينوي : َلاَك ناسخ يبأ َنَع؛ «ليلسلا

 هسا اع عراب لارا
 معن : 5 :لاق ؟اَناتوَم نع انسب بي انين اًنيدَح ف هّللا لوّسَر نم

 وآ هبت ةّيحاَتب دْحأَيِ هيوبآوأ بأ مُهدَحأ ىَلَي دّنَجْلا ضيم مُهراَتَص

 :عجارإ . نجلا هابآو هلي ىَنح ُهقراَي الف ؛ اَذَه كبوت ةفنصب لْحآ امك هدي

 ديه

 ءنيييس ب سكان فْوَع اًنَربْخَأ قاَحْسِإ الح -89
 َرْفُع :88 هللا لوُسَر لَك : :لاق ةَريره يبأ َْع ءًلإهملعألَو "فوغ لاق

 ةكوطت هلي ذك دق تقلب ير أ ىَلَع بلكت ةسموُم ةأرمل

 .كلَدب اهكرمْتَ ءءاّمْلا نم هلت َعَرَتق ءاًهرامخب هوك اَهَح تعرب

 «نيريس ِنْب دَّمَحُم نَع ؛فْوَع انربَخأ «قاَحْسإ اندَح - ١ نيك

 ةئآلثاْهلت وصي نمل نما: ف هلا ٌلوُسَر لاق : َلاَق ةريَره يبأ َنَع

 لطتب مُماَيَوْعَللااَمْهلَشْآَأِإ َثنحلا اوُتْنَي ملدلرأ

 - انآوبأ يجي ىّنح َوُلوُتق :لاَك هَنَجْلا اوشا : مهل لاقي :لاقو . هنِجَل جلا

 ادا : مهل لاَقيَق - الك لم وُ تار ثآلك :ل َلاَق

 . مُكاوبأو

 نسب ٍبْيَبح َنَع هللا دبع اندَح هديع نب َمحم اندَح - كاكا

 هتمْحَر لضم

0 

 كا ةّنِجلا اون

 قف هللا لوران «ةَرْيَرُه يبأ نع ؛ « مصاَع نب ب صْقَح نَع ٠ ِنَمْحرلا دْبَع

 رْجَفْلا دعب ةَلَّص نع ىَهّن : : نيتي نحو «نيتسبل نَحو ٠ نيئالَص ع ىَهَن

 ىَلإ َكجْرَتب يضْقُت دحاو بو يف ءابحالا نَعَو ءءاَّمّصلا لاّمتْشا

 :عجار] . .ءاَمّسلا 1١57 1١[

 .(ح) «حْيرج نبا اندَح «ْحْوَراَدَح - ٠٠17

 ابان دايز ينرَبْخَأ : لاق « حْيَرَج نبا نَع ءثراَسْلا نب هللا ُدْبَعَو

 لوسَر َلاَق :َلا٠َ يره اَبآ عمَسهَّنأ ةربخأ دير نب نمحرلا دبع ىَلوَم

 ىَلَع ليلَقْلاو ءدعاَقلا ىَلَع يشامْلاَو ؛ يشاَمْلا ىلع بكأرلا مسي : : هل هللا

 [مكذم :عجار] .ريثكلا

 يبأ ْنَع ءنّسَحْلا نع «(بِييحالْدَح «:حور انئدح - ٠١7878

 يشاّملاَ «يشاَمْلا ىَلَع بكأرلاٌمْلَسُي : هللا لوُسَر لاق : لاق . ةَرْيِره

 ءريبكلا ىَلعريغّصلاَو ريكا ىَلَع لياَقلاَو : َداَدْغَي لاَكو- دعاَقلا ىَلَع

 .ريثكلا ىلع ليلقْلاَو دافي حور لاك

 ي» هس سه

 َثَدَح : َلاَق ةّصْقَح يِبأْنب َمَحْم انندَح «حْوَراتدَح - 1 ٠

 هّللا لوُسَر لاق : لاق ةرْيرَم يبأ َنَع ٠ «ِبّيَْمْلا نْب ديعَس نَع «باٌهش نبا

 ماسلا نمل ه يشل نب نش اهنا دقلة 2

 ارز ويقط ىزخا ين اك س - 1#

 ْنَع ءهّمَع ْنَع ةَربْخأ ةَرْمَع يبأ نب نمل دبع َنْب للا دبع انآ «كلاَم

 .هتبنكي ىتكي ذأ ىَهْت يلا نأ ريم يبأ

 يبأْنَع ءدَّمَحُمْنَع ماسه اًربخأ حور اند هنا

 كلك َدْنَب باَصأ امك انآ ٌةكآلك ةقابضلاقَح : لاق فيلا نع «ةريَرم
 ايس سرع
 ٠١97١[ :رظنا] . ةَقدَص َوَهَف

 ْنَع هورْمَع ْنْب دَمَحْم ْنَع ْداَمَح اَنثدَح «حوَرانْتدَح - ١

 ًءاَدْنلا م ُكدَحَأ عِمْسادِإ َلاَك ف يِببلا نَع «ةَرْيَره يبأْنَع ٠ ةَمَلَس يبأ

 [444 :عجارإ . نم هتجاَح يضفي ىَنَح ءهنَضَيالف دي ىَلعهاَنألاَو

 ءراَّمَع يبأ ِنْبراّمَع ْنَع داَمَح اًنئدَح «حور اًنئدح - ١ك

 عرمان دَيندَوَملا َناَكو : هيف دارو «هلثم ل يلا نَح «ةَرْيَرَه يبأ ْنَع

 [41454 :رظنا] ].نِجَْفْلا

 , عفار يبأ نع تبان ْنَع ٌداَمَح اًنئَدَح «حور اًنئدَح ١ك

 «هراطفإ دنع َةَحْرَق :ناَتَحْرَف مئاّصلل :َلاَق ل يلا نَع ةَرْيَرَع يبأ َنَع

 050١[ :عجارل جوردي ىَنَييح حرك
 َةَداَتُق نع «ةبورَع يبأ نب ديعس اًنئدح «حور انثدح -

 يوْجأَيَدِإ :َلاَقا# هللا لوُسَرْنَع «ةَرْيَرَم يبأ نع ؛ عفاّروُبأ انئَدَح

 لاق سّْتفلا امش نوري اود اذ ىّنَح ٠ « ويلك كسلا نورفحتلاة وجان

 ىّنَح ناك اَمدَشاك إنمي ءاَدخ هئورفحَتسف اومجْا : مِهِيلَع يذلا

 سائلا ىلِإْمُهَتمْينَلَجَوَرَع (1/1١١0]هَّلل دارو مهتم تكلَباذإ

 اوعجْرا :مهْيلَع يذلا لاق سْمّشلا َعاَعُش َنْوَرَي اوُداَك اَنِإ ىّتَح اوُرَمَح



 نيرثكملا دسم اله ص

 رمد يع ل
 اهح هعييكَرضَو بدوي ؛ « ينشتْسَيوهَّللا ًءاَش نإ ادع ُهَبورفْحَتَسَ

 قرد شرار مدي عار
 َنّصَحَتيو هامل دوق ساّنلا ىلع نوُجبْخَيو هنوف ٠ رت

 اًهْيَلَعَو عجْرت ء ِءاَمّسلا ىلإ مهماهسب نوُمْرَيَف « مهنوصح يف مهْنم سان

 للاي «ءاّمّسلا لهآ انولَحَو ضرألا لهآ انه َنوُلوُقَم ءمدلا يمك

 سْفَن يذّلاو : ف هلال وُسَر لانك ؛ اهب ملتقي ٠ مهنا يف مَ مهلَ

 ْمِهِموُحُت نم اَركَش (كشتو[سنقكض ألا ب ومد هدي دَّمَحُم
 م مع

 0٠١541[ :رظنا] . مهئامدو

 « عفار يبأ َنَع ةداَتقْنَع «نايَش انئدَح «َنَسَح اَنئدَح - ٠ كفا

 هُماَنَمَرَكذَت جوج امو جوُجايَدِإ : و هللا لوس َلاَق لاَ ةريره يبأ ْنَع
 راسة سو سا ساس

 ىَلَعْمُهتمْيانأل َجَوَرَعُهَللا دارو مصمم سقيا: َلاَقُهّنآَدل

 1١714١[ :عجار] . سائلا

 نب ىَيْحَي نب دَّمَحُم ْنَع كلام اَنْكِدَح «حْوَراَنتَدَح - 5 ٠

 عماعو
 ٍماّيص ْنَع ىّهَ © هلا لوران ريم يبأ ْنَع ؛ جرعألا نع ءَناّبَح

 1 مه» :رظنا] لا ٍمْوَيَو رطقلا موي : نيمو

 يبأ ْنَع «نيصح يبأْنَع يئس اكد ور اَنَدَح - ٠١7818
 ٍموُص مويَناَكاَذِإ ف هللا لور لاَ : لاق. ةَرْيره يبأ نَع ٠ ءحلاَص

 َرآَدَحآ هِلَع لهَجانِإك ءانحآ يؤم الو «لَهجَيآلو «تقْرَيآل ْمُكَدَحأ

 [/645 :عجار] . مئاَص ينإ لشلَمَمادآ

 نبا انْئدَح «ةَصْقَح يبأ ُنْبدَمَحُم انندَح «حْوَر اندَح - 1٠65

 :لاق اق هلا لوُسرنَأ «ةرئَره يبأ ْنَع بيا ِنْيديعس ع ؛باهش

 ُهَّللا اًمُهَلَخْدُ هَرَخآلا امدح فَي نير نم دليل جرعه نإ
 را ماسلا مو المعس هو م معة
 لفيف اًرفاك اَمُهَدَحَأ ْنوُكَي : لاق ؟دلاَذ ْنوُكَي فيك : ليق ٠ ةنجْلا ل َجَوَرَع

 رلامور
 .لبم هللا لبيس يف وزي مليم رَخآلا

 نبا نع ءداييز انربخأ «حْيَرج نبا انئدَح «حور انئدَح - :< 1٠

 َلاَق :لوُفَيةريزه انآ عمل «هربخأ محلا دن ةملس اباانأ «باهش

 «هَّللا ىّصَعْدَقَقيناَصَع َْمو هللا حاط دقق ينَعاطأ نم ف هلللوُسَر

 :عجارإ. يِناّصَع ُدَقُق يريمأ ىّصَع ْنَمَو « ينَعاطأْدَقَق يريمأ ٌعاطأ مو

 اقليم

52000 
 .(ح) داق ْنَع «ٍماََهْنَع :دوادوبأ انئدَح - 6.5" 1٠

 ِنْبرْضَنلا نع ؛ «ىتعَمْلا َُداََق انْثدَح ماَّمَم اَنَدَح ءدّمّصلادْبَعَو

 ىلع َرطنأ : َلاَق 8 يِبلانآ «ةَريَرَه يبأ ْنَع ؛ « كيه نب ريشُب نَع « سّنآ

00 
 اَي:َلاَقَك : هت َلَمََف (ش ارق : مصاب لاقو) بهدم دارج بوُب

 نم: :لاَقْوأ لَمْ نم ُعبشيْمو براي َلاَق ؟َكيلَع ْمّسسوأ ملأ ب وُيأ

 .كلضق ضف

 :عجار] .َكلْضَق ْنَع يب ىّنغ آل نكلو ءىلْي لاَ : دّمّملادْبَع َلاَق

 م1

)011/ 

 نم ؛انكلا: ف هللن وش ناقل ؟رضاأل يرش نا :اوُناَك ةانكلا

 َنَمٌءاَفشيهَو نجلا نمةَوْجعْلاَو ءِنْدمللءاَفش اَمْؤاَمَو ءنَمْلا

 [الةهك:عجارإ . مسلا

 هللا دبع ْنَع هاك ْنَع نار اندَح «دْوادوُبأ انئدَح - ل

 َءولَط :اتس لاَمْعألاب اوُرداَي :لاق ف يلا نآ «ةرْبره يبأ نع حاير نبا

 َرمآو «مُكدَحأ ةّصْيْوَخَو «ضْرألاةبادَو «ناَحدلاَو ءاًهِرْعَم نم سْمشلا

 . ةماَمْلا

 يب هرب و 1

 «لآلب نب ناَميَلَس اَنَْدَح ورع نب : كلَمْا دبع اننَدَح - 1 5”

 لقاها الا
 مم

 ةَريره يب ْنَع ؛هدَج ْنَع « ديسأ يبأ نب ميهاَريإ نع

 ل ل
 وول ىَتَح « « عارذب اعرف ريشب ارش مكب اك نم نكس سب

 ُهوُيُبلَخَدَل اص

 لآلمه ْنَع ء حلف انئدَح ءوِرْمَع نب كلما دب اندَح - |ءك60

 وهو اميل يبل يره يبن راسي نب ءاطَغ نَع ؛ «يلَع نْبا
 هن شقدا لاواوو
 ََع رنات ّنجْلا لأ نم الجرد: ةيدابلا لهأ نم لج هدنحَوتدَحُي

 «ىَلَب :َلاَق ؟َتْئش اَميف تسل : :لَجبو رع هبل« يف لج

 ةداَصْحتْساَوةؤاوتْساَو تاب فرط ردد : :لاَك «عرزأ ذب حأ نكلو

 اًيَكنوُد (017/1؟) :لَجوَرَم كير لوف :لاَق «لاّبجلا لاكعأ ناك

 شرف أل نجت هلو : يبارعألا َلاَقك : لاكي كمن «مدكَنبا

 كحَصَف :لاَك. هباَحص اب انسلق خت َمآو عرب َحُْهنإَكايراصنأ ذأ

 . ف هللا وسر

 .(ح) ديس انثَدَح بورت

7 

 نع .«ْمدآ نب نّمْحرلا دبع ْنَع َدَداَتُق نع «ديعّس ْنَع «باّهَوْلا دْبَعَو و

 سس يس عسا سس ع ع هل
 ْنَم ىلع َةَمجْلا بنك لَو هللا :لاَق ف هلا لور ذأ ةَريَرم يبأ

 مويلاَك «عبت اَهيفاَنل سانا اَهَكهَّللا اَناَدَعَو ءاًهيف ساّنلا فلام اب ناك

 موي ىَراّصّنللَو «تبسلا موي دوهيلل ءدَح دَْي ىَراَصتللَو ادع دوُيللَو تك

 [771 :عجار] . دَحألا

 ْنَع ُةَداَتَق اًنكدَح «ٌماَمَه انكدَح ءدّمّصلا ٌدْبَع ناد -67

 َرَكَذَف : :لاق ف هلا لون ريم يبأ ْنَع « نيب مأ ىلوم ءِنَمْحّرلا دْبَع

 . الميل كيمو
 نبا نع ءرّضخألا يبأ نب حلاَص اًنكدَح «حْور اًنئدَح - ٠٠18#

 لوُسر لاف :لوُشَي يره انآ ٌعِمَس هنأ « جرعألا نّمْحرلا دبع نع «باهش

 ءمَدآ[ملل]ّقلخ هيف لارض ل تل وي. هلل

 وةرعومر
 نبا انكدَح رة يبلع راح ٠ يل



 نيرثكملا دنسم 000

 00 ه# ماد يورو ةايقاش
 519م جامو دج باب ىلع: ف للاسر لاق َةَرْيره

 ٌرجهملاق ٠ فحملت يول ماَمإلاَس لج ادق « لجرلا ءيجُم َنوُبَْكَي روب مع

 ءٌدانثلا يدْومَك هيلي يذلا «ةَرَقَبلا يدهم هيلي يَّلاَو .ًاروزج يدْهمْلاَك

 [070ه١٠ :عجار] . سيلا يديمك هيلي يذّلاَو «ةَجاّجّلا يدوم هيلي يَذَّلاَو

 نبا اًنئدَح ءرتطخسلا يبأ نب حلاص انئدَح «حور الح - 6 ٠١

 : 8 ِهّللا لوّسسَر َلاَق : :لاق ةريره يبأ نع ؛ بيلا نب ديعّس ّنَع ؛«باهش

 اَنِهْلإْت رن ,رمح حدو نبل حدق نحف يب يرسل هل

 َتْدَحآْول ةرطفلل كاَدَم ين هنلِدمَحْلا : ليربج َلاَقق «َّنْبْللا تْدَخأَ

 [/ب/7 :عجارإ كتم ْتْوَغ َرمَحْلا

 نَع ٠ باّهش نبا انربخأ ير نب ادَح «حور انئدَح - 5" ٠

 ُهّللاَلَئاَق ا :لاق لكريم هرم يبأ نَع ؛(ثدَحهَنأ) « بسلا نب ديعس

 .هَنمكاولكآَو هواك موحشلا مهمل مرح «دوميلا

 «ٍمصاَع ْنَع «ركوُبأ اًنربخأ ِرِماَع نب دوس اًنثدَح - ٠١ :؟ا/

 لو ءاوُشَجاَتَتآل : 88 للاسر : لاَ ةَريره يبأ نَع ٠ ٍحلاَّض يبأ نَع

 ىَلَع لجرلا(مسيإلَو اوضْعاَبَتالَو ءاوُدَساَحَتاَلَو ءاوسَفانَت الَو ءاوُرِياَدَت

 « ٍضْعَي نم ْمُهَضْعَب هللا قري سائلا اوعَد ءداَبلٌرْضاَح عيل «هيخأ موس

 .اهتخأ قالط5 ةأرما طرتشت آلو

 رويورزمق

 نع ءٍمصاَع ْنَع ,ركيوبأ ائدَح «رماَع نب دوسأ اًنئدَح - ١ك

 هج نجلا اوُلحْدَال لَو : ف هللا لوس لاق لاَ يره يبأ نَع ؛ ٍحلاَّص يبأ

 انام ىلع ْمُكلد مكشأنإ : لاق ءاوُباَحَت ىّنح اوُنمُْ الو ءاوُئمْؤت ىَح

 [407 :عجار] . مكي مالسلا اوقف «متيَحَتم مومتلعك

 نع ؛ شاع نب ركيوبأ انربْخأ ءرماَع نْيدوسأ اندَح - ١ لانا

 نم : هللا لوّسسَر لان :َلاَث ةريره يبأ نع ؛ « مِزاَح يبأ نَع ؛ ٍشّمْعألا

 تلبقل حار 'يلإ يد ولو «”وبيجا طا ْمَو .ءولعا كلاب مكلاس

 444١[ :عجار] .تبجأل عا عار ىلإ تيعدولو

 يبأ نع« شّمعألا نع ,ركيوبأ انربخأ «ذوسأ انندَح - ٠ لا

0 3000 
 هتَعْفَم ىَرَيِتلا لهألك : 8 هللا لور لَك لاَ ةريِره يبأ نع ٠ ءحلاص

 لأ لُكو : لاك رح اهلك ؛ «يئاَدّه هللا نأ ول لوفي « هّنِجْلا نم

 كُدوُكَي : َلاَق يناَدَم هَللاَنأ : :ًالول لوقف رنا نم هَدَمْفَم ىَرَي هلْ

 رك

 «شمعألا نَع ءركبوُبأ اّئدَح ءِرماَع ني دوس انندَح ٠١- ككا

 اجي 8 لور لاَ رزه يبأ نع , عيا يأن

 [ة01/5 :عجارإ لاغير

 ١ - -ةولسأ يني اضِيأ كرش نع اًنئدَحَو .

 1 0 ري يره .يبأتُس 0
 هل رام و

 يبأ نع ؛ ٍضَمْعألا نع رخو اقدح وأ كح - ا١دككاا

 نلْخْدَي :(815/3) كل هللا ٌلوُسَر لاك : َلاَق ةَريَرِم يبأ نع ءملاَص

 .ٍماَع ةَمُسَسَحَرْهَو « موي فصنب ءاييغألا لب تارا

 ْنَع ؛هبيأ ْنَع «َدواَد ْنَع ركب وبأ اًنكدَح ءدوسأ اًنئلَح - 5*١

 نإ :ف هللا وُسَر لامر امل ءاقف "يلا ىلإ[ دس لبق :لاَ.ةريَره يبأ
 هللا نعلق هللا لور لوي : :اق ! ىّرسك لق : لاق اريك دنس هو يف

 .سراق لها م د برع اكالَه سائلا لو ؛ ىرسك

 نع ؛ «ِشاِّبَع نبِرْكبوُبأ انئدَح ءِرماَع نب
 هّللاٌلوُسرَلاَك لاق“ ةريره يِبأَن ع ٠ ةَمَلَس يبأ نع ورْمَع نب َمَحُم

 يعم م هربا مع
 مدون لأي اق نبك ةماقلا موي توملابىنؤي ا

 ب دوسأ ايد - ادككم

 ينو نجلا ينو: لاقي مث ثبت متل وود ؟اذَه

 عيوب :عجارإ .راّنلا

 ءٍمصاَعْنَع ,ركبوبأ انربَخأ ءرماَع نب دوسأ اندَح - لآدككك

 طارطصلا ىَلَع ىَنؤُي هبفدارهنألإ هلم ةرْيَره يبأ نع ؛ « حلاص يبأ نَع

 [20414 :عجارإ. حبني

 يا ل ىلع لاَ. م لع دمحم

 ءاهْنعَصَوَف ىَحرلا ىلإ تمارا تار امل «ةّيربلا ىلإ جرح ةجاحلا

 دهن اذإك ترق ٠ نقرر مهلا : تلاكمَل فرج رولا ىلإو

 :َلاَق جوّرلا َمَجَرَف :َلاَق التم ُهدَجَوكِروتلا ىلإ ْتَبَهْدَو :لاَكَت آما
 ء[اهَمكَرَك] ىَحرلا ىلإ ماَق ؛ انيرنم| مَحَن : هئارما تّلاَق ؟اًنيِش يدْحَبمُتِبَصَأ

 مسه يه رمق سو 6 م

 موي ىلإ ودَت لت ملاَهْدكَيْمَلْوَلُهَنِإانآ : َلاَقك 8 'يّبلل كل رك

 . ةَماَيَقْلا

 ْمُكَدَحأ يتايانآل هّللاَو :لوُفْيَوُمَو 8 يِبنلا تدهش - 4

 .ةلآي الجر ينايانأ نم هك يَ ؛ةنمف تسيل حي لمحَيمُت ءاريص

 .(ح) لماك اَنئدَح ءرماَع نب دوسأ اًنندَح - 8

 ءىَنْعَمْلا (ارَبخأ َلاَق :دوَسأ : :لاق) ,نالماَك اَنَدَح ,رذنملا وبأو

 ءءاّشعلا 8 هللا لوُسَر َمَم يَلَصناَنك : لاق ةرْيَره يبأ نع ٍحلاَّص يبأ َنَع
 ماوس ع ربةلرب هيدرز شاش هاش مس ماما س

 هديب اَمُهَدَحأ ُهَسأَر مراد «هرهظ ىَلَيحْلاَوسَحْل بو دَجَس اد
 7 هس | سعر سا سا

 اذإ ىّنَحاَداَع داع اًدِإَ « ضْرألا ىلع امهْعَصيَ ءاقيفراذخأ ٠ هفلَح نم
 سس

 هللا لوري : :تلقَ ٠ هيلع : لاق هْيخُم ىلع امد ؛ةنآلص ىتصق

 لاق ٠ امُكَمأب محلا :
 هس سالو سا سا سيم م

 ىَّنح اَهُمْوُض ْثَكَمَف :

 ما هل يا ا
 :اًمُهَل َلاََك ةكرَب ترق ءاممدر

 . الخد



 : هتَسْساََح سوَراَدَح - ل 353

 قلل هرشأا ة يلاذخا يملسألا يلَع نب ةلَظْنَح ْنَع «باّهش

 «ةرمعلا وأ ؛ «جَحلاِب ءاَحْورلاجَفبمَيمْنلا ىَسيع ننهي: لاَق
 هاو ةعب
 [الاالا :عجارإ . ] . اًعيمَج مهل

 راق هدر,
 نب نيسحَو هّللا دبع يبأ نب ماه اَندَح «حْوَر اًنئدَح - 1٠ "ا

 َلوُسرأ يره يبأ نع ةملس يبأ نع ءريثك يبأ نب ىَحَي نع «ناَوْكذ
 م 10

 َناَك الْجَرَأل «نيمويوأ ءٍموَي موصب ناَضَمَر لك اومَدَقَتآل : َلاَك كيف هّللا

 114 :عجار] . هب لصيف اًماّيص مص

 :ناَمْلع يبأ نَع «تباث نع داَمح انّئدَح «حْوراًندَح - ٠١17

 يْنِإ : َلاَقَف وهو هيل اوُلَسرَأ اوُنرَت امل ءرَمَس يف َناَك َةَريره اأن

 :لُكَك لَه : اونا َءاج اوُهَرَْيْنأ (وُداكَوماَمّطلا اوّمَضَو اسف مئاَص

 :َلاَقْدَقلِهّللاَو : َلاَقَف ؟ٌنورْظْنَت اَم : :َلاَقَق لوُسرلا ىلإ مْوَقلاَرظَنَق ؛ لَكَ

 ٍرْهَش ْمْوص : :َلاَقا# هللا لوُسَرَنآَو َقَدّص : :ةَريره بأ لاقك «مئاّص ين

 نم مي ةكآلك تمص ْدَقَك «هلك رطل مص رهَشلُك نم مايل ةئآلثو ١ «ربصلا

 :عجار]. هّللا فيعْضَت يف مئاَص ؛ هّللا فيفْحَت يفر طم ان «ريشلا لوأ

 اذكضنم

 مول رسما 2 هع هب كك هل

  - 1١ْنَع «باّهش نبا انُندَح «حلاّص اَنئدَح «ٌحْوَراَْتدَح 7

 َنْيّللاَدبَ ع َتَمَب 88 هللا ل اوُسَر نأ ؛ةَرْيره يبأ نع ؛ «ِبشْلا نبدي

 برو لأ مايا مالا هذّه اوُموُصَتال نأ ىنم

 ا :رظقنا] لجو رع هللا رك

 ْنَع ءدّمَحُمْنَع «ماَشهَوفْوَع انثَدَح «حْوَر اندَح - ١ك

 َبِرَسْرأ (014/5) ) ْمُكَدَحأ لكأاذِإ : لاق ف هللا َقوُسَر نأ يره يبأ
 ها علم ءرر

 [ةاكه :عجار] . اَقَسَو هلل هَمَمطأ امن « هموص

 يفف د ةقاَذح

 ل5 مئاص وهو ايان

 «قاَحْسإ يبأ َنَع يه انك واثر ىسوم نكد - ١ك

 نُدْؤَمْلا : :88 هلال وُسَر لاق : َلاَك ةَرّيره يبأ ْنَع ؛ ؛ٍحلاّص يبأ نع
 هم مع
 :عجار] . نوم ْرمْغاَو «ةّمئألا دشرأ َمُهَّللا «ْنماَّض ُماَمْإلاَو ”نمّتْؤم

 [م

 دبع نب ءآلَمْلا نع «كلاَماَنثَدَح «مْوَراَنتدَح 16

 يف دبيان ىَهَن ا هللا َلوُسَرنأ ؛َرْيَرِم يبآْنَع «هييأْنَع ؛ ءِنَمْحّرل
2007 

 . ترسل ءاّبدلا

 َنَع «يدوعسملا اَنكدَح : هلاك. رنا وبأو « حور انئدَح - 1١4

 نم ناك ف هللا َلوُسرنأ «ةَريَره يبأ نع ؛ عيرلا يبأ نع ءدكرم نب ٌةمَقلَع
 تلك اموت اَموَْخ امو هتسدَقاَم يلام هئاَعد

 لإ هلإآل ُرْخوُمْلا تنآَومدقمْلا تن ءينم هب ملَعأ تن امو يفاَرسإَو

 [0ث١٠ :عجار] . أ

 نا انكَح «ةّصْنَح يبل دم كَ جار اكد - 89
 عع هلو

 :لاق ٌةريره يبأ نع « فو نب محلا دبع ىلوم دبع يبأ نع «باهش

 يما رهرامش 1 و

 مالا عجارإ دادي نسحم

 وأ رْفَتْسيِ

 ٍنَع «ةفْوَع اَنئدَح : الاكرم نْبَمَحْمَو حْوَر انندَح - لعل

 نإ ءةَمْحَرةقام لجو هلل :َلاق 8 هللا لوُسَر نأ يلب : :لاَق نّسَحْلا

 ستر َخو «مهلاتبأ ىلإ مُهتَعسَوف ضرألا لأ َنييةدحاَوةَمْحَمس

 نب اَهَمسَق ينل ةَمْحرلا كلت ضبا لجو رع هّللاو « هئايلوأل هَ ةَمْحَر َنيعستو
 كلل 2

 . ةمايقلا موي هئايلؤآل ةَمْحَر هلام يك َعْسشلاَو ةحسَتلا ىلإ ضرألا له
 مس ساشا سا

 210 »ممر
 نب دمحم ث ثيدَحْا اذهب يئدَحَو : : هئيدَح يف ادَمَحُم لاَ - ١١كم

86 

 كلذ لْفم يلا ِنَع «ًةريره يبأ نع اَمهآلك «”سآلخو نيريس

 َنَع «ورْمَع(ْنْبا سآلخ ْنَع ؛فْوَع اًندَح و حور اًنئدَح - 417

 ةريره يبأ . هلثم كف يلا نَع ؛

 يبأ نع دَّمَحُمْنَع ؛فْوَع اًنئَدَح و «حْوراتكدح -١١"4م

 . هلثم كل يِبْنلا نع «ةرْيره

 نبا ِنَع ةصفح 0 يبأ نب دَمَحُم انكدَح «[حور انندَحإ- 85" ١

 َنَسَحْا لبي ناك 8 هللا لورد ةَريَره يبأ نع ؛ «ةَملَس يبأ ْنَع «باّهش

 مكهنم سلب ام دكولا نمد ةَرَشَع يلانإ : ٍساَح نبع رفا َلاَقكاَم يَ نب
0 

 [الاك١ :عجار]. ْمَحْرُيأل مَحْريأل نم : 8 هللا لوُسَر لاق َحآ

 "ل حنش ناك 'ورادَح - "١ ٠-

 لجو علب لرش 0000
 رعد و 2مم معو 000
 يداي مث ليربج هبحبَ «هوبحأق انآلُف بح هللا : :ليربج ىَداَنَدَبعْلا

2100 
 « ءاّمّسلا لها هيف «هوبحاق انام حدك للان : :ءامّسلا له يف ليربج

 . ضْرألا لهآ يف وبلال مضوي م

 ني دواَد تعمس : لاَق ةبعش اًندَح «حوراتتدح 1 كمخك

 ليربج َلاَراَم :َلاَق 8 يللا نَع «ثدَحيةَريَره ابآت ْعمَس لاَ. َجيِهاَر

 [87ه14 :عجار]. ةثرويس هنأ تننظ ىتح ءراَجلاب ينيصوُي

 نع« عساَو نب دَمَحُم نَع ؛ ”ماّشه اَنئدَح «حور انئدَح - ١٠١ "الم

 كف هللا َلوُسَرنأ «ةرْيره يبا ْنَع «حلاّص يبأ َنَع ءردّكملا نْب دمحم

 يمد هل
 نم هَ ةَرك هع هلا سَ ايملا برك نم هبط ملا هيخأ نع سقم : :َلاَق

 «ةّرخألاو ايلا يف ُهَّلاهَرَتَسٍملْسمْلا يخأ ىلا نمو «ةرخآلا ِبَرُك

 459١/[ :عجارإ] : هيخأ نوع يف دعا ناك مدل نوح يف هللا

 َنَع ٠ يربَقَمْلا نَع «بذ يبأنْبا اننَدَح «[حْوَر انئدَحِإ- ٠٠84
 وقع

 تن آلَو :اوُلاَق «٠ هلم مُكدَحأ يجْنيآل لام ف هللا وسر نأ «ةَريَره يبأ

 ءاوُددَس «ةَمحَرب نمل ينسي الإ انآ آلو : َلاَق ؟هّللا لورا

 َدْطَقلاَدّصَقلاَو ءةّجّلدلا نمءْيَشَو ءاوُحورَو ءاوُدعاَو ءاوُيراتو

 ٠١567[ :رظنا] .اوُعُلْبَ



 يلا نع « ءْنَسَحْلا نع :فْوَع انْنَدَح حور اَندَح ١٠١6/44

 هذه يف لاَّ قف يلا نَع يره يبأ نَع ءالَمَحُمَو سآلخو. 5

 ربك ىَسوم اون يدلاكوثوكتال اوُنمآ (91 6//8) يذلا اي» ةيآلا
 2 يح الجر ناك ىَسوُم نإ :8 هللا وسر لاق : :لاق 4 اوُاَكاسمهَللا مماصال لم وامس

 هس رو ا ساص
 ينبض: لاك لمحت ءدلج نم يريدك ءاريس

 امو« ءاَصَرَامِإ ؛هدلجب بيع نم ًالَرشا اذهرَسَص 7-2 :اوُناَق ٠ ليئارسإ

 انس هريينأداَرآَلَجَوَرح لانو ؛ 247 قردأ : :ةرم حور َلاكو)ءَرْذَأ

 «لَستْعامُكِرَجَح ىَلَع هوك مّضوَف [دْحَو]مَالَح ىَسوُمنِإَو ءاوُلاَق

 هاَصَح ىسوُمذحا ؛هيؤك ادرج إو هلت ىلإ املك

 ٍالَم ىلإ ىَهتلا تح ربَح يبون ربَح يبون لوي لَعَجَو َرَجَحْلا بْلَطَو

 اونا اسم هآَرْبآَو ءاملَح لاجبرلا ٍنَسْحاَك نير هور ؛ « ليئارسإ ينب نم

 :لاَك. صم ير رَجَحْلابقفطو هوك ذاك جحا ماكو كَل نوُوُق
 :عجار]. اًمْسَخْوأ اعبر أ ئالك هب رك نم ادت َجَحْلا يفنإ هللاَو

 [ةدؤل

 اَبأَنآ ءدهاَجُم ْنَع ركن ْبَرَمْع اَنكدَح «جْورادَح -
 , عوُجلا نم ضرألا ىلع يدبكب دمتعآل تك انإ هللاو : : لوقي َناَك ٌةريره

 ىلع اًمَْيْت دم دقو « عوُجلا نم ينط ىَلَع رَجَحْلا د شآلت نك إو
 مام راسو م هم

 نحاس هذ ىلاكهللا يضر كبور «هنم ادوجرخي يذلا مهقيرط

 مْعرَمَف «لَمْفَيم لف ء يَسْبتسيلالإُهتلآَساَم ؛ لجو هللا باك نم ةيآ

 دق يتبل قاس هلا بكة ,هتلاَسَك "كن هللا يضر

 اَيأ : :لاَقَق يسن يف امو « يجو يف ام قرع قف مسالا وبأرمَف « لعفي

 ةذأف تئداتساَو وحلا: َلاَقَق « هّللا ل وسر ايي ند :هلاتلُقف ةرّيره

 نلف نكهه اوُناَق نبل اذه ْمُكَلَنيآ نم : لاق حكيت دجوف يل 000

 ىلإ قلطلا : :َلاَ هللا وسر ايي : سلق ةَرْيْهاَبأ : لاق نآلف لآو أ
 ىلإ اووايمَل مالسألا "فيض ةّقصلا لهو : لاق يل مهد ةمصلا لهآ

 هل تَعَبو ءاهنم بايه هللا َلوُسَر تما نإ «لامآلَو له
2 

 ينئرحأَو : لاكن بصْيْمَو مه اهب لسة ئدصلا هاج اذا اهنم

 , يشكيلو يموت اهب ىو ةمرش نبللا نم بيصأ ان وجرأ تدك كلذ

 ىَقبياَم :سلُتَق مهيطغأ يذل أ ةتْنك مولا ءَج اك لوس انآ : تلق رع ةرعإ ع يه سال
 "فلا بهو هاه ةغاط منكي لادم يف

 مك تيقن اا همّ نذاق ءاوثئاتسات ءاوُلباَف مهند
 دمي ؛ مهيأ لمَج تقلاتخآَك «مهَطْعاَفدُح ءرهاَبأ : َلاَق

 رن َرَخألا هيطضأ «مسقلا دريم «ىوري ىَتح برق حفلا لجرلا لسا»ا سرع ع هيل يوه

 هللا لور ىلإكتسْقدو ”مهرخآ ىلا تح حلا ىوري ىتح
 يل ظتق هس مق ل يوب نار قل ف

 «َتْنآَو نأ تيقب : :َلاَق هللا لوُس راَي كيبل : تلق رهاب : :َلاّقق مّسَبَ
 "تنشق لاق «ابراك افا : لق هللا لور اَيَتْفَدَص أن

 قم
 لوفي لاَْراَمَق «[تبرشف «برشا:لاَق :لاَق“م مك[ تيرس ءابّرشا يل لاَ مث 5 00

 لهل ا وام وع

 ا مروا يره يبا دس
 رفاه د جأ م «قَحْلاب َكَنَمَب يذّناَوآل : دل تح "براك برشا : 2

 .ةكضقملا نم برش حدا هلت در ٠ ّحَدقلا ينلوات : :لاَق َكلْسَم

 «حلاّص يبأ نْب ليه ْنَع «داَمَح انئدَح «حْوَراَْندَح - ١ك

 ءاوُكرتق اسلَجَم موك سّلج ام : لاَ قف يلا نع «ةرْيَره يبأ َّنَع «هيبأ نع

 ُسلْجَمْلا كلك ناَكو ءراّمح ةّقيج لْفم ْنَع ءاوُقرقتألإ ءركذ ريغ َنَع
 مصاص سا ساس

 كم

 404١[ :عجار] ةّمايقلا موي ةرسَح مهل

 ِءاَطَع نب ىّلْعَيْنَع ةَبعش اي دار اكد - لمحت
 اَبآتممَس : :لاَق «٠ هللا دّبَع نب نايفس نب مصاَع َنْبوَرَمَع اتعمس : لاق

 كدْبَع انو ير تْنآ مهلا : . لجل َلوُقَينأ ءاعشلا قكوأنإ لوقي ةريره

 ل « ير تنك ينو يل نفعا بر اي «يبذبت فرتعاو « يك تنل

 . تأ الإ( وتلف

 ِنْيَسَح يبيآ نبا اَنكَدَح « ٌةَبعش اًنثدَح حور اَنئدَح -1 هال

 مايا نط كلا مام دوم نا يملا |.

 0 7058 ياا يل يحتل ملص يع ٍنَمْحرلا دْبَع

 لم تاك ْنإكءاَياطَ تلح رم ةم موي يف هدب هللا احبس لاق

 [/ة95 :عجار] .رحَْبْلا كبَر

 0 مربع ةرلدع 6 1
 ني ٌدْيَراَنْكدَح دمحم نب ريهز انئدح «حْوَر اَنثَدَح 8060

 :لَجَو ٌرَعُهّللا لاق ؛ 8 يلا ِنَع يره يبأ نَع ٍحلاَص يبأ ْنَع ؛ «مّلَسَأ

 0/41١ :عجار] يئرُكذيث يح - هَعَماَنآَو « يب يدع نط دع انآ

 يبأ نع ؛دََّحم ْنَع ءنْوَعنْبا اندَح «حوَر انئدَح - 1 كقك

 اًماصحأ ْرَم «دحاَو ريغ هم اَمنسا َنيعْستوةْنت لجو كل ؛ةريره

 يقل ه ساس

 يببأ نع دمحم نع ؛ ماَشه انَْدَح ؛حْوَراَنئَدَح - "6/

 [/كا 7 :عجار] ٠ هلثمب ا يلا نَع ؛ةريره

 .(ح) كلام انندَح وراح - 54
 ياس رع رب هرعت فرعا
 ِنْبدّيَمَح ْنَع «باهش نبا ِنَع «اكللاَم انربخأ : َلاَقَرمع نب نامدعو

 مك :َناَضَمَر يف رطل الجرن ةرْيره يبأ نع « فوغ نْب نَمْحرلا دْبَع

 يكن يس ماتو « نيرهش مايص وأ ٠ ةبكر قعبٌرثكي نأ ف هلال وسر

00 
 : 18 ِهّللا لوس َلاَقَك «وْسَتنم قرع ف هللا لوسر ين نأَف ؛دجأ آل : َلاَق

 5 ا هم
 كحّضَن « ينم يوحد جأ ام هلا لوُسَراَي : :لاق هب َقَدَصَتق اَذَه َدُح
 ومار

 [/امه :عجارإ امدح لاَك لا نم ىلح ا هلام

 7 مومو

 4 ًءاَج اَيياَرَعأَن را سا «نَمْحرلا دّبَع نيديَمَحلَرَع «باهش

 هللا وسكت ينآأاَن: :لوقيو عش فيو ههجَو

 قت نأ ميطَتْستآ :لاَق :َلاَق ءَن اًضَمَر يف يلهأ"ت بصأ : َلاَق ! كلم امو : 9
 ما لس بف جس

7 00 52 - 
 لن :َلاَق آل :َلاَقك نيعباتتم نيرهش ْموصَت نأ عيطتستأ : لاق «آل :َلاَق بكر



 1 ينأف داق جارك ا :لاق ؟ايكنس دس ممل عيطتنلا

 ص َرَشَع ةَمسَخ هيف لتكملا وهو - ليزي ل هلا لوس

 َْئاَمللَلوُساَي لَم 0 يا

 [ا/لامه .عجار] در. معطأ : 550

 يبأ نع ءدَّمَحُم ْنَع ؛ماَشه اَنْئدَح حور اَنندَح ١7 ١-

 ُبَطْخَيآلو «هيخأ ٍمْوَس ىَلَع لجل ْمسَيآل : لاق 8 يلا نَع ةريره

 لانتآلو اتا ىلع الو اهَْح ىلآآرملاحكشالو «هيخأ ةلطخ ىلع
 [454:عجارإ . اًهَلَهّللا ّبَتَك اًماَهَل امن اًهَتَمحَص فتك اح َقآلط ٌةَْرَمْلا

 7 ِنَع ءداّنّزلا يبأ َنَع كلام انكدَح حور انئدَح -[ فك

 ةأرَصْاَنِييْعَمْجُيال : لاق هللا َلوُسرنآةَرْيرُم يبأ ْنَع جرغألا
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 [4487 :عجارإ . اًهلاَخَوةأرماَنييالَو ءاهتمعو

 يبأْنَع ءدّمَحْم نع «ماشه اَنئَدَح «حْوَر انئَدَح -1 ل ا

 انآو يل موُصلاَو ءاَهلاكمأ رشم هََسَحْلا َلاَق 8 هللا َلوُسرَنأ «ةَرْيَره

 ,[هب يزجأ انآ يل موصلاَق ؛ يلجأ نمر ةماَعط دين هب يزجأ

 [144 :عجار] كسلا حير مهلا لعبا ماسلا مول

 يبأ نع «ءاطغ يتربخأ « برج نبل انئدَح حور انئدَح - 0 7: ذو

 ٍلَمَعلُك : :4 هّللالوُسَر لاَ :لوقي. يره ابآ عِمَس هنأ «تابزلا حلاَص

 ٍمَهفوُلخل هدي يس يذلا هب يزجأ انآو يلو ٌمايصلا لإ مدآن با

 يإ كةعارا م
 هج مابصلاَو ؛كنسملا حير نم ةَماَقلَمْويهَّللاَذعْبَطأٍمئاصلا

 حرق َلَجَوّرَع هي يقل انِإَ ,حرْف ةَرطُفأ اذ اذِإ : اًمُهَحَرْتي ناَتَحَرَف مئاصللو

 [/014 :عجار] . هموصب

 : نع ؛دانزلا يبأ ْنَع كلاَماَنتَدَح حْوَراَنتَدَح - 05

 دي يش ينل :َلاك اق هللا كوسم! :لاق ةَرْيره يبأ نع ؛ جرا
 بارو هماَط ردي «كنسمْا حير نم لا دنع بي مصل م فوُلْخَل

 ىَِإ هلاك ٍرْشَب ةئسَح لك هب يزجأ انآ يل مايصلاَف : يلجأ نم هَتَوُهشَو
 ٠٠٠٠١[ :عجار] هب يزجأ انآو يل وهف مايصلا الإ «فدض ةلام عبس

 7 ْنَع ءِباَهَشْنْبا اَنربْخآ حلاّص اَنثَدَح ء[حور اًدحإ- 6

 َلاَقَك ؛لاّصوْلا نَع هنا هللا لور «ةَرْيَرم يبأ نع ةَملَس يبأ

 ينمعْطُي تيب بأ يّنإ ؛ «يلثمْمُتَّسَل : َلاَق :٠ لصاَوُم َكْلنِإ َنيملسُملا نصلْجَر

 َمُكاَّمْوَيم مُثاَسْوَي مهب لّصاَو لاصولا نع اوين اوبآ مل « ينيقنسيو ير

 [/64 :عجار] لكتملاك مكر رخاتول َلاَقلآلهلا ير

 نسب ءآلَعْلا نع «جيرج نبا انثدح «حوَراَشدَح -١1الثك

 :َلاَك ل يبان «ةريره يبأْنَع «هيبأ نع ءنَمْحّرلا دْبَع (017/5)
 [147 :عجار] . ٌعاطَتسا ام ْمُتْكلَفَب ايمي «ناطيشلا َمباكلا
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 :باّهشْنْباَنَع ء سن بلم اد ؛ْور اح - /37 7 ٠

 لول : 8 هللا لوُسَر لاق لاَ. ةريره يبأ نع ؛ «ِنَمْحرلا دْبَع نب ديَمَح ْنَع

 49: :عجار] ساعدوا ىلا ىلا أ نأ

 000 سرا ماك عمقا
 لولا تحمس ا هل هواة يل .  هيلع

 50/١/[ :عجار] ممله وهف مالا كله

 نب ورمَع اًنبدَح «َقاَحْسِإنْبايرَكَر انئدَح «حْوَرانكدَح - ٠ أ

 هنأ 2 يلا نَع «ةريره يبأ نع : لوقي راسي نب ءاَطَع تغمس :َلاَقر اًنيد

 عيكس مامي هل 2
 8551 :عجار] . ٌةَبوْكَمْلاَ الإ ةالّص الق ملّصلا تَميِقأ اذ ّدِإ :َلاَك

 يبأ نع« «يَمْس ْنَع «”كلاَماَنئدَح «حْوَراَنكدَح -١١ا/لل١

 قيرطب يشميْلُجَراَمَتي لاَ ف هللا َلوُسَرنأ كرير يبأْنَع «ٍحلاص

 ثيل ذك جرح مك بَ اهيف لَ اثبدَجَو «شطلا يلع دش

 لم شما نم بكا اه عَبْدَ :لُجرلا َلاَقَك ٠ شما نم ىلا لكي

 «َبلكلا ىَقَسَق يقر ىَّنح هيفب هكا مهن المقبل لَك يّنَلَب يذلا

 ٍمئاهَبْلا يفانل نإ هللا َلوُسَر اي : (وُناَث) .هَكَرَفَتَف هلل َجّوَرَع هللا َرَكَشَن

 مهكا :عجار] .رجأ ةَبطَر دبك تاذ لك يف :َلاَقَف ؟ ارجل

 م نع ؛داّنّزلا يبأ ْنَع ؛كلاَماَندَح «حْوَراَنكدَح -١٠٠١ا/لل١
 همم ةمإلا

 رست :لاق ا هللا لوُسرنأ ريم يبأْنَع جرعألا

 [ارامل/ :عجار] . هوي ءالؤَعَو «هجوب ء ءالؤه يتاي يذلا «نْيمجَولا

 ِ نع ,دانزلا يبأ ْنَع ؛كلاَماَنثدَح «ْجْوَراَندَح ١و1

 نظلا َنِإَف نظلاَومُكاِإ لام ف هللا َلوُسَر نأ «ةرْيَرَه يبأ نع ٠ جرعألا

 ءاوُدَساَحَتلو ءاوُسفاتالو اوَُسَحَتآلو ءاوُسسَجت الو «تيدحلا بدك

 [+ :عجار) .اًناَوخإ هلا دبع اوُبوُكَو ءاوُرياَدتآلَو ءاوضْعاَبتالَ

 ديعّس ْنَع «باهش ِنْبا نَع كلام اَندَح «َحْوَر اَنَْدَح - ليفني

 ٌديدّتشلا سيل : :َلاَق 8 هللا َلوُسَرنأ :ةرْيره يبآْنَع ٠ بيسان

 [7516 :عجار] . بَضَقْا دنع ست كلْسَي يذلا ديدشلا نكلو «ةعّرصلاب

 دبع َنْب ءآلَمْلا تْعمَس : لاق ةَبعش اَنْكدَح «حور اًنئدَح - 1 هو

 مع تع
 :َلاَ هنآ يلا نَع «ةَريره يبأ ْنَع «هيبأ نع «بوُقْعَي نب نَمْحَرلا

 72٠١[ 14 :عجار]. مولظَملا يدي ََح ؛ ئدابلا ىلع آلاَقاَم نابل

 ةادرإر ءرثدو
 نب دير اًنئدح دمحم نْيرْيهُر انئدَح «حوَراَنْكدَح 7 ٠-

 دع ِهّللا لاَ : :َلاَك 8# يِبلا نَع «ةَرِيَره يبأ نَع ٠ ٍحلاَص يبأ نع ؛ ملسأ

 [0415 :عجارإ . يك نيحُهَمَم انو « يدب نط دنع انآ : لَجَو

 نجع ْنْب دَّمَحم انكدَح ءدَلْخَم نب ب كاحضلا اًنئدَح - 5

 منك مُككرَت ام ينور : هللا لوُسَر لاك :َلاَق ٌةَريرَه يبأ َنَع «هيبأ نع

 علك :عجارإ . مها ىلع مهفآلتخاو مهلوس مكلف َناك َْم كله

 يبأ نع «هيبأ نَع ءَنآلْجَع نبا اندَح «كاَحّضلا اَنئدَح - لفن

 ها اَهَكوانَف «عارذلا ينطغأ : اللف هللا ُلوُسَر َلاَقَق'تَحِبْط ًةاَش نأ ةَريِره



 نق ماا يضاف« « عال يطأ َلاَقَق

 .اهتدَجَول اَهصَتلا ول كن ام : َلاَق ءناَعاَرذ ةاّشلل امن هللا

 َّنَع «ديعَّس نع ,نالْجَع ْْبا انكدَح ,كاَحّضلا انئدَح - ١8
 هاا

 كيو «ساطظعلا ب حُيهّللانإ : لاق هّللا َلوُسَر نأ :ةَريَره يبأ

 نسم كَحضيُ ناطيَش كلذ نإ هاه“: َلاَقَك ْمُكَدَحأ بما ادِإَف ب يواقتلا

 اةفييخا .عجار] . فوج

 ىَيَحَي اَنكدَح «فاوصلا جا َجَح اًنكدَح ُكاَحَّضلا اًنئلَح - 8

 :ا8 هللا لاك ةريرَع يبأ نع « «رَفعَج يبأ نع «ريثك يبأ نبا

 ٌةوعَدو دلو ىلع دولت والألم تاون نال

 عدو 2 0 (

 00١/[ :عجار] :[طقس ءاضتبم ينعي « يبأ باَتك يف اَذَك]

 «ريدك وب اندَح «يعازوألا انكدَح ُكلاحَّضلا اَنْكَدَح --
 (818/7) ِنيتاَم يفر : ا هللا لوُسَر لاق : َلاَق ةَريِره يبأ نع ريماعو 0

 مبوب :عجار] . ةبّتعْلاَو ةَلْخَنلا : : نيترجشلا

 اند هللا دبس بأن يماشه اره لَحَضلااندَح - دف
 يفّرمَخْا : : هللا لوُسَر لاق : لاَ ةريَره يبأ َنَع ٠ ءريثك يبأ(نع) ٠ « ىيحَي
 .ةّبعلاو خلا نيرا ني اه

 ورق نب ةيزي نب نَسَحلا نَع كلاما انكَح ةلدفف

 ةَرِيَره اَبآ تعمسل 1ك دهشأ :لوُقي ةَمْلَس اميأ تغمس : َ :َلاَكيِنَدَمْلا ير رمضلا

 ىَلَحدَمأ لو لْبَع ربما اَدَهَدْلع فلخُيآل : لاك 8 هللا لورد! لوقي

 85144 :عجار] َُلاهلتبجَوَألإ بطر كاوس ىَلعْولو ةمئآ نيم

 يرطرلا نع« كرتوني رمح رباع انكدَح اا

 نأ ىَهّت ف هلا لوس «هربخأ ةريره ابأ نأ « بْيوُد نب صيف ينربخأ

 معة لو ع

 [419؟ :عجارإ . اًهتلاَخَو ةآرملا نيب نيبو ءاهّسَعَو ةآرملا ني َمْجُي

 ءرّقْعَج نْيِدِيمَحْلا دبع انندَح «ٌرَمْع نب نامّثع انكدح - 58

 را يبن . تطال دي نوع م يل ؛ دي نع

 سرس سلي

 'ءاَمَش ل كه ىلع لسا نما لانسر
 هلإ آل نأ د هشَي نمل هَل هئاَسلو هناكَ قم دّصي اصلَخس هللا الإ

 ري اهرع شهرا
 َنَع« ؛ةيرطلا نع «”رشوُي نرمي نام اح - فين

 اتكشاكَةكَم قيرطب حيرلا َساَّنلا تَدَخآ : لاق يره بأ نأ ىقرزلا تباث
 1 ماع مد هش

 يتلق ' ايش هيل اوُعَجْرَي ملك ؟ حيرلا ام : : لوح نمل رمع َلاَقق ؛ مهل

 ريمي: تلق كرد ىّنَح يدلحار تحت ُهْنَعلأَس يذلا

 ل ودي 89 هللا لوُسَر تغمس ء حبلا نع تلا كلنا تربخأ «ةددمؤوملا
 تالق : باب يتوب لل ١ لجو رع هللا حور نم حيرلا

 [04007 :عجارإ عرش نم هب اودوُحو ءاَريَح نمل اوُلَسَو

 0 ره يأس 00
 وص و

 0 هام

 لاك ايلف لاس ندَح : مفك بوكس اح - ليف
 ف هللا لوُسَر لاَ ل ريم أ ِبْيَسُمْلا نب دعس ينربْخأ

 هع اشد ورم

 [/41 :عجارإ . َدِجاَّسَم مهئاَيبنأَ َروُبق اوُذَخَنا ءىَراَصَنلاَو َدوُهَيْلا

 000 مر يبيع سول

 ْنَع «يرطهُزلا نَع «ككلاَم اًنْكدَح ءَرمع نب ناَمْثع انْئدَح - 17
 1000 َلاَك ف هلا َلوُسسَر نأ «ةرْيَره يبأ َنَع «ديعس 00

 جات موي و اش

 201010000 يناسب خا يل

 [ة15؟ :عجارإ اهلا هرم نيو اَهسَحَوةأرمْا ني َمجْينأ

 را سول
 يبأ نع« يرطلا نَع «٠ اسوي انربخأ ناَمْثع اًنئدَح 0-١

 نمو رسل اضوتْنَم ِ لاَ ف هللا َلوُسَر نأ «ةَرْيَرَه يبأ نَع «سيرذإ
 0707٠١[ :عجارإ نقولك ىتجْتسأ

 ا ملا تكي قري يبغا لس يباع
 َلاََك "بّنجهَنأَركد الصم يف مكلف ف لل لورا َرَحَ امان يم معاش را

 اًنيَلَصَ ربك طي سأَرَو الإ جرم َلَسغاَفمَجَرمُت ْمُكَناَكَم : ان

 [7100 :عجارإ . عم

 7 نع «"يرطْلا نَع «سُئوُي نبأ «َرَمع نب ناَمْع انئدَح - 1 فرغ

 َتلقانإ: :دائا ملل لونا رم يبن وسلا نيس

 نع بل يبان انيارتشئ ات نط 00000
 نع « لس ا هللا لوُسَرادأ «ةرْيَره يبأ نع «ديزي نب ءاطَع ْنَع ير

 [/511؟ :عجارإ َنيلماَع اوثاك ام معها لاق ؟نيكرشملا دالؤأ

 اةفذفي :عجا ار]. تن

 ديعّس نع «بذذ يبأ نبا انربخأ ءُناَمْنع انندَح - فرضا

 00 رش مسهل
 الجر تقلق «ةريَره وبأ رككأ : ُساّنلا لوفي : ةريره وبأ لاق : لاك «يربقملا

 آل: لاَ ؟ةّمدعْلا يف ةَحراَبلا ف هلا لوُسَر رق ةَروُس يأب : : متع

 ارق «يرذأ ينكلو : :ُتلُق !ىلب : لاق ؟امدَهشتْملآ :تلقق !يرذآ
 .انكَو دك روس

 ديعَس ْنَع «بُفذ يبأ نبا ارب رم نب انامل اَنْئدَح - 7 1٠

 »با قوم

 ان :كاقاط ل كوس ري (011/5) يبان 'ديأنع «يربقملا

 ٌسَكُمَّللا اَناَدَه
 م قم اع

 تشم يد اَنكَوُم يق فاق اذلا ُضْنَع سائلا ل ضو

 7 دع هّللال اسي 9 بنمو ففي ال هال هيف اذ ءدّحألا مْوَي ىَراَصنللَو

 ا ءلَجَو

 لح هالوقت 0 «ناعمس نبا



 َرككيو «نامزلا براَقتيو و .ةقارسألا براق .ابنكت كي ؛نفل رهط

 0 نقلا : ليق ءْجْرَهْلا

 هجم م 2 4 و

 ملئ ا تطول اع ريع نب للا

 8 مكشوف فات دع اب روك قمه

 نيكل لي لام كسل أمم نبةهطاق ثا
 2 ع سه

 اكو يش وست دن رع ريش يباع

 عملا :عجار] . يتينكب

 وأ اًنئَدَح «يسلابطلا ينعي ءدواَد نب ناميلس اًنئدَح - ٠١4

 ةَشِئاَع َدّْنع انك : :َلاَقَةَمَقلَع نع« «يبعشلا نع ءراّيس ْنَع ءُراَرَحْلاِرماَع

 اهل ةره يف تبعة: دست يذلا تأ : اتلاف ريم وبا َلَحَدَ

 لاق ف يلا يني -* هنم هتعمس : لاق ؟اهقلت مكو ءاَهنمطتْملَ ٠ اًهْتْطَيَر

 عم ةأرمل رمل لَه يبا ام عم َةآَرَم لا نإ قرم ا تناكاَم يرد ْتَلاَقَق (ىبأ َلاَكاَذَك : :ِهّللا دْبَع
 ساس ة

 ينقال لحود لا ل ميزان فاك تنك تلعق

 4 حت فك فيك ناك ل هللا لور َنَع «َتْئَدَح ادا ءةره

 يبالغ كش كرش وكيك 1 هام عم
 ّّلَع بدكم : لاَ لف يلا نَع « ةريره يبأ ْنَع « ناوُكُذ عمس سس 2 نيصخح

 م15: :عجار] . لا َنمُهَدَمْفَم اويل معتم سعم

 نب َرَمَع َنَع «ةَئاَوَع وبأ اًنربخأ ءَدواَد نب ناَميَلس اًنيدَح -

 َرْمَخْلا برش اَدِإ َلاَق 8 يِبنلنأ ةَرْيَرم يبأ ْنَع ءهيأ نع ؛ ةملَس يبأ

 [/مهه :عجار] . هوُلتقاَف : : ةمبارلا يف َلاَقق «هوُدلْجاََداَغ إف «هوُدلْجاَ

 يريرجلا نع ءًديعَس اًنربْخأ دوا نب ناَميلس اَنُدَح - 72١ ٠

 يل نأ ةرْيرَه يبآ نع راهن نب ريتش نع «ثادحب ٌةَرضَن ايت عمّ : لاَ

 جالتو َلاَق «ٍمْوَي فصنب مهئاييغأ لب هنجْلا يّ اقفل حدي » : لاك يَ

 .#َنوُدعت امم ةئس فلك كير دنع موي

 يعش ةبعش اًندح : :ةلاَق دّمّصلاُدْبَعَو واد نب نامي اندَح - 7 ٠١

 دبع لاق همي ريم يبأ نع ؛ « ىقوأ نبا َةَراَرَز نع َهَداَتَق نع ٠ .ماَمَهَو

 ءاَهجْوَر شارفل ةَرجاَمماَرَْلا تيد : (َلاَك كل هللا َلوُسَرَدِإ : دّمّصلا

 اذفدلل :عجار]. مِجَرَت ىَتَح وأ «َحبصُت ىَح ةكئالملا ان

 ملاعق
 نَع هداك نع ؛ منكما اربح دواد نب ناميَلس انئدَح - “١١1/47

 سي قّسيل مُكَدَحأ َلئاق اذإ : لاق ف يِبلاَنأ :ةَرْيَرم يبأ ْنَع :بوُنأ يبأ

 [م665 :عجار] . هتروص ىَلح مَآ لح جور هلا :ةجولا

 داّيز يبأ َنَع ٌفبعش اًنيدَح ءدواذ نب ناميلس انكدح - 145

 هو
 دَحآْنمْمُكْنماَم لاَ ف يللا نَع «ثادَحُي ةرِيره اأ عمس ءناّحَطلا

 ررعما
 يسقي الإ انآ لو لاق هللا لور ايتن آلو و اولا هُلمَع هيجي

 سرما ريعش ريش يب سرب مربي سلو

 - يسلابطلا دْواَتوبأ َوُهَو - َدواَد نب ناَمْيَلس انكدَح 21 ١

 «ةرْيره يبأ نع ؛ةئوميم يبأْنَح داق نع - َناَطَقْلا ينعي - نآرمع اننَدَح

 نإ «َنيرشحَو ةّعساَْنأ عباس هبا :رذدَقلا ليك يف لاَ ف هللا لوران

 . ىصحْا ددَع نم رثكأ ضرألا يف هللا كلت كنا

 يبأ نب ىْيَنَع اأو برحادَح ؛ ٌناَمْيَلَس اًنئدَح - 75 ٠

 ران «ةربخأ يره اه نأ ةَملس وب ىتئَدَح «ريثك
 ري سل ساس كاس

 2 يايا هللة ءُراَمَي نمؤُمْلا َنِإَ راَغي لجوزع( / ١

 مقص

 [م١٠6 :عجارإ. هّيَلَع مرح اَم

 ِنَمْحّرلا دبع ْنَع « ةبعش اربخأ ؛دواد نب ناميلس اًنبدَح - 34534 ٠

 11 :لاَق سباع نبا

 آلو لْوَحأل :لاَق «ىلَب تلق ؟هّلجْلا روك نم زنك ىلع كلا الأ : لاق

 . هّللاب الإ هوك

 يدبَعَمَلْسَأ :لَجَوَر َعُهَّللالوُشَي : لاقةبسح [:َلاَق

 مالا :عجارإ. ملستساَو

 - ةَمَلَسَنْبا يشي -ٌداّمَح اَنتدَح دّمّصلا ُدْبَع اًندَح - 4

 َلَسْرأ سِيكُنب لامعا « كير نب ديَيْنَح لدبي مصا اربح

 وُبآَلاَق «باَبلب ْوَرَكْنَم اوُرْظلا : :ناورم َلاَقَق 2 ةوسكب ًناورم ىلإ هعَم

 010 ما ريم ءلو
 لل وسو نمسح ريهانا لامك هل تذأَ رزه

 نم اوُرَخ ْمُهّن ارْمألا اَذَه اونو اوف يمل : لوُقَي هتعمس : :لاَقَك كف
0 

 هللا لوُسَرتْعمَس : لاق «ةَرْيره ابأ اًياندز : لاق «٠ ءاًعيش اوُنيمل مهّنأو ءايرتلا

 . شيف نم ةَملْيغأ يدي ىلع ملا ذهل يجي : : لوفي
 مسا

 جلب يبأ نع ةبعش انربخأ «َدواَد نب نابلس اًندَح - لتفحلا

 ف هللا لوول« يبأ نع «ثادَحُي نوميم نب ورَمَع تعم : :لاَق

 َرَع هَلَدلإ هبي الدم لاب حيل نايل مْنَط دجْيأنأهَرَس نم : :َلاَق

 000 [/464 :عجارإ . لَجَو

 نع ءنآلْجَع نبا اربح ء ىَسِيعُنبناوْفَص اَنْتدَح 6/6٠١

 وُصدَيالُجَر ىأر ف يِلنأ ريم يبأ ْنَع ؛ ٍحلاَّص يبأ َنَع « ءعاّمعَملا

 [4479 :عجار] . لح 08 : لاق ريشي يبا اذكه

 نع ؛ٍعاَفعَملا نع :َنآلْجَع نبا اًنربْخأ «ناوفص اًنئدَح -

 «حورَجَم نماَم : ف هللا لوُسَر لاق : َلاَق َةَريره يبأ نع ٠ « حلاّص يبأ

 ةَمايقل مْوي اجل ؛ هليبسس يف حَرجُي نم ملأ ُهَّللاَو هللا ليس يف حرج 0

 هد مد
 [ةدالك :عجارإ كلسم حير حيرلاَو ءٍمَد نول نوّللا « حرج موي هتنبهك حرجلاو

 يبأ نع نع نب اًوُفَص أ نَع :هيبأ نع ؛َنآلِجَع هربا انئدح :ناوفص اًنَح ٠67
 كيمو مدد 2

 ْنَمَف َنهاَيَراَح دْيم نهاَمَلاَس ام : تاّيحْلل : ف هللا لوُسَر لاق : َلاَق ٌةَريِرِه

 ا :عجارإ. نم سنك هت ايش رت



 نيرثكملا دنسم

 ِنَع ءاَنربْخأ «َنالْجَعْنْبا :َلاَق.ناَوْمَص اًنئدَح - ٠١1/6

 الص : َلاَق ف هّللا لوُسَر نأ ةَرْيَره يبأ نع ٠ ءحلاّص ي يببأ نع ؛ , عاملا

 [/4714 :عجارإ ةَجّرَد نيرشعو و اًسْمَخ ُدَقْلاالَصول ضمت ٍمْمَجْلا

 ْنَع ةَبعَشَو «ماَشه اَندَح ءدواد نب ناَميلس اَنئدَح - ١5 ٠

 :لاق ف هللا لوران «ةَرْيرَه يبأ نع عفار يبأ نع ؛ نَسَحْلا نَع ,ةَداَتَك

 20 او

 :ماشه َلاَكَو اَهَدَهَج مث : :ةبعش لاق) عيرألا اهبحش َنييَدعقاذإ (دهتجا مث

 اللقا :عجار] . لسْمْلا بَجَو دقق

 َكلاَم تْعمَس :َلاَق ٍحلاَص وب بْرَح نب بيعش اًنكدَح - هه

 ُبَرشيالهَن ىلَح يكراق دهن اَمأ : اق يروا نايم َركْذدَو سّنآ َّنْبا

 .كيبنلا

 ميا سر ل

 كانت يف يصاب نقل داق ديلا نع ٠ نساني 0

 . ابن

 برضبب اَهش نب ناك : لاقإ. دعس نب ميهاربأ انثدح - ماك

 . [حيرلا يف

 .(ح) ٌةَبعش انئدَح «ريرج نْبْبْهَو انئدَح - | /٠٠61

 يبأ نع - نَسَحْلا نَع ينعي - ةداَق نَع ؛ ٌماَشه اندَح ءدّمّصلادْبَعَو

 مك عيرألا اهبعش ني سل اذإ :لاق لف "يلا نع ؛ةريره يبأ ْنَع «عفار

 , :لسقلا برت :دهتجا

 يبأ نب ىَيَحَي نع ؛ واقع راق يسال ج١٠ ١ا/هم

 ىَّلَصادِإ : ف هللا ٌلوُسَرلاَك : َلاَك يره يبأ ْنَع ؛ةَمرْكع ْنَع ؛ ءريثك

 لام :عجار] ٠ هقتاخ لَ هْيِرط نيف ليلك «دحاو بوت يف ْمُكَدَحأ

 ْنَع بويا اَنِكدَح «يبأ يِنّئلَح دّمّصلا دبع انثَدَح 1 7"

 هْيَلَع ثَحَف 8 ِهّللا لوس اسر ىَلإلُجَر ءاَج : لاق يره يبأْنَع َمحُم

 َدكْأللُجَر سْلَْملا يف ّيَقْباَمق : َلاَكاَنَكَو اَذَك يدنع : ”اُج يلق
 0 كه سا
 كذاك هبا اريح سم ل كلل وسلا رثك ألام

0 

 نتا نمو ايش مهروجأ نم صقل هب كسا نَم روجأ نمّوالماك رجأ
 «هبننسا يذلا )67١/7( رازوأ مو «ًالماك هدو هيف هب سا ارش

 . ايش مهراّزوأ نم ص قيال

 ْنَع «ُبوُيِأ انَدَح «يبأ اَنئدَح ءدّمّصلادبَع اند -
 ءِسْمّللا : : نيتي مَع « « ىَعناف يبدأ ؛ةَرْبرم يبآ نع ءدنَحُ ش

 [05٠/ه :عجار] .ذابلاَو

 نع هداك انثدَح ٌماَمَهاَنندَح ءدّمّصلادِبَع اَنندَح

 نم: :لاقاق# يِبلاَنآ ؛ةَريره يبأْنَع « كيه نب رشم نع ٠ سّآ ِنبِرضل

 :عجار] . ىرخأ اهلل صِيل ؛ ٌسْمنلا تمل مَ أ مكر حبصلا نم ىَلَص
 مه

 ره يش 0
 رواماو

 فلفل

 هس
 دْبَع نبا ينعي - نّمْحرلا دبع اننَدَح ءدّمّصلا َدْبَع اًنئدَح - 05

 ا/لك١ ص

 «ةريره يبأ ْنَع ؛ «حلاَص يبأ ع اركي يبأ تنم : َلاَك - رايد نب هللا

 جيلا َدَخَك ٠ شطملا نم ىلا لكاَياَبْلَك ىأر الجر نأ 88 يلا نع

 ُهَلَخْدَأَك للجو َرَع هللا ركن اور ىّنَح ءاَمْلا هبل ف ريل َمَجَف ُُ

 [محكا :عجارإ ٌدَنِجْلا

 نع «هيبأ نع ؛ نَمْحّرلا دبع انئدَح ؛دّمّصلادْبَع ننَدَح - اا

 نصت لْجَرَرَم َلاَق 8# هلل َلوُسَر نأ :ةَرْيَرَه يبأ نع ؛ ءحلاَّص يبأ

 [0818 :عجار] نجلا هلَسْدآَ ٠ كهل َركَسم ؛قيرطلا نعمان ؛ كوش

 نع «ماَشه اَنئدَح : :الاقِرماَعوُبآَو ءدّمّصلا دبع اَنندَح - ل

 :َلاَ اذ هّللالوُسَرَناَك : لاك ةرْيَره يبأ نع ؛ ٌةَمَلَس يبأ نع « ىيحي

 مهّللا : َلاكو تن ةرخألا ءاّعلا نم ةرخألا ةَعفرلا يف هَدمَح نمله حمس

 يبأَنْب شايع جن مهلا ءماشه نبا ةملتس أ مهلا ءديلولا نب دلولا أ

 ىلع تارا مهل «ةتسؤما نم تضم جلال «ةعير
 .فُسوُي نينسك ننس اهلج املا ءَرَضُم سه اعل

 نجت :اًهَّلُك ايف َلاَكَو فسسوُي ينسك باول دبع لاَقَو يبأ لاَ

 [/169 :عجار] . جنأ. جنأ مهلا ٠ اهلك رماَعوُبأ امد

 7 ْنَع ماش اَنَدَح : ةلاَقرماعوُبأو ءدّمّصلا دْبَع اًنئدَح - 6

 َمَلَسَو و هِيَ لص هللا وسرد «ةريره يبأ نع ؛ ةَملس يبأ ْنَع « ىَحَي

 ٌموُصَيداَكلُجَر نوُكيأالإ ءِنْيمْويالو موي ناَضَمَر اوّل َلاَق

 [/155 :عجار] . همصَيْلَف اموص

 ٌْنَع ماه انندَح : :آلاقِرماَعوُبآَو ءدّمّصلاَدَْبَعاننَدَح - لوك

 اذِإ : لوبا اك قف هلا لوس ريم يبأ نع رفع يبأ نع ؛ « ىَيحَي

 يذلا اكْنَم وشيق يلا ءاَمَس ىلإ َلَجَوَرَع هلالي ليما ثلث يق

 يئزرتسي يذلا اكْنَم كك فغأ يف ةْذَتسَي

 . حبمصلاَرجّفنَي ىَح
 ع0 :عجارإ . ةريره ايآ عِمَس هنأ رفعَج يبأ ْنَع :رماَعوبأ لاَ

 ْفَْتسي يلا اذ نم ل بجتسأ ينوُعدَي

 فشار ضلا ف شكسي يذل اذ نم هز

 واساا#»
 نع «٠ ماَشه انثَدَح : :لاقِرماَعوُبَو «دّمّصلا دبع اَنَدَح - ادهن

 اَبأ تعمس : :َلاَق :رماَع وأ َلاَش). ةريره يبأ نع ءرْفعَج يبأ نع ىَبحُي

 آل اكرر للا دنع لامعا ف للاوراق َلاَق (ًةَريره

 اكلت :عجار] .٠ ةروربم ةجَحو "لونغ اف سِيِكةَدْزَعَو ءهيف كش

 .(ح) اه اك دمام اكدَح - 8

 ْنَع (باّهَوْا دبع لاَق) [ىَيْحَيْنَع] « ”ماّشه اًنرَبخأ « باها دْبَحَو

 9 و ةَزاَتِج َعَِْنَم : 8 هّللا وسر لاق : لاق ةريره يأ عمس محارم يبأ

 اي: اوناَك «ناطاربق هلك اَمؤاضق يضْقي ىّنح ظل نو "طاريه اهيل
 مع

 .دحأ لْثم اَمُهدَحآ : :لاَقك ؟ناطاريقلا امو هللا لوس

 .(ح) ماسه اَنندَح «[دّمّصلاُدْبَع انثَدَح]- ١ ضلك



 نيرثكملا دنسم ك١ ص

 َنَع ؛"يلَع يبأ نان ْنَع- انه ينَي- اريح . بمول ُدبَعَ

 :لاق ( يلا نع :باّمَولادبع َلد) هكر ةَريَرَه يبأ نع ؛ مزاح يبأ

 تناك ْمُكهئاَوْددَأ ةماعلا َموَيَماَوفأ ىّنمتل «ءارثولل ليو ؛ «[ءاتمألل ليم

 :عجارإ . ]المع اوني منو ضرألاو ءاَمسلا نيب دوبي لب هلم

 [مكاك

 ةريغملا نبا يعي - نامل انئدَح ءدّمّصلا دب انُدَح - ١ 3ث
 عه كوع رل هوك

 :لاَكهنأ ةرْيره يبأ ْنَع يكب : لانا يبأ نع هدْيز نب يلَعْنَع -

 فلا فلآ ءةحاولا كساب نزل يجعل ذاء|يتتل

 لن ل
 جير هلل لوي كلا لورا وتل ثيدح ع

 ا هم يمس
 تغمس لْيآل : ةريرهوبأ لاك ةّئسَح فلأ فلآ تسلا نصْؤُمْاهَبَ ين

 0 ا
 ةئسَح فلأن هيطْنُي (077/9)لَجَوَرَع هللا َنِإ :لوُقَي 8 هللا لوس
 م
 اًسيظَع ارجأ َلاَقاَذإ : لقق «سطعارجأهثدل م تاو اهفعاضيو لكم

 ْ [لوك؟ :عجارإ . هَرَدَك ردقي نَمَك

 5 موكل

 نع «ليهس اَنئدَح ءداَمَح اَنئدَح ءدّمّصلا دبع اننَدَح - ٠ هااللا

 ُهّللا َرَتَس ملا هاَخَرتَسْنَم : لاق 8 هللا لورا ةرْيره يبأ ْنَح ؛ هيأ

 145١/[ :عجار]. ةّمايقلا مْوَي هيلع

 نع ٍلْيهس نَع ءداّمَح اَنُكدَح ءدّمّصلا دبع انْندَح 1 اا

 ديه ِهّللا ليبَس يفليقلا َلاَك 8 هللا لورد «ةرْيره يبأ ْنَع :هيبأ

 َوُهَق هللا ليبَس يف َتاَم ْنَمَو «ديهَش نوُطْمْلاو ديِهَش نوُمطمْلاو

 5 + :عجار] .ًديِهَش

 اَنكَدَح تاَّمَح اَنئدَح :الاقُاَمَعَو ءدّمّصلا دب اَننَدَح - ١)
 يبأ ْنَع بأ يئدَح (لْيهس ينربْخَ لاك :هئيدَح يف اع لاق) «لْيهس
 كب ءانحبصآ كب مهلا : حب ذل وياك اق هللا لوران «ةَريَره

 [م554 :عجار] .نيصَمْلا كيلو «تومن كيو ءاّيحَتك بو ءانيَمْسأ

 ديزني يلع يكدَحدأَمَح ادَح ءدمصلا بع اندَح - 044 ٠١
 الس مم هس

 نفعل :ل اوُهَيا هللا وسر تغمس : :لوُقي ةريره ابآ عمس نم ينربخأ

 معراعاس ا

 ارم يشد لاق فارين ب ةريابج نم اَبج يم ىَلَع

 معمم :عجارإ هفاعر

 «يئانهلا ديب نب ديعس اَنَدَح دَمّسلا دبع اًنئدَح -6©
 لص حا هم هس

 َنييَوَن ا هللا لوُسرنأ ؛ةَرَْرَه بأ انئَدَح «قيقش نْبهّللا دبع انندَح

 نم مهبل بح يه ٌةآلَص مهل | :نوُكرطملا لاَ كاَفْسُعَو ناجم

 «ًةدحأو هم مهل اوُمق مكرم اوُممْجأَ (ُرْصَمْلا يهمها مهئابآ

 «نيرطش هَباَحصأ مفي ءرماَك 9 يلا ىنآ مالّسلا هلع َليربج نِإَ

 مرح اوتْخاَتَ «ْمْهماَرَو ىرخألا ةفئأطلا موُشَتو «مهضعبي يلصق

 مُهرَدح ء لَْمْدْحَبَوُهَمَمْنوُلَصيت ىرخألا ينام: مُهَسلْسآَ

 ره يب دس
 ْ 61 لا مرام يع

 هللا لوس هلل لور عمة ةمم ممل دوك «مهتحلس و

 .ناَمْكر

 ينعي - َناَّسَح ْنْب هللا دبع يئدَح ءدّمّصلا دبع اَنئدَح - 1١ اك

 الجره باَسَق يبل َلَرن جلاُم ّنْب باَهْسانآ صوُللا نَع - يملا
 مس هل 0س 00

 ةَرِيَرهاَبآي قلق يدا باش ىتاق رجب يذلا نب اي: لاق

 يفاَرَغلُجَرنآلَجَر ِساّنلاٌلَضْفآ ؛ 4 هّللاٌلوُسَر لاق : لوُقَي هَعمَسَك
 سوار ريماس همم هش

 مية حال وَما موُسباَمضْوم طبى هللا ليس

 م و هل ع هل
 اًنجَف « يقبل هَيَتأَي ىَّتح هير ديو « هلام قَح يدوي «سْمَخْلا تاولصلا

 رو يسع هلو
 ُهنوُياَرَيرهاَبآ اي هّللا لوُسر مهتم سن : :لاق هيب ىلع

 ايون ل لاق. مَعَ :َلاَق . ؟(مل

 ئه لغو ناحل: دقي يلع هوت يانغ (عزاولا)وُبأ

 دجّسَم ىلإ اولا : اَنكاوُلاَمَق قف ىلا انيناَك بدن نب ةَرْمَسَو رع

 هللا يضر رمُعو ركب يبأ لهاك ىَلح هاديء وحن نقلنا 2 ىوْطتلا

 َرَمُع ْنْب هللا ُدْبَع : لاق ؟ركبرابآ اي ءالؤه نم : َلاَقق هو يف انف ؛ ءاَمُْهْنَع

 . ةرمسو ةريره وبأو

 .(ح) ماه اَنكَدَح ءوِرْمَع ني كلما دبع اند - ١8

 «ةريره يبأ نع «٠ ةملَس يبأ َنَع « ىيَحَي انربخأ : لاق «باٌهولادّْبَعَو

 ِباَدَعَو ِرْبَقلا باَدَع نم كاب دوُعأ يّنِإ هللا : وتين اَك اقف يبل أ

 :باّسَولا دبع لاك لالا حبسا ةنققو «تاَمَمْلو اعمل ةّتفَو ءراّثلا

 اكس
 0 :عجار] لاجّدلا ٍحيَصْلا َرشَو

 « ىيحُي نع «ماَشه اَنئَدَح هرب كلما اكد - 1 1/4

 ريدة ةآلّصلل يدوُن اَذِإ : َلاَق ا يبل نَ « ةريره يبأ نع ؛ ةَمَلَس يبأ نَع

 هلا لوو
 ادق « لبق ٌثاألاَ يضُق اًدِإَق «نادألا ممْسَي آل ىَتَح طارض هلو ناّطَيشلا

 :لاَقْوأ) بلو ملا نير طْخَي لب بيوك يضُق اذ ءٌريدأ اهي بوت

 ال لجل لظَي ىََّح رُكدَيْنُكيْمَلاَمل اذكرك ذكرك : وثب( هنت

 جملك ءاَمَيرآْوأ اًنآلئ ىَلَص ْمُكْدَحأ رْدَيْمَاذِإَ ؛ ىّلص مك يردي

 [/144 :عجارإ . ]."سلاجَّوُهَو نب نيَئدجَس

 اَمدَح ءوِرْسَعْنْب (017/75) كلَملادْبَع انُثَدَح -

 :لاَك يره يبأ نع ؛ سوا َْنَع ؛ ءٍمِلُسسس ِنْب نَسَحْلا نَع : عفان نب ميهاَربإ
 ناتج اَمهْلَعَنْيلجَر لك لكمَك «قدَصَملاَو ليخبلا لكم هللا لوس برص

 ًاَوُدّصَتمْلاَلَمَجَن ؛ انقر ىلإ ايدل دق ديدن

 َلَمَجَو رك َوُشْعَتو هّلماَنآ ىَّشْدَت بح ةْنَعتطَسُبا ةئدصب َقَدَصَن اَمَلُك
 : ٌةَريِره وبأ لاك هناكتي تدخر لح لك احس كمال لينا

 لَو همسي هكر ولف هج يف هيعبصإي لوب هلل لور تير انآك لاك

 [7001 :عجارإ . سو



 ( ىَبَحَي نع ؛ اها ورع كلاب اح - 0 50

 تلك هللا لوران: :لوُقَيةرْيره اب تعمس : َلاَكِرَمْمَج يبأَْنَع

 ملا ٌةَوْعَد : :نهيفكاَشآآل «تاََجَتُْس تاَوَعَد

 [7601 :عجار] هدو ىَلَع دلاولاةَوعَدَو

 ءءآلَْلا نع يَ اندَح ءوِرَمَع نْب كلما دبع اَندَح - 1١

 عطقك انف لاَمعألاب اورداَب :لاق اقف يبل نَح رزه يبأ نع «هيأ ع

 حبي اًنمْؤُم يسْميو ءارفاك يِسْسيَو مؤلم للا حمم ملظملا ليلا

 [40337 :عجارإ . ليل ايلا نم ضرب“ هتيد عي ءارفاَك

 يبأ نع ؛ةريفملا اند وغاب كلاب اح - ليل

 نّمطَيمَدآ ينبع : لاك "يلا نع «ةريَره يبأ نع ؛ «جرعألا نع هدانا

 ص نعلق مطب هميم نبا ىسيعألا ؛ لوي نيح بج يف هعبصاي ًاطيشلا

 .باجحلا يف

 فاَمُسْلاةَوْعَدَو 2

 موو ةم
 يبأ نع« «ٌةَريغمْلا انْندَح ءوِرْمَع نب كلما دبع اَنثَدَح - 0 ك8

 اق اوتمتآل لا اق يِبتلَنأ «ةَرْيره يبأ نع ٠ جرغألا نع هدانا
4*0 000 

 . اوربصا هُمُ لاذ ودعا

 :آلاَق٠ ملا «جيرسو هوم نب كلما اَنَح - 1 508

 نأ «ةرْيَره يبأ نَع راسين ءَطَع نع «يلَع نب لآله َنَع ٠ ميلف انثدَح

 سهما # ى عدموللا هس ه0 هه ا ىسصاس مع داس ه8 6: ساس م ع لك # 58

 ءاًهننك راهنت بح نم علا ةَماَخلكم نمؤملال كم :لاق يبا
 لَكمرفاَكْلا لثمو «ءلبلاب انكي نموملا لم كلذ تلَدَتعا تنكس اًدِإَق

 مور ع
 . ها اذهل همصْفية دم اَمَص «ةّررألا

 نع« «حِيفاَنكدَح ءوِرْسَعْنْب كلَمْلادبَعانندَح - ١١ ضو4ك

 «بوُقَعَي يبأ نب بوُْعَي نَع « ةعصعص يبأ ” نْب محلا دبع نبال وب

 مك سلجم نم لجلال جرا ميال لاَ يَّبلا نع ؛ةرْيره يبأ َْع

 [م117 :عجار] ْمُكل هلا حّسْفَياوحَسْها نكلو «هيف سلي

 يبأ نع كريما انئدَح «ورمَعْنْي كلاب ائدَح - ١ ام
 ةّنج ماَمإلا امن 88 يِئلاِنَع «ةرّيره يبأ نع« جّرغألا ِنَع ءداّزلا هاو

 نإ ءارجأ كلذب هك َلَدَحَو ىو نإ :هب ىو «هئارو نم لئاَقِ

 .ًارزو هيف هيلع نِإف كلذ ريم

 هلعو
 نب ٍمِيعُن نع ؛ «ٌحيِف انئدَح ءوِرْمَع نب كلما دب اندَح - ١ ١اامح

 م َعَقرَقاَض وت هدَجَوف ؛ دجُسممْا رهظ ىلع يره يبأ ىلإ يقره ٠ هّللا دبع
 3 لوي هللا لوُسسَرتْعمَس ين : :َلاَققَيلَع لق مث «هيََضَع يف

 يطأ عطس نم .ءونضْولا رك نم وُ ثلا يه مايل موي يأ

 نيتي
 [4+4 :عجار] .ةريَره يبأ وق نم وأ 8 هللا وسر لوق نم يرذأ آل

 اح : لاك يرو ووعي كلم اح - محلا

 100 هلأ : لاقي م ىلغا ءِراَسي

 054/0 ةريره يبأ دسم

 ,ءهدعي رم سانا رْيخب مكربخأ لأ ٠ هللا ليبَس يف هسّرق ناّعب ذأ لجَر

 ل هلل دبي ةاكرلا ينؤُيو ةالّصلا ميقي «ةَمِينَع وأ من مَع يف لتعم لج

 ٠ ايش هب كرشي

 اَنكَدَح :لاقجْيَرَسَو ءورْمَع نب كلَمْلا دبع اَنْندَح 1/0
 سا هوما ل سمس علا هيك ةيمم هلا هكا هامل مق
 ْنَع «ةلآوطو بأ ءِرَمْعَم نبا ينعي - محلا دبع نب هللا دبع نع « حبل

 :لوَُي لَجَو رع هللا نإ لاق يبل ِنَح ةريره يبأ نع راس نب ديعس

 :عجار] يلظ الإ لظ ال مَْي « يلظ يف مهلظأ ميلا ؛ يلج َنوُباَحَتملَنبآ

 افرق

 ءدْعَس نب ماسه انئَدَح ءوِرْسَع ني كَما دبع نئدَح - ١ا/و١
 لم مقا

 لاَجر رَعَدَيل : لاك (9714/5) 1 "بلان ةريَره يبأ نع «يربقملا نع

 نم هّللا ىَلَع نوه بوكيل وأ ؛ منهج 7 مَ ممَّا موف مُهَرْخَ

 يع مكلع بما ذك لأ "اكو نتلاهفثأب عدت يلا نآلغجلا

 مدآو منوي سائلا ينشر جاَقَو يفت نمؤم «ءابألاب اهَرْخََو :ةيلِهاَجْلا

 [مالا١ :عجار]. بارت نم

 نب دير نَع ٠ هيَ ائدَح ءوِرمَع نْب كلما دبع نئدَح - ١١
000 

 : ىَلاَعَت هّللا َلاَق : لاَ قف يبل نع ؛ةرْيره يبأ ْنَع ؛ ءٍحلاّص يبأ نَع ؛ « ملسأ

 هدْبَع ةيوتي احرق دش ُهَللاو « ينركاذيث يح هم اَنآو * يب يدع نك دنع انآ

 و هه يمس ع

 تير اربش يلإ بري نمو ؛[ضرألا َنم] آلا دجَيمُكدَحأ نم

 يشي [يلإ] لب اذإو اا هْيل[ت بقت اعارذ يّلإ برت نمو ءاعارذ لإ

 " م11 :عجارإ .لوُرَهأ تلق

 ءدْيَز بريك انثدَح ءوِرْمَعْنْب كلما دب انكَح - ١٠١4#

 ُلَوُسَرلاَق : .لوُقي ةريره ابا حمس هَ « يبأ يتربخأ ؛ميمت نب ورع يئدَح
 ' َنيِملْسْلارَماَم# هللا لوُسَر فوُلحَبذَهْمُكَرهَش مك : : 5 هّللا

 فولي ب نم مك كعكه هلام نمار

 هيفدعُيَو :ةدايلا هقول يدينون اك أل ل

 كدي نمؤمللملْغَوُعَت ؛ «مهتاروعو نينمؤملا تآلَقَع ءاَمْبا قفانملا عك م

 [م؟٠0 :مجار] . ٌرِجاَقْلا

 ةاط لع دع عين راع خديك د 3 لاق :
 .  .مكرهش مُكَلظأ : 8 هللا لور

 دير نَع ؛ قماح و ١و6

 ناك اَم ةٌقدّصلاُرْيَخ : لاك "بلا نع «ةريَره يبأ نع ٠ حلاص يبأ نع

 وُ نم داو « ىلا ديلا مرا ديلاَو « ىنخ رهط ْنَع

 وأ ينمعطأ : لوقت كنأرما :َلاَق ؟لوعَت نَماَم : ةريره وبأ لثس : لاق
 يشعطأ : لوُقَي كَمداَخَو - ينئلط نأ (ِرِباَعوُبأ كلش "يلع قل

 0/13 :عجارإ يركن ىلإ :ل لوقت كتنباَو «ينلمْتساَو



 ؛دْنَسنيماشه انكدَح ءورْمَع نب كلم اتَح - 00

 نما لُجَرأدأ ؛ةرْيره يبأ نع « بابُ يبأ نبا ِنَع «لآله يبأ نب ديعس َنَع
 «ةيط هبجْعأك «بذَعءاَمةَكيح هيف بعشب م هللا لوّسسَر باَحصأ

 َرماَتسأ ىّتَحلَمْفآ الو «ساّنلاتلتعاَف بعل اده يف تقول :َلا :َلاَقَق

 يف ْمُكَدَحأ مما ؛ لعْفَتال : َلاَقق ف يل كلذ ةَركَذَ 4 هللا لوس

 ْمُكلهَّللا رقي نوبل ؛ ياخ اما َنوَتس ةلاّص ْمَْح هللا ليس

 ةئقانَقاَوُ هللا ليبَس يف لاَ ْنَم هللا ليبس يف اوُرغا ةئجذ ٌمُكلَحْدَي

 الكا :عجار] . نجلا هل تَبَجَو

 ْنَع ةَداَتَك نع دعس اَنْدَح «ِرْكَيْنْب دَمَحُم انئدَح - لل اوال

 ني مكوة يعم يَكُنْ يب ْنَح «عفار يبأ نع « سلخ
 ٠[ :عجار] . ميا ىلع هيد ىلا َمُمَرمأَ هلم

 4 تمس :لاق لح اَنرخأ 0 3 74

 ايلول ابل ل 0

 05٠/[ :عجار] . انا. يني اًذكه هديب

 م

 سا ا 2 :لاق يره يبأ ْنَع «نيريس
 سر سسا و س يكل مول ع عع و
 200111 :اوُئقِرنلا نم ينال نجل ُهَمَع هلي

 ع سو
 07٠١7 :عجار] - اًنآلئؤأ نكرم - ٍلضو ةَمْحَرب هئم هللا ينمي الإ انآ

 َكاّمْمتلا تحمس : َلاَك يبأانئدَح «ريرج نْبْبْهَو اننَدَح - ١٠ هلىلعف

 يبأ ْنَع ؛ هّللادبَع ِنْب هلا دنع يرُْرلا نع «ُتدَحُيدْشاَرَنْبا
 مقفم م ملم

 ؟ُلاَْلا امو : ليق ٠ لَا اَهيْيَحَو «ةَريعأل : لاق 8 هللا لوُسَرنَأ ريم
 هدهلق دم ل أ

 [/601/ :عجار] . مكْدَحأ اًهعمسي ةَحلاصلا هَملَكْلا : :َلاَك
 5 د

 سنوي تعمس : لاق يبأ انندَح «ريرج ْنْبْبْهَو انئدَح - ليتم

 نب (918/) ديعَسْنَح «'يَرَضُرلا ِنَع «ددَحُي «يلبألا َديزيَنْب

 ”ةدات اتا ةولجم :لاق يللا َنَع ةَرْيرَه يبأ نع ؛ بِّيَسْمْلا

 ٍريَخ نم ٌنودَجَتَو ءاومهقق ا ٍمالْسلا يف ْمُهراَح ةّيلهاَجْا يف مراح
2001100 9 

 سائلا رش نم َنوُدجَتَو .هيف لحد لبق هل مُهعرْكأرمألا اذه يف سلا

 . جوي ءالؤَمو ءهجوب ء ءالؤَه يتأَي يذلا نيه اذ

 راب لول ورور مه
 ١ - ثادحي سنوي تعمس : لاق يبأاًندَح «بَْواَنَدَح «

 هللا لوُسَر لاق : لاق ريم ايأ نأ «نّمْم نَمْحرلا دبع نْبديمح ْنَع «'يِرهزلا نَع

  2:اوُلاَك . جْرَْلا رْْكَيَو «نفلاٌرهظتو «ُلاّمْلاضيفَيَوُنامرلا براي:
 000 عار امثل“ لا ا
 .لثَقْلا َلْثقْلا : :لاَق ؟هللا لوس راي جرَهْلا امَو

 نع :ةنّرغوُبأ انرخأ ءداّمَحن ب ىيَياََح ٠- م م

 : هللا لور لاق : َلاَقةَريرم يبأْنَع «٠ ءحلاَص يبأ نَع ؛ «شَمعألا

0-000 
 :عجار]. ةَجاَحْلا اكو َربكلاَوَفيِّضلامُكَقلَ نإ «ةآلّصلا يف اوُرَواَجَت

 هليل

 ٠١8٠6 كلذ لم هللا دَعَا انَدَحو :َلاَق- .

 « ريبج نب ديعس ْنَع « تباك يبأ نب بيَِح اَنُئدَحو : لاق - 1١ ل 5

 .كللذ لفم ف يلا نع ؛ سابع نبا نَع

 «ٍماَشه نع « «سيرذإ(نبالَثدَح «مدأ نب ىبت ىبحي د اًنكدح - لل همحال

 سلف جَراَميآ : "8 هلا لوُسَر لاَ : َلاَق ةَريره يبأ نع ءنَسَحْلا نَع
 هر شمس مص سا
 لَو انيس هلام نم ىضفا نكي مك هلم هدْنع لج دَجَوف

 يبأ ْنَع «قْيرر نْب راَمَع اًنئدَح «َمَدآن ب حي اندَح - 1١ م4

 يف ا هللا لور جَرَخ : :لاَك ةريره يبأ نع «داّيز نْب ِليَمُك نَع ؛قاَحْسإ
 نإ «نوُرِْكُملا كلم - -رهاَبآ اًيوأ - ةريَرهاَب اي َلاَقَق ةئيدَّمْلا لْخَت

 ء[ذَكَمَو] اَذَكَمَو اًَذَكَم لاّمْلاب َلاَقْنَمأل |ةَمايقلاَمْوَي نوُتألا نيركمْلا

 لو لْوح ل جا روك نمثك ىلع ألا ءةَريرم اب «مهاَمي

 هللا قَحاَم يردَتْلَه ةَرْيرهابأ اي هْيلإ الإ هللا نم أجل الَو « للاب الإ وق

 ملعأ هَُلوُسَرَو هللا : :تلُق :َلاَق ؟هّللا ىَلَع دابعلا قَح اَمَو ؟دابعلا ىَلَع
 داّبعلا قَح نإ ءاقيش هب اوُكرشُي الو موُدبعَي نأ دابعلا ىلع هلا قَح نإ :َلاَق سرور ورم لم جس شمل مس هه هس كه ما ساو

 [م١ا :عجارإ . مهن كلَ نم بدمي الن هّللا ىلَع

 نب ٍحلاّص ْنَع ؛ُناَيْفَس انكدَح «ْمدآْنْب ىَيحَيانَدَح ٠- كيد 89

0 
 هلو ءداَبلرْضاَح ْعِيأل : 8 هللا لوس لاق : لاق ةريره يبأ نع ناَهبت 1

 سام م

 [04 :عجارإ . نوح | هللا داع اوُنوُكَو ءاوُشَحاَتَت الَو ءاوُرياَدَت

 يبأ نب ٍلْيَهَس ْنَع ؛نايفس اَنْئدَح ءَّمَدآ نب ىَحَي انئدَح - 1 هما.

 َنيكرشُمْلا مثيقلاذِإَق : لاَ ف يلا نَع «ةَريَره يبأ نع « هييأ نع ٠ « حلاص

 [/هدا/ :عجار] . . نما ىلإ وش تلو شيتا يللا

 009 نقع رئي يباع صولا يأ ,ءاتْعَشلا

 430١[ :عجارإ . ٌةالَص نيرشعَو سمح ةالَص ىَلَ ةَعاَمج يف ٌةالّصلا

 انكدَح «فاّسُيْنْبْرماَع انْكدَح «ْمَدآْنْب ىَبحَي انكَدَح - ليت

 لاق : لاك ةرْيره يبأ نع « يفتحلا ري نب هللا دبع ْنَع «ريثك يبأ نب ىَحَي

 هعور نب بهبلص بلص ميل لُجَر ةآلَص ىَلإهَللارظْنيآل :8 هللا لوُسَر

 وسجوده 

 - مِنْ ينيب اند ,مداإ ىََياتدَح - 81
 ُتْعِمَم :َلاَقَاَمْلَس ْنَع «ميهاربإ نْب دَمَحَم نَع «َقاَحْسإ نْب دَمَحُم ّْنَع

 مْوَقلا تيب لَجَو رع هللا نإ : لوي هللا لور تنم ل اودي ةريره اب

 .اَذَكو ذك ِمْجَنباًنرطم : "نووي «انورفاك مهر دوُحبصي مت ةمنلاب

 ْدقّْنَحَتَو : لاَثَف «بيسُصْلا َنْبديعَس ثيِدَحْا ادهباح َتْنَدَحَف :لاَق

7 20 

 . ةريره يبأ نم كلذ انعمس



 - دمحم نبا ينعي ب صاع اتدَح «متا سضسَياتتَح - 041 ٠

 ئرشا اَمُيآ : اق هلل لوس لَك لاَ ةريره يبأ نَع «ةناَجرَم نبا ديعس ْنَع

 ماما مادرعل وس
 اوضح هم ولك ادله ءاملنْس رأت مل

 [4458 :عجار] . هم

 نع شايع ْنْب ركيوبأ اندَح مذنب ىَحَياندَح - م4١1١

 لوس لاق :لاَق. ةريره يبأ نع ؛ ٍحلاّص يبأ ْنَع ءدوُجّنلا يبأ نْب مصاَع

 :عجار] ْمّنْهَج حلق نم اهّرَحّنِإَف َرَخلا يف ؛ ءرهظلاب اودربأ : :ة هللا

 [ةينميملا نم طقس ماما"

 :لاَق. 5 0 7 دولا يل نئوصات

 نوزع مهاد «ةّرخلا ءاتعلا ةآلّصل دجْسَمْا ف هللا لور لَخَد
 2200010 000 مسا اي 52 020 7 م

 أوك : لاك مش هنمدشآ هع اضع بضع هيأ ام ابضَع بْضَخَف «نوقرعتم

 نَعَذ ك[ََتيْمْمَو «كللل وآل نيرو قرح ىلإ سلا ىَدتالْجَ

 هَذه لا 2 م را مق ,ةالملا |

077 . 

 َنَع« شمْعَألا نَع ةبطُق انيدَح مَدآ نب ىَبحَي انئدَح - ١ملك

 َنَمَق مَوَحُةَتيدَملا :لف هّللا لوُسَر َلاَق : َلاَقةَرْيَره يبأ ْنَع ٠ « حلا يبأ
 ِساّنلاَو ةَكئمْلاَو هللا هن هِيَ ؛ اًنَدْحُم ىَوآْوأ اَكَدَح اَهيف ثّدحأ هلم م

 [4117 :عجار] م 9لذ ةاي[ل للا «نيعمجأ

 27 ا

 ٍءذَهبرَو اه : َلاَقَق : لاق ؟ةَمْمُجْلا موي مْوُص نع َساّنلا ىَهَْت يذلا

 آل :هلوُثي# دمحم سمس دق - نك - ةّبعكْلا هذه برو اه ةَبعَكْلا

 حم ماي يف الَدْحَو ةّمُستْلا موي مُكدَحأ موصي

 اَمُهَوُفِ رّصنيو ءهلْعَت هيَلَعَو 7 7 م تيار دٌّقلَو

 [مل/ها/ :عجارإ هيلع

 لق طالما لاق ينال دايز نع رْيمَع
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 وُبأ يّئدَح ةَمرْكع اندَح ديب هللا بع انندَح - ١٠814

 نمّرِمَخْلا : لوفي هللا لوُسَراتْعِمَس : لاق : لاق ةَريره يبأ نع ٠ ءريثك

 جو :عجارإ ةّبنعْلاَو ةلّْتلا : : ني رجلا نينا

 ءاعيِمج َبيَرلاَوَرَْلا اوُدبتآل ف هللا لوُسَر لاَقَو - 04

 :عجارإ. ةدح ىلع نهم ةدحاو ل اواو اعيمَج رتل رسب اوت الو
 مص

 [ة

 0 .كلادت يباني يي

 دابا امي ماَص نم : :لاق قف هلل َلوُسَردأ «ةرْيره يبأ نع رص

 - هرم يلذتس
 م راض 2

 يمه م
 :خك وَ راط بار دن مَ مجول «لجو للا هج

 مساس كم . هر ل ةةلا

 . امره َتاَم ىَتَح

 ةَمَقلَح نَع «يدوُنسلا د ديب هلع اندَح - ٠ هىمكا

 رأ :48 هللا ةلوُسَرَلاَق : لاك ري يبأ نَع «عيبرلا يبأْنَع ءدكرم نبا

 ؛باتنألا يف نطل ُقَحاّلا :ُرماَّثلا مَع هدي نل ةيلهاجلا رمأ نم
 ساس ىلا عسل
 ريع برخجأ ءاَدعإلاَو ءاّذكو ذك وني ائيقس : لونا

 يم ةدو
 يبأ نع ؛ «ْمصاَع انْثَدَح داَّمَح اَنندَح ؛ لمؤم اًنئدَح -

 ةَملَجَوَرَع هللدِإ : هللا لوُسَر َلاَق : َلاَق يره يبأ نع ؛ «حلاص

 َنوُعْستَو هت هدْعو ءاَهبنومَحاَرَت ايلا يف «ةَمْحَ هم لعق «ةَمحَر

 مسه ماع
 :ةَمْحَرَنيعْسشلاَو ةعسلا ىلإ مخل هذّهمّض ةَمايقلا مويا اذ ةَمْحَر

 لا :رظقنا].هقلَح ىلع نهب داعم

 اًمدَح «يدوعسَملا انندَح ديزي نب هّللا دبع انثدَح -181*

 :وُعْلي ناك يان «ةرْيره يبأنَع ؛ « مييرلا يبأ ْنَع ءدكرَم نب ُةَمَلَع
 . .0ةتنلكعأ مورس امو سرح موت اميل رفا ملا

 ا ا دم هب ملح تن امو , يفارسإو

 20 0 [/و١٠ يجارإ . تن

 ٍليََع وُبأ يد ُفوْيَح اًنكدَح ؛ديزي نب هللا دبع اًنئدَح - 5

 2 0 "نا واش نبل نيد .هييأ نع ديم نير

 همة دو

 قو ىلع ماكل أور ل مويا ىلا

 ريم عاين
 نب رفعَج يئدَح ٌقوْيح اًندَح ءديِزَينب هلا دبع انئدَح - ١ لن

 :ُلوُشَيةَرّيَرهابآ مسهل ؛هربَخأ كلاَم نبا لارعنأ «يشّرلا هَ

 هَ هيأ ْنَع بغَرْنَمك مُكئابآْن َعاوُبعرتآل : لوي لف" ّبلا تمس
 شط 00

 وبأ ينَربخأ ؛ٌةوْبَح اندَح «َديِزيْنْب هللا دبع اندَح -1مماكك

 اب (5//6) ٌعِمس هنأ .هريَخأيربقملا ديعس يب نب دعسان ءرْخَص 2

 ْمُلُعَتياَذَه ةَهاَنَدِجْسَم َلَخَدْنَم لوي هللا لوُسَر عمن لوُشب ريم

 َناَك كلذ ِرْيَقلهَلَخَدْنَمَو ؛هّللا ليبَس يف دهاَجُسْاك ناك همي اريح

 اسال لسلام ىلإ طال

 م ورم
 ف هّللا لوُسر ْنَع 0 م ل

 هلع أ ىّتَح يحور يل[ جوع هلا دلل / ٌمْلسي دحأ نم ام : َلاَك

 . ماسلا

 000 دو همومه لمو
 20 نقي يلع .هيآنع ا «بوُيأ



 اًيض وأ ايد كرت نم هس نم نمؤُمْلاِ ىلوأ انآ : : 88 ِهّللا

 ل2 ,هيلو انآو هل عاب لَ

 نبا يسكَدَح ٌديعَس اَندَح «َديِزَي نب هللا دبع انئدَح - 8

 َلاَق :لاَ ةَريَره ضيع ءعيلاص يع ءميكَح نب عاَفعَْلا نَ :َنآلِجَع

 اح مُهئسحأ نإ َنينمؤُمْلا لمكأ كف هللا لور

 نبا يئدَح يا .ةيزئرب لانا 4 ١-

 ف يلا نَع «ةريره يبأ نع ٍحلاَص يبأْنَع ؛ ملسأ نب دْيَز نع :نآلجع

 ديلا َنمريَح ايلا ََلاَو ءىتغ رهظ نعام ناك ام ةكدصلاُرْيَخ : :لاَك
 سام سامع

 كرما: لاق هللا لوُسَر الوم : :َليقق ٠ «لوُعَت مب أدباو « ىلقسلا
 دئعطأ :ل يبا علشم 5
 اوُقَت كتيراجو «ينقراق ًالإَو ينمعطأ : لوقت «لوعَت نمم

 [7137* :عجار] ٠ ينكر نم ىلإ ل ل وُقي كدكوو «ينلمعتساَو

 ٠ ةدمدلعم سار هر تاو
 نب دمحم نع :ةديبعوبأو «دّيبع نب دمحم اَنئدَح - 1٠ كنف

 ٌدَلا لاك : ف هللا ل اوسسر لاق : :لاق ةرْيره يبأ نع ٠ ةملس يبأ نع ءورْمَع

 اوُتْلْخَيلو ةصوُمَب وقليل ٠ يقلَخك َقَلَ نسم ملظأْنَمَ

 [/01 :عجار] . َقلْحَي : 0 0

 لَجَوَرَع

 ها هض دو منه دو
 ْنَع «ورْمَع نب دَمَحُم انئدَح «دنيع نب دَمَحُم انئدَح - 1٠ كانغ

 َراّصْنألا ب َحأْنَم : 8 هللا لوَّتَرلاَق :َلاَق ةَرْيَرَه يبأ َنَع ٠ ةَملَس يبأ

 م
 ٠١[ 616 :عجار] .ُهّللاُهَضَمْبأ َراصنألا َنْعَمْبأ نمو للا هَحآ

 ْنَع ؛ورْمَع نب دَمَحُم انُدَح «دييع نْب محم اًندَح - ٠ م

 سا قربا سو سل عل ع
 جَح اإةآللا ىلع هليوم : َلاَق يره يبأ َنَع ٠ ةملس يبأ

 ادا دوجّسلا َفلَخَو عوكترلا فلَربَكُيم سانا 24 يف ءَرَصَعا وأ
 ريم مماش

 [7/714 :عجار] . . 9 هللا لوُسري ب ةالَص مكبس ينإ : َلاَكفَّرَصْنا

 مص معثفةدو

 يبأ نع اسكن انثدَح « دع نب دمحم اًنئدَح - 1

 يدل ان

 هلال هّللا ىلع مُهباَسحَ هَل الإ

 ةهيمرب مري هيه مه رو هرص راع

 : 8 يِبنلا نَع «ةريره يبأ نع «ٍمزاَح

 :اوُلاق اد« ُهَّللا لإ هل ال : :اولوفي
 .”لجو 55 نهم

 نع ٍلْيهَس ْنَع ٌناَّمَح اَنئدَح ءدّمّصلا دبع انثَدَح - 1
 ملة مال

 مث هسلْجَم نم ْمُكْدَحأَم اقانإ : لكافه لورد «ةرئَره يبأْنَع « هيبأ

 [0602 :عجار] هباوحأ وهف ؛ «عجر
 سا رعرب ةمرإ ساس

 اَنكدَح :آلاك ىسوُم نب نَسَحَو ءدمصلا دبع اًنئدَح -

 حاورألا : :َلاَق 8 يبتلا نَع «ةرْيره يبأ َْع «هيبأ نع ؛ لّيهس ْنَع ٌداَمَح

 هه همم سم م ما م سماع «دعب عام روع
 [7477 :عجار] فلا نم ركام «ةفلا نم رام « ةدلنجم دونج

 َنَع «ِلْيهس ْنَع داَّمَح انَدَح ءدّمّصلا دبع اَنثَدَح - 1م
 وع هي سا م مل»# مش

 اوُقرَمَق اسلجُم موق سلج ام : َلاَك كف هللا َلوُسرَنَأ «ةريره يبأ نع « هيبأ

 ُسلْجَمْلا كلك ناَكو «راّمح ةّقيج ٍلَّثم ْنَع اوكا هَّلل رد ريع نع
 هدو
 401١[ :عجار]. ةّمايقلا موي مهيَلع ةرسح

 أ مص هع ٠ - هم ياذتش
 رامارع

 7 ْنَع هيأْنع ؛ لسن نَنَح يكد دل بح - ليينري

 تقف مهني مو راد يف ملُطا نم : َلاَق 8# هللا لوس « ةريره يبأ

 17١6[ :عجار] . ترده « هنيع

 ه عمر عا

 نب دْمَحُمْنَع ؛ٌداَّمَح يِنئدَح ءدّمّصلاُدْبَع اًنْدَح ا م

 نعل: :َلاَق هللا لوُسرنآ «ةريرح يبأ ّْنَع ؛ ٌةَمَلَس يبأ نع ءورَمَع

 بف نم ننس نال ىَّنَح « عاَباب مابلاو «عارذلاب عارلاو «رشلابّريشلا «, كك امن
 دوبل َمأ هللا لوُسَر اَي :اوُلاق ءهوُمتلَخَدَلبَض َرْحُج َلَخَدْمُهَنَحأ سامع رعمن 82# ملء ع

 وها عجار] . (08؟58/؟) اًذإَنَم :لاَق ؟ىَراَّصتلاَو

 ٍنْبِدْصَحُمْنَع ٌداَمَح اًنئدَح ءدّمّصلاُدْبَع انَُدَح -1 44

 هما :عجار] 3ك نوثال عانس

 يبأ نَع «تبائَنَع :داَمَح اًنئدَح ءدّمّصلا دْبَع اًنئدَح - 1٠ م١6

 همم ةسإلا

 ناَدَيلاَو نايت نايا : لاك للكورد :ةَرْيرش يباح «مفار

 مم :عجار] . جْرَقْلا هذ كي وأ كلذ قدصْيَو نايت نآلْجرلاَ نايت

 اَبأ تْعمَس : :لاق يبسأرلا رب وبأ ىسيع نيكي اَكدَح - لييتح

 هللا َلوُسَرنآ ؛5 يره يبأ نع «هيبأ نع ةّملس يبأ نب ر مع اًندَح «ةناوَع

 تام الامان وئام ين ل: لا

 با مري ماهم

 هال ءواعع
 ق6 لاجل نمبر جل سو رلخ ضخ  دوعسم نب ةورع

 اهَبَش ساّنلا برق اذِإَف : لاق «ميهاربإ يلع ضرُعَو «ةءوُتش لاَجر نم

 ع 2

 «ىَحَي اًنتلَح «برح اًنئدَح ءدمصلا دبع اًنئلَح - ٠847

 هاي نأ ءةّئيدَملا لهآ نملُجَر يّكدَح « يفتح ريم نيب يح

 لع ماع ةلا

 ةزانجلاٌعِبْيأل . 88 هللا وسر لاك : :لوُقي ةريره ابل عمس هنأ «هدَح

 [ةملا :عجار] . اًهْيَدَي نيب ىشمي الو راَئآلو توص

50 
 ْنَع «ليهس اًنئدَح ؛دامَح اًنئدَح ءدّمّصلا دْبَع اننلَح - 1

 ةَرْسَج ىلع مُكدَحأ َسلجُيانآل :لاك هللا لوران ريم يبأْنَع ؛ هيأ
 ريو سس رع سا ام

 [ى97١* :عجارإ . رق ىلع اطيذنأ نم هك تح .هيلإ ص لَو بان قرتحَ تح

 يبأ نَع «تباَت نَع «داَمَح اًنئدَح ؛ دمصلا دبع اًنئلَح - ل 4

 اًمةلَص يف َدْبَملالَرَمل :َلاق 8 هللا لوُسَر نأ «ةرْيرم يبأْنَع «عفأَر

 ْمَكاَم هْمَحْرامَُللا ؛ ةلْرفْعاَمُصَللا :ٌةكئآلَملالوَُت «ةالّصلا تيما

 [4757 :عجار]. طرت شي : لاك ؟ث حي ام : كلي طاهر

 نآرُشلا يف ف ءارم : م: هلل ومَا :لاك ري مي ةملَس يبأ

 [/444 :عجلر] .رْكُك



 نَخ وطعم نكح ديم اك - "1 م485ع/

 هّللاامِإَن نمي ل ف هللا لوُسَر لاَ : :َلاَكَةَرْيَرَه يبأ ْنَع «ةمَلَس يبأ

 اللذي :عجار] . تآلفت نجرَخَبَلَو «هّللا جاسم

 مار ةلعلو
 ورح نبا ينعي حم انَدَح دبع نب دمحم اَنئدَح - 448 ٠

 اَهْيَلَع اونثأَك ةٌراَتجب 48 هللا لوُسسَرَرم :َلاَك ةَريره يبأ نع ؛ مل يبأ َْنَع

 يف هللا ادهش مَّن «اتبَجَو ف هللا لور لاَ ءِرْيَْلا بقاّم نم اَرْيَخ
 "وسما هب ةرءدو

 لوُسَر لاَ ؛ٌريشلا قاتم نم ارش اهل اونا ةاتجب هلم م ٠ ضْرألا

 [0087 :عجار] . ض ألا يف هللا ادهش مصَء![ [تبَجَو] : :4و هللا

 ا ا لك ريةهرزةدنعو

 َنَع «َقاَحْسمِإَن ب دَّمَحُم اَنئدَح ؛ ديب نب دمحم انئدَح - ك1

 0 ءٍمصاَح ِنْبٍصَْح ْنَع «بُيخ نْب ِنَمْحّرلا دبع نب بيْخ

 اًمْنِإو ؛ يِضْوَح ىَلَح يبان : :8 هللا لور لاَق َلاَق

 لص فاك يذجن يقسو هنا ضانر مة ويرش

 [/ا77 :عجار] َماَرَْلا َدِحْسَمْلا لإ ءدجاّسمْلا نم هاوس اًميف

 هرب كلا
 يبأْنَع؛ شَمْعألااَنئدَح «دييع َنْب دَمَحُم انْئدَح ١- 4١ه

 مُكَدَحأ علسش عقاد : ! :9 هللا وسر لاق : :َلاَقَد ةَريره يبأ نع ؛ ٍحلاَص

 44١/[ :عجار] اَهَحلْصُي ىَتَح ٍلْعَت يف يشي الَف

 هرعدو
 «هيبأ نع «ايدوألا دوا انكدَح ءدّيبع نب محم انئدَح - ٠م١65

 اوم مامر كفنان ىسَح ا :لاق فيّ نَع ؛ةَريره يبأ نع
 رءايمو لو

 [ةامه7 :عجار] هيف يمال عمشأ يذلا ماَقَمْلا وه : لاق ©«

 مرو ةامع
 اَنكَح ةَصْقَح يبأ ْنْبدَمَحُم اَنئدَح «حْوَر اند ١- مه"

 هللا لوُسَر َلاَق : لاك يره يبإ نع هلا دب نب هل يع نع يرهزلا

 اوُمّصَع اَموُنَاذإَف هللا هلال: : اوُنوُقَي ىَتَح سائلا َلتاقأ نأ ترمأ : كل

 كرو ركوب ماك ملك : لَك .هللا ىلع ْمُهَسحَو «مهلاومآو مهئامد ينم

 لام هم عام

 ْمْهَو مَا ءالْؤَملئاَُت فيك :رمع لاق ٠ مُهلاق ركبوا دار درا نم

 ِنَع اوُدكرا اوك ننال هللا :ركيوبأ َلاَقَق :َلاَق ؟نوُلَصَي (ةهقورل؟)

 م ُرَمْع لاك «ْمهئاَقلهفوسَرَو هللا ضر امم اَهاَنَع ينمو هللا ءقاكّرلا

 [4454 :عجار] . قله تفرع مهلاقل ركب يبآ رص حرش هللا تن املك

 «نيريس ِنْبدَّمَحُم ْنَع «فْوَع انثَدَح «عْوَراَتتدَح “١867 ١-

 يف مُكدَحأ لوبي آل هّللا“ لوُسر لاق :َلاَق ةَرْيره يبأ نع ؛ «سآلخو
 [/6117/ :رظنا] ٠ نم صوتي مث ؟ مكألا ءاَمْلا

 ءاطَع نْبْرَمَع ينربخأ « حْيَرج نبا اندَح حور انئدح - 465 ٠

 هللا دعوا ْمهبَرمْذِ « رج نب عفا ّعمسلاَجَوه ايه اولا يبأ نبا

 لاك: :لوُشيةريره ابأ تغمس : َلاَقكعفاثهاَحَدَك «ينهجْا هزي دْيزنتَح
 000 راع اش
 اَهلصُي ةالَص َنيرشعَو سمح نم لصف مَا عَمدآلَص : ا هللا لوُسَر

 لكما :عجار] . هدحو

 1 ْنَع «يِرْهَرلا نَع «كللاَم اننَدَح ٌرمع نب ناَمْثَع اًندح - 60

 نم َناَضَمرٍماَقبْماَيَ اًياناك ف هلا َلوُسَر نأ ؛ةَريَره يبأَنَع ؛ ةملس يبأ

 هكر اَسْحاَو انا اصمم وي ناك «ةكزعب هيف رم

 [/50/4 :عجار] هب س مق م

 دال يأن الام اب رم نيام اح - ١ك رب هر سور

 نيب عمجي أل : َلاَك كَ هللا َلوُسرنأ «ةَرْيَرُه يبإ ْنَع ؛ جرعألا يببأ نع

 [442597 :عجار] . اهلا ةأَرمْلا الو ءاهَمحَو ةآرملا

 سالو رب هر سوو
 نب هللا دبع نَع ءاكللاَم انربَخأ «َرَمَع نب ناَمْثع انئدَح - ١ ١مهال

 دْجَسي كف هللا كوسرت : لاق ةَرْيَرَه يبأ ْنَع :٠ ةملَس يبأ نع «ديزي

 نمشي :عجار] «تّقتلا ءاَمسلا اذإ) : :يف

 .ا ةمارلو سرر مر سورا
 ٍنْبِدَّسَحُم ْنَع «كلاَم انْثدَح َرّمَع نب ناَمْثع اَندَح- ١٠١م4

 هللا ٌلوُسَرنأ ةرْيَرَه يبأ نع ؛ جرعألا نَمْحرلا دْبَعْنَع «نابَح نْب يحي

 : نْيمَْي ماَبص ْنَحَو «نْيئالَص ّْنَحَو « نْيتسْلْنَحَو نينيَْع ىهئاظ
 دحاو بوت يف ءاّبتحالا ِنَعَو ءءاّمصلا لاّمتشاَو «ةّدبامْلاَو «ةَسَصآَمْلا نَع

200000 2 
 هم م

 نعو «سْمّششلا بْن ىّتح رص َدََيةالّصلا نَعَو 0

 :عجار] . رطفلا ٍمْويٍماّبص ْنَعَو «"سْمّشلا عْلطَت تح حّبصلا َدْعَبةالَصل ثمل

 عملوا

 رب مرعب اشور
 نب آلَمْلا نَع ؛كلاَم اًنَرَبْخأ ءَرَمع نب َناَمْنَع اًنئدح - 468

 يومان: لاك ف هللا لوُسر نأ ةرْيره يبأ ْنَح «هيبأ ْنَع ءنَمْحرل دْبَع
 ْمكَردأاَمَ كيسا مُكيْلَعو اًهوُبأَو «نْوَعْسَت مكاو اَهوُباَتَالَف ةآلصلاب

 ىَلِإدِمْنَيَناَكاَمَ ةالص يف ْمُكَدَحانِإ ءاوئنأك مكاو اوصف
 اللا ة,ة997 :عجار] ٠ ةآلّصلا

 ا

 دم نوفل راح يلع ملم

 مس ة ها ل عكا
 وبأ عَمَجَن : لاق ؛لَجير هللا باك يفالالَادأ

 هع همام ل مسمدو
 : هللا وسر َلاَقَل ىَصَحْلا اَدَهَدَدَعُدَهشَأ : َلاَقَك هيدي اصح ٌةَريره
 04200 روت سل

 ثلا | تسم امم اوئضوت

 وِ
 نع ءِشَمْعألا نَع ةَبعش اَنئدَح ءدّمّصلادْبع انئَدَح - ١ءمكأ

 واوعء وام
 ىَلَع لجرلا ماتسي ال : 8 هللا لوُسَر لَك : لاَ ةَريَره يبأ َنَع ٠ ٍحلاَص يبأ

 445١[ :عجارإ. هيخأ ةبطخ ىَلَع ْبْطْخَيالو ؛هيخأ موس

 ريما سو
 ءالَمْلا اَنْكَدَح « ُةَبْشاَنكَدَح ءدّمّصملا د ِبَعاَنَدَح -١همك؟
 5 و

 اةنيفنيا :عجارإ يي . يل ةلخ ىلع

 عم مل ينل يذل تل 0: ياش ١- اهلل

 سابعا هل
 هاش يمتا « لاجل يشأ 52107 0

 نع دَصْنَح يبأْنْبْدَّمَحَم انئدح حور اَنكَدَح 45 »١-

 يبأ نع نمر دبع نب ةملس يبو « يشل ني ديس نع "يطل



 مث 200 16, تنال اجلا ىلا هلو

 ىَلَع يّلصْباَمَك مهب ىّلَصم ماك ىَلَصُمْلا ىلإ هباحْصاب جرح

 [0711417 :عجار] .زئاتجلا

 نبا ينربخأ «بِيهَو يتربخأ «قاَحْسِإ نب ىَحَي انئدَح - ١1م6

 (0 «/؟) 8 هللا وُسَرَلاَق : لاف ةرْيرم يبأ ْنَع ؛هيأْنَع سوواط
 هلع

 :عجار] .اههَمضَو َنيعْست َقلَحَو .كالد لم َجوُجَأَمَو جَجأَيٍمدر نم حك

 ماك

 ءدانزلا يبأ ْنَع هاكر اربح ءصَْح نب يلع انئدَح - ا ءمكك

 ام هديب يسْفَن يذّلاَو : ف هللا وسر لاق لاقرب بأ ْنَع ؛ جرعألا نَع

 لإ ءٌرانيد نم يدّنعَ منها هلع ين نأ يدنع امد مُكاَ نحن يوسي

 ورز
 . يلَع نيد يف هدصرأ ايش

 ءدازلا يبأ ْنَع كرو اَربْخأ «صْفَح نب يلع انئدَح - 1 مى

 000 0 عاملا 00
 ْمُكدَح دَحأز نك نوكي : كلو هللا لوُسَر لاق : لاق ةريره يبأ نع ٠ جرعألا نَع

 . هعباَصأ مقلي ىّح ُهكطَيَرْهَو «ةبحاص هن همر ب مرفأ عاج ةَماْلا م موي

 :دانزلا يبأ ع رو ادَح ءٍصْفحن : يلع اندَح - ١1مكح

 ةارَمْلا كلكم يقتل : ف هّللالوثسَر لاق لكريم يبأ نع جرعألا نَع

 اختو ارساء مكضلاك يمان «ةدحاو ةَقيلَخ ىلع

 ةما6 ثم
 [41744 :عجار] جوع اًهيفو اهي عتمتست

 / نع ءداّنْزلا يبأ نع ٌءاَقْرَو اًنربخأ « «يلَع انيدَح 15 مك

 ىّنح ُةَعاّسلا موُقَتأل : ف هللا لوُسَرلَ : لاك ةَريره يبأ نع ؛ جّرعألا

 ملْسْماَي :ٌرَجَحلا لوقيق ٠ ءرجَحْلا ءاَرو يدوهييا َىْخَي ىّتح «دوُهيلااوُئاُ

 [4151 :عجار] هلا لاَمَت يئارو تحي يدوي اذه

 ع ٍنَع ؛داّنزلا يبأ نع «ءاقرو اًنَربَخَأ يس - ىلا

 هم 0 510:8 هللا ١

 ىَّنح ةَعاّسلا ْموُقَت

 .نايلاب نر لَواطَتَي

 7 نع ءدانّزلا يبأ ْنَع ءٌءاَقْرَو انربخأ « «يلَع اَنَدَح -١١م1/1
 هما 1 2 00

 ىّلح عالم يل لو لاك. ان اارم يأ نع ا

 هعشا م هوو عع
 [4151 :عجار] . بألا رخآ ىلإ © 00

 يبأ نع ءاَقَرو اًنرَبَخأ يلَعاَتَح - 4١١ه"

 تح ةَعاسلا موق يآ :8 هللا ٌلوُسَر لاك : لاَ ةَرْيَره يبأ نع « جرعألا
00 

 [4ل51 :عجارإ . رشا مُهّلاتن ام ةاوُئاقَ

 7 ِنَع داّنزلا يبأ ْنَع :ءاقرو انَربخأ «يلَع اَنكَدَح - مع

 هن د 00 يع
 ىَّتَح ةعاّسلا موُقَتأل : ف هّللا لوُسَر َلاَق : َلاَقةريره يبأ نع ؛ « جرعألا

 وورود عراد
 مههوجو نك «فوألا فل .هوجولا رمح «نويعلا َراَغص «٠ َكرتلا اوُلتاَقُ

 . ةكرطملا ناَجَمْلا

 ع نع ءداّنّزلا ي

 افرض /

 ع ِنَع ؛داّزلا يب ْن ع ارو اَنرَخآ يلع اَنتدَح -3 7

 ىّنح ةَعاّسلا موقت 8 هللا لوُسَر لاق : : لاق. يره يبأ ْنَع ؛ جرغألا

 قدصتي نيح ىَلِإ نم هبي هلامب لجلب حو «لاَمْلا مكيف ضيفي

 .هب يل برأ آل « هلع ضَرعُي يذل ويف هب 2 هب

 7 ٍنَع ءدانزلا يبأْنَح ارو انربخآ « «يلع انثدَح - همه

 وقتل : ف هللا لوس َلاَق :َلاَق اق ةَرْيره يبأ نع ؛ جرعألا

 و نلوم تو «لزالرلارثكتو «ُاَْل بَراَتَو معلا ب
 يش سلو

 . لْمَمْلا َلْتمْلا : لاق ؟هّللاَلوُسَر ايَوه مآ جهلا : اولاَق. هلا

 7 ٍنَع ؛دانزلا يبأ نع :ءاقرو اًنربخأ : «يلَع اَنندَح -[1 ملاك

 هما
 ىلا ةعاّسلا م

 هماعد 2
 ىتح ةَعاّسلا م

 ها
 وقتال : ف هللا لوُسَر لاَ : لاق. ةريره يبأ نع « جرعألا

 .ةدحاو 2 «ٌةَميظَع هلم مهيب نوكَت «ناَكميظَع ناّدكف َلتْقَي

 « جرعألا نع ءداّنزلا يبأ نَع اقروا لاَ - 0 مالا

 تعْبي ىّح ةَعاسلاٌموَُتآل اقف هللا وُسر لَك : : لاق 5 َةَرْيَره يبأ نَع

 7777 :عجار] . هّللا لوُسر هنأ مري «نينآلك نم بيرق َنوُباَذَكَنولاَجَد

 نَع .داَنزلا يبأ نع ءءاَقْرَو اًنربَخأ ؛ «يلع اَنتدَح 814 ١-

 رعي ىَح ةعسلا مول ف هللا لور لاك : لاق ةَرْيَره يبأ نَع ؛ جرعألا

 َوَع هللا ءاقلابُح هباَمُهَناَكَم ينّيلاَي : َلوُقَيق لُجرلا رْبَقب لَجرلا

 [لا71 :عجارإ لجو

 ِنَع ءداّنّزلا يبأ ْنَع ءاَكرَو انربْخأ «يلَع اندَح - 8
 هللا : مدح نويل : ف هللا ل وسر لاك : لاق ةَريره يبأ ْنَع « جّرعألا

 ءرْكس آلنآس ممل «تفش نإ يسحر ملل ؛ تش نإ يل فْغا

 [701؟ :عجار] . هل

 ع ٍنَع ءداّنزلا يبأ نع ارو اربح ؛ يلع اَنتدَح 88٠ ١-

 ىَلَعقشأ نأ الو : 8 هللا لوس لَك : :لاَق ةَرْيره يبأ ْنَع ؛ جرعألا

 [ارم :عجارإ . ةالّص لك دع كاوسلاب مهتم «يّمأ

 7 نع ءداتْزلا يبأ نع ءءاَقرَو اًنربخأ «يلَعاَنتدَح -١٠ملا

 يف رتبي ُجَراَمتَي كف هللا لوس لاَك : لاَ ةرْيَره يبأ ْنَع ؛ جرعألا

 ىَلِإاهنطَب يف لَجلجَتيوْهك َضرألا هبل فس ذإ هته هي

 .ةَماّيقْلا موي

 ِنَع ءناَْفْس اَندَح ديلا ْنْب هّللا دبع اَنَدَح ١- 8م

 ملكي آل :ف هللا وسر لاق :َلاَم .ةريره يبأ "رع «ناَوْكَد ْرَع ءشّمغألا
 َمْوَيهْحْرج يجي ؛هلبيسس يفملكيْنَسبْمَلحأهَللاو هللا ليس يفد
 9076 :عجار] كنسم حير هحيرَو م انولهثوك «ةمايقلا

 نب ََمَقلَع نَع نايف انئدَح ءديلولا نْب هللا دْبَع ائدَح - 1١ ١امىا

 : هللا لوُسَر لاق : لاق. ةريره يبأ نع ؛ « ينَدَمْلا عيبرلا يبأ أع نع ءدكرم
 وادم م
 «باَّنْحألا يفرم ,ةحابتلا : ةّيلهاَجْلاِرَسأ نمسا اهعَدي ال عيرأ



 نيرثكملا دسم

 مام ه عم يع
 نم ءريعبةكم برجك يعب برج ىلا اك وتب نيم : مهلوقو

 [0م46 :عجارإ ]. لوألا برج

 ٍِلاَسْنَع باف اَنندَح ءديلولا نب هّللا دبع اَنندَح - ليو

 ةّضصقلاَركذك ٌنَسَحلا َتاَممْويدهاَسَل نإ : لوُقَي مزاح ابآ تعمس مس :لاَق

 ؛ يسبح دقق اَمهبحأ نم : لوفي هللا َلوُسَراتمِمَس : ةريَره وأ لاَقَ
 ني مدس دمعم هس
 (لمكع :عجارإ . يضَنِبأ دَقَف امهَضَعِبأ نَمَو

 نع َةَداَنَق نَع « ٌماَشم اَنِدَح مسالا َنيْرَمزأ اندَح - ٠ مم

 يف هل ابيصُن قتعأ نم : لاق ف للاي اذأ :ةَرْيره يبأ ع ؛ « كيه نب ريشُ

 [0/477 :عجار] ٠ لامه ناك نإ هلاَم نم قع ءكوُلْمَم

 ْنَع «َقاَحْسإ نب يركز انئدَح ءٍمساّقلا برز اندَح - 1١ ١ممك

 :لاق 8 هلل َلوُسَرَنأ ريم يأن ءِراَسُي نب ءاَطَع ْنَع رايد نب وِرَمَع

 [ماكا :عجارإ. يوما الإ ةآلّس لق جلّتملا تمي اذ

 ُدْبَع ينكدح :ةميهلْنِب انندَح يهل دي اكدَح - ٠ ما

 مره نب هلا دبع يَلإ بدك : لاق. نَا ميمت [يبأ] نع ريم ني هلل

 عِيْنَم : لاق © هللا َلوُسَرنأ ريس يبأ نع ءٌركذي ةّئيدَمْلا لهأ نم ىَلوَم
 ماعع يصمم

 نيطاريقب بأ« ُهَكَندؤُي تح دَمَكو اَهرْبق يف ىَتحَو اَولَع نم َلَمَحف رانج

 نفسو :عجار] دخل فم طارق لك ءرجألا نم

 ْنَع شمْعألا انكدَح «ٌهَدِئاَر انئدَح ,ديعسوبأ اًندَح - ٠١884

 ُاطيشلا مِمَس اذ :َلاَق كي ِهّللا لوُسَرَنأ ةرْيِرِه يبأ ْنَع؛ ٍحلاّص يبأ

 ّعرَق اذ «تاوصلا َْمسَي ل ىّنَح طاريض هلو جَرَخ «ةآلّصلاب يداي ّيدانمْلا

 [قلدف :عجار]. كلل لملف ةماقألا ف َدَخأ دف: « سوسو عجر

 ْنَع «؛شَمْعألا اَننَدَح ٌةَدئاَرانكدَح ديعسوُبأانئَدَح - ١

 0 ةظ هللا لوُسر لق : لاق. ةريره يبأ نع «٠ ٍحلاَّص يبأ

 اًمَدوُمَكَْيَوَلَو رْجَفلاةالَصَو ةّرخآلا ءاّشمْلاُة آلَ َنيِقفانمْلا

 0 ةاش نم قرع دج اذإ !هناْمُكدَحأملَعَوكَو اوُبَح ولو مهول

 م” هما ةالصلابّرما الأ تمس قل «نيعمجأ اهوا نيس يئاَمرم

 ءاوُتلَحَ يلا يتآك بح نم مرح دخآَمُث ء سناب يصب الجرم

 [4447 :عجارإ. مهوب مِهِيَلَع قرح ةآلّصلا نع

 2 ا
 هي قو واو نيام ول هتحم ٠- يلح

 نب كَل دَح «ديعسوُيأ اندَح - 0١
 هذ لقال رش يلع «هيبأ نع «يربقملا ديعس يبأ نب ديعس

 يف ُداَهجلاَو هللاب نايا :لاَق ؟لّضْفأ لامحألا "يأ هلل لوس اي: َلاَقَك

 عّتصتوا ءاقناص نيم :لاقإ عطس ملاذ :لاق ؛ هّللا ٍليبَس

 انف رّشلا نَع َكَسْفَت سبحا : لاق ؟كللذ [عطتسأ مل نإ : لاق. قرح
 فر م
 [1:076 :عجارإ. َكسْفَت ىلع اًهبْقدصَتةَقدص

 مر دام و

 716 ص (ةهمكر؟) ةريَره يب دس

 :َلاَق اق يسوئلسلا د بَح ائدَح «ديعتس أَ - ليحل
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 ارقي ذآَرَمأ 9# يبا «ةرْيره يبأ نع «ثدَحي مْرَهملا [وبأ] اربح

 [47114 :عجار] . ءاّشعلا يف تأ َوَمّسلاِب

 ايبا ىف بح ان ءديعتس واكد - ليدل

 ْنَع «هكدح ُهاَبآَنأ :ةنيدملا له نملُجَر يكدح « يفتح ِرْيَمَع نب با

 الإ تْوّصبُةّراتجلا عبمأل : لاق ف هلا لور نأ ةريَرم (7//91037) يبأ

 401١[ :عجار] . راتب ايديني ىَشْمَيآلَو ء[راَث

 ديعَس ْنَع ؛كاّحّضلا نَع «ثراَحْلا نب هلادبَع اَننَدَح - 145 ٠١

 ًبعْلا لاري ال :لاق هللا وسر نأ يره يبأ ع «يربقملا ديعس يبأ نبا

 «ةلّصلاراظنلا لإ هيل ءادعاقم الصم يف مادام ةالَص يف ملل

 ةرظنا] . ْدْحُيمَلاَم فْنَحْرامْكَّللا كرف مهلا : نووية كتدلَمْلاَو

 [لدقل1

 ْنَع ُكاَحّضلا ينكدَح ءْثراَحْلاْنْ ِهّللا دبع انئَدَح - 166

 :َلاَق هنأ ةَريره يبأ ْنَع راسي نب َناَمْيلس نع :٠ جّشألا نْب هللا دبع نب ريك

 امس ادق اناس - نآلف نم ق هللا لوُسَرب ملص ةبشأ دحأ اويل ام

 :َلاَقُمنأرَسَيِنْب نمسح هلا دبع بيكي يكد ٌدلاَحَّضلا َلاَك -

 نم نييلوألا نيكل لوطي هآرَف لجل كلت ءاَروتِيلَص

 راّصقب بِرَْمْلا يفارق َرْصَمْلا(فْنَسُيَر) «نيّيرخألا(مّئخُيوارْهطلا

 يني مث
 هيي اَمَو اهو سْشلبءاّعلا يف رئت صم مسار مش

 8/١/[ عجار) - لصّفمْلا نم لاوطلاب حبصلا
 ْ؛ ِهّللا دْبَع اًنكلَح --65

 :لاق اق هللا لور ربه يب ع هايم نذ مكحلا "ع 2 ءَناَمْتَع

 ٠١918 :رظنا] . هيفا الا مريخ ةَحْورْدأ ءهللا لييَس يفةَودَغ

 نب :كلاحضلا اَمَح ءْتِراَحْلا نم

 نع« سيق نب دوا اَنئدَح «ثراَحْلا نْب هللا دب اَننَح - ١

 مئاّصلا مكفول : لاق ل يبل «ةَرْيره يبأ ْنَع ءراَسّيِنْب ىَسوُم

 [/446 :عجارإ . كسملا حير نم ةَمايقْلا مْ هَل دنع بيطأ

 ةّكَمب - يبايرفلا ينعي - فُسوُي نب َمَحم اَندَح - 0848

 :ةَملَس يبأ ْنَع رطل نع نَمْحرلا دبع نْب رق نَع ؛ «يعاّروألا اًنندَح

 .ةّنس مآلّسلا فخ : : هللا لور لاق لاير يبأ ع
 واهس

 7 ِنَع دانزلا يبأ نَع ؛كلاَم ع «دلاَخ َنْيداَمَح اَنئدَح - ل حلا

 َنِيَيلَجَرلا عَمْجَيل : هّللالوُسَر لاق :َلاَق ةَرْيره يبأ نَع «جرعألا
 [1467 :عجار] . اًهتلاَخ نيو اهني الو ءاَهتَمَعَو ةأرملا

 ٌدواَد نع ءاكللاَم اَنئدَح - دلاَخ نبا ينعي - ُداَمَحاَنندَح - احلال

 وسر َدَجَس لاك ةرتره يبأنَح ايس يأَْع - نيصخلا نبا ينمي -
 [ةال/ :عجارإ . مالّسلا دْبوُهسلا يتدجس هلل

 نع «ببثذ يبأ نب باو ءكلاَم نع دامَح اَنئَدَح 9

 اذ: لاك يلا نع «ةريره يبأ نع بّيمْصْلا نْب ديعّس ْنَع « «يرهزلا



 :عجارإ. 1. تولدت ءاتصلا : :ةّممجلاَمْويبطْخَيمَمإلاَر كلبحاّصل تلق

 اقنفن

 يب أ نبا نَع] «دودوم يبأ ْنَع «دلاَخ ني داَمَح اندَح - لل نا دل

 مم م
 ْرَقحيلق دجْسَصْلا يف َقّرَيَنَم َلاَق ف يّبلانأ ؛ةَريره يبأْنَع إَدرَدَح

 [065؟ :عجار] .هبوُت يف قَرَأَ دعبل

 رامز هش

 رشثب يبأ ْنَع ةَيواَعم انثدَح «دلاَخ ْنْب داَمَح اندَح - لاحاتلا

 نح «ةريرهابأتلأَس ؛لاقرمطألا نيب« نأ

 55 :عمجارإ. جذب اوت ألإ ١ ميس ميد مئات

 همعفا كي 4 ف ك ل
 ميعن نع دعس نْب ماشه انَدَح طاَخْلا دامح انكدَح - 0 9 ٠

 قوس ىلإ هالو جيرَخ : لاَ «ةرْيَرَه يبأ ْنَع ؛ «رمجملا هللا دبع نْبا

 :َلاو دجْنلا يف ىتحا مجم اهف فاطم ء يدع اكتم قت ين 1

 ّبكو ىَشَح ديس «مآلّسلا ِهْيلَع نَسَحْلا ءاَجَق ءاًعاَكل يل اوعْذا ؟ٌماكل نبأ

 نَمابحأو ,هّبحأت ُهّبحأ يّنإ مهلا : 6 دق ينل لطلب يف

 قولك
 ثالث

 «ينْيَع سَمَمَت وأ ينبع تّصاق الإ َنّسَحْلا ُتْيآَراَم 00
 . -طاّيَخْلا كش - ْتكَبوأ

 َْنَع؛ ءٍحلاَّصَنْب ةَيواَعم انئدَح ءدلاَخ نب داَمَح انْدَح - ليحل
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 ءدكأرلا ءاَمْلا يف لاين ىلا نَ « ةريره يبأ نَع ؛ 0
 م

 لدم :عجارإ. نم ضو

 يبأ نبا نع ءرْضَنلاوُبأ انئَدَحَو : َلاَكثٌداَّمَح اَنْدَح 5 9 ٠١-

 ريم يبأ نع «ِبْيَمْمْلا ناو هَ ةَمْلَس يبأ نَع ؛باهش نْبا نَع «بُنذ
 ْمُكْيلعَو اِرْستآَلو اوُشماَف ةَماقألاْمتممَسآدِإ : 8 هللا وسر لاك : لاَ

 .اوضُفاَف ْمُكَتاَف امو ءاوُلَصَق مكر اَمق (07070/7) ةنيكتسلا

 744 :عجارإ] . ةئيكسلا مُكْلَعَو اوُناَق : انارضتلاوبأ لاقو

 ءٌةَداَنُق نع ءديعس ْنَع ؛فاّفَحْلا باّمَولادْبَ اندَح - 7

 َء ءاَجفْمُكْدَحأ يعد اذإ لاَ فيلا نَع « يره يبأ نَع ؛ عفار يبأ نع

 .نذإ هل كاد « لولا م
 سواد سم ده

 يرج اًنكدَح - يدهم نبل ينذي- نخل اح لاح

 ل لك يا

 راّثل 0 يل

 [0؟١؛:عجلر]  اقيِرَخ َنيعْبَس
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 يبأ ىَلَوُمْ يمس ْنَع ءكلاَم : نّمْحَرلا دْبَع ىَلَع ترق - ٠ ل 4

 َلوُسَراأ ةرْيره يبأ نع ؛ناّمّسلا حلاص يبأ ْنَع «ِنَمْحرلادْبَع نْبِرْكي
 00 سف ره سا ل هل

 قيرطلا ىَلَع كوش نع َدّجَو قيرطب يشنميلُجَراَمَتي لاَ هللا

 [م10 :عجارإ .ُهلَرْفكف هَل لجو رع هللا َرَكَشَ ُىَدَحأَ

 :نوُطبمْلاَو ثوُحْطَمْلا ؛ٌةَمْسَخ ءاَنَهشلا :لاّقو 0 3

 [م504 :عجار] . هللا يبس يف ديهشلاَو «ٍمْدَهْلا بحاَصَو «َقرَمْلاَو

 فمما ِءادتلا يف مهلا مََيْوَل َلاقو ٠١9١

 ين اوكي لو ءاوُهتسأل لَ اوه الإ اويل «[لوآلا]

 ولو اموال حبصلاَو ةَمقعْلا يف اًماوّسلَعْولو هاوس ريجُتا

 [الا؟6 :مجار] . اوبح

 مس يبدأ م يبو ءمصاَح نبا صنع نمل دب

 ضاير ' نم ةَضْوَر يرّبْنمَو يني نيب اَم : :َلاَق 8 هللا لوُسَر نك «يردُخْلا

 [/177 :عجار] . يضْوَح ىَلَع يربو ءةّجلا

 [/714 :مجارإ . اًنئدَح - 39 ٠

 اًنثدَح ءكْيَنُت يبأنْب ب ليعاَمْسإ نب دَمَحُم اَننَدَح -00145

 ل لاَ يبل نَع هرب يبأ نع يربقملا نع «َناَمْثع نب ب كلاَحضلا
 هم

 ؛ةآلّصلاٌراظَلا لإ لسبب هالصم َماَناَم[َ الّص يف]َنِمْؤمْلاَدْبَمْلا

 :عجارإ. ْتدْحُيملاَم ٌهكْرفغا مهلا هْمَحْراَمُهّللا :لوََُعَهكئآلَمْلاَ
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 نع ءُكلاَّحّضلا اَنئَدَح َليِعاَمْسِإْنْبدَّمَحُم اَنئَدَح - 1

 ليس يفةَرْدَغ : لاق هللا: يب «ءانيم نب مَكَحْلا

 همر هل
 [١١1مهقت :عجار] . اَهْيلَعاَمَواييدلا وأ ؛ ايف امو يلا مريخ ةَحَوروأ هللا

 .(ح) َةَمَلَس ْنْب داَمَح اًنئدَح ؛ دل هم انثلَح - 5
2 

 اماه را سمرا
 ءورْمَع نب دَمَحُم نع ءاَمَح انئدَح : لاق ؛ ىنعملا ريرضلا رمع وبأو

 ْمُكِب يلذاول) : "طول لاَ ؛ قف يلا نَع هةر يبأ نع ؛ «ةّمَلَس يبأ نع

 هّنكلو «ديدش نك ىلإ يوايداكدك :ّلاَق < ديدش نك ىلإ يوآْأ وُ

 لس سل اس

 . همك ور يف ُهعبألإ اي هدب لجو هللا ثعَب ام أ « هّتريشع ىلع

 ءاسصس ملا ساس © ل
 نم همم يفلإ ءُهَدْمَب ال َجَوَّرَع ُهَّللاَثَمَباَمَ : :ٌَرّمع وبأ َلاَك

 [40+ :عجار] . هموق

 نب داَمَح اًندَح : لاك سوو دلاَخ ْنْب بمآ انْنَدَح /٠١91-

 َلاَكَو) كف يلا نَع «ةريره يب نع راع يبأ ِنْبِراَمَعْنَع ٠ ةَملَس

 تا ب تْوَمْلا كَلَم َناَك دق : لاق( يلا ىلإ ثيدَحْل مك :سنوي

 اَي :َلاَقَكَلَِجَوَرَع هر ىتآق هَنعْأَقَمَف هَّمَطلَف سوم ىتآك : :َلاَق ءاّناّيع

 ؛نثوُ لقو) باتت يلا الولو يحق ىَسوُم َكدْبَع بر

 دلج ىَلَع ُهَديَمَضِيلك :* هل لشق ٠ ءيدْبَع ىلإ بهذا : : هل َلاَقَف (هيلع تْقَقَشَل

 ا هس عك اع لس سمس سا رار قا

 ءاَذَهَدْعَباَم : هل َلاَثَك ُءاَنأَك «ةسُمدياتراو ةرعش لكُل ءروت كْسَمْوأ

 عسا مل

 66 .هحور ضَبَقَف «ةمَش همْشَف : َلاَّق «َنآلاَك لاك وَما : :لاَق

 :رظنا] . ةَيْمَح َساّنلا ينأَيَناَكَو هني لَجَورَع ِهّللا دَرَف : سنوي لاق

]٠14 



 هر اك ع ية
 رح يب نَا ذا ٌداَمَح اًنئدَح :لمؤم اندح -

 هلع تؤملاكلَم ناك : : هللا لوُسَر لاق : لوي «ةريره ابأ تعمس : َلاَك
 م517١ عجارإ وَكَذَا «مآلّسلا

 لوك يف 'يرهزلا نع ؛ َُمْعَم اًنربخأ «قازرلا دبع اًنئدَح - 8

 نع ؛ "يبا «ديزي نب ءاطع ْنَع 4 اًهياتك ىلإ ىَعدُت مل ع > :لَجَوّرَع
 َمْوَياَني اير ىَرن له هللا لوسر اي : رماَتلا َلاَق : لاك «ةريره يبأ (94/)

 ؟باَحَس اَهئوُذ سيل سْسّنشلا يفَدوُراَضُ لَه : 9 يب

 هقول سيل دلما ينو لم لَك لدا 0 هاو

 موي لَجَوَع
 هسا هسا احس

 و كي َكنَذَك هم

 ةاكرَم 28 سما 00 انتقل قل 210

 َّ رع هللا مهيأ اًهوُقفام اهيف همألا هذه ىَتْبتو «تيغاوطلا تيغاّوُّطلا ٌدْبعَي

 هاب وُ: ا ونوم ويف وفرط يلا هدو ري يف
 مهنا َلاَك ُفاَنْقَرَع اير اَنَءاَجاَدِإَ لجو رح انياب تح انام اذ

 اًكيرَتْنأ : َنوُنوُتيق مُكُبَراَنآ : لوي نوفي يلا ةروُصلا يف لجو رع

 ْنَم لأن وُكأَف : يبل لاق منهج ىلَح رجب رضي : :لاق كلوب
 مسا ماش

 كلوش ل فم بياع ابو «ْملَس ْمَُسمُهللا ذشموي لسا ىَوْعدَو زيجي ماس

 انك: َلاَق؛ هللا لوس اي ىَب : اوثاق ؟[نادعسلا كلوش مثير لَه ]ناَدْعسلا

 فَطْخَك َلَجَوٌرعهللا لإ اهمظع َرْدَ مكي هناي ناسا كوش لم
 را دعسة معلم مورو

 ىّنَح وُجْيَمُك لكرَخُسْاَمهنمَو لمح بسلا مهنمَف ٠ «مِهلاَمَعأِب سَنلا

 ْنَمِراّنلا نم جرين دارو ءداّبعْا ني ءاَمضَقْلا نم ٠؛ لجو رع هللا رماد
 مهوجرخي نأ َةَكنالَمْلَرَمأ ٠ هللا الإ َهَلِإ آلنأ هدي ناك (َسملمَحْرَي نأ داَرَأ ”اناعاوب لس اس نا سس

 نم لكتأأِنلا ىلع مَوَحَ ءدوُجسلا راثأ ملعب مُر
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 نم ْمهيلع بصي ءاوُشَحَتما دق راثلا نم مُهَتوْجِرْخَبَ «دوجتسلا َرئأ مدنا

 "زكر ىَتْيِ ليسا ليمَح يف ةبحلا تاب نوني قالهم : هللا ام
 اهواك ينكرحآَو اهي يي دكر يأ لوْ ؟راَتلا ىلإ ههنجَوي لبي

 :لوُقَي ىَتحلَجَوَع هللا وعدي َلاَكراَثلا نَع يهجو فرصا

 كئآسأ آل َكَنْرعَو : :لوُقَيف «هَريَغ ين ' ىذا كلذ َكتيطَأ ذإ(يملم»
 باي ىلإ يرق براي: : كل َدْنَيلوَُيمت ءراتلا نع ههْجَو فرص رَغ

 رس
 :مَكَنبااَيَككَيو ريح يثاستال نآَسَحَردَك بلو : : لوقف ؟هّنجْلا

 ياست نأ كلذ كَكيطعأ نإ يعل : : لوُقَي ىّتَح وعدي لاَري الف َكَرَدْغْأ ا

 دوُميح نم لجو ع هللا يطغبو ريغ كلاس آل كرو لوقف د ريغ

 هَل َتَمهَمْلا اهم اند اًذِإَ « جلا باي ىلإ رش ريغ هلأسي ال نأ َقيِئاوَمو 00 - ردو ور ع

 «تكْليانأهللا اش امتي رورسلاو هربا نم اَهيفاَم ىََر اذ رجلا
 ةثوءاعلسعو
 يناستآل ذآ َتْمَعَر دك لوقف و نجل جلا ينلخذأ براي : دوخي م

 ينال قيمة ضاق لأ: : لوقف - لاق وأ ُهَرْيْغ

 ًدَّح هللاَوُعْدَيلاَريَالَف « َكقلَخ ىَقْشأ يناَجَتأل براي: :لوقيف ريغ

 لق ا اندرات اذ , دلي ىَح لجو

10 

 | و

 00 ص
 ةَرْيْرِه يبأ عمسلاَج ديس بأ : : لاحم كل اذه : اقر امألا

 لاك لام: هوك ىلإ هت ل بوق نمش يما

 يلع مل 0

 مم هلو عردلوو
 هل للحب كلا: را لاق طر دلت 37 ١

 [7/0* :عجار] ٠ ٌةْنَجْلا ةلوخد

 يبأَنَع ءدّسَحُم نع ؛ ماش اَننِدَح «حوَر اد -1 كف

 كلذ َدْمَبباَصْأ اَمَك مايل ةكآلك ةقاّيضلاقَح : َلاَك قف يلا نع 5 ٌةريره
 ماسلا
 1١5175[ :عجارإ ةقدَص َوِهَف

 يبأ نب لْيهس نع ٠ «ةَمَلَس نب دامَح اًنئدَح « حور اًنئَدَح - ١و1

 ىَلَعاَذَه ير : لاَ ف هلا َلوُسَر نأ ةَريَره يبأ ْنَع «هيبأ ْنَع ؛ حلاص

 ٍضايرْن مضر يِربْنمَو يترجُح َنْئباَمَو ؛ةّنجلاعرتنم هع

 [4170517 :عجارإ . ةّنجلا

 ْنَغ «َمَلْسأنْبدْيَرانكدَح نْيَمُ انكدَح «حوَرانئلَح -
 انآ لجو ره لاَ :َلاك ا هللا لوُسَر ْنَع «ةريَره يبأ نع «لاّص يبأ
 نم دبع موتي فأهلا «ي ينرُكذي يح ُهَمَماَنآَو «يب ب يدع نط دنع

 يمع مع 0 ودع
 يل َّبرَكَت نمو (هَكلاَض ها هللا دْبَع وُنأ لاق) ةلّقلاب هاَصض دجَي يمُكدَحأ

 هلت اعاني (؟178/1] برق ءاعاذ هنتر ارش

 [/411 :عجار] . لورمأ هيلإ تلبقأ يي 3  يإ لبق إف ءاعاَب

 دنع نن هلال« تان - 1 *

 اقف للا لوُسَر نأ «ةرْيَره يِبآْنَع «بابحْلا يبأ َنَع «رَمْعَم نْب نَمْحّرلا
 معا عشت سم ا ةس

 ميلا «يلآلجب َنوُباَحتْلَنّبآ : ةمايقلا مويه: ٌلاَق

 يلظ الإ ل ظ ال مْوَي يلظ يف ملأ

 نع «تباّت نَع ؛ مس رْباَنَح انكلَح ور لَ 0.0 ٠

 ناَيلاَو ءناَتْؤَتناَيملا َلاَك  يِبنلاَنأ «ةرْيره يبأ نع ؛ « عفار يبأ

 [م٠66 :عجار] . نكي نأ كلذ "قدَصي حرقا «ناّينْرَت نآلجّرلاَو ناي

 علا :عجار]

 هلا ةااش
 ' هدير نْب يلع نع ؛ ةَمَلَسنُيداَمَح اَنئدَح «حور انندَح - 6

 ف هللا لوّسَر َعَماتْدِهَشاَم ةَريره وبأ لاق : َلاَقِرَمَع يبأ نب راَمَع نَع

 يمامع 8 0

 . صاح ةّيبيدحْلا لهأل تناك ان رح الإ ؛ « يل مسالم

 ماهر م سهل سسوس

 .ربيخو ةّييدحْلا َنْيَياءاَج ىسوم وبآو «ةريره وبأ َناَكو

 ءدْيَز نب يلَع نَع ؛ :ةملس ربح ائدح ور انكَح - 1 وك

 لوط ناك : :لاَق ف هللا لوُسَر نأ «ةَرْيرَه يبأ نع « بسلا نب ديعس ْنَع

 نا لس يامن

 يه
 «ةريره يبأ نع ؛ ِنَسَحْلا نع داق ع «ديعّس ْنَع «باَعَوْلا دْبَعَو

 هللا ينك ارح ونسي اونا ليئارسإ ينبنإ : :لاك 8 هلا لوُسَرأ

 ياو ٌلَسَْغا اكرْسيناَكَف ُنَقَحَلاَوهاَيحلا هيف كف [ىَسوُم]
 ممم م سو سورا مس كا # يام امدمل ماو ري رربلو
 رص ىلع مضر اميل ستي هللا ايف ؛ لاق. هوريعي



 ايي رجح ايي ءاًصتفا ار هللا ءرخسملا تقطن

 يب دَحأَ «اتَماَق ُْهطسوتو ليئارسإ يبن مالَم ىلإ هباسهتلا ىَنحْرجَح

 هو
 :الَما لاق ةَروُص ْمِهلَدْحآ َلَح سلا نَسحأ ىلإ ورب هللا

 هش ممم هم

 لتاق
0000 

 2 رار سال
 رب يلا تناك ٠ « ليئارسإ ينب

 وُبآ اَنئدَح «يسلابطلا كلَمْا دْبَع نب ماسه اَندَح ك1 1

 دبع نب ديِمَح نع ء[رشتممْلا نب دّمَحَم َنَع] ءكلَمْا دبع نع , ًةئاوع

 لصف : :لوُعَي 8 هّللا لوُسردْحَمَس : :لاَق ؛ٌةَريِره يبأ ْنَع «نَمحّرلا

 هللاُرْيَشناَضَمرَدَْيٍماَبصلالضْفآَو للا ٌالَص ضرما ءالَص

 80861١6[ :عجارإ. ٌمرَحُملا هتوُعدَت يذلا

 سامر رب هرع ا سوق
 نبا اًنكدَح 00 سثوُي انكدَح ءرمع نب ناَمْنَع اًنئدَح -1 143

 4٠١ 4١[ :عجارإ. هللا 1 دب يكنه

 تلتتقا : :لاَق- .«ةريره يبأ نع ٠ ةمّلَس يبآو « بُيسمْلا نب ديعّس ْنَع «باهش

 ءاَهَنْطَي يفام اَنْ رجح ىَرخألاامُهاَدْحِتمَرَك لي نم ناتآَرما

 هر اهني ةَيدانآ 8 هللا لوُسَر ىَضَقت ف هللا لور ىلِ اوُمصتحاَ

 ةئباْنبْلَمَح َناَقَك (فتلتاع)ولع ةأرملا هي هيدب ىَضَتَو ةديلو ودب

 ماقام عهاملق ممم
 لثمف ٠ «لهَتْساآلوَقطتآلو «لكأ لو برش نم ْمَرْغأَف يك : يلذهلا

 هعْجَس لجأ نم: ناكل ناَوْحِإ نِمَّوُهاَمنِإ : لف ينل لاَ « لطي كلذ

 20 افق :عجار] . عَجَس يذلا

 ْنَع . ٍتاَهْسنْيا اًنئَدَح . حلاّص اَنئَدَح «حْوراَندَح ةللايدلت

 َنْب هللا دبع ثَمَبا هلا َلوُسرنأ ؛ةَرْيَرُه يبأ نع بّيُملا نب ديعَس

 ا
 ب ةفاذح-

500 
 بْرَشَو لأ ماي اً «ٌماّيألا هذه اوُموُصَتآلنَأ : : ىّنم يف ف

 [3 :عجار] . لَجَورَع هللا رْكدَو

 ْنَع «يِمَحّنلاٌرُحلاْنْب ديباج اًنئدَح ؛َدَمحأوُيأ اًنئدَح - ١

 تْجرَخ : :لاَق :ةرْيره يبأ نع ءدايز نب ليمُك ْنَع « سياَع نب نَمْحرلا دبع
 سا سا ساس

 م
 اذَكَه لاكمال َنوُرتكَألا َكَلَه ؛ٌةريره ابأ اي : َلاَقق طئاح يف قف تلاع

 زوُتك نم نك ىلع نال الأ : لاك مث هَعم تْيِشَمَف ؛ْمُهاَم ليلو ءاَذَكَمَو ع2 همس هلع

 قَحاَم يردن «ةريهاَباَي: لاك : لاق ؛ هللاب الإ وق الَو لوَح آل هّنَجْلا

 ةلإوإ ودعي نأ هقح : لاَق « لع هَثوُسَرَو ُهَّللا ةلوُسَرَوهَّْل لق ؟دللا ىلع لل

 ىَلَع مَ اذإف؟هلا ىلع اّبْا قح امير لاق مث ءانيَش هب اوكري

 مهب اولعف لق يدمي ال نأ كلذ م اذ هّللا
 مالا .عجارإ اوُنَمْحِل

 و ات

 مهد :َلاَق ؟مهربخ

 ا نشد

 :لاََف ءاًهَمَتَخ ىّنَح «دَحآدَللاَوُم تؤ جال حمس (911/5)

 ةنجلا : لاق ؟ْتَبَجَو اَم هللا َلوُسَر اَي : ليق ءتبجو

 ُءاَدَعلا يتوق نأ تفركو « هللا لوُسَرَعَمءاعلاترئق هر بى ديان

 [/ةةح :عجارإ ٠ بَ دك ُهئلَجَوَف لجبرلا ىلإت مجرم 8 هللا لور م

 مع و مل

 ”تْدّرَأَف : : ةريره وبأ لاك.

 ْنَع ءٌداَّمَح اَنكدَح ؛ثراَوْلا دْبَع ْنْب دمصلا دْبَع اًنئدَح - ٠١4376

 هكَمَدآَن بالك :َلاَق © هّللا َلوُسَرَنآ ةَرْيرِه يبأ ْنَع ؛هبيأ نع «ليهس

 ره يدش
 همه رار قا

 سافل
 يس

 نيل طلبا لا نيل اك نلمح

 ةىلَكُي وأ كلذ قدَصُيَو « ىّنمَتَيَو ىَوُهَيبْلقْلاَو «لبقلا ملا انو «يشَمْلا

 وُبآ كلذ ىَلَعُدهَشي اًهيف ةبَبَسلا هَعبصأ َلَخْدأ منَ ٌةّذشَع َقَلَحَو جْرَملا

 [م4601/ :عجار]. همدو همحل ؛ةريره

 يق سرع ورب هر هن

 :َلاق يلع نب ىَسوم يّئدَح ءباَبَحْلا نب دْيَرانندَح - 1١
 0 السر مل هلو سا6
 بَ : :8 هللا لوُسَرَلاَك : لوُشي] ةريرهايأ تعمس : لوقي يبأ تعمس

 ىلع جو فارأو هرقص يف دّكو ىَلَْانحأ « شير ٠ لبإلا نبك ءاسن

 هم

 8 تال
 ممل باتا هب نأ هلل لوس . رملَع دقو[: ةريَرهوُبأ لا مم ةسرلا "ا

 رةروهمو
 ينعي - ىَيحَي اًنئدَح «رييزلا نب هلا دبع ني َمَحم انئدَح - 595 1١

 «ةريره يب ْنَحركدي حر اه تغمس : لاك ريرَج دكو نم - َبوُيأ نبا

 رضا أ يا عيل 8اس ل :لاَق

 8 ني دمحم

 ارنا تاج: كة يخط« لاك ريرج دلو

 اي: َتلاَثَق :ةَيفاَمْاَوءاَمشلابه لودي ضيم اهل دوب 8 هللا لور ىلإ

 الس السلا يف : تلاق ؟والألا يف: لاك :ةئالك يل تاكل
 مام

 7-3 :عجار] ٠ ربي لح الإ
 مم

 ءتةَةَيَلَي هرعت ما ب هع م

 6 ري «هييأ ْنَع « تجميل

 ايو «نيضَرألا برو «عْبسلا تاَوامّسلا بر مهلا : : لاك هشارف ىَلِإ ىرأ

 «نآرُشلاو ليجْنإلاَوةاروّشلا لَم «ىَوَنلاَوبَحْلا َقلاَ «ءيش لُك برو

 كلف َسقلوألاتْنآ ؛ هقيصاتي لخآ تأ ش يذكر ش نم كب د وعأ

 «ءيَش كقوق سيلك هاظلا تاو يش كدب سيق رخألا َتنآَو ميش

 نم يننغآو «نيدلا ينَع ضفا يش كنود سيلك ْنطاَبلا تْنآَو
 ا 1 [م44 عجار] رْفَقْلا

 يببأ نْب دود نَع « َةَمَلَس نب داَمَح اًبدَح «نَسَح اًنبدَح - ٠١9748

 .كف يِبلا نَح :ةريَره يبأ َنَع ٠ « ِبيَسُمْلا نْب ديعس ْنَع «دنه

(). 
 نم ءديوشلا ناس نع لسيد َنَح اخو

0000 
 نمت اَذِإَو فلا بدك َثدَح اًدِإْنَم 0

 [41/ :عجار] . َناَخ

 سل سل
 ٍٍوِصاَع ْنَح ايش اد : لاك“ ْمُشاَهَو ْنَسَح انثَدَح - 1 ءادخا

 رش نم بعل ليو :لاك لا نع «ةَريره بأ نع سيق نب ديزي نَع
 ؟ِحْرَهْلااَمَو هللا َلوُسَر اي : ل ءجرهلا رثكيو ,ملعلا صفي « برتكا دق

 ثا .لْمقْلا :
0 



 58 ل ىلا لاق يِرماَمْلا كيرش نب ديزي نع

 اوي ل هّللا لوُسسَر تْعَمَس : لاق“ قف هللا لور نم هتعمس اًئيدَح ْ

 هلو ويقوم اق يطل ايلا عل سكات
 . شرق نم ةملغ يدي ىَلَع برا َكَالَمَنإ لوُقَي هتعمسو : لاق

 ٠١42[ :عجار] . كئّلوأ ةَمْلعْلا سب : ناورم َلاَقَف :َلاَق

 ينربخو :لاق ىَحَيْنَع ايش اند نسَح ائدَح - ١
 هس سل كس 2 52 0-08 8

 لور هللا! الق هللا لوُسَر لاَ لوقي «ةريره ايأ عمس هنأ « ةملَس وبأ

 :عجارإ ٠ يل َمَرَح اَمَنمْؤُملا يني هللة اي مؤمن ٌراَغي
 م6

 «ريثك يبأ نب ىَبحَيانئدَح َناَبآْنَع ءُناَمَع اَنئدَح - للحي
 :لاكاقل يلا ؛ةَرْيره يبأ ْنَع «ِنَمْحرلادْبَعْنْب ةَملَسوُبأ انثدَح

 .ةلقم وكي ولا
 هايد نب هللا دبع نب نَمْحرلا دبع اًندَح سَ اَنئدَح - لاخلا

 :لاَ «ةريره يبأ نع راسي نب ءاطع نع ٠ «ملتسأ نب (5//9101) دين
 اوُتطْخأ ْنِإَو ؛ مهو مك اوُبَصأ نإ ٠ مكب نوُلصُي : 4 هللا وسلا

 مكامح سلا يا

 0 راسي نب ءاطَع َنَع ؛ 0000

 انك رانا مهدَمْفَمو ؛ءاّضيلا ثم هذخقو «دُحأ ثم رفا س رض : لاق

 لا ل هع
 :عجار] . راجْلا عارذب اعارذ نوُيرأو نانا هدلج ةقاكو ٠ «هََم ىلإ دْيَدُق ني

 معقل

 اَنِدَح ءزيزعلا دبَع نب نيكس امدح ٌنَسَح اًنئدَح -060
 ُلوُسر لاق : :لاَكةريَره يبأ نع « بّشوَح نب رهش نع «ريرضلا تعش - ثعشالا

 ةّسداسلا ىَلَعَوَُو تاجر عبس نجلا لهأ ىلإ : : 25 هّللا

 ثآلاكب موي لك حري هلع ىو «ٍمداَخ ةئمئآلتل هلو .ةعبآسلا هوقو

 يف سيول ةَفْحَصلُك يف ِبَضَد نم : :لاَق الإ هلأ الو فحص ةلام

 طلع علم
 يَ ةئم ثالك ةيرألا نو رخال امك هلو لهو ىّرخألا
 اي:لوُشَيل هنو (مرخآ ذكي امك وأ ذليل هاو ءرخآلا يف سيك ول ءانِلُك
 .ةةين يدنعامم صنم تجلت نمأل يل تأ وكبر

 3 ءاّيتدلا نم هجاَوزأ ىوس ةَجْوُز َنيِعبَسَو ونين نيعلا رولا نم هل نإو
 0 ضرألا نم ليم رد اممم هدم 1 ا ٌنهنم ةدحاولا

 ْنَع ؛كليرَشو 'يدوُمسَلا نكح «ٌمشاَم نكح تحال

 نم لج َجَرَخ : :لاق ةَريره يبأ َْع ؛هبيأ ْنَع ءانحّتلا يبأ نب ثَمشَأ
 ماع هام ميم 000

 .هف مساق بأ ىصْدَقَ انه مآ َلاَقَق «نذؤمْا َنْذأ امَدَعَب دجسملا

 يف ْمُشنك اذإ 9 هّللا لوُسَر انرَمأ : َلاَق مث : : كيش ثيدَح يفو : :لاَق

 [47:1 :عجارز يلَصُي ىّتَح مُكدَحأ جري اله ةالّصلاب دوق دجْنَمْلا

 (هقحالو هقباس نم ّقّفَلَم ثيدح] . انندَح 0 ١-

 يبأ نع ؛ ٍمصاَغْنَع ناي اَنئدَح «مشاَم اَنَْدَح - 4
 سم6 صم هل 5-00

 روت ىّتح ءاضعلا ةالَص ف لالخ : لاق ةرْيَره يبأ نع ؛ ءحلاّص
 هشيم مف عوسسيمع دوم دممكو

 «نوُع سانا اذه « ءدجْسملا ىلإ حرمت كير ٠ هثلث بهُذَف «ليللا
 عمم م سس يا

 دش عت اًبطَغ بضغهتاَ يآ مع َمابصَع بْضَتَ : لاق «ليلق مه اَذِإَ

 ملو «كللذله وأ نْيئاَمرم وأ قْرَع ىلإ نااار نأ لاقت ُُم

 2 هلَّجَي رمان تْسَمَه دق ,ةاّصلا هذه نع َنوُنلََيمهَ ءاوُثَلَخَتي

 اًهَمرْصأَف «ةالّصلا ذم نع اًهوُلهأ فَ يلا رولا هذه منَ « ساّلاب

 [ممى١ :عجارإ ناريثلب مهل

 يبأ نع ؛ «شّمْعألا نَع «كيِرش انندَح مشاه اندَح - لاحاخا

 ُهَّللاَو هللا لييَس يف ملكي م : لاق ينل نع «ةريره يبأ نع ؛ « حلاص

 ءمّدلا نول هحرج نول «ةَماَيقْلا مويه *ءيجي د «هليبّس يف ملكي نَمِب ملعأ

 [ة4075 :عجارإ. كلسملا حير هحيرَو

 نب كلَمْلا دِبَع نع «كيرَشاَنتدَح «مشاَه اَنْدَح -أ 96

 يلا َتْنآ : يره ا لَسالْجَرْسِمْس : لاق ينراَسلا دايز نَع ريمَع

 هذَهبَرَواَه مرا هذَهبَرَو اه لاق ؟مهلاعن يف اوُلَصي نآس نا ىَنَ

 فرصا من هلت يف ماما اذه ىلإ يلصُي قل اَمَحُم تنكر دق «ةّمرحلا
070 

 [مالها/ :عجار] ِْيلَعاَمعَ

 ْنَع ؛ديلولا يبأ نَع «بنذ يبأ نبا نَع ؛ مشاه اَنئدَح - 4١ 1٠

 مهيفَنإَف ءاوََُحَف سانام اذإ ف هللا لوُسَر لاق : لاَ ةريَره يبأ

 [/154 :عجارإ . َريغّصلاَو فيِعّضلاَوَريبكلا

 نع .يربقمْلا نَع ءبُنذ يبأ نبا نع ؛ ”مشاَم اندَح - لحاف

 اينو : :اوُناَ لمَ ْمُكَدَحَأ يجنن : لاق "يلا نَع « [ةريره يبأ

 اوددََف «ةَْخَرب مهلا ينقي ءانآ لو: لاك ؟هلا لوس

 سدو فاش
 دصقلاَدصَقْلاَو «ةّجلدلا نم" ءيشو ءاوحورو ءاودْغاَو ءاوُيراقو

 ٠١584[ :عجار] . او

 اَنكَح يهز اًندَح : آلاَكْمشاَمَو لماكو بأ انئدَح 1 66ع*

 هدي يفو مّن نَم : ا هللا لوُسَر لاَ : لاق ةَريره يبأ ْنَع «هيبأ نع «ليهس

 له هع ه6
 عم .عجار] .هسْن الموال يش هَباصات هليوم

 اَنكدَح ٌنْيَهْر اًنئدح : آلا ماك وُبآَو مشاه انئدَح -

 بَحصتآل : ة هللا وُسَرَلاَف : لاق ةَريره يبأ ْنَع «هببأ نع «ليهس
 م اس م

 [لوهك :عجار] . "سرج وكب لك اهي هَ ةكئالملا

 0 :ريِهَز انئدح : لاك ماك وُبأَومْشاَ انندَح - ٠١6 وهو

 اَقاذِإ : 8 هّللا لوُسَر لاق : لاَ ةريره يبأ نع «هيبأ نع ؛ ٍحلاَص يبأ نبا

 م 00

 [0ه :عجارإ هب"قَحأ وه لإ عجرم هسلجُم نم لجّرل

 «هبيأ نع ٠؛ «لْيهْس اَنكدَح يهز انتدَح مشاه انئدَح - )لحنا
 لح ةعاسلا (910/) موُمَمآل : هللا وسر لاق :لاقةَرْيوه يبأ ْنَع هلك ع 2 2



 َنوُكَتَو :ةَئمجْلاك وشل وك ءرهشلاك هَل

 ةّقحسلا قاَرتحاك ُهَعاَّسلا نكت «ةعاّسلاك ميلا َنوُكَيَو «ٍمْويلاَك ةعمجلا

 . لي ليهس مَحَر ةصوُخْلا)

 مدلع هةموو

 شدا نوت كالا رقي

 َنَع ءباهشْنْيانِدَح ءئي اند - مشا اد - 1101 ١

 6 انك مي مكين عدلا درو

 هليل ىّتحلاَمْلض يفَيو «ةيزجلاٌعّضَيو ءريزنخلا َلثْقَيَو «بيلصلا

 7757 :عجار] 4

 ١664 ٠ - ْنَع «يربملا ديعَس يئدَح «ثْبَل اندَح «مشاَه اَنئَدَح 7

 هّللا لوثر لاَ : :لوُشَيةربره بأ عمه روم يبأ)خأ راسي نب ديعس
 اَعَتَحاألإ َّبْبَطلا الإ هللا لْبعيالَو هبط نم ةقدصيدحأ قدصام 2

 ىّنَح ؛ نمل فك يف هور «ةَرَمَت تكنو هنيمي لجو محلا
 [متا#" :عجارإ . ةليصق وأ وُ ْمكَدَح يري امك «لبجلا نم مظعأ نوُكَ

 نب ةَراَرْز نع هداف انندَح «ةبعش * انكدَح «مشاَ اَنثدَح - 8

 ٌةَرِجاَمدَرَمْلا تناَباَدإ :لاَق ل يِبنلا نَع ؛ ةَرْيرِه يبأ ْنَع ؛يرماَعْلا ىو

 1 7-00 :عجار]. عج ىَتحةكئالما اهل ء اجر شارفل

 :َلاق «ينأبثأ هداك لاق عش انْئدَح مشاه اَنئدَح - ليحمل ا

 اهآتنمَسإ لاَ ايش نب نزاَم ين نم الجر هدير نب لاله تعمَس
 -زينوشلا يني

 - ءاقؤسلا هبا هذه نإ هللا لوُسَر نع لوي [ةريره ا سلا

 . ماسلا سيل ءيش لك نم ءاَفش

 ٠٠١417[ :عجار] . تْوَمْلا ماّسلاَو :ةَداَتَق َلاَق

 ْنَع «ةّريغملا نب ناَمْيَلس اًنئدح : :آلاَقمشاَهَو هب انْئدَح - اوكا

 :َلاق حار نب هلل دبع اند (ين زاثبلا تيا ينئكدَح :َلاَق :مشاَه َلاق) تباث
 ءكمامم م ملك لو ا
 اًنضعب لَعَجَف «ناَضَمَر يف «ةَريره وبأو مهيف انآ ةيواَم ىلإ دوثو تدَو

 :مشاَهلاَق) ءانوُمْدَياَمَرثكي ةريَرهوبآ تاكو : لاق ماعلا ضب عَتصَي

 ىَلإمُهَوعْدأَف اًماَمط ْمَنص [لآ تلت : :لاق (هلْحَر ىلإ انور ثكي
 مل هللا

 :لاَق «ءاّشعْا مرير اَآت قلو عَنصُيماعطب ترم : َلاَق ؟يلَخَر

 هم 2
 :مشاه َلاَق) ؟يتقَبَسأ : َلاَك هللا يدنع ٌةَوْعَدلا ٌقَرْيَره اَيآاَي تلق

 مكسلطأ الأ : ةريرهوبأ لاق يدع ٌمُهَمُهتوَعدم : َلاَق (مَمَن :تلُق

 َلَبقأ :لاق «٠ «ةّلكم َمْئكَركذَف : لاَ ؟راصنألاَرْشاَم ايمُكدَح "رم ثيدَحب

 ؛ِنيبجْملا ىَدخإ ىَلََرْيمزلاَتَعم: لاَ كَم َلَخَدَف هللا ل وسر
 ص م اس ها لل
 و رح وى اتَحأَك «(ن لإ اء ةديبع ايأ ثحبو 2ك رخألا ةّبنجملا ادلاخ ثعي

 :اَهَشاَيوأشْيَرُق ْتَشْيَودَّنَو : :لاق ؛ تيك يف اك هلا لوُسَرَو يداولا َنطَب

 انيَطعأ اوبيصأ نو ؛ مهتم تك يش هل اكنإِ ءالؤَم م : اوُلاَقَق : َلاَق

 مم هلل 00
 :ُتبْلُدَق :ةَرْيَرهاَبأ اي :َلاَقك ينآرَرظَنك : ريس وبأ لامك لا [ككسإ يذلا

 الإ ينيتأيآلَو ءراّصْألاب يلافسما : َلاَقَك :َلاَم هللا لونك
 رودس سلا

 لوس َلاَقَق :َلاَق] ؛ هلا لور اوئاطأ وا مهب /يراصل
 هس سرق سل 0 هع ع

 ىَلَع اَمُهاَدْحِ ِهْيَدييلاَكمُث ؛ ؛ٌمهعابَو شير م شايوأ ىلإ نإ نورت :[: هللا

 هاشم

 1 لل فتثح | ةريره يبأ دَنسَم

 :ةريره ولأ: َلاَقَق : َلاَق . اًمصلاب ب يأ زوُقاَوت ىتح ادصَح [مه رشم: ىلا
 مم ع ب لو

 مهاوي انو «ءاَشاَم مهنم لقي امدح ءاَسي مق اَنفلطْناَ
 ل سا سل

 آل ؛ شيف ارح أ ْتَحيأ هللا لوُسَر اي :نايفُس وأ َلاَقق :َلاق ءاًيش

 سو «نمآَوههلَب قلع نم : ف هللا لوُسر لاَ :َلاَق «ٍمَْيلا َدمَيَشْيرُ

 لوس لقاك :َلاَكُْيبآَوبأ رسال َقّلَعَف :َلاك ”نمآَ اكس يبأ راد لد
 َدَخ سوق هدي يفو : :َلاق «تّيبلاب فاط مث َُمتساكر جحا ىلإ ا هللا

 كودي |تنيل] بْنَج ىلإ مَنص ىَلَع هفاوط يف ىَنأَف :َلاك سلا ةيسب
 :لاق «لطابلاَقَمَرَوقَْلا هاج :ُلوُدَيو نبع يف اهب نعطي َلَمَجَف لَ

 م قارا هس ره سل لي
 ام هلا ُكدَيَلَمَجَ هدي عكَرك « تلا ىلإ يحال اننصلا ىتآم

 : ٍضْمَبلمُهضْنَيل وفي :َلاَق هيحَتراَصْنألَ (و :َلاَق «هوعْديو هركذي نأ ءاَش

 اجو : :ةريرهوبأ لاك ٠ هتريشعب ةَفَرَو هير هتيرق يف ةَبخَرهتكرذاق لجل مآ
 ىلإ قرط عمَي سال نم دَحأ سيل «اًنيلَع فخيمكءاج ا ٌناكو "يحول

 مكسر َمَقَرَيحَولا يضف امل : مشاه لاق ءىَّضْقي ع ىَتَح كف هّللا لوُسر

 كارو يرق يف هر هئكرذاق للا نأ : هش رالألاَر اتي«
 م ذأ

 ُدْبَع يّنإالَك اذ يِمْسااَمَك :َلاَق هللا لور ايد انف : اولا ؟هتريشمب 0
 ُتاَمَمْلاَو يكاَحمايحَمْلاَ مك هللا ىلإ“ ترَجاَه ؛هُلوُسَرَوِهّللا

 نضلا لإ انك يّ انك اَمهّللاَو : :َنوُلوُقيو توك هْلإ اوُلأَف : لاَ مُكُنَمَم

 مُكئاَكَدَصُيهلوُسَرَو هَل َنإَك 8 هللا لوُسَر لاك :لاق ءهلوُسَرَو هللاب

 4.5 :عجارإ.( 67 ة/”) مكناس

 َنَع- - َناَبيَش ينعي - ةَيواَمموبآ اَنكدَح ؛م «مشاَه انُئَدَح - اذوك؟ا

 مُكاّيإ 8 هلل لوس َلاَك :َلاَك ةرْيره يبأ ْنَع ؛ سوواط ْنَع «ثّيِل
 اوُدَساَحَت الو اوُسسَجَت لو ءاوُسّسَحَتألو ءثيدَحْلا ب ذك دإَف نّظلاو

 مكرم اَمَك اناوْإ هللا دبع اوُبوُكَو ءاوُرَياَدَت هلو ءاوُسْفانتالَو اوُتَطَغابتآَلَو

 1 1 [4446 :عجارإ .هّللا

 يب رمس ساراس

 ْنَع ايش َوُهَو - ةَيواَُس وب انكدَح «مشاَماَندَح - 77
 للان : :8 هللا لوُسَر لاق : لاَ ةَرِيرُم يبأ ْنَع ٌةَملَس يبأ ْنَع « ىَبحي

 مسه م مل

 :عجار]. هِيلَعم مرج ام نمؤملا ينأي نأ هللا 29 افي مْ َنإ نِإو ٌّراَثَي

 م6 3

 يبأ َنَع «روصُنُم نع ةّيواعموبأ انندَح «مشاَهاندَح - 0553 ٠

 00 م َناَمْنَع
 :َلاق ةَريَره يبأ ْنَع «ةبعش نب ة ةريغملا لآ وَمن

 لإ ةَمْحّرلا ل +ةَرجخلا دهب حا قف مسالا وأهلا وسمح واع سهما

 [/هله :عجار] .يقّش نم

 هيرب يح دست ياو «مدلع د - انوكم

 2ع هو وم 2

 ام: هللا لوس لاك : :لاَكةريره يبأ ْنَع ءِنَمْحرلا دْبَعنْب ديَمَح ْنَع

 [9144 :عجار] . ىّنَم ني سوي مريخ انآ :لوُشينأ دبعل يغني
 ساس “م

 رك ١ - 0
3 

 ِ نع «باهشنبا يندح ثيل انئدَح

 20 همر دبع يطق نمل يبس



1 

 ياكم ناب هللا لوى ءتيقوُت ةرغلاب اَهيلَع ىضق يلا سا يع »ا مهلا 27

 [/015 :عجار] اهَبصَع ىَلع لَمْ ءاهجْوُرَو

 نبا يّسدَح ثيل انئدَح «ىّسيع ْنْبْقحْسِإ اَنئدَح -١١ة6ا/

 ةرثلاب اَهيلَع ىَضَق يدا ةارَملا نمت : :لاَكهّنأالإ هلم َركَذَف باهش

 11١/[ :عجار] . تيفوُت

 نيا َقْحَج انكَح ,ٍماَشهْنْبريثك اندَح ح4٠
 نعْكيَو نتفْلا رهظَت : ف لايام :لوُثي ةريره بأ تغمس : َلاَقمّصألا

 :عجار] . 50 لاو .[لملا] لقا :لاق / جهلا امو: :اَنلُق . جملا
 ةلينعل

 لاق نقر ني هدم ري يلا
 ين مُر ةّيلهاَجْلا يف مُهراَيخ ؛ «بّهذلاو ةّضفلا نداَعَمك اعمل

 مص اس لوم |اسم ص يخصص مل ةارو
 امو ءفلتا اهنم َفَراَعَت ام ٌةَدَجَم دوتج حاورألاو ءاوُهق اذ مالسألا

 .فلتخا اهنم رات

 ِِنَع «مصألا نب ديزي انئدَح رفْعَج اًنئدَح «ريثك انئدَح - لحلم

 لك نع سانا مكن
 2 :لو لوس تنمس ل يم ىل ع

 ةريَره انآ انآ ابكر ىََرُهّنَأ يملسلا سجق ركل :ديزي لاَ
 هت رو الإ يشب يلي يَ ريكا هللا : :لاَقك ؟كلذ نع هوُنأَسَ

 وعام
 . هرظتنأ انأ(وأ)

 اَدَهْنَع سانا مُكلاَس اذ : لاق ف يِمَنلا نأ يلب :رَمعَج لاق
2070 

 لك دنياك لاو. لح لاو «ءيش لك لبق ناَكَهّللا اوُلوقَك
 .ءيش 7

- 

000 

 نب ديزي تعمَس : :َلاَق رَفَتَج اَنْتَدَح ٠ ري اَنيدَح -١١1والا

 :لاَق اق 'يِببلا ىلإ هعقر الإ بسخحأ آل"ثيدَح ربه وب لاذ : لوفي مصألا

 . سلا ىتغ ىتخلا نكلو ءٍضرَعْلا ةَرثك نع ٠ ىّنْلا سي

 اَمَو] ءٌرئاَكَ اَكَنلامُكْيَلَع ىَشْحأ نكلو ٌرَْملا مُكْيلَع ىَشْحأ اَم هللا

 م ال15 :عجارإ نَا مُكيِلَح ىشنخأ نكلو |[اطقعلا مككلَع ىتنخأ

 نب ديزي نع ؛ َفَْج يكدَح ؛تباكن بلع اندَح - ٠

 الكي كَ ولف لق ؟ترتكأ ترك : ةرتزه يبل لبق :لاقمّصأل
 31١[ 91/7 :رظنا] . ينوُمئرطا امو عملا ينور فيلا نمت نمس

 ْنَع مّصألا ني ديزي انئدَح «رفعج انئدَح «ريثك اًْدَح - لطفل

 :قرولم ىلإ" هب لَجَوّوَع هَللاَنإ لاق ف يِلنآ «ةَرْيرْه يبأ

 [014 :عجار] .مُكَلاَمْعأَ كيو ىلإ ا رظنَي نَّنِإ ! نكلو « مكلاوُمآَو

 انكدَح :ناَقْربْنْبِرَفْعَج انُندَح ؛ماشه بريك انئدَح - 1 0

 هّللا لقي : لاك ْيِبلا ىلإ مفي ةرْيره يبأ ْنَع ؛ «مصألانْب ب ديزي ٌوَعدَّلل

 [ةالؤ4 :عجار]. يناَعَد اهم انآ « يب ب هنَظ دنع يدب : َّلَجَو

١ 2 )06/ 0 

 نع ؛ .ملصألا "تب اح طاح «ريثك اًندَح - لل 550
 هر هع 00 عم

 0 0 اللاب تنسم دن ل لوس لاك ةررم يب

 الص دانا

 مل هلل 5
 ةريَره انبأ تعمس ام :

 سل مام ىرم ه4

 معه هس يسع ظلرو
 5 + :عجار] نك لاين

 َنَع اما ا ١نوالك

 ٍلَتَمَك 04١( /0) مل مو يلم : لاَ ف يلا نع ؛ ره يبأ

 رقت باور ده لئلب اراث دقوتسا ٍلْجَر
 هل 00 ل اا

 ,مُكِرجْحِي د خآانآو ءراّثلا يف اًمحَفَتْألِإ «هَبلْعَتو اَهِبذُي لعجف ّياَتلا

 .رنلا يف اَمُحَقملِإ ينوبلطَتو نجلا ىلإ مُكوُعْد

 نب ديزي نع ؛ (َفْعَج اَنكدَح ؛تباكثن ب ع اَنكدَح كلا ةابكإ

 اَملُكِب مُكُتدَحْولَك [ترتخأ| ترتكأ : : نووي : ةريرهوبأ لاَ «مصألا

 1١91/7[ :عجارإ ينوُمترطاَن امو عشّقْلاب ينوُمتيَمر ف يبا نم “تعمس

 ديزي نع ءرمعَج نع ؛ 'يلصُوَمْا بوُيأ نب رمع اًنئدَح - 6 1١١

 نكلو ؛ ضَرَعْلا ةَرْثك ْنَع ىّتغْلا َسْيَل َلاَك قب يلا نَع ةَريَرَه يبأ نَع
 [ة/15 :عجار] ٠ سْفَللا ىتغ ىَنْمْلا

 ور ةهعمدو
 نع« «يعاّووألا انئَدَح «بَعْصُمنْبدَسَحُم انَدَح / 6 ٠[-

1 99 

 هّللاَلوُسَرتْعمَس : :لاق ةريره يبأ نع « بّيَسُمْلا نب ديعّس ْنَع «يرهزلا

 هئمَشُمو يقل اذ هلع مسي "رصف سْمَح ٍملْنّسْلا ىلع ٍملْملاَقَح .لوتي ف

 ُهاَعَ اذه ئيجْيو «تام اذإهزاتج دَهشيَو «ضرُماذإدوُمَيو سطع اذ

 .ثيِدَحْلا اَذَه ينعي بيزَغ : : يبأ لاَ

 هءاررب هرم
 نع ؛ «يعازوألا اَنكدَح ء«بكصم نب دمحم دمَحُم اًنكدَح ١46 ٠-

 َدجْمَصْلا © هلل لوس َلَخَد : لاق َةَرْيَوَه يبأ نَع ءديعس نع « «يرظزلا
 علمه ع هع وسم دس

 وُنب مهن «رَمع اي مُهْعَد : : يلا لاق مح مهرج نوب اي ةشمحْلاو

 ملكك :عجار] . ٌةَدفْرأ

 اَنكِدَح : آلاَقةَريّمْلا باو ءبعصم نب دمحم اًنلَح -- 1

 :ةرْيره يبأ نع ؛ءاتردلا مَأ نَع هللا دْيع ِنْبليعاَمْسإْنَع ؛ يعاّروألا

 يتتركُذ وه اذإ «يدِبَع َعَماَنآ : :لوُشَيلَجَوَرَع هللاَنإ : َلاَق ف يلا نَع

 1٠١[ ةهكا ١ةحح :رظنا] ٠ اتق [يب] تككرحتو

 نع« «يعازوألا اَنئدَح ءبَعصُم ْنْب دَمَحَم َيماَنْكَدَح -1 4

 ناد يح هل كوسا« يَ «ةَملَس يبأ نَع ؛ يرْهزلا

 فيي «َبصَحّسلاِب ىلاَمتُللا ءاشأنإ ادع نونا نحن : لاك ىّنم "م َرَْ
 هم مس م هما

 مشا ين لح انسان لنور ىلع اوس يب

 لو مُهوُحكاني الأن بلطملا يتب ىَلَعَو

 [الا9 :عجارز ف هللا وسر

 وويلمو

 لإ اُمَْسُي ىّنَح مُوُطلاَخُي



 وربة دعوا ده

 5 ل 'يئاوع يش ىلع حق وللا عَ ءراَمَع

 هيفَو نجلا لخذأ هيفَو «مَدآَقلخ هيف « مسجلا مويس ملا هيف تعط

 .ةعالسلا موت هيقو ءاهْنم جرخأ

 دَمَحَماَندَح ٠١- يلم
 ا معمم

 نع «يعاّروألا انكَدَح بعص 8

 ذيب ْنَعا هّللاٌلوُسَر ىّهَ : قييم يأن مكس يبأ نع « ىبحَي

 . اهلك فورألا نَعَو ءتَنَرَمْلاَو ءءابدلاو ءٌّرَجْلا

 سو ريرع هرب تارا رع ا ست ل
 ْنَع «يعاّروألا اَنكدَح ءبّحصُم بعصم نب دمحم اًنتدح -6

 دكوديَسانآ : :لاَك 8# يبا نَح :ةَرْيس يبأ ْنَع ةَملَس يبأ ْنَع ؛ ( ىَبحَي

 . متم لوآَو , عفاش لوأو ءضرألا ُهّنَعوَشْنت نم لوو مد

 دمحم اًنندَح -5
 اوقع مر تاو

 ْنََع «يعاّروألا اَمكَح ؛ءبعصم

 يأ «يضايح نبق نع - ملط يبأ نبا يدي - هلل دبع نب قاحْسإ

 ,ةّكذلاو «ةّلقلاو فَلا نم هاب وون : :8 هلل لوس ل : لاق يره

 . ملظت وأ «ملظت نأ

 نع «يعازوألا اَندَح ءبَمْصُمنْبْدَمَحْماَ كَ - ٠١ 1ال/

 يَذَناَو : َلاَك ف يبان ةَرْيرم يبأ نع «يلَع نْبةلظْنَح ْنَع ؛ يرْهزلا

 علال :عجار] .اًرمتعم وأ ؛ اجا ءاحرلا فب مير نبا نه هدي يسن

 ِنَع ء«ٍملْسُس نْبديلَولا انثَدَح هير دبع نب ديزي انئدَح - ٠١ همم

 ةيملا(ساَحْسَحْاَت همك ع ٠ هلل ديب نب ليعامسإ يك يئدَح «ِرباَج نبا

 48 ِهّللالوُسَرَلاَك :

 :عجار].هانفظ يب تكرستو « يتركد وه اذِإ يدْبعَعماَنآ هجم َرَع هللا لاَ

 4 لللما

00 
 :ءادردلا مآ تيب يف لوي ره ابأ تحمس : :ْتلاَق

 دبع انآ هّللادْبَع انآ «قاَحْسسإْنْب يلَع اندَح -4

 ةنبا ة ةَيرُك نع ؛هّللا دع نب ليعَمَسإانكَدَح ءرباَج نْب ديزني نَمْحّرلا
 هذه تيب يف نو ؛ةريرهوبإ انندَح : :تَلاَق لح هنأ يوما ساحل

 :لاَق هنأ لجو رَع هير نع رثأي 8 هللا لوس 4 ب عمَسُهَنأ - ءانرلا أ ينعي -

 [1.ه١ :عجار] بها يب تككرحتو يكد ام يدْبَ ممن

 نع ًيرْيرَجْلا ديعَس ْنَع « مهري نب ليعاَمْسإ اًندَح - لايطلملا

 ملو: َلاَق) ةَرْيرِه يبأ ىَلَعتْلَرَت لق ةَواقْطلا نم جر ْنَع «ةَرْضَن يبأ :

 فيض ىَلع موق الو اريمشت د شأ الجر اق هلا لور ةََحَص نم الر

 كدسل واهل ةرعم ع مدكدل عدو
 نو توسل لسأ ليس ىلع «ةفعا مي نم

 مك سبكلا يفك اتسج ءَمَحَف يذق يدق

 :اتلق قف هللا لوُمسْنَعَو يلع كتأ الأ يل لاق «٠ هدم

 قف كلا لوُسمَلَخَمْذِإةئدَمْلا دجْسم يفاكلَعوأ انآ معَ يَ َلاَق

 َلاَقَق ؟يسؤّدلا ىَنْقْلا سَحأ نم ؟ يسودلا ىَتقْلا سَحَأْنَم : :َلاَقَق دجَسَمْلا

 ءاَجَف ؛ هللا لوس اي ىَرثْيَح دجْنسمْلا بناَج يف كَعوُيكاذَوُه : ناقد

 يره يبس
 0 مرااص و

 همام يف تح طاق تنش ءافوُرعم : يلو « يلعب عضو

 امص وأ ءاسن نما فص لجن انصدم هعَمو هيف يلي يل

 نم ايس ناطْيشلاينّسنذإ لاق هلع َلْْأَف لاجر نم فصو ءاّسن نم

 نم سنيمكو ف هللا وسر ىَلصم اسد قئَصْلو مقا بسلك ينلَص

 ْمُكْنمْلَه «مُكَسلاَجَم : َلاَنَق ههْجوب مِهْيلَع َلَبقآمَلَساَمَلَك ٠ اًئيش هتالص

 ْتدَحْيْحرْخَيمك ةرْئس ىَحَرَو هب قلغأ هلهأ ىنآ اذإ[يذلا ل جرلا]

 ِءاَمّتلا ىَلَع لبا ءاوُتكسَف ؟اذك يلهاب “تلو ءاذك يلطأبت مك : : لوفي

 اهئبكر ىدنإ لعب اَمكاَقس كبف ؟ثدَحُتْنَمَكْنمْلَه : :َلاَقَك

 ْمُكَنِإ هَللاَو يإ : تلا اَهمآلَك َمَمْسَيَو 8 هلاٌلوُسَراًهار توات

 َلَكمذإ كلك َلعق نملك ام نورد له :لاق دسك دوت
 معلق آي مسه
 ىَن كساب َبحاَص اَسْدَحأ يقل «ةئاطيشو ناطْيش لكم كدلك

 « لُجَر ىلإ نيضْفي الآل : لام. هيل وظني لاو ؛اهنم هتجاَح

 نإ لأ اهئيسنق ةقااكَركدَو : َلاَق ءدلاَوْوأ دلو ىلبألإ قارا ىلإ آر لو
 ها 1500

 وكر معَ الا "بط ًدإآلأ ثور هظي مو هحير دج ام لجَرلا بيط

 [ةالل/أ :عجار] « .هحير الجوي مَلَو

 يبأ بيش ْنَع ؛ زيرَحاتيدَح ءدلاَخ نب ٌماّصع اَنئدَح - ليحمل

 َرَكَدَك. كف يلا نَعانئدَح ةرْيره بلاي: لاق ريما ىّتآايباَرعأ نأ «ٍحْوَر

 ةَمْكَحْلاَو و ءَناَمْيَناَمإلاَإ هلأ : 28“ يبا لاَ : َلاَقَف ثيدَحلا دجأو ين

 إ !91(برذملا لبق نم : ةريمنلا ون لاقو) نسبا لبق م مكي
 يل جساس # او سا ل

 َنيِْلاِربوْلاَو رْعّشلا باَّحصأ ءَنيِداَدَمْلا يف ٍبْلَقلا ةَوسكَو قولو َرْفُكْلا

 . لبألا زاجعأ ىَلَع نيطايشلا لاَتغَي
 ماس

 ينمي - ملهي محم انكدَح حلاَص وُبأ مح انكدَح - 1
 َركَذَ نيس هن ةدْمَقْلا يذ يف بوما ديعس وبا « حاولا يبا َنْبا

 َنَع: ةَمَلَس يبأ نع «ةَمَقلَ نب وِرَمَع نب دمحم نع - ادَهَركدو ءهنيدَح

 نم ةَرْسَعيقدَصَت ادلب: : 8 هللا لوُسَر َلاَك : َلاَق ريم يبأ

 يبي اَمَكَدَل اهي «هّللا دي يف تَمكَو بْبطلا الإ ليال « بيلا

 . لبجلا لكم هدي يف َدوُعت ىَتَح «ةليصق وأ ولك مُكَدَحأ

 ١ نع دز ب الح دنت يسش اح 7

 جرعألا نَع « هيبأ ٠ :ل وُتَياف هللا لور تمس : :َلاق ةرْيَره يبأ َنَع

 ل عر «َنَسْحَأوَل نجلا َنمهَدَمَْم ير لَا دَحآلْخَْي
 .ًاركش دادي اسكر َمُهَدَصْفَم ير الد َحأ هج ٌلُخْدَيالَو :رأ ما سهم سوما ا ربعه عع

 ةادورو هريمدر
 1 ْنَع ءدانزلا يبأ نبا انْئدَح ءدّمَحَم نب ؛ ننيسح اًنكدَح - 164 ٠

 107 ل هل
 سائلا ىلرأ انآ : 6 هّللا لوسي لاق : :لاَق ةريره يبأ نع « « جرعألا نَع «هيبأ

 ُ مهتاهمأ ءتألَع هاب ةَوخإ يالا ةرخآلاَو الا يف مهما ىسيعب

 53 رص
 [3316 :عجارإ] . "يبن اًنئيِب سيلو « ىتش 2

 8 نع ”زلا يبأ نب نيَسَح نَع «هيبأ ( دات ا أ | اًنكدَح ,” اًنيَدَح - 1 106

 مه «نميلا لهآ مكانآ : 8 هلل لوُسَر لاك لاق ةريره يبأ نع ؛ جرعألا
0 

 . هيئامَي ةمكحلاو «َناّمَيهقَفْلا ,ةدففأق راو ءاَبوُنُق عض



 نيرثكملا دنسم

 مرعب عمو
 نبا ينعي -داَمَح اَنْئدَح «ليِعاَمْسِإنْب :لمَوماندَح -5

 ةرْيره يبأ نع « نيريس نبأ نع « ديهشلا نب بيبحَو «ماّشه اَنئدَح - ةملَس

10000000 
 :عجار] . ٌةياَمَي ةمكحلاو ءَناَمَي هقفْلاَو ءناَمْياَميإلا : َلاَك ف يل

 اةفقح

0 
 ءٍمصاَعْنَ ايش انئدَح : :لاق مشاهو نَسَح انندَح - ٠١4917

 رش نم بريد : لاَ فيلا نَع «ةرْيره يبأْنَع ؛ « سيق نب دايز نَع
 ميزا مهلا لوُسَر اي: :تلُق : :لاك جره ٌرثكيو ملعلاصْقنَي برا دق

 لدول :عجار] . َلْثَقْلا َلْمَقْلا :لاَق

 هه موو
 6# ةريره يبأ دنسم رخآ اذه

 نلارش ل

 يردخلا ديعس يبأ ٠ دنسم

 ا ورا ديس يل

 َُِضَرَحَف مُهوُيضُينأ ارباك «مُهوُاَصتْساَو « برا ءايح نم "يحب اورمق

 لَه: : هللا لوُسَر باَحْصأل اوُناقَك : لاَ عدن ؛ هلْقَع يف مهم ناّسْإل

 باَتكلا حاب مهَبحاَص ىَتأ محن : نم لْجَرَلاَقق ؟قارنم مكيف

 كلك ركذكا8# يبل ىَنأ ىَتسلي)دأ ىف منح نم اعيطق طع ؛ و

 «باَتكْلا ةَحتاَب الإ هتكر اَمقَحْلاِب لعب ياو هللا َلوُسَر اي : َلاَقَف هل
 ب م 2 عما

 اوُيرضاَو اوَْخ : لكم: لاَ يراك يي امو : لاو كحضف : لاَق

 [11141ة:رظنا] . ْمُكََم مهب يل

 ْنَع - َناداَر َنْبا ينعي -نوُصْنَم اًنئدَح ميش اًنئدح ١84 ١-

 انك : :اقايردلا ديم يبس «قياملا يأ نم لش نب ديول

 روس ارق رد ينيك نود يألف يفرط( يإف
00 

 كلذ م فلمُنلا ىلع نْئيَرْخَألا يف هَماَقانرَرَحَو : َلاَك ةّدجّسلا ليز

 «كللَذ نم فلصُنلا ىلع ِنّييلوألا نيت لا يف رصملا يفهم اََحَو : َلاَق

 [1 18114 :رظناإ .٠ نييلوألا نم فّصُنلا ىلَع نيرخلا يفهم نرَزَحَو : لاَ

 ْنَع «ةَرطَت يبأ ع ديربي لع انّئدَح ؛ «ميشه اًكدح - اك.

 ءَرطك الو ةمايقْل ميما دكو يس انآ : هللا لوُسَرلاَق : لاق .٠ ديعس يبأ

 موي عفاش لو انآو ٠ هَرْخَك الو ةمايقلاٌموَيِض ألا ُهْنَعقَشْنَت نم لوأ انآو

 .ٌرْخَف آلَ ةَمايقْلا

 «ٌةَرْضَن يبأ نَع ء«ادْنه يبأ نب َدواَد نَع ؛ «ميشه اًنئدح - ط٠

 ربحا هللا لوُسَر ىلإ كلام نعام ءاَج لاق .٠ يردُحلا ديعس يبأ َنَع رسام

 اَنقَلَطْناَف : :لاَك مجُرق هيَرمأ مل: لاَق .ًارارمهدَرَق ؛ةشحاَف ىنآُهَّن

 هوو امد دع هدو ماع م
 ف هللا لوُسَر ىَلإ الو مت هانمَجَرَف ةرَحلا ىكإانقلطنا : لاق .هاَنَمَجَرَف

 :لاَ منيع ىّنناَو هللا ("/“) َدمَحَفماقلَيشلا م ناك مل ءمائربْخأَف

 1131١[ :رظنا] .ُةَملَك يبأ ىلع تطَقَس م اوُقَأ لاي اَم

 و | ا ص
0 

 يبن ؛ةرططت يب ,رثبولل اكن 00 اا

 اقف يلا تلا : :ُهلهأ هَل َلاَقَ .جاح انك راالَُمرأا دي

 ىَتَتْسا نمو هللا ُهفحأ ف تسا نم :لوُثي وهو بطخي وهو ءاَنأَك هَل
 .لآسي ملو ْبَهَذَق :َلاَق .هانيطعأ هَل اندَجَوَف انلآَس ْنَمَو 3

 بع اد ءدايز يبا يدار 0 ال

 شل مت اقتل را. 0

 [11747,/11177:رظنفا] ٠ ّيداَعْلا عبسلاو «ةأدحلاو ٌروُقَمْلا َبلَكْلاَو 5

 يم مو
 ْنَع «ةرضتوُبأ اتربخأ «يبأ انَدَح : َلاكرمَتعم انندَح - ١٠١5|

 ِرْمَتلا نَعَو هيف دبي نأ ءٌرَجْلا نَع ف هللا ىَْن لاك ديعّس يبأ

 .اَنْهَتَي طلخُي انآ بيرلاَو رتل نَعو ءرشبلاو

 1١[ ا4ل11 12الا ل ١117م ١1 1قل41١1:رظنا]

 يبأ نع «ةرضْن وبأ ينأبأ : لاق هييأ ْنَع «رمَتعم انئدَح - ل

 دل ىلأ : لاق هةر يق 10 قرت يحال ديت

 539 قى هوم

 ْنَع ةّيزَغُنْبةراَمَع انئدَح « لضَممْلا برش انئدَح -
 اوتقل : ف هللا لوُسَر لاق : لوي ديعَس اَهآتغمَس : َلاَق ةراّمع نب ىبحَي

 هلل لإ هل للف ْمكاَتوَم

 -ٌريَهُر اًنئدَح ءورمع نب كلَمْلا دبع رماعوبأ اًنئدَح -07

 نب ديعَّس نع « « ليقع نب دَّسَحُم نب هللا دبع ْنَع - ا
 ىلع مُكلدأ الأ : لاق قف هللا لوُسَرَنأ «”يرْدخْلا ديعس يبأ نع ءبّيسم

 هَّللا لوس اَي ىلَب :اوُلاَق ؟تا انَسَحْلا يف هب ديري اَياطَلا هبل كب

 ل باسل لح ىلا كو. لكل ع رطل جب دا :لاَق

 رات هي نم حوَْيٍلجَر نم مكناس «ةآلصلا دنية الّصلا اظن
0000-7 

 ةالّلا تي سلجسلا يف سليم «ةالصلا يمل عم

 ىلإ مشق ادِإَ ءهمحرا مهّللا | هكر فغا مهلا :لوَُت مَن هَكئَااَمْلا نإ :ىرخشلا

 ِءاَرو نم ْمُكاَرأ ينإَ جرا اودسو ءاهوسيفأو ْمُكَدوُص اوُندَعاَف ةآلّصلا

 ءاوُمكراَك عراد بكا هللا : اوُنوُشَق ريكا هَّللا : : مُكَماَم لاك انِإَك «يِرْهَظ
 سو سا كل ما م مقل 32 ري ريس ع

 َريَخ نإ ءّدْمَحْلا كل اير مهّللا : اوُلوُقَف : مح ملل مس: َلقادِإَو

 ءاَسنلا فو ُرْيَخَ رّخْومْلا اَُيَشَو مَدَقَمْلا لاجرلا فوُقص فوُصلا
 مم 2 3 م 500000000000

 نْصْضْعاَف لاَجرلا دَجحَس اَذإ ءاَسّنلاَرَشْعَم اَي : ُمساَقُمْلا اَهُرَشَورَحَوُملا

 [11579/111؟ه:رظنا] .رزألا قيض نم لاجرلا تاروع نيرت آل ٠ نكراصبأ

 َنْبا يني ءداّبع انثدَح ءوِرْمَع ْنْب كلما دبع اَندَح - ام

 مكن لاق عَس يبدع ين بأ ءزثه يأ نب دوا نَع ءدشار

0 



 ري هم
 ١8 - خر يكل هل دريل اكد ءِرماَع وب انندَح .

 ْلَه هللا َلوُسَراَي : قَدتَحْا َمْوَيانلُ : لاق هيبأ نع «يردخلا ديعس يبأ نبا

 اَنتاَرْوعْرتسا مهلا ٍمَمَن :لاَق ؟رجاَتْا بولا تقلد هلو يش نم
 كاس ص ع

أ ءوُجوَلَجَورعُهّللا بر لاَ نتاع نمو
 هللا مهمه حيرلاب هئادغ

 هال داوم

 . حيرلاب لَجَوَرَع

 ميقاددق ٠ ل07
 :كلملانع اقامت 3مل

 وش دعوو
 ديعَس يبأْنَع ؛ثدَحُي (ةَيواَمُسَنبا وأةيواَمُم ةمسا نكلو ةمسا تيسن

 "ووو ع6 دل ع مدع لو
 ههلْسَمي نمو «هلمحَيْنمفرْعَيَتْيَمْلاَنِإ : لاق ل يِبلانآ «يرُْخلا

 ؟انَهَتِْمَسْرمَم ِسْلْجَمْلا يف َوُصَو رم نبا لاَ بق يف دينمو

 نم ديعّسابأ اي: َلاَقَك ةديعس يبأ ىلإ معني قطاف «ديعتس يبأ نم : لاق

 [115؟؟:رظنا] . ف يتلا نم : َلاَق ؟اَذَه تعمس

 يبأ نع داق انكلَح مَ انئدَح دما دبع اند ١-
 .َرَستامَو باَتكلا ةّسئامب ارفت نأ ف اني انرمآ ؛ديعس يببأْنَع «5 ةَرْضَن

 [1151414,1116:رظنا]

 نب ديزي اَندَح , يريبزلا هّللا دبع ْنْبْدَمَحم انندَح -5
 لوسر لاق : لاق . يرحل ديعّس يبأ نع مَّن يبأ نبا انئدَح : : لاَ َةَبناَدَرَم

0 0 
 لفهاببَش اديس نيَسحْلاَو نَسَحْلا : :ه هللا

 ع 111ةرظتا] نجلا

 واد نَع «دشاأر نب يني ذاب انئدَح ءرماَع وب اندَح - 11١1

 عَماتدِهَش : :لاَكيِردُحلا ديعَس يبأ نع ٌةَرْضَن يبأ نَع ءدنه يبأ نبا

 ريس سا يما مم
 ةّمألا هدَهنإ ساّنلا هيأ : ف ِهّللاالوُسر لاَقَك ٠ اج كف هَّللا لوُسَر

 هل عمم رك بدي

 هدي يكلم هءاج هباَحصأ هْنَع قطف نفذ ناَنإلا اذ ٠ هروب يف ىَلتُ

 ادهش : لاَ انْ ناك نق ؟لُجرلا اذه يفوق ام: َلاكهدَمفاكقارطم
 رو مرر كالا هش ٌءاعقسس عوق دمر مام هل

 تي مث تْقَدَص (4/7) : لوقيف «هلوُسَرو هدب اكمَحُم انآ هلا لإ لل

 اَدَهَف تْنَمآ د مَ بري تفك ول كما اذه :"لوُ ثلا ىلإ[ اب

 : كسا :ُهَلَلوُشَي هل ضمني ديري ؛ ةّنجْلا ىلإ بابه حقكم

 اَذَّه يف لوُقَتاَم : للي افاسأ فاك اك اذإو ؛هربق يفك حسو

 ترحل : لوُشيف ءانيش نوُنوَُيس تلا ْفمَس يرذاآل : لوي ؟لجرلا

 ول َكلْزْنَم اَذَه : :لوُتيق ةّنجلا ىلإ "بابه حَتميَمُك تيدا الو تتلو
 ومو مول ممم

 هل حتفيو ءانَه هب لكتب لَجَورع هلل بتمام كيري تنم

 َرْيَخ مُهلك هللا ّقَلَخ َقلَخ اَهْعَمْسَي ,قارطملاب عمق هميم الا ىلإ'باَ

 هينا طا هّللا لوس اَي : مْوَقْلا ضْعَب لاَ ٠ نيل

 اونمآَ يذلا هللا تب تقيل : :ا هللا لوُسَر َلاَقك ؟كلذَدْنع لب الإقاَرطم

 .«تبنلا لولب

 يبأ َنَع « « ىَحَيانكدَح ماَمَم انئدَح ءدّمّصلا دبع انندَح - ١5

 ال37 1111:رظفا] ٠ ليلو ثولا : َلاَق ل ينلانأ ءديعس يبأ نع ةَرْضْن

 [التقم 114

 يبلع ورنا كح نانا كَ - 5 16

 ةَرث نع «دئاّص َنْبا َلأَس 8 يِبنلا نأ يِردُخْلا ديعس يبأ ْنَع «ٌةَرْضَ

 .قدص : ف هللا لور لاق «صلاَخ كس ُءاَضْيه كمر َلاَقك ؟ةّئجملا

 1 4:11511:11811رظقفل]

 دّبَع نْب بييح ْنَع ٠ سنآ نب كلام انئدَح «حْوَر اَنئدَح - --1ظط١١آ5

 0 م62
 نأ ديس يبأو ؛ةريره يب نع «ةربخا ٍمصاَع َنْب صلح نمر

 يربنمَو «ةّنجْلا ضاّير نم ةَصْوَر يربو يتب َنياَم : :لاك ا هلا لوُسَر

 ْ [71؟:عجارإ] ٠ يضْوَح ىَلَع

 «شَمعألا ْنَع ركوب الح ءرماَع نب دوس انئدَح ١
 2 هللا لوس اي :ٌرمع لاق : لاق يرحل ديعس يبأْنَع ٍحلاّص يبأ نع

 رك
 .نيراَنيد اًمُهَتيطْعَأ َكَّنأ ناَرُكَذَي َءاََكلا نامسحُيانآلثو اال تممَس دق

 ةَرَشَع نم هُتيَطعأ دَقل ؛ َكلَدك وم امن هللاو نكل : لف ينل لاَقك : َلاَق

 يدع نم 6تاْنَس)ْجِرْخْبكْمكَدَحأ نإ هللاو اَمأ ؟كاذلوُشَياَمق «ةثم ىلإ

 هللا َلوُسَراَي : :ٌرمع لاك :َلاَق - ًراث ينعي هطنإ تحت وُكَت ينعي - "2

 لخلل يللا ى ٍأَيَو دلاكألإ وبأي مَنصآ اَمق : لاق ؟مُهاَي اهيطْع مل

 [1114:رظتا]

 نلوتخرل دبع اقدح «ميهاريإ نب يعير انئدَح - 1١16

 نم ٠اس نا ىو واحلا نع يوم نب نمل سَ«

02 

 0 اا .(شولاك :َلاَق

 ينإَف ءزجاتب اهم اتا انيش اوُسيتالَو ءٍضَْب ب ىلع اهَضْمَاوُععُمالَو « لثمب

 مرمر لاق يلام امر مكلفا ُفاَخَأ

 يح دلع يح لاهم ان ديس يأ لح عنى
 مسه م يرتب سر ل

 ٌعِمسسَو ينْيع رص : :َلاَقك ؟هنعمَسَنآ ف هّللا لوُسَر رع هئدَحُت كنا معْرَي

 قرا الو ءبَهدلاببَهتلا اوُصينآل ريا هلل نو احضستس يل

 ساما هسا هك همس
 ًابئاَغ ائيش اَوُسيَت لَو « ضْعَي ىلع اَهضَْي اوفا «لثمب الثمألإ «قرولاب

 سامصم ا ساس سس

 ٠ :رظنا] ٠ زجاتي اهْنم
 سما

 «َقاَحْسإ نب كَمَحَم م اًنَربَخَأ «ميهاَرإ نب ليعاَمسإ اًندَح ٠

]11 

 ّيراُحلا ديعس يبأْنَع ءراَسي نب ءاطَع نع ؛ءاطَع ِنْب ورم نب دمحم

 مؤ: : هللا وسر لَك :َلاَك

 .هتاكيس نم هنعمل شكا «همِهي مهلا ىّتح ىّنأ ال مقَسآلو نزح

 عللالتا لالنك ل111 11191 رظنا]

 هه د سكس تع
 ةلو ءبصنالو « بص هبيصي ال ن

 ب 7 دي

 ْنَع عع نب ةرامع اًنئدَح « لْيَضُف نب دمحم انثدَح ١--
 لول ىلا 2 هلاك يرث دس يآ من يبأ نب



 يام ع

 _ يردُخْا ديعّس يبأ دسم

 «نصح نب ةَنيبعو «ِسياَح نبال «ريَخْلا ديزني نيب نيب

 صب كلذ نم َدَجَوف(ةرامع كش) ليلا نب رماح أ :ةكَالُع نْبَةَمَقلَعَو

 رم سم ةهيمال
 ةييمأ انآَو ينوتمت نوُممَتَأَت الأ : : هلال وسر لاق «مُصريخَوراصْنألاو هباَحْصأ

 رعب ب رع مالا ماس مع مك
 ُرئاَغ لُجَر انآ م ءءاسمو احابص املا نصبح يني «ءاّمّسلا يف ْنَم

 ءرازإلار قُم ةّبحللا تك ؛ ةّهبَجلاٌر شات ءنْيتتِجَوْلا فرشم ؛ ءِنييْلا

 لاقل ق :َلاك هللا لوُسَ اهلل قنا َلاقك «سآرلاَقوُْحَم

 ي :دلاَخ َلاَقَك ودمت ؟انآهَّللا يمي الأ ضرألا له وح تسلا َكَحْيَو

 ورا ا هللا لوُسَر لاَقق ؟هْلَع برضا الأ ٠ هللا لوُسر
 وك هوب ىف نطو

 ويقع وم عارم

 :ق هّللا لوُسَر َلاَقَك . هلق يف سلم هناتسلب ل ويل صم برهن : َناَقَك

 رش كرطلا# مهل
 نوري موق اذه ئيطفض نم (9/1) خيام َلاَقَث فكم َرُمَر

 . ةيمرلا نم مهسلا قرم امك نيدلا نم َنوقرمي « مهرجاتح ٌرواَجي ال َنآَرعْلا
 ١[ ١"لل1 1 لل 151111 172م:رظنا]

 , قشأ الو سانا بوُلُق نَع بّقتأ نأ ْموأ مل ين

 رض ل لاه م هم راب هرب ك سارا

  1١٠١3ليف نب دمحم اًيدَح ٠ ةرم نبا ينعي - لارض اًندَح -

 هللا لوُسَر لاق : لاك ديعس يبو يره يبأ نع ؛ « حلاَص يبأ نَع «نائس وبأ

  2مئاّصلل نإ .هب يزمجأ انآو يل موّصلااذِإ : لوُكَيلَجَوَرع هللا!

 هديب دمحم سفن يلا حرك هاَرَجَف هللا يقل اذِإَو ٠ « حرق رطفأ اذإ « «نيتحرَ

 [7174:عجارإ ٠ كمل حير نم هلا دع بي مئاّصلا مق ف وُلُخ

 ِنْبِءآلَعْلا نع هب ْنَع يدَع يبأ نب دمَحُم انئدَح - *1١١١1-

 َىَلَع : َلاَقْكراَإلا نع ؛ لس ديعس انآ ٌعِمس هنأ هبيأ نع ؛ ءِنَمْحرلا دْبَع

 فاّصْنأ ىلإ نِمؤُمْلاٌةَرْإ : :لوقي# هللا لوُسَر تْعمَس طقس رخل
 2_ هزم لق م هدم ل هم سل

 لفْسأ ناَكام نيكل نوه اَمفهلَح , جرح اوأ «حاتجآل ٍنيقسلا
 .ًارطبراَزإَر جنم ىلإ هللا ظْنيآل ءِراشلا يفوق كلذ نم

 [1 ااا التل 4؟:رظنا]

 ْنَع :ٌةرضَن يبأ ْنَع «دْواَد نَع ٠ يدع يبأ نب اننَدَح - 00

 نب هك مَتاَنلعَجف دجْستلا ءانيب ف هللا لوُسراَنَرَمأ : َلاَق ديعس يبأ

 لَو يباَحْصأ ينُكدَحَف :لاَقُهسأر برق « نيني ئيرَمَع اكو
 ةيمس نبا اي كحيو : لوقو هَسأر ضني لَه 8 هللا لوسر نم هنَسْسأ

 [1118*:رظنا] ٠ ةيعابلةقَل كلت

 نع «ةَرْضَن يبأ نع «دواَد نع يدع يبأ نبا انئدَح 5 5 ٠

 يطني ةَفيلَخ ناَمّزلا رخآ يف نوُكي : :ف ِهّللالوُسَر لاق : لاك ديعَس يبأ

 لاول 157114711 1هوبرظنا] . ادع دعي آلَوَلاَمْلا

 ْنَع «ةَرَْن يبأ ْنَع «َدْواَد نع "يدَع يبأ نبا انئدَح - 1١١|1 اذهل

 ام انما اق ةببطَم ضرأب نإ هللا لوري : "لج لاق : لاق ديعس يبأ
 مسوملق هع هل

 .ةنيمكورماَيملك تحسم ليئارسإ يب نم ةمأ نأ يلَركذ : لاق ؟انيِنْنم

 ءدحاتو ريغ هب عقل هَّللَذإ :رمع لاق كلذ َدْعَبَناَك اَمَلُق : ديعّسوُأ لاَ

 هلال وُسَرهَفاَعاَمْنإَو هثمعطل يدع َناَكْولَو «ءاعرل مَع مامن

 (ل1 ما 13111144011151 :رظنا] 0

 َنَع ,ةرثطت يب ءدواد نع «"دَح يبا اكَح - - 8

 اك ىّنَح «ًاخارص جَحْلاب حرصت ف هللا لوُسَرَعمانجَرَخ : لاق ديعس يبأ

 اًماَنلَمَجَ :َلاَك . يذَْلاَهَمَم ناك ْمالِإةَرَمع هوما : لاق تيب اننُط

 ىلإ انقلطناَو جَحْلاِب اَنْغَرَص ةَيورَتلاٌمْوَيداَك املك اَكَلَحَمََرْمُع ى

 :رظنا] . ىّنم ٠ 11701117٠[

 يي ورب ةاوا

 ٌةَرضَن يبأ ْنَع ءٌدواَد ْنَع «يدَع يبأ نب دَمَحُم انئدَح 34 1٠١

 «ه علامو 2
 وحن بهذ بصك ىّتَح ءاّشعلا ةالص هللا هللا لوس ارا :لاَق ديعَس يبأ نَع

 سانا نإ « ْمُكَدعَقَم اوُدُح د :لا ماي ىَلصمءاَجَ : لاك ليلا رطَش نم
 007 ٠ رت ل

 لولو ءاَهوُمترطَل دن ةالّص يف اورتن إو ؛مهَتجاضَماوُذَحأ د

 هذَهَتْرْخآل «ةَجاَحْلا يذُةَجاَحَو «ميقسلاٌمَفَسَو «فيعضلا فَْض

 . ليلا رطش ىلإ ةالتملا

 نع ؛ 'يميلا يشيد نع ءايدَع يبن اند - 0 المل

007 

 كراش يللا جنا هقول

 نوني :لاك وأ مهني هراصنأ لجرلا دُخ يق ءاعشلا مهل لدي ءراتلا
 ءةّنَجْلاِرَهَن : َلاَقْوأ ءةاّيَحْلا : لاق وأ «ناويحلا : َلاَكْؤَأ : هاا ره ىَلَع

 ' ورك اَمآ :8 هللا لوُسَر َلاَقَك :لاَق ٠ ليسلا ليمح يف ةّبحلا تاب نوبي

 ُنوُكَتمُث ءارْفَص نوُكَ َلاَقؤأ ؛ءاَرْفَص وُ مث ءارْضَح نوُكَةرجّشلا

 .ةيدابلاب ب ناسك كل يللا ناك :مكهضنب َلاَقك :لاق ؟ءارْضَخ

 ١[ 140ةيللالخما ! خا 1١ :رظنا]

 ةَرْضَن يبأ نَع «ناَمْئلَس ْنَع «يدَع يبأ نبا اندَح - كل ملا

 نأ سانا هيه ْمُكَدَحأ متي هيمي : كف هللا لوُسَرلاَك : :َلاَق ديعس يبأ َنَع

 ُةممسَسوأو هده ش“شؤوأ هر اًدإَو حي فلومي

 علاكالم للحكم 1 اةكلا ال1 0121 1444:1117:رظنا]

 .ةرثعت يل نخاع "يد يباح ١١ ١-

 نم ةقرف يف ادوُجرْخَي هم يف َنوُنوُكي موق رك 8 يبل انآ ديعس يبأ نع

 ىَندأ مهدي ءن للاّرَش نمْؤأقلَْلاََشْمّم «قيلخُتلا مهام سأل

 ”مولا :ًالوَق َلاَقوأ ٠ لكم مهل يلا برم : لاق. ّقَحْلا نم ني ٍفئاّطلا

 يفّرظْنَي «ةريصُي ىَريالَف لْصّنلا يفرط َض رَْلا : لاق ةيمرلا يمْرَي

 همم مل صصص سا
 .ةريصت ىَريالَد قوُْلا يف ظني «ةَريصُب ىَري القي ضْتلا

 .قارل لأ مشيش مقا ديس:

 اديس ركن ىلإ ل لاق .٠ ع
111082 0 

 00/01 2 ىّلسصت ة :لاق كَم يلصق انس ىلع ودمتي
 [اامس ل1 11471:رظنا]



 مرق سو
 ْنَع كلَ ان لاق يدهن اندَح - 7 ىو

 هللا اوُتسَرلاَق : :لاق "يرد ديعس يبأ نع ديزي نب ءاطَع نع ؛ يره

 دول لوقا مك اوفو هادا متم َس اذإ: 2

 ١([ 14ه 1119413614116 :رظنا]

 ٌراَرَحْلا نوع ْنْب هللا دبع ءاَنكدَح : :هّللا ددع لاق - 4*0 ١-

 هلم َركذف يرهزلاْنَع «سنآنبكلَم اند: :ةلاَق ٠ يرييزلا بعصمو

 .ءاوس

 ْنَع كللاَماندَح "يدهَمْنْياَوَه «نَمْحرلا دبع اَنئدَح ١٠-
 هللا نورنا "يا ديعس يبأ نع اليس يبأ نع نيصحلا نْب ب دواد

 سور يف ةَرَصّنلا ءارتشا : :ةئياَرسْلاَو . ةَلئاَحُسْاَو«ةبّرملا نَع ىَهْن ف
 يس شفا ص هللا

 لاه 1317رظنا] ٠ ضرألا ؛ 50 ٌةَلَكاَحْمْلاَو «اليك متل لْخَّلا

 ايام رب هر اصلا اليم ل
 ديزي نب ءاطَع ْنَع «يرهلا نَع ؛ةنيب نب نايس انئدَح - 11١ ك

 : نيتسبل نع ## هللا لوُسَر ىَهَن : َلاَق . ٍيِرُخْلا ديعس يبأنَع يللا
 سس حج هس ري اس سس را ١

 لامتشا : :ناَتَسْبللَ ُفَدَياَتمْلاَوةَّسَمالَمْلا :ناَتعِيبلا اَمأ نْيَتعْبَي نَعو
 يما اعف

 .ةايتش هلم هجرت ىلَع سن دحاو بوك يف“ ءابحالاو ءءاّمّصلا

 م .؟ةنرظتا]

 ع ْنَع «باَهشْنْبا يّئدَح ثيل اَنثدَح مشاه اَندَح - ل د

 ِنَع ا هللا لوس ىهن : لاق ديعسس يبأ ع ؛ بث نب هلا دبع نيهلادْي

 م هجر ىلع سيل دحاو بوك يف لجل يحين «ءانصلا لامتا

 [ل114 171144111111: رظفا] ٠ .ءيش

 لاك :َلاَك يرهزلا ع «َرمْعَم انئدَح « قاررلا دبع اًئدَح - 6 1١١٠-

 .(ح) ديزي نب ءاطع

 دّيع نع «باهش نبا ينربخأ : لاك حير نبا نع ؛ 'جاَجَح هانكدحو

 ينعي ؛هلم رك ىهت ف يبل ادأ ير دا ديعتس يبأ نع هللا دْبَع نب هللا

 [١١11:عجارإ .٠ ُْتيِدَحْلا َلْثم

 دْبَع ِنْيديَمُح ْنَع «يرطْرلا نع ُاَيْفَس انتدَح تتح
 ةكق يف ةَماَحُت ىأر كف َيِلاَدآ «'يِرَدُحْلا ديعَس يبأْنَع ؛ َنَمْحّرلا

 هنيعُي ْنَعَو ؛ هيدي َنِبيلجرلا قصتي نأ هت مث ءَةاَصَحب اهكَحَ ٠ دجسملا

 .ىَرْيلاهمتق تطأ ؛هراَبيْن عومي : َلاَكَو

 [للقنا للممح لامالا الاقل ١,ل1586,11578:رظنا]

 يبأ ْنَع ؛هّللا دْبَيْغ ْنَع ؛«يرهّرلا نع ناَيفس انندَح -

 للؤل١ للحمم 11556 :رظنأ] . ةّيقسألا ثاّنتْخا نَع ىَهن كف يلا نأ ءديعس '

 نب ءاَطَعْنَع مْئلْس ِنْباَوْفصْ'َع كايف اَنَح ١ ١٠١4١
 ٌمْويلْسُْلا : َلاَق يملا هبي هرم َلاَقَو «ةياَور ديعس يبأ نع ءراَسي

 مس مل مسا
0 

 [11699:رظنا] . ٍملتحُم لك ىَلَع ب جاو وه :لاق ةعمجلا

 «بوُقطَي وب نحر دب نبل نع :نايفس اًنئدَح - ١٠

 ااا

 آل يقاس فصلا ىلإ نومة نرسم 2 508

 اَهنوعَي - راَنلا يف َّوُه نيِبعَكلا نم لمس امو هِي نيو ايف حاج

 [١١1؟:عجار] .- تأرم ثآلك

 ه هراو عا يافضا# »ه»
 نوم نع قيم ندياََح افنان 4 1١

 سَ
 اتناول ير رخأو ا انءاَجَك

 موزه مع
 ًانكلك ناسا نم : :ا هللا لوس لذ لكون يل ندي ملف انالث

 كج ول وذ يذلا ىلع يي كاف جرت

 0 سو اق مقلقل تاس هر ١ بكب * + هك

 انالك ندا نَم : لا اق هل لوثر هو شل. مرنم
 . عجيل هل ندي مل

 « هيبأ نع «ةراَمع نْب ىَبحَي نب وِرْمَع ْنَع نايس انئدَح - 0 1٠

 ِسْمَح َنوُداَميف سئل ل ادن ف يلا هيف رك «ةياور «ديعس يبأ ْنَع

 قُسْوَأ سْمَح نود اًميف لو ٌةكدَص دود سمح نود ايف الو :ٌةَقدص قاوأ

 1 000 دَقَدَص

 دعني هلي ةَمَصْنَص يبأنبا ينئدَح نايس انئدَح ١٠68
 ينباَي : : يل لاق رجح يف َناَكو ديعّس وب يلّلاَق : لاق هيبأ نع ٠؛ ِنَمْحّرلا

 سبل : وُ هالو يف «نائالب توت عراق تأ اذ

 اذإ يب اي : :ةَرَم لاو .رَجَح آلَوٌس نإ الو نج هَل دهش الإ همسي يش

 هللا كونان نإ «ناكألاب كو عراف يراَرَبلا يف تنك

 هش الإهعَسْسيءيَشالَورَجَح آلوٌسْنِإ الون جهعَمْسيآل : لوقي

 (11418 ل18 :رظنا]

 دبع نب نمح ّرلا دبع باَوّصلاَو همّلسا يف طخ م نايفسو : يبأ لاق

 .ةعصعص هي نمْحرلا دبع نب هللا

 ل 8 يشاع اديس يلع « هيبأ نَع

 .نقلا نم هنيدي ءرطقلاعقاَومَو لابجلا فمش اهي منَ ملل

 [1 125921141111114 :رظناز

 َلاَق) ديعَس يبأ نع ٌةريمص نَع نايفس امدح -1 34 ٠١

 ْنَع 8 هللا لوس ىَهَن (مَعَر : :لاق ؟هعمس نايس تلق : يبأ (/5)

 .علطت ىَنَح حّبملاَدْنَب «سمشلا َبيرْفَت ىّتَح رمت َدْمَيةالَص

 [11564:رظنا]

 .ةمقس يبأ نرخ ورم اكئدح يكس انئدَح ١٠١48
 .(ح) ديعّس ابآ تمس 1 «ةَمَلَس يبأ نَع ءديبل يبأ نباَو

 مس ريق
 ؛ديعَّس يبأ نع :ةملس يبأ نَع «لوحألا املس ْنَع ؛ ؛ جيرج نباو

 ماع م ره سس يه لام سا ل ع سا سل سل ع
 ٌةَحِيَص ناك امل - ل يَّلا ينمي - همم انفكتحاَو اسوا َرشَملا فكتعا



 « فكس يف كيل كتم ناك نم : : لقانا ثنو اَنيرَم نيرشع سمع اس ةامصاس ١
 لس

 ٌشيرَعَو «نيطَوءاَم يف دجْسآ يرو اهنيك ليلا هدهمتير ين

 هفلأ ىلع نواف هللا لوُسَرتِيآرَف ءاَمّسلا تجاه .ديرج دجُسَمْلا

 لاقل لكلا للتما 114 :رظنأ] ٠ نيطلاَوءَمَلَرْأ هتهَجَ

 هلل دبع نب ضايع نع ءنآلَجَع نبا نَع ناّيفس اًنلَح - 3 1١1

 0 ع -

 كم م هس ع ل مهيقم مل ماهو
 ايار ىّتَح تكسف ؟رشلاب ريتا ينايوأ هللا َلوُسَر يأ : لجر َلاَقَف ٠ اًيّسلا
 همه سس سه هزعما هل ير هس
 اذانآ اه : :َلاَقك ؟لئاتسل نبأ : َلاَقَف قرعو رهب هيشَْعو :لاَق « هّيَلَع لزْني هنأ

 8 يحلب الإ ينأيآل َريَخلاَنإ : 8 هللا وراق اريح الإ ذرأ مكو -

 ةرضخ ايلا نكلو ريلي لإ ينال ريان «رْيَخْلاب الإ يني آل َريَحْلا

 امك ءرضخلا ةلكاألإ ملي وأ اطبخ لثفي عييرلا تبني اَم لكو :ةولح

 0 " اتلايو تطلتق سششلا تلبتساَو هاتر صاحت دما ىّبَح تلك

 ُككَراَبي مل اه ريب اَهدَخأ نمو ,هيفُهل ةلروُباَهقَحب هذآ مك تلَكاف

 ١[ اههح ءااهحال 1١174) ل1١1 :رظنا] ٠ ٌعَبشَي الو لُكأَي يَدَناَك ناك هل

 .ثيدَّحلا اَدّهْنَع يأس شمعألا َناَكو .: نايفس َلاَق

 يرانا لكوتملا يبأ نع ؛ ٍمصاَع ْنَع «ناَيفس انئدَح - 1٠6

 جريد ذو «َمَماَجاذِإاَضَوتَي َلاَقا# يِلاْنَع ءديعس

 1١١45[ :عجار] و[ ١ اذه ١, ا4ها/ ,11745.1117:نظنا]

 . ةرحلا كذآ ديعّس وبأ :نايفس لاق

 مم اسوا م
 نع «ىّيحَي نع ؛ ءٍماَشه نع : َنوُراَم نب ديزي لاَق 1٠١6١

 1١٠١46[ :عجار] .ًاطّبح وه منو طْبَح وأ أطبح لي :ٌديعَس يبأ نع «لآله

 اًهيف مك ةاَخَتلسم َلَجَو رع هللا إو : لانا تمس 6

 ردي هتلما دنع ةَمايقل َمْويءاَول ردا لكل نو الأ ءنوَُمْمَت فيكن

 . هتردغ

 همم ©
 يبأ نع ءدْيَز َنْب يلع تعِمَس : َناَيْفَس ىَلَع يرش 1١١63

 [11159:رظنا] ٠ 8 يلا ْنَع ير ديس يبأ ع ةرضَن

 ها ع ضو
 «ديعّس يبأ ْنَع «ٌةيطَع ْنَع «فّرُم َنَع ءنايقس اًنكدَح +٠6 ١-

 سك ل يه يع دوعل
 ىَنَحو نُقل رقاب حاَص َمُقَلادكومَمْلآ فيَ : َلاَك كف يِبنلاْنَع

 هللا َلوُسر اي :ٌنوُملَسَمْلا لاق مي ىتم (ظتتي) همس ىقنصآو تي

 .انلكوت هللا ىلَع ل يكولا منن نول بس : اوُنوُق :لاَق ؟لوُقَتاَمَق

 [155510 1191 ؟:رظنا]

 نع ء(رْيَمع)نْبا ينعي «كلَملا دْبَع ْنَع نايف انئدَح - ١06|١

 المية كة فاعل : : يلا ب مْ ةيلور ديعس يبأ نع هَ

 نع ىو ءرخللا ٍمْوّيَو ءرطفلا ٍماّيص نع ىَهنو «ٍمَرحَموُناَهَتََو

 مل ؟ ىّنَح حبصلا دعب «ءسسلا بَ ىنح ٍرصتلا بلص : نيئالص
 مقدس ا

 ٍماَرَحلا دجْسَسْلا : ٌدِجاَسُم ةئآاك ىلإ الالحاد شالو .سْمُشلا

 - طيس 7 ال١8 ص
 ل148: ل1499 ,11914:رظنا] . ىَّصقألا دجْسَمْلاَو كلج

 ا ةلاانلم خدك 1 للكل المو للفم لوب

 ْنَع «ثدَحي ًارباج ٌممَس  ورْمَع َنَع «ناّيفس اننَدَح - 1

 وفم سأل ىلَع يني : ل هللا لوُسَرَلاَق : :َلاَق .ي رلخْلا ديعس يب ل

 معن: : يقل ؟8 هللا لور بَحاَصْنَم مكيف لَه : لاَ سل َماَف

 ْنَمبَحاَصْنَمْمُكفْلَه ُلاَقيَقِس َنلاَنمّماَف هرفي ْمُهلمت
 ساّنلا نم ما وفي مث « « مهل حتفيف «معت : :لاقيف ؟8 هللا َلوُسَربَحاَص
 م سا سا عع

 ؟ هللا ل . اور باَحْصأبَحاّص نم بَحاَص ْنَّمْمكيفْلَه : نوُلوقَيف
 و مروع ب 5

 . مهل حتفيف معن : نون ويف

 ثدَحُي «نيثح نب باَتَع ” ورمَع عمت ؛نايفس اًنْئدَح - 11١١ ةأ/

0 
 ْ'نَم يرئأأل :ُناَيفُس َلاَكو) : :88 هللا وُسَر لاَ : :َلاَق ديعّس يبأ ْنَع

 تحّبصأل هلَسْرأ مث نينس عب عبس سائلا ِنَعَّرطَْاُهللا د كسناؤل 0ِبَدَ

 . حملا وي ارطم : َنوُنوُقَي نيرفاك هب ةَقئاط

 ري عر ين ةيمرا

 نبني اند , عي يب ىلوم دوس ون ان - اا

 سما

 [11404:رظتا] ٠ ع لاك

 ءلاَجّرلا يبأ نب ِنَمحرلا دبع اندَح ديعسوبأ اَندَح - 4-١

 َلاَك : :لا هيب ْنَع «ديعس يبأ نب محلا دبع نع «ةيِزخ نْبَراَمع امدح

 [1١31/هدرظتا] ٠ "فحل دق ف يق وأةميِقهَولأَس نم : : هللا لوُسَر

 سوه ريب مرا ك سرا

 دامَح اًنكدَح : لق (8/60) ليام اح - ا[

 نأ «ديعس يبأ ْنَع «ةرطَ يِبأْنَع «يريرجلا انكدَح «ةَمْلَس نبا ينعي

 بح اي : دايك لكي نأ دارك اطئاَح كح نأ اذِإ : لاك 8 هلا لوس

 َبٌرْشَيْنأ دارك ليا مُكدَحآرماذإو «لكايلَ ًلإَهلَجأ نإ انالك طئاَحلا
 ًالإَو هَبَجاْنِإَك ٠ لبألا يعاَرايْوأ لبألا بحاَّص اي دانيلك اًهنابلأ نم

 لام 4111كبرظفا] ٠ َّرْعَبلَ

 فص سا سرا سلع هس هس يع كو ا
 . ةكدص وهف َداَر امك مايه دالك ةقايضلاو م

 :لاق ثيل ينكدَح :لاَق ٠ ىّسيِع نب قاَحْسِإ انثَدَح -الدكل

 هلأ هيب ْنَح «ئيردُخلا ديعس يبأنلَْ ء(سنآ) يبأ ني اناردع يكدَح

 ٍمْوَي لوأ نم ىَولا ىلع سس يذلا دجْسَملا يف َنآلُجَر ىَرامت : َلاَق

 لاَ اك. هللا لوس دحوم : :لجَر اكو ابحر :لجر َلاَقَق

 قامته: رظنا] ٠ يدجْسمَوه : :ك هللا لوُسَر

 ًادّمَحم نأ «ديعَس اَنثدَح ءِرَمْعَج َنْب دمحم انئدَح ١61

 نبرباجو «يِردُحْلا ديعَس يبأْنَع «َتدَح ٍحلاَص اَبآ ناَوْكْذ نأ ؛ّثدَح
 هَ

 همهم هرم لا

 يبن ىلإ مههنم نآلجر هَمقَرو فرصلا نع اون مه ةريره يبأد ءمّللا دبع

 .88 هلل

 0 «ًاليعَس اَنئدَح ءفاقْلا باَعَلادبعاَتدَح - -6١1١ا*
3 0 



 الما ص - نيرثكملا دنسم

 5 اوه م نك هو
 ريع يبآو يرحل دعس يبآد هلل دبع نيباَج رع

 . 8 هلا لور ىلإ مهم نآلجَر هعقر فرصلا

 ْنَع ءدَّمَحُم ْنَع «ثَعظأ ْنَع «ديعَسنْي ىَبحَياندَح - ١165

 ءالؤَم نم نا ؛رياَجَو «ديعس يبآو ءةريره يبأ نَع «ناَوْكد حلا يبأ
 . فصلا نع ىَهْن ا يَا نال

 انقدَح لاكن يدش انكدَح َنآلْبَعُنْب حيان - 9
 ديعّس يبأ نع ؛ ٍمكهلا يبا ْنَع؛ ٍحْمّسلا يبأْنَع «ثِراَحْلا نب وْرْمَع

 :ءاّرجأ ةكآلك ىَلع ايلا يف َدوُمْؤمْلا : لاك هللا َلوسَرانأ «يرُْخلا

 يف مهسْفْناَو مهلاوُمأب اوُدَهاَجَو وبار مل مك هلوُسَرَو هّلاب اوُنمآَن يذلا
000 

 فرش اذإ يدل مث ؛ مهشناو مهلاوْآ ىلع ال همي يَدَلاَو ءهّللا لبس

 "لج للك معط ىَلَ
 دمع اح« ساد - غ١ هكك

 لسعر ينعم لكل رع ىلا نوال عشا

 . يّسأ نم حضي

 انآبنأ : :َلاق - يمفاشثلا ينعي - - سير نب دمحم اَنْئدَح - 1١1 ا/

 يبأ ْنَح دَمحأ يبأ [نيا] ىو نايس يبآ نع نصا ِنْب دوا نع كلام

 00 ماكو رددعو
 ةنبازملاو - ةَاَحمْلاو ةَئبازمْلا نَع ىَهَن ف هّلا َلوُسَر نأ يرسل ديعس

 ضألا ءاَرْكتساةلقاَحْمْلاَ «ِلْضّتلا سور يف ملا رتل هارت

 [١11ةنوجار] . ةطْنحلاب

 دْبَع وُسأ َلاَق) دّمَحُمْنْبِهَللادِبعاَنكََح 106 عمرا م رب هس
 يبأ ٍنْبا صحم ِنْب هللا دّْبَع نم انأ ةتعمسو :نمحُرلا

 «يقرشمْلا كاحضلا ْنَع « شمعألا نع نع «ٌرَمحألا دلاَخ وُبأ اًنئدَح (ةددش

 رئيانأ ْمُكَدَحأ رجا : :َلاَقْدَنأ ف يلا ْنَع 'يِردُشلا ديعس يبأ نع

00 0 
 ؟كلذ قيطي نم : اوُناَقق هباَحْصأ ىَلَع كلذ قّشَف : لاَ ؟ةلبق يف نآرشْلا تت

 ا آش هت «تل لا ل أب َلاَك

 0 ا 2 :باخ ينل ءداهلا

 هللا دّمْسيلَ :٠ هللا نم يهاب ل اًذإ : لوي 8 هللا

 «ناطيشلا نم يه امن ؛هَرْكي امم كد َرْيَغ ىأَر اًدِإَف اهب ثلَحُمو اَهَلَع

 .ةرضت ل ان ءدحآل هك الو اهيرش نم هللا عسل

 ما ومع
 َنَع داّهْلا نباْنَع ضم نب ركب اندَح ةستف انيدَح 8 1٠-

 روايما دو
 للدور عمسُن "يزل دهس يبلع باب نن هللا دع

 :اوُاَقكرَحسلا ىّتَح ئ لص اويل لصاوي نا دارآ مكي ءاوُصاوُأل :"ل لورق
 ور مدد 010
 « يّمعْطي معطم يلاتسيأ ينإ مُكَتيهَك تسل يّنإ : قلما

 [118414:رظنا] .٠ ينيقسُي قاسو

0-0-0-0 
 ني ورع ار« هلا كح يح 1 7

 َلاَق : :لاَقيِرْدُخْلا ديعَس يبأ نع ٠ ٍمكيهْلا يب نع ٠ جار نَع :ثراَحْلا

 .ةَيَرْجَت ود َألإميكَحَآلَو ةزعوُنألإ ميلَحآل : 8 هلللوُسَر

 [784١1:رظنا]

 رب ةرامع
 7 نع ءاَهْلا نبا َنَع ثيل انكدَح «ديعس نب ب ةبيتق اًنكدَح -ل٠ 07

 رح استي: :لاق يدا ديعّس يب نع «رييزلا نب بّعصُم ىلوَم سمح حي

 هّللالوُسَرلاَقق «ٌدشُيَرعاَش َضَرَعْدِ جملا 8# هللا لوُسر عمت

 احق جرو َنَسينال ءااطبشلا اوكسنأ أ ءاالّيشلا وُ ١ ظ

 رعش لمي نأ نم هلَريَخ

 0 دنس نا يي نيلادَح ءديعتس نبي اككَح - -١١١ا/#“

 ً. ]انقرنهه؟1١[

 هللا دْبَع ْنَع ءداَهْلا نبا نأ «يِئُحْا ديعَس يبآْنَع « بابا (9/8) نب

 َمْوَي يعاَفَ ُهَمقت هلل :َلاَقَق بلاط وُبأهُمَعهدْنعَر ذ 8 هللا َلوُنسَ
 هاند يلي« تكلي راوم حاط يك« ةّمايقلا

 20 :رظنا]

 مرو معمم
 «دايِزي نب دلاخ ْنَع اشي انئدَح «ديعّس نب هب ندَح 11 37

 بَ مَمتدهَش : لاَ طاّبخْلا بفمي يبأْنَع «لآله يبأ نب ديعس نع

 سرع امه مس كرم فدل وم
 سر عيالك في لا ديس يب ىلإ لا ةيدملاب رطفلا رييزلا نبا

 لضيالا ب يلم دك للرأس دال 8 ذل
 ةّبطُشْا َلْبَ ذئَمْوَي

 ريب مرإ مع
 يبا نب نمحرلا بعاد .ديشئاتفاع 1 0

 يو 2

 قو. فت تول اغا شيل لاقت ىلع

 :تلْقق :لاَك . فحل دقق ةّييوأ هس ' ٍقُدَلَو أس نمو للا دامك فكتسا

 [١١11ةة:عجارإ ٠ ةلآسأ مو تْنَجَرَ « ةيقوأ نم ريَح يه ُةَتوُقاَيلا يتقا

 بأ نبا انثدَح «ىّسوُم نب مَكَحْلا اًنئَدَح -1 7ك «لاَجرلا يب

 وسع
 . هوجن

 ك0 1 في

 وس لف الط نوب نمإ فيتا 9و باب بقل

 [1144.:11161,1140ة:رظنا] . ءاوسب

 ٌرَحْلا دش َّنِإَف «ةآلّصلاب اوُدرْبأَك َرَحْلا دما اًذإ :َلاَقو ١٠١8

 0 ا م1 0هقا1 191101٠ نا] مه يكن

 هلو اق
 :لاق اشم نام ا هلا دعني لعند - 1 6

 اك نجلا ف دولا مما ىهت يعش اذ : 00 هي
 و مرر اادوقو ل
 [7/4١1:رظنا] ٠ يهّتشياَمك ةدحاو ةعانس يف هئسو هعضوو لمح



 11 محا

 لص عا سر

 يكد :تلْجَعْانَح ءديعَسُب ىَيَياََح - ١٠١4٠ ١-

0 
 بحي ل هللا ل وُسراناَك : لاق ديعَس يِبأْنَع ؛هّللا دبَع نب ضايع

 جسما ةلبق يف ةَماَُت ىأرق دجْسَملا لحد ء هدي يف اهْكسْمُيَنيجاَرَْلا

 [١117:رظنا] ] .اًهاقنأىَتح هب اَهنَحَ

 «# لا سومو
 ١٠١41 يميل ناَمْيَلَس اًنيدَح : :َلاَق ديعَس ْنْب ىَيحَي اَنثدَح «

 ْنَع ىَهتهَنأ 8 يبلع ؛ وردُحْلا ديعس وُبأ يكدَح : : لاق ٌةَرضَن رض وبأ اَنكدَح

 متلو رشا نحو امتي طليان بيلو متل ِنَعَو هيف بينا

 [١٠١11؛:عجار] . مهني طلخُي نأ

 اَنكَح : آلاَق دع نْبدَمَحْمو ةَيواَم وأ انئدَح 4١٠١م

 اًذإ : 8 ِهّللا لوس َلاَق : َلاَق ديعَّس يبأ نع ؛ « حلاّض يبأ نع شَمعَألا

 ملا شبك هَل هناك توَملابُه اجي هراَثلارانلا مو نجلا ةّنجْا لهأ ص

 :َلاق ؟اَدَه َنوُفرَْتْلَم ةّنجْا َلْه اي: لقرار ننام
 يل رس با ةرو فدع ا سه مع 2

 لَهَراَتلا له اي : لاق : لاقت وَمْلااَذَه مَن : :نوُلوُقُيو نورظنيف نوبئرشيف

 :َلاق ءتوَمْلا اَذَهْمَعت : :نوُلوُمَيو نورظْنيَق نورس : لاق ؟اَذَه َنوُفرْعَت

 راما لنا ر ت لقد لاق ٠ 5 "حيل هيت

 يح يف دي سلق هديراَشآو َلاَق : هلق ين

 يف دبع نب دمحم لاَ : ايلا ةّلَتَع يف ايدل لهآ : لاك 4ةلَْغ ين» هو ةدق
 مص ه_ ٍِك

 هلك توَمْلاَباَجُي الار هآَو «ةّجا جاله لَم اذ[: هئيدَح

 [44514:عجار] لمآ

 يس رسل
 «حلاّص يبأ نع ؛ «شمعألا انكدَح ةيواعموبأ انلدَح - “١١١41

5 0 
 نما لكَ يلتم : :8 هللا لوُسَرلاَف : لاكي ِردُخْلا ديعّس يبأ َنَع

 كلتا تن ان تنك «ةَدحاَو هلال اهنا ادى لجو لمك ؛ يلب

 . هيلا

 نس سلع ع نيش ل

 صرف اديس يع

 [31:رظنل] . ًالدع : :لاَق (أظسَو

 «يئاطلا دْعَس ْنَع «شَمْعألا انئَدَح وام وب انئدَح ح٠١ 6
 لولو َرَكد :َلاَق اديعس(٠ /7) يبأْنَع «يفَعْلا يطع ْنَع
 لاكي هراَسَيَْعَو «ليربج هنييَْع َلاَقق روُّصلا بحس يف هلا

 . ماسلا ْمهَْلَع

 نبِرَشعَج نع« ءشّمعألا اَنِكدَح ,ةّيواَمموبأ انثدَح 1٠ مك

 ف هللا لوري لاكي ردا ديعَس يبأ نع «ةَرضَت يبأْنَع ساي

 نأ ْمهاََسَ : لاك «بّرَعْلاَّنم موَقباَنََنَق لاك بكار نيآلك يس يف

 يقي دَحأ مكيف : اوُناَقَك انونأَت :لاَق ٠ ميس علك: لاق .اًوَبأَ انوُدْيضَي

 ءاكيش انوُطمُت ىّتح َلَمْفأ آل نكلو ءانآ مَعَ : :تلْتق : :َلاق ؟بّرُقَعْلا نم

 عبس مْ" هّللُدْمَحْلا الع تَرَ لاق هاش نيآلكمُكِطْنانِإَ : اوُلاَك

 ماسلا يف ضرع َلاَق ءمَنقلا انضَبَق املك :َلاَق ٠ 5 َلاَق «تأَرَم

 56 ل0

 0 ص

 مع يلف هس ل مر م صمغ < ع له“ 5
 اَمأ :َلاَقَق :َلاَق هل كلذ اَنْرَكَدَف : لاق يلا ىّ اننثكَت ٠ لاق
 ارا سعال هس
 , عي كم فيما عونا راه نع

 ماع عم
 .ريصح لع هلو لس ٠ لك لا ديس يلع ءِرباَج نَع

 [٠858420116١11؟:رظنا]

0 
 ءَناَيْفَس يبأ ْنَع ٠ شَمْعألا اَنْندَح «ةّيواَحم وبأ انندَح ١١48 1١-

 بؤك يف هّللا لور ىّلَص : َلاَك'يِردُخْلا ديعَس يبأ نع «رباَج َنَع

 [ا1هم9,1161:رظفا] ٠ هقتاَح ىَلع قرط اعضاو ءدحاو

 نب ليعامسإ نَع ٠ شمعألا انئدَح ؛ةّيواَم ويأ انندَح ١8

 يبأ نع مالك باَهش ني قراط ْنَع ؛ «ٍملُْس نب سي نَعَو هيب ْنَع ؛ءاجر

 ويرش لود عوض أ َلاَقءردُحْلا َديعَس

 ايلاف لُجَرماَقك لاق« ابدي نكي ملو ةآلّصلا لب ةبلْحلابادَبو

 مي يف هب عرضي كيلو ديع مويا تجرأ ؛ةسلا تلوم

 ديعّسوبأ َلاَقَ : لاَ« اهدي كيلو ةالصلاَل بطلاب َتآدَبَو «ديع
 ْدَقَق اَذَه امأ : ديعّسوُب لاَ لاق نآلف نْينآلُف : اوُلاَق ؟اَذَه ْنَم : يِرْدْخْلا نم
 مم

 نإ ارك مُكْنم ىآرْنَم : لوي هللا وسر تحمس هيل اَم ىَصَق

 ديت كاان زنا :ةرملاقو) للم مديون عاطتسا

 .ناّميألا فعْضأ كلدَو ءهِبَقِب بق هناسلب عطَتْسَي مل نِإَف هناّسلبق

 [ةنميملا نم طقس] .[11844/11571:1148+:111517/:رظنا]

 «حلاص يبأ نع ؛ شمعألااَنئدَح «ةيواََم وبأ اًنثدح ما 6

 :لاَق 4ةلتَ يف مهر هلوق يف .افِنلا ْنَع «يِرُخلا ديعَس يبأ نع

 [ةنميملا نم طقس] . ايلا يف

 ءيفاصولا ديلان للاي اح ؛ةيواتم بأ اند 0 نا
 ولع هيك

 مولر لإ يل: اوف ىلإ وأبي ل
00 

 نإ ءرضبلا دي لَم تنك نو هون لهل رفع « ترم ثآل هيل وتو

 . رجلا قّرو دَدَع لم تاكو « لاَ ٍلْمَر لمتنا

 يبأ ْنَع ءدنه يبأْنْيدوأَد اَنئدَح «ةَيواَحم وب نأ انيلَح -01

 بَّمتلا يف 8 هللا لوُسسَر نم تْعمَسأ : ديعس يبآل تلق : لاق ةَرْضَن

 بحاّص هَءاَج . ةلماتْعمَس ام مكبس : َلاَك ؟ةّضفْلاب ةّضْلاَو بّهتلاب

 ُلوُسَر هل َلاَقَق :َلاَق ءُموَللا : للقيام اكو بط رتب

 انت نم ٍنعاصبْت بد : :َلاق ؟بْيطلاُْمَّلا اذه كلك َنْبآنم : ل هللا

 م :لاَق ؟تييرأ : : هلل لوُسَرهل لاق لاَ . انّه رم اعاّض هبت يرش

 .؟بَمّدلابْبَهَدلاَو « ةّضفلاب ةّضفلا مآ ىَترأر تابت :ديعس ويلا

 1٠٠١6[ :عجار]

 / ْنَع «يِرْيَرَجْلا ديس َنَع ؛ َميِهارْبِإ نب ليعاَمسمإ انئدَح 110
 وع

 نم طَسْوألا رمل 8 هّلاٌلوُسَر فدعا : لاك ديعَس يبأ نَع «ةرصَن يبأ



 هناي يقال ١ هكدا ذأ رق لك” :ناضَمَر

 فكتعا مث «ديعأءاَبلابَرماَ ءرخاوألا رشَْلا ف اَنأُهَل تيب م: «ضِقْن

 ليل يل تي انا اهيا: "لاك سلا ىلع جر مث «رخاوألا رع
 هاك

 ناطْيَشلا اَمِهَعَم « اناَئينآلْجَر ًءاَجَف اهب مُكرِب ربح تش ْتَجَرَخَف رِدَقْلا

 ديعّساَبآ اي علل . ةَسماخلاَو ةباَسلاَو ةمسالا ف اوسع امس
 2007 سم٠ 0 ل سوا يو

 بالا و ةّعساتلا اَمَق« ءمكنم كاذب ب قحأ انآ لاَ كام دّدعلاب ب ملعأ ْمُكَنإ

 ,ةَعساتلا هيلث يلو نيرشعو ىدحإ نوُصدَت يّ ٌمدَت لاق ؟ةَساَخْلاَو
 ل

 راسل 5 0 00
 عدتو و ياسا ايت يلو َنيرشعَو هنالك نوُعَدَت )1١/6( يل َدَتو

 .ةَسماَخحلا اهيلَت يلو َنيرشعَو ةَسْسَح َنوُعدَت يلا

 يبأ ْنَع «َديِزيْنْبديِعَس اَنْئدَح ؛ليعامْسإ انئدَح *1١١١91-

 راَثلاِل مآ مآ : 8 هللا ل وُسَرلاَف : َلاَق يِرْدُخْلا ديعّس يبأ نَع «ةرْضَن
2 

 َلاَقامك وأ سا ّنكلو «نويحَي الو اف ٌنوُتوُمَي ال مِنَ اهلهأ مه َنيِّلا

 او هراسص اً ىتح هَ ا مُهق (مُهاَاطَحب: َلاَق وأ) مهد الا مهبيصُت -

 راَهْآ ىَلَح اون ئابص ٌرئابص ٌرئابم مهب“ يجن :ةعامشلا يف ذأ ًامحَف

 ينانوكت مل تاتي وع اوعي ملئ: لاق جلا
10 

 [79١١1:عجار] يابا

 دّبَع ْنَع ءدَمَحُم نع «نوع نبا انآبْأ «ليعاَمْسإانندَح - -1 645

 لاق ديعس يبأ ىَلإهَدَر ىّتَح ثيدَحادَرف : لاَ دعم نب رشي نْب نَمْحرلا

 ٌةارمْلاهَلنوُكَت لجيرلا : اوُناَق ؟مُكاَداَمَو : َلاَقَف يبل دنع كلذ َركُذ

 بصق ةيراجلا هل د وكت سلو هم لمحت هَركيَو هنأ 2 ضر

 َوُهاَمْنإ؛ ماد اوُلَمْفَتَن [مُكْيلَع آلَ :لاَقَ نم لمحت ركيواهْنم

 .ُرَدَقْلا

 .رِجَر اَذَه َنَكَل مُكيلَع الَف : لاق َنَسَحْلا هبت نَدَحَف : نوع نبا لاَ

 يما سلا
 رعياص يبأ نع شتطألا اني «ةيواتس وأ َح 1 ني

 9 3-0 ل1634 1169/11 6:رظناز

 نيس سدا
 ءٍحلاَّص يبأ نع ؛ شّمعألا انئدَح «ةيواَمموبأ اًندَح -69١1ؤك

 ٌةَوْرَغ َناَكاّمَل : لاَق- شَمْعألا كلش - ةرْيره يبأ َْحْوأ ديعس يبأ نع

 ره 50-7
 اًنرَحَْت انك تنذآؤل ِهّللا لوُسراَي : اوُناَقَكةَعاَجَم َسساّنلا ب اَّصأ ويت

 :َلاَقَكُرَمُع َءاَجَق ولما : : هّللا لوُسَر مهل لاَ اًنَهَداَو انلَكأَف اًَحْضاَوَت

 ذم مهداوزأ لضَب مها نكلو «رهظلا لق وُ نإ مهن للا وسر اي

 عطب 89 هّللهلوُسَر عد ملل يف لمَن هللا كربه
 «ةرثلا فكي ءيجَيلُجرلا َلَمَجَف ؛ .مهداوزأ لضم مُهاَح م هَطَسَبق
 م ل ع عع
 ككل نم مَطَلا ىلع َمَمَتجا ىّنح ؛ « ةرسكلاب رَخآلاَو ِرْمّتلا فكي َرَخآلاَو

 :َلاَق . مُكَتيِعوأ يف ف اوذخ : ميلك مث .ةكربلا هيَ اع مت ؛ريسي*ين يش

 اوُلَكأَو ,هوؤلم الإ ءاَحو رْكَْمْلا (يفااوُكَرَتاَم تح مهيأ يف اوُذَخأَ

 ريس مايم د6 يلاواف
 لَه 5 اشهأ اقل هللا لوثر لق ءةلضف هنم

 رمل ةريهس سا ل م عي هل
 . ا هْنَح بَجُْالاَ يب اه هللا ىقْليآل هللا لوُسَ يول

 َقاَحْسإنبَمَحُم نكح مهاب نب : ليعاَمْسإانثَدَح - ١١١ ا/

 نب وِرَْع ِنْباميلَس نَع .بيقيم نب ةريثلا

 ل يدل كلر بأ لاَك : :نمْدب

 اوي هلال وُسَرتْعمَس : :لوُيديعس ات عمَس : لاق (ديعَس يبأ

 0 لاق

 1 «نادعّسلا كسك ؟كَّنَح ِهْيَلَع من ير ني طارثصلا عضوي

 سوُكْم هب حمو ,جاَنّمُت هب حوُدْجَمَو «مُلَسُم جاف « سائلا ٌزيجَتسَي

 الاجر َنوُسْؤُمْلا دقني دايلي ءاّعقلا نم لجعل اذ اهيف

 و ؛مهتالصبأ نوُلَصُي ابا يف هع اثا نوموصيو « « مهتاكري َن

 0-20 ماي كرش

 داَبع اًنير يأ : َنوُلوُعَبَ ٠ ءمُهدَْع نوري «مهجح ٌنوجحيو «مهمايص

 ءاَنئاَكَر نوُكْريَو ءاَنَتآلَص َنوُنَصُي ؛ ءايتلا يف امانا داع نم

 :لوُشِيَق ؟مهاَرتال ءاَنوْزَغ َنوُزْعَيَو ءاجَح َنوُجَحَيَو انماَبص نوُموصَيَو
 دك مهو لاق «ةوُجرْخآَق من ايف ْمُثدَجَوْنَمَق تلا ىلإ اوُبعْلا

 ْنَم مُهْنمَو ,هِيمَدك ىلإٌهَئذَحأ م ْمُهّنمك ٠ مهلاَمعأ ذك ىلا مُهئَدَحآ

 قرأ َّنَمْمُهْنمو هيب ىلإ هئذَحآْ ممّن يقاس فصن ىلإ ئدَأ
 «ةوجولا شْهَتمكو قلع ىلإ هئدخسأ نم مهْنمو ٠ هيك ىلإ هئدَحأ نم مهم

 ُءاَماَمَو هّللالوُسَراَي : :َليق : ةايتسْلا ءاَم يف َنوُحَرطي اهم ْمُهتوُجِرْحَتسي
 هرم لاكَو (16/86) ةَحْررلا تابت نوف هللا لطأ لسع : :َلاَق ؟ةايحلا هس ب قام ع رو هم ع

 َناَك ْنَملُك يف هانا عَمْيْمُ« « ليسا ءانغ يف ةَعْرَرلا تب تبت اَمَك - هيف

 ُهّللا ْنّنَحَتَي مت :لاَق٠ انهم ْمهئوُجرْخُب «ًاصلْخُس هللا لإهلإ ل أهي

 لإ ناَمِإ نم ةّبحلاَقم هلق يف ادب اهي كرام هيف م ىَلَع هنمح مح
 سه مم
 .همارخأ

 نب ىَيْحَي ينئدَح « يئاوشمدلا انكدَح «ليِعاَمْسِإ اَندَح -
 عدا مك

 لق ينصب انَدَحأ : يِرُلا ديعس يبالاتل : لاك ض اع اَننَدَح «ريثك يبأ

 ْمَكرْدَي مل ْمُكدَحأ ىَلَص انإ : : هللا لور لاَ : :لاقق ؟ىَلص مك يرد

 :َلاَقَك ُناطْيَشلا ُمُكَدَحأ ءاَج اد «سلاَجَوهَو نيد ديل ؛ ص
 يي مهم ساس مس هس

 هئوَص ممَسْوأ هفئابهَسيرَدَجَو امألإَت يدك : : لقي «تئدَحأ دق َكَّنِإ

 علاق للملا لاقل لاقل1 ل1 43ه اا 141 ل1741 1175١ :رظنا] . هنأ

 «ةَرطَن يبأ ْنَع «يريرجلا اربح «ليِعاَمْسِإانْنَدَح -- 86

 انو مئاصلا مك ؛ , هللا لوُسَر هَ وَ نك: لاق يِردُخْلا ديعس يبأْنَع

 ل رمل ىلع أعلا يل طم

 الل ل هاا لا ةيرظقنا] ٠ وسخ فا فاك ام دج

 [لاوقل كلالال

 نة يال يررجلااك] ؛ليعاتسإ اح - ثلا
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 ف للوَُدَجَوت دجْسملا ىلإ نكرم عاّيج َساَنو ًاديدش ًالكأ

 يف اتقي ءائيش يلا ةّرَجّشلا هذه نم لَك ْنَم : :َلاَقَك .حيّرلا

 :لاقك 8 للا لور كلذ لق اتصور :ساّنلا َلاَقَق .دجسَمْلا

 اًهَحيرُهرْكاةَرَجَش اَهّكلَو ؛ُهّللالَحآ اَمٌميرْحَت يل سل ُهَّنِإْسَّنلا هيأ

 1 1 0 (11704:يظنا]

 ما همة س مم مرعب هر ات ال لام
 نبيذ نع ؛ ىيحُي نب ماعم اًنربخأ «ليعاَمْسإ انئَدَح - ١1١

 آل : 8 هّللاٌلوُسَر لاَ : :لاق ديعّس يبأ نع راَسَي نب ءاطع نع ؛ مكسأ

 .هّحْسَيلَق ن نآرقلا ىوس نيش ّبَكك نم «نآرقلا ىوس انيس [يّنع| او 6<

 علأممال للك 4 الظل لاله ١111رظنا]

 امدح :لاق يئاوئسّدلا ٍماَشه ْنَع ؛ ليعاَمْسِ انَْدَح 1110

 1 لاَق : لاَق اكيِرْدُحلاديعّس يبأ ْنَع «ةعاقر يب ْنَع ءريثك يبأ نب ىحَي

 ل ل ل م ءرعم#
 ةَعْرع عز مقل الكاك روحسلا :4 هّللا لوسر

 نيرحستمل سلا عنو لأ طز
 سا ع رع هسا

 93 كل :ككديس يل رايه ا

 [١١١١1:عجار] ٠ مسيل ايش ينَع بك َْمَك اني نع اوبك

 ريما يبأ ْنَع ؛ «ةعيهل نب انئدَح «دواَد نب ىسوم اًنئدَح 5 1١1٠

 يقمعماو
 . كل هكا : :رياَج لاق .مئاقَوَهَو بَرشَي لجرلا نَعارباَج تْلأَس : :َلاَق

 [11174:رظنا]

 «رْيمزلا يبأ نع « ةَعيهل نبا انئَدَح : َلاَك .ىّسوُم انثَدَح -6
 ه م م مص راع 6

 نضر لنهب يرنشلا ديس نس هنأ

 هر ةدماع

 ينعي م ريما نب نب ءاَشه اًنكدَح ؛رييزلا :هللا دمعي دمحم اًيدح ل5١5

 وب هَدْنحَو هلة حق رم َنْبهلا دبع ملأ نب دير نع «دعس نبأ
 هس لل سارا وا ريمم يع وقم ٠ م ل

 َلاَقَق ٠ اَهلئقِبَرَمع نب هلل دبعَرماَ يح مهل اجرح يَرُْحلا ديعتس

 . نلتقي نأ لبن هئذؤي نأ رم 4 هللا لوُسَر نأ تْملَعاَمآ : ديعس وب

 اند ءدْعَس نب ماه اندح « بخ نب بْش ائدَح 1١1 ها

 تعمَس لاق يِرْدُخَلا ديعس يبأْنَع ءراسيِنْب ءاَطَعْنَع «ملسأ نب ب ديزي

 :١ ْنَمَوُهّللا هنْكُي دّقَكْسَي يب نمو ُسّللا م يَصُي بصي نم : لومي هلل لوس
 كار كر

 .رْبصلا نسم َعَسْوأ ا قزر ْمُكَلُد جانو هللا هّضعي ففعَتْسي

 - [11415:1146ةنرظفا]

 نب ِنَمْحرلا دبع اَنثدَح «ىّسيع ْنْب قاَحْسِإ يئّئدَح -4١١١١م

 انكم اك: لاَ ةَريَره يبأ نع راسي نب ءاطَع نع «هيبأ نَع ءدْيَز

 عَمسْناَم : :اَنلَُق ؟َنوُيكَتاَنَهاَم : َلاَقكاِلَح جرح. يلا نم عَمست

 لق ٌهوُصَلْخأو هللا باك اوُضحْمأ . كدّللا باّتك َمَمباَتكأ : :لاَقَق كنم

 يأ :(١؟/”) ان

 ّندَكسَو َجَرَحآلو نع اوُندَحَت مَن : لاق ؟َكلْنَع ثدَحَتتأ ٠ هللا َلوُسَر

 .رانلابهانقرحأ مش دحأو ديعَص يف اَماََمَجَف

 نها را ديعس يبأ دس
0 0-2 

 . رآذلا َنمُهَدَمْفَم وبيك المعمم عميل

 ص 785 ١

 راي : اًْلقَق : َلاَق ْنَع ْثدَحَتنأ هللا لوس

 ل ْمُكنِإَف ؛يرَحآو ليئاَرْطسإ ينبع اوُكدَحَتْمَن : َلاَق ؟ليئارْسإ ينب

 .ةلم بع مهيف الك دقو أل يَ اوت

 يبأ ْنَع «برَح نب رب ْنَع «داَمَح انْدَح «حّور اَنئدَح - . ١٠ 1١١-

 هم هم هم هسا
 عفرو ءانَكَم وعدي ةَقرعب افقاو 8 هللا ٌلوُسَرناَك :َلاَق يِرْدُحْلا ديعَس

 ما مم 07
 ,11119:سظنا] .ضْرألا يلي هيك تع نوطب لَعَجَو : هيو لاح هدي

 لاول لاا ا

 «باّهش نبا ينربخأ حْيَرج نبا انئدَح «حوَراَتدَح - 1١1١ ١-

 »و م عم
 نع ىَهَت ف يبل 'يِردُحْلا ديعس يبأ ْنَع «هللا دبع ِنْب هللا دْيبَ بع نع

 ةلم هجر ىلع سل دحاو بوك يف لجل بحيألاو م لش

 [11050ب :عجلرإ ٠ .ءيش

 ٍوتملا يأ نع اقنع ديس اد «حور الح - 1

 راهنت رق ىلع رسامة يول
 002 مر
 اوي اذ ىّتَح ءابثدلا يف ْمُهتيتناَك ملاظَم ضْعب نم مهضنبل صف

 هلزئمل ىدمأ مُهْدَحآل هديب يفت ياو جلا لوخش يفصل او

 . اًيندلا يف َناَك هلم هم ةّنجْلا يف

 رمرولا دو
 اًنْكَدَح «ةّيواَعم وبأ ايش اندَح «ماشه نب ةيواَم انئدَح - ١11

 نأ «'يِرْدخلا ديعَس يبأْنَع ؛ «يفؤَملا ةَيَطَع نع ؛ 'ينادمهلا ىتحَي نب سارف

 هلهآل لاق ٠ مق ًاربَخ ل مَعاَم نجار َلَخَددَقل : :لاك 8# هللا َلوُسَر

 يف يفضصن اورذا مث ينوُقحسا مث ينوُقرحاق تم انآ نإ : تملا هَرصَح ّنيح
 ع6 مّ سس يلم هع هل ووك

 َكَلَمَحاَم : :لاَق مث هاعمجف رحبلاو ريالا راكبا يف يفنصنَو بلا

 (1114ه:رظتا] . كلب هَلَرَمَمَق :لاَق . َكئقاَخَم لاق ؟تْنَنَصاَم ىَلَع

 ْنَح نايس يني ؛ةّيواتس وب نكح مشاَمانَح
 تلأس :لاَق .ةريخا ردا ديعس انآ 'يفؤتلا رص يبأْنَع 2 ىبحَي

 [4١١11:عجار] ٠ حبصلا لك اورتْؤأ : َلاَقَق ٠ رثولا نع ف هللا َلوُسَ

 اَنكَح: لاق ةداق رح ءالايش ريق ينحت 15

 :8 هللا لوس تمر َلاَق :َلاَق .٠ يردُخْا ديعَس يبأ نع يجن وتم ب

 [11111:رظنا] ٠ ثيِدَحْلا رك ءرآثلا نم ٌنوُنم اصْلْخَي

 ْنَع «ةّملَس ْنْبداَمَح اندَح :الاَق . حورو نسَح اَنئدَح - 111

 ديعس يبأ ْنَع «ةَبع نب هللا دْبَع ِنْب هللا دييع نَع ؛بئاّسلا نب ءاَطَع

 أَي :راّثلا تناَقَق :اّنلاَو هّنَجْلا تَرَخَتلا : لاق 8 هللا َلوُسَر نأ يدخل

 :ُهّنِجْلا تلاَكو «فارشألاو ةلوُأمْلاَو نوُريَكَتمْلاَو ةرباَبجْلا يِملخدَي * بر

 ىَلاَعتو كَراَيتُهَّللالوُشَب . نيكاسَملاَوُاَرفلاو افصل يُنُخَدَي بر يأ

 اتنعسو يتمَحَر تنأ : : نجل َلاَكَو .ماَسأ نم كيب يصأ يِباَذدَع تن : راثلل
 كرا رسلا سل

 لَه: لوُتق املأ راَنلا يف ىَتلبَم الم امم ةدحاَو كلو :ءيش لك

 لَه: لوو هيف ىَقليو ؟ديزم نم لَه : لوقو هيف ىّقليَو َلاَك ؟ديزم نم



 هدب مورا دوور -

 ؛الوق ىو العدم صب ىلا ىتح ؟ديزم نم

 اهل هللا يشي ىقنَيْنأهَلل ءَساَم الأ هيف ىَقنيق نجلا اَمآو .يندق ٠ يندُق

 [1177:رظنا] . ءاَشَي امَآَقْلَ

 ورعاك 0
 َنَع َةَمَلَس نب داَمَح اًنئدح :الاَق َناَنَعَو نسَح اًنئلَح --5

 لوُسر لاق : لاق يِردُخلا ديعَس يبأ نَع «ةَرلطَت بأ ْنَع ٠ «يريرجلا ديعس
 هس سمها اع

 ُهُغاَد اًمهْنم يلقي نآلَْت هجر يفلُجَرآباََع تلا لهأ نوه : 8 هللا

 هكر ىلإ ألا يف نم مهنَمو «باعلا ءارجإ عم ةينك ىلإ ذل يف مهن

 ءِباَدَعْا ءارجِإ م هتترأ ىلإ لا يف رمت نم مُهْنمَو «ِباَذَْلا ءارجإ عم

 َرمتْغادَق نم مهنمو «باّذَعْلا ءارجإ عم هردص ىلإ راَّثلا يف وم ْنَم مهنمو

 [9١11ك1 :رظنا] .راّثلا يف

 .َرمثْغا دق ِباَذَحْلا ءارجإ ّعَم :ناَمَع لاَ

 دهاَجُمْلا يبأ دْعَّسْنَع رْيَمُز انكدَح ءْنَسَح انئَدَح /١1١1١11-
 ٌهدوعو يعش

 مقر دق هأرز .اهينلا دس يع «يفوتل دس طع نع ١ 'ينألا

 رك اس مشل نم من040 ,موُدشَملا قيحلانم هما

 , يع ىلع اي مؤ اسكك نمْؤُم امي« رام مهلا هما « عوج
108 

 . جلا رضُح نما اسك

 6 مسه رو اه ماد ع

 دلاخ نع « ةَعيهَل نبا انآ : لاق قاَحسِإ نب ىحَي انئدَح - ١1١114-

 يرُجْا ديعَس يبأْنَع «يلبحلا نم ِنَّمْحّرلا دّبَع يبأ ْنَع ؛ناَّرْمع يبأ نبا
 هم اميعو ما 2000

 َلَخَدنهْلاَقَْم ةكالك ديعس ابآ اي :َلاَقَك ؟ يدي 8 للود لا

 مالْسِإلابو ير هللابيضَرْنَم : لاك هلا لوس انهم : تلق ؛ةّنجل
 ا ها

 نيب امك ٍلضَمْلا نم اهل ةَمباَرلاَو «ديعس اَيآاي : :لاق مث 51

 .هللا ليس يف داهجلا يهو و ضْرَألا (و)ءامسلا

 نير شب ْنَع ةَمَلَسرْبداَمَح انَح رس امدح -
 وعدي ةَكَرع كَ ِهّللا لوُسَر تي :َلاقيِرْدُخْلا ديعَس يبأ ْنَع ءٍبرَح

 هَ لص رع يع رع ع هر يب

 [١١١11ة:عجارإ . ضرألا يام هيك ناب لَعَجَواَذَكَه

 يني ؛َليئاَرْسِإوبأ نرخ ءِرماَعْنْيدَوْسآ اند -
 طا َلاَك ديعس يبأ نع ؛ يطع َْنَع - يئأالملا قاَحْسسإ يبأ نب ليعاَمْسِ

 الكس هرج لوع
 ريكأ امهدحأ ؛ نيل مكيف كرا ينإ 8 هلل لوس

 ْنكاَسْصنِإَو .يتيلْهأ يترغعو «ضرألا ىلإ ءاَمّسلا مد ودم لب هلل

 مسو# هما عك هع
 , [11985,11199:1114جرظنا] ٠ ّضْوَتْلا يلع اد ادري ىتح اًرتمي

 باك ءرَخآلاَّنم

 «يِراَرقلا قا

 يِردُحلا ديس يبأ نع «: ءديزي نب ءاطَع ْنَع «'يرهزلا ْنَع يعاّروألا نَع
 رجه نِإكَحْيَو : لاَ ؟ةّرجهلا نَعهلاَسق فلا ىلإ لجو ءَج : َلاَق

 ؟اَهَتكَدَص يّدّوُتْلَه :َلاَق ممن : "لاق ؟لبإ نم كله «ديدَش اهنأَ
 ؟اًهدرو موي اَهَبلحَت لَه : لاق ؛مَعَن : لاك اهم ْحَنَمتلَه : َلاَك مَن : لاق

 اًحْسِإوبأ انَْدَح ء ورْصَع نب ةيواعم انئدَح كنف
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 كاتم كرتين راب ونس لما: :لاَق ءمعَن : لاك

 [115472111؟؟4:رظنا] .ًاعيش

 م يارا هع اس هال رار مرا هدو
 َنَع« «ٍمْرَق نب نامل اَنئدَح «دَمَحُم نب نيسح اًنئدَح - ١11

 ديعّس يبأ ْنَع ٠ «ٍحلاّص يبأ نع يناهبصألا نبا ينمي ءنَمْحرلا دبع

 نم هوبجَح دلو نم هنآ مدَقْنَم : 1 هللا وسرق :لاَق . يردُخلا

 [111715:رظنا] رتل

 ام مع
 ْنَع «فاحْسإ وب ادَح ورع بة اندَح ملا

 ردح مم يحال خيال ١ 200 لاق

 [118:":رظنا] ٠ .ناَمآلَو 2نهاَكآلَو «محَرعطاقآلو ءرخسب نمؤم لَو

 يب هع لك

 َنَع ؛ «يعازوألا يّكدَح «ثراَحْا ني هللا انَدَح 05

 انين يرحل ديعس يبآْنَع يلا ديزي نب ءاطع نع «باهش نبا

 ديدُش هئاَش ةرجهلاَدإ حبو: َلاَقق ؟ةَرجِهلا نَع هللا لور لأَس

 :ىَلب : َلاَق ؟اًهَتَكَدَص يموت تْسلآ : َلاَق مَن: :لاق ؟لبإ نم كله
 م مو م ا يؤإلا# ماع

 :لاق ؟اًهدرو ْموَياَهبَْحَت تنسلآ : لاق «ىّلْي : لاق ؟اهْم مت تسل َلاَق

 َكلَمَع نم كرتين هلا نإف «تفش ام راب ءارو مما : لاق « ىَلْي

 [111؟١:مجار] .ًائيش

 سرع مر رع ل

 يكدَح «بْهَوْنْبا انئدَح «فورْعَم نب نوراَه انئدَح - ١- 11ه

 نبل دبع ىكوم بيجُنلا ابدأ «ةَداَوس نب ركن « ثراَحْلا نب وْرمَع

 لوس ىلإ رج م مدق الجر اأُددَح يرحل ديعتس بَ ؛ةكَح دنس

 َنَع ُهَلاْسيمكَو هللا لوُسَرُهْلَع ضَرْعَأَ «بَعدمَئاَح لَو 5 هللا

 ىلإ عجْراق ؟انأّشل كلن اتلاف اهكدَحَم هناا ىلإ لجل عجًرف ؛ يش

 نذأ َندأكسا ملف ؛ هْيَلَع تناك همَجَوُهَمَتاَخ ىَتلاَف هّيلإ | مرق كف هللا لوُسَر
 هلل َلوُسَر اَي : :َلاَقك «مآلّسلا هيلع دَرق © هللا َلوُسَر ىَلَعمَلَسَ هَل

 لدي يفَو ينتج نإ : اق هللا لوُسَر لاَ ؟كّمج نيح لبق يْنَع تْضَرْعأ

 َمدَقْدَقَناَكَو- - ريثك رمجب ًاذإ تمج دق هللا لوس اي : َلاَقَك .رائ نم ٌةَرْمَج

 نيش نع ميغ هب تلج امن : : 8 هللا لوس لاق - نْيَرحَبلا نم يلحب
 :تلْتَق ًةلجرلا لاق ٠ لا ةايحلا عام همكلو «ةرحلاٌةَراَجح ْتنعأ امل

 يشب يلع تختم لأ نوُذظَيال كبح يف ين هلا لور

 ناك اَمّنِإ مناك )١8/8( يد َداَربَخآَو «ةرئعق 9 هلل لوس

 .بّحّذلا همئاَخل

 :َلاَق بْهَو نْبا انثَدَح «فوُرْعَم نب نوُراَه اَننَدَح 5000

 ىَلَوَم ديعس يبأ نْب دين َع «بيَح يبأ نب ديزي نع «ورمَع ينربْخأ

 يسن ىلإ تمم للاولاد هس يباح يأ "رهن

 َجِراَخْلاَفلَخ مكي :دعاَقلل َلاَك مث «لجر نيلجَر لك نم حخَل ناحل

 [11842:11441:رظتا] ٠ جاكار فصال لك رب لو هلأ يف

 نع « ةريبه نبا انئدَح «ٌةعيهل نبا اًنئدَح َسَح اًنكلَح ١١- 1و7

 :َلاق (عوُقْرَم سبل : يبأ َلاَث)ْيرْدُخْلا ديعَس يبأ ْنَع «هللا دّبَع نب شح



 00 رع د
 بلا يفآلو لرب ىلح تلو رهشلاو عقلا يف نافيا

 ًانبمأف روألو «انْيَد قروب انيَع به الو «جَسُي ىّح كلذ هابشأو نوُيزلاو
 سم م

 07 م
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 ْنَع ءرْيبزلا وبآ انئدَح «ةعيهل نبا انئدَح نَسَح اَنندَح ١1١16-

 ىَضَق اذإ : هّللا لوُسَر لاق : :لاق «يرْدُخْلا ديعَس يبأ ْنَع «رباج

 :نييمكر هنيي يف لصيف ذلئيح هني ىلإ عجرم دجْسلا يف هَتالَص مُكَدَحأ

 02 تكتم هرمي ينال إو هس ماي يفلت

 [1 ل1 ةمكيا ١ هده: رظنا]

 ديب ْنَع ؛ ءةَميِهل نبا اربح «قاَحْسإ نب ىَبحي انندَح 0084
 تهرب قش هيث هام مل

 :ُلوُقَي يردخلا ديعَس اَبآت عمَس : لوُقي ميلا ابأ تعمس « ةّريمْلا نْب هللا

 هم
 (هدعب رركتي] . جاسم 8 هللا لوئسر حئنك ضايي تير

 َنَع «ةَميهل نبا اندَح «دواَد نْباَوه ىَسوُم هانئدَح 11 1١-

 :َلاَق . يَرْدُخلا ديعَس يبأْنَع ؛ مكيِهْلا يبأ ْنَع :ةريغملا نْب مّللا دبع
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 جا وهو اف هللا لوُسَر حلت ضان ىلإ نأ ين اك

 نع ةَميهلْن با اربح «قاَحْسِإْنْب ىِيحَياَنْكدَح -طظ١1١“١

 ٌةَداَتق تاب : :لاق يِردُحْلا ديعس يبأَنَع ؛ ٍمنيِهّْلا يبأ نَع ديزي نب ثراَحْلا

 انقك .ذ8 يّ كل َركدَت دحوم لقا ب هلك لارين

 7 وأ نارا فلن ست [اهتاإ عهدي ديب يسن ب يذلا و : مالّسلا هيَ يبل

 [١١1ميرظنا]

 نابَح نع ؛ .ةَميولنذااكدح «قاتشإأب حياد - -1١1١؟

 . لع ىلع قا قي برك يف مكانا لس 57

 [119:رظنا]

 ؛رْيسْلا وب انئدَح «ةَميِهَل نبا انئدَح ٌنَسَح اَنَثدَح *١1١177-

 هَرَجَر 8 هللا َلوُسَرنأ د َهشييرَدُخْلا ديعَساَبآ عسل باج ينّربخَأ

 [6١١١11:عجار] ٠ لوب هلل لسير «كلذ َنَع

 تْلَأَس : :َلاَقرْيبولا يبأ نع «ةئيهل نب تيدَح ويانه 11115

 ثيِدَحَركْدمُ لاذ هَرْكَتانُك : َلاَقك ؟مئاق وهو بري لجرلا نع ارباَج

 [١١١1؛:عجار] . ديعَس يبأ

 «يطَحلا رطَم نب عما ائدَح «ىسيع نركب اندَح - 111ه

 اين «”يردُحلا ديعَس يبأ نع يسيل ناَرَمع نب دادش ةيؤروبأ اًئدَح

 0 َلاَقَك 8 هللا وسر ىلإ ءاج ركب

 ْبَعْنا : 89 يِبلاهل لاق « يلصُي ب ةكيهلا رس مشحتم محم لْجَر اذ ءاذكو

 قا ةرك لا لط ىلع” كيو هْيلِإ بهدف :لاَك . هْلئئاَق

 فشلا شم رمل فيلا لامك :لاك ٠ للا لوُسَر ىلإ عج
 نأ هرَكَف : :َلاَق ركب وبا ءآر يلا لاح لت ىلع مْحبَعن َمَدَك

 قا الضر يشم يلصُب هئبأر ين هللا لوُسر اي :َلاَقق َمَجَّرَف :َلاق

 ييأُل ساس همر رسم موق ع
 قلع جر ملكا بقت لاَ هلت ْبَصْذا يلَع اي لاق

 َنوُؤَرْقَي هَباَحْصَأَو اَدَهَنإ : كف يِبل لانك : لاك يمكن هللا لور اي

 ةّيمرلا نم مهلا قري امك ندا نم دوم مارد واجي ال نك
 2< م2 و مهددة
 . ةيربلا رش مه مه ف وُلقاَك ءهقوُ يف مُهسلا َدوُعَي ىتح هيف ٌنودوعي آل مث

 يملا دبع انئَدَح «ثراولا دبع نب دتصل ب اند - ١1١1١
 « 2 م

 فكرا ىلا قي ورشا دس ل لع 5

 يهو اهنم اضوت (86//16) هللا لوس اي: ؛تلق ةعاَضب رب نم طوتي وهو

 يناله وان أ اهم ل

 ل ا 5 قُل ديس يل ميا ىلا شممعألا

 اق ان از كرها اوُناَق :الَجَو رع مكبر نورس مَنِ :

 ل :اوُناَق ؟راَهّنلا فصن سْمشلا ةَيؤر يف َنوُراَضُت لَه : َلاَقَق
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 ؛ ا 8غ
 اني ال مت 4 © سعب
 د لاق آل : اوك ربل ليلا ير يف نورس

 . كلل يف َنوراَضُتاَمك الإ هيؤر
 نوراضت 3 3

 ورامي ال :' لوم وداتشأل :شَمْعَألا لاَ
 كح

 :لاق يرحل دعس يبأ ع «ٍبْيَسْمْلا نبا ديعّس ْنَع « « ليقع نب دمحم محم
 2 هاد لع عو همس
 فصلا اًمرَشَو مدقملا فصلا لاَجّرلا فوُمص رْيَخ : : 8 هّللا لوس لاَ

 ِنْب هللا دبع ْنَع «كيرشانث

 َرَصْعَم اي :َلاقَو مَدّقمْلا « امُرَشَوُرَخَمْلا ءاَسنلا فوُصريَخَو ءُرَحَوَمْلا
 سف ع لا فص ص ل ا ورر سا م و ع

 قيض نم لاَجرلا تاَروَع نيران يدع ا[ كسور َنْقرَتأل ال

 1 [١١٠11:عجار] .رزألا

 مري هلق مر ماو
 :آلاق ىّنتكمْلا نب نيَجَحَو ماَدقمْلا نب بعضُم اَنئَدَح ١189-

 ديعس اَيأ تعمس : :لاق لجعل ةمصع نب للا دبع اَدَح «ليئارسإ انئَدَح
 ةللق ولع اس م ع 2 مه مع
 اًهذدخأي نم : لاق مث ءاَمزهَ هيلا ََحَأ هللا لوس نإ : لوي ٠ يردخلا
 يوبافارا هساس <42 0
 مث ءاطمأ : َلاَقَق لجَر ءاَج مث ءاطمأ : لاق ءاَنأ : :لاَقَف نآلف ءاجُف ؟اهمحب

 00 ا ا

 اَيَكاَه ريآل الُجَراهنيطْعأل دمحم هْجَو ميك يذاو : 8 يِل لق

 اندديلا ويجوز عالق ف ؛يلَع
 مم

 سالما

 «شَمعألا نع ءركيونأ اندَح هوب يا 111

 هّللاَل لوُسَراَي :رَّمع لاَ : لاق يِرْدُخْلا دعس يبأ نع « ٍِلاَص يأ نع

 النك نكل : لاَ «نْيَراَنيِد ُهَتيَطعأ كن َر كَ :ًارْيَخ لشي ب انالُف تغمس 9

 سوس هلام عرتعب
 ىَلإ :َلاَق أ ةئاملا ىلإ ةرَشمْلاَنِيياَمهثيطْآ دق هب يني الو كلذ لوي ١

 ءايْطْباَماَِب 4 جوخ اًهيطْعأَف َةَلاسَمْلا يأس َمُعَنَحأ نو «نيتقاملا
 2 هسا مس ومع ساي # سك

 نوبأَي مهنإ : لاق ؟مهطَّ مق هللا لورا :رمع لاق .راكألإ مهي ه امو

 [١١١1:عجار] ٠ للا يلُهّللا ىتبو «ينوثسينأ الإ



 المال ص

 نمانأ ةثفمتمو»,دئتش نالت اك دلل

 .هوحت

 هس سرت
 َناَمْعُتلا تْعمَس : لاك يبأ انئَدَح ء«ريرج نب بهو انُدَح --15

 :لاَق . ّيِرْدُحلا ديس يبأْنَع ديزي اع ْنَع «يرْهزلا ْنَع 2 ثدحي

 داب ممم لاق 3 سلا يا :ا هللا وسر

 7-55 ا14كد ل 16ه51111؟:رظنا] ٠ ٠١ش ديو للا يي

 سم ميكس هع
 000 قرا َلاَقيرُْحْلا ديعّس وُبأ

 هَل ةَرْمْزلاَو ءردبلا هللا ةروُص لغم ىَلَع هوجو ةروص ةَمايقلا

َْوَز مهم ٍلُجَر لك املا يفيد بكوك نم نسْحأ نول ىلع
 «َناَك
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 اهمَدَو اًهموحُن ءاَق نم اهقاَسع خم م ىَري ل نوعْبَس ةجوز لك ىَلَع

 .اًهللحَو

 ْنْبْنَمْحّرلا د بَعاَدَح ؛ميهاربإ نب يعبر اًنئدَح -15

 يرْدُحلا ديعَس يبأ نع راسين ءاَطَع نع ؛ ملسأ نب ديز انئدَح «قاَحْسِإ

 نا[ ىر لل لورا :اَنلقَف كي هّللا َلوُسَر اَنلأَس : َناَق

 هل ءاَنلُق : :لاَق ؟باَحَس اهئوُذ سيل سْمششلا يف َدوُراَضُت لَه : لاَق

 ريب اس ع عل

 :لاق :ل :انلف :لاك ؟ٍباَحس هوم يلب ليك يف وراسل
 يف ةَمايقلا مويس اناا عَمجَي ؛ةَمايلا ويدلك مُر نورت

 يلا عم :لاَق « هبل ايش دعي ناك نم : لاقي : لاك « دجاو ديعص

 اوُناَك َنيِذَلا عبي ءراّنلا يف َنوُطَقاَسَتيَف ؛ َنسْمَّشلا سما نودي اوُباَك

 َنوُدّسَي اوناَك َنيِْلا عَبْيَو رالف وطقس َىَمَقْلاَوَمَقْلا َنوُدَبعَي

 يف نوُطَقاَسَتَي 0 مانصألا مانصألا نودِبْعَي ٍاوُناَك َنيِّلاَو «ناوألا َناكوألا

 يف نوُطَاَستَ ىَتح هللا نوُد ( 1/8) نمدّبيناك ْنَملكو : لاق ءراّتل

 يد م مولا ل هللا وسر لاَ. رتل
 وسال : :لوُتيكَل جَوَرَهَللا مهينبق : لاهي ْمُهللكو باّتكلا له

 2110 :َنوُلوُفَيف : َلاَق َنوُدبعَت مك

 اَيردْجْسَيناكدَحأ ىَقْيآلَو ءًادجاَسعكوألإ هّللدجْسي ناك دَحأ ىَقْبي

 م كم مال سا همك واش عع
 منهج يَرهظ نيب طارصلا عضوي منا: َلاَق :هاَمكىَلَع َمَكَوَألإ ةَعْمْسَو

 ْضْحَدَلهنإَو ْمّلَس مّلَس مهللا «ٍمْلَس مْلَسمِهَللا : مهو هيحابيْئألاَو

 ُدَقُهَلَمَل يرذأ الو : ٍ:ِنَمْحّرلا دْبَع َلاَق) فيطاَطَخَو ؛ بيلالكل هنإو 3 ةَلَرَم

 اًهَنَعَنَو : َلاَك نادل اهل لاقي دجّتب تت 2 ؛(ساّنلاٌفطْخَت : : لاق
 يب هعمس د 27000

 نورميف :َلاَك ؛يجُي م لوأ أر م نم لوآل يو انآُنوُمأَت َلاَق ءمُهَل

 مكس جانق «باكرلو بلا ديواجأَلثمو « يلا لفمَو « قربا لمَ

 امك موُرَواَج اَدِإَق وأ هوعطُق اًذِإَق هر يف س ودك لكم شودَخَمَو

 َنيِذَلا مهناوخإ يف مُهْمةَدَضاَم هشه لح هنأ ْملعَيَِقَح يف مُكدَحأ ماع ةءع

 يحس ا رمت ءاعيمج لَو ًاعيمج وْ نكبر يأ : َنوُنوُقَيِرَلا يف اوس

 نم اورظنا : :َجَو رمل وت لق 9كم ميلا كركم 58

 اللمع

 .م ال همه سو

 مث :لاَق :نوُجَرْخَيف : َلاَق ,هوُجِرْخأَف ناَيإ نم رايد هز هبلق ين ناك

 :نوجرخيف : لاق وجرح نإ نيم طار زل نك نم :لوقي

 خخ داق سلخ هللا ل ينك لو تا :لاَك

0017 
 5 دل

 ابار نمسك هكوق يشب نمضي

 ٍٍُت :هلكلاقيرهك يف نوُحَري رانا نم وجي :لاقَنيبساَح اب ىتكو

 َنمهنوُكياَمنورألا لّيسلا ليمَح يف بحال اموت ,ناوبحْا

 :اوُناَق :َرَمصأنوُكَيلظلا ىلإ نوكياَمو «رضخل ةدوُكَي سمشلا ىَلِإ تبل

 .ملَكلاٌَتْيَعَرْدَفْلَجآ :َلاَق ؟مَنَقْلا َتيَعَر دق تنك ناك هللا لوتس ا

 ]انظر:١؟119[

 هااس سو
 انمدَح « ةيواعم وبأ نابيش انئدَح ءٍماَشح نب ةيواَعم انئدَح - ١16-

 نأ «'يِرْدَّلا ديعس يبأ نع ؛ «يفوعلا ةيَطَع نع « 'ينادمهلا ىَبحَي نب اَرَف

 هلهأل َلاَق عَ ريَخ لمَعاَم ةَنجْالجَر َلَخَددَقَل : لاك 4 هّللا َلوُسسَر
 هلفقطم داع

 يف يفضصن اورام ينوُحسا مث ينور تمانآ د : توما هَرْضَح َنيح

 َكَلَمَحاَم : :َلاَكمُكداَمَمَجَف َرْحَبلاَوََبْلاُهَللاَرَمآ هربا يف يفصتَو ربل

 [١١11؟:عجار] . كلل هلَرفْعَف : لاق ءَكتقاَخَم : َلاَق ؟تْلَمَفاَم ىَلَع

 نع ؛ناَبيش ينعي ةَيواَعم وب أ اَنكدَح ءرضنلاوبأ انئدَح ١1١155-

 لاق : َلاَق ديعَس يبأ نع« ّيرَتْخَبلا يب ْنَع رم نب وِرْمَع نَع ؛ثيل

 "بلقو 0 لالا وق ف هللا لوُسَو

 ٌبلَقْلا انآ ٌجقمُم سَ م بلك و ' سوُكنمْبْلَكَو «هفالغ ىلع" طوبرَمْفلْغأ

 :راكلا بلك فأل 7 مأو ةروث هيف ةجارس نمؤملا بْلَقكةرجألا

 حّممملا بَلَقلا امو ءَركْلامُثفَرَع قفاثملا بلك سوُكْمْلا بقل اأو

 «بّيطلا هاما اَمُسُمَي ةلقَبْلا لَكَمَك هيف ناَيألا لَكمَك ؛”قاَقنَو ناَمِإ هيف بق

 ىَلَعْتبلَع نيا" «ملاَوحْيَْلا اهي ةحرملا لئمك هيف قالا لكَ

 يلع تع ىرخألا

 نُبِرطَم ْنَع «نايش ياعم وبأ اننَدَح ءرضتلاوبأ انندَح ١17-

 َلاَق : َلاَقيِردُحلا ديعَس يبأْنَع يجاّنلا قيدصلا يبأ ّْنَع داَمْهَط

 , ىّفأ ىلأ يي لْهَأ نم لج كلي ىّتح هسا موُمَمآل 8 هللا لوُسَر

 .نينس َعْبَس وكي ؛ ًآملظ هلق كم اَمَك اَنَك الَدَع ّضْرألاْؤاْنَي

 [1 حما 1س! !؟141:رظنا]

 نع َةَحْلَط َنْبا ينعي دَّمَحَم اننَدَح ءرضتلا وبأ انندَح 111

 لاق يبل نع ؛ «ُيِرُْخلا ديعس يبأ نع ؛ «يفؤعلا ةيطَع َنَع « « شمعألا

 َنَع هللا باك : : نقلا مكيف هلرات يّنإو «بيجأق ىعدأ نأ لشوأ ين

 يترتعَو « ضْرألا ىلإ ءاَمسلا نم دود لْبَح هلابك « يتريحو لجو
 هه م

 يلع ادري ىّتح ارتي لَهَا ينربخأ ريحا فيلل ذو « يتبل ْه
 وعم دع

 [٠0115:عجار] (18/6]تهيف ينوُلْحَتمب ورا «ضوحلا



 ْنَع + وعنوان عا : كلتا 01 ١-

 .اواك ؟اذهاَم نورد له : َلاَقمُي د تدر رك يح ىلإ
 لص سس رع راس جس ير ل

 ىَطاَعَتي هلم اَذَهَو هلجااذَهو ءناَسْنألا اذه : لاك ٌمّلعأ هلوُسَرَو هللا

 يآ يعرب نمر هاا س جرس ماس
 . كلذ نود هجيج َلَمألا

 نع « لكوتملا يبأ نع « « يلع اَنئدَح «ِرِماَع وب نأ انثدح --

 مل اهيف سل ةَوطدِبوَُيٍ لس ام: لاَ قف يلا انأ «ديعس يبأ
5 

 هما ءوعمك
 امإو هوَ هل لجعمذأ اَمإ : : ثآلاك ىَدَحِإ اهبل هاطعأالإ ٍمحَرةَعبطَق

 ًاذإ : اونا الكم ءوُسلاَنمهْنَع فرْصَيدأ الو ألا فلي

 07 اللا : :لاق ؟رتكُت

 انتل كلك رف 0
 َلوُسَرَربَح انآ هئاكُيلابجَمف هنعُللا يضرركيوُبآ ىكبق : َلاَق ؛هللا َدْنَع رباب رب سا ست س6 مما عقم

 ركيوبأ ٌناَكو هَريََمْلا وه © هللا لوس ناكو ريح دبع نع هلل

 وب هلام امو هنيحُص يفيّلَع سالم اذإ : هللا لور لاق هب املأ

 نكلو ركاب تذل يبيع ليلَخ سلا نم اذخّتم تنك ولد ءركب
 . ركب يِبأ بابألإ ,هسألا دجْسَلا يبا ىتي الهدوم مالئسإلاةوُخ أ

 [19١11:رظنا]

 نع رنا يبأ ملاَس ْنَع ؛ «حيلُف انئدَح «سُنوُي اًنئدَح - كلا
 مم

 و .
 َّبَطَخ : :َلاَك يِرْدُخْلا ديعَس يبأ نع «ديعّس ِنْب ِرْسِبو « نينح نب

 .ثيِدَحَلَرَكَذَف .. 8 كلو

 ديب نع ءرنلا يبأ ْنَع «٠ "ميلف انئدَح جْيرس انثدح “١١167-

 بط 8 هللا لوُسَرنأ «هنَدَحُهّنأيِردُخلا ديعس يبأْنَع « نينح نب

 [11181:عجارإ ٠ َتيِدَحْاَركَذك َّساَّنلا

 « يلاوَمْلا يبأ نب ِنَمحرلا بَ اندَح ءرماَعوُبأ اندَح - 5 ١١-

 ةّراَنجب ديعّسوبآ ربخأ : لاق يِراصالا رمح يبأ نب محلا دبع ينئدَح

 مْوَقلاآر الق .ءاج مك مُهَسلاَجَمْساَّنلا دَخأاذإ ىّتَح ؛ ّفّلَخَتداَمَ

 'يِبللا تْعِمَس يّنإ آل لاَ هسلجَم يف سليل مهين . اوُبْذَشَت

 . عساو سلجم يف َسْلَجَو ىَحَتمُث ءاهعسوأ ِسلاَجَمْلاَرْيَخنِإ : : لوفي

 [١1ه5:رظنا]

 «دّمَحُم نب هلل دبع ْنَع ريم انندَح «رماَعوبأ انندَح 1116ه

 ف علل لوُسَرَتعِمَس : َلاَق هيبأ نع ؛ «يِرْدُحلا ديعَس يبأ نب ةَزمَح نع

 آل للا لور محن: :نوُنوَُي لاَجرلاَياَم : ربما اذه ىلع لوُقي

 اَنّبأ ينو ٠ «ةرخآلاو اييدلا يف ةَلوصْوَم يمحّرانإ « هللاو ىَلْي موق مهن
 سم ا # ري ص ساو لا لي
 هرم انآ هللا َلَوسسَر اي: :لجَر لاق منج دف «ضوحلا ىلَح مك رق

 ذَقكُبَنَشا نأ : :ْمُهللاك ءنآلُ َنْيْدآلُقانآ (رَحآلاَكَو «نآلُك نبا
 ا هس رعت سل
 [1153111165:رظنا] ٠ ىرقهتل مثدَدَتراو يدنَب كد مُكُنكلو هتفرع

 يخل ديعس يأ سس
 0 ري ل

 هوو

 1170م ديوس ع

 هللادَعْنَع + هلل يح اتسَح يدع نبا يركز انئدَح 1١١165
 هلع ٠
 لاق هييأْنَع «يِرْدُشلا ديعَس يبأ نْبةَرْمَح ْنَع؛ « ليقع نب دمحم نبا

 . هانم رك . لوي ربثملا ىلع  يبنلا تعمم مس

 ْتراَحْلا نب ديعّس ْنَع « حيف انكَدَح ءرماعوبأ ايدَح - ل

 رج «يرْدُخْا ديعسوُبأ اني ىلصق «باَغْوأ ريس بأ ىكتشا : :لاَق

 ْنَملُهَللاٌعمَس : :َلاق نحو «عكر ديحَو ؛ةالّصلا حلا يح ريتا

 2 ا
 نسي ماق نيحو ءدجس نيحو ءدوججسملا نم ُهَسأَر عقر نحو ةدمح

 َفّلَتَخادَك 5 :هكَليق ىّلَص امل ؛ كلذ ىَلَع هَتالَص ىَعَ ىَنَح « نيتعرلا

 يلاَبأ ام هللاو سَ اهيأ لاق ريما دن ماك جر ؟كلنآلص ىَلَعْسَنل

 . يَِصُي قف يبا تير اذه ٠ فل مكد وأ ْمُكيلَص تَنلَحا

 نب وِرْمَع نب دَّمَحُم ْنَع ءٌريَمز اثدَح «رماَعوُب أ اَنْكدَح -64١١١م

 ينل عيل ديس ين أدع راسي نْب ءاطَع نع ؛ ةلَحْلَح

 آلومَهَآلو ءبَصَو الو بست نم ملا ءرَمْلا بصيام : :لاَق هَ

 ع هللا َرْثك الإ ؛ اهي (186) ةكوشلاىنَح «ىأ لو معالو ءنّرَ
 [١1١11:عجار] .اياطَس نم اهبل َلَجَ

 بيضا ؛ءالاوُبأ اَنكَح ةَمَلَسْْبْروُصْنَم انَْح -8
 :لا هاف يلا 0

 0006 11517:رظنا] 1

 ُ نيداَمَح اَندَح : : لاك .ُناَّفَعَو َنوُراَم ني ديزي اندَح --
 لاك يِردُْا ديعَس يبأ نع «ةرططت يبأ نع ءدْيز نب انآ : :لاَق ةملس

 ثَنَا سْمّسشلا ناَيريَم ىلإ رضصَملادْدَبةَخ ص 8 هللا لوُسَر انبَطَخ

 ٍ:ةاَّمَح َلاَكَو : ٍُكاَفَع لاق َهَّللاَدَمَحَن ءاهيسَنْنَم نم ايست ءاهظفَح نم

 ىتاد- هللا دم مايل وي ىلإ[ ئاكو ماسي : َلكهنأ يظنح ركأو هيما 2

 3 نس هللا ةولَح : َولَح رض اييدلانإَف دنيا : َلاَكمُت يلع

 2 دق سا عيسف سس فورا

 مين الا سلات ايلا اوان الأ «نوُلَممَت فيك طاق اً

 0 مم توميو انمؤم ايحَبو انمؤُم دوي نم مهم ؛ تش ٠ تاّبط ىلع اوُتلْخ

 نؤمن اك ترسب اراك اه فاك لوم

 ةرطخ ىلإ ورش« نا فوج يف قو َج بطلان امم

 ضرألا دضرألاَق كلك ناني ْمُكُدَحأ دَجَو اًذِإَق «هجاوأ خاوي

 ْنَم لاَجرلاَرَشَو ءاّضرلاٌميِرَس ٍبضَمْلا يطب ناك نم لاجرلا ريح نإ الأ
 ما مما معاق هك سا سو سل ص سرس

 ةيطب بتعلا ةيطبلجرلا اك اذإق اًضّرلا َءيطَي بّسَملا ميس َناَك

 ناك مرا ريَخ نإ الأ « اباه لا ميسو بضم َميِرَسَو «ءيقلا
 <" < م يه مس #س يم

 ٌئيس عء ءاَنضَقلا نيس ناك ْنَم راجل َشَو «بلأطلا َنَسَح ءاَضَقلاَنسَح

 ءءاَضقْلا نس ناك نأ بلأطلا نكس ءاَضقلا نسَح لجل ناك اذ بطلا

 لآ ءهّرْذَغ رد ةَمايقلا مْوَيءاَولِرداَغ لكل نإ الأ ٠ اهب انف بطلا َنسَح

 ملكان ساّنلاةباَهَمالُجَر نَعسيأل لأ مَع ريمأ رع ردا بكَ
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 عما
 ان ءئاَج ناطلسسدنع وح هلك داّهجلا لصد مَع اذ قَحْلاب .

 ىَنضَم امي ايلا نم يَقْياَم لْطمنإ الأ : َلاَك سْمّنشلا نايم دنع ناك

 [8١٠١1عجار] . هلم ىَضَماَميفاذَهمُكمْوَيْم يقياَم لم ٠ ءاهنم

 نع هد ينو نورا نيا -طا١اكأ

 ضيق اشمال
 اي :َلاَقق ف يِبلا ىلإ لجَراَج : َلاق'يِردُخلا ديعَس يبأْنَع «ةَرْضَن يبأ

 ليرنسإ ينم يلب: :لاق 9مم طم ضرب نإ «هللا لور
 .ةنيدلو #  س#

 ماَيملم يه باَودلا "يأ يرذأ ام «باَوَت تحسم

 ]راجع:"؟1١١[

 هم همي

 ديعسم يبأ نع «ٌةرْضَن يبأ نَع دوا اَنْ ءديزي انثدَح - خ6١"

 يب هراو

 َِ َمْعُدلُن ٌاَيْملَقانآلن لكم ٌرَمع ىَلَع ىسوُم وبأن ٌداتسا :َلاَق يردخلا
 اوفي 48 هّللا لوسَر تعمَس :لاَق ؟تْعَجَر َكنَأَش اَم : : لاق مع هيف

 ا لاك « عجيل هَل نوي ملف انآلئ ند ةاتسا نم

 «كلَمَمانآ :تلْقكَلَجَوَرَع هللا ٌمُهَدَشاَنق همْوق سلْجَم ىتآق ؛ كمال

 [141/84 :ىسسوم يبأ دنسم يف يتايس] . ْمُهَليسالَخَك كلذ هل اوُدِهَسُ

0 
 *١5 ١  - -1١دانك نَع «ةَبعش انآ ديزي انئدَح 0

 انك 8 هللا لوُم اوُسَر ىلإ لج اج : َلاكيِرَدُخْلا ديعَس يبأ نع «'يِجاتل

 م َلكلَسع هقلسا : َلاَق «ةئطب قلطُسا يخأ نإ هللا لورا

 مث بَهَلَق لاق« الس هقْسا : َلاَك ءاقالطتسا إدريس دف : َلاَقَق
 رع عم ل 000
 :َلاَق«ًالَّسَع هقّسا :َلاَقَك ٠ اقالطتساًلإهديملَكهيقَس دك َلاَقَق َءاَج

 و ل6 يعمل
 :ةَمبارلا يف هللا ,اقآلطتسا ّذلإ هدزي ملف هتيقس دق : َلاَقَق ءاَج مث بَهَدَك

 ةعبارلا يف : :8 هللا ل وُسَر لاَ ٠ ربك هاَقَسَف : لاك هنظأ : :َلاَقالَسَع هقلسا 00100 هبال م ع
 مع مارس ظاهر
 لامك 41 1457 رظنا] ٠ تيخأ نب ْبّذَكَو هللا َقَدَص

 :ثدَحَو َةَداَتَق ْنَع :ناَبيَش اًندَح : : لاق ْنَسَح نكح - 6

 :َلاَقَق 8 يِبنلا ىنآ ًالَجَر نأ «يردخلا ديعَس يبأ نَع «قيدٌصلا يبأ نَع

 ديمه َلقالَسَع كيخأ َنْبا قا : َلاَقَق ٠ هنطَب برع دق يخأ نبا

 )1 1[ يف اف" هلق ؛ تأرم تالت فيلا ىلإ جر ةدشألإ
 5306 مم مة

 ,بَذكو قَد دك لَجَوَرَع هللا ؛ الَسَع كليخأ نبا قسا : ةَملاَعلا
 عام اتهم عوق ع يمول هم هع

 . لجو زع هللا هاقاعق هاقسق َلاَق ٠ كليخأ

 يبأ َنَع ؛ يفوَعلا يطع نَع ءاَيركَ اربح «ديِزي انئدَح - 6

 دك كف :ةيطَع "يب لك هللا ىطعأ دك : لاك 8 ايلا ْنَع ٌيرْدُْلا ديعّس

 عقل يَسأ نم لجل إو . يمل ةاقش يطع أ ينو اهلج
 لجررلا نإ ءةّليقلل عمن لُجّرلا( نإ ةّنجْا َنوُنْخْد سانا نم مال

 .لْجرلنَو ِنْيلِجَرالَو ةنوثل ملل جرا انو ةبسملا مَمْشَل
 [11577:رظناز

 يبأ نع «ىِيِحُي نع ؛ ٌماّشه اربح دري اندَح -.كظااكك

 َماَعهباَحْصآَومَرْحآ © يبل 'يِرْدَّخْلا ديعس يبأ نع ؛ مهاب

 .ةرَمَنيرصقمللو اثالك قلل َرئغَتساَ «ةداتق يبأو َنَْلعَريغ ة ةييدحْلا

 عاام ءااعت ةنرظنا]

 ) 0 ايراد يس يت

 لُجَر َماَنَك ؛ همس َلاَق باهش نب قراط
 200 ريف د ةوهم

 مانق نآلف اب ايدل ىَري َناَقَف ٠ هللا لق أسلا تناك ل لات

 مطَمْسَيْمكْإَ هل ل هلي ري 5 يا ع

 [44١11:عجار] ٠ .ناميإلافمضأ كلو لَ

 يبأ ع ؛ةرلطت يبأ نع يري« ادَح - كلل
 لَجَو رع هللا ديري ال َنيَِّلاراثلا لهآ : :َلاَق ل يَِلا ْنَع «يردخلا ديعس

 َوَعَُللا دمي َنيَا راثلا لهآ نإ «نْوَبحَي الو اًهيف َنوبوُسَيل ْمهَجاَرْخِإ

 هٌرئابص َنوُجَرْخَيمل «ًامْحَ اوريصُي ىَتح ةَئاَمِ هيف مهني مُهَجاَرْحَلَجَو

 تت اَمَك نوبي نجلا راها نم مِهبلَعْشَريوأ ؛ نجلا راهلأ ىلع وقلي قلي
 يتا و
 [١١١1؟؟:عجار] . ا لسلام يف ف ةبحلا

 تل أس ك8 اع لكلا لس ياخ: « يفعل

 «طاريق هلاك اهيل اَهَْلَع ىّلَص ْنَسَو ؛ناطاريق هل ناك اعيش
 . دحأ فم طاريقلاو

 «ةَماَعَت يبأْنَع «ةَمَلَسنْبداَمَح انربخأآ ديزاد -
 ملَخَ لَ ف هلا َلوُسَرنأ ردا ديعّس يبأّْنَع «ةَرضَن يبأ ْنَع

 :اوُناَقَق ؟مُكَلاَعن مُتعلَخ مل : َلاَكَفرَصْنا املك « ُهلاَعن سنا مل ؛ هيلع

 نأ ينربخأَك يناثآ لير نإ َلاَك ءاَنمَلَخَف َتْمَلَخ كابر هللا لوري

 اهب ىارانإق هيف رطل هلعت بلقيل)َدجْنَسْلامُكدَحأ هاج اًدإَف .ًابَح اًمهب

 [11484ة:رظنا] ٠ انهن صل مث «ضرالا سيكا

 هام مرا هر كك سا ع هع

 ْنَع «ُةَداَنق انكدَح « ىَتحَي نب ماَمَهانربَحأ «ديزَيانئدَح - لازال

 اًمألإمُكُندَحُأ آل: َلاَكيِردُحْلا ديعَس يبان َع ُيِجاَتلا قيدصلا يبأ

 ةعلت لق دبع يبل هاَحَوَو يا هنعمس , هللا لور نم تغمس

 لك دق «رضْألا لا ملمع لسع 5 للقات ءاشن ايمو

 هم م هرج ءرصس يع هل نيف ع 2
 نَا بالققاقيس ص كاش ةئ لن: لاق

 لُجَر ىَلَع لد «ضْرألا لْهأ مَع ْنَع َلآَسَ وتلا هَل تضع مث لام «ٌةَئام

 ا َلاَقَق ؟ةبوت نم يل لَهَف ٠ « سْمت ةئام تلق ينِإ : : لاق

 ةَيرق ةحسلاّصلاةّيرَقْلا ىلإ اهيف تْلآ يلا يبا ةيقْلا نم جرخا ؟ةموتل نيبو

 ٌهَلَض رَمُك ؛ةحلاصلا ةّيرقْلا ىلإ جرْخَف : لاق اًهيف كير دبعاَ ؛ اَدَكواَذَك

 بانت كتر تشاو اكن دياستشما لاق .يرطلا ينال

 ديج سري © يمع م00 هسه مرام 00 مه .امس مخ ىف اسمح توه

 7 .ليط لح يف رق م حو كت وي هدر

 0-5 َلاَقَق : 5.6 15 تيدح ىلإ حرك الس

 [اقالا ١ :رظنا] . اًهلهأب م هوقحلاَق هيلإ برأ ناك



 س6 م
 يرق ءلقب فتحا تلقا : َلاَقُرَسَحْلا اَنْئَدَحَف :ُةَداَنك َلاَق

2 00 

 007 يد ب وا يه و ةاسدذ هد عك
 لهآب موُقحْلاَف يلا هَل هنم َدعاَبو «ةَحلاّصلا يراهم لَجَو رح هللا

 .(؟ار//ك) ةَحلاّصلا قير

 ةّيطَع نع «قوُررَم نب ليف نرخ ديت اند تل دف

 ىَحُضلا يلي 8 هللا لوس ناك :لاَق . يردُْلا ديعَس يبأ نع ؛ يفوعلا

 [117+«فنا] . اَهيْلصُي ال : لون ىَّتَح اَهْعَديو ءاهَعَدَي ال :َلوُقَت ىَتَح

 عالم فورت كفك يق 111
 دَقدبسْحأ :َلاَق؟هَمَقَر : ليس تلَق) "يرحل ديعس يبأ نع ؛ «يفوَعْلا

 ّقَحب كلاسأ يّنِإ مهّللا : ةآلّصلا ىلإ ُحرْخَينيح لاق ْنَم : :َلاَق مَمَكَر

 هايل ءًارطب الو أرشأ جرخأ مل ين .ياَشْمَم قحبو «َكْيِلَع َنيلئاَسلا

 نم يذق نأ كئآسأ ؛ اضم ابو كطَخَس ال َتْجَرَح قسما

 سا هم
 َنيعس هبهللا لو «تْنأ لإ بوتين  يبوُثذ يل رفعت نأو ءراَنل

 , سى يورط للا هل ورفْعَتسي كلم فل

 ل -

 ملا دسو نيت 8 هلال لاق َيرَخلا دعس يبأ

 نممُكيلع هللا ٌحَتْفَياَم يدَْبْمُكِيلَع فاح َممأنإ َلاَقَق هلو اسَلَجَو

 تكس ؟رشلاب ريش ينايوأ هللا لوس ا :لُجَر لاق ايزو ايلا ره
 يبا هلع 00000
 ملكت ئاَساَم: هل ليقك ٠ ليج هل لينال ءاقف هلل[ وسر هن

 لع حسي لج ف هللا لوس نع يرق ؟كمْلكي الوقف هللا لور
 ءرشلاب ي ني َريَْلاَنِإ : َلاقكدمَحهناَكو ؟لئاسلا نب : َلاَقَك . ءاضَحيلا

 ىّتح ْتلكأ ةرضحلا ةلكأ ىإريملا طب ملي وأ لتي عيبرلا تي ممن

 «تَصقر مكاو تطلق سمسا نبع اتلبتساو هلة رصاح تما

 نم ىطغأ ْنَملَوُم ٍملْسصْلا ملا بحاَص مهو ةرْضَح ٌةوَلح َلاَمْلاَنإَو

 هنَحِرَمبهَدَحَأ يذّلاإو 88 َلاَقاَمك وأ ليس َنْباَو «ميتيلاَو «َنيكسملا

 01١[ ؛ةنعجار] ةمايقلا مياده هْلَعنوُكَيف مب الو لكي يذلا لثمك
 مه سرت هر

 ا ء يب اضنالي ١- الا

 كنب نشل غاب يلع بكن نرش ريس ىلع تشك

 11١٠١[ ١:عجار]

 يبأ نع «ةرضَت يبأ ْنَع « يريرجلا انا «ُيَِيانئدَح ١١١ /ك

 يعاراي ردات لإ يعار ىلع آن: َلاَك لا ْنَع «يرَدُحْلا ديعس
 سم ص

 و رْيَغ نم رش تدق اذإَ دسم نأ ريغ اوم تر ناو باق ًالإو كباَجأ نإ« 5331 ىلا

 .لكك لإ َتباَجأ ذك ءانآلك طئاَحلا ّبحاَص اي : داق ناتي طئاح ىَلع

 5 83 :عجار]

 يم ع ع
 .ٌةكدّصقَدَراَمَق اَمَق ءمايأ ةئالكةقاضلا : اللف هللا لوس َلاَقو -

 [م١٠١11 :عجار]

 يِبأْنَع رتل فتم انوا يوقع //١111-

 هرَقَس يف هللا لوّسَرَعَمانك : َلاَكيِرَدُحْلا ديعَس يبأْنَع «ةرضن

 : 8 ِهّللاًةلوُسَر َلاَقَ ماي مْوَقلاَو ءاَمسلا ءاَمْن مهام يفر رم
 مع

 0 ولو
 .ٌمْوَقلا بِرَضَو ف هّللالوُسَرَبِرَسَ دَحأ ب ِرْشَي مل ءاويرشا

 [1144:رظنا]

 وثروة مو
 رَفْثَج ْنْب دَمَحْم انئدَح --48

 ىَتأاذإ : لاكن 9# يبل ْنَع "يرْدُخلا ديعَس يبأْنَع لكوتملا يبأ نَع

 [6١١1::عجار] ٠ "ب ضو دوَعْلا دام هلهأ لجرلا

 0 ءمَكَحْلا ّْنَع بش انكدَح رفع نب َمَحم انْئدَح 110

 نم لُجَر ىَلَعرَم 8 هللا َلوُسَردأ ؛ يرد ديعَس يبأ َنَع ؛ناَوْكَد

 :لاَق ؟كاَنلَجْعأ اَنَعَل :ُهل لاق اك «طفيهسأَرو جرح إلسا ؛رامنألا

 :َكِيلَع لْمْغآلق تطحفأ وأ ؛ َتلجْعأ اذإ : :َلاَقَق هللا َلوُسَر اَيْمَم

 1 11؟؟هةرظنا] .ءوضولا كِيَلَع

 ءٍمصاَع يبأْنَع «ةبعش اًنأبنَأ «رف ىف

 م املرعع | هاا هر ماع
 اديز تعمس : لاقط اح عَبْدَ 114 ١-

 1000و لاق

 يش 20 : (15) : لاك (ةاشلاٌدْيز) امنت عبس وأ اسمح يأ يفي دهسا
 هك سس نسا لس »ا هوص سام 6 مم رجلا

 رسما راردم ميل ءاّمّسلا لسري : لاق مث 2« نيلس : :لاق ؟(؟؟/*)

 هلل جرا ءيجُي : :لاَق ءاسوركَالاَمْلانوُكَو انيس اهنا نم ضْرألا

 انآ عاطتما ام هوك يف هل يشب : لاك ينطغأ ينطغأ يدهم اي: لوقف

 [٠115:رظنا] . لمْحَي

 م
 ريس ووو

 قدسي تي قيئملا ضمت لاق يراَوَحلا

 8 هلل ده ىلع الألم يك

 2 هع هدو

 ا «ثدحي قيصلا تضم ل 5 يرازحلا
 ماهم 0

 . بوذلاب هللا لوُسَر دْهَع ىَلَع تمت

 ديف عا خا ءلكرو

 نع دلاَخ نع يعش اكد رق نحمد ١187 ١-

 ٌةقفلا كدت :راّمعل 1 لاك 88 هللا لوُسَر ذأ يدش ديعس يبأ ْنَع «ةمرلكع

 [١١مه*:رظنا] ٠ ةيغابلا

 ِنْب وِرْسَع ْنَع ةَبعَش اَنئدَح ءرَّفْعَج ْنْب ب دمحم اًنيدَح ١55-

 هّللا لوُسَرْنَع «يِرُْخْا ديعّس يبأ نع ؛ يناطلا يِرتخَبْلا يبأ ع ؛ةرم ؛ةرم

 تيأرو «حْقلاَو هللا رص ءاَج اذ ٌةَروُسسلا هذه لَن امل : :لاَكمَنا 2

 ويح ثا اكو هنت لح لوران «ساّنلا

 ُُ زيح يباَحصأَو

 و ل ل ل م6 مم
 .ةينو داهج نكلو حلا دعب ةرجهأل : :لاَقو



 هةر اس اعل# 2027
 امهو « تباك نب دْيَرَو يدرب فار هدو تدك اول لاق

0-9 
 اَذَه نك اكد ن نادم َءاش ول :ديعسوبأ َلاَقَق ٠ ريرسلا ىَلَع ُهعَم نادعاق

 ؛ةقئملا نَعَمْ ىَشَْياََعَو موق : ةقارع نع ُهَحْرْتْنأف اَخَي

 .قدص : 6ك لد اكرام
 اكلك كيد م هع

 0 هَبرضِيل ردا هلع اوم عقر اْعَسَ

 [01479:رظنا]

0000 
 نع «ميهاَربإ نب دعس نع فيش نكح دّسَحُم انسَح ١6--

 ةهلهق 6 عدم
 520 :َلاَقىَرْدُخْلا ديعَس اَيأ تْعمَس : لاك لهَس نب ةماَمْأ يبأ

 ىَلَع هاَنآَت دْعَس ىلإ ف هللا لَسْرأَك : لاذع نب دعس مُكُح ىَلَع

 ىَلإ اوُسوُف : 8 هللا وسر لاق دجْمَملا نم يق اناملك : لاق ؛راّمح

 هت :لاَك ٠ َكَمْكُح ىَلَعاوُنَرتءاَلْؤَهنإ «لاَقمت مكرْيَخ وأ ْمُكَديم
 . هللا مُكُحب يصدق :ة “يبل لاق :لاق ٠ مُهيراَرد ىَبشَو « هتان
 [لل17 ل1 اهبل ١ ]1هبل 1 12ا/:رظنا] . كلما مكسب تَمَق : :لاَق و

 ةَمَْلَسُم يبأ نَع ةَعش انَكدَح رَفَعَج نب دمحم انيدح ١١7
 يب رج سري سلوا

 20 ماس

 هّللا لوّسَر ْنَع «يِرْدُخْلا ديعَس يبأ َنَع «ثدحي ٌةَرْضَن بأ تعمس : َلاَق

 َرظْنِل ايف مكن لج رع هللا «ةَولح ةرضَح ايلا نإ : لاك ©

 اتناك ليئاَرْسإ يب ةّف وأن ءاّستلا اوتو اييدلا اوَُتاَ «نوُلَمْعَت فيك

 [للادحك ءلا9414 114 147:رظنا] . ءاَسّنلا يف

 َنَعا ٌقَبعَش اَنْدَح يدهم نب نمحرلا دبع اًنئدَح - /١١817-

3 
0 

 لق «ديعّس يبأ ْنَع «دَحُي له نيم تغمس : لاق ميهاربإ نبا

 ينإَف : َلاَك هاذا نب دعس مْكُح يف هيد نع رَدلَغ ثيدَح ىَنعَم

 ا ذتْمَكَح دل : :لاقق « مهر ىبسُتو ٠ مهام لَ نأ مكحأ

 عش كاش - كلما وأ كلما مك مهيف تْمَكَحْدَقَل : :هَرَم لاَقَو هللا

 2 [11180:عجار] . نّمْحرلا

 ياللا لةاسدَحَو -اظ١١ا44

 لمص ريس هال اي رع اصر يم
 قلل محبي 5 200١ :رّفعج

 . فتح نب لهَسْْبةماَمأ وأ

 نب سّنآ نع كيش اكل «رّفعَج ْنْبدَمَحُم اندَح ١-

 نع لس هنأ 9 يبل َنَع «يِرْدُخلا ديعَس يبأْنَع ءدَبعَم نَع «نيريس

 ُودَقلاَوهاَمْنإَف َمَكلداوُنَمْنتال انآ مُكيلعال لَْمْا يف لاكؤأ ؛ لعل

 [1 107/١ هل اتت 110411151 :رظنا]

 الامل درك و
 نع «نيريس ْنْب نأ انآ ةبعش اَنْبدَح ريح اًنكلَح - ١10١

 لاسفل
 . هوحن ركل دبعم هيخأ

 يبأ ْنَع «ٌةَيطَع 2ع نع ؛ «لْيضُف اًندَح «مدآْنْب ىَبحَي اًنئدَح - -1١١؟

 َمْويلَجَوََع هلل ىلإ ِساّنلا ٌبَحأَنِإ :48 هّللا لوس َلاَق :َلاَق ديعَس

 َمْوَيِهّللا ىلإ سانا ضف ؛ لداَعماَمِإًاسلجَم هنم ْمُهيرْفآَو ميلا

 (0164ه:رظنا] .رئاج مم ابَذَع دش ة ةَمايقْلا

 يور ين نرخ (96/6) هديت رب حيا - 11141 يقمع هاف اس
 دَْعدفونأِديعَس يبان ةَرْضن ابر كدَو دقوا يقل مَع :ةَداَتَق اًنْكدَح

 م
 2 | مدع ممل 7 ري ج5

 كيو اننبيو « ةعيب دير نم يح اَّنِإ : اونا ف هللا لور ىَلَع اود مل سْيَْلا
 ٠ ا رعي6 مسه مام م 000

 اذإ رمآي اًنرمق « محلا رهشأ يفأألإ كينان نأ يطتستاتسلو ءرضم راقك

 مكرم لاَقَف ءاَنءاَرَو نم وْدَئْوَأ هبرمأتو ءةّنجْا الحد ب انذَحأ ْنْحَ

  0000ع ٠
 نمسا نيش هاو الو هَل اع «عيرأ نع مُكاَهْآَ «عَبْرَأب

 نماوُطعَأَو اضم اوُموصَو «ٌةاَكّرلا اوَنآو «ةالّصلا اوُسيقأَ «عيرألا

 مصل ف سا » كرسل
 ٍمَكَحْلاَو «ِريسقّتلاو ءءاّبدلا ْنَع : برأ ْنَعْمُهاَْلآَو سما مئانتلا

 نم هبف نُقل مري لج : :لاَق ؟ريقتلاب كمل امو : :اوُناَق . تّنَرَمْلاَو

 ْمُكَدَحأدِإ ىَّنَح هوتي هابل نكس اذ ىَتَح ؛هاَمْلاَورَمّشلا وأ ءاعيطقلا

 ,دللك نم ةحارجد اصر قا يفو «فْيسلب هس عي

 :لاَق ؟بّرشُ نأ انرمأَت امك :اوُاَك «٠ ف هللا لوُسَر نم ءاَيح اهّتبَح هديَحأ تْلَعَجَف

 نادرجلاَريثك ضْرأ اًنضْرأَنِإ : اوُلاَ :٠ ههرفأ ىلع تالي يل ةيئسألا يف

 لاو ءانآلكوأ نيرا هلكأ انإو : :َلاق مدألا ةيقسأ اًهيف ىَقْ وبي

 .ةانألاو ملحلا :لَجَوَرَعْهَللا اَمُهبحُي مه امُهبحُي نيل كيف نإ : : سيلا دبع جشأل

 [1410/6١:رظناز

 يشُكدَح :لاَكَقاَحْسِإْنْبدْنَسْنَع «ىّيحَيانْسدَح -5
 ٍموُحُنْنَع ىَهَئ 8 هَّللا لوُسْردآ «يِرْدُخْلا ديعس يبأَنَع «بنيز

 ديعس يبأوُحأ نامل نب ٌةَداََك ْمدَقَق : :َلاَقَق . مايآ ةككلكو 93 ,وُك يحاّضألا

 ىحضألا ديدق نم اذَهَأَك : اقف ىحشمألا دمي ار هل
 قدق» 2م ع هع

 وأ هل َلاَقَك :َلاَق ؟48 هّللا ٌلوُسَر هْنَع ىَهّت دق سْبلآ : َلاَقَق معن : اوُناَك

 قو هس انآ هت اناَك 88 هّللالوُسَرَنإ ءَرمأ هنيف ثَدَح دو : ديعبس

 م ل
 .رخدتو لان انل صخر مث مي ةكلك

 ينشدَح ؛ :َلاَق َقاَحْسِإ نب دْعَس ْنَع «ىَبِحَي اًنندَح -ارلوما

 م ا هضاس رام سك عامل
 انآ «ةّئيدَمْلا يّتبآل نيام هللا لوس مَرَح : لاَ ديعس يبأ نَع «بنيز

 دكه وة معشق م ع عب
00 

 يبخل اها و كج فلا ٠ لوي دعسان تضم لاق

 سو رب عسا سلو
 ىّلع سس يذلا دجّنَملا يف فْوَع نب ورَْع ينس جَرَو «ةَرُخ

 وه: :يرْمْلا لاقو : كف هّللا َلَوُسَر دج وه : "يرْدَّحْلا لاق «ىَوفَلا

 ُدِجْسَمْلا اَدَهَوُه : :لاقق ؟كلذ نع مآلاَسَق هللا لور ايت «ءاَبق دجسم

 مرل .هاَيق دج ينير يك ريح لاذ يف : َلاَكو ا هللا لوُسَر دجْسمل

 [11مه5:رظنا]

 وان نَع هدا انآ 0 ديلان تي 101 ١ ١

 وو يقلل



 ١1١11548- - ىسع يبأ عة اد ماع يا ١

 «يردحلا ديعس يبأ نع ؛ «يراوسألا ٠ َضيِرَمْا اودوع : َلاَق اك يلا ْنَع

 [ل1 1 5كمل 1450:1179 :رظنا] . ةرخألا مكرم ئاتجا عَماوشماَو

 دْبَعْنب ِنَمْحّرلا دبع انندَح «كلاّم نَع ىَحي انثدَح - 86 ١-

 «'يِردُحْلا دعس يبأ ع «هيبأ نع «ةعصعص يب أ نب محلا دْبَع نب للا

 وعاشوا
 .نآرشلا تلبث لدَعَت د ُهَللاَوُمْلق) َلاَق يبل َّنَع

 [11417,11؟5:رظنا]

 20 ىلع طف جز «ديعس يبأ ْنَع

 مازوت ءللؤمم للحم ,11771:رظنأ] . بيير وأ ءطقأوأ ءريعَش وأ ءِرْمَت

 ُبَنْيَز ينكدح : َلاَق قاَحسِإ نب دعس نع ؛ حي انكنَح - ١
 والهم عم ا
 هّللا لوُسَرللُجَر لَك : لاق يِرْدُخْلا ديعَس يبأ نَع  ةرجع نب بْعَك هبا

000 
 : يبأ لاَكَت اراك : لاك ؟اًهيانَل ام انّيصت يلا ضاّرمألا هذه تير : ه2

 لأ هس ىلع يبأ اَعَدَف : :َلاَق اَهَكْوَكاَمَق ةكوش ْنإَو : َلاَق ؟تَلَكْنِإَو

 داهجآلو «ةرمعألو «جَح نع ليال انآ يف تومي تح كولر

 عم ع عل سم ري

 رح َدَجو لاَ « ةعاّمج يف ةّيوُتكم ةآلّص الو .هّللا ليبَس يف

 .(37 ةرل) تام ىَّتَح

 ةرضَن يأ ينكدَح :لاق عَفْوَعااَنثَدَح ءىَيحَياَنتَدَح 001

 .ذاّعم نْب دعس تومل شرعا رَمها : لف يملا نَع ديعس ابأ تعمّس :َلاَق

 نْبضاَيَع ينكح :لاق َنآلْجَع نبا نع «ىَحياندَح ح03
 مس ف هه 1000

 نجاره بِحّعي ناك ا هلل َلوُسَر انآ «يِرْدُحْلا ديعتس يبأ نع مّللا دّبَع

 ىأآَرك ٠ اهْمادحاَو هدي يو ٍمْوَي تاك َدِجْسملا َلَخَد هدي اَهكسْينأ

 سانا ىلع َلَبقأَمَث نُقل ىنح هبنهَتحت دجلستلا ةلإف يف تاما

 مُكَدَحأ نإ ؟ههنجو يف قصف جره ْمُكدَحأ" بحيأ : 8 َلاَقَقاضْنُم

 03 20 ا ع ا واه

 قصي الف « هنيعي نع كلمْلاو لجو ع هر لبَتسَي امنه ة ةالّصلا ىَإ ماقد

 نإ ؛هراَسْيْىحوأ «ىرسُا همَدقت نصل هنيمَيَنَع دلو ؛ هيدي ني

 [لل١ه٠:عجارإ ٠ . ضعي ب ىَلَع هَضْحَب درو اَذُكَم ميل ردا هب تلِجَع

 .هَكلدو هيو يف ىحَي لَو

 هما هزي
 وبأ يد : لاق ورْسَعْنْبدَمَحُم انئدَح «ىَيحَي انندَح - 04 ١-

 ُروُناهْنِإ مولا ضْعَبلاقك رق هليل ارا : لاق نّمْحّلا دبَعَنْب ةملس را عامك 200

 َلوُسر تغمس ديس يآ اي: تلق يا ديعتس يبأ ىلإ يس « ةثسلا نم

 سوا َرَْملا 8 هّللا لوُسَر فدعا همن : لاق ؟ردَقلا هكر ل هللا رو مم

 هَعَم نجر جبر نير ع ةحيبص احب مل هماً اضمن

 يناَرأَق اهئيسنل مكر هلل تيار ينإ :َلاَقَك ءاهيسْلا مُثردَقْلا هليل يرو

 يف اموت ؛ «هفكتمس ىلإ عجيل يعم فكتعا نََف ؛ «نيطو ءاَم يف دجْسأ

 اك دمائنا كلام ويفرح

 مسوس كا 0200 كاس رعرتم

 قانا نيرطعو ىدخإ لل برا الص اني ىَلَص هل «باّتكلا

 [١٠1؟ةنعجار] ٠ نيطلاَو ءامْلا يفل هفلآ برأ

 ةَمْلَس اَبأ تعمس : :َلاَق طارتلا ديَمَح َنَع ٠ ىَيحَي اًنيدَح - - 6-١١

 :هَل :هل “تلق 'يردلا ديعس بأن نمل دْبَع يبرم : َلاَك محلا دبع نبا
 عع

 َلاَق : ؛لاق ؟ ىلا ىلع سسأ يا دجنسما يلتمس ني

 هب برضف ىنمح نمت خا ؟ىرلا ىلع شل يذل ئتجنسشلا

 .ةّئيدَمْلادِحْسَم اَدَهَوه : لاك ضْرألا

 . هرك ذي اذَكَه كايأ ؛ تعمَسَأ هشأ) : هل تْلُمَف :َلاَق

 وطعم يكد :لق ماس نع ٠ ىَحَي انيدَح -7

 لق يلا نَع ؛ يرْدُحْلا ديعَس يبأ نع ءِراَسَي ِنْب ءاطَع ْنَع ءءاطَغ نبا

 مهلا ىَّتَح ِ ءَنّرَحآلو «بّصَوآلَو ءضّرَم نم ملْسُْلا باَصْاَم َلاَق

 ا هد قط انوا بألا نب

 كود دق شاع . يطا دس يانغ لس ين دا

 [ل1 5531 :رظنا] ٠ موقق ْمُكدَحأماَمَط يف بابل

 عيب ل ربع عدواس »ع 001
 ٌقَداَتَق اًنئدَح : آلاَقةبعَُو ماشم اَننَدَح ( ىَيَحَي انئدَح - - ١ 08٠م

 مُهَمؤيلف ةئآلئ اوُناَك اذِإ : ف ْيِبلاْنَع «ديعّس يبأ نع «ٌةرْضَن يبأ نع

 للعنأ لازال ل1151 1114 :رظناإ . مهر ةَماَمإلابْمُهتحأ ممْدَحَأ

 [لاملا/

 «ةَرضَ يبأ ْنَع ُةَداََقاندَح «ةَبعَش نع : ىبحَي انْندَح ١8

 أ رع ميس نب ىلإ ف يبل مانجر :َلاق يرْدُحْلا ديس يبأ ْنَع
 ْبعي ملو «نورَخآَرطفأو «نوُمئاَص َماَصَق فاطم "رم تنضم ةَرشَع نام
 [١11؟ة:عجار] ٠ ءالؤه ىَلَع ءالْؤَعآلو ,ءالْؤَم ىلع ءالْؤَم

 ءامع عع مم ل هع
 نب َناَمْيلَس ْنَع قَداَتَق اًنئدَح ,ةبعش نع ؛ « ىَيِحَب اًنْئدَح - ١3١٠٠ ١-

 ٌمهايدهوا مري
 ءارمأ نوكت : َلاَق ف 'يِبلا نَع «يِرْدُخْلا ديعَس يبأ نع «َناَمْيلَس يبأ

 َلَخَدْنَمَق «َنوُبْذْكَيَو َنوُملظَي ساّنلا نم «شاَوَح وأ «ِشاَوُع مُهاَشْخَت

 نو ؛ةماتنلو يلع لم كاد مهيذكب كتم مهل
 لما ينم مهمل ىلع نو وبي قدمو مهل ليل
 [11650:رظنا]

 مها واع و
 «"يرْبَرَجْلا ْنَح داَّمَح اَنكَدَح دَّمَحُم نب سنوي انندَح - 1١1١11

 َلاَس © هللا َل 94 وُسَرنأ يرد ديعتس يبأ (310/77) ْنَع «ٌةَرْضَن يبأ نع

 لوُسَر َلاَقَك : َلاَق . كنس ءاَضَْب ةكمرَم : لاق ؟ةّنجْا ةبرث نَع دئاّص نبا

 [6١١١1:عجار] .قدص : : 8 هللا

 [قباسلا نع ,عاد الب ثيدحلا رركت] امدح ١١77



 ها

 0 اد : فيش يطل ديس يد ةَملَس يبأ

 [11440118901,110>:رظنا] . عّضوُت ىّتَح مفي هبا مف ٠ ءاّهلاوموقك

 يبأ نع روب انكدَح «فْوَع ْنَع «ىَحَياَدَح -5
 ٌةكراَماَمهتي (قرطتق)؛ نيتقرف يأ كفي : ا هللا لوُسَر لَك : : لاق ديعس

 للتل# للكل لات ل145 11156:رظفا] قحاب نيتقئاطلا ىكوأ اتقي

 [ا134 اا

 اَككَح :َنآلْجَع نْباْلَع :ديعّسرْب ىَّحَي اَنلَح -6
 8 يِبلاَو ةَممجْلا مْوَيَدِجْسَمْلاَل جر َلََت : َلاَق ديعّس يبأ نع ضايع

 ةَياَذاةَممَجلاَلَخَدَمل نيم يلصق هاَعَدَ ربْذمْلا ىَلَع
 0 رسب رب عاش

 نأ كرمك ةَكلَّذلا ةَمْمّجْلا َلَخَدَ مث را ُهاَعدقربثملا ىَلَع 8 هللا وُسَرَو

 مُئاوُقَدَست اسم نييوك هاطعأُ اوف ءاوُكدَصن : :لاَق مث ٠ . نيتعطر يَلصُي

 مث «َعَنَص اَمَه ةركو 8 هللا لوُسَر هه :هييوك دحأ ىلا ؛ اوقدصت :َلاَق

 رخام ين سلاسل انه ى :لاَك

 ءاوُقدصتق ءاوُقدَصت : سل ءاول لرسم ل او 3 لاو

 دعم ع
 دخ «هيبوت دحأ ىَتلأَ ءاوقدصت :

 0 2 هم يوم

 [4رالفج؟ رظنا] 20050 ٠

 يبأ نب ديعس اَنئدَح «بثذ يبأ نبا انثدَح « ىَبِحَيانندَح - "١١

 قدا موياَسبح : لاق هيأ نع ؛ديعس يبأ نْب نَمْحَرلا دّبَع ْنَع «ديعس

 اس لاقل يف لي نأ َلْبك كلك ,ايوُه بَ دب ناك ىتَح تاَولصلا نع

 هللا ناكو لاف نينمؤملا هللا ىَفكوو لوك كلو لالا انيك امكَف لَ

 ءاّهتقو ين اَهيلَصُي امك امال َرهظلا ماه الآلب قف يبا رم 4ازيزع ايو

 اَمكاَملَصَق َبَْملا مام ءاهتقو يف اَهيْلَصُياَمك امال َرثممْلا مق

 [ق 1 501/11444,111911رظنأ] ] .اًهنُقَو يف اًهيْلصُ صب

 لاجله فخلال نيالا لاَ هيف داو هانْعَمَو هداتساي

 . انا

 :َلاَق ثاَيغ ْنْب ناَمْع انئدَح «ديعّس نب ىَبحَيانثدَح - ١114

 مج ىلع الضر: :لق ير دهس يبن 'ةرضوبأ يح

 (ىَرْجمْلاِسرَملا لم نرخ 0" حبلا لف َنورَخآَو ٠ قَبل سس سَّنل
 يب همي عل

 ًاوُبَح َنوُنَحَي نوُرَحآَو «ًايْنشَم نوُشْمَي نوُرَخآَو ايس َنوْسَي نوح

 سنا ءويحيالو نووي الملا لأنا 0و

 لاتكون رهت ىلع نرثي « تارا تربط وَلا

 00 ا 7007

 :َلاَقَف ؟ءاَميصلامسيآَرْلَه : ف هللا لوُسَر لاق : لاق: « ليسلا ليمَح يف

 وُ ِراّذلا نم لجَر جرْخَيوأ ء جرحت «تارجش فب ثا (طارصلا) ىَلَعَو

 ٌكدْهَعَو : لوقف : لاق 9ع يجو فرم لوفي اهل ىَلَع

0 
 هذه نم يشذأ براي لو ةرَجَس ىَري لاك . اهرب

 آل كاَسذَو َكدهَعَو لوسي :َلاَك . اترك نم لكآو اهلظب لظتسأ ةرجتلا
000 

 يلوح براي: لوُتقاهنم سحأ ىَرخأ رش ىف لاَ . مريع يثآست

 َكلَمدَو َكدْهَعَو : لوقف . اهترمك نم لُكآَو اًهَلظب لظَتسأَد ةرجشلا هذه ىلإ

 رجلا هده ىلإ يري“ دوق هللا ىَرق لك امري ينلآستأ
20 000 02200 

 ءاَهريَغ يئاستال َكاسدَو كدْهَعَو : َلاَك . اهئ اًهئرَمَك نم ماو اًهلظب لظتسأ

 ينلخذأ بر :لوُديف مهتاوصأ (6//06) عَمْسَيو سانا دوس ىف : َلاَك
 - هي

 َلاَقَف ف اَنلَحا فيلا باحْص أنْ َُخآل جرو ديعس وب لا : :لاَك .ةنجلا

 َلَخْدُي :ُرَخآلا اكو اهم اهلثمو ايندلا آمي هنا لحس : 20
 0100 و لع هه

 [اا771171ةبرظفا] اهلاثمأ ةَرَشَعَو اًيندلا ىطسَيم َةَنَجْلا

 يو هس سو ل
 ٌةَرُضَنوُبأ اًنئدَح « ثاّيغ نب نامل اندَح « حور انثدح - 484 ١--

 منهج رج ىَلع نلعب : لاَ هنأ ف يِتلا ْنَع ٠ «يرْدُخْلا ديعّس يبأ نَع
 ُلوُسَرلاَف : :َلاكو «ْمْلس مس مهلا :نوُنوُفيةكنآلَم يَ 5

 نولوقي ةكئالم هيتبنجب : لاق .هركذف

 :لاكَو ؟ءاقثلا يف تبة رَجَس مما مُر اَمآ : يو هللا راثلا ل هأ امو 1 رج اع

 . هانعم َرَكذم اهلهأ مه َنيِذَّلا

 هالْمأو ثاّيغ ْنْب نمنع انندَح 'رّفَعَج نب ب دمحم انندَح 53

 َرَكْذ : َلاَقْيرَدُحْلا ديس يبأْنَع تدَحُي رنات طمس : لاق َيَلَع

 يَ منهج رلسج ىلع نوُصَرْعُي سل ذِإ َلاَقَق ةعاّفشلا 4 هللا وُسَر
 بس 2 2 م دعس ةليهسا

 َمُلَسمُهَللا َنوُلوَقَي ةَكئآلمْلا هِيلَجِبو «َساّنلا فطحل كَسَح اسمح

 .ثيِدَحْلا رك مس

 نبوي ينكح كلاَمْنَع ديعّسُنُب ىَبحَياَنتدَح 1

 :َلاَقق ديس وُبأ َلَخَدَقَاَوْرَم دنع تنك : لاق ىّنتَمْلا يبأ نع «بيبَح

 َلاَقَق هَ: لاق ؟بارّشلا يف ذْخّتلا نَع ىَهْنَي © هللا لوُسَر تْممَس

 ىَرأ :َلاَق شت نع هنأ لاق ؟دحاو ِسّفَت نم ىَورُأ آل يّنِإ جر

 [1150311457,11784ة:رظنا] . اًهقرمأ : لاق ؟ةاَذَقْلا هيف

 وبأ يدَح : لاق دلاجُم نع «ديعٌس نب ىَبحَي انئدَح - لنفف

 ْمُكَلاَدَياَماوُمَتِصا : لاَ لمْ يف فلا ْنَع «ديعس يبآ ْنَع ؛كوْلا

 نك ايش هلل ردك نإ

 لص ل الر

 يبأ نع «كاّدولا وبأ يئدَح «دلاَجٌس ْنَع « ىَبحَينئدَح - *١171

 ميل ارْمَح اَندْنعنِإ :ٌرمَخْلا تمرح امل 8 هللا لوُسرل ان : :لاَق ديعَس

 .اًماَنقَرهأَك اَرمأَق ؟انل

 ْنَع ؛كادولاوبأ يكدَح : لاَ دلاَجس ْنَع ؛ ىَبحَي اًنيدَح - ةفنل

 موك نم كوريل ىلُعلا تاجرا لْهآدإ لاق ف يلا نَع دعس يبأ

 وكلا نور اَمَك .اممْآَو مهم َرمْعَو ركب نإو «ءاّمسلا قّقأ يف يلا بك

 0159:1171 :رظنأ]

 ٍحلاص يبأْنَع ءٍمَكَحْاْنَع ؛ةيش نع سياح -6
 ِ و سو نم لركن ىَآ هلا لون «ديعس يبأ نع ؛نآَمّسلا ناو ريم شاوم



 زا تلجغأ 5: انجح كعك : :َلاَق يلو جرحت راصنأل

 [11179:عجار] لش ا كعك تطأ

 0 رب 06 للحي ديتساتأل . يل

 ُهَّنإَك أ اوُعنطصاَو اودقوأ :ل للدنيا مل :َلاَق« 5« ليب ارنا

 يبأ نع ؛ةرطت يبأْنَع يملا يئدَح « ىَيَحَي انَْدَح - 55

 بلاأووس الم ٠ َلاَقق دئاص ْنْبا يتّيقل : لاق يِرْدُخْلا ديعّس

 قف هللا لوُسر تن َتْطِمَس سلا دَّسَحُسّباَحنمأ ايمو «َدوُوُتَي سال
8 

 و مل انآر يدوهيوه : ف هللا لوُسَرلاَق : َلاَكْوُأ :لوُقَي
 5200 هرم ع هر

 آلا َكَعَم انآوتْجَجَحْدَكَو ؛ةَئيدَملاَالَو كَم يتأَيآلَو «حيحّص

 ءّدلو َنْيأ ملعآل يّنِإ اذ َعَم : :لاَق مث ؛ ؛ يل دلو دقو هدو الو «ةنيدعلاب

 م1144 1145١ 1199 :رظنا] .يَلَع سبق : لاَ وه نيو ٠ يحي ىتمو

 ناَمْعتلاْنَع ؛ «يمس نع «نايفس انئدَح ءِرْيمُث نب انئدَح - - ١17

 : هللا لوُسَر لاق : َلاَكيِردُخْلا ديعّس يبأ نع ؛ يقرا ضايع يبأ نب
21000000 

 هِهَْوْنَعَراَنلاٍمْوَيْلا كتبَ دعبل .هّذلا ليس يف مويدبع موُصَي

 [11611؟,116م81:رظنا] . ًافيرخ َنيعبَس

 يبأ نبا ينعي - كلما دبع انندَح ءرْيَمُت نبا انندَح - 08

 :كف هّللا ل وُسَر َلاَق : َلاَكيِردُحْا ديعَس يبأ نع ؛ «ةيطَع نَع - - َناَمْيلَس وم

 لجو رح هللا بانك ءرَخآلا نمر اَمهدَحأ نقلا مفتت ين
 نام الا « يكلم يئرْفعو «ضرألا ىلإ ءاَمّسلاَنمدوُدْسَمَلْبَح ع

 (111؟:عجارإ ٠ (6//61) ضو يلح ادري تح ارتي

 :لاَق-. ينهجْلا ينعي هي سوم انئدَح ءِرْيَمُت نبا انثدَح 110

 ديعّساَبآ تعم : :لاق يجانلا قيدصلا وب اًنَح :َلاَق يحل ادْيَز تغمس

 َأةَرمَع لاط نإ "يدها يأ (يفانوُكي ذل يلا َلاَق : لاقي ِرَْخْلا

 َضْرألاالُعَي «نينس عستوأ نيس ناَمََوَأ نس حس ضار

 .ًاًهرطق ءاَمسلا رطْمتَو اتا ضرألا جت ًالْدَعَو أطسق

 دْعَس نبط انئدَح رشمعألا اًنْكدَح هرم ني اند - ١1١ ١-
 ول

 هّللاٌلوُسَر لاق : لاكي ِرْدُحْلا ديعَس بأ“ تعْمس : لاَق دجسملا اذه بابي

 ين علال مِّن امك تنم مها ىلعْلا تاجرا َلْهأَنإ : 2

 للكمو 111447 :رظنا] ٠ امَعْنآَو مهم رمَعَو ركيوبأو ٠ . ءاّمّسلا قاَقآ نم قفألا

 للقتل للومو للالا»

 دبع ِنْب هللا دبع َْع هللا يع انآ يمني اندَح - ةدفش
0 

 اَق: :افا يرسم اهئ «َيِراّصْنأل رَمْعَم نْب نَمْحّرلا

 نأ هْنَع ياسيف وكي ىَنح ةمايقلا موي اسيل ْمُكَدَحأنإ : 2 هللا لوس
 :َلاَق هّمِجَح شقة لاق ؟هَنيآرْذإَركسلا ركن نأ َكَمََمام : َلاقُي

 [1١1/هالرا 1؟56:رظنا] : َنماّتلا ٠ تفخ حو كتوَجَر ١ بر

 يبأ ْنَع « يفيص َنَع هللا يحاك ير اكد - ١ ف رشزا

 «هيف اَهكَقَكَدَحُم مر دَحآق «ةّيح هلم يف لُجَرَدَجَو : لاك يردُخْلا ديعس

 كَم نإ :لاق قف هللا لور بربك لجل تام ىّح بسلا تت مل
 يد هاو ع والمهمة ل هو

 كلك دسَبموُمتر نإ ءآنآلا لح اوُجرَحف انيس مُر نإ «رماوع

 لمرااذتك للكل :رظنا] . وَلاَ

 3 عدول مريفاسإا

00 0 10000 00 
 للفرس لجل جل لأ ىلإ: كا هلل نورا

 م معا 2007
 ىلإ يمْدَك بر يأ : لاَقَف : لظ اذ ةَرَجَسهل ثم نجلا لف را ِنَ

 يناس نأ تلق اإَتْيَسَع لَه : :هّللا َلاَقَق . اهلظ يف َنوُعاَ ةرجشلا هذه
 م مسمع كم
 رّمَتَو لظ تاذ ةَرَجّش هَل َلّثَمَو ءاّهْبلِإ هللا ُهَمَدَقَك «كئزعوأل : :َلاَك ؟اَهَرْيَغ

 .ًاهرمك نمل كآو اهلظ يفادوكلا رجلا مده ىلإ ينفي :لاَقَف

 آل :لوُيق ؟مربَخ يناس انآ كلذ يطأ اذإَتيَسَع لَه :هل هللا َلاَقَك

 لوي امو رمكو لظ اتاذ ىَرخأ رج هل لمت اهلل هميم كبَر

 ص برو اهرمك نم لكآو اهلظ يف نوكأ ةرجّشلا هذه ىلإ يَ بر يأ

 هل لشق هرب ريغ يكانست نات لعق اإَتْيسَع لَه هل لوقف .امهئام

 يأ : وُ هلا ببدل يق ٠ اهي هللا همسي ري كئآسأ ال كرو

 .اًهلهأ ىلإ ظنآو هّنجلا فاجن َتْحَن نوكأ ّنجلا باب ىلإ يندب

 .ةّنجلا ينلخذأ بر يأ : وُ اَهيفاَمَو تلا لهآ ىَريق ٠ اه هللا همسي
 ماع ما 0

 ل لاق ؟يلاَذَه : َلاَك ةّنجْلاَلَخَداَدِإَ :َلاَق نجلا هللا هلم : لاَ
 د رعب م زرع 2 م ةلارك

 ىَتح ءاذكو ذك نم لس : :ُّللا هركذُيو « ىّتمتق مَن :ُهَلل جو رح هللا

 َّرَشَعَو كَلَّوه : َلَجَوٌَرَع هللا لاق ينامألا هب سَمطقلا

 للنحل كد معلا را نمل(

 "تطأ ام َلْمَحآ يطأ ام: :لوُقيك ؛كلانايحأَو ال كاحأ يدل

 نم ُهُعاَمد يلْغَي (راَن نم نْيلعتبْلَحْنياباَذَع راثلا لهأ ىندآَو :َلاَ

 0 ا اا 2 يلد ةَراَرَح

 وول عد

 رواثرميبو
 اَنكدَح ُناَبآ اَنَدَح «يِبلَكْلا ورَْع ْنْب ديوس انَدَح امدح ١٠١ه

 ريماس
 ف هللا لوُّسر لاق : لاَ ديعَس يبل نع بع يبأ نب هللا دبع نَع داق

 ل1476 1187 :رظنا] ٠ جوُجأَمو جوجأي جورخ دهب نرمتعيلو تيل نجح

1 

 نب ورْمَع "نع بيع اند :ٌدواَد رب ناَمْيلس انكدَح ١-
 00 .(ح) 'يراّصنألا ىَبحي

 نع « ىبحَي نب ورْمَع نع ٠ «للبنْبناَميَلَس انَدَح «ةَمَسوُبأآو
 نع يرحل ديعَس يبأ نع ملَس نب هلل دبع نب فّسوُي نب دَّمَحُ

 ىَلَصُي تح اَهلَْأ نم اهم ىف ةراتج ىلإ ءاج نم َلاَك هللا وسر

 1 دُحأ ل م ناطاريق هلق اهنم ري وأنهم تح رتل نم نمو «ًطاربق هل اهبل

 [1144:نظنا] 1 ٠



 ْنَع َداكْنَع «ناَرمع اربح 35 ميم اكد “١0 1١
 نجح! :َلاق لا نَع "يرد ديعتس يبأ ع «ةيتع يبأ نب هللا دْيَع

 [11؟ةزعجار] ٠ جوُجأَمَو وجي جورخ دينمو تيل اذه

 هّلا دبع نْب نَمْحّرلا دب اَنئدَح ءَدْواَد نْب نامي اَنئدَح - ١1

 ديعتم يبأ نع ؛ يقرزلا شايع يبأ نب نامل نع ؛ ٍمزاَح يبأ نع ءرايد نب
 نإ: ليقف ٠ ءيباَحصأ يِباَحْصأ لوُقأن : َلاَق # يِلانأ يرحل

 ًاقَحُس :َلاَقْوأ) ءادْعُبادَمُب : لوُقأَف :َلاَق َةَدْمَياوُثَدْحأ ام يرْدَت

 م :دعس نب لهس دنسم يف يتايس] . يدْعَ لدين َمل(اََّحْس

 ِنْي ورْمع [ْنَع] ةبعش انئَدَح وادب ندَح -79
 لاك هللا لوُسَرنأ 'يِرْدُخلا ديعَس يبآ نع ٍماشه [يبأ[نَع رايد

 .ةيغاَبل فلا (كلشتتا» :راَمعل

 لش يشير لم كح دل ا لنقل

 لخدي ل لاق هلل لوس دنس يبأ نع «دهاجس حدين
 »ب هد يعل

 [1141ة:رظنا] :رمَخ نملمآلو قاع هلو ,نانم َةنجلا

 ٌرَطَم))اَنآَبنأ «ةَمَلَس نب دامح اًنئدَح :دمصلا دبع انيدَح 0١-

 ةلمث :َلاق ف للا لوُسَر نأ ءديعتس يبأ نع «قيدصلا يبأ َنَع ؛ (ىّلَعَمْلاَو

 هما عم ويشرإو

 ءاعستوأ ؛ عبس كلي يترثع نمل ُجَر جرخَيمْث اروَجَو املظ ضرألا

 (11147:عجار] . ًالدَعَو أطسق ّضْرألا المي

 .(ح) يبأ انكدَح «دَمّصلا دبع اَنمدَح --
 مساس ع ع مرعب تلاع

 ينئدَح ٌةَداَحُج نب دَّمَحْم اًنندَح : لاق ثراولا دبع اَنئدَح «ناَفَعَو

 هّللاٌلوُسَرلاَق : :َلاق يِرُخْا ديس يبن ؛ «يهبل هللا دْبَع ْنَع ءديلوْلا
 ةِد ع اى ةدكمْطَت ءاَرَمأ ظرممس و عل

 مث ءدولجلا امل يلو «بوُلمِهلإن م د ءارمأ مكيلع نوكي : "5

 مبيع معمر عم# عش مهن مشت ءاَرَمأ م أ ْهُكلَع ُنوُكَي
 لاَقف د اوم

 ل7961 :رظنا] . ةالّصلا اوُماَقأ ام 9 لاك هلل لوريل :لجَر

 ينعي زيزتلا دبع اَنْ « يبأ يدَح دّمَّصلا دْبَع انكدح ١١7747

 لأ "يرحل ديس يب َح «ةرططقو يكد : :َلاق بيهص نب

 مسي :لاَق محن : لاق كدَمَحُس اي تيكتشا : :لاقك 88 يلا ىتآ مالا لَ

 مسي «كيفلشي ِنْيَحَو سل لك رش نم «كيزذؤي ءيش لك نم «كيقرأ هللا
 [117عرإ 1 ت/زئ116هم:رظنا] ٠ َكيِقَرأ هللا

 نب هللا دبع ْنَع هللا ديب اَنآَبَأ «يدَع نْب يركز اندَح لاقق

 اك: لاك يِردُخَلا ديعس يب نع راسي ءاطَع نع « ليقع نب دَمَحُم

 «ةآلاّسصلا بق يصل ااكو « جرحي لبق رطفلا مويرطَْي هلا لوس

 [01/ه:رظنا] . نيتعكر ىَلَص هتالص ىَضَق اًذِإَق

 نامل نب مصاَع اند روما نب رضاَحُم اَنْئدَح « 11

 اذإ :َلاَك ف هّللا لوُّسَر نع« يِرْدُخْلا ديعّس يبأ ْنَع ٠ لكوتمْلا يبأ َنَع

 .ةالسمللُهَءوُضْو اًضَوَتلَ :ةوُنيأ دارا ْملهلهأمكالحأ يشع

 ]راجع:1١١6١[

 ميواس ٠ءاص همس
 نب سِيقْنَح لير انئدَح قاس ىَحَياَح - - ١755

0 

 11 ١151 هيرظتا] ٠ .ةَضْيَح ضيِحَت

 (نوراَه نم انأ تعمّس و) ؛ُنوُراَم اَندَح -741/
 «جشألا نْبِريكب َْنَع ءْثراَحْلا نب وُرَمَع يربح لاق بهو نبا اندَح

 ف هللا لوس اَني : :َلاقيِردُحْلا ديعَس يبأ نع ؛ ٍعِفاَسُم ِنْيةديَعْنَع

 عم اناك نوُجرعب اق هلل لوس ُهنَعطم ٠ هيلََأبكاكل جر لأ انين مسن

 اًيسْوَفَعْدَ : لاك «ذقتسا لاَ : 8 هلا لوُسَرهل اق «ههجَوب حر

 .هّللا َلوُسر

 2 جاره انئدَح «ةَعيهَل نبا انئدَح «ىسوم نْب ْنسَح اًنثدَح - لفت

 نول: لاك هللا لوُسَرْنَع «'يِردُحلا ديعَس يِبْنَع ءونيهلا ي يبأ ْنَع
 والاعمال كم ع هع هر ص ع

 ساّنلل ُهْلَمَع َجَرَخَل «ةوك لوبا امص ةرْخص يف مَيمُكدَحأ

 .َناَك امانئاك

 يف َقاَرَهي قاَسَغ نم اولد نول هللا لوُّسر ْنَعو 6

 [١118ةرظنا] ٠ ايلا لهأ َنيآل ٠ اًيئدلا

 نم ءيّش لك بارا لكي :َلاَهَّنأ 8 هللا لوُسَر ْنَعَو - ١١

 ةّبَحلْذم : َلاَق ؟هللاَلوُسر اَيَوْهاملْمَو ليق «هبّنَذ بَْجَع الإ ناّسنألا

 .(16) ونت ةنم «لدرَخ

 [1174؟ :ثيدح يف عاذ الب انّه رركت] .انئدَح-م١ اليقسملا

 .(ح) يبأ انثدَح ءدّمّصلادْبَع اننَدَح -0
 يش سس عع ع هوت داع ع كم

 ينئدَح ٌَداَحْج نب دَمَحُم انئَدَح «ثراولا دبع انندَح : :آلاقن نافعو .

 هّللالوُسسَر َلاَق : َلاَق يرحل ديعس يبأْنَع يهبل هللا دبع َنَع ءُديِلولا

 2 نوكيو «ب ولا مهبل نمطَتو « دوج ذا مليت ءارمأ نكت : 8

 7 َتفَن الق : :اوُلاَك دونجا مهتم رعشتو ”بوُلامهنم ثمن ارمأ

 . ةالّصلا اوُماَقأ ام ؛آل :لاَق

 يبأ ْنَع ؛ ”جارم انْندَح «ةَميهل نبا اندَح َسَح اًنئدَح ١7

 يفرفاَكلا ُدَمْفَم : لاَ هللا لوُسَرْنَع «'يِرُْخْلا ديعس يبأْنَع ؛ ءٍمكيهل
0 

 جو «ناقرو لثم هذخفو ءدحأ ل ثم سرض كو مآ ةثآاك ةَريسَم را

 .ًاعارذ نوُعيرأ هماظعو ؛ « محل ىوس

4 

 روايشق مل
 عضو ديِدَح نم اعمق انآؤل : لاَ ا هللا لوُسَر ْنَعَو +6" ١ ١-

 ..ضرألا نموه م نقلا هل عَمتحاَك ضْرألا يف

 ءردج عبرأر اثلا قدارسل لا هنآ 8 هللا لوُسَر َنَعَو 16 ١-

 .ةئس نيعبرأ ةريسم ل ثم رادج لك فدك

 م سمو
 ١١8 مارح عايشلا 9 َلاَكرو .

 . عامجلاب ٌرخَتَْي 3 يذلا هب ينعي :ةعيهل نبأ َلاَق



 رسما عم
  ةاؤك :ةَجْرتةقم نجل :ا للاوراق 5 ١-

 . مهئعسول نهاد يف اوَُمتا َنيمَلَعْلا

 اًطيشلا نإ : 8 هللا وسر َلاَكَو /617 "١ ١-

 ينزعَو : :ةبرلا لاَ ٠ داتا يازمان يرغأ ري

 [110/69:رظنا] .٠ ينورمفتسا ام مهل رفغأ لاَرأ ال يلآلَجَو

 ُهنِإ هدي يسفت يذّناَو : :َلاَق 8 هّللا َلوُسَرَنِإَو 010

  (حطقا)اَميِف نائاثنلا ىَ 5 ىَتَح مصتخيل

 نأ هللا لوُسَرْنَعَو 4

 . ةّلس نيعبرأ ةريسمك

 .راحْسألاب ايلا قَدْ : :ا هللهلوُسَلاكو ١ لاق ١5١

 بر ايدو لاَقَن

 ةّنَجْلا يف نّيَعاَرْصم نيام :َلاَ

 [1157:رظنا]

 ءنيِذأّتلا يف اّمساّنلا مَكَعيْوَل :َلاَق :لاَق ق8 هلل كسر ١- ا(
 هسا

 ٍيعَس نَع « كرام نبا انندَح «قاَحْسإي ضاري كَ - 008

 يَردُحلا ديعَس يبأ نع «5 َةَعَرَق نع « سيق نبا ٌةَيَطَع نع ءزيزعلا دبع نبا

 ا رعاش ع وس
 انما ما اقل 5 ءنارهظلا رم حلا مَ هَل لور علب لاَ

 [118491184:رظنا] .َنوْعَمَجأ اًنرْطْفَأَف ءرطفلاب
 هر رع م ذه م سوت

 ينكدَح : :َلاَق . نيدشر اَنئدَح «َنآلْيَع نب ىَحَانئدَح - *1١1١757-

 «هكدَح محلا دبع نب همس يبأ ع «باهش نبا نع ءثراَحْلا نب ورمَع

 .ءاَّمْلا م ءاَمْلا : :لاكُهنأ ف هللا لور ْنَع ٠ يِرُْخلا ديعَس يبأ نع

 عداها بتنا ةملسولدَح- 0

 ال تت تزن ينيرفأ 7-5 للجو لقب : هلق سيل

 . ينورقتسا ام مهكر فغأأ ل9 ينال يعل هلال لقت "مهي
 [17١1م17:رظنا]

 هللا دبع ْنَع «لآلب دامس نرخ ؛ ةَمكسوبأ اًنندَح 6 ١-

هنأ يدبعْا راه نَع ءِنَمْحرلا دبع ِنْبا
 3 «ديعس يبأ نع «ثدَحي هَعمَس 

 ام :لوُشَي ىَتح ةمايقل يقتلك ىلا لما ينل
 2 0 ال رع ل زل

 َلاَكَد دبع هللا نش انك ؟ كت ركنملا تيار ذإ كتم

 [115:عجارإ . ساّنلا نم تْقرقَو كب
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 ُدِبَع ناَمْلاوُبآ اَنثدَح «يِرْبرلا َدَمَحآوُبآ اندَح 1000 ري هل
00001 - 

 يفوت : :لاق يِرْهَمْلا ىَلوَم ديعَس يبأ نع «يراّصنألا نامل نب نمْحّرلا

 كرو يٌئوُت يخأ نإ «ديعس ابي : "تلك يردُخْلا ديعس آتي يخأ

 «يخأ لاَيعَو يلايعب جرخأ نأ تذرأ دو «لاَماَنلَس يو لاي يلو الايع

 :لاَق*« نق هشيم ينال و رانا هَ ضم ىنَ

 م لا هدعإ دووم

 [١1؟؟ةنيجارإ ٠ ! .ةماقلا مَ اديه ايقش لات ٠ اًهتدشو

 ادههل ص

 يماهوس ري مرعا# ىرعرامو
 نع« نلت يبت . سياراتنا ١- ا

 00 ع 0 م5

 م 8
 معن : ف ةدحاو بق ىلع اثم في

 نب شَْج ىلإ(" /7) ينوُقاَسُك ماّشلا لمآ ءاَجَ «ريمزلا نبا تعي
 هممظل | عزم ل سس

 دَمو) «ةفاَخأت ل هن فاتك اهي :ٌرَمُع ربا َلاَقك ؛هسيابةَحَلَ

 كلف يبثلا نأ عَمْسَ '.,مكوأ نمل دب ابي: :ديعتس وب لاق (هتوص داَمَح اهب
 6 هع مع

 الإ ءاَّسَم يسْمي الو «أحابص َحبصُيلَو م وُ ماني ال نأ عاطتسسا نم : َلاَق

 حمتجي نأ لبق نم نيريمأ ميا" هركأ يثكلو محن : لاق ؟ريمأ ْيلََو

 . دحاَو ريمأ ىلع سلا

 00 « كرام نْبا انثدَح : َلاَق ديلا ْنْبْفَلَخ اَنندَح - لدفن

 :َلاق [يِردصْا ديعَس يبأ ع دنت ياعلي سا دبس

 مت ةَماَمَع وأ صيف همساب همس ابوك د جتا اذإ ف هّللا وسر

 ءذل عم ريح خم كلا «ديئوسك تأ دمك لو لوُقَي

 [11444:رظنا] ٠ ل عم ارو هش نم كبة وع

 نب ةميهك نب لاب انئدَح «ىسيع نب قاَحْسإ اندَح 154 ١-

 ني ديعَس نْب كلما دْبَع نع جّشألا نب هلا دبع
 يم
 ب اكدَح ةبقع

 ينثأ 9 هللا لور لاك : :َلاق ردا ديعس يبأ نع ؛يدعأتلا ديس
 كلاش ع

 َنيَحَّرْصَمْلا ىَلَصَو «سْسشلا تلا نبح َرهظلا ىَلَص :ةآلصلا يف ليربِج
 يح ءاعلا ىلصَو ,”رضّلا تح اه برثملا ىلصَو «ةماكيقل نك

 رولا ىّلَصَك ىّلصق قا ُمءاَج مُئْرَجَفلاَعلط نيح ءَرجَتلا صو «قّفَشلا باغ

 ّنيح َبرْمَمْلا ىّلَصَو ءناَحماَكلظلاَو ٌَرصمْلا ١ ىَلصو «هلْثم ءيش لك ينو

 َنيح َحّبصلا ىَلَصَو لوألا ليلا ثلث ىلإ ءاّشعلا صو «سمشلا تيا

 . نيتقولا نيد نيام ةالّصلا : لام «علطت سْمشلا تدك
 يعلم

 َنَع ءِرْيَكَب نَع « ةَميِهل نسبا انربخأ : لاك قاَحْسِإ اًنئَدَح --3

 يبأأ نب محلا دبع نع ؛ يقرا مكس نب مَع نع ءردكْدمْلا نب ركب يبأ
 نجل ويلا 9 للا وسل كاي نع يراخلا ديعس

 (ا1ةمهاةرظتا] ٠ هلهأ بيط
 سما ساس

 هي ماعلع

 رطبانكدَح ءدْيز نبا يني «داَمَح ادَح «نوُ اندَح - ١/١1١1

 ىَقَت هللا لوُسَر نإ لوفي ؛ ؛يردخلا ديعَس ابآ تغمس : لاق ِبرَح نب

 تسل يّنِإ :ل لاَ ؟هََمْقَتْنأ كلك مقل لور اي: يقف لاك لاّصولا نَع

 . ىقنسأو معطأ ينإ ؛ ْمكدَحاَك

 ملو هر م ري مرا تاس
 دينك ائدَح 'رثذلا بهلا ديم اَح - ا

 مدرع م سص
 نير قلص جعلك ابق 9 طل وت

 ممم ب2 م مدع

 ولا ع مهام كري ملهم دقق لان لام

 .هنمآقرك حبسَملا ركذ يف اّنكاَمّنإ هللا ايهللا ىلإْب ونت انف :لاَ



 هم

 د اقلها ”يراُْلا ديعس يأس

 . لجبال ليج موقعي نأ ؛ ؛ثى تحال : َلاَق٠ 0

 يشي للاب اند ,دلا اح اَندَح ١- اندر

 قازأ سَ دوُداَيَنس :ةَكنَص وكن شَح وفاَِف سل 2

 . كتم نان ا اأو ةقدص

 22 0 يراّصنألا محلا دبع
 52007 عامذو

 فمش ابْن ملا لامي نوكيا اشوي: لق هللا لور

 [4١١1؟:عجار] فلا نم هنيدب ري« ءرطَقْلا عق ةَومَو ؛ لاجل

 ءام اسرع ها
 ْنَع ؛ةَرُم نب ورع نع ؛ شمعألا انآ رمت نبا انئدَح - ١ 1١

 ًنّرقْحَي أل : 4 هللا لوس َلاَق : َلاكيِردخلا ديعس يب ْنَع ؛ «يرتخَبلا يبأ

 اَم :هّللالوُشَي يو يق هوي آل مثالاَقَم هبف لَ هللا رمأ ىريذنأ هش مكادحأ

 ْنأوَحأ اَنآَو : لوقف «َساّنلا تيشَخ بر : لوف ؟هبفلوُئأأ كلمن

 [11797/1145:رظنا] . ىَشْحي

 يدهس يبلغ هيأاع ٍءْنَمْحّرلا دبَعْنْب ِآلَْلا نع -

 امك ءقاّسلا فصن ىلإ ن نّمؤُمْلاٌةرذإ : ف هللا لوس لاف : لاق 1/8”

 [١١1؟:عجار] .اذلا يفق بْنَ تحن امو :٠ سأب الق بعَكْلا ىَلِإ ناك

 نْبدّمَحَم نع «ريثك نب ديلا اندَح ةماّسأوب بأ اند 17 ١-

 نْب هللا دبي ع اع :ةرم ةَماَسأ وأ َلاَكو) ؛ هللا دّبَع نب هلل دّييَع نع ؛ بْنَك

 يَ لبق: لاك يرحل ديعَس يبن « جيد نب ٍعفار نب (نمَحّرلا دبع

 ْنَكلاوْض يحل هيف ىَقَلبرْب هو :ةَعاَضَبرثب نم أضوَت هّللا لوُسَر
 فءيرورداع ضمرهار راعي
 .ءيش هسجني ال روهط ء ءاملا : لاق ؟بآلكلا موُحُنَو

 نْب َليِعاَمْسِإْنَع ٠ ء(رطف) يتكدَح : َلاَق َةَماَسُأ وب انندَح ١١

 هللا لوُسَر دنع انك : َلاَكْيِردُحلا ديعَس يبأ ّْنَع «هبيأ نع ءءاَجَر

 . هليزنت ىلع َلئاَقاَمَك ءنآرُشلا ليوأت ىلع لتاَقيْنَم مكيف : َلاَت
 [قالالؤال لل 1 1ا/ة:رظنأ]

 هو ةداو
 ةّيِطَع نع ؛ شّمعألا انئدَح ءدّييع نب دَمَحُم اندَح - ١١0

 :ةورْتمْلا كله : 8 هللا لور لاَ : َلاَك يِرْدُحْلا ديعس يبأ َنَع ٠ يفوعلا

 :َنوُرَْمْلا كَلَه : َلاَق نمل : اوُناَق ؛نوُرتَمْلا كله : َلاَق ؟نَمَألإ : اوُلاَق

 :لاق نما: َلاَقف «تٍبَجَو دك نوكيانأ انفح ىَتح لاق ؟ْنْمَألإ اوُناَق

 0 ا ا
 [11611:رظنا] . ْمُهاَمل لَو انك اكو اَذَكَه

 َنَع ءٌدلاَجُم اَنْئَدَح «ةَدئاَر يبأ نب يك نب ىَبحَي اندَح - - ١

 ٍنَع «ه هالو :َلاَقيِرْدُحلا دعس يبأ نع ءكادولا يبأ
000 

 نإ مك ْمكْشْدموُنك : َلاَقك ؟ةّشلا وأ ربا وأ هلا نطَب يف ُوُكَي نجلا

 [للوا هال 7رظنأ] ٠ نأ كك

 .«يرسْصْلا ي

 ما متم رسوب ءربات ع

 نَع يول ايف تخأ نْيِدسَحُم نبع اكدَح - ليسم

 هّللالوُسَر لاك :َلاقيِرْدَّخْلا ديعس يبأ نع : «ٍيلاَس يِأَنَع ؛ «شَمْعَألا

 ءهوجولا ضارع ٠ ؛ نيل َراَمص اموت اوُلئاَقُت ىَنَح ةعاسلا موقت آل يؤ.
 وو مل د عع 7

 َنوُنعَتَي قلل اتلاف ؛دارجلاقَدَح مهيأ أك

 2 لطلاب مُهلوبح اوطُبْرَي ىَتَح قرا نودي َّرمشلا

 :جلاتم بأن لس ساق نيو كح - - 7
00 

 َبماَقَت اَذِإ : 88 هللا لوُسَر لاَ : لاق هيبأ نع «يرددخلا ديعَس يبأ نبا ْنَع

 .هيف يفلّخْدَيناطْبّشلا نإ ف «عاطتْسااَم مكي ؛ هُفرَحأ

 [ا 1 998:11411:1184:رظنا]

 دّبَع نب ضايع نَع ؛ « سيق نب دواد انُئدَح « عيكو اًئدَح - *١١58-

 ىَلَع امئاق بط بلا نآ ير ديعّس يبأ نع ؛ حرس يبأ نب هللا

 للقتل للمال للمال ل141 لا للعم :رظنأ] . لحجر

 ْنَح «ملسأ نب ديزي نمل اند ميكر اند
 هّللالوُسَرَلاَق :َلاَكيِرْدُحْلا ديعَس يبأ نع ءِراَسَيِنْب ءاطَع ْنَع ءهيبأ

 [412١1:رظنا] . ةظقيتسا وأ هر ادولف «هيسئوأرثوْلا نع ٌمانْنَم 5

 نع ىبحي نب وِرمَع نَع « ناّيفس اًنئدَح 0

 مم :رلقتا] . ينل

 «يفوعلا ةيَطَع ْنَع , ىليك يبأ نب انئدَح : ميكو اَنئدَح - 1174

 ْحَقْنيأل لير تايآض مَب ينأي موي) : #8 يلا نَع يدخل ديعس يبأ ْنَع

 [ا196:رظنا] ١ ٠ اينما رشد : لاق (اَهن ايان

 ور دعو ايعلرو
 دع لمي ؤمل نك لقي رلاديس يبدع ٍمْهُن يبأ نبا

 ِساَح َنْبمَرْفألاَو ؛(يِرماَملاةئآلَُنْاةَمَقلَع : َةَميرأ 8 ِهّللا لوّسسَر

 يلع مدقق لاق «يِراَرَقْلاَرَْبَنْب ةييعَو ؛ يناطلا ليلا دينو ”يلظنحلا

 [١١1؟١:عجار] ٠ مهي هللا لوس اَهَمَست ؛ ءاهتبر نَميْلا نم ةَبهَذب

 يبأ ْنَع «ةّيطع ْنَع «ىلبل يبن با اندَح ميكو انئدَح ١-
 : ةئالقل الإ يمل ةكدصلا ل حمل : :8 هللا وسر لاق َلاَقك يرْدُخْلا ديعس

 .ٌهلل ىَدْهأَف هيلع قدصققراج هناك جرو ليسا نبأَو هللا ليس يف

 [11901,11778:رظنا]

 00000110182 0/8 َلاَقَ

 ىّسيِع يبأ ْنَع ةَداَتَق نع « ٌماَمَه اَنئدَح «عيكو اندَح - -

 اوُدوع : قف هللا لوُسَر لاق : لاق يِرْدُخْلا ديعَس يبأ نع « يراونمألا

 [١١١1ةة:عجار] . ةرخآلا مكر «ةَراتَْلا اونا «ضيرَمْلا



 58 يم يل ,ةرتخألا اكن «ميكو ادَح - 11

 كاطّسُوذّصأ ةّمأْمُكاَنلَعَج لَدَملا: طسولا ؛ 8 يِْلا نَع «يِرْدُخلا ديعس

 [١117رظنا]

 0 «عيكو انئدَح 1

 َتنأ يعل : 8 هللا لوم اوسر لاق :ل امير ديعَس يبأ نع ؛ «يفوعلا

 يدب يِبَأل هَل ءىسوم نم وراه ةلِزئمب

 ع نع دايز يب نبدي نس ليش ياخ 1111 ١

 00000 37 لاق ؟ئحلا

 نُبدَّمَحُم ْنَع ءِرباَج َنَع :ناّيفس اًنندح «عيكو اًندَح - - 1-5

 بلادك هب يّحَسأ ابك تيوتا لاق يِرْدُخْلا ديعّس يبأ نَع ةَظَرَك

 [01447,117هنرظنا] ٠ . هش : :لاثك قف يبت ناسف ٠ : لاق «ةيلألا َدَحآَ

 وبأ انِدَح ءِلَضَملا نب ب مسالا انئدَح «عيكواَنئدَح ١6
 َدْنِع كرام قرت : : هللا لوُسَر لاق : َلاَكيردُْلا ديعّس يبأ َنَع «ةَرْضَن 2-0 مق

 [١11؟4١:عجارإ .٠ قحاب نيتقئألا ىلوأ املي مسا نم ةقرف

 «ينامرلا مشاَهوُبأ ادَح نايس ائدَح «عيكو اَنئدَح 5-١
 ديعّس يبأ نع « هريَغ نَع وأ « هيأ نع «ةدهع نب حاير نب ليعامسإ نع

 ًامتطأ يذلا هللُدَمَحْلا : :لاق هماعط نم عر اذإ ناك ف يلا نأ «يردحْلا

 [11469/11965:رظنا] ٠ يل اََعَجَو ءانافَسو

 8 علم لاقل لرب ين ل2 بسلاح م

 [1196ة:رظنا] ٠ َنيعبرأ نعت يبل هبرضَف (بارش يف

 يع يبأ نع ٌةَداَنَق نَع « ممم انئَح «عيكو انئَدَح

 َبَرشيانأ 8 هللا ويوجد : لاق يردخلا ديعَس يبآ ْنَع ؛ ,يراوسألا

 [ةرل 1945711 29794111471:رظنا] .ًامئاق' لجرلا

 بيَِح نْب بوس نع ءسنآ نب كلاَم نع ؛ يك اندَح - 14

 نب ةلع اسلاك لك يهيج ىلا ب نع ٠ يني ىلوم

 ليث كا لاق «مَعَن :لاقك ؟باشلا)يف حلا نع

 ؟مانك تيار : :لاق سنت مث كيف نع نبأ : هل انو

 0 ا ال فَلا
 [130795:رظنا] ٠ هللا ركشي مل َس انا

 1 وَلا ةيطَع ْنَع ؛ « ىَليل يبأ نبا نع ؛ بلّطملا امدح -

 ا يف ءاورَحَسُت : :لاق هللا َلوُسَر نأ "ياخ ديعَس يبأ نع

يعس تس يأ نسم يي
يرحل دم د

 

 نْيدّمَحُمْنَع «عفار نب ليعاتْسإْنَح يوم - 11

 © يبل ْنَع يدا ديعّس يب نع «ناَبح نب عسا مَع نع « ىَبَحَي

 .ْعَجَر َذِإ هسلجَمي قحأَو ءهتباَد ردصب وَحأ لجرلا : لاق

 يِبأْنَع ٍحلاَّص يبأ نع « شمعألا نَع ؛ «عيكو اننَدَح - ”1١11

 موي مالسلا هيلع ىَعي :88 هللا ٌلوُسر لَك : :َلاك يرَدُحْا ديعَس

 لَه :ْمُهللاَقيق هَمْوَق ىَعديَ مَعَ : ”لوشيف ؟تْفَلَب له : دل لاقي ةّماَقْلا

 :حوُنل لاعب : َلاَك ؟دَحأ نم اَنَتآ امو هين مانام َنوُلوُفَيَف ؟

 مكاَنلَمَج َكلدكوه هلو كلذ : :لاَق مو دمحم : لوب ؟كل هي رم

 :لاق «غالبلاب هل نودي وعدي : َلاَق «لْدَحْلا طَسَوْلا : لاق «أطَسَو هم

 [814١117941:11:عجار] [11894:رظنا] ٠ مُكيَلَع دهش م

 يبأ نع ؛ ٍحِلاّص يبأ َنَع ؛ « شمعألا نع ؛ «عيكو اًنئدَح - 1

 ا :ةماّقلا موي لَجَو رع هللا لوفي 4 هللا لاق : لاك يِرْدُحْا ديعّس
 لص لص ياس ل لع لع رع 0 سمع ع

 "براي ؛ "كيدي يف يخلو كْيَدْعسَو كيل : وشي ءراتلا ثْمَبْتَعْاَم مهمآ
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 2 َنيعْستوةَعْستَو ةقام علمت فذلك نم : لاق ؟رَّتلاتَْياَمَو (07/ا#)

 نال ىرتو) اهم لمح تاذ لك عضو ءوُلومْا بيشي ذتيحت : لاك

 هلع اسم
 اًنياَك :َنوُلوُقَيف : لاَ ديد هللا باَدَع نكلو ىَراكسبمُهاَمَو ىراكس

 ه م معة ان رودس اسل هع 00
 نم َنيِعْسَنَو ةعمتو ةّئام علمت : :8 هلل لور لاَ : لاق ؟ٌدحاَولا كلذ

 ساه عرق سا صال ع را
 تيكا هللا رماتلا : لاَقَق : لاق «دحاَو مُكْنمَو جوُجأَمَو وْ

 نأوجْرآل يّنِإ | هّللاو «ةّنجلا لا مير اوُوكَت نأ ٌتْوُضْرئالَأ : : 2 ِهّللا

 هّللاو .ةّنجل ةّنجلا لَآ ثْئاوُبوُكَت انآ وجرآل ين هللاو نجلا لأمير اوتو

 َلاَقَك :َلاَق «رماّنلا ٌريَكف :َلاَق . ةّئجلا لْمآ ف صن اوئوُكَت نأ وجرأل ين

 رولا يف + ءاّضيبلا ةَرغشلاك الإ سانا يف ذوي ام : هللا ٌلوُسَر

 . ضيبألا رولا يف ءاتوسلا رعاك وأ «دوسألا

 نْب مصاَغ ْنَع ءِراَّمَع ْنْب ةَمرْكع اَنئدَح «عيكو اًنئدَح - ١6

 َدَهتجاَو فلَح اذِإ 8 هللا لوس ناك : َلاَكيِرْدُحْلا دعس يبأ َنَع « خْيَمَش

00077 2 

 لوُسَر ل

 يو يك هادعم 5
 يأ نم وكري ءهدّيي مساَقْلا يبأ سفن يذّلاَوآل : َلاَق نيمَيلا يف

 نوُكرمي ؛ ميقات واجي ال آر دوؤَرفي ْمِهلاَمْحَأََمْمُكلاَمْحَأ نورت

 نوري ةَملَع نمل : اوك «ةّيمرلا نم مُهسلاقرمَياَمك السلام

 .مهسوؤر يلم « ين هيدي وذ لجو مهف : لاق ؟اهب

 ِباَحْصأ نم َنورْظعَو عطب وأ «نورشع يِنئدَحَم : :ديعَس وبأ لاك

 ديعَس انبآ تير : لاق . مهلك يلو ُهْنَع ىلاََتهللا يضّرايلَعاأ ؛ لف يبلا

 نم مهتدع لاتق نم يدْنع ل َحآمُهئاَق :ُلوُشي عت ير هادو ربك مع

 [11454:رظنا] ٠ كرا

 َنَع ٠ ىَيحَي نب ورْمَع نع ؛ناَيفَس َْنَع «عيكو انئَدَح - ١ ١”ثك

 َنْنْي ويحل : : هّللالوُسَرلاَك : لاك يِردُْا ديعَس يبأ ْنَع ؛هيبآ

 ىّسوم دجأَف ويفك «ةّمايقلا مريض رألاُهْنع قش مم لوأ انآو ءىايثألا

 َقاَقأوأ رولا ةّقَعصب يزجأ يرذأ الق ِشرَعْلا مئاوق نم ةَمئاقباَلَعتُم

 [11مه:رظنا] ٠ يليق



 ْنَح «َقاَحْسإ يبأْنَع «َليئاَرْسِإَْع يكونَ 5095 5

 ىَلَع ادهش ةرْيره يبأو ديعس يبأ ىلع دهشأ :َلاق ملسس يبرأ
 عم مويرم

 هللا نوُرُكديْمْوقَدَعقاَم هلع دهشأ انآو) :لاقهنَأ 8 هللا لوُسَر

 مهتشَفَتو ,ةئيكّسلٌمِهْلَع تيت ةَكئآلمْلاٌمِهبتَّنَحَألإ ىلاَمَت

 يف مدقتو .11414:11491148:رظنا] .هَدْنع ْنَميف هّللا مهَركَذَو «ةَمحّرلا

 9739/١[ :ةريره يبأ دنسنم

 وهف ا ,م#
 ىَيْحَيْنَع ؛كّراَبملا نب يلع ينئدَح : لاك يكو اندَح - - ١ 1١"١مل

 ٍنْب عيطُم يب ْنَع ءناَبوت نب ِنَمحّرلا دبع ِنْبا حس نَع «ريثك يبأ نبا

 ٌةدوُمْوَمْلالْرَمْلا :ُدوُهيلا تلاق : َلاَق يِرْدُحْلا ديعَس يبأ ْنَع ؛ةَعاقر

 . ىَرْكَصلا

 هه رع م

 :لاقو ميكو هريف . عيبطم نب ةعاقروبلأ : انباَتك يف َناَكَو : يبأ لاَق)

 نادرو هللا ؛دوُهْيَت بنك : ف يِبلا لاق (ةعامر نب عيطُم يبأ ْنَع

 [؟رلكفكا لادكا ,11199:رظنا] ةكرصي نأ دحأ ْمطَتسَيْمَل .ًاييش َوْلْخَي

 ْنَع ءءاَجَر نب ليِعاَمسإ نع «ر : ثدَح «عيكو انْثَدَح - 9 “1 ١-

 ىَلَع لتاَقبْنَم ممم: : هللا ل وُسَر لَك :َلاَق ديعّس يبأ َنَع ؛هيبأ
 هر ييع سأل سك هع

 نكلو أل: َلاَقرَمَصَو ركب وأ ْماَقَق : لاَ ؛هليزنت ىلع تدان اَمك ٠ هليوأت

 1١10/8[ :عجار] . هللا فصْخُي يلو ؛ للا فصاَخ

 مق ها 0 ير ورعاك ع را | يع ره مرا

 دبع نع «قاَحسإ نب دمحم دمحم اًنربخأ : لاقي اح - ٠٠["#١١-

 ءنمْحرلا دْبَعوُبأَلاَق) ؛ ٍميلَس نب وِرْمَع َنَع « بيقيعم نب 5 ةريِغمْا نب هللا

 سرس ع»
 ونهو ئيراَوُْلا دبع نب وِرْطَع نب املس نع : َنوُراَه نْب ديري َلاَقَو

 يبأْنَعَو «يِردُخْلا ديعس يبأ نع (ديعس يبأ رجح يف َناكو ء كيلا وب

 يّنإمُهللا 88 هللا ٌلوُسَرلاَق : آلا ةريره يب نع « « جرعألا نع «داتزلا
 عرف 0100000

 هتمتش وأ هيد ينمؤملا يأ رش ان اَمْنِإَف هلت ال ادع َكَدْنع دخت

 كِل هبي ٌقاَكَوَو ةالَص هل اَْلَمْجاَف عجاف كيدَلَج وأ يعل هميعَل :لاَقْوَأ

 [ةمعا "”:عجايل . ةّمايقْلا موي

 0 و اق دس يآ ىلإ[ لاق

 'يزال ين (66/0) وقتي مقرف مس . لاق ؟انيش يروا

 7-1-1 هيدي هوم
 أتي هيل دعت يفسخ يلا نقيا يلا

 يف ّرطَتَمُت اعيش ري ملك هتحادق يفرم ءًئيش ري ملك هفاصار يف َرظَن مث

 [66١1م:رظنا] | .ل مأ بش ىَريَلَه ىَراَمكذدقلا

 يبأ نع «ةرطت يبأ نع « بألا بانا يزاد - 11
 اوُمَنَأَف اوُصدقَت : لاق ارخأَت هباحْنصأ يف ف يلا ىأر : لاكي ردخْلا ديعّس

 ٌرَعْهَللامهَرَخَوُي ىّنَح نورتي مْ لاَريآل ؛ مُكدْعَيْنم مكب منيو يب 2

 [64١1١1:عجار] .ةّماَيَقْلا ْمْوَيلَجَو

 ْنَع ؛ةرلطت يبأ رع «بهألا وب نبأ يان - سم

 «ٍمْوَقلا يحاون يف هتلحا فري لج ىلإ هلا لوس أذ ديعتس يب

 هكر هظأل نم ىَع هبل رهط نم لص ُهدنحلاك نم : اقف ينل لاق
 عهد

 ّقَحآل نأ انيأَر ىَتَح هل دال نم ىلع هبي داز نمل ضلك نمو

 . لق يف نم دَحآل
 سا مم

 كش ل يه ع رب مرا ك اع
 ْنَع ؛ٌةّبعش انئدَح : آلا ٠ ُناَفَعَو رفعَج نب دمحم انُدَح - ١١15-

 :اكىردضْا يس اب نمَس لاَ نَع ريع نكمل دب

 ياس خل وبصل واتا

 سم سا لع
 .مَْحَم دو

 َدْعَبَو نسل | َمْلطَت ىّنَح ةادَعلا دمي ِنَتَعاَس يف ةآلّصلا نَع ىَهنَ

 « هت ىحزطتل

 00-5520 َلاَقَو

 . اذه يدجسمو «ىصقألا

 تعمس :َلاَق ينابثأ ريمع نب كلما دبع : َلاَق : هثيدح يف ٌناَفَع َلاَق

 [9١١1ة:عجارإ . دايز ىَلوَم َةَعَرَ

 «قاَحْسإ يبأ نَع «ةَبعش ةبعش اَنئدَح « مع نب ب محم انئدَح 6 ١-

 دهسا "يدا دعس يِوةرْبُم يأ ىلا َلاَقرَغألا ْنَع

 مّ ليلا بَهْذَي ىَتَح لهي لَجَورع هللا :لاَهّنأ 8 يبل ىَلَع ماع كس يع

 ام ؟رقتش نمله أب بئات نم لَه ؟لئاس نم لَه : لوقف لِي
 ع هشك سا ركل مدل هع

 .معت :َلاَق ؟رْجَقلا َعْلطَي ىَنح : لجرهلَلاَقف : َلاَق ؟بنّذُم

 [44517 :ةريره يبأ دنيسم يف مدقتو] [[[ .":رظنا]

0 0 
 ٍنَمْحرلا دبع ْنَع «ةبعش انئدَح «رفعَج نب َمَحُم اَنئدَح - - ١ ١"لك5

 اَئَلَغ : :َنلق ءاَسنلا نأ ّيِرْدُشلا ديعس يبأ ع «ناَوْكدْنَع يناهبصألا نبا

 ؟هيف كت هّللاَلوُسَرايآمّويانل لمجاَف « هّللا َلوُسَر اَيلاَجّرلا َكّلَع

 1 نم هالك هلت وُسْيةرما كم ام : : َلاَكَو هظَع غو نهم اداعيم َنهَدَعاَوق

 يل تامه نانثاوأ : ةأرما تلاَقق الا نم اباّجح اهل اوُناَك لإ دولا

 .نانثا وأ : 8 هللا لوُسسَر َلاَقك' ؟نانثا
 ٍحاّبتلا يبأ ْنَع «ةَبعش انئدَح ءرّقْعَج نب نسم انتَح - 11١1ا/ روامع

 برشأ آل : لوي كادوا يبأ نع : جاَجَح َلاَكَو) كالا نبا تْعمَس : لاق
300010110 0 200100 

 :َلاَقَق ناو لجَري هلا لوُسَر نأ : وشي ديعس ابأ تعمس اَمَدْعَباذيبن

 ٌرهنَق هبَرَمأَق :َلاَق يد يف اكو ًيَرتنشَمْنِإ «ارمَح برأ ملين

 ينعي - رْمَّلاَو بيزا نَع هنو ءابدلا نع ىَهتو «لاعنلاب َقْمْحَو يديألاب

 [114ه:رظنا] ٠ -اطمحُي نأ

 نوصي ةكآلألا نع لنور نبَحُم انئدَح 148"١١-

 ورز م د
 يبأ نَع «ةَرطَل يبأ نع داك نع «ًديعَس اَنئَدَح : لاق ؟5 ٌةالّصلا مهرضحتت



 هم

 .[017:ةيعجارإ 20 ٠

 «ملكسأ نب بدير نع ءاكللاَم : ِنَمْحّرلا دبع ىَلَع ترث -6

 ُلوُسَر لاَ : لايدخل ديعَس يبأ ع ءديعس يبآ نب نمل دب ْنَع

 امري ءهَْديَنيْيرُميادَحأ ْمَديالَ يَلَصُيْمُكدَحأ ناك اذإ : ف هللا

 ءكلمتل 1410/4 1141 4:سظنل] ٠ ناطْيَش َوْه اَمنإَكهلئاقبل ىبآ نإ ٌعاطمسا

 [للونو

 نع «شّمعألا ْنَع ؛ناّيفس اًنَكدَح ءنَم نَمْحرلا دبع انكدَح - ١1

 يشم وهم
 لَجَر َراّصنألا ضْخْبيَأل : لاَ فيل ْنَع ءديعَس يبأْنَع ٍحلاّص يبأ .

 [للو .061110.11400رظقنا] . هلوُسَرو للاب نوي

 ْنَع كَراّبمْلاَنْلا يْعَيِيلَع اندَح ءرماَعوُبأ انندَح - - ”١١

 ديعّس يبأ نع ؛ يِرْهَملا ىلوَم ديعس وأ يكدَح : َلاَق ىبحي ("هر*)
 لَك نم تعب : لاك لينه نبا نايحل ىلإ انمي تعب ف يبل نأ يرحل

 يفانك د رابمُهْلا : : هللا اوّسسَر لاَ مّ مهني رجألاو امُهَْحأ نيج

 اك 1اهكيقت] نكرم كربلا لتخاو انعاصو اندم

 ارو نوع ىلا ل تشاد لا

 [14١١١11:عجار] . حبصلا لق

 رم لال يا يزل بح لا اع

 [11594 21147:رظنا] ٠ هتنما َدْنع هب فرعي «ةّماَيَقْلا

 يببأ نع ؛ ليئارسإ انئدَح «ايدُهم ْنْب نَمْحرلا دبع انئدَح - 4

 نأ «ةرْيره يباو يِردُحلا ديس يب نع ؛ «يفتحْا حلاص يبأ نع «ناّنس

 هّللاَناَحْبَسم : :ًاميرأ مالكا نم ىقطصا هللا : لاَ 8 ِهّللا َلَوُسَر

 هلابك .هللاٌناَحْبس :لاَقَْمَك «ربكأهللاَو للاهل آلَو «هلل هْسَحْلاَ

 لُطمريْكأهَّلا : لاق ْنَمَو قيس نورْظع ُهْنَعْتَلَخَو (ةَنَسَح نورشع

 ُبَرهَللُدْمَحلا : لاق َْمَو «كللذ لفل اإل ال : َلاَكْنَمَو كلت

 وأد ططُحَو :ٌةَئَسَح َنوُتالكُدَل ؛ تيكا بح هس لبق مّنيملَعْلا

 [/444؟:عجار] ٠ "قيس دوُآلك اهب هذ تلح

 نب نّمْحّرلا دْبَع ْنَع كلام : ِنَمْحرلا دّبَع ىَلَع تَرَ 1101#

 نأ «ةَريخأ هنآ هبيأ نع ينام ةعّصْمص يبأ نب محلا دبع نْب هلل بَ

 وأ امنع يف تنك اًِإق «ةّيداباو منا سحُن كلارأ ينإ :هَل لاق ديعّس اَبآ

 تْوّص ىَدَم عميل «ءانتلب تو قرا الصلابَت لَ ؛ «كلتيداَي

 هللا لوُسَر نم همس ةمايقا مويه د هش الإ يش الو نإ الو نج نّذؤمْلا

 [١٠1؛ه:عجارإ .

 نب نَمْحرلا دبع ْنَع «كلاَم : ِنَمْحرلا دبع ىَلَع ترق - ١ك

 ديعَس يبأْنَع هيأ ْنَع «ةَعَصْعَص يبأ نْب ِنَمحرلا دْبَع نب هللا دّبَع

 ١ يلا ديس يبا
 . قي

 «ركّسسلا نم اير حلل ره وه نقط ريال حمس "يراخلا

 :اَهّئاقي لجرلا َناَكو دل كلذ َرَكَذَف 4 هللا لوّسسَر ىلإ ءاَج ّحّبصأ مل

 .نآرشلا تنم لدْمَتلاَمَِإ هدي يفت يَدّنأَو ك8 هللا لوس لَن

 ]راجع:؟1١١99[

 ما هدرا رافع
 يوان ياخ : ايد نب نر - 111

 لاني َحَع ى نع لنآ ين ّت 0 ل

 يف كلام : :لاَقك ؟8 هللا لوُسَر ةآلّص م ْنَع كلاسأ :تلُق ُدْنَع ءالؤم
 هدم و

 اَنَحأ قلَطنَي مات رهظلا ةآلص تناك : :َلاَقَق هيلع اَهَداَعَأَ ريح نم كلذ

 دجْمَصْلا ىلإ م جْريَمُت ءأضَوتف لهأ يتايمُن ؛هتجاَح يضف عيقبلا ىلإ

 ل١: َلاَقَك ةاكرلا نَعهتلاَسَو : َلاَك . ىلوألا ةَمكرلا يف 8 هّللالوسَرَو

 َنيعَبرأ يفو «مهاَرَدةَسْسَح مهد يتقام يف (هلمأ فبل ىلإ هعقرأ يرذأ

 ادق «ن تام ىلإ نائاش هيف ةدحاو تدار اذ «ةقامَو ٌنيرشع ىلإ اش ءا

 يو داس ةقاملك يفق تاو ةئام ثآلك ىلإ هاّيش ةشدلك اهيَك تدار

 « ايش ش آل ةرطع سَ يف نانا يفو اش تح يف إلا

 ِسْمَخ ىلإ ٍضاَخَمهَنبا نيرشعَو سْمَح يفو ؛هاّيش عيرأ َنيرشع يفَو
 تذ داَاذِإَف «نيميرآو سمح ىلإ نوبل اهيفق ةدحاو تاز إف «يئالكو

 ِسْنَخ ىَلإةَعَدج ايف ةدحاو دا ادق «نيَيس ىلإ ةَّفح هيف ةدحاَو

 ٌةدحاَو تاز اذِإف «نيعْست ىلإ نوُب ا اهيفك ةدحاو تادف عبس

 لك يف ؛ةّفح نسمح لك يفق دا اِإق «ةقامو نير شع ىلإ نفح اهيفق

 لوس عم ارا : لاق ؟ِرَمسلا يف ٍمْوُصلا نَعُهتلأَسَو ٠ نون نب نعبر

 مكن! : 8 هللا لوُسَر لاَ ٠ الِوَماَنلَرتَك : لاك اّيص ْْحَتو هََم ىلإ 8 هللا

 َماّصْنَمانمق «ةّصخبرتناَكف «مُكل ىو طفْلاو ,مُكَودَح م متم
 ُرطفلاَوْمُكودَع وُحْبصم ْمُكَنِإ َلاَقَكَرَخآالرْئَم اَنَلرَتَم َرَطْفأ مانو

 ايار دقل : :لاقمث(70/6) طايع تك . نزف خلك
 مممق عا

 نع (ريَمْز اد لاق ن نمر اََ لاك لل

 2 ملا 4قفا] 50

 5 ةَحَرَك ينل

 و

 نب دير نع «دّمَحُم نب ريم انئدَح ؛نمحرلا دبع انئدَح - لضخ

 هّللالوُسُر َلاَق : :لاقُيِرْدُحلا ديعّس يبأْنَع ءِراَسيِنْي ءاَطَع َنَع ؛ ملسأ

 اًنسلاَجَم نم اَنلاَم هللا َلوُمَر اي :اوُّناَ اك « تائرطلا يف سوُلجْلاَو مكي 2

 .هَفح قيرَطلا اوُطعأَ ؛ َسلْجَمْلاَ !ْمكيآ امام: :َلاَق اهيف ْتَدَحَتنُدُب

 «ىّألا ف كو ؛ ءرّصَبلا ضخ : لاق ؟قيرطلا وح ام هللا لور اي: :اوُاَ

 [315ا/1114051:رظنا] .ركدملا نع يمّتلاو فوُرَمْلابمألاَو ءمآلسلادَرَو

 ىبحَي نع ءراَمَع نب ةمركع انُدَح « «نَمْحرلا دبع انئدَح - 11

 : لاق «يِرْدخْلا ديعس وُبأ يدَح :لاَق ضايع نبا لآله ْنَع «ريثك يبأ نبا



 ماض

0 
 ناقشاك طئاقلا ناي نجلا جُرَْيل لاَ هّللاَلوَُتَْمَس

 دعاس ع
 . كلك ىَلَعْتشَْيهللَنإَك ءنائدَحتياَمهَتَرْوَع

2001 
 نب (رمتسملااَندَح «يدُهَم نْب نَمْحَّرلا دبع اننَدَح - ١١

 ابطا : ف هللا اوُسْرلاَق : :لاَك «ديعّس يبأ نَع «ةرضَن يبأ نع «ناّيرلا

 [1149١1:عجار] .كنملا بيلا

 226 0 ا َلاَق ديعّس

 [111ا:عجار] ٠ اًهيْلصيأل : لوقت ىَتَح رشي

 قيدّصلا يبأ نع «فْوَع اَنئدَح هِرمعَج نب دَمَحُم نْندَح - 11

 ٌةَعاّسلاموّقَتآل : هلال وسر لَك : :َلاَقيِرَُخْلا ديعَس يبأ نع ؛ يانا

 ماعادورد مدعو
 وأ «يترثع نم لجر جرخي مّن : :لاق ءاناوُدعَو املظ ضر َنلَتمت ىَتَح

 [47١111:عجار] .اناوذعو املُظ َْتقلُماَمك ؛ لَو اطنسق هولي يتب لهأ نم

 يبأ نع مدان نع «ماَشه اَنثَدَح رماَعوُبأ انئدَح - 1“

 ممول ةكالك ممقجلا اإ لاك فيل نأ يرحل ديعس يبأ نع ةرضت 2 هلع

 ا [١7١11هنعجار] ٠ مُر ةَماَمألاب مُهفحأَو « مهدحأ

 نب ضايع ْنَع ؛ « سيق نب دواَد انئدَح ءرماعوبأ انئدَح - ١مم

 مو مربع

 يف ديعلا ْمويْعْرَخَي يبل ناك : لاكي ِردُحْلا ديعس يبأ ع هلل دبع

 مهو سانا افَتْس قمدقتي مث نيتك دب سانا ٍلَصُيَم ءرطفلا

 َرَثْكأ َناَكَف : َلاَق «تاَرمثآل ءاوُقدصَت اوُكَدصَت اوُكدَصَت : لوب سوح

 ةَجاَح هلا تاك إف «ءئشلو مئاخلاو طرتابآسلا سأل نقصت

 [1 ١ ؟ه؟عجار] .٠ َفّرَصنا هل نكي مل نإو هر 2. 55 ثْعَبلا يف

 هركْذَك وأد ينكح : لاك ثراحلا نبل هند - اا

 رركم] ٠ َفَرَصُناَالإَ مر

 [هلبق ام

 دْبَع نييك نَع دْعَس نب ثيل اندَح « لماك وأ انندَح - 1١1

 يدخل ديعس يِبآ نع دس ٍنْب هلا دبع نبا ضاّيعْنَع « جَّشألا ني ِهّللا

 شي كف هَ راَمث يف طف هللا لور دَهَع ىلع لجَر بيصأ : لاَ
 عد 0

 ملك هيلع سلا قص :َلاَق ءهيلَع اوُكَدَصَت : ا هللا لوُسَر لاََك : َلاَق

 الإ مككَس يلو مُثدَجَو ماو : 8 يل لاَقك ءهنبَم ءاكو كل ني

 (116997:رظنا] . كلذ

 :َلاق يِرْهْزلا ْنَع رَمْمَم اَنآَبآ ءقاّررلا دبع انندَح ---6
 هللالوُسَرانندَح :َلاكى ردا ديعس آنآ ؛ هللا دبع نب هللا دبع ينَربَخَأ

 َوُمَو لاّجّدلا ينأَي َلاَق دَحُياميف : :َلاَقك لالا نَعاليوط ئيدَح ف
 روويم ميش .يفدلاو
 ريخ وهو «ذكموَي ل جر هيإ عيري «ةّئيدَمْلا بان لحين هيلع مرح

 هللالوُسَر ايدَح « يذلا لاَجَدلا كن هشأ : لوقيك مهريَخ نم وأ «ساّنلا

 يف نوُكُشَنآ ؛هُتيَح ٌمئاَنَمْ لكن مثيآرأ : لاجدلا لوقيق ُتكيدَح 8
 ءعع

 8 ع تلك اَمهللاو : اًيحينيح لوُقبق ءهبحُي م هلت آل :نوُنوُدي ؟رمألا

 ١15 َح 1 مم يردخلا ديعس يبأ دسم

 هْيَلَع ُطَّلَسي الك «َةِياَّثلا هَلْئَق ديِرُبَف :َلاَق «ّنآلا ينم كليف ةَريصَبّدشَأ

20/5 
 نب مشاه اندَح - ١غ

 ُيرَدُحَلا ديعس يبأ ّْنَع ,باطَتلا يبأ َْع ريا يبأ نَع «بييَح يأن

 ىلإ ره دنسُم وهو «ساّنلا بطخ لوُب ما هلا لور نإ : :لاقَُن

 الجر سانا بخ م اذإ ءساّنلَرشَو سن يحب ْمكرخأ ال : :لاَقَف . ةلخت

 يدق ىلع ؛هريعب رهظ ىَلَح وأ هس رهظ ىلع هللا ليس يف لمَ
 ع دو عدم هل
 ؛هللا بارك «ًائيرجًرجاق الجر سَّْنلرش منَ توما هناي ىنَح

 هزي ينكح : : لاق ثيل اًنندَح ءٍمساَّقْلا

 [11 671194 رنا ٠ . هلم ءيش ىلإ وعدي الو

 ريثقت يبأ نب ىَبحَي ْنَع «رَمْحَم انآ «قازرلا دبع اَنْندَح - - ١5٠

 َلاَق :ُلوّقي يرد ديعَس اَبآ ٌعمَسهنأ ضايع نب لآله يتب : لاق

 :َلاَقق هنآلّص يفَوّمَوُناطْبَشلامُكَدَحأ ىلع هش ادِإ : هلال وُسَر

 اخير َدِجُيوأ هيأ انوص مَمْسَي ىَبَح «تْبذَك : هس يف ثيل «تلدخأ
 َوُهَو نيدِجَس دجْسيل ؛ َصَقتْم ا رَْيْملق مُكدَحأ ىَلَص ادَِو « هفنأب

 1١١[ ؟ةنعجار] .سلاَج

 57 ءديعس ه7 ضايع ءريثك

 نع ؛ «"يِرْطْزلاَنَ رشق ربح 1161 7

 20 هاك لا سانا للا هوب "رك: لاك رتحلا
 مور

 يف لَكُم جرم : لاك ؟ْمَش: َلاَق «٠ هللا ليس يف هلام هسْنتب د هاجس
 مم رح <

 رالادعاة ع لاع ل ووو وم ع
 [4١111؟:عجارإ] .٠ . هرش نم سائلا ْعَديو لجو َرَع هير دبعي «باعشلا نم بغش

 ا
 يبأ بلس نع مم اح لاَ قال دب انثدَح - 11

 20000 نك هيف د ىلع 207 ةآلّصلا يف ا داك

 [14١1؟9:عجار] . بعءاقتلا

 يبأ نب حينَ مَ انكدَح قار دبع نكح -5 ره اشو ساا# صور
 : هلللوُسرلا :َلاقيِردُخَلا ديعس يبأْنَع ؛ةَرضت يبأَْع ءريثك

 [4١١١1:عجار] ٠ اوُحبصت ذأ لبق اورو

 كت عع هل
 يبأ ْنَع ٠ «يريرجلا نع ٠ «َرَمعم نبأ «قازرلا دبع انئدَح - 10

 شالك ةفاّكعلا : كف هللا لور لاك :لاقيِرُْا ديعس يبأ ع5 ةَرْضَن

 11١5٠[ :عجارإ ٠ ٌةكدص وهف كلذ ىلع دام

 داي نب ىلا نع« انَح «قأرلا د اند - ةنرحل

 ا سم َلِزَآلَرَو الا نم

 د م عم
 هَلَلاَقَق .احاحص لَمْ ٌمسْفَي «ضرألا كاس ءامّسلا نكس هلع ىّضْرَي



0000 0 

 يب

 أ: ونكمل يو لاق « سألني: َلاَق ؟احاَحص ام :لِجَر

 ينام: :لوُقيف يدا اداري ىَنَح لدغ ْمُهْعَسَيَو , ىلع ف دَّمَحُ

 تا :لوُقيق .انا :لوُشَيق . جر سال َنمموَُياَفةَجاَح لاَ

 وُ الام يتيطنت ذأ كمي َيدْهمْلاَإ هلل َنزاْلا يني ناسا

 ةّمأ مَشجأ تلك: وُ مدن ماو رجح يفلح اذإ ىلح ثا : ل

 ل

 :هّل لاقي «هنم ليفة ١ :َلاَق. هع ام ين رجعو اسْفَن دمحم
 سا فسمي لام 00

 عطتاوأ «نس نامكؤأ «نس مس للك دوك ,اكيطحأ انيس دخن ال نإ

 .هَدَعب ةاَبحْلا يف َرْيَخ آل مث : َلاَقْوُأ . دمي شْيَمْلا يف رحال مث «نينس

 لله هلله 5:رظنا]

 «ناّتس يبأ نع « ليئارسإ انآبنأ : َلاَك قالا دبع انندَح - -١”5ا/

 قف أيل نع «ةَريره يبأو يِرْْا ديعس يبأ نع ؛ ينتحْلا حلاص يبأ نع

 ةكإالو هلله ْمَحْلاَو «هللاَناَحْبس ءاعبرأمالكلا نم ىقطصا هللا : َلاَق
 خو هس نورشعهلاب هللا احس : لاَ ْنَمَق ءربكأ هّللاو ءهّللاَّذلإ ريش ممم م لال رع اص جلا

 لإ هلإ ال: :َلاَقْنَمَو «كلد لف لئمَق ربْكأ هللا :؛ َلاَق نمو ًةّئيس لورشع هن

 2 ريممسفو
 بنك ءهسلِلبقْنم ؛ «َييملاَمْلاَبَر هللْمَحْلا َلاَق نمو «كللكلئمَهَللا

 سس 2
 [0/9354:غجارإ ٠ د .ةسانولا عاش «ةسَح نوال هبه

 ل6 هلل لور كيب «هيبأ َنَع ءٍحلاص

 1101114 رظنا] ٠ ول تح اوتار مسبب اذِإ :ف

 َنَع ؛ ةماَسُأ ْنَع «كرابم نبا اندَح «مّدآنب ىَبحَيانئدَح - 18

 َلاَق : َلاَكيِرْدّْلا ديعس يبأ نع مَع ْنَح بح نْب ىَحَيِنْب محم

 :ٌةَربع اًهيف َنإَف اًموروُزَ ءروسفْلا ةراَيز نع ٠ , مكن نإ :8 هللا لوس
 "يحاض ألان َنحْمُكَنو ًاركنش ل حأ الو اوُبرشاَ ذيل نع مك ب
 5 عرب

 نع :ليئارسإوبأ اًنربخَأ : َلاَقِرماَعنْب وسأل اَنندَح - 116 ١-

 برضا «ىَسرانإ َلاَق يلا ْنَع «يِردُخْلا دعس يبأْنَع ؛ ٌةَيطَع

 [115*هيرظنا] ٠ هيخأ جو بتجي ٠ كح

 ْنَع «ليئارسإوبأ انربخأ : َلاَكِرِماَع نْيْدَوْسأ انئدَح - - "١1

 هيي كلب ملكتل لذ! :لاَق هرب ير دخلا ديعس يبأ نع ؛ ةَبطَع
 .هاَمسلا مدع هنممَلَو) مولا اهب دحض الإ سابا

 مص ل ل
 6*١ ١ - «َقاَحْسإ وب انئدَح ةرَمَح اًنكدَح «مَدآ نب ىَبحَي انئدَح 1

 :لاَق يلا َْع «ديعم يبآو ةرْيرع يبأ ْنَع ٠ ,ٍملُْم يبأرَمألاَنَع
 هل اوُمحصَتأنأ مُكدإو ءادب اونو ويحمل : كلذ مم داني

 لكاوُسعْنت نأ مُكلإو ءادبأ اوُسرْهَت الق اوبشت ٠ در نأ مُكلنِإو ءأدبآ اوُمَقْسَت

 يبا دنسم يف مدقتو] [1497١1:رظنا] . عيرألا ء ءالؤمي نوداي) َلاَق ادَبأ اوسأَبَت

 [ م111:ةريره

 مص
0 

 اك .اورطلاةيو هلع نما كح - ١م

 اَيأ ٍجآ 8 داب َعمَسَأَلا « ييجي نب ملاس اًنآبنأ : آلام ةَعيهل نْباو ويح

 :ُلوُشييِردُحْلا ديعس ابآ عمّن لوفي مكب ٌعِمَسُهَنإ لوي حمّسلا

 اية ”لجَر لاَ «نيدلاَو ثلا نم هللاب د وعأ : وعي كف هللا لوُسَر تغمس
 ل

 . معلا: ل »9 لسلق رئي

 ا عش مل
 ديعَساَيآَعَس ؛ وشي ميلا كيش وانت

 عش ءربك يقر فاكلا ىلع: ف للا وسر َلاَك : لومي يردُحْلا

 ام ضرألا يف ْحَنَناهنم انين ل «ةعاسلا مونت تح هَل نيت نوم تو

 . ءاَرضَخ ْتَقْبأ

 «بويأ يبأ نب ديعس اَنئدَح : َلاَك محلا دّيَعوُبأاننَدَح - - ١16

 ديعس يبأ نع يدي نامْيلَس يبأْنَع ءديلولا نب هّلا دبع انئَدَح

 ِسَرّفْلا ِلَئمَك[ نامي لا لَكمَو] نمؤملا لكم : لكنا يبلع ؛ «يرُْحْا
 ىلإ | عجري مث وهسي نؤمن . هّيخأ ىلإ مجرم ةلوجَي .هّيخأ ىَلَع

 [11645:رظنا] نامل

 يسئدَح «ليِعاَمْسإ اَنندَح «ن نَّمْحّزلا دْبَع وُبأ اًنندَح 65

 ديعس يبأ نع يشر دّسَحُم ندع «(بديزل يبأ نيام

 ءنَرَحالَو مه َنمؤُمْلابصيآل : :لاكهنأ 8 هللا لوُسَر نع ٠ يردُخْلا
 وعمد ع # م

 .هْنَع رثكألإ «ىتألو بَصَوالَو بصَنالَو

 نب ملاَس اًنربَخأ ويح اًنئدَح محلا دْبعوُبأ انَح - “1١1 ها/
 59 2و 07

 يا «ييدشلا دعس سأل «هربخأ يتلا سفن ديول ذأ «َنآْيَغ

 :ل لوي 8 هللا لوس عمَسُما "يطل دعس يبن ٍمنيهْلا يب بأ نع

 ."يقتألكَماَتُط لكي الو ءانمؤم الإ بَحْصَت

 نب ملاّس ين ةربحأ ويح اندَح ءنم نَمْحرلا دْبَع وب انئدَح - -

 ديعس يبأ نع ؛ ٍمكيِهْلا يب بأ نع «دَحُي حسا اَيآ اجرت عِمَسُملا «نآلَْ

 ىَن دبا نَع ؛ ءيضَرادِإ هللا : :لوُقي ا هللا لوُسَرَعِمسهلأ «يردُخْلا

 هِلَع ىَنأ دما ىَلَع طخّس اد ههلَمْسَيْم لِ يلا نم فاكصا مس لَ

 [111/611 1 رظنا] ٠ هلََسَيمكريشلا نم فاتصأ مس

 انكَدَح ,يبأ ينكدَح ؛ثراروا دبع نب دَمصلا دبع انئدَح - - 19

 : هللا لوُسسَر لاق : ةلاَكِباَجَو ديعَس يبأ نع ةرْن يبأْنَع مواد

 [١١11؟ه:عجار] ٠ لي الو لاما مسَْيةّئيلَخ نامل رخآ يف وكي

 نب ريشُب ينربخأ ويح اَنندَح «ِنَم ِنَمْحّرلا دبع انندَح - 6 1١-

 يرذُخْلا ديعتس بأ عمتس هنآ «هكدَح سني نب ديكو اذآ "ينالوا ومع يبآ

 اوُعاَضأ» هس نيس َدعَبْفلَخ نكي :لوُقَي هللا لوُسَر تمس :لوُقُي

 "فلَخ ُنوُكَي مت « يش نولي ف وس (109/6) تاتش اواو ةالّصلا

 ,قفاتمو نمؤم :ةكالك َنآرُفْلاَرْقيَو .ْمُهَقاَرَت ودْمَي ال نارا َنوُوَرَْ



 فاك فاما: :لاَق اَقَك ؟ةكدلتلا 52585 :ديلولل تلق :ريشب لاَ رجا
 0 ا

 لا : لرجال هب

 م اة

 سو مهم اس

 0 : لاق «٠ ا. عرش قلو

 [11851/:رظنا] ٠ اًمهيَرْفأ ىلع هَقْلآَ

 ْنَع «سُنوُي اتعمس : :َلاَق يبأ انئدَح «بْهَو اَنئدَح -

 ام: لاك يبان ع «يِرَْشلا ديعَس يبأْنَع ةّملَس يبأ نع ؛ ؛يرهزلا

 مرمْأَت هن ئاطب ناَنتاَطبُهَل تناَكَلإ « ةّقيلَخ نم فلْخُتس 17 يبل نم ثعب

 ْنَمٌموُصْنَمَل ءَمْلاَو هبل هُحَ 9 ةورضلاب هرمأت ةناطبو هيلع همضُحَت دوريا

 [11861:رظفا] ] .ُهّللامِصْع

 لس ها

 َنَع «َقاَحْسِإ يبأ نب سْنوُي انْندَح «ٌةَديِيع وبأ اًنندح - وا

#8 

 يبثلا َنَع «يِردُخْلا ديعس يبأَْع « فوت نب ربج كادوا يبأ نع «دلاَجُم

 [1118::عجارإ . هما ةاكد نينجا كك : لَ

 ما ةمو مادو مرباع سس مل ا

 نْبدْيَز ْنَع «ىيَحَي نب مامه اًنثدح «ةَديبعوبأ انكدح 48 ١-

 اوبتكت آل : :َلاَق اق 8 يِبلاَنأ «ديعَس يبأ ْنَع راسي نب ءاطَغ نَع « ملسأ

 .هُحّسِيل اتش يلع بّتك مق نارا الإ نيش يِنَع

 نم هَدَمْفم اوبل ادُمَحَتم يلع بْذَك ْنَمَو ءيّنَع اوُثدَح :لاَقو

 [١١١١1:عجار] .رآَنل

 دَمَحُم نب هللا دبع ّْنَع «كيِرَش اننَدَح ؛ ءرضنلاوبأ انئدَح - - 1ك ول سم

 8 يبل ْنَع «يرُْخلا دعس يِبأْنع ' « بّيَسُملا نْب ديعّس نع ليقع نبا

 يف ةَلوصْوَم يمحر نإ هَّللاو ؛ يموق ْمْتال يتب نأ ٌنوُمْعْرَي : :لاَقدَنأ

 لوو اسيل تاذمهبر مؤ موك يل عكر ةماّيقلا مين اذ «ةّرخآلاو ايندلا
 وع هد

 ءنآلق نب نآلُق انآ : ٌرَخآلا ل وُقَيَو ءْنآلق بنام انآ َُمَحُم اي : لُجّرلا

 ىَلَع ْمُتْددَتراَو «يدْمَب مكَدحأ مُكّنكَو « تفرع الق بَل :لوا

000000 

 هريس دو
 «(ساَرفْنَع ناش انكدَح ماش نب ةيواَعم اندَح - داصما

 دوُقعم ليخلا : لاك ْيلاْنَع ؛ «يردُخْلا ديعَس يبأ ْنَع ٠ ةَيطَع ََع

 . ةمايقا موي ىلإ يلا اهيصاَوَتب

 اش سل سيت ل
 َةّيَطَع ْنَع « سارف نَع «نابيش اَنئدَح :ةيواعم انئدَح - 1١1

 مث روم انحف جرا َرطَتانِإ : :لاق قف هلا يِبْنَع «ديعس يبأْنَع

 امل ةَراَثَك تناك «ماَمألا فرَّصْني ىّنَح لَهْجَيمَكوعلَيملك ١ ةَعمجْلا ىَنأ

 هرب وب رب سلا عدلا , سرا ع و ع ل لم ف سرع ١ رم ره م

 هللا لأسينمْؤم لج افا العا ةّممُجْلا يفد « ةّعمجلا نيو اهني
 عر مسام ا سوم هل ومع

 . نهنبي امل تاَراَهَك تايوتكملاَو «أيإ هاطعأ الإ نيش

 «رياج نع « «ليئارسإ اًنئدَح ءٍمساَقْلا نب مْشاَماَنُدَح - - ١ ١ ”ك6

 َدَّنَب ءََصآل : هللا لور لاق َلاَكيِردخْلا ديعس يبأ ْنَع ءِرماَع نَع

 5 هملف6 ماما

 0 +0 ير ديعس يبأُدَس

 و سنا بت لح رص هدَبآلو رشا علطت ىلح

 [1151؟:رظنا] : ىحضألا مْوَيَآلَو ءرطفلا مْ و

 ءراَتيد نب وِرْمَع ْنَع ةَبعش اًنَدَح : َلاَق مشاه اًنثَدَح - 48 ١

 :مُهَوْلا يف 5 لاك يرد ديس يباع يخيم

 [1144:رظنا] ٠ ملعأ اميف : لاق ؟ يتلا ْنَع :لجَر هَل َلاَق

 « سارف ْنَع «ناَبيَش اندَح « ماّشه نب ةيواَُم انئدَح - لسن

 1 :ًادّمَحميَلَع َبْذَك م : لاق هَللاْنَع «ديعس يبأ َْح ؛ةّيطع ْنَع

 .راتلا يف ايل
 ةمرع مس لقا

 ْنَع ؛نابيَش اَنكَدَح :َلاَك . ٍماَشه َنْب ةيواَعم انئدَح -11١1/ا

 رداَملل عقرب : لاَ هلا لوس ءديعس يأن «ٌةيَطَع ْنَع ؛ « سارف

 [117:رظنا] . نآلف ةَرْدَع ءاَولاَذَه : لايك «ةميفلامْويهدشباول

 «(سارف)ْنَع «نابيش اًنئدَح ءٍماشه نب ةيواَعُم انئدَح - - 1١ 1/؟

 2 .ءِ

 نم هيك جنم َلاَكُهَنأ 8 هلل يَِْع هُكلَح ديعس اَيآ ذأ طع ٌطَع ةيطع نع

 .ةماقلا موب هلا رطتيمل «ءالخلا

 .اضيأ (4 )١/17 َرَمَعَنبا اذهب يئدَحَو : لاق

 نع سارف نَع نايس 5 «ماشه نب ةيواعم انْدَح - لا ظفلا

 لوو وم

 نِيدرب ني يشمُي لج اَنيَي : لاك هلا لوُسرَْع «ديعس يبأ ْنَع «ٌةَيَطَع ب ةيطع

 .هَمتل وي ىلإ اجلك "ضال بلل فسح الَخُش

 [1١١1/:رظنا]

3 
 سم” يعمر مسا ل

 رامي 000 م سل

 أهلإ هللا َمَمَلَمَج َْمبَو ابجي : ةئآلَكب مويا لكُو : لوك ْمْلكَي

 تاَرَمَع يف مهدي ْمِهْلَع يوطنيك ؛ « سفن ريماس فت لكك نَمِيَو ءَرَخآ
 همك

 ءوِرَْعْنْب هلي ابا :لاق ."يدعرن ركز اندَح /١١0-
 :لاك ديعَس يبأ ع راسي نب ءاطَع نع ٠ ليقع ني دمحم نب هَل دْبَعْنَع

 َلْبَك يَلَصُي ال تاكو جرْخَيْنَأ لبق رطفلا موي 8 هلل لوتس و ناك
 [11744:عجار] .ِنيَعْكر ىَلَصهتالَص ىََق اد «ةآلّصلا

 اَنككَح «ُصاَقْلا ةريُملاوُبآ َليعاَمْسإ نب رضَنلا اًنئَدَح - ارسم
 يعش مل

 لحدا لو َلاَك : قديس يب طع شعل

 ما ريو
 [110عجارإ . ةَمايقلا مَ ىإ اضل دنا

 يَ نَع «ساَرف نَع ٠ ناش اًنبدَح اخ يوم انلَح - منوف

0 



 ا ل

 نيرثكملا دنسم

 يع اع «سارف رع ايا ومنح - ا

 َنوُكيذأألإ ؛ ينل ةقدصلا لحَتل : لاَ ف هلل يِئْنَع ءديعس يبأ ع
00 

 .هللا ليس يفد ؛ ليبَسَنْبا َنوُكَيوأ هع
 هةيوعو هي

 رق موعدي يقف راج هل

 [11؟4هتعجار]

 هد دسم الفلا

 مقطع رش رقو يلجأ نما لاق . 0

 [١١١؟؟:رظنا] ٠ هب يزجأ انآو يل موصلاَف « يلجأ نم بارشلاو

 نع سار نع ايش انئَدَح «ٍماشهن بيوم اًئدَح - -11
 َمْوَينآَرُقْا بحاّصللاَقي ف هللا يِبئَلاَف َلاَق ديعّس يبأ َنَع ؛ يطع

 ىّنَح ةَجَرَت هَ الكب َمْصَيارَْ دعْصاَو أَرْقا : جل لح اإل

 ٌةّيطَع ْنَع « سارف ْنَع :نابيش اًنكدَح 0550 5-0
 للاب رق بش هللا ىلإ برقم : هللالوُسَر لاَ : َلاَق ديعّس يبأ َّنَع
 هللا هانآ يسمن مو ءاعاَ هيِلإَب رقت عارذ إبق ْْمو عار هيل

.ِ 

 .ةلوره

 «ةّيطَع ْنَع «سارف نع ناش انيدَح «ةَيواَمم انئدَح 7 ١-
 هللا هَمَحْر "يال سانا محي آل مَنِ : لاق يبل ْنَع «ديعس يبأ نع

 8 نب ملاس الح « حرش نب ةويَح نع « مصاعب اندَح - ١18
 تضمّ هلو مهلا بأ تغمس : ”لوُقياجارد حْسلااَيآ ْعِمَسهنأ «نآليع
 در ضر اذإ : :لاق 4 هللا لوُسر (رغي رحل ديعسابآ
 ٌةَعْبَم ةعْبَس هلع ىَلا هلع طخَس اذ ءاهلََسَيمكريَحْلا نم فاتصأ عبس هيلع

 7 18ةقنمجارإ ٠ اَهلَمْنيمكرشلا نم فانصأ

 ءنايرلا نب رمتسملا اَنئدَح «(رمعانب ؟ناَمّْنَع اًنندح 15 ١

 سم ا ءلو ها مسا ع

 يني يف ناك : :َلاق 8# هللا َلوُسَر نأ ءديعس يبأ نع «ٌةَرْضَن بأ اًنندَح

 نيام َن يي يك تلاكف بشَح نم نجوم «ةريصق و ةأرما ليئارسإ

 ببطلا بي هَ تْصَنْتشَحَو اءبَمت نم امئاَخ تدخن « نيئريصُق
 هم يدب ف هك

 (ا114<ةعجارإ ٠ حير قتل هئكرح سلجَمْلابْت مات ناك ؛ .كلسملا

 ريب يم سو

 َنبوَرْمَع غمس : :َلاَق ءاَقرَواَنكدَح ءِرضَنلا وب انندَح - 6

 يدوُمَي ءاَج : لاكي رخل ديعتس يبأ نع .هيبأ نع هندي نامل ىبحَي
 'نملُجَر ينّيرَص : هللا ههْحَو يف برص دك قف هللا لوُسَر ىلإ
 (4 7/6 هللا َلوُسر اَي : لاق ؟تل مل: ف يَا هَللاَتَف «كباَحْصأ
 ضي ىلع ءاينألا «ُضْياوضتمل : ينل لق :َكْيلَع ىسوُم لْضَف

 باشا نم هَسأَر ْعَكرَي نم لوأ نوف «ةَماَقلا موي نوُفَعْصَي سنا نإ
 لمآ قص نسف ناكأ يرذأ ال «شْرمْلاَد د مآلّسلا لَ ىسوُم دج
 [ا13:5,11؟86:عجارإ

 مور مرعب رعاو
 َنَع« ىّيحَيرَع ُناَبَأ اًندَح دش ادَح - 11

 هللا لوُسَرانآ «'يِردُخلا ديعس يبأ نع «نّصْحرلا دبع نْب ةملَس يبأ

 .عَّضوُي ىّمحْدمَْيَآلَفاَمّحَبا نَسك ءاوُموُ ةَاََجْلمُكآَراذإ :َلاَق

 : [1171:عجارإ

 ءداَمْلاَنْبا ينعي ءديِزيْنَع ثيل انكدَح سوي اًندح 877 ١-
 ا :لوُصَي هللا لور تعم :َلاَكيردُخْلا ديعَس يبأ َنَع ورمَع ْنَع

 امَمَدآينّب يوغأ حرب ال َكَلالَجَو كرو لَجَورَع هير لاك سلي
 هاا مد وفلو 00

 ُرفغأْحَربأ ال يلالَجَو يتعب : لَجَوّرَع هبر هل َلاَقَك ,مهيف حاورألا تما

 [11؟514:عجارإ ٠ ينورفشتسا ام مهل

 ينعي ؛ديزي نع بَل اًدَح سوي اًنئدَح - 84*"١ ١-

 م06

 ءداَهلا نبا

 امني : :لاق ْيِردُخْلا ديعَس يب ْنَع يملا نْب بَعصُم ىَلوَم تحي نع
 هللا« رعاش ضرع جملا هلا لوم زعم ريس نحب

 احق لجرلا فوج لصين ءااطتشلا اوُكسْمأ وأ «ناطيشلا اوُنُخ : 2

 [7١11؟:عجار] .ًارعش نمي نأ نم هلي

 ْنَع «َنآلَجَع نبا ْنَع ثيل اَمدَح سنوي اًندَح -59

 اَبأ تيتآ : :لاكُهَنأ ءبئاسلا يبأ ْنَع ءِراَصْنألا ىَلوم ديعس يبأ نع يفيص
 م علل

 يَ كلم هريس تضئ طمس هلع” لجأ ًنْيفي زا ديعتس

 همه عه ديد هلع
 ! انهاه ةيح ا: لق ؟كلاَم : :ديعسوبأ لاَقق تمض بح ادق ترظَ

 77 لد هراد يف تي ىلإ ين را ءاهلتق ديرأ : تلق 915م دير : َلاَقَك

 ام برأ ياكل «تْيلا اذه يف ناك يل مَعَنْئاَإ :َلاَقَك
ًّ -- 

20 
 نآهَرمآَوهَلنذأَ « سرع دْهَعثيدَح اكو هلأ ىلإ ف هللا لوس

 ٌَراَشأَف « تيب ابل ماك ارنا دج هاد ىلا همم هحألسب هَ

 قتلا لت يتجول تر ىلع نتا نلاقي هل

 َلاَق

 هّللا ا لولو نوت عر ااقاَن زن

 همك « نكرم مكبحاّصل اورفَْتسا لاق ؟انبحاّص رين للا مذا : اوُناَقَك

 مث , ترم تالا ورقمه اد اذ ءاوُمكسل نجلا نم مرتد

 0117 :عجار] ٠ ةّئلاتلا دعب ذاق هوت نأ دم مُكل اب

 هيدا كا لك بالا َح نوط

 طالما ريم وول ظلال لاَ هدَج

 [11841رظنا]

0 

 ان

 :ل

 دّبَع نب حبر نع «دْيز نب ريك انئدَح :َدَمْحآوُبأ اًنئدَح ١9١ ١-

 هّللاٌلوُسر لاَ : َلاَ هج َنَع «هيبأ نع «يردُجْلا ديعس يبأ نْب نَمْحّرلا

 هيلع هللا مما َركذيم نمل وضل : 2

 ع ا# نس م م عا يع
 .جاَجَحَو سنوي اَنثدَح : لاَق - ١19

 مميش

 لوبا دعا عملا هيأ دعس يبس يح

 2 لاَجر لا اهلَمتحاَوهَراَتجْلا تعضو اذِإ : هللا لوُسَر لاَ



 نياكي لا
 مل اين مالم ريم م م

 ناَمْنإلا اهَممَسْولَو قال .ض سم اب توُبمتَت

 [1109/4,1107:رظنا] . قعَصْل

 . قعصأ :جاَجَح لاَ

 اًنكدَح ءداّبع ْنْب دابع اًندَح ءدمَحُم نب ليعاَمسإ ان اندَح "1 1١
2 

 هَلَتَف ضب مار هزيل
 د 8 هلا َلوُسَر نأ يرحل ديعس يبأ نع «بْرَح نرش

 وه نكي ليارسإ يني نم سن َلاَقَك هنطبلهَرهظ هدي يف ناك دوُب

 [11؟95:رظنا] . اذه

 يبا نب ديزي ع شلاح محسن وي انئدَح - ١01
 هنأ "يدخل ديعس يبأ ْنَع باطلا بأ نع ريا يب نع ,بيبح

 ةلخت ىلإ رهط دسم وهو سال بط لوي َمَح كف هللا لون : َلاَق

 لع الجر ِساّنلاِرَخ نم انإ ؟سأَّدلاَرشَو سأل بحب ْمُكرخأ الآ: َلاَقَك

 ىَلَع أ ؛هريعَيرْهظ ىلعوأ ءهسّرق رهظ ىلع (41/1) هللا ليس يف
 رْقَي ءًانيرج ًارجاق الجر ساّنلا رش نمنِإَو «توملا هيي ىَتَح هْيَمَدَق

 [11ة:عجارإ ٠ .ةنم ءايش ىَِإ يوحي هللا باَتك

 هه معا يبادر عاش ل
 نع «بيِبَح يبأ نب ديزي نع ثيل اًندح «سنوي انتدح - 66" ١-

 ذكَوهوُحأ هِيَ َلَخَدَف بر يكتشي ناك يرْدُحْلا ديعس آنآ رضَنلا يبأ

 هلجر ىَلَخمدي هر «مجطْطم ومو ىرخألا ىلحهيلججر ىَدحإلََج
 ىلي :لاق ؟ةعجو يلجر نأ مَعَ « ينتعجوأ : لاق هَعجْواف ةعجّولا

 ْنَع ىَهتْدَك 8 يِلنْمَمْسَتْملوأ : َلاَق ؟َكللذ ىَلَع َكَلمَحاَمَك لاق

 .هذه

 اَنَح : :َلاَق ءدْيَز نبا ينعي ءداَمَح انثدَح سنوي اًنئدَح - ا1١مةوك

 .ابتطب 8 هللا لوس يأ : لوفي يردخلا ديعس يبأ ّنَع « برَح نب (رشب)

 «هنطَبل بل ٠ هنْطَبل هولا : َلاَكمُث «هرهظل بلت «هرهظل هوُبلفا :لاَق :َلاَقَ

 ءاذه وه كيف «ليئارسإ ينب نم مهي هللا بضح نّمم طب هن :َلاَقَق

 [119؟:عجارإ] . اَدَمَوِهف كين . ادَمَوهَف كين

 اَنكَدَح :يماَسيلا ينعي «مّطهج اد ءديعَس وب اندَح - /11 1١

 يأن ءبشوَح يره نع هدير نبدَمَحُ نَع بال

 ءارش َنَعَو كيكو دبل ارش عَ ليكي اهحورم يف نحر

 ةبرض َنَعَو ضني ىَّنَح تاّقدصلا ءارش ْنَعَو ْمَمْقُن ىَنَح ٍمناَنَملا

 .صئاَعْلا

 ْنَع ءدوسألا بأ انئدَح «ةَعيهّل نبا اَنئدَح نَسَح اندَح 94 ١-

 ينج يَِْيأذأ هنا هللا لوألا دعس يبأ ع ورع

 .دحاَو فخ يفوأ «ةّدحاَو لع

 ينربْخأ ءبُهَو نبا اًندَح «فورْعَم نب نوراه اًنئدَح 8 ١-

00 

 111 ؛.ح
 اكل مح يحسم

 يني ىلإ فقل. هديعتس أ ثصا قف هلو لا نجاح

 ىلإ لّبَجْلا ىلغأ نمو «يداولا ىّلعَأ ىلع (نمإ سلا نمر «مُكْم
 .هلّمْسأ

21 

 منقل ذأ ينقل اوتيل 9 8

 1184٠ :رظنا] . ليألا لْهأ يف ف الش ّيْلاَو رْحَملاَو

 ممل ع
 نب دواَد اًندَح ءردنمْلاوبأٌر مع نب ليعاَمْسِإ انندَح 1 ١

 يبأ نع ؛ حرس يبأ نب دعس نب هلا بحب ضايع اند ؛مأرقلا سَ

 رطفلا موي ديعلا موي جَرَح اد © هّلالوُسَر ناك لاق . يرُْشلا ديعَس

 سونج مهو ساّنلا َلبكتساَك ماكو مُلَس مج ٠ نيكل دلت سناب ىَّلَص
 رى سا هيت سل سعف

 طرقلاب ءاسنلا قدصتي نَمَرَتْكأ َناَكَف (تاَرَم ثآلك) اوُقَدَصَت :َلاَقَ
 هماف
 ِساّنلا ىلع برضَينآٌجاَح ف هللا لوُسَرل ناك اإِ «ءيشلابو مَ داخلابو

 [1178:عجارإ ٠ فرن الو مهل درك انعَب

 يبأ نع «تيائْنَع :داَمَح اًنئلَح «دّمملادُبَع اًنئَدَح - ل "1
 مساس

 .هكلَد مث هبوك يف قب ف يللا ديعس يبأَْ «ةرْضَل

 نب يلع انئدَح : لاَ دير نب ديعس اَنندَح «مراَع انْندَح - *١1١5-
 م هم

 هنأ ؛ ؛لف ىلا ىلإ هَمقَرو «ديعس يبأ ع «ةَرضنوُبأاكدَح : َلاَق مكَحْلا

 جميل ؟سمقتمأدزأ ِردَيملق «هنآلص يف لجبل َمَهْوأ نإ : َلاَق
 م معلا

 .سلاَج وهو نيئدَجَس
 رو مزوةمو

 ابرك نبل عام انئدَح حاصلا نْبَحُسانَح - ١١5

 اريشت)ن ب بوي نع ؛ لكُم نْب ِنَمْحرل دبع نْب ديعسْنَع « ليه َنَع
 م 00770

 نوب ف هللا لوُسْر لاك : َلاَقيِرْدُحْلا دعس يبأ نع ؛ يراصنألا

 هللا يمي ؛َناَتخأْوأ ءناتباوأ أ تاو ثنا «تاَنبتآلكِدَحأل

 ةنجلا َلَخَد ْنسْطُيَو نهي

 يثمر ةدلو
 ديبع انثدح :َلاَق رون طش اظت قح - 11

 َنْب هللا دبع ينعي ؛ ( يِّمَع يِكدَح : :َلاَق. ِبَهْوَم نْب (َمْحرلا دْبَع 7 دْبعْنب هللا

 َعَماَنآ امني : َلاَك . يِرْدُخلا ديعس يبآل ىلوم نع «بَهوم نب ل دبَع)

 ادِإَق ءَدِجْسَمْلا انَلَخَد ذإ ل هللا لوُسر عم ( 410/6 يِرتلا ديعس يبأ

 «ٍضْمَي يف اًهَضْمَب هئباصأ كبش يحس دجْسَلا طَسَو يف لَج لجَر

 2 هللا لوُسَر ةَراَشإلل جرا نيم ؛ ف هللا لوس بر شأن

 لق دجْمَصّلا يف مُكدَحأَناك اذِإ لاَ ديعَس يبأ ىلإ ف هللا وسرت َدتلاَك

 مدام الص يف لاريآل ْمُكَدَحأَنإَو «ناطيشلا نم كيبل نإ :نكبشي

 [1197؟:رظنا] . . هنم جرْخَي ىّتح دجْسَمْلا يف

 َنَع «قاَحْسِإ يبأ نع ,ةثاوع وبأ اًنندَح و « جيرس انثدَح ١١45

 ىَلَع ادهش اسمن ةرْيره يبأو ديعس يبأ ىلع دهشأ : لاك ٍملْس يبأَرغألا

 لَه :ُلوُشي طبه يق طبه ليلا ثَّثنَك نإ ىَنح لهُم هللا :لاَكهّنأ قف يبل



00 

 ]راجع:ه111١[

 ْنَع ءِرياَج بابو انئدَح ءدّسَحْس بْن اََح - 8 ١4 ١-

 "اجر َىَّلَص : َلاَكيِردُخلا دعس يبأ نع« «يفتَحلا ةّمصع نب هللا دّبَع

 املك ؛ مقري لبق عقرتو «مكرم أكل ذك عكر لمح ءاقق يِبلاَفلَخ
 نأ تديحأ لا لوران: لاق 9مل نم َلاَكَد اللا يلا ىن 00

 قرا ءاوعكراف

 00 ريما رم لف وسلا
 ١١104- - :ُنافَع َلاَقَو) َداَمَح اًنكدَح :الاَق . ناَّفَعَو جيرس انئدح (

 :لاَق هنأ «يرْدُخْلا ديعّس يبأ نع دس نب ةيطَع نَع ؛ «جاَجَحْلا اًنرَبْخأ

 8 بن مطق بقذلاّنإ ؛ «هللاَلوُسَراَي :ل اَكْجَر هلآَس وأ ٠ لق يِنلا تلاس

 .معَت :لاق ؟اهب يحض يل ةاّن

 :لاَق ؟اًهب يحض َلاَقَق ٠ بلا اهَمطَقَفهل ةاش بْن نع : ُناَّفَع َلاَكَو

 مع

 «يريرجلا نَع ةَمَلَّسْنْب داَمَح اًندَح «ناَّمَع اًندَح --8
00 

 اس ناس هلا لوثر عر دس يأنع ةَرْضَن يبأ نع
 وال هلق سو

 َلاَق ؛ صلاح كسسم ءاَضْيَي ةَكمرَد : لاَ ؟ةّنجْا برت نَع
 رواق مم

 هللا ل وُسَر َلاَقَق

 [١١0همجار] .قدض : هلق

 يبأ ْنَع «يِرْيَرَجْلاَنَع ٌداَّمَح اَنكدَح «يْيَرْس اندَح
 هلا ءاَجو ةَرَجش َتْحَئاَنَْنَف انِجَجَح : لاك يِرْدُخْلا ديعَس يبأ نع «ةَرْضَن

 اَي :َلاَقَق : :َلاَق ؟يِلَع اذه بص اَمهَللاَنِإ :تلْقَ ٠ اًهنَيحاَت يف َلَرَق دئاص

 امأ٠ «لاَجّدلا يّنِإ : :َنوُنوُقَي ؟يل َنوُلوُقياَمَو ِساّنلا نعم ىَقْلأ ام ديعس ابآ

 لو «ةَئيدَمْلالُخْدَيآلو هَلُدَلَوي ال اجلال هلا لور تنس

 انآَو «ةّئيدَمْلا متجر دقو «يل دلو دق َلاَكَو .ىلب :تلُق :َلاَق كم

 ساّنلا ملغ هلو َلاَقَف ؛ ُهلتكر يناَكَف : ديعس بأ لاق كَم ديرأ

 /1١1997[ :عجار] . ويلا رئاس كلَ حلق : : لاق انآل هناكمب

 دبع نع «كلاَم اَنآّبَأ : لاك ىّسيع نب قاَحْسإ انئدَح - 11

 وُ لاَق اك يِرْدُحلا ديعس يبأ نع «هيبأ نع هللا دّبَع نب نَمْحّيلا

 ابجلا فَعَش َفَعَش اهب يمن ملا هَل لمي نوكأ كلشوي : هللا

 [4١١1ةنهجار] ٠ نقلا نم هنيدبرفَي ءرطقلا قامو

 دْبَع نب ِنَمْحرلا دبع ْنَع «كللاَم انئدَح «قاَحْسِإ اننَدَح - ١1١17

 ديس يبأ نع «هيأْنَع يراّصنألا ةعَصْعَص يبأ ني نمل دب نْب هللا

 الإ اريل لل وقرا يلإ هللا لوري لاك الجر ني ردخْلا

 لف يلا َلاَقَك ءاَمْنُلَتي هتك 4دحأ هللا وم لت

 [111ة:عجار] . نآرشلا ثلث لدْتل

 امَّإ هديب يسن يذّلاو :

 سل عرس
 دبع َنَع «كلاَمانربْخأ «يعاّرْملاَو «قاَحْسِإاَنْكدَح - *11١41-

 يبأ نب محلا دعني يارا َلاَقَو) هيأ نع هلل دْبَع نْب نمْحرلا

 م

 0 يعم هل
 كاك يرحل دعس بآن رخال هيلع 0

 ْمَقراَق ةآلّصلاب َتنأَف َ كيد 1ك مَتُع يف تنك اذِإ ,ةيداَبلاو متقلابحُت

 ََكإ 5 ينإ

 ُعَمَْيل يعاّرخلا لاَكَو) ندا تْوص عمي اله «ءادثلاب كوص

 َلاَق .ةمايقل الاموي َدهش الإ ؛؟يّشاآلو سن آلو نج ذولا توص ىَدَم

 يسم عقم
 [4١١1ةنؤجارإ ٠ هللا لوس نم هتعمس : :ديعّس وبأ

 «ملسأ نب دْيَز َنَع «كلام ينربخأ : َلاَكقاَحْسِإ اًندَح -65

 :َلاَق هللا لون هبيأ نع يرش ديعس يبأ نب نَمْحرلا دبع ْنَع

 اَنُياَرْدَيَو هيدي يرمي ًادحأ ديال يلَصُي ( 5 0 ْمُكدَحَأ ناك اذ
 [11؟1ة:عجار] .ناطْيَش وه امن ؛ لئاقيلَ ىبأ نإ «عاطَمسا

- 

 ؛دْيَز نبا ينعي ءِنَمْحّرلا دبع اَنَح ؛ قاحسإ الح -6

 هللا وُسَرلاَك لاَ 'يِرصْلا ديعتس يبأ نع ءراَسَي نب ءاطَع ْنَع ؛هيأ نع

 .حبصأ اذإْوأ ٠ اَهَركدادِإ اََلصْل ؛ هلع ماَْوأَر ولا يسئ نم 8

 [11184:عجار]

 ءدْيَز نب ِنَمْحرلا دبع انئدَح « ىسيع نب قاَحْسِإ انئدَح - 1١١115

 هللا وسمر لاق : :لاك يلا ديعس يبأ ع راسين ءاطَع نع ؛هيلأ نع

 ءءاَم نم ةَحْرَج ْمكدَحأْعَرجينأولو موعدا هكر ةلكأ روحسلا :

 نيس شمل ىلع ويكمل

 همام ة مر
 ِنَع ورا ديس ات ؛ ل5 هيأ ردي ءِنَمْحّرلا دبع نب آلَ

 عوق وسم
 ىلإ ملل : 48 هللا لور لاَك :٠ َتطَنَس ريخعلا ىلع : لاق ِراَإلا

00 
 م رم رك م هم طش

 لّفَسأ َناَك اَمَق نيكل َنْييَهَتَياميِف حاج ل وأ ج رح الو قانسلا فّصن

 [١11؟:عجار] هيل هلا رظْنَي ملا وطَي هرج نم . راثلا يفق كلذ نم

 مساع هرية دمار
 نب ديزي انئدَح «ةَبعش اَنْئدَح «رَفَعَج نب دَمَحُم اندَح - ١1١16-

 َلاَقَو) 8 هللا لوُسَرْنَع ؛ يخل دع يبن َح دهام نع «دايز يبأ

 هلو اّنَمَةَّنَجلالْخْدَيال : لاه ديس يب نع «ةبحأ :ى ا

 01 عيال نمدم لَو قاع

 يساق مر صماو

 ال يدل دهس ا ءووملا يع

 ديس عدت ْذإ كلك ْمُهاَي مُهوُرعي مل « برع ءابحأ نم يح ىلع انآ

 لمْفكآلو اًنورفت مل مْكنإ اوُناقك ؟قارؤأ ود مُكيِف لَه : اوُناَقَك 5 «تلوأ

 ماري لَعَجَف : َلاَك «ءاّش نم اعيطق ْمُهل اوُلعَجَت :ًةلْثُج اَنكاوُلَمْجَت

 ل: اوُناَقك «ءاّشلاب مهو ؛ هاج ارب «لفتيو هَئاَرِب عمجيو نآرُشْا
 هع موف ع سا ع م سفن

 َكلحضُم كلذ ْنَع ف يلا اوُنأَسق ٠ هللا لوُسراًهْنَع َلآسَن ىََّح اًهُدْحأَت

 [5:؟ةخيوجار] ٠ ٍمُهَسب اهيف يل اوُبرْضاَو و اهونخ ؟ةيقر اهي كلارذآ ام : َلاَقَو

 دوما هرب ةالع
 ءرشب يبأ نع فب انكدَح رفعت نْبَمَحم انئدَح - -

 سا ملي عقع ن
 ًفّعتسا نم : لاهل ف "يبلع «يِردُخْلا دعس يبأ َنَع ةرضَن يبأ نَع



 نّمو هللا معَ ةماعلا ءاكاجَرق ايش اتا للا ةاغآ ىقشتسا مع

 ]راجع:؟11٠١١[
 هام اس وذ رب ةعمهتنو

 دعس بأ لغال لكمح ب لله «ثدَحي ةَرمح ابآ تحمس

 دقو ٍمويَتان حب هنأت دَحف لاَ «سلْجَمْا هيَ يسّضق يرسل

 قف يللا تلا : هم وأ هئآرماهلأتلاَقق « عوج نم اوجَح هنأطَب ىلع بصح ع

 :لاَقَق ٌداَطْعأكُدلاَسَكُنآلُق ءاَنآَو باَطْعأَكُلاََق دَالُثَداَنآْدَقَكهنآماَ

 دجأ ملف :جاَجَح َلاَق) ُهُنئَف تسَصَنلاَف :َلاَق ءاتيَش َسِمَنلأ ىَّنَح :ُتنُق

 هني فَتْسا نم : :لوُقْيَوُهَو هلوق نم تكرداقبطْخَيَوَهَو يآ ٠ اعيش

 وُيأ) ساونا هلل نأ م الآس نمو هلل ني ىتَتسا نَمَو لا

 :لاَق ٠ اكلسيْسماَنيلإ[بَحأ يفتي نع فسسيََْو لاش ةَرمَح

 يف ملغم ىّتح انكي لَجَوُرَع هللا لاَراَمَ ؛ ًائيَش هلآ اَمَقُتْمَجَرَي

 ام ًالاوُمأ رك تيب له راّصنألا
 هيما رب هر هداع

 وبأ ينأبثأ : لاكش اَندَح هدّسحسْبح انَح - ١١

 تيتأ :َلاَق ةبلعت نب سيق يباح نصح نبا لآله تمس : لاق ٌةَّرمَح

 .ثيِدَحْلا َرَكذف ديعس يبأَر َراَد تَرَ ةَنيدَمْلا

 يبأ نع ٌفبعش اًسدَح ِرَئْتَج َنْبْدَّمَحْماَنتدَح *1١١51-

 .لاقالا 9 يان «يرَدُحْلا ديعس يبأ َنَع رطل يبأ نع ؛ ؛6ملسم)

 هَملَع ْوأهآَ اَذِإ [َوحْلاب ملكتي نأ ءِساّنلُةَفاَخَْمُكَنمالُجَرَنَعَمَيآ

 [لا#: :عجار]

 ُهَملَع

 هام هم ها رب هرب ت سا رب است ل
0 ١125 

 لامن قيل نع ؛ «ييردخلا ديعس يبأ نع دسم ةرلطتابأ مسن

 نا نم ُهَدَْفم اويل «ادمَعتمّيلَع بدك نم .

 ْنَع «ةبعش انثدح ؛رَمْعَج نب ( 6 9/75) َّسَحُم انكَدَح - 1

 ايف سيل: لق بلان ءديعس يبن دي ؛ ؛ حين ومع

5 2 

 اعل .ةقدَص

 م هسا 0 هودمو

 نم: ل00 ا يل يسيح ولسا «حلاص

 مانيب ةَريص منهج م ُههْجَوهَلاَدعاَب ؛ « هللا ليس يف امْوَي ماَص

 .ممعدلاو
 اَنكدَح : آلاَك مساَقلا نب مِشاَهَو رَمُعَج نب دَمَحُم انئدَح - ١1

 يبل ْنَع؛ يرد ديعَس يأ ْنَع «ناَوكد نع «َناَمْيَلَس نع «ةبعش عش

 [117::عجار] .رخآلا ماو هللاب نمْؤُي لج َراصنألاّضْمْييآل َلاَكهَّنأ ريب ري سس 2000
 موعدو

 ْنَع َناَمْيَلَس ْنَع ٌفبعش انبدَح ءرّفعَج نب دمحم اًنكدحن - 1١١م

 ىّلَصْدَك دَكَوَدِحْسَمْلاَلَخَمالُجَرَنأيردُحْلا ديعس يبأ نع « لكوتمْلا يبأ

 اَذَه ىَلَعْقَدَصَتِيْنَم : :4 هللا ٌلوُسر لاَ « هباَحْصأب هللا ٌلوُسَر

 هموم قسد دعل عر
 [١١1؟:عجارإ .٠ .هَعم ىَلصق مولا ملجم همم يلصق

 عمو

 | مص ردا ديعس ينأ دس الدهن
0 

 «باّمَوْلاُدْبَعَو ًديعَس اًنئَدَح ءرّفْعَج نب دَمَحُم اًنيلَح ١48
000 

 هلل َلوُسَانأ يرد ديعتسيبأ ْنَع 5 ةَعْرَف نع َةَداَتَق نَع «ديعّس ْنَع

 دسم « ميهأربإ دجسم : َدجاَسَم ةئآلك ىلإ لاح ُهَناَمّنِإ: :لاَق #8
 ةالاو
 . سدّقَملا تيبَو « دمحم

 لاَقو) ءاََحْا دعب نيتعاس يف ةآلَص َنَع ا هللا لوُسسَر ىو لَك

 بيت ىّنَح رْصَمْلا دْمَبَو صفا َعلطَت ىّنَح (رجَلا دي باول دْبَ

 3 ل 1

 طلو رطفلا :ٍموَتٍءابصَْع ىو
 ؛لايل ثآلئوأ واب الك قوام فاس نأ 8 هللا ىت

 [6١١1ه:عجار] . دايز ىلوُمُةَعَرق : : هيد يف بواب لاَ

 ريملدو

 ْنَع 1 هللا دس يب نب ماش ب ؛ركبنياَحُم اد - 1

 .(لايكث آلث) : 0

 .(ح) دعس اَنْئدَح : الاكرم كد - ١١١

 ٌدْبَع لاَق) ىّسيع يبأ ْنَع َهَداَتَق نَع «ديعّس نع «باَّمَوْلاُدْبَعَو

 :لاق يرحل ديعَس يبأ ْنَع (ينراَحلا ىسيع يبأ نع : هئيدَح يف باول

 [11؟ةةنعجار] .ًامئاق ل جلا بريان هللا لوس ىه

 ومردهناو

 َنَع َةَداَتَق نَع «ديعَس اًنندَح «رفعَج نب دمحم اًنيدَح - 1١١ عمم

 رب ينأ# هلل لوران[ ديعتس يبأ نع «بّيَسْصْلا نب ديعّس
 ؟درمَتلا انه مُكل ىنأ َلاَقَق « سني هيف الْعبارمَ ك8 هللا [يِئرمَناكو تاير 00

 رباع عد 2م
 يبل "رمت نم نيَع ٌرمَت اَذَه :اول بل : كف َُستلا َلاَقَف ءاَ َءاّصب اع اَنعبر ب اَذَه :اوُلاَقَق

 [1155:رظنا] . . كَجاَح معا م ؟ةلرَمت مب نكلو ؛ كلذ

 وعلو

 نَا نع هذي «اديعَس اَنثدَح 0و نإ كح لح نان

 لنمو مق يح ىلا ِ

 . مئاّصلا ىَلَعرطقمْلا آلَ «رطْنسْلا ىَلَح مئاصلا بعل «نورَخآَرطفآَو

 [94١01:عجار]

 « ىليل يبأ' نبا اًنكدَح : َلاكرَدْنُ رَْعَج نب دَمَحُم انُدَح - 11:

 :نيدَجْلا يف ٠ :َلاَكُمَنأ يبل نع «يِردُخْلا ديعس يبأ َنَع ؛ ؛ةَيطع نع

 . هلأ هاك ماك
 0 ع ةس م # عل

 َلاَق)َةداَنَقْنَع «ماّمَه اًنئَدَح :الاَقُناَّفَعَو ره اًنئَدَح - 11

 اًنرَمأ :َلاَق يرْدَخْلا ديعَس يبأ ْنَع ءٌةَرضَن يبأ ْنَع « ةَداََق انمَدَح :ُناَمَع

 ١ 11١[ ١:عجار] .رسي امو باّتكْلا ةحئاَقب آرت انأ اي



١14 

 يبأ نع ٌةَداَتَقْنَع :ةَناَوَعوُبأ انكَدَح ُرْهَياَنندَح 1١ عالثك

 خي «نْيتكرف يتمأ نوُكَت : َلاَق كف 'يِبنلا ْنَع «ديعّس يبأ نَع ةَرضن

 [11؟11:عجار] ٠ قل مآل هل يليةقراَم امني

 ْنَع عرق نَع اق انآبنأ ماَمهانئدَح نهب اندح 27 ١١-

 دجسُم : َدجاَّسَم ةئآلك ىلإ ًالإلاَحرلادَشُآل لاق كل يلا نأ ديعّس يبأ

 تآلك َقْوَقةآرملا فاشل . سدقملا تْيَيدجَْصَو «يدجْممو مارا

 رمل ةآلَص دبة (5)4 ٠ رحَم يذؤوأ جوز عمال لاي
 نطل علطت ىلح حملا ةالص دبة لصآلو ملا بلنح

 [6١٠11ه:عجار] .رخللا ميو رطفلا م موي ٍمْوَص نع ىَهّْنو

 يبأ نع ؛ «حاّبلا يبأ ْنَع عش انآبأ «جاَجَح اَنَدَح - - ١١16

 ءيج : :لاَق . ييُِْخلا ديعَس اَبآتعِمَساَمَْعَ يبن رشأآل : لام كولا

 بز ُتْيرَساَمْنِإ لاق ناو اوُناَق : لاَ هللا لوُسَر ىلإ جرب
 مالا ِنَع ىَهنو يدْيألاب رت لامن َقفْحَم : َلاَق «ةَءاّبد يف ارت

 [1171عجار] ٠ اطلْخُينَأاَو بيرلاو

 ْنَع ؛كليرَش انكدَح :آلاق ِرْضْللاوُبآَو ؛جاَجَح انئدَح ١١6
 َلاَق : :لوّقييِردُحْلا ديعسابأ تعم : :َلاقَناَولَع يبأ (مصْع)بهّلادْبَع
 ةئائرارص لحي نأ خآلا مْ هّللابمْؤُي دَحأل ل حيأل لف هّللا لوُسَر

 ةيوأرلا وأ بطولا مُر قب مك اذ ءاهيلَع مُهََئاَح هنو ١ اهلمأ ندي
 لإ او برشا مُكاَقَس َنِإَف .ًانالك لبألا باَحْصأ اوان ؛ ءِنيللا نم ءاّقسلا وأ 6 32

 كسل ماَمط ْمُكََمنْكَيْملَو :رضُتلاوُب لاَ يلم مكاو الق

 ماع

 .اوبرشا مث ؛ مُكنم نآلجر

 .(ل كيش ان ”جاَجَح الح -
 ومر ةيقس

 َناَمْيَلَس ْنَع ءرايد نب ومع ْنَع عش اَنْئدَح رفع نب دمحمو .

 ُهلَلاَقَق ىو : مهول يف :َلاكُهنأْيِرْدُخلا ديعَس يبأ نع ٠ يركشبلا

 1ك نعجارإ . ٠ مط. :لق وا يبلع: لجَر

 80 يرفل ديس أع هلا دب نيل دي نع ؛باهش

 ىلع نسي دحاو بوق يفل جليا اصلا لادتشل نع ىهن

 [١١1/:عجار] ٠ .*يش هْنم هجْرق

 (:مشاه َلاَق)ث بل انثدَح : آلاك م شاَهَو سوي انندَح - ١11
 ديعتس يبأ نع بع نب لل دبع نب هلل دبع نع .باَهش نبل يد : :لاق

 د نأو «ءاّمّصلا لاّمتْشا نع ف هللا لوُسَر ىهن : لاكي ردخْلا
 20 ص

 لجرلا يِبَحَي
 .ةيش نم هجر ىلع سي دحاو بوت يف

 ْنَع «يِرْيرجْلاانئدَح ؛ يبأ يسّئدَح دّمّصلا دبع اند - *١١55-

 املا ِرَهت ىلع ف هللا وُسَر ىأ : لاق ديعَس يبأ نَح «ةَرضَن يبأ

 ويرش : :َلاَقق هل لب ىلع هّذلا'و اس فئاص ٍموَي يف ماَيصسنلاَو
 بكار ين كرس يْنإ مكمان ينإ : لاق ابا : لاك . "ماتا اهي

 م6 ص

 م
 امو تل برو بشكل د قه لوس ىتق : َلاَق ءاوبأك

 [177١1:عجار] . برشي نأ ديرب ناك

 و
 ءاطغ نع ليز انئدَح «ماَمَه اًنكدَح دّمّصلا دْبَع اًنكدَح - ١١455

 لَو نع اوُيدَح : :لاك 4 هللا َلوُسَر نأ "يرحل ديعَس يبأ ع ءِراَسُي نبا

 اوُندَحَو ثا مدت أود انت يلع كلت يل اي

 م امصس هرص م

 بأ رع اق اح. دم اك - 1

 نم ناطْبس ل : ا هللا لوُسَر لاَ : لاك يرد ديس يبأ عة

 [١011؟5؟:عجارإ ٠ َباّجصلا نوت نأ ب هر « « ليئارسإ ين

 «يداَيألا نايرلا نب رمتسملا انئدَح «دّمّصلا دْبَع انندَح -
 َركد هللا لوُسَردأ «يرَدُحْلا ديعَس يبأ ع ؛ يدل رعت وب اكد 2000

 انآلك ةونس رك م «ءاسنل اواو اهوا ةَولَح ةرضَح ايتدلا نإ : َلاَقَق ايدلا

 ْتَدَخّناَك فرس ال ةريصُق ةأرماَو نار نيلبوط نيتآرما ليئارسإ ينب نم
 «كنسملا بيطلا بيطأن مهْنَشَحَ نَدَحَقامئاَخ تئاّصَو ءبَضَخ نم نيج

 هير اقف هباتلاك سلجملاب المبرم اذ :اقلَخ دلت لْمَجَو

 ضب نيش ث ثآلّتلا هعباصأ نود اهصَخْشأَت (ىَرسيلا هرصخبرمَكمْلا لاق)

 [1114:عجار] . ةكالّتلا

 سمعها ما لب
 :ةَرْضَتوبأ اَنكَدَح رمت لا الح «دمتملا دبع اد -1141/

 هلع ةَمايقلا مْويءاول رداع لكل : 8 هللا لوُسَر َلاَق يب عع

 [11:عجار] ٠ ةماع ريمأ ةَردغ نم مظعأَرد د51,

 :ٌةرطَئوُبأ اندَح «رمتسملا اندَح دّمّصلا ٌدْبَع انكدَح ١1١448-

 َنَممَيآل : هللالوُسَر (5//6] لاك :َلاق يرحل ديعَس يبأْنَع
 آر وأ « هَتلَغْومآر انإ"قَحْلاب ملكان رّشَبوأ ؛ سالف ْمُكْم ادحأ

 11١[ :عجار] ٠ ةَعمس وأ

 اي لَه اقدح :ملنش نيل

 .لمب الم« ءبّهّذلاب ب َمّدلاَو ؛ةّضفلاب ةّضفلا : :لاقا# هللا لوس

 ]راجع:11١١7[

 7 ْنَع ؛هييأْنَع ٠ « ليه نَع ؛ ميلف انكدَح «حيَرس اًنئدَح - 60 ١١-

 .قرولاب قرولاو بهذلاب بما : ف هللا لوس لاَ : لاق ديعس يبأ

 [١11//:عجار] ٠ ضي ىلع اَهَضَْباوُصَمالو

 6١:١ ١- هداّتسإي هّلْثم , روصُنَم نب ديعس اَنئدَح .
 سس  سعا سااضش

 ينعي - ىَْحَيانكدَح «بْرَح انكدَح ءدّمّصلادْبَع اندَح - ١167

 ديعّس وب يح : لاق يرهَملا ىلوَم ديعس وُيأ يمدح : َلاَق - -ريثك يبأ نبا

 ان كراَبمُهَّللا اندم يقاتل كرامه : :لاك 45 هللا لون يرحل

 (111:عجارإ ٠ نيكي كربلا عم لمجاو ءاًنعاص يف



 نيرثكملا ددسم م5 ص

 ب ِهّللا دبع اًنئَدَح :َلاَق ورْمَع ْنْب كلَملا ُدْبَع اًنندَح ١467 ١-

 «ِباَبَح نْب هللا دْبَع ْنَع ءداهلا نب هلا دبع نب ديِيَْع «(يرْهُرلارَْمَج

 دق َكِلعماسل اذ ءهّللاَلوُسَراَي :اَنْلُ :َلاَقيِردُخْلا ديعس يبأ ْنَع

 ََك دْبَع دمحم ىَلَع لص مُهّللا :اوُنوُق :َلاَك ؟َكْيلَعةالَصلا َفْبَك ُناَملَع
7 

 تت "هدو
 امك 14 ل لو هش ىلا «ميهاربإ | ىَلَع َتيَلِص اَمَك « َكِلوُسرَ

 . ميهاَربإ لآو يهاب ىَلَع تكا
 لس رتل تاس سي ع

 كيرّش ْنَع رْيَهَ انندَح ءوِرمَع نب كلملا دبع انندَح - ١١6

 هيبأ نع ؛ ييرالخلا ديعتس يبأ نب ِنَمْحلا دبع نَع ءرمن يب نب هل دبع نب

 «ملاسم يني يف ارم « نيالا موي اب ىلإ ف هللا لوُسَ عم انجَرَح َلاَق

 نب ىلع ناب باو حرص ناب (رْب)باَي © هلا لور فوق

 لجيل انلَجْعَأ : َلاَك د هللا لوس ءاَر امن .هراَزإ جي جرح « هتأرما

 الع نيكو ةآوا ىنآ اإل تأهل لوسي: نايم نب لا

 [1 154 11١68, :عجار] املا َنمْهاَمْلا من : لق يبل لاَ لع اذاَم

 هواش سو رع هس
 دير نع ؛ ماسه انَدَح ورْمَع ْنْب كلما دبع يع اًنيدَح - 5-57

 لور ىلإ يلهأ ينكسرأ : لاق 'يِردحَلا ديعس يبأ ْنَع ءِراّسَي نْب ءاطع نع

 نم :لوُشيهثمسق ”بْطْخَيَو هو يّبلاتيباَ ؛ًامانطُهلآسأ ف هلل
 َقْرَراَمَو هللا هيف عتسَيْنَمَو هلل نقي نسي هللا ريصْيْر بصي

 [7١1١1:عجار] ”ربصلا مهل مسْوأ ربما

 ءاطع ْنَع ءدّيَز نع« ماسه انئدَح ءكلَمْا دبع اننَدَح ١١7

 سوُلجْلاَو مُكاَيِإ : لاك يبا نَع؛ ّيِردُصلا ديعَس يبأ نع راسي نْبا

 :َلاَق اًهيفُثدَحَمدُباسلاَجَم نم ان ملل لوس اي: :اوُناَق «تاقرطلاب

 ضخ : :َلاَق ؟هّلاَلوُسَر اي قيرأطلا قَحاَمَو : اوُلاَك ٠ اح قيرطلا اوطْأَ

 .ركُدمْلا نع ْيَفّتلاو ءفوُرعَمْلابْرْمألاَو :ىذألا ف كو ءرسصبلا

 [11؟9:عجار]

 نب هللا دّبَع ّْنَع ةَبعش اَندَح ءريرج ْنْبابهَو اننَدَح - ١١ هال

 َناَوَرَم ىَلَع رم : لاك يِردُخْلا دعس يبأْنَع ؛ «يبعّشلا ْنَع «رّقتسلا يبأ

 ةَراَتجِب هيلع رَم 8 هللا لوُسردِإ ديعّسوُبأ لاك لاف ميم ةزاتجب

 [116؟5:رظنا] ٠ ناورُم َماَقَق : لاك َماَق

 كادوا يبأ نع ءوِرْمَع نب سنوُي نَع «عيكو اَندَح - ١1١4-
 0 ةمج لع سس هل

 انفصلت انك «نينح مويس اًنبصأ : َلاَق .٠ ديعّس يبأ نع
 انلاَسَف نم و

 َوُهَف هللا ىَضَق اَمَك مك ادب اَماوعَنصا :َلاَقك . لرَمْلا نَع ف هللا َلوُسَر

 [للؤن ملام ل1 هدا 1425:رظفا] . دولا نوُكَي ءاملا لك نم سيل نئاك

 َنَع ءِرَفَْج ِنْبِدِيلْخ َنَع ٌقبعش اًنبدَح «عيكو اًنثدَح ١8 ١-

 بطه : َلا ف يبل دنع َدْنع كلما َركذ :لاق ديعّس يبأ نع «ةَرضَن يبأ

 [١1؟44:عجارإ ٠ .بيطلا

 .ل ايس ع عيكو اننَدَح - 11

 : 6 تاسع
 طع جا (4م0) يردخْلا ديعس يبأ دئسم

 هم فا م هَ
 «ٌةرم نب ورْمَع ّْنَع ٠ دز نع «نايفس اًئربخأ « :لاَق قازرلا دبع

 ل :1 هللاَلوُسَر لاَ و :لاَق اًكاير ٍردُخْا ديعَس يبأ ْنَع «يرتخَبلا يبأ ْنَع
 سم مق مرعب عدم

 موي هل لوقف هلوقي أل مث 1لاَقَم هبف هلل ارمأ ىأر اذإ سفن مُكدَحأ نر قحَي

 َساّنلاٌتيشَح بر :ُلوُنب 3ن(40/) رش وُ سيان ةمايقلا
 ىَنْحَت نأ ق حا نأ : لرب

 : يقاَحَت نأ حت نك ينو :ثيدَحلا يف ينعي همي ٌدوبأ لاكو

 [11؟776:عجار]

 ا واع ديس يل ذخ لكوتملا
 ظلم يعد

 يفُءاقلاْتْنَياَمك هيف وُ لجل َنوُنحْد ًامْحَف اوراَصَو اوُيَرتحا

 . ليسلا ليمَح

 نيدوسألا نع عيت يلعن يرام الل

 ب
 ةنادعسلا

 نع هيأ ْنَع « «لْيِهَس نع «كيرش نع« «عيكو انئدَح - *١١25-

 .َعَضوُت ىّتح سلجَي مل ةَرانج حبت اد "يبا اَك : لاق ديعّس يببأ

 [1144:عجار]

 20 ل لكيت أذ خيمش

 [11:ه:عجارإ ٠ هدّبي مساقلا يبآ سَ يدلل

 ىّنْتم اًنندَح :ًالاَث .نِهَبَو عيكو اًنثدح - 6

 .(ح) ةداتق

 ديعّس يبأ نع ٠ ىّسيع يبأ ْنَع ءةداَنَقْن ع «ماَمه انئدَح « ميكوو

 َرئاَنَْلا اوُحْبلاَو ءىَضْرَمْا اودع : قف هللا وسر لاق : َلاَقيردُخْلا

 [١11ةة:عجار] ٠ ةرخآلا مكرم

 ىسيع يبأ ْنَع داق انندَح مام انئدَح نافع انئدَح - ١155

 .ضيرملا : :َلاق هنأ الإ هلم َركذَف اي راوسألا

 لاك 1 يعتري نمل نكد ؛عييكو انكَح 11 /
 تينفأَف : :لاق فّرصلا يف يت ساب نبا تْعمَس : لاَ ءاَروَجْا ابآ تغمس

 َوُهاَمَنِإ : :َلاَقق ؟ملَو :دلَتلُتَق :َلاَك . . هلع ْعَجَرَفهئيقل مث : : لاق ًاناَمَز هب
3-0 

 هلع ىَهَن 8# هللا لوُسَردأ : :يرْدُخلا ديعس وُبآ يكدَح هير

 [5١١ةة:رظنا]

 ةرططقو بأ انكدَح «لضضقلا نب مساق نع ميكو انئدَح -8
 2 مقل

 نم ةقرف دنع ةَقراَم قرم : : هللا لوس لاق : ديس يباع ءايدتلا

 [11؟4١:عجارإ ٠ قحاب نيتقئاطلا ىلوأ اهي نيملسس
 ممم مااش



 دْبَع نع « كيرّش نع ري نكح «ن نَمُحرلا دبع انِئدَح - 11

 ف هلل َلوُسر أ «ةداَقهَمَعَو «هيبأ نع ّيرْدُخْلا ديعَس يبأ نْب نَمْحّرلا

 ماا 4 رظفا] ٠  .اورخداو يحاضألا موال : :لاَق

 كم رو لا سورإلا
 دمحم نع يهز انئدَح «يدْهم نب نَمْحَّرلا دبع اَنندَح - ١1517-

 ديعَس يبأو ةَرْيره يبأ ْنَع هراَسَيِنْب ءاَطَع ْنَع ؛ ةلَحلَح نب وِرمَع نبا

 مرير
 لَو بصَو نم َنمؤُمْلاٌبسيصْياَم :: :لاَق هللا لوُسَرَنآ «يِرْدَّخْلا

 لإ ءاَهكاَشُي ةكرشلا تح ؛ مَعَ ىنأ الو ءَنَرَح الوٌمَهآلَو بست

 [١11؟١:عجار] . الطَح ْمهَللرْثك

 م رق هل
 /١١41- - ىّيحَي نع « ماه انثدَح «وِرْمَع ْنْب كَما دبع انَدَح (2

 مشيأر اذ: لاق َيئاَذأ يِردُخْاديعَس يبأْنَع ؛ ةَمْلَس يبأ نع
 كهل هعوعت عع

 [1171:عجارإ] ٠ دا .عشوأ حل اه عن «اوُسوُف ةَراَتَجلا

 0 هي

20000 
 0 هل لور دف لع تل َلاكيِردُخلا ديعس يبأ

 [1 156 ء11177/:رظنا]

 مما م سوق ل
 ٌرَقْعَج اَنْثَدَح ٠ «رشمعألا اًنثَدَح «دَّمَحُم نب طابسآ انئدَح - 21/7 1١1-

 ديعَّس يأ هللا دْبَع ِنْبرباَج نع «بَشْوَح ِنْيِرْهَش نع ب ساَيإ نبا
 ءِنيَمل هامش اَهُاَمَوَنَمْلا َنمةَمكلا : هللا لوُسَر لاق : الاقي ردا

 1 منش وة نمل
 ْنَع هَةَداَتق نع ديعس ْنَع «ديلوا نب اَجش انئدَح -1

 ةئآلئ اوُناَك ادِإ : لاق هللا يبا «"يِردُحلا دعس

 [11؟:4 :عجار] ٠ مهو مام ْمُهََح

 نس يببأ نَع «ةرضَن يبأ

 أَو ةصْدَحُأ مم مو

 دّبَع] نع ُةَداَق انئدَح ءُناَبآ انئدَح٠ دّمّصلا دْبَع انئدَح ١١6-
 مهره كا م سا لا

 احنا جَحيل : َلاَق 8 هللا لوُسَنأ ءديعس يبأ نع « ةبثع يبأ [نبا هلل

 [110:عجار] . ّيوُجأَمَو جوجأي جورخ دعب

 « (نيزي) نب ديعس اًنئدَح «نابآ اًنْئدَح ءدمّصلا دبع اًنئدَح ١١-

 وي : (4 9/6) 4 'يِنلانَع "يرحل ديعس يبأ َْح «ةَرضَن يبآْنَع
 مسا مشل امل ل هس سامع ا ه سب هل
 ٠ ٠«عجابل ادع 3 آلو ًاينَح لاملا يِنحَيٌَميلَح يدعب

 لس لا هس سوت

 نع ةَبلَس يبأْنَع ريك يب يو ماّشم اًتربخأ «ديزيو
 ىلع عنيت ديزي لاك) ٍعمَجْا ركن : لاق ديعَس يبأ

 آل :َلاَقك 8 يلا كلذ َعَلِم ؛ « عاّصلاب نيعاصلا عيب ءاق هللا لوُسَر دْهع

 مديرها عاب ةطنح يعامل ؛عاصب سام
 [11477:عجار] تا م :ديزي لاَ

 رم هم تيك

 320 0 50 ولا ديس يل يوي ني دعم هيخأ رع

 هر

 7 م16 عجارإ قرب كس
 رع هسا سيح

 «(مكسأ) نْب دير نَع ريع يئدَح «ِنَمْحسلا دبع انندَح - 1١1١

 هلو: لك يلع «يرشلا دعس يبني د

 هم

 لل ةةعجارإ . اطمن

 نب سيق نع نايف اَنئدَح « ْنَمْحَّرلا دبع اًنْئلَح -

 اور ةآلّلا ب بحل مق سلو : لاَ باهش نب قراط َْنَع «٠ «ملُسُم

 0 َلاَق بسلا َتْقَلاَخ ُناَورم اي : :َلاََكلُجَر ماََق

 وُتَي ل هلا لوُسَرتْعمَس .ِهْيلَعاَم ىَضَم دك اَدَهاَمأ ديعسوبأ لاَ

 مطَمْسَيْمَكْنإَ «هناّسلبق ْمطَعْسيملْنإَ « هدي هرب 7 ريك رك مكْنم ىآر نم

 نايل فض كلو هلع

000 
 ىَبحَي نَع «دادَش نب برَح اَنئدَح ءِنَمْحرلا دبع اننَدَح - ١١485-

 انآ ّيِردُحْلا ديعَس يبأ نع ؛هئدَحيدهَمْلا ىلوَم ديعس اين «ريثك يبأ نب

 مساع ل
 لُك نم ثعبيل : َلاَقَف ليد نم نايحل يتب ىلإ نعي ثَب هَلا لوُسر

 [111؟5نعجار] . اًهتَيرجألاو ءامُسْنَحأ ِنْيلْجَر

 نع «قاَحْسإ يبأ نَع «ناَيفَس نع ؛ «ِنَمْحرلا دبع انثدَح - "8 ١١-

 اَنلَعَجَ ءِنْي َمْوَيآْبَس انبصأ َلاَك يرحل ديعَس يبأ نع «كاذولا يبأ

 ْمُكِقَو كلك نوُلعَْت : ٍضْنَبل ًنضْنَبلاَتق ءءاَقّلاديرُث حنو «مُهَْع لَ

 نوي ءاَمْلاَلُك نم سيل : َلاَقَك 8 هللا َلوُسسَرتْلأَسَف ؟8 هّللا لوتس

 1١468[ :عجار] ٠ ”ءيش هنتمُي مل انش قليل داَرأاذإ دولا

 رس يم
 يبأ نع :َناَيَفَسَو يعش َنَع ءِنَمْحّرلادْبَع انَْدَح -١١ة3*

 « ديعس يبأو ةرْيَرَه يبأ ىلع هش : َلاَق ملص يِباَرْغألا ْنَع ؛ قاحسإ

 ل هللا َنوُرُكَديموُق سْلَجاَم : لاكن هللا لوُسَر ىلع ادهش كامن

 .ُهفنع نَمِيفُهّللاٌمُمَركدَو كَمْ منيع هةَكنآلَملاٌمِهبتنَح

 [7١1::عجار]

 سوارا هس
 ٌةَداَنَق نع «ماشه اَننَدَح ءورْمَع ْنْب كلَمْلا دبع انندَح - ١١5-

 طيلَخ ْ'نَع لف هللا وُسَر ىَهَن لاق يَرَّخْلا ديعس يب ْنَع «ةرضْن يبأ نع

 [4١٠11:عجار] .رمّتلاَو بيزلاَو ِرمتلاَوِرسبلا
 سر هس

 رو يباح دش نب كلما اند ١١6-

 كهالرق هلو ني لح لل اورب ةب0ك لح السل

 اعدك : لاق هزي ايو هللا ناَكو لالا نينمؤملاُهَّللا ىقكو) : : ىَلاَعَت

 َناَكاَمَك اًهتالص َنسْحَأَو اًهَألَصَق ءرهظلاةالَص ماها ةللب كف هّللا لوُسَر
 ناك امك اهنالَص َنّسْحأَو اَمألَصَف ءَّرصَملا ماتَ ُهَرَمأ مث ءاهنكَو يف اهيْلَصُي م ا ص سس لس ع ع



 1 لملم :لاق للك امألست برغم ماقرتآمش «اهن
 [11؟15:عجارإ ٠ « ناكر زا الاجرق» فَلا ةالص يللا لني

 رئت 0 «قَراَشَح 1 مو شءم ع

 ع0 ل هلع ع كمل
 م لق ديس يب يخاف لنوكيا: : موَقْلا م هدم

 (00/) ةّضفلار ءبمتلابب علا : :لاق (ديعَس يبا يح ف يبا
 ع ءرشاب وتلا ريشا مشل ١ نابل «ةضفلاِب

 ساس ساس

 [0 .,1150نرظتأ]

 يدل يار ل ا -ا 1 4ا/

 للا 0 «ءاّمّسلا

 و علا ديس فس «لاكرسنالا للمضي يح وا ريشت مع,
 َداَيَرَْيْمْلَف : لاق ىلص مكي ستق ْمكدَحأ ىلص اذ 8 هللا لور لاَ
 :لاقك اطيل ٌمُكَدَحأ ءاجاًذإَو /سلاجوْهَو نيد جس ٠ ءّصَقَن مأ
 .هفثأب هحير دَجَو وأ ءهنذأب هعمَساَمألِإ «تْيذك : لملم تئَدحا دق كن

 ]راجع:هه1١١(

 لا محار 8
 ءكَراَبمْلا نب هللادبَع 7 انآ «قاَحْسإْنْبَيلَع اندَح - ١4--

 ناك: :َلاَقيِردحْا ديعَس يبأ نع «ةَرضل يبأ ْنَع «يريرجلا دعس انربخأ

 مث ؛ءادرؤأ ؛ ءاصيِمكأ «ةمامع همماب امس ابوك جس كج دَجَتسا اذ 8 هللا لوس 010 0
 ُثَلعَُماَم اريح مريح كلاسأ ءهيئوسك تأ ؛ مَا كل مهلا لوي
 [11؟ةه:عجاز] ٠ هل عل ارش نمو هرش نم كبد وعأو

 ْنَع ءداَهلا نبا ْنَع ثيل انئدَح ءديعَس نهيق انئدَح - 11
 مدل دنع رك ا هلا لوُسَرنأ يلا دعس يبأ نع ١ «باَبَح نب هللا دبع
 طم يف دلي .ةمايلا موي يعاَنس عت : َلاَقَك بلاط وب مَع

 موه مل 2
 [11/عجار] ٠ فاطم ىلا تك يراني

 ملام 0 لاق ديعس يبأ َنَع ٌةَرضَن
 .مئاّصلا ىلع رطماالو ءِرطُْملا ىلع مئاّملا بيل ءرطقملا انمَو
 [١٠11؟؟:عجار]

 هلع اندَح ءَدَمْحَأ وب رييزلا نب هللا دْيَع نب دمحم اًندح - لنتكح
 , 659 نب نايك 'نَح ,ةقولابي راصالا نامل وبأ نامل نب نحل
 انيك مهين تنك كنب هللا لور ثعَب :َلاَقيِرْدُخْلا دعس يبأ نع
 لأن ملبن انت نول او هس نأ ىلع
 اَمْوُسْلُف : ديعّس وُبأ لاق ؟يقزَي لجَر مكيف ب بَرَعْلا َرَشْعَم اَي : لاق ةيرَقْلا

 راح ا م 5 5 4 يردي ديعس هس ينأذد نس
 رو ميس عع سا 20

 ةَحئانبه حرك هدم انئلطناَ :لاَق تومي رم :لاَق ؟كاَذ

 : يحن لاق "قاسم منقي اطلت فوم رام هه

 , ف يلا ناك ىلح ان نم خال +« يشب اذه يف الفيل الدي م
 انو كَم انمعطأَو لُك : "لاق هاندَحَم ف يَا انين تح َمَنَقلا انس لص رس | سمج م وع 2 هل ل لها
 . يعور يف يقلأ : تلق : :َلاق ؟ةيِقر هنآ كردي

 هاله هس مام وب هريس ماع
 يشير انئدَح «(شنآ) نب نسَحْلا نباح اَنئدَح - ١1١591-

 ْنَع "يجاّنلا لكوتملا يبأَّنَع «"يرْكشيلا يلع نب يلع نع ,ناَمْيَلَس َنْبا
 قلو للاسم إ هللوُساَك لاق «يِرْدحْلا ديعس يبأ
 ىَلاَعتو «كمْسا كرات «كدْسَسبَو مهلا َكئاَحْبس : :لاَف يك دتالَص
 ذوعأ :لوقي مث ءانآلك ُتّللا ذل هَل ال : :لوُشي مش كري هلإ الو دج
 ُهَّللا : :لوشي مث ء دو هَ نم ميجرلاناطتشلا نم ميلا عسا هلل

 نم ميجّرلا ناطي

 باّتكْلا ة

 اًطيشلا ايلا نم ميلا ٍعيمسلا هَللب دوغ ع : لوم ءنالك بأ
 1154٠[ :رظنا] ٠ هئفكو هخْفَو هِزمَه

 ىلع ركن اندَح نمنح ٍبدَّمَحْم انندَح ١15
 هللا لوُسَر لاق :َلاَق ٠ ْيِرْدَخلا ديعَس يبأ ْنَع ؛ «نَّسَحْلا ْنَع « يِسوُدرعلا
 نإ ةَدهَش ارز اذإ وحب لوين الابر ْمُكَدَحأ عسي الآل 2

 . مسيظعب ركب قحب لويانأ قزر نص دعا الو لجأ نمبر

 [11845,1311:رظنا]

 .(ح) ْماَشم اَنندَح «كلمْلا بَ دع اًيدَح ١١6

 يبأ ْنَع «ةَملَس يبأ َنَع «ىَبْحَي نع ؛ «ماَسح ربح «نوراه نب دمزتم
 رمت نمر :ُايِيلاَكد) منجره انك : لاك يرحل دعس
 م عاّصلاب ِنيَعاصلا عيت ؛ ,(81/) ظل هللا لوُسر دْهَع ىَلَع (ْمَجْلا
 ءٍعاّصب ةطنح يَعاّصآلو ؛عاصب رمت يَعاصأل :لاقك 8 يلا كلذ علب
 دادس «ومردب نصري

 0000 ا 00

 يبأ نب ىّيحَي نع ؛ ماسه انْ نوران ديزي انثدَح ١17
 ديعَس اب نأ «ةَعاقروُبآ يّكدَح : َلاَق نَمْحّرلا دبع نب َمَحُم نع ءريثَك
 انو ةديِلو يل نإ هللا لوس اي: َلاَقَك 5 1يتلا ىلكلجَرءاَج لاكي رخل
 نامت دويل داو «لمْحَتْأنأ ركل امرأ نو هن لزعأ
 مك هَقْلَحَينأ دار اذ هللا« نإ دوي هي تبْذَك : :َلاَقَك ؟لّزَعْلا ىَرْفَصلا ٌةَدوووَمْلا
 [١11هنعجار] . هَقرصي ب نأ دحأ مطتسي

 اًنكدَح :«ىَّيحَي نع «ماَشم انآ «نوُراَه نب ديزي اًنلدح ١-
 3 يردي ِءالَق يُلصَي اننَحاَدِإ : َلاَقَقيِرْدُخْلا ديعس السن ض ايع
 ىّلَص مك ردي ْمُكدَحأ ىّلَص اذإ 8 هللا ور َلاَقك ؛ ىَّلَص

 دقن َلاَقَق ناطيّشلا ٌمُكَدَحَأ ءاَج ادِإق ؛ ساجد وهو ني دجَس دجسيلك



 | مم ايزل ديس يبات ح ١1444
 وادا بسسس ههه سس سم كك ا

 عسا ؛هفئاباحير دوال «تبْذَك : :شلك ٠ «كتالص يف َتْنَدْحَأ

 [ْ ةق:عجار] . هلال اتوص

 ساب هرب سف

لع بنام انآ نراهن ديزي انكدَح - ١١8
 ؛ يعئرلا ي

 .ٍدَييأدَي فرّصلا ِنَع ِساّبعَنْاتلاَس : َلاَقةرَمَرْيغ ءاَرْوَجْلاَوُ بأ انئَدَح
7001 

 تْجَجَح مت :لاَق «لقآو كل مرتك «دحارب نيا كلذب ساَبآل :َلا :َلاَقَق

 «نزوب انو :َلاََ . فرّتملا نَعهتلاَسَق هَ يح يلاو ىَرخأ

 ؛ ييأس هب يشأ لأ مل ءدحارب نيا يأ د نإ: تّلَقَف : لاق

 لوُس نحيا ديس َذَهَو يأ نع ناك كلذ : :لاَقَق

 [111477:عجارإ ٠ 8 هللا لوُسَر ثيدَح ىلإ يبأر تْكَرَتك ؛ 8 هللا

 :لاَق مِفاَننَع ؛ وعنا انآ «َنوراَه نب ديزي انندَح - لم نال

 وبس وع سلا
 فلا يف يدخل ديعس يبأْنَع « ثيِدَحبَرَمَع نبا ثدَحُي لُجَر ناك

 ىتح لجل دو يدير نة رداد لدم وب مدقق ل َلاَق

 2 هم ع ىَنتدَحُي

 هلوَق تيسن 0 نقع ىلإ هسا هس

 قر ٍبقْنب بَل نع ىلا هلل لوُسررم ؛ هم

 اوُقشُتآلَو ءِزجاَنبابئَغ اوم الآل « لثمب الفم «ءاوسب وسأل « قرولاب
 مامع ماماش
000 
 11١[ 1؟ةعجلر] .رَخآلا ىلع امُمَدَحَ

 سل هرعت ل ع
 .(ح)ِةَداََقْنَع ءاديعَس اَنآبْلآ ركب نب دمحم اًنئدَح - ١١ةهمأ١

ْضَن يبأ ْنَع هدا انثَدَح ٌماَمَه انلَح ُناّمَع اًكدَحو
 يبأ نع ًةر

 ,مُهدَحأ مسؤل الك ممتجا نإ : :َلاَق هللا َلوُسَر نأ «يِرْدُحْلا ديعس

 [١7١1ة:عجار] ٠ مُر ةَماَملب مُهَمَحآَو

 نب دّوسألا ْنَع نيه اًنندح «ٌمَدآْنْب ىَيحَي اًنْئدَح ١6 ١-

 هللا لوس عم اجرح مهن 'يراخلا دبع يبأ نع «يئانَع سي

لََمةقفوَو نآل سةر «ةاققر اوت رس يف
 يف َتْلَرَنَف : :لاق «نآ

 نم تدين «ةّيدابلا لها نم 'يباَرعأ انعم ناكف ٠ ركب يبأ ةَقفر

 يدلتذأ كرسي :؛ يبارعألا اهل : :َلاَقَف «لماَح ارم ٌمِهيفَو بارغألا

 «ٌميِجاَسآاَهلَعَجَسَوٌءاَش هنطْعاَ ؛ ءامآلغ تذل ينتيطمأ نإ ,ًامآلُغ

 ِهدَهاَم َنوُرْدَتآ : لُجَر َلاَك َنوُلُكاَيُمْوَقلاَسسَلَج مل ّداّشلا َمّبَدَ :َلاَ

 .انيقتم البت ايم ركب أ تيآَرف :لاق مسرحا ؟كاتلا

دع اًنكدَح :ريهَز اًنندَح 7-5 ب ىَيَحَي اًندَح ١-/١- كو
 

 هام رع ب ساعت ساق 2

 نع ثندَحي يرد ديعّس بأ عمسهَّنأ هَ يئدَح ءريمَع نب كلَمْلا

 هذي ىّلح يل ينلاَكو هلم توَندَق يبجْعأَف : د كادي

 :َلاَق ًاديدش ًابَضَغ ّبْضَقَف 5 :َلاَق ؟ هّللا لوّنسَر ارم تمس

 لوشن شل سهل ثق هلو

 ءاَذَه (017/) يَدِجْمَس :دجاَسَم ةئآلث ىلإ ' لإ لارا دش آل : وشي

 ىّصقألا دجْسَملاَو ٍماَرحْلا دجَسَمْلاَو

 رافال لوقا هل لورنس “17/1١1١61

 .اهنم ٍمَرْحَم يذؤآ اًهجْوَر عمل

 يف َماّيصآل : لوُشي ا هللا َلوُسَرْتْعمَسَو م/م »

 [6١١1ه:عجار] . .اَضَمَر نم رطفلاٍمْوََو ىحألامَْي : :نيَموُي

 ةآلّص : :نييتآلص دعي ةآلَصآل : وشي هيعمسو -غ/-١ ١1ه

 .سمتلا ٌبرْفَت ىّتَح رْصَمْلا ةآلّصَو «نْسّشلا َعلطت ىنَحِرْجَقلا

 [60١١1:عجار]

 انثدَح دز ْنْباَمَح يِنكدَح بالا ٌنْئْدْيَاندَح - :١16

 قيالصلا يبأ ْنَع ؛ «ىنّرمْلا ريشُب نْب ء ءآلَعْلا نَع ؛ « يلونملا دايز نب ىلَممْا

 مكر: قف هللا لوس لاق : داق عرنشلا ديس يع «يجاّنلا

 ضْرألا الْمَبَك ؛ كزآلرو سانا نم فآلتخلا ىَلَع يت يتمأ يفي «ىدملاب

 نكاَسَو ءاَمَسلا كاس ُهَّنَع ىَضْرَيَو «امْلظَو اروج تنل اع لدَعَر طق

 ,دخأ ىلإ حا جاتحيالق ىّتغ دّسَحُسةأ بولا اليو ضال
 هل عيمصص ع الدو

 لاقي ٠ انآ : :لوقُب اوعي لجر موُقيق : :َلاَق ؟ةَجاَح لاَمْلا يف هَلْ : دام يداي

 ءافع

 «ينطعأ : يِدْهَمْلا كَل لاق: هللُشَك- َنزاَخْلا يي «ندانسلا تأ هل

 00 دسم

 :ا 'ررخأ ذإق يت « يثتحا : هل لاقي : لوفد يأ َلاَق

 سهم ما عمم ع عع هس سس

ل يس عسا نيس اس
 لا ينزل يلح 

 [4١1:عجار] . دعب

 مي سةر رب ةررو رن

 اَمدَح «ناَمْيَلَس نب رْفعَج ينئدَح بابحلا نب دير انكدَح - ١66

 ًاعاّجُش ٍركألا دنع ءاكبناكو ينزل ريشب نب للا ْنَع ءداّيز نب ىّلَعمْلا

 َداَدَو . لم يِردُخْلا ديعَس يبأ نع « يات قيدصلا يبأ ع .ءاقللا دنع

 .ةانيطحأ ايش يقتل : :هل لوفي داسلا هب ينأي مديل: هي هيف

 ينب ىَلوُم قوذرم نب ليضُم ينئدح دأب ىَبَحَي اًنئدَح - ل605

 :88 هللا لورق : :َلاَق يِرْدُحْلا ديعّس يبأ ْنَع « «يفؤَعْا ٌةَيَطَع ْنَع ءرْئَع

 يقسو سارع هر
- 

 :َلاق ؟ت َتْنآآلَو ءهّللا لوس اَياَنلُق« هلا محال حأ هَل لدي

 . هسأر قوق هدي : لاقو . هتمحري هللا يمين الإ آو

 عمشو

ينعي دَّمَحُم اَندَح دنع ُنْبدَّمَحُم امكَح -6.1١١ط/
 نبا 

 ْيِردُصْا ديعَس يبأ ْنَع «هييأْنَع ؛ « محلا دْبَع نب ءآلَمْلا نع «قاَحْسإ

 ىَلإ ناك امك «قاّسلا فصن ىلإ مسمار : ف هللا لوُسَو لاق : :لاَك

 [7١٠١1:عجار] . .اَّثلا يفق بَْكلا َتْسَئاَمَو «َسأَيالَف بْمَْلا

 ريو همر مدع هم عمرو تاو

 ديزي نع ؛ ٍحيجُن نب ديوس اًنئدَح « دبع نب كمَحُم اَنئدَح - ١١64

 نآرلل انوفا َمُهالاجِر امد :يردُخْلا ديعَس يبألاتلُق : ٌَلاَكريَقَمْلا

 .مهفايسأب اني وجرح ءامْوُص اًرتْكأو « محل اًلصْوأو :ةلَص انك

 «نآرشْا وَفي موق جرْخَي لوي ل هلل لور تطمَس : : داع وب لاَ

 . ةّيمرلا نم نم مهلا قر امك نيد نم نوري «مهَرادَح واجي



 | يباع ثرشمخألاانكَح ديم اكد م

 َوَُو ف هللا لوُسَر ىلع لَخَ : لاق ديعس يبأ نَع «رباج نع «نايمس

 [11 ١ ها/:عجارإ ٠ هيلع سيو ريصح ىَلَع يلم

 ل
 يبأ ْنَع « ٌشَمْعَألا اَنْكَدَح : َلاَق دبع نب دمحم اَنئدَح - 1١١6٠

 ءرَحْلا يف رهظلاب اوُرْبآ :ا هللا وسر لاَ : لاق ديعس يبأ ْنَع : حلاَص

 [١١11م:عجارإ مَهَج حو نرحل ةدش نإ

 . منهج حوف نم : :شمعألا َلاَق اذكه

 ةيطع نع «شممعألا انكدَح ديب نب دَمَحُم انُدَح ١١61١

 :ةوّرْممْلا كله : :4 هللا لورق : لاكي ردا ديعّس يبأ نع « «يفوَعلا

 ؛ٌنوُرْتَمْلا كله : َلاَق ؟ْنَمألإ: اوُناَك «َنوُرمْلا كله : لاك ؟نَمَألِإ : اوُناَق

 اَنَكَمَو ذك :َلاَْنَمألإ :َلاَق ءتَبَجَر دق نوكأ نفخ ىّنَح : َلاَق

 [11779:عجار] ٠ ْمُهاَمليلَكو اَذَكمَو

 رباهرب كاس رع سرت ل
 ليِعاَمْسإ نع ؛ شمعألا انئَدَح «ديبع نب دمحم اًنئدَح - لاح

 ْنَئلوأَو ُناَورَم ديعلا مورا حَرْخأ مال : لاق هيبأ ْنَع ءءاَجّر نبا

 220 د ما
 ٌقتُّسملا َتْفَلاَخ ُداَوْرَماَي : لاقل ُجَرَماقك «ةالّصلا لب هَبشْلاب اد

 وبأ َلاَق ءةالصلا لبي طُلب َتاَدَبَو «جَرْخُيكَبمَكوَربْدمْلا تجَرْخآ

 هيلَعاَم ىَضَْدَقَ اَذَهاَمآ : لاق «نآل نبدأ اوُلاَق ؟اَذَه ْنَم : ديعس

 نأ عاطَتسسا (8/"91) نإ اركْسم ارَكُنم ىأر نم : :ُلوُقي اق هللا َلوُسَرعَمَس

 'فّعضَأ كلّدَو «هبَقبُق عطَمْسَي مكن «هناّسلبق ْعطَعسيملْإ مديري

 [١١1م:عجارإ] . ناكألا

 يبأْنَع ”شَمعألا نكح ءدْي دسم انَدَح
 َوُمَو 8 هللا لوُس َّر ىَلَع تلَخَد : :لاق ديعس يبأ ْنَع ءرباج ْنَع ٠اس
 [١١١هحتعجارإ ٠ ”احتشوتم لص

 ما ل يع

 يور يع ادت لاب يرشلا ديس رش غل َلاَق

 ينتلبْث يِلَحاَم : َلاَقَك .لُجُرلاَوَوُهَو انآ تبعد يدَيَدَحأَ «فّرصلا
 د رقع مل قل
 ءيِبلكهاَحَوَو يان تعم : َلاَقك «فرتصلا يف ف يلا نع هات كن

 آلو «لثمب الثمألِإ بَهَدلاِب بَهَلا اوين : :لوُشَي للا لوُسر نم
 ع ممم هع( سل ا ع ا را ير ا

 اوسلو ضب ىلع اهَضْعَ اوُصممآلو « لعب الفم أل ةضفلاب ةضفأا

 [ل6 ١ة:عجار] . زجاتب ابئاغ اهم
 سم ماش

 ,كاولاوبأ انئدَح «دلاجم نع «ديعس نب ىَيحَي انندَح - -16

 نإ :لاَق ةَرئبلاو ةقلا ندجج نع هللا لوس الآس : لاك ديعّس يبأ َنَع هه ص يشم

 [1118::عجار] ٠ همأ هاك هَناَكْذ نإ ًَك 15 مكش

 ررامس سرق
 نع , شملان اان قالا باح - -اظاهلك

 «ةالّصلاب اوُْباقرَحْلادّتشا اذ 8 "ينل لاف : لاَ ةَريره يبأ ْنَع ٠ ,َناَوُكَد

 [همحا/:ةريره يبأ دنسم يف مدقت] . . منهج حبق نمّرَحْلا دشن

 0 رك ”ةيرْثُلا دي ديعس هس يبد لانس
 0 م

 هّئهج و مل سر 0551 19 اع ديت يع حلاص

 [١١1م:عجارإ .٠ ةالّصلاب ودرب

 يبآْنَح ؛ةرضَنوُب انكدَح «'يسّيلاْنَع ىَّحَياندَح -
 اذوب ملكتي سانا ْمُكدَحأن عني هرعتمي ال : :َلاَ كف يلا ْنَع «ديعّس

 [١١11:عجارإ ٠ ُهَممَسْوأ هده رار

 ةتذدو : ةَرظْن وب لاَق و «هتعمَس نُكأ مل يثآ تذدو : هي

 ةتعمس نُكأ مل ينأ
 « ضايع نع ؛ : شيكت وتم صياح - 11

 َلأَك : َلاَك ىَّلَص مك يِديآل يلَصي اًدَحأ : لاكي ردا ديعّس اَبآ لَه

 ءِنْيَئدَجَس ديس ؛ « ىّلَص مكي يملك مُكَحأ لص اذ: 8 هللا لوس
2 

 ًاحيرَدَجَو اَمألِإَتْبَدَك : ثيل «تندخا دك نإ :َلاَقَق ناطْيسلاُداَتآ نإ

 .هنذأب اتوص وأ .هفأب

 نب لآله ْنَع :ىَيْحَي اَنثَدَح «ناَبآ انئدَح « وِرْسَح نب ديوس انئدَح

 مكدَحآ ىَلَص اِإ :لاَك 8 هللا لوُسَر نأ «يرْخْا ديعس يبأ نع ؛ ضايع

 انعم رْكْذُ

 لآلهْنَع ؛ ىَيحيْنَع «ابإ ادَح :لاقكثوُي اندَح 0١-
 . ضايع نبا

 م اسوا م
 :لاَق ىِّيحَيْنَع ٌرَمْعَم اًنندَح «قاّررلا دبع انندَح م0

2 
 [١١1ةة:عجارإ ٠ اعَمَركذك «ديعس اب عم هنأ لاله نبض اح ينَربْخأ

 دَّمَحُم ْنَع ىَْحَي انَدَح «ماّشه انندَح ىَحَيانئدَح - ١١6

 3 :َلاَق ديعّس ابدأ «ةَعاقروُبَأ يّكدَح : لاَ نايك نب نَمْحرلا دْبَع نب

 نأهّركأ ينو هنأ انآو ةمأ يلأنإ : ف هللا لوُسَرل َلاَقالَجَر

 اذإ دوُهَيتّملُك : َلاَق .ئّرْكصلا ُةَدوُؤْوَمْلا اَهنأ مضر دوهيلا نو لمحت
0-3000 

 [01:ة:عجارإ ٠ رت انأ عطتست مكه دارأ

 ََنَع َهَداَتَق نَع « ةيورع يبأ نبا انندَح :لاَق ىَبَحَي انئَدَح 11 0*

 ؟هُفلَخَت تْنأ : :لَْمْلا يف هللا وُسَر لاَ : لاك ديعس يبأ نع ؛ ِنَسَحْلا
0000 000 

 [11 91117 :رظنا] .رَمقْلا كلذ مّن رار هرقأ ؟هقزرت تن

 .(ل لع: 601

 َنَع ءَديِزَي نب ءاطع ْنَع « يرهزلا نَع كلام ان نَمْحَرلا دْبَع اًنْندَحَو
 1-02 ده دلع

 :لوُقياَم لْمم اوُنوُقَ ءءاَدّنلا متعمَس اَذِإ : اقع ديس يب

 .نذؤملا

 يبأ ْنَع ,كادولاوبأ يدَح ءدلاجم ْنَع « ىّبحَي انئدَح - 8

 ةلو ؛ نيئالَص اوَُصُت الو نْيمْوياوموصُنل : :َلاَق 8# يِبَنلا نع ءديعّس

 لطت ىّتح رذجقلا دنيانا « ىَّحْضألا مْ ْرَيالو رطقلاَمْوياوموصَت

 لإ انآلكُهآرَمْل فاست سْسّلا بْرْطَت ىّتح رصَملا بالو مشا



 رم 00

 ؛ماََحْلادجْست دجاَسم ةكآلك ىلإ الإ َرلاَْنَلو مَرَحَْم اَهَعَمو

 [60١١11:رظنا] ٠ سدقملا تيد سمو « يدجُسمو

 اقامه. يت ودبس راك َلاَكَرماَع

 ما ف هللا لوران :ديعس اَنَك «سلْجا : اوم لاق ,ديعس

 [14١1هال:عجار] . ماَقَق ٌةَراََج هياتم : عيكو َلاَقَو

 ضايع َعِمَسهّنأ « سيق نب واد اَنآْبأ « قاررلا دب انئدَح - -116/
 ساس مصور علو

 ا هللا لوُسَراأ ثديي ردا ديعس ا َعِمَسُهنأث دي هل دبع نبا

 ريفا سم
 [11؟8:عجار] ٠ نيكل كنت يلي طفلا ويحي

 «ضاّيع ينئدَح : لاق سْيق نب دواَد نَع ؛ « يحي اًنُئدَح - 654 ١1١-

 ُهُسَلْعأ ال : : ىَحيلق) ديما موبيل لاك َلاَق ديعّس بأ يدَح

 لبفتسُيف امئاق موُن موُقيق «نْيتعْكر ساّنلاب يصب (ىحنضالاو رطفلا : َناَكَألِإ
 اس هع عضم

 ُدمعلاق) .٠ اَسنلا مقدَصََي م رك ناك ءاوقدصت : لوو ههجوب سن
0000 

 ٌداَرأ وأ ةَجاَح هلاتناك نإ «هاَنعَم رَكْذَف (ءيشلاو طرُقلاَو مئاَخلاِب قاّررلا

 [117؟8:عجار] . َفرَصنأَالَ مَلكَ تحب مضي نأ

 «ماَمَه اًنئدَح : اوُلاَق . دّمّصلادْبعَوناَفَعَو عيكو انْندَح - - ١8-١

 رج َرَجَر :لاكيِرْدُخْلا ديعَس يبأ َنَع «'يراوسألا ىسيع يبأ نع ُفَداَتَ اًنكدَح

 [11؟ةحتوجارإ ٠ امئاق برشا نع هللا لوس

 مدعمع
 نع« «ةّيطَع ْنَع «قوُرم نب ليضُف ينئدَح عبكو انْئدَح - ١١6٠

 ًائآلك :َلاَقَق . ةّجْلا نم لسا نَعلْجَرهلآَس : لاق يِردُخْلا ديعَس يبأ
 سامع سا

 كم رع رك ا هللا لوس ناك : ديعس وب َلاَق ءرمششلا ريثك ين : لاَ

 .بيطأو

 ل :لقاعينشلا ديس يب ؛يدّملا

 1116 ةتيجارإ ٠ تلا او

 يس يب تاك ل وراشلا ديس يل لونا «هَمَع نَع ءبَضَوَم

 طَس اسوان ات اي َلَخَدَف : لاق هللا لوُسَر َمَمَْهَو

 0 هَل اَمْوَأَف هَسْفَت ثدحي هعباصأ نيب نباكتشُم دجسَمْلا

 نبي نكبشي َنكْبَشُيآلَفْمُكَدَحأ ىّلَص انإ : لاق ديعَس يبأ ىلإ تاق: َلاَق

 ماع: ْمُكَدَحأنإَ «ناطيشلا م َّت ناك « هعباصأ

 114١[ ه:عجار] .هْنم َجرْخَي ىَتح دجْسَمْلا يف

 يبأ نب ىِيْحَي نع ؛كَراَبمنْب يلع انئدَح ميكو اندَح ١1918 ١-
 هّللا لوس لاق :َلاَق . يِرَدُْلا ديعس يبأ ْنَع ٠ لآله نب ضايع ْنَع .ريثك

 :لَفِيلَ «تفتخأ دك : لاك تالت يف اطيل ج اذإ :

 [١١١1ةةنعجار] .٠ هب اتوص عمي «هفئاب حير ديم لاَ «َتْبْنُك

 َنَع ملم نب سيق ْنَع «ناّيفس انَدَح «عيكو اًنئدَح 85*١6 ١-

 نْبناَورَم ةلصلا لبق ديع موي طخ اَدبْنملْوأ :َلاَق باهش ِنْب قراط
 2 عمال

 اًمَدرُث : ناَوْرَم َلاَقَف ٠ .ةيطخلا ل ةالّصلا : َلاَققَلْجَر يمك ءٍمَكَحْلا

 هيلع ام ىَضُمْدَقكاَذَهاَأ : يِرْدُحْلا ديعَسوُب لاق ء«نآلف يآ كلام

 مك نإ ءهدّي هيك ارك مُكَنم ىأَر نم لوميا هللا لور تمسح
 سة سفاجا

 .ناَمألاٌف مص كد ءهِلَقَْمطَْسَيْم لإ «هناسلبق ْعطَعْسي

 ]راجع:ى1١١١8[

 :ناَوُكُذ َنَع ؛ شمعألا َنَع كايف انك نتْخكلادبع انكدَحَو
 ري ماع

 ةثآلك رم َرَفَس ةَرمْلاَفاَستآل : ا هللا لوُسَر لاك : :لاكيِردُخْلا ديعس يبأ ع

 بمر يذ عمو اَهجْوَزَوأ ؛ ءاهنباوأ ؛ اًهيخأوأ ٠ اهي عمال ادعاَص مي

 يبأ نع ؛ ٍحلاَّص يبأ نع ؛ «شمعألا انندَح «عيكو انئَدَح - 1١- ١ك

 يذّناَوَن ؛ يِباَحْصأ اوُبُستآل : : هللا ل وسر َلاَق : :َلاَقيِرْدُحْلا ديعَس

 الو مهد دل امابقك د لم قا مكحول هدي يسن

 [(56١١1:عجار] . هَفيِصن

2 0 
 نايس يد رن دمحم انئدح - ١ 1١ هرب

 ةلم قف يبلع «"يرذخلا (99/6) ديعس يب نع :تاخ
 .هلثم «ةبعش اَندَح ءرطضتلا وب انندَح -18

 0002 م6 ن
 «ةَميهَل نبا اَنْ هللا دب ابا قاس بلع اح - لاا تيا

 هلا لوُسَ لاَ : َلاَكيِرْدُخْلا ديعَس يبأ ْنَع «هيبأ ْنَع «عساَو نْبناَبَح ّْنَع

 .هْيقئاَع ىلع هِيقَرط َلَمْجَيلَف حاولا بولا يف مُكَدَحأ ىّلَص نإ : 2

 [11177:عجار]

 لاق ءبْهَوْنْباانَدَح «فوُرْعَم نب نوراَه انْندَح ١١54-

 ديعّس يبأ ْنَع ٠ ْمُهكَدَح باب َنْب هللاَدْبَعنأ ءداَهلاْنْبا ينئدَح ويح

 ٌدادَلَعَل :َلاَقَ بلا وبهم هدر و ف هللا: َلوُسَر َِمَسهنأ يرحل
 ما ةم دل 0 2 000

 يلهيك ملينا نم ٍحاَضْحّص يف َلمْجَ «ةّمايقلا موي ينعم هَعَفنت

 [7١11:عجار] . هغامد هنم

 َلاَق ءبْهَوْنِبااَننَدَح «فوُرْعَم نب نوراَم انْندَح -

 «ييِرْدخْلا ديعس يبن « باح نب هلا دبع َْع ءداّهلا نبا ينئدَح : :ةويح

 0 0 عم سس ع ع5
 ِسْمَخبدَقْلةالَص لص ة ةَعاَمَجْلا ٌةَالَص لوي للا لوو عمل

 1168٠[ :رظناز .ةَجَرَد نيرشعو

 ٌدَقَف ينآر نم : َلاَك ف هللا َلوُسَرْنَأ «دانسإلا اَدهيَو ١- 16ه"

 لإ فم
 . يب وكي أل ناطيشلا نإ ّقَحْلا ينآر



 ساب يبادر ءداَتْسِإلا اَذَهيَو 75 ذو

 دامَرمأَف مَن ند يريق باج هبيصُت هنأ هّللا لوُسَرلَر كد يردُخْلا

 مارت
 نبا يني ءهللاُدبَع انآ «قاَحْسسإْنْب يلع انئدَح 655-١

 سس طْيرق نْب هللا دبع نَع «بوُل نب ىَحَياَنآَبأ كرام

 و اوتيل هلا لور حمس :لوُشييَردخْا ديعس أ َعِمَسُلأ د كلج

 م مم 00 مع
 الل ير اك اطل ةَدولَح فَرَعَو ناَضَمَر َماَص ْنَم

 .هلبق ناك اَمَّرْفَك هيف

 عمقا
 لَْضْفْلااَنَ ريخأ ؛ هلل دبع انآ «قاَحْسإ نب يلَع انندَح - 6

0100-0 
 لوسر َلاَق : َلاَقَءَرْثّحْلا ديعّس يبأ نع ؛ «'يفؤَحلا ةيِطَع نَع ؛قوزرم نبا 1

 مام[ هم مهيرة موَهللا ىلإ ساَنلاْبحأإ :ق هللا

 .ٌرئاَج ٌماَمإاباَذَ مهَدَشَأو ة ةّماَيقْلا موي هللا ىلإ ساّنلا َّضَقْبأ نإ لاَ

 [111؟عجار]

 يبان بديع اَنْ هللا دب ابْن « رب نيس انَدَح -1
 ديعَس يبأْن ع يدي نامل يأ نع ديلا نب لاب اند «بوُبأ

 يف ِسّرَقْلا لكمك ناَيإلاَلكَمَو نمؤملا لكم : :َلاَق قف يلا نَع ٠ يِرْخْلا

 ىلإ جرم و وهي نمؤُملاذإَ « هتيخآ ىلإ عج مث لوُجَي «هتيخآ
 .نينمؤملا ْمُكَوُرساوُنوأَو ؛ءايقألا مُكَماَمَط اَمُط اومعطأت ءناّمإلا

 [65١11:عجار]

 هيو ولا طلي أنس /51 6 ١-

 1 ْنَغ هيلع يتلا كون ديس ىو يا ظ50

 ًثعبيل يلغي : : لاك كابحل يب اب ثيل نأ يِرَدُخْا ديعس يب

 هلامو هلهَأ يف َجِراَخْلافَلَ اّمُكُيأ :دعاقلل َلاَكَو .”لُجَر نيل 1 ص
 [111؟؟:عجار] ٠ جِراَخْلا رجأ فصن لملاك ءريَخب

 ءِنَسَحْلاْنَع كلَراَبمْلا انكَدَح «ديلولا نب ْفَلَخ اَنئدَح - 148
 وسع 00 همام - عرق

 «هتدوج هّبجعأَف رمتب يتا نأ: : 89 يبل ْنَع 0 يأ

 ىَهتو كلك ءرَكَف معطل ِنيعاصِاعاَص انذَخ نإ ءهّللا لوتس اي :اوُناَقَ

 يسبأ نب زيزَمْلادْبع انآ «حاَجَحلا ْنْبْدَمْحأ انبَدَح -

 يب ْنَع ءبابَح نْ هل دبَعْنَع ءداَهلا نْب هللا دْبَع نب ديزي اندَح «ٍمزاح

 لَضْفَت ةَغ ةَعاَمجْلا ةَالَّص : :لوُتَي اف هللا لوُسَر ممَسُهنآ «'يِرْْلا ديعس هيام مم عساس

 [١64١1:عجار] ٠ ةَجَرَد نيرشعَو ِسْمَحب ذهل ةالص

 ١-- ,رشمعألا اَمكدَح ءدحاوْلا ُدْبَع اًنْكلَح ؛ناَمَع اًئلَح 2
 جرو هلل :8 هّللاَلوُسَرَلاَف لاق ديعّس يبأ ْنَع ؛ « حلاَص يبأ ريش # سل اس # م

 كحول مالا مَحارعَي هب « قتلا َنييا دحوم اهم مسك «ةَمْحَ

 .ريطلاَو

 ع ؛ةلتَيِْبمصاَعْر داَمَح اًنكدح «نافَع اًنئدح - |! 66

 عم ِهّلل : :لاَق (0/8) ف هللا لوس ةَرْيرُم يبأَْع ٠ لص يبأ
 ماما

 لم ا لل رس ص سيخ ع ل م ص ل ص صاع سس 0

 نجلا نب اهب دوما دحاو مكن َلَعَو دوست همت هدد ةَمْحَر

 1 طا ساو عع سس

 [87١٠؟:عجار] ٠ ايل امض ةماعلا ْمْوَيَناَك اف قلَخْاَنْيَو إل

 م عم

 َنَع ءدْيَر نب يلع انآ «داّسَح انَدَح نافع انئدَح “16617 ١-

 3 :لاَك ف هللا لوُسَرنأ «يِردُشلا ديعس يبأْنَع بّيَسمْلا نب ديعس
 توي مدل و

 ؟هقرسَي فيو هللا لوُسَراَي : اوُلاَق الص سي يذْاةقرتس سان اول

 . اوس الو اَهعوطر ميال :لاَ

 «ىَيَحُي نب ورمع اًنئدَح «بيهو اًنثدَح ؛ناَمع اًنئدَح -- 4

 لهآ َلَخَدانِإ َلاَك هللا َلوُسَرَنأ «يَرْدُخْلا ديعَس يبأَنَع « هيبأ نع
 هل هم دعا يقع نك

 هبق يف ناَكَنَم : ىَلاَعَتو َكَراَبَت هللا وشي : لارا لهآ هنا هلا

 اوَُحَتما دق َنوُجرَْيف : لاك ؛هوُجِرْخأف ناي [نم] لَ نم بحلق

 تاك هيف نوني 'ةاَيسْارََن : :هلكلاقيِرهت يف نوفل اَمْحَق اوُداَعَو

 ملآ 1 هللا لوُسَر لامك ٠ ٍليبسلا ةّليمَح يف : "لاقْأ لبسلا ليمَح يفُةيحلا

 .ةيوتلم ءارفص تبت اَهّن اور
 نب يزعل دبع اَنئدَح « ثراَولا دبع اَنئدَح نافع اَنئدَح - لا كنان

 يبل ىنآ مآل لع ليربج نأ ديعس يبأ ْنَح ؛ةَرْضنوُبأائدَح «بيهص

 لك نم «كليقزأ هللا مب : َلاَقَق مَعَن : : لاق ؟دَمَحُم اي يب تيكتشا : َلاَقك يَ

 .كيقرأ هللا مس «كيِفْشَي سو نبع لُك رش نم «كايذؤي ءيش

 [1114:عجار]

 ها ة
 «يرهزل اند «ريشك نب نايس انْئدَح نافع اًنندَح -

 اي :ليق : لاك دعس يبأ ْنَع (ديزينيءاَطَع :ةرم نافع َلاَكو) ؛ءاطع َنَع

 هس هلا ليس يفادصاَجم مم: :لاق لَآ َنيدمؤُسْلا يأ للا لوس

 ةبعشلا وأ باعُشلا نم بغش يف َلّرَتعانمْؤُم : لاق ؟ممش : اوُلاَق ٠ هلاَمَو

 [1١١11؛؟:عجار] ٠ بش اَّنلا ىَنُك

 ْنَع «ملْسْأْنْب دْيَر انآ «مامَه انئدَح نافع اًنئدَح - ١١617

 يلع اوبل : لاق ف يلا نَع ٠ «يردخلا ديعَس يبأَنَع ءراَسي نب ءاطَع
 22 ست

 وُئدَح لاق تنيك نار ري أح يلعب سك .نارا غاي

٠ 

 يزرع و م

 [١١١011:عجار] رأفت تم: :لاقكسحأ مل

1 2 

 هلل ملا: 0
 مر سره سا هبا هر هاف

 َلوُسراَي : باَطَخلاْنْيَرَمعلاَقك لد ملال دْميْنَمَو كبد : َلاَقَق
 عارض * يبرعو 0

 0 ُرقتَياباَحْصأ هلع : : 9 "يبل لاَ .هقلع برضا هيف يل ذآ هللا

 امك نيا نم َنوُقرْمَي «هماّيص ّعَم هَماَيصَو «هتآلص عم هال مُكَدَحأ

 يفُرظنيَمُ يش هبف جوي الف هذدق يفرط « ةّيمرلا نم مهسلا قرمَي

 هع نو يعي هكا و2 عيام كه
 ظني من «ةيش هيف جويا هفاصر يف ريم «يش هيف دوب الف هتيضت



 ح ١1١6694 نيرثكملا دنسم

 سوة رول ا سه مس ا معمام فا
 يف دوس بر مهم ٠ مدلاو تقلا قبس لق «ءيش هيف دَجوُي الق هلص يف

 رس د ةَملضبلال فم وأ ةآرّملا يدك ثم هيد ىَدحِإ : :لاوأ هيدي ىدحإ

 يب مع

 يف لوو موف تك « سال نم ريق نيح ىلع نجري
 هللا لوّسسَر نم اَذَهتْعمَس يآ هش : ديعّسوُبأ لاق: هيلا 4تاقدّصلا

 يذلا تْنّنلا ىَلَع جراب ءيج هُهَعَم انو هلق نيح الَعَنأ د هش ل
 ريمم دم
 [1 15442115 :١111:عجار] .٠ 0 هللا“ لوسر تعت

 نع «مكسأ نب دْيَزْنَع هَرمْعَماَنآبا «قاررلا دب اَنُئدَح - ١6

 لحتآل : 8 هّللالوُسَر لاَ : :لاك كيرلا ديعس يبأ ْنَع ءراّسَيِنْب ءاَطَع
 لل نمر ا

 ءٍمراَغْوأ هلامباهارتشا لجأ يلع لماتل : ةَسسَحل الإ يل ةقدصلا

 . "ينل اهنم ىدطا اهْنم يلح قصت نيكس ؛ هللا ليبَس يف ْزاَغ وأ
 يعامش

 ينربخأ :َلابق حْيَرَج نْبا اني «قاررلا دبع انْندَح ١١65٠

 « حرس يبأ نب دعس نب هللا دبع نب ضايع نع ءِنَمْحرلا دّبَع نب تراَحْل

 يمال منور طفل وب :تالك ا يبل ىردخل دعس ىلع

 ُرمألا (8//91) هبط يف نويل ْلْخَيمُت 2 «ةَبطُحلا لب ةالّصل
0 

 نب دز نَع ؛ سيق نيو انثدَح « قالا بع اًئدَح - -ط1١هكأ

 0 وكي هلل لوثر اتشمت

 [1١1١ةنعجار] .ناَطْيَش وه مَنِ «هلئاَقق ىتاذإ ,هَعْقداَق ىبآ نإ درا

00 
 بييَح نب بوُيأ ْنَع كلام اَنثَدَح «قازرلا دبع انثدَح - 116

 د هلع *© هيفا د هوم دلع
 تغمس يرحل ديعس اب لآسْياَوَرمتعمَس : لوي ىتملا ابآ مس هنأ

 :لُجَر َلاَقَف : لاَق معن : :َلاَقق ؟باَرشلا يف ْخَْتلا نع ىَهنَي © هللا لوس

 مث كف ْنَحَحَدَقْلا نبأق : لاك ؟دحاو سن مهلا وُ اي ىو ل يَ

 [1 1791 :عجار] ٠ هرم: لاق ؟هيف ىَدَقْلا ىَرأ يّنِإ َلاَق ءسفتت

 نب نمل دب الَماَح قارا انَح - اال

 للتحرك الشو ؛ لكلوك لكيت
 عامر
 [4١١11ةنعجارإ ٠ فلا نم هنيديرفي ؛ ءرطقلام عقاَومو لابجلا فش اهب

 يبلع "بويع ٌنَمْعَم اَنأَِبَأ «قاررلا دبع اًنئدَح - 16١هك؟

 يلا ْنَع هيي اَمهآلك «'يِرَدُحلا ديعس يبأ ع «َنيريس نبا سو ةنآلق

 'يحاضألا محن ترَح تك ينإ : ف هللا لوُسَر َلاَف : اًمُهَدَحأ لاَف رع هه

 اوك :ٌرَخآلا لاق . ْمُكَشاَم اوَرخداَو اوَُرَتو اوُنُكَف ءٍماّيأ ةئآلك قوق

 .مكشاَماورخَداو اومعطأو

 «جيرج نبااتثدح :آلاق حْوَرَو قاررلا دبع اند اًَح ٠666|

 ديعس اَيآَنأ ءاَمْهَربْخَأ انَسَحَوُءَرَبْخأ ةرضَت اَبآَدأ َدَع روب ينربخأ
 هللا ياي: اونا ف هلا "يبت اوآ مل سيل دب دْفَونأ ؛هَربخأ يرحل

 «ريقثلا يف اوي ويرش ال : َلاَقَف ةيرشألا يفانلٌحّْصياذَم َكلَءاَدف هلا اَلَعَج

 0/1 _ يردخلا -_ ايرث دعس يأس

250117 

 هرقل ذجلا متل :َلاق ؟ريقتلا ام رْتوأ كاد هللا اَنلَعج هللا يني : اوُناَثَك 00

 :حْوَر لاك. كوم ْمُكيِلَحَو «ةّمكَسْلا يفّألَو ءءابدلا يفآلو نهطَسَو

 .«نْيّكرم) اكوُملاب

 ْنَع «يرْهْزلا َْنَع هرَمْعَم انئدَح «قاّررلا دبع اَنَدَح - ١1 ةهىك ْ

 ٍنَع 8 هللا لوُسَر لكس : :َلاق يلا ديعس يب ْنَع ؛ يللا ديزي نب ءاطع

 ءاوُلمفت الن نأ ْكيلعألم لاَ مَن :اوناق ؟نولعفت مُر :لاقف ؟لزعلا
 .ةتئاك يهلو ]لإ اقلْخَيْنَأ سْذَتل ضف م ىلاَعَتهَلا نإ

 يِبَدتلا وِرْمَع يبأ ْنَع مْ اندَح «قارلا دبع انندَح - ١1١ هكا/

 ءاوُنصاَوُتآل كف هللا وسر لاَق : لوي يِردخْلا ديعسابأت معس : :لاَق

 مَمطأ اتييآ ين ملقم تلسل ين لاق هلا لوُسَر ايل صام : اوُلاَك

 000000000000000 مسوجر قش

 نَع هِرَمْعَم ْنَع ؛ «َحاَير اَنندَح ؛ دلاخ نب ميهاريإ انندَح - -1١1ه6ك4

 نمسا عمت : َلاكيِردُخلا ديعَس يبأ نع حلاَص يبأْنَع شمعألا

 مط مت مُهَممَجف لف يبا كل علم« اري اَيََح َركأ :اوُناقَك راصْنألا

 هللا َقَدَص : :اوناق ؟هّللا مُكَرَعأَ لذ اوُوكَت ملا راصنألاَرشَْماي َلاَقَك

 ُهَّللاَقَدَّص :اوُناَق ُهّللاْمُكاَدَهَت اللص اوُنوُكَتْملآ َلاَق ؛ُهلوُسَرَو
 ريبيري عيوب ريررام لل ورب ريب سس

 :ةلوسرو هللا قدص :اوُناَق هللا مُكاَنْعأَف ءارقف اونوكت ملأ :لاَق ,هلوسرو
2000 

 ًافئاَخ انتين «كانْيوأق ًاديرط انت :َنوُنوُفَت الآ ؟ يستوبيجْتآلآ : لاَقمُت

 - مقبلا ينعي - نارا ءاشلابْ انلا بمد َدْوَضْرَآلا ؛ َكاَنَماَك

 وأ ايداو اوُكلَس سانا نول ؟ مكتوبي هنولخ دك #8 هللا لوسَرب َنوُبعَْتو

 ٌةّرْجَهلا لول ٠ مكتب ْوأ مُكيداو (تكلسلا بش ذأ ايدو ْمَتكلسَو هش

 ينقل ىّتَح اوربا ٌةركأ يدمي نوت ْمُنَو ءراّصْنالا نم ارا "تنك

 . ضْوحْلا ىلَع
20-00 

 ينَعا لكيلا وئااك ل غارسيا
 ءرانلا نم َنوُسْؤمْلاصْلْخي : ف ِهّللا لوُسَر َلاَق : لاق يِرْدَحْلا ديعّس

 .ٍضْمَينم مهبل صيف «راَدلاَو نجا ني ةَرطْنق ىلع نسب دامي

 [١١111:عجار]

 يداك

 رابح يب نب ديزي يد اش ائدَح جاب انيدَح - ١١ هاو

 3 لاهل يِردُخْلا ديعَس يب ْنَع «باطَحْلا يبا ْنَع ءريَخْلا يبأ ْنَع

 ىلإ رهط دنْسس وهو َساّنلا بطخ كلوب (08/) َماَعاكف هللا لوس

 ًالَجَر سانا رْيَخ نم نإ ؟ساّنلا َرَشَو ساّنلا رْيَخب مُكَربْخُأ آلآ : :لاَقَف ةلْخَ

 هَََْق ىلَعَوأ «هريعت رهط ىلع وأ ءهسرك رهط ىلع هللا ليس يف َلمَع
 )هلا باَتكارفياشيرجب ارجاك الجر سَّنلارش نمو تنوعا هيت تح

 دس هلم ايش ىلإ يوحي

 لاو

 را ديس اناره + وتشد نبع باج

 لوُسَر لوا ؛ دجْلَمْلا طئاح يف َماَحُت ىارقق هللا اوُسسَرنأ هارب



 وياما حا

 هةر يلا ديس يبأُدكَس

 لو هج لَم تال كح هتان لاق :َلاكهث اهتمت ةةَصَح 8 هللا
 مام فا م اه را 7. 2

 [١١1ة:عجار] . ىَرسلاهمَدق تْحَنْوأ « هراَّسي نَع قصْني « هنيمي نع

 مّللا دبع ع نبيك يدَح ثيل انئدَح ؛ جاَجَح اًنئدَح - ١ ١ هسا/؟

 ,[يراَخلا ديعسس يبأ نع «حْمَس) بهل دبع نب ضايع ْنَع

 ُلوُسسَر َلاَقَك : لاق هيك هَ رامث يف ل هللا لور دْهع يف لج

 ًءاقو كلذ ْعْلي ملك هِيلَعْاَنلاَقَدَصت : َلاَق هْيلَع اوُكدَصَن : 8و هللا
 ه 6 فيد

 .كلذ 59 مكس يَ «متدَجواَماوْذَخ : ف هلل لوُسر لاق هيد

 ل ١باعجارإ

 بِلا نق“

 را عستا ءرزا

 يأ ْنْب ديس يِئئدَح ثيل انكَدَح ؛جاَجَح اًنئدَح 1١- ها

 اك : : هللا وسر لاق :لوُقَي يردخلا ديعَس ايآ مس هنأ «هببآ ْنَع «ديعس

 راق ةَحلاص َتَناَك ُنإَق «مهقاعأ ىلع لاجل اهلَمَتحاَفةراتجلا تعضُو

 ْمَمْسَي اهب نبعد اَهليَواَي اتكاق حلا ريغ اتناك إو « ينو

 رو لس هه سس سا دم
 [11؟9؟:عجار] ٠ قص اهَممَسْولَو «ناَسْنإلا الإ ءيش لك اهتوص

 .قعصل : :َلاَق هنأ الِإ- املا يالا - ١ ١ ها/:ع

 م م

 باخ ديس يبس يح: عاملا اقدح

 يف راسا ةرَحْلا يلا" رذخلا ديعس آجل "يرهَْلا ىلوَم ديعتس

 ُهَلرْصآلدَنأَربْجآَو «هلاّيع َةَركو اماسي كَم يدم ءالجْلا

 هلا َلوُسَرتْعمَس ينإ | «كلذب ةلرمآ ذل هل كحيو :لاَقَف

 لال وُ وة دج ىلع حسي 07

 [11155:عجار] .ًاملسُم َناَك انِإ ةّمايقلا م موي ب ًاديهشا وأ ًاعيفش

 كَل ىنأ لاَثَف : قيل: لل ل يش بحاسأل ديس

 متييرأ يرأ :©9 هللا لوُسَر لَك ٠ عا انتم يعصب رشا ؛ َلاَق اذه

 ]راجع:1١٠١[

 عك
 الشم بَمّدلاب ْبَهَذلا : ل02 و ديس

 . ىَبرأ دق وأ دز نَم نيب اّْبَع ؛ « لئمب الم ةّضفلاب ةضفلاَو « لثمب

 ا [ ءام/:رظنا]

 .َراثلا هللا ينلَحْدأَفهيعمَس نُكأ مكنإ : ليْخَرْش لاق

 ؛ُدواَ انُئدَح «يواّقُطلا نَمُحّرلا دبع نْيدَمَحُم اندَح - ١ ١ هاللي

 ةءاَجَق 8 هّللا وسر ىكَتشا : َلاَكيِرْدْخْلا ديعَس يبأ ْنَع «ةَرطَن يبأ ْنَع
 ءماع ل يس لا

 ِنْيَعلُك نم «كليذؤي يشك نم كِل مس َلاَقق هاََرف ليربج

 [1171:عجارإ ٠ .كيفشيهللا : :َلاَقْوُأ «َكيِشَي دساَحر و

 ءٍملاَّص يبأْنَع شَمعألا اًنْئدَح ؛ةَيواَعَموبأ انئدَح - 8/١
 مو

 ةَماقلا موي يبل ٌءيجُي : ف هّللالوُسَرلاَف : :َلاَقيردخْا ديعَس يبأ نع

 هموق دمحم ىَعديق «كللذ م ركآَو نآلجرلاُهَمَسَو لاو «لجرلا هْعَمَو

 ؟َكَم وك تْنَلَي لَه: هكا ميل آل :َنوُلوُفيُف ؟اَذَه مُكَنَلب له : مهل لاقي

 م ومع يةمامرعبا و لرلاصا سلا سرا سرا مقلع ع

 ىعديف ؛هتمأو دمحم : روش كلك هشيم: هّللاَقيَف «معَن : 0

 اَمَو لاَقيَف ءمعت :َنوُلوُقيق ؟هَموق اَذَه َمّلَب لَه : مهل لاقي . هنمأو دمحم

 هنوق كلذ ءاوُملَبْدَق لُسرلانأ اربح انين انءاَج : :َنوُنوُفَب 0

 ىلع ادهش اوُتوُكَل» الد :"لوثَي :لاك هاطسَو هم ُْكالَمَج كلذكرو
 [ا1:عجار] ٠ «ديهش ْمُكيلَع لولا نوكيو ساّثلا

 يبأ َنَع «بيبَح ْنَع «شْمْعألا نَع ءر «ريمُت نبا انئدَح - ,١١168-

 نَع 8 هّللا لوس ىَهَن :َلاق ْيِرْدُحلا ديعَس يبأْنَع «ةاطرأ (ههرت“)

 0 7 7 رطاو بيلو رشا رف
 قيلت دشتي تلال اح - الهم

 لك َلاقيِرَدَخْلا ديعَس يبأْنَع ؛ « شايع يبأ نب ناَمْعْلا ْنَع ؛ "يمس نع

 علل لتبلغ هللا ليس يف موي ماّص نم : اقف هللا لوس

 [11714:عجار] .ًافيرَخ َنيعبس ههجَو

 هم سي رق هل
 نع« يكس يبأ نب كلما دبع انندَح ءِرْيمُت نبا اندَح - - ١١87

 5 8ك :لاق يرش ديعس يبأ نع 'يفؤَعلا يطع

 َنِمْرَبكأاَمصَدَحأ ِنِيقلا , يدْمباولضَتْنل هبْمثدَحأ نإ ام مكيف

 لْطأ يترتعَو «ضّرألا ىلإ ءاَمسلا َنمدودْسَمَلْبَح هللا انك :رّخآلا

 [١17١1:عجار] ٠ َضوَحْا يل ادي تح ارينا الأ « يني

 نَع «نايفَس يبأ ْنَع ؛ شمعألا اَنئَدَح ىَلْعَي اًنئدَح ١١687-

 َوُهَو 8 هللا لوُسَر ىلَعأت

 طع

 سد: لاق يِردُحلا ديعَسوُبأ يمدح راج

 1١[ ١مهه:عجار] .ًاحشَوتم دحاو بوك يف يَلصُي

 ْنَع ؛ناَيفَس يبأ نع ءشمعألا اًنَدَح ءىَلْعَي انئدَح ١١65-

 يّلصُيَوُمَو ف هلا لوُسَر ىَلَعتلَخَ : لاق ديعّس وّبأ يدَح : َلاَكرباَج

 [417١١١1:عجار] .ريصح ىَلَع

 نب وِرْسَع ْنَع «يدوألا سير انئدَح «ىَلَياندَح ١١- هه

 اًميف سيل : لاَ يلا ىلإ مقري ديعس يبأ نع «يرتخَبْلا يبأ نع قرم ش

 [115271181:رظنا] ٠ راكم ز قاّسؤأ ةسَْح نود

 همي كه و6

 .اموثخم نوت قسَولاَ

 ْنَع ءداّسَح ْنَع داّسَح اَنثدَح ؛لماكو بآ انئدَح ١645 ١-

 ريجألا راجْطْسا نع ىَهَن ف ينل 3 ؛يِرْدُخْلا ديس يبأ ع ؛ «ميهاَريإ

 .رَجَحْلا ءاَقلإو ءسمّللاَو شمل نْعَوهرْجاه لني ىََح
 [1 1 544/115177:رظنا]

 هعانو
 يبأ نع «قاَحْسِإ يبأ َنَع دنع نب رمع اًنثدَح -١١ةمّا/

 سل : َلاَقَق ؟لَْمْلا نع ا هللالوُسَر لكس : :َلاَق ديعّس يبأ ْنَع «كادوْلا

 .ءيش هعنمي يمك انيش نم قُلْ هللا اردو : ولا نوي ءاملا لك نم

 [421١11:عجارإ



 رب هل صمم

 َنَع« مطاع اس انا « قارب اح ١١- ١- ه4

 :لاق 8 هللا لوُسَر نأ "يِرُْخلا ديعَسوُبأ انت : لاك رباج ْنَع «َناَيَفَس يبأ

 8 «هنآللص نم ًاسيص هني لَمْ دجْسَصلا يف ُهَنالص ْمُكدَحأ ىَضَقاَذِإ

 [١١11؟ةنعجار] ٠ ويح هتآاص نم هني يف'ل عاج هلل

 ,شَمْعألا ْنَع ُةَدئاَرانئدَح هوِرْمَع نبيا اندَح - ١١89-

 ىَضَق اذإ : َلاَك 8 يَا ْنَع «ديعس يبأْنَع ءرباَج نع «نايفس يبأ نَع

 للان ءهنآلّص نم ابيصُ هيل مجبل دجّنمْلا يفُهَنآلَص مُكدَحأ

 20 .ًاريَح هتآلّص نم هتيب يف لعاج

 ١ - ْنَع ءرْيمْزلا يبأ ّْنَع؛ ةَميهل نبا انئدَح «ىسوُم اَنئدَح 7

 مُكدَحآ ىَسم نإ ُلوُتَي هللا لوُسَر تمس : َلاَق دعس اَبآ نر باج
 م

 سَ 2و
 انعم ركذف هتالص 6م

 نب رشب ْنَع ٌةَمَلَس نب داَمَح اًنكدَح : لاك ميكو اًنندَح 0١

 ٍماييصلا يف لاّصولا نع فيلا ىهت َلاَكيِرْدُحْلا ديعَس يبأ ْنَع ءِبْرَح

 [1191:عجارإ ٠ ماه نأو ل صاوي يتخأ هذه

 اًنربخَأ : لاك قاررلا دْبَعَو فسوُي نب قاَحْسِإ اَنندَح 7 ١١-

 ىّيَحَي ْنَع «َنابَح نب ىحيِنب دَمَحُم َنَع «ةيَمأ نب ليعاَمْسإ نع ناّيفس

 لق يف سيل : :4 هللا لوُسَر لاَ : :َلاَقُيِرْدُْلا ديعس يبأ ْنَع «ةَراَمْع نبا

 قاَوأ ةَسْمخ ملف يف سلو قَد رت الوَسَح نم قاّسؤأ سمح نم

 [4١٠1؛:عجار] ٠ ٌةَكَدَص دوف سمح "نملك يف يلو ةكَدَص

 :لاَقورَمُت : اق هدام طنب حينَ - “1١69

 . ةّكمأ نب َليِعاَمْسِإْنَع ؛ يِروُنلا وُرَمْعم انئدح : َلاَكَوِرْمَت قالا دبع

 . هركذَك

 َْنَع؛ «شمعألا ْنَع نايف ْنَع ؛ ِنَمْحرلا دبع انيدَح - ١١65

 اوراق رح دَتشا اذِإ َلاَق يلا ْنَع دعس يبأ نع ؛ ٍحلاّص يبأ

 [١١11م:عجارإ .٠ منهج حْبَق نمرَحْا ٌةدش نإ «ةآلّصلاب

1-0 

 َنَع , علما دبع نع ءةدئاَذَنَع ءِنمحرلَبَمادَح - 11

 لح رتل هو صلال لح عملا: نيئالَص دعب ةالَصآل

 [6١٠1ه:عجار] ..سمشلا برت

 هّللا دبع نب دمحم نع ؛ كلام نع ؛ ءِنَمْحرلا دبع اَندَح - -69١1١1ك

 لف يلا نع

 ةلَوةَقَدَص «قاوأ سمح الو ةقَدَص «قسوأ ةّسَْح نود اًميف سيل : لاق

 :لوُقي

 ياخ ديس يبأ نع هيبأ نع - ةَعصْعَص يبأ نبا ينعي -

 .ةَقدَص ءدوُذ سمخ

 أدع كلامو هش نايف ْنَع ءنَمْحرلاُدْبَع انندَح ١17--
 .هلثم ا يِبنلا ْنَع «يرْدُخْلا ديعس 1 يبأ نَع « هييأ نع 2« ىبحي نب ورمع

 [١١1؛؟؛:عجار]

 ملاس#
 نْبَدْواَن نع كلام اَنكدَح ءْنَمْحّرلا دبع اننَدَح ١١69448-

 ىَهن ف هللا َل اوُسسر نأ يراحْا ديعَس يبأ نع ؛نايقس يبأ ْنَع نيّصحلا

 رمل ٍلْخّنلا سور يفرم ءارتشا :ةئبازملاو ؛ةلفاحُملاو «ةئبارمْلا نَع
5-0-0-0 37 

 [0١٠11:عجارإ ٠ . :ضرألا اك: 0!ةلَكاَحَمْلاَو .ًالْيَك

 نب ناَوْفص نَع ةكللاَم اني - . "يعامل يندي- ةملس وأ انو

 لاق هللا لو اوُسَر نأ يلا ديعس يبأ نع ءِاَسّي نب ءاطَع نع ميكس
00 

 [١١1؛!:عجارإ] ٠ ملحم لك ىلَعبجاو ةحمججا | لسع

 «ديعس نب ىَحَيَنَع ءكلام : نَمْحرلا دْبَع ىلع تأت - ١165

 نمحرلا دبع نب همس يِبأ نع يمْيَتلا ثِراَسْلا نب ب ميِهاَريإ نب دمحم نَع

 يي لوي قف هللا لور تغمس : َلاكهَنأيِردحْلا ديعس يبأ نع
 م يل ماع

 مُكَلاَمْعأَو «مهماّيص م مُكماَيصَو «مهتآلص ََمْمكتالَص انورقحت موق
 قورم نيلدلا نم َنوُقَرمي ؛ مُهَرِجاَتَح ٌرواَجي ال َنآرقْلا َنوْؤَرَْي مهلا م

 آلك حّدقلا يفرظْنيَمُت ءايش ىَرَيالف لصُتلا يفرط ؛ ةّيمرلا نم مهّسلا

 .قوّقلا يف ىَراَصَتيو ءانيَش ىَرَيآلَف شبرلا يفرط ءانيَش ىَرَي

 [11604:عجارز

 .ثيِدَحْلااَذَه يِنْمَيَك لَم هباَنئدَح : : نَمْحرلا دبع لاَ

 نب ىَيْحَي نَع ٠ «يئاوعسدلا ماسه اَنْ ليعاَمسإ انئدَح - 1١65١

 تاق ءشّيرف مرتك فهي نكات لاَ ةملَس يبآ ع «ريثك يبأ

 َجَرَخَف رَخَك «لْخّتلا ىَلْإاَنب جرحا : تلق يل اقيدّص اكو «"يرْذُحْلا ديعس اب

 ها :تلْقَق دل ةَصِبِمَح هْيلَعَو

 لوسر اَنبَطَخَف «ناَضَمَر نمسا رشم هلا لوُرََمانفكتعا مَع

 (اًهيسَنَف : لاكؤأ) اهُيسْناَ ردقلا لل تيرأ : :لاقك نير شع ةَحيص هللا

 ِءاَم يف ُدْجْسمأ يآ تير ينإَك «رْثوْلا يف ةرخاّرألارشَعْلا يف اَهوُمسَتلاَ

 يف ىَرْئاَمَو انعَجرَف « عجيل هللا لوُسر مم فكتعا ناك ّنَمَق «نيطَو

00 
 ْنَم اكو .دجْسّمْلا فقس لاَ ىَّبح ارم ةَحسس تاج عر ءاَمّسلا

 دن يفاكجسب هللا لورا .ةلثملا تن دي

 ًَّ «نيطلاو

 «ةَرْضَن يبأ نَع «َديَِي نب ديعس اًنربخأ ؛ «ليعاّمْسإ اَنندَح - - ١6

 ٌةَفيلَخ ةَقيلَخ مُكَئاَفلخ نم : :8 هللا لور لاق َلاقِرُحلا ديعس يبأْنَع

 [4١٠1ة:عجار] ٠ هته يف نيطلاَركأتْيار ىََح

 [١٠١1؟0:عجار] .ادعم 0 هل يش َلاَمْلا ينحَي

 :لاَق ٌةَرضَن يبأ َنَع ؛ يريرجلا نع «ليعامْسإ انندَح - *1١16-

 آل :َلاَق ءمَعَن : :تلق ؟ديادي : :َلاَقَك ؟فْرّصلا َنَع ؛ ءِساَّبَع نبا تلآَس

 ٍنَعِساِّبَعَنْباَتْلآَس ين مآ هت اَت يرد ديعَسابآ تقلق «َساَي
 هو رهرم هم ع 50-7

 نلف هيل[ تكس ان اَمآ ؟ل5ل َلاَقَوأ : :لاَقَك سبأ : َلاَقَك ءفّرَّصلا
 و رو ورعوو
 .هَركْاَك رمي هللا لوُسَر ناقض ْمَب اجدع هلاك لاك ؛هومكيتفي

 ُضْنَبماَعْا انِمَت يف ناك : :لاَقك ؟اًنضْرآِرْمَتْن مسيل اَدَهَناَك لاَ لاق



 ل «تّييرأ «تفعضأ :َلاَقَف ايل ضو انهو هيلا

 .رَمَللا نم درت يذلا رشا م «هعبق ءيش لمت نم كلر اذ ءاَذَه َنيرْعَت

 11٠١١[ ه:عجار]

 يبأَنَع «ةَرْضَن يبأ نَع «ديعّس انْ ؛ ليعاَمْسإ انئدَح - للملا ل 3

 لم يلا هل
 ليت يف اق هلا لوُسَرباَحْصأ سوري حش نأمل: لاق ديعس

 ىَلِإ انحرم ٌعاَيِجساَنَواديدَش ًالكأ اًْنم انك , مولا يف هللا

 ةّلتبلا ءذَهْنم لكم: َلاَقك َحيرلا 8 هلال وُسَر دَجَوك دجسمْلا

 تمرح رمان لاك ٠ دجْملا يف اري الق ايس ةقيخلا (11/6)

 اَمميرْحَت يليه[ اَهبآ َلاَقك هلا لورد ع «تَمرح
 ص سا سا وس خت عع
 [١٠١11:عجار] ٠ اهسيرهركأ رجس اّنككو هللا لَحأ

 دّسَحُم ْنَع «َقاَحْسسإنْبدَمَحُم انئدَح «ليعاَمسإ انكدَح - - ١166

 لاَق : :لاق ير ديعس يبأ نع هاي ءاطع نع ؛ءاطت نب ورم نبا

 سا هس مك رو
 هلو «مّقَسآلَو يَصَوَلَو بسم هبيصُيأل نمْؤُْا نإ : لق كلو

 .هتايس نم هْنَع 7 ركب هللاَألإ هّمِهي مهلا تح « « ألو نزح

 [8١١1:غجار]

 0 ؛مفاَنْنَع بوي انآ «ُليِعاَمْسإ اند -57
 دَحُم نأ معزي ئيدَح ينكدَح ادهن : لاق انآو ديعس يبأ ىلع َلَخَ

 8 اوعيبت آل : ؛لويا هلل لورانس :َلاَقق ؟هَسمَسف هللا لوُسَر نع

 اًهنضْنَي اوعي هثآلو «لطمب ًالثمألإ «قرولاب قولا ال «بَهّذلاب بَمّذلا
 ما مس 2

 [19١١1:عجار] .زجاَ نم با ائيش اوي لَو «ٍضْمَب ىَلَع

00 
 نع« ملسأ نب ِدْيَر نَع ءٌرَمْعَماَنآََأ «قاّررلا دبع نئدَح - ليما ل و37

 قبرطلا ىَلَع َسوُكجْلاَوْمُكاَإ : لاك يبل ديعَس يبأْنَع «ِلُجَر

 نماَنلدُمل للا َلوُسراَي :اوُناَق (تاَدكّصلا ىَلَع ٍ:ُرَمْعَم لاَق اَميَرَو)

 مآلَّسلا اود : َلاَق؟اَفَحاَمَو : اوُلاَق ٠ اًهَقَح اوُدآَف : لاق ؟اًنسلاَجَم

 .ركْملا نع ء اوَهْناَو «فورعملاب اورمأَو «لئاسلا اوُدشْرأَو ؛ هّرَصَبلا اوُضْغَو

 [117؟9:رظنا]

 نب دِيَز نب يلع ْنَع ءَرمْعَم اربح «قاررلا دبع انندَح - ل

 هّللالوُسَر اني ىَلَص : :َلاَقكيردُخْلا ديعَس يبأ ْنَع «ٌةرَضَن يبأ ْنَع «َناَعْدُج

 لَ «سْمشلا تباع ذأ ىلإ نبطي ماَقَمُ ءراهتب موي تادرصَملاٌةالَص

 «ظفح نم كلك ظفح «ةانكدحأل ةمايلا مي ىلإ نوي سم انشد

 ةولح ةَرضَح ايدل نإ سانا هيأ اي : لاَ اميف ناكو « يسب م كلذ يسّنو

 اوُنناَو ءاسيدلااوُلاَف نوُنَمْمَت فيكَ: ايف ْمُكفلْخَتُْ هلل

 هامل

 ماس م او
 هتسما دنع بَصْني ؛هتَرَدَغ رْدَقب ةَمايقلا موَيءاول راَغ ّلُكَلَنِإ لأ

 .ةماَع ريمأ نم م مُظْحَرداَ لو هب ىّرجي

 8 :لاقك قالخألا رك ُ

 ا رفق هل قا ةيطب بلا ةيطت وك فذهب

 لة بنقل حس ممر ل عرس بعت
 م عضه سس هلا فول ممم ساس

 مليم : لاق نطل ل كحال ع

 ضّرألاب

 اَنضَقْلا يم نيس بّلّطلا َنَسَح لجّرلا ُنوُكَي : :لاَقَق ةبلاطمْا َرَكْذ مّ : 7

 200 « ذهب هذَهف بلطلا م ءاّضَقلاَنسَح نوُكَيَو ءهذهي هذه

 . ءاّضقلا نسا بطلا سلام هرَشَو ' ءاَضقلا نصل بطلا

 انزل جهل ؛ تاقبط ىلع اوقلخ سَ: : لاق م

 527 رفاك * توُمَيَو فاك( شيعيو ًارفاك لجرلا لوي «ًانمؤم“ توُميو 7

 ًافاك شيعيو ًارفاك لجل دلوُيو ارفاك“ توميو داو امم( شييعيو أنم "1 لجل

 .انمؤُم* توُمَيو

 اطلس دع لات لع ةملك نم لصف يش ثاَمَو : هئيدَح يف لام

 .هدِهَش "أمر اك | قحلاب ملكي نأ سائلا ءاَقثا مكدحأ نعتمي الق ءرئاَج
 0 ديس
 . كلذ اََعمهَللاَودَق :َلاَقق ديعّس وبأ ىَكَبمُت

 .هللا ىلع اهسَرْكآَو اريح مهمآ َنيعْبس نوم مُكَّنإَو : : لاق

 ىَضَماَميِف ايدام يقّباَمَِو : َلاَقق َبرْعَت نآس مششلا تندم

 [6١٠1؟:عجارإ ٠ .هنم ىَضَم اميف اذه مُكمْوَي نم يقام لْثم اهم

 ًادلاجم تعمس : :لاَق ةدئاَر يبأ نب ر ايرَكَز نب ىَبَحَي اًنئدَح - ليلا 8

 ةممَس هنأ يِر دخلا ديعس يبأ ىَلَع هشه كاّدولا يبأ ىلع ُدَهشأ :لوُقي 98

 ٌنْوَرتاَمَك ؛ َنييلع لهآ نورك نجل ةنجْل لمان 8 هللا وسر لاك لو

 .اًمَعْنآَو مُهْمكَرَمْعَو رْكَياَبآنِإو هام 2 اًمّسلا قّقأ يف يّرسلا بكوكلا

 [11؟؟4:عجار]

 0 يأن لعامل.

 7 [01؟؟ادوجارإ . دللي #9

 عال ع 0

 يبان نان اد .ةناز ي نب اركذاري ىحتئاتلش 11٠١

 هللا وُسَراَنَرمآ امل : لاق ديعس يبأ نع «ةرضَن يبأ (116/7) ْنَع

 ةلَوُهَل ارحم هّللاَوك ؛ ملا ىلإ هب جير كان ننتج

 ىّنتَح ُدَئييَرَخَف .ىكتشاف ,فْرَخْلاَو ماظعلاب نيم المات هاف

 .تكَس ىَّتَح لّدنَجْا دملج نيم ؛ةرَحْلا ضرع يف ان ب صقل

 1٠٠١[ ١:عجار]

 ناّيرلاْنِبْرمَتْسَمْلا ينكدَح «بابحلا بدي انكَدَح -1طا6ك1

 هّللا ل اوُسَر لاق : :َلاق يدا ديعس يبأ نع رض وب اد "يناظر

 [١1؟44:عجار] ٠ اكلئملا بيطلا“ بس : هَ



 لا يني - هلا همم اك "يد يركز كح 111 ١-

 ديعس يب نْبةَرْمَح نع « ليقع نْبا دمحم نْب هلا دبع ْنَع - وِرْسَع

 ٌةلاباَم : :ربذمْا ىلع لوُقي يا هللا لوُسسر تغمس : "لاق هيبأ ْنَع ّيِردُشلا

 عقال هلل لور مح: وُ ماوفأ

 . ضوَحْلا ىلع ْمُكل طرق سانا اًهيأ يَ «ةرخآلاو ايدلا يف هلوصْوَمَ

 ]راجع:11١1١22[

 يمحَرْأإ هل «ةمايقلا مْوي

 هاس مم ل هرعت

 لاقت ديس يع َةَعَرَق نع «باتلم نيم ميهاربإ

 [66١٠1:عجارإ ٠ .محر يذ مالنا ارم فانت : 8 كلور لاَ

 نكح مداني ىبحَي اًنئدَح « ىبأ ينئدح هللا دبع انثدَح - ١65
 3 نب ىبحَي يملا يل

 نع (مَدآْنْب ىَيَحَي َلاَق اَذك : يبأ َلاَق) رسم نْب كلما دبَعْنَع ءرعسم

 ٌةوُماِرفاَستآل : ف هلا لوُسر لاَ : لاق يِرْدُخْلا ديعَس يبأ نَع ءَةَعَرَ

 [62١١1:عجار] . اهْنم ٍمَرْحَموُفْوَأ « ءاَهجوَر اَهَعَموَألِإ نيمو قو

 ًطقب يبأ باتك يف ثيدحلا اذهُتْدَجَو 111
 .رَخأ عطاوم يف هنم هتعمس دق ينبسحأو هدي

 يبأ نع « جانا ملمس نب ليعاَمْسإ ينَربَخأ بابحلا نْ نب دي انكدح

 .حبصأىّنح ديك هدر هللا لوُسَر نأ يردخلا ديعتم يبأ نع «ةَرضَ

 ءداّيز يبأ نْبَدِريْنَع ؛ُنايفس انئدَح ميمو انندَح - -طظطا١ك15

 : هللا ل وسر لاَق لاق ديعَس يبأ ع ؛ م يأن سل لَ
27 

 ٠ ]راجع:؟١ 1٠١[ ةّنجْا لأ باب ادي ٌنْيسْحْلاَون

 ماسلا
 ماس يبأ ْنْب هيوم انندَح : لاق دعس ماش اكد - -١1ا61١/

 رفا دبع َنْب بقع تغمس لو ريك يبأ نب ىبحيت فش : لاك
 8 للا لوُسَر ىلإ[ الب ءاج : :لوّقييردخْا ديعَس اَبآ تْعمَس وشب لل

 انبي يدون يدنعالاك قف 90م كلين لاق رمت

 . لك انياب ركشا هك« «تئثش

 رو نب دوس نب ىِيِحَي انآ :آلاّئرماَع نبدي مو قاس ؟ىَحباَندَح ١4

 ديعسس يبأ نع «كادولا يب نع ءبهَو نبا سيكو قاَحْسإ يب َْع «ةكليرش

 با ءرإ
 :لاق) )لاَ ون ال: سمعا ينس يف لاق لا لوس ١ «يردخلا

 2 14 ةنيجارإ (ةّضِيَحب ئرْبَتست

 نْب َةَمْلَس ْنَع ؛نايفس ان دَح ءديلوا نب هللا دبع اَنئدَح - 1158

 آل :88 ِهّللا لوُسَر َلاَق اق :َلاَق يرد ديعَس يبأ نع هةَعَرَقَنَع ء ليه

 . موصلا يف يني لاصو

 امدح 0 :لاق ةَيواَعمَو ديعّسوبأ انئَدَح 65 ١-

 لاق كيِرُْحلا ديعَس يِبأَنَع تِراَسلاِنْي كلاَمّنَع «شّمعألا

 .رمتلاَو وهلا نَعَو ؛ بييزلاَو متل نع كف هللا ل وسر

 ْ مص 1 .اهينخلا دين يلثكا ا ني

 معن :لاَق ؟ًاعيمج اذ ادبي 7 ل تلق

 0 اقرب ىلإ رضا اج قديس يلع
 0 ك0

 مدَواَعف «هْبجي مق هداك اير الإ رواَجُي مل هبي ملف - باّبضلا ينعي

 ليئارسسإ ين برم طيس ىَلَع بضع وأ َنَعَل ىَلاََت هلا : َلاَقَك ءانلك

 .اهْنَع ىَهنأ الو اًهلكأب تسلق ٠ اًهْضْنَبهَلَعل يرذأ الق «باَود اوُخسمَ
 مع

 [١١1؟5:عجار]

 كسا ه0 ف هك

 ْنَع «لوحألا كلما دب انئدَح طايل داَمَحاننَدَح - - ١16

 أيوا نبق : هَل لاقي هموق نم لعَر نَع ؛ ٍميلس نب وِرمَع نب ديعسس

 روع رو م 1 عَ و

 هَلسُعي نَم فرعي تملا : َلاَكيِردُخْلا دعس يباْنَع « نآلف نب ةيواعم

 عموم وو
 َرَمُع نبا ىلإ دعس يبأ دنع نمت : لق هدب هطمْحَيِو (1/6)

 هدرلوو .ع ووعد روم
 ؟َثيِدَحْلا اذه تْعِمَّس ْنَّمم :ٌرمع نإ هل َلاَقق دعس وبأ رمق هربا

 [١١١11:عجار] ٠ 8 هللا لوس نم : لاك

 2 لل
 انَدَح «كْيَتُق يبأ نب َليِعاَمْسِإْنْبْدَمَحُم نثَدَح ”1١1617

 يب نب نمر دبع نع ؛ «مكسأ نبدي نَع - َناَمْثع نبا ينعي - كلاَحضلا

 هلو لّجيلا ةَرْوَع ىلإ لُجرلا رظْنيَأل : لاَ 8 لنآ «هيبأ ع «ديعَس

 لو « بولا يف لجل ىلإ للا ضي او را ةروَع ىلإ ةرملا ظن

 . بولا يف ذةرملا ىلإ ةآرمْلا ضف

 يسال رولا وشال باشا يتش وزع يوت

 يلا ةَوزَملا يهو « قلطصُمْلا ين يني ةَدْزَخ يف ايس بص : نآلوُقُي يردخلا

 اًنمَو ءالطأ خكري نم م َناَكَو «ةيريوج هللا "لوُسَر هيف باّصأ

 8 يل كلذ اًنركد ءلْزَمْلا يف انعَجاَرَك ؛ عيبتو تستند يري نم

 .ةمايقلا موي ىلإ قلاَخ وه امر للا نإ ءاوُنْعَت ال نأ َمُكَيلعاَم : َلاَقَق

 لكوتملا يبأ نع «ةَداَنق َْع «ديعس اَنئدَح ؛حْوَر انئدَح - - 6 1

 ٌصْلْخَي : : 5 هللا وسر َلاَف : :َلاق َيِرْدُخْلا ديعّس يبأ نع ٠ «يجاّنلا

 000 همم هما ا

 راو ةّنجْلا ني ةرطْنك ىلع وُ ةَماقلا ميرنا نم َوُمؤُملا
5 

 راممدعا 000 ميه

 اوبذه اَذِإ ىَنَح ايلا ين مهَيائاك ملاظم ٍضْب نم مهضنبل ص

 ىَدْهآ ْمُهْدَحآل ءهدّني يسْفَن يذّناَوق ٠ ءةّنجْلا لوُحَد يفك اشو
 مما

 [١١١١11:عجار] ٠ ايلا يف ناك هلزنمب هم نجلا يف هلزنمل

 ءداّيزْنْب ىّلَحمْلاانْدَح «َرَمْعَج َجاَنئدَح ؛رايس اًنندح -ل

 00 ل د عاب شلع هلو 096: يا كح

 2 َلاَك'يَرْدُحْلا دعس يبأْنَع ؛ يجاَتلا قيلّصلا يبأ نع ٠ ءركذذلا دنع

 رطب انك ىراقو « يلا نم ضعي رسل انضم اذإو ءراصنألا نم ةقلَح يف

 اني دمك 8 هللا لوس َراَنيلَع َفكَوذإ هللا باك ىلإعمست نحف اب
 6 م رو سس رك سةر سات لس
 َلوُسراَي : : انيق ؟ٌنوُنوَُت مث مشنك اَم : َلاَقَك وراَقْلا فك ٠ «مُهحَم هس دعيل

 راش م
 اهب َقّلَحَو هديب ؛ هللا لوُسَر لان «هللا باك ايل اَريانكئ را ناك هلل

 قرع رع هللا لوُسر تير اَمَق « ُةَقلَحْلا ترام اك اوُمََحَت نأ هبل م ئموُي



 نا تحت ب دلع ب

 جلا تولد « كيلا رم انوش: ُلاَقَق : لاق «يِرغاحأ مهم

 [11:رظنفا] ٠ مَ ةلامسْسَح كلو « موي فصنب ءايغل ل

 رب مرا موو
 ْنَع «لوشم نب كلام اربح مَع نب ناَمْتَع اًندح ١137 ١-

 َلُجولاَدإ : :َلاَق 8 هللا َلوُسَرانأٌيِردُحْلا ديعس يِبأْنَع يفوُعلا يطع

 َلجبيلا دو ؛ هتعاَمَشب ةّنجلاَنوُلْخْديق سالم ماكفلل مَ يس نم

 ُعَتْشَبل لُجَرلاَِإَ «هتعاَقشب هنا َنوُلْخْدَيَق سلام ةليبقلل مهب

 [11150:عجار] 1. دوك تي طأو لجل

 م و هو

 لاقل نع «تباك ورم يتسن يا 5

 ىلإ : لاق ؟ِنَمحرلا دبع اب ايداغ تحبصأ َنيآن م :تْلقَرَمَع نبا يبرم

 89 هللا لوُسْرتْعمَس : ديعسوبأ لاق .ةمتفلطاقي وخلا ديعتس يأ

 مكس 7
 اوكف ٠ ماي ةلآلك دن ِراَحداَويحاّضألا ٍموُحُن ْنَعْمُ | :لوقي

 ةذيألاو ةيرئألا نم هامش عمت سلبا اجد اورخداَ

 الق اَهوُمْترَر نإ ءروبقْا ةّرايز نع ئه مارح ركُْسلكَو ءاويرشاف

 [564١11:رظنا] .ًارجه اولوقت

 نع ؛ناَميَلَس اَنُن : :الاَقَرهَبو مسالا نب مشاَم اَنئدَح - - 8

 :َلاق يِرْدُخْلا دعس يبأ نع ؛ راسا :* هه لق) حلاص يبأ نع ديَمَح

 رئي يش ىلإ :هب لاق) مُكدحأ ىّلص اذ "وي هللا لور تمس
 هلت ىَتأ نإ «هرْخت يف يل هيدي َنْيََتجَيانهحأ اَراَق (ٍساّنا نم

 سالل لسعر

 .ًناطيش وه امن

 نع «شمعألا نع ةبعش اًندح مشاه اَنْندَح - ١16

 شق عم
 ًنآولَ يِباَحّصأ اوبسُنآل : َلاَق ينل َع «ديعس يبأ ْنَع «ناَْك

 .ةَقيصت لو مهدد َعلَباَمِبَمَد دَّحألْثم (15/7) َقَقْلآْمُكَدَحَأ

 [١١1ةه:عجار]

200-5000 
 :َلاَقَرْهَش يكَدَح ديمَحْا دْبَع انْنَدَح مشاه اًنئدَح - -طاذ١5

 لوسر لاَ : :لَق روُطلا يف ةالَص دنع تركو يردُْلا ديعس ابآ تغمس

 ريغ مالّصلا هيف (ىقتب)دجْسم ىلإ لاَ دشن انأ "يطل يبل : 18 هللا
 هم

 ةأرمال يغبيألو ٠ انه يدجْسسو «ىصقألا دجْممْلاَو ماَرَحلا دجْمْلا

 ٍمَرْحَم يذ َعَمْوأ ِلَْبعَمالإةرفاَس اهم جرت نأ مالْسإلا تلََ

 .اهنم

 نأ ىلإ رجَفْلا ةآلّص دعب نم :راَلا نم ِنْيَتَعاَس يف ٌةآلّصلا يْبيالَو

 .سضشلا برفان ىلإ صَل ةآلص دبل ءرصشلا ّلَحْرَت

 0 همس
 ميو : :َناَضَمَر نم رطفلامْوَي :رهادلا نم نْيَموَي يف موصلا ينبني

 [1194 0,01 11/؟ه:رظنا] .رْْنلا

 اَققَدَح دايز ْنْب دحاولا دبع انئدَح «[ُاَّفَع اَنَْدَح] - 6 ١
 ا سماع هرراسا#

 دْبَعْنبِرْكَبوبَأ ينكدح] َرّمَع نب هللا دّبَع لوم يرش ْنْب قاَحْسِإ

 ردا ديعسوُأ يك 7-2 هنت َلاَق :َلاَق

 ملا ضان مطول تمم يكتم : 8 هللا لوُسَر
 م همم عد عوق هر

 دايز دحاَرلاهبعلاكو يخلد الحك لت

 . (ىقرشا نب قاَحْسإ
 بأ اق سَ نو وئأاثخ؛ نع ا اَكَح ١- ك0

 م6 سر صبرا را 6
 [1114:عجارإ وحاب , هلق ى ل

 يبأ ْنَع ُقَداَتَق اًنْكدَح :ةَناَوَع بأ اًنْئدَح :ناَّمَع اًنئلَح 8 ١

 رركم] . هلئم َرْكذَ : هللا لوُسَر لاَق : لاك يِرْدُحْا ديعَس يبأ َنَع ٌةَرْصَن

 [ًانتمو ًادانسإ هلبق ام

 ولف 0
 ءثدوسألا ناَمْيلَس اًنئلَح «بيهو انئدح :ناَمع اًنيدح -

 يم سارععب س 8

 ,48 يِلا ىَلَص كو ءاَجالُجَرانأ «ديعّس يبأْنَع ؛ « لكوتمْلا يبأ نَع

 [١11؟:عجار] ٠ هم يلصق اذه ذه ىَلَع م3دَصَيي لج ْرالأ : َلاَقَق

 نبَمَحُم انّئدَح «نوُميِم نب يدهم انئدَح ؛ُناََ انئدَح - ١1

 :َلاَكا## يلا ْنَع «يرْدُخْلا ديعَس يبأ ْنَع «َنيريس نْب دعم نع ؛ 'نيريس

 نم َنوُفرعَي مقار واجي ال نارا نوري قرشا لبق نم سان حري
 ىو لح هيف تطول يل نمسك لا مرق ساس

 . ميول ٌمُهاَميس : لاق ؟مُهاَميس ام : ليق .هقوُف
5000 

 ا كم

 ديعَسَو َمَداَتَقْنَع ٌدامَح اَنكلَح ناَفَعاَنكدَح ١1١66

 8 هللا ل اوُسَرانأ «يِرْدُخْلا ديعَس يبأ ْنَع «ةَرْضَن يبأ نع «؛ *يريرج 1

 [56١11:عجارإ ا تس يد نبال ا وة لل: لاَ 21

 يول دال نق اع رطل ديس ب خرطي

 [11؟؟:عجار] . هتسا دنع ةّماَيْلا

 هللا دبع ْنَع ٌّقَداَتَق اًنكدَح :ناَيأ اًنكدَح : َلاَق نافع اًنكدَح - 11 ٠

 همه تك مو
 تسبيلا ارِجَحيَل : َلاَق اقف بلا نَع «يردخلا ديعَس يبأ نع «ةبثع يبأ نب

0000 
 ديزي اندَح ءهّلل دْبَع نب دلاَخ اَنئَدَح : :َلاَق َناَفَع اَنْندَح -01 0

 «ُيِردُخْلا ديعَس يبأ ْنَع ؛ ءٍمُْت يبأ نبا نَم ِنَّمْحّرلادّبَع َنَع « دايز يبأ نب

 ؛ةّنجلا لمَ باَبَش اَديَسنيَسْحْلاَونَسَحْلا : :8 هّللالوُسر لاق :َلاَق

 [1١11؟:عجار] . َناّرمع تن ميرَمل ناك امل «مهئاسنةديس ةَمطاكو

 ورز ءرمدرو
 نع يعارؤألا انت : لاك بّمْصُم ْنَيدَمَحُم انئدَح 1-55

 0 « يلي ديزي نْب ءاطع ْنَع ير

 مَ امك رجلا ديرأ ينو اليإ يل نإ هللا َلوُسَر اي: لاَ فكي
 عام

 لاق نت: لاَ ؟اَهَتاَكْر يسوي : لاق ءمَعَن : َلاَق اهْنم ؟حَنمَت لَه : َلاَق



 50 هه
 هللا َن نإ راحل و لَمضاو ولا َلاَقَق ءمعت : :لاق 9و وياه

 [١111؟١1:عجارإ ٠ ٌديدَش ةّرجهْلا نأ «ًافيش كَم نم كرتين

 مسا عيساسو سو راع مرا كاش ل ا دوت
 يبأ نع ٌقَراَمع اًنئدَح «بّعصم نب دمحم انثدح *١١54-

 قعاوصلا كت : :َلاق هللا لوُسَرنأ يذلا ديعَس يبأ نع ةَرْضَن

 قِبَص نم : :َلوُنيق وقل جرا 'يتأي ىّتح (89/6) ةَعانسلا بآرخفَدْنع
 .نَقَونآلُف قص : َنوُلوُيق ؟ةادَقْلا مْ لد

 ْنَح ”يعاوألا اك بقص بسم اَنئدَح -"55

 را ديس يبلع يقرشتملا كاَحّتضلاَو «ةَمَلَس يبأْنَع ؛ «يرهزلا
 سيق م لأ هلع

 نمل وخلا وان ذإ الام مسي موي تا اق هللا لور اي َلاَق
 دما »ا هاش ةمش

 يبا لاق ؛ ويلا دَم تدع اَم هللا :لدعا دمحم اي : َلاَقق ميمَت يب
 اي 0

 ملاك (تأرم ثآلك) ينم ملح َلَدعأ يدب ودجَتل هّللاَو :هظ

 فحل رقي ةاباَحْصأهلنإآل : :َلاَق ؟هَنَع براك يآ هلا لور

 ُقرْمَياَمَك نيل نم دوري «مهماّيص ََمهماَيصَو «مهتالّص َعَمُهتالَص
 ىَدْحِإل جر مهن ءاقيط ريآل هقوط ىلإ يحاصر ظني« ةيمرلا م مُهسلا

 مُهْلَتم َ ءِساّنلا نم 6قرف) ىلع نوري «ةأرَلا يك َوأةعضلَك هدي

 هللا لوُسر نم انه تْعمَس يآ دهشأَت :ديعس وبأ لاَ هللا يَا ىلوأ

 تنّللا ىلع دو ىلا يف

 ىاعاصعك

 ما مص
 ف سمَْاَق .مُهلَك يح الَح تدهش يثآو .ف

 [6058١1:عجارإ ] .8 هللا ٌلوُسَر َتَعَت يذلا

 ينعي - ِنَسَحْلا نب ِ
 وم

 لوُسَر َنَحَل :

 دمحم اًنددَح «ةَعييَر نب دمحم انئدَح - 1"

 َلاَق ديعّس يبأ نع ؛هدَج ّنَع «هيبأ نَع - يفوُا ةيطَع نب

 . ةعمتسمْلاَو ةحئاتلا 8 هللا

 رباع باش ل
 رب انئدَح - دْيَز نبا ينعي -ُداَمَح انئدَح « سوي انئدَح - - ١1555

 هّللال وُ حَماَنوَرع : لاق ثدَحُي يرحل ديعَس اب تغمس «بْرَحْنْبا

 يف سانا مو يحول هلو ىلا متن : :َلاَق ريَحَو كَدَن كه

 اًهَسير دج ف هللا لوُسَر ىلإ اوُحاَرك لاق ٠ لصْبلاَو مولا اذه مهل ةكقَب

 الكاس اَْنملكأ م ٌىوُنْكاَتَال الأ : لاك «موقلاداَعَمن .هب ىناَق

 ,ةّيلطألا ِرمَّشْا ِموُحُل يفرح مويا َعكَوَو : َلاَق ٠ انَسلجَم يري
0 

 :لاَقك 88 يلا كلذ لق بست نسف يردقتبصنو ,َرودقْلا اوبصتو

 ْنَميِف يردقت أمك «روُدشلا فاد - نير -“ هْنِع مكاهنأ  هْنع مكاهنأ

 ان

 نيس يلف انكدَح : لاق جْيرسَوسْموُيانندَح - 17
 دن 88 هّللا لوُسُرْنَع انئدَحُب ةريرهوبأ ّناَك : لاق ةَملَس يبأ نع « ثراَحْلا

 مر ا# قال سلا سلا هس ص
 ريح هّللالآسَيةالَص يف وهو مل اَهُفاَويآل ها ةَّسَجْا يأن َلاَق

 2 رع هلو 000 000
 . هديب ةريره وبأ و :.لاَق «هايإ هان لإ

 تْمجْوَل هللاو :ْتْلُق ٌةريرَه وبأ يفوت امل : لاَ

 :ةيجاغ قيما ندا مع اًهْنم دنع نوكأ «ةَعاّسلا ءذَه

 نيِجاَرَعِهذَه : َلاَق؟م "وق لارأ يتلا نيجارعْلا ءدَهاَم «ديعسابآ اي : سلق
 ماوه يدهس دش و وس ا هي عع ال م

 انك ءاَهبرصَمَتيواَمهيحي 8 هللا لوُسَر ناك ٠ ةّكرب اهيفانل هللا لعج

 هام يزف
 ْنَع ُهتلاَسق ديعَس اَيآ“

 0 ب هولا لا عملا
 (0/ يردخلا ديعس يبأ دئسم

 الترم دوج دي فو دجْسصلا بق ف قاب ىأرأ اهب هيتأتو اهموقت

 مع يد عم
 هير انإف همام صَل هتالَص يف مُكَدَحأ ناك اذ َلاَقو هَكَحَف نيِجاّرعْلا

 ملإف : جْيرَس لاق مث): "لاق ءهمّدق تحت ؛هراَسَي نع وصي همام

 الف : ةكبلا كلت نم هَمّسلا تجاه : لاق لن بزك يفق (ةّصبم دجَي

 ناَمْدنلا نب ةدانق ىآرك هكر ؛ةرخآلا ءاشلا ةالصل لا جرح

 ليلا األ لوريل: :لق داي ىرسلا ام: َلاَقَف

 كرة

 ملكتي نأ لبق هبرضاق ٠ تبل ةّيوأَ يف داو َتْيارتو تيا تحد اد

 :تلُق :َلاَق« كلل َنيجاَرَْلا هذه حن نحن ءَلَعَمَك :َلاَق ؛ٌناطْيَش هن
 اهم للنحل «ةّعمجلا يف يَا ةعاسلا نع اَئدَح يره اأن ديعس يآ

 اهيسنأ مك اتسع دك تنك يإ َلاَقَك « اهْنَع ف يلا تس : لاق ؟ملع

 للدبَع لعلدفهدطع نمار: َلاَق .رْدقْلا هلْ ] تيسنأ امك

 .ٍمالَس نب

 ه ساس | يوس م عمم
 ا ركلات: يضيف د

 واروع

 "اك ىلع: هر لاق : ا. را دس يبا ردَكَمْلا

 هبايث حلا ةممتجلا (10) مويس ملحم َناَك َنِإَ «هبايث حلاص نم بيو 5 مس و

 111939٠ :رظنا] .هْنم مب يط هَل

 ًةَرِمَع نع «باهش نبا نَع ثيل انكدَح سوي اًنئلح ل 484

 ينل جوز ةَضئاَعَأأ «ةٌمراّصنأا رار نا دعس نب محلا دبع تنبيه

 وام د عام
 حلطصيآل : َلاَق ف هللا َلوُسَر نأ( ردح ديعَس اهأنأ ءاترأ لف

 م م سلا هب

 اه ٍمَرْحَم وذ اهم الإَرفاست أن ةآرملل

 ِنْب وِرْمَع نْب دِّمَحُم نَع بِي اَنكَح سنوي اًنكدَح - ١56٠

 ابآ ايديني ُهلَلاَقَك هبَرَمَرَمع َنْبهّللا دبع نأ يبأ يئدَح : َلاَق تباث

 نبا ل َلاَقَق : لاك .ةتساتشلاطنا يرذخلا دبس أ تذنأ لاك ؟نمرلا دبع
5 033 

 د انتل يابا رادع كاي

 دهر َوُهَو ل هلل لوس يد تعمّس : ديعسوُبأ لاَ كلذ يف طل هللا لوس

 سلا ء فرم 8
 اننا دالك نيمار كان يهل ينإ : :لوقي

 دو ٠ .ةمكلابُّلل ءاَج دق

 97 ٌماَوَح ركل لُكَو

 [5١1١1؟مة:عجارإ . ًارجه

 (نِنادّيع نب ديعّس نع حيل اًنئَدَح سنوي اًنلَحِ ١)

 نمل هلم انك 4 هللا لور مقامك : َلاَكيِرْدْحْلا دعس يبأ ْنَع .قاّبسلا

 هكر يو هك قطتي هرضحَيو توين لبق هَ انام رم ضخ
 00 وع

 ”وقرأ ءاَنلُتَق :لاَق ٠ لح قشق لبوطلا ساه امير كلل ناك : لاق
 سما ام َتاَم انِإ انك : :لاق «توَُي ىتَح تيما ال نأ هللا لوُسَرب يباعف

 رطل هديا هكاَسَْنإمُ هيلع ىَلَصَوُ َرَمْغَس َرقشتساَك هلهأ يف ءَجَ بهن

 اوبرشاَف ةذبنألا وأ « ةيرشألا نم ءاَيشأ نعم
 همم مس مكرعس هب سقأ ساشإة اشف
 اوُنوَُت آلَ اَهوسُيررنِإَف رولا ةرابز نع



 م ير ردا يع يبس 6
 0 اك يب

5 
 ىَرخأ ةقبط للك ىلع انك لاك فرصا فصين هاب «هدوهش

 لو ةّصخ شت الو هني ىلإ انَبوَم لمحت نأ ف هللا لوُسَري قرأ : اًنلدَك :َلاَ
 0 00 وص
 َذاَكم كلذ اَنلمَتَ : : لاق « هينعت

 نع - ةَمَلَس نبا ينعي -داَّمَح اَنثَدَح رسوم ان 1157

 نبال لاَ ف هلل لوس نأ ؛يردُخْا ديعس يبأ ْنَع ةَرصَن يبأ نع ' يلَع

 ومس سيبو
 لوُسَر افك تالا هلوَح بلا ىَلَ اشر ىرأ : لاق . ىَرَت ام :دئاص

 [1194ةرظنا] ٠ سيلبإ شرع ىَرِي : : هللا

 همر ةدل
 .رباَج ْنَع ةرضَن يبأ نع : [لاَقَق] ل ّمَوُم هانثدَحو *١1561-

 [167377 :رياج دنسم يف يتايس]

 نب ٌةَرْمص نع ؛ حيف انئدح : لاق ْيَرَسَو سنوي انثَدَح - 11565

 ءنِيِئالَص نع هلال وُسَر ىَن لاق ّيِرْدُحْلا ديس يبأ َنَع

 ّبِغَت ىّنَح ِرْصَمْلا َدَْب ةآلّصلا نَع ٠ « نيَتَسبل َنَعَو ؛َنِياَي ماب نع

 ءِنْيديِعْا موَيٍماَيص ْنَع ىَهو شا لَن ىَتَح رجلا ديو ”ضتلا

 [8١11":عجار] . دحاولا بولا يف لجل يحين «ءامّصل | لاّمتسا نَعَو

 يف جْيَرْس َلاَقو . ”ينط هجر ىلع سيل: يلح يف سنو

 ءاطغ ْنَع يهل ْنَع ؛ ءرَمَعَم نع ؛ لا ل66

 ؛ِنيتسْلْنَع ىلا يبل نأ يِرذُحْا ديعس يبأ نع ؛ «ييلل ديزي نبا

 [١11:غجارإ : زائل تلا: : نيتي نَعَو

 0 داق رجلا د رشا ديس َلاَق ملم

 .ٌرشأو رشأ كاذ :لاَق ؟[فُجْلاك :ُتلُق : لاَ رجلا (يباْنَع 5 هللا

 ديعس يبأ نع «ٌةَرْضَن يبأ نع واد اربح ءديِزيانئدَح - ١ 1١ ؟ها/

 اق ةّبضم ضرب نإ هّللا َلوُسراَي : :لاَقق ل لا ىلإ ل ُجَرَءَج : َلاَك

 يأ يِردأ الق «باود تكحسُم ليئارطسإ يديم همن يلب لاق ؟اًنْرَمأَت

 [5١01:عجار] . هني ملو ماي مل :لاَك ؟يه باَوَدلا

 لولا باح "يلحس دادس - ا
 بهَذلا : ف هّللال اوُسَرلاَ :َلاكيِرْدُحَلا ديعَس يبأ ْنَع؛ «يجاّنلا

0 
 ك شا عوف 09

 «ريعتشلابيعشلاو يارب ءِرَْلابَّْتلاَو ,ةّضفلاب ةضفلاو «بّهذلاب

 دك (7//61) اّرتسا وأدام « لثمب لغم «ءاوسب ءاوَس ٠ حلملابحلملاَو

 [11445:عجار] .ءاَوَس يطمملاو ذخألا : ىيرأ

 نب مصاَع ْنَع ءَقاَحْسِإْنْبْدَمَحُم انآ دي ائدَح - 118

 .(ح) يدخل ديعس يبأ نع ءدييأ نب دوُمْحَم َنَع «َةَداَك نْبَر مع

 هللا ل وُسَر َلاَق : :ًآلاق « ةريره يبأ نع ٠ جرعألا نَع ءداّتزلا يبأ ْنَعَو

 وآداو يف سانا كلَسْوَلَو «راصنألا نم أرما تنكل ةرجيهلا لول : 2

 نأ ناَصنألا يداو تْكلَسَل ءانش وأ ًةيِداَو راَصْنألا َتَكَلَسو بْكش
2 
 . مهبيعس

 اهلا ا ا

 - .لكئحم نرخ كيرا - -1ظط155

 نب ْبوُقْعَي نع «َقاَحْسِإنْبدَّمَحُم انئدخ : :َلاَق دبع نب دَمَحَمَو

 َلوُسَرتْمَس : :َلاك يدخل ديعس يبأْنَع راسي نب َناَميلم نع ع

 طمس يحاك نَعَو ؛نِيئالَص نحو ؛ نوي ءابص ْنَع ىَهْنب ا هلا
 برت شح رص دو سلا علطَتىَنح حصاد ةالثصلا نعى

 ةآرَصْلاَنْييمَمْجُيْذأَ « ىَحْضألاَو رطفلا مْ ٍمايص ّنَعَو أ سْمَشلا
 م

 .اًهنَمَعو ةارملا ني ءاهتلاَخو

 يبأ ْنَع «ورْمَع نب دَمَحم ارب «نوراَه نب ديزي انئدَح - ا١ا5١ك١1

 هلل رق
 «ةلاَحُمْلا نَع ف هّللالوُسَر ىَهَن :لاق يدخل ديعَس يبأْنَع ةملَس

0 
 . ةئيازملاو

 4 مريب كاس رع يلام

 ريش سلع
 قل 9 هللة دتب :لاك يلا ديس 1 اك ينمكحلا

 201 رمل مع ا ل
 ضني كذا سَ ىَإ انها ىَنَح 'مييفانآ تب ىلع رج

 0-2 - از يشبة هن الكي ربح" الكولا

 اًهْيَلَع اوُعَنِصَيل لارا مولا دقوأو : : لاك قيرططلا ٍضْنَي اك مجبر مم
 2 ري 18يددس 0 0547

 ٌمْمّسلامُكِيلَع ينس : ْمُهَ لاق :َلاَف «َنوُنَطصَيْوأ مُهَلاعيتَص

 :اوُاق ؟هوُستَتصَّنلإ)ء'يّشب مُكرمآ انآ من : َلاَق « ىلب :اوُناَف ؟ةَعاطلاَو

 سان مق الا هذه يف متو اَمَل يتعاَطَو يحب مكي مِزعآ : َلاَق ءىَلب

 سك اَنَّنإَك مُكَسفلأ اوُسبحا : َلاَكَنوُباَوْمُهّنأ ناد تح اوُرَجَحَ

 نم: :ف يلا لَك ءاوُمدق نأ دمي 8 يل كلذ اوكف «مُكََم كَحْضأ
 ةوق قديم رش هد ةرنام

 . هوعيطت الف ةيصْعَمب مهنم مُكرم

 نب ديعَس ْنَع َهَداَتكنَع «ٌديِعَس انآ ديزي اَنتَدَح 1١١55

 مويا انآ "يبن امآلغأدأ ؛مهكدَحيردخلا ديس بأن بّيَسَمْلا

 اذَهَكَل ىَنأ :اف يبل لاق سي هيف الدب "يبل ستاك «نائر مَ

 ل: :الف يِبنل لاَ ءاَنِرْمَ نم نيَعاصِ هاريس عاَصاَدَه : َلاَقَق ؟رمتلا

 .تفش ٍرْمَنيأن نم تشاو هرم عب كلو حليل انَهِإَه لَحْفَت

 [1147؟:عجارإ

 ْنَع «يّمَعلادْيَزْنَع «يدوعسملا اربخأ ءديَِياَئدَح - 1155

 يف الف يلا دْهَع ىلع لج : َلاَكيرْدُْلا ديعَس يبأ ْنَع «ةرْلضَت يبأ

 .اطْوس لذلك لَ رع نصر ناك امله «نيعبرأ نيب محلا

 :ديزي لاث) «بُنذ يبآ نبا نَع ءرضنل وو ديزي اند - ١ل55ك6

 ْنَع «ةبث نها دبع نب هلا دبع نَع "يلا ْنَع (بذ يبأ نب انربخأ

 .ةيقلمألا ْتاَنْخا نع 8 ِهّللالوُسَر ىَهن : َلاَقيِردُخْلا ديعَس يبأ

 [١1١٠١1:عجار]

 . اهل نم برأ رطل بألا



 يالا
 / دهَح نْبدمسْنَع ءبلذ يلا: نلاقي اتسَح - -.اظاذككك

 مامُطلا يف باد طقْسأت ٠ ةككو دينك ٠ ةمَلَس يبأ ىَلَعح د :َلاَق

 3 َلاَقَق ؟عّنْصَتاَم لاخي :ُتْلطَف . هيف هعيصأب هلَقْمَي ةمَلَس وب َلَعَجَف

 يَحاَنَج َدَحأَدإ : :لاق ا هللا لوُسَرْنَع ؛ ” ينكدح يرحل ديعس ان

 هسا دقي دقي هن ,وُقاَق ماعطلا يف َحَقَو اذ «ءاَمشَرَآلاَو مس بابذلا

 ل هول
 [١117:عجارإ ٠ ءافشلا رخؤيو

 نع ءبلذ يبأنِاانآ : آلا جاَجَحَو ديزي اَنثدَح -1151/

 اًنلسبَح : لاق هيأ نع «يرُْحلا ديعتس يبأ نب نمل ديعْنَع «يربقملا

 :هّللا هل اوك كلو ءاَنيُك ىّتح ؛ ليلا َنَم يوه بع ىَتح قَدْ موي

 هّللال وُ اَعَدَ و :لاَق . ” زير ايو هللا ناكو لاقل ينمو ىقكو»>

 يف اَهْلصُي ناك امك نسْحأَو (1/8/60) َرهظلا ىَّلصَ ٠ ماها هما الالب 3
 ال لست بشع | ماَقأ مث كد اًمألَّصَق رص مان من ؛ اهنثَو

 ين :جا ارني نأ لبق ماقأ مث امَح َلاَق) © َلِزْئَيْنأ كلو /كاددك ّمالَصَق ءامملا قس هاه
 [11؟15:عجار] ٠ ا.« ااجي تحل فَلا ةآلص

 هَ ل

 ايفل لوس رمش ل .ةيرلا بش يال لاق نيريس

 ؟وهاَمَو : :َلاَقَ لْزَعْلا نَع 8 هللا لوس الاس معن َلاَقَق ؟انيش َلزَمْلا

 لق لمضئالءكتوا فم بيصير ار نرخ ان
 نأ هر اهنم بصق ايل ءراجلاهل دوت[ لأم اَهْنَع
 .ردَقْلاَوَه ُماَمَنإَك اوُنَْنَتآل ْنآْمُكْلَعَأل َلاَقَك اهْنَع لْزْعيف لمحت

 | [١15١١:عجارإ

 َرِمَتْسَْلاَو ِرَفَْج ِنْي دْيلْخ ْنَع «ةَبع انآ ديزي انئدح - لوح

 لف هللا َلوُسرانأ «يردخْا ديعتس يبأ نع تدَحي رض اهآ انعم : لاك

 . ببطلا يطأ كم هما تح َليئارسإ يب نة َرك

 [11183:عجار]

 .6ح) "كلام : نَمْحرلا دبع ىَلَع تَرَ 11

 ْنَع ءِنَمْحرلا دبع يبأ نب عبي ير ْنَع كلام اًنربخأ «قاَحْسإ انئدَحَو

 َدِجْمََصْلاٌتْلَخت : :َلاَق هنأ زيريَحُم نبا ْنَع :ناّبَح نْب ىَيحَي نْب دّمَحُم

 :ديعّس وبلاك ؟لزتلا نحهتلاق هي[ لج يشل ديعسا را

 يبس نم ايس انصاف قلطنصُمْلا يسب بو يف للا لور َعَماَنجَرَح

 وامعت ساس سا
 د اَنوَرأ لْزَمْلا انيحأَو ةيزعْلا اًيَلَع تدّتشاو َءاَسَنلااًنيهَتْساَف «برَعلا

 ام: :َلاَقك كلذ نع هاف ٠ لاس لبق انرهظأ ني هلل" وُسَرَو لِ
00 5 

 .ةنئاك يِهَوَألإ ةَماقلا موي ىلإ ةقئاك همست نم ام ءاوُلَعَمَت ال نأ َمُكْيَلَع

 [) 151714, 184ك1210/11:رظنا]

 نبا ْنَع ؛هييأ نع ,نايفس انَربخَأ « قاّررلا دبع انئدَح - لدكف

 ف ينل ىلإ ميلا َْو لع ثَعَب لاكي ردا ديعَس يبأ نع ؛ معن يبأ

 ينيدَحآمُ «يلظنحلا سباَح نْبعَرْفألاَنياَهمَسن . اهتبرت يف ةيهذب

 مث «يرماَعا هنآك نهم «يِرارقْلا رب نب ةنييع نيبو ؛ مشاَجُم 0 5010 3

 .:لاق ناهي يني دآم ”راطا رخل ديم .بالك يدا
 ا يمل 00 220
 اَنَنِإ أ لاا ادي دج لْهأ ديدان يطلب اوُلاَقَف راصنألاو شيرق

 هش ةبحلا نك نيج تان بَل رئاَع لجأت : لاق , مهملات

 اذ هللا عطُيَْمَ :لاَق هللا ىّنادّسَحُم اي :َلاقَق :َلاققولحَم نجوا

 مولا نم لجَر آسف : لاق ينوي الو ضْرألا لهآ ىَلَع ينمي هئيِصَع

 2008 :َلاَق ىَلَو املك «ُهَمَمك ديلان دلاَخُمارأ ف يبل هل

 امك © ملا نم َنوُقرمَي مهرج واجي ل ارا وريم اَذَه

 ندل «ناكوألا لأن وُعَدَيو مالا لأ وُ ؛ةّيمرلا نم مسا قورم

 1 [١1؟::عجار] .داع لكُل مهكر نأ

 «ميهاربإ نع ءداّمَحْنَع ءداَمَح اًنئدَح «جيرس انثدَح - 6/1 1١-

 ْتَْضَنَق

 ىّتَح ريجألا راَجْتْسا ِنَع ىَهَنا هللا لوُسسَرانأيِردُْلا ديعس يبأ ع
03 

 مما را
 [11ههك:عجار] .رَجَحْا ءاَقلَِو « سْمّللاو «شْجتلا نَعَو «هرجأ ني

 ْثراَحْلا نب وِرْمَع ْنَع ءبْطَو نبا اننَح «جيرس انئدَح - “16 1١-

 نيِردُلا ديعَس يب ْنَع ؛ منها يب نع «هئدَح حملا اجاَردأنأ

 [1175::عجارإ .راَحنسألاب ايؤرلا قَدصأ :َلاَ هللا َلوُسَر

 ٌلُجّرلا مشيأر اَذإ :َلاَق كي هّللا لوسَر نأ داتسألا اذهبو 5
 ٌرَمْعَياَصْنإ9 :ةلَجَوَرَع هللا لاَك ءناَيإلاِب مل)اوُسهْشاَفَدِجْسَمْلاُداَيْحَي يبرم دع

 [4١1هرظنا] ٠ «رخألا ميلا هللاب بنمآْنم هللا جاسم

 عابر لال وُشَي) :َلاق هللا َلوُسَر نأ داتسإلا اَدَهبَو 5-25 ١-
 ه ممم ينم مس و م

 ٍمرَكْلا لها َْمَوليقك مرا لهآ نم ٍعْمَجْلا لَه ميس : ةَمايقْلا موي لَجَو
 [11194هةرظفا] ٠ (دجاَسَصْلا يف ركذلاٌلاَجَم :لاك ؟هللا لورا

 هّللاّركذ اورثكأ : َلاَ ف هّللا َلوُسَرنآ داتسإلا اَنَهيَو - ١1

 [11591رظنا] . نوئجم اوُلوُقَي ىَّنَح

 نْب بوي ْنَع حيل اندح : آلا جْيَرَسَو سنوي اًنئدَح - - ١161

 لاي (19/8)َّوُمَوناَورمتْعمَس : لاك ينّهجلا ىّتنمْلا يبأ ْنَع «بيبَح

 ؟ كان يف" رْشَيَوهَو سدت انآ 8 هللا لور ىَن لَهيِرَدُخْلا ديعساب

 سفن نم ىورأ ال ينم هللالوُسَر اي: "لجَر هل َلاَقَف ءمَحَن : ديعسوبأ لاَ
 سمس 8 كيم

 ةاَقْلا ىَرأ نإ لاق كاهْجَو ْنَع (اتلالمنق َتسَتاَف .لاَق ؟دحاو

 (11؟؟1:عجار] ٠ اَهْنشْنتآلو اهفرطات اهب اذِإَق : : َلاَق ؟اهَّمّصْناَ

 - بقا مهاب أ ينعي - دمحم نب ليعاَمْسإ انئدَح - - 1

 يرسم ةَرَمَح نب (رمْعااكدَح - يالا واع نبا ينعي - ناَوْرَم اًنبدَح

 ديعَس اب تْعمَس :ايْفُس) يبأ لآىَلوَم دَمَسْنْب ِنَمْحّرلادْبعانَدَح
 عع

 موَيِهّللا دنع ةناَمألا مظعأ نم : لف هلال وُسَرَلاَق : :لوقي يردخلا

 . ارسم هبل يضف هتأرما ىلإ يضفي لجل «ةمايقلا

 سا ةملا# مو عجن ب هلع
 َدبَع جرس امس يبأ لاَق) ىليل وبأ انندَح «جْيرس انئدَح - 11

 ديعّس اَبآس لاَجُن انك : لاق يِرْكبلا باَتع نع ««(يناَساَرخْلا ةَرَسْيَمَنْب هللا



 " نيرثكملا دنسم ع
0 

 ؟بتتك نياك يذلا 8 هللا لور مَ عت «ةّئيدّمْلابيِرَدُحْلا

 2 يك َنيِبزْشاَت محل اَدَكَه ةباّجسلا هعيصأب : :لاَقَك

 نيم همس

 نس فما رو مرعب يعش ماعم ع سرق ل
 «ناميلسس قع انك : َلاَك عييرلا نب + .نسح انثدح - 055

 َناَك : َلاَقيرْدُخْلا ديعس يبأ ْنَع ٠ ٍلكوتملا يبأ نع ٠ « يلع نب يلع ْنَع
 ةلَرابتو دنس َمُهّللا كئاَحْبس : ٌَلاَكَد الاصلاح نإ 8 لل لوُسَر 1 2 00

 [4١1ة؟:عجارإ ٠ َدكريغ هلإ ؟ آلَو «َكدَج ىَلاَعَتَو «كّمسا

0 
 ثيل اَنكَدَح :لاَق . روس نب نَسَحْا ءالعلاوبآ انئدَح - -كظاا١ك١4

 نأ ِردَكُملا نْب ركب يبأ نع «ديعس نع - يتلا ينعي - دلاَخ نع

 ْنَع «هييآ ْنَع ديعس يبأ ِنْب نَمحرلا دب ْنَع ةريخ مكس نب وَرْمَع

 ,كاَوسلاَو ءٍملَتحُم لك ىَلح ةعمجلا ويلان : َلاكهنأ ل هللا لوُسَر

 11797: :عجارإ ٠ لع دقي ام بيطلا نم َسْيْآَو

 نب ةَمْلَس اَمدَح يارا مصارف 114

 نع «لييحرن نب تباك نب دمحم نع «قاَحلسإ بمحمد للا

 هللا ٌلوُسَر تغمس : :لاكيردخلا ديعس يبأ نع ٠ «يِرْهَملا ىلوَم ديعس يبأ

 ويآعيفَس هلت ؛ 7 اشو اهئاوأل ىلع ةنيدَمْلابربَص ْنَم وشي قب

 [اا؟55:عجار] ٠ ةَمايَقْلا

 مرر هع عسل
 َناَكَو ءدّمَحُم نب ليعامسإ بقعا ميهاريإ وبأ انندح 187 ١-

 و ا.و هدو
 0 لانوس اح ,نيحلاّملا دَح

 ل لان
 نب هللا دبع اَنئدَح «فوُرْحَم نْياَوُه «نوُراَم انئدَح - 1185 2

 ديعّس يبأْنَع ؛ مهلا يباْنَع « جارَم نَع «ثراَحلا نب ورْهَع نَع ءْبْطَو

 .ةَمرجت وذ ألإ ميكو ؛ةَرْثَ وُ ًاإَميلَحآل : : للاوراق: :لاَق

 [١11لا :عجار]

 ١6 - (ح) هللا دبع ناب :َلاَقَقاَحْسإ نب يلع اَنندَح .

 :لاَق . .ايرظزلاْنَع سنوي ْنَع هّللاٌدْبَع اًنكدَح : :لاق . باَّتَع(و)

 عدم رع#عا |
 " :لوُتَيي ردا ديعَسانبآعِمسُهنآ هلل دْبَع نب هلل دبع يدَح

 [٠4١١1:عجار] ٠ ةّيقسألا ثاتخا نع ىف هللا لوس

 دبع اًنئدَح : َلاَق مشاه ينّب ىَلوَم ءديعّسوُبأ انئدَح - 1١١585

 يبأ نب ِنَمْحرلا دبع ناد : لاق لَع لآل ىو لاَوَمْلا بأ ب نَمْحّرلا

 رق م

 نأ ىَباَن «٠ هَل اسوق ديعسوُب هاج ؛ ءرجحلا يف ة ةَراََج َتَناَك : َلاَق ةَرَمَع

 .اًهَعَسْوأ سلاَجَملَرْيَخَنِإ لاَ هللا َلوُسَرَنِإ َلاَقَو َمَدَقَي

 ]راجع:1١1١84[

 2 ا
 ْنَع داق ْنَع «ن ايش اًنكدَح «ىَّسوم نب نَسَح اًنئدح - 487" ١-

 3 8 هللا لوس لَ :َلاَك .٠ يِرْدُْلا ديعَس يبأ ْنَع ءرفاقلا دّبَع نْب بع

 امي توما هَرَضَح ملف ءًادّكوَو الامل هَسْغَر سأَنلاَنمالَخ نم الج
 موا م لل

 َدْنع راتبا اَمهللاَوهْنِإف : لاق «ِبأَريَخ اوك ؟مُكَلتْنُك بأ يأ : َلاَقم هينب

 0-0 كاتس عصا 220-32

 هامو

  (رم) ”يرُحا ديعتس يبس

 هرْثأ مث 5 000
 يف“ رككشما اهلك اذ نحول: لق اريح هللا

 «للك ىلع يوم: قف للاب لاكو :لاك .ًافصاَعاحير يني موي
 رعمموي# عر عش

 ولا مش وقح امن اك اذإ تح موُقرحأ تمام يو اوف يد 7

 ما ومع 0 عه ع لع
 كلمح ام : :هير هل لاق ؛مئاق لجَروم اًذِإف ؛ نس هدير لاق ٠ فصاَع ٍمْوي يف

 يذْئاَوق : :لاَق ٠ َكِباَذَع تفخ بر : لاق ؟تْنَص يذلا ىلَع /8

 م ساس سن سرب سلاسل 00211
 اَقَألَثاَم :ةرَم نسا لاهله نأ اهلا هدي دمحم سنت 8

 [111/68:رظنا] هللا َرْثغ نأ اهَريَغ

 . هتقاَحَم نم هللا هاَجْنأَ هللا باَذَع َفاَخ لَجَر : هداك َلاَق
 نهسوس يو هر ع ورب مرا م

 «ةملَس نسب دامح انك :لاَق . ىَّسوم نب ْنَسَحْلا مدح - 1١م

 يبأ نع « «يجاّتلا قيدصلا يبأ نع «قارولا رطَمَو «يدْبعلا َنوُراَم يبأ َنَع

 «آمْلْظَو ارو ضْرألا ًالْمّن : : هللا لوُسَر لاق : َلاَقُيِرْدُحْلا ديعّس

 .ًاللَعَواطلمق ضْرألاًالْمَبقْستْآ ؛ اع كلي يترثع نمل جرحي

 [11147:عجار]

 يلع َنَع «دْيَر نب دأَمَح انندَح « ىَّسوُم نب نسح اًنئدَح - 44" ١

 38 :لاك © يل ْنَع «يِرْدُخْلا ديعّس يبأ نَع «ةرضَن يبأ نَع دير نبأ

 ٍماَمِإْنِم ممظعأَرْدَغ الو لأ «هتردغ ردَقب ةمايقلا مويءاَول رداغ لكل

 [6١11:عجارإ . ةَماَع

 يمول م هت

 مل هلو
 و يبو ردا ديس يله ب بيلا نْب ديس َنَع ءديز نب يلَع

 هللا : :لوُقينالَجَرِراَّثلا نم جَرْخَي نَمْرخآ : 6 هللا ل اوُسسَرلاَق : هلاك

 ؟ يتوج يَ تلمَع لَه ؟ميلا اذهل تذدغأ ممن اي :امهدحآل
2000 

 سس سل م م
 لوُفيو «ةَرْسَحِراَنلا لْطادَشاَوْمَو ءراثلا ىلإ هيمي ابر ايآل : وشيك

 مام ية يم هع 00-00
 ؟ينتوجَرْوأًاريَخ تلمع لَه ؟مْوِيلا هل َتْدَدعآ ممّن :رخآلل

 :آدبآ ايف ينَديعتآل نأ يجرح ذإوُجْرأ تكد بر اَيْمَعَت : لود

 لس سس سا ل رع يم اع
 ءاّهلظب طمس ةرجّششلا هذه تْحَن ينرقأ بر يأ : لوفي ةرجش هل عقرتق

 هلال نأ دهام مدن ياي: لوقف ٠ .هئاَم نم برش ءاهرمك نم َلْكآو

 مدن د ورع مومو
 هاَماقَدْغآَو ىلوألا نمسح يه َرتبَش هل كرت مث ءاهنم هين اري

 الطب لطتتماك هنت يلا اه اًهَرَع يع كلا هير: لوُشَي

 هاو اهي 00 لوي ي

 م عش م
 نخل يتق انزل وقلنا رشا

 رق قير كلاس ياي وقتهم ناني
 ُلاَستيآه نجلا لأ تاوصأ عمي ءاَهَريَ هلاسيأل نأ هد هاير ءاهتحَت هم مع م ع قس

 لاس ةن لسا: قلت را رث 'ةلجلا ينط ب يأ : لوفي

 .هَعم هلثمو : و ةيراشلا ديس وبال لاس املك متن ١ هويت ءايشلا 000



 الكفاح

 امتدح : . :هيحاصل أ: لاك لاكش :ةريره وبأ لاك

 [11871:رظنا] ٠ نس اتبأ «تْعمَس

 'ب2 ٌقَمَلَِم ”لدامَح اني سا مب هم مع

 كا ؛8 هلو لام كيث ديس يب يراّصنألا َملفأ

 .قاَقن مُهْضْفْيَو ءناَمإ راصنألا

 ءناَترو نب ىَسوُم نع ؛ ٌةَميهل نبا انئدَح نَسَح اًنكدَح - ١150

 لَخَدَف «ةع ةّلا مواقف هلل لوما َلاَُهّنأيِرْدحْلا ديعّس يبأ ْنَع

 "5ع

 َلاَقَق ٠ سل رخآ يف يبا نعال َسَلَجَ ءربمْلا ىَلَع ا هللا لوُسَرَو يبارعأ
2 22 

 دع يسلب ىف همت : َلاَق «آل : لاق ؟نينعْكر تنكرأ : قي يبنلا هل

 [51١1هرظنا] . نيكو مكر رمل
 ْنَع «ةريبه نبا انئدَح «ةعيهل نب اًنئدَح «نَسَح اَئدَح - ١15

 هّللا ل وُسر اب لص : لوثَييردخلا دعس أ َعِمَسهنأ هللا دبع نْب شْنَح

 مُكْدَحآ قلتي :ع :ٌغَرَك امل هل َلاَقَق : ؛ لج نم ٍموُت حير دَجَوَف موي تاذ اقف

 [هذعب رركتي] ٠ انيذؤيك ينأي مك «ثييبحلا اذَه نم كأي

 هّللا دّبَع ْنَع «ةَعيهل نبا انندَح «َقاَحْسإ نب ىَحَياَنئدَح - لسكن

 لوران ىَلَص : :لاق يرحل ديعتس اَبأتْعمَس : َلاَق شح َنَع « ةريبه نبا

 .هرَكْذف .. . 8 هللا

 يبأ ْنَع جار اَلَح «ةَميهلْن با اندَح 2نَسَح اًنئدَح 8 ١-
 «لّهملاك» 0 هلام ريع يبن ع

 8 هع عل

 ٌَنَع اع .ةيردخلا ديس يلع طخ كيلا منكما رد اًنكدَح
 ”و الع

 لب مولر نمل ىو هلل لوس اي: هل َلاَق الجر نأ كف هّللا لوُسَر

 نمل ءىتوط مث « ىو من ٠ «ىوط مث ؛ يب َنمآَو ينآر مل ىتوُط : لاَ
 ٌةَريِسَم ةَّنَجْلا يف ةَرَجَش : : لاق ؟ ىَيوُط اَمَو : لِجَرهكَلاَف « ينريملو يبنَمآ

 .اًهماَمْكأ نم حّرخَ نجلا لهب ين ٍماَح ةئام

 يبأ نع ؛ جرم اَنْئدَح «ةَعيهلْنْبا انئدَح «نَسَح اَنئدَح - /١5691-

 ىّنح هّللاَركذ اورثكأ : لاذ هللا لور ْنَع ءديعس يبأ نع « « ميه
 ماع عل
 [115197:عجار] . نوُنَجَم اولوقي

 يا هع 510

 ريثك يبأ نب ىَيحَيانئدَح «نابآ انئدَح ءُناّفَع اَندَح - ١4-

 85 هللا لوُسَرنأ «هكدَح يرد ديعَس انآ «ةَرْنعَن آوبأ يكدَح : َلاَق

 13١ 14عجار] ] .رجَفلا لبق اورتوأ :ل انف ؟رثولا نع لكس

 ْنَع داّمَحْنَع ؛ َةَمَلَس نب دامح اًنئلح «نسح اًنلَح -8

 ريجألاراَجْسا نع ىَهَ ا هللا َلوُسَر نأ يدخل ديعَس يب نع .ميهاَربإ
 سل لس رجع ل
 [6١١م5:عجار] . ٍشْجّنلاَو سْللاَو ءرَجَحْلاءاَقْلِإ نَعَو رج هل ليي يح

 َنَع ثواد اًنئدَح « عير نب ديزي انثدَح ءناَفع اًنكدح - ١0

 سرع ع
 ءًاخاّرص جلاب ير يدا نم انجرح : لاق ديعس يبأ نع «ةَرْضَل يبأ

 نمار اهوا: اق للورق: :اق نإ كم دق م

 [١11؟7عجارإ ٠ جلاب انا ةّيورَتلا يشع ناك ملك "يَا ُهَعَمناَك
 هم هك ع هقاقلم

 ْنَع ءدْيَز نب يلَع ْنَع داَّمَح اَنَُدَح نافع انندَح ١1

 ًالُجَردنَمسَيَأل :48 هللا ٌلوُسَرَلاَك : :َلاَقيِرْدُحْلا ديعَس آذآ ؛ ءِنَمَحْلا
 هس
 [154١11:عجار] .٠ مَع ذو حب موي نأ سانا اهم

 . هب اًنمُق اَمَق هاندهش هّللاَو دق :ل لاق ديعّس وبأ ىَكَب من : لاك

 َنَع «ديمح نع ةَمَلَسنْب داَمَح اًنئدَح نافع كَ ١ ١-

 يف راكي اوبل :لاقاق هللا َلوُسْرأنأ «ديعس يبأْنَع :ةَرْضَل يبأ

 « نيقبي سمخو نيب عبسو َنيّقَي عست يف لامر نمرخاأاْل

 نقي تلت
 عايمو 000

 ميار ني دس: لاق يعش َئدَح « نافع اًنكدَح - ١ نإ

 ف لا إلسا فن سفح لع ول
 «ْمُكريَخ ىَلإوأمُكدْيَس ىلإ اوم : كف هللا لوُسَر لام «راّمح ىَلَع هر ٠ ير سس

 مهام لعين مُكحأ ين : لاك «كلمْكُح ىلع اومن: : َلاَقَق
 ده ماع
 [11165:عجارإ . كلما مكسب تسَكَح دك : لاك «مُهيراَرَذ ىَبستو

 هدو رك
 ريَمَع نب كلَمْلا دبع لاق « ةبعش اًنئدح نافع اًنئدح 5 ١107 ١-

 يرْدُلا ديعَساَبآ تغمس : لاق دايز ىلوَم 6َعَرقلْتْلآَس : لاق «ينأبثأ

 فاسأل : :َلاَق ينتقتآو يتّبَجعأَ اقف هللا لوُسسر نم نتعمسمينآ : لاك

 وصي الو ٍمَرْخَم وُدْوَأ اهو اهعَمَوألإ نييك ْوأ نوي ريس ةآَرْما

 ىّنَح حبصلاَدَْ : :نييتآلص َدعَب الص آلَو رخل َمْويَو طفلا موي نيمْوُي

 20007 سوسو و عع
 ىلإ“ لإ لاَحُرلا دَشُمآلَو سمشلا َبرْغَت ىَتَح رصَعلا ديو «سمشلا ملط

 . اذه يدجُْسَمَو ءىّصْقألا دجُسَمَو ءماَرَحْلا دجُسَمْلا :َدِجاَمَم ة ةندلك

 ما مس مص ص سا 8

 ]راجع:1١١60[

 يبأْنَع ةَداَققاندَح مام اَندَح ءُناََع اَنئدَح -6
 مثةشم ع

 رصتلاو رسب 0تبنينأ ىَهَ 49 يلا نأ «يرْدُخْلا ديعّس يبأ ْنَع : ٌةرضْن

 ١٠١٠١١[ ؛:عجار] .ًاعيمج رتل بيِرلاَو ءاعيمج

 نا ب اكد م

 :رظنا] ٠ و ف كراش رن .اهيذح يف اقلام

 [ا14١قك ءلادغخإ لاادمم لالالا

 را يع ُقَداَتق اندَح َبَعَس اًنكدَح ٌنْهَب انبدَح ٠37 ١

 ٌةَرُشَع َرظَع ملل 8 هللا لوس ََمانجَرَح : َلاَُهّنَأ «يرْدحْلا ديعّس يبأ ْنَع
 مشعل هله م دون

 بيز قمرا «َنوُمئاَص َماّصَق «َناَضَمَر نم ٌةرشع ميسو

 [١01؟4:عجارإ ٠ ديا ا لحال لو الت ل الز

 هّيعمس 2 لك 5 2 ا .ةيريسو ديت دي



 7 م0115 عجارإ قلما ءاوُلحُفت

 يا ع# نعم
 بلقاس يأ ع لحي اوكذ تلمس لاق «يناهبصألا

 «نَُتََو ادعم اندعق اجلا كلَ بل هللا وسر اي: ُءاَسّنلا َنْلُق
 س2 22 ع 00
 اهنا ثاك دلو ننال حت: كم النيل 8 هّللا لور َلاَق

 نّيّتاو : لاق ؟نّبا تق هلال اي: ارا تلق .اّنلا نم اباَجح

 [11715:عجار]

 يباع ُقَداَتَق اًدَح ,ماَمَه اًنئلَح ءْناَمَع اَنثدَح -
 1 ةعست لك الَجَردِإ : َلاَق قف يِبلا نأ «يردُحْلا ديعَس يبأ َنَع « قيدصلا

 :َلاَقَق هاَنأَف ٍلجَر ىلع لد « ضرألا له ملأ نع لآَسف ًاسْفت نيعستو مو

 َنيعستَو ةَعْست لد : لاق ؟ةَيوتن مهل له آسف نيعلستَو ةماست لكن

 كل رع ع 28 هو د بل هديب ل يهل
 اَمتَكَم هن مث «ةلام لمَ هلت هس ىَضَتناَف : لاق :ةبوَتَدل تدلك انت

 َنَكْدَكُدَنإ لاق لبر ىلَ لد ضرألا له ملأ نع لأسم هل اش
 هدم ع صا

 نم ْجُرْخأ؟ةَموتلا نيو هنبي لوحي نمو : اقف ؟ةبوُت نم هل لهَف سفن ةئام

 ءاّهيف لَجَوَرَع كير دْبْعاَ ءانكو اذك يرق ىلإ اهب تنأ يلا ةئيخلا يرق

 ُةَكدَلَمَو باََصْلاٌةَكَلم هيف مّصْخاَكُهلَجأ ؛ هَلَضَرَعَو َيَرَخَف : :َلاَق
 عت عمم م

 ُهَّنِإ : :ةَمحرلاةكئآلَم تلق طق ةَعاّس ينصمَي مهن :سيلإ لاَ «ةّمْحّرلا
 هارت

 اكلم هّللا ثعبق ( : 0 .ئدح اركب ماب جرح

 .ةحلاملا ملال بك: دانك لاق ٠ اهب ءوثحلاك بر لك نيرا

 [١1197:عجار] . اًهلمأي موُقَسْلاك «ةكيلا يقل هنَعدعاَبو

 ةّبفع نب ىسوم اًنئدَح «بيهو اًنئدح ؛ناّمع اًندَح --0

 ديعس يبأ نع (زيريَحُم نبا ْنَع «ًابَح نبا ىَبحَيْنْب دَمَحَم يئدَح : لاق
 اوُمتمَتسينأ وارق بس اوُباَصأ مهل قلطنصُملا ين ب ةوزَغ يف يِردُحْا

 نإ ءاوَُمْفتآلنأمُكيلَع ام: :لاَقَك 8 هللا ل وسر اوُنأَسَف َنْذمْحَي الو نهب

 [١57١1:عجار] ٠ ةماّيقلا موي ىلإءقلاَح وه مبدع هللا

 نسب دير نع « حلق اننَدَح دّمَحْم نب سوي انتدَح 11 ١-

 8 هللا َلوُسَرنأ يِردُحْلا ديعَس يبأ نع ءراَسَي نب ءاَطَغ نَع « ملسأ

 «نيقيلا ىَلَع نيل ىّلص مك ديم هتالص يف مُكَحأ كش نإ : لاَ

 تناك ْنإُهَّنإك ْمُلَسَي نأ لبق نيئَدجس دسم جس مآ دق نأ َْيتسا اذإ ىّنَح
 رود

 . اطل اميغزت كلك اك ًاشش تناك ذإو عفش تراَصرثو هال

 يلا ١141511801 :رظناز

 نع يشمل نع كاي انآ قارب اند - -11الا»#

 َلْماَدإ: لاق يان «يِرْدُحْلا ديعَس يسبأ نع ؛ يقؤتلا ةّيَطَع

 وُبآَو ؛ءاَمّسلا قنأ يف ان راك تش تال رمل حل
 هويعم اه
 [1171:عجار] ٠ اًمعْنآَو مهم َرَمَعَو ركب

 يلام نع ا اَندَح قار دا - 0

 ساطوأ يبس نم ءاّسن اًنبصأ : َلاَككيَرَدُحْلا ديعّس يبأ ْنَع ؛ ٍليلَخْلا يبأ َنَع

 ًاتكرَتَف 2ظ2000ا1101 "جاوز نهلو

 اًللحَتساَف :ل ل 4مل راسل نم اتهنضلا وطنا نع

 ْنَع «شّمعألا نع نايس اًنئدَح  قاررلا دبع انئدَح - 1/١

 (ضَخيلال : قف هللا َلوُسَر َلاَق : َلاَكيرْدُخْا ديعَس يبأ ْنَع اوك

 [1177:عجارإ ٠ هلوسَرو هللاب نمي لج راصنألا

 نبا ْنَع ءهيبآ ّْنَع ناَيفَس اًنربْخأ «قارلا دبع انئدَح - لنفس

 ره هي لاكي رُخلا ديعَس يبأ نع ؛ منن يبأ

 دَحأمُت يلظنحلا سباَح نب عرفألا َنْئْئاَهَمَسَن هني يف ةيمب
 207 هم ياس ل هدم

 مث 4 وراكم ننقل د «يِاَرمْلاردَب نبيع َنْيَو « عِشاَجم

 (8/8"ك) نات يني دَحأ مك يئاّطلاِرْيَخْا دزني «بآلك ين دَحأ

 [١١11؟١:عجار] ”ثيِدَحُلا َركَذَك

 قير يي يس انكدَح مدري ىَصَياندَح -1717
 ؟سآرلا لْسَع ْنَع ُهلآَسالُجَرأنأ يِردُخلا ديعس يبآ نع ؛ ةيطَع ْنَع

 ساس كارلا لا هيعمل
 انآ اي :لاَق مث هيدي عَمَج مث فما آل وأ ؛ تاَقَح آل كيفي :لاَقك

 َكنم ارش رك ناك كف هللا َلوُسَردِإَ :َلاَق ؟رّشلا ربك لج ين (ديعس

 :ببطأَو ٠ ]راجع::1١6[

 هس سرت ل

 يبأ نبا َنَع «هيبأ نع «نايفس انآ «قاررلا دبع اًنندَح - 14/١١

 سيْلابَوهَو يبا ىلإ يلع ثَعب : لاق يِرْدَخْلا ديعس يبأ نع « مْ

 يني دَحأمُك "يلطْنحْلا سباح نْب عرفألا نيب اهمَسْف ؛ اهني يف ةيعدب

 مك "يِماَعْلا ةئالع نب هَمَهلع نيبو ياقلب نب ةكيع نيو « عشا

 :لاق ناَهَْ يب دَحأمُت «يئاطلا رْيَحْلا دنَرَنييَو .بآلك ينْبدَحأ

 اَمنِإ : َلاَق اَنعَديَو دجُن لهَأ َديدانص يطغي : اوُاكراَصنألاَو شير تبْضَنُق

 فرم ةّيحللا تك نيبجلا نان نما َرئاَغلُجَر ليقف : َلاَك ميلا

 انها ٌعيطُيْنَسق :َلاَق ؟هّللا قنا دَّمَحُم اي :َلاَقَق : لاك ق ولَحَم نيتتجَولا

 وقل نبل لاق ؟ينوُماَت لَو ضرألا لهأ ىلع يمي ؟هنيمَع .

 َلاَق ىو اَمَلَ لك هَمتَم ديلا نب دلاَح مار ف ينل هَ

 ٍمُهنسلا قوم ماسلا نم تور ,مُهرجانح واجي نارا نوري مو

 مهكر انآ ند «نائوألا له توعد مالْسإلا لهآ نوَُي «ةّيمرلا نم

 [91١11:عجار] | .داع لك مها

 رو هس سر ل

 نع: . شّمعألا نع :ُناَيِفَس انآ .قاررلا دْبع انندَح - ١1

 ٌمَحنآَفِنَك :لوُتي داك اقف يبل نأ "يرد ديعَس يبن ع يفوعلا
 رب صم عش

 رظتني همس ىَّفصأَو 4 هتهبج ىّنَحَو ءروصلا مَا دق روصلا ب حاَصَو

 [4١١١1:عجار] موي ىَنَ

 نب َليعاَمْسِإْنَع ,ناّيفس اًنربخأ «قاررلا دبع اًنئلَح 3-3

 ٌديعَس يبأ ْنَع «ةَراَمع نب ىَبحَي نَع «َناَّبَح نب ىبحَي نب دَمَحُم َنَع م



 عير ةقلس ركاب يضلل : ف

 ِسْنَخ نود اًميف َسْنْلَو (ةكدص دك شح نوفل :قاسأةئَح

 [44١١11:عجار] ١ ةَقَدَص قاّوأ

 «  ةضعا سال
 «ملسأ نب دْيَز نَع نايف اناْنآ «قاررلا دبع انثَح - ١1

300013 
 ُيِردُحْلا ديعَس يبا ْنَع ؛ ٍجْرَسس يبأ نب دْعَس ني للا دبع نب ضايع َدَح

 «ريعش نم ًاعاص 8 هللا لوُسَر دْهَع ىلع رطفلا ةَكَدَص يؤم نك :لاَق
00000 

 تماَج ةَيواَمم ءاج املك طقأ نِماعاص «ءابيير نم اعاص ءِرْمَت نم ًاعاص

 [١٠117:عجار] . نيدم لدي ذم نأ ىََر «ةارسلا

 ورْمَع ْنَح دي نع «ناَيفس انآبْنأ «قازرلا دبع اَنئدَح - ١١

 هّللاٌلوُسَر لاك : :َلاقيِرْدُحلا ديعَس يبأْنَع ؛ يرتخبلا يبآ ْنَع رم نْب

 50 ىلا معا

 الاقي: هفلوُتيالَه الام هيف هللا رم ىري ذأ هس مُكدَحأنَرقحَيال : قف
 ل 2

 سانا ُةَفاَخَم : لوف ؟اذكو اذك يف تلق نوكأ كتم ام: : ةمايقلا مويه

 [017١1ة:عجارإ ٠ َفاَخئنأق حا يي : لوفي

 ىَيحَي ينئدَح : لاق يعاّروألا ان انكدَح «ةّريخمْلا وبأ انكدَح “777 ١-

 يردد عسب انتحر نب ىلومٍفانَْع - - ريثك يبأ نبا ينعي -

 فشَيآل لئمب الم الإ بَهتلاب بهل امين ف هللا وُسَر لاف: لاق
 ساء

 هس سا
 اهَسْنَيْف شيال لثمب الذم الإ قرولاب قرَوْااوُميتالَو « ضْعَب ىَلَع اهضعب

 [15١٠١1:عجارإ .زجاّتبئاغ ومين ال « ضعي ىَلَع

 00 كل يب اتلح «يكو َح - - 1

 9 2001 ل م

 . عوُفرلا نم ,

 .ةيطع باوصلاو : هللا دبع لاَ

 نا ماري نب ديمَحْلا دبع اًنَدَح «عيكو اَنئدَح - لة فين

 َدْعَب َءالَّصآل : :8 هلا لوُسَرلاَك :َلاقيِرْدُْلا ديعَس يبأْنَع «بّشْوَح

 [81١1١:عجارإ] . برت ىَتَح ِرصمْلا َدْعَبالَو سلا مُلطَت تح رجلا

 يكرس ما

 يطع َنَع «٠ ىليل يبأ نبا نع 5 عَن دَمَحُم انْئدَح - لنفه

 ْنَّم :8 هللا لورق : :َلاقيِردُْلا (6//74) ديعَس يبأْنَع «' «يفوَحلا

 [١١13:عجار] . جو رع هللا كاشي ال“ سانا ريشي ال

 ريثك يبأ نب ب ىيِحَي اًنئدح ؛ماَمَه اًنئدَح « نافع اًننَدَح - /١7-

 ديعس يبأ ىلإ تفل : لاق فْوَع ِنْب نّمْحَرلا دْبَع نب ةَملَس وبأ يندَح

 :لاَق ءجْرَخَف : :لاق ؟ثَدَحَتت لّْنلا ىلإ نب يرخَتألا : :ْتلق : :لاَقيِرْدُخْلا

 :َلاَق ؟ِرْدَقلا ةلبك يف : لوُشي 8 هللا لوُسَرَتْعمَساَم يِنّئدَح : تلو
 07 رس ع لم
 ليربج هانا هع اًفكَتعاَ ناَضَمر نم لوألا رمل هلا لور فك

 00 سما سو سفاشص بص
 َناَضَم رنم طّسولاَرشعْلا فكتعاف] ؛ َكَماَمآ ب لطت يذْنانإ :َلاَقَق

 ٌةَحيص ناك ملف [كَماَمآْبلطَت يذّلَنِإ : َلاَقَف ليربج هات عم اًنفكتعاو

 / َعَمفَكتعا ناك ْنَم :َلاَقكايطَخح ف هلال . وسر مَ ناَضَمَر نم َنيرشع

 مامر

 نم رخازألا لايف .رثق كلاي ىو .ينيطاه دو

 «ءاَمو نيط يف ُدْجَسأ يناَكَتْنآَ ينو ءاهئيسلا ينو «رْثو يف ناَضَمَر

 هما #1 2 مكسيم يدلعلسم 0-00
 ْميَقْلا ىَمَس) َةَعَرَق (:َلاَق هْبَسَحَأ :ماَمَه َلاَق) ءاّمّسسلا يف ىَرَئاَمَو َلاَك

 هسا
 ىَلَصَف ٠ ءارطْمأَكِلْخُنلا درج دجْمَملا فس كو احس تاج (منساب

 هللا لوُنسَر ةَهبَج ىَلع ءاّمْلاَو نيطلا َرئآ تيار , هللا لوُسسر ان

 ١٠١[ (هنعجار] ٠ يور ًاقيدصت هتتترأو
 مة

 يبأ ْنَع ُةَداَنَكانثَدَح «ٌماّمَه انكَدَح ءُناَّمَع انئَدَح - ١176

 ٌةَرُشَع تسل تمل ©# هللا لوُسر َعماَنوَرَع : لاك ير ديعس يبأ نع رض

 لطالبي ٌرطْفَأ ْنَمانمَو «ٌماّصْنَمانمَق «َناَضَمَر نم

 [١١11ةة:عجارإ ٠ مئاصلا ىلَرْملا بعيملو ءرطُْمْلا

 يبأ نب ديعَس اَدَح عير نب يزيح ادا انئدَح - لادفحلا

 قدا اًنئدح : لاك «لخ نم مهروُدص يف ام اًنَربو) يآا هذه يف ةيوْرَع

 لاق :َلاَق «ْمُهَدَح يرحل ديعَس ابآنأ «مُهكدَح يِجاّتلا لكما ابانأ

 يقم

 ةّنجلا ني ةرطنق ىلع نوحي رم نوئمؤملاصْلخَي ف هللا لوس

 اذِإ ىّنَح ءايتدلا يف مُهييأتئاَك ملام ضمن مضي لاَ

 فدخل دي يفت ياو : لاق نجلا لود يف مُهكنذأ او وبه
 مم سا ا

 [١١111:عجار] ٠ ايلا يف ناك هلم هم جلا يف هلزنَمل ىَدهأ

 اوُقّرَصلا َنيح ةَممج لهأ الإ مسهل هبثي ام : مهضعب لاقو ُةداَنَك : لاَق

 . مهتعمج نم
 « ىَّيَحَي نب ورمع اًنكدَح «ابيهو اًنندَح نافع اًنكدَح - ١1

 نود اًميف سيل : لاك كف هللا َلوُسَرنأ «يِرُْخْلا ديعَس يبأ ْنَع «هيبأ نع

 ِسْمَخ َنوُد اميف آلَو «ةَقَدص قاوأ سْمَح نود اًميف الو 3 «ةَدَص دود سْمَح

 [١١1؟4:مجار] . ةَقدَص َقاَسْوأ

 يمايم # مع ل
 دير نب يلع نَع ٠ «ةَمَلَسَنُب داَمَح اًنكَدَح ءُناَّمَع اًنئلَح ١

 هللا لوس «ةريره يبأو يرحل ديعس يبآْنَع « ٍبّيَسُمْلا نْب ديعس ْنَع

 مَدَنْبا اي : اًمهدَحآلُهَّللالوقيراَدلا نم ناجحين يجر رخآنإ لاق 8

 يأ آل :لوُشَيف ؟ ؟يستوجر لَم ؟لق اريح تلمع لَم ؟مويلا اذهل تنعم

 9 اي :ِرَخآلل لوُشُيو «ةَرْسَحِرانل لْهأدشآَوه ءراّلا ىلإ هب رؤي ابر
 آل :لوُتيم ؟ ينتوَجَر أ ؟طق اريح تلمَع لَم ؟ٍمْيلا ذهل تدَدعأ ذاَمَمَدآ

 ينّرقأ بر يأ : لوي «ةَرَجَسُمَل مري :لاك «ةلوجرأ “تنك يثآ الإ "براي

 امسي ءاقرتك م لاو. اهبل تلت ٠ةريل هدم ضش
 نمسح يهةرجش هلع قرت مث ءاهتحت هر اهرب هلآ آلان دهاديو

 همسة ل و ع مسا سلا
 ؟اَهَريْغ كلاس لاهنت ينرقأ بر ايأ : "لوُثَبَ ,ءاَموَدْغآَو ؛ىلوألا

 ملآ مد نبا اي :لوقيف اهئاَم نم بّرشأو ءاّهرَمك نم لُكآو اهلظب لظَسأَ
 م ع

 ءاَمَرْيَع كآْسآ ل هذَهبَرايأ : :لوب اري ينال انآ يدها
 منوع 4 دم هم 20
 ءاّهّتحَت هرفي ءاَهَرْيغ ُةلاْسَي ال نأ ةدِهاَمُيَو

 ينرقأ هذه ْبَر يأ : لوك ءهاَمقَدْعأَو نيتكوألا نم م نسحأ يه 5-6

 سس م هللا سا
 باَمَدْلعةَرَجَش هلع قرت مث

 راسو ريس اس
 هَل لْهأ تاَوصأ مَمْسي ءاَهَريَغ هلأسي 9لناةدهاَُيو ءاهم هين ؟اَهّنَحَت



 نيرثكملا دنسم

 كلا لتي جل لا ينلخذأ بر يأ ؛ جلا يروا: رودي كلمت

 ”هنفليو ءابدلا ماي نم مَآ ةثالئ رادفمب ىو هلآسبق ةّنمتَو لس : :لَجَو

 وبأ لاك ٠ َتْناَس امل : :لاق رف اذك « ىو لآسيق هل ملع آل املا
 مسا مم هلال ل

 :لاَق .٠ ُهَعَم هلاتمأه ةَرَشَعَو : :ةريره وبأ لاكو (1//1/9 )همه : ديعس

 [1154:عجار] ] . تحمس اب ثدَحُأَو «تْعمَس اَمبثدَح : هبحاّصل اَمُهَدَحأ

 «ةرن يبأ نَع فواد اًنيدَح يلق اكل اقع اند 131/0 ١-

 ف هللا لوُسَر م
 َناَكاَّمَلَق ؛ٌةَرْمُع اًهوُلَعجا : :لاَق تيب نط مَ ءاخارص يحْاب رص
 1 ؟/عجارإ . جحا انمَرْحأ ةّيورتلا مْوَي

 يبأ نع ُدواَ انندَح بهو اًندَح ُناَّفَع اننَدَح - 1#

 ىككتشا ا هللا لورد هلل دبع نيج نَا «ديعتس يب نع رع

 دساّح لك نم «كيذؤي ءيش لُك نم «كيقزأ هللا مسب : َلاَقَك ليربج هان

 [11؟14:عجار] ٠ كيِفشيهّللا «نيَعَو

 اَنمدَك : :َلاَق هّللا دبَع نبا راج َنَع وأ «ديعس يبأ َنَع

 يبأ نع ؛ «جارَم اندَح «ةَعيِهَلنْبا اًنئدَح َسَح اًنئدَح 5 ١-

 نآَرُشْلاَّنم فْرَحلُك : لاق هنأ ف هللا لوُسَر ْنَع «ديعَس يبأ نع ؛ ميلا 2

 .ةعاطلا وه توُنفلا هب ُركدُي

 يبأ نع ؛ جار انكدَح «ةَميهل نبا ًئدَح «نَسَح اًنئدَح - - ١1١

 وع متهج يف داو لي : :َلاَقهّنأ © هّللا لوُسَر نع ءديعس يبأ نع ؛ .ميهلا

 ران نم بج دوعصلاَو رمت ْمَلْيانأ لِ افيرخ َنيِعيرأفاكلا هيف يوي

 .ادبآ هيف كلذك هب يوي فير عبس هيف دَعْصَي

 يبأْنَع ؛ «جاَرت اًنئَدَح ميل اكد نَسَح اًنئيدح 35 ١-
 نم اوُرثكَتْسا : :َلاك ا هللا لوُسَرْنَع ّيِرْدُخْلا ديعّس يبأ ْنَع ' ميلا رو ةرسو

 يهم :ليقُلمْلا : لاك هللا لور اييهامو : ليف «تاّحسلاّصلا تايب
 :ليقألمْلا : لاق ؟هلا لور ايه امو :ليق "لما : لاق ؟هَللا لوري

 آلو ءديِمْحَتلاَو «حيبستلاَو «ليلهتلاو ُريِكَتلا َلاَق للا لوس اَييهامو

 . هّللاب لإ وق لَو لوح

 يبأ نع ؛ جارد اًنئَدَح ءةَميِهل نبا اًندَح نَسَح اًنيدَح /337 ١-

 رفاكلل بَصْني : َلاَك ف ِهّللا لوس ْنَع ٠ ياللا ديعّس يبأ َنَع ؛ ميلا
 راكان ءايدلا يف لَمَْياَمك ةئَس لأ نيس اقم مايل موي

 هيلع معا م علا
 لس يعمرأ ةريسم نم هنسقاوم انآ تو مَِهَج ىريل

 يبأ َنَع ٠ جا انئدَح ميه اًدَح نَسَح اند - ةتانفن |

 يكتب لجَرلاَّدإ َلاَك ف هللا وسر ْنَع ٠ ,يردُخْلا ديعّس يبأ نَع ؛ ميلا
 . يكلم ىلع بضم كرا هين «َلَوَحَتي نأ لبق نس َنيِعبس نجلا يف

 اَنكيضئاَهلَع وول ىو «ةرما نم ىقصأذخ يهوي
 ؟تْنأَنَم اهآيو «مالَسلا ريف : لا لع ملت ءِبرْغَمْلاو قرشملا نب

 ناَمْشلا لكم اَهنذأ ابوك نوُعبس اً نوُكيكهَإو ديزملا نم انآ لوقتو

 مس هش جهل د سظ لمع ل
 عَ ال ءارو نم هس ىري حرصا ىلع ص

 . برْغَمْلاو قرملا نيام يضل اهيل وول ىنأ نإ ناجل نم

 يبأ نع ؛ «جاَرَد انكدَح «ةَميهل نب انئدَح «ْنَسَح اَنئدَح - ١8

 . نمؤملا مير ءامشلا :َلاَق هلأ ©8 هّللا لوسر ْنَع ءديعس يبأ نع  مّتيِهْلا

 يبأ نع ؛ "جارد اَنكدَح «ةّميهل نبا اندَح ثرَسَح اًنئدَح 5 ١

 ادم اك امي : ا هللا لوسرل ليق : َلاَكيِرْدُحْلا ديعَس يبأ ْنَع ؛ ءٍمَيِهْلا
 روم ةامم مح

 يسفَن يذْناَو : ف هللا لوس َلاَقَق ؟مؤوَيلا اذه لوطأ ام ةنسس فلآ َنيسمَح
 ومر م 2اس ما هظيع ري عم عملك

 ةَوُتكمةالَص نم هيلع َحأ نوُكَي ىّتح نمْؤمْلا ىلإ هدي

 . ايلا 'يف اهيَلصُ

 ف هللا لوُسَرْنَعَو ١١
 ساعه اي
 .بجاشو «مناغو

 سمس سمعا

 «ملاَس :ةَ :ةئالكسلاَجَمْلا نإ : :َلاَق

 00 ومع مم
 يذّناو «ةَعوُفرَم شرفو# : لاهل ف هللا لوُسَر َنَعَو 7 ١-

 ءاّمّسلاَنِيياَمْإَو ءيضألاو دامس نيام اها ودي يسن

 ةّئس ةلام سْمَح ةريسمَل ضرألاو

 سا م امم

 دابعلا يأ ؛ هّللالوُسَر اَيْتْلُق : لاقدر ١14
 2000 مم

 اي تلق : لاك «ريثك هللا نورك : لاق ؟ةَماقلا موي هلل دنع ٌةَجَرتلَضْفأ

 راّثكلا يف هفْيسب بْرْصْوَل :لاَق ؟هّللا لمس يف يَزاعْلا نمو هللا لور
 00 مق.
 نم لَضْأ هللا نوركأتلا ناك مذ بضَخَيو سكي ىنح يكمل

 هللا لوُسَر ىَلِإّل جر (/"/) َرَجاَه :َلاَق داّنْسألا اَذَهِبو 15- 

 :ُداَهِجْلا هّنكلو ةكرشلا تَرَجَه : 48 تلال اوُمَرُهل َلاَقَك « ميلا نم

 هّللا لورد لاَقَق «آل لاق ؟كانذأ :لاق «محَن لاق ؟ةلاوبآ ميلا لَه

 .امهربق لاَ المكن امساك كيب ىلإ عج اف

 :لوُقي : َلاَقهّنأ 8 هللا لوُسَر ْنَع ءداّتسلا ادب 1016

 * لهأْنَسْو : لقت ؟مّركْلا لهآ نم مويا عملا لهأ ميس : لجو رع برلا
 [ا159/6:عجارإ ٠ دجاَسملا يف كلا لهآ لاك ؟هللا لوُسَر املا

 لهآ ىتدأنإ : :َلاق ف هللا َلوُسَرنأ ءداتْسِألا اََهبَو ١

 البَصنُيَو ءةَجْوزنوُحبسو نال مداح فل نوُناَمهل يذلا م نجلا

 .ءاَعْصو ةيباَجْاَنياَمك درو توايو وول مدي

 هّلل ٌعّضاَوَتْنَم : لاق ف هللا َلوُسَر نأ «داتسألا اَذِهِبو 7137 ١-

 هجرت هّللا ىَلَع رْبَكت مَ 'ءنييلع يفُهلَمْجَي ىَتح كرم ُهَّللاُد هعقر ؛ ةَجَرَد

 .َنيلفاَسلا لقسسأ يف ُهلَعَجَي ىَنَح ةَجَّرَد ُهَّللا هَعْضَو

1 2 
 متيار ار اذإ : :َلاَقهّنأ 2 هللا لوُسَر نع ,دانسإلا اَدهِبو

 را ٌرَصْسَياَمْنِإَ : لاَ هللا نِإَف «ناّيإلاب هك اودَهشاف دج داَمَيلُجّرلا

 [53/14١11:عجارإ ٠ هرخآلا ٍمويلاَو ه هّللاب ب نم نم 4 هللا َد ٌدجاَسَم

 لوس 0

 :لاَق

 را :لاَك ل دا 11 4 ان اك: 3

 ًانآلك اهلا همي هب مركب رخآلا م ويلا هللا

 عم

31 



 هك هِئعَرُمك كلك بسلام مايل ٠ لاق ؟هللا لو 525

 ]انظر:11١57٠[

 ىَلَعّفَلَح ْنَم : :َلاَك 8 هللا َلوُسَر نأ «داتسألا اَذَهِبَو ١

 . هكر هناك انمار أرق نيمَي

 ُهَّللا بح اًذإ : :ال هلا لوُسَرلاَف َلاَق داتسإلا اَدَهِبِو - ١

 يمل فام ويلا نم لَ ىتنأ دبل

 قاله ةنعجار] ٠ اهلي مك فانيلا نم هلع ىلث

 ١1 - ارد نَع «ةعيهَل نبا اننا «قاَحْسإ نب ىَبحَي اَنئدَح ١

 َلاَك :َلاَكُدَنأ ف يلا ْنَع «'يِردُلا ديعتس يبآْنَع ٍمَكْيَهْلا يبأ نع

 «مهداَسجأ يف محاور تما َممنآ ين يوغأ' لاّزَأ ال بر يأ : سيلْبإ

 ينتمي 09 لجعل لق لاق .«٠ ٠ [01167:عجار]

 دبل َضَمْبآ و المي

 همم يامر
 دبس يطع "دي يوت .ةداقق نيرو مصاَح يح

 شرف يف اَيأطمْلا كلت نم ىطعأ ام هلا لوُسَر ىطغأ مل: َلاَقكيَرْدُحْلا

 نصيحه يش نم رالي يمل تلا لا

 هب م م واق
 للكون قابس هلل دو قف هلل لوس

 يذلا ءيَقلا اذه يف َتْمَص امل مهنا يف َكِيلَ اوُدَجَو دكا انه

 ملو «بَرَعْلا لئاَبق يف اماظع اَيآَطَع تيطْعأَو كمؤ يف تنسَ « تبصأ

 ُدْمَساَيَدل نم تنآَنياَك : لاَ «هْيَش راّصْنألا نم يَا اذه يف نكي

 دلو يل عمجاف :لاق ءانآ امو يمؤوق نكرم لإ آملا لور اي: لاَق

 ري لا كالت يف (راَصْنلالَعَمَجقدْكَس جرحك لاق « ةريظحلا هذه يف

 مُر نوُرَحآ اجو ءاوُلَحَدَف مهكر نيرجاَهملا ملاح ءاجَف :لاَ
 مر 0000

0 

 :َلاَق 5 ءراّصنألا نم يَا اذه كل َحَمتجا دك : : لاَقق دعس داَنآاوُممَتِجا امل

 اي :َلاَكَمُت ؛ "لهآ هوه يداي هيلع ىّننآَو هللا َدمَحَف ف هللا لور ْمهاَأَ

 ملا ؟مُكَشلا يف اهوار دو مك يَفَبة كام راصنألا رن
 ما هما يت عال 68 هل لع يع حج

 َنِببِهّللا ّفَلاَك ءادعأو ؟هّللا مُكاَنْعاَ ٌهَلاَعَو ؟هَّللا مُكاَدَهَف لدا مكنآ
 هممت روعاع

 ٌرَشْعَم اَي يتوبيجُتالآ : َلاَك لَضْفأَو مآ ُهلوُسَرَو ُهَّللا لب : اونا ؟مُكبوُت

 نما هلوُسرلَو هّللو ؟هّللالوُسَر ايلين اًداَسَو : :اوُناق ؟راّصنألا

 ايدك انتا «مُكادَصَو مُكدصلَف كفل تشو هللاو نأ : لاك َلْضَمْلاَو

 «َكاَيْغأكالئاَعَو :َكانيوَق اديرطَو «كلاَنْرصق الوُذْخَمَو «كاَنكدَصَ

 آمْق هبت ابدا نم ةَعاَمل يف راسنا َرشَْم امْكَْنآ يف ْمُثدَجَوَأ

 بمدير اّصنألاَرَضْمَماينْوضْرئآلفآ مُكمآلْسإ ىلإ مُكلكوو اوُملْسب

 ؛مُكلاَحَر يف ا هللا لوُسرب (0//1/1) دوست ريعبلاو ةاشلاب َّنلا

 كللسْولو ءراصنألا نمر "تكلل الل هدي محسن يذلا

 مَحْراَمَب اراّصْألا بْعش تكلس ابُعشراَصنألا تَكلَسَو ابهش سنا

 ا لاق راّصنألاءانبآ اَنْ : راّصنألاءانْبآَ «راَصْنألا

 هللا ص
 تيوس ديمو مط

 َفَرَصناَم حوامل هلا لوُنسر بطر :اولاَقو لالالا ١

 . (وئرتترلا# هللا لور

 :لاَق قاَحْسِإ نْب دمحم نَع ؛ يبأ اًنْئَدَح «ُبوُشعَي انئدَح 1 ١-

 ديبأ نإ دوم نع «يرتلا م أيراصلالا دق برب مصاَح ينكح

 تغمس :َلاقيِرْدُخْا ديعَس يبأْنَع ؛ ٍلّهْشألا دبع يني دَحأيرقظلا

 انك ِساّنلا ىَلَع عدوُجْخَيقجوجأمَو جواتي :لوُمي كف هللا َلوُسَر
 هاش هه شددعدو

 زاحنيو «ضرألا دوسي (َوُلسي بدَحَلُك نمإ َلَجَوَرَع هللا لا

 مهيشاوم مهبل( َنوُمْضَيَو م هنوصحر مهتئادم ىلإ مهن َنوُملْسَمْلا
 هد --_ ول 2 هول هل

 ىتح هيف يف ام نوير لابس مُهَصْمَبنِإ ىَنَح « ضرألا هام َنوُنَرْسَيَو

 ٌاَماَاَداك دق لوي كلم مهم تح تيمون
 :مهلئاق َلاَق ٠ .ةقيدمؤأ يلمح يدخل انامل لح

 ْمَُحأوهيَمت : :لاك «ءامسلا لهآ ب نم اغرق ضرألال مآ ٠ الو

 ؛ةّكفلاَو البلل مم ةَبْضتُْم |هيلإ جتك «ءامّسلا ىلإ اهب يريم ةتبرَح

 جّرْخَي يذلا دارجلا فتك مهقاعأ يف ادود هللا ثم َكلَذ ىلع ماي

 هلآ: :ًنوُملَسمْلا لوي ءانسح مهل عميل ىَتوَم دوبي مهقاعأ يف
 عكر ل كاع سو سل ع ساسم

 مهنم لجَر درَجَتيف : اق شله تقم شان يم

 ىَتوُم مهد لِي «لوُثقَم ُهَّنَأ ىَلَع (هتطوأ)دق هسْشتل بستم كل

 ُدَكَهّللاَنِإَك ءاورشبأ الآ ؛ «َنيِملْسمْلا َرشْعَماي :يدتت رع

 ةوحرَسيو «مهنوصحَرو مهاد نم َنوُجرخَي ؛ 0

 ركام نساك هذح كدت مهمل دوكيامف « ميش
 8 هّتباَصأ تاتا نم ءَش 0

 وُ ما حمس 0 ل

 ةعواو عام مر فا هيو اقم
 ةّنجْلاٌلْهألاَرَيآلَف ؛ ءمصخا لم اوُناكواوُقرتحا دق رآذلآن م موق يرخَيس

 .لّيَسلا (يمَح) يف ءاَنُمْلا تبت اَمَك نوني داما مِهِلَع نوري

 [964,118076١11:رظنا]

 نماَنآ ُهَتعمَسَو) دّمَحُمْنْبْداَمْنع اََدَح ١ 1١- ا/هك

 ْنَع ةَريُمْنَع ريرَج انكدَح (ةَبْيَش يأ ٍنْب محم ٍنْب َناَمْتَع

 لوُسَرلاَك : لاقي رُخْلا ديعس يبأْنَع «ةَعَق نع ؛ ءٍمُهَس (نَع) «ميهاَريإ

 لو . ٍمَرَْم يذ مال االكةآرماَرفاشآلو . دع ميمو : 8 هللا

 عميس كر
 ةَنيدَمْلا دجْسمَو ؛ «ٍمارَحْلا دجّسَمْلا : َدجاَسَم ةكآلك ىلإ لإ لاَحرلاَشُ

 [6١٠١1ه:عجار] . ىصقألا دجْسَمْلاَو

 هم يم ع 20
 ؟ديِرثَأ هكا الجر هللا لوس َوَو : لاق-م 5/١١

 ماس < نك هم
 لَضْفأ دجْسَملا ادم يفد الص : 8 يبل هكَاَقَك ءسدقملا َتْيَيديرأ :َلاق

 .ماَرَحْلا جسما الإ «هرْيَغ يف ةآلص فلأ نم - ينعي -

 «ديعّس ْنْب ىَيْحَي َنئدَح * «بيَهَو اًنئدَح ؛ناَّمَع اًنئدَح 617 ١-

 ديعس يبأ نع «يدّبعْا راهن نَع «يراّصْنألا ِنَمْحرلا دْبَع نْب للا دبع ْنَع
 هلال هل ىلح ةقلامويدَْملْلآسيلاإ : "لاك 9 يبان «يردخلا م6 سس هع مام معلب



 200 ع الل نشك :ركت ملك ركلم تيار يدع يأ : لوفي

 عام
 [1 ١75 :عجار] .٠ سالف كبت فنَوبَ

 اَننَدَح «يبأ تغمس : :َلاَقّرمتعم اَنكَح ُناَفَع انئدَح - ١1

 هن ف يِلاْنَع « يدا ديعس يبأ نع «فاَقلا دبع نْب هع نَع مدان

 ُاطَْ اهم ةملك كد متم ناك نسف : :لاكْؤأ فلس نيف الجر رك
 هامو عل م ع

 ؟مُكلات نك بأ يأ : هينّبل لاقت ْوَمْلا هَرَضَح اَمَلَق :َلاَق :ًادّلوَو َالاَم هللا

 :ُةداَتَق اَهَرَسََك : :لاق) قري هلل دع ريمه لاق «بأريَخ : اوُناَق
 ياارب ةيعرشلا

 ينوقرحأق تمانآ اذ هيمي ردقي نإ ( يح هللا دْذع خدم

 حراك ام «ينوكهساق : َلاَكْوَأ ينوُفَحْساَف احق ترص اذ ىنَح
0 

00-0 
 لاق كل ىلع مُهقيئاَوَمدَحَأَف : هّللايِبلاَق ؛ ءاّهيف ينوُرأَفكْف صاع

 ةوكهس أ هوُفَحَس مث وقرأ تام امل « يرو كلذ اُعََف : ديفا

 لاق «مئاق ل جرو اًذِإف نك : هل هللا َلاَقَف : :لاق ءفصاخ موي يف مودم

 َكَقاَخََبَراَي : َلاَقَق ؟تلَعق ام تلم نأ ىلع كَكَمَح ام يدْبَع يأ : :هّللا
 ساهي 0000 رى يع اس ما

 اًهريَغ هاَقَألَت اَمَق : ىَرْخأ ةَرَملاَكو) هَمِحَرنأهاَآلَتاَمَق : لاق كلم ًاقرق وأ

 ناَملَسَنِماَدَهْتْعِمَس : لاَقَف «َناَمْع ا اَهياتْئَدَحَ : :لاق (هَمحَرنأ

 . تلح امك نأ رخبلا يف ينوُْذأَمُن : :َداَز ُهنأَريَغ هرمي

 يأ يح لق ذا« أذ ان 014

 الم ل سوم
 اككطَح «َقاَحْسإ نع يباح ؛بوُقعياَح -05 ١-

 ديعس يبأ ْنح هةر نع ةَراَمُع لوم (مْيَسَقَْع ءٍحلاّص َنْبْناَبآ

 ةكآلك ىلإ الإلحاد آل لومي هللا لور تعمم : :َلاَكيردخلا

 [6١١1ه:عجار] ٠ يدجْسسَو «ىصُألا دجْنَصْلاَو م اَرَحْلا : ٍدجْمملا َدجاَسَم

00 
 ع ْنَع ؛«يريرجْلا ديعس ْنَع داَمَح اًنئدَح :ناَفَع اًنئدَح - 000

 لمآ َدَوَهأذِإ لاك 4 هللا لور انآ يدخل ديعتس يبأ نع :ةَرَت يبأ
 سم سم عربا مصاع لس

 , بالا ارحم اًمهْنم لذي اك م كبل تم لجبال

 ىَلِإِر الا يف ْنَم ْمُهْنمَو ءباَدَمْا ءارجإ م هييمَك ىلإ راّثلا يف نم مهْنمَو

 بذا ءاَرجإعّم هيأ ىلإ آلا يف ْنَمْمُهْنمو بام ءاَرجإ عَ يكد

 [01115:عجار] .رمتغا دق ِباَذَْل اج َعَم هردَص ىَلِإراَذلا يف م مُهْنمَو

 ُرْبءاَطَع اَنآَنأ َةَمْلَس ْنْيْداَمَح اًنئدَح «ناَضَع اًنندَح -7

 نأ يرْدُحْلا ديعّس يبأ ْنَح «ةَبع نْب هللا دبع نب هلا دبع نع «بئاّسلا

 ينلخدَيبرأي 'ئأ هراَتلا تلاقكُراَنلاَوةنَجلا ترحل : لاك ف هللاَلوُسَ
 يِنلُخدياب ُبَرْيأ :ُهّنَجلا "تَلاَكَو فا رمألاَوُءاَمَظُمْلاَوُ ّك اوُُملاو ةريابجْلا

 ةبيصأ يباع تنأ : :رآثلل / ىَلاَعَتَ "و َكَراَبَت َلاَقَق «٠ نيكاَسَمْلاَوءاقمضلاَوءاَرقلا

 ةدحاو كلو ؛«يَشلك تعسو ينَمْحَر تن ةّنجْلل لاك ءاّشأ نم كب

 ىّنَح (ديزم نم لَم : :لوُصتو اهله هيف ىلا ٠ اوم امك
 اًمآو « يدق ين : وثق ىف هيه ىلا

 . .هاَمَياَمِب اَملَخ اَهكُهَللاٌنشُي ئشُب مث ' «ىَقْبَي نأ ُهَّللا َءاَشاَم ىَقْتَكةَّنَجْلا

 ]راجع:ة11١1١١[

 . ىقي نأ ءاشاَم ىَقْيَِجْلا ناو : بيهألا سَ لاك و

 انكدَح - ٍعْيَرْزَنْبا ينعي - ديزي انثدَح :ُناَّفَع اًنئدَح ١177-

 هنأ ايِؤَر ىأر ردا ديعس ابدأ «ةربْخأ هنأ كي ينئدَح : لاق ؛دّيمح

 ءيَش لُكو َملَقلاَوَ ٌةاَودلا ىأر :َلاَق اهتَدَجَس ىلإ علب َمَلَ هرم
 م

 اَهدْجْسيْلَري مل 8 يلا ىَلَعاّصقك َلاَق . ًادجاّس َبَلَقْلا هترضحب

 [١114171:رظنا] . دعب

 بكلام اَندَح دنع 20 ٍرْفعَج نب دمحم اًنيدح -65

 ْنَع «ئيِردُحْلا ديعس يبأ نع ؛ديِزَيِنْب ءاطَع نع «ئيرطّرلا نَع ءسْنآ
 00 روما معو ل

 [١11:عجارإ] ٠ لوي ام لم اوُلوُقف ءاَدتلا مثعمس اًدإ :لكهَّنأ ف هلل لور

 يوما مريضا
 لاف اَج ْنَع يي انئَح رج نب دمحم اًنئدَح - 1١

 0-01 هدة عملا 9

 ذا 20
 رن لكك بقا اج يأ

 [١1؟94؛:عجار] . اَهبحَص : :لاَقك 8 هللا لراس ٠ اهبنذ لك وأ هن

 ريشا : لاق (آل : 9 نق نش ديس أ

 00 2 يوسع هر كام
 :َلاَق ؟لْزَمْلا نع لكس :لاَق رّفْثَج نب دمَحُم انئدَح -5

 َلوُسَرنأّيِردُحْلا ديعَس يبأ نع ؛ ِنَسَحْلا نع هداك نَع ديس اَنئدَح
 0 يع ل

 أراك رقأ ؛هكزرت تن ؟هشلخت تنأ :لاَثَك كل نع لكس ف هللا

 [67١11:عجار] ٍدَقْلاَوْه نم ٌُقم

 يرو

 ءراَريْلا نب ديلولا نَع ٌةبعش (يدَح) :لاَق دمحم اًنئدَح - ا
 سار مم سارع
 ديعس يبأ نح ؛ةئنتك نم لج ْنَح «دَحُي فيقك نم الجر َعِمسهن

 َنيذَلا باتل نوم ةّيآلا هذه يف لدا 'يبنلا نع ؛ .يردُخلا
 0207 0 مر

 قياس ْمُصئمو دصقم منو هس ملاظ مُهنمف اسداَبع نم ايفا

 .ةّنجلا يف مهلك .«ةدحاو ةلِمبْمُهلك ٠ ءالؤَه :لاق « تاريخا

 يهدر ةرعشو

 ةَملْسَم يبأ ْنَع عش انئَدَح رفع نب دَمَحْم اًنندَح ١4

 (/ورل#م] :َلكهّنأ 89 "بلا نَع «ديعس يبأ نع «ةَرضت تغمس :لاَق

 بص هنو يحيل ايف نووي ثلا لأمه نيل لاله نإ

 «ةعافشلا يف نأ محق اوُراَص اًذِإ ىَنَح ؛ ,ْمُهاياَطَْرَأ مهبوتب مق

 :ةّنجلا لهآ اي: :ًةلاَقي ةّنجْا راه ىلع وقلي رئابمَرئاَبص وجرب
 ريهرل ص

 . ليَسلا ليمَح يف بحسم وُ :َلاَق «ءاملا نم مهي اوُتيرْهَأ

 [(١١1١؟9؟:عجار]

 رو ورع مع
 ِنْب وِرْمَع ْنَع «ةَبعش انْئدَح «ِرَفْعَج نب دمحم اًنثدَح 869 ١-

 اًميف سي :لاك يلا نَع "يرد ديعس يبأ نع «هيبآْنَع ىَبَحَي

 قا ٍسْنَخ وأ قاَسْوأ ةَسْسَح يفلو هةَقَدَص دولا نم سمح نود

 [4١٠1؛:عجار] .٠ ةَقَدَص

 هنأ َةَداَتَق نع ٌقبعش اًنئدَح ءِرَمْعَج نب دَمَحُم اًنكدَح - 1١

0 

 ناك :لاك يرد ديعَس يب نع تدي كلاَم نب سأل لَم ٌعمَس

0 

 َفرْع انيس رك اذنك ءاّمردخ يف ردع نم ءايح دش هللا لوسَر

 [117:":عجار] . ههجَو يف



 نيرثكملا دن دنسم 1 الا ع

 «ةرثطت يبأْنَ فو اكدَح ءرّفُعَج نب دَمَحَم دمحم 20 ارا

 «قرشَملا لف يداي فال : :َلاَق يِرَدحْلا ديعّس يبأ ْنَع

 هاري ةلودَحأرياَسُي هل اكو «دايص نب هّللا دبع ِشْيَجْلا يف َناَكَف :لاف

 اني لو هكا الو

 ىَتح ءاَجَق ؛ «اسلاج داّيص ني هللا دْبَع ينآرذإ يل

 22 عر شاقل
 رم يفلِزاَ موي تائاَنآ اي ؛ لَجدلا ُدنوُمَسُيَو 35

 َباَي :لاَق ّيلإس لج

 ينقفاَري الو ٍدَحأ يرياَسمآل ؟ساّنلا[يف] عصام ىلإ ىَرتآلا ديعس

 َدَقَو «َلاَجّدلا ينوعُدَيو دَحأ ينأكاوي الو ْدَحآ يِتراَشُيآلَو َحأ
 رع مدس

 خدي ال اجساد :لاَق ف هللا لوُسَرنأ ديعَس اب اي تن تْسلَع

 5 :ُلوُقَي 8# ِهّللاَلوُسَرْتْمِمَس دَكَو :ةَئيدَمْلابَت دلو ينو َقَنيِدَمْلا

 سل ل ا ا
 لَه يبمكصياَسمْتْسَمَمدَتل هللا ؛ ؛ يل دو كوه دويل لاجل

 ءالْؤَه نم حيرتساك ق تحاك يقع يف هلْ لأب دخان[ أن

 ماو ؛همساب كرجل تفش هللا نكلو لاجل آم هللا «ساّثلا

 [11؟7؟7:عجار] .٠ . اهم جرحي يلا را ملم

 .ةربضأ يبأ نع فو اًنئدَح رفع نب محم ا انثدح - 1١ البا

 ساو ءهمأ مْساَو «هيبأ

 قرمك ٠ « نيتقرف يأ رت :لاق ل يلا نَع «يرَدُخْلا ديعَس يبأ ْنَع

 [11714:عجار] ٠ قحاب نيتقئأطلا ىلوأ اهليق رام امه

 يبأ ْنَع ؛ ةيَعْنَع يركز اندَح ؛مِونأ انئَدَح ١11/7
000 - 

 نيش هللاب كرمال َتاَمَنَم :8 هلل وُسرَل َلاَك :َلاَق يِردُخْلا ديعس

 .ةلجْالَخَد

 «باٌهوْلا دْبَعْنْب لاما ُدْبَع اَنكَدَح : هّللا دْبَع َلاَق - 1١1/5

 لاَ :لاق كادوا يبأ نم نع

 لوُسَر لاَ :لاَقَق دل سقف ؟لاجّدلاب جاور لَه : ديعّسوُبأ يل

 هَتمآَرْدَح دك ذقألإ عبي يبل ثمْياَم ,رتفأو يب فلأمئاَخ يّنإ : هللا

 مكيرنإو روعأ هّنإو ءدَحأل نيب مَكاَم هم نم يل َنّييدَق ينو :لاَجّشلا

 طئاَح ين مَن اهَناَك ىقَْتالو ةظحاج ارو ىتسبلا هع «روغأي سي
 ء 0
 ةعمو «ناَسل لك نمُهَمَم "يرد ب كوك هك ىَرسُيلاُهيعو « صّنمَجُم

 . (رخدنءادْوَس وَلا ٌةروُصَو * هامل اهيف يِرْجَياَرصَح نجلا ٌةَروُص

 ؛'يوألا عسب يَا ءلاَمَتمْلا دبع اًنئدَح 8 ١

 «دلاَجُم اَنئدَح ؛يوَمألا ديعس ب ىَيحَي اًنلَح

 سكر م ع و

1 

 دع دايس نبارك :َلاق ديعس يبأ نع كأدولا يب بأ نع «دلاَجُم انئَدَح

 0 :رمع لاك ف يل

 ديس يبلع يس يبا شأن ير اح ا

 :رالا تلا ُناَتلاَو ُهَّنَجْلا تّجَنْحا : 8 هللا لوُسَر لاق :َلاق يردخلا

 ,ْمُهيِكاََو سانا اقم يف : ُةحْلا تلاَثَو نورك ورب 'يف

 راَثلاكّنإَو «ًءاَضأ ْنَم كب مَحْرأ يسحر نجلا كن امتي ىصَق ضعف : لاق

 .اًهؤلم يلع اًمكالكلَو انشأ ْنَم كب “بدأ يِباَدَع
 اح (اصع نمو صمام اندَح - اددعف جاي و رب مزرإ ساق

 وامو

 ىلا" ص )/١م( يرش ديعس يد

 رولر رمش
 «بَرْثَمْلاَو .ىمفألا“ مرسال( /ك : هللا لوُسَر لاَ :َلاَق

 هرقل : :لاك ؟ةقسْموُفلا ام تلق . ةَقسْيوُمْلاَو ٌوُقَمْلا بلكلاَو ؛ءادحْلاَو

 ةليتقلا تَدَخاد قو ظقيتسا 89 يِباَذِإ ٠ َلاَك ؟ةَرأَقلا ناش اَمَو مو تلق
 ميا لا -

 [١١٠11:عجارإ ٠ لَ قْرحُل فكسلا ىلإ اهب تدعم

 ةشإرع# رع سلف
 نمانثأ هتعمَسو) دّمَحْمُنْبْماَمْنَع اَندَح دا

 يبأ نع « منيب نب نَمْحرلا دبَعْنَع ديزي نع «ريرج اندَح (ناَمْثَع

 اًمألإ ةّنجْلا لأ ءاَسنةديَسةَمطاف 8 هللا لور لاق : :َلاَق ءديعس

 [١١١1؟:عجار] .نارمع تنب ميرم نم َناَك

 اًندَح (ناَمْثع نم انَأ ُهَتَعَمْسَو) امنع اَننِدَح - ١6

 :َلاَق يِرَدُحْلا ديعَس يبأْنَع ٠ « ينو ةيطَع نع «شَمْعَألا نَع ءَريرَج

 عمد

 لُجَر نَتفْلا نم .روُظو ناّمّرلا نم عاطقأا د َدْنعم جرخي : : 88 هللا لوسَر لاَ

 .ايَح لاما هءاطعإ نوح حاملا هَل لاقي
 ماممق

 نماَنَأ ُهَتْعِمَسَو : هّللا دْيَع َلاَق) ُناَمْع اندَح ١-

 :لاَق . ديعَس يبأ ْنَع ؛ ةيَطَع نع« شمعألا نَع «ريرَج انندَح (ناَمْظَع

 وتبعد : كت هللا لوُسَر َلاَق

 لوح هللا ابو ءالَخت هللا َنيدَو «ةلَوُد

000 
 هّللا َلاَماَوُدَخَتا همام دل لآ

 راسل نماَنَأ ةئعمسَو :هّللا دْبَع َلاَق)

 ناَمْثع اًنندح -+

 ديعّس يبأْنَع «ٍحلاَّص يبأ ْنَع « ِشَمْعألا نَع ريِرَج اننَدَح (ناَمْع

 ةدَدع نحو # يلا ىلإ لطمملا نب اَوْفَصةاَرما تءاج :لاق يِرَدُخْلا

 تسيل اذِإ يسري لطَممْلا نب ناَوْشص يجوز نإ هلا لوُسَر اي: سلاف

 :َلاَق؛ ُسْمسشلا ملطَن ىََّح يَلَصْي الو تنص اذإ يرطب هيو

 :اًهّلْوَق امأ ٠ هّللا َلوُسَر اي :َلاَقَق لاَ مَع ُدلاَسَك :َلاَ د اص

 ول :َلاَمَك :َلاَق ءاَهْنَع اًهَتيهَن دَقَف نيكروس رقت نكت ادإ ييرضَي

 لج انآو موُصَت انف يرمي اهو مو «سأّنلا تقل دحاَو روس تناك

 ًالإٌةاَرْماَنَموُصَنَل ذوي هللا لوُسَر َلاَقَك :َل ام «ربمصأ الق باش
 لما نق ٌسْمّنشلا مُلطَت ىَّتَح ينصَأ ال ي ناب اَهَلوَق امأو :َلاَق ءاَهِجْوَر نذإي

 اًدِإَق :لاق٠ سْمشلا علطَت ىّنَح ظقيتَْتْ اكل ةلائانل فرم دك تيب

 ِرْجَقلا ةالص

 [1187:رظنا] ٠ ”لّصْق تطقرتسا

 هو
 :َلاَق بْهَو َنِياَللاُدْبَع اًنكدَح :َلاَقٌنوُراَه اَنئلَح 5-77

 «باهش نبا نَع « محلا بن ةرف ينرخأ
 برشلا نع ؛ هللا ٌلوُسَر ىَهن :َلَقهنآ يرحل ديعس يبأ ْنَع يع

 . باّرشلا يف ْحَْنينآو « حدا ملم نم

 .نوراهنم نأ هَتَعمسَو :نَمَحْرلا دنع وأ َلاَق

 دلاجم :َلاَق؛ «مِيَشُم اندَح هللا دبع نب يلَع اندَح ١18

 نب : هللا دبع نب هللا دبع نع

 هّللالوُسَر لاَ :لاميِرْدُخْلا ديعَس يبأ َنَع .كادولا يبأ نع ءانريخأ

 اوّص اد موَقْلاَو] ءِليلا نم موي لجرلا : مهلهل لس كَحضي هنالك :

 . لاتقل اوُعَص اًدإمْوَقاَو 00 ةآلّسصلل



 نيرثكملا د دنسم ما ص 0
 0” ل ا ع ل هد حل

 دام مرق هام

 هللا وسلا كيرلا دعس ين يس يل «شمعألا

 روهشلا مَرْحأذإَ انه مكسيما مرح إال « عادوا ةَجَح يف : 2

 َمُكَءاَمََو مكمان آلا ءاذَمْمكدلَيدآلبلا مرآ ادَهْركْرإَش

 ْلَهآلأ ءاَنَمْمُكِرهش يف ءاَذدَه مُدَلَي يف اذه مُكمْوَيةَمرحك مارح مُكِلَع

 [16:64:رظنا] ٠ دهام 0 اوُلاَق ؟تْفَلَب

 انعم رَكْذَف 0 :َلاَق رباَج ْنَع ءحلاص

 [18606142111418:هللا دبع نب رباج دنسم يق يتايس]

 ينكدَح :َلاَقَذ ُداَمُم انكدَح ءهّللا دْبَعْنْب يلع اًنئدَح - - ١ ١ك

 نأ «ئيرُخْلا ديعَس يبأ ّْنَع «قيدصلا يبأ نع لوح ألا ٍرِماَعْنَع « يبأ

 و دوو دادكولم ا
 ةنسسو هعضوو هلمح ناك ؛ ةنجْلا يف دولا مْ دا اذِإ :لاق 8 هللا ين

 06 ؟:عجار] . يِهتشُي اَمَك ةعاس يف

 نب نَمْحّرلا دبع اند ؛هّللا دّبَع نب ب يلَع اندَح /1 ١-

 ديس يب هو قابس ءالَمَحُم انندَح يدهم

 لاّصخ ىَدْحِإ ىَلعٌمآرَمْلا حكت 7 : ل هللا وسر لاق :لاقك يرحل
 سوا ملل مة

 تلا كتر هج لعل قو ا لع ر كش :ةّنآلت

 كئيِمَي كريت لاو نال ناك(41/) هند لع

 0 يردخلا ديس 11 ةكدح باخ نب هللا َدْبع نأ
5 

 ييقق هس ل ممل
 مت اقف ىرخ +1 تلاَج مك رق هسرك تلج ذإ هدم يف فية وه امي

 هيل تمد - هتبا ينعي - ىَيَحَيأطَت نأ تيِشَحَف : :دْيَسأ َلاَقَف ءًاضيأ تَلاَج

 ىَتَحْوَجْلا يف ْسَجَرَع ؛ «جيرُسلالامأ هيف ٠ « يسأَر قوه للا لم اذِإَ

 2 هّللاَلوُسسَراَي : :تلثق 8 هللا لور ىَلَعتودَنَك :لاَق ءاَهاَرأ

 هللا لوُسَر لاق « يسر تاج ذإ يدترم يف أَرثأ ليلا فوج نم ةحراَبلا

 : 48 هّللالوُسَر َلاَقَث ءاضيأ تلاَجْمُثَتاَرْقف : :َلاَقِريضَح نب اَرها : 2

 رْيَضُح ْنْبااَرْثا_ 8 هللا وُ لاق تلاَج مسرح نب رفا

 ةلأظلا لشم“ت آر هامان تيدَحف اهنم يرق ىَحَي كوت فرصا :َلاَق

 48 هللاَل اون َلاَقَ ءاَماَرآ ام ىَتَحْوَجْلا يف َتَجَرع ؛ رسال هيف
 مام 0

 هل سانلا هاري تَحبصآل َتاَرَكولو ءكلل عمَتْسن َتَناَك ُةَكَنألَمْلا كلت
 ةروع مد

 وفقا ماش
 ١44- جاف نع « «ةَعيهل نبا انئدَح «قاَحْسِإ نب ىَبحَيانئدَح 0

 ىَسوُمانِإ :لا6هلأ ف بلا نع «يرْدُخْلا ديعس يبأ نع ؛ ٍمّنيهْلا يبأ نع

 ايلا يف هيل رقم نمؤملا كدب بر يأ :َلاَق ٠ [نم]“ب بهل :لاَق
 يأ: ىّسوم َلاَقَك ؛هل تدَدْعَأ ام اذه ىَسوُم اي :َلاَق ٠ اًْيإ ظنت نجلا سا عسر موو

 يجو ىل حي نكمل فأكل للجو يرو بد

 لاق طكآسإ يريم ؛ريصُم انه الاكواب ىلإ وبذل
 عا مرر ورعادو و

 :لاَق ايلا يفلح عسَوُ فاك ةكدبعبَر يأ : ىسوم َلاَق مث هل حتي

 واماو

 44 ح ات مص يرالا ديعس ينس

 مما هع

 بر يأ :ىّسوم_ َلاَقَف لدعم اذه ىسوُم اي لاَقيك راثلا نم با
 رياض يس لل سرا فلا 0000

 اذه اكو ةماَيفلا موي ىلإ هل موي ايدل هل تاك ولك لآلجَو كرو
 يم هس ا سسع علب

 .طق اح ريم انك هريصم

 «َقاَحْسِإ ب دَّسَحُم ْنَع ؛ يبأ انكدَح ُبوُقمَي ادَح -
 سها رب هر تس عا

 صلب نب ةمكس يأ نع ؛ يلا تراسل نما ماتَ

 هم لع ية
 سو «لاتساوءةسْل ميلا نم 2000 : الاف ةَريَره

 ّينأَي ىّتح َحَرَخمُت «هبايث نسا نم سبل «هدنع ناك ْنِإ بيط نم
 مما م

 سلو 20007
 َتَصْنأَمُن ؛ مهكر نأ ءاَشاَم عكر (هث) ساَّنلا باكر دَحَتَيملَف َدِجْسَمْلا

 ماصص ا ساضما ةيعيو

 اًهنيباَمل ةَراَك تناك «هنالص نم عرفي تح ملكتيملك ٠ ماما جَرَخ اذ

 .اهبق يتلا ةممجل ني

 َةَنَسَحْلا َلَمَج ِهّللا نإ ٌةدايز ماّيآ هالو :ل ويري وأ ناكر لا

 . اًهلاكمأ ر شعب

 :لاك َقاَحْسسِإ نبا نَع ؛يبأ اند «بوُقْنَي اكد 0١-
 7 ْنَع «يُِْحَلا ديعَس يبأ نع «هبيأ نع 0

 هيه للع
 باَّوْبأ ىَلَع ةَكْدالَمْلا تَدَمَف ةَممَجْلا ٌمْوَيَناَك ا اذ :َلاَك هنأ كف هللا لوس

 مدَكلُجَرَ ملام ىلع سانا نم هاجم سنلبي هج
 ير مس كم يس اس# همايعس يعط ملك

 لجرو ةَجاَجَد مدَق لجرو داش ْمدَق ل جرو «ةَرَقَب َمدَق لجرو اورج

 راسو سا هم رع س6
 ماَمألاَسْلَجَو ءُددَوُملا نأ اد :لاَق . ةَضْبْي مدَق لجرو ؛ًاروفصع َمدَق

 .ّركذلا َنوُعمَتسَي َدجْسَمْلا اوُلَخَدَو «فُحصلا تّيوُط «رّبثمْلا ىَلَع

 «َقاَحْسِإ ِنْب دَّمَحُم نَع ٠ يبأ اَنثَدَح بوُشعَي اندَح --17

 ديعَ اَبأ نأ هكدَح راَسيَنْب ٌةاَطَع نأ ءءاطَع نب وِرْمَع نب َمَحُم يكدَح
0 

 نم نمؤُمْلاسيصْياَم : "لوي ا هلا َلوُسَر ٌعمَسُهنآ كدَح «'يِردخلا 5 ل
 عشق مس

 الإ ُّسهيمَهْلا ىّتح ءىذأآلو ءنّرَحآلو ءٍمَكسآلَو ءبَصَنالَو ءبّصَو

 [١7١11:عجار] هناي نم هلع ريل

 ينئدَح «َقاَحْسإ نبا نع ؛ « يبأ انئدَح «بوُقْعَي اًنْكدَح - ١اا/و+

 000 طيس نب هلل دبع نب ديزي

 هام ماعم ع ماص سو رام
 مَسق ا هلل َلوُسَر نأ تدي يرد ديعس اب اًممَساَمهّلا هاربخأ

 سم اَنتيديَرعَتاََنَك :لاك ءٍضْمَي نمل َضْفأُهضَْبالْحُماماعط
 . هيف ةداَيزال ليكي الك الإ هع اذ اق هللا لوس

 «باهش نْبا يخأ نبا (81/5] ان اًنكدَح «بوُشَعي اًنئدَح -) 4

 نبا هللادبع نع هللا دبع نب ملاتس يدَح :لاَق مل ِنْب دَمَحُم مَع)ْنَع

 ءالق هللا لوُسَرَنَع ائيدَح كل لم هكدَح يرحل ديعس ابَذأ ءرمع
 يهمس وو عك فول عناب
 لوُسَرْنَع «هثدَحُت يذل ادام ديعس ابا :َلاق رم نب هلل دبع يقل

 ِبّمذلاب بها : :لوُكي ا هللا لوُسَرتْعمَس : ديعّسوُبأ لاَ لاك ؟ي هللا

 . لعب الثم قرولاب قرَولاو «لمب الفم
 مما



 نيا ا را انالتش اك لك

 ريما مدع م م كاع ل مر
 ,هعمانمقف لك هلم تت شتم طف 8 ل لونا

 ف هّللا ل وسر ىَْعَمَف ؛ ءاَهمصْخَي يلع اَهبلَع فلَخَت ؛ ُهلْخَت تَمطَتْناَف
 دم

 ىَلَع لاقي ْنَم مك :َلاَفَك هم امو مرتبك هَعَم اًنيِضَمَو

 ُرَمْعَو ركوب انفو قرشا هليزْنَت ىلَعت تا امك نارا اذه ليوأت

 يورو م
 .هعمْسْدَفُهناَكو :لاق هر انج :لاق للا فصاح همك آل :لاَقَك

 [1171:عجارز

 - ليِعاَمْسإ ينعي - شايع نبا انثدَح :نْيسح اًنندَح )5

 يبأ نع ؛ «يمكسلا كرد ِنْب ليقَعَو "يعآلكلاَاَوْرَم ِنْب جاَجَسْلا نع
2007 

 (ُتْلاَس مَع تنس :َلاَقَ «ينصُوأ : : َلاَقَق هَءاَج اجر انأ يِرْدُحْلا ديعس
 وةك
 «ءيش لُك سأر نإ هللا ىَوَْعي كايصوأ كلبك نم 8 هللا لور

 نك نارا ةوآلتو هللا ركذب كِيلَحو «ملسإلا يار داهجلاب يلع

 . ضْألا يف درو ءاَمسلا يف كحْور

 ِءاَجّرنْب ليعامْسإ ينئدَح ءرطف اَنندَح «ٍميُوبأ انئدَح -١1١1ا/ةا/
 مس هد

 ًاسوُلج انك : :لوُشييِردُحلا ديعَس ايآ تغمس :لوُقي يبأ تعمس :لاَق

 مَلَق :َلاَ رشم تاق : :لاَ هلأ الإ تيدَحْلاركذك ؛ هللا لور

 [11هيعجارإ ٠ عمقها اسأر هب عَ

 نايل دباب ين ا 0

 : لاشي يلا دهذت ١ لق الفلا عتاب هيما ل

 َكلْتاَحدَك :ك هللا ل اوُسمَر َلاَقُك ٠ هلال وُسَر يثأدهشنآ : 7

 .دلَرْدَق َوْدْعَت لَ اسخا :٠ :َلاَق عم : لاق «ًائيِبَح

6. 

 رع دوت
 ءداّيز يبأ نب ديزي نع «نايفس انئدح « معن وبأ انئدح - ١6

 :4 هللا وسر لاَ :َلاَق يرْْلا ديعَس يبأ ْنَع ؛ منن يبأ نبا نع

 [١١١1؟:عجار] ٠ نجلا له باش اديس ُنْيسُحْلاَوَسَحْلا

 ٌربَج كادَولاوبأ يتئدح «سُنوُياًنئدَح ء مِن بأ اًنكدَح - لل ل

 َِْناتكف نيت مْوَياَبَس انبصأ :َلاق ديعَس وبأ يئدَح :َلاَق فوت نبا

 اذه َنوُلَعْنت : ٍضَْعَبل اًنْضْعَب َلاَقَف : نه نم دان انأ متل َنصْنَ 37

 نماَص : لاق ؛ هل كلذ ارك أني ُنوُلَسَ مولا ف هللا لوُسَر ْمُكفَو
0 

 [114ةةعجار] .ناك ارم هللا ىَضَق اد تكول وكي ءاملا لك

 ؟محّللا اَذَه ام : ان َلاَقَق ٠ يلفت يهَو روُدقلابانرَرَمَو - مم

 :لاَق« ةّيلطأ لب : لاَ ؟هّيِشْحَوْوأ يم انَل َلاَقَف ٠ ءرمح محلا

 .هيهتشتابجل انو اَهَدََك : هك اَهوُنْكاَف : ال َلاَعَق

 .ًةّيقنسألا نيكو نسون اَنكو :َلاق لما

 يبأ نب بيِبَح ْنَع ءُنايْفَس انئدَح ءَدَمْحَأوُب أ امدح ١--

 يف لف يِسْلا نع ؛ «يِردُحْلا ديعس يبأ نع ٠ .يقرششملا كاَحّتضلا نَع «تباث

 قم نلقى دوي

 ير

 وأ يد د تم كح توا ع 4 .؟

 0227 0 1000-1 م هم
 هيدي نبي رمأ تبهذُف 5 . لخاطر

 ىَلَصم ماَك #8 هلا َلوُسَردأ ؛ ؛يِرْدُخْلا ديعسويأ ينكح :َلاق مث يندر

 0 00 هيكع هلو ل ّةَدلَص
 هتآلّص نم ْعَرك مل ,ةءارقلا هلع تبا ارتك ٠ ُهَملَخَوُمَو حبصلاٌةآلَص

 برق مهلتقي ؛

 مسوق ها سكنا عل عووم سارع هلو
 درت جو حظا تل اَمق يدي نوفا سيلإو ينور ول :لاَق

 املس يخأٌةَوْعَم الوكو ءاًهيل 0 اًهيلت ينّلاو ماهل ؛نيَئاَم يتبصإ ني هبا

 0 رمل
 نايبص هب (81/ا*) بحي جسما يراَوَس نم ةيراسب طوب رم حبصأل

 ع ياه سس 8# سس ف
 . يلد لبقاَنْيوهكَيلوُحيآل نأ مُكَمْعاطتسا نق «ةّئيدَملا

 «يلَع نب لدم ينئدَح ؛ «ريكب يبأ نب د ىَيحَي اًنئلَح “١803

 يرحل دَِس يب َع هةيطَع ْنَع ياللا دعس ْنَع ؛ شمعألا يئدَح

 ءِرْمَخ نمد : ِسْمَخ ب حاّص نجلا ٌلْخْدَيآل : هللا لوُسَر لاَ :َلاَك

0-0-5 

 # كم اس

 [7١١11؟:عجارإ ٠ نائم آلو «نهاك آلَو ءمحر عطا ءرخسب نمؤُم الو

 «شَمعألا ْنَع ؛«قيرز نب رامع«باوجلاويأ اًنثدَح -م١ لو

 هّللا لوُسَر لاَ :َلاَق يِردخْلا ديعّس يبأ ْنَع «ٌةَيطَع ْنَع ؛يئ ئاّطلا دعس ْنَع
 هءدركث كر 00

 آلو ءرخسب نمؤم لو «ِرمَخ نمذم : ِسْمَخْبحاص ةَجْلالخْديل : 7
 الا [ةينميدا نماطقسإ .ًنانَمآلو «نهاك الو «محر عطا

 َنَع؛ «لآلب نْبناَميلَس اَنندَح «َدواَد نب ىسوم اند اًنثدح -5

 َلاَق :َلاَقيِرْدُخْلا ديعَس يبأ ّْنَع ءِراَسيِنْب ءاطَعْنَع ملسأ نب دي

 ماانالك ىلص مكمل الص يف كد شان : هلل لوس

 اَنْ ديم نقيا ام ىلع نيو كّنشلا حّرطيلف ؟اعيرأ

 نِإَف : :ٌةرَم ىَسوم اق نال مث اك اشَح لس 065 َمّلَسي

 بك «عَبرأَماَسْنِإ ىَلَص ناك نإ :(هئآلَص هَل َنْمَنَش اْمَح ىَلَص َناَك

 [91١11؟:عجار] . ناطيشلل ًاميغُرت

 ىّسوُم ْنَع ؛ةَميِهَل نبا (كدَح) دود نب ىسوم اندَح 6 ١

 : 4 هّللالوُسَر لاَ :لوُقَيَيَردُحْلا دعس ابآتْعمَس هلق نادرو نب
 . ةليسولا يتأهل ونس : :ةَجَرد اَهقوَق سيل هللا دنع ةَجَرَد هليل

 ةملَس نب دَمَحَم اًنُئلَح ءكلَمْلا دْبَع ْنْب دمحأ اًنئدَح -7

 يبأ نع «هييأ نع :ةراَمْ نب ىحي نب ورع نع «َقاَحْسإ ني مَع
 ةَريقملا لإ ,روُمطَو د جْسُم ضرألا لك 8 هللالوُسَر لاَ :لاق ديعس

 ١54١١141121181١ ١[ :رظنا] . َماَمحْلاَو

 نبا نَع «كيرَشاَنتدَح «كلّمْلا دبع نب دَمْحَأ الح -1/

 يردُخْلا ديعَس يبأ ْنَع ؛ «"يرتْشلا يبأْنَع «ةرمِنْ ورم ْنَع ىليِل يبأ

 [11686:عجارز .ًاعاّص َنوُتس قس :ة هللا ل وسر لاق :لاَق



 سر سرعه لا را سيت ل
 0 نع ؛ةميهأا ا 3و ىسوُم اًئدَح - 50 "5

 برضو :8 هللا لور لاق :َلاق يِرْدُخْلا ديعس يبأ نَع ؛ ءمتيهْلا يبأ

 قاس نم ولت أولو اك اك دامك تنل د يدَح نم مُمعبلجْلا

 رع
 [11؟4ة:عجارإ ٠ اًيدلا لأ 0 اًيذدلا يف قارهي

00 

 نإ فقة 5 لاكي رطل ديس يبأ نع «نيريس نا

 هنن انك اَملُجَراَهَتَمَماَتَ :لاق ؟قار نم ْمُكْنم لَك ٠ «ميلّس يَحْا ديس

 ةبَسحأَو :لاَق داش نيئآلك» موطأ «ئربق هاكر اهعَم قلطناَك «ةّيفر نسحب
 :َلاك ؟ةيكر نحت هلا يجرم ءانبل اًبوَقسأَو + لاَقْدَ

 ىّنَح انيس اهيفاوُندُْتآل : مهل تلق :َلاَق « باّتكلا ةّحئاقب هيك امن ىلا

 :َلاَقكُ ل كلت كرك 8 هللا لورا اسد ملك ٠ 4 للا لوس ينأث

 .ْمُكَعَم يملهسي اور ضاو اومسفا ير أ هيي ناك ام

 نع « مكس ند اَمَحَو يوتا نايف انا « ديزي انئدَح - ليلخل

 يِرَدُخْلا ديعَس يبأ َنَع : هئيدَح يفٌداَمَح َلاَق هيبأ نع ٠ « ىبَحَي نب وِرمع

 دجْسَم اهلك ضرألا :8 هللا لوس لاق :لاق ديعس اب ايس ركذي مَ
000 

 [اام4: ادد ل.س ةربقملاّذلإ

 [هلبق ام رركم] . نر ع يشيب

 يبأ نب لْيهس ْنَع ٠ ةَمَلَس نْيداَمَح انْ ءديزي اًنيدَح - 1181

 008 .يراخْا مس ييأنَع يشاع يالله ٠ع عام
 2 هلو مل

 [11؟1ةنعجارل .ًافيرَخ

 َّنَع ةّيَطَعْنَع «قوزرَم نب لصف انآَبأ ديزي انكدَح - ١مل

 ٍلُجر نم هدْبع ةبوتي حرفا هَل :لاق و ّىبلا نع «يردحْلا ديعس يبأ

 «توّلل جس اَهّيلع ردي يمل اَهبلطَق «ٍضْألا نم ةاَبهلحاَر لص

 يما ما لمد
 اًذِإَف هِهْجَو نع فَشكَف ؛ تكي نيح ةلحأرلا بجو مس ذِإكللذَك َوه اي

 . هتلحارب وه

 يبأ نع ؛ .تتلا لعتلا ني مساقلا اا ذي الح -45 مسا # مر

 هبط ءاَمَدَخاَك اش ىَلَعْب دل ادَع :َلاَقيِرَدخْلا ديعَس يبأ نع «ةَرضَن

 م

 يَقتت الأ :لاق بنك ىلع بدلا (86/) ىتفات نم اهَحَراَف يعأرلا
030 

 هند ىَلَع عمل «يِبجَعاَي : :َلاقك ؟يلإ هلل هقاَس اقر يمن هللا

 محم ؟كل نم بجْعأبةلربخأ آلا :* بْنذلا َلاَقك ؟سْنألا ملك يّسْلكي

 0 ا
 هَننغ اقوُسُي يعأرلا لاَ :لاق قبس دام ءابأب سانا ربخُي بري ف

 ا هللا لوُسَر ىتآ مث ءاَمايآَوَز نم ةيواز ىلإ امور «ةَئيدَمْلا َلَخَد تح
 يهدم ام ماع

 َلاَقك جَرَخَمُت :ٌةَمماَجةآلّصلا يِدوُنَق 8 هّللاٌلوُسَرَرَمأَ «هربِخأَف

 يبت يذئاوقَدُص : 89 هللا وسلا «مُصَربَخأَ «مهربخأ : يعارلل

 ُةَيَلَع نع لجرا ملكي «سْنإلا ٌءابسلا ملكي ىّتَح ةَعاسلا موُقَنَال مدي همم

 ل .ُهدعَب هله ثَدح|أ] مب اَمب هذخَف هربخيو 2 هلع ةلارشو «هطْوس

 كرش طخ نع ياكل. كح - 0

 هللا وسر لاَ لاك يِرْدُحْلا ديعَس يبأ َنَع « ٍلجَر نع "يرتخَبلا يبن
 ةوساس6م ريض

 .هَملَعوأ هَدهَش اذإقَحْلاب لوقيأنأ سنا ُةفاَحَمْمُكَدَحأ عميل : 2

 :عجار] ١ 11١[

 عك سا
 كرم نب ورمع اَذَهاَم : : لاَ َةَداَتَق ثيِدَحْلا اَذَه تُئَدَحَف :ةبعش لاك

 يبأ ْنَع «ةَرضَنوُبأ يئَدَح «ديعس يب نع ؛ ءلْجَرْنَع .يرتخبلا يبأ ْنَع

 نآس انا ُةَفاَخَمْمُكَدَحأَن عن يدل :َلاك هللا لوُسَرنآ ٠ يرْدُخْلا ديعس

 ىَلَع يكَمَحف : :ديعّس وب لاَ هلع «هَدهش ادق َحْلابلوُقَي

 ها سم 2

 ين كلك ىَلَع

 َتيِدَحْلا ده يكدَح بش * لاق «اتضَجَر منه هلكت آِلَمَ واكس ىلإ 537
 يمل

 دل جرو «أيرنرجلاَو ةملسم وبأو) كد ةرثطأ يبأْ ع رقت ةعبرأ

 مهسلا٠و مو ع هل
 دمع نبيل دبع: : آلا ريتا وودي ان ١- ا١امكك

 200 تما يفلح اذإ لقفل نع 2

 هدم ديزي َلاق)ةَمْكر لص منيل يأ مأ ىَّلَص

 نإ تئالَص ُهَلاَتعَفَش اسْمَ ىَّلَص َناَكْنإَ وسلا يَتدَجَس دجْسيل مث

 [1/1١1؟:عجار] ٠ َناطيشلا نامي امه اعبرأ ىَلص ناك

 مم ميرا هر

 .(ح) ىَبحَي نْب مامه اًنئدَح ءديزي اننَح /١1-

 ديعّس يبأ نع ٌةَرْضَن يبأ َنَع ٌةَداَتَك نع ديس نع رديوُبأو

 : ماعق
 هيَفَحأَو ؛مهدَحَأ مم هيو ةئآلك ٌعَمتجا اذِإ : لاَ يل نَع يردخْلا

 [١7١1ة:عجار] مهول ةمامألاب

 هوم شو
 نع ءَنْوَع نبا نَع ؛يدَع يبأ نب دَمَحَم اَنكَح - ١148148

 . ةرضخ ايلا الأ :لاَكف يَّبلا نَع «"يِرْدُخْلا ديعس يبأّنَع ءِنَسَحْلا

 بانو هاون رداغ لكل اإل ًءاَمّشا اوُقَتاَو اّيدلا اوُّتاف الآ ٌةَولَح
 ا

 .ةَّماَعلاَرمأ ردع مُكاَ

 .هئوص اهب هَعْفَر تست ام

 ٍحلاّص نع داق نَع «ديعس نع ؛ «يدَع يبأ نبا انندَح - ١8-

 لوُسَرَباَحْصأ نأ ُيِرْدَخْا دعس يِبأْنَع ءٌةَمَقلَع يبأ نع ؛ ٍليلَخْلا يبأ

 ةدسانأ ناك كزرشلا لآ نم جاوز ن هل ساطو موي اب اوُباَصأ ف هلل

 هذه ْتَلَرَتَق :لاَق «نهنايشغ نم اومن اوك هللا لور باَحْصأ نم

 7 «مكئاَتْنآ تكلم امال ءاَسْشل لا نم ُتاَنَصْحّملاَوو كلذ يف ُهَبآلا

 [١٠1187:نظنفا]

 ةماعلا يل
 ْنَِع ةَداَتَق اًكدَح ؛مامَه انئدح : ةلاق ُناَفَعَو رهَي اندَح - ١108-

 ُهَنأالإ هانم َرَكَذَف ديعَس يبأ نع « يبشاقلا ةَمقلَح يب نع 1

 امن :لاَ

 عب ا اا جسم

 0 ب لاق :لاَق

 بلقلا يترطحب يش لكو ملقلاو اولا “تيك هدا ت فبما لق
 تل 060 مح
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 هس | سرل» الس
 اَبدُجْسيلَريْملقا هلل لور ىّلَع ايمن :لاَق ٠ ًادجاَّس

 عجل ار] ١ ١

 روافرر هن هدرز ةهرزاريو
 نب دْيَز انئدَح «دمحم نب ر يهز اًنئدَح «حْوَر اًنئدَح ١١817

 8 هللا «يردُخْلا ديعس يبأ ْنَع راسي نب ءاطَغ ْنَع « مّلسأ

 اوك ىَّنَح؛ عارذب اع اَرقو ربشب ارش ٠ ْمُكلْبق نم نذل نسبت :لاَك

 ؟ىَراَصّنلاَو دولا «هّللالوُسَر اي : نك .

 32 عال

 لوسَر نأ

 رياكورم يظل هول قدر
 ْمُضوُمتسبل بص رج اوُلَحَ

 لاقل ةء114166:رظنا] .نَمَق :لاَق

 شّمعألا نَع ءركبوبأ انئدَح ٍرماَع نب دوس اًنئدَح - 1١م

 ظذ01 َلاَقديعَس يبأ نع (417/6) حلاص يبأ نَع

 اذإ يرسم حسم نإ يراسل تلاقي ىلإ لت

 ا «سمشلا َمُلطَت ىَبَح ١ يِلصْي الو تيَلَص

 ينرطَمي هوت امأ لاق ؟هذه لوُعت

 ٌموُصَت نأ هللا لوس ىَهن ذوي :لاَق

 ةادغل
 ماس

 :لاَقَف « هيل سرا :ل

 .ةوطتأل ياابن لإ
 ان ءاهِجْوَر نْذِإب ًالإٌةآَرَمْلا

 3 :لاَق يطل (روسإأرت ام ةالسصلا ىلع اها ينو مآ

 ىلإ سنتا ملت ىَبَح يَلَصأال ينإ اهنْوَك امو « دكَرَض امر ماتا اًهآَرَق

 تمقاذإَف :لاَ اه سوؤرلا لقنب لاقي نوري تْيَب لهأ نم انآو سآرلا لق
 [741١١:عجارإ .٠ ّلَمَك

 «َناَداَر نب ِروُصُنَم ْنَع ةَناَوَع وبأ اًندَح سنوي اًنجدَح - 185

 ناك :َلاكيردخْلا ديعس يبأْنَع «قيدصلا يبأْنَع ءرشب (يبألديلولا نَع

 ةءارق ردق ةعكر ردك مكر ر لك يف نييلوألا نيتك يف رهظلا يف موي هللا لور

 اكد .ةيآ ةَرْشَع د ردح او أل ينو و 'ةيكنيثالل

 تام

 دس 00 7

 انكم ةقرتي

 [١١11ة:عجار] . مّيمك) رهاظي ينعي

 مسا »و
 َنَع- ةَمَلَسَنْبا ينمي -داَمَح انُدَح «سُنوي اندَح -5

 موي موص ْنَع «ىَهَت 8 هللا لوُسَرنأ ؟يِردُصْلا ديعَس يبا ْنَع هر ءرشب

 . ىحضالا موو رطفلا

 7 ْنَع هرب ْنَع داَمَح انأدح : لاق جْيَرسَو سنوي انئدح -- 17

 «ٍلصْبلا «ثارُكلا نَع ىَهَت كف هللا لوُسَر نأ ؛ ؛يِردُخلا ديعَس يبأ

 . موُثلاو

 ُهنَع تا رأس رنكاو 30 د 58

 رواصو

 مك ير ديعس يندم ملك ص

 .هيترك قوق امر هَ يلام يكرم َلَمَجَ :ا0كَم مدي

 ا
 دس 1 .ويكنم نم لفسأو

 هكر مر سه نإ ماس ل يل ا

 5 لاك 0 0 :َلاَق - َناَبأ

 .ةلوحْا هلع لوحي داك تح ؛ جحا قيشو نم دورت انك

 اكربخأ ياناس انآ ءٍمصاَعْبَْ ا اًندَح +١8

 ف هللا وسر ىلتم :لاكيِردخلا ديعس يبأ نع ؛ هيجان لكما 2
 ام: يِباهَ :لاَقَ هباَحْصآ نم لج َلَخَدف : لاق ءَرهظلا هباَحْم
 - سعد مع ع عك

 :َلاَك ل يا اير 05 قلما رول ل
 نق اذه ىَلَع قدصَتُي لجر الأ .: : هللا لور لاق 0ا 00000 ركل دصو 2 ع مل رب صا

 [1.0١:عجار] مم ىلا نسج
 «ةرنضَت يبأ ع «يريرجلا انآ مصاعب :يلَع امدح 8١

 ل :ٌهلاوُلاَقَ :٠ 9 هلا لور دع ىلا لع لديه يبأ نع

 نآوُجَرآل ين ُرْعَسمْلاوأ موَُمْلاَوُم هَللاَدإ :٠

 . فكل لام يف ةملطتب يُسأل كرا

 يبأ نب ليهس يتريخأ :َلاَق مصاَعْنْب يلع اَئدَح - يدش

 نس : هللا لوس لاك : :َلاقيِردُحلا ديعس يبآْنَع «هيبأْنَع ءٍحلاَص

 [4"11ةنعجارإ] : مضوي تح سليل ةَرانج عب

 2 «يريرجلا اربح ءءاطع نب باها ُدبَع ان امدح 188 ١-

 وحن لكأ ْنَع 8 هللا لوُسَر ىَهْ :َلاق ديعَّس يبأ ْنَع ءةَرْضَن يبأ

 ؟ًةلايع اند هلل َلوُسَر اَياوُناَقك : لاق ماي الك قوق يحاّمأل

 مي مَ
3 

01 

02 

79 

 .اوُنسْحأَو اورخداَو اوُلُك
52 

 ٍساَيِإَنيْديعَس انئَدَح ءٍمصاَع نب يلع اندَح 5 ١-

 يبثلا نع هاَرأ :لاق) يرسخ ديعتس يبأ نع ,ةرلضت يبأ نع 5

 لاَ َكَباَجا نإ «تاَرَم ثلث هبحاص دانك طئاّح ىَلَع َتْبَتآ اذ لاَ 5

 تنآلك ءدانق مار (81/1) ىلع َتْفتْنإَو «دسنت ىلع انآ بح نم لك

 .دسْ نأ يَ نم برشا ةلاَواَكِبَجأ نإ « تأرم

2 

 لا رو م مون
 امك «ٍمايآ ةئآلك ةقابضلا : هللا لوُسَر لاَكَو : لاق - ماك

 م مرهم
 [5١٠1:عجارإ .ةَكَدَصَق دْعَب

 :لاق َقاَحْسِإ نبا نع « يبأ انئدَح ب بوقعي اًيدح 6 ١
 *هلل يربك ص رجع ع كل ٠ اه مو مرةمو

 | دبع نب دمحمو َناَبَح نب ىبحَي نب دمحم ينئدح
 مم ©

 نب نَمْحرلا دبع نب

 َناَكَو راجل نب نِزاَم يني نم راصنألا نم
 هلع م سرمأ يعم ءش

 نالجر امهو 'ةعصعص يبأ

 اًمهطْهَر نم امهر ممتن ب داّبحو نَسَح يبأ نب ةراَمع نب ىَحَيْنع هَ

 :لوُشيا# هللا لوس تغمس : :َلاَق يِرْذَّخَلا ديعس يبا ْنَع ؛ةقث ,ةقئ اكو

 معليا

 نم ٍسْمَح نو اًميف َسِنلو 5 َمَدَص قرا نم قارأ سمح نو اً سي

 [قال34 1 :رظنا] ٠ هدرا نم قسؤأ سس نود اميف سيو ؛ٌةكدص كد ليألا



 ؛باهشيلاك ميا «يبأ انئَدَح «بوُقعَي انئدَح - 595

 لوُسَر لاق : لوفي يِردحْلا ديعساب]عمَسهنأ ٍلْهَسْنب همام وبأ ينئدَح
10 

 ْعُلي اَم اهم ؛ "صْصُفمهْلَحو َنوْضَرعي ساّنلا تير مان انآ اي : : ف هللا

 صين هِنلَحَو باطلا نبع ىَلعرَمَو كلل نو ْمْلْبياَماهنمَو يقل

 رقد
 . نيدلا : لاك ؟هللا َلوُسَر ايت لوأ امه : اوُلاَق «هرجي

 ءعاورم
 نبا نع « «حلاّص اَنثَدَح : :لوقي هتعمس ام يصخأ ام : بوُقعَي َلاَك

 .باهش
5 5 

 :َلاَق َقاَحْسِإ نبا نع « « يبل انئَدَح بوعي اند 14 1١-

 دبع ِنْب هللا دبع َنَع «يراّصْألا مَكَحْلا نْب بوُيأ نب طيلَس يكد

 ديعَس يبن راجل نب يدَع يي دَحأ م «يراَصنالا عفأر نب محلا

 رف نم كلل ىَقتْسي فيك هللا لوس اي هللا لوُسرل لبق : :َلاَق يربُحْلا
 رو هم سف
 محَلو ؛ءاَسّشلاضِئاَحُم ايف حَرطْيرب يهو ٠ ةَدعاَس ينّبِرْثب ةَعاضب

 روم ءاَمْلاَإ : :8 هللا ٌلوُسَرَلاَق :َلاق ؟ساّنلارثعو «بالكلا

 [1177:عجارإ ٠ . ءيش هسجني

 هي

 ننس ياو «راسبو اع دع طيش نبل دبي يكد

 بططَيَوُمَو ل لا لوُسَر تضم ٠ :لاق يرسل ديعس يبأ نع راسي

 دعس
 مئرنقلا ةلبل(-باراذق ين ترِماَنلا اهي : لوُقَيَوُهَو هربذم ىَلَع سايل

اَوس يعارذ يفادأت نر . اهتيسنأ
 لدم هي بهتهرَكَ بهذ نم نير

 ل ماو
 .ةَماَميلا بحاَصَو ءنَمِيْلا بحاص : ِنْيادَكْلا ِنيَذَه امهتلوأق ٠ اًراطق

 :لاق ٌقاَحسِإ نبا نَع « يبأ اند بُني انندَح ١188

 نب ُناَمْيلَس نع «مْزَح نْبِرَمْعَم نا نَمْحرلا دْبَع نب هللا ُدْبَع يد

 يبأ َدْنِع تاكو بْذَك تنسي هَمَع ع « رجع نب بدك نب دمَحُم

 :لاَك سانا ايلَع ىكَتْشا لاق يرَدخْلا ديعس يبأ ْنَع «يِرَّشْا ديعتس
 010000 ريال م يب
 َيلَع اوُكْشَتل سانا هيأ لقي تعم ءابيطخ انف 8 هللا لوس مَن

 .هللا ليبَس يف وأ هللا تاذ يف شح هلا

 :َلاَق ريثك نب ديلولا نَع ٠ يبأ انئدَح «بوُقْعَي انكدَح -
 سام ام

 فار نب نَمحرلا دبع نبل ديبعنأ ,ةملس يبأ نب لاب يكدَح
 يبلع

 اي: ل هللا لوُسرل َليقُهَنأثدَحُييِرَدُحْا ديعًّس ب

 موُحُنَوَضيِحَمْلا هيف حَرطْيرْ يهو ةَعاَضُب رب نم ضو «هللا َلوُسَر
 »هام ورب م م

 .ءيش همسي الر وُهط امان

 هنأ ؛هئدح

 :ا هلل لوس لاَ ؟نّملاو بالكلا

 [77١1:عجار]

 :َلاَق َقاَحُسِإ نبا نَع « يبأ اَنكَدَح «بوُقْعَي اندَح 1

 َعمَسْملأ ,ةعصْعَص يبأ نب نَمْحرل دبع نْهّللا دب َمَحُم ينئدَح

 ديعس اآ اًممَساَمُهنأ ءناكدَحي ميم نب دبع نسَح يبأ نب ب ةرامع نب ىيَحي

 ٌةسسَخ نود اميف َةَكَدَصآل : لوفي 8 هللا لوس عم هنأ «ثادحُي يرحل

 نود اَميف الو «قروشا نم قاَوأ ٍسسْسَح نود اميِفآلَو ملام قُسْؤأ

 [1 18 ةنعجارإ ٠ لبألا نم سْمَح

 (مالرل) يرحل ديعس لس يب دلسم
 0 اا يي

 ةمامم مرعاش

 راب ميو سوم ملم م عرب م
 اه تلا ديس يأ لحية نحس شمس

 يم س## ساعا
 :لاقك تاس قف يبلانا هدو ؛هبنذ نم أبدل لكأت . هي يمس

 [11؟514:عجار] .هبحض

 ْنَع دابعْنْيدابَع اَنكدَح ءديلؤلا نبال اتنَح 11857
 يرد ديعَس يبأ ْنَع ؛ (م07/0) كولا يبأ ّْنَع «ديعَس ِنْدلاَجُم

 2010 مس ملول
 مسا هّل دبي ال ىّتح هلا داب رضُمنبرضَتل :8 هللا لوُسَر لاَ :لاَك

 هني دءرووومنف
 . علب اوعي ىّتح َنوُنمؤُملاٌمُهيِرصيل(وأ)

 ديزي اًنئدَح ءِرَّمَعَج نب هللا دبع اَنندَح :ديعس وبأ اَنْئلَح ١15 ١-
 ع

 لوسر نأ ؛ ّيَردُخْلا ديعَس يبأْنَع « باب نب هلا دبع ْنَع هلا دبع

 لصرف لاّصولا نم دب هل نكي مَ نم :لاَقَق ٠ «لاّصوا نَع ىَهّئ اف هللا

 ةتلسل ينإ :َلاَق ؟لصاَوي كن هللا َلوُسر اي :ليق « «رحسلا ىلإ رحسلا نم

 +1٠0 عجلر] . ينيقسي قاَنسَو يسعي معْطُم ؛هتبيأ يإ مكتب

 «َقاَحْسإ يبأ ْنَع «كليرش اَنئدَح ءِرِماَع نب دوسأ اَنْندَح - --6

 يبأ نع «كادولا يبأ نع «بطَونِسيكو ديعتس يب نع كاوا بأن

 «ٌمَضَت ىّتَح ىَلبحْل أطوُ آل: : ساطؤأ ةَْزَع يف فيلا لاَ :َلاك ديعّس

 [١١1؛ةنعجار] ٠ ةّطيح ضِيِحَ تح ٍلْمَح تانيا
 ةمرع مع موري ورع

 اندَح دبع نب داب انئدَح ءديلولا نب فلَخ اندَح -5

 هم ءِنَمَحْلا نع «يسوُدرْلا دايز نب ىلَعملا
 مدماع د4 دام ع 0
 موفي وتين ًاقَح مَع نإ سانا ةَبَرالْجَرَنَعميآلالآ 9# هللا لوُسَر لاق

 [4414١1:عجار] . هب

 :َلاَقزيَمْلا دّبَع نب ديعَس انَدَح «ةريغملاوب بأ انئدَح --1/
 ميرع هع ع

 اَنْ :لاق يرْدُخلا ديعَس يبأ نع «هكدَح مَع ؛ سيق نب ةيطَع يئدَح

 اًنِجَرَحَت «َناَنعَمر نم اَنلَخ نيل يف حملا ماَع ليحّرلاب 8 هّللاٌلوُسَر

 سانا َحبصأَف ءرطفلاب 8 هّللا لوُسر اًنَرَمأَ َديدَكْلا انف اذِإ | تح امآوص
 م هقويد اع

 انما ءودَْا اقل لزم ىتدأ لَ اذإ ىّتَ نطل من « مقالا من

 َنيِعَمجأ ارطْفاَ رطفلاب

 َنَع اخ ريا درعا عا ئمكحل اكد ١148

 هّللا لوُسَر اَنَرَمَأ : َلاَق يرْدُخْلا ديعس يبأ ْنَع «ةَعّرَف نع ؛  سْيق نْب ةَيَطَع

 ىّنح ام اوص انجرح «ًناَضَمر مال نيكل يف ٠ حلا مَع ليحرلاب ةف

 مهنم (نيَجْرَشَساّنلا َحَبصأَ ءرطقلاب هللا لور انما هيدا اََلَي
 [1115؟:عجار] ٠ ٌرطْقمْلاَو مئاصلا

 :َلاَقِيَِمْلا دْبَع نب ديس انثدَح «ةّريغُمْاوبأانَدَح - ١-

 َّناَك : لاق ُيَردُحْلا ديعَس يبأّْنَع ُهدَح مَع ؛ « سيق نب ةِطَع يئدَح

 ُنْمَحْلا كلاسي مُهَّللا :َلاَكهَدَمَح نمل عم : :لاق ان 8 هللا لوُسَر

 ءانتلا لهأ دعب ءيش نم: -: تئشاَمء لو «ضْرألا ةلمو تاومّسلا لَم



 امل تع كلت انطلاق امد دْجَمْلاَو

 [هدعبام نظنا] .دجْلا كم دج اذ غل

 يع هدا ل
 نع ءزيِعا دبع نب ديعَس اَنئدَح « عفان نب مَكَحْا انئدَح - ليتم

 َناَك : لاك يِردُحْلا ديعَس يبأ نع « ىَيحَي نب ةَعرَق نع « سيق نب ةبطَع
 ُدْمَحْلا كل اير هّمَللا : َلاكُهَدمَح ْنَملُللا عمس : لاعاد هلل لوس

 مالا لهآ دمي يش نم َتْفْشاَمَ لمَ «ضرألا لمَ تاما لم
 ش هسيس علا

 عمتي الو «َتِيِطْع امل َعنامآل يع َكَلاُكو دْيعلا َلاَقاَمَوَحأ « دجَمْلاَو

 كاما ون
 .ُدَجْلا كندا ان

 انئدَح «فرطُم نب دمحم اَنئدَح « شايع نب يلع انكدَح - 5056

 َنياَحَتمْلا نإ : : هّللالوُسَر لاق لاك يردخْلا ديعّس يبأ نع ؛ ٍمزاَحوُب

 نم: :لاَقي "يعل وأ «ئيقرّشلا علاطلا بكوكلاك نجلا يف مهر ىَرت
 هه ساس كل

 .لجَو رع هللا يف َنوُباَحتمْا ءالْؤَم : لاَقيُق ؟ع ءالؤه

 انثَدَح هس فر دمحم انئدَح « شاين : يلع انئدَح - 0انفلا
 2ك كامراه تاع

 ل ندا ىلع نشل قلب الس يف أ طا 2

 ًاميغُرت ئاتاك هنن ىلس الكأذإو امهب قش اسَخ تناك ذك «نييدجَس

 [١11ا1؟:عجار] ٠ ناطيشلل

 : ْيِرْيَرجْلا نَع دلاَخ اَنَْدَح «ديلؤولا ْنْبْفَلَخ انندَح - ا١امهع

 هل آلآ : هللا ٌلوَسَرلاَف : :َلاَق يَردُْلا ديعَسم يبأ ع ؛ةَرضَن يبأ نع
 مت دم دل
 :1٠١ :عجار] : هآَر اذإ قَحْلا لوي نأ سآّنلا ُةَقاَخَم مُكَدَحأ َنعنمَي

 نْيِدْيلُخ نع م انَدَح ءمسالا مشا انَدَح - ١65

 (مق/0) سنار َُ لاق ديعَس يبأ ع ؛ةرض ابآ تغمس : َلاَقِرمعَج

 [11584هعجارإ ٠ بيطلا بيطأ نم سيكو : لاك ف يبان

 «ةَبثع يبأ نبا نع «ةَداََق نَع 5 ةبعش نع ٠ « مشا اندَح ١960

 ءاًهردخ يف ءاَرْذَع نم اَيَح دس 8 هّللالوُسَر ناك : َلاَق ديعس يبأ نَع

 [0117:3:عجارأ ٠ ههجَو يف هاَنفرع ايش رك اذِإ َناَكَو

 سوي انأبنأ ؛ هّللادبَع انآبْأ «َقاَحْسإ نب يلع اندَح - - |١ 1 8هك

 «يردُخْلا ديعَس يبأ َنَع ؛ نَمْحّرلا دْبَع نب ةَملَس وب يِئدَح «يرهْزلا نع

 رمان ةاطب : ناتئاطب هل تناك لإ ةقيلَح نم فلما ام: لاَ يلا نع
 دقاق عمو مه وشاف هل

 ْنَمٌمْوُصْخَمْلاَف ' هلع هُضْحَتورشلاب همت ابو ؛ هيلع نحو ربحا

 [11؟5؟:عجارإ ٠ للا مَع

 هسا سا لع

 نب كلام اَنئدَح ء هللا ُدْبع اَنْ «َقاَحْمإ نب يلع انندَح - /١1861-

 :لاق'يِردخْلاديعَس يبأ نع ءِراَسَيِْب ءاطعْنَع ٠ ملسأ نب ديز : نع سن

 :نوُلوُتَي ؛ ءةّنجلا لهآ اي: ةّنجْلا لآل : لوُقَي لهن : هللا لوُسَر َلاَق

 ُدَقَو ىَضْرتَأل انَلاَمَو : َنوُلوُقَبف ؟ ْمُيْطَر لَه : :لوُقَيَق :َكْيَدَْسَو اير كيل

 دمع ماس
 كلذ نم لَضْفأ مُكيطغأ انآ : لوُعف ؟َكقْلَخ نم ادَحأ طم ماَم اًتيَطعَأ

 رية سرا سا 8
 اديب ةهدعب خا

 ٌديعَس اَنآبْنأ « هللا دبع انئدَح «َقاَحْسإ نب يلع اندَح - ١1864

 دبس يبا ٍمكيهلا يبأ ْنَع ؛ حسا يبأ ْنَع .ٍعاَجَش (وبأ]ديزَي
 ىّنَح ىَلْقُسلا ُهُئَقَش يخرتستو ؛هسأر طّسو َعْب تح اعل هكقَش دو قا هوست لاق «نوُسلاكاَ مصر :لاق# بلا نع ير »# هد

 0 يعل يخل ينب- ةئُ

 راام مم ة.راق
 دجْسَملا طئاَح يف ةَماَخُت ىلر ا هلا لوُسَرنأءاَرخأ يرحل ديعس

 يّلَصُي وهو مُكدَحأ محن اذإ : لاك ءاهتحقةاَصَح اف هللا لور لوا

 همت خئالأ ءهراَسَيْعاكصْنلَو ,هنيمُيْنَعآلو هجر مح يشي الك

 0 "7 [١٠؟ة:عجار] . ىَّرْسِيْلا

 :َلاَق ؛يرهزلا نَع ؛بْيَعَش انآ ءناَمَيلاَوُبأ انئلَح -
 مصمم اساس كو # ءعع د معهن :

 لوُسَراَي : :ليق هنأ «يردُحْلا ديعسوببأ هكدَح هلأ ديزي ب ءاطَع ينكدَحَو
 راس مام ىلا سا

 هللا ليبَس يف دِماَجُي نمو : قف هللا لوُسَر افك ؟لّضْفأ ساّنلا'يأ هللا

 هللا يني باشا نم بْدش يف نمْؤُم لاق ؟ْنَمْمث : اوُناَقَك هلاَمَو هسْقنب

 [4١11؟:عجار] . شم سأانبم

 ل رطل رطل ديس. ملا

 ل م ل ل
 ايَسابناَنِإ هللا وسر: :لاق راصنالا نمل جر هاج قفين دلع

 َنوُنمَْلمُكنإَو : 88 يبا : َلاَقَ ؟لْزَملا يف ىَرَتف يف املا حن
 ” وهي ٠ ظرهوس

 جرختااهللا بك همست انف , مك اولمَْتال ذأ مُكلعأل ؟مُل

 [1157::عجار] .ةَجراَخ ّيهألإ

 [4١١1؟:عجارإ يطب تركة يكول ف.

 يي هاد يح «"بيعش انأبْنأ ءَناَميلاوُبأ اَندَح - ا١المكال

 اني لقا ان ؛ةكَح يلا ديس نأ ريش يد ءِيَسَح

00 
 ,يسنيابلتلا هدئاعق هجهجهو فم كفا يبارعألا 2020 ةمّنَغ

 يدع
 :لاَق ءُهّللا هينقَرَرأق' زر َتذَخَأ : َلاَقَق هبطاَحُي هبئذبأ ارقتسُس ىَمْفأَمُ

 كرت كن َّللاَو : دانك . يّبطاَخُي هبت ِرقذَتْسُم مْقُم بذذ نم جَعاَو
 ماسأ ممل

 يف: 8 للا ٌلوُسَر لاق ؟كللذ مَع امو : لاق ؟كلذ نم َبَجْعَأ
5 

 ديوب ؛ ناتي نيران تال

 هللا ىلا خبط ىلح قالا ىف تس.
0000 

 : يبنلا هل :َلاَقَق ؛ يبارعألا ماك ؟ِمََا ب حاّصأ يبا ارعألا َنيأ :لاَق



 نم ىأر انسانة يبارغأل شحن «تيراَمو تضم مب نلا ثذَح

 مي رو هرم
 لبق نوكُت تايآ «قدَص : ل دذع يلا لاك «هنم عِمسَو بلل

 م مجمل مه هم هع

 هلطأ نم ْمُكدَحأ جري ىنحةعالاٌموُل هدي يش يدا ٠ (ةعاسلا

 ا

 [11835:رظنا] . هَدْعَي ب هلهأ ثدحأ امب ءماصع وأ فطر
 وقع موس هع
 وس وأ , هلعن هربختف

 «قوُزرَم نب ليضفلا اَنندَح ريكي يأن ىَحياَدَح - 11854

 رونا دال نمل ديعسوبأ َلاَق : َلاَقيَفوُعلا هيطَع َنَع

 5 لاك ءْمُكيلَ َرئآدكرومألا تاقتسا دول لا مُكئدَحأ تكد هلاَوَمأ

 :َلاَقَق مُهَءاَجَف : :َلاَق هللا َل ور اق افينع ار هيلع اوُدَرَ

 َنوُبكَمأل مُشنكف :لاَق هللآلوُسَر اي ىَلب :اوُاق ءاَهظَمحأ ال يأ مه
 املك :َلاَك ءهّللا وسر اَي ىلَب ١: وا ايس مهل :ل َلاَق اَمّلُكَف :َلاَق ءُلْيَحْلا

 «َكاَنْرَصَنَق كمْوَف كلئاق :َنوُنوُقَت آلكأ : َلاَقائْيَش هيلع وريال ْمُهآر

 تأ هللا َلوُسَر ايل« اوشن ال رحت :اوُناَق ؟كاَيوَ كمْوَق كَجّرْخآَو

 َنوُبمدَتو ايتدلاب الا بهذين وصرت ةلأ راصنألا َرَشْعَم اي :َلاَق « هّلوُقَت

 لةراّصْنألاَرَشنَماَي : لاق هلا لور ايوب : اوُلاق ؟ك هللا لوُسَرب من

 ؟راّصْنألا يداو تكلس ايداَو ْمتكَلَسَو ايداَو اوُكلَس ول ساَّنلا نأ نْوضْرَت

 راسل نم آرثا تنك ةرجهلا لوك : َلاَق ٠ هّللا لوُسَر اَي ىَلْب : اوُناَق

 نم وُنبلاَو «(مهئيس نع اوُعاَف اهيلإ يدآ ينل تي يقيل هأو يشرك

 . مهنسحم
 يما سعال
 :رَئَس اَنَنآ اَنكَدَح 8 ِهّللا لوسَر نإ امأ : ةيواعمل ت

 ايما :لاَق اك هَربْصَت نأ ارم تلق ؟مُكَرَمأ ام :ٌةيواَعُم لاق قرأ هدْعَب

7 
 .اذ

 5 :ديعسوبأ لاَ

 ىلا

 هاوار مريدع
 نب دز اًنئدَح :دّمَحم نب ريهز اًندَح حور انئدَح - ١ امكو

 كف هللا َلوُسرَأ «يرذُخْا ديعّس يبأْنَع راسي نب ءاطَع ْنَع « ملسأ

 اول ىَّنَح عارذب اعاَرذو ربشب ارش ٠ مكب نم نيل نسحب لاَق

 :لاك ىَراَصُتلاَودوُميلا هللا لوُسر اي : نلف «ُسومتتل بص َرحَج اوُلَحَ

 [118؟؟:عجار] . ْنَمَق

 هش يِنئدَح ءديمَحْا دبع انْنَدَح ءِرْضَتلاوبأ انئدَح 1١1 8كك
 مش ملقم لثع ره سل ل رمل

 شهي هل ةميْ يف مكسأ نم لجَرامتي َلاَكيرُْشْلا ديعّس وُبأ انئدح :لاَ

 همّنغ َنمَةاَش مراكب ِهِلَعادَعْدإ ؛ ,ةَقيلحْلا يذ ءادْنَي يق اَهْيلَع
 مدعو ن2 مولع هد ب
 لبق بلان إم .هتاَش هنم دقتسا ىّنح ةراجحلاب امرك جر هآَجْهَجُ

 ني بْيَُش ثِيدَح وحمد ذك . . لجرلا لام بذي افذتسس ىعفأ ىَتح

 [1187:عجار] .ةَرَمَح يبأ

 ليس ليئارسإ وُبأ اَنئَدَح ءرماَع نب دوس اًنئدح /١81-

 ”, : هللا لوُسَر لاك“ :لاَق ديعّس يبأ نع ؛ ٌةيطَع ّْنَح «يئآلعلا
 هسا ماس عع دم عا هل
 9 00 "تيم أ « نيتي نيلي

 ىلإرظنا يئاكق : لاق «ربشب اًمهدَحأ ىلإ برق د جوف ؟َبّرآ ناك مهب
 عم عم:
 [١ا لا :عجار] ٠ برأ ناك يذلا ىلع ُهلَعجَ كف هللا لوُسَر بش

 3 ني ىسوم اند - دامت
 . (ح) ديعس يبأ نب ديعَس َنَع «سْنأ

 ْنَع ء(ديعس يبأ نبا نَع ” سننآ يبأ نب نارمع) : لاَ ٌةَبييَق هاتئدَحو

 لاق /ىَوُلا ىلع سسأ يذلا دجنسلا يف نآلُجَر ىَراَمت: :َلاَق هيبأ

 يتلا َلاَقَق ٠ 8 (يِبلادِجَْسَوُم : هَرَخألا لاو بك دجْسَسَوم : اَسْنَحأ

 11١١[ :عجار] ٠ اَنَه يدجْنسرُم

 روم ف ل
 ٌماَشَهاَننَدَح : او ِرِماَع وبأو دّمّصلادْبَعَو حْوَر انئدَح - - 858

 :رماَع وب َلاق) «ميهاَريإ بأ نع «ريثك يبأ نب ىَبحَيْنَع «هّللا دبع يبأ نبا

 ف هللا لوُسَر نأ ْيِرْدَخْلا ديعَس يبأ ْنَع ٠ «ييِراّصنألا ميِهاَرإ يأ ع

 «ةداقق يبآَو ناَّتع نب اَمْفعرْي يبدا َماَع مهسوؤر اوُقَلَح هَباَحْصأَو

 .(ةءر/ا /ةرَس نيرصمللو رارم تال َنيقلحُملل هلل وسرت

 ]راجع:1١١55[

 رويرامرز مر
 اَيآنأ ىَبحَي نع «ناَبيش انْئدَح « ىسوم نب نسح اًنيدح - ١

 َرَكَدَق :َلاَقديعَس اَبأَنإ :َلاَق لهشألا دْبَع ينب نم يراّصْنألا َميهاَريإ

 .ثيِدَحْلا

 ٌهَداَتَكْنَع ؛ هللا دبَع يبأ نب ماّشه اَنَدَح «حوراتدح 8 ١-

 طيلَخ ْنَع « ىَهْب 8 هّللا'يِبْئنأيِردُحْا ديعَس يبأ نع «ةرضُن يبأ نع

 [١٠١٠1؛:عجار] .رْمتلاو رسل رمل بيلا
 هيلو هر ةماعلا يف ماس

 نع «ديعَس اًنئدح : : ةلاَق .ركب نب دمحمو ؛ حور انئدَح - ١- م8ا/؟

 نع « ىّهَب 8 هللا 'يِبئانأي ردُشْلا ديعس يبأ نع ء رض يبأ نع ءةداَ

 هلق مد
 . تّنّرمْلاو «ريقَتلاو ءمنتحلاَو «ءابدلا

 ٠١ ؛:عجار] .صَنلاَوِرسبلاَو ءِرْمَّتلاَو بييزلا َنْيَب طَلْخُي نأَو

 5 «ْنَّسَحْلا نَع «ثعشأ انكَدَح «حور انئدَح ١- 8م“

 يتلو «ٍمصَحْلاو «هاّجلا نَع ءاق هلا لور ىهَت : لاق يِردُحْلا ديعّس

 [هلبق ام عجار] .رماو ربل ِرْمَلاَو بياع نيب طلخُي نآَو «تّنَرمْلاو
 يي عال

 900 :لاق يِرْدُخْلا ديعس

 . هكأو كئاقس يف ذا : لا :لاَكَو قو

 «ةرطُن يبأ ْنَح داق ْنَع ءاديعس انُدَح «حْوَر انْئدَح - ١- امامه

 ىَلَع اوُسدُق َنيِذَّلاَدْفَوْلا يقل نم يسدَحَو : َلاَق يردُحْلا ديعَس يبأ َنَع

 نم يح ان هللا لوس اي : اوُاَك جشألا مهيف سيلا دبَح نم 5 هللا لوُسَر

 كيفن رقي ديمو ىَيحَي ثيدَح لم رك رم راك كيو ايو عير

 [1115*:عجار] .نيَلَح

 لكوتمْلاوبأ اَنُدَح «ريصّملا ىّتثملا اَنندَح حور انئدح - ١181

 يف برشلا نَع ؛ هّللا[يِبَت ىَهن : لاك يرد ديعس يبأ نع ؛ «يجانلا
 م

 كح .ريقنلاو ,ءايدلاو « ةَمّتنَحْلا



 / ْنَع ريما رز ين يو ١- 1 ما/ل/

 ورح دانا يماني لوُشَ 8 يلا ممَسْهَّنأ «ديعس يبأ
 با قرع ”هعكس موقك ةل د 000 ناس

 َنوُننَي ىّتح َءاَمْلا مهل نوُشرَي ةئجْا لأ لاَريآل من « ممل لم اوثاكو

 _[1109760:رظنا] . لسا يف املا تابت

 0 سر سرك
 / ْنَع هرْيمْزلا يبأْنَع ؛ يهل نبا .ىَسوُم اكد - 1١ 13ا/4

 راّثلا نم سان جريس : :لوُفَي 8 يبل حمسُمن « هربَخأ ديعتس بأ نأ «رباج

 [111/66:عجار] . هَرَكْذف ..

 يبأ نع ةرضَن يبأ نع فوغ اًنثدَح ءحور اًندَح 4 ١-

 ءمْحَ اوُناك قرا نمر جرحت : َلاَق كف يتلا نَع ؛ يرَدَحْلا ديعس

 انك نوت يو مو ا ل فار لاقي لاق
 0000000 02 عمر

 للورد ٠ إراجية؟11١[

 دبع نب قاَحْسإ نع « سْنآ نب كلام اَنئدَح «حْوَر انئدَح 1848٠ ١-

 2 نبل اَتلَحد:

00 
 قنبر باي

 قرين نب عفا 3 .ةحلط يبأ نإ ني هللا

 3 كلم نأ ف هللا نس

 رععلإو سلا

 ولادي لدم همسك « يبأ يئَدَح

 هّللا لوُسَر تغمس يّنإ : هبحاّصل اَمُهدَحأ َلاَقَق «يردخلا ديعس يبآو رَمع
5 

 004 0 مع كر سو ل هد علق
 هتمْحَش ىَلِإ | :اًمهَدَحأ لاق «ةمايقا َموَي ساّنلا مقري هنأ ذي قف

 ٍلَقْسأ نم هعبصأب مصاَعوُبَراَشآَوَرمَعنِبا طَخَق .همجلي :رخآلا َلاَقَو

 .ءاوسألإ لاك ىَرأاَم :َلاَق .هيف ىلإ أ ةَمْحَس

 سا سا سرا مرو رعب عسا اصس سلو يي هرب اسافر رك
 نَع «ديزي نب سنويو كلام انأبْنأ «رمع نب ناَمْثع انئدَح - ا١امم"؟

 هّللاَلوُسَرانآّيِردُْلا ديعس يبأْنَع ينيللا ديزي نب ءاَطَع ْنَع ؛ «يرهزلا

 دَ)لوُشي لطم اوُنوَُك (يدانملا : : كلام لاقَو) دوما مثعمَسادإ : :َلاَق

 ١٠١ ١[ :عجار] . (ندؤمْلا : كلام

 رامز مم

 رمادا ديس يأ ىلإ: لع هاون ل :لك عن

 مدر َدَحأ آر (41/5) املك ؛ هل طئاح يفرم ام اًقلطلاك : لاَ ؛هئيدَح
 ريدم

 لمَن انك: لاَق دجْسَماءاَتيركذ ىلع ىَتأ ىَتَح 3 اًكَسُي اَسْنآق َدَمَقف انءاَجَ

 و هّللالوُسَرُمَرَف :لاَق ٠ نبل نيكل ل مْحَي راي برسول
 تو ما م و مم 20 عملما معلم
 لضَياَمَك نك محتال َمَعاَي لوو هلع باّرتلا رضْشْني لَعَجَف

 ُهْنَع بالا ضني لَعَجَ :لاَق هللا نم َرجألا دير ينإ : : لاك ؟كباَحصأ

 ىَلِإ هئوعدَيو ةنجلا ىلإ مهوعدَي شياب ةقفلاُهَلَترَمَح حيو : لوُقيو

 [8١١1*:عجار] نقلا نَمْحرلابدوعَأ : لوُقَي رامع َلَعَجَف : َلاَك ءراثلا

56 

 والو هع ل رع ع كرش

 ديعس ييأس
 ريس تا

 ُئ رجلا ديعس
 ال 3

 26 نع ٌقيحش اًندح ,دواَدوبأ انكدَح - 1845 ١

 رو رب ل رع صل
 ثدَحي ةبتع يبأ نب هللا َدْبَع دع

 راس
 هلال وُسَرناَك : :َلاَقكيِردُخلا ديعَس يبأْنَع

 020 سلسل ع
 يف ُاَنقَرَع يلا رك اذِإناَكَو ءاّهرَدخ يف ءاَرَْمْلاَّنم ءاَيَح دش ©

 [17١1:؟:عجار] .ههجَو

 « ىَيُحَي يبأ نب سيأ اَنئدَح « ىسيع نب ناَوفَص انْئدَح - ١ مم

 هطَرَم يف 8 هللا لوُسَرانيلَع جَرَخ : لاك يِرْدحْلا ديعَس يبأ ّْنَع «هيبأ نَع

 «ريْملا ىلَع دعّص ىَنح هت : :لاق «هسأر بصاَعَوَمو هيف تام يذلا

 دبع: َلاَكَّمُك: لاك «ضْوَحْلا ىَلَع مئاَقَل ع انا ينإ لاَقَك :لان
 ماو
 إو أهل نيم .ةزخآا خالات

2 
 7 ل لطي قري

 «هبيأ نع ؛ ىَيحَي يبأ نب سيئا انثدَح ناونص اًندَح 885 ١-

 يحين مالُجَرو فْوَع نب وِعَع ينيج ير دبعس يب ع

 وه: :يفوتلا لاق ءىوُشتلا ىلع سسأ يذلا دجْسَملا يف ايار

 هللا َلوُسَر اك« ف هللا لوُسَر جسوم :؛ :يرْدُحْلا َلاَكَو « ءابق دجُسَم

 ”ريكك يَ كلذ يفَو اذه يدجُْسسَوُم : َلاَقَق ؟كللك ْنَعمالاَسَنا©

 [155١11:عجار]

 دعس يبأ ع ءراَسَي نب ءاَطَعْنَع للم يل نم لاله نخ رك يل

 نإ َلاَقَقهكوَحائْسْلَجَو ربثملا ىلع 8 هلا لون سل : :لاق يرْدخْلا

 :لَجَر َلاَقَك ٠ اهو ايدل ةرهَز نم ْمُكيلَح حمي ام يدَْب مكي فاَحآ
 :ةكلقت ا هللا ل وسر هن «تككسق ؟هللا لور ايريشلابريَسْلا يتاّيوأ عاش لو

 لاق لعين راو : لاك ؟كمْلكي لو ا هلل لور ملكت كئاَش ام
 يضع ل عد 000 لاوظالا سو لس معيب
 :َلاق ُهَدمَح هّنآكو ؟لئاسلااَدَه نبأ : َلاَقَو ءاَضَحُرلا ُهْنَع حَسْمَي قاف

 اًهنإَكرضخلا ةلكأألإ « ملي وأ لي يبرلا تبي ممّن ءرشلاب ريَحْلا يتاَيآل

 ' مُثتَلاَب و تطلق سلا َنْيح تلبقتسا اها صاَح تلم اذإ ىّنَح تلك

 ىلا لو للبحور ل أَو ا

 يذُتانِإَو : :8 هللا ٌلوُسَر لاق امك ؛ ليسا َنْياَو نيكس مْلاَو ميلا هْنم
 مرقالسو لم اير عسب عالم دلمو

 .ةَمايقلامْوياديهش بلع نكي ؛ عبشي الو لأي يدل داك هَّح ربه

 [١١1؛ةنعجار]
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 يو هدر ست
 نع يلَع نب لآله ْنَع ٠ «َحْنَلف انكَدَح ؛جيرس اًنئدَح - ١ امحح

 َتاَدرّبْنمْلا ىَلَع ماق) ينلاَدآ «يردُخْلا ديعس يبأ ْنَع ءراَسُي نب ءاَطَع

 رأاطبح لدي : َلاَكَو ثيدَحْاَركَدت .. . ْمُكْلَع ىتخأ اممّنإ لاق موي

 1٠١49[ :عجارإ .٠ مل

 .(ح) كاملا نب يلع يكد «ليعاَمْس ان نكح ١4
 الا ناب هداف

 وبأ يّئدَح «ريثك يبأ نب ىحَي انئدَح «مّلعمْلا نيسح اًنئدَح و «حورو

 انبثاق هللا 1 سو يرام ديس يأ نع "يي



 يفانآ كرايم: ا للسلام اًمُهنييرجأل و َندَحأِيكجَ

 [١1171ةعجار] . نيتك كربلا عم لعْجاَو عاصم

 نب وِرْمَع ْنَع هش اَندَح «ِرَفْتَج ْنْبَمَحُم انئدَح - ١189

 هللا لوُسَر نأ «”يرُْخلا ديعَس يبأ نع ءلْجَرْنَع «اينرتخبلا يبأ َنَع رم

 لوي اقلام يعلى انإ هس مُكدَحأنرقحيَل : : لاَ ف

 :لوقيَف ؟كَمَنم اَم : لوقو «لك عاما دقو هلا ىو

 جلل . يالا لانش (8)91/6 :لوثت ل

 2 نب دمحم

 2 َساّنلا تيشَخ

 ديس يبا طق رعت يل نع داق رع ةبعش يكدَح ا

 .ُهَملَع اذ[ مكين سنا ُةَفاَحَ ْمُكدَحأَ عميل لاق 8 يلا نع

 1١٠١١[ :عجار]

 اًنإَو ءان 3 ىَنَح ءآلَبْلا ان َلاَراَمَ : يِردُخْلا ديعس وب بأ َلاَقَق
٠. 

 امم

 يزل
 .ةَرطَنابآ تعمس : هنيدَح يف جاََح لاق و

#02 

 اَيآتْعِمَس :َلاَ هداك نع «ةَبعش اًنئدَح «جاججَح اًنئَدَح - 7

 َرَشَع ناَمك يف ا يَا عَماَنْجَرَخ : لاق يرْدُخْلا دعس يبأ َنَع «ةرْصَن

 ىلع الوم بيم «َنورطْقم َرطْفأَونوُمئاص َماَصَق ناَضَمَر نم تّضَم
 [ل١1؟ة:عجار] ٠ ءالؤه ىَلَع ءالؤَم الو ءالؤه

 ثيِدَح اَذَهَو ةَداَنق مهدحأ :ةعيرأ ثيدَحلا اذهب ينّئدَح : ةيعش لاق

 .(ح) ٌةبعش انثدَح رفق نب محم انئدَح - اليحب سو مره دع

 يف جاَجَح َلاَث)٠؛ ٍلكوتملا يبأ َنَع :ةذاقع كيش ينكح ياجَح

 8 يلا ىلإ[ جر هاج : لاق ديعس يبأ نع (لكوُسْلا انآ تغمس : هئيدح

 ُداَقّسَك ءًدلَّسَع هقسا : ا لا لوس لاَ هَ (ةلاطتسا) يخأنإ : لاق

 اجمل تارت الق ءاقالطتنم الإ هديل هيتس ين :َلاَقَق

 لاق ءاقالطتنماالإذَيملقهتس دق :لاَقك ءًالّسَع هقنسا :َلاَقك « بارا

 [1115؟:عجارإ] ٠ رب ءقسق كليخأْنطَبَبدكوهللا قَد : : 9 هللا لوس

 يبأَنَع ةَداَنَكْنَع؛ ةبعش اًنئدَح «حوراتدح - ١1645

 . هاّنعم َرْكْذ ٠ . . كف يِْنلا ىَآ الجر نأ ديعس يبأ نَع ؛ « لكوتملا

 ٌةَداَنَق تعمَس :َلاَكُد ةبعش اًئدَح هرج نب دمَحم انْئدَح - ١866

 .() اميل يب آوأ َناَمْيلَس نَع ؛ثدَحي

 ديعس يب نع « شْمرُ نمل جر لاقو ةبتش يئدَح :لاجاَجَحَو
 ضاَوَح وأ شاوغ مُهاَنَْيءارمأ دوس : َلكهنأ ف ايلا نع ٠ يرْدُخْلا

 مهيذكي مهكدصو مهمل ىلع مهام «وُيذْكيو نوُملظَي سلا نم

 مهمل ىلع مكمل هيذكي وقدم نما لو يم
 [١1171:رظنا] . ينم وهو هم ان

 ماصع

 6 ال ل

 1 م يطل ديس ياش انك 5

 نايل

 رق سل ب #0 ساس

 سون لدغ اغ قارا مش يك ٍجاَجَحَو

 ديعس اَبأ تغمس : :لاق (كلاَم نب سّآ ىلوم يعن : ”جاَجح َلاَق) «ةَبتع

 اكو ءاّهردخ يف اَرْذَع م ءايح دش 8 هللا ٌلوُسَرناَك : لوُقَي يردُحْلا

 [1197:ت:عجار] . ههجو يف افرع ائيش ه رك اذ

 هاند هرج َسَحُم اًنكدَح - امم ريةوة مع

 0 كلر ىلع نه ديعس

 ُللامُهَرَكدَو ,ةتيكسلامِهلحْأترَتو محل مُهبشَعَو .ةكئالمل مَ

 [7١117:عجارز .٠ دنع ع نميف

 ا
 ابآتْعِمَس :لاَق ةبعش

 نسب سيق نع ٌفبعَش اًنيدَح ءرَمْعَج نب دمحم اًنندح - 0

 سفيجم هس 4 اسهس
 ملال سأل «باقش كن ءٍملَْس

 ا ف آيل كر ورمل لش للم

 [١١1ه4ةعجار] . ناَعألا

 ةَماَعَتوبَأ اًنئدح : :لاَقُداَمَح اَنَْدَح ؛لماكو بأ اَنئَدَح - لالذك

 لوُسراَني ىَلَص : لاق يرحل ديعتس يبآ ع «ةرلطوُبأ انئدَح «”يدنّسلا

 ْنَع مهضوم مل هنالَص ضع يف ناك امل ٠ مْوَيَتاذ اك هللا

 ان :اقنآلتص قالَ مكان اوُملَح كلل سال ىأر سلق راسي

 لوس َلاَقَف ءانلا ان اَنيقلاَك كلت تيل كابر : : اوُناَق ؟مُكَلاَعن امن ميلا مكن

 ءاَمُيتقلاَ نأ :َل لاك ارق اًهفنأ ينبت ينال: : 8 هللا
 :لاَق وأ ارك امهيف ىأر إف « هيت يف ريل دجْنسَملا ىلإ مُكدَحآ هاج اذ

 [7١11::عجار] ٠ اًمهيف لَصيلَو .اًمُهْحَسْسيلف ىَذأ

 . لْعَنلا يف ذ َناَك ام نابي ث ثيدَّحْلا اَذَه يف ْئجَي مل : يبأ َلاَق

 نباح رس ل مهاوإ الح ءيلدك وبا - نحل 0

 سةر يع هع
 كيل لل 6 ل 10101111 لاكي

 .ةلقاك يحل وكت نأهَّللا ف ىَعق همست سكه ,هوُلَعَ

 7 نَع «باهش نبا نع ؛ مها ائدَح ؛ لماك وب اند - 15
 رع هلو 10 ها مدو
 ىأرا# يتلا ةرْيرموُبأَو ٠ ربخأ ديعَس اين ءِنَم نَمْحرلا دْبَع نب دّيمَح

 ند

 ماك يس ساس
 كح مّحَنتاذِإ :َلاَقممت اَهتَحَت ةاصَح لوا «ةَماَخُت دجْسَمْلا رادج يف

 مكس اس6 معي هس
 همدلق تخت « هراَّسَيْنَع صن ؛هنمَيْنَع الو «ههجَو لبق مَحتي آل

 [١١11ة؟:عجار] ٠ ىَّرسيلا

 ٍ,ةييفألا نع 0 4 "7

000 
 قياس 93 اصح َلواَتَتَق «: هلا ين خل 9 هللا كر 17



00 
 آل :لاَكم

 [هلبق ام رركم] . ىَرْسِيْلا هلجر تحن

1 
 ع

 ءدهاَجم نع «فيمُح يح ا 00 0

 . زوي نزو ةضفأابةضفلاو ؛ بهلابب علا 07

 ةَصْقَح يبأ َنْبا ينعي ٍّ - ملاَس انكدَح « ليضُق نب ا!اًندَح -5 و

 َةّيِطَع نع ؛ ؛ ىليل يب اولكر اهم هلا دبع «شمعألاو
 ماد : 8 هللا لوس لاَ : َلاَقيِرُْحلا دس يبأ نع «يفؤَعْلا

 قاقك نم قثأ يف ملاطلا مجلات اَمك مهن مَ َمُهاَريل ىلعلا تاَجيردلا

 [1171:عجارإ] ٠ انو مهم رَمْعَو ركب ابو آلأ «ءامسلا

50 
 اَبأ انقل: :َلاَقرْهَش ْنَع "ثيل اندَح :ةّيواَعموبأ انندَح - ١156

 م دق
 هَل لومي هللا َلوُسَرتْعِمَس : َلاَقكروُطلاديرُثنَنو ديعَس

 تييو «ةَنيدَمْلا دِجْسَمَو «ٍمارَحْلا دجّسَمْلا : جاسم ةثآلك ىَإ الإ يملا

 [١١11:عجار] . سدْقَمْلا

 ومولمو
 كالا يبأ ْنَع «َقاَحْسسإ يبأ ْنَع دبع نب مع انئدَح - 1

 سيل َلاَقَك ؟لَْْلا نع هللا لور لكس : َلاَق يرَدُخْلا ديعس يبأ َنَع
 3 ءيش ُهَنَسِيملاّيَس قلي انأ هللا درأ اذإ ١ ُدكولاٌنوُكَياَمْلاَلُك نم

 [128١1:عجار]

 .(ح) نايف اَنآْبْنَأ «قارلا دبع انئدَح 7 ١-

 ديعَس يبأ نع «ناَوْكد ْنَع شَصْعألا نَع كبش انئدَح «مشاَمَو
 هللا موي جر راَصنالاِض آل اف هللا لوُسَر لاك : لاقي ِرْدُخْا

 [117:عجارإ] ٠ (رخآلا مويلاو للابن مْؤُي : مْشاَم لاكو) هلوُسَرَو

 نع« صصص اسر اديس ١14

 َلاَقيِرْدُحْلا ديعّس يبأ نَع ؛ «يفوحلا ةيَطَع

 1١6[ ::عجار] ] . هجولا بتجي ُهاَحآ

 ْمُكْدَحَأ لا اذ 8 "ينل :ل لاق :

 ِنَع «مكسأ نب دْيَ ْنَع هرَمْعَم انئدَح « قالا دبع انئدَح - 8 [١[١1

 ذل هلا لوثاا لاق يردُحْلا ديعَس يبأ نع ء«ديعس يبأ نبا

2 
 [11915:عجار] . اذه َوْحَنوَأ هَعْفدَت نأذلإ ! ىبأ نإ ايدي نييرميادحأ كرك

 َنَع «ُيرْهّزلا نَع ٌرَمْعَم اًنئدَح قابلا هلع انك 1

 .(ح) هللا دّيع

 نع(: ىلعألا دبع لاَكو)'يِرظْزلا نع هرَمْعَمْنَع ؛ ىلعألا ٌدْبَعَو

 نع ؛ك هللا لوس هن : َلاَك'يِرَدُحْلا ديس يبأ نع هديب ءاطَع

 [١٠0؛١:عجارإ . ةيقسألا ثاّدخا

 ه ىلع

 اذ : 3 :لاقهيأْنَع يراد ينزع «حلاص

 .بماشلا عمْلُخْدَي تاطْبششلا نإق هيف ذ ىَلعُهَدَي عضل ْمُكَدَحأ بهاي

 [11؟87:عجارإ]

 ْنَع «يزهزلا نَع مم ينربخأ « قايل اند - -11 أ راسي قضي ءهنيمُيَنعَآلَو .ةكقلا يفدحأ مَع

 راّصْألا نمسا َءاَج : َلاَكيِرْدُخْلا ديعس يبأ ْنَع 'ينيللا ديزي نب ءاطَع

 اًمدقَت ىّتح هاطغأ لإ مهم دَحأ هلال لع : َلاَق «مهاطعأَ هوُلأَسَ

 ْنقِريَخ نم اَنْ ُنوُكَياَمَو : هديب ءيش لك َقّقْأ نيح مهل لاَ :هدلع
7 

 ردو سوسو مرا# ل ريبفم راس < ل مسيو سو سو سماع

 ْنَمَو هللا هني ِنفَقسَيْنَمَو هلا هَعب اففحتسيْهنإو مكن هد
 1 .(4 4/6) رْبَصلا نم َمَسْوأارْيَخ ءاَطَع اوَطْنُ نو هلا هريصُيبصَي
 [1141:رظنا]

 «سْنآ نب كلاَمَسْعمَس : َلاَك نامّيكس نب قاَحْسِإ انندَح - 1١191

 َركذَف .٠ . 'يرْدخلا ديعَس يبأ ع ؛ ينل دين ءاطع ْنَع «يرهزلا نَع
 ٠ هانم لثم . اص

 ِنَع «َقاَحْسسإ يبأ ْنَع َمْعم انآ «قاّرلا دبع انئدَح - ١145-

 هللا لوُسرْنَع ؛ ير ديعس يبآو يره يبأ نع ٍملُْس يِبَرغألا

 ةَمْحّرلا مهَْشْعَتو ؛ :ةَكئآلملا مهلهل َوُركديمْوُك عمتجا ام : َلاَق

 [11«العجار] ٠ دنع نمي هلل َمُسَركدَ .ةئيكسلا هيلع تلْزَنَو

 لزم رخآلا ليلا ثلث ناك اَذِإ ىَتَح لهم هللا نإ َلاَقَو م 65

 ؟رفْتُس نم لَه «"بوَُي بند نم لَه دات ءامّسلا ذه ىلإ لجل
 [1116:عجار] .ٍرِجّنْلا ىلإ ؟ٍلئاس نم لَه ؟عاَد نم لَه

 نع «ملْسأ نْبدْيَر نَع رَمْعَماَنأَا «قاّررلا دبع انندَح --96

 :َلاَقق 8 يبا ىلع هَديلُجَرَعَصَو : لاك يردخلا ديعَس يبأ نَع ٠ ءِلُجَد
 ما

 َرشَْم نإ © يللا: لاَ لمح ةدش نم كْبلَع يدّي عّصأ نأ "قيطأ امهللاو

 0 ا عال ماو
 ءاَيينألا م نم يبل ناك نإ جلا ال فَعاضي امك ءاليلا ال فعاضي ءاّيثألا

 دخأَي ىتح رفا ىليلءييثألا نم يلا ناَك نإ لَ ىَنَح ٍلمتلاب ىلتي
 مع ل س6
 .ءاخرلاب نوُحَرفَت امك ءالبلاب نور اون نو ءاهتوحي َءءاَبَعْلا

 نع« «شَمعألا نع ؛ يرْوّللا انآ « قارا دبع اَنكدَح - ١ع

 لجَع اذِإ : ف هللا وسر لاف َلاَقيرَدُحْلا ديعَس يبأ ْنَع اوك

 [1111/9:عجار] ٠ نسي الف طحفا أ مُكدَحأ

 مامقا 22 اع هل
 يبأ نْب ىَيحَيْنَع رَمْعُم انئدَح «قاررلا دبع انندَح - /١151

 رهن ير دعس يب نع نشل دنع نب لس يأ نع ريك

 نم اورطم .اوُباكو «دوجسلا رثآ نم هنتترأو 8 ؛ هللا لوُسُر قل يف نيطلا
 00 1٠١١[ ؛ة:عجار] . ليللا

 نمَليعاَنْسإَْع رّمْعَم اًنئدَح « قاّررلا دبع انْئدَح - ١1148-

 :َلاَق يرْدُخْلا ديعَس يبأ ْنَع :٠ نَمْحّرلا دبع نب ةَمَلَس يبأ ْنَع م

 ف يفَوّطَوةءارقلاب اورج مُهعمس دجلستلا يف هللا فكتعا

 مُكْضُحَب ينيب الق هير جام مك الأ : َلاَكو ف شكو روسلا فْضَكَف هَ
 .ةالّصلا يف لَآ ؛ةءارقلا يف ٍضْعَب ىلع ْمُكُضْعَبَ يال ضعي

 2 ل هز
 نع 0 ا اطال



 ليئرنسإ ين نم لجَر َلَعتْول ص ىتح ٠ «عارذب ًاعارذو رب ءربشب أرب ًاربش ليئارسإ
 [1167؟:رظنا] .٠ (هيف ومتعب : هرم لاكو) هيف مهوتلابص رحج

 نع «مللمأ نيدْيَز نَع رَمَْماَنآبْنأ «قاّررلا دبع انندَح - 118

00 
 ُصَلَخ او : ف هللا لوُسَر لاَ : لاَ ديعَس يبأ ْنَع راسي نب ءاطع

 وحلا يف هيحاّصل مك ءاومأو ةَمايقْلا موي راثلا نم نوُبمْؤمْلا

 َنيَِّلا مهناَوْخِإ يف ذ مهر نينمؤملا نم هَللدَجّم دأب ايلا يف هل وكي

 توموصيو ” ات كم و :نولوفي : َلاَق وَلا اوُلخدأ

 ْنَماوُجِرْخأَق اوبل :ُلوُقيف َلاَكَراَنلاْمهَلَْدأَف انعم َنوُّجُحَيو اَنَعَم
 ْنَمْمُهنمَك 8 مهروص راثلا لكان ءمهروصب مهَتوُفرعي مهّنونأيل «متقرَع

 .ميع 28
 مهنوجرخيف ؛ ؛هْيدك ىلإ ه شأن م مهن . هيقاس فاّصنأ ىَلِإَرَلاُهنَدَحأ

 زو هبلك يف ناك نم اوجرْخأ : لوُقَي مت امرأ نم اًنِجَّرْحأ اني : َنوُلوُفُ

 ناك أم لوي ىَبَح «رائيد فصن ئه يف ناك ممن «ناَمألا نم رائيد

 :ةيآلا ذمار اهب قَدَصُي مَلْنَمَ ديعسوبأ لاق رد لم هلق يف

100 
 رخال نم تؤُيواًهفعاتُيةنَسَح نإ ةر لام ملال هلل ذإَو

 هدأ الا يف قيمر نم انجاب نولوُقيف : لاك 4اميظَع
 ملل ا

 َمَهَشَو كاَينألعَفَشَو ةَكئآلَمْلا تَمَّفَش :هّللا لوفي م :لاَق ٌريَخ

 :لاِْر الاّ م ةَضِبَقض بق : َلاَق «نيمحأرلامَحْرأ يبو ؛نوُمْؤمْلا

 ءامّسخ اوراَص ىنح اوُرَتحا دق طق ريح لاوس « نيتضبَ
 م الا هالمدم » 200

 امك َنوُنَف مهْلَع بصي َةاَيَحْلا ءاَم : هللا ءاَم ىلإ مهب ىو لا

 َلْئمْمهداَسْجأ (40/) نم َنوُجرْخَي ؛ « لْيَسلا ليمَح ين ُةّبحلا تبنت

 ةّنَجْلا اولُخْدا : ْمُهَل اقف :َلاَق هللا امتع : مَا مهقاتعأ يف ا

 :لاق ءانَهْنملْضْنأ يدنع ْمُكلَوُمَف ءيَش نم مُكآر وأ ْمّتيمَتاَم

 آلَكْمُكِيلَع يئاّضر : :لوقيق : :لاق ؟كلأ ْنملَضْفأ امو انير :َدوُنوَُ

 [14١1؛:عجارإ .ًادبآ مُكْيَلَع طّخسأ

 نبا يكد «جيرج نبا انربَخأ «قاّررلا دبع اندَح - ١١515

 يلا ديعساآ عمن ص قو يبأٍ ب دنس هَ ؛«باهش

 ةل ديول لل لا م

 َرظنَيَو

 ُةَمَسَالُملاَو ءةّسَمآلَمْلا نع ل هَل لوُسَر ىقت كلوي

 1 الأب علب جلا بزل دْمَو «ةّدْباتمْلا نَعَو «هْيلِإرظني

 تا بهل

 هس ريف ١ رسام
 جيرج نبا اًنربخأ : لاك ركب ْنْباَو «قاررلا دبع انئدَح - ١1

 ديعساَبآعمَس 'يعدجل يزين ءاطع نَع «باَهش نبا يكَدَحَو َلاَق

 حصل ةآلّص َدْمَيةآلَس آل :لوُقي 8 هللا َلوُسسَر تمس : :لوُقَي يردخلا

 َدْعبةالَّص الو (سّْشلاَعترَت ىَنَح :ررخكب نيل لاول سمت لَ تح

 .سمّشلا َبيَِت ىَنَح ِرصَمْلا ةآالّص

 جيرج نبا انربخا : لاق ركب ْنْباَو «قاررلا دبع اًنئدَح -11917*

 ضايع ِنْ للا دع ْنَع ءراَوُْلا يبأ نبا ءاطَع يبأ نب (رمعا ينربخأ : َلاَق

 يدخل ديعَس يبأ نع ءءاط نْبَرمعأ” ربي اَمُهآلك تب نب ءاطعَو

 وام و

 ١ معص يخل دعس يبس
 قب سس

 حّبملا هَ ديال لوُشَي مسالا آت عم : 0

 . للا ىّتح رْصَمْلاةالّص دْمَيةالَص لَو «سْمشلا ّمْل

 نبا ْتذَحَو «ٍحلاّص ْنَع ؛ يلقن لك ويل 11474
 معا

 لوسَر ىَهَن : "لاق يرحل ديعس انآ نأ هريخأ دعس ٍنْبِرماَعْنَع : باهش

 نعَو ؛هِئلْرظنيال بودل س مل آلم ,ةّسَمالمْلا نَع هللا
 مم ع

 لالالا لإ جحا «ةّدَباتمْلا

 مدعو مر مو
 هيرفي عسسل عتلجلا ديزل يك باهش

 قارا دب ثيدَح لطم يشي هلم رك هللا لور تضم لو

 . سملشلا َعفَترَت ىّتح : َلاَكَو باهش نبا نَع ؛حْيَرج نبا نع ءرْكَيِنباَو
 [1157؟:عجار]

 ْنَع «يرطزلا نع ٌرَمْعَم اًنئدح : : لاق قاررلادبع اندَح ١5
 ْنَع ف هللا لوُسَر ىَعن :َلاق يِردخْلا ديعس يب ْنَع ؛ يللا َديَِي نب ءاَطَع

 بوك ين لمتشبا ءاّمّصلالاَمتْشاَق ناسا مآ « نيتي نحو نسب

 ىَرْخألاَو ءِنَمِألا هَل سيلا هقناع ىَلَح بولا يقرط ب دحاو

 اك ةرعدد مب 2000
 اًمأَو . ءَمّسلا ىلإ هجرفب يضْيو مب لَ سل دحاو بوك يف حيان

 ْدَقَفَب ولا اَذَه تدب اذِإ َلوُقَي نأ :ةدباتمْلاَو «ةسمآلملاو ٌةَدَامْلاَف ناّتعيبلا
 روم ع

 قي الو هسبْلي 1 هَسِبلَي لَو هدي هسمي نأ : :ةَسْمآلَمْلاَو و ؛مِيبلابَجَو هسم اَذإ ؛

 0 (١١1معجار] . عْببْلا بجو

 وب يكد ٠ يِرْونلا لاق : َلاَقَو قارا دبع انئدَح - 1 /

 يلا نَع

 ْنآَمُكلنآو ءادبإ اوُبوُسَت الف ايست نأ مكن : دانم يداي : :َلاَقُدَتا 8

 نأ مل نآو [ادبأ] | اوُسَرْهَتالَو اوبشَت نأ ْمُكَلأنأَو ءًادبآ اوُمقستآلَكاوُحصَت
 ٌةنجلاٌمُكلتنأ اوُوُتَو)َلَجَورَع هنوك كلك ءادبآ اوُساَتآلو اومن

 [11؟618:عجار] . «َنوُلَمْعت منك امب اهومتثروأ

 سي لغم قو« ل 114

 وشي هلا لوس عمنا «يِرَخْلا ديعس تضم : لاق َةَرْضَن يبأ

 2 «ةريره يبأو يدخل ديعس يبأ نع «هئدح رغألا نأ «قاحسإ

 ير ؛ةدحاو طار نط اقف ليل غانا مولع
- 

 هس لق
 .قحلاب امهآلوأ اهل 5 بكرا

 عومي م1 م كي
 هدي نب يلع نع «ةَمَلَس نب داَمَح انئلَح «َناَمَع اًنئلَح ١84

 0 :لاقاف هلل وسرد "ير ديعتس يب ءِبيسا نب ديس نع

 :ٌةَكناَمْلاٌلوُقَت ةالّصلارظَنيم آلّص يدمر

 ؟ثدْحُي ام :هتْلْقَق ثدْحُياوأ فرصتي ىَّنَح :همَحْرا مهلا ؛ كرف ملل

 1 [١١٠٠1عجلر] .طِرضَيْوأ وسي :َلاَقق ديعتس يبأل تلق ءاذك :َلَق

 00 الصم يف ناك اَم ةلَص

 وُيااَشدَح . خفت ارح اخ ءااَع انئدَح - 001

 َّ 8 وماماو م م

 ا نإف م م اذإ :ل

7 
 لَك 0

 8 ل ل يِردُخْل



 101111 سس م

 نيرثكملا دنسم ااوالا ح

 َتْجَجَوْعا نآو ءانمّقتسا تْمّقَتِسا نإ َكَنإَف ءانيف َهَّللا قنا : لوقت «(ناَسّللا)

 وة

 ِنَع ٌهَداَنَق اًنَرَبخأ :لاسك ماَمَه انثدح نافع اَندَح ١

 تنآ ؟هفلْخَت تن : :َلاق #4 يِبتلادآ «يرْدُخْلا ديعَس يبأَنَع ؛ ِنَسَحْلا

 [3167:عجارإ .رَدَق ناك امن رقم هررفاف ؟هقزر

 م اشو ءاررقعم 2.
 «ىَيَحُي نب (ورمع) امدح ءابيهو انندَح نافع اًنيدَح - ١1

 ٍماّيص نع ءاق هللا لوُسَر ىَهَن : :َلاق يرْدُحْلا ديعَس يبأ َنَع «هيبأ نَع

 ص تا هضم واو مي < لع
 يِبحيأنآو ءءاصلا نيتسبل نعو . ىحصألا ٍموَيَو راوي ١ : نيموي

 َدعَبَو حبلا دعب : :ِنْيَتعاَس يف ةلّص ْنَعَو ؛دحاولا بلا يف لجل

 ارْصَمْلا

 َنُبرظتِب ْنَع ٌداَّمَح انئدح :الاَقرَسَحَو اع انلَح “١1977
 . ةقرعب وعيا هّلالوُسَر ناك : :َلوُهّلآيِزدخْا ديعس يبأْنَع «بْرَح

 ٌلَقْساَمهطَر قو اََُرهاظ ل َمْجَي انكم هيدي عقرب :ةوَسَح لاق -
 [١١١١؟:عجارإ .٠ ضرألا يلي مم هيك هيَديدامَح قر ٌداَمَح ّفَصَوَو

 صا سل يماوم هك
 ءدْيَز نب يلع ْنَع ؛ َةَمَلَس رب داَمَح اَنئَدَح نافع اًنكدَح - 1١1١9

 :لاَق 8 هّللا لوُسرنآ «يِردحْلا ديعس يبأ نع ٠ َبْسْمْلا نْب ديس َنَع

 ءاَحُُسي ءرْبد نم ةَرحَشدْخأَ هتَالَص يره مُكَدَحأ يت َناطبشلا نإ

 .ًاحير ةجيوأ انو َعَمْسَي ىَح نر صْنيالَ َثَدْحَأ دقن ىَري

 تحوي نقل يدا . اًنكدَح ١- 91ه

 مالا امس هاش قمل برامح 00

 ا 0 1 يشل ده يا «ةرضْن يبأ نع

 .ًادَعغمدجَيَألَو اع َلاَملا يِمْحيةَقيلَخ ة ةّمألا هذَه يفَلَجَوُرَع

 [106ْ ؟ه:عجارز

 عك
 .ا دان للا ةرأ اعط ا أ ناّفَع اًنئَدَح - المح

 هل ير لَك 3 طا الا ربل ا لا

 مي ص عصره ريمعا امارس » اهوس 2 ب
 ؟اَذَكو اَذَك ٌنوُمَنصَت مك سِنلآ : َُلاَقَق ءانتكَس هائيأر امّلُف : لاق 8 يلا

 اورشبأ : :َلاَق مث انَعَم سْلَجو «نوعَتصَت مثنك امك اوعتصاَف : لاق «معَن : امم

 ووك
 ةيسحأ - ةّنام سْمَحب ءاينْغألا ىََع مايا موي ِوَمْلاب نيرجاَهملا كيلاَعَص

 [11575:عجار] , -ةلس : لاق
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 يبأ نبا نَع « ”لْيهس اَنئَدَح «"بيهو اًنئدَح ؛ نافع اًنئدح - ١م

 ْمّكَدَحأبءاَقاذإ: لاق 8# هللا َلوُسَرنأ ,هيبأ نع ٠ ّيرَدُخْلا ديعَس

 [01181:عجارإ ٠ .لخْدي ناطتشلا إف .هيف ىلع ُهَدَيكلسمْيلَ

 نيرشب انآ َةَمَلَس نب داَمَح اندَح كاع ادَح - ١ورعق

 يف لاّصولا نَع ىَهَ هللا لوس (نأ) ٠ «يرَدُخْا ديعَس يبأ نَع ءبرَح

 .رحّسلا ىلإ حسا نم َمُهَلَص خر ىَّتحهَباَحْصأ بليل ؛ موّصلا

 إراجع:1/؟11١[

 بيب 1010 وهم ادع سس
 444 ص

 م هع #6 كملي د داَمَح

 0 ل ,ءيفرس»

 لبألال ماركا يفد دعس نب ةيَطَع نع ؛ٌةاطْرأ

 «ليألا لهآ يف" ءالَيْخْلاَوَرْخَملا : كف يبا لاَ ؛ ف يَا دنع ملا
 2 عيش ماوس عموم

 هّيلَع سوم ثعب : 88 هّللا لور َلاَقَو . . ملا لهآ يف اقوا ةئيكسلاو

 سةشم لهدا 2
 يلطأل امنع ىَعْرأانآو انآ تعب هلهأ ىَلعًامتَع ىَعْرْيَوهَو مآالّسلا

 [٠14١1.:عجار] . دايجي
 سام م

 سا عشا سم
 مالسلا هيلع ىسوم ثععب : 8 شهللا لوُسر لاقو -م 104

 .دايجب يلهأل ًامَنَغ ىعرأ انأو اناتشعُيَو «هلْهأ ىَلَع اَمَتَغ ىعّرْيَوْهَو

 00 ا
 ءدايز نب دحاولا دبع انكدَح « يلف ةيواتس وب نيد - لال

 5 لاك يردُخلا ديعس يبأْنَع ءهيبأْنَع ؛ يراصْنألا ىَبحُي نب وِْمَع ْنَع

 عاام <:عجار] . ةَربقملاوَماَمَحْلا لإ دِحْسَم اَهلُكضْرألا : : هللا لور

 م اعرلا م عا ةيس
 «ىّيِحَي نب ورمع اًننَدَح «ييهو اًنندح نافع اًنئدَح - 118

 يِرْدُحْلا ديعَّس يبأ ْنَع «ٍمآلَّس ِنْب هللا دّبَع نْبفّسوُي نْب دَّمَحُم ْنَع

 ىّنح اهم اهلهأ يف رانج هاجم : ف هللا وسر لاَ : : 97/8

 دج ل ْثم ناطاريقهَلَقاَهَعَم ىَعَم ْنَمَو «ًطاريق هلق اَهْيلَع يَلصِي

 [5١1١1:عجارز]

 ردت وب اند .لامتلا نسال 7 مَع انْكدَح - 1

 [11114:عجارإ ٠ وحاب نب رسما لوي

 مو كم

 يبأ نَع ٌةَداَنَك ارب «ماَمَهاَندَح نافع انئدَح - 00-0

 باَتكلا ةَحانب رف اأ ف اي ارم : لاك يِرْدُخْلا ديعَّس يبأ ْنَع ةرضَن

 [١1١11:عجار] .ٌرَسْيَت اَمَو

 يمه مسارب ةرعا هس عة
 ديعَس انا :َةَمْلَس ْنْب داَمَح اَنندَح َناَثَع انندح ١65-١

 صامصس سس لع ع ا مدعم
 اَنْ انَجَجَح : لاق يرْدُحْلا ديعَّس يبأ ْنَع «ةَرْضَن د يبأ نع ٠ « يريرجلا

 بّصاَم : :تلْقَف : :لاق يِبَْج ىلإ لف دئاص نب ءاجَو « رجس ل ظ تح

 ما مق ل ع ع
 ؟سائلاَّنم ىَقلأ ام ىَرئاَمأ ديعَساَبآ اي: َلاَقَف ؟ينءاَجَف يلع اَذَه لَه هللا
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 ُهَكْدلوُي ال َلاَجشلا د : لوي يِبلا تمس اَمأ ةلاجسلا َتْنآ : :َنوُلوُقَي
 يقسم م لس يع

 ُبَمْأئَومبانآَو ةَئيدَمْلا نمّنآلا تدك« كمل ةئيدَملا خيال

 'تْقَقَر ىَّنَح - يلَدْلو دقو ةْكَم (تلَخَددََو : :داّمَح َلاَق دقو - كَم ىلإ

 َرئاَس كلان : :ُتْلُْثَق ءاَنآَةَع سلا هناكَمي سانا ملغ نإ هللاو : لاق مث هَل

 [1177ا:عجار] . مويا

 ءحلاّص يبأ نب لَهُ ْنَع «ادلاَ اَنندَح ادع ائدَح - لحاف

 لاك :َل لاك يِردْخْا ديعَس يبأ ْنَع ءريشُب نبل بوي نع ؛ ىّشعألا ديعس نع

 هلق نهي هل َنَسحآَونهَمحرَو نهدأَف تاني ثآلا َلاَغْنَم : لف هللا ل وسر

 [11 ؛:عجار] . ُهّنِجْلا

 ينعي - هّللا دبع نب دِلاَخ تام : هللا هّمحَر يبأ لاَ : : هّللا دّبَع لاق هارب مو

 مست نس يف دْيرْنبااَمَحَو صوخألا وبا سن نك لاَمَو - ّناَحّطلا
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 هدر

 كلت يفو ؛ يبا. ليلي نب دام لبق تاَماكلم أل ع

 :لاَقامِإ اني يلو ميسم با ىلع انك «تيدَحلتبلط هلا

 هللاةَمْحَر دْيَ نب هني دامح تام : َلاَقَك ي صب لجَر اج َك َكساَنَمْلا وأ رئانجلا

 هلو

 دبع نب ءالَْلا يِئئدَح « ةبعش اًندَح نافع اًندح -1

 :َلاَقكرَإلا نَع ديعساَبآتلآَس : لاقت حي يبأ تْعمَس : َلاَك نَّمْحّرلا

 قاّسلا فّصن ىلإ ْنِمْؤُمْلاٌةَرْإ كف هللا لوُسَر لاف تق ِريخْلا ىلع
 ده م

 وه نييك نم َلَفسأ ناك ام نيكل يوني اَمِف حاجآلْوآج رَحلَو

 [١01ةجارإ . هيلإهللارظني مل ًارطبمراَزإَر جو ءراثلا يف
 هم مق دموع ريءربك ل

 ءدِيَز نب يلع اًنأبْنأ ؛ َةَمَلَس نب داَمَح اًنئدَح ؛ناَفَع اندَح ١١8

 ننال لاق هللا َلوُسَرْدأ «يرْدُحْلا ديعَس يبأْنَع ةَرْضَن يبأ نع

 0 ا
 ًالوُسَرلاَقَ «تاّيحلا هكوَح ربا ىلَع اشرح ىرأ : :لاَق ؟ىَرتاَم : دئاص

 . سيب شرع كاد ء[قدصإ] : 4 هللا

 نع «يربقملا نع ءبُنذ يبأ نْبا نع ؛ «عيكواَنندَح - ١١454

 ولهم «ةاَجرَمفااورم عملا ناكل« ةريرط يَ « هيبأ

 ْمكٌةزاتج َِيَادإناك "يبل نأاَذَه مَعَ ءنيمألا هيأ: لاق ديعس

 .عطو ىلح لحي
 اَنكَدَح «يدْبعْا ملئ نْيليعاَمْسِ انثَدَح «عيكو اًنندَح -

 :4 هللا ٌلوُسَرلاَك : َلاَق يِردُخْلا ديعّس يبأ نع «(يِجاَتلا لكَومْلاوُ بأ

 ٌرَمَتلاَو «ريعشلاب ريعشلاو ,ريابرباو ةّضفلاب ةضفلاو ١ ِبَمّكلاب بدلا

 « ىترأ دقق داتسا وأ اذ نم «ديبأدي ليم بلا علو رش

50201 
 [١١؛مهتنعجار] ظ 0 زوم اذ

 ع شرك ؛ليبسلا نئاوأ هلل ليس يف :ةثالك

 [1١1هه:عجارإ ٠ هَل ىَّدْهََك

 ورْمَع نع «ايدؤألا ديزي نب سيرذإ انكدَح « ميكو اًنثَدَح - ١

 هّللاٌلوُسر لاق : :َلاق يرحل ديعَس يبأْنَع «ايرتخَبلا يبأ ْنَع ءةرم نب

 ةاي دعس
 [11ه40:عجارإ . ُةَقَدَص قاّسوَأ ةسسخ نود اميف سيل (ةحرمإ

 »١148- ْنَع :ةّيَمأ نب َليعاَمْسإْنَع ؛ناَيفس نع ؛ «عيكو اندَح /

 رشا ديعَس يبأ ْنَع ةَراَمُع نب ىَْحَيَْع نابَح نب ىَحَي نب دَمَحُم

 بح اَوَرّمَت نم قاَسْوأ ةَسسْخح نود اَميف سيل :دّللاٌلوُسَر لاَ : لاق

 [ل ؛؛:عجار] .ةقدَص

 ضايع ْنَع «ءارَقْلا سيق نب دون انثدَح «عيكو انئدَح - ١165

 ةَكَدَصجِرخُن نك : لاق يرحل دعس يبأْنَع حرس يبأ نْب هللا دبع نبا

 وأ ءرْمَكْن م اعاّص أ ءٍماَمط نم اعاص هللا لوُسر انف ناك دإرطفلا
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 كلذ َلَرَن ملق ٠ طقأ نم ًاعاص وأ «ب بيز نم ًاعاض وأ «ريعش نم ًاعاص

 [11؟0:ةيجارإ . وَ اْلَح مق ىتح

 :َلاَق ُهاَرَقْلا سف نْبدْواَد انآ «قاررلا دبع انثدَح - ليل نان

 يرحل ديعّساَبآ َعمَسُهنآ حرس يبأ نب هللا دبع نب ضاّيعتْعمَس

 [هلبق ام رركم] . .تيِدَحْلاركذك جرخُت نك لوي

 7 نع ءمشاّهوُبأ انئدَح «نايفس اًنئدح «عيكواَنثَدَح- ا1١وهك

 يبل "يرد ديعس يبأْنَع هْيغ ْنَعْوأ بأ ْنَع « حاير نب ليعاَمسإ

 اَنلَعَجَو اَناَقَسَو انممْط يذلا هّللُدََّحْلا :لاق هماعط نم عرف انإَداك

 [14١1":عجار] . َنيملُممم

 ١617 لجَر ْنَع ءروصنم ْنَع «ليئارسإ اندَح «عيكو انندَح «

 .ةلفم قيل نع «ديعس يبأ ع 00 1 1

 َنِبْربَج كادولاوب انئدَح ءسُنوُي ْنَع ؛ ؛عيكو اَندَح- ١1١1964-

 يلذت ودل تئاكك َربْيَخ مْوَيَأرُمُح اًنيصآ : َلاَق ديعَس يبأ ْنَع «فؤت

 راديشْحو : :َلاَقَق ءاَماَيِصآر مح :انلقَق ؟هَهاَم : :48 يبا لاق ؛ اهب

 هانت لاك ٠ اًهوُنْكا : لاق «٠ كيه ْليآل ان: لاق كيم
 ها ساع

 يبأ نع« «يٌمَحلا دْيَز نَع رَعْسص انُدَح «عيكو انَدَح - الحلاج نما

 «دَح يف جرب ينأ ف يبل يرد دعس يبآ نع 'يجنلا قيدلصلا

 [111917:عجار] ٠ | اعيان و :َلاَك

 يملا
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 »# فسم يهلاشس#

 « يفوحلا ةيطع نَع : ىلإ يلا اك كو كح 116

 كير تاياض ني يني موي هوك يف اقف بلا نع «يردخلا ديس يبأ نع

 [83١1:عجارإ ٠ اًهيرْغَم نم سمعا ٍَظ َلاَق 4اهئاهيل اسنك كال

 ْنَع ءدْعَس نْب ةَيَطَع ْنَع ؛ ٍشَمْعألا نع « « عيكو اَننَدَح - -١ة5أ١

 ىَلُملا تاجرا َلْهآَدإ : :8 هللا ٌلوُسَرَلاَك : :َلاق يِرْدُخْلا ديعّس يبأ

 قانا م ققألا يف َملاَّطلا بكوكلاََْرَئاَمك ؛ مهم لَفْسأ نم ْمُهاَري

 [١1177:عجار] .٠ امو مهم َرَمعَو ركب اد «ءاّمسلا

 انكدَح ءدابع نب دابع انئدَح ءديلولا نب فَلَخ اَنئدَح - 2

 يتأمل :تلق : لاق يدخل ديعس يبأ ع كالا بأ ْنَع «دلاَجم

 ءيضاَمْلاَنمَّرَشَوُهَو الإَماَعالَو ءيضاَملا َنَمَرَضَوْهَالإريمأئلع

 نكلو لوُتَياَم لفمتلَقل © هلا وسر نم طمس يش لول َلاَق

 لو اينَحَلاَمْلا يِْمّيأريمأ مكارم نمد : لوُشَي كو هللا لوسَر تغمس

 « هيف ينحف هوك جر سدح : لوي هلآسيق لجل هينأي ًاَدَع هدعَي

 مث لجل عيَص 8 يكَيهلَع تناك ةظيلخ ةنحلم 9 هلل ورع

 [ا7١1ه:رظنا] ٠ لق لاق . اهئاَْكأ هيل مَمَج

 وو

 ل الا هرم كوشك ل ل أر يابا 5



 نيرثكملا دنسم ااقكاك ح

 :عجار .ةينميملا نم طقس] .ناَطْيَش هَّنِإَف هلئفيلق هل ادب نإف ءائآلك هندؤَيلَ
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 اَنثَدَح «َنآلَجَع نبا َنَع ءديعّس ْنْب ىَيحَيانْندَح "م161١

 وأ ءرمكنماعاص الإادبآ جرخأ ال : لاَ ديعس يبأ نَع ل دبع نإ ضايع

 111٠١[ :عجار ,فارطألا دنع ةينميملا نم طقس] . بيب بيير طقأ وأ ءريعش
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 اَنكدَح «َنالْجَع نبا نع «ديعّس نب ىَيحَي اَندَح - 11
 مربرب و سو سعه شقا سافل

 ,ةَحمُجلا موي دجْسَملا لدار نأ ؛ديعسس يبأ نع « هلل دبَع نب ضايع

 01 واما
 هرم هبل لمت نيتمْر صين هرم «ريثملا ىلع هلل ل وسر

 نماطقسإ .نييمْكَر يٌلصيادأ هَرمأَف ٠ قل َلَخدَمش ؛ يعكر يْلصْيأل

 [1171؟ :عجار ,ةينميملا

 ْنَع داق ْنَع «ةبعش ْنَع ءديعّس نب ىَحَيانندَح - 5
 ْنَح ىَهَن 8 يبنلا نأ ؛ ّيِرْدُخَلا ديعَس يبأ نع ؛ يراوسألا ىّسيع يبأ

 [115١م4 جاب يبل نيام ١ . امئاق برشلا

 ناك: 52008 شر

 [ةينميملا نم طقس] . : .اعت اك ميسي خيال: «يَلَصُب مُكدَحأ

 يسمي 7 لق .18لا رع ديس يبن كولا

 [ةينميملا نم طقسس] . رت يالا اكلاو دحام

 مر مس م
 لَتَجَ؛ ا "طف ديس يلع يبأ يئدَح

 هاو مومال م ةلوو
 هلأَسَك «ِشْيرُق نم لجَر هءاَجَف « مهيطتي هضعب ٍ «ساّنلا ني همسي

 نم طقس] . ثيدحلا .. .ينذز : :لاَق مش «هئادر وأ « هيو فرط يف ُاطعأَ

 [ةينميملا

 «يئاوتسدلا ماشه نع ٠ ميهاربإ نب ! ليعامسإ انئدَح - 111

 يبأ نع «ناَيوُك نب نمْحرلا دبع نب دمحم ْنَع ءريثك يبأ نب ىتحي نع
 ءٌةَديلو يلاذإ هللا َلوُسَر اي :لاق الَجَرنأ «يِرْدخْلا ديعتس يِبأ نَع «ةعامر

 يلاّنإو «لمحتنأ# رك انأو لجل ديري امديرأ ينإو «اَهْنع لزعأ انو

 َهّللاَدارأول ؛دوهي تبَذَك :َلاَقَق لزتلا ىرفملا دووم الأمه
 ثيداحالا كردتسا ؛ةينميملا نم طقس] . هقرصي نأ دحأ مطَتسي مل ؛ ,هَقْلْخي نأ

 [بتكلا ملاع ةعبط وققحم ةقباسلا

 هفض يردخلا ديعس يبأ دنسم رخآ

 سا املماع

 نإ: َلاَق كلام نب سنآ رح يحال يقم كَ - ١16

 يف هب قلن © هللا لوُسر دّنيدْحاَنَل ةّنيدَمْلا لمآ نمٌُةَمألا تناَك

 101/6 15771 :رظنا] .اهتجاح

 اى

 :لاَق اكلاتي سكن « بيه نب زيزملا دب اكدَح «ليعامْسإو
 ما ريس سوم

 وذل َنمُمَدَمْفَم وبيلا دسم َلَع بدك نم : 8 هّللالوسسَر لاق

 امل :َلاَق كلام نْب سّنآ ْنَع ؛ٌدْيَمَح اَنأبأ «ميشه انثدح --66

 .امحَلو اربح اًنمَعْطأَف :َلاَق «٠ مكوأ ٍش حج ةئبا بيب اف يبل َلَخَ

 نب سن نع َهَداَتَق ْنَع ةبعش اًنربخأ «ميَشه انئدَح - ااة55

 ةَهظَيو هءاس يمرغا تم هع
 | مقري ىتح ةعاسلا موقت آل : َلاَق «ثيِدَحْلا عمري «كلام

 وار عدم مس ام "خيش هلع تل عهاشالا دلع 2
 اجرنا ينح ملق نوب ىلح نشارك لجل

 ”ةنضسم نست نضل سها ضن ين ا يف ثلا .دجاو

01] 

 هم عم ع م عرعع

 5 قمح :لاَق 1 ٠

 َناَك 8 يِبلاّنأ سْنآ ْنَع ؛دْيَمَح نع «ميشه اندح ١4

 (17ةةهترظفل] ٠ دحاَو لشي ةليل يف هئاسن ميج ىَلعفوُطَي

 هّللا لوُسَر نأ سنآ نع ءزيَِعْا دبع َنَع ٠ «ميشه اًندح ١89

 ثحلا نم كب دوُعأ ين ملل :لوُقَي :لاَقَءآلَخْلا َلَخَت اَدِإَناَك

 [1 ا ه:رظنا] . تاََجْلاَو

 ا

 باكل نكي لس ا لاوس: ا

 ْمُكيلَعَو :اوُلوُقَ
 ْنَع اربح ركب يبأ نْب هّللا دبع : لاق ميش اًنندَح - ١11

 آملا َكاَخَأرصْنا : يو هّللا لوُسَر َلاَق : :َلاَق نّسَحْلا نَع «سثويو «سنآ

 َناَك اذإهْرصْنأ فيكَ ؛ اموُلظَم هَرصْنأ اذه ءهّللا لوُسَراَي :ليق «ًاموُلظمْوأ

 .ةزمت لأ عت وا ؛هجْحَت :لاق ؟املاظ
 و هدا بيع

 8 انوش لاك سنآ هزيل «ليعاَمَسإو
 [16 من174 :رظنا] ٠ كرب روحسلا يفق اورحَسن

 نب سنآ تغمس : لاك ليوطلا دّيَمَح َنَع ٠ «ميشه انثدح ١1937-

 نا مك ا : لوي كلاَم

 ”ياقكر هللا .ةيلسا# لاقل

 تون سكش دايك عت 1011

 لاَ ا هللا لوُسمَر ءاّسن نم ِنْيميِلوتدهش : : لاق ثدَحي لحي هتعمس : لاك



 َرْمتلا ينعي سِيَحْلا : َلاَق ؟ُهَمَق : 551 : لاق ٠ منكر هيف اع ا يمص م عع اس

 .نمّسلاب طقألاو

 رم 2و ف هسا الت ل
 09 ءدشار نب رزألانَح ءماوعلا اَنَبْلَأ «ميشه اَنثدَح - 7 ١

 لو كر شُسْا)رانباوُتيضتْست آل : َلاَق ف هللا َلوُسَرنأ كلام نب سّنآ
 هم

 . اييرع مُكميتاوح [يف] اوُشُفْنت
 ناك: هلق كلون لاذع يش الا يت 2-1198

 هيك كرو

 رباه دعاس هيرو
 [1 778117١ 24:رظتا] ٠ كلت لاح ام تن ءاصيمُعْلا

 ؛كلاَم نب سنآ نع ؛ ليوطلاديمح انْ ميشه اًنثدَح - 537 ف هلا يفهموا

 ملا لاس ىّتَح ؛ هتهبج يف َجيشَو ءدحأ موي هير ترس الف يلا

 اسماه ير فظل اهص سامو ءاهاس
 ىَلِإمُسوُعْديَوُهَو مهيب اَذَماوَُمَت مو حلقي فيك : لاَقف «ههجو

 أ ٌمهْلَع بوُنيْؤأْيَش رمألا نم كك َس لو : بآل هذه تلك ؟ ؟ مهر

000 
 [لطاتةءل1911107411:رظنا] ] . 4نوُملاَظ مِهْنِإَ مهبذعي

 هل اهل هع 00

 اهئ اهلج كح تن لتس دا هل لوألا كلت

 [111195 214141 84١"118, :تباثو زيزعلادبعو .بيعشر ظنا]

 نب زيزعلا دبَعَو َقاَحْسإ يبأ نب ؛ ىَيحي انآ «ميشه اًنئَدَح - ١١ ةم٠

 شمس :ةلوي وطمس مهنا كلام نب سلا 'نح «ليوطلا يمحو بم
 2 «آجَحَو ةَرْمُع َكيل :لوَُياعيمج ةرمحلاو جَحْاب يلي هللا لور

 [11 45,1798 :رظنا] .٠ ًاجَحَو ٌةَرمع

 ءسنأ نع /تباثنَع ءديَمح ابو لايم اَندَح اكمل

00018 58 

 0 ؟ظنا] .نلكذأ نيم اكل : لك دبا : َلاَق يي

 نب سن اَنئدَح َهَداَتَق نع ٌةَبحش اَنآَبْنأ «ميشه اًنثدَح - ١١4

 َناَكو ءنْيَحلمأ نيئرْفأ يشبك يَحَّضي ف هللا لوُسَرَناَك : :َلاَق كلام

 .هَمَدَق اًمهح اًنص ىَلَعاعضاو :هدنيامُهحَب بذي هني دَقَلو ريكو يمسي مسي

 نال للا فل ل لا يل ا ل ل ا

 3000 ا ل للا لل ل لا سك عفت نيكد

 يو هلق نع هس رق
 هّللا دبع نْيَرْكَ انآ «ليو اًدّيَمَح اَنآَبأ «ميشه اًنثدَح - ١اطوىمع

 يبكي ف يلا تغمس : َلاَكثدَحُي كلام َنْيَسنآتْعمَس : : لاك ينّرمْلا

 «هدْحَو جَحْلاب ىل : َلاَقق كلب رمت َدَحَ «ًاعيمج ج ةَرُصْلاَو َحْلب

 الإ انوُدعَتاَم : َلاَققَرَمُع )٠١١/6( نْبا لقي كدَحْاسنات يقل

 دنسم يف :عجار] . ًاَجَحَو ةرمع كيبل : لوي هللا لوُسَر تذمَس ؛ًانايبص

 [ةه04 ,44951:/6141 :رمع نبا

 نير اندَح 65 ١-
 م م معورم

 :كاقذلأ نمت ّنص نجرب: لاق هتبسح كلام

 بسن اَنكَدَح : : يبأ لاَ : :لاَق َناَمِي

 سام مع ل
 تشكو اح سطع نلج ليك«

 هم مسدس هم
 )1819:1719 1:رظنا] ٠ َّلَجَوَرَع هللا َدمَح ادهن : َلاَقَق ؟َرَخآلا

 هّللاٌلوُسَر ناك ؛سنآْنَع ؛ديّمَح َنَع «رمتعم انلدَح - 357

 .ةالّصلا يفُراَسنألاَونورِجاَفُملاهقيانآْأب حُب ف

 عامل لل ت11" هه: رظنا]

 سول

 8 هللا لوُسَر نأ «سّنآ نع «دْيَمُح ْنَع «رمتعم اًندَح - ا١اأ١ومك

 آل «ىثألاَن م اَهِباَمْحَمْستلو مْ مُكدَح 1 ةَمْقَل تْطَقَس اَذِإ :َلاَق

 . ناطيتشلل احدي

 يف نكي مل : لاك سّنآ نع ءدْيمَح نَع ءرمَتعُمانئدَح - ١ ١ ةخا/

 ءاّنحلاب رْكيوُيأبَضَحَو انصب ةرعش دورشع هتيحلو هللا لوُسَر سأر
 سادسا مس 2-0405
00000 

 .ءاحلاي تع بضَخَو ِمتَكلاَو

 سى ماع ديت ل

 .انغ اود لأ ملكو .مامط سامان ؛اكشات 8 لل وُ

 4:رظنا] 1791 19١54 ١44 11[

 عالم ب هسة سا هب مو

 لوسر َناَك : لاق سّنآ نع دايمح نع «رمتعم اَنثَدَح - ١١4

 [لطل هالرا 79.١ ةنرظنأ] ٠ هِزَجْوأَوةالَص سال متآ نم كف هللا

 يطأ اصر دك
 نع ءَنآلَجَع نب رِضْحَألا تعمس :َلاَقرمَتمم اَنندَح ١-١

 ْنَمِيف اسْلحَو احّدق َعاَبة يِبتلاَنأ كلام نْب سنآْنَع «'يفنَحْلا ركب يبأ

 [68١15:رظنا] . ديزي

 .(ح) :لاَق (رضخألا َنَع) «ديعّس َنْب ىَحَي انندَح 0١ ١

 نع ةبعش بحاَص يي - َناَّمْنع نب هللا دْبَع نع ؛ « عيكو انئدَحَو

 يلا نع ؛كلاَم نْب سْنآْنَع « يفَتَل ِْكَب يب ْنَح «َنآلَجَح نب رضخألا

 [هلبق ام رركم] .هَوْحَن
 يو رعاهورم

 ِرْكَب نَع ءناَّطَقْلا بلاغ اَنَتَدَح ٠ « لضَمَمْلا نب شب اندَح - لنددح

 ةدش يف يَا َعَم يْلَصْناَنك : َلاَق كلام ِنْب سنآْنَع هلل دبع نبا

 دي هيك طَسَب ضْرألا َنمُهَهْجَو نكي ان اندَحأ طَسُيمَلاذِإَ «رَحْلا

 .هْيَلَع

 هةر
 .بوُأ اَنتدَح «يواقّطلا محلا دبع ْبَمَحم اَنئدَح - +١144

 ءاَشَعْلا عضو اذ : َلاَق ىلا ِنَع كلاَم نْب سنآْنَع «ةيآلق يبأ ع

 [19 198ه 141:رظنا] ٠ ءاّعلاب اوودباَك ٌةالَّصلا أ تَمينَأَو

 همس عل
 هتالّص يف ْمُكَحأ سمن اِإ :# هلا لوُسَرلاقو - ١١445

 [1514711584/11547:رظنا] ] . منيف فرصْنيلَ

 ةّورَع يبأ أ نبا نع «قرزألا فسوي نب قاحسإ اَنئدَح - ١46

 لاَ : َلاَق كلام نْب سنآ ْنَع داق نَع ءًاليعَس اًربْخأ «نوُراَه نْبديزَيو

 اد اَهيلَسُي انآ اَهتراَقك امن ؛ ءاَهْلع َماَنوَأ الص يسْنْنَم : ف للاسر

 [ل 4207 لورا ءاطومر لطمزم للروم للو1 ١ :رظنا] . اهرَكُذ



 نيرثكملا دنسم قحكك 1
 مالم كي

 ذآ يراَتَكم : ديل

 نب ديعَس ْنَع ءايركذانئدَح «فسوُ نب قاَحسِإ انئدَح - ١5
 كراج هللا نإ : 8 هّللا لوُسَر لاَ : لاق كلام نْب سن نَع «ٌةدُْي يبأ

 وأ« اَهْيلَع لَجَورَع هللا َدَمْ هَمْحِيق ةلكألا لكان دْبعْلا نَع ىضرتل ىَلاَعَتو

 [1؟19؟:رظنا] ٠ ةبرشلا برشي

 يبأ نب يركز انئَدَح /”قرزألا فّسوُي نب قاَحْسإ ايدَح 117 ١-
 قف يِبلاتْسَدَح : :َلاق كلام ِنْب سّنأ نَع «ةدرِب يِبأ نب ديعس نع ةَدئاز

 ىَلَع َباَعَآلَو ؟اَذَكَو اَذَك تَّلَمْكألَم : لعق يبا مق «نس ست

 اق ايش

 ميكر نب زير دب ْنَع اس انئدَح «قاَحْسِإ انثدَح - ١١14
 ,9 هللا لور نع هئلقع ءيشب ينربخأ : :هتلُق كلام نإ سْنآ تلآس : لاق

2-7 
 ورا مويَرصملا ىلَص نبل « ىتمب : :لاق ؟ةّيورتلا موَيَرهظلا ىَلَص َنِبآ مو مشو

 . لوا ام لَمْفَي امك لَمْ : :لاَمُم :لاَك «حطبألاب :َلاَ

 سس ورع مرجعا ع
 نب ديعّس ْنَع ٠ رم نب ناَسَعَو داب نب داب انثدَح - ١8-١

 يف يّلصُي هللا لوُسَرناَكأ : :كلام نب سنأل تلق لاق ةمكسم يب د
 علكة وت 1/1 رظنا] ٠ . معلا :لاق ؟هيلعُن

 اتضمس هلاك يشيل شاتخ بأ عيلان دايز اندَح - كارلا واءان 2

 6. هل ندع ىلع نخاف ثغر ربع هس
 م همس رس م

 .؟متملَع دق ام ةالصلا يف اوُعصَت ملأ :لاَق الّصلا

 ننزمملادنع اح « مسيار ب لماتش اح - ا

 َرَمعَرَي ىَْت :لاَك كلام نْب سن ْنَع ؛بْيَهَص
 [1؟977:رظنا]

 كلام نْب سن ْنَع ءزيزعلا دبع نَع ؛ ليِعاَمْسِإ انندَح - "١

 ل ناك ءهب لّرئايضل توما مُكددَحأ متي بآل : 8 هّللا لوسر لاق :لاَق
 اذإ يود « يلي ةيحلا تناك ام ينيحأ مهلا : : لثَيِلَف توَمْلا مم
 [لكالمم لون اا ةهنرظنا] ٠ يل اريح ةاقولا تناك

 َلاَق :َلاَق يللا نع زيزي اتدَح «لعاتْسإانئدح 13١
 تش تش إم 1 : لبو ءاحشلا يف مك مُكدَحأ اعداد : 8 هللا لوُسَر
 هل هركتُس اللورد ؛ ينطعا

 اسنآ ُةَداَنَق لأس : لقيم انندَح «ليعاَمْسإ انئدَح - 005
 اهيوُمْدي وعدتك ناَك :لاق ؟48 يل َيوُيَرتْكأ ناك ةَوْعَداأ
 قو ةَئسَح ةرخآلا يفَو «ةَئَسح اييدلا يف انامل : 48 هللا لوُسَر
 َوعْدْيْنأ داَرأذإَ ءاَهب اَعَد ةوغَدب وعين داَرآ اذ ”ىآ ناَكو تلا باَدَع

 :هيف اهب اَعَد ءاعدب
 سم م 2 2

 ْنَع ,بْيهْص ُنْيِزيَِملابَع اندَح «ليِعاَمْسِإ انثدَح - كتل ل

 27 سامصا م كلاَمنب لآ ْن ع «بْيَهصْنب يلب اخ :ٌةرم لاَكو كلام نب سّنآ

 هند ص 000 _ كلاَمِنْب سدس

 همم م روردقد»و كو اس سل ب
 لخدف «هلخت يقْسَينأ د يريَوهَو مارح َلَخَدَك هموت مؤي داعم ناك : :لاَق

 حلو تل يفي لوط اا آر قل مم يلصيِل دجسَم دجسمل

 . . دجّسَصْا لَخَد مارحت : :هل ليق ُهَئالَص دام ىَضُم امل ؛هيقسي هلْ
 سم

 [1؟؟79:رظنا] ٠ (ثيدحلا)

 َناَك : :لاَك سّنآ نع ءزيزَمادّبَ اح « «ليعاَمْسإ انئدَح - اك

 .ثناَبَحْلاَو ثبَحْلاَّنم هللاب وع : َلاَق آلَخْلَلَخَد اذإ 8 هللا يبن

 [11474:عجار]

 هدو و سوارا هس
 ْنَع «بيهْص نْبِزَمْلاَدْبَعاَندَح «ليِعاَمْسإ انَدَح 17٠0

 [4١14::رظنا] ٠ ” نيشبكي يحي اق هلال وسر ناك : :لاَق كلام نب سّنآ

 . نيش يحس انآو : ”سْنأ لاَق

 كلام نب سّنأ نَع ءزيرعلا دبع انئدَح ؛ «ليعاَمْسِإ انندَح - نقلل

 رخل يف هين اّيدلا يف َريرَحْلا سبل: اك هللا لوُسَرلاَك : :َلاَك

 [1107/:رظناز

 ْنَع بيعي زياد انئدَح «ليعاَمْسِإاندَح - ةلشلح

 َنْيدودْسَملْبحَودَجْسصلا 8 هللا وُسَر لحد : : لائم كلام نب سّنأ
 تكس تتقن تلسك اذ ؛ امبير : اوُلاَق ؟اًذَه ام : َلاَقق نيتيراَس
 َرَتَقْول سك اذإف ؛ةَطاَضنْمُكاَحأْل صل : َلاَكمُت هوُلَح : َلاقق هب

 كلاَم نْب سّنآ نع يملا دبع ادَح ٠ «ليعاَمْسإ انْئلَح -
 ىلإ مَقاَمق ,دجْنْلا يف لجلي جئ قف لل سَوءالثصلا تمي لاق ري سس ظل

 [١؟5ة:رظناز .٠ مقا ماَق ىَتَح ةآلصلا

 ْنَع «ٍبْيَهْص نبيع بَ انْكدَح «ليِعاَمْسِإاَنندَح - 01 سوارع فل
 حلا ذخ ,ةيدتلا ىلإ لوس لاق كلمن سن

 هرم

 يشل يقام .رتخلاو قلد ينشف ؛ لاق 06

16 

 طا دان: و 0 نك كاع نب سلآ
 ساس ساس

 با اوي رظنا] هلع دَحأ شي 0 لق ء[شُفت هيف انو مناخ

 ناك : :الك آن يتلا كَ لعام نَح - -11*

 [14:14؟:رظنا] ٠ يو ةالصلاُزجوُي قف يبل

 ْنَع :ةَيورع يباني يعَس انك «ليعاَمْسإنكَح - - 1015

 اوُناَك ناَمْنعَوَرَمْعَوِرْكب ابار يبل ؛ ٍكلاَم نْب سنآ نع ةداَن

 اطل لطامت ل91 هة:رظنا] ٠ يملا بر هلل سحلب ةءاَرقلا نوحي

 |1117 لل ا انها



 ةاَهَْلاةِلَص امتنع ا مق ريْيَخ اَرَغ 8 ِهّللا وسرد ١( ٠

 ءةَحلط يبل فيد انو ةَحلط وب ب كرو هلو ابك ٠ سلب

 ا هللا يبن يّذخق'س مقل يتب دإو ريح قاكز يف ا هللا ب ىرجأَذ

 هّللا يب دخت ضي ىَرآل ين 8 هللا يبني دخت نع اّرإلا َرَسَحْاو
 "يم يه ساس

 ٍمْوَق ةَحاَّسب اَنْ دان يختبر ريكأهللا : لاَ هيلا َّلَخَد ملف ؛ 2

 ىلإ مْوَقلاَج َرَخ دقو :لاَق .رارم ثان اهلك .: َنيِرَدنمْلا حاَبص ءاَسَق

 :اَنياَحْصأضْمَبَلاَكَ «زيِملا دبع لاق - دمحم: :اوُلاَقَك مِهلاَمْع

 اي :َلاَقكُة يحد اج : :َلاَقْيَسلا َعمْجَن ىف «ٌةوُنع اهائبصْأَق : َلاَق (سيمَخلاو)

 ما مع
 حك: :َلاَق ٌةَيراَجدُحَفْبَمْنا : ناك ؟ بسلا نم ةّيراَج ينطغأ للاب
 ا 007
 َتِيَطْعأ هّللاَلوَثَر اَي : :َلاَقَف كف يِبَنلا ىلِإّل جر ءاَجَف «"يبح تنب ةيفَص

 :َلاَقَق ءلكألإ لسنا لَو «ريضّنلاو ير ديس يح تب يف ةيحد

 نم ةَيِراَج َذُخ : لاك يبا اهل ظناَملَف ءاَهب ءاَجَف ؛ اًهبرعذا

 ياي :"تباكدل َلاَقَك - هجر اقع 89 هللا يبن نم امري يلا
 مايهم ماش هس هع -

 قيرطلاب ناك اذ ىّتَح - اًهَجَورَبو اًهفتعأ اهسْفَت : َلاَق ؟اًهَقَدصُأ ام َةَرَمَح

 ص : لاق اسوُرع ف يلا حب َحَبصأَو «ليللا َنمهَلاَنَدهأَف ميل أ اهئرهَج .

 ء طقألاب يجي َلَمَجكاهطن طَسّبو ؟هب وجيك يش هَدْنعَ ناَك

 ايسحأَو : لاق ءنْمّسلاب ءيجَي لجرلا َلَعَجَو ءرْمَتلاب ءيجي لجرلا َلَعَجَو

 . 8 هللا ل وُ ةَميلَو تناك سيح اوُساَحَف : َلاَك قوس َركْدْدَ

 [11954:رظنا]

 سْنأ نع ؛ ًشمعأللا اًنآبنأ ٍليضُق نب دَمَحُم انئدَح - لضم ور هزة
 هلا هقرم م ماع

 تام ىَّتَح اَهُكتفَياَم دو ا ,ةوُرم هللا لوسَر ٌعِرد تْناَك

 ْنَع «لْفلُف ْنْبراَتْحمْلا انندَح « ليضُف نب دَمَحم ا اند 0 1/

 َرَع يي هدو ةّنجْلا يفرَهتركوكلا : لاك ل يلا نَع «كلاَم نب سّنأ

 [19١17:رظنا] .٠ جو

 نع ٍلُفلُف نْبراَتْخَمْلا نَع ؛ ٍلْيضُف نب دََّحُم اًندَح - 1

 َنوُناَرَيأل كسا نإ : :يل لاك ىَلاَعَتهللاَإ : ف هللا لوسر َلاَق : لاق سّنآ

 . هللا َقَلَخ َْمَق :٠ َساَّنلا َقَلَخ ُهّللا اذه : اووي تح هبي اَميف نواس

 :َلاَق لّفْلُف نب راَْخَسلا نع « ٍليضُق نب دَّمَحُم اندَح - 18

 ءامسسم هسا عقر :ةءاقغإ 8 يَبلا ىتغأ : لوفي كلام نب سنأ تعمس

 عام كام م
 تلزلأ هّنإ : ل «للا لوس لاق ؟تلكحَض مل : ُهكاوُاَقاَمِإَ .مُهل لاق

 ةلايطعَأ َّنإ . ٍميحّرلا ن نَمَحّرلا هّللا ملسي» 1ك دلل لور ارك روس افنا لَ

 ٌهُلوُسَرَو ِهّللا : اوُناَق < "وكلا اَم نوُرَدَت لَه : َلاَق ٠ اهَمَنَح ىَّنَح «رئوكلا
 هه

 ري ؛ هرب ريَخ هيلع ' ةّلججْلا يف لجو َرَع ير هيناطغأرهَنَوه : َلاَق ؟ملعأ
0000 

 .لوُثأن , مهم ديما جلَتْخُي بكاوَكلادَدَع هنن مايل موي يأ لع

 0 بر [1؟17١:عجار] .ةلنياوُثدحأ ام يِرَتال كلن : يل لاقي « يتمأ نم

 ام نب سّنآ ْنَع لملف نب راتخملا اًنكدَح « ليضُف نب دمحم 2013 ١

 لَك لإ لقاك ةآلّصلا نم فَّرَصْنا دقو موي تا ف هللا لوس َلاَق :َلاَق

 يم سند اح امسح - 1 1.6

 ْمُياَو «يفلَخ نمو يماَمأ نم مكر ينإَف «فارصتالاب الو ,دوعقلاب الو

 اي: اق ءاريثك ميك لي مكحتسلت يآ اَمهُكآرول دن يت يذلا

 [١14الاءاطبهءل»141:رظنأ] .راَّئلاَوَةَنَجْلا تيأَر : لاق ؟تْيََر امو هللا َلوُسَر

 و
 ينعي - - ورْمَع نب سنوي انئدَح « ليَضُق نب ب دمحم اندَح -

 لاق : :َلاَق كلاَم نْب سنآْنَع ؛ مُيرَم يبأ نب ديرب نَع - َقاَحَسِإ يبأ َنبا

 َرْطَع ِهِنلَعُهَّللا لص ٌةدَحاَوةالَص ىَلَع ىَلَصْنَم : كف هللا لوُسَر

 [٠159/4:رظنا] . تائيطخ رشح هع طَحَر « تاولص

 بمس انك لِي نب دمحم اند -ع

 َنملُجرَو انآ كلاَم نب سنآ ىَلَع الخ لاك نمْحَّرلا دّبَع نْب ءالَمْلا َنَع

 ٍ:ُهَلاَنلُتَف ءوس وصوب ةَيراَجْلا ٠١( /) اَعَدَك ءريهظلا انيَص َنيح راصنألا
 :َلاَقَق «نأآلا هلا اَنيلَص اَمَّنِإ : اَنَلُق َلاَق ءٌرَصَمْلا اق ؟ الص يأ

 اذِإ تح ةلّصلا كري قفا ٌةالَص كلل :ل

 «قاَحْسِإ 0

 اوُقي # هّللا لوسر و و 0

 ًاإاًهيِف هّللرُكديآل ىلم ناطنشلا يي الا يت يفك

 [30795160/:رظنا] .ًاليلق

 ْنَع ؛بوُيأ نع ؛ ديجملا دْبَع ْنْب ٍباّمَوْا دبع انندَح - 1١5 1؟*

 مأ ىَلَعلْخْدَي هلل وسر ناك : لاق كلام ِنْب سل ْنَع «نيريس نب سن
 سس ءاهييط يف ُهلَدْجَت هقرع مخ ؛ هيلع ليقي اعطن هس ميكس
 .هَع لص ٌةَرَمُحْلا هل

 هر هس
 ْنَع «ةبآلق يبأ ْنَع «بويأ اندَح باها دبع انَدَح - نقف

 اةنيفن ٠ ؟:رظنا] .٠ كلاما عذر: َلاَق كلام نب سّنأ

 ءس اص ساس

 وكيد ناجل ةوولَح هي دو هيف مثلك نق يشأ

 نآَو ؛هّلل الإ همي ل ْرَمْلا بحي انآو ءاًمهاوس اسم هْيِلِإّبَحأ هلوُسَرَو هللا

 رانك د كوُينأهَرْكياَمك «هنمهّللاهدقنآْذِإدمبِرْْْلا يف ف َدوُصَي نأ هَرْكَ

 .اهيفف هذ

 ْنَع هش انكدَح نطق وُبأ مكاني ورْمَع اَنئدَح -5
 هك

 نأ بحُيةنِْلاَلُحْديدَحأنماَم : َلاَق 8 يِبَنلا نع « سن َنَع هدا

 رضينا ب حُي «ديهيشلا ريع أيش نم ضرألا ىلع امه ءاهْنم يرْخَي

 ةّماركْا نم ىَرَي امل « لقي

 ل41 ؟ةيلك هبا تملا 1-1758 :رظنا] . هاَنعَم وأ

 ْنَع َةَداَنَق ْنَع فعش اًندح ٍمكيَهْلا نب ومع انندَح - 1 افي

 َروْعألاهٌسأَردنآ الإ يبت ثعْباَم : ف هللا لوُسَر لاك : لاق كلام نْب سّنأ

 .رفاَك هيي نيب بوُسْكَم .روعاب َسْيِمُكَيردَو روع هن ال «باَّذَْلا

 [الأ1ب ل وتإل للا ل11 لاا ل71 ك1 :رظناز

 فالس كفرا ا لا



 نفحفل
 ح5

 جمأ ملك يكسب للك د لك ؛ًارارم داَعَف جَرَح مث تلا َلَخَدَق فّنَحَ

 دك: لك :كلاق ؟ناتال يفت بحت رخو تيس هلل لو راي : اوُلاَق

 لة رظنا] ٠ لت ادنومكتونلع

 َهَّللاذإ : لق نها يف نه ويولد ل

 .رْمَنلاَموَيَو ءرطفل َمْوَي ءاَمهْمارْيَخ امه مُكَلدبأ دق ىَلاَعتو كَراَبَ

 [ 1؟101/,ل14:11868١126:رظنا]

 لَخَد : لاك سنآ نع ديَمَح ْنَع «يدَع يبأ نبا اندَح - سل

 ىَتَمهْنَع لَك رق نمانوص عمَسق رجّنلا يتب ناطبح نم اطئاح اف"

 :لاقو كلذ هيَجْعأَك ٠ ةيلهاَتجْلا يف ادهن هللا لوس اي : اوُناَقق ؟اَدَه نفذ

 هايف دم ص م هاش كا ما ع م
 .ربقلا باَدَع ْمُكَممْنيانآَل جو ُرَحهّللاتْوَعَدلاوُتادَنآل نأ الك

 [1111171147:رظنا]

 لاك :َلاَق سنآ نع ؛دْيَمَح نع «يدَع يبأ نبا انئدَح + ليل خل

5 
 تبرضَف ول ألمح هاَنتاَح رْهَتب انآ اذإق نجلا تحد : 8 هللا لوسر

 :لاَق ؟ليربج اي اَذَهاَم :تلُق كذآ كم ادام هيف يرْجَي ام ىلإ يدي
 ا 000 ع
 [3ل6117,1713170:رظنا] ٠ هنا.( هّللا كالا يذل وكلا أ اذه

 هس لم سم ريم مم سل
 مول ةئيدملاب نإ : نق يدل كو اق هلو

 ؛هّللا َلوَسراَي اوُلاَق «هيف كَم اوُناك لإ ايداَو مت لَو ارسم مُثرساَم

 يرقلسلا شك
 [1791 ه:رظتا] .رذعلا مهسبح ةّئيدَمْلاب مهو ؛ لاق ؟ةَئيِدّملاب مهو

 َتَناَك : لاق سنآ نع ءدّيمَح َنَع « يدع يبأ نبا انندَح - ."١

 يار دم رىهايعمم
 ىَلَع يِباَرعأ انج بسأل تناكو ءاَبضمْلا مس ف هللا لورق

 :اوُناق مههوجو يفاَم ىأَراَملَك نيم ىَلَع كلذ ٠ اهَقبس دوق

 نم انيس كربلا هللا ىلع انَحاِإ : لق ءامملا تقي هللا لوس

 .هعضو لإ ايلا

 تَميِقَأ : :َلاَق سن نع هدْيَمَح ْنَع «يدَع يبأ نب اننَدَح - 1١ ؟:

 ءاوُصاَرَتو مُكَفوُص اوي : َلاَقك ههنجَوب الح لها ف يبا مَ ةالَصلا

 ءاطاطو لكولم لككمل رظنا] .( ٠١ 4ر/ا) يرْْيط ءارو نم مُكارأ يَ

 [11 3١١ لكللا1 لكما

 ْنَعسَنأ لكس : :َلاَقدِيَمَح َنَع «يدَع يبأ نب انئدَح -©

 الإ يلَصُم ليلا مارتن نك ام: َلاَقك ليلا نم 9 هللا لوُسَر ةآلّص

 ىّنَح رهششلا نم موُصَي ناك ماَنيأَر لإ امئائهاَركذأاََن انكاَمَو ايا

 52 ماع ها
 :لوشَن ىّتحْر طْفيو ءانبش دمر طال : لوقت

 [للطلا/ ءللكجا لكممال لكلا" لاما 171 6:رظنأ]

 .ًائيَش هلم موُصُيل :

 ناك: :َلاق سنآ ْنَع ءديَمح نع « يدع يبنأ نبا اًنكدَح - لنفيسا

 يبارعأ ها , 4 هللا لور لس ةيدابلا لهأ نم لجل ءيجّيأنأ نب انبجعي

 هلال وُسَر ىَلصمةآلّملا تميِقأَو ؟ةعاسلا ماي ىَتَم ءهللا لوس راي :َلاَقَ

 لوسي لك ؟ةعاسلا نع هتان لاق هتآلّص نم عَ ملك ؛ 2

 ةالّص آل« ٍلَمَح ريدك نم اهتم : لاق ؟اًهل تذَّدعأ امو :َلاَق هّللا

 ارم َمَمْعْرَمْلا : : 48 هللاَذ اور َلاَقَك «هلوُسَرَو هللا بحأ يآ لإ ٍماّيص لَو

 اوُحَِ ام ءايَشب ملثسألا ديو َنيملْسُْلاْيآَر امك : ” لأ لاق ْبَحأ

 [18:99:رظنأ] . هب

 تَميِقأ : :َلاَق سّنآ ْنَع ءديَمَح َنَع ؛ «يدَع يبأ نبا انئدَح - 1١ اخو

 هدقة عل ه.دقو دع مما 2 و

 نَع نْهَضْنَيدرَيَلَمَجع « يش هئاّسن نيو 8 يبلانا كو ةالّصلا

 جرخأو «باَرلا نههاَوف يف هللا لوُسَر اياثحا : َلاَقق ركب وبأ ٌءاَجَف ضحُب

 [17054 ,329150/ :رظنا] ٠ ةلتصلا ىلإ

 َلاَق :َلاَق سنآْنَع دْبَمُح ْنَع يدع يبأ نبا اندَح -

 مهلا : لفل كلو ء هب رك رطل تملا ْمُكَدَحأنّيمَتي دمتي ال: هللا وسر
 . ينخر تناك ذإ وتو « يلد خلا تنام ينبحأ

 ناَك: لاق سنآ َنَع «دّيَمَحَنَع ؛ يدع يبأ نبا انئدَح - لف تضل

 ف يبا تاَماّملَك ؛ لف هللا لوُسَر دْهَع ىلع موّصلارثكي الإ ةحلط وبأ
 هيلا س ا 2

 . ضَرَمْوأ هرم يف لإني ال ناك

 َناَك : لاك سلآْنَع ءدِيَمْح نع ؛ يدع يبأ نب انندَح - ليشمل

 َرَئاَسادِإَو ناَضَمَر نم َرخاوألاَرشَعْلا فكما اميقُم ناك اذ الب يِبلا

 .نيرشع لِما ماَمْلا نم فكتعا

 ءدّيَمَح َنَع ؛ يدع يبأ نْبا نمألإثيِدَحْلا اَدَه ْعَمْمأ مل : يبأ لاَ

 . سنآْنَع

 َوَم : :َلاَق سنآ نع ءدْيَمُح ْنَع «يدَع يبأ نبا اَندَح - لنفخ

 َمْوَقلاهَّمَأ تأ ملف « قيرطلا يف'يبصَو هباَحْصأ نم رم يف "يل

 تعَسَو ينبا ينبا : :لوقتو ىعسَت تَلْقأَف ًاطوُينأ اهو ىَلَعتيشَح

 ءراّنلا يف اهنا يقلل هذه ْتَناَكاَم ؛ هّللا َلوُسَر اي : وَلا لاَقك ؛دْيدَحاَ
 27 وقعا يس

 الا يف ُهيبَح يقلي ال َلَجَوَرَع هللامآَلو : لاَ 8 يبل مُهَصمَحَ :لاَق

 [1601:رظنا]

 لَهسْنآ لكس : َلاَفدْيَمُح َْنَع «يدَع يبأنبااننَدَح - نفتح
 طن هللا َلوُسَر اي: :ةعمجلا موي هَل لبق : لاق ؟ هيدي عكر لف يبل ناك هم سرا نق

 ك0
 تسير ىّنَح هّيَدَي مكر : :لاَق ؟لاَمْلاَكَّلَعَو «ضْرألا تيدْجَأَو ءٌنَطَمْلا

 انو هيدي عقر دقو ىقنتسالا ” هْيََيمَكَرْدَقَلو ,ىقلتساة ؛ هيطِبإ ضي

 ًباّشلا رآدلا َبيِرََنِإ ىَنَحَ ةآلّسصلا انيق مَ «ةَحَسءاَمّسلا يف ىَرَ
 هيه ه0 يمض 6# دم مع 25 0

 َلوُسسَر اي: وُ اهي يلا ةممْجْلا تناك ملف َلاَق ؛هلّهأ ىَلِ | عوجرلا همهيل

 ةَعرُسم نم ا هلا لور مست ابكر لا تسبحاَو سويا تمت هللا

 .ةّئيدَمْلا نع تطّششَكَتف ؛ انيك الَو اَنيناََح مهلا : لاقو ؛مدآْنيا لاَ

 [1؟9م٠ :رظنا]

 عمس : :َلاق سنآ نع دْيمْح ْنَع «يدَع يبأ نبا انندَح - نفقا

 5 ٍماَفهَنْب لج ابي هذي بيلَق ىلع يداّيَوُمَو 9 يلا نوما



 مه | صا َ

 سم سو رو ص سا ماس
 ُكََعواَْمُدَجَوله ,فلخ نبيا ؛ةني عير يي اي هذي نيني

 يداَنت هللا َلوُسَراَي : :اوُاَك ًقَح يب ين
 همر و عميس ةهرماو ملمس

 نوُيطسَيالمتككو « مهم لوم امل عمسأب مش ام : لاق ؟اوُمَيج دق ًاموَق

 [لاخب ةيلاقم :رظنا] ٠ اوُبرجي نأ

 دعو اَمتدَجَو ين ؟اقح مُك 17

50 
 َلوُسَر نأ «سنأ نع « دْيَمَح نع «يدَع يبأ نبا انئدَح - 6غ

 وللا لال مكمل رسال ظنت لاك 8 هّللا

 ْمُكبوُ ني لا فلا نغا خيم بألا مكن يت كمل

 انتج نو لوقت قت القآ :ل 5 * هر/ال) ىَلي : اوُلاَت ؟يب

 كرات هلل لب : اوُناَقَك هرصَنق الولْحَمَو كايف اديرطو :َدلاَماَق افئاَخ

 عمل همه
 . 8 هلوُسَرَواًيلَح بنما ىلاَعَتو

 امك : َلاَق نأ ْنَع ءدّيَمَح نع ؛ يدع يبأ نبا انندَح - 1١ 6م

 هيما »ا 200 مسام ام سمسم رم ماس
 رخو هيلع راسا «َساّنلاَراَشتساَ جرح ردي ىلإ هلال وسور

 تكن 2 هَدعَْللا يضرُرَمُ يلع راش ْمُهَراَشَسا م هلعهَللا يضر

 ول هّللاَو ِهّللا َلوُسَراَي :اوُناَقَق ٠ ْمُكَديرياَْنِ :راصنألا نم لَجَر :َلاَقَك
 هج م قعع ا

 ةاتاقق كّبرو تن بهذا مآلتسلا ِهْبلَح ىسوُمل ليئاَوسإ ونيت امك دوك

 داّسفْا دربي تح ليإلادبكآَت يرض ول هللاو كلو «نوُدعاَقاًضاَ نإ
2 

 [1؟ةمه:رظنا] . كعم انكل

 توعد : لاك سن ْنَع دّيمَح ْنَع ؛ يدع يبأ نبا اًندَح - |" 5

 يطاق , شْج تنب بير ىتي ةحيببص ف هللا لوس ةَميلو ىلإ نمل

 هلاَسنَرَجُح ىَتآَق «ٌعئصيناك امك ْعَجَرَمل لاق ءامحلو ازبخ َنِملَسمْلا

 ىلإ ىَهلا الك «ُهَمَمانآو هت ىلإ عجرم لاق « هلائْوَعَد هيلع مَلَسَ

 اًمهبَرصَياَمَلَك ؛ تيل ةّيحاَت يف ثيِدَحْلا امهنبَب ىرَج دق نآالَجَر اًدِإَف تيل

 «نيعْسُم امك هبي نَع ىَلو ده ف يلا نآلجرلا ىأر آمل ؛ ءاعجار ىو

 ينيرثسلا ىَخرأو هلم ىلإ جرم " هيربخأ وأ هيربخأ انآ يرذأ لَ

 ال٠4 هل ١:رظنا] . باجحلا هيأت َلْْنَأَو «هنبيَو

 َناَك : :َلاق سنآ ْنَع ءدِنَمَح نع ءيدَع يبأ نبا انندَح - ١
 ير مم تع هم صام هل

 هَسأَر عقرب هللا لوُسَرناَكو 2 هللا لور يديني يري ةَحلَط وُبأ

 هب يقي هردّصب ٌةَحلط وبأ لواطتق : لاق : هلت عقاَوم ىلإ ظن هفلَخ نم

 [١1737:رظنا] .٠ ردو يرو لور .اكو ا هلل لوس

 ينب راد من 1 يبي لآ : لاَ ِهَّللا

 يفو ةَدعاَس ينّيراَد مت ؛ ٍجَدْرَخْلا نب ثراَحْلا يبرم ؛ «لهشألا دبع

 داءاع

 .ريَخ راصنألا رود لُك

 لاق: :َلاَق سآ َنَع ءدْيَمَح ْنَع ؛ يدع يب نب انندَح - 1[

 مق و :َلاَق :ًابوُلُف مكن رأ مُهماوفأمُكَع مدي ق هللا لوُسَر

 نوت اوُناك ّئيدَملا نمو ملف 'يرمشألا ىسوُم وب مهيف نوُيرعشألا

 د ع عل

 :نولوقي

 للحم 1 لما لوما ل١10 :رظنا]

 .() دْيَمَح ْنَع يدع يبأ نبا انندَح -

 دنع َناَك ف هللا َلوُسَر نأ ءسّنآ ْنَع ءاديمح اَنآبأ «نوراَم نب ديزيو

 ٍمداَخ م َنيِنمؤمْلا تاَهمأ ىدحِإ تسر «ةَشئاَع هنأ : :لاَق هئاّسن ضعَب

 ملقا ترس ٍمداَحْا دبي ىَرْخألا تير : لاَ «ماَعط هيف مصب

 َدَخأَو :َلاَق٠ ْمُكمأ تاغ : ”لوُشي 8 ِهّللا وسر ّلَعَجَ : :لاك « نيقصني

 ءاولُك :َلاَقَمُت ؛ «َماَمْطلا اه َلَمَجَق ىَرخألا ىلإ امها! مق نيئَرسكلا

 ةَمصَق لوُسرلا ىلإ مَهَدَ ءاوُعَرَق ىّتَح ٌةَمْصَقْلاَو لوُسّرلا َسَبَحَو اوُلكأف

 [1؟١8:ةدرظنا] .اَهَاَكَم ةروسكملا َكْرَتَو « ىّرْخأ

 ىَكَتْشا : لاك نأ ْنَع «دْيمَح َنَع « «ايدَع يبأ نب انندَح - ١

 مأ تايه ُمَدلُصْلا ينو دجسُمْلا ىلإ ةَحلطوُبأ ج ً ٍرَخَف ةَحلط يبآل' نبا

 «هنا ةاقوب ةَحْلط اَبآ ْمُكْمدَحأ ربحي ل اهلهأل تَلاَقَو تيما ميكس

 مامعا م هه عع ممم
 لَعَفاَم : َلاَك هباَحْصأ نم دجْسَملا لطأ نمساَنهَمَبَو هلطأ ىلإ جر

 ُموّقْلا َجَرَخَو ءاوُشََتق ْمهءاَشَع مهل ترق «ناَك امري : ْتَلاَق ؟مآلغلا

 اَبأاَي :ْتَلاَق ٍلْيَّللاٌرخآَناَك امل ُكَرَمْلا هْبَلِإ موُقَت اَم ىلإ ةآرَمْلا تَماَكَو

 ماك نط نق اكباوثت ةر اوس نا لاى ريم خلط

 رات هللا نم ةَيراَع ناك كنب نإ :تَلاَق ءاوُقَصُنأ ام :َلاَق ؟كاذ اوُمرَك

 ىلع ادَغَمَّبَم مااَّسَلك هللا دِمَحَو َمَجْرتْساَف «هَضَيَهَللاَدَِو «ىَلاَعَتَو

 دعب تَلَمَحَف «٠ امك يف اًمُكَلُهّللا دراي : :لاَكُآر ملف :ب هللا لوُسسَر

 لمح لف هللا لوُسَر هك ىّنح هك انأ تهركو «ًالبل هدو هلل
 اَهُمسَيْوأ هكر عابل اَنهيهَتدَجَو م وجع تام يّتَو وش

 ىلح اكسال هيكل لوكس هّللا لوسي : :تْلْقَك
 ٍدَخآَف 2و ع َتاَرَمَت :تلق ؟يش كمآ : لاَقَق 8 هللا ل وُسَرهكنحي

0 
 كا يو رعاة اسم دع ره كنعد ع رعوشف لع ه عقل رم ءيفاعنا هل
 بح :لاقف ؛ ظَمََتي لَمَجَق هاَيإ هرَجوأَ ُهَئاَِب عَمَج من نهَمَصَمَف نِهَضْحَي

 .هّللادنَعَرُم :َلاَق « همس ِهّللا لوُسَر اي :تلُق :َلاَق ءَرَمّتلاراصْنألا

 ]انظر:؟11985.17١61[

 0ك 1-52 مس, يا و ساهل 0-2 .٠ و 4

 نبا اَنكدَح :لاَق ءراَدْنب اًنئدَح ,© هللا دبع اَنَتدَح -
 و ما را م رعب

 .ةدرب هيلو هتيبأَف : لاق ثيِدَّحْلا اذه ضع يدع يبأ

 َنَع «دَّمَحُم ْنَع نوع نبا نَع «ايدَع يبأ نبا ”اَنئدَح - +١6

 ْمدَق ةيدّناَرهظلاْمسي طئاَحْلا يومَ تلةَصِبمَح هّنِلََو هب « سْنأ

 لس سر

 اَبأَنإ : ثيدَحْلا وأ يف ّىَدَع يبأ نبا : لاك كلما ةكديور : َلاَقَق 6
2000001 22 

 اَنُكَكَللا كراَب : لاق ؟نييسورع امي َلاَقك ف هللا لوُسَر ىَلَ ادع هَ

 َوُم :تلاَق ؟مآلثلا َكاَذَفبك : ميكس مل ةَحلَط وب لاَكو ءاًمكسْرح يف

 [17845:رظنا] .ناَك اًممأَدهأ

 ها ساي
 «نيريس نما ِنَع 00 «لالح ان ىسوم اح - ا



 رام من هع
 ان: ا هللالوُرلاقق ثيِدَحْلَكَت هي لاك اهلل تدكو

 02500 سماع مشع لع ل
 امل هللا كوي : َلاَق : هللا َلوُسَر ايمن : لاق ؟َمُكبَج ىَِإَوهَو نسور

 [هلبق ام رركم] . اكل يف

 .(ح)دْيَمَح اننَدَح «يدَع يبأ نبا اًندَح 6

 «ةألّصلاب يدوُت :َلاَق كلام نب سّنآ ْنَع «ىتعَمْلا دْيمح اَنآبنأ ءديزيو

 يأ ءرادلا يئن ناك ْنَم يقَبَو دجْسمْلا نم رادلا بيرك مَ
 2 22 م هل

 0 :لاَق , هيف هنأ طنين رْغَصق ةراجح نم بضخمب## هَللالوُسَر

 سرق دس هه ةدع”
 اك ؟اوُناَكمَك : ّسنآ لكسو : ديمح لاق . مهيب اضو : :َلاَق ؛ُهمِباَصأ

 .ةدايزؤأَنناَم

 ةَملّس يتب سّنآ نع «دْيَمَح َنَع «يدَع يبأ نبا اًئدَح - ا١"6ك

 َلوُسَر كلذ علب ؛ دنا َبرُقاوُتَعْسيفْمِهلِزانَم نم اوُنوحتينأ اودانأ
 لما م

 مُكراكآَن وبستحَنالأ ةملَس يّباَي :لاَقك ةئيدملا رعت نأ ءركو قف هللا

 [178:5,171:رظفا] ] .اوُماَقأَك ٠ هللا لوس ايىلْب : اوُناَق ؟دجْسَمْلا ىلإ

 نع «ىّنَعَمْلا «فسوي نب (لهسالو ٠ «يدَع يبأن اح - 1١١ ها/

 هزفح دقو ىَهَتناَف « ىعسي لجر ءاَجَف

 ات اريك ادنح للكل داق فكما يق كلل سنار

 تكس ؟مُلكَتمل مكي :لاقهالص 8 هللا لور ىق ملف « هيف اكرام
 5 لاق« اسالي كو اريح لهنا لا مكي :َلاَقَك مقل

 اس نخ م
 ُدَقَل :َلاَق ٠ تلق يذلا"تلقق اصلا ىلإ"ت بتلف يملا تعَرلسأ ؛ انآ هّللا

 مقره مف وقع سر ع مده ع عل
 ىلإ سها لاق مث . همك مهي هودي اكلم َرشَع ياهي

 ًُئ 14 هّقبس ام ٍضْقَيَلَو َكَرْدَأاَم لصين :هّكّكيه ىَلَع شْسَيلق ةالَّسملا

 ل 11941:رظنا]

 لاق : لاقط سّنآ ْنَع «دّيَمَح نع «يدَع يبأ نب انندَح - -١؟64١

 مس ءلرف
 ِءاَصْيمْملاب نَا :ةئدَخ يدي َنْياَسمَسك تحال: ا هللا لوُسسَر

 [114977:عجار] .ناَحْلم تن

 َلاَق : لاق سّنآ نع ءدْيَمْح ْنَع ؛ «يدَع يبأ نبا ائدَح - للحمل

 ؟ةلمَْتْسَيَف كو : اوُنأَق ٠ لَمْ اري دعبل دَآاذِإ : قف هللا لوُسَر

 [184 41م1 رظفا] ٠ هتْوَم لق حلاص ٍلمَملهَقوُي: َلاَق

 َلاَق :َلاَق سنآ ْنَع ءديمح ْنَع ؛ يدع يبأ نبا انندَح - 06
 كوش سل مت ما يمو هرعوب اصرلا راقي
 .ةوبثلا نم اءزج نيعيرأو هس نم زج نموا ار :ذف هللا لوس

 ىلَر :لاَق سنا نع ء دي ْنَع يدع يبأري ان 0١

 «يشْميْنأَرَلَن : :اوُلاَق ؟اَذَهاَم : لاق هبا َنْيَب ىَداَهي الْجَر 4 هللا لوُسَر
 و ريمة ماس ماس م8 م 2000
 مَرَمأَت هَمْشَتاَدَمَبْدَتْينأ يقلل َجَوُرَع هَللاَذإ : ف هلل لوُسَر لاق

 .بكرف

 سّنآ نع «تباك نع ءدّيَمَح ْنَع ؛ يدع يبأ نبا انندَح - ليست

 215161ةرظنا] هلك ٠
 2 ا مدلم

 . هيب ني ىداهي الجر ىأرق هللا َلوُسَر نأ

 علب الا ا

 8 7 1 0 اولا :لاَق
 011 2 هع

 .ةَنَدَبأتناَك نو ابكر : لاق مياه هللا لوس اَي : َلاَقَق ءاّهبكرا :َلاَقَق

 زراجع:41ة١١[

 اق سنآ نع ءدبَمَح َنَع ؛ يدع يبأ نبا انئدَح - 1ك
 37 ورام دهر

 َناَك :ل

 هل َلاقق .ةقاسلا يف دش ُةََجْأ هل لاقي نينمؤملا تاَهَّمأب قوسي لجر
 مهلك

 [1711 4 :رظنأ] .ريراَوقلاب اقؤَس كَدْيَورهَعَجَا اي: كف هللا وسر

 مكس : لاق سنآْنَع ءدْيَمُح ْنَع "يدع يبأ نبا انئدَح - ليمن

 ىلإ َرَخْول : 9 هللا لوم وُسَر مهلا «ةَئيِدَْل وتجار رم" ا

 (اًهلاَوْبأَو : سنآ نع : ءهَداَتك لاَكَو ديم لاَق) هنن نم متردد

 اق هللا لوّنَر يعاَراوَُدكو «مهمآلْسإدَْب ارم اوُحّص اصله اول
 همس م

 َلَسْراَف :َنييراَحّم اوُبَرهَو 8 للا لوّسسَر دود اوُقاَسَو «املُْسُمْوأ انمْؤُم

 َرَعَسَو :مهلجرأو مهيدي َّمَّطَقَم ءاوذحأٌ مهراثآ يف ف هللا ونس

 [1ل1 6 ةنرظفا] .اَوُناَم ىَّتَح ةرحْلا يف مُهَكَرَتو «مهتيعأ

 لاق :َلاأَق سنآْنَع ؛دّيمح ْنَع «يدَع يبأ نب انندَح - ا١؟كك

 .ُهّللاهَّللا ضْرألا يف َلاَقيآل ىّمح ُةَعاَّسلاٌموُقَتَأل : كف هللا لوُسَر

 [1711:رظنا]

 َلاَق :َلاَق سنآ ْنَع ءدّيَمَح ْنَع؛ يدع يبأ نبا انئدَح - ليسن

 :َلاَق . مُكدَحألإ مالا موي ىلإ ءيَشْنَع ٠ ينوُلاَست ل : اقف هللا لوُسَر

 ْتَلاَتَق - ٌةَقاَدَح كوبأ : َلاَك ؟يبأ نم هللا َلوُسَر اي: ةقاَنُح نب هللا دبع لاق

 َلاَق) هيف لاقي ناَكو : لاك «حيرتسأ نت رأ : ّلاَق ؟اَذه ىلإ َتْدَرأ ام : مَ

 :ُرَمْع َلاََك 8 هللا لوُسَرّبْضَقَف : َلاَق (سنآ ْنَع اَدَهبَسْحآَو ديَمُح

 بضخ "نم هّللاب دون ايبا دَسَحْسِبَو ءآنيد مالسألابَو بر هّللاب اًنيِضَر

 00 00 1 [1؟801:رظتا] .٠ هلوسر بْضَعَو هللا

 يبنلانأ ءسنآ ْنَع «دْيَمح ْنَع ؛ يدع يببأ نبا انندَح - ليفسسلل

 اويلعس لَو يِرْمَبلاطْسشلاَو .ةئاجحلا هبْمُكَواََتامْرْيَخ : :َلاَق #6

 1١944[ :عجار] ] .رمَمْلاب مُكناَبص

 لاق : :َلاَق سنآ نع دْيَمَح نع« «يدَع يبأ نبا انندَح - لقسم

 اَدَهْنَمل : "تلق ءبهذ نم رْصَقب انآ ذك لجلال : : ف هللا لوُسَر

 «باَطَحْلا نْبَرَمُمل : :اوُناَ ؟نمل : تلق «شْيرُق نم باتل : اوُناَك ؟رمصلا
 هللا َلوُسر ايَكْلَع :ٌرمع لاَقَف « هقلَخَدَلَك ريغ نم تْملَع امآلؤلك : لاق

 للحل ١ء؟م10:رظنا] .ناَغَأ

 لاَ: لاق سنآ َنَع ءدْيَمْح َنَع؛ يدع يبأ نبا انئدَح - ليسسمن

 رك هللا قل رك نمو «هءاقل هللا بح هللا ءَقلٍَبَحأْنَم : لق هّللا لوسَر

 ةّيهارك دادس :َلاَق ؟َتْوَمْلا هَرْكَت انك هّللا َلوُسَر اي انت ؛ُمءاَقلهَّللا

 اص وه امب لجو هللا نم ريشا ءاَجَرْضُح ا َنمْوُسْا كلو تمل
00-2 

 هللا بحال َجَوَرَح هللا يقلد نوكأ م هب َحآ أيش سلف ؛ هيلإ



 مم ص

00 
 5 لا نمار ابها َرضح افك وأ رجال ءمءاَقل

 0 للا رول قرت هرشلا نم هال

 يمل

 00 : كلام

 ءاطلو) 1816 :سظنا] |. هللا لوُسسر حير نم بِبطأ ةَحئارْتْسَمش 1

 ةلييدل

 .(ح) ِديَمْح ْنَع «ْيدَع يبأ نب اَندَح - 71

 انآ سّنآْنَع «تياث ْنَع ديمح اَثكَح 0 يمهسلا ركب نب هلا ُْبعَو

 00 همرعقاش سك
 لوُسَرهَلَلاقق خرا لم َراص دق َنيملسسْلاَن مال داع هللا لور

 :لوُقأ تلك ْمَحَن : :َلاَق ؟هايإهلآستََأ ءيكب ب وعدت تنك لَه : : 8 هّللا

 هّللا لوُسر َلاَقَك انيدلا يف يب هلِجَمَف ةرخألا يف هب يقاس تنك امم

 هاشم عع است ةملسعرع درس هل
 ابيدلا يف اننآمُهَّللا تقَألَهم ٠ ةعيطَتسَت الو هفيطُت ال هلا َناَحْبَس : :ه
 هم م
 لَجَوَرَع هللا اَغَدَك : :َلاَق هراّثلاَباَدَع اَنقَو :ةنسَح ةرخألا يو ةنسَح

 [1411:رضنا] ٠ جو رع هللا هاَعَسَ

 ناك :َلاَق لآ ْنَع دم ْنَع يدع يبأنْياندَح ١0
 نوي ىّنَح يسيل ؛ ايلا َنمهاطْعُي ءاشل مللي يلا ينأي لجل

 .اهيف امو ايدل نم لعرب حأٌمالسألا

 نع ؛دِيَمح ْنَع ؛ 0 /ل//5) يأ نان ليحل 7/4

 يي مسلم رسل رعاه لاو
 0 لاسيما : 0006

 ها مام

 محم نك ؛ اوملْسأ موق اي: َلاَقَق هموق ىلإ ْعَجَرَق : َلاَق «ةقدصلا ءاّش نم

 قنا تخيلت يني

 ايفر سارق ف لدم لال بوكس كلا

 َلُكآل ين اَعَدَق لكايَوه اد هت : لاق« ءًَاَعَط هل َمْنَص هاَعد هَل ىَلوَم ىلإ

 :لاَق «ٌعرقلاُهبِحْسْيَوم او َلاَك : عركو محلب اديرت هل َمَنصَو : :لاَق ءهَعَم

 :لاَق ؛هلِْنم ىلإ ٌعَجَر معطل : :لاَق هْنم هينالو هَحَمْجأ تلَتَجَن

 .هرخآ مرق ىّتح مسيو لكي لَمَجَف : لاَق ؛هْيَدي نيب لككملا تْعَضَوَو

 [1؟81:رظناز

 َّلَخَد : :َلاَق سنكآ نع ءدّيَمَح ْنَع ؛يدَع يبأ نبا اند -

 :َلاَقَف ًامئاّص اكو نِمَسَو ِرْمَتهنَك ملم .أ ىَلَع و هللا لوُسَر

 تيل ةّيحائ ىلإ مكمل «هئاقس يف ْمُكَتْمَسَو ؛هئاحو يف مكر اوديعأ

 مأاَتلاَقك «رْيَخَب اَهلْهآلَو ملم م ل اَعَدمُت مم انيلصو ِنيتمْكر ىَلص

 ”سنآ كُمداَخ : تلق ؟يف امو : لاَ ؛ةصِيوح يلنإ هللا لوُسْر اي : ميس

 ًادكوَو الام هقدر مُهّللا : َلاقو هب ين عا ايد الو ةَرخريَ وئام: لاق

 هير
 ليل هنآَركدَوآلاَم يتم داسْنِإ راصنألا نم امك : َلاَق هيفُهلكراَبَو

 11011019 ا وك هس دل تس دع يبي

 أ م.م

 م ىلع رب كور هدام

 فهنا قرأ يأ ىلا ذأ كو لاق «همّئاَخَريَغ ةضفآلو بهذ
 0 00 ا

 [1؟984:رظنا] ٠ ةقمو نير شع ىَلع اين حاحا مدَْم ىلإ هبلثص نم

 لَهْسنآ لئس : َلاَق دّيَمَح نع «يدَع يبأ نبا انندَح - - 1

 يسم ماش هع مع ريم ام ماش
 رع عبس مأوخئألا بّيشلا نيك لاق ؟ هللا لوُسَر ّبَضَخ

 ليقف ؛ بيشلاب ْنْشَيَمَلَهَنِإ َلاَكَو ؛هتيحل مدعم يف ةَرعش َنيرشع وأ

 ءانحلاب ركَبوُبأ بصح نكلو هه ُمَركيمُكك : َلاَق رم ريش: سال
 ماشا لص

 [الل ثلج مهب رظنا] . .يليرتغ بضخو همَتكْلاَو

 رىاعم

 اق م صقسب هل رفا 0 يقطن
 [11451717787:رظنا] .لجرلا

 ىسوم ابأ لأ سّنآ نع «دْيمَح ْنَع ؛ يدَع يبأ نبا انئدَح - ١0

 ىَعَق اًمَلَف ٠ َكاثمحأ ل هَّللاَو : َلاَقَك الفن هنم َقكاَوك 89 بلا لمَْتسا

 انآك :َلاَق ؟ينلمْحَ نأ لح نإ هللا َلوُسَراَي َلاَقَف ةَلَمَحَكُهاَعَد

 00 علوممم لكرتك :رظنا] ٠ «(هئلمخآلالف لأ

 هللا دبع سنان دْيْخْنَع «يدَع يبأ نب انثدَح - 1
 مه يدم سوارا ممول

 ين هللا لور اي: َلاَقَك «ةَئيدَما همم ل هلل َلوُسسَر ىنآ مس نبا

 وأم :َلاَق لَم : لاق ؟يبنألإنهُمَلَيآل لاصخ ثآلكْنَع كأئاس
 اَبآدلولا هبي نأ نمو ؟ةّنجلا لأ نملك امو ؟ةعاّسلا طارشأ

 كلذ : لاف مالسل يلع ليج هب يتربخأ اف هللا ل وسر َلاَقَق ؟مّمأَو
 مام كو
 نموت ةَعاّسلا طارش ل وأّمأ َلاَق . ةَكئَألَمْلا نم دوُجَيل وسع

 امر هلل طلال لي النو « برغم ىلإ رمت قزفن

 هيل عر ةَرَمْا ءاَم لجّرلاهاَم قبس ادهم يآ دواس مو « توح دبك
 5 لإ هلال نآد هش لاَ . يمر لجل همة قبس ]و دولا هم

 ِْإْمُحنو ماتنفم موك دولا نإ لوسي لاو ءهّللال اوس كنا

 نبا لُجَر يأ « يع مُهلآسلك مهل ل سك ٠ لدن ينوُدني يمآلسإياوُملَْي

 ؟مُكف ٍماَسنْب هلا َدبع لجو يأ لاق مهل َلَسْراف لاَ ؟مُكيف مالَس

 :لاَق٠« انهو انا ءاًمملاَع ناو انملاَعَو ءاَنريَخ ناو اريح : اوُناَق

 نب حرف لاق« كلذ ْنمُهَّللاُهَداَغأ : اوُلاق ؟نوُمِلْست ملأ نإ مكر

 انَش :اوُناَك هّللالوّسَر دمحم نآو هَل الإهلإ ال نآ هنأ : :لاَقَ ماس

 تك ينْئااَدَه: ٍمالَسْنْباَلاَنَك انلهاَجْنّباَو انلهاَجَو ءابرَشُنْباَو
 مارب يك

 [لان شمل٠5 1: رظنا] . هنم فوُحَنأ

 0-52 هللا لوُسَراَي ١ م اتاك ني موي وُملسصلا رمل

 جور ء َهّللا نإ ميس(٠ رمي ب هللا لوس َلاَقَف ءاوُمَرَهْنا

 سميه َلاَقكلَوْمم اَهَمَمو ةَحلط وب اًماَق :َلاك «ىّمكدَ
 2 س 2-0

 :لاَق هثجعب نيكرشملا نم دَحأ يم اند نإ : تَلاَق

 ميسم لوك امرا هللا لويس

1 

6 8 

 مهل

 وبأ َلاَقَق :



 ينئدَح «َقاَحْسِإ نْبا نَع « ,يبأ اكد بويا 1 ١
 يو هلو
 تدر امك : لاَ مآلَس نب هلل دبع ْنَع ءكلاَم نْب سنآْنَع ليوطلا دْيَمَح

 اَدَباَمَع لس :َلاَنَك كفئاَس يّنإ : تلق © هللا لوُسَرسيل ملأ ذأ

 .ُثتيِدَحْلاَر َكْذَك.. . ؟هّنجلا لها لكامل ام :تلق :َلاَق ءكت

 1 [١8١17:عجار]

 .(ح) دْيَمْح ْنَع يدع يبأ نبا اندَح ١87 ١١-

 اناتاك ناَمعلا َمَمبَمْلأ تنُك : لاق سنآ ْنَع ؛ديمح اَنأبنَأ : َلاَق ديزيو

 يف يتعب يدي َدَخآَو (انيَلَع : هديدَح يف ديزي لاق) مَلسَ هللا لور

 ينل لاسر هيلإتدَجَر ىَنح رادج وأ طئاَح ل ظ يف مو «ةجاَح

 ف يللا يتعب ب تلق ؟َكَسبَحاَم : تلق ميسم تأ اًملق ٠ ءاهيف يت

 هللا لوي ىلع ظقا تّلاَق رس : تلق ؟يِماَمَو ؟اتلاَق هَل ةاَح يف

 علال بل ما هنرظنا] ٠ عياد هبتكدَحاَمَك :لاَك رس

 سر ع ع
 َلوُسَر الأ ءسنآ نع «ديَمَح ْنَع ؛ يدع يبأ نب اد - 185

 .اهراك َتْنكنإَو ملأ : َلاَقاهراك يئدجأ : : لاق ملسأ : ٍلجَرل لاق 8 هللا

 [178664:ضنا]

 .(ح) ديعس ْنَع «يدَع يبأ نبا اَثَدَح 6 ١--

 هّللا َلوُسَر نأ ؛سنآ ْنَع داق نَع دعسان َلاكِرَمَعَج نّباَو .

 اك هيرظنا] ٠ هَ اَهراَثكو ةقيطخ دجْسَملا يفةَماَُشا : :َلاَك يق

 [اذ1101 التت لتكتتا للثتنل للنت لا لل اا 1 اا

 سة شا # لسنا مهم يهمل
 .(ح) ديعس نع يدع يببأ نبا انثدح -

 8 هللا 'يبئانأ ءسنآ نع «ةداَقْنَع «ديِعّس انئَدَح رفع نبا

 كم دَحأَن لع الق هير (يِجاَينإَم ةدلّصلا يف ْمُكدَحأ ناك اذإ : :َلاَق
 مال ل6 ص عل سعال لاس

 ءِراَسي نع نكلو (هنيمَي نعال ,همامأ لفتي الق : رفع نبا لاق) هنيمَي نع

 طووول للجمال لطوجم لظللا لطاا ل1 :رظنا] . هيَمَدَق تَحَت وأ

 (11146 14ه

 هللا بأن سآ نع اقع ىلا هس اح رق

 مهن اوسع «نابحل وني يِصْحَوناوْكدَو ل حران مآلسلاو ةآلّصلا لَ

 مالت الصالح لامها مهو ىلع مودتسا ءاوُمكسأ د

 اوُناَك «ءأرثلا مهنامز يف مهين : :سّنآ لاق ؛راّصْنألا نم َنيعِبسب ذئمْوَي

 ةَنوُعَمَرْعِب اونأ اَذإ ىتح مهب اوُقلطْلاَف « «ليطلاب َنوُنصُيَو راَمّلاب َنوُبطَحَي
 وُعدَي حملا ةالَّص يف اره ف هللا ٌلوُسَر تق « مهو مهب اورد

 ِ:ةَداَتَق َلاَق : لاق ناحل يبو «ةّيصعَو :ناَوْكدَو ؛ ؛لعر : ءاّيحألا هذه ىَلَع

 مهب اَناَرَكاَنإ : : هقيدَح يف رّقعج نبا لاك نار هب هر مُهّنأ "سن اَنَدَحَو

 لل عفر َمُت انضر نع يضر ار اقلك "موق ان اوم انآرث

 [17/18:رظنا] . عقراوأ كلذ حسن م :رمَعَج نبا لاو . دعي

 .(ح) ديعّس نع «يدَع يبأ [نبا اًنندح ١٠١88

 ام: لاق قف هللا يِبانأ «سنآ ْنَع 0100 «ديعّس نع كفاك

 ساس معلب رعيرمع سو
 كللد يف ُهّلوق مشو ؟ [مهتالَص يف ءامسلا ىكإمُهَراصبأنوَُرَي موف

 .ْمُهَراَصَبأ نَقطْحَيل و كلغ لتي :َلاَقئَح

 الل تمل؟ ؛ة1 1 ا/ت ا ١71 ؟هجرظنا]

 نع «فاَّقَحْلا ِباّمَوْلادبَعَو «يدَح يبأ نبا انُندَح - نكح
500 

 :َلاقْمالّسلاَو ةّسملا بلع هّللايِبْانأ ءسنآ نع دا نَع ؛ اديعَس)

 2171:رظنا] ] .بلكلاك هِنعارذ مُكادحأ شتي الو «دوُجّسلا يف اوُدتعا

 لوم لتلم لاا اتا لل لكم للا للدالا لااحلالا لام“

 علل ل ل ام لسومل

 ساو سا هع م لا و سل

 . (ج) ديعَس نع «يدع يبأ نبا انثدح+-١

 ْنَع ّةَداَنَقْنَع «ديعّس ْنَع .فاّقَحْلا ِباَمَولادبََوِرَمْعَج نْباَو

 ديرأ اَنأَو ٌهَالَّسملا ا ينإ :لاَق ماسلا ةالصلا يَ هللا نأ « سُنأ

 دو ةدش نم ملح مم يتآلّص يف دَواَجَناكبصلا كب عمسأف ؛ اًهلبطأ نأ

000 

 نَع كلاَماَنكَح «'يدْهَمْنْب ِنَمْحرلاُدْبَ اند 0١-
 ءنرقفملا لَو كم قتلا وبلد هَل لورا ؛ سعير

 .هوُقا : كف يبل لاق ةَبدكلا راتب لمس لَنْ هل ليَ

 [للكمما لولا ل11 اللا لاقت" لاخلا" لالا !:رظنا]

 -اكلام يني يكتسي: نحلل 1 1١

 هةامارعو
 بأنْ. و نصلي ات - 0 كل

 ينعي - وبلا انه يف دوُهَتصَتْمشك فيك كلام نب سآت لآ : َلاَكِرْكي
 م يب بو
 اًنملِهُسلال هي 8 هللا لوُسَر َعَمانك : لاق - َةَقَرَع َمْوي هِيَلَع ركني الق

 مريم ريكو -ٍ

 َةَداَنُق نع «ناّيَح ْنْب ميلَس اًنكدَح نمي ان 4-١

 رب فخ
 [لمهدل7691:رظنا] ٠ هْيلَح رك الق اثم

 يف بكرا ريِسَي ةَرَجّش ةّنَجْلا يف نإ : هللا لوُسَر َلاَق :َلاَق سنآ ْنَع

 ليدل ادلمإل للقمح للاللح ل17417رظنا] ٠ اعطي آل ٍماَح نم 7

 [1؟464:رظنا] . هبثدَحي ةريره ايآ تعمس : َلاَك يبأ هبْتّئَدَحَف : لاق

 ف يلا انآ سنآ نع يرظْلا نَع ُناَيفَس انئدَح - ليكن

 1 لالالا ؛:رظنا] ٠ هيف دبي انو ءتَرمْلاَوءاّبدلا نع « ىَهَن

 ةَرظَتٌرخآ :َلاَق سنآ ْنَع يره نع نايس اَنلَح -1
 يبأ َفَْلَخ انو ةراَْسلافَشَك ٠ نيالا موي هللا لوُسَر ىلإ ان

 اوُكرحتي نأ نا دارك «فّحْصْمةكَرَوهَناك ههججو ىلإ ترن «ِرْكَب

 . ل موب كلذ رخآ يف ّيٌقوُبو فجّسلا ليو اوّل نأ مهلا

 علطلاو لظحل للحم ىلع مح ,17؟42:رظنا]



 يانغ ؛ , لآ مس« نع ايس اح - /1 ١

 اولوُعو ءاولَساَحَتَالَو ءاوَرَباَدَتآَلَو ءاوضَعاَبتَألَو ءاوعطاقتل : : لاق يه

 .ثآلك قوق ءاَخأَر ُجْهَيْنآ ملْبُسل ل حَيالو ,ًاناَوْحِإهّللا َداَبع

 |[ ال١ ظنا

 همامرب معا رع دهم هاد
 0 لا

 ٌماَمإلا اَمّنِإ : َلاَكَد ٌةالّصلا ىَضَق صف ملك دوف انيلَصو دعا ىّلَصَف ٌيالصلا

 2 معدوم 5010 م م
 اًدِإَف : هرم نايف لاَقو) ءاوُمكراف مكر ذو ءاوُربَََربك اذإَف هيمي

 كلوا: اونو دج ْنَملَللاعمّس : لاق اذإَو (اوُدِجْساَق َدَجَس

 [175480:11541:رظنا] . نوُعَمَجَأ دوف ولصق ادعاق ىَلص نإ ءٌدّْمَحْلا

 َلاَسالُجرأنأ ءسلآ ْنَح "يرطب نع ايس اككدَح - ليحل

 نما دَدْعآاَم َلاَق ؟اهَلَتْدَدَعَأ أَم : َلاَقَق ؟ةَعاّسلا نَع يف يلا

 هللا بحأ يّنكلو (ءيَشَريِدك اَهكَت دَدْعأاَم :ٌةرمنايفس َلاََو) «ءيش

 [1؟77؟:رظنا] ٠ ٌبَحأ نم َعَم ءرمْلا : لاق . ُهَلوُسَرَو

 م م م سم همصظ لع امو
 .تببحأ نم عم تن : ىرخأ ةرم نايمس لاك و

 ف يِبلاَدأ « سن ْنَع «يرطزلا نَع ايف انيدَح - لفل

 تت نى [1757:رظنا] ٠ ءاَشَعْلاب ب اوُؤَدباَكَ الّصلا تميقأَو ُءاَشَعْلا عضو اذِإ :

 مون : :لاك سنآ مدمس نع اس اند - ١ ١1

 يتاّهمأ نو «نيرَشع نيا انآو تاَمَو ؛ رع نبا انآو [ةنيدملا] 8 يلا

 لب « نجاد ةاّ مهلا َلَخَدَ «هتقلخ ىلع ينحت

 برَشُف «ةَيحاَئرمَعَو ءهِراَسي نع ركيوبأو «هنيميْنَع يبارعأو ءرآذلا يف

 ثرميألا : َلاَكو «يبارعألا لوا ,ركيابآ طغأ ةةرمع لعق ٠ قف لل لوس

 [174 هدرا قمل 714ه :رظنا] .نميالاَ

 .سنآ انأبنأ يرهّزلا :ٌةَرَم نايس َلاَق و

 لق يللا نأ ؛ سنآ ْنَع «يرهزلا نع «نايفس انكلَح -7

 0 فوط مطلقا
 اندَحو «ةرسم نب مهاَإ طعس : لاك نايس انْئدَح - ١١

 يبل َعَمَتيَلَص : لوُشَيأسلاانعمس : نآلوقي امهتعمس ردكبمْلا نب دمحم

 الملا ءلكوتك 27377 :رظنا] ٠ نيتككر ةئبلحْلا يذبَو ع برأ ةئيدملاب

 آسّنأ عمس ركب يبأ نب : هللا دبع يكد «ناّيفس انكدح - ١1

 ُتُنَمَحَو هُلامَو هلهأ : :ثآلك تّيمْلا عبي : :َلاَقَدَنا 8: يبل ِنَع ( ثدَحي
 وريسما يهدم رب ساس يرو

 . هلمع ىقبيو هلامو هلهأ ءالخاَو ىَقبَيو نانا عجرَيق

 ايمو ماهر مع
 نْب هللا دْبَع نب قاَحْمإ يّكدَح «ةئبيع نب نايفس اًئدَح - انف لن

 لاكو) تلا يف اند ناك ميتيو انآ تيَلَص : لاق سّنآ مَع ْنَع « خلط يبأ

 يف 8 هللا ل وسر مهاَنآَو , هللا لور َفْلَخ ايي يف 007

 .انقلَح مكس مأتلَصَو مهران

 0111/6 شيف 1 ءدجْسَمْلا يف لاَ

 0 .ءام نم الْجَسْوأ

 قلنا يدبر اسي 0 :َلاَق

 [17955:رظنا] . نيتعكر

 يب اص يع ل

 ياس اكن بوي نكد ايس انَدَح - قفل

 [1؟4١١؛:عجار]

 نم ٌعِمَس ينعي : :نايْفَسل لبق ىَيْحَي ْنَع نايف انْئدَح - لفلم
 هلم رياما

 ىَنتَحآل : اوناَقك «ِنيَرْحَبل مهل عطقيلَراصْنألا يل اد "لوي سن

 «ةركأ يدَْبنوقلَعَس مُكنإ : َلاَقَف ءانلثم نيالا نم انئاوخإل مط

 019913100 رظنا] . يفلت تح اوربصا

 ريب ا امرع سيق ل
 ْنَع دّمَحُم َْنَع «بوُيأ ْنَع «ةَيبع ب نايس انئدَح - ١1

 اورظناَملَف «يحاسَمْلاب اوُجَرَخ دورك اف يلا حّبص : َلاَق سنآ

 مث «سيَِّخْل سيم او | دوَعْسياوناَحأ مش أاودَّسَحُم ؛سيِمَخْلاَودَمَحُم :| لاق هيل
 2 م ف هد 0-1

 نإ ربِ تّمِرَح : لاَ م اَنآلك ربكم هِيَ هللا لور َمَكَرَو « نصحلا

 ةّيرقلاّنم ةَجراَح رمح اًنبصاَ «َنيردنمْلا حابص ءاسق موك حاسد
 ع هسا ساس لا ع ست عد ماعم

 ٍنَع مُكَاَيِهْني هَلوُسَرَو لَجَوَرَع هللا : ف هللا لوُسَر لاَقك ؛ اما

 [1754ة:رظنا] . ناطيشلا ٍلمَع نجر نإ ةّيلطآلا رمح

 .شيجلاو :لوقي ٠ سِيَكْلاَودَمَحُم ايم لَك

 َدَجَواَم : َلاَق سنآ ْنَع ءمصاَعْنَع ءُناَيفْس انندَح ١

 :ُناَيفس لاَ ءاَُْا ٌنْوَمَسُي اوُناَك مهْبلَح َدَجَو ام ةيرتس ىَلَ ف هللا لوس

 نَميف : :َنايفُسل لق ان يضَرَواًنيضَر دهن نعام اول مهبف لَ 1

 علاطلا لكدمأ 173171١ ةميرظنا] ٠ ةَئوُعَمِرِْب لطأ يف : َلاَق ؟ْتَلْرَت

 151١1١[ :عجار]

 ًاسّنأ تعمس :ٌلاَق ًامصاع ْتْعمَس : :َنايفس ىَلَع ىرث -7

 رغيي اوبيصأ َنيِّلاَنّبسلا ىلَح دو املْئم ف هالو َدَجَوام :لوقي

 . ةنوعم

 11459:رظنا] . انراَد اة يفرم نيجي لوشن افا

 علوا لحمل لاهل

 . ىَحآ :لوُشي هناك :نايفس لاَ ل عى اصر

 َناَك ف يلا نأ سنآ ْنَع ؛ «يميتلا نَع نايس انئدَح - -
 ميلا ع

 اي :َلاَقَق «مُهَنَم لآ مأ تاكو كَشَجْنأ : هل لاي داَح ُهَلَناَكَو «رّفَس يف
 مهد عل
 [1185:17184:رظنا] . ريراوقلاب كيوم َس عجل



 راض

 كمال لو ةةرظفل] ٠ لا

 «نيريس نبا نع) ناَسَح نب ماسه انئدَح ,نايفس اًدح ١5-١

 مَجَح ُثَيلَهَرَحَتَو :ةّبقَعلاةَرْمَج 88 يِبلا ىَم ٌمَراَّمَل :َلاَك . (سنآْنَع

 ُهَقلَحكَنَمبلاهّمش (قلاَحلا ىطْعأَو :ٌةرَم نايف َلاَكَو) َماَجَحْلا ىطغعأو

 سوم طاةةرظنا] .َساّنلا هاَطعَأَق َرَسْيألا َقَلَح مث ؛ةَحْلَط اَبآءاطْعأَ

 ةنقنف

 ا مح 29و الملا طيلة

 .اهنمُنَسْحآْو ريح جلا يف دْئَسليداَنَمَل :َلاقَ ايس

 اي : سثآل تاك لاك :َلاَق اعد نبا نع نايس انئدَح -8 5 5 ما عارض
 2 ينرأ :َلاَق معن : :لاك ؟دَي ا هللا لوُسَر ديَتْسسَمسَنآ

 مم رم هس سا لع
 « سن ْنَع ءناَعدج نبا نمت عمَس : َنايفس ىَلَع رق - نقلل

 .ةقق نم رْيَخ ٍشْيَجْلا يف ةَحلَط (يباتْوَصَل :لاك 8# يبل ِنَع

 [3159/41:رظنا]

 مام ات ك # سم م ايلا سر سوك

 َلَخَد :لوقي ًاسنأ لاحرلا مساق عمس :لاَق نايفس اًنندح ١-

 ةَجاَح اًهيف يضْقَيَناَكَو اجلا يتب برت مالسلاَو ةآلّصلاِهْيلَع يلا

 َكَراَجتَهَّللاُسْلاَّسَل ءاوُنقاَدَت آل نأ الوك : "لاَكو عزك وأ اروع الإ جرَخَف

 . ينعمسأ ام رولا لهآ باَدَح نم ْمُكعمْسُي نأ ىَلعَتو

 رص ال ب مع
 الأ سنآ ْنَع «تياكْنَح ءرَمْعَم يئدَح نايس انئدَح - ١1١

 [1؟907:رظنا] ٠ ًادحاو ًالْسُع لستفي ؛ « ةليك يف هئاسنب ف يطب ناك ف يبل

 مل سم ةمم هش
 ٌةَرَسيَم سب ميهاَربإ تغمس : :َلاَقْناَيفُس اَنَثَلَح -

 َعُماَسِيَلَص : :لوُقيأسلآ انعم : نآلوُقيردَكُملا َنْبَدَمَحْمَو )1١77(

 [١١17؟:عجار] . نيتعكر يللا يذبو ءاعترأ ةّئيِدَمْلاب ف يلا

 لملف َنْبَراتخَملاٌ تغمس : لاك سيرْإ نب : هللا يع نكَح - نفتفو

 هللا وسر 5 ىَهَن : لاق ةيحرألا يف بّرشلا ِنَع كلام َّنْب سآت لس : لاق

 ناقة تلق :لاق مرح رك لك : لاو ةّقّرمْلا نع ؛كف
 هلو و
 :َلاَق ءاّمهب ساي اَم :َلاَق ؟ةَروُراَقْلاَوْ صاَصرلاَف : :ُتْلُق :َلاَق َُرقمْلا

 لكَ «كبيرَيآل ام ىلإ كبير ام عد : :َلاَق ؟َمهتوُهَرْكي سانا : :تلُق

 ناتيرشلاَو هلا ماحد سلاَتْفَدَص : :هل تلق : :لاق ماَرَح ركْسُس

 «بّتعلا نمر رمَحْلا :لاَقَو . مارح يلق ريك رك ام لاق ؟نماَعط ىلع
 وهمس سا

 يق دلل مترا ءةّرذلاَو «ريعشلاو « ةطنحلاو «لَسَعلاَو ءِرْمَتلاَو

 [1 7595401177١ :رظنا] .رمَحْلا

 ءمساَقْلا ْنْب حْوَراَنْتدَح «ميهاربإ نب ؛ ليعاَمْسِإ انندَح - ققلنعُت

 ادِإ 8 هللاٌلوُسرناَك : لاق كلام نب سْنآ نع وسيم يبأ نب ءاطع نع

 علومالا لكم لعل لااله :رظفا] ٠ هي لسْفَيق ءاّمب هبت هتجاَحل ربت

 م
 ب وسال استمر هيب يسمو نبعد

 نع « سنع داع نمت: ايس ىلع ١1

 [15/01ةرظفا] ةلف نم ريَخ ٍشيَجْلا يف ؛ ةَحلط يبا توصل : لاك 8 يِلا

 رام
 وِرْمَع نَع «بوُبأ انآبنآ « «ليعاَمْسِإ انَدَح «ناّيفس اًنئدَح 5

 هذ
 نم لاعب مَحْرآناَك ادَحآ تب ام :لاَق كلام نْب سنآ َنَع «ديعس نب

 ةدلطي ناَكو «ةَئيدَمْلا يلاَوَع يف اعضْرَتْسُ مها ؛ ا هللا لوُسَر
 3 جد دعو دوو 7 ريش ةولروه ما ءديق سلو م
 مث هلي هذخ خ٠ انيقة رفط اكو ْنَحسبِهّلِإو تيل حدين

 مهري نإ : : 8 ِهّللا لور َلاَق «ميهارنإ يّفوُاسْلَك : : ورمع لاق « عجّرَي

 . ةلجلا يف هَعاضَر نآلمخي نْيرْفظ هَلنإِك « يذلا يف تاهو « ينب

 سن انآبنأ «نّوَع نبا اًنكدَح «ميهاَربإ نب ليعاَمسإ انئدَح -1/

 كلَ نب سنآْنَع ءدوُراَجْلا نّبِرذْنمْلا نب ديمَحْلا دبع ْنَع «نيريس نب
 بحأ يّ هللا لوُسَر اي َلاَقَق ٠ ءًماعط ف يبل يتمومع ضب َعنص : َلاَق دوو وا ةدلد

 كالت م لحق تلا ينوانأق لاق ءهيف يّلصُتو يي يف لكان

 كم يم سمسا ديب
 [1799ه:رظنا] - هم انيلصَو ىَلَصقش رو سكك ُتْنِم بناَجب َرمأك ؛ لولا

 سص ماش

 مما سامو
 اسنآ نأ َةَداَنَق ْنَع «ديعّس ْنَع «ديعّس نب ىَبحَي انْئدَح - ١؟١1 4

 م عمد
 «مهتآلّص يف ْمُمَراَصب َنوُمرَي ماوقأ لايام : لاَ ف يتلا نأ «مُهئدَح

 .مُهَراَصِبأنمطْحُلوأ ٠ «َكلْدْنَع نِهَقْيَل لاك ىَنَح كلذ يف هلو دَتشاَ

 [١112هه:عجارإ

 .حل ةيط نَح ءديمس نب ىياتدَح ١١

 :لاَقِربَج نْب هللا دْبَع نب ِهّللا دبع ْنَع قبح ةبعش انئدَح «رفعَج نبا

 ءانا نم نالستفي هئاسن نم ةأرملاو 8 يبل ناك : لاك كلام نْيَسلآ تمس

 لولا لود 1م للتلاا لك للأم ل171 1112 :رظنا] . دحاو

27 007 

 [1 8/016 :رظنا] . كوكمب اضَوَتَي « يكاكم سمخب لستغي ناك و

 ُهَداَتَت انْئلَح ٌليعَس)اَنْئدَح : :َلاَق دعس ني ىَبحَي انندَح -1

 ُرَمْعَو ركيوُل هَ :ًادحأ دعّص ف يِلنأْمُ دَح كلام َنْي سنن

 . ناديهشَو ”قيدصو يب كيلَع كسا : َلاقك لبا مهبف جر ءُداَمْثعَو

 ْنَع «ناَيْفَس يبأ ْنَع « معلا نع ؛ةيواَحَموُبأانَدَح - نقيشضإ

 ىلع يبلق تبت بوث ملا بلع اي وشي اوُشَي نأ رثخي فينا ناك : لاق سنآ

 ؟انَلَع فات له ءهب تْذج امو كلب نمآ هللا لور اي : :انلمَك :َلاَك .كنيد

 7 لقب لَجَوَع هّللا عباصأ نم نْيبمأ نيبو نإ مَن َلاَقَك :َلاَق

 [1/1:رظنا]

 تيان نع :ةريقطلا نامي ءةَماَسُأ وبأ الح -7

 مآ نم ف هللا لوُسر كاحضُي نييح موي ةَحلط وب ءاَج لاق سنآ ْنَع

 اهل َلاَقَف رجح اهم يلم ىلإ وتملك ٠ هّللاَلوُسَراَي : لَك ميس

 دَحآ ينم اَنَدنِإْتدَرَأ : :تناق يسم يهب نيمتصَناَم 8 هللا لوُسَر

 [1496:رظنا] ٠ هب هنعَط مهنم



 رو ءريصرل هت سا يع سرب رع دع
 نبش دبع بقع كد ؛ةيواَم وأ اند - 00

 هلا لوُسَر ده يف اَنلاَح نم تكلم: كلام نْب سّنآل ان :َلاَق راسي

 [1714:رظنا] ٠ َفوقصلا نوُميُ ال ْمكنأ تركن :لاق (1١"/م)

 يما سعال
 نْب سْنآ ْنَع «لوحألا مِصاَع اَنئدَح ةيواَعُموبأ اًئَدَح - لنقتيات

 5 نم هدم اوبل ءامَتم يَلَع بدك م : :8 هللا لوُسَر َلاَق : لاق كل

0 
 را

 ع مدع عع دع
 تعمس ل لاق يبضلا جاحسم اًدَح «ةيواتم وبأ ان اندَح - ا

 نحرك لس ١ ار
 يعاد س» دع

 اير اجر وب تاكا ىلإ يج هج :لاَق كلام نب سّنآ
22 

 ساق 000
 :لاَق ؟َكَلاَم :ُهَل َلاَقَف :لاَق ةَكَم لهآ [ض حب هبرض ءامدلاب بضح دق

 : مآلّسلا ِهْيَلَع ليربج هل َلاَقَف :لاَك٠ اوَُمَكَو الوم يب َلمَك : :دَل َلاَقَ

 يداولا ءارَو نم ة ةَرَجَش ىَلِإَر ظن :لاَق « معَ : لاق ؟ةيآ كير نأ ب حُتأ

 ؛هْيديَنِبيتَماَف ىَّتَح يمت تءاَجَق اَماَعدق رجلا كلتا :لاَق

 : هللا لوُسر لاق ٠ هناك ىلإ جر مق عجزت :لاَقَك

 .يِبَْح
 «يِملاُ ُناميَلَس اًنثدَح « ميهاربإ نب ليعاَمْسِإ امدح 77 ١-

 َنم كب وع يّنِإ مهلا : لوُتَيَداَك ف يبلذدأ كلام نب سنآ انئدَح

 كب د وعأَو ءرْبقلا باَدَعَو ؛ لْخْبلاو «مرهْلاَو «نبجْلاَو . لَسَكلاو ءزَجَعْلا

 (1715::رظنا] . َتاَّمَمْلاَو اّيَحَمْلا نيف نم

 «لآله ني دّْيمُْح ْنَع ؛بوُيأ اًنلَح «ليعامسإ اندَح -8

 :َلاَثك 8 هللاٌلوُسَر بَطَخ :لاَق كلام نْب سّنآ ْنَع

 ءابيص 5 ةحاور ني هللا بع اََدَحأ مَ < (« بيص قماح «بيص 1

 امو هلْ رم نمدلاَخ اَهَنَحآَمُ :ناَقرذتل هّْيِيِعَدِإَو

 [17145:رظنا] ٠ انْ مهن مهرس اَم : :َلاَقوأ ادن هنأ ينسي

 دّيَمَح ْنَع ؛نْوَع نبا اَأَبْنَأ «ةّيلع نبا ليعامسإ اًنئدَح - ١١9

 َلْطأ ديزل نأ اًنرمأ :َلاَق وأ ءاَيِهي : كلام دبا رسثآ لاق : لاَ ِهْيَوذاَر نبا

 :َلاق سْنآ َنَع ءديمح َنَع ؛ يلع نبا ليعاَمسإ اًنئدَح - 00

 يفُرمُع دم ىَّنَح ؛ ركب يبأ# الّصَو ةَيراَقتم 8 هّللا لوُسَرهآلَص تناك

 لطب رلطأ للا 1: رظنا] ] .رْجَفْلا ةالّص

 لس :َلاكنيريس نبا نع "بوي ليعامْسإ اندَح - ١15١

 لئس م وكلا نيم :لاَك ؟8 هللا لور تنقله كلاَم ني ِسلآ

 مَعَل :لاق ؟حببصلا ةالّص يف ل للا لوُسَر تنقله ىَرْخأ هرم كلذ دَْب

 .ًاريسي د عوكرلا د دعب

 ٌدْيَز ةيارلا َدَخَأ

 هي هللا
 :َلاق سنآ نع ٠ لوطي اي ١ «ليعاتْسإ َح - لفتح

 »# ت ريعش اع
 [151411747:رظفا] ٠ هيد فاّصنأ ىلإ ف "يبس ناك

 يهل
 :لاق سْنآ نع « ليوطلا دْيمح انآ «ليعاَمْسِإ اًنكدَح ١71437-

00 
 ملط َنيحاللبرماَك :لاق ؟حبصلا ةآلّص تْقَو َْع ف هللا لوَُر لم

 لئاّسلا َنْيآأ :لاقَمُك رس ىَتح دقلا نم َرفسأ مك «ةآلّملا َماقآك «ن َرجَمْلا

 ,17؟4؛:سظنا] ."تْقَو (نْيَذَه :َلاَقْوأ) نْيئاَهَنْيياَم ؟ةاَدَقْلا ةالَّص تْقَو رع
 ّ 1 1 ا نقلل

11 
 نأ ْنَع دسم ْنَع هبوب لعام اًنثدح 645

 «ياس مع
 ٌماَقَق ءدعيلق 5 ةألصلا لب حبك ناَك م رخل مي هللا لوُسَر لاَ :لاَق

 نم ةَركَو مضل هيف هواه هَل: :َلاَقَف "لحجر

 نم يلب َحأ يه ُةَعَدَج يدْنعَو :لاقهكدَص ف هللا لور انك «هناربج

 ل هاوس نم هُنصْخ تقلي يرذأ الك هل صخر :لاَق ٠ ,مَْليئاَش

 ماكو ٠ هيي ىلإ ماسلا ةآلصلا لَ هلل وسر انكم :َلاَك

 [ل 7194 :رظنا] .بوُيأ َلاَق اَذَكَه - اَهَوُعَرَجَتَق :َلاَكْوأ

 نبا يئدَح «كللاَم اَنْئدَح «ديعَس نب ىَيْحَي اَنَح -6

 نقد مرش م كلام ِنْب سّنآ نع ءباهش

 :َلاَقَو دلو «ِرْكَيوُي راسي نحو يبارعأ هنيمي

 ]راجع:17٠١١[

 تا همام
 الاف َنَمْيَألا

1-0 

 :َلاَق دوُعْسَم نب لَفوَت نع ,ديعس نب ىَيْحَي انثدح ١١55

 لوُسسَر ١١( )نم تْممّس اَمبانثِدَح : انف كلاَم نْب سننآ ىَلَع انلَخَ

 سا سرع را
 ىَلَع ٌمْرَح هيف نك نمت : نوفي هللا لوُسَرتْعمَس : : لاق كم هّللا

 ها
 راّنلا يف ىَقليْنآو هللا بُحَو للابداع ْلَعاَنلا تَمْرْحَو هر

 . كلا يف عجريانأ نم هب َحأ قرح

 كلاَم نب سنآ انأبنأ «ديمح نَع «ديعس نب ىَبحَي اندَح /١71-

 ىَتَم :َلاَقق رْبَق نما توّص ْعِمَسق ءراَجّنلا يتبل طئاتب فيّ َرم : :لاَق
 وس

 [الإنأ لول :َلاَمَف ٠ . ةّيلهاَجْلا يف تام : اوُلاق ؟ِرْبَقْلا اذه بحاّص تام

 [١17"١:عجار] .بقْلا باَذَع ْمُكعمْسُي نأ هللا تْوَعَدَل اوُقاَدَت

 ريهام

 ٌرْيَشَب ينكدَح ؛يئاّطلا دبع نب بقع َنَع ؛ ىَيَحَي اًنُئلدَح - ١1714-

 يبن دْهَع نماّنم تركن ام: انعم ةّئيدَمْلا ىلإ سنآ ءاَج :َلاَق ِراَسَيَنْبا

 .ْمُكَفوُص َنوُسِيِتالمُكَنآَرْيَ .انيش كمت ركل ام : :لاقق ؟ هلل

 اكذب ا +اعجا ادإ

 وأ يّتدَح ةيعش اًنندح «ديعّس نب ىَيْحَي اَنكَح -46

 يصاَوَت يف ُهَكَرَبْلا
 ومس

 : 8 هللا لوُسَر لاق : لاق كلام نب سنآ نع ؛ « حالا

 [1 77411791 6:رظنا] .ليخلا



 ياش مع طرفوع
 ياسا ل لور :لاَق سّنآ نع

 [171/817:رظنأ] .ةبيز أ هسأر نأَكي شبح

 انآ سن ْنَع «تباكْنَع «دّيَمَح ْنَع ؛ ىَيَحَي اًنكَدَح - ١1١

 :لاق ؟يشْمْينأَرت : :اوناك هيب نيب ىَداهُيَوهَو لج َرَم كف هللا لوس

 [1؟:5؟:عجارإ] ٠ بكر يأ هرم رمأَف ؛ هس اذه بيعت ْنَعيََهَللاَدإ

 تَمِيقُأ :َلاَق سنآ نع ءدِيَمُح ْنَع؛ ' ىَّيِحَي اًننَلَح 7

 ًضْنبس ضني اك وأ «سّصن ىّتح لجلي جنا هلال وُسَرَوةالّصلا

 عللتكا لكم لح 1079117:رظنا] مْوَقْلا

 الص نغسل لئُس . :َلاَق دْيَمُح ْنَع ( ىَحَي انَدَح ١7167
 | ًامئات الو © دير الإ ايلَصْم هارت انكاَم :َلاََك ؟لّيكلاب ف يتلا

 لح ني

1 

 ا

 [1؟0١:عجار] هاني

 ذأ ؛ سّنآْنَع ءدّيَمَح ْنَع «ديعس نْب ىَيحَي اًنكَدَح - ١15

 هل ع يا
 :اَق هِبلإت فيلق ءمساقلا بأ ايلجَر ىَدانق ٠ « يقبل ناك ل هللا َلوُسر

 الا 1174:رظنا] ٠ . يتينكب أوك الو « يمساب اًوَمَسُت :لاَق ؛ كنعأ مل

 علاؤخا لكل

5200-2-6 
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 ًَ موي لاك 8 هللا لورد ٠ كلام نب سن ع هل دبع نب قاَحْسِإ اد

 :٠١ رظنا] .٠ َنيرشع ةحلطوُبأ لق :لا لسه فاك لق نم : :نينح

 [ا للا

 يني - [ديعس نب ىَبَْيْنَعإ «ديعّس نب ىَحَي اًنكدَح - ١؟1ك

 ينقلب لح ُلوُشَي كلاَم نب سنآ تغمس :لاَق- يراصنألا

 َرَصآَو وعد : :89 هللا لوُسَر لاَ هوه لاب ٠ هللا لوُسَر دّهَع ىَلَع

 هم ماعم
 [17؟١١1؟:عجارإ .٠ ُءاَمْلا (هْيلَع قير وأ) لَ بصي ذأ

 نع «تياك نَا هديتي يحي اًنككَح - ١" ١ ها/

 يف سنتي تب ناك 8 هللا لوس ؛ كلام نب سْنآْنَع هللا دبع نْب ةَماَُت

 . اثآلَك هئاَنِ

 [190ه,177097.:1700:رظنا] .ًاثآلك سنتي نأ َناَكَو

 «نلْجَع نب رضْحألا نع ءديعّس َنْب ىَبحَي اَنكلَح 4

 يلا ىنآراصفألا َنماجَرانأ كلام نب سنآ نع «يفتحلا ركبوبأ يئدَح
 سا اموم رج

 سلحب“ ف ؟ئَش ث كَدْنعاَم : ف يبا هل. َلاَقَق :ٌةَجاَْل لِ اَكسَم
 دعو

 تمس انآ : :لجَر ل َلاَقَك ؟اذَه يِرتشَي ينم : الق يبل َلاَكو ءٍحَدقَو
000 

 ىلع يتم :لاَقك «موَقلا تكف ؟ِمَهَرد ىَلَع ديزي نم :َلاَق :مُهْردب

 نإ ل مث «كلامه :َلاَق «٠ نمد اهل انآ : لجر َلاَقق ؟ِمَهْرد

 رفق قلل لغاأ يجش وفق :ثآلك دَحآل الإ ل حَتآل ةلسَمْلا

 [97::رظنا] ٠ . مقدم

 مادمت كلام نب سدس
 ممر رم 2

 خا يهب

 نب سلآ نع لاق انكدَح ءماَهْنَع «ىحَي دَح - ١١8

 ب ةارقلا نوُحَتَياوُناَك نامل َرَمعَو رخب اَبآَو هللا لون ؛ كلام

 [4١١17:عجار] ا . يول ب ةلالشلا

 قو ريشة يب ىلا يجب دل

 لطكك لوح للة جهترظنا] . هلبت

 نسل 0119/8 هدي ىَحَي اَنكَح 1١-
 انني 8 "يل ناكو ٠ ءريَمعوُبأ : هل لاقي نبا ةَحْلَط يبأل َناَك :َلاَق

 181: 17ه رظتا] ٠ اق لتقوم :لاَقق قاهر :َلاَق

 0 :َلاَقق كرّم

 مت :لاق ؟ُْتاَم : سّنأل
 اق اَثَدَح ماسه انَدَح : :لاقٍمْيَعُنوبآَو ىَبحي اَنئدَح - - 15" ١

 ٍرْمَخْلا يف اق يلا َدَلَج :َلاق سن ْنَع هدا ْنَع : ٍمِيمتوبأ لاَكو)

 َناَك املك (نيعيرَأ : : هئيدَح يف ىَبحَي د لاق) رْكبوُيأدلجَو «لامَتلاَو ديراب
 هع لس ا

 دبع لاك ؟نْوَرَتاَم : هباحصأل لاك «ىَرُْلاو فيرلا مسن اندَو[ر مع

 ام رظنا] ٠ َنِناَمكَرَمُع َدلَج «دودُحْلاَف فَحاَع اًهلَمِجا : ِنّمْحرلا

 علدقأال لامك

 دّمَحُم اَنكدَح اح نْب ماَشهَْع ىَحَي انِدَح -14
 الك نيت ثلا احلا :لاق ريب ف ىبلا ىتآ الجرن سن ع

 ْنَع مكنه هللا نإ ىَداَ :لاَك رمَسْلا تي : :َلاَققءاَج مع

 [1787:9:17741:رظنا] . سحر اَهَّنَ ءرمحلا موحل)

 .(ح)ُةَداَنَق انئدَح «ةَبعش ْنَع «ىَحَي انثدح -6

 :لاَك سنآْنَع «ةَداَقتْعمَس لاَ انئدَح :لاَق معَ نْباَو
 اني نوُمْلَسُي باتكلا َلْمأَدِإ : اونا 89 يبا 89 يباب اَحْصأ لآَس

 مك :ةبعش لاك هلم جَجَحَو ْمُكْيلَعَو :اوُنوُف :لاق ؟مِهبلَح درت فكك

 اوم ل114 :رظنا] ٠ ؟سنآ نم ُهتعمَس لَه ثيدَحلا ادهن هداك لانسأ

 ١11111[ للاكلات

 نأ «سّنآ ْنَع ُقَداَنَق اًنْدَح «ةَبعش نع ءىَحَي انئدَح -5

 .هلَّمألاو*صرحلا :ناّكثاهْنم ىَقْبتو َمداْنْباٌمَرْهَي :لاَق يبل
 1 1 لطم رسوم اول ل ااا ,1175:يظأ]

 َلاَك :َلاَك سنآْنَع «يميتلااندَح ؛ 00 رضي انكَح 1

 دوُعسم نبا َقلطلاق ؟ٍلهَج وب لَم امري :رذب موي هللا لوس
 ؟ليَجوُبا تأ :لاق هتيحلب دخل دري تحرص دفا يبادَجَو

 [للمزا ,1؟©؟ة:رظنا] ٠ موق هلتق الأ هوم لجو قوق لَه : :َلاَقَف

 امل :َلاَق سّنآْنَع ءدْيَمُح ْنَع ,ديعس نب ىَحَي الح -4

 للا ضي يذلا مط و دوب اسم اوفي ىحبلا وات نل» : تلت



 راي :ةحلط وبا َلاَك .«اسح ضرك

 لاق ءاهنلَعأ مل امرسأ نأ تعطتسا ول هّللاو ؟اَذَكَو اَذَك

 للجن ك5م15؟:رظئا] . كلهأ

 كف يِبلا نَع ءسنآ ْنَح دّيَمَح ْنَع ؛ىَيْحَي اندَح ١8

 َنْبَيب وم ؛ ةظيلَغ هرم الع لاّملشلا نْيَمْلاَن وع َلاَجدلا نإ : :َلاَق

 [1911؟:رظنا] 80 م لاق وإ فاك هيَ

 َنَع « ةّيورع يبأ نْب ديعّس ْنَع «ديعّس نب ىَيحي اًنكلَح -

 َنوُمقْرَي ماَوقألاَياَم :َلا ف يبل نأ «مُهكدَح كلام نب سنن دا

 نهم :لاك تح كلا يف هلم دتشاَف ؟مهنآلَص يف ءامّسلا ىلإ مُراَصْ
000 4 

 [1؟ ده عجار] ٠ مهراَصِبأ نفطْحَتل وأ كلذ ْنَع

 نأ سنأْنَع ٌقداَتَق امدح «ةَبعش نع (ىّيحَي نكح 15" ١-

 عَضاَو هديب امبير دق , نيم نير نيشنكب ست اقف بلا سعر لص سرع رقاق
 عدس را رع سم عاش

 [11هه7:عجار] بكي يسسْيو ُهَمدَق امهحاّفص ىَلَع

 :َلاَق سنأ َنَع قَداَتَك اًنئدَح (ًةبعش نع ( ىَيِحَي ب انك 1

 يدعي نم مُهاَرآل ين هللاوَف دوجسل او عوكرلا اومنأ :ق هللا لوس لاَ
 عم ل
 اال ل194 :رظنأ] .متَجَس او متع اَذِإ | يرهظ ءارو نم :لاَق اميرو

 5 ني نا ل د

 نع «سّأ ْنَع قَداَتَق انْكدَح ًةَبعش نع « ىبحي اًنكدَح -7١؟11/*

 هِيعاَرذ مُكْدَحأ طْسْنيالَو ءدوُجّسلا يف اوُندَتعا :َلاَق 8 هللا لوُسَر

 [1؟١ه4:عجارإ ٠ بّلكلا طابا

 :لاَق سنآ ّْنَع َهَداَتَق نع «ماّشه نع ' ىَيحَي اند 111

 « برا ءايحأ نم يح ىلع وحدي « وبلا دبر هش # هللا لور تن
0 

 عارم حرج اجو ا طسمال الملا 11م١ :رظنا] . هكَرَت مث

 ف يللا نَع «سْنآ َنَع ءدّيَمَح ْنَع (ىَحَي اند - 1١1

 يف يدي تَرَ ,وثؤملا ماي هاَقاَح رْتبانآ إم ٠ نجلا تلَخَد :َلاَك

 هكَرَكْلا اَذَه :َلاق ؟ذَه املي اي تلق ءركذأ كلم اَدِإَ ءءاّملا ىَرجَم
 همم م مدع 100

 [17:؟1:عجارإ ٠ لجو َرَع كر كلاطعأ وأ ( ١/6 ١ هلل ةلاطغأ يذلا

 «زلجم يبأْنَع؛ « يلا انكدَح « ديعس نب ىَبحَي اندَح - قفححا

 ٍلعر ىَلَع وعدي ءعوكرلا دْعَارهش ف هلا لوُسَر تن :َلاَق سّنأ نَع

 [١1161:رظنا] .٠ ُةَلوُسَرَو هللا تّصَع مَع :لاقو ناَوُكَدَو

 اندَح «ةّيورَع يبأ نبا اندَح ءديعس نب ىيحَي انُدَح - //1”١-

 ةئاّيقلا َمَْينوُمْؤُملا عمتي :َلاَق ف يلا نَع ,كلاَم نْب سن َْع داق

 اَناَكَم نم انحراف جو رع نير ىلع انشا ول َنولوُشيف كلذ نوم

 ءقس ا هع
 هللا كَفَلَخ ءرَشْبلا وبأ تنأ مَآ اي : نونو مالا لَ مدآَن ونيف ؟اذَه

 انك عّمشاف « ءيش لك ءاَمْسأ كمل نتكتالَم كل َدَجْسنأَو مدي َلَجَوَرَع

 يُكاَتهْتنَل : :مَدآْمُهللوُقيق ؟اذَه انكم نم انصر لجو عايز ىلإ
 لسع م ع كال هال ب و قر

 ًاحوُن اونا نكلو : لوُقَيو لجو رع هبر يبحتسيف باصأ يذلا هند َرْكْذي

 رب اسر سك سل

 ناكمب َناَك يذل يطئاح ؛ , لوس
 هرم دعا م سم

 مكانه تسل وُ حو وُ .ضرألا ىلا كعب لولوه

 هر ينقل ملح بالك لامريكا
 تلسل :لوُشَبت نوب ٠ «لَجوَرَع محلا ليَ مهاويل اونا نككو كلب

 ؛ةايْوَءاطعأَ ُهّللا ُهَمَّلَك دبع مالّسلا هْيَلَع ىَسوم اوين نكلو كام

 رْيَمب لَك ينل سْفَنلاٌمُهكْرُكذَيو كاستل : ُلوُشيَق ىسوم ٌنوُباَي

 اونا نكلو « كلل نم هير يحتم ؛ ءِسْقَ

 ادع دم اوشا نكلد مكانه تسسأ : لوقف ىسيع نوبي حور

 ةهساف يش ا# سامو
 َفْرَْلا اَدَهبرَمَحْلا َّلاَ) . ينوي رأت امو هب نم مق امه امه هللا َرَمَغ

 ين ىلع ننس لح لآ لاق (نينمؤُملا نم نيطامس ني يشأ موُ مأَك
 َنَخ يمر ىلإ ادجاس تَرَ وأ تعقو يبت اًدإَق ٠ يل نايك «لَجَوَرَع

 لك ُتَّمَحُم مقرا لاقي مك :لاَق ينَعَديْنأهَلل شام يعدي «لَجَو

 ؛ِهِيْنمْلعي ديِمْحَتبدَمْحاَ يسأر عقراك ؛ٌم عقاشاو ؛ةطنش َلَسَو « عمم
 هال عقم

 يل ادق فة نوع .ةنجبلا مهلعذأت .انخ يبدي

 هَتِملكو هَلوسَرو هللا َدبَع ىسيعا

 ةهياةوموإ عمد م رم
 .عقت عطاو طويل كل عا راق يعدي

 مُهلخدأق دَح يلُّدُحَي حبق عفشأ مث هِسْلَعَي ديمحتب ُهدَمْحَف يس ًرْمَكراَ

 ينل ادجاّس ترَرَخ وت دقو يمرر اذه لَا لإ د وعأمُث جلا

 َْلكَو َُّمَحُم مكر : لاقي مث ٠ «ينعَديْنأهَّلل ءاَشاَم يعدي «لَجَوَرَع
 00 ديمحَتب هدَمْحأَك يس 0 هم كش عم به ةيفزق ام ع هدعرلا
 « هينملعي ديمحتب يسأر عقر 2

 هرب يصل و عزز
 م بَراَي 8 اي نوب «ةمبارلا دوغأ مث ءةلجلا مهلخأق

 [1هوا/:رظنأ] اة ألا

 مكر در ماعصر
 و ادح يل دحبق عّمشأ م 0

 5200 .ةيمش تار نق ير !

 ونقد دمه و

 الإ هَلِإ د

 راّنلا نم حرْخَيمش «ةرينِياَم يلا نم هبلق يف اكول ال لل :لاَ

 ءاام7:رظنا] ٠ ةردِوَياَرْبَْلا نم هلك يف ناكل الإ هلال :لاَق نم

 [الجالا لس

 هم مر

 :لاَكأسَن تعمَس :لاَق يملا نَع ؛ «ىحُي انئدَح ١١١-

 انا ما انا ال ىلع بدك ْنَم :ف هللا لوسَر

 [11 5112811 77:رظنا] .نيّرم

 ًادُمَعَتم يلع ِبَذَك ْنَم :ٌةرم َلاَكَو

 اناا قش ديسك جا ادع -48

 ؟مهتآلّص يف ْمُهَراَصِب نوري ماوفأاَ اياَم : :َلاَق كف يلا نأ مُهنَدَح

 هالك همه دع عمد
 .مهراّصِ نمل وأ كلذ نع نهي :لاَ ىّتَح كل يف دَتشاَف : : لاك

 [1؟١ هه: عجار]

 دّبَع نب هّللا دبع يئَدَح : لاق ةبعش نع ٠ ىَبَحَي اًنئدَح - - 58

 ريص دف
 آرَمْلاو هلال ناك :َلاَق كلام َنْب سن تغمس :َلاَِرْبَج نب هلا

 [1؟"١4 :رظنا] .٠ دحاو نإ نم نآس هئاسن نم
 مام سس سما سا



 هلم
 .دوُكسب أسرع «"ركاكم سنبل ياك -ه ٠ نقلل

 [11115 :عجار]

 انتَدَح دْيَنْبداَمَح انكَدَح :ديعس نب ىَبحَي اندَح 0١-
 َلكو َلَجَوَرَعهللاَذإ :َلاق ف (يَبلا ِنَع «سلآ نع ٠ ءرْككي يبأ نب هلا ديبع

 2 ا # همارعا#
 اًدِإَق ةَنضْم بر يآ ٠ ُةَقلَع برأ هَل ب َرْيأ :لاَق اكلم محّرلاب

 ؟ديعَس وأي فشأ بر يأ )1١0/75( :َلاَ اهل لجو رع برلا ىَضَق

 .هّمأ نطَب يف كلك بكي بتكيف :لاَق ؟لَجألا امو ؟قّزرلا اَمَق ؟ىّقثأ وأ ارَكَذ

 [ا1614 117911 17141:رظنا]

 اَنكدَح :بوُيآْنْب ىََياَنتدَح .هللا دبع اًنَْدَح -0
 ْنَع ذات وب سلا نبكي يبن بهل اح كسب دينا

 رشق
 .هَوحَن بلا نَع ٠ سن

 نأ ءسنآ ْنَع ٌةَداَنَق نع ةَبعش نع «ىَيَحَي انكدَح - <18

 م سفوس سا # ل عمم ل
 انو ٌةَكَدَص اهَلَوُم : هللا لوس َلاَقَك « ةقدّصب هيلع قصت ةريرَب

 لطوح ملط ل1 1 لا ؟مهك 1 175145:رظنا] .ةي يه

 ْنْئْمساَقلا يكدَح :لاَكَنايفُس ْنَع ءىَبْحَي انكدَح -4
 :لوُقي 8 يّبلا تغمس : :لوقياسنآ تغمس :َلاَق ةَبَلعَت نع «حْيرش

 :رضفنا] ٠ ُهكريَخ ناَك لإ ءاَضق مل ضمك هللا ذإ «نمؤمللتِْجَع

 0 ا

 :َلاَك دير نب ماسه يسكدَح «ةّيعشش ْنَع ىَحَي انندَح -0
 :رظنا] ٠ ٌمئاَلاَربْصُت نَ هللا لور ىَهن لوي كلام نب سْنآ تغمس

 علظمال كولا للالل

 هدو .٠

 4 رك يك ٠ لاق كلمن ع «'يدَع نب رييزلا

 1180907 :سظا] :٠ نيئرم ف مكين مك نعمَس ؛ هلق ناك يلا نال نم

 علال لكرحتك ل11

 .(ح) ليعاّمْسإ نب ءريمت نبا اًنكَح /١41- ةماعو

 سبأ ْنَع ؛ عفت نع ؛ «ليعامْسإ ننَدَح لاق دْيبَع نب ىلع ٠

 ناك ا ةمايقلموَيِدَحأ نم ام: : 8 هللا لور َلاَق

27 

 [17174+ :رظنا] ٠ ايلا يف : : ىلعي لاق) تو اييدلا نم يتوأ

 ٍمصاَع ْنَع «كيرش ينرَبْخَأ :َلاَق َةَماَسأوْبأ اًنكدَح - ١ "امم

 . نيالا ناي : كف هلل وسر يل لاق :لاَق كلام نب سّنآ نَع «لوحألا
 ساس سام

 عاام 160/4 171١ :رظنا]

 ّسنآ نكدَح) "يَا كَمْ انندَح :لاق ىَبحَي انندَح -8
 ىتاك "قوس نهب قوُسَي نمو ف يبا ءاسن َعَم ميسم تناك :َلاَق

 :عجار] .ريراوقلاب كوس هجن أ ءاَيوأ يأ : :لاك 4 هللا وسر نيل

00 

 اك يبلذأ ءسنآ ع٠ ميلا نع ىَبْحَي الح -5

 «لْخُبلاو ؛ٍمَرَهلاَو ءِلَسَكلاَ ءزْجَعْلا نم كب ذوعأ ين نإ مهّللا : :لوقي

 .تاَمَمْلاَوايحَملا هيفَركددكَو «رْبَقلا باَذَع نم كبد وع «نبجلاو

 [11159 :عجار]

 سطع :لاق سْنآ نع « «يمّيتلا نَع ٠ ىَيحَي اَنْكدَح - ١1

 اسطع نآلجر : هل ليقق] ؛ نت تسشْوأ تسع العناب

 ْمَكَكادَِإَو (لَجَوَرَع هللا َدمَح ادهن : لاق |امُهَدَحأ تمس ْوأتّمَعَق مشق

 ١١9814[ :عجار] .هَّللا دّمْحَي

 ماش
 .هوحَت وأ اذه لاَ اَمّيرَو : ىَبِحَي َلاَك

 ديعّس ْنَع ؛ةدئاَز يبأ'ن ب نركز انآ «ةَماَسأ وُبأ انئدَح -1
 َةَغَهَّللاٌْوِإ :4 هّللالوُسَرلاَق :لاق كلام نْب سننآْنَع «ٌةدري يبأ نبا

 َوَ هللا دَمْحَيِق ةرششلا َبَرْشيْوأ ةلقألا لكي دبل نَع ىَصْرَيكََجَو
0-7 

 [11945 :عجار] . هيلع لجو

 مرور همز
 ْنَع «َةَداَنَقْنَع ؛ « يميل اندَح دمحم نب طابسأ اًنندَح - 3١

 02 موفلمإا مال
 ةآلصلا : توما هَرَضَح ّنيح ف هللا لوُسَر ةّيصَوُةماَعاتناَك : :لاَق سْنآ

 ُداَكي امو ؛رْدَص اهبُرغرَمي  هللا ل وسر َلَعَج ىَنَح ْمُكُناَمْيآَْتَكلَماَمَو

 . هئاسل اهب ضيف

 ؛ا8 هَّلللوُسرل لاق كلام نبأ سنآْنع يم يل داع
0007 

 هلو يا ثرّثلا تناقل ء«رارم ثآلث ءراثلا مدع َراَجَتْسا

 17455 :رظنا] ].َياَيإ ! لذا مُكَللا 5 نَا تلاَق ل! ّدّنَجلا سي

 01015595 كةنتنسلللا

 سنآ نع ءدَّسَحُم ّْنَع بوي اكدَح «ليعاَمْسإ انئدَح -66
 ًلُجَرَماَقَت ءالعبل ةالصلا َلْ حب ناك ْنَم رنا موي هللا لوس َلاَق

 نأَك ,هناريج نم هه َرَكْذَو محلا هيف ىهتشي مويه هللا لوس اي : :لاَقَق

 ايت نم يلإْبحأ يه ُهَعَدَج يدنعو :َلاَق ُهَقَدَص 8 هللا لور
 هاليوم هك

 ؟ةلْوأ اوس ْنَم هتصْخر هلْ يردأ الق :لاَق هل ص خَرَف لاق ءٍمَحَل

 ةَمييْغ ىلإ" ان مَ مهيد ينبع ىلإ ل هلل تكن م :َلاَ راع يم
 [(11144 :عجار] . اهوُعَرَجَتَك :َلاَقوأ اهوُعَروَتَ

 0 :لآله َنْب دْيمَح ْنَع «بوُيآ انآبنأ «ليِعاَمْسإ انككَح 75
- 

 َدَّخأ لاو )١18/86( كف هلل لور بط :لاك كلام نب سْآْنَع
 ةحاور نب هّللا دبع اَهَذَحأ مث : « بيص ةرمعَج اَهَلَخأ مث « بيص و دير ةيارلا

 عشر لاك مي واع 00
 مهرِسياَم لقول مت« سلاح امن «بيصأت

 [1؟0؟2 :عجارإ . ناَقرْذَتل هّينيَع نو

 ْنَع ؛نايفس اًنئدَح «يساؤرلا ح رجلا نب عي

 يف هللا لوُسَر صخر :لاك سنع فسوُينَع «لوخألا ٍمصاَع

 [17:ا/ل 11111 11ه :رظنا] ٠ . ةكمشلاو «ةّمحْلاَو ؛نيَملا نم ةيقرلا

 و اًنكدَح 11



 اد ل
 نيرشكل اسشل

 نع« ءمِصاَغْنَع كايف انَح «دمحأ وبنك ١154-

 .هلئم َركَدَ . . . 6 يلا نَع «سّنأآ ْنَع ءْثراَحْلا نْي ِهّللا دّبَع نْب فسوُي

 [11 ١/1 11111152 :رظنا]

 نه لع ف
 َلاَق) ةَداَنَقْنَع ماه انكدَح : الا زهبو عيكو اًنِمَح - ١8

 وعش ٌرعش ف هللا لوُسرل ناك :لاق سنآ عدا اربح : : هئيدَح يفر

 [37م الما 61«: رظنا] (هّيكْنم ب رعَي :ٌرهَي لاَقو) هيكمم بيصي

 رشف
 َنَع« يراَصنألا تباكنْبةَرْزَع انئَدَح «عيكو اَنكدَح - ليشكل

 ّينأ اِإ 8 هللا لوس ناك :َلاق لآ ْنَع «سنآ نب هللا دبع نب همام

 [1ططم 1! ةرظتا] . ةدري مل بيطب

 هو

 .(ح) ماَشه اَنْندَح «عيكو انَح

20100 
 ءريثك يبأ نبا ىَحَيَنَع ؛ يئاوتسملا نرخ : :َلاَك قّرزألا قاَحْسْإَو

 ٌرَّطْفأ :لاَق تبي لهأ دنع َرطفأ اذ يل ناك :لاَق كلام ني سن نع

 ْمُكَْع تركو راَربألا مُكَماَنَط لَكأَو «نوُمئاصلا مُكَدْنع

 [39711رظنفا] ٠ ٌةَكئآلَملا

 يمو م هوعات ع
 مايا يبأ ع ؛ «ةَمَلَس نب داَمَح انندَح «عيكو اًنئدَح - 00

 جس تسع ل5 لام نب نأ نع

 0000 اسكن

 ٌهَرِجاَهَمْلاَو راصنألل ْرْفْغاَف ةرخآلا شيع شيعلا نإ الأ

 هتكرذأ ثيَح :دجسملا ىنبي نأ لبق يَلَصَي و هّللا لوسَر َناَكو :َلاَ

 [المقك لكحل ول 1574 :رظنا] . ةَالَّصلا

 ْنَع ةَداَتَقْنَع «' اوتَسّدلاَو ةبعش ْنَع ؛ «عيكو اَنندَح - 1 0

 َلاَقْلاَو :لاكلاَقلا يبِجُْيو «ةريطأل :8 هللا ل وسر لاق : : لاق سّنآ

 لكاقتم ءلظتم اكرم لكل ل111 17 رسا] ةبيطلا ُةئَسَحْل
 اسم 00007
 هتسحلا ُهَملَكْلا

 ل

 ما سلع س2
 ْماَقَق تاس حس 3

 «ريرسلا ءاذح كلذ نم لس مَ «ةآرما ةراتجب ين أم همت «ريرسسلا سا

 8 هللا ل وُسَرناَك اَذَكَهأ ةَرْمَح اَبَأ اي : ل 0
 َلَقاَق :لاَق . مَعَ :لاق ؟تلعق كثير ًمم آوت «ةأرسْاَو لجل موشي

 .اوُظمَحا لاق دايز ماعلا

 تغمس :َلاَقَناَمرَو نب هَمَلَس ينئدَح «عيكو اًنْكدَح - ١ فن

000 
 َدهَشْنَم موي تاذ هباَحص الف هّللا لوُسَر َلاَق : لاق كلام نب سّنآ

 :ٌرمع لاق ؟اضيرم مَ داَعْنَم :لاَق انآ : :رمع لاق ؟ةَراك ميلا مُكنم

 َلاَك ؟امئاص َحَبصأْنم :لاك ءانآ :ٌرّمع َلاَق ؟قَدَّصَت نم :َلاَق 3
0 

 [114ه:رظنا] .ْتبَجَو تّبَجَو :َلاَق ءاَنأ ؟رَمع

 00 ال الالات 5-2

 0 ككلامما
 مدام

 لاق دي نْبواَسهْنَع كش اندَح مبكر اكد - 1ك

 اَهْيَلَع ىَعَسَف :َلاَق نارهظلا رم بئر نسق : : لوي كلاَم َنْب سْنآ تعمم

 َثَعبمُت اَهَحَيَدك ةحلط ا هبت هكدا : :َلاك ءاوبفل تح نامل

 [141 01,0 7979097/:رظنا] . لبق قف "ىلا ىلإ | اهكرَوي يعم

 :لاق نأ نع اتق نع ؛ةبعش انئدَح «عيكو انئدَح دح | 1/

 [11481:عجار] . هديب ب هتيحضصأ أ حبي ل يِّتلا تير

 ىلعألا دبع نع« «ليئارس '.إ كئدَح يك اند --04

 00 :88 هللا لور لاك : :َلاق سْنآ َنَع ؛ ىسسوم يبأ نب لآلاب ْنَع « يِبلعْتلا

 ْكَلَمِهتَعَلْرَت هيلع رجَأْنَتَو ؛هِنل[ل كو ءاَضقلاَلاَس
 عل
 [ ١؟ه:رظنا] . ةددَسيف

 سن ْنَع هةَداَنَقْنَع يئاَوتسَدلا اَنندَح ,ٌميكو اَنئَدَح -8
 119:37 1112 11سضنا] . ًامئاق لجرلا برْشَي نأ ىَمَن ف َيِبَنلاَنأ

 علام لطومم لطم لطلاا لول

 «ٍماصع يبأ نع ؛ « يئاوثسلا ماسه اندَح «عيكو اًنجدَح - نليضشلا

 :لوُتيو انآل ءانإلا يف ستي )/١1( ةلف "يتلا ناك :لاَك سّنآْنَع

 [للتلا للام ة1 1748 :رظفأ] ايار أ ماو انهأ اذه

 :تلُق :َلاَقةَبعَش ةَبعش اَنثدَح «عيكو اَنئدَح دح ١١

 م نب نامل هللا ل اوُسَرلاَك : :لوقي اسنأ تعمسأ :هَر

 ا

 نب ةيواعمل :

 0 تْحأدرْبا

 [1114 4104111 رظفا] .معل : :َلاَق ؟منم مولا

 يِرَرَجْلا ٍميِرَكْلا دْبَع نع نايف انئدَح ميكو اَنئدَح - - ١301

 0 ا ا ىلا ل :لاَق

 لرقم يسأل

 يبأ ْنَع «يدّسلا نَع نايف اندَح «عيكو اند ١71

 ؟رمَح اوُئرَوٍماَينَح يلا لأ ةَحْلط اب انآ كلام نب سْآ نع :ةرييه

 عويس سلسع مما
 علال ه1 جر! ؟ مهم :رظنا] . آل :َلاَق الَخ اَهَُمْجَت القأ : :لاق اهقرهآ : َلاَقَق

 َةَحْلَط ْنَع «روصنُم ْنَع «ناّيفَس نع «عيكو اند

 ةّكدّصلا نم ينوُكَت نأ الل :لاَق «ةَرَْتَدَجَو يبن سلآْنَع

 [1؟ه:رظنا] . كتلكأل

 سئآ نع هداك نَع ؛ « مزاح نب ريرج ْنَع ؛ عيكو اَنثدَح - 05537

 3807 رظنا] ٠ ماكل ىلع ,وطتخألا ىلع مج يأ

 يف اًمىَر املك لا الأ يف لق يل قيل

 [31م٠/1 :رظنا] .٠ لا ف كابو بأن :لاَق ههَجَو

 عش
 اندَح «يراَصنألا تباكنبَرَْعاندَح «عيكو اَدَح - نففحو

 ءانإلا يف سئ ناك ف "يل نأ سنآ ْنَع ءسنآ نب هلل دبع ع نب م

 لير

 نب ةَمامُث



 و ماع

 كبيس

 هول نم يا يف هلل لون صا :داق سان« «فسوي

 [17140:رظنا] .٠ ةّمحْلاَو «ةّلمّنلاو

 نمل دَْعْنَح نايس ْنَع « ىحيارعيكو انئدَح -4
 هيبتا اوم اوُناك ناَمَْْوَرَمعَو ركب اين لوفي اسنأ تعمس مصألا

 .اوُربك :َلاَق (اوُضَمَحْوأ : : ىَبحَي لاق) امك اذإو ءاوُدَجَس اذ نورك

 لُقلُف َنيَراَتْحَم 6 ٠"

 .لوسر ىَهَن :لاَقك ؟ةّيعْألا يف

 سا :َلاَق «سيِرفإَنْبا نكد

 ف برشا نع كلام نب سنت لأس :لاَق

 [171؟؟:عجار] ارح ركش لك :لاكو كرما نع قف هللا

 مدور هو ملوش
 ِسَنآ َنَع « ليوطلا ديَمَح انآ «ةيواعم نب ناورم اًنكدَح - ١1

0 
 اي: :تلاَققةّئيدَمْلا قرط نم قبرط يف فيلا تيرم ؛ كلام نْب

 يحاَون'يأ يف يسلجا نلف :لاَق .ةَجاَح كيل لنه لوس

 دش ككسلا

 [1165عجار] . اًهّتِجاَح تضَق

 ىّنح 4 هللا لورا دمتف تدم :لاَق «٠ كيلِإ سلجأ تنش

 َةَداَنَق نع « ٍمِزاَحنْبْريِرَج اَنئدَح : :َلاَق ميكو نكح 7

 اَيدُمَيَداَك :لاق 4 هللا لوُسَر اق نع كلام نب سْنآتلآَس : لاق

 [ا1 11717 لطول لعل لتت ا١55:رظنا] دم هنوص

 ور سكه كالوس ناك : لوُقَي كلاَم ني سنآ تغمس مل لس

 حضُنَو :لاَق- هي بَصَْيناَكرئاط - تلال ريم اا :ريغص يل

 [0157141:رظنا] . هَ اصول لص :لاَق «٠ انك طاسب

 يبأ نع“ «يَمعْا دْيز نع نايفس اًنئدح ء[عيكو انثدَح] ١١75|

 هّللا ل وسر لاق :َلاَك كلام نْب سنآ َْح - رن ةَيواَُم يي - سايإ

 . ةماَقإلاَو ناذألا نيب يدر آل ٌءاَعدلا : ئ

 «ينانبلا تبان نع ؛ ,ٍمزاَح نْيريرَج انئدَح «عيكو اًنندَح - 10

 . ةممجْا مويربملا نم لزب هللا لوُسَر ناك :َلاَق كلام نب سنآ َنَع

 السم ىلإْمدقتيمف ؛همْلكف ةَجباَحلا ينل جرا هُمُ
 [19151,11: هنرظنا] - يلصق

 رطَج نيَسَحُسَو ٌعيكو انئدَح - 1١16

 هّللا لوس لاق : لوُتَي سنأ ْنَع ةَداَنقك تمس : (هئيدَح يف رفح نبا

 لمألاوْ صرحا : :ناقثاهنم ىَقيَومآنبا مري ل

 [1؟15ة:عجار] . ( ١7١ *ر")

 نبا ىلوُم - (باتعاْنَح كبش انئدَح «عيكو اًنندَح - 1

 ىَلَع 8 هّللالوُسَراَََ

 علطل لال لوول لاالوع :وظتا] ٠ مطتسا امي :َلاَك ةعاطلاو ٍّْسلا

 َلاق) ٌةَبعش اًندح :ًالاَقرُم

 موه
 :َلاَق كلام َنْب سنآ تغمس :لاَق -ٌرمره

.1 0 2 

 لقيط ٌفبعش اًنئدَح ل خي اًنكَدَح - ديلا

200 
 سرب رب هرب تالا ع

 فطصنب ناك ْنإَو ةَرَمَح اَبَأ اي : سّنأل ٌرَمع نب دمحم َلاَقَق :َلاَق

 للرسول #0 :رظنا] ] .اَهَتلا فصنب ناك انإَو : :َلاَق ؟راَهَلا

 « نيريس نب سن نع : ةَمْيرَح وبأ يد ؛عيكو اًنكَدَح - ةففحلا

 ّنأب كلأسأ ين مُهَّللا :لوُقي الجر ممَس بلان كلام نْب سّنآ ْنَع

 تاّومّسلا َعيِدَب «ناّنمْا كلك يرش« َلَدْخَو َتْنأ لإ هَلِإ ال َدمَحْلا كل

 هّللا مْساب هللا تلاد : ف يلا لاق «ٍماركإلاو لآل اذ «ضْرألاو

 هلأ هب لساذإو 'باجأ ب يعاثإ يذلا ,مظعألا

 ملم
 تل كال داك هلو مبا: نوكيا نس

 ابطا, مك 174437: رظنا] ٠ رج

 نب َقاَحْسإ نع ءراَمَع نب ةَمرُكع يِئدَح «عيكو انئدَح اًنكَدَح -١1ا

 يلا ىلإ ميكس مأ تاج :َلاَق كلام ْنْب سنآ ْنَع ءةَحْلَط يبأ نب هللا دْبَع

 حلا َنيحّبسُي : :لاق ؟هب وَ تاملك يمل هللا لوسي :تلاَث
0 220- 

 نإ دتجاخ يلسمش رعي ءرذ يتورع ل

 - نوُشجاَمْلا ينعي - يَا دبع اَندَح ميكو اَنندَح - 11

 لوسر َلاَق :َلاَق كلاَم نب سّنأ نع ؛ « (يِريَمتلا)ِع ءِاَسَيِنْبةقَدَص ْنَع
 ساماش

 هس مس
 مآ .ةقرف عبو نتا ىلع تقرتفا دق ليئارسإ يبد : 8 ِهّللا

 .ةكرف الإ راَّثلا يف اهلك ٠ اهم ىلع نورت

 نب سنآ ْنَح داق ئدَح «ٌماَشه اَنئدَح ميكو اد ١7707
 اُكتدَحُي ا ف هللا لوُسر مدمس ثيِدَحب ْمُكئكَحأل : لاق كلام

 آر َنيسْمَحْلا يف نوي ىَتح سلا مول لوي هتعمس ؛ يدنيدَحأ
 سس ل ع دخلا سرر سل

 [119455:عجار] ).لاَجرلا لقي هال ريكي ءدحاولا ميلا

10 
 نع يميل َناَمْيََس نع ,نايْفس اًنكدَح .عيكو اًندَح - ١5

 هتيأرق ٠ « ىَسوُس ىَلَع يب يأ هلت رم : هللا لور لاق :لاَق سْنآ

 ..رق ين يلصنأس
 ءدْيَز نب يلَع نَع ٠ «ةَملَسنْيداَمَح اَنئدَح «عيكو اًنئدَح - 3 فوإت

 ىَلَع يب يرْسُأ هلْيِلتْرَرَم : ف هّللا لوُسَر لاَ :َلاَق كلام نب سنآ َنَع

 :اوُناَق ؟« وَهْنَم :اسلت :لاق رات نم ضيراقمب ماش و

 مهو. .مُهَسُفْنأ نوَسْنيو ٠ اب سال دومأياولاك ايلا لأ نمهَلُخ
 مد

 :رظن الوز 19404 111ها/ 1931821795:رظنا] ٠ ! ؟َنوُل ب الق «ةباتكلا َنوُن

 مى تاس سوت
 ْنَع ءتيان نع« لس بَنَح الح ميكو اند - - "لك

 او لج َرَع هللا يف تيذوأ دق : للا لوُسَر لاَ :َلاَق كلام نب سّنآ
 دو هم م هل مع ني عاسل

 نم ئالكي لع تنآَدَقلَ دَحأ فايا هللا (يفاكتفخأو تَحأ ىَتْؤي



 نيرثكملا دنسم 0 ' ا ْ

 ماط يلاَيعلو يلا يو ميني

 [1177١141م:رظنا] . لآلب

 رورعاع
 طبي يراه اَمألإ دبكرُش

 ّيَلَع تنآ : :ثيِدَحْا اذه يف لاك ءدّمّصلا َدْبَع اند /37” ١-

 [ل 1,1780/رظنا] . ةليلو موي نْيَي نم ٌنوُيلَ

 نأ «سْنآْنَع «ٌديِمح اَنآَبْنأ «نوراَم نب ديزي اًنندح ->->
 امد

 هل مخي مب اورظُت ىّتَح دحأب اوبجْصَتال أ مك آل لاَ هللا َلوُسَر

 َتاَمْوَل ٍحلاَّص لمع «هرْهَم نم ةَهرب وأ « هرم نم نمر لَمْ لماع نإ

 38 ةَهْرلالَمْحَيلَدَْعْلاَدإَ يسلملي ٌدّنِجلا و
 همس عاشف مل ص ل سم د

 المع لمعيف لوحتي مث َاّثلاَّلَخَد هْيَلَع تاَمْوَل « «ئَبَس لَصَعب هه

  58:رظنا] 179٠[

 اي: ا ا اا
 صعق هالة

 :َلاق ؟ةُلمْعَتْسَيَفْيكو هلا َلوُسر
 525 تو عدو

 مْ .هةنعجارإ .هْيَلَع

 نأ سنآ ْنَع «ٌدِيَمح انآ َنوُراَمْنْب ديزي اندم 71١ ١

 جملا تاكو «ناَرْصع لآو هرقل ارك َناَك َدَكَو ءالقف يبل بكي ناك الجر

 (171/70) يتلا ناَكَف - - مَع يي - يف دج انارسع لو ربا ارق اذ
 عقرك ساس

 ًاميلع بتْكيف «ًاميحّر روع لع يلي ماسلا ةآلّصل لَ
 هريس سك 10000 مه اع
 يل تلح فيك .اكرنك مالّسلاو ةلّصلا ِْيلَع يبا هل

 فيك © بنك : :لوُقْيف ءًريصاعيمَس بشك : لوقف «ًاميكح اميل هيلع

 َىك :َلاقَو ةيكرشملاب وحل ماسلا نع لجل كل َدئراَف «تكش

 يبل َلاَقَق «لجَرلا كلذ تام تش تئش اَمبَْكآل تنك أن | دمحمب دَّمَحُسي ْمُكُملَعأ

 .هلبْقَمَلض رألا نإ :ال

 كلذ اًهيف تام يلا ضْرألا ىتآ هنأ ةَحلَط وبأ ين كدَحَف :سنأ َلاَق

 ْدَك: اوُناَق ؟لُجرلا انام : ةَحْلَط وُبأ َلاَقَ آذوُبمُهَدَجَوَف «لجرلا

 [٠1774:رظنا] . 'ضرألا بقت ملف ارارم هاند

 ربهس مو
 سن نع دِيَمَح اَننَدَح «يمهسلا رْكَبْنْبهَّللادبع اَئَدَح - لنضقمل
 لم عال هلال ريب سس

 ارضع لاو هرب رد « هللا لوس يدي َنْيْبتكيلْجَراناَك :لاَق

 .ًاميظَع اني َعي ناَرمع لآو رار اذإ لجرلا َناَكَو

 لوفي

 [٠1774:نظنا] . ديزي ثيدح د ىلع كَ

 راس سلا
 يدك ير ينحط ن4 :لاَق « كلام نْب سن

0 
 :لاَق . ٌسْجر اهم :ةّيلهألا رمَحْلا موُجُل ْنَع مكنون

 [171514:عجار] ] .روُدقلا تتفق

 هم مر

 .(حو دْيمَح اَنآأ «َنوراَهنْب ديزي اًنكدح - ١

 َناَك 8 هللا َلوُسَر انآ سنآ ْنَع «دْيَمح انئدَح ركب“ نب هللا دْبَعَو
 هي ماعلا

 :لجرلا َلاَقك ف 'يّبلاَتقتلَف مسالا اي: اجر جر ىَداَنق «٠ « عيقتبلاب

 را

 ممرض دم نب سادس
 ريممر هع

 1 قف هلل لوُسَر لاق ءانكلُ آلف َتِيَنَعاَمَنِإ هلل لوس ايدل مل
 كد <

 [17؟54١:عجار] . يتيتكب ونكت آلَو « يمساب

 راش سل

0 
 . يما امَسَن ؛هئيدَح يف ءرككب نب هللا دبع انكدَح - نفكر

 [1؟164 :عجار]

 رمزا
 يبا انآ «سْنآ نع «ديمح انآ «َنوُراَم نب ديزي انكدَح - ١5

 سر عع سه دس رو لو
 ءرجَل ملط يح البراق ؟ عملا الص تو نعجه اقف

 ميِقي نأ هَرمأ مت ؟ َرَمْمأ ىَّتَحََرَخأ دّمْلاَنِمَداَك املك 9 ماك مث

 [1؟١؛:عجار] .تْقَو اَذَهَو اذه نيب اَم :لاَقق لجل اعدم ىّلصَم

 :َلاَق «سْنآ ْنَع دِيمح اَنآَبَأ «نوُراَه نب ديزي اًنكَح -ه

 . مويا َدْمَيدَُمآل نأ تفش تعش هش نإ َمُهّللا : ني وي "يل ءاَعد نم ناك

 ْنَع «تباكْنَ داَحاَنَب نورا ربي ا اًنثدح -85

 َقَشهدَحآَك تآانآق «نائيصلاعَمبَصلَيداَك ف هلا َلوُسَرنأ ؛سنآ

 «كلْنم ناطّيشلابيصَت هذه : :َلاو ءاهب ىف لع هنم َجَرخَتساَكُهٌردَص

 ىلإ ناّيصلا لبث ةَمآلَمتا رز ءاَم نم بهذ نم تلغط يفُهَلَسَ م

 نول مقتل دقو اف هللا لوس البت دَسَحُم لستم دمحم لت :هرثظ

 [ل1 11 هما رظفا] ٠ رذتص يف طلال ىلا "سن َلاَق

 كلام نب سّنأ نع ةَداَتَق نَع ؛ « ىلا يَسانَح لاك رمعَج َنْباَو همر »م

 ؟لجَرلا ىَرَياَم امام يف ىَرت رمل نَع ءاف لا كَ لسمأَن
 وأ :ةَملَس مأ تلا « لستفَتلك ترق كتم كللك ترم : قف ينل َلاَقَق

 ةرَمْاهاَمَو ضييآظلخ لجرلَم معن :لاق ؟هّللا لور اكلك وكي
 عمم سقم م سعب

 للنمو لامك ل7747 رنا ٠ ُدَكوْلا ةهيشأ الع وأ قيس اًمُهيأَ «قيقر رّمصأ

 دقاو ينَربخأ لاق ومع نب دَّمحُم انئدَح ديزي اًنندَح - ١171724-

 يال نسخن مدقَوااكو دمحم َلاَ) ذاع ِنْب دعس ِنْب ومع

 ْنَم :يل َلاَقق كلآم نْب سنآ ىَلَعتلَخَ :لاق (مهلوطأو مهمظعأَو

 يش غب هلك :َلاَق ءذاَعم نْب دْعّس نْب وِرَمَع ْنْب دقاو انآ : :ُتَلُق ؟تْنأ

 سان ٍمَظْعَأن ماك دْعَس ىَلع هلا ُةَمَحَ :َلاَقَ ءءاَكُبلا ركآَو ىَكبمُت

 لَسراَق :ةَموُد َرديكأ ىلإ اشْيَج ف هللا لور تعي : :َلاَقَمُت «مِهلَوْطأَو

 هّللاٌلوُسَراَهَسِبلف بَصلا هيف بوم جاد نم جب ف هلل لوس ىلإ

 نوُسمليِساَّلا َلَمَجف لَنْ« ملكتي ملك لجأ ربملا ىلع منكن

 اًنيأراَم : :اوُلاَق ؟اهْنم َنوُبَجْعَنآ : : ف هللا لوُسَر لاَ 9 اك اهيل تورظنَيَو جلا

 ذاَعُم نب دْعَسليداَنَمل : اقف يبل َلاَقَ نم (170/6) َنسحآطق انك
 سه اس لاف

 ا دورت دل اع
 0 0 2ع

 فلا ىلَعرمةالّصلاَ م لق هلو فرصا مق نم نم ةرج

 نإ َعَجَرهنِإَمُك ةمطق راج ىطغات «ةمطق مهْنم ل بج



 دبع تانبل اذه :لاَق قرم يتضأ د ئإ :َلاَقَف , ىرخأ تلق ءالضأت

 . هللا

 نب ورْمَع ْنَع «يدوُسملا انْ «ٌنوراَه نب ديزي انئدَح -
 ءناَمك نم دوت هّللالوُسَرداَك : لاق كلام نْب سن نع ؛ ومع يبأ 3 رو مس م

 «نيلا لَو «نبجلاو «لخبلاو ,لَسَكْلاَو ءرَجمْلاَو ءْنَرَحْلاَو مهلا

 علرجورو لعمل لسج ل149 وعدو لهما :رظنا] . ٌوُدَعْلا ةبَلَعَو

 امل : :لاَق سنآ ْنَع ءَةَداَتَق نع ءٌماَمَ اأن ديزي انكدَح - ١ ةلحل

 اسلاك نهال احلي هلل سر ار
 9000 يق وسلم ميسم 00

 ل الشامله للاب نومك لاق. 4ك اطار

 اهتم يرْجَت تان تائمْؤُمْلاَو يملا لخايل» تكن "انكم

 نق هللاَدّنع كد َناَكَو مهتاكيَس مص َرَمكَيو اه َنيدلاَخراَْنألا

 لوقموس لصحجإلو لال لطحح لكحل 1711 :رظنا] ]. «اميظع

 سأ نع ؛ (”يناَنبْلا تبان نَع ٌداَمَح اًنئدَح ديزي انك -7

 َةوُباَمك هباَحْماَو ف هللا لوُسَر ىَلَع طَبَم ةّيِيَدحْلا موي ناَك امل :لاَق
 ءاوُذخأك مهل اعدك ميلا لب لبق نم حالا يف ةَكَم له نم الُجَر

 كم نيم مكمن مهد فك يذل ومر ةيآلا هذه تلو

 :رظنا] . ةَكَم نم معلا َلَبَج ينعي :لاَق .٠ « لع كرت نأ دن نم

1 1] 

 :َلاَق سنا ْنَع :ةداقْنَع بحس انآ ءديزَي انكدَح ١7181-
 هل وقيم يش مآ هَْلَع لون يشأ يرئأ الكل اوي هللا لوُسَر عمسأ تنك

 ُةلْمَيآل الو ءائلاثاَمْه ا ىَقبال لامن نايا مدن مل ناكل : لوفي وهو

 اروع ل124 :رظنا] ّباَئَّْم ىَلْعَدّللا بوبي «ةباّرتلا الإ مد نبا فْوَج

 [15 داو لمرك للملا لدول لال لال

 سن نَع َهَداَتَق نع « « ىحي نب مامه نأ ديزي انكدَح - |":

 اا رظنا] نآلاَبق اًمُهل 8 هللا ل اوسر العت)تَناَك :َلاَق كناَم نبا

 ملم هلل

 َمَداَنَق نع - ىَيَحَي نبا ينعي - ٌماَمَه اَنْ « ديزي ائدَح - - ١6

 هللا لوُسر ىلإ اَوََش فوح نب نحل َدْبَحَو اوما َنْييملانأ « سن نع

 امم دحاو لك ىف ميلا سن يفانهكََحََ «لمَتلا

 لطبلاب ىلركإلم للم لالا ل717 171 :سيكظناز .رسيرح نم ًاصيمق

 [للقلأا لاكتل للتل؟

 نع «سنأْنَع َقَداَتَق نع ؛ هامه اًنئدَح ,ُديِيانندَح - - ١7 ك

 112141 :رظنا] ْفّسملا ةَماَقإ ةآلَّسصلا ْنْسَح نمي : :َلاَق قف هللا لوُسَر

 ١1117[ 11114 ت11 تأ نسما

 ا

 ةاديملا

 5 ذل
 ناَرْطع يبأ ع .ىَسوُم نبه انآ يزيد - 0

 ٍميِلطتو ,براشلا صن يف اف هللا وسر انتو : لاق سنآ نع « «ينوجلا

 [ا190/17 21117:رظنا] . ةرَم موي نيعبرأ لك يف املا قلَحَو ءراقظألا

 لاق: لاك سنأ ْنَح ءةَاتق نَع ؛ُةَبمش اَنْ ديزي انئدَح - نيفنلاا

 نمت يرق بش يثم يدع برعتانإ : لجو رع مُكُيَرَلاَك : اقف هللا ل وُسَر

 هبا ايشام يناقآ إو ءاعاب ه نمت يرقتاعازذ يتم برت ءًاعارذ

 ل ا :رظنا] . ةلوره

 ياك نع «ةَمَلَسنْب داَمَح انآ وراه نب ديزي اًئدَح - فلنا
 رب شمس

 2 يف هللا لوُسَر ناك ف هللا لوس َرَجاَه امل : :َلاَق سّنآ نع ؛ «يناثبلا

 كر ماا ىلإ داخل نيا نادرو نك ير

 ؛ينيدهُي داه : :لوُقيق ؟ركيابآ ايَكيدَيَنباَلَهْنَم نووي مواسي

 يبأ ىلإ ءراّصْنألا نم اوُملسأ يذلا مْوَقْلا ىلإثَعَي ةئيدَمْلا ماو اًملك
 مام 00-0
 الخف .يطاطت نيالا اونا امو وجر يحس أو مال

 سبل: لاذع امبالا اتفق دايشو كيتا يول

 ل١41 ة,1عهأ رظنا] . هيف 8 هللا ٌلوُسَر (1110/6) يوي يذلا ميلا

 مسه رب هز
 نع «تبان ْنَع « ةَمَلَس نب داَّمَح اَنئدَح ديزي اندَح - 16

 َدَخأ 8# ِهّللا َلوُسَرَنأ سّآْنَع "تبان انئدَح ؛دامح اًنكدح ؛ناَمَع

 ؛هيإ نوري اولَمجف موق ُهَدَحاَف فيلا اَذَهْخاَيَْم َلاَقق دحأ ٌمويآفبَس
0 

 ةّخآانأ : :ةلاَمس ةَنئاَجُد وب لاقك «مؤقلا مَجْحاَق ؟هنسبمدْخاَيْنَم :لاَقَق

 .نيكرشُملاْماَهَقلَكُهَدَحاَت نحب

 دبع نب ٌقاَحْسِإ نع « ةَملَس نب داَمَح انآ ديزي ائدَح - نفض

 نم : نين ميلك 8 هلا لوُسَرانأ كلام نب سّآ نع َةَحْلَط يبأ نب هللا

 :عجار] .مهيآلسأ دَخآَف ٠؛ اج نرفع حلط و لتقل جل
00 

202 
 .(ح) َةَداَنَق نَع ٠ « ىَبحَي نب مامه انأبْأ ؛ ديزي اًنئدَح - 71

 َلاَق : لاق كِلاَم نب سن نَع ؛ « ىَنعَمْلاَُداَتَق انآبَْأ ماَمَه اًنئدَح ءزهبو

 بايو ايلا يف الح ىطنيةنسَح َنمْؤُمْلاملظي ال هللاَنإ : قف هللا لوُسَر

 ىَضقأ اإ ىّتَح ءاينلا يف هتاَئَسَح طيفك مآ «ةرخألا [يف] اهيل

 [5.15044:.1:رظنل] ريح اهب ىطخي سَ اهب هل نكي مل ةرخآلا ىلإ

 يبأ نب هللا دبع نع ٠ «ٌةَمَلس نْيداَمَح انآ «ديِزَي انندَح - -176*

 ىَلَع اًهَنَضَرَك هَمِباَصأ َعَمَج ل َلوُسردأ ؛ كلام نْب سنآ نع « رْكَب

 :َلاََو البق كلذ فلَح [اهعّضَو] همكم مدربا اذه : َلاَقك ضرألا

 اطل ,117417117414:رظنا] ٠ ُهلَمأ مكو : لق ُهَماَمآهدّي ىَمَر م ُتلَجَأ اذَه



 200 هد تال (يصصع عا مادو د

 يمتد ل اك هلأ ؛ كلاَم نْب سّنآ نَع
00 

 .ضرألا ليام اَمهتطاَبو «هَهجَو

 «ينانبلا تباكْنَع « :ٌةَمْلَس نب دامح اًنئلَح ديزي اًئدَح - ليفشلت

 لوس اي : لبق يللا يحد مُهَس يف ْتَمََو ةيفَص نأ ؛ كلام نْب سّنآ نَع

 مع مارق
 ةَحْبَسب 8 ِهّللا لوُسَر اَهاَرّيشاَف ٠ لمحو حدس يف تقول

 لاق -ُداَّمَح ْمَلَياَميف - د ّدَتعَتَو و أنهت ىََّح ميسم دلع اهلج « سفر

 اَهلَمَح امل ؟اَهاَرَسَتَْأ  هّلاٌلوُسَر اجرا يِردَناَم هّللاو تلا
 2 5 ناش 00 هع هع هما

 مقيما مانام اهو دهن سلا قرت لَ هزار

 ُهّللا دّمبأ : نلف .ن# شا جاَوزآو هع ترَحَو هللا لوُسَر رح

 اهقدرأو اهَرَعَسَق ل هّللاٌلوُسرماَقَ :َلَئَكَواَهِبَلَمَفَو هبوعيل

 [3113 ١ :رظنا] ٠ :هَقَلَخ

 «تباك نع «ةَريغُملا َنْبناَمِيَلَس انئَدَح ٌنِيباَتدَح -5

 الإ هوْسئَرَكذف همسك يف ةيحدل يقص ترص : َلاَك كلام نب سنآ (دندَح)

 لله لظنا] فلاح برت مثلت «رهظ يف اَلَعَج اذِإىّتح : َلاَقهّنأ

 [ااخكم مم

 يموع و مر
 نع« حاملا يبأ ْنَع ؛ «ةَمَلَس نب المح اني ديزي ائدَح - 1١1

 هيف ناَكو ءراّجّنلا يبل 8 يّ دجْسَمْعْضْوَمناَك : لاق كلام نب سن

 : هّللالوُسَر ْمُمَلَلاَق «ةّيهاجْا روب نم روُبو اشنرَحاو لخت
 را رع ص مس

 ف هللا لوُسَرمآَك لجو هَل دنع الإ امك هب يْبَتآل : اوُناَمَك « ينوثماث

 ف كل لوُسَراناكو ءاستب وو فاق ترحلابو « عطف خل

 [171737 :عجار] .ةالّصلا هكر ثيَحاَو] ؛ ِمنقْلا ضباَرَم يف'ي صب كلذ لبق

 هع
 نع ؛ ؛ةَملَس ني ذامح انريخأ لاَ َنوُراَم نب ديزي انندَح - - ١73564

 2 نصف «قّرَمْلا بط ناك يسرا هللا لوس راج الأ لآ نع « تباث

 27 آل :َلاَقَف ءةّشئاعل هذّهَو :َلاَقَف ؛ةوُعْديهءاج مث 8 هللا لوسرل

 لد َلاَق «هذهو : ف للكل وُسَر لاق هوُعَْيدَع مآل : لف هللا وسر

 ءهذُهَو : :8 هللا اوُسرلاَقَك ؛ [هوعدي َداَع مث «آل : هلل لور لاق

 [154.ه:رظفا] ٠ لِ اب ىَنَح ناَمقادَتياماَقف «ةّتلَثلا يف مه : َلاَك

 نع سنأ ْنَع َهَداَتَق نَع ةَبعَش اَنَبَأ ديزي ائدَح - نوفا

 خدي الف « اهَئوسرحي ةكئلَمْلا دجيق لاجدلا هين ةئيدملا : لاك قل يبل

 لكل كا جلل بلا ١ :رظنا] ىَلاَعَت هللا َءاَش نإ ٌنوُعأطلا لَو لاجدلا

 نع ل ملا

 نب سئآ َنَع َةَداَتَق ْنَع ,ةبعش انآبنأ ديزي انئدَح - 1 70

 ع كلام
111 020000 

 ةبابسلاب براشأو «نيتاَهَك ةَعاّسلاو انآ تعب :َلاَق 3 يلا نَع

 [1مه7:رظنا] .٠ ىَطْسوْلاَو

 ا

 :سّنأْنَع هدْيَمُحَْع داماك« - لالا 0
 عر ٠

 ق0 كل بايركس 8 هللا لوُسَرَلاَق

 اس هه رظنا] ٠ مكتسلأَو

 نِيِوِيِرعْلاَدْبَع امدح «ميهاَرُيإ نب ليعاَمْسإ اَنندَح
 مكس

 :لاق كلام نب سْنآ نع (بّيهص بِما ارح ةرم َلاَكَو) بيهص

 ماس عم هدعله ل
 لخدف لَن يقسي نأ ديري وهو مارح َلَخَدَف نزل ناك

 قحلو ,هتالّص يروج لوط اذان ىو امل املَق قوقل سيم جنس

 اسك لاق قلي طب حلو تلم يفرج تر لن 9

 ف لل ىلإ ارح ءاَجَف : لاق ؟هلْخَت يَعَس لجأ ْنم ةآلّصلا نع لج

 ُعْلَخَدَم «يلالخت يقْسأ نأتدَرأ يّنإ هللا باي: َُلاَقَق هدنع ٌداعمو

 يلختبتْفحلو يتآلص يفت روَجَت لوط اَمْلَ موق َمَم يلصأل َدجْمَمْلا

 !؟َتْنَأناّتكأ : :َلاَق ذاَمُس ىلَع فيِ لَك ؟قفانم يأ مَع « هيقسأ

 سْمّشلاَو) «ىلعألا كبر َمْسا حّبسوب أ ارقا «مهب لوطن ال ١ تناَقآ

 سام ع

 [6١٠1:عجار] اًمهوحتو «اهاحضو

 سّنآ نع «تبا ْنَع «ديَمَح ْنَع «يدَع يبأ نبا انندَح - 15“

 كل َعلب ٍساّنلا نم ان لصاَوَو «ريهشلارخآ بلا لّصاَو : َلاَق

 «مهممعَت نُقل متي لاصو تلال هشلاادمْؤل: لاق قلو يبل

 [١١٠1:رظنا] . ينيقسيو بر يعطي لأ نإ «مُكلتم تسل ين

 دبع نب حيرش َنَع «ناوُفص انَكدَح «ةّريَمْا وب انندَح - 1١7

 ٍنْيرَمع نبل ْنَع حي ديواني عسل «يمرضتلا

 اي :َلاَك ريآل ُهَكرذأَك َرئاَس ُوأاَرَغ اد © هّللاٌلوُسرَناَك : :َلاق باطَخْلا
 كلل فلو

 نر ؛كيفَقلْخ معو كرش "م هّللاب هوعأ « هللا كيَرَو بر ضرأ

 دناو رش نمو دبل ٍنكاَسرَط نم هللب ةوعأ كلب اَمْرَشَ « كيف

 [1171:عجارإ . برْفَعو ةيحَو ءدوْسأآَو دّسأ رش نمو :دلوامو

 َرَّمَع سنآ ْنَع ءديَمَح نَع مليك اح - 1١

 .ةّلس ريغ ةَنس نام

 كلام نْب سنآ َنَع ٠ «ليوطلادْيمح انآ ءَديِزياَنندَح - لنففها

 هللا لوسر يب تاق «ةّنيِدَملا 89 بلا مدْقَم يدي ٍملسمأتدَحآ لاق

 عت هم : لاق بنا ماع ومو ين انَمهللا لوري: :تلاَقَت 8

 امَسْفبْوأ :تاَسأ: هتصدق يشل يل لاق اَمَق «َنينس

 [15/71.1 هه رظنا] . تعّنص

 تبان نع« ةَمَلَس نب داَمَح انآ «نوراَه نب ديزي اًنئدَح - نففشي

 «هلتقف ْمْهَسهاَنأَد ءاراظتحّرَح ةئراَحأنأ ؛ كلاَم ِنْب نأ ْنَع؛ «ينانبلا

 ةّنجلا يف ناك نإ « ينم راح عقم تفرد هللا لوُسَر اي : :همأ تلق

 ةدحاو ةّنجب تسيل ان ةئراَح م 6 :لاق ؟عّنصأ اَمَتْيَآَرَ الإو تربص

 سوَدرَفلا ىَلَعأ يف : لاك اًهلَضْفأ يفل ةئراَح دو «ٌةريثك اداتج اهتكلو
 1 هديا الرام رظنا] 35 ليزي« كش -



 راش رو

 ْنَع «بتوح مولان وراها - 111

 َقَكَخ ال : لاَ يلا نَع ,كلاَم نب سّنآَْع «ًناملس يبأ نبذ ناَمْيَلَس

 ترتسم اًهيكَح اَهاَقَلاَك َلاَبجْلاَقَلَخَف دمتم ض رألا لجو
7 2-007 0000 

 دش يش كقلَح نم لَهبَراَي لاق لابجلا قلَح نم ةكئلَمْلا تَجَم

 نمش ين كلَ نم لهي: تلا ءُديِدَّسْلا مَن لاق لاا

 ؟رانلا نم يش نم لَه معن : نا نم دّشَأ ءىَش كقلَخ براي :ْتَلاَق ٌراّثلا معن :َلاَق ؟ديدَحلا
 ماع ل

 اق دلال لح نم أ تلا ؟ءاّملا مَن : لاق

 ِمَعَن :ل اق ؟حيرلا نم شيش كلَ نم لَه براي: لاق ؟حيرلا مم

 . هلاّمش نم هيفي هنيمي قدَصقي مدربا

 سا يسوم »و هلا هس
 نع ءةَملَسنْنَمَح انئدَح ءذوُراَم نبدي اَندَح 0110

 01121 يسر لة سلتك شا لج

 هسا و رع
 مُهيدْيلَ فك يَدُناَوُمَو)لَجَوَرَعهلل لن « مهايحتساق املس ِمُهَذَحأَف

 [17؟6؟:عجار] ٠ «مِهْيلَع مُكرفظأ نأ دْعَب نم ُهَكَم نطتي مُهْنَع مكيديو مُكْدَع

 سلس تلا و
 سن نع ءديَمَح ْنَع «دلاَخ وبأن اّيَح نب نامل انئدَح - ١

 ” شتادراع 1007

 اوصارت : وشيق ريكي لب ههجوي انيلَع لقي 8 هللا لوُسَرَناَك : لاق

 م[ ٠ عجاف انا ل ءاوُلدتعاَو

 م سس هس م

 راش ءدع
 [11997/ةعجارإ] ٠ كلام نب سم احلم اناس

 لُجَر 8 'يِبلا ىلإ ملا لاق دّيَمَح ْنَع « ىَحَي اَنْدَح -7

 .ةَسأَر د ىّتح اصقنم اقف هللا لوس دَدَسَك «للَخ نم

 :لاق . ًادِيَمَح ينعي ؟ ٌةَدييع اَيأ اَي ككدَح ْنَم :تلق :ىَيحَي لاق

 [١17::عجار] سن

 .(ح) َديِزَيَنَع « ديعس نب ىَحَي انئدَح - ١718

 نب سْئأت عمَس : لاق ءىّنعَمْلا ٍحلاَّص يبآ نبدي انندَح «حوَرو

 اوُناك اذ ىّتح يأ نما وفرت شي : َلاَك ف يلا نَع ثّدَحي كلام
5 

 ريب عار لي ىسم مك و
 ْمُهُلاَقي ؟ءلْوَهْنَم: ةّنَجلا له لوُقي ؛ نجلا اونخدأ امم

 [100/ 17918:زظنا] ٠ َنوُيمتهجْلا

 يسأل نترلادَع يفس ن ء يحيا ة0ةلوللا

 ةرظنا] . .اوطتَخ وأ : يي كو جس و نيت

 اةلييدللل ل لرمعو رلرحالا لالا ا

 ٌداَّمَح انَكدَح : :لاكي ريع ذاعم نب داعم ىّتتملا وبأ انندَح - نفت
 يف ف يلا نع «كلاَم نب سنأ نع « «يناتبلا“تباانندَح مكس نبا

 َحَرْخآُهْنأ يشي اذكم : لاك: اق« ىلا ىلا وت

 مم لل هلع 100
 ني ل١ لاقوة يرسل لاق ؟دّسَحُس

 و ا 00

7 2. 
 يمال رو هر

 تبا نع ؛ ةَملَس نب داَمَح اَنآبْلأ «نوراَه نْب ديزي اًندَح - - ١ 14ك
 عى ير

 هلا لوز ىلع ا نكن لذا كلان يأن «يناتبلا

 نيمو : : اكو دع اَبآ عم ثَحَب عبق مهم ديار مهعم ثَعيي نأ هولا

 لكدقك لطالك لكمال لك :رظنا] . ملا هذه

 يميوع اقرا ت مسو
 تيا نع« ةمَلَس نب الَمَح اَنآَبآ «َنوراَه نب ديزي انندَح - -17/

 هجاَوزأ' رب هعَمو #8 هللا لوُسَربَرَم الجَرانأ كلاَم نب سن نع ين * ناعيا
 5 22 مو ”ةورلشعاو

 ؟ يب نأ 88 هللا لوري لل لق جهلا لتي قل لق

 6 [14 ه1 757 :رظنا] . 1. ناطيشلا َكِيَلَع لخدي نأ تيشَح تيشَخ ينإ : :َلاَقَف :َلاَق

 رع 0 انكدَح 0 انك ءدّمصلا دبع ان اًنكدح - نديم

 |[ اا :رلقتا] . 1

 ْنَع َُداَنَق اًنئَدَح «ٌماَمَه اَنندَح ءدّمّسملا دْبَع اًندَح -8
 باني ةَنَسَح نمؤملا ملظَي آل لَجَوّرَع هللا نإ :َلاق 8 هللا لور نأ «سنآ 0 ممر ك س ع

 هتاتسحي ىف فاك آو «ةرخآلا يف اهب ىو ايلا يف قل هلع

 اهب ىطعيةئَسَح هل نكت م ةَمايقلامْوَيلَجوَرع هللا يكد ؛ ءايثدلا يف

 [1775؟:عجارإ . ري

 ْنَع ُةَداَنَق اندَح ماَمَه اَنَدَح :دّمصلا دبع اًنئدَح -0
 [1؟1؟ة:عجار] . هييكْم ىَلِإ * ةرعش ب رضي ناك قف هللا لوس نأ « سّنآ

 ْنَع هُهداَنَق اًنكَدَح «ْماَمَه اَنتَدَح ءدمّصلا دبع انندَح ْ 0١-
 يملا محم ناك اق هلل لوسي يأ نع ؛ لج نعْوأ ءسسأ

 هلثم هدْمَيَرأ مل ء هولا َّنَسسَح «٠ نْيَفَكْلا محض

 سنآ نع داق انئدَح ٌماَمَه اًنئدَح ؛دمّصلا دْبَع اندَح -17

 ُت طل "بطر ِهلَح عانقب ف هللا لوُسَر ىلإ مس مأانآ
 ينضب ىلإ قباني لت جان ضن ىلإ ايان

 هيهتشياللا ملي ل جر لفاكيلكاك سلجم «هجاوزل
 [1149/4:رظنا] ٠ (1 رم

 «ءاَجَر نب يجرم يئدَح : : لاَ . ةراَمُع نب يمرح اًنئدَح - - 1776+

 هللا لوُسَر َناَك : لاق كلام نب سّنآ َنَع « « سن نبا رخكي يبأ نب هللا ديب نع

 نهي تارَصت فاي ىّشح وضَيْمَل رطفلامْوَيداَك اذإ ف

 [151450:رظنا] ًاداَرْفِإ

 ْنَع :ناّسَح نب ماَشه انئدَح «ةداَبع نب حور اَنندَح 5

 ءَتاَضَمَر يفرم يف ناك ا ياَذأ كلام نب سّنآ نع « ليوطلا دْيَمْح

 [11501117:رظنا] . اورَطْفأ ساّتلا 8 مَ «2هدي هدي ىَلَع هعضوف ءاناي اب ينأك
 هما



 مق

 ١6 - - ديعس اًنِيدَح بَرانطَح 50

 هلاك لجلال شرس لوي هلي طمس : لاك كلام نبا

 ةلسفه منسف نضل لا اا َنويمتهجْلا ءآلْوَم

 [للمالم

 ْنَع ةَداَنَكْنَع ديس اَنْئدَح «ةَداَبَع نب حور اًنئدَح -7

 .(ح) كلام نب سّنأ

 يِبتنأ ؛ «كلاَم ْنْبسنآانثَدَح ُهَداَتق انكدَح ءنابيش اًنكدَح «سئويو
7 ًّ 00 2 

 ُهّنِإ ىَتَح هَباَحْصآ هلع « ىّلَوَتو ؛هِربَق يف عضو اَدِإَدْبَْلاَإ : :َلاَك كف هّللا

 اذه يف لوقت تْنُكاَم : هل نآل ويف هنادعشيف ناك هنأ مهلاعن عرق مسيل
 دو

 ٌكُلوُسَرَو ِهّللادْبَع هنأ دهشأ : لوقف مْؤُملا ماك ؛ 88 دّسَحُمل لجل

 َلاَق ٠ ةّنجْلا يف ادعم هبهّللا كد درا نم دَمْفَم كيرلا: : لاق
0 

 ُهّنأاَنلَرَكْذَف : ٌةَداَتَق َلاَق : هثيدَح يف حور لاَق) اعيمَج امها هللا لوُسَ

 مت «وُتيِموَي ىلإ ارض هلع الْسيَو :ًاعارذ نوب هرب يف هَل حس 2

 ام: هكا فامْلاَورفاَكْلا اأو (: ل ا يح ىلإ

 'ناثللوُاملو تنك يذل: دوق !لجدلا انه يفوت

 س6 سس سيظل 0 سل يس هل ع مضل هم
 ويطيب يم يام تن حس يبصيق « هيد

 0 حم هيلع

 نبه دب نب قاس« «حورادَح - /١1-

 َنمةَسَحْا ايؤرلا : لقا هلل لسن كلام نْب سْنأ نع ؛ ٌةَحْلَط يبأ

 [17؟65:رظنا] . ةربثلا نم اءزج يعير نس نم ءزج حلاّصلا لجل

 ْنَع ؛تباَئاَنتَدَح ٌداَّمَح اَنْئلَح ءدمّصلا دع انئَدَح -

 1844٠ :رظنا] . هعالضأ فلَتْخَت

 انوي ربح هلا لع هلت وَما: لام ف هللا َلوُسَر نأ ءسّنآ

 مد م وقر دع
 ةرَم لك ايدلا ىلإ عجرينأ هر سين ديهشلاالإ ايلا ىلإ جرت

 4 م1 ؟هدعدرظنا].ةَداهشلا لَ نم ىَرَياَمل :ىَرْخأ

 نع يَلَع نب لآله ْنَع ؛ حيل انئدَح «رماعوُبأ اندَح - - ١84

 لوُشَي ناك ٠ .اشاحَ الون الَوباَبَس هللا ٌلوُسَرَنُكيْمَل َلاَك سن

 لكتب 40 :رظنا] ةئيبج بث هلاَم : : يئس دع اَندَحأل

 نع يِلَع نْب لآله ْنَع ٠ يلف اننَدَح :رماَع وأ انكدَح - لفرط

 ءوْبَقْلا ىلَعسلاَج ف هللا "لوُسَرَو 288 هللا لوُسرل با اندهش : :َلاَق سّنآ
 وّنأ َلاَقَ ؟ةكيللا فراقي ْمكُلُجَرْمُكِف لَه َلاَقَك ناعما هَل 0 يو مسارب

 [1415:رظنا] ٠ اَهربَق يف لنك : لاق لزَئاَق لاق اَنآْمَحَن : :ةَحْلَط

 اَنمدَح :ٌةَدئاَ انئدَح «ثراولا دْبَع نب دَمّصلا دبع اَنندَح - - ١3١

 يدّناَو : كف هللا لوُسَرلاَك لاق « كلام نب سنآ نع ؛ « للف نب راتخملا
 م ا ةمعر
 :اوُناَق «ًاريثك ميكو اليلق ْمكحَسَل تيأر ولدي داش رش

 ©. مس هاه اس اياكم 5
 نأ مُهاَهَنَو «ةآلّصلا ىَلَع مُهّضَحَو َراّتلاَو َةّنَجْلا تيأر : :لاَق اراَم

 مدمو
 ا فمما لفشل 15

000 

 1 [١7١17:عجارإ] . يفلخ نمو يمامأ نم مكارا ينا : هَل لاَكو «ةالّصلا

 يف ادعاق دجسيو عكري :لاقف ؟ضيرملا ةالص نع اسنأ تلأسو

 . ةيوتكملا

 َنْبراَكَب اندَح ؛ثراَولا دْبَع نب دّمصلادِبَع انئَدَح ةدفضن

 َناَك ف هللا َلوُسَرَنأ ؛ كلام نْب سّنآ نع ٠ نيريس نب نأ انئدَح «ناَهاَم
 ساس ساس

 .ةلبقا يللا يف اوت هنقات ىلَح يل

 :لاق طير هلي انئَدَح ءدّمّصلا دبع اَننَدَح - قسما

 ؛ يلا نَع « كَم َنْبسْآعمسُن «تدَحُي يفتحْا هللا َدْبَع تْغمَس

 000 يي

 ذأ مقدس رقت يذل : ةنآلتًالإ حتا اسما (171/6) نإ : : لاق هنأ

 [17168:عجارإ . مجوُم مد يذل وأ « عظم 3 يذل

 ٍلْيَدُبْنْبْنَمْحَرلا ُدِبَع انئدَح ءدّمّصلاُدبَع اننَدَح 1

 رم َنيلمأ هّللَدإ : :8 هللا وسر لاَ :َل َلاَق ءسْنآ نع «هيبأ نَع ؛ «يليقعْلا

 هلال ْمأمَّه , «نآرشلا له :لاق ؟مُهنم هّنلاَلْهأْنَم : ليقق ٠ ِساّنلا

 [ا1؟ فال: رظنا] .٠ ُهئصاَخَو

 «يلاَوَمْلا يبأ نب نَمْحرلا دب اَنئدَح ءرماَعوبأ انئدَح - ١16

 ٍنْب سنآ ىَلَعانلَخَد لاق هييأْنَع «ةّمييَر يبأ نب ميهارنإ نب ٍ ىسوم نع
 كودو هوي

 :هل تْلَقَف :َلاَق «عوضومهؤادرو افحّتلم دحاو بوك يف ي
 اس را سرق ل

 ب وهو كلام

 ينمي © هللا لوُسَرْسِنَاَر ينإ :لاق دحاو بوك يف ينصت

 [177؟:رظنا] . اًذَكَه

 دايز اَقدَح :َناَداَرْنْبةَراَمُع اَندَح :ٌجْوَراَندَح -

 مهلا : َلاَكارَشَتْوأ ةَمكأَدعَص اد ف يلا ناك : َلاَك سنآ ّْنَع يريم

 [1" هه رظنا] .٠ دْمَح لك ىَلع دْمَحْلا كلَ « فرش لك ىلع قّرشلا كل

 همم ل و
 نع ٍمصاَع َنَع ناّيفس اَنئدَح ءّمَدآ نب ىبحَي انكدَح - -1 9

 يف ف هللا لور صخر : لاَ سن ْنَع «ثراَحْلا نب هلا دبع نب فسوُي

 [17197:عجار] . ةكمّتلاَو «ةّمحْلاَو ءِنيعْلا نم ةيقرلا

 ْنَع ءَريِرَج اَنئدَح "يرّقُمْلا نَم نَمَحرلا دبع وبأ اَنكدَح -

 اَهبدسْياَدَم © هَّللا لوُسَرةءاَرق تناك : :َلاق سنآ َنَع ٌهَداَنق

 [17؟7؟:عجار] . م

 مسرع معاش
 تبان َنَع ؛ « مزاح نْب ريرج ْنَع ءدّمَحُم نب جاَجَح انُدَح - ةللفيكلح

 امي ةَجاَسْلا يف ملكي 8 هللا لوُسَر ناك : لاك كلام نب سْنآ ْنَع ؛ينانبلا

 [16؟هعجلر]. ملا نعي

 .(ح) كيش انئدَح ؛جاَجَح اننَدَح ٠--

 سنآ ْنَع ءلوحألا مصاَع ْنَع ؛كيرّش ينرَبخأ :َلاَق ةَماَسُأوْبأَو

 7 م اههييجار) . نيا اذا هللا لور يل :َلاَف :لاَ



 نيرثكملا دنسم ةلسملا - كلاَمِنْب سدس اما

 يبألْنَع 1 جماح 011١ ١-

 000-00 ١؟55:رظنا] . 2

 2 - يق

 بقا: 2 لاق هللا لوسي ٠ كلا نب سر

 ءاعابهْنم ترق اعارذ يّنم برادو ..اعارذ نمت برق اربش ينم دبا

 [1779رظنا] . ةكوره هنا يشسَي يناتآ نإ

 نب سّنأ ْنَع َةَداَتَق نع بش انئدَح «جاَجح ائدَح - - *1"” ١

 نمي ريمزلاو فوع نب نمحّرلا دبل 8 يلا صْخَرْوأ صخر : لاق كلام

 [171؟ 6 ة:عجارإ ٠ نوبت للا ينل

 2000 0 رع لت

 ايدل تدك ءيّشنم ضرالا [هججوإ ىلع ام[ اكول تبرأ: :ةَماَيقْلا

 نق هكا نول م لو: لمع لو : لاق ؟هب

 [1709ب/ وظن يب

 همي 2-7
 سم :َلاَق حالا يبأ نع «ةبعش انا «جاَجَح انئدَح - - 1116

 يصاوت يفك : لاك يلا نع ؛ثدَحُي كلاَم نب سنأ

 [1؟4١؟:عجار] . ٍلْيَْلا

 نْهّللا دبع ناي اَنئدَح ءمساَلاْنْب مِشاَهاندَح - - "١5

 لاق كلاَمَنْبّسْنآ تغمس : لاك يندم َناَدْرَو نب ةَملَس انئَدَح آل
 هيرب مص ماس
 ؟لَضْفأ ءاَعلا يأ ٠ هّللا َلوُسراَي : َلاَقك 8 هللا لور ىلإ[ جراج

 5 :لاقكدقلا نم همك ؛ةرخآلاو يدا يف يامولاي لست لاك

 ابدلا يفةَاَملاوََمْلا كبرت َلاَق ؟لَضْفأ ءاعنلا يأ ؛ هلا لوُسَر

 ؟لف الاي هَّللا َلوُسراَي : َلاَقك ثان مْوَبلاهَتأمث «ةرخآلاو

 0 اَمُهتِطعأ إنْ «ةرخألاو دل يف فاما َْفَْلا كيرلس : َلاَك

 1 0 . تحلف دقق ةرخألا يف امتي أ مث ايثدلا
 ا

 ٍلْيَنيْنْب ِنَمْحرلادْبَع انثدَح ءداَدَحْا ةديعوُبأ اندَح - - ١311

 :8 هللا ل وسر َلاَف : لا سنآ نس « يب يد َلاَقَةَرَسْيَم نْبا

 اَيَّْمْنَم :ليق :لاك ءِساّنلاَنمَنيلْطألَجَوَرَع هلل (6//118)
 11١[ ؟:عجارإ] ٠ هةصاَحَو هللا لأمه نارقلا لم : لاك ؟هللا لوُسَر

 ْنَع «تبائّنَع ,ردنملا يبأٍمالَسْنَع ,ةديعوب اند - - 1١18

 رق لعجو "بطلا لا ايلا نمي لإ ب بح :لاَق 88 يبنلا نأ سنآ

 [11 101 ١ هح 1 739319:رظنا] ةآلّصلا يف يتنْيَع

 واالَساكَح ءمشاه يب لو دعس انكدَح 116

 [اًممّدإ] : : ف هّللاالوسسَر لاق : َلاَك سّنآ نع «تبائ انْئدَح «ٌئراَقْلا رمل

 .ةالّصلا يف ينير لجو «بيطلاَو ُءاَستلا ايلا نم يِإببح

 دبع ني مام نع « تبا بة « دبع وبأ اًنئدَح - نفضل

 نكرم سقت برش اذ [ناكإ 48 يِلاَدأ ؛ ؛كلاَم نب سّنآ ْنَع «سّنآ نْب هللا

 [17197:عجار] . ًانالك”ر شتي ستآ ناَكو اندلك (وأ)

 يتأَتاّنك : لاَ َةَداَنَق نع ٠ ٍماَمَهْنَع «ةَدْييعوُي بأ انثدَح ١
 ا سي يرق تماس م

 قف هللا َلوُسَر ملأ امكان : ٍمْوَيَتاَذاَنللاَقُف لاك «مئاقهزاَبَحَواسنآ
 هيلع

 [ل 4 ه1 :رظنا] ٠ مق اطيمسةاش لك الو نيمار افيخر ىأر

 يبأ نبا ينعيس ِنَمْحّرلا دبع |َندَ] ءِرماَعوُبأاندَح --

 ىَلَع انْلَخَد :َلاَق هيبأ نع «ة ةَمييَر يبأ نب ميهاريإ نب ىسوُم ْنَع -لاَوَمْلا
 امل ءٌعوضْوُم هءادرو « هب نحلم دحاو بوك يف يّلصِي وهو كلام نب سن

 85 يبثلا تير اَذَكَه : "لاق ؟عوُضْوُم كءاَدرو يلصُ :هَكاَنلُق فَرَصُن ةرَ أ

 علل ٠ ه:عجار] . يلَصِي

 نب نمْحرلاُدْبَع ينكدَح ريم انئدَح ءِرماَعوُبأ انندَح - كة: فضفف

 ىلإ هّللا لوُسَر عم اَنجَّرَخ : َلاقهربَحأ كلاَم نب سْنآَنآ هيب نع دي

 بطي نب لَو «هقجاَح يضفي بر ىلإ انك ب حاص لحد 5-2

 :لاَك؛ لل رخاق ا يلا نياك الخاله ب
20 

 دبا يك 8 رماح - 0000 هلع

 ًةَعُمْجل ةئمججلا يصب داك 8 "يبدي اسآأ « يميل ناَمْثع نْب محلا

 رجلا ألا لتس ةئك ىلإ رخ اناا «سنشلا ل تاج

 [11817:رظنا] . نيت

 ل م هيد
 اًنأبنَأ : لاق باَبحْلا نب ديرو ىسيع نب ناَوْفص اَنندَح - 0-00

 ىنآ هللا َلوُسَردأ «كلاَم نب سلأ نع ؛ «يرهزلا نَع « دير نب ةماسُأ

 اًهسْت يف يف دجئاأ لول َلاَقَق «هب لم دكار لَ فوق رمح ىلع

 ىَّنَح -ُةَهاّعلا هَلْكاَت :باَبحلاُنْبُدَّيَز لاو - ةَيفاَلا هلكت ىّتح هتكرَتل رم سو
 هكر دس ل
 تدم اإتناكو لان ءاهيف تفك ربع 0 نوب نم رشي

 -ناَوُفَص كش - 2200 للك كو لق باكل

 مهرتا ْنَعلاْسي هّللاٌلوُسَرناَكَو : َلاَك «دحاولا بولا يف التل

 .مِهيلَع لص ملو 8 هللا لوسَر مهدد : َلاَق « .ةكبقلا ىلإ همس ءانآرق سا ع اماه رع مع رع علا م

 ين َنوُنَمكي ةئالَّلاَو نآلجّرلاَو لجرلا َناَكَف : بابحلا نب دي لاَ
 .دحاو بون

 م انام ٠ راي إف «ةّردسلا ىلإ “تيتا : : هلل
 ادرس وأ اتوا تلوَحَت ءاهَيسَع مهلا مآ نم ابشع ملف ؛ ةليفلا ناذآ ثم

 كلذ وتو

 ميلا نأ سنا ْنَع دّيمح ْنَع ؛ ؛يدَع يبأ نبا انندَح - - ا
 َلوُسَراَوتَف ءارباق علا مقا ىلإ اوبلطق «ةيراَج ةيئكاح ترَسَك «سّا ٌةَمَع يام سو



 هلط ص

 ةيكرسكك هلالي: ءرتلٌر'سنآ لاق ”صاّصقلا :َلاقك © هللا
 راس ساب يدع

 :لاَقَك : َلاَك «"صاّصفلا هلا باك نآ اي: ف هللا وسر لاك «ةنآلل
 مس م يسيله ب

 اوُكرَتو اوقع مولا يضرك : لاك «ةلآف يك رسْكن ال "قحاب كتب يدا

 هللا ىَلَع َمّسْن ةاَوكْنَمهَللاداَبع نان : : هللالوُسَر لامك ٠ َصاّصقْلا

 [177/4 :رظنا] . مي

 نَع] ءدوع (111/) نبع ل

 اسحأ ىلإ قلق امان يصون عم ١ لاق كلام

 لولا كلذت نم لحَف تيبلا يف ىتاك : :لاق .هيف َيلصتو يني يفك

 1017" عجلر].انيلَصَو ىَلَصَوش رو سك ُهنم ةحاَتبرماَ :لا
 سمعا م

 لاق لاق سنان «اَسنَع «'يدَع يبآ نب اد -6
 ”رناَقلطناَك : َلاَق ؟لْهَجوُبأَلَمْك امْرظنْيََم : :رْدَبمْوَي 8 هللا لوُسَر

 :َلاَق و هنيحلب َدَحَك : :لاَق٠؛ لري ىّنَح ءاَرَْع اهب دقه دوُمْنَص

 :َلاقْوأ! هَسْوَقُهَق ل ُجَرَقْوَقْلَمَو: لاق ؟ٍلْهَجوبأ تأ

 [1177عجار] . هُمْ
 ْنَع ةبشاَدَح : الاقناع ِرَمعج نب دَمَحُم انندَح - يفسر

 نب سّنأتعمَس : لاق (سننآ نب بدير نب ماسه ينربخأ : نافع لاق) ٍماَشه
 0 ا ا

 اهعم : نفح لاق) كف هللا لور ىلإ راصنألا َمةأَرما تءاَج : لوي كلام

 مس ساس هع ركل و
 لوُسَر اهب الَخَم : لاق :رفعَج نبا لاقو ؛ هدي ين يدّلاَو : َلاَقَف (اهَل نبا

 تثآلَئ- يَلإ سانا بحل ْمُكنِإهدَبي يسن يذْناَو : َلاَقَو- هللا

 [31/ 1/171 :رظنا] ٠ تأرم

 لاا لائق هَل لسيد: لقي كلت نإ نا ضستس َلاَك

 [هلبق ام رركم] .يلإ سانا بَحأ نمل مَن

 يبأ ٍلْهَس ْنَع ةبعش انثدَح رفع ب دَمَحُم اندَح - نفسي

 :كلاَم نب سنآ يل لاق : َلاَكيرّزَجْلا بْهَو نب ريكي يكدَح : لاق دّسألا

 تلا با ىَلَعَماَق قف هللا َلونسَرنِإ ءدحأ لك ُهئدَحَأ ام انيدح كئدَحُ

 اقَح مهل مُكلو اح كل مُهَكانإ ء شرف نمةمشألا َلاَقق هيف نْحْنَو

 اوُمَكَحْنِإَو ءاَوَهَو اوَُهاَع ْنِإَو ءاوُمحَرف اوُمحْرْتْسا نِإاَم ؛ كلذ لْثم

 ِساّنلاَو ةَكئلَمْلاَو هللا هَل هلك ٠ «مكهنم كلذ لَمْفَي مكن ءاوُلَدَع

 17951 :رظنا] . َنيِعمَجَأ

 ةَرْمَحْنَع ةبعَش اًندَح رّفْعَج نب دَمَحم اًنئدَح 00-3

 نإ ؛هب َكُمَفْيهَللاَلَمكآنيدَح َكمَدَحُأ آلآ :َلاَقُهَنأ .سنآ ْنَح ؛”يّمضلا
 1 < مل و هلل ما عه كيم هل
 .رْهظلا يلَصُي ىَّنَح لحئري مل ًالزْنَم َلَرَن اذ نايك ك8 ِهّللا لوُسَر

 [177؟8:عجار]

 ناك ْنِإَو :َلاَق ؟راّهَّتلا فصنب َناَكْنِإَو : ورْمَع رب دمحم َلاَقَف :َلاَق

 .راّهّتلا فصنب

 ْ مس اال

 و

 ةّرمح لح قد : لاق «٠ يش نكح :دّمسملا يع اًندَح - ل
 يبامرز تا عرب مدن

 نب دمحم هنييو او ينييو ىشَمو «ِللا مب كلام َّنْب نأ ت يقل : لاك يبضلا

 .هلفِركذف «وومَع

 [هلبق ام رركم] ٠ ؟راَهَنلا فني ناك نو : وِرْمَع نب دمحم َلاَقَك :لاَق

 نب ىَلْعَي نع ةَبعش اننَدَح «رّفعَج نب * هاك اقص "١

 :لاق ؟برْهَماَْق نيرا نع آسنآتلأَس : :لاَق ءَراَزَ يبأ ْنَع ءءاطغ

 . هللا لوُنسَر دْهَع ىلع امهر نك

 لقي مكو امهر انك : :لاَقَ هرم ريغ هتلآسَو : دعب لاك مث :ةبعش َلاَق

 ١ . 8 هللا لوُسَر دْهَع ىَلَع

 دمحم امدح ١77

 يّلَصُبناَك : لاق ؟ هلل لوس ةالَص نعاس: :لاَق سّنأ ىَلَوَم

 إبرا ءِنئاَ مكس َنييرصَملاو ْسّشلا تلا ذرهأل

 ْنأ ىَلِإْرْجَقلا ملط اذإ َحّّسملاو ءقّفَشلا باغ اذإ ] ءاّشعلاو « سما تر

 (1000 راقت. ٌرصِبلا حسني

 هم يةمسا رب مرش لع
 ةَقَدَص يبأ نَع ٌقبعش اندح ءرفعج نب

 َنارْسع يبأ نَع «ةَبعُش اَنئدَح «ِرَمعَج نب ب دمحم اًنئدَح - رسم

 ُهّللالوَُي : لاَ بلا نَع «هلدَحُي كلاَم نب سآت مس : َلاَق ينوجلا ج#» هل
 ه مك هل
 تنك أيش نم ضرألا يف ام كلنأْول :انع رتل ل نول لجو

 َتْنآَواذَه مانو وهام كم ترآ : لوقت ٠ معن : :لوُشيف ؟هب يد

 [17514:عجار] . يب ةلرُ نآلإ تيا «يب لرش ال نأ متبل يف

 ديزي نب ىَبحَي نع « ةبعش اًنئدَح «رفَعَج نب دمحم اًنندَح - 8

 جرحت لك : :َلاَق ؟ةآلّسصلا رمق ْنَع كلام َنْياَنَنأ تلاَس :َلاَق يئاهلا

 اذِإ 8 هلل لوُسرَناَك : سن لاو « عجرأ ىّتح ِنْيتمْكر يلصأَ ةئوُكلا ىلإ

 . نييك ىَلَص - لاشلا بش - حصار ةثآلك وأ لاّيمأ ةئآلةريسم ير

 «زيِزَعْلا دبع نَع «ةبعش انندَح ءِرَمَعَج نب دمحم اًنئدَح - فروا

 اصر يا
 . ك8 هللا لوُسَر ياني لجو ةالَصلا تميقأ : لاق( /0) سنآ ْنَع

 [١٠١17:عجار] . ىَلَصَ مَ مث باح مَ تح هيجاٌُي لاَ ام

 هّللا دّبَع ْنَع بع اَنئَدَح :لاَقرفعَج ْنْبدَمَحُم انئدَح - لقفعأل

 هللا َلوُسَرنأ ؛َثِدَح كلام نب سْنآ عمَسْدّنَأ ءرْبَج نْب ِهّللا دبع نبا

 [17؟٠14 :عجار] . دحاو دان نم ه هئاّسن ذ نم ةأرماو وه لسَتْعي َناَك

 مسار هةريهمو
 نها دنع نع كي اتكدح رقم اح - لنفخ

 معمم
 ناَملاهيآ :88 هللا لوُسَر لاك :لاَقاسنأ تعمَس : :لاَقِرْبَج نْب هلل دْبَع

 [175147,17745:ضنا] . مهني قالا ُهيلَو . ءراصنألا بح

 سار سرت
 :لاق تباث نع ةبعش اًنكدَح هرفعَج نب دمحم انْندَح - - 115

0 
 لوأ دنع ربَصلا : : هللا لوُسَر لاق : َلاَق كلام َنْبَسنآُتْعمَس

 [17446:رظنا] . ةّمدَص



 اجا تطاق ضل تكل 05

 ربك ىلع ىَّلَص اص هللا لوم اوُسر نأ ؛ كلام نْب نأ ْنَع «تباث نع ؛ ديهشلا
 سادسا ساس

00000 
 .تنفد دق ةآرما

 يور هرعت اس ره اوك ل
 ٌةَداَنَق تعمم : "لاق يعش اثدَح «رفعج نب دمحم انثدح - 7355 ١-

 اس سس ا نإ واول
 :لَجَوَرَع م بر لاَك :َلاَق 5 هللا لوُسَر ذأ ٠ ءللاَم نب سَنآ نع «ثدَحي
 نم "تجر اعارذ يم برادو ءاعارذ هنمت برقا بش يم دبا برق اذ

 [17؟همجرظنا] ٠ وره هيا يِشْمَي يناتأ اذ «ًاعاَي

 ةَداَقَق تغمس : - ل وج ناش اا مدر
 م ةلو

 :َلاَق؟ اهني نق 4 نق يطيل ع قالا ينزل

 عا 1 ور للا الملا ل1 ةرلاقم ١3147 :رظفأ] ىَكَبَف ٠ ع معت

 معمر هيكل سامو م 0.
 .(ح) ةَيعش انئدَح دَح لاَ ِرمْعَج نب دَمَحُم ان اًنثدَح )ل5

 :َلاَق : هديدَح يف عجن لاق) داق نع «ةَبي اربح كدي
 َعوُمرلااومنأ : َلاَكُهَنأ ف يبل نع سنآ نَع (تدَحُيهَ

 اذِإ يرْهظ دعب نم : قامو « يدب مارال يف هلا .ةوجسلاو

 [17137؟:عجار] ٠ متدجسو متعُكَر

 ٌةداَتَقتْعَمَس : لاك يش ادَح و ِرفْعَجنبَمَحُمانيدَح - 11 دوس رب ةراة ساع

 :َلاَق كلام نب سن انئدَح :لوقي

 3 تعمس

 هم
 ةَعاّسلاَو اَنأ تنعي ب :4 هللا لوُسَر لاَ

 [1501:عجار] .نيِتاَهَك

 هس اسر ساق ام م هي
 ىَلَع امُهاَدَحِإ لْضَتُك : هصّصق يف لوُقيََداَتَق تعمسو : : ةبعش لاق

 دكه مآ سل نع ٌمَرَكذ يرذأ آلق ىَرْخألا

 ةداقق طمس هلاك اند «رقْطَج بسم اند م
 «ةَريط الو ىَوَدَعآل : اك لأ د
 هلل 2ث ل يف هول
 [1؟؟١*:عجارإ ٠ ًةبيط همك : :َلاَق ؟لاَقْلا اَمَو : لبق لاَقْلا ينبجي

 يدهش م ةرهنو
 َنَع ءَقداَتُق نَع ٌةبعش اًنئدح «ِرفعَج ني دَمَحُم انئدَح - 5-0

 «ةَرِمرَب ىلع هبقدصُت :ُهَلَليقف ؛ محلب ينأ ف يبل انآ كلام نب سن

 [؟1ه*عجنرإ .ةْيدَماَنَلَو ةكدَص هلو : لاَقَق

 هدب مع
 « يبأ يسدَح : لاق . يئاوتساللا ماش ْنْبداَحم نندَح - فولي

 ىَلَع 8 هللا يِبنلكأ ام : لاق كلاَم نْبا سنآ نع «ةَداَتَق ْنَع «سنوي نع

00 
 .ققرم هل َخآلَو « ةجركس يفآلو «ناوخ

 را ىلع لاك نوايا مات: دق :ةَداَتقلُتلُق :َلا
2 

 يا تام اسرق طا
 [الهمل ءلكذما ءلكدكو :رظنا] .

 اًنكدَح « ىحُي نب دامح اًنئدَح ا نكد 3-07

 .0 ف هللا لونغ ؛كلامِنب سنع 265
 اق

 مع
 [١؟؛مه:رظنا] .٠ ةرخأ أري“ وأ ىّرْدي آل رطملا لكم

 نع باج نَع ٌفيعش اًندح رم نيس 1١

 ا ل هم هلع

 ساما م ماما ل

 “هيجان

 نب سكآ ْنَع «ٌةبعش اًنئدَح «ِرَفْعَج ِنْبْدَمَحُم انْثَدَح - ا

 , ْعَم يَلَصُي ب نأ عيطتسي يل مختص جر َناَك : لاق كلام نب سْنآ نع «نيريس
 َتِيَئآَوَلَه ؛ كَم يلصأ نأ عيطتسأ آل يّنإ ف يبل لاَ اق هللا لوس لل رع ل وك لا

 ءاق يلا اَعَدَمُت اماَمَط ل ُجرلا َمّنَصَق مق .تلب يدقق تست يثَ

 َلاَقَق ٠ نيتمْكر ف يِبلا ىَلصم ؛ هك ريصح قرط حتت (11/6)
 ها سارع
 شير اَم : لاك ؟ىَحضلا يلَصُي يلا اكو : سنآل دوراَجْلا لآن مل جر

 /1١414[ ءلكللم ءلكو141 178هه:رظنا] ٠ ذئموَي الإ اًَمدلَص

 نيريس نْب سنأ ينَربخأ : كاش ان مدان اة وانت

 ُةاَنحَم َرَكْذَ :راّصنألا نملُجَرلاَ لاق كلام َنْب نأ تغمس : َلاَك

 [هلبق ام رركم]

 5 يمدا# ةععماو

 20 ل ل شارح نر روت

 ث َرّلصَملا يَلَصُي 8 هللا لور ناك : لاق كلاَم نب سلأْنَع (رماَع ين
 لس عرقا هدرا ه2

 [1 14354 17549 ,ل 9/61 :رظنا] .ةَقلَحُم ءاَضْيي سمشلاو

 عارم همر هيك سا ل رع ل
 تعمس :َلاَق ةيعش اًنئدح ؛ رّمعج نب دمحم انثدح - ١ ؟<617

 : ذاعمل اًممل ف هللا: انور لا: لاك كلام نبا سنآ رح «ةدُم راج مح

 . جا َلَحمهلل ]هلال نأ هني جس تام نم هنأ مللعا : لَبَج

 مجرما ل

 1 ب

 .(ح) ٌةَبعَش انئدَح رمح نب دَمَحم ان اًنكدح - سورا

 .(ح) ٌةَبعش اًتربَخأ :َلاَقاَجَحَو

 كلاّمّنْب سنآ تغمس : حاّيتلاوبأ َلاَق ٌلاَكةَبعَش اًنئدَح : "هشاَهَو

 لَو اويكو ءاوُرسصُت الواووسي : انا اول :لوقي

 اةنيفخ /:رظنا] . اورْفتت

 حبلا يِبأ نع كيش اد رج ني دمحم اًنيدح --8

 انأ تعب ب :لاك 8 هّلل َلوُسَرَنأ «هنَدَحُي كلاَمَنْب سنآتْغمَس : لاك
 ا هسا م م دل

 [1؟+6؟:رظنا] . ىَطَسوْلاَو ةيابسلا هيب سيو ءِنْيئاَهَع ”ةعاسلاو
 يود ريمه الار

 ٍحاّنتلا يبأ ْنَع ٌفيعَش اًنئدَح رفع نب دمحم انئدَح - 1

.)2( 

 تر لا

 19١[ 4ة:رظنا] . دجسسملا



00 

 0 ف كلمني نكت لاَقِرْك يبأ نبا
 قوُعَو ءِسّنلالْدكو لَجَوَرَعهّللاب هللا : َلاَقَك؟ رئابكلا نَع لس

 ةداَهَش : لاك روزلالوق َلاَق رئابكلا ركاب مكتبا الأ : اكو يلوا
 2 ومقام

 [1؟ةهترظنا] . ٠1و: : 1 يل بش لاقل .رولا

 معدوم

 عال خت طرق باراك
 مسي ل

 «. سر دق هللا لوس

 ا مهرب كا وس مدع هروب ةدو

00 
 برين هلل وُ لك كلوب آن «ةداتق نع ًاديعس

 ىو
 لاق)» .نَشنأ وآدَشأ كلك : :َلاَق ؟ماَمّطلاَف : : سنآل ان : لاك. امئاقُلجرلا

 [17؟:ة:عجارإ. (مجاوأ :رْكَب نبا

 يحي نع ؛َناَيفس نع «يدْهَم نب نَمَحرلا دبع اَنكَدَح - لنفس

 «ةعمجلا َمْوَي سل عماتيَلَص : لاق دوُسْحَم نبا ديما دبع ْنَع « يناَه نبا

 دّهَع ىَلَعادَه يمت نك : ”رمتآ لاق« اكرخاكوأ نمت يراوسلا ىَلٍ نعد

 .8 هللا لوُسُر

 دْبَع نب َقاَحْسإ نع كلام : مْ دْبَع ىَلَع تأت -6
 هّللا لوُسَر سعد ةكْيلمهَكدَجَأنآ ءكلاَم نب سنأ نع «ةَحلط يبآ نب هلل
 ءْمُكل لصف اسوم : : ف هلا" هنم لكاق «ةقعتنم مانطل قف
 ءءاَمبهتحَضن سام لوط نم دوا دق انل ريصح ىلإ تق : :”سنأ لاَ

 ردع ىياعا فب
 ءاارو نم زوجعلاو ارو ميلا انآ ت سفك هللا لوْ ع مَ اَمَق

 [قلالا له هنرظنا] فرصا م ِنيتْطر اق هللا وَ آَنب ىلَصَ

 / نع ؛مْزاَح نب ريرج َنَع «يدْهَم نب نَمحرلا دبع اَنكَدَح - 1١- "7ك
 هع ما ماش

 وامل هك اعسما ع مم
 هّنوص دمي ناك : لاَ ؟ة يبل ارق ْنَع كلاَمَّنْب نآس : لاق َةَداَنَ

 [15؟؟؟:عجارإ . ادم

 لأم لج نإ ىَنؤي : :كاقا "رشا نع يسع تاك ةَملَس

 (11/6) ف مكب لَهَا ويلا

 دآَو 7

 [17646 ل154 :رظنا] . ةَداهشلا لق نم ىَري

 امل تامر فليس يف ايلا ىلإ يرتنألإٍىن
200 

 نم اس انا يدهم نإ نشرها لولا

 7 [01914ةعجار] نك قدم نرخ ش1 اى

 نع ءَناَطَقْلا َناَرمع ْنَع «يدُْهَم نْب نَمْحّرلا دبع اًنْئدَح -464

 ىَلَع يم ٍموُتكَمْمأ نإ 4 هلل وُسَر فخم : :لك سلا قداَنك

 [3 1 :رظنا] ٠ ٌءادْوَس يار هم ةيسداَقْلا موي هيأ َدَقَلَو «ةئيدمْلا

 «ةَمَلَس نْب داَّمَح ْنَع يدهم ْنْي نَمْحرلادبع اَئدَح - 1-0

 هللا لوّسر نم مهب َحآص ْخَش َناَكاَم : َلاَك سن ْنَع ؛ «[ديَمَح نَع]

 217751رظنا] كلل هكيهارك نم اوُمََْياَمل اوُموفيمَل هر اَذِإ  اوُناكو هم

 5-0 ةنكلن

 نع «نايفَس اَنئدَح يدهم نب ِنَمْحّرلا دبع ان دح 7/1 ١-

 َدْنَع صوتي 9 هللا لوُسَر ناك : :لوُشَيآسلآ تغمس : :َلاَقِرماَع نب ورْمَع

 يّلَصُنانك :َلاق ؟نوُمتصَتْمشُك فنك آو تلق : :َلاكةاَصلُك
 عاطلال» اطول هول لال :رظنا] . ثدَحُت مل اَم دحاو ءوم ءوضوب ب تاولصلا

 - رْييزلا نع نايس ْنَع «يدُهَم نب محلا دبع اند //7 ١

 ٍجاَجَحْلاَنم ىَقلئاَم كلاَم نب سن ىلإ بوكس :َلاَق -يدَع َنْبا يعي
2 

 ىّنح ؛ همر هدد يذلا الإ موي وأ ْماَح مُكيلَع ينأيآل هل اوربا : َلاَقَك

 [1؟145:عجار] .ف مكين مهةئمَسلَجوَرَع مكبر ارق

 دبع نب َقاَحْسِإ ْنَع كلام : ِنَمْحَرلا دْبَع ىَلَعتأَرَق - لفشفت

 تَئاَحو 8 هللا َلوُسَر تيار : :لاَق كلام نب سنآْنَع ةَحْلَط يبأ نب هللا
700 

 ف هللا لوُسَر يناق ءاوُدجُي ملف ءوُضَوْلاَس انا سلا ءرصعلاةآلَص

 0 يا لل «هنوطوب

 دّبَع نَع َناّيْفَس ْنَع «يدُهَم نب نَمْحَّرلا دبع نندَح - نفسك

 ناَمْقعَوَرَمْعَو رْكَياَبآو 8 يلد كلام نْب سنآْنَع مّصألا نَمْحرلا

 [1؟؟44:عجار] .اوعضَو اذدِإَو اوُعَقَر ادِإَريبكَتلا نوعي اوُناَك

 ْنَع ءداَمَح اًنئدَح «( «يدْهَم ْنْب نَمْحرلا دبع انَدَح - 1

 ٌةَحْوَرْوأ هللا ليس يفةَْدَمل 8 هلل لوس لاق لاك سنأ نع «تباث

 [11537 ,17884:رظنا] . ايف مو ايدل مريخ

 يب هل اسك ل

 نَمْحّرلا دبع اَننَدَح ١

 اًدِإَق ؛ ُعِمتْسِق رْجَقلا عوُلُط دنع ريقي هّللالوُسَر ناك : َلاَق سّنآ نع

 آلُجَر عمك : لاق ٍمْوَيَتاَ َمَمَسَتَق : َلاَق اآلن ٌعمَس

 لإ هلال نآدهْشأ : لاَقك ؛ةّرطفلا ىلع : : لاق بكا هللا ربكأ هللا : "لوي

0 
 ءتباَت نع ؛ ٌةّمَلَس نب دامح اَنئَلَح «نَم

 [الخمم لخلل 10035 ,10400:رظنا] الا نم تجرح :لاَقَق 3

 ِسّنآ نع َةَداَنَق نع «ديعس نع ؛ ركب نب دمحم اًنكَدَح - 1١ ابل

 ًاصقن ناك ذإبف ٠ «هيلَي يذلا مث «لوألا سلا انآ َلاَك 8 هللا لوُسَرَنأ 00

 [17 4870114 :رظنا] رخل فصلا يف نيل

 لن يني دابا "دفان نتناول اك - دو

08 



 يموس عب هربا م سو 2 ىلع هع موت
 «ةَمْلَس نب داَسَح اَنئدَح «يدهَم نب محلا دبع اَئدَح - - 11

 هوكي مل مُهْمةرَمْلا تَصاَح دانك دويل نأ سن نع «تبائ نع
 ه0 2 لكل هع مسلم هقاع

 :لَجو رع هلا لاف ف يلا باَحْصأ اسف « توّييْلا يف ُوُعماَجُي مل

 لَو ضيِحَمْلا يف املا اوَُِتعاَف ىدأَرُم لق ضيحَملا نَع كتوُنْسي

 اوعتصا : هلال وُسَر لاق «ةيآلا م عرق ىَح «نرهطَي تحض وُبرع

 نال قام اوُناقك دوهيلا كلك لبق «حا َحاَكْنل احلا الإ ءيش لك

 اي :ًآلاّقق رشب نب دابَعو ريضح نب ديسأ ءاَجف « هيف انفلاخ لإ انيس اًئرمأ نم

 ساق يد هاو ميد رعم
 ؟نُهمماَجُت (17/6) آلآ اَدكَو انك : :تَلأ دوبل َنإ هلا لوُسَر

 0-2 قت اًكاَجّرَحَك : اميل َدَجَوْدَكهنآاننَظ ىّنح ف هللا لوُسَرهْجَو
 ٠ مالالع بسس سال نيم ساس

 مك هنأ اًقرعف ءامُماَقسك امهراثأ يف َلَسْرأَك هللا لوُسَر ىلإ نبل نمةيِدَه

 [151 ١:رظنا] .اًمهْيلَع دجَي

 هو سرل عاق سما مس 52

 يش ىلع ينال حليل املس نا لوي يبأ تنس.

 «ٌَداَتق ْنَع «َناّرَمع نَع ؛ وفا شي كل - ليفي

 ْمُهوُْدَيةَمود ردو رص ىّرنسك ىلإ تك هللا لوران سنآْنَع

 ةَماَمُتْنَع ةَرْزَع اندَح «يدْهَم نْب نَمْحّرلادْبع انثَدَح - 338١ ١-

 8 هّللا َلوُسَر نأ س نم ْمَحَرَو : :َلاَك بيطلا ريآل ناك آسنآَنآّللا دبع نبا

 [١٠17:عجار] 0 بلاير

 وو ب ثا لك" نع ءسْنَأ نَع 2. يأ ,دلاخ
 ا
 ل
 [ل هبل ؟ة41/رظنا] . 3 هذه نيمأ ةَديبَع

 نع اس اندَح «ايدهم نب سحرا دب اح للا

 سعامص »و
 يقيد الاكل

 نع :ناّيفس اًنئدح : - 1 يهم نب نحال اح 1114

 علوا لعل لحال ةوظتا] ٠ هنيمي نع ة ءةالملا َرما

 هنأ «سئآ نَع «َةَداَتَق نع ٠ ماسه انَدَح ءِرماَعوبآ انندَح - - ١ خ6

 علاطوعز ل4151: رظنا] ةَس ةلاَهَو ريعش بحب قف يبل ىَلِإ ىَتَس

 قيمداف سس صلف مل
 يدوم دنع هلآ عرد 8 هللا لوُسَر َنَهَر دقو : لاق 745" ١-

 للفعل لسطح 179:1 :رظنا] . هلهأل ًاريعش ُهْنم َدَحَأَ «ةّئيدَمْلاِ

 لآدنع ىَسْمأ ام : لوُشَيٍموَيتاذهتمِمَس قلو لاق ١- ؟؟41/

 الانا رظنا] . . دموي ةوسن حُسن هَدْنع انو ءّرب عاص لو بح ْعاص دَّمَحُم

 [للمعل للاتك

 [154ةيرظنا] رس

01-0 

 نأ سئ نع َةَداَنَق نع« ماه اَننِدَح ماع يأ انك - 44 ١

 مك ءاَسولمَع بوُنب موك ِراَنلاَنمعْفَس ساكن بيصْيل لاق لف يِبللا
 همام ف ووو و 0 م يعل عع ورز و

 [17؟9:عجار] ٠ َنوُيِمّتهَجْلا مهل لاَقيَق « هتمحَر لضَفب ةنجْلا هللا مهلخدي

 «ماَشه اَندَح : لاق مسالا برو رماَ وب اند - !١

 لش يضْوَح يّتيحاَن نيب بام لم : لاَ ف يبل نأ « سن ْنَع داق ْنَع

 .لْثم :رَهْزَأ َلاَقَو) ناَمعو ةَئيدَمْلا نيب اَم لْثم وأ « َءاَعْنصَو ةّئيدَمْلا َنْيب اَم

 عاجل ىصأو4 :رظنا] . (ناَمع :لاَقَو

2 00 
 ؛ةرمثملا نب نايس انثدَح د برس نيا انما

 [17499:رظت] ٠ ٍلُجَردَي يفألإ رش مقتل نرثي نان بالا

 هاما »ب مرر | دهم ل
 نع ؛نايفس اًنئدَح «يدْهَم نْب نَمْحَرلا دبع اننَدَح 9١"<١7-

00 
 8 هللا لوُسَر ناك : َلاَق كلاَمَّنْباسْنآ تغمس : لاَكِرماَع نب وِرَمَع

 ا
 يَلصْناَّنك : َلاَق ؟َنوُمَصَت فيك مناف : تلق ةآلّص لك َدّنع صوت

 [17290/1:عجار] . حا وب تاوكسل

 سهوا ير هدظ هع ا 00000
 انكدَح :ناَمْيلَس َنْبْرَمعَج انْندَح ءدّسآ يرعب انندَح - لفضل

 دّهَع ىَلَع اًنرطُم : َلاَق سا ْنَعَألإهبَسْحأ آل(: ا

 ليقق :َلاَق نرطمْلا هَباَصأ ىَّتح هَبوكَرَسَحَف َجَرَخَف : : لاق ف هللا لوس

 [19865:رظنا] . هبي دهَع ثيدَحهنآل : لاَ ؟اََه تنص مل هللا لور اي: 7
 مالم

 هم مرا تاع
 ؛دْيَزُنْبداَّمَح اننَدَح , كرم نب رَمظَم لماَك وبأ انئدَح -1776*

 ه0 سم2 سا هاش
 باّجحلا هيأت كت اَمل : وُ كلام نب سن تنس : لاك يوما مَلَس نَع

 ءاظاو؟رظنا] يب اي كءاَرو : يبل َلاَقَق خد" ت نك امك لحد تفج

 | ةنكفس يا ضل

 يولعلا ٍملَسْنَع ءدَْز نْبداَمح اَنئدَح «لماك وأ انئدَح - ١4

 ءاَهَهرَكَف رص ٍلججَر ىلَع ىأَر قف يلانأ كلام َنْبَسْآ تغمس َلاَق

 ًادَحأةَجاَوُيْداَكَيأل َناَكَو : لاق ؟ةّرفصلا هذه َلسْفَي نأ اَذَهْمُثرمأْول : َلاَق

 [1 506,151 :رظنا] . ههَرْكَي ءيشب ههجو يف

 ع
 نود ا ٌقيعش اًندح نهب اًنندح - ١6-١

 (15/6) نم
 آرَمْلا ملمع

 مم لسّتْغَي 8 هللا لوُسَر ناك : لاق سنآ نع ءِربَج

 [1؟18::عجار] . دحاولا انا نم هئاسن

 هم و م عسا

 دْبَع نب هّللا دبع ينكدَح : لاق بش انئدَح ري ائدَح - لنفضاول

 هّللا لوُسَر َلاَق : لوُشي كلام َنْب سن تغمس : لاق يِراَصْنألا رج ِنْب لل

 [15141:عجار] . راّصنألا بح نايلي .ءراّصنألاْضْقُب قالا ةيآ : 2

 سّنآ ْنَع «تبا نع هرم دامَح انئدَح « لماك وب انئدَح - 71 1١-

 بح ِساَّنلاَنمدَحأَناَك اَم : َلاَق كلام نْب سّنأ ْنَع «دّيَمح َنَع :قرَمَو

 سام ساس



 سما راس ل رع

راك هلل لور نم اصخش مه
 اًمل؛ ل مم حل ويل أ

 [1757: :عجار] . كلذ هتيهاَرك نم َنوُمَلعَي

 00 »6 اس سيت ل

 فلولا ق9 نق هلو َلاَق سّنآ نع

 [171:عجارإ . رولا لوك أ «روزلا ُةاَهَشَو ءسْنلا لكَ قوما

 ري قش ل هو
 نب مامَه اًنيدَح :الاَق ءىتعَمْلا ءدّمّصلا دْبَعَورهَب انْبلَح 8-- 
 هلال وُسَر حم :تلُق كلام َّنْبَسْنآتلأَس :لاَق َُداَتَق انْكدَح «ىَحَي لعام

 سر ف ل سس را يعاو
 «ةّييدحلا َنَمَز هئرمع :رارم عَيرأَرَمْعاَو :ٌةَدَحاَو ةَجَح : :لاَق هه

 ةَدْمَّْلا يذ يف ةئارعجلا نم ُهَئَْمعَ ةيدَمْا نم ةدنقلا يذ يفترس

 هام يل م عا 2
 [31/57 3750+ :رظناأ] . ِهجَح عم هتَرَمَعَو « يلح ةَسيِنخ مسك يَ

 علم كد م »م
 0 لاق ْناَّفَعَو ٌرِهَب اًنئدَح - 6

 مَلْعْأ اَمَق اوُلُك :ًامْوُي لاَقَك :لاَقم مئاق هزاَبَحَو كلام نب سْنآ ين دأَت انك :َلاَق

 ل ل سل

 0 [15751:عجار] ] . (هّيَرب قحل ىّتَح

 اتَلََتْنأ سن ع داق ْنَع «ماَمَهاندَح ءهياَنِدَح -
 «ةباكلاو عنْرحْلانوطلاَُيهباَحْآَو يَا مهم فبل ىلع

 كلان لبيان هكا مُهتيل حدك

 امه نايكي لع تزن دل :لاق «اميقتش اطاًرصو هلوك ىلإ نيم احن
 ها "واس مالا

 يبن ايام اكن : ”ُجَر لاق اَمُهَاَت لَك : َلاَق .ًاعيمج ايلا نم يلإْبَحأ
 سس # رسوم مما ل سرض اس سال ع كل

 ةَيآلالَجَورَح هللا لَنا نبل َمَْباَمَك كلب لعْفَي ام كهل َنّييدَ هللا

 اًهَّنْنم يرْجَت تانج َتاَنمْؤُملاَو َنيسؤُملا لخديلو اَمسْسَب يملا

 [1701:عجار] . ةيألا مت ىّتَح .«راهنألا

 اس يفر ع لو 6
 يف لوُكَي ِنةَداَتَق تعمس : َلاَقماَمَه اَننَدَح ءزهب انئدَح - -74 ا

 راَّثلا نم موك حري 0 كلام نب سنآ انئدَح : هصصق

ن م مْفَس مُهييصْياَمَدْنَب ةّنَجلا لأ ْمِهْسَسْيَ
َةَّنَجْلا َنوُْحْدَي ِراَذلاّ

 علو ل 

 [1؟50:عجار] ] .نينهجلا

 متفدص نم قحا نحلو و عبي ْمُكقكدَص ْنَمقَحآ نكلو ؛ملعأ هللا ةياورلا هذه مَبْيهَداَق ناك :َلاَق
 رو صرب ل

 . نيد ةَماقَو هي حصل هلا مراحل هللا لوُسَر باح

 مدل كرم ع 6 ل

 ْنَع ةَداَنَق انئَدَح ؛مامَه اًنئلَح : آلاَق ْناَفَعَو ُزِهَب اًنئدَح ١- 74 ه7“
 يمس ه س# مانع

 20مل اهيا وضعت ين دعم

 [14161/ ,للوم/4

 لادا اح «ماَاَندَح : ال اعَرهبانَدَح - 114 0

 1 ماجا 9مةبرظنا] . رجلا: : لاق ؟ ف

 ار كلاَم نب نآس دسم
 سم تحل

 نأ ءسنآْنَع ٌةَداَنَق انكَدَح 35008 هب اًنئدَح - 66

 هه سرو سا ع سس
 علت 19772 :رظفا] . ًاعيمج َرْمّتلاَو رسب دبي نأ ىَهَت 8 هللا َلوُسَر

 نع - ةَمَلَس َنْبا ينعي - داَمَح اَنئدَح ؛دمصلا دبع اَنَدَح -

 ةعاّسلا موُقتآل : :َلاق 8 هلا لوران .سنآ َْح «ةيآلق يبأ ْنَع «بوُبأ

 للبت للومل لام لا ١١:رظنا] . دجاّسَمْلا يف ساّنلا (ىَماَتي) ىَتَح

 ساو ع سر

 ديزينب :رهب لاَق) ءناَبآ انْئدَح :الاَق ناَّمَعَو ٌرِهَب انبلَح - 17 !١

 ُلاَرَك أل : 5 هّللا لور لَك : لاك كلام نْب سننآ ّْنَع هدا اَنئدَح (راَطَمْلا

 :َلاَكُهَمَنفَنملاَلاٌبَراهيِف يندم لاق «ديزم نم لَم : لوقت ملهج

 لصق ةنجْلا يف لاري آلَ «دلترعب طق طق : وتو صحب ىلإ اهضخَب يوري
 هع ع

 لجسم ال17 :رظفا] . ةّتجلا لوضُم يف تكسي َرخأََح اهلا يشن | سس

00 

 م

 وعم سا م

 ْنَع هداك اندَح «ةَدَعْسَم نب يلع انئدَح رهياَندَح - 114

 ِةَينالع (176/5) ملْسإلا دوُتَي 8 هّللالوُسَرناَك : لاك سنآ

 مث :لاق ترم ثآلك هرَذّص ىلإ هدي يشُيمُت لاق ٠ بلقلا يف نايل

 . اًنهاَم ىَوْقَلا ءانهاَه ىَوَْصلا : لوُشَي

 ٌةَداَنَق تعمم م لاق ٍمِزاَح َنْيٌريِرَج انْئَدَح ٌرهَباَندَح - -4 9

 دوم

 دعَجلابَسِيِلالَجرهرْعَش ناك : "لاك ؟88 يلا رمش ْنَعاسنا تأسس : َلاَق

 [3187 :رظنا] ٠ هقتاعو يد نينا ٠ طبسلاب لو

 نبسّنأ نَع :ةَداَتَق اًنكدَح «لآلهوبأ اند هب اًنئدح - "١

 نيد الو هل هلام ل نمل نايل : لاقل كل هللا يِئابطَح ام : لاَ كلام

 [31911769ه:رظفا] ٠ ُةلَدْهَعالَْم

 سمس سوا هرعاس ان
 «تباكاَنكَدَح «ةريغملا نب ناَمْيَلَس اًنندَح «زهب انثدح - ١55-

 هَل ركذَف ف هللا لوُسَر ىَلِإثَْب «هَنيَع ىكتشا نابع ذأ كلاَم نْب سّنآ ّْنَع
 م هم رب رجس 220

 ؟ىَلَصم هنأ تح يني يف لص َلاَعتهللا لوري: َلاَقْإَو] «هَباصأ اَم

 ل للا لوس ماَ هبَحْصأ نمل امو ف هللا لاق

 نم ؛ءمهنيب لون َنْوَقلَياَمَنوُرُكَدَيا محق بَ سب هباَحْصأَو

 هللا وُسَرَقَرَصْناَ ميس نب كلام ىلإ كلك مع اردت «َنيقفانمْلا

 ىَلْب : ”لئا لاق ؟هللالوُسَر ينو هللا الإ هلإ آل نأ دهني :َلاَ :لاَقو

 ياو هلا الإ هلال دهَشْنَم : 0 كلر لق: سر رمش هم سل

 [11415:رظنا] . َداَئلا لديك لَكَ همعطَتنلق للا لوس

 وفه عا مل ع

 نع «تباك نع «ةريغملا نب ناَميَلس انْئدَح هَ انكدَح - 111

 ىأَرْلَم : لاك اَمّيرَك ؛ ُةَتَسَحْلا اًيؤرلا هجم ا هللا لور َناَك : َلاَك نأ

 ناك أب هبل ناك نإ نع لَم اير لجرلا ىأر اذ إم ؟َيْؤ ْمُكْنمدَحآ
 ينأك تيأر « هللا َلوُسَر اي : َْتَلاَقَكُ ارما تءاَجَ :َلاَق؛ "ارنا

 ةيجادق انكسرت كج اهلج ةَبحَواهبتمّسق هنا

 ثَعَبدَقَو :الُجَرَرَشَع ينثا تدلع ىََح نلف نبت ءنآلث نب نآلفي



 0 ااا جسد ان تصصسسص ب هس مخلل ” مهم

 رإ *
3 0000 

 نرسل مهب َءيجُف : تلك كَل ةةيرَم رس هلو

 رمت ىلإ :لاقك وأ حدا رهت ىلإ مهب وبلا : ليقف : اك مش

 :َلاَق ردا هلي مقلاَك مموج هنم اوُجَرَخَف هيف اوم : لاق جيلا

 اًهوْسَن ملك وأ ةّمَحَصب ينأو ءاًهْيلَع اودَمَفَف « بهذ نم يساركب اوتآ من

 ااا ةَهكاَفنماوّلكأ الإ شل اهواك ولكافة اه

 ناك هللا لوسي: لاَ ةيرسلا كلت نم رينا ءاَجَ : َلاَق ٠ ميم تلكَ

 َنيِّلاَرَشَع ئنثالاَدَع ىَّنَحنالَكَردآلُ بيصأَو ءاَذَكَو ذك اًنرمأ نم
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 مو عصا
 يلصق : :َلاَق تءاَجَف «ةأرّملاب يَلَع : ف هللا لور لاَن ةأرملا مِهَتدَع

 هّللاَلوُسَرلَتلاَئاَمْكَوُم ُر :لاَق ءتممَقت كار اَذَّه ىَلَع

 لحج, 1 441:رظنا]. ١

 [هلبق ام رركم] . ىَنعَمْلا ناَمْيَلَس انئدَح ءرضّنلاوبأ اندَح ١417 ١-

 هّنلا دبع اتربخأ :َلاَق َةَمَلَس ب ْداَمَح اندَح «زهب اًنندح -4

 ضرألا يف نتف هلمانآ 8 هلا لور ََمَج : َلاَق سن ْنَع ءرثكب يبأ يل
 عقدا

 ًاموأو : لاق« هلجأ اذه : اقوه يكد كا د لاَقَف

 سا عا اس يل هم ماع هام
 [1757؟:عجار] . رارم ثآلك هلم مكو : ُلاَق هي

 انكدَح :َلاَق- ةَملس نيا ينعي -دَمَح انئدَح هَ انئدَح - 050300

 يف يّلّصي َناَك ف ِهّلاَلوُسَرنأ ؛ كلام نب سّنآ نَع «ءآاَعلاوُب ىسوم

 [17511:رظنا] ٠ يقباَموأ رك راَثلا نم ىَصَماَم يِذَناَمو «ءانشلا مَ

 نع« «ينانبلا تباكْنَع ؛داَمَح انئدَح «لماك وبأ اندَح - 1١1415

 [171؟8:رظنا] ٠ هيأ هرخش واجمل ناك فبل ؛ كلام نب سنأ

 َنَع «َهَداَتَق نَع رَمْعَم انربَخأ :َلاَق قاررلا دبع انئدَح -71/

 نام اهْلَظ يف بكأرلا ريسي# ةَرَجَش نجلا يف : :َلاَق 8 يِّنلا نَع ٠ سن

 [1؟١ة4:عجار] . اهمطْنيال ماع

 نع ٌةَداَنَق نع ٌنَمْعَم اًنربخأ : :َلاَق قالا دبع اَنئدَح - ١١4148

 :ٌناَرْسع هنا ميم َنيملاَْلا ءاّسن نم كبح : :َلاَق ق يِلاَنأ « سن

 .نوَعرف ةآرما ةيسآو ءدَّمحُم هبا ةمطاَقو دلو تب ةَجيدَحَو

 ْنَع «تباَنْنَع رَمْعَم اًمدَح :َلاَق قاررلا دبع اًنئدَح - 69

 يدوُمي هنا يّنإ ا” تلاق (181) ةّصئَحأنأ يقص حلب : َلاَك سن
 :تلاقَق ؟كَناَشاَم : َلاَقَق « يكبت يهوي بلا الع لَخَدَم ٠ تكي

 نو يبت كّنإ يبا لاق يومين نإ: ٌةَصْنَح يلاتلا
00 

 اًيَهَللا قنا : :لاَفق ؟كِنلَع رن 2 رَخْفت ميِقق «يِبَتْحَنل كْنِإَو يبل كس

 َنَع «يينانبلا تبان نَع ٠ مم انئدَح قالا ع اني - 1

 :َلاَقق هيأ ىلإ راصنألا نم ةَرما بيب ىلَ فيلا بط : َلاَق سْنآ

 ىلإ ل جلا قلطْناَ : َلاَق ءًاذإ مَعَنق : ف يِبلا لاَ ٠ امر ماتسأ ىّنَح

 الإ ف هّلللوُسَرَدَجَو ام «نإهَللاو)ال : سلاف اهلك لد رك هنآّرما

1 
 « عِمَتْسُت اًهِرْتَس يف ةَيراَجْلاَو : َلاَق نو نفاه :ًابيبيلج

 رواق 2.
 :ةيراَجْلا تَلاَقَف : كذب 8 يبل ٌربْخُي نأ ديري ل جّرلا قلطاق : لاق

 :ةوحكئأق مُكلهبضَر دق ناك إرم هللا لور ىلع اورتن ودير
 0 كس ا عسر

 :لاَقك يلا ىلإ | اهوُبَأ بهدف ءتْقَدص : هلاك اًهيَوبأ ع تلج اَهّنَكَ

 لهأ عرف مث :٠ جور هئيضَردَك يو َلاَق :هاَئيِضَر دَقَق هّيِضَر دَق تنك نإ

 ذك ٌنيكرشُمْلا نمسا هلوَحَو لق دك ءودَجَوفب يلج بكرت «ةّئيدَمْلا

 :مدام اق - 11

 مَ ريك لاول ل قف لميت يب

 نا هالو لاقق ؟عتصأ فكر ؟ ”قفلأ فيك يتربْخاَف «ةرضاحو دوو

 َقَح فرْعَتَو «ةءاَيرفأ ل صتو «كرُمطُت رهط اف كلام نم ةاكزلا جر

 تآف : :لاَق٠؛ يل للقأ ٠ «هللا َلوُسَراي : َلاَعَف ٠ نيكسملاو ءراَجْلاَو ؛لئاّسلا

 ايِيبْسَح : َلاَقَق . اري هُم الو ليسا َنْباَو نيكو ُهََح ىلا ان

 «هلوُسَرو هللا ىلإ اهم تفريد كلور ىلإ اكلاتي اذإ هللا لوسر

 كك اهْنم تفريدَقَف يلوسر ىلإ هيأ اذإ مَن : : ف هللالوُسَر لاَ

 .اهكدَيْنَم ىلع اَهمْإَو ءاهيرجأ
 ع هل مرت تس ع

 اَق :لاقحْيَرَج نب اندَح :َلاَقرْكيْنْب دمحم اندَح - 11 لاق

 ُةَمَحُم يه ةَئيِدَملا ينل َمدَق لاق كلامي ْ'سْنآ يتربخأ : باّهش نبا

 يل لاَقق نوصي دوق اّنلاَو دنا فيلا لَخدَق سانام

 .ًاماَيق ٌةالّصلا سانا َمشَجَنك ' مقل ةآلص فصن دعا ٌةالَص : :

 نيا أ كبل اَنكدَح - وبا

 | مشا انئدَح - -1 74 12*

 ْتءاَجَو «قرَمف ندع لاق 8 يَا يع َلَخَ : َلاَق كلام نب سن نع

 1 ماي َلاَقَف ان "يلا ظقييساَ اق اًهيف قَرَمْلاَ تلت تلج ةَروُراقب يم

 نمَوُهَو ءاَنبيط يف ُهَلَعَجن كفَرَع اذه : :اتلاق ؟نيعصَت يذّلذَهاَم مْ

 [1؟4ه1:رظنا] ]. بيطلا بيطأ

 «تباك ع امك انك ءٍمساقلا نب

 نب سنآْنَع «تباث ْنَع املس انْئدَح مشاه انئدَح - 5300

 لوقف حتتنساو هال موي نجلا باب يتآ كف لل لورا : لاق كلام

 ل نأ ترمأ كلب : لوفي : لاَق ٌدّمَحُم : :لوثأك : َلاَق ؟تنأ نم : كاتس

 .ككب دّحآل َمَكآ

 سْنآ ْنَع ,تباك ْنَع اميل اَنئدَح مشاه اندَح -6
 ٌءاَجَف :لايْفَس يبأ يع “تف امنيا

 1 ممم لل
 سليب 8 هللا لوُسَرثَحب : َلاَق

 ىَنَْسا ام يرذأآل : لاَق ل للا لوُسريعَو يب دَحأ تيا فا

 انث نإ : لاق ملكت 8 هلل لوس َجرَحف : َلاَك ثيِدَحْلاُهئَدَحَف هئاّسن ضْعَب

 يفُةَتوُدأَتسيِلاَجر لحجم اَنَعَمْبَكر لَك ْضاَح رهظ اكن َمَك «ةَبلط

 َقلَطْناَف ءًارضاَح هرهظ َناَك َنَمَأل آل : لاَ «ةَئيدَمْلاَولَع يف ْمُهَلِرهَط

 اجو لي ىلإ نيِكرشُلااوُنَبَس ىَنحهبَحْصآَو اف هللا وسر



 رم ساسما
 ىنحءاي ىلإ مُكمدَحأ ئي 8 هلل نورا

 ةّنَج ىَلِإ اوُموُق : ا

 ماَمُحْلاٌنْيرْيَمُع : لوفي : لاق ؟ضرألاو تاَوَمّسلا ( 8//17) اً
 سرع هلا ه هل

 ع لاق ؟ضرألاو تاومسلا سَ للا لوري اهيا

 قا مال لاَ لن م نوكأ هاجر هللا لوريل

 تح انآ نأ :لاكَمُت «نّدهنم لكيم نق نم تارت جرف : لاق

 َنمدَعَمناَكاَمب ىَمْرمُت : لاق« ةليوطٌةاَيحَل نإ هده يتاَرمت لأى
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 .لك ىَّتح مهلئا مث رتل

 نب سنأ ْنَع « تيا نَع ناَمْيَلَس اًنكدَح «مشاَم انئدَح - --1

 مُكتاوصأ اوُحكرَتل اومن يَ اي ايل: ةيآلا هذه َْتَلَرَن اَمَل :َلاَق كلام

 نب سيق ني 'تباك اكو «ورعْشَمال مناو) هلوق ىلإ . «ِينلا توص قو

 هّللا لوُسَر ىلَع يتوّص مرآ[ يذل انآ: :لاقَق تلا عفر نامل

 لوس هدف «انبزَح هلهأ يف َسْلَجو ءرّلا لهأ نماَنآ « يلَمَع طبح

 ؟كَناَم ف هّلالوُسر دقت هل اوُناَقق هيل مَْقْلا ضْحَي قلطْناَ « ؛ هلل

 طبح «لوَقلابْ هجأَو يلا تّص قوق ينوص مرآ يذلا انآ : َلاَقَك

 وهيل: :َلاَقَق « لاق مب وربح كف ىلا اوت ءرَذلا لهآ ماَنآو يلَمَ

 ْنمُدنأٌملعَ نحو ءانرهظأ نبي يشار كو : سألك ةنجْلا لهآ م

 نب تبان ءاَجَف « فاّشكالا ضيف ناك َماَيلاٌمْوَيناك ملك جلا لم

لاَقَق ؛ هتك سو ائحتدكو سام نب سب
 بُكَنَرْتأ نوُدوَعناَمَسن :َ

 [ل 633170١ رظفا] ٠ 1 لش ىلح مهل

 وربما ع للا ل اس ع ّ يبشر هم م 5

 خشم ب فطار قلي الحلاو 9 ل اوسر تيأر دَقل :َلاَق كلام

 [119941:عجار] . ٍلُجر دي يف الإنس مقا ودير ام

 سنآ نع «تيائْنَع «ناَمْيلَس انئدَح «مُشاَهاَنَْدَح - ١78-

 هيف مهتيآب ةّئيدَملا لها ْمَدَخَ َءاَج َةاَدَّمْلا ىَّلص ا ان 2 يبل َناَك :َلاَق

 ةدراَباةادّقلا يف هوُواَج امير اًهيفهَديََصَعألإ ءانإي ىتْؤي ام ماَمْلا
 مص ل

 سار عمم مدع
 . اهيف هدي رسمغف

 ُناَمْيلْس اَكدَح :آلاق ءىَتَمْلا اعوام اَتَدَح -6
 يما ل جم همم ضرس هدسعب

 اي اودهشا : لق هلهأ نييك بكف كلام نب سنآ نع انك لاق تباك نع
 م يدعو اع هل
 ْوَلَدَوْمَحاَبَآ اي سلق كلذ تْهرك يئاكف : تباكلاك ءهاَرُْاَرَشْمَم

 مكتدحأ ًالَقأ ؟ءارق مك لأ نأ كلذ مأَياَمو : لاَ ؟مهئاَمْسأب مهتيمس

 مهن ركذق ؟ءارثلا قف هللا لوُسَر دْهَح ىََحْمِهسَسش نك نيد مُكناوخإ نع

 :ةَئيدَملاب مهل ملت ىَلإاوُشلطنا ليل مهن اد اوُناَكَف ءَنيِعْبَس اوُناَك

 نم بدا هك َتنَك مَ اوُحَبصأ إو اوُحبْصُي تح ليلا نسر

 ةاشلا رش داق اوعمتجا ةعس هدنع ؛ ْتَناكمُو « بطلا نم باَصآَو ءاّمْلا

 بيصأ املك « 8 هللا لوُسسر رجح قلع كلذ, حمي ءاَموُحلَصأَو

 رح يناَخ مهن ميسم يني نم "يح ىلع اتا ا هللا لوس نسر مهن

 هةلاع

 اولي تحديثها انسان الوم زخألاف ينط ١ :مهرمألا 2 لاق

 022 هع رسم هدب و دعب عش

 ديت مُكاَيانسلانإ مارح مهل لاَقَق (انهجَو َنوُلْخَ : نافع لاقو) اًنهِجَو

 يف َحُمرلاَدَجَو امل «هنم هدفا حئرلابلُجَرُهلَْساَد ءاَنهجَواوُلَحَ

 ّيقْباَمَق مهْيلَع اَوطْناَك :َلاَق ؛ ةبكلا برو تْركربكأ هللا : :َلاَق فوج
 هلو ع

 هدجو مق يش ىلَح دو © هللا لور تيار امك : سنأ ل اق انَحآمهنم)

 مُهْلَع اد يديمك ةاَدَعْلاةالّص يف اقف هللا لوُسَرتنآرْدقل مهبل
 هع

 :َلاَق؟ ٍماَرَح لتاك يف كلل لَه : يل لو ةحلط وب اذإ كل دنا امل

 ء لعف لعف :ُاََّع َلاكو)م ادق هنا لهم : :َلاَق ؛ ََعكوهبُهّللا لَك ؟هكاَم :هل تلق
 [1؟84+ :رظنا] . ه هيلي َقَر : :ِرضنلا بأ لاقو (مهِلَعوُصَْيْيدي عقر

 زرع لهل
 نع َةَداَتَق نع « ٌرَمْعَم انآ «قاررلا دبع انَْدَح - ا

 بلع ارث نأ لجو يب يِنَرمآ : : بنك نب أل لاق قبلا ِنَع سبأ

 [17؟74ه:عجار] . هنأ ىكت' «معَل : لق ل يسن "بأ لاق نارا

 لوس فع كت راّصنألا نرخ رخال 0 رش يد
 ٌةديِدَضدَلِِكوةَعاَس للا لمبه ىّنَح ؛ امه ةَجاَح يف لل 8 هللا

 امهم دحاو لك ديو نبقي هلا لوُسر دذع نم اجرح ةّملُظلا
20082 

 َقَرَتفا اذ ىّتَح ءاهثوض يف ايشَم تح مهل امهدَحأ اص تءاّصأت يصح

 اضع وَ يف اًمُهْنم دحأو لك ىَشَس اصح رخآلل تءاَمآ'قيرطلا امه

 [154:315:11ةرطفنا] . هلهأ ىلع ىَتَح

 سن نع َةَداَتَق نَع رَمَعَم انين ؛ قايل دبع اندَح - 1 شئ

 يمس 5

 زك تاس يف يترك هللا 9 ا

 ع 1

 وار ينم تول ما ةماعلا مر 2

 [1؟؟58:عجارإ .٠ لوم كثتآ يعن يتتبتأنإَو «ًاعاب كم

 كاس
 .ةرفغملاب عرسأ ل َجَوَرَع ُهَّللاَف ٌةَداَتَك لاق

 نع« «ينانبلا تباك نَع هرَمَْم انآ «قاّررلا دبع اًئدَح - ١

 ماسلا : لاَ ةداَبع نب دْعَس ىلع َندأَمسا 8 هللا لور ريغ ْوآ سنآ

 سه مسك 1
 عمُسي ملو ءهّللاُةَمْحَرَو مآلّسلا َكْيلَعَو : دعس َلاَقَق « هللةَمْحَرومُكلَ

 هايف /ةنمشم علنا ونال مس ىلح فيل

 َكمالَس نم ركنا نأ تح كمت كعمس أكو” كدقك «يأب

 كمل كه هللا يب لكأف ءآي دز هَل برك تيل هلأ مث «ةكربلا نمو
 مُكَدْنِع َرَطْفأَو .ةكتالتل مك ْتَّلَصَو «ناربألا مُكَماَمَط لَك :َلاَق

 .نومئاصلا

 َنَع ً'يرْهْزلا نَع ٌَمْعَم اًنئدَح «قاّررلا دْبَع انَْدَح - -15

 .ةآلسصلا يف ريشُي ناك يلا انأ ء سنآ



 نيرثكملا دنسم د 11450 ح

 يبأ نب ىيحيَْع ضم انئدَح « قريب انَح - - 1م

 ناك : لاق كت نيم. ل نأ دي نوصل ع وك
 يف ءاَقعْلاَو برْغَمْلاَو ءرْصَعْلاو رهظلا نب 7 ممِجَي 8 هللا لوس
 11 رظقتا] . رّفسلا

 اهياكت مس :َلاَكَرَمَْ انَدَح «قاررلا دبع اند ح43
 ُنّبْاَجَحْلا لاَ رَيِنَخ 4 هللا وسر َمَتقا مَ : لاق سنآ نع ,ثدَحي

 نأ ديرأ ينو «ًالهأ اهي يللا ةنكمب يل هلا لوُسَراَي : طالع
 نأ 8 هللا لور تأ ًاتيش ات أ كلنم تن انآ نإ لح يف انآ« مه
 ينك كَدنع ناك اَم يل يممجا : :َلَققمدَقنيح تارا ىتاق «ءاش ام لوفي

 اسما دق نإ هباَحْمآو اق دّسَحُم مانع نم يرئشأ نأ د يرأ

 ٌرّهَظأَو نوُملْسُمْلا عم عَمنلاو همكم يف َكلداَشفف لاك ْمُئاومأ تّيصأو
 يطيل لمحو رقتف ساير علو :َلاَق ءارورسَو احرف َنوُكرشَمْلا

 .موُتينأ
 هّلأانبا َدَحْأَف : :َلاَقٍمَسْقم َنَع ؛ «يرّرَجْاُناَمْثع يتربخاَف : :رمعم َلاَق

 :لوُقيوهَو هردص ىلع هَعَضَوُ رَملَتساَف «مقق : هل لاقي
 زد م ع
 ملف يبح

 0 ا ا ات هانا

 ٍضْعَب يف يل َلْخَيلَف : هل لثو مالّسلا لْضَمْلا يبآ ىَلَع ارا : : همآلغل طالع
 :لاق ردا َباَعلَبَمَلكهمآلع ءاَجَ هرسياَم ىَحَربحْلدَف هينا نوي سمعا ساس يا وشه ساس وس سس 6

 انياب نيل ىفح احرك يملا بكو :َلاَق «٠ ٍلضَلا ايأ ايرشبأ
 َمَمقادَق ؟ 4 هللا َلوُسر 91/رجل امحلاج تقنع جاَجَحْلا لاَ يب اق

 ىقطنصاو ؛مهلاومآ يف جور هللا ماهساتَرَجَو « مهلاومأ َمنَغَو ٌَسَح

 نوُكتو اقنع أ اريح «هسف اهلل «'يبح تب يف ف هلا لوس
 ةتذج يثكلو هجر دوو اهني ذأ تراَخاَف ءاهلهأب َقَسْلَتوأ هَتجْوَر

 2 هللا لوسر تنداتساَف هي بهدف ُهَمَمْجُأ ات ًاًنهاَه 3 َناَك لاَمل

 :لاَق «َكَلاَدَي اَمرُكْذام مناثآلك يلع فخآُ «تفش

 160/0 لك ص

 ام :َلاقق حاحا ةارشاس ابْلا ىتأ ثآلك َدَْب ناك مل « هيرمتسا مثّل

 ُهَّللاَكيِْحُي ديال :تلاكو ءانكو اذك مريب هده ئرباَك؟ كور لح
 نكي مكوه يني ال ُلَجأ :َلاق كملي يذل الع ىش دق لئضَلا ابل اي
 ٌماهس ايف ارجو 9 هلوُسَر ىَلعَريَخهَللا | مت انيحأ مدل هللا دمَحب
 كاك إف بفتح لة بتم للون ىلا.
 ياك : :لاَق ءًاقداص هّللاَو كّنظأ : :تلاق ؛هب يفَسْلاَف كجْوَر يف ٌةَجاَح
 مَّشَو شير َسلاَجم ىلآ ىّنَحَب مد كيب اَم ىلع رمآلاقداَص

 يتيما م ,لطتلا ا ير الإ كايمنأل :مهيرم نإ دولتي

 نأ يأس دقو ل ةم قسو «هللااَهس هرج «هلوُسر
 ساما ساس

 سه سر هرج ساو سأل
1 0 

 م

 رو ةععم حق همس ا
 هتعفدف هتعمجف اتمو

 ا 50 _-
 كلام نْب سّنآ دسم
 0 م

 م

 ساس اس سان سم س

 مك اّضه ءيَش مهنا دخل اج نون هلع ينخأ

 «َنيِكِرْضُمْلا ىلع َيِملسُسْلاب تناك ينل ةباكلاُهَللادَرَت : َلاَق «؛بَهْذُي

 ْمُهربَحأَف سايل اون تح ابتكم هيل حد الك ْنَمَو نوم | جَّرَحَو

 نْرُحْأ ظْي أ ةباك نم ناك ام يَيَلاَدَرَو نومك ربل

 َنيكرملا ىَلَ
 ٍمصاَعْنَع ؛ًكيِرَش اَنندَح : :َلاَق مَدآْنب ىَيَحَي اَنئدَح /١33--

 [اطلهم 151: 6ةرظنا] ضف نم هب هيف اف يبا َحدَق سّنآ دنع" ير : :َلاَق

 و معن
 :َلاَق دّيَّمَح َنَع «كيرش انئدَح ءِرماَع نب دوس انئدَح - ١16-

 [نسملةَّبَس هيف 8 يل ناَكأ حدك كِلاَم نسب سلآ نعت

 [3 6م ل6 14 :رظنا] . ةّضف

 ما »لمد

 ْنَع امس اندَح ءمساقلان مشاه اَنْندَح - -

 ا” ةةهش انش بجاعأل دمة اك ١ :سنآل تلق َلاَك

 َّقلطا مّن ثا مويا ةالَص 9 هلال وُسَر ىَلَص : :لاق كري نع ُهندَحُت

 ُهاَداَنَق لآلب ءاَجَف « «ليربج اَهْيلَع هيناَيَّناَك يلا د دعاَقَمْلا ىَلَع َدَمَق ىََّح
 2 ع ع ا

 نم يصبو ةَجاَحْلا يضْقيِلْطأ ةئيدَملابهلَناَك نملك مَن ءرصَعْلاب

 ّينأق «ةَئيدَمْلا يلاَهآ مهل سيل َنيرجاهملا نم لاَجِر يفي ءءوُضوْلا
 ىماق

 اَمَق اف ءانإلا ينك لف هلا لوس مسوق اَم هيف حور حدب ق8 هللا لور

 مت ءاَنألا يف عيرألا ءالؤمب لاَ ءاَمّنُك 8 هللا ل لوّسَر افك هانإلا حسو

 ل ؛هانإلا يف ديو اوُؤضَوف اونا : لاق

 صوت

 تيان

 .َنيِناَملاَوَنيعبسلا َنْبي َلاَق ؟مُهاَرَت مك ٌةْرَمَحاَبآ اي : تلق :َلاَق

 علت لكوكم ,لوم/مإل لكدألم 11711١ :رظنأ]

 يا كي
 تي ابابا :لائ اق ائدَح - نلتللا

 الا تاكارع كرا نكح ءرضتلاوب ا 6

 لا هع ومما «حضارلا راصنألا ىلح نش :َلاَق كلاَم نْب سّنآ نع

 ابحر رم : 8 هلا لوُسَر مه لاَ ٠ حسا يت هلي يأن ولأي اقف

 كلانا كالا ! ايس مولا ي ينوُأستآل هللاو ءراّصنألاب

 ٌةَرفْ فَلا اوُيلْطاَو اَهوُسَنتْغا : ضْعَبل مهضعَب 0-0 َلاَقَق « هيناطغأ لإ انش

 1-5 ا هلال رمال هللا لوا

 .راصنألا ء ءابأ ءانبألو و ءراصْألا ءاتبألو و راّصنألل

 اوُناَقَك

 ٌدَِمَح يكدَح كَراَسمْلا انِدَح رتل وأ اندَح 111

 ”ٌُجرناَك : لاق قف هلل لوس يفوت مل : َلاَق كلام نْب سننأ نَع ٠ ليوطلا

 كر بسام ايتن: :اوُلاَقَ «رضَي رخو دَحْلَي

 هَل اَودَحْلاَك ءدْحّللا بحاّص َقَبسَق اَمهيلِإ لس



 1 مالا ص

 هر سهلا اليت
 ح «ةداقق نَح ءاارطع اح وانس اح - لنيقخو

 .ُهْنَع تيه امك ءائرهظأ ني هللا لوُسسَرَو ةَحلط وُبآ يناَوَك :َلاَق سننآ

 ْنَع ءِنَمَحْلا نَع كرام نَدَح ءرظَتنلاوبأ انكدَح - 0144

 هوس ىلع يطري هلال ىلع ل َلاَك كلاَم ِنْب سنآ

 «فيلاهوُشَح مدن مةَداَسَو هسأر تنَتَو ١( /86) طيرشب لم

 لور فرْناقرمُع َلَحَدَو «هباَتصأ مرتي لحد
 :ةقارحْا ف هللا

 7 هةرورو هللا لوُسر بْن طبرشلاَرْئآ دقو انؤك طيرتشلا نيو هج نيم يمل
 مالو 52-25

 [يكبأ امإ هللاو : لاَ ؟رَمَع اي كليكُيي اَم : .8 يبل هل لاك ر مع ىكب ؛ 2
 سقم مل هيل ملكك

 انور صِقَو ىرلسك نمل جوع هللا ىلع مك نمل وُ نأ

 يذلا ناَكمْلاب هللا َلوُسَر ايتن «هيف ناَكََيامف ايلا يف ناي

 ع

 َلاَق ؟ةرخآلا انو ايدل مهل نوَُتانأ ىَضْرَاَم ف يبل لاَقَف «ىَرأ
0 

 . كاَذَك ُهّنِإَف : :لاَق ىلب : :رمع

 نْبِزيَِعْلا دْبَع ْنَع «كلرابملا اًندَح هلا وبأن - لنفخ

 نآلَجَر ضْوَحْا يلع نري : ف هلل لوس لاك لاق سّنآ نع « بْيهص

 [114 0 :رظنا] . ينو انلتخا يل مق امهر اذ« « ينحص دق مم

 راهرز مدع
 نْيِراَتْخُمْلا نَع «ٌةَدئاَز نع ؛ «يلَع نب نْيَسح اَنئدَح - 5

 لا نويت لاق: 2 :لاَق سّنأ نَع « لفل
 هم

 مم

 لاَ لْزَعلا نع سلأ كادت امال لاح. لاق ريك نْب داّبَع

 ٍنَع لَسَو © هللا لوُسَر ىلِإَلُجَرءاَج : :ُلوُقَي كلام نب سْنآت عمَس
 سا روم م سو

 ىَلَع هكر كول هنم دوك يذلا ءامْلانآْل : ف هللا ل وسر لَك ؟لّزَعلا

 - ةنمكلّتتلا -دلَواَهنم َجرَخلْوأ اهم لَجَرَع هللا جَرخآل ةَرْخَص

 .اهقلاَح وم اضتهللا نحيل

 ماعم ساو سرب هرعت ل
 ءَمَداَتَق نَع ءدلاَخ نب َةرق نع ةَدَعْسَم نب دامح اًندح - ١1514-

 دحأ َركذ 88 بلا نأ سنآ ْنَع

 0 اح

 ري عل يبيما
 .هبحُتو انبحُي لبج [اذه] : : لاَقْكآ

 ع ءديَمَحَو

2 
 .انم

 َنَع ؛دّيمح ْنَع رّفْعَج وبأ اًنندَح ءرضنلا بأ اًنكدَح -

 سلا دب انآ ءاعيمجب بيرلو مّ بني نأ 4 هللا لور ىقن : : لاك سّنأ

 .ًاعيمَجرسبْلاَو

 ْنَع - ةَحْلَط نبا ينعي - َّمَحُم انئدَح ءرْضّنلاوبأ انندَح - ليتم

 ىَلَِو قاّسلا فن ىَلإرَإلا َلاَق هه يبا نع ؛ سئ ْنَع ءدِبَمَح

 [اطا ل4 ١ :رظنا] ٠ كلذ نم لّفْسَأ يف فريح ل ؛ نيب

 :َلاَق يركبلا َتاَمُهَط ْنْب ىسيع انئدَح ءرْضّنلاوُبأ اند -7
 وسر سا رس ل ممقم

 الف يللا ةَرْجُح يف ملط ىَّتحلْجَرءاَج : لوُقَي كلام نب سْنأت غمس

 14 ١ كلام نْي سندس
20 

 ءهبءاَجَو لْجرلاب ىَداَح ىنَح َءاَجَف ءًاصّقلتم دَحآَك 4 هّللا يِْنَماَقَ

 .بَهُذَك جس َسْنْحاَك
 ءام ووفرة لنوع

 نع « ةَيورَع يبأ نب ديعس اندَح ءرشب نب محم نئدَح - ١7

 توفي ماوفألااَم لامن أَلا نَع «كلاَم نب سنآْنَع اك

 :لاَق ىّنَح كد يف هلو دش : لاق ؟مهنآلص يف ءامسلا ىلإ ْمُهَراَصِآ

 [1؟١مه:عجار] . ] . مُهراَصِبأ نطل وأ كلذ نع نه

 ْنَع «ةَيورَع يبأ ْنْب ديعس اًنُبدَح «رشب نب دمَحَم انندَح ١١18-

 ماسلا : لاق هللا لور ىلع مس يدهن كلَ نبب سنآ نع هداك
 َلاَق ءْمَمَت :َلاَق ؟َكِبلَع ماسلا تلق :لاق يلع هور :لاَق كيل
 :اوُنوُقُق باتكلا لمآ [نمدَحأ]مُكيلع َمْلَساَنِإ : قف هللا لوُسر

 اة ل ا ل 117444 :رظنا] . كيَلَعَو

000 
 َنَع هَةَداَنَقْنَع «ديعَس اَنئدَح رْشب نب دمحم اًنندَح - الاخ نان

 م 5 2 ٍ
 يف نإ ءروُحّسلا نم لآلب اذ مُكْسَسَيآل ف هّللا وسر لاك :َلاَق سن

 ءدقاَو نب نيَسْح ينئَدَح : لاق باَّبَحْلا نب دْيَر انئدَح - 14

 هللا وُسَرلاَك : :لوُقيأستا تنمَس : :لاك يدزألاةلَمرَح نبا يِئدَح

 .ًائيش ضْرألا َتْبنَتالَو ءَماَعآرطَم انا َرطَمي ىَتَح ةَعاَسلا مو نال 8

 ينُدَح «دقاَو نب نيسح اَنئدَح «بابحلا ُْبدْيَر اندَح - -١؟ع6ا/

 ف هللا لوُسَرَدْنعًاسلاج تنك : :لاق كلامي" يندَح «'ينيلا تبا
 انه بحأل ين هلال وسي :ٍموّقْلا نم لَجَرَلاَقَك ؛ لْجَرَرَمْدِ هلك ع مه

 مق :َلاَقَق ,آل: :َلاَق ؟َكلدُهَسْلْعأْلَم : َلاَق :لجّرلا ١( 4 ارى”

 :َلاَق« هّللا يف كلّبحأل يّنإهّللاو ءاَدَهاي اق ِهْيإَماََ : لاَ ؛هملعأَك

 [لطم تكمل 9912:1714 7:رظنا] هل ينكيحأ يذلا د كح

 ينئدَح ءدقاو نب نيسح يِّئدَح «بابحلا نب دير اًنئدَح - ١7568

 ةبا ةَصْفح ىلإ مَ ا هللا لوران كلامنا سْنآ ينكح « يناثبلا تبان

 يه هاه علو «لجرلا ىَضَمَو ةَصْقَح َْتَلْفَتَف :َلاَق ءهب يظفتحا :
 َلاَقَف : ءالجر رمع

 اي هْنَع تْلَمَغ :تَلاَق ؛لُجّرلا َلَمَف ام هَصْقَح اَي : لاكو هلل لور َلَحَد

 اَهيَديْتَمَكَرَق كَدَبهَّللا عطف : ل هّللالوُسَرَلاَقك «َجَرَحَت هلل وسر

 َلوُسَراَي : :تلاقق ؟ةَصْنَح اي كْاَشاَم :لاَقك هللا لور َلَخَدَك ءادكم

 ََع هللا تْلأَس يّئإَف « كيدي يش : اهلا ءانَكَ انك (زْبَ يل»تلق هللا

 . فمه اهلين يلح لجو هللا توحد يأ نم نام لبو

 «ينانبلا تبان نع كرابملا انئدَح ءِرَضّنلاوُبآ اََدَح - لفشل

 هذه بحأ يُإ : لاَ قف هللا لور ىلإ جراج : لاق كلام نب سْنآ َنَع

 َكلَطدَأ اها كح : : 4 هّللالوُسَرَلاَقَك 4دَحأ ُهَللاَوم لق ةروُسلا

 [1 ا ٠ :رظنا] . َةَّنَجْلا



 نيرثكملا دنسم ١145

 تْممََس :َلاَقكَراَّبمْلا اًمدَح ديلولا نب ْفَلَخ اًنْئدَح -

 َرَكَدَ ةروسلا هذَهبحأ يإ لل لوُسَر اي« لج َلاَق : لاق سن ّْنَع ,ًاتباك

 114019 :عجارإ 23 ٠

 «ينانبلا تباك نع كرابملا انكدَح ءرْضْئلاوُب اندَح - 5١"١

 نياق هلل وسر دَجَو ام يني «دلل ةمطاق احلق امل: َلاَق سن َنَع
 هك اَي : هللا لوُسَر لَك اَيْرَك او : ماقتل «َدجَو ام تلا برك

 رية فولادخاطمدراف للان دياب رََحدل

 0 هلم

 مم

 [174507:رظنل] . ةَماَيقْلا

 1 "سرك لاا :َلاَك

 محم

 سا للبس ينال :ناق هلل نثر« نغ

 نم -ةطوّس ندي - هد ع ضوم وأم كدحأ وكب قلو اهي اموال

 ىلإ لال انما تلو. يلج

 اَهسأر ىلع اًهنبصَنلَو ءاَمْهتَياَمباطَتو «أحير انهيت ضرألا

 [لطل راحل هرالك 11767174514 :رظفاز ٠ اًهيفامَو اّييدلا َنصريَخ

 ْنَع «ليعاَمسِإ نع - نايس ينعي - يمشاَا انئدَح - 15
 راض

 . هاتعم سْنآ نع دْيمَح

5000 
 مرش هاف ام هرب ماس موك

 نب قاحسإ نع كلام اَنْكَدَح ؛ةداَبع نب حور ادَح -

 ًدكْكأ ةَحْلَط بأ َناَك : لوي كلاَم نب سنآ مس ةَحْلَط يبأ نْب هللا دْبَع

 ةلتنُس اتقاكو احين هلاونأبحأ اكو أل الاَمةّئيدَمْلاب يراصنآ

 :رسنآ لاق: بّيط اًهيف ءامم برشيو هَلْخَدَي "يبل ناكَف ؛ «دِجْسمْلا
 رب عا كلا ع ا.

 لوسر اي : ذل وألف وب نم وقت لح ولت ل» ترم

 ًبَحاذإو وحن ام اوف تحل اوثانتنل» : :لوكقي هللا نإ ؛ هّللا
 هلل دنع اَمَرْدَ ان جرود ل ةئدنم ان احب يل يلاونأ

 ييقق ل موسعا مق
 «حيارلاَم كلذ خب فيل لاقل لارأ" يح هللا لوُسَر اياهم

 وأ لاَ َنيبَرْفألا يف اَهلَمََت نأ ىَرأ انآو "تعم دقو حب ارامل

 يبو هيراقأ يف ةَحلَط وُبأ امسك لاق هللا َلوُسَر اَلمْف :ةَحلَط

 [15710:رظنا] . 4 هَمَع

 ْنَح «َقاَحنمإ يبأ بسوي انئدَح «َمدآن ب ىَحَي اند - 455” ١

 لما قو هللا لوُسَر لاَ لاَ سنآ نع ؛ « مهرم يبأ نب دير
 هللا ملْسم لجر ٌَراَجّتسا و ةلخذأ مهّللا : :ُةّجْلا تلاق ةلإ اثاك نجا هللا

 لك :عجار] ةزجأ مهلا َرَلا تلاق لإ ثارت نم

 سنآ ْنَح هدا اندَح «ُناآ انندَح ءدّمّصلا دْبَعاهَدَح - -١؟غ51/

 هديزَم نم لَم : لوقت منهج لازال آل :َلاَك 8# هللا َلوُسَرنأ كلام نبا

 :لوُقتو « ضْمعَب ىلإ اًهضْعَب يوري اهيفُهَمََق عض : :نيملاَملابرلوق

 التسمم كلام نإ سنآ دس

 ا جاب 00 ا

 0 َلاَك كلَ نب سنع ةنمألا نما
 ريماس ل هلل ارت دلو
 ةّبجبيَلِإَتْلعَب :لاَقك هل َلوُسََرَمُع يقلق : لاق ء سدس ةبجيرمع

 آن امن ءاهَسلَف كِل اهباثَمْبآ مل ينإ :لاق ؟تقاَماهف تلق دقو سنس

 175591717674 :رظنا] ٠ اهب مستو اهيل كِل هبات تنعي

 واو هر هس
 اًنكدَح «ٍمَْح وخليه ينَربخأ «بابحلا ْنْيدْيَرانندَح - 8

 لْضآ» ةّيآلا هذه 8 هَللاةلوُسَر أرَ : لاق كلام نْبا سْنآ ْنَع « يناثلا تباك

 لاك :َلاك 4ةرفثمْلا لهآ ىو يم ْلَمْجُيَالَ ىَقَتأ نأ لْهأ انآ :ْمُكُبرَ
 [(10م8:رظنا] ١ كر فأن الهأ ناك اهلإ يعم َلَمََي نأ نا نم ءهلإ

 «سنآْنَع «تباك ْنَع يعش انئدَح «ديلولا وبأ اندَح - -

 فري ةقايقلا موي ءاَول رداع لكل : :َلاَق ف يتلا نسَع

 [ا7 6718 176145,/441رظفا] . هب

 هلْ + انآثأ 7 لس ئئانح كا ,(نا 21-116١

 م :عجار]. 0 كلماتك لجأ

 نأ سنآ ْنَع «دّيَمَح ْنَع ٌناَّمَح اَمدَح ُباّفَع اًنْكدَح - "1١

 رص سس ل اس سر سس
 جا وأ ريض واج آل َناَك كف يلا

 1 1 سَصتاَذإ: اف ّللالوُسرلف: لق سنع نال
00 

 ا :متيلك فر 8

 موس # يم يكس ع ايم مل
 1 تش سلول أل كلام

 مسةم مم م علمتم
 نأ ؛ةوَرَمْلاَو اًنصلا َنْيياوُعَسَو « تيا اوُهاَط امَدْمي ف هللا ُلوُسَر ْمُهَرَمآَ

 :4 هللا ٌلوُسَر لاق لو اوُباَم مولا اكو ءاوُلحُي نو ةَرمع اَهوَُمْجَي
 هدام ع

 [1740:رظنا] . اوُعَبمَتو موَقْلا لح ٠ ”تللحآل ايده تفس يثا الول

 نب سنوي نَع يعش اًنندَح ٌةَداَبَع نب حور اًنئدَح ١-

 هّلللوُسَر اك يش يأب ءسنآل تْلُق : لاكي فتحا َماَدُق يبأ َنَع كيبع
 وب ثور

 قل 0 0 ل لكم عم
 . ةجحو ةرمعب 0 لا لاك ؟لي

 مص

 نيم 0 اي ل تخ

 [1؟421:رظفا] ٠ زيزخلاو بطلا

 ْنَع :ناّسَج نب ماش اَندَح ءريرج ْنْبْبْطَو انئدَح - - 17”

 هو يقم هلع
 هتأرما فَّذَق َةبم نب لاله نأ كلاَم نب سنآ نع - نيريس نبا ينعي - دمحم

 ًادْعَج هب اتءاَج نإ« ًهورْلا : :ل هلل لور اق «اَمْحَس نبا كيرشب
 املا سا سام



 مال صا

 اس ضيا هباَجَْ شت كيش قلن لف

 > لح ادعت هب تاج « هيأ نب لآلهل وه نبا ءيضق مرقم ةضممو
 سر هرب تالا و

 اَنْكدَح « يئارملا نوُسَِم اَنئَدَح ركب نب دمحم اًنندَح - ١77-

 .نيقاّسلا َشْمَح 3

 يب دةرب عمن
 نمام: لاَ هللا لوُسَرَْغَ كلام نب سنآ ْنَع «هايس نب نوميم

 َرُطْحُي َرئطْحَينآ هللا ىلع فَ ناك الإ «هبحاّص دي اَمهدَحأ د ايلا يمل
 ماا مع ف سس يل

 .اًمهلَر في ىَح امهيدبأ ني قري لَو ءاَمْهءاَعُد
2 

 «سُنوُي تعم : :َلاَق يبأ اَنئدَح ءريرج نْبْبهَو اننَدَح - نقححا

 ْلَمْجا َمهَللا: : 88 هلا ٌلوُسَر لاك : :لاق كلاَس ِنْب سْنآْنَع ؛ «يرهزلا نع

 . كربلا نم كَم اَم' يقض يدم

 اَمكَح «يترملاٌنوُسيم انآ ءرْكب نب دمحم اَنثدَح ١58-

 راةرب عمر
 موق نماَم : َلاَك هللا لور ْنَع « كلام نب سن نَع « هاّيس نب نوميم

 ماهر عت
 ءامسلا نم دام مهاد هج الإ كلذ نوير ال هللا نوركذياوُمَمتجا

 . تاّنسَح ْمُكُئاكَس تلدُبدَق «ْمُكلروُفْعَم اووف نأ

 ع اق واح شل جيا - 14
 توداي اوُلطْلا سانا نم فلس اَميف رقت ةئالكأدأ ف يتلا نع ؛ سن

 ىّنَح فاَجتُمرجَح ملح طَنَسَ ءًأراَغ اوُلَخَدَ ءاَمسلاُمصْنَدَخأَت ؛ مهله

 ُرَجَحْلا مَكَودَك : : ضْعَبل مهضعَي ب َلاَقَك ؛ةصاصخ رج

 :لاَق« مُكلاَمْحأ قكوأب هللا وعدا «هَّللا الإ مُكناَكَمب ملعب الَو ثركألا اع هع
 تنكف «نادلاَو يلناَك دق هن مكن تلك إم للا : 00 رم هقرب رم ه# راش سامو

 اهو ىَلع تم ِنيدقاَر اَهتدَجَو اذ امها امهئاَنإ يف ذ اًمهَل بلحأ

 ْنِإمَمَل 1 اقم طق لح نيرا مو

 "هيو ع هبل 0 ا ا مه ص صر ص ماس

 ءانع حرفك كباََع ةَقاَخَسو َكِتمْحَر اجر كلذ تلم اَمّنإ امن ينأم

 ًريجأ"ترجاَتْسما يأ ملت تكمل :رَخألا َلاَكَو 00 َق

 ٌهَرْجَأ َكَرَتق َقَلَطْناَك نر اداَبْصَ اًنآو هرجأ بلطي يناّكهلَمْحَي ٍلمَع ىَلَع
 وعاو 2 كل عام لاق قم ل

 «هرسجأ بلطي ينانآق ٠ لاما لُك ُهْنمناَك ىّنَحُهُترمَتوهعَمِحَ كلذ

 تنك نإ ملا « لوألا هرجأ الإ هطغأ مل 3 تْدشْوَلَو هلك كل لإ ْتَْكَدَ و

 :لاك٠ ءانع حَرَقق كاد ةاَخَسَو كِتَمْحَر اجر كلتا ََّئإ ينأ ملعت

 َلَمَجَةاَرا هج ُهنأ ملت تنك إمّا : ”ثلاثلاَلاَكَو ءرَجَحْلا انت لاَ

 َتنُك نإ مُهّللا اَهكُج اهل َمُلَسَو است اهلك الح ردك مل المج اهل
 فان رق عاتق مَن .! يلا ملع

 دوو (هّللا دْيَع© َلاَق)ةداَتقْنَع

 ّنآ سنآ رح داق رع «ةنآع وأ ائلَح ,رهَب انَح ١74

 . هعْفري مَلو : يبأ لاق انعم َركذه وقلنا رق مَن دلك

 «ةريغملا نب ؛ناَميلَس انئدَح مساق | نب مشا انندَح - 15

 ْنَع هللا لور لست ينْدَم نك : :لاق كلاَمِنْب سْنآ ْنَع « تباثَْع
 5 2 ا

 نحت هلأسيف لقاعُلا ةيدابلا لضم ءيجي ري نأ اًنبجسعي ناَكَف 0 ِءيَش

 001210 2 هم هم عه سلالم رام

 هس

 اَنلَمَعَرَق َكلوُسَراَنَتآ دمحم

 :َلاَق ؟ءاَمَّسلا َقَلَخْنَمَق :َلاَك
 معا مم

 َلاَبجْلا هذه ّبَصَنَنَمَق : :لاَق 1

 م اي: لق الل جن تن

 دَص :َلاَك كلل هللانآمُعْرَتَكنآ

 لاق ؟ضرألا َقَلَخ ْنَمَف :لاَق هللا

 َضْرألاَقَلََوءاَمّسلا َقلَخ يلا : : لاق ءهّللا : :َلاَق ؟َلَج ام اهيف َلَمَجَو

 اَنيلَع نأ كلور َمَعَرَف : لاَ محن َلاَق ؟كلسْرآُهللآل جلا هذّهَبصَت

 ُهّللآَكلَسْرأ يدنا : :لاَق «قّدص : لاق ؟ايكو نوي يف تاولص سْمَح

 :لاق ؟لاَوُمآ يف ةكَ ايل كلور َمعََّك لاق معن : لاق ؟اَهِب كرم

 معّزو : لاق ءمَسَب : َلاَق ؟اَدَهب َكَرَمآ ُهّللآَك َلَسْرأ يدّنابَق : َلاَك «قَّدَص

 يدّلاق :َلاَكَقَدَّص : © لاو ؟اتس يف اناَضَمَر ره مص ايل انك لوس

 جحا أ كلور َمَحَرَو : لاك مَعَ : َلاَك ؟اذَهب كمآ هلاك لسن

 يذْنأَو : َلاَقَق : « ىّلَو مث : لاك ءقَدّص : لاَ ؟ةايس هِي عاطَمسا نم تبل
 هلاك رام عا ع0

 :9 يَا لاق ؛ ايش هن ص لَو انيس هلع ديزأ ال يلق حاب كعب

 [350 47 :رظنا] . هَنجْلا كحال قَد نيك

 .(ح) ةبعش انئدَح «دّمّصلادْبَع يدَح -6

 اسْنآ تغمس :َلاَقكتباَئ انكدَح ءىَنعَمْلا ةَبعش انآ :َلاَك دوادوبأو

 يكب يو اَهبرم 9 هللا لورا ؟ةَنآلف يفت هلآ نم ةأرمال لوفي

 لكم يّنع لي :هلاتلاقك يريم هللا يفّتا : هكا ىَلَع

 اق هللا وُسَرهُنإ : ! :اًهكَليقك كَنكرَع نكت مكو : لاق «يتبيصُمب يلا

 اي:تلاَقَ «ابأوَي هيلع دج مل هباَب ىلإ تاج « تاما لم اهبذَخأَ

 <[ ظنا. ةَمدَص لأ دع َربصلا نإ: َلاَقَق ٠ فرع مل يثإ هلل لوس

 [1774؟:عجار]

0 

 [1؟ه0؟:رظنا] لايف كي 8 0 لاق سن نع

 ًادّيمَح تعمس : :َلاق يبأ اننَح «ريرج نب ْبْهَو انئَدَح - ١7 ا/

 باطأرلا َنييعَمْجَي هللا لور تأ :َلاك سنآ نع ثدَحُي ليوطلا

 [17476:عجار] .زيرخلاو

 اَنكدَح «ىَيحَي ْنْب داَمَح اًنئلَح «ىسوم نب نَسَح اًنئدَح 4848 ١7-

 لَكَم يم لكم : لاك هنآ كف يِبلا نَع كلام نْب سنآ ع ؛ «يناتبلا تبا

 [1707:عجار] رخو أرح هلوأ ريآل ءرطَمْلا

 َنَع؛ :ةَملَسرْب مح انكدَح « سومري رس انكلَح - لسيما

 ( ١5 5ر/8) كف ِهّللا وسرت ؛ ءنّسَحْلا نع سويو ؛ ديمحو «تباك

 1 [هلبق ام رركم] . هَرَكْذَك يمأ لكم : لاق

 نب لآله ْنَع «َحِيَلف انندَح :آلاق جْيَرسَو وُ اندَح -
 لَو اشاَحَم الو باس بس اك هللا لوُسَر نكي مل : كلام نْب سْنآلاَق : :َلاَق يلع

 [17999:عجار] . ةئيبج اتيت ُهَلاَم : ةبتعَملا دنع ادَحآل ٌلوُقي ناك :ًاناَكَ
 سا ماش



 جال عر هرب ف عاشت ل
 هدا سوت اا دش وح -

 0 1001 وسر ْعَمتِيَلص : ما كلام

 0 ع

 ١ ةنفف الا «”:رظنا] . هترامإ

 «قحاّسُس نب دمحم نَع ؛ « حيف انئدَح «سُن موي نكد - ١

 هيأ اماَمإَْ تيكر اَم : :لاَق سْنآ نَع - ريمزلا نبا يَ نبرم

 ةئيدَاب وهو ملا دبع نرصد مُكماَمِإ م 8 هللا لوسرب الا

 عاب 104 ٠ :رظفا] ٠ ةءارقْلا ليطي ال رمع َناَكو ءذكموُي

 نع -راطملا هينا يني -نابأ ائدَح سنوي انئدَح - -17*

 0 اكو ءهدّيب هيأ حب بد 888 يلا ىأر هنأ كلام نب سّنآ نع داق

 [(١1ةم6:عجار] . اَهيَلَع

 ب هللا دْبَع نب رماَع ْنَع

 واعر
 نب سنأ ْنَع ٌةَداَنَق نع ُناَبأ اَنْكدَح سنوي اًنئدح - 5

 ملَسق يدوي مهب رم هباَحْصأ يف سلاَج ف هللا ينام :لاَق كلام م هك ءاممع

 ماس : ثلا :َلاق؟تلقفبَك :َلاَقَف هور : كف يَا لاَ ؛ ميل
 باّتكلا لهأْنِمدَحَأْمُكيلَع َمْلَساَدِإ :88 ِهّللا ل وسر َلاَقَف «مُكْيلَع
 [17401:عجار] . تلق اَم يأ : َكِْيَلَعَو :اولوُفَك

 داّهلا نبا ينعي دي - يِزيلَنَع شيل انكلَح ”سوُي امدح ١60
 َ :لوُقَي8 هللا لوُسراتْعمَس : :َلاَق كلام نْب سّنأ نع «وِرَمَع نَع -

 «ةّنجْلا امهم هَتضوَع ريصمَل يبس يدبع يلا اذإ : َلاَلَجو رع هللا
 هضم يبا ع

 . هينيع ديري

 - دامها نبا ينعي - ديزي نع كيل انُكدَح سن دوي اًنكدح - "انشا

 سأل لآل يإ : لوا هلا لور تضم لاك سْآ نع« ْنَع

 الو دْسَحْلاَءاَول ىطغأَو خوة مَْي ينج ْنَع ضاقت وشنت
 موي ةنجْلا لْحَدَي نمو انآَو ءَرخ الو ةمايقلامَْي سالي اَنآو رْحَف 5 كيفما سمعا م 200

 ؟اَذَهْنَم :َنوُلوُقَبق ؛ ءاَهقلَسب ذآ نجلا باب يتآ ين َرْخُك الو ةَمايقلا
 يلقن ل َجَوُوَعْراَبَْا انف لمد يل َنوُحَتمَ مَحْس انآ : لوُمَاف)

 لشي لد «كنم ْمَمْسِي مّلكتو كَحُص اَيَكَسأَر ورا : لوقف هل دجسأق ءامرع عما د وسيد مو
 هيما ما يسأر مقرأق «مّقَشُت عمشاو كلن
 ابمذا :لوُيكْبراَي يأ يّسأ : .لوقأك عمشاو ؛كنم

 ليا ديلا َنمصغ م بح ١ :َلاَققم لق يف َتْدَجَو نقل ىلإ

 َلَجَورَعرابجْا نإ ".ةلجنآ لخلق كد هَل يفت دَجَو سك قاد سل لا هم اسم سض سلا
0 

 كلم ممم ْمَمْسي ملكت ُتّمَحُم اَيَكَسآَر عقرا : ا يه

 يف يتمأ : :لوُقأَف يسأر عقراق « عفشت فشل عقم ممشاو «كلْثم لبي لكَ

 رمش ما فطن هبل يف تدون أ ىل بلا: لوفي

 51 0 ةلجلا مهلخدأق ناَيألا
 مقرا :ل 1 وشو هل جسق ٠ يلبقَتْسُم لَجَو رح رابجْا اذا ,ةنجْا مُهلَحْدأ

 هم عقطاو «لطم بيلو «كلفم عسي ملكتو هدم ايدكس 0 5 ريع سل ىف » روم ير مد

 يف تاج ىلإ بقل :لوقيق ينمأ يأ : ”لوقأك يسأر قرأ

 بر يأ يم

 ءكلرو 06
 كلذ َلاققم بلك يفُتدَجَو نَمَكْب مدا ؛

  7)7*/ره1١1(

 ه م سمع ضي
 يفتدَجَو َنَمَقْبَه

 َنَم لَخْدَأَو «ساّنلا باّسح مهلا مرو كَل ءْهملَحْدأ كلذ لام هبلق

 ْمُكَنَأ مُكْنَع ؛ ىَنْغَأاَم : :رانلا لها لوي الا لأمم مرات يأ نم يفي
 :لَجَو َرَع ٌراّبَجْلا لوقف "ان هادو الجوع لا ودمت
 ءاوُشَحَسا دكر نوُجْرْحيل مهبل[ سر «راّنلا نم مُهتطتحأل ينزع

 بّتككيو رس دك يسن تانك ينتفخ رت نرسل

 ,ةّنْلا َنوُلْخْدَي مِهببَمدي «لَجَوّرَع هللا هاف ءالؤه : مهنيعأ نيب

 ءاقتع ء ءالْؤَه لب : :ايجلا لوي ؛نوُيمّتهَجْل ءالْؤَم : نجلا لهآ مهل لوي
 همه مس م سا

 ابق امديكن] 0

 ٌةَنَجْلا هلخْدأَف ناَميإلا نم لدرَح م ةّبح لاّقتم هبلُك

 تعمس ” ناك كَم يستآدَ وح يأ وو دال نب

 ُتسئاَمَك : لَكُم ردك سله نإ : :لوقي 8 هللا َلوُسَر
 .ةَبحْلا

 :َلاَق سنآ ْنَع َةَداَنق نع ناَبيش اَندَح «سْنوُي انندَح -
 ديدات نم الجر َنيرطعَو ةعضيرمأ 8 هللا كلمن سن دَحَو

 َرَهظ انإناكو : لاَ أ« تبخُس تيب ذي ءاوطأ نم ىوط يف اولا شبر

 اونا ىلع روع ل لاق« لايك تال مرقم ف ىلع
 دما

 هدو مد عب يعل عسل وكلا
 تح كبح يو نا ٠ :(لاَق) . ثأر شم

 اي «مهئابآء ءاّملمآو «مهَئاَمسَب مداني َلعَجم : َلاَك « ىوّطلا ةّمش ىلع مَ
 ان لم فلوس هللا مثعطأ ْمُكَنأ مكس 01

 ا اهنا لدن « هللا يبا :رمع لاق ؟اَنَح مك
 9 اق داكار نتن. طشرنا عل

 ةميقتو ًاريفصتو سيو «هلوق اوعمس تح هل لجو رحل
 طل ميا و دش عا | انثدَح -89

 :لاَق كلام نْب سن ْنَع ٠ ٍمصاَع ْنَع - داع نبا ينعي - -ُدابع اَنْدَح
 يلا يَرَت يف راسألاو رشف نسا هللا لوُسر فاخر
 [1711:عجار] . ةّئيدَمْلاِب

 مِهاَربإ بأ هاَندَح :نّمْحّرلا دْبَع وُ ناَق مل

 .ادج هرم سحرا ديوب مَظَعَر « سائلا رايح نم ناكو بفم

 يسموه »هر كش
 «ًبوُيأ نع ؛ َةَمْلَس رب داَمَح اَنندَح «[ديعسوبأ اندَح] - كمل

 موُقَتَأل : قف هللا لوس ر َلاَق : :لاَك كلام نْب سنآ ْنَع «ةَبقلق يبأ ْنَع
 [17؟405 :رظنا] ٠ دجاَسملا يف سالى ىَح عسل

 - بوُقطَيوُب انئدَح «مشاه يتب ىلوم ديعس وب نندَح - 11001
 0 لَه لبر هلآسو يناثلا اتاك تغمس لاق - قاَحْسإ ينعي
 لاق لل لوس شام ١ :انتنأس :تيكلاق ؟كلم نب

 سلع سا ساس



 ملا ص

 2مم عل رار تراس ها
 هنودعتف متنأ امأ : لاق ؟وه هةحيضلآ هل لق ءاضةرعش انوثآلك تمم

 . انيز هع نق رحت امأو ؛ةَحيضَق

 لادن يت زيتا دبع اند ءديتسول اد 000

 كب رح ىلق كلا كييف لاو جل لاق كلام

 [38140:رظنا] . لع دجَسف ءام نم | يشبه نحضَتو : لاك «مدقلا مريت

 نع ءِرْظْلا يبأ نع ؛ ةَميِهل نبا اندَح «نَسَح اَنئدَح -

 "مل لذا لاب خخ لا هنأ فقط يلا نَع « كلام نْب سّنآ

 للاى مَسْقولٍنيَرمط يذ ثشأ فعضتم فيعتم لكلا لأ ام

 لس
 . عبق يذ عن ٍاَمَج اوي رطل را لآ مآ ريآل

 يبأ نب ديزي انئدَح ةَميِهل نبا انثَدَح ٌبرَسَح اًنندَح 66

 لوُسَرنَأ ؛كلاَم ِنْب سن ْنَع «باهش نبا نَع ءدلاَخ نب ليَقعَو بيبَح

 يال

 0 لاق كلا ني تاع مل

 اَمألَصَو ءنْيتْكر ىّنمب ركيوُبأ اَمالَصو «ِنييعْكر ىمب ةالصلا 8 هلا
 هاون ا 00 م كم لااءل

 مُكنينسْيرأ ء يعكر ىتعب ناد نب امنع اَالَصَو « نيتعكر ىئمب مع

 [1؟١49:عجار] . سب اهم

 ريس م ب
 ءديزيْنب دلاَح اند «ةَميهل نبا انئدَح «نَسَح اًئدَح - ١ "؟ةءا/

 83 لاك 8 هللا وسرد .كلاَم نب سنأ نع «لآله يبآِن ديس
0 

 َةَكْرف نوُعْبَس تكل ,ةكرف نيعبَسَو ىدحإ [ىلعإ تكرقت ليئارسإ ين
0 

 هتك ةكرف َنيِمْبَسَو نتا ىَلَع فرس يّنأ نإ :ةدحاَوةكرَف صلختو 0

 ؟ةكرفلا كلت ت نم ه م هلال وُسَر اَي :اوُناك ٠ صْلْخَتو دك ةقرف] (نوُعْبَسَو) ىدحإ
 .(53/6١ةَعاَمَجلاةَعاَمَجْلا : :لاَق

 َتياَنْنَع «َةَملَس نب داَمَح اَنَثَدَح نَسَحْلا اًندَح -
300 

 اوُنمآَنيذلا هيأ ايل“ ةيآلا هذه تلون اَمَل : لاَ هنأ كلام نب سّنآ نَع ؛ «ينانبلا

 انآ : :لاَقق هني يف سنت اكس لج «ةيآلا رخآ ىلإ مكاو وقت

 :َلاَقَكَذ ذا نب دعس ف يلا لس ٠ 88 يلا نع سبتحاَو ءراَلا لأ نم

 ُهَلَتْسَلَع اَمَو يراَجلُهّنِإ : سلق ؟ كا تباكأشاَم ومع اجا

 تلا :"تباك لاَقك ٠ اق هللا لور لو هكَركَدَْس هاك لاك« ىَوْكَش

 نم انآق ب هللا لوُسَر ىَلعاتوص مُكعقرأ نم يأ ْمتملَعْدَقلو ,ةيألا هذه

 لّهأ نم َوُهلَي هللا لوس لاَ ؛ , 8 يل دْمَس كلذ ِدَرَكذَك راَّتلا لْهأ
 1 1 [1؟4::عجلر] .هَّنجْلا

 تباكْنَع ةَمْلَسنْبْداَمَح اَنكَح ْنَمسَح اَندَحأ -4
 0 جلاس نب سن نع يناثلا

0 
 [17؟85:عجارإ 50 :لاَقَق ٠ ريتال رجلا

 هاا
 نع «تباَن نع « ةَملسث بدن اتضح ”

 اهب يطئاح ميقأ انآو لن نآلشل نإ 555 :َلاَالجَرنأ ؛سنآ

 ةلَخَتب مي اًهطعأ : قف ينل هللا ؛ اهب يطئاح ميِق ىّتح ينط نأ هرم

 ىَتآد ؛ « لفك يطئاحب كتلحَ ينعب : 0

 اَهْلَعِجاَف :َلاَق يطئاحب ةلْخّشلا تلا دق يهل لور اي : لاك و يلا

 حاَدْخدلا يبأل حار قَذَع نم مك : ف هلل لوُسَر لاَ ٠ اًهكتيطعأ دَقَك قمل

 نم يجرخا حادا ماي: َلاَقَق هئآرما ىَتآق : لاك «ارارم اًَلاَف « نجلا يف

 .اههبتث ةملك وأ يبل حبر : ْتَلاَقَق « ةلججلا يف ةلخب عبق نإ طئاحلا

 .يماوس ع هع ل وب م
 «يناتبلا تباك نع ؛ :ةَمَلَس نب دامح اًنئدح نَسَح اًنئلَح - 7561١١ ١-

 © سو اس هم سف وم اس لل
 ُىَّسأَر ٌماَجححْلا َقلحَيْنأ 8 هّللالوُسرداَر امل : لاق كلام نْب سن نَع

 م ىلإ هب َءاَجَقهَرَعَش َدَحأَك «هدّني هسأر يِّفش دَحَرعَش * ةَحلط وبأ َدَحأ
 0101000000 :رظنا] . اهييط يف ُهقوَُت ميس مأ تناك: لاق ؛ ميكس

 :ةفاوس يريد ,ةنيهك ا اكدَح «نسَح اندح - 0
 يبا اَيفارْفَتحَئاَمتيي : :َلاَق كلاَم نبا سنآْنَع ؛ « ينالوا او نَع

 يفوت لاق ا هلل لوس اَيِلَ جَرَخِإ «ضييألاو دوسألاو يمَجمْلاَو

 نار ِساَّنلا ىَلَ يتاَيَسَو , هّللا وُ مك هللا باك نورت بَح

 د دايس م هل ع قيوم
 [9+175:رظنا] . اَهتوَُجاَتَي الو مُهَروجأ َنوُلَجََتي «َحّدَقْلا َنوُعَقْني اَمَك هئوُمَقْعي

 ءمرب هز
 :َلاق بهو نسبا انندَح «فوُرْعَم نب نوراَه انئدح ١- "ها

 ٍنْب سّنأ نع هرمز نب نمل دبع نب بوُهْوَم ْنَع « بُثذ يبأ نبا يئدَح
 ىَلَع َكُدمْحَياَم :رَمع هَل لاَ زيزعلا دبع َنْرمع فلاي ناك هنأ كلام

 يس اقف ىتمةالَص يّلَصْي ف هلا لوُسَر تيار ين : :َلاَقَق اَدَه

 . يلهأ ىلإ بلقلآو يلسصأ اهل ىتو «كمم
 ِبْهَو نب ِهّللا دْبَع اًمدَح «فورعم نب نوراَم اًنئدح -64

 نب ةلاَحضلا نأ «جَشألا نب يكب نع «ثراَحلاْنْب رمح ينَربْخآَو :لاق
 8 هّللا لوُسَر تير : لادن كلام نب سنآ ْنَع «هكدَح يشرفلا هللا دبع

 ُتبَلص يإ : َلاَكفَّرَصْنا امل ؛ تاَمَكر ناّمك ىَحضلا حبس ىَلص رس يف

 يَسسنمو ني يناطغأق ًاثآلئلَجَوُرَع يبرأ تْلَأَس :ةّيهَرَو ةَْغَرٌهَالَص

 ْمِهْلَع َرهظي الانآ لآَسآو ٠ لَعفَف نينسلاب يأ يلتْيال نأ تْلآَس «ةدحاَو

 [173317رظنا] ٠ يلَع ىباق اعيش مُهَسِبلي ال انآ هلآ َلَمَقَق ُْصوُدَع

 ٍنَمْحْرلا دْبَعوُمَأ لاق) :ُنوُراَماَنْندَح -6

 بُطَو نبا هّللاَدبَ انيدَح :(ةَرَّم َرْيَغ نوراهنم اًنَأ ةتعمسو

 نيس انكدَح «ةَماَعد َنْبةداَكعِمَسُدنأ «ٍمِزاَحهني ير يكد : َلاَك

 عضْوَم لم همك ىو اوت د (و)اقف يلا ىلإ ءاج الجراد ؛ كلام

 .ةلءوضو نسحأف عجرا : ف لل لورد لان را

 :َلاَقناَيفَس اًنكدَح ءدِيلَوْلا نسب هّللا دبع اًنئدَح -57

 :لوُقَي كلام ّنْب سْنآتْعمَس :َلاَق َناَدرَو نب ةمّلس يندح )*//١817(
 تنل او نرثلا عير نوفاك اني اُ) ل هللا لوُسر لاَ

 يبو مساس
 . 01 رظقنا] نآرقْلا عبر عبر «مّللاٌرصَ ءاج اذإؤو نارا عب عبر «ضرألا



 1 ا/ 5ع

 نع هَداَنَق نع م ٍمساَقْلا نير نع ءةَداَتَق( اًشِهاَمدَح ءمساقلا“ قس 1101
 بوُنذي هموت الا َنممْفَساماوفأ يصب : َلاَك 8 هّللا لوسَر ءانأ سن

 :مهل لاَ دحر لطتب نجلا هللا ملحم ءاَهوُلمع

 [1؟؟46 :عجارإ . وينها

 نع «ماَشه اَنكدَح ء[يبسارلا] مساقلا نب( اَندَح - - 1
 2 ا

 وهو ل جرلا بَرْشَينأ ىسَهت ا هّللا لوس ان سن ّدآ نع ءَةَداَنَق

 [17؟:ه:عجار] .مئاَق

 ْنَع دْيَرُنْبداَمَح اَنئدَح ءدَّمَحُم نْبسْنوُي انثدَح 1848

 :لاَق مَّرَكَتْدَتُدْمَجْلاَو :ُداَّمَحَلاَق) ءسنآْنَع ءدَّمَحُم ْنَع؛ ماشه

 الك كل ىلع مش قلم دنع ىلإ سماع
 ,8 "يلا ىلإ ينلسْرأ م

 فرش اسما كا :تليَ ؛هباَحْصأ يف وهوَ لاك

 يبال تلقت لَخَدَ : :لاَق ُهَعَم نمو ءاَجَق لاق ؟يعَم نموا : لاَ
 "يلا بْنَج ىَلِإ ىَشَمف ةَحْلَط وُبأ َيرَحَف ُهَعَم نمو يبل ءاَجْدَق : :ٌةَحْلَط

 م فصن نم ٍمكسمأهدَحنا ةقيطخ يه ان هللآل سراي: َلاَقَف : لام ا
 ما عل

 اق «ةّميطَح هنم ْتدَخّناَق نْمَس نم يش

 َرَشَع لخذأ : َلاكمثاَهيِفُهَيمَسَوَف لاق هب ينك َلَخَدَم : لاق «ريعش
 0س 03 007

 همك اوكا ةَرَشَع َلَخَد مت ءاوُعبش ىَحاوُكأفةَرَشَع َلَخَدَف لاَ
 8 ردع ل ةفر د عامود شو هس ل كا
 نيو لق ءارئبش لحالك نوت ملكا لح رم

 .انلَكأَف :َلاَق «يه اَمَك

 سارع رت
 نْبهّللا دْبَعْنْبِيزَمْلادْبَع انكدَح «َنْيَجُح اَنندَح - نفح

 ا لاق كلام نْب سّنأ نع ؛ ليوطلا دْيَمَح ْنَع ؛ ٌةَمَلَس

 ضلاله ىلع نجلا لأ ءاسن نما تلا وهدي يت يذلا
 مو ملام ماطمأ ميرطمسم# ءط

 َريَخ اَهسأَر ىَلَع اهفيصنَلو ءاهحيرب اَمهياَمَتالَمَو امه ام تءاّضأل

 [1717:عجاز] ايف امو ايلا نم

 0 كلان نع ا
 و هس كوع

 لهما ىَلَعَالَ «ةريبكَتِربَكُْلا ىَلعب حيال «لهْا امو ب

 اة ة؟:عجارإ . هلالهإ

 «تبان نع - دْيَز نبا ينعي دَمَح انكدَح سنوي نئدَح - 15
 2 ريس ماد

 سانا دوج اكو «ِساّنلا نسخ ف هّلاٌلوُسَرناَك : لاَ سن نَع

 «توصلا لبق قلناه ةئيدَمْلا لهآ ع رق دقو : َلاَك سنا مَجشأ تاكو

 يبأل سرق ىلع وو توصلا مهل اريسا دق اعجار ف هلال وسر عج
 ريمصما ل

 مل: : سائل وُيَوُصَو سلا هنع يفو ؛جْرس هلَعاَم ير ةحلط

 ؛سْنآ لاك ربه أ - ارْطَبهاندَجَو : سر اكو وعامل اوعارت

 َدْفيَقي سام: َلاَق ءاطيدللت لبق سَرَقْلاناَكَو

 558 او4,1؟54؟:رظنا] . كلذ

 سْنآ نع َقَداَنَق نَع ةَناَوَعوُبأ انئدَح سنوي انئدح - نفر

 0500 يملا ماس
 ءاسْرغسرْفَيْوأ ؛ ءاعْرَز ْمَرْزَيٍمِلْسُم َنِماَم : :ف هللا لوُسَر لاق اق :َلاَق

 هباةلداكألإ .ةئيتزالإر يطال ئاق

 [ 11م1 11ه 1 هال 71771١7 :رظنا] .٠ ةَقدَص

 ِنَمْحرلا دبع ْنَع «ةَّناَوَع وبأ اًنئلَح سنوي اًندَح 1

 ةّبجب باَطَحْلا نَْرَمْع ىلإ ثَمَباكفّبلنآ كلام نْب سل نع مّصألا

 ؟َتَلُقاَم اًهيف َتلُقدكَويَلِإاَهبَتَْْي

 ءاهَسكي مفَتتل َكبَلإ اَهباتْعَب منَ ءاهسبلتل كي اهب ثيم ين : َلاَقَق

 [15418:عجار] . اعين وأ

 هللا َلوُسَر ا هرم َلاَقَق سدس

 عءعاعرو
 « تبان نَع - دي نبا ين ينعي - داَمَح اَنئدَح «سُنوي اندَح - 1

 ف لانو عاشر عشق يفي اما[ رع

 ناو مولر لك نووي مولا لَو َلاَك . هع نيم

 [1؟1؟؟:عجار] . َنيِناَمّنلا ىلإ نيعبسلا ني

 رع سوك
 «تبا نع - ديَز نبا ين ىنعُي - دامح اًنئدَح ؛«سنوي اًنئدَح -5

 وأنتَ لاَعْنَم : هلل لوو (158/6) لاق َلاَكِِرْيَغ وأ سّنآ نع

 260 َنُكَْع توُصَيْوَأ نْسَي بح , تاَوخأ ثآلك وأ نيت وأ تاني ثآلا
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 [1؟1؟1ةرظنا] . ىَطْسوْلاَو ةبابسلا هيتس راش نيَئاَهَك وهو ان

 سا # 2
 دبع اًنأَأ - دْيدَنْبا ينعي -داَمَح اَندَح «سنوي انئدَح - -١؟ة1/

 َرَح هللا لاَ «ثيدَحْا ري «كلاَم نب سْآ هدَجَْع ؛ ركب يبأ نب هّللا

 يأ ٠ ةَقلَع بر أيأ ٠ ةفطُن بر أيأ : وكي ءًاكْلم محّرلاب َلَكَو دق َلَجَ

 يأ :لوُقَي :لاَق ٠ اََقلَخ يضفي نأ جوهر ذو «ةكضم اب

 بتكيق :ل َلاَق ؟لَجألا اَمق ؟قّلا امك «ٌديِعَس وأي قش ٠ ىكنأ وأ ركذ كبر

 [5؟141:رظنا]. هنأ نطَي يف َكلَذك

5 
 دبع انكدَح دير نب داَمَح اَنئدَح ءديعس نب ىَبحَي انندَح - 11

 .ُهَوْحَ يلا نع سّنأ ْنَع ؛ « سنأ نبرْكَب يبأ نب هللا

 بِهَا دعنا يني - زيزعلا دبع اندَح «سْنوُيانُدَح - - |[ 4

 يفوت : :َلاَق كلاَم نْب سن نع ٠ نَمْحرلا دّبَع يبأ نب عير نَع - ةملس يبأ

 ١76١[ :عجارإ . اضن ةَرعش انورشع هتيحلو هسأر يفاَمو كف للا "لوُسَر

 :آلاَق ىَّسوُم نب ْنَسَحَو كلَملا دْبَع نب دَمْحأ اندَح - 1“

 كلام نب سنأ نَع « « ليما ءاَمْسآ يبأ ع قاَحْسإ يبأ ع ري انئَدَح

 اَهلمجَت نأ © هللا لوُسَر ارم ةَكَم اسد مله جَحْلاب حرصت انجرح : َلاَق
 نسا سس هارع

 نكلو «ةَرْمع العجل ت ريدا ام يرش نم'تلبقتسا ولو : لاَق ٌةرمع

 [172144:رظنا] .٠ ةَرمعلاَو ّيَحْلا يترك .يدَّهْلا تفس

 رس ع يف اس ع الر
 َنَع «٠ ةملَس ني اَمح اند : لان اَنَحو نَسَح انئلَح - 1

 يمص دج ييص ع

 ديلا تا: 3 اق :َلاَق 1



 اكيد هلم حلاَص هابل : :[دلتلل] هللا لاق هدّسَج يف ليي ملا

 [االم»# :رظنا] ٠ ُةَمحَرَو هكر هَضق إو ره َوهلَسع هاش إف فْلَمَْي

 «يعّيتلاُناَميلس انآ د ُداَّمَح اَنكدَح نَسَح اَنئَدَح -89
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 ىّسوم ىَلْعتبيأ : و هللا لوُسَر لاَك : لاق كلام نْب سّنآ َنَع ءتباثو

 [1؟؟7عجار] ربك يف يّلَصُبمئاََرْهَو «رّمحألا بيكا دن يب يأ لب

 يمر سا هر اه ريبةرإ سل ل
 انآْبنأ لسنا اد هنو نبحث ١ ااا

 ا

 ككل هن يس لعرب لون رامحلا قو 0

 اًهيف طبي ينلا قلاب ةباَدلا تطرق « « دما تيتا ىََح يِبّر اسف
 سس 8 ساس ع و سو

 هِلَع لير ينءاَجَتْجَرَحمت نيتمْكر هيف كت يَلَصَ 9 تيَلَصَف تلَخَد مث ,ءايبتالا

 َتبَصَأ : :ليربج لاق« َنْبَألا ترتحاَف «٠ «ِنبَل نم هاو رمح نم ءاذإي مالسلا
 مص ساس

 مس
 ؟َتْنأَْمَو: ليقف ل يربج َحَفتسا ءايلا ءاَمّسلا ىلإ اب جرح مك ؛ةرطفلا

 :لاَق ؟هْبلإ لسرأ دقو : ليقف ءدَّمَحُم :َلاَق ؟َكَمَمْنَمَو ليق ٠ «ليربج : لاَ

 ىَلإ ان جر مث «ربَخب يل اَعدَو بحرق مدي نأ اذ ا انل م هيل لسْرأ: دق

 :ليقق ؛ ليربج : لاق ؟َتْنآْنَمَو : : ليقف ليربج َحمفتساَ يتلا ءاَمَّسلا

 :لاَك لإ لردك لاق لإ سر ذكو : ليقك ءَمَحُم : لاق ؟َكَعَم نمو

 جر مّن ريب يل اَوَعَدَو ابحر « « ىسيعَو ىَحَي لاخلا يباب انآ المن

 ليقف «ليربج : َلاَق ؟تْنآ م : : ليقف ليربج حفتساَف « للا ءامَّسلا ىلا

 َلسْرأ دقو: لاق هْلإَل سْرأ دقو :ليقق ؛ 88 دَّسَحّ: : لاق ؟َكعَم ْرَمَو

 ٍنسُحْاَرطَش يطأ دقه اذإَو مالا هيلع فُسوُبي انآ اذ ال مفق لإ

 :ليقكليريج حتطتسا بارا ءَسسلا ىلإ نحمر يل او بحر

 لردك: ليقك محم لاق ؟َكلَعَم ْنَمَو : ليق ٠ ليربج : :لاَق ؟ْتنَأ ْنَم

 يِناَعََو يببح رق سيرذإب اَنأ اكإك بابا مق لإ ّلسرأ دق :َلاَق ؛ هل

 ىلإ اَنب حرمك لع انكم اَسَْروط لجلي: :َلاق مث ريح
 :ليقق ؛ ليربج : لاق ؟تنأ نم : :َليقك يريح مسا ,ةساخلا الا

 انل مشت لإ تعبد : لاق ءهْيلِإ ثعب دق : ليقف ءدَمَحَم :َلاَق ؟َكَعَم ْنَمَو

 «ةّسداسلا ءامَسلا ىلإ نب جوع مريخ يلاَعدو بحر نوُراَهياَآ اذ

 (7//159) َنَمَو :لبق «ليربج :َلاق ؟َتْنَآ نم : ليقف ل يربج حتا
 ادإقانك حش نلت مبدَك لاهل مْبْدَكَو : ليقف ءَمَحْم : لاق ؟َكَعَم

 ءاّعّسلا ىلإ اَنب جمع مُكرْيَخب يل اَعَدو بَحَرَ مآلّسلا لَ ىَسوُمب انآ

 نمو : :ليق ؛ ليربج : لاك ؟تنآْنَم : :ليقق ليربج مَتفَتْساَ ,ةعباّسلا

 انأ اًدَِق الم لإ تميم َلاَق هّْيلِإ ثعب دَقَو : ليق ٌدَمَحُم : :لاَق ؟كَمَم

 ملكهم او رولا تيا ىلإ كس ده انإو اف مهاب

 اذإو ىهتملا ةردس ىلإ يب به م هبل نوُدوُميأل كلم فلأ وحبس

 اهيشَع اَم هللا رم نم اَهّيشَع ملك لآلقلاك اَهيَمع اذإَو : ةكيَمْلا ناَدآَكتاَُقَرَو

 ىَحوأَك :َلاَق؛ انسخ نم اَهَمصَي يأ ميسي هللا قل مدح مق تق

 ةليلو و ميلك يف "يلح ضرفو ىحوأ اميل لَجَوّرَع هللا
 ءءء

 اق ؟كتأ ىو: َلاقف ىّسوُم ىلإ تيهتلا تح تلَرنق

 تمرس م
 ؛ةالّص َنيَح ةلبل

 نفص كلام نب سدس
 رياض

 همام م

 كير ىلإ جنن: : َلاَق ٠ 6 لوول فس آهن :تلق

 اتق يان 20 ل ير ىلع :لاَك

 آخ لع طخ :هتلُق ؟تلََق ام :لاَقق ىَسوُم ىلإ نجف اسم ين
 أل هية ىلإ جاك : لاق

 ىَّنَحاسْمَح اسْمَخ يّنَع طُحَي طشيو ىسوم نيو ير يعج لألف :لاَق
 رضع الص لكي ؛ كيو ٍمْوَيلُك يف تاَولص سمح يه كمَحم اي : :لاَق

 اًهَلمَع نك ةَتَسَح ةَئسْح اسي هميم سحب مَهَْمَو الص وسخ كلت

 ْتَبُك اَهَلمَع نإ ءاتيش بكت مك اهّلمْصَيملك ةكيسبمَهَْمَو ًارشع تب

 يع وم م ساس ع ع
 ىلإ ع جزا : َلاَقُهُئربْخأَك سوم ىلإ "تبت ىَّنَح تربك «ةدحاو قيس

 : هلل لوُسَر لاق ؛ كادي الكس نإ 06 كمال فيفا ُهلَساَك كب

 كطَحَك
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 [ل4 3317 همكجرظنا] ٠ ُتيَحَتما دقك كح يّبر ىلإ[ نَجَردَت

 َِْع «ينانبلا* تباَناَنآَبْنأ داَّمَح اَنكلَح ؛نَسَح اَنكدَح - 4
0-73 

 ُهْذَحأَف ؛نامْلغلامَمَمليَوهَو ليربج هنآ 8 هللا لوران كلام نْب سنآ

 ةنم جَرْخَتْساك ب لقلاّوَشمُ «بَلقلا جَرْخَتساَك ؛ نعش تَعّرَصَت

 بهن نم تْلسط يف ُهَلَسَمَف : لاَق : َكْنم ناطيشلا ظَح هذه : َلاَقَق « َهَقَلَع

 ه6 2 لسع
 هنا ىلإ قوعَسُيناَمْلْعْلا ءاَجَو : :َلاَق «هناكم يف هَ متهم م َمَرَرءاَمب)

 5 معد عد ع همس أي ساهل 6 2
 عفتم وهو هوُلبتساَف : َلاَق لقد ادّمَحْمَنِإ اوُناَقَك - هرْفظ ينعي -

 [17؟4؛":عجار] . هردَص يف طيس َرئآ ىَرأتنُكَو "سن لاق «نوّللا

 انندَح - ٌعاَبطلا (َنْبا) ينمي - كسي يافا 2 -1 6م

 36 ا ءوشلام نب سن نع ةحلط يب نم للاب قا الات

 هدر تع
 نم دوس دق انآ ريصح ىلإ تنشق : ”رسنأ لاك« كلمات وُ 28

 ميلا انآ تضقو « هللا لور هلع مَ ءءاّمب هتحَضَنَق «ثبلاَم لوط

 [اه:عجار] . َفرتصلاَمُث نييك ىَلَصك ءانارو نم نوجا ُيءاَرَو

 ةهسرش ه فاش عال
 دبع نب َقاَحْسِإ نَع «كلاَم اَنْ : لاك قاَحْسِإ انئدَح - نيينشا

 اًيؤرلا : ف هللا وُسَر لاَك َلاَق كِلاَم نبا سنع ؛ َةَحْلَط يبأ نب هللا
 عمم

 َنماْرْج َنيسَيرأَو همس نسهر «ٍلاّمملا ٍلْحّرلا َنِمهَتَسَحلا

 [1؟؟57:عجار] . وبلا

 نَع كلام ينربْخأ لاق ىّسيعْنْبقاَحْسِإ اند 767
 هلق ءرصمْلا لص مَ اك رولا َدَْب كلام نب سْآ ىَعانَخَت :َلاَ ءلَمْلا

 كف هللا َلوُسَرتْعِمَس : :لاَق :ةآلّصلا َليِجَْت ارك هنآلّص نم عَ

 اذِإ تح ْمُهْنَحآ سس لجَي «تارَمَثآل «نيقفانملا5 ٌةآلّص كلت : :لوقي

 اًهيف هللاْرُكَدَيآل امير أَرَق ؛ «ماق ناطيش ير يي تاكو ٌسسشلات رقما

 ل 7؟:عجار] . اليك ّذلِإ

 ىَلوُم ورْسَع ْنَع كلاَم ينكح هقاَحْسِإ اند 70
 انه :َلاَقَكدحأهلَمّلَط 8 ِهّللا لوُسَر نأ كلاَم نْب سنآ ْنَع ؛بلّطُملا يي ع



 هيةسم ماع مو ل ما

 يأ يو 008 ميهاربإ
 م عل رع

 ةبحو ابحي لبج

 [1؟؟٠6 :عجارإ

 وةرو تدعو

 مدح ؛دْيَزنبداَمَح اَندَح «َليعاَمْسإ نب لمْؤم انئدَح - - "614

 ندير دِرْنَم(١ 6١/7 هللا لوُسَر ىتآ : لاق سنآ َنَع ءاتياك

 لوق نم يأ الاهل هاَكو "بيز هتآرا قف هلال وسر ىأر راح

 2 د88 يبل هكَلاََ ٠ هِي اهوُكْدْيدْيرءاَجَك (ثيدَحلا يف داَمَح

 ل مللت يف ينو لاا احلق: َلاَق :٠ هللا قو كَجور كلَ

 - بنيز ينعي - 4هكاَجْيَرِؤ هلوق ىَلِإ «هيدبم

 نع ني نيسح أنت «تباك رع «ُكَراَبمْلا اًنلَح ءدّمَحُم نب نيسح اًنئلَح -6

 لَو ل رسل ذه بحأ ين هللا لوري جر َلاَق : َلاَق سّنآْنَع

 [1؟4هة:عجار] . .ةلجلا َكلَخْدأ اما كبح : : هللا لور لاَ «دَحآ

 ْنَع ءسنآ بكلام اَنئدَح يع نب ايف اندَح 11١

 ةَقطّسصلا مهي ف بلا "تْئآ :َلاَق سّنآ مَع َنَع ءهللا دَبَع نْب َقاَحْسإ

 .ًادبآ بح 2

 تيك انئدَح « ُكلَراَمْلاانكدَح ءٍمساَقْا نْب ب مشاه اَنئدَح - - 65

 لاَ انآلثبحأ يإ : 4 ينل لاَمالْجَردأ ٠ كلام نْب ِسْنآ نع ؛ ياتي
 ساما
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 هّللاو : :َلاَكْسََْيقل : :لاك «ةربخأك : لاك «آل :لاّق ؟هَئَرَبخأَف : ف ينل
 سا قل م يعم وع

 [1747:عجار] .هل يتتبحأ يذلا كبح : هل َلاَقَق ٠ هللا يف كبحأل ين

 امدح دامس نب حيل انئدَح « واد نب املس اَندَح 174 *

 لوُسر َناَك :لاق سنآ ْنَع ؛ «شُيَرُف (نم)ل يملا نمحرلا دبع نب ناَمْثع

 [175714:عجارإ ٠ سلال يمت نيح ةعمجلا ان لصيف هللا

 مكحلا يبين اند هوا نبيك اَندَح - مافلتخلا
000-00 

 عادسب عدو رو و لو ل
 ٍَّت 5000 10و مال عقل حنو ل كاصئألاو

 .هْيلإ ناَمَسبيو اميل

 َراَرَخْلا يميرماَع وب انئدَح دوا نب ناَمْيَلس انلَح -60

 ىتأو ,ًالل نكدَف تاَمَك َدجْسَمْلا فظن ناك دوُسأ نأ ؛ سْنآ نع «تبان نع

 نإ :َلاَقَك «هرْبَق ىلإ اوُهَلطْناَ ءهربق ىلإ اوُشلَطلا : لاَ :ربخأت 8 يبل

 يالي َلَجدرَع لذ هةَمَلَظ اهلهأ ىَلع هَ روبل هذه

 نإ ءهّللا لوس اي راّصألا َملجَرلاكو لح ىَلصقَربقلا ىت ٠ هلع
 ل هللا ٌلوُسَر قلنا هربحأَ مرق نياق :لاَق «٠ هْيَلَع لص ملو تام يخأ
 .يراصنألا مَ

 اَبآ يعي ءاَنيلَع هآلْمأو : يبأ َلاَق) َدْواَد نب ناَميَلس انندح - - "655

 طمس :لاَق تبان ينربخأ : ٌةبعش لاق (َلاَقَقينيِدّمْلا نب يلع مَمَدواَد
 عجور يد# ع

 موي (َلاَكُةْبَسْحا)ءاَولرداَغلُكل: لاق يَلاَنَع ًاسنآ
 م

 [٠1747:عجار] . ةّماَيقْلا

 نع هٌمصاَع اََدَح «تبائاكَح دما ان -76١ا/

 :اوُناَقك ؟َرْمَع يبأُنِبَتاَماَمب كلاَمَنْب سل تلآَس : :تَلاَق ةّصفح

 لك ةداَهَف نوعا :8 هللا لوُسَرلاَف : :َلاَقَق نوُعاّطلاب

 امال( راح جب طن رظفا] ٠ ملص
8 

 يبأنع ابو تح + يأ رمل ذي ان 1

 [1145؛:عجارإ ار لومي تح رس

 :لاق] «تياك نم دمحم اندَح : :لاك دمسصلا بَ ندَح - انسيحلا

 اةعأ تنل ام مهنإق

 مروفالو
 يكدَح «تباك نب ُدَّمَحُم اًندَح ؛دّمُصلا دْبَع اًنئدَح - 5-155

 َنيئاج مَدَخَو نايبصَو ءاَسن ُهلبقتسا ف ؛ هّللا َلوُسسَر نأ هئدَح اسْنأ نأ « يبأ

 ين هللا :لاكوْمهْيلعمْلَسَك «راستلألا نم سرع نم

 [14086:رظنا] . مكبحأل

 نع « يبأ ينُئدَح دمحم اَنتدَح ءدّمّصلا دبع انْدَح - 6١"١-

 ءاوُعتراَف ةّنجْلا ضاَيري مكرم اَذِإ : :َلاَق هللا َلوُسَردأ « كلام نب سن

 رطل قلح : :لاق ؟ةجْلا ضير امو ١: :اوُناَك

 - مشاه بأ ينعي - كانَ اَنكدَح دمّصلاُدبَعاَندَح - نينح

 ءحّبصلا ةالّص ْنَع (طبآلآلب نأ كلاَم نب سنأ نع تونا بحاَص

 يبصلاو نَحطَت يه ةَمطاَبت رم : َلاَقَف ؟كَسبَح ام : ف ينل هللا

 إو 'يبصلا ينيكو اَحّرلا (70//191) كتبتك تئشذإ :اَهل تقف ٠ « يك

 ةلاذك «كلنم يباب ققرأ انآ : :َْتَلاَقَف اًحّرلا يتتيفَكو يِبصلا كتم تش

 هللا َكَمحَراهمحَرَف لاق ٠ « يسبح

 - هاد نا يني -بْرَح نكح ءدّمملا دب اتدَح - 11ه“

 نأ (هكدَح اس انأ «سنآ نب هللا دي ْنْب صفح انكدَح « ىَيحَياَنئدَح

 برْغَمْلا ينعي - رفّسلا يف ٠ «نيتالّصلا نيته َنْيبْمَمْجَيَاك قف هلا لوس

 [1؟172:عجار] .- ٌءاّشعْلاَو

 سنآ ْنَع ؛دْيَمَح ْنَع ٌداَمَح انئدَح ءدّمّصلادْبَع انندَح - 114

 امك هم يلب َحأ[ص خش ضئرألا ىَلَع مولي هلال وُسَر ناك :لا

 مس سرع عع
 [1 5/٠ :عجار] كللذل هتيهارك نم معَ امهم

 «حايتلاوبأ اندَح « يبأ ينُّئَدَح ءدّمّصلا ٌدّبَع اَنندَح -|! 6

0 
 عكر ذأ ةَعاّسلا طارششأ نم : : 88 هللا ٌلوُسَر لاق : لاق كلام نب سنآ انئدَح

 . اًنزلا َرهظُيو ومحل < َبَرَشُتَو :لهَجْلا تبثيو ؛ملعلا

 وبأ اًنئدَح ؛ةَّيطَع نب مُكَحْلا انكدَح ءدّمّصلا دبع انندَح - - ١ "همك

 َكآلْوَم دهْشسا هللا َلوُسَر اي اوُلاَق : لاق كلام نْب نأ ْنَع « « سْيَحَمْلا

 [118014:رظنا] ٠ -اذكو انك ميال اب لعب ينإالك : َلاَق ,نآلُف



 اًمدَح ةَح «يبأ نَح .ثراوا ديد - 1١

 دايز كرب ءآلَعْا َلاَقَق :َلاَق كلاَمَّنْبسنآَدِهَش :٠ يلهابلا ٠ بلاَغ وب عفان

 2 لاق ؟ثمعُب د هلل يِنناك لاجل يآ نس ةرْمَح الاي : يوَدعلا

 رع يدم انس رع كسبنا لاق ؟اًذاَم ناك م : َلاَك «ةتس نيعبرأ
 ماما ديك هميمس با # ممم تمم م

 أنس: لاق هلل َجَوَرَعهَللاهَضَِ هّضبق مث ةنس نوتس هل تمنق «ء نينس

 اياك محو هلَمْجأَو هتسحأو لاجل شاك : لاَ ؟ذمْويَوه لاَجّرل

 ني مويهََمتوَرَع :٠ محن: :َلاَق ؟ة هللا يم تاوَرَغ له ةَرمَح اب

 ينو ءاروُهُظ اواني اَنْيآر ىَنَح الع اوُنَمَحَ ةرثكب نوُكر شما َجَرَخَ

 اق هللا كلذ ىأَراسلك امسي ادي الحل مسيل نيرا
 َلَعَجَف منْ ىأر نيح 8 هللا مَ الو ٠ لجو وع هللا ٌمُهَمَرَهَف رن

 راس اساا هع ربع را مس سرب سس را
 نم لَجَر َلاَقَ «مآلْسلاىَلَع هواي الُجَرآلِجَر ىَراَسأ ْمِهبُماَجُي ©

 ملاك يذلا لجرلاب ءيج ندرك يلعن : 8 هللا لوُسسر باَحْصأ

 لجرلاب ءيجَو 0 دللي تكس : َلاَق « قلع نيرضأل اًمْطَحي مويا

 ىلإ هللا'يِبْايهّللا ىَلتْب ءهللا ياي : لاق اق هلل" ىأر امل

 لني لَعَجَف : َلاَق «هرذكر حلا فويل هناي ملك 9 هللا ين كك ؛ هّللا
 خل سيم هلال 500

 هللا "يبن ىأَر املك ؛ ليان 8 هلل بِ اَهَيلَمَجَو «هلثقب هرمأيل ل يل

7 3 
 هلع اكلنا مل: لاك «يرْذَت هللا ياي : َلاَقَق سيو ايَش مس عصي ال [هنأ| ©

 هن َلاَقَك ٠ يلإ تنمو آلا هللاي باي: لاق ؟ةرنك ينو اا هاذ

 ضموي نأ يبل سي

 ْنَع زيا دبع انندَح : يبأ اًنئدَح ءدّمّصلا دبع انكدَح 66< ١-
 مك هضمي مس وم 0 جررسع اه املا 0 قلوه كك مماعمس هام

 :لاق هال دربي ةَحلط يبأل انل لْخَت يف ف هللااَكي : َلاَق سنآ

 قف هللا يبرم :هبلَج ىلإ يِشمينَأ هللا( يبت مكي ءارو يشي للبر
 2 مم ا مافم

 اَمُعَمْسَتْلَه ؛ لالِب ايَكلَحْيَو :َلاَقَف «٠ لقلب هبل من ىنح مان بَ
 مسالا

 ُهْنَع لئسف : لاك ُبَمْيْبلاٌبحاَص : :َلاَق ءاقيش عمسأ أم : ٌلاَق؟ -
 صا 0000 7

 دوهي

 1 ْنَع زسيزلا دبع انئدَح « يبأ ينْئدَح دّمّصلا دبع انكدَح - 8هدوا
 ري ص سامم سا هضم لسه ملمع ه يوم سا“ ضسرم املا هه

 : هللا وسر لَك «اهتيي بناَج هب ترَتس د ةَشئاَل مارق ناك : َلاَق سنآ

 يف يل ضِرْمَت هريواَصُ لاَرَتآل ُهَّنإَ ءاَنَّه كَماَرق نع يطيمأ

 [14519:يرظنا] ٠ يتآلص

 مف رع هل
 :َلاَق زيا دبع انئدَح « يبآ ينئدَح ءدّمّصلا دبع اَننَدَح - 1 هك

 كيقْرأآلأ : َلاَققتنكتشا نإ كلف تباتَعَم كلام نب سن ىلع الخ

 ًبَرمُمْللا :لُق :َلاَق ءىلب :َلاَ ؟مالّسلاو ةآلصلا هيَ مساق يبأ ةّيقرب

 ٌاَقش فثثلا «تتنآالإ يفاضل ,يفاتنلا تْنأ فشل سابا بهذتم «ساّنل
 هم ةيعاع مع
 . امقس رداغيأل

 ةَعِِسَر ةَعييَر وبأ انس انكدَح « يبأ ينكدَح ءدّمّصلا دبع اَننَح - ١"؟هكا

 َْص :.2 رئت مكبر (1937/0)لاق ف هللا لورد سَنآ اًنْئلَح

 .ًاوبح ولو امهوتأل ءاًسهيف ملام املا ة ةالَّصَو ءاَشعلا ةالص

 7 00 كلم نب سندس نطمح 3

 سَ ناس انئدَح , يبآ يكدَح «دّمّصلا دلع انك - 1

 مَلَفُهْضَقَ كم ضفتي كنه ضنك دق انصُع دَحآ 8 هّللا َلوُسَر نآس نآ

 ُدَحْلاَو «هللا ناس :ك هللا لوس لاق ؛ ضف هَضََ هكا ضفتي
 هم يي و 2 و الس ع 00 0” مل

 . اهكَرَو ةرَجّشلا ضقت اَمك اَياَطَحْلا ضقت ريكا هللاو هللا الإ هَل لَو هلل

000 
 اَتدَح «يرْيَمُتلا كلَمْلا دبع اَنكدَح دّمّصلا ٌدْبَع اندَح 7677 ١-

 كت وسي ملص ٍلُجَر نم لاَ ف يلا نأ سّنآ ْنَع "تبا
 همم هم وزقمو

 هَنَمْحَر لطب نجلا يبل جَورعهّلاَلخْدأ ا ءتذحْا اوم دلو

 ةَمَلَس نب داَمَح اًندَح : آلاقناَفَعَو دمّصلا دبع انكدَح - ١ك

 نم هنآ

 ْنَم لأ :َلاَ كف هّللا َلوُسَر نأ « « كلاَم نْب سنآ نع ؛دْيز نب يلعن
 وتس و 0 ا

 هتيرذو قل نم اهبَحْسيو هبجاَح ىلع اهُعضِيف سينا نم ةلح ىسخي

 :دّمّصلا دبع َلاَق) مُهَروُبت اَيَنوُدانيو ؛هاروُبتاو : يداتي وهو ءهدعَب نم

 00 مام
 اَي:َنوُلوُقَيَو ءهاروتاي :لوقي رانا ىَلَع اوُقَي ىَّتَح (ِنْيكرم اهلا
 همي هعدادو
 4 ريتك ًاروّبت اوعذاو ًادحاو ًاروبُت مولا اوعْدَت 0 مهل لاّقيَك «مهروب

 [ 17114172: رظنا]

 :ناَّمَع َلاَق مُهَروُبت اي :َنوُئوُقَي مُهَو هَّمَلَخ ُهيرُدَو :ُناَمَع لاَ

 . هيبجاح

 0 :آلاَقن انَعو دما دبع اند 10

 7 14: نجارإ .دجاّسَمْلا 0 ىَماَبَتَي ىَبَح

 امدح ٌداَّمَح اَنثَدَح :الاَقُناَمَعَو دّمَّصلا دبع الح -5

 اَشَنْنِإَكّنِإ مُهَللا : دحأ مْوَيلوَُي لاك اقف هللا لوران سن نع «تباَك

 184 :رظنا] . ضرألا يف ديالا

 / داَمَح اًنْئدَح ءدمّصلا دبع اًنئدَح - ١ "هكا

 رت مدل َجَوَرَع هللا َقَلَخ امل : :َلاَق هللا َلوُسَرنَأ

 آلقْلَخ هنأ فرغ َفَوْجَأ هَ املك هي رظْنَي هب هبفيطي سيل لَمَجَ «هعدي

 لص ل١ ,184؟4نظنا] . كلامك

 سن ْنَع 3 تبان َنَع

 نأ ُهَّللا َءاَشاَمهَك

00 
 ْنَع «تيائْنَع ءداَّمَح اَمثَدَح :لاَق دمّصلا ُدْبَع اننَدَح - 8

 َنوُصُقرَيو ف هللا لوُسَر يديني توُففْريةَسَبَحْلا تناك : :لاق سنآ

 :اوُناَق ؟َنوُوُتَي ام :ك هللا لوُسَر َلاَنَك حلاَصدبعَمحُم و

 ْنَع «تباك اَنثدَح ُهداَمَح اَنثَدَح ءدمّصلا د ْبَع اَنَدَح -4

 ًاَشاَم اهم ىَقْيِ نجلا نجلا ٌلْمآَلْخْدَي : 8 ِهّللا لوسَر َلاَق : :َلاَق سن

 ىنحاَقلَخ يشَياَهل ى لاقت للا ئه ؛ لَجَيَرَعُدْللا

 [15441189:رظنا] . اَهَآلُمَي



 رس له ومش
 ىلع اذك "يجيها ءركوكلاتيطغأ : 88 هللا ل وسر لاَ َلاَق

 ىلإ يدي ْتّيَرْصَف 4 ولمس وللا بان ماَلاَح «ضرألا هجَو
 هل مسا سام

 [151:رظنا] ٠ لا ءاّصَح او رفد ةكسم ادق هنتر

 ْنَع ”تباك انكدَح ؛ٌدامَح اًنكدَح ؛ دّمّصلا دبع اًنئلَح -1

 هللا لور هلاك دويل ينب نم ٍلججر ىَلَع لحد الف يبا نأ سّنآ

 ب148 يلا لاَقك ؟مَعْوأ انآلاَخَوأ : َلاَقَك ُهَّللا الإ َهلِإ آل : لق َلاَح اي :

 :َلاق ؟يل ُْيَخَوُم :[لاَ] هللا الإ ةلإ اللوق : :ُهَلَلاَقَك «ُلاَخ ْلَبآل

 [1851,19091:رظنا] . معن

 مها لع هع
 سن نع « تبا نع ُتاَّمَح اًنئدَح ءدمصلا دبع اًنئدَح - 7

 0000000 هميم سو يمص

 :لختلاَد ُنوَسّشَلب : اوُلاَق ؟اَدذَهاَم : لَك اناوصأ ا هللا لور عِمَس : لاق

 0 حلم حله وْسْني ملك وكت : :لاَقَف

 اذإ :4 هللا لوُسَرلاَقَ سلق امل هوُكَرَت ١: اوُلاَق ؟مُكَلاَم : له يِنلا لاق

 اتا سالك .هبْمّلعأْمثأَف مايد رمآ نم يش ناك

 [؟0457:رظنا] . 'يلِإ

 ْنَع ”تباَئانكدَح داَّمَح اَنثَدَح ءدّمّصلا دبع اًئدَح ١١6/7-
 .هَحْلَط يبأ نيبو حارجلا نب ديب يبأ نيب ىَحآ ف هللا لوُسَرانأ نأ 0

 ير هش الو
 ينعي ١(- هال نمل اَْندَح ءدّمّصلا دبع انئدَح 5/١١

 ل

 ين افك ا هلل لوألا سنار ديمَحْلا دبع اًنئدَح - - ريثك نبأ

 . ًءايدلا هَْلإ | ماعلا بجعأ َناَكو ؛ يعامل

 رئعج انكدَح «دّمصلا دبع انئدَح -8
 كو سم سل عرس مو مز

 ةَميفَةروسارْيف ةآلّملا يف“ نوُكي ناك 8 هللا وسر نأ كلام نب سن

 [1551ه:رظنا] ٠ يملا ءاكبو ةأرملا لجأ نم

 هينا لا ماتنمس ل :لاق ميكس نباح اتدَح - ةنطنكلا

2 00 
 رز برس سا ليا

 ابرك هلا لوُسَر قع ةَحْفّص نأ حفص تير ىَنح بَ هذبجف

 اَنكَح ن تباَئاَنكدَح

 و اةادعا
 يدل هللا لاَم نم ينطغأ مح اي : لاَثَق هدب ةدلش نم درا ةيشاَح

 [1 با ء18775:رظنا] ٠ ءاطعب بهلَرمأ مث «فلحضُ لإ َتََتلاَف ٠ دع

 .بويأ نب ىبحَي ينَربخأ] : لاَ َقاَحْسإنْب ىَبحَياندَح - - ١ هالا/

 لاق : لوي كلمني تطمس لاك دسألا هللا دب وب ينربخأ : [لاَق

 اَهئوُدَسكهَنإو ارفاك اك َناَك ْنِإَو م ملا ةوُعَ اوّتا : ف هللا لوُسَر
 .باجح وي“

 .كبيري آل ام ىلإ كبيرَياَم عد : : كل هللا لوُسْر لاَكو 110

 نس اوس را ةرعا# سا

 نع َةَمَلَس نب داَمَح اًنندَح سوم رز رس انكدَح - ١70

 َنْباَو اديس اَي دمحم اَي :َلاَق ًالِجَر نأ كلام نْب سّنأ ْنَع «ينانبلا تباك لم ا

 يلع ردت اي ياي: 8 هللا لوو لاَ اَنريَخ سبّنأ نع «تبائنَع ٌداَمَح اًنئلَح دّمّصلا دْبَع اًنُكدَح > 1
 00 ماع
 نباو اتريخو ءاثديس

 هللاَدْبَع ءهّللا دّبَع با دَّمَحُم انآ «ناطْيتلا هم ايوهتسي الو مكاوي

 سا ورع رع سس
 2 َرَعْهألا ينزل يلا ينم مَقْوَك ينوُمكْرتانأ ب حأ ام هللا «ُلوُسَرَو

 00و

 هللُدْمَحْلا : 0 لا
 ساس دع سا

 اوك يفاكالن سم مكر ءائوآو انكر اهون يذلا

 [1 طعم 194؟:رظنا] . يوؤم

 نبدا انكَدَح - ىَسوُمَنْبا يي -نَسَح اَنكدَح 0١-
 ةلَْب ىلع ناك هلا لوران سنآ ْنَع ديَمْحَو تباكْنَع ةَمَلَس
 ةُبحاَصْةََعُيربَفَوُهادِإَ «راّجّنلا يبل طئاخ ىَلْعَرَم كابهش

 باع ْمُكَممْني نأ هللا توَعَدل اوُياَدَت ال نأ لوك : افك « ةلبلا (تصاَسَن)
 اهني

20020 

 لإ كك نيرا :ىقنشما هلل نورا سلع تبان

 [17؟"14:عجار] ٠ ءَمسلا

 ساب هرب تت ا
 ْنَع دِيمَح ْنَع « ٌةَّمَلَس نب داَمَح اًنئدَح دَسَح اًنكدَح - 555

 ْمُكَمسْلاب يكرشتملا اودهاَج : :َلاَق © هّللا َلوُسَرَنأ كلام نْب سنآ

 [1791/1:عجازإ مُكيدِلَ ,مكلاَوسأو مكاو

 هوامش 0-07
 ؛يناتا تيا نع مكس يَمح اح« اد 1144

07 

 اهنا مديح هلا ينم وكب اَقلو ءًاهيفاَمو

 [١؟/ه:عجار]
 يمويوع و ميك

 «ينانبلا تباث نع ؛ َةَمَلَم نب داَمَح اًنئدَح ؛ نسَح اًنَدَح - ١6|-

 هللا دنع اهل ت وُسَت سكن ماَم : لاك ف هللا َلوُسَر نأ كلاَم نْب سّنآ نع

 عجري ذأ هرسَي مجانآ اهرسيف «ريَخ ص يديهتشا نإ ؛ «ديهّشلا الإ الا ىلإ

 [1؟؟ةهخعجار] . ةداهشلا لمضق نم ىَرياَمل ليم ايلا ىلإ

 «ينانبْلا تباك َنَع ؛ ةَمَلَس نب داَمَح اًنئلَح نسح اًنئدَح ١

 ءاَمّسلا يفدوُسْمَمْلاتْيْتلا : :5 هّللا لور لاَ : لاق كلاَم نْب سن نع

 [1707:عجار] . هيل نووي أل مث « كلم فلأن وُمْبس ويل ُهلْخدَي ةعبآَسلا

 «ينايلا تياك نع« ةَمَلَس نب المح اًنيدَح «نسح اًنيدح /١61-

 ُراثلا تّشحَو ءهراكَمْلاب نجلا تّمح : َلاَك 8 يلا نأ « كلام نب سّنأ ْنَع
 ها ساما سا م

 [لقال 0: .تاوهشلا

 را 0 ها لق كلِ سلع
 0 مل م ورمل في ها سلعه عل ولا دع

 ىهو « فل نمهيردَو هفلح نم اَهيَحْسيَوهَو ؛ هّيجاَح ىلع اهي سيل

 هاد م هل عل و
 اي وقف را ىلَع فقي تح ؛ «مهاروُبت اي : نوني مهو اروي اي : لشي



 و ما ل مع ريش ور
 "انوش يلا اوُمدتال) ١ لاقي مضاوي نو (16 40و

 [1؟024:عجار] . أريثك ارو اوعذاَو ًادحاو

 سل يسوع عمر
 دي نب يلَع نَع :ٌةمَلَس نب دامح اًننَدَح نَّسَح اًنْئلَح - ١

 هسا رب ع
 :49 يِلا لاك : َلاَك- -كلام نبا ينعي - سْنأ نع «ديمحو ديبع نب سنوُيو

 ,ودَيَو ناس ميول ملَسْنَمملُصْاَو «سانلاٌمآ نم نمْؤمْلا

 هما ال دبع نجلا خدي ء هدي ٍيِسَْن يلا «ءوُسلا َرَجَه نم رجاَهُمْلاَو

 اي ممل ل
 . هقئاوب هراج

 دْيَز نب يلع ْنَع « َةَمَلَس نب داَمَح اًنئدَح «ُناَمَع اننلَح -9
 الا ُهنمأ نم نمؤُمْلا : لاق يِبلأٍنَسَصلا نع يح نوب هدو دش د يع

 نع «ٌةَمَلَسْنْبداَمَح انكدَحَ ء[ىسوم نب نَسَح اًنبدَح - 11
 هعيش سال ماع

 راّصْنألا َنِم الجر داع 8 هللا َلوُسَر نأ كلام نْب سْنآ نع « يناثبلا تباث

 «لاَخ لَبَآل : لق معْمَلَخأ َلاَقَق «٠ يلا لإ لإ ال : لقاح اي : :لاَق

 [10001:عجارإ مَن : تل لاك هللا هلل لو ذأ يلف :َلاق

 سن َنَع َةَداَنَق نع "ماه انآ « باها دبع اَنئدَح - ١0-

 وس مسخ
 اي :اوُاق لالا يسمو ةريط لَو ىَوْدَعآل : َلاَك 8 هللا يئن كلام نْب

 [117:*:عجار] . َُتسَحْلا ملكا : َلاَك لأفلام: للاي

 و اةمرشو
 نب وِرْمَع نع «كيِرَشاَنِْدَح ماغي دوس انَح - ١ "هو

 لك دنع ءوضْؤلا نَعُماَتلاَس : لَك كلاَم نْب سنآ ْنَع «'يِراَصْنألا رماَع
 ةقرر و

 اَنككَخَنامآَو ؛ةآلّص لك دنع نصََعي (01كك) ف بلا امأ : َلاَقَق ؟ةلَص

 [1 720/1 :عجارإ . دحاو روهطب تاولّصلا يلَصُت

 نَع «يبأ َكاَدَرَكُذ : لاك نيكس اًنكدَح نَسَح اَنثَدَح -615

 ل ْمَدآ نبا قلي مل : اق هللا لوس لاق : لاك كلاَم نب سّنآ
 اع ع همها م

 .هَْنَياَمم نمل تمن : [لاقإ «تؤملا نم هَ دشأهَللا

 َنَع هَهَداَتَق نع ٠ يبسأرلا لآله وب انئدَح نَسَح اندَح - ل نحن

 لو فَلَا َْسل نال : :لاَق الإ هلل لور اَبطَح املك : لاَ سنآ

 [١٠174:عجار] . هَكدْهَعال مَن يد

 ِنْبِراَتْخُملا نَع ٌرْيَمْز انكدَح ءرِماَع ْنْيدَوسأ اندَح - ليفيحللا

 اًمَع هللا وسر ىَهن : لاق ؟ذيَّبلا فورظ ْنَعأسْنآ لَم : َلاَك لل

 [171؟؟:عجارإ .ْيَقمْلا وه : : 18 هللا يبت يل لاو : :لاق ءي نم تق

 نْيِراَتْخَمْلا نَع يهز انندَح ءِرماَع نب موس اَدَح - /11 ١1

 مام مك يَ ف هللا وُسر لَ : لاق مُهندَح كلام َنْب سناّنأ لفل

 نمو و يماَمأ نم مُكاَرأ يّنإَف «ماّيقلاب الو دوجسلاب 7 عوكرلاب ينوُثبستالَف

 اليل مّتكِحَضَلت آر اَممُآْول هدي دّسَحّس سَ يدّلاَمياو «يِفلَخ

 ةَّنجلا تير : :لاق ؟َتِيآَراَمهَللاَلوُسَراَي اوُناَق «ًاريدك مثيكبلو

 [1؟١٠١:عجار] . َراَّثلاَو

 َنَع؛ لئن اح ءِرماَع ْنْبدَوْسأ اندَح -1744

 لد م + يب طق الستر ياعتا 0

 [114 142118 ا/ا 144:رظنا] . م

 سئأ َنَع دان انكدَح «لآلهوبأ انْندَح انَسَح اًنكدَح - 84 !١

 لَجَراَماَتآَ ؛َساّنلا يؤ سانا قيرط يف ةرجش َتَناَك :َلاَق كلام نْب
 سامع

 ايدو قوم
 اًهلظ يف بَل هُناَردَقلف : الف يلا لق : لاك « ساّنلا قيرط نع الرع

 [1؟440:رظنا] . ةّنَجْلا يف

 َنَع - - رمْحألا ينعي - - رفع انآ «ماَع نب دوسأ اندَح - ليشمل

 «فوُمصلا اوصاَر : ف هللا لوُسرلاَك لاك سّنآ َنَع «بئاّسلا نْب ءاطَغ

 [3174 4:رظنا] . للا يف موقت َنيطايشلا نإ

 ٍمْلَس َنَع - دْيَز نبا ينعي - دامَح انئدَح ء[نسح اَنَئدَحإ 3

 هنلََولُجَر لاى لحد: :لوقي كلام َّنْبا سّنآ عمَسُهّنأ يول

 ذم مرمأْول هياَحنمأ ضن بلال لجل مالك اًهَهركَف ةَرْفص
 00-2 عم مر

 املك 8 يلا َناَكَو : "سنآ لاق اثآلك وأ نيم اهلا ,ةرفصلا هذه َعديأنأ

 [1؟0:؟:عجارز( ١ 9 هر/#) ههجو يف ُههَرْكَي يشب لجل هجاَوُي

 مس # هس سو
 نع «تباث نَع ؛ «ينآلديصلا َُراَمع انكدَح «دونسأ انكدَح - - 6

 ءاًهبَشحَوْوأ اهداف رتبه ماكل ئاسا يلا ىتآ : لاق سّنآ

 هّللا لوُسسَر نمةَرْمَتِهّللا ناَحْبُس لاق : لاق ةَرسبهلَرمافحآْهاآو : َلاَق

 يَا امهرد نيعيرألا يطأ همس م ىلإ يملا : ةيراَجْل َلاَقك : :َلاَق ف

 [اطب“/:رظنا] اهدنع

 نب دلاَخَنَع ٠ «حلاّص َنْيْنَسَحْلا انئدَح ءدوسأ انندَح - لا

 .مارَح تاّرملا نإ الآ : الف هللا لور َلاَك : :َلاَق سن ْنَع ؛ ء(نرفلا

 رسل طلح تملا

 :َلاَق دّيَمُح َنَع ؛كيرش اَنَدَح ءِرماَع نب دوس انئدَح - لف

 [1؟4؟ه:عجار] . ضف نع هيف هيل ااك حدك سنآ هنتي

 مصاَعْنَع ,”كيرش اًنكدَح َمَدآ نسي ىَيحَي اًنثدَح ثلا

 [1745/:عجار] . وحن

 «تياَكْنَع ؛ اجا :لاَق ٍمساَقْلا نب مشاه انئدَح - دهس
 عام

 ينآرو يب َنْمآْن مل ىَبوُط : ف هللا لوُسَرلاَك : لاق كلام نب سّنآ ْنَع

 . رام عبس يري مّلَو يب َنَمآ نمل ىَبوُطَو هرم

 نع تيان ؛ «رجااَنكدَح ءٍمساَقلا نب مشاه انندَح - نفد

 ! يناوخإ سيق يقل ينأ تذدَو : ف هللا لوُسَر لاَ : َلاَق كلام نب سّنآ
 اًحُصأدُش ا
 «يباحصأ مكنأ :ل لاق ؟كناَرَحإْنْحَنَسيلوأ : قف يل باَحْصأ لاَ

 ْن

 . ينوي مو يب اوُنمآَن يذلا يناوخإ نكلو



 1 قيال . بروي ركبن للاي اَح ١- نطل يم دو ه2

 :َتلاَقك 8 َيِبنلا تنآ آر ن كلاَم نبا سنآ نع ؛ «يِمرْضَحْلا نَع

 0 وال نارك الكر نك يلوي

 كش ْملو «عدصت مل انت ركذ تح َهحدسَت رت ملك اهب د دق :لاَقَق

 . كتبا يف يل َةَجاَحأل : 5 مق انيس

 ِرْكَيْنَع ٠ ةَميِهَل نبا انآ : :لاق َقاَحْسإ نْب ىَبحَي اندَح - قلما
 ل قف يلا نع ؛كلاَم ِنْب سنآْن ع ينالوخلا ءاَكو نَع ةداوس نب

 َنوؤّرفتو - 8 هللا لوس ينعي - ْمُكَنمارْيَخ مُكِفادِإ َلاَقق ان جَرَح

 سا # هد لهل# هدوم دخ م 0325-
 يتايسَو « يمجعلاو يبرعلاو «ضييألاو رمحألا مكيف ؛ َلَجَو رع هللا باك

 ما له مدع
 لَو مهر نوجأ َنوُلَجَمَتي ؛ حالات امك هوتي نارا هيف دووم

 [0261؟:عجار] . اَهَنوُلَجْأَتَي

 بولا تاكا لاق ق احسب ياك ١ نودلللا

 فقد ل مد
 :نوُلوُشَ نوزجتري ال يدا نم 2 اَمَلَق «يرعشألا ىت ىسوم 252 مهيف

 قف ءاوحئاَصَتاوُمدَق نأ اَمَلَق
 ل ؛ةةعجار] . ةحفاصملا

 رعاه ع
 ٍنَمْحّرلا دْبَعوُسأ لاَق)ىسوُم نب كحل اند - خ١ 61١١"

 دِئَعاَتُدَح (ىَسوُمٍنْبِمَكَحْلاَنِمانأ ةتعمسو ٠ :هّللا دْيَع

 "يتلا نَع نع «كلاَم نب سْنأ نع «(رمع)ِنْب طْيت نع ءلاَجرلا يبأ نب نَمْحرلا

 هلت الص ديوي ال ٌءالَص َنيعرأ يدجنسم يف ىّلَص َْم : : لادا 2

 . قاّقثلا نم ربو «باَدَعْلا َنمةاَجَنَو ءرآّثلا ممر

 هرب ةلرع سا رخام
 «ليئارسإ اًنكَح : :الاق دمحم نب نيسْحَو دوس انندَح - ١51

 هللا ل وُسَر لاق : َلاَق سنآْنَع « ميرم يبأ نب ديرب نع «َقاَحْسِإ يبأ نع

 ورمل مي ورمو ٠ :رظنا] . اوعْداَق «ةماَإلاَو نادل نب َنيَيدري ال ًءاَّدلا نا 2

 يس َنْبا ينعي - سوي انآ ءِرِماَح نب دوس انئَدَح - ١361

 هّللا لوسَر لاق : لاَ كَم نب سنع « ميرم يبأ نب ب ديوب نع - َقاَحْسِإ

 م ع 4 2 سل ل وفق عل

 مهلا: :ةلجلا تلاق الإ نآلك ةّنجْلا لجو هللا مَسَلُجَرَلآَساَم : 2
 :ٌراثلا تلاق لإ | تارَم ةثآلكر يتسم را َنمراَجَتساالَو ءةّنجلا هلخذأ

 [1؟1؟4:عجار] . راّثلا نم هرجأ مَ

 َنَع «رباج نع كيش اح حم نب نح اند - ١1

 عاري و 2 دلو
 «مكَرأ نب دير دوعن ف يّبلا عمال لام نإ

 هباَمل ةرَصَيناَكْول ديزي :هلَلاَقق يع 19 //80) يكتم
 مش هبامل ةلرصَي ناك نإ : لاق «بستحآَوَريصأ ذإ : لاق ؟منصُت تْنُك فك

 سما

 [17354:رظنا] . "بْن كل يلو لجو رع هللا يقتل ت ستَحاَو تربص

 20 لاق كلاَم نْب سن نَع :ةَمَئيَح

 0و

 سمرا ريل مرا يو
 دق ذالب ح .يدت بار كخ - 1

 عمي 88 هللا لوُسَر ناك : لاق كلام نب سنع «يناتبلا تبا انئدَح

 1 .”رقنَج لاكي هروب ؛ةآلّصلا يف وهو همأ عم ّيبصلا
 [11ةا/ه:عجار] 5 ةريصُفلا ةروسلاب

 دلاَخ َنْبا ينعي علم لح دم نب نسخ اًنكدَح - ا

 نب سننآ نع ؛ « رقما 'يكملا نيسح
 «هلجأ يف سيو هكر مط أةَس م 317 كلام

 .همحر

 ينكدَح : :َلاَقَن نيدشر اَنْكدَح نبع نْب (ىيحي)اَثَدَح - /1١

 كلاَم ِنْب سنآ نع ؛ «يشرقلا كاحضلا نَع ٠ «رْثكب نَع «ثراَحْلا نب هرمَع
 ءتاَمكر َناَمك ىَحضلا حبس ىّلص رْغَس يف اق هللا لور تيد : لاق

 َلَجَوُرَع يِبرتْلاَس برو ةَبغَر ةَاَص تيل يثإ لاق فصلا امل
 لهم

 لو «نينْسلاب يأ يل انأهنلآس ؛ةدحاو ينمو نيا يناطغأق ٠ ,انكلك

 ىباق اعيش مه سليل نأُهَآَسَو لصق مودع مهيلع رولي

 [11015:عجار] . يَلَع

 ُلَراَبمْلا انكدَح :آلاَق ديلولا نب ْفْلَخَو عرَسَحااَننَدَح - نطل

 : 4 يبل لاق الجرن كلام نب سنآ ينربخأ «ينابلاتباث يندَح : لاق

 .ةرخاق لاق آل اق 9ك 0

 2 ل

 ْنَح ةَمَلَس ني داَمَح اًنْئدَح : 1

 لوُسر دْهَع ىَلَعرعَسلا الَغ : َلاَق كلام نبا سْنآ ْنَع « ينانبلا تباكو هدا

 ًةئاَخلاَو م َهَّللادإ :َلاَقَق ؟ترَمَس ول هّللا َلوُسَر اي : اونا © هللا

 8 داحأ يبطي الو هللا ىقلا نأ وُجْرأل يَ هرعَسُمْلا قزأرلا طسابلاضباَلا

 [١141:رظنا] 31و لتلعب

 ور مو رو هر ب هدو 72

 0 ا لاك كلاَمِنْب سنع « يناثبلا تباث

 يره عكم
 نم م هللا َلوُسَراَي : َلاَقَك ءيتأرما هذه ثيالُف اي : 'لاَقق جرم «هئاّسن

 متنا نم يرجي اطيل نإ : لاق «كلب نأ نكأ مَ ين اك هنأ تنك

 [120عجار] . مّدلا ىَرَجَم

 ل يمجربلا دايز نب دمحم انكدَح سنوي اًنيدح -0
 5 لاق كلام نْب نأ ْنَع «ثدَحُي يناثبا باك تعمم مَ را عمل وبال ع

2 
 «نهيلع مانو لَجَو رع للاى ., تاوخأ ثلث وأ تائب الكلدان

 [167":عجار] . عب درا هعباصأب يراشأَو «اَذكَم هّنجْلا يف يمناك

 واوو
 نُيرْضْنلا نَع (نوُمْيَم رب برح اًنئدَح شوي انئدَح - - 61 1١

 ءابألو ءراصنألل ْرفْغامّمَللا :َلاَق 8 يتلا نع «سنآ ْنَع ءسنأ



 « يبيع و يشر ىشرك راصنألا راصألا يراَرَذلَو و راّصنألا جا زال 78 رانا
 ع

 ءراَصنألا بْعش ُتْدَحآل بش راَصْنآلا تدَحأَ بيش اوُدَخأ َّساَّنلا "نآوَكَو

 .راّصألا مارست ةرجهلا الولو

 ْنَع «سنآ نب رْضَنلا نَع «”برح اًنكدَح سوي اًنئدَح - 73

 يِدْبَعرصْبْتدَخأ انإ :لَجَوُرَع هللا َلاَق : اك هللا لوُسَر لاق : لاك سنأ
 ساه سامبا
 .ةّلجلا يدنع ةضوعَق «َبَسحاَوربصَ

 الاسم رب رب لع ل
 يٌصَحْلا ناَرمع تغمس : لاق برَح اًنئدَح « سنوي انثدح - ا

22 

 ُتيَحَلَجَوَوَع هّللاَدإ : َلاَق ف ِهّللا َلوُسَرَِإ : لوفي اسنأ تغمس : :َلاَك

 .اًوواَدَتَ «ةاَودلا َّقلَخ ًءاملا َقَلَخ

 مساق هريس لع
 هّللادَبَع انثَدَح دار اَدَح « وِرمَع نْب وام اندَح - - "١

 يعم ل
 4 ف هللا لوُسَر لَك لوُقيآسلأ تمس : ارم نْي محلا دعنا

 [17851:رظنا] علا رس ىلع ديل لك راسنا ىلع اع لف

 مانع هلو ىو ١ لاق. 0101/6 ب سنا نع
 ما مص و

 [1؟14؟؟:عجار] . نم سيلك تلا ْنْمَو

 دّيَمَح َنَع رفع وبأ انندَح «ديلَولا نب فلَخ انئدَح ممل

 متلو اعيمج بيرلو رشا ديان © هللا ُلوُسَر ىَهَ : :لاَق .٠ سّنآ ْنَع

 1116٠[ :عجار] . | .ًاعيمَج سلا

 هل هر مس
 نع دعس نب نيدشر اَنْئدَح «ةَجِراَخ نب ميم انئدَح - ١1

 :لوقي كلاَم َنْي سن عسل هئدَح صح يبأ ءديلولا نْب هللا دب

 ىَدَتي ءاَمَّسلا يف ٍموُجنلالكمك ضرألا يف ءاَمَلَعلاَلَنإ ف ينل لا

 هلا لضتت نأ كشْوأ موُجنلا تسمن د «ِرَباَوَبلا تاَمنُظ يف اهب
 ريهسام

 سن ْنَع « تبا نَع ٌداَمَح اًنئدَح ءدّمّصلا ٌدْبَع انكدَح - ١58

 رسما
 [17؟41؟:عجار] هيد واجي ال 8 هللا لوُسَرُرَعش ناك : :لاَق

 لص ع رت ل
 «بوُيأ رب ىَحَب اًنئدَح : :لاق قاَحْسإب ينكح - لن وذحا

 ٍليبَس يفٌةَوُدَغ : ف هللا لوُسَر لاَ : لوفي اسنأ تعمس : لق دّيَمَح ْنَع

 [1؟17:عجارإ . ايف امو ايلا مريخ ةَحْوَرْوأ هلل

 ْنَع بويا: نب ىَيَحَي اًنربخأ «قاَحْسإ نب ىَبحَيانندَح - 1١

 ْمُكدَحَأ سْوُق ب اَقَل : قب هللا ٌلوُسسَر لَك : لاق كلام نب سنن يم
 سام ماش

 ايلا ىَلإتَمْلْطا هنا لهآ نمار نآْوكَو ءاّهيف امو اييدلا نم ُرْيَخ
 000 مر صل ع

 انهتاَمبيطلو « كسلا حاتم تال

 [1؟47:عجار] ] .اهيف اَمَو اًيكدلا نم

 مم لدي

 قتل يمالاتغأ نوط مك لاق كلاَمِنب سنآْنع : ريرج نب ني
 هل ا

 نم هللا لوُسر دْهَع ىَلَع اه انك نإ: ءرخشلا نم مُكَيْعأ يف

 . تابوا

 عقم اش

 ريَخ اًهسآَر ىلع اهفيصتلو امه

 اَمدَح :لاَق يدهم اًنكدَح َقاَحْسسِإَنْب

 رام و

 022 كلام نب سندس

 نمل دْبَعْنَح ؛ةَناوغوُبأ اكد راع اند 1171

 باطلا بَ ىلإ ! ثيل لل لوألا كلان نب سكان, ا

 عقر اقنيق دن في ب نإ انْ .هتبقدزإ اهب تتبامل

 [1؟4؛ةهنعجار] . اهتمت

 لاق نامي نب رمَتعم ننَدَح «مراَع انندَح - نفيس

 يقكْنم : ذاَمُمل لاَ ف يان ؛ لركن كلامي ائَدَح : :لوقي
 هك

 ينإأل : لاق ؟َساّنلا بال هلا ياي: لاك نجلا لحم برب الهلا

 اًهيلَع اوُلكُيي نأ فاَخأ

 [17؟840:رظنا] . َلاَك اَمَكَوَأ

 يبأ تعمَس :

 عام مدع دع 10

 «ثدَحُي يبأ تغمس : :َلاَقْرمتُم اكد مراَع انئدَح - 1١

 ف هلا لور َقلطْلاك يأ نبل َدْبَع تاو ف يِبلل لبق َلاَكاسنأَّنأ

لأطلا سلق «ةَخبسضْرأ يَعَونوُشْسَيَنوُملصْلاَقَلطاَو «ًاراّمح بكرو
 ق

 لَجَر َلاَقَك «ةلراّمح حير يناثآْدقل لاو نع كيل : لاق «٠ ف ىلا هبل
 رقامقاس

 ٌبْضَغَف :َلاَق « كلن احير ب يطأ هللا لور راَمحل هللا : :راّصْنألا نم

 :َلاق «هباَحْصأ امهم دحاَو لكل بضم : َلاَق هون ملُجَر هللا دبع

 نإو» مهيف ْتَلَرَ اَهنأاَنَلِي لمت يديألابو ديرجلاب برص مُهنَي َناَكَو

 [10؟هنرطنا] . مهي اوُحلْصأَ اولا َنينمْؤُمْلا نم ناَتمئاَط
 مسهل

 :َلاَق يميل املس بْنَ اند ماع اَنكَح - 1 6*م

 :لاَق كلام نْب سْنآ ْنَع ؛ «ًيسوُئسلا طْبمَسلاانثدَح : لوي يبأ تعمس
 رم سس 8
 وأ تيير) «فوُقص نسحب نوُكر تمل ًءاَج اح كور نم

 «لل5 ارو نم هاَلا تمل ةكقاقملا تلم مثلي صك (تنآ هةق عب ايد علو ةرع هر

 يس انفي د قر يثكر شب حَتو : :لاَق؛ «معّنلا تِّفص من مْنَقْلا تمص م

 ُدوُلَت اننوُبَح تّلَعَجَف : :لاق «ديلوا نبدا اَنْ ةبجُم ىَلَعَو ءفآلا

 . نمو باَرعألا ترو انوي تفشل نأ تلكم :َلاَق «٠ اكروهظ َفلَخ

 «نيرج اي نيرجاهملل اي : ف هللا لوسَر ىَداَق : لاق « سنا نم ملت

 انو : :َلاَق ةّيمع ثيِدَح اَذَّه :سآ َلاَق ءراّصْناللايِراَصنأللاي : : لاق مث

 ىّنَح مُهاََأ ام هّللا (ميآو)# هللا لوس مدقق َلاقهّللا لوس ايدي
 ْمُهاَنرِصاَحَك فئاطلا ىَلِ للا َمُتَلاَمْلا كل انضبقك َلاَق ءهّللا مُهَمّرَه و صا مص 00

 يطب ف لل لوُسر فاك َلاَق :ةكم ىلإ اجر ملهي يأ

 هب َدَكَم انحف

 مفرق :191/0(:7]ناقا هيو قيل نات هيلا هع موتو يوجع رع لك رورو

 78 نأ راصنألاو َنيِرِجاَُملاةَوسبرمأَم 4 18 هللا لوس ىَلإُ ْثيِدَحْلا

 هيلا اَنلَخَدَك : :َلاَق ءراصنألا وأ يِراَصنآ اإل َلْخدَيآل َلاكمُث هِيَ

 ثيدَح ام : َلاَقاَمك وأ راصنألا رشم ل هللا يلا ٠ يقل انالَم ىََّح

 ايةلانآ ام اوُنك ؟ يناآث يدَح ام: َلاَق هللا َلوُسَرَيلاآ ام : :اوُناَق ؟يناثآ

 لوُسَرب َنوُبَعدتَو لاومألابسانلا بهي وصال : لاق ؟هّللا لوُسَر
 ا علك ديس دو معمم كن

 لوسر َلاَق :لاَق هلا لور اَياَنيْضَر : اوُناَف ٠ « مكتوب اوُلْخَدَت ىتح ف هللا



 ث تدخل :٠ نهئسنألا تدخر ابنا دخول : 8 هّللا
00 

 7 َلاَك ؛ ملل َلوُسَر اَياَنيضَر) : اوُاَق «راّصنألا

 ْرَع َناَمِيلْسنْبْحْنلُف انكدَح دْواَت نب ىَسوُم انئدَح -
 88 هللا لوُسَر نكي مل : َلاَك كلام ِنْبا سنع - "يلع َنْبا ينعي - لآله
 تَيوهَلاَم :ةَبتئاتُمْلا دن اندَحأل لوي ناك ٠ انامل الَو شاف الَوًابايس

 [1؟؟94:عجار] . ةليبج

 هّللا دبع اَنندَح :لاق ريا نْ هلل دبع نب دَمَحُم اننَدَح - تفتش

 دَقل لوي كلاَم نب سنت ععَس : لاَق- بَهْوَم نب هللا دْبع نبا ينعي -

 ؛ هَ ومعلمي مُكدَح تح اص ول ةالَص ف هللا لوس عم يلَصن انك
 م 0

 دموي ريمألاو ؟انريمأل هلاك كتل : : رمت يبأ نب ملسمَو كيرش هل لاَ

 .تْلَعَق د :َلاَق ريا دبع نيم

 نبْفلَخ انثدَح : :ًالاَق ُاَثَعَ همن نيس ادَح - 2 اندم
 ويعم

 قش يول دج مك ١ « يلصِي مث نتوقف
 دام هس وم عع

 ميدي كالا «تنا الإ هلإل هسا كاكنأب كلان يّنإ ١١َلاَقَق
 .كلئانأ يّنإ ؛ ُموُياَييَحاَي ءوارْظإلاو لليل اذ « ضرألاو تاَوَمَسلا 01

 :َلاَق لرسم ١» اوُلاَق ؟اَع اَعَماَمينوُرَْتآ : : هللا وسر لاق
 ب يعد ادإ ي- يسمن يذْلاَو «باَجأ هب ب د اَذِإ لا فَلا همْسابهَّلااَعَمْدََل هدي ب يذْناَر
 [1150:رظنا] . ىطعأ هب لتس اذ

 . هملساب اعد : ناَفَع لاق

 00 ل ينال لق هلي لاق سنآ مكس م رب سا

 يلا در هللا ةَمْحَرو مكي مآلسلا : ؛لجرل لاك مولر يلا ىلع
 املك ُئاكرَيو هللا ةَمْحَرَومآلَسلاْمُكْيَلَع عو : هيل مآلّسلاَوةالّصلا يَ

 نأ رحبت ينكر يطا ريك اح هلل محلا لاق لجّرلا سْلَج يع مع 0000
 هل صدم ماس 6
 َلاَقَق « َلاَكاَمَك هيلع دَرَك ؟تلُق فيك : قف "يلا هلَل اق هل يبو دَمحُي

 ىَلَعص يَ مُصلُك كالا ٌةَرشَع اهم دق دب يسن يلو لف يللا

 :َلاَقك ةرعلا يذ ىلإ اهرب ىّنَح اَهوُبْكي فِي اورام ؛ :اهبتْكي نأ

 . يدب لاَ اَمَك اوبك

 يلح نبل اند الكون انج 001
 52 هه 2 ع

 يل هةر اج بده ف ىلا

 [154:رظنأ] ٠ ةَمايقْلا موي 2 ءايبنألا رئاكُم

 «صْقَح ْنَع :ةَمَِخ افلح كح ريح ندَح) ١

 َنوُيْسَيلَمَج لَم مُهكراَصْنألا نم تيه ناك : لاق كلام نْب سن مَع نع

 ااَج رانا .ةرفط مهتم مولع بتسلم و هيلع
 وم ع رو سا

 يلح ينشلَمَج انهن : وُ هللا لوسَر ىلإ اَكيلَع ب عصُت هو :

 رام س
 :هياحنمأل ل هلال راو شط دقو رهط ا

 .ةوحن ا يِلا ىَشَمَ ءةّيحات يف لَمَجْلاَو طئاّسلا َلَخَدَ اوُماَقَق ءاوموُ

 ُفاَخَئاَنِإَ «بلكلا بلك لم َراص دهن هللا ياي: :راصنألا تلاَقَق

 هللا لور ىلإ ل محلا رت ملك "ساب هئم يلع سيل :لاق توك ْيلَع
 هم رس سس اص

 لأ هتّيصاَني هلال َدَحأَت هيدي ادجاَس رح ىّتحهَوحَن لأ كف

 للا ال يل عسا د
 هّللا َلوُسَر اي : :هباحصأ هل َلاَقَق « «لَمَمْلا يف ُهَلَْدأ ىّتَحُدعَق تناك ام

 نأ "قَحآ ننقل قت َْنو كك جست ل تل هَسيِهَب هذه ( 198/0

 م ساو وه د
 ذرب َملصْرَن ءِرَصَبل َدَجْمي نر شل حْلصي ل : اثق ؟كلَدجْسَت

 يذْناَو الع هقَح مظحنم هجر دست نأ ةآرسْلاترمآل رش شبل لجسي

05 
 حّبقلابْس جبت هَحرُف هسأر قرشم ىلإ همك نم داَكْول «هدبي يسْنك

 هلح تأ ام هيَسَحْلَ و هيليقتس زخإ «ديدّصلاَو

 صُنَح ْنَغ فّلَخ اَنكدَح دّمَحُم ب نيس اَنئَلَح -7 هةر مر ةمدرع
 7 ادت ىقواتل نانو َلاَقُهّنَأ كلام نْب سّنآ َنَع

 ابى قيمت ١ ءانك ضر راصنألا نم الجر وُ

 هير ىلإ دوبي موا مكوةطاطنش لحوم مخ يسكر َرصتلا
 ال تاس تهل و بولا هللا حبق :لاَقق : لاق نرخ نيم

 وُ اماوفأاذإ : :لوُشَي ا هللا لور ممسك هاك ءةصخلرلا تلبق

 . ةيمرلا نم م مهلا قري اَمك نوري نيدلا يف

 :لاقل عامان ةيمضاهلا راكب امس اكد - 1754

 هنأ بطل نب هل دبع نْب بما ىلوم ورع يبني رَع يئدَح
 انلسمتلا : : ةَحلَط يبآل ف هَّلالوُسَر لاق لوي كلام َنْيَسْنآ عمس

 تنكو ارو يشدو ةحلط ولا يِبرخَ ؛ يسد مُكنَمْلع نم نمامالُع

 كلب دوعأ ين ّمُهَّللا لو اوي ذأ كي ةعملسأ تنك لن اَمْلْك قفيِبلا مدخأ

 علو ءِلْضَبْلَو ءِنَْجْلاَو ءِلَسَكلاَو ءِزْجَمْاَو ءنَرحلاَو «مُهلاَنم

 ةّيفصب لبق هربِبَخ نم اَنلبْمآ تح همدخأ لزم ؛ لاجل ةلخَو نيل

 اهدي مك ءاّسكب اًسكبزأ ةءاَبمبهءاَرو يوَحُي هارآتنكف ؛ اَمَراَحدك مح تْنب

 وقعت يلم عطن يفسح علم ءاّبهّصلاب انك اذ ىَنَح ةءارو

 َدَه :َلاَقدحأ هل اَدَباذِإ تح لبق م ءاهبهءاَتي كل ناك ءاوثكا الاجر
 وش معاش عساس
 0 ينإ مهّللا : َلاَك دما ىلَع فرش ملك ٠ ةبحتو ابحي لب

 .مهَعاَضَوْمصنُم يف مهل كراَبمُهّلا :ةنمميهارنإ مرح امك اهل

 [1؟؟٠6:عجار]

 ءديمَح ينربخأ : :َلاَك ل يعاَمسإ انندَح ناَميَلس انئدَح - 5

 بوك يف ىَلَص ٠ ءموَقلا عم م8 هلو اَمألَص ةآلّصرخآ : لاك سّنآ نع

 للملا ل عمال طاع :رظنا] ] ركب يبأ فل هب احّشوُم دحاو

 ساا# ممر
 نع ءدْيَمْح ينئدح «ليعاَمْسِإ انئدَح ناَمْيَلِس انندح -65

 نق ينمي تح الإ انبْفَي مل امو ار ذاك اقف يبا ذأ كلام نب سن 2 يارسس ير ب رس نه # "نك
 نمل نو

 ءالوزم ,لطاالا :رظنا] ميل َراَغأ اناذأ عَمسي مل نإو «مُهَْع افك انآ ٌعمس

 [الوال للم



 دِيمح يتربخأ : لاقل ياَْسإ اكّيآ كامل اكَح - 1.2125

 َحَسْأةَئيدَملا دارج [رظتقإٍرََس نم مدق اة ناك لنآ سن ْنَع

 [17560:رظنا] . اًهبح نم 20 ةْبَد ىلَعَ َناَك نإ « ُهتلحاَر

 ءدِيَمَح يتريْخأ : لاق ليِعامْسإ اَنآّبْنأ ءناَمْيلَس اًنئدَح 111

 يسف كلدفرع حمرا تم اذِإ ناسك ل يتلا سن ع

 [17348:رظنا] . ههجَو
 مرا ع

 ٍريَمَع نب تراَحلا اندَح قاَحْسإ نب مهري اد - ليل

 حييرلا تّبَماذِإناَك ف يبل نأ كلاَم نبا سّنآ ْنَع «ليوَطلا دْيَمَح ْنَع

 [هلبق ام رركم] ٠ . هو يف كلذ فرغ

 دلاَخ نب َناَبأ نع ,كَراَبمْا نبا انئدَح «ميهارب إ انمدَح -48

 َريمكهنأ كلاَمْنْبسْنآ يندَح : لوُشَي ةحاَور نب هللا دعت : لاق

 نم َمدْقْيْوأِر فس يف رْخيْدألإ طق ىَحُضلا ىّلَص ا هللا لوُسَر

 [1 1 28:عجارإ . رس

 دِيَمَح ْنَع ء«ريَمع نب ثراَحلا انتدَح «ميهاريإ انندَح - ١156-

 سرع و

 تاَردُج ىلإ ظن ِرفَس نم مدا َناَك 8 يِبلاَنأ سن نع ٠ ٍليوطلا

 [11114":عجار] . اهبح نم اهكَرَح يلد ىلع ناك نإ «هتقات عصْوأ ةئيدملا

 ريب هع هرب هةريع مرا مع م
 نينا نا « دارا ني رم ةعساو لماك يأ اكَح 16

 ساشا سا
 هه هل اس ساع سال
 0000 )لا لأ لاقي لحد « ماص ماص

 نب سنأ نع « تبان نَع داَمَح نكد « لماك وب انئدَح - ا

عْعُنْيَألَو َمْوَقلابحُي لَجرلا هللا لوري :َلا الجرن كل
 ؟مُكلمَ

53 
 ماس سل مىياق مش

 [173414711 04 ة:رظنا] ٠ ًبَحآْنَمَعَممْرَمْلا : ف هللا لوُسُر لاق اَمَك

 سل نع تبا اًنتدَح ُاََح انلَح :لماكوبأ اند ١768

 اَنَئلَ انقل ٍماَرَح مو ميكس م تاك َلاكاعوطَت ف هللا لوران ىَلَص : :لاَق

 :رظنا] ٠ . طاسي ىلع اًيلص هنيمَيْنَع يَاَقأَو): لاقل هملع ل: :تبات َلاَ)

07 

 رب ريَبرلا اًمدَح «دْيز نب ديعَس اَنئدَح ٠ لماَك وبأ انئدَح -
 ٍحاّجَحلا َنَمْرلْبَحْلا تلسْرأ : لاَ ابر نب هامل ديب وأ انئدَح «تيرخ

 كلام ِنْب سنآ ىَلِإاَنيبآْول : ان مكاني : َلاَك ؟ناَه املا انين ول : ان

 ُماَنْلاَسَق هايتك : :َلاق ؟8 هللا لوُسَر دع ىَل ونام لَه ؛ :هانلأَسك

 شَهَف «َساّنلاَقَّبَسَف ةحْبس : كلاي هلق ىَلَح ضار دق «ْمَع :لاَ

 [1774 :رظنا] ٠ هبجعأو كلذل

 ملَس انكدَح ديدن ْياَمَح اند «لماكو بأ انَدَح - أه

 ةَرُْص ٍلُجر ىلع فيلا ىأر : لاَ كامن سآت : َلاَك يولع

 هذَهُهَنَعَلَسَمَكاَتَمْمّتاْول َلاَق ماَكاَّملك : َلاَق ةَرْفصَرْآ َلاَكْوأ

 :عجار] .٠ ُهٌمَرْكي يشب ههْجَو يف ادَحأ ُهجاَويداَكيأل َناَكو : َلاَق ؟ةَرْفصلا

 اديه

 «دْيمح اًنَربَخأ داَمَح اًندَح :الاَق ناَمَعَو ماك وبك - 10
 ع

 ىّسوم نع «ديمح اًنئدَح :َلاَق : هئيدَح يف دع لاَك) سنن ب ىسوُم نع

 ةئيدَمْلاب مُككرَتْدَقل : كف هللا ونس لاَ : :َل يبأّْنَع (كلاَم نب سنآ نب

 مهول داو نم متنطمآلو «ةّق نم مقا الَو رسم كرس َمالاَجر

 :لاقك ؟ةَنيِدَمْلاب مهو اَنعَمنوُنوُكيفْيكو هللا لوس اي: :اوُاَق «هيف كَم

 [107 :رظفا] .رْدعلامهَسَبَح

 ملَساَنكَدَح ءدْيَرْنْبُاّمَح انكَدَح «لماَكوبأاندَح /1١7717-

 ايف ةَمصَم [موي] 9 يلا ىلإ تمل لاق كلام نب سْنآ نع « يولع

 :َلاكوأ هعبصأب َْرَقْلاسَملَيلَعَجَم : لاك عرقا بَ ناكو : لاك مَ

 000 1 [08145 :رظنا] ٠ هعباصأي

 ١7664- دعس نبا ينعي ٍ - ميهاربإ انئدَح , لماك وب انئدَح -

 فهلا لودي يفصل كلام نْب سنن ؛باَهش نب انَح

 حرطف : َلاَق «قرَو نم يتوسل مَتصَق ءادحاو امي قرو نم امئاَخ

 امل لطلالا :رظنا] : مُهَسيئاَوَخ ساّنلا َحَرْطَو ُهَمناَح ا هلل وُسَر

 [امم

 نب نأ نَع «تباك نع «دامَح اًنئدَح « لماك وُبأانَدَح - اليف ا

 همه #5

 [1م# :رظنا] . دحاَو ٍمْوَي يف اعيمجج هئاسن ىلع فاط اف يبل نأ كلاَم

 مق قمم

 تباكْنَع ٌداَمَح اًنُئدَح : :الاقُاََّعَو لماكوبأ امدح - 1

 ًاتّصيقأ :َلاَق كلام نب سْنآ نع سبات نايا: :هئيدَحا يفُناَمَع َلاَق) يناتبلا

 َلوُسر اَي :َلاَقَك جر ماَقق ' ةكيل تا (6 رخآلا] : ُناَكَع َلاَك) ءاّشعلا ُةَدلَص

 ٌضْمَي :َلاكْوأ) وَلا ست
0 2 

 د تح هيجانه مَ «ةجباَح كب ين هللا

 [1؟854 :رظنا] .ًاءوضو ركذيملو ىَلص مَ (موَقْلا

 َةَمْلَس نب داَمَح اَندَح : :آلاقناَّعَو لماك وبأ انئلَح -01

 نع (ءآلَعلا بأ ىَسوُماَنْئدَح : :هئيدَح يف اقع لاو ءآلَْلا بأ ىَسوُم ع
 هك م سا سرا

 امو ءاتشلا ميرا ةالَص يّلَصُي فيلا ناك: َلاَك كلام ني ِسنآ

 [11416 :عجارإ ٠ نم قيامك رتل مْ اَم يَ

 دَمَحُم ْنَع ٍماَشه ْنَع « «ينارحلا ةَملس نب كَمَحم انكدَح - لنفكح

 :لاَقك 8 هللا لوُسَر باّضخ ْنَع كلامنا ليس : :َلاَق نيريس نبا
 ماعم هاسلعل ع

 ابضَح هَدْمَيَرَمْعَو ركب ابان كلو «اريسيأالإ باش كيم هللا لوس

 . مَتكْلاَو ءانحلاب

 ا ىف يي ركبوُبأ ءاَجَو :َلاق -“
 10001 سا كل قربا م مايك س6
 هّللالوَّتم 26 اَمَق انك قف هللا لور يديني عضو ىّح هلي كم حن مْ

 ٌملْساَك ؛ ركب ىبآل نط يل هني يفصل لل: :رككب يبآل
 عاب تين قوي

بنجو امهوريغ : قف هللا لوُسَر َلاَقَ .ءاضاّتيةَمادقلاَك سار هَنِحلو و
 هو

 .داَوسلا

 ْنَع ءِرباَجْنَع «نايفسانآَبنأ «قاّررلا دْبَع امدح -645
 دمع معو علل م 2ع

 وُكْشَيَوصوهدوُصي مكر نب دير ىلع فبل َلَخَد : لاَ سن نع 5 ةَمَئيَح
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 [17514 :عجار] . بْنُذ

 يبأ ْنَع «رياج َنَع «ايفس انآ « قالا باند 16 سو سم
 تنك هلي مالح انآو ف هللا لوس ر يناذك : لاك كلام نْب سّنآ نَع ءرْصن
 1١*07[ :عجار] ٠ هيج

 ِء ْنَع ءانك ٍخْبَش ْنَع «نايفس انآ «قارّرلا دبع انندَح - ا
 هةر ىلحابخلاو وش ىلح لَنا وغاب أ :َلاَق سّنآ

 .معلن ىَحِراشل نَعَو
 يبأ ْنَع «بوُيأ نع نايف اناا «قآررلا دبع انندَح - -1/

 رمق «ةَئيدَملا اووتجاَف لك نم قف يبا اوت اسائادأ « سن نع :ةبآلق

 [1دالو )78517 :رظنا] ٠ اهنابلاو اهاوبأ نم اويرشب نأ مُهَرماَف اقل دومه

 ْأنَع َةَداَنَق نع ٌَمْمَم اَنآَبْنأ :َلاَق «قاررلا دْبع اًنئدح -

 :رظتنا] .دحاَو لْسُع يف هئاّسن ىَلَع ف يطَي 48 ِهّللا لور ناك :َلاَق سّنآ
 [للومح

 يذلا وس انت 0 ,قارداذ اح - 558" ١

 ل لت اوكملا لل ىلع تو لاق كلمني سل ينربخأ
 20000 000 اي: يد دوم اسي تلت سلا 5 مث 2س

 .نيسمَخ ِسْمَحْلا هذهب كَل نو" يدلل

 ين نع( ا رمعم :رل :”وناثيلا تياك نع ؛رَمْعَم اَنْ «قازرلا دبع اند -
 ين َلجّرلا 8 يلام مَقةالّصلا تناك َلاَق كلام نب سّنآ َنَع
 هتاَر مكوك همك امئاق لاري اَمَ « بلا نيو هي موف هل د وكت هتجاَح

 ّْ .هل يّ ابق لوط نم نيل ٍموقْلا ضن

 :َلاَقْيرْهزلا نَع رَمْمَم انْكدَح ,قاّررلا دبع اَندَح - - 6 ١

 .”ْستشلا تاز يح ٌرهظلا ىَلص ل هلل َلوُسَر انآ كلام نب سنآ ينربخأ

 :َلاَقْيرْطّزلا نع رَمْعَم اربح «قاررلا دبع اَنئدَح - - ١76

 ُبَمْدَي قرضا يلاميالاك » ل لوسأا « كلام ْنْب سن ينَربْخأ
 ةعفترم سمشلاو يلا اًوعْلا ىَلِإ بهأذلا

 َلامةيسحأ ,ةكالكو كيدمان نيم ىلع يللا: يرهزلا لاق

 عرسك لوعنم لطم :رظنا] ٠ ةعيرأو

 :َلاَقيرْهَزلا نَع ٌرَمْعَم انثدح «قاررلا دبع انئدح *١710-
 ةالّصلاب يدوُنو هاما برقا : لاق ف يبلانأ كلام نبأ ين مش دو م دخل

 37٠٠١[ :عجار] ٠ اوُلَص مث ءءاَشَعلاب اوُوَدِباَ

 نع ٠ «يناثبلا تباك نَع ٠ همم انئدَح «قازرلا دبع انئدَح - - 36 ١

 نم ْمُكارأ ين «فوُقصلا هذه اوَُهاَمَت : :ك هللا لوُسَر لاك : : لاق
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 1 مكاك ص

 مع
 لوح هيف شت ا فا كونك

 .هْيلعا اوشنت ل : :لاَقمَهَللا

 ْنَع «ينانبلا تباث َنَع رَمْعَم اَننَدَح « قارا دب اكدَح - نفذه

 لاهل” يدم نك رهان الك يلا ذل مالا يآ

 راشقورب وع ع ص ل
 3 ف يبل لاق « جريان داأ اذإ 9 هللا لوريم ةيدابلا نم

 ًاميمَد الجر َناَكَو ,هبِحي ف يلا اكو «هورضاَح ْنحَتو يدبر هاَز
 ةنيس ام عاش

 .هَرصْي الو ُمَو هفلخ نم هنضحا حام ْمييَوْهو مي ف يبل هن

 اَموُلاَيال َلَمَجق كه يبا فرتق تملا ءاَنَمّْنَم ينلسُرأ :”لجّتلا لاَ

 يرّتشَي نم : :"لوُقَي 8 يلا لَعجَو هََرَع نيح اقف يل ردّصبه هرهظ قصلأ

 نكل : كف يللا لاَقَك ٠ ًادساكت يدنا هللا لوسي: لاق ؟َدْبعْلا

 ول أل ةلع نك َلاَقْؤأ «دساكب تسل هللا دنع

 ير نجلا بلل فهل شل َلاَق

 .كلّذب

 ُهّنآ "ينانبلا تبا نَع ُرَّمْعَم انندَح « قازرلا دبع اًنئدَح - 1١7
 تو يتلا يتيح راصنألا نإ ف هلل لوُسَر لاَ : لاق كلام َنْي سن ٌعِمَس 0100-0-7

 يذلا اُدآْدَق مُهنِإَ مهيسُم ْنَع اوُْعاو «مهتسْمسُم نم وُْاَف هايل

 . مهل يذلا يقبَو ,مِهْلَع

 نع (117/) رَمْعَم َمْعَم اًنكدَح «قازرلا دبع اَنثدَح - لنهذحا
 واسس

 مهلا : :ق هللا لوس لاق : َلاَق كلام ِنْب سَآ نع «ةَاكْنَع «'يرهزلا

 .راصنألا ءاَنبأ نيل ءراصلألا ايل ءراّصْنأللر فغا

 «سنآ نع «ةيآلق يبأ نع بوي ينربخأَو :ٌرَمعَم لاق - ١14

 وشق

 . هلثم ا هللا لوُسَر ْنَع

 َنَع« «يرهزلا ِنَع ٠ رَمَْم انثدَح «قاررلا دْبَع اَندَح - ١41

 عهَس : :ماَملا لاَ اذِإ : لاق هلل لونه هللا يضر كلام نْب سن
 وما

 .دمَحْلا كلو اً : :اوُلوُمَ ؛ءدمح نمل هلا

 سْنآ نع «تبان نع :رمعَم اًنكدَح « قاررلا دبع انئدَح - 1 1١-
 مو ملل

 اهي تكسي مأكول وأ : ةدجّتسلا نمسك اذإ 8 هللا لور ناك :َلاَق

 لطم لسمو لوالل» :رظنا] ٠ لق يسنآ : َلوُقَت ىَنَح

 سّنآ ْنَع «تباك ْنَع ُرَمْعَم اًنلَح «قاررلا دبع اًنئدح - 787 ١

 ف هللا لوّسَر ةآلَص نم فخ الص قف هللا لوُسَر ل ياتيك امل
0 

 . دوجسو ٍعوُ كل ام يف

 سنأ َنَع ءٍمصاَع نُع ؛ هرَمْعَم انئدَح « قاررلا دبع اًنئدَح - 5557

 روع

 ءابحأ نم ءابحأ ىلَح وصي حبلا ةآلّص يفارهش سن ا هل لوران

 !ةدفحملا :رظنا] :٠ َنايحلا(و) ٍلعَرَو :َناَوُكَدَو 3 ةيصع : بَرَعْلا



 ْنَع ؛'يرُْلا نع مْ انَدَح ؛قارلا دبع ندَح - 55

 ذل اوَُحد نبا ةطش شحْجف سرق نم فبل طقس : لاَ سنآ

 َلَمْجاَمْنإ :َلاَق َمَّلَس املك ءاوُدما نأ ْمهِإَراَسأو ءادعام مهب ىَّلَص

 ُهّللاٌعمَس َلاَاذِإَو ءاوُمكْرا مكر اَذِإَو اوبك رب اك « هب مكؤيل مامؤلا

 ىّلَصأدإَو ءاوُدْجساَدَجَساَدِإَو ُدّسَحْلا كلو ار : :اوُوُقف ؛هدمَح نمل ىلع

 [0؟١مه4 :عجار] . َنوُمَمْجأ اسوُلج اوُنَصَق اسلاَج

 'يزارلا ينعي - -رّفْعَج وُبأ انكدَح :لاق قاررلا دبع انندَح - - 645" ١

 تدي هلا لوُسَر لاَ اَم : لاق كامن سنع « سنآ نب عيبرلا نع -

 . اًيندلا قرا ىَتح رجلا يف

 َنْبسْنآ عِمَس ْنَّمَع «نايفس اًنئدَح «قاّررلا دبع ان انندَح /١741-

 فلح لَو «مآلسألا يف [داَعْسإ الّو] «َراَقش آل : كيف ىلا لاق :ُلوُقَي كلاَم

 .بَنَج آلو ّبَلَج آلَو ؛مآلسألا يف

 ساما ماش

 :َلاَق . يرطْزلا ْنَع ع رَمَْم انآ «قاّررلا دبع انَدَح - ١44

 ىَلَصق تلا تعا نيح جرح ف هللا لوُسَر نأ « كلام نب سّنآ ينربخأ

 اردثأ هير سااركَو ,ةعاسلا رك ءرترلا ىلع ممل 3

 له كاش 00

 ؟للوُر ابين لاق لاحلي مق لاق يتلا : َلاَقَق
 ع مم سع

 ىَلَعُرممَكَرَبَف :لاق «ينوُلَس : لوي نأ رك مث : لاَ ةفاَذَح كوبأ : لاق

 :لاَق :الوُسر اق دّسحّميَوانيد ماسالا هاب اًنيضَر : : لاَقَف هيتبكر

 يذّلاَو : قل هّللالوُسَر لاق مث «كلد رم لاق يح طف للا لور تكس
 رغم و

 انآو طئاحلاَذَه ضرع يف آنآ لَوْ تتصرُ دل دي يت

 1151/1١[ :عجار] .رشلاَوِرْيَحْلا يف ٍمْوَيلاَك َراْمَلك ؛ ؛ يّلصأ

 رمل دك ل
 سأ ْنَع «تبائ َنَع رَمعَم اًنأبنَأ : قازرلا دبع انئَدَح - ١1149

 ءرينا] .ُهّللاََّللا :
 سس مم مس عمات نا ىلع

 :لوُقَيدَحأ ىلع ةَعاسلاْموُقَتأل : 8 هللا وسر لاَق لاق

 علاوحمك لطمبكم

 :َلاَق ناسيك نْبَّرَمْع نب ميِهاَريإ [نْبِهّللا ُدْبَع] انلَح -

 نب سنآ َنَع «ريبج نب ديعّس نع ؛ َسوُناَم نب بُهَو نَع « يبأ ينربخأ

 يني - - مآل اه نم ا للا لوُسَر ةآلّصب بش ادحأ تير اَم : لاق كلام

 َرَشَع عورلا يف ارح :َلاَق- ِرَملادبَم (177/6) نمر

 . تاسع دوُجّسسلا يفَو تابت

 نع «تباكو َةَداَنَقّنَع معَ اًنئدَح «قازرلا دبع انئلَح -01

 ما َذنإ :لاق ف هللا َلوُسرَنِإ لاو هلا لور َعمَسُهنأ سنآ
 قوس بوب وثاني كراسي

 - جلا َنوُلخْدي هَمْحَر لْضَبلاٌمُهَجخب 2

 رام ع

 مت كلمني
 11 دمك ب سس

 سّنآ نع «تياكَْع بسس اَتَح 2ق رلا دبع اند - - ١

 يف هك فرم هناك اسف ف 'ىّبلا بكرت «ةرَم ةّئيِدَمْلا لهأ عَ : لاَك

 [1؟59؟ :عجار] ٠ ًارخَب هاندَجَو : لاق َمَجَر اَمَلَ « مهراثآ

 ى« يب لف

 نع «تباكْنَع «رَمعَم انأَبَأ : َلاَق قاّدرلا دبع انندَح “437 ١-

 لعل :رظنا] ٠ َتْوَمْلا مُّكدَحأ ىَنَمتي 6 ا هللا اوسر لاق : :لاق سن

 عاطل لالالا

 يب هن
 دْبَع يل لاق «حُيَرج نبا انآأ ,قاررلا دبع انئَدَح 1

 ْمُضْوَرلا موَقلاٌمْوي : َلاَق ف يِبنلاِنَع :َلاق كلام َنْب سْنآّنإ : كنَمْلا

 .نارلل
 نبا اَنانَأ : َلاَقِرْكَبْنْبدَّمَحُمَو قاررلا دبع انندَح 1

 اهتطت ةرطترخأ» لكل كلم بركان «باهش نبا يتربخأ « جيرج
 رز فَشَكَف 5 , ىكتشاهلأ هللا لوُسَر ىلإ

 كده ل سن ىإرظف ةشئا ةرُخ سا لل

 نانو فصلا ىلإل ص ل ِهَبَقَع ىَلَع ركب وبأ ص كت ىنَح «فحّسصُم

 2 مسبق ِسانل يليه يري اق هللا لوس َراَشَأَو «افوُص ْمُهآَرَنيح
 همي نم يفوت ٠ كيو هكر َيَحرأ «مُكَتآلَص اومن نأ مه دي

 [0؟55١ :عجنر] . كلذ

 يبأ ْنَع «بوُيأ ْنَع رَمْعَم ادَح «قازرلا دبع انئدَح -45

 ىَلَع ِراَصنألا م ةيراَج َلق دويل َنمالجَردَأ ؛ ؛ كلام نْب سّنآ ّْنَع «ةيآلق

 يبل هب ين ذخأق «ةراجحّلاب اهسأَر حصر بَْق يفاقم اهكيلُح
 م2 هك لش ويلا وكر

 . تام ىتح مجرُ «توُمي ىَح مجري ان هبرمأ ؛ 5

 ؛ سنا نع «ةداتك نع ممن ؛قازرلا دبع انئدَح احلا
- 

 ىواوما هك ملل ل

 كلتا .ةقيدتلا اور فير لل وثوب مك عز

 اهنابلأ نم اوُبرشَ ةئيِدَمْلا نم اوُجيرْخَي نأ مُهَرمآَو ءدْوَدب 8 هّللاٌلوُسَر

 اوُلتكو «مهمآلْنسإ داركم رحل ةّحات يف اوثاكُ وطنك اًهلاَوبأَو
 رقم ىيامش

 َثَعِبق 8 ِهّللا َلوُسَر كال علب :َدوُذلا اوُفاَسَو « هللا لوُسَر يعار

 5و مهيأ َلَمَسك «مهب ينك «مهراكآ يف بطلا .مهلجرأو مهيدبأ م
 .اوُناَم ىَتح اهتَراَجح ومضر ةيحاتب اورو

 َنيِذَلا ءاَرَج اَمنإَل : مهيف ترن ةَيآلا» هذَمَنأاَنَتَلَي :ٌةَداَنَق َلاَق

 0 سل ةوظتا] .٠ «هلوسَرَو هللا َنوُيِراَحُي

1] 

 نع «ناَمْلَع يبأ ْنَع هرَمْعم انئدَح « قارا دبع اندَح - نفح

 نم روت يف سْيَح ٍمْيَسمأ لإ تطأ بيز 89 يبل جرام َلاَق سنآ

 هلت ْوعَدف) «تيقل معاق بعْذاَف : ق8 ينل لاق ”رثآ َلاَف ؛ةراجح

 ىلا ّبلاعَضَوو ءادوجرخَير واين ولدي «(سقل
 60 ومي لا يوحد الإ هئيقل اد أ دأ ملو ؛لوقي نأ هّللا َءاَشاَم :َلاَكَو أو «هيق اعدو ءامّطلا



 . «تيحلا هع ارئاطات مينة تيب وجرح وُ تحاول

 يف مككرتو حر ءانبش مهل وثيأ مهنم يحتني اق" لتجف

 لإ[ توي اولا ومَن اهيلاه : ةاَجَو رع هللا لاَ « تلا

 ْعَلَبْمَص 06 «اوُلْخْداَف مت متيعد اَذِإ !نكلو“ هان َنيِرظانَريَ ٍماَعُط ىلإ مكل ندين ْن

 9٠١ :عجار] . «نيولتو مُكيرُشا)
 نبا نَع بوب ْنَع ٌرَمْعَم اًنكدَح .قازلاذبع اد 548|١

 بريح ا هلل لوس بسم راس سل كل
 دمحم سم هول هلللوث ىلإ رفا «يساسشلاب اوجد

 تيري :َلاكَو ( 1١ 4./ا) هيدي هللا لور عرق سيمَخْلاَو

 1 :عجار] .َنيرَذممْا حابص اس مو ةَحاَس اَنْ ةادإَنإ 'ُييَخ

 سنأ ْنَع ٌهَداَتَق نع « َُمْعَم اًنئدَح « قالا دبع اندَح - - 1/0

 َمُهََمَو مهعوُرذ ىَلِإ اوُجَرَح ّنيح ْمُهَدَجَوَريَِخ يبل ىتآ امل : :لاَق
 ِلاَقَف ,مهصح ىلإ وُمَجَرق اوكا ثْيَجْلا هعمو هوأَراَمْلَق «مهيحآَسم

 حاَبَص ءاَسَق «ٍمْو ةَحاَس اَنْ اد نإ رْبَخ تمرح ربك ُهَّللا : ينل

 .َنيرّدنمْلا

 ؛ سّنآْنَع هداف نع (رَمْعَمانكدَح قارا دبع انئدَح - قفحكلا

 بعت ٌبهنصتنماك هَ ِلاجلماجرَسُس هب يرن هيل قاّربلاب ينأ #4 يِنلاَدأ

 رك طق حأ كبر ام هلاك ؟اذهىَلع كَم ليج هَلَلاكَو لع

 اق نمور هللا ىَلَع

 سئ ْنَع دانك نع َمْعَم انكدَح : قاررلا دبع انندَح - لفك

 «ةٌعباّسلا ءامّسلا يف ىّهتُمْلاٌةردس يل تفر : :َلاَق 8 يِْلانآ ؛ كلام نبا
 رس.

 همم م 300
 ناّرُهن اهقاَس نم جّرْخَي ؛ «ةكيقلا نادل اَهقَرَوَو «َرَجَه لآلق ل ثم اه

 يفك نانطابلا مآ : لاك ؟ناَدّماَم ليربج اَي : تلق «نائطاب نارتو نارهاظ

 .ًتسارفْلاولئلاَف نارها امو نجلا

 .اقَرَعضْراَف :َلاق

 :لاَق يرظزلا نع همم نربخأ :لاق قاررلا دبع اَنْئدَح 103
 مق هلا لوس هَبْشَدَحَأ [ممنم[ نكي مل : :َلاَق كلاَم نب سنآ ينربخأ
 [18م6 :رظنا] ] .نيعمْجأ مهل هللا اًولَص يلع نب ب نَسَحْلا

 يف سْنأ نع هةَداَتَق نع «٠ هرَمْعَم انآ «قاررلا دبع اًنْندَح - 1015

 ل يالا لا ف "يّ نأ «ر كوكا يطأ ّنإ> : لجو رع هلؤق

 ياله تلق وُ باح هلا يف اره تار : 8 يبا

 ءاطاخح لل: 5١ :رظنا] ٠ لجو رع هلأ يدنا رئوكلا اذه : َلاَق ؟ليربج

 اياذه

 [لولا6 لمه 14ه

 :َلاَ َناَمْيلُس ْنْبْرَفْعَج اَنكَدَح «قاررلا دبع اًنئدح -6

 ىَلَعر طي ف يبل ناَك : :لاق كلاَم نْبا سن قلع « ينانبلا تبا يئدَح
 وب سام

 تاَرَمَتْنْكيْملْنِإَف «تارَمتقت اطر نكي مَنِ ٠ «يلصي نأ لبق تابطر

 . هام رم تاَوسَح امسح

 2-02 - كلام نب سس

 ع هلوق يفداك رت انئدَح « قايل ايد - - ١ "املاك

 ةّنجْلا يف نإ : :َلاَق ف يلا نأ ؛ كلام نْب سّنآْنَع ؛ «دوُدُمم لظَو) لَجَو

 [1 7١54 :عجار] .٠ اهيل ماَح ام اهلظ يف بكأرلسَيةَرَجَش

0 
 « دايز نب دمحم ينَربخأَو :رمعم لاق - 11 39

 سعب عل
 بأ لوقيو ف يِلا نع هلو

 0١٠١517 :عجار]

 مم ةملا

 ةرّيره ابل عِمسهَّنأ

 .«دوُدْم لظر» مكشوف :ةريره وب

0000 
 يبأ نَع «بوُيأ ْنَع َمَْماَنآَب «قاّرّرلا دبع انَدَح - 1 م4

 رواش قمرعل عع
 نإ :لاقك 9 يِلاَسيَوُمَو ةحلط يبأ فيدَراتنك : َلاَق سّنأ نع ,َةبآلق

 هيوم مكية ل
 ذو جلاب يهتم . ف يبل درع متل يلجر

 نبا نَع «بوُتأََع ٌرَمْعَم اًنندَح «قادرلا دبع اًنئدَح - 1 8

 م
 .اعمة

 رى

 ٌةلوُسَرَو هللا : ىَتان هللا لوُسر يِداّسانأ سنآ نع : « نيريس

 05154 :عجارإ] ٠ "ضر اَإق ؛ ,ةّيلهألا ِرمَسْلا مول ٍلكأْنَع مكنه

 هدا ربامرع
 دبع نب قاَحسإ انثَدَح كلام انكدَح «قاّررلا دبع انئدَح - - 1/١

 ماَمطل ا ىلا تحد ةكلمهَمدَجلأ كلام نْب سّنآ ع ؛ ةَحلَط يبأ نْب هللا

 ىلإ تشق : 3 :َلاَق :مُكل يصله اوسوُق : لاق َمُكلَكأَف : لاق .ًةلَدَْعَتَص
 راعس همر هو

 قف هللالوُسْمََ :ءاَمبهتَحَضَتق ثبلاَم لوط نم دوا دقاَنل ريصح

 مَ نيك ات ,آمَق ٠ اَنءاَرَوُروُجَمَل لاو ؛ءارو ميتبلاو انآ ت فقص و

 [1754 :عجار] .فّرَصُلا

 وهم
 :َلاق باهش نبا نع كلام اًنكدَح « قاررلا دبع انئدَح - 1

 هيلو حلا مَوَيةَكَم 8 هللا لوُسَر َلَخَد َلاَق كلام نب سّنأ ينربخأ

 هللا لوُسمَر َلاَقَف «راسألاب وُلَمتم لطَخ ربا اَذَه : لفكر ءرّقملا
5 20 , 

 [ل59ؤ1 :عجارإ .ه

00-0007 
 ؛سّنآ ْنَع ٌةَداَتَقْنَع رَمْعم اناْبآ «قاررلا دبع ائدَح - لففح

 . هب لاك عَجو نم ءٍمََقلارهظ ىلع مِْحسَوُمَومَجَتحا ف يان

 ْنَّمَع ناّيفَس اًنَدَح « قارا دْبَع (119/5) انندَح ةدففل 6 22 ع هل

 ىَلَعْ ضر ْمُكَلاَسْعآذإ : 4 يِبلا لاق :لوقي كلام نب سنآ عِمس

 َريَخ ناك انإو هب ورشا اي ناك انه « تالا م كر ئاَشَعَو مكيراقأ

 انكم 25
 اندم امك مُهيدِهَت ىّتح مهتمه : اوُلاَق كلذ

 00 «قاّررلا دبع انندَح -5

 :لاق كلام نْبا سنآ نع « 'يرْطزلا نَع ءِرَمْعَم نع , ىلعألا َدبَعَو
 مف :رظنا] ٠ تَفرمْلاو ءاّلا نع قف هللا لوُسَر ىَهَن

 0 ْنَع «ينانبلا تباك نع ؛ معَ انندَح «قازرلا دبع اَنندَح - 06

 ْنمرَضَو هبَو فْوَع َنْب نَمْحرلا دبع يقل بلا نأ كلام ِنْب سنآ
 0 ا

 ةأرما تْجَوَرَت : لاق ؟نَمْحل دبع امهم : : هللا لوُسَ هل لاَقق « قوُلَخ

 يبل لاَقَك ءبَهْذ نم اونو : :َلاَق ءاَهَتقَدَصأْمَك : لاق ءراّصْنألا نم

 .ةاقيْؤلو ملؤأ : 5



 ما ل أنا َُىَل
 فلآ ةام هوم دنيا نم اراك مسكه كرد

 دكت ىلا هس

 . مآلئسألا يف َراَمش آل 3252 نأ نع ءدحاو

 سن ْنَع َةَداَتَق نع رَمْحُم اًندَح « قاّررلا دبع انثَدَح 1 ١-

 طال لل :رظنا] ٠ اًهئاََص اًهقْلع َلَمَجَو ةّيفَص َقدعأ © يِبلادأ

61] 

 ْنَع «َةَداَنَق نع« 0 رَمْعَم انآبْنأ «قاررلا دبع انثدَح -1114
 هرك سس عن تيس لع

 لاق نيم كسر
 00 مع

 3 سا ةبآ يل ةَكملْهآلأَس «سنآ

 ٌرخس اولوُشََو اوُضِرُي هيل اوريو رمل شْناَوةعاَسلا تيرتْلا»

 علو لطومو لوم لما لامك رظفا] ٠ رمتُس

 ْنَع «تباتْنَع َرَمْعم انآ : :َلاَق قارا دبع اننَدَح - لفل

 و ُكئاَس الإ عت ءيّش يفشل َناكاَم : هللا لوو لاف : لاق سّنآ
 رمل

 .ةَازالإ طق يش يف يحاك

 َنَع «تباتْنَع رَمْعَم اَنأَنَأ : َلاَق قاررلا دبع اننَدَح - 1

 ةَرَعَض هَ عير الإ هديل © هللا لوُمسَر أر يفتْدَدَعاَم : : لاك سن

 ِْنَع «يرْظْزلا نَع َمْمم انثدَح «قاررلا دبع اندَح -0

 ءاورباَدَتَالَو ءاَوُمْطاَقَت لَو ءاوُنَساَحَتآل : ةق هللا لوُسَر لَك : لاق سن

 :عجار] . ثآال قوق ُهاَحأ َرجْهَي نأ ملسٌمل لحي «ًاناَوْخإ هللا دبع اوُبوُكَو

 لا

 كاَق .*

 :لاق .يرهزلا نَع هَرَمْعَم انُدَح «قاررلا دب اَندَح - ةلففم

 لاق قف هلا لوُسَر ىتآ بارعألا نم الجرد ؛ ؛ كلام نب نأ يسدَح

 0 ف هلللاوُسَر لاق ؟ةَعاَسلا ىتم ؛هللا لوس

 هللا بحأ ينآألإ يسيل دحر بك رم اهكت دَدْعأ ام: : يبارعألا
 ماعم ل 0 وام
 [1؟:44 :عجار] . .تبيحأ نم عم كلو هللا لورد لاق لوْسَرَو

 دبع نْب ثعشألا نع رمعم اًنئدَح « قاررلا دبع انئدَح- حما

07 

 لاق «سائهَدْنعو ءاق لاب لُجَرَرَم َلاَق « كلام نب ِسَنآ نع هللا

 ؟هّبملعأ : :كق يِستلا لاَقَك . َلُجَرلا انَهابحأل يّنإ دنع ناك مم لج

 يتيحا يذلا كحأ : :َلاَقَك . هملعأَ هيل مق .ةملعأف مق َلاَك .آل :َلاك

 تن: : ل يلا َلاَقَ .لاَقاَمبهربخآَف ؛ الف يبل هلآسَف عجرم مم :َلاَك .هل

 [ةينميملا نم طقس . تسلا اماللو «تببحأ نم عم

 5 را لاق كلام نب آن هلا

 سْنآ نع « تيا نَع َمعُم اًنبدَح « قررا دبع اَنئَدَح -م1171١*

 نم طقس] . هَِذأ فاّصنأ ىلإ 8 هللا لوُسَرْرَعَس ناك : :لاَك . كلام نب
 ساس

 [ةينميملا

 مرام و

 مدعم

 عم س6

 ٍِسْنآ َنَع «تبات نع «رمعم 1 « قازرلا دبع َ ا

 َلاَقك : :لاَق ءاودجَي مل اء ومو ا هللا لور باَحْصأ ضير :لاَق

 هيف يذلا ءانإلا يف هيو ف يلا تير : َلاَق ؟ءاَم اًنهاَه : كف يبل

 ءهعباصأ َنِمي يِنعيروُميءاَمْلا تيك هللا مسي اوُونضَوَت َلاَكَمُث هامل

 مك: سأل تلق ياكل مرح اوتو نحوي

 رب ةسدو

 سنآْنَع :ةداَقكْنَع مْ انآ قايل نَح - لففتن

0): 

 رع هللا : :ل هللا لوُسَر لاَ : :َلاَق سّآ نع ؛ سّنآ نب رْضَنلا نَعْوأ

 اًندز :ِرْكَ وأ َلاَقَك « « فلآ ام يأ يأ نم جلا لخدي نأ يدعو لَجَ

 :لاق ؟هّللاَلوُسَر اياز : :لاَق« هلك محو اَذَكَهَو : لاك ؟هللا لور اي

 ام ءرَمع اني ينْعَد :ركيوبأ لاك «ركب بأ ايَكبسَح مع َلاَقَك ءاَذَكَمَو
 ْنِإَلَجَوَّرَع َهَّللاَنإ :رمع َلاَقَك ءاَُك جلا لَجَوَرَحْدَّللا الخدم نأ َكِيلَع مال هلا رك

 لاق 2
 قدص : يلا لاقت .دحاو اف كب ةّنجلاُهَقلَ لَمْدأءاَش

 .(١؟"/*ؤرمع

 :َلاَقّيِرْهْزلا نَع :رمعم انآبثأ : لاق قاررلا دبع اًندَح -5

 هَل قديح ِني مْوَياواكراصنألا نم اسائأنأ ٠ « كلام ني سن ينَربخأ
5001 

 يرق نم الاجر يطني قف هّللا لوسر قفطو ناو َلاَومآ لور ىلع
 اهي رق يطغي ف هللا لوُسرل هللا رفَْي اوُناََك ؛ « لجو لك لبألا نم هامل

 هللا لوُسَرَتْسَحَف : :ةسنآ لاَق «مهئاَمد نمط افويسو اك
 ًادَحآْعذَيْملَوٍمدأ نم هيف ْمُهمسَجْكراَصنألا ىلإ َل سرا ؛ مهتلاَقمب

 ينل تيِدَحَأَم َلاَقك © هللا ٌلوُسَرمُهَماَج اوُحمَتجا الق «هَّشرْيَغ

 ةَكيدَح سانامآو اني ولولا وام :الّصألا تلاقق ؟مُكدع

 ًالاَجر يطغعأل يّنِإ : لف يبل َلاَنق .اوُناَك يذل اذكو ذك اونا ماس
 مل لا
 ”رِماَّلا بهذي نأ نوْضْرت الف ؛ مهقلاتسأ : لاك وأ مهملات ري دْهَع َءائدَح

 اًممَرْيَخ هي َنوُبلَقنَ امل هّللاَوَ ؟مُكلاَحَر ىلإ هللا لوسّرب َنوُعجَرتو لاومألاب

 : هللا لوُسَر ملل ٠ اًنيضَرذدَق هَل لور الج : اوُلاَك هب نويل

 ينإف لوس هَل وقل ىّتَح اوربا ةديِدَش را يدْبتودجَتس مَن

 18١[ :رظنا] بْن ملف :سنآ لاَ. ضْوَحْلا ىلع مُكْطَرَ رَظ

 :لاق يِرظزلا نع رَمْمَم اَندَح «قاررلا دبع انَدَح - 1١

 علطي : لاَ هللا لوُسسَر َعَمآسوُلُج انك لاق كِلاَم نب سْنآ يتربْخَأ

 نم هثيحل فطنت راّصنألا َنملُجَر ملط ؛ نجلا لأ ملجأ مَ /
 000 م ةعسو

 لْثم : اقف يلا لاما ناك امل ؛ «لاّمنلا هدي يف هيت َقَلَعَتدُ « هئوضو

 لافتا مولا َناَك املَف « ىلوألا ةرَمْا لْثمل جر كلذ ملط ٠ كلذ
 مار 2

 ؛ ىلوألا هلاَح لم ىلع كل ملط ءًاضي هلم لم : ىلا

 يأ: صا |ِنْب وْ نب ا يبأتحآل لإ :َلاَقَف صاَعْلا نب و : للدعم( مام

0 



 نكد هشاّرف ىَلَع بّلَقَتوراَعَت اذإ ُهَّنأ ريغ ًائيش للانمي ثَدَتلا
 هسا

 مل يٌنآَريَغ :هّللا دبع لاَق ءرجَقلا ةآلّصل موي ىَتح ريكو لَجَوَرعهَللا

 هلا تكد لايك اهلا تمم ءأريخأ لإ !نوكي نست

 مل دس

 با مكيلع ملا رار ال ل
 8 5 َكدَمَ اَمرظنأل كيلي وآنآ “تَرأف رارم ثآلثلا تأ تغلق ٠ هّلجلا لمآ

 يع سه ع
 هللا لور لاق ام كلب علب يذل اسف لَم َر يكل متر ملك هب يدا

 إَوُهاَم لا ؛ ينعم : :لق تأ امال َوْماَم لاَقَف : 3

 ال ينل يهوديا ذه هلابك 13غ ر ىلع
 هل

 .قيطت

 ْنَع بدي يب نب لاله نب نسَحْلاْْيبوبحَمانئدَح -
 كامب آلام لاَ نيريس ّنْبا ينعي دَمَحُم ْنَع ءاَذَحْلا يمي دلاَخ

- 2 
 وقيميدو م ا مال مع م ىلع ص

 دم هّلالوُسَرَرَمُع مريخ وُ ْنَمو محن : َلاَق ؟رَمع تلق له
 [18713107 :رظنا] ٠ عوُرلا

 00 يلا لاو الكاس: َلاَق ةَمَلَم

 [11444 :عجار] . معن

 ماع مرا
 وب د يزين با يعيد يعَس اَندَح رم نب ناس امدح - 11

 وأ «ميحرلا محلا هللا منو اريل يلا ناك آنآ “تلأَس : :لاق ةَمَلَسَم

 امو هلم ام ءيَعْنَح ينس نإ َلاَقَق ؟«َنيمَلاَمْلاَبر هلل دْمَحْلاَ

 قال. :رظتا] ٠ كبد َحأ ينلآس

 دعس اَنيَدَح «'يمَحْلا دمّصلا دبع نبيا دبع انندَح - ةفيفش

 ةلبل يف هئاّسن ىَلَعفوُطَيَ اك ف ّللاَلوُسَرنَأ سكآْنَع «ةَداَققْنَع

 .ةدحاو

 لاك :لوُكَيأسلآ سمس :لاَق هبي نع رشم اند 1077
 .راّنلا مهم اويل (161//) آسممي عبدك م : ف هنا (يِ)

 [17؟074١ :عجار]

 ينعي ديعَس يِنكدَح : :لاَقثْيَلاَنئدَح «جاَجَح اَنئَدَح ١7777-

 لور نأ كلام نب سنع هرم يبأ نب هللا دبع نب كيش نع ؛ «يربقملا
 هك ملم يي ماع

 ؟هّللالوُسَراَيةعسلا ىَنم : َلاَقَفك ل جر ماَقَق «َساّنلا ردح ماك هللا
 م يم 6 يام مل مي

 هللا لوُسسَرَتْلآَسْدَك كندا هلق ءههنجو يف اق هلال وسر

 لاق ؟ةَعاّسلا تم هللا لوس اَي : َلاَقق هلام : لاق هرْكياَم
 سيم روس لم دي
 ا :لاَق ,ةاتنكجاك ىلوألا نمد شأ ههجو يف 8 هلال رسب

 َكَحْيَو 8 هلله لاَقق ؟ةعاسلا تم للا لور آي: :َلاَقَك ةَقاَّثلا

 كلور هقك .دوتو ل بحال كفا :َلاَق ؟اًهَلَت ْدَدْعَأاَمَو

 هام مم سا هب
 ."تبيحأ نم عم كنف سلا : 2

1 0 

 هلع هرم ماو
 "بح اككدَح , ىلا نب هلل دنع سَحُماَنتَدَح 1

 كلاَمِنْب سنآ معرضنا تب ميرلاَنأ كلاَم نْب سنآْنَع ليوّطلا

 2 ابا وْفَعْلا اوُيلطَو ءارياق شرألامِهْلَع اوْضرَمك :ةيراج كت َرسَك

 كلاَم نب سئ مَع ِرْضّنلا"نْبْسَنآ اَهوُحأءاَجَن « صاّصقلاب ماك يلا

 رسال قحاب كفي يذّناو آل عّييرلا يكرس هللا لوُسَراَي : َلاَقَك
 مْوَقْلا اَهََك : :لاَك «"صاّصقلا هللا"باَتك ناي: 8و هللا لوُسَر لاق ٠ هَ 0 000

 .هرَبآل هللا ىلع َمَسْقأْكَْم هلل دابع نمّانإ : هللا لوُسر لاق : لَك

 [177997 :عجار]

 سن ْنَع لّوحألاٌمصاَع اَنئدَح «ةّيواَتسوُب انَدَح -8
 عوشرلا لبق لاق ؟عوُكرلا دْمَبْوَأ عورلا لبق تونا نع دع هيلا :َلاَق

 :لاقك ؟عوكرلا َدْمْبَتنق 8 هللا لوران نوُمعْريْمُهّنإَف :تلُق لاَ معا مي رريق سم رق

 نم سائاوُنتَق سا ىَلَع عدي ءارهش 8 هلال وُسَر تن امن اوُيِذَك

 .ءارقلا :مُهك لاقي هباَحْصأ

 نب سن ْنَح ءديعس نب ىَحَياَدَح «ةيواتس بأ اندَح - فورا

 هل :اَنلْقَف :َلاَق ةَعيطَت 5 نيرحبلاب انك بكيل 8 هلا لوُسَر انا : َلاَق كلام

 يدب وقس مكن َلاَقَف : اهم َنيرجاَهُمَلا نم اتاَوخإل بكت نأ

 [1؟9١١ :عجار] .ريصَ نإ : اوُلاَك « يتوق ىّتح اوربصا هر

 «َليعاَمْسِإ يبأ َنْبا ينعيدَسَحُم اَنئدَح ريم نبا انئدَح - ف ةفرفي

 نَحهتلاَسَق ةقوكلاب كلام نب سْنآ ىَلَعتَْخَ : لاك مصاَع نب ةراَمَع نَع

 . تقّرمْلاو ءابدلا نع ؛ هللا لوُسَر ىَهَن : َلاَقك ؟ذيّنلا

 مدلول ع
 يل نع «َرَمع نب ليعامسإ انئدَح «ريَمُت نبا انئدَح - 1

 ىَلُعُرماَنلار َشْحُي فيك ٠ هللا لوُسَر اي : ليق كلام َنْب سْنآ تغمس : َلاَق

 مُهيشُمِي نأ ىَلَع رداَق «مهلجرأ ىلع ْمُهاَتَسَأ يذّنانإ : لاق ؟مههوجو

 1 1 َ [10420 :رظن] . مههوُجو ىَلَع

 ١ - - كلام نب سْنآ نع ؛ « ىَبِحَي اَنيدَح رمت نبا اندَح 38

 ءدجْنَسْلا بناَج ىلإ ماقَمُك «هَجاَح ىَضَقَت ل هلل َلوُسَر ىتآاياَرعأ

 ؛ءاَم نم بوب رم مث ءاقف هللا لور مك سال ْمَبحاَصف : َلاَق

 هلْوَي ىَلَع بصق ٠ :عجارإ 11١5)[

 نب سّنآ نع « « عيت نع « «ليعاَمْسإ انثدَح « ىَلعَيانثدَح - نفح

 ةَمايقلا ميدي أليف الو ينَغ دَحأ مام : : هّللا لوُسَر لاق :َلاَق كلام

 [ا١؟1417 :عجار] .ًاوُ ايثدلا يف يتوأ نكن

 :َلاَك سنخألا نْب ربك نَع «َرَعسماَنئدَح « ىَلعَي انئدَح - ١

 لاق :ةّيدَهْوأ ءّندي ف يبل ىلَعَُم : لوُقَي كلام نْب سنآ تغمس

 ءكلكا# :رظنا] ٠ نإو : َلاَق فيدو ؛ةَنَدباَمِإ لاق ءاًهبكرا : اهبحاصل

 عصب



 َنَع «ينانبلا تباك نع ءُداَمَح اَندَح ءلماك وبأ انندَح - 117

 اًنمَمْطأ يذلا هّللُدْمَحلا : لاق هشاّرف ىلإ ىَوأ إف يلا ناك : َلاَق سن

 ااه ةعجارإ ١ يوم الوهليفاكأل نم مك ؛ اناَوَو َناََكَو َناَقَسَو

 َنَع- ةَمَلَس نبا ينعي -دَمَح انندَح « لماك وبأ انئدَح ١1747-

 ثلا هَرفَح دَكَو َءاَج الْجَر نأ «كلاَم نبا
 م نم هسا 5 عة م

 اقف يبا ىتضق امل .هيف اكرم اريك ادن لمحه : :َلاَقَك

 َلاَقَك ءاساَب ل يلهَنَف تاملكلاب (17460) لكَ كتملا مكي : لاَ ُهَتالَص

 دّقل : ف َلاَثك نمت لا ينَرَمَح كو (تشجاهللا لوس اَياَنآ :لجّرلا
 ميرال هدم يع هلل

 اتم :رظنا] ٠ اهميه اهو ردي اكلم َرشَع يتنا تيأر

 سن ْنَع ,دْيمحو تباكو دان

 ”تباكو َُداَنَق اَنْ :لاَق دامح انآبنأ « لماك وب انئدَح - - 15
 سول م سال يهل
 اوُنأك ناو َرَمعَو ركب ابآو كف يلد كلام نب سنآ نع :؛ديمحو
 د رمد
 [ل1 قال للا :رظنل] ٠ «نيملاتلا بر هلل دنَحلاَوِب 6ءارقلا]نوحتفتسي

 سّنأ نع «تباك انئدَح :ُداَمَح اًنئَدَح « لماك وب انئدَح - 500-05

 ّىَضَق امل كالا تمي «ةعاسلا ماي نَع هللا لور َلاَسالْجَرآ

 اًدانآأَه : لجلال ؟ةعّسلا نَع لئاسلا نأ َلاَقهتالَص قف هلال

 نماهل تدع اَم : :لاكةَمئاق ان اهل تدع امو : َُلاَقَق «٠ هللا لورا

 اَنَق :َلاَك تْْيَحآْنَمَمَمَتنآَك : لاك هلو هللا "ب حأ يأ ريغ لَم ريك

 ب نوملسملا حرف

 ةاقلل ا ل

 ءلطءابل :رظنا] ٠ هباوُحرَم امم َدَسأ مآلسإلا َدْعَب ءيشب

 - دْغَس نبا ينعي - اشيل انئدَح «دَّمَحُم نب جاَجَح اَنئدَح - - |

 'يَراَصنألا كلام نْبِسْنآ ينئدَح : :َلاَق باهش نبا نع «٠ ليقع يد : :َلاَق
 هذ
 يتاَهمأ ناك : لاَق :ةّئيِدَمْلا © هللا لوُسسَرمدّقَم نينس رشح نبل ناكل

 باّجحلا نأشب سانا مَلعآتنُكَف ؛ ا هللا لوُسسَر ةمالخ ىَلَح يّيطوُي
 مام صن

 شْخَج تب بدري 8 هلال وُسَر ىَتب لن املأ اكد «لزُن نيح

 مايشمام
 مْ ٍماَصَطلا نم اوباَصأَف م ْوَقْلا اَعَدَق ءاسورع اهب هللا لوس حبصأ

 002 00 ماع سل
 لوسر ماقف تكلا اولاطاق ف هللا لوُسَر دمهم طر يبو ءاوجَرَخ

 اًنيَشَمَو 8# هّللا لوُسَر ىَشَمَك ءاوُجرْخَي يكل عم تجَرَخحو جرح ف هلل

 اوُجرحْدكَمُصأ 8 هلل وسر نط :ةَضئاَع ةَرْجُح تع ءاج ىَحدَنَم

 متو هيي 8 هلال وسر برص اوَُرح دمها مترو عجرم

 ه كت ساس هد
 [ا19617 :رظنا] ٠ باح لجو ره لنآ« ءرتسي

 نبا نع ليقع اًنندَح ؛ثيِل اَنندَح «جاَجَح اَثَدَح 11 /

 ًايداو مدن بال نول : َلاَق كف هللا َلوُسَر نأ «٠ كلام ِنْب نأ نَع «باّهش

 هللا بوُنيو بالا الإ ماك ميال هرَحآ اول نوكي ذأ بحل به مدثر

 لضلا لالا لطم :رظنا] ٠ يس

 نع ريب ينئدَح : :لاَق ثِيلامدَح ؛ٍجاَّجَح اَدَح - ١117/8

 َعَمْتِيَلَص : :لاَق هنأ كلاَم نْب سّنآ ْنَع ؛(مُيلَس) يبآ نب هللا دْبَع ني دَّمَحُم
 ماما

 يقم رتخ عمو يترك يأ تون لي ل لوم
 مي سهلا ساس
 [171905 :رظتا] .٠ هََرامِإ نم ار دص ِنيتعْكَر ناَمْثَع عمو

 مدمر | كلمني سدس

 00 ا ا

 يب نماعس يح :تياكَ > «جاَجَح اََدَحأ 10

 ل د
 لوُسَرو ؟هّللالوُسردَّمحُم مكي :لاق مث «ُملَقَع مت دجْسمْلا يفُهَحاناَ
 «ئكتملاضييألا لجيل اَذَه : :اَنلُقَق :َلاَق ؛ مهئَرهط نيكس ف هلل

 َكيَجَأْدَك : : هّللا لوُسَر هل َلاَقَق ٠ بسلا دبع َنْب اي لجرلا َلاَقَك
 »الر ع روعة شع

 دَجَت الق« ةلآْسّمْلا يف كن هدف كئاَسُهَّسحم اي نإ : لَجرلا َلاَقَك

 برو كبَر يدشن : لجرلا َلاَقَق ءكَلاَدَب ام لَس :َلاَقَك ٠ كلسْفَت يف (يَلَع

 مهْللا : ا هللا وسر لاَ ؟مهْلك سّنلا ىتإ كسر هلآ ٠ كاك

 ٍمْويْلا يف ةنسْمَحْلا تاولصلا يَلصتنأ ةلرمآ هلآ ٠ هللا ةلدشْناَف :لاق مَعَ

 اذه َموُصَنْنآ كرم هللا ؛ هللا ةلدشتنأك :َلاَق “م معَنمَهْللا : :لاق ليل

 ُهّللآ ءَهّللا كدشْنأ :َلاَق ءمَعَن مهلا : ا هلل لوس لاق ؟ةكسلا َنمرهشلا

 هللا لور لاق ؟ائَرعف ىلَ همس اخ نم ةكدصلا هذه دخان لَم

 نم يئارو نم لوس انآو هب تفج اًمبََتْنمآ : لجّرلا َلاَق مع 2 ١

 . ركب نبا دعس يب وخأ ةبلَعك نب مامض اأو : لاك «يموَق

 .(ح) يح اند عَ نْبَمَحُماَنئدَح -6
 ملا م م# يف لاس

 سنآ نع «ثدَحيةَداَنُق تغمس : لاه بعش يِنئدَح : لاق جاجحو

 وقول للابقيألا (1" راس 8 لل لور ال َلاَق كلام
 ىيم مم

 نم مناخ 8# هّللاٌلوُسَرَدحناَد : لاق ام وُتحَمألإ ابك وَفي المهن

 لوسر دمحم 4 0 هللا لور دّي يف هضاّيي ىلإ ظنأ ين زك ضف
 علوجمم لول لرجل لطالب لااوقل 179ه :رظنا] ٠ هللا

 هع مو رعدع
 َةَداَنَق تعمم : َلاَق دش اًنكدَح رفع نب دَمَحم انندَح - لف مح

 هلم ىَقْيَو مداْنْباٌمَرْهَي :َلاَق ف يتلا نَع كلام نب سّنأ ْنَع :ثدَحي

 07155 :عجار] .لَمَأْلاو صرحا : نانا

 :ةَداَتُق تعمس :َلاَق يعش يكد : :لاَق جا اَجَح اًنكدَح -

 «ةرخأل يَ ريان : َلوقَيناك ف هللا لور ؛ كلام نْب سّنآ انئدَح

2 
 :لاَق وأ

 ةّرخآلا رْيَح ًالِإَرْيَخ آل مُهّللا

 :رظنا] يف اوقي ,للوح؟ 13/92 رظنا] . هصّصق ىف اذه لوفي هَداَنَق َناَكَف :ةبعش لاق

 ةرجاهملاو راصنألل رفغاَف

]1 

 ىَلَوُم ةَثَدَص يبأ ْنَع عش ينُئدَح «جاَّجَح اَننَدَح - 11“

 8 هللا لوُسَرةآلّص ْنَع آنآ تلآَس : :َلاق اريح ةبعش هيلع ىتثآو « سنآ

 نسر صَمْلاَو سما تلا إَر هلا يلَصُي 8 هلا لوس بر ناك :لاَق

 .قمشلا با نإ ءاّمسْلاو «سشلا تبرع انإ بَْمْلاَو نينا ميناس

 [1 ١ :عجار] .ٌرصبلا حسني نأ ىَإ فلا ملط اإ حملاَو
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 تباكْنع ؛ةريُّلا ندم «جاَجَح اَنكْدَح 20007

 َمَلَسَك «َن نوّبَليْمُمَو نايبص ىلع ىنآ كف يملا ءسنآْنَع ٠ «ينانبلا

 [3117 :عجار] .مِهيَلَع

 رامز و 2 سا سك
 نبا دْيَر نب ماشه ْنَع :انأنأ ةبعش : :لاَق « جاجح اًنئدَح - -١|ا/ه

 هلع

 مسي وهو 8 هللا لوس ىلَعْتلَع
 - اًهناَدآ يف : دعب لاقت : لاق (اًهناَذآ يف : لاق هس : :ماَشه لاَق) امنع

 حد :لاَق . كلام ِنْب سْنآ دج َّنَع ؛ سن

 [ارلمو لتكمل ءلكالد» :رظنا] .- كش ملو

 ريافشم ما مك
 يرن روم نع ينط يح ؛جاَجَحاَتدَح - 11

 ساس م
0000 
 1 9 1 ل لسه

 نع ةريغملا نبا ينعي - ناَمْيلَس انئدَح ؛جاجَح انيدَح - /61 ١

 هذه نم ُهئدهَش ءيَشب اَنثَدَح : :تلق : :َلاق كلام نب سنآ نع ؛تبان

 دعو هلا ا هلال وسر ىَلَص : :لاَق « ريغ نع هب اند ال بيجاعألا

 لاب ءاَجَف :لاَ «مالّسلا هِيَ ليرْبج اهيل هيتَيَناك يلا دعاقملا ىلع
 2 ا

 هَمجاَح يضْقيِل ةئيدملاب يبل ْهأ هلاك نم : َلاَقَق رصَمْلا ةآلّصب هند

 «ةّئيدَملاب نوه مهل يل نيرجاهملا نم سان يبو « ءوضولا نم بيصُيو

 عوف : :لاَك «ءام نرمي هلقسأ يف حورأ حدب ف للا لور يتآق : لاَق

 ساس سم » كملف

 ءالؤَمهَمِباَصأ عضو نك تْعسو امك «حدَقلا يفك ف هلل "لوس

 لإ يقام ىلح او لاق ءاوؤضَوَف اوُندا : لاَك «مُث عيرألا

 .َنيناَمَّنلا ىلإ نيعبسلا نيب : لاك ؟اوُناَك مُهاَرُي مك َةْرمَح اب اي : انف ءاًضَوت

 [1؟176 :عجارز

 از يبا كح دعس ص ا اويل
 ميك موب 320 2

 :َلاقشَمْعألا انكِدَح 5 اًنكدح هدا 578 ١-

 ةَماّيقلا موي اقاتعأ ساّنلا لوط :َلاَقهّنأ 8 يملا نَع «سّنأ نع تئدح

 [1؟م56 :رظنا] .ٌنوُنْدْؤَمْلا

 حبا يبأ نع ٌقبعش اًنندح ءرقنج نيذمحُم اتلخ ند

 ممم عا

 ربل س سوس لش ص سرس
 تاق ابحت المال تاق يك يما

 :لاَقَكم مُهَنمَحَ 8 هللا لوس َعَِم مهل اَمئانغَنإَو « مهئامد نم

 :ٌنوُبِنكيل اوُناَكَو َكَمَلَي يذّناَوُه : :اوُلاَقك ؟مُكَدَع يكلي يندم

 ىلإ © هللا لوُسَرب دوسري اييدلاب سانا عجين نوُضْرَاَمأ : َلاَقَق

 نشْوأيداو ٌراّصنألا تكَلَسَو ابعش وأ ايداَو سانا كلَسْرَ ؟مكتويي

 لل 14 #1954 :رظنا] .راصنألا بْعش وأ راّصنألا يداَو تكلس

 0 هر سام سرع ل

 اَبآاَي: ؛لاق قولا يف الجر اعدل اق كلا نب شمت

 الجر توعداَنّنإ: لجرلا َلاَقَك «٠ ايلا تقتلك( /7) مساقلا

 [17184 :عجارإ] ٠ يتينكب اونَكَت لَو يملساب اوُمَس : :9 لاق 9

 :َلاَق ديم نَع «ةبعش اَنْندَح «ِرَمْعَج نب محم اَنندَح - لنفشت
 رجس سس يارا م سا ع

 ىَلَع ادَمَحُم اوم نيا رحت :راصنألا تّلآَق : :لاق كلام بسن تعمم

 «ةرخآلاٌريَخ حرم ريال : اق هللا لور مباح ءادبأ يق اَمداهجلا

 علطول لطلهخ لاةحا :رظنا] ٠ رجالا اصناف

 و مو تام اعل يدع ءمهدر هو

 .(ح) ةَبعش

 8 هللا َلوُسسَر نأ «سّنآ ْنَع «َةَداَنَق َْع ؛ديعس ْنَع «فاّدْحْلاَو .

 اماَدِإ يرْيَظ دْمَيْنم مُكاَرآل يّنإ هّللاَوَق «دوجّسلاَو َعوُكرلا اومتأ :لاَك

 [371177 :عجار] "جس نان «متحكر

 0-00 4 موصمو

 8 يماثل نم هل لوز 56 َهَداَتَق نع

 اللحم 11م 16 17“ ا 1147 ا 114 :رلظنا] .ماَمَت

 ل

 همام هرد دع
 ْنَع ةداَقَقْنَع «ديِعَس اَنثَدَح ِرَمْعَج نْب ب دمحم انكدح - ١كم

 ءاهبكرا :َلاَقَف هدَنَدَيقوسَيالجَر ىأَر اق هلا لوُسَرانأ كلام نْب سن

 :رضنا] . اًهبَكرا :َلاَق .٠ ندا :َلاَق اها : لاك كنبات : لاك

 اة ضن ضل الل ل لالا ا ف

 َنَع «ٌةَداَنَقْنَع ٌديعَس اننَدَح رَفْثَج نب دمحم اًنئلَح -5
0 

 اًسهكدُي نحلم ِنيَشْبكي يْحَضُي ناك هللا َلوُسَرأنأ كلاَم نْب سنآ

 [ااوهك :عجار] . ورح هللا كدي ءاًمهحاَمص َىَلعأطَيو هديب

 رفْغَج ب مَحُم اند /١1 يومي هرم دو
 ءاوئاقت 8 هلل سا يرو لح نم طن كلام نب سّنآ ْنَع

 اوُمَخْوَتْساَك ءفير َلْهأ نكَئْمكو «عرَم َلْطأ انما | ءهّللا َلوُسراَي
 اوُيَرْشَيَف ءاهيف اوجَرْخَي نأ مهَرمآَو ؛دوذي 8 هللاٌلوُسَ مهكر ماَف :ةئيدملا

 اورقَكو لا اوُقاتساَو «4 هللا لور يعار اوت ؛ اَهلاَوبآَواَهناَبَأ نم

 ْمُهيديآ َمَطَنَك مهب ينأف «مهيلط يف اقف هللا لور ثم مهمآ

 [1؟191 :عجار] .اوُناَم ىَتَح ةرحلا يف ْمُهَكرَتو «مهنيعأ رمسو «مهلجرأو

 .(ح) ديس انئدَح ءِرَمْعَج نب دَمَحُم اَنئدَح -

 «كلاّم نب سن نع ٌةَداَتَق نع «ًاديعس انربخَأ لاق ركب نب دمحم

 ةك ليف مجاشألا هذ ارم سان ىلإ بكيل زل هلأ

 َلاَكو) هَ ةّضف نم مَئاَح دنا: لاَ ٍمَئاَب الإ ابك َنوُلْبفيل مهن

 يف هضايوأ ؛هصيصب ىلإ نأ ي اك“ هللا لور َمَحُس هشْقَنَو : :ركينب

 َةَداَنَق نع ديعَس اًندَح :لاَق

 1506١[ :عجارإ ٠ ف هللا لوُسَر دي

 يقمع يهدر معمم
 «ةَيورَع يبأ نب ديِعَس انكدَح رَّفْعَج ْنِبدَمَحَم لمحم اًنكدَح.- 189

 م سل ست ع 00
 ْنم اعراس امس تباك نب ديو ف هلا لوران سنآ نع «َةَداَتَق نع
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 ”ُجَراَرْقَياَمَرَدَقناَك :َلاَق ؟ةآلّصلا يف اًمهلوُخُدَو امهروُحسَو اًمهغاَرَق

 [18444 :رظنا] .ةيآَن يسَخ

 يهد وهربت عع
 َنَع « «ليعّس اَنكَدَح : الا َحْوَرَو رفع نب محم اَنئدَح - - 1

 : ليقق ءاوُلصاَويَال :َلاك ل هللا لوس نإ لاق كلام نب سّنأ نع داق
 كلو هادم 00
 يمعطُي يّبر نإ مكْم دحاك تسل ين َلاَق هلال وسر ايل صام نإ

 [اللل للا لم رام للعلم للال1 م1 رظفا] . ينيقسيو

 هرزرهمسو
 .(ح) ديس اَنكَدَح ءرفعَج نب َمَحم اًنئدَح - 1١

 انآ كلام نْب سَنآ ْنَع َةَداَتَق نَع ءاديغَس اًنربخأ : ٍرْكَيْنْب دَمَحَمَو

 رسل هس
 القاك :نظنا] ٠ اق هللا لوُسَر هلت ٠ «اهل حاَضْوَأ ىلع ةيراَج لَك ايدو

 علرمالو للا ل اال

 ْنَع ٌةَداَتَقْنَع ؛ٌديعَس اًنَدَح ؛ رشعَج نب دمحم ايدج - |
 رار هس ص

 فيلم هيف ءانأي ين 0 «ءاروزلاب ناك ف هللا يبَنأ كلاَم نب سنآ

 هك عَضَوَف ءاوؤضوَي نأ هباحصأ رمأق (هعباصأ ىَرياَم َردَكْوأ] « ةعباصأ

 أَّضَوَت ىَّنَح «هعباصأ فارطأَو هعباصأ نيم ُعُِيءاَمْلاَلَمجَ هلا يف

 17000 :رظنا] .ةَمتالن انك : :َلاَق ؟مشنك مك: سئآلاتلقق : لاق ءمْوُقلا

]111/ 

 مسرب هرم رد ةهسرل ٠ث رع هع سيم ا
 اَنمدَح : الاَكِرَمعَج َنْبْدَمَحْمَو رْكَبْنب هللا دبع اندَح - ١

 تبة قع 8 هلا لوُسرأنأ كلاَم نبا سنآْنَع داق ْنَع «* :ديعس

 هللا عك
 [177/107/ :عجار] ٠ اًهقاَدَص اقع لَعَجَو «يح 2

 ٌةَبعش اَنكَدَح ءرَفْعَجَنُب (171/7)ُدَّسَحم اننَدَح -4

 سام م

(2). 

 نب سّنآ نع «ثدحي َةَداَنَق تعمس ٌةَبعش ينّئَدَح : َلاَقْجاَجَحَو

 ةدعدوا يع 000 مام مع
 :هَللاَقي الاسر 8 هّللاٌلوُسَرَراَمَتْساَقةَئيدَمْلابْعَر ناك : لاق كلام

 .ًارحَبكهدَجَو نو « عرق نم يآ اَم 4 هللا لوس لاق : لاك بوم

 [)1 115 2174145 1751414 174417 :رظنا] . سَرَقْلا ينعي :جاَجَح لاَق

 03000 هال لص
 ءَدَعَرَق يبأ ْنَح ةَبعَس اَنئدَح «رَفعَج نب دَمَحم انئدَح - -1

 يبأ ةَبكر تن اكو : َلاَك ةَحلط يبأ ف يدرس : َلاَق كلاس نب سّنآ نع

 .ًامهب لهي 8 هللا لوُسَرناكف ل هللا لوُسر بكر بص اأاكَتةحْلط

 عامل ياش رامع هالو
 :َلاَقُدَبعُس انكدَح : الق يبحر ادَح - وو

 ٍنْب سنآ يّدَج َعَمْسْلَخَد : :لاق كلام نب سنآ نيوز نب ماشه تغمس

 «بوُيأ نب ِمَكَحْاَراَد كلاَم

 [37144 :عجار] ٠ مئاَهبلاَرسصُت نأ 8 هللا لور ىّن "سن

 لاقت ءاًهتوُمَرَي ةَجاَجَد اوبْصَت دق موق اَذِإَف

 َنَع :ةيعش اًنيدح : لاق جاَجَحَو رَمْعَج ْنْب دمحم اَنئدَح 1 7

 ,نارئهظلا مب ابئرأ انْ ارم : لاق كلام نب سّنآ نَع ء دز نب ماشه
 ساس اس

 ءاَهَحَب ةَحلط انآ هبي يش ل ني نك مك : سنآل . ىلص ةالثصلا ىلإ هلو مق ههروُحس

 [1؟؟:5 :عجار] ٠ هلك م هللا لوسر ىَلِإاهذخَم وأ اهكرَوي َثَعَب عم

 يلَلاَك ؛هلكأ َمَعَن : :لاق ؟هلكأ : تثق : ةبعشلات 0 :جاجسل

 يل مك سال يهدر هرهدو

 ْنَع «ةّبعَس انَدَح : آلاَكجاَجَحو رفع نب َمَحم انْئدَح - - 17

 اهل اسوأ ىلع جلت وا

 اهسأرب تا يال لاك 9اس ترش نال كل : اهل

 ب هللا ل وُسَرهلَيَقَف ءاهسأرب “ترش مَعَ :تلاقك لأ هلام آل يأ
 [114 :رظنفا] ٠ . نْيرَجَح ني

 دْيَز نب ماّشه ْنَع «ُةَبعش اَنئدَح «رَمْعَج نب دمحم اَنئدَح - لنففحا

 مكن :راّصنألل ف هّلالوُسَر لَك : :َلاَق كلاَم َنْبسْنآْت ْعِمَس : َلاَق

 .ضوحلا مُكدعوَمَك ينو ىَتح اوربصا ءةَرئأ يدّمَبنوقلَس

 دْيَر نب ماّشه ْنَع «ةبعش اَنْئدَح رفع نب َمَحم انْئدَح - لفل

 يبملاب اوُلطْلا ء تدل يح همن ثدي كلام نب سآت غمس : :َلاَك

 :ٌةبعش لاق) آمن مسي ديرم يف يبل اذ : لاق كسي و َىّبلا ىلإ

 [ا7ا/ه6 :عجارإ] ٠ اًهناَذآ يف :(لاَق هن يملعربكأو

 اَبآتعِمَس 1 . لاق م 0 راك

 0 .عجارإ ٠ للا 0 ف

 592 :عجارإ] : يي

 *١758- - حانتلا يبأ ْنَع «ٌةَبعش انْدَح ءِرَمْعَج نب َمَحم انَدَح «

 َناَك ْنِإ ىّتَح اًطلاَخُي ف هللا ٌلوُسَر ناك : :لاق كلاَمَنْب سنآ عَسُهل

 الملا تَرَضَح اَذإناَكَو : لاق يتلا لَم ام َريَمَح اَبآ اي : يل خأل لوُتبَ
 0س 2

 ل اب فالح صن

 02 :عجار] 5 0

 يبأ نب ءاظع نع يعش اًنئدَح رم نب دمحم انيدَح - ١7

 :ةآلَخْلا لْخْدَي © هللا ٌلوُسَر ناك : لوي كلام نب سأعمل :ةئومِيم مسا سل ا عوع يياعمل

 :عجار] . ءاَمْلاب يجي ةرعَو ءاَم نم ةَواَدإ يوحَتْمالُغَو انآ ل محأك

 هدفت

 هما ماع رع

 2 39 .ةماق ال اك .ترتل طخ لقوا زل



 نب ةَيواَنسَْع هي انكلَح ءرّقطج رب َمَحُس اتيدَح -1 هيد اسفه صاع
 (177/#) تخأ هبا :لاَقهنأ ف يملا نَع ؛كلاّم نْب سّنآ ْنَع رق نبا :َلاَق

 مرعول ها
 177١١[ :عجار] . مهنم موقلا

 شِيَعَألإ شبع آل مُهّللا :َلاَق هنأ تف يِبنلا نع « كلام ني سّنآ ْنَع ؛ةَرق

 .ةرخآلا

 َراّصْنألا حلصأق ءةّرخآلا شْيَع شيلا نإ مهللا :َلاَقوأ :ةّبعش َلاَق

 [18970 :رظنا] . هَرِجاهمْلاَو

 ْنَّمَع «دلاَخ ّْنَع «ةبعش اندَح «رفعَج نب دمحم اندَح - 788

 تير وأ «يئر َدِجَس ب اًذِإ 8 ِهّللا لوّسُر َناَك :َلاَق كلاَم نب سنآ ممَس

 . هيطبإ ضاَيِ
 زيزتعلا دبع ْنَع ةَّبعش اًنئدَح رفع نب دمحم اًندح -4

 8 هللا ل وسر مكوأاَم :لوُقي كلام نبا سنأ تعمس :لاَق بيهص نبا

 :ينانبلا تباك لامك ْبَنْيَر ىَلَع مكوأ امم لَضْفأ وأ َرثكأ هئاّسن نم ةأَرما ىَلَع
 .هوُكَرَت ىتح امحلو ازبْخ مهمعط 1 :لاق ؟ملوأ اَمَق

 ٌموُشَي مت « هّللا لوس ٌةآلَص الت عْنَيناَك :لاَق كلاَمَنْب سْنآت غمس

 جار .موَُْم لوط نم يسئ ءانلف عوضا نمد « يصب
 [لاتما

 :َلاَق تبان ْنَع «ٌةَبَعَش اَنئدَح رّفَعَج نب دمحم انيدح © 0

 «هئاسنب مدح داَحَو ريس ف هّللا وسر امني : لوفي كلام نب سْنأ تعمس 98

 ُهَّشَجْنأ اَي :َلاَقَق :َلاَق "نهب ىَحَنَت دَكَوه اد , هللا لوسر كحّضَ

 ل١4 لطلام لعل ١ ل1597 ل1496 :رظنا] . ريراوَقْلاِب ققرا كَحْيَو

 نع «روصُتم دم نَع ٌقبعش اًنكدَح رّفْحَج ّنْب دمحم 2 كح -00

 كف يلا َلأَس ًالُجَرنَأ ؛كلاَم نب سّنآْنَع كدَحي دْنَجْلا يبأ نب ٍملاَس

 ةالّض ريخك نم اهل تذدعأ ام :َلاَقَق ؟اهَل تدع ام :َلاَّقَق ؟ةعاّسلا ىَتَم
 ما

 هه ساهم 5200 0 ىنوعم هسا هع ماد هل مام ساس يام
 نم عم تنأ :َلاَقَف وسر هللا بحأ يْنآألإ «ةكَدّصآلَو ٍمْوّصآلَو

 [لاطلاو اللوك ,19144 :رظنا] . تيبحأ

 اباد :لاَكةبعش انكدَح فَي َمَحُس انئدَح 7918
 ف هللا لور سْحَياَب :لوُشَي كلاَم نب سنت ْممَسس :َلاَقَرمْره نبا ىلوم
 :عجار] .تعطّتسا اًميف ةَعاّطلاو عّمسلا ىَلَع - ىَنميْلا ينعي - هْذَه يدّيب

 اةدفففُي

 .() عش انآ «جاَجَح اًندَح -14

 يني ىكوم :مشاَه لاَكَو) :باّتَع ْنَع «ةبعش انثدَح :لاق مشاَعَو
 َئىطْخأ نأ ىف نآ الك لوُقَي كلام ّنْئَسنآ تغمس :لاَق مره مم هع ىلع ا أر

 011/0 كلام نْب سن دسم

 هْرَمْلا بحب ناك

7 
1 

 ص 1٠١

 ّيَلَع ّْبَذَك ْنَم :َلاَق هّنكل 4 هّللا لوُّسَر نم اًهُتعمَس ءايشأب مُكُدَحَل

 .راّثلا نم هَدَعْفَم ًاوبِتيْلَف ًادمعتم

 . ؟88 هللا لوُسَر نم اًهّتَعمَس وأ 88 ِهّللا لوُسَر اَهَلاَق :مشاَه لاَ

 .(ح) ةَبعش انئدَح «رَفعَج نب دمحم انثدح -6©

 نبا سّنآ ْنَع «ثّدَحي َةَداَتَق تعمس : لاق ةبعش ينكدَح :َلاَق جاَجَحَو

 ًَنَم :ناميألا مْعَط َدَجَو هيف ّنُك نم ثآلك : 8 ِهّللا لوُسَر َلاَق :لاَق كلام

 بح هلو ىو كاهل ناك نمو «هّللالإ بحي أل
 يف ٌمجْرَيْنأ نم ِهّيَلإّبَحأراّنلا يف ىَقلي نأ َناَك نَمَو ءاَمهاَوس امم هِي
 [لاطومأ للو11 لال :رظفأ] . هنم لجو رع هللا هدفت ذِإ دعب رفكلا

 ومو يهدر ةرعلشو

 مس سيل 2
 نبا سّنآ ّْنَع 2« ثدحي ٌةَداَتَك تعمس 1 : لاق ةَبعش ينكدَح :َلاَقجاَجَحَو

 مكي ْنمّدَحأآ ْمُكينأ :َلاَثَك َراّصنألا كف هللا" وسمر عَمَج :لاَق كلام

 َلاق) ”مهْنم مَوَقلا تح هربا :اف هللا لوُسَر لاق ءانل تأ نب الإ ل :اوُلاَق

 .ةّبيِصُمو ةيلهاجي دهَع ثيِدَح شير نإ لاق مه نم :جاَجَح
 ايدلاب سس انلا عجري نأ ٌتوضْرَت اَمأ «مهملاَنآَو مهربجأ نأ تدرأ ينو

 تكسو ايداوٌساّنلاكلَسْول ؟مككتويي ىلإ هللا لوُسَرب دوُصجْرَتو
 0 إذ :رظنا] .راصْألا بعش تكلس امش راصْنألا

 1 1 اةذهايني 95-5 ةلضنف

 ْنَع داق ْنَع بح اَنكَدَح ءرَمَعَج ْنْب دمحم انْدَح 17 |١-

 . مهربجأو مهَمَلَتأ نأ تدرآق :لاَق هنأ الإ «هاَنعَم َرَكْذَف لف ّيِبلا نع «سُنآ

 :َلاَق َةَداَنَق ْنَع «ٌةَبعَش اًنكدَح ءرّفَعَج نب دمحم اَنلَح -

 لاق هرخآلا شْيَع َشِيعْلا نإ مهّللا :لوُقَي َناَك يق هللا لوسر نأ ءسنآ نع
 : لاك وأ يعش 1 1 1 عمقا

 ةقفيكفلا ةرخآلا شيع الإ شيع آل هللا

 [17876؟ :عجار] . ةَرجاَهمْلاو راصْنألا مرْكأَ

 .(ح) ةَبعش اًنكَدَح «رْفعَج نب دمحم اًنثدَح - ١8

 كلاَمَّنْبسْنآ تغمس :لاَقةَداَق ع هبت ينكدَح :َلاَكْجاَجَحَو
 ؟اهل تدَدْغَأ ام :َلاق ؟ةعاسلا ىَنم :لاَقق ف "ىلا ىلإ يباَرعأ ءاَج : لاَ
 ,كهمة:رظتنا] .َتْييحأ م َعَم تن :لاَق «هل وُسََولَجَوََع هللا بح لاَ
 [للقكك

 :لاقجاَجَحو ُةَبعُش اَنكَدَح هرَّمْعَج ْنْبْدَمَحُم اَنئَدَح -
 َلاَك :َلاَكُثُدَحُي كلاَمَنْبَسْنآتْعِمَس :لاَقةَداَتَتْنَع كبش انئَدَح
 وأ هنإ آلآ «باذَكلا روعألا هم َردْنآ دعو الإ يبن نم ام: هللا لوس

 ْ .رقك بح نيب وتم نواب كمر
 /17١397[ :عجلر] .نفاَك :جاَجح لاَ

 يولد مريع لا ع



 نيرثكملا دنسم ا

 كلانس تنمَس لاَ َةَداَتَق نع ةَبعش يِدَح : :لكيَجَحَي

 00 ريع هه هلا
 «ثدَحي ىّلإ عجزت ذأ ب حُي نجلا لْخْدَيدَحأ مام : لكنا 4 ايلا نَ

 مجري ىَنمتَنِإَ «ديهتشا ريغ ءيَش نم ضرألا ىلع امو ايلا
 هلق ا ل مهر
 1١١75[ :عجارإ . ماركا نم ىَرياَمل « تأرُم َرشَع لف

 مسيو رب مرا ك لا ع

 .(ح)ةداَنق انكدَح « ف يعش اًنيدح رفع نب َمَحُم انئدَح - -8

 لاَق : :لاَق كل 2 كلام ِنْب ل نح كدا ع بط ينكح َلاَق ٍجاَجَحَو

 هبلق يف َناَكْنَم 0 ةلإ هلإ ال : لكما: 0

 اك سما 1 0

 000 200 1 ْنَمَُللا الإ هكا

 [118907 :عجارإ ٠ رب هدي امرا نم هبلق يف ناك

 م رم - مروا سمي ع

 ْنَع ةبعش انآبنَأ : : لاق َنوُراَم ْنْب ديزيو جاَجَح اَنَدَح - 11“

 سانا َحأ نم 8 يلا ناَك : لوي كلام نْبَسْنآت طمس : :لاَق ََداَتَ

 1 [31754 :عجارإ ٠ ماَمَت يف َةَالَص

 .(ح) َةداَنَق نَع :ٌةَبعش انكدَح ؛جاَجَح انثدَح --8 5

 .(م) َةداَتَق نع ةبعش اًنربخأ : :لاَق نراه نب ديزي

 ىلا عدل
 ينأبت :َلاَق ُدَبعش اًنئدَح :لاق - ٌناَداَش ينعي - دوسأو .

 را : لاك هندي اَهَنإ : لاك ءاهبكرا :َلاَق ديان : َلاَك ءاهّدكرا

 [119756 :عجارإ .ةلَّثلا يف

 تلق : :لاَق 1 »وَ دحي ةبعش ت 9٠

 سس :َلاَق جاَجَح اندَح -6

 ا ثدَحي ًأاسئأ تعمسأ : ٌةداَتَقِل يف قاّصبلا : لوي هنأ "يلا نع

 [١؟١ مه :عجار] .٠ هد هيرافكَو محن : لاَ ٠ ٌةكطَح دجْنسملا

 نب سّنأ َنَع ٌةَداَنَق نع كبعش اًندح ُنْهَي اًنيدَح 11

 مك :َلاق لصاَوُن كن اوُناَق ءاوُلصاَون ال آل :َلاَك هللا َلوُسَر نأ ٠ كلام

 [1؟٠9707 :مجار] ٠ ىقنسأو معطأ تي : َلاقْوأ لأ ين .« يلثم كلل يفت

 سأ َنَع « ينربخأ داق :لاَق ,ةبعش اًنئدَح هب اندَح - ../

 َنمْدَحآْمُكْفْلَح : :َلاَقق َراصْنألا ْمَمَج نب َنيح كف هللا َلوُسَر نأ كلام نب
 وم م سي

 ٍمْوَقلا تخأ نبا : ؛ للورق ءاكتخأ ني الإ ارك كر

 [ا1د95 :عجارإ . موَقلا نم :لاق وأ مهسْفنأ نم

 . سلا ْنَع يكمن واتس كلا تركك :لاق -
 1771١[ :عجار]

 ًآسنآ ٌعِمَسْهنأ ةداَنق يتربخأ ب ةَبعش اًنيدح ؛زهَب اَندَح -8

 ةريط الو ىَودَعَأل : :َلاَق 8 هّللا َلوُسَرَنِإ : لاق

 ُةملكْلا :َلاَق ؟لاَلا ام :تلْتَق

 همر نح اق نع بل ينكدح جاجا ٠
 مدع مدَقتاَمهَللا ككَرَْي هَ ل .ًانيبم احن كل انتِ آلا هذه امل :لاَق

 ري ةهدس
 هلاقلا يبجْسُيو : َلاَك .

 177١[ :عجارإ ٠ ةبيطلا ُهملَكُل

003 

 رومات
 لوسراَي لامي ا للا لوُسرباَحْمأ 01504 نم

 يِرْجَت تانج تاَمْؤمْلاَو نينمؤملا لخدُيل» ةيآلا هذه تلتف ؟انكاَمه ؛ هللا

 . «مهتاكيس مهن َرْثكِيو هيف َنيدلاَخ اهلا هنن
 طرع ساس اج ب

 نْب سّنَأ نع ءهصّسصُق يف ٌثيِدَحْلا اذه ذي ةداتق ناك : :ةبعش لاق و

 لمس روم مم ل
 ان نيسان 1 هلال وسر ذه تلك: لاك كلام

 اك :لوُشي مث «رحآَت اسَو كبل نم مقامها كلَ .انيس احن كل

 .ثيدَحْلا اذه . . . كل اني : 8 هللا لور باَحْمأ

 نع 5ع تكد قولها «سنآ نع اة دتطت لق
 َنَع هلوأ : نوي انك طساوب ةدكت يقلق تعج مت (107/6) سنآ

 « سارعوا

 . ةمرْكع نع هرخآو ,سّنآ

 ح

 ورم م
 17960١[ :عجارإ ٠ كللدب ْمُهترَبحاَف ةقوُلاب مهتبتآُ : لاك

 سا يعش رب مرا 6 سال
 َلاَق)ُةَبَعُش اًنئَدَح : الاد جاَجَحَو فج نب محم انئدَح - ١181١-

 ْنِإ كلام نْب سنن لاق : لاق ديزني يلع تنم :لق (هئيدَح يف رع نبا

 ق٠ قف هللا ل وسر دبي دَخاأُم هيجل يدا لأ دلو نموا تلك

 ذآ :رظنا] ٠ تءاش؛ ثيح هب ب بهذ ىتح اهدي مهدي

 ودل دوو

 ىسرب هر تاو
 اَنكَح - يرانا يشي - للدم َح - ام

 اسمو ىتحربلا اوثاتت نل» آلا هذه تل امل

 ةَحَلَط وُبآ ءاَج : ل تح اسرق ل انج 051 رس

 اَذَكَو اَذَك ناّكمب يذلا يطئاح ٠ ءهّللا َلوُسسَر اي : : لاقي راصْنألا ٍلهَسَن

 هلعجا : كف لد وسر لَن ءةئلعأ مكهَرس أهلا لور ايتططتسا ولو

 ْ [17154 :عجار] ٠ كلطأ ارق يف : َلاَقْوأ « دلت ارق يف

5 

 مس ره ءرا مس ل

 َدواَد يبأ َنْب لاله تغمس : لاك ىَسوُم ْنْب نسح اًنئدَح - *١581-

 نإ سلق تيآ: لا يكد دوا يب نب وراه يخأ : لاق ماش ابي طبحلا

 م عم يرجو لا
 مقرف وحن نحن | ةّرَمَح كد د نأ اًنبجعي ؟وديعَب َناَكَمْلا نإ 5 0 انكي: سلتك كلام

0000 

 ان
 روييرب هان

8 

 امي: لوقا هللا لوُسَرتْطمَس : :لاَقكٌََسأَر

 تلقف اك ُكَمّختلاُهنَرَمَغ ضيرَملا دنع دق اذ «ةّمْحرلا يف ضحي

 اًمْضيِرَمْلاَف «ضيرملاَدوُمَي يذلا حيحمملل انه هللا لور
 موتو عدم 2 20
 [4:/1 :رظنا] . هيونذ هنع طحت

 عل قمع ومر تدعو
 ٌداَمَح اًنئدَح :ًالاقن َناََفَعَو َليِعاَمْسإ نب لمؤمْا انئدَح - 1

 نك نم ثآلن : 8 هللا لوس لاق : َلاَق سن نع «تباك اًنئدَح «ةَمْلَس نبا
 لعرب رب صال تك سا ل خا ل

 اسم لَ َحأهوَُرَو لجعل وكيد : نايا ةرآلَحُنهبدَجَو هيف

 يفاف فدي نأ هرْكَي اَمَك مآلْسألا نع مجري“ بعل هرْكينآو ءامهاوس

 ما ةرظنا] ٠ "كد ألة ف ألا ءراثلا

 م
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 ىلَلاَق و ءاتكر انك تلت ملا ل هايل يل لقاك «ًدنس عن

 ! اَذَكَو اَذُك تْلَعَ الأ : ُهلَمْفأ مل ءيشل

 سس «نايبصلاَعم : :تاكذل لملعلا مسالا يشكو

 هللا لوُسَر يناس: هد 0

 ءادَحأ اًهيْربْخُتآل : َلاَكهَّنِإ : تلق ؟يِهاَمَو : :ْتَلاَق٠« هلةَجاَح يفاقق

 15418 لعل :سظفا] رس هللا لوس ىلع ْمُتقاَكَنب يأ : :تلاَق

 [اظمخك

 و كال
 نأ ؛سّنآ ْنَع «تباَن انْثَدَح داَمَح انندَح ؛لمؤم انندح -5

 ْنمدْنَعاوُحَصَوكهلهأ ملك رمت نم عاصب هرم ف يلا مَجَح ةبيط ابأ

 . هجارَح

 يف ةاسرلا ا سرا ا 7

 ذأ ؛ينآنع ءاسيال اد أَ اندح لاند 114
 يؤول لا اع عر وع

 دق يَنباَي د 211كم است يللا و 6

 ْدَكَو لاقي ناك ام يِرْدَص أ تدر : َلاَث ؛ ًاميظَع امامكم ماب تمق

 . هيف لاقي ناك 3

 ف كاسر سرك
 نَع دّيَمْحَو «تباكَن ع ُداَمَح اَنئدَح « لمؤم انثدح - ١814-

 عراف ةكرمب“ ءيج اذ َناَكَف «عرَقلا هَبجْمُي 8 يلا َناَك : لاَ سنأ

 .هيلي امم عقلا تعج

 يم كاع
 نأ ؛سنآ نع «تيباَن نع دامَح اًنئدَح لمْؤَم اًنئدَح - 48

 يراد يف تْيْلَص تجول : هللا لوُسَر اَي : َلاَقق هرَصْب بهذ كلاَم نب نابع
 مام

 وأ هراد يف ىَلصَق فيلا جف ًادجْسم كلمتنا يني يف لاو

 َنُبَكلَماورَكذم لاك يلا ىلإ نابع موف عَمَجاَو « هنيي يف : :لاَق

 ري عال رع ا
 8 يللا قالب نوري هنو هن هللا لور اي اوُاَقك مشْحُدلا

 يَدْناَو : لاق ىلب : اونا ؟هّل وسر ينو هلل الإ هلإ ل أَي َسِآ

 مل لع ترْحَألإ اق داص دبع اوتيل هدي (176/0) يسذت
 ف اسر اسبتت

 نأ ؛ نأ نع ؛تباَانكلَح :ٌداَمَح اًنئدَح «لمؤم اًنئلح -+

 الجر مُعَم تَمْينآداَرأَف قف يلا ىَلَعاوُمدَق ِنَمَيْلا لهأ نمادْفَو
 يبل سلع

 اَبأَثَمَبَق ؛ةّمألا هذه َنيمأ مُكَعَم تَعَبأ :َلاَقَق ؟ًالِجَر اَنَعَم ثعبا :اوُلاَقَ

 اَنْ هلالي: او َرخآ عضْوَم يفاو : يب لاق حا ارَجْلا َّنْب ةديبع

 همأ لكل لاق «و رجلا نب ةديمح يبأ دبي هللا لوُسَردَحأَق ؟ُملُي الجر

 اعل لا ه :عجار] ٠ ملا هذه نيِمأ اَذَعَو «نيمأ

 » كاع سوت
 نأ ؛سنآ نع «تباَنْنَع :داَمَح اًنئدح ؛لمؤم انئدَح - ١181-

 ىَتاَف «٠ نيل ني امتغ ف هلال وُسَرهاطْعأَت ةلآسي ف يلا ىَتآ الجر
 عال يل ريس عة ييو عد يه
 ٍلُجَرةَيطَع يطيل اَّسَحْ نإ هللاوق ءاوُملسأ يم يأ : َلاَقَق هَموُق لجرلا

 ناك نإ : "سْنأ لاق : لاك تباكمامدَحو : َلاَكَرْقَمْلا :َلاَكْوأ «ةَقاَمْلا فاَخَي اَم
 رياشع

 َلاَق ذأ« ايلا نم اضّرَع بيصُي نأ لإ دير اَم مسي ف لا يت ٌلُجّرلا

 ممو

  0ص ١ 14

 اد
 يد اوكي تحل همي نم يضيق ١ اًهبيصي اند

 3637/4 1ك رظنا] ٠ هيام

 علال يو تدع

0 

 57 تح :ل

 وق تاما مايل طم هال هكر كلن

 اوتقاَدَتَال نأ لوك : ف يبا لاَ لبا تٌصاَحَف مهروُبُم يف َنوُبَمي

 [11641 :عجار] ] -ربقلا باَذَع مُكَعِمْسي نأ لَجَوَرَع هللا تناك

 يم عنو
 نأ سئآ َنَع تبا اَنئدَح ءدامَح انئدَح ,لمؤم اًنئدح 78077 ١-

 يبل ماَنْأَف ؛«ضرَمَف : هيت وايو مة ونص اقف "ينل ضيا ايدي امال

 عع ع
 هلال لكْالف اي: ف يِبلاُهللاقق «هسأر دنع دعاق هوو ِهَْلَع

 لاق هبي ىلإَر ظن فيّ لَ اعاد «موُبآ تكس هيأ ىَلإَرظق هللا لإ

 لوُسَر كنأو هللا الإ لإ لنآ د هْشأ ملُحْلا َلاَقَ ءمساَلا اه عطأ : روب

 .راّثلا نم يب ُهَجَرْخآ يذلا هّللُدْمَحْا : لوُميَوَهَو 9 يلا جَرَحَ ءهّللا

 [14 1 ه4 :رظنا]

 يي كاع سلق ع يك ع

 .هلثم سّنأ نع «تباك انثدَح دامَح اننَدَح لمْؤَم اًندَح -15
 ايمو ع هرع كاس 0

 َنَع« (ةَملَس ٌريداَّمَح انكدَح : اقاَنعَولّمَوُم اند -6

 ْمِهلزاَنَم ىلإ دجْسَمْلا ٌناريج ٌماَقَقءآلّصلا تَرَضَح : لاق سن نع ءتباث
 22 9 عك
 ىلإ نيِعْبَسلا نيام َنيرِجاهمْلا نم سان دجْسَمْلا يف يبو أ «نوتصَوَتي

 هام هيف ةراّجح نم بّضْخمب يأ «ءامب هللا لوُسَر اعد «َسِنَمّللا

 ءامع
 عياد دلع

 مهو معاصي لتحت بضخلا يف ىَمبلا هدَيمياَصأحّضَوُ

 يقبو اعيمج اوُنضَوَت ىَتَح ءءوضولا ىلع يح اوُتْضَوَن :لوقيو ؛ َنوُتْصَوعي
 [11176 :عجار] . هيف ناك اًممّوَحَن هيف

 مل كسل كلا هيك

 هس هلل لوم ىلإ ةحلط يب هلل دنت فلل ١ لَك نأ َّنَع
 ينعم 7 7

 * د َكَحَمآ : : يل َلاَقَ هل يعتني ةءابع يف وهو اقف بلاس ٠ دو

 يعلق هكتح مث هك لد هيف يفق تاكلون «معت :ت 6

 تأ: كف هلال وُسَرَلاَقَق ٠ ملتي يبصلا َلََجَف [يِلا]ءََجْوأَكهاَ
 ل 4

 لكلا 747 ٠1ال :رظنفأ] . هّللاَدْبَعُهاَمَسَو ءرْمتلا بح ًالإَراَصنألا

1 1114] 

 نأ سنآ نع تبان ْنَع هاَّمَح اَنئدَح ,لّمَوُم انلَح -737/
 ءانيولق تقر اَندَحَم َكَدْن انك ادِإ نإ : :ةق يِنلل اوُناَق قف يلا باَحْصأ

 00 م ماس اع نص ا
 يبا لاق ؛ ءاَنلعواَنلَعكوَناَيبصلاَوءاسنلا(سقاَع1ك دنع نم انجرح اذ

 .ةكئآلملاْمُكََْقاَصل هل َنوُسُْدَتْوَلةعّسلا كاإ 2

 انئدَح - هيلع نْبا ميهاَرنإ نبا ينعي - ليعاَمْسإ انندَح -

 ايلا ىأر ف يبل نآ «سنآ نع - بيَهَص نبا ينعي - زيزعلا دبع

 ل يبل مق (سْرع نم : َلاقُهَّنأتبسَح :يزْا دبع لاق) نيم ءَسنلاَو



2 
 :َلاَقَق التم

 : - را يب 7 سلا 0 «يلإ ساّنلا بح
00 

 سنأ اَنكَدَح «يمّييلا ناَمْيلس اَكَدَح ؛ «ليعاَمْسإ انك -1
 مر ص ص سس 0 مال

 اًمُهَدَحَأ تمس : :لاق وأ َمُهَدَح تس يلا دنع نآلجَر سطع : لاك

 اَمْمَنَحاتَّمَسَق :َلاَكوأتَّمتشَق ءاًسطَع نآلُجَر امه : ليقف ءّرَخآلا كرو

 هللا دَمْحَيْمَكاَدَهَنِإَولَجَوَرَع هللاَدمَح اَدَهنإ :َلاَقَق ءَرَحآلا تْكرتَو

 [اةم4 :عجارإ] .(اَذَه نم ًاوحَن ها :ناَمْيَلَس َلاَق)

 و ا .ز
 نب سن انندَح ايلا اما ؛لاَسإادَح - -1

 مهسل يل س٠ ها مك
 [11 :عجار] يروق لير ةدجلا اي هللا: بوم

 تْعِمَس :َلاق يميل نامي اربح ليعاَمْسِإ اَنثدَح - ١“١4-

 را اراد : 48 هللا لوُسَر لاق : : لوي كلاَم نب سْنآ

 أ نكح نا راثل

 0 «ًادمَحتم يَلَع بَذَك ْنَم : :8 هَل

 .(ح) بع بط اقدح «رطح دحض ١- ام

 0 راق ىَرخأ هرم هباتئدَحو نيم اذكه يب

 »باس رع عل
 نبا سْنآ ْنَع أ « ثدحي هدا 14 تعمس

 راجل هيخأل بحي لحما م نفرح
 ماا ماس م

 اوم لكل للطتا للا :رظنا] . كبَجَح كسي مكو - هسّنتل ب حياَم

01 

 يه رممع مو

0 
 نبا سن نع «ثدحي َةَداَتَق تعمس : "د :ناق ب يكد : َلاَق جاَجَحَو

 سالو «ييَعَو يشرك راصنالا نإ: :لاَق 8 هللا َلوُسَرَنآ كلاَم
 ب دمر

 َلاقو) مهئيسّم نع اوُمعاَو «مهنسْحُم نم اوُنئاَك ءَنوُلقَيو نورثكيس

 [179415 :رظنا] . (مهسْمنَع :جاَجَح

 هم عام
 َةداَتَق تعمس : :لاقةبعش اندَح «ِرَمَعَج نب لمَحم اَنئدَح -185

 لو- : :لوُقيا# هلا َلوُسَرتْعمَس : :لاق كلاَم نب سْنآ نع حي

 وأ ىّنمَتَل ءلاَم نم "نيدو متِنيال نآْول - ١ ُهلوُقَياك وأ هل ءيشأ يرذأ
 رسم و

 ْأنَم ىَلَعُهللاب وي بارا لإ مد نبا فوج الميل «ًالاتايداو ىَب

 [151057 :عجار] بات

 معومد
 ٌةَداَنَك تعم : لق يح : ا 000

 .هركذف - لعل

 لاش اًنكدَح ٠ رفعَج نب دمحم اَنئدَح - الملك
 «ثدَحي َةداَنَق تعمس :َلاَق 02 يندَح : :َلاَق] جاَجَح ينّئدَح(و) يدب مر سس يع م

 َدلَبَكَرْمَحْلا بِرَسْدَق لُجَرب ين يِبلاَدأ ؛ «كلاَم نْب سنآْنَع
 007-2 000 هس

 ٌراَشَتمارَّمُع َناَك امل ,رْكَيوب هَلَعَفَو : لاَق «نيعبرألاَوْحَن نيتديرجب

 وام

 هبرماك :لا لاق ءنوُناَمت دوُدُحْلافَحأ : فَ ديعلاقق نا

 [1؟15:عجار] .رمع

 لع مرره داع

 ِسّنآ نع ْضَحُي داق سمس: 0 انآبلأ «نوُراَم نب ديزيو

 مُكُئاَحُيآل 8 هللا لور ْنمهتعمَس ثيدَحب مكي الآ : لاَ كلاَم نبا وشو ا ررم

 دهظَيو دو «ملعلا مكين ةعاّسلا طارشأ ْنمَنإ :هلم ُمتعمَس) يدمي دَحأ

 ءاسنلا ىَقِبيَو ءلاجرلا بَهْذَيو « ُرْمَشْلا برشيو ءائزلا وشفيو ؛ لهَجلا

 و يم
 [11955 :عجار]. دحاَو مْ ةَرما نيسْمَنل نوُكَي ىَنَح

 علام ع
 ةَداَنق تغمس : :لاق عش يلح 1 امو

0 

 لل ع مه 0000000
 [هلبق ام رركم] . الا قولا بهدي 007 5

 يم هاا
 .(ح5 ةيعش انكدح :َلاَق دمحم اًنيدح-١ 9

 َلوُسَرَنأ كلام نب سن نَع «َةَداَتَق نَع «ةبعش اًنربخأ : َلاقديزيَو

 َباَدَع ْمُكَممْسُي ذل َجَوَرَع هللا َتْوَعدل اوُكاََتآل نأ الو : :َلاَق 8# هللا سس ه عكس ها مال ساس اسا راع ع سا

 [11958 :رظنا] ربل

 وشه ءرعفنو
 ١85 - لة هر « رفعج نب : دمحم اًنيدح .

 »ب ل ع م
 نبا سن نع «؛ 2« ثدحي َةَداَنَك تعمس

 يف لك لاس

 كام كل يمس
 ل ياك فس يش 0 : لاق كلام
 تعمم هل هله كر 2 نكهلما ءك

 ْنَع نكلو هنيمي نع الو ؛ هيدي نبي (نقصني جاجح َلاَق) كبي الق « لجو
 [1 5١45 :عجارإ . ِهمَدَقتْحَنو هلامش

 وثرعمنع
 .«ل ياخ و رمح نب محم اَنئدَح - ١-

 نبا سْنأ نع ٠ "ثدَحُي َةداَنَق تعمس :لاَق ةبعش ينكدح : :َلاَقجاَجَحَو
 لس فرو سس سس را

 ٌعَمَساْملَ نطو شرك يو اق للي تا :لاَق كلام

 جلا ٍنَمْحّرلا هللا مسيو ريم انَسآ
 هع رب ممل

 :ةداتك لاَق : ةيعش لاق : جاَجَح لاق

 3 يق لاق ؟ةءارقلا حتْفتسَي ل هللا لوُسَرَناَك

 لول لوم لموت لكمال :رظنا] .دَحَأ هْنَع

 اديهش يترع دع
 .(ح) ٌةَبعش انكَدَح رفح نب دمحم اَنئدَح - -185

 لم
 تعمس :لاَق ثدَحي َةَداَنَق تعمس : :َلاق ةبعش يئدَح : َلاَكجاَجَحَو

 (َعْرقْلا 0 اسي ا َلاَق كلام َنْب سّنأ

 الهدي يحس متت لَعجَم "نأ لق ٠ ليعطي راك :َلاَق
 [ل1152 1411 15ه :رظفا] ٠ يحيل ملعأ

 هدو مره سو
 .(ح) ٌةبعَش اَنْئدَح ءرفعج نب دمحم اًنئدَح - +١785

 هما مس ساي كم ماع
 نبا سْنآْنَع «ثدَحَيةَداَتَق تغمس : لاَ ةبعش يئدَح : لاق جاجحو

 هُهدَحُأ طْسْيآلو دوُجّسلا يف ف اوُندتعا : َلاكُهَنأ ف يلا نَع كلام

 [١15م46 :عجارإ ٠ بلكا طاّسبلا يار



 هما ةرصدلاع

 .) هش اكدَح ءرفَعَج نب دمحم اًنبدَح - 8

 يش يئدح : لل
 مس مما م

 وعل را اس
 نمي سن نع «حُي كتم : : لاق ةبعش

 011 :عجار] ٠ ةآلملا ماعم

 نيوش ري مرسال
 .(ح) هع انثدَح « رفعج نب دمحم دمحم اًنبدَح - 07

 نبا آل هُم لاق بش ةيش ينكح : ل جبس

 33 :رظنا] ٠ يت ارأا هد هدلاو

 كيلي ب ذاَمَح

 عم م
 َْكَمَتَو اَذِإ : 0 ا ب

 و و «ناطبشلل اًهعَدَي لَو ءاَملكألَو ىذألا اَهْنَع طلت مُكدَح مقل

 0 :رقنا] ٠ كربلا مُكماَعط يأ يف نورت مكن : ةّمحّصلا ْمُكُدَحأ

 رماع نب وِرَمُع نع نايفس اًنبدَح ءِنَمْحرلا دبع اندَح - ١8

 ما هس ل يا عسل
 ًادحأ ملظي نكمل مجَتحَيا يبل ناك : لوُقي اسْنأت عمَس : لاق

 [177 :عجارإ .٠ هرج

 نا ينعي - رييزلا نع «ناَيْفس ْنَع ؛نمحرلا دبع اًنيدَح -

 اوربصا :َلاقق جاجَحْلا م ىَلَتاَم كلام نبا سنأ ىَِإانوَكَش : :َلاَق - يدع

 دعم ُكراوَقَلَت بح نم رش هدعب يذلا مويوأ ماَح ْمُكِِلَح يناي لهن

 [1145 :عجار] .فف مكين نم هيعمَس لجو

 ٍنْبِدَّمَحُمْنَع ءَناَيْفُس ْنَع ءِنَمْحّرلا دبع انَدَح -(148

 ىَلُص هلا َلوُسَرانأ كلاَم نب سنآ نع «ةَرَسْيَم نب ميهاربإو ؛ردّكدملا

 [170 :عجار] ٠ نير ةَيلحْلا يذبرصَمْلا ىلصو «ًاعيرأ ةئيدَمْلابرهظلا

 دِبَع يبأ نب ماَشه انكدَح ءوِرْمَعنْب كلما دْبع اح - ا
 م فا » مد

 ةَنيِدَمْلااونآ سائل كلاَم نب سنا ْنَع َهَداَتَق نع «يِرَدْحَتتْليئس هللا

 ايري الأمه ءاهيعانو ليي 8 هل لوس مهما «ةتيدملا وت

 ةلق يلا ثَعَبت لب ألا اودَرطأَو «يعارلا وُ َلاَق «٠ اهنا اهلاوي نم

 مكي َلَمَسَو ؛مُصلجْأو ميد مَطَنَق مهب :يجق «مهبلط يف
 [19857 :عجار] .اوُناَم ىّتَح سْمشلا يف ْمُهَحَرَطَو

 ,ةاققْنَع «ماَهاتدَح وَ ب كلَمْلا دبع انلَح :78617 ١-

 دعّصق «ةلاسَملاب وقح ىّنَح هللا لوُسَر سانا لأَس : َلاَق سن نع

 :رستآ َلاَق « ْمُكلهكيألإ ءيَسْنَع ينوئاتال لاَقكٍمْويَتدَرَبملا

 « يكب هنأ وت يف هس نآلاناَسْنِإَلُكاذِإَك الاّمشَو انيميرظْنأ تلعجُ

 هللا لوسي: :لاَقَك هييأ ريغ ىلإ ىَعدي ىحآل اذ ناكل جر انآ َلاَق
 راسم هم رع عطس

 أَي :لُجرَلاَقَت (لاَفُهْبَسْحأَو :رماَع وبأ َلاَق) ةقاذح كوبأ : َلاَق ؟يبأ نم
0 

 ٌرَمع أَشنأ مث : لاَ ءزاّلا يف : :لاق ؟رّتلا يف وأ نأ نجلا يف هللا لوس

 ءِنَتفْلاّرش ذل نم هلو دَمَحُسَِو ايد السلب هلا اًنبضَر : َلاَقَق

 هن ع مويا شل ريَخْلا يف ترام : ؛ا للاوراق: :َلاَم

 عاملا لل :رظنا] ٠ مالا نوار ىلح أرجل تم

 هدى 6 سوارا هل

 ا 0804 راع كام تم

 :عجار] ٠ ْمكدَجَساَم ذو مسكر اَماذِإ يِرْهظ دب م ْمكارآل ين لاو

 لل

 .(ح) ماه اننَدَح : لاق دّمّسصلا دْبَعَو كلما دبع ان اًنثدح ١- م6

 م كلام نب سنآ ْنَع «ةَداَتَق نَع «ماشه انربخأ : لاك باول دّبَعَو

 يبئاي : ليق : لاق . لاَقلا يبجْنُيَو «ةريط لو ىَوْدَآل : لام قف يبل

 ٌةّملكلا :لاَقْوأ :ِرماَع وُبأ َلاق) ُةَتَمَحْلاةّملَكْلا :ٌلاَق ؟لأَقْلا ام هللا

 1 000+ عجار] . (ةّمطلا

 ْنَع اقنع ماسه انئدَح «كلملا دبع 00 ندَح -14

 ىَتهللَلوُسَراَي : :لاَقك 9 يلا ىلإ يب بارع وأ ل جر َءاَج : لاك نأ

 لها يثالإ اهلا هذتفا ل لق هلت ند اول لاك ؟ةعاّسسلا
 مصرع عل

 اوك ةيملنسشلا يارا 20

 ١[ 79/144 :عجارإ ٠ ذوب وحرق

 اًمُدَشأ مآلْسإلا َدْعَي ءيَشِب

 وةمو همي اه اس ةادورو ءع عر
 وُبأ نوُمْيمنبْبرَح اد ءدَّمَحم نب سنوي اًنلدَح - - ١866

 هّللايِبْن يّئدَح : َلاَق سنع «سّنأ نْبرْضّنلا نع «يراصنألا باطَخْلا

 هله: َلاَقُق ىسيع ينءاجْذإ « طارصلا ىَلَح بعت يم ظنا مئاقل ين : ف

 هللا َنوُعْدَيَو كْيلِإ نوعمَتجي : : لاق وأ (نوُلأسيدَمَحُم اي َكنماَج دق ءاَينألا

 قلخلا 'هبف مه نقل « وة ىلإ وتلا عن قمل

 ب7 بَهَلَك : لام“ «كليإ حجرا حا ١ ىَسيع لاك لق ترا

 ممو# همس 02 ساحب امس اوسلو ياس ساده معاه هل
 «لَسْرم يب الو ىتطصُم كلم َقلَيملاَم يقلد شرملا تح مه ىَتَح #9

 مقرا : :هَلّلقَ دَّمَحُم ىلإبَمْذا [نأ] : ٌليرْبج ىلإ جور هللا ىَحْرا

 لك نم جرخأ نأ يّمأ يف تنم : لاق « «مُمَشُت عَمشاَو ءطْعت لس ٠ كَّسْأَر

 ةلقلَجَوَرَع يبن ىلع ُددَرأت لزاَمك : لاق . ًادحاو اناَّسْنإ نيعَستَو ةعست
 مامام

 همم ةلعال
 اي: لاَ نأ كل ْنمَلَجَوَرعُهَللا يناطغأ ىَتح'.“ تعفش لإ اماقَم | مون

 موي هلا لإ لإ ل هنأ هش َْم لجو هللا قلَح نم لس نم لخذأدَمحُس

 . كلذ ىَلَع َتاَمَواصلخُس ادحاَو

 5 ةاياررب مري عار
 ٍنَع ءنوُصْيم ْنْبْبْرَح اَنئدَح دمحم نإ وُ تادح - ١11-

 ماا 300 ملا هول
 مالا مْوَي يل مشين © هللا يات : لاك سنآ نع ؛ سّنأ نْب رْضْنلا

 :لاق ؟هّللاَيِبْاَيةَمايقلا مودل نياك : :لاق ,9”لعاقانآ :: :َلاَق :لاق

 ىلع قا ْملاَِإَف : :تلُق :َلاَق٠ طارصلا ىَلَع يّ ام وأ يبن

 ؟ناّريملا دنع َكاَقْلآ مل نإ : :تلُق : :لاق ؛ناّرمْا دعانا : لاك ؟طاّرنصلا

 . مالا موي نطاَوَم ثلا هذه ئطْخُأ ل « ضْوَحْلا دنع ان : لاق



 1:6 ص

 درت نوع. نع يراتع- اس

 .مل لعمر

 هيض سا لع

 ديمح ْنَع- يعَمْسمْلا ين ب - فسوي نب لهس الح - ١68

(). 

 اللف هلال اوس ْمدَق : لاق سن ْنَع ءاديمح اًنأبنأ : :َنوُراَه نب ديزيو

 مُكَلومُكْلَعْْسدَم : :َلاَقَك ؛ اًمهيف َنوُبْملَي ناَمْوَيةّئيدَمْلا لهألَو ٌةَيدَمْلا
 ممول

 ميو رطفلا موي : امهم اريَخ ِنيَمْوي مك دق هللا نإ انهن وُ 0

 17١74[ :عجار] .رخلا

0 
 نب سّنأ لثسم : لَ ديم ْنَع «فسوي نب لهس اًيدح - ١١8

 مسا يصمم م6 م يشم ماش

 اي: لقت : لاَ 5 بيلا هندي ملآل ٠ :َلاَق ؟ هللا اوسر بضَخ لَه كلام

 ءانحلاب ركيوُياَبَضَخَر ةمركي مك :لاَقي لاك ؟وه نيشَو ةَرَمح بأ
 ماما مص

 سرا هس سا
 17١97[ :عجار] ٠ ءاّنحْلاِبرمع بَضَخحَو ءٍمتكْلاَو

 ملط الْجَرنأ ءسنآْنَع دْيمُح اَنْ «لْهَس اند -

 لجرلا جرْخأَ «صقشمب 8 هلله دَدَسَ « لَ نم ف يلا ىَلَع

 17١1/4[ :عجار] . ةسأر

 .(حوديمح نع لوس اند -1
 ف يتلا نأ سّنآ ْنَع « تبا َنَع :ديمح اًنكدَح كي نب هللا دب غو

 نيش حض اقف ينل نإ رقاق نيا بكب ستي

 . (نيحلمأ

 .سُنأ نع « تبا نَع اعيمَجم هادئسأ : :”يبأ ل لاَ

١ 

 شاق يبل ء سكان ءدْيَمْحْنَع؛ لَهَس انكدَح - - ١ مخك"

 َونعَو هه نع ملا حسي لع يعاب اورسكو ( 1/1) د مْ

 مهن ىلإ مُهوُْيَوَُو ملام اوي موق ليفي لوف
 0 مُهذعي وأ مهِيلَع ب وكي ءيَش ِرمألا نم دلك بلو 'تزئاذ ؟لَجَرَع

 [1 1994 :عجارإ ٠ «نوُملاظ مهن

 0 ا

 ْنَع سنأآ لثس : َلاَق ديمح َنَع «ديعسم نب بحي َندَح - اكلك

 لون ىّبح موُصيناَك : لاك اعطت 8 هللا لوُسَر ٍمْوَص رطْقيو ءرطقيأل :

 [1056 عجار] .موصيأل : :لوُقَن ىَتَح

 هّللا لوُسَرانأ ءسنآْنَع «دْيَمح اَنئدَح « ىَبحَياَئدَح - ١كم

 .ريقلا باَدَحَو «لخبلاَو «ِلَسكْلا نم كلب وع يملا : لوقي َناَك

 لللام لهن ل4 1 1ال :رظنا]

 8 يلا نَع ؛ سْنآ ْنَع دّيَمَح ْنَع (ىَبِحَي انكدَح -١أ85ك6

 :اوثاق ؟رصَقلا اذَه نمل تلم «ِبَهُد نم ًارصق تَرَ نجلا تَلَخَد : لاق

 ا ]ثا

 وامو

 0 / كلام نْي سّنآ يسم

 :عجار] . بالخل بَل :اوُلاَق َوُهاَن يّنآ تنظف « مرق نم باسل

 [للك

 ىّسوم اب نأ سن ْنَع دْيَمُح ْنَع «ىَيحَياَنكدَح -

 ٌهاَعَد اَهَق امل مُكلمْحأ ا هللاَو : :َلاَق « «ًالْفش ُهْنم َقاَوَ قف يبتلا لَمْحَتسا

 :عجار] . مُهَلَمَحَف «٠ مُكُلمَح آل فلخأ اَنآو : لاَ ؟اًمْحَتال تفلح : َناَقَ
 ةنيكدفل

 سا #2

 تعمس م لاق دّيَمَح ْنَع ءَداَمَح انئَدَح ؛ ناَفَع)اَنككَح --851/

 ّمُث ءاَنلمْحَي ألف لَحَف 48 ِهّللاَلوُسَراَنلَمْحَتْما :َلاَك سوم اهأَدأ ءاسنآ

 ٌفلْخأ اَنآو :َلاق ؟اًلمْحَتآلَتْفَلَح كن هللا َلوُسراَي لت ءاَنكَمَح

 1 1 1 [1؟60 :رظنا] . مُكدلمْحآل

 راج نأ ء سل ْنَع ءدْيَمُح ع ديس ىَحَياٍدَح - امتكح

 يبل َلاَق ريحا اهكْنسْلألا تَباتتو اريح اهلل يقك ف بل اب تيرم

 اهل دال تو ءار اهل اوقف ءىرخأ ةزاتج تتم اب: 0
0 

 . ضرألا يف هلا ادهش ْمنآ ءاتّبَجَو : ف يلا َلاَقق «رشلاب

 ريما يسكدَح : َلاَق َنايْفَس ّْنَع «ديعس ْنْب ىَِحَي اًنئدَح -84

 يتأيآل : لاق «َجاَجَحل هل وْكَشَت كلام نب سكاي :َلاَق يدع ُنْبا

 . ف نم هثئمَس همر َش هدْنَب يذلا الإداري

 [1714:عجار]

 « ىّسيع نبل دبع نع «كيرش اَددَح «عيكو اندَح - نيم

 ِءوُضْولا يف جي َلاَك يلا نع «سنآْنَع «كينَع نيج نب نع

 .ءام نم نآلطَر

 :لاَق سنآ نَع «ََداََق نَع «ةبعش اَنئدَح «عيكو اَندَح - ١ 14ا/

 طابا هيَعاَرذ مُكدَحأ طْبيآلو دوُجُّسلا يف اوُدتعا :ف هللا لوُسَر لاَ

 [1؟44١ :عجار] . عبسلا

 نب سنآْنَع :ةَداَقكْنَع ؛ةبهَش انئدَح «ميكو انَدَح --117

 ةآلّصلا نمسح ْنمنإَف ؛ مُكَفوُمص اوميقأ : ف هللا لوس لاق لاَ كلام

 [1741414 :عجار] . فصلا

 نب سئآ نَع ّةَداَتَق نَع « «ماَشه اَنكدَح «عيكو اَننَدَح - 1١- مم

 :عجارإ . . ٍماَمَت يف ٌةالَّص ساّنلا فَحخأ نم ف هللا وُسَر ناك : َلاَق كلام
 مساع

 اةديفلا

 و ةرزعمو

 نع «كيرش انتدَح «ُناَذاَش © رماَع نب دوس انئدَح - ١

 َناَك :َلاَق كلام نب سنآ ْنَع« يجني هل دْبعْنَع ىسيع نْب هللا دْبَ

 . عاصلاب لَو «ِنيلطر نوكيا ضو وي 8 يبل

 هّللا دّبَع نب َقاَحْسسإ نع ٠ يراد ميو انكدَح - ١ ما

 .ريمت ىلَع كتم كيبل ع ةَحِلط يبأ نبا

 ةبعش اًنئدَح «عيكو انئدَح - ١- مالك

 َفلَخَو , هللا لور فخ تيَلَص

 :لاَق ءِسْنأ نع َهَداَتَق نع



 همس
 نصل هللا مني وريال اكد ٌناَمْنعَو :«رمعو ٠ لو ركب يبأ

 17841١[ :عجارإ . «ميحرلا

 ِسّنَأ نع «يدَّسلا نع نايف يتكدح «عيكو انئدَح - -

 [184 :عجار] ٠ هنيمي نع فرصني ناك ف يلا كلام نبا

 ّسْنَأ تمس : :لاق نادرو نب ةملس اًنئدَح «عيكو انندَح -11

 .ريملا ىلع هللا لوُسَر بطَخ : لوي كلاَم نبا

 «مّصألا ِنَّمْحَرلا دْبَع نع «نايفس نع « «عيكو انثدَح - - ١8

 ىَلَص هلال وراك : 0 /) كلام نب سآت طعس لاق
 :عجار] يبل ٌدوُصُتنَيالاَلَْورَمَْو ريب سو و ِهْيَلع للا

1 

 نْب سنآ ْنَع :ٌةَداَكْنَع ؛ٌماَشه اًنلَح «عيكو انئدَح 3-3
 :عجار] .عوُمرلا َدْمَبوعْدَي ءارهَش ف هللا لوُسَر تنك اَمنِإ :لاق كلاَم

 ما

 [ل1/

 حاملا يبأ نع ؛ ةَمْلَس نب ُداَمَح اَنكلَح «عيكو اًنئدَح - 34 ١-
 سرع مو

 هللا َلوُسسَر تغمس : لاق « كلام نْب سّنآ نع ؛ «"يعبضلا

 ساما م

 ساو سوا رمل رم عم
 ؛ةجسملا وهوَ لوري

 ةرخألا شيع َشْيَمْلا نإ الآ

 17.1 عجار] .َرجاَهُمْلاَوراصْنالل را
 نع« ٌقبعش امدح : :الاَق ءِرَفْعَجنْباَو عيكو انثدَح ١- 8ك

 يبأل أسر ف يل رَمتْساَ «ْعَرَف ةئيدَمْلابَناَك : :لاَق «سنآ نع َةَداَتَق
 اند نَو ِعَوَق نم اير اَم لاق ءاج مث هبكرُف «بوُدم : :هل لاقي ةحْلَط

 17774 :عجار] .ًارحْبْل

 نع «يرلا نع أ نيالا و نَح - دلل

0006 

 يبأْنَع ةّيطَعْنْبْمَكَحلا اَتدَح «عيكوانتدَح -165
 يليق : لوفي كلام نب نأ تعمم : لاق ءيرُكشيْلا سِيخَمْلا

 ةاَبَع هِئلَعتِنآَر ينال : :لاق ؟نآلُف كلم دهششسا دق هللا لوُسَر

 [1505: :عجار] .اًذكو اذَك مْ اهَّلَغ

 نب ىحَي نع «يدلسلا نَع نايس انئدَح « عيكو انئدَح .- - خ4
 اوُكرو هرجح يف ماين حافلا لاس ةَحلط اب نأ ؛ سنآْنَع ؛د ءدابع

 :عمجارإ . ” (َينَمْج وكلك : :ةرم ميكو لاقو) كلذ رك ةالَخ 8 لح ًاهَلَمْجَي نأ ارمَخ

 [علاللا#

 :لاق + سّنأ نع َةَداَتُق نع ؛ ماشه انئدَح «عيكو انندَح - ١- امرك

 وُبأ ب رْضمْن : :لاق ؛ديرجلاو لاَمْلبِرْمَْلا يفي 8 هللا لور ناك
 يف َراَشنسا « ىَرقْلاَو فيرلا نم نمل نو رمح مناك ملف «نيعترأ كي

 نأ ىَرأ : فوغ نمل لاق ءسنلا يف كلذ اَو سل كل

 [1735* :عجار] ٠ َنيناَمئرَمَع َبرْضَق ءدودحلا فَحاكهلَمْجَت

 هَ يماوس ري هر #

 دْيَز نْب يلع نَع ؛ مل نب داَمَح انئَدَح «عيكوانندَح - -١؟841/
 يما درب

 يب يرن هك ترم الف هّللا لوُسَر لاق : لاك سنآ ْنَع «َناَعْدَج نبا

 ءالؤَم : لاق ؟ء لوم اَم : :"تْلق «راكنمْضيراقمبمُههاَذش ضر مَ لَ

 مُمَو مهلا نسي ربل ساّنلانوُرماَياونَك ٠ ءايندلا لَّهأ نم كس ءابطُخ
 م ري ىفم
 [18556 :عجارإ َتوََُمي الك باكا نوني

 :لاَق ء سن نع داق نع ةبعش اًنئدَح «عيكوانئدَح - ١- ا لخحم

 ١[ 7/55 :عجارإ ٠ مُهنم مؤقلا تحأنبا : ل هللا لوُسَر لاَ

 ,ةبعش انئدَح :الاق اردن ينير فَْج ناو عيكو اَننَدَح - ١148-

 :لاَقق «ةرمرب ىلح هب قصت محلب ين كف يبل نأ ؛ سنن ْنَع ةَداَتَق نع

 و ل
 [17185 :عجار] ٠ تا ةقَدص اهلوه

 اترك للاوراق: رويس تضع: :لاَق «يدّسألا عب هلم

 .اريك مهكر ليلك كلم لع
 ُتْمِمَس :لاق؛ لسبب اكَح يكول - 1

 ضو ارذق لاو مو تفجق ةجاح يف اقف بلا يتب لوي كلام نسل
 [1319 :رظنا] ٠ . عم

 نأ ؛سنآ نع داع نع « ٍماَّمَه نع« «عيكواَنثَدَح 1 ْ

 « عفو خدم ةلاهإي هع َقوٍماَعطب 15 ءٍماَعط ىلإ يلا ااا
 حرقا يبجي تلزاَمق : "سْنآ لاق ةّقحسصلا نم عرابي ف يبل تر

 لول ,لطحمل ءللكالا :رظفإ] ٠ يمني 9 هللا لور ترم

 :لاق دير نب ماَشه ْنَع ٌقيعش اًنيدح «ٌيكواَنندَح - *١185-

 [ا؟140 :عجارإ ٠ ةّميهبْلا بص ع اقف هلال ور ىّت : لاك سنا تغمس

 :لاق سنآَْع:ةداقنَع فيش ان يكول - ١5-

 ةكد ةّكحل ٍريرَحْلا سنبل يف فْوَع نب محل دّبَعَو ماعلا نري صحب
 .اًمهب َتَناَك

 10٠50[ :عجار] . ف هللا لوُسَر اًمهَلصَخَر :لاقو :ٌةبعش لاَ
 .(ح) ةَداَتَق نع ةَبعش نع «عيكو انئدَح - 16

 نع ءىَنعَمْلا هداف تغمس : لاَمُدبعَش ف اَنثدَح ءِرَفَعَج نباَو م نيوماع

 نإ : :هلليقك مورلا ىلإ باتك بكي نأ دارآ ف يلا سنآ ( 181/5

 ماما دن «كباك ارم اموت نكي

 . هّفَك يف هضاَي ىلإ ظن يناكَد ءهّللا لوس دمحم هيف شفتو «قرو
 5-5 :عجار]

 ثيدخحلا اذه يبأ ىَلَع تأَرَق : ِنَمْحّرلا دبع وبأ لاق - ١1895

 للهرب ىسوم اًنْندَح :لاَق هٌرخآناكَم يف ضي اندَحو برأ هَدَجَو



 00 لاق كلام نْي سنآ رع ؛ «نيريس نبا نَع « امم اندَح «يدْبمْلا
101000 

 َناَكَف :لاَق ءايّئبا هل تَدَلَوَف : لاق ؛ءاَريْلاَو سّنآ مأ يه ويل ةحْلط

 ْموُتَي ةحلط وبك «اديدش اضّرمأيّبصلا ضمك : لاك :ًاديدش اج حي

 نم بيرق ىَلِإهَممدوُكَيو هَعَم نم يلي ىلا يناير اسوي ادق لنص

 نجيم بصدور هلا ىلتص اذ كأي لكأيو ليقي* يجيد ءراَهتلا فصن

 ةَحْلَط وب َءاَجَو : :لاَق «يبصلا َتاَموةيشَع حارق : لاق ٠ مَا ةالّص ىلإ

 َفِيك) ميسم اَي : ةَحلَطوُبآ اهل لاَقك : : لاق هكر يوك

 هنم نكس ىَكَبشا ذم كنب َناَك ام ةَحْلَط اَبآاَي : ؛تناق ؟ةللا (يتاب

 هشاّرف ىلإ ماك : لاك هَّسْفَنتْباَطَو َلكأَ ٍماَمطلاب ُهنءاَج مت : :لاق دليلا
 لعام هع

 وَ

 ىّنح ات فج مث بيط مانيش تلسَمَق انآتلشَو : ْتلاَق ُهَّسأَر َعَضَوَف

 ْتَجَسَت :لاَق

 ععاشدع# رممصمرا هسا

 نمو اَمُهنم ناك بيألا حير َدجَو نأ اوهام «شارفلا ُهَعَم تْلَخَد

 ووك اياك انك اتي حل و بمام: :لاق «هلهأ ىَلإ لجرلا

 0 هلت لاف : :لاَق

 ْدَق كنبا َنِإَق :تلاق آل :لاق ؟كللذ نم ْعَرْجَ كلم اَهََحاَ هبط منه

مي هلل لور َتدَحَر «ًاديدش عرج يلع عرَجكسنآ لاق تان
 ناك ا

 هّللا لوُسَر لاقت : لاَق الإ هذم اك امو ءبيطلاو ٍماَْطلا يف هرم نم

 لاَقَق هللا لوُسَر ايمن : لاق ٠ امك ىلإ َو هو نسور اف [هيه] : 00

 كلت مْيلَس م ْتَلَمَحَف :لاَق امك فمك درب : : هللا ل وسر

 يف هَلمحا ةَحلَطوُبأ : يل لاق حبب َنيحَ : : لاق امالُغ دلك : لاق دليلا

م : :لاك «ةَوْجَع رك َمَم لمْحاَو «ا هلا لور هب'يِنأَت تح ةقرخ
 ُهُيلَمَحَ

 لوُسَراَي : تلق : :لاق ايش الو ماَعطْقدَيْمَلو كّنَحُيْمكو : لاَ ةّقرخ يف

 ٌدْمَحْلا :لاَق ءًامآلُع ْتْلُق ؟تَدَلَو اَم ُربْكأ هللا : لاق« ملم تدل هلل
 سا سما ع ريكس ب هد عوم يد

 كَم : :ُهل لاق مث ءاق هللا لور هَكنحَ ْيلإهَسَمَدَف لإ تاه : : لاق هلل

 ٌةَرْمَت هللا لْوُسَر ُدَحأَف تا ارَمَكْْجَرْخَأَف معن : تل ؟:: ةَوجَع رمت

 قَد مت ؛ هقيرب تلا ىّتح اهو هلو لارا «هيكي ف اهلا
 3 ننكر

 هم

 ةعسما عل 0

 صسَيَلَعَج « رمل ةوآلَحأيَبصلا دَجَوْنأاَِوماَمقيسملا

 يبصلا كلذ امس (تحّنَت)اَملوأ كك 2 هللا لوُسَر قيما ةَولَح

 ؛ٌرْمتلاراصنألا بح : : هللا وُسَر لاَقَف ؛ كف هللا لوُسسر قير ىَلَع
 عصا مهو لوم الل

 َدهلششساَو : : لاق ريدك لجَر هلم جَرَخَف : لاق« «ةَحلط يبأ نب هللا دبع يمس

 317١6 11١64[ :عجارز] . سراقب هّللا ُدْبَع

 ءهّللا دّبَع يبأ نب ُماَشه اَنئَدَح ءديعّس نب ىَحَي انئدَح - 17 ١-

 َقَمعأ 8# هّللاّلوُسَرنأ ؛ كلام نب سن ْنَع «ِباَحْبَحْلا نْب ب

 رواد اه لَو يقص

 . اًهقنع اهَقدّصأ وأ : ىَحَي لاق

 مص ماس
 ًاسّنآَنأ ةَداَنَكْنَع «ةيورع يبأ نبا انئدَح « ىحي اًنثدح ١14-

 م8 هللا اص
 بيعش انثدح

م ءيَش يف يديكي هللا لور "نكمل لاق مهند
 لاقو هئاَعُد ن

 ىَرُي ىَتح هِي مقري اك هن «ءاقْستسالا فأل ءاعلا نم :َّ :ةرم ىيَحَي

 3140861 :رظتا] ٠ يطب ضايي

0 00 506 

 لاق لف ّيِلاَنأ سل نع ديم نع يباح لا

 :عجار] . ًاهراك َتْنُك ذو : :لاق «ةراك يندجآ نإ لاق ملّسأ :لج

 م4

سأ تنك : لاق سّنآ نع «ادْيمح اًنتدَح « ىَحَي اَنلَح -١!4.ت
 يق

 هباَحْصآ نم اوتو اَنْ ليهو بنك نب يبأو حارجلا َنْب ةديع ابآ

 نم تآ ىَنأَف «مهيف خاين بارا كى مهيقنأ آو « ةَحْلَط يبأ دنع
 م

اَمَق ءاتضرح ْدَكَرْمَحْلا نأ ؛ْمُكرَعَش امَوأ : لاَقَف َنيملُسسمْلا ٌرظنَت تح :
 : اوُناَق 

 : لاق ٌكئاَنِإ يف يِمَب ام فا ءسنآ اَي : اوُناَقَف لانو

 مُهرَمَخ هو رْسلاَوُرَّْلاالإيِهاَمَو ءاهيناوذاَعاَم للا

 :لاقآس شمس هلق ديت رع يبا 5-7 ١
 مشق هم

 [17118 :عجار] حو ةرمعب كيبل : لوفي 8 هللا لوسر تعمس

 نأ ؛سنآ ْنَع كذاك انكدَح يشع رع سي اتطَح ١7409

 :عجار] .دَسأ لاذ : لاق ”لْكألاَق تلق امئاق برششلا نَع ىَهَئ ف هللا لوس

4 1 1 0 

 .(ح) دْيَمَح ْنَع « يحي اًندح -948

 ْمُكِيَلَع مدَقَي : ا هللا لوُسَر لاق : لاك سّنآ ّْنَع ءدّيَمح اَنآبنأ :ديزيو

 اوُنداَمَل اوُلَعَجَف «٠ « سوم وب هيف َوُيرعألا مد ,ةدشفأ مُكثمقرآماَوْفأ

 :َنوُزجَترَيَئيدَمْلا (رم

 ألا ىتلئادش

 2000 يا يش يدوم ردي دولا حمس

َو لَه ؛ فلُخ َنْبكمْأاَي «ةعير نب هاي عير نب هيش
 َدَعَواَم ْمُدَج

 دَكأَم وق ملكت فيك : : اولا ءاقَح ير يندَعواَمتذَجَو يَ فَ مكبر

 .مهنم لوقأ امل ٌعَمْسب مك اَم : لاق ؟اوُبجُي نأ َنوُميطَتسي آل وأ ءاوشيج

 :عجار] 1١١47[

 [1؟44١ :عجار] ل .ةزجو ادصُم

 نم اًنعَجَر امل :لاَق سّنآ نع ءدْيمح نع ؛ىَحَيانندَح -6

 آلَو يداو ْمتعطَم ام اماه يدم نإ : مسا ةلّصلاِهْيَلَ لاق كوُبَةَْزَع
 ريرعلا ل

 .ٌرْذَعْلا مُهَسْبَح : : لاق ؟ةئيدَمْلابمهَو : :اوُلَق «هيف مُكوُكَرَ الإ اريسم مُئرس

 [17007 :عجارإ

 قل يلا لكم : لاَق سّْنآ ْنَع «ِدْيَمَح َنَع « « ىَحَيادَح - "١

 اَمَدْنَيةاَدَقلا نصمم رجل ملط يح ىلصت ؛ « حبصلا ةآلّص تو ْنَع

 :عجارإ ٠ . نيله َنْيباَم ؟حبصلا ةآلّص َتْقو نع لئاسلا نبأ : لاق مث ءٌرْفَسُأ

 اةدفلني

 اوُاَرأ ةَملَس ينَبانأ سن ْنَع «دّيمَح نَع ؛ ىَبَحَي اَنْئدَح - ١- ا

 ىَرْسُي نق هلا ٌلوُسَر رك ٠ ءدجُسَمْلابْرُق ىلإ مهراّيد نم اوُنوَحَتينأ

 م

 اوما مكر وبسحَت آلا ةملَس ياي: لاََق ٌدِجْسمْلا



 لاَقق ٠ ةئيدملا اوي ديس حيه الخأ يبأ لاَ
 نب ىَيحي باتك يف هب اَنِدَح دقو ءانهاَه يبأ يلع برضو دجْسمْلا ىَبَحَي

 1 م :عجار] .ل كيعس

 انظف «فّنَحَن ل ا 5

 [االاجا اكو :رظنا] ٠ يبصلل ةَمح

 - :عجار] 0100 ل الص مآ

 سن نع ؛ نَسَحْلا نع شَحْفأ اًنكدَح « ىَحَي اَنتدَح 61 ١-

 [1147 :رظفا] ٠ هلثم وحن

 يبل دخن لَه لم : لاق ديَمْح ْنَع ىَحَياًنئدَح 0١-
 ْدَكَّساَّنلا نإ :لاَقَق ٠ ؛ ليلا رطش ىَِإ ةكيل ءاشعلا َرَخأ «ْمَمَت :لاق ؟امَئاَح

 ىلإرظنأ يئاكت ؛ اوبر اَمةالَص يف اوُئاَرَتْم ْمُكَنَ اوُدكَرَو الص
 [ال ,17495 :رظنا] . همّئاَخ صييو

 تين :لاث سئآْنَع ءدْيمْحْنَع ءىَضَياََدَح -5
  مْوَقلا ضني داك وأ سعت تح لجل جن قف هلال وسو ُلّصلا ٠ يبل هللا مفصما 00

 [11167 :عجار]

 سلآ لكم : لاق دْمحَْع ءديعسنب حينَ 77
 1011110 لاَقَق للاب لف يبا ةآلص
 [ا؟ 6 :عجار] : 598 لإ

 0 ارث لاما بْسكْنَع ؛كلات
 , هدير مهاويل ملك «ريعَش نم (نيعاصبلهكَرماَ

 [١١ةدح :عجار] : .يرحبلا مسفلاَو هةَماَجَحْلا هب هيو م 0 لاقو

 أ ؛ سنآ و َخ : دير رع :ديعسرب ىيحَيانكَح 6

 ياك ءاوُصارَتو مُكَوُص اوُسيقأ : لاق هباَحصأ ىلع بأ ل هلا لوس
 ٌ 15١54[ :عجارإ ٠ . يرهظ دب نم مهر

 :لاَق . [ديعس نْب ىّيْحَيْنَع] ءديعّس نب ىَحَي َندَح 11
 نم سان بكين دارأ 8 هللا لوس انآ ؛ثذَحُي كام نإ سنآ تضع
 َنيِرِجاَمُملا نم اًناَوْخإل بكت نأ الإ ال : :اوُناَقك «نْيرحَبلا ىلإ راّصنألا

 (13080/860) رق يدضب نوَرتَس مُكنإاَمأ : لاَاَوباَنمُهاَعَدَف ءاَهلتم

 [١156؟ :عجارإ] ٠ ينو ىَتح اوربصاَ

 نأ يلّركذ :لاك سنآ نع يملا نَح « ىَحَياندَح ةلكلني
 حدود نسبا مك هلم ةعملسأ مل لاق هللا لوُسَر

 مهلا( فورم نيذلا نم َنوُقرَعَي ؛ ميسو مهيجتو "سالمه ّبَجْعَي
 [180 :لظتا] ٠ ةيمرلا نم

 ١08 ص ةياعفلا كلام نْب سنآ دسم

 نب سنآ ْنَع ُهَداَق انئدَح «ماَشه اًندَح « ىَحي اَنْئدَح - - ١4

 مسوغ لعل هس سارع م
 ب ةءارقا نوح اوُاك امو َرَمْعَو ركب اَيآو قف هللا وسر نأ كلام

 [17014 :عجارإ ٠ ملل "بر هلل دْمَحْلا)
 مم

 يما م
 تلك : لاق سنآ نع ؛ « يميل انندَح : :لاق ىَحَي اندَح -8

 َرْمَخْلاَإ : ٌلاَقك جر ءاَجَف :لاق ءِرْمَت خيضق نم مهيقسأ "يَحْلا ىلع امئاث
 :لامق ؟هباَرش ناك ام : :تلق ؛ ءاهئاتْكام أ اياَهفكأ : :اوُلاَق تميت

 ل

 .بطرلاو رسب

 «هركذب ملف عَمسَي سلو ذئموي مهرمَخ تناك : :سنآ نب ركب وبأ لاو
 علال 4 ظنا ٠ ذئتؤَي مُهَرَمَخ تناك نآ : لاق : انعم َناَك م ضْحَب لاّقو

 نأ ؛ سنآ ْنَع «تباك نع «دّيَمح ْنَع ؛ « ىَيَحَي اَنُئدَح - -

 :لاق «يِتْسيْأَرََت اوُناَك هيل ني ىَتاَهيوعَو لربما هللا لوس

 :عجار] . بكي نآ هرم هَّسْفَناَذَه «بيِذَْتْنَع يكل َجَوُرَع َهّللا نإ

 [للت

 .(ح)ُةَداَق انندَح ءٍماَشه ْنَع « ديعس نب ىَبحَيانندَح ةدففف

 :لاق 8# يِبنلا نَع ٠ «سنآ نع ةَداَنق نع ؛ ماسه اَنثدَح «عيكوو
 [1؟86١ :عجار] ٠ هيراوي نأ وه ُهنراَمكو ,ةيطَح دجْسَملا يفلْتلا

 اًهتراَك : لاقو هلم ماسه اَنبَأ «ليعاَمْسِإ اَننَدَح كةدخدف
 لم
 .اهنفد

 :لاَتَك ,ةَنيْوَ يي رش ىلع لوب كاتب آف
2-08 

 |ةنففح :عجارإ ٠ نإ: :لاَق هكَتدَبوأ هيد نإ هللا لور اي: لاق ٠ اًهيَكَرا

 نب سن َنَع َهَداَتَق نَع ٌةبعُش اَنكدَح «عيكو انئدَح - - ا

 [اذؤما سدر لسن حيال هوس ١ ؛ كلام

 يعش اًنكدح رَفْعَج ْنْباَو

 اًمهحبَذَي هتيآرو : 9 لاق را توا كب ستاك فلا دوق ماعم هسفرلا عال عب

 .ٌرْبَكو ىمسو :لاق ٠ اًمهحاّمص ىَلَعُهَمَدق اعضاَوهُكَرَو َلاَق هديب
 [11587 :عجارإ

 َلوُسَر انآ ؛سنآ ْنَع داق تْعمَس :لاَق

 َحّضَرَف 5 ارا الا كلام نب سّنأ

 [1170/1 :عجار] ٠ نيَرجَح نيس ا هللا لوس

 ْنَع ؛تباك ْنَع «(يسْيقلا)بيبَحْنَع ؛ ميكو اند - ةلفكني
 اَيْمُكيلَع مالَّسلا : لاق اَقَقبَمْلت رحت ِ دو 88 يبل اَنيلع رم : لاق ءسنآ

 .نايبص

 ًاغاّبَد ٌناَكَو - ٍحلاّص يبأ نب : ديزي انئدَح «عيكو انئدَح - -

 كلاَمَنْب سنت عمَس :لاق - ثيِداَحأ مير دنع ةئيهلا َنَسَح ّناَكَو



 اسّتح اواك نإ تح ميلا الحي ا هللا وسر لاق ٠ :لوُقي

 :عجار] .َنوُيِمنهَجْلا ءآلْؤَه : : نجلا لهآ لو «ةّنجْلااولخُدأَاوُجرخأ

 اةدفسف

 [11778» :رظنا] .أعَم ةَرمعو ةجحب كيل :لاَك كلف يلا نأ

 تغمس :لاك ٠ ويس نابت اح يوان 1
 . معو ةجحب ب ١ يبتلا َّلَهأ لوُعَي اسْنآ

 يب لْهسْنَع ةشمعألا انكَح ميكر انكَح -1791

 نم لج تبي ياك : لاق ءِسْنآ َنَع «يِرَْجْلا ركب ْنَع ءدّسألا

 5 ّئألا : :لاَقَك «بابل ةداّضعب َدَخاَف فكر ىَنَح ف“ "يتلا ًءاَجَف ٠ راصلألا
 ه4 #8 مس هةرمرع

 اذإَو ءاوُمحَراوُمحرُتْسااذإاَم؛ «كللذ لف مُكَكو نحكي مُهَلَو شبر

 هللا نعل يلع م مهم كلذ ّلَمَيمل م وك اوه اَذِإَو اود اَوُسَكَح

 [17707 :عجارإ . ايتن سأل ةلتلاو

 رق ملقا
 سلا

 نب] ماّشه َنَع ةَمَلَس ْنْبداَمَح اَنئدَح «عيكو اندَح - 11

 نإ: :48 هللا لوُسَر لاَ : :لاّق« كلام )1١85/6( ِنْب سنآْنَع ءادْيَ

 م0917 لقنا] .٠ اهيل ليسَ هد يوما مدح ىلَح تما

 َنَع ءأتباثتعمس :ةبعش لاق :لاق «٠ «عيكو اَنئدَح - 5*1

 اطول لل ةرظنا] . هيطبإ ضان ىَّنح يدير ف يبل انآ ؛ سلا

 اةذهفلل

5 

 يأ هداف اخ يس حجرا اللاب

 لالحلاب ابان امنع ٌءايَح اهئ« مع آ نيد يف نتا

 ةرظنا] . حار زحل اثم أي « تباك نبا

1 

 ١7817 سنآلا تق :لاَق دق ءٍماَمَه نَع ميكو اند :
 :عجار] .ةربحلا : لاق ؟ 55 هللا لوُسَر ىلإ ب َحأ ناك سابللا يأ 171404[

 نع «(يَرش)ِنْب مسالا ع لاس نع ٠ عيكواَندَح - - 1١1 ا/

 ل هللا ممتع : : هللا ٌلوُسَر لاَ : لاق « سن نع ءرْحْب يبأ
 ما ساس

 هم اما
 .هلريَخ ناك الإ اضق نمْؤُمْلل يضفي

 [19144 :عجار] .ةباع همسا رحب وبأ

 نبراَتْخَمْلا نَع ءَنايفْس نَع ٠ نَمْحَرلا دبع انثَدَح ١19-

 َريَخاَي : 8 يبلللُجَر : لاق :لاَق « كلام َنْب سنت عمَس : لاق ٠ لم

 [1؟841 :عجارإ . مالا لع ميار هلاك : :لاّق ةي ةيبلا

 اما _ كلام نب سن دسم ح ١9:8

 «لفلُف نب راَتْخَملا نَع ءُناَيقَس اندَح مي مِيعنوبأ اًنيلَح -89

 ميهاَريإَكاذ : لاق «ةّيرَبلاَربَخ اي ف يل ل ُجَر لاق :لاق «سّنآْنَع

 أ
 يي

 مامر

 مارق

 «ديعس نب ىتنملا انندَح «يدْهم نب نَمحرلا دب اَننَدَح ١![!-

 أَ ةآلّصلا نع ,ْمُكُدَحأ دكر اذ ! :لاَق 9 لا نَع «سنآْنَع «ةاْنَع

 ةالّصلا مقأ)لوُتيِل َجَوُرَعَهَللا نإ امرك نإ الصلت اًهْنَ هع َلَفَغ

 ©1١99[ :عجار] . 5

 « يدّضَع ّتْنأآمُهّللا : لاَ اَرْع ادِإ فل يلا َناَكو : لاق _ م

 . لتاقأ كبو « يريصُن تْنَآَو

 سنآْنَع :ةّيعش اَنيلَح «يدْهَم نب نمْحرلا دبع انَدَح 1

 ريصح هل حضن يبل: لوُتيأسُنأ تْدَمَس : :لاق «نيريس نْبا

 الإ هرم: لاق ؟ىَحتصلا يّلَصُي هير :لُجَرُهَل لاَقك : :لاق هيلع لص

 [1764 :عجار] مويا كلذ

 وو
 نمحرلا دبع اَننَدَح -77“3

 ”:رظنا] ٠ عوكرلا دب ارهش تق اقف يّبلاأ ؛ ؛ كلاَم نب ِسْنآْنَع «نيريس نبا

 اةنفنقف

 سْنآ نع «ةَمَْلَس نب دامَح اَنْنَدَح ؛

 هام 0 1-5

 نع ءِروصْنم نع ءًناّيفس اَنئدَح «ِنَمْحرلا دبع اندَح *١1954-

 يّلصْي لف يل ناك : :لاَق «كلاَمِنْب سنآْنَع «ضييألا يبأ ْنَع "يب

اتْنم يتريشعَو يلهأ ىَلِإَعِجْراَك ٌةَقْلَحُم ءاَضْيي رسشلاو اور 8
 ةّيح

 [15865 :عجارإ . اوُنَصق ومو ىَلص ده هللا لوس : رق يتلا

 «سنأ نع «ةَداَتَق ْنَع «داَّمَح ْنَع ءِنَمْحرلا دبع انندَح 455

 00 نم اًهّنأ ىَشْحأ يّنأآلول :

 لوُشيةرْمَّتلا بصي يبل ناك أنإ : لاق

 [لاق/#؟ لطل :رظنا] ٠ اهلك ةئدملا

 نع ؛تباكْنَع «ُداَمَح اَننَدَح ءِنَمْحّرلا دبع اَيدَح ١6[-

 علل :رظنا] ٠ طاب ىََح مارح مأ تْيَب يف ىّلص ا هلا لوس انأ ؛ سن

 َنَع «ةَمْكَس َنْبْداَمَح اَنئدَح ءِنَمْحرلاُدبَع اَندَح - ا

 ًالْبَح 48 ِهّللا لوُسَر ىأر :لاَق« « ىلبك يبأ نب نمل دّبَحْنَع «تباك

 [يلّصُنإ حج تنب ةنمَحل : :اوُلاَق ؟اَذَه نمل : لاق نيس َنْيادوُدمَم

 .دْلاسَرَجَعادِإَف ءاتقاط املَصُتل :لاَقق ءهبسَقلَتتَرَجَع اد

 [لالاك الامل للام 1179417 :رظناز

 هاش سمع # لري ءع

 ْنَع ءدِيَمَح ْنَع ءٌداّمَح اَنئدَح ءِنَمْحرلادِبع اندَح -17

 [17945 :عجار] . ةلئماقق 'يِبلا نَع «سْنآ

 و6

 :لاَق٠ (نيريس)ن ب سنآ انآ ةبعش اًنثدَح ءزهب انثدح -4

 ذأ عيل راسنا جاك: لاق ٠ كلام نب سْنآ تمس

 كانَ يلصأ ذآ ميم آل ين : :ال يِبلل : لاَقق لق يلا عَم 2

 -ِ ماع 5 هوُحَضَنواريصخ هَل يو 88 يبل اعد «ًاماَمط د

 هْيَلَع منصف



 "نيرثكملا دن لئسم 20

 مها ورم
 1 عجانا هدا. وتلا لاق ؟ىَّحّضلا

 8 هيد سدا

 ل هل كلام سل ع أ هللا م ىلع
 مهب ىلطصت جر مث «نطاق هيل "فمه ىلعف جر هك
 َتلَص ِهّللا َلوُسر اَي :اوُناَق َمَبْصأ املك ٠ :لاَطأَك هني لَخَد مث «فُقَحَف
 .تلَعق ام مُكلْجأ نم : لاق ؟تْجَرَخ اذإفَختَو تلَخَد اذإليطُت َتَلَعَجَف
 [1 1994 :عجار]

 .(حل ٍمَمَهْنَع ءِنمْرلاَدبع اند -
 0 88 يبل نأ ؛ سن نع هاك نَع ماَمَه انئدَح «زهتو

 اًمَسهّللا : :لاق ؟كل ينامَس هللا :يب "يأ لاق كيل رْثأ نأ يم هللا

0 
 [1140 :عجار] . يكلي َلَعَجَف :هئيدَح يفّرهَي لاق

 لاق هةر لنْ اتحاد 1١
 هيلو هللا لوُسَر أر يف ناك ام : لوفي كلاَم َنْب سن تغمس

 00 [15001 :عجارإ ٠ ءاَضيةَرَعش نوُرشع

 :لاق ءِباَنَع ْنَع بع انئدَح ءِنَمْحّرلا دبع َندَح - ةدطاش
 امي ةعاطلاَو عْمّسلا ىَلَع فه يِلاتْمياَب لاق : كلاَمَنْيسْنأ تغمس مس
 5 :عجار] ٠ ةئطتسا

 ْنَع هدر نب داَمَح ْنَع «يدْهَم نب نمر ْبَعاندَح - - 10

 .() سنآ نع «تباث

 ناك :لاق٠ نع «اتياك اح دينا « لاك بأ
 عوقلاك «ساّنادَوْجأَو سانا مَجضآو ءسانلا نسخ ف يلا
 ذاق 8 هلال وُ ْمُهلبْفَعْساَف «توّصلا لبق سانا جَرَخَت ةَيدمْلاب
 هع يف جرس ِهلَعاَم يع «ةَحلط يبآل سرى مّ ريس «؛ مهقبس
 .”رضبل هنأ ءارخبهاندَجَو :سَرفْلل لاقو ءاوُعاَرث مل : لاَقَق «فيسلا

 [101؟ :عجار]

 يبأ نع ؛ ماسه انكَدَح يدهم نْب نَمْحَرلدبَعانندَح - 15
 :لوُشيو انآلت ءانإلا يف ستيك ف هللا لوُسَر نأ سّنأ نع ٠ ءاماضع)

 177٠١[ :عجارإ .ًاربآو ارمآو انها وه

 «يراَصْنألا تباك نب ةَرْزَع انئدَح « نمحرلا دبع انئدَح - كة نت
 ذأ نكرم ءانإلا يف سفن انآ ؛ سنأ ِنْب هللا دّبع نب ةَماَُت نَع

 [710١3ا/ :عجار] .ًانآلك

 مومو

 رَمْعَم نع نايف ْنَع "يدهم نب نَمَح
 . ددحاو لسع يف هئاسن ىلع فاط قف هلا كورن ؛, سّنآ ْنَع «ةَداَنَقْنَع
 [1؟134 :عجار]

 نَمْحرلا دبع اند -7

 _ كلامي سادس

 يِلصْب 8 هلل ناكأ :د دوج لائم لجو هاك نيتك

 معا

 نع ؛ةَملَسرباح انك ءنَمرلا دع اَندَح 000

 ةدحاو ةكيل يف [عّمج] هئاسن ىلَح فاط ا هلا لوُسر انآ ؛ سْآ نع « تباك

 ١7١7١[ :عجارإ ٠ دحاَو ٍلْسُغ يف

 ناورم تغمس : لاك «ناَيح نب ميلس انئدَح نهب اندح ١168 ١-
 ري دبل عمم

 مي :88 بلال لاك نمل نمد لَعنأ ؛سنأ نع «ثدحي رفصأللا

 سي لاق“ ف هللا وسر هب لهأ امب تلك : : لاك ؟تلكمأ
 .تللحآل يِدَهْلا

 ٌهَداَتَق نع «ناّيَح نب ميلس انندَح «نمحرلا دبع انندَح - - ا

 يف بكارلا ريسُي# ةَرَجَش نجلا يف نإ : هللا لور لاق ؛ :لاق «سْنآ نع هل
 .اهُمطَْيآل مانام اهلظ

 [ل50514 :عجار] ٠ هكدَحَي)ةرْيره ابأ تعمس : لاق يبأ هب تْندَحَف : لاق
 هم

 دبع ِنْبِءآلَعْلا نع ءاكللاَم : :نّمْحرلا دْبَع ىَلَع ترق - - ا

 َرصَعَل َرْصَعْلا يّلَصُي مان انك رملي كلاَم نب سن ىلا : : لاَ هنأ نَمْحرلا
 ل : لاَ ارد وأ. ةالّصلا ليج انركد هتالّص م رهام

 سسلْجَي ؛ :َنيقفاَسمْاةَلَّص كلت َنيقفاَمْلاَ مل كلت : لوُقَ ل هللا 201
 رك ىلع أ« ناطبششلا يرق نيكو سسششلا ترقص اذ تح ْمُهنَحأ

3000 
 11١77[ :عجار] ٠ اليل الإ اهف هللا َرْكذي لي ال ًاعيرأ رهف ماَق «ناطّيشلا

 «سّنأ ْنَع «َةَداَتَق نع ؛ةبعش نع ءِنَمْحرلا دبع ننَدَح .- 0030

 زج مللسملا وأ نمؤُمْا ايفر : لاق : 8 يللا « تماّصلا نب ةداَبع نَع

 .ةربثلا نم اءج نعبر يس نم

 سنآ نع ءتبا نع «ةَبعش نع ؛ «نَمحّرلا دبع انئدَح -
 .(187/0) هلم كف يلا نع

 «باهش نْبا ِنَع كلام : :نَمْحّرلا دبع (ىَلَع تأَرَق) - -١!"ةكال

 هَسأَر ىَلَعَو حْنلا ماع نم لَخَد اق هللا َلوُسَر نأ ؟ كلام نْب سن ْنَع
 لاك ةبدكلا راّسأب قلع ٍلطَخأ نبأ : :ًالاَقكُجرهءاَجدَحرَت املك مثلا
 موقفا

 :عجار] .مكعأ هّللاو امرحم ذكي هللا لوسَر نكي مَلو : :كلاَم لاق
 للدول

 نيران 'ميازنإ نعاس ا احلل

 :عجار] ١ ٠ ايزو اقع هش :لاث 530 ةسباكتل لاق : :لاّق

 للدم

 َنَع «ةَبآلق يبأ نَع بوُيأ اًنكلَح « ”ليعاَمْسِإانندَح - كة ان

 ىّلصَو ؛ عبر يدمر ظل ىّلَص هللا لوُسَرنأ ؛ كلام ِنْب سن
 /111١[ :عجارإ ٠ نيتعطر يللا يَبرصَمْلا



 1 0 يعل

 .ريراوقلاب كقوَس كَدْيورهَشَجْنا اَيَكَحْيَو : لاَقَق

 مُكَضْعَب اهب مَلكَتَول ةّملكب كب ف هللا لوس َمّلَكت : ةَبآلقوُبأ لاَ

 ٠ :رظنا] .ريراوقْلاب كقوَس: وق يني هَ اهو

 يكَدَح َناَمْثع يبأ نب جاَجَحْا اندَح «ليعاَمْسإ انَدَح /١1-

 «ياِإ كلاَم نْب سنآ ثيِدَح مُكددَحأ نأ لاق ةبآلق يبأ ىو جروب

 8 هللا لوس ىَلَع اوُسدَقَ امك لع نمارقتَنأ ؛ ؛ كلام نب سن يندَح

 اكشف «مُهماَسْجأ مق َّضْرَألا اوما ؛مالّسألا ىَلعموصَيَبَ

 نم َنوُبرصَْف هلبإ يف ايار عم نوُجرْخَتالأ : لاق اقف هللا لوُسَر ىلإ كد

 ءاوُحَصَ نابل اًهلاوبأ نم اوُمِرَشف وجرح «ىلب : اولا ناب هلو
 يفَلَّسْرأَك ف هللا لوُسَر كلذ مك محلا اوَُرْطَو «يعارلا اوّل

 مهلجر أو مهيديأ تَمْطُقَ ءمهبرَمأَف مهب“ ءيجق اوُكِرْدأَك مهراثآ

 روعي هعووم مم كرار

 [151517/ :عجار] ٠ .اوُناَم ىّتَح سْمّنشلا يف اومن مهنيعأ ترمسو

 ني ملا اَنئدَح «ميهارنإ نب ليعاَمْسِإ اندَح ١564

 : هللا لوُسَر لاق : لاق ؟موُلا نع كلام نب سن لس : لاق «بيهَص

 ميلي الويفي امي رجلا ذه نم لكان
 :لاق ءسنآ نع « رس لح ليا ةظح 5

 اتبجو ءتبجو : :8 يَستلا لاَنَقَاريَخ بَ الع (ينئاق)ةَاتجب اوُرَم
 اء

 تانجو : :8 رشاد[ شان لكم و جي

 ًاريَخ اَهْيَلَع ين رجب ٠ يمأَو يبأ كاَدق : :رصخ لاق ءاتبجو تيجو

 :َتَلقق ارش اَهِلع ينأد ةَّراَنَجب ومو ءتبَجو ءاتبجو «تبَجو :ت

 هنا هت بجو ريح هع مين نم لاَقَق تَبَجَو «2تّبجو 2تبجو

 ْمّكأ «ضزألا يف هلا هاه مكن رانا هلأتبَجَو رم هع ميل ْنَمَو

 1 2 يب ل سرا 6

 [14041 :رظنا] . ضْرألا يف هللا ءادهش مْ «ضْرألا يف هللا ءادَهَش

 ةادور ةهرياور
 هدير نبا يِميداَمَح انَدَح ءدّمَحُم نب سنوي انئدَح - آو

 مولا ىتلاق اجب[ هلا لوتس ىلع : لاَق « سن َنَع « تيات نَع

 2تبَجَو : : لاَقَق ارش هيلع يبا ىرخأ ةاجب مم «تبجو : : لاقت اريح

 ناعم معمو 0
 ٌنوُئمؤَمْلاَو موق ةَداَهَش : لاَق «تَبجَوادَهلَوتبَجَو اذهل: :اولاقف

 [3ا/ لال للدال» :رظنا] .٠ ضْرألا يف هلا ءَدهش

 رب رو م رع ل
 نع دير نبا ينعي -داَمَح انكدَح «سّنوُي انكدَح ١-

 8 هللا وُسَر ىَلَص : :لاق ءسنآْنَع «بيهص نب زيعلادّبَعَو «تباك

 ءاَسق موك ةحاّسب اري نإ يح تبرَخ رُكأهللا : لاق مك سلب حّبصلا

 محم: :نوُوُقي مهو ككسلا يف وعي اوُجَرَخَف : لاق ؛َنيرْذْمْلا حابص

 راس مس م
 ىَبَسَو «مُهتلئاَقُم لق مهل ا هلا لوُسَرَرَهظَ : :لاق“« «سيمّخْلاَو

 ني هللا لوس ىلإ تَراَص من يكل ةيحدل ةّيفَص اتراَصَو ؛ «مهيرارت

 .اًهقْع َهَاَدَص َلَمجَو هجرت

 اًمآسنآ تلاَس تأ دَّمَحُم اَبأاي بيهَص نيازيزعلا دبع هل لاق : لاق

 :رظنا] .٠ .معن : : لاقو تبا كلحضق ؟اَهسَْت امرهم : ”سنآ كل لاَقَف ؟اًَهَرَهْمأ

 [0ا

 م و ريع

 ٌدْبَع اًنكَدَح - دز نبا ينعي - دام اًنئدَح « سوي انئدَح ١-

 ف هللا لون ؛ كلام نبا سنآ نع «بيهص نيزيزعلا (187/)

 ري داشسةالرا 0000

 :8 هللا لوُسَر لاق ؛ «هللا لوس دمحم هيف شفتو ضف نم امَناَح ذَا

 ١ اوفي الك ٠ هلال وُسردَّسَحُس هيف قو ةضف نم اَمَاَح تح دق ينإ

 00 - 05015 عجارإ يلع

 دبع ْنَع ءدْيَز نبا ينعيداَمَح اَنندَح «سُنوُي انْكدَح 1١- ال

 نع لاَجرلا ف هللا لور ىَهت : :لاق« كلام نب سنآ ْنَع ءزيزعلا

 ١2٠١١[ :عجار] .رمعَرمْلا
 مم مو مع هل

 امدح ؛ نيم )وبآ نكح « يقشمالا ىَبحَينْبدْيَز اَندَح - ١-

 َراَمتالا دك ىلا َلوُسر البق : لاق« كلام نب سن نَع :لوحكم

 ينب يف َرَهَظ ام مكيف َرَهظ اًذِإ : لاق كسلا نع يِهلاَو فورطتملاب

 يف مْلعْلاَو « مكر اخص يف كلما مُر اَبك يف ةّشحاملا تنك اذ «ليئارسإ

 .ْمُكلاكَر

 «ينانبلا تباك ْنَع ةيعش اًنْكدَح : :لاَق «جاَجَح اًنكدَح 1 ١-

 وأ هئاّسنب ودحَي داَح ّناَكَو ءاريسُم) ين َناَك كف يِئلاَنأ ؛ 0
 هس معع سو ا ا

 قفراَكَحْبَو ةَشَجْنَأ اي : :لاَقَق هين ندي مان ناك : ؛ لاق وي

 [١؟ا/ة1 :عجار] .ريراوقلاب

 رب مس اسك ا

 يبأ نب ىبحَي انئدَح «ىلغألا دبع ْنْب ىلعألا دبع انئدَح -١-ةالك

 ؛ةَنيِدَمْلا نم ف هللا لوُسَر عم اَنْجَرَح : لاق« كلام نْب سّنأ نَع «قاَحْسِإ

 مك: سأل تلق : ىَيحَي لاَ «َعَجَر بح « يعكر نيكد يلصُيلََجَ

 6 41 15:5 تاز .ًارشع :لاَق ْماَقأ

 :لاَق سنا ْنَع «ىّحَيَْع ؛ ؛ ىلعألا دنع اد 11/1

 . 6جَحْ)و َةَرْنُع كيك : :لوُشَي هتعمسف 2 كم ىلإ ف هللا لوُسَر حم انْجَرَح

 1١54٠[ :عجار]

 036 «َقاَحْسسِإ يبأ نب ىَبحَي انئَدَح «[ىلعألا دبع اندَحإ -4

 تيدر ةّيفصَو # ِهّللالوُسَرَوةحلط وُبآَو انآ َريَخ نما :لاق « سّنآ

 ,ةيفص تَعِرصَو ا هذا "لوُسَر مر قف هللا لوران اترك ؛ :لاَك

 كل : :لاق) كاف هللا ينكعج ٠ هللا َلوُسَراي : لاَقَق ةَحْلَط وب ْمَحَفاَف : لاك

 ةَحلط وب ىقلاق : لاق« ةاَرمْلا كَ ال آل : لاك ؟تْررَضأ (آل م كاد لاَ

 اَهَلَحَر اَهلَحَراهلَحكصأمُثاَهْلَع اََْلَع ُهَبوتَدَمَ ءاَهيلإ َقلطْناَكَب وَلا ههجو ىَلَع

 ىلع ارش سلق ؛هلامشْنعُرَخألاَ هني اًندحأ» انتا مك انيكرت

 دم :4 هلل وسر لاق هر رهظب نك هيدا

 1[ ٠ :رظنا] .٠ يدا انلَخَ ىَتح هُوَ نوما



 عءمع

 (ادقرم)

 :لاَق ل اندَح . داعي رورادَح - 10/
 نمةَقلحَو ديِدَح بابل واياد كلام نب أ ذع ان هور يوم

 « عبرلا فصن قوَقو «عب را نوُدَوصَو ءدوسأ فالغ نم جرح «ديدح

 اسود ىلع انبصَو ؛ امر هبا هام يف انك عجم كامن سن رم
 0 . ليل ىلع انيلصو ؛انهوجوو

 نب سْنأ لس : :لاق« ليوأطلا دْيَمُج ْنَع ةدْيبع َندَح - 1
 ”رْمَي ةحمَجلا م ري هللا لوس ىَلإماَف : لاَقَك يدْيألا مْفَرنَع كلام
 الط ضال تتواصل وُ: لاَقَق َنيملْمَمْلا
 يف ىَرَتاَمَو , هّيطنإ ضاَنيتيآَر ىّتح هْيَديمكَرَف ىَقستساَف : :لاق لاَمْلا

 لَآ ىلإ وجل ردا" بيرقلا مهي ىَتح ىلصق ما حس سلا هب «ممم
 لوُسَراَي : :اوئاق ةَمُْجلا تناك املك امس انكم : لاق ءرطَمْلا ةدش نم
 هللا : :ا8 هللا لور لاَ : لاق «ناّبكرلا سبح حلاو .تويبلا تدهن هلل

7 
 [1١1؟ :عجار] ٠ يدم نعت لاق «٠ اًكيلَع الو اًنلَوَح

 سنأ نع ؛ لييوطلا دّبَمَح ْنَع «دْيَمَح نب ةديع انئدَح ١41١

 يذّناَو : لاذ متي راَصنالا هلق هللا جَرَخ : :لاَق « كلام نب
 يذل يني مهل اماوتسق ذك راصنألا د« مكبحأل ينهي
 [ال1 مه :رظنا] ٠ مِهئيسُم نع اوُرواَجَتو مهنسحم ىلإ اونسْحاَف ٠ ْمُكْيَلَع

 كلام نْب سنآْنَع ليوطلا دْيَمح ْنَع ةَديع انندَح - - "١1
 اَصنالاو ورجال ذِإَ «ةدرايأ «ةَرَةاَدَخ يف الف يلا جَرَخ :لاّق

 مساف
 :لاّقَق «َقَدْنَحْلا َنورْفحَي

 . ةَرجاَهمْلاَو ٍراّصْنألل ْرفْعاَ : ةرخآلا ريحا نإ ! مهلا
 واعر

 : هوباجأق

 [1575 :عجار] .ادبأ يقيم داهجلا ىلع ًادَّمَحُم اوُعَياَي َنيِذّلا نحن
 ةررن رب ةراش هه

 نسب سّنأ ْنَع ديمح ْنَع ؛دْيَمُحْنْبةدِييع انكدَح 79447 ١-

 ءاَنضَريخَو عَرفألاو ةكيع ِنيَح ٍمئاَنَغ نماقف يبل ىطعأ : :لاّق «كلام

 طفت ءمهئاّمد نم اقوي رقت نم اَنمئََع يطقنأ : :ُراّصنألا تلا
 رشعم اي : :لاَقق راَصّنألا اَعَدَف 8 يَ كلذ مل ءافوُيسم نم مهو

 ىَلِ دمحم نوم الابَسانلا بَمديْأدْوضْرئاَمآ هر «راّصنألا
 م

 وَ ؛هدبي دَّمَحُم سفن يذّلاَو : لاَق ؛ هّللالوُسَر اي ىلَب : اوك ؟مُكِرايد
 ثلا ءراَصألا بن بعش 524 ابعش ًاراصألا تكسو ايداو ٌساّنلا كَلَس

 [18116 :رظنا] ٠ راصئألا نم ما تنكل رجه لولو : يتييَعو يشرك

 :لاَق «سْنأ نع ,دّيمح َنَع «ديمح نب ةدييع اًنادح - - ١185

 اوديعأ : : يلا لاك رمت انس همر ميس مأ ىلإ | 89 يلا ءاَج

 يف ىلصت ماهم مناص يَ ,كاَخو يف مُكَرمَتو «مكئاقس يف مكس
 ُءأتلاَقمُت' اهو لم اَعمُك ءهنالّصب انيس ٠٠ َتْنْيلا ةّيحان
 :لاق ؛سَنأ :تلاّق ٠ يهامو: لاق «ةصْيوْخ يل انإ هللا لوُسَراَي : ميس
 ُهلاَمهُك 2 را مهّللا : : هلق نم هب دال اي الو ةرخآٍ يَ نم ذوي رت ام اَمَق

 يبلثم نم دن يت ينك "سن لاَقَق : لاق «مهيف هَل كِراَيو ادت

 [1؟١ت :عجارإ ٠ لَم راّصنالا رتكأ نمل ينو فينو ةاَمَو نورشع

 ءكلاَّم نب سّنأ نع « ليوّطلا ديَمَح َنَع ٌقديبع اًندَح --16

 َراَشَتسا مث «ركيوُإ هلع َراَشاَ ردي ب ىلإ هَجَرْخَم ف يبل َراشتسا : لاك
 ع

 ليي مُكاَيِإ :راَصنلاضْمَي لاق «مُهراَسا م مع هيَ َراَشأَ مع

 ل نإ هللا" ايانريشتست كَمسَت راصنألا : ”لئاق لاق ءراّصنألا رشم يال هللا يبن
 َكّكَرَو تن بهذا : مالسلا لَ ىَسوُمل ليئارمإثي تلا امك كلل وُ 0

 اَهَناَكأ تبرْصوَل قلاب كَم يذّلاو نكلو ودعا انام نإ لنا

 [1؟46١ :عجار] ٠ اسيل (دامغْا كرب ىلإ : يدع يبأ نبا لاق) كرب ىلإ

 هرعمدو
 اَدَح - يِراّصْألا يني - هللا دبع محم انئدَح - - ١145

 ةآلاّصلا يِفَوُمَو يم ءادن ال يلا ٌعمَس : لاق «سْنَآ نع ٌدْيمَح
 يفُهَحَمهمَأَنأ مَع «يبصلل ةَمْحَر كلذ لحمام هنآ نط «ففخف 000111 ثنمف ماش هم بام قمع

 [115:8 :عجار] .ةآلّصلا

 5 ما ف مدر 2 هءوددع

 7-00 ءالب :عجارإ ٠ يطال :لاق هه: وادخل

 هداع هر مع

 ا ةلكا# يبا كلاّم نْب سن
 :لاَقك ءانيزح هرقل َلَخَدقُهْحزاَميناَكَو - -وبَع اأ ىكي - ٌةَحْلَط

 وو دع
 :لاَق ءهببَمليناَك يذّلاَرَكئَتاَم : اوثاَقك ؟نيزحرْبَمُع انآ ىَرأ يلام

 [11151 :عجار] ريل لع مربعا : 8 وُ َلعَجَ

 مسرب معهما
 نأ ؛سنأ ْنَع ٌبْيَمْح اًنئدَح هّللا دبع نب دمحم انئدَح د كحال

 هلا لور ىلإ سنآ نبل مَ بتعب ةحلط يبأ نم امل اد لس م

 150١ :عجار] . هكَنَحَف ف

 ْنَع ءدْيَمَح اًنئدَح , تملا نب هللا دبع نب دَمَحُم انئدَح - 0
 ميس اك ما هس

 يف لاَ فرع ىّنَ هْيلَعَقَشَ ٠ ءدجْنسملا ةلبق يف ماى لاق « سنأ

 هر يجن ةالصلا ىلإ اق إما وأ مُكَدَحأدإ لاقو دق ههجو

 تمت ءهراَسيَْع قرم اذإ قيل ؛ .ةكبقلا نيو هَكَيهيَرْوأ لجو رع

 .هبوك يف هناك ذك امآو ءهم ,همّدق

 لف يلا ينير نم هللا َناَحِبس : لوفي : : ديَمَحللوَُت انو : لاَق

 5 قال :رظنا] ٠ هلع ديزي الو

 ْنَع دْيمَح اَنئدَح : لاق هّللا دبع نب دمحم انندَح - 1

 :لاَقف را دكو ٍمْقْلا ىلإ | ىَهَتئاَق ينثَمْلا عرس ل جر اج: :لاق «سْنأ
 ىف املك .هيف اكرابم ابي اريدك ادْسَح هلل ُدْمَحْلا ةالصلا يف منيح
 تَكَسَف : :لاق .؟لئاَقلا نَمْوَأ ملكا نم : لاَق ”هقالّصلا "يَا
 ءاساَب لشي ملْوأاريَخ لهن ؟لئاقلا ِنَمّوأ ملكا نَم لاق ن «مْوَقْلا
 .ةسستلا ينزف وأ تربل دقو فصلا ىلإ تيتا ين هلا لوسي: لاَقَق

 مك .اهمقريمْميأ (184/) اهواك رشح 'ينثا تيآر دق مق لاق



 6 ةلرذأ امص هيه ىلع شب ةآلّسلا ىَلِإ !مُكدَحآ هج اذإ :لا

 17١[ 09 :عجار] .هّقبس ام ضْقَيو

 هلع مرش امو
 ءسْنأ ْنَع ؛ ديمح اًنندَح ءهّللا دبع ْنْب ب دمحم انددَح -

 ل ءهللا لوم اوسر اي : لاَقك ف يلا هَل مسالا اه ايلُجَر ىَدن : لاق
 ل

 .عجار] . ينك اوُنكتآلَو يمْساباوَمَسَم لاق ءانآلف توعد اَمّنِإ كنعأ

1 

 مرا ك سا را سيك لأ

 لثَس : :لاَق ءدِيَمَح انَدَح هللا دبع نب دَمَحُم اند ١19#-
 000 مع

 ةرحألا دالاس كيرلا متل لاق ؟ًمتاَخ ف يلا َدَّنا لَمسَنآ

 َساّنلا : لاق هه العلف ىّلَص مل ؛ ليلا طش نم (بيرق) ىلإ

 الا كا ”رثأ لاق اهون ام ةآلص يف وُ مو اوُمانواوْلَص

 1291١[ :عجار] . ِهمَناَخ صييو ىلإ
 ماس ب ممر هلو ثعه داو

 2 ل ا لس قا كس كاراغ قي لس: لاَق

 ام: لاق « ؟ةالا ةالّص تْفَو نع لئلا َنيآ لاَقَق هرقاسأ تح مهرس

 [1714* :عجار] انفو نْيَذَه نيب

 هلو مريع
 ءسْنآ نع :دِيَمَح اَنثدَح ءهّللا دبع نْبدَمَحُم انندَح ١6!١-

 ىرْيَوُهو ةَملَس يتب ىلإ اًم"قلطنملا'قلطنيمُث «برذملا صن انك : لق

 1797٠[ :عجار] . لب مقاوم

 .معَن: ا لاق - عملَم)وِبأ
 [11594 :عجار]

 «ٌةَبآلق يبأ ْنَع ؛ءاذَحْلا دلاَخ ائدَح ؛ليعامسإ اًنئدَح 17 ١-

 ُدّمألا اهي انيمأ إو آنيمأ أ لكل نإ 8 هللا لوُسَر لاق :سَنأ لاق :لاَق

 [119217 :عجار] ٠ حاجا نب ةَديبع بأ

 اف لنآ ؛سئآ نع يح اح «ليعاَمْسإ اَنئدَح - ١14-

 ١[ 1954 :عجار] . دحاو لب ةدحأو ةّلل يف هئانن ىلع فاط

 «سْنآ نع «ٌةَداَتَق ْنَع ؛ٌديِعَس انئدَح «ليعاَمْسإ انندَح ١14!١--

 ءاَمهحاَتص ىَلَعأطَي نق نيَشْبكي يَحَضْب # هلا ٌلوُسَرناَك : :لاَق

 ١985 ١[ :عجار] .ربكيو يمسيو هدي اًمهَحيِذيَو

 :لاَق «َقاَحْسِإ يبأ (نب) ىَبحَي نَع «ليعاَمْسإ اًندَح ٠٠“

 ىَلَع ُهتميِدَر ةيْفَصَو ةَحْلَط وأو انآ ق هللا لوُسَر عمات : ”سَنَأ لاق

 ا و يي

 ئَش َدَرَض لَم ؛هّللا باي َلاَقَك :لاَق .هتقات ع ةَحْلَط وُب بأ مَسنقاَ

 ةسكَدَسَ ص مث مث «ههجو ىَلَ هيو ةَحْلَط وب ىقلاَف «ةأرملاب كيلَح ل

 انكر لحال اكد دك تشق اهل وأ لس هلا
 «نوُدماَح اًنيرل وَ نوُسيآ : لاق «ةّئيدَمْلا رهظب نك ا ىّتَح رسم ابكر

 [ا1941/ :عجار] ٠ ةَيدَمْلاانسدَق ىَتح كلذ لوَُيلَريملَ : لاق

 0 تا 0 0/7 كلام نب سدس
-_ 

 هلا دبع ؛سنآَْع ل «ليعاَمْسإ اندَح - كو
 ل هج ص سر جس ياس ل ريش هيصا# سوس ساس ساق
 يْنإ : لاَق .ةايطأ نعل انآ ةَئيدَملا 8 يل ٌمفََيوالس نب

 لو اَمو ؟ةَعاّسلا طارشأ لو ام لاك «يبنألإ ً يل يشأ ْنَع كلئاس

 ؟هّمأ ىلإ | َءدْنَولاَو هيبأ ىلإ ! عري مدكوْلا لاب امو ؟ةّنجْلا لهآ هلم ٍماَمَط

 نم دوهيلاودَع َكدَدَع مالَسْنبا لاَك ءًفنآ لرب« نهب ينربخأ : لاَق

 ىلإ قرشَمْلا نم مهر شح راق «ةعاّسلا طارش مآ : لاك ءةكئآلَملا
 ٍََى

 م هلو او
 اق دولا اًمأَ « توُح دبكة ةئجْا لهآ هلي امطلوآَو © «برغمْا

 تع لجل همة ٌام قبس اذِو «دّكولا رة ام لجل هاَمَقبس

 [1؟١م٠ :عجار] . َدّلوْلا

 لاَق «ةَبآلق يبأ ْنَع «دِلاَخ ارب «ليِعاَمْسِإ انَدَح - ا

 .ةماإلاَرتوُيو ناثآلا مَقْيْلآايَرمأ : سن

 هم 11-0 يبا ص ما

 [170374 :عجارإ ٠ مالا : : لاَقق بوي هب"تّئدَحَ

 ري سومو

 سن اَنكدَح يملا نامي اربح «ليعاَمْسإ انئدَح - 1#

 ْمُكِفَدإ: همكم مكو لاق ف هللا يبان يلّركذ : لاق ٠ كلام نبا

 نوكيا مهلشنا مهيب اناني حا اود نوي اموق

 :عج رمي سس نم [179197 :عجار] . ةّيمرلا نم مهسلا قرمي اَمَك نيدلا

 نب سنأ اًنئدَح « يملا اميل اندَح «ٌليعاْسإ | اندَح ل5٠٠
 #لارب م ماس 02

 لإ مل خصل نس يينل ينل ىلع دال نإ: لاق ٠ كلام

 اًهئاقكاكسنآ اي( //6) هنأ اوُلاَقَ خلا تمرح اَهّنإ :لاَق

 ؛يسنآئا ركوب لاق لاق بط رسب : :لاق ؟يهام : سنأل تلق
 0 ل

 .لئموي مهرمح تناك

 [17515 :عجار] .ًاضيأ كلذ لاق ُهَّنَأ سنآ ْنَع «لُجَر ينئدَحَو :لاق

 :لاق ءانآبا ,ديزين بديع :لاق يعاد ١٠8
 هللا ملسب» ل ةءارقلا حتي لق هللا" لوُسَر ناَكأ : :كلاَم نب سنأل تلق

 ياست كن : لاقق ؟4َنيمَلاَملاب رهّللدْمَحْلا9 ب وأ «ٍميحُر لا نَمَح ىلا

 1778٠[ :عجار] ٠ دَحأهنَع ينلآس ام يش نع

 :لاق ءقاَحْسِإ يبأ نب ب ىيِحَي اَنأْبْنأ «ليعاّمْسإ اندَح - -١”دك

 نما لاا واس :لا لاَقَق ؟5 ؟ةآلصلا رمق نع «كلاَم َنْب نأ تلأَس
 ” 2 يك

 كم 0 ةّئيدَمْلا
 م ماس يكش اص يعم لم

 نب سّنأ ْنَع «ليوطلا ٌدِيَمح اَنكدَح «ٌليعامْسإ اًنكدَح ا

 نيبو هني اقف يبنلا ىحآ نب يدَملا فوغ نب نَمْحّرلا دع مق مل : :لاق «كلاَم

 اَمُه اما قلق نانآرما يلو ٍنيقصن يلام ككمس كمسافأ : : لاقك « عيبرلا نب دعس

 «كلاَمَو كلهآ يف ككل كرب : لاَقَق اًهْجَسَرتق اًهيمع ؛ ْتَضَقْلا اَذِإَ

 الإ َمَجَراَمَق َقلَطْناَت ؛هوُنَدَق قوسلا ىلَع ينوُلذ

 تلك َدْعَب 8 هللا لوس آر ةلضفتس ادق ٍنْمَسَو طقأ نم يش همم

 ءراَصنألا نمازي : لاق ءميهم : :لاَقق «ةّرْفص نمّرضَو هيلع



 00225 ديم لاَق) ٍبَهَذ نِمَداَوَن : لاق ؟اهتقدصأ ام : لاق

 علال 488 للاهل :رظفا] ٠ ةاّشبولو ملوأ : لاَقَق

 نب دامح اًندَح «يمَحْلا دوسألا وب دّسأ برياح ثيل

 نأ ؛ ؛كلاَم نْب سنآ نع « ؛ةَحلط يبأ نْ هلا دبحنْبقاَحْسِإ آب َةَمَلَس

 افوُص ًُموُلَعَحف ؛ «ِمَنلاَو لبإلاو ءاّسنلاَو نايبصلاب نيتح ْمْوَي تءاَج َنزاَوه

 لاكاَمَك َنيِبْدُم نوُملُْمْلا ىو وقتل املك ا هللا لوُسَر ىَلع نورك

 اَب ُكُلوُسسَرَو هّللا دبع انآ ءهّللا داَّبع اي : : ف هللا لوثر لاق «لَجَوَرَع ِهّللا
 سامع ص رار رق سال 1000
 مو : :ُناَمَع لاق) نيكه مره هلوسَرَو هللا دبع انآ ءراّصْنألا َرشْعَم

 َلَتْقْنَم: ذئتوَي 8 هللا لوُسَر لاقو حرب اوُنْطَيمَلَو «فييسب اويرضَي

 مُييالْسْأَدَحاَ الجر َنيرشع دكتؤيةَحِلط وبأ لد ٌقيلَسدلَف ار فاك

 شاع سرع مل هم مل سي
 هِيلَعَو قتال لبَح ىَلَ الجر ترض هللا لوري: ةداَنقوُبَ لاقو : لاَ

 هضاق اهئذَخأ انآ : لاَققلُجَرماَقَك ؟اَهَدَحأ َْمرظْناَ هع تضهجأف عرد

 ًداماطعأ لإ انيَش ُلاْيُي ال 8 هللا ٌلوُسسَر ناَكَو : لاق « ءاّهينطعأو اًهْنم

 دسأ ىلع 7 اهني هللا :ُرمع لاق 8 هللا لور تكف تكس
 مق مم رام

 :لاَق مع َقَدص : لاقو ف هّللالوُسَر كلحَض ؛ اهكيطعيو هدسأ نم

 تلاّق؟كَمَماَدَهاَم : :ةَحلطوُبأ لاق ؛ُرَجْنخ هَ مْ مآ تاكو
00 

 9 ةَحلَطَوُبأ لاَقك «٠ هنطب ب مب ذأ نيكرُلا ضدي ينم نم نإ

 اَندَْيْنَم لقا هللا َلوُسَر اي : تلق لس مألوُتاَم عمال هللا لوُسَر سهام

 :عجار] .٠ يكس ايَنَسْحأآَ ناكل : لاق «٠ كلب ومره ءاقلطلا نم

 ١للزا[

 نيا لق نخيط« .ااتعاتطخ 1

 0 ممم

 مم كا ريك انج ا هل لور قطو وعم

 َرَكَذَف . ...ةّي ةّكردلاَو معلب اوُماَجَ ءاّقلطلا ُهَّمَمُو ,َرتكاْؤأ فآلا ةَرَْع

 * [14091 :رظنا] .ُثيِدَحْلا

 «حاّيتلا يبأ ْنَع «ديعّس نب (ىَُ) يدَح ءُرهَباَندَح -
 وُبأ : هللا يغَص نب الويس مروري يل اك : لاق « سن ْنَع

 هبابمْلْيرَتت : : لاق 9ريال مريم اا: لوُتي ف يبل ااكو ربع
 ريدر هي اس

 هكر ءاَهَتْع ْتَدَحَعَر انايحأ منسم نوتالك هلل لوسنأل

 [1777* :عجار] ءاَمْلاب هحضْير يصح رهو طاسب ىلع يلي ةالّصل

 اكد ؛ةمكسُءَمح اند ءدّسأ بربك 11" ١

 ف هللا لوُسَر دع نك رب َنْبدَبحو ريح نب ديس نأ ؛ سنآ نع «تباَك

 اًمهدَحأاَصَع َتءاَضأ هدْذع نم اَجَرخ ملك لاك « سدح ءاَملظ ليل يف

 سا م م سو م سا
 اَممَعَو اذه اصَع َْتءاَضآ هرعت ملف ٠ اهئوَضب ناَيشمَياناَكت (191/)

3 
 [17141 :عجار] .اًذه

 يف م اس سرقت ع

 :لاَق ءدْيَر نب ماسه اًندَح ءُاَمَح اَنئدَح ءزهب اًنثدح -5
 هع ل

 دَييَو ةَعاَّسلا تَماَقْنِإ : 8 ِهّللا لوُسَر لاق :لاق كلام َنْب سنأ تعمس
 م عل

 [ا؟97 :عجار] ٠ لف اهي ىَتح موَُيآل اذ عاطسا نإ ةليسق ْمُكدَحأ

 را محمص
 كا

 :لاق ديرب ماشه ينكح كح واح - 1”:

 اًهِباَس اسأ ملكك « ىَمْرُتةروُبصَمهَجاَجد اق ةَراَمألاَرَد يَدَج مملح
 لم لام

 [3؟188 :عجار] ٠ مئاَهبلاَربصمانأ 89 هلال ىهت لاَقَق تَحاَّص مُهَس

 يابا ٠ :لاَق :ٌةَمَلَس رْبداَّمَح انكَح رْيَبانَح 45
 ةنجلاتْلَخَد :لاق 4 هلا َلوُسَر نأ ؛سنآ ْنَع هدْيَمْحَو ينوَجلا ٌناَرَمع
 ةظاقت ينل مل اوُناك نه نمل تلتف ء بهذ مارق تيار

 هدو لو
 نأ ٍصْنَح اَبآاَي ينعم اَم : ف هلال وُسَر لاك : لاك ءَرمعل وه اَذِإَف يل

 ُراَخأ تنك ْنَم هللا لوُسَر اي: لاق : لاق ؛ كري نم فرغأ امال هلْ

 كِيلعراغأ كاملين
 هع هَ كت ع رع مرا ايل

 :ء نبق ناشد اص ناعم اح اح - 116
- 

 0 ْإهَمَمهباَحْصأَو ا 2 م وع اء عل
 هونك ء.عد

 مل ءهوعد هومرزت ل : : هللا لوس لاَقَق هم هم : :ةباَحْصأ لاَقَك دجُسَمْلا

 ؛هآاَحْلاَو لولو رتل نم ٠ ءيشل حصل دجال هذه : هل لاق ءاَعَ

 لاق «ةآلّصلاو هللا ركذو نارا ةءارقل يه اَمَنِإ قف هللا لور لاق امك

 ولبن يع هت ءاَمنم ولدان مُف : مقا نم لجل اف هلا لور
 وهلم سش»
 . هيلع نشف ءاَم نم

-. 

. 

 يدوم ري مرا ع 0

 اناث ؛ َةَمَلَس نب ْداَمَح اًنندَح : لاق ءُناَفَعَو ره اًنندَح - "١

 ًامئاق ناك ف هللا َلوُسَر نأ ؛ سلآ َنَع « ٌةَحلَط يبأ نب هللا دبع نب قاَحْم

 َدَخآق (هنّيَي يف: ُناَتَع لاقو) تيا يف َملطاكلَجَرءاَجه « هني يف يلَصُي
 هعمل امد م يوسق هس ع عع عاق
 .فّرصْلا ىّنح هِي وندم هتئاثك نم امنه كف هلال وس

 اَنَدَح ءةَمَلَس نب داَمَح اًنكَدَح :الاق «ُناَمَعَورْهَب اًنئدَح -7

 لوُسَر لاق : :لاَق « كلام نب سنآ نع ٠ ٌةَحلَط يبأ نب هللا دبع نب قاَحْسِإ

 دحيم َةَنيِدَمْلا يتأْت ,ةئيدَْلاو هَكَم الإ ضرألا أطبق لاجدلا ء ءيِجَي : : 48 هللا

 برنت درت سيل .ةكنالملا نم افون ايام لب

 [0 :رظنا]

 هللا دبع ْنِبقاَحْسِإ انآ ءداَّمَح اَنئَدَح ٌنْمَب اندَح -4
 روث در

 نم ارا تْنُكل5 ةرزجهلا لولا: ف هللا لوُسَر لاق : لاق «سّنآ ْنَع «تباتو

 .راصنألا

100-07 
 :لاَق « سننآ ْنَع هدا انئدَح «ٌماَمَه انندَح ءُرهَياَنْدَح - - 000

 ريم سو 2 نك ىلا
 اكرام ايط اريدك ادْسَح ِهّللُدْمَحْلا لاق ةلّصلا يف اقف يلو لَ ءاج

 ؟انكر انك [ةَملك[ لئلا مك: لاق «ةالّسصلا 8 يِسنلا ىَ املك .هبف
 اًمَواَهَتلُق اَنأ : :لُجَرلا لاَقق «تأرم ثآلك اَهَداَعأَق : لاق وَلا مَراَف : لاك

 هس سس ل هع عله
 اَمَق ءًاككمرَشَع اَناَهّردعب دل لف يلا لاقت : لاق ريَخْلا لإ اهبْتَْرأ

 لاَقاَمَك اهوا :لاق٠ لجو رَخ مكبر اونأَس ىَّنَح اهني فيك اور

 اةنيييل :رظنا] . يدبَع



 َداَتَق انْبدَح مع نع 0

 ُباَبق هاَنْقاَح رهتب انآ ادق ةّنجْلا يف ٌريسأ انآ امني : لاق قلل يلا نأ ؛ سن

 يذْناركوكْلا اَذَه :لاق ؟ليرُبج اَي اَذَهاَم :تلُقَك :لاق ءفَّوَجُملا ردلا

 2 همهم

 ما جحا

 .ركذأ كسسم هئيط اَدإَف يدب تْيَرْضَف :لاق «لَجَو رع كبر كلاطغعأ 00

 [14118 377١14, :عجار] .فوجملا : َناَمَع لاقو

 [17119/14 :عجار] . هَكَرَت مث ارهش دو كي يِبلا نأ ؛ كلام نب سنأ يئدَح

 .(ح) داق ْنَع ماَمَه انكدَج هَ اند -

 همه رز ع جور ةصام 5 07 وم , هي عب ع 5 5-4

 دحأ طسبي الو دوجسلا يف اوُلدَتعا : هللا لوسر :لاَق :لاَق ءسنأ

 .بْلَكْلاَك هّيعارذ

 يِجاَني اَمَّنِإَف ءهنيمُيْنَع (5١)/9437و يديني [مُكَدَحأ]َقْريالَو
 (15:4515:46 :عجارز . همَّدَق ّتْحََتْوُأ هراَسَيْنَع كلو ءهّير

 لاق :ٌماَّمَم انْندَح :الاق ءُناَّمَع انَدَجَو ٌنْهَب اًكلَح 8*٠

 نب نَمْحلاَدْبَحَوَريبْزلاَنأ ؛ُهرَبْخأ اسْنآنأ ؛ٌةداَتَ انكدَح : هئيدَح يف ُناَّمَع

 يف امُهَل صَّخَرَق امه ةاَرَغ يف اَندَتساَف «َلْمَقْلا 8# يلا ىَلِإ اوَكَش فْوَع

 .ريرحلا صيمق

 .ريرح نم ًاصيمق اًمهْنم دحاو لُك ىَلَع تيآرك :سنأ لاق : ره لاق

 [17786 :عجارإ

 ىَنأ ةيداّبْلا لهأ نم ًالِجَر نأ سّنآ نع ُهَداََ انآبْنأ :زهب لاقو ؛اًنئدَح : َناَفَع

 :لاق ؟ةعاّسلل تْدَدْعَأ امو َكَلْيَو : لاق ؟ةَعاّسلا ىَتم :[مَلإ لاَقَف كلف ينل

 «كلَذُك مثْنآو معن :لاق ُهَلوُسَرَو هللا بحأ ين الإ ايش اهل ت ْدَدْعأ ام

 لاق «ةَبعش نب ةريغملل الع َّرَمَق :لاق ءًاديدّش أحرق ذكمْوَي وحرم :لاق

 ىَتَح مرهلا هكردي نق اَذَه رَخوُي نإ : 8 يِنلا لاق «ينارقأ نم َناَكو :سنأ

 .ةعاّسلا ْموُقَت

 .ًاديدش احر ذعَمْوَي اهب اَنَحِرَمَف :ُناَّفَع لاقو

 َسنأ تلاَس :لاق «ةَداَنَق ْنَع «ٌماَمَه اًنئدَح نهب اًنئدح -6©

 يف ءيش ناك اَمّنِإ كلذ ْعُلْبَي مل : لاق ؟88 هللا لوُسَر بَصَخَأ كلاَمَّنْبا

 13554 :رظنا] . متكْلاَو ءاّنحْلاب بضخ هللط ركب (ابأ نكلو) « هّيَغدِص

 ْنَع ٌةَداَتك انآ «ماَمَه انيَدَح : الا ناَّفَعَو زهب اًنئدح -

 هّبلَع در « مُكِيَلَع ماسلا :لاَقَق هباحصأو ف يلا ىَلَعَرَم ايدوهي نأ ؟ سّنأ

 يدوهيلا ذخأق ءمُكيلَع ماسلا : لاَ اَمَّنِإ 8 "يلا لاق ف يلا باَحْصأ 0 200 ام 8 00000 00 , ع سر 6

 [1؟06 :عجار] .اوُناَق ام :ْمهْيلَع اوُرر © يلا لاَقَك «فرتعاَ هب َءيجف

 اَنكدَحِ] ,ديزي نب نابأ انكدح :الاق ُناَفَعَو ُرهب انئدَح 7 ١1١-

 ْمَدآ نبال آول :لوُقَي ناك ا هللا يِبننأ ؛ كلام نب نأ ْنَع داق

 نم نيداد . بارتلا الإ مدآ نبا فوج ًالْمَي الو ءانلاك ًايداو ىَمَبل [اذإ] لاَم
 [1؟؟87 :عجار] . بات نم ىَلَع ُهّللا بوتي مُث :ُناَّفَع لاق

 نب سنآ نع ّةَداَتَق نَع «َةئاَوَع وبأ انْدَح «ناَمَع انئدَح 4

 7 7 .ةمركذك ... . .نْييداوَمدآ نبال ناكول 48 : لاك :لاك :كلاَم

 :َةَناوَع وب انكدَح :الاق ٌنْهَب يئئدَحَو ُناَّمَع اَنئدَح -8
 ٌمَرْهَي : لاق اف ْيِبَللا نع «سنآ نع هداك ْنَع :ُناَفَح لاقو دا انكلَح
 .رصعْلا ىَلَع '|صرحْلاَو ءلاَمْلا ىَلَع صرحا :ناَننادْئمسْشَيَو َمَتآَنْبا

 1 1 1 00 1 لور :عجار]

 اَنْدَح ءُناَبَآ اَنئَدَح :الاَق ءناَّمَع اًنئدَحو ءُرَهَب انيدَح -*

 ةأَرما رّششبم مأل ًالْخَن َلَخَد 8 هللا َلوُسَر نأ ؛ كلام رب سن انكدَح هدا
- 2 
 سا »ضف سس سل عمو

 «ملسم :اوُلاَق ؟رفاك مآ ملسمأ سْرَعْلا اذه سرَغ نم :لاّقَك ءراصنألا نم

 هناك ٌرئاط وأ ةَّباَدوأناَسْنِإ هنم لكَ يق اسْرَغ ملسم سرْغَي ال : لاق

 [1761 :عجار] . ةَقَدَص

 َوُمَو :يبأ لاَق)ُناَّطَقْلا ماوَملا وب انكدَح ريب اند
 َلوُسَرنأ ؛كلاَم نْب سنآ ْنَع ُةَداَنَق انكدَح (ىَمْعَأَوهَو َرَواَد ب ناَرمع
 َوُهَو مهب يّلَصُي «نيترم ةئيدمْلا ىلع موُتكَم مأ نبا فلْخَتْما 88 ِهّللا

 [1 854 :عجار] . ىمعأ

 ٌةداَنكتْعِمَس : لاق «مْزاَح بر يرَج اًنئدَح ره اند 7
 «ًاثآلك مجتحي هللا لوُسَر َناَك :لاَق ءكلاَم نْب سنآ ْنَع ءثدَحُي

 17١16[ :عجار] . نيعدَخألا ىَلَع نيّتنتاو « هلهاك ىَلَع ةدحاو

 :لاَق ةَداَنكُتْممَس :لاَق ٌنيِرَج اَنئلَح ٌنْهَب اح 07# ١-
 .ادَم هَبوِص دمي ناك : لاك 8 هّللا لوُسر ُةَءاَرق تناك فنك سنال تل

 ُنْبداَمَح اَنكلَح :الاق «لماَكو بأ انكدَحو رب اندَح -

 كب ذوعأ يّنإ مهّللا : لوفي َناَك تف يبنلا نأ ؛ سّنأ نع «ٌةَداَتَق نَع «ٌةَمْلَس

 .عقنيأل ملعَو «ْعَّشْخَي آل بلو «عقري آل لَمَعَو ءعَمْسي آل لق نم

 [17777 :عجار]

 داَمَح اَنندَح :الاق ءىّسوُمْنْب ْنَسَحَورِهَب اًنيدَح - 68

 ٌدوعأ يّنِإ مهلا :لوُفَي لف هّللا لوُسَر َناَك : لاق ءسّنآ ْنَع ٌةَداََ انئدَح

 [30706 :رظنا] . ماقسألا ئيس نمو « ٍماَدِْلاَو «نوُئجْلاَو « صّرَبْلا نم كب

 نأ ؛سنآ ْنَع ُهَداَنَق اَنئَدَح داَمَح اَنْئدَح ءٌرَهَب انئدَح -"

 َنوُكَت نأ ةَفاَخَمَألِإ اًهَنَخأ نم ُهّصَنمَي اَمَك «ةَرمّتلاب رمي َناَك كي هللا لوُسَر
 هروهم

 نأ ؛سنأ ْنَع داق انثدَح ,ُماَمَم)انَدَح ره انيدح /٠87 ١7-

 ؟نآلُفأ ؟نآلفأ ؟اَذَه كب َلَمَق نم : اهل ليقف نْيَرَجَح نيب اَهسأر دجو ةَيراَج
 َرَماَك «فرتغاَف يدوُهيلا ذخَأَف مَعَ :اهسأرب تامواك «يدوهيلا ىمس ىَبَح

 02 د 30-0 00 1 -
 371/8/١[ :عجارإ .ةّراَجحلاب ُهسأر ضر يق يبنلا هب



 دع باك لاق «٠ 15 الم وبأن يبات - 1
 نجلا يأ نم لحي اآلَجَوذَع ينر يدعو لاق ٠ ف يبل نأ ؛ سنآ حل

 هدي راشآَو ءاَذَكَهَو هل :لاق اند هللا لوس راي :ركيوُيأ لاق فلأ لام
 معا

 ءاندز هللا يِبئاَي : :لاق هدي َراَشآَو اَذَكَهَو لاق اند هللا ناي: لاَ

 َنْبا اي كلو اَنلاَم :لاك كباب اي كلم : :ُرَمُع لاق اذَكَهَو :لاّق

 مهلك ةنَجْلا سانلا لخدي ينآردا لجو َوَع هللا نإ :ٌرَمع هل لاق «باطَخْلا

 [359/76 :رظنا] ٠ مْ َقَدَص كف يلا لاك «ةدحأو ةَّحب

 « سن نع فداك اًنكدَح «لآلهوبأ اَدَح هي اًنكدح - 1 اولا

 اَي :اوُلاَق ٠ «لجْمَْسيْمْلاَمِرْيَبدْعْلايال : هّللا لوسر لاق ؛ :لاق

 . يل ابجَقْسي مق يبرود لوطي : لاق ؟لجْمتسي فيك 8 هللا لوس

 [1870 :رظنا]

 »0 م سوك ا
 2 :لاَق ةَداَتَق تعمَس : لاق «ماَمَه اًنيدَح ,زهب انندح - 1“ 6

 2 متكحضَل ملعأ ام نوُمَلمَتْوَل : لاق 6 يَا نأ ؛ كلام نب سَنآ انكدَح

 لوما , 1طإجت 18176 :رظنا] .ًاريثك متبكبلو ًاليلق

 ٍنْي سنع ءةاَق اند ءائاَبآ اَنئدَح نهب امدح - 11“ ١:

 هيعبصأ َمَقَرَ 9 اس
 َعكَرو «؟َنْئاَهَك ةَعاسلاَو نأ تعب تلعب لوي ناك 8 هللا يِندأ ؛ كلام

 [101 :رظنا] . ى رخألا ىلع اَمهاَدحإ ضم « ىطنسوْلاو ةباهسلا
 يو دمو يثدع

 نين ُناَمْيَلَس اًنئدَح : : الاق ُناَّمَع اًمدَحو ءٌرْهَب انْئدَح -7

 يفاَنيِهُت انك سنآ : :لاق ”تياَناَنْكَدَح : :ُناََمَع لاق «تبات نع «ةَريغم
0200 

 يجي ابجي ناَكَو : لاق "نيش رخال لول كانا

 :لاَقق جر ءاَجَف : لاق « ف هللا لور لس لقاح ةيدابلا لأ نم لجل
 ممم قوم هم

 «َكَلَسْرأ ل َجَوَرع َهَللاَنأ ؛ معزت كنأ ان ءٌمَحَرَو كَلوسَر انآ ٌُلّمَحْم اَي

 م
 َقَلَخ ْنَمَف :لاَق ُهّللا :لاَق ءءاَمَّسلاَقْلَخ ْنَمَف :لاَق ءقَدَّص :لاَق

 :لاق للا :لاق لاحم بصْنَنمق :لاث ُهَّللا :لاق «ضْرألا

 لاق ؟كَلَسْرأهَللَلاّبجلا بّصتَو ضْرألاَقَلَحَو ءاَمسلا َقَلَخ يلا
 لاق اق يف تالس حل لاق « معت

 8-7 م
 مَعْزَو : :لاق مَعَ : لاقدر هَللآَكلَسْرأ يدّلابم : لاَق «2قدص

 ُهّللآَكَلَّسْرأ يدّلابَف : :لاَق ءَقَّدَص : لاق ؟ًنلاومأ يف ةاكَ اكيلَع نأ كثوْسَر

 نام رهش مْوُص انيك كوُسَرَمََرَو :لاق «ْمعَن : لاق ؟اَهبَرم
 ؟اَنَهبدكرَمآ هلاك لَسْرأ يدّلابق : لاَق (قّدّص :لاَق : ناََع لا) ننس يف

 : لاق ؟اليبَس هيل عطا نم يح انين لوس َمعَرَو معن :لاَق
 هي <

 مك :ناَمَع لاق) محن : لاق ؟ادَهب كَرمأهللآَك سر يدا : لاق «َقَّدَّص
 م مورو 301

 لاق .انيش نم قت لو ديزأ لق حلا كتي يدْلاَو : لاق مث (ىَلَو

 [17424 :عجار] . جاني َقَدَص ني : هللا لوسَر

 «ىَنعَمْلا ةٌريغملا نب ناَميلس انئدَح «جاَجَحَو رب اندَح 49 17١-

 تلج الضر يف يَلَصُي يلا ناك : لاق «سنآ نع «تياك نع

 انك تح رَخآءاَج مت: « ينج ىلإ ماَقكل ُجَر ءاَجو : لاق ُكَْلَخ تشن
 ميك ف

 ماقمث ءةآلّصلا يندَوَجَت ُثَنْلَخ اّنأ 8 هّللا لور ّسَحأ امل اطهر

 و١١ ص

 اق : لاق «٠ اًنحبصأ اَمَلَق : + لاق ءانثعاَهلُيلالَص مق هلم َلَخَدَت

 يذُنا ىَلَع ينكَمَح يذلا دلاَدَك َمَمْن : :لاق ؟ةليلا ان تطأ هللا لورا
 سل ضم 00

 لاَجرَدَحاَك : لاَق٠ «رهَشلا رخآي ف َكلاَدَوٌلِصاَوُي دخت : : لاق سْسَنَص

 لاَجرلاَياَم : هّللالوُسَر لاَقَف :لاَق ءهباَحصأ رم ٌنوُلصاَوُي

 ًالاضو تلصاَوكر هلا يلدُمْوَل هّللاَواَمأ يلم متنسل مكن "نوصي
 .مهقمَحَت نوُفمممْلا دي 00

 نب ناَمْيَلَس اًنئدَح « :لاق «جاَجَح اًنئدَحو زب اندَح 14 ١١-

 انوه امو هّلللوُراَنيلَع لحد سنآ َْع ؛تباك نع ريما
 ين ْمُكل يصل اوُموُ : :لاَقق : لاق «٠ يتلا ٍماَرَحمأَو (19 4 ر/م) يأ

 مولا نمل لاق الص ان ىَلَصف : لاق : :جاَجَح لاق) ةآلّص تو ريغ

 ضان لاك ءهنيِميىَلعهلََج لاق« ؟اسنآ لعَج نبأ : تباَنل

 هّللا َلوُسَر اي :يّمأ تل اق : لاك «5 رخل ايلا يح نم ربح كب تيل

 00 هلل ركب يلا لكُم كهل عال كدي
0 

 [312014 1:7 :رظناز .٠ هيف كابو هدو هلام رك مهلا : هب اعد ام

 يب سس #* ساسو
 .(ح) ُناَمِيلَس انندَح :الاَق ءناَفَعَو زهب اًنئدح 6 3٠١-

 اَمَح ءُناَفَع : لاق ؛ةريخُملا نب ناَمْيلَس اًنرَبَخأ «مشاَم اَنثَدَحو

 هئيمَسُف ملغ الغ ةلبكلا يل َدكو : : 88 هللا لوُسَر لاق : : لاق رسنآ انكدَح تبا

 يَ فيس :هلكلاقي نقرا فيس مأ ىلإ هك لاك «ميهاريإ يبأ مْساب

 بأ ىلإ ب هناك ُهَمَم تْقَلطْاَو هينأَي 8 هللا لوُسَر َقلَطْناَك : لاك «ةئيدَملاب

 َنّنييلثملاتْعَرساَك :لاق انا تلا الما دقو هريكب مُففيَومَو فيس
 :لاَق ٠ اق هللا لوُسَر ءاَجب فيس اي اي: :تَلقَف : لاق هللا لوُسر يدي

 "سن :لاَق« هل سعق'يِبصلاب اعد هلا لوس ر ءاَجَق : لاق َكَسْمأَ رممش مد 000

 اًنيع تَعَمَدَق : :لاَق « هب ديكي وهو 8 هللا لوُسَر يدين هر دَئل

 آلَوْبْلَُقْلا ٌنَّرْحَيَو نيه ملا عمدت 8 هللا لوس : لاق , :لاك كف هللا لوُسَر

 . نوُنوُرَحَمل ميهاربإ اي كب نإ هللاَو «لَجو رح اير يضْرُي امل[ وُ
 يو مال دءسمر

 نب نامل اند :الاَق را 1 الا

 لأ يفق لاق رئت با تدل ا هب تيمس

 ٌعَمْدْعَب اسف ادهم هللا ينارأ نك ُهّْنَعتبَغ 8 هللا 4 اوبر دَدِهَش دهشم

 :لاك٠ اق مي لوي باهت :ل لاق« عصائب للم

 20 دقت نر ةدجا دكا حيره درعا :هَل

 :لاَق :ةّيَرو ةئعطو ةيرشم نم ًنوناَمكو ضب هدسج يف دجوق ل ىّتَح

 تلو هناتييألِإ يخأت فَرَعاَمك : :رطُلا تدب عيبرلا يسع دمع هدحأ تاق

 منو هبحَت ىضق نم مُهْمَ لَ هللا اودَهاَح اَماوُدَص ل اجر هيلا هذه
 ودعا هس رص كسلا ع امل ل

 . هباَحصأ يو هيف اس ان نورَياوُناكف لاق «ًاليدبَن اوُلدَب امو رظَنني نم

 [311057 :رظنا]



 رو مر دمدع
 نب ن انيس انك الاَق يا اح ويا - 1 في

 مما موَرَبملا دنع دعاقل ينإ سنآ : لاق :لاق « تبا نع «ةّريغملا

 سبح هلا َلوُسَراي : :دجْنصلا لها ضني لاكأإ بْطْخَي# هللا ٌلوُسَرَو

 ا "تأ لاق ٠ انيقْسي أهلا ٌعْذا ءيشاوَمْلا تكلم ءرَطَمْلا

 :ٌجاَجَح انجح لاق) باسل نييك «باَحَس نم ءامّسلا يف ىَرأ امو ف هلل

 000000000 :جاَجَح لاق) نام (باّكَّسسلا َنْي هللا فَلاَ

 قف هللا لوس يَرَخو ءاعبَس اًنرطمُق «هلهأ يِتاينا هسْفَنهُسُهَت ديدشلا

 ءهّلا لوُسَراَي دجُسَمْلا لْهآضْعَب لاك ةلبملا ةمُجْلا يف بطْخَي

 :لاَق نع اَهَمَتْرَينألَجَوَرَع هللا مذا راقّسملا سبح ؛توُيْلا تَمدَهَت

 اهم اًسأَرَقوَناَمَرَوقتَق :لاق ٠ ايل الو اًيلاَوَح مهلا له
 [1؟(88 :رظنا] طم اكو امرطُي ليل يفك ىَنَح

 رماَع نب ورْصَع ْنَع :ةَبعش اَنثدَح ؛جاَجَح انئدَح 046

 ءاَمنم ٍحدَقب قف "يللا "يلوي كلام نب سن تمس :لاق «'يِراَصْنألا
 ؟ةلّص لك َدْنع أَضَوَي ل هللا لتمر َناَكأ : :سنآل تلق : لاَق اضَوَت
 «دحأو ءوضوب تاوكصلا يٌلَصْن ان : لاق ؟مكآك تلق : ا لاق

 [319971 :عجار] ْثدْحُن مَلاَم : :لاَقَق كلذ َدْعَب هتلاس مث

 ماس ربا»# ل رع ايص ع
 يبأ نع «ثدحي ٌةبعش تعمس : :لاَق «جاَجَح اًنكدَح - 1#: 8

 يني لبق ف هللا وُسَراناك لاق ءكلاَمَنْبسْنآتْعمَس : لاق حايل

 [1136 :عجارإ ٠ ملَقْلا ضِاَرَم يف يُلَُي دِحْنَْلا

 َدْبَع تْعمَس :لاق «ةَبعَش اَنكَدَح :لاق «جاَجَح اَنئدَح -
 5 ا 0

 هلآ(196/7) سنع «ثادَحُي سُنآ نب ىسوُم َنَع راَتْخُمْلا نب هّللا

 هنيمُي نع سن اد مهب مق ءلَخَو همأَو 8 هللا لوُسرَو وهناك
 يق وس قع م مو

 . اًمُهَفْلَخ هتلاَََو هم

 159/48 :رظنا] . ينم بش راتخملا نب هّللاْدبَع َناَك :ٌةبعش لاق

 ١ ةدففت

 ٌْنَع «ينانبلا تباك ْنَح بع انئَدَح :جاَجَح انثَدَح -05

 «هباَصأ رطل تاما مكدَحأ ىمَتيآل لهن يبل نع
00 

 ينفوتو «ين اريح ةاسلا تناك ام ينيحأ مهلا : لش

 علال :عجارإ . يلي اقول تناك َّذِإ

 «نستآ نع ؛تبائْنَع ُناَمِيَلَس انئدَح «جاَجَح انكَدَح - 6

 يِبحاَص بحي امك يِرْسأ لك امو نهنس رشح قف هلا لوس : لاق

 .اًذَه َتْلعَف هلآَو اذه َتْلَعَك قمل : يل لاق الو «"فأ هيف يل لاَق ام «ٌنوُكينأ

 لالالا ١ ل1: 1:76 :رظنا]

 ل
 ناَمْيلْس انئدَح : :الاَق ىَنْعَمْلا مْشاَهَو جاَجَح اَنَْدَح - 1".

 يّنأ تير اذإ ىّتح امْوُي رق هللا لور ْتْسَدَخ : لاَق « سنآْنَع « تبا نَع

 نايبص ىلإ تجرح ا هلل وُسَرليقتياتلف « «تمدخ) نم تغرد

 ُمْلَسق 8 هللا َلوُسَر هاج : لاق« مهبعل ىلإ ظنت نجف لاق ءَنوُيمْلَي

 10 انسافل
 ل ةاح ىلإ يتب هلل يا ناقد لع

 ثنا لح يي يمال لعلى للوجه تبَهُذَق

 ا يم َتلاَق 00 يف 5-- داو

 لاق نيس ل لون ىلع طا :تلاَق اق كالوس 7

 00 :عجار] ٠ هتان يهب قدح

 «تباك ْنَع « ةريغملا نب ناَميلَس اَنئدَح نهب اًنندح 57

 اَهَنوُحَدَْي اوُلعجو همَسْفَم يف يحل يقص ترص : لاك سن اَنكدَح :لاَق

 َّثَمَبْق :لاق «٠ اهلثم يبسلا يف ايام نوُلوُفيو :لاق اق ِهّللا لوُسَر َدْنع

 مث :لاق٠ اًهيحلصأ : لاَقك يّمأ ىلإ اهَمَْدمكَدر اماه يحد ىلإ

 َبَرَضمُكَلَرَن ؛ هرهظ يف اهلج اذِإ ىّتح ربح نم هللا لوس ا

 :لاق ءِباَل دار لص هلع اك نم : .49 لاق حصا املك ةيقلا اَهْيَلَع

 ىَتَح نْمّسلا ٍلْضَقِبَو قيوُسلا ل ْضََو ِرَْنلا لْضَفب هيجي لجرلا َلَمَجَف

 َنوُبرشَيَو سْيَحْلا كلذ نم َنوُلكاَي اوُلَمَجُن ءاسْيَح اداوس كلذ نم اوُلَمَج
0 

 ةّميلَو كلت تناك : ”سَنأ لاَقَق : لاق ءءاّمّسلا ءام'نم ْمِهينَج ىلإ ضاّيح نم

 ءاًهيلإ انعم ةئيدَما رج اير اذ ىتح انقلْلاو هيلع 8 هللا لور

 اقدر دَن ُهَمْلَخ هيف و

 ِساّنلاَّن مدح : : لاق تَعرصَو عِرصُ هللا لوُسَرُةيطَم تَرَ : لاق

 هك : لاق اياك : لاق« ارسل هللا لونك ىنح اهيل الو هن

 َنْسمْيو اهيا هئاّسن يراَوَج َيَرَخَق ةَئيدَملاَلَخَدَق :لاق «٠ ص

 [17755 :عجار] . اهتعّرَصب

 هم هع عع له هل
 ةيفصو :لاَق ٠ كيم اق هلال وَ َمَكَو انيطَم انكر

 «تياك نع نامي انئدَح مسالا د افلا

 1م يي هت رفا ةحدل قصي

 [ل :عجار]

 رب اهرب دمروا
 نب ناَمْيَلَس امدح : الاَق مشا اَنئدَحو ٌرْهَبانندَح - - | "ههك

 ُلوُسَر لاق بدير ةدعاتّضَقاًمل : : لاق « سّنآ ِنَع ,تباكِن ع «ةّريغملا

 يهو : :لاق٠ اًماَنآ ىّتَح َقَلَطناَف : لاق ٠ لَ ارك سَ ديزل : 8 هللا

 رطل تسامح يئس يف سئلت الر. ًاهَئيجَع رمت

 اّبقَع ىلع تضكرَو « ير اهو امرك فه هللا لوران ؛اَلِإ
 كَ :ْتلاَق كركي هللا" وُسَر ينلّسْرأ يرشنأ بني داي :تلُتَك

 ينعي - َلرَتو اهدجْسَم ىلإتّماَقَق ؛ جر ين رم ىلح اني ةناعب

 نأ امير دَّقَلَو : :لاق .نذإ ريك لَ َلَخَدَق قف هللا لوُسَر اجو - را

 نيح : :مشاه لاق ؛ مْحَللاَو ( 198/6 َرْبخَلا اسَمطأ 8 هلل َلوُسَر
 ريب وم
 تلخْدُأ َنيح اني دَقَل : :هئيدَح يف مشاه لاَق) اَهبطَح ف يبل انأ تَرَ

 دمر ضلي تدلل وأ وشم ىلع
 سم سم



 مما ع كيس سم ع
 هلال وسر اي 3-3 هلع مسيح آى .هئاسنرجحهتيَلتَجَ

 2ع ماس سا
 ذآ اوُجَرَحْدَق مْوَّقْلا نأ هر ربخأ انأ يردأ امَق : لاق ؟كّلهأ َتدَجَو فيك

 ينيرسلا ىَقلاَ ثمنا تهتك َتْيلا َلَخَد ىَّنَح َقَلَطْناَف :ٍلاَق ؟ ؟ريخأ
 وم فاض مدع عاهدم
 يب شال ياو اقل لاَق ل اد

 2077 يذؤ وي ناك مك 3 ثيدحل ا الوؤ 7
 مُكْم يِحَتسَ 0 0

 امام
 . وحلا نم يبحَتسيالهَللاَو

 ْنَع «تباث ْنَع «ةريغملا نب ناَميلس انئدَح هب اندَح - .١ ها/

 اوُتسَحماَل ؛ ايلات مس نم احم أل ندا: :لاق ءسّنأ

 تا

 ءاّهب عقوق 11110111111 مش لق بَ

 ًامْوَكَدأ تَرَ ةَحلط اَبآ اي :تلاق «٠ ابار بش ذهنك

 لل : لاق ؟مُسوُمَتمينأ مهلا مهِراَح اوُبلَطَو تب لهأْمهتيراَعاوُراَعأ

 والام
 «ناكاَمبُربْخآك 8 هلا لوُسَر ىتآ ىَتح َقلطْلاَك كَنبا بسّتحاَف :تلاَق

 ءاتَلَمَحَف :لاَن ؛ اكبر اَخ يف اَمُكلهَّلل راب : هللا لوُسَر لاق

 ىنآ اذِإ 89 هللا لور ناك همم يهو رثس يف اف هللا لور ناَكف : لاق

 «ُضاَخَمْلا اًهَيرضَق ةئيدَّمْلا نم اوَنَدُ ءًقورط اَهكرطيالِرَس نم ةيدَملا

 براي :ةَحلَط وب لاَقق ؛4 هللا لور َقَلَطْناَو ةَحْلَط وب اَهيلَع سبح
 ادِإَهَعَم لْخْدَأَو :جَرَخ اذ وعم رخال يشيل 5 َكَنِ

 ُدَجَأ ام ةَحْلَط اَبآاَي : :ٍمِيلس م لوقت : لاق ء ىَرتاَمبَت سبح دقو لحد

 تدلك اوُمدق نيحُِضاَخَملا اَهَبرضَو لاق ٠ انقكَطْلاَمٌدجأتنُك يذلا

 لوُسَر ىَلَع هبَوُدْفَتىّتحدَحأهئَعضْريآل ناي: يمأ يتلق ًآمآلْغ

 89 هلا لوّنَر ىلإ هبت فلله تْحَبصأ سلف : لاق ؛ ف هللا

 :تْلُق ؟تَدلَو ِِئلْسمأل عل :لاق ينآر نلتمس لاَ
 :لاق ؛هرجح يف ُهَتعَصَوَف هبتذجُ : لاق « «مَسيِمْلا مّ

 مكاتب يح هيف يف كلف ةّيدَمْا ةونجَع نم ةوجعب 8 هللا لوس

 ىلإ اورظنا : : 8 هلا لوم اوُمر لاق ملتي يبصلا َلَمجَف ؛ «'يبصلا يف يف اه

 لل عجارإ ٠ هللا َدْبَعْمَمسَوُههْجَو حس : لاك هرمَلا راصنألا بح

 وق : : لاق « معن

 ,ر اعدو

 مصاَع ين ربح : لاق رَمْمَم اأن «قّزارلا دبع اننَدَح -١*٠:همل

 ىَلَع دو © هلا لوسيا اَم : لاك «كلاَم نْب سّنآ ْنَع ؛َناَمْيلس ب
 ساما ماش

 0 هع اس ع

 نبذل ّيرَس باَحْصأ «ةئوُعَمِرْثِب باَحْصأ ىَلَع َدَجَواًماَف ءيَش

 ريق سس 6 عسا يع هَ
 اهلا ةؤص تول يف مهوباَسأ نيل ىلع ومدير هش * ْثَكَمَف ءوِرَمَع

 :عجار] ٠ ميك يتب نم مهو «ناَيحلَو :ةيصعو َناَوْكْدَو « لع ىَلَ وعدي

 لكللأ

 :يرهرلا لاق : لاق رَمَعُم نَع «قّرارلا دبع اننَدَح - ةللطحلا
 ريا ع سم سس

 ف هللا ل وُسَرفَشَك نيالا مويا امل : لاق «٠ كلام ني سن ينربخأَو

 هِهجَو ىلإ"ت رق : لاق «سالاب مُيوُمَو ركيابآ ىأرق رجح َرْثس

 احر رك اننالَص يف َنَتن نأ اندكو : لاق مّسَبيَوُهَو فحم كرون
 هسيلعلا ل08 عيلم ه6

 الرغم
 مث ؟ «تنآ امك نأ هرافي ربو داك هلا وسر ةيؤرل

 مكفق هللا كوسم لاق رم مَن « كلل همي نم ضف رتسلا ىَحَْ

 نيعبرأ هموُق نَع ّثَكَمَك ىسوم م ىلإ لّسْرأ اَمَك هيل َلسْرأ هير نكلو تم تمي

 نم لاجر يدب مطفي ىتح ف هللاٌلوُسَر شيِميانأ و جأل ين هَللاَ هليل

 .تاَمدق © هللا لوُسرنإنوُنوُقي : : لاق َنوُمْعَْي مهو َنيقفاتملا

 15١95[ :عجار]

 «يرطرلا نَع بْيَعَش اَنْ : :لاَق ءَناَمِيِلاوبأ انئدَح ةنركسلل

 (1510/7) هنو ينل عَ ناكو كلاَم نب سن ينرَبْخأ : لاَق

 هيف يقوم يذلا ف يلا عَجَو يف مهل يلَصُي نك رخب ذأ ؛هبحصو صو

 [ا؟95١ :عجار] ٠ َثيِدَحْلاَرَكذَل. . . . نيالا موَي ناك اذ ىَتَح

 ءناَسيك نب حلاَص نَع يبأ انئدَح «بوُقْعَي اَنئَدَح - الكا

 مهي ينصُيداَك ركب اباذأ ؛ ؛ كلام نب سن ينَربخأ : باّهش ْنْبا لاق : لاق

 ىَلِإف وص مهو نيالا موَيلاك .هف يوي يلا هللا لوُسَر عبو يف

 . . رجلا ٌرثس هلا لوُسر فش : :لاق «ةآلّصلا

 3 ه4

 ره ع
 :عجار] .هانعم رَكْذَفَد .

 «يينانبلا تبائ ِنَع ٌّرَمْعَم اًنئدَح «قّزارلا دْبَع اد

 هبَرْنمُهاَأ اي: تلاَقق هللا لور اك ةمطاكنأ ؛ ؛ كلام نْب سّنآ نع

 .اَوأَم سودرفلا نجا اي «هانأ ل يربج ىَإ هاب اي «هاندأ ام

 نع «تباك نع ؛ ٌنَمْعُم اًنئدَح «قّزارلا دبع اًنئلَح “17 ٠0"١-

 اي: «َنحْنيآل نهيب نيح هال ىلَع فيلد : لاق سن

 :لاَقق «مآلسإلا يف نِهَدَعَسُتكأ ةّيلهاَجْلا يف اًدَعَسأ ءاّسن نإ هللا و اوسر

 ّبلَج آل «مالسإلا يف رْفَعألَو ءَراَفش آلو « مآلسإلابف َداَمْسإ ال ف يلا

 .اًنم سفك بهل ِنمَو بنج الو «مآلسألا يف

 سنآْنَع «ةَداَقق نع سَْمائدَح , قرا بع اَنئدَح - ١ ”06ك5

 مابتملا برأ ينإسكاَي :ِرحّسلا يف َكللدَو 8 هّلاٌلوُسَر يل لاق : لاك

 اي :لاَقق «لآالبنذَأ امد اَم هيف ََو رم جَف : :لاَق «ًائيط ينعطأت

 لور اي : لاق «تباكَ بدي وعدف :لاق « يعم كيان قفة

 انأَو : ك8 ِهّللا لور لاَق ,ًمايصلا ديرأ انآ « قيوم برش تيرَش ين هللا
 مكس له ل دي ع ُآ
 .ةالثصلا تَميِقأت جرحت نير ىَلَصو هم ريس ٌمايصلاد بز

 نع ؛تبائنَع ٌنَمْعَم اَنكدَح «قّرارلا دبع اًنيدَح "خدك

 طَقَبَس , يبس ا هللا آل نينس رش ف هللا َلوُسَرتْمََح : :لاق « سّنآ ” 2 عع
 5 ءيشل يل لاَ الو «طق نأ يل لاقل :ٌهلمْفأ مل ءيشل الو 9ك مَ

 [18:0؟ :عجار] تلم دلأ

 « سْنآ نع َةَداَنَق ْنَع ءٌَرَمْعَم اًنكدَح «قّرارلا دبع اًنئلَح -65

 رأت امو كب نم مدقتاَمُهَللا كك يو "يبا ىلع لاق
 ىَلَع امم[ َح يآ يلع تل ُدَقَل : : ف يبل لاققةيِيَدحْلا نم انَعجْرَم

 ْدَقل هللا لوس ايام اكينم : :اوُاَقك كلف يّ مهل اً مُث ضرألا



 دب لَعْفَي ااَمَق كابي نم دلك :هيلطاترتف بلم

 :عجارإ ٠ «ميظَعاروق) علب ىَّتَح «تاّدج تاما ممول لحي

1 

 سب مول
 رَمْعَم اند حاير اندَح ءدلاَخ نب مهاب اندَح - ةنكدن

 يتم يف نوُكي : لاق هللا َلوسَرأنأ ؛سنآ ْنَع ؛ةداقْنَع

 00 1070 م.م رو د يقل
 ماس مضاد يس ؛ةقرفو

 مه 9 .ومينأَق مهومثيأر اذِإَف ٠ ميلا

 [10١ب/١ :عجار] .ريصَقلا رغشلا لاّصْفَتسا : يني ايش

 نَع هِرَمْعَم نع ؛ حاير انئدَح ءدلاَخ نب ميهاَريإ انئدَح - 5-5 6ك

 هّللا لوُسَر ةآَلَص كل يل الآ : لاك ٠ كلام نْب سّنآ نع « يناثبلا تباث

 .اًهيف لوط مل ةَسَح الص مهب لصق

 ِْنَع «يرْظْرلا نَع رَمْعَم انكدَح قارا دبع اننَدَح 4

 اوُباَشَ نجاَدهلب لح اراد يف ا هّلالوُسَر انك : لاق ٠ كلام نْب سنآ

 ْنَع يباع هراّسي حرب وبو برَشف اف يبل ولون ءرادلا ءامب اهبل

 00 هس مدعم ع
 هَطْنينأ يشَحَو دنع رْكَاَبآ طْعأ هللا َلوُسَر اي: :َمْعَمَل لاق « هنيمي

 يا ما ٠
 فالتخا

 [ال61 :عجار] ٠ نيالا :لاَك م يبارعألاهاطعأَت : لاق بارعألا

 ْنَع «تباثْنَع 2رَمْعَم ءَماَنْكلَح «قاّررلا دبع اندَح - 1”

 مناك: اوُناَقك هلع اون : لاق ف هللا لوُسَر ىََع هاجم : لاق ءسننآ
 هل كت رت نت رع ها سل ويكو كر

 هيلع رم مث ءاتبجو : لاَقَق :٠ نحل اونلاو لوسيل

 ءهّللا نيد يف ناك ُءْرَمْلاَّسْنب :اوُناَقَك ءاَهْيَلَع اوُنأ : لاَقَق ىَرْحُأ ةراَتجب

 [ا1و :عجارإ .٠ الى دلاشإلا ما لاَقق

 هيك د كب همك 2

 بليل هادم «ناَسَح نب ماشه اَنثَدَح ا

 يف (ةف يِبنلا :حور لّشَيمَلَو) كلاَمِنْب سنآ ىلإ د نه ينس ْرأ :حْوَر لاق

 . لاّصوْلا نَع ىَهّن ف يلا عم ُهّآُهاَحصأث دَحُهمعمَسُف ةَجاَح

 َبوُبوُب نكح «ةدئاز يبأ نب باًيرَكَر نب ىَحَي اندَح تةنضتف
 0 20 يا

 «كلاّم نب سنأ نع ؛ ةَحْلَط يبأ نب هللا دْبَع نب قاَْسإ نع يقيرفألا
 هور هممف ميم ي

 يسهل لج مبسم نيح موي هللا لوُسَر لاق لاق

 .الْجَر َنيرظطعَو دَحأ بلسب ةَسلط وبا جف: لاق

 ْنَع «ةريغملا نب َناَمْيَلَس نع «ةَماَسُأ نب داَمَح انْئدَح كف

 ف هلا َلوُسسَر كحلي نبت َمْوَي ةَحلطوُبآ ءاَج : لاَق  سّنآ ْنَع ؛تباث

 اهلا ؟ارجْح هدم ميكس مأ ىلإ مآ هلا لوس اي: لاق مسمن

 دَحأ ينم اند نِإتْدَرَأ تلا ؟ٍمِيلَسمأ ايه َنيعصَناَم ل هللا لوس

 4 36 يا) .هباتعَط مُهنم

 ديوس نب لآله ينربخأ : لاق :ةّيواعم نب ناَورم انئدَح - -1 هاو:

 عشمق اس لاب
 هّللا لوُسَرل تيم : ُلوُيَوُمَو كلاَمَنْيا سنا تمس : لاق ٠ د

 اهل لاف «هب هنن دمام ناك هلق «ًرئاط ُهَمداَح مَمْطأَ «ٌرئاوط نال

 لك قذر ينيج هللا اعيش يعقرأنأ كه مل ف لل لوُس

- 

 هّللا دبع ْنْب َلَظْنَح اَنكدَح َهَي ةيواعم نب ناَوَرَم اَنكدَح -6

 هللا اوُسَراَي:ّلُجَر لاَ :لاَك ٠ كلاس نبا سنآ اند : لاق «يسوُدسلا

 :لاق آل: ف هللا وسر لاَقك : لاَك؟ُمَل سند يدَص ىَتي ان
 م عع

 .ةاَنإمََن : لاق ؟ةحفاّصيف : لاق ٠
 عر و
 آل : لاق ؟هلبيو هُم

 يَ لق "ياللا لش يو اح يضف

 عل وجان للا لك برش نلف يلا لع ل لاك

 ءاّهناَبلاَو اهلاوي نم اوُبرْشَي « ةٌقدّصلا لي اوُنأي نأ 8 هلال وسر مُهَرَمأَت
 0 07 ما م مإس © ع اما طلعاب
 لوُسرَثَعِّق ءاَوُفاَسو اَهَماَحر وأ اهئ وتو وُ اوُحَصَت وُ

 مُهْنْحَيْمَلَو«مُهلْجْرآَو مهي حطت هب يئا «ةقاك مهبلط يف ا هللا

7 - 
 [ا؟5597/ :عجارإ] ٠ ههنيعأ لَمَسَو ءاوُناَم ىَتَح

 نع « ةيورَع يبأ نب ديعس اًْئدَح «رشب نب دمحم انندَح - 1 ٠ اق

 ىلإّب كين رأ قف هلا لوران ؟مُهكدَحهّنأ كلَ ِنْب سنآْنَع ةَداَنَق

 ق8 هللا اوُسَردَخََناَف ؛ ضأبألا اباتك نوبي ْمّسّنإ : ليقق .مجاَعألا
0-7-0 

 | :عجار] ٠ هللا وس محم هيف شفتو ؛ةضف نم منَ
 سا ماس

 ءدقاو نب نيَسَْح ينكح : لاق «باّبحلا َنْبْدْيَز اندَح - - 1ع 08

 اَي :لاق الجرن كامبل يكدَح : لاق «ينايلا تبا ينكح : لاق

 «هلوُسَرَو ِهَّللا بح : لاق« تان ل تالا ولو

 ةدَعْص نب يلَع ينربْخَأ لاق بنا - 1 3/4

 هّللاٌلوُسَر لَك : لاق« كلاَم نب سنآْنَع دان انكَدَح : لاق « «يلهابلا

 ميِقَتْسَي حد 5 ميِقَتْسي الو هبل ميِقَتسَي ىَتح دبع ا ميقتسيالا ف

 يدل 0 3 عي مدع ع ع موسم ع ل يكس عك م
 . هقئاوب هراج نمأي حر ةنجلا)لخدي الو ءهناَسل

 يمس ة طرب 6 م
 ةَدَعْسَم نب يلع يتربْخأ : لاق «باّبحْلا نب دْيَراندَح - - ,4*١

 َمدآ(ينب]لك : قف هللا وسر : لاق ٠ : لاق ءسنأ نَع َهداَتَق نَع ؛ «يلهابلا

 . نوُياَوتلا َنيئاطَحْا ٌريَح(و) : ءاَطَخ

 نبا فوج هيلو اهانه قتال لامس ناو الأ

 [1؟؟6 :عجارإ . بارما ذل مَآ

 رادمع تن
 ٍمِزاَح ْنْبْريِرَج ينئَدَح : لاق «باّبحْلا نبدي انندَح - 1 م1

 كف هللا لوُسر ارق نأ كلاَم نب سنّ ةَداَتق اًنكدَح ءرضملا وبأ يدزألا
2 2 

 [17777 :عجار] .ًادَم تك

 - يناَقلاَطلا َدَمْحَأ وُبأَوُهَو- ديعَس نب ماَشه اَنَدَح -7
 ما سار رج لا راس اع ع لص

 نب ىَسوُم نع دَحُيالوُصْكَمْتْعمْس : لاق ءدشاَرْنْب دَمَحُم اَنْندَح

 نكلو «ُبضْخَياَم بييشلا م ف هللا لور ملي مل: لاق ءهييأ نع ؛ سّنأ

 ابل الإ :رظنا] ٠ رمش انفي ىَح متلو ءانحلابٌبضّخينك ركيابأ



 199(2/) باتك يف تدجو هلل دبع لاق - - 1م
 سل م م رخو ع8

 ةَرَمَح نب ورْمَع ينربخأ : لاَق «باَبَحْلا ْنْب دير اَنَدَح ءهدي طخب يبا

 نب سل انكدَح «ةَيورَح يبأ نب ديعس دجْسَم مام عبرا وفل اَندَح

 . قفرب هيف اولغَوأف يتم يدا اذَهَنإ 8 هللا لوُسَر لاق ؛ :لاَق ٠ كلام
 ما ممم ل

 نع ؛رَمْعَم نع ؛ .ىلعألا دبع نب ىلطألب اند - 7 04

 سّنآ نع "يرزلا نع ءِرمْعَم نع ,ىلعألا دبع اند - 6 /٠5.0[ عجار] .ٍميل قلك قهري ملئ ربو ا للاب او استوت اطا
 # يرو هر امم عش

 8 هللا لوسي اهْجَو مُهَهَبشأ يلع ُنْبْنَسَحْل ناك : لاق ءكلاّم نبا

 [11: :عجار]

 سن نع «ةَداَقْنَع «ديعَس انَْدَح « ىلعألا دبع اًنكدَح 011 هىلقلك

 ًةلُجللا ىَرَياَمواَرَمْلا ىَرَت : تلاَق 9 بلا تكآس يكمن كلاَم نْبا

 -ءاّمْلا ينعي - -لُجرلا ىَرياَمتأَر إف هللا يبن لاَثك ؟اًهمانس يف

 يلع ٍلُجرلاهَمْمََن : اقف يبل لاق نوكأ : ةَمَلَس مآ تلاَك ؛ لس

 مك ديعس لاق - آلَعْوأ قبس مهيأ نم مص قيقر ةأرملا ءاَمَو ضي
 [177417 :عجار] ٠ يلا وكي - سَ

 ومش م
 انآَبآ ءهّللادْبَع اَنآَبَأ :لاق ءَقاَحْسِإْنْب يلَع اَنْدَح - - اا

 نأ تْرمأ :4 هللا لور لاق :لاق كلاس نْب سنع ليوطلادّيَمَح

 ادإَف ءهّللالوُسَر ًادّمَحُم نو هللا الإ هَل ال نأ اودَهشَي ىَّتَح ساّنلا لتاقأ

 يلح تمرح دقق ءاتتالص اوُلَصو ءانتحييد اوكا ءانتب اوفس ادهش

 :رظنا] ٠ ْمِهلَعاَمْمِهلَعو نيم امْمُهل اهبل مُهئاومأو مهما

 ارحم

 ءرذّنملا يبآ ٍمالَسْنَع «ةدْيِ بأ دحاولاُْبَع اَندَح - ١
 ٌلمَجَوبيطلاَو ماسلا يل بح : لاك« اف يبل نآ ؛ سْنآ نع «تيائْنَع
 8-9 عر

 [ل1914 :عجارإ . ةالّملا يف يب ةرق

2 
 نب ىّلعمْلا اًندَح :ُداَدَحْلا ةَدبَع وبأ دحاولا دبع انئدَح -8

 00 تدك عداومقو 22
 , 8 هللا لوّسسر)دجُسُم يف ٍبرْذَمْلا ةالص نأ نذؤملا ْماَق اَذِإَناَك : لاق

 مك نير عكر ءاش و لصلاح |يتطر ىلع اسس
 .قو يتلا يتيعب كلذ ءدََ

 مك: لاك سنآْنَع ءدْبَمْحْنَع ءدجاولا دبع انيدَح - 1

 ىَريَوُهَوةَملَس يني ىلإ لجل "قطني مث . هلا 'يَِْمَم بسلا يل
 1515١[ :عجار] ٠ . همهس قوم

 :لاق ءسّنأ نع :ديمح اًنَدَح ؛دحاولا دبع اَنْئلَح 0

 * ضْخَبَداَك بح سبح جهل ضرع اق هللا" رك ةالّصلا تميقأ

 [لل1 :عجار] ٠ َسَمْيأٍمْوقْلا

 انس ل ناك

 [37797 :عجار] . يتب اي :هل لاك 56 0 «يوَلمْلا

 نع ٌةَداَنََنَع «ٌماَمَه انئَدَح «دحاولا دبع انِْدَح 1 ا

 ؟لكألاق سّنآل ليقف : لاَق «ًامئاق برشا نع هرَجَر 9 يللا نأ ؛ سنآ

 [17؟04 :عجار] .ُرشأ وأ ُدَّشأ كاد : لاق

 َّسْنأ تنس :لاَك «مصاَع اَنْ «َنوراَه نب ديزي انئدَح 14

 هللا اَهَمَرَح ماَرَح يه ءّْمَعَت : : لاق ؟ةئيدَمْلا 8 هللا لور مرح كلامنا

 سالو ةكئالمَو هللا هن هيلع كلذ ّلَمقْنَمق ءاهآلَ ىَتْخُي الهوس

 [الما/4 1مم :رظنا] :نيعَمْجَأ

 ري سام لل ما # ةماعلا

 لوسر َناَك : لاق «سّنأ ْنَع ؛دْيمح اَنآَبنَأ «ديزي انئدَح - - "6

 سا
 :عجار] .هْنَع اوُُخأيل ةالّصلا يف ٌراصْنألاو وراهم ُيينأ ب حُي ف هللا

 1 1 [للؤمم

 قف هلا َلوُسَر نأ ؛ سّنآ نَع :ديمح انآ ديزي اًنئدَح - - "1ك

 «هتلّصب اوُلَصَف هباحصأ نم سانأ ءاَجَف ؛هترئجح يف يلَصُي هليل تانك

 يلصُي كدت لك ًارارم كلك لَم ّيَرَخ َمُثَتَنلاَلَخَد مُكَفَنَحَ
 نْحَنَو ةَحرابلَكَمَم اَنيَلص هلل َلوُسراَي اوثاك حبصأ امل فرص

 تْلَمَف ادْمَع
 م و ءاشم

 دمعو «مُكناَكَمِيْتْملَع دك : لاَقَك «كلتآلّص يف َدُمَتْنأبحُت

 17١45[ :عجار] . كلذ

 نأ ؛كلاَم نْب سنآْنَع «دْيَمح اَنتدَح ديزي انئدَح -91/

 يف ين رق ءاهكح دجنسملا ةلق يف( ٠ ٠ /6) ما ىآر قف هلال

0 

 22010 ! دْبمْلا نإ : لاق « ِهّْيَلَع كلذ ةدش ههجَو

 تخت هراَسَيْن حَوْلَ مُكدَحأ َقَصَبادِإِف ةكبقلا نيو هَ اَمِفَلَجَو

 مة مل ا
 ضيم هيف َحنصيقهئادر قرط دحآو اذكه ليو « ىلا همن

 11994١[ :عجارإ . . ضْعَبِب

 مآ نأ ؛سنآ نع ديمح انآ :نوُراَه نب ديزي انئدَح - 46

 اوسر اي : تلا ةئيدَمْلا هلا لوُسَرَمَْفَم دَخَلَ . اذه هّللاَلوُس

 يل لاَق ام ينس َمسُهُسَدَحَ ننال باك ملغ َومَو يبأسنآ
 [1777 :عجار] .٠ َتْعَبَص © مسيو تانسأ : هتعنص ءيشل

- 2 

 .(ح)دْيَمح انآ ديزي اَنندَح - 1 484

 3ك لاق لام نب سسآ نع مايد :لاق «يراصنألا

 عت َتَكأَ لاق الانقلاب : لق رع م
 0007 ريا يبام

 ؟ةقاا نعت: لاَ ةآلّصلا ىَضَ ملف ىَلَصم قف هلل "لور

 ريتك نم اهل ت ددعأ ام : لاق ؟اًهل تدّدعأ امو : لاَقق اَنأ : : لاك لجّرلا مق
 م يا هه را سس ها

 ْمَم ءرَمْلا : ا هللا لوُسَر لاَقق ؛ هلوُسَرَو هللا بحأ ين لإ ٍماَيص لَو ةالَص

 هاك

 ه ميد مما
 مُهَحَرم السلا دمي ءيشب اوُحرَك يملا تن اَمَق : لاق بح نم

 للص :عجارإ ٠ (موّص آلو ةآلّص لمع ريثك نم : يراّصْنألا لاقو) ٠ كلذ



 نب سلأ نع يم اند «نوُراَهنْب هزي انكدَح 1

 ةكيكرْخأ مت : :لاك امئاَخ ؟ف هّللا ل وُ عنططصا لَم لكس : لاق كلام

 ههجَوب َلَبْقَأ ىَّلص امل « ىَلصَمُت ؛ ليلا رطّش ىلإ ءاَشعلا ةآلَص ٌةالّصلا

 كة الس ارامل مكوه كسك :لاَقَك

 [31911 :عجار] . همئاَخ صييو ىلإ لفل ين ناَكَف :لاق ءةالّتملا

 نأ ؛سّنأْنَع «تباكْنَع دِيَمح اندَح ءاليزي انئدَح ٠٠" ١-

 كلذ لبق سانام سان لصاَوَِرهشلا رخآي ف َلّصاَو اق هلا لوس

 وقطاعات شلال :لاق 9 هلو
0 1 

 :عجار] . ينيقْسَيو ير يٌسمطياتيأ ين مكامن ين مقسم

 اةدففييأ

 نأ ؛سنآْنَع «ديمح انْ «َنوراَه نبي انكدَح ةنضد

 نم ىلاو عوج نم اجره ةمرشسيف دق هه “تكفا اق هلا لور .

 ؛مايقْمّهرادعاق مهب ىلع نووية َحمآ هنآك ءارهش هان

 أمئاث ىّلص اذ ْمُكَماَمإ اوُّسَتلا مهل :لاق ىَرخألاٌةالّسصلا ترضَحََملَ

 عت يف لَو لاَق «ادوُحُفُهَمَ اوُلَصَق ادعاق ىّلَص انو ماي اوُنَصَ

 عسترهشلا :لام ارش تيل نإ هللا لوسي: :اوُناَق «نيرشعَو

 .نورشعو

 و مو
 ٍلق سكأ نع يمس نبأ وراه نيد ادَح 1 لإ

 ب ري ا

 هّللا ل وُسَرامُهَرصِأاًملق ؛ تيا ةّيحات يف ثيدَحْا مهي ىَرَج د نآلجَ

 الف“ انجرح يعم َعَجَر قف ل نجلا ىلر املك «فارصن الف

 15١45[ :عجار] ٠ ل. ينل يأ نم وأثر 1 نأ

1 

 دقلة يفك الك ىلحر بو مدل

 (1؟٠14 :عجلرإ

 ُتْسِمَشاَم :لاق «سنآْنَع ْيمحاَنأَب ءيزَياٍَدَح - ©
 كاتم تنسسآلَو «8 هللا لوُسسَر حير نم بيار آلو اكس طق حير

 مس 6
 31١/1[ :عجار] ٠ ف هللا لور فك نم نيل اريح الو آخ

 لاق: :لاَق سئآْنَع ديمح انآبثآ ءدِزَي اَثدَح - ”١

 ين ةَساَوُم سحاق موك لم اً املا لوري : نورجاَهمْلا

 تهمل ف تورو ءةقوُملاارقك دق يَ يف نسل هولي

 ْمهْلَعْمتيئااَمآل: لاق هلك رجالا اوني ابسَحْدَقل ىّنَح

 1 (#1818 :رظتا] ٠ ل 7/0

320 0 41 

 يا ناك : لاق سنان دس اح يرسل انت

 ةنئقو ءلْمْبلاَ «نبجْلاَو ؛مَرَهْلاَو « لّسَكْلا نم كب ذوعأ يّنإ ملل :لوُقَي

 اال لل لل بلا باَذَعَو ءلاجدلا

 مالنا ؛ سلا ْنَع كيم انآ زي ادَح - ٠4” ١

 اذإ © هللا وسر َناَكَو ريت هك اكو ؟ِرْيَمع بأ : : هل لاقي َناَك ًاريغص

 َلوُسَر اي :اوُناَق ؟رْيمُع يبأ لايام : لاَ ايزح ُهآرك «هكَحاَض (َلَعَلَحَ

 :عجار] . ؟ريَكتلاَلَحَاَمرّبَمُع اَبآ الويل َمَجَ :لاق بْيَقُي تاَمهَللا

 1 لكحل

 سنآ لئس : :لاق ءَدْيَمَح انآ نورا نب ديزي انئدَح 118

 :لاَق وه ْيَشَوأ : :لبق ؛ ةبيشلا ُهْنشَي مل لاق 3 ؟89 هللا لوُسَر بَضَحَأ

 17١77[ :عجار] ٠ .هتيحل مق يف "تاي تناك «ههَرْكي مُكَلُك

 اق هللا َلوُسَر أ ؛ سن نع دْيمُح انآ دي انئدَح - ١011

 ًموُلظَمهُْصْنئاَذَم هلا لوس راي: لبق امو وأ املاط لاَحآْر ثمنا :لاق

 .ملأظلا نم همت : لاق ؟املاظ هْرصْنئَف يك

 ٌرَم ف يِلاَنأ ؛سنآ ْنَع «َدْيَمُح انآ ديزي اَدَح ال1

 يف نفذ لُجَررِبَ : اوُناَك ؟اَذَهاَم : لاق انو [هيف] مس رانا يبل لَ

 نأ كلج رع هللا توعد اوُبقاَدَم ال نأ لوك : : هللا لور لاق ٠ كمال

 [١15"::عجار] .رْبقلا باَذَع مُكَعمْسُي

 : لاق ف يلاَنأ ؛ سنآ ْنَع ءُدْيَمُح اَنآبنآ «ديِيانندَح ةنضلنن

 راك هي نيب وكم رق هيلع «ىَرلا نمل حٍوُنَْم لاجل د

 [1؟1١؟:عجار]

 لوسر لاق :لاق «سّنأ ْنَع ٌدْبَمَح اَنآنآ :ديزي اًنئدَح ١11

 (5::11:عجارإ .ةللا هللا ضرألا يف لاقي ىَّنح ُةَعاسلا ممل : :ا8 هللا

 يبا نأ ؛ سنآ نع ءُدْيَمح اَنآبلآ «نوُراَه ني ديزي انئدَح -115"1

 هيك ىَلَع همر يسرد فيا تركو دحأ موي ههجَو يف شاقف

 فك لوُكْيوطَو مهجة هنو ىلع ليدل لج

 سيل» :َلّرْنَق ٠ لجو ََع هللا ىلإ مُهوُعْديَومَو ؟مهّيتب دب اَذَها َمكهمأ حلقت

 [١1ةهال:عجار] ةيآلا رخآ ىلإ هلع بويا يش رثألا نمد

 :لاق «سنآ نع ءَدِيَمَح انآ َنوُراَه نب ديزي ندَح - "١

 نبيع بألا نم لام سبا نب عفا ني مئانخ نم اقف "بلا ىلععأ

 انمئاَتَ ف هللا لور يطمُي : راصمألا نم رمان لاق « لبألا نم ةقام نصح
 «كلذُهَقَل مهئامد نم اوبس رف ءائاد نم مه فوم طق سات

 تأ ياَلإل :اوثاق ؟مُكرَش نم مكيف لَه لاق صنألا ىلإ لس

 مآ ؟اَذَكَو اذَك مشق ءمنم م مولا تْحأَنْبا : قف هللا لوُسر لاق 8 ٠

 اي ىلْب : اوثاق ؟مُكرايد ىلإ محب نوبه اييدلاب نا بحي نْوصْرَت

 ُتدَخآ امش ايداو سانا دخول ؛هدبي يسفتيذْلاو لاق « هللا َلوُسَر
 مس سا



 يحير يشرك اصل ؛مكيسش وأ راصنألايداذ

 [1؟48:عجار] .راصنألا َنمآ رمأ

 هسا يدعمهم 6
 ْنَع َباَحهَمَعنأ ؛سنآ نع ؛ُدْيَمح ابا «يِياَندَح - - ١ "ل5١11

 هللا نك « َنيكرُسْلا يبات لاكق لوأ نمتْبَع : :لاَقَق رد لاق
 َفَصَكُلا دُّحأم موي ناك ملف ؟منصأ مهلا نيل نيكرشُملل الا يتدهشأ

 ةَباَحْصأ يخي - أ َه َمَص امم كيل ذتعأ ين ملا : لاق «نوُملسمْلا 00
 ُدْنَسهَيِقل مدقتَمُت - - نيكرشملا ينعي دي - ءاكْؤَم هب ءامج امم كيل أَو -
 لات (دحأ نود ًمدجأ) َداَدْعَب : :ٌدبزَ لاَ (دحأ نود (ًمدجآل)» :لاَقَك

 علطي هيف دج ؛ «َعَصاممتصأ نأ عطّتسأ ملمس : :لاَق «٠ َكَحَم انآ :* :لعس

 هوك : لاق مُهسب هيمو حرب ةئعطَو « فيسب ةرض نبي نم نوُنامتو

 هتيم ىلع لا تلق لما قوز 020000 دوم 2 ها

 57 لق لا 56 كلن نب آن - ريك 5 هلي
 مكي( 7/7 كرنك اريل مُكَماَعَط لَكو ؛ن ومئاصلا مُكَدْنع
 [١١177:عجار] .ةَكْئَالَمْلا

- 118 
 وع لس ست

 .«لاةيشانأبا ديا -

 يوم رعب ةراه ساو
 ٌةّبعش اًنكدَح ءرفعج نب لمحمو

 لماذ: :ف للا لوُرلاوئاق ا هلا لور بسم نأ كلام نب سنآ
 ْمُكَيلعَو: اونو : :لاق ؟مهيلَع درت فيكف اَنَلعَوُمّلَسُي باَتكلا

 ]راجع:1١؟1[

 راب ص عمل
 نع ثدَحي ةداَنَق تعمس : لاَق

 نع سنآ ْنَع ةَداَنق نع «ةبعش اتربخأ ديزي اَنندَح - 104
 يْنإ : : لاق ؟لصاَوُ نإ هللا َلوُسراَي : اونا ءاولصاَونآل :لاَق٠« قط يتلا
 379/٠[ :عجارإ ٠ ىقسأو ممطأ ات تيبأ ين مُكدَح دَحأك تسل

 نسب سنآ نع اق ْنَع ؛ةبمس انْ دي اندَح 111
 ةكدلملا دجب ُلاَّجَسلا اهني ةَنيدَمْلا :لاَق هنأ 4 يلا نَع كلام مالا ا

 لهل رم هس مو
 [1ةنعجارإ ٠ هلا ها نإ دوعأطلا لو اجلا اريام ءاهئوسرحي

 ْرَم :لاق سنآ ْنَح ةَاتق نع ؛ةبعش اناا ديزي ائدَح - ١1١" ١-

 م لاق ءاهبكرا : : لاق «ةدبقوُسيَوهَو لج ىلع هللا لوس

 [؟ه:عجار] . َكَحَيَو اهبكرا : لاق

 نب سنأ ْنَع َةَداَتُق نع ٌقبعش اًنئدح ديزي اَنئدَح تت: ضدف

 هّيحاَرذ شرَيآلو «هتالص يف ْمُكدَح دَحأ لدم لاق ف يبتلا نأ ؛ كلام
 [17:مةنعجارإ ٠ بكُل

 نميري ْنَع ورْمَعْنْهَمَحُ انْ هِي نكح 1
 لطيور الفيل ىتالجر أ ؛مُهكدَحهنأ كلام نب سن نع « سيخ
 بح :لاق ؟ةَعاّسلل َتدَدْعأ مو : لاق ؟ةَعاّسلا ىَتم هللا َلوُسَر اي : لاَقَق
 [0006ةنرظفا] ٠ َتنْيَحأ نم عم تن : لاق ٠ هلوُسَرَو هللا

 نع - نيسح نبا ينعي - ناس انآ ءدزياُدَح -05

 هيف ينو يذلا هرم قف هل لروما: لاق « نأ نع «'يرهزلا

 لا

 ءاشْنَمَق دق تفكيك للبي: ان ويت هنالك سنا وب

 تكول نا لاق ولا هلل وُ تفر ركب
 عع همسي هم

 «ةآلّصلا ىلإ جرحا دين نظَو حتي ركبوبأ َبَهَذَ ةّصِبَخ ُهَلَع

 سانا ركب وب لت للصواب ىل ىلإ للسن
 [1؟:”:عجار] .دْعَب هائيأر امَق

 داق ءديسرب يا راقب - 11
 رو رْيَخب مكر الأ لاق اق هللا لورد لوي كلاَم نب سن تعمم 0

 َنيذلاب مُكريْخأ الأ لاق اجلا يبرود : :لاَق «ىلب : اونا ؟راّصنألا
 هروب عش
 اي ,ىلب : ولاَ [لّهشألا دْبَع يبرود : لاك هللا لوس ايمَحَن : : اولاَق ؟ منول

 َنيدلاب مُكربخأ الأ : لاق ,حَرْرَخْلا نْب ثراَحْلا يبرود : :لاَق « ِهّللا لوُسَر

 مَقَرْمُت : :لاق دعاس يبرود : :لاَق» هللا َلوُسَر ايمن اوُناَق ؟مُهتوُنَي

 [5؟:عجار] ريح راصنألا رود لك يف : لاَقَف هّوص

 نب سنأ نع دا ْنَع «ةبمشانئدَح «دِياندَح - 05 ”١

 نم ةتعمس «يدَْيدَحأ هبْمُكُدَحُيآل ثيِدَحب كح دحأل :لاَق «كلاَم

 ؛َْبَلاَرَهْظَيَو «ملعلا مكر ةعاسلا طاّرشأ نمد : لاق ف هللا لوُسَر

 هوكي وح هاَسلارْثْكَيو «لاَجّرلا لقي ءانزلا َرهظيو محلا برشيو

 [119575:عجارإ .٠ دحاو لجَر ةأرما َنيِسمَح ميق

 ْنَع «يناَبلا تباك ْنَع ؛ُةبعش اندَح «جاَجَح اًنندَح - /1”١-

 سي يحاك هَل ريسَم يف ناك فيِ نأ كلام نب سّنآ
000 

 وه عع هع دك ساس ها يسع لا اس
 ادق َكَحْيَو دَشَحْنَأ اي لاَقَق هيدي نيب مدي ءاَسن ناك : لاك ءاقئاس

 .ريراوقلاب

 .ًارْحَبَل هاَنَدَجَو نإو : هلوق وحن نم ْثيِدَحْلا يف اذه :ةبعش لاق

 [17/41:عجارإ

 نب ماسه اَندَح : :الاَق «ٌحْوَرو نوُراَه نب ديزي انئدَح - - 11748" ١

 نبا طمَّللا دّيعانَع : :ةديزي لاقو) ناهد نب ملا دنع : "حور لاق ءَناَّسَح
 هلاّمشب”لجرلا لكي هلال وسر ىف لاق كلاَم ِنْب سن نع (ناّهد
 ,19174:رظنا] ٠ (هلامشب برش : هئيدَح يف حور لاك) هلامشب بري

 ا

 نب ماسه انئدَح «ثراَحْلا بدلا اَنئدَح ناّفَع انئدح 18 و معاش
 لكي نأ ىَهَن 8 يَا نأ ؛ سن َنَع ناقه ِنْب هللا دّبَع نع :ناَسَح
 0 70/76 هلاّمشب ل جرا

 كلام نْب سّنآ نَع َهَداَتَق نع «ديعَس انآ «ديِيانئدَح - - 11
 ليا ع لل رحم

 [17ا/17:عجار] .٠ ااَدَص كل َلَعَجَو «'يبحتنب ينص قتعأ ف يّ



 يع سم ام 011111

 داسح نع كبش رْخأ ١: لات ' ة نطق وأو ايزي انتَ - ملا

 1 مَ يلع بدك ْنَم : مقلوب لاق : :لاَق «٠ كلام نب سْنآْنَع

 ثلا نم هدم اويل

 .ًادمعتم : : نطق وبأ لقي مل
 لم رع را ل م اوارب هرب ةاماع

 ينّعلاَوَُو - يسال وسلس لاب

 ةءرعوت
 سماع ا ع6 سا
 لاق ةئْيق ىلح هر ءدحاو لمبة مسيل 59

 م يق سا ل رع رس سا سس

 [11461:عجارإ . ١ وادا ياسر ةأنا عطلات

 [١1؟0؛:عجار] . نآلابق هْيلعَتل َناَك هيو يِّتلا نأ

 يمومسا رب مريت ع
 «تباكو َةَداَتَق نع« ةَمْلَس نب داَمَح انآ «ديزي انئدَح - 13115

 موف م ا مادو ل ىيس8
 اوُباَك َناَمْنْعَو ؛ «رمعو ءرْخكيابآو 8 هلا لوُسَرانأ كلاَم نب سّآْنَع

 هم هم 5200
 [1711 :عجارإ] ٠ . «نيملاَلا بر هلل هما ب ارق نوحتشتسَي

 سْنأ ْنَع «تباك نَع ؛ ةَملس نب دامح انْ «ديزي انئدَح - ١ 1”3ه

 دق: َلوُشَن ىَّنح ماك عوُكرلا َنمُهَسأَرَمهَر انف هللا ٌلوُسر ناك : لاك

 َدَك : لوقت ىنَح ندا نيل ةدجّسلا نهرو اذَو «مهوأ

 [99111:رظنا] .مُهَوُأ

 ما يسيمم ري هرااك ع 01

 نع« ةَمَلَس نب دامَح انآ َنوَراَم نْبديِي انئدَح - ”١

 [شيجلا] يف ٌةَحْلَط يبأ تصل : قف هللا لوس لاَ : لاق سّنآ نع «تباث

 .ةلف نم َنيكرتملا ىَلَعدَشأ

 َةَداَنَق نع - ٍمِزاَح نبا ينعي - ٌريرَج انبْنأ «ديِي اَنئدَح نشك

 ًارعش َناَك : لاك ؟ة هللا لوُسَر رع ناك فيك كلاَم نب سأل تلق :لاق

 [١174؟:عجار] هد هو هلا ورنا

 يدوُمياََتَحاَ تس قليل 0

 هَل لاق مر هيو ف هالو ابي 2 هلع اَمَذَحآَو اسر حض طرف
 هع مع د 21 ههه عد رمماع
 ْتلاَقَق ؟نوُق : لاق آل : اهسأرب لاق ؟نآلف كلت نم 5009

 راد سرس 5007
 لوسر هذَخأَف «مَعَن : اًهسأري؛ ب تلاَقق ؟يدوُهيلا نلفت : لاق ءآل :اهسأرب

 [110/ةنعجارإ ٠ ِنيَرَجَح َنيهَسأر حضر الق للا

 نع دانك ْنَع ماَمَه انآ «َنوُراَه نبدي اندَح 11

 َفّرَتعاَف : :هنيدَح يف لاقل ةّ ثيدَح لمبة يلا نع سْنأ

 يدوهبلا ٠ ]راجع:١/لا؟1[

 نب دوراَجلا نب يعير انآ : لاق نوره نب ديِزيانندَحِ .- 1

 نب دوُراَجْلا نع « « حاجَحْا يبآن ب هْرمَع يكدح : لاق ٠ « يميل رسم يبأ

 يَلصُي نأ دار اذ هلال وُسَر ناك : :لاق كلام نب سل نع ءةَربس يبآ
 رمق مس ل لم ل

 «هنلحاَر ْنَع ىّلَخ م ءةالّصللَربَكَك ؛ ةلبقلا لبقتسا وطي هتلحاَر ىَلَع

 .هياتهَجَوَن منيح ىَلَصَ

 يبأ ني ءاطع نع كيما نوُراَم

 هيأ طئاقلل جرم مَ اذإ © هللا لوُسَر ناك : :لاق كلام نْب سّنآ نع 5 ةئوميم

 [1717؛:عجار] ل ةوادإب ب مالَخو نأ

 رق ينالوا لاق كتب ١ ينوجلا ناَرمع

 [07767:عجار] . مامي نيبرأ لك يف اعلا قلَحو رفاطألا ميلقتو براشلا

 يدوس هدرز ياسر

 تيا نع« ةَملَس نب داَمَح انآ «َنوراَه نب ديزي انكدَح - 1315

 لها عناب ىَؤُي ١ 458 هللا لوُسسَر لاَق : :لاق «كلاَم نْب سنآْنَع « ينال
2001000 -ِ 

 مدكنبإ اي : هَل لاقي م ةبص ألا يف بصي مال ميرا لأ نما

 2 دسم مث 000
 ويف ؟ق ميك كبر له لق يَ تيار ل

 ةنجلا لهأ' نم ايندلا يف سائلا دش

 ىتؤويو براي هّللاَوآل

 011 هوب ءاس مس هيك عرس هل وام عر

 لَم ؟طق اسوي تيار لَه َمَدآَنْيا اي هلق ةئبم جلا يم

 ُتْارآلو طقس ْؤُب يِبرَماَم براي هّللاَوآل ”لوُعم ؟طق دش كرم

 [9؟توهنرظنا] . (؟ ٠ 4/8 طق دش 0

 نيريس نب سْنأ ْنَع «ٌماَمهاَأَبأ «َنوراَه نب ديزي اندَح 155"١1-

 ل مس لآ م ماهم

 ب وهو رمتلا ني اَقل ءٍماّشلا نم َمدق يح كلام نبال : لاَ

 يأ الوك : لاق ب ىلإ يلم هالتك ةكبقلا ريل هتباد ىَلَع
5 
0000 

 امك لمي هللا لور تيكر

 بلاَغوُبأ انندَح : يحي برم انآثأ كيزْياكدَح - 6
 هل ماب

 دع ماك ٍلجَر ةَراَنج ىَلَع ىَلَص كلامنا َّسنآ تدهش : لاق طاّيَشْلا

 أَي: :هل ليقف ءراَصْنألا وأ شيف نمر ةزاتجب ينأ (تتقّرإّملَف هسأر

 ها يور مقلع همك ع ع2 مم ع عع ظ هسا ع أ اس سلم

 َماَقَقاَهيَلَع ىَّلَصَق ٠ اَلَعلَصم نلف هن هن رانج هده ةَرسَحاَب

 لجرلا ىَلَع هماّيق فآلتْخا ىأر منَ «يوَدَعْلا دايز ب ءآلَمْلا ايفو ءاهطسو
7 0 

 ب : لزاما

 [11؟:4:عجارإ اا :ل

 ٍمْلَسْنَع ءدْيزْنْبداَمَح انآ «نوُراَهْنْيديِيانَدَح -5

 هيي اوال فلس زادك : لاك كلام نْب سَنآ ْنَع ؛ يوّلَعْلا

 ةَمْصَنب يِنأَف - هب كش كف هّللاَل اوُسَر سجس عرقا ناَكوأ ؛ 8 هللا

 ياش يقل نعمل يف نسا لهب إو مرق اعف
 0007 41 هم ل هس سا

 [17167:عجار] .اًمهمَض 3 مهني فَرَك « ىطسولاَو
 يم ع

 م سقس
 ا ل هي اقر هلق يدي هلو

 [11؟77:مجار]



 ح ١21144

 ١116 - - رئت تيا اًنكدَح ديرب اك ديزاد /
 اتّباطا ناي :ةَمطاَف تلا اًنعَجَرَو ف هلا وسان املك "سن لاق واس كيم

 .ْمُكَجَرو بالا يف ف هللا لوُسَ مُدان مك روم م م

 نع تيكن ةملَس نانا مناع 011

 مل ةنرظتا] ٠ اَنَقَلَخ مارَح

 ” قاس اناث : 0 لاق) ةَحلَط يبأ ني هللا دْبَع نب قاَحْسإ
 هلهأ ( قرط أل ف هللا لوُسَر ناك : لاق« كلام نب سنآَنَع (سنآ يخأ
 [1؟؟1ه:عجار] ٠ - يدخل ةودع ميك كل

 6 اًميَلَس اًنئدَح « ىلا وب ذاعم نب داعم انئدَح 11
 َدْنَبَ ارهش لف هللا لوُسَر تنك : لاق كلام نبا سنآْنَع «زلجم يبأ نع

 [1؟1:عجارإ ٠ ةّيصعو ؛ناَوْكْدَو « لع ىَلَع ىَلَع وعدي« عوُكرلا

 .(ح) ٌليوطلاديَمح اَنئدَح ءذاَعم نبا انئدَح 1م »و

 8 يِبلادأ ؛ كلام نْب سن نع ؛ لبوطل دين يدع يبأ نبا
 يف: :"يدَع يبأ نبا لاق) ِنيِراَس ني دودسمالْبَح آر دجنسملا َلََد
 :لاقك ءهباحقلتت تبع اذإَف يلم ةنآلُ : :اوُناَقَك هْنَع أسف (دجُنسلا
 ل سل

 [1؟945 :عجار] ٠ مَن َْتبلُع اد ٠ ْتلَقَع ام لصتل

 يامن سنئ نع ليوطلاٌدْيَمُحاَنئدَح داعم انَدَح - - 1“
227 

 نسأل انمدق موك لم آرام هلالي: َنورجاهمْلا تلاث : لاق

 سو كة و ْدَق «ليلَق يف ةساَوُمَنَسْحأ الو «ريثك نمل
 : هللا لوُسَر لاق :لاق ٠ هلك رجالاب اوُبهدي انآ اًنيشَح دقق ملا يف
 391 5١:عجار] ٠ مهجر ره متوعدَو يمهل ميا املك

 دع عم ْمدُق امل : : لاق سّنآ ْنَع ديمح اًندَح ٌقاَعَم اًنكدَح 65 0"١-

 اَم اكاد م كوع <
 اق :نافعو ديزي انثدح -

 .٠ ماد ه2

 كل عيبه نيل ل يام ف ل
 اًهتلطأ ىَنَح كلِ ريا مهب رظناَ نانآرما يلو اكل مصنف لام يل : دْعَس

 يف كلها كرب : نمْحرلدْبعُهَل لاق : لاق ءاَهْجوَرَت اهثدع تَضَقنا ادِإَ 00
 ءايشب عر تح ذوي عَجَراَمَق : :لاق « قوُسلا ىلع ينود «كاَمو كل لمه ممم م

 2 ضو هَْلَعَو انآ ؟اميآ 8 هللا لوُسَرهَدَقَقو :لاَق «قوسلا نم ُهباَصْأ د
 نموها تصر لاك ميم: : 1١( ©/) هللا لوُسَرُهَل لاق ةَرثص
 نم اون نو : :ءلاق وأ بَصَت نموت : :لاق ؟اًّيِإ تفس ام : :لاق ءراّصْنألا
 [18::!يجارإ ٠ ةاشبؤلو ملزأ : :4 هلللوُسَر لاق لاك بَعد

 ناك :لاَق دَّمَحُم ْنَع ءنْوَعْنْبا انندَح داعم اًنكدَح مهما
 لاق اَمَك وأ : ٠ لائءنم وفايد للا لوم هَ اذإ كامب

 . هّللالوُسَر

0 
 غ0 ل1

 «ٌةَداَتقْنَع «ةَيورَع يبأ نب ديعَس اَندَح داعم اًنمدح - ”١ 6ك

 يار سم م هلع
 َنوُحتفَعْسَي اوناَك ,ناَمْثعَو ءرمعو ءرخكب اَبآو 28 يبل نأ ؛سنآ ْنَع

 [1؟4١1١:عجار] ٠ ملال هلله َْحْلا) ب مهتالّص يف مهر

 ناك : :لاق «سنآْنَع دْيمْح ْنَع «"يدَع يبأ نبا اندَح - - ”١ ا/

 ١ ١[ ؟ىمة:عجارإ ٠ هزجوأو ةالَص سائلا مَن وأ فحسأ نم ف هللا لوس

 :لاَق «سّنآ ْنَع دّيمح ّْنَع «يدَع يبأ نبا انَدَح - - ١64" ١

 لاق «ةدراَي اد يف قدا نوُرفحَينورجاَهمْلاو ف هللا لوس جَرَخ

 : هللال وسر لاَقَق «مَدَح مهل كيمو :سْنآ

 ٌهَرِجاَهمْلاَو راصنألل ْرْفْغاَق : ةرخآلا ريح ريخلا اَمّنِإ مهللا

 :هوباجأك :لاق

 ًادبآ اَيِقَب ام داهجلا ىَلَع ًادمَحْما اول َنيِذَّلا نحن
 بيرم # يرجح

 ملسأ : لاك سّنآ َنَع ادت نع ودع ياك - 0

 ىَلِإمّجَرَحْول قف هلل لور مهل : : لاَقَق ُةَئيِدَمْلا (وَوَتِج ا ةَيرع نم سان
 يس همر

 (اًهلاَوبأَو: سأعود لاقو : دب لاق اهنا نم محرما در

 ف هللا وسر يعاراوُتتو «مهمآلْسإَدْهَياورََك اوُحّص اس ءاوُلَمَتك
 امم

 5 ياس اوُْرعَو ف هلا لوس دو اونا ءاملس وأ انبؤم

0 
 [1؟:؟هنعجارإ ٠ ءاوُباَم تح ة ةرحْلا يف مهن

 رول ع سرت

 اطهر َمدُق : :لاَق أ نَع دْيَمَح انأبْأ ءديزي انثدَح - 2 ضل

 هئيدح يف اضن َر كَ ُاَم رك يدم (وونج ام قف يِبّنلا ىَلَع ةئيرع نم
 ماي هلع

 .اًهلاوْبآَو : ثيِدَحْلا اذه يفداك يَمُح ديمح لاق

 َتَناَك هلاك نآس نع ”يدَع يأن اَح - -١”لخل5ك١

 ةالّص ين رمح طي ىّنَح ءرخب يِأةآلّصَو «ةيراقتم ف هللا لوُسَرهآلَص
 [1؟١114:عجار] . َماَدّعْلا

 امك: :لاق سنآ نع ,دّيَمح َنَع ,يدع يبأ نبا اًندَح - - ١ ”ز6؟

 مك يلا دجْسَم يف بما لص

 [1؟١15:عجار]. هليب

 قاوم ىَرَياندَحأو ةملس يتب يتأن

 اَسَنْيَي : لاق سنآَع هديب َع «"يدَع يبأ نبا انئدَح 1م

 اَنْ اعف . دال يف دوج بص ءاكب عمس ذِإ لصيف هللا لوس

 [1؟١4ة:عجار] ٠ اللا يف تناك هم ؛ يبصلا لجأ نم فّنَخ

 ْنَع سن لئس : لاق :دّيمح نع: «يدَع يبأ نبا اثدَح - - "155

 نم كاب وع يّنإمُّلل : :لوُشي ومني يَا ناك : لاَقَم ؟ربقلا ِباَنَع
 .بَقلا باَنَعَو ءلاّجّدلا ةّنئقَو «ِلْضْبلاَو ءِنبْجْلاَو م َرهْلاَو ءلَسكْلا

 7 [118514:عجار]



 نص 47١6

 ؛لاق سنآ نع دْيَمَحْنَع «يدَع يبأ نبا انئدَح - "١

 دْنَبُدَسَجَف دست كف بلل ُجَرَضَرَعَوُم ٌةالَّصلا تَميِقأ
 هل هع

 [1؟12؟:عجارإ. مقل ضْمَي سمن ىَتح الملا

 َتَمِقأاَم
2 2 

 لوألا سل نع ديم يد ياك - "ل55

 يا ساسع
 ٍراَصْنألاو نورا هما ةالّصلا يف هيأ ب حُي ناك 8 هّلا

 لي سل

 [١١1ة42:عجارإ . ًُع

 :لاَق ءسنآْنَع ءدْيَمُْح ْنَع ؛يدَع يبأْنْبا اندَح - - /161” ١

 نهض دري لَعَجَف «*يّش هئاّسن نيو ف يبل نيكو ةالصلا تق

 «باّريلاٌن ههاوفآ يف حا هللا لوري : لاقق رخكبوبأ اج ؛ ضعي ىَلَع

 (15:/يجارإ] ةآلّصلا ىلإ جرخاَو

 َلوُسَرنأ ؛سنآ ْنَع «دّيَمح ْنَع «ايدَع يبأ نبا انئدَح - 116

 مُهءاَسنَو راصنألا هاملت : لاك ؛ سآرلاب وصْمَمْوهَو موي تاذ َرَخ رح 8 هّللا

 ,مكبحأل ين هدي يسْفت يدّئاَو : لاق ءراّصْنألا هوُجبوب وه ذك مهما
 ؛مُكيِلَعاَميفيو مهل ماو دقَرَصْنأل( 1١ 3/1 لاقو

 [١؟ةه١:عجار] . 1 مويس نع ءاوُرواَجَتَو «مهنسْحم لم ىلإ اوُنسْحأَ

 لعَحُف : لاك ا موي ناك

 م م سس م

 حلقي فيك : لوقو ههجَو نع ملا حسن لج ههنجو ىلع ل يسيل
 دعاكم ه6
 :لاَق« َلَجَوَرَع هللا ىلإ م مُهوُعدْيَوُهَو ؛مدلاب مهين هْجَو اوُبْضَح موق

 مهبلي وأ مهيلع ١ بوتي يأ يش رمألا َنم دلل سلو لَجَوَرَع هلل َلّرئأَ
 [19104١1:عجار] ٠ «نوملاظ م ْمُهَنِإَ

 ناك :لاَق «سْنآ نع «دْيمح ْنَع «يدَع يبأ نبا انئدَح - 1

 نانا لون الكم اق ل وش يني اعل أ

 [104!عجارإ ١ ثوم ير هلام: :لاق 5

 راس :لاق ءسلآ نع ءدْيَمُح ْنَع "يدع يبآنباندَح
 اًذإ 48 هّللا ٌلوُسر َناَكَم :لاَق :٠ الِكاَْيِإ ىَهتا ريح ىلإ ل هللا لوس
 اوُنوُكَي مَ ؛ كَسْمأ اناأ عمس نق « َحبصُي ىَتح هل ري مكالل قرط

 :لاق «َوُملْسُمْلا بكرو بكر اًنحَبصأ املك : لاق مهل َرخأ نوصي
 (اَراَمَنَ «مِهيحاَسَسَو ملاكم مهتم مهنوُرح ىلإ ةَ ةّيرقلا لهآ جَرَحَ
 لوسر لاَقُك : :لاق ْسِيَِخْلاَوِهَللاَوّمَحَس : اوُناَق َنيِملْمْلاَو هللا َلوُسُر

 حابص اتق موق حاس ات برحيل: : 8 هللا
 م 00

 7 م554هيجارإ ٠ كف هللا

 نبا ينعي - "دايز ينربخأ : لاَ « جيرج نبا نَع «ثراَسْلاَنْب هللا دبعَو

22 
 دّي يف ىأر هنآ ؛ةرَْخأ كلاَم نيسان ؛ةريخأ باهش يان - دعس

 ذه 1/0 كلام نب سئس انهلملا حا
 - موسوس دعس

 ميتاوَحْلا اوُيَرَطصا سانا نإ ! مث «ادحاو مؤ فرو نم مئاَ اق هللا لوس

 سانا حرس «هتئاَح ف "يسيل حولت اوسلو قر

 [1؟"64:عجار] . مهِتَوَح

 :لاق يكتملا لآلَحْلا يبأ نْبةَراَر انئدَح «حْوَر انئدَح - ةةضدفن

 كَم هيَديَنِييَو لاَ هللا لوس سر تيار : لوفي كلام نب سْنآأ تعمس
 هع لوو كم ل مص سا و ًّّ

 اي هعبتتي لعجف «ءابد اهيف

 تلأَس : :لاَقدَّمَحُم نع ماش اَنْندَح «حْوَراَنتَدَح -

 بيلا نم ىأَر نكي مل : لاق ؟ هللا لور بَضَح لَه : كلام َنْب سن

 . ملا ءانحلاب ب سحأ معو ءركبوبأ بَضَح دَكَو «ًريسي يننيألإ

 «"يكتتلا لالَحلا يبأ برو انك حوراَتدَح 36

 فجل اي: :لاق اف هللا َلوُسَرانأ «دَحُي كلاَمٌنْبّسنآ تغمس : :لاَق

 < [31953جرظنأ] ٠ يار َكاَذَك
 »ين هع

 ُدْبَعَو
 ًالئاق نأ كلام نب سّنآ ْنَع اقع كيس نرخ بانل

 ُدمْعبَل هن ام :لاَق ؟ةّنيدَمْلا لادا درَيأَمآ « هللا ناي: لاَق سانا نم

 نم اَهَئوسْحَياَهباَوباَو اياب ةَناَص ةككألملا دج هنكلو ءاَهنلإ

 0 :عجار] . لاجسلا

 مو هع
 انكدَحو :ُةَداَنَك لاق : هئيدَح يف باعوا دبع لاك : لاق ١1" ١-

 ٌهاَجَهي ارث هع نب وتكمن : :لاق ءاق هللا يِْنَنأ ؛ كلاَم نب سّنأ
 هز ردع مول

 [1505"عجار] . بتاك وأ ايمأ نمؤم لك هر

 نع «َةَداَنَك نع «ملعملا نيسح اًنثدَح م «حْوَراننَدَح - 1

 ىَتحدْبَع نمؤي آل هدي يسْفَن يَذدَّلاَو لاق هللا يئانأ ؛ كلاَم ِنْب سْنآ
320 

 [11؟847؟:عجارز . رخل نم هس ب حُي ام هيخأل بحي
 ممم ماس

 سنآ نب ىسوم ينربخأ : لاق ُةّبعش ةبعش انثدَح «حور اًنئدَح -

 ؟يبأ َْم هللا لوُسَر اي لجر لاق : لوي كلام َنْب نأ ت عمس : لاك

 داي نع اوُنأَسَتةل اوُنمآَ داي امو ترن نال ةلوبأ : :لاق

 .ةيآلا ماَمَت ىَلِإ 4مُكْؤَسَت مكَل

 كش اَنكلَح جور اند -
 سدنس هَ ةّبج هللا لوسَر ىلإ ىَدهأةَمودَردْيكأ َردْبَكأ نأ ٠ //) كلام

 معع
 بكيت اهب لان يأ نأ لبق - -ُديعَس هيفكلَش - جادو

 يفذاَمُم نبا دْعَس يدان ؛هدي دَمَحُمْ سقت يذّلاَو لاق «٠ اًهنم ساَّنلا
 مص مم

 للملا ل64 15474 177١ :رظقنا] اهنم نسخ هلا

 نبْسْنآ اًنئَدَح «َةَداَنَق ْنَع ؛ةبعش

 ما فةم
 نب سنا نأ ؛ةَداَنَق ْنَع ءديعس اًندَح حور انئدَح 148١" ١-

 َرفاَك يأر ف كب وتكمن : لاق ف هللا يبن «مُهأبلأ كلام

 « هيرو هوو مو دور
 [1؟77١:عجارإ .٠ "بتاكو يأ نم اهؤرقي



 ميمو كلت 8 7 د

 »# ه2 هع

 6-20 نبدأ ل يَن لاق هنأ كلام

 [١01741:عجار] . ف هللا لور نم

 24 اد ا 1

 ا عش
 يش ةرشبأأ مهيأ ينفى 59002

 نم هْبلإ[بَحأ نوكأ ىّنح ْمُكدَحأ نموا نمل هاَجَت إذْ ركل

 [1١٠11:رظنا] . َنيِعَمجأ [ سالو هدلاَوَو هدو

 نب سن نع هدا انكدَح «ةبعش

 مجم +
 :لائاروم تنس ؛ لاك ةبعش يطال وراح الياس

 1 ٠ ه:رظنا] . هلّثمي

 نب سْنآ نع ٠ ِنَسَحْلا نَع «ثَصشأ انئدَح «حوَراَنندَح - 16

 ايلا بج الَعاسلك؛ ةنلحار بكر مُشَرهظلا ىَلص ف يّنلاَنأ ؛ كلام

 [114104:عجار] . لَه

 ُقَداَتَك اَنكَدَح ؛ نابي انكدَح «دَّسَحُس نبوي انئدَح - 1١م"ل4ك

 أ َمَلَسَو و هللا هللا لور اوس كَم لهن ؛ كلاَم ِنْب سْنأ نع
 [079011:عجار] ٠ نيم رمل قاقشلا مارا «ةيآ مه

 ارتآ انكدَح ةَداَتَق نع «ناَبيش اًندَح «سنوي انئدح - ١١117 رس
 قم اهل يف بكألا رش نجلا أذ: :لاَق ف هللا يِبننآ ؛ كلام 00

 [3؟94١:عجاز] ٠ اهّنطفيال ٍماَ

 عا رو رب سرع ل
 َتدَح :لاَ َهَداَتَقْنَع «ُناَبْبَش اَنْدَح «سوي اًنندح ١١ ١-

 يل ضر د ةَجْلا يف ريسأ انآ اني : :لاَق «٠ 8 هلل لور ؛ كلاَم نب سّنأ

 اذه: لاق ؟ليربج اَياَدَهاَم : :تلُقَف ءفو رجس وتْؤللا باكا
 اكلسم هنيط مجرات هدييللملا ىَوطأَ : لاق ٠ كير ةلاطغأ يذلا َرئوَكْلا

 هذديف :ة:عجارإ رفد

 ْنَع ءٍشايَعْنْنرْكَوُب انْ ءرِماَع نب هوسآ اننَدَح 6
 قف هلل لور لبق لاَك سن نع دْعَجْلا يبأ نب ملاَس نَع «روُصُنم

 يي را
 ىتم : :لاكلجر يس لاق .هنم ابرق دج ىلإ ىلا ىَتح يشي

 روع ادعم
 َكَقَعَي يذّناَو :لُجَرلا لاق ؟اًهلَتدَدْعآ امو : لاق ؟هّللا لور اَيَعسلا

 ُتلوْسَرَو هللا بحأ يكل ءمايص وال رك ماهل تنشأ مولا

 «سنآْنَع ءدّيَمَح ْنَع رجول كونك - 0"!١-

 0110 .ًاموَي نيرشع ف هللا لوسَر تنك : لاق

 هم اول رمز كاد هلا مام
 ْنَع ءديعَس اًندَح : : الاق هرج نب َمَحُمَو حور انئدَح - ١104١-

 ىَبلوأ ءًاعيمج اَمهِبحَرَص لق هللا َلوُسَردَأ ؛ كلام ِنْب سَ نَع ةداَتَك

 .ًاعيمج مهب

 عمم »» هاش

 نع كاسح انكلَح : الاَق٠ « ىَنممْلا احر ور اندَح - - 1

 ينإ ءهّللا لوُسر اي: لاكراّصْنألا نم ىَتقنأ ؛ كلام ِنْب سّنآ ْنَح «تباك

 هناك يراصنألا نال ىلإ ْبَّعْذا : لاَقق ؟هب 067 يل "سيكو داهجْاديرأ
2 

 يلا عسل سل مق م
 :كل ل وشو السلا كري ف هللا لوس ضر هجم ناك د

 0000 هو 20
 ينتزهج اَم هيل يع ُهنآلُف اي : لاق كلذ هل لاَقَق « هب تزهججت امي مها

 كلها لريال ايش هْنَع تسبح اإ هللاو كن ايش هلع يسْحتآلو هب نهب

 .مكسأ نم ىَقَدِإ :ناَّفَع لاق

 5 كام ساو ار

 اَنانأ :لاَق ٌداَّمَح اَنكَدَح : الاق ءُناّفَعَوْْوَر اَنئدَح .- - "١

 هللا ليس يفد َردَفَل : :لاَق هنآ 4 يلا نَع «كلاَم نْب سْنآ نع «اتبا
7 

 هقر همكم

 يلا مريح نجلا نم مُهكدَحأ سوك باقل ءاّهيف امو ايندلا مريخ ةَحْوَ

 [1؟0/ه:عجار] . اهيف امو

 اي ل
 «تباَنْنَع دام اَنئَدَح : الاَق ناََفَعَو حور اًنئدَح - - ١045

 له نم لجرلاب ىَتؤوُي :ةقف هللا لوُسَر لاق :لاق (7106/) سّنآ نع
 ًةيَخ برأ : لوُتَق ؟كَلْنَمتدَجَوفْنك : ٌمَدآَنبااَي : :هلل وُ لا

 050 ه6 سمع هاش
 ايلا ىلإ يسرع نأ لإ ىئمتآو'لاسأ ام : لوُقيِف «نَمَّتَو لس : لوقيف ءلِزْنم

 لجرلاب ىَتؤُيَو «ةداّهّتشلا لصق نم ىَرَياَمل « تاّرمَرْشَع كليس يف لَ

 ًايرايأ : لوي ؟كلزْنم تجوب 4 مدنيا اي: :هلكلوُي تلا لهأ نم
 هميم هم
 « محن بر يأ : لوُتمابَحُح ضرألا عالطب هم يدّتفتآ : كلوي «لزئمرش

 هع سا هك
 .راثلا ىلإ دَريف ؛ لمت ملك َرسْنآَو كلذ ملأ كيلاس دق تْبذَك : لوي

 [3137:عجارز

 نْب سنآ نع «تبائْنَع ٌةَبعَش اًنئدَح :حوراتدح 06

 ايندلا يف انتأْمهّللا :هئاَعد يف َلوُشي نشك 8 يبل ناك :لاق كلام
 اطول لكلام للا 5 .راثلا َباَدَع انقَو «ًةَنسَح ةرخآلا يفو ًةئسح

 مك : لاق ؟89 بلا رة تباَتل “تلق : ةبعش لاق
 ساعاش

 نب سن ْنَع ءدَّمَحُم نع "مشع اَنئدَح حور انئدَح - 1

 «”سلاَج ْماَجَحْلاَو «نْيلاَرَسنْمَل «ةَرمَجْلا ىمَر كف هللا َلوُسَر نأ ؛ كلام

 َدَحأَقْلَحَ هو ىَلخ هدي مَضَوَو :كلذ ماَشه َفّصوَو : واحلا لاك
 اَياءاَطْعأكَرَتَحآلاَقلَحَو ؛(موُدَخَك] انا َنييهَمَسَقَو :نَمْيآلا هش
 [1؟115:عجار]. َحْلَط

 'ينانبلا اتباك تغمس : :لاَق ٌةَبعش اًنئدَح «حوراَتتدَح /161"١1-

 'نَمَتيأل : :لاقهنأ 8 يِلاِنَع ءثدَحُي كلاَمَنْبسْلآتعِمَس : لاق

 ام ينيخأ مُهَّللا : ٍلْثلَق العاق اق دب هل ناك اك نإ باص رع نم توما مُكدَحأ

 [1؟؟9:عجار] . يل ريالا تنك ام يفوت « يل اريح ةاّيحْلا تناك

 هلاس ه2
 دْيََنْب يلع تعمس : لاك مش انَح «حور انئدَح - - 1948" ١

 نادل ,هلعبثدَحُي كلام َنْئَسنآانعمَس : الاق بّيهَص َنيِيَِملا َدْبَعَو

 37[ ١١؟:عجارإ هب لَوئض نم : لاق



 ري دمدرععا م
 :لاق وصمم : لاق اكدَح جور اح 111

 سارع

 َلاَسالْجَرْنأ ؛كلاَم ِنْب سن ْنَع «ثدَحي دْعَجْلا يبأ نب , ملاّس تعمس

 هم
 رم اًهلْتْدَدْعَأ ام : لاَ ؟اًهل تدع اَم : لاق ؟ةَعاسلا َىَتَم هللا َلوَمَر

 5 لاك لور هَّللا بحأ يثكلو ؛ةَدَصآلو ةآلَص لو ٍماّيص ريك

 [ا؟ا/97:عجار] . تيحَأنم

 2 م مرق
 تعمس :لاَق ءدّْمَّس َنْبْناَمْلع انْندَح «حْوَراَنتدَح ٠

 «َمْيلا هللا لوَُر عمته اسم ايش فرع ملوي كلام َنْب سن

 ٌعَنَصاَمتْمِلَع دق سيلوأ : :لاَقق ؟ةآلّصلا ذل ةزمح ايا: ”غفاروبأ لاق

 .ةالصل ّصلا يف اَجَحْلا

 دبع يبأ نب ماه انْدَح : الا دّمّصلاُدْيَعَو َحْوَراَنَدَح 1م

 ريع بخ هللا لوُسَر ىلإ تمهل كلام نبا سّآْنَع «َةَداَتَق نع« هّللا

 دقو هلهآل ريع َدَحأَ يدوي دنع هَلاعرد َنهَر دقو ,ةَتس ةلاَغلو

 دنع ىَسْمأ ام (ارارم كل لوفي دّمّصلا ُدْبَع لاَق): لوي موي تاذ تحمس

 .لكيح هون علت هَدْنعَدِإَو ءابَحعاَص الوربعاَص دمحم لآ
 سام ماس

 [17؟؟225:عجار]

 نب سنع ان هيض اند لا 1
 قمم

 14 معجارإ 8 َةَعاَفَش يتوعد 55-8

 َهَداَتَق نع هللا دّبَع يبأ نب ماسه اَنئدَح حور اًنئدح - ةدضّم 7

 ةَبوُقم رانا نم مْفَسآساَت يصل لاق ف هللا يِبْنَأ ؛ كلام نب سّنآ َنَع

 :مُهكلاَقي «هسسْحَر لطب ةّنجْاهَللا ملحم اًموُمَع بود

 [17؟52:عجارإ . َنوُمتِهجْلا

 «ةَداتق ْنَع هللا دبع يبأ نب | ماشه انَْدَح «[حْور انثَدَح] 5

 َكبُدوُعأ يَّنمَّللا هئاَعد يف لوفي ناك للف يلا نأ ؛ كلام نب سّنآ نع

 ُدوُعأَو بقلب اََحو «ٍمَرَهلاَو «لْخَبلاَو نبا «لسَكْلاَو ءزجَعْلا نم

 [1؟161 1111 رظفا] تاما هو احلا نتف نم كلب

 يبأ نع« «ليئاَرسِإ انتَدَح ءىّنَمْلا نب

 هّللالوُسَر لاق : :لاق كلام نب سنع يم بأني ديرب :قاحشم

 اَمَتْسا ِنَمَو نجلا ُهلَحْدأَمهَّللا :ةّلجحلا تلا اثآلك هَ هللا لاسم : ب

 6 8 رتل مهمل :راَثلا تلا آلَ راَّلا نم هللاب

8 
 8 نيجح اًنندَح - "6

 نب سّنآ ْنَع «تباكَنَع ٌداَمَح اَنئَدَح «حْور انئدَح كة

 دق: لاَقُي ىَتحرطفيو ؛ماَصْدُ لاقيت موصَي ناك لف يلا نأ ؛كلاَم

 [١17791:عجار] . طف

 : لاق حالا اه تمس دس «ةبعش اًنئدَح : لاق «حوَراشدَح - - "ال

 ًآلَواورسي : لاق هنأ 8 يِبْنلا نع «ثدَحُي كلام َّنْب سنآ تغمس

001 
 [1؟؟هد:عجار] . اور الو (ويكَسَو) ءاورسح5

 يول ٍملَسَْع ماحب ان بوراك - ل 7

 هِنلَعلُحَدأ تنك قف هللا لوُسَر ما تنك : لاق ءكلاَم نْي سّنآ ْنَع
 سم يعمم عاظ 2

 رات َدَحْد كه[ لاَقَق ٠ هْيلَع تلَخَدَق موي تاذ تْنجَ نيب

 [179؟:عجار] . نذإب الإ لع خد دَنَالَق

 ْنَع ءديِعَس اَنْندَح : :الاق باّهَولا َدْبَعَو حْوَر انكَدَح - "08

 عاَرُكينإيدماؤك : :[لاق ف هللا لوُسَرَنأ] كلام نب سنآ ْنَع «ةَداَ

 تلجأ هيلع : :حْور لاقو هْيَلِإ : باول دبع لاك ت يع ولو تبق

 نب سنع :تباكْن ع كاسح اكدَح حور ٠١" ١-

 :لاق 4ِلَبجلديَ جنات لَجَوَزَع هوت يف يَنلا نَع كلام

 [1؟186:عجار]. حاَسَق : لاَ « هرصنخب موا

 نب سئآ نع َةَداََق نَع ٌةبعش اًنءدح حور اًنئدَح ١- "أ

 ءاوقَساَحَت لو ءاوَضَعاَبَت الو ءاوُعْطاَقَتآل : هللا لوُسَر لاَق : لاق كلام

 6 ,17900شنا].ًاناوخإ هللا داع ارو

 يس احس نب يكد جيجل اند وراح 03

 آل : هّللاٌلوُسر لاق : :لاَق« «كلاَمنْبا سنآ ينَرَبْخأ «باَهش ِنْبا

 َقْوَهاَحأَرجْينأ ملل ليال ءاوُضَعاَبت لَو ءاورياَدتالو ءاوُمَطاَقَت

 [97١17:عجار] . لال ثآلك

 نب نَمْحرلا دبع انئدَح دّلخَم نب ب كاَحضلا اًنئلَح “١017

 :لاق «ةّنيدَمْلا لهآ نم طهر يف كلام نْب سآ ىَلعاَلَخَد : لاق َناَدرَو

 َناَك ىَتَم هللا كحل اًنربْخأ : اَنلُق مت : اوُناَك - َرْصَعْلا ينعي - متْيْلَص
 »عطا لا هلع

 .ةقت ءاضْنيْسْسشلاَواًهيلَصي ناك : لاق ؟ةالّصلا ذه يَْصي ف للا لور

 ةماعلا

 «ةَيورَع يبأ نب ديعس اًنْندَح ءدَلخَم نب هلاَحّضلااَنْكدَح 15

 يف ُةَعاَحلا : لاق هللا وسر ؛مُهكدَح كلام نب سنان ؛ةداقَْع

 [17:4هنعجار] . هَ هُراَدكو ةئيطَح دج

 نع سنوي انأْبنَأ : :لاَق ءَرَمع نب ب ناَمْنَع اًنندَح - 1*١

 صقل «قرَو نمآمئاَخ دل 8 هللا َلوُسَرانأ ؛ سكآ ْنَع "يره

 [171:رظنا] . هللا[ وُسَردَّسَحُسهَشقتو ءيشبح

 مر يفر اس وع

 نب هللا دبع ْنَح كح انآ هَل انَح ةلنضفملل

 ف هلل لوُسَر ناك ذإ لوُقَي كلام َنْب سْنآ تغمس : لاَ بج نْب هللا دْبَع

 [1؟140 :عجار] ٠ دحاوا الا نم هئاسن نَا ستي

 - ةاََحْلا يعي - دلاَخ نَع ؛ نَسَحْلانبْبوُبحَمانئدَح -”51/

 َوُهْنَمَو مَعَ : لاق ؟مَع تق لَه كلام نب سآت لاَ : لَم ْنَع
 سا ملل 6

 [1 5 0:عجار] . عوترلا دعب هللا لوس ؛ «ٌرَمع نم ريح

 :لاق ؛تياكْنَع بش انْ دادي نامل انئدَح -
 يفاَتآمُهْل :لوُقَي وعدي نأ رثكي هللا لوسر َناَك : لوقيأسآ تمس

 [1؟15ةنعجارإ. راَثلا باَدَع انقو ةَنسَح ةّرخآلا يف ةنَسَح ادا



 عمم تباكْنَع مش اننا وامك اكل 84
 ُِضايِي ىَري ىّنَح ءءاَعدلا يف هيدي عري ف هللا لوُسَر ناك : :لاَقاسنأ

 .هيطبإ
1 

 :لاَق ٠ ءاقْستسالا يف اد اَمنإ : لاّقف دْيَر نبا لعل كلذ ترك

 :لاق ؟ةنم هحمسأ تلق :لاق هللا احس : : لاق ؟سّنآ نم هتععسأ :تلُق

 [ا197 1 :عجارإ . هللا ناَحْبس

 َنَع ٌةَداَتَق نَع ةيعش انأنأ ءدواَد نسب ناميلس اًنئدَح 0-

 :لاَقَق «٠ هيلا ٌنورظْيو هّنوسَمي اوُلَعَجَف ءريرح بوكب ينأ لف يبنلا نأ ؛ سن

 نري هلا يف ذم نب دَْسليِدْمأ دس ليدانمأ ؟اذه نم نوبت ما مخه ضال

 [1918: :عجار] اَدَه نم نيل وأ ءاَدَه

 نييزيزعلا دْبَعَو دامَح نع «ةبعش ٌةَبعش اَنكدَح ناَمِيَلس اًنئدَح --

 لوألا "تماس امم اضل ينم ىو بنوع

 أوبل ادمَمَتم يلع بدك م : : لاق ل هللا

 َوْهاَمْنإو هيفاطخأ : ان لاق (7 ١١ /ا“)اذك : يبا لاق : هللادبع لاَ
 هوا و ٠ 6-5 يا

5000 
 .راثلا م هدعقم

 عل سشءرل

 هادو

 [1040عجارإ 00-0 0 ا 0

 هاش ٠
 نع ٌةرُق نب ةيواَحم نع ٌكبعش اًدبدَح امم انكدَح - 1 *

 ال م

 سرس هس
 :َقَدنَحْلا َنوُرفَحَي مهو : لاق« قو هللا َلوُسَر نأ ؛ سنآ

 . هَرِجاهمْلاَو راّصْنألا حلصاَق ةّرخألا َريَج الإ َرْيَ آل مُهْللا

 [177410:عجار]

 نب سن نع ُقَداَتَ انكدَح ٌدّبعَش انئدَح ناَمْيَلس اًنئدَح -(15
 انآو « يب يدع نط دْنعانأ : :لَجَو َرَع هللا لوُقَي : لاق ف يِلاَنأ ؛ كلام © ص اس كس

 [1941:رظنا] . يناَعَذ انعم

 دْيَز نب ماشه نع ةبعش اًنئدَح «دواَد نب ناميلس انْئدَح هدضفكن

 ىَلَ َمَلَسُك باتكلا لهأ نم لجَرءَج :لوقياسنآ طمس :لاق « سن نب
 ؟اقلط بر هللا لو ا :ٌرَمع لاَقَق « ْمُكِيلَع ماسلا : لاق ف يبل
 [1711/:رظنا] . مُكيَلَعَو : اووف مُكْيلَ اوُمَس اذإ ٠ ل :لاق

 ْنَع «قاحسإ اَنمدَح :ماَمَه اًنثدَح ءدّمَّصلا دبع انندَ 5

 ,ةيشاحلاظيلَخينارجدر هلع يبل مم يشأ تلك لاك ءسْنأ

 جبد / رج عنب ىإ ىلا لحدا لأ نيلي ياغأو

 ءاشمر هع هءدو#ت هو
 نم َناَكَو هللا لوسر قع يف ُهئيِشاَح أتيت ىَتَحَو ءدّربْلا قشلا ىتح

 لص هللا لوُسَر ريغ

 [1؟0نعجلر] هلْ ءيتبهل مهن مكس ِهلعللا

 رعارص عا

 ل كلام نب سندس
0-000 

 ْنَع ,هقاحمإ نكح منه اَح «دتملا دب انَح - ةدضففم

 َنيِعْبَس يف ٠ ,ٍمِيلس مااَخأ ُهَلاَح مارح َثَعَبَمل 88 هللا وسر نأ ؛سنآ

 رماح ذ كوي نيكر ما 'سسيئر اكو «ةَئوعَم غب موَياونكالْجَ
 كل نوُكَي لاّصخ آل يمْرتخا .لاق را رم دكا
 كوْرْغأ وأ كدب م هَل نوُمأ وأ رولا لهآ يل نوُكَيو « لسا له

 ءنآلُ يني نم ةأرما تيب يف نطق : لاق «ءارقش فلو ٌرثشأ فلا نانطَعب
520000 

 هب ينأف يسرب ينوُلا «نآلف يني نم ةأرما تيب يف ريعبلا دكة :لاَقَق

 هَعَم نآلَجرو ٍميلس م ٌوُخأماَرَحقلطْناَف«هرلهظ ىَلَعَوهَو َتاَمَ هكر
 مينا تح ينم اسير ووك : مهل لاق «جّرعأل جرو يم يني نم لج
 مهانتق : لاك «مُكباَحصأ مثملعأ ينوُدت'نإف ءًيرق مك الإو ينومأ نإ

 محن : 0 لاقكماَرَح

 « حمرلاب هذقْلآ تح هنعطق هفلخ نم مهم لج ىلإ اوثموأو مُهدَحُي لَعَجَف

 ناك« جرطألا ري مهلك مو ولت مت مث :لاق ٠ : ةبعكْلا برو تر ريكأ هللا : لاق
 انت ارثليال) عشت 5500و ”نسَنأ لاق ٠ « لبَج سأر يف

 َنيِميرأ ْمِهْلَع 8 يلا اَعَدَ : :لاق (اناَضْرَ نع يضر اير اَيقلانأ

 لكوني حمو ال يو وكول ىلع اساس

 (141؟:رظنا] .ةَلوُسُرَو

 ؛ سْنآ نع دا نع ؛ «ٌماَمَه انئدَح «دّمّصلا دبع انندَح - - ١114
 سارعو كاس راو رقم سااصلا ©

 [17؟4 ١ ة:عجار] عيمَج ساو رسب دين ىَت ف هللا َلوُسَرنأ

 «سنأ نع ةَداَتَق نع ؛ «ماَمَه انكدَح «دّمّصلا دبع انثدَح - 1000

 ْمككلوالبلق مُتكحْضَلملعأ اَمَنوُسَلعتول : :ل هللا لوُسَر لاق : لاق
 [15:4 ١ :عجار] . ًاريثك

 أنَع ٌةَداَنَقْنَع ؛لآلهوُيأ اندَح ءدّمّسلا دْبَع اند -
 :اوُناَك «لجْنتسَيملاَم ريَخبْْبلاَيآل :لاَق ا هللا وسر نأ ؛سّنآ

 :عجار] ٠ يل بجَتْسَيْملف يِبرتوَعددَك :لوفي : لاق ؟لجْنتسَيَف كو

 لل

 :الاق ىَسوُم نْي ْنَسَحَو دّمّصلا دبع انندَح - نضفشإ سا معرب هرج م مس ل

 نمل َناَمِإ ال : لاقألإ 89 يلا اًَطَح ام: لاق ءسّنآ نع َهَداَتَق نَع ,لآله

 1140١[ :عجارإ ٠ ُهكَدْهَعآل نمل َنيدآلَ حل امه

000 
 ْنَع ُفَداَنَق اًنْدَح «لآله وأ انبدَح «دّمّسصلا دبع اًنئَدَ -7

 الو رْيَخ باص ُةئراَح (ركيلاذإ ؛ هللا لوُسر اي: تناك ة ةكراَح مأ انآ ؛ سْنآ

 سورفلا يفل هنو 'ةريثك ااّدج 5 ؛ةئراح ْمأاَي : لاق ؟ءاكبلا تركأ

 14:5٠[ 1 :رظنا] . ىلعألا

 اع داق امدح ُباَبآانكدَح ءدّمّصلا دبع اندَح 1777
 ,ةّحنَس لاهو ريش ربح ىلإ 8 ينل اعد ايدوهيأنأ ؛سنآ )1١1(

 ساما سلا سام م

 وبأ اًنْئدَح طَ

 [18845 :رظنل] . ُهَباَجَأَ



 سنع ؛ةداقق نع اه اكدَح ءدّمّصلا ُدْبَع اًنَدَح - 0-6

 موا اه

 مدني ميحد «نِيئرْفأ نيحلمأ ني
 مما

 22 ملل ريم م
 يحض 8 هللا لوسَر ناك : لاق

 [1 1445 :عجار] 04 ُس ءاًمهحاّفص ىلع هلجرمَضَيو

 »م # هو

 نع «تبائانثدَح ٠ ناَمْيلَس اًنكَدَح ءدّمّصلا دبع اننَدَح - نرةفران
 هاا

 رمو ءتبجو :لاَقَق ٠ ري هيلع يأ 5 ةزاتجب اف يلا ىلعرُم : لاق سْنأ

 [17917 :عجار] ٠ .تبجو : :لاَقَق .ًارش هلع ينك ةزاتجب
 سا مام

 نَع يلب اند يأ يش ,دّمصلادبعاندَح - رمت
 سا مسمع كج 2# ممم 6 عمم

 ربا هجَرانلَح صَل ؟َكرو بّجحاب اقل لق 7

 سو نحل دز ل عأعط

 حام حل رشَلق] .باَجحلا

 .زيرعْلا دبع انَْدَح « يبأ ينئدَح :دّمّصلا دبع اًنئدَح /١37-
 مري مرر س نسا سو 000

 بدو يدا ىلإ ! هللا ين لاكمي ادَح لاك
 ركلة

 ؛لوُف "كن يذل رفق بام

 قيل باننا باف خت رك ىلإ وي ا
 همام

 6 ارد دم
 2 لاق للي 5 ا. قس ذكرا اذ .هّللينا

 ءهّللا ياي : لاَكْمُت : لاق محدن انصاف هس هنعَرصَ هعَّرصا

 َناَكَف :لاَق «٠ انب3َْحلَيادَحأن كرمت كئاَكَم افق : لاك ؟َتْنش ام ينرم

 :لاَق هَكةَْلْسَمِراَّنلاٌرخآ اكو ,ق هلا "يبن ىلع ادهاج راهو

 ف هللا يب اوُماَجَف راّصنألا ىلإ ثَعبمت «ةرحْلا بناج كف هللا يبل

 وبآو اف هللا يب بكر : لاق ٠ نّيكملطم نيم بكا: اوُاكو اميل اوُمَلَس

 هللا ءاَج : ةَئيدَمْلاب ليقف لاق «حلّسلاب اًمُهوَح اوُمَحَو رْكَ

 ىّنح ريسُي لا هللا ءاَج : :نوُلوُقَيو هيلإ نورظنَي 8 هللا يبن اوُقَرَسساَ

 ُدِبَع هب عمَسدِإاهلهأث دَحبهَنو (لآق) «بوُيأ يبأ راد بناج ىَإ (ََرْن)

 يذلا (مضِي)دَأ ل جتك ةنم مهل رتْخَي هلمأل لَن يف مَ ٍمالسنْب هللا

 لاَقَق هلأ ىلإ عجرم 8 هللا نم حمس هم هو ءاَجف هيف افرتخَي

 يبناَانآ َبوُنآَوُبأ لاق : لاق ؟بّرْقأ انلهأ توبي ف هللا لوُسَر

 انهَق ّبَهَدَك : لاق «ًاليقُم ال هَ قلطناَف : لاَق «يباَباذَهَو يراد هذه هللا

 ةكرب ىلع امو اليقم امل يهدف هللا[: لق جمل. امه

 َكَنادَهْشَأ : :لاَقق ملَس هللا دب ءاَج قف هللا ءاج مل ٠ اليقَ هللا

 باو مُهْيس يل هوما تملَح دلو "قب تلج نأ ءقَح هللا لوتس

 مك لاق ِْلَعاولَحَدم «(مُهلسفمهعالَك .مهمَلعأ نيا مهمل مهدي
 مك اإ هلال ياو هلل وُ ٍمُكليَو وُ َرَْم اي: ف دّللا ين

 هُمَلَن اَم : :اوُاك ءاوُملسآ وحب مك يثآو «ًاقَح هللا لوُسَر ينآ نوم

 .- ًاثآلك -

 نب بْن اَندَح اح « يبآ يد ءدمصلا دبع انك 174
 "بوتُكَم ؛ نْيمْلاٌحوُسْسَملاَجلا : لاق بلان ؛سنآ نع بالا

 عروو م ل

 1114 1 :رظنا] .رفك ملم لك هوَ امامي فك عَنْ

 علمك

 هَل 5 لاق كلت بيت ريم ما

 .ًارئآو ربو ««ىورأ)

 179٠١ :عجار] .اثالكس صنت انو :سّنآ لاق

 تحال بأ اكد , يبأ ينئدَح ءدتلا ذب اح - نفقد

 امل: :لاق كلام )1١17/7( يسن ينُئدَح :لاَق . يعبضلا دْيَمح نبا
 000 ممم اج
 وب : : مُهللاَقيِيَح يف ةّنيدَمْلاٌولَع يف يدمر ا هللا" اوُسَر َمدُق

 يني نم الم ىلإ لس نإ مث هليل ةرشع عبرأ مهين مقا «فوع نب وِرمَع

 ريم قع
 هّللا لوم وسر ىلإ رظنأ ي 1 :لاَق مهو نيل اوُاَجَم : لاق راَجْنلا

 يبأ ءاّنفب ىَّقْلأ ىَتَح هلو رانا ينام ركب بآو حار ىلع ا

 ءِمدَقْلا ضِباَرَم يف 98 7 ةالصلاهئكرذأ تح يلَصْيناَكَف لاق َبوُيأ

 يني اي : لاَقق اوُماَجَف راجل يبْنمولَم ىلإ لسا دجْسملابرَمآ هَ
 ب ل

 ىَلألإ همكْبُْطَتال هّللاَو [ل] : :اوُناَقق ؟اَذَّم مُكَطِئاَح ينوئمات راَجَنلا
 2000 ١ مم * كيما #

 هينداَكو نيكرشملا روبق هيف تَناَك « مكل لوقأ ام هيف َناَكو : لاق ٠ هّللا
 ظ108 مم

 تشك َنيكرشُمْلا روب هللا لوُسم راك ٌلْخَن هيف اكو «"برخ

 دج لف ناسف ١ لاق« « عطف لْخّدلابو «تيوسف برخلابو
 2000 ديول كلم رضع
 ْمهَوَرْخَّصلا كلَ دباولعَجو : لاق «ةّراجح هِيتداضع اوُلَعَجَو

 را رس عم

 :لوُقي همم هللا لوو 1 لوحتي

 :عجار] .هَرِجاَهَمْلاَو راصنألا رصئامق « ةرخآلا, ريح لَ َرْيَخ آل هللا

 ا

  0١ءحاّنّتلا وبأن : لاق . يبأ ينئدَح مصل انئدَح .
 لاقي أ يل ناك .ًَقّلَخ ِساّنلاَنسْحأ اك للا لوُسَر ناك : لاق سَنآ اًنكَدَح

 درا ع
 هللا لوُسَر َءاَج اَدِإَناَكَو : لاَقَق ءأميطق : لاق هبسحأ :لاَق «رْيمع وبأ هَ

 ل م ال يهد سامم سا
 اًميرَف :لاَق - هبي اكن لاق - - ريتا لق امم ان : لاق هآرُق

 حضني مك سنك «هَتحَت يذلا طالبي ني يف وهو ةالصلا هْرْضْحَت
 مع م5 بشع داس را ودن معو

 59 لاق« اني يلَصِيق ؛ قل موُشَنو 4 هللا لوس موُقيَمُت ؛ءاَمْلاب

 [1؟777 :عجار] . لْخّبلا ديرج نم مُهْطاَسب

 ,سنآ نَع تباث نَع :داَمح اًنئدَح ءدمصلا دبع اًندح ١57

 ُةَكاريعَباهيَوُمَو «دلو نيح ةَحْلط يبأ نْب هللا دّبعب ف يِلا تْيتآ : لاق

 مث .ُهكالف هيف يف الاف تار هوفر دعم لاق ةءاَبَ هيلو

 : هللا لوُسَر لاَقَك ؛ ءيبصلا ستيل َمَجَ ءهايإ نهرجوأ م ُفاَقَرَتَ

 [؟1855 :عجار] .٠ هللا دبع مَمَسَو هر راصنألا بح



 اذلفذلا حا

 رو هع سرحت
 :مساقلاو داق ْنَح اس اك دلع انَح - 7354“

 :اوُلوُقَق باتكلاٌلْهأ مكي مَلس اد : لاق بلان ؛ سنآ نع آعيمج

 [17404 :رظنا] . مُكيلَعَو :ٌرَخألا لاقو

 ْنَع ءدْبَمْحْنَع نامَح اند دّمّصلاُدْبَعاَنكدَح -4
 « مُكْنم آبو قرأ مهو ءِنَمِيلاِلْهَأمُكاَنآ : لاق هللا لوُسَر نأ «سّنآ

 [164 :رظنا] ٠ ةَحئاَصُمّلاب جمل مهو

 ْنَع ُةَماَمُت اَنلَح ٌداَمَح اًنْئلَح ءدّمّصلا دبع انَْدَح -06

 ىَّلَصَو «ناَضَمَر يف ليل ا 8 هللا لوُسَر باَحْمأنأ ؛ كلام نب نأ

 َلاطأَق لَخَد من« مهب ىَلصم يرحم «ةلّصلا لاطأَق َلَحَدمُتَفّتَحَت (مهب)
 م م امم مم

 تلق َكاَينآ هللا لوُسَر اي :اوُاق حَبصأ الف ءآرارم كلذ َلَمََف «ٌةالّصلا
 ريب اهلي ع 50000

 [لاموم :عجارإ ٠ ل.ل لت مل: : لاق ؟اَدَكَو اَذَك

 1 للم صاع هس عل
 مو لا كلن أ اتسع

 انآ همني ال : ُهراَدَع لاق) : ةٌميلَحْلا اذ بَل هن هللا يضر قيلصلا

 0 :رظنا] ."يلَع عَ اه ثَعْبَق يتب لهأ ملجأ

  سلآ ْنَع «تباكْنع ءداَمَحاَئدَح دَمّصلا د اَدَح - 137
 سو ىلع كيك ام اهل لقت ؛ ل لوس ضيئالا كبل

 م :رظنا] ٠ بلغ عقر يذلا يخل ىلع

 ؛ سّنآ ْنَع «تبا نع ءداَمَح اَنئدَح ءدّمّصلا دبع انندَح - نسف

 للمم# :رظنا] ٠ هديب اَْكَحَف ٠ دجْسملا ةلبق يف ماي ىأَر ا هللا لور
00 

 لاما

 سنن ْنَع «تبانت نع داَمَح انئدَح ءدّمّصلا دب اند - نسف

 املي الجر اَنَعَم ثحَبا :اوُناَق اقف يبل ىلع نمله مدام لاق

 :لاقو ْمهلإ قَد دبع يبأ دي "يبل َدَحأَف : لاق ؟ةّنسلاَو اير باّتك

 [1181 :عجار] : (؟11/)“ ألا هذه نيمأ اذه

 ؛سّنأ ْنَع «تباكْنَع ٌداَمَح اَندَح ءدمّصلا دبع اًنئدَح -

 يش دَحأ ىَلَع ةَحلط وب ضب ُهَسآَر قلي دار امل 8 هللا َلوُسَرنأ

 يقلع عجم ميسم [ىل] ب ءاجق دخل ٌمجحلاَتلَ امل «هسلز
 1161١[ :عجار] .اهيط

 َنَع ٌداَّمَح اًنكدَح :الاَق .نَسَحَو دّمّصلا دبع انندَح - مما

 نب عفار راد يف ليلا يئأَك "تير : لاق قف هلل لوران « سل ْنَع «تباث

 «باَط نار نم رعب او (عفاَر ب ةبقع راد يف : كح لاق) دبع

 .باط دك ادن «ةرخآلا يف ةَبقاَمْلاو بدلا يف ةَمقرلا اند تلو

 [١04ه6 :ضنا]

 م
 الأس - 2 ا تس -

 و
 ركب "ني زيي هلا «دّمّصلا دْبَع اًنئدَح - سال

 م : لاك سنن عألإ ملأ الو لاق . كوم يآ طع انئدَح - ينزل

 [11/4 :رظنا] .وُْلاِب هيف رمال «صاّصقا هيث هللا لوُسَر ىلإ عر

 ْنَع ءىّنتمْلا نب هّللا دبع اًنئدَح ءدمّصلا دبَع اًنئدَح - ١27617
 م همق م م

 اذِإَو ءانآلك اهرب ملكت ف هللا لور أنأ ؛ سن نع َهَماَمُت

 [18041 :رظنا] .انآلك مهبل مَلس مهل مَلسف امك ىتآ

 نع كثير نب ماطنسي كح « بحبي د - 1[

 يتَعاَفَش : : هللا لور لاك : :لاَق ٠ كلام نْبا سّنآ ْنَع ٠ (ينادَحْلالثعْشأ

 .يأنم رئابكلا لهأل
000 

 ريب هع ام

 بحاَّص ءٍمشاَهوُبأراَّمَع انئدَح ؛ دّمّصلا دبع اَنلَح 6

 نم ةَرسك 8 هللا لوس راحوا عطاقألأ ٠ ا ا نارا

 سم م

 اَنمَح اطار نكح. دَمّملا دبع اَندَح 5

 «نَسَحْلا لاَقك ؟ةَعاّسلا ٍمايق َْع قف هللا لور لاس يباَرعأ نأ ءسنآ نع « سل

 :لاك . .هلوُسرو هللا بسحأ يل هاا : لاق ؟اًهَل تْدَدَغَأاَم : اقف يبل هل

 .مالغ منو : لاق ؟ةَعاّسلا نع لئاّسلاَنيآ لاق مث «بَحأْنَممَممْرَمْلا

 [14+ ه1 :رظنا] ٠ ةعاّسلا موقت ىتح ؛ مرا ملي نلف اذه شعينإ : لاَقق

 «يرْصَي دادَض ْنْبْبْرَحاَنئدَح ؛دّمصلاُدِبعاننِدَح - - 1 ”؟هأ/

 كا يريطعلا بياني رْسَع : لاَق- - ريدك يبأ نبا ينعي - ىَبحَي انِيَدَح
 اي مش

 رأي ناك نإ تيار هلا لوس اي : َلاَق ذاع ّنآ هكَدَح كلام َنْب سن

 لوُسَر لاق ؟مهرمأ يفرمأَئ ام «َكِرْمأب َنوُدْخايآلَو «كلكسب نويل

 .لجَوعهللا عطُي مل نمل ةَعاطآل : : ف هللا

000 
 :لاق ٠ ديزي يبأ نب ب هّللا دْبَع اًنكدَح ءدمّصلا ْدْبَع انْئدَح - ١64

 مالو مس عرب هاش
 مهبل ْتدَْشا َراَصْنألاْذأ ؛هيبأْنَع «ثدحي سنأ نب ىسوم تعمس

 يبل رب ءًارهت مهكر حيو أ هلو عايل ف بلا اونآق « يناوسلا

 «كللدبراّصنألا ترب ,ةوطخأ لإ نيش ميلا ينوي آل : لاقت كلذ

 ىَلَص يلا لاَقاَماوُممّس مَ

 نفعا مهلا :لاَمق «ةَرقَْمْلاِب ان هللا عدا :اوُناَقْمَلّسو ِهْلَعُهّللا

 .راصنألا ءاّنبأ ءاتبألو ءراّصنألا ءاتبألو و ءراصنألل
 ماش

00-0 
 امدح «ميهاربإ نسب رصع اَنثدَح ءدّمّصلا دبع اًنْدَح - م

 لَجَورَع هلل: : لاق ف يان ءسنآْنَع داك
 ل

 . ةآلق ضرب هلأ كو هريعب ىَلح يأن مُهكدَحأ "رم

 ءهدبع ةيوتب احرك هشأ ٠

 هم
 قم أع د ره لَو - نرفشلب

 دووو مدع وماو 00000 ياعم عع
 ةعمجلا 0 «ثادحي ينانبلا

 17996 عجار] ٠ ةآلاّصلا يف لُخْدَي يمت همك «ريذملا (َعالِْيَي مَعَ

 اةدييفحا



 مة مس ع
 ل 3-5 بناتك الفلا

 نبا ينعي - "اقم اقدح ووش ب كلما - 0

 هل) ثيدَحب مك أ لاك. سّنآْنَع َةَداَتَق نع - هلل دْبَع يبس

 ف للكل وُسَرنضمَس (يدّنَبا لا لور نم همس هود
 َبوشيو ٌْمَجْلا َرَهْظَيَو ملعلا مَ رين «ةعاّسلا طارشأ نم نإ : لوفي

 نوُكَي ىّتح هانا ٌرثكيو لاجل لقيَو (13 8/) انزل َرهظَبَو :ٌرَمَخْلا مي رس تس عاش مالوش

 [11955 :عجار] .دحاولا مقل ةأرما َنيسْمَحْلا يف

 لس را هسا
 ٌقَداَتَق نع « «ماّشه اَنئَدَح ءوِرَمَع نب كَما دب اَنَدَح - 1ك

 [17:6 :عجار] .امئاقك ل جرا بريان هللا لور ىَهت : لاق . سنآ َّنَع

 َةَداَتَق نَع ماش اَنثَدَح ءوِرمَع نب كلما دْبَع 7 اًنكلَح - انرفشان

 ْمُكَدَحأ دْجْسيالَو «دوُجّسلا يف ف اوُلدتعا : لاق ف يِبنلا نأ ءسنآ ْنَع

 [١؟١ هك :عجار] ٠ بلكلاك يغار أطساب

 0 ا

 .(ح) ماشه اًنكدَح ؛كلَمْلا دبع انثدح - لمككك

 0 م رق هلال
 ناك لأ ءسناْنَع :ةدقكَْع ”ماشه انآ : باو دبََو

 ءنبجلاَو ءِلَسَكْلاَو رْجَعْلاَن م كاب وع ين مُهّللا : لوفي

 . تاَمَصْلاَو ايحَّملا تف مو ءِربَقْلا باَذَع نمَو « مَرَهْلاَو لحلو

 [17705 :عجارإ .نبجلاو «لخبلاَو : باها ٌدْبَع لاَ

 رو هسا سرك

 ؛سْنآ نع َةَداَتُق نع « ماسه اَندَح ,كلَمْلا دبع انْثدَح - /731 ١

 ريكو سو هديا نحل نيف يشكي سم اقف يلد
 [ا١ةه؟ :عجارإ اًمهحاَفص ىَلع هج َمَضَوَ

 نع «بُذذ يبأ نبا نع ءورْمَع ْنْب كَما دب اَندَح - نسف

 نشر لا يلصُي ناك ف يلا نأ كلام نْب سنآ نع «يرْهزلا

 ةَمفترم سمشلاو اهني ؛ « ىلاوعلا ىلإ ب هأذلا بهذي مش يح ءاَضي

 ١ [1157177 :عجار]

4 

0 
 ىلع دعاها لاق يضرم مادو شي ل ىلع

 366١[ :رظنا] ٠ مئاقلا ةآلّص نم فصتلا

 يعوض هةر كش
 ديمح انأبنأ :لاَق .ةَمْلَس نب دامح اًنئدَح ؛ناَمَع اند - 7

 »يامدو

 كك لاق هللا َلوُسر نأ ءسنآ نع «كلاَم نب سّنآ نب ىَسوُم َنَع

 مكمل ةّققت نم مقل الو ءريسم نم متر املاح ةئيدماب مك

 اَنعَم نووي فيك «هللا َلوُسَر اي اوُناَق ءهيف كَم” وناك لإ ءداو نم

 [1736 :عجار] .رذخْلا مهَسبَح : لاق ؟ةئيدمْلاب مهو

 ع ع

 ليسا ؛دْيَمح نَع هذ ٌداَمَح اَنكَدَح ناَفَع اًندَح - انضنيفلا

 كلام نب سندس
 اسومو

 0 | مم

 [1؟244 :رظنا] د

 هل

 ا لاك . هيل نع تبان دلو نم

 :لاك ؟"تَناَح لَه يرن ًةيراَج اي : لاك ٠ كلَ نب سّنأ ىلَح اَلَسَدَف دي

 َماَقَف : لاق ءٍماَمألاَمَمْنألا رْمظلا نما انفقَرَصلا امن : هلام محن : تناك

 . هللا لوُسَرعَم يْلصت انك ذك : لاق مث ءّرصَملا ىَلصَ

 «ََداَْكْنَع ٌديعَس اَنْ لاق . ركب نب هللا دبع انندَح - نضففي

 ْمُكيلَع ماسلا : لاَقق هباَحْصآ موه "39 يلا ىّنآ ايدو نأ « سن َنَع
 00 للا ل هم

 :لاق «ْمَعن : اوُلاَق ؟لاَق ام َنوُردَتآ : ف هللايِبب لاق مقال در

 2 وو لجل يع اور : : لاق ءمُكْيلَع مالّسلا : لاق

 ُدَحآ ْمُكَيلَع َملَسانِإ : : هّللاّيِبن لاق مَمَت :لاق ؟اًذُكو اذك تلُق

 [11401 :عجار] .تْلُق ام كّيلَع يأ ءَكِيلَع : اوُلوُقُك باّتكْلا لهأ

 «ليوطلاديَمْح انكدَح «يمهسلا ركب نب للاب اند - نسف

 قيل دين نائم . نير ينال لاق «سّنآ نع
 الكولا :لاَقك ةَجاَح َكبلإ يلنإ هللا َلوُسَر اَي :تلاَقت ٌأَرْما

 و ءَْتَلَحَتَف كس لْجَأ تش ككسلا يحاوت'يأ يف يسلمجا

 [11957 :عجار] . اَهتَجاَح ْتَضَق ىّنَح

 اهل

 سار مرعا 6
 َنَع ءدَّمَحُم نع ماّشه اَنئدَح «ريرج نب بهو انئدَح - - ما

 م هَقلَحَك نمبلا هسأرقشب ادب «َقلَح سل 8 يَا نأ كلام نْب سنآ
 :عجار] . الا َنْييهَمَسَقَف «َرسِيألا هسأر قش َقلَح من : : لاق ؛ٌةَحّلط اهو هلع سكسك

 [لللا5

 لل مرن كالا
 نع ٌهئاَنكَْع ءٌديعَس انين ركب نب دَمَحُم انْئدَح - - 1” ولك

 هَماَمْأ لمي الف هنالص يف ْمُكدَحأناَك اذ : :لاق ف هللا لوس نأ ءسّنآ روم اسوت عون

 تخئؤأ (318/7) هراَسيْنَع لل «هّبر يجاَتهّنَِ ؛هنيميْنَعآلو

 [الامك :عجار] -4 . همدق

 ْنَع :ةداَقْنَع ؛ٌديِعَس انآ : لاق كبيس انكدَح - سمعا
 ُُمْفَيةلْوأ ؛هَمباَصأَرمْغَياَمَرْدَق ام هيف ءانإب فيلا يأ : لاق سن

 يالا
 «هعباصآ نبي نم عبي اَمْلاو «نوْؤُضوعياولَعجُف - ديعس كش - ةَمباَصأ

 [37379/7 :عجارإ ٠ ةئمثآلك : :لاق ؟مُك مك : آل الف : لاق

 هريس هريةالاع
 ١ - - سنآ نع :ةداق ع ؛ديعسر كبي َمحُسادَح ,

 طب روخسلا يفق اورَحَسَت : لاك ف يلا نَع ٠ :رظنا] *1747[

 - .(حا ديس يأ ركبنا

 امل : لاق كلام نببا سن نع ّةداَتَق نَع ءديعس نع : باعوا دبَعَو

 س تول مس ماعم هيل
 امُهَّللاَد لرمي . ًانيبم احن كَل انحف اَّنإ) : : 8 يلا ىلع ديلا هذه تل

0 00-3 
 حا ٌمُهطلاَخُس مْ ؛ةّيَدحلا َنمهَعجْرم (رخآَتاَمَو كبك نم مد

 ايلإ بح يهةَيآَت لِ دق : لاَقق . ,ةييدحلاب يدَهْلاَرَحَتْدَكو كَياكْلاَو
 عادم

 لَحْمي اَمَق ؛ «كبلَْياَمانملَعْدَ ,هلا لوس اي :اواق ءاعيمج ايلا نم



 رياض و

 نضل َح
 | سمس م

 ٌراَهنألا اهتم يرث تانج تاما مؤ لخلل تلزْنأق ؟انب

 . «ميظع ذو هللا دنع كلذ اكو مِهتايس مهن ع ريو هيف َنيِدلاَخ
 رويورش و

 لاقو باكو نحل وُطلُمُهاَحْآَو هئيدَّح يف باعوا دبع لاك

 ادام لَجَورَع هللا ني د هّللالوُسَر اكل ايم انين |: لئاق لاق : هيف

 [379؟١0 :عجار] ٠ َكبلعْفَي

 ا ءِرْكَيْنْب دَمَحُم اندَح - لنسضلا

 َناَكْنِإَف هيلي يذلا ؛لاوألا ّصلا اون : لاق كف يبل نأ .سنآ

 180 :عجاز] .رخآلا فصلا يف نكي

 سئ ْنَع هداف نَع «ديِعَس انآ ركب نب محم انئدَح - امام

 رييزلاَو فوع نب محلا دبعل صخر ف َيِلانأ «مُهئدَحُلأ كلام نبا

 :عجار] ٠ اًمهب تناك ةّكح نم «رَقَس يف ربرَح نم صمت يف ماعلا نبا
 لل

 نب سْنوُي نع «كرابملا نب اندَح «مدكن ىَبْحَي اًنئدَح -- 7

 سن َنَع ؛ «يِرهزلا نَع ديزي نب سْنوُي يخأ ديزي نب يلَع يبأ َنَع ديزي
2010 0 

 0في نرا _ كلام نب سدس

 :ناّيحلو : نارك « لعر ىَلَع «ًاحابص َنينآلك وعم رثب له اوُتَك َنيِّلا

 نع اوُكَل نارك نارُق كلذ يف لَن «هلوسَرَو هللا تصح ةيصْع يتب

 .(اًضْآ نع يضر كير ًئيقك دهان نمو

 هل مع ده
 ءدْيَرنب يلع انربخأ «ةبعش عش اَنئَدَح :«دمصلا دبع انْثَدَح - 89

 (515/8) ةَئيدَملا له مٌمداَحْلا تناك نإ لاق ٠ كلام نْب سّنأ نَع

 هببَهَذَن ىّنَح ؛ اهَنمْهَدَي ْعِْئَياَمَف ؛ 2 هللا لوُسَر دخت هما يهَو

 ١741١[ :عجار] .تءاش ثيح

 ْنَع تبائاَنكلَح ٌةَبعُش اَنكلَح ءدّمّصلا ُدْبَع ان
 ْضاَنَي ىَري ىّتَح ءاَعدلا يف هْيَديٌمَكْرَياف هلا لوُسَر ناك : لاق ءسنأ

 ءءاَقْسْسالا يف َكلداَمْنإ : لاق دير نبا يلَعل كل ترك لق :لاق 0

 تن : تلق هلل َناَحْبُس : :لاَق؟نآ نم هتعمتس ّتنأ :تلق :لاَق

 [1؟9514 :عجارإ ٠ [هللا احبس : لاق ؟سّنآ نم

520000 

 ءدّيَمَح ْنَع ,ناَيفس انثدَح ءديلولا نب هللا دبع اَنئدَح - نضشل
 :هل لخَر يف وهو : لاق كف يِبلا نأ «سنآ ْنَع سّفنلاب سل ؛ هيف مهي ان توج ةازاه طوال « كلام نا عم 6س

 ةَرجاهمْلاو راصنأللْرفْغاَف  ةّرخآلا َشْيَعألِإَشْيَع ال كي نينو

 [10755 :عجار] . هلْحَر يف ًاعْضاَوَت .َنيعْا عقر 00

 نع « تبا ْنَع نامي انكدَح « ديزي نب هلا دبع اَندَح - نضيينو

 ٌدْهَسةَباصاَت لاتقل قلنا امارات ةقاَرس رْب ةَئراَح َقَلَطْلا : لاك سن

 ٌةَكراَح ينبا ؛ ءهّللا لوُسَراي : تلا قم هللا لور ىلإ ُهّمأْتءاَجَ ٠ كَم

 انو ريدك نان ان ؛ةراَح م اي: لاَقك ؟ْبسَحأَوْربصأ نجلا يف كين

 [1؟71/0/ :عجار] . ىلألا سودرفْلا يف راح

 يبأ نبا ينعي -ديعّس اَنْئدَح ءَديِزَيْنْب هللا دبع انندَح - نضال

 سئآ ْنَع «"يرصِبلا َنيعأ نع ؛ «َليَحَرش نب كلاَحضلا ينكدَح : لاك - بوُي
 اني َركْنَمَو هلل الام دكرنس : قف هللا لور لاق : لاق كلام نْبا

 .هلونسر ىَلََو لجو رع هللا ىلع

 نب سن نع َهَداَتَقْنَع ءديعَس اَنكدَح ,طابسأ اًنندح - 6

 نب نمحرلا دلو ماعلا نب ريبزلل هللا وُسَر صخر : لاق .٠ كلام

 [1؟؟56:عجارإ ٠ اًمهبأتناَك ةّكح نم ٠ ءرّقسلا يف ريرَحلا سبل يف فوغ

 نب وِرْطَعْنَع رع اَنكدَح دْنيعْن مدح اند - نضل

 8 هّللا لوس ناك : لوي كلَ نب سنآ تغمس : لاك ."يِراّصْنألا رماَع

 1 [1؟79: :عجار] ٠ رجا ادحأ ملظيآلومجَحَي

 كلام اَندَح دَح ءدلاَخ ْنْبداَمَح اَنَدَح - نديم

 َءاَشاَمدَتّيصاَت ف هللا وسر َلدَس :لاق « سّنآ ْنَع «يرْهرلا نَع
1 1 

 َقاَحْسإ َنَع « سّنآ نب كلام اناث ءَّرَمُع نب نامْثع انيدح - ١784

 ىَلع اعد 8 هلا لوس كلام نب سّنآ ع « ةَحْلط يب نْب هلل دبع نبا

 دلاَخ نع ؛ناّيفس اًنكدَح ءدببلولا نب هّللا دبع اَنكدَح -17

 وّباَو 8 هللا ٌلوُسَرناَك : لاك سك نع يفتح ةماََت يبأ ْنَع «ءاَذَحْا

 .نورَهجَي آل ينمي َنوُؤَرعي آلرمعو ركب

 ءديَمح ْنَع ,ناَيفس اًنئدَح ؛ديلولا نب هّللا دبع اَنئدَح - 17937“

 هدي هِيَ هللا لور اَمألَص ةآلصُرخآ ناك : :لاَق . كلام نب سّنآ نع

 [17144 :عجار] ٠ ٌدعاقَومَو « هب ًاحشوتم

 هيقدر همن
 اَمدَح : الاَق ءِباّمَوْلا ُدْبَعَو مساقلا نْبْرَمْزأ انثَدَح - نسخها

 يتيحا نبي ام لكم : لاك ,8 هللا َلوُسَر نأ ؛سنآْنَع َةَداَتَق نع ماشه

 :لاَق «ناَّمَعَو ةنيدَملاَنْيَياَمَل كمْ ةئيدَمْلاو امص َنيَياَمِلْكَم يضْوَح

 ١[ 526 :عجار] .٠ ماسه كش باول بَ

 ريمعسو
 نع «ةَداَنَق ْنَع ؛ ماشه اَنكدَح ءٍمساقلا نبْرهْزأ انندَح - - 6/١

 نأ «ةآلّصلا نع دقرَي لُجّرلا نع هللا لور َلآَسهنأ ؛ كلام نْب سْنآ

 11446 :عجار] ٠ .اَهرك اد اهْلَصْيل لاق ؟اهْنع لْفْتَي

 «سْنآ نع َةَداَنَق نَع ؛ ىّتنملا انئدَح ءديعس بأ اندَح - نضخلا

 يف هنيحل مَدَقُم يف ضيا نام ؛ طق بضخي مل 8 هللا لوُسَر نأ

 ِرْكَباَبنإو «ىَريْداَكيأل انيس نيا يفَو « سآرلا يف .ةّقنملا

 [314417 177146 :رظنا] . ءاّنحْلاب بَضَخ

 نبيا دعم نب رفع انئدَح ,ةبعش انكدَح «ديعس وبأ اندَح - نضشخلتم

 ني سنآ ىَلِإد مح عمان : لاق يريمحلاهّللادْبع ني دَْمُح يخأ



 َلوُسَراَت ياو الهين هلال ناك :لاَقَق .كلاّم

 [04017+ نظفا] ٠ تططتسااميف : : ان لوقي وأ ٠ انمي يم هللا

 .لبوألا دمحم سل: يبأ لاق

 سن ْنَع ُقَداَتَق اًنكدَح ءٌةَبعش اًنكدَح «ديعس وبأ انندَح - 7

 «ناَوُكدَو «ِلْعِر ىَلَع وديار يش ا هَللاٌلوُسَرتنُق : :لاَق :٠ كلام نْب

 الوفا اكفك ,لللتا :رظنا] ٠ ُهلوُسرَو هللا وصح ةّيصْحَو ؛نابحل يبو

1 

 مءاعو
 لوُقَي نَسَحْلا تعمس :لاَق مَْح اًنكدَح «سنوُي انئدَح -64

 سال مم 2
 ؛هجراخت ضي هني جحا هلأ كلام نْب سّآ انئدَح

 دج ةالّصلا تَرَضَحَن :نوريسُي اوُقَلَطْناَف «هباحصأ نم انهو

 وت اَمدلجناَم لاَ هلا وسوي: :اوُناَقَ « هب ٌنوُؤضَوَيءاَم مقل

 3 اجل جلطات. ارحم وج يف كد
 ىَلَع ميرا هئباَصَأَممُ

 «نوديرب اَميف اوُدلْب ىَنَح

 «هنم اًضوَتف ا هللا بَدَحأ ءريسيءاَم نم

 لس اوس :لاقَمُم ٠ حدا

 .كلْدَوْحَن وأ َنيعبس : لاق ؟اوَُلَبمَك لس : لاك

 ًاسنآ تحمس :لاَق . ينثملا انئدح «ديعّسوبأ اًنئرَح ٠٠“

 لوي سنو «مالسل لَ يليلَ هيف ىَرأ انو الإ يلع ينل لو
 راصر عبو سم

 . هانيع عمدتو : :كللُذ

 رشا تل 0 «رْكَي يبأ نب هلل
 ف هلا َلوُسر انيك ؟رابآا هذه نمت ىَتم ىلإ : اوُناقكْمِهَعاَمَجِ

 يلا ىلإ ْمهتعاَمَجب اوُماَجَ ,ًانويع لابجلا هده نم انكر ادق

 يإ : :اولاَق «ةَجاَح نيل مُكب ءاَج دق ةلْمآَو ًابَحَرَم : لاق مُهآَر ملف 2

 لو ةوُيوأال ايس ميلا ينولاست آمن لاق) « هللا َلوُسَر اي هّللاَو

 ايلا : اوُناَفَق ضْمَي ىلع مُهضَْبلئاَ «هيناطغأ لإ انيس هللا لآنسآ

 «هّللاَلوُسراَي: :ْمِهعاَمَجِ اوُلاََق (711//) ةرخآلا اوُطان ؟نوُيِرُت

 ءراّصْألا ءاَبالَو ءراّصْألل رفغا ملا : "لاق ءاَنلَرقْتيْنأ انك هللا

 :لاق ؟اَنريَخ نم اندآلؤأو ءهّللا لوُسَر اي اوُلاَق ءراّصنألا ءانأ ءانبألو

 . راّصنألا يلاوَمَو :لاق ؟ايلاَوَمَو ؛هللا لوس اي :اوُاَ «راّصنألا دلو

 ْنِناَمْعْنلا تْنب مَكَحْلاٌمأْنَع « يّمأ يتدَحَو : لات - مالك ١

 هيف داَزهنأَريَغ انه لغم يلا ن ٍنَح لوقيأسآ تعمَس هلآ (نابهص)

 . راّصْنألا نئانكو

0200 

 5 مس عمور هع اسةدع مارب هرعت ل
 نم لا نب اميل تح «دلاخ نَا - اسكن

 [19:44 عجارإ ٠ ا .ةاتص يحي يف يس
 مايك سا سب ا ل

 ىَلَع :لاّق ؟هئماسنآ َلَعَج نبأ : تبانل موَقْلا نم لجَرلاَقق : لاق

 . هَل ةوسْتلاَو (هليمي
02 

 0 ميم كلمن سئَدَتُس امنا حا راض و
 126 دحيم سدس

 - يرسل ين - هللا بح كح «دلاخ بحاح - نسضنن

 نبا تام : لوي كلام َنْب لآ تعمَس : تلا . ىَْحَيمُأ تعمس :لاَق

 مأر ف يلا فل ةَحلط وبا ماك « يلا هلَس ىّلصَق ةحلَط يبآل

 .هدّي راشآو كيد فرع مُهاَك ؛ ةحلط يبأ فل مْ

 اس را همس لل
 تبائْنَع ع «ناَمْيَلَس ينربخأ : لاق راوّس نب ةباَبش اَنئدَح - 1

 ميس مو همم انآو ا هللا لوس َراَني ىَّلَص : :لادق سنآْنَع «يناَبْلا

 [01:144 :عجارإ ٠ الخ نم ٍمِكسمأَو .هنيميْنَع ينلعجُ

 يدور اعش
 نسبا نع «بُنذ يبأ نبا نع «دلاَخ نب داَّمَح اَنثدَح - وركن

 ضي سسشلاورصلا يلصي ل هَللالوُسَر ناك : لاَ « سن نع «باهش

000 0 
 [13397 :عجار] .ةعفترم سمشلاو هينا يلاوَعلا ىلإ“ بها بعدي بهذي مث ةيح

 «سْنآ َنَع «تياث َنَع مش نكح , نق وب اكدَح - اممعدك

 كش :ىلوألا (:لاث :لاَُهاَأ) ةَمْصلاَدْنعربَصلا : لاق 8 هللا لوُسَر ْنَع

 11446 :عجار] . نطق وبأ

 .سنآ نع :َةَداَنَق نَع «ٌماَشه اَنثَدَح « نطق و بأ اًنئدَح - |“ ها/

 ءاَبحأ نم ءاّيحأ ىلع وعدي عوُكرلاْديأر هش هللا ل وُسَرَتَنَق : :لاَق

 [11174 :عجلر] . هَكَرَت مت برعلا

 قاّررلا دبع اًنكدَح - 0١مل
 سلا 2

 يقسأل «مهيقسأل ذوي ين لاق .رْمَخلا تمرح : لاق . سن ْنَع

 ص ءاَميِفاَسب مهنا سان انكر ءاًمئاتكت ينورمأق ٠ ُلُجَرَرَشَعَدَحأ

 رسال ذوي مهرمَخ اَمَو : "سن لاق . اًهحير نم مستند لكسلا تاك
0 

 لام يدْنع ناك هَّنِإ : لاق قف يبل ىلإ جراج : لاق . نطور

 لاَقَق هلام ميلا ىلع هراق همي نأ يلنْدأتلأ ارم هباتي يرتشاَف ميت

 اونكأو اًهوُعاَبَق بوُرُملا مِهبَلع تمرح ءدوُميلاُهَللا لاَ : ف ايلا

 .رْمَخْا عيب يف 89 لا 09 ْندأيمَكَو انامل

 واع هس

 هع
 ٌةداَنَقَو تباث نع ءرمعم اًنأبْنَأ : لاق .

 ؛سّْنآ نع «ةَداَكنَع ءاديعَس انآ ءباٌهَولا دبع انئَدَح - نوركحا

 -هلْفح يني  هتدقع يف انكو عاين اف هللا لوس دْهَع ىلع الجان

 عاني هن نآلُف ىَلَع جحا هللا ياي : اوُناََ كف يبنلا هلهأ ىَتأَق ءافعَض

 ءهّللا يبي: لاَقك ٠ لا نع هَ ل هللا "يباع "فنّ هتدع يفر

 ءاَهو ءاَه): لك ميلا كرات ريغ تنك نإ : : ل لاَ ؟ٍمييلا نَعربمأال ين

 . «يالخآلو

 «ْنّسَح انكدَح «يساؤرلا ِنَمْحرلا دبع نب ديم انئدَح - ليس

 ا هللا َلوُسَرْسْبآَر : لاق ؟فا رصالا نَع آسْنآ تنس : لاق يدسلا نع ِنَع

 [1141809/ :عجارإ ٠ . هنيمي نع فرصتي

 راَدْخَسلا نَع ءٌَدئاَزاَآبنأ «يدْهَم نب نَمْحرلا بع انندَح - نوضح

 ول ءهدّي دَمَحُس سنت يلا :ا هللا لوُسَر لاك : لاق سّنآ نع « لملف نب

 ؟هلا وسويت: :اوُاَ اليل ْمككحَضآو اكتر
 يراد ْمهؤَيَداَك نإ هوي ذأ مهاهتو ءرانلاو ةنجلا تيأر :ل معا



 ارم مانا نإ: لاق 1ك ؛ةلتملا نم هفارصُ لق اوُرصْيْْأَ ءدوجسلاو

 ان عينا ينو بت

 سك 3 6 نبِرَفعَج نَع ع ةيراملالا
 َنيعبزأ مالْسإلا يفي رستم نماَم لاق ف هللا لوُسَر نأ ٠ كلام نبا

 «ماَدَجْلاَو «َنوُنِجْلا : :ءآلبلا نم عاونأ هَ ةئآلك هلع ُهَّللا فرص هدنَس

 كرس كب اذإق «بآسحلا حلل نيل ةتس اين علت « صورا
28 0000 

 املا لأهل هبحأ نس بس علب اذ يحي اَمب هيَ ةيانألا هللا
 هموم * نك ىلا ل سا يس لسان م ع
 نعمت علب اذإه هناك ْنَحَرواَجَنو هتاكسح هللا ل نامل عكا

 لما َمهَشَو هضرَأ يف هللا ريسأ يمسو رأت امو هين نم مدت امُهلهَلا

 , هتيب

 هوي

 [11111 عجارإ . يق كلر لاق

 نع «ةَداَقْنَع ءرعسم انآ لاق . نوع نب رفعَج اًنئدَح - و0

 ينو ءهّسأل اًهاََدةَوْعَد'يِب لكل : لاك  هّللا لوُسَر نأ ءسنآ

 [1 7107 :عجار] ٠ ةماّيقلا موي يمل ةعاََس يتوعد تأبتحا

 هاما إر# ةهرئعاو ل

 نع هدا نَع رغم انآ : لاق . نوَع نبرمعَج انئدَح - ا سرفان

 :لاقق ؟لصاّوُ نإ : اونا ءاوُلصاَومآل : فلق يبتلا ينعي لاق : لاق سنأ

 17707٠[ :عجار] ٠ يي ل يشد لو مكدَحاَك تنل ينإَ

 :لاَق ٠ (ليعس)نْبا ينعي ِي نعسان ءرْيَمُت نبا انندَح - نوض

 وطال هللا لوي ىلإ ةحلط وأ ينعي : لاق . كلام نْب سّنأ ينربخأ

 ير ظ : : لاق سان عمات لاٌلوُسَرو تلقا .ًامامط هل َلعَج دقو
 :ةَّسلط وُبأ لاّقك ءاوُوُق : ساّنلل لاَقق ؛ ةَحْلَط اَأ بجأ : "تقف تييحتساف

 ايف عدو 1 هللا لورانس : لاق كلل ًايِش تعّبص مَنِ هللا وسر اي

 2 ىَّنَح اوُلكأف ءاوُلُك : :لاَقَق ءةَرطَح يباحلصأ نم ارق لخذأ : لام :ةكربلاب

 لخْدي لاَراَمَ مح اوكا «ةرَشَع لخذأ : لاقو ءاوُجرَخَو اوُعِبش

 كا عبَش ىّض ىّنح لكَ َلَحَالإد أ مُهْنم قييم ىَنَ ةَرَشَع جربوع
 .اهنم اولكأ يح هلم يه ادق أيه

 نب ماشه انثدَح : :لاق .ةَبعش اًندَح : لاق .حور انثدَح - اال

 و ءاوعبش ىتَح

 ََمايدوهَيانأ ثدَحُي كلام نب سآت ْعمَس : لاق . كلام نْي سّنآ نْب دب

 :َكْبَلَعَو :48 ِهّللاٌلوّنسَر لاَ «٠ َكِبلَع ماسلا : لاق هللا لور ىلع

 نكلو آل : : لاق ؟هّلقت الآ : اوُناَقَك ٠ ْمُكْيَلَع مالسلا : لاك ؟لاَق ام نورد

 [1019 :عجار] مُكيَلَعَو : اوُنوُقَك باّتكْلا لهآ م ع مَلَساَدِ

 دْيَز نب ماَشه تغمس : لاق. ةيعش انثدج «حور انققَح - نسضلفا

 لا ٍمْحَل يف اسس تع ةيدوهياذآ ؛ثدَحُي كلام نيس تعمَس : : لاق

 هيف اسْلَتَج اَهنِإ :لاقك 8 َّللاٌلوُسَرهْنم لك ٠ ف هّللا َلوُسسَر هب اتَنأ

 ايح ْ 1 ص

 ل : لاق ؟انتآل[ هلا لور اَي او :اوُلاَق ءامس

 تس

 اتق نع ةَبوُرَع يبأ نب ديس اَنْئدَح حور اًنئدَح 8

 دع َهّللاْنِإ : : بدك نب ينال لاك ف هللا يِتأذأ ؛ كلام نب سّنآاندَح : لاَق

 ؟كلك ينامَسهللا : لاَ «نارقلا كَ ارث َنأ) نارا كقرفأ نأ يترمألَجَو

 ْتَكَرَذَك :لاق ءمعَت : :لاق ؟َنمَلاَمْلابَر دنع ترك : :لاَق ءمَمَن :لاَق

 [17746 :عجارإ . هايع

 نسب سنآ ْنَع ةَداَنَقْنَع ديس انآ «حْوَراًنئدَح - ةاديشف

 :لوُشَي م اهلك يلا ىطنسأوا هيعبص نا كلام

 :رظنا] . ىرخألا ىَلَع اَمُهاَدحِ[َلَضَق امك «ِنيئاَهكةَعاسلاَو انآ تعب دعب اَمَنِإ

 ما

 ثري رستأ اًنكدَح ءئاقْنَع «ًيعَس د نَراكَح- وا

 :لاَق برايم : رش يابت لاجل صال زم

 اورَمك يذلا نإل لجو َرَعهَلوَق كلذ «كللك مرسي تلد لاقي

 .«هب ىَدَْلا ولو ابعت ٍِض ألا لم مهدَحأ 3 لقب نلقاك مهو اوثامو

 [1418 :رظنا]

 :يبأ لاقو لاق َناَمْيلس نب رمتعم اَنندَح مِراَعاَتٍدَح - نوضف

 «طئاَحلا اَدَه يف اًرْوُص رانا ةنجْلاتِيآَر : "لاق لف يِلانأ أ اكدَح
 ها و2

 .لاَقاَمَكْوأ . زا 0616/60 ينل

 يبن يبل ينل : لك: 0 لك : لاَ ل ألا سنع
 اًمَكْوأ ةمايقلاّمْوَي يسأل ةَعاَفَش يوحد تاَبْحَتْساَف (َهب اعمدة

 .لاق

 تعمَس :لاّق .ٌرمتعم انئدَح :الاَك . ناََعَو مَع انندَح - 1

 ُهكَلَمَج اك لجل ؛ ف يِبلا نَع « كلام ني سن اكئدَح :لوُقي يبأ
 سه سا ع كر

 انحف ىَنَح ؛ هللا ءاَشاَمَكْوأ ءتآلَخّتلا هلام نم (مللَمْجَي ُناَمَع لاَق)

 ينورمأ يلهو : لاق كل دمَبدرَيَلََجَف : لاَ ءريضَتلاَوةظَيَرُ لَ

 لف هللا يبن ناكر هَضْعَب وأ ٌهوطْعأ هله ّناَك يذلا لسا في بلين نأ

 ,نوناطعأ لف لتس : لاق ُدّللا ءاَشاَمَك وأ َنَمْيك مَآ ءاطغأ د

 يذلا لألك لوُقَت قتلو يقنع يف[ بولا تنل صاج

 نك كل: :لوشيو :لاَق٠ للك :لوشتو :َلاَق . ة3كوادَك كل 2

 ابيت : لاق وأ ءاَهلاكمأ ٌرْشَع :لاق هنأت بسَحَن ءاهاطعأ ىَّنَح :لاَق ءاَذَكو

 . لاق امك وأ هلامأ رع نم

 نأ ءانندَحُي يبأ تعم : :لاقّرمتعم انندَح «ٌمراَع انندَح - نروغان

 قف هللا يِب يلق لنا «"يبأ نب هللا دبع تيتو قف يبنلل ليق : :لاَقأسُنآ



 اكمل «ةخبس ضال يهد نويل قلطلاو ءارامح بكر

 نم لُجَر لاَقف ؛ «كلرامح حير در ينام هللوف ؛ ين َكِبلإ : : لاق ف يبل

 :لاَق« كان آحيرُب يطأ هللا لوُسَر راّمح حير هلو :راّصْأل
 ععع 2

 «هباَحصأ امهم دحاو لكل بْضَنَم : لام ءهمْوق نم لُجر هَل دبمل بضم

 ْتْرَباَمَنأ املي: : لاق لاَعتلاو يديألابو ديرجلاب ب رص مهني ناك لاق
 موملا و

 1١554[ :عجار] . «امهنيي اوحلصأَف اوُلَتقا َنينمْؤمْلا نم ن ناَتفئاط نإ نإو) ( مهيف

 «ثادَحُي يبأ تعم : لاك .رمتعم انئدَح «مِراَع اًنكدَح 0
 ريس ةامص

 ؛هَدْمبادَحأ هب" رَبْخأ ام آرس يبل سأ لاق كلام نْب سّنآ ْنَع

 .هباهتربخأ امك ميكس هن يلا دقو

 ْنَع ةَداَققْنَع ماسه انآ :لاق . باول دبع اند ١897/0
 ءاَملص َنْيباَمك يضْوح يتيح َنْيياَم : لق ق هللا نأ «كلاَم نب سّنآ

 [1 7084 :عجار] .٠ ٌماَشه كش - َناَمَعَو ةَئيدَمْلا ني يام وأ «ةّيدَمْلاَو

 ياهو
 نب ماشه ايد «يراّصنألا هّللا دبع نيد دمحم اكد -76

 فصين ناك 8 يتلا ؛ كلام نب سن ْنَع « نيريس نب سْنآ نَع ناسَح
 سي ِ «ريّصلاب آلَو ميما سيل ءدونمأ يسرع شبكة الا قرع نم

 يا عال ابابا انا

 َك ع الا

 لاق ؟دبرث اني هللا لوُسَر اي : :راصنألا تلا ُهْنَع َضَرْعاََمُع ملك ريمسص مس ل ميسا م

 نأاقرتاَول هدي يسفت ين ءهّللا َلوُسراَي : دوسألا نب دادقملا

 داّسفلا كْرَب ىَلِاَمدابعأب رض نأ انيرمآْ ولو ءاًهانضَحل ربا اهَضيُِت
 م

 ىّنح َقلَطْناَف «ةَباَحْصآ 8 هللا لوُسَر بدنك هللا َلوُسر اًيَكئأَشَم 5 ٠

 ُهَدَحأَف دَوْمآ جاَجَحلا يببلمالُخ مهيفو شير اياَوَر تاَجَو :ًاردب لَن
 6 و عمل رييعم

 وبأاّمأ : لاَقك « هبات ايفسم يبن ع هوُآست 8 هللا لور ُباَحْصأ

 ٌدَقفَلَخ نة لج ووش هذه نكلو «ملع هب ؛ يل يكس

 ُموُكَرتاذِإك «َايْفسوبآ اَذَه مَعَ : لاق هوُيِرَص اَدِإَق هنوُير « تءا

 هذه نكلو ءملع نم َناَيفَس يبأب يلام : لاَقَق .٠ تايم يب نع كوست

 ةَنويرصل مكن لاَقَق «فّرَصُناَف « يلصُي ل هلل ٌلوُسَرو تاج كير

 اًهَعَسَوَف هدي 8 هللا ٌلوُسَر لاقو ,ْمُكَيلَك اذه ئوْعدَتو «مُكَقَدَص اذ

 ؛ىَلَمَتمَللا ءاَشْدإ ًادَغ نآلُق ٌعْرْصَماَدَمَو ءادَغ آلف عَرْصَم اَذَه : لاك

 عِضْم نع مهن لْجَرطاَمأ املاك: لَجَووَع هللا مهمه اوقاف
 كو ماي الك دمي يلا مهب جَرَحَف لاق ٠ الف يلا ينك( /

 اَمْمِّثنَجَو (له) كأي ٌكيَشاَي كّبعاَي ؛ ٍلْهَجاَب اي لاَقَق اوُفيَج
 يايدرو

 اي: :ُرَمع هل لاق ؟اَح يب ينَدَحَو اَمتدَجَودَق ينو مح مكير مكذعو

١ 

 اًمل عَمْسأي متم : لاَقَق ؟اوُمْيِج دو «ٍماَيأ ةئآلئ دعب مهوْعدَت ءهللا َلوُسَر

 اوُتلاَك هلأ اورج مهمات «اياَوج نوُعيطَمسَيآل ْمُهنأَربَغ ؛ مهن لوُثأ

 لولو رلمو لم :رظنا] .ردب ٍبيِلَق يف

 نأ ؟سنآ نع ؛تباكْح دام اكد اع اكد - 0531

 ٍرْكَي وبا ملكك : :لاَق ٠ َنايفَس يبأ لاَفإهمَْب يح (رواَس)ا هللا َلوُسَر

 ديواني ةَداَبع نب دعس لاق هلع ضرغام ملكك دْنَح ضَرْعأَ

 ءاَهاضَحل راسا اهضيخُ نأ ئرمأْو ءهدّيب يسْفت يذلا «هّللا َلوسَر اي

 نع : ميكس لاَثو : نافع َلاَق] . داّمغلا كري ىلإ اَهَابكأ بِرضَئنأ انئرمأْو لو

 دّبَع ثيِدَحَوْحَن نافع َرَكدَف (داَمغلا : لاَق . ديعّس نب وِرْمَع نَع ءنوع نبا

 :عجار] ٠ اقف هللا لوُسَر دي عضْوُمْنَع ْمُهدَحَأ طم اَمَق : هلك ىلإ دّمّصلا

 لع

 دع مربع م سوس كا سنقل هل

 ريا هرع كر
 نع هرم نيد واحس يحس انَح ءماَوَعلا نب داب

 :ةَعاَدَح َنينس لاّجدلا مامن : 4 هّللالوُسَر لاَ :لاَك كلام نْب سنآ
 رو د ضصقم ع رعد قع ورع ل مدع

 نمتؤيو ؛همألا اًهيِفَُوَحُي بذاك هيف قَدَصُيوقداَصلا هيف ذكي

 قسيوُفْلا : لاق ؟ةضيورلا امو : ل سيئر همكم اا

 َنَع مولاي اح .ةرئتتا رج و - ا
 مايقارب .ع

 . لقثلا هبجعُي ببني ا هللا ناك : :لاَك .٠ كلام نب سن نع ؛ لبوطلا دْيَمَح
 هميم هسا ع كر

 .قَرَمْلا لفث ينعي :داَبَع لاق
 دبع وأ :لاق يش يب بدسم انَح - لوس

 نْبِهّللاَدْبَع يسدَح :لاق ءَناَمْتَع نم انآ ُهُتَعِمَسَو نَمْحّرلا
 ّسْنأ تغمس : لاَك ءرايد ِنْ هلل دبع ْنَع «َقاَحْسِإ نب دَمَحُم ْنَع ءسيرذإ

 نهنس ةعاّسلا يدين ين[ وي هللا لوُسَراتْسمَس : :لاَق «٠ كلامَنْب

 .ثيدَحْلا رك َتاَعادَخ

 نب كلما دبع نع «كيرش اَندَح مايو دَح - ا

 نم قبرط يف اف يّبلاٌعَمتْرَرم لاك .٠ سْنآ نع ؛ ةَحلط يبأ َنَع ريم

 :لاَقَق ءنآلفل : تلق ؟ءذَهْنَمل : لاَقَق .٠ . نبل ن ملف ىأرق «ةئيدملا قرط
7200000 

 ءاَنب يف وأ) دجْسم يف ناك لإ مايا مْوي هبحاّص ىلع دم ءاَتبلك نإ اَمأ

 مقل تكَمكاَم: :لاَقَق ٠ مكرم األ (ةرنل نت - - دجسُم

 .هّللا همحَر :لاَقق :لاق ءاهَم َيَمَدَهَق ده «َتلقاَم اهّيحاَص علب تل

 دبع نع« ليلو اد - برياَص يدوس ان - نقلنا

 لسن داق دق مقا لاب

 0 :عجار] اس اكلي

 سآ نع َةَداَتَق نع دعس اًنئدَح «باَهَوْلا دبع ارح - +١0

 مهارأك :لاق ؟ةَيآْمَُيري نأ 48 هللا لوُسَر اوُنأَس همم َلْهأَنأ ؛ كلام نْب

 [17714 :عجار] ٠ نكرم رمقْلا قاقشلا



 كما - دل

 ينل تارا الد عي با ير ل لوس

 «نّبجلاو« لضْبلاو «لَسَكلاو ءزْجَمْلاو ءنّرَحلاو «مَهلاَّنم كبثوعأ

 !ةدفيللا :عجار] ٠ لاجرلا ةبلَغَو «نيدلا علْضَو

 عاَتدَح «ينالطلا َقاَحْسمإ نب ميهاربإ انئدَح - ١178

 ديس «ميهاربإ

 - هّللاَدبَع

 ْنَع ؛نيريس تْنب ةَصْنَح ْنَع َناَمْيلسم نب مصاَع ْنَع- كرام نبا ينعي
 .ٍملْنس لكم َداَهَش ُنوْعاَّطلا : 88 هّللا لوُسَر لاق : لاق كلام نب سنآ هلام ل 2

 1 0 :عجار]

 يني دهيْنَع ؛ةثيل نبا عار همس بأ اد -

 نبا نع ؛ ءملْسُس نيل دبَعْنَع ركب يبأ نب باها دبع ْنَع - داّهلا نبا

 ير هبناطعأر هك لاَقَف ؟ رئوكلا نع لم فبل انأ ؛ سنآ نع «باَهش
 قاَنعأكريط هيف سمسم ىلحأو ءبلا نم (7؟ أ ر/م) اضاييدشأ

 ّمَعْنأ هلأ : :لاَقَك 3 ةمعاتريطل كلتأدإ هللا َلوُسَراي : :رمع لاف ءرزجلا

 لل مزو لع هام ل011 16:4 :رظناز ] .رمع اي اهنم

 ورب مر مرشد لور
 اندَح : :الاَق . يس بلور نما انللدلا

 م ا ضماسا لره

 زيا دبع ِنْيَرَُمل 0
 ريس قسط

 [1744؟ :عجار] ٠ ةءارقا ليطُي لمع َناكو : لاق

 ْنْبِهّللاُْبَع انكدَح ؛مشاَه يني ىَلوَم دعس وُ انندَح - لسيف

 .انآلك ملكت ملكت اذِإاسنآنأ ؛ كي سَ ةَماَمك طمس لاق . تملا

 .انآلك ذاتي اكو قالك م ملكت ملكت اذ َناك كف يلا نأ ركذَيو

 َناَك ا يِبلاَّنأ ؛ثيِدَحْلا اهي كلذ َدْمَبانثدَحو : ديعّس وبأ لاَ

 [لا :عجار] .اثآلك نذاَتسَي

 نْبةَمْلَس يِنكدَح : :لاَق .٠ ثراَحْلانْبهّللا دبع اَنَدَح - لسحب

 َلاَس اف هلال وسر أ هّئدَح اقف يّبلابحاّص كلام ّنْب سن «ةنادرَو

 يدْنع سيكو آل : لاق ؟تْجََرَت لَه ؛نآلف يأ : لاَقَق ٠ هتباَحّص نمالْجَر

 عير: ل 2 ؟ :ىلب :لاق (دَحأ هّللاَوه لق) َكَعَم َسيلآ : لاق «هب يوتا ام راو
 عير :لاَق اق «ىلب : لاق «نوُرفاَكْلا اهي اي لق َكَمَم سيل : لاق ؛نآرقلا

 عبر :لاق ءىلي : :لاق «ضرألا تزل اذِإو كَحَمَسْيِلآ : لاق «نارُلا

 عير :لاَق «ىلب : : لاق كهّللا رم ُرْصَتءاَج اذإو كَمَمَسِيلآ : لاق نارا

 عير :لاَق «ىلب : :لاق وأهل لهل مم سن لاق «نآرشلا

 [للماك :عجار] .- تأّرم ثآلك - َجوَرَت .جورت ٠ جور :لاق نارا

 ربةرب هسا ب
 نبا ينعي - - زيَمْلادبَع اندَح « ىّتنمْلا نب نجح اًنئدَح - ةيراثي

 . سن نع ؛ ءةَحلط يبأ نب هلا دبع نب قاَحْسإ نع - ٌنوُشجاَمْلا ةَمَلَس يبأ

 ءهيف تسيل اهشارف ىلع ماي ؛ «ٍميلس مأ ت تنبأ“ لْخَْي يبلانا : لاق

 مئات يبل اذه: اهل ليقف تيك اهشارف ىلع ما ٍمْوَيَت اذ ءاَجَف : لاق

 م

 ةقمطق هكر مقر قع دقو أتاح لاق ٠ كشاف ىلع كني يف
 0000 ساما

 كلذ فشنت

 َنيعَبصَت ام : لاق ف يبلع ءاهريراوق يف ه هرصعتق َقَرَعْلا
 ريكس رمال ل ه2

 الدف :رظنا] تْبَصأ : :لاق « انناببصل قو :ْتلاَق

 5 تلأعجُف : :لاَق اًهَديِتَع ْتَحَنَمَف : :لاق «شارفلا ىلع ميدآ

 لاك نجل ري 0 :لاَق . سْنآ ْنَع «تبائ انئدَح

 رطل هدهد هللا لورا :ركبوبأ لاق . نجلا رجس يف ىَعْرَت «تْبلا

00 207 52007 
 ْنّمم ٌنوُكَنأ وجر ينو ,(انآلك اهلاق) اهنم محن اهلك لاَقَق ؛ةّمعاَن

 ل

 بنا يطاق لس ب ىلا :لاق سا سه سا

 8 ةئيدملا م ملظأ 8 هّلالوسر هيف تام يذلا ميلا ناك امل « يش لك

 [الوتك ,1؟685 :رظناز . ايو ابرك ىَبح هنفد نم انغام «ءيش لك

 يبأد : يللا تيان المح اع نحت نيرا

 0 هراّنلا ا ىلإ يي ا ا ةعيئأ ذا

 يني الان اهم يجرح نإ ُجْرأ تك دق برأ : لوُثَق مسح

 [311404/ :رظنا] ٠ اًهيف كديعُن الق :لوقيف ءاهيف

 نع دِيَمَح نع ةَمَْلَس نوب داَمَح اًنكَدَح رس اند 5-7

 ىّتَح بنعْلا نَعَو هوه تحمّل ابن ىَهْن اق يبا نأ ؛ كلام نب سْنأ
 هلع
 [ا 15144 :رظناز .٠ دعي ىَتحابَحْلا ِنَعَو «ءدوسي

 نب سّنآ نع «تباث ْنَع ٌةَراَمع اًنكدح رَسَح اًنئدَح - وفعل

 َنيئلكو ةئكب اَهَدَحأ دك ةلح اقف بلا ىلإ ىَدطأ ني يذ كلَمأنآ كلام

 .ةقا نيئالكو ثلك وأ ءأريعَ

 َنَع «ينانبلا تباك نع ناَمْيَلَس اَننَدَح «مشاَم انئدَح -46

0007 

 هللا لوس اي : لاَقَ 8 هّللا لوُسَر ىلإ[ ِجَرءاَج : لاق كلام نب سن
 لاق ف ؟هلّممك لَمْ عيطتْسيآلو لّخرلاب حيا (؟ 77

 .بَحأ ْنَم عَمٌءرمْلا : اق هللا لوسَر

 ذاع شي وعرف ولا لور باتمان سألت

 539 ا رف نرسل ُ .اًئيسحُف هعم

 1 [1461 :مجارإ

 لاق «تباك اَنَرَبَخأ :لاَق .ناَمِيَلس اَنتَدَح «مشاَه انكدَح

 'دمبّبطأ طق ائيشالو طق اكلم آلوط قار بَح «اتيشتممش ام :”سّنآ

 امام نيل «اريرح الو اجاتيد طق اتي تنسسآلو ؛ هللا لوُسَر حير
 لور ىلإ ظنت كنك تسلل ََرمَح ابآ اي'تْلشَق :”تباك لاق) ب هللا لور

 َموَيماَقلا نآوجْرأل ين هلاَو لب : لاق ؟ هممت ىلإ عَمْست ناك كف هللا



 «ةليدطلا هن وهم: ل طر لوس .نرق نافل

 7 041 ظفنا] ] ام تلعألاَو انه تلقا: يل للون

 نب سنآ ْنَع « تبا َنَع :ُناَمِيَلس اًنئدَح م «مشاَه انندَح - نسراملا
 م ةااع ماس

 ىَرأ الق ىَعْس أف دَمَحُم َءاَج : َنوُنوُقَي ناملغلا يف ىمسآل ين لاق . كلام
 300000 ب يعدم

 َءاَج ىَّنُخ : لاَق انيس ىَرأ الق ىَعْسآَف دَّمَحُم َءاَج : :نولوقي مث ايش

 هريس رمز
  اَنكَيَمت «ةّنيِدَمْلا رارح ٍضْنَب يف انف ركب وب هبحاَصَو كف ِهّللا لوس

 هي ميل كلو
 نم ةَئمسَمَح ًءاهز امهلبقساف ٌراصنألا اًمهب َنْدوُيل تيدابلا) لمآ" نم ُهلُجَر)

 قاف نعام نيمآ اًقلطْلا :ُراّصنألا تاك ٠ مهل اها ىَتحا راّصألا

 َقئاَوعْا نإ ىّتح ةئيدملا لهآ جرح ,مهرهظأ ني هبحاصَو هللا لوس

 هُم ارم يآ آَمَق لاق كوم مهيأ ؟ره مهيأ : نقي هَتيارتي تويبلا قوم
 مق « ضف ميو ءاًنيَلَع َلَخَد موي هتيأر دَقلو : كلامي لاق «ذئمْويهب

 [155 عجار) . اسهم نيمْويرأ
 ةداَقكَو حاملا يبأْن ع ٌفعَش اًندَح «مشاق اَنثدَح - ةروياح

 انآ تلعب : :8 بلا نَع : لوُقَي كلاَم نبا سْنآ اوعمس مهن يِبضلا ٌةَرَمَحَو
 سر يرسم دس ا
 . ىطسولاو ةبايسلاب راَشأَو ءاذَكَه ةعاسلاو

 1940 :رظنا] . ىَرْخألا ىَلَع اًمُهاَدْحِإ لْضَفَك : لوُقَيهَداَتَق َناَكَو

 سنأ لاق :لاَك .ةَداَنَق ْنَع «ةَبعش اَكدَح «مشاَه اًنئرَ | ممنوع

 باّتكلا لْهأَنِإ؛ هّللا َلوُسَراَي : كف هللا لوُسَر ب اَحْص لاق : كلام نْبا
 14 هرم هوم موعأ د دوبل

 1915 :عجار] . مُكَيَلَعَو : اوُنوُق : لاق ؟مهْلَح رت فيك العن نوملسي

 يبأ رق نب ةيواَعَم ْنَع بع انئدَح «مشاَه اندَح - نسون

 يف لاكن 89 نَع «تدَحْياسلآَتمَس : :هلتلق :لاَق . ساي

 .معل : :لاق ؟مهسْلآ نمؤأ «مُهْنم موَقلا تخأ نبا : رقم نم نامت

 1771١[ :عجار]

 َسْنأ تعمَس :لاَق َةَداَتَ ْنَع ٌةّبعش انئَدَح «مشاَم انئدَح - نيران

 نبا : اوُناَف ؟مُكريَخ مدح ْمُكيفأ : :راّصنالل قف "ىلا نَع لومي كلامنا

 [17747 :عجارإ . مهلا نمؤأ «مهنم موقلا تخأ نبا لاق ٠ .انل تخأ

 :لاَق ٠ ينأبأ دانك : لاَق ٠ .ةبعش اَنئدَح مشاه اندَح - سمسم

 ناك :لاق (مَعَن :لاق ؟هتعمس تْنأ : تلق لاق) كلام نب سنآتْعمَس

 ةشارالقلو بكو يسون نيحكمأ نيش ع ب هللا

 [اا9417 :عجار] ٠ ُهَمَدَق اًمهحاَمص ىَلَعًاعضاو هديب امهحيذي

 نب سنأ نع «تبائ نع ؛كاميكس اح مشا اَندَح - احل

 تاكو «نارْمع لاو هَل دق ِرَجّنلا ينم لج مناك : لاق . كلام

 :لاق باكا لهو ِحَلىّنَ ابرام َقلطْناَن ف هللا لوُسَرل بشك

 ْمّصق نت بلاَمف ؛هباوبجحأو 4 دمحم بتكيناكاذَم : :اوُلاَقَو دوُصَكَر

 ىلع هند كْضْرألا ْتَسبصأَكَْوراَوَقُهَلارَمَحَ ؛ مهين هّقنع هللا

 ري ةهسدمعا ريق مص سل لا ع

 ىَلَع هْنديْدَكْضْرألا تبَبصأَ «هوراَوُق هّلاورَفَحَق اوْداَغ مث ءاههَجَو

 0 رم م اس دنيماسا ع 5 07
 ١ ىلع هَ دك ضرألا تحب واول اورق اوهام اه

 [1؟0 :رظنا] .ًاذوُبنَم هوُكَرتف ؛ اًههْجَو

 نان تيان اطيل - «مشاق ا اناا

 [143110 :رظنا] ٠ 0 ا هلل

 سا كي دل لميت قل ليسو ارت

 ىأر ىَتَح 2 > «ًادعاق ىَوتْساَك دَجَسمُ « يسند انضْعَي ىأر ىَّح ءامئاق

 مه
 [379/9 :عجار] . . ًادعاق ىوتسا مث ؛ «يس دهن اضع

 نع« يتربخأ دانك : لاق كبش اَنندَح «مشاَماَنكدَح

 ّخ نإ للص دلا ىل كيال ف لل ا نى
 هك مم

 ضقت وأ) ُهَّشقنَق ةضف نم امَئاَخ ْذَخَّناَف
 سا سا م

 : اموُنْحَم َنوُكَي تح اركي ال كب

 [1ا :عجار] ني اع ىلا يلا :لاَق ءمّللا 0

 ىلإ كيذا لاو 1 : لاق كلام ني سنع دَحُي دات يا ع ماس 00000
 1 ١ .ةاَنمَمَرَكذَك . . .موُرلا

 «دشارْنب دمحم اًنندح :الاَق ."نْيَسَحَو و ماَسعواَنٍِدَح - مب

 قف هللا وُ عمل :لاق ٠ هيبأ نع «سْآ نب ىسوُم نع «لوُْكمَْع
 رياص يعش

 2 م ءانحْابهِحلَوهَسأَرْبضْخَياك ركوب كلو :ةبضْخَي ام بيشلا نم

 عش انفي ىتح : مشاَه لاَق
 مهَرحَش

2 
 0 اَمِكَح - مشا ايون

520 

 حرطق ٠ اًموُسبلَ قرم ميت رك حتت ءادحاَو مؤ :قرو نم
 اع
 [17564 :عجار] ٠ ْمُهَميِئاَوَخ ساّنلا حَرطَ ُهَمئاَح 8 هللا وسر

 ممل

 ثيل اَنكَدَح :الاق . مشاَهَو ىَسيع ْنْب قاَحْسِإ اندَح - نسسلل

 َناَك ف هللا َلوُسَرَنأ «رَْخأُهّنأ كلاَم نب سن ْنَع «باهش نبا يندَح

 يتأيَف « يلاَوَعْلا ىلإ بهاّذلا ْبَهْدْيَ يح ةعفترم/ ”سْمشلاَو َرِصَحْلا يَلَصُي

 [17097 :عجار] . ةعفكرم سمشلاو َيلاََْلا

 يشع هل
 7 نع ؛باهش نبا ينئدَح ثيل ينئدَح َقاَحْسِإ اَنُندَح - -

 :لاَق هنأ هئبسَح : :لاق) يَلَع َبَذَك م : لاَ هنأ لف هللا لوُسر 'رَع ٠ سن وة وءووم رمق مع

 .رآثلا َنمهَدَمْفَم اوتيل مَع

 لاق :لاق . .دْيَمَح نع «يدَع يبأ نب َّمَحُم انُندَح - امك

 دق .هب هل متي اَماوُمَلَْت تح ٍلجَر لمع اوُبََْتآل نأ ْمُكلَع آل "سن

 هْيَلَع تاَمْوَل كيس ًالَمَع ؛هرْمَع نم انام أ « ره نم هرب لجرلالَمْحَي

2-0007 
 ّدْبمْلالَمْمَيْدَقَو «هب هل مَتْحيف « حلا ٍلَمَع ىلإ رش ىَلَع تام



 08 انقندخل 0 ا

 ىلَعَتاَلَع تال ؛احلاص لَنَغ هر نم نمو ؛هرغت مة

 ع سم 0

 . هبل مح محي ئس ٍلَمَع ىلإ لوحتي «ريخ
 وقوع 2 رك دي هلل علام 6 يع

 , هنع فك مث ةرم ديمح .هعفر دقو : لاق

 «بوُبآ نب ىَبحَي انا :لاق َقاَحْسِإْنْب ىَبحَيانئدَح -013/
 الف يِبلا لاك : لودي كلام نسل عمَس : لاق .٠ ليوطلا دْيَمْح انثدَح نكح
 َنوُيرعشألا مدقق : لاك: مُكنم مالئسإلل ابولُفاق أمه موق مُكْيلَع مدقيم

 اسس ل ل ا - مل

 اوُعَجَو وجراح يملا نم اوبر امل «يرعشألا ىسوموبأ مهْنم

 و
 هيزحو دمحم ةبحألا ىَقْلَتادَغ

 [15:46 :عجار] .ةَحفاصْمْلا ثَدْحأ ْنَم لوأ مه َناَكَو :لاق

 مِصاَع اند ديزني دحاوا دب ادَح أَن اتدَح - نيس

 مي: :كلاَمن بسن يللاق : تلاَق . نيريس'تْنبهصْفَح ينئدَح «لوخألا

 لاق : :كلاَم نب سنآ لاقت نوُعاّطلاب : تلق ؟ةَرمَع يبأ نب ىَحَي تام

 [110407 :عجار] ٠ ملص لكل ٌةداَهَش نوُعأطلا 8 هللا لوس

 ليِعاَمْسِ انئدَح «يعاّزوألا انكدَح :ةريغمْا وب انيدَح - نوضح

 لَك كلا دبع نب ديلولا ىلَع كلام نبا سنآَمدق : لاق . هللا دبع نبا
0 

 هللا لوس تع :لاق ؟ةَعاسلا بركب هللا لوُسَر نم تْعمَس دام

 .نيئاهك ةعاسلاو مَن لوي

 ّيلإ بنك :لاق .يعاوألا اندَح «ةّريشملا بأ اند - لوس

 يبآو ف هللا لوُس ” فْلَخ ْتِّلَص : :لاَق . كلام نْب سنأ ينئدَح دا
 يار همس

 بر هلل هْسَحْلا9ب ماَقلاَ نوحتفتسي اوُناَكَف - ف َناَمْنَعَو رَمعَو ركب

 لرأ يف «ميحّرلا (3736 4/8 ) نَمْح مح رلا هللا مّنسي9 َن ورعد ال «نيمْلاَمْلا
 7 .اًهرخآيفآلّو ةءاَرقلا

 ينّئدَح «يعازوألا انئدَح :لاق .ةّريخملاوُبأ انئَدَح -0
 «ةّريخمْلا وبنك دكَو) "يرد ديغَس يبآو كلام نْب سنآْنَع دانك

 رس
 يسمأ يف ُنوُكيَس : لاقاق# 'يْلنأ (َجَرم «ذيعس يبأ نَع « سّنأ ْنَع

 هل َذاَُشْلا وُوَوْفَي ؛ لطفا َوُنيسُيَو ليقلا نوحي موق ةكرُكَو (فالتخا)

 «مهماّيص ّعَم هماَيِصَو «هئآلَص عملص مدح قحَي هارد واجي

 ىلع الري تح ٌنوُعجْريأل :ةّيمرلاّنم مُهّسلاَق قورم نيذلا نم دوري
 ىَلإ نوعي /موُنتكو مهلك نمل ىَبوُط ؛ ةَقيلَْلاَو قلَخْلاٌرَش مه هقوُ

 هس ع 00
 اي: :اوُناَق ٠ مهم للاب ىلوأ لك مهم ؛«يش يف هن اوسلو هللا باتك

 [ا537/ :عجارإ ٠ قيلحَتلا لاق ؟مُهاَميس ام هللا لوس

 نفاحنسإ يح «يعانوألااندَح «ةريلا وب 002 - نيف

 0 سو ل صم ل ع
 ظ2ص01000 ةنطملا يناجي دجا

 قّدع حفص يفةمملا ترن ىتَح «ٌةَديِدَش هيَ هئادر قرطب بج

 نيلهللا كلام نب سّآمسُس
 و سس

 5 و ةهداو
 لاق“ َكَدْنع يذلا هللا لام نم اَنطْعأدَمَحْم اي: + لاقك « هللا لوس

 ممم يم
 [للورمك :عجار] ٠ ل اور : لاق مث ما مسك ل يبل هيلِإتلاَ

 نئدشار يتاح اوم ا اَمدَح . ةرشملا و0“

 نشا مالطا وم جوخ يب رخال
 مريس مو مللي واع يرو نا

 ءالؤَم : :لاق ؟ليرثج الم ١ "تْلُقَف «مهرودصو مههوجو نوُشمْحَي

 مهضاَرعأ يف نوُعَميو « سانا موُحُل َنوُلُعاَيَنيِذْلا

 ضاع هت قس ياك نيسسكت
 0 .٠ هي سال
 الخ برحلا : لاق قف يبلاَدأ٠ كلام ِنْب سَ ْنَع «رياج نب َناَمْثع

 ٌناَّمْثَع ْنَع ءوِرْسَع نب ناَوُفَص اَنئدَح ءناَميْلاوْبأ انثدَح - نة ورضكن
 «4موعاق

 .ةعدخ برحلا : لاك هللا لوُسَرَنَع «كلاّم نْب سنآ ْنَع «رباج نبا

 ةيرَغ نب رام نع , ضي" نكدح «ناميلا بأ اد /١-

 ًاتباك تعمَس 1 ل اوقَي .ىلعمل | يني ىلوم دبع نب ديَمح َعِمَسُهَنأ "يراّصنألا

 عم م

 ٌليربجل لاق ُهّنأ ؛ ب هلا لوس « كلاَم نب سن نع «ثدَحُي ينانبلا
2000-7 

 ليئاكيم كحّض ام : لاَ ؟طق ًاكحاّض َليئاَكيمَرأ مل يلام : مآلسلا لع

 .٠ ثلا تقل نم

 ةَعيِير نع ؛ يعاّروألا انندَح « بّعصُم نب دَمَحم ان اًندَح - مب

 ديني 8 هللا لوُسَر لاق : لاق كلام نب سنآ نع ءِنمْحرل دبع يأن

 ع :دوُجُيلا نمافلا ٌنوُمْبَسهَمَم «َناَهبصأ ةّيدوهي نم لاجدلا

 . ناجل

 ِنَع ءسُنآ نب كلاَم اَنئدَح ءبّمْصُم نب دَمَحم اندَح - نورشكي

 كمن اًماَع ل هللا لوُسَر َلَخَد : لاق « كلام ِنْب سن ِنَع "يهل
 ١ نيم ١ :عجئر] .رقعم هسأَر ىَلعَو

 ْنَع جاهم ْنِبدَمَحُم انَدَح « شايع ْنْب يلع انئدَح - ندضفأ

 طاقم يبن وات ىلا ئلأ لأ: لاق ٠ ا

 2 * لا لاق اا قلل ف لو

 .ْماْجَو مخل ىلإ دكه «ناَميناَمْإلا : :لوُقي ا هللا
 سرس م

 ريخأ : لاق .٠ هلع اني «قاحنمإ لاَ - - 4

 08 ر لاق : لاق . كلام نْيِسْنأ يتربخأ : لاق . يرطازلا نَع «سُوُي

 هللا وَقلَت ىّنح اوريْصاك «ةديِدَش ةَرَكآنوُدجَمَس َ جت مكن :راّصنألل

 ًءاشْنِإ) : :هّللا دبع لاك.” رص : :اوُلاَق «ضْوَحْلا ىَلَع ين تورو

 [3710375 :عجار] ٠ ثيدَحْلا يف سيد هيا تئئظو ةاَقْحأَو هللا

 مامعءع شم هس م سعه تش ع
 اندَح :الاق . ىَحَي نب نسَحْلاَو َقاَحْسسإ نب يلَع اَنئدَح - - 138

 نب سّنأ ْنَع «ليوُطلا دّيمح انآبنأ : لاق - كّراجملاَنْب با ينعي -هللاَدْبَ

 ةلإ ال نأ اوَُهْشَي ىّتَح سانا لتاقأ نأ ترمأ : :لاَق هللا َلوُسَر نأ ؛كلاَم
 هم هل

 أ ةَومَللاالِإَهَلإ ال نآ اوُدِهَّش اًدإَف ؛هّللا ةلوُسَر دمحم لاذ

 يع



  نيرثكملا هنسمآ هكا ص 0

 اًوّلَصَو ءانتطيد اوكار 9 سو (519/60) لوس

 َنيِملَسْلل امْمُهل؛ اًهنحبألإ مُهلاومأو مهاد اَْلَ تحد ءاَنتالَص

 1١418[ :عجار] . مِهيلَع ام مهْيَلَعَو

 يع يماللادخ « بتنا دمحم اتدَح - انادينا

 يفاللكو.اهن رشم قبح هل لور قا تاق

 [١؟9؟9 :عجار] . عادوا ةَجَح

 دبع ينكدح : :لاَق ةَعاَقر ِنْب ناعم نَع «ةّريغُمْلا بأ انئدَح - نووكنا

 :لاقاق هللا لوُسَْنَع كلام نب ِسَأَْع يكمْلا تحب نْب باهَوْلا

 « هيفي هيف هفلا لماَح برك هلم هذه يتلقم مس ادب هلا َرَن

 :ِملْسسرْدَص 9 " نهلَح لي ال ثآلاك «هْئم هَ وه نم ىلإ هقفلا لماَح برو

 ةَعاَمَج مورو هرثألا يلوأ ةَحْصامَو «لَجَورَع هلل ٍلَسَملا ص الْخإ

 .مهئارو نم طيحتْمُهتوْعد نإ َنيِملسملا

 كامب ةمرع ماع
 اندَح :الاَق. هبط حل ا نب اصح أح - ااددنما

 همام هع

 فخ لق ياش 6و لن كل ل أ ىلإ 0

 ام «ءوُضَو يل يٌمْلَهةيراَج اي لاق مَن الق ؟مُيِلَصأ : :لاَقاَمَّلَس ِهْيَلَع

 ْمُكماَمإ م ف هللا لوُسَربةلَص ةبشأ هللا لوُسرَدْعَيٍماَمِ َءاََولَص

 .اًذه

 اَبأ كلذ يفٌرُكْدياَم :دْيَر لاق (يبأ لاَ اذَك) : : هئيدَح يف ماّصع لاَ

 َُفّئَخّيَو دوج لاو عوكل ميْرَمع ناك“ دي لاق :لاَق ءٌرمعألو رْكب

 . ميلا َدوُمفلا

 « يبأ ينرَبْخَأ : لاَ ةَرْمَح يبأ نب بْيَعش نبش ند - امام

 عيبمأ يف ىارُنأ كلامي سن ينربخأ : - يره ينعي - دمحم لاك

 ماو اويرطضا سانام ءًدحاو امي قرو نم امَتاَخ ف هللا لور
0000 2-0 

 . مهميِتاَوَخ سائل َحَرطَ همنا هللا حرم ٠ هول قرَو نم

 [1؟164 :عجار]إ

 يرظزلا نع« يبأ يِنئدَح : لاق . بيَعش نب رشب انئدَح - نس

 نم يضْوَح يفّنإ : لاَ قف هللا لسن ؛ كلاَمُنِسْنآ ينربخأ : لاك
 و 00001

 ..ءاّمّسسلا موجن ددع قيرامألا

 :لاَق . يرْهزلا نَع :هبَِعش انآ ءناَبلاوُبأانعَح - سل

 هلو ءاوَُساَسَتالَو ءاوُضْعاَبتال : لاق يّبلنأ ٠ كلام نب سن يتربْخَ

 َقوُق هاَحأَرْجْهيْن ملُْسل لحيآلو ,اناوخإ لاب اوُنوُك ءاورياَدَت

 .مالّسلاب ادني يدّنااَمْصْريَخَو ءانَهلصَيو اذه دق نامت ٠ «لاّيل ثآلَك

 0 ل/ :عجار]

 نع كيم اند يقدح ؛ يربح اكد 7-0
 هئاسن ىَلَع ف وطي هلل لوس َناَك :لاَق . سّنأ ْنَع ءديَز نب ماشه

 رياض يع

 م "كلام م نب ,إ سندس

 .دحار لش

 نع شايع نب ليعاَمْسإ انندَح : لاق  ناَّمّيلاوبأ اننَدَح -
 ك0
 هللا ُلوُسَر لاق :لاَق . كلام نْب سنأ نع ؛لاقع يبأْنَع ءدّمَحُم نب (رَمع)

 سس سو عاش 6 00

 باسحآل آفلام ةمايقلامْوياهْنم تعي « نيسور ملا دَحأ قع : تل

 اًهبَو ؛ لَجَوَرَع هللا ىلإ ادوُثو ءاَدِهش افلا ٌنوُسْسَحاهّنمثَمْيْيو ءَمِهْيلَع رع ماس سا ع سا سو سوفؤعا ها

 :نوُلوُتي «امت مُهجاَدوأ جت مهيدب] يف5 ةعّطَقم هس ءادهشلا ف وقص

 قدَص.: وُ دايما فلل كنك ل ىلا ااا

 آينث نم وجي ٠ ضل رهتب هولا « يديبع

 رب هن د

 . اوءاش ثيَح ّنجْلا

 يف َنوحَرْسَيَف ءاضيب

 مدقاا م
 نب ليعامسإ اًنكدَح

 ةوعدلا : : هّللا لوس لاَ : :لاق . كلام نب سنأ نع «ميرم يبأ ندير رو هر ةرع

 انك سّنوُي انكلَح :لاَك َرَمُع

 م هلق دق
 .اوعداَك ةَماَإلاَو ناألا َنْيدرُي آل

 ماع رب مريس لو

 نع ءبطَون لاب اند « ورعان د - المعلن

 [نمإٌمئاَح 8 هّللا لوُسسَرل ناك : لاك. سنا َْع "ير نع «سْوُي
 دعو

 [1؟516 :عجارإ .يشبح ُهَصَق قرو

 ريب امو

 «تياْنَع ءناَمْيَلَس اًنئدَح ءٍمساقْلاْنْبمَشاَه انكدَح - نسل

 .ةَعَم تفلطْناَوَقلطْاَك جر ف هللا لوُسمَراَعَد : :لاَق .٠ كلام نْب سّنأ ْنَع

 لذ لكي هللا لوُسَر (1177/) َلَمَجَ بد اهيفةكرمب يجن : لا
 .انيط نم مع لَو لإ هيقلا تعج كلذ تن ارامل «ةيسيو ايلا

 سما
 . دعب ]هبحأ تلزاَمَق :سّنأ لاَقَك

 لاَقق . يميل ناَمْيَلِس ثيدَحلا اذ اذهب تُنَدَحَف : ناَمْيَلَس لاك

 . هماعط يف ُهاَندَجَو أل بدلا ناز يف لعق كلاَم نب سن

 «مشاَ انندَح - نسرضلر

 طئاَخ جليل 8# هللا لوُسَر : لاق :لاَق . لَم ن سْن نع دير نك لع

 . هءاَطَع ناّمْلا ال و «هيدلاول فاعلا ل“: ءِرْمَخْا نمد ِسْدْقْلا

 تعمم :لاَق َناَمْهَط نب ىسيع اَنْئَدَح ؛ شام اد
 ايس ف

 هللا د وُ ف يبل ءانن ىلع خدت شْحَجتنبْز اتناك : :لاَقأستآ

 َناَكَو ءامْحلوازيْخ ذوي الع مَعَ ؛ءاَمّسلاّن م ينحل جور

00 0 
 اش امثل حرف هللاٌلوُسَر ماك ءْتْيلا يف مه 1 اَمَك اسوُلج مولا

 تل ل
 ُ موَقلاو عج مث تيلي نأ هلل

 . باتجحلا يآ رن ءههْجَو

 مل ريب مري سلاو
 نع « يحل هللا دْبَع نب دَّمَحُم انتَدَح «

 يو ا شدع
 يف فرو هَْلَع كلذ َقَشَك مه اَمُك سولج

 سأ نع ؛ «نَسَحْا انئدَح كرام انئدَح ؛مشاَه اَندَح - - ١16

 ًايةعاّسلا ىَتم : لُجَرُهلآَسق هيي يف 8 يبل دع تنك : لاق .٠ كلام نْبا

 ”تذّدعأ ام هَّللاَو : لاق ؟اًهَل] َتْدَدعَأ اَمَق ٌةَمئاق اًهَنِإ مآ : لاق ؟ هللا ١ لوُسَر

 َتيحأْنَم عم دن : لاك «ةَلوَرَو هللا بحأ ينل لَمَح ريثك نم اهل
 2 هدم

 . تبستحا ام كلو



 ٍنيرثكملا دنسم

 سكاْنَع نّسَحْلا نَع كا كد مشا تتح - 003-

 ىلإ ره نسي ةعُمجْلا موب طَح ا ا هلل ورنا : لاق . كلام نْبا
9000-8 

 اذهطهطإ جا

 هلت مهمين دازأ ءارتنم يلاوُبا لاَق . ساَّنلاّرثك امل «ةبشَخ

 ُهَّنأ كلامي رسنآ يتربخأَف :لاق .ريتملا ىلإ بلا نم لوح ؛ ؛ نيب

 هللا لول ىّتح نحت تلم لاق «(لاولاَنينَح نحت ةَبَشَحْلا حمس

 .استكَسق اَهَضَتحاَ الإ ىَشَمف ربما نَع

 هللا دْبَع نب َليعاَمْإنَع كلاما انئدَح مشا اَنئدَح - نست

 ًابيط 8# يلا ىَلَع ضرع اَم لاق. كلام ِنْب سْنآ نع ؛ ةَحلط ىبأ نبا
 رعدرل

 [اطللا ل67 :رظنا] ٠ هدرَف طق

 .ةملس يبأ ل يتيم يتلا اند ؛مئم اد - اادلا

 ءنملاَو لبو «لَسكلا رطل دخلو مهل نسكب

 [ :عجار] ٠ لاّجرلا ةَبَلْغَو نيدلا عْلْضَو

 ْنَح ءزِزعْلا دب اَنندَح مشاه انندَح - نسمح

 20000 لاق . كلام نبا سنآ نع «٠ ةَحِلَط يبأ نب هللا

 :اَهل ل يقق ء[مْويسيئأَك : لاق ٠ اهني يف تو اًهشآرف ىلع مايو «ميلس

 َقرَعَف ؛ ءفّيصلا يف كلاَدَوْتْنجُف : تلاَق «٠ كشاّرف ىَلَع مئان كف يلا اذه

 فشلا "لتجف «شارفلا ىَلَح ٍمدأ ةقطق ىلع هر سا ىّح ف يبا

 ايَنيِعَتصَتاَم : لاق كلذ عن انآ عم «ةرورا يف“ ةرصعأو قرعْلا كلذ

 :عجارإ . تبَصأ : :لاَق« ءانئايبصل هكر وجر هللا َلوُسَر أَي تلق ؟مِيكسمأ

 اةنقينف

 دْبَع نب َقاَحْسإْنَع ءِزيَِمْلا دبع انندَح «مشام انندَح - لقانا

 يف ا هلال وُسْراَني ىَلَص : لاق .٠ كلام ِنْب سن نع ؛ سلط يب نبهلل
 مام ماقد ع

 جسق ءاَم نم ءيَشبهَحَضتو ءمَدقْلا نريد ريصخ ىلع مكس مأ تن

 [16.0 :عجار] . هْيَلَع

 ف يشي اند لا

 باعمال موعد : . 9 كارول لق نق

 دز نبا ينيسداَمَح انئدَح ءدمحم نب سوي انئدَح

 َناَك امك مكب يلّصأ نأوثا آل نإ : لاق هنأ كلام نب سن نع تبا نع

 ةئوُعتصَت ْمُكاَرأآل اتيش تصيبك لآ ناَكف :لاق ءانب يصب اقف هللا ل وسر
 «يسّئْدَقَل : :لئاقلا لوي ىتح امئاق بصل عوُرلا نم ُهَسأَر مكر إنا

 يسذقل: لئاَقلا َلوُقَي ىنَح َدَمَ ق ةَدُجّسلا نم ُهَّسأَر مَكَراَذِإناكو

 [1؟ا/٠9 :عجار] 0

 مم ماعاد عد

 00و تيك ع

 0 _ كلام ن لام نب : نإ سادس

 «بهذ نم ذو نو ىلخ الا حض لإ لاق ؟اذهام : لاق ةَرفص َركآ

 [1844 :رظنا] ٠ ةاّشبوكو ملأ ؛ ككل لري: :لاَقَق

 «تياكْنَح -دْيَرَنْبا يني ُداَمَح انَدَح سوي انئدَح - 15 03

 ا ا
 اداَمَو :لاق ؟ةعاّسملا ىَتَم ءهّلا َلوُسَر اي : لاق الْجَرنَأ « كلام نْب سّنآ ْنَع

 ْنَمَعَمَشْنِإَف : :لاَق « ُهلوسَرَو هللا بحأ ين هكا :َلاَق ؟اًهل تددغأ

 ما هرم

 كن :8 يبنلا لقب انَحَرك ٠ «ملسإلا دعب ءيشب انحِرَقاَمَق : "سَنآ لاق

 وُجْرأاَنآَو ؛َرَمحَو ركاب ف هللا لوُسَر بح أ ا : لاق .تْييحأ نم عَم
 .مهلَمعبلَمحأ التنك انو «مهايِإ ينحل ْمُهَمس نوكأ ذأ

 لراس 00 ٠

 ْنَع دير نسبا يني دام انُدَح «سُنوُي انئدَح -6

 قف هللا َلوُسَر بيس هميم: لاق ؟8 يتلا بصح صعق :لئسساسْنآ نأ «تياث

 هركلو «حلمقل هديحل يف تاطتش عال تفشل ُةبْضْخَينَكاَم

 :عجار] ٠ ءانحلاب ب ضَخْيَرَمع اكو ءِمتكاَوءاَنحلابْب ضيا ركاب

 0 [لس

 يي م لال ين سا اسوي اندَح - 1 5

 طق فأ : : يل لاق ام هللاوق «نينس رش فل ََْح لاق . سّنآْنَع
 2 سو يب ع 9 يع

 .انكو اذك تمن الَعَو ؟اذك تع مل :“ : هتعْبَص ءيشل لاقآلو

 وم ادعو
 . سن ْنَع «تباك ْنَع ءُداَّمَح اَنْكدَح «سُْنوُيانْئدَح - - 0 و

 07 قف هللا لور فك نم نير يح الو جاد يديم اَم : لاق

 ةحئار تممش [ا٠16 :عجارإ . ا هللا لوُسَر ةحئار نم بيَطأ تنكح تمم

 ٌهُمَلَعَأ الو :لاق تباكْنَع ٌداَمَح اًنئدَح ءسوي اًنئدَح ١8

 يلا هان «ضرمف 9 يبا مدْحَي ناك دوما نم امآلغ انآ « سّنآ نعل

 نعوم هيل ىلإ الثا طق اللا مَعَ ا

 00 :عجار] .راثلا نم يب دقن ياهل دم ْنَحْلا : لوي هدّنع ص

 هيتس و واع
 «تباك نع دي نبا ينعي- داَمَح انْبدَح « سوي اًندَح - 1 أ

 وّنأ َناَكو : لاق ءَرْمَخْلا تمرح مْوَي مْوّقلا يقاس تلك : لاق ٠ سن نع
 عمم ييهكع عل

 ْدَقَرْمَحْلا نإ آلآ : لاّقَقكل جر َءاَجَف ؛هباحصأض بل ممتا دكةحلل

 :ةَحْلَط وُبآ يل لاك لاق .تمرح

 كوع يداني ايدام تعمَسف ترظنق تجرح : لاق ْرظناَف جرخا

 تْنِجَل : لاَك ؛ اراك بعت َمْذاَق : :لاَق هتربخأَف : لاق «تّمّرح دَقَرَمَخْلا

 همام عا 6 ممر سا يم ع
 «هنأطب يف يه َءاَضْني نبا َلْيهس لكَ : مهضعب اقف : لاق ءاَهتقرهأَك

 تاّحلاّصلا اوُمَعَو اوُمآَ يذلا ىلَعس ل9 : لَجَوَّرَع هّللا َلَرْئأَف : لاق

 «خيضَقلا ذكتْويْمُصْرْمَح اكو : لاَق ٠ ةَيآلا رخآ ىلإ 4اومهط اًميف حاج

 .رمتلاَو رسل

 ْنَع ء-دْيَرَنسبا يني داّمَح اَنَدَح سنوي اًنيدَح



 هلل اوس ناَك لاق. . كلام نير سنا نع «ةيالق يبأ نع بويأو

 ريق سرس هلا را ع أ 0

 لاَقك :لاَك ءوُرْمَيدَشَجْلا : : هل لاقي دوس ملغ هُم َناَكَو هل يسم يف اف
 يف ساس همر عاش سار

 .ريراوُقملاِب ققرا «ريراوقلاب كقوَس ًادْيور ةْشَجْنأ اي َكَحْيَو : : 4 هللا لوُسُر

 ّ 538 عجارإ . .ءاّسْلا ينعي :ةيآلق ق يبأ ثيدَح يفو :لاَق

 « تبات نع -دْيَز نبا ينعي ٌداَمَح اَنئدَح سْنوُي انندَح - ١11

 مول اَمهئاَسن نم ةاَرما ىلع مكوأ ف هللا لور تيرم: :لاق . سْنآ ْنَع

 . فاش حي وأ - ةاشبمكوأَت لاق « شْحَج تنير ىَلَع

 نبا ينعي ٌداَّمَح اَنكدَح : الاَق .لمَوَمَو سوي انئدَح ٠7

 ُةَيآَتلْرئاَمَل : :لاق كلام ْنْب سنآ انثَدَح «يولملاملَس اَتَدَح دْبَر
 00 نو ىعاع» هه

 . اَيَكَءاَرَو : لف ينل يل لاَ « لخذأ تنك امك لُخْذأ تْبهُد «باّجحلا

 [1 79 :عجارإ . يلب

 ًتباك انثدَح ءِرَجَح نيب ِح انكدَح سْنوُي انئدَح ١617

 هس كف هللا لوُسَر دع أَم اتْجَرَخ :لاَق . كلام نْب سّنآ ْنَع « « يناثلا

 ءاتنقق مكمل يجْعأف «نوُبملَي ناَسلعب ترَرَمَف ءيلهأ ىلإ
 ءَناَملعْلا ىَلَع مئاقانآو قف هلل لوُسَر (11/8/5) "يَ ىهتلَد :ناملعلا

 ىلإ“ 0 ىضجركُهك اح يف ا هلال وَُر يتكرم ءناَمْلْلا ىلع َمَلَسَ

 َكنحاَم : : يمأ يل تلاَقَك ؛ ءاهيف مهل مجرات يّلا عسل َدَْب يلهأ

 يأ: ْتلاَقُ هَل ةَجاَح يف 8 هَّلللوس كر يِنْلَسْرَأ : تلق يب يميل
2 

 هللا لوَُر ىلَ ظفحايباي: ْتلاَقَف رس انام اي : : تلق ؟(يب اي ةججاَح
 سف هم داش

 وأ مويا ةَجاَحلا كلت قست ةَرْمَح اَبآ اتق : :تباك لاق رسال

 َنمادَحأ اهب اددَحُستْكْكو ايدل ينو هللا يإ :لاَق .اًهرُكْذَت

 اةدفينلن :عجارإ . تيا اياه كمتِدَحَل « سأل

 مى تع سا مرع رز شد نوع

 نياَمح َندَح :ال :الاَق .٠ 2 حول نفسو سوك - اقوا

 حارا لسمو الكت ما 1

 بيلا بلعآلو كلن ةّحئار تنم لو ءاق هللا لوُسْر افك نيل

 »© مال

 [184419 :رظنا] ٠ (ةّربثع الو ةكسم :نسح لاق) . 8 لوم

 نب لآله ْنَع ؛ م كح :الاآ و

 ٌةالّصام وي ِهّللا لوس ىّلَص : :([سنويإ لاق) لاق. يسارع « يلع
 :لاَقق ربما يقَرمُم 6لّص امي هلل وسر ان ىَلَص :يبَرس لاقو)
 نم ْمُكاَرأ امك يئآرو نم ْمُكارآل يّنِإ اقم « عوُخرلا يف ةآلّصلا يف

 . يماَمأ

 نب لآله ْنَع «َمييلف اثدَح :الاق .جْيَرَسَو سنوي اننلَح -5

 وسو هللا لوس هب مدهش : : لاق كلام نْب سّنآ ْنَع «ةماَسُأ نب يل

 نم ْمُكْنمْلَه : لاَكْمُت ءاََمَ هيَ تير رْبَقْلا ىَلَع سلاَج ف هللا

 اًيانآ : :ةَحلط وب لاقك 0و يدي برس لاق)؟ةلبألا فراقي لج

 ي# هدول عر

 [15:: :عجنرإ .اًهرْبَق يف َلَرتَك : لاق . لنا : لاَف هللا َلوُسر

 "دم كلام ام نب سدس 57
 صحح ك0

 نب َناَمْثَع نَع ؛ يلق انَح : الاَق .٠ 0 س1

 يَنَصُيَن ناك 8 هللا َلوُسَرنأ ؛هَرَبْخأ كلاَم َنْيَسنآَنأ ءنَمْحرلا دبع

 لبق عجْرَتو ثراَحْلا نب ةكراَ يي ىلإ هاذلاٌبَهَياَمِرْيَرصَعلا

 «سْمشلا بول اَهْضْعبيو روزجلا جملا رحَشي مرو ءسْشلا بورغ

 ىَلَص هم ىلإ جَرَخ اذ اكو ' «سمّششلا لِمَن نيح ةعمجلا يلَصي تاكو

 نيت رجلا

 دّيَمَح ْنَع -ةَملَس نبا ينعي ٌداَمَح اَنئدَح 200 1114

 ةماعلا
لوُسرنأ كلام نْب سنآ ْنَع ؛باَحْبَحْلا نب بْيعَشَو

 :لاق 8 هللا َ

ب نيبوتْكَم «روغأب سيمكن وع لاجدلا
 لك هوي فاك ه

 [ام :عجارإ ٠ كد «نمؤم

 م فقام م فمع وود اد ادو وو

 ل ا َةَمَلَس

 ُهَلَلاَقَكُدَمَحُم : :ةَكلاقي ءِراّنألاَنم ملغ دعو ؟ةعاَسلا وُ ىت
 م ممل ساو

َت ىّنَح «مَرَهْلا هكر ال انآ ىَسَعَك مآل اَدَه شعَيْنإ : :ا هللا لوُسَر
 َموُق

 [7١ه45 :رظنا] . ةعاّسلا

 0 ل مس اسهر مع يششددر مور

 نب دامح امدح : :الاَق . . ىسوم نب نسححو سْنوُي اَنيدَح - -5

هللا َلوسَر َلآَسالْجَرنأ ءسّنآْنَع «ينانبلا تباك نع ؛ ةملس
 ٍماَيقْنَع 8 

 نع لئاسلا نسي :ل لاق .ُهَنَالَص ىََك اًملَ هللا تمي « ةَعاّسسلا

 هنا اهل تْدَدُم :لاَق ٠ يو ا لج لق ع

 ءئشب نرشتشلا ا ل لاق“ تت 8 كار

 [1717/40 :عجار] . احول امان ماسلا
 يوادمرز هل

 نب دامح اًمَح : الاَق .
 5 00 هلال لع و

 َلوُسَر اي :لاَق الجر نأ كلاَمِنُب سنْنَع نيالا تاك ٌةَمَلَس

 ْنَمَعَمءْرَمْلا : هللا وسر لاَقَف ؟مُهلمع مليم و مولا بحي لجيرلا هّللا
 بح 8

 همم مع 2

 [1756؟ :عجار] . (ْبَحأْنَم َمَمْءْرَمْلا : : لاق .٠ مهلامعأ :نَسَح نَسَح لاَق)

 رم 2 26م

 كبت انك مُهّللا
 4 معا

 لاك ثيدَحْلا اذهب ثدَح اَذِإ ! سن َناَكَف : :تباك لاق

 ْنَع ءٌهَداَعقْنَع «ةَناَوَع وُبآ اَنكدَح : لاك .”ربوُيانئََح ١47

 وأ اسرع سَ ملم نم ام : 8 هللا (119ر1) لوس لاق :لاق . سّنآ

 :عجار] . ةدَص هبهلَناكألإ ميه ب وأ َناَسْنِإ ! أ ريط هنم لكأيق اع عري

 نيكني

 نيِزيَِعْلا دْبَع ْنَع «ةَنآَوع وب انكدَح «ٌسّنوُي انكَدَح -17477

 مسهل للا ىلَ هللا لوُسَر لاق سنان :ةَماَنقَو «بيهص

 .ةكرب روحسلا يفأاذإف «اورحَسَت



 .يتبلا تباكْنَع :ةملس ري انَح انكدَح سوي اًنئدح - 15 وامعت ع
 ةنَجْلا يف َمدكهَّللاَروَص صامل : لات اقف هللا َلوُسَرْنأ ؛ كلام نب سّنآ نع
 ٌة[ر امل املك وم ونه امُرظَيو هب فطيس يلي لعََ ٠ مك ني نأ هللا اش اَمهكَرَت
 [لاهد1/ :عجارإ ٠ كلامي مل قلَخ قلخ هنأ فرع فوج

 ةنُبْسَنآ اًنئدَح «ةَداَنَق نع ,نابيش اًنكدَح «نسوي انندَح --06 يال يعل
 سول ل سلام

 اي يت ىو لجل لالا :لاَق الجر نأ كلام

 3 هَيشْي نأ ىلع رداق يلج ىَلع هام اَنمأ يذلا نإ : ف هللا "يب لاق ؟ةَمايقلا

 .واَّثلا يف ههجو ىَلع

 َتنَحَو :لاق .ًةَداَنَق رع ناش انئدَح «سْنوُي انثدَح -71
 :لاَق ؟ةئيِدَمْلا ٌديِرياَمأ ءهّللا يبي : لاق ساَّتلا َنمالئاق نأ ؛ كلام نب سن
 نم اهون اهيا كامله جامي مسه « ىَلْب
 [13؟54 :عجارإ ٠ لاجدلا

 َتسَحَو :لاَق .ةَداَنَق َْح ناش اًنكدَح «سنوي اًنئدَح - م ماه
 ٌرْفُك رف كلب وُتكم هيب يام : لاك قف هّللايِبندأ «كلاَم ْنْب سنأ
 /7١317)[ :عجار] ٠ باكو مأ نمْؤُمل كفي فاك : لشي هال

 (نّسَحالو :لاَك ةَداَنَك َْع ءُناَبَبَش انكدح «سنوي اًنثدح -- و رب ب سب
 ِنَع ىَهْني ناَكو « سدس نم هج هللا يبل يدئا هنأ « كلام نب سّنأ

 نيام ؛هدّيي دَمَحُمس فن يذّئاو : لاَقَك ءاهنم سلا بجَمت «ريرَحلا
 اا [)؟١٠18 :عجار] ٠ اندم نم ْنَسْحآ نجلا يف ذاَُم ِنْب دعس

 'نَغ يَمْحألا دلاَخوُبآَو مو َنايَح نب ناَميَلَس ان -
 ألق ههجرباَنلَع لبي هللا لوس داك :لاق . «سنآْنع ديم وبي عمم

 4+17١[ :عجار] ٠ . يره ءاَرَو نم مُكارأ يك اوُدتعاو اوُصارَت : لوم رك

 :لاق . سلا نع يح اكد حبس انئدَح - 1
 اَمَق ؛ هنيه ىلع شميل ةآلصلا ىلإ مُكَدَحأ ءاَج اذِإ : : 8 هللا لوُسَر لاق
 [1؟.69 :ةجارإ ٠ مَآ قبس اَمو « ىَلَص هكرْذأ

 ْنَح -ةَملَس نبا يي داَّمَح اَنئَدَح مستوي اًنئدَح ١١
 . هلال لاق 'ءاتَئاَم امان هللا يضر يرن ؛ سّنآ َنَع ءتياث

 .ريَقلام َناَّمَع نب ناَمْنَع لْخْدَي ملف ٠ هلم فراق ل ُجَرَرقلا لْخديأل لم 5 م م
 [1؟مه5 :رظنا]

 ْنَح -ةَمْآَس نسبا ينعيس كراَّمَح اًنثَدَح ءسنوي اًنئدح -7 ريا | درع دا
 يع ريق سدي © لرش يلا ٠ تيان را مو هسا »ب

 الجر َعِمَسَ موي وي تاَذ عمتساَف «٠ َراَغأذلإَ َكَسْمأ َناَدألا ّمِمَّس اَدِإَ :ناكألا
 دهشأ : : لاَقك «ةّرطقلا ىلع : : هللا لوُسَر لاق 2107 اوُقَي
 110/5 :عجارإ ٠ راثلا متجر : :لاَقَق .هّللا لإ هلإ آل نأ

 نب داَمح انئدح :الاَق . ىسيع نب قاحْسإو سوي ادَح - وع
 مورلا كلمن : :لاَقُهَنأ كلاَم نْب سّنآ نع دير نب يلع نع ؛ ةملس
 نابي ىلإ ظنأ يأ 18 ءاهسيلَف سدس م ةقَعس لف يبل ىتطأ

 - كلامي سادس
2-00 

 مس
 رعدوم فامامم

 مودم َكيلَع تلزلأ هّللا َلوُسَر اي : وُ َلَعجَف ؛ ًمهلوط نم

 ني مايا دي يش يذلا 9 كج لاَقق ؟ ءاّمّسلا
 بلاط يبأ نْبِرمْعَج ىَلِإ اهب تَحْبْمُت مريح جل يذم ني دنس

 اه ْعَتصأاَمق : :لاق ءاَهَسِلتلاهكطعأ ملين قف يبل لانك ؛ ءاهسبل
 ل11 :رظنا] ٠ يشاَجتلا كليخأ ىلإ اهب لس أ : لاَ

 :لاَق ٠ هاّيس نب نوُميَم نع ؛ مزح اننَدَح سنوي اًندح -
 يفهم ب َحأ نم : ف هللا ل وسر لاق : : لاق كلام ني سنت عمس واع ش

 [36م417/ :رظنا] - ةَمحَر لصيلو هاو ريل هقزر يه اريأنآو ٠ع

 نمير كذق دقق ْنَح ءًدايش اقدح واح - ليا ذيج
 بسن اًنندَح : :لاق 4تآلّما لَم مّنَهَجل لوف موي هلو : : لاق ريسْتل هم هم عيمعم

 نم لَم :ل ل اوُقَتْمتَهَج لَك : :لاك 8 هللا كلام(: /80
 ىوزبو «َكَتَرعَو طق طق : لوقت مَ ةرعلا بر هيف مضي ىتح 4ديزم

5201000 

 [174017 :عجارإ ٠ ضعي ىلإ اهضعب

 ينّئدَح : :لاَق . دْيَشُرنْب ناَمْنَع اًنئدَح سنوي اًنئدح - - 1ك

 هتدئامب اعد ءسيِمَح موي يف كلام نب أ اني : لاق ٠ نيريس نب سّنأ
 ٌمْويموَتأ مث ؛ هضمي كَسْسأَو وقل ضْعَب ىدَتتق «ءادّقلا ىلإ ْمُهاَحدَ
 ُضْمَيَلكأَ «ءاداّقلا ىلإ مُهاَحَدمُ ؛هتدئامب اعد ءاهلم لَم « نيالا

 سس سا

 مك مكن وينام كلامْنْبْسَنآ مُهَللاَق ضني نلسنأو ولا
 سْفَت يفام : :لوُشَن ىّتح طي الق موصي ف هللا لوُسَر ناك «أ ءنوُيسيِمَح

 رباع مما
 هس يفام : لوك لح سنا مَا رطْي أ هللا لوس

 ناَعَش امش يف هل موصلا بح َناكو «َماَعْلا موصَينأ

 ُهرُبداَمَح اًنكَدَح : هر 1
 يِئلاَدأ ؛ كلام ِنْب سّنأ نَع «ةبآلق يبأ نَع ؛ «يايخسلا بويع مس

 1 + عجار] . دجاّسَمْلا يف “سال هاي ىَتح ةعاسلا م موقت ال : لاق يو

 داَمَح (نثدَح) : :الاَق ءىسوُم ربح شوي انئدَح - 1 يام م
 َدْنع اوركذامْوق نأ ؛سنآ نع ؛ ِنَسَحْلا نَع ءدْيَز نب يلَع نع ؛ :ةَملَس نبا

 هَ نّسَلاَْح ديزني ئلَعْنَع : :رسح َلاَقإضْوَحلا دايز نْ هللا دبع 01
 كلك َعلبق ؟ضْوَحْلا ام : :لاقو ركنا (ضؤحلا دايز نب هلل دي دنع ركذ
 ؟ضوَحْلا مّتركد :لاَقكهاَنأَف ؛ نلف هللاو مَآ : لاَقَق كلام َنْب نأ
 نم ّرَثْكأ مَمَن : : لاَقق ؟ركذي# هللا َلوُسَر تغمس لَه : : هللا ديب لاق
 ' نيام لوأ) كم ىلإ ةليإ نيب اَمك - هيكرط ني امد لوي ةَرم اذكو اَذُك
 .ءاَمسلا ٍموُجُن نمره هنو (ةكمو ءاَعْنَص

 . ءاَمسلا ٍموُجُن دَدَع نم رثكآل تبن نو : :نّسح لاق ورع مش م لا ل ع

 نَع ؛دْيَر نب يلع نَع ُناَّمَح اَنَْدَح ؛ناَّمَع انئدح -8
 ١ . . .داَيز نب هللا ديبع دنع ضوحلا ركن كلام ِنْب سنأ نع ؛ ِنَمَحْلا
 اولا .نكمْفألَو هب نكمل هّللاو :لاكهنآالإ هلم رك



 رماة ساهر ماعد دو
 20031107 الق « ىو ثري رس رشو اند 1

 : هّللا لوُسَر لاق : :لاق كلام نْب سن ْنَع «ينانبلا تبا نع ؛ :ٌةَمَلَس

 هِنلإب حلوووه ناك : :ناَمألا ةوالَح "نهب َدَجَو هيف نك مثلَ

 وق رماس ع ع سا معامل
 رتل يف فدي نأ ل ِجَرَو «هللًلإةبحَي ال الْجَربحُيلْجَرَو ءاًمهاوس امم

 . ءاناَرصن ايدو, عجري نأ نم هيل آ

 [11414 :عجار] . اينارصن وأ :نَسَح لاق

 دِبَمْح اًدَح ,"يراَصْنألا هللا دبَعُْبسحُم اند 1 هو مو تدو
 ارْيَخ هبُهّلادرُيَنَم 8 هللا لوُسسَر لاق : لاق كلام نْب سّنأ نع « ليوَطلا

 َلبقٍحلاَص لمه : لاق ؟ةلاَمْضتْسا مهلا لوري: :اوُناَق ؛ُهلَمَسَيسا

 [1؟64١ :عجار] . هوم

 رمةرزرهمو
 سن نع 0 1

 دك اكسو لما هل الكر ءاهك دق يناق يف ميس
00 

 .اهكسم يف هلع ةروراق يف ةطب هكر حاد اقَرَع

 ريق هريس د
 هداك اكدَح «لآلهوبأ اندَح « ىَسوُم نْب ْنَسَح اًئدَح -*55*

 ؛مههنؤُ اتناك سانلا قيرط ىلع “تناك ةَرَجَسَنأ كلام نب سْنآْنَع
 بلعب ئاردقلك : : 8 يلا لاق : لاق « سانا قيرط نَح اهلََعَف ل جَر اهات مي ع ل ل

 [171544 :عجارإ .هّنَجْلا يف اًهْلظ يف

 مس هر هاش
 نسبا ينعي - مالَس انئدَح ءىّسوم نب نَسَح اًنيدَح -45

 ًادْبَعَدإ : لاق اكل يَِنلا نَع «كلاَم نْب سّنآ نع «لآلظ يبأ ْنَع - نيكسم
 هيملو هم قد
 َلَجَ ُرَع ُهَّللا لوقف : لاَق ءُناَّنَم اَي ءناَّنَح اي : ةئس فلآ يداك مُثهج يف

 لْهأ د جيف ليربج قلطني ءاََه يدب يتتأق بهذا : مالّسلا ِْيَلَع ليربجل

 ناَكَم يف ُهنإَف هب يتلا ل وُ ريف هر ىلإ عج دوك نبك رتل

 فيك « يدعي: :هل لوي لجو رع هير ىلع هفقوُيف هب* يجيق ىجي ءاَذَكَو اَذَك

 :لوُشيق ؛ . يقم رو ناَكَمَرش بر يأ: لوي ؟كلَمو كئاكم َتدَجَو

 ايف يدر اهنم يجرح ذِإ جرت اَم براي: وشف ٠ « يدْبع اور

 . يدْبَع اوُعَد : لوُقيق

 -(77 ١ /#*) داَّنَح اَنآّبَأ «ىّسوُم نب نَسَح انئدَح "66

 «ةَبآلق يبأ ْنَع «بوُيأ نع - يطع نبا يِنْعَي - كاّمس ْنَع - دْيَز نبا ينعي

 اوودباَك ةآلّصلا تَميَِأَوءاَّشَمْلاَرَضَح اَذِإ لاق هَعَقَر كلام نْب سّنآ ع

 ذل 58 :عجارإ ”ءاّمَملاب

 «ثدحي كلام تعمس :لاَّق . ىسيع ْنْبْقاَحْسِإ اندَح - 1455
 ءيفاس# ميقرم اا م

 نقلا مْوَي كم َلَخَد 8 هللا لوس ؛ ؛ كلام نْب سّنآ نع « «يرهزلا نع

 راسب لَعتم لطَخ نبا : :لاَقَق "لج ةاَجهَعرل ملط رقفملا هسآر ىلع

 00 م 41 :عجارإ م هولتقا : لاَقَق ٠ ةبعَكْلا

 ْنَع «ٌةَداَنَك َنَع ٌديعّس اًنندَح ءدَّمَحم نب طابسأ انئدَح - ك5

 .ٍماَّمت يفةالَص سَّْنلا فخ نم ف هللا لور ناك : لاق . كلام نب سّنأ
 ساما ساس

 [1794 :عجارإ

 نب سّنآ َنَع َةَداَتَق نع ٠ «ماشم اَنئدَح نطق وبأ انئدَح - 154
 ءاهبكرا : لام ةندبوُسي ٍلجَر ىَلَع ف هللا وُسَر ىَتأ : :لاَك : كلام 0 2

 وأ ءَكَحْيَو اهبكرا : :لاَق كلا: : لاق « هكا : :لاق 9مم : : لاك

 [ادالك6 :عجارإ ٠ كلو

 ْنَع ؛ٌةرق نب ةَيواعم نع «ةبعش انئدَح « نطق وب انيدَح - نونا

 :عجار] . مهتلآَن مؤأ «مُهْنم مولا تخأ نبا لاك. ا يبل نَع ٠ سْنأ

 م

 نأ ؛سّنآ ْنَع َهَداَتَق نَع «ماَشه اًننَدَح « نطق وب انئدَح - وف دلل

 ءِلّسَكْلاَو ,لخبلاَو «نبجلاَو ءِزْجَعْلَنمكوََيلاك 8 هللا َلوُسَ سر

2000-2 
 !ةذيفكلل :عجارإ .ربقلا باَدَعَو «مَرهْلاَو

 ناَرْمعاَدَح َرَفعَج انئدَح هت هاشم نير اح - عالما

00 
 (هدعيرظنا] 6 نر ينشر + لاكأ) رول وح : لاق لإ

 نارمع َنَع «ناقرب نب رفعَج ينئدح تباث نب ب يلع اَنئدَح - نوؤدح

 َرْضَع 88 هللا لوُسَرسْمَدَخ : :لاَق . لاَ نب نس نع «ايرصبلا

 يبأ - باقل يني بوي نع هيي نب محم اَنئدَح - 114 01
 هِيعارذ ْمُكادَحأ ضر تفي : لاق يَا ِنَع « سن َْع اق ْنَع ءىآلعلا

 [1؟4١ؤ :عجارإ] . بكا ةآلّصلا يف

 معاقو
 يلع ْنَع - ةَملَس نبا ينعي ب - داَمَح اَنُكدَح ء سنوي اًنندَح - 1

 يبيِرْسْأامَل : ف هللا لوُسَر لاق : لاَق . كلام نب سْنأَنَع ءدْيز نبا

 ”و هد
 اوه نم : تقف : :لاَق ءراث- نم ضيراقمب ماش ضر لجو ترم

 .نوَسْنيَو ريا الادمي َكلسأ سماح خلا :لاَق ؟ليربج اَي

 [17176 :عجارإ . نولي لآ «باّتكلاَنوُْيْمُمَ .مهسفلأ

 ساه رع راه

 نباْنَع «نوشجامْلا بوُقَعَي نب فسوي ةملسوُب بأ انئدَح 6

 لاّلَحَف ءاراد يف ا هللا لوُسَر انا : لاق ٠ كلام نب نأ نع «باهش

 نملُجَر هللا لوُسر نيمَيَْحَو ءرادلا ءاَم نم اهبل اشو ءاَنل نجاد

 8 هللا لوُسَرِراَسَي نَحَو « باطلا برم لجل ءارو نمو «ةيدابلا لأ

 .هعْتب مه وأ هيف ع حداد ىّتح ف هلل لوُسَرَبَعَف ءركبوُبأ
 َحَدَقلا © هللا لوُسَر ىطغأق ءرخبابآ طغأ هللا لوُسَر اي :ٌنمع هل لاق 2 اوادوكو

 196١١[ :عجار] . َنَمِيألاَف نميألا : لاق مث« «يبارعألا

 اَنَثَدَح - يلوُلَسلا ينمي - - روُصُنَم نب قاَحْسإ اَنْيَدَح + عك

 لبقية يبل ناك : لاق سنأ نع «تبا نع - َناَذاَر َّنْبا ينعي - ٌةَراَمع

 ليقي ناَكَف ؛ ًامطن ُهَلْتدَحَّناَف ٠ قرانا رككأ نم كو ملم دنع

 ام: لاَقف . ٌمدْخاَتف َقَرَمْلا فني ْتَناَكَ ءاطَخ جر َنيَْطَحَو لع



 116ا1/ح نيرثكملا دنسم

 دك يبيط يف ذهُلَمْجأ هللا لوُسَر اي كفَرَع : تاق ؟ٍمِلسمأ اياَدَه م مص لام
 [371177 :عجارز ٠ .نَسَح ء ءاعدي

 يما
 «تباك نَع ٌقَراَمع اًندَح ءروُصُنم نب قاَحسإ اًنندَح - 055

 يمش : :لاقق ةَراَج ىلإ" ظلم لس يبدأ ؛سئأ نع هع مح

 00 .اهيوثرع ىلإ يرظناَو ءاَهَضراَوَع
 1 .فاّقحْلاٌيلجعلا رص وب ءاطع نب باها دبع انندَح - 144

 قف يان مهب «كلاَم نب سنأ نع اتق نع ؛ديعَسانآَبأ لاق
 باح ره (0101/6) يل رع لإ ةئجلا ف يسأ انام : : لاق هنأ 000

 يذْناركوكلا اَنَه : :لاق ؟اذَه امٌليرَبج ايتلقَك : :لاق «فوجُملا وُؤْللا
 ءرقلائلسملاُهئط اق هيف "ديبي : لاق لجو دلير لاطغأ روميو ىف وع

 377١4[ :عجار] .ئؤللا هضاَرْصَر اذ

 لاق : عءاّرق) «هباتك نم باّمَوْا دبع لاو : :يبأ لاق - - 189

 َبَرَضَف « كلير ةلاطعأ يذلا وكلا اذه ؟اذَهام يت : يعَم يذلا كلَمْلا
 .كللسملا هنيط نم جرخأق هضْرَأ ىلإ هَ

 نْب : ركب يبأ نب هلا يانا ءمصاَعنْب يلع اَئدَح - هلك
 موي يف ا هللا لوس جرح املي كلام نب سآت غمس : :لاَق ءسنآ
 ادق انآلك يرْخَينأ لك لكي لآناكو : لاق « تارت لكي ىح طق رطف

 .ًارثو لَك داَدْري نأ داَرآ ادق اسْمَ لكأ داَدْرَي نأ دار

 , نمل دريان «مصاخ نبل اح - ليحل هماع
 ةَّملطوُبآ ىتآ : لاق ٠ كلام نْب سن نع ىَلي يبأ نب نمْحرلا دبع نَع
 00 يل لاكمُش ءاماَمُط حست برك ءر «ريعش نم نيدعب
 ةبأاحم امو ل 'يِملاتيئأَت لاق« اندلع امم هال ف هلا لور
 ءاوموُف : : سائل لاقو مق .همامط ىلإ لودي ةَحلط آدذإ تلتف .ُدْنع
 :لاَك ُتكرخاَكةحلط يب لَ لخَد لح هيدي ين“ تنجَ اونا
 ىَهَتنا ملف هر 18 هللا لوُسَر ىَلعدْرأ نأ عطقتسأ مَ ينإ :تلُق ءاَنتَحَضَق
 (رسلَجااَمل «ةَرَشَعَرشاَع َلَخَدَو اوفا : : مهل لاق بابلا ىلإ ف يلا
 :مهل لاق مش ءاومبش ىَنَحما لا نعم و «نلك وامام نأ

 :لاق ءاوثكأو ْمُمْلَك موَقلا َلَخَد ىّنَح «ٍمُكَناَكَمةَرَشَع لخديلَو ءاوموق
 ام َتّنيلا لهأل لَّضْفإأ]و : :لاَق ءَنيناَمكو آفْيئاوُناك : لاق ؟اوُناَك مك تلق
 . مهعبشأ

 ةلآلب ماَقأ : لاق . سن ْنَع ؛دِيَمَح انْ « يلع اندَح - نيس
 هني سن ىّمح هَماَقأَف : لاقل ُجَر ا هّللا لوُسَرل ضرع «ةآلّسصلا و م م 0 رام يعم

 [17316؟ :عجارإ ٠ سالب ىلصَق 8 هلل لور هاجمت موق ١

 يمل
 ا هللا َلوُسَر نأ ءسْنآ نع ديمَح اًندَح يلع انئدَح - ناد

 اًكَكَف ٠ اهم دّيىلع هاب اعد «ةتلحار بكر ءَداَضَمَر يفّرفاَس

 [1؟؟914 :عجار] ٠ هيلإ نورظنَي ساّنلاو « برش ةَمئاَق توتسا

 ني يتاتث
 ا تسمو تبوح يمس دوب ف طحت ان ٠٠ج ١ ةعطلححطصم سس بباب تصمم مس سعص سمج تا

 444 ص 1 ا رم

 تعمس :لاق ِرْكَب يبأ نب هلي اكد يل اح - ليسن
 قم قبس ارم لوأ يفتن سلا اهب رت : لوي كلام نب سْنأ
 ل تحدت اهب بَرمآَق :لاق ةَسْلَط اب اهب تيتان اَهَبْنَحأَت اًهْيلإ
 :هسْلُق :لاَك «هبهمتَف : لاق ءاققف يِْلا هب تْنا : لاَثق اَهّرِجَح َدَحأ مث لاق

 . يمهل : :لاّق هبال دهبي لأ حل

 كلام نْب سنآ ْنَع «”يسودّسلا ةَلَظْنَح نع « "يلع اتندَح - - "56
 ويم سام

 :رظنا] .وُمَْيةاَدَقلا ةالَص يف عوج دْمَبارهش تق 88 هلل لور
]| 

 نَع «رياَج ْنَع «ُيِرْوّنلا نَع «دقاو نب هللا دبع انثدَحح -75

 ةديِفْلل

 «ةيعشو «يئاوئسُدلا ماسه ْنَع «ديِيْنْبَمَحُم اندَح - ا 5
 يف َقاّزبْلا : :لاك 48 يلا نع ؛كلاَم نب سنأ ْنَع اقنع ؛ ًاعيمج

 [١15مه :عجار] ٠ اًهتفد اَيَراَفَكَو ,ةكيطَح دجْنسملا

 نع ءروُصُنمنَع ةئاَز اندَح ورع بواد - قول

 يمقن اس ةهدعلث ص سل 0
 شو ين ىلإ جال ا ااَنب

 َلوُسَر نإ ءاوُنصَق اوُسوُت : :مهل لوُق لوُقأَك ,ًاسولج مهدج 5 هبل حا

 ل عجن .  ىَلَص دق 8 هللا

 10 لاَق : كلام نب سّنآ نع هان

 ا :عجار] ٠ ةّحنَس ةلاهإو

 نسبا نَع كلام اَنمكدَح «يريبزلا دَمْحآ وب انئدَح - نرخ

 ىَلَعَو كم َلَخَد © هللا َلوُسَر انآ ؛ربْخأ كلام َنْب سنان «باهش

 بعل راكسأب (17/6) "لَم لطَح بد: هل ليقف رقم هسأر

 [1؟:91 :عجارإ ٠ وُلفا : لاق

 «ةَمَلَس نب داَمَح ينَربخأ : :لاق َقاَحْسإ نب ىَبحَيانئدَح - -14ا/ا

 ءاعقألا نع «٠ ىَمَتاق هللا َلوُسَرْدَأ ٠ كلام نب ِسّنأ ْنَع ءةَداتق نَع

 .ةآلّصلا يف كرولا

 .تيدَحْلا اذه لَرَتدق يبأ ناك : هللا دبع لاَ

 سن ْنَع ةَداَتَق نع ؛ديعَس اًندَح ,ٍباٌهَولا دبع انندَح 1 ١-
 لاجدلا مهو ردح الإ يلبي ب ثيم : لاك 8 يتلا نأ «كلاَم نْبا
 /15١517[ :عجارإ ٠ َروعابَس مكين هلأ «روعأ ُهّنِإَ وراق باكا

 ءسْنَآ نع ٌةَداَتَق نع « ديعس َنَع « باها دبع اَندَح - ا

 صن نم اك امك ٠ «هيلي يذلا مث ؛ َمدَقمْلا فصلا اوُمنأ لاق اك يبل نأ

 [136707 :عجار] .رَخوملا فصلا يف نكي



 َرَكَذَف َهَداَتَق نع نابي اًنكدَح' سو اج - 00507

 ربا سه ع
 نإ“ هيلي يذلا مث ؛ مدعم فصلا اومنأ : لوفي ناك :ُهَداَنَق لاقو .ًاثيدَح

 . رحم فصلا يف َنُكيلكْص فنا 0000

 .سنآ ع ؛ةداق نع ءديس نع ؛ بَلِ اند 6

 :راّصْنألا نم مُهلُ رئة عيرأ قف هللا لوُسَر دهَع ىلع آر َمَمَج : لاك

 كوه :رظنا] ٠ دير وباو « تاكيد ٠ لج نب ااتسَو « بنك نبي

 ا ا

 يبأل لاق ؛ لف يلا نَع

 ا ل يكيي لج (معل : : لق ؟دلل يتسلل: لاَق

 ١407 سن ْنَع داق نَع يعاب « باهل دبع انئدَح «

 اسنانك َّنإ ءهّللا َلوُسَر اي :اوُناََق ؛ نلف يلا اآ ةجرعَو ل نم اطهر

 كه هّللالوُسَر مهَلَرَمأف ؛ةّنيدَمْلا اًمَحْوَتِسا فير َلْهأ نكت مو عرض لهأ

 اوُلطْناَك ءاميلاَوبآو اهناَبلا نم اوبر هيف اوجرْخَي نأ مُهَرَمآَو « عار دوب
 اوُناَتْساو ءاف هللا لوُسر يعار اوُنتَ «ةرَحلا ةّبحات يف اوُاَك اِإ ىّنَح

 مهبلط يفاق هللاوُسَرَثَمَبف «مهمآلسإ دب اورقكو دولا ٠ يتأق

 آو مهيدي مط مهي
 .كلَذك ْمُهَواوُناَم ىَتَح

 «ةَرَحلا ةّيحات يف مُهَكرَتو «مهنيعأ رمسو م4 2

 [لا5م/ :عجار] . مهيف تَرَ ةيآلا هذآ انكَركْدَو :ةَداَنَق لاق

 «ِكلاَم نب سنآ نع ؛ُخ نَع , باعد اح 0

 ةنقللا

 7 ْنَع «لآلب نب نامل انئدَح 3 رق يبأ نب نما نَح ما 4

 سم سا #

 اسفل فلخ عم ان: لوي كلاَم نب سن عمَسُهنأ « كيرش

 يبصلا َءاكب عميل ك9 هللا لوُسَر ناك «مَتآ الَو 8 هللا لوُسَر نم

 ديس ام ع ل
 علل 4 35617 :رظنا] ٠ أ نفت نأ ةفاَحَم ,فشخبو ءففخيف

 نع «ةَيوُرَع يبأ نب ديعَس انئدَح «باٌهولا دبع ائدَح - -

 يف عضو اًئإَدَبَعْلاَنإ : :لاَكُدَنأ يبل نَع كلام ني سّنأ نَع ءَةَداَتَ

 نآلوُيق ناَكلَم هاب ؛ «مهلاعن َقفَح 2 عمليه باح هلع ىلوتو هرب

00 
 نمؤملا مآ : لاق ؟- ف دمحم يني - لجل اذه يف لوقت تنك اَم : :هَل

 ءراثلا يف َكدَمْفَم ىلإ لا : :ُهَل لاق ءهلوُسَرَو هللا دبع دهشأ : لوفي

 [19947 :عجار] . ًاعيمج امها « بلا يف ادم هبا كدب

 .ءاسأ قماش
 ْنَع «ةّيورع يبأ نب ديعس اَنئدَح «باهولا دبع اندَح - 14

 يتللختلَخَد سو هيَ هلاىَلص يلد كلام نْب سّنأ َنَع داق

 يِبئاَي اوُلاَق روُبُملا هذه ب اَحْصأْنَم : لاَقق ع انوص عمم راَجُنلا

 باَذَحَو هِْبَقْلا باََعنم هلا انوع لاق « « ةيلهاجْلا يف اوُناَم سان ؛ هلل

 َةَّمألا هذَّهَدِإ :لاَق ؟هّللا لور اَي كاد اَمَو :اوُلاَق ءلاجّدلا ةّنيفَو ءراذلا

 تنك اَم :ةلآسق كلَمانآ هرْبَق يف عضو اذِإ نموا نق . هروب يف ىَلكُ

 تمص

 ماعم ها عع
 ناش لل لاق هللا لاق هاََههَّللا نك ؟دمَت

 نع لأسي اَمَق : لاق « َُلوُسَرو هللا دْبَعَوُم : : لوقف : : لاق ؟لجّرلا اذه رءع لو

 6 هل لاقي ءرآنلا يف هلاك تْيَي ىلإ بلطيم : لاق مريم
 سل سم ع سس ل

 :لوُشيف «ةّنجْلا يف آني هب كلبا كَمحَرو َكَمّصَع هللا نكلو ءراّلا يف

 َرفاَكلا نو «نُكسا : :هللاقيك يلهأ رش داق بهذ بهذ (1774/6) تح ينوُعَد

 ؟ِلْجرلا اذه يف لوُقَت تنك ام : للوكيل نق يف ا

0000 
 هدأ َنْيديِدَح نم قارطمب رضي ٌساَّتلا لوفي اَم لوقأ تنك :ل :لوُثب
 . نيا ري قلَخْلا ُهْعَمْسَي ةحْيص مم هل اةتساسمت

 سن نع «ةَداََك نع ؛ «ماَشه اَنئدَح ء باعوا دبع انندَح - نيستين

 [1؟9714 :عجار] ٠ مَمت يف ٌةالَص سانا فخ نم ف هللا[ : لاق

 «سّنأ َنَع َةَداَتَق نع ءليعس انآ «باهولا دبع اندَح - ١4817

 ١ ١ ّ 8 يِبلا نَع

 « سن ْنَع ٌةَداَتَق نع «ديعّس ْنَع باعوا بَ اَنكَدَح - 185

 وع سل هع م #
 :عجارإ ٠ اد اهئراَفكو ةقيطَح دجّنملا يفُهَعاَّلا لاق ف يِبلانأ

 [الهمم

 ست ع سل همم

 نب سنآ نع هداََقَنَع ءديِعَس ْنَع باول اَنثدَح - 6

 الو هَماَمأ لمي ال ةالّكملا يف ْمُكَدَحأ ناك اذ : لاق ف يِبلاَنأ ؛ كلام

 َتْخَتوأ هِراَسَيْنَح َلْثْعلْنكلو «(لَجَورَعّير يجيه ؛هنبمي نع

 الرمل :عجار] .4 .همْدق

 ؟ِرْدَقْلا ليل ْنح ديس لئَس : لاق ِباّمَوْلا دبع ”بعاَتسَح 1443

 ِرَْمْلا يف موسما : لاق اق هللا نأ سنآْنَ َةَداَتَق نع اًنربخَأَف

 . ةسماَخو ةعباسو ةعساّت يف «رخاّوألا

 سن نع َةَداَنَق نع «ديعس نع « باّهَوْلا دبع اَنْئدَح - ١ع مؤ/

 ان يره دمي نم ْمُهارآل (يْنإ ) ؛دوُجحسلاو عومرلا اومنأ : لاق الف يلا نأ سمع

 [1900+ :عجار)] . مُثدَجَس او مَتْعَكَر

 اًنكَدَحو : دانك (لاق) ءديعَس ْنَع ءباّمَولادْبَع اننَدَح - ١184

 اًكّرَتْها : -ةَعوُضْوم دْعَسةَاَنَجَو - لاق اقف للا يِنانأ كلام نب سنآ

 .لَجَوُرَع محلا شرع
 را هسا

 نب + سّنآ نَع «َةَداَتَق نع ءديعّس نَع « باّهَوْلا دبع اًنئدَح - -89

 نَلْبقَكلكَو «ريرح هج اق هللا لوس ىلإ ىَدْهأ مورد ذأ كلام

 : 89 يبل لاق 5 ءاهنم ساّنلا بج اهبل هريرَحْلا نع 8 هللا يب د ىَهني

 :عجارإ . لَه مودا ةلجلا يف سيدال :هديدئحش رك يا
 هم

 اةليفملا

 سن َنَع َةَداَتَق نع ماه انآبتآ ءباّهَولا دبع اندَح - 1

 هع م يا عش
 :لاَقق ,ةَكديقوُسَي ل جر ىلع ا لوو ىتآ : لاَق ٠ كلام نبا

 7-00 كس م س8
 :لاَق هندي امن: لاق ٠ ًاهيكرا : لاق كدب هللا َلوُسَر اي : لاك ؛ اًهبكرا



 سا سنس ل سمو 00
 كلش - هيك ١ َككيوو) كَحْيو اهيا لاق ءهَنَدَباَهنِإ : لاق ءاّهبَكْرا

 [لللكم :عجار] . - ماشه

 0 داق نع «ديِعّس نَع ؛ باّهَوْلا دبع اًنئدَح - نوح

 اونو ايف ىَقلي منهج لاَرتأل : لاَق هنأ ف يلا نع «كلاَم

 وق ست ىلإ نيو هَمَدَق اًهيف ةّزعا بر عض ىَتَح ءديزَم
 لجو وَعهَلل نشْني ب ىح لضَ نجلا يفُلاَريآلو «كمَركو كرو طق طق

 يول
 [17400 :عجار] ٠ لجل لضمه اَقلَح اهل

 نب , نأ نع َهَداَتَق نَع « ديعّس نع باعوا دبع انندَح - 107

 ل
 يف بكل يسيةَرَجَش ةجْلا يفأذإ لوُقَي ناك يف هللا يبان «كلاَم

 1١44[ :عجار] ٠ َهمَطتَيآلٍماَع هلام اهّلظ

 نب سْنآ ع ةَداَتكْنَع «ديعس ْنَع ؛ باها دب انندَح - *١11-

 مُكْيلَع ماسلا : لاق ٠ هباَحصأَو ا هللا لوُسَر ىَلَعرَم ًايدوهي نأ كلام

 آل :لاق ٠ هالو املس : اوُناَك ؟اَدَه لاَق ام نوُردَتآ : 8 هللا "ين لاق

 :تلق :لاَقك٠ لع مور «يلعُور لاَكمُث ءاَدَكَو اَذَك لاق هثكلو

 حامل مسا كلذ َدْنع نعال ين لق منن: لق يلمس

 اشو رو هس
 نأ ْنَع ةَداَتَق نع «اليعَس انْئدَح «باٌهولا دبع اندَح - 11

 ممم 100
 امهروُحَس نم اعملك ارسم تياك نديرو هللا يئن ؛ كلام نبا

 نم اَمهغاَركَنيياَك مك : : سنآلا انك لّصلا ىلإ 8 هللا لوس مَ

 هللا (؟؟" هلأ ئَياَمَرَدَق : لاق ؟ةآلّصلا يف اَمهلوُخُدَو اًمهروحس

 [1؟الث6 :عجار] . ةيآ نيسمَح

١ 3 

 ؟لاّصوْلا نَع ديس لئسس :لاق .باّمَولا دبع انئدَح -6
 لبق ءاوُصاَوُماللأ : لاَ هللا لور نأ «سّنآ نع داق اربح
 يراد مكن دَحاَك تسل ين : :لاق ؟هّللاَلوُسَر ايل صا ُبََنِإ :ُهَل

 [ل .عجار] . ينيقلسيَو يسعي

 نب سّنأ نع « ليوطلاديَمَح ْنَع «دّيمَح نب ةديبع انثدَح - نرد

 ةي ا وعرب رو كمن يعمر دل كن
 :لاَق ارش مُهكلاَقي الجر َنيعبس راصنألا َنمباَبس ناك : لاَق . كلام

 وامر
 َنوَسَرادَتيق ةئيدَمْلا نم ةّيحاَ اوسع اوَسْمآ اذ ٠ دجْسَمْلا يف َنوُنوُكي اوُناَك

 مه دين سنو دجنسلا ينل ضلع بضع نوت

 نم اوُبَطَتحاَو ءاَمْلا نم اوُيذعَتسا حبصلا هو يف اوك اذِإ تح «مهيلهأ يف

 3 ؟ هّللا ل اور ةرجح ىلإ هودتساف :هب واج ؛ بَطَحْلا

 َرَطَع ةَسْسَح مهتلتكى لح يبل ادق نوم فب مْوياوبيص . ف اعيمج 2

 [3ل44 1841/ :رظنا] ٠ ةاَدْلا الص يف مؤ

 سرر مرعسم
 دّيَمَح ْنَع « «ركبوبأ اًندَح :لاَق .ِرِماَع نب دوسأ انندَح - نيكني

 ٌركذك . . .ُءاَرُقلا :مُهكلاَيةنيِدَملاب هيف تناك : لاَق سّنآ نع ؛ ليوطلا
 الام ل
 . هانعم

 00ه
 هما ع

 لاامَكْوأ لامس عَ اق هللا لوثر نع ءايدح تح نإ[ ن6

 . 8 هللا لوس

 «ليعاَمْس 2 اَنآَبأ «يمشاَهلا واد نباَمْيكَس انئدَح - 11

 .ءآرقْلا نْومَسُيِراصنألا نم باب ناك لاق « سن نَع ءاديمح ينربخأ

 مد
 3441 :عجارإ ٠ دْيع) ثيدَح ىّنعم رَكَذَف

 مدرب ءريجدرلا
 دْمحاَدَح «ةيراَصْألا هللا دعي اند - ارامل ٠

 هل ايم

 :ةَراقم هللا لوُسَرُهآلَّص اتناك : :لاَق . كلام نب سْنآ نع « ليوطلا

 1714١[ :عجار] ٠ ةاَْلا ةآلّص ةءارق يفُرَمُع طَسََو سو ركب يبأةَلْصَو

 هلو هر ةدو
 نع «ديمح انكدَح «يراّصُنلا هلا دبع نب َمَحُم اندَح - ١!مهدا

 نمسانُهَمَمَو © يلا َمَك «قيرطلا رْئهظ ىَلَعيِبص ناك : لاك . سآ

 عَسَق ءاَمثبا اطوُيألأ تيَح ٌموُقلا يصل مأ تراك .هباحنصأ

 ْتَناَك ام ءهّللا لوُسَراَي :موَقْلا لاّقَق :لاق . ينبا ينبا : تلاقو هُهّتلَمَحَو

 يف هَ هَيحهَللا يقلي الو .ل 9 يلا لاقت : لاق لا يف اهنا يقلل هذه

 37١14١[ :عجار] .راّثلا

 رو اهو تدور

 تبان انكدَح ءديمح اًنكدَح « هللا دْيَع نب َمَحم اَنئدَح - نرنت

 ؟نلياَن :لاّقك :لاَق . هيل نيب ىَداَهير يك يشب :سنآ لاق :لاَق

 اََه بيِذْنَتْنَعلَجَوََع هللاَنإ : لاق « يشم هللا لوس اير اوُناَق
 رضسسول 8# يمل هع
 (070337 :عجارإ ٠ َبكرف ب بكيان هرم ٠ يِنثل هسفن

 رياةهراك ماو

 نب دمحم اَنئدَح ل167“

 ءناَمْلغ يف انآو يبا اني ىَهنا لاق . كلام نْب سْنآ نع ؛ ليوطلا

 يف وأ ءِراَدج لظ يف دو ؛ةلاسر يف ينكَسْراَف يدي دَحأ مث ال مَلَسَ
 :لاَق ؟َكَسبَحاَم : اتلاف ميلان املك ؛ هيل نَجَر ىلح «رادج

 ران :تلق ؟يهامو : تلاَق «٠ ةلاّسرب ف هللا لوُسَر ينكّسْرأ تل
 واس

 :عجار] . طق ادَحأدْمَي هب"تربْخأ امك ف هللا لوُسَر رس ظَقحا : :تلاَق

 ديمح اَمدَح «يراَصْنألا هللا دبع
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 ىهاسلا»
 نب سنآ نع دْيمح اًدَح هللا دّبَع ْنْب ب لمحم اًنيِدَح - 1

 ُناَمْوَي ةّئيدَمْلا لهألو ةَئيِدَمْلاٌتْمدَت : ل هللا لوُسَر لاق : لاق . كلام

 نوبت ناَمْويمُكَلو ْمُكِْلَعتْمدَق : :لاَقَق ٠ ةّيلهاجْلا يف اًمهيفَنوُبلَي

 .رخنلا ميو رطفلا مْوَي ءاَمهنماْيَخ امهي مُكَلدبآَلَجَورع هللا! اًمهيف

 17١79[ :عجارإ

 ساب هر كت سارع
 نب سن َنَع ٌدِيَمَح اَنكَدَح هللا دبع ْنْب دَمَحُم اًنئدَح - نون

 ةنم ققاَوق ؛ يِبنلا ل مْحَتْسييرعشألا ىَسوُموُبآ ءاَج : :لاق .كلاَم
 ساس كم

 ذك هللا َلوُسَر اي: لاق ءهاَعَد قت مل «كلمخآ ال هللاو : لاق :لاَقك .ًالفش

 [170ا/9 :عجارإ ٠ َكئلمحآل فلخأ انآو : لق يلا نع

 مر كام دع
 , سْنآ نع :دْيَمَح اًنئدَح ؛هّللادْبَع نب دَّمَحُم اَنئَدَح -71

 ب هللا ٌلوُسَر ناك : لاق ؟لاجدلا نَعَو «رْبَقْلا باَذَع ْنَعسْنَأ لئس : لاك



 [17854 :عجار] .ربَقْلا باَذَعَو «لاجسلا ةّفو (؟16/)

 مره شع
 نب سن َنَع ديمح اًندَح «هللا دب نْيمَحُس انكدَح - لااكنللا .ا/

 نم موُصْيَناَك : لاق ؟احوأطَت همْوصَو ا يل ةآالَص نع لتسهل ؛ كلام

 ندري اَم : : لوقت ىَّتَح رطقيو ءاتيش هئم ريد يري ام : لو ىّتح رهشلا

 ُءاَبَاَلو فاير | ايلَصم ليلا نم م ارئانأ هاش نك امو اني هم ٌموُصَي

 [1706 :مجار] . هاَنيأَر ٌةلإامئات

 َرَكَذ :لاق َقاَحسِإ نبا نع ٠ « يبأ انئدَح «بوُقعَيانئدَح - نيام

 نب سن نع« ممن ين ديدَع رماَع يبأ نب كلام نْب ِسَْوأ نع ؛ «يرهزلا
 مر مس يع ع

 هيف حف ءاَجْدَق ْناَضَمَر اَذَه : : لاق هللا َلوُسَر نأ ؛ يراصُنألا كلام

 تت 2

 . نيطايشلا هيف لَسلسُتَو ءراتلا باو هيفي ء ةّنجْا باَوبأ

 نب ميهاربإ انآبثآ «يمشاهلا دوا نسب ناَمْيَلَس اَندَح --9

 هيأ نع «باّهش نبأ يخأ نيل مل ني هلا دب محم يئدَح دعس

 عبدو 00

 رهتوه :لاَقق؟ ركوكلا نع ف هللا لور لس : لاق ٠ كلاَمِنْي سنأْنَ
 «نبألا نمضي مماَم كّنملا هُباَرَث .ةّنمْلا يف لجو رع هللا هيناطغأ

 :ركي وب لاق لاق ءرزجلا قاتعأ لم اها يط هدوم لسا ّنم ىَلَحآَو

 ءالطمام للم14 :رظنا] ٠ اهْئمَّمَعنآاهلكأ : لاق ! ةمعاَت هن هللا لوُسْراَ

 [لم4

 نسبا لاَك ءٍملاَصْنَع ,يبأانتكدَح بُنيت -
 َمتآنيال أول :لاك ف هللاَلوُسرنأ كلام ْنْبسْنآ يئدَح : باهش

 ُةللاو بالا الإ السي (نكاو ءاشلائ ايداوهلنأ ْبَحأ بهذ نم نيدو

 [104/ :عجلر] .باَتْنَم ىَلع بوني

 نائل انئَح «ىملا نب م ِهّللا دّبَع ْنْبدَّمَحُم اًندَح 0١

 اًمْرُظْنَي نم : :رذَمْوَي لاك ف هللا لوُسَردأ ؛ كلام ِنْب سّنآ نع ؛ «يميثلا

 ذل ءاَرْشَع بأ دو «دوُعسَنب هاد قطاف : لاق ؟ٍله بأ لَم

 «لهجوُبأ تل: لاق دوُعْسَم نبا هديحلب د آت لاق « لري ىّتَح ُاَبْرْص

 : لاق وأ ؟ وُ لج قوق لَه : ٍلهَج يأ لاق لاق ؟لاّضلا خبشلا َتْنآ

 [1715137/ :عجار] . هموق هلت

 نسبا لاق« ٍحلاَصَنع؛ «يبأ انئَدَح «بوُقْعَيانئدَح - نرايحت
 م هموم

 نب ينأ اك دل «باجحلاب سانا مَع انآ لاق كلام َنْبسَنآَدِإ : باهش
 ليم ل رمل ميم م م م

 كباس اق هلو حب : ”رسنأ لاق هلع يآ بنك

 عاديا سَند :ةّنيدَّمْلاِب اَهَجَوُرَت ناَكو : لاَق «شحج

 ىَّتَح ؛ مولا ماَاَم دْسبلاجر ُهَعَم سلجَو هللا لوُسَرَّسلَجَ راها

 مُهنأ نظ م « ةقئاع ةَرجُح لب تح همسي مو سف للون مَ
 ْمَجَرَك ؛مِهَئاَق ًسوُلج مُهاَذِإَ : لاق ُهَمَمتْصَجَرَو َمَجَرَق اوُجَرَخ د

 دق مهاد (هَعَمتطَجَرَوعجَرف ةشئاَعَ رجح لَ ىَنح ةينألهَمَمتْفَجَرو

 [170/45 :عجار] ٠ ةباَجحْالِزْأو رسلاب هبي يني برضَق ءاوماَك

 لخلاو يلا يقلب يشكل سكب اوشا نبل :لوُقُي

 ةلطفلو حا

 0 كتر يشأ باهش

 هّللالوُسَر يوت مْويْيحَولا ناك امّرثكآ ٠ يوت ىتح هتاكو لب اق هللا

05 

 نبا يترَْخأ :لاك . سيو وب انكدَح «بوُقَْي اَنئدَح 5
 الجرن ؛هربخأ يِراَصألا كلامنا سنآنآ ؛هربخأءاَحأنأ «باهش

 للا هيناطعأَرهئَوُم :8 هللا لور لاقق ؟ركوكلا ام هلا كور لأَس
 قاَنعاك اها روبط هيف لَمْ نم ىلحأَو « نبل نم ضي ١ ةّنجْلا يف

 و
 لاق : لاق! هّللاَلوُسَر اَيَةَمعاَتلاَهّنِإ : بالخل بْرَمُع لاقق : رجلا

 18 ه.4 :عجارإ ٠ هممت اًموُثكا ف هللا لوس

 :لاق َقاَحْلسِإ نْب دَّمَحَم نع ٠ يبأ انئدَح بوعي ندَح - مهله

 للكون يالا كَ نب لآ .لدوأل يَ

 كَسمأ ة ةالّصلل آنت عمّس نإ حبي ىَتح رفي ملاذا هير يش اذنك

 [1؟54* :عجار] .ٌراَغأ 5 اصلن ًنيأَت مَمْسَي ملْنِإَ

 :لاققاَحْسسإ نبا نع يبأ انَدَح «بوقعي اًئدح ١65

 ْنَع «“يرظلا م (؟707//) ىراّصنألا ّمداَنَك نب َرمع نب مصاع ينئدَح

 مما عار دعدم
 ةلُجَمَتَدَشَأدَحأ َناَكاَم : : لوي هتعمس : لاق «يراّصنألا كلاَم نب سنآ

 رات راسصألا كاك ف للا لون رصتلا ةالصل

 سلخ يلقب يذل رح يوجع

 ناني م رص 8 هللا لور مَ نايل انك نمت «ةئراَح يب يف رْبَج
6 

 .اهباق هلا لوُسَر ريكبتل اهْوَلَص امو اَمِهَمْوق
 الم سا درع

 يتدَح «َقاَحْسِإ نبا نع ؛ ؛ يبأ نبأ ب وَُياََح - 1١مهاا/

 ُرَمَعَو انآ رهظلا نم تْفَرَصلا : : لاق ء(شايع) نا ىلوم «دايز يبأ نيا

 نْب وِرْمَع ىلإ ةئيدمْلا ىلع ناك ذِإ سالب ل يعامسإ نب ماشه الص يح
 ءءء م سو سا

 هع اًنلاَس ام ءائدَمَق امك :لاق ٠ هل ىوْكَش يف هدو ةَحْلط يبأ نب هلل دب

 ىلإ, هو هاد يف كلام نب سنآ ىلع الحد قرصا مث: لاق «ًامايقلإ

 يم
 اَبآ اًيَدَالسصلا : :تلاَقق ةيراَجْلا هنآ ادق ملق : :لاق ةَحلط يبأ راد َبْنَج

 :اَنْلُقَف :لاَق .ٌرْصَمْلا :لاقأ ؟هللا كاَمحَر ةآلّصلا "يأ : :انلُق : َلاَق «ٌةَرمَح

 ذأ 2 لعل لاَقَك : لاق . َنآلا ٌرهظلا ايل مَنِ

 لومي هللا لوُسسَر تغمس يإ اًهوُمكَرَت ىَّنَح هوست : لاق
 هلم #2

 . ىطسولاو بما هيمبصأ َدَمَو نيه ةَعاسلاَو انآ

 نع « سيو وب اندَح « ساّبعْلا يبأ نب ميهاربإ انثدَح - - 614" ١

 3 لقي كلاَم نب سآعِمَسُهنا ملم نبل دبع هيخأ ع « يطل

 .اهنم ملأ اهثلكأ : :لاَق هنأ هَرَكدَ ؟ر كوكا نَع اف يلا آس الجر

 [176:4 :عجارإ



 ننينللحا ح

 هل دب ندم ءسيرأ وأ كَ «ميهاَريإ اندَح - ليحل

 8 يبا نَع « كلام نبأ سنع «هيبأ نَع «يرطزلا يخأنا «ٍملُسُس نبا

0 

 ءاوَس يرهزلا ثيدَح َلئم ركوكلا, يف

 [1018 :مقر ثيدحلا رركم وه] . . . اًنئدَحح ->

 ينكح «َقاَحْسإ نْبا نع : يبأ اَنكدَح بوي اَلَح ١-
 .(ح) كلاَمنْب سْنآ ىلوم ثراولا دبع ْنَع «نياججلا ثراحلا "نب ىَحَي

 عا هلو تن: :لاَق . كلام نب سّنأ نع ِرماَع نب ِوِرَمَعَو

 ,ءابدلا يف ذيَتلا نَعَو «ثآلك دب يحاّضألا ٍموُحَل نَعَو ءروُبلا ةراين

 د: كل دمي للنور لام: :لاث تَنَرَمْلاَو ٍمتنَسْلاَو «ريقتلاو

 تنك دق ين ءروُبلا رايز نعمك :" نهيف يل اَذي مث آل ْنَع مكتب هتك

 اوُنوُقَت الو اَهوُروُزَف «ةرخآلاُركَدمو يملا عمدتو بلقلا "قرت اَهّنأ يل ادب

 0 ء لال ثآلك قو اَهوُُكاَت نأ "يح اتصالا ٍموُحُن نَعَمْ .ًارجه

 مشا اوُكسْناَ ,مهيئاَمل نوني ميس نوحي سالو 3

 2 برشَتالو «متكش اَمب اوبرا «ةّيعْوألا هذه يف لا نَع مُك

 هذه تن .ملإ عساك هتك .اركش

 .َقاَحْسِإنْب دَمَحُمْنَع ؛ « يبأ انئدَح «ةبوُقَي اَنئدَح - انداوو

 .يِراَصَنآْلا كلاَم نب سنآ نع ؛ يميل ر دكملا نب

 1 ا نا

 . اتوا ةجَح يف فايل انمآ نير ةقيلحْلا يدبر صم ان ىلع

 ش قاتل نيدنَصْمْنَع يباح ءبوُقَياَح - ليفني

 1 ارا

 يل
 00 همن و طرت

 دع ىلا تينأ لاق .٠ "كلام نب سن نع بسلا

 َلَمَجَق : لاَق يش اك هللا لوّسَر ءاَسن ني ناك كو ؛ك هللا لوُسَر

 ع ةسهده ول هدقول
 ءِرْكَب (918/6) وأ هءاَجن لاق .ٍضْعَب نع نهضحب دري 8 هللا لوس

 .ةالّصلا ىلإ رخو «ةباّرلانههاَوفأ يف حلا ؛ ؛هّللا لور اي: : لاَقَك

 [١١١م/ :عجار]

 :لاق . ًقاَحْسِإ نبا نع « «يبأ اَنْكدَح بوُقَْيانْدَح - نراضفن
 يهل

 اذإ: : هللا لوُسَر لاَ :لاق كلاَم ِنْزا سَنآْنَع ليوطلا دْيمَح يدَح
 2 ا

 .ءاّشمْلاب اود ّصاَسَملا برو «ٌةآلّصلا ترَضَح

 :لاَق ٠ َقاَحْسِإ نبا نَع « « يبأ اَنْكدَح «بوُقْعَي اَنْئدَح - ١ ”ةهاكك

 ٌءاَبَق تيأر : :لاَك ٠ كلام ِنْب سّنأ نع :َةَداَنَق نْبَّرَمَع نب مصاَع يْئَدَح

 هولي وُملْسُمْل لَمْ ا هللا لوس ىلع هبمدئادح ردي
 يدار ؟اه نم نوُبجْننآ ف هللا لور لاق فْنِم نويجعتيو «مهيديأب

 :رظنا] ٠ اذه نمسح نجا يف ذا ِنْب دس ليال هدي دَمَحْسسف

 لالالا

 مسرد ١ كلان سادسا ٍنيرثكملا دنسم
 00 ا

 وعر هيرو
 دنع يت - يطول داش عت كش - نروففي

 :لاَق . يسوئسلا (رشْحأ) يكدَح - يسودسلا هللا دبع َنْب نمْؤُمْلا
 مال ةهااش

 يسفت يذْناَو : :لوُشَي ف هلا لوُسر تعمم :لاَق .٠ كلام نب ِسّنأ ىَلع

 مئاطخأ ول هدي دَمَحُسٌسْفَل ياو .لاّثْؤوَأ «هدني اَممُكاَاَطَح الست ىَّتَح

 َلَجَو رع هللا مُيرَمْغتسا مث ؟ ضْرألاو ءاَمسلا ني

 ملول (هدني يفت يذّناو ْوأ) هدّبيدَّمَحُم سْفَن يذّناَو «مُكَلرْفْعَل

 لنك م ل
 مهل في هلل نورس مَن نوئطخُي مول جوعا اجل اوف

 ٍمْلَس نَع ءدْيَر نب داَمَح انئدَح دمحم نب 0 يس نيسح اًنئدح - ١614

 اسك اَمَك ل ُخْدأْتنج  باَجحْلاتئاَمَل : لاك سنآْنَع «يِوَلَعْلا

 ع :عجار] . يلب اي َكءاَرَو : قف هللا لور يل لاك لحد
 000 0-0-5 م ير مرر سال

 ْنَع « ىّيحَي ْنَع ؛ناَبيِش اَنئدَح « ىسوم نب نسَح اًنندَح - - أ[

 هّلألا لوُسَر لاق : :لاق كلام نب سن نع ؛ ةحلط يبأ نب هللا دبع نب قاَحْسإ
 ديم م ما

 ءتاَقجَر تآلك رت «ةئيدملا ةيحات يفُلنب يحلل: "ب

 [180319 :عجار] ٠ قفانمو رفاك لك هي جرح

 ءِنَّمْحَرلا دبع نب ؛ نابيَش انئدَح « ىسوم نب نسح اًنئدَح - فوفو

 هقيرابأ هيف ري : لاق هللا يبن ٠ كلام نبا سنآ انئدَح : لاق َدَداَتَق نَع

 ري عع
 .ءاّمسلا مون دَّدَع نم رك وأ «ءاَمسلا ٍموُجُن دَدمك ةّضفلاَو بهل

 نب سلا نم ان لاش اك ءَنَسَحاَتدَح ١ الدال

 رع دس م
 هدي دحر ياو ويوم رارملا تقص قل لاَ

 حلت دموية رن ءرْمَت اص آلَو ءَبَحعَص دسَحس لآ دلع حصا

 دجوامف ءاماَعُط نم دَخآ ؛ةّيدَمْلابي دوه دن لاحد َنهَدَقلو 5: ءةوسن

 [126 :عجارإ ] . هي اكتم اه

 نب سْنآ نع ٌةَداَتَقْنَع نايس اَنْجدَح نَسَح اًندَح - نونرفإ

 لاَمْنم نام ننال نأ لوفي ل هللا يب تغمس : لاق ٠ كلام

 ٌدَللا ب وََّيَو باّرشلا الإ متنا َفْوَج ميل «ًاثلائايداو |اسم ىقتبأل

 [)7789 :عجارز . بات نم ىلع

 وس ع عا ري ل

 ماَرَح ُهَيِدَمْلا : لاق هلل لور كلون ين لأ وست

 هللا هلم :اندْحُس ىَوآْوأ ؛ ًاثَدَح ثدحأ ْنَمَق ءاذك ىلإ اذك دل نم

 لمصر ل ل را ع را سا

 .اهرجش دضعيال «نيعَمْجأ ساّنلاوةكئالمْلاَو

 [1:44 :عجار] .ريعُب فلعل الإ :ْنَسَحْلا لاقو : لاق

 نأ ؛سّنآ ْنَع «تباكْنَع «داَمح اًنكدَح «نَسَح اَنئدَح - 6

 1748 :عجار] . هدي اَهَتَحَف ٠ دجْسمْلا لبق 5 يف ٌةَماَحُ ىأر قف يبا

 «ةعيبر يبأ نع ؛ يسمح ان كس اح - ااواتاوام
 هده ل

 َلَجَو ع هلل هيلي دبع نم ام : :لاق كيف هللا لوُسَر نأ « كلام نْب سّنآ ْنَع

 هلَمَع حلاَصهَلبشْكا : كذمللَلَجَوَرَع هللا لاَك لإ هدّسَج يف ءآلَي



 هكا صا
 هيي لاس هيو ص ل و هَلَسَغ

 هَكَرَفَع هب نِإَو هر هلَسَع هللا اَمَس نإ هل

 [11001 :عجارإ

 كلام نب سْنآ ْنَع «َناّيَب نع رْيِهُز اًنئدَح «نَسَح اًنئدح - ١67

 .ٍماَعّطلا ىَلع الاجر اَعَدق «ةأرماب 9 هللا لوُسَر ىَكَب :لاَق
 00 ورا وعام ع

 نانا يي هام ائدَح « سوم ربح ائدَح - نيم

 ناك لآل ْوأ)َندَوُصْلاَذأ كلام نب سئآ ْنِبَع ؛تبائاندَح -

 موقق ,ةجباحلا يف لجلال 88 ينل لحد ؛ميقُي ( 17" ةر/ا#)

 0 .مهسوألر مهما قف ىتح هع
 :لاق يريم دايز انكَدَح ُةَراَمُع اًنئدَح «نَسَح اًنئدَح - ١918

 ضْرألا نم زن الَع ناك 8 هّلاَلوُسَر نأ « كلام نب سّنآ يِكدَح
 ية مس

 .لاَحَلُك ىَلَعُدْسَحلاَكلَ «فَرَش لُك ىَلَعفَرشلا كلما : لاق

 173١[ :عجار]

 ٌرَطَم اَنئَدَح «لآلهوبأ اندَح ء ىّسوم نب نسح نيد - 608 مق ةرإد

 ولن عملت ىَلَعفوطَي ا هللاْيئاك : لاق ٠ يلام نب سنأ نع «قارولا

 0 مضرب هريعاشر سام ه»اسشم دع

 نع ءدْيَرَنْب داَمَح اَننَدَح « ىَّسوم نب نسح اًنئدَح - اس

 سنآْنَع «ينانبلا تباثو «بِيَهص نب زيزعلا دبَعَو ءباَحْبَحْلا نب بيعش

 هك ع2 كم
 :عجار] . اهئاَدَص اقع َلَمْجَو «ةّيفَص قتعأ 9 هللا لوُسَر نأ ؛ ؛ كلام نبا

 ساصا

 عالاقل

 دييع ْنَع - دير نسبا ينعي - دامَح اًندَح «نَسَح اًنئَدَح - 1١ه

 ٍرَجُح ٍضْنَب يف َملَطاًآلجَرنأ كلام نبا سّنآ دج ْنَع ؛ «رْكَب يبأ نب هللا

 (هّلا دبع ئلَت) ّصقاََمْوأ - . متم أت لإ فيم 8 يبل

 [د9" هاب :رظنا] ٠ اهي نعطي هي رظن [ يَ هلْخَي عجل ىََمُ

 «يينانبلا تباث ْنَع «ةَملس بداح اندَح «نسَح اًنئدَح -7

 َدَحآ أ «ةسأرماجَحْا قلي هللالوُسَ َداَرأ مَ : لاق كلام نب سنآ نع

 و 2 نعش الا رعس ىلإ د |! هب ءاجو 2 َدَحأَ هديب هسأر يفش د دَحأ مش ٌهَْلُط 8

 [1؟١81 :عجار] . اهيبط يف ُهفوَُ ميكس مأ تناكف : لاق

 يدوس و هءرهاع 1-7

 0 لس ني دادح اند نس دَح - انلافل

 3-0 :ظنا] ١ ٠ يع تالا: 0

 يار

 ْنَع «ديمَح ْنَع ؛ َةَمْلَس نب داَمَح اًنئدح «نَسَح اًنئدَح - 6ع

 هْيَلَعَو هدي نب ماس ىلع انك وتم َجَرَح ف هللا َلوُسَر نأ ؛ ءنَسَحْلاَو « سن

 [11 0 طبول لطلب رظنا] ٠ وب كلت قط يفق اف لأب

 لأمي بجي ىلا لاق هلل نسر كلب سنع

 يآ : :لوُقيَق ؟كلْثم تدَجَو فيك ءَمَدآَنْبا اي: َلَجَوَرَع للا لوم ف هّنَجْلا

 معمم عا ا 2200200
 نآذلإ «ىَتمَتَوٌلأَسأ ام :لوُقيف هّنَمَتَو لس : : هل لوقف 01

 سما كلام ن نب . ني سنس م حا
 0 واسس س1 111 يصح ببسي م١

 جرب ىو لاَق . تاهل لعق نم ىأت امل: َلقئاكايشلا ىلإ يت

 2 :لوُشيق ؟كَِْنَم تدَجَوفْبك مدني .هكلوُتَي ءراّثلا لهآ م

 ومو

 ه مر "< سمس

 يأ مَعَن : لوي ؟ابمَذ ضْرألا عالطب هم يدّتفتآ :' لوقف « لزنم رش بر

 ىلإ ريق "لمت مل لل نمله ام كليلاس دق «تْيذَك :“ :لوقيف «بَر

 [17751 :عجار] .راّثلا

 دْبَع نب ِهّللا دبع اَنكَدَح ٌرْيَمُر انكدَح ؛نَسَح اَنْكلَح 5

ّللا ل اور قلطنا : لاق .٠ سن نَع «يراّصْنألا نَمْحرلا
 ركب وبأ هعمو 8 ه

 نشوة هَلاتبلحَف ٠ اًنراد َّلَخَد ىَّتَح بارا نم انو ُرَمعَوقيدصلا

اَسيْنَع رْكيوباو بشك : لاق هئبَسَح اَنْ ءاَم نم هيلع
 ُرَمْعَو ؛هر

ّللالوُسَراَ :ٌرمع لاَقق «'يبارعأ هنيمي عَ كليم
 ةاَطعْأَف «ركبوُيأ ه

 روئميألا : لاو . . يبا انعألا
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 م

 [176419/ :رظنا] .ةلس يه . لس يِهق :سنآ امل لاَقَق : لاق

 :لاَق رفع نبا ينعي - ليِعاَمْسِإ انآ ي مش كاَهْلا اند ١٠6517
 سلا ص لا

 َنْبَسلأْعِمَسُهن «ٍمْرَح نّبِرَمَْم نبل محلا دبع هلع اح

 ةاَنْعَم َرَكذَك . . كلام

 «ينانبلا تبات نع « لس نباح اند نَسَح اًنيَدَح - مدعم

 تْضمَسَق ةَّنَجلاٌتْلَخَد : 48 ِهّللا لوسي لاق :لاَق . كلام نب سَنآ ْنَع
 راس هر ءا ع مودم

يهو نام تْنبماَصْمْلا هه :ليقق ؟ةَمْشَحْلا ِهْذُهاَم : لَ هفَسَح
 مأ

 للحم :رلقنا] . كلام نْب سّنآ
 يموعص ع هعا6

 دز نب يلع نَع ؛ ةَمَلَس ْنْب دامح اًنئَدَح ؛نَسَح اَنثَدَح 48

 هديك: : هللا لوُسَر لاق : :لاَق ٠ ٍكلاَم نب سن ْنَع ءَناَعْدَج نبا

 ِْس «ليربج اَي سلف رات مض يراقب ههاَشْض رم الاججر يب يأ

 َنْوَسيوربلاِب سانا َنوُرمأَي «كلَسأ نم ءابطَخ ءآلؤَم : :لاق ؟ءآلْؤَم

 [17788 :عجارإ . َنوُلقَْي النا 6 )بالثمن

 نب داَمَح اَندَح :الاَق - ىنْعَمْلا - ُناََعلو َسَح ان 6

 :48 هللا لوُسَر لاق : :لاق . كلاَم نْب سّنآْنَع ٠ ينانبلا تياكانآبآ ٌةَمَلَس

 سيل لَمجَ ؛ هك ري نأ هللا ءاَش اَم هكر مَ دكروص امل لَجَوَرَع هللا

 هنيدي :عجارإ ٠ كَلاَمَتي الق لَخ ُهَّنأ ف َّرَع فوج هآر املك « هبافيطي

 يني - ري اول كح ديس لاح 1

 ساشا ساس

 [18536 :عجار] . مالك اصن دعاقلا الص .َلق

 نيل © نع ؛ةكللاَم انآ يارا ةملس وُب اند 11

 ؛رَمملا هنلَعَو حلا مْوَيَلَخَد 9 َيِلاَدأ ؛ كلام نب سّنأ نع «باهش

 :عجار] . هوُلتقا : :لاَقك هكا راسم ٍلَطَ نبا: :هلليقف لاَ

 هليل

 لس ل يس ع لا
 :لاق لآلب نب ناَمْيلس انآيْنآ « يعاّرخلا ةملَس بأ انكدَح - مهما“

 ف بلا تَمْنَي ؛ كلام نب نأ عمه نمحرلا دبع يبأ بحي عير يدَح



 مقل م ةنير ايل كولو قياسا تنم :لاق هيأ ءاضاَمب سا ملقم
 آلَو «ضيالاب الو «مدآلاب َسْيكَرمْزأ ءنئابلا لبوطلاب الو ءِر «ريصقلاب سَ
 لجر «قهمألا

 ماَقأ «نيعيرأ س آر ىلع ثعُب ءططقا دا الو طبسلاب سيل ءرغشلا
 هسأر يف سَ هس بس سأر  ىَلَع يدون ارت دما .ًارثع ةكَمب

 176١[ :عجارإ .٠ ًءاَضْييةَرعْس نورشع هنيحلو

 نْقاَحْسإ نع « سبام لس وأ اكد 0
 ب هللا لَوُسسَر لاق :لاق «كلاَم نب سن نع ٠ ةَحلط يبأ نب هللا دْبَع
 ةرسألا ىلع لولا مه رطب َذَيَِرأ رطبلا تل يأ نمموق بكت
 .ةرمألا ىلع للملك

 رْككي يبأ ِنْب دَّمَحُم نَع «كلاَماَنآبْأ ةملَس وبأ انبرح -06
 نوُعتصَت منك فيك : :ةكرح ىلإ نايا امو كلام نب سْنآ لَه « يقتل
 هلك الق نمله لهيك : لاق ؟ هللا لوس حم مويا اذه يف
 1١[ 59 :عجارإ ٠ يلح كتي الو ريكا اًريكيو

 ْنَع «تباث نع ةّمَلَس رب داَمَح اَنْ ةَملَس و بأ اًنئدَح - 1
 رآملَك ؛ َةَئيدَمْااَنيلع َلَحَدمْوَيْمالَسلاَو ةآلّصلاهْيَلع ُهندهَشَو : :لاق ءسْنأ 2 رم ص هل لع سو مرا لا

 .هنم مير ملك َتاَمَمْوَيهئدِهَشَو ذم نسخ الوهم اونضأًام

 [14 :عجار]

 8 نيني اكد ءمشاَه يني ىَلوم دعس وب انئدَح - -١"ةها/

 اَم:لاَق ٠ كلام نْب سّنآ ْنَع - رمت يبآأ نبا يني دي - كيرش اَنئدَح «لآلب
 5007 2 ا همم

 َناَك نإ مَككالَو 8 هللا لوُسر مة ف َحأ طق ٍماَمإءَروْيص

 ىَلَع وشي نأ ةَفاَحَمفُيَحَي «هءاَرو يبصلا اك ممل ف هللا لوُسَر
 (94906 :عجارإ] . هم

 وِرْمَع ْنَع «لآلبْ مل انئدَح دعس اندَح - -١1"”ههمح
 وع ينإمُهّلل ؛لوُشي ناك 8 هللا لوسر نأ ؛ سنآ ْنَع ومع يبأ نبا
 علو مهو «لَسكلاو ءنيجلاو ءلخبلاو ءَرَحاو مهلا نمل

 [1756+ :عجار] .ودعلا ةبلعَو «نيدلا

 ْنَع «لآلب نا ينيك اندَح «ديعس وب انثدَح 484

 روف لولا كلام نبا سن نع «وِرْسَع يبأ نب وِرْمَع

 ىَلَع قرش ةردأ املك هُو حيل بج اَذَه لاَق ءادُّحأ ىارامَلك ريَخ

 :عجار] ٠ لكم مها مرح امك ؛ « اهبل َنْيَب ام مرحأ ينل: :لاَقةّئيدَمْلا
20 

 دبع هرب قاَحْسإ انكدَح مَ انئدَح «ديعس وأ اند - - "هك
 وبال 88 لللوشرذاك : لاق كلام نبا سن نع ؛ةحلط يبأ ني هلل
 [1؟124 :عجار] ٠ يع وأ هود ّلْخَدَي َناَك ٠ ديك هلمأ

 سب راَتْخمْلا اًنئدَح ؛ دار انكدَح «ديعّسوُبأاَدَح ١ ”هكأ

 ول هديب يسْفن يذلا : :8 هللا لوُسَر لَ لاق« كلام نْب سْنأ نع ؛ لل
 مص سا سام ماش

 ار

 مم
 يعج عل رست

 لور اَبَتيراَتَو يق ارك كويرات

 ةوقبسي نأ مهاهتو «ةآلّصلا ىلع مُهَضَحَو َراَدلاَو ةَجْلا تْيَآَر :لاَق ؟هّللا

 :لاقو ؛ةالصلا نم هفارصنا ل اورصْنيأنأ ماهو دوس ٍعوُرلا

 ا جان .( 21 يبل نيو ىلتل نبال لإ

 ه عي هم اسولف
 شيلا را ناتاشا لاق د ىلع

 :لوُكَي 0000

 اا ةًمهنسْنم ماو فوم قادري راَصمألب اوُْوتسا

 :لاقو طالب هَدَح قرأ «هريرتس نع هسفل ب صم ىلا مهئيسُم نع

 كرك نيعْلاَو سآرلا ىَلَح ف هلل لوُسر رمأ
 هدر هاش يم ةدوع

 انآ ؛سنآ نع «دْيَمح ْنَع داَمَح انئدَح لمَوم َندَح - - ١ "”هكا*“

 لاَقَك ٠ اَنرْيَح َنْبَاَو اَنرْيَح اَيَو ءاندِيَس نباو اًنديس اي : 88 يلل لاقًالجَر

 هُم نأ ناطيتلا مكتسب كلوي وثوم ل اهيا اقف يبل ومهم
 هلا ير ام قوق ينوُمقرتانأ ب حأ امهّلاَو 4 ءهّللا لوسرو «هلل دبع
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 .لجو

 سّنآ ْنَع ؛تباكْنَع :داّمَح ْنَع «بيشألا هانَدَح -5*4

 ١ نا .(ح)

 .ناطْيتشلا ْمُكّتكرْجَتْسَي أَو ”تباك اَنكدَح داَّمَحاَنكدَح ءَناَّفَعَو
 [1١ها/4 :عجار]

 يمة
 نب سن نع ”تباك اًنكَدَح ٌداَمَح امدح لمْؤم اًنئدخح - 06

 يلا لاَقك ٠؛ َكِيلَع ماسلا : اوُناَقَق ل "يِبنلا ىَلَع اوَُخَد دولا نآ ؛ كلام

 ريزانتلاو ةدّرقلا داو ميما ةشئاع اتلاقق مَ مسلا 8
 تعمم اَمأ ؛ للا لوس اي: :تلاَتَق ءَْم ةّصئاَع اي :لاَقَق ءُهّبَضْعَو هللا ٌةنعلو
 يفققرلا لْخْدَيمَل ؟ةّشن اع يملك ام تفس امو: : لاق ؟اوُناَق م

 نا الإ أيش نم عي ملو لازال هي
 مرا

 ؛«سْنَأنَع :تياَئكاَنتدَح ٌداَمَح اند لمْؤَم انئدح - !١ ”"هكك

 هللا : لوقيالْجَرممَسْدإ ءرقس يف اق هللا لوس مم ننام: لاق روي ممر ٠ مساهل
 ءهّللا الإ هلإآل نأ دهلشأ : :لاك «ةرطفلا ىَلَع : 8 يبل لاق ؛ ربك هللا
 :عجار] .راّثلا نم اذه جَرَخ» : ال يبل لاك «هللالوُبم ًادّمَحم نأ دهشأو
 اةديففل

 - 11ه

 نأ ةقاحم الإ الك اَم ٌهَدُحَيْنَأ ُهُحَتَمَياَمَق ةَرمشلاب رميا يبا ناك : لاق
 هب هرم

 [17945 :رظنا] ٠ ةقكدّصلا رمت نم نوُكت

 انآ سن ْنَح «تبائ انئدَح ًداَمَح اَنئدَح مم انندَح - 10 م عدو
 .ني لاقو 0 0 « هللا لوس باَحمأ نمر

 7 كسل درك
 2« نست نع تباَئاَنندَح داَمَح اًنئدَح « لمؤم اثثدح -



 انار يصار أو موُثمأ يثكل ؛اذكر اذك واق ماو: :لاَقَق

 [14051 )لب رظنا] ٠ ينم يلق يس ْنَع بغرس «ةاشلا ورا

 »# كاسر اس
 «سأ ْنَع «تباك امدح «دامح اًنئَلَح « لمؤم اثدح - -١"هكهه

 هلل :لُجّتلا لاق ٠ سلاَج لجَر كف يبا َدْنَعَو 8 يباب لَجَرَرَم : : لاق
 هْيَلَع هّللا ]م لص ههّللا لور لاك ؛ هّللا يف اذهب حألا ين هلا لور اي سوم ماش
 ل هامه همس
 :نككيونل لخلل لاق« هلا: لاق ؟كلب هيرب : ملسو

 ان هلل كّبحَأ : : لاَ «ؤأ) هللا يف كبح ينأ : لاَقق مربح هبل مَ

 [1؟1ال :عجارإ . هيف يتكيحأ يذلا َكّبَحَأ : :لجرلا

 وي 2 ملا

 «سْنآ ْنَع «تبائانكدَح ءٌداَمَح اَنكَدَح ؛لمؤم انيدَح -١”ا/ ٠

 يلياّسم اًمهَره »ا لحج هيديطَسب ؛ يقْستسَي 88 يتلا تير :لاَق

 [1؟087 :عجار] . ًءاَمّسلا

 انك - ةَمَلَس نبا ينعي - داَّمَح انثَدَح «لَمَوَم انئدج -١١مل/ ١

 ٌالَجَر ىَق ةيااك 9 يِنذأ؛ كلام نب سّنآْنَع ؛هّلل دْبَع ْنْبَقاَحْسسإ

 : لف يِبلاٌهلل وشي بق هللادَمْحَآ رحب : لوقف َتْنآ فيعلم اي لوب

 ؟نآلُث اَيَتْنأ فيك :لاَقك «ٍمْوَيتاد 8 يباب رب «ريخبهللا كَلمَج
 يم هوع ص هع

 تنك َكَنِإ ؛ هّللا يِئاَي : لاق ُدّْبَع تكف : :لاق ترك نإ ِرَخب لاق

 4 00 لوك يثآست

 رْيَخب هللا كاَلمَج : :لوُأك ٠ هَّللادَمْحآِر يحب : :لوُشتق كلاما نع

 .كنَع تكس «تئكشف ”تركش نإ :تلُق َمَْيلا

 نب يك لمؤما اناث - -ديرَنبا هي دام انتدَح :لّمْوم انئدَح ا

 000 م ا يهاع ء همم
 اعدت . رنج بتنا يَ « باحلي (سأنلا

 رْطَي# يبل َلَسَجَو :نوُتدَحَتَياودَسَكَو (147/6) اوُنكَكَدَب راحصأ
 مب مروا عدرا رم يع هادم ره مع زري مرادراو

 دوُحُفمُهَو عجور هلل ءاَش متكبر ءدوعق مهو لخديو

 5250 يعدل مد
 مهل لوفي نأ مهنم يِحَتسَيا يلا َلَمَجَو ءتيلا ةيحان يف ٌةَدعاَق بسير

 ىلإ مُككَندؤُي اذ يلا َتوُي اولد ال اوُنمآَ يذلا اَهيأ ايف : كرت ايش

 سو رع هلوق ىلإ تايآلا «اولُخذاك متيعَد اذنكم يرطب ٍماَعَط
 رام معو

 اك (باّجحلابر# هللا( لوسَر َرَمأَق لاَق «باجح ءاَرو نم َنضوُلاماكِج

 . برضف

 هَناَكَم

 هي معلش
 ع «تباك انك ءناَذاَز نْب ةرامع نكح .لمَؤَم اًنكَح - "هاب

 هكَدناَ؛ الف يِبللا يِتاّينأ ُهبرَنْدأَتسا رطَمْلا كاَلَمأنأ ؛كلاَم نْب سنآ
 ٌءاَجَو : لاَق كَحآ اَنْيلَع ْلُْخْدَيأل ءَباَبااَنيلَع يكلم : :ةَمَلَس مآل لاق

 هس را رظ ةرس مس سس ع لا هع ع ع مامر همم ملول
 ف يبثلا رّهظ ىَلَع َدُعْقَي مفي لَمَجف َلَخَدَق بوق هننَمَك لخلل

 :لاق ؟هحبأ : :88 ّيِلل كلما لاقق : لاق «هقتاَغ ىَلْعَو هبكتم ىَلَعَو
 هس يي ف مع للاهس ص ه0 هلا روما ل ل اا

 « هيف لَكْفُي يذّلاناكَملا كر تش نإ هلئقَتَس كتمأ نإ امأ :لاق محن

 . اهراَّمخ يف اًهترَصَق َملَسُمأ اهْيلَحأ ارح ةئيطب ءاَجَق هديب برت

 ره ل ل
 [ا١؟م00 :رظنا] .٠ ءآليرك اَهَنأ انَمَلَي : :تيباك لاق : :لاَق

 اعمل 2ع مص كلام نب سكاس

. 3 
 ساعد بْخْرَع داَمَح اًمدَح لوم اَدَح الا

 هه ساس ع

 .ًالُدَع سلال َنيِعَمْجأ سالو

 سه است تاو ## هسا اس رس سس هاه ل
 0 لمحي :عجار] . لاتقل الس اًهيف ل: ديمح اهيف دازو : دامح لاق

 اني

 عي هالو
 سأ ْنَع «(تباَئ)اَنْكدَح :داَمَح انَئلَح «لمَؤم اًنبلَح ١-

 م تاي لاه وكي ماش سان لاق ف َيبنلاَّنأ

 ًالاَمَهَلَتْرَمَغَو هيف مُكَملع هيف تلْبكَدَك لاَكألإ نبدا هناريج

 .نوُمَلِعَت

 م هلو
 رسم نب لْيَدبب ِنَمحرلا دبع انئدَح «لّمؤُماندَح - - ١ "هالك

 3 ف يلا لاك : لاق« كلام نْب سنآ نع « يبأ ينكح : :لاَك : يليقعلا

 :عجارإ . صاَخَ هلال ْمَأ نارا لَا ءِساَّتلَنم َنيلهألَجَوَرع هلل

 هليل

 هرم #

 دْيَز نبا ينعي -داَمَح انئدَح « ىسيع ْنْبقاَحْسِإ انئدَح - هال

 يف َملَظا الجرن ؛ كلام نْب سن هَدَج ْنَع ؛ « ركب يبأ نب هللا دبع اًنَكدَح -

 يئأكك (صقاَشمأ) صقشمب يبل هلم ؛ 8 يَ رَجُح ضْنَب

 1904١[ :عجار] . هنعْطَيل هلي هلي هيلإ للا

 :لوخألا صاح ؛ةليرش اح احس جدخ - 577

 :عجار] ٠ ِنْيدألا اناَي :ذ8 هللا ٌلوُسَر يل لاك : لاق . كلام نْب سّنآْنَع

 [11١مه

 يبةرب هنو
 ءدِيَز نب ينعي داَمَح اَنكدَح «ناَمْعْلا نب جرس انئدَح - - 1 هز/4

 قمع : لاَق . كلام نب سْنآ نع ؛ «(بيهص) نبيا دْبَحَو « تبائْنَع

 عسسل سيفا سكس7 يع ايس
 [لاوالا :عجارإ ٠ اهناََص اه َلعَجَو «ةيفص ا هللا لور
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 اةلييذعل :نا] ٠ طنب ىلع كَ
 ةايورؤ رب عار

 نع «نوُسيم نب برَح اًنئدَح «دَّمَحُم نب سوي انئدَح - -١"ةملا

 لايكات مكسات: لاق كلام نْي سّنآ ْنَع « سْنآ نْب رْضَتلا

 و : لاق . قلبن :لاق «٠ فاق اندثع ىَدتنأ تيكَرنإ : : لق

 مس ىلع 50 : لاق ءاوُبصَنا : لاَقَق ءمَعَن : :تلُق ؟يدْنع

 ايَتفَتصاَم مت لاق ٠ «هللا لوُسَرَعَم لب نملك عسل انآو

 :تلاَق نمس كدنع لَه :لاَق كلل رثآ ىَلح هللا لور َلَحَدَف ؟سنآ

 :تلاَق «٠ اًهي تاق : لاق ء مس نم يش هيف ْكَع يدنع هْنمناَكدَقْمَمَ

 لاك ؛ ل ةكمتاه مضلل هللا مي: لاق مث هاي اهب هج
 اهي 2 هوه ومي ديشرامرال

 رص العم ايبا : لاق



 هم يمس ع صاع عش 00027

 . كتاريج يمعطأو يك : ُلاَثَ

 يبأ ِنْب وِرْمَع ْنَع ءداّزلا يب أ نبا انئدَح «جيرس انئدَح - 1

 8 هللا لوُسَر عمت : لاك . كلام (1416/) نْب سّنآ نع ءوِرْمَع
 ”بَج انه : 8 هّللا لوسر لاق تْحَأ اًنئاَدَباَمَلَ « هراَقسأ ٍضْعَب نم ِرفَس نم

 اهبل َنْيَياَممْرَحأ ين َمُهَّللا لاق ةئيِدَمْلا ىلع فّرشأ امل حو اح
 [17؟٠6 :عجارإ ٠ مهعاّضو مهم يف كرايم ؛ كم ميهاَريإ م محام لْثم

 ١ . يملا ٍمَْح يبأ نبا وُخآ ل يهس انندَح ير انئدَح ١61

 :لوُي كلام نب سنآ تغمس : لاق «يناثبلاتبائ ينئدَح : : لاك

 : ةيآلا هذه ارق 8 هللا لوس

 انآ :لَجَورَع ْمُكُيَرلوُشَي: : هّللاٌلوُسَر لاق ةَرفْعَلاَلْمآَو ىَرْلا
 َرَخآاهَلِإ يعم َلَعَجَيْنَأ ىَنلا نمو ءَرَخااهلِإ عَ َلَمَجُي نأ ىَقنأ نأ ل هأ
 [17454 :عجارإ . هل َرفغأ نآل لهأ وه

 ومس

 راسم امل
 ٌلْمآَوُم) «هّللاءاَي نأ الإ َنوُءاَشَت امَو) :

 سأ ْنَع ٌقَداَتَق نع «ةَناَوَعوُيأ انندَح جيس اًنئدح - خ5

 [37477 :عجار] .ةكرَب روحسلا يف نإ اورَحَسَت : 58 هللا لوسر لاق :لاَك

 سأ ّْنَع «َةَداَنَق نع «ةَناَوَعوُبأ انكدَح «جْيرس اًندَح | "همه

 :عجار] . اَهَرَكَذ اذ : ف هّللا' لوسر لاق :لاَق

 لزؤقم

 مالم يوي سس اس
 لق الص يسن نم :

 . سلا ْنَح «ةداق نع لاو وب اند ؛ئرس انئدَح 87
 اسهل ىَتبآل لاَم نم َناَيداو مد نبال ناَكْول : كف ِهّللا لوسَر لاق :لاَق

 :عجار] ٠ باقم ىلا بيو "بارا لإ مد نيا فوج اليا ؛انلا

 علام

 ٍملْسَس نماَم : : 8 ِهّللا لوسر لاق : لاق ءداتسإلا اذهب -١”ةملا/

 ل ناكألإ «ةَمِهبَوأناسْإ أر يط هم ل ءاعرُز عرْري وأ ءأسْرْغ سرْفَي

 [11؟6177 :عجارز .٠ ةَكدّص هب

 . سنآ ْنَح اقنع «ةلاَوع وب انئدَح «جيرسائدَح - -١هرزه هب و هلا لص ل

 .ةلقم ردك ٠ . . ملم نم اَم :كق هللا لوُسَر لاق :لاَق
 « سّنآ ْنَع ٌهَداَتَق نَع ةَناَوع وبأ انندَح نافع انكدَح - ١44

 ءاسْرُغ سري ملص نم ام : لاق . ف يِنلا نع 00 هنم لكي
 ا

 .ةكدص هب هل ناَكَألإ ُاَسْنِإَْأ ٌقّباَد

 يلا

 ءاعَرز عرزي وأ

 َرَكَدَو . سن َنَع دّيمح نع ,مصاَع نب يلع اندَح - "0

 ماك : :لاق «مهنم ْمكَتكْمأ ذكور هللا :لاق). ِنَسَحلا نَع ءالَجَر
 وةرزمو
 َضَرْعَأَف : لاق ؛مُهانعأ برضا ؛ ؛هّللالوُسَراَي لاَقك باطَخلا نيم

 ُدَك هّللا نإ سانا اهي اي لاقك هللا لوُسَمَداَعَمُ : لاق :٠ لف يبل ُهْنَع
 اَي :لاَقَقرَمع َماَقَك : : لاق «سنألاب ْمُناَوِْإْمُماَمّن .مكهنم ْمُكَتكْمأ ييّق ده عامي

 يبل داَغ مث لاق“ قف ىلا هن ضرعأ ماع برضا ٠4 هللا َلوُسَر
 ,© هللا لور اي : : لاك [قيدصلا]رخكبوُبأ َماَقَك «كللذ لكم ساّلل لاك

 هجَوْنَع ءْبَهَذَف :لاق ,ةنقلمُهْم لتنويع ىف ملثم ىلإ اهتقتك لق هيف لقال توام عنضباهنم لك ءردق

 «ءانفلامُهْنم لك ْمُنَع ات لاق« مَا نم هيف ناك اما هللا لوُسَ

 6م دَحآ ايف مُكسَسَل قس هللا نم باك الولف لوو هلل لَو لاق

 . ةيآلا رخآ ىَلِ

 سن نع ؛ ليوُطلا دّيَمَح ْنَع ٠ مصالح - 691١"

 . هب احئوتم بوك يف ركب يبأ فل ل هلل لوس ىَلَص : لاق . كلام نْبا

 [11544 :عجار]

 مب مو
 َنَع «ليوطلادْيمح انآ : لاق . َنوُراَه نب ديزي نئدَح - 1

 يلا هعّو يف ركب يبأ فلَخ ىلص ف يبان ؛ ءاَنْعَلَب لاق ٠ يناثبلا تباث

 َدئَساَق ةماَسأ اعد مك «ًادرب :لاق هنظأ : : لاق « بوي حشو ادعاق هيف تام

 . د شقد. دق رت ىلإ

 ْ كرري

 .(ح) سّنآ َنَع «دّيَمَح َنَع مصابي اَنَح "هور

 َءاَجاَنِإ : لاقا# يبل «ةرْيره يبل نع دلع تاَخَ

 ٍضْفَيلَو َكَرْدأ ملص «هتتيه ىلع مَ ءالّصلا تمي 13 و مكدحأ

 [مو0ه :عجار] .هّقبم م

 مو مرزمنو
 ٍماَعَطلابحاّص ٌةَملَس وب بأ انكدَح «ديِي نب دمحم انئدَح 65

 «نسنآ نب ب عييرلا نع ٠ «ّيفُنُجْا رباجب سيو ءديزين باج ينربخأ : لاق

 قيلح ىلإ ا ( 145 /7] هلا لوُسَر يتب لاق . كلام نْب سنآ ْنَع

 لوس بل يكتب :"تْلُهكتاك «ةرسملا ىلإ باو لآ[ ميل يناَرصتلا

 ىَتمَر ةَرَسِْمْلااَمَو : لاق ٠ ةرَسْبَملا ىلإ باو هِبلِإتمبَ كف هلل

 الق 8 يِبتلا تينآَف تْعَجَرَ ةَيعارآلو6يغائدَمَحمل م هللاَو رسما

 نم ابوك مكدَحأ سبيل ؛مياَي نَمريَخ انآ ؛ هلع بدك : :لاَق ينآر

 .ةدنع سي ام (هناَمآ ف أ) همام آيا مُهكريَخ ىّنش اقر

 يفاذه تدجو:ِنَمْحرلا دبع وُبَأ لاق 6-٠

 ُناَمْيَلَس اَنآبنَأ ءاطغ ْنْب ٍباَّمَوْلا دبع اًندَح :هديطخب يبأ باتك

 هللا يقل ْنَم : : لج نب ذاتسل لاق قف يتلا ؛ كلام نْب سّنآ َنَع؛ « يميل

 [195 :عجار] ٠ جلا َلَخد ايش هب“ كرش ل

 مسارب رب م سا درع
 ١ اّنتلا يبأ نع ٠ َةَمَلَس رب داَمَح اًنكدَح ؛ُناَفَع اًنئلَح -5

 ءراَجّنلا ينبل هللا لوُسَر دجْسم ْعِضْوَمناَك : :لاَق ٠ كلام نْب سّنأ نَع

 ءهب ينوثمات ءِراَجّتلا ياي : :لاَقَق «٠ نيكرشملا روك لْخّتو ث رح هيف اكو

 «ثْرَحْلا ىَّوَسَو «لْخَنلا مَطَقَف : لاق هلل دنع الام هب يغَبْآل : اوُناَقَك
 يَلَصُيَدجْلَسلاَِييانأَلبق © هللا ااكو : لاق ٠ نيكس َروُبُق شنو هلل س ليس
 ْمُصَولوُتَي يبل اكو ٠ ٍمَنَقْلا ضياَرَم يفو ةالّصلا هْنكرْدأثْيَح

 . دجْسملا ءاَنلَرْخّصلا وُ

 ةرخآلا مي راد مهّللا



 [1؟؟١؟ :عجار] . هرجاهملاو راصْنألل ٌرفْعاَ

 نْ سلآْنَع داق اند مَاتَ اع انئدَح -837
 سم مصاص ع

 كلدل نومي ةمايقلا موي توُتمْؤُمْلا بحي لاق 8# يِبنلا نأ ءكلاَم

 َمتاَنوُنأَبق ؛ اَناَكَم نم انحيريق للجو َرَع اير ىَلَع انمفشتسا ول : : نووي

 َكَمَلَعَو هَتكئالَم كلك دَجّسلَو مدَّيُهّللا َكَقَلَ اَنوُبَأ تْنأ «َنوُنوُيَب

 ُرُكذيَو مكانه تنل: وش :لاق ؟َكبَر ىلإ انل عَمششاَف يش لك ءاَمْسَأ

 لوأ احوُي اونا نكلو هاَهْنَع يه دقو رشا نم هلْكأ «باّصأ يل قط هكطخ

 ْمُكانْهْتْنَل :ًالوُيك ءاحوُب نوبي: لاق ضرألا لْهأ ىلإ هللا هبي
 هي هس ةه همدع ماس

 ليِلَخ ميهاربإ اونا نكلو «ملع رْيَعب َلَجوَرَع هللا لاوس هَتيطَح ردي

 هَكقيطَح كيو مكانه سل: لوقف . ميِهاَريإ وُ ؛ 'لَجَوَرَع نَمْحرلا

 لعق ل١ هكوَكو «ميقّس ينإ) هوَ ؛ ؛نهبذَك تاَيذك ثآلك باص يلا

 يّنأ هيربخأ : لاَقَق هةئاَراهَعَمَو فريم ىلع ىتاو 4اَذَه مريب
 ءاميلكت هلام ادْبَح ىسوُم اوثأ نكلو ب يتخأ كهرب يَ كوُخأ

 هَكيطَح ركذيو مكانها : لوي . سر وَ :لاّق «َةاَررَااطْعأَو

 هلا ةَملكوهلوُسَرَوهَلادّبَع ىَسبع اولا نكلو لجل ُهليقَب باص يلا

 هللا َدْبَع دمحم اون اولا نكلو : مكانه ؛ لومي ىسبع َنوُنام «هحورو

 ين ىلَحنذأتسا ينوي : لاق رأت امو هينا نم مقامه رفع هلو
 ام ينعَديف «ًادجاَس تْمَكَو هناا ؛ هيلع يلوي ؛هراذ يف لَجَورَع

 عقشاو «عش لو مسرعا: لوقي مث ٠ يعدي

 َجَوَرَع يسأر مَكَرأَف ؛ ءطْمُت لَسَو ؛ْمَّمَشُ د
 وم“ هم و

 يسم ل ان اكاد ياش إل. هيلع

 الا هام يا دجاساشقو قا اًدِإَق 0 ٠

 مشق لَسَو قش عقشاو «عمسُم لو حما ويم يِنِعَدَي

 يلدُحيتُعَمشأَمُ هيلي د يمحو هاب ينردمحأو يسأر مرق : لاق

 :لوُشيهعمَس ًاضيأو : :مامَه لاق - 8 َةَنَجل ةنجلا مهلخدأق مهجرْخأَ آد 8

 ْلَجَرْرَع ينير ىَلع ذات لاق - نجل لإ جلا ملحد ردا نم مج رْخأَ

 مث «ينعديذأُهَّل ءاَشاَم يعد ءًادجاّس تضر يرتب اًدِإَق ,ةكلّدلا

 يسأَر مقرف ؛ :انتْلَسَو «هَّقَت عقطاو «عتلش لقوَسَحُس ملل لو

 طاف ءالخ يلا قلل, ديشقو دب يتراتخا

 مهلخدأف الا نم مه رْخأَف : :لوقي هتعمسو : ماَمَه لاق.« جلا مهلخدأك

 قاع م ه سمس ع
 وللا لعب راهب نسأل را يف ىيال ١ ةنَجْلا

 وعرب ,

 0000 عم سو ع 2
 ْماَقَمْلاَوَه : لاق «ًادوُمَحَم اماَثَم كبَر كتَمبَي نأ ىَّسَحِ دان لت من

 [17109/ :عجار] . ل هيل جوع هّللا َدَعَو يلا دوُمْحَملا (75 ه/)

 ٌدِلاَخ يِرَبْخأ : لاق .ةيعش اَنثدَح ءُناَنَع اَنندَح 4

 ءًانيمأ هل لكل لاق ف يِنلا نَع ؛ سْنآ نع «ةبآلق يبأ نع ءاَذَحْلا

 ١10487[ :عجار] حاجب ةدْيح وب مالا هذه يم إو

 فهر كل هم
 نأ ءسناْنَع داق رع ؛ «ماّمَه اًنئَدَح اقع امدح -١مهوو

 [1؟199 :عجارإ] . هبيكنم ىلإ | هرعش برضي ناك ف يبل

 تْلأَّس :لاَك . َةَداَنَق نَع « ءٌماَمَه اَنتَدَح ءُناَفَع انئدَح -١"”55ت

 سوس رم ا عار سوو رشم دم

 اهنع هدص يتلا هّترمع ؛ درَأ : لاق ؟ هللا لوُسَرَرَمَتْعامَك : :ًاسّنأ

 ؛ةَدَْقلا يذ يف لبق مَا يف اضيع «ةَدَْقْلا يذ يف وُ

000 
 يف ' ةلأرعجلا منيح مط َمَسق نوح ترم

 هام نلف
 عم هّئرمعو ةَدْعَقلا يذ

 [1544 :عجار] . نجح
 و“ هاسم را كيل

 ا ا الاَق .زهبو نافع اًنئدَح - ١ ”١

 سل سا

 اي :لاَقَق .ربنمْلا ىَلَع َوُهَو 8 يِبنلا ىتآ الُجَرنأ كلام نب سنآ نَع

 اة ءامَّسلا يف ىَرئاَمو قا لاك ان هلا قستسا هللا َلوُسَ
 مس يروي لعل

 وأ ل جرا كل هيل اَقٌةَعمَجْلا تنآ اَمَلَق ا نا لاق
 ل سه

 :لاَق ؛ الع اهيل ذا هللا َلوُسَر اي : لاَقَق . هر
 ساس م سر م

 نمرطْني الو «ًالاَمشَو انيمي باَحّسلا ىَلإْظْنأ تلم ءاَع عَدُف

 [1 0/4 :ظنا] .ةَرطَق اًهفوَج 8

 نب سّنأ َنَع َةَداَتَق نع «ماّمَه اَنكَدَح نافع اًنئلَح م”

 ْنَعَالَو «هْيَدي ني قزبي الف مُكَدَحَأ َقَرب اذ اًنِإ : لاق ف يِبلا نَع

 [١؟١هك :عجارإ . ىَرسيلا همَدكَتْحَتْوأ هلامش ْنَعَقْريلَو « «هليمي

 ياكم

 نأ «سنآْنَع ٌةَداَتُق نع ؛ ماه اًنكدَح «ُناَفَع اًنكلَح - - * ”1١

 « كلام

 مرسم لله سف مع
 [17؟64 :عجارإ ٠ نآلابق اهل هلَعَت تناك ف يبل

 دقو : يبأ لاق) ةَفِيلَخ نْبْفَلَخ اَنتَدَح نافع انئدَح "05

 نب بِراَحُم َكَكدَح ءَدَمْحأآ آي( لقد ةََ ني فلَخ تأ

 نع «؟ «صُْقح اَنئَدَح هكر َر بك دق اك همآلك ْمُهفآ مل : يبأ لاق ؟راثد

 ًايِهَن للا نَع ىَعْنيم «ةءابلاب أي ف هللا لوسَر َناَك : :لاَق . كلام ِنْب سن

 وة َوَيءاَينألاٌمُكرئاَكُم
 ين ,دوُلَوْلا دوُدَوْلا اوجوُرَت : لوي ًاديدش

 0 :عجار) . ةَمايقلا

 ُْصُقَح اًمدَح «ةَّفيلَخ نب د فّلَخ اًنكَدَح «ُناَّدَع اَنئَدَح - "516

 مع

 ةلَلا يف سلاح اق هللا لور عمك : لاق . كلام نْب سّنآ نع ءرمع

 يْنإمُهْللا : هئاع يف لاق مث ده َدَحَسو عكر : يٌلصْيمئاك جرو
 ٍتاَوَمَسلا عيدين ءُداّنَمْلا تا َألِإَهَلإآلَدْنَحْلا َكلّذآ ؛ب كئاسأ

 يتلا لاك ؛ «كلئآسأ ين موي ايي اَي م «ٍماَرْْإلاَو لآلَجْا ادا «ضرألاَو

 يذْناَو : لاق« ملغ هلوُسَرَو هللا : اوُناَمَك : لاَك ؟هّللا اَعَداَمِب نورد : 5

 او «باَجأ هب يعد اذ يذلا ءمظخألا هملساب هل اعدل هدب يشك

 [1؟574 :عجارإ . ىطعأ هب لكس

 نيرا ادَح ؛دحاولاُدبع اَنسَح كام اَتسَح 7 +١60
 لاق «ةالص هلل لوُسَر ىَلَص : :لاق . كلام نب سآانكدَح «ٍلثلُ

 لو دوس آو موُكرلاب ينوئيلت الك ْمُكلم ينإ لاَقَف «ههجَرب اَنْيَلَع

 هديب يِسْفَن يذلا لاق مث ؛ يلَخ نمو يدي نيم مكارأ نإ «مايقلاب



 لميا رص را

 | ؟ه؛صا م _ كلاموب سدس
 ؟ مشكل نر مك ان هللا لوري: اوُلاَق ٠ ءًريك كيلر اليل

 م[ 7 :عجارز ٠ َراَلاَو نجلا تير : : لاق ؟تي أر

 نب سن ْنَع «تيبائاندَح ؛ ٌناّمَح اًنئدَح نافع اًنئدَحا 17

 َلوّسسَر لاق اريح اهيل اونا هَ يلع درم قي هللا لوسر نأ كلام
 لوسَر لامك ارش هلع اوتلاك ىَرخأ ةزائجب هلع :اتّبَجَو :ف هللا
 11907١[ :عجار] ضْألا يف هللا ادهش مآ لاق مث ءاتبَجو : : 5 هّللا

 ا لاك .داّمَح اَنئدَح ؛ناّمَع اند -
 اوي اع يمس هيلع ىلمأ اذ ا هللا لوُسَرل بكي َناكًالَجَرانأ « سنآ
 اني بش امي اسي دعا ع لاق ءًريصت يمت

 اكو «ناَرْسع لَو هربا ارق دق اكو : لاق - اًدوحَن : ُداَمَح لاق - اميلَح هسو سا

 بقا تك ذقأ : لاَثَك رصَتق َبَمَك اريك اناث ارق قاصر نم
 ”ضرألا هدي (257//) َنفدَفَتاَمْف عد : :لوُقيَف «تْنشاَم دّمَحَمل

 :عجار] ٠ ضرألا َقْوَه اذوب هنبآر دقو : :ةَحلَط بأ لاق (ثآلكأن يبرم

 ل

 سباك انآ :لاق . ةَمَلَس يد اَمَح انئدَح .:ناَفَع انئدَح -
 ََرَْألاَوةَيَِو ايس ابآ ىطغأ 8 هللا وسر نأ «: ءكلاّم نب سّنآْنَع
 همة هلع
 ءهّللا َلوُسر اي: :راصنألا تلا « نيح موي نمرخآلا يف رمح نب ليسَ

 9 يبل كل علم! ؟مقَمْلابنوبَمْدَيْمُهَو ”ءهئامد نم رطفت اًقويس ف 9

 "ا ائاق مكب نم دَحأ مف ؛لقق ادمان هج
 :اوناَق ؟انِكَو اذَك مشا : لاق مث ؛ مهنم موّقْلا تخأ نبا : :لاَق ٠ انتْخأ نبا

0 
 ةاّشلاب ساّنلا بهدي نأ َنْوضْرَت اَمأ ءراكدلا سانا ٌراَعشلا متن : :لاق « معن

 ًةاَصْنألا : لاك «ىلب :اوُناَق ؟مُكِراَيد ىلإ ِهّللا لوُسَرب َنوُبَعدََو ءريعبلاَو
 تكلس م شْراّصنألا تكسو داو كلَسْول يتبع يش

 .راّصألا ممّا تكل ةَرجِهْلا لولو «مهبعش

 :رظنا] . لوم ارم دحاو لع يسب ليلا مهم ىلعغأ :امح لاقو

 اةدفيي

 نب سنأ نع :تبائانكَدَح ٌداَمَح اًندَح نافع اًنكدَح - ١ ”كأل١

 لوُسَرَمَدكسَسَت يِمَدكَو هَربَْح موي ةَحلط يبأ فيدّر تنك : لاق . كلام
 ءمُهيشاَوَم اوجرخأ دقو ؛ «"سْمّشلا ترين يح ْمُهاَعاَ : لاَق ٠ هللا

 لاَثَق «سِيِمَحْلاَوَمَحُم اونا مهتم «مهلتاَكمو موس اُجَرحَ

 حاَبص اسف موف ةحاَسب اننا اريح تمرح ريكأ هللا ف هللا لوُسَر
 يحد مه يف اتصقوو : :لاَق٠ لجو َرَعْهّللا مُهَمَرَهت : لاك «َنيردمْلا

 مآ ىلا اَهَمقَد مث ؛ « سؤرأ ةعبَسي هللا لوُسَراَهاَرتشاَف :ٌةليمَج ٌةَيراَج

 8 هللا ٌلوُسَرَلَمَجَف :لاَق ؛ بحلق يع اهي اهسلنمت ميل
 :لاق صيحاَنأ ض رألا تّصحُت : لاق نسل ةققألَوَرْمّتلا اهتم

 مق ننس ِرشلَو طقألابءيجّمُك ايف انتضر عاطتألاب يجد

 نإ: نإ ولاقت دلو أ هناجر ينام: ٌساّنلا لاقو : لاق «ساّنلا

 ّيككرينأ دار امل «دكومأ يه اًهْيِجْحَي مل نإو هتأرما يه اًهبِجْحَي

 ع مس كة سلم ير

 اسك اًهَجَوَرَت دق هنأ اوقرعق ريب بَ ىلع لح اًهَبَجَح
 هّللال

 وسر َرَدَنَق : لاق ءهاَبضَمْلا ةقاثلا ترثعف : لاق« انعقد كد ةئيدَملا نم رو ل عع يس م رم هم هع حس

 لاَ ء نأ ءاسنلا تقرشأ دقو : لاَ | رت :لاق :تردكر ف

 [1؟556 :عجار] .عّقَو

 ًاربَخ َساْلا ْمَبْسأَق « شْحَج تلبسي ةَميلو تادهشو - مالكا ٠

 «ساّنلا وُسْدأَ يشي اكو امحَلو نآلجَر فلو هت مق عر املك

 لك ىلع مَُسْيو هئاَسنبرمَيلَمَجف ؛ ءاَجيرْخَيْمكث يِدَحلا اًمهبسناَتْسا

 اًيَريَخب : نوُلوُقَي مكب فيك تيل لأ ايْمُيلَعْمالَس : ةدحاو

 عَ تضَجََو جر ملق يي: لوُدَبَق ؟كلهأ تدَجَو فب ٠ هلا كوس

 ْدَ هاير امَلَ «ثيدَحْا اًمهب سّناَتسا دق ِنْيلْجرلابَوُه اكإبابلا علب امل

 يخول هيل لزئأثرتخأنل ين املا ل 5 اجر انه

 27 تانغ هدم باَجحْلهَّلل لنا كيو يني باجحلا تأ

 .اههْم مرق ىّتَح نإ نير ظانريخ اعط ىلإ كل نؤمن الإبل توي

 13١67[ :عجارإ

 نب سن نع «تياك اندَح ءداَمَح انئَح ادا اَدَح - -!اظلكأا

 ملك ءتّيلا نم اَهوُجَرْخأ مهم ٌةآرَمْلا تّضاَح اًدِإْتناَك دولا انآ كلام

 ع ُهّللا َلَرْئأَك ٠ كلل نَع يلا باَحْصآ لآ ؛ ءاًموُمماَجُي مو اَهوُلكاي

 عجلان: ومان أف علا كو

 ْئيَشلكاوُمَصَيَنآ # هّذلال وسر ْمُهَرمأَف «ةيثآلا معرف ىّنَح

 ل انزل ماج بلل قش دوهيلا تلاق ع اكتلا

 ةوُمبلانإ هّللاَلوُسر اي : الاَقَق .ريضح نب ديسأو رشب نب دابع رداع ءاَجَف «هيف

 ذهن اتَط ىّنَح هللا لور هور ؟ننكتكاللا انكر انك تلا

 8 بلا ىلإ مد تلو لع أجر 9

 .اًمِهْيلَع جي مل هنآ ان ءاَمه انُّماَقَسك ءاّمهراتآ يف (161/7) ثَمب
 ١[ بو :عجار]

 ومر

 نع «تبائانآأ ؛ َةَمْلَس نب ْداَمَح اَنكَدَح نافع انندَح -7 ماسا#

 هللا لوُسَر نم ٌةآلَصَرَجْوأ ٍلُجَر فلَخْتيلَص اَم : :لاَكُهَّنَأ ءسّنآ
 سف. ةيراقكم ركب يب ءآلَص تاكو «ةمراقتم قف هلل لور هالَص تنك

 ٌعِمَس : :لاَ ا © هللا لوس َناَكو : لاَق ءرْجَقلا ةالّص يف دمرَمع ناك
 ُهّللا

 [15156 :عجارز .َمَهَوَأدَ وت

 ودام مل
 ىَّتَح نْيئدِجسلا َنْييدعْفَي ناَكو «مهَوأْدَت : لوطن ىّبح ماَق ءةدمجل ع

 سن ْنَع «تبا انآ «داَمَح اَنئدَح نافع اندح ١١61

 0 لذ لول هل وأ كلام
 سا مرق

 ِباَقءاَقاَح اَدَِف

 : ا .ةرفكةكلس وهذ كر ىلإ يدير ١ قلل

 1767١[ :عجار]



 كس |

 106 ص
 ة 3 0

 ها عم

 لا ستارت «تباَك نَع تاتا نافع اًنكدَح - نيلبلا

 م اه اسف 2 كل

قي تاك يب فحل كتكات ينال
 

 [11:6؟ :عجار]

 نأ ءسنآ ْنَع «تبائْنَع ءٌداَّمَح اَنكَدَح نافع انثدَح -6

 يفَو ةَنَسَح اَيندلا يق انآ اير مُهّللا :ل اوي نأ رثككي ناك كف هّللاَلوُسَر

 [الا :عجارإ . را باَذَع ابو ةَنَسَح ةَرخألا

 .سنأ ْنَع ءَتباَن اَنكَدَح ٌداَمَح اَنندَح ؛ُناَّمَع اند -5

 هَهاَمْلاَو َلَّسَملا :ُهّلُك باّرشلا اَذَه يحّدَقب 8 يِبلاٌتْيَقَسْدَقَل :لاق

 .َنبَّللاَو

 نأ ءسنآ ْنَع ٌقَداَتَق اًنكدَح «ٌماَمَه انندَح نافع اَندَح - ١51

010 

 يْنإ : لاق ؟لصاوُ كن ليقق : لاق ٠ لاّصولا نع ىَهَت ف هللا َلوُسَر

 ع :عجار] . ينيقسيو ير يممطي تيبأ

 #عددمع ةش

 نع لق اند انه الاق 0 ا

 لاو ديجي ل اجر 00
 ماع مرزرمع

 َنَع / ةَلاَضَن“ نب لضٌمملا اَنئَدَح «ديعّس نبي انلدَح - 584

 اًذِإ 8 هّللا لور ناك :لاَك . كلام نب سنأ نع «باَهش نب نَع ٠ ليقع

 َعَمَجْفَلَرَتَمُت ءرطْلا تقَو ىلإ هلا َرخآ سنا عيل لح

 ةرظنا] ٠ بكر مَُرْهظلا ىّلَص لحين بكس سلا تغار اذ ؛ مهني

 علوم

 «ةرق نع دعس نب نيدشر انئدَح «ديعس نب هين 5 انئدَح - ١

 ْنأبَحأ نم : لاق 48 يِبتلاَنأ ؛ ؛كلاَمِنْبسنآَْع ؛باهش نب[

 .هَمحَر لصِيلَ ءرثأ يف هَ آسْنيو .هقذر يف هلع هَّلا سوي

 مار ءرامع
 قرف ع ءدْعَس نب نيدشر اَنكدَح ءديعس نب هبي انئدَح - ١1

 وك لاق يلا نأ «كلاَم نب سنن ع «باهش نبا نع : سوو ليقعو

 ًالإَهَمَكالْنَيَّنكو «ٌرَخآايداو همم َسَمعلا بَهُد نمداَو مدآِن بال ناك

 [3الا :عجار] .٠ بام ىَلع هللا بوبي مَ « بارتلا

 .هركذَ «ليقع ينئدَح شن نكدَح «ياَجَح اند -1 هي

 يبأ نب دلاَخ ْنَع ؛ ةعيهل نبا انآ : :لاَق هيف انئدح - “١817#

لام نْب سّنأ ْنَع «ٌةرجع نب بْمَك نبا َقاَحْسإ نب دْعَس ْنَع ناَرمع
 ك

 .داوسلا هيرب الو بييشلا اوُريَغ : : 4 هللا ٌلوُسَر لاق : لاق

 ءديَز نب ةماسأ يِئدَحَو : ٍبْطَو نبا لاق ءُنوُراَه اندَح - لنسافت

 ِكلاَمَنْبَسنآتِمَس لاَك ُهكدَح سنآ نب للا دْيعَنْب صْفَحَنَأ

 ىَّنَح هَّرْصَحْلا َعَدي : قفا ةالّصب مكر لآ : ا هللا لوو لاَق : :لوقي

 تارا ماق (ناطبنتلا يئرَق ىلع دأ) ناطيتلا يرق نيتك اذ

 .ًاليلق الإ هيف هللا ردي أل ؛ كيذلا

 ب دامح اًنئدَح : نافع اًنكدَح - 6
 ءال يدوس عي هزاع

 نع «تباك انكدح ,ةملس نب

 لوُشف «ِساّنلاىَلَع ةمايقلاُمإ وي لوطي : لاك« 8 هللا لوُسَرنأ ءسنآ
 ةمفقو ل

 سمع لك

 ضعبل مهضعب لَجَورَع ار ىلإ انكم ءرشلا بأ مد ىلإ اب اولطْلا :ضَْب

 ُهَّللاَكَقلَخ يذلا تنآ مدي : َنوُنوُفي مدننا اانيَيٍض قل

كبر ىلإ انآ مما دمج كتكْسأو هدي 14/5
 ؟اَتييٍضْقيَك 

 :نوُنومَ هنوف يلا س أراحوت ون اونا نكلو « مُكانهسَل ينإ :لوُعَ

 نكلو مكانه تْسَل ين لت هني لن ىلا ا

 انل عما «ميهاَريإ اي : َنوُدوُقَف هنن «َلَجَورَع هللا ليلَخ َميهاَربإ اون

 يذلا سول ال نكلو مكان ينإ وق يسفر

 اي :َنوُنوُقََت هئوّنام :لاق «همآلكبو هئآلاَسربلَجَوَرَع ُهَللءافطْصأ

 تلسل نإ : :لوُشي هاني ضلك َجَورَع كبر ىلإانل عما «ىسوُم

 اَي اي :وُنوقَبَق ىسيع َوُبأَق :ُهََملكو هللا حور ىَسيع اوما نكلو مكانه

 اوثا نكلو مهامنا ينل و اني ضف ىف « سبع
 يماسو 8

 ْنِمَمْدََتاَمٌلَر مغ دقو ميل َرضَح دكه نيل مَناَح هن 4 ًادَمَحَم

و ينام اكلم: ىسيع لوي دخت امو هيد
 هيلع مُحْذق ءاع

 :لاق آل :َنوُلوُقيُك ؟ 0
 يام عشب

 وأول ين : 89 لاوس لاق : :لاّق نيل مئاَح ف محم م نإ

 أ 1 020000 0

 0 رشا تأ قاع باذ قب خ5 جل ةَنَج

 قدح يطيل ختمت حان وال ؛ يل

 َناَكدَحأ ًهبهدَمْحَيَلو : يلب

 سوار يعل

حت لسو «كلنم عَمسي لقو «كلّسأَر عقرا : وقيم «يدْعَب
 عّمشاَو ط

 ِهِبلَق يف َناَك نم جرخأ : لاقشف امم

 دماَحمِب هدَمْحأَ ؛ ءًادجاّسرخأ من « مهجر :لاَق ءناَعإن نم ةريعش لاق

 : يلاقي «يدْمَبناَكدَحأ اهبُهدَمْحَي الو « يلب ناك دَحأ اهب هدَمحَيم

 بك « يتمأ ينم «بَر يأ :لوقأف) ْعَّمَشُ

 ؛ يّنمأ يم هما بر يأ : :لوثأك عم عقلاو نش لَسَو فلس عقرا

 :لاق ؟مُهجرْخأ : : لاق «ناَِإ نم رب لام هبلُق يف ناك َْم جرخأ : لاقي

 رام بلك يف ناك ْنَم[جِرَخأ]؛ لاقي « كلذ لملف ادجاس نخأ من

 رْخَأَق : :لاق ءنايإ نم
 مسام

 نب سن ْنَع «تبائْنَع؛ ناَمَحِإاَتنَدَح نافع اندَح *١-
 70000 ما مم 00

 :اتلاقف "يكب اهلي 0 كلام

 4 :عجار] . انسانا مطل يل يل

00 
 نب سْنآ ْنَع َهَداَتَق نَع «ةَبعش انئدَح ؛ناَفَع اًنئدح ١117

 ناك نم ءَناَيألا َةَوَآلَح َدَجَو هيف نك نم ثآلك : :لاق 8 يتلا نَع كلام

000 

 َنَع هّللالإةّيحّم أل َدْيَمْلا بحت ناو ءاَمُهاَوس ام هْئلإَِبَحأهلوُسَروهَللا

 قابس 3

 [11746 :عجار] .رثُكلا يف داعين نأ م هلإْبَحأرَلا يف فديو لجو



 50 ؛:تبائاَندَح ٌداَمَح انئدَح ,ُناَّمَع اًنئدَح -8
 تررُم ؛ « يب يرسأ امل : : لاق 4 ِهّللا َلوُسَر نأ كلام نْي سن ْنَع « «يمِيتلا راهم

 :عجار] .رمحَأْلا بيثكلا دع ءهرْبق يف يَلصْيَم ئاكَوُهَو ءىَسوُم ىَلَع

 ةثفنكت

 و كب

 نب سن نع ةتباَناَنآنَأ َداَّمَح اًنميدَح نافع اًنئدَح - قوسححا

 ىلع ص
 انهار : لاق مسوي ٍماَرَح م ىَتآ هللا َلوُسَر نأ كلام

 نْييَمْكر اَنب ىَلَصَمَماَقمت : لاَ «مئا يف «هئاقس يف اَذََو ئاَحو يف

 يَسضَياسف- نمي يناقو الخيم «؟ 5 ٌماقأَف ءاعوطت
 ُءأ اتلاف ُهئآلَص ىَضَم املك «طاسب ىلع عونا 3 :لاق -تباك

 ًاريَخ لِئَمَوَي كرت امَق « هللا ذا "نأ كمديَرخ صرخ يلأدإ : ِس

 ٌهدكوو هلام رثكأ مهلا : لاك مث ءهي يل اعد لإ ةرخألا لَو ايدل ريح نم

 لولب للملا لالا ل7194 17787 :عجارإ . هيفُهل كرابو

 امو «نيعستو اعنضب يبلص نم "تنك دق ينأ يتتبا ينئربحأت سنن لا
 كل مسائي: لأ لاق مش «ًلاَم يم رثكأ لج راصنألا يف ٌحبصأ
 . يمَئاَحألإ ءاَضي آلَ ءءارفص

 نب سنآ نع «تباك َنَع ءٌداَّمَح انثَدَح ُناَّفَع اًنكدَح - ١ ارا

 نيام يقو «نوؤصَوتي دج ناريج مَ ٌةآلّصلا ترَضَح : لاق كلام

 ام هيف بضخمب 8 بلاد ,ةديعب مهام تاكو «َنناَمْلاو َنيعّسلا

 اوؤضصوَ : لوو مهل بصي لَمَجَو هيف هَمباصأ ْمَصَوُف «َنآاَب وهام
 ,هِفّناَك اًمْوُحَن بّضْحمْلا يف يقيو ميلك اوؤضوَت ىَتَح )/١48(

 مم
 [1؟456 :عجار] ٠ ةّمْلا ىلإ نيعبسلا ٌوحُن مُهَو

 ْنَع «تبان نع« ةَمْلَسْنْب داَمَح انئدَح نافع اًندَح - ١ رف

 سه مس مسوس سال ظ سا ل سا
 اديس نبا اندم ءاًئريَح َنباو اًنريَخ اي دمحم اي : لاق الجر نأ «سنآ

 ىَدْحِإ :لاَك- يطال وأ) ناطيششلا مُكِرجَْسَيآلو مكتب اوت : َلاَثَك
 يم قوق ينوُكرت نأ بحأ ام وسر هللا دبع محم انآ ِنيملكْلا ةمامإف هل ا همركو

 17ه :عجار] .لَجَو ع هَللا يرن ينل

 نْب ِهّللا دْبَع نب هللا دْبَع ْنَع «ٌةَبعش اًنئدح ؛ناَمع انئدح - 37
 هئاّسن نم ةأرملاو 4 هّللاٌلوُسر ناك :لاق «كلاَم نْب سنآ نع بج
 0 ا 1 [017174 :عجارإ ٠ . دحاولا ءاَنإلا نم نلف

 ربا هرب مدع
 نب ْبْيَعَش اًنئدَح «ثراولا دبع اَنثدَح ُناَّفَع اًنْتَدَح - ك1 فنا

 يف مُكِيلَع ترثْك رك 3 9 هلا لوم اوُسَر لاق :لاق ءسنآ ْنَع «باَحَبَحْلا

 [11441 :عجار] . كاوسلا

 نب بْيَعُش ْنَج :ثراولا دبع امدح ,ناَمَع اًمئدَح -4
 حو لاجل : :4 هللا ل وُسَر لاق : لاق ءكلاَم نب سْمآ نع « باَحْبَحْلا 0"

 .ٍملْسلُك هَرظير ف كهاَجَهتمت : لاق فاك هّيبح نيب وكم نيل ءةارروع ل
 [1774 :عجار]

 يسبح. بدو كح اان - كن

 تَرَضَحَوهاَشَمْلا عضو نإ لاك 8 "يِبلا ِنَع كلام نْب سّنأ نع «ةآلق

 [11994؟ :عجار] ٠ ءاَشَعْلاب ب اوُمَدباَ ٌقالّصلا

 نأ ءسّنآ ْنَع «َةَداَنَق ْنَع ؛7ماَمَه انيَدَح :ناَفَعاْدَح - 637“

 [1711/4 :عجار] ٠ ُهَكَرَت مث أرهش ارهش تنق كف يللا

 نب س نأ اًنُئدَح 9 ٌةملَس نب دامَح اًندَح نافع اًنئدح - /0 ١

 :عجار] . عومرلا َدْمَبارهش تنك 8 يِبنلانأ « كلام نْب سن نع « نيريس
 [ل13ا

 ؛دْيَر نب لع ْنَع ملي داَمَح اَنيدَح :ناّفَع اندَح - ١78
 رَّملا نم ٌةَلخ ىَسْكُي نم لَوأ نإ :لاَق ف هللا َلوُسَرنأ ؛ كلام نْب سّنأ نع

 لَ هيرو رولا: هيو ديجاح كافي
 هروُسياَي :لوُتَراَنلا ىلع فقَي ىّنح مُسَروُاَي َنوُنوُشَي مهو

 ًاروبُت اوعذاو ادحاو ًاروُبُ ٌمْوِيلا اعدت ال» لاَقبَف «مهّروُبت اي :َنوُلوُقَيَو
 ش [11554 :عجارإ .٠ «اربك

 دب يلع اد ةَمَلَس نب داَمَح اًنئلَح ؛ناّفَع انئدَح ٠9

 دش : ةحلع يبل" لقال «كلام نب سل نعل لاق

 [0 تن .ةلفنم يكرُملا ىلع
 نع ُدْيَمح اندَح « عير ني ديزي انئدَح ءناََع انيدَح - كش

 دش رمل «قاّسلا فنصن ىلا : :ف هللا لوبسَر لاق : لاق. سن

 .كالكْنِمَلَقْسَأَمِيَِريَخ آل ؛ نيبعَكْلا ىلإ : :لاَق ٠ َييملسُلا ىلع كلذ

 1144١[ :عجار]

 ْنَع ٌدْبَمْح انآ «ةَمَلَس نب داَمَح اَنكَدَح نافع انْنَدَح 5

 :عجار] . هدأ ةَمْحَش ُهرَعَش دواَجُي آل 49 ينل ناك : :لاق . كلام ني سّنآ
 ساس ساس

 اةدئلَي

 ًُ نب هللا دب يترّبخأ :لاق بع اند ُاَّفَع اًنكدَح 7

 ضي قالا : كه يِبلا لاق : : لوي اسْنآ تغمس : لاق .ربج نب هللا دب

 [177141 :عجار] .راّصنألا بح نامل 8 ءراصنألا

 يدماع ةهريعماع

 حالا يبأ نع ٌقيعَش اًنبدَح ءرّفعج نب نب دمحم اًنئدح -17647

 8 للا اومسر مسك هم تَحنُف امل :لاَق ٠ كلام َنْيَسّنآ تغمس : :لاق
 نمر رع :اّصنألا تلا شرف يف مئات

 :لاَقمُهَمَمَجَم ا هّللا لوُسَر كلذ لب« مهل در مئات إو مهئامد

 «نوبنكيآل اوُناَكو ؛َكَنَلَب ينئاَوُه : اوُناَك ؟مُكَدَع يِّشلَي يذلا اذه اَم

 ىلإ ل هلا لوُسَر دوست ايّدلابٌ انا مجري وضم اَمآ : لاَقَك

 آش زايد َراّصنألا تكَلَسَو ءآبعش : وأ ايدو وَساّنلا َكَلَسْوَل « «مكتوُيي روب

 [ا37 :عجار] .راّصنألا بْعْسْوأ ءراصنألا يدار “تكلسل ٠



 ضمت :لاك حلا يأ بانك ع اكد - نسكت

 انه :اشيرُق ىطغأو «ةْكَم حق َمْوَيراَصْنألا تاك :لوفياسنآ
 عامل د يب ا ماشو
 . انعم رَكَذَف . . . بَجَعْلا

00 

 يتاناّنُك : :لاَقُةَداَتَق انكَدَح «ماَمَه اَنئدَح نافع اًنئلَح ١6

 ىآر ب هللا وسر ملأ ام هللا اوُُك : : امي لاَقَق : لاق . مئاق هراَبَحو آسنآ
 هل ل ما مرش

 ١101[ :عجارإ . لَجَوْرَع هرب قحل ىَتح اطيمَسةاَس الو ءاَققرُمافيغَر

 يبأ ْنَع «ُبوُيأ انئدَح "بيهو انُكدَح نافع انُكدَح - اك

 ةالّصلا يومَ ْمُكَدَحأَّسَعَنانِإ : لاق ل يِنلنأ «سنآْنَع «ةبآلق

 [11994 :عجارإ . ميلك فِرَصْنَْف

 ٍنَع «سْنآ نع «تبانث َنَع كبش انيَح ءاراَذع انكدَح -1 41

 00 1747١[ :عجار] ٠ مالا مْويءاَول رداع لكل : لاق ف يبل
 هم

 سا # هيرو يدوس ري ءرعش ل هر قع

 نع ؛ديمح اَنآَبْنأ «ٌةَمْلَس ْنْب دامَح اًنئلَح َناَدَع اَنئلَح -14

يَبْنَعَو هوه ىشح ةَرَلِْنَع ىهَ اق هللا لون «سنآ
 بّتعلا ِعْ

 [141 :عجار] . .دتشي تح بحل عْيَيْنَحَو دوسي ىَح

 ا لش

 لاَئاَسكْوأ :لاقًالإ يلا نَنيدَحدَحُيةعمَساَم : :لاَق . . سّنآ نَع

 0 ا .اق هللا لو

 برشب اًنئدَح نافع اًنئدَح ١8-

 اك

 نسب ىيحي صوخح وب ب ىَيَحَي اًنئدَح ءصّرخحألا وُبأ اًنُكدَح ُداَكَع اًنئلَح - لمكو
2 

 ىهَن :لاَق ٠ «كلاَم نب سنآْنَع «ِرِماَع َنْبورْمَع ْنَع «٠ «يمّيتلا ثراَحلا

 َفْوَف يحاّضألا ٍموُحُل َنَحَو روبل ةَراّيز نَع : ثآللك ْنَع ف هللا لوس

 َدْمَي هّللالوُنسَر لاكَمُت : لاك . ةّيعوألا يف ذبل هده ْنَعَو «ثآلك

 يِ ادم رواة مت ثآلك َنَحم َِى

 ْنَع مكه ءارْجَه اوُنوَُتالَو اهو ؛ ناك ولما قرت اَهَّنأ

 دووم لانمف تآلك زكر حاتلا م

 مذَهْنَع ْمكتهتو كش اوكا اوكف هال وفك مصب
 [ 180901 :عجارإ . . من ىَلَعُم هءاّقس اكو ءاشْم مش ايف اوُبرشاَ ةيعوألا

 وم
 هل تنك يثإ لأ : ؛ كلذ

 يمول ع ءراد ها كرس ميقا

 ؛ ةميِروُبآ انَدَح «ةَّمْلَس ْنْب داَمَح اَنْئلَح «ناَفَع اًنْئلَح - انيدليملا

 ىَلَع وشل تحل اا داق ا : لاق 5

 . ةكرتو 8 هللالوُسَر مَ ؛ٌروُبقْلا هريزت «ريبك خيش

 نب ليا يح: :لاق ٠ راما اح هع اًيدَح - نان

 ا قالو
 0 :عجارإ ٠ لبي هع ضر لل لو

 نب سنآ ْنَع ُةَداَق اَنَدَح ءماَمَه انئدَح نافع اندَح - نسانوا

 :لاق ؟لكألاق :تلْقَف : : لاق ًمئاق برشلا نَعَرَجُر 8 هللا ين كلام

 [0 :عجار] ٠ اجا رشأ

 نب سلآ ع دم ان دان اند اع اندَح - 039

 يف برَشُف ءاَم نم ءاَنإب ين ا ءرَمَس يف َناَك 8 هّللا َلوُسَرَنآ كلاَم

 [11؟44 :عجار] . نوُرظْني رماّنلاَو ناَضَمَ

 تعمس :لاَق دِيَمَح اَنْكَدَح ءٌداَمَح اَنكَلَح ُباَّدَع انكَح -١هه

 لا :لاق سوما: لوفي عىل

 0005 :عجار] رقت جدع هللاب فلخأ انو : لاَ اس

 ري ادةسإ# لس

 بيعشو ؛ديمح اًنآبنأ : لاق . ُداَمَح اندَح اقع نكح - اموهك

 َلاَجَدلا نإ : لاق ف هّللا َلوُسَردآ ؛ «كلاَم نب سْنآ نع «باَحْبَحْلا نبا

 م مع 2 هم
 عيعقل

 لُك هَرقَير ف ك هبي ؛ٌروعأب َسْيللَجَورَع مكي نإو ءروعأ

 [1374 :عجار] . ئراريغَو عراف «نمؤم

 ع هس

 هّيئبع نيب بوم : :ًاضيداَمَح لاَقْدَكَو
010 

 :لاَقدُيَمَح انآ داَّمَح اَنكلَح ناَّدَع ارح -١؟ها/

 ممم
 ها لعل

 وبل نامي مهلو «ةَنيدَملا 8 هللا لوُسَر مد : :لاَق . كلاَم َنْبَسْنآ

 يفاًمهيفبَمْلئاَنُك : اوُلاَق ؟َناَمْوَيلا َناَذَهاَم : اك هللا ٌلوُسر َلاَقَ ءاَمهيف

 طفلا موي ءاَمْم ريح اهبل: :لاَث , ةّلِهاَجْلا

 [الداكو :عجارز . حبلا ميو

 "تنعي

 سئنأ نع ءدْيمَح اننا : لاَ .داَمَح اَِلَح :ُناَمَع انكدَح -4"1

 88 هللا لوس نم ير مهيب َحآْصْحَش اكان : :لاق كلام نبا

 ىسق مرو

 .كللآل هتّيهارك نم َنوُمَلَياَمل اوُموُتيْمَله وأ اك اوثاكو (؟هار/لع)

 ةدنسف :عجارإ

 نع ؛دِيمح انآ :لاَق .داَّمَح اَنكَدَح نافع اًلَح 8

 لهآ مُكَءاَجْدَق : ف هللا لوُسَر لاق ٠ نبا لأ ليل : لاَ هنأ ؛سّنآ
 دول : 1

 بول مكنم قرأ مه ٠ نمي

 [17744 :عجار] .ةخقاتسلاب اج ضال :سّنآ لاق

 عة

 تلق :لاَقُةَداَنَ اَنآبْنَأ : لاق .ماَمَه انكدَح ادع اند 8

 :لاق ؟ف هّللا لوُسسَر ىلإ (بَجْعأ ْوأ) بح َناَك سابّللا يأ : سنآل

 [4 :عجار] . ةربحلا

 نب يِلَع انكدَح «ةَمَلَسنْيداَمَح اَنكدَح ءُداّنَع انك 1-٠

قس 8 هللا لوُسَر ىلإ ىدهأ مولا كلمن كلام نب سّنآ ْنَع دير
 0 

000 

 ْمْوَقْلا لَمَجَف ٠ اًمهلوُط نم ناَديذتاَهْيَدَي ىلإ رطل يئاَك ملا لَمَجَك 553 ءسُدْنسم نم

 امو: ؛ لاق ؟ءاَمّسلا نم هذه للا َلوُسَر اي َكْيَلَع تلا : : َنوُنوُقَيَو اهتمي

 هج يف ذاَعم نب دس ليد نم ليدل هدي يسن ياو ؟اهم ْمُببْ

َهَسِبلَف : : لاق هرم ىلإ اهب تعي ؛هذه نمي
 لاَقَق ءَءاَجمُت ءرَمعَج ا

 م عام عاشر

 :لاق ؟اًهب عنصأ اَمَه : لاق ٠ هس اهبتبَمل نإ: قف هللا لوُسَر

 [48"9 :عجارإ] ٠ ّيشاَجْنلا كيخأ ىَِإ اهب ْثَحْبا



 للثككا ح

 00 اك انك داع اننَح - 011
 114:8 :عجار] ٠ اعيمج سبام بي ذأ ىَهت ف يبل

 ,ةداقق نكد مهاد :الاَق .رهَيو نافع اًنئدَح - ةتاسكنت
 89 يبل أذأ (ستأ نع ٌةَداَتَق اًنأْنَأ : لاق : هئيدح يفي لاقل سآ انَدَح
 لو ايلا ىلإ (عجريذنأ : هب لاقو) عج هْرسيدَحأ نجلا لهأ مام : لاق

 17١75[ :عجار] ٠ َعَجَرهناْولدَو هناك ديهشلا الإ اهم ةرشَع مهم لن

 .لْطَمْلا نم م ىأَر امل دهسا ايلا ىلإ مَجَر :ٌرهب لاق

 نع« : سل رح داق نكح مام انك ءداَع انئدَح - نسكن
 نم هس هبي ام ٍملْسُسْلا هيخآل بحي ىَنَح دبع نمؤيآل : : لاق ف يلا
 [178407 :عجار] .ريخلا

 تلق : لاك انك انكدَح ؛ماَّمَم اَننلَح نافع انندَح -606
 َناَكاَمّنإ كلذ عليي مل : :لاق ؟ف هّللا لوُسَر بَضَحَأ : كلام نْب سنآل
 ا .عجار] ٠ مكاو ءانحلاب بضخ ركب وبأن كلو « هيَغدص يف ًائيش

 نسب اسنآ انآ ُهَداَنَ اندَح «ماَمَه اًنئدَح نافع اًنندح ١5
 البلت[ كح ٠ مَلْعأ ام َنوُمَلعَتْول : :لاق كف ِهّللا َلوُسَرنأ كلام
 1١4١[ :عجار] ٠ اريك مك

 انآ ,سنآ نَح ةداقق انئدَح «ماَمَمائدَح اع انندَح 11537
 :لاَق كَان لاق ءاًهبكرا : : لاق «ةَئدَبْ وسَي لج ىَلَح ىَتأ ف يّنلا

 1 م0806 :عجارز . اهيا كليو

 يفز لاَش)ْماَمَه اَنثدَح : :الاَق .ٌرْهَيَو ناَمَع اًندح ١١8
 هلو ىَودعآل : دائا# بأ ركام اا :لاّق (هئيدح
 [050.؟ عجالة ملكا بطلا ةَملَكْل ١ لاقلا يبجي قرط

 ل اح كراع انضَح - ةنسكم

 [هلبق ام رركم] .هَوحَن كف يبل

 ءواتمع ولان ,ثراوا د كَ اح نسنح
 تلك باَرشلا يفتي هللا لوُسَرااَك لاق“ كلاَم نْب سن نع
 155١[ :عجار] .ًاربأو ارمأو كورال : لوو ترم

 .انآلك باّرشلا يف سّصتآ انآو :سنآ لاق

 ية ةَناَوَعوبأ اًنكدَح ُباّفَع اًنئدَح ١٠31
 كي :لاَقك م عينسأ او «ةآلصلا يفي ِنَع سْنآ لس :لاق .مصألا
 0000 اًذإَو «دوجّسلا نم هس َعكَرا اذِإَو َدَجَس اًذإَو َعكَراَذِإ
 يبو : هللا لوُسر نع : لاَك ؟اَذَّه ظّمَحَت مَع : ميكَحُل لق لاق
 .ٌةاَمْنِعَو :لاَق ؟َناَمْنَعَو :ميكح هَل لاَ لاق «تكَس مُث ؛َرَمعَو ءرْكَب
 [1م :عجار]

 نع «سْنآ نع ةَداَتَق نع ةبعش

 دايزْنْب ةَريفملا انكدَح ٌناَّمَح اًنئلَح ؛ناَّفَع اَنئَدَح -77
 هول نسل ناي: : لاق ف هللا َلوُسَرَنِإ لوفي كلام نب سّنآ عِمّس ؛ يتلا

 م كلام نب سْنآ دسم
 ل تت

 هل دْهع آل "رمل نيد الو هل هَ

 ذآ «سنآ ْنَع :دْيمُح (ع) داَمَح انئدَح اع اًنئدَح ١717-
 مكاو مكاو كلوب يكرس اودهاَج :لاق ف ينل مارع»

 [1701/1 :عجار] .(؟ هكر"

 . سنآْنَع ُكَداَنق اَكَدَح ماّمَه اًنكدَح «ُناَّفَع اَنْئدَح -44
 ,ةّيآلا رخآ ىلإ «انيبم احمق كل انَحت انإ) : الف ينل ىلع أتلَ : :لاَق
 يلع تل لاك كا نا واتا

 مر م م مي

 200 وقل نم لجلال
 تاَئمْؤُمْلاَو نيو ملا لخديل) : :اًمَدْعَب ين ديلا جور هللا َلَرْثأَ كان

 1070١[ :عجار] . ةيألا مح سس 4راهنألا اًهتحَن نم يجن د تانج

 0 سكان ؛ةداقق انك بان نكح ات نكح - ل
 لوس ىلإ اوك فون لومي مريخ كلام
 :عجار] ٠ انه ةاَرَغ يف ءريرحلا صيمق يف اهل حر للا هَل

 اةدفننن

 نأ «سنآْنَع َةداَنَقْنَع ٌماَّمَم انكَدَح نافع انئدَح
 [17131/4 :عجار] ٠ ُهَكَرَت مث ارهش تنك دق 85 يبا

 داق آبي : لاق .ماَمَه انئدَح :الاق هو نام انئدَح /١61-
 َناَكَو :لاَق ,هَسَْلاه كلاي داك 9 يَ ايداحألأ « كلام نْب سنأ نع
 رست ٌفَتَجْنَأاَيَكَدْبَوَر : قف يلا لاقت :لاق «توّصلا َنَسَح
 :ريرا وعلا

 . ءاّسْلا 5 ٌةَفَعَص ينعي : :ةَداَنَق لاق

 ينّئدَح : :لاق .ةَداَنَق نع بام انكدَح ُاَّثَع نكح - - 1
 ةلآقإي رمش اد : لاق ,هماتطل ا لاا ةَئيدَمْلاب طي نأ «سنآ
 00 عجانا عقلا ةبجعي 33 0 تلال: لاَق٠ 19 د اهيف اذإَو ة ةَّخلَس

 ه2 مرو
 0 نافع ع اًنكَدَح - سنحخا

 همس
 ْنَعألإهْملَعأ لَ ,”تدحُي -ةتومْم يبأ نبا يني ًءاطَعتْعمَس : :لاَق

 :عجار] ..وفتلاب رم لإ طعق'صاّصق هلك ملا هللا وسرد «سنآ
١ 

 دَحأ تنك : ءركك نيا لث

 "تباشو ُبَئاَتَت اًنَرَيخأ ناَّمَح اَندَح نافع انئدَح - 5-5 .
 :لاَقَك . سّفَنلا هْرَمَح دك ْدكَو فصلا َلَخَدَءاَج الْجَرأنأ ءسّنأ نع : :ديمحنو يي »ع هك ل لادمم لل ل يمل

 هَل الص 8 هللا وسر ىََق ملف هيف اكرابم اي اربثك ادمح ُدْمَحْلا 5 م م
 2000 تملا مُكيأ : لاق وَلا مَراَف ؟تاملكلاب ملك 5مل مكب :لاَق

 رو

 ؟هيف كلش آل سّنآ نع : هل اوُاَقَق نأ نع هدَح



 لاَقَق ءاهتلَفَك سّفتلا ينّرَمَح دقو تلج : ”سلا لاك رخال
 مدع دع تما

 اةدنيني :عجارإ .٠ اًهعفري مهيأ اورد أكلم َرَشَع يت 1 لا تبا دَقَ

 شميل مُكْدَحأ هج نإ : لاك 8# هللا َلوُسَر نأ «سّنآ ْنَع ٌدْيَمح َداَرَو

 .هَقبساَم ضي كر ملصق « يمينك ام وَحَن ىَلَع ش

 .توكسلا ماَمرلاَو : ِنَمْحّرلا دْبَعوُبأ لاق

 نع «تيائانآبا لات اح اند - اعط انثدَح - اما

 ًادبآ انيق م 0 ىَلَع ًادَّمَحُم او نينا نحن

 : هرجاهملاو راّصألل َرفْغاَف 8 ةرخآلا ريح ريحا نإ 2

 نم اول ؟ةتسةلهإهَح ريش يشب ا هلل وس يئأذ
00 

 :لاقو ءاهنم

 هرم 0557

 [04114 :رظنا] ٠ ةرخآلا ريح ريا اَمنِإ : ليغ

 و كيم

 نأ ؛سنآ ْنَع ”تباك انآ داَمَح انندَح نافع اًنكدَح - نركب

 [1744 :عجار] .٠ هذي اَهَكَحَن ٍدجْسَملا ةلبق يف ةَماَخُت ىآر ف هللا َلوُسَر

000 

 نع «تباك يتَرَبخأ :لاَق . ٌداّمَح اًندَح ءُناّمع انئَلَح -18*“
6 26 

 [1364 :عجار] . حّمجأ ةدحاَو ةلي يف هئاسن ىَلَع فاط ثق يبنلا نأ سنآ

 . دحاو مْوَي يف ؛ :دامح لاق اَمْيَرَو ءاذكه

 #2 عك 0

 «ينانبلا تيان انآ لاك .داَّمَح اَنثَدَج ؛ناّفع اننَدَح 5

 ةلاَشنْنإ كَمَا دبحأ موي لاَ 8 هللا لوُسَر نأ ءكلاَم نْب سن ْنَع

 [11635 :عجار] . ضرألا يف ٌدَبْعُت

 ْنَع ؛تباك ينرَبْخأ :لاَق .داَمَح اَنَدَح ُناَفَع اَنئَدَح ©

 ىّنح رطْفيو «ماَصْدَك لاقي ىّتَح موُصَي ناك 8 هلل َلوُسَرانآ ؛ سنآ

 1500١[ :عجار] .َرطفأْدَق : لاقي

 .َرطْفأ ءَرطْفأ َرطْقأ :ةَرَم لاَقْدَكَو

 نع دْيمْحْنَع ٌداََمَح اَنْكَدَح :ُناَنَع اَنئلَح 45

 1 1:5 :عجار] .اذَه (1/7©1) لم. . . سنن

 سن ْنَع «تيائانآَبأ لاق .داَمَح اًنئِدَح ءناّمَع انكدَح /41”١-

 «ميَتْسَياَكك ءرْجَقْلا ةآلّص َدْلع ريفي ناك 8 هللا َلوُسَرنأ ؛ كلام نْبا

 ُهّللا : :لوُِيالجَر عِمَسف موي تا عَمَتساَ َراَغأ ًلإو كس ناك عمن

 :لاَقق هللا الإ هال نأ دهشأ : :لاَقَق : ةرطفلا ىلع : :لاَقَك ريك هلا ربك

 [135/ :عجار] .راّثلا نم َتْجَرَخ

 سنآ نع «تبات اَنْ :لاق .داَمَح اَنثدَح ءُناَمَع انَثدَح ١1184

 يذل هّلئُدْنَحْلا : لاق هشاّرف ىلإ ىوأ اذ ناك يف هللا لوُسَر نأ ؛ كلام نْبا

 :عجار] . يِوؤُس الو هكيفاَكأل نسم و ءاَناَوو اَناَفَكَو اَناَقَسَر امَنْطأ

 [ل1هج

 ا ممم ش كلام نْب سنآ همس
 فتحا 10101 0ص رباك جا سس ب م مب هس و بسم

 000 يدوم هر

 ينربخأ : لاك. ؟ .ةَملَس رباح اَنَح كات اننثدَح -8

 مُلَسق «نايصلاَعَمْبَمْلا انآو اقف بلا يسوم :لاق .سنآ ْنَع «تباك

 . يّمأ نع تاطبا دك ٌتنجف ؛ُهَل ةَجاَح ىلإ يتعب يناَع اعدم اني

 ؟ةَجباَح ىلإ لل لوَُر يتعب هك ؟تلكنإأ كسب ام :تلاَق

 لوُسررسب ْثدَحُتآل : َتلاَك رست : تلق ؟يه امو يلب يأ : َْتناَقَق

 [17816 :عجار] .ًادَحأ 5 هلا

كلئقدَحَادَحأ هب"تّكدَح تنك ول “تبائاَيهللاَو : : لاق مث
. 

 ع

نأ «ساع تبا اًنربْخأ ءداَمَح اًنكلَح ُناَّفَع اَنئَدَح
 

 ؟يبهّللا مكه الالم مكتمل ءراَصْنألاَرَْم اي: : لاق 8 هّللا َلوُسَر
 ما همع هال

 انيك نونو مل ل ؟ بويول علا

 ُدَمْلا هلل لب :اوُناَقَك : صَل ذْخَمَو لاَ فئاخو «كاوًاديرط

 0 .هلوَُلَواًيلَ
 «تياكانآبثأ :لاَق ةطلس و ءناّفَع اًندَح 0

 نم سان لصاوَ امر يف َلّصاَو ا هللا لور ؛ يوسع
 ُتلَصاَولُرهشلا يل هُمْ : فلا لاق« «كلذب ك8 ىلا َرْخَأَف «هباحنمأ

 :عجار] . ينيقَْيو يِبر يمعطُي لظأ ين مهقسمَتَ 0-0-0
 اةدفنيي

 نأ سنآ ْنَع «تبائ انآ ٌداَّمَح اَنئدَح «ُناَّمَع ان -

 حلي فيك لوقَيَوهَو «ههجو نع ملا تيم دحأ موي لاق لف بلا
 هم نا ا

 َوَعهَلا لنآ ؟هّللا ىلإ مُضوُعديَرُمَو يعاب ورسكو مْ وج مو
 ريب2 ا سوا را م سرا م

 مهن مهيدي مِهْيلَع بوُكيْوأ يش رشألا نم دلك: :لَجَو

 14114 :رظنا] . 4نوملاظ

 نع ,تيائادتآبا :ل لاَ .داَمَح اكد :ُناَفَع دَح -1

 عع م

 9 نكات تا نقلي كرا أيده
 سولا ا سرع ل

 اي :لاَقَق . امرهم ذاَحم ني دعس ىرق آلآ « , ف يلا بحسم

 نو ةّنجلا حير دجآل ين دبي يسن يذلأرق مك! نين ورعب

 اًمهدبي يسْفَن يذّلاَوَق : ذاَعُم نب دَعَس لاَقَق ؛ «َلْك ىَنَحَلَمَحَ ءدحأ

 ْتناَكْدَقَلَو « هناي لإ يخأتفرَع ام :هحأ تلاَقَك «َغاطتسا ام تْمَطَسا

 امم 0-009

هَسِب ةيسَرَو « فيس ةَبرص نبي نم رص نوُاَمكو عطب هيف
 ةَنَعَطَو ٍمْ

 ىلإ يل هللا اوُدهاَحأم اوَّدَص اجر هيف َلَجَوَرعهلل َرئ ءممرب

 [1*: 45 :عجار] . «ًاليدبت اوُدَي امو هلو

 رب كيس و

 سل ْنَع تيان اَنآَبلَأ :لاق .داَمَح اَنكلَح ءُناّفَع اَنكَلَح --4
 هايم ع ع د

 اََقباَسق هَلدوّسَق ىلَع'يبارعأ ءاجَ «قبسُ آل تَناَك َءاَبْضَمْلا نأ ؛ كلام نْبا

 لاَقق 0 ٠

 لإ ايدل هذه نم ايش عقرب ذأ جوع هللا ىلع انَحَّنإ : ل هللا لوس
 عمم

 .هعضو



 لأ م ايلا يف الاكسل دأب توي :لاَق اك هللا َلوُسَر نأ ءسنآ
 0 ةَنْبَص هيف هئوُكَبصَيق ' لجل يف مب هوبا لوي هنا

 :ُلوُشق ؟هٌسَركَت انيس وأ طق اني تيكر لَه ٠ مكن جور
 :ام ينالك راما قو اظن رام كتزعو
 ًاريَخ تْيَر لَه ٠ ٌمَدآَن با اي : ُلوُقِق ةَنْبص اهيف» ةوغبصأ : لوُمي رّثلا لهأ
 ةلوطَق ًارْيَخ تير اَمكتَرعَو ال (195/) لوف ؟ةمق نيرو طق
 [111 :عجار] ٠ . طق ني هر

 رع كرس سوت
 نأ ؛سْنآ نع تبان اًنربخأ ؛دامَح اًنئدَح ؛نامع اًنثدح ١7

 ين روصو َمدآل َجَوَرَع هللا َقْلَخ امل : لاق ٠ هللا َلوُسَر
 فارع رع «فّوجأ هآر اَمَلَق ء هب 'فيطي سيل لعَجَف مكي نأ هللا ءاش ام نجلا

 [1؟6537 :عجارإ ٠ ُكَلاَمَتي ال ٌقْلَخ هنأ

 ١١613 - سئل ليق : لاق تباك نع ءداَمَح انئَدَح ؛ناَفَع امدح :
 هّسأَر يف ناَكاَم «بيشلاب هللا ُهَئاَش اما: :لاق ؟ هّللالوُسَر باَش لَه
 .ةرشَع نام أ ؛ةرَع بسأل هئحلو

 سن نع ءدْي نب ماشه نع (ةبدش انئدَح اع اند - - "5054

 عيار: :لاق ءدبرملا يف هَكنحيل يل خاب لف يلا تْآ : لاك . كلام نبا
2008 

 [1؟0/68 :عجار] ٠ اهناذآ يف : :لاق هيسحأ ؛ ًاهاّيش مسي

 َنَع هَداَُق يتربخَأ : لاَك ٌقبعش اًنئدَح نافع اًنكدَح - 8

 .ةآلّصلاٍماَمن نم صلات مكون اوس : :لاق ءكلاَم نب سنأ
 (1؟10+ :عجارإ

 .ةتطقنمأ اق يأ ب سسحأ انآو ف يلا نَحهظأ : هلل دب لاَ

 نب ماّشه اًندَح , ثراَحْلا نب دِلاَخ ابربخأ ,ناَفَع انئدَح ١-٠
 َلُكأَيَن [ىَهَت 8 يلا ؛سّنآ نع ناقد نْهَللا انيِبعلْنَع ,َناَسَح

0 
 . هلاّمشي لجرلا

 نب سن نع داق نَع «ديِعَس اند 0

 2101 21000- رك 079
 آلُتلَمَجَف :لاث رح رمأ يدب انوكي ذأ ف هللا لور باحصأ
 ةلامش لو انيمي

 ناك لَجَرْأَشْنأَف «يكيي هب زك يفُهساراقآل لجلك تجوال كل لا < وم#ة عر
 كوبأ : :لاق ؟يبأْنَم هلي :لاَقق «هيبأ ريغ ىلإ ىَعْدبَق حلي

 بر ِهّللاب اًنيْضَر : :لاَقَق نرَمْع اهنامُث لاق رمح ْماَقَمُن : لاق فادح
 لوَُنسَر لاَقَق ؛ نّتفلاٌرَش نم هللاب اذئاَغ ٠ الوُسر دَمَحْسِبَو ءانيد ملْسْإلايَو
 ىّنَحْراَنلاَوُهّنَجلا يل تروص لعق رشا ِرْيَخْلا يف ميلك مل 28 هللا
 . 13808١[ مجارز ٠ هطئاَسلا اه نو امر

 ٌةَداَتَق نع هللا دب يبأ”ي مام اكدَح يا 0 3 00 لاك. ؟ .ُداّمَح اَنكدَح دافع اندَح - 5-7

 .هلفمب . . . سل نع

 اولأسَت آلو ةيآلا آلا هذه ْنَع لكم اذإ ثيدَحْا اهني داق َناَكو : لاك

 . «مُكوسَت مكل د انإ ءايشأ نع

 يببأ نع« «ليئارسإ انكدَح ءدّسَحُم نب نْيَسْح اَنئدَح - ةاسفسا

 هللا لوس لاق : لاق كلام نْب سن َْنَع ؛ ميم يبأ نب ديرب نع «قاحسإ
 ساس ماس

 [17515 :عجارإ ٠ اوُدافةَماقإلاو ناثألا يدري اعلا نإ 2

 «ليعاَمْسإَنْبمتاَح انآ ٍحاَجَحْا نب دَمحأ انئدَح - ١00 ل
 يول ملع ل + لاق را ملا دبع نب تبان بتم دَح

 5 ع

 :لاقك وثقل بحس سبه يي م ع ةسولر

 0 * رك لاق ؟مكص ا 0
 ُثهَنيِمي هيلع هس را سا
 .ْمُكَوُص اوُدعأو اووسا : : لاق يلتفت هيلع عّضي

 ْنَع «تباكْنَع دام انئدَح ُاَثَعَو لاك وب انندَح - 08 2-1
 وُدَحَي د ةَقَجْنَأَو ءلاَجرلاب دْحَي ناك كلام َنْب َءاَرَبْلا نأ ؛ ؛ كلام نب سْنأ

 : 8 هّللا لور لاقت ٠ لَبألا تقتحأ دسك « تالا نساك ءءاسلا
 1 [اا/91 :عجار] .ريراوقلاب كقوَس ديور «ةَشَْأ ا

 ”راسع ان - ماك
 عع يممق

 الا تنحَو , هراكملاب ُةّنَجْلا تقح : لاق 8 يلا نأ «سنآ ْنَع «(ديمحو

 [140076 :عجارإ ٠ تاوهشلاب

 «لبش نب ةيمأ ينربخأ : لاَق ٠ دلاخ نب ميهاَربإاندَح - نوكحلت هوك

 رمعو « ديزي نب رم حم يدم ىلإ[ تجرح : :لاَق . يودي نب ناَمْثع نع
 كلام نب سآت طمس : لاق ؛فلْخَتسُي نأ لبق لماَع زيرعلا دْبَع نب
 رام :”سنآ لاق هان صب رمع ناَكو : لاك ؛ديِدش ضو هبناكو

 فّقَحُي َناَك ٠ ىَتلا ادهم نم 8 هللا لوسي( 09/86 لص ةّبشأادحأ

 .مامت يف
 يي دوا يبأ "نب لاله ائدَح « ىسوم نب نسَحانئدَح - لنسكيا

 :لاق 0 ينئدح واد يبأ نب هناَوْرَم) يخأ : لاق « ماسه وبأ - 'يطبحلا
 نآ ابجي ن حنو دعب اكمل نإ قَرْمَح ابآ يتلف « كلام نب سنا تيت مدعو هموم

 ماعلا.
 لوسر تعمس : :لاَقَق هس َمَق ار مقر ٌكَدوْعَت

 «تبان نع ٌناَّمَح اَنكدَح « عييرلا نب

 اكإق «ةّمخرلا يفض ويامن اض ماع لجَآمْآأ : : لوي ا هللا
 اَذَه ؛هّللاَلوُسَراَي : تلق : :لاَق ءةَمْحَرلا هنَرَمَع ضيرَملا دنع دَعَق

 .ةبوثد هنع طحت : لاق ؟هَلاَمضيرَمْلاَف «ضيرَملا دوَُي يذلا حيحّصلا ءو و مل د

 [11417 :عجار]

 ْنَع مَ بءامَح اًنكدَح , ىسوُم نب سَح اند - ١/9 يموس ري هراا ماس
 دوعأ ينإ مهّللا :لوُشَي ناَك 8 هللا َلوُسسَر نأ ؛ كلام نب سّنأ نع ةداَعَق



 [1:84 عجارإ

 نيل يشن الساس «ىسوم نينا لوف

 عجارإ . انك تضم 0000 « ينك سرع

 ١

 ساهر
 ا ؛لاق كلم سنع ؛ناتنت

 هن
 مرا هرنةاعو

 «قيقدلا بحاّص ُةَكَدَّص اَنُدَح دايِزيْنب دمحم انندَح - - ”١

 كف هللا لوُسَر انتو : : لاق . كلام نب سّنآ نع « 'ينوجلا َنارمع يبأ َنَع

 [117017 :عجار] .امؤَينيعرأ الا قلو راقظألا ميت « براشلاصُق يف

 تعمس :لاَق . ٍحلاَص يبأ نب ديزي انئدَح «حْور انئدَح - نوفني

20111111 

 ءلْؤَه : لاَث؟ءاَلْوَهْنَم ةّنجلا لم ل وُيق .ةئججا اولخل امنت

 [17787 :عجار] .نوُيِمِهَجْلا

 نب سّنأ اًنئَدَح َهَداَتَق نع ٌديعَس اًنئدَح « حور اًنئدَح - - 1

 يوب 2 كلو لاو 00
 :اوُلاَق ةَجْلا لها مُهَرَصبآ نإ : :لوُشَي هللا يِبئتْغَمَس : لاك . كلام

 [)11؟96 :عجار] ٠ .نويمتهَتْلا ءالْؤَه

 م رب ةرعكنو
 ٌةَداَنُق نع «ًاليعَس اًنندَح : لاق . رّفَعَج نب دمحم اًنئدَح - انو ن

 سهلا سس سرع
 نوحي اوُناَك َناَمْلعَوَرَمْعَو ركياَبآو هلل َلوُسرانأ ؛ سن نع

 11١014[ :عجار] . نمل بر هلل دما بالا

 و 5 ريهش را هرب م دلع
 تْعمَس :لاَق .ةَبعش اًنئدَح «ِرَمْعَج نب دَمَحُم انْئدَح - - ظلك

 0 م ل مم سي
 لكك تبوك لاما كلام نْب سْنآ نَع «ثدَحي هداك

 ىَلَعُهّمنَك اعضاو مدني راي انيمي (تاَرادَقَلَو 0 44 « نيّنرْفأ نيحلمأ

 *11١54[ :عجارإ .اًمهحاّتص

 تغمس :لاق ةبعُش اَنثدَح هِرَفعَج ْنْب دمحم اَنئدَح - 17
 دبل 89 يللا (صخرأْأ) صخر لاق . .كلام نب سن نع «ثدَحُي دا

 .اًمهب تناك ةّككح نم ريرحلا سب يف ماعلا نب رييزلاَو فوَع نب نَمْحرل
 111١66 :عجار]

 ,ةالق نع «الْنإ دعس نئدَح رفع نب محسن اًنثدح - انويلبلا

 3 م هس ىلع تل 0

 َنوُنطَتحي اونا «مهناَمز يف ارا مهن نك : لاق «راصنألا نم نيعبسي

 ؛مٌهولتت مهاد ةئوُم سي اوناك إى للاب َنوُلصُيَو راها

 :َناَوُكْدَو ءِلْعِرَو ةّيصع : ءايحألا هذه ىلع وعدي ار هش 49 يتلا تدع

 ماغح 1011 محو كلنوي سئاذتس
 اَْيَر اني د ننام انا مهب نان اح ءانانل يد

 لجو زع

 نع اع نركب وب اح يم نما

 :لاَقَك 00 2 20 ديلا لإ قا ىلع

 لاق ؟اًهل تْدَدْعَأ امو : ف هللالوَّسَر لاق ؟هّلا وسر اًيدَعاّسلا ىَتَم ما هوم
 م مم لاس عدرا 2

 ين قحلاب َكََعَب يّلاو : لجرلا

 هّللاْبَحأ ينكلو ءٍمايص آلَو ةآلّص ٍلَّمَع ريثك نماَهَلت ْدَدْعأ ام

 ممم م 0
 [لاالتا :عجارإ ٠ (1 8 /) تيم ممتن : لاق ؛ ةلوسرو

 هام ل
 ْنَع ءدْيَز نب داَمَح انئدَح ؛ليعاَمْسسإ نب لمؤم اندَح - نوهت

 هس سا سل سلا #
 َقَلَح امل : لاَق . سن نع -نيريس نبأ يني دَمَحُ نع ٍماشهَو ؛بويأ

00007 
 ينكوان عَرَكامَلق هديب َنَمْيألا هسأر قش ذَخأ ىئمبُهَسأَر هللا لوو

 [١؟١مل/ :عجارإ ٠ قرأ « خت مك 4ص انَح يضَر

 لسير

 نم هب اًهّصَخ اَمماّنلا ىأراًمَلف ؛ ٍمسسمأ ىلإ اهب قلطناسّن اي: لاق
 .ةءيشلا دْخْأَي اَذَهَو «ةيشلا ُهُخَأَي اَذَه ءِرَخآلا قّشلا يفاوُسَفاَت كلذ

 [1111 :عجلر]

 نم يدنع َنوُكَينآل :لاّقق ."يناَملَسلا دي ُهئدَحَ محم لاق
 يفر ضرألا هْجَو ىَلَعتَحبصأ ءاَضْيو ءارص لك نم يلب َحأ ةرعش

 انآّبثأ :لاق . هّللا دبع انريخأ «َقاَحْسإْنم يلع انئدَح - لنوفشأ

 عنب هلل لوثر اتضح ل :لاق 00 لموأل يح
 وعم 007

 مص

 تْلأَس :لاَق .ةَداَنَق ْنَع «ٌماَمَه اًنئدَح نافع اًندَح -7

 ُهَدّص يلا هتَرمع ؛ برأ رمتعا :لاق ؟ هّللا ل وسر رمتعا مك : :ًاسْنأ

 يذ يف لبا ِاَْلا نمضي ُهَئَْمْعَو ءةَدََقلا يذ يف امنع َنوُكْسلا

 .ةَدَْقلا يذ يف ةلارعجلا مِنْ مئانخ مسكر ةَدعَقْلا

 [ا146 :عجارإ . |. بح مرلعَ

 كي

 دق ا ياس ةَحلط يبأ
 يمي م سك

 نو: لاَقَلَجَوَرَع هَللاَإ لاق يلا هذه ترث ؟ىَرت ادام : 88 يبل

 يضرأ نم 'يلإ[ب حل ام يل سيْكهِإو «دوبحُم امم اوشن ىَتح ب اولا

 خب : هللا لوُسَر لاق : لاك لجو هللا ىلإ اهب ينو احر

 [17456 :عجار] . .َقئاَدَح مهني اهَمَسَقف حياَرَريخ ! اربي خب

 يملا ينكدَح : :لاَق . دْيَر نب ديس اَنندَح «ناّفَع اندَح 5-٠
0000 

 : نب مُكَحْلاَو , جالا نمل تلسْرأ : لاق ديب يبأ نع « تيرخلا نب

 انلمؤل : انلُقبْيَحْلا تءاَج املك ناحل انيك : : لاق «ةرصبلا ىَلَع ريمأ َبوُيأ

 رات ؟ هللا لوُسَر ده ىلع نوه مك اسك كلاَم نب سنآ ىلإ



 ىلع وم رحاب: اذا ةيوأزلا يف ءرثصق يفر

 نهود لَوْ : لاق ؟'نهاَري 8 هلل لوُسَرناكأ ؟ هللا لور دْهَع

 كدذل ىَننتئاَك سائلا قبس ةَحْبَس : :هلكلاقيهَل سرك ىلع ا هلال وس

 [15164 :عجار] . هبَجعَأَو
 دْبَع رع ؛”تبائاَنآّبأ :لاقُداَمَح انئدَح ُناَنَع اًنْدَح -6 20-7

 ني ادوُدْمَالَبَح دجْنسَملا يف ىآر 8 هللا لوس ؛ ىّليل يبأ نْب نَمَحّرلا

 (شْحَج تْنب ةَنَمَحل ؛ هللا لوس اي: :ليقق ؟لْبَحْلا اهم: لاق نْيتيراَس
 انك «تقاطأ ام لص : ا هلل لوس لاق ؛ هبات اسيعأ ذو يلَصُت كل

 [31945 :عجار] ٠ ْسلْجَلَقْتبعأ

 نب سن ْنَع ؛دْيَمُح ْنَع ُداّمَح اَنندَح :ناَّفَع اًنَدَح - اممباك

 [11945 :عجار] ٠ هلثمب يلا نَع كلام

 مرام ف
 نسبا ينمي هللا دع انآ «قاَحْسإ نب يلَع اندَح - نسففل

 :لاق اق يلا ينَيناك لاق : لاق سنآْنَع دِبَمَح اَدَح - -كرابمْلا
 سوم هرج

 يف ريخ الو ءنييعكْلا ىَلإْوَأ : لاق هلع قش « قاّسسلا فصن ىَلراَإلا
 1140١[ :عجار] ٠ كلَ نم لمس

 يعاروألا انآبنأ ؛ هللا دبع ان «َقاَحْسإ نب يلع انئدَح - ةدسفنا

 ينكح : :لاَق ٌيراصنألا ةَحلط يبأ نبل دبع نبا قاحسإ | يدَح : :لاق

 اًنيِبَق :لاق « ل لسد ىلع هتس ألبا : لاق كلام نبل
 م م

 راسشم يسرب مشسرو وعش ك عقب هس ها سامع
 نوب هلو قيال ٠ يل جرا

 هرّبنم نع لني ملم ؛لاَبجْاٌلاكمأ ب َحَسراك حرف ءامّسلا يف ىَرت
 ل قمع

 .تيِدَحْاَركَدَ ٠.٠ . هتيحل ىَلَع رَداَسعيَرطَملا اير ىََح

 نْب سنن داق ْنَح «ةناَوَ وب ائدَح داع اندَح - - 1

 ىلع صرحلا : نات هنم بشَيو متن مَر ره : لاق ف يتلا نَع «كلاَم

 [15155 :عجار] .رمُعلا ىلَعصرحْاَو «لامْلا

 ديم اَنآيَأ :لاَك . داَمَح اًنئدَح ؛ناَّفَع اًنئدَح -

 نك يدل لتملابهرثنم قلتنبلْجدإ لاق قف يتلا نأ سّنآ
 رانا لَهأَلَّمَع لمَعف لوح هنم لبا ذو نجلا َلَحَتْيلَع تاَم

 َْل يذلا لمعلا هرُمَع نم ةَمرلا لمْ لجان َراّنلاَّلَخَدَق تاَمَق

 :ةّنجلا لهآ لمَ لم لَوحَت هنم لقاك اذ هَراثلاَلَخَد ِهْيَلَع تام
 م

 [1؟؟4 :عجار] ٠ نجلا َلَخَسَك َتاَمَق

 ” اع هدر

 رُبناَمْيَلْس انكدَح ءدحاولا دبع انكَدَح نافع انئَدَح -
 ربي 8 هلل لونك : لاق كلام نْب سّنأ نع نايس يبأ نَع «نارهم

 هئاَحْصأَه ل لاَقَف . كنيد ىَلَع يِبلَقتْبك بولا َبلقماَي َلوُقَي نأ
 3 :لاق هب تفج امو كب نمو الع ْفاَحنآ ؛هّللا لوسر اي : هلهأو

 [0؟181 :عجار] ٠ اهيَقيلَجو رع هللا ديب بوُلقلا

 :لاق يدخر كت يي 5-35

 م و نلَعهَّللا لص "يبا نع « سّنآ نع ءرْكي يبأ نب ب هّللا دبع اًنربَخأَو

 [١11؟5 :عجارإ . هلم َمكو تلجأ اَذَهَو مناسبا اذه : لاق

 نب سّنآ نع «تباَنَنَع :ناَمْيلس اَنْئدَح نافع انكدَح - ننففرنز

 ”لهكلا عش 0000
 أ ىأر : :لاق اميرو ٠ سا ايل جن اق هلا لوُسَرَاك لاق كلام

 .هلع لاس هللا لوس عيا يذلا لجل نر ىاراذإ 9 مك

 الا هجر اضمم طل لخا يلاك ل كل 3و

 مهب ءيجَق ؛ الجر َرَشَع أينثا تدع ىّتَح ,نآلف ننام ءنآلف نبال

 خدي رمت ىلإ مهب ب اويهذا : ليقف أم مُهجادوأ بحت" باث ميل

 2 ,رئبلا هلك مقلا لثم مههوُجو «هئم اور «هيفاوسُمَف (حّدييا أ)

 اَمَق٠؛ .اًهنم اولكأَف ةقحَصب اوُنأَو الع اوُدَمَقَف ءبَهَذ نم يساركي وُ

 : لاق ةيرسلا كلت نم ريشبلا ءاَجَو ءاوُداَرأ ام ةهكاق اونكأ لإ قش اهو
 مام م ساق ع2 م 2 عدم

 الُجَرَرَصَع يلع ىّتَح نلت نآلُ بيصأو ءادكو ادكانِمأ نم ناك

 اَدّه ىَلَع يّصُق ةآرمْلاب يلع : :4 هلا لوس لاذ هكآرَمْلا تدع نيل

 [1ك41 :عجار] ٠ تلاَق اَمُكَّوُه : لاَقَق ْتنمَتَك كاك

 نَمْحرلا دبع اَنئدَح :َةَناَوَعوُبأ اًنُكدَح نافع انكَدَح -+5

 اذإ ريكي : لاق . عمم عمسأ انآو «ةآلّصلا يف ريبكَتلا نَع سن لس : لاكمّصألا

 «نيتعْرلا نما إو ؛دوججُسلا نم هس عقر اذإَو دجس اذِإَو « ؛ عكر

 يبأو هللا لوُسَر نع : :لاَق ؟اَدَه ُظَقْحَت مَع :ميكَحهَل لاق : لاق

 :عجار] ٠ ناَمْثَعَو : لاق ؟ناَمْثَعَو : ميكح هل لاقف ٠ تكس مث «رمعو ؛ ركب
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 :لاَق ِهّللادْبَع انَربْخأ : لاق . َقاَحْسإ نب يلع انكدَح - 0

 نأ ؛كلاَم ِنْب سنآ نع بْيَهَص نب زيزعلا دبع نَع ؛دْيَز نب دامح اًنربْخأ

 . .بطْخُي وهو لجر هيما ف هللا: َلوُسَر
 .ةَهجَو يل مم اره َلَعجقزيزعلُدْبع 00 000 موا هل

 ل كي
 ْنْي يلع اًنربخَأ : لاَقدْيَرَنْبداَمَح انمدَح نافع انئدَح -

 َراَشَأَو هيدي عرق هك دق .

 همر

 يف ٍمويَتاَدَوَج 8 هلل وسر ؛ كلاَم نب سْنآ ْنَع «َدْيَمحَو ءدِيَز

 ئسس يبص ٌءاَكب تغمس : :لاق ؟تّروج مل ٠ هللا لوس اي: ليقف ٠ ءرْجَقلاةآلص

 .همأ هل عرف أ نأ تَرَ « يلصُت اَنعَم نم يأ ؛تتظق

 هلعِرنأ نأ تدرأَف ءاَنَعَم ينصت همأ نأ ؛تنتظَق :اضِيأ داَمَح لاك دقو
 وَ
 . هم

 نب يلَع َنَع : ٍعِضَْم ريع يف يدع ُهثدَجَوَك : : نافع لاق امال

 . كلام نْب سنأ نع «تباثو دْيَمَحَو دي
 ساس ساس

 يع ميلا ل سرب

 :ديمح اًنربخأ : لاق َةَمَلَّس ْنْب دامح اًنئدَح نافع انكدَح - م

 مالم ساس
 َوُهَو َيَرَخ ق هللا َلوُسَرَنَأ ؛دْيَمَح ْبَسْحَي اميف سْنآ نَعَو :نَسَحْلا نع



 [15644 :عجار] ا بيسات

 دهع ص لإ ب
 نب سئآ َنَع «تباكْنَع ٌتامَح اًنكلَح ٌناَّفَع اًنئدَح - 15 84 7/١

0 
 وبأ ملكت 5 :لاق َايفسس يب لاَ همك رَواَشس 8 هللا لوُسَردأ ؛ كلام

 ما مف مصرس ل ع
 اند: ةَداَبَع نب دعس لاَقق . ُهْيَع ضرْعأَف مع

 ريقوص عاشو

 مث هلع ضَرعأف رك
 اًهَضيخُت نأ انئرمأْول (398/6) هدّبي يسن يذلا .هللالوُسَر[ي رت

 لاق انقل دامغلا كرب ىلإ اهب برصتانأ اترمأ ولو ءاًاضَحلَراَحِبلا

 بدك ماًمغلا) : ديعّس نب وِرْمَع ْنَع ءَنْوَع نبا نَع : ميكس لاق : نَتَع)

 اير مِهبلَع تدروو ءاردم اوُلرَ ىّتح اوُملطْلاَك ءساّنلا 4 هلال وُسَر

 يبل باحْمأ اكد ءهوُدَحأَ جالا يي ول ملغ مهو شي

 فخ 0 ماد سا يع مو ءرامعال ها قس
 ب يشم .ةميرب و. ماتحب لجو ركل

 ل رام خلا لاق ويرصد «هوُبرَص لاذ لاق اذ

 «لْهَجوُبأ اَذَهنكلو مع َنايْفُس يبأب يلام : : لاق ُموُنَسَق م وُكَرتادِإ

 لوُسَرَو ؛ةوُبرص اضيآ ذه لق اَذِإَف : لاق «ِسَّلا يف يأ «ةبيشَو «ةببعَو

 هديب يسْفَت يذّلاَو : لاَقق فرصا كل ىَآَراّملك يّلَصُب مئاك ف هلا

 هللا لوُسَر لاقو :لاق «٠ ْمُكَبَك اذإٌهنوُكرتو مككدص اذإ هتوبرضَل مَ

 اك ءاَماَمَ ءاَماَم ضرألا ىَلعهديْعَضَي ادع نآل رم اذه :ا
 سو م ةرعر

 [154 :عجار] . قف هللا لور دي ع ضْوم نع مهدحأ طامأ

 ساس رق هدا 0
 ٌدْبَع اًنئدَح :لاَق «ةَمَلَس ْنْب داَمَح اًنئدَح ؛ناَّمَع انندَح -

 مسويه َلصَّبلاٍَع كلَ نبا سنآ ع « بْنِ

 [11191797 :عجار] . ةكربروحسلا يف إو ارحم َلاَق

 نب سئأ نع هَداَتَق اننَدَح «ٌماَمَه انكدَح ناَفَع انئدح -0
 ع

 ينازل يطل بات رطل لاك 0 لل لوران كلم

 هم دم 10
 نع ُقَداَتَق اًنربخأ « لس ا نافع اًنكدَح 050-50

 َنوُكَت نأ ُهَفاَحَم ٌةِإ اَمْنُخ
 ريرام سام كرقلدم

 ذخأ نم هني اَمَةَرمتلبر مي ناك 8 يّبلانأ سنآ

 [174144 :عجار] . ةكدص نم

 رم كس
 0 : هللا دبع :لاَق' ةبعش اًنئدَح :نامع اًنئدَح ا

 سماسم يورو سوسو ص ري جس كس
 7 .ةللك فل راو هيَ وع

] 

 ْمصاَعاَنتدَح ءدحاولاد بع اَقدَح ُناَّمَع اًندَح -4

 َلوُسَر نأ الل: لا يخ تن لآني لاق < كوحألا
 روج سلع هو

 . هتينمتل توملا
 واقر ل م2 هك

 ٍمصاَعْنَع ءداّيزْنب دحاولا دبع انْثدَح نافع انَُدَح 0

 امي كلام نب سيل لاَ «٠ اسلاك نيريس تن هصَْح ينئدَح : لاق «٠ لوحألا
 مص

 م
 لاَ« كلام ْنْب سن: لاق ,نوئاطلاب تل مَع يبأ نب ىَيحَيَتاَم

 309 9 رس لس لس لا

 [176410/ :عجار] . .ملس لكل ةداهش نوعاطلا : هللا لوس

 ْنَع ُةَداَنَق انْئدَح ءٌراَّطَمْلا ْناَبآ انكدَح «ُناَّمَع اَنْلَح -5

 يف ءاَمسلا ىلإ مُهَراَصْأ وُ مَآ اَياَم لاق ف يِبنلا نأ سنآ

 نفخ وأ كلذ نع متبل :َلاَق « ىّنَح كلذ يفوق داق مهَتالَص

 [١؟١مه :عجار] ٠ مهراصبأ

 نب دير نب ماشه يتَربْخَأ «ةبعش اًنئدَح : نافع اًنئدَح -1/ عع »ع يرو ع

 اهم ف يلا ىلإراصنألا َنمةآَرما تءاج لاق ءاسْنآ تعمَس : َلاَق ء سن

 . ترم ثآلك يِلإ سانا ب َحآل مكن هدي يسن يذلاو: لاق ءاَهل نبا

 ل1 1: :عجار]

 قمم يس لس لا هلا 0
 ةَعييَروبأ اننَدَح ةَملَس نب دامح اًنلَح نافع اًنكدَح - 1

 يف آلَ مْ دْبَملاهَّللا ىلإ: :َلاَق ف هّللا َلوُسَر نأ سنآ ْنَع 0 2

 لسحق اإهْلَمَياك يد هلم ماسلا كلما لاَ هدسج

 00 0 و هم -

 [15681 :عجار] ٠ ُهَمحَرَو و هلٌرْفَغ هّضَِق نِإَو هرهطو

 بسن انكدَح ُهَداََق اندَح «ُناَبأ انكدَح ادع اًندَح -48

 [ا١١و4؟ :عجار] . اَهْيَلَع ربك دو هس ديب هتيحض حبذي 8 يِلا ىأر“ هنأ كلام

 ْنَع هٌةَداَتَق اندَح امم اند: لاَق هيو نافع انئدَح - ٠

 ىلع لج عي نيف ن يحلم نيش يسب اك تف يبل انأ سن

 ١1485[ :عجار] 53 2ك هديب امهحبذيو اًمِهيَحْنَص

 و ع هل هلل وراك لاق « سنع
 [1؟١الا :عجار] . ا هللا لور نما حير

 نب هللا دبع نب ِهّللا دْيَع ْنَع فبعش اًنربخأ « نافع اًنيدَح -

 اكو كوُكَمْلاب اَضوعَي هللا ٌلوُسَر ناك لوُْياسنآ تعمس: لق «رْبَج يس م ملا عل

 17518٠[ :عجارإ .يكاكم سمح سني

 نب ِءاَطَع نَع ءذاَعم يبأ نَع «ةَبعش اَنئدَح نافع اًنئلَح - ١ م/م

 دجال جرح اذإ 8 هلل لوُسَر ناك وَُيأسنآ "تطمس: : لاك« « وسيما يبأ مذ م هسا
 هع لا ع

 [1؟114 :عجار] . ِءاَم نم ةَواَدإب نم مالْغَو انآ يجن

 مشار هر رز
 نب لآله ْنَع « حلف انكدح ءناتنلاب يس اندَح -

 ريما يقر مُئاموياَني 8 يلا ىَلَص : لاك ٍكلاَمِنْب سنآْنَع «يلَع

 ككل تيَّلَص ذم سانا اهيأ تير دق: :لاَق «مُت دج جسما ةلبق لبق هدي راش

 رْيَْلا يف ٍمْوَيلاَك َرأ ملك راَدجْا اَدّه لبق يف نيتكمم راو جلا الملا

 . تأرم تلاها
 هيب هسا

 ِْنَع «يلَع نْب لآله ْنَع بيف نكد يئس اَنطَح ةلقكنم

 م لاك 0



 نيرثكملا دنسم امم ح

 آلآ: َلاَق ءةعمسأ اَم هللا لوس ايلا آل: لاق عمل ام عشت لهالالب
 .ةيواجلا روق ين ويراد لأ عت

 «قحاسُم نب دّمَحُم ْنَع ؛ / ةاندَح «جيرس انئدَح - - مك

 ٌةاَّص بش اماَمِإ تيآر امكان َلاَق :َلاَق ءهّللا دّْبَع نّبرماَع ْنَع

 آل زيا دبع نبا يسْيرَمع ناكر لاَ ءاَنَه مُكماَمإ نم ف هللا لوري

 [1؟4917 :عجار] ٠ ةءارقلا ليطُي

 ؛دْيَمُح ْنَع «كيِرَش اَنُدَح ءِرِماَع نب دَوْسأ انثدَح - ١ ا

 :عجارإ] ٠ ةئضف بم هيف 9 "يبل َناَك احّدَق كلام نْب سنآ دنع تير: َلاَق
 سام ساس

 للم

 ٍمصاَع ْنََع 4 يرش انثدَح «مَدآْن ب ىَيَحَي م اًنندَح - 4/١

 [1؟150/ :عجار] ٠ هَرَكَذَف

 مل ع
 همم لق اع سن نب دير

 اةديينل :عجارإ ٠ اهنا يف : َلاَق [ هئبسح ةبعش : لاق ام

 ساه ع م مايساو
 نب ىّسوُم ْنَع هش انئدَح ماع هوس اد - - ككل

 ةامصاو ماس
 َناَوكْدَو لْغر ىَلَع وعدي ارئيش تنك ف يلانأ هيبأْنَع 0

 .ُهلوَنمَرَو هللا اوُصَع ةيصع

 نأ سنآ ْنَع َةَداَنَقْنَع ؛ةَبعش انئدَح ءدوسأ اَنئَدَح -0
 .هلوُسَرَو هللا اوصَع ٌةيِصْحَو َناَوْكدَو الغر ملي وعدي ارهش َتَنَق كف يلا
 [17؟ةم :عجار]

 روةقزم
 ْنَع «تبائْنَع هبه انْكدَح «رماَع نب دَوُسأ اندَح - - لك

 ُضاَيي ىَرُي ىّتح اعلا يف هْيي عَ هللا لوُسَر ناك: لاق ء سن

 [1؟ 494 :عجار] . هين

 هس و ةرزإامو

 ْنَع ؛تبانْنَع داَّمَح اَنَدَح ءِرِماَع نْبدَوسأ انندَح - ا

 ُهَللاَدَمَحَك: ل ارا يف ع نع , يِلا جاوزأ اوُنأَس اسائانأ سننآ

 ٌماَنآَو يلصْأَك انآ اًمأعنص مَع مع نوُلسَيٍماَوفأ لايام َلاَق مث هلَع ىتئآو

 :عجار] ٠ طر «بغَر مق الاجور رو موصأَو
 للمال

 يِلَع ْنَع ؛ «ةَمْلَس نب ذامح اًنئدَح «رماع نب دوسأ اًنلدح -68

 انإرهش أ ةتس ةمطاق تيل قف يلا نآ كلام نْب سّنأ نع ءدْيز نب
 ككل بَ هللا تيا لأ يللا لوف رجلا ىَلإحَرَح
 [١14مىح :رظنا] ٠ «ًريهطت مكر هطيو تبيلا لهأ سجّرلا

 ْنَع «ةَمَلَس نب ُداَمَح اًندَح ءِرِماَع ْنْي دوس انيهَح م

 ل ىّنح عسل ماَقُمآِل © هلال وسر: َلاَق : َلاَق ءسّنآ نع ؛تباث

 1104 :عجارإ ٠ هللا ضرألا يف: لاقي

 هاش يعيع# عظام مسرع ةرعم
 نع ؛ /ةملَس نيا اند ماع نيس اند كك

 ممم م نب

 لاخي لج ءاَطَع يطحن مقا :َلاَقَق ءهَمْوَق
 مع ورام

 هيد وكي ىَّتَح يسمي ا ايدل الإ ديري ام هلم ءيجيل لجرلا ذاكَ

 الخلا :عجار] ٠ هيف مب ايدل نم إب

 َّنَع :ٌناَناَز نب ةراَمع انكلَح 4 نا ِرماَع نب ب دوسأ اَنيدَح - ١ "كال

 اهب حو ةَري هكر لئاس ف هللا لوُسَر ىتآ: لاق ء سْنأ نع «تبا

 هّللا لوُسر نم ٌةَرْمَتِهّللا ٌناَحْيس: لاق «ةَرمتيهلَ ما رَخلئاس ءاَج مث

 َنيعيرألا هيطغاق ةَملَسمأ ىلإ يبذل ةّيراَجلل :4 هللا لور لاق :َلا

 [0؟50؟ :عجار] .اًهَدْنِع يلا امهرد

 ا ليام

 الخ هلأ َلاَقَك 9 لوز ىلا كلا تن انكر كل

 0051"مجار] .هقاَرهأَف :لاَق هل :لاَق

 اح . لق ريع يول اح ةلقملا

 «ليئارْسإ انثدَح ةلاَق ٠ نيَسَحَوٍرِماَع نب دوس انندَح - نسف
 م اسم دل شاع مم هدو

 دبع نب ىَيحَيْنَع يدسلااندَح وأ: لاَ «َو "يدا نع نيَسْح لاق

 ٌءاَياَف ىَاََي ةَحلَط يبأ رجح يف ناك : َلاَك «كلاَم نب سن نع «ةريه يبأ
 الخ هعتصأ:َلاَقَق ٠ . هللا لوُسَر ىنرمَخَلا تمرح اس ارمَخ مه مزاعم

 (هلبق امرركم] . هقاَرهأَك : َلاَق «آل : لاق

 «جاجَحَو ليئاَرْسِإانئدَح ٠ انا ٍرماَع نب ددوسأ اًندح »ه0 م مو

 1 َنْيّسنآُتْغَمَس لاق يِراّصْألا رماَع نبا ورع ينئدَح هش ندَح آلاَق

 سلال رع لاك سوق مام أ يأ و

 [ا١/15١ :عجار] . ثدَحُي ملام: :لاَقَق لي دحار وصوب تاركا

 ْنَع «ُناَبأ اَنكدَح : آلاَق ءناّفَعَو ِرِماَع ني دَوسأ اندَح - ماا

 1 يبل كلام بسلا اَندَح ءدوسأ:َلاَق ءسنأ ْنَع َةَداَتَق

 دّمَحُس سقت يدّلاو قاعألاب اوُداَحَو اهي اوُيِاَكو ْمُكفوُمص وصار: َلاَق

 وُدفَتَمْلا اَهناَكْفَّصلا لَّلَخ نم لحد َنيطايشلا ىَرأل ين هديب

 [7١114؟:رظنا] لحي ناطّسشلا ىَرأل ين نان لاك

 يب مريمع

 نب هّللا دبع ْنَع «كيرَش انندَح «ِرماَع نب دوسأ انئدَح - 1م

 ناك امل 49 ْيِبْلاَاَع: لاَق «سْنأ ْنَع ءربَج نب هللا دْبَع نع ؛ « ىسيع

 لاَقَق , :َلاَق « هيبأ ىَِإ رظْني َلَمَجَهّلل الإ هلإ لق: هل لاَ ءًايدوُهيهمدخَي

 اوُلَص هباَحْمَأل : 88 هللا ٌلوُسَر لاق ءاَهَلاَقَك لاق كلل وي ام لو :هل

 ؛هّللالوُسَر ياو هَل الإ هلإ ال نأ دهشأ دوس ُرْيَغ : لاَ زكا ىلع
 ١ 7 0 ةمَحُم كلل وُقَياَمْل:ُهل لاق

 سئأ نع مصاَعْنَع ؛كيرش اًنتدَح دوس اندَح - ةاشففي

 يديه تلك هلتي يناتك َلاَق ءسنآْنَح ءارصُ) بأ ْنَع ءرباَجَو
 [11911 :عجار] . لف يلا



 نآٍسنآْنَع مصانع ؛ليرش اندَح وأ اندَح - 1

 [١؟اههنعجار] . نّيندلا اَذ اي : هل لاَق ٠ ف يِبلا

 نْب سنآ ْنَع :ةَداَقق ْنَع نايس انئدَح "يح انئدَح -١/ا/ه
 يف سيرذإ ىَلَع تْيَنآ :َلاَق ءءاّمّسلا ىلإ هب جر امل يِبنلا نأ كلام

 . ةعبأرلا ءامسلا
200038 

 تعمَس : لاق ءَةَداَتَق نع «ناَييَش ٍريسْفَت يف َنيَسح انئدَح - مالك

 ةّنجْلا له ْمُمَرصِآ اذ: لاق« ف هللا يِبئتْطمَس» لاق كلام َنْب سْنآ

 [1؟؟46:عجارإ ٠ نويت ءالؤَم اونا

 آند «ةدادق نع ايش ريت يف حان ١0/1
 هللا ايت ةارس نب راح مأ يه ف يلا تنآ يمر نأ كلامنا

 يفّناَك ْنِإَف برع مُهَس هَباصأردَبمْوَي ل ناو ةَئراَح ْنَع ٠ يّندَحُتالا
20-7 

 امن ةكراحمأ اي َلاَقك ابا يَ ٌدهتجأ كلر ناك نور نجلا
 سف حا سا

 . ىلغألا سوت رفا ب ّباّصأ كتبا نإ نإ ةْنَجْلا يف ٌناَنج

 هيوم هلو

 [؟:عجار] . اًهْلَضْفأَو اًهْطْسْوأَ ة ةنجلا ةَوبر سود درفْلاَو 5 ةَداَبَق َلاَق

 سنآ نكد ؛ةداَدق نع هاش ريت يفسح اد - -

 مقعل عل
 سيل لب نبا هدر مراَقنسأ ٍضْعب يف ناك قف هللا يئن كلامنا

 ايدك لاق «ِلبج َنْيذاَعم اي ف هللا "يبن لاق «ذإ لْخرلا ةرخآر يخ امه مه
 سا عر صر م م ع سرج 6 ورم هرم

 اًيَكايِل : لاف ل نيام اي لا مكة سو هلل لوس
 8 مس

 ءداّبعلا ىَلَع لَجَوَزَع هللا َقَحاَم يرْدَتْلَم: لاق « َكيْعَسَو هللا َلوُسَر

 و هودي نأ دابعلا ىَلَع هَّللا وح ٌنإَف: لاق« ٌمَلْغأ ُهُلوُسَرَوهَّللا : لاق

 كلذ اوُلَمَكْمُه اذ هللا ىلع دابعلاقَحاَم يرده: لاق ءأنيش هب اوُكرشي
 0000 عكس ا #

 ْمُهيلَي الأ لجو رع هللا ىلَح ْمُهَتَ نإ َلاَق «ٌملعأهيوُسَرَو هللا لاَ
 انكَدَجَو: لاق َةَداَتَق نَع «ناَيَش ريسْفت يف نيسَح 0 اًنككَح !١ ا"كب/ه

 م
 ُبطْطَيَوُمَو ةمسلا موي يف ظل هللا لور ىداَئالْجَر أ كلاَمنِْسنآ

 طّسقوٌضرألا تلو رمل طَحَ هلل لور اي َلاَقَك ٠ ةئيدملابَسلا

 باَحَسَريثك ىَرئاَمو ءاَمَّسلا ىلإ" بلا َر ظن انك قست ساحل
5 

 بعام تْلاَس تح اورطُم مّ ضني ىلإ ضني باسل ًاشنق ىَقستس

 اَمةلبقملا ةَمُمجلا ٍمْوَي ىلإ كلذك تلزمه ر هنأ اهكرْط لك ا

 مذا هلا ياي لاَ ٠ بطبق هللا يوري أ لجل كل ممثل

 اَكيلَع الو اَنياَوَح هُم 1:لامق مش اقف هللا يب م كحق اع اًَسْحَي نأ هللا

 اًهلوح امر ُنطْميالاَمشو أنمي ةّيدَملا نع مدَصعيباحّسلا َلََجَف هير اعد
00 

 [135 ١:عجار] .ًائيش اًهيف رطْمي الو

 ءراَتخَمل نب هللا دْبَع نَع يعش اًنكَدَح ليس ”نيسح اًنئدَح -

 له ع ل ل

 اك َلاَك 1 وشو انآ هِي لا رويال يئن ل

 [1:0::عجار] ل هنيمي ع ار

 0 اتسم زب نوي ير رول سس 1 سيجما : ١١

 رواش و

 مر كلامي سندس

 امم لاو

 «ةَنئيَنب يني ايس اكد «دمحم نب
 هم اي راو موا هدو

 نيسح انكدح -01

 ةَحلط يبأ "تو لاق ءاق نودع «ناَغْدُج نب يلع َنَع
 ربا ممم ل هَ

 هتنانكرشني مك برَجْلا يف يديني وجي اكو: لاَ ف نم رْيَخ شيجْلا يف

 سم م
000 

 ل1116 151 1ةييجارإ . مالا ءلسفتل يسفر قولا دله يهجر لوي

 ةنهنعل

 دْبَع نْباٌليعاَمْسإ ْنَع الاخ بس اَح كلملن

 ًابيط ا يللا ىلع ضرع ام:

 دّمَحُم نع ٍمْزاَح نبا يِنْعيَريرَج انئدَح كيش - 10

 قف هللا ٌلوُسر بكر سانا موه لاَ كلام نْب سّنآ نع ؛نيريس نبا

 نولي اَنلا بكر هَدحَوضكرَي جرح مُكايطبةَحلط يالا

 . ميلا كلذ َدْعب قبس ام هَللاَوَ لاق رحب هن اوعارت مل َلاَقَك هَمَلَخ

 « سّنآ نَع هدَّسَحُم ْنَع ريِرَج انكدَح ةريَسح اَنيدَح 0

 يف لكل م قاتلا يضل لو دا للا دي 1 لا

 ةَمسوْلب راب شخ . "اكره لور

 تيان :ةزع افتح نير ,لضَملا اندَح -6
 قوم

 دريل ناك آسنآ نأ سنآ نب هلا دْبَعُنْبَماَمُت يلح: َلاَق «يراصْنألا

 سا ع6

 [٠177::عجار] طله ا ل لوألا
 ءدهو ما هدف

 فار لة نحس لاق ءسنخألا

 ؛ةيِدَه 70 اَهَنإ َلاَق اَهبكْرا اًهبحاّصل ْزأاََمَم يذل: َلاَقَك

 [١17014:عجار] . نو: لاق

 ءِرماَع نب وِرْمَع ْنَع رغم انئدَح مين وبأ انئدَح - 4/١

 ًادحأ ملي نكي ملو مجَتحَي ايلا اك لوفي كلاَم نست طمس: لاق

 [175*::عجار] . هرج

 ب وبأ اًندَح ةدسكا

 بيلا ال مث رخ ىلع راي عون ريشا لوس :لاَق

 [1؟10/4:عجار] ٠ ُهَكَرَت مث

 «سنآْنَع :ةَداَق ْنَع ؛ٌماَشه اَنئَدَح ؛ ميم
66 

 ريمزلا نع لوغم نبا يني كلام انندَح ميمو اد --6
 نمرشأ الإ مُكَيَلَع يتأيناَمْراَم :َلاَق ءكلاّم ني سْنآْنَع يدع نْبا

 [1؟18:عجارز . اق كيل نم كلت مسهل لاك يذلا نامل

 يب هرا هيو
 نب ديوب ينكح : :َلاق «سُئوُي انكدَح ميمو ادَح 0

 ْنَم : ِهّللا ٌلوُسَر لاَق :َلاَق كلامنا س لآ يدَح : لاك «ٌميرَم يبأ

 َرظع هلع طَحَو تاَوَلص رع ِهّيلَحهَللا ىّلَص ٌةَدحاَةالَص "يلع ىَلَص

 [١١17:عجار] . تاَئيطَخ



 . نك هر

 ب 0 لاق : ب يم يعض و ىراعع مل
 سس س# سرس كعلم رقع

 الإ راف مَراَجَتْسا الو ةئجْاهلحْ مهمل هنا تلاق* لإ طق تأرم آلت

 [1؟1؟4:عجارإ] . ةرجأ مهلا تلا تلا

 8 سّنأ اندَح ٌقَداََق نَع ُاَبأ اًنئَدَح :(رَسَحااَنْكدَح 0

 نْيَرَجَح َنْبي اهَسَْر ضَرَف ةاَهْيِإ دمع من ةّيراج ىلع ًاحاضوأ َدَخَأ يدوم
 وأ ره اذه سانا اهب نوُمْياولَمَجَو (هوُدَحأَت) قمر اهو ةيراجا اوكا

 ف هلل لوُسَر هبّرمأَ اهسأَرب هيمو لجل ىلع اهباواَوم ان

 [1؟0/1:عجارإ ٠ .نيرجح نيب دي هسأر ضر

 «لوُحَْم ْنَع ءدشاَرنْيَمَحْمائدَح :نيسح اًنيدَح - 5/6

 ام بيلا نم 8 هلا لوري مل لاق «هيبأ نع ؛ سْنأ نب ىَسوُم ْنَع 5 000

 ءاّنحلاب هرْعَش ونفي ىَّتَح هقيحلو هس (بْضْخَي) ركاب ن كلو هبضْحَي

 00 طم عجارإ متلو

 ام رّفعَج نب ليعامْسِإ انمدَح دوا نب ناَمْيَلَس اًنئدَح -45

 2 :لاَق كلام نب سّنأ نع «ِرمن يبأ نب هلا دبع نبك برش اربخأ
 سام مام

 [1119:عجار] ٠ قل هللا لوس ةلص نم مئآو فخأ طق م ام ءارَو

 ينربْخأ لاق «ليِعاَمْسِإ ربح ُناَميلَس انئدَح - 66/١

 يب ةراس لو
 .هلثم سن نَع «نَمحرلا دبع نب ءآلَعْلا

 ىَلَعمْلا نَع دْيَر نب داَمَح اَنئدَح « عيبرلا نب ل هس نرسَح انكدَح - 1/1

 رطتلا لسن ١ 88 للا وسلا: لام «بكلام نب سنآ نع ؛دانز نا
0 

 مص م

 < ليعاتشسإ

 ةَمَلَسَن ْنْبداَمَح انْكدَح دمحم نب هللا يع)اَندَح -11/
 88 هّللاَل وسر نأ كلاَم نبا سنآ ْنَع[نَسَحلا ِنَع] ءديهشلا نْب بيبَح ْنَع

 أمه ىلصتايرط بوك ين اشم دون ال ىلع وكي وهو َجرَخ
 [١؟/94ة:رظنا] ٠ مهب ىّلصَق ًالمتشم : لاق

 ٌةَمْلَسْنُب داَمَح اًنئدح ءدَّمَحُم نب هللا ييِعانندَح ةنعع؟

 1 [154؛:عجار] . هّلْثم سّنأ نع ءديمح نع

 ْنَع مسباح اند , برحيل اند -6
 قف هللا لور جر لاَ كلام نب سَأْنَع ؛ ء ِنّسَحْلا نَع ديهشلا نْب بييَح
 ًالمتشم لاذ مهب ىلصكيرطف بوث يفاح 59 وم دز نب ماس ىلَح كوي

 1 [اصلو/ عجارإ ٠ مهب ىَلَصَق

 ْنئاسَح اندَح «يْيتلادّمَحُم حم نب هللا ُمُيْيِع)انندَح 8 يب معاة

 نإ 8 هللا وسر لاَق:لاَق كلام ِنْب سن نع ديد نبى لع ْنَع ؛ ةَمَلَس
 ىّنَح هيو قلي مل ءَمْلا ليندا اذ ناك مالسلا يَ ناَرمع نب ىسوُم

 . ءاّمْلا يف ُهَترْوَع يراوي

 ممم
 حج 0

 و - خخ نَمْحرلادبَعْنَع ناّيفَس اًبدَح «ميعت

 تقطر رخبوثاو "راك لوألا عسا :لاَق ءمصألا

 [1؟؟44:عجار] .٠ اوُعَصَو اذا و اوُعكر إريك نومي

 ,ةدانق نع اب اندَح + يل دز - 01 0

 م سامع هاه

 20010 لاسم د هر هس كس
 كلغ سلم لاق تلق فيك: لق ناعم ضف" 200

 4: فل اثرشت باكا لخأ "رمح يلح مكس هللا

 ا ١ [1؟40:عجارإ .متلُقاَم

 «سنآْنَع ُدِيَْح اندَح ءركبُنْبِهّللادبَع اكد 807
 انكم وأ «نوُبحُت امم اوقفت تحل اوت نل) يلا هذه "ترام َلاَق

 ؛طئاَح ُهَلَناَكَو َةَحْلَط وُبأ :َلاَق :َلاَق ٠ «انسَح آرت هللاض رعي يذلا

 هّنلعأ ملةرسأ نأ تنطَتْلسا ولو هلل يطئاَح هللا لور اي لاق

 [171"ه:عجار] كيرف" أ كنار يف هما: :لاَقَق

 «سَنآْنَع «دْيَمح اَنثدَح «رْكَيْنْب : هللا دبع اَنتَح 0

 اند املك مكنم دفا قرأ مهم ميل مفي كي هّللا لوُسر لاق « :َلاَق

 .ًنوزجترَي ولع ةّئيِدَمْلا نم

 هبحألا ىَقْلَتادَع

 هلا م سا ع مولع نيا تهاقيبم كج

 ماما سسص كاع

 هيرححو ادمحم

 رو هلا سرك ل

 سلا رع دلي اقدح : لاَ ,ركبن لابعاد 57 ٠

 يطأ ٍْخَج تنب بدرب ىَبنيح اق هلا لوو ملأ لاق كلام نْبا

 َْتصَيالك امك يسؤملا تام رح ىلإ جرح متم بخ سلا
 وكوت هلم هب ينم ٌعَجَراّمَلَكُهلَنوُعْدَيَو هلع م ساس ل مالا

 املك هني نَع َمَجَر امهر ملكت يدَحْلا اهي ىَرَج نيكجَر ىآر هي ىلإ

 انآ يرذأ امه: لاَ نْيَعِرْسُم ابو هين َمَجَر 9 هللا نآلجّسلا ىأر

 هيو ينيرتسلا ىو تيل لحجر رخل امهج رطب ةرخأ
 [1؟١؛ةنعجار] ٠ باجحلا لت لِزثأَو

 سن ْنَع دِيَمح اًنئدَح ءرْكَبْنْبهّللا دبع انثدَح - 1ك
 يبن يكف دجنسلا برش ىلإ مم ءاولوحتي نأ ةملس وُنب دارأ : لاك 2 8_3

 .مكرانآ نوبستحَت تلا ةَملَس ينياسي: :لاَقك «ةَيدَمْلا ىرْت نأ 8 هلا

 [1؟6١:عجار]

 ءسّنآ ْنَع دْيَمُح اَنئدَح ءرْكَبْرْب ِهّللادْبَع اند -7
 بكر ةاَدَكا انحّبصأ امل اهيا يح ىلإ ا هلال وَُر (واسا: لا

 لوُسَر مدقق يمك ةَحْلط يبأ فلَخأت تبكرو نوُملمْلا بكرو

 مهيضاَرَأَو م مهعوُرُز ىلإ مِهيِحاَّسَمَو مهلئاَكيَربْيَح لفأ ضو 8 هللا

 لاق سيلا اولا ابره اومَجَر نيملسلاو ف يبل اورام

 حاب اسف موك ةحاَسب ال د "تيب : 8 هللا لوُسَر

 [17514ة:عجار] ٠ «نيرنمْلا



/ 

 1 ص

 نأ سّنآ ّْنَع ؛ديَمَح اًنندَح ءركينْب : هلي انك 1184 0

 يف قصت زلاتان ىذخإ كسك هنن ضب نعال يبل
 2-2 2 كاسم لل

 لوُشَيَو 8-3 ْتَراَغ 77 ْتَراَغ ُلوُقيو ماعّطلا هيف مَمْجَي 2-5 نْيَرَسَكلا

 ةَمْصَقلاَمكَدَق اهم ىَرْخألا تءاَج ىّنَح وسلا َسبَحَو الك موق

 يل ةروُسْكملا كوكو اهئ ترس يلا ىلإ هلال وَ ةحيحّصلا

 [١6٠97:عجار] . ترَسَك

00 
 0 سا َلاَك

 ا

 ةذدفن هجران

 نأ سنا نع ءدبمح اًنئدَح ءرْكبنْب هللا دبع اندَح 8٠"
 0 موا

 ٍَقراَصْنألاَو نوران بحي ناك 8 هّللا لوس
_. 84 

 .هنعا

 [540١1:عجار]

 - ١3581

 ْنَمل تلق بمد نم ارثصق تير هج تلح: 8 ِهّللا لوُسَر لاق“ :لاَق
 رء.راو يو هد سس
 نب مع اوُلاَق م تلق وه انآ يأ تذتظق رف نم 'باشل اوُناَك صَل اذه

 «سْنآْنَع ءديمح اًنئدَح نك ْنْب هللا دبع اًنئدَح

 [5١17:عجار] .باَّطَخلا

 :لاَق « نأ نَع ءديمح اًنئدح «رككب نب هّللا دبع اًنئَدَح 0300

 وؤلا اح هااَح يِرجَيِرَمَب انآ هج د : كي هّللا لوُسَر لاق

 ءاَنَه ام ليربج اي: لذا كاس و اذإو هيف يرَْياَم ىلإ يدب "تبرع

 [17:؟1:عجار] .٠ لجو رَعّذَللا ةلاطعأ يذاُرئوكلا اذه ٌلاَق
00 

 ءس نع دل ٌدِيمح اًنئدح رن هلله اَنَدَح الل

 ل :عجارإ . يربط ومكان ين ا
 عم سو

 1 «ٌليوُطلا ٌدْبَمَح اًنئَدَح ٌمَدئاَر اًنكدَح ٌةَيواَعم اًنندَح - ١ "خ5

 ا للري اكمل تنبأ لاق كلاَم نب سن رآ اَنْئَدَح

 . يره ءارو نم مُكارأ يف اوُصارتو ْمُكوعص اوُسبقأ: َلاَقَف ءهِهجوي

 [١17”؛:عجار]

 انْدَح :ةَحْلَط ْنَبدَمَحُم اَنئَدَح ءرظْنلاوبأ انْثدَح 6

 وأ هللا ليِبَس يفّةَوْدَمل: َلاَق 8 يبل س لآ نع ءدِيْح

 [1747؟:مجار] . دوأد نبا َناَميلَس َثيِدَح رك يَ ب ركذَف ا.
 »هع

 .ةحور

 مقاس هع
 نبا ينيب يعامل اقدح كواكب انَح - ١181

 يفدَودَقَلا لاق «ةف يبل نآ سن نع ءدِبَمَح ينربخأ «: لاَق ءِرَفَعَج

 مسومو مهرس هما هم
 ْعَضْوَمْوأْمُكدَحأ سوك الو اهيِف امو ايدل مريخ ةحْوروأ للا لتس

 ةكثفنا 03

 سا هوم يش 2
 جلا لأ ءاسن مكر دول افالم لم همتق

 اًهقيصتلو يرام اَماتاهَسْلَو امتي اَمتءانمآَل ضْرَألا ىلا

 علا اهيل هس ىلع

 :هاتيأر هلإ ًامئاّن وأ ل :َلاَق

 ُرطْفو ائيش هم طم اأ يريم ال لوف تح رهشلا نم ْموُصَيااكو: :لاَق

 [6١17:عجارإ . .ًئيش هنم موصَي نأ ديوب هاك ال لوقت ىّمح رهشلا نم

 عع دع ري هم الحم ل

 «سْنآ لئس: َلاَق ءًدّيمح اَننَدَح ءرْكَب نب هللا دبع اننَدَح - 14" ١

 يّنإمُهّللا لوي هلا لوران: َلاََق «٠ «لاجّدلا نَعَوِرْبقْلا باَنَع ْنَع
 سل عا ةاوعسشا عقر

 .رْبَقلا باَدَعَو لاجل ةَققَو لْخُبلاَو نبْجْلاَو لَسكْلا نم كبُْذوُعأ

 [11874:عجار]

 «سنأ ْنَع ؛ديمح اَنْئلَح ءركي نب هّللا دبع اًنئدَح -8

 وذ هي يف ف لا دجأ مكبر هيف ليكمب يم ٍمْكسمأ تعب دعب : لَك

 يندعْفأَف يناَعَدَف عِرَقَو محلب ةديركا لاك ءوأ ديره تصدقه ىلوم دنع
 ىلع ع
 هيي ىلإ ٌعَجَرَو ىَددتَملف هله

 ىَلَع ىَنأ ىّنَح مسيو هذملكأيلَتَجَك هديب لكما تْنَصَو

 [1؟:9ه:عجلر] . هرخآ

 هم هم ووو هع زموع مع
 ف عقلا هبجعي هير هَعَم

 نَع قير نب رامع انئدَح « باو نب صوحألا اَئدَح - 1

 ل هلل لوْ عمت لاق سنآْنَع «تباث َنَع يعش نع ٠ « شَمْعَألا
 ص ص لل ع لل

 .«ٍميحّرلا نمَحرلا هللا مسي)ب اوُرهِجَي مل َرَمع حمو ركب يبأ عمو
 يهمل

 رت نلمس نح وات ننال انا - ؟اندولل

 ديول لت نا ىلع اعلق 9 رش“ لاك ٠ وفيكم نيس

 [1757:عجار] . ٍمَنّطلارئاسس ىلع

 لاق «ليعاَّمْسإ انثدَح دود نب ناَمْيَلس اَنئدَح -

 ةَيدَمْاَورَبْيَح َني ف يَا مآ لاَق ٠ كلام نْب سّنآْنَع «ديمح يتربخأ

 ايف ناك امك هّميلَو ىلإ يملا ُسْوَعَدكيَح تنب يقص هيلع يييانآلك

 تناك نْسلاو طقألاوِرَّْلا نم هيف يقلأك عاطل ارم مح الوب نم

 مي يمقرل لو هم وعد
 اونئاققهيميأسَكَم ام يدمؤملا تاهمأ ىدخإ نوما :َلاَقَق تميل

 هتيِمَيسَكلَم سم يه و اهْبِجَحَي اَهجحَيمكنإَو نينمؤُمْلا تام نم يه اَهبَجَح نإ

 ” يلا هيب اَهكاطَو لَحَترا مل

 تلاَق“ ليعاَمْسِإ انَربَخآ دواَم نب ناَمِيلس اَنَْدَح ةنييدنلا
 مع يل مع

 كَم دو هلا لور 'تنآ ةكرا من لاَق « سن نَع «ديمح ينربخأ

 ا
 ةئراح

  عنصأ ام ىَرَت فْوَسََلَو لَ كمل نجلا يف اكان يبلك نم راح

 سؤودرفلا يفُهّنَوةَريثك اناَج اَمّنِإيهةدحاَوةنَجَوأ تلبَماهل' َلاَقَق

 ا” ا . ىلعألا

 عقم تْملَعدَقَّلا لور يتلق برع مُهَسُهبَصأٍرْدَمْوي



 انك 3 هم وكم ص

 بمر ٠

00000 

 اا 07 0 وصول يلم مكدَحأ يفي 0

 ,يشَطألا نعد اري وِ يوان اندَح - -

 اقانعأ ِساّنلا "لوط: لاق ٠ 89 (يِبلاِنَع كلام نْب سن ْنَع هتئدَح: لاق

 [370/94:عجارإ . َنوُنذََمْلا ةمايقْلا مْ

 ربعرعما مع
 هّللاَدبَع انَدَح ؛َُدئاَراَندَح ورع نبيا انئدَح - املك

 لوُقَي كلاَمَنْب سنت غمس: َلاَق «ةيراّصْألا رَمْمَم نْب نَمْحلا دْبَعنْبا

 لاذ داحس عكر َلاَق الحلمة دنع هللا لوس اك
 ”ئَئااَذَمَد ما مع

 كلام نب سّنأ دسم - نيرثكملا دنسم

 يس رق راس سامر عع عال ممم ةضمم هسا سف أت 2
 كاكَوهلَجأ اَذَهَو مترا اذه َلاَثَق كلب رو هيدي ىَرخ عضو نع ؛ايس نع ؛ هةتئازاتدَح وذا 1

 . اهب ىَمَر يملا ُهَلَمآ

 «'يرِيَمنل دايز ْنَع ةَراَمع انكدَح ءدّمّصلا دبع انئدَح كاف

 نم لجل يفل نإ ةَحاَوَر نم هّللدبَع ناك: َلاك ءكلاّم نْب سن ْنَع
 0 - قد 0004

 لُجرلا بْضَقُف لجَرل موي تاذ: :لاَق ؛ةعاس اير نَا لوي هباَحصأ

 عري َحاَوَر نبا ىلإ ىَرَتآلآ هّللا َلوُسَر اي :لاَقَق :٠ 88 "يبل ىلإ ءاَجُ

 بحي إةَحاَور نبا هلا محي يبا : لاَ« ةَعاَس ناي ! ىلإ َكناَمإْنَع
5 

 . مآلّسلا مهي كنا اهب ىَهاي ينل َسلاَجَمْلا

 يو شيال نع راع الح ءدّمّصلادْبَع انثَدَح 11

 0 ب تو طز كفا لركن خا

 مهل مهنم العا مهّللا َلاَقَه ءمهنم ينكَمجَينآ هللا َلوُسَر اي

 ةَطْرَك اهنبا م عمرا يفتك َلاَق « تماما نب ةداَبع تحك
 م م

 ١ .اتناَمكاتطَقَسق اهب اَصقوَف لحالاب اهلي تبكر تلقيه ا ىَنَح

 ,.[958997:رظتا]

 ملمع و 7

0 

 [18877رظنا] . هاَنعَم 7 امن 7 ناَحْلم

 روم ا مثس مدلاس سه
 نب ورمع انكدَح ؛ةَدئاز اندَح « وِرْمَع نب ةيواَعم انئدَح 5707

 :ا يلا ِنَع كلام نْب سنآ نع ةومحْلا دير انئدَح «ِبْطَو نب هللا دْبَع

 ةلإ ةلإ آل نأ دهنشأ تاَرَم ثآلك: لاَق همت ءوضولا سحق اضَوَت نم: :َلاَق

 © د ووو شمر ولم كاد م" م

 . 8 هللا لوُسَر حير نم بط ايط

 نب ملَس انئَح «يزارلا مان ب قاَحْسإ اَنئَدَح - نييننا

 نع ؛ ملل نبيا دبع نع «َقاَحْسإنيََحُم ينكح : : لاق ؛ ٍلّضَفلا

 وم: :لاَق ٠ "لاَ نبا سنا ْنَع ةَعاقر نبدي ند مها ؛ ءٍمصاَع

 لوُفيَوهَو ,يَلصْيَومَو يقرا تماص نب دْيَز اي يبأب 2 3-8
 ك0

 تاَوَمّسلا ميِد ايام ايتن الإ هك ال َدْسَحلا كل نب كآسأ ين

 همْساب هللا اعدل كف لا لور لا 5-0002

 . ىطخأ هب لش اذِإَو باج ب, ب يعد اذ | يذّلا ٍمظعألا

 «ةَلاَضَفْنْب لّضَممْلا اندَح َنآلْيَغ نْب ىَبْحَي اَنْئَدَح - 00350

 َناَك :َلاَق كلاّسنُب سّنأ نع «هُئدَح هنأ باهش نبا نَع ليم ينئدَح: َلاَق

 رصمْلا تقو ىلإ رهظلا رأت يتألق لترا اذ هللا لوس ُةَئَمك نجلا مهلا َحْش هلو هدبعادَمَحُمنآو هل كبرش ل ُهَدْحَوهَلا

 مُثَرهظلا ىَلَص لحَترَي 1 لكس سلا تغار اذوب نيم .َلَخَد هَ اهي نم باونأ

 ْنَع «تباكْنَع ٌداَمَح اًندَح «برح نب ناَمْيلس انئدَح -6

 نها ءاَشاَم ةّنجلا نم ىَقبيا هللا لوس: َلاَق :َلاَق «كلاّم نْب نأ
57 3-0 

 [176ةة:عجار] . َءاَش اًمَآَقْلَخ اهل هللا“ ئشنيف ىَقي

 0 ا

 يني ةرامع اًنربخأ : لاق «َناَسَح ني دمّصلا دْبَع اًنندَح - 1

 يبثلا يتأين ل نأ رطَمْلا كلم َنْدأَتْسا: لاق ءسنآَنَع رك الزل
 اجدد خيال باَبلااَنبلَع ينحا ةَمَلَسمأل لاف .هكنذأن ف

 بكم ىَلَع دَعْصَي ا ل بواسع

 َكَتمأ نإ :لاَق «مّسن : 8 يَا لاَ «ةبحتأ : كلما هَل لاَ - ٠
 اق دي رشق لذ رب نك دك هيل فان 20

 مما
 او َةَّمَّلَِم 0300

 انكف :لاَق ٠ اًهيك فرط يف هيرصق بريل كل ةَمَلَس ما ْتدَخأَقَرمْحأ

 [1 ه7 :عجارإ ٠ البركي لكي عمست

 ْنَع ؛ٌةَراَمُع اًنرَبْخأ َناَّسَح نب دّمصلا دبع انندَح 8١--
 و م2

 مك ةدحاَو عضو تاَييصَح تلك َدَحأ 8 هلا لور انآ سّنآْنَع «تباث

 [1؟16:عجار] .بكر

 دلك شات اع تا يعاّروألا نَع

 يطرلا نَسَح + ةَحْلَط 7 الكد دحاو رب إيل جنح ل

 هلْبَت هلبت عقاوم ىلإ رظني يلا قرشأ ىَمر إنك

 نع ءهّللا دبع اًنثَدَح :(قاَحْسإ نبيها 1

 ءنلاق هكلاَم ِنْب سنآّْنَع «ٌنيريس با ةصْفح ْنَع «ًناَميلَس نب مصاَع

 راس سس ل
 [1؟017:عجارإ مل لكَ ةَداَهش ثوعأطلا : : 8 هلل لوس لاق

 ْنَع هدْيَمُح ْنَع ريم انندَح :داواذ نب ىسوم اًنئدَح - - 1١م4

 :لاَق « سنأ
 مه مس همام 5
 . هنم هصق ةضف اقف يلا مَئاَح ناك

 م68 ل

 ربح :َلاَق «٠ هللا دبع انئدَح «َقاَحْسِإ نب يلَع اندَح - - ١

 ثريا حب لضم ركام نخ . بقت لاي

 هبلَمْمُيَقَح ةلاَسل شي لج نما : 8ك هللا لور لاق ٠ :َلاَق ءكلاّم
 م



 0000 موس ف4 ساس .ِ
 موي باوك لجو رعد ةنايقلمَْي ىلإ[ زجأ لَ هللا ىرجأاإنَب

 . ةمايقلا

 052 ممم
 دبع انربخأ «قاَحْسإنْب يلع اندَح - - 8

 بك 2
 ًالّس اًنربخأ « هّللا دبع اًنئدَح

 :َلاق ءباّتعَو هللا

 «ةَبآلق يبا ْنَع «َبوُيأْنَع ٠ عل يب نب
 0 لاق ف يللا نَع دشن اَعنع ةَقئاَع عيضر هلل دبع

 اوم الإ هلَن وُ قام اوُنوُكي نأ نوي نمسا مم هما هّيلَع يّلَصَي

 [م409 ظنا ] هيف

2 
 ءباَحْبَحْلاَنِبْبْيَعُش هب انس مآلَس: لاق 8١-

 . يلا نَع كلام بسن هب ينكدَح: لا

 ريميل مو
 ,يِرمعلا يني هلع انربخأ «نوُمم نب وُ انندَح 1

 تدهش: لاق« كلام نْب سْآْنَع؛ ةَحْلط يبأ نب هلا دع نب قاَحْسإ نع

 ٌةَرْمَح اَبآ يتلق لاَ ؛ محل الوب امهيف سل نيتميلو 9 هللا لوُسرل

 .سيحْلا : لاق :٠ اًمهيف ءيش يأ

 ديمح اًنرْبْخأ ؛ هّللا دبع انئدَح «رششب َنْبْرَمْعي انئدَح -185*
 همضص

 ؛َوريدك اناب هللا ٌلوُسَ قاس لاق ٠ كلام نْب سنآ ْنع « ليوطلا

 0 َلاَق
 سم مساس

 رمق م

 26 لاك: 5 شرعا اع هي يع «يمَعْلا

 0000 هللا ليبس يف داهجْا ملا هذ ياهو ناب

 «ديعّس نْب ىلا انآ عشا دبَعلاَنآاَبَأ "باّنع اَنلَح -6

 ضال ناك منطق بضْخَي مل هللا لوس نإ: لاق «كلام نب سّنأ ْنَع

 . ىَريداكي الر سيدي سأرلا يفو الق قمل يف هنبحل مدس يف
.2 

 [17؟45؟:عجار] . نيغدصلاَو ىَتمْلا لاَقو

 اَنرْبْخَأ ٠ هّللا دبع اربح «قاَحْسإْنْب يلَع هانثدَح -13855

 . هلم َركذَق داق نع « ءىّنمْلا

 نب مْرَح انئدَح «ينارَحْلا كلما دْبعنْبُدَمْحأ اندَح 1

 لاق «:لاق« «كلاَم نب سن نع ؛ءايس نب دوم انئَح يعط ٍمَْح يبأ

 يداك هقذر يهل دايو ءرَمع يف هله مي أ هرسْنم: هللا لوُسَر
 ىمدكلم

 .همحَر لصبْلو

 ءوأضُيأ هيدلاو: َلاَق «و هقزر يف هَل دراي ينيحلاسلا : َلاَقَو: َلاَك

 [1؟4؟؛:عجار] ٠ هقذر يف هل داري: َلاَك و هْيدلاَو سنوي: لاك

 دِيَمُح اًنكَدَح ري انثدَح كلما دْبَع نب دَمَحأ انئدَح 114

 ٍنْب ِنَمْحرلا دبع نْييو ديلولا نْب دلاَخ َنْييناك لاق «يسنأ نع ؛ « ليوطلا
 اهب انومتقَبَس ماي ايَع َنوُليطَتسَت ِّمْحرلا دْبَل د لاَخ : لاَقَق «مآلَك فْوَع

 هدي يس يدّئاوف يباحصأ يل وعد: َلاَقَك '٠ كف بلل ركذ كل نأمل
 000 وه
 .ْمُهَلاَمْعأ مب اَمبهد لابجلا لم وأ دحأ لم متقن ول

 مس
 ع ةهربسو

 اج اق كلا ريل .لقتمل نشأ يع «قاحسإ
 ول: لاق «َوةَرْمع العجن 8 هلا لوس اَنَرمآ هم اسد املك يحلب اسال سا

 تركو َيَدَهلا تفس نكلو رع اًهُتَلَعَجَل تريدتسا م يرْمأ نم تلبقتسا

 [17؟97::عجارإ . ةرمعلاو جَحْلا

 ةسر مر س6

 يبأ نب نمل دبع اد « كلما دبع نب هَمْحأ دَح - 86

 «كلاَم نب سن يِسكدَح: َلاَق «يلهابلا بلاَغ وبأ عفان انئدَح «ءاّبهصلا

 .مهِيلَح شطقامسلاوةمايقلا مويا : هللا لوُسَر لاق ؛ :لاَق
 ميري هو

 سس نب حوُن انئدَح «كلملادْبَعَنب دَمْحأاَنثَدَح 16١

 ىلإ جر ءاَج: لاق «سْنْنع اقنع « سيق نب دلاَخ انئدَح ,ينادحلا

 الصلال لل ضان ينوه وُ اي: لاَقَق ٠ 8 يبل

 نهي وألف لَه لاَ ءاسْح تاَولص هدابع ىَلعُهَّللا ضر :َلاَقَق

 َكَدَعَب يذَّناَو :َلاَق ءانآلث هلق اسْمَ تاولص هدابع ىَلُهَّللا ضر : لاق

 اقف تلا: َلاَقَق « :َلاَق اي ا صقل الو ائيَش نهيف ديزأ آلٌقَحْلاِب
 سما هب يقع ساس

 .قدص نإ ةنجلا لخد

 م6
 تعمس : لاق «رمّتعم

 دقق
 م اًنيَدَح ءهّللا دبع نْب يلع اند اًنثدَح -7

 0 ٍمرْحُصلل ةَماَجَحْل نَعسْآ لكس َلاَق «َثدَح ًادْيَمَح

 .هياك عجب نم 9 هلا

 ْنَع؛ هّللا دبع نب دلاَخ انندَح ءديلولا نب فَلَخ انئلَح “١8617-

 لاَقَق ؛هلَمَحَعْ ا يبل ىتآ الجر انأ كلام نْب سن ْنَع ليوألا دّيَمح

 دوب عت مولا لوري لاَ ؛ةقائ دلو ىلع ةلوُلماَح نإ ب هللا لوُسَر

 .هقوُلا لإ ليألا دلت قف هللا لوس لاق قا
 موا هز

 ْنَع هديُ ْنَع لاح اح ,ديلوا نبل اكد 14

 حير "بية الو ةكسم مأمور ا هلال وُ َناَك :لاَق ءسنآ

 [1؟١الا :عجار] . ف هللا لوُسر نم
 « مروه يحوم

 مث معن: لاَقَك 0 سلا
 ٌرطَش ْبَعْذي ْبَمْيَداَك ىّنح ةليل تاك ةرخآلا ءاَشع ا هللا ٌلوُسَرَرْخأ: َلاَق رس سا

 مكر ام ةآلص ين اوُز مل ْمُكنَو اوماو اوُلص دق سنان: :لاَقك ليلا

 . ىرسل هَ عَرو همئاَح صييو ىلإ ظن ين اكو نأ: لاق ةالّصلا

 ناس ةمر ريب هزاع ل
 «تبائ انكدَح :ناَمْيَلَس نب رَفْعَج انئَلَح ُناَفَع اَنْئلَح -61

 م سمسم م مرو مع مو
 َحَرَخف هللا لوُسَرَعَمْنضَئَورطم اص: لاق« كلام نْب سنآ (نّئدَح)

 ءاَنَه تمتص مل هلا َلوُسَر انفه ىَتح بوكر سَحَم هللا لور

 [11؟97:عجار] . هيي دهع ثيِدَح هن: َلاَك

 نأ سنآْنَع ةَماَمُت انْئدَح داَمَح اًنكدَح ؛ناَمَع اًندَح -١"مها/

 هي لحمل نحت مهي 0



 ؛ تيه لوس ايراد

 . مك نم كلذ تلم 'تلَعَف نإ ينإ : لاَ

 م ب انقر بكيل قات 6

 [١؟هةه:عجار] . هتلأسق

 م 01
 يبأ "نيس اند ٠ عيد دمزتربخأ اع الح - ١864-

 َنَم:َلاَق؛ ف ىّبلانَع سل ْنَح داق ْنَع لوألا جَجَح ْنَع «ةيورَع

 .اَهلصْلَكينَياَهنع ماتؤأةآلص يسن

 (116ةه:عجار] .هب هب يئدَحَف لوحألا أجاَجَح "تيقّلَف :لاَق

 يسمو م هةر مل
 دّيمح نع ةَئلَس بهاَنَح اَنكَح ُناَّفَع اًنئدَح 148

 6 م
 «يضيرمْلا ىلع لحم اذنك هللا َلوُسَر نأ كلاَم نب سنأ نع «دامحو

 فلثا تنال ! يفاّش آل يفاّشلا َتْنأ فظا سانا" بر سابا ب بهذ لاَ

 .امقَسْرداَقُي هل ءاَفش
 يمد بيكو #2

 .ًامقَس ردا ال ءاقش كاش الإ ءاقش آل داَمَح : لقد

 نكح دار ن دحر اك ,ناَمَع ايد -

 :لاَق « كلام نبا سنآ اَدَح « ّض 5 ني راتخملا

 ىَلَع كلذ قَشَق: نق ناو ينال تلق ياو لن
 «تاَرشَمْلااَمو هللا لوس اياوُلاَقتاَربملا نكلو لاَ َلاَق ءِساّنلا لير ا 00 لل رحم 6

 . وبلا ءاّرجأ نم مرج يهو ملم لجل اير: َلاَق

 هدي نب ولع نع «ةملس ب امح انك ع انئدَح - -اظ١"مخكا

 ان م ياك دا كري ديس ن8 ل هر كا

 وامر

 مي يني لأ

 ْنَع تائب: ٠ اَّمَح اًنئَدَح نافع اًنئدَح -7
 لاهل الَلُكاَخ ايد َلاَقَق ءراّصْنألا نم الَجَر َداَع كف هللا لوُسسَر نأ سّنآ
 :اهوقأ نأ يلرْيَخَو لاق لاَ ليلا «مَعْمَلاَخ لاق هللا
 [176071:عجار] . معن : َلاَق

 نأ سنآ ْنَع «تباكْنَع ٌداَّمَح اًنكدَح ءُناَّفَع اًنيدَح -877
 بكا [يلَعل 8 يلا: َلاَقَق ءوِرَمَح نب ليهس مهيف الف يلا اوُحلاَص شير مرو ةرزاويلرع م

 لق محلا محلا هللا مْسِب اسأ' ليهس: :لاَقق «ميحرلا محل هللا ٍمْسب
 ملاك مسابفرََاماستا نكلو ٍميحرلا محلا هلا مْسباَم يِْت
 لام هللا وسكت اًنملَع ول: لاَ ٠ هللا لوُسر دمحم نم ابنك: َلاَقَك
 دّمَحم ( "مابا فيلا: َلاَقَك .:لاَق؛ َكيأ مسو كَما بها نكلو
 تولع كمل كتم ةج نمألا ف ثلا ىلع َرتشاَوهَلل دبع نْ
 ها مرا جا مم م خس سا موكل ع هس
 نم هنإ معن: لاَق ءاَده بكا هللا لور اي: لاَقَق ٠ اًنيَلَع هومئددرانم انم ءاج

 .ُهّللا هداف مهب نم به مد

 | ه0: ص ١ مهيرم

 «تبا ْنَع ءٌداَّمَح اًمئدَح :الاَك لماك وب وأو نافع انئدح -65

 ْنيالو مقلب يلج هَّللاَلوُسر اي: َلاَق «٠ ًالْجَر نأ سنآ ْنَع

 [1750؟:عجار] . بح ْنَم ْعَم ءرَمْلا : َلاَق أ ءيَلَمَع

 نع «اتيباث اًنربَخأ: َلاَك :ٌداَّمَح انكدَح نافع اًنئدَح -56.

 هذَهاَمتلُق تح تنسق تْعمَسَف ةّنَجْلا َتْلَخَد جد :َلاَق « هللا َلوُسَر نأ سنآ
 هم مرش لسا يعم

 [تهامإ عجار] . َناَسْلم" تنب ءاصيمرلا ليقت ةقثَحْلا

 «تياَكاَنكدَح :َناَمْيَلَس نب رَفعَج اًنئدَح اع اندَح -خااكاكك

 ًاَآ[ةئيِدَملا] 8 هللا لوس هيف مد يذلا ميلا ناك مل: لاك «سّنآ نع

 اَم:لاَق هد يشكل اهنم ملظأ هيِفَتاَم يذلا ميلا نك امل ءيشل اًهنم

 [114ة:عجار] . ايو اكل ىّتح يديألا هللا لوُسُر ْنَع ؛ اًنْضَمَت

 «بوُيأ اًنئدَح ءدلاخ (نْبلْب بهو اَنكدَح «ناّمع اًنيدَح -8717/

 ًاعيرأ ةّئيدَمْلابَرْهَظلا 8 هّللا لوس ىَّلَص :لاَق ءسنآ ْنَع 0

 حملا لم املق حبا تح اهو كوة يذبل ىلس صو
 مث ءانْييلا [ىلَع] هب اتوكلسا لح ربك حبس هبات يلف قحاب بكر

 مويا اسف اوُلحي نأ 8 هللا ٌلوُسَر مُر هكا مقاهي مَمَج روشة عمر
 بر َرَحنو جلاب اوُلهأ يوتا
 . نيَحلمأ نيف نيش |ةنيدملاب] 3 ه هللا وسر

 اتربْخأ: لاق« مكس و انَح انقصَح كاع امدح - ١ "خك1

 :ةليل تاَّذ ةرخآلا ءاّشعلل ةآلّصلا تَميقُأ: :َلاَق ءسنآ نع «تبات

 ميو مقا نسل تح هبجاَي ما ةَجاَح يل هللا لوُسَر الجر ٌلاَقَق

 [1715::عجار] اءوُضو ركذي مو ىلص من مولا

 «سنآ ْنَع «”تباك انرَيَخأ «ُداَمَح اًنئدَح «ناَمَع اندَح -4

 هل ضرألا يف : لاق يي آل ىتَح ٌةَعاسلا موال : هللا لور لاق « :َلاَ
 1 1 [114:عجا ار] .هللاُّذلإ هَلِ

 ىَحضَو امايق هدي تاَندب عبس 8 هّللا لوس
 مامصا مص

 نأ سنآ نع «تباكْنَع داَّمَح اَنتدَح دافع َدَح - نال

 ءٌماَعَد امك اّمَلَق :َلاَق ءراّثلا يف“ :َلاَق « يبأ َنْيأ هللا لوُسَر اي َلاَق ءًالج عالم عي مو

 [17717:عجار] ل يف لاو بأ نإ: َلاَقَق

 ي- ار مم
 لوفي دي اتباَت تعمس : َلاَق «موُحرُم انندَح نافع اًنْكدَح ١- "مالا

 8 يبل ا ىلإ ةآرْما تءاج سن :َلاَقك هكا هدْئحَواسلاَج سن َعَماْنُك

 يه اقام لأ اك امها تلق ةجاَح "يف دلل لم هللا بنايات
 .اههسْتهلَح ضرع ا هللا لور يابحر كمي

 نب ىَسوُم ينربْخ , :لاَق ةبعش اًنربخأ «ناَّمَع انئدَح -817 0000

 معآ اًمَنوُملعَتْوَل: لاق« 8 هللا َلوُسَرنأآسْنآ تغمس م :َلاَق ؛ سّنآ

 [1977؟:عجار] ٠ ربك ميكو اليلق محمل

 نب سّنآ اًنئدَح داك اًنِكدَح «ماَمَه انكدَح نافع انك اًنثدح - 1١ مارك

 (1:4::عجار] . هلْثم َرَكُذَق نوُمَلَعَت ول : لاق ا اق هللا لو اوُسَر نأ كلام



 ا ةع

 نأ سنان ع «تباث ْنَع ٌداَمَح اًندَح نافع اًنكدَح 050359

 مكر امك يلح نم مُهارآل ين لاو اووتسا اووتسا :َلاَق ال هللا َلوُسَر

 [14:ةةيرظنا] ٠ دي نيم

 وف هاسع ه  كاسا

 ينزع: :َلاَق ءمامَه اًنئدَح: لاق وهو ات اد - - ا
 ايم ماع

 نأ كلام ْبسنآانئدَح «هصّصق يف لوُقَي اوُقي َةَداَتَق تعمس :َلاَق ءهئيدح

 ره: اق مسمعي نوكيا لق ف هلل لور
 عمو صن

 [17؟4ة:عجار] . َنييمْنهجْا ةنجلا لهأ مهيمَسي جلاد ,وُلْخ دي

 بوُتباوبوُلوُيةاق ناكر: :لاَق ءهئيدَح يف ناَّفَع: لاَق

 دهوك أَو ةيرلا يف يال 'ماَمَه لاق ءاَهوُباَصأ

 ًاسْنآ َنأُةَداَنَق انَرَبْخأ:َلاَق «ْماَّمَه اَنْكَدَح ُناَّمَع انئدَح -1

 نآلُفأ اَذََه كلب َلَمَف ْنَم اهل يق ِنيَرَجَح نبي اهسأر دجو ةيراج نأ هربخأ

 هب ءيِجَك يدوهيلا لخأك» َلاَق «٠ .اهسأري تاَمواف يدويا اوَمَس ىَبح آلم

 [31/0/1:عجار] ٠ ةراجحلاب هنسأر ضر كيبل هب مَ َفّرتعاَ

 ا
 نع ُةداَتق انئدَح ؛مامَه اًنئدَح :آلاَق ٌزهيو نافع اًنئدَح 111

 لف هللا لوُسرل نإ: : هي لاك)٠ هيك هرعش برضَي ناك ف يلا انآ سّنآ

 [1715ة:عجار] ٠ (هّيكنم نيب رطِيارعش

 يم م ءدعع قل
 َنَع «ٌةَداَنُق نع «ماَمَه اًنندَح: ةلاَق رهبو نافع اًنئدح - - 814 ١

 دعب نم مُكاَرآ ينِإَف َدوُجُسلاَو ٌعوُكرلااومتأ : لاق «٠ ف هللا لوُسَر انآ سّنآ

 [17117؟:عجار] . مثدَجس اما معك اماذإ يرهظ

 عع

 مأانأ سنآْنَع دانك د «ماَمَه انكدح « نافع نكح - ١84

 اهب ثَعَبْق ةَضِبَق ضبَفَف : لاق ٠ اللف يللا ىلإ بطر هيف ٍانقبهَحَم سَ ميس

 هنري ٍلُجَر لأ لكان نيم امِإ ! (ركدو جاوزأ ضب ىلإ

 [17؟9؟:عجار] . هيهتشي

 ري كش ل ع6 ل
 نع هةَداََق انكلَح «ٌماَمَه اًنئلَح: آلا «تافعَو زهب اًنئدَح - - ١ بك

 يلرلر ل

 ًادْمَح ِهّللُدْمَحْلا: :َلاَقَ ,ةآلّسصلا يف ف يِبلا (3لُجّر ءَج لاق «سْنآ

 ةَملكلئاَقلا مكي: َلاَق :ةالكصلا ىلا ىنض مق هيف اكرام ايطار
 انآ جر :َلاَقَك «تاَرَم ثآلك اًمَتاَعاَق لاَ ُمْوَقْلا مرق: َلاَق ءاَذكَو اَذَك

 اكلم َرْشَع َرشَع انا امرا دقل 8 يلا َلاَقَق «َلاَكَرْيَخْلا الإ اهب ْتْدَرَأ اَمَو اَهتلُق

 ءاَمك اَهَوبكا َلاَقك لَجَورَخ مكبر اوس بح اهنيك فب اورام

 [15:15نجنر] . يدبع :لاَق

 ةَداَتَكْنَع «ماَمَه انكَلَح : ًةلاَق ٌرهيو نافع اًندَح ١- "خلا

 اَهَلُهْلَعَت تن اك ف يبا نأ سنآ نع ٌةَداَنكاَنَح ءرهب: لاَق

 [17؟64:عجار] . نآلابق

 ِنَع سن ْنَع ؛ةداَكْنَع ؛ٌماّسَم اَكدَح نع انئدَح -7
 «قبملو هنيميْنع ؛ «آلو هيدي نبي قي الف مكدحأ َقَرَي اذ: لاق ؛ ف ينل

 1 م5ةعجار] . ىَرسبلا همَدَق تْحَتْوَأ هلامش نع

 | دم انيمحلا عا
 اَنكدَح : :لاك هال انكدَح بانه انكَح رهَبانكَح - 3841 ١

 520000 هم
 اَدَه نمل تلق رصين هنا يفريسأ آمي َلاَق ف يبْثلا نآس نأ

 مل: لاك ءرَمَُل: لاق :لاك «يل نوكأ جرو ليج
 توجو لوب اياد ملت لاَق ؛ لوألا رصَقلا نم ريح رصيد

000 
 امو ِصْنَحاَبآ اينيملار روحا نمل ينام :لاَق : : لاَ «يل نوكأ

 َكْيَلَع َمآ:َلاَ مث رمع اًنيَع تكَروُرْغاَف لاق كري ريغ الإ هلأ اذأ ينعنم

 .راغعأل نكمل
 ٌةَداَنَق اًنربَخأ «مامَه اًنئدَح :آلاَق َرْهَبَو ناَّمَع اًننلَح ١85-

 ْنَم :* لاق« ا يبل انأ كلاَم ْنْب سن انئدَح «(هئيدَح يف اع : َلاَقد

 . كلل راك الو اَهَركد ذهل ةةلَص يسن

 ةَعاّس ترس مّن

 همم مسمع م يك هش عاش
 ٍملَكْلا ذه عَ داَرو كلذ َدْغَب ثدي هتعمس ماَمَه: َلاَقَو رهيب :َلاَك

 [115«:عجار] . «يرْكذل ٌةالّصلا متأ»

 انَدَح ءراَتْخُمْلا ْنْبِيزمْلاُدْبَع انكَدَح ُناَََع اَنئَدَح - ١ خرم
 معمر

 ٍماَنمْلا يف ينآر ْنَم هللا لور لاق : لاق ٠ كلام ني سن انَدَح «اتباك

 هيرو نس مهرج مؤ او يبكي فطيم اق تارا

 . بتل نم امج

 .هرارح يف ّبَهدَو هب يئدَحَق ًاداَّمَح َتْلَاَسَف ُناَمَع :َلاَق

000 

 لرخأ“ ا الدينا

 يا »# ةادوع هدر علم
 آلآ ىَسَمق اَذَهْ'شعْينإ: َلاَقَف 5

 هس يق سس« لا
 0 عادا ملت لحمل

 َناَكَو كراك دولا 0 َلاَق «كلاّم نْب سن
 فك نم َنِبلآ طق انس الو أريرَح لوط آجايد تنسَ امتى نإ

 .هحير نم بي ةريْدع الو ةَكْسم طق ةحئاراتمَمَش لو هللا لوس

 [1414:عجار]

 أ سّنآْنَع «تياكْنَع ءٌداَمَح اَنَلَح ءْناَفَع انندَح ١14 ١-
 رسم ري سا

 «ةرطفلا ىَلَع :لاَق هربخأ هلابك هَّللالوُتيالجَر حمس للا لو
 راع 00

 َن

 نم ًتَجَرَخ : لاَقَق « هللا الإ هلإ ل نأدهشأ هللا“ الإ هل ل نأ دهشأ : لاَقَق

 (1؟هنعجار] .راّذلا

 نأ سّنآ ْنَع تبا اَنْكدَح :داَمَح اَنكلَح ناَفَع اَننلَح - 84

 . ةّليلاُهلَمأ ف راقلْجَر 1 هلو :َلاَق «أتقاَم مَ ةنقر
 [17471:عجار]

 نا

 اَنربَخأ :َلاَ ءةَمَلَس ْنْب داَمَح اًنْئلَح ؛ناَمَع اَنئلَح -

 ًالاَجراَنَُم تَمْب اوُناَقق 5 يلا ىلإ سانأ ءاَج: :لاَق ءسّنآ ْنَع «تبا

 رشا مهل اقراصألا نم الجر عبس مهل تبق ةسلاو ارث ومعي

 َنوُتيِجُي راهب اوُناَكَو للاب هنوُسراَدتيَو ثأر َنوُؤَرفَي مارح يلاَخ مهيف



0 552555---- 

 ةكسافلا اكذفاح والا ص

 لومي نوح جلا يفوت«

 اصلا اوثَنأ ل تركنا يف رم ءاَرقفْلاَو ةفصلا

 ىَتأق : لاق نع تيضّرو كد اًنيضَر كايف داني اَنح للملا وُ

 تزف: :لاقف هدأ ىّتح هحطري هدم هفلَ رم سنآ لاَ مارح لج

 وع 0 0
 اونا او نيل مُكَتاَوْخِإَنإ هباحْصأل 2 هللا لور لاق ٠ ةَبعَكْلا برو

 م هسا ع هموم م

 [1؟1؟ةتعجار] . نع تيضرو كن ايضََ دلائل دهني ان مَْبْمهيرل

 ءاتيائانربخأ: لاَق ٌناَّمَح اَنْكدَح ُناَّثَع اًمدَح 6١ ١-

 اًماَهْنم ىَقَبي هيب َهَنَجْلا ةّنجْلا له الحدي ف يلا نَع لوُقياسنآ تغمس : َلاَق

 [1؟614:عجار] . هَ اَم قل اهل لجو رع هللا ٌئشني مث ىقيَينأهَّلا ءاش

 حالا وب انكدَح «ثراَولا دبع انكَدَح «ُن نافع انبدَح -7

 .ًاقْلخ سائلا َنَسْحأ © هللا وسر ناك اك :َلاَق كلاَم نب سنآانكدَح

 [17؟؟:عجار]

 ِنَع سنآ نع ؛تياكنع :ٌقبعش اًنئلَح « نافع اَنْئلَح - 186

00 
 [1840::عجارإ ١ هب فرعي ةمايقْلا موي ءاول رداَغ لكل : َلاَق «٠ القط يبل

 «لئس ا سنانآ دْيَمَح ْنَع داَمَح اننَدَح «ناّمَع اًندَح -45

 ف هللا لوُسَر رش هَبطأ ارش سير اما ءاقق هللا لوُسر رش ْنَع

 .ةداَتق رعش نم

 [15771:عجار] .ةداَتق ذئَموي حرم

 ْنَع ُقَداَتَق اًمدَح «َديزَي نب ناَبأ اًنئدَح «ناّفع اًنندَح 00

 ٍمْحَلَو بخ نمنع الواد هل عمتَيْمل 8 هللا لور انآ كلاَم نب سّنأ

 . فّنَص ىلع

 نأ أ سنآ نع ُقَداَتك اندَح ؛ُناَبَأ اًنئدَح نافع انندح 157

 اجا ةَخدَس ةَلاَهإَو ريعش زبخ ىلإ ف هللا َلوُسَر اعد ايدوهي
 ما مارصإا مام م

 ُهياَح

 26 ع
 177+ ,11447:عجار] . اطاّيَخ نأ ًاضيأ نابآ :َلاَق َدَقَو

 «تبائ انكدَح «ةريغملا نب ناَمْيَلَس اًنثدح ناَفَع انيدح --17

 اف هللا لوُسَر دْهَع ىَلَح هدَهعأ تلك ايش ميلا مكيف 'فرطأ امس: لاق

 تصادم :َلاَك «ةالّصْلاٌةَرسَح اَبآ ايات :لاَق ٠ هللا ه9 مُككوت نبل

 ىَلَع :َلاَقَق « :َلاَق « ا هللا لور الص كلت 'تناكفا شلات نيح
 ا .؟يب مَن وكيل اذه مكامن لمادا انام مل يأ

 « تبا ْنَع «ةريغملا نب :ناَمْيلَس انكدَح :ناَمَع انندح -8

 ىلإ َةَحْلَط وُبآَو :لاَك «٠ ةَحلَط يبأ فير ين لاق كلام نب سْنآ ْنَع

 , هللا لوُسَر منكن صل يدق ىَرآل ينو: َلاَق ٠ هللا لوُسَر بْنَج

 لْهآو مهعورز ىلإ علال جرحى هلا لوُس 3 20 لاق

 انو ان نإ: :لاق مك هيلع َراَغأمُترْبك» :َلاَق «مهيشاوُم ىلإ يش ثاَوَمْلا

 للكل :عجار] ٠ َنرتْاجاَبَم ًءاَسق موق حاسب

 » ملل مل

 قع م هس
 ةّئيدَملا لهأركأ انآ يخأ يآ دعس : هل لاَقَق «”يراصنألا يلا ني دنس ني

 ىّنح َكِبلِإ بج امه رظْناَف ناَتآَرْما يتنتو ُمذْحَك يلام رطش رنا لام

 ىَلَع ينوُ كلامو كلهأ يف تلكه كبح َلاَنَق ءاَهقْلَطَأ

 طقأ نم ءيّشبءاَجَ حبر ابو ىرتشاف َبَعََق قوُسلا ىلع هوُلَدَك قولا

 لوسر لاَقك «َناَرقعَر مَ لَو ءاَجف تيه ءاشام ب َمث نس

 00 مم
 ءاًهدمأ[ ام: َلاَنَ ,ةآرطا تورت هلا لوُسَر ايلاف ميم: : كف هللا

 .ةاّشب ولو ملأ : لاَق بهذ م ةاَوننْرَو : لاَ

 ّبيصأ نأ ْت ْوَجَرَل أر َجَح تمَقَرؤلو يتثيأر دَقلَف نمحرلا دْبَع : لاق

 [1840 ,15015:عجار] . ةضف وأ ًابهَذ

 نب سنا نغ «ةداتق نع « ةبعش دح :نافع انثدح - .٠ نب سنآ ْنَع َةَداَنَق ع ةَبعش اَنندَح ؛ناّمَع انندَح -9

 نم ةاوّن نزَو ىَلَع راصئألا نم ةأَرما َجوَرَت فوع نب نَمحرلا َدبَع نأ كلام

 لونا طوع لل ؟:رظنا] : كلذ َراَجَف :لاَق «بهُذ

 3 7 نس ًاتباكتْعمَس :َلاَق ءدْيَز نب داَمَح اًنئدَح « نافع انئلَح ١-

 لَم هيله ىَلص هللالوُسالك: لاق «كلاَم نْب سّنآ َنَع :ثدَحُي

 كيل ةئيدَمْلا لها َعْرُف:َلاَق ساشلا دوجأو سلا نسَحآَو سائلا ٌعَجشأ

 َونهَو هقبَس دقو #4 هلال وُسَر مهام تتصل َلبقٌس لاق لطناَم لاك

 فيلا هقثع يف يع ةَحللط يبإل سر ىلع :لاَق « اوعارت مل لوي

 رحل هنو ارحب هاَندَجَو ان: لاق 2و :لاق اور مل سائل لوي لعَجَ

 [179؟؟:عجار] ٠ َسَرُفْلا ينعي

 ع عم
 ْنَع ؛تباكو دِيَمَح انربخأ داَمَح انندَح ُثافَع اًنكدَح “8 3,

 اي اوُناَقَق اَذَه ام: َلاَمَك ٠ هل نيتبا نيب ىَداهيالجَر ىأَر ف هللا َلوُسَر انآ سنآ م 0

 ُهَسْفَن هيِذْعَتْنَع ؛ «يِنتل هلل نإ: َلاَقَف ايشاَم جْحْيْناَرثت هللا لوس

 ا .؟:عجار] . بكري

 نأ سنآ ْنَع «تبان انْكَدَح ءٌداَمَح اَنكدَح ؛ناَّمَع انئدَح - 03

 ' ماقال قسما لا لور اَيانطَسْفآَو لاما كَم هللا لور اَياوُاَق سال

 لح وطاح فو ىقل شدا ريذملا لَو ممم

 ىّتَح فَرَصُنا اَمَكهَعْرَ ءاَمّسسلا يف امَوَضْرألا يلام هيك نطو هردص

 ىَرخألاةئجلا ىلإ ارسم هلهأ ىلإ جريان سل يوّقلا بالا تمم

 نع اهي نأ ل مذاب عقابا مهلا لوس اوفا

 ىَنَح ْتَباَجْناَ اَنيَلَع آلو اَنيَلاَوَح آء هلو اَنيلاَوَح مهّللا :َلاَق وا هَل وُسَر لحق

 [15:47:عجارإ ٠ ليلكإ يف ذ هناك ةئيدملا تناك

 نع يمحو تامر مَ ادَح ان انَح - 11

 ماس هللادْبَعَربْخأ ةئيدَمْلا 9 هللا لوُسَر مد مل: لاق كلام نْب سّنآ

 يبتألا اَهملَيآلءايشأ نع ؛ كلتا ين: لَك انآ هلْ يف وهو هموُدُتب

 يني تنل كنت فرن كلت ملادإو كبتّنمااهب يكربخأ إف

 ءيَش لوأ نع و ةَّنِجْلا لهأ هّلُكأي ء ءايش لوأ نَع «و هبشلا نع ُهلآَسَ : َلاَق

 َدلاَد:َلاَق ءافنآل يربج نهب ينربْخَأ :٠ :ق9 هللالوُسَر لاق سائل
 همام عل

 اًدإَو هّبّشلاب بَهُذ 5 ةأرملا ام .لجّرلا ءاَم قبس اذ ٌهَبشلا امأ :لاَق ءدإ دوما ودع



 ا يسم 9778 ما
 ةئجلا ذأ هفاي يشل انأو هبل تبعت 5 لبلدة قبس

 قرذتلا ل طراق كطيو تسل دك

 نبا: لاَ ءهّللالوُسَر كنا دهشأ: :َلاَق «ونَمآك بِما ىلإ مصرح

 ينوه يملي اوُممَس أمات مقوم نإ | هللا < َلوُسَ اي مالَس

 ّثَمَيَو 8 هّللالو اوُسر هَخَف ىث ينَع (لاساك)مهْلإ ْكَْباَو َكَدْنَع ينبح

 كارما لاا َلاَقَك ءاوُماَجك مهل
 ماس سيل
 ملا نإ مكي: َلاَقَف ءانملاَع باو انو يساوي نري

 «كلل نم هللا هدا اانا نوم
 مم هلو يده همي ممل

 ُلوُسَر ادّسَحُم ند هشأَو هللا الإ هلإ لنه :َلاَقَق « جرخف مهربخأت

 لإ حّرخا مس نبه دّبعاي َلاَقَق

 ذك ٍمآلَّس نبا: لاَقَق اَلهاَجنَباَو هاو ارش باو ا رش اوُناَقف هللا

 [1؟ ١8٠ :عجارإ . تي موق دولا نأ للا لوس 4 راي يربح

 َّنَع «تياكْنَع ٠ َةَمَلَس نب داَمَح اًنئدَح ءُناّمَع انئدَح ©

 5 حير ءيَش ّبّيطأ ُهنَقَرم تناَكو يف ' يبل ًاراج َناَك ًايسراق نأ كلام نب سّنآ

 لاَ يأ هدَيداَمَح فّصَو اَذَكَم باموال بلا ىلإ ميتاج
 مما

 »© لا ل مسرع < مع م

 دامح فصوو اًذَكَم هديب لجرلا: لاق اه ئموُي يعَمةَشئاَحو هيل اموأن
 سيع كا 001

 كلذ لم: َلاَقَق « لاعمال من لاق ؛ .الّيأ اذكم الف "يلا كال يأ

 يأذن اذكإلت] : لوُقيو ل ْئَآَداَمَح ّفّصَواَذُك لوقيو رن
 لمع سي لس ا وس سي رم

 [172+:عجار] . اًبهّذَق اموق يأ اًذكه : َلاَقَق

 نأ سن ْنَع «اتبائ اربْخأ «ُداَمَح اَندَح نافع اًنئدَح - |1515

 سدنح ءَملظ هلي يف ا يلا دنع ناك رب نبيع ريح نإ ما م مس كس ع هس را نب ديسأ
 هى

 مما مسل هاش ماع
 اسف اهتوض يف نايس الَمَجَق اًمهدَحأ ضعت ءاَضأَ دنع نم اجرح
 م
 .ٍرَخآلا اضع تنام كت

 ما ماس 0

 اًصَعَو اًناَّصَع َتَءاَضْآاَهَرْمَتاَمَلَف :ًاضْيَداَمَح َلاَقْدَك

 [17؟451:عجار] . اذ

 اًنَربْخأ :َلاَق «٠ مكس نبا ينعي امَح اندَح ءنامَع اًنئدَح 817

 جك امآلُغ اكو راتب مْويءاَج يلا نب ةئراَح نأ سنآْنَع * «تباك

 َلوُسَر اَي :ْتَلاَقَق عراه مأ َتءاَجَ هلت رطل يف كوكب غمس
 ىَريَسق الو ٌربصآَسَق نجلا لهآ نم َناَك أن نإ ينم راح ناكم تملَعدقهلا

 اًهّنكلو ةدحأو هبت امن ةكراَحمأ اي َلاَقَف :َلاق «ٌمَكصْأاَمهّللا

 [1؟؟970/:عجار] ٠ ىَلعألا سود درفلا يف هن هنو ةريثك ناتج
 و # ص ص راض يم مرا ةداو

 «جاَجَحَو ةبعش انكدَح ءرَفَعَج نب دمحم اًندَح ١- "86 هم

 نأ كلام ِنْب سنآْنَع ؛هدَحُي ةداَقكتْعمَس :لاَق «ًةَبعش ينئدَح: لاق

 تير اربش يم بلا برقا : :لَجَو رع مكبر لاَك :َلاَق 4 هللا لوس

 هش يشي ينك إو أعاَبهّيتيرقئاعارذ يّنم برق اذ اعاد هل

 [1؟؟52:عجار] .ةلوْرم

 «جاَجَحَو همس اَدَح ءِرَفْتَجْنب ددَمَحَم اًيدح -848

 َلاَق و كلاَم ِنْب سنع ثدي دقق تعم: :َلاَق «ةبعش يندَح : َلاَق

 8 هللا لوُسَر تعم: َلاَق «كلاَمَّنْيَسْنآتْممَس : هئيدَح يف ٍجاَجَح
 هم

 ممدص كلام نب سندس
 اا

 اككاهح
00000 

 ورب هس لل
 ٌذاَكول :جاَجَح لا وت نال ألةةوثيلك م لأ” ثأ يرئأ آلَو

 ٌباّريلا لإ ! مد نبا َفْوَج لمي لَو ًالائ ايدو ىَنمَتل لاَ نم نايداو متنا

 [17176:عجار] . ّباَتَْم ىَلع هللا بوُييو

 مام عام

 اَنكدَح َجاَّجَحَو ةبعَش اَنكدَح :رّفعَج ْنْبْدَمَحُم الح ٠-
 رامز
 هن يبل نَعِكلاَم نْب سن ْنَع «ثدَحُي هداك عَ : :لاَق «ةبعش

 بح مُكَدَح [نمْؤي ال: لاَ
 ري كلا # كاش لفشم

 [1 187 7:عجارإ . هبا هالي ىح جحيم

 . هس حي ام راجل وأ هيخأل بحُي

 تحمت م مق ل

 تعمس :ّلاَق هَّةَداَنَق ْنَع «ةبعش اًنئدح حْوراَتسَح - -١"ةأ١

 ام ساّنلل ب حُي ىّنَح ْمُكُدَحأمْوُيال: لاق اقف يبل ِنَعْدَحْياسنآ
 مهما 767 هَ

 [11885:عجار] . لج رع هلل لإ بحُي ال ْرَمْلا بحي ىتَحَو هسفتل بحُي

 . ةبعش اًنكدح ؛ "١ - رحم .

 مص # سا

 نب سنأ ْنَع «؛ «ثدحي ٌةَداَتَق تعمس - سس: لاق «ةبعش ينكدَح : لاق جاجحُو

 [119481:عجار] . كلام

 سن نع ةَداََق نَع «ًةَبعش نع «ديعّس نب ىَحَيانئدَح - "١

 وع هللا بكي مسيو نيف يحلم نيشبكب ىَحَضُي َناَك ل هللا َلوُسَردأ
 ماسلا ما ءطموب هان
 [1١1ة87:عجار] . امهتحْفسم ىلع يهمك عضاو هدي اهدي لَجَو

 «ةَداَتَ نَع «ةبعش ْنَع «ديعّس نب ىَحَيو عيكو اندَح 1145

 8 هللا لوُسر لاك: :لاق « سّنآ َْح اقارب «ىحُي: :َلاَق « سَنآْنَع

 [١1ة87:عجار] . انعم َركَذَ

 اًنرَبخأ :َلاَق «ةَداَنَقْنَع «ةَبعش اًبربخأ « ؛(مشاهااثدَح - 1916

 اناا ام ركل نيكي يتمم يا لورا لاق "سن

انس ُشَحُي هداك تْنمَس: َلاَق ةبعش ينك دح :َلاَق
 د

 مو #

 نوعين نورثكيسلذَو يع يشكر امئألا نإ: َلاَق جدي

 [121885:عجار] . مهئيسُم ْنَع ءاوُتعاو مهنسْحُم نم اوُاَ

 # مدروس و

 ؛جاَجَحَو ةبعش انئدح ءرَقْتَج نب :دمَحْم اًندَح اللا

 يبذل كلاب سلاح يق اتضمس :لاَق ةبعش ينك 1

 هي عام عار

 نوُاَمك دونا فخ فوغ نما 0

 ١ ١ ْ .انط مع هرم

 [17؟177:عجار] . رَمع هرم نوُناَمَك جاَجَح : َلاَكَو

 . ةبعش انئدَح «رَمعَج نب ب لمحم انيدح -

 سن ْنَع /ةندَحُي داق تطمتس:لاق ؛ةبيشط ينكح :لاق جحا

 . كلام نْبا
 ماع



 نع ةَداَتَق اًنكدَح : َلاَق «ةبعش نع رع :ديعس ري ىَحَي انئدَحو : يبل

 باكل َلْمأَدِإ : "يذل اونا كيلا باَحْص آد حاَو ىََماَو سن

 .مُكْيلَعَو :اونوُف لان مهل درت فيك الع نوُملسُي ٍ
 لَه ثيدَحْلا اَذَهْنَع ٌةَداَقُق لأسأ مل ةبعش : لاق «جاَجَح : :لاقو رام ل

 [17156 :عجارإ] ٠ سْنآ نم هتعمس

 ةيعش اًنئدح ءِرَفْعَج نب دمحم حم انئدَح -68
 ورم ويا ل رع مع سي
 نمةةعمَساديدح مك ال لاق «٠ كلام نب سّنآ نع ثدَحي َءداَنَق

 ودعا م
 تعمس :َلاَق 4

 نأ ةَعاّسسلا طارشأ نمد : :ةئم هعمسس يعبد َحأ مُكُتدَحيآل 8 هللا لور
 ىَنيَو اجلا بَهْيو رمَخْلا بسمو انزلا وشفي لها ٌرهظَيو ملعلا عكر لمرة 00 ميا

 - سا ظريس تع يس 9#

 [1194557:عجارإ. "لحاو ميءَرما نيسْمَحل ٌنوكي ىتح ءاسنلا

 ِسْنآ َنَع ٌقَداَتَق نع ةبعش انربخأ : لاَ ؛ «ميشه انثدح - "0

 َرَه نيو معلا مقري ىَتَحةَعاّسلا موُشن أل: لاق ثيِدَحلا عري كلاَم نْبا
 جر ةاَرْماَ َنيسْمَخ ميك نوُكَي ىّنَحءاَسنلٌرثْكَيولاَجرلا ل قْيو لجل ل
 [11577:عجار] . دحاو

 تلح هرج ا ني دمحم اًنيدح -5

 وب َدَداَتَق تعمس

 ًيبحيباَجَح: :لاَق « اق بنك يب 0 :َلاَق ؛كلاَم
 رذاذ يتألم الاقو 4 ورتك نيل نكيعل» (تلنا

 ءمعلا :لاق «ينامَس دقو: لاق «اورَمَك َنيِنْلا نكي مل» َكِنَلَع

 [4١1ه:عجار] . ىَكَبَق : لاَق

 ؛جاّبَحَو حش اَندَح رَفْعَجْنْيْدّنَحُم اَنَدَح - "0

 ما
 كلام نب سنأ نع ُشضَحُي ةَداَنَك تمس ؛ لاق بحط ينئدَح؛ :َلاَق

 مَملاِنبِيْؤلاو فو ٍنْب محل ديلا لا صّحَرْوأ صخر: لاق

 [17760:عجار] اًمهب تناك ةكح نم ريرَحْلا سب يف

 « سن نع داق ْنَع بش اَنئدَح «عيكو انئدَح < رافت

 يسير يوحلا سبل يف فْوَع نب محل دعو ماعلا نبيل صخر: :لاَك

 .اتيبالك لم

 ا
 [17؟؟6ه:عجار] . ل هللا لوُسَر مهل ص َخَر : لاق وأ ةبعش : لاق

 ْنَع ٌةَداَنَق اَنتدَح «ٌةَبعَش ْنَع «ديعتم نب ىَبحَياَئدَح - 0

 ين ريملاَو فوَع نب محلا دبع © هلا لوُسَر صخر لاق ءسنآ

 [1516:عجارإ . ريرحلا

 ْنَع :ةَداَتَق ْنَع ؛[ةّبعش اًنئدَحا]؛ رشعَج نب ٍرلمحم انيدح -6

 :كعمْسُيّنأهَّللاٌتْوَعَدَ اوُتكاَدَثآل نأ لول : َلاَق هه هللا َلوُسَر نأ سّنأ

 [ا١؟885:عجار] ٠ ربقلا َباَذَع

 . ةبعش اًنئدَح ءرّمعج نب لَّمَحم انكدَح "9ك

 ا ممر كت الام نب ن نب آد

 ينكح اج

 هير هر يجيه ةلسملا يف ْمُكْدَحأ ناك نإ: 2 هللا لوس لاك ؛َلاَق كلام
 ”ةلمس هلق يي ةسم امه لك ع تنص كن يل هدم هك كل ع
 هنيمُي نع الو هْيََي نبي صْنيالف اَجَح لاق :لاق «نكزبي الق لجو ْزَع

 [85١17:عجارإ همَدق تحت هلامش نع ؛ نكلو

 ماسلا »

 ْنَع «ماشه ينربْخَأ : لاَ دعس نب ىَبحَي اَنئدَح - فت ضخادفي

 ارا وسم رثك نطرح ركب و8 ذأآ ةداَتَق

 17:1 4:عجارإ : «يملاتلا بر هلل محلا» +

 مع تحت لا رم م

 م
 . نامثع

 ةبلع اكئدح هرج يمس ند -6 ام
 وو وب ل عج سس يع يم يا ماع

 نب سأ نع «ثدَحيَةداَتَق تعمس : َلاَق ةبعش ينئدح : :َلاَق جاجحو

 ملف نامل َرَمَو ركب يبو 8 هللا لوُسَرَعمسيلص :َلاق ؛كلام
 [١1784:عجار] ٠ هيا نخل منيف ليمان

 نب سبأ ت لآ :ُةَداَتَق َلاَق «ٌةّبعَش اًنئدَح «جاَجَح اَنئدَح -١"ة

 ,يلاستل كن 0 َكّنِإ:َلاَق «ٌةءارقلا كف هّللا لوُسَر ك1

 .ةبعش انيلح رفع نب ب لمحم اًنيدَح 11

 راب معمم
 فثَدَحيةَداَتق تهمس: لاَق ٌةَبعش ينئدَح :َلاَقجاَجَحَو

 َينأَف: لاق ابدل بحي "يل ناَك لوي كلام نب نأ تغمس َلاَق

 قلع هناي تلج سن: لاق« لير ٍءاتطب

 [1؟84؟:عجارإ هبحي

 َةداَنَق تْعمَس : َلاَق .ةيلط اكن قطتي د 178431

 .(ج) لادن ف "يلا نَع « كلام نب سن َنَع «ثدَحي

 :لاَق ءسّئآ َنَع ٌفَداَتَق انئدح ؛ةبعش نع ءديعّس ارب ىحَي اًنيدَح

 يدب [نمإ مكارآل يّنإ هللا دوُمجسلاو حولا اومنأ ف هللا": َلاَك

 [17117:عجار] ْمُتدَجَسَو معكر اذِإ يرهظ دعي نم: َلاَق ءامّيِرَو

 .ةيعش انك ةبعش اَنكَح ءر 00 ري دمحم اًنكلَح 01مم

 و»# سار هل »0# مس
 نب سن َنَع ءثدَحُيةَداَنَق تغمس: لاَ ٌةَبعُش ينُئدَح جاَجَحَو

 [1؟:مةبعجارإ كلام

 :َلاق ءسنآ نع ٌةَداَنَق نع «ةَبعش نع ؛ «عيكو انثدَح - كت را

 [1؟:مة:عجارإ ٠ (ح)اق هللا لوُسَر : َلاَق

 نع سن نع ُّقَداَتَق انْكدَح «ٌةَبعش ْنَع ىَيحَي اًنئدَح -8

 طاَسسبلا هْيَعاَرذ مُّكَدَحأ طُّسَْي الو دوجسل م | يف اوُندتَعا :َلاَق كف يلا

 [1؟١ه4:عجار] . بْلَكْلا



 َنَع قَداَتَق انْكدَح كي رخل وق يتاح 00 ١-

 هيعاَرذ مُكَدَحأ طْسِبيالَو ةآلّصلا يفاوُئدتعا:َلاَق 49 يلا نع سنآ

 .اذّكَه ٍبْلَكْلا طاَسبْناَك

 [17:هه:عجار] . ةالّصلا يف اوُندَتعا :ُديزَي لاق

 داق ْنَع بش انكَح مسالا مشاه انتَدَح ١691
 دوجسلا يف ف اوُلدَعا قف هللا وسر لاق ٠ لوي كلام نب سنت ْعمّس َلاَق

 [11:46:عجار] . هَرَكْذَف

 :َلاَق «جاَجَحَو ُةَبعَش اَنكدَح (رفعج ني ب دمحم اًنيدَح - 1

 م
 لاق ء :َلاَق «٠ كلاَم نب سلآ نع «دَحُي اق تنمس لاك ؛ةّبعش اًنئَدَح

 به دري دو

 ٍماَمَكْرم فوُقصلا يوسف ْمُكَفوُفص اوس: 8 هللا لوُسَر

 [1516: عجار] .ةالّصلا

 اق ءسنآ نع «َةَداََق نَع «ٌةبعش نع « «عبكو اًندَح - - "58

 هم سار رم فر ف هللا لوُسَر لاق

 059ج .قملا

 سرس تي نس هلا
 . اًهَدَحَأ اَذَه َناَمْنع نب هللا دبع يل: لاَ يدل لي

 نب سنآ َنَع ءَمَداَتَق نع ٌفبعش اًنئدح ؛عيكواتدَح - 945١"-

 يده مك سو علم رش

 ممكن م يِندَيفّسصلا يوت ْمُككوُعص اًمنأ: لاك « 8 يِنلا نأ كلاَم

 [11؟55:عجار] : ةآلّصلا

 :جاَجَح اَنُئدَحَو ٌةبعش اَنئَدَح «رَّفَعَج نب دمحم انيدَح 0

. 
 بال سس ليو

 َدبَع نأ كلام نبا سّنآ نع «ثدحي َةَداَتَق تعمس : لاق ًةبعش يئدح :١ :لاَق

 َراَجَف بق م ةاوتنزَو ىلع ةآَرْا جرت فؤع َنّبْن مْ

 االول ٠:عجار] . كلذ

 سئأ ْنَع َةَداَنَق نع ٌفبعش اندَح «عيكواَنتدَح - 644

 فْوَع َنْب ِنَمْحرلا دبع نأ لومي كلاَم نب سّنآ نع «ديمح نع ,نايفسو

 [7١٠17عجار] . به نم اون نرو ىلع راصنألا نمر جور

 تعمس :لاَك داق نع «ةبعش انبدَح «مشاَم اَنئدَح -م 11847

 ىَلَع ٍراّصْنألا نم ةآرما فْوَح نب محلب جور وي كلام نب [سْنآ

 . كلذ ٌَراَجَق بهذ نم ةاَوننْزَو

 سلا يس
 [٠.151:عجار] . اذهب خي مَكَحْا َناَكو :َلاَق

 «جاَجَحَو ٌةبعش اًنكدَح ءرَفْعَج نْب ب دمحم اند -4

 «كلام نب سّنآ ْنَع ُثلَحُيةَداَنك تحمس: لاَق ةبعش ينئدح: :َلاَق

 كال ةَحلط يبل اسرق هللا لورا ةئيدملاَرو اك لا َلاَق

 ٌءاَنْدَجَوْنإَو عرق نما اما هللا لوُسَر :لاقق ؛بوُدْنَم

 [1777/4:عجار] . ًارحْبل

 ماو ءععنو

 :يتاوسُلا ماه ولسا د زي نب دمحم اًنيدَح -6

 ِدِجّسمْلا يف َقاَربْلا نإ َلاَق ٠ 89 "يلا نَع كلاَم نب سن نع دان

 [1؟:عجار] . انف اًهتراَمَكو ةئيطَخ
 ل

 َنَع ؛ٌةبعش اًنندَح «اوُناَق رضا وُبَوٌزهَبو عيكو انكدَح - 057

 8 سّنأ نع داك اًنكدَح : :رهب لاَق) :ةَداَتَك

 ةئيدَمْلاب عَرَ ناك : لوُقَي كلام َنْب سنآ تغمس :رضنلاوبأ َلاَكَو

 ِنْبِدَّمَحُم ثيِدَح ىَنعمَركذَف ةَحلط يبآل اسرق هلال وسرد

 اجا ولج

 7-20 وءععدو

00 2# 2 

 نب سْنأ اًنئَدَح : :لاَك ةقانق شمس لاَ يعش ينكدح: 0ع

0000 - 
 . نيه ةَعاسلاَو انآ تلعب: ف هللا لور لاق « :لاَك

 . ىلا بالا نيم يني نيد يف ياجح 3

 ىَلَع اًمُهاَدَحِإ لْضَمَك هصّصَق يف لوُشيةداَتكتن تعمسو ةبعش : :لاَق

 [1؟01:عجار] . اه مآ سنع «هركذأ يرذأ الق ىرخألا

 «ناداش ٍرِماَع َنْيدَوْسآو عش ينكح جاَجَح اَنئدَح 14

 هّللا لوس اوسر لاق « لوُقَي كلام ّنْب سنت عمَس : لاك َةَداَتَق نع يع انَح

 لل ةسرت اصر سمس عل لا

 دَدَب اََنإ : َلاَق ءاَهبكرا : لك سمان: َلاَك' «اهبكرا ندي قوسي لجرل : :

 [17756:عجار] . ةَلاتلا يف كَسْيَو بكرا لا

200 

 سنآ ْنَع ؛ةداَتق نع ةبعش نع دَّمَحُم اًنئدَح --148

 جا م يص سعر را سس رو ل

 اق ءاهبكرا: لاَ ءةَندَب قوس الجر هللا لوُسَر ىأر : : لاك

 [186:عجار] . َكَحْبَو اهبكرا : لاَ

 . ةبنش اًنطَح . رج نبدَمَحُم اند 6

 نب سن نع 2 ثدحي ٌةَداَنَقك تعمس :لاَق «ةبعش ينك دج : لاق جاَجَحَو

 نم هِيلإَِبَحأ نوكأ ىّنح ْمُكدَح نمي اق كل لك : لاق « كلام

 [11845:عجار] . َنيِعَمجأ ساّنلاو هدلاوو دلو

 .ةين اهكدَح هرج نب محم ان 0
 يس 6# هاش

 نب سنآ نع «هتدَُي داق تعم لاَق «ةبعش يِنكدَح : :لاَق جاجحو

 ْنَم نامي مْعَط َدَجَو هيف كم اثآلك» 8 هللالوُسَر َلاَق :َلاَق «كلاَم
 همم # ص مهن مقام

 بلس َحأ لووول ناك نَمَولَجَورَع هلل هبي ٌءْرَمْلا بحت ناك

 دب ِرُكلا يف عجين نم إب َحأ ثلا يف ىَقلي ذأ اك نمو اًمهاَوس امم
 [1717/46:عجار] . نم هللا دقن ذِإ

 يهم. مومن
 . ةبعش اًنكدَح ء رمعج نب : دمحم انئدَح 0-7

 نسنآ نع ؛ ءثدَحُيةداَنُق تغمس: لاَق 1 يش ينكح ْلكجاجَحَو

 عم لطف تان هس تق نضل أ

 ماس 75



 اموم#حا
 هللا لوري دوج ايدل نا مجريات نوصل ٍمهلاناوّيجأ ا

 بمشاكل ابعش» . اًصألا تكسو داو تلا كلَس ول مكتبي ىلإ
 [ا؟1/47:عجار] ٠ راّصنألا

 6 م اللام

 :ْجاّجَحَو بش اَنكدَح رفعَجْنب ل دمَحُم اًندَح - 967
0 
0 

 هنأ كلاَم نب سنآ نع (ثدحي ٌةَداَبَق تعمس : لاق بش ينكح : :لاَق

 [15؟61:عجارإ ًةّيبَدحْا َلاَق «أن يم أح ذك دل اتحت نإ ةّيآلا هذه يف“: :لاَق هم

 «سنأ ّْنَع ةَداَنَق نع ٌةبعش امدح «ٌميكواَنندَح 0

 هات َرتُعَو رك يبل فلوق هللا لوس مر َفْلَخ تيَّلَص :لاَق
 سه مدر # ع
 [١11841:عجارإ ٠ (ميحّرلا نمْحرلا هللا مسب) ب َنوُرهَْيآل اوُناَكَ

 . ةيعش انثدح « رَمعَج نب دمحم الح -0

 رو ول ع ل لس سر
 نب سّنأ ْنَع ثدحي ٌةَداَتَق تعمس : :لاَق كبش يئدَح: :لاَقجاَجَحَو

 يي ائاق ابلك مورلا ىلإ بكيل 9 هل لَن لاق ءكلام رم ماس

 يئآك ضف نم مئاَخ اق هللا لوو دخن: لاق ,موُبحَ الإ ااتك نووي

 [1؟/6: :عجار] ٠ .هلللوُسَدمَحس لت هللا لوس دي يف هاي ىلإ غن

 ينئدَح جاَجَحَو ُهبعش اَنئدَح ءِرَفْعَج نب دمحم اًيدَح -465 ماي م ع2 اد رام ع

 .(ح) 8 ّيِبلا نَع كلاَم نب سنآ نع اشد ةَداَتَق تغمس : لاَ ةبعش
 [1؟157:عجار].

 ْنَع ٌقَداَتَق اًنكدَح ؛ةبعش نَع ءديعّس نب بحي اندَح - ١ "ةا/

 د :َلاَق هنأ 8 يبثلا نَع سنآ

 [1؟157:عجار] . ”رمألاَو

 .ةبعش اصلح رفح نب دمحم اندح - ١9648

 ص رجلا ناَتئادْنم م ىف و 7و مارب مري

 نب سْنآ نع رات داق سمس: :لاَق ةَبعظ يندَح جاَجَحَو

 [17716:عجار] ٠ نيتكرف ا هللا لور دْهَع ىلع قّشنا: :َلاَق هنأ كلام

 لوقي اسنآ عمس َةَداََق نَع ؛ ةبعش اًنئلَح قواد وبأ اًنئدَح - 4 4 ساس هم

00000 
 [17711:عجار] قف هللا لوُسَر دْهَع ىَلْعُرَمَتلا قش َوَشْنا

 .ةبعش اَنندَح ءر مدع ني دمحم اًنئدَح 2

00 55 

 يي # ل رف ماس سس

 نب + سن نع تي اقتنعت لاق يعش ينكدح : :لاَقجاَجَحَو

 .(حا قف يلا نَع كلام

 سن ْنَع ٌقَداَتَق نع « «ماّشعو ةبعش ْنَع «عيكو انئدَح -١"ةكاآ

 اَمَو يق: لاق« لالا يّبجْسُيو) «ةريط الو ىَودَعلا َلاَق ٠ ف يلا نَع

 .ةييطلا ةملكلا :لاَق لأقل

 71 هنعجا اد] -

 كشر لب
 [١1؟؟١؟:عجارإ . رق نب دم لاَ

 َكدَح َةَداَتُق نَع ٌفبعش اًنئدَح ِرْعَج نب 2200 - ١ "”ة517

 .ةرخآلا شيع نشْيعلاانإ مهلا : لوي ناك هللا لوُسَر نأ كلاَم نب سن
 رويصأا ل

 َلاَق وأ : ةبعش لاق و

 .ةَرجاهمْاَو َراصْنألا ٍمرْكأَ 000-20 آل مُهَّللا

 [17/5١؟:عجار]

 هامو يوما هرب ظ ماو َُمَحُم اند 1-٠
 , ةبعش اًنيدَح «رفعج نب دمحم

 .(ح) كلام نب سنآ ْنَع ٌةْداَتَق نع ةَبعش ينئكدح : َلاَكجاَجَحَو

 [1؟187:عجار]

 َنَع َةَداَتَق نع ٌقبعش اًنيدَح «عيكو انئدَح يبأ : لاَق - 1 "ةك#

 َوه:َلاَقَك «ةَربرَب ىَلَع هب قادصُت دق ُهَّنِإهل ليقف محلب ين 8 يلا انآ سْنآ

 [1718:عجار] .٠ يده انو هو ةكدص اه

 8 ٌقداَنُق نَع ٌقبعش اًنيدَح «ديعّس نب ىبحَي ائدَح - 9ك

 دصاهلوه : هللا لوُسَر لاق «ةقدَصب ب اَهيلَع قدصت ةريرب نأ سنأ

 [ :عجار] . ةيده انلو !١ دجا يدها

 ديم هدا ةرععداع

 ىو كاس ع

 كلامنا ضعت لاَق داق رع يعش يدَح: :لاق جاجحو

 ءاهل تذَدْعأ اَمَو:لاَق «ةعاسلا ىتم: َلاَقَف ٠ 8 يللا ىلإ يانج

 ي_يومارب مو هدرز
 ةَداَتَق نع« يعش اًنيدَح «ء رمعج نب "نب دمحم اًندَح 2 سوح

 ايل

 يبن نم ْنِماَّم 8 هللا لوسر: َلاَك : لاك «ثدَحُي كلام نب سْنأ تغمس : لاَق

 ً"بوُتكم روغاب سبل م هرانإو روع ُهّنإ لا َرفاكلاروعألا هما رند ألإ
 مد م هل
 [17١17:عجارإ] رافال ينبع نب

 . ةبعش اًنددح «ِرَمَعَج نب لمحم ماكدَح -

 يصل # لك ع
 كلاّمَّنُبسْنآ تعمس: لاق َةَداَتَق نَع بش ينُئدَح جاَجَحَو

 هداف سر علا
 ىلإ عجرينأ ب حُي نجلا َلُخْديِدَحأ مام: َلاَق يللا نعي

 ىلإ حجرا ىّتتإ دش َديع ينم ضرلا ىلإ الا

 له ل م هر لو
 .ةَمركْلا نم ىري امل تارم رشح لب ايندلا

 َنوُراَم نب ديزيو ةيعش ينئدَح ءروعألا جاَجَح اند 0/١

 يتلا[ وَُي كلاَم نب سسلآ تضم لاق َةَداَتَق نع :ةبعش انربخأ : لاق

20 
 [1؟714:عجارإ] ٠ ٍماَمَت يف ةآلَص ساّنلافَحأ نم ملّسلاَو ةآلصلا هيل

 .ًةبعش انئلَح « رمَعَج هني دمحم اًنيلَح

 يم ع د 6 ص

 هّللا لوس َلاَق : لاق سن نَع هداك يئدَح ةبعش يندَح جاَحَحَو

 يماوُجرخأ ل َجَورَعّللا لوفي اَجَح لاق ءَوراَتلاَنم اوجرخأ : 2

 اوٌججرخأ كني يَا نم لق يف ناك نموه لإ لإ ل: َلاك نمر

 شياب نمل ينال وللا لاك «نّمراثلا نم

 نيالا نم هبلق يف ناك نمو هللا إلا آل: لق« نم وجرح

 1 [1717/عجارإ ّ

 نع :ةداقق ْنَع ُةبمشش اًنربخأ نومي ديَياَدَح 0
 لم كل را

 َوَْنَر كَ راّنلا نم اول جوها لوُقي: :لاَك لف يِبلا نَع « سْنأ



 نم نم اوجرخ رفعج نب 200000 :َلاَق مالا ا أ هيف دارو ا ثيدَح
 [1717/:عجارإ ٠ .ةدود نيام ريعان هبلق يف

 ما رب مرا ها

 ١91 - ةيعش اتربخأ «نوراَه نب ديزي انندَح .

 ده ع ف هس
 . ةبعش انيدَح زهيو

 ا "يَا ِنَع كلاَمِنْب سّنآَْح دك نَح ؛ٌةبعش اَنئدَح ا
 مقيحاك سن يلو َلاَق 0 «٠

 نع ؛ هداك طا. .دف اتئاتت باح لل

 م
 نإ :لاَق 5 َلاَق كندي لاق« ييكرا: لاَ ءةَنَدَي

 (100:عجار] . اهبَكرا كليو وأ كَحيو : لاق

 ءسنآْنَع ةداَنقْنَع كبش اندَح «حْورانٍدَح -4
 سم يصدق

 دق يّنَو هّسأ يف اهب اعد ةَوْعَد بلك نإ فل هللا لوُسَر لاق ؛ :لاَق

 [174::عجار]“ يمل ةَعاَمش يتوعد تابتحا

 نع ينربخأ ٌةَداَتَك اندَح 3 فيعَش اندَح م ٍباَنكدَح - ١ "ةا/ه

 ْنمدَحَأْمُكيِف لَم: لاَقَف ءٌراّصْنألا َمّمَج ل هللا َلوُسَر انآ كلاَم نب سّنآ

 نم ٍمْوَقلا تأ نبا: هللاٌلوُسَر لاف التأني الإلاوقمُكي

 . مهم : َّم لاَقو , مهن

 .سنآ نع هب يِئّتدَحُن . [ةرُق نسب ةّيواحمل كلذ“ ترَكَذَقِ] :لاَق

 [17797:عجار]

 تغمس : لاق ,ةبحش اَنَربَخأ نوره نب ديزي اَنثدَح - ”١ ةالك

 ف هللا لوُسّرل اونا ف هللا لور َباَحْصَأانأ كلاَم نب سنن َةَداَتَك

 :اونوُق:لاَق ٠ مهي درت ف يك اني َنوُمْلَسُي باَككلا لهن
 [17156:عجار]. ْمُكيلَعَو

 «سنآْنَع ٌىَداَنَقْنَع ٌكَبعَش انئَدَح :حوراتتدح -37

 اوُنوُكو اوُدَساَحَت لَو اوُضَعاَبَي الو اوُمَطاَقَتال : قف هللا لوُسَر لاق ٠ :لاَق

 (15011:مجارإ . اناَوْخإ هللا د داع

 طمس :َلاَق «تباك َْح فيش اربح «دواَد وبا انندَح ١917/4-
 ةّرخآلا 0 | َناَك لوفي اسْنآ

 .رآتلا باَدَعانْقَوةنَسَح

 ناك :ٌةداَنق َلاَقَق ءَةَداَتَقل انقل كلذ تكد هَ ةبعش لاق

 [1156 :عجارإ

 سوس عب
 ”تلأس: لاق َةَداَنَق نع فبعش انربخأ ءةوادوبأ انئدَح - 8*١

 .ًائيش هيف اق هللا لور نم ٌعَمْسأ مل: َلاَقَق رجلا ين نع سن

0000 

 00 لا و ل لا

 مص كلام نب نأ هس

 نأ سّنآْنَع َةَداَنَق َنَع ةيعش اًنربخأ داو اتضح - 0

 نم نوبت: َلاَقَك هين ورظْنيوُهَموسَمَياولَعَجَ ريح بوب يأ فبل

 و اَذَه ْنِمُنِيلآواَدَه مريخ ةّنجْلا يف ذا نب دْعَسليداَنَملاَنَ

 [18018:عجار] . ليدْم :َلاَق

 ملص ب
 ةعش اًنئدَح «َدواَد وُبأ انئدَح -١"ة١4

 0 لاَ اللف يبل

 [1117714:عجارإ] . يناَعَد

 نأ سنآ ْنَع هَداَنق اًنئدَح ؛ُةَبعَش

 :لاَق « سن نع َدَداَتَق نَع ٌةّبعش اًنندَح «عيكو اننَدَح - - ا

 [1؟795:عجارإ ٠ مهم مقل تحأ نبا 9 يلا: لاق

 ٌةَداَنَق اًنْبدَح ٌةَبحش اًندح «ديعّسم نب ىَيحَيانئدَح - 16/4“

 ةيدعوب و مم هش
 ََن مث نوما يلا ب اَحّصأ ناك : لاق كلام َنْبسْنأ تغمس : َلاَق

 .نوُوضَوَتيالَو

 .(ح)ةداك انئَدَح «ةَبنش نع «ديعسني ىَحَيانندَح -5

 ممَج: :َلاق سْنآْنَع ثدَحي يعش تغمس : :َلاَق «جاَجَح انئدَحو

 ُايبأ (راّصنألاَن م مهلك : ىَبحَي لاَق)ةََيرأ ب هللا لوُسَر دْهَع ىَلَع آلا

 1  .داولأو تيلي ليج بأكعمو «بنكالا

 [15470 :عجار] . يَموُمُع دَحأ :َلاَق ءدْيَروبأ نَم تلق :َلاَ

 ية ديس يا - 1١ه

 َلاَق ؟لكالاك: تلق :َلاَك .ًامئاق برشا نَع « يهن قف يبل انآ ؛ سنآ

 [17؟:5 :عجارإ ٠ دش ا

 انا ينكح 45
 . ةّنَجْلا نم دوسألا رَجَحْلا :َلاَق

 :ةَداَقْنَع كَبْعَش اَكَدَح:آلاَق ,حوُبوُبآو ديزي ادَح /١941-

 ينسوا
 ء«سَنآ نع ٌةَداَتَك اًمنَح «ةَبعش نع «

 [31874 :عجار] . .(ح). مهو :حوُوُبأ لاَق) سنأ نع

 ْنَع ٌةَبعُش اًنندَح: آلاك حاَجَحْلاَو مشاَم (نئَدَحا - ١1544

 يف ٌةالّص ِساّنلافَحأ م ف يبل ناك :لوُقي ًاسْلآ تغمس : :َلاَق ءٌدَداَتك

 [ا174 :عجار] . ماَمَت

 ٌةَداَنَك تعمس :َلاَق ُةبعش اًنندَح «جاَجَح انندَح -8

 لوُسسر نمُهُتممَس اثيدَح ْمُكُتدَحأ آلآ : لاق« كلام نْب سّنأ نَع ثدَحي

 [لاؤكت :عجار] . ٌءاَسّنلا ىَقنَيَو لاَجّرلاَّبَهَذَي : :لاَق 8 هللا

1 

 يتلا نأ سنآ ْنَع داق نَع ةبعش انآ « ديزي انثدَح 5

 220 مم هي سا سو
 اًهبرقي الق« اهَنوُسرْحَي ةكآلَملاٌد جي اجلا اَهِنأَيةدَملا لاَ

 سام 2
 [17754 :عجاز] . هللا ءاَش نإ | نوعأطلا الو لاجدلا

 ََنَع َةَداَتَق نع كش انآ ؛نوُراَم رب هيي اكَح "0

 17١46[ :عجارإ .() . لف يبثلا نَع «سْنأ



 مع ام رع

 كلاَمِنْب سندس

 "١ رع 2002

 (ح) 2 يبل نع سن نَع َهَداَتَق نَع ٌةبعش ٠ :عجارإ 6م١؟١[

 يئاوتسدلا ماَشه نع « ولسا ديزي يسخن - - مو

 ةقازيللا : لاك ءاف بلا نَع ءكلاَم نب سن نع ا ْنَع :ًاعيمج ٌةَبعشَو

 دجْسَمْلا يف (ةَماَّشا : اَِدَح يف دليلي
 22 ل

 [1؟١مم :عجار] ..اًتفَد اهتراَفَكو ةئيطَخ

 هنأ «ينربخأ هداك :لاَق ٌةبعش انك اًنكدَح «نّيِحَي انكدَح - سوو

 أ لاق 8 هللا َلوُسَرَدِإ : :َلاَق «كلاَم َنْبَسّنآ ٌعِمَس
7-7 

 ٌةَملَكْلا :َلاَق ؟لأَقْلا امو: .لاَقلا ينبجعيو : لاق . ةَريط الو ودع

 1 [17707 :عجار] . ةببطلا

 داو حالا يبأ َنَع عش اَندَح «مُشاَه اَندَح - - ١146

 ُةَعاَسلاَو انآ تْفعُب : كلف يلا نَع : لوي اسنا اوعمس مهن «يبضلا ٌةَرَمَحَو

 . ىطْسوْلاَو ةيابسلاب َراَشآو اَذَكَه
 هس اس رسام دي

 [15؟0* :عجار] . ىرخألا ىلع اَمُهاَدْحِإ لْضَنَك لوقت ُداَتَق َناَكَو

 ْنَع ةَداَنَك نع ةّبعش اًنئدَح «ِرِماَح نب دوسألا انثدَح - "5

 هللا (وصَع ؛ةّيصعو ءَناَوُكُذَو الحر نعي ارهش تنك 489 يلا نأ ؛ سّنآ

 [الاةمه :عجارإ ٠ لوتس

 ةبعش اًنكدَح - - مشاه يني ىَلوم - ديعّسوبأ اًنئدَح -17

 «لْعر ىلع وديار هش اف هلا لوُسَو تنق َلاَك «سّنآ نع داق نئَدَح
 مير هع

 .هلوُسَرَو هللا (وصَح هي ةيصعو ءنآلُق يبو ناَوْكْدو

 ولو ل ع
 :عجار] ل :ٌرَمع لاق ؟رمع تنك : سأل تلق ينعي : ناَورَم لاك

 [للك4

 نأ «سنآ ْنَع هَداَنَق اًنكدَح «ةَبعش انكدح :زهَب اندح -

 لَجَوْرَعُدي يجني هن الص يف مُكَدَحأ ناك اذِإ :َلاَ ف هللا لوس
 .همّدق تحت ءهِراَسْينع «لقتيلو «هنيميْن علو يديني ليال

 [1؟١م6 :عجارإ

 كح ,راشَينْبدَمَحُم حم دّمَحَم اًنبدَح ؛اهللا دبع انددَحإ -"8

 سب هاب ل
 ُلوُسر ناك نإ : َلاَق «سنأ ْنَع «ةَداَتَق نع ةبعش اًنندَح «رماع نب ديعس

 َلَعقاَمَِمْع الاي: :ريغَص يل خأل لاق هن ىَنح اريك اطل اقف هلل
 هل

 ٌىَداَتَق تْعِمَس :َلاَق ةَبعُش ينئدح ؛«جاَجَح اًنئلَح -
 7 لوي ناك ف هللا لوُسَر نأ ءكلاَمنْبَْسَنآ انئدَح « : لاَ

 ةرخآلا ٌرْيَخ َرْيَْلا نإ مهلا

 :َلاَقْوأ

 ةرخآلا ٌريَخ ًَريَخ 0

 [107106؟ :عجارإ ٠ . هصّصُق يف هذه: (لوُقَي ةَداَنَق)َناَك : ةبعش ةيعش لاك

 رجا راصأللرغا

 ظ ممر
 تك دل

 نأ سنآ ْنَع داق ْنَع يعش اًنَدَح «عيكوانتدَح - --١!؟ةد١١

 [11547 :عجار] نيكو ىمسو حيد حب لق يتلا
 ريق هم هةي6-

 «يملسلا هّللا دِبَعوُبآ يتكدح هللا دبع اًنقدَح - 1

 ّفْلَخْتَّكَّص : :لاَق «سْنآ ْنَع ٌةَداَتَق نَع ةبعش ْنَع :دواَدوبأ اًندَح

 ىَلاَصنٌَللا يضَر دامو هَرَمْعَو ءرخي يبأ َفلَخَو 8 هللا لوُسر

 . «ميحرلا محلا هللا منيب ةءارقلا نوحي ونوم مُهْلَع
 ردم هامما م

 ؟سْنآ نم هتعمسأ : :ٌةداعقل تلق ةبعش ةبعش لاق هاَنلأَس نحن ْمَحَن : َلاَق

 15841 :عجارإ . هْنَع

 «يملسلا هّللا دبَعوُبأ اندَح ؛هّللا َدْبَع اًمَقّدَح - 1400#

 سن تْغمَس : َلاَق َةَداَنَق نع ةّبعش ْنَع ؛دواَدوسبأ يّئدَح : َلاَق

0 1 
 [1؟/14 :عجارإ ٠ ا هللا لوُسر دْهَع ىَلَعُرَمَق نا قّشنا : لوقي

 نْب سن ْنَع ٌقَداَتَق اًنئدَح ؛ةَبعش ةبعش اًنكِدَح «حور اًئدَح - 5

 بح وسلا دوكي تح مكدَحأ مؤ ٠ َلاَك ف يلا نَع ؛كلاَم

 َدْعيِرفُك يف َدوُمي نأ نم هإ[بَحأرَذلا يف فدي ىّتحَ «اًنهاَوس امم هْلِإ

 هدلاَوو هدّلو نم هن[ َحَأ نوكأ ىّتح مُكدَحأ ويا ههنمَللا أ

 2 2 [1814 :عجار] ٠ َنيعَمْجأ سائلا

 ءاروُصْنَمتْعمس : لاك ةّيعش اًنكدح ؛حور انثدح ١46

 لو كلان ب سلو مسن وطمس لاق

 .هلثم . ,
 ةعل يوقد

 «يملسلا هّللا دْبَعوُب ينكدَح هّللا ُدْبَع اًنَثَدَح - 3
 هع سصو مه مشل لل

 ٍ,ةناق يري: لاك هش انئدَح لح داع نب يبدح ينل لاَق

 مم اك لع 2 رع ع
 1مل بك نم : لاق 539 ٠

 [ل116

 ةرظنا] ٠ را نم 002

 نب سنأ ْنَع َةَداَتَق نع ةّعش ع ٌةَباَبَش اًنكدَح 1١5- .و/

 . بهذ نم ةاَون نزَو ىَلع َجوَرَت فْوَح َنْب نَمْحرلا دبع نأ «كلاَم
 لق سس لس

 [1؟و٠٠ :عجار] . هيلخأي مَكَحْلا َناَكَف : َلاَق

0 
 دبع اًئدَح هللا دبع اًنَقدَحِإ - ١504-

 ل: قف يبل لَك لاق « للام نب سّنأ نع «ةَداَتَق نع «ةبعش اًنئدَح ؛ يبأ

 ب تح ْمُكدَحأ مؤ

 [ا148؟ :عجار] ٠ هسلقل بحي ام هيخأل بحُي ىَتَح

 نكد ءذاعم نب هّللا

 :ةييَش يبأ نب ركيوُبأ يتكدح ؛[هّللا دبع اًنَددَح] - 0

 :لاَق ءسنآ ْنَع ؛ يمحو َةَداَتَق ْنَع «ةبعش نَع) «رمحألا دلاَخ وب انئدَح

 سمو ل هول ع د لهم قمع
 اهرسي هريَخ لجو هلا دْذع هلت وُ سل نمأَم :8 هللا ل وسر لاق

 عجريانأ ىّنمتَي «ديهشلا الإ اه اموال اهل ابدا ىلإ جرئ
 مم هم هه
 [1؟75١ :عجارإ ٠ ةاهشلا لق نم (111/9/7) ىَرياَمل ءايثدلا يف لفي



 و
 نيرثكملا دنسم 41/4 صا

 5 ا 111

 اًنكَدَح ممل هلل دبع وب كح للا بع اقدح - 14 ٠

 نم هلال وُسَرناَك : :لاَق «سّنأ نع َهَداَتَق نع «ةَبعش نع :دوادوبأ

 5 :عجارإ ٠ ٍماَمَن يف ملص سائلا فخ

 موسم ييشم

 بلش ل دبع يكنح هاب اندَح - لل
 ناك ق ِهَّللا لوس نأ ءأسُنآ عِمس ٌةَداََق نَع :ةبعش انيلَح واد وب ادَح
 وو همر
 [11847 :عجار] هيَديَنَي هعضأ تْلَعَجَف :سْنأآ َلاَق ايدل هبجْعي

 يملُسلا هللا دبع وب ينكدَح ؛هّللا ٌدْبَع اًنَتّدَح -15 ١

 دين نَع ًاسنآتْلآَس :لاَ باق نع «ةَبعش نع :دوادوبأ اًنئدح «ينربعلا
100 

 .ههركي سنأ َناَكو . ايش هيف قف يلا نم عَمْسأ مل : َلاَقَك رجلا

 مَع نب هّللاَدْيَع ينئدَح هللا َدْبَع اَنَتَدَح -15 وا

 سك ٌةَداَتَق نع :ًةبعش انندح «ةَراَمع نب يمرح اَنئدَح «ىريراوَقْلا

 همكم عا عش
 ْمَضَي تح «ديزم نم ْلَم) لوقو راثلا يف يقلي : ف هّللا لوُسَر لاك : َلاَق
 هع
 [174017 :عجار] . طق طق : :لوقتو ؛اَهلَع (هلجر أ) همس

 نب َدَمْحنِبُدَمَحُم يِندَح ِهَّللا ُدْبَع اًنَتدَح 111

 ثيابك «ةلقْنَع ؛ةيش ان «لسَاَ ادا

 كمل اماما

 يا واع اش

 ةَيوْس نإ مُكَقوُص اووَس : : 8 هللا لوُسَر لاق :<

 [17؟65 :عجار]

 َنرَمَع

 نْبهّللاَدْيَع يِتدَح هللا ٌدْبَع اًنَكَدَح ١46

 ل َةَداَتَق نع ٌةَبعش اًنئدَح «ةَراَمع نب يمر انكدَح «يريراوُقلا

 نم هَدَمْقم وَلاَ يَلَع بدك َْم : 8 هللا لوُسَر لاَ : :َلاَق «كلاَم ومش

 [11844 :عجار] . رتل

 مور
 انكدح امم يتَدَح هلا دع َنََدَح - 40315 ١-

 وبأو ادري اًنرطم : لاق « سن نَع «ديمَحَو هدا نَع ةبعش اندَح ؛ يبأ

 اَننِإ لاق ؟مَئاَص تناول كأن :هكّليق «ةنملَيلَمَجم «مئاَ ةَحلَط
 .ةكرب اذه

107 20010 

 ع + ميار بوَُي يم يح لاق مسالا" مها

 لوُسَر َناَك : :لاَق «سنآْنَع هدا ْنَع « حاَجَحْلا نب ةبعش ْنَع « كيرش

 ُهُتيَرْدَفَلَو يَكُيو مسيو «ن نيس نيف يشكي ستي ف هللا

 [للقما عيان: ُهَمْدَك اًمهحاّمص ىَلَع اعْضاَو هديب اًهسهَحَبَي

3271 

 رع نقع يشن : كيش بوي لع يك لاق

 هّيماَرذْمُكدَحأَش رتطَيالو «مُكدوُجس يف اوُندَعا : لاَق ف يبا نَع

 َوأ) يدمي نم ْمُكاَرآل ين هللاوق «دوُجسلاو عوكل هن دأ «بلكلا شارع

 [ا؟١ ىف 3713757 :عجارإ . مُكدَجَس او تعكر اذ (يرهظ دعب م

 مهاب بُني ينكح هللا ُدْضَع اًنَدَح - ١1848

 ؛ سْنآ نع ةَداَتَق نع ,ةبعش نع «ِرمأَع نب ديعس يِئئدَح : لاق «يقرودلا

 نأَس الا َرَمأَف البلا هي ىلع "يلا ةلع هلة ١

 .دّقْلا نم مهديع ىلإ اوُجَرْخَي نو ءاورطقي

 انّبنأ :َلاَق :ةَمَلَس نب داَمَح اًنْئدَح ءناَمَع اًنلَح -6

 ْتَماَج َناَوَهنأ «كلاَم نب سنآ ْنَع «ةحلط يبأ نب هللا دبي قاَحْسإ
 م هم م
 (نوردكي) افوثص اَهوُلَعَجَف ٠ ءٍمََْلاو لبإلاو ناّيصلاو ءاسنلاب نين موي

 َرَع َوَعَُللا َلاَقاَمك َنيربدُم نوُملْسمْلا ىو اول ملك ٠ قف هللا لوُسَر ىَلَع

 اي :َلاكْمُ لوس هلا دبع انها ابع اي : ا هللا لوُسَر لاق ءلَجَو

 ملك يكرشلا للم َلاَق «هلْوُسَرَو ِهّللا دنع انآ ءراَصْنألا َرَشْمَم

 نم : :ذئموي 98 هّللا لوُسَر َلاَقَو : َلاَق « حشر وُئْطَيملو فيسب وُيَي
 عزو

 حوال َنيرظشع ذوي ةَحلط وبال َكتك : لاق بلس هلك ًارفاك لك

 ٍلْبَح ىَلَعالُجَرتسْيرَص يّنإ هّللا َلوُسَراَي : :ةداققوُبأ لاو «مُهَبآلسأ

 هْلَع 'تلجغاق :اضيإد مح لك دكو) هلع تضهْجأَوُهلعْرد لَو قالا

 ءاًهينطعأو اهْنم هضْرأ اًتذَخأ اَنآ :َلاَقكلُجَرماَقَك :َلاَق ؟اَهَدَحأ ْمرَظناَ
 َتَكَّسَِف :لاَك« تكَسْوأ ؛هاطعأالإ انيس لاي آل 8 هّلللوُسَر ناكر
 هدْسمأ نم دّسأ ىَلَع هللا 7 ايميل هللا :ٌرَمع لاق : لاق ؛ 8 هللا لوُسَر

 88 يللا لح رَمُع َقَدَص: : لف هللا لوُسَر َلاَقَق :َلاَق «٠ .اهكيطنُيَو

 وب لاَقَ جنح اَهَمَموٍمْيلْسمأ ةَحلط وبأ يقلو مع َقَدَّص :لاَكَو

 هب جم نآَيكِرُمْلاٌضْعب يم اَنانإ تدر : :َتَلاَق ؟كَعَم اَذَهاَم :َةَحْلَط

 ا راي: :تلاق ؟ٍمِيلسملوُشَتاَمَْمْستالآ : ةَحلط وبأ لاَ ؛هَنطَب
 00 َنَسْحآَو ىّنَ د َهللَذِإ : :لاَقَك .كلب اوُمّرهْلا ءاَقلطلا- نم اَندْعَبَْم لقا

 م[ :عجار] ميسم

 َرَضْخأ نب (780/) مْيَلَس اًنئدَح ؛ناَّمَع اًنندَح -0

 500 :لاَق كلام نْب سّنآ نع ءدْيَز نب ماشه يّئدَح ءَنْوَع نبا انئدَح
 هش مس يب كه ايمي عف مه رس
 ف يبنلاو «ًاريثك 'عمج كف يل اَمطَعَو زوم تَمَمَجَ نمنح موي

 : لاق ئاقُطلا ُدَّعَمَو : :لاَق « فآلا ةَرشَع مرتك وأ «فآلاةّرشَع يف موي

 _ ىَلَواَوَقَعلا امل : لاق «مهروُهظ فل اوُنعَجَم .ةّيرذلاو ممل اوماَجَ

 دبع يإ : :لاَقَو َلّرَنَق : لاق هاي لَ ىلع ذئموَي لف يلو : لاق «ساّنلا
 مساس يصح # ص سر سرا قل

 ْنَع تقل ملك اً طلُْيملنياَدن ذوي ىدانو : لاق هلوسرو و هّللا

 00-0 سم اسفمو
 نحئرشبأ ؛ هّللا َلوُسَر اَيَكاِيْبل : اوُناَق ءراصلألاَرَشَْم يأ : َلاَقَك هنيمي

 ماس يه
 ايديك: :اوُناَك ءراّصْنألا َرَشْحَم يأ : َلاَققِراَسيْنَع تقلا مث كَم

 نم اوُباَصآو اوس اولاو ضرألابلَرش «كَممْن خت لوس

 َدّْنع ىَعْدُي :ٌراَصْنألا تَلاَقَف اهيف مَسكوءاَقلُطلا 8 يلا ىطغات «مئاتقلا
 م مومو هدم لو عيش وعل

 نق يف دوم يلدا 5 مَلْبك ءاَنِرْيَملُةَمِيَقْلا مسن ةركلا

 َنَشْعَم اي : لامك اوُتكسَق ؟ْمُكَنَع يلبث يدَح م راّصنألارشَْم يأ : لاق

 ّبْعش تدخل ًابعش ٌراَصْنألا تكلس ريدا و اوُكلَس ساّنلا نول « راّصألا
 هم ع عل

 هللا لوسي نوبت ايندلابساَّنلا بهذي نْوَصْرَتاَمآ لكم «راّصنألا
 ريم ماع ريق عر
 .اًنيَْر هللا َلوُسَر اياًنيْضَر : اوُلاَق ؟مُكتويب ىلإ هنووحُت



 دش "كح

  ؟ةلكة ماتت تلو سلالات ثق ديرْيماتهل نوع نبا لاَ

 لاء دف :عجارإ كلذ ْنَع بيغأ ٍبأَف : لاك

 ٌِنَع ءدْيَز ْنْبداَمَح اَندَح « برَح نب ناَمِلس انئدَح 1

 «ضرَمَف © يلا ٌمدْخَيناَك يدوي امآلغ نأ ؛ كلام نب سّنآ نع 2تباك
 ماع م هءيعو هدد ع

 َوُهَو هيبأ ىَلإَرظت ملسأ : كلامك هسأر دنع دع هدومي يبل انآ

 َونهَو هدّنع نم اقف يبل جر مسك ءٍمساقْلا اهأ عطأ : لاَقَف «هسأر دنع

 [17837 :عجار] .راثلا نم يب مدن يدا هلل محلا :* شي

 ٌداَمَح اًنئدَح «سئوي انئدَح “77 ١40- لإ هّسَلعأآلو تبا نع 7

 ه8 يشااتن «ٌضرمَف يبل ميلا دولا نم مآلغأذأ « سن نع

 َدْنِعَوُهَو هيأ ىَلإمآلُمْلاَر تق ؛ مالْسإلا ىلإ ماَعَدَك «توَملاب ومو دوخي
 2018 2 معو ع

 هّللالوُسَر جَرَخَف «َتاَممْثَمَلْسأَت ءٍمساْلا يآ عطأ : هوبأ هل َلاَقَف هسأر

 .راثلاَنم يبدأ يذل محلا "لوي وهو هدنع نم الف

 نبا يني - اي ؛عسلقلا نب قماح 1

 - ةقاس ًادبأ 00

 عايل
 تعم :لاَقَ َناَمِْيَط ْنْب ىَسيع اَنئدَح «مشاَه اَنئدَح 1#

 م يَ اسمن يلع بدك نم: :لوُقي ف يِبلا تغمس 7 : لوي كلام نب سْنآ

 [1710/8 :رظنا] .رآذلا نم هَدَمْفم

 ْنَع ءِروُصُنَم ْنَع «كيرش انئدَح «ْمدآنْب ىَحَي انئدَح - ١- 4ك

 ةَرمع اَنِييَْعَمَجَهنأ اقف يلا ىلإ ُهمَكَي سنع ؛ دْعَجْلا يبأ نْب ملاَس

 [11079 :رظناز ٠ ام ةَرمعو بحب كيل َلاَقَق جَحْلاَو

 نع «ِرَصْعَم نع '
 اًهقلع َلَمَجَو «"يح هك ةيكَص قعأ لف يبل ءسلآ نع تبا

 م
 .اًهَفاَدَص

 قطب دَسَحُم اند -4
2-0-7 

 ندد نوما َناَك :َلاَق كلام نب سنآ ْنَع «يراّصنألا رماَع ني وَرَمَع

 كك هللا 4 وسر جرحي ىتَح «يراوسلا نورد هللا لور باَحْصأ مق

 ةَماقإلاو ناذألا نيكي مو - - برم نيتك يننَي - كلك معَ

 .بيركألا

 « حاير اربخأ « دلاَخ نب ميهاربإ انئدَح - -1/

 يم هوم
 تعمس : :لاَق ٌقيعش اًنندح ؛

 نب ناَمْنع اَنثدَح :ةَناَوَعوُبأ اًنئدَح ءَناَّفَع اًنبلَح -8 ري دررإا دق

 «يلَع ِنْب نَسَحْل ىَلوَمادَْس نَعإ ءدْمَجْلا يبأ نم ملاَس ْنَع «ةّريغم
 م افلم 00

 نيللي ينإ : ع دق ل 00 لعن :لاَ

 ةّجَح ةّجَحب كيبل : :لاَك بلم «لوُفأ اَمَك لق دق كلذ دآم «ةرمعْلاَو جَحْلا

 .ًاعَم ةَرمعو

 يلجرَُنإ هّللاَو : لاق «٠ كلام نْب سنآ ينربخأ دقو : 6ملاّس َلاقو : لاق

 [14:15 :عجار] .ًاعيمج اًمهب لهيك هو ف هللا لوس لْجِرْسَسعل

 مما

 181/7 نعول اند ُباّتَع انكَح 1

 لوسر ىّلص :تلق :َلاَق كلام نب سْنأ تلأَس : لاك يّدّسلا َليِعاَمْسِ

 ول« َميِهاَريإ ىلع هّللاٌةَمْحَر «يرذأ آل : َلاَق ؟ميهاَيإ هنبا ىلع 8 هللا

 وأ ينيمي نع تيَلص اإْفِرَصْنأ فيك: :تلق :لاَق «ًاياقيدص ناك شاع

 :عجار] ٠ هنيعُي نع ْفرّصْني © هللا لوُسَر تيار انآ مآ : لاك ؟يِراَسَيَْع

 اةنينفف

 م١
 نطالب نياتاكانع :لاَق؛ هلوخألا

 [1911 :عجارإ .١٠ يف رالي باقل

 مِصاَع اَنكَح ,ثاّيغ نب صفح نكح ُنافَع ع انك

 سرر هربا هيك
 ٌمصاَعاَنْتَدَح ةَمْلَس ْنْبداَمَح اًنئدَح نافع اًندَح - 7

 نيرجاَهُملا َنْبي كف هللا لوُسسَر َفَلاَح :َلاَق :كلاَم نْب سنآ ْنَع «لوحألا
 ساس ماش

 . كلام نْب سنآ راد يف راّصْنألاَو

 يموم»و همر
 اَنكدَح :َلاَك َةَمَلَّس نب داَمَح اًندَح نافع اًنئدَح “١47#-

 8 للا لوُسأذأ ناسي سف سنن سو« ديمح

 62+ 052100100 ممم

 1544 :يجار] . سأئلب لص هير

 مع مد 0# در سة سيصل

 2-2 «هلئفإل ايلَع ا يتلا مب زا كلج

 4س عش 02
 ىَنأَف كهل س كب وبحمده هَديهواَك لدي يون : :هّل َلاَقَق ٠ اًهيف

 نم هلام وجمله هلل وسر اَيهَللاَو :َلاَقَق «هَرحأَف 8 هللا لوس

 ٌماَذَحْلا دلاَخ اًمكدَح ؛بيهو اًنئدَح نافع اًنئدح - 8

 وز يلاب يَمأمَحْرأ : لاق « ف يِبلا ِنَع « كلام نب ِسّنأ نع « ةيآلق يبأ

 مع هلأ ين رم اع لاق رمط للا نمد يفشل ركب
 ع بةع

 ايكو آلآ ؛ لجناح الحلا هملعأو «بنك «بْنَك نب

 [ :عجار] ٠ َنيعمجأ 3 حارجلا نب ةديبعوب اا أذ

 ٌنِيِزيَِمْلا دبع انثَدَح يع, انكَح ُباَتَع ان 1١- 4ك

 يلَع ض وحان: لاق ف يتلا نَع ءكلاّم نْب سّنآ نع «بيهص

 براي: نكوتآلَف ينو اوهجلتخاف ىلإ اوفر مهر اذإ ىَتَح «لاَجر
00 

 [17446 ةجارإ ٠ لَن اوُثدحأاَم يال نإ : لاقيه «يِباحنمأ يِباَحْصآ

 رفْعَج نب دمحم ايدح /3 4 ١-
 سو صوم
 كف يلا نع «"تَحُي كلمني سنآ تغمس : َلاق « بيه َنِْزيِزَعلا دب

 17٠١8[ عجارإ ٠ ةرخآألا يف هَلْ ايلا يف ريرَحْلا سبلْنم : : لاك هنأ

 "تعم : :لاَق ٌةبعش اًنندح 0



 نيرثكملا دنسم

 ييهاق هرمهمو
 نب دمحم اًنئدح 54074 ١-. هيلا دبع نَع عش الح 2< صعج

 روحّسملا يفق اوُرَحَسَت : :8 هلالوُسرَ لاق :لاَك ءكلاَم نب سّنآ ْنَع
 ساما سا

 , 0011995 :عجارإ . هكر

 زيزعلا دبع ْنَع بع اَنئدَح هرج نب دَمَحم انندَح 1

 حا سمت معي آل : لاق «٠ قف يلا نع « كلام نبا سنآ عمَسهَّنآ بيهص نب

 تلاكئاَم يبيلها للالعاب ناك نإ .هب لكي نم تملا

 [17001 :عجار] ٠ يل ريح اقوا تناك اذِإ يوتو « يل ري ايلا
 2 معمق

 تعمس :لاَق ٌةبعش اًنيدح ؛
 يهمل معقلاو

 رّمْثَج نب دمحم اًنيدح -

 ناك ف َيِبلانأ ؛كلاَم نْب َسَنآْنَع «ثدَحُي بيهص َنْيِزيَِعلاَدْبَع

 . نيك يحتم
 [171397 :عجار] .اًمهي يحض انآَو :َسّنآ لاق

 زيزعلا دبع ْنَع «ةَبعش اَندَح هرَمْعَج نب دَمَحُم انندَح 1

 هةَراتج ِهِلَع رم 8 هللا لوُسَردأ ؛ ؛ كلام نْب سنآ ْنَع «بيهص نبا

 اَهْيَع اوان زا لع ترو «أ «تبجو تبجو : : لاك اربح اَهلَع اونأَ

 سا سهاسرل سا يما 6 00
 :لوألا كلك ءهّللالوُسَراَي :رمع لاقف «تبجو تبجو : لاَقَق ارش

 ما م يلا
 ًاريَخ اَهيَلَع او اتثأَف لوألا امأ : لاق ءاتّبَجو :رَخآلا كلوَقَو ءتبجو

 هلت بجو: 'تْلْقَق ارش اَهْيلَع اَوُنتَأَق َرَخآلا اَمآَو ٌةّنجلا هل تبَجو: تلقَق

 [17474 :عجار] . هضْرأ يف ه هّللا ءاَدهش مْتْنآَو راثلا
 سارع هرم مع

 يزعل دبَع ْنَع بع انئدَح رفع نب دمحم انندَح 4

 ًالوُسَر ناك: :لوُقَي كلاَم نب نأ تغمس : لاق «بّيهص (741"/) نْبا

 [1؟1١ :عجار] ٠ ةالّصلاُْذَخُي يني اهلمْكُيَو اوي هللا

 هزم دبع نع ؛ةبعش انئدَح رغم نْبدَمَحُم ند *1١405-

 ؟اًهكدصأاماتياك : :هل َلاَقَ َلاَقك «ةيفّص ا هلل لور وَ : لاَ « سنع

 [119186 :عجار] ٠ اد اًهَسْمَن اهقدصأ :َلاَق
 م هوصمو

 مدس :لاَك ٠ اَنْ تضم لاق « بيهص نبا

 (ثئابَْلا وأ) ثييعلاَو ثلا نم هللب ةوعأ : َلاََءدلَتْلا ىَتآ

 [11954 :عجار] .ًاعيمَج اَمُهَلاَق دقو : ةبعش لاك

 يوم رو مريام

 نب هّللا دبع ْنَع ٌكبعش اًنيدَح «ِرَْعَج نب دمحم انْدَح - -15 16

 9 هللالوُسَر ناك :لوُقَي كلام ني سْنأ تغمس : :َلاَق «ربجج نْبِهّللا دْبَ

 1718٠[ عجار] . كوكملاب اضَوتيااَكو ؛كيكاكم ةَسسْخب ةسسم لستم

 يوم رج مرععمو

 يبأ نب ىَبحَي نَع ب ةبعش انئدَح « رفع نب دمحم اًنيدَح 1 ا

 اَنِجَرَخ : :َلاَقَك ؟رّمُسلا يف ذ السلا نع كلام ني سْنآ تلا : َلاَق «قاحسإ

 لا ىلإ جرت لح يت سلا «ةمدتف م لاو
 رتم يل ل

 .ٍماَيةَرَشَع :َلاَق ؟ةكَمب ب متم مك هتلأسق

 يسم كلام ن نب ب سلس
 احلمءك!١ رام و

 :عجار] . ةَّجَحَو ةرمعب كبل :َلاَق 5 هللالوُسْرلَمأَمب بق تلق

 روم
 5070 2 ءىقهمو

 2 يا هلا لوس :َلاَق 053 واي مح

 مام اح

 [اكل16 :عجار] ٠ © :َلاَقْوأ ٠ امم َجَحَ

 يه 27 لا

 كا 2 اعد انبثاوَي كلام بملأ تضم : لاق 0 ٠

 ووش و مع امد ل سا رالف
 نمنع اتكيت ملك ؛ نيعاَص وأ اع هَرَجأ طع هَمَجَحُف

 [١١هده :عجار] . هتبيرص

 ْنَع َةَداَتَق نع ديعس اًنئَدَح ءِرّفُعَج نب َمَحُم انكَح -- 48

 : برم ايح]َنابحأ ىلع وديه تنقل هللا لوس . راذآ سْنآ

 ١[ امه :عجارإ] ٠ حملا لص يف «ناَوْكْدَو :ةيصعو «نايحل ينبَو «لغر

 هما معصم مو
 َنَع ٠ ةَلَظْنَح ْنَع ديس انكدَح رَفْعَج نب ب دمحم اًنيدَح -6١و

 [1456 :عجار] . عوُرلا

 3 يوم ع مرعضممو
 نع ؛ةداَك نع ديعس اًنكدَح « رفعج نب دمحم

 دب ارهش تنك 8 هلا لور نأ «كلاَم نْب سَ
 سام ساس

 دمحم انيدح - 1

 ةعألا لانمي يف عيالك بلآ ٠ كلام نب سن

 1١[ 1844 :عجار] ؛ هيطبِإ ضي ىَرُي ىّتَح «ءاقستسالا

 يهعق مرار
 َنَع ٌةَداَتُق نع ٌةبعش اًنئدح (رمعج نب

 نأ اَتراَمك نإ اَهْنَع ماَنْوأ هَ الص يسن

 دمحم اًنكدَح 11

 ْنَم :َلاَك اق هللا لوم وسر نأ سّنآ

 [11548 :عجار] . اهو ا ويلصي

 نب يلع ْنَع ٌةَبعَش انْئدَح ءِرَمْعَج نب دَمَحُم انكَدَح *١56-

 هللا لوُسَردْهَع ىَلَ ندين ناك نإ :لوقي ًاسْنأ تعمس :لاَق ءدْيَز

 . بزل نيتك مي ْموقيْنَم ةرثك نم ةماقإلا هنأ ىَرك اقف
 ةتْممَ يمس مرتو

 تعمس :َلاق «ةبعش اَندَح ءِرَمَعَجْنْب ب دمحم اًنئدَح - 8

 8 :"تيلصاَم: لوي كلامنا سْنآ تغمس : لاق ؛ يِبضلا ٌةَرَمَح

 .ٍماَمت يف 8 هللا لور ةالّص فحل نم (دحأ )لج

 3 يهم هعموشو
 نع ةداَقْنَع ءٌديعَس انندَح هِرّمَعج نب َمَحَم دمحم اننَدَح -116

 ىَرَتٌوآرَمْلا : تلاقف ا للواتس مكس مه همأ نأ ءكلاَم نب سّنآ

 َْتَلاَقَف لست اَهمانَم يف كلذ 'تاَراَدِإ لاق «لجرلا ىَرياَم اهمانس يف

 معن :لاَق ؟هللا لور اياد ثوكيوأ :تيحتس ساو 8 يبنلا جوز همس

 قيم رتل ءاَمَو يلع رت لجل ام ؟ةبشلاُنوُكيَنيأ نم

 [3114 عجارإ . ةيشلا روكي ٠ الَغْأ قبس مهيأ نمَق

 تبان اَنْئَدَح « ةريغملا نب ناَميَلس اَنئدَح نافع اًنكلَح 5

. 

5 ١ 
١ 

 هلا لوس سرس « يِنمَع نبا «ةئراَح قلطلا : َلاَق «كلاَم نب سّنآ ْنَع

 َتءاَجَف :َلاَق هَلَتَققْمْهَس هباصاق :َّلاَك لاتقل َقلطنا امارات (مآلُغ 8
 مَ 01
 يننبا هلا لوُسَر اي :تلاقق (116/) ل هللا لوُسَر ىلإ« يّنمَع ( هم

 « عنصأ اًمْهّللا ىَرْيَسكَألإَو «ابستحأوْريْصأ نجلا يف نكي ,ُةئراَخ



 ميسر مم يي

 احا  كلمنب سادس

 :عجار] لعل ترفل يفرح أو ةيك نجا رخل ل

 اةدئنين

 م 8 قي
 ُهرَسَحْلا اَنكَدَح ةَلاَضَقْنْب كَراَبم اًنئدَح نافع اًنيدَح ٠617 ١-

 بج ءج هني ف قف هلا لوحات : َلاَق كلام نْب سّنأ ينربخأ مر دش سام رمش

 ؟اَهكَتْدَدْعَأاَمك «ةَمئاَقامهّنِإامأ : لاق ؟ةعاسلا تمهل لوس اي : َلاَقَق

 هللا ب حأ يأ َرْيَغ ٍلَمَح ريثك نم التعامل َلوُسَر ايلا : َلاَق
 مايه عل

 ماَق مث : :لاق «تْبَسَتحا اًمّكللَو ءتنيحأْنَمَعّمكَنِإق َلاَق ؛هلوسرو

 ؟ةَعاّسلا نع لئاّسلا َنيآ : لاق ؛هَتالَص ىَضَق املك « يّلَصُ ف هللا لوس

 نم سود نممآلُع اذِإَ تيا ىلإ 8 هّللا لوُسَرَرَظَنف ؛ لجرلاب يأ
 ريك سس هلو

 نإ ملْعلا اذه : : 8 هللا وُسَرَلاَقك كلاَم نيس هكا ةريره يبأ طر

 .ةعاسلا موقت ىتح مرا هبي مك مح هب لاط

20001000 
 :عجار] .٠ ينارقأ نم َذكموُي ناك م الغلا نأ سن ينربخأو :نَسَحْلا لاق

 الفلك

 اَنئدَح املا ليعاَمْسإوبأ ميار انْندَح «ناََع ندَح - 68 ١1-
 ساس #

 لجو هّبرنَح هيوري 8 هللا لوُسَر ْنَع ءكلاَم نْب سْنآ نع ها
 اذِإَو ءاع اردت اربش يدْبع ينل اذإ :لَجَب رع مكبر لوي : :لاَق

 [11؟0 :عجارإ] ٠ ورم هلت يشي ينل اذإ «ًعاب هنت اعارذ ينال

 ٌهَداَتُق اًثربخأ -َر َراطَعْلا ينعي - ناب ادَح نافع انيرَح - 48

 . نيه ةعاّسلاو انآ تعب ب :لاَك لف يبلا نع كلام نْب سّنآْنَع

 000+ :عجارإ . ىلا ةباتسلب اع امو
 نب سّنآ نع اق انئدَح «لابآ اثدَح اع اد 1

 نإ هللا ّيِباَي :ة راح َناَك :َلاَق

 نإ ةكراح ماي هداك ..اكبب عَ قل بأ ين

 [ا705 :عجارإ ٠ ىلغألا سودا باص ةئراَحأ نإ ؛ لج يف" ريك انج

 ال لوي ل هلي طلو داتا اع 5 55

 5 ومس

 :عجارإ .اناوخإ هللا دبع اوُبوُكو ءاوُدَساَحَت الو ءاوضَاَب اَبّئآلو ءاوُرَباَدَت

 اةلففلل

 اوُيراكَو «مُكوُص اصر: لوُشي ناك كف يبلانإَو - 1١415

 َناَطيشلا ىَرآل يّنإ هدّبي دّمَحُم ست يلو ؛ قاتعألا َنّياوُاَحَ «اهنيب

 وع م

 180/1 :عجار] .فّذَحْلا هناك فصلا ٍلَلَخ نم لخدي
 ملص مص

 ْنَع ُقَداَتق اكدَح :ماَمَم اَدَح:آلاَق ربو نافع انْئدَح “077 ١5-

 َنمؤُملا ملظتي آل َلَجَوَرَع هَللاَنإ لَك « 8 هللا َلوُسَرنأ كلام ِنْب سّنآ

 اَمأَي : لاق «ةرخألا يف اهب ىَرْجيو ءايتدلا يف قرلا اَهيلَعْباكي؛ةنسَح

 هل كيل ةرخآلا ىلإ ىَضْأ ذإ ىَّنَح ءابّدلا يف هتانسَحب طبق رفاَكلا

 [ا17717 :عجار] ٠ اريح اهي ىطْنُيَسَح

 نب كامس اَنأَبْنَأ : لاق :ٌداَّمَح امدح :ناَمَع اًندَح -4
 ساس صصص ع

 ىلإ ركب يبأ مَا تعب ف هللا لوس ؛ كلام ني سّنأ نَع + «بْرَح

 .يلطأ نما أللي لاَ 16 يل اهتم لكم له
 [199145 :عجار]

 مر م

 ْنَع ِبوُيأ اًنبلَح :ٌةَمْلَس نب مح اًنئدَح ؛ نام اًنيلَح 68 ١-

 ةعاّسلا موُقَتآل : للف هللا لوُسَر لَك لَك« كلام نب سْنآ نع ؛ةبآلق يبأ
 هةرمرم تو

 [6 عا 1 .دجاَسصلا يف سانا صَل

 جير لاق :َلاَق“؛ اطالع كلت ساعا «(يناَدَحْلا)ربَج

 . جلا باوك اك بستحاَو بصمت هيتمرك تب نم : لجو

 نتا ذلع كح ضرار ذم اد امدح 14 ذك

 لس عل لك لم م
 واصلي لحد تاز يطيأ 11د اهني

 [11؟6804 :عجار] . يتالص يف يل ضرع

 يي سارع هر ع عش
 نب صح انئدَح «ةميلَخ نْبْفلَح اَنيدَح ءناَفع اًنئدَح -14 "84

 ين مم 1: ف هللا لوُسَر ءاَعُد نم ناك : َلاَق «٠ كلام نْب سّنآْنَع «َرَمع
 ا 0 يع دك هلع

 آل سْفنَو عميل اع «عَشْحَيال بلكو 'عتبالملع نم ذرعا

 . (386 706 عّيرألا آل اه نم كلب ذوعأ يّنإ مهلا «عبشَت 2

 نب ىَيحَي ينئدَح «رائيد نْب دمحم اًنئلَح ءناَمَع انيلَح - 8

 دعت ناك ٍلُجَرْنَع لس قف هللا لوُسرأنأ ؛ ؛ كلام نْب سّنأ نع ءديِزَي

 لحتأ؛ اهب لْخْدي نأ لب اهل ةلْجَرُهَدْمَب تبصر :انالك الط ءأَرما
 رس م

 نم قاد دكرَحآلا نوُكَي ىَتحآل : قف هللا وسر لاق : َلاَق ؟لّوألا اًهِجْوَرل

 .هتليسع نم َتَناَدَو ءاهتليسع

 دعم نيج ينريخأ يعش اَنئدَح نافع اًنئدَح 6 07/6.

 ريةرزممرع
 تْعمَسَف : لاَق « نمحرلا دبع ني دْيَمُحَو انآ كلام نب سْنأ ىلإتْبعد لاَ

 :عجار] .تمطتْسأ اًميف وم انكي 8 هللا َلوُسَر اياد نك :َلاَاسنآ

 [عللاولا

 يبأ نْب ءاطع ذاع يبأ نع «ةبعش اَنئدَح نافع انكدَح -15 اا

000 
 هنتجاحل جرح اإل هللا لوُسَر ناك لوُشياسنأ تغمس : َلاَق «6نوميم)

 [0؟1؟14 :عجارإ ٠ ءاَم نم ةراإي نم مآل انآ يجن

 [َليئارْسإ يبان[ لع اكد للاب انكدَحا 11
 ِنَع- يِداَرَقلا ينعي د َقاَحْسِإ !وبأ ابربخأ (ةقث خيش : َلاَقكُهْنَع يبأ تنأَس)

 كلام نبا سنع حل يبني كلاي ناسإْ'َ ياذا

 مسي دب يناس تيا هلل لوس ىلإ نأ
02 

 انآثأ . :َلاَق ةَمَلَس نب داَمَح اًنئدَح ؛ناّفَع اًندَح 00 يدوس »

 ىلإ اوُمّصَتْح اق اناسْنِإ سحر ةئراَح م مييرلا تخآ نأ ؛ سنآ ْنَع "تبا

 ٌمأَتلاَقَك صاّصقلا «صاّصِقلا : : هللا هلل لوس

 يلا لاق دب اهنم ص الهلا 9 هاف نم صفي هلا لوس اي: : ميلا



 اًهْنم صفي هللاوآل :تَلاَق ؟هّللا بابك « عير ماي هللا َناَ 2

 نمد :48 هّللا وسر َلاَقَك «ةّيدلا اهم اوُلبَق ىَّتَح ْتْلَر اَمَف :لاَق ءادبأ

 ااا .ةربأل للاى مَسْفولَْم هَل داّبع
 نأ سنآ ْنَع ؛تباك اًندَح ءداَمَح انئدَح :نامع اًنئدَح 4 ١-

 مْوَق يأ :َلاَقتهّمْوَق ىتاَف «نِيلَبج َنيآمَنَ هاطغاق ا يلا لاس الْجَر
 َناَكْنإَو ؛ةَقاَقْلاَفَخَيآل نَمءاَطَع يطب ادَّسَحْمنإ هّللاَوَت ءاوُملْسأ
 َنوُنكي ىّمَح يسْسُي اَمق ءاييدلا الإ ديرُياَم هللا لور ىَلِإ ءيجيل لجرلا
 كا :عجار] . اهيف مب ايثدلا نم : هيلع َرَعأ وأ ءهبلإ[بَحأ هئيد

 ْ'رَع :ديمحو تبا انآ هداَمَح ايَح باع اند 6 8
 ُةَنَجْلا تّمح :َلاَق 8 هّللا لوُسَر نأ كلام نْب سّنأ

 1 0 عجارإ 1 تاوُهشلاب

 :تياكاسربخأ : :َلاَق «داَمَح اَنلَح نافع اًنئدَح -5

 2 عبس مع
 ٌرانلا تّفَحَو هراَكَمْلا

 وو طئاح يف راجل يلم هللا لوران سنان ديمو
 هّللا لوس َلاَقَف كَلْغَبلا تّصاَحَن «بدَعُبربِب وه اذإَف ؛ءاَبهش ةلْهَب ىَلَع رك عع 5 دس يا

 [115م١ :عجار] .رْبَقْلا باَذَع مكعمسي نأ هللا تلأَسل اوُنادَت آل نأ الؤل : ف

 «َكْيَلَع ارقآ ْنأ ينَرَمأ ل َجَو ٌَزَع هَللاّْنإ :َلاَقق ايي اَعَد كَ يتلا نأ ؛سَنآ
 [15040 :عجار] . يكب َلَعَجَف « ين دامس هللا : َلاَقَف ؟كلك يناس لاق ساس صم

 ه6 كي

 نأ سنآ ْنَع «تبائاَنآبلأ داَّمَح انئدَح ؛ناَمَع انندَح 8*2 ١-

 َخ هللا دنع التوست «ةّسوُقَْم سفن نم ام :َلاَق 48 ِهّللا َلوُسَر

 لَك ايدلا ىلإ مجري نأ هُسيهّنإق «ديهشلا الإ دلا ىلإ مجرت نأ اهرسَي
 0 1 :عجارإ . ةداّهشلا لْضَف نم ىرياَمل

 نأ ءسنآ ْنَع «تبائْنَع دام اَنئدَح ءُناَفَع اًندَح - 8

 َبْذقَت ىرئ دقت زنك «سدقتلا تنيَوحَ يلَصُي ناك اقف هللا لور
 دجْنَصلاَرطَش َكمْجَوهلوَق امارة كني ءاَمّسلا يف َكِهْجَ
 وص كو ءِرْجَلا الص يف وُ مُهَو همس يب نمل جر رمق 4ماَرتحلا
 ىلإ ” تلوح دك ةلبقلا نإ آلأ تلوح دق َةَلْبقْلا نإ آلآ : ىَداَنَق «ةَمْكَر

 1 7 .ةلبقلاَوحَكْمُهاَمَكاوُناَمَك :َلاَ ءةّبمكْلا

 اَنآْنأ : :َلاَق «َةَمْلَس نب داَمَح اًنئدَح ءناَمَع اًنئدَح -4

 ًاقوّس ةّنَجلا لُهأل نإ :َلاَق «48 هّللا َلوُسَر نأ ءسئنآ نع ,«تباك

 اه اوبر ذك ءكّنسلا ناك اهيف ءةَمُمج لك هوبي (180/5)
 مموج الْمقق :َلاَق يلامس :َلاَق هيسحأ :داّمَح َلاَق) حيل تب

 مهيأ نوُثأِق :َلاَ ةلاَمَجَو نُح َنوُاتَْيق اكل ْمُكوُيو مات
 مُثدَدْزا دق منا :نهل َنوُنوُقيو «ًالاَمَجَو اسمح اَندْعَب مُتدَدرا دق : نونو

 سن ْنَع «تبائ انآَبْنَأ :َلاَق ذامح اًنئدَح «ناَفع انندح - 0
 سا امام وُبأ لاق (نوُبحُت مم اوت ىّمحربلااوُاَتنل) تَرَ امل :َلاَق «كلاَم نبا

 (؟مهر#) كلام نب سنآ دئسم
 ل لص را

 نم اَنلْسَيانيَر ىَرأ هّللا َلوُسَر اي :ةَحْلَط
 يف اَهلَمجا :ة هلا لوس لاق :لاك «َلَجَو رع هل ءاحريَب يضررأ تعج

 . اًسيرب : سنآ ْنَع ءدْيَمْح ْنَع ؛ديَي َلاَكو اَتَع :َلاَق 87 ١-

 هنأ اوُمَعَرَف «ةّنيِدَمْلا لأ نم دحاو َرْيَغ اًهْنَع تنس :ناَمَع َلاَكو
 " ” 252 0 معمل
 [ 17734 :عجار] .٠ ءيشب سيل اَحَرْيب نو :ءاحريي

 ْنَع ؛تباكْنَع رذئملا وُبآ مالَس اًنئدَح ؛ُناَمَع اَنئدَح “5٠87 1١-

 تلج ُبيّطلاَو الا ائدلا نم ّيَلإ بح :ف هّللا لوُسَر َلاَق :َلاَق سننآ
 1 ”5-50 1 2 ءدكومو
 [1؟814 :عجار] . ةالصلا يف ينيع ةرق

 «نامثع يبأ دعجلا نع «ةتاوعوبأ انتدح «نافع انثدح 58 ١- ٌناَّمْنُع رأ دْيَحْلا ٠2 ٌهَئاَمَع لأ انّ ثراَكَم ان - 000

 . ينب اي : هل لاق ء هللا لوُسَر نأ سنآ ْنَع

 نب يلع انئلَح «ديزي نب ديعَس اَنكلَح ُناّنَع اًندَح - 6
 قَد يه ًابوُتد مويا فرغأل يّنإ ُلوُقَي كلام َّنْيَسْنآتْعِمَس :لاَق ءدْيَ

 01 بلا ةءررزم

 . رئابكلا نم يق هللا لوُسَر دهَع ىَلَع اَهدعَن انك «رغشلا نم مُكَديَعَأ يف
 ْنَع هديب يلع انآ داَّمَح اَنكَدَح ادع اندَح - 5

5 
 اذِإ ءرهظأ ةّنس ءةّمطاَق ءباَيّرمَي ناك كف هللا َلوُسَر نأ ءكلاَم نْب سْنآ 00 مس 0 ا 2 2 5207

 هاه م 2

 ُياَمَّنِإَ) تيل لهآ يةالّصلا لوي رجَفلا ةآالّص ىلإ َجَرَخ
 - سام ساس

 بهذي ِهّللا ديري اَمَنِإٍِ

 علم :عجار] . «ًاريهطُت مكرهطيو َتيِْلا لهأ ع جلا مُكدَع

 «تباكانآبلأ :َلاَق َةَمْلَس ْنْب داَمَح انئدَح ناَّدَع انْئلَح ١- 4 *ملإ/

 جرْحَي :َلاَق 4 هللا َلوُسَرَدأ « كلام نْب سّنآ نع «ينوجلا ناَرمعوُبأَو

 رغيف ارمع وب نم اع َنوُضَرْمُيَف (نآآلُجَر :تبائ َلاَق «ةَعبَرأ :َناَرمعوُبأ لاَق) راَّلا نم ٌةعيرأ
 يأ:لوُقيَف مهدحأ تمتليَف :َلاَك ءراّنلا ىلإ (مهبالرمؤي مث «لَجَو رع هللا
 َنَع اهلل هيجْيق ءاهيف يندم ال انآ اهنم ينتجَرَحأ انإوجًرأ تلك دهر ميا
 [ا117145 :عجار] .لَجَو

 نب سنآ ْنَع ”تباك انآ داَمَح اندَح ُناَتَع اَمَح ١48 ١5-.
 يبنلا َلاََقَم «لُجَر هبَرَم ْذإ «هئاّسن نم ةأّرما َعَم 8 يل منيب :َلاَك كلام 0 7 07 هَ 7-02 0 ماو 05-001 03 لنص صل رع ١ يس اع 8

 نأ تنك َْم هللا لور اي : لجل لاَفف « يتجوزئالُم هذه نآلذ اي : قف
 ىَرْجَم تكن يل نم يِرْجَي اطل نِإ :لاك لب نطل نأ مل يهب
 0 1 [0117+ 11040 :عجنرإ . ملا

 سئ ْنَع ؛«تباكاَنآَّبَأ :َلاَق داَمَح اًنئلَح باع اً 8 ١-

 لاق ُباَمألاَو راّصألا نايِبص مْوَي تاّذ هلبقتسا ف يلا نأ ؛ كلام نبا

 1 0 1166٠[ :عجار] . مكبحأل ين هللاو

 سآ ْنَع «تباك انآبْنأ : َلاَقداَمَح اًنئدَح ؛[ُناّمَع انئدَحِإ ١-

 ءلاَجرلا يداَح َناَكَو ءاَدحْلاُدّيَج داَح هَل َناَك 8 يّئلاَنأ كلام نب
 لا َاَقَك «لبألا تقع ادَح املك "يلا جاوزأب وُدِحَي عَن ناَكَو

 [11741 :عجار] .ريراَوَقْلاِب ُكَقَوَس «ًاديور ةشَجْنأ اي كَحِيو : هيي



 لاركارع يكاغ تح كح هلا كح ك1 43

 لاق سسلا ؟يف هلَمَع نع "يلا جاوز اوس ف بلا باَحْصأ نمار

 :مُهضْمَب لاكو «محّلا ل كآآل :مهضنب لاو ءءاّسنلا جور ال :مهضَْ
 ىو هلل دمحم «نلفأ لو موُصأ :مُهضْنَبكو « شارف ىلا
 ْموُصآَوْمانآَو يلصأ كلو ءاَنكو اذك اوناَك ماوفأٌلباَم : لاك من ِهْيَلَع

 . يم سيل يس نع بغرنََ هاش يو
 ا

 نأ سّنأ ْنَع «تباَنْنَع ٌداَّمَح اًنئَدَح ؛ناّفع اًنندَح -15 لح

2 
 ا :َلاَقَت اق ةَباَح يسهل لوسي ْتلاََكءيش اَهلْفَع يف ناك أَم

 تَضَك ىّنح اًهيجاباَهم ماَقَك ,تنش قيرطلا يأ ىلإ ير نآلُث

 0187/6 هنا

 :َلاَق سن ْنَع «تباك ْنَع داَمَح اَنئدَح ءَناَثع انيدَح * 1١1
 0000 سا تسلا 2

 «"ضْرألا َتِيتآلو امس رمال“ ىتح ّةح ةعاسلا موقت ال هنأ ثدحتت انك
 هاما كاع هما سو ارع اخف هما

 للاب مترا نأ ىّتَحَو «دحالا ميلا ةآَرْما َنيسْمَحل نوي ىَتَحَو

 .لجَر هرم هذهل ناك قل :لوَُ الإ
 'يِبنلا نَع « سن ْنَع «تبائْنَع هرَكَذ دقو ءاذَكَه ٌةَرم دامح هِرَكَذ

 .بسْطُياميف 8 يلا نع «سْنأْنَع : :ًاضيأ لاَ ْدَكَو «هيف كيال

 نأ «سنآ ْنَع «"تبائانيدَح « داَمَح اًنئدَح ؛ناّمَع انئدَح - 45

 ان سلامي الجر اَنعم تعب وا ف هللا لوُسَر ىلع اوُمدق امل ِنّمْيلاَلْهأ

 هدَهْنيِمأ اذه : لاو حارَجْلا نب دبع يبأ ديَدَحَق : لاَ مالسلاَ

 [ا7145١ :عجار] ٠ ألا

 نس تيا ارش :َلاَقداَمَح اَنْتَدَح ُناَّفَع اًنندَح -0

 رجح ميكس عماد: نيتح ْموُي ةَحْلَط يبأ ْمَم اتناك ٍمْيكلس َمأّنأ ءسنآ

 00 :ٍمِينسم تلقت ؟ٍمِئاسمأ ايم اهم : ةحلط وُبأ لاَ

 امد َمْسَتالآ هلا ياي: ةحلط وُبأ لاَ اَمَك ههَطَب هب جبأ رامكلا َمادَحأ ينم

 َنماَنَدْمَبْنم لأ هّللاَلوُسسَر اي :تَلاَقق ؟اَكو اَذَك الوقت منلتس مأ لو

 ذَكَلَجَوَرَع هللا نإ ميكس ماي: َلاَقق ٠ هللا لور ايدي اوما «ءاقلُطلا
 [1107 ل117 :عجار] .َنسْحَآَو اَناَنك

 :تباَكاَناَبَآ :َلاَ ةَمَلَس نب داَمَح امدح ُناَتَع امدح - 15
 ةآلّصلا بع فسوُي يطغأ : : هللا لوُسَمرلاَف :لاَق كلام ِنْب سن ْنَع

 [116 :عجارإ ٠ ِنْسحْلاَرطشمالسلاَو
 يمدوع ريو هاك ع 0

 تاكو «ةداَنَقَنَع ٌةَمَلَس نب داَمَح اًنبلَح «ناّمَع انْئدَح ١- ؟ *17/

 نوحَتفَعْسَي ذَا اوُاك د َناَمْثعو ٌرَمعَو ركب ايآو 8 يبل نأ سنن نَع : :ديمحو

 . «يملاَعلا بر هلل“ دمحلا» ب ءا ارقلا

 [177/44 :عجار] ٠ يللي ًادْيَمح نأ الإ

 ْنَع «تباك ْنَع :ةَمْلَس نب ُداَّمَح اَنئدَح ؛َناّمَع اًنئدَح -8 5

 انيك «عفاَر نب ةَبْقَع راد يف ينك تْيآَر : لاق  هّللا لوُسَر نأ «سنآ

 5 / كلام نب / سندس

 لاو ايلا يف انهم ةدقرلنأ"لوأك «باط نبا بطر نم بطي

 1976١[ :عجار] ٠ بط دكني أَو «ةرخآلا

 نأ «سُنآ ْنَع «تباكْنَع ٌنامَح اًنكدَح ُناَّفَع اًنئدَح - 53 5194

 نم مُكارأ امك ؛ يّملَخ نم ْمُكاَآل ين هللاوك ءاووتسا : :َلاَق 88 هللا َلوُسَر

 [1؟41/4 :عجار] ٠ يدي نب

 نع دِيَمَح نع ٌداََح اَنِدَح ءْناَقَعاَِدَح - لفل

 [1؟004 :عجار] . اوصارَتو اووتسا :َلاَقهّنآَرْيَخ هلثمب . . . سنأ
 يك

 سنآ ْنَع «تبا انآ : لاَ داَمَح اًنكدَح :ناَمَع انيدح ١
 فاَخَياَمولجَوَرَع هللا يف تلخأ دل :َلاَق اك هللا َلوُسَر نأ «٠ كلام نْبا مي سس سس هل اس ل

 نبي نم وثالث ي َحتنآ دك هدَحأ ىَْؤُياَمَو هللا يف تيذوأ قلو «دَحأ

 .لآلب اطبإ هيراوُي *يش لإ دبك وُ اعط لابل لو يل امو كيلو ٍمَْي

 0 [1؟ :عجار]

 هس هش سما »
 :دْيَزنب يلو «تبائاَنآبنأ «امَح انئدح ءُاَع انئدَح - ”3 1١5٠

 نم ةَعْبَس يفَوُصَو يبل اور امل نيسان كلام نب سْنآ ْنَع
 ل َ- 5

 ؟ةّنجلا يف يقيقرَوُصَو نع ْمُهّنرَيْنَم : لاك شير نم نيج راصنألا
 .ءرقورم لك اس سا معكم مام
 مهدري نم : :َلاَقاضيأ هوُقَمْرَأ املك لك تح َلَئاقراصنألا نمر اج

 ف هللا وُ لاق ؛ُةَعْبّسلا لك ىَّنح ؟ةّنجلا يف يفيقرَوُصَو ين

 .اتئاَوخِإ انفصل ام : هبحاصل

 يسداس ع هزل 6 ع كل

 ُهَداَتَق اَنْنَأ :َلاَق «ةَمَلَس نْب دامح اًنئدَح «ناَمَع انبدَح 0 ١-
 يملا »و

 دُهَع ىَلَع هن ةَئيدَملابٌرعسلا الَغ : َلاَق كلام نب سنآ نع ءدّيمحو تباثو

 َلاَقَك ؟انكَرعّسف] هرغسلا الغ هللا لوس اي ساّنلا َلاَّقَف ا هللا لوسَر
 عا سا رع م ا

 نو ُجْرآل يّنِإ "قالا طسابلاضباقْلاُرعَسُمْلاَوْم هللا! ف هللا لور

 :عجار] ٠ لاَمآلو م يف ةّملظَمب يبطي مُكْمدحأ سيكو لَجَورَ هللا ىقْل
 [للتل

 »# 6# م

 نع ؛تيائانآبأ : لاق ءٌداّمَح اًنئدَح «ناَّمَع اًندَح

 قف يلو .دحأ موي 8 هللا لوُسَر يديني يِمْرَيناَك ةَحلط ابآ نأ «سّنآ

 ةمطش ا للورق ىتر اكو ءايبار الكون نتيقلخ

 سايل لش رسم راس

 وب ناَكَو رخل 17 ذ يرخت مه كيبل (041/6) 5
 هللا وسر ايدج ين: :لوقيو هللا لوُسَر يدين يه قوي ةَحْلط
 مخ م

 .ثشش امي ينرمَو «كجئاوح يف ينهجَوُ

 انآ سنآ ْنَع «تباكْنَع داَمَح اندَح ناّفَع انئدَح - ١6

 قل هسا قش ةَحلَط وب ذآ ىئمبُهَساَر قلي دل امل يبل

 َناكو ءاهكلسم يهل مما تَنَكو ٠ ميكسمأ ىلإ هب ءاَجَ مالا
 تلق لحق موتانا ءًاقارعم ناَكو مطن ىَلَح اهدْع ليفي م يجي

 اَيَنيِلَمَجَت ام : َلاَقَق 8 يلا َقتسا ٠ الرواق ينل قرا

 1761١[ :عجارإ] ٠ يبيط هب فوُدأ نأ ديرأ كَ للاي: اتلاق ؟ميلُس



 #2 م. عع

 سن نع «تيائانآبل لاَ ُداَمَح اند كاع اندَح - 14 ١

 قوق مكتمل وشن أهلا: تتأمل َلاَق كلام نبا

 مرا م هل
 :ىكتشأ ربا يق كتبك اطان ءوِرْمَعاَباَي: ذاَعم نب دعسل

 سف عج بس مسي # سا »ب م هممسو
 لوف هَلَرَكَذَك دس هَ لحذف « يراجَلهّنإو «ضّربُهلتسلعم : :َلاَقَك

 لوُسر ىَلَع توّص مقر مُكدَشأ نمتلك يِنأ تمل دك : َناَقَق ٠ قف ينل

 سم مل يل
 كل َركَدَِراَلا لهآ نم انآ تكلم ْدَقَو : ةيآلا هذه تَرَكَ 8 هللا

 [1؟602 :عجار] ٠ ةّنجلا لهآ نِمَّوهْي َلاَقَك 8 يب دّْمَس

 دِيحَو] ُهَداَنَق انآ داَمَح اَنتدَح ,نامَع اًنندح -7
 ىف عيصدل ٠

 مهب ثَعَبَق ءاَهْووتجاَف ةَئيدَملا اوسدق ةئيَرع نم اان نأ ءسّنآ ّْنَع « [تباثو

 اوُلتَمَف ٠ يلو اناا نم اووف َلاَكَوةَق ةقدّصلا لبإ يف هللا لوس

 0 وواسإلا وعاشت لإ ااساو 8 هلل لوس يار

 ا ”سآق رحل

 سا »قدم
 رع تلقا باعوا نافع اًنندَح ١8

 [)1 :عجارإ .داَّمَح ْثيِدَح وحَنب . .٠ . سّنأ

 ا ذآ « سن ْنَع «تباك ْنَح داَمَح اَنَدَح اع انئدَح -
 ىلإ فلتخَي كيوب ناكو ؛ يدا كم نبي هللا لوُسَر فيد ناك ركب

 ٍرْكباَب اي: نوُلوُياواكق «هقرنم ل ل ىلا ناك هرمنا مشل
 هس سل هسا

 ةَنيِدَمْلاَّنم اَنْ «ليبَسلا يديده : َلاَق ؟َكِيَدَي ني مآلُغلا اَذَه ام
 د

 :َلاَك ء نيعاَطس نينمآ موق اولاقف ءاواَجقِراصنألا ىلإ ابو ٌةَرَحْلا الزَت

 ممر ٠ رم لروما ل
 مكة كايا تير اَمَك يلا مويه

 11 :عجار] .ق فتان

 انآ ءسّنآ ْنَع «تباثَنَع ٌدامَح اًنندَح نافع اًنئدَح - ١541٠

 مهي مان هانا مك ءاوُشيج ىتح مايأ ةثالك ردي ىلتق درت 8 هللا َلوُسَر
 1 َنبُكيَش اي «ةَعير نب ةبتع اَي ءٍماشه نب لهج اب اي ؛ فلخ نديم اي لاق : لاك

 52 م 5 نم

 هر ْمُكَدَعَو اَم مُتدَجَو لَه ؛ةعيب ةعبير
 ماةسو يذم

 ؟ثآلكدْمَيمهيِداأ هلا لوُسَر اي : :َلاَقق هَئوص رم َعِمَسَق : َلاَق :اَنَح

 يدنا : لاق (ىكوملا عمسش ل كْنإ) :لَجَو رع ُهّللا لوب ؟ٌنوُعَمسَي لَو

 :عجار] ٠ اوُيُي نأ نوُعيطتسيال منكَ «مكهنم عمسأب مثنأ ام هديب يسمن

 !ةنييففل

 يّنَر يِنَدعَوامتدَجَو دق ين ؟اقح

 ا كل

 نع «تبائاسابتآ : َلاَق .داَّمَح اًنئدَح ناَفَعاَنْنلَح 01

 ىّنح ةَحَلط ا اوبس مس مأ تلات «نبا هَلَتاَم حط ايأ نأ «سّنآ

 االس هلم سم م يس
 هْيديَنْبَيتمْصَو ةَحلط وب م َءاَج امل :٠ هيلع تحس هرب يذلا انآ نوم

 ةَحْلَط اَبأ اي : :تلَق مالي تقل الم باصات لكأق ًامامط

 اًيراعب اني | وُ مه اون ٌةَيراَع نآلث لآنم اوراَعَتْسا نآلف لآن

 ىَإةاَدَوم ةَيراَعْلا نإ «كلذ مُهَلَسِيل ةَحْلَط وأ لاق هوي اب

 ْدَكََجَوَرَعهللاَِإَ «لجورَع هللا نم ةَراَ ناك كتبَ : َْتَلاَق اهلْمآ

 :َلاَقق كلنب لف يلا (1840) ٌرخأك تأ :لاَق «مَجرتساَ هَضِق

 مأ يم هباتلَسراك تدل مالثب تقلع : لاق «٠ اًمهتكيك يف امه هللا كرا

 ا لَو ف هلا لوَُر هباتياكا رش 'كاسلَمَحَي الا ىلإ ميكس

 معنا تلُق : : لاق ؟رْمَت م َكلَحَم لَه : 8 هللا لوُسَر لامك ؛ هلا يعبأ هيو

 2001 ارفق مهب عَمَج مَ نهال هيف يف نسال تارت َذَخأَ

 قاما يم لق لعل ممم سا ا

 هر راّصْألا بح : :ق هللا لوُسَر َلاَقَ ؛ سلي يبصلا َلعجَم هي

 :عجار] . .هنم لَضْفأباَش راّصْنألا يف ة ناك اَمَق ؛ هّللاَدبَعُاَمسَرهكَحَف

 ال

 .هَرْكذَك . . .نيكسم نْب مالَس اًنثدَح ؛ناَفَع اَنْكلَح ١
 ساما م

 يك
 ؛ سن نع ءاتبات انآ :َلاَقداَمَح اندَح ءناّفَع انئدَح “5١1 ١-

 ر نأ «خرَملاَك رص دَكَو « هدوعي هباحصأ نم ٍلجَر ىَلَع َلَحَد # هللا لوس سر

 م ع ع 2 رع اس

 يف هب يبقا تنك ممّا : تلق : َلاَق ؟(لَجَو رع هللا تنس لَه : هلل
 ممم 7

 ءهّللا باَدَمِب كل َةَقاَط آل : هللا لوُسَر هَل لاق « ايئدلا يف ُهْلَجَحَف ةرخ

 َباَذَع انو ةََسَح ةرخآلا يو ةْنَسَح اًييدلا يف اناره 0

 17١/7[ :عجار] .راّثلا

 ؛سّنأ نع ؛تباك انآَنأ :َلاَق دامح اًنثدح ,ُناَمَع اًنئدَح 5 ١-

 :َقَدنَخْلا َنورْْسيمُهَو «نونوُم وناك فقل يلا باَحْصأ نأ
 0“ كا

 ًادبأ ايي ام مآلسألا ىَلَع ًادمَحُم اوحِياَ َنيِذّلا نحن

 :لوُشي 9 يبا

 ةرجاهملاو راّصألل ْرفْغاَ هرخألا ريح َريَخْلا نإ ! مهلا

 َلاَكَو ءاّهنم اوُلَكأَف ةَحنّس ةلاَهِإَو «ريعش زْبُحب ل هللا لوُسَر يأ

 لحما :عجارإ 6 ةرخألاريَح ريا امن 2 يبل

 ؛ سنآ ْنَع «تبائ انأَبْنأ :َلاَق داَمَح اًنئدَح «نامع امدح 6 ١-

 مدَحأَف ءذاملفلاعمتليَوُمَ « مآلسلا هيلع ليربج هان 2 هّللا لوسر نأ

 مج
 ءكلنم ناطّيشلا ٌظَح اَذَه :َلاَقَك ؛ اح هْنم حرم هبلق ْنَحقشكهَعَرصَ

 اجو هناكم يهمهم مَ ءامب به رم تنمط يف هس م

 ٌوُليماَن ٠ «َلق دق اَسَحُم نإ : اوُناَقك -هرفظ ينس هنأ ىلإ نوعسُيناملغلا

 .نوألا عُمَرَ

 . هردّص يف طيخملا ركآ ىَرأ تدك :نسنآ يل لاق
 000 ما مرو ساق ع
 [11؟45 :عجار] . تآهاَنأ 8 هللا َلوُسَرَنِإ :داَمَح َلاَق اَمّيرَو

 ذآ «سنآ ْنَع «تباكْنَع داس اكد اع انتَح - ١11

 ٌرَعَهّللا ناك رم : :نالاةَوآلَح َدَجَو هبف نك ْنَم آل : :َلاَم كف هللا لوسَر

 مث ءاسنم((# ” وعما رو رمل © لل
 الإ بحي آل َلُجرلابحُيلُجرلاَو ءامهاَوس اسم هْلإَبَحأهلوسَرولَجَو

320100 
 .ًاينارصت وأ ايدومي عجين نم هيَ | بحر الا يف فدي نألْجرلاَو هلل

 [11814 :عجار]



 :لاَ اع «تبائ اد « ٌناَمَح د هات ائدَح - / ١1

 لص ع ع يح يرو سرا ل سل

 57 رح ميتا لا لع ا.ه يل رت هي

 رع يهم
 ايه مليلاك يذلا ةرقنَتاَم اوُناَقَف ؟ايزح ٍرْبَمع يبأُنأَش ام : َلاَقَك

 ممم < فة ساس ع هسا
 .عجارإ ؟يكتلا لمَ اَمِريَمُع لع اي ريل لعام رع اب : َلاَقَق هللا لوُسَر

 [لممم

 ؛سنآ ْنَع «تبائاتآبأ : :َلاَقداَمَح اَنثَدَح ؛نامَع انندح ١- #2 تال

 حلي فيك : : ههحَو نع ءامدلا تلسيَوُمَو دحأ ميلاف كف هللا لوُسَر نأ
 ها عيسوألا هامور
 ؟لَجَوَرَع هللا ىلإ مُهوُع . ديَوَهَو قاس « مهيبن هجو اوجش موق

 مهيدي وأ هلع بوُثيوأ يش رمألا نم كلل يلو لجو رع هللا لَوْ

 9145 :عجارإ ٠ «نوُملاَظ مهن

 #َ ىي# كد وك
 ؛سنآ نع «اتبلت انآ : َلاَقداَمَح اًنئَدَح ؛ناّمَع اَنندَح ١8

 ىَضَم املك ؛ ٌةالّصلا تق ؟ةعاسلا مق يق ْنَع كو هللا َلوُسَر َلآَس الْجَرنأ 00 مساع

 0 د ايان :”لجرلا لاق ؟ ؟ةعاسلا نع لئلا يآ : لاق ءهَتالَص

 لمعي اهل تنتعأام: ل ؟ةمئاق َواَهنِإَف اهل تدّدعأ ام

 سا جامم منج

 0 0-00 َلاَق .ْثيِدَّحْلا

 [13/44 :غجار]

 ملرب مل
 هّللا دبع ْنْب قاَحسِإ انآبنأ : َلاَقماَمَم انثَدَح «َناَمَع اًنْئدَح -

 دا مارح هاشمي ف يبلاذأ ؛ كلام نْب نأ نع ؛ ةَحلط يبأ نبا

 ءمكمدقتا : يِلاَح ملل اسد الف مَع يب ىلإ دعس يف ميكس

 :لاَق ءًابيرق ينم شك ألو ءهّللا لوُسَرْنَع ٠ هَهَن بأ ىّنَح ينوثمأ نإ

 ٍلُجَر ىلإ اوؤمُواذِإ ف هللا لوُسر َْنَع مُهئدَحْيَوْم امي ومات مدع

 ةقَب ىلع اوُناَممُ قبح بوتر ربه هّللا :َلاَقَف هَدَقْنَف هتعطَق
 مار م8

 2 :ماّمَه لاَق) ٠ َلبجْلا دعّص دنا مهم جرح الْجَرألإ مهول هب هباحصأ

 ا نآس نآ اًنكدَحَو : لاق( ىلَحهعَسَرَحآ جّرعألا سرك دمار

 مَع يضر مصير اولد مكن هريخأ قاف يبل ىلآ مآل لَ

 يضر اير انقل دفان مم اوُعْلبأ) نوري انك : ”نمَنآ َلاَق .٠ مُاَصْرأَ
0 

 َنيئالك ف هللا وُسَ مهل اَعَدف «كل دب حسنت :َلاَق ء(اًناَضْرآو اع

 للا اوصَع نيا ,ةّيصْعو ناحل يبو :ناوْكْدو « لْعِر ىَلَعاحاَبص

 (11157 :عجار] .(َنَمْحرلا اوَصَع وأ)* هلوسرو
 كَم »و 6 م دق

 امدح ُىَداَتَك اًنْكدَح ديزي نب نابآ انئدَح نهب اثدح - ١11١

 ةَكيطَح دجْمَملا يفلْلا:ُلوُتَيَناَك هللا يبن «كلاّم ْنْب نأ
 اوه ل قل

 [1؟:هم :عجارإ . اهنقَد هتَراََكو
 تغمس لاق -مِزاَح نبا يني ريو انئدَح هب ادَح 7 0

 ”ٌسّيداَك :لاق 28 هلألا لوس ةءارق تناك فيك : : سنالتلق :َلاةاَق
 1 موم
 1١ :عجار] .٠ ادم هّئوص

 0 5ىمك ص

 ءماَصَم اَنثدَح :آلاَقناَفَع اًنئدَحو :لاق ريب اًنئدح *7 4 ١-

 «ناَمْنعَوَرَمْعَو ركب اَبآو ف هّللا لوس مر نأ ؛ سنأ 4ئئدح) «ٌةَداَتَق اندَح
 يف «َنيمَلاَعْلا بر هلله ْسَحْلا9ب ريب دعب ارا نوحي اوُناَك ع لل لارا

 . ةآلّصلا

 [1؟014 :خجار] . يبت دعب . ةآلّصلا يف يني :اتع لاَ

 الما مو 00

 نأ سنأ نع ّهَداَتَق انآَبنَأ : : لاق ماَمَه اننَدَح نهب انيدح -- 8
 م ساةعسلا # كت عم سو

 وقتل : 0 ماَمَم لاَث) ةغاسلا طارشأ نما َلاَق و هللا َلوُسَر
 سل سا لف كت ع لع 2
 رهْظَيو و «ملعلا مقري ىلح (تضمس الق مهلك ْمَمَمَلاَد- عسل

 2 00 «لاَجّرلاّل قي ءانزلا رهظيو ءرمحلا برشُتو
 لسا را لس ل ا

 [لاؤ55 :عجار] ٠ دحاولا ميلا ةأرما َنيسمَحل

 ل

 ءسْنآ ْنَع ٌهَداَتَق انَربَخَأ : َلاَق ماَمَه اًنثدَح ءزهب انثدح - 1

 اِقرأ او «ةّنجا يفريسأ انمي لاَ 8 هللا لوران

 رع كير ةلاطعأ يدنا ٌرئوَكْلا اَذَه : لاق ؟ليربج اًياَذَه ام تلق :َلاَق كيلا
 رب ةلسا يي كرم

 [1؟4١/7 :عجار] .ركذأ كلم هي اذإَف يدي تَرَ : لاق ءلجو

 نأ سنآ ْنَع ءُةداَنَق انآبْلأ لاق ْماَمَم اًندَح ءرهَب اًندح -7

 "تيبأ ين :لاَق ؟لصاَوُت كن :هل ليق : لاق « لاّصولا نَح ىَهن كيبل

 0 ١ 7 م عجارإ ينيقسيو ير يسعي
 م ع ل يع

 يبا نأ ؛سّنآ ْنَع َةَداَتَق نع «ماَمَم اًنئدَح زهب اًثدح 517 ١-

 هيف بعقب ِءيجَق : :لاق ءوُضوْلا ىلإ ُهباَحْصآ جاَحاَف ؛ «لاوزلا دْنع َناَك كف
 -ّجء

 اك ومس عل م كاسم ليك
 تح « هعباصأ ني نم عبي لَمَجَ « هيف هَ ل يبتلا عَضَوُ ريب

 ةعروم ف
 [100/7 :عجلر) . ةئمئآلاَءاهز لاك ؟مشنك مك تلق ٠ مهلك مقا اضوت

 "يِبنلا نأ ؛ سنآ ْنَع داق نَع ٠ ممم اًنثدح ؛رِهَب انندح 18

 :عجار] .رْبَخْلاّنم هسفتل ب حي ام هيخآل بحُي ىَنح دب نمؤي أل : :لاَق هك

 ادق

 يس
 ١8 ١- َلاَقماَمَه اَنئَدَح ءرهَب انندح 0

 ُةَرَسَع هلو اًييدلا ىلإ !جائلا ماا لْهآْن مام :َلاَم ل يبل

 اًمل «تَرمَّرَْع دهنتشماك ايلا ىَلإم | عج يهنأ دوي هَ ٠ ٌديِهشلا لإ اًهلاَعأ

 11١5١[ :عجارإ ٠ ٍلضَقلا نم ىأر

 ذأ ؛ سنآْنَح داق انآ :لاَماَمَه اح رهَباَتَح ١
 ُباَحْصأ هيلع ؛ لا :َلاَقَق هباَحص اًسنصأو ف يبل ىلع م اندومي

 يجف يدوُميلا دخأك ٠ مُكِيَلَع ماسلا :١ امن :ل يبل لاك اقف يبل

 (1؟464 :عجار] .اوُناَقاَم مهل اور: ف ينل لاق «فّرتعاف هب

 » هال ده لا

 نب سنأ نَع ٌقداَتَك اًنكدَح «ٌماَّمَه انثَدَح نهب انثدح.- ١11

 اذإَف ؛ةَئيدَمْلا لهآ نم طاب ُهاَعَد دقو لف يِسلاتنَنآ َلاَق كلام
 َناَكو: َلاَك رك هيف اذِإَف :لاَك ةَحنَسكلاهوِريمسْربَح (19, 0/6 500

 . 4 هللا لوُسَر مكبر تلَمَجف :لا « عرفا بجي قف هللا لوس
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 هب يه هلل لور تير سنقل يبجي مل ” آلا

 [1718495؟ :عجار]

 سيك سل ع 8 »ا

 :ناََفَع َلاَق) ماَمَه انئدَح : لاق ُناَّفَع اًنكدَحَو ءُزَهَب انندح - 7 ١

 سن ْنَع :ٌرهَب لاقو) ؛ كلام نْب سن اندَح : : لاق ُةداَق اَنآبْنأ ( : : هئيدَح يف

 انيوتجا دق انِإ : اونا قف هللا لور اوآ ةَيرع نم طن (كلاَم با

 نأ هّللالوُسَر ْمُهَرماَ اًنماَضْعَأْتَضَهَنناَو انَيوْطُي تَملظَمَت َةنيدَملا

 يعارب اوقحل : َلاَق اًهلاوبأَو اهنابلأ نم اوبرشيق ٠ ليلا يعاب اوُمَحَْي

 اوُلََق مث ٠ ,«مهئاولاو مهوب تحْلَص ىََّح ٠ ءاهلاوبأَو اهنابلآ نم اوبر لبألا
 ءيِجَن «مهبلط يف ْثَمَبَق 8 يلا كلذ علق َلبألا اوُقاَسَو ؛ يعارلا

 1 7500 عج مرت. اطمن عل ١ «مهب

 .دودحلا لزنَت نأ لبق اَذَه َناَك اَمَّنِإ «نيريس نب دمحم نع :ُهَداَتَق َلاَق الم اسم

 ُنِبَراَتْخَمْلا اًنتَدَح ءدحارلا دبع اندَح ناَّمَع اَنْئَدَح -15

 انيلع لقاك «ٌةالص كلل ُلوُسَر ىَلَص : َلاَك كلاَم نْب سنآ اَنئدَح « لفل

 واقي لودوُجسلاب الو عوطرلاب ينوب مُكُماَم ين: :َلاقَ ههجَو

 ول هدي يسن يذّلاو :لاَق مث :َلاَق « يفلح نمو يدين ينم مها نإ

 اَمَو هّللاَلوُسَر اي: اوُناق «ًريك ميل اليلق مثكحضَل تير امم

 [1؟١٠١ :عجار] .راّنلاو ٌةْنِجْلا تيأر : َلاَق ؟تيأر

 «تبائ اندَح «ةريفُملا نب ناَمْيَلس انئِدَح :ناَمَع انكدح - ١6

 ميكس مآ تلاَق: لاق« ميس م نم ةحِلط يبآل نْباَتاَم : َلاَك « سن ْنَع

 ثيِدَح ىَنَمَركذ)ةثلحأ انآ وُ تح هاب ةحلط ا وُ :اًهلهأل

 ىَلِإ ىَتَح سنأ اي :يم زهب | هب َّودْغَت ىّنح ًائيش معطي آل س نأ اي : أ تلاق (:َلاَكْهَئآ لإ روي
 ماع 20

 .تحبصأ تحفل هلع احتجُم ات بو يكبي تاق : لاَق ٠ ف هللا لوس

 , يمت بملا ىلراسل «مسمهَسادِإ ف هللا لوُسَر ىلإ هبت وَ

 .دَعَقَو هدي نم مسيمْلا عْصْوَق ؛ محن: 560 :َلاق ؟تدلو ميكس مآل : َلاَق

 [11815 :عجار]

 ْنَع ؛تبائاننآبلا :َلاَق داّمَح انكَدَح ُداَنَع انَح 70
 يمس سو

 اًذإ :لاَكَو . َتَآَلا هعِباّصأ قعل ماَعَط َلكأ اذ ناك ف هلل َلوُسَر نأ «سْنآ

 نال هيا الط ىأل همم مدح مقل تمكوام

 .ةكربلامُكماَمْط يأ يف وردا ْمُكَنِإ لا ةفحّصلا تلْسَن نأ اَنرَمآَو

 [118145 :عجار]

 30000 2ك
 ؛سْنأ نع «تيائاَنآَبأ لاق داَمَح اًنئدَح ,ناَّفَع اًنندَح ١١-

 ب نم «هباَحْصآَو ف هللا لوُسَر ىلع وطب ٠ هلم لْهأ نم الجر َنيناَمكنأ

 0 ءِرجَفْلا ةآلّص َدْنع «ميعتتلا لب

 كَم نط ْمُهْنع مُكيديآو ْمُكْدح مهيدي ك يذّلاَوهَو) : ُرارشْلاَلربو

 [1؟؟8؟ :عجار] .(مهيَلَع مكرفظأ نأ دعب

 م2
 نسب هتلادبع انا َلاَكْماَّمَم انكدَح «ُناّفَع انكدَح - 1١11

 اشف هيف شفتو امَئاَخ َدَحَنا هللا َلوُسَرنأ ؛ ؛كلاَم نْب سّنآ ْنَع .بْيهَص
 ساس سا

 ساس

 مما كلمني سئاَدَتُس

 ذا ينإ :َلاَقَ

 [١١17؟ :عجار]

 سن َنَع ,ةَداَتَك اَنآَبنأ : :َلاَق ٌقيعش اًندَح هب اًنئدَح - ١114

 ُكُكايامْوَي هُتيآَرَ : لاق (ءاّضلا : :لاْوأ) عقلا بحُي ف يلا ناك : َلاَق

 [11847 :عجارإ ٠ 1 ياعسل

20 07 2 2 
 هنن سي هلل لسانك: لوقت كلان يا عبس رج

 1718٠[ :عجار] . وكب اضَوتَيَو «كيكاَكَم

 شبت :لتاق يرش : :لاقجش 0

 سيكي روع هن آلأ .بانكل را لأ « لك هك

 [1؟597١ :عجار] رف يتيح نيب وكم «روعأب

 ْمُهَّنَأ ؛سنآ ْنَع هداك يتربخأ ؛ُةَبعش انئدَح هَ انْئدَح - ١11

 :َلاق ؟مهْيَع درك فنك املس اذِإ باتل لأ ؛ هّللا لوُسَر اَي : اوُناَق

 [1506 :عجارإ .مُكْيلعَو :اونوُت (14 ١ر/6)
 نب سنآ ْنَع هدا انْ : :َلاَق يش اند ره الح - 11 م

 نم فوُتصلاةَيوْسَتَدِإِف كوم اوس : :ه هللا لوُسَر لاَ :َل كلام

 [171844 :عجار] 9 59 ٠

 نأ .سنأ ْنَع َةَداَنَقْنَع ُةَبعش اَنكدَح يبات 141“

 اَمَك هْيعاَرْذْمُكْدَحآ طُسبْيآَلَو دوُجّسلا يف ف اولدتعا : لاق 8 هلل لور

 0 1 1 5 دق :عجارإ ٠ يللا مسي

 «سئنآ نع ُةداَتَق يتربخأ : لاق ٌدَبعش اندَح هب انندح 4 ١-
 عم سا ىلا رع ل

 هةَنَسياهْنِإ لاق ءاهبكرا : لاق هدب وسي لَجَر ىَلَع ىَنأ م هللا َلوُسَر نأ

 :عجار] ٠ اًهيكرا (كَليَو وأ) كَحِيَو : لاق «ةَنَدباَهنإ لاق« :اًهيكرا : لاق

 [لللتم

 ذأ .سناْن ع :ةداَقْنَع كبش انكَدَح رباح - 8
 «لَجورَح هير يجاّهَّنِإوهتآلص يف مُكدَحأ اك اد : لا هللا لوُسَر

 :عجارإ . همَدُق تحن هِراَسينَع لكتب ؛هنيمي علو يديني نال

 [للدمك

 نب سنآْنَع هداك اندَح كبش اَننَدَح راح -
 يبل آسر هللا لوُرَراََتْساَف «ةَعْرَم ةنيدَمْلاب تناك : لاق كلاَم

 هاَندَجَو نإ «ٍعَرَق نم اَنيآَراَم : :َلاقو هَبكرَ بوُدنَم :هلُلاَعي ةَحلَط

 [7/4١1؛ :عجار] .ًارحَبَل

 نيريس ْنْب سنآ ينبح : :َلاَق ةَبعش اًنئدَح ءٌرِهَب اَنْنلَح 7 ١-

 ٌيطَمْسيآل امْخَم راصنألا َنملُجَر ناك : لاق كلاَم نب سْنآت ْعمَس : َلاَق

 «كلَمَم ينص نأ عيطتسأ آل ينإ هللا لور اي: "لاق 8 ينل َمم يلي
 ةم اهم رع رع اش سلم

 ىلصف هوُحَضَنواريصح هل اوُطَسيوِهِْلإ 8 "يبل اَعَدَواماعط هَل مص



 نيرثكملا دنسم'

 هَل

 ف كين رشرالكأ :دوراَجلا لآن م لجَر هَل ل

 [1764 :عجار] ٠ ذئُموي نال امص ةئيأر اَم

 نب هللا دلع رية قنا :لاق د اَمَح اتدَح نهب انثدح - ١

 ءةَكل تاَذ هَباَحْصَأ ُمَءاَج 8 ِهّللا َلوُسرَنأ ؛كلاَم نْي سنآْنَع « سّنآ
 لس عل ع ع ا مس ا ىكس م

 مهب ىلَصق جرح مك :لاطا هك لَحدمُ فخ مهب ىلصف جرح
 «َتيلَص هللا َلوُسَراي اوُناَق مص املك ٠ َلاطاَ همي لَخَدمُث «فّسَحَف

 متل مُكلجأ نم : :َلاَق ؟تْجَرَح اكإْفْقَحُتَو «َتْلَخَد اذإ ليطُت تلَعَجَ

 (1؟ههه :عجار] .تْلَعَف

 اربخأ :َلاق -ةَملَس نبا ينعي داَمَح اَنئدَح نهب اندح 468 ١-

 نأ كلام نْب سنآ ْنَع «بِنَهص ُنْيِيَِْلاْبَحَو «باَحبَحلا نب ْبيمش

 2 7 إلا اعجارإ ٠ اَفاَنَص اقع َلَعَجَو «ةيفَص قتعأ هللا لوس

 نب سنا ْنَع ُكَداَق انئدَح «ٌماَسَهانثدَح ءَزهَياَنْتَح - ١6-
 سس سا يتاسا ب

 [130107 :عجار] ٠ اهئادَص اقنع َلَمَجَو «ةّيفص قّتعأ 9 يِْلانآ ؛ كلام

 نب سنآ ْنَع هةَداَنَقْنَع ؛ «ماَمَه اًنئدَح نهب انثدح 05

 . امئاق بّرشلا نَعَرَجز ف هللا لوس نأ ؛ كلام

 1705 :عجارإ .دّشأ لكألا لا ؟لكألا نَعاسنآ الأس داق لاك

 لج ْنَع «دْيز نب ماشه اَندَح ٌداَمَح اًنْبدَح هب اندح - 6١؟

 َلَسْراَف اهاَنَوَمَك ءابترأ تدص .ًاروزح امآلُغ تنك : لاق كلاَم نب سن

 ال5١1 :عجار] ٠ نيا اه ل لوم ىلإ هية وبأ يعم

 م4 3

 ني ع ا « يبأ

 2 ممن: لوي ؟هب يدتفت تلك ابد ضررألا لم كل اكول تيآرأ : ةُمايقْلا

 [159071 :عجار] ٠ .كللك مرسي تلكسدَق هلاك : :لاَك

 و ءريباذع 0
 ينئدح ؛ٍماَشهْنْبْذ ةاعم انيَدَح هلل دبع نب يلع اَنئدَح - ١5-

 هللا لوُسسر ىَلِإ بالا ٌبَحأ اك : لاك كلاَم نب سنن دانك نع « « يبأ

 [1؟404 :عجارإ ٠ ةربحلا اهلي ف

 لا : يلع انَح ١- ادني

 : لاق قر 0

 هالة يبل اتت ١ لاق كل يلي لَم: سنآل تلق و 2 ب دمك

 هيو 200006

 . تلك ةكَدَص َنوُكَي نأ ف اَحأ يأ الو
 :َلاٍَماَشمنْيداَمُمانَدَح هللا دبع نبيع اند 17

 لكِ :لاَم هللا يئن ؛ كلامي لآ انئدَح هداك ْنَع يبأ يدَح

 افلادناا هللا دّبَع نب رباَج نسم
 وسب سوسو سب سي يمص سس بم وطعم 7 هيلع سخان بسال 10ج هجر ااا

 لما يصسا م

 :عجار] . ل ةَماّيقلا مْوَي ينمأل ةَعاَمَش يتوعد تأَبَتحا ينو ءةوعد يبن

0 

 عم 5و 1
 عن هللا يضر كلاَم نْب سنآ دنس رخآ

 يراصنألا ' هّللا ِدْبَع نْب رباَج دنس ,
0 

 يعش ري مرر سل
 ل اقبل كلانا رجنةتخأ بوح

 .يلأ ينئدَح لح ني دَمَحُ نب َدَمحأ بهل دْبَعِنَمَحرلا بح وب ارب

 :لاَق

 ها سا هوس

22 
 جرخ ل 8 تمعت 0 هل قالا مول ىلع

 تَقَجَر َكَّذَك ناك اَدإَف ؛ َهلخديال"ككم اها نم بطل ىَلَ «لاجدلا

 هِي جرَح ألة الوَوفا ىَقْيأل تاجر لك اهل, ةنيدملا

 مير م انف

 موي كلدَو «صيختلا مْوَي كلو ههاَسشل هبل يِرْخَيَْم « ينعي رأت

 افلا نوب هم نوي ءديدحلا َثَبَحريكلا يفي امك ثّبحلان ةئيِدَمْلا يفت

 ب ,ةثيقر برت ولحم افتسو جاسم لجلك ىلع 9
 ْتَناَكاَم : ف هللا لوُسَر لاق مث «لويسلا ٍعَمتُم دنع يذلا برتصلا

 لايموت داوود حارا

 ىَلْعدَدَيْمَضَو مْ ا م ؛ةمأَرلَح أرد
 #8 م م2

 نا ينحت اس اند در ُن كلتا كَ 141

 لعل نمر نك ني ىلا ين دج عش
 20 للا لا م

 ؟لسفَي © هللا ٌلوُسَرناَك فيكَ : لاق ةَرشبلا لسفتو رعشلا ل: لاقق

 ناك :لاق. رغشلا ٌريثك يسأر نإ : لاق ءاثآلك هسأر ىَلَع بُصَي ناك :لاق

 161١[ :رظنا] . َبيطآَو كلسأر نم رتكأ 89 هللا لوُسَر آر

 «رشب يبأ نع ةَثاوع وبأ انربخأ «داّمَح نب ىَبحَي انئدَح - ١415-

 كف هللا يب بن اَنعياَي : لاق «هط ٠ هللا دْبَع نير اَج نع ؛ سي نب نامي 0ص

 1[ فال نأ ىلع ةيئدحْا موي

 نب دوسألا نَع :ةَناوَح وبأ اًنكدَح دان نإ ىَحياكعَح - ١416١

2-1 
 (ئرقاَسوأ) انوَرَغ : لاق هلا دبع َنْبَرياَجانأ "يَا حْيب نع ؛ « سي

 ةالّصلا تَرَضَحَ ءناقمَوَرَشَع ةَعضب دموي نحو 86 هللا لوس عم

 ايدي ينم وسل يال هاد

 0 ب تقلا ألا بكر حقل ترفل 00

 َنوُنوُمي مهَعمَس نيح ؛ٌمُكلْسِر ىَلَع : :4 هّللا لوُسَر لاق ءاوُحّسْسَيَو
 رم مم هو

 لوُسَر لاق مث ؛ حدو ءاَمْلا يف هك ا هلا لوُسَرمّضَوت لاق ٠ كلذ



 لس :لاق مث «هللا مْ : : 4 هللا

 هلا لور مانمأ نير عر كتي ءءاَمْلا نويبع «نوعْلا تيآر تك

 ساس هم هلم هع يصرع نم يا

 115171١[ :ظنا] . نوُعَمْجأ اوُؤضَوَت ىَتح |اَهمكَر اَمك] 8

 :يرصي يناله يلو وصولا اوبس

 يهز اًنندَح :الاق. رضلا وبأو ْمَدآْنْب ىَيحَي اَنْدَح - ليست

 هللا ل اوُسسَر َعَماَنْجَرَخ : لاق ؛ هت هلل دْبَع ني رباج ْنَع ؛رييزلا وبأ ائدَح

 تيبلاب انف هكَماسدَهاملك ؛ُناَن الواو ماسلا انعم «جَحلاب لم

 «للحيلك يدَهدَعَم نكمل هللا لوس انك لاق ءةَورَمْلاَواًكصلابو

 انو بالا اًسبكو الا ايف :لاق هلك لحلا : : لاق ؟لحلا يأ هان

 اًنصلا َنْييلَوألا فاعلا اكد 0 الكم رايك ملك بيلا

 ا ل ل يلون هك ل يس

 ؟ديألل م انه امال ؛ هذه انتَرمَع ترآ «نآلا انشلخ انك ايد انك ني

 اًمِف «نألا انقل ناك انتيد انْ هَللالوُسَر اي :لاق ؟دبألل لآل : :لاقق
 م 007 سه ص رب ساس
 ؟ليفتسَ امي َرريداَقَملا هب َسَرَجَومالفألا هب َتنَج امين مْوُيلا لمَعْلا

 لمعلا ميق : لاق املا رجم باج مف لاق

 ّمُك :لاق ؟لاقاُم : يا 7 نت
 ريا وي لاق فيك : تلق الْجَرتْلاَسَت ءريمزلا وي لال ا

 1440 :رظنا] . سلك اوُلَمْعا : لوتس : :لاقق ؟مضْوَمْا اَدَه يف

 لوو

 ْنَع «ريَهَز انثدَح :الاق .رضْنلا وُبأو ْمَدآ نب ىَحَي اندَح - 07 5 ١

 سه وخل 4 هلال رشم لاق لاق راجع «رييزلا يبأ

 [16154.14401 :رظنا] . َلوُغ

 م مخ 18 هرب م ام م مع

 اَنكِدَح :الاق. ىَسوُم نبنَسحَو مدن ب ىَيحَي اند - لقسحت

 تغمس :لاق (هئيدَح يف ىَيْحَيلاق)رباَج ْنَع رْيمْزلا يبأ نع يم

 ةكبشدا علل ف هللا وسر لاق : : لاق )هللا لوس

 لو «ةدحاَو فخ يف ٍشْنَيآلو «ةَعْسش حلْصُي ىَتح ةدحاو لَن يف ٍشْمَي

 :رظنا] . املا حتي الو ؛ دحاَولا بْوُتلاب بَتحي لو :هلامشب لكَ

 لقكمل لققلال لاخلا لواللا ل1001 114617 ل4515 14741 1171 ا

 علقدل# لاقكم

 .َقاَحْسإ يبأ َْع ليئارسإ انئَدَح مداني ىَحَانمدَح ١6
 ة هّللا لور ناك : :لاق هلل دبع ِنْبِباَج ْنَع «برك يبن ديعس نع

 امان ءاّمدلو ىلإ ةقاّنل َنيدَحتمَح بم لعج املك .ةبنَخ ىلإبطخَي

 .تنكست هيَ ُهَدَيمَصَوَ

 ِْنَع ءريزلا يبأ نع «ناّيفس اًنكدَح :منآ نب ىَبحَي انندَح -5

 ل1707 ل1147 رظنأ] :دحاو بوك يف يْلَصُي يذلا تيأر :لاقرباج

 علوجالو لفكمم لملك لات لت ل168 لاك

 م ١ 10

 رياَج نع ريل يباع « نايس اًنئدَح « ىَحَي اَنْدَح - 111

 لع يف يسيؤأ «هلامشب ل ُجّرل َلْكاَيْدأ 88 هلا لوُسَر ىَهَن : :لاق

 [14154 :عجار] : ملا لقت «دحاو باب حت نحو

 مهتما را

 يما همدق
 .ةراق شير لق فيك ا يارا

 رز هللا دبع انكدَح دار انكلَح ءدصسملا يع انتَ - ليحمل

 لاَجّررلا فوُقصَرْيَخ : ف هللا وسر لاق : :لاق باج نع« « ليقع نب
 َى م ءٌرَخَوَمْلا اَهُرْيَخَو مقا ءاّستلا فوُقُص شو رخَومْلا  اهرَشَو مدقملا

 مما
 و «نُكراَصِبأ نضْصْغاَف؛ لاَجولا َدَجَساَنِإ ِءاَسْللاَرَشْعَم اي لاق

 دمحم ٠

 . 10114 .14+.6 :رظقن].ريأْلا قيض نم لاَجرلا تارْوَع

 وأ ينَربخأ «ةَوِيَح اَنئدَح «َديِزيْنْبِهّللا دبع انُدَح - 111

 هللا َنْيَرياَجَِ: :ُلوُشييلبحلا نمر دبعابآ عمَسهَنأ «ئناَه

 ام :ةل لاقق , هّلا وُ اوُسَر لَ رمق ءهي فحق ريع هب لربي راصنألا

 اَيأبكرا : :لاق مث ريعبلا ىلإ © هلا لوُسَ َلَرَيَف «هربحأَف ؟رياج ايدل

 ٌرباَج بكرت ؛ بكرا هل لاقت موشيه هللا لوُسَر اَي : :لاقق ءرياَج

 نأ الون هور يعبلا بك وق «هلئجرب ريب هلا لوُر برص م رعبا

 اَيْمَدَقَت : :رباَجل ل هلا لوسسر لاق مل .هقوق نم طقس ريمبلاب قلعت اج

 ءاَنَكو ذك كل اورسَيْدَق مُهدجَت ىلا نإ كلى َنآلراَج

 «هتأرمال شارفُو «لجرلل شارف : ف هللا لوُسَر لاق شرفا َركذ بح

 . ناطيشلل مباَرلاَو .فيضلل ثقل

 نع ؛ «شمعألا نَع «نايفس انكدح ءمدآ نب ىحَي انئدَح - ١11/1

 آل :لوُشَي آلي توم لبق 89 يلامس : لاق رباج ْنَع نايف يبأ

 001 :رظنا] . نفل للاب سحُيَوهَو الإ مُكَحأ تسي 17

 ١11 - نع را بأ نع نايس اتريخأ « قار ان 7

 ْنَمق ءادحأ اهون الو مكاو مُكيَلع وُكسنأ : ل يلا لاق : لاق ٍرباَج

 اة ل ا ف ل كوه ايش رمغأ

 يبأْنَع كلام اَننَدَح : لاق. حورو قارلا دبع انندَح- 507/7 ١

 (144/6) ل لا لومة ارم: لاق رباَج ْنَع هِرْيلا
 هاه اس يع
 [1م111 193١4 1117/4 :رظنا] . ةعبس نعد ةَرقبلاو ةبس نحن

 ريما وب يتربخأ ءحْيرج نبا نع :قاّرلابم ات 4

 كح رتل اذإ : ف هللا ل وسر لاق : لوُقي هلل دّبَع َنْبَرِباَج َعمَسهّنأ

 لوا :رظفنا]. رئوي

 ٍدِيَعْنَع « سيق نب دود انئدَح «قاررلا دْبَع انْندَح 606

 يبا اني: لاق اَمهيبأْنَع «ناكدَحُي راج "يّ ٌعمسُهّنأ «ءاطقع نب نمل

 :لاقق هلق هلم جَرَخ ىّتَحدصيمَكَقَش «هباَحْمأ َعَمسلاَج

 [1 هل” :رظنا] . تيس ميلا ايدَم نودي ْمُهتدَعاَو



 ش نيرثكملا دنسم ِ ١م 1ك ح

 وبأ ينربخأ «جيّرج نبا اًنربخأ «قاّررلا دبع انئدَح - 1١

 رخل موياَنب 8 يبا ىَلَص : وُلد نَا عمَسُهل «رييزلا

 ٌةاَكْنَمَرَمأَف «َرحئدَ قف "يّبل نأ اوظَو ءاورَحتق لاَجر َمدَقَ «ةّئيدَملاب

 :رظنا] . ف ايل َرَحْنَي تح اورَحْيالَو هَرَخآكِر ختي د يعي لأهلي َرحَتدَ

 [لامام 0

 يبأ ْنَع «يرهزلا نع هُمْ اربح «قازرلا دب انئدَح - 1١1

 َراَجأ يلا ىَرْسُْاامْنِإ :لاق هللا دّبَع نْرِباَج ْنَع « نَمْحَرلا دْبَع نْب ٌةَملَس

 اًمْللَيه: :لاق ادق ليترك يم :لومانأ 8 لاو

 ري هل لست ل

 نْبدَّمَحُم نَع «نايفس انربخأ قارس ان

 ؟تجورا © هللا لوُسَر يل لاق : :لاق للا دّبَع نيرا نع ءردَكنمْلا
 كش م ا# سا

 ًتاَّمَحَوتاَوَخأ يل ؟أي لي آل ال :"تلّثك ؟ايك ما اركبأ : لاقّف محن :تلُّقَق

 ديم لاق « هلم ءاقرَح نهْيإمضأ نأ تهرُكُ

 اََنِإامأ : لاقك ؛ىنأو هللا لوس اي :تلُق «طاَمْنَأ مكل :لاق

 وظف .كطاتنآ ينعي يتارماللوثأ + ويلا انأَف ”طاَمْنأ مُكل نوكتس

 :رظنا] . اَهكرْئاَك !؟طاَمْنْمُكَلُنوُكََس اَهّنإ ف هللا لور لقي ملآ مَعَ

 ل

 روم رعقض د ةرمر رب ع سي ره 00
 نب ورمع اربخأ «حْيَرج نبل اربح «قازرلا دبع اندَح- ١ ؟ 9

 هللا لوس ده ىلع لج قتعأ : لوفي هلل دب نيرا عِمسهنأ رايد

 نم: 9 هّللالوُسَر لاقث ههنم ريد (نع) يَ لمد سبل هلامالخ كف

 رقد امال عر راها هب »ب ورب مر
 . هعاتباق عا انآ : : هلا دبع نبا مْيعُ لاق ؟ ينم هع

 .لوألا ٌماَع َتاَمَو « يطب مل :رياَج لاق :ورمع لاق

 16١[ 114519 :رظفأ] . "بوُشعي هَل لاقي : :رييزلا وبأ اهي داَز

 ومر عاف يع

 .(ح) ٍجْيَرج نبا ارب « قاررلا دبع انئدَح - ١548-

 »يم هدواع ي ةمع
 0 :ءاَطَع لاق : :لاق. جار نبا انئدَح : لد

 هم اعاقة 00

 1104 :رفا] ٠ نيرا بيلا ءرسْبلاَو بطر ني ات
 علودالا لاوالت لات 1ك

 مما مر رع
 :لاق ءلَقعَم نب ليقع اَنئدَح «قاررلا دبع انئدَح - 54184١ ١-

 ف يلا لكس : :لاق لادن نباح نع حُب نطو

 . ناطيشلا لَمَع نم : لاق. ةّرتلا نَع

 . () ايف اربح « قال دبع ائدَح 7 8 ١-

 :لاق هللا دبع نب رباَج ْنَع «رئيزلا يبأ نع نايفس اًنندح «ٍمِيَعثوبأَو

 . هباحئشوتم دحاو بوك يف يصب الف يبات

 ل هي مس 013

 حطو دحاو بوك يف يلصياج انآ تي :ريمْزلا بأ لاق

 اَياَمَسْيَملَو « يَلصُيرياَج تِيآَرَو : ِيدَح يف ميو لاق.« هب

 [114155 :عجار] . رثيزلا

 .(ح) نايس اًنربْخأ « قازرلا دبع انكدَح 8 ١-

 هّللا دّبَع نْبِرباَج ْنَع «رييزلا يبأ ْنَع «ناّيفس اًنئدَح : لاق ٍميعُتوُبأَو

 َوُهَو فيلا ىلإ اراه نبل نم ءانيي اصلا ديم بأ هاج لاق
 هس عصا

 .ًادوع هلع ضر نأ ولو هئرَمَخ الا : ف يلا لاق. عيقبلاب
 دس

4 

 نب ليقع نأ ,يبأ ينئُدَح « هللا دبع انثدح 615 ١

 ليقع نب ميهارنإ ىلإ تيد : يبأ لاق - ليقع نب ميهاربإ وبأ وه - ٍلقَْم
 هَ ةهوماس د

 تح « يمي وأ امري نمي هباَب ىلع هتسقأَت هلو الارض

 دسك هلت لَصَو

 لإ ميد رب لماتش باشحيل ؛ٍيسض نماهتمسأ ازا

 ا

 ار روث وقم ني قاري ١4

 (؟946/#) لور ناك : لاق هلا دّبَع نْبرباَج ْنَع ؛ دْعَجْا يبأ نْب ملاس

 . هيك[ ض اب ىَري ىَتَح ىَاَج دس اذ هللا

 ملك رباح ْنَع بْطَوثيِداَحأهدنع اكو ؛ نيّئيدَحب ين

 هاا رص سهاس
 يبأ نب ىّبحيْنَع رَمْعَم انربخآ «قاّررلا دبع اًنئدَح - ١ك

 :لاق هّللا دّبَع نّبِرباَج نع « ابوك نب نمحرلا دْبَع نب دَمَحُم نع « «ريثك

 .ةالصلا صيامي نيرشع كوبي هللا لوس مَ

 نب ورم ينريخأ « حرج نبل نرخ «قازرلا دبع ادَح - ١5 ما/

 لف يِبلا بهن ُفَبعَكْلا تيب اَمْل : :لوقيهَّللا دبع َنبَرباَج عِمَس هنأ «راتيد

000 00 

 0 سابع لاقق «ةراَجح نآلقني سابعو

 قمت ؛ اَمّسلا ىلإ يع تحَمْطَو « ضرألا ىلإ ٠ «لعَفَف «ةراجحلا 1

 عاملا لكلا ل 4م :رظنا] از يلع دش «يراَزإ يِاَزإ لاقُك

 وي ينربخأ :جيَرِج نبا اربخأ «قازرلا دبع اًنئدَح 84 ١-

 :لوُشي هللا لوُسسَر تغمس : :لوُقي هللا دبع َنْيَرباَج َعمسهّنأ ءرْيزلا

 ها اوسع كاوا هللا الإ هلال : اوُوُفَي ىَتَح َساّنلا لئاقأ

 (14062 :رظنا] . هللا ىلع ْمُهبَسحَو ءاًهَمَحبألإ | مُهلَومأ

 وم

 .(ح) جْيَرج نبا انربخأ « قاذرلا دبع نيدَح - ١18

 دبع َنْيَياج حمس هلآ ريل وب ينربخأ حرج نبا انئدَح حور ٠

 يراوس نم ةّلَخَت عذج ىلإ مسي بط اذِإ بلاك :لوُقَي هللا

 نيك ُهيرَّسلا كل تيرطضا ِهّْيَلَع ىوتسا هرم هل مص املك دجسمْلا

 م هس سو
 . غستكسا هتاف اهب لَك ىََح ءدجْنلالْهأ اهعمس ىَتح ل

 كلت ْتيرَطْماق :ركي نبا لاقو. (تتكسل) حور لاقو
20 

 [14677 :رظنا] . نيِنَحُك تيرطضا : "حور لاق. ةيراسلا
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 يب هر ان ةمرلا ملا را 6 سيضم 30

 ١05- - :نامئآسم لاق «جئرجاريخأ قالا دبع اكن ”
 مقر ع سم مرا ل

 ةمُمُجلاموياَحأ مُكُدَح ميكي ال : لاق كلف يبل نأ «ٌرباَج اًنربخأ : : ىَسوم

 العاق نكاو هدم ىلإ اي

 5200 هدو ٠ 2 للري

 م لقال ينشأ: ل

 ركنا لقي كلو. مطل

 ا 9 شاَرجَ ليي اط رخ نك يَ ب احس
 لاقو .كنذ ىلإ سن طسمالإ «هْيلَع ىَلَصُي ىَبَح ليلابلجَرلا ري

 ءلوىكم 140874 :رظنأ] هَنَقَك 59 يك هاَحآْمُكدَح نفك اذِإ 88 يِبل

 [101 5 لك

 هدا 6 هس هع م همم دو

 نيل قار كلانا لسا 0

 هلم رك .. . لئاط ريغ نك يف كو ضف الجرذ
 وبأ ينربخأ « جيَرج نبا انربخأ «قارلا دبع انئدَح - لقطل

 لح اي لول لادن عيسلا رل

 1/1 :رظتا] ترون ََّنَح يدوية احمد

 روافع

 ولأ ا ؛قازرلا دم اَندَح ١- انما

 ا 1 :رظنا] . لَ أصمت ءرْبقلا ىلع

 لاق : لاق ٍجْيَرِجْنِْبااَنَْدَح ءرْكَب ْنْبدَمَحُم انثدَح ١51
 م فس

 دُمقينأ ىَهْنَي ف هللا َلوُسَر تمس :ر :ٌرياَج لاق :لاق : ىسوم نب ناَمِيَلَس

 .هْيَلَع ىتبي وأ [نأو] ءِربقْلا ىلَع لجرلا
 «ءاطع ينبح ء حرج نب اربح «قازرلا دب انندَح - /17 ١

 تقادم م ةريعو ساس رع
 حلاص لجر موي | يفوت دق : :9 يلا لاق : 0

 .نحَنو هيلع اف ينل مق ءاتفَقَصَق :لاق ءاوُمصق مله شبح دبا

 [لوطت لودألم ل1446 9١14ه :رظناز

2002 
 ءءاطَع ْنَع َةَداَتَق نع «ديعّس نَع «باٌهولا دبع انندَح - ١1148

 . محط أ)[يشاَجنلا مسا : لاقو َثيِدَسْلاَركَذُك ٠.... رباَج ْنَع

0 ١4 

 لق (19ر/) "يلا َلَخَت : لوقا دب َنْيَرياَج عِمَسُهّنآ ربل

 ا ءراجتلا يتب ًالخُت

 اوُدوعت انآ ؛هباَحْصأر ماك ءاعزك 8 هللا لوسَر جرحك ٠ هروب يف نوبي
 سرس
 .ربقلا باَذَع نم
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 كيل دن يبراج عمسةلآاضيأ يتريخأو لاق - 200

 مس همس ل ري هال يبشر هما
 : مهيدي نبي ةَعوضؤم ذام نب دعس راج لوي هلا لوُسَرتْطمَس

 [14281519/ :رظنا] : نَمْحّرلا شرع اهلها

 دبع ينربخأ «جْيرج نبا اًنربخأ «قاررلا دبع انُتدَح - ١

 َنْبَراَج اسمن ءرقْغَج نب داَبحنبَمَحُم هرب هنآ رج نب ديمَحلا

220000 
 ماي ْنَع ىَقْنَي ا يّبلا تمس ؛ تيب ف وُطَيَُمَو يراصنألا هللا دبع

 [144© :رظنا] . تيا اذهب معن لاق ؟ةعسَجْا موي

 وبأ ينربخأ «جيَرج نبا اًنربخأ «قاررلا دبع اَننَدَح - ١1

 ٌةآرَملا لصق نأ ف ْيِبلاَرَجَر :؛ َلوُقَي هلا دبع َنْبَرياَج مسهل ءرئيلا

 [18914 :رظنا] . اني اهسأرب

 وأ ينَربْخأ « جرح نبا اًنَربَخأ «قازرلا دبع ان اًنئدَح *١00

 ىَلَع َوُهَو يلصُي ف يلا تير : :لوُقي هللا دب َنْيرياَج عمسهّنأ ءريبزلا

 ئَموُيو ؛ةكرلا نم دوُجّسلاضفْخَيهنكلو «ةهج لك يف لاول هتلحار
 اقلب لمزلال لقكتك ل قهشم لل حكال لتقل 1 104 :رسنا] . ءاعإ

 الديد

 يبأ ْنَع «يِرْهزلا نَع

 هّللاٌلوُسَر َلَمَج اَمّنإ | :لاق هلا دبع نيرا ْنَع «ِنَمْحرلا دْبَع نب ةمَلَس
 ما مع

 رَمْعَم اًنربخأ «قازرلا دبع اندَح - لقفل

 لق قرأطلا ترص ودا تعفو اذه« ميم لال يف ةعنلا

 [1 هلكت ل605 :رظنا] . ةَعْفَس

 َنَع هلوق يف ُيِرْهزلا نَع ءِرَمْعَم نَع قالا دبع انئدَح - ١6

 7 ءرباج نع لس يباع «مويشلا نال لو.
000000 

 مام

 لجو

 . هقول هيام 92

0002 
 يبأ نع "يلا ِنَع ءّرمعم انلَح «قاررلا دبع اًنئلَح - ١

 يلَمْيال افي لا َناَك : :لاق هلل دب نب رباج ْنَع «نَمحَلا دبع نْب ةملَس

 مَعَ :اولاق ؟ُنْيَِهَِلَعْلَه : :لاَسق تيب يبا «ني هِيَ لج ىلع
 وايل ان :ةَداَنْق بأ لاقت . مُكيِحاَص ىلع اوُلَص : لاق ءناَراَيد

 ىلوأ انآ : لاق اف هلوُسَر ىلع َلَجَوّرَعهللاَحتق مل ٠ هْيَلَع ىَلَصَق هللا

 :عجار] . هتئرولق الام َكَرَت نمو «يَلَمف ايد كرت مَ سلم نمؤُم لك
1] 0 

 َناَمْثَع ع نب هللا دبع نع هرَسْعَم انئدَح ؛ قاّررلا دبع انئدَح - ١1

 رجحلاب ف هّللالوُسَرَرَماّمَل :لاق باج نع ءرْييزلا يبآ نع ؛ «ٍمِيلخ نبا

 «جفلا انّه َنمْدرت تكف ؛ حلا موق الآس دقق «تايآلا اوُأستآل : لاق

 ْمُهَئاَمُبَرْطَتَاتناَكَك ؛ ءاَهورَعَف مهر رمأ نعوم «ّقلااَنَم نم رئْصَتَو
 3 جوع 000 - 01007

 َرَعُهّللا َدَمْهآةَحْبَص ْمُهْنَدَخاَف اَهوُرَقَمَ موي اهبل نوبرشيو ءأم 2

20000 

 1 جور هلا ََح يف اكاد هانا أ تضئ
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 ” هيما رع نم حرامك هلاقروبَوه ١ :لاق ؟هلا وسر ايوه لبق
 راس عل

 .ُهَمْوَق باص ام

 « جيرج نبا اًنربخأ : الاق ِرْكَب ْنْباَو قاررلا دبع انندَح - نفك

 َةَحاَوَر با اَهَّصّرَخ : ُلوُقي هللا دبع َنْيرباَج عِمَسُهّنآ «رييزلاوُ أ ينربخأ

 هع عمدت يود وم عمم ممم همم قوم
 را ارذخأاةاور مضرب امل ومآ هو« « قسو فلأ نعبر

 هور مرت اء ع
 وِرْمَع ْنَع ؛ مل رت رش قارا - 53 3

 امين ةكَدَس ال: :8 هللا لوم رلاق : :لاق هللا دبع نب اَجْنَع رايد نبا

 .دو5 ةَسْسح نو اًميِف الو « قسؤأ ةسْمَح ودام لَو «قاَوأ سمح نو

 :جيرج نار الاق ٍرْكبْنْباَو قاررلا دبع انئدَح - 1١41

 ماك يِبلاَدِإ : :لوُشي هد عمُم : لاق هلل دبع نب باج ْنَع «ًءاطَع يربح

 هللا بَل «نسائلا ب طخ ءةبطخلا لكَ ةآلصلاب ابق رطفلا موي
 سمو د هو هكسم هال

 هول طساب اليو « لالي دي ىلع سوت وهو نهركذَم ءاَسّصلا ىَتاق لَ الق

 نيِقْليو اَهَح امد ءآرَمْلا يقل : لاق «ةَقَدَص ءاّسشلا هيف نيلي

 املا لكلا لولا 114174 14470 رظنا] . اهَتَصَتَق : ركب نبا لاق

 [لملت/ ل

 0 ا ,(؟ةال/6)
 َّلَحَف ْنَم هللا َنَمَل : لاق ءهِهجَو يف ْمسْودَق ارامح ل يبا ىأر :لاق

 .اذه

 572 سام فام مدعم يعد دكت لح هع دعس ١1
 نب ليعامسإ نع « رمعم انثدح ؛قازرلا دبع اندح -

 17 هل دين نمل بان يم نب ديبي هلادبح ينربحأ يم

 مَآ لارا للا :نمحرلا دبع وب لاق) هلل دب ب ولم

 :لاق ؟ف هللا لوُسم مر نع :تلقق ٠ لح لاقق ؟مّبضلا ْنَم هللا

 د 140 إب م

 مع

 ربولاَعمَس َ - « قازرلا دبع اَندَح : الاق
 م عرس

 .رهْا ن نمنع ىَهْت اف بلان «رياج ع ؛ « يكملا

 مو ةماغم 0
 نبا انكدَح : الاق ٍرْكبْنْدَمَحُسَو قازرلا دبع اًندَح - 1115

 رشق اك يتلا لاق : :ٌرياَج لاق : ىّسوُم نب ناميَلس لاقو « جْيرج

 .لَجَورَع هللا ةّيصْعَم يف
 هلل ره م صعق

 :لاق جيرج نبا اًنربخأ : الاق ركب ناو قارا دبع انلدَح - 16

 ةّيصْمم يفر هقول : لو لدنيا عسل را دل نا
 و سم 7 ا سصا م

 . اقري ملو لجو رع هللا

 نب دوسألا نَع ؛ٌةَبعَش اَنثدَح ءرَقْعَج نب ب دمحم اًيدح - 5

 ىتانق «مهناكم نماوُلمْح دْحَ ىلتكأنأءياَج نع حبب نَع سي

 [0*167 :رلقنا] . اهعِجاَضَم ىلإ ىَلتقْلا اوك انأ : :4 هللا لوُسَر يدا

 00 لد دبع يباح دتسم

 نْيدوْسألا نع حش انكَح ءرَفَعَج نب سس انَح - 0 ١1

 "8 هللا لوّسسَر ىلإ “تقلا : لاق هلل دْبَع ني باَج نع ٠ حُب نَع سي

 [دهبهه :رظفنا] .ةراَرش ينك هاف : يبأ ىَلَع َناَك ِنْيَد يف

 ُدْبَع يل لاق :نيَمْنْب ىَحَيلان :هّللا دبع لاق م17
 قرح : تلق « باَتك ربع نم ادحاو ًائيدَح وو ينَع بكا : قاّررل

 ميكو نب نايفْسْتْمَمَس :لاق."اهللا دبع اًنَئدَح-4
 , ارب لفألاجريي: لق قادير يب ضس لاق

 ما م سهم هس م7 لع صر حيه م, عع هع نمو مخي

 .(ح) ديعَس اندَح 0 رطب اند ا

 ْنَع ءرثنب يبأ ديلولا نع «ديعس ع « باودر اكسو

 ؛ثدَحُي هلل دبع َنيرِباَج عمس ُهنِإ (فاكسإلا : باّهَولا دّبَع لاق) ءٌةَحْلَط

 نأ 8 يبل هرمأَك سّلَجَف .بطيا# هلل «ةاَ اكسل

 مك اجا لاقُك ٍساّنلا ىَلُع لبق مث : هنيدح يف محم لاق

 (14408 :رظنا] . اًمهفوَجَتي نيتمْكر لصيف «بْطْخَي ماَمألاَو

 نع َهداَنقْنَع ديس اَنثَدَح ءرّمْعَج نب ب دمحم انادح -

 ٌةرئاَج ىَرْمَعلا : لاق ة هللا لوس ؛ هّللا دبَع نْبِرباَج ْنَع ؛ءاطع

 فاكقما لوقلال لالا 11914 14978 :سظنا] اًهلْمآل تاَريم أ ؛ اًهلمال

 [اماكمت

 ةساق ريب دمع هيو
 ًادّمَحُم نأ ءديعس اًنندَح ءرَقْعَج نْبدَمَحُم اَنثدَح - ففي

 نيرباجو 0 ْيَردُخلاديعَس يبأ ّْنَع «تدَح ٍحلاّص اَبآَناَوْكدنأ «ثَدَح

 1 2 هم هم

 :عجارإ. مكهنم نآلجَر هعَقَرو « فرصلا نع اره ْمُهّلأ ؛ ةريره يبأد هللا بَ

006 

 تْعِمَس :لاق ٌةَداََقْنَع «ٌةبعَش يئَدَح «جاَجَح اننَدَح - *77 4 ١-

 :لاق بأ ؛ ؛ لف يلا نَع هللا دَّبَع نب راج ْنَع «ثدَحي حاير يبأ َنب ءاَطَع

 [او :عجار].ةَرئاَج ىّرُمعْلا

 َةَداَنُق تعم : لاق ةَبعش اًندح ءرّمَعَج نب ب لمحم دمحم اًنيدَح - 1١154

 ؛ 8 "يِببلا نَع
 كدي
 ؛هّللا دْبَع نير باج نع ؛ حاير يبأ نب ءاطَع نع «[ثدَحُي

 14711١[ :عجار] . ٌةَرئاَج ىَرمعْلا : 0

 هام هادم دعاء ادقيمرعاع
 نع «ةرُم ريغ ثادحي ةبعش تعمس : :لاق َجاَجَح اَنندَح - 10

 لاق «أنيئت جوي : لولا دب َنْبَراَج تغمس : لاق راكد نب براَحُم

 [ا1ذ 58 ,1ه951 :رظنا] . تن ىزاتلو لام :ق يَا يل

 [ل1 :رلقنا] ٌةَعْدَخ َُبْرَحْلا : 0 :لاق رباج



 ما ## م ص

 وأ يتربخأ ءجْيرج نبا َنَع «حورو «يانجَح انكَح - /7 5 ١-

 ٍلَْت يف شمت : :8 هلا لوُسَر لاق : :لوُقيارباج ٌعِمَسُهّنأ «ريمزلا

 لمَتْشََأَلَو كلامي لكان «دحاو راَزإ يف نحنا «ةدحاو
2 

 اإ (؟ رار ؛ ىرخألا ىَلَع كِيلَجر ىدحإ عَّضَتآلَو ءامّصلا

 ١ 1 . تيقلتسا

 مكن: :لاق ؟ًيقلَتْسُم ةَبكرلا ىلَع ُهَلِجرُهْعْضَوأ :ريمزلا يبأل تلق
000 

 ىَلَع ُهَججِراَخَ لاَ ةلخات ل َمْجَ نسبا ىخإ يه ٌُءاَصلا مآ : لاق
00 71 

 دحاَو راَزإ يف يِتحُيآل : نووي مهن :ريبزلا يبل تلق كِيَقتاع ىدحِإ

 لاق دحاو راَزإ يف يِبحيآل :لوُقُيارباَج تعمس َكلذك : : لاق ؟ايضم

 [14154 :عجار] .ًايطقم : : يل ورع لاق «ٍحْيَرج نبا نع : :اَجَح

 لمح مولا ع
 دمحم نع ٠ هرم ديس انكدَح « بالادب اح - 1١18

 نبا باج ْنَع "ند اري هلع ىو «حلاّص اب َناَوكْد نأ ؛َنيريس نبا

 كم
 نجر هَمكَر فرصا ِنَع اهتم ؛ةَريره يبو ديعس يبأد هللا ديَع

 [14997 :عجار] . .89 هللا لوُسر ىلإ مهنم

 ةهلماوق هةريج مو

 َنَع ءٍمَكَحْلا نَع «ةبعَس د ثدَح هرج نب دمحم انيدَح -[أ 48

 الص مهب ىّلَص 88 هّللاَلوُسرنأ ؛ ؛ هّللادْبَع نُب رباَج ْنَع ءريقّفلا ديزي

 ةَمْكرهَملَح يذلاب ىَّلصق هَقلَخ فَّصَو هيدي ني فص َماَنق «فوخْلا

 دلك ءاَجَو «مهباَحنصأ ءاقَم يفاوُلاق ىَلح اؤمن

 ّمُكنيئَدْجَسَو ةَمكر #8 هلال وسر مهب ىَلَصَق «ءالؤَم َماَقَماوُماَف ىّنَح
 ' ..ةعقوُوَو نير يّبلل تنال «ملس

 نب ورَمَع نَع يعش اًندح ءِرّفعَج ْنْب دمحم انَدَح - -1 5

 اًحْصأْنَع هللا دبع َنيَراَجتلآَس لاق دْعَجْلا يبأ نْب ملا ْنَع هَ قرم

 ل "0 0/7

 21 اناقكل فلآ ةقماكْول لاسقف : لاق ؟ةرجشلا

 30 ل1415 214817 :رظنا] [؟807:عجارز . ةلمسمخو

 يش انكدَح . رق ني محم اح - ١1

 000 لا يطع شمت يح يف اح ل ةز

 دْبَع نْيِرباَجل كلذ (تَركذكا[لاَق هلع ىَهنير يلا نبا ناكو «ةعّتسأب
 ما سس

 :رظتا] . كه هللا لوُسرَعَماَمت «ثيِدَحاَراَدَيَدَي ىلع : لاقك هللا

0 

 يوهدارب عه سو

 .(حةبش « رفعج نب نب دمحم انئدَح - ١

 يت اخلق لاق يح :لاق جاجَحَو

 ع - قة
 هيمسي نأ دارأف وغلا يرسل لد

 ل

 « يمساب اومَسَت ءُراّصْنالا تنسخ لاق ؟ةلاسق قبلا ىتأق «امَحُم
 0# درس مس

 اقص لمدلل لقد ل1115 1117 111256 :ساظنأ] يتينكب ونكت الو

 [ات1/

 1 مسيل 144 ح

 نع هايس نع يي انكدَح قط اندَح - 020

 الك البلت لَ ادِإ : :هكلاق لق يبان ؛ هّللا دْبَع نْبرباَج ْنَع «يبعشلا
 .ةقعشلا طشقمتو ينم احسست 00 «كلمأ ىَلَع لْخْدَ 00

 سا ةدياس م ديك م ةدموس ةماس
 :رظنا] . سيكو سيكا كيل تلح : : هللا وسر لاقو :لاق

 [1 5108 لاخلا ل414

 هس هاصو مش يسر مروع شساو
 : نع« :ٌفبعش اًيدح : الاق جاَجَحَو رَفْعَج نب دمحم انئدَح - 1 5

 ّّنلا ىَلَعتناأتسا : لاق هللا دبع َنْرياَج تغمس : :لاق ردكتمْلا نب دَّمَحُم

 0 لقال
 ها لمَحم ل

 [لكقالا ل47 سا 0

 ا 4 معهما

 »08# ماس
 :لاق ردك ية :لاق مشاتل يح

 آل عجوانآو ءاق هّلللوَُر يلع لَخد: :لاق هّلا دبع َنَْرياَج تْعمَس
 :تّلُقق تلقت يلع اوُبص :لاق وأ "يلعب مُكاضونق :لاق «لقعأ
 :رظنا] . ضْرَفْلا هيت تك : لاق ؟ثاريملا فيكَ ؛ ةلالكألإ يتبادل

 [اونالم لالا

 :لاق :ةَبعش اًنئَدَح : الا جاَجَحو عَ نْبَمَحُم اندَح - ١1
 يبأ شال: : لاق هلا دب َنبَياَج تن :لاق كدملا َنْب دمحم ت هال هم سمن

 رسما ف سةسإرل 6 يف سا سس سل ويا ساه ساصا»

 وسور ينوه مولا لت : لاق عد بولا فدك لج لاق

 ان عل كات 7 ان :ةيكيتالا ؟ةيكبت : 209
 و واوم هد 0_0

 .هومتعفر ىتح

 سم م
 [ل ه١ نا هلأ يس ين حسك

 0 0 لع ني دَمَحُم 8 دَّمَحَم

 يتم لمرات جل نم للا لأ: ةبعش لاق) . نال هسأر عاملا

 َكْئمَارْعَت ارعَش رتكأ 9 هللا لوس رناَك : :ٌرياَج لاق «ريثك يِرعَشانإ ٍمشاَه

 [ل هلام اهو ل118 ظنا . بيطار (؟0//645)

 طمس هي انئدَح رج نبل يني محم اد - 6 ١

 ِنَع ءهّلا دبع نيرا َّنَع «رباج نبا نع «يرهرلا نَع ثدي يَردْبع

 ودلك ءجرج لك نإ وس دحأ ىلتق يف لان ؛ كف يبل

 .مِهْيلَعلَصِيْمَ «ةَمايلا وياكم حوف

 ها اسمع هس 0
 ْنَع ؛ٌةَبعش اًنئدَح : الاق جاَجَحَو رّفَعَج نب دمحم اندح - 19 ١-

 نم لْجَر لأ : : لاق يرصد َنْيَراَج تغمس « راد نب برام

 ينسي «سْسّشتلا تحتج دقو تل ناَحْضاَتُدَعَبَو ءراّصنألا

 ب براَحُم) ٌءاَسنلا وأ ةَرَقباداَمْم حتفتسا ةولّسملاُهَمَم ُلَخَدَم «برْعَمْلا

 لَن اذاَعم نأ ُهَمَلَبَف : لاق « جرح مث ىَلَص كلذ لجل ىأر ملف (ةئلثشَي يذلا
 ايَتْنآناَتتآ :لاقق ك8 يبل كد َرْكذَف :لاق (هنم لات :جاجَح لاق) ُهْنم



 1: لاقو 52 نئاق نتا وأ ؟ُذاَعم اي تا ؟ُذاَعَم »06# م
200 

 «اًماَحنَد و مسلاَوظ «ىلعألا كير مسا حبست أرَ أَرَق الولف (؟نتاقأ

 يف كلشي يدل يراَحُسبسحأ فيلا ةجاَلا ودول كارو ىَلصَ

 هدم ل

 [147281 :رظنا] . فيعضلا

 ساس نيو رع هرب كت سارع
 فيعش اًنءدح : :الاق. «ٍجاجَحَو رفع نبدَمَحُم اَنئدَح - 1١1١

 .(ح) هللا دبع َنْيَرياَج تغمس «راكد نب برام َنَع

 سامع ماش

 هنأ «يتربخأ رائد نب براَحم : لاق ءٌقبعش اًندح ُناّفَع انثدحو

 لها ياي هَركياق هللا لوس دمر َناَك : :لوُي هللا دبع َنْبَرباَج ٌعمَس

 .ًاقورط
 لكما :راقنا] .ًاقورط هلهأ لجرلا يأ نأ هرْكي ناك :لاق وأ

 يبو م شاع

 باسم يَا رجب اَندَح ١ ايلا

 َنّزَو مك« نيك لَصت جلا تا: 5220 :لاق هيما

 *يَشاَْم يدع َلاَراَمَك٠ يل َمَجْرأَ يل دروُكرمأوأ : يش لاق. يل

 علطول لاحم 11144 #1458 :رظنا] ةَرَحْلا موي ماشا له اًهيلّصأ ىّتَح

 3 دمحم -
 نب دمحم ْنَع ؛ ,ةّبعش اَنثدَح ءِرَفعَج نب َمَحم انندَح - لخفح

 ِنسَحْل نب وِْمَع ِنْب محم نع «يراصألا رار ني دعس ِنْب نَمْحرلادَْع

 ممم
 :هللاهبَع لاق) ف هللا لور ناك لاق هللا بع نيرا ْنَع يلع نبا

 نب يي ديزي لاق .رّفَس يف : :ًامشاّه ينعي هرَطُتلا وبأ لاق : يبأ لاَ

 لعل عمت دق الجر كآر ءرْفَس يف (8 هللالوُسر اي : ٌنوراَه

 انآربلاَّسِيِل : 8 هللا وسر لاقق ماضل جراد: اولاق ٠ هيلع َللْظ دو

 .رّفسلا يف اوموصُن

 علومك 1141/6 14457 :رظنا]

 نب دوسألا نَع ٌفيعش اًنندَح ءرَفَعَج نب د دمحم اًنئدح - ١4743

 788 هلا لور لاق :لاق هللا دبع ِنْيرِاَج نع "يلا حيت ْنَع « سيق

 .اقورط هلأ مكدحأ نيا المملح اذ

 رافال لوم 15ه: رظنا] ُدْمَب نماَنقرط دق هّللاَو :ٌرياَج لاقق

 [ل565

 نع َرماَع ينكدح اركز ْنَع

 كيسان تراك اًيعَأ يل لَمَج ىَلَح ريسأ تنك : لاق هللا دّبَع ني رباج

 ريمكس رام هادو لج ف لللوُس يح :لاق

 لاق ,هعيبأ نأ تهركف :ةّيقوب هينعب : :لاقو .هلثم

 «ديعس نب ىبحَي اندَح - "١١

 و
 هلم هّنعِبَف ؛هينعب :

 رو اممسام
 َنيح َتْلظ : :لاقق ٍلَمَجْلابُكيآ سد مق يله ىلإ هئالمح تطَرتشاو 7

 [14؟16 :رظنا] . كَل امه مَتمكو كلم د «كلمَجب بهذ نأ مسام

 دل رع

 :لاق. 'يبعشلا تغمس ءايركَر اَنئَدَح يتوب ندَح - ١6

 :لاقّو انعم (كَدَ). لج ىلع ل دب نباح يي

 يلم ىلإ هنالمح تنكس

 دلل ص 17 | شوش. 1
 00 ال ا

 رم م

 » هم

 نع ,جرطأل وديع يباح لاق َحْوَرَو
 ُهمأ ىطْعأ راّصألا َنم الجرن ؛ هللا دبع نْبرباَج ّْنَع .ياإ وبدت

 اوس عرش هبف نحن اولاقت هنو! ءاَجَ سنام اَهئايح لَن مة ّئ

 اي تست ثا ىلإ سحاق

 ْنَع « سنخألا نب هللا دّيبع ْنَع « ديعس نب ىَبحَيانْئدَح - / ١١

 ْمُكدَحآ (ىَلَتسسا وأ) سل اذإ : لاق ا يلا نَع ءرباج ْنَع ريا يبأ

 14154 :عجار] ىرْخألا ٠ ٠( /6) ىَلَع مهاد هب هيلِجرْمَضْيالَ

 «ءاطع يتربخحأ «حْيرج نبا نَع «ديعس نب ىحَياَدَح - ١14

 ٍرَْتلاَو «رْسبلاو بطلا نع ىَهّتهّنأ ؛ كلف يللا نع «رباَج ْنَع

 ل114 :عجار] . بسب بييزلاَو

 ص 7 0 « ةقاّرس نب هللا
 سواسو

 امن ةوزَ يف قرشا وَ هتلحار

 ِء ْنَع ءِرْيِرلا يبأ ْنَع ؛ ٌةَمَلَس نْب داَمَح ْنَع « ”عيكو اًنندَح - ١6

 [145445 :رظنا] ٠ الو فّيسلا ىطاَمتي نأ هللا لوُسَر ىَهن :لاق رباَج

 ِْنَع رائد نب براَحَم ْنَع َناَيْقَس ْنَع ؛ عيكو انئدَح - 12١ ١-

 محلا دبع لاق و) رْجَفْلا يف ذ َةَرَقَبْلا اَرَقَ «هباحْصأب ىَلص ذاَممانأ ؛رباَج

 [14556 :عجار] ًآناككأ اناككأ : :8 يلا لاقق (برْغَمْلا - يدهم نبا يَ

 همام لا
 يبأ نع :نايفس نَع ءِنَمْحرلا ُدْبَعَو «عيكو اًنئدَح - 7

 بوك يف يُلصُي ف هللا َلوُسَرتْيآَر لاق هللا دْبَع نيرباَج ْنَع «رييزلا

 [لوللكك ١ )بوم دحات

 لاق يتلا حلم رع لاا 00 كاد

 ُدوُساَْلُك ةقات)ةن ام نم َكاكريَخ امنع كلمن انآلو «ًةدحاو

 [ 1 6154 الهلال لدلقل ,314ه54 :رظنا] . (قدَحْلا»

 200 16 سا

 ًاسلاَج ىَلَص ْنإَو مقاوم امئق ىلإ . هبال لمْ
 200000 م

 . اهئامظعب سراف له لمَ مكس لاَج َوهَو اوُموُعَت الو ءًاسولج اوُنَصَق
 َِنَع «هيبأ نع ؛ «َنَمْيأ نب دحاولا دبع انْندَح « عيكو انندَح - ١1١6

 نم ةاَرما تلاق : لاق ةلْخّن عذج ىّلإٌب طْخَي قف هللا لور انك : لاق رباجي
 نأ «رمآقأ راجت اسال يل هلا لور اي: :ٌراَجَن ماع اَهلناَك «راّصْنألا مرعو دعس 2 2

 امَلَق : :لاق ءًربْنم هلت : لاق « ىلب : :لاق ؟هّيَلَع 5 مرنم كل دخن

0 
 هَل ْموُشياَك يذلا عذجلا انآ : لاق ريما ىلع بطة

 .ركذلاَنم دقق امل ىَكَباَذَهَنإ : . 89 يلا لاقق ٠ « 'يبصلا نياَمَك

 مل عوام اي وع اق “هد
 ا هل



 7 نع ريما يبأ نع ٠ « ىلا يل كَ كر كنَح- 2146

 زو رع يالا مك ىظ م 8 لوس لق لاق رباَج

 ليللا رخآةالَصأ نإ ةرخآر ويلف هرخ ظقيتسي يهنأ كم نط نس لو

 [6845 :رظقنا] .لَضْقأ يهو ةَروُضَحَم

 نع «َناَيْفَس يبأ ْنَع ٠ ُشَمْعألا اَنئَدَح «عيكو اَنْئدَح - 1١ ؟ها/

 يدار مط اَملاَجر ةَئيدَمْا ملح دل : هللا لوُسَر لاق : :لاق ٍرباَج

 .ضّرَمْلا مهَسبَح رجالا نورك شألإ عيل ثكسألا

 لاق : لاقي رمل بأ ايا نمي

 اذِإَف ُهّللاهلإ هلإ ل : :اوُنوَُي تح َساّنلا لتانأ انآ تَرمأ : قف هللا لوُسَر
 2 0 مام ل

 هّللا ىَلَعمهاَسحَو اهبل مُلاوْمآومَُاَمد اهب ينم اوُمَصَع اهولاق

 (14 124 :عجار] . «رطْيسٌمب مِهيلَعت . ردم تأ َمنإْرْكدت : ارق مث

 نع ءناَيفَس يبأ نع ؛ شمعألا انئدَح «عيكو اًندَح - - ١8

 هُداَوَج رقع نم : لاق ؟لَضفأ داهجْا يأ « هللا َلوُسَر اي اولاق : لاق رباج

 [147417 :رظنا ]هَ َقيرهأو

 سر هس
 نع ؛هيبأ ْنَع نمي أ نب دحاولا دب انثدَح « عيكو اننَدَح - - 16

 مم هيف وقوم مرر 000
 مكانآلل «قدنلا َنورَفَسَيْمُهَو هُباَحْصآَو يلا كم : لاق راج

 لاق ٠ ٍلبَجْلاَّنمةَيُك اتمام ءهّللا لوس اَي :اولاقت ءاماّعَط اوُنوُنَي

 َلَوممْلا ذاك يبل ءاجج مث ءاهوَُرَت «ءاّمْلاب اَهوُشُر : ف هللا لوُسَر

 لاق « لاهي ًاييثك تراصف انآلكب ل رق هللا مسي : لاقت (ةاَحْسسْلاوأ)

 همام ا سا ًَِ ارَجَح هنطب ىَلَعدَش 2 ذك هللالوُسَر ان
 «ةَاَقتلا ينم تَناَحَ :رياج

 [14954 :رظنا] ا

 نبا دَمَحُم نبل دبَع نع « حا ائدَح «عيكو انندَح - لقفكإ

 « هيلو نذر يغب جور دبع امي : 8 هللا لور لاق : :لاق باج ْنَع « « ليفَع

 [لوزسم لهحح :رظنا] ٌرماَعَوهَ «هلمأوأ

 ْنَع ؛ راكد نب ٍبراَحُم ْنَع ٌفعَش اًنبلَح «عيكو انندَح - 5 ١-

 .ةرقوأ ارو ورحت ةئيدمْلامدق امل "يبل ذأ «رياَج

 م ا قلدو هدي سمس
 0 هال ةرم لاقو

0 

 ل ا

 0 نمل لاق) سمع ؛ ء ليه

 مآل «عئاببلل هناَمَف ؛ «لاَمهَلَو دبع َعاَبْنَم : قف هللا لوُسَر لاق : شو

 . عاتبملا طرتشي

 هيموم مع اس باصإلا»
 نب َةَمَلَس نع « نايس نع ؛ ن

 ؛رباَج ْنَع «رئيزلا يبأ نَع «ناَيفس اندَح «عيكو انئدَح -165
 علوم ل1115 1474 :رظنا] ٠ ٌريَدمْلا عاب 48 يبنلا نأ

 نيدو س ع عا ع امل

 ةَمَلَس نع «نايفسو «دلاَخ يبأ نبا نْندَح «عيكو انْدَح - - ١6

 3688 :رظنا] ريما عبق يِلاانأ ءرباَج نع «ءاطَع ْنَع ؛ ٍلبَهُك نبا

 مص ادعو يجَدَتُس
 ةيدزألا ميكب يلع يش ينثدح هلا دْيَع اًنَكَدَحل 5

 يبأْنَع؛ ٍلْيهُك نب مكس ْنَع ”كمرش ايد :الاق . يش يبأ نب ركب باد

 [11154 :عجار] .َريَدَمْلا عي لنآ بج ْنَع يملا

 ءرباَج َنَع «رييزلا يبأ نع «ناّيفس اَنئَلَح «عيكو انثَدَح - / 1١

 لكلا" لقنلا لكلام للمال :رظنا] رّسَحُم يدآو يف ٌمّضْوأ ل يبل نأ

 [قاواالا لقلمال لهن دق لتخفا لتشمل 11711444 1

 «رباَج ْنَع «رييزلا يبأ نع نايس ايئدَح ,عبكو انيلَح - 4

 ىّصَح لْئمب اوُمْراَو ءاَهَكساَنم يتمُأ َدَحَأَتل :لاق [ ِهّللا َلوُسَرَنأ]

 11 :عجار] . فّذخْلا

 نع «هيبأ نع « ءنسيأ نب دحاولا دبع انئدَح «عيكو اَندَح - لنحشملا

 ,ديدَش ده مهَتاَصأ قَدْ ُهباَحْمآَو قيل َرمَحامل لاق ر باج

 [14:. :عجار) . عوجلا نم ارجَح هنطَب ىلع فيلا طبر ىَتَح

 .(ح) ناَيفس انئدَح «عيكو انئدَح -
 هما
 لاق : لاقرباَج ْنَع «ريمزلا يبأ ْنَع ,نايفس اًنربخأ «قازرلا دبعو

 ىّنَح ليِدْملا يف ُهدَيْحَسْسَيآلَف اما ْمُكدَحأ لكأ اذ : هللا لوسَر

 اكتمل ل155 :يرظنا] ةكربلا هماَعط "يأ يف يِرْدَيآل هنو اهقعليوأ :٠ اًهَقَعْلَي

 [1017/7 :عجار] ء[1 98:4 1800 4

 .(ح) ناّيفس انئَدَح «عيكو انندَح

0 

 لاق : لاق رباح ْنَع «ريمرلا يبأْنَع ناَيْفَس نَع ءِنَمْحّرلادْبَعَو
 «ةعيرألا يفي نيالا ماَْطَو نيثالا يفك دحاَلاماَعَط : اق هللا لوُسَر

 [161970 :رظنا] . ا ةيالا نكي ألات

 لاا

 .(ح) نايس نَع «عيكو اند 4377 ١-

 [1 :رظنا] . هلم .

 رو هما

 :لاق «رياجج ّْنَع يملا يبأ نع اي اربح : لاق قازرلا دْبَعَو

 ىألا َنِماَه مط ْمُكَدَحآهَمْقل طقس نإ : هللا لوُسَر لاق

 [11 :عجار]. اطل يال ءاَهلكايلو

 مشن د19 للاهل لاق لاق « 0 قات نب حط

 [14811 16174 :رظنا] . .لَخلا (ماذإلا)

 رياَج نع« ءرِدَكُنمْلا نبا نَع نايس ّنَع ؛ «عيكو انْئدَح - 1١
 انل ىنأ تلق : : لاق ؟اطامّلْمُثذَّا لَه : ف يلا لاق "تضئ امل : لاق يدم همم

 .ُنوُكَتس نام : :لاق ؟طاَمْنَأ

 لوُسَر لاق دق سيلوأ :لوُفتُق «كطَمَن يْنَع يحن : يتارمال لوُقأ انآو هت هرم 5
 [14004 :عجارإ] . وكس نإ : ل هللا



 نيرثكملا دنسم

 يبأ نْنٍملاَسْنَع ١ . ”شتغألا نكح ؛”ييِكو اَنكدَح - ١- 1ك

 «يمساب ومَن : :8 هللا لوس رلاق : :لاق هلا دبع ِنْبرباَج نع ٠ دْعَجْلا

 14506 يجارإ مُكتيمسف مساقلا وب انآ يف ؛ « يتيثكب ارث الو

 :لاقرباج َنَع :ريرلا يبأ نع ءرطف َنَع ٠ «عيكو انندَح - - 7,977 5 ١

 كج اوُتفطأَو :مُكَتيأاورمحَو ,مُكباَوبأاوشلغأ : : يو هللا لوسر لاق

 هلو .ءاطغ ف شْكيألو ءًاقلشم بابي أل ناطيشلا نإ .مكسأ اوك

 0 هس ساس شاه ع
 :رظنا] .- ٌةَرَقْلا يعي - هلهأ ىَلَع َتْيَبَلا مرض 7 ةّقسْيوُفلا نإ ,ءاكو لحي

 علقؤلال لماا لقدالا لاقكتن 1015 1

 ح ١177

 عع
 ْنَع «رْبيزلا يبأ ْنَع «تباث نب ةَرْزَع انئدَح «عيكو انئدَح - 18 ١-

 0 ا 7/8 اَنجَجبَح : لاق راج

 1400 عجار] .ةمْيسْنع ةَبلاَو ةعبس

 رياح ْنَع رْيمزلا يبأ نع ؛نايفَس ْنَع ميكو انَح - - ١18

 مَ ءاًهورمُْت الو مُكلأَودأ مُكْْلَع وكس : : 4 هّللا لوُسَر لاق :لاق
 مع#

 [14397 :عجار]. . ثاريملا لبس يِهَق رم رع

 ْنَع «نايْفَس يبأ نَع ؛ شمعألا اَنثدَح «عيكو اًنندَح -

 حاف للون ىف «بّرْْلا نم يقي يِلاَخ الك لاق رباَج

 نم يقرأ يّنإو «ىقرلا نع تين نإ هللا َلوُسر اي: :لاقت هنآ « ىلا
 [144 :رظفا] .٠ لمْ ُاَحأ مهيأ عاطقسا نم لاقق ء بّرْقَعْلا

 «رباَج ْنَع «براَخُس ْنَع ايس اند «عيكو انئدَح - ١18-

 َسمئليوأ مهو هليل هكمأ ”لُجلا َقْرطَي نأ 8 هللا لوس ىّهن : لاق

 11471١([ :عجار]. مهتارتع

 ْنَح «ناَيفس يبأ ْنَع ؛ شمعألا اند «عيكو انندَح - - ١1
 :ةداوج رقع نم لاق ؟لّضْفأ داّهجلا يأ : قف يلا لئشس : لاق رباَج وو م داع و

 [14769 :عجارإ. هت قيرهأو

 لَضْفأ ةالّصلا يأ لْئْسَو : لاقتدما1 لوُط :لاق ؟(

 انكشفت :رظنا] . توُنفْلا

 ْنَع «رائد ِنْب براَحُم ْنَع «ٌةَبعَشْنَع ؛ «عيكو اًندَح - *١558-
 مما سام

 هتك يلدَروَ ءًريعب 8 هّللاٌلوُسَر يّنم ىَرَعشا : :لاق هللا دّبَع نب رباَج
 ما مس

 1474١[ :عجلر]. نيتعْكر لص ؟تيلص لَه : يل لاقق : لاق ٠ « يل حجرأو

 ْنَع ءراثد نْب براَحُم ْنَع هَرعْسم اَنئدَح «عيكو اَنئدَح - ١85-
 سا مسا

 . يدار يناَضق نيد اف يبل ىلع يل ناك : :لاق هللا دَبَع نْبرباَج 0 با # هع
 .٠ ا 0 ل

 ْنَع ءِسْيَ نب دوُسألا ِنَع «ُنايْفَس َنَع «عيكو اندَح - - ١6

 ؛جَرَّخ اما ٌنوُشْسَي ف يلا باَحْصأ ناك لاق رباَج ْنَع ؛ ءح

 1451١[ :رظفل] - ةكئلَملل ةَرهظ َنوُعَدَيَو
 مام م

 .(حل؟ «كلملا دّبَع نَع ءديعس نب ىَبحَيانئدَح - 1

 98 0 للادبَعِنْير جدت
0 

 سا مر مرش ءاش
 ْنَع ءءاَطَعْنَع ؛كلتلا دب انكَدَح ,ةقرألا سويس

 باج اي :لاقك : هّللا لوُسَر دْهَع ىَلْع ٌءآَرْماتْجَوَرَب : لاقرباَج

 ةلآ : لاق ءًايّيك :تْلُق : لاق ؟ًايئ وأ اركب : لاق ءمَعَن :هتْلُق :لاق ؟تْججوَرَيآ

 َلُخَْت ذأ ت يشق تاو يل نك هللا لورا :تلق :لاق ؟اهبعآلت ًاركب

 تاّدب كلم ؛ اَهلاَمجَو اَهلاَمو اهنيدل حكت رمان : لاقق هتيم يب
 ميس مقا

 . كادي تب هس ر نيدلا

 ْنَع ءءاطَع ْنَع «كلملادْبَع ْنَع «ديعس نب ىَحَياَندَح 17 ١-
 نحو «ةّجحلا يذم نيم عيل ا هللا لوُسرَعمانسدُن : لاق ٍرباَج

 ٌرْبَكو اًنرودص كلّذب تئاَضق «ةرْسَع اهلج نأ انما «يحلابنوُمرَحُم
 يم يذلا يَا لول ءاولحأ “اني اي: :لاقق َكلدُدَمَ اَنْ

 اًنِإ ىَتَح «آلَحْلا لفي اَمَسّنلا اًطَو ىّح انفك :نوُعْتاَم لم َتْلَعَفَل

 :رطنل].جيحْلاب ايكو رهظب كم الع «ةّيوْلٌمْويْوأ يوتا يَِع ناك

 [قو131 للقتل كلام

 ْنَع ءءاَطَعْنَع كلما دب انكدَح «َقاَحْسِإ اح - 44 ١

 :لاقو هَل َرَكَدَك .. . جحا َنيِمرْحُم كف هللا لوُسرَعمانسدَك : لاق رباَج

 [1474ل/ :عجارإ] جحا «رهظب كم ان جو ةيورلا موي ناك املك

 تمس :لاق مزاح نب ريرَج ْنَع «ديعس نب ىَحَي اندَح - ١١8

 ءرَسبلاو رْسَلا نع هللا لوس ىَهن : لاقرباَج اَنكدَح : :لاق ءاَطَع

 [1 1١4١ :عجار]. .اذبتي نأمل بييرلاو

 هرب هللا دبع يسكدَح «نآلْجَع نبا نَع «ىّحَي امدح -
 هللا لوُسَر عم يلَصُي ناك لَ َنْيداَسنأ هللا دبع نِْباَج ْنَع « ءمسْشم

 20 2 وم
 . ةآلصلا كلت مهب موك ينأي م ءةاّشعلا

 رباَج نع ,ءاطَع اًننَدَح ؛كلَمْلا دبع نَع سياح 1

 وأ عطَتسي مل ٠ ءاهْعَرريْلَف رضرأ هل تناَكْنم 0 :لاق

 [اماملا

 :ةَملَس يبأ ْنَح ء ىَيحَيْنَع «ماشه نع  ىَحَي اند 1+
 11748 11497 نظنا] . ُهلاتّيعُو مل ىَرصلا لاق كلف يلا نَع «رباَج ْنَع

 علوش لولا لولا

 [14؟4؟ :عجار] .هوحَت نايفس نع ؛دوادوبأ ءانثدحو- “5743 ١

 نْبِلاَس َنَع ءروُصنَم نَع ,ناّيفس نع « ىَبَحَي اًنئدح 5 ١-

 هللا لوُسَر ”ن ىَهْئاَمَل : :لاق هلل بَ نْبِباَج ع ءدجْلا ٠٠( /) يبأ
 م[

 .ًانإالَق : لاق ءاَنلَدب الف : :راصْألا تلاقق ةّيعْرألا نع ا
00 

 نع« «سْيق ني دولا نع دافع «عيكو انثدَح - ١6-

 :لاق « يبأ ىلع اك نيد يف ُهئعَتسأ اقف ياتي لاق ريا ْنَع «حْيُ

 لوا هللا لوُسَر يملَكتآل : ةارملل تلق تَرَ : لاق «مُكيآ : لاق
 قرع مُكئاَكرب باَج اي :لاقق « انك َناَك نجاته سبا لاق هيلأسَت

 7 لوس لكل 1199١ نظنا] .اَهرِجاَوَيَاَلَو ُناَحآ اَْدَسَيلن هن

 اكن



 0 000 00 ا

 20 ةرتلاهلاتلاق رح الق لاق ٠ اق مضلل اني

 ْدَكَسِلآ :اًهلْتْلُتَف :لاق ٠ مِهْيَلَع لص مهّللا :لاقف :لاق .اَنيَلَع لص

 :رظنل] . اَنل وُْدَيَالو اَنلَعلُخْدَي ناك ف هللا َلوُسَر ىّرَت :تلاق ؟ كيت
 1 م

 ٍنْدَمَحُم نب هللا دبع ْنَع نفس نع «عيكو انئدَح - ١15

 ًابرْغَمْلاَو «ةّيَح ُءاَضِييرصَمْلاَو ءاهمْساَك رهظلا :لاق رباَج ْنَع :ليقع

 يه ءانزانم ينأن م برا ل هلا لوم يلم اكو ءاًهمساك

 ُرْجَمْلاَو ٌرْخَوُيَو ءاشعلا لمي اكو « للا مقاوم ىَرتَ ليم ىَلَع
 [6#190 :رظنا] اهب سْلي ناكو ءاهمْساك

 ِنْبدََّحُمْنَع ءدْيَرْنْب يلع اربح «ميشه اًنئدَح - ١117

 هّللالوُسَر لاق : لاق- هللا دبع َنْبا يني - -رياَج يِنئدَح : لاق ردكم

 نجلا هل تبَجَو ؛ نه اكو نهمَحرتو نيو « تاني ثآلا هل نك نم :

 نينا تناك ْنإَو :لاق ؟ن نينا تناك إم ٠ هللا لوس اي: :ليق :لاق ٠ هبل

 .ةدحاو : لاقل «ٌةدحاَو : ةكاولاق ول نأٍمْوَلاٌضْعَب ىآر : لاق

 ريا ْنَع ؛ يبعشلا نع رايس انربْخأ 'ميشه انثدح ١4

 :لاقك لخداع املك ءرْقس يفاق هللا لوُسَ عمان : لاق

 دِحَبْسَتو ةعشلا طشّتمَت يكل ٠ ءاّشع يأ ؛ ًالِئلَلُخَْ ىّتح اوُنهْنأ :

 [1147 :عجار] ةييَملا

 ءدٌعَجْلا يبأ نب ملاّس نع ٠ « نيصح َنَع «ميشه انثدح ١84

 آل: انفك مساق ءاَمَسقمالُخ نم ٍلُجَرل دو : لاق هللا دْبَع نْبِرباَج ْنَع

 اوُنتكَ الو يمساب مست : لاقل امركذق 9 للآن ىن هب كيك

 [7*147 :عجارإ . مكي امساق تعب - امك« ” ينيب ٠

 يب ناوين دان ل فديت ارا 0 لل

 ما عش

 5 مو :رظنا] . 22

 نب رباَج ْنَع «ٌةَريبه يبأ نَع رايس اربح «ميشه انثدح

 لَمجف «ًريعب ينم ىَر رتشاف ءِرَفَس يف ا هللا لوُسر َممانُك : لاق هللا دبع

 يلوم هبله هريعباب هت تندق ملف «ةيدملا تف ىلح مره يل

 ُتَلاَدَبْدَك :تلُق : : لاق ينقحَ دك هللا لوس اذ “ 5 فرصا مك نمل

 دوامي اكو: لاقو رعبا يَ مَآ املك : لاق

 :رتشا : لاق : لاق ْبَجْعَيَلَعَجَف : لاق « هتربخأف

 .مكن :تلق : لاق ؟كلُهبهَوو نمل

 كبل عدو ريعبلا كلم ىَر

 ٍانط ىلع «شمغألاانَرْخأ : لاق ان 11:

 000 :رظنا] . فارغ يغلي ل

 ا ف :لاق : هلق در

 وام

 7 مسعم) هللا دبع نيرباَج دسم
 ل2 اا اه صصيصسلل ١ صصتسصت 0010م, بساع

 .ًادحاو اًمهقيرط َناَك اذِإ «ائاَغ ناك نإو

 «رباج ْنَع ريل يبأْنَع ءدواذ اًنربَخأ «ميشه اًنئدَح - 1 3

 .اهلهألةَرئاَج ىَبقرلاَو ءاّهلهألٌةَرئاَج ىَرُصْلا : :لاق اك هللا َلوُسَر نأ
 لاق :لاق «رياَج ْنَع ءريبزلا وبأ انربخأ بيم اترَح ١ ل٠

 « 2اس أوتل اذنك هتك: : ل هللا لوُسَر

 قلق توُحب نق انمار دفق "وقس ين تناقل ابدي ب

 عمم رو دلع ا
 دمي ٠ 4/7) لاق ُهَنإَمُ «ةدبيع وُبأ انعنمف هنم لكان نأ اندر حبلا

 ُهْنماَنلَكأَف :لاق ءاوُن للا لييَس يفَو 8 هللا لوُسَر لسن : :كلذ

 ُهْنم مُكَعَم يقي ناك نإ : لاك هللا لوُسرل كلذ ارك نمد امل امن

 [لقلاا» لقط ل 1784 :رظنا] . اني هب اوُماَف يش

 ملا
 :ناَمّيَلَس تحمس «ٌةَبعش انئدَح «رَْعَج نب دمحم انئدَح - 1١

 :لاق ُهّنأَألِإ «ثيِدَحْلا َرَكَذَك .. . ًارياج تغمس : :لاق َناَيَفَس اَيأ تعمس

 000 [11:7 :عجار] . هدي ف هللا لوُسَرهاَوَك

 نب دَّمَحُمْنَع ءدْيَزْنْب يلع اربح «ميشه انثدح - ١14

 «لّصَمْلا مف: هلا لوسي : :لاق كلام ناقوس «باَج نع ؛ ,ردكنملا

 ءهنم ْعِرف دق ءيش يف لب : لاق تن يالا هش ف

 .ةلقلخ . ل ىلا لاق 1

 لع اك 1 مم نشا يش

 .انالك يسأر
 ةممإب ٠

 نبرمع نَع ءرّفعَج نْب ديمَحْلا دْبَع نَع «ميشه اًنئدح - 5٠ ١-

 داع نم قي هللا وسر لاق : لاق هلا دبع نبا باج ْنَع « ايو نب مكَحْلا

 ل سم ل
 ايف سمت سل اذ « عري تح ةَمَحرلا يف ضوُحَي لري ملاضيرم

 رباَج نَع ءاايفَس يبأ نع ءرشب يبأ نع ؛ «ميشه انكَدَح - 51١ ١-

 145904 :عجارإ . لَا مالا معن : :ل# هللا لوُسَر لاق : لاق هلل دْبَع نْبا

 ِنْيدَّسَحُمْنَع ءدْيَز نب يلع ْنَع «مْيَشُم انَْدَح - ١11

 ءاّنلو اي رَمعَو ركب يبآو بلا متلك :لاق راج ْنَح ردكم
 لولا ل١16 يظنا] اوتضوتي ملو اوُلَصَ

 َّنَمَل :لاق رباج ْنَع رْيَبْرلا يبأ ْنَع «مِيَشَه اَنئلَح 4717 ١-

 .هَتاَكَو .هْيَدماَشَو ةلكومو ءابرلا لكأ ف هللا ل وسر

 راج ْنَع ءريقَقلا ديزي نَع رايس اًربَخأ ميش اَنَدَح - ١115-

 2 هَحآ نطيل اخ تيطغأ : : هللا لوُسَر لاق : لاقهللا دبع نبا

 همْوُق ىلإ صب اَنْ ناَكو «دوسألاو رَمخألا ىلإ[ عب ب :يلبت

 دحألا لحن مل «مئاَنتلا يل تلحأو ةماَع سانا ىلإ تف تدعو «ةصاَخ

 ًاروُمط ضرألا يل َتَلَجَو هر ءرهش ةريسم نم نابطرلاب ترصنو ؛ يلب
 .ةنكرنأ يح > لص هلم كأبي ءادجْنسَمو رع ةمع6



 نيرثكملا دسم
 ربقع يلاه

 ٍرباَج ْنَع «ءاَطَع ْنَع ؛ كلل اخ ميم كد - 416 ١-

 ءءء ٠ م ل هم مس

 ةَحْبَس ْنَع ةرقبلا حبت اق هللا لوُسَر دْهَع يفتت انك :لاقول دب نب

 14400 فنا ايف كرش

 7 ْنَع ءرْيَُرلا يبأ نع دوا َنَع لّضٌمملا نب ! رشب انُندَح - اع

 ّلُك مني ةمْبس يف لسع مل ّلُك ىلَع : ا هللا وسر لاق : لاق رباَج
 ل
 ,ةعمج

5 
 يبأ ْنَع «كلما دبع اندَح «فّسوُي نب قاَحسإ اندَح - -1 رق ع

 هل نكمل اذ  ءءاقس يف هبي قف هلال وراك : لاق ٍرِباَج َنَع «رْيمزلا

 :عجار] [19184 19318 14007 1114١, :رظنا] مارين م رون يف ُهَلَدباَقس

4 ] 

 ٌرَجْلاَو ريقّتلاو ءاّبدلا نَع كف هّللالوُسَر ىَهْنَو :لاقت ١
 مق و

 [5017 ,4414 :مجار] 1611١ لها 14417144٠4 :رظنا] . تْفّوَمْلاَو

 ْنَع ءءاَطَعْنَع ءكلَمْلاُدبع انَدَح «ٌقاَحْسإ ند -48
 «َرَمعو ركب يبأو ا هللا لور ده ىَلَعمتستنَك : :لاق هّللا دّبَع ِنْبرباَج

 سرع سل ص ع
 [18119 :رظنا] . اَسنلا ينطياريخأ نعل يضرم اه ىَتَح :هقض

 ْنَع ءءاَطَع ْنَع ءكلَملا دبع اندَح «َقاَحْسِإانْنَدَح - نتف

 عر ة”ضرأ هَل تناك نم : :لاق هنأ ؛ ؛ ىلا نَع ؛هلل دب نيرياَج
 سو م مرا سول سل ساسأ#

 ة/و «ملنُسلا اح اهل اَْلعَرَجَعْوأ عريان عطتني ملام

 [ل1 :عجار] . اًهَرِجاَوي

 ءريدك يبأ نب ىَيَحَي نَع ؛ :ماَشه انندَح 2قاَحْسِإ انندَح - -١م

 ف كلان َلوُسَرنأ ؛ هلا دبع باج ْنَع ءنَمْحرل دبع نب همس يبأ نع

000 
 [14047 :عجار] . هلتبعو نمل ىَرمْلا : لاق

 ْنَع ؛ٌةورع نب ٍماّشه ْنَع ٠ يلهم داب ندب انئدَح - لدفف

 احلم: اق هل لوس لاق لاق هللا دبع نبا رياج ْنَع :ناَسَِك نْب بْهَو

 ُهكَوُمَئاَهْنم يفاّرعْلا تلكأ امو - ًارخآ يسن - اًهْنمُهلك ةتيماضأرأ
 [15541 :رظنا] . ةَقَدَص

 انرَبْخأ - ةّلع نبا ينعي ٍ- ليِعاَمْسِإ اَنكَح +4 ١-

 دْبَع نب دَمَحُم َنَع يم «يئاوثسدلا ماَشه(* هر

 ىَلَع يلم هلل وُسرلاَك لاق هّللادّبَع ِنْبِرباَج ْنَع ء«ِنَمْحرلا

 اَيلصُيذنأ دار انِإَق «قرشمْلاَوْحَن هشلحار

 161١4[ ,14021/ :رظنا] . َةَلبقْلا

 هم م سا عصا
 ليت ساَفلْرَنَدَي

 ١- ْنَع ريل يبأْنَع «بوُيأ اًنربخأ «ليعامسإ انئدَح 0

 ُهلآمآلَغ قت ءروُكَذَم وبأ :هَل لاقي ءراّصنألا نم الَجَرنأ ؛رباَج 2

  0ْنَم :لاقك ا هللا لور هب اَعَدَ
 مقرب هكا للا دبع يملا اك ؟هيرّكشي نم ؟

 الط َناَكانإَو ؛هستب اداري ريق ْمُكَدَحأ َناَك اَذِإ : اكو.

 ءاهْعَرري

 هلل لس
 (همحر (يوذ) ىلع هي تا ءهلاع ىلع

 [14354 :عجار] . انماَهَ اماه ًالْضق ناك نإ

 رورب مرر ك ل رع | سمت
 يبأ نع« حلجألااَنَدَج « لبَضُف نب دمحم انثدح - 6 ١

 «سمششلا بور دنع كَم نم 8 هلا لور جَرَخ : لاق. رباج ْنَع ءرييزلا

 1811٠١[ :رظنا] . كَم نم لايمأ ةَعست يهو فرس لأ ىّتح لص مل

 يبأ نع «شّمعألا انثدَح «لْيضُف نب دمحم اًندَح ١-

 تاولصلا لَكُم : :لوُتيا هللا لوُسَرتْعمَس : :لاقرباَج ْنَع َناَيْفَس
 3 م8 هرم +

 موي لك هنم لستفَي ؛ ؛ْمُكِدَحأ باَييِراَج رهن لكك تايوثكملا ٍسْمَحلا

 [1 149114 ل4471 :رظنا] . تار َسْمَح

 هلا رعب مرعب عاشو
 0 شمعألا اندَح «ِلْيَضُف نْب دمحم انئدح 7 ١--

 5 ريآل مُكَدَحَأ ىَّلَص اذِإ : :8 هللا لور لاق :لاق باج ْنَع نايس
 هما
 [1 6746 166397 :رقشا] . . بكل ارا عا

 و هقعدع

 تاق بمحل ير 59 اوسر لاق :لاق . .هللدلع نري
 يق سا ع ماس

 اوُدجَتْساَف بَدَجْلا يف ْمنرسادِإَو «لزاكملا اوُرواَجُسالو ءاهئاَتسأ باكرا

 ّ ٌنآليغلا مك تلون اًذِإَو «ليللاب ىَوطُ وأطُت ضرألاَّنإَ ,جكدلاب ْمُكِيَلَعَو

 ََ اًهَنإَق 2 اًهْيَلَع ع الع لولو قيرألا وج ىلع ةالّصلاو مَ «ناكألاب اوما

 ل1 :رظنا] . نعلم اً ةجاَحْا ءاّضقو عابسلاو تاّيحْلا ىَوأَم

000 
 7 نع ؛هيبأ ْنَع ءرَفْعَج نع ؛ « يمقللا باول دبع اَنئدَح - 0 ةضخل

 . دهاشلا عم نيمبلاب ىَصق قف هللا َلوُسَرنأ ؛رباَج

 . قارعلاب يلع هب ىَضَقو : يبأ لاق :نفعَج لاق

 اَدَّه ىلع ٍبَرَصْدَك يبا ناك :ٍنَمْحْرلا دبع وُبأ َنلاَق

 ٌهآَرَق ىّتَح هب لَزأ مل راج ىَلَعي لد َحأقفاَويمَلو لاق . ْثيِدَحْلا

 حمو هلع بقول
 ٠ “6 ١- ينعي - بح انندَح « يَفّعلا باول دبع اَنئدَح |

 00 د

 «جحلاب باحر لهآ ف هللا لوس راج يسئدَح ءاَطَع نع -

 سم. 0 م ص مس

 نمد ىلع اكد .ةعلطو ا يذل يذم تتدخل

 قل يلو . اق هللا لور هبل اميل : لاق .يدملا هو نم
 0 رشق سو مريس ل 6
 اك ل ولسا وة توك الحا

 أيبتلا علب رُظْقَياَندَحأْس كو ىنم ىلإ[ق لن : :اولاقق ءْيَدَمْلا هَمَم

 نأ ًالولو «"تْيَدطأ اَم يداوم يِمأ نم (تلبقتسا) يئاؤل : لاقق . ف

 اَّاَرْيغ اهلك كلاما تككستق تَضاَح ةَشئاَعنآَو "تلكحآل يذلا يعم

 عع جَحب نوُقلَطْنتآ «هللا لوُسَر اي: :تلاق َتَقاَط ترهَط امل ؛ هال

 بيلا ىلإ رضا نتطلع رئاق ؟يطلاب طلال َّنمَعَو

 فك شن نا كان ننقألو محلا يذ ينصر

 ؟هّللا لوم اوُسَر اَي ةصاَخ هذه مُكَلآ : لاق اَهيمْريَوَمَو ةبقمْلاب 8 هللا لوس

 لوو :رطقنا]. ديل ليال : لاق

 م ةماعلا



 ردم تما :الاق. رف رل ا

 »»ه ةعدوا ادد م
 لاق لملم :رظنا] . رعد كرب لك يلو سمو جحا

 [علماد#

 2011 لاق : لقوا :ةط نعد

 سا م صم سا
2 

 اَهّيلَع نأ ةسوُنم مولا سفك نم مم اماوأ «ةسوُنم سنن مام :رهشب
 [1615؟ :رظنا] . ا ٠ 500) دموي يهَو ةسدَنم

 رز ءعةلمو
 نع «يميتلا َناَمْيلَس ْنَع «'يدَع يبأ نب دَمَحُم اندَح - ١

 أ ةَرَجَش لمآ ينموَُياف لالوسرنك : لاق باج ْنَع «ةَرضَن يبأ

 هَعمَس ىّنَح : :رباَج لاق عاجلا حك : لاقي دنا مث « عذج ىلإ : لاق
 روم هايورقإو
 ول :مُهضَمَب لاقف. نكس هَحَسصَق 8 هللا لوُسَهاَنآ ىَتَح ءدجْسصلا له

 1 ألي

 مما

(). 

 نب دَّمَحُم ْنَع 7 «ىَتْعَمْلا «قاَحْسِإ نبا دمحم اًنربخأ : :لاق. ديزيو

 هللا وُسَر لاق : :لاق“ هلل دبع نبباَج نع ءراَسَيِنْب ءاطَع نع «ميهاَربإ

 حا متحمس اذ (: لوُقي ا هللا لور تغمس : هئيدَح يف ديزي لاق) : 5

 َنْوَرَتَآلاَم ىَرَناَمْإَف للاب اوم ِلّللاَنم مريمَحْلا قاَهُتَو بآلكلا

 هقلَخ نم هلْيك يف ثيَلَجَوَرَع هللا ؛ لجل تاَدَه اذ جول اوُلفآو

 ابي حقتي ل ناطيشلا نإ ٠ ايل هللا مسا اوُرُكذاَو باَوبألا اوُقيجأو ؛ءاَشاَم

 اوُتنْكآَو ءٌرارجلا اوُطَعَو :ةيقلسألا اوُتكوأو هع هلا مْلساَركُدَو فيجأ

 .ةّيآلا

 .برقلا اوثكوأو :ديزي لاق

 ٍنبِدنَُمْنَع لاما نَحْنُ - ١ معو
 8 يلا ىلإ يب بارعأ هاج : ُلوُكي هللا دْبَع َنْبَرباَج تغمس ردكم

 ٌةاَنآَمُت ءىبأَك ٠ يتلقأ : لاقك فيلا ىتا ٠ كعوَف ٠ مآلسلا ىلع همي

 :4 هللا لوُسَر لاق «جَرَخ : اولاقتهْنع لاك « تاك ينلقأ : لاق «ىَباَق

 [لمجمال لووك ل1501 :رظنا] اًهبِبَط عصنَتو ءاََْبَح يفت ريكلاك ةَئيِدَمْلاَنِإ

000 
 َقاَحْسِإَنْب دَّمَحم ْنَع «ايدَع يبأ ْنْبدَمَحُم اًندَح - 1١

000 
 َلَحَتمُهَبَسحاَف دلولاّنم مةنآلكه لت اَمْنَم ؛لوُقَي ل هللا لوُسَر

 .ناَثاو : لاق ؟ناَنثاَو هلا َلوُسَر اي : :انلُق : لاق .ةّنَجْلا

 :لافقل د حاوو : متلقول مكارأ : :رباجل تلق : دومَحَم لاق

 .ةلاذ نا هللاَواَنآو لاق. ًادحاوو

 «ناَسْيَك نمب بهو نَع «كلاَم ْنَع «نّمْحرلا دبع اَنئدَح - 1 لالا

 «ةقمثآلك برس ثََب ف هلل لوران ؛ةريخأ ؛ «هللا دّبَع نب رباَج ْنَع

 ع

 تاز دعونا عتَجت ءاَنداَر دفن «حارج * اَنْب ةديبع ابآ مِهيلَع َرَمآَو

 هَل لاق (ةَرَْ ميلك انييصُي ناك ىّتح كيوُاَك «دوزم يفُهلَمَجُ

«#2 
 اَمَنْنَك اًنْدَجَوْدَ : لاق وَ ردت مُكَلَع ين تناك امو «هللا بعلي: لجر

 برأظلا ل فم وُح اد لحاّسلا ىلإ انتا ىَتَح تبعت ٌنيح

 دبع بأ خم لية امك جلا كلن هم َلَكأَف : لاق . ميلا
 مل اَمهَتْحَت ترَمَك ؛ تحرم هتلحارب رمأ مث اًمُهَبصنَف عالثطأ نم نْيِملَص

 .*يش اهبصي

 َعِمَسُدن «يعاّروألا اَنئدَح ءٍملْسُم نيدو اولا انكدَح 208 ١-

 .(ح) ىَبَحَي

 « ىَنعمْلا ؛ ء«ريثك يبأ نب ىَبحَي نَع « كرابملا ناي لع اندَح «عيكوو

 لاق «رّمُمْلا اَهيأ ايل: :لاقك ؟لِبق لأ نآرُقلا يأ : :ةَمّلَس اَبآتلأَس :لاق

 وأ :ةَملَس يبآل تلتف : ىَبحَي

 اهي ايه :لاقق ؟لبك لن أ نآرّشلا يأ : :ًارباَج تلآَس : لاق. «اًرئاج

 8 هلا لوس اند ام مُكْمدَحُ :رياَج لاق. «ًرئاطوأ :تلقق «رثدملا

 طبت نطْبتسساكت لَن يراوجتْيَعَم املك ؛ «ًارهش ءاّرحبترواَج : لاق

 رآ لك يلاحش ََْو ينعي حو يفلختو يمان" تركت دوك «يداولا

 ) هئيدَح يف ديلَوْلا لاق) تيدوُ مث ءادَحأَر َرآ ملف ترن 'تيدوُ م ٌلدَحأ

 ٌةديِدَش ةَقجَو ينذَحاَك ؛ءاوهْلا يف شْرَمْلا ىَلَعَوُه اذإَف يسأَر تن

 اوُبصَو ينوُرثدَف «ينوُرثَ :تلُثَق ةَجيِدَخ تيتاق (: اًمهئيدَح يف الاقو)

 كرو. زذلاك مك ةمسْلا اَهياَيِخ: :لَجَورَع ُهَّللاَلرباَك «ءاَميَلَع
 هم ممم اه
 لوكللا لقلب لمع ل 1مل ل ع رظنا] «ريطق كب بكف

 يبأ نب ىَبحَي اَنئَدَح ٌراَّطَمْلا ناَبآ اًنربخأ ؛ناّمَع اًنئدَح - ١ ؟ “8
 سا ص ف يع يس

 :لاقق ؟لوأ لن نآرشلا يأ : : نَمْحّرلا دبع نب همس ا تلآَس : لاق . .ريثك
0 

 تَرَ يراوج تي ملك لاقهّنأالإ «ثيِدَحْلاَركذك ... كما اهي اي

 َوُه اذِإَف يقوق تظن : لاق. ضيا َركذك "تيدوُث يداولا طبت نسا

 ما فشعا ,
 «ةَجيدَح لمت هلم تاكجف « ضررا انساني شرع ىلع دعا

 .ثيدحلاركذك 17/١ ١" ينور ع َّت

 رياَج نم همس «ريمزلا يبأ ْنَع «ةّئيِيع نب نايس اًنئدح - ٠ ١5

 هاهم يعم
 نم روك ءاَفس نُكَيْمْلاَدِإَف ءءاّقس يف ف يبل دَببناَك : لاق

 [117317/ :عجار] . ةراجح

 صار مراضإر
 نأ واج اش لا يباع طاح مندا

 ٍِ عع لت اقر مع
 تعمس :لاق. رشا ونكت .ةتش ليتات 1441 ١

 اوُعَد دانيل ٌرضاَح عييآل : قف هّللا ٌلوُسَر لاق : :لوُقَي هللا دْبَع َنْبَرباَج
 سامع م

01 
 علوكفت لدكنت لهل 1161 :رظنا] ٠ ضني نم ْمُهضَْبهَّللا قري سلا



 نيرثكملا دنسم

 يللا ِنَع هِرباَج ْنَع «رْيمزلا يبأْنَع «نايفس اًنئدَح - “24 ١
 ىَلَع اَهَضِرْعي ىَح اَهَّمييالَن "لختؤأ «”ضْرأه ل اتناك ْمُكُبأ :4 14 2

 [114465 168698 ل 941 14507 :رظنا] . هكيرش

 يصص ري هربا مع
 :لاق رباَج نع «رْييزلا يبأ ْنَع « ةّئييع نب نايفس اًنئدح - 5 2 ١

 سس #عادم ماع

 دَحِي مل : لاق ؟تَيرص يمنع أك ت يآ :لاقق كف يبنلا ىلإ لْجَر ءاَج

 عاملات ١1454 :رظنا] ٠ ! ؟ناطيشلا بعلب مُكَدَحأ

 هس ص هضاش و مع
 دبع َنرِياَج تْعِمَس ردكم نبا لاق ايس انئدَح - - ١6

 1 آل: لاقت طق نيش 8 هللا لور َلكساَم : :لوُي هللا

 ةيج راج عسل ردكنمْلا نبا نع «ناّيفس اًنندَح - 5 ١

 دير جف جك جسم َوعَو 88 هللا لور يديني عضو ءدحأ موي يبأب

 َتْوَص :ٌةرَم لاقو) ٠ :ةَيكابَممَسَ ؛ : يموق يناير ههجَو ّنَع فشكأ نأ

 2 لاق ءورْمَعْتْخَأْوأ ءورْمَعُدَتبا : اولاقق ؟اَذَه ْنَم :لاقق (ةحئاص

 9 اَهَسْجابهلطت ةكئالملا تلازانق ؟نيكبتا : :لاقزأ ؟نيكبت
 ماصا م

 [11777 :عجارإ . تعفر

 هلا دبع َنيَرباَج َعِمَس ءردَكْمْلا نبا نَع «نايفس انندَح - 1١

 ٍمِساَقْلا اكن : الق «مساقْلاءاَمْسأ مآل نم ٍلجَرل دلو :لوُ 8
020000 

 كسار
 2 هع

 دبع ِكَنْبا ملسأ : لاق. هلك لد َركذك لف يتلا ىتاق ءأنب

 .نَمْحرلا

 20000 رقم م مم
 مثل بدك «تريبرلا بدلا وسلا
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 3 :8 هللا لوُسَر لاق يمول بدلاك «َسانلاَبدكَمُك يزل بد
 0 ما# مساع

 .رييزلا يراَوَحَو ًايراوح يبن لكل

 [14 49 :رظقنا] .٠ دجْسَمْلا اَدَه يف ردّكْممْلا نبا تْعمَس : : نايس لاق

 0 ءردكتملا نع يس اتاَح - ندداحلا

0 1 2 6-5 00 1 0 

 مُكيطهللا لكك وُتسَيو ثاريملا هيأت كتف : لاق ؟تاَوَخأ يلو يلام يف

 كودو هليل كلهم نإ اَوَحأُهَلَودَكَوهَل سك ناك 4ةلآلَكلا يف
 [11476 :عجارإ . هنأ

 ا

 ْنَع :لوُقُي ةرم ريغ ردكملا نيا تعمس ؛نايفس انئدح ١-

 هعمس تتطور اج حمس نم ينربخأ : :لوقيةرم هثعمتس يُناكو رباَج
 2 ليقع نب دَّسَحُ نها دْبََو ؛رِدَكملا ناو « ليقع نب

 مك ىلَص ماب لكك ذو ءآضَوَيمَلو ىلَص اسلم ين
 1 لس فاضل اطير

 ًارباَج تْعِمَس : :لاق .ردكُدمْلا نبا اًنئدَح «نايفس اًنيَلَح ١-

 ىَلَع ُهَمِياَ « ملْساك باَرطألا نم َلجَر هللا لوُسَر ىلإ اَج ل
 آل :لاقف «ينلقأ : :لاقك اك يتلا ىلإ اف ء(مُح]نأ ثبليمَلف «ةرجه

 نم همم

 5 هم ولاد وري ذك

 :عجار] يل اتت يفتر لكلا: :لاقَق .رَمق 3 آل : لاق

 [ عم

 وا مع
 لاق: :لوُقَيارياج ِردَكْمْلا نبا عم : لاق .ناّيْفس اًنئدَح - !١

 اَدَكَهَو انكم َككِطْعا دق ِنْيََبللاَمءاَج وك: :ل هللا وسر

 :رْكب وبأ لاق 8 هّللا لوُسَر ةاَقَوَدَْ نيب لاَمءاَج املك :لاق .اَدَكَهَو
 ميم سق #مم معامل
 :لاق ؛سْنِجَن : لاق ؛ .انتايلكةدع وأ ني 8 هللا لوُسردْنعهكَناَكَْم

 انكم َككطْمآل ِنْيَرمَبلَلاَم ءاَج دول : لاق هللا لوُسَرنِإ (لثق»

 نمت لاف اك :لاق .ْدَّحَف : لاق (انآل) اَذَكَمَو ("0 مر/#)

 ملك هنأ مث « ينطمُي ملف همِببآ مك «َتْذَخأَق ةّئم سْمَح اًهندَجَوف : :ةَعمَم
 سامع 2 00000

 01000 :تلقَق «٠ « ينطنُي مل هلام ؛ « ينطخُي

 الإرَم يتلأس ام ؟ٍلُْبلا نم وذ ءاذيأو ؟ يلع لب: لاق ! ينَع ّص

 ريب ةامص# كي َكّيطعَأ نأ

 أ تدرأ دقو

 يالا يدي ديس اح .ةيئن اك - انانب

 اما ام 1100 :لوُقَي يراصنألا

 [ا1681 لا 16/1164 :رظنا] 0 كلا ل1 انئاَكك لاوش

 ح - بوي

 ل هلل لورانس عم :لاق . يمرس 9 1

 .ُةاتعَم َرَكْذَ ... :لوقي

 اًناَهَن ءرباَج نَع ؛ جيت نع «دوسألا نَع :نايفس اًنكدَح - ١ هه

 هةر ماما# لو
 [14747 :عجارإ . ُلْدينهانقَرَط من «ءاّسْلا قرط نأ ل هللا لوسَر

 انآ ءِرباَج نع حت نَع «دوسألا نع ءايس ادَح - ١ هك

 [1668 :رلقنا] مهعراّصم ىَإ اوي نأ دجأ .أ تبرم ف يبثلا

 يللاق : : لوفي ًارباج تعم :ورمَع لاق . نايف اًنئدَح 61" ١-

 اي :هتلُق ؟أَيك ما اركبأ : لاق معك تلق ؟تخكت لَه : 8 هللا لوسَر

 دّحأ َمْوي يبأ َلُق « هللا لوس اي: تلق ؟كبعآلتو هبال اركباله : :لاق

 ارا نكلو نهتم ءاقرح مهل عما الأ تطركو تانبَعَْس الركو

 لورد لدككل ل94١0 :رظنا] . تْبَصُأ : : لاق نهي ميِقتو طش

 ٌداَعَم َناَك ؛رباَج نم ُهَعمَس «وِرمَع ْنَع نايس اننَدَح - 4

 8 عجرم: رم لاقو) انسؤيق عجب مث ءا هللا لوُسَر عم يلَصُي

 ىلتمق (ءاّشملا : رم لاقو) ءالّصلا | :ًةرَم لاقت ف يل َرْخآَق (همْوّقب

 «ىَلَصَق و موُقْلا نم لجَر لّرَتعاَف :ةرقبلا ثق همْوق ءاَج م اق يبل َعَماَمُم
 يصب انام نإ : لاق ف يبل ىتاق تقام : لاق ْنآلُف يتفقان : :َليق ساب سس يعم

 يل مه مع انمي م6 2
 لَمَْتو حضاوكب احم ْطْئاَْنإ هّللا َلوُسَر اي اسوق عجرم كعم

 نات :َتْنآد اتا اَحُم اي لاق 2: يلا ةروُس ارق انْوَي ءاَج“ هلا اًئيديأب

 . اذكر انك أرثا ؟تنأ



 ا امس

  5ح 4/١ ْ

 0 حبس#ب ريا وب لاق

 [16078 :رظنا] . ُهَركد دَكُداَرَأ : لاقّق وِرسَحل انك

 هّللا دبع َنْبَرياَج ءدب «ورْمَع عِمَس : :لاق :ناَيفَس اًنئدَح - ١

 32 َْت 1: :9 هللا لوم اوسرلاق : لوُقَي (رباج نم همس «ورمع هرم : :لاقو)»

 »ع6

 امل ؛ًارياج عِمّس ءوَع نَع ؛ نايفس اًنئدَح - لفرفلا

 «# سد يعدو
 آل :لاق ؟َتيَلَصَأ : : 4 يبل هل لاق ؛ 'بطخَي ف يّبلاَو ةمسجلا

 [16118 ل همك :رظنا] . نيعْكر لص

 همسم را مع
 :لوُقيرياَج تْعِمَّسأ : ومحلات : :لاق .ناّيفس اًنثدَح 01 ١-

 هع را لة
 :لاقق ؟اًهلاّصنب كل : 89 ياهل لاقك ماَهسُهَعَم دجْنسَمْلا يفجّر

 . معن
 لجيش # سا ص اص سار 5 000

 اللف يبنلا عاب ؛ًارباَج ٌعِمّس ءورْسَع ْنَع ايس اَنئدَح - 1١
 2 تارت م عا مرر سا هع

 . ماحتلا نبا هارتشاَف :ًاريدم ادبع

 راّصنألا نم لجَر هربد ريل نبا ةّرمإ يف لوألا م ٌماَع َتاَم) اَيطبق ًادْبَع

 [14106 :عجارإ . ريغ لاَمهل كيلو

 ؛ يِبَللا نَع «رياَج ْنَع ءوِرْسَع ْنَع ءاّيفس اًيكس اًنئدَح - “28# ١

 [16145 :رظنا] . ةّجلاهلخدب ديف امو راَثلا نم لجو رع هللا جرحي

 ٌمْوَياَنُك : لاق ًارباَج تعمم «وِرْمَع ْنَع نايس انندَح - ١1

 ٍلْهاَرْيَخ م نشا: ملام ان لق تيان يل يدَحْل

 ا

 لاق : لوُقَيارباَج تعمم : وِرْمَع ْنَع نايس اندَح - ١

 ىَقلاك ٠ ةّنجلا يف : : لاق ؟انآ نياك تلك : : هللا لوُسَرل دحأ موي لْجَر

 لف لحل ودب ياك تاز
 .ايندلا ٍماَمَط نم ىَلَخَتَو :وِرْمَع ريغ لاقو

 هّللا ل وسر اَنَتحي : لوي ًارياج ورَمَع عمَس ,نايفس اًنئدَح - 5 !|١

 اَممَكاَك رجلا (609/70) ندي وب ريب بكار ةلم ثالث يفاقف

 لاَقيَدُب بد ىقلا ربا نم ءاطَبَخْلا اَنلَكأ ىّنَح اند انداَز ينك ىتح ٍلحاّسلا ىَلَع

 ةدِنيعوبأ ُدَحَف ٠ اًاَسْجأسَحلَص تح ره فن هما اق نرينعْلا :اهَل

 2 هت يمي لوطا ىلإر تو هبت «هعالضآ نم املض

 :رظنا] . َةدْيبع وب هاَهنك «رزج ةقالكمت روج + كلكم « رزج ثالث دزجي

 علا

 اًمل؛ ؛ هلل دبع َنْيرباَج ٌعِمّس ءوِرْمَع نَع نايس اَنئدَح - 1١ ل

 هل لو لاف قف نم أذ مليا ىلع دل طا

 هلال لاق «,لرأ تنك نم الا» تل ملك «كهبر ب ومآ :
 نايم كس ياي حسي لولا «كلهجيذوعأ :ا
 .سيأو نوه هَذه : لاق «ٍضْعَب

 شب لجل ووكر ورع نع اسطح - ١

 دبع نباح تلاَسق ؟ةورَملاو انتصلاب فوط لبق ناي نأ هلله ٠ لحق

 يم
 مدَق : :لاقق رم ناتو «ةَورَمْلاو اصلا َنْيَي فوُطَي ىّبح ال : لاق هللا

 ىَعَسَو «نْييعْكر ِماَقَمْلاَفِلَخ ىلَصَو «أعبس تييلابفاطق اق هللا لوس

 ٌةوْسأ هللا لوُسَر يف ْمُككَناَكدَقلو :لأ لاقمُت  «ةورَمْلاو اصلا َّنْيَ

 [4141 :عجار] . 4ةّنَسَح

 ىَلعلِْمَاُك ؛ر اج ْنَع ءورْمَع ْنَع ايس اند - ١8
 ١ 0 :رظنا] . لني نآرقلاو هللا لوسَر دهَع ِ

 انك هرياَج ْنَع ؛ءاطَع ْنَع ورْمَع ْنَع ايم اًندَح ٠/4 ١-
 ,14400 :رضنا] .ةنيدَمْلا ىلإ 4 هللا لوُسَر دْهَع ىَلَع يصل موُحُنررت
 لول لمحو

 مم مر

 .حئاوجلاَْسَوَ 0 ري يم

 ارياَج اًعمَس «ردكدملا نباو ءورَمَع ْنَع نايس انئدَح - -1 لا
 ميكو ع سس لس را رت

 اًهيفتيآرك ةنجلا لحم : 8 يبل لاق : لاق (رَخآلا ىَلَع اَمُهْدَحأدي ديزي)

 رسم: :َلِيقَق ؟اَدَهّْنَمل : :تْلْت ءاتوص اًهيفتْعمَسك (رادْوأ) رص

 ٌةَرَم لاقو)ٌرَمُع ىكبَق صْنَح ابا ككريِغ ترك اَهلْخْدأ نأ ترا

 راقي كلَ هللا لور اي : :لاقق (رمع اهَربَخأَق : ىَرْخأ

 .ًارباج اًعمَس ءوِرْمَعَو ردَكْدمْلا نبا نم هتعمس : :نايفس لاق

 يف ثيداحألا هذه َتْدَجَو :لاقدّنلا دْيَع اَنَتْدَح

 نب محلا ثيدح رخآ ىلإ ,هدّيطّقب يِبأ باثك
 .ىَسوُم

 وب اربح « جُيرج نب انربحأ ءِرْكَب نب دَمَحم اَنئدَح - نةسفنا

 ّيَهَو ةَئاَع ىَلَع يل َلَخَد : لولا دبع َنْبَرباَج عمّن يل

 «للطأمَكَواوُلَحأ َساَّنلانأ يكبأ : :تلاق ؟َنيكْيَت كلام : :لاقك يكبت
 هللا ُهَبَكرْأ انهن : :لاق 'هَرَصَح اك جحا اَنَهَوَفلطأ مو تييئاب اوُاَطَو

 املك كلذ ْتْلَعَمَم : :تلاق « يبحر َحْلاب يلهأو يلستغاك مد تاب ىَلَع

 كنجَح نم تلح ذك مث :ةّورمْاو اصلا نيبو تيا يفولط : لاق تنرهط

 مك ينأ يترمع نم يسْفَن يف دجأ نإ هللا لور اي: تلاق « « كترمع نمو

 َنماَهْرمَعأَف نَمْحرلا دبع اياَهبْبعْداَت لاق تْجَجَح نحذف د

 لوم :رظقتا] . معسل

 اع دل اح الاخ وه يب تدهس

 لي مرا ساس هوم نأ مصادق يفقس

 50 لاق ٠ للاخ 0 لاق « ةّمتّعْا َدعَب ل
 مص هع

 1١[ 40م4 :رظنا] . هوما تحرم ايتن مآ .ةققاب تارك



 نيرثكملا نسم 0
 باّتك يف ُتْدَجَو :لاق.هللا دبع اَنَكَدَح - 1

 "يسوم نب كسلا يان يوست) ؛ىنول نكمل ارح يببأ

 لص ا تالا عال: ا الر راكل ؛هللادبع نب
 سن مس

 ينمو : :لاق ؟هّللا لوس ايدو املك ملا ىَرجَممُكدَحَأ نم يرجي

 [16761 :رظنا] مكس هيلع يتاعأهَللانكلر

 :يبأ باّتك يف ْتْدَجَو :هّللا دْيَع لاق 7
 (ىّسوم نب مَكَحْلا انثدحو : هّللا دبع لاق) « ىَسوُمنبْمَكَحْلا ربح

 ًاعفائأنأ « ىّسوُم نْبناَمْيَلَس نع «بطو يبأ ْنَع «ةَرمَح نْب ىَحَي انندَح
 .(حو رع نب هللا دبع ْنَع ُهندَح

 د هللا دبع نْبِرباَج ْنَع 1٠”( /76) ؛ حاب يبأ نب ءاطَعَو

 ريشي الإ هَ ِهْبلعَو نام هلق هو ادع َعايْنَم :لاق هللا

 م نأ همرمْكُمَلَ «هريبأَتَدْعَب هَعاَب ًالْخََرْبَأ نمَو] ؛ املا

 [406.07 :عجار]

 يبأ باّتك يف َتْدَجَو اًنُهام ىَنِإ هللا دبع لاق
 .عامتس يقابلاو

 نسب جحا انئدَح يابا هللا دبَعنْي اي اَندَح - 1١ ا يب مر صاب ةمسرب هز

 موق امي : قف هللا لوُسَر لاق : :لاق «رياَج ْنَع ءريمزلا يبأ نع ءةاطرأ

 مما م
 سم عيل  «ةنيمت مينا محار رادو ةَعاي مهي تاك

 [141465 :رظنا] . نمل هباقحأ مه ُهوُدَحأ نإ « هئاكرش 7

 ْنَع ءرْيبزلا يبأ نع « حاَبَح ْنَع باب رص اًنئدَح - 5-0-0

 :رظنا] . تاو اجلا قل نأ 8 هللا ٌلوُسَر قت : لاق ُهَّنأ هرياج

 [للا

 مرعو م درك

  - 1١ْنَع ءِرْيبزلا يبأ نع « ٍجاَجَح ْنَع «باَينْب رص انئدَح /

 ديجي يل لاقت ف هللا لوُسَر ىَلَعتلَخَد : :لاق هنأ هللا دبع ِنْيرباَج

 كلل تْيَتَح مث «[كلل تنبح مّ كلل تيَتَحَل لاَم انءاَج دَقْوَل ٠ ضِبعَف :لاق

 لد .ةككتخمخ# دحيم ركب ابآ تأت «ٌةدعلا كلت يل رن نأ لبق 8 هللا لوُسَر

 تحدت ,كلاتيحمت كلت يتحل أيش انءاَج دقن حتو :ركبوُبأ
 اًهيف َكِيلَع سيل : :لاق مث .ةَيثَح م ةَيَح ةَيثَح يل ىَتَحَ حق لاَمماَنَف : لاق كلل
 ساهل قَدص
 ةَئمَسِمَحَو الأ تَناَكَف اهتُْرَوَف : لاق . لولا [هيلَع[لوْحَي تح ٌةَكَدَص

2 
 مو ءعاقا

 ّنَع .ءاطع َنَع ٍحاَجَح ْنَع باي نُْبرصَن اًندَح - ١

 مك «ةَماقإآلو نادر يم «نييِعلا يف قف هللا لورا ىلَص : لاق راج
 هع لدعم وهاك هدم 00000

 نهرمأف ؛هريغ هعم سيل « لآل هَممو ءءاسُلا ىلإ ىشَمف لمح ءانبطَح

 00 ٠" مجانا لآلب ىلا اَهَمَتاَحَو ايمو أ نتا كت ةكدّصلاب

 38 . لق ؟هرجشلا يوت مك 1 لاق .ةَلَمْرَح
 مالم

 .ةئم ةّنم عيرأو

 50008 2-3 هس بيس

 | اقل 2 هللادبعنْيرَجْدَتُس
 هسا

 ص ريك يف هيي هلو اك ١ لاق م - ١281

 . ةآلّصلا

 ع ْنَع ريل يبأْن ع ؛ ءٍحاَجَح ْنَع « باَبْنْب صن اندَح - 55

 نْنلا «ةقيسن ناويسلاب ناوي ْب نع ا هللا لور ىّهن : لاق هنأ «رباَج

 [لدزكم و ل2176 :يظنا] ديب أدي هب سأيآالَو «دحاوي
 م سما م

 :لوُيةَمكيَح ابآ'تْغمَس :يبآلتلق ؛ هللا دبع ايد 4#" ١- 1
 هنأ ع اوباَع اَمَنِإ !؟َباَذَك ٠ هارت : لاقق. بدك بابن برص

 نارك الف ءهدكب لهآ نم م ئاّصلا ميِهاَرإَو « غئاّصلا ميهاَربإ نع ْثدَح

 . هنم عِمس نوُكَي

 نب وَرْمَع اتكَح «َقاَحْسإ نب يركز انندَح «حور انكَدَح - 185 ١-

 10 م. عمممرب ممضسا
 ةراَجح ْمُهَمَملُفْنَي ناك هللا لوُسَرانأ ؛"ثُدَُيرباج تغمس «راتيد

 ءَدلرازإتللَحْوَل يخأ نبي :ُهمَع «ساّيَعْلا هَل لاق ار هُيَلَعَو ةّسكلا
 2070 سا وسل هي عل ع

 «هنيكْم ىَلَع ُهْلَعَجَفهَلَحَف : لاق «ةّراَجحلاَنوُد َكِنيكْنَم ىلع ُهَنلَعَج

 [114)3/ :عجار] . نايرع مويا كلذ دعب يرام هلع ايشفَم طقس

 انئدَح « نْيئرم يب نم تهمس « مال نبع انئدَح - ا

 َعَماَنلقَأ : :لاق. هللا دبع نب رباَج ْنَع «ةَكَمرَح نب لايذلا ٍنَع ؛ حلجألا

 راجل يسيل طل لإ تقت كإ ل ءرّفَس نم ف هللا لوُسَر
 راق 6 ممر مل

 يبل كلذ اردت : لاق هيل دش الإ دَحأ طئالا ٌلُخدَي ال لمَ هيف اذ
 ماس هس سس ل ع رع ع حس : نس ساس سا نإ
 ضرألا ىلإ هَرْف شم اعضاو اج ءريعبلا اَعَدَ ,ظئاَحْلا نأ ىَّنَح ءاَجَن ف

 مق ميس مة لس سس
 ىَلإهَمْكَدَوَهَمطَخَف اماطخ اوُناَه : : يلا لاق : لاق هيدي ىَتَح

 سا هيمو ماش هموم سا يم
 ءاّمسلا َنْنَب ءيش سيل هن : لاق سال ىلإ تقتل مث: لاق ؛هبحاص

 هلا و نجلا يمال ل هللا“ لوسر 0 لإ | ضرألاو و

 قلم
 لفلم اب لَ اولاد , هللا لاق «رباج

 م اه ةم
 ْيَدَه يدل َلَسْنأدِإَ «هّللا باك ثيدَحْلا قدص نإ ءدعب امأ : :لاق مث

 مكي مار «ةلالتم ةَعْدبل كو :اهناَتَدْحُم رومألا رَشَو ءدّمَحُم
0 

 وقر 2 مق دم م لو ع
 :لاق شيج رذنم هنأ « اسلاك اذه تشي شي ءانجَومْحَتَردَتوَص

 ةَباّسلا هيَعصأَ اشو ءاَنَكَه ُةَعاسلاَو اَنآح تعب «ةعاسسلا مكنت :لوُقي ميم
 يمرس دسرع سا ه رص هموم # نع هرم هل مرقس
 ًانيَد كرت نمو هلهكلف لام َكَرَتَم ؛ « مكتسمو ةعاسلا مكتحبص « ا

 .يَلَعَو يَا عايض وأ

 [لو 47و 1١ه و11 :رظنا] .َنيكاَسَمْلا دلو يني عايضلاو

 ثيدحلا اذه تدَحو :لاَق. هللا لدغ اًَنَقدَح ١- ؟"41/

 وأ ان :رخآ ضو ينِمَسَو هدي طخ يبا باتك يف

 ناتس يبأ"نْب انس ينّئدَح «”يرهزلا نع بيش ينربخأ : لاق .َناّمَيْلا

 تاكو .يراّصنألا هَل دبع َنْرياَج نأ ؛ محلا دبع نب همس وبأَو يللا

 هجن ةَوْزَخ هللا لوُسَرَعَماَرَغ هنأ «ربخأ يلا باَحصآ نم

 ممم عا ع ها
 ريدك داو يف موي لئلا مهكر « مهم َلَقك كف هّللا لوس لقت امل



 و  ؛رجّشلاب وظني ءانملا يف” مانا كرو ل لق ٠ «ماضعلا
 ع م مرقس سس ا

 اًهباسنُ :رباَج لاق قيس اَهبَ 5 ربت تخل طتسَي اق هلل وُسَ
 82 عسا َءهء هاسق

 لاقك 00
8 

 هدي يفَوهَوتظفيتساَكمئاناَنآوُهَعْيس طَرتخا انه ف هللا لوس
 »يب كاف مشع

 ؟ ينم َكََتمَي نم :لاقق هللا : تلتف ؟يّنم كمين : لاقت الم

 . كل لعق دقو ف "ينل ٠ َسْلَجَو فيسلا ٌماَشَق «هّللا :تْلْقَ

 ورْصَع ينربخأ «جْيرج نبا انربخأ ؛ ركب نب دمحم انيدَح - ١ امل

 طّبَخْلا شْيَج اًنَوُرَغ : لوي هلل دبع َنْبَرِاَجاتْعمَس : لاق. رايد نبا

 مل ًاتوح كين ربا ال ىلا «ًاديدش اعوج انمْجَف «م رجلان ةدْيع وب انريمأو

 6 يملا :هل لاقي هر
 [ا1 95 :رظنا] . تبراك ,هماظع
 سما

 ىسم 6 و
 نم امظع َةَدِي هدم ديبع وبأ دَحأَو «رهش فصن هنم انلكأَ

 جُيرج نب م رع اءيمدو

 ا ا درج اح

 رستم ضف ضب انلض عَ ناك رمت 'نم ابارج فيلا اًنكوَرو :لاق
 نكت بارجلا يف امك ءلكا ىلح ماهل برنو اهم

 لاق .ءاكيماتوح حبلا ان ىقلاَف «ًاديدش اعوج اع اًنعجَف ءانيسقب طِبَخْلا ينتجُن

 نم عكطلاٌب صني ةدْيعوبأ ناكل اكان ولكم 1

 عضْوَم يف هسا ارََللا سلجَيو نحت هريعَ ىَلَع ب كأرلاَمَيَف هع هعالضأ

 :لاق اناس ْتَنْسَحَواًماَسجأتَحَلَص تح اّنعداو نم الكا ؛هنبع

 هَجرخأ قزر : لاقت و هللا لوُسرل انكم : ٌرياَج لاق ةتيدملا اسد املك

 يطال لاق نومك" ايش نم مكس ناك مكلذَللا

 [115:5 :عجارإ . هْنم لكأَق مولا ضعي هب لَسْرأَ

 اَنكدَح : الاق ىَسوُم نب نَسَحَو مسالا نب مشاه انئدَح - لفرط

 اَبآ ايل مآ ف هللا لوس اََب لاق. رياح نع ءريبزلا وأ انكدَح يهز

 :لاق ري ان جيم رم نم ابارج اًندوَرو « شر اريع نتي

 :لاق ؟اًهب ٌنوُعَتصَت دك فيك ٠ :ُسْلُق لاق ٌةَرمَتَةَرمَت ائيطعُب ةدييع ولآ ناك

 ىَلِ اَنْ انيك ءاَمْلاَم اَهَْعبَرشنَمُك 'يبصلا ص َصَياَسَك اهم
 :لاق و «هلأتق هامل مكامبتلا اكيمعب برصد : :لاق ءلّبْللا

 بيتكلا ةكيهك رْحَبلا لحام ىلع ان عقر ءرْبلا لحاَس ىَلَع نقلنا
 رع لاق: دع وبأ لاق ربل ىَعيةْبَدَوه ااا «مكّضلا

 يف مشاَه لاقو) 8 هّللا لوُسَر لَسْر نحن بآل : لاق مم: ىسوم نبا
 ومر ير م مقا مم

 دقو هللا ليس يفَو هللا لوُسر لس ْنْحَنَلِيآل : لاق :هئيدح

 اير دقو مس ىلح النواه هل أو او مرر

 ردّقك وأ «روتلاك ردفلا نم عطتقتو «َنْعسلا لآاقلاب هيَ بْقو نمف
 رسما عم مال هك م

 بُقَو ين ْمُهََمْقأَك الُجَرَرَشَع ةئالك الك ةَدْيع بأ نم دَحأ دقو : لاق شا
 ساس صاع را

 لاق) انَعَمريعَيمظعأَلَحَرْمُ ءاَهَماَناَق هعالضا نم اعلض َدَحآَو هليع

 همل ماندري ءاًهتسَتْنمرَمق انعم ناك ريع مظعأ َلَحَرمُكْنسَح

 كلذ اركذك (011/10) 1 هلل لور ايا ةئيدَملا اسد امل «َقئاَشَو

0-0 0 
 مم _ ادب اَجْدَتُس

 يش همحل مكمل كلل َجَو رع هللا دَج 7 رْخآ قْزِرَوه : لاق . هل

 ١45:5[ :عجار] ٠ هكا هنم ا هللا لون مل "لاق ؟اوُمعْط

 مف سقإ 5 0

 0 :لاق . ريا نع يلا 5 : هئيدَح يف مشاه
 مرهم م
 ,ةكيرش دي ىّتح عي [هل] سيلك لخئ وأ ةعْير يفكبرش هلاك نم

 [117117 :عجار] . هكر رك نإَو ؛هَدَخأ يضَرأنإَ

 # صاع سا

 يف مشاه لاق) ري انئدَح : الاق . نَسَحَو مشاه انئدَح - 1١1

 مييأل : : هللا لوُسَر لاق : :لاقرياَج ْنَع «رْيبزلاوبأ انكَدَح (: هئيدَح
 يس

 [1197147 :نظنا] . ٍضْنَي نم ْمُهضَْبهللا قدري سلا اود داَبلٌرِضاَح
 سام

 ءريملا وبأ انئدَح يهز انئدَح «ٍمساَقْلا نْب مشاه انئدَح - ١و

 الق ْمُكَلَوناْمُكْيلَع اوك : 9 هّللاٌلوُسَر لاق : لاق. رياَج ْنَع
 م

 :عجلر] .هبقتلَو ايمو اَيح اَهرمْعَأ يذل يِهق ىَرْمُ َرمْعأ مهن ءاهودسفت
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 «ريمرلا وب يأ انكدَح ريَهز انئدَح «ٍمساّقلا نب ! مشاه اَنئدَح - 95 ١-

 ان مُكَئابصَو مكيشاواوُسْرثآل ٠ :8 هللا لوُسَر لاق : :لاق. رياَجْنَع

 تباَع اذ َمْييناطْلا نك «ءاّشملا مح ّق بهذ ىّتَح "سلا تيا

 [16874 :رظنا] . ءاّشعلا ةَمْحَف به ىَتَح سمسا

 يَ اه ريل وأَح يهز انكدح «مشاَه اَنْدَح - 6 1 ١-

 صقشمب هديب هلل لوس هلأ يفذاَمْيعَس ير : لاق مولر مود لع
 رممخوب م ممم

 مم مس يع ماش
 [15487 :رظنا] . ةَئَلاُهَمَسَحَق اتّمِرَو م

 وبأ اَندَح ٌرْيَمُز اَنكدَح ء[مساقلا نب مشاه اندَحِإ ١

 .هب احتوت دحاو بوك يف ىَلَص ف هللا َلوُسَرنآ ؛رباَج ْنَع ءرْيزل
 يس يا سال يام طيس

 َرْيَغَو ةَبوتكمْلا :لاق ؟ةَيوَتَْمْلا :ِرْييلا يبأل ٍموَقْلا ضْعَب لاق
 ل :رظنا] . ةيوتْكملا

 راج نَع «رييزلا وبأ انئدَح يهز انئدَح «[مشاَم انئدَحإ- 417" ١

 ' هوما «قلطنصُمْلا يني ىلإ" لطم َومَو 8 هللا لور ينكسر لاق

 ءاَدنَكَم هديب لاقت هلك مت ءاَدكم هدي لاقق ملكك ؛هريعب ىلع يصب
 ؟َكْلَس أ يذلا يف َتْلَعكاَم لاق عرق املك «هسأّرب ئمويو أرقي ةعمسأ انو
 مرهم سم مر

 [#1 :عجارإ . يلصأت ع ينآأالإ ينسي مله

 رباَج نع «رييزلا وبأ انئدَح يهز انكدَح «مشاَه انئدَح - 14 ١-
 اسد يه ةَيراَج يلنإ لاق هللا لوُسَر ىلإْلُجَرءاَج : لاق »يع دمع

 دام هع ع
 ُهَّنإَف تع تْدشْنِإ اهَْع لزعا : لاق ٠ ٌلمْحَتنأ رك اً اَهّيلَع ف وُطأ اكيئاَسَو

 ؛َتلَمَح دق ةيراج اّجلاَدِإ : : لاق انآ م مك لجّرلا ثبلك : :لاق . اهَلٌردُق ماهيب

 25 :نظنا] ٠ اكرام اهِنأَيسهّنآ كئربحأ ذك :لاق

 : ا مخ يل اند « ىو ١- دمنا

 مثءاسا هال
 00 :رظنا] . هَ يفهمه



 نيرثكمل دنسم م

 هم
 ْنَع هَل يبأْنَع يبان «نَسَح امدح - 270

 ْمُكيلَسَر ضال نال اوُحبْدَتآل : هللا لوُسَر لاق : :لاق . رباَج

 [11665 :رظنا] . . نأضلا م َةَعدَج وسيد

 رياح ْنَع هرْيمزلا يبأ ْنَع ريم انكدَح «نسَح انئدَح - -

 1417 :عجار] ٠ َلوُغالَو ؛ىَودَعلَو ؛ةَريطآل : 8 هللا لوس لاق : :لاق

 َنَم ْنَع هِرْييزلا يبأْنَع :ٌريَهز اًنثدَح «نسح اًندَح-

 و1 :رظنا] . بيت ىّنح رمان ف هللا لوس هت :لاق باج

 عادل و ال

 ْنَع ءرْيبْرلا يبأ نع ٌرْيَمر اًنئدَح «نَسَح اَنئَدَح - ١407

 ءاهذ+ :رظنا] . امم َسْيَلَق ةَبهُن بَهَتْا نم :4 هللا لوسر لاق :لاق .رباج
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 َء ْنَع ءِرْيسْزلا يبأْنَع رْيَمُر انكدَح «نَسَحاَنكَدَح - 15 ١-

 نموا نم يصنف اف هللا لوُسَر دع ىَلَعُباَخُن انك لاق . باج
 .اًهعديل الو ءهاَحآ هنري اعرب 3” رضْرأ هَل تّناَك نم : لاقت ءاَذَك

 نيريبج نب دمحلا دبع نَع ضنا اح

 سرس خا
 . تيب معن : :لاقق ؟ةَعمجْا مي ماَيص ْنَع

 م سس مس تاس رع ل

 رفع نب داَبع نب دمحم عمس 5 بيش

 مسمظسا يامر نسا يع
 بوه : نايفسل ليقف

 ريل يبأ نع «جنرج نلربخأ «سيرذإ ني ادَح - 5 5

 رخل موي ىلوألا رجلا ف هلل لوُسَر (؟"13/) تر لاق اج نع

 قا 14777 و 114444 :رظنا] . ِسْمشلا لوز دنع كلك َدْعَباَماَمْرَو ؛ ىَحص

 [لاومتكم

 1450١[ :عجار] . معن :لاق ؟تييبلاب ف

 نع ايس يبأ نع «شّمْعألا نع «سيرفإن ب انئدَح - ١
 ٌملْسدْبَع بع اَهقفاَري أل ٠ ٌةَعاسْل ليلا يفنإ : 8 هللا لوُسَر لاق :لاق ءرياَج

 [114094 :رظنا] . ةليك لك يف كلَ هاي هنآ لإ ريح اهي هلالي

 يبأ نب ٍملاَس نع« « ننصح ْنَع «سيرذإ نبا انئدَح - ١1104

 ."بطْخَيا# هّلاٌلوُسَرَوةَئيدَملاٌةرَمريع تدق لاق رباَج ْنَع ٠ دْعَجلا

 اوُنضَقْلا اوكا ةراَجت اوآر اذإو »تلك ٠ هَرَشَع انتا يقيو سانا جَرَخَف

 16١4١[ :رظنا] . اهيل

 .(ح) ماسه اَئَدَح «ةّيلع ّنْبا ينعي «ليعاَمْسإ اندَح --

 .(ح) ماش اند دل دبَعَر
 لاق : لاق ٍر باج ْنَع ريما يبأ ْنَع ماه اكد «ماشه نييك

 لق مكب تك نمو ٠ ريكي كتي آل يسلب َسنْنم :# هللا لوس
 . يمّساب ىمَستي

 م و

 ا هلل دبع ني اَجُدََس

 ِ نع ريل يبأ نع ثبوت انَح «ليعاَمْسِ انْثَدَح - 1

 :ةّراَخُمْلاَو ءةّنياَرمْلاَو «ةلاتشسلا نع ىَهئاقف هلال اج

 [14447 :رظنا] . ارا يف صخر ءاّيشلاو «ةَمواعملاو

 :لاق ريا نع ؛ «(يبعشلا نَع ؛ٌةريغم ْنَع «ريرَج انئدَح - ١454١-

 نيد هَبلََو «دهلطتسا وأ ؛هابآ ينعي ؛ اس نولي

 نيد نم اوُمَضَينأ هئامرُع ىلع سو هيلع هللاىَلَص هللا َلوُسسَر سمعت

 َدلَرْمَت فيسك ْبَهَأا : 9 1 رز را لافت ب يل بل ا
 ْثَعْيمك ؛ةقاصآو «ةدح ىَلَع دير قذعَو ,ةدح ىلع ةَوجَلا : ًافائصأ

 يفذآ ؛ةآلغأ ىلَعَسلج كف هللالوُسَرءاَجَق َُتْلَمَتَف : 0

 يردن ينو مو لح مقل لكف : لاق ؛مْوّقْلل لك : لاق مّن
 [1594417 :رظنا] . 00

 وب يتربخا «حيرج نوح ءديعتسوي صياح - 111
 ىّصَح لثمبة ةَرْمَجْلا ىَمَر رهن ينعي «رْيملا ْنْباَو ًارياج ٌعِمْس هنأ ءرييزلا
 [117739 :عجار] ٠ فذَحلا

 هةموو ربا ٠
 ونبأ ينربخأ «ٍحْيَرِج نبا نع « ايكبْبهسَُس اند

 :عجار] . فدَخْلا ىَّصَح لمب ىَمَرُهْنأ ؛ ف يلا نع باج ْنَع ءِرْييل

0111 

 - ةَورع نبا ينعي - 'ماّشه ْنَع «ديعَس نْب ىَبحَياندَح 5 ١

 دبع َنْبَرياَج تْعمَس : لاق «ييراّصنألا محلا دبع ب هلا دبع ينربخأ

 دلك اَمر :رجأ اًهبهل هتيم اضرأ ايحأ نم : : هللا لور لاق : ُلوُقيهل

 [161497 و 14004 :رظنا] .رجأ هبله

 دعم سر ل

 ْنَع «ٍملاَس ْنَع رشمعألا اندَح «ةَيواَمَمويأ اًنئلَح -6

 سد لاق راّصنألا م لجَر ايلا ىَتأ : :لاق هللا دّيَع نب رباَج
 ما مم

 ان بيصأَو اَهْلع لزعأت نك ينو يل حضا ىلع (وُسَت : :كرم لاقو) ىَبسَت

 يهألإ اهلين سل هلق : 8 هللا لوسَر : :لاقف ٠ دلوب ب تءاَجَق

 [ل0م141 ةوفا] هاك

 َنَع« ٍملاَس نع« «شَمْعألا اَنثَدَح ؛ةَيواَمَم وب اَنئدَح - لقخمل

 ينإَن « يتيكب ونكمل يمْساب مست :8 هّللا لوُسَر لاق : :لامقٍر باَج

 [11777 :عجارإ .٠ مكيف امساك تلعج

 ةيواَعموبأ انندَح 7 ١-

 يا يسرا ا هل لوس لا :لاق باج ْنَع

 7 ا كا لاق /لغالا يضر «رباج ْنَع

 اًنرهش : :اولاق ؟ةَمرح مظعأ رهش يأ : :لاق ءاّذَه اًمموُي : :اولاق ؟َمْرح مظعأ ا

 ْمُكَءاَمدنِإَف : :لاق ءاَذَهاشَكْب : اولاق ؟ةَمْرح مظعأ دلب يآ : لاق ءاَّذَه
2. 

 ْمُكدَلب يف ءاَنَهمُكِرهش يف اذه ْمُكمْوَي محك ؛ ؛مارح مُكْيَلَع مُكَلاَومَو

 [16088 :رظناز .٠ اذه



 ٌِنَع ءردتطال ك١ الفري نيو اسوأ د2

 نوُلصُم شيل سبأ هك نشل! «(لق ل شتسا هئيدَح
 ةقامثك

 . مهي شرحا يف نكلو

 «ٍحلاص يبأ ْنَع ؛ شمعألا انْتدَح ؛ةَيواَمموبأ اًدَح -

 هجر لاق هام ىَقماَ ف 1١( 6/6 يبل ماك لاق باج ْنَع
 ماس سه سه رياك سا سس

 ِءاَنإِب ءاَجَق : :لاق « ىعسُي لجرلا جرَخَف :لاق « لب : :لاق ؟ذيب كيقسأ الأ
 00 رمامةم راع ع

 :لاق ؟ادوُع هْلَع ضْرَْنأْولَوهَئرمَخ آلأ : : 8 هلا وُسَر لاقت أ ذيب هيف

 ا و :لاق ٍباَجْنَع عة يل نع

 [14785 :رظنل] . توُندلا لوُط :لاق

 ْنَع ءءاطَع ْنَع كلما اكد ؛ةّيواَمُم بأ ائدَح -18477
 «ِنْيديِعْلا يف ةبطخلا بك ةآلصلاب هللا ًلوُسَر أدب لاق هللا دّبَع نب رباَج

 :لاق « سوق ىلع كوم وهو لاجرلا بط من : لاق ماقالو ناري

 ةَطّرقلا َنحَرْطَي َنْلَعَجَف : لاق « ةٌكدّصلا ىَلَح ْهتَحَو وبَطَحَف حق ءاَسشلا ىتت مَ

 كر ةالّصلاَلِبكلصْيْملَو لاق« لآلب ىلإ يلحْلاَو ميت اَوَخْلاَو

 [1 عجار] . اهدي

 م

 مع مس لع ا سلسل يمممام
 عاد سارق ال لاق رباج

 رم كتلوج

 سس
 :رظنا] 00 م ل لاقرباَج

5 4] 

 «نايْفَس يبأ ْنَع «شمعألا انكَدَح ؛ةَيواَمموبأ انندَح -60

 مم اَهْيلَع ينأَي ةَسوُقَْم سفن نِماَم :8 هّللا ل وُسَر لاق :لاق رباَج ْنَع
0 

 اًمْنَم 2 :لاق يَ ع ايس بأن ؛ شّمْعألا

 15١4[ و 1409197 :رظنا] . هلام بيش ىَلَع

 مم

 م همن سا سمار ع لس سلا لا
 نب دمحم نع « ةورع نب ماشه اَنندَح «ةيوامس وُ اندَح - ١21

 مر مرو
 يِراَوَحَو « يسمع نبا رييزلا : 88 هللا لور لاق : :لاق باج ْنَع ءردكتملا

 همر هاك ريبافرب شءرر
 لاق دير نب دامح اًنئدَح «ِبْرَح نب ناَمْيَلَس اًنئدح - ١12984

 يدمر مة م ةما قش سام نم
 هللدبِنبيَج ىلع :لاقق َناَسْيَك ّنْب بَ هب تْئَدَحَف : ماشه

 ايي ح7 يبعد -_
 انينأَيلْجَر آلا : ه1 للالوُسَر لاقك قتلا مويا لاق ين هَحَل

 هلع
 27 ءاضْيأٌرمألاهشامُت ؛ مهربَخي ٌءاَجَفَ ريل قلطْناَف ؟ةظرُ ينَيِربحب

 لل دن راَجدَتْس
 006 ا“ 000

 11404 ح | صصص

 ول نول ءاتراوح "ربكم! ؛ا هلو لافق ؛تأرم ثآلك

 . يراوح

 يبأ نب ب ملاَس َنَع ٠ «شمعألا انئدحو «ةّيواَعُم وبأ انئلَح 84 ١-

 اود الق ءرّقس يف اف لامن : لاق هلل دبع ِنبرباَج ْنَع ٠ دْنَجْلا

 يف يل دف « سرع دهَح تيدَح ين هلا لوسي : تلق :لاق ةّئيدَّمْلا نم

 0 لاق معن : :ُتْلُق : لاق ؟َتْجوَريْفأ : لاق يلهأ ىلإ لمعت نأ

 نإ :تْلُق : :لاق ؟كبعلتو ابعت ركب اله : : لاق ءاييك :حْلُم :لاق

 5 :لاقق « « نوم هل مصأ نأ, تطرف يروج يلح كرت كلَ هللا

 ف هللا لور ينقحّلق : لاق لاَ ٍلَمَج ىو :لاق «اقورأط كله
 «يريعُب لثعا :هسْلُق : لاق ؟نباَج اكلم : لاقق : لاق «ساّنلا رخآ يف اَنآَو

 و هفع هداني رسس له ع
 ينمهي ساّنلا لوأ يف انآ امْنِإتْلْزاَمَك : لاق هرج هب َدَحأَك : لاق

 ؟لَمَجْا ّلَمَك ام : 8 هللا لون اوسَر يل لاق : لق يدان او ملف «ةسأر

 :تْلُق :لاق ءهيلُمِب :لاق «كَلَوُه لَيآل :ُتْلُق « يسبق :لاق اًدوه :ت

 املك :لاق ؛هَباَكأك تسد إيرا .ةيوأبهقَحأ د آل :لاق «كئّوه

 :لاق ءاطار ريق هذ زو 6يكوَألهلذز لآلب اي : لاقق «هب تْمج ٌةَييدَملاْسدَ

 :لاق. توم ىّتح ادب يشري آل 8 هللا لور هَ طارق اذه اهل

 ُهوْدَخَأَك رميا لَها ىلَح يدنع ليم سبك ينم

 .اوُذَحَأ اميف
0 

 ا ا :لاق رباَج ْنَع

لوُنبقُْصْدَحأٌء يجي «ةَكف مُهمظعأ هلم هنم مهاد ُنايَرَس هثَصيي
: 

 ام :لوُديق ْمُهدَحأءيجيو : لاق ايش تْعَبص ام لوُشَيَف ءاَنكو اَذَك لمَ
 نس هريس را مه مرا 0 هم » قع

 (هُمرتلك : :لاقؤأ) هئم هندي : :لاق « يطأ نيو هني تفرق ىنح هنو

 مم

 «ةديد براسه : :لاق دو ا لاق رباَج نَع

 قفا َتاَمدَكَوُم اذ َيدَملاانسدَ املك: :لاق «قفاّتم تمل هذه : :لاقك

 الاهم منَ

 0 لاق باج ْنَع ًاقرع هل ْعَطَقَف ءايبط ٍبْمَك
4 52” 

 داس هْيلَع ها هآوك مث

 ادت هدام لاق رباج ْنَع
 ا

 م ع مريب كم معس

 يخت م قار لقرار ايم يأ شمعألا
 سس هجم علل

 عمط َنَمَو دريل منيل لوأ مرتو ليلا رخآ نم موُقيآل نأ مكن



 8 اد 3

20 
 ليلا رخآةءارق دق[ رخآ مولا رخآن مم يف مك

 [16145 :رظنا] . لّضْفأ كلدَو ةَروُضَحَم

 . ح) شمعألا انثدَح « ياعم وبآ نندَح - ١ عمم يس سر ب
 ةمرلا#س هي ل

 ىَعَن : :لاق راج نع نايْفَس يبأ نع ؛ شّمعألا نع ءريمث نبآو

 . ىكرلا نَح هللا لوس
 :لاق برَْمْلا نم يقي ناَكَو يلاَخ هانآَف : هئيدَّح يف ريم نبا لاق

 تناكد كهل الات ا 'بلا ىلإ وح بسك

 م هع هرم
 :عجار]. نقل خا قالا مك شيت انى لاقت هيَ

]10 

 انين هلال لاقق ٠ "براثا ىت لاق ٍر باج ْنَع
 رك وم ل يق ق6

 هَئاَكَم هثدعأف هُيَحأَك هيا يسأر طقس

0 

 طَقَسُف «'تيرثص يقع أك مئانلا ىري

 . سانا هب كسي آلف ْمُكدَحاباطيشلا بعل اذا: : هللا لور لاقق
 سا للا

 ْنَع «”شَمْعَألا اَنْئدَح :الاق. ميكو ةَيواتسوب اكنَح - 5

 لدَمعِيلم ُكدَحأ دَجَس اذ : ف هللا لور لاق : لاق نع نايف يب

 [11577 :عجار] . بلك( أ ارا هّيَعاَر ارذ شب ”رتمي الو

 ا لاقباجْنَع ايس بأن شمعألا

 هتاخد ل يسب بصي (ةَقئاَح ىّلَ لح :4:ي) يأن لاق)ةملَس
 و 2

 :لاِقق : لاق (اماَرخْنماثَعييِبص اَهَدْنعَو هئيدح يف ةَيواَموبأ لاق)

 اَنَّنإ ؟نكدالأوأ نيت ملَع : لاقق : لاق ءُةَرْذَعْلا هب :اولاقك : لاق ؟اًذهل اَم

 اير جوُ مث «تارم عَ ءاَمبهَعحَت ايدثهأ نق دخت نأ نُكاتحِ يفكي

 رفات 0 :يَخ يبأ نبا لاق)

 0 خه
 [14397 :عجار] نظل هللا

 ءناَيفَس يبأ َنَع شَمغعَألا اَنْئدَح ةَيواَعموبأ اًنئدَح ١

 هسأَر ىَلَعوألإ ىقلأ الوِركْد نم ام : : 4 هّللا لوُسسَر لاق : لاق راج ْنَع

 ًسكسْلا ىَلاََتهّللاَرَكذك ظَقيتْسا نإ ربح دفع تال وعمي

 هدّقع تّلحلا ةآلملا ىلإ ما اد 5 ٌةَدْقْعَْلَّصْلا ضو
 مع م

 ماك اذِإ دنع

 اهلك
 ناَيْفَس يبأ نع ؛ 'شمغألا اَنربَخآ «ةيواَعم بأ انئدَح - ١-

 ءاَمنْحَيلكَمُكَدَح دَحأ مقل تَطَعَس اًدإ 4 هّللاٌل وسر لاق : لاق راج َنَع

 .ناطسشلل اًهْعَدي لَو ءاَلكاَيْلَو ىدألاّن م اهب ام طمبلق

 را

 سار هللا دبع نير باج مَ
 سف مج طش

 ياس سل "ا
 دايس يبأ نع ”هتطألا انكدَح ؛ةَيواَتْس وأ انَح - لنثدحي

 ٌماَحَطَو ءنّيثالا يفكي د حاولا ٌماَمَط : : هلا لوُسَر لاق : لاق باج ْنَع

 111 جانا نيالا ينك لا

 0 ام اا لاق باَج َنَع

 .(015ر6) هيفي مامطأيأ يف يباله :اهصََي

 نايف يبأ نع« شّمعألا اَنُندَح ةَيواَعموبأ انندَح - ١١5

 دجُسُم يف ةالّصلاٌمُكُدَحأ َرَضَح اذِإ : لف هللا لور لاق : لاق ٍر باج ْنَع

 نال م هل يف عاج لجل « هتآلاص نم ابيصن هيف لَم

 د ضَح

 [14444 و 14448 :رظنا] . ريح

 نايْفَس يبأ نع ؛ شَمعألا اَنْكدَح «ةَيواَعم وب اَنئدَح - ١١6

 ٌمُهَياَقَعاَسَسَي ملف «َنوُؤضَوَتيامْوَت هللا لوُسَر ىأَر :لاق رباَج ْنَع
 عاشو
 راب بطال لاق ُداَمْلا

0 

 تلاق هدم 0 لاق ٍرباَج ْنَع

 ل وكشف معَ اهم اء لأ ىلا: لاق ءمدلم

 نو ؛ ْمُكَدَع اهقشكيت ْمُكك هللا وعدل انآ مش نإ ؟مكش دام : :لاقف د

 مَن : :لاق ؟لّمفتوأهّللالوُسر اي : اولاق ؟ًاروُهط ْمّكَلنوُكَتْنأ مش

 . اَهعَدَك : اولاق

 .(ح) شّمعألا نَع , وام وبأ انئدَح 43 55 ١-

 لاق ٍرِباَج نع َناَيْفَس يبأ َنَع ؛ شَمعألا اًنربخأ ءريمُت نباو

 يم ير ءرعأ سم6
 الَحلاتللَح نإ تْيارأ هللا لور اي: : لاق لوب نامل ف "يبل

 0 هثِدَح دح يف رن لاق « تابوثكملات بلص مرسلا

 معن : ك8 هللا ل اوُمر هل لاق ؟ةّنجْا لْخْدأآ (كلذ ىَلَع

 «نايفس يبأ ْنَع لا :ةَيواَسوُبأ اننلَح -
 ءهدجْسَم يف ةالّصلا مُكدَحأ ىَضق اذِإ كف هللا لوُسَر لاق : لاق باج ْنَع

 هتآلّص نم هني يف'لعاَج لجو هلا نإ ؛هتآلّص نم ابيصُن هني

 [14444 :عجار] 2

0 3 

 ... مدح ىَضق
 ميعا

 2 6 لاقرباَج

 00 :عجارإ رك

 ممر ل ملا لا

 هي أ سل اس :ةياس ل 02 ١46!-

 اي :لاقق يبارعأ كف يتلا ىتآ : :لاق ِهّللا دْبَع ني رباَج ْنَع «ردكممْلا نْبا

 نأَو لل: : 5 هلا لوُسسَر لاقق ؟يه ياو رع نَع يري هلا لوس

 ءب م م2
 [14405 :رظنا] . كلك يح رمت



 01 اك

 سس هما يوملو
 تق لاق بيس يم هل ورق: لاق باَج ْنَع

 1١14454[ :رظنا] . ةَيَس نع ةلدبلا

 يم سس »#
 يبأْنَع «لّوحألامصاَعاَنثَدَح «ةَيواَتموُبأ اَننَدَح - ١16

 م انِجَرَخ : لاق هللا دْبَع نب رباَج ْنَع رض مئاّصلا اًنم ؛ ا هللا لوُسَر

 . ٍضْعَب ىلع اًضْعَبب يعي كيم رطقملا امو

 ءنايفَس يبأ ْنَع ؛ شَمْعألا اَنكَدَح ؛ةَيواَمم وبأ انندَح “467 4 ١-

 ام نب دعس تمل هَل ضرتها: هلا ٌلوُسَر لاق : لاق باج َْع

 «نايفَس يبأ ْنَع «شمعألا اند «ةَيواعموبأ انئدَح - ١64

 0 ا لال وُس لاف :لق اج نَ

 5 نتا .كنسما حشْرَك

 رياج ْنَع ءرْييزلا يبأ نع «"ثْيِ بخ «ليعاَمْسإ انلَدَح - ١6

 لاقت ٌةَماَْت هَساَرَدأَكو ف" يتلا ىلإ حتما َهْوَيةفاَحُت يبأب ءيج :لاق

 .داوسلا هوبلَجو ءيشب ه ريل هئاسن ضني ىلإ هباوُبعْلا : 5 هللا لور

 [015345ق 1460© :رظنا]

 ع ْنَع هِرْيِمْزلا يبأ نع ؛ «جْيرج نبا نع ٠ ليعاَمْسإ اًنندَح - ١4465-

 ل طئاَحؤأ مب «كرش لُك يف ةششل 1: ا هللا وسر لاق :لاق رباَج

 :عجار]. هذي ىَّح هباقحأ وهف عيدي كير اوي ىَتح مي كن ْنآهلْملصَي

 [11ع

 يام سلا

 ةع ع ال6 مم قال
 لحل برموش لإ. لور لاق لاق رباَج ْنَع

0 

 0 ياس سل لا
 َناَيْقس يبأ نع ؛ ”همخألا انكدَح :ةَيواَس وأ كدَح - 11

 ا «ةَعمجْا مْوَيَيِناَمْطَْلا كِل ءاَج : :لاق باج ْنَع
 1 ةَعمُجْا َمْويْمُكَدَحآ دَحأ ءاَج اد ("0///19) ف هللا لور لاق« َسْلَجَف

 1451١[ اهجلر] لجيل نيتك لصق طْخَيمَمإلاَو

 يبأ نع «يرْيَرجْلا نع «ةيلع نباوه ؛ «ليعاَمْسإ اننَدَح - ١4-

 ىَبجيال انآ قارعلا لهآ ك شوُي :لاق هللا دبع نبأ رباَج دع نك :لاق ٌةَرْضَن
 عا مامر

 َنوُمَتَمُيمْجَعْلا لبق نم : لاق ؟كلاذَ َنِئآَنم : تزول

 ءاَنَلُك ايدل الو رايد لإ ىبجُي الانآ ماشا لْهأكشوُي : لاق مث

 مث ةهنه كسمأ مث : لاق« وش لا لقلة

 اون َلاَمْلاوُحَيةَفيلَح يأ رخآ يف وكي: : هللا لوُسَر لاق : :َلاَق

 .ًادَع هدي

 دْبَع َنْبَرَمع هناّيرتآ : ءآلَصْلا يبو ةَرضَن يبآل تْلَقَف : يرْيرجْلا لاق
2 

 آل: الاف ؟هْنَع ىَلاعتهَللا يضر زعل

 1 0000 ٠ طع نويت  نيرثكملا دسم ٠
 ولا 1س سس سح

 يبا ,ارلما احن. «ليعامْسإ اَنلَح -

 اي :© هّللا ل وُسَر لاق : :لاق هلل دبع ِنْيِرباَج نع ؛ ُهَّللا َءاَشْنِإ «رْيزلا

 اشرد ءاَموُرمُْ لو كلون مُكيِلَع اوس راصْألٌرشْمَم ."

 [141إ9/5 :عجار] ٠ ل

 راجت لكك م هل هلو اق لاق باج ْنَع

 [14505 :عجار] . تأَّرَمْسْسَح ميلك هنم ل سي «ْمُكدَحأ باَيىَلع مَ

 لاق :لاق ءاَطَغ ْنَع « « جيرج نبا اربخأ ؛ «ليعامسإاننَدَح - لنحت
 قوما م دسك هدرز مر

 ريغ هَعَم سيل اصلاَخ جَحلاب 4 بلا باَحْصَأ ادله : هللا دبع نْيرباَج

 يِبلا لاق ؛ «ةّجحْا يذ نم تضم ةمياَرحّبص كَم مدقق هَدْحَو اصلاَخ

 ههعع م 0 ا ا

 لإ | ةَقَرَح نيبو انني نكي مل امل : لوقت نأ هَنلَبَق «ٌةَرمع اًهوُلَعَجاَو اوُلح : 8

 :لاقق اَنبَطَحَن سراميك تم ىلإ حرق لحئأ تك سَ

 ولو تلال ذا لولو مراد مال ينو ملف يذلا يتتك

 .لاق رهو اواوأح ؛ديتل نادك ام يراسل تعم

 لَه اَمِب لاق ؟تلكطأ مي: لاق مل نمل ىلا يضيع مد

 [14148/ :عجار] . تن امك امر تكْماَو هدا : لاق « ينل هب

 ِدِّبَعنْيدَّمَحْمْنَع «ةبعش)ْنَع ٠ «ليِعاَمْسِإ انْدَح - 1١11

 ا « يلع نب نَسَحْلا نْب ومع نيدَمَحُم ْنَع «ةَرارز نب دس نب محلا

 :ًاماَحز ىأرك ؛ «ِرْمَس يف اف هللا لوس اني 5 :لوُي هلل دبع نبرياَج عمتس

 نربي لاق «ٌمئاّصاَدَه : اولاقت هلع َلآَسق هيلع َللظ دك الُجَرو

 [11747 :عجار]. رّمسلا يف ف اوموصن

 ملا ع

 ْنَع رس يب نب نمل وع اولا ندب اًئدَح - 1611

 ملفكلم و 14م1 و 97-149 رظشأ] لا بكل

 ءءء 0200 0
 تاكل مول نمل لا وقل دج عسل

 . نورتو انلَكأَف : لاق .اوُدورتو اونُك : : لاق قف هللا لوُسَراَنل صخر ٠ سس م 107

 [ :عجار] . ل :لاق ؟ةَئيدَمْلا اننج ىّنَح :ءاطعل تلق

 وأ ينريخأ ؛جيرج نبا نَع «ديعّس نب ىَيْحَياَنْندَح 7 - 

 ْتْمِمَس :لافق ؟يدَهْلا بوُكر نع لأْسَيهَل دب َنْبَراَج عمَس ءرييزلا

 َدَجَن ىَّتَح اهل[ نجلا اذإ فوُرَملاب امك لوُشيا## هللا لوُسَر

 (لاقحلا 14041 1467 ةرظنا] .ًارهظ

 507 م م

 1 رظنا] ا ل سنار إما قمل دي

 بح يف للون فاط او هلا د نيا عسل يل



 هام مسا م رعمس ع

 فرش «ساّنلا هاريس ةَوْرَملاَو اًمصلابو : تيب هياحأر ىلع توا

 #1438 :رظنا] . هوُشُغ سانلا نإ ولاد

 وفقا ماش
 «ءاطَع يتربخأ ؛ كلّما دّبَع ْنَع «ديعس ْنْب بحي اَنُئدَح - ١8

 رْمَتلاَو ءِرسبلاَو بطرلا نع هللا لور ىََن : :لاق هللا دبع نب رباَج ّنَع

 [1118 :عجار] . بيب بييزلاو

 يتريْخأ ءكلملا (98/6) دب ْنَع «ىَبحَيانَدَح - 11
 اكو هلل لون ده ىلع شتا تفتك لاق باج ْنَع ؛اطَع

 لاق« ف هللا لور نبا ماسلا هَ مها هيف تام يذلا ميلا كلذ

 ساّنلاب ىلص اف "لاما «ميهارَبإ تامل سلا تسكن سانا

 انماط مكر ناقل لاق ام « تاَدجسس عَبرأ يف تاَعكر تم

 م م6 مع هيمو
 مَكَرَمُت ماك اًسماوحَت عكر مث ىلوألا ةءاَرقلا نود أرق هس عقر مث ْماَق

 ممم
 فحل هسأر رم اكو عكرمة نوازل

 سيل ؛دجسي نأ َلْبَق تاَمَكر ثلا عكر مق مث نيئدَجَس َدَجسَف دوجسلل

 :همايق مرت ور ألإ ٠ عب يلا نمل ابق يل ألة اهي
 2 ها يمس ع

 هَماقَم يف دقت هما فوقصلا ترخاتو نال يف اكل

 اَهيأاَي :لاقق نْضّلا تملط دو الصلا ىف "فوثملا تق

 ناَفسَكْني ال اَمُهَّنِإَو «لجدرَ هللا تام اآَرقلاو نشل «ساّتلا
 ءيش نم َسيهّنإ «يلجْنت تح 3 اوصف كلذ نم نيش مَ اذ رشي تْوَمل مها م ةمعلا ماش

 نيح كذابة يجْدقلو؛هدَه ينالص ينهار دق الإهئوَعو

 انآو "بر يأ :تّلُق ىَّتح ءاهحفل نم ينيصيأ قامت رمت ينور
 جاَحلا قري ناك ءراَتلا يف ُهَبصَقرجَي نَجَحملا بحاص اًهيفُتْيآَرَو «مهيف

 « هب به ُهْلع لَعَطاإو ينجطمب َقّلَتاَمّنإ لاق هب َنطُق نإ « هنجحمب

 ملا اهتم اهطت مق اهنطَبر يل ره حا اهيفت أر تح

 ينوُمُيَر نيح كلَ ةّنجْلاب ءيِجَو ءاعوج تنام ىَّبَح ؛ ضْرألا ِشاَسَخ

 همم 0-001
 اقيتكن ملال ل آو ديت باقم يناس ىلحأ شت

 لعق لف ال نأ يل ديم هيل وظل

 لافتا يخجل ىَيحَي اَنْندَح ١

 ائرمأك: :لاق 4 يلا ةَجَح ْنَعرُْيَوهَو «لوُتيهَّلا دبع َنْيَراَج تشم

 نم انكم ءاوثها ىّتم ىلإ اول نأ متر إو : لاق لحن نط مدي امَدْعَي

 161١[ :رظنا] . ء هات

 انوش 0 0 وار مش

 :عجار] هذه يِتجَح نب جَحأ آلان يمل يردأآل ين ْمُكَكساَنماوَْخ

1 

2 0 
 2 :ءاطع اًنكدَح «كلملا دّبَع نَع « ىَيِحَي اًنْئدَح - ١ع عل

 ةَبطُحلا َلْقةآلّصلاب ادب ءديع موَي يف ف يلا َعَمةآلّصلا تدهش : لاق

 َءكلادمَحَك ف «لالب ىلع اوم ماق العلا ىضق امله ماقالو نآآأٍ

 م عيل هاف مع

 ِءاَسْنلا ىلإ ىضَم مَ مث «هتغاط ىَلَع مُهُتَحَو مُهَركْذَو ساّنلا ظَعَوَو ه هيلع ناو

 ١ مدر هلل دبع نير ياَجدتُس ممو

 فَ لَ ىنتاو للامر كسور هللا ىو طرت ؛ لآلبهَعَمَو

 'نمةَرْما تلاقق منهج بطح كرك نق َنكدَصَت : لاق م ؛هتعاط ىلع
 «قاكشلا د نر ننال :لاق ؟هللا لور امل : نيد ءاَمْفَس امك ءاسملا ةلَقَس

 نممبتا وحر نمهتطَرقَو مدنا َنُهيلَح نعزي َنلَعَجَف ري لا نكت
 147٠١[ :عجارإ . هب نكدصَعي لب بوك يف ب نفذ

020 
 نع - كادت وح «افسوُ نباح لد

 ا :عجار] 00

 رياَج نَع ءءاطع نع« كلما دّبَع ْنَع «ىَحَياننَدَح - 1١1
 3 لم مس 00 ل

 :عجارإ اًهيف كرت مسن بلا بنتك اقل ينل مم عتمتت انك :لاق

 [لللم

 ..ةلخلا لَك ةالّصلاب

 :لاق رْيبزلا وبأ ينرْخأ «جيرج نبا نع « ىَحياندَح - - ١

 نمش لَتينأ 8 هللا وُسَر انهن : لوُقَي هللا دبع َنْيَرِباَج تغمس

 [13001 3 146037 :رظنا] ٠ ًاربص باَوَدلا

 :لاق رْيِمزلا بأ يتربخأ «جيرج نبا نَع «ىَبحَي انندَح - / 5 ١-

 «هْنجولا يف مولا نع ف هللا لوس ىهت : :لوقَيِهَللا دبع َنْبَرِياَج تمس

 [16111 :رظنا] ٠ نإ جول يفيض
 د -

0 

 25 :لاق. دس سما

 :لاق ؟يهدْيَصَأ تلق : :لاق مَع : :لاق ؟اًهلكآٌع بصل : :تلَُك ارياَج 0.

 :عجارإ 0218/6 لاق ؟9 لنا نم لاذ تْعمَسأ 52-6
 لق

 .- را

 ا كاد ,نسّْلا نورد نب دمحم نع ءنمْلا

 :لاقق هيلع للظ دك ماَحز هيلع الجر ىأرَق ءرثَس يف ناك اقف هللا لوُسَر

 يف (مئاّصلاَربلا وأ) ماصار بلا نم سل : لاق «مئاص : اولاق ؟اَدَّهام

 (1414؟ :عجار] . رّمسلا

 نع «ريثك يبأ نب ىَبحَينَع ؛ ا اَندَح ؛افثخلا بكَ

 ف هللا وسر اهل مقرا اًبْكَرَم : لاق رباج ْنَع «٠ ءمَسْقم ِنْبهَللا دي 9

 مرق توَملاَدإ : لاق : : يدوي رانج اهّنِإ هللا لوُسَر اي: تلق هُهَعَم انتَ
 هب هدم

 ١[ 42/0 و 1454© :رظنا] .اوموُقَق ةزاتجلا مير اَذِإَ

 رظنلا نَع «َةَداَتَق نع «ةيورَع يبأ نْبا نَع « ىَبَحَي اًنكدَح - -454١خ١

 ما مم

 ىَرْسْعْلا :لاق قف يلا نَع يره يبأ نَع , كيه نب ريش نع « سّنآ نبا
 [98144 :ةريره يسأ دنسم يف مدقات] . - -اًهلْمألةَرئاَج وأ - اهلل ثاريم



 َنَع :ةئاَكْرَع « ةّيورع يبأ نبا اَندَح ينكح - 111

 :عجارإ . ىّيحَي لاق ذك. هكمهوْحن .. . 8 يِبثلا نَع رباَج ْنَع ءءاطغ

 ةلدففل

 يل لاق : لاق يبأ ينئَدَح «ِرَفْعَج نع « ىَيحَياَنْدَح - +38 ١5

 ناك : :تلَق ؟ةئاَتجلا لش ْنَع دَّمَحُم نب نَسَحْلا َكَمَع نبا ينلاَس :رباَج

 ءرْعشلا ريدك يّنِإ :لاقق ءانالكهسأر ىَلَع هْيديْبصَي 8 هلال وسر
 لرْعَش ْنِمرئْكأ © هللا لوُسرٌرْعَش ناك ,يخأ نبا ايم: -ْلَقَك

 سل مشل

 0 ل هّللا
 هو سو ماما#ا هلع

 :ىَيحُي لاق - دّمحُم يده يذل َنَسْحآَو «َلجَورَع هللا بابك ثيدَحْلا

 اًهي ىلعأ ةعاسا َركد اذِإناكو - اًهئاكلحم رومألا َرَشَو : :لاق إملأ الو
 هَ وعد م هاو ع رعي علم

 نام ةَعاسلاَو اَنأ دعب تشعب لوفي مش ٠ « شي رماه تشاو هتوص

 1 :عجار] . (ىَسولاَو 5 ةيابسلاب ب ىبحُي فصو) أموأو

 تعمس سس :لاق برام ينكدَح ءرَعَسم نع « ىَبِحَي انئدح - ١6

 7-0 هس موش
 «يِنَداََو ؛ يناَضقف يد ف يلا ىَلَع يل ناك : :لوُضَي هللا دْبع َنْيَرِباَج

 1454١[ :عجار] . نيتَعْكَر لص : يل لاق دجْسَمْلا يف اكو

 راج نع ءاطَع انئدَح ءٍجْيَرج نبا نع «ىَحَيانندَح - ١145

 :حلاّص هّللدْبَعَمْويلاَتاَم :8 هللا وُسَر لاق : :لاق هّللا دبع نبا

 (14149 :عجارإ . هلَح ىلَصَق اماما لع اوُلَصم اوُموَُك ٠ ةمَحْصأ

 «رياج ْنَع «ءاطَع انندَح « حيَرج نبا نع « ىَيحَي اًنْبدَح - ١ 5 غ1

 سس هس سس
 هل تاطيشلا نق ٠ َلَجَوََع هلا ماكاو كابو لغأ لاق لف يلا نَع

 هويام لا ماركو لحابصم راو قلم ابحت 2

 30 لدن

 راهي يسهل رس وُلد َنئَراَج نمت

 م مو
 00 عجن هيلا لال نبأ« هدحَو ىحض

 كه ع

 عل رك ل 91 ع هللا دْبَع نبا

 اعبمَج ُهَحَم م 2 هم هن عامل 8

 ا ايجي ا

 ُهَعَم َماَكَو ماك امل علل يفصل مك يلي يذلا فصلا
 عع دعو ري لسع يك عم ملل

 رخؤملا فصلا ْمدَقَت مث «دوجسلاب رَحََمْلا ملا َرَدَحْلا هيلي يَا ّصلا

 هَعم دجَسو دَجَم َدَجَسمُت ءاعيمج ماكرو مكر مسقمْلا فصل اَرَخاَتَو
 ع 2
 فكما سله يذل مسا دجَسن هيلي يذلا فصلا
 0 ريد لعو
 .ًاعيمَج اًمّلَسَوَمّلَس م ,دوُججسلاب رحم

 مك تك 2 نياك ”ياَج لاق

 :عجارإ .فلتلا لتي محب ٌةَرْسَج معمل :لوُقيأرباج ٌممَس

 الذقن

 ءناَيَح ْنْب ميلَّساَنكدَح «ىِيحُي لإ اَنَح 1 ١-

 88 هللا وُسَر ىَق + دب نباح اتبطمَس يم نبه يعتس ديعَس انكلَحح

 . حقت ىَتحِرّلاٍعْيْنَ
 000 يا يس رب سل اع

 [11546 :رظنا] . هني لكؤلو اقصتاا داش نحل يش لق

 ءرد 49 لا نب دمحم هو

 ؟اذَه نم : راق يلا ددأتسا : 12111

 [4*147 :عجار]. كلذ رك هناك انآ انآ : :لاقق « ءانآ :تلقق

 اَنيَبَأ : :لاق «يبأ ينّئَدَح رَفْعَج اًنُتدَح ءىَيحَي اًنئدَح 44417 ١-

 ءانثدحق 88 يلا ةَجَح ْنَع ُهاَنلاَسَك ٠ ةَملَس ينب يف َوهَو هللا دْبَعَنبَرِباَج

 ّي ف حي مل نينس علت ةئيدملاب ثكم كف هللا َلوُسَرنأ

 ستيم يكب يدار : لاق مَا ذه جاَح هلا َلوُسَر

 رطل ا هلو جَرخَف لَمَْياَم لم لمَ قف هللا لوسي مَ ناين
 تنب ءامسأ تسفن

 نأ ؛ 0 سّنلا يف ندمت

 قا 5 إىل جرو هَل يس

 'حلما في 8 لا لوط ىلإ لنا هرب يب ديس

 1-2 نتا د دل ل اا اد

 ىَبلو «كلل كليرشآل ءَكَلَمْلاَو كل ةمَْلَو محا! كيل كلك يرش

 00و مهل سومو جرش نوما ثلا

 قف هللا لوُسَر يَدَيَنْبَيَو ؛يرصَبدم ترق « نيش مهل لئيم «مَمْسُي

 ْنَعَو «كالذ لم هنيِميْنَعَو تال لم هل نمو «ٍشاَمَو بكار نم
 «نارقلا لِي يلع انرهظأ نيف هللا لوسرو : :رياَج لاق كلذ لكم هلامش

02007 
 الإ يول اًنجَرَحَك .هب اَنلمَع يش نم هب َلمَع اَمَو ؟ةليوأَنْفركيوَهَو
 َلَمَرَمش «ةولسألاَرَجَحلا © هّللا يب ملسا «ةبمكل انين ىَنح «جَحلا

 ُهَملَخ ىّلَصَب «َميهاَرنإ ماَقَم ىلإ دمع عَ اذِإ ىّتح «ةَميرآ ىَسَمو ةثالث

 ١ . ىلَصُم ميهاريإ ٍماَقَم نم اونو م ؛ نيّتعْكَر

 لقه»و «ديحؤوتلاب اهيف اقف - : ًارَْعَج ينعي هللا دّبَع وب لاق : يبأ لاق

 . «نورفاكلا اهيا

 نم ةَورَمْلاَو اًفصلا نورك مت ءاّننصلا ىلإ جرو ربحا ملتسا م

 َرَظَنادإ ىَنَح ؛ اًننصلا ىَلَع يقر : بلا ابابا: لاق مّن هللا رئاَمَش

 هلو كلملاهَ هل كيرَسآل دخولا ِإهَلِإال :لاق ربك تيل ىلإ

 قدصو هَدْعوُرَجْلا ؛ لا اإل ايد ءيَش لك ىَلَعَوْهَو ُتْمَحْلا

 هوكمد لل
 لَّزَن مت مالكا انه ىلإ جرم اعدم ُهدَحَو باّرحألا َّبَلْغَو مدع

 ىَنأ ىَّنَح ؛ ءىَشَم َدعّص اذِإ ىّنَح ؛ َلَمَر يداولا يف امك تْبَصْلا ادِإ ىَتَح



 مق سوا رع 6
 تلبقتلما ول ينِإ "سانايا: لاق ةَو

 ُهَعَم ْنُّكَيْملْنمَف ؛ًةرمع اهّيلَعَجلَو وفل دتم طيز
 مل هر سا ن7 000 سوسو مهم هاه 2 .َ

 نب كلام نب هَ قارس لاقق ٠ مهلك ساّنلا لَحَف «ةرمع يده

 و يهز

 َكَبَشَك َكبَسَ ءدبألل مآ انه اًماعلأ « هللا لوري : تلا لقسأ ينو من

 ٌةَرمعلا تلَخَت : : لاق مث (تأ رم تال دألل لاق ءةَعباَصأ كف هللا هلوُسسَر
 مل فل

 قاسو « يذهب مدن « نما نم يلع َمدقَو : لاق مالا موي ىلإ جَحْلا يف

 َْتَلَحْدَت قال هللا يضر ُةَمطاَق اذه ةّئيدَملا نم هَعَم ف هللا لوس

 يّرَمأ :تلاقك ؛ السم لَحكلد ركنا ,َتَلَحَماَواَعيبص هينا
 . هلل لوُسَر

 هرك ذي 2ك فرَجْلا انه يبأ لاق عَ ل قوبل لق : لاق

 :تلق ٌةَمطاق تَرَكَ يذلا يف ف بلا هب يتذتس تدل ارحم تبع (رباَج

 :لاق . يبأ هب ينّرمأ : تلاقو ءاسلستماَو :ًاغيبص اهب تَسبل ةمطاقأنإ
 مام

 .هب اهيرمأ انآ «تْكَدَص ١. ْتَقَدَّص .تقَدَص

 امب لهأ يملا تلق : :لاق ؟تللأ مب : يلع لاقو :ياَج لاق و2 عد
 ْتَناَكَف :لاق ٠ لحتآلق : لاق ءْيِدَّهْلا يعّمَو :لاق ؛ َكْوُسَر هبله

 يذْناَو ءِنَِبلا نمنع ىلاَعَتهَللا يضر لع هب ىتآ يذلا يذاع

 مكس ةنآلا هدب (6091/60) 4 هلل لور رحت «ةئم لف ينل هب ىتأ
 اة ةئدبلُكنمرتآم ؛ هيه يف هكرشأو ءَربخ مرح ايلَع ىطغأ 20000 مي

 : هّللايِب لاق مث ارم نم ابرشَو اهمحل نم الكا «رذق يف تعج
 ءانهاَه ْتْقَكَو :لاقف ةَقَرَعِب فَكَوَو ٌرحْنم الع ىنمو ؛اًنهاه تحت د

 ُهَقل ةقلدرملاو ءاماَمتفكو دق :لاقق «ةقلدرمْلاب فكوَو فقم اهلك َقَوَحَو

 .افقوم

 نع ٍمِيَخ نْبا نَع هرَمْمَم اَنربخآ «قارلا دبع انئدَح - -15

 نْب بْمكل لاق اقف يِبلانأ ؛ هلا دعنا نع «طباس نب نمر دب

 8 لم ص 2 و

 مَع: :لاق ءاهقسلا رام امو لاق «ءاهقسلا ةَراَمِإ نم هلل ذاع : :ةرجع
 عَ

 مكهكدص َنَمَق يسب نوُتسَيآلو « يهب نودي «يدْعَب نوُنوُكَي

 و مهم تشو يئماوُس كئاراق «مهملظ ىلغ اعد «مهبذكب سا هر ل لا
 ,مملظ ىلع مهي ملو مهيب مُكدصيملنمو ء يضخ يلع ادري
 موصلا ' رجع بابن اي « يضْوح يلع اوديو «مهنم انآو ينم كيو

 نب ًابذك اي ٌناَهرُب :لاق وأ ابرق هالّصلاَو «ةئيطخلا ل ةكدصلاَو 1-3

 نب بعك اي ءهب ىلوأ رتل « تم نم تيم جالي نإ رجع

 01000 مو هول ل يرق
 :رظنا] . اَهئيوُمَك هسذكعئابو ءاهقتعمك هَسْفَن عاتبمف ء«ناَيِداَغ سائلا رجع

 [1ومممح

 نبا اًنتَدَح :الاق قازرلا دبَعَو ءِرْكَي نب دَمَحُم انيدَح - لقحلاد

 تمس :لوُشي هللا دبع َنَْرياَج ْعمَسهَنأ «ريمزلاوبأ يتربخأ ءٍجيَرج

 تءاَجألإ ان اًهيفَلَمَْيأل لبإ بحاٌص ْنماَم : :لوي 8 هللا لوُسَر

 اًهمئاوقب هلع تست ِركرق عاقب اهل مف ءطقت ناك امرك مالا مْ

 5 1 ميتاج لإ هاف قب بحار .اهناتخأ ىَلَع لاق مك هلع لاقق دق تا ىلإ ىلح لع ريو ل

 ةلو ءاَيمئارتبْهْوطَت ءاَكنورشب حطت ءِركرت ٍماَقِباَهل دمقأو تناك

 أ وكس يع

 دقو «سناك مرق مالا ميتاج هلَح هيف لَمْ ملغ بحاص

 و ُهاَّمَج اَهيفَسَِل اًهفالظأب ةؤطتو اهنورب هحطنت رك ٍءاَب اه
 00 ا لوم" 7 هع
 ةَاقلا ميلك ءجأل حدف ليال تك بحاصآلو ءاهنرق رسكتم

 ور املس سو
 يذلا درك َدَخ كير هيداّنيَ «هْنمَركم هاتآ ذك هاف ارغاق هبي عر اعاَجش

 هيف يفُهَديللَسُهَنم كد الُهَنأ ىأر نبق ثم ىلع ان هَناَح

 اي ::لُجَّرلاق ؛ِرْيَمع نب دييَع تعمسو ريا وأ لاق - 1١

 ْقَحاَم هللا َلوَسَراَي : لجَر لاق : :هئيدَح يف قارا بح لاق) هللا لوس

 ءاَهتسيَمَو ءاَهلََُْراَعَِ ءاَموُلَمةَراَعِإَو «ءامْلا ىلع الح لاق ؟ليألا
 طفوع # هم

 .هّللا ليبَس يف اًْيلَع لَمَحَو

 وبأ لاق هيف: : قاررلا دبع لاقو ءاّهَل َدَعَقَو اهلك اًهيف : : قازرلا دبع لاق

 يِراّصنألا باج الاسم «لوَقْلا اذه لوريم نب دبع تطمتس : :رييزلا

 .ر مع نب ديبع لوك لم لاق كلذ ع

 ءرطمزلا وب اربح «حْيرج نبا ارب «قاّررلا دب انئدَح - /1 ١

 :رظنا] . راما نع ف هلا لوُسَر ىَه ؟ :لوُضَي هلا دبع َنبَرياَج َعمَس هلأ

 [11م

 القل ياخ ع سط

 اوم يلعفت أ يقص ذأ ىَسَع كن « كت

0002 
 .(ح) « جيرج نب اربَخأ « قاررلا دبع انْئدَح - 11

 يو مع هضم لم
 دعنا حمس «رئزلوبأ ينربخأ « حيَرج نبل اًنربخأ «حورو

 انآل حيال هنأ (بنك من) هل وع نب لك ىلع فيلا بك : :لوُقي هللا

 .هنذِإ يغب م مل ٍلجَر ىَلَوَم ىَلأوي

 [1 111 :رظنا] . ىّلَوت : حور لاق

 وبأ يتربخلا «ويسرج نبل انربخأ « قالا دبع انثدَح - ليلا

 ءاندآلوأ تاَهُمأو ءاكيراَرسم »عيب نإ :لوُقَي هَعمَس هنأ «رباجج ْننَع «رييزلا

 00 000 .ًاسايادلللب ىريألايح انوا يبا

 وب ينَربخأ «جيَرج نبا اًنربَخأ «قاّررلا دبع اندَح - 146

 ْنم الجر كف هللا لوس مر مج : لوفي هلل دبع َنْيَرباَج عِمسُهّنآ «ريبزل

 [16؟14 :.رظنا] . ةأرماو دوغ يت -

 هوا ٠ مهو هلو

 ا ا 2 د ا ع
 «ن6 ل دمر

 [15476 :عجار] .ًاربص بالا مميش لعين



 مربع دو يامل

 ل رخل ميج رلاكتخ ركل كح ١عةه.؟

 :لاق اهم: 359 مكاري ريجاتا ١ :لاق

 :لاق هللا[ دلك تمس : سلق متن : لاق ؟يهدْيِصَأتْلُق مَعَ

 [1491؟ يجلر] مَن

 وبأ ل عادل أ ءركيْن حم َتدَح ١- انيللا

 ل1434 14401 :رظفأ] رطل 8 لاب قو بل

 0 سرا هو خت لا و
 وبأ ينربخأ « حْيَرج نبا انربخأ ءركب نب دمحم دمحم ايدج - ١!عةه.ه

 ِنَع ينوُلأْسُي لوي يلا تْعمَس : لاق« هلل دبع ِنْبرباَج ّْنَع هيلا

 سفن نم ضرألا ىَلَعاَم هللابمسفأو هللا دنع اهل انو ,ةعاّسلا
 هدكم مال

 [16146 و 1479/4 :رظنا] . ةلس اتم اَهيلَح يتاي مولا ةسوُْنم

 ا ا ىلا رب مع ت سا عا

 ينشأ : :لاق « جيّرج نبا اًنربخَأ «ِرْكب نب محم اًنندَح - ١ك

 :لاق 4 يِنلاَنإ : لوي هلا دب َنْيراَج مسهل «ريزلا وبآ

 لمتفاو اتش الو دحاو رزإ يف بستالو «ةدحاو ل يف

 :عجار] َتيقلَتْسااذِإ ىرخألا ىلع كيج ىَدْحإ عضتألو «ءاّمّصلا

4 

"2 

 .(ح) ٠ جْيرَج نبا انربخأ «قازرلا دبع انندَح -١؟
 هرم و رب هرب كت لا 22 ل لرب هرب تس رنا

 لل يلا جت نإ ةربَأ ءركي ني حسو |

 وتف ءوضوب اعد ها مك «لكاف هماَتط لضم ا تق وضوح

 9 )جب ال تضخ عجل ان وي َكَو ةلّصلا ىلإ

 َلَكأَف ٠ سكوب اَهفةفَج اًماَهَو ملوح اًهيف (مَنْفَج اًنماَمأ : : ركب نبأ

 . اوي لو ةالصلا ىلإ ما مهم
0 

 دم نب هللا دبع نع طم انئدَح «قازرل بع اند - ١ ه4

 السلا ماَمَت نمنإ : 8 هللالوسَر لاق : :لاق «ِرباَج َنَع « « ليقع نبا

 .فصلا

 يبأْنَع «ثِيلْنَع ُنَمْعَم اًنئدَح «قاررلا دبع اًنيلَح ا 4

 ناك حلمي هللا لوس ىلإ حف يبأ ف نَا : لاق راج ْنَع ءِرْيبزلا
 كا

 [14456 :عجار] . داوسلا هوبنجو :ةوريغ : : لاك فاضي ةَماَقك هس

 نع ءٍمِيتَخ نبا نَع َرَمْعَم انربْخأ «قارلا دبع اننَدَح - ١460٠-

 تا يعس ردع كتبا للا لوثر انكم لاقرب نع خلا أ

 باج خا ل يقال يتنبأ لس يرام
 ل روع عوو 0

 ُهّللا انََعَب ىَّمَح وبسبب ملاين 7

 وو

 «نارشلاهفرْطو هبن مؤ امل جلا جرحي ائقدصو هاَنيوَف «ب فين مهل

0 
 د مر

 يار فالس 000
 لاراصألا وُ نرتقي ىنَ , مالي ومليت هنأ ىلإ بقت

 :اَنلقك ءاعيمج اورمتلا مك َملْسإلا نورِهظُييملسُملاَنم طر اًهيفَو
 هاهم ع إد دع قع 02 هم هل ًّ

 نم هلل َحَرك ؟فاَخيو كَم لاّبج يف دري 8 هّللا لوس أرتن ىتم ىتح

 ع سارا رع هل
 ًبْعَش ُهاَندَعاَوَف ؛ ءٍمسْوَمْلا يف هيل اومدُق ىتم ىَنَح : انلقف ءًالجر ٌنوعبس

 لور اَياَنلقَق « اَنيِكاَوَت ىّتَح نيكو جر نم نعمت ةَبَقَعْلا

 طاَقّنلا يف ةَعاّطلاَو عْمّسلا ىَلَع نوما : لاق ؟كسيابُ[مآلَع]؛ هللا
 ماهر مرو ب 2

 ِنَع يِهّنلاَو فورعَمْلاب رمألا ىَلَعَو ءرَسِيْلاَو رسعلا يف نقلا «ٍلَسكْاَو

 نأ ىَلَعَو مآل مول هللا يف َنوُفاَخَتال للا يفاوُنوُمَتْنآَ «ركملا

 مكاو مك هذم نوح امم ْمُلَعاتندق اذإ ينوُعسستت ينورصنت رص

 «ةَراَرْز نب دعسأ هدبي ُلَخأَو ُفاَحيبَم هب اًنمشَك : :لاق نجلا مُكلَو مكاو

 لبألا ابك ب ِرْضَن مكان «بري له ايادي لاقق «مهرّتصأ نمّوهَو

 ةَقاك برع هكر مولاه َجاَرَخِإ نإ , هلل لوُسرهنأمكعت نحول

 كلك ىَلَع َوُربْصَمْوَك ماس «فوُيسلا مُكَضعَتنآَو «مُكراَخلككو

 ةّئييَج مُكشلا نمد ,وُفاَخَت ا مآ امو ؛ هّللا ىلع مُكَرْجَأَو

 مدل هللاوق دعس ايان ذمأ : اولاق « هللا دنع ْمُككْرْدع ره كلذ اوني
 طَرَشَواَنِلَع َدَخاَ ها هَ نم : :لاق ءأدبآ هس الو ادب يلا هذه مظلوم ل لس

 0000 :رظتا] ٠ جلا كلذ ىلع ايي

 سوا رو هور
 ٍنَع - 0 نار نوال - اندبللا

 ”,ممدو

 0 لاف ثلا ركل. لير نر 0

 :لاقَو ءبرَعْلاةَكرامُم :لاقو ٠ يبرم نم الجل
 3 4 0-5 530 ب هم

 نع مشن صباح يسع التنك 1101

 تبل هللا لوس هللا دْبَع ِنْيرباَج نع يلا يبأْنَع 'ٍملخ نبا
 هم

 َرضُم نم لحي لجرلا نإ ىّبح : : لاق هنأ الإ ثيدَحْا رك .. . َنينسّرشَع
 مو

 نم َنوُفاَحَت : َدَعْسأ مالك يف لاقو «برعلا ةَقراَقم : لاقو نما َنمَو

 م 27 6 0
 .(هليفتست)ال : ةعيبْلا يف لاقو « ةّميخ مُكسُفْن

 7 ْنَع ءرْييزلا يبأ نع يونا اربح « قالا دبع اَنئدَح - ١ها

 ْنَحَدي هو يف مودك راّمحب 8 يلم : لاق هّللا دّبَع نّبرِباَج

 آل آل ةْجَولادَحأُن مسيل !؟انه لَم نَم : ف هللا لور لاقق «ةارخنم
 لم لع ديلا ع 2 -

 . هجولا دحأ نيرضَي

 وب يتربخأ «يرج نبا انئدَح قارا دبع انندَح - ١145-

 ب نأ ىِأَد «بتطب يلا ين 2 :لوُي هلا دبع َنْيراَج طمس هيلا

 [1615؟:رظنا] ٠ تحسم يتلا نوران ءهلعل يرثأ ل ينإ لاقو

 ديعالرع ؛ «ِسْيق نب واد انُندَح «قاررلا دبع انْئدَح - 1١ه

 مكي ف هلال وسر لاق : لوي هلا دبع َنيَراَج عِمسُتا ٍمَسْقم نيالا
 هيه

 ْنَم كله حشا نإ مشا اوُعناَو ,ةَمايقل مويَتاَمَْظ ملا ؛ -

 .ْمُهَمراََماوُلَحَتس 3 او ْمُهَءاَمد اوُكَمَس نأ ىَلع ْمهَلمَح «مُ 7



 ةاتفطل حج

 يب ع «يرهزلا نَع شم اني قالي اتسَح - ١56055-

 البف رتعا فبل ىلإ اج ملنسأ ن مآل اج ْنَع ةَمَلَس

 برأ هنن ىلع د هش ىنَح نَعضرعاَك «فرّتْغا من هْنَع ضرعأف

 :لاق ؟تْلصحأ :لاق.ال :لاق ون كبأ : 0

 ذا يد تركع اك ءمساقا نما اح - كمال

 رباَج ْنَع « «نَمْحرلا دبع نب ةمَلس يبأ نع ؛ ءربثك يبأ نب ىَحَيْنَع -راَمَع
 محلا اوُنَخآَف ةَعاَجَم َساَّنلا باص َرييَخ موي ناك امل : لاق هلل دبع نبا

 :ٌرباَج لاق « ءاقف هللا يبت كلذ كم رولا اهْنم اوُنلَمو هويت ,ةيسْنألا

 قرب مكناس لَجَوَرَع هللاَذإ لاق ءَروُدْلا انفك ل هللا لور انرمآَ

 يه رود ذوي انك :لاق ءا5 نم ب يطآو اذ نم ْمُكلَلَحأَوُ

 لكك ؛لاكبلاموُحُلَو «ةّيسنإلاَرسُحْلا دموي هلا لوس مَ ؛ ؛يلَْت

 ٌةَمْكجْسلاَمَرَحَر ,(ربطلا[ رم بلخم يذل كو «عابسلا نم با يذ

 .ةبهثلاو «ةسلخلاو

 2# ها ماش

 2 5 رلاق : ماو

 [1150 :عجار] انم سيل

 يببأ نع يهز انئدَح ءرضْنلا وبأَو ”مدآنب ىحَياندَح - ١48

 نيتي ٌدَجَيمَلَنَم : : 8 هلا لوُسَر لاق : :لاق هلا دب ِنبِباَج ْنَع ءْيلا
 < هي ا. كممي

 20 :رظنا] .٠ َليواَرَس سبيلك ءارازإد جيم ْنَمَو ؛ «نيمخ

 ْنَع رْيَيْزلاوبأ اَنئدَح يهز اًنئدح ءرْضَنلا وُبأ انمدَح - 1

 يا ع 0 ىلا لاق رباج
1 

 انكدَح ريهز انئدَحب : الاق رضنلا وبأَو مَآ ىبحي اَنئدَح - ١40-
 ماع ص 10

 مالُغو َنيرِجاََملا نم ملغ : :ناَمآلُغ َلَكَقا : لاقٌرباَج انَدَح ءريزلاوبأ

 لاقَو :نيِرِجاَهُمللاَي رجالا (5"0/)لاقتٍر اتألم
 روما سي

 ؟ةّيلهاَجْلا ىَوْعَدأ : لاقك 8 هللا ٌلوُسَر َجرَخَ ءراصناللاي : :ةيراصمألا

 رّصْنيل سايل :لاقك ؛َرَخآلااَمْهدَحأ مسك نْيمالَغ نال هلل آل : :لاقق

 59 نِإَو ,ةرمت لهن هَل آملاط ناك انو ءامولظم وأ املا ها لجل
 1 .ةرصْنيلفاموُلظَم

 وأ ينربخأ « حرج نيل انريخأ ءركيْن يمسح 7
 ىلإ هني بطَح اد يل ناك : لوي هللا دب نَا عمه «رييزلا

 هْيََع ىَرَتْساكْربْنمْلاُه كَم صامل ءدجْسملا يراوَس نم ةلخ عاج

 اهلل ؛ دجْمَملا له اهَعمَس ىّتَح ؛ةن ةَقاَّنلا نين ُةيراَسلا تيَرَطضا

 .ًاتئكسَ اَهمرتلَف 9 هللا لوُسَر

 اًهَقئَيِعاَف ؛وَر اقواس كلت تبرم :حورو قالا دبع لاقو

 [ 1 عجار) تنكس ' قالا بم لقد «تنكسُف

 موف ٠ ا معدن

 ا هج ا «ريمزلا ممر .ر

 .هبافطتتلَف دحاو

 ضد جير اذا اكد ءركب حس اتدَح - 0

 نبي قم َْقُصْيَيالَف ْمُكدَحأ ىَّلَص اذإ : لاق ف يلا ٠ هللا دبع نْيرباَج ْنَع

 :رظنا] . انا ىلا همت حض دراسي ميو: لو
 عقول للتحلل

 همر رب م1 لم ىلا هر تك سرع
 وب ينربخأ ء جْيرج نيل ارب ءرْكَي نب دمحم انئدَح - ١١6

 رنا موي هلا لوس اب لص .لاق هللا دب نباح حمس ءريمزلا 1

 يبرئ «َرَحَت دك فيِ اوُنطَو ءاورَحتق نآلَجَر مدفن «ةّئيدَمْلاِب

 ماس هسا هل عاش عسل 2 ع ل يع ع

 ينل َرَحْنَي تح اوُرَحْتالَو «َرَخآٍر يد يعينه لبر سناك نم الق

 [1417 :عجارإ 2

 و و
 بسيبح يبأ نب , ديزي ينكدح «اثيل انْئدَح «جاَجَح اَنندَح - 05 ١-

 وهو ةنكَميَوُهَو لا دبع َنيَراَج تغمس : حاير يبأ نب ءاطَع لاق : لاق هنأ
 مةعمعل عوز لس

 مح لوس هللا: حلا ماع لاق 8 هللا لوس ل

 َتيآَرأ ؛هّللا لوسر اي : كلذ دنهل لق ماتصألاو ريزنخْاو يملا َْت

 رياض دا خش
 - سل ل

 هلل نإ دويل ُهّللا لاف : لل دنع 8 هلل لوس لاق من ٠ مارحَوه آل : :لاق

 مةهص سه 0# م مع م

 اوُنكأو ءاَهوُعاَيَمُم ءاًهوُلمج ؛ ٌموُحُشلا ايل َمَوَح اَمَلَلَجَورَع

 [14911,14019 :رظنا] . اًهَناَمْنَأ

0 
 .(ح) جيَرج نبا انربخأ ٠ ءرْكي نب محم انيدَح - 1١ ع مةاؤ/

 دبع َنْبَرباَج َعمَسهَّنأ ءرئزلاوبأ ينربخأ « جيرج نبا نع « جاَجَحَو

 اها : :لوُصَي ا هللا لور تغمس : لاق ؟يدَهلا بوُكَر ْنَعلآَسيهلا

 [141455 :عجار] . ارهظ دن ىّتح اَهْيلإ تفجلأ اذإ فوُرعَملاب

 نَمْحرلا دبع ْنَع «بُنذ يبأّنْبا انثدَح ءِرماَعوب نأ انثدح - 58 ١

 576 هللا دْبَع نيب نع ؛ كيتَع نبِباج نب كللا دبع نع «ءاطَع نبا

 :رظنا] . ُةَنامآي هك تقلا ثيدَحب سلجم يف ثُددَحْنَم : لاق 9 يلا

 [لملاو ل1

 وس هل هسا ا
 ويح اًنربَخأ ءَديزينب هللا دبع نَمْحرلا دّبعوُبأ انندَح - ل فحل

 دلع َنيرياجْنإ ١ لوي يلبحلا نم محلا دبع بأ مسهل «ئناه وأ يتب

 ًشارفو ؛ةآرملل شافو « لجرلل شارف : :18 هللا لوُسَر لاق : لاقل

 . ناطيشلل عبأرلاو « فيصل

 هسا»

 يبأ نب ديعس انّئدَح « هظفح نم أ“ نمحّرلا دبع وب انندَح - ١ع

 َنْبَرياَج تغمس : لاق. يمرْضَحْلا ةَعرز وب اَنْ مَع يكدَح «ٌبوُيأ



 ةَنَجْلا ةجلا نملك ْخدَي :8 هلو لاق ويل دب

 .افيرخ نيعَي هيرابايعألاب

 روم عم س

 نع يح ديس اخ تخول د - ١ عهالا

 تطمَسس لوفي راصنألا هللا دبع َنْيرياَج تغمس : :لاق «يمَرضَحْا رباَج

 سلا ٌماّص اَمناكَف لاوَشنمتسَوناَّضَمرماَصْنَم لوي ك8 هللا لوتس

 [1106+ يجارإ . اهلك
 رو م ع. مما “ب

 نب ورمَع ينئدَح ءديعس اًنئدَح ءنّمحّرلا دبع وبأ انئدَح - 37 ١

 : 8 هّللا لوُسَر لاق : :لوقي يراصنألا للا دبع َنبَرباَجاتْعمَس : :لاقرباَج

 رباّصلاَك هيف (77 ©/7) باّسصلاَو فخرا َنمراقلاَك نوُعاطلا َنمراَقْلا

 [14867 :رظنأ] . فْخزلا يف

 يبأ نع ؛ «ٍمصاَع ْنَع ؛ُداَمَح اَنْدَح ؛ ءدّمّصلا دبع اًنْنَدَح - 077 ١
 0 0000 م

 مع امنع اَناَهَنَق ؛ ف ىلا دهَح ىلع اتاك ناعم : لاق رباَج ْنَع 5 ةرْضْن

 [11 :رظقتا] .انيَوتاَقيَم

000 
 ََع «دُيَز نب يلع نَع :دامَح اًنئدَح ءدّمّصلا ُدْبَع اًنَئدَح - ١غ

 وو
 لوُسَر هل لاق «ًرائيِد رشح هل يعتاد هّل «ِرباَج ْنَع « لكوتملا يبأ

 : 9 هللا ٌلوُسَرُدَل لافت «راَتيد رَشع هناي لاق ؟هئذَخأ مك : 8 هللا

 [لؤقتم اهدا :رظناز . ةئيدّمْلا ىلإ هرهظ َكَلَو كئْدَخَأ اَمب هينعب

 7 "لما اح ءايدت اند دسم اح - انا

00 
 مار سا

 00529 14754 :رظنا] . يلا رض 4 لوف

 هرعةدو
 اَقدَح «تباكنسب دمحم اًنندَح ءدمصلا ديع اًندَح 5 ١-

 8 ُروُربَمْلا جَحْ حلا : 8 هللا ُلوُسَر لاق : :لاق باج ْنَع ؛ ردّكْنملا نب دمحم
 سم امم موت ل

 ٌماَعطِإ : لاق ؟ٌروُرْبَمْلا جَحْلا ام هللا يني: اولاق ٠ لجلال ءاَرَجهلَس ب

 [114555 :رظنا] ٠ مالا ةاَشْفَوٍماَمْطلا

 ٍنِئاِنَع ليقع اًنئدَح «ثيل انئدَح ؛جاَجَح اَنئَدَح - 67 4 ١

 نبرياَج ينربخأ : لو ندخل بع نب لس تضم : لاق. باَهش
 انآ رم يللا م عع اش

 ين للا الل ير شل نم نمت يلا

 آر دن ةنم4فجق)١ ضرالاو ءامّسلا نيس ىلَحد عاق انألا ءارحب يناَج

 ه: لس يس نبا «ضزألا ىسلإ سوم ىَنح

 اهي اي :لَجَورَع هللا لّرْئَ ؛ يول ينور. ينوُلُمَز ينوُُم

 وُبأ لاق) «ْرجْهافرجلاو رهط بيو بكف كرو ءنذناك مك نعل
 [14802 :عجار] . مَاتَ دمي حولا يمَح مت (ناكوألا رجلا :ةملس

 هنآ ءرْيزلاوبأ يتربخأ حير نب انئدَح «جاَجَح اَندَح ١
 يكتشُي دّسأ يب دَحأ علب يبأ نب بطاَحل دبع هاج : :لوُقيارياَج حمس

 :2 هللا لوُسَرُدَل لاقت رتل بطاح نكد هلا لوُسَر اي : :لاقق ديس

 [عاؤمس :رلفنا] .ةَيبيَدَحْلاَو اري دهش دق هنإ ءاَهلُخَدَي آل تْبَذُك

 00 سس
 ةافناملا

 هنأ ريا ينربخأ ٠ : حرج ري لاق «ٌياَجَحاَتدَح - 00

 ىَّلَصْن كلو آل: :لاق ؟ةقيحلا يذب يلعبه :لآسيارياَج عم
 لما

 .ةيددحلل يّ ةرَجّشلا الإ ةرجشلا دنع عيابي ملو اهب

 . ةيييدحلا رْثب ىَلَع اَعَدأ ربا ٌعمَسهنآ نربَخأ و ١

 ءرياج نع ليئارسإ انثدَح ءمساَقلا نب مشاه اندَح ١

 يابابا تاق بلا لاقل ديباج «[رماع نع
 واهيل ةددخ ينك هت اي ىلإ :لاقق ٌةَملَس

 لك اف بلال لاق ؟ةورمب هيَ

 هنآ ءريمرلاوُبأ ينرتخأ :عنتج نع «جاَجَح اًنئدَح ١

 :ل وني هللا لور شمس : : لاق ؟يذهْلا بوكر نعلم باَج حمس

 [14455 :عجارإ] . رهط دج ىّنح اهيل[ نجلا اكإ فورا هبا

 «رْيرلا يبأ نع ؛ ماش انئدَح داَدَحْا ةدييعوُبأانَدَح - ١1١47

 َلَخَد ايش بري لهَللا يقل م : 8 هللا لوُسَر لاق : :لاق راج ْنَع
 ساه مصاص ١ ماع

 1678٠[ :رظنا] . لالخ بلوشي اَمْنَمَو نجلا

 / ْنَع يملا يبأ َْع كلام اند «داَرُق حوُ وأ ائدَح - ١64-

 [15154 :عجار] . ةّدحاَو لهن يف لجرلا يشمينأ ىهت 9# بلان ءرباَج

 دمحم نب هّللا دْبَع ْنَع ؛«كيرَش اًنَربْحَأ ءرطضتلاوبأ انثدَح - ١١

 نإ تْيارأ :لاقق ف بلا ىتآ الج ةلُجَر نأ ٠ هلل دْبَع نْبرباَج ْنَع « « ليقع نبا
 لخدلآ ءربُْمريَ آلِ م ابسكحُم ارباَص تلك ؛ « يلاَمو يسب تدهاَج هيكل اس

 تتمكن «[مَحَنإ: لاق الك أ نكرم كلَ َداَعأَف مَن : :لاق ؟ةّنجلا

 [16:0/4,14ه60 1 ةهم+ :رظنا] .هاقو كَدْنَع سيل يد َكيلَعَو

 7 ْنَع هريمزلا وب انثدَح ٌريَهْز(ككدَحامِرْضنلا وب انندَح - 6
 علك عع 2

 له َلَخَدَك هلا لهآ نجلا لها ريم ادا : 8 هللا لوُسَر لاق : :لاق راج

 والاول ؛ لوقو ٠ «لُسرلا تَماَق دارا لأو جل للا

 ف دو :لاق قالا كدب يكب ىلع نزل

 اوُبَهْذا :لوُشَف َنوعَمْشَي مت «يِراَّتلا لطم آضيب َنوُجرَْيو هلا ةفاَح ىَلَع
 :لاق «مُهوُجِرْحأَق نا نم طاريق لاقثم هبلق يف ْمثدَجَو م وقل وأ)

 يف ْمُئدَجَوْنَمَق (وُمللا وأ) وبا : لوي نومي مث ءارشب دوج خب

 انآ: :لَجوَرَح هلا لشي «هوُجرخ أ ناَيإ نم ةلرَح نم ةّبَح لام هبل

 «هقاَمضآَو اوُجَرْخأ اَمفاَمْضأ جري :لاق يمْحَرَو يملعب جِْخَأنآل
 هيف َنْوُمَسِيق نجلا َنوُلْخْدَيْمُك لدم للذات موفر ات

 [10114 :رظنا] . نييمنهَجْلا

 نسمدو مس ا رهر_عاةرا ص ساس ف
 يهز انئدح : الاق. ىَسوُم نب نَسَحَو رضنلا وبآ انئدَح - 205

 :َلاَق باج نع ينزل يبن: هديدخ يفسح لاقل أنَ

 سر سا سا

 ”اقو سل الخلايا #0 كلان



 0007 لاق لاق رطل » لاق « ,9 هللا لور يدهش

 يد هْضأآل يو اَذَهْمْلصَيَس لك :لاق :ل :لاق «ةعيطعأ ملثم تطأ
 .قَح ىَلع

 ْنَع ؛نَسَحْلا اَنْدَح ُكلَراَبمْلا انئَدَح ءِرضنلاوُب بأ اندَح 17 5 ١-

 ريب توين اسالك للون هللا دّبَع ِنْيِرِباَج
 ما مم

00 

 يس يذلا «لجورح هللا دنع اهملع نو ةعاسلا نع ينو لاق

 [1 460 :رظنا] . ةسةم هيلع ينأيةسوُفنم ميم اسف ًاسْفَنمْوَيلا ملعأ ام هديب
0200 

 «بوُقعَياَندَح «َقاَحْسإ وب ناب نب ليعاَمْسِإ انئدَح - ١١14

 بلكي 8 هللاٌلوُسرَرَمأ لاق ااا بَ نَع ةياب نىَسيعَ

 بلك يلو عساس يلِْيمانإ لاق ٍموُْكَم مان با ًءاَجَف

 .هلك لقبت 5007

 ديمَحلا دبع نع ؛ دّلْخَمْنْبكلاَحّضلا مصاعوبأ اَثدَح -46
 سام َعِمَسدنَأ هم 2م

 هذي بك ءاطَعأدأ « بييَح يبآ'ن ب دبزي يتربخأ : لاق ٍرمْعَج نْبا

 ل :حشقلا ماَع لوفي هللا لوُسَر تغمس : :هلوُقَي هللا دع َنْبَرباَج

 مسيو رْمَحلا مي «ةنيملا عبو «ريزاتلاَمِييَمْرَح هلوسرو َلَجَوَرَع

 1 ْنَمُْي اك ؟ةَّيمْلاٍموُحُش يف ىَرت ملل لوري : لُجَر لاقو ءٍماتصألا

 دوُمَيهَللا َلئاَق : كف هّللا وسر لاق ٠ اهب حبصَمسو دوُلجْلاَو نفسا اهب

 اولكأَف هوعاب مث ُتوُلَمَجَق ءوُدَخَأ اهَموحُش مهي مَرَح امل هللا

 [14055 :عجار] . همك

 ءناَمْنع نب كاحّتلااندَح «يفتحْا ركب وُبأ انَدَح - ١6

 تلجق «برَْملا يلصُي ف يلا اق : لاق ر باَج ْنَع «ليبحَرُس يئدَح
 يل ب حاص(لاج مث) هنيمي نع يلج يناهف ٠ ءهراَسي نع هج ىلإ[ لش

 هير نيالا دحاو بوك يف ل هللا لوران ىَلصف هَملَخ اًنفَفَصَت
 مرر رت ةرظ ساو
 نع «ايرثألا نع 2 ا

 يي دش سا

 نو ايمقلا *متنكو انك :لاق ٠ اب
 .اًهاَعَرْدَق الإ يبن نم َلَهَو مَع : :لاق ؟هّللا

 سل يي هر ساهرا
 َنَع «ءاَطَع ْنَع ٌكَماَسُأ اًنَدَح «رّمع نب ناَمْثَع اًنيدَح - 66١ه

 هع ع نس كس ت4 رام مم
 ْنَع لس مق « سائل لَجَو(َلَح مناف هللا لور َرَحَن : لاق هنأ ؛رباَج

 نآَلبَق تفلح : لاقت لُجَر هَءاَج ىَّنح « جرح جَرَحآل : لاقأألإ يش

 نأ لبق تْقَلَح ٠ هّللاَلوُسَراَي : لاقَقٌرَخآءاَج مث «َجَرَحآل :لاق م

 .جرحأل : :لاق يمرأ

 ,ْفقَْم اهلك ُهَلدْرمْلاَو "فقم املك ُهَكَرَع ورع : هّللا لوُسَر لاق

 187٠١[ :رظفا] رَحْنَمو'قيرط كم حاجف لك ٠ رَحْنم انه ىنمَو

 رْيَبْرلا وبأ اًنكدَح «ةَمَكيَح وبأ اًندَح ءرْضَلا وب اندَح - ١66
000 

 وي مل يف اوسّرل ربا نع لذ ءاّقس دج ادق ءاّقس ف هللا ل لبني ناك :لاق رباج

60 
 وأ: لاق ؟واّرينم ؛ نسأل قب لاق .ةاجح عر

 [1 1517 :عجار] ٠ . مارب نم

 لاك : هللا دبع لاق) «٠ ليقعوبأ انئدَح ءرضئلاوبأ اندَح 85 ١-

 نب ماَشه انكدَح (7//117) (ِليقَعنب هللا دبعُهَمسا ليقَعوُبأ : يبأ

 لل دعونا فار نب نمر دبع ني هللا دبع يكد وع

 تلكأ امو رج اًهيفُهلك ةَكْماضْرأ احن م :ل هلا لوُسَر لاق :لاق
 مر م سم كاس سا

 [144114 :عجارإ . ةكَدَص هله اهمال

 نع - دشار نبا ينعي - محم اننَدَح ءرطتلا وبأ انندَح - ١ عة وه

 َعَمْبيصُن انك: لاق لادا ّنَع +٠ ماَطَع نع ؛ « ىسوم نبا

 اهلك اهمستتتق ؛ ةيعوألاو ةيقنس ل يكرّم امنا يف اقف يا

 ل61 هب161 151 419/04 :رظنا] هتيم

 «نو دع ل ا ا
 ٌنْيَمُز انئدح :الاق. ىسوُم نْبْنسَحَو مشاَهاَنْدَح - 66 ١

 هللا لوُسَر لاق : :لاق رياَج نع ايلا يبأ نع : نَسَح لاق) يلا وب اندَح
 ميسم ع كنا ع2 2011

 َنمةَعَدَج اوي ْمُكيلَعَرْسْضَتْأالِإ ةَئ الاوت : : قف

 [1 ٠ :عجار] . نأضلا

 نيم اَندَح : :الاق. ريب يبأ ْنْب ىَبحَيَو مشاه انئدَح - /١4661-

 ٍرمَس يف 8 هللا لوس َعَمانجَرَخ : لاقدر اَج ْنَع ءرييزلاوُبأاندَح

 ١[ 4846 :عجار] هلْحَر يف مكن ءاشنَملَصْبل لاق ٠ اًنرطمق

 رياَج ْنَع ءريمرلاوُبآ اَدَح هيه انئدَح « مشاه اًنْثدَح - ١1664-

 مطَقْلا نم :(لوقي 8 هللا لوُسَرتْعِمَسْوأ )8 هّللاٌلوُسَر لاق : لاق

 ىّنَح ةدحاو ٍلعَن يف يشيل (مُكدَحأ لمنع نسش مَا اذإأ) هله عنسش

 يِبحيالو ؛هلاّمشب لمأَيالَو .دحاو فخ يف يِشمَيآلو ؛ةعسش حلصي

 [14154 :عجار] . ء ّمّصلا ف حَتليآلَو ءدحاولا بولا

 ينكدَح ؛وِرْمَع ْنْبدَمَحم اند «رثشب نب محم اَنيدَح - ليتملا

 ةَعاقر نب ذاَحُم نَع ؛ديعس نب ىّيحَيو يللا ةَماَسأ نب هلل دبع نب ديزي

 حلالا دما انه : : ل هللا لوُسسَر لاق : :لاق هللا دبع ِنبِباَج نع ؛ « يقرا
 سا 6# يي هوس سال 09

 هللا جر هيلع ةدش «ءاَمّسلاباوبأ هاتر شرعا هل كرت يذلا

37 
 .هنع

 . هْنع هللا جرف مّن : :ٌةَرَم لاقو . تحف ؛ ؛هَرم لاقو

 ريمه اد د ل اس لمس راعم 26
 .نْدُيوهَو تام موي دعس 8 هللا لوُسَر لاق : ةرم لاقو

 هير مرو سالو رو مره لو

 اَمدَح ورْمَع ْنْب دمحم اًنئَدَح «رثشب نب دمحم اًنئدَح - |

 ةالّصا# هللا لوُسَرَعَم يُلَصْئانك : :لاق هّلا دْبَع نبا ْنَع ؛ُديعَس
 رب ىّتح ىَرخلا يدَي يف اهلا ىصَح ْمَضْفيِديدْخآو ءريظلا

 ا يف ناك :هّللا دْيع . لاق. ل ده نم اهي جسم

 سامر ةماعلا
 [11 :رظتا] رشي طخ تالي



 معا ةريا

 دّمَحُم ْنَع هدابع نب داب انثَدَح ا « ديلا إل اح - لكهكلا

 :لاق هَل نيج ْنَع «يراصتاألا ثراَحْلا ني ديس ْنَع ءوْمَع نبا

 ربل يفك يف 34 "نم ضخ «رهطلا 8 هللا لور مم يلصأ تن

 .رَحْلا ةدش نم ِهْيلَع َدجْمأ ىَتَح

 روم.
 يبأ نع ؛دقاو نب يح يبئدح «بابحلا نير ادَح - -1 7

 «نطبل هرهظ ب قي لري لف يَِلاَوَم : لوُقَي راج تغمس : لاق ريل

 انآ :لاقك «َرطْي نأ هرم ماَحدك هللا "يبني ب مئاص : اولاقك ُهْنَع َلاَسَ

 [14هح4 ,14همع :رظفا] . مص ىّتَح قف هللا لوُسَر عمو هللا ليس يف كيفك

 يبأ نَع ءدقاو نب نيسح اًنربخأ « بابحلا نب دْيَ انئدَح - ١ عمد

 ديِدقْلا © هلا لوُسَرَعَمانلكأ لوي هلا دبع َنْيَراَج َِمَسُأ ريزلا

 . ىحلضألا ديدق نم ةّئيدَمْلاِب

 رام د
 يبأ ْنَع ءدقاو نب نيسح اًنربخأ « بابحلا ْنْبدْيزانئدَح - ١15

 را عشم نت آلَفاماَعط هش
 متعتبا اَذِإ : قف هللا لور لاق : لوُقيااَج تغمس : لاق ريل

 [19745 :رظنا] . . هوضبْفَت تح هوعيبت

 ين د 00 7 12 قع نب ل( يع اح « بابا نب ليز ناد 6
 26. - رشَع رش 5007 هم هلع

00 0 
 خلوي مشل «ةكرع مْويَرْوْلاَو 0

 هر هةر

 يندَح ءدقاو نب نيحلا ينكح « بابا نبي اند - ١ عةكك

 نيب وتكمن :ل 8 اوي هلا كوس وسر تحمس : : لاق ٌرباَج انكَدَح «رييزلا وُبأ

 هد ش ىرعو ور 0

 . نمؤم لك هؤرقي ءرفاك لاجسلا يَنيع

 ْنَع ءِرْيِبرلا يبأ نع« يشل ثا ١ ه5

 ىَلَع ايلا ديلاقمبتيتوأ : 88 هللا لوُسَر لاق : :لاق* اعل
 رق ع

 ماش

 ليفت ىلع رنا 2

 :لاق اج نع «لييحَرش ْنَع « لذ يبأنبا اربخأ ءرِبكب يبأ نبأ

 نع ُهَديْمُكدَحأ كمين : :9 هلل لور لاق
 مسعف عاش

 طم م ةُتاطْيَمَل امُكَدَح َدَحأَب لع نإ «ةَكَدَحَلاٌدوُس

 47 :عجار] .ةّدحاَو

 يع

 ءايرَكَذ انئدَح : :لاق ٍرِماَع وأ ورْمَع نب كلما دبع نثَدَح - ١1

 ىلع ذأسيِركبوبإ لأ : لاق ر باج ْنَع «ريزلا يبأ نع «َقاَحْسِإَنْبا يني

 ملك َنْدَتساَكرمُع لبق م هَل ندي ملقس ولج هبابي سائلا 8 هللا لوُسر

 ُةؤاَسنهَكوَحَوْسلاَج 9 يلاَوالَخَدَكَرَمْعَو ركب يبآل نذأ مَ ُدلْندْوُي

 كَحْضَي كَحْضَيهّلَعل 8 يل ملكا هنَعدللا يضّرُرَمُع لاق ؛ "تكاسّومَو

 افنآةققتلا يناس رم رم ديد تنير ؛ هّللا َلوُسَر اي :ٌرمَع لاق

 امك يلوح نه : لاق« ذجاَادَب تح فيلا دلحست ءاًهقلعأت جوف

 ىَلْرَمع ماكو ءاَب اهبِرضِيل ةقئاَع ىلع ركوب مان ؛ ةّمقَللا يتلآسي ى سي ىَرَ
 اًمُماَهَت دنع َسْنَلاَم هللا لور نآلاسَت نآلوُكَي املك ةَصْنَح

 2 ١ع ةال4 3

 سلتا اب هللا لوس هللا سره طار

 يْنإ لاقت ةَضئاَمب ادب ءَراَبحْلاَلَجَوَرَعُهَللا لنآ : :لاق دلع سيم

 ؛ كرب ياتى هيف يلج بحأ ان ءارْمأ كك رك ناد يرأ

 تلاق ءةَيآلا «كاجاَوزآل لكيلا اهي اياك لَك لاق ؟وُهاَم : تلاق

 رُكَدَتال نأ كلاس ههلوُسَرَو للراحل ؟يَوبآرماتسأ كيفأ :3 :ةَشئاَع

 نكلو ًافثعم يشعِبي مل لجو رع هللا نإ : لاقق تتح اَم كئاسن "م ةأرمال

 :رظقنا]. اهئ الإ ترتخا اَمَع هم ةآَرْما ينانست 9 ارسم املس يكتب
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 رباَج ْنَع ءريبْزلاوبآ انثدَح يركز انئدَح «ْحْوَر انكدَح - ١ عمها

 7 عم ينعي مل لاق مجاَوهؤاَسن هكوح : لاقهّنأ الإ 'هَوحَنَرَكذَ ...

 [1459 :عجار] . امم

 نْب هللا دبع ْنَع يَ اندَح «يدَقعلاِرماَعوُب نأ انئدَح ١-
 م" ةدمف
 يف نفذ :لاقق ف "يلا ىتآًالُجَرََأ ؛رياَج ْنَع « ليقع نب دمحم

 كف يبل هب َلَسْراَ ؛هقذَحناكميَلَعقشو يناذآد مهن اقذَح يطئاح

 :لاق ؟يل ُهْبهَف لاق ,آل : :لاق ؟نآلُف طئاّح يف يذلا َكَكَذَح ينعب : لاق

 يذلاتْيَراَم ال يلا لاقك ٠ ل لاق ؟جْلا يف قع هيب : لاق آل
0000 0000 

 . مالّسلاب لَحْبي يذلا لإ كتم لَحْبآَو

 ثراَحْلا نب ديِعَس انئدَح «مْيلُف انندَح ؛رماَع وبأ اند 7 ١-١

 هبافحتلم دحأو بوك يف يٌلَصْيَُهو هلل دبع نب َج ىَلعاَنلَخَد : :لاق

 ٌلَمْفَأ اَمّنِإ : لاقك كلك ْنَعُماَلْاَسمَلَساَملَ هل هلواتو كبير ؤلَدرو

 هللالوُسَراَهَصخَر ةَصْخ راج ىلع وشي مُكلاكمأ ىقمَحلا ين ناري انه

 كله ظجق ءراقنمأ ضب يف هلل لون عمجَرَح رياَج لاق مك ل

 ىلإْتمُكم مث هباتلمتشاك ءالحاو بوك لَحَو «دحأو بْوُك يف صيوهو

 نق دحاَو بوك كيلو تيل اذ «لامتشالا انعام راج 36

 . هيرمان نك انو ؛هبافحتلاف اساواك

 ءْتراَحْلا نب ديعّسم نع «ْحْيَلُق انئدَح ءرماعوُبأ اًنئدَح “61/7 5 ١-

 ُةَكبحاَصهَعَّمَوِراَنألا نم ٍلُجَر ىلع َلَخَد يلد ؛رياَجْنَع
 لَو لش يف ليلا هده يف تام كن ناك نإ : : 49 يبا هل لاق ٠ ْمّلَسَك

 ءاَم يدنع : لجرلا لاق ٠ طئاَخ يف ءاَملا لوحي دي لُجَتلاَو :لاق ءاتعَرَك

 نم لَعَبلَحمُكحدق يفءامابكم شيرعْلا ىلإ اًمهب َقلطناَ ءتاب

 :رظنا] . هعم ءاَج يذلا( لجرلا برش م 8 هللا" لوم برَشُف « نجاد

 1١ 1محم لوالكم لل“

0 
 وبأ َناَميلَس نب بلاَغ اَنَْدَح « بْرَح نب ناَميلس اندَح- 3-41 ١

 يناَماَم الحا : : لاق . ينس يبأ ع «يناسربلا دايز نب ريك َنَع « حلاص

 اَنضَعَب (7//79"7) لاقو ثرمؤُم اَهُلَحدَيال : اضع لاقث ءدورولا

 حلت للدنيا رق يللا مث اعيمجج اَهنوُلْحدَي

 َلاَقَو. ًاعيمج اَهَنوُديِرَي : انضعَب َلاَقَف. دورا يف اا اخ نإ ل

 َلاَقَق كلذ يف انفتح نإ : (مكت لق. ًاعيمج اَهَنوُلُْخْدُي : يَمْواَمْلَس

02-0 



 ١ عةابو َح

 " هئّيمإي ىوْماَكامينَج اه 506 ترم اهدي اضن

 ةورولا :لوُشي ف هَّلا وسر تْممَس نك ملْإ اص : :لاقو هيأ ىلإ

 امآلَسَو ادري نمؤُمْلا ىَلَعُنوُكَك اَهَلَخَدألإ جاف الور ىَقني الل وخلا

 نم اجيجّم (مُنهَجل لاق وأ)راّنلل نإ ىّنَح ؛ ٌميِهاريِإ ىَلَع تناك اَمَك

 .ايتج ايف ملال ردو اولا نيا هللا يجي م مهرب

 للقديس وبا دورا دن تل اس١ 0

 و 00

 0 لع لاق

 [14417 شضنا] .ةَرمّت بولا كلذ :ٌرياَج لاق

 نبيل اندَح ,ثراوا دعني دَمّصلا دبع اح - -1 عةالك

 َشطع : لاقرباج َنَع؛ دل بأ نب ملاَسْنَع ؛ نيصحلا انئدَح مل

 َشْهَجْدِ! ءاَهّنم اضرب هوك هيدي نيب 8 هللا لوُسَرَو , يدا مويس

 برت امانل سكه هللا َلوُيَر اي :اولاق ؟ٍمُكُنأَش ام : لاق هَوْحَنِساَّنلا
 00 ا ا

 يفي هلال وُسَر عضو «َكيَدَيَنْيباَمَألإ ءهبأضَوتتهاَم الوهن

 ًاعيمج ارك ءنوُيُملا لاكمأك هعباصأ نبي نم روي ءاَمْلا لَمَجف ةوكرلا
 ٌةردَع نْسَح انك ءاَنَقَك فلا هم انك ول : لاق ؟مشم مك :تْلَ ءاناضَوتو
 001 [1457: :عجار] .ةّنم

 - ٌعِمس هنأ
 هنأ رْيبْرلاوبأ اَنكَح ءايركَر اًنكدَح «حور اًنئدَح - ١- عةا/ى/

 ل هز رع علت هلل لعمال : لوي هللا دبع َنبَراَج
 دُحأ موي هللا فام لق يب نتا واهل مل: :رياج يمد 2 0

 مق ةوزح يف 8 هللا لوُسَر نع افلح مل

 :لاق- 0 ا 5608 ١-

 هّللا َلوُس رز تعمس :لوُقيهَّللا دب َنيَرباَج تغمس : لاق ريل يأ تغمس

 [1114؟ :عجار] ٠ ا عاطتسا نإ تفك نيل اح مُكَدَح دَحأ دك انإ :لوُتيا

 / مسهل يمل وب انئدَح ؛ايركر اح «حورادَح - ١-

 :عجار] ُةنرواَج ىّتَح يدوُمَي ةزاتجل الف يلم : لوي هللا دبع َنْبَرِباَج

11] 

 / َعِمَسْدنآ ,ريبْزلاوُبأ انئدَح اركز انندَح جور انندَح -
 ءاوُموصق لاله مُر َذِإ : : 48 هّللاٌلوُسَر لاق : :لوُقي هلا دبع َنْيَرياَج يب ملا ا واواسا

 اةندففن :رظنا] . امي يتالئ اودع مكي مُع دإَ ءاورطناق هوم اذِإَد

 سلا ص رخو

 عمس هنأ رْيبرلاوُيأ اَنكَدَح :اًيرْكُز اًندَح « حور اًنئدَح - ١5-

 نيو وللا يفد وكي ناك ءرهش هءاسن ا هّلالوُسَررجَم : :لوتيارياَج
00 

 اًيَلَجَر لاق :ةلكيل نيرشعو عنست يف هيل يبل لَك ٠ « لقسلا يف
 ٌرْهشلا نإ: :) هلال لف ًهيكَنيرحواعست تكمل لوس

 :رظنا] . ًةَماَعْيإ ةَلئاَلا يف ضنك نكرم د هذي ري عباصأب انكم اذَكه

 [111 11 ا

 | يدب ىوأو ءاّمص ءاوج .رخآ :

 ا و هع دس سف جس سل سلالة سس

 هنآ رول وب يفرض« فاح جوانح - ١-

 َوَكدَق.. . ارهشهءاَسن يلا لرَْعا : لوُشَي هللا دبع َنْبَرباَج ٌعِمَس

 علام :عجارإ . انعم

 سا سا ع6
 عينت رتل وبل اندَح 'انيكذاتدح راح 111

 25 لع ص مس ل
 كو. ال فلا ل بنما ننس كات

 كف يلا هبربخأك ءهانضعلا تْننلْحَدَتهلَنتلَعَجَو هلثقي نأ شطَمْلا

 كف هللا ل اوُسر عَمو هللا ليبَس يف تْسلآ : لاق هب يأ هب ينوتلا :لاقق

 ا "جا رمل ءزطفأ

 ”وقهمو

 عكمو

 0 لاق باج ْنَع «رييزلا يب
 ىَلَعهَحََرف حدب 8 هلا لوُسَراََ من لاق ُهانَمَرْكَذَك .. . هيام ضْعَب

 [1405؟ :عجار] م /86) مناصب كهل اَنلا ىَريل بف هيدي

 هنآ ءريْرلا وب يتربخأ ءجْيرَج نبا انئدَح حور انئدَح - - 6

 رهط نع ةكدصلا ل ضْقأ : ف هلل لور لاق : وُ هللا دبع َنْبَرباَج َعِمَس

 [341080 :رظنا] . ىلسلا ديلا نم ريح اللا دبا «لوَُت َِْبأَدباَو «ىنغ

 يع

 ْنَع ءشمعألا نع «ًنايفس اًربَخأ « قازرلا دبع انندَح - ١ همك

 : ثآلاكي هوم كلوي هللا لور تغمس : لاق باج ْنَع «نايمس يبأ

 راسم
 [1411/1 :عجارإ ٠ نظل هللاب حي وهوَ مكدَحأ تومي

 نب ىبحي نع ؛ 'يتاشلا اقم أ ؛ليعاَمْسإ اند - ا

 يلا ل تا ا

 [1157 :عجار] ةلبقلا لبس ل ةيوتكملا

 - مسالا اندَح «ثراوملا دبع ْنْب دَمّصلا دبع انْكَدَح - 544 ١-

 نْي قلط ْنَع ءبّلَهمْلاْنْب دعس اَندَح «(ينادحلا وهو - لضم نبا ينعي
 دخن راج اسيل لح الات لذه مال :لق بي
 اي :لاقت . را لأ دول اهيف لجو رح هلا ارك يكل هيلع تأ هَل

 كت نضُتاك ؟8 هللا لور سب معو ؟ ؟ ينم هللا باَتكل ار كار ٠ ُ'كط
 نإ لاق « يم يسب ملعأو ؛ ينم هللا باتكل ارفآ قر تنل هللاَوآل : :تلقك

 مَا وبدات اوباصا موق نكلو نو رشا مهام ترق يذلا

 8 هللا 8 اوُسَرتْعمَم نا مكن هدأ

 فطام امرك حنو راثلا نم نوُجرْخَي 4

 دس

 هن

 اَندَح : :الق ورع يومَ دممل ذم اق ١١9

 لاق : :لاق هلا بع نْبِياَج نع « ليقع نب با دمحم نب

 :لاق «ةمقعلا دمي ليلا وأ ل ركب يلا لوم

 َتدَحاَف رْكَباَيآ ايتن مآ : :8 لاقت ٠ «ليلاَرخآ : لاق ؟رَمْع اَي تن
 ةرقا دس هريس مرد

 [1 45/4 :عجار] . ةوقلاب تخاف مع اَيَتْنآ امآو ؛ ىقثولاب

 نب هللا دبع اًنئدَح ةدئاز



 اَككَح :الاق - ىَتَمْلا - ديعّسوُبلو دمّصل دبع اح -
00 

 لَجَر يفوت : لاقرباَج ْنَع ؛ ليقع نْبدَسَحُمِنْب هللا دبع ّْنَع ُةدئاز
 :انلْفَك هلع يلصق هلا لوس باتمان هال

 َفْرَصْلاَف ءناَرانيد انف يَ هبعأ : :لاق“ مث ىطح اطَخق هْيلَع يل

 هللا ل وُسَر لاق «٠ ؛ يلع نآراتيدلا : : داق بأ لاقت ايت َةَداَتَق وأ اًمهَلَمَحَت

 دمي لاق منيل اصَق ءمَحَن :لاق «نسملا امهم يربو ميرَعلا قحأ :4

 َنم هلم: لاق ءسْمأ َتاَماَمْنِإ : لاقق ؟ناَرايدلا لَم اَم : موي كلذ
 ماو عما ع

 .هدلج يلع تريلا ف لل لور لاقق «٠ اًمِهَتيِضَق دَقَل : لاق دّعْلا

 ساس م را هريس سرا
 يلصُن : :اًنْلْقَف : :لاقو هاَنْلَسَعَف اًنلسَمَف :ثيِدَحْلا اذه يف وِرَمَع نب ةيواَعم لاقو

 ١164١ - برَح يئدَح :دّمّصلا دبع اًنكدَح - 1

 - ىر ة هلل لور 'يِراَصْنألا هلل دبع نبيا «ريمزلا يبأ ْنَع

 ةَيلاَعْلا يبأ نبا ينعي

 ما مس
 مآ هيوم هاو لق علك لكك مل

 :لاقَو هَقجاَح اهم ىَضَقَفةَئَمسَصْنَت يهو بيز ىتاق «هنبجعأَ ةآرما

 مُهدَحأ ىلإ «ناطيش ةروئص يف تو ناي ةروص يفلان

 14198 :سظنا] هسّذت يفاّسم دريد ؛ هلأ تألق هنيجعاَ ةرما

 لو اع

 نب نيسح نع ؛كّرابملا نبا انئَدَح «ْمَدآنْب ىَبحي اننَدَح -
 وه ملا ص لس هدرا

 و - هللا دبع ِنبِرياَج ْنَع ناسيك باهر ينكح : :لاق يلع

 يحمل نسف لس لقيه فيل نأ - يراّصْألا

 راَّط نهحَرصَملا ىلصق لص م :لاقّقَرصمْلا هداج م «ثرْصتشلا تلآز

 مك .لاقك برت ملط :لاق أ هلم ءيش لك لظ
 ىَلَصَق لَصممُت : لاقك ءاشعْا هاجم« ملا تّبَجَو يح ىَلصف لص

 ُرجَلاَقَربنيح ىَلصف لصق مث : لاق َرْجَقْلاهءاَج مك ققشلا َباَغ َنيح

 ىَلصَف هْلّصَ ْمُق :لاقق ره دما َسمهءاَج مث ٌرجَفلا َمطَس َنيح : لاقزأ

 ىَلَصَف هلق مك :لاق صم مد ملثم يلع لظ راَص اهح ريا
 ملادحاو انقر“ يملا مك « هلق ين ل لطم حرمت

 ثلث : :لاق وأ ليلا فضن به هد ّنيح ةءاّضعلل هءاَجَمُث نع لْزَي

 .لاققانج تس ديح رجل 0

 ."تْقَو نيم نيام :لاق مثَرجَفْلا ىلصُ هَلَصقْم
 ياو شا نيس اح 0  ىَحيادَح - 1

 مسام © ع

 مرو مير ةدعو

 ”اتضا ير هالال رش
 :رظنا] . سمسشلا َلاَوُز :ل لاق ؟كلاَذ ىَتمَو :رّمْعَجل هَ بلت : :نَسَح لاق

] 

 نع شّمْعألا نع بق ند مكن حي دَح - 165

 ةورمْجأك َتْيَملا ميما اذإ : قف يِْيلا لاق : لاق رياج نع «َنايْفَس يبأ

 .انالك

 ديمَحْلا دبع اًنكدَح : الاق . دم أ وأو مان يحيا

1 2 

 مَع يلع
 ا هل لاق. رباج نع

 . .نيليم ىلع وهو ليقف ةملسس ينب ىلإإعجرتمث : :دمحأ وأ لاق

 دبع نب ةبفع نع ٠ ؛ديِمَحْلا دبع اًنْئدَح َدَمْحأ وبأ اًنئلَح 5-١-١

 عجزت مك بطلا هلا لوُسَوعَم يل لاق ٍِباَج ْنَع ءِنّمْحرلا

 . للا َعقاَوَم ىرتق «ةّملتس ين ىلإ

 يبأ نَع ؛ شّمعألا نع ءانايس انئدَح «دَمْحأ بأ انئدَح - /1 ١

 َتاَماَم ىَلَع دبع لُكشَُيي #8 هللا لوُسَر لاق :لاق رباَج ْنَع ءَناَيفَس

 ّْ [1445: :عجارإ . هيلع

 اهقفاوي ل ةَعاسل ليلا يف نإ : : هللا لوُسَر لاق : :لاق-١ 5598

 :ةجارإ] . ةليكلُك يف ّيَهَو هاي اطخأ لإ انس ايف هلالي اسي ملسم دبع

03 

 يبأ نع ؛ «شَمْعألا ْنَع «نايْفس انلدَح «َدَمْحأ وب انئدَح - ١١48
 هلل فك دعو

 رْيَخْلا يف شْيَرعل عيت ساّنلا : : 8 هّللا لوُسَر لاق :لاق رباَج ْنَع ءَناَيْفَس

 161١6[ :نظنا] .رشلاو

 دَّمَحُم نْب هللا دبع ْنَع «نايفس اًنكدَح َدَمَح وبأ انئدَح - 15 ٠

 م62 راق كاسل

 ءءامنصلال جلا لتي ىَهتنأ الف يللا نَع ءرباَجْنَع ٠ « ليقع نبا

 .*يش نم هجرق ىلع بل حاولا بولا يف يحين

 «شمعألا نع ؛ شايع نب ركب وبأ اندَح «ُناَداَش انكدَح - ١5

 يف هل حسْفام ىََراَدِإ : ف هلل لور لاق : ل نم انس يأ نش

 . نسا : :هل لايق يله رشبأ

 اَثَدَح «يناَرََعَرلا رْضَنلا بأ نوُسْبَمُنْيدَمَحم اندَح - لاح

 ىتم أرب نع نب رفعج مي ف ِهّللا لور ناك ىتَم ّآ اج تلأَس : لاق هيبأ نع ؛ دمحم
 م

 .اًنحضاوت حيك عج مك هللا لوُسَ حم اهيلصُن 200 لافُق ؟ةعمجلا

 رشبأ ينوعد : :لوُقَي هرب

 رش ساس فل
 1١155[ :عجار] . سمشلا لون نيح حضاَوَنلاةَحاَرإَو :رّمعج لاق

 7, ْنَع «هبيأ نع َرمعَج يئدَح ءنوُمْيَم نب دَمَحم انندَح - ١5

 ًاثآلك هدّيبَرَحَن كدب ةقم تناك هللا ٌلوُسََرَحَ يل دبلن ءِرباَج
 لص ص ع يبس
 يف تلج ةعلطي ةئدَ لك نم 4 يبل َرمآَو راموس

 1571٠[ :رظتا] . اًهقَرَم نم ارش مث ردق

 دمحم نب للا دبع ْنَع ايس انَدَح «َدَمْحأ وب ادَح - 4
 راّصألا نم ةأَرنا دلع ل هللا لوُ عَن لاق .رباَج ْنَع « « ليقع نب

 ؛ةّنجلا لْهآَن ملُجَرْمُكلَعلُخْدَي ف يِبلا لاق «اماعط هَل تمص

 :ةّنجلا لهأ نم لُجَرْمُكِيلَعْلْخْدَي لاق مَ ؛نانيئهطيم ركيوبأ َلَخَدَك

 هللا لطالما لاق مث داني ُرَمُع َلَخَدَ

 ُهَنَعَج تنس هش نإمُهللا وشق يدولا تحن هس لخذي فينا تيآر

 مس مس ع
 عام1921 ه111 4106 :سرظنا] نانو يلع َلَحَدف الع



 قياس ماس
 28 يس اك الا ديكو : للاي ةتأ بأ كد - 16

 بَ :لاق 8 بلان باع « ليقع ٍن مدح نَا دبع نع

 0 ءاّسْنلا فوُمص و َّخَوُمْلا اًمرَشَو مدقمْلا لاجّرلا فوّمص

 00 [1406 :رفنا] .مدقسْلا اَهرَشَو

00 
 ِ نع يملا يبن «ايفس اكريخأ ءدمحأ بأ اندَح - للا

 اطيل ْمُكَدَحأ دين مهما تطَقَس ان : 4 هلا ٌلوُسَر لاق :لاق رباَج

 2 ,ليملاَديَْسْسيلو «ناطّيشلل اهْعَدَياَلَ ىكأل َنم يع َناَك

 1417١[ :عجارإ . كربلا هماقط ([0ا03 /0)'يأ يف يزيل هنإهعباَصأ

 نع ْنَع ءرْيبزلا يبأ نَع ُايْفَس انْثدَح «َدَمْحآوبآ َثدَح - /١451-

 رحم ياو يف عوكل ع هلل وُ ع: لاق باَج

 اهَكَسْنَم ينم بادخال: : لاقو ةئيكسلابمُهرمأو فذخْلا ىصَح ثم مهر

 [11059 :عجارإ ذه ٍمِهماَع دمها ال يلَعل يآ ال ين

 ْنَع «ريمزلا يبن ع ايف اندَح «دَمحأ بأ نئدَح 5 4
 هةايلَرَس تمير حَبلا ىلع سيل شرع : :لاق ف هّللا لوُسَر ْنَع ءرباَج

 [اهزمم و ل6001 :رظنا] . ةّثف مظلم هَدْنع دع ْمُهمَطَعاَ

 ْنَع ءريبزلا يبا ْنَح نايف انئدَح «دَمحأوّبآ اندَح - 00 84

 َوْحَن هئلحاَر ىَلَع مموج «ةججاَح يف ينل يتب لاق باج

٠. 

 ها

 فرس رص َملق لحلف وكلا مضمخ 7 + [ةوجسساءَيإ ئموُيو قرشملا

 [1150 :عجارإ] . يلصأ "تدك ي نإ اذكو اك ةجباَح يف تلم : لاق

 «سبق نب دوسألا نع ؛ناّيفس اًنئدَح :َدَمْحأوُيأ انئدَح - ١51٠

 هما انيشم هب رم رح اذ هللا وسر ناك : لاق باج ْنَع ؛ ٍجْييت نَع

 [1 4546 :عجار] ةكئألملل هَرهظ اكرتو

 عمم
 «رشب يأ نع ةَئاَوَح بأ انئدَح «داَّمَح نب ىَحَيانندَح - ١51١١

 :8 هّللالوُسَر لاق : لاق هّللا دبع ِنْبِراَج نع ِسْيق نب ناَمْيلس ْنَع

 :لاق ؟هّللا ٌلوُسَراَي اهلك ْنَمَف :اولاق «ةبطرم يهو اهله هكر ةيِدَمْلا

 1 ."فئاعْلاو عابسلا

 يق نايس اك ألا 1ك: لاق رشي تلح : : ةَناَوَع وبأ لاق
 - جوك <

 لتسلا لشأ يفاَيؤل ١ سلا

 [14544 :رظنا] قرشا لهآ يف َنيداَدَقْلا يف افَجْلاَو بولا لَو

 هّللا دبع ْنَع ,ديسأ نع ري اندَح ءرماَعوبآأ اَندَح - *451 ١-

 ةَحْسَْلا َكَرَتْنَم م :لاق 88 يلا نع ؛ «هللا دبع نبِاَج نع داق يبأ نبا

 ال لعل راين

 ا ريع دكت دش ءرضْنلا و بأو

 هللا ذل
 0| هلإ آل :اوُنوُي تح َرماَّلا لئاَقأ نأ ترم : لاق ع يِبلااذأ ءرياَج ريبرم هل

 وام 2

 0 0 ممم _ هللادبع . نبربا ريا دلسم
00 

 مارا 0 رسل هريس ممم
 ُهئاَمحَ احبس ملونآدشتاند ينمو اهولقاذإ

 [د0011,140: 0 :رظتا] . لجو رع هللا ىَلَع

 نسب ورْمَع نَع فرق اًنئدح ىدََملا رماَعوُبأ اَنكَلَح -06

 هلم ني منام مسي كق هللا لوس سر اَمنيِب لاق . رياَج ْنَع رايد ما مم

 طا ملل تيت تيقش دّقل : لاق دعا : لاق زجر

 هادف و 2

 ا 0 لا

 . هقثع نم نايا ةَقبر َمَلَخ دقق هيلاوُم

 ينئدَح - دْيَز نبا ينعي ب - ريك اَنْكَدَح ءرماَع وُبأآ انْنَدَح -7

 دّبعَنبا يني - ٌرباَج ينئدَح .«كلاَم نب بك نب محلا دبع نب هللا بع

 انآلك قفا دجْسَم يف اعد اقف (يِنلاَنآ - هللا

 «ههْجَو يف ربا فرق «نيتالّصلا َنْي ءاتبرألا م مويه ب يجّتساَفءامبرألا
 < ير وع مل

 اًهيفوُعأَ ,ةغأدا لايت طي مل يلم :رياَج لاق
 َدَياَح

 مع

 مويو» ءاناثلَ موي نينثالا موي

 ةياَألا رعاك

 ءدْيَز نب ريكك اَندَح : :الاق. َدَمْحأَوُبَو رماَعوبأ نثدَح - ١114 هسرب هرب

 :لاق (ديزي يبأ نب ثراَحلا نَع : َدَمْحأوبآ لاق) ديزي نب ثراَحلا يكد

 ناك توما ونمت ال : + 8 هللا لوُسَر لاق : لولا ببياض

 هللا دْبملارْمُع َلوُطَيْنآ ةداَمّسلا َنمنإَو ؛ٌديدش عّلطُملا لوم
050 

 . ةباثولا

 «ريَمزلا يبأ نع «ُبوُيآ اندَح « ريغ وأ هي نبا انكدَح 8 ١)

 اننا :عجار] . هل دل رصيصتا للون ل لاق راج ْنَع
000 

 دنس رس معلم
 ا ءدجصلوحْْلا كلك لاق رباَج ْنَع «ةرضق يبأ

 ينتبه مهل لاقت 8 هللا لوس كل علب 3 ءدَجْسمْلا برق اوُلَق
 َلوُسسَر اًيَمَعَن :اولاق « دجّنَمْلا بر وقت انآ وُ مُكَن 000 57 معا

 مُكَراَيد «مُكراكأ ب تكُن مُكراَيدةَملَس ةملس ينباي : لاقق َكلد ابرد هللا

 [1ه554 لفهم :رظنا] . ] .مكراتأ بت

00 
 يبس ا كح يب كح «دتملاذيم اح 141

 [6 6 :عجار] . عَ الل فخ هنود

 انطَبم انِإَ ءاَنريك ادع اذه ؛ 6ر٠ :لاق هّللا دبع 0 سمعو
 هم

 . احبس

 هنآ ءريرلاوُبآ ينربخأ «حْيرج نب اندَح «حور ادح - *1١5192-

 دشآَوهَو روعأ لاجدلا : . 88 يِلا لاق : لوفي. للدم بج حس ةودعلم

 بانك



 ذلك رمل بل يبخل جيجا «حور اح - 05

 ىَلَعط رت يوما امن : لوقف يِبلا تحمس : لوفي. .ًارباج عِمَس

 ٌةاَكْر هلل نوُكيأهثْيَسْوأهئمَعَ يملا نم دْبَع يأ : : ير
 [1615 :رظنا] .ارجأَو

 نْبْرَفْعَج يئئدَح «جيرج نبا انربخأ «حْوَر اَنندَح - ١

 هاسا عرب لع هللا دم < روابي صر سلا سا
 نع « ثدحي دبع َنْبَرباَج عمم هنآ «ثادَحُي هابآ ٌعمَسْهنأ ءدّمَحَم

 نطَي يف ُهاَمَقإتبمْل اذ تح اًمصلا ٍنَع َلرْئْمُ مث :لاق 8 يلا هجَح

 [1680 :رظنا] : ىَشَم َرَخآلا قشلا اًندعص اذإ ىَنَح « ىَعَس يدا

 ُهَنأ ْييرلاوُبأ يتريخا « جرجا اكَح وَ اككدَح - ١15

 ديري مارأ ىلا مَناتْعمس : لاقق لهما نعي هلا دب نَا عمس

 ىَرْخألا قيرطلاو قيل يذ نم هيما لهُم :ل اوُقَي 8 يبل

 رق نم دج لهو «قرح تار فارعلا لأهل

 [353417/ :عجار] [14507 :رظنا] . مكملين م ميلا لهآ لهم ومو

 لآ ريالا وبا ينط جرجا« - 0

 اة رك ع و
 [10153 :رظنا] . مهيقرا : لاق هيلع ْتضَرَعَف ؟1داَمبَو : لاق ؟:مهيقرتقأ

 .(ح) . جير ني ادَح حور انندَح -4

 هنأ «ريَمزلاو بأ يّئدَح : لاق. جيرج نبا نَع «ْثراَسلا نب هللا دبعَو

 يش َناَك نإ : ُلوُشَيا ف هللا لور تغمس : لولدي عمس

 .ةأرمْلاَو «سرَلاَو عبرلا يفق

 هنآ ءرْيبْلاوبأ يتربخأ « حْيرج نبا اندَح «حْوَر انئدَح - لنيذحا

 رم نِإ ىّتَح بالكلا لد "يبل انرمأ لوُقي هلا دْبَعَنبرباَج ٌعمّس

 هرهوس ٠
 مكيلع : لاقو. .اَلْتقْنَع هلق يِبلا ىَهنَمُ «ةلثنق اهلك ةيدابلان مَ

 .ناَطْبَش نإ زتقلا يذ ٍميِهَبلا دوسألاب

 200 كر 2 0 0

 يشَملاَو اك ملف ءمكمأ نع اوموُق : لاقت ف يبا جرح مكاين نوُكَيل

 طقم فلصتَوأدُم نموت هئادر فرط ينال ف بلح انرَح

 .مُكَمأ ةميلَو نم وُلك : لاق ؛ةَوجَع

 ُهَنأ «ريبزلاوبأ اًنربْخأ «جيَرج نبا اَنكدَح حور اننلَح -

 يف لكي ممل نإ :لوُقَي قف يلا عمَس هّنإلوُقَيِهَّللا دبع َنْبَرباَج مس
 [1ه1مهب1 45:8 149785 :نظنا] . ءاَعمأ ةعّبس يف لكي رفاَكْلاَو ءدحاو ىعم

 نب ورمَع اَنَدَح «قاَحسإ نب يركز اَنَدَح «حور انئدَح - 1١1
 رقممرب عقم

 مُهَمَم لثْنَيناَك ةق يلد : وقيل دبع َنْبَرباَج تغمس : لاق. راتيد

 ”ةوهستوا عل مج هم اشك هلل 00

 َتللَخوَل يخأَنْبااي مَع رمابَعْلا هل لاقت ههراَرإ هيلو ةبتكلل ةراَجحْلا

 هلل دبع نباح دس
 هخفم#

 هي له س فم ارهع ُهَيَلَمَحَك
 هيك ىلع لَمبكلَحَن لاق ؟ةَراجحلا نوم كلكم ىلع هئعَجت بق َكَراَزِإ

 [14141 :عجار] . انايرع مويا كل دي ير مق هع يذم طقس

 ١ - هلآ «ريبزلا وب يتريخأ «جْيرج نب انربخأ «حوراتكدَح 1

 عال ةجَح يف طفلا فاط : لوُقي (1//9176) هللا دبع َنْبَرباَج َعِمَس

 نإ ولآَسيَو فرو سالما «ةَورَمْاو اصلا نيو تيب تلحار ىَلَ

 [1114508 :عجار] . .هوُشَع َساّنلا

 0 ف 5*5 ١-

 [1 .عجارإ. هلابك يوم 0

 نب قاَحْسإ ان انئدَح «لآله وبأ انندَح ءدّمّصلا دْبَع اًنئدَح - ١ 18ه

 يق هللا ل وسلا : :لاق لل دب نْبباَج ْنَع ةَحْلَط يبأ نْب ؛ ِهّللا دبع

 امله سَ :لاقق اًهيف ملطاَف ؛ هيدي اَهيدْصوف اهب ةراَحَ

 .ةاَشهل اوم انلهأل كلذ "تركذت

 كح «تباكَوُب د لمَحم اًندح ءدّمّصلا ْدْبَع اَنئدَح - ١ لك

 نس ف هللا لور لاق : لاق .رباج نع «٠ ردكملا نب َمَحُم
 مالا ماَْطإ لاق ؟روُربَمْلاٌيَحْلا ام« هلا ياي: :اولاق جلا الإ ارجل هم سما و

 لور "جير راك ُءاَشْفِإَو

 يرى 0 لاق ٍر باج ْنَع «رييلا

 ١[ 4877+ :رظنا] . ا خي لحمل حان ءاورُْب وأ ىَري

 3 معلم هدو

 سار سا

 رظنا] ,.يظخأ قبال كس عطش سا 1

 [اددكم

 مل ع هه يب ف ملم هدو

 خم ريش قنا هل لور لاق. جدع رنا

 رهشلا اَمّنِإ :لاقق ؟ٌنورشَعَو مست مويا امّنِإ : الق «نيرشعو عت ياني
 هلم م ع

 . ةرخآلا يف ًادحاو ًاعبصإ َسْبَحَو تآرم ثآلا هيدي قَفَصَو

 [١؟ 4١ :عجار] .ةدحاأو اعببص :سشوي لاقو

 ءداّيز نب دحاولا دبع انُدَح ءدَّسَحُم نب نو انندَح - 155

 مع ةنرمدنو
 نمْحَرلا دبع ني دقاَو ْنَع ؛ « نْيصَحْلا نْب دود نَع «قاَحسإ بكَ اَنكدَح

 مُكدَحأ ب طخ اذِإ ف هللا لوُسَر لاق : لاق رباَج ْنَع ءذاَعم نب دعس نبا

 . اق هدكن ىلإ وثان هان ىلا عشا ١ ءةآَرَمْلا

 "قه ىلإ ياعتان نباح ىلع



 اح كيلا : الاق. ًيَجحَو دََّحُم نب سئوُي نك دح - 1 *40«

 اق امش اوكا ا هلل وشم ١ لاق ٍر باَج ْنَع هرْيمّرلا يب
 ا د

 ْنَح ثيل انْثدَح :الاق. ًنيَجْحَو دَمَحُم نب سوي انئدَح - لفتح

 هكردأ مث ؛ ةمباَل يتب هللا ٌلوُسَر ناك لاق باج ْنَع يلا يبأ

 انآ افنألَع َتْمَلَس كن : لاقق يناَعَد ركام «يَلإراشاك هيلع تلف

 [1170 :عجارإ . . قرم لبق ذتيح ُهَجوُمَوُمَو «يلّصأ

 يبأّْنَع «كيلاَندَح : :الاق .نْيَجَحَو سنوي اًنئدَح “5437 ١-

 ادق هايل يلَع ضرع : :لاق هنأ 89 هللا لوُسَر نع «اَج نع «رْيزل

 :ةموُتَش لاَجر نمهّنأَك ؛ لاَجرلا نم برص ل جر مآلّسلاهْلَع ىَسوُم

 نب ورعاه هبي نمبر اذ ق مآلسلا ل مَنْ ىسيع تيار
 اهَبَس هبتياَرْنَم برأ اذإ السلا هلع مها [تْئآَرَو ءدوُعسص

 "تيآر نم برأ اذ مآلتسا يَ لربح تَرَ اقفل يني ؛ :مُكيحاَص

 .ةحداهشدب

 / ْنَع ءِرْيزلا يبأ ْنَع «ثييلانندَح :نيجحو سوي اًندَح 15 ١-

 رْكَيوُيَو دعا َوهَوهءاَرواَنيلَصَق 8 هللاٌلوُسَر ىَكتشا : لاق .رباَج

 ءاَندََتَ اني َر شان امي انآ انبنِإ لاَ «ةريبكت ناعم ريكي

 سرا لف نوُنحَْتافنآ منك أنإ : : لاق ىللص امل ءادوُشهتالصب ايس

 3 مكسب اوف اولا هدو مهو مهكولم ىلع نوم «مدرلاو
 .ًادوُق اوُلَصق ادعاق لَ نإ مق اوصف مئاَك ىلص

 ٌراّطَملا ينعي «ناَبأ انكدَح سنوي (070/7) اَندَح -6

 دينا ءمسفم نزلا دي ع ريدك ىبأ نب ىحَيَْع
 ادق لمْحَل ابعت هةر ذِإ هللا لوُسَر عم ننام : لاق . هللا

 ومع 4

 «ًايدوُمي ةَراََج تناك اَمَّنِإ هّللا َلوُسَر اي : 56 ةيدوهي وأ «يدوهي راج

 انج ْمُكلراكِإَف عَرقْوَلا ف هللالوُسَر لاق وعيد

 144٠ 1١[ :عجارإ اوموقك

 «ُبقعمْلا مِهاَرْبِإوبآَوُهَو ءدّمَحُم نب ليعامسم | انثدح ١5

 لوسر لاق : لاق رباَج ْنَع « يتلا نع لجمع دبع نابع اند

 (ةمئاسلا : : ديواني لح لاقو : يبأَلاك : هللا دبع َلاَك) ُةبئاّسسلا : كف هللا
 ”روارععم 2

 .سمخلا زاكرلا يفو راج ندَْملاَو اج بجْلاَو راج

 000 .نا] . يداّحْلا ككل 37 : يِبكشلا لاق :لاق

 اَنَدَح دحاولا اكد سواح - ١5

 هللا لور هلا دبع نيا ينكح «ينشلا يكدَح «ديعس ب دلاَجُم
 1 1 جلا

 ب «نمحرلادْبع انكدَح «سوي اًنندح 48 ١-

 [1437* :رظنا] . . ةعبس نع هقدر

 «ِليسَملا َنْبا يني سه اصا ها
 يف يِلَصْيَومَ ّللدّبَع نير باج ىَلَع لغد ءعينساوبأ ليخّرش يئدَح

 اًيَدكُهَللاَرَثْغ تق : :لاق هنآلّص نم مر مل ؟باهكوَحبو دحاو بوت

 ري هم
 نأ تذرأ : لاق لج ىلإ مق دحاو باك يف يل هللا دلعي

 ٌلُكَل ناَكَوأ ءدحاو بوك يف ينص ينا اريك كذذم قمحألا يلع َلُخْدَي

 لاق : لاق انثدحُي راج أَشْنأ مث : :لاق ؟ناَيَوك 48 هّللا لوُسَر باَحْصأ

 اأو «لَص مكن ىلَح هب'فطاتق ولا عَ اَماإ : هلل
 هلة ريغ نم لص م كو بدق ةلاكّن ع قاع

 ورمز

 « جيرج نبا نع « «”مورطَملا ثراحلا هللا دي اكدَح - 8 |١

 ف يبات عمَس َس :ُلوُشَي هللا دبع َنْبَرياَج م عسل ريمزلاوبأينرخأ

 ٍلْهآ يِفُداَإلاَ «قرّشَمْلاٍلْهأ يفُاَمَجْلاَو بوق ظلغ :لوُتي

 [1 47997 :رظتا] ٠ راجحلا

 وبأ ينربخأ « جْيرج نبا نع «ثراَحْلا نْب هللا دْبَع اًنئلَح - ١5

 يف روصلا نع ىَهن 8 يبان مدعزي هلا دبع َنبرباَج عمه يلا

 باطلا نرش ينل دلل تمت لجل و د ءَتْيبلا
 ريد مهرقردع د 00

 ا 201111 :رظنا] . هيف ةروص نا ايم لح و
200 

 سر مر و
 اََح ءبْهَوُنْبا انئدَح « فورْعَم نب نوَراَه انُئدَح - ١456١

 «هري6 روم
 ِنَع باج نع هيلا يبأْنَع «ديعّس نب هيو دبع نَع «ثراَحْلا نب ورمع

 . ىلا هللا نذإب ا ءاذلا َءاَوَد تيصأ اذ اد ماو انك: لاق نأ كف” يبا

 يتربخلا بطون نكد «فورْخَم نب نوُراَه انندَح - 1

 هل مءل ممل ساه

 دبع َنْيرياَج ان ؛هكدَح هاج نم َنْيمصاَعنأ ُهئَدَح ًاريكب نأ «ورمع رع
2 

 8 هللا َلوُسَرتْعمَس ينإَف مجَتحَت ىَح حربا ال لاقت مما اع هلل

 . ءاّمَشلا هيف نإ لوي

 م انكدَح «ةعيهل نب هلل دبع انكدَح «نَسَح اندَح ١4561

 راما لا ِدبَعَنْيراَج نع « مارح نب ميكح ىَلوَم ملْسم نب دمحم

 .ةبهثلا نع ىَهَت 9 هلا لوس هلا لور بحام
 هسعا و

 يريخأ « بطول ئدَح فورد د ١65

 دقرإللتغلآ لوسي لق رين لا يندر

 هوم تدمع
 2 ل4155 :عجارإ هلّمَعل رسم لماَع لُك : هلل لقت

 نع هر كَ ةَعيهلْنِبا انندَح نَسَح اًنيَدَح - 6" |١

 9 و َّيَّس ةملكل
 وك يف ةعس دجو نم : :لاق 8 هّللا َلوُسَر نأ ٠ هللا دبع نْيرباَج

 / ْنَع ِرْيِْرلا وب انندَح «ةعيهل نب اندَح «نَسَحاَندَح - 1

 هئطبر ةره أر ه يفرم تدع لوقف هللا لوُسَر ممَسهّنأ رباَج

 الا "هَلتبَجَوَف «ضرألا شا نم َلُكايِهلسْرُثْمكو «َتاَم ىَنَح
 [لولدك لاخلا اهمها :رظنا] كلتب (16/9)

 رانا وأ اًنكَدَح «ةعيهل نبا انئدَح نَسَح اًنكدَح 7 ١-

 0 معن :لاقك ؟نسْحْلا زاكرلا يف : : 8 هللا لوُسَر لاقأ راج تلأس



 ْنَع يلب نك ؛ةميهك ب اكن كرس اندَح - 25

 :رظنا] . .بَحآْنَمَعَمْدْنملا :لوُقي اك هّللا َلوُسَرْتْعِمَس : :لاق. رباج
- 

 [لوونكأ

 َرَصِيَو ىرشسك ىلإ َتوُمَينأ لبق ل هللا لوُسَربَكو - ١6

 .راّبج لك ىلِإَو

 ْنَع هريمْزلا بأ انكَدَح « ةَميهلن ب نئدَح «ُنَسَح اَنئدَح - للا
 يا رخال

 .اورشبآو اوُدَدَس : 4 هللا لوُسَر لاق : :لاق. رباج

 ًَْع ْنَع ِرْيَمْزلا بأ اندَح «ةَعيهل نب انئدَح :نسح اًنئدَح - ا١عككا

 ما #

 نات ْرَجَرهللءاَش نإ تطعن : :لوُقَي 8 هللا لوسَر تعمم : :لاق . رباج

 ا عه 2 ع - 0

 :ةل لامن ال اهئ َوكذ يأ رياَج لاق. مقاثو راسيو ةكرب لب ىعسي

 هام
 َضَِن : :لاق آل: :لاق راسي اَنهاَه : :لاَقُيو آل: لاقي ؛ ةَكَرَب اًنُهاَه

 يك هلا عد
 مث هْنَع رِجزي نأ ر مع َدارأَف ؛ كلذ ْنَعْرُجْرَي ملَو 9 هللا لوُسَر

 [16101 :رظنا] . هَكَرَت

 «رْيبزلاوُبأ اند ؛ةَعيهكُنبا انتدَح نَسَح اَننلَح -5

 َلَخَد يذْاِرماَعَنْبةَبطتَو يني باع ناك ثعَبلاريمأ نأ «ٌرياَج ينَربخأ

 وسو بالم جرم ميسو لخلق هللا لور ىلع
 ِرْدَقلا ليكن ع هلا َلوُسَر لاس يذلا سِنأن : هللا دبَعو «رادجلا لبق

 هذه يف اهنا : : هّللاٌلوُسَر لاق ٠ ليك وُرشَعَو نانثا تلح دو

 .رهشلا نم نقب يلا رخاوألا عبسلا

 ْنَع هرْييْزلا وب انكدَح «ةَميِهلن با انئدَح «نَسَح اًنكدَح 7 ١-
 00000 ماد لوي هللا لوُسراتْعِمَس : :لاق هنأ باج

 [141174 :عجار] . تأرم ثلث

 :لاق ِرْيْْزلا وبأ انئلَح «ةَعيهل نبل انئدَح «ُنَسَح اَنئدَح - لفك

 لدين رمي هللا لوُسَر تمس : : لاق ؟دوجسلا نع راج تس
 ممل عع

 .هيعارذ طسايَومَو لجّرلا َدجَسيآلَو «دوجسلا يف

 ١4556- - ْنَع هْيمْزلاوبأ انكدَح «ةَعيهلن با انئدَح ؛ نَسَح اًنكَدَح 7

 اًَمَدْعِبَرَك ةآلّصلا ادن عمس نإ نايا نإ : :لاق ا هللا لوُسَر نأ ءرباَج

 ..طارت هَل ةئيدمْلاَو ءاحؤرلا ني

 :لاقرْيْرلاوبأ انئدَح (ةَميِهَلْنْبا انكدَح نَسَح اَنئَدَح -5

 دجْسملا ىلإ لجل اح ةّرثك يف لومي 8 هلا وسر َعمّسأ اريج تلآَس
 همام سم ما يصب إس لص مال

 اَنرَجَرَف ء«دجْسمْلا برق ةئيدَملا ىلإ برود نم لقت نأ انمَمَه : :لاقق ؟ًاييَش
 نم ىلع ليد مكة ال١ 0 يمال

 / ْنَع هِرْيمْزلا وأ انئدَح «ةَعيهلّن با اَدَح ل
 لحاورلا هتك امري اًمّريَخ :لوُقي قف هللا َلوُسَرتْعمَس : :لاق ٍرباَج
 سهو”
 [144147 :رظقنا] . يدجُسَمو « مالا هِيَ ميِهارإ جسم

 ْ ما
 أ 7 5 ا 578

 رع راو انكدح ؛ةنيبل أَ ترسخ اكد - 16

 1419766 :سظنا] . ٍمظَبوأ ةَرْسي ىَجَْسُي نأ ىَهَتا 8# هللا لوُسَرنأر باج

] 

 «رْيُبزلا وأ انكدَح ةَميهلُنْبا انكلَح نَسَح انك | 64
 امر باتل نمر هللا لوس هللا دبع نْبَرِباَج ينكدَح

 ُلْطْدَيْمَلَو «هيف ةَروُص لك وحمل ٍاَحطبلب ويلا يني حفل

 ورم ل ع 0-0

 1556٠[ :عجار] . هيف ةروص لك تيِحُم بح
0-0 

 :لاق ريبْزلاوبأ انئدَح ةَميِهَلنْبا انكلَح ؛"نَسَح اَنكلَح ١

 لها لهم ل لوُشَي 8 ِهّللا َلوُسَرتْغِمَس : :لاق لهما نع ارباَج تنس
 ما 50 ها امعم

 مو خلا نم ىَرخألا قيرطلا لأ لمَ :ةّيلحْلا يذم ةَئيدَمْلا

 نم ِنَمَبْلا لهآ لهُم «نْرك نم دج لهآ عمو «قرع تاّذ نم قارعلا ٍلْهأ
 [14515 :عجارإ . ملم

 / ْنَع ِرْيِمْرلا وب انئدَح «ةَميهل نبا اندَح نَسَح اَنكلَح

 لإ ةرَجَش 5 ”رجش اهنم عطْقي ال «ةئيدَملا يكرح نيام مَرَح هللا لورد «رباج

5000 
 [1687:9 :رظنا] . ةريعب لجرلا فلين

 وب نكد ,(1//8080) ةه "ني نئدَح "نس اند
 ليلا مُكاَك هوم ىَلَع اوبك : 88 هلا لوُسَر لاق : :لاق رياَج ْنَع يبل

 لاحم :رظنل] تريك عير راها

 :ةَميهلْْباانئدَح «بّيلشألا ىَسوُمْنبنَسَح اند 61/80 ١-
 هريعت ىَلَع ةرمَجْلا 8 هللا لوُسَر ىَمَر : : لاقُهّنأرباج ْنَع ءرييزلاوبأ مدح

 آل يعل يرنآ آل ينإَف : :مُكَكساَنماوُدْحاَل : لوّقَيَوُمَو قْذَخْلا ىّصَحب

 [143517 :عجارإ ٠ هذه يجَح دْديْحْح

 ْنَع ِرْيِمزلا بأ انكدَح «ةَميهل نب انكدَح نَسَح انئدَح - لنشذك

 هذَهبَرمُهللا يداّنمْلا يداي نيح لاقْنَم : لاق م هللا لوُسَر نأ «رباَج

 الضر هل َضْراَو دمحم ىلعلص «ةّمئاقلاةآلصلاَوةّمل ل

 .ةيوْعَد هل هللا باجتسا ؛هَدنَيإطْخس

 هام

 ١ - ْنَع ريما بأ اندَح «ةّميهل نب نكد «ُنَسَحانكَدَح ً «# مس

 ف هللالوُسَر اهبل « سدتس بج اق هلا لوُسسَرل ىَدهأ ابهارانآ «رباَج

 موق ةّجلا بلين أرمع همك هونآ دفوب سَحآو ءاهتَضوَك تيل ىتامُث
 يف انك ْحلصَيو ءايدلا يفانكاهسابمّلْسَيآل : هللا لوُسَر لاقك ءدَْوْلا

 كرس ينِإ : لاقق ؟اَمَخآَو اَهَهَرْكَت : لاق ءُرَمع اياَهْدُح نكلو «ةرخآلا

 اًهِبَلَسْراَت «ًالاَم اهب بيصُتَك سام ضرآ ىَِإ اهب لسرأ نكلو هس نأ

 باَحْصأ نم هك ىلإ سحق اكو «يضاَجتلا ىلإ هلال وُ

 [1 40/8190 :رظنا] . . 8 هللا لوُسَر

 ْنَع هرْيبْلاوُبأ اندَح «ةَميهل نب نكدَح «٠ نَسَح انلَح - ١ 3

 ف هللا لور ُهَمَعْطأَف ؛ةمعْطَتسَي هللا لو اسر ىلإ لجَر ءاج : لاق باج
 كن. 2 هاو عر رار الع اَمَك

 ىَتَح مُهكف يصَوَوهنااَوَوُعهْنم ب لجرلا َلاَر اَمَ «ريعّش َقَّسَو



 :رظنا] . )مك مقل هنم ملال ةوثيكت مكر : : هلل لاقق ,هوُلاَك

 للم

 :لاقرْبْرلا وب اندَح «ةَميِهل با اندَح نَسَح انبَدَح 7 ١-

 نس مَن: ا
 َتكَسِف َتَكَس 8 هللا لور َمَلكَف اميل اَهْيَعلَجَوَرَع َهَللاَرْعْدَي ةقاَن ىَرَتش
00 

 آنَع هرْيِبْرلا وب انئدَح «ةَميِهَل نبا انئدَح «ْنَسَح انندَح 8 ١-
 :رظتنا].ةولّصلا يف ًايِفْخَتس اّنلا دش َناَك 9 هّللا َلوُسَر نأ رباَج
 [ ا

 ١- - ْنَع ريما وب انكدَح ؛ةَعيهل نبا انئدَح نَسَح انئدَح 1

 للاب ويا اأ ْمُكْمَفاَحنَم : لوي 8 هللا لوُسسَر تغمس : لاق رباَج

 رخآة ءارق“ نق للا رخآن مزتوُيلَ ٍماَقب مكن عمط ْنَمَو ماي مك رتويلف
 :عجار] . لَضْلا كلَ ةروُضْحَم ليلا 14761[

 ١-١ أدع هرُيَيزلاَوبآ اًنئدَح «ٌةَميِهَلْنْبا انئدَح «َّنَسَح اًنئدَح 7

 لَو «هنيمَيْنَح قصْيي الك ْمُكَدَحأ قصيد : لاق 8 هللا َلوُسَر نأ ؛رباَج :

 [11674 :عجارإ. همك تْضَئَْأ «هراَسي نع صني هيي

 ١54١ - ْأنَع رْيبْرلاَوُبأ اَنئَدَح :ةميبل ني اكن :نلسَح اًنكدَح 7

 ع ع واع م
 ْمُكدَحأ ياله لات هذه نم اورثكأ : قف هللا لوُسَر لاق : لاق ٍرباَج

 .نفاأم

 لوفي

 سكس م
 اتاري لجذب لات يما قا ةَوْزَع يف

 [14978 :رظنا] . لَعَتنا

 نع ءةَحْلط نْبَسَحُم انكدَح ءناَمْعْنلا نب جيس انكدَح - 117

 اوُيراَق : قف هللا لوُسَر لاق : لآق راج ْنَع ءنايْفُس يبأ نع ؛ شمعألا

 كهل لوس ايد الو : اولاق لح هيمي مكملة اوتو

 :عجار] [14415:11417 :رظنا] . هتمْحربهَّللا ينفي نأ «َياَيإ هلو :لاق

 لدول

 امدح «ينادعلا هل لاقي يذلا ديوان هلا دب اندَح - -1 58 28 شدوع

 ْتطَقَس اَدإ :8 ِهّللا لوُسَر لاق : لاق باج ْنَع ِرزلا يبأ ْنَع ايس

 و «ناطيشلل اهعديآلو اهلك َمُك ىلأ نم هيلع ام طمْلقمُكدَحأ هم دَحأ هَمْقَل

 يف يديه اقعْيوأهمباصأ ملي تح ليدنملابهَدَيمُكَحأ ْحَسْسَي مي

 14397١[ :عجار] كربلا هاتي

 نايفس اًنئدَح ءديلولا نب هللا دب نيون اًنثدح ١64 ١-

 ةَعانسلاَركد اذ هلا لور داَك لاق راج ْنَع « هيبأ نَع رفع اًنكدَح
 ٠ رم هلكو هلا كو ا 00 ”وور 5 هاةسو#

 مثحبص شِيج ٌرذْدم هنأَك ءهتوصآلعو هْبْضَع دنشاو :هاتنجو ترمحا

 - ا

 الام اَمَدلرَتْنَمَو مهن نم َنينمْؤُمْلاِب ىلوأ انآ : لوفي َناَكَو : لاق متيسم

 :عجارإ ار .نِنمؤمْلاب ىكرأ انآ يَلَعَرّيلإَف عاب أرَ ْمَ ,هلمألك

 7 نيينإ

 وعمي ل رو رار لص
 دير نبا ينعي -داَمَح اَندَح : :الاق . هريغو سنوي انئدح - ©6 ١

 ًالوُسَر لاق : لاق هللا دبع نب رباَج ْنَع ٠ «يبعشلا ِرماَع ْنَع دام انندَح -

 ءاوُتص دَكَو مكوه نلف ءيش نع باتكلا لأ اوُنأستآل : : 4 هّللا

 نسي اَيَح ىَسوُمناَك وهن "قَحي اوبك وأ لطي اوُكَدَصم ذأ ممن

 [#1677 :رظنا] . يني نأ الإ هلل َح ام مُكِرهظأ

 واوو
 وِرْمَع نَع- دْيَزَنْبا ينعي - داَمَح اَنئدَح شوي انئَدَح - -1 ك4

 سا سا مج ماس م عل
 َنم الجر َنيرِجاهمْلا نم لج عَسك : :لاق هللا دّبَع نْب رباَج ْنَع «راّتيد نبا

 لاقو ءَنيرجاَُمللاَي: ءالْؤَم لاقو ءاكمْوََو اذ موق عمتجاَكِراَصنألا

 ساس لا
 مث : لاق تما اهوُعَد : لاق ليلا كل مل «راَصنالل اي: :ءآلؤه

 لهآ ىَرْعَتلاَياَم آلا ؟ةَّيلهاَجلا لمآ ىَوْعَدلاَياَمآلآ : لاق

 [16378 :رظنا] . ؟ةّيلهاَجْلا

 َنَعَ- دْيَزَنسْبا ينعي -داَّسَح انندَح سنوي اًندَح - /51 ١
 سه ع

 ٌةارملا حكت آل : ف هّللالوُسَر لاق : لاق ربا ْنَع « 'يبعشلا نَع ؛ ٍمصاَع

 ةّنبا ىلع الو ءاّهيخَأ هبا ىَلعْمآرَمْلا لَو اَهتلاَح ىَلَ الوسع ىَلَع

 [14156 :عجار] . اًهتخأ

 يبأ نب هللا دبَع ْنْيِزَمْلادبَع اندَح «سّنوي انثدَح - 534 ١-

 لكل :ة هللا ل وسر لاق : لاق ٍرِباَج ْنَع ردَكْمْلا نب دَمَحُم َنَع :ةَمَلَس
 س#

 [4١1ةفه :رظنا] . ليزلا يراوحو « يراوح يب

 :عجار] ُرصاّنلاّيِراَوَحْلا : :لوُقي ةنبيع نب نايفس تعمس- 6 ١

 ١[ 1 هه

 ريب راع رع ل
 :لاق- دْيَّزَّنْبا يني -داَّمَح اَنثدَح « سنوي انثدح - اال

 ءارك نع ىَهَن  يِسّنلاَنأ ؛رباَج ْنَعلوُقَيَِيِدَنْب وَرْمَعتْعمَس

 [16744 :رظنا] . ضّرألا

 رى اور
 امدح دْيَزَنْبا ينعي -ٌداَّمَح انئَدَح سنوي انْئلَح -01

 ميسور رياةزإ
 :48 هللا لوُسَر لاق : لاق راج ْنَع ناسيك نب بهو نَع « ةورع نب ماشه

 قوي عر عدم طع عع عوامل
 د هوه ةفاَمْلا تلك امو : هلي هذة آضْرأ اح م

 1 :/اقمراشلاول ِنَمْحّرلا ديوب لاق) رمل بأي : ”لجر لاقق

 [11977 :عجار] . ءيش نم اَهفاَعا ام : ل لاق ؟ةَيفاَمْلا ام (ةَورع

 ”5 ارا
 ةَملَس نبا يني اً اَندَح ؛ ىَسوم نب نسح اًنئدَح - ١4513-

 ُرَمْعَو رْكيوُبَو قف يبللا يناثآ لاق راج ْنَع ءراَّمَع يبأ ِنْبرَمَع نَع -

 يذلا ِمِهَّنلَنِماَنَه: : 89 يِلا لاقت ءاَمْمهيَفْساَو اطر مهتمعطات

 ه0 :رظنا] . هْنَع ُنوُلأَست

 دْبَع ْنَع «كيرش اَنْندَح ءِرماَع نب دوسأ داش اَنْئدَح - ١1

 ف هللا لوُسَردارأ مل : لاق هل دبع ِنْبِباَجْنَع « ليقع نْب دمحم نب هلل

 : لاق ؟ يفلح ادإ يف ساَّنلاْل وي اَم :ىلَع هَل لاق : لاقت الع َفْلَخُت نأ



 مل هيلع
 يوتا

1 

 لا :لاق رباَجْنَع

 لاق لتقل

 هاش نسر سا عش ساس
 نع :ٌريهز اًننلح : الاق دود نب ىَسومو سح اًنئدَح - 6" |١

 ٍءاّضَْبلا ضرألا ِْيب ْنَع ل هللا لوُسَر ىَهَن : لاق باَج ْنَع ءريزلا يبأ

 [اد7»# :رظنا] . انآلك: وأ نيس

 قوموا يو ما
 يهز انئلح : الاق كلما دبع ْنْبدَمْحأَو نَسَح اَندَح - 1

 ْنَع يملا انئَدَح : :هئيدَح يف ُدَمْحأ لاق) باج ْنَع يلا يبأْنَع
 رقم رو بواسع همم

 كيحلو ةسارو حلا مَع ءاج وأ ةكاَحق يباب ل هللا لوس يأ لاق (رباَج

 اَدَهاوُرْيَغ : لاق هئاَّسن ىلإ هبّرْمأَف : نَسَح لاق . ةَماَقلا ل ثم وأ مَّا لْم

 . بيشلا

 ساس # نو رول
 :لاق ؟داوّسلا هوبتَج لاقأ : :رييزلا يبأل تلق :ٌريِهز لاق :نَسَح لاق

 [0 :عجار] .ّآل

 00 ا لاق

 9 مث فكي مُر راشأو)اَذَكَه هدي ل اقم مسملَكَ «هريعُب ىَلَع يِلْصُي
 مسا 000

 انأو . اًذّكه هديب لاقف

 يف َتْلعَقاَم : لاق ٌعَرْ امل هسأرب موي دو أرقي هعمسأ )1١١19/7(

 :عجار] . يلصأ “تنك يثث الإ كسك نأ ينتمي مله ؟هل كئلسرأ يذلا

]14 

 َنَعإ ٍِلاّض َنْبنَسح انربْخأ ءِرِماَع ني ةوسأ اند ١114-

 ناك ْنَم : لاق ف يلا نَع «رياج ْنَع «رْييزلا يبأ ْنَع ؛ «[يفُجلا وم «رباج

 .ةءارق هل هثءارقُك م مام َُك

 مرية
 «ريمزلا يبأْنَع ٠ ٌةَمَلَس نب دامح اًنئلَح «مَسَح اًنئلَح 84 ١-

 [4*140 عجار] .ءاَمْلا لم ْيَبَْع ف هلا ُلوَُر ىو :لاق راج ْنَع

 ِدَمَحُم نع [رباج نع «ليئارسإ انئدَح دوس انئدَح - 1

 انبصاَق هللا لوس َعَماَنوَرُع : لاول ديباج «يلَع نْبا
 كك 7_2
 ادارج

 هنآ ءرئيزلا وب ينربخأ حْيرج نبا انئدَح «جاَجَح اَندَح -
 باَودلا نم يش لفي انآ 8 هلا لوس ىَن : لوي هلا دبع َنْبَرباَج ٌعِمَس

 [144ا/5 :عجارإ . ًاربص

 هنآ ءرييزلا وب يتربخأ «حْيَرج نب انندَح «جاَجَح اَنئَلَح -7

 دقي انآ ىَهن اقف يلتمس : لوي هللا دبع َنْبَرباَج ٌعِمَس ىَلَع جلا مَ

 [14198 :عجار] . هْلَح ىتيب وأ صصَقي أ يلا

 :عجارإ راقلاّنع ا لوسي 2 هاد ا ع
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 نب ثعشأ ْنَع «كيرش اًندَح ءِرماَع نب دوسأ اندَح - 1١ عا 3

 هيرب ومع

 اذه اًندجسُم لْخَدُي ال : لاق بلا ِنَع باج ْنَع ءِنسَحْا نع اوس

 [18181 :رظنا] . مِهمَدَحَو باتكلا لهآ اذه امامهم

 ِنْيِدَّمَحُم نب هللا دْبَع ْنَع «كيرش انئدَح «دَوسآ انندَح - ١

 آل: اووي ىّتح ساّنلا لتاقأ نأ ّرمأ : :لاق َثيِدَحْلا َمكَرِرِباَج ْنَع ؛ لق

 ماسح هللا ىلََو « مهاوي هولا هللا لإ هل
 رقع

 [14514 :عجار] لجو َرَع هللا ىلَعمُهبَسحَوَْأ
 لمص ل مر لأ

 يبأْنَع ؛ ةَعيِهَل نبا اربْخأ «َقاَحْسِإ نب ىّيحَي انندَح - ١

 للاب مي ناك نم : ف هللا وسر لاق : : لاق هللا دبع ِنْي راج ْنَع يزل

 ٍموِبلاَو هّللاب نمو ناك ْنَمَو «رّرغمب لإ ماسلا خدي آلف رخآلا مويا

 الق رخآلا ميلا للابن موي ناك نمو ماسح ُهلِلَح لحي الكرخآلا ىهرعما

 لق رخآلا ميلا للاب موي ناك ْنَمَو هما اًهيلع بري ةدئام ىلع دعي

 .ًناطّيشلا امها نم مرج واهم سيك راب نولْخَي

 يبأ ْنَع «ٌةَميِهَلْنْبا اًنئدَح « ىسيع ْنْب قاحسإ انئدَح -7

 ١ 1 1 1 .(ح)ر باج ْنَع هيلا

 نع ىف يلد اج نع «ءاطَ نع نبي نَع و

 [14454 :عجارإ . . روتسلا نمت نع ىَهّتَو «بلكلا

 نع ٍمْيكَس نب ىَيحَي اَنثدَح « ىسيع ْنْب قاَحْسإ انئدَح - 4 ١

 انآ هللا دبع ْنْيرباَج هك هلأ يلا يبآ ْنَع ٠ ِمّبُخ نب نامل نبل دبع

 نّمْكْنَع

 ةدجْمبَو مسْومْلا يف ذ مهلزانم يف جايين َرْشَع تبل ا هلال

 يبر ر تالا لأ تح ؟ ينرصني نم ؟ ؟ينيوؤي نم ىّنمب مِهلْزاَنمبَو ظاّكعبو
 هةموو لير ملم رقص او هم ل هك
 لَحْرَيلجَرلا نإ ىَتَح « هيوؤيو هرصْنيأدحأ دجيألف جلا هلو لجو

 مالْغْرَذْحا : نوُنوُيف موق هناِمحَر يذاولإ ِنَمَبلاَنمْوأَر ضم
 و مم شمع 02
 نوريشي لجو َزَع هّللا ىلإ وامه ينط .ةب رْي

 و مريرعو ع ماس كل مس ع يع
 هب نمي لجبل هيأ «برفي نم هلل جوع هللا انعَب ىتح ٠ عباصالاب لإ
 رع 6 070 1 عوق
 رود: نمر ىَيَ ىَتَح «همالسإب توُملسُيف هلهأ ىلإ “بلقني نكرش هل

 َلَجَورَعْهّللا اننمبَمت ماسلا نوري نيملسملا نم طهر هيف الإ بي

 ىو مرمم ماع سب
 ري 8 هللا َلوُسَر ردت ىَتم ىَنَح : نقم الجر نوُعبس انما انما

 ملص دي
 بطش عا مسؤل ي لَ اَمدق ىف ايو كم لابج يف

 َنيِذْلا موَقلا ٍالْؤَهاَم يال يإ يخأ ناي: رميا هّمَع لاق بَل

 ؛ِنْيلْجَرو ٍلُجَرْنمُم دنع انَعمَتجاَك «برْغَي لهأب قرم ود ينإ «كوماَج

 ءآلْؤَم ميرا المو ءآلْؤَه : :لاق موج يفرط
 مع سلا

 مْمَسلا ىلَع ينوُمياُي لاق ؟َكْمياي مَع هللا لور اي: :اًنْلَقَف «ثادحأ
 ا

 ٍرْسْصْلا يف ةّقَتلا ىَلَعَو «ِلَسَكلاَو طَصَللا يف ةّعاطلاو 6 /

 يف اوُنوَُت نأ ىَلَعَو ءِرَكْسْلا نَع يّهَّنلاو فوُرمَْلابرمألا ىَلَعَو ءِرْسيْلاو



 00 نأ ىَلَعَو .مدآل هول هيف مكانا هَل

 56 و ع -ل 00 ريم وكم وم دب

 اند نَجْلاَمْكَكَو مُكءانآو مُكجاَوزآو مك هنم نوُعتمت امم ينوعتمت

 لم ممل 2 لم ل ع سل سلا را هيا 000

 َلهأ اًيأديور : :لاقق بسلا كَ ةرادندمسأ هدية هيَ

 3 هللا ل وُ معن نحن ألإ[ يطا ابك هيل برص كمن«: برت
 م

 فويسلا ِمُكَضَعَت نأو ,ْمُكِرابح لكك فاك برة ولاا
 ىَلَعَو ْمُكراَيخ لْثَق ىَلَعَو مُكدَسَم اذإ فويسلا ىَلَع َنوربصَت موق من مَ

 موك مانو لجو َع هللا ىلخ مُهرجأومودصف هاك بر كرم
 َنْبُدَعْسأ اي: اولاق .هّللا دنعرَنَْوْهَ هور ةقيخ ْمُكْْلا نم َنوُفاَحَت

 ًالُجَر لإ سم ؛ اَهيقَستالَو هما هذه رَذَال هللاَوَق «َكَذَياَنَع طمأ ٌةراَر

 [لا0 ٠" عا لد عنو أمة

 “ل

 خي لج

 طش يتنثاإ سل لاق باج ْنَع ءِيزلا

 [11 97كم :رظنا] مَا قفصُيلو «لاجبرلا حبست ؛ «يتآلص

 يرأس يبل نباح ٍقاَحْسإْْبىيحيائدَح - 110 0

 له © 0 ب تك

 ا

 اندَح 1
 ريما ممهاش

 رفع نع يهل نما نبأ «قاحسإ نب ىنحيأ

 تى ا را 5-9

 01 :عجار] . ماصألا

 يام مر

 لوسرق

 ماما مكونا 0 :لاق رباَج ْنَع يلا

 د ! مد نبا فوج الميل ءًاشلاث ىّنمتك داو هكاْو لَو « ندا ىنمتل

 < [33377 :رظنأ] باّرتلا

 2 ا ا ل
  - 1١سنوي نب ليئارسإ انربَخأ «ءاطع نْب باها دبع انئدَح ,

0500-7 
 دبع نبِرباَج نع « ءردَكُمّلا نب دمحم نَع «بئاسلا نب ءاطَع ِنْ دير نع

 ًالْيَم لهَسإاَك]؛ كل نم ناك لجل رت : :4 هللا لوُسَر لاق : : لاق هلل

 يق الس «ىتمت إله « رتل اذ عباد

 حمال # انوش اك لاق اج ع ريما يبأ نع « ثني

 .«كلملا هديب يذل كاتو ةدْجسلا «ليزْنت ملاهي

 نبا ينعي - نامل انَربْخآ «"يعاّرُْا ةملس بأ اندَح - 68

 هللا دبع ِنِْر اج ْنَع «هيبأ َنَع «دَّطَحُم نب رفع ُهدَح وأ هربخأ - لآلب

 لع ًاعبس فاطق : :لاق كم 8 هّللا لوُسَر َعَماَسدَ لاقُثم عم
 يي يم يل 3 رأ ىَشَمَو املك

 يسمدمع »ب
 رج نع كلام اح ؛ئيم اروح - 14

 ىّنَح َلَمَرقِرَجَحْلاب ادب هّللاٌلوُسَرنأ هللا دبع ِنِْاَج ْنَع «هيبأ نع

 [1401© :عجارإ .ًاعّير ل شتر يع

 ٠ ىلا م ءدم ل 2 6

0 

 للورق 1 « دماج رع , تقل مي يأ

 .رومطلا ةالصلا حاتممو ؛ةالصلا لا حاف 4

 7 ْنَع ءريبْلا وب اربح ؛ ٌةعيهل نبا انكدَح نَسَح اًنئلَح 7 ١

 ويوم: لاق «هموُصَن نأ ءاروشاح موي اق هللا وسر اَنرمأ : :لاق هّنآِرباَج

 [14211/ :رظنا] ٠ ةموصَ د وهيا تنك

 ْنَع ءرْيبْزلا وأ انكدَح «ةعيهل نبا اندَح نَسَح انكَدَح 48 !١-
 هللا لوُسَر ىلإ امس اهل ةنكَع يف يده تنك هيلا كلام مذ باج

 اَهَكَع ىلإ تدمع يش اَهَدْنع سلو مانألا اَهنوُلأَسَياَهوُبايِ 2

 موني َلاَزاَمَ ءانمَس اف سَدَجّوك هللا لوُسر ىلإ اًهبف يدهُت تناك يتلا

 :تلاق ؟هيت رترصعأ : لاق هللا لور تو هئَرصَع ىّتح اَهينبْمَ 8

 0394 1/) ام هيتكرتول :لاق معن

 هنآ ءرْيبْزلاوأ انئدَح «ةَميهَل نبا انَدَح ؛ نَسَح اَنْنَدَح - ١١
 لمع مع صا يمل رع

 لاق ؟َرخآى تمتد مِن يل اكول: يق هّللا لوُسَر لاقأ ًارباَج َلأَس

700 
 1 :رلظنل] اميقُم كل كلذ لاَ

 هءّعا»
 ىّنمَت لخُ نم داومدآِن يال اكول : :ُلوُشي هللا َلوُسر تْعمَس : :رياج

 آلإمَتآنِبا فوج الْسَيالَو :ةَيدوأ ىّنصتي ىَّتح هلم ىئمكَمُ هلم

 [14017 :عجارإ . بالا

 ١ - ْنَع ءرْيبرلا يبأ نع « ةَميهكْنْبا انندَح «نَسَح انندَح /

 اًميفَو ءٌرشعْلانوُيعْلاو ءاَمّسلا تفس اَميِف : لاق ف هللا َلوُسَر نأ «رباج

 [14453,1 410/177 :رظنا] ٠ رقما فن ياسا تفس

 و دم درع اهم ش
 نب وْرْمَع ينكَدَح ءَبْطَو نبا اندَح وراه انئدَح - - 1

 َلوُسَر نأ ُركذي هللا دبع َنْبَرِاَج َعِمْسهلأ ريل بأ يح «ثراحلا

 فطن ةيئاسلا تّقَس اَميِفَو ءروشلا مَا راَهْنألا تَقَساميِف : : لاق كيف هللا

 .روشتعلا

 ً ان ملا لاح .ةيل اخ كرسَح اند - “97 ١
 ريم مل

 [1 14م5 :رظنا] . دكأرلا ءاَّمْلا يف ري نأ 8 هللا لوُسَرَرَجَ : لاق رباج

 نيل وي انَدَح ,ةميهل نباح نسَح اَننَدَح - أ 5

 200 لجو رع اير لاق : لاق ف هللا لوُسَر نأ «رباَج

 [1 687 :رظنا] . هب يزجأ انآو يلَوهَ هاتان

 :لاق ريمْزلا بأ اندَح «ةَعيهل نبا اندَح رسَح اًنكدَح 68 ١

 آله اوت تح اوُموُصُنآل : لومي هللا لوُسَر تغمس ْلَهرباَج تلا

 1404١[ :عجارإ . نيل اومن ْمُكيلَح يح نإ

 سم م سا
 لزنف ,ًارهش هءاسن ل ِهّللا لوُسرَرَجَه : :رياج لاقو- ١7

 [ا1اممل :عجارإ . َنوُرشَعَو عمت رهشلا اَمّنإ لاقو َنيرشَعَو عّستل



 للا انكلَح رَسَح انئَدَح 17 ١-
 0 لاق ا لو ينتاك شارح لن

 [144:5 :عجار] ] . سْمششلا لاَوز َدْنعَف كلذ َدَْباَمآَو

 ْنَع ءِرْيبْزلا وب اندَح «ةَعيهل نب
 هنارما ىلإ د ميلك ملا ْمُكَدَحأ ْتْبَجْع ع اذِإ : لاق 88 هلا َلوُسَر نأ «رباَج

 1400١ دهجلر] . هسْفن نم دري كلذ نإ ءاهمقاويل

 :لاق ريل وب ندَح ؛ةميهل باند نَسَح اًندَح 4 ١

 هاه ه منع

 و
 ا انثَدَح ,نَسَح اًنئَدَح ١-

 هللا لوم اوسر ىلع تط رشا :لاقق ؟'تَياَيذإ فيقث نأ ْنَعارباج تنس

 .داهج الو اهيل ةَئَدَص ال انأ ف

 :لاق رْيبْزلاوبأ انْئدَح ؛ةَعيهنب اّئدَح نَسَح اَنكدَح - 1١ ا

 ءاوُملَسأ نإ نوُدهاَجُيونوُقَدصَيس : لاق ف هللا َلوُسَر آر باَج ينَربخأَو

 7 ْنَع رْيمْزلاوُبأ انندَح ؛ةَعيهلّن با انندَح نَسَح اًنلَح - 1

 ا اَّسَجَر نأ سبوت ةَوزَع يف لومي هللا َلوُسَر تعمم : لاق. رياَج

 رار مُهَسَح «مْكتمْمُهَوَلإايداَو مطب الواي ْمثرس م اماوفآل هيما

 .ُضَرَمْلا

 ع ْنَع يملا انكدَح «ةَعيِهلنْبا انندَح نَّسَح اًنئلَح - - 1 “ا

 سا سال ص يكرس ص هل اس تاس 52
 ٌةديِدَ حبر مِهلع تجاه ,ةئيدَْاو كم نيافة ار مهن راَج

 ىلإ انمَجَرَ «(فاتمْوَل اه : : هللا لوُسَر لاق ؛ َلاَجرلا تكد ىتَح

 [1149/91 :رظنا] . تن اَمْدَك ق اا مع اج ينل

 ل لاقق هت نرجس

 5 0 ذَخَأ : 8 هللا لور لاقت هدي لخآبللُسْا دبع ْنْبْساَبَعَو

 [160+ :رظنا] .تُيطعَأَو

 !١ - ْنَع ِرْيمْرلاوبأ انكدَح «ةميهل نبا انئدَح رَسَح اًنئدَح 7

 يداو بسُنَج يف بكار انيس : :لاق ف هللا َلوُسَر نأ ءرباج

 :رظنا] . ريخك َنيِصْؤمْا نم ٌةَرضاَح رم هذه يف ناك دل : (ركوثيلف)» يدا

 هدفا

 اق :رْييزلا وبأ انكدَح «ةَعيهل نيا اندَح نَسَح اند ١768

 ولد جي افلا ويا هللا لور عمس هن ياَج ينربخأو

 . عاَبسلاَو ريطلا هيف ذاع : : لاق ؟هّلا لوُسر ا اهلي مق مق

 وب اندَح :ةميبل (067/80) "ب انك رس انئلَح ١-

 ىَلَع نيبال لاق # هللا َلوُسرنأ ؛ هّللا دبع َنْبَرباَج يربح «رييزلا

 تاخر ٌموُدجَيق َءاَمرلا َّنوُسمَتلَي قاقألا ىلإهنمرمانلا قلَطيناَمَر ةّئيدَمْلا

 اواَكْولْمهكرْيَخ جهت ةنيدملاو .ءاَحرلا ىلإ مهيلهأب نوُلَمحَتِق َنوُناَيمُت
 نا مس

 .ن

 1/4 37 ح

 نم نمؤلعا لجل بلا

 . وبلا

 :لاق ريبرلاوبأ انضَح ؛ةميهلرب را انكدَح :نَسَح اَنئَدَح 4 ١-

 ءاهبكرأأل : 88 هللا لوُسَر لاق : :لاقق ؟ناّوجرألا ةّرئيم نع ًارباج تْلآَس

 [14084 :رظنا] ."يَسَقْلا سِبْلآ لَو ريب افوُنْكَم ودكم اصيمق بلا الو

3 
 0 اك نَسَح انكدَح 8 ١!١-

 رج هل : لاق ؟ةمَمْطأ بارشلا وأٍماََطلا يف توتا نَعارباج تس
 تلا تما: لاقّق رارجلا يف َنَُّسلا ْعّضن انك ؛ «للك نع هلو مام

 .ةوطقطتالل ف
 :لاق رْيمْرلا وب انكَدَح ,ةَميِهَلنْباانئدَح /نَسَح اَنئدَح ١

 ُهُحَمْطَأ ال :لاقك هبا# هللا وُسَر ينأ :لاقق ؟بّضلا نَع ارياَج تاس
 هش قرضا كب وهف هود

 َرَع هلو هي مل © هللا َلوُسَرنِإ باطلا ُنْبرَمُع لاقق هر وى

 ير ا يهسس# باع

 يدنع َناَكولَو ؛ءاَعرلا ةّماَعْماَمطَوُمَو «دحاو َرْبَغ هبل جو

 [1514 :عجار] معطل

 ا 5 سلا
 يت هع

 .اوجسفت :نوُل نكأو « هيف عي دش ىلإ

 :لاق ريبْزلاوبأ انثدَح «ةَعيهل نبا اندَح نَسَح اَنندَح 7 ١-

 لوُسَر بكي : لاق ؟هنأإ ريب لجرلا لوم ىَوعي لجرلا نع اَجُت لس
 ل كسا »ب هد ه6

 ٍلْجَر لوم ىو نأ ل حيل هَل بسك مث ٠ .مُهوُتَح نط لك ىَلع اقف هللا

 [44١ة4 :عجار] ٠ هنذإ يكب ملص

 ْنَع هرْيِبرلاوُبأ اًندَح ؛ةَميِهل نبا انئدَح «نَسَح انكدَح 417/47 ١-

 .كل َلَمكَّم هتقيحّص يف َنَمل 9 هلل َلوُسَر نأ ءرياَج

 ع ْنَع هرْيَبْرلاوُبأ اًندَح ءةَعيهلَنباانَدَح :نسَح اًنئلَح - 5 ١

 .ةيك وه ارايد رع : :لوقب اق هللا َلوُسَرتْعَس : + لاق هنأ . رباج

 ماش
 ْنَع هرْيبرلاوبآ انثَدَح ةَعيِهل نبا انندَح نسَح اًنئلَح 6 ١

 مام

 «ءاَمسلا بَ تحف ةآلّصلاب بون اإ :لاق 8 هللا لوُسَرَنأ ءرياَج
 .هاعفلا بيِجتساَو ىمشا م

 ْنَع هرْيِيْرلاوبأ اَنئَدَح «ةَميهَل نبا انئدَح «نَسَح اَنكدَح ١-

 لبا ملل : لاق. مانشلا ىلإ رو أم وي و هّللا لوسر تعمس : لاق باج

 كلذ لمت قثأ لك لبق َرظْنَو كلذ وحن 5 لاقك قارعلا ىلإ رظتو « مهبول

 .اًنعاصَو اند يف الة لرابو « ضرألا تارمكَن ماقال لاقو

 7 ْنَع هرْيمْزلا ب انئَدَح ءةَعيهل نبا انئدَح نَسح اًنئدَح /17« ١-

 :رلنا] . . قع يف دْبَعلُكْيَط :لوُقي 8 هّللا َلوُسَرتْعِمَس : : لاق رباج
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 ا 0

 هل نْدؤي ملف بلع ند ةاتساق ركب هاَنأَق كح تح يش ُهدْنع 'قفاُي

 اتينا دل دنا مل هل ندي ملف هيلع ند ناك رَمع هَ م

 قدا ينئكَس دير هنن هلا َلوُسر اي رمح هَل لاق نصت هادجوو أ

 دبى كلحست هكحضي نأ كلذ داَرآو كلذ َوحَتْأاهّئاَجَو

 امها ىلَِماَق ؛ كل ُيغ يسبح ام هدي يسن يدَّلاَو : لاقو . ةذجاوُت

 راق مدي قل
 اَمُماَهََك ؟مدنع َسِيِلاَم 8 هللا َلوُسَرنلاَسنآ : :الاقك اًمهيديأِب انَخأَك
 ياه عرس هم اع
 :عجارإ . ريت( دلعَت تال :اَنَلاَمَق ٠ امنع 8 هللا ل وُسَر
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 ربة هدو
 نع « عاتب هلا دب ئدَح «ناَمْنلا نب جير انئدَح - ١١46-

 ةلاق هّللا دبع نير باج نع هلا دبع نب رباج يخأ نبا نع « بنذ يبأ نبا

 مل َسلاَجَم ةئآلكألإ «ةنآمألاب سلاَجَمْلا 8 هللا لوُسَر لاق
 و معا بمس دما

 سلْجَمَو «مارَح جرف هيف لَحَتسُيِسلْجَمَو مارح مد هيف كسي سلجم

 .قَح ِرْيَخ نم لام هيف لَحَتسُي

 7 نْبِراّيِجلا ْبَعَو - - دّمَحُم نبا ينعي دمي 8 يسح 4 انئدَح - ادي

 دبع نع - يرلا ورع نبا يني - هللا دي اند الاق .يِباَطَْلا دَّمَحَم

 يفٌةالَص 3 :8 هللا لوُسَر لاق : لاقٍياَج ْنَع ءءاَطَع نع , ميركل

 «مارَحلا َدِجْسَملاَدإ «هاوس اَميف ةالّص "فلآ نملَضْفأ اَذَم يدجْسَم

 .ةآلص فل ةّثم نم لَضفأ مارحلا دجْسَمْلا يف ةالَصَو

 [10044 :رظنا] . هاوس اًميف :نيسح لاق

 يةرو
 دّمَحُم نب هللا دْبَعنَع ؛ هللا دبع اًنكدَح «نيسح اًنئدح ١

 قف هلال وسر تير امك اَنبلَص : : هللا دّبَع نيرباجل تْلُق : لاق . ليقع نْب

 ([151464 :نظناز ٠ نيود تحَهدشَو دحاو بوت يف ان ىَلصق ؟ لص

 ةداعس سلا
 ٍنَع «قاَحْسِإوبا اكد ورع نَا َندَح - 6/١

 تمت : لاق هلا دبع نبال اَج يح ءراَمَع بأ يئدَح ؛يعاّروألا

 قاتلا نع ُهّندَح حسم ٠ يلع مسهل دبع ني رياح ينءاَججق رقس نم

 8 هللا اوسمر تعمس : :لاق مت يكيرباَج َلَمَجَ ءاوَُدَحأ مو سال

 .اجاوفأ نم دوُجرْخَبسوأجاوفأ هللا نيد يف ف اولد سانا نإ : لوفي

 - ناَمْيلس نبا ينعي - - رج اح هايس اح - 1١ عا/مه+ع

 لادن بام كات بسد كح ال ل ةذجا كح

 َعَدَك لاق ؛ «شطملا هيل ف هللا لور باَحْصآ اَكش : لاق يراّصُنألا

 لاني لل ر عوق ؛اكا رمي هيف شب

 لوُسسَر ٍعياَصأ نيم مت نوُبعلا ىَرأ تك : لاق. نماّثلا ىّقَتساَف ءاوقسا

 .ك هللا

 ورب مرإ مدع
 َنَع «دشارْنْيدَمَحُم انئدَح «دمَحُم نب نييسح اًنْيدَح - ١5-

 كاما لو هيياسو
 هللا لوّسَر عَمْبيْن انك : لاق. رياح ْنَع ءءاَطَغ نَع ٠ « ىسوُم نب ناَمِ

 217 ةيعوألاو ةيقسألا نيكرشُلاَد َنِماَسناَقَم يفا 5

 [ل4 6 :عجارإ . م

 يملا وأ اد «قاَحْسِإ نب يركز امدح 0 1

 ل ل يع 7 3004 2# يي

 2 :عجارإ .رغي

 يب مدا ل
 ل را ير طل ل ءْثراَسْلا

 َكَّدْنَع :لاقق ءءاَمْلالَوَحيَرْمَو طئاح يف اصلا نم لج ىلع هباحصأ
 ىلإ[ هب[ قلطناق «تناب ءاَم يدنع :لاقق ءانعَرك َلإَو نش يف ليلا تاه لم م 5

 لْثم هبحاصب مْنَصَو اقسام هيحصل هداه ب لَحَق شرع

 [ 1م :عجار] . كلذ

 َدَمْحآَوبَأَوُهَو - ريمزلا نب هللا دْبَعنْبَّمَحُم انثَدَح - ١ عا/ها/

 نب ٍمصاَع ْنَع - ليسَمْلا نبا ينعي - ِنَمْحّرلا دبع انربخأ : لاق - يريبزلا

 نإ: :لوُقي 8 هللا لوُسَر تغمس : لاق هل دب نب رباَج نع داق برم

 لم عا 0 7 ا 2.

 ةيرَشْؤلأ «ٍمجَحم ةطرش يفكر يح ْمُكيوذأ نم ءيش يف نكيأنإ وأ ناك

 . يوك نأ ب حأ امو هاد قفاوث ءراَني ةَعذل وأ ؛ لسع

 ياورد مو
 انيك نب لصاَسإادَح «حاجملا نب صْ ادا 114

 نيك١ 8 وسل : لاق: دري

 0 ة ورم ماش

 سو سرر سارا ةرإ اس هيي
 لاَ ريشا وك بالاك ا 9 ١-

 ِنْبدَّسَحُم ْنَع « تارا يبأ نب ركب ب دود يتربخأ - رَثْعَج نبل يدي

 ًةُنيلَقَ هلق هريكك ركسأ ام: لاق. ف يلا نع هللا دبع نْيرباج نع «ردكملا

 .ماَرَح

 هلع هد
 2 راج نب ليف نع ريب ةكدص يح « ارق َقاَحْسِإ نْب دَمَحُم

 : عاكرلا تا ةَوْزَغ يف هللا لوُسَرََم انجرح : لاق . هللا دّنَع نيَرباَج
 ما مل

 ًءاَجَو :ةلفاَق 8 ِهّللا لور فَّرَصُنا املك ؛ نيرا َمةارما تيصأق ماما ا
 دمحم ربا تل دامت 2100
 باحصأ يف آم قير ىّتح يِهتيال نأ فخ :ًابئاغ َناَكَو اهُجْوُز

 نم :لاك لم فيلا لَك (4 4/6) ف يِلاَ هر
 #ب رب صم رشم دم

 َنصَلجَرَوَنيرجاَمُملا نم لُجَربَداَف ؟هذَهاَقلاَ انْؤلُكي لج حر

 :لاق ٠ بْعلتلا مّ اوُنوُكَف :لاق ؛ هلا َلوُسرايْنحَت الاقت. رسال
 «بنشتلا مف ة ىلإ نلُجّرلا جوخ مل «يداولا : نم بعش ىلإ اور اوُناَكَو
 رخآ و أ هكرأ هَكيفكأ نأ كيلا ابحأ ليلا يأ :ي ءرجاهملل يراصألا لاق

 0 راّصألا ماك ءٌماَنَك رجالا جما «هلوأ ينفكا : لاق

 بر هنأ فرع لجرلا صْخش ىأر ملك لجَرلا تا
 دع هيك را مع 0 سمس م
 «هيف هَمَضَوقَرَخآٍمْهَسهاَمرمُ «ًامئاق تب هَعْصوف هع « هيف هعضوف

2 
 ٍمُهَسِب هاَمرَق ؛ ٍموَقلاُدَعي
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 مع م ع ع ع مص هك هل مس م جا ع مم
 مث هَمَّضَوَ هَعَرَق هيف هَعَضَوَق ؟ , ايام ءأمناك توضع

 00 مع عع
 املك «بكوق «تيتوأ دك سلجا : :لاقك هَّبحاَص بهم «دَجسو مَكَر

 اَمأيِرجاَهُمْلا ىَأَراّملف < «برهُف  هباوُرَذَت دق نأ ف َرَع لجرلا اًمهآر

 م
 ةروُس يفتنُك : لاق ؟يتييهأ الا للاب : لاق ءامادلا نم يِراَصْنألا

 ًادْنكر ّيَترلا[يَلَعَمَباَت املك ٠ امن ىَّتح اًيمطنآ نأ ًبحأ مل امرأ

 عطل هظذحب ا هلا لوُسَر ينم ارْغك ْمْيِصَأ نأ الو هللا ميو «كئيزأت
 م

 [1.4 سنار اهنا ؛ اًهمطْآ نأ لبق يسن

 ع نع «سنآ نب كلاَم ينَربْخَأ «ىن ىَسيع نب قاَحْسإ انئدَح - - ١ك

 أ «هلامشب جرا لَنا ىلا وسرد راج نع ءريلا بأ

 دحاو بون يف يِبَتحَي نأَو ٌءاَّمّصلا َلمَتْشَي نو «ةّدحاو لعن يف يشمي

 00 :عجار] . جرف نَع ًافشاَك

 مشاه نب مشاه «الام يد «قاحسإ د - ندمللا

 ”أبناك يريم ىلع أل نيل هلو لا هل لل دعو

 رطب اةتطأوت 3

 ياا :الاق ب قاس فلانه « ىنعملا ء مشاه

 دمع واف هملول 001 م

 ناك : : لاق هلا دبع نباح ْنَع ءردكُملا نب دَمَحُم انتدَح يئَدَمْلا لاوَمْلا

 ّ_ لوي نارا نم ةروسلا ان مي امك ةراَحتسالا امي هللا لوس

 ألا : لملم ,ةّضيرُفلا ريغ نم نع مكربلك رمالاب مُكْدَحآ

 تل دلل: تلال اترك رقما . تسب شل

 نإ ممل «بوُبُلا مَع َتْلآَو لعأ الو ملحن 0

 لاق) يشاَعُمو ينيد يف ينًاريَخ «همساب همسي ّرمألا ادمن

 هيف يل اكرابْمُكمرْسَيو يل هدفا ؛ يأ ةبقاَحَو (يتشيِعَمَو : هي

 يثرصاَق «يِْأ احر يشاَتَو ينبد يف يل رغم تك إو مهلا

 . هب ينْضَر مث ناك ْثْيَح َرْيَخْلا يل ردفاو نع ُهفرْصاَو هن

 «هيف يل ُكراَبَو يلْرْسَيو يل هردقاَق يرشأ ةبقاَعَو : ديعس بأ لاقو

 هلع يرصا يأ ةاحو يشاَحتو ينيد يف يلارش همت تن إو مهلا

 [14704 :رظنا] . هب يضرم «ناك ثيح ريا يل ْردفاَو نع فرصا

 روصْنَم هاثدح :نمحْرلا دْنَع ونبأ لاق اًَنَقدَح 45 ١

 ِنْبدَّمَحمْنَع «لاوَملا يبأ نب ِنَمْحرلادب انْندَح محارم يبأ نبا

 [1877 :عجار] ٠ .ةوحُب . . . قف يبا ِنَع ءِرياَج نع ردَكُممْلا

 .هاسا# سيق مامومرا
 َنَع ٠ « يندم َناَمْيلَس نب حيلف ينئدَح قاَحْسإ انئدَح -6

 ف هللا َلوُسَردأ ؛ يرانا هّللادْبَع نبا ياَج ْنَع «ثراَحلا ني ديعَس
 ما ساسص

 لم ع
 :لاق «ةنم بيقولو ور اصنألا نامت ى

 [1407 :عجار] . انْعَرَك الإو نش يف ساد ءاَم مُهَدْنع َناَك نإ

 رياض م

 م + هلع نير اَجْدَتس
 0 تل ل ا

 اطال ح

 مور .و
 نب دحر دكللا كح « يعيق - -1 كك

 لك: :8 هللا ٌلوُسَر لاق : : لاق . هللا دبع نب رباج نع «هيبأ نع ءردكدمْلا
50000 

 نم ْعرْاناَو «قلط هْجَوبدلاَخَأ قلت نأ ف ورَمْا سو « ءٌةَكَدَص فوُرْعَم

 [14 5392 :رظنا] .٠ هئانإ يف كول

 نع «بوُيأ يبأ نب ديعَس انئدَح ء ديزي نب هللا دبع اَنئدَح - 1١ عا/تكال

 :لاق ا هلا َلوُسَرَذَأ ٠ هلل دب ِنْبِباَج نع يِمرْضَحْلا ربا نْب وِرْمَع

 0 ملا ثم

 ةَنَسلاماَصاَمْناكَك لاوُش نم ماي َّيسَوناَضْمرْماَص نم

 (140:عجارإ . اهلك

 رْكَب انكَدَح ؛كّرابملا (9 4 هر/ال) اًنئَدَح مشاه انثَدَح 8 ١-

 :لاق 8# يلا نَع هّللا دبع نب باَج نع «ينّرملا هللا دّبَع نب

 ّيقلْنَمَو جلا لح نيش بلر الوجوه يفل نم ؛ ناّتبجوُمْلا

 167١[ :رظنا] رتل 0 ةلرشم وهو لور هللا

 ا
 [لاةقم :رظنا] . يلا يراوح نإ 00

 مدراس
 يبأ نَع دعس نب ثيل انئدَح « ىسيع نب قاَحْسإ انئدَح - ١ عاب

 رطل ف ب رأسك لاق « يي ريل

 اس سا يسع ع هل

00-7 

 1 2 دلل ل
 انثدح :الاق. ىّسوم نب نَسَحَو َدوأَد نب ىسؤم اًنيدَح - ١ عابإلا

 «(رْيمْزلا بأ انئَدَح : لاق : هئيدَح يف ْنَسَح لاق) ِرْزلا يبأ نع ' ةعيهل نبا

 :اَهلهَللَرََغ راع :لوُشي 8 يبللا حمس هنأ هللا يضر باج نع

 [1ه1979 :رظنا] . هللا املس مكسأو

 يبأ نع :ةَعيِهَل نبا اًنرَبَخأ «دواَد نب ىَسوُم اًنثدَح - 1١ عال“

 هم 520 - يعوو و

 لبق ءاَنَجْلاَو بوُنلا ل : لوُقَي 8 يِبنلا عمَس هنأ ءرياَج نع ءِرييزلا

 [145149 :عجار] زاّجحلا لهأ يف ةنيكسلاو ُناَمإلاَو « قرشَملا

 1 ْنَع رمل يبأ نَع ؛ ةَميهل نبا انكدَح « ىَسوُم اَنئدَح - ١- ا“

 نال لول بس خا ماظل نشل رع

 مس 8# ساس

 ١ اع را يبن يهبل اكد سوم كح /

 ٍ ينولاسَت :رهشب توُمَيانأ لبق لاقُهّنأ ؛ قف يلا نَع

 سفن ضرألا ىَلَعاَم ؛ هّللاب مسفأ « هّللا دنع اًيُملع اَمَنِإَو ؟ةّعاّسلا ِنَع

 [؟46.6 :عجارإ ةتساقم يلح ينأي ويلان

 / ْنَع رْيمْزلا يب ْنَع ؛ «ةَميِهل نبا انئدَح «ىسوُم انئدَح - 1١ عابره

 «َنوُبَذَك ةَعاّسلا يديني : لوفي هللا لوُسرَْعِمَس : لاق ُهنأرباج

 «هلل دبع نْبرباَج



 واس و

 ]1 م هلل دبع ني اج دس

 بام ْمُحْنمَ يستلم ب حاكم ةَماَمَيْلا بحاّص مُهْنم

 يمرر, ةودرو دك ىسف قزق لا دم
 .ةثف مهُمظعأَوهَو لالا مهم «ريمح

 ا نبي : لوي يبتنمأ نت :رياَج لاق

 ما ا ار
 همس

 ةّينآو بّرقب ءاَم دو لاجر ينأّيَسَو اكس لإن ضل ىلع
 ساما سا مم 5 هيو

 ْنَع ءِرْيبزلا يبأ َنَع ةَميِهَل نبا انئدَح « ىسوُم انْدَح - 000

 ولا ىلع لع أنماط : لوفي ل يلا عم هنأ «رباَج

 لوي مآل بلمير ىَسعلثبَ لاق. ةَمايقلاٍمَي ىلإ نيرهاظ

 هلا مركب بمآ ضَْب ىلع ْمُكَصْمينإال :لوُشيك ءانب لّص لاَعَت : سرس

 الفلل :رظنا] ٠ ملا هده

 ريَمزلا يبأ نع ةعيهل نبا انئدَح «دوأَد نب ىسوم اَنيَدَح - 1١ ام

 ةءايع
 موي نحت : :لوُشَي ل هللا لوُسَر تمس : لاق ؟دوّرولا نع ًارباَج لس هنأ

 لوألا بتاتا او اهناكوايو ممألاب عب « صل فو ٍموَ ىلع مايل

 ىااممإ د اسم د 0 03 ا 2
 :نوُوُتك ؟نورطعتاَم : لوُقَيَف كلذ َدْعَبلَجَو رع اير انين مث «لوألاك
 عم الا لهل لإ اه

 :لاق : هْيَلَِر نا تح َنوُلوُقَ ؛ مُكُيراَنآ : لوقف ٠ اج اكرر

 نمو قفا مهم ناسنإ لك يلو ءلحيوهَو لجميل لج
 هيف ؛ٌمّنهج 000 :ٌةَمْلُظ هاَشْفَتو ًاروُت

 سني بو َنيقفاتمل رون أَفطي هل ءَاَشَْم نوُدْحاَيْدَسَحَرْبيآلَك

 ةلافلا َنوَُبَس رق رمَقلاَك مههوجو ةرمز لوأ وجت :نوُيمْؤَمْلا
 . مسوق م عبق

 نيل مث نوب اَحُي ىّنَح كللّدك مل ؛ءامّسلا يف مَن َوضاك مه

 هبلق يف ْنّسم هللا لهل لاق نم جري ىَح وُ ةعاَمشلا لح

 نم ْمِهبَلَع نظير م ةلجلا لأ لَمْجَيو نجلا ءاتفب عج «ةريعش هدر

 هللا لاي مك مفرح اصول يف هيلا تاب نوي ىَتح ءامْا
 0100 مشعل هل همم عم

 [لهلملا :رظنا] اهلا ةَرََحَو ايلا هل لَم ىَتح َلَجَورَع ("47/77)

 يبأ نع ةَميهلْنِبا اَننَدَح «دوأَذ نب ىسوم اًنئدَح - - 58 ١

 ف يبل تمس : لاق ؟ِرْبْلا ينك نع هلا دْبَعَنْبَراَج َلاَسْهَّنآ ءرْيلا

 هع ىّوتو هرب نمؤكملا لأ اذ هروب يف ىلا هده : لوفي
 ساس كوس 6

 ؟لجّرلا اَذَه يف لوُقَت د تنك ام: هل لوقت راهننالا ديدش كلم ءاَج هباحصأ

 ىلإ رظنا :ُكَلَمْلا هل لوُشَ ُدّبَعَو ِهّللال وسر هَ لوثأ : : نمؤملا لوي

 نم ىَر يذلا لدم كدب ةلَجْآف آلا يفآلاك يذلا لدم

 ؛نمْؤُمْلا لوب املك اما ؛ةّنجْلاَّنم ىَرت يذلا كَمْ ءراّثلا

 ُهنْهآدْنَع أعدك قفاتمْا اأو «نكسا : هل لاقي ؟يلهأ رب ينوعت

 ُلوُكَي اَملوُقَأ «يرذأ ل : :لوُشيق ؟ِلُجلا اَنَه يف وَ دن تلك ام :ُهَل لايك

 َتلدَبَأ نق هلا نم كلك ناك يذل كَمْ اذه ؛تيَرم أل :هل لاقي «,ساّتلا

 1 تل واول

 هل كش قرع وع و ه م م» نس سل ميم هع لا م
 دبع لك ثعبي : لويس اَج لاق راثلا نم َدَدَمْفَمهَ

 . هقاّقن ىَلَع قفانملاَو « هناي ىَلَع نمّؤمْا «َتاَماَم ىَلَحِرْقْل يف

 هنأ ؛رْيَبزلا يبأ ْنَع ؛ةَميهلْن با انئدَح «ىَسوُم انئدَح -
 همم ْنَمَو ترم راجل ف هللا لوُسرَماَق لاق ؟ةّراَتجْلا نَع رباج لأم
 [14154 :عجار] ْتَراَوَت ىّتَح

 ْنَع ءرْيبزلا يبأ نع ءةَعيهلْن با انئدَح «ىسوُم انندَح - ١

 ًَ موي ينمأ نم يبي نَم نوكيا وُجْرأ : لوفي ف يلا عمَس هنأ «رباج

20 
 2 اوُنوُكَي نأ و جرأ : لاقّمُت ءانريكف : :لاق ؛ةّنجْلا له عبر ةمايقلا

 لول "+ نارا اوثوكيأأ رخل ٠ د ارك لاق ء ساّنلا

 070 وملون ضي لوبيا مس رباج

00 

٠ 

 سمس ريوس سا كت ساس ظاس

 .ةعبطخ دنع اهبل َجَو عه طَحألإ ملم

 يبأ نع« ةَعيهلْن با اندَح «دواَد نب ىّسوم اَنْئَدَح - 0-57

 لاب اهي بكيل ةقئيحصب نوم دع اع الف'ينلاأر اجَْع رجلا

 انقر لح بالا اش هع دلذت لاق هب نول

 00م حلا

 [لةكم :رظنا] . مَن :ياَج لاق

 ١6 ةَعيِهل نبا اند «ىَسوُم انئدَح ٠ ْنَع ءِرْيِبزلا يبأْنَع /
 ىّنغ رْهظ ْنَع ةَكَدص ةقدّصلا لصف : لوفي قف يبذلا تغمس : لاق ٍرِباَج «

 هه :عجار] . 1 للام ذيل ءلوُعت مادبا ١4[

 وشم هاش
 ا اكإ: لوي هللا ورضي لس

 لقد .ر
 :عجار]. .معَل : :لاق. ؟دحار ىّمم يفي مؤُمْلاو 7

 لقتل

 انِإ: :لوُقي لق هللا لوُسَر تْعمَسأ ارباَج تلاَسَو : :لاق - 584 ١

 :اطْيَششلا لاق مَ نيحَو خدي نيح هللا مساك جرا َلَخَ

 0 ا ع
 تمل مرآ : :لاق همَمََم د هّللا مْسار كدي مل تيما مُككَردأ

 ل11 امل :لاق ؟ءاَغَمْلاَو

 كل هس يكس هولا يس
 9م ان + لاق رار قتلا انك إجمدَحَْج

 م يب لك يلا اتم أ هَعَم مح كادت را موعد

 و يا هح يزل ي ا ره لورانس .يجانا

 .نمؤم وهو قرسي نيح قري 57 ءنمؤم



 نأ ءرْييزلا يبأ ْنَع ؛ةَميهلن با نكَدَح ءىّسوُم انكدَح ١0
 ,ٌةنيدش حير مهل جاه ةئيدمْاو ةكم يمة از مُر باج

 ةنيدملا (141/) ىلإ اَنَجَرق «قفام توسل اَهّنِإ الف يلا لاقت

 [14701 :عجارإ] . تام قاتلا ميظَح افا ندَجَوف وق

 ََْع ْنَع هرْيمْزلا يبأ ْنَع ةَعيهَل نبا اَنكلَج «ىسوم انئلَح -7

 ار تصب اتش ف هلل وُ لادن يري

 هلو ها كل نو خيش كل تال + لاقك طحن كلك

 اَيانيضَر اولاق ُكبشتْنُبال انش مكس "بو يدا اّنلا تكسو
 سال

 .هلل لوسر

 :لاق رمزا يباع ةعيهل نبا انكَدَح « يسوم الح 41/47 ١-
 نيو ل بلاها دوس امه: لاق ؟ةّبقعلا نع ارياَج تلآَس

 :رظنا] . عار تذَخآدَك : 3 يبتلا لاق هدي ذخآ بلطُمْلا دبع

00 

 0 0 :ةربخأ هنأ «رباج

 ُرَمْعُت مَن ءاليل رمت الأ ؛ اَهنوُرمْميل ماهم ةكمْلْهأ جريس 9
 :رصع دنسم يف مدقت] . .ادب هيل نوُدوُمِيالف اهم َنوُجرْخَيمت ىَتبو يَ - و

7 

 ده مر

 لق يتلا هج يضايكانأ ريس: لاكن يَ درا

 َنمرْضاَح هرم هذه يف َناَكْدَقَل : يتوقف (ةّئيدّمْلا بناّج يف : ةببنق

 [147014 :عجار] . ٌريثك نينمؤملا

 نأ ءرْيبزلا يبأ نع ةَعيهل نبا انندَح « ىّسوُم اًنَلَح - ١ لوك

 ايف َلمْحيِدَحآلِل حيل لوي يبلع : لاق هنأ «هَربخأارياَج

 .لاّتقل حآلّسلا
 سا مل

 20 :رظنا] .َيِدَمْلا يني :ةَبف لاق

 ْنَع ءِرْيْلا يبأْنع ؛ :ةعيهل نبا اًنلَح « ىسوم اَنئلَح - 17

 اهَسِبلَف سلس نم بج مشا نم بهار يل ىدطأ هلل لوران «رياج

 ب نب رمع هرم ناي دَفَوي ريخأو ءاهعصوق تيل ىتآ م ؛ 8 يلا

 ءايتلا يف اهسابلانل حلمي أل : يب دنت وفرط ل ال

 امرك : لاقت مع اَياَمْنُح نكلو ؛ةرخ | يف اها انل حل

 ىَلِإ اهي لسرُت نكلو ءاَهَسب هسا لرش ين: ربا لاقق نطو

 ىلإ ف يَا اهب َلَسْرأك ١

 2 مرإلو يمس

 رمع ىَبأَف ؛ الام الهي بيصتق «سراَق ضْرَأ

 :عجارإ . ة تحس بالما نم لَم ىلإ

2 

 «# م2 مشمش ماو
 نسح لاق) « ةَعيهل نبا انندَح : الاقنَسَحَو ىسوم اًنندَح ١-

 رياج لاسم (ريزلا يأن : ىسوُم َلاَكَو) «رييزلاوبأ اًنلَح ( : : هثيدح يف

 ”سبلا الو ءاهتكرأ ال : 9 يلا لاق : :رياَج لاقق ؟ناَوُجرألا ةركيم نع

 [1405+ :عجار] .يَسّقْلا سل الو «ريرحب افوُكماصيمق

 ع ْنَع ءرْيمزلا يبأ ْنَع؛ ةَعيهل نبا انكدَح « ىَسوُم اندَح - ١4-

 نيم "لانس هلك ين يد ناك ١ لَم يزل نع «رباَج

 تك ىلا ىلإ هتف ضاعت سو لات

7 92 
 :لاق معت : :تلاقق ؟ رض أ لاق 5 يتلا تق : ةنَرَصَع ىتح اهينب

 [1519 :عجار] . ميقم كلذ لازم هكر

 ِء ْنَع ءريبزلا يبأ نع ٠ ةَعيِهل نبا انْندَح «ىسوم انندَح - 1

 اَمَق يعش قئمَو ٌرْطَش ُهَمَعْطَأَف ةمعطتسي لج َرءاتآهَّنأ كف ينل نَع «رباَج

 : ا يلا لاقق «هوُاك ىّنح مهل ف يصَوَو هاما وه هنم لكي لجرلا لا

 [ كد :عجار] .مُكَلماَقلو هلم ملكا ةوثيكت ملول

 ْنَع هرْيَبْرلاَوُبأ نع ؛ةَميِهَلنْبا اًنلَح ءىّسوُم اندَح -

 يف وأ دجْسَمْلا يف موق ىَلع رم ف يبل انأهربخأ نهج نبأ باج

 م هللا عل : : لاق ء دوم ري مهو مهيأ ب سلَجَمْا

 , «لجرلا هدم سُْلَق فل فيّسلا مُتللَس ادِإق ؟اَدَه ْنَع مُكْرجْرأ مكَوأ كلذ مْشي

 .كلذك هيل مَ

 مِنَسَح ظنك ظذألاو) نَسَحَو ىسوُم (174//) ادَح - 11

 يللا تمس ْلَهرباَج تنس : لاق ريل وب انئدَح «ةعيهل نبا انئدَح : الاق

 ةلبل 4 يبا ارا : لاق ؟ةآلّسصلا رتل ةلَص يف لُجّرلا : لوفي كف

 للك علب وأ ليلا رطَض نمير الك نحال َسبْحاَ ةَمَتَعْلا ةالصل
 ها مسمع

 ل 0 يلا لاقت اني ءاوّسلجا : لاقّمُت ءاَنيلصَ ف ينل جم

 . ةآلّصلا م مثلا م ةالص يف اوُئارَتمل منو اورو اوَلَص دق سال

 مو مشو م ماو
 ريمزلا يبأ ْنَع ٠ ةَعيهل نبا انئدَح «دواَد نب ىسوم اندَح - *١8-

 ةَئيَجعأمُكَدَحأ نإ :لوُقي 8 يِبنلا تغمس : لاق. ٌرباَج ينربخأ : لاق

 نكرم اوي هرم ىلإ د منت سل يف اتقول

 [14041 :عجار] . هسْفن

 :لاق ريمزلا يبأ نَع «ةَعيهل نب اندَح « ىّسوُم اَنئدَح -4
 ف يّبلاتْنمَس :رياَج لاق ؟قْريمت ءاشعُرتوُي لْجَرلا نع ارباج تْلآَس

 مط نمو قَبل مفتول للام موُقَيل أمك فان: :لوقَي
 َكلدَو ٌقروُضْحَس ليلا رخآةءاَرق نإ لجل رخآ مرت ويلك ميقا مُكْنم

 04 :عجار].لَضْفأ



 0 ع ريل يبأ نع :ةقيهل* رب كَ « ئسوم اًنيدح - 36 ١-

 ## هما سرا سرع سمع

 يع يامال نأ لاق و هللا لوُسَرَنِإ : :لاق ُهّنأِرباَج
 1 كو
 0 لغايات ةلا يمت

 ا لاق لانج لكلا 0

 تلو َماَرَحْلاٌتطَرَحَو ناَضَمَرتْسصَو «تاَيوُتكَملاْتيَلَ

 هّللاو :لاقك مت :لاق ؟ةّنَجلا لْخْدأَقأ «ائيش كلك ىَلع دزأمكو «َلآلَحلا

 . اعيش كلذ ىَلَع ديزأ ل

 َنَع ْنَع ءيبزلا يبأ َنَع ٠ ةعيهل نبا انْئدَح « ىَسوُم اندَح - ١ م1

 :عجار]. ةآلّصلا | يف ايف ِساّنلا ّدَشَأ ناك كف( يبل نأ «هربخأ هنأ رياَج

116 - 

 :لاق ُهّنأ يزل يبأ نَع «ةعيهل نبا انئدَح «ىسوُم اًنئدَح 48 ١-

 مَعَل: لاق اشم برع للون اجعل
 جل 20000
 ينب انوع َناَمَز

 هنآ ءريبزلا يبأ ْنَع ةقيهك ل اكَدَح «ىَسوُم اح - 57 89 رع ل

 ؛لوقَي ف يَّبلا تغمس باج لاق ؟ٍحييشلاَو يصل نَا لَ

 14:5 عجارإ . لاعب لل حيبسَتلاَو 0 ةالّصلا يف ءاَسل يفصل

 نع ريا بأ نع «ةميهلّكَح « ىو اد - ١4417

 ْتناَكَو «فولا ةآلّص نبق ارم تس لق هّلللوُسراَرَع : :لاق. ريا
00 

 . ةعباسلا ةئسلا يف فوَخْلا هآلَص

 :لاق رْيبزلا يبأ ْنَع ٠ ةَميهل نبا انَدَح «ىّسوُم انْندَح - لاما

 انَسْرأ نإ : اتلاقك 9 يل فيقكتنآ اج لاق ؟للشْاع جلاس

 ىَلَع بكم انآ نأ : كف يلا لاق ؟ لسلام تفي «ًةدرابض رأ

 .كل ريغ ليَ « تأرم ثآلك يسأر

 :لاق ريل يبأ نع ؛ ةَميهل نبا اندَح « ىسوُم انندَح - ١81

 ْنَع © يل َرَجَر ريا لاقق ؟َلُجَرلاٌر شاي لُجرلا نع ارياَج تلآَس

 .كلذ

 ؟ةارَمْلاٌر شاب ةآرَمْلا نَع ارياج تْلأَس : لاق هدائسإبو *8 ١-

 .كللذ نع 9 يَا َرَجَر : لاق

 ٌمايصلا دوي لجل ِنَعارياج تنس : لاق هداتسإيو 5

 يبل ب مسي هنم برش اد تسَحُت انك اج لاق ؟ءادنلا هنم برشيل هذي ع اَنإلاَو
50052 

 .برشيل : :لاق

 علطت :لوُقي ف يبثلا تعمس :لاق رباج نع هدائسإبو 6 ١

 [160 :رظنا] . ناطْيَش نْرَق يف سْمشلا

 لاق ؟يدَهلا بوُكْنَع ارجل: :لاق دانس 3
 سا # اس
 َدِجَن ىَّتَح فوُرْعَمْلاِب اَهْبكرا : لوي هللا ل وسرت طمس :رياج

 هر ادع.

 [114455 :عجار] . رهط

 7 نع للا يبن يل نبا انئدح ' سواح ١- ايلا

 لاه

 مس عرب ةرعمش م ل
 «ةعيهل نبا انثدَح : :الاق. ىسوم نب نِسَحَو ىسوم اَنبدَح - ١ عالم

 ف يبا ان ىّلَص :رياج لاقق ءرْحّدلا نَع ًارباَج تْلأَس : لاق يلا يبأ نع

 َرمأَق هس ا يلا اونظو ورق لاجر مف «ةئيدملابِ حلمي

 :عجار]. َرَخْنَي ىَّتَح اوَرَحْني الو «َرَخآارْخد د يعين َر سناك نم يبل

 لولا

 :لاق. ريمزلا يبأ َنَع «٠ ةَعيِهل نبا انئدَح «ىسوم انكدَح - ١1

 يببلا بدك : لاق ؟هنذإٍرْبهب لجل 'لاَوَم يلوي لجل ٍنعآرباَج تس
 سمع م

 ريق جر يلام يلاوي ان لحي ال هلأ بك مث ملوح نطب لَك ىلع قف
 [14444 :عجار] . هْنْذِإ

 يبأ ْنَع «ةَميهلن با انكدَح :الاق ."نَسَحَو ىسوُم انئدَح ١
 ٌةَرَمرخَ كسلا ِلقَمَك نمؤُملال كم : لاق لف ينل نأ اج نع يزل

 .رعشي ًالورخي ىَنح اميقتس لاَزآل زرألا لكم رفاكلا لكم «ةرم ميقتستو

 ا عنا ألا :نَسَح لاق

 ٠ < هع 5 « يعم

 0 اج لاق ؟رمقلاو شكلا فوت عاجلا
 2و2 معع مام يسع

 كل مكر ان ؛ اَنُسْدَحاْوأ افسح اًدَرَمقْلاَو رسلان! : لوفي

 [114565 :عجارز . هش انه وش يلح

 0 يلا
 هر كل يك

 .نمؤم الإ نجلا لحي آلآ : ساَّنلا يف دوي نأ اميَحُس كف

 [1 144108 :رظنا] (حالرك ةملعأ الو : ٌرياَج لاق

 :لاق رييْزلا بأ انكدَح «ةَميهلْنِباانِدَح نَسَح اًنئدَح 7 ١-

 َرَمأَف نحب انك لاق ؟مْيحَس هيف ند لم يذلا ليقلا نع ارباج تاس
 و

 :عجار] .”نمْؤُم أل نجلا َلُخْدَيالَذأ : ساّنلا يف ندين ًاميحسم ل يبل

 للملا

 سم جس اسما سس سرا
 . ادَحأ َلَتَق :دواَد نبا ىسوم لاق : دَحأ لق هملعأ الو : لاق

 :لاق رْيرلا يبأ َنَع «٠ ةَميهلْنْباانْثَدَح «ىسوم اًنْيلَح -١ا١ 5

 هئعمس :ٌرياَج لاق ؟ًائْيَش ىَوْدَمْلاَوةريطلا يف 9 يلا اقرا تلا

 [1141714197 :عجار] . هلع يف هرئاط دبع لك لوقي



 0035 ص

 هاش

 0 بيان ري

 :عجار] .ءاَوَس راَمّتلاَو ليلا يف « تاريبطكت ميرَأ تملا ىَلَع اوَلَصَ

1 

 / ْنَع ءريمزلا يباع ؛ ةَعيهك نبا انئدَح « ىَسوُم اندَح - ١ مك

 [14454 :عجارإ . طقلاَوهَ .ءروتسلا نك ْنَح ىَه اقف لل َلوُسَر نأ «رياج

 ْنَع رْيمْزلا يبأْنَع ؛ ةَعيِهل نبا انَدَح «ىَسوُم اَندَح - 1١ م

 الرمل : مهدي نيام نب دَْسةَاََجَو لوي قف يبل عمّن «رباج

 141٠١[ :عجار] نَمْحرلاشْرَع

 ْنَع رْيمْزلا يبأْن ع٠ ةَميِهلنْبا اربح «ىسوُم انندَح -

 آلو :نويرشيو اهيف ةّنجْلا لهآ لكأَي 0
 عشك حشر نات انوي ويل وأ

 ١618 :رظنا] .َّسّفَنلا ٌنوُمَّهْلي اَمَك

 سنوي لاق «ثيل اَنئدَح :الاق. نر اكلك ماعع

 ٍنَع ىَهَ ىَهَن هنأ 8 هّللا لوُسَر ْنَع ٠ هلل دْبَع نباح نع هيلا بأ ْنَع

 هكر ىلا عقرَينأو ءدحأو بوك يف ءابتحالاو «ءاَمّصلا لاما

 [4*141 عجلر].هرهظ ىَلَ قلتم َوهَو «ىرخألا ىَلَع
 نع ْنَع هدْئَس نبيل انئَدَح : : الاق .سوُيَو نيجح اًندَح ١-

 ف هللا َلوُسَر ءاَج بطاَحل ًادْبَعنأ هّللا دبع نب راج نع ريا يبأ

 هللا لوُسَر لاق هرالا بطاح نخيل هلل لوس اي: "لاق بطاح يكتشُي
 سا هضد

 [1 492 :عجار] . يلح َيد هَسهنإاهلْحْدَيآلَت يك : 2

 ه

 هدو
 . حل رييرلا يبأ نع «اتْيللا اًنكَدَح «٠ نيجح اًنئدَح - ١ ما“

 ومعلم
 نب رباج نع ءريمزلاو بأ يئكدَحث بل يدَح « ىسيع نب قاحسإو

 006 )لو ةزجوا ىلع قف هللا وسمي: :لاق هللا دب
 هينعب : الف يتلا لاق ديري مدََس ءاَج دبع نأ كف هللا لوُسَر رشي كْيَي

 :رظتا] . وه دبع هلآسي ىَتح عَ ادحأ عيب مل مث نيو نيب تشل

 علودكم لودك#

 27 ملمع
 ْنَع ءدْعّس ني ثيل اثَح : : الاق . سوي نيجح اًنيدَح - ١ ما

 اوُسْطَم ذ ذاَعُم نب دعس باّرخألا موي يمر : لاق ُهّنآر باج ْنَع ءِرْيرلا يبأ
 م

 داما علل ل وعلو ددهق مام اشقادم لم عرب
 تَحْفَتاَف همسحف هذي تَحفْناَف ءراّثلب ف هللا لوُسَرهمَسَحَ هلحكأ

 قمم عقل
 آل مُهْللا :لاق كلذ ىأن املك كرت دي تكلفك «ئرخأ همَسَحَف همسجف هذي

 ةرطق رطق افرح لتس لطرف يتب يعم نح يبق جف
 يلوا كحل ل1 ' دنس مكح ىَلع وُ ىَتَح لمه سم ريس هاربا للا امر

 تس تّصأ : 49 هللا لوُسَر لاقق «نوُملسمْلا مهب نيعَتسيل «مهيراَرتَو مهؤاَسن

 ؛قرع نتن مهل نم عُمان ءةَئمَعَرأ اوناكو مهي هّللا َمْكُح

 (19917,149519/ :رظنا] . تاَمَق

 ل

 0 مهام
 دللابتتبتجللا

 14 عا

 ريب ريس ب هلع سمع ل
 نَخ دنس يل كَ ١ الاق .سسنويو نيجح اًنئلَح - ١ 4م“

 ٍلْهأ ىلإ بَ ةَمَقلَب يبأ َنْببطاَحَألأ هللا دبع نب رباَج ّْنَع ءرْييْزلا يبأ

 ةآرملا ىَلَع ف هللا لور دك يْهَرْرَع دارأ كف هلل لوران يهم

 ًُبطاَحاَي: :لاقو ءاهسأر نم اَهباَتك ذخ دخأ اهيل َلَسراَف «ُباَتكلا اهم يلا

 اتنغ :“ سوي لاقو) « هللا لوس اخ ُهلعْأ ملين ام محن : ؛لاق ؟َتْلَقأ

 يَ ٠ «ةرمأ هل مشو ةلوسسر روظم هللا نأ ٌتْسلَع ْدَق (قاَقن الَوِهّللا َلوُسَر اي

 ةهدخُأ را (ماتنلو تاكو « مدير نيزك ل

 اَماوُلَمْعا : لاقرب ىلع عد لاك ثيم

 مريع # مداو

 كي ا 2 ا

 بس :لاق» اَهَمْجْسَينأ ةَيط يآ هللا لوُسَرَرمأَف «ةماججحلا يف انف

 .ْملَي ملامح وأ «ةعاّضّرلا نم اَهاَحأ ناكل

 ْنَع ءدْعّس نب ثيل انئدَح : الاق .سْنوُيَو نيجح اًنئدح - 6 ١ مسار مو روارلا» هلع

 ةّنيدّمْلاِب © هّللا لوُسَرَعَم اوُرَضَح ان اوُناَك مهن «رباَج ْنَع «رْييزلا يبأ
 00 يي

 ْنَع دعس نب ثيّلا اًئدَح :الاق .سئويو نيجح اًنيدح - ١

 ءاّمْلا يف َلاَيْنأ ىَهَهَنأ كف هّللا لوُسَر ْنَع ءرباج ْنَع ءرْببرلا يبأ
 [14057 :عجار] . دكأرلا

 يبأ نع« ثِيَللا اًندَح : الاق. سنويو نيجح اًندح - ١ عماد

 ياي نم دَحاَرلالْخْدَيآل : : لاق هنأ هللا لوُسَر ْنَع ريان ريا

 . همس عمو راع رملس هدو
 ْنَع ءدْعَس نب ثييّللا اًنئدَح : :الاق. سُنوُيو نيجح اًنيدَح - ا

 دقق موّنلا يف ينآر نم :لاق ا هللا َلوُسَردأ ءِرباَج ْنَع ِرْيمْرلا يبأ

 ل
 . يتروص يف َلمَتيْنأ ناطبيشلل يبيله « ينآر

 ناطْيّسشلا بعلب سانا نرخ آلَ مُكَدَحَأ مَلَح اذ اذِإ :لاقر- ١

 - "جافا علا ينو

 عقلا مدع

 ىَراذإ : لالا هلل لو كد ونرش لا

 (قُصيِلف) :”سُنوُي لاقو ءانآلل هراَسَيَنَع قبلك اهمرْكي ايؤرلا مُكَدَحأ

 لع لك يزل يم نس كوت 0 اعلا لتس
 20 مما ماش

 لم همر

 10 ل ءرييلا يبأ

 2ع
 .اًهلوصُي ذ خام الاه ءيِجَيأل نأ ٠ دجْسمْلا يف ٍلبلابقدَصعي



 رشم هدو

 امَرْبَخْدِإ 0 لا ا

 [145519/ :عجار] ٠ قيتعلا تبيبلاو نه يدجْسُم لحار و را ه هلي

 ها سيق

 «ريظنش نْبريثك انئدَح « يبأ ينئدَح «دّمّصلادْبعانئدَح - ١

 :لاق. هلل دبع نْبباَج نع « حاير يب نب ءاطع انَدَح

 ُتغَجَر مث تقلطلاَف «ةَجاَح يف ل هللا لوسَر ينكسر (91/7)

 يف مَقَوَق :لاق ؛ يلح ري ملك لحلف "ىلا 'تنتآَف اًهتيصَق دو
 نا لعدَجَو ف هل لوم :تلُق :لاق ٠ ملغ هبُهَللا ام يفت

 نمد ملام يق ين «لع رمل هلع نس تأ
 يأ الإ كبل رأ ذأ ين يني مهن اَمأ : لاقَو . يلع َدَرَف تمّلَس مث ؛ ىلوألا

 [36م :رظنا] . .ةكبقا ريل اهو هتلحار ىَلع اك ؛ ل

 يبأ ىَلوُم لصاَو انئدَح ؛ يبأ يّئدَح «دّمّصلا دبع اَنْندَح - ١5

 هللا دبع نيرِباَج نع ؛ فان نب ةحلُط نع ؛ةطقرع "نب دلاَخ ينكدَح «ةئيع

 د88 هّلللوُسَر : :لاقق ؛ةّننم ةقيج حير تفتر 8 يبل مَماَك : لاق

 .نيِنمْوُما َنوُاَتْي نيا حير هذه ؟حيّرلا هده ام نورت

 يبأ ْنَع ءدّيَمَح ْنَع ٌداَمَح اًنئدَح ءدّمّصلا ٌدْبَع اًنْكدَح - ١6

 مصلح اراب ورم هلَحْصآو اقف هللا لوس ءرباَج نع« ٍلكوتملا

 ْمُكَل اذان هللا َلوُسَراَي تلاق ٌمَجَراَسلَك :اماَمُط مهل تدَخّتاو هاش

 ودنيا واكو باَحْصآو ا هللالوُسَرَلَحَد ءاوُلُكَم اوُلْخْداَق ًاماَعَط

 يلا لاقك ٠ ءاَهميسُي نأ عطمسي ملهم يلا دحا ف يبا(

 مشحال نإ هللا يِئاي: :ةآرَمْلا تلاق ٠ اًهلهأ نْذإِرْيمب تَحِبدةاَش هذه لف

 :رظنا] ٠ انمَنوُذْحأَيَو مهم لحام ٌنوُمَشَتحَيالوذاَحم نب دنس لآ نم

 [1١ةحح

 ردها سا هي
 تعمس ُراَمَع اًنئدَح ٌداَمَح اًنكدَح ءدّمّصلا ُدْبَع نكح - ١184

 مرمر م ةرش
 اوُيرَشَو ءابطُر معو ركيوُبآو ف هللا ل وسر لكأ : : لوي هللا دبع َنْبَرِباَج

 [)60 :رلقنا] . نع ولات يذلا مِّن نم اذه هللا لور لاقق ّناَم

 ناَفَع لاق ؛داَمَح اًنْئدَح :الاق . ناَفَعَو دمصلا دب انندَح - / ١

 وُبأ اًنيدَح : : هئيدَح يف دَمّصلا دبع لاقو هيل بأ اًنربخأ : لاق : هئيدَح يف

 ٍعْرد يف يئاكت يآ : : لاق ف هللا لوس ؛ هل دبع نبا نع هيلا

 قبلا نو «ةنيِدَمْلاةئيصتلا عر نأ تكف «ةَرَسنُم
0 

 اَكْلَع اوُنَخَم ْنِإَف «ةّئيدّمْلاب امن انآ ول : هباحْصآل لاقت :لاق يح هلاوَرْه

 «ةّيلهاتَْلا يف اهي نيل لخُد اَمهَللاَو هلل لوس اي: اولاقق ؟مُاَلتَ اف
00 

 - م هك و 08
 ارقي تيأَرَو «ةّئيصَح

 مع

 ماس ةرعش فرج
 مُكَئَأَش :لاقق : هئيدَح يف ندع لاق ؟مآلْسألا يف اًهيفاًَلَعلَخْدُي لي فيكَف

 8 هّللا لوُسسَر ىَلَع اندَدَر : :راّصْنألا تلاقق : لاق. تنال سلف : لاق ءٌدذِإ

 سبل اذ[ بلس يلهنإ : :لاقق ءاذإ كاش ؛ هللا ياي : اولاقُ اوُماَجَف هيَ

 اا . لتاّقي ىتح مح اَهَعَضَي نأ هّتمأل

 ممارطإ هَل دع َجْدَتُس

 اتم الواح ريكو كح لديلسسلا

 2 نر كرام ل بل غال 2

 هم ا
 :عجار] . يلسأ سنت يأ إل رأنا يسيل لاق اكو

1 

 0 لك هلي ركل دحر

 :لاق ؟رياَج ينال: :لاقف ةعّرشم ىَلِ انيك ءِرَغَس يف اف هللا

 هتجباحل بَعد مث : لاق تطرأ  هللالوسَر لَك : : لاق « ىَلَب : :تلُق
 ساعه دو م م
 فلا ءرجاو بوك يذ ىلا  [ضوتك ءاَجَف :ًاءوْضَو هَل تعْضَوَو

 نع ينلَعَجَف ين دَحآَ ُهَتلَخ تقف ؛هْيقَرط ني

 1 يوك يك ترق ياي اك ل انملا

 :لاق هّللا دّبَع نْبِرباَج ْنَع ٠ « حاير يبأ نب ب ءاَطَع ْنَع ٠ ىسوُم نب ناَميلس

 ىّلصُف ٠ « يعم لص :لاقت. ةالّصلا تَقَو نع ف هلا َلوُسَرَلُجَر َلأَس

 َتَعاَرٌنيح َرْفَظلا ىَّلَص من ُرْجَقلا ملط يح حبلا 8 هّللاٌلوُسَ
 برْهَمْلا ىّلَص مك ؛هلثم ناسنألا هي ناك نيحَرصَمْلا ىَلص من سما

 م عل 0000

 قفا بويع نيح ءاشعلا (91/16"1) ىَلص من «سمشلا تَبَجَو نيح

 مث ؟ هلم ناَسْنإلا يف ناك نيح ٌرهظلا ىَلص م رقاق مّيصلا ىَلَص م

 ةيوبيَغ لبق برغَمْلا ىَّلص مت ؛هنلتم ناَسْنإلا'ف ناك يح ٌرصَمْلا ىلَص

 :مُهَضْنَي لاقو «ليألا ثلث :مُهَضَعَب لاقت ءاشعلا ىَلَص مش :قّمشلا

 .هرطش

 اَمدَح : الق قاس يلَعَوقاَحْسإنْ : ميهاربإ انئدَح - ١86١-

 (ميكَح يبأ نبع اًنربخأ :َلاَق : يلع لاقو) َةَبَْع ْنَع ؛ كَراَبمْلا نبأ

 :لاق. هّللا دبَع نْيِرباَج ْنَع ؛ حبصُم بأ ع محب نيصح ينكح

 موي ىلإ للا ربَخْلا اهيصاوت يف ٌدوُقْعَم لبَحْلا :ق هللا لوُسَر لاق

 «ةكريلاب اهل اوُْداَو ءاًهيصاَوَتاوُحَسْساَف اًهْيلَع َنوُباَحُ اَهلْهآَو «ةّماَيقلا

 .راثوألاب اودع الو هولك

 وعلو ل
 .َرائوألا اَهوُدّلَقَت الو : يلَع لاقو

 نع «لآلب نب ناَمْيكس اَنئدَح «يعاّرخْا ةَمَلَس وُ نأ اًنثدح 7 ١-
 ءاسو

 رياح نأ «هريخأ كيتَع نْيرباَج نب كلما بان ؛ اطقم نب ِنَمْحلا دبع

 ًائيدَح ُناَسْنإلاتدُح اذِإ : :لوُشَي # يببلا ممَسْهنأ ههَرَيَخأ هللا دبع نبا
0 5 3 

 [11401+ :عجار] امو هك هكوح تقتل دَحُم

 نب ورمع َنَع « رضم نب ركب اًنربخأ ٠ ةملَس وبأ اًنيدَح - 1١ عمه

 قف ِهَّللالوُسَرْتْعمَس ل 0

 رج هل ناك هيف رص نمو « فحل مْيراَلاك هما نوعاطلا يف لومي

 [14087 :عجار] . ديهَش



 ري هرم يدع مس وار معو 0

 200010 تطري ب نري ٠ كس ولأ كح 1164

 دبَع نيرباج َنَع «ةَرارز نب َدَعْسأ نْب نَمْحرلا ّْبَع نب دَمَحُم ْنَع ءهَي «ةيرغ

 ءٍلُجَر ىلع يعمتجُم سات ىلر ءراَقْسَأ ٍضْمَب ايف هللا لوُسَرنأهّلل

 :48 هللا لوُسَر لاقك ُماّيصلاهَدَهَجلَجَر : اولاقك 8 هلال وُسَر لس

 .سلا يف مايصلاربلا سيك

 نبا ينعي - هللا دبع اًنربخأ «يدَع نب اًيرَكَر انكدَح - 07 نان

 200 :لاق راج ْنَع ءاَطَع ْنَع ميركل دبع ْنَع - يرلا وِرَمَع

 [1 8499:1444 :رظفا] . بح لدنك اسمر ينةَرثع : 2

 نب هللا دبع ْنَع ءهّللا دبع اًنكدَح «ايدع نب اركز انئدَح -5

 ةلاقق ف هللا لوُسَر ىلإ[ جراج :لاق. ريالَج ْنَع ؛ ؛ ليقع نْب دَّمَحُم
 سام ساس

 ًابستحمأ باص لأى يلاَمَو يسن هلا لس يفد اتا

 000 34 هع مد م
 نأ: :لاقَق هاَعَد ىّلَو املَق «محَن : لاق ؟ةَنَجُل لا لُخذاآ بدم ريغ البقم

 هس ا
 [110144 :عجار] . ءاكوةللعهأ ل هيد كِيلَع نكي

 هللا دبع ْنَع ,كيرش اًنئدَح « ىسيع نب قاَحْسإ | انكدح - ١ عمها/

 هّللا لوُسَر ىَلإلُجَرءاَج : :لاق هللا دبع نب رباج نع «ليقَع نْب دَّمَحُم نبا

 .ةانعَم َرَكَذك . . .

 نب هللا دْبَعْنَع هللا ديب انربخأ «يدَع نب اركز انثدَح - ١ مهم

 لوُسَر ىلإ علا ني دسار تاج لاق. راج نع « « ليقع نْب َمَحُم

 عيزلاٍنيدعَس ابنَ ا :تلاق دنس ماهيب لا

 :لاق «للك يلا يضفي لاق : لاق“: دكا
 يتتبا ل طغأ : لاَقتاَمِهّمَع ىلإ هّللا ل وسر َلَسارَأَ « ثاريملا يأت

 هلعل ماسلا
 لو يا "نا ءِنيلا دعس

 انكم اك .هكييف هانم لس لاق . رباَج نع ؛ « ليَمَع نبا

 َتْسَتاَمَنَسَك «ةّقَسلم يف ني ىَّلصَ : لاق يلي ل هللا لوس َتْيآر
 هريع را م6
 [8١ا/١0 :عجارإ . يَلَصَي 8 هللا لوُسَرتيآَر اَذكَه : : لاقو . نيتودنثلا

 ١(. للاي ةربخأ ء نركز انئنَح -

 مم ارب هر ملرعا ل

 دمحم نب نيسححو

 لما ياكوثم ينال لنسب لاق ٍرباَج ْنَع ٠ « ليقع

 ٌرخاَق رحت مش ءانيَش وانتي هلللوُسَر اذ ءرصَمْلا وأ رهظلا ةَالَص

 مك ةآلّصلا يف هَتعََص نيش : بْنَك بْنَك "نب يبا هَل لاق ٌةالَصلا ىَضَق ملف رمال

 ةرْلا نم اَهيِف ابجي تضم لاق ؟هعنصت (67٠/ا#) ُْكَي

 ولو هيو يني ل يحُت هبمُكينآل بدع نم أفطق نم توات «ةَّرضْلاَو

 ًانّضرُع مث اني ةتوصقنم ال ضْرألاو ءاَمسلا نيم هنم لكل هب ب مكنت

 اَمنلااهيِفتِيآر ْنَمْرَتْكاَ ءاهْنَعْتْرَخاَت هس تاج ملت 'يلَع
2 

 لاق) نفحلا(نْلاَساأنِإَو ءَنلخَب ناسي نإ «َنْيَشْفأ نمُتوا نإ ! ينأللا

 ِنْيِدَّمَحُم نب هللا دبع ْنَع « هّللا ديِبع اًنكدح : :لاق دمحم

 ١ ةمكك َح دبع نر باَجُدَس نيرثكملا دنسم

 ينبح وِ نبي اهات (نركشب مل اهطضأ إو: اا
 سل اس ام رصظ هو ام

 ؛هّللالوُسَرايدَبعَم لاق ؛يَِكْلا مككأ نْيدَبعم هباتيآر نمديشأَو عراّثلا

 .رفاك وهو نمؤم تن آل: لاقق ؟دلاَو ومو ههبش نم يلع ىَتْخُيأ

 مس قم دي
 لاق .نائوألا ةّداّبع ىَلَع ّبَرَحْلا َلَمَح ْنَم َلَوأ َناَكَو :؟ :نيَسح لاق

 لال :رظنا] . مُكْيشَمَل كلذ لولو اَهْنَع ترخأت :نيسح

 مارب اةهرعا 2

 نع ءقْيَزَر نبَراَمَع اَننَدَح «باوَجلاوُبأ اندَح - ١ مخكا

 لاقيراصنالاَنمَلُجَرداَك: لاق. رباج ْنَع نايس يبأ ْنَع ' شمعألا

 وُعْدَأ يل اماَعط الل ما : : هل لاق محل مالْغُهلناَكو «بُيعشوبأ : ل

 هللا اوُسَر هَل لاقق «ُلُجَر مُهحبتاَف مُهاَعَدَف ءهّسس َسداَس هللا لور

 م اما :لاق انااا رنمأل :ه

 ةداعالا مءلةدع

 ةَمْعْط : :لاق لكل كحل يلع اجدع «لييحَرش

 .ةيلهاج
 مال هميم ءر كك

 0ع ا لا

 ءمهيلشو كةيعع

 يقّساَميِفَو ءروشعلا ليسلاَوراَهْنألا تَقَس اَميف : لاك للا وسن

 [15ا/؟1 :عجار] . روشعلا فصن ةيئاّسلاب

 ىَيحَي ْنَع «باَهش وب اتربخأ «ىّسوم نب نَسَح انندَح - ١455

 لوُسَر مَماتنج : لاه هلا دب نْب باج ْنَع «ريملا يبأ نَع «ديعّس نب

 ان: :لجَر لاقق «ساّنلل الب بوك يف ضف مسيوم ةلآرمجلا َماَح هللا

 ملنإت بخ ْدَقَل ؛ ْلدْعأ ملاذ دْميْنَمو كليو لاقق «٠ دعا هلل لوس

 ٌداَحَم : لاق 5من لأ ينس هلل لوثر ا :ُرَمَع لاقف دلع مَ

 نارشلا َنوءَرْقَي هَباحصأَو اَذَه نإ « يباَحْصأ“ لثفأ يأس َّنلا ثدَسَتيْنأ هللا

 نم مُهَّسلا َقوُرُم نيدلا نم َنوُقَرمَي ؛ «مُهيِقاَرَت وأ ِمهَرِجاَنَح زواجنا

 [1١ىح1 1141/9 :رظنا] . ةيمرلا

 0 ا :لاق هللا هع نيج ءِنسَحْلا نَع
 راق نفع ابطا اق نال ير ةّرطفلا ىلع لوي

 اسم 2

 .ًاروُقك امو
 مص يبا مه رب اهماس

 ٌمُشاَهاَنْنَدَح -57

 هللا دبع ِنيباَج نع ؛ ءدْعَججْلا يبأ نْبملاَس ْنَع ءِنَمْحرلا دبع ْيصْحَو

 هبفرْوَت هيدي نيبو #9 هللا لوُسَر ىلإ اًنشَهَجَت ةّيئدحْلابش طع اَصأ :لاق

 داما َلَمَجَ : لاق «٠ هّللا مب اوُدُخ : لاق ءهف اذكَم هعباسأب لاق ام
 سيلا  رخا س# 0

 .اًناَمَكو انعسَوَق «ًنوُيعاهَناك هعباصأ ني نم 7

 ةرم نب ورْمَع ينربخأ «ةبعش اَنندَح ؛

 1475١[ :عجار] . اًنأَضَو وتو انيرَشَق : هيد يفصح لاقو



 ع اال لة 05-0
 يماق

 َرَثقآاَمَّلَع | ماَنؤلا معن : : هلالوُسَر لاق : لاق باج ْنَع نايف يبأ

 [14794 :عجار] . خ هيف تيب

 001 معاكم ا د
 ا هليل

 هما يوما

 [اوةمل :رظتا] . يس نع «ةلدب يعم ةيئدحْا

 يب هرب هس

 نيرشعج ربو انثدَح ةَئاَوَع بأ اًنئدَح نافع مَع ادع اًنئدَح - ١8

 يه مه م

 يلا اَعَد :لاق هللا دبع ِنيباَج ْنَع سيق نب اميل نع «ةيشْحَو يبأ

 :لاق ءٍعّص ”م[ةككاك :لاق ؟َكميِرت ير مك هلا : : لاق هَمَجَحَم ةّيط ابآ كف

 . اعاّص هْنَع ٌمّضَوَق

 ْنَع داب ْنْب داب انْئدَح ؛ديلولا نب فَلَخ انثدَح - ١ ما

 8 هللا ٌلوُسَر لاق : لاق هلع نْبِاَج ع «'يِبدَشلا نَع ءدلاَجُم
 ومد هاه رعد

 زاكرلا يف ءٌرابج ُندْعَمْلاَو فاح ابَجْلاَو راب ةيئاَسلا : :( 00 /#)

 .سمُخْلا

 4 :عجار] .يداَعاُرْثكْلا ناكل : يبعشلا لاقو :لاق

 ْنَع ءداّبَعْنِبْداَبَع انُندَح ءديلولاْنْبْفَلَخ اَندَح - ١ حالا هلو

 مَنِ 9 هلل لور لاق: لاقل دباب ْنَع «يبعشلا نَع ؛دلاَجُم

 . ىَرَقَمْلا يدْعَباوُشْمَت 595 مَا مكي رئاكم ينو نيد ىلع ميل

 يحي يشد « يمال كنَح «ةريما وبأن - ادد

 0 ل

 ةّيدوهي ان اهلل لورا: ان. ةيدوهيةَراَتَج يه اذ اهلمحَبم

 [1444+ :عجار] اهل اوُسوُمك ةائجْا مَ اذ ءاعّرق توم! : لاق

 اَنتَدَح :الاق. بتم ْنْبادَمَحُمَو ةَريُمْلا وأ انك - ١ عمال
 ْنَع (حاَبر يبأ نب ءاَطَغ نع : :بَعْصُموُلاقو)ءاطَع ينئدَح « يعازوألا

 ثّنّتلا ىلع امرا اوُناَكَ «َنيضَرألوُضُم لاجل تناك : لاق. رباج

 2500 6 ةلمامد»
 اًهَحَنميل أ اًهْعَرْرلَف ضْرآ هل تناك ْنَم : 25 يبنلا لاق ءفصنلاو عبرلاو

 الوعل :عجار] . هّضْرَأ كسْميلَ ىبأ نإ اح

 ٌرعاَم اَنكدَح ؛ُناَوْفَص اَنتدَح «ةريغملاوبأ اندَح 5 ١-

 سيب شرع : :48 هّللاٌلوُسَر لاق : لاق هللا دْبَع نْبرباَج َنَع ؛ يميل
 كي معلم 0

 ةلْم هد مُهمظْعأَ «ساّنلا ونوع يف ايار ثني حبلا ىلع

 . ساّلل ف ذ مهمظعأ

 ْنَع هوِرْمَع نب ناَوفَص اَنئَدَح « مفاَنْنْبمَكَحْا اندَح - ١ رماه

 لأ لكي ف هللا لور لس : : لاق هللا دبع نيا نع « «يِيِمَّتلا زعم
 معصم م قلق مم ٠ 2ع

 :نومُحَنسي الون توُطوَ الو ايف نوُوُي الو أ ؛نوبرشيو معن : :لاق ؟هّنجْا

 وامر

 هللا نْاَجُْس

 غ5 حلم 5-5

 م6 /_
000 

 يو «كنسما حرك احر ءانج كل دوي

 [11454 :رظنا] . سنبل نوُمَهْلي اَمَك

 «يميمَتلا زعاَم ْنَع ناَوْفَص اًنئدَح ؛ناَمَيلاوبأ اًنئدح - ١

 تبعي سكيد اطيل نإ :لاق هنأ 8 يلا نع هلا دبع نب باَج نع

 يلا نكاد هذ اصمْلا

 ماكل ف عفا ع
 تكة ةالَسملاَو ةّماّتلا 507 هذَهابَر ا الايس لا

 سوم هلو

 ْتَلَحَأل ؛هَكدَعَو "يذلا ادوُمْحَم امام هبا « ةَليْضَفْلاو ةليسولا ا دمحم
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 .ةَمايفلا موي عاّمشلا هل

 تمام م2 2 سيك ل
 نع ْنَع «فرطم نب ب دَمَحُم انْئدَح « شايع نب يلع انئدَح - ١ شمال

 ةَيدَمْلا مدق ةكئفلا ءاَرَمأنم
 م مم
 ًاريمأأ هلل دبع ِنْيباَج ْنَع ؛ ملسأ نب دْيَز

 نبي يشي جرح ُتْنَعتَّحَتَتْوَل :رباجل ليف ءرباج رص بهدف اكو

 اي :اًمُهدَحأ وأ هانا لاق . ف هلا لوتس فاَحأ نم سعت : :لاقق بكَ هيب
 رعد ماس

 ا هللا لوُسَر تغمس لاق ؟تاَمْداكَو قف هللا لور فاح فيو تب

 [16أؤ6 :رظنا] . ايدج َنْيباَمفاَحأْدَق ةئيدَملاَلهأَفاَخأْنم لوف

 شايع نب ليعاَمْسإ انَدَح شايع نب يلع انئدَح - ١

 َّعَي :لوُيارباج تغمس : لاق. ريمزلا وبأ ينربخأ ءديعس نب ىَحَي ينئدَح

 لوُسَرَو ف لالب بوك يق ةنئارغجلاب ل لا لور يأ عمو ين

 ْنَمُو كليو :لاق لدا :لُجَر لاق + مهيطْي ساّنلل اهضَِِيك هللا
 مولع علو

 ْلّمكأ يَ هلا لوس اي: باَطَحْلانبَُمَع لاق ؟لدعأ نأ مل اذإِلدْعَي

 يْنآ سانا تدَحَتْيأنأ هلل داعم : ف هللا ل وُ لاقك ؟ثييْلا قفا اذه

 نوُقرعَي « مهيار د واجي ال ناقل نووي لَحْصأَو اذ ادهن | : يباَحصأ لأ

 [1846 :عجارإ . ةّيمرلا نم مههسلا قرم اَمَك نيدلا نم

 وب اَنئَدَح ,ةَعاَقرْنْباَحماَنتدَح «ةريغُملاوُبأ اَنندَح ١

 نزاَوه مئانَغ 8 هللا لور مسك مل : لاق. هلل دبع ِْبِاَجنَع هلا

 اًيلدعا : لاقت ميم يني ("98/6) نموا «ةثآرعجلاب سال نب
7# 0 

 ملاَتإتْرسَخَو سبح ْدَقَل ؟لدغأ مَ اذ دْمَيْنَمَو كليو : لاقف ءهدمحم

 :لاق ؟قفانمْا اذه لقاك موك ال هللا َلوُسَر اي: :ُرَمُع لاق : لاق «لدْعَأ لسوق 2
 ياش 0 ا

 3 ل يبل لاق مش ُهَباَحْصآْلَْيادمَْسنأ مما مما هلل مَ
 هو العسل

 امك نيا نم َنوُكْرمَي « مها ْواَجَال رفا نووي هل احصأَو اذه

 مريع م

 . ةّيمرلا نم ةامرمْلا قرم

 'يرطْزلا ىَلَع ُتِيدَحْلا اَهتضَرَمَ :رييزلا بأ يل لاق : ناعم لاق

 لُجَرب تلسلا : لاق جدلا : :تلقيضُنلا : لاقل يِاَح ام

 0 :عجار] :يَِرَع

 وووةهلمو
 ينئدَح « ٍبرَح نب دمحم

 دّبَع نب باج ْنَع «ناَمْفع نب َلابأ نب وِرمَع نَع « باهش نبا ْنَع « «يدييزلا

 دمحم انَئدَح هير دبع نب ديزي اند - ١مم



 5 الاسير كلا يأ لاقذ ل هل لوس تاكل ١ هّللا هس
 ميقا عاممع د ريما ل

 :رياَج لاق َرمعباَصْنع طين ركب يباب رمع طبنو هللا لوس رب طين رْكَب

 اف هّللا لوم اورق حلاّصلا لجل نأ: الق هللا لوس دنع نم انكم

 يذلا رمألا اَذَهٌدلو مه( هضْمَي طْؤت نما هللا لوس ركذ امو

 . يي هب هللا ثَصَب

 ويأرايَساَدَح ؛ةبشاَتدَح مشاه اَندَح ١487

 لاق : لاق هللا دبع ِنْبِرباَج ْنَع «ثدَحُييبكشلاٌتْغمَس : :لاق . ِمَكَحْلا

 دحَتسَت يَك ءاقورط هلهأ تايل الآلي ْمُكدَحأ َلَخَد اذ : قف هلللوُسَر

 1 [145© :عجار] : بت «ةبيغملا

 سا لا ةدا هع ور

 ربل شرعام سس ل سم ل كل
 0-2 لاق باج ْنَع ءرئئرلا يبأ

 ْمَكَورفَلانأ َىَلَع هاني لاقو :ٌةرَعَس يهو ةرجّشلا تحت هدييذخآ

 اةذدف :رظنا] . تملا ىلع هيا

 تي حسا هوان - انديمللا

 .لو21 تكامل د سا طا دل لاق

 و ريم م ماش
 مجول لو ل 051 راج تي يل

 لَم لاق لَو طاخ يف رانا مج ىلع بحس
 سارسع لما سرو

 هيما هم 6 يمدد
 كر يف تابع يسم ضل بلحم «شكيرعلا ىلإ هب نلطلا

 [11887 :عجار] . باص ىَقسو 8 هلال برشُ

 مب رباع

 «ٌبوُيأ نع - - دْيَرَنْبا ينعي -داَمَح انثدَح سنوي اندَح - ١- ةخرك

 لعجةف رع نم ضاقأ "ثيَح ف هللا َلوُسَرنأ هاج ْنَع هلا بأ ائدَح

 [1437517/ :عجار] . هلا دبع ةئيكّسلا «هللا دبع ةئيكسلا : هدب لوقي

 ميرو هيام رو اعاع
 يبأ ْنَع «ٌبوُيأ ع «دْيَز نب داَمَح انئدَح سنوي انئدَح - ١ مام

 ُهَقْلَخ اَنْفَنَصَو «'يشاَجتلا ىَلَع ىَلَص ف يبل انآ ءرباَج ْنَع ريل

 . نيفص

 «يربثعلا ميكس نسق اندَح «يرييزلا دمحأ بأ انئدَح 484 ١-
 1 سمع ءع اي

 نإ :9 هّللاٌلوُسَر لاق :لاق. هللا دبع برياح انكدَح «يِقملا ديزي يدَح

 اودي ىّتَح مههوُجو تارا هيف وُقَتَْير الم توُجرْخَيامَْ

 .ةّنِجْلا

 وادور
 راها نبا ين عي . هيت نع يملا وال اادددح

 8 1 نو امس :لاق. +. ”وراصلل هلل دنيا مي

 آل ايو ايفل ةكسلا يف نإ ؛ءاقسلا اوُنكوأو ءانألا اوُطَغ : لوُقَي

 . ءايولا كلذ نم هيف عقوألإ 20101001017 ٠

 27 6 الل دبَعِنْبِاَجْدتُس
 ل ب

  4٠١داّهلا َنْبا ينعي - يزيح «شيل اد تروح -

 اوُلقأ : :لاق ل هّللاَلوُسَرنأ يشكي : لاق هلأ يسحْا نب لع نيَرَمُع ْنَع
 بلكلا حا ممم انك ؛ « مهنا فلخ لَو لد مدن حولا

 اوُليعتساَ « ءرمحْلا َقاَهُن وأ ١ ناطّيشلا مه هللاب 7 06

 اذه يئئَدَحَو : ديزي لاق : لاق ثيل اَنْكدَح :لاقو ١0

 هّللا ل
00 

 وسر نم هَعمَس هّنإ : لاق هّلل دبع نْبباَج ْنَع ؛ «لييحّرش ث
 ما عل

 ٌثيدَحْلا

 ف
0 

 -ٌرَصَحألا ينعي - دلاَخوُبأ َناّيَح ْنْبَناَمْيَلَس انكدَح - ١1

 ف هلال وُسَر ىَمر :لاق . باج ْنَع يملا يبأ نع « جْيَرج نبا اربح

 [11501/ :عجار] . ل. فلا ىصت لي

 هر سومو

 57 :رظتا] 0م لاق باج ْنَع ءِريزلا

 ريب عر ص
 نع - دين نسبا ينْعَي - ُداَمَح اَنكَدَح «ُسنوُي اندَح - ١١45

 معالم د

 عم انِجرَح : لاق . هللا دبع ِنْيباَج نع : :لوقي ًادهاجم تعمس : لاق . بوي

 :رظنا] .ةَرْسُع اَهاَنلَعَجَف انَرَمأَت ٠ جَحْلاب كِل : لوقت نحت هللا لوُسر
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 م وع

 :؛لاق. 0 0 دير نبا

 مقيدو و

 ءامهنع رمع
 اس ع ضع ل

 اَناَهَتُق ءءاسشلاو جَحْلا : ف يلا دع ىَلع نبتسم

 [1 ظنا( . انيهتناَف

 اَنمدَح «ٍيِلَملاوبآ انَدَح « سابعْلا يبأ نب ميهاربإ اَدَح "١97

 ْمدَكِرَبَخ َلَوأَنإ لاق هلا دبَع نير اَج ْنَع « ليقع ِنْب دَمَحُم دّمَحُم نب هّللا دبع

 ربط ةروصص يف ماتا لاق. عِبلَاَهكاك ارم هللا لوُسَر نع اً

 دق نإ : لاق ؟اَربْخُتو كرب لزم : :تلاقق : لاق مهل عذج ىََع مو
 ل مصرس موس م82 قرص »ع هام هع
 . ارقام ءانزلا انيلَع مرح كم لجَر َجَرَخ

 نب نَمْحرلا دبع انكَدَح « سابعا يبأ نب ميهاربإ انئدَح - /41 2 ١

 هر ووك 008

 دبع نبيا ْنَع يملا يبأ نع «ةبع نب ىَسوُمْنَع ءداَنّزلا يبأ

 بْوّنلا يف لجرلا لجّرلا رشا آل : لوي هللا لور تمس: :لاق : هللا

 لماع ل6761 :رظفأ] دحاولا بتل يف ةآَرمْاٌةآَرَمْلا رشا آلَو ءدحأولا

 نيف نحر « سابعا يبأ نب ميهاَريإ انكدَح - ١١

 دبع دبع نب بلم يلوم ينربخأ ءورْمَح يبأ نب وِرمَع ْنَع ءداّزلا يبأ

 2 لاق هَّللادْبع َنْبَراَجْدأ بطن نبا

 ربك هّللاَو هللا عسب : :لاقق هُهَحَد شبكي ىتأ فرص مل ءىحضألا
 وع سس

 [1 1465.1 4424 :رظنا] . ينم 1 نم حضي مل ْنَسَحَو يّنع اه مهل

 اَنثدَح ٍحيلَملا بأ انئدَح « سابعا يبأ نب ميهاريإ انئدَح - ١8

 هللا وُسَر لاق : :لاق رباَج ْنَع « بلاط يبأ نب ليقع نب دَمَحُس حم نب هلا بَ



 ملط لاق.“ لجلال لاق شل نمط 2

 تيمش للون لفك هلع هللا ناَوضر ركوب مهل

 نجلا لذأ ملم رواده تضئ ممل : لاق مْ ةَهنم
 َس لاق مث : لاق ل هللا لوُسَر لاق اَمب ءانَتهف : :لاق ءٌرَمُع َمْلَطَف :لاق
 ُهَنَلَعَج كَ تف ذل هل لأ نم روثملا اذه تضل نمل

 [145014 :عجار] ٠ هَْعمْللا يضر لع ملطف لاَق- تأرم ثآل - يلع

 نيداَسح ند الاق . 5ك يب نب ىف سوح نحل ريب هر ةس

1-7 8 

 سا لسع داس
 كَم سالو هيل كك ريا

 لاق ٌداَّمَح اًنيدح : اولاق» طيش ١ 1 ١

 ل ل م ع ا

 لعامل رينا لني نع ا لالا ١ «ٌريمحْاَو لالا

 [11604 :عجار]. ٍلْيحلا

 «رباَج ْنَع هيلا يبأ ْنَع ؛داَمَح انئدَح سنوي اندَح - لل

 ءايشلاو «ةرياخسلاو ؛ةلقئاسلاو بارما نَع ىَعَتهَنأ ؛ ف يِبتلا نَع

 [14ة مهل“ :رظنا] ةّمواَعملاَو

 إس صاب عاري

 0000 : الاق .ناّمَعَو سنوي انندَح “4037 ١-

 ىَمن ل يلا الآ «بسحأ اًسيف باج ْنَع «رييزلا بأ اربح : هثيدح
207 021 

 [115414 :عجار]. ءاملا عيب

 ؟رياجج حيز يأن َح َمَحاَنَدَح ءسوُي انَح - 3 ١6٠

 [114714 :عجارإ. ريقثلاو «تّفَرَملاَو ءءابدلا نع هَ ا هللا َلوُسَرنأ

 «ريمزلا يبأ نع داَمَح انندَح : :الاق ُناَمَعَو سنوي انندَح 0 ١

 دحاو بوك يف يْلَصُي 8 هلا لوس آر :لاق (91"6//) باج َْع
 ١ . هيحش وتم

 يك
 [14155 :عجار] ٠ هّيكرط نيف َلاَخ دق : نافع لاق

 نع «حاجبَح انكدَح يلا نمل نبع انئدَحا ١01

 اي: :لاقق 8 يلا ىلإ لْجَر ءاَج : :لاق. رياَج ْنَع « ءردّكُدملا نب دَمَحُم

 1446٠[ :عجار] .آل : لاق ؟يه ةيجاَوأَ را لل كلوُسَر

 «# مك 0 0-07
 «جانبَح اربخأ « سيخ نب ركب سواد اًندَح - ١

 هيفانك َحاَبآ ام : لافق تشمل تامل :لاق رييزلا يبأ َنَع مهكق كد « بس

 مع ٌرمع الو ركبوبأ الو 8 هللا لوسر

 -يِرَمْمَمْلا ينمي - - َناَيْفس وب ديم ُنْيدَمَحُم اَندَح -

 .(ح) نانفس نع

 و

 تايد | _ لادن باَجدَكَص 3
 يي يآ

 هللا لون «باَجْنَع هيلا يبأْنَع ناّيفس اًنئدَح ٌدَمْحأ وبأو

 يي ًًَّ هرم ع

 ب نمؤملاو ؛ءامْنأةَمْبَس يف لك َيَرفاَكلاَذإ :لاق ف

 [114571 :عجار]. دحاو

 ىنم يف

 يبأّْنَع؛ ةَميهل نب انْكدَح «َقاَحْسِإ نب ىَبحَي انئدَح - --48

 ذلك دحاو بو يف يلي قف يلا ىأر نم يتربخأ لاق باج ْنَع ءِييزلا

 [14155 :عجار]. هيقرط نيف لاَ

 يرام ا لاق. 0 ا - مسا لك

 [316056 :رظنا] . 7

 ب نب نيكسم انثدَح 5١-
 ريم 2 م ص ري » سلا يكب

 ًارئاز 9 هّللالوُسَر انآ : لاق. باج نع «ردكتمْلا نب دمحم نَع « ةيطع

 هس رب ُكَسي َماَدَهددجَيَناَك ام : لاقق انعش الجر ىأَر ءاَلِْنَم يف

 ل لينال جيلان : لاقق حسو باهل الْجَر ىأَرو

 نب ناّسَح ْنَع « يعاّروألا انكدَح ءرْي 0

 1 مرعب ك ساس | سرك ل

 :عجار] 0 مالا نع ف هلا لور ى : :لاق .رباج َنَع ءرييرلا

 [1ا

 يب مرإس سر
 للاب انيَدَح ةنئازانرخأ ورعب راس انا - 11

 عم م6

 5050 :عجار] ٠ مكبر كلذ :رياَج لاق حبي

 مهرب م ع

 «نايْفَس يبأ َنَع ؛ شّمْعَألا نع دمحم نب رامع اًنئدَح - ١14-

 مار

 لكمك ٍسْمَخْلا تاولصلا هذه لمد : هللا لوُسَر لاق : :لاق رباَج ْنَع

 يقي اَمَ « تأَرم سمح ٍموَيَلُك هيف لفي « مدح باي ىلع جه

 [147575 :عجار]. سّندلا م نم كلذ

 طري ا يرش 6

 و
 2 - باول دبع انثَدَح - -4١ة135

 َّلَخَّد :لاق. هلل دبع ني اَجرَع ءردَكتلا بدن محم َنَع نع «ييللا دي

 و ءفم
 نب ُةَماَسأ اًنربخَأ - ءاطع نبا ينعي

 اوُهَتباَو َنآَرقْلا اومرُقا : لاق « نارا ووري موق هيف اذ اةجلشلا ما

 آلوهئوُلَجَعَتَي حدا َةَماَإ نومي موق يتنأَي نأ لبق نم « لجو هللا هب

 [16؟45 :رظنا] . ُنوُلَجَأي

 ْنَع هللا دْبَع يبأ نب ماشه اًربَخأ «باهولا دبع اندَح - لنكدتم

 َءامّصلا اَوُدئرَتَأل :لاق. كف هللا يِنذدأ هلل دب نير باَج ْنَع «رْيرلا يبأ

 لو «ةدحاو لمت يف ٍشْمَيالو .هلامشب مدح لضأيألو ءدحاو بوك يف

 [111515 :عجار] . دحاآو بوك يف ٍبَتِحَي



 / ْنَع يلا يبأْنع مه اكّدَح «بَول دبع اند - 11

 هكروب وأ هرهظب لاك ملآ نم محم ومو ل هللا لوسَر مَجَبحا :لاق. رباج

 1١[ 1501 :عجار] . - ماّشه كش -

 موا هع

 7 ْنَع ريما يبأ نع « ماش انريخأ « باول دبع اندَح - لكح

 [18111 :رظنا] . معي ىَتح للا عي ْنَع 8 هللا لوُسَر ىَّهَن :لاق باج

 و هعوندو مري ا ءريس
 نب دمحم يِنُئدَح «ليَمح نب هديب انيدَح - ١18

 للتي اف :لاق . هللا دبع نب باَج نع يلا يبأ نع ؛ ىليل يبأ نبا

 :عجار] : ("9/) ءاّسْنللقيفصتلاَو ءلاجأ ل ةآلّصلا يف حيا

 م

 مه
 نمحرلا دبع

 حيت نع ؛ سيك نِيدَوْسألا يكَدَح ٌةَديبع اًنئدَح - 5١:١

 :لاق 8 هللا لوس عم اًنرْكاَس :لاق. هللا دْبَع نْب ربا ّنَع ؛ «يِرََحلا سلع هاه ماس وب ملف

 ؟روُهَط نم مولا يفا(َمأ): قف هللا وسر لاقت : : لاق. ٌةآلّصلا تَرَضَحَ

 امو : لاق ءحَدَق يفُهَّبَصَق : لاق. ةَواَِإ يف ةلْضَقبلُجَر ءاَجَف : لاق

 اوُحَسسَمَت : :اولاقق رولا ةّيقَباَقآمْوَقَل دمك « هللا لوس

 :لاق «مُكلْسِر ىَلَع : لاق هللا وُسَرمُهعمَسَف لاق. اوُحَّسَمَت

 اوُبلسأ : لاق مث :لاق. ءاَمْلا فوج يف ٍحَدَْلا يف هدي هلا لوُسَر ْبرَضَف

 يِرَصَبَب مد يذْناو : هلل دبع ْنبرِباَج لاقق : لاق - روهّطلا - َءوُضْوْلا
 اهلا مسا سي

 لوُسَر ٍعباصأ نبي نم َجُرَْيهاَمْلاْتْيآَ ْدّقَل (هرصَب بهذ دق َناَكَو :لاق)
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 .َنوُعَمجأ اوُمْضَوَت ىّتح هدي مري مَ 4 هللا

 [14151 :عجار] . دايز وأ نيتئام انك : :لاق ُهئبسَح : :دوسألا لاق

 , ْنَع «يِتَحلا حْيب َنَع ؛ةّولسألا ينكح يح اكنَح - ا اف

 :لاق ٌةأرما كلآ راج اَي : اقف هللا لور يل لاق : لاق. هللا دّبَع ِنْبِباَج
 سا سا مط كنا و

 يهو اَهتجوَرَت : :هلاتلُم : :لاق ؟ًارْكي م مآ تنك اثق : :لاق ءْمَحَن تلق

 َكَعَم يبأ ل : :هلتْلُق :لاق ؟ةيرْيوَج اَهتجَوَرَتَالَهَف : : يل لاق :لاق بيك

 نها ةيراَج نمت انت طرك يروج كتر اذكر اذك مَ

 :لاق «قرَخَت د َهاَدحإ غرد طيختو «َُهاَدَحإ هلم مص تاب تجرد

 .تِياراَم من كن : ف هّللا لوُسَر لاقق

 حيت نع ءسق نب دوسألا اندَح ٌةَدِييَع اًنكدَح - ١ ع9

 ريما
 اذ انَدحأ ىَهْنَي 8 هللا ٌلوُسَرَناَك : لاق: هللا دبع ِنْبِرباَج ْنَع يملا

 .ةلهأ قري نأ رس نم هاج

00 
 [4١؟545 :عجلر] . دعب نهانفرَطَف : لاق

 هموت

 ١5 - ءسِيف نب دوسألا اَنيَدَح :ةَدِيبَع اًندَح 2

 هنأ 8 هللا لوُسَرْنَع َتدَح «يراَصْنألا هَل دبع ني اَج ْنَع رتل
 اهم

 20 نإ راّصْنألاَو َنيرجاَهُمْلاَرشمَماَي لاقق َوْرَعْلا ادار

 انَحالاَم دق لك أٍي را مكاني ريش لس
 م رام 2

 100011 يس

 الش حا

 نع حي نَع ٠ «سِيق بسأل اكَدَح هدي اد - ١6

 وهو اق هللا لور ىَلَع تر بَل يلم ادق : :لاق. هلا دَبَع نْيرباَج
2000 0927 

 « يلَمَج تْدَقَف :تلُق :لاق ؟رباَج ايام : يل لاقق : لاق ءةَسْئاَل دش

 «هذخف ْبَمْنا َكْلَمَج اَذَه : : يل لاق : لاق ءءامْلَظ هلل يف يِلَمَج َبّمْدْوأ

 اي :تْلْقق هْيلإْتعَجَرف : :لاق «ةدجأ ملك يل : لاق امم ًاوحَن تْبَهَذَك : لاق

 :لاق ُدْدَّخَكَبَمْلا َكَلَمَج اَذَه : :يل لاقُق :لاق. ُهثدَجواَم لاين

 يّمأَو يبأب : تلق ِهْيلإْت ْءَجَرم : : لاق «هدجأ ملك يل لاق مم اوْْنتْبَعَد ٍمَذُك

 َدَخأ ْعَرقاذِإ تح ؛ كسر ىَلَع : يل لاق : : لاق هتدَجَواَمهللاَو ل يبا د اي

 ْدَكَو :لاق . َكْلَمَج اَذّه : لاق لإ قنك لا لح يبول يدي
 7-0200 هم هدو

 ًالَّمَج َناَكَو :لاق. يتبفع يف يلَمَج ىَلَع ريسأ اَنآ امي لاق اَّنلا َراَس

 :لاق «فوطق لَم يل نوُكينأ يمأ فهي "تْلُق :لاق «فاّطق هيف

 يب قحلف : لاق« تلق اَممِمَس: لاق يي يدي هلال وسر ناَكو

 ُتَلُقاَم تلق :لاق تلئاَم سك : : لاق (لبك راج اَيَتلقاَم :لاق

 الإ يل َنوُكَينأ همه اي : هللا يب ايت : : لاق ءَُتْلُق اَمترَكَذَك : لاق نيش

 « يطوي وأ «طْوَسب لَمْ َرجبَع يلا برص لاق «فوُطَق َلَمَج
 ما

 :لاق. ةّماطخ يزاول هكر لمَ عرسان أ «حّصْأ قلنا لاق

 :لاق ءمَحَن :تْلُق : :لاق ؟اَذَه َككَمَج يعئاب تأ : لق هللا لور يل لاق

 عا نم ةفوأ يف مك خب يل لاق :ل لاق وب :تلق :لاق مكب
 ا

 ىلإ لّْرلا نعد لاق يوب هلأ دف نرد لاق
00 

 بكرا : يللاق : لاق ءَكْنَمَج :ُتْلَّق :لاق ؟َكئاَشاَن :لاق « ضّرألا

 ندير هع انك : :لاق . َكْلَمَج ُهّنكلَو ىلَمَجِب َوْهاَم :ُتْلُق :لاق «َكَلَمَج

 لاق ورا ميانتا نإ رثألا ين

 :لاق «كلل امم ئرانك : لاق هَ أب هل لو اضن

 تَدَخأ مث 0 ثا طبخ نم انيطَخأمث :لاق را احضانناكَو

 آلُجَر امام هللا َلوُسسَرتْدَجَوَف ؛ قف هللا لوُسَر ىلإ هدف هماطخب

 ىَتاَنَمَث هماطخب َدَحَأَف لاق َكلَمَج هللا نايك : تلق: :لاق سل

 يل َنَرَوَق لآلب عم تْفلطْلاَف «هفْؤأو ةّيقوأرياَجلن لاق الالب

 ٌمئاَقَوُهَو هللا لوُسَر ىَلإتَّمَجَرَت : لاق« نزولا يناقرأر «ةّيفوَأ
 يع عالاو
 :لاق :يناكوأو ةّيقوأ يل نّرَودَف : لحلم : :لاق « «لجرلا كلذ ثدَحُي

 ؟رباَج َنْيأ ىَداَنق : لاق ءرعشأ الو يني ىلإإْتْبَهْد ذإ كلك وهام رواد مدي

 ىَعْسيهلوُسَر ينانآق : لاق ءهب ين كرْأ : لاق. هلأ ىَلِإ بمد : اولاق

 َكَلَمَج ذُخ :لاقف «ُهّنيَبَف :لاق ؛ ف هلل لوس ةلوُعدَي راج اي : :لاق

 ؛كَلَمَج ّدُخ :لاق هللا َلوُسَر يَ لنَمَج وه امن يِلَمَج وه ام : :تلُك

 :لاق كَلَمَج ٌدُح :لاق ؛ هما َلوُسَر اكلم َوُم امن يلَمَج وهام تلق
 لم عقم

 ىَلإْتنِجَف : لاق ءُهْنَع كل َاََقَتاَم يِرْسَعل : لاقق :لاق ,هتذَخأَف

 قف هلا َلوُسَرَنْيرتاَم اًهلَُسلْتَك :لاق. . ةّيقولابو يعم حضانلاب يتَمَع

 . يلَمج يلع درو يقوأ يناطغأ



 و
 و يا بوني اندَح - 1

 م هر عم ل
 هّللادبَع َنْبِرياَج نع ِرباَجِنْب ليقع ْنَع ءراَسْيْنْبةَقَدَص ينئدَح

 :لاق .ةدايملا يف 89 هلل لوسسر باَحصَأ داهتجا نمر اف ؛يراصئألا
 :رَخآ ع يطوم يفا : :يبأ لاك : :هلل دبع لاق) 48 هللا لوُسر ََمانجَرَح

 نم لنج اراب اَصأت دنت م وزع يف ف هللا لوس عَماَجَرَح

 ل اًئيصأَك :لاق َنيكرشملا رود م ًاراد اَنيْشََف دُجَن ىلإ «نيكرثشملا
 ابنا ناك اها اجو ءا عجاف هللا لور فّرصْا من : :لاق مهم ماع م

 ق هلا لونها يف ير لح جاتالا دلل .اهنم ل

 ةيم 2
 لاق: :لاق 9ع م هذَا يف ناك جَ م: لاقّو باحشلا

 :لاق هّللا َلوُسَراَي لوك نحن : :راصنألا نم "لِجَرَو َنيرِجاهمْلاَلجَر
 :يرجاَهملل يِراَصْنألا لاق مش ءرَكْسَمْلا نود بْذشلا مَن ىَلِإاَجَرْخَ 0

 لاقث : : لاق ؟هلوأ كيفك مرخآ ينيك أ خ6 كفو ليلا لو ينيفكتا
 'يراّصنالا ماكر" يراهم مَ «ةرخ6ك يفخأو هلو ينفك لب يرجاهملا

 همم
 جدد هاجم نآرشلا نم ةدوُس حاف: : لاق ( يلَصُي

 مسكني ,موَقلا هن ير هنأ فرع امئاق لجرلا ىأَر امل : لاق «ةأرَمْلا

 مو اَهيِفَوم يللا ةروُسلا يف ارث مئاك وهو هعضيق هع : لاق . هيف ُهَعَضَيَق
 رو ماس سا سل سوم همز عماس هم م ل » عك ع لع
 هدو َرَخآٍمْهَسب ةأرملا جودات : : لاق « اًهَمَطْيَي نأ ةّيهارك رحتي

 :لاق ءاّهمَطُفي نأ ةَيهاَرك رحتي و . يلصُي ما َوَوهَعصَوَف هَل هيف
 ّمكَرَمت طوعا يف هدمه ةلألا اراجع

 املك «يرجاهملا سْلَجَف : لاق «تيتوأ دَققْدَْفا : هبحاّصل لاق مث دَجَسَف
 ص ص ص ع ل

 ُيراَصنألا ادم : لاق هرقل فرو برها ِحاَص اَضآر

 م

 0 2 ةووعر
 رفغي : :يرجاهملا هوُأََللاقق : لاق «ةأرملا بحاص تاير نم امد جوي

 نم ةروس يفتن : :لاقق : :لاق ؟لاَسَراَمَلوَأ يتئذآتنك آلا ٠ كن هللا
 ميما نا لول للام ءامهمفأ تطرق اهب يََسأ اهتمت انحف دق نآرلا
 :عجار) ٠ اهملفأ نأ َلْبَق يسنت مقل هظذج ف هللا وُسر هب ينم ا ثث

]1 

 ينكدَح «َقاَحْسإ نبا نع « «يبأ اندَح «بوُقعي انئدَح - /١461-

 هللا دبع نْيرباَج ع «نابح نب عساو مَع َنَع «ناَّبح نب ىَبحَي نب دمحم

 نم قا ةََشَع هاج لك نم كلما هللا لوس «يراصنألا معمل

 [هدعب رظنا] . رتل

 ةَمَْلَس نب دمحم اًنندَح « كلما دبع نب دَمْحأ اَنندَح - ك7
 نب عسا هّمَع َنَع «نابح نب ىَبحَي نب دمحم نع قاَحْسإٍنْب دمحم نع

 نم هللا لوس َرْمآ : لاق. هللا دبع نب (780/6) باج نع ناب
 00 ا ل

 :عجارإ] . نيكاسملل ا دجْنَصْلا يفَلُْيوقيِرَْت نم قش رسب داج لك
]1 

 ينئدَح «قاَحْسإ نبا نَع «يبأ انئدَح "ب وُقَعَياًنْبدَح - 6 ١-

 هللا دعني اج نع نابَح نب عسا مَع ْنَع «ناَبح نب ىَبحَي نب دمحم
 م مس

0 
 نأ اي ملا باسم دذأ يح 9 هلل لور ل لاق ؛يراصلألا ٠

 . ةعيرألاو ةَئالتلو ِنيَِسَولاَو قسَوْلا : لومي اهصْرَحب اهو

 ينئدَح ءَقاَحْسِإ نبا نع ؛ «يبأ اَنَدَح «بوُقعُي انيدَح ١

 ةمارب ورا هرعت ا
 ٍنبدْغَس نب وِرمَع نب قو نَع «ناَمْثَع نب وِرمَع ىَلوم نيصحلا نب دوا

 5 اوكي ف هللا لويمر تحمس : لاق "يرانا هللا دبع ِنّبرباَج نَع امم

 0 هيل هويام ضَْياهنم ىري أردف ةآرملامُكدَحأ بط اذ

 يا يبأ انئدَح بوعي انئدَح - -١غة"١

 اوفا : : هللا وسر لاق : لاق. هلا دبع نبا نع ءبيبَح نب قلط نع
 .راضتحالا نم فاخُي امل 23 3 ءاتثعلا روق

 ِهَّمَع ْنَع «باّهش نْبا يخأ نبا انئَدَح بوي نكد - 1١

 نأ ؛ةربخأ هللا دبع َنْبَرياَج نأ ءنّمْحرلا دْبَع نب ةمكسوُبأ يمدح كَ

 يذل اَهنإَك ٠ هبقملَو هل ىَرْسح الجر َرَمْعَأن مهن ىضق هللا لور

 هللا ثيراوَمنمعقواًماَمرَتعأ يذلا اهيا نادك ارمني

 [14795؟ :عجار] هَنَحَو

 ينكدَح ؛َقاَحْسإ نبا ْنَع ؛ « يبأ انئدَح «بوُقعَيانئدَح - 1

 هللادْبَع نْيرباَجْنَع ءرْبَج نب دهاجم نع « ءحلاّص نب ناب

 نأ ةليقلا ريدك ْنَع نهد قف هلال ناك : لاق. يراّصنألا

 لبس لوي ماب هتوَم لب هَ م : لاق َءاَمْلا اكره اذِإ نجرب اهب

 .ةلبقلا

 و
 ينئدَح «ةقاَحْسإ نبا ِنَع « يبأ انئدَح «بوُقعَيانئدَح - 5 1١-

 نب نَّمْحرلا دبع نب دوُمْحُم ْنَع « «يقررلا مث يراصنألا ةَعاَر داعم

 مارح :لاق. ”يَراَصنألا هّللا دْبَع نْيرباَج نع« حوُمَجْاِنْب ورْمَع

 هْيَلَع لص اَمَلَف : :لاق « يوت يح ذا نب دعس ىلإ موي هللا لوس

 حا انحبَسَق هللا لوُسَر حبس .هْيلَع يوسو و ءربك يف عضوو ا هللا لوس

 :لاق ؟تركك مكبس مل هللا لور اَي :ليقق ٠ انيكك َربك مث ءًالبوط
 :رظنا] . ل هلة ىلح مرق املا دبل اذ ىلع قَدْ

 [اةءكلأ

 راج ْنَع ِرْيبزلا يبأ نع ' ةعيهل نبا انئدَح بف انئدَح - ١
 آل لجّرلا َنِإَف لاّمتلا نم اوُرتْكَتْسا : :لاق ف هلا َلوُسَر نأ هللا دبع نبا

 0 "ا [1 4541 :عجارإ لع امابكار لري

 مم ور هورس 2

 رياج نب وِرَمَع نع رم نب ركب انندَح «ةبيتق انئدَح ١-
 علا :لاق هللا لوُسَر نأ «يراّصنألا هللا دبع ِنْبباَج َنَع ؛ « يمرضَحْلا

 [11440* :عجارإ. ديه رجه هيك اصلا « فلا َنمراَلَك نوعاطلا نم

 « جيرج نبا ِنَع 5 ةلاَضَق ْنْبلَضَفَمْلالتندَح هب هيف امدح - ١ عومل/

 :ةَرياَخُسْلا نَع ىَهت 8# هلا لوُسَرنأ ءرياج نَع «رييزلا يبو ءاَطَع نع

 :رظنا] .٠ ارم! ؛ ٌمَمْظي ىحِرَمْلا عي ,ةَلاحُملاَو «ةَئيارملاَو

 ا



 و هد مم

 ب 0 : لاق. ا هي ءردكُدملا

 رت نآو .ءقلط هجر لاَخأ ىَقلئأنأ فوُرّْمْلا منو م" ءٌةَقدَص فورْعَم

 ١[ 485 :عجار] . كيخآ ا | يف كود نم

 3 عم اع ها

10 
 ِء ْنَع هِرْييْزلا يبأ ْنَع؛ ةقيبل نباح كيفَ - ١

 . هقتع يف ناَسْنِإ لك رئاط :لوُقَي ف هّللا َلوُسسَرتْحَمَس :لاق . رباَج

 [147407 :عجار] . ٌةَريطلا 0 : ةَعيهَل نبا لاق

57 

 وقسم
 وحب يا ميما را ا

 د م
 ْنَع ءدّمَحُم نب زيزعلا دبع اًدَح قف اندح - 4١:١

 537 هللا دبع ِنْبِر اج َّنَع «ريمرلا يبأ نع «ةيزَع نب ةَراَمَع (11/)

 باَرش نع يبل لاق (ِنَميل نمي نم مدَئالجَ

 ارم 00 ودم دور قم ع
 2 ه8 يلا لاق ؟نزملا لقي لان مهي

 اي: .اولاقُ ٠ بخل ةكرشلا
 عسل و ل هي ف

 .راَتلا لهآ ةَراَصْعَوأراّتلا لهآ : لاق ؟لابَْا نط امو «هّللا لوُسَر

 انكدَح «نايفَس امدح «ينيدَمْا هللا دبع نب يلع انكدَح -

 نع « ليقع نْب دمحم نّه دبَعنَع ؛ يملا ةَميِير نب لَ مب َمَحُم
 6# ساس كل

 ايحأ لجو هَللَنأ تل اَمأَر باجي: هللا لور يل لاق : :لاق رباج

 :لاقق ءىَرْخأَةَرَمّلَكَأَف ايلا ىلإ هَرأ : :لاقق ؟َيَلَع مَن :هل لاقق ؟كابأ

 . وعجم ال اهيل مهن محا تي ين

 ١14 - هللا دبع انكدَح «يِاطَحا دَّمَحُم نباح اَندَح -

 لاق : لاق. باج نع هءاطع نع ؛ ميركل دْبَع ْنَع - يئرلا وِرْمَحَنبا يَ

 [14408 :عجار]. ةجَح لدْعت ناَضَمَر يف ةَرمع : ف هلل وسر

 «يبعشلا نع ءدلاَجُم ْنَع ناّيفس اًنكدَح ." ؛يلَع اندَح - ١14

 ْنَعْمُهلئاَس ين دويل 8 ِهّللا لوُسَر لاق : لاق. هللا دبع نْبرباَج ْنَع

 مسالا اب َيةَرْبَخ يه : اولاقت مُهلآَسَق هاَضْيبةَكَمْرَت يِهو نجا ةبرث
 ا هل

 . كمرَدلا َنمُةَرْبخْا : ف هللا ل وسر لاق

 نب ديعس اَندَح «ناّيَح نب ميِلَس انئدَح :رهَب اندَح انكلح 6 ١-

 ىّنَح ةَرَصنلا َْيْنَع 8 هّللالوُسَر ىهن لاق. هللا دبع نْبرباَج ْنَع «ءانيم
 50 هي

 معرس ا يه سشا ل
 لكؤيو رافصتو رامحَت : :لاق ؟حَقْشُتاَم :ديعسلتلُق :لاق

 [14451 :عجارإ . اًهْنم

 ءرباج نع ءريبزلا يب نع «دامح انثدح ؛ نافع انندح اج ْنَع «رْيمزلا يبأ َنَع «داَمَح انكلَح ,ُناَفَع الح -5

 . أ يبتلا نع

 1 ا

00 
 فيلا طايل ىف هللا لور ٠ ِنَسَحْلا نع

 250 .عجار) ولم

 نع ؛ةَداَنَق انئدَح «ٌماَمَه انْئدَح :الاق .رْهَبَو ناَفَع انْدَح -17

 :عجار] . ةّرئاَج ىَرمعلا : لاق ف يبْتلانأ « هلل دبع نب رباَج ينئدَح «ءاطغ

 ةلقفقت

 نب ديعَس اَنربخأ «َناّيَح نب ميِلَس اَنيدَح نافع اَندَح ١8-١

 ءايينألاّل كم لَكَمَو يلم : لاق ف هّللالوُسَرنأ ٠ هللا دّبَع نبرباَج ْنَع «ةانيم

 هو :لاق ؛اًيف َنَْقيْبداَجاَوْشاَرَلَلَصَك ارث دقوا ٍلجَ لكَ
 ءءء وش
 نم نوت مش «راللا نع ْمُكَرَجَحِب د خآانآو : :لاق ءاَهْنَع نِهِبْدَي

 [1218 :رظنا] . يدي

0 

 ياس ب هر ع كل

 نب ديعَس اًنكدَح َناّيَح نب ميلَس انئَدَح «ناّمَع اَنْلَح ١48-١

 لكك ءاَينألاٌلكَمَو يلم : لاق قف بلا نَع

 اولي لمَ ؛ةَنبل عضوا اهتسحآَو اهلا راد ىت لج

 ْعضْوَم اَنآَف : هّللا لوُسَر لاق. ةّنبلاَ عضوُم آلول :َنوُلوُقَيَو نوبجَحَيو

 1 .ةايينألا' تْمَتَحَف تدج هَل

 هلل دْبَعنْبرباَج ْنَع ؛ءاتيم

 هس ارب هر ع كي

 نب ديعّس اَنكَدَح «ناّيح ْنْب ب ميلَس اَنكدَح نافع اَنئدَح - 6 ١[|-

 َةَمَح ةَمَحْصأ ىَلَع ىَلَص  هّللاوُسَرنآ ا اوان ان
 ءةدسم 9

 [140/7 :رظنا] . اعبر هيلع ربك « يشاجنل

 كيس
 نب ورْمَع اًنئدَح ءدْيَز نب داَمَح انئدَح ُناَّفَع اَنْكَدَح - 4١:١

 ْنَعَريَ َمْوَي ىف هللا لون ءرياجْنَع أ « يلَع نب دَمَحَم نَع «رايد

 [16707 :رظنا] .ليخْلا موُحُ يفنذآَ ءرمشلا موُحَل

 ٍمساقْلا بربع اربح «يمشاها وادب ب ناميلس اًنكدح - 67:١

 هللا لوُسَر ىدهأ : :لاق باج نَع «نايقس يبأ نَع ٠ شّمعألا نع ؛ دييز وبأ

 .امنَغ تييلا ىلإ ©

 ربحي ينكدَح «لضَممْاانكدَح «َنآلْيَغ نب حي َندَح 4461 ١-

 ِنْبِهّللادْبع ِنْبدَّمحُمْنَع «ةَكَمْرَح نْب ِنَمْحرلا دْبَع ْنَع «بوُيأ نبا

 ٌّءا كلم مادو
 لوي الجر تغمس : :لاق. دهر نْب ْنمْحَرلا دبع نب(وِرمَعاِرَع ؛ « نيصحلا

 يقي : :لاق ؟49 هللا لوبا مليم للدنيا

01 
 لوول وشر اضم ياك ل لك ياَج لاق :هترجم

 نأ فاَح ("17/6) نو هللا لور اَي اولاق « ُمَلَسأ اًياودبا : ل
 مورو هل

 0 لاقق « «اترجه دعب

 يجَع ادع نب شل تع يلو طاع ءنّمْحَرلا

 ىَضَق اَّمَلَف ٠ ىَلصَمْلاب 8 هَّللا لوُسَر عم ىحنضألا تدهش : :لاق ِهّللا دْيَع

 يْنَع اَدَمَنِإ مهلا «هللابو هللا مْسب : لاقَو هدي هَحّبَْف شبكي ى آه
 ا هد همس
 [14844 :عجار] . يتم نم حضي مَلْنَمَحَو



 رو دمر مدهش رو مدرع هز
 اَنكدَح : الاق ديعّسنْبهَكَو روُصُنم نب ديعَس اندَح - 11

 نع ؛ بلل نَع ءوِرْسَع يأ ِنْب ورْمَع ْنَع , نّمْحرلا دبع نب بوُقعَي

 تغمس :هئيدَح يفيق لاقو) : 8 هّللا لوُسَر لاق : لاق هلل دبع نِْرياَج

 ْمكاَم مير ماو :ديعس لاق)لالَح مُكَكَيلادْيِص : : (لوُقي 8 هللا لوس

 36 ه,16998 :رظنا] مُككْدصْيْرأ ءوديصت

 ءبلّطَمْلا نَع ورَمَع نع "بوُقعَي انئدَح كبت اًنيدَح - ١ 6ه5ك

 ىَحصألا ه9 هللا لوُسَر عَمتْدِهَش : :لاق. لهب نبي نع
 هللا لور هب شبكي ىتآو «هريثم نم لري هتبطخ ىَضَق املك ؛

 نمْحَضُيْملْنَمَحَو يلع ذه ةيفادَللاَو ءهّللاٍمْسب : لاقو دي

 [؟ة معه :عجارإ يأ

 ْنَع «شّمعألا نَع ركب وبأ انأبنأ ءرماَع ني دوسأ انئدَح /١49617-
 .لاقةارغ يفاقم :لاق لادن اس ب

 :تلُك : :لاق ؟ًركب م آي :لاق ءاتجوَوَت نإ : سلق ؟لجَتأ تن 0200
 آلَمَع ْلَمْعاَوْقلطلا لاق ؟كبعآلتو اًهبعآلت اركب تَناكألأَ : لاق ءأ سارع مع سد هم

 «ريجزلا وبأ اربح :ةَمَلَس ْنْب داَمَح اًندَح «ناَمَع انئدح - ١ سس ري هرجع ك سا
 لل يف نحيي هلاك: :لاق هللا دّبَع نب رباَج َنَع م مع

 [111514 :عجار]. ةّدحاولا

 02 يموم ف هع د

 احا : لاق هلا لورد ادرك ملعملا
 اَهف قرَتْخَت . ةةَعاَساَصنِم .ءاقعلاٌةَعْوَق بشت د مكئاَسص
 [1141441/ :عجارإ نيطايشلا

 رباج ْنَع «رْييزلاوُبأ اربخأ «ُداَمَح اَنئدَح ؛ناّمَع اًنْئلَح -5
 آو «ةيقلمألا ٌئيكوُتانآو «باوبألا َقلُْتانأ 8 هللا لوس انرمأ : لاق
 .ءاشعلا ةَمْحَن 5 بهذ ىّتح انيِشاَوكْف كَ انآو «حبياصَملا ف

 نعو «ةّدحاولا لْمَتلا يف يمين « هلاّمشب لجرلا لكي نأ نانو

 [141514 :عجار] .[198306 :رظنا] . دحام يضراخالا « ءاّمصلا

 0 جحا يذ
 جَحْلاب او يوري امل وهلا هَعَم ناك مال مَع اًهوُلَعَجا
 [14088 :عجار] ٠ ةورملاَو اصلا نيا اووي ملو ءاوُقاط را مويا مل

 ملم ع نب زيزعلا دبع اًنكدَح ناَثَع اَنندَح ١9-594517 ١-
 .(حل ةريره يبأ نع« «حلاَص يبأ ْنَع ؛ شمعألا ناَمْيلَس اًنئدَح

 4 هللا لوس لاق : لاق هَل دب نب نع ؛نايْس يب نعد

 ؟هّللاَلوُسر اَيَتنآآلَو املك هلَمعمُكَدَحأ جنين كو اوُيراَقو اوُكدَس

 14588,8461٠١[ :عجارإ ةَمحّرب همها يندم آ لو : لاق

 يموس رع هرعت ع
 ,ريمزلاوبأ انئدَح ؛ٌةَمَلَس نب داَمح اًنئدَح نافع انكلح 15 ١-

 اَناَهَنَ َريِمَحْلاَو َلاَغِبلاَو ليَْا ريح موي انحبذ : :لاق هللا دّبَع نب رباَج َنَع ساس سس اس ل ماضل سو سال

 14004 :عجارإ . ليلا نع هيمو «ريمَحْلاو لاتباع اق هللا لوس

 نب يلع اًنربْخأ ؛ َةَمْلَّسْنْب داَمَح اًنثدَح ؛ُناَفَع انْندَح -6 عمت

 رياَجب رم هللا َلوُسَرنأ هللا دبع نراجع لكوتمْلا يبأ ْنَع دي

 سلط ؟رياَج اي كئاَشاَم : :لاقُف «يريعب ايعأ دقو : لاق « «دلوُبَت ةوْزَغ يف

 ماوس مرُجبَعَو : :ناَفَع لاقو) هُِجَع لبق نمهانك لاق مرر دق يريعُب
 َلَمَقاَم : لاق هْيلَع ىتآَف : لاق ٠ ليلا مفي لري ملك لاق ءهَرَجّرَو اَعَدَق

 ٌرَشَع ةئآاكب : سلف هَ ةذَحآ مكب :لاق اًهَمدقُي لاَ اَم :تلق ؟ريعبلا

 املك : لاق مَعَ : تلق ؟ةئيدَملا ىلإ هرهظ كلو نمل ينعبف : لاق «ًارائيد

 َنَمْل يناطغاق ف يِبلا هب تي مَ هتمطَح تسلط (77/) ةئيدملا تسد

 1 :عجار] . رعبا يناطعأو

 ري كر

 رياَج نع «ريمزلا وبأ انربَخأ «دامَح انُدَح ناَنَع اَننلَح 5
 052111 ماس ساس

 [16974 :رظنا] ٠ اوس ةَماَمع ِهْيلَعَو هك حن مْوَيَلَحَد اقف يتلا نأ

 نب رباَج َنَع ءرئيزلا يبأ ْنَع :داَمَح اًنئلَح نافع انكلح 17 ١-

 [114855 :عجار] تير نم ذاع ني دعس ىَوَك 8 هللا لوس انآ ؛ ؛هللا دبع

 و ع
 هرْيبرلاوبأ اًنندَح «ميهاَربإ نب ديزي انيدَح نافع اًنكدَح - ١554

 َتِّيّصأ : :لاقق ب طخَيوَُو 8 يلا ىلإ[ جَرءاَج : لاق. رباج ْنَع

 .اًمهْلَصَق :لاق ؛ آل : لاقق ؟نيتمْكرلا

 . اًمُهيَلَصِي ن صب نأ َلَحَد اد هبي هتيب يف ىّلَص نإ :ل 8 اوقي رباج َناَكَو :لاق

 «ريمزلا وب انئدَح «ميهاَرإ نب ديزي انثدَح «ُاَقَع انكدَح 84 ١
 :لاق هنجاَح ٍضْمَبلهكَب ف يلا ؛ ؛يراّصنأل هللا دبع نب رباَج نع
 هلم تكس يلمس لاق. هتلحار ىلع يصب في لاو ءاَجَ

 مله: :عَرك مكه لاقت : لاق «تأَرَم ثآلك ٠ "تكس هيلع مسك تكس

 هباتهجوتثْنَح ىَلَصَم : لاق يلصأ تنك يآ لإ كلَ درأ نأ ينمي
 [1450 :عجار] حا

 «ريمزلاوبأ انئدَح «ميهاربإ ني ديزي انئدَح «ناََعاَنئدَح - ١7-

 ءءء دكم
 ناك ينو نم ؛ «مرحم وهو مجتحا 8 يبل هللا دبع نْبِرباَج ْنَع

 7 2001 يجارإ هب

 ردَكُدملا نب دمحم ب لمحم يتربخأ «ةبعش انيدَح نافع اًنكدَح - ١ عة

 ؟(َلَه نم: لاق . بابل تفكك ف "يبات : لاق. هللا دّبَع نب رياَج ْنَع

 [117714 :عجار] هك هناك ءانأانأ : :لاق « 0 تلق



 و مو

 نيس اك اح ميس اك عا 11

 ةَمَح ةَمَحّصأ ىلع ىَلَص قف هللا لوُسَرنأ ؛ هّللا دبَع نْبرباَج ْنَع اني

 1496٠[ :عجار] امير لعرْبك «'يشاَجّنل

 ْنَع ٌرَطَم اَنَرَبْخأ ةَمَلَس نب داَمَح اًنئدَح ؛ناَمَع اًنئدَح “46377 ١-

 آل :لاق 8 هّللا َلوُسَر نأ ءهّللا دّبَع نب رباَج ْنَع ؛ َنَسَحْلا هب ٍلْجَد

 .ةيدلا هذخأ دهب لك م يفعأ

 نع ْنَع «ثِيل اربح «ديِزَي نب ديعَس انئدَح ادع اًنكلَح 5 ١-
 ريدم وش هاسأ سهما ايس

 هلا دب ِنْيرباَج نع محم نيكي يِبأْنَع : ةرم نافع لاقو) « ركب يبأ

 ةّضَرْوأ رصملاَنمةَوَعَد اضْرأ اأن : لدا ياو «ئراشأل

025 

 ْنَع «ٌجاَجَح اَنندَح ءدحاوا دبع انئدَح ُناَفَع اًنكدَح - ١و
0000000 

 خو نزتبلا ينشب هلل وراك: لاق. رباَج نَع ؛ءاّطَع

 ١ هلهأ
٠ 00 0 

 نع دعس نب سف اًبربْخأ : دامَح اًنئدَح نافع اًنكدَح - ١ ءةوالك

 نع ةَندبلاَرَحْن 8 يّبلاذأ ؛'يِراّصْنألا هلا دبع ِنْبِرباَج ْنَع ءءاطَع

 [1418 :عجار] . ةَعْبس نع َةَرَقِبْلاو «ةعبس

 م

 ل موا لوطا شمس لاق. ينّربْخَ

 14741١[ :عجار] ٠ نيتعطر يلصق دنا يايذنأ هرم ةئيدملا ىأ مل

 ملع ه2
 ءدْيَزْنْب يلع انَربْخأ «داَمَح اَنندَح ُناَّفَع اًنندَح ١

 ىلع اَنحنَمَت : لاق. هللا دبع نب رباَج َنَع «ةرضأ يأ نع «لوحألا مصاَعَو

 .ءاَسْلاَو جحْلا : ني ينعم هللا لور دْهَع

 س# ياهل خا
 اَناَهَئَرَمْع َناَك املك . ءاَمّتل ةَمَْمَو جَحْلاُةَْنُم : ءاضيأ مح لاقدر

 مان ساق هل
 [1 444,140 11571 :عجار] . انيِهَتناَف اَمِهْنَع

 ىسوم نب ناميلس لأس : لاق . ماَمَه انئدَح نافع اًندَح - 8 ١ سار يري مع
 ٌرسبلاةبْينأ هت 4 هّللا َلوُسَرَنأ ؛رباَج َكئَدَح : لاق دهاَش اَنآوءاطَع وم مع

 [اك14 :عجارإ. .معل : :ٌاطَع لاق ؟ًعيمَج متلو بيلا «ًاعيمج متلو

 ٌنباَج َكئدَح : :دهاَش اَنآو «ىسوم نب ناَميلس هل لاقوة

 و هاَحآ اهيل اهلك رأهلاتناك نم :لاق ف هللا لوس نأ

 ١[ 14058 :عجار] معن : ٍ:ٌءاَطَع لاق . اًهيرْكي

 سويس رب هر كت
 "بييَح اسربخَأ ؛ َمَلَسنُب داَمَح اًنكدَح ُناَّفَع اًنُئدَح - ١41١

 ؛هّللا لوُسَراَي : حقا مْوَيلاق ًالَجَرنأ ؛رباَج ْنَع ءءاَطَع نع « هّلَعمْلا

 ص: : لاق ؟سدقتملا تيب يف يلصأ ذأ كميل حتت نإ تري
 سا 00 2
 .ًاذإ كئأَش : لاق هلاَسَف ٠ اًنهاَم لص :لاقق هَلأَسَق ءانهاَه
 كح

 لاق مَ ند :الاق ران (11/6) نح - 7

 «يرطرلا يمينه : : ماش نب ناَمِيكس يل لاق : لاق .ُةَداَتَق انئذَح :زهب

 32 :لاق لمص يني نم انتا متل يقال

 هيف كبلع سيك بط وهتك اذإ لاقق بيا َنْيديعَسُهنَعتلَس :هَل

 ؟دحأ دلاله : لاق «ءوُضْولا هيف َكْيلَعثييَحَوهَ جرح ذك «ٌةوُلضو

 :ُتلُق ؟ْنَم :لاق «املع برا ةريزج يف لج مف مَن : :دسْلُق :لاق

 :لاقق ِهْيلِإ ّثَعَبَف : : لاق ءهب يَ هيل لَسْرأَ :ٌلهَي لاق ؟ٍحاَير يبأ نب ءاَطَع

 ماودك مّ ؟رباَج ينكدَح

 . صوت

 :لاق ؟ىَرْمْعْلا يف ينعي لوُمَت ام : ءاطمل لاق :لاق - م

 ا :عجارإ.ةَزئاَج ىرمُمْلا :لاق ف يلا نأ باج ينئَدَح

 مكو ىّلَصف محو ازيُخ قيدصلا ركب يبأ عم هاددمسص مو

 م ع

 9 «بوُيأ انربخأ «دْيَر نب دامَح انئدَح نافع انْكدَح - ١ :ة ىلا

 ىَقْن ف يبل ذأ ٠ هّللا دّبَع نب رباَج ْنَع «ءانيم نب ديعّسَو «رييزلا يبأ

 دوو هس سل هش هم 0
 عبي نَعَو «نينسلا عبو : :اًمُهَدَحَأ لاق ةَمَواَعمْلاَو « ةنبازملاو «ةلكاَحُمْل

 .ايارعْلا يف صخَرَو ءاييشلا

 نيل اَندَح ءدحاولادعا اًندَح نان اَنكَح- 265 ١

 20 لوك لنور دشمس :لوُشي . هللا
 هزاع _ 34 7 لمص ص يع ينج لس هع ل لي 6 رس عبس ع لس 0000 - 070007

 مهماَعَط ؛توُطخَتسي الو وُ تب الو ن وحتي الو نولوي ال :نوبرشيو

 1 سي مشن سر
 [14464 :عجار] . كّنملا ٍحْئَرَك حشو ءاشج

 ُناَمْيلَس اًنئلَح ءدحاَولا دبع اًنكدَح ؛ُناَّفَع اًنندَح ١6

 َنيلهم 8 يِنلا مَماَنجَرَخ : لاق. رياَج ْنَع «َناَيْفس يبأ نع « شمعألا
 م وعل م هل صد م

 نأ هللا وسر انما «ةّورمْلاَو اًفصلا نيب انيعَسَو ء تيب انطق ٠ ؛ جحلاب
 ءاقيقو 2 مشع ع ماع

 يلهأب يده : لوقُي لجرلا لعَجَف :لاق ءاتسطبلا ىلإ احجَرَخَف لاق « لحن

 امير نم تلبفتسا ول : 5 هللا ٌلوُسَر لاق «٠ كلل يف “سانا لاقق ٠م
 ار لع

 يدَهْلا َقاَسُهّنآل ل هللا وُسَرلحَيْمَو تلح ل هنم تيدا

 [11405 :عجار] . ىّنم ىَلِإ اهون يح اًمرحأف
 ع كم

 انربخأ ءرطبوُبأ انئدَح ةناو وب ًدَح ُناّفَع اًنكدَح - اطيح

 [44١1ك4 :عجار] . يس نعل بس ينحل

50- 

 _يبأْنَع ؛ر ءرثبوبأ اَنثدَح :ةَئاَوَع وبأ اًنئدَح ءناّمَع اًنئدَح - /9413 4 ١

 ام :اولاق «مدألا هله َلاَسَو بَل 8 هّللا َلوُسَرَنأ هرباَج نَع ,نايْفس
 رواق دم سس

 مدالا معن :لوُقَيَو هب ٌلكأَيَلَمَجَف هِاَعَدَف لاق لح الإ انَدْنع

 [14774 :عجار] . ُهلَحْلا

 ْنَع ءدْيَمْح ْنَع «٠ ةَمَْلَس نب داَمَح اَنتدَح «ناَّمَع اًندَح 88 ١-

 يف مُهيِد دوُمَضَيآل اوُناَك ملأ هَّللا دبع نيرباَج ْنَع لكوتمْلا يبأ

 [00 :عجار] . أديم 9 هللا لوس نوُكَي ىَتح ماَمَطلا

 رْيْرلا وبأ اًرَيْخأ :ٌةَمَلَس نب داَمَح اًنئلَح :ناَفَع اًنْبلَح -48 يعوضه مراكش

 18 هيما ههيماع م2 دوت 88 يِبتلا يصيد
 [لق حبت الجر نأ «٠ هّللا دّبَع نب رباَج ْنَع



0 
 وسيدي ىو نب دحأ عاوز

 ةكيلط ةرجَش ىلع انك: لاق. 000

 8 هللا لوُسرفْيَسَو نيكل َنملُجرءاجَ ٠ ف هللا لوُسَرل اَهاَنكَرت

 : هللا لوُسَرل لاق هَ رتخ ا هللا "يفي دا «ةرجَشب قلتم
 وك يعمم ل لوس ل ل يئس لاق ؟ ينم َكُصَتميَْمك : لاق ءآل : :لاق ؟يئاَخَتآ
 و فيسلا ُدَمْعَأَف ؛ ف هللا لوُسَرباَحْصأُهدَدَهق : لاق ؟كنم

 درغالا الس هاوار نيت ةظاطب لس ١ الملايو

 نع ,رشبوُبل اكد :ةناوَعوُب اكدَح ان نكد - 431

 وسر: لاق. هّللا دْبَع نيرباَج ْنَع ؛ (متهر/*“) سلي يق نب َناَميلس

 مهنم لجر َءاَجَف «رخ نمسا نم أرك لطب ةفَصَح َبِراَحُم 8 هلا

0 
 فيّسلاب ل هللا لوُسسَر سر ىَلَع ماك ىَّتَح ثراحلا نب تَرْوَغ ل لاقي

 سا مم ع كة ساس هس م عام سماع
 هدف هدّينم فيلا طقس ٠ لَجَورَع هللا : لاق ؟ ينم َكعَنمي ْنَم : لاقق

 هه: .لاق «ذخآريََك نك : لاق ؟ ينم كعنَمَي نم : لاق كي هللا لوُسسَر

 موك َعَم نوكأ الو كلتاثأ ل نأ ةلدهاعأ يثكلرو .5ل :لاق ٠ هلاألإةلإ لان

 نم ْمُكشِجْدَك : لاق ,هباَحصأ ىَلِإَبَهَنَف : لاق «هليبَس ىَّلَخَف «كنوُلتاَقي

 انك «فوَا الص مهب ىَلص صم وأهلا ناك مَ « سنا ربح دنع

 ,8 هللا ل اور َعَماوُلص ةَقئاطو مودع ارب ةقئاط : نيئفئاَط ”رماّتلا

 كنلوُأ َناَكَم اوُباَكَن اوُكَرَصْنا مت نْيَيعْكَر ُهَعَم اوناك َنيِدَلا ةقئاطلاب ىَّلَصَم

 عر هلال مهب ىلص لكوأ ءاجو مهد زي اوثك نا

 [19180 :رظتا] . تا مكر عير 8 هللا لوُسَرلو ءناَتعكر ناطر ٍموُقلل ناك اَكَق

 ؛ هيأ ْنَع كنج اند ابيهو اًنندَح نافع اًنئدَح - ١

 9 - هه م م يماسو

 تيم كلَسأ يجب مق قوُسلابرمَقَيلَْلا ىتآ 8 هللا لون باج ْنَع

 ًنلدّنأبِحّناَم : :اولاق ؟ْمُكَلاَذَهنأ نوبت مكب : لاق م مقرف هوان

 ًاَّبَح َناَكْوَل هّللاَو : اولاق ؟مُككهنآ نوبت مكب لاق ؟هب عنصن امو ؟ءيشب

 ىَلَعُنَوهأ الل هلام : لاق ؟"تِّيَمَوُهَو فيك كس هنأ هيف ابيع َناَكَ

 .ْمُكْيلَع اذه نم هللا

 اَكَدَح «ُبوُيأ اًنكلَح ءدْيَر نب داَمَح انلَح ُناَّمَع انئلَح “54417 ١-

 كسل : :"لوُتننحو قه هللا لوُسر َمَماَسَق : لاق. رباَج ْنَع دماج

 [14844 :عجار] . قمع اَهاَْلَعَجَ اًنرَمأَف «جَحلاب

 ءجاَجَحْلا اَنَدَح ؛دحاولا دبع اننَدَح ,ُناّمَع انْنَدَح -4

 ادا وسر ناك فَي هلل دبع نْبرياَج لكس : لاق. رييزلا وبأ ادَح

 مك «لجَرلا من «هللا ليس يفهم لجّرلا ل مْحَيداَك : لاق ؟ سحاب مي .
60 

 . لجرلا

 ُتم

 رواه رز ةيشم#مب .دو

 نب هروح يتربخأ ةبعش اًنيدح نافع اًنكدَح - 214446

 ىلإ انْشَهَجَفش طع انبَصأ : :لاق ًارباَج تعمّس : لاق . ًاملاّس اًعمَس رم

 نروح هديا روت يفُةديمَصو لاق هللا لوُسَر

007 

 ٍمْياَوُُخ : لاق اًمهآلك نْيصْحَو ءرَمَع لاق و نوب اك هعباصأ لالخ
 .اَناقكو انعسو ىّنح هللا م هل

 فلأ ةَنامانك ولو «ةّئمَسَْحَو آلآ نُك : :لاق ؟متنك مك :رباجل لاقو
 همام

 ١ :عجار] . اناَفَكَل

 ١5 َةَمَلَّسْنَع «كيرش اَنئدَح نيكد نب ب لْضَمْلا انثَدَح -

 لَو تاَم الجرن ءرباجج نع ريا يِبأوءاطَعْنَع - ليهم نبا ينحَي 535

 .ةّئمناَمَكِب هوعاَبق قد نويل لوس أ 5-2

2 
 ساس ل ديل رع

 0 عم هلل دْبَع نْيرباَج

 امْعُنْيآلَف هلت جِرخُي امال يدنع سيكون هوَ يبأنإ هل
 ههاَمْرُعْلاَيلَع شفت البل يعم َقلطناَك : لاق ٠ لطاَم ضلي
 ؟هواَمَرُغ نيأ : :لاقو هيلع سلو اعدم ِرْمَّتلا ردايي نم ردي لَوَح ىَشَمَ شمق

 1441١[ :عجار] . مُهاطْعأ يذلا لم يقبو ؛مهَل يذلا ماكو

 ءرِدَكدما نب ََحُم ْنَع ايس اَدَح وب انندَح - لجلي

 موي ؟ٍموُقلا ربَخب ينم : ف هللا لور لاق : لاق هل دب باج ْنَع

 ءانأ : يملا لاقق ؟مولا ريب ينام لاق ءاّنآ : يول لاَ باّرحألا

 «َيِراَوَح يِبنِلُكل : لاق ءاّنأ : يلا لاقق وقل يح ياي : لاق مث
 ١[ ذلك كاتحح ,1459142 :عجارإ . لا يِراَوَح نإ

 ِنْيِدَّنَحُمْنَع ُنايْفْس اَنَدَح ٍمِيَمثوُب اَدَح - لحذف

 :لاقك ف هللا لوُسَر ىلإ يبارعأ ءاَج :لاق. ًارباَج تعم :لاق .ردكنملا

 ًموُمْخَمدَقلاَنمءاَجْم؛ .مآلْسإلا ىلع همي :مآلسألا ىلع يسياَب

 ؟ينلقأ : لاق موُسْحَم دمام ءاج مك ,ىباق ؟ينلقأ هلا لور اي :لاقق

 :عجار]. اًهّيط عَّصْنتو اََتَبَح يفت «ريكلاك ُهَنيدَمْلا لاق ىّلو امل « ىَبأَق

 [لوم

 رْيسرلا يبأْنَع «ناَيفس انئدَح ميت وُبأ اَندَح - لل

 مُكدَحأ نمت طقس إ : 4 هللا لور لاق : :لاق .رباَج ْنَع «(”ر/7)
 ود سما ل 5

 هدي حسم آلو ءناطْيّشللاَهْحَديالَو ىكألا نم اَهَاَصأاَم امْطميلَك ةَمْقَل

 :عجارإ كربلا هماتط يأ يف يديه اقليمي ىَتح ليدنملاب

 [ل

 رياَج ْنَع ءرييزلا يبأ نَع «ًنايفس انكدَح «مِيُت وب انئدَح - ل ل
 ”هفاسممس و سمبل ءاضصأ سم ىاش هامه

 «هايارس ثعبيف ء«رخَبلا ىلع سيل َشْرَعَدِإ : الف هللا لوُسَر لاق : لاق

 ١[ 145:4 :عجارإ. ف مُهمظعأ دنع َدْنع مهمظعأت



 1 - نيرثكملا دنسم

 ْنَح ريا يبان معو 0 1 7 ناّيفس اًنكدَح وأ اند - 1661
 موو عش مست

 ََث اهدي نآس دق سيلين: ف هللا لوُسَر لاق : لاق. رياج

 لما #8419 يظنا] . هيي شيرخّتلا يف نكلو

 ١ :عجار] . هاَنعَم .. . نايس نع «عيكو انئدَح :160

 يبأ ْنَع ءشّمعألا نَع «ناّيفس اًنبدَح ءٍميعُوبأ اندَح - 16
 هل كى

 :عجار]. لعام ام لَ دبع يف يبل ِنَع ءِرياَج نع ,نايفَس

 دف

 م هم هلق مرر تم رع ل لف
 - يريمزلا ينعي - هللا دبع ْنْبدَمَحُم َدَمَحأ بأ اح - |!ةءنم

 دبع ِنْبرباَج نع ؛ءاطع ْنَع - يرّرَجلا هللا دبع نبا ينعي - لقْعَم اَندَح

 ريعيشم هاما
 يوُنَن الوحم ١ألإديرُثآل اجاجُح 9 هّللا لوُسَر عم انجَرَ :لاق هللا

 ف هللا لور اَميلَع لَخَدَك ٠ ةَقئاَع تصاَح فرسان اذ ىََح (هريغ

 ء«ىّذألا ينباَصأ هلا لوُسَراَي :تَلاَقَف ؟َنيكْيَت كلام :لاقق ٠ « يكب يهو

 عننا ينكتلقو لاق ٠ نهبيصُياَم كبيصُيمدآ تاي نم تأمن : لاق
 لمه ع رس لي

 من «ةورمْلاواًمصلا َنييَو تيب اننا « .يلايك وأ ماي ةئجحلا يذ نم َنْيصَم

 أ سا لاق دنع لالخ الا لك ارم 8 هللا لوُسَرَنِإ
 نيو اني نكي مل اذِإ ىَنَح ريح يوناو حلا الإ د يث ل اجاًبح انج

 - هم موو

 نم ينم اريكاذمو تار ىلإ انجرح لأ مية تار

 ُدَقَةَرْتعْلاَإ لأ: : لافت ابرطتس ماَقَق 4 هللا لوس : ركل َعلَق : لاق « ءاّمسشلا

 «يدَصلاٌتْقْس امتدت ام يرْمأ نم تلبقتسا ولو بسلا يف َتلَخَ

 نب قارس ماَقَك حيلي دَهُهَعُم نكي ملف ؛ ةتلك>آل يدها الو

 ميلا اود انك موَقَرَبَخ اربح هللا لوسي: لاق ٍمُشْعَج نب كلام
 مدع هع

 ءاهْنم اًفَّرصْناَو تاََرَع اتاك : لاق ,دبألل ْليآل : لاق ؟دلل مان اًماعلأ

 نإ لاق ءاورَممعا دق يسْفت يف دجأ يّ هلا لوُسَر اي : تاق ٌةَّسْئاَع نإ مث

 ىّلعأب فوق ؛ يسْنت يف دجأ ين هللا لوُسَر اي تلاق مُهَلاَملْثم كل

 تقي ىَنح ءاَهقَدَراف ركب يبأ نب نمر دبع اَماَحأَرَسأَو ؛ةكَم يدار

 1 148١[ :عجارإ ٠ تبق مث ميِعَنتلا

 هم رز ةمزز مدع
 اَنكدَح :  :الاق ديوان بفلوس نب نس اندَح ١ -_ظطةهددك

 قي لابني سلا يذم لتعم عجل مما ذل لون

 واو الناي نير لص تيان "ل را

 اًملح : :لاق ؟1ةاملح هللا لوس اياَنلُق ءاوحأ : لاق مت ءاًنٌرصَقَ ارم مث

 ماَجِجَمْلا تَطَسَوهاَلا تي 2 : لاق «بيطلاو الا ّنم لآل حي

 نطفي هرَكْدَو ىّنم ىَلِإ اندَحأ قلي "لوفي مهضعب نأ هْمَلَبو :فلَخ لاق)

 نم تلبقتس اولينإ لاق من هيلع ىو هلا َدمَجَف مِهَبطَخَف :لاق (اَيَم

 هلآ تلكحاليِدَهْلا قسأ ْملَولَو «يدَهْلاْتّس اَمتريدَعْسا ام يم

 ةَئورتلا مناك اذِإ ىنح مهلحب مقاما لاق ٠ مُككسَماثَخَ

 هَدَجَو نم ىَلَع يدها ناَكف : لاق ,جَحلاب اوله ىّتم ىلإ جول اوُداَأَ
 ساس ع صا هع ممم

 « ةعبَس نر وزَجْلا مِهيدَه يف مهني ةلرشأو ءالجُي مل نم ىَلَع مايصلاو

 مم _ لدبي يَجْدَتْس

 ةوْرَصْلاَو املا َنِيمميمَسَو تْيلابمُئاَرط اكد « ةعْبَس نهرا

 [اذم؟ :رظنا] ٠ ًادحاَواَيَسَو ًادحاو افاوط مهترمعو مهُبَحل

 «ريمزلا يبأ نع ؛ ؟نَطَق انكدَح .«يرييزلا َدَمْحأ وبأ اندَح - ا١ةدال

 ملت «ًاجاجح انثألإ بسن ل ف هللا لور ََمانجَرَح : لاق. رياَج ْنَع

 ُهَمَمناَك نمو لحلف يدمه لكم ناَكْنَم : ايف يدوُ م نمد

 َقاَسناَك ْنَمألإ ءةَرْْسبِسانلالَحآَف : لاق ؛ مارح ىلع ميكى

 نمل مدقو «ةدبمدَعمو (1//611) 9 ينل ينو : لاق ءَيَدَهْلا

 هبَلَمأ مب لهأ ين ١ تلق : : لاق ؟تللكهأ يش يأب : : هل لاقق ْءْنَمَيلا

 ىَلْعَتَمُك : ”لاف لنيل ىلع عض لاق لف كي

 ةلحَم يدها لَ ىَتَح اًمهماَرْحإ

 ْنَع هرْيمزلا يبأ ْنَع ناّيفس اًنئدح دَمْحأَويأ كرَح - لن 4
 ها

 هقرم ررعاسإ م
 يف مهراّيخ ةيلهاجلا يف مُهراَيْحَف «ُنداَعَم سانا : لاق كف يلا نَع باج

 [18194 :رظنا] . اوهقق اَذِإ مآلسألا

 7 ْنَع ءرْيمؤلا يبأ ْنَع ناَيفْس انندَح ؛ َدَمْحَأوبأ اَنئلَحل1 8

 ءِرْسَحُم يدا يف ٌعَضْوأَ «ةئيكسلا هْيلَعَو ا هللا لوُسَرَمْقَد : لاق. رباج

 يسسأدْحاَق : لاقو ؛ةئيكّسلابْمُمَرَمأو ءفدَخْلا اصح َلْطمْمهاَرأو

 [119779 :عجارإ . اذه يماَح دعي مهاقْلأ آل يلَعل يرذأ آل ينك ؛ اهكساَم

 ةهرامم
 نب ةبثع نع « كراس نباح « عبرلا نب نسَح اَندَح - 1|ةهءل

 :لاق هلا دْبَع ِنْبرباَج ْنَع ؛ «حبصملا يبأ َنَع ؛ « نيصح نع ؛ « ميكح يبأ
 هب مم هرم رواشرعا ءاش
 ماَرَح امه هللا ل يبس يف هاَمَدُق ترا نم : :لوُمي © هللا لور تغمس

 .ذلا ىَلَع

 اَنمدَح «َقاَحْسِإوبأ قارولا َنابآ نب ليعاَمْسِإ اَدَح 0-١
 6ع

 م نبا ىَتأ : لاق. هللا دْبَع نْيرِباَج َنَع «ةيراج نب ىسيع اًئربخأ «"بوُقعَي

 انآ رصف وكم انآو عسا ينم هلا لوسي لاق ف ينل موك

 .ًافحَر وأ ًاوبح ولو بجاق: ماكألا تغمس نإ : لاق نال عّمسأ

 هور مز
 نقي ْبرّسَع انتَ «بَوَجلاوب اندَح - اهم

 ليل اشتم 8 هللا ُلوُسسَر رج : لاق. رباَج ْنَع «نايفنس يبأ ْنَع «شَمْعألا

 ةرماّتلا ىّلَص دق : :لاقت َجَّرَخ مك «كذد َعلَبْوأ ليلا فصن بَعد ىّنَح
 اَم ةالّص يف اوُناَرَتنلمُكَنِإامأ «ةالّصلا هم نورت مشو اوفر

 م ا عرم
 .اًهومئرظتلا

 هّللا دْبَع ْنَع «كيِرَش اندَح «يرييزلا َدَمَحأ وب اندَح - توا

 ٌموُصَي نأ دار نم : :لاق ف يبا نَع باج نع « « ليقَع ِنْبدّمَحُم نبا

 [36117 رظنا] ٠ ءيشب حسي

 يبهر ظ سرا

 ْنَع «َناَمْهَط نب ميهاربإ انئدَح « قباس نب دَمَحم انْئدَح - 1 16٠-

 ل لا

 [14154 :عجار] ةّدحاولا للا يف اًدَحأ يشم 3



 وةرةدمو
 ع امطار كح « قباَس نب َمَحم َنْئدَح - ١ةهء6

 هفْؤَج يف لاق هرَدَص يف ٍمُهَسِبلُجَر يمر : لاق باج ْنَع ءرْييْرلا يبأ

 . اقف هللا لوس م نحن وه امك هبي يف جدأ «تاَمَق

 رم كاس را نوع
 ْنَع ءَناَمْهَط نب ميهاريإ انئدَح « قباَس نب دَمَحم انئدَح - اهدماك

 هس سعال ل لس سل ع ل

 ىَلَع رَيْبَح لَجَو َرَغ هللا ءاقأ :لاق ُهّنأ هّللا دْبَع نْب باج ْنَع «رييلا يبأ

 (ْمُهكيوهَياَهلَمَجَواوناَك اَمك ف هللا[ وسر مصرا كف هَّللا لور
 دوُميلاَرَشَْم اي مهل لاق مث ءمِهْيلع اَهصَرخَ ةَحاَوَرَنْب هللاَدبَعَتَعب
 سو ؛ هللا ىلع ميكو جوع هللا اي ٌُكَتكيلإ قا ضم م
 فلآ نيرشع تصرخ الق ملح فيحأ ذأ ىلع مل يضف يمني
 تَماَق اذهب : اولاقق ٠ يلق مشير مُكلَ مش انإق ءِرْمَت نم قلو

 [14508 :عجار] . اَنَغ اوُجُيْخاَ ائْذَخأ دق رضرألاَو تاّوَمّسلا

 هريهمدو

 ْنَع «ناَمْهط نب ميار انئدَح « قبس ْنْبدَمَحم انئدَح - اهءلال/

 رْغَي :88 هللا ل وسر لاق : :لاق هنأ هللا دْبَع نب باج ْنَع هرْيلا يبأ

 يف هني ثمل ٠ معلا م راَيذإَو نيل نم ةقدَح يف لاجل

 ,ةَممجْاَك اهم مويا ءِرْهشلاَ اهم مويلاو «ةكسلاك اهم مولا ءضرألا

 هيث للة .ةيكريرمحُلو ملك اس

 تل مه ا لالا م قرقا سم سف 6 02 ورمل ل هلع

 , باك طوب ناك مر هس ر ف كلا يح ني بوي
 لسا سا ع دع كرس ع يع

 ةكيكلمْلا تّماَكَو هيَ هللا اَُهَمرَح ةنكَمَو دماً لَم ءاَملُكرَ

 معقم

 انآ نارههَعَمو هم نمل ده يف سنا ءريح نم لابج همر «اًهياَويأب

 يذلا لخْذأْنَمق نانا : ةلوشيرهتو كّنجْلا وقير نم مهمل

 0 َوْكيكَرانلا (ر/ا#) همسي يذلا لخذأ ْنَمَو ٌراَنلاَوُهَ نجلا همي
 ٌرَمأَي «ةّميظع ةهَمَمَو «سأنلا ملكت نيطايش ُهَمَمهَللا ثنو :لاق ءُّهْنِجْلا رشم يك را سدس 1-7

 )انا ىَرَ اَميف اهم ل ثقيو «ساَنلاىَرياَميف رم مسا

 ادم َلْطلَمْنَيَل مسالا : لوقو ح(سأنا ناهي ىلا اسي

 مهي «ماشلاب ناَخدلا لب ىلإ ََ ومسار رفيف : :لاق جوع 2

 نبا ىَسيع لِي م ,ًاديدش ًادهَج ْمُهُدهْجُيَو مُهَراَصح تشي مُهْرصاَحُي

 ىلإ اوُجُرْخَتْنأْمُكعتمَياَمْساَنل اي اي: لوي سلا نم يداي مير

 نبا ىسيعب مهاد نول اج لْجَراَدَه : َنوُلوُفبَق ؟ ثييَلا بدك
 0-0 ريع مل 2 لك كل ماهل
 مديل : لوف هلا حوران: :هل لاقي «ةالضلا ماقتف « 5

 نيف : لاق ٠ هن اوُجَرَخ حبلا ٌةآلَص ىّلَص اد ؛ ملكي لصيف م 3

 هر ورووم ب
 نإ ىَنح هل لإ ينبت م

 ريب رراممسا

 هناك مم اري الق «يدوهي اذه هللا حوُراَي : يداني ٌرَجَحْلاَو ةرجّشلا

 . لكك الإ ادَحأ

 ْنَع ءناَمْهَط نب ميهاربإ اندَح « قباَس نب دَمَحُم اندَح - ١هماكم

 ةَئيدّمْلاب دوُهيلا نم ةَرْماَنِإ : لاق هنآ للا دب نب راج َْع «رئزلا يبأ
 34 00 هم ورمل ه2 يه م 1108

 ٌدوُكَي نأ 8# هّللا لوُسَر َقَفْشأَك هَ َملاط يح ةحوُسم امآلغ تدل

 0 هدو مريم عمم ع
 وُبأ اَذَه هللا دنع اَي : تلاه ُهمأ هثنآق ٠ « مهمه ةّميطَق تحن هدَجَوَف ؛ لاجَدلا

 ةدصصصششساا

 نكمل ىل

 انانفشقلا كلادب 5 نيرا

 اَهَلاَم : هللا ةوسَر لاق ةئيطقلا نم جحر لإ را هج ذق مقل

 ًاَقَح ىَرأ : لاق ؟ىَرَتاَم دئاّص َنْبا اي: لاق مث ؛ نيل ةكرتؤل دَللا اهئ
 ع

 ينادهشلا :لاقق هْيلَع سلف : 0
0 

 ينال لكك يجر ىلا كي و هّللاب

 : هلا ٌلوُسَر لاقك ءَاَج دك مسالا بأ اهلل َدبع اي: :تلاقق همأ هند 00 2

 ٌءَمْسَي َممْسينأْعَمطَي 8 هّللالوُسَرناكف : : لاق سيبك هنكَرتْوكُهَّللا التاق هلام

 َّ لاق ؟ىَرَت ام دئاص َنبا اي :لاق ءآل ْمآَو هوه معي ًائيش همآلك نم

 ءهّللاٌلوُسَر يأ دهن : لاق ءءاَمْلا ىَلَع اشّرَع ىَرأو «ًالطاي ىَرأ اَقَح
 هلوسرو ِهّللاب تْنَمآ : هللا ٌلوُتمَر لاق ٠؛ هللا وسر يثأ هش :ٌوم لاق
 ٍرْكبوُبأهَمَمَو ةعبأرلا وأ ةّاَتلا يف ءاَج ما هكر َيَرْخ مث « هيلع سبل

 َرَئاَبَق :لاق «هَمسانآو راَصْالاوَنيوجاَهمْلاَنم رقت يف باطَخْلانْرمَعَو
 ُهّمأهْنقَبَسَم 07
 ءائيَس همآلك "نم عميان اجو ايديا نيب هللا لوس

 ام: اف هللا لوُسَر لاك اجد مساق وبأن هلل دبعاَي: :تلاقف . هْبَلإ

 ًاَقَح ىَرأ : :لاق ؟ىَرَت ام دئاّص َنْبااَي : لاق ٠ نيل هنت ْوَلدَّللا اَهَلئَق اهل

 :لاق هّللالوُسَر ينآٌدهْشَنآ : لاق ؛ءاَّمْلا ىَلَع ًاشْرَع ىَرأَو ءًالطاي ىَرأو

 سف هلئسرو هللاب”تْنَمآ : 8 هلا وسر لاقق ء هلا لور يآ نأ هنشنآ

 كوم اََق يح كلل اناَح دق َنِإدئاص نبي: : لق هّللا لوُسَر ُهَل اقف ؛هْيَلَع

 ةرْبرَمُع لاقق ءاّسْخا اّسْحا : 85 هللا لوُسَرُدَكلاقك ملا عدلا : :لاق

 هّللا لوسسَر لاق ٠ هّللالوُسَر ايلا يلا : هلع هللا يضر باَطَخْلا

 ةآلملا يلع َميرمنيا ىسيع ُبحاَص من ههَحاَّص تنك وم َنْكينإ هم
 هاوس كم عسل

 :لاق « دْهَمْلا لهأ نم الجر َلثفتنأ لكَ لكَوُم ْنْكَيآل نو ٠ «مالسلاو

 .لاَجدلا هنآ افق ف هللا لور ريم

 ودمر ةدع
 نب وِرْمَع ْنَع «ةَبعَش اَنثدَح ءرَفْعَج ْنْبدَمَحَم لّمَحم انندَح 8-١

 َعَماَنُك :لاق. هلا دبع ِنْبِباَج نع «ةثدَحُي ابر يب نب ءاطَعْنَع رائد

 [1450: :عجار].ةّنيدَمْلا ىلإ حاملا م وُ كوت هللا لوس

 نوِرْمَعْنَع كبش اندَح رق ب َدَّمَحَم انندَح 5-6

 يني هللا لوُسَر دْهَع ىلع هلم هَلَعْفَت انك : لاق . هللا دبع ِنْبِباَج ْنَع ءِراَئيد

 وعلا

 [144 :عجار] .آل :لاق ؟رباَج نم هتعمَس َتْنآ :وِرْمَعل تلق :لاق

 نب وِرْمَع ْنَع «ةبعش انئدَح ءِرَمْعَج ْنْبدَّسَحُم انندَح - تكييف

 هنم ريد نَع هل اكوُلَمَم قع الجراد تدي ياَج طعس : :لاق .راتيد

 [ل1 .عجارإ.هَعابق 9 يَا هب اَعدف 19/67

 نب وِرْسَع ْنَع «ةَبعَش اَنئدَح «ِرَفْعَج ْنْبدَّمَحُم انئدَح - ١م

 َءاَج اَدِإ لاققةبلخ ة[يأل يأ خضم لاق راند



 هام دعل عمد هل 1 ىيهمارب مريع عك ساع تس
 لدح 6 7“ نب ورمع نع ؛ةبعش انثدح ؛رفعج نب دمحم

 مك 8# هللا لوُسر عَم : : داعم َناَك : :لوقي . ًارباج تغمس : لاق رائيد

 َدَمَعَف «ةَرقبْلا ةروس أرَ ءاّشعلاةرَممه ىَلَصَم : : لاق موك موق عجري

 ناَنقناَنَف : :لاقك اف يل كلذ علب .ُهنمَلاَيداَمُمناَكف «فّرَصْنَكَلْجَر 2 رسم م سل ةياه ل

 :ورمَع لاق. لسصَمملا طسؤأ نم نيتروسب هرمأو «نتاق تاق نتا لاق وأ

 [14562 :عجارإ اًمهظَمْحأ ل

 يومازب هه ةااع
 نب ورْمَع ْنَع «ٌةَبعش اًننَدَح ءرَمعَج نب دّمَحم اًنندَح - !١

 آلآ : 9 هللا وُسَر يل لاق : لولا دب نيرا اتطعتس لاق. رايد

 [1 481 :عجار] كلبعألتو اهبعالت ةيراَج

 يهل رب مريع لع
 نَا نع يبس ا رنج نتن اكت 1 ١66

 ل ىلمت ١ لاق ٠ يرتد لطالما م

 ةمساَناَكو :لاق ثلاثا وأ ينال فّنملا يف تكف ياا لاق

 لك :عجارإ . ةَمَحصَأ

 وضرر هاش يقم رب هر“ 2 سا ع
 نع « نْيصْح نع «ةبعش انئدَح «رفعَج نب دمحم دمحم اًنيدح 5 |١

 راّصنألا نم ٍلُجَرلَدكو لاق. للا دبع نب رباج ْنَع ءدْغَجْلا يبأ نب ملا

 هولا ا هللا لوس ىلإ هب قلطئاق ا الطَحُم همسي نأ َدارأَف ٌكالْغ

 مق امساك تسع تعب ينإَف ٠ : يتيكب اوُنكَآلو « يمساباوُمَس : لاقق

 1400: :عجلر] .ْمُكَكي

 ْنَع ءروُصْنم ع ةبعش انئدَح رفح نب محم اَنئدَح - ١7

 ُهكَدلوراّصْنألاَنمالُجَرنأ ؛ هلا دنع نباح .دنجلا بأ نب ملاس

 ىتاك :هقتاغ ىَلَعدَلَمَحَف هوُهرك مناف ءادمَحُم همسي نأ داَرأَف مال
 اوئكتألو يمساب اوُمَسَت :# هللا ل وُسَر لاقت 8 هَّللا لور هب

 ا | 007 عجارا.يي
 دمحم اًنيَدَح - ١١4

 يوم را ءرا تسع

 قابس يبلع ؛ ةبعش اًنيدَح ءرثعج نب دمحم

 و لقب هل لواشمس و ىلا

 [ا1وككم :رظنا] . راَثلا نم ٍبيقاَرعْلل

 ريق معيش
 ني رم يتربخأ ٠ جير نبل انربخأ « قازرل ب اًندَح - ١١8

 رتذملا ىلع يبل ْلُجَراَج ل هاد سل دم

 لل لاقك ؟ِنِيتعكَر تْنكرأ : ال يِببلا هك لاق ٠ بْطْحَي ةعمجْا موي

 ا :عجار] . مكرا : لاق

 ءرطَم)اَتَدَح انيعَسااَندَح ءِرئَْج ثبمحم نيل ل“
 ”ضرآه لت ناك نم: لاقا# يلد هللا ديري ءواَطَع نَع

 لو امنيا هاَحأ اضرب منَعَرَجَعْدِإَف يعور

 [14870 :عجار] . اهيراَكِي

 مشو ربا طيلخ نع هللا ب ىو :ل لاق - ل

 لكامل :عجار] .رَْتلاَو بييزلاَو

 رو اهر تدعو
 ني ايعّساْنَع كب انئدَح رقي دمحم اًنئدح - الا

 رو مانو 5

 رم ا يكس لل اوشا 9

 ًانايحأ ء اًشعلاَو «تبَجَو اذإبرهَمْلاَ يفك سسشلاَورصَمْلاو «ةرجاهلاب

 ْدَق مهآر اذ َلَجَع اوُمَمتَجا دك مهر اذإناكو «لجَعي نايحأو اًهرْخَوي

 . سب هلصُيتاَك لاق وأ اوُباَك : لاق َحيصلاَو رج اوُبطْبَأ

 7. نع رطل يبدع ايس نرخ «قاذرلاع اح الاب

 لم يسم" لاق هل : ل اولا 9 لاق ياكل ي

 :49 يلا لاقت « ةكمنامكي باطَخْا برم تمّت يمي ارا
 سم سم

 ص 0 ع 00000
 ىلَمكل ضف ناك ْنِإَف «تكللهأ ىلعق لضم ناك نِإَف كاست ىلع اقفل

 [14574 :عجار] انُاَهَو انهاَهَو انهاَهَف لضم َناَك نإ .كيراقأ

 ١6 لاف انرخأ «قازرلا عا 2
 هةموو ٠

 اةلذفكإ :عجار] . للا

 نب ةَملَس نَع ليا اا ري نات اا ايلا

 للورق طور رأي أ حلما

 [11756 :عجارإ . هيلاوُم ىلإ «ةٌكمناَسَكب دْبعْلا
 صمم م

 هام رواةدق
 ْنَع ءروُصْنم َْنَع هَرَصْعَم انئَدَح «قاررلا دبع انَدَح - لاةهداك

 ِراّصنالا نم لُجَرِلَد لو : لاق للا دبع نير باج ْنَع ءدْمَجْلا يبأ نب ملاس

 كلك علق ءادبآ هب كيكُي ال هللاَو :ٌراَصْنألا تلاقك « مسالا هَمَسَ مل

 اتكتالَو يمشساب اَوَمَسَت لاقكمث ريح راصنألا ىلَح تاق 8 هلا لوس

 [14007 :عجارإ . يتيكب

 نع شّمْعألا نَع َرَمْعَم انْكَدَح «قاّررلا دْبع اننَدَح - ددس

 اف هللا لوس رن ىلإ يراَصنألا يمحو هاج : لاق راج ْنَع نايس يبأ

 دوي ولو هكرمَخ تكلا : :89 يبل هللاقك ٠ .افوشخم لمين هيف حدب

 يلح هضِْعَ

 «لَوَخُم ْنَع اربح بع : لاق «ِرماَع نب دعس اَنئدَح - 4 ١-

 ناك 8 هللا لور نأ ؛باَج ْنَع « نيسُح نب يلح نب محمر فج يبأ نع

00 
 4 نإ :مضاق ينم لجو لاق لاق. د أر ىلع ول

02 

 70400 عجل باو



 / نيرثكملا دنسم

  -واتز يآت ينع- ديزي نع « مصاب اع ١- -1ةنالؤ

 ئرجب : :لاق ف يلا نع هللا دب نباح نع «دطججلا بأ نب ملاس نع

 ؟ينيفكياَم لجَر لاق. عاّصلا اجلا نمو ءءامْلا نما ءوضولا نم

 :عجار] هللا َلوُسَر ارعش ركخأو كمي وم نم ىَقك د: ءرياَج لاق

1] 

 ْنَع ءناَمْهَط ْنْب ميهاَريإ انندَح « قياس نب محم اًنئدَح - |

 ما معرب ع راض
 تَميُح َدوُكيلاُهَللاَّنَمَل : : هل لوُسرلاق ١ لاق. رب نع لا أ

 ساب هريس سو
 نع « « نيصح ْنَع «ةَدئاَ اْئدَح ءوِرْمَع نب ةيواع انئدَح - امم.

 يّلَصُن نحن ٌمَئاَمَنِيي ب :لاق للا دْبَع نْيرياَج انكدَح ءدْمَجْلا يبأ ِنْب ملاَس

 امي اوُنملاَ : لاق مالم يح تبا ذإ ء هلا لومة

 انْ ةيآلا هده تلت الجرعه لوس عم يقام ىن

 4١:2 ١4[ :عجار] . «امئاق ةلوُكرَتو اهي وضل ًوهل ذأ راجت اوأر

 ا
 ِنَع «َقاَحْسِإ وب اَنندَح «وِرْسَع نب ةَيواَم انُندَح - ١!ةءع؟

 :ُلوُشَي 8 هّللا لوس ناعم : : لاق. رباَج نع ايس يبأْنَع شمعألا

 . ةآلّصلا ُدلْرَ ةكرشلا وأكل َنْئَ دما ني

 ارض سال
 نبا نَع ؛َقاَحْسِإوُبأ انئدَح ءورْمَع نب ةَيواَعم انئدَح - ١65

 يف موقبَرَم 88 هللا لوس نأ «رياَج نع ٠ ىسوُم نب نامي ْنَع ؛ عرج

 ْنَعمُكَرجْزأ ملأ : :لاقك دوسري مهو دولي جم ١
 .هاَحأ هطئي مث دمي دمْعيَلَف فيسل فيلا مكس

 لاق :لاق َقاَحْسِإ كح «ورطغ يوك - ١66

 . ف يلا نَع كل تدي واج عمه :رييزلاو بأ ينربخأ : جير نبا

 - هلع مرعب كش
 نع دير نب دامح اًنئدَح (ٍبْرَح نب ْناَمْيَلَس اًنْئلَح - ١|ةءعه

 ممصاس هضا فب
 وِرْسَع َنْب للان ءرباَج ْنَع ريما يبأْنَع «فاّوّصلا ٍجاَجَحْلا

 ةّئيصح نصح يف ككل َه هللا َلوُسَر اي : لاق 8 يِبنلا ىتآ يس ردا

 كلا وسر كلذ ىتأك ٠ ةيلهاَجْلا يف سْودل اك نصح : لاق ؟ّحْنَم

 َرجاَه ةنئيدَمْلا ىلإ 8 يل َرجاَم امل هراصنألل 0000 يش

 «ٌةَنيِدَمْلا (وَويِجاَك هوك نمل ُجَرُهَحَمَرَجاَهَو » «ورْمَع نب ليتأعلا هب

 ىَّحراَدَيتبَحَشَ « مجاري اهب عطقق لص قاَشَم دات «[ ' عِزَجَف ضرمف

 ًايطَقَم هآرو ةَنَسَح ةقيه يف آر ؛ همام يف وِرْمَح نب ليلا آر ؛ تام

 ىلإ يترججهب يلو : لاق ؟كّيَر كب ب( 1/6 عصام : : هل لاقق :هَدَي
 2 ا ىو م طمس كار

 ام كنم حلصن نك“: يل ليق : لاق ؟كلَدَي يطعم ةلارأ يل اَمَق : لاق اق هين

 8 هّللا لوس ر لاق ؛ , هللا لوس ر ىَلَ ليَُّطلا اصَقَف :لاق «َتدّسْفأ
 .رفغاَق هيدي مهلا

 «رْيَمزلا يبأ نَع «يكملا حاَبر اَننَدَح ءَدواَدوُبآ ادَح -7
 ىَصَح َلْطمَراَمجْا اوُسْرَيْنأ مهر © يِبنلانأ هّللا دّبَع نّبِرباَج ْنَع

 14507 :عجار] . فّدَخْلا

7 

 ْنَغ ؛هيل نع ءرقَجْنَع داس يو اع - ام. 0

 وله ام هلع يني هللا محب بطي موي هللا لور ناك : لاقرباج

 َريَخَد هل يداَه لك للي نمو للمال دهيم : لوُشيو هله
 8# ساس

 روُسألاَرَشَو ءالق دمحم ْيَذَم يذم َرْيَخَو هّللاٌ باك ثيِدَّحْلا

 ًةلَغَوُداََحَر تما ةَعاّسسلا َركْد اَذ ادإ ! َناَكَو "5 3 ةعدب كم 171 3 هاك

 الاَلَوكْنَم مكس ْمُكَحبص , شِيجْر ذهنك بضخ دتاو هون
 :عجارإ . َنينمْؤُمْلاب يلوأ انآ «يلَ "يَلَمَف ايد وأ عايض دري نمو «ةئروللق

 لا

 ديلولا ْنْبِهّللا دبع اَنئدَح «دّسَحُم نب ب طابسأ اَنْئلَح - 4

 ْنَمَرقكر اج ىََملَخَ :لاق. ٍريَمُع نب دبع نْب هللا دبع ْنَع «يفاصولا
 تمس ينك ءاولُك : لاق“ الَخَر اربح مهي مدقق 8 يلا باَحْصآ

 هلع َلُخْدي يْنأ لجرلاب كَالَم نإ لحامل من لوي ف هللا لوُسَر

 3 ٍموَقلابةلالَصَو «ْمهلإ همي هيي يف امري هناَوخإ نمر
60 

 . مهل مقام اورقتحي

 يبأ ْنَع ؛كلملا دبع انْندَح ءدّيبع ْنْب دَّمَحم انْكدَح - تلا 84

 اي: لاقت يلهب ىتآ يب بأ نب هّللا دبع تام امل : :لاق باج ْنَع ءِرّيزلا

 ٌلخذأدَهَدَجَوف ينل هنا «اهي ريم لَو مك هنأت مل دكت هللا لوس

 ْنم لَ لقت هرم جرخأَك ,ةولخذ ألا لقال لاق هترْثح يف

 هّصيمن هَسْلآَو « همَدُق ىلإ هر

 مياس .عاارعأ ءرع كت الاع ا رب هزي ع ل را ايي
 نع «َقاَحْسإ نب دَمَحُم انُئدَح «ديبع نب دمحم اًنككَح ١66٠

 هللا دع نير اج نع ءدهاَجُمْنَع؛ حبجُن يبأ نب هللا دبَع

 ةلَناَكَو «روُكدموبأ : :هل لاقي ةرذع ينب نم لجَرناَك : لاق. ةىراصنألا

 َناَك اَدِإ : قف هللا لور لاق «ةَجاَح ا لاكو ؛هنم بد نَح هقتعأف يطبق دب

 نب مُعت نمهَضاَق هب عقيده ماق :لا «هسْتب ادي ةجباَح ادمُكدَحآ
 .ٍمَهْرد ةئمنامَكي يوما مالا هلا دب

 ْنَع ءديلولاْنْب هّللا دْيبع اًنْئدَح ءديبع نب دمحم اًنيدَح -

 يلا باَحْصأ نم سان للا دبع نبرباَج ىلإ َلَخَد : :لاق .راكد نْب براَحُم

 قف هللا ل اوُسسر تغمس يإَف ءاوّلُك ٠ :لاقق الخوري مها
 . لَا مالا معن :لوُقَي

 يبأ نع ؛ شَمعألا اندَح دع نب دمحم انكدَح - !ةهدو؟

 اقف ينل هبل لسا ءأضّرم بك نيل يبأ ضرم : :لاق. باج نَع نايس

 [115:؟ :عجار] . هلأ ىلح اوكا ييط

 هةموو
 يبأ نع ؛ شّمعألا اَنئدَح دبع نب دمحم انك -١ه.هم

 موي لاقك ِرْمَنلا موي هّللالوُسَر اَنطَخ : لاق ٍرباَج ْنَع ٠ ٍحلاَص
2 
 :اولاق ؟ةَمْْح مظعأ ِرهَش يف : لاق ءاَذَهاَنِمْوي : اولاقق ؟ةَمْرَح مَظْعأ ل

 مُكءاَمد َنِإَف :لاق ءاَذَه انكي : اولاق ؟ةَمْرْح مظْعَأ دلب يأ :لاق ءاَذَه اره



0 
 ل4418 :عجارإ |. ها للا لق تت اولا 9كم م

 نع «َسْنوُي نب ىسيع انكدَح «رخُب نب يلع انئدَح - ٠64|١

 هّللا لوُسَر لاق : لاق يِردُْلا ديعس يبأ نع ٠ ٍحلاّص يبأ نع ؛ «شّمْعألا

 [110/44 :عجارإ عم َرَكذَف .. . عادوا ةَجَح يف اقف

 اَنكَدَح ةبعش اَنئدَح :ثراَوا دبع نب دّمّصلا دبع اَنئدَح - ١66

 لس وتيار : :لاق هنأ ؛ هلا دب ِنْيرياَج نع «ٌةَرضَن يبأ نع يريرجلا
 هموم لل صلة عاش

 :لاقق 4 هللا َلوُسَر كلذ ملف دسم بر نوير اميين

 145١[ :عجار] مكر بتكت (منإف)مكراَ

 مسا# ةاوؤرب ةمريق دع
 يا رسيرج اد دَصَحُس نب نسخ اح - ١|ةءمك

 000 ةعجارإ رع نالوا :ة هلو

 و رو هضم
 تغمس :لاق لبش يكَدَح «ثراَْلا نب هللا دبع اننَدَح - 1١6٠ هضا/

 نأ « سابع نبا َرَمَع نباو ؛هللادْبَع ني باج ْنَع : لوقي . رايد نب وَرَمَع

 وو ل دق هله ل
 .ةَحآلص ودبي محرما عَ نع ىهن اف يبل

 ل ىذا ديول لل اهم
 هاو

 [ل6 :رظتا] . لد سل مرش مكسب لق لا قال

 [1604 :عجار]. شَمْعألا نع «عيكو هانثدحو 1 64

 هامل لل

 برش اَملمرَراَم :4 هّللالوُسَر لاق : :لاق . رياَج نع هيلا بأن

 نب ِهّللا دبع اًنئدَح «ديلولا نب هللا بع انندَح - |ةركع»

 1441١ :عجار] . هنم

 يفر ةرزال#
 ٍماَشه نير يثكو ةكمب يبسأرلا مساق نيه انئدَح - -اهدكأ

 اف هللا لوُسَر ىَقْن لاق. رباَج نع ءرييزلا يبأ نع ماسه اننَدَح : الاق

 [14416 :عجار] ٠ معي ىَنَح للا يع

 اَمَح : الاق ٍماَشهْنْيريثكو مسالا نبه اندَح - لنحت

 « يل تاّوَخأ عبس يدْنعَو تّيكتْسا :لاق . رباَج ْنَع ءرييزلا يبأ ْنَع ماسه

 َلوّنراَي تلق «ًسّفقاَق « يهجو يف حضنك ف للا لور يلع َلَخَدَ
 :لاق ءرطشلاب : :تلق ٠ نسحأ : لاق ؟ِنيتلاِب يناَوَحأل يصوأ هللا

 ام دلال ين اج اي : لاق عجرم ينكرتو جرح مث :لاق «نسحأ
 لعجف ٠ «كلداَرخأل يذُا َنّيِق لَن دلك َلَجَرَرَع هلل انه كلمَجَو نم

 هللا لك كئوَُتسَييفُهبلا هذَه تلت : لوُقيَرباَج َناَكَف ؛ نيل نه

 ١ . 4ةلآلكلا يف مُكيْي

 ءرّسخألا يبأ نب حلاَص اتدَح «مساقلا نبه اندَح - ظهرك

 ةّعفشلاب ىَضَق © هللا لوُسَرانأ «رباَج ْنَع ؛ ةملَس يبأ نع « 'يرْهزلا نَع

 [14504 :عجار] اَهُدوُدَح فقوُي وأ مسْفت مل اَم

 ا رت ع ع م رقع رع ع للا ب ع دس لك

 كراج كيت نر لدعم لاق. رباج نع «ريمزلا
 و دقدم

 «هقتاك هنم ا هللا ل وسر ُهارتشاَ
 مم

 هلأسي ىت سس كلذ دعب ًادَحأ عيابي نكرخإ

 ١[ 441 :عجار] : دبع أح

 ع ْنَع هرْيِمْولاوُبأ انكدَح "ثِيِلانكَدَح «ديعسوُبأ انئدَح - تلا 56

 ةسفسام هك
 . ندب ادع ف هلا لوُسَر ىَرتشا : لاق. رباج

 نبيا ينعي - زيلع اند هوسات بشان اةهداكك

 .لاقةحلط يبأ اي صيبا د :48 هللا

 :لاق « لاب اَذَه : لاق ؟ليربج اَياَذَهْنَم : تلق يمانأ شح تعم
 مم يع
 ٌرّمعل : لاق كرا اَذَهَْمل : هم : لاق راج هئاتفب ضي ارصق تير

 لاقق «َكَئَرْيَغ تْرَكْذَك :لاق ءهْيلإ رظناق ّلُخْدَأ نأ تدر راك «باطَحلا نب

 0.٠-0.0 نطل ناو ىلإ 0

 لاق :لاق . هل دبا اندَح ردكم دمحم اًنندَح ؛ةَمْلَس
 راس ع راع اش
 .اتوص ينعي يماَمأ فشخ ُتْممَسق : لاق هانعَمَرَكذَف 8 هللا لوُسَر

 يامر ل هل
 ةبقع نب ريشب ينعي - - ليقع وب نئدَح ديعسوبأ اند - ١ةدكم

 :لاق. هللادبَع نبرياج نع ؛ يجاّتلا لوما وب انكدَح - يقرودلا
 0 هممقت ع

 اًمَلَق 2 ٍيْراَغ : :لاق هسحأَو ؛هراَقْسسأ ضَنَب يف أ هللا لوُسَر عم ترْئاَس

 سيل ّمرأ لمَ ىلع انآ لجعل َلَجمتينأَبَحَأْنَم : لاق نيله ََبق
 َماقْذإ كلتكانآ اني ٠ يْلَخ سانا ادق هيلع َتْمكَدلاَف « «لثم دّنجْلا يف

 اًبَكَلَمَج ُنأَشاَم : : لاقت 8 يلا تْوص انِإَ هككرَحَتيال عجم يِلَمَج

 ينطغأَو كاسْسَتسا : : لاق ؟هَلَضَرَع اَم يرذأ ال هللا َلوُسسر اي : تلق ؟رياَج

 لاقق «بَهْدَملُك رعبا يبه ةبرتص همر طوس ُهئطْعأَت طْوسسلا

 «هّلا لوُسَر اَيْمَمْنسلف ؟كلمَج يضيِنآْ اج اي : كلذ دنع 9 يلا يل

 َدِجْسَمْلا هباحصأ ( نم فئا وَط يف َنلَخَدَك ةيِدَمْلا م مدقق «ٌةَئيِدَمْلا مدقأ ل لاق

 رَخك هللا لوُسَرايكَلَمج اَذَه تلق. ينريعب (601/0/6] “تقع

 اق لطفي لاقق ٠ يلَمَجلَمَجلا مْنن : لوف دي تحل

 تقتل ف يلا لاقت ٠ هتف ارياج اهطعأ لاق بهذ نم قاَوأب
5 

 رب ست س هع
 و لَمَجْلا (ككَو)نَمّقلا كلف :لاق هللا لور ايم :ُتلُق ؟مّتلا
 مرسل سس
 [11674 :عجار] . ُنَمّشلا كلو ْلَمَجْلا

 ربأ قدح «ل تع وأ انئَح «ديوس وفل ام ١6 دنلا

52 
 فارق يع هع رك يدل ل لاقق ٠ هلا لو

 8 هللا لوُسرتنأف يلا نم اً امب يفي ل وعلو تسال

 لاقق ٠ اهلك ةَوجَمْلاَدخَأَي نأ الإ ىباق يمرغ ىلإ ثم مهل كلذ ترَكْذَف

 يل ةَبحاَصَواَنآ انَل شرع ىلإ“تْفلطْناَف ٠ ءهطغأق قلل : : 8 هللا لوس



 مسمع لم سس
 الجلب تمس دق فتحا نم اهم الوان نر

 م ُثَمْع اًيآبَحْم هللا َلوُسَر ايآبحْرَم : تل َمعَو اق هللا وسر ا اج

 ءاَذَه كالت يف فولت ىّنح ان قلَطنرباَج اي : ف لل وْسَر يل لاقق

 دسوق ةداَسوب انئج مك اتَحل رثعلابتْرَمآَو اهب انشط مَن : لشق

 ْنمهَكَتدَجَواَمقرَمُع ماك ٠ ءافيل اًهوُشَح «ِرْعَش نم ةداسوب فيّ

 رب ماك يس 0000
 ف "بلا ىلإ اتق «مْخلورتوكبلر هيلا ةدئاعب جم «ةاسو

 قف يلا بح د لق هاَبَحلا يون نم الجر انآ لكو الكاف َرَمْعَو

 ُهّللاَكَراَبكْمَمَت : :لاق ؛َكنمتاَوَعَد هللا َلوُسَراَي : : يتبحاّص تلاق ضَفَْي

 اوُئاَجَ يئاترخ ىلإ كل نب سك مث مُكَلهَللا كرا مَعَ : لاق ءمُكَل

 مهيفوأ علا نر تلال يل مذ يا

 نم اقْسو َنيرظع هديب يسن يذّلاو متو «يبأ ىَلَع يذلا '

 ُهّللا قاس اَمب هر بأ ل يلا ىلإ[ فاطنا برسَح لْضَف لصق ؛ةَوجَمْلا

 ُتْنَحْلا َككَمُمْللا ُدْنَحْل ْمَحلا كلَمّجْللا :لاقُدت ةربخأ املك ٠ ّيلإ لَجَوَرَع

 . هللا دَمْحْيرَمَع َلَعَجَف « هيرَغ ىَموأ دق ًارباج نإ :َرمعل لاق

 « شمعألا نَع نايف انْئدَح ءديلولا نب هللا دبع انئدَح - لد
 ردم م

 ”ضرأ هل تناك نم : ف هللا وسر لاق : لاق. رباج نَع «َنايْفس يبأ ْنَع
 مو مدة امو م

 اح اَهْحتسيل وأ اعرب
 مرا

 «هيبأ نع ؛ «رفْعَج ْنَع كلام ْنَع دلاَخ ْنْيداَمَح انئدَح - ١ةما/أ

 [15ا16 :عجارإ . .رجحلا ىلإ جحا م َلَمَر ا يلد ِرياَج َنَع

5000-7 
 ٍمصاَع ْنَع رم نب مصاع اندَح «طاّيَخْلا ٌداَمَح انكلَح 7 ١-١

 :لاق هّلا دبع نراجع عي ير نب رماَع نب هللا دْبَع ْنَع ءهّللا دّيبَع نبا

 نطل تدر ىلا ء ىَحضأ "نم :48 هللا لوسر لاق

 .همأ هدو امك هبوثذب تَرَ

 نع ءءاَطَع ْنَع « ٍجاَّجَح ْنَع «فسوي نب لهس اًنئَدَح - ١ ةءاع

 ىَلَع اوديزي مل ءاوُمدُ نيح ُهاَحْصَو ف هللا َلوُسَرنأ هللا دبع نْيرباَج

 [16742 :رظنا] . دحاو فاوط

 دّبَع ْنَع ريَهُر انئدَح «يدهم نْب نَمْحرلا دبع انئدَح - ١6/5

 ّذِإ تْيكرأ :لاقق يلا ىتالجَرْأ اج ْنَ ليقع نْب دّمَحم نْب هللا

 ريَغ الم آسحُس ار باص َلكأ ىََح + يلاَمو يسب هللا ليبس يف تدَهاَج

 :عجارإ .هل ءاقو كلدنع سي اند عدت لإ معن لاق ؟ةَْلا لحد ءريُم

1] 

 دّمَحُم نَع :َناَيْفَس نَع يدهم نب نمَحرلا دبع اَنْئدَح - ١ هداه

 لوالي بكارب سْيل يومي يبا هج : لاق. رباج نع ءردَكُممْلا نبا
 [8*147 :عجار]. نور

 نب قاَحْسإ ينَربخأ ءدانزلا يبأ نب مساقلاوبأ انئَدَح - اهدا

 نب باَج نع (عسطم نادي يي يبأ لاق) ءٍمّسْفم نْبا نَع : مِزاَح

 2 .ةكم لحلا امد اره :رخبلا يف لاق اف يلا نع هللا دبع

 ايسّبلا ين

 تاغ يف يل عضان ىلع لاق. رباَج ْنَع «ةَرطَن يبأ ْنَع -

 َناَكَف :لاق ةَّسْضَئُهََخَك : : لاق وأ ةَبرص قف هللا لوس ُهيَرِضَق « باكا

 يناَنآَق :لاق هك األ باكرلا (1/5 /6) لوأ يف نويل دعب

 وه :تلُق :لاق كري او اذَكَو اك هيّميبأ : لامك و هللا لوسرر

 للرب ذكو كب ديني: :لاق ؛يناَرك : :لاق هللا َلوُسَر يكل
 :لاق رم نم مك يرذأ لق نامل لاق) هلا لوُسَر اكله : :تلُق :لاق

 ْمَحَن ْمَمَت تلق : :لاق ؟كيبأ َدْعَبَتْجْوَرَت لَه : لاق مث (اَذَكو ذك هيي ماع مام ءةمرق -

 2000 :لاق ءابس :تلق :لاق ؟ايئْماارخيأ : لاق

 .اًهكحاَضُتو ككحاَضتو ءاهبعالت

 7 ْنَع ءِرْيمْزلا يبأ ْنَع ؛ « ماشه نَع « ٍماّشه ْنِبريثك اَندَح - -١6١الل

 بَ اَنبلقف ءثارُكَلاَو لّصبلا لأ ْنَع هللا ٌلوُسَر ىَهن :لاق# رباَج
 ةّننملا ةّرججلا هذه نم لكأ نم : 8 هّللا لوم اوُسَر لاق «ُهئم الهال

 مص هرص ع
 رنا سنام ىدَتَياَمم ىّذأََت ةكئآلملا نإ ؛ ءاًندجْسَمنيَريالَ

 «يدع يبأ يمس انَدَح - -1 6 ءو//

 مااا

 ْنَع ِرييزلا يبأ ْنَع «ماَشه اَندَح «ماَشه نب ريثك انندَح - 1١ ةدا/ه

 ,جُرسلا اوتفطآو « للاب باول اوُلغأ : لاق ف هللا َلوُسَردَأ ءرباَج

 يلع وضمت لَو باَرشلاَو ماما اوُرّسَحَو ,ةّيقْسألا اور

 هدفا :رظنا] . دوعب

26 
 ع ْنَع هريبْلا يبأ نع ؛ « ماسه اًنندَح ء ماسه نب ريثك اًندَح - ١م

 َلَخَت ني هبةلرتُم الجور هللا يقم : لاق 8 هللا لوُسَرنأ «رياَج
 ا ا و صال يناس »

 1678٠[ :رظنا] را َلَحَو هبةلرننُيهَللا يفك نمو نجا

 ذأ ءرياَج ْنَع ءِْيزلا يبأ ْنَع ؛ « ماّشه انئدَح :ريثك اَننَدَح - -١ه ١مل

 َرَمْعأ نم نإ) ءاهو َعتالَو كلوا مُكْلع وُ : لاق هللا َلوُسَر

 [14177 :عجارإ] . توم دعبو هنا ُهلَوْهف دَتاََح ائيش

 هللا دّبَع يبأْنْب ب ماشه اَنثدَح «ٍماّشه َنْبريلك اَنئدَح - ١ةهءملا

 «يراَصْألا هللا دبع نَا ْنَع «ريبزلا يبأ ْنَع «يئاوتستلابحانص

 رح ديد ٍمْوَي يف 8 هللا وسر ده ىلع سسشلا تفس لاق
 سا سس

 مكر مث ؟ نوري اول ىَتح مايا لاط هبط ف هلل ى اصق

 «لاطاق © مقرمش «َلاطاَ َمَكَرمُك ؛َلاطاَق هَسأر مكرم « وجا لاطاَ

 لمَ م مديل مك «الك لم عتصت كم ننس جسم
 يلع ضرع نإ : لاق مك ءتاَدَجَّس عَيْرأَو « تاعك مير تناك ُرَحأَتي

 ةئاذخا افق اهم توات ىلح جلال اسرق «هنودَحوُت ءيش لك

 لع ضرع (ماشه لش -* هْنَع يديأت صك افطق اهم تْلَواَنَت : لاق وأ)

 ءتْوَسهي ةّيريمح ةاَرْما اًهيف تيأَرَك مُكاَشْنَت نأ بمر حن تلَعَجَف رانا

 احد ملو اهقستملو هممت ملقط هل ةره يف بَ ةليوُط
 رفا يفي كلمن هين ةتاتكا/ « ضرألا ِشاَنَح



 مه

 ًٍِ ىّنح اوُلَصَت ْتَقَسَح اذإ اد اق ءاَهوُسُكييلَجَوَرَع هّللا تاّيآ نم َناَنيآ اَمِهَّنِإَو

 00 :عجارإ . يِلَجْت

 ْنَع ِرْييزلا يبأ نع ٠ ماسه انئدَح «ماَشه برك انئدَح - 1١ هدم

 هباَحْصأَب ىَلَصق ٍلَْت يف اقف هلا لوما : لاق. هللا دْبَع نْيرباَج

 مُهلنإف ْمهوعَد : (وُئاقك) : لاق .نوُكِر ملا مهمه لاق «ريهظلاةالَص
 لوُسر ىَلَع ليربج لَك : لاق مهاب نم مهيب َحأ يه هذه َدْئبةالَص

 لوو نص مهم هباحنصأ, ل للا 'ل ور ىلصق ريشا ا هلا
 ل ا همم

 ف هللا وسر نوُنيَنيدّلاَدَجَس مت ؛ًاعيمج ج اوربَكَف ؛ مهيدي ني 8 هللا

 الق «َنورَخآلا دس هس اوُدَجس نذل عر مل مق َنورَخآلاَو

 فصلا ل ْهأ ماَقَق ءلوألا فصلا َن بني رأيا ةمكرلا يف ف اوُماَق

 اوُمعَقَراَمَلَق :ًايمَج اوُمكَرَك لوألا فصلا ىَلِإ نرحل مَدَقَتَو يناثلا

 املك هما َنوُرَخآلاَو 8 يلا َنوَُيَن ذل َدَجَس « عوكرلا نم مُهَسومَد

 1 َنوُرَخآلا ٌدَجَس م مهسوءراوعقر

 يبئدَح «قاَحْسإ نبل نَع ' يباح بواد ١- ليااولملا

0 00 
 دع هر كاكو 007

 راع يبس ذوو بتم يول ين يخأ يالا ل

 :لاق ملعلا مب هل بي ااَك ردح نبهّلل بعل ىلوَم طابسألاوُبأَو

 لوسر ديرأ تْجَرَح : لاق ؟ماَمّطلا َّنمَُّثلا تسمم ءوُضْولا نع هال

 دنع (فاَوسألاباَوُه : : يل ليقف ُتْنَعتْلاَسَ ؛هدجأ ملك هدجْسسم يف ا هللا
 « رام

 نهي مسيح ب ثراَحْا نب ثراَحْلَب يخأ ميلا ني دعس تان
2200 

 السلا يف نهيبأن مّنْن نُنرَو ةوسن ذ لوأ نكو : لاق« نهيبأ 1 نم نهئاريم

 تدَجَوَف ؛ عسيرلا نب دهس لَم وهو (فاوسألا) تلج تحترم : لاق

 نم ءاَدعب يأ لاق ءهيفَوهك هل رق لخن نم روص يف هللا لوس

 لاَ مش :لاق ءهَعَم مْوَقْلا لكأو ف هللا لوُنمَر لَكَ ٠ ه0

 مهي ىّلَص مث :لاق «ُهَمَمْمَْقلاًاضَوتو «ر لل هللا لور اضن مث
 نحن تشق نرم يقام ٍضَْب يف اق هلو دع مث: لاق طل

 8 هللا لوُسَر ىَلَعاوُدرَف :لاق ؛ «نم مامر ةالّصلا تَرضَح

 ابعت ضم عقلا كاوكاو ريش نم هان لطف
 م لا َنمَحأ وهام امو ّرصَعْلا

 يِنكدَح «َقاَحْسِإ نبا نع ؛ يبأ انئدَح « بوقعي انيدَح - ١ هدم

 هلع لولا

 يلع نب دمحم نب َنَسَحْلا تعمس : لاق. رييزلا لآ لوم ريشي يبأ نب (ريشبا
 ٍلْسُكلا نع ةَملَس يت اخحأى اصلا هللا دبع نَا لآسَي بلاط يبأ نب

 تاَكرغ ثلا هسأر ىلع ففي 8 هللا ل وسر نا هرياَج لاق ؟ةياَجْلا نم

 يسأرَرعَشنإ هسا هَل لافت : :لاق ؛هدله ىلع ءاَمْلا ضيم هيدي
 لوُسَر سأَر :ٌرباَج هَل لافق يدي تاك ثلا هلْ ؟ 0 نأ تحاور 0

 .كلسأَر نم بط رت ناك قف هللا

 ينكدَح «َقاَحَسِإ نبا نع « يبأ انئدَح « بوشعُي اًندَح - ١ةهنراك

 شايع يبأْنَع ناَوْسع يبأ نب دلاَخ نع «ايرصملا بيَح بأن بدي

 هم

 . للا دْبَعِنباَجدتس
000 

 ١ سَ ظ

 جنك دياي حيذ هلا لوس يرانا للدين
 م مس

 كمه هك

 ضرألاو تاّوّمّسلا َرطَق يذل | يهجَو تهَجَو ينإ : اًمُهَهَجَو َنيح لاق مث مث

 ياه يكشو ينالسأل .يكرطُما ماقول ذي

 هل حك غ دلو طلال
 ملا ري عم ادعرم

 نع -ُهاَبآ ينعي - -ٌرُكذَي هتعمس :لاق .بوُقَعَي اًنئدَح - /81* 6 ١

 عير يأ نأ لا دبع اطل دبع مانع ؛ةتركع ين
 ةماعلا ع يل 0 01101000

 َن 202 :هدجْمذَج لوران يو كسل هلل

 ف هلل وسر تير ين « يناَيرتلت بلص امن ينإ : انك لاق الفرص
 م و

 . اَذَكَم ىَلَصُي

 مام مارب. درب »ب

 نب دمحم نَع ثدَحَي « بأ تغمس : لاق. "بوُقَعَي اًيدَح - -6 :رذخ

 «نَمْحرلا دبع نب ةملَس يبأ عمن نم لجو يكدَح ا ةمركع

 ف هللا َلوُسَرَدأ ٠ هللا دبع ِنْبرياَج هين «رباج نب [نَمْحّرل دبع نع

 قحَفْسَي ةَدَك نيمَي ىَلَع اذه ير دنع فل ِسْنلا نم رم ام : لاق

 .رْضْخأ كاوس ىَلَع أَو َراَذلا لجو رع هللا ُهَلَخْدأ ؛ «ٍملُْس َقَح اه

 يسكدَح «قاَحْسِإ نببا نع « يبأ اَنثدَح «بوُقْعَي انندَح - ١4

 راج نع هلا دبع نب باج نْب نحل دْبَعْنَع «ةَداَق نب (َمْع) نب مصاَح يب مع -

 مآ دُحأ' باَحْصَأَركذ اذإ لومي 8 هلا لور تغمس : :لاق هللا دبع نب

 مق: ينعي - ٍلبَجْلاٍصخُن باَحْص َعَمتردوُع يّنأ تندر ؛ ءهللاو

 .- لبجلا

 «َقاَحْسِإ نْبدَّمَحْم ْنَع؛ يبأ انئدَح «بوُقْعَي انثدَح - |ةمءو

 لوُسَر عَمْسْجَرَخ : لاق. هللا دبع ني رباَج ع ناسك ئابْطَو يئدَح

 لق املك .فيعتم يل لمح ىَلَع احترم عارلا تائةَرَْخ يف هللا

 ينكرذأ ىّنح فخ ت لَعجَو يضننقاكرلا تَلَمَج الف هللا وَّلَسَو

 يبأطنأ هللا َلوُسراَي :تلق : :لاق ؟ياجج يكلم :لافك 8 هللا لوس

 انما هده ينطغأ : لاق مث هللا لور حانآو هنأ : لاق ءاَذه يلَمَج

 :لاق تلم: 2 :لاق رج نماصع يل علا“ ادم 1/6
 مم

 للون لقا ويلي يل

 « دلك بهآ لَبهّللا لوس اي: :تلق : : لاق ؟رياَج اياه كلَمج يسن بأ : لاقت

 مَهردبُثذَخ دق : لاق ءهب ىتمّسُف :ُتْلُق : : لاق «هينُب نكلو آل : لاق

 557 :لاق ؟ِنْيسمْردِف :لاق 0 هلال يي :تلُق :لاق

 :تلْق : :لاق ؛ةيق ةيرألا حلب ىلح قط هل لور يقيمه: لاق آل

 نك لاق لكم هل
 -ٍ م

 0 تلق ؟تيضرْداف : :لاق «تيضرْدَّت

 محن :تلق : :لاق ؟دْمَبَتْجوَرَتْلَهرباَج اي: يل لاق مث : :لاق هنْدَحأ

 ا :لاق ءابيك لب :تلق : :لاق ؟ًارخب مأ يأ : لاق هللا َلوُسَر
 م رس سرا سارت
 3 و دحأ مْوَيبيصأ يبأ نإ هللا لور اي :هتّلُق : لاق ؟كبعالَتو اهبعآل



 هيلا عيمةرشد عراق
 :لاق و« موتو سو عت مما را تنك اهل تان

 ترحُق وجب اتا رارص انج دقن لاق للا اش ْنِإ تبصأ

 هللاو : :ُسْلُق :لاق ءاَهَن رمت ضقت اني 'تعمسسو كد انمي هيلع انمقآو

 َلَمْعاَف تدق تأ اذإق «ُنوُكتس نإ : لاق قامت نم املا لورا
 هام عع الم ماس
 تّرحُتف روزجب ا هّللالوُسَرَرَمأارارص اجامل : لاق ءًاسيئالَمَع

 :لاق اَنلَخَدَو لح 8 هللا ٌلوُسَر ىَسْمأ املك ميلا كد اهل اسك
 .كانوُ :تلاق 8 لوس يل لذا تيدا ةَرَملاتربْخآَ

 ىّنَح هب'تلبثأَك ِلَمَجْلا س أبت ذَخأ تحب أ املك : لاق ءةَعاَطَو ًاعمسف

 لاكةنمايوكدجنشلا يف لج مق: هللا لور ب ىلع لحل
 ما م

 اَذّه هللا َلوُسسَر اي :اولاق ؟اًذَه اَم : : لاقق َلَمَجْلا ىكرك 9 هللا لور ر َجَرَخَو
 ريم ايت سا ماس

 َنْبا ©يأ :(لاَقَك) : لاق. هلت يعدَق ؟رياَج نيف لاق «رياَج هب ءاَج َلَمَج

 شات راجيا ذا : :لاقك للبعد لاق« اكول أو هذخ يخأ

 "نبيل يرد بما ع يي مهنكم ىو اتطع يمني

 مس و هك

 .ةرحلا موي ينعي

 ْنَع «َقاَحْسِإ نبا نع ,يبأ انكدَح بُني اَندَح 0١-
 هللا دبع نباح نع ءر ءرباَج نب محلا دبع نَع داق نب مَع نب مصاَع

 فوج ماه هيأ نم داو يف ارتحل .لاق ٍنينح يداو البسام : لاق

 ره د >2
 مَا ناك دقو حبصلا ياَمَع يفو : لاق اراد هيف ردَحْنت مَنِ «طوطَح

 ءاوُدَعاَو اوُيهَتَراوُحَمْجَأ د «هقياضَمو هباتجأ يفو هباعش يف ان اوُيمَك

 ٍلُجر هد ايل تدل ادق ئاتك الإ دوُطَحسم نحو عار املا :لاق ها ام ير
 ءدَحأ ىلع ْمُْنمدَحأ يول اوما «نيعجار سان َمَرَهْلاَو ءدحاو

 7 ع
 5 يلإ مله « سانا اهي لإ : لاق مث« «نيمَيلا باد كف هللا لوُسَر َزاَحْناَو

 معاة لع ماسشف
 اًهضعَب لبإلا تلمتحا ءيشآلف : لاق « هللا دبع ري دَمَحُم انآ « هللا لوُسَر

 َنيرِجاَصُمَلا نم آطفّر ا هللا لوُسَرعَمأنأالإِاّنل َقلطنا6 ٠ ًاضْخَب

 مَ ُنَمُعَو ركبويأ 48 ُهَمَم تبي نمو «ريثك ريغ هني لهأو راصنألاو

 بلصق لاهو بلطملا دبع نيالا بلاط يأ لع هني لأ

 يفَوَدي ايو تراحم ترحل وببآو سابع

 يف َرَمْحأَل ل َمَج ىلع ناو نم لجو : لاق . ديني ةماَسأو «صيل م

 ادق« ُهَنلَنِزاَوَهَو سلا َمَآهَل ليوط حير سأر يف دوس هدي

 .ةوُْباَ هءاَرو نمل هعقر سأل هَ اذإَو حرب نط كرد

 َنَع داق نْبَرمَع نب مصاَع يئدَحَو : َقاَحْسِإ نبا لاق - |ةهء7

 رم لجل كلاي لاق. هلا بح ني يَج هيأ ءرياج نب نَمحرلا بَ

 يلع هل (ىرهأِْإ «عَتصَياَم عصي كلذ هلمج ىلع ةيرلا ب حاَص اوه

 هل نم لع هَ: لاق «هناَديِرُيراصْألا نم لجَرَو بلاط يبأ نبا

 لجرلا ىَلَع يَراَصنألا بنو رجع ىلع عقوق لمجلا يتوُرع برص

 امام ري عسا ع
 2 « هلْخَرْنَع (فَجَتْلاَق)«هقاّسس فلصنبُهَمنك نط مرض هَبرصق

 الج ىلط قرم م اذا ةجار انته كرات

 . 8 هللا لوس دنع نيتك ىرسألا (101//)

 ينئدَح «قاحسإ نبا نع « «يبأ انئدَح «بوقعي اًنيدَح - اهو

 يف 8 هللا لوُسَرَعَمانْمَع لاق“ هلل دّبَع نْبِباَج ْنَع « نيم نب ديعس 000

 هّللاو :دلْقَم : :لاق «ةئمَسْعلَج لع اَهيوش يدذع تناك : :لاق ءَقَدْنَحْلا

 نم انيس ان تدحطق يتارا "ترم : لاق« ل هللا لوُسَرل اَهاَمتصْوَ

 هللا لور اَهايوَشَ شل كلت تحبو ءًزبُخ هلم ال تسنصَو «ريعش

 :لاق. قدذخْلا نع فاَرصالا © هللاٌلوَُر داو ايس مل :لاق“« 2

 هللا َلوُسَر اي :تْلُق : لاق :٠ اله ىَِ نعَجر اَنْ اذ اراهت هيف لَمْ نو
 ميسا هرب 6 همه همم

 قي نمي هسا نع تاك هو كف ذك ين

 يبت درسا يَ يلْنَم ىلإ يعم فرصْتانأ ب حأق ؛ «ريعشلا

 راض َرَمأ مث محن :لاق كلذ هلق املك :لاق َدْحَو ك8 هللا كلور

 هّللاَنإ :ُتْلُ :لاق و اج نيل هللا وعمار حرصت

 سْلَجَف : :لاق ُهَمَمْساَنلا لبو ف هللا لوس لاف «نوعجار لَن

 ٌعَرَفاَمَلُك سانا اَهدَراَوَتَو لكأ م «ىمَسَو َكَربَق :لاق ؛ هلام

 .اْنع قَدنشْالْهأر ص تحس انءاَجَو ءاوماق موق

 مم سم ب هاسقب

 ينئدح ؛ةقاَحْسإ نبا نَع يبأ اَنَدَح بوُقَْي اَندَح - 4

 نع حوُمَجْلا نب وِرَمَع نْب نَمْحَرلا دْبَع نْبدوُمْحَم ّْنَع «ةَعامر نب داعم

 لوُسَر حبس هللا لوس عم نحَنو دعس نفد امل : لاق هللا دبع ِنْيِرباَج 0007

 لوُسَراَي : اولاق مث «ِساّنلا ربك ريك مث «ًاليوط هعمل حبس اك هللا

 هجر ىّتح هرب حلاصلا لجل اذه ىَلح قلصت : لاق ؟تْمّبَس مما

 [1494514 :عجار] ُهْنَع لَجَو رَعهَّللا

 :لاق .شَمْعَألا انكدَح «يوَمألا ديعس نب ىَحَي انئدَح - هنو
 محلا مثخَبط نإ : :48 هللا ًالوُسسَر لاق : :لاق هلا دبع نب رباَج ْنَع يكلي

 . ناريجلل ا مكب وأ «عَسوأ نإ مَا وأ قرا ورا

 ينرَبْخأ « حرج نبا نَع «يومألا ديعس نب ىَبحَيانندَح - اهدقك

 هلا لوس ر لاق :لاق. هلا دبع نبا نع ؛ « ليقع نب دَمَحُم دَّسَحُم نب هللا دبع
00 

 [14501 :عجار] . ره وهف هديس نيب جور دبع امي : 5

 "امام
 نع , جْيرج نبا اربخأ «يوّمألا ديعس نب ىَحَيانئدَح - /١6١1-

 ىَلَع هُمنصُت انك دق :لاقق : لاق ؟لزمْا نع لسوريا عمَسهَّلأ ءءاطَع

 [1612 :رظنا] . ف هلا لوُسَر دْهَع

 نبا انَدَح ةَصْقَح يبأْنْبدَّمَحْم انندَح «حْوَراَندَح -4

 :لاق. هللا دبع نْبرباَجْنَع ؛ نَمْحَرلا دّبَع نْب ةَمْلَس يبأ ْنَع «باهش

 هماسع هك هر كس و و كوع ه مو
 لعجف ,ءآلَخْلا هْيلإ ببحو ءهرْمأ لوأ يف ا للا لور نع يحول سبح

 را همعم هود سم
 تع « يق نم سحب انآ اذإ ؛ءارح نم لقمه اميْيف ؛ءارح يف وُلَْي

 ةثياراملك لق يسر ىلع يأن قل ار ين يذلا يت



 ص ١٠١6

/ 1 : 

 000 زنلأك مق. 7-0-3200 لاقت يربح يناقق ينو
 ٠ يس هس ساس و درع
 1١[ 485048 :عجارإ . «رجماَق َرْجيلاَو رهط َكِباَنَو 0

 نبا نع« ءحلاّص نع« :يبأ اَنثدَح «بوُقعُي اًنيلَح -8
 - لساس سل سارا هع اسف م

 لوو حسن يل دبي ضمتس :ةعلس اسوبأ لاق «باهش

 مم

 اَنآَو «هنايآْن ع مه ْ "خلطت ”يسدملا حلي يلج جحا ي

 101١1[ :رظنا] . هيل رظنا

 وبأ ينربخأ : :يرهزلا لاق ءِرَمْعَم ْنَع ؛قاررلا دبع اًنكلَح ١

 ا هللالوُسَر شمس : :لاق. هللا دبع نْيرباَج ْنَع ءِنَمْحرلا دبع نب ةَمََس
 وار ص ياسر ل
 انوص تطعم يشأ آي : هثيدح يف لاق « يحول ةرثق نع ثادَحيوهَو

 ىَلَعسلاَج ءارحب ينءاَج يذلا كللمااذإك يسار تمر «ماَمسلا نم

 ينوُلمَز :ت تلْقَكآدْفَجَرَ رك .ابعر هنم تجف «ضرألاو سلا نيس

 27 رذنأق مقارن ا هيأ ايوكلَجَو رع هللا َلرْئاَف ؛ ينورُثدَ . يول

 يمر. ةالّصملاَضَرقتْنأَلْب «رْجْماق َرْجرلاَوو هلْ ىلإ 4ربَكَت
 اوم :عجار]. ةاكرألا

 دبع نب ةَملَس وب يتربخأو : (0///000“) 'يرطرلا لاق - ١هلم

 8 للورق 0

 2-0 م كتاوت تعْنأ

 هلل دبع نْيرباَج نع «لُجَر يكد : «لفوت يلون ضياع ١ ِرَمْعَم
 يف يلّدأَنأ لاق 8 هللا لوُسر ىلإ ب اَش هاج : :لاق. يراصتآلا

 [0691/1 :رظنا] . . هلئضق نم هللا لَو مم : لاق ؟» ءاّصخلا

 َّنَع حار اَكَح - دلاَخ نبا - ينعَي

 ِنْبدْيَز ْنَع ءِرَمْعَم ْنَع حاير انثدَح ؛ميهاَريإ اندَح - اةزى#م

 يلع نحن سَ عمات : لاق. . مَسْقَم نّْللا دبع نع « «ملْسأ

 لشن هرْعَشلالجي : لاقت ؟ةَباتَجْلا لس َنَع هللا دبع نيرا لآَسق

 32 الك هسأر ىَلَع وحي 8 يبلانا : لاق «رخشلاريثك يسأر : : لاق رشا
 دعو هع

 ناك :لاق «رغشلاريثك يسأر : دّمَحُم نب ْنَسَحْلا لاق ِءاَمْلا نم تاينَح

 [14169 :عجارإ . َبيطأَوَرتكأ قف هللا لور أر

 ماه هاش
 ريك يب تف ىحياع هوم نع قار ذباح 4 0 ١-

 اد رقكملا يندب ام هكحار ىلع يكب لو

 ليم :عجار].ةلبقْلا لبقتساَو هتلحاَر نع لَ ةيوثكملا َّيلصْيْنآ دآرأ

 وبأ يتربخأ «جْيَرج نبا اًنربخأ ركب نب محم انْندَح - انما ان

 :لاق 89 بل حييل هل دب ناجع يزل
 لمارم ف ع يم رس

 « ىنم ىلإ ولمن مُر اذإو 88 يبل لاق ٠ لحتْنآ انثطا اًمَدْعَب انرَمأَ

 [14 :عجار] . ءاحطَبلا نم اللهَ .اوُلهأَ

 ِنْيدَّسَحُس ْنَع «حْيرج نبل اربح ء ركب َمَحُم نكد - 2 مر ك سا را المت ل م٠ هه سرعاو
 هَ ةَئيدَمْلابَرهظلا 8 هللا لوُسَر ىَلَص : :لاق كلام نْب سّنآ ْنَع ,ردكملا

 ىّنح ةّقيلحلا يذب تابمُك نيتك ةَقيلحْلا يدبر صَملا ىَلصَو ءاعيزأ

000 
 . لهآ ب تتوتساَوهتلحاَر بكر امل «حبصأ

 وُبأ ينربخأ «حْيرج نبا انربخأ «رْكب نب دمَحم اندَح - اهل 39

 هنلحار ىَلَع يمري ف يلا “تيل : لوي هلا دب نب راج َحمَسُهّنأ «رْيلا

 دعب جحأ ال [ذأ] يلعل يرذأ ال ين مُككساتم اول: ويحتل موي

 [045107 :عجلر] . هذه ينجح

 .(ح) حْيَرج نبا انربْخأ ءركَب نب َمَحم انْندَح - ١14

 دبع َنبرياَج َعِمَس هنأ «ءاطَع ينَربخأ « حْيَرج نبا نَع + «جاَجَحَو

 ال رع

 هّلاٌلوُسسر انك حْرأك «ىتم تآلكألإ نبال انك : :لوُقي هللا

 .اودورتو اول : :لاق

 ل :عجار] . اًندوَرَتو الكف :جاَجَح لاقو

 هدو هزات لاو
 .(ح) جيرج نبا انربخأ ءركب نب دَمَحم اندَح - اهل 9

 دبع َنْيرياَج عِمَسْهل ريما وبأ ينربخأ ٠ حير نبل انَح حور

 «ةنذَب يف عبس لك «ةّرسعْلاَوحَحلا يف ا يلا م اكرتش ثا : لوي هللا

 [1410* :عجار] . ذوي ةئدَب نع نر

 «جيرج نبا اًنرَبَخأ : الاق حْوَرو ٍرْكَب نب دمحم انئدَح - ١هأ١٠

 ٌةرَقب ةَضِئاَع ْنَع « [ يِئلاَرحَت : لوي ارباج َعِمَسهّنأ ءرييزلا وبأ ينربخأ

 . هتجح يف
 هلو درو ٠ ءقيعدو

 « جيرج نبا انثدح : الاق «حْوَرَو ركب نب كمَحم اَنْدَح - ا١هالأكا

 يلا ةَّجَح نعت حيل د َنياجب مَسهّنر يملا وب ينربخأ

 «ةّدبلا يف انمْرقتلاٌعِمتجيو يده نأ كلل اذإ فيلات لاق . هق

 1١141977[ :عجار] . ْمهجَح نم اوُلحينأ مُهرَمأ يح كلو

 وُبأ ينربخلا ْيَرْج نبل انكدَح ركب بَمَحُم انكدَح - 7
 يف ِمْسَولا نَع 8 هلا لوُسَر ىهت هَ :لوَُيَل دعنا حمس ريل

 [14474 :عجارإ. هولا يف بْرضلاَو ءهّْجَولا

 ءوعدو
 وبأ ينربخأ « جْيَرج نبا اًنربَخأ ركب نب دمحم اًنُندَح - ١مل

 نم ابارج 88 هّللاٌلوُسر ادور لاق. هل دبع َنْيرياَج عسل ريل

 اَنّيلَع برو اًهصُمَتت «ةرطت ةَرثك مث «ةَضبو هو انل/ض ياك ءرمت
 ٌعاَيجَواَرُغ : :ةدْيبع وُبأ لاقك .ًانّيم اتوح رْخَبلا ىَقلأَك ءلّيللا ىَّنح َءآَمْلا

 ْنإَف ءمكل هّللا هجرخأ اقزر : : لاقك اف هللا لور هنرَكذف ءاتلكاك 5 ءاوُلكف

 هب لَسراَف (80/4) يش هم انساك ءانومعطا * يش مُكَعَمناَك
 [145: :عجارإ .هْنم لك وقاضي

 .هرا و سرا م عرب ةرلا هع

 'ينار نب نيحلااَْدَح بْن بدبزاْدَح نا



 . ةجلا يفرش ىلإ هبوط هيف احم ايل نم دوي

 :عجارإ. يرانا لاك هم نوُجرْخي ءهيفَنوُلستتيَ «ةايحْلا رهن : هَل لاقي

160 

 رمعام يف
 ,لْضَمْلا امدح 6-١

 روامإب
 ,ناّيفسم اًنكدَح :الاق . َدّمْحآ بو نيكد نب

 ٌمَتاِساَنلا :لاق ف يبل نأ ءرباَج ْنَع َنايفَس يبأ نَع «شّمْعألا نَع

 7 7 مام. هجر لام ِرخْلا يف شيش
 نع ءَناّيْفَس يبأ نَع ءشَمْعألا نَع «عيكراتدَح -5

 لو ِرْيحْلا يف شمل عيل :لاق ف يِنلاّنأ ؛[رباج

 «كيِرَشاَنْسدَح : الاق .دَواَد نب ىسومو دمحأ وبأ انئدح -- 07
 ما اةمر

 نآ دار نم : لاق لف يلا نَع باج نع ؛ « ليقع نب َّسَحُم ِنْ هلا دبع نع

 . يشب حسي يلو موُصَي

 [1601؟ :عجار] .ءيشي ولو : ىسوم لاقو

 7: نع ؛هيبأ نع ؛ رّْعَج نَع « يتلا باعوا دبع انئدَح - ١هزاأمل

 هم سامع ٠
 َثآلك هسأر ىَل "بصي باج نم لسا اذ هلال وُسَرناك : لاق. رياَج

 ناك يخأّنِب اي: لاق ريك يرشد : :دَمَحم ني ِنَسحْا هَل لاق تاّنَدَح
 ةءقلم
 [1 :عجار] . .بيطأو لع نم رك ف هللا لوُسَر عش

 ْنَع ءدرُبْنَع ,ىلعألا دبع ىَلعألُدْبع اند -8
 يآ نم ُبسيِصُنف اقف هللا لوُسَر عم وُزْفَئاَنُك : :لاق. رياَج ْنَع :ءاطع

 [14668 :عجار] . انيلَحباَُي الك عهبامستستف مهسأو نيكرذتملا

 ءرياجج نع هيلا يبأ نع ؛ «ٌجاَجَح اَنئدَح ديزي اندَح - 00

 :عجارإ. باوك يف يُصيَوهَو ف هللا لور ىلع َلَحَديِرْدُخْلا ديعس انآ

 لولحك

 :لاق رياَج نع ؛ءاطع ْنَع « «حاّجَح نع هُكيياندَح - ١ تكا

 0451٠١ :عجار] ٠ هد ملي ديلا من لسمو

 نسما بسأل لقا ري هلا دن وبن «ةرت
25 2 

 [1175 :عجارز ٠ موي ةيح يهر ةئساقم اَهيلح يتب ةسونم سنت

 بحاّص ِنَمْحرلا دبع ْنَع ,ناَمِيَلس اًنكدَح ءاليزي انئدَح - تدفو

 . رياج نع « ةياّمسلا .رمعلا نم َناَصْفُ رياح رس هلذعب ٠.

 :لاق + - بَنيَز يبأ نبا ينعي ٍ - جاَجَح اًنربخأ ديزي انندَح - ١00

 مل هم مك

 :لوُقي. هللادبَنْيرَجتَس لوي نايفس ابآ عفان نب ةَحْلَط تعم

 ُتْلَمَجك لإنه امل ٠ ءاقف هلا لور يبَرَمَف يِراَدلظ يفتن

 ىتآ ىّحاَلطْلَك ءيدّييدَحأَك نموت أنا : لاقق هَقلَخ يشأ

 يلدذأَمُ «َلَخَدَ شْحَج تنب بكينا ٠ مَكَس ٌمائاَسنِرَجُح َضْنَي
 0 ةئنآلقب ينأق محن : اولاقق ؟ءاَنع ْمكَدْنعأ : :لاقُ «ُباَجحَلاَهيلَعَوتلَخ َتْلَخَدَك
 3 :اولاق ؟ٍمُدأنم م مُكدْنَع لَه : لاق "ين ىلع تمض سل

 وع د دوس وس وهوه:

 ساو هندي ياتو اصرف ذاق هبل ةوثاه : لاق 0

 َنِيَيافصتنَو هْيَديَنِْيافصن َعّضَوَ نيئاب تاق َّرّسَكَو «' يديني

 [1477/4 :عجار] . يدي

 , ْنَع ءِرْيْزلا بأ ْنَع ؛كلملاُدْبَع اندَح ديزي الح --606

 ْنُكيمَلاذإَف « ءاّقس يف هَلْ هّلاٌلوُسَرَناك : لاق هللا دْبَع نْبرباَج
0000 

 [119107 :عجار]» ماري نم روت يف هد ءاقس

 7 نع ءرْيمزلا يبأ نع « كلما دبع اربح دي انَح - ا|ةمزالكك

 «تّقَرملاَو «ريقتلاو «ءابدلا نع ف هللا لور ىَهت لاق هللا دْبَع نْبرباَج

 ةننفلل ..عجار]. مكَحْلاَو

 يبأ نع - يروّلا ينعي - نايس اًنرَبَخأ ؛ديزي اًنئدح ١07-

 ىلع ريسيَوهو تفج «ةَجاَحل ف هللا ٌلوُسَر يعي لاق راج ْنَع ريل
 ء”روع ع

 «يَلَع دري ملف هلكت هدام ئموُيَوهَو قرثمْا لبق نم ههْجَوَو هتلحار
 [1470 :عجار] . "1 يلسأ ل لإ : لاق ف ةَرَمْنا مل

 دبع نَع ها نامل بْنَ بق ينأ نب ٍنع رماغ وأ

 لاق :لاق. هللا 6 /8] دبع نب راج ْنَع ؛ كيتَع نب رباَج نب كلما
0-00 

 .ةلامأ يق تقتل انيدَح لجل َتدَحاَذِإ :9 هلل لوُسَر

 [11401+ :عجار] . ثيِدَّحب هسلْجَم يف :ِرماَع وبأ لاق

 ْنَع يزل يبأْنَع ٠ جاَجَحْلا اربح ديزي انندَح -8

 ةيودَبيًادَي هيس أيل : دحاوي نانا ناويَحْلا يف «لاق 83 يِنلا نَع ءِباَج
 سارع 6
 [11545 :عجار]. ءاسن حّلصَي

 نب ليبَحَرس نأ «ديعس رب ىَيحَي اًنمدَح ء[ديزي انكدَح[ ٠ ١

 7-00 علم
 (رمزال هللا لوس عُمان : لاق. هّللا دبع ِنيياَج نع «ةريخأ دعس

 لاق ؟اَنتيَقَسأ يف اَنيِقْسيْنَم لجني لاقق ٠ ءايقمسلا انلَزت ىّتح ةييَدحْلا وثوب دع
 اًمهتبيو ؛ةيلئألاب يذلا املا اج ىّتح راصنألا نم ةلف يفُتْجَرَخَف : راج مه مدل

 اة دبل اذإ نحيف فايس ٠ اليم َنيِرشعَو ةئآلك نم بير

 مت درو لف يلا ره ادِإَف دروأ : لاق « ضوحلا ىلإ رعي عاني لجو

 هبلج ىلإ رك اضاع م اق اهنا هان مامي

 . ةدجس رع رشح ثآالك اهَْعَب م

 نب هللا دبع ْنَع هللا دبع نب كيرش اًتربخأ ءديزَي انئدَح - 1 هزلا

 8 هللا لوُسَرعَماَنك : لاق. هللا دْبَنْيرياج نع ٠ « ليقع نْب دمحم

 جلمود مكيع لطب : لاق
 باش ْمُكْيلَع َلْخْدَي دَيْوآمُكْلَح مُلطَي : لاق مث هن هللا يضر ركيوبأ ءاَجَق

 علطي : لاق مث ءهْنعهَّللا يضّررَمُع ءاَجَف : لاق . ملا لاه نم لج ديوي

 :لاق يع هلَمجامُهللا يَ هلمجا مهل :ةّنجلا لأ نم ٌلْجَرْمُكيلَع
 # م اممم
 [114504 :عجار]. هْلَعْللا يضر ىلع ءاَجَ



 [11514 :عجارإ . 2ذ00100101 لعل يرن . لاو ل

 ورْمَع ينربخأ « جيرج نبا اربخأ ربما - ١ كفو

 4# تيم فق مد
 ىَلَع ف يِبَنلاَو لجَر ءاَج : لوكيل دبع نبا عمه راتبا

 آل :لاق ؟ِنْيتَعْكر تك ف يلا هل لاق «"بطْخَيةممجْا مويا

 [1 155 :عجار] . ْمكَراَق : لاق

 3 ل
 َناَكُدَسَكلا تينا: تعم :لاق. رايد نبا

 َكَراَِإ !لمجا: : يبنلل *ساّسمْلا لاقت ؛ةَراَجح آني لاو سابا

 ْتَحمْطَو ضرألا ىَلإَرَخَ (ةراججحلا نم كتبك ىَلَع : قاررلا دع : لاق)

 .ِلعهدَس ماَقَق يِراَإ يرازإ : لاق ْماَقَق ءوامّتسلا ىلإ

 [1 1141 :عجارإ

 يلُمَعَز لاق. جيرج نبل انربخأ «قازرلا دبع ائدَح - ١161

 هذه لكم : : 9 يلا لاق : لشي. هللا بنيات : لاق .ءاَطَع

 [1 #6 :رظنا] . اًبدجْسَم يف انََْي الك مولا ديري لاق ٌةّرِجّشلا

 هس ريا سعره سل هزات سرا
 وبأ لاق :لاق جيرج نبا انربخأ ءرْكَب نب دمحم انئدَح - اهزالثك

 بهّتمْلا ىلع سبل 8 هّللٌلوُسسَر لاق : :هّللا دبع ْنْبْرياَج لاق : :ريرلا

 نئاَحلا ىلع: لاقو ءانم سيل ةروُهْشم ةَبهن بَهّتلاِنَمَو مطَت

 [1440 :عجارإ . مط

 وبل ينريخأ « حرج نيل انربخأ ءركبنيََحم انئدَح ١91310
 َوُهَو 8 يلا تن :لوُشَييراصنألا هلا دب َنْرباَج َعمَسُهّنأ «ريبزل

 نم ِنْيِئدّْسلاض فْخَيهكلَو ءهنجَو لكك يف لفاوتلا يْلصُي هتلحار ىَلَع
 [1 250 :عجارإ ٠ اي ئموُيَو «ةعكرلا

 هير خا 0

 «هاطَع ينَربخأ «حْيرج نبل ربخأ «قارلا دبع انندَح - 4*6 ١-

 دْنَع ىلع همنصُن انك :لاقك. َلْزَملا ورَكدَو ؛هّلا دبع

 [16:0 :عجارإ . ف هللا لوُسر

 َرباَج َعِمَسهنأ

02 
 نيح : :ءاّطَع لاق « جيرج نب انربخأ «قاررلا دبع انئدَح - ١+ هز

 مث ؛ ايظا ْنَعمْوَقلا هلاَست هلم يف هاتف ار متع هللا دبع بريا مد
 يهل

 ري يبأو هللا لوُسَر دْهَع ىَلع انعكس مَعَ : لاق َةَميمْلا هَل ورك

 [11919 :عجار]. هَ هلا يِضَر رم ةقالخ رخآ يف لاك اذِإ تح «َر معو

 «ٌةاطْرأَنْب َجاَجَحْلاتْعِمَس : لاق . قاّرَرلا دبع انْئدَح -

 ةلاتياغ (081/0) 1 يبدأ هللا دْبَ نب رباَج ْنَع هيلا يبآ نع

 [117576 :عجار] . ةكم ىتأ ىّتح برْغملا لص ملف فرسب سما

 _مللادْبَع نيب 2 ١ 5

 رمق مز
 نمةَممَس رايد نب وَ ع : كعب الم نكاح - 10

 « هتركح يف لخدأ امد َدْعَي يبأ نب هللا َدْبَع َدْبَع قف يلا ىتآ ؛ هللا دّبَع نب رباَج

 .هقير م لع تو ةصيمق سبا هير لص 7

 تَعمَس : لوُقَيارباَج وَرَمَع عمس :لاق .ناّيفس انئدَح -7

 :عجار] .ةَنجْلا َنوُلْخَدَيَف راّنلا نم َنوُجَرْخَي مْوَق 4 هّللا لوسَر نم ّياندَأ

 اةدنعلي

 هما هيس مع
 نأ راض ننام نَع ووصَع نَع نايل انئدَح ١6141

 ا د

 مل :لوُقَي ًارباَج ٌعمَس «ريصْلا يبأ ع نايس اًنئدَح 1 ١
 1 :رظنا] فال انأ ىلع هانم « توَمْلا ىَلَع ف يبا عيا 200010

 3 لوُقَيارياَج ٌعِمَس يملا يبأ ْنَع «نايفس اًندَح - ١١6

 نك ل هلم ماس

 [145141 :عجار] . كَحضان ةقلعا : لاق ٍماَجَحْلا بسك ْنَع لئس لف يبل

 رامز
 ف يبثلا نأ «رباج ْنَع « ليَِع نبا انئدَح نايف اًنئدح - ٠١ه

 . نوت ملو ىلصق اضل ري لكأ
 سلا يسفر را مرو ب نأ دَعَح

 ينكدح ورع نب ماشه يكد «ةماَس نب دامح اًنكدَح - ١6١5 ا/

 لوُسَر لاق : :لاق هللا دبع نر باَج ع ؛ فار نببا محلا دبع ْنْب هللا دبع 57

 هبهل[وهَم]هنمةَيفاَمْلا تلكأ امو «هل يه هن ةَعيماضرأ احم : 8 ِهّللا

 14414 :عجار] . ةَقَدَص

 ءاَطَع ْنَع «جاَجَحلا انَربْخأ ءايركزْنْب ىَيحَي اَنْنلَح -4

 ٍلخدلا سور يف ام عاب نأ ىَه ف يلا نأ «رباج ْنَع «رييزلا يبأ ْنَعَو

 [اةا16 :رظنا] اليك رمت

 ودبي ىَتَح راَصْنلا عابت نأ ىَهن كف يِبتلاَنأ ءهبو ١6

 [1497 :عجار] انالك وأ نيس عاب نأو ءاهحآلَص

 نع «جاَجَح اندَح «ةَدئاز يبأ نْب يركز نب ىبحي انكدَح - ليف

 سور يضاف يجن را ي بأ نَعَو ؛ءاطع

 [15144 :عجار] . ليكم رْمَتب لْخّلا

 ءءاَطَع َْنَع ءكلَّملا دب انثدَح «َناَميلس ْنْبةدبَع انكدَح - تل ل

 ريب ةيطخلا لبق ةالّصلاب آد ديع ٍمْوَي يف 9 يلا تدهش : لاق ؛ِرباَج ْنَع

 145٠١[ :عجار] ةَماَقإ لَو ناذآ

 رباج نع ءءاَطع ْنَع « ىتتمْلا نع ءناَمَي نب ىبَحَي اًنئدَح -7

 [16.:: :عجارإ .ًادحاَو افاوط فا اف يلا نأ

 ينتدَح ءدقاو نب نيسح يِئدَح « بابحلا نب دير ان انثدَح- ١616

 فكك تام يخأ نإ : لاقق اف يبل ىنآ الجرد «رباج ْنَع ء«ريزلاوبأ

 [1115؟ :عجار] . ةتثك نسحأ : : لاق ؟هنكأ



 "٠ ماورز هدو ص
  ةَيورع يبآ نيد يَِسانكدَح ءرذب بدسم اند - 5

 هّللادْبَع نْبِرباَجْنع؛ يِرْكشيلا سيق ِنب نامي ْنَع ءٌدداَتَق انئدح

 .هل يه ضرأ ىلع اطئاح طاح نم :لاق ف هللا لوُسَر نأ يراَصنألا

 ماإ)ر مرا م س
 ْنَع «قاَحْسإ نب دَمَحُم انكدَح «َنوُراَه نب ديزي انئدَح - |١ ةه6ه

 تلق : :يِلَع نب ب دمحم نب نَسَحْلا َلاَق : :لاَق هداك نب (مْع)ِنْب صاع

 اذهب ِساّنلا مكان يخأ نب اي: هلل دْبَعنْيرياَج لاق ٠ هللا دبع نير باجل
 “6 هع عوام عل مم هام

 سم دج مانجر ام َنِإ- ًازعاَم ينعي - للامر نيف «ثيدحلا

 ينوُلتك مه يمتد ؛ 8 هللا لونسر ىلإ ينور موق يأ : لاقق . ةّراجحلا

 تت ملت :0» لي قلل اولاقو يسلب يَ 2

 نأ 88 هللا لوُسَرَدارأ امن هب ينجو لطم كتأ :لاأ كو

 . هرمأ يف تبت

000 

 8 ميمو هريميو
 - ينمي - يطساولا نّسَحْلانبدَّمَحُم انئدَح - -1ةهزلهك

 00 َلقيصلا بْنَ يبأ نبا يعي - جاجحلا فسويوبأ انئدَح

 لا هدي مضَو دَكو ميمو لري قف هللا لسور: لاق . باج ْنَع

 نمل ىلع تلو هاك ىلا ىلع

 اًنِإ : ا هلو لق :لاق . هلل دبع ني اَجْنَع ِنَسَحْلا نع ؛َناَسَح

 يف مك اذإو ؛لزانمْا اوُْعَتآلو ءاهسسآ بُكرلا اوُتكْمأَق بصخلا يف مك

 انإَف لبللاب ىوطُت ضرألا نإ ةَجلُدلابْمُكِيلَحَو ءاوجْنتساَ بَدَجلا

 لو «قرطلا داو ىَلع اوُنصن الو «ناثألاب اوُرداَبق نآليغلا مُكَب تلو
 اًهّإك جئاَوحّل هلع اوُضَْتالَو  عابسلاو تاّبحْلا ىَواَم ان يلع اون

 [141778 :عجار] نعَآلَمْلا

 م امو مراه ع
 نع «ىَيحَي ْنْب مام انربَخأ نورا نب ديزي اَنُندَح - ١61١64

 دْبَع َنيرباَج ْنَع ؛ « ليقع نب دَّمَحُم نب هللا دْبَع ع «دحاولا دبع نب مسالا
 (ربقب مكن : :لاق وأ) نإ ِريقب جور دبع امي : لاق 4 هللا لوس ؛ هللا . هع

 1400١[ عجار] ها رهف هله نْذإ

 اَمَفّوْحَأَنِإ : لوُقَي هللا لوُسَر تْعِمَسَو : لاق- 48 |١

 . طوث مو لَمَع يأ ىَلَع فاح

 7 ْنَع ءِرْيِبْزلا يبأ ْنَع «جاَجَحْلا انَرَبَخأ ديزي اننَدَح -76

 دّييآدي هبسأْآل دحاوي نانا ناَيسْلا يف ن لاق كلف هللا لوُسَر نأ ءرباَج

 [14085 :عجارإ . است ين ري و

 هرثزلا يباع «ةعنأ . حجل كرب ؛ (هناشلا اهذكأ
 هديل مدد 5

 ا

 : عجار] ناب اهب 532 هبحاَص ىَلَع طر اهني لس ةَعّراَرم
00 

 نع يربظملا نَع «بلذ يبأ نا انخأ ءديياَح - 1011

 هّللا ل وسرت يللا لاق. اديان ؛يكح نب اعلا

 ميمو

 ْنَع بات اَدَح الاق. ايكو قرأ - 550
 ما .رزةءدنددم

 شن اتخا طال لادا را بأ
001000 

 مس م اشم م

 و 1 ص دا نا بحسم 7

 مَتصن ماكمث ءِنيئَدْجَس دجَسمح «لاطا مكر «لاطأت مكرم «لاطأق
 [1416 :عجار] تاَدَجَس ميرو تاَعكَر عبرأ تناك ؛ كلذ نماوحَن

 - لوحألا ينعي - - مصاَعاَنئدَح نامي نب ةَدْبع انئدَح - |ةهزكوه

 ىَلَع هآرَمْلا يوَرئنأ 8 هللالوُسَر ىََت لاق. رياَج ْنَع ءِرماَع ْنَع
 ١[ 4541 :عجار] : اهتلاَخ ىَلَعرَأ اَهنْمَع

 ُهَنأ «رْيبْزلا و بأ ينربخأ « جيرج نبا اًنئدَح «حور الح -5
 50 ملا 5 52 م6١ و وس 8 هم م اص | سأل >2

 يبل ةّمحلا ةّيقر يف لق يبنلا صّخْرأ :لوقي هّللا دبع نبَرباج مس

 اهلْدْنَيَي :عجار] .ورْمَع

 سو رع هع
 :ءاطغ نَع «كلَمْلا ُدْبَع اَننَدَح ,ناَمْيَلَس نب ةدبع اًنئدَح - ١ةهزلكال/

 ةبطُخلا لبق ةآلصلاب أدي ديع ٍمَْي يف هلا لور تمس : لاق. راج ْنَع

 145٠١[ :عجار]. ةَماَِإ الو ناري

 هنآ ءريمزلاوُبأ ينربخأ « حْيَرَج نبا انئدَح «حور انئدَح - -.1هلكح

 َعَمس رحت برقع ام الْجَرْتْغَدَل :ٌلوُقَي هللا دبع َنْبَرباَج ممّس

 نأ مّكْم عاطتسا نَم : :لاقق ؟هيقرأ هللا وسر اي : :لجَر لاق «٠ اقف يِنلا
 0 يه

 [1458+ :عجار] .هَعَفتيْلَ هاَحأ عفن

 وبأ يتربخأ ؛ جْيَرج نبل انثدَح «ةَداَبع نب حور انئدح - -١ةهل584

20 0 6 

 ل: لوُتي ا هللا لور تغمس : :لوقي. هللا دبع نب َرياَج ْعمَسهّنأ «رْيلا

 ساق هيرصلا ميم

 .لوغآلو َرْفصَألَو «ىَوُدَع

 ساس يم سك مم
 وبأ لافقَرَفَصآل : ةكوق مهرس ارباَج نأ كدي ابآ تْعمَس و

 هش مل
 باود : :(لاَقيَناَك : :لاَق؟ْفِيكل: رباجل لق ٠ ؛نلا رم :ريملا

 يتلا[ لوقا اَذَه : هلبق نم رْيبلا وبأ لاق. َلوْْلا رسمي ملَو :لاق. نطبلا

 [1415 :عجار] . رئوي لاقط و

 هنآ ءرْيبزلاوبأ ينربخأ جير نبا انئدَح «حورانثدَح - ١ كدم

 مع هاش
 دحاولا مَ :لوقي قف هللا لوُسَر تغمس : لوفي. هللا دبع برياح ٌعِمس

00 
 ينك ةميرألاٌماَمْطَو ةميرألا يفكي نيالا ٌماَمْطَو « نيالا يفك

 علوا :عجار] .َةيناَمّثلا



 يبن حت ملل تح اك زا 1

 مول لزم لاق ؟٠ ةءاسحلا (600790) ين ماصا#

 [ل1 :عجار] . هلضَف

 هنأ ريما وب ينربخأ «حْيرج نبا انئدَح حور اًنئَدَح 7 ١-

 :اولاقك ف يلا ىلَع دوُهيلا نمسا مَلَس : وُ هللا دْبَع َنَْرباَج َعِمَس
 اَهْنَعهللا يضر ةّشئاع تلاقق «مُكيَلَعَو لاق. مسالا اآ ايي مسا
 0 مام
 اَهََركتْممَسْدَق لاق «ىّلب : لاق ؟اولاق ام عَمْسَتْملآ :' :تبضغو

 انيك نوبي الو ملح نان مهل

 نهر وب يربي اكَح «حوَر انئدَح - ١ تكادفوإ

 هل يده جاد هلق مري 9 يلا سبل لوُقي هللا دْبع َنْبَرِباَج ٌعِمَس

 َتكَشوأدَك :ليقت باطلا برت ىلإ لسنا عيال شد

 رو يشر رم مع لو ره

 مل: دنلوب .ةضان ار نيك لان لاق . يك

 . مهرد يلب هعاب هيبته كتبطعأ امن هس ”هسيلتل هكطعأ

 هلآ ءريبزلا وبأ ينربخأ يجن اندَح «حْوَر انيدَح - ١1/4

 لُجرلا َلَخَداَنِإ لوي ف يلا عمَسهنِإ لوي هللا دبع َنْبَرياَج َعِمَس

 الو تيم نماَم : ناطيشلا لاق هماّعط َدْنِعَو هلوخد دنع هلل َرَكََ هني

 مر : :ةناطيشلا لاق «٠ هلوخ دنع هللا كيمو لحد اذ اماه ءاشَع

 , ءاشعلاو [تييملا مرد لاق همام: دنع ع هلا رْكُذَي ملل نإَ] ؛ «تيبمْلا

 ١[ 10ه :عجار]

 هنأ ءريبزلاوُبأ يتربخأ « حْيَرج نبا انئدَح « حور انثدَح - كدي

 عقل ويب اَنْيَرمعَرمأ ف يِنلانِإ : : لوي هللا دبع َنْبَرِباَج حمس

 تبا لْخْدَيملو ءاّهيف ايف ةَروُص لك َوحَْيف ةَبْمكلايتايانأ ءاَحطَبلب مَ
 كرف د مك هر
 1156١[ :عجارإ ٠ هيف ةروص لك تّيحم ىتَح

 هءاللعث »و
 ريما وب اكد ءقاحشسإ بيك اكد «ير اند - ا١هااألك

 اي ا :لاقك 8 يبا ىلإ ءاَج الجرن: لوفي هّللا دبع َنبَرِباَج َعِمَس هَل

 لاقق هع نو لحجب هك مطق يسأر نأ ٍمانمْلا يف "تنير ين هللا لوس

 اهني آلَ اهسَرْكَي اير مُكَدَحَأ ىآر اًدِإَق «ناطيشلا نم كاد : : 88 هللا لوُسَر

 [11544 :عجارإ . ناطيشلا نم هللاب عسل ءدَحأ ىَلَع

 هنآ ريمزلاوُبأ ينربخأ «حْيرج نبا اادح «حور اًدَح - ١ةهزاكب/

 ٍريَخْلا يف ٍشْيرشلعبت سانا : 8 يتلا لاق : وُ هللا دبع َنْبَرباَج عمم
0 

 .رشلاو

 هنأ ريما وُبأ يتربشأ «حْيَرج نبل ادح حور انندَح
 سانا رايح : لوني ف | َلوُسَر تغمس : لقي هلل دبع َنْبَرِباَج َمِمَس

 [16: 04 :يجار] اوه اذ مآلْسإلا يف ْمُهْراَيح ؛ ةّيلهاَجْلا يف

 ا ضمسع
 ١8 ريل بأ ينربخأ «جْيرج نب اندَح «حَْر انكدَح 4

َي هللا لور تمس : لوي هلل دبع َنْبَرِباَج ٌعمَس
 هَلْ داَثع : :لوُ

 160/١[ :عجار] ل اَهَملاَس ملسأو اهل

 لا يترادلا ينتشل عنج ل اكنح ور قتخ 64 ١-

 :لاق « ا :لاق .ةّنجْلا له را
 ره كسب

 اوُنوُكَت نأ وجرأ : لاق ءانربكف : لاق ءةّنجلا لهأ تن اوَنوُكيْنأوجْرأ

 1١[ 41 :عجار] . رطشلا

 بأ ينرخأ ءجترج نمل اكد «ةابع نب رات ١- افا

 انو اناكرابتالا عا لاق « سألك :يأرظلا ذك اك ىلع
 يم ع اضصرا# هدفا عدم ب يدعم طعام يم

 ؟نورظتنت نم : لوُتيق كلذ َدْمْباَر انتيك : لوألاق لوألا دبعَت تَناَك

 ديت لح وأي كرات لو جوع اجرت وي

 رلى روق ا أ قام ننال ل

 لو سال لاو 2 مع م

 وُجْنَيمُك قفانملا وُ امطيمُن هلا ءاَش نم دخت َكَسَحَوبيلآلك َمثهَج

 لآفلا نوُمْبَس رْدَبلا ةليكر ملاك مموج ةَرُزلوأ وُجْ ؛نوئمؤملا

 لحت مث «كللذك مث «ءامّسلا يف مْجَن اونضاك ْمُهَوُيَن يذل مث «نوُباَحُم

 هلق يف َناَكَو هلا الإهَكإل : :لاق َنَمِراَنلا نم َييرْخَي تح ةعاَمشا

 0 مةنَجْلا © ءافبن مك 4 قريش ني اَمريَحْلا نم ("85/)

 سي مث مث «ليسلا يف ء ءيشلا تاب نوني تح املا ملح نوري هنا

 اهم اهلك ةَرَشََو ايلا هَل عي ىّتح -

 هنآ ءريمزلاو بأ ينريخأ ءحْيرج نبا اثدَح « حور انكدح - 648 ١-

 تاكو ءهَمأ يف اهب اعدك ةَوْحَد يب لكل لوُي هلل دبع َنْبَرِباَج عمم

 . 8 يلا يني ,ةمايقا موي (يسألاةَعاََس يتوعد

 ُهَنأ رْيَبْرلاوبأ يتربخأ « جْيَرج نبا انئدَح «حْوَراَنندَح - - ١184#

 اًهيف نجلا لْهأ كأي: لومي يلا تمس * لوُي هلا دبع َنْبَرباَج َعِمَس

 كلذ ْمُهماَمط دوكيو نووي الو نوطوتيالو (نوطختسيؤآلو وبري
 1485 :عجار] . َّسّفَنلا نوُمُهْلي امك دْمَحْلاَو حيان مهليو ؛ءاشج

 هنأ ءريبزلا وب ينربخأ ؛ [جيرج نبا اندَح] « حور انثدَح - 45

 ُناطْبّتلا سيْدَق : لومي لف يِبلا “تغمس : لوفي هللا دّبَع نب َرباَج عمَس
 الوم ل6
 [16:0؟ :عجار] مهني شيرحتلا يف نكلو «نوملسُملا «ديغي نأ

 هنآ ,ريمزلاوبأ ينَربخأ «[جيرج نبا انئدَح] ؛ حور اًنئَدَح - ١١46

 سيلبإ شرع : لوي هللا لوس اتضمَس : :لوقي. هللا دبع َنْيَرياَج ٌعِمَس

 مُكمظعَأ دنع ْمُهَمظْعاَ «َساّنلا وفيكم م ءرْخَبلا ىَلَع

 اةلفل + :عجار] . ةَنَف



 اهامك ح

 3 رمل وبا يربي اكد ور انعَح - 5

 مكْنِإَق «مٌكيديأ نيب مك َركانآ ءهْعَقرَي ملو ؛هّللا دّبَع َنَْرِباَج ٌعِمَس

 يتأيسُو ؛ةكم ىلإ كيا َنْباَمْردَكْضْوَحْلاَو « ضْوَحْلا ىَلَعاَنَك ينودجُت

 راسم يس سل سا
 .انيش هم نوفي ءاَسنَول اجر

 . عقر ملو فوقوم

 «ريمزلا وبآ اندَح «َقاَحْسإ نب يركز انئدَح «حوَر انثدَح - ١ هاما/

 ضْوَحْلا ىَلَعانآ :18 هّللاٌلوُسَر لاق : لوفي. هللا دْبَع َنْيَرِباَج ٌعِمَسهّنأ

 : يمأ نو ينم براي: لوفاق ينوُد سائد لاق. يلدريم رظنا

 ىَلَع َنوُمِجْريكدْمَي اوُحرَباَم؟كَدْمَ ومع ام كيْياَمو : لاَميَف :لاق

 اَلودو «رهَش ةَريصٍضوَحْا : :8 هللا لور لاق : :رياج لاق «مهباَقعأ
 رواريز هدر درع #هم
 بِضاَوُهَو «ءامّسلا موج لم هئاريكو - هلوط لم هضْرَع يني - هاوس

 .ًادبآهدَْباَمظيملُهْئم برش َْم «نبللا نم اضاييدَشآَو «كنسَلا نمآحير

 ماس
 عمَس هنأ هرْييزلاوبأ اَنبدَح اًيرْكَ انئدَح «حور اًنئدح + ١هامم

 8مل © م سا مم

 «تّفّرمْلاَو «رَجلا ذيب ْنَع هلال وُسَر هر ىهن : :لوقي . هلا دبع َنْيرباَج

 ١1514[ :عجار] . ريقثلاو «ءابدلاو

 هك ذي «هيف هلي ائيش هل دجَي مل اذإ 8 هللا لوسَر َناَكو- 1١8

 [140107 :عجار] . ةراجح نم روت يف

 يملا وب انئدَح «َقاَحْسسإ نْبايرَكَ انئدَح «حْوَر انئدَح - لفلم

 مّظَمب حسان ك8 هللاٌلوُسَر اَناَهَن : لوي هللا دّبَع َنبَرِباَج َعِمسهَّنأ

 [14374 :عجار] رغبوأ

 نع «بذذ يبإ نذل نس وللا بمشهد 114
 مسا ءامر

 د هاا ال ا اد

 [1476 :عجارإ . .ةجاو طن حل الل ٌمُكَدَحأ َبلَغ نإَف «ةّقَدَحْلا

 2000000 للا

 [01 :عجار] . د. تس ا كل

 عاب م

 يش ربا ! لوبا يل حنس أ قط
 5 0 وعم همام د

 نوكي نأ هتمتش أهي يملا نم دْبَع'يأ ل َجَورَح ير ىلغ تل

 [14514 :عجارإ .ًارجأو ٌةاَكَر كلذ هَل

 قاع لوكا سن ا

 نا يسعي: لاق ميلا ىلإ َنيرهاط نحْلا ىلع نوني يأ نم
 معامل

 ا رافق ا ةمرختاَرم

 معو هلل دبع راج دك
 ا

 هنآ رمل وب ينرخأ رج لاق ياَجَح انطَح - ١١6

 : ريشب تومي لبق لوُثَي يّبلا"ْدمَس : لوي هلا دبع َنْبَراَج ٌعِمْس

 ٍرّْهظ ىَلَعاَم هللابمسْقأو ؛هّللا دنع اههملع امن ةعاَسلا نَع ينوُأَسَت

 148٠:6[ :عجار] . ةئسةم اهيلَح ينأي ميلا ةسوُفَم سفن نم ضرألا

 - دي نبا ينعي -ديِعَس اَنكدَح ءناَمْهّتلا نب جرس اَندَح - 115

 َنملُجَرعَسَك : لاق. هللا دْبع نْيْرياَج ينكدَح رايد نب وِرْمَع نع

 هاو ل ل 200
 لاقو ءراصناللاَي : يراّصْنألا لاقت هراّصنألا نمل َنيجاَمْلا

 ىَوْعَتَالاَباَمآلا كف هّللالوُسَر لاه «َنيِرِجاَممللاي؛ :يرج 79 1

 [18748 :رظنا] . مو مسك اود ؟ةيلهاَجلا

 و : هّللا دّْبَع لاق) ءلْيْمُطلا نب هّللا دبع ُرْبْداَيز اندَح -17/

 (يٍرماَحلا'يئاكبلا ِلّيفُطلا نب هلا دبع نبدي انكدَح : لوُشَيةرَم يبأ تعمَس
 ملغ ام لْجَرل دو : لاق . هللا دْبَع نْيرباَج ْنَع « «ملاَس ْنَع روصنم انئدَح

 ”اجلا ىتأَق ٠ ا يبل ٍمساباَمَحُم هس كعدتأل : : املك ادّمَحُم هامسَك

 يمس يو ملغ يل دلو ُهّنِإ هللا لوُسَر اي : : لاق هللا لوس ىلإ هنباب
 ه  كدسس ع هع 00 22
 اوَنَكَت الو يملساب اومَسَن « «ىَلب : لاق : ينوُعْدي نأ يمْوُق ىَبأَك كمْساب

 [14787 :عجارإ . ْمكَييمسْفأ مسا ينو « يتينكب

 مور هر مدع
 ََُع ْنَع «فّرطُم نب دَمَحُم انآبنأ « دمحم نب نيسح اَنئدَح - ١51548

 رباَج ىَلَعتْلَخَ : لاق. باطلا نب َرَمُع نب مصاَح نب هلا دي نب ٍمصاَع
00 

 ماَقَك بجشملا وأ سلا ىلع كب اببوةاللملا تر هل دب

 ف هللا لور تير : :فّرَصْلَنيح مهل : لاق مث ىلص مث هبوتياحش

0 

 نا يني - ليصل انئدَح دّسَحُس نب َنيَسْح اَنئدَح 8
 ريا ْنَع ؛ديِزَي يبأ نب ثراَحْلا نَع « ىَحَي يبأ نب دمحم انئدح - َناَميَلَس

 همامم 2 لا .٠
 ةضَرم ابو 9# يلح ةيدملا اومدق اموقأنأ «يراصلألا هلل دب نب
 راق سو ءء اَهَن
 لاق ؛هنُدِإرْيَمِب اوجَرَخَف ٠ مهل داَي ىتح اوُجْرْحَيآ 8 يبل َمُهاَهن

 َثَبَعُر كلا يِفْنياَمَك ' ّثَبَحلا يمن ريكلاك دما مّن : 88 هلا لوس

 .ديدَحلا

 020 5 02 ال ل
 ني دامَح اًنئدح :الاق .ناَّمَعَو ىسوم نب نِسَح اًنئرح -

 ؛هّللا دبع نْيرباَج ْنَع ٠ حاير يبأ نب ءاطع نع ءدعس نب سيق نع ؛ةَمَلَس

 سا عب
 لاق « جرح آلَو مرا : لاق ؟يمْرأ نأ لبق تب هللا لوُسَراَي :لاق الجر نأ

 :عجار] .َجَرَحألَو حبذا : لاق ؟حبذأ نأ َلْبكْتْفلَح هللا لورا :لجَر

1] 

 :لاق َقاَحسِإ نبا نع «يبأ اَنَدَح «بوُقعَي اًندح - 16 ١

 نع راح يني وأ ل هس نب محلا دب نب لسلاح يح

 دق مهلصح نم يدويا بَحْرم يرَخ : :لاق. يراّصألا هلا دبع نبرِباَج
 5 ما مع

 عك عشسو 20

 : لوقيو زجتري هحآلس ٌعَمَج



 ١٠١ هسا/ ص نيرثكملا دنسم
 سس

 اهكامح مممترم)

 مفعم 2

 بلت تلبث ول اذ برشا سراج
 2# مور

 برقي آل ىمحل يامح ناك

 0 ا لا ا

 دمحم لاق ؟اًذهل نُم : الق هللا لوس لاقق ؟ٌِراَبمْنَم : لوقيوهو

 يخأ اوُنُرئاَشلا روثوملاهّللاو انآ ؛هّللاَلوُسَرايهَلانآ :ةَملْسمُن

 هبحاَص ْنِم امدح اندم ؛ هْيَلَع هن هنعأ مهلا هب منك : لاق « سمألاب

 2 سكاس حا هم هاهم ام يواملو ع مرا رف ص جرم صاع ا
 نم اهب ُوُلي اَمُمُدَحأّلَمَجَك «رشعْا رج نم ةيرمح ةرجَش هت تلَحَ

 200 سة مرسل تلاع ع
 اهم دحاو ل كري ىّتح هدام هفْيَسب عطا هنم اهب ذ ذل ملك هبحاص

 بحلم َلَمَح مت نق اهيِفاَمٍمئاَقْلا حراك مهي تراَصَو « هبحاصل
00 

 هتك هباتضَمُ ءاهيف هقيس

 ديَحم

 8 يس ءةق 0 ىَلَع
 مع رمل عدم 5-3

 نب دمحم هيرضو
 َّس 5-2

 رو معاق م ساس مررة ماع
 نب دامح اًنثدح : الاق . 'جيِرَسَو ىسوم نب نسح اًنئَدَح - ١ نول ١

 :لاق هللا دْبَع نْبرباَج نع « يِلَع نب دَمَحَم نَع ءراَيد نْب وِرَمَع ْنَع ءدْيَ

 ممءس سو ورام ما مم
 ندور موي (ةيلهألا : جرس لاقار محلا موُسُلْنَع اف هللا لوس

 [14461 :عجار] . (*م3/) لحل موس يف

 م معرب ةرر هما

 اَنثدَح ؛ةَمكيَح وب ةيواَعم نب ريهز انكدَح «نسح اًئدَح - نول فو

 ملا ْمُكيلَع وسن : :للف هللا لوُّسَر لاق : :لاق. رباَج ْنَع ءرييزلا وب
 سةر ماش ةيممم
 اَكيَراَبَح اَمَرمْعأ يذّلل يهق ىَرْسْعَرَمْعآْن مهن تي

 [#1489 :عجئر] .

 راج نع هريمزلا بأ نع يَ اح «[سَح ائدَح] - ندم 3

 سْمّشلا ت تباع اد مُكَتابصو مكشات 8 اق هللا لوُسَر لاق : :لاق
 همءاد 0 ميس سفم

 ىَنَح سمسشلا د تَباَغ اَدِ انسه سيشل نإ «ءاّشْلاَُم ةَمْحَف بَهْذَت ىّتَح

 0 :رظتا] ٠ .ءاشعلاٌةَمْحَ ةَمَحَف بَعْذَت

 ؛رياَج ْنَع «رْثيزلا يبأ نع يهز اندَح نَسَحَو اندَح - 6 |١

 .هباحشَوتم دحاو بوك يف يلَصُيَ ناك 8 هللا وُ اوسر نأ

 ممم

 ف ٌعَمْسأ انآو رييزلا يبأل م ْوَقْلا ضعي لاق

 [14157 :عجار] . ةّيوتككملاَرْيَغَو

 اَنكدَح :الاق .َدواَد نب ىسومو ىسوم نب ْنَسَح اًنيدَح "167١-
 ما »صر

 7 ٌموحْل 8 هللا لوس سر ْعَماَنلَكأ : :لاق. رياَج ْنَع ِرْيِمزلا يبأ نع ريم

 [1 457٠ :رظنا] . ةئيدَمْلااهيانثلَي ىَح اورو يحاّضألا

 ةبوتكملا :لاق ؟ةَيوَك

 ؛رباَج ْنَع ءرْيبزلا يبأ نع ريم انندَح ءنسح اًنكدَح - ع7

 فوطأ ءايَسياَسَو اًسداَخ ّيَهَوةَيراَج يلّذإ لاق قف يبْلا ىتآ الجرن

 قاما ءتفش إلا لاق ٠ ٌلمْحَتْأُ هركأ اًنأو اَهيَلَع

 دك :لاق ءتَلَمَح دق ةَيراَجلانإ : :لاقت دان“ مك لجرلا ثبلَق : لاق ءاَهل

 [14594 :عجار] . اهراس هنآ كتربخأ

2000 3 

 7 نع ءِرْيُمرلا يبأ ْنَع رْيَمُز اَدَح «نَسَح اَنكدَح - - م4

 هللا قربنا اوَُد داب ضاَح يمل : 8 هللا لوُسَر لاق : :لاق. رباَج
 ماما

 ءل مم

 [11747 :عجار] . ٠ ضعي نم مهضعب

 .هلثم ....ءرْيَهُز اَنثَدَح ءدواد نب ىسوم ءانثدح |-84

 [11714؟ :عجارإ] . مدانسأب

 ٍياَج نع يملا يبأ نح يَ اد نس اََدَح - 67 ١-

 :عجار] . ءابدلاو ءتّفَرمْلاَ ءِريهّتلا نَع ىََّت 8 هللا َلوُسَر نأ ؛َرَمَع نبا

 [ا 114

 ْنَع ءرْيمزلا يبأْنَع ُنْيَمُر اَنَح :نَسَحاَملَح ١-

 هدب ف هللالوّسَرهَمَسَحَن هدأ يناس يبل لاق. رباَج
 مما

 [اومت؟ :عجار] ةَيئانلا هَمَسَحَف : :لاق ءاتصرَو مث : : لاق « «صققشمب

 ١7-١ ْنَع ِرْيْمْرلا يبأ ْنَع :ٌريَهز اَنْدَح :نَسَح اَنكلَح 7

 ةَيَع ةيقلمألا اوك «باَوبألااوُشلْغأ : :9 هللا لوُسَر لاق : :لاق. رباَج
 ع
 ا ءاَقلَغ حتي ال الاطبشلا نإ «جرسلا اوُفطأَو ءاَنإلا اورمَخَو

 [3674 :رظنا] . تلا لهآ ىَلَع م رض هقول نإ نإ[ شي الو اكو

 لاا

 «َقاَحْسِإوبآ انَدَح -ورْسَع َنْبا ينعي - ةَيواَعم اندَح - -101*

 .رياج نع «ناَيْفَس يبأ نَع ؛ «شَمْعألا نع ؛ «يِراَرَْلا ينعي عَ

 آلَو نمؤمآلو «ةَمِلْسُسآلَو ملْسُم ْنِماَم : : 85 هّللا لوُسَر لاق : :لاق

 [1 6/1 :رظنا] يطحن هلع لور هلل طخ الإ اضّرم ضر «ةئمْؤُم

 مساس سارا ها »مم
 ةداوُس نب ركب اًنندح « ةعيهل نبا انكدَح نَسَح انكَلَح - 0 ١-

 88 هّللا َلوُسَر ذأ هلا دبع ني رباَج ْنَع هرب هلا دبع ني رباجل ىو

 تكول : لاقق كاّرأ [ينَج َلَجَر هاَطعأَ ءًاكازأ نوحي مهو مهبَرَم

 هلأ اطوتم

 :لاق. ريمزلاو بأ اندَح «ةَيهل نبا اندَح دسَح انكدَح - 6

 َرَجّرا# هلا لور تْعمَس : :لاقق ؟روّتسلاَو بْلَكْلا ن ِنَمئ َنَعآرياج تْلاَس

 57 :عجار] . كلذ ْنَع

 ءرْيمزلا وأ انكدَح «ةَعيهل نا اندَح «نَسَح اَندَح - لفقد

 بح دير نب ةَماَسأب تام ءاتقرس ٍموُْخَم يني نم ةآرما نأ ؛رباَج ينَربَخأ

 تنطق ةمطان تناك : لاقف. لف هلال وسر اهب ينأك ٠ 8 هللا لوس
00 

 [1614 :رظنا] ٠ اَهمَطَقَف ٠ اهني

 :لاق. ريما وبأ انكدَح « ةَعيهل نبا انئدَح «ْنَسَح انئدَح 17

 نب هللدْبعَقْلَط : : لاقق ؟ضاح يه هَئآرما "قلي لجل نع أرياَج تلاَس

 لاقف ٠ كلذ هَربخأَك 8 هللا َلوُسْرْرَمُع ىَتاَك «ٌضْئاَح يهَو هلام َرَمع
 ه م2

 .ةئارمااهّنِإَف ءاهنجاريل : :4 هللا لوُسَر

 :لاق. ريمزلا وي اندَح «ةَميهل نيا انئدَح «ْنَسَح اَنئدَح - ١6714

 :لاقت ؟هل8 هللا اوسر مجر له :ًارياج )1١817/76( تْلآَس
 همل ا » مر

 مجر معن :



 كا رفا 1

 ا «”يدوُميل لقد قارنا دويل الج ,مكسأنمالجَ

 1485١1[ :عجار] : مْوَيامُكْيَلَع

 ع 'نَع هرْيْرلاَوباثدح :ةعيهل نبا اًنْدَح رَسَح اَنندَح 8-١

 هج يضاهي رتل ل صتانا قف هللا لور :لاق ُهَنأ «رباج

 الدف

 هام
 ْنَع يملا وب انئدَح ؛ةَميهل نب اندَح « نسج دَح - 5ث فحل

 لُكاَيتاطْبشلا نإ« هلامشب لجرلا لكَ ىَهَن ل هللا َلوُسَرنأ ؛رباَج

 [115141 :عجار] هلامشب

 ْنَع رْيبزلاوبأ اندَح ؛ةعيهل نبا اًندَح ُبرَسَح انئلَح -7
 وقتك يلع نوما لم : :لاق 8 هللا َلوُسرْأ ربَج

 :عجاز] . عشت َةآلورْخَت ىّتَح ةَميقتسم لات ال ةّررألا لكم رفاكلا ُلَكَمَو ءٌدرم
] 

 »م
 :لاق. ريمزلا وبأ انئدَح «ةعيهل نبا انندَح «نَسَح اَنئدَح - تكففف

 رم رم :لاقق ؟ةَْرَمْلاَو اصلا َنييف هللا لوُنسَر فاط مك : ًارباج تلآَس
 [14557 :عجار] : ٌةدحاَو

 اًنَربخأ «مّيَشَه انثدح :لاق. ناَمْلا نب جيرس اَندَح - لفففر
 يلا ىَتآ باطلا َنْيَرمْعنأ ؛ ؛هللا دبع نيرباَج نَع يبعشلا نع «دلاَجُم مة مس

 :لاق. ف يلا [ىلَعهآرَشق ٠ «بّنُكْلا لْهَأ ضْمَب ب نمدَباَصَأ باتكب ف

 اقل هدي يسنت يذْلاَو ؟بالطخلا نايا نوُْوهسأ : لاقو ؛بْضَف
 00 ا ا

 اول وعد قررا يا شرت يدعيه كنج

 سم سس يا ع

 سعف ءة قلل
 "يميل سو

 [11586 :عجار]

 راَّمَع ْنَع ”كيرّش انندَح « يعاّرخلا ةملَس وأ اندَح - "كفن همه م
 ةمكم تمويل 4 هلا لوا بَ نع يزل يِبأ نع ينطدلا
 هد هيام ةلد
 [لزقكك :عجار] ءادوس ةمامع هيَلِعَو

 يبأ نب وِرْمَع نع « ءزيزلا دبع انكَدَح «'يعاّرخْا انئدَح - لفففل

 . هللا لوس لاق : : لاق. هللا دْبَع نير باج ْنَع ءراّصْنألا نم لجَر ْنَع ؛وِرْمَع
 ةيظنا] . | نك همي ونصت ملامح تاو دسم مضل ول 0 مور ه + هع

86 

 يموش رب هع هش
 وبأ اًنَرَبْخَأ « ةَمَلَس نباح اربح «يعاّرحلا اندَح - لنففحف

 «ثارُكُلاَو ٍلَصَبلا ِنَعرْبخ َنَمَز ىَهَن ف "يَا نأ ؛رياج ( نَع «رْيَملا
 نيئاَهْنَع هنأ ملأ : 8 يتلا لاق دجْنسَملا ىلإ اوما مث اًهككا
 لاقق ؛ٌموُجْااًندَهجأ كلو هلا لوُسَر اي ىلب : اولاق ؟ِنينملا نيترجشلا
 امم ىّذأَتت ةكئآلَملا نإ ءاندجْسص ضيافه نم : هللا لوُسَر
 06 هاله :عجارإ ٠ موي هلم ىذا

 0 ٠١ هم ص

 هرب نخب كد هوا يب ىو ديس وأد - ا
 لع و ع هرم لو

 هللا دْبَع نير باج ىلع حد :لاق . ٍردكْدمْلا نب دمحم اندَح ؛لاَوَمْلا يبأ

 يف يّلَصُت : "هلاك «ٌعوُضْوَممواَررَو دحاَو بوك يف افحتلم ميمو

 يف يٌصأ ينا ريق كذنم يلع َلْخْدَيل : لف ية دحاو بال
 انك يصب 9 هللا لوس سنآر ين ءدحاو بون

 محم نب هللا دبع انثدَح ةَدئاَ انئدَح «ديعّسوببأ انندَح - ليفمما

 فوُشص ريَخ :ا8 هّللاٌلوُسَر لاق :لاق للا دب ني باَج ْنَع ؛ ليقع نبا
 0 ساس 6 يف ريد ركع دو

 اهرَشَو رحم ءاَسنلا فو ٌريَخَو ََخ | هيرو مدّقملا لاَجرلا
 م صصص ا# مها ره مر اس #8 ص ص ل

 َنييَرتالنكراَصْبأ نضْضْغاَف لاجل َدَجَس اذ ءاَسلاَرَشَْماَي صدم

 رع ودم

 [أ1156 :عجار] . رثألا قيض نم لاَجرلا تاَروَع

 دّمَحُم نْب هللا دْبَع ْنَع قَدْئاَر اًنكدَح ء[ديعّسوبأ انندَحإ ةففحا

 ةآرشا ىلإ هللا لوُسَرعَمََم : لاق . هللا دْبَع نْيرباَج ْنَع ؛ليقع نبا يي م ص سر هض ل

 امج كيل 89 هلللوَُر لاقك اش الست راصتألا نم
 َلَخَدَ «ةّنجلا لطأ ْنمَلُجَر نخيل :لاقق «رْكب وبأ َلَحَدَم نجلا لأ

 ُهلَعْجاَف تع تفش نإ مهلا لاقق ٠ ةئجلا لهآ نم لج نخيل : لاق مَع

 كلم ىلإ ا ولع لخدل اي
 هم 2 م

 120 :عجارإ 200

 نع هَرْيبرلا يبأ نع ايف اَنكلَح لوم اند ٠-
 تيب انطق كم انسدَقق جلب َنيْهم فيل َعَماَنَجَرَح : لاق .رياَج

 َنَمالإ رع اًهوُلَمجاَو اوُلحأ : : هلال وُسسَر لاقق ةَورَصْلاو اصلا

 ةّيوزتلا مويناك امل ُاَستلا تمقَوَورماََمْلا تعسف : لاق ؛يذهْلا قاس

 هذه انيَرمع هللا لور اَي مشن نب كلامي قارس لاق «جَحلاب انلكمأ

 0 :عجار] . دبألل لب آل : لاق ؟ديبألل ماما

 © نس مام مو

 2 ْنَع ِرْيَبْزلا يبأْنَع ُاّيْفُس اًنكلَح لّمْؤُم اًنئلَح 1 ١-

 200002 ديت هللا ءاَش نإ تشع أنإ : : 8 هللا لوس لاق : لاق .رباَج

 [11551 :عجار]. _تو

 دِيَز نبا ينعي د - يلع انئَدَح دامَح اًئدَح ؛لمؤم اًنئدَح - © ١
 ؟ىَرَئاَم : ءدئاَ نبال 8 هللا لور لاق لاق رباَج ْنَع «ةَرضَن يبأ ْنَع - ريا عام

 هللا مل وُسَر لاق :”اكح هوَح ربا ىَلَع لاق وأ ءاَمْلا ىَلَع اشرَع ىَرأ : لاق
 1 1 [للم# .عجار] . سيب شرع كاذ :

 نبا ينعي - داَمَحاَنندَح : لاق: ىسيع نب قاَحْسإ انئدَح - فشلا

 دبع نب رباج نع ؛ حاب يبأ نب ءاَطَع ْنَع «ريظنش نب ريك نع - دْيَز
 ريل لع انسان اح يف يلا ىلع 3 ملقا هللا

 ين: ؛لاق لَ رتل كيل تضل هلا لوس 3 انقل

 [1184 :عجارإ كي رار هلع لب لسا
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 0000 ل هقراسو

 ب هللا لوس
 دْنعَد

 ءرلاق : لاق. هللا دبع نْبِياَج َّنَع ءءاطَع ْنَع «ريظنش

 َحييباّصَمْلا اوُفْطأَو «بابلا اوُثيجَأ «ةيقنسألا اوُنكوأَو هيلا وُرمَخ
520 

 مُكئاَيص اوتفْكأو «تْيِبلا تكرحا ةلييقلا ترك امم هقول ءداقرلا

 [144417 :عجارإ] . ةَمطَحَو اراشنلا نجل نإ ءاَسَلا دن

 رمل يبأ نع كلام نبأ « ىسيع بع نب قاحسإ انئدَح - © ١

 مث 4, تالك د ذب وحاتماا موت لك ىف هلا وسر ؛ِرباَج ْنَع

 .اورخّتاو اوُدوَتو اوك : َكلدَدْنَب لق

 «هبيأ نع رج نع للا يربح قاس اك ١8-

 دوسألارَجَحْلا نم لَم هللا لوُسَر تي :لاق . هللا دّبَع نبيا ْنَع

 [15016 :عجار] . فاو ةئال هيل ىهتنا ىَتَح

 .(ح) كلاَم : نَمْحرلا دْبَع ىَلَع تأَّرق 1707© ١-

 نأ «هيبأ ْنَع «دّمَحُم نْبِرَفْعَج ْنَع «اكللاَماتربخأ «قاحْسإ انثدحو

 و دجاج لورانس سس :لاق . هللا دع َنْيَراَج

 َلَجَوَرَع هللا اباد: :لوُقي وهو اًنصلا ديري

 : لت + دي ىلع زق

 نْبَرباَج ْنَع هيأ َْنَع ءرَفعَج ْنَع ؛كلاَم ارح قاَحْسإ انثدحو
 ل اوي انآلك بكي اًقصلا ىلَح فكو اذ ناك هللا لور نأ ؛هلل دبع
 ”لُك ىَلَغَوُسَو ٌدْمَحْلا دلو «ٌكلّمْلا هل دل كيرش ل ُهَدْحَو هللا ذلإ هَل

 راض دل
 عضصيو طا ار هل ميشال تي

 لْثم ةورَمْلا ىَلَع

 .(ح) كلام : نَمْحرلا دبع ىَلَع تأرق - ١9

 نب رباج نَع «هييبأ َنَع ؛ رَمعَج َنَع ءائللام انربْخأ «قاَحْسِإ اثثدحو

 تصل إ ىّتَح ىَشَم اصلا نم لَم اذإَناك قف هللا لوس نأ ؛ ؛ هللا دْبَع

 [145؟6 :عجار] . هم ُرخُي ىَتَح ىعَس يداولا نطب يف هام

 نع ؛هيبأ ْنَع رّفعَج نَع ءاكللاَم اترَبَأ قاَحْسِإ انئدَح - ١0

 ُهَرَحَتدطْحَيَو «هدّيي هيَ ضْمَيرَحَت 8 هللا لسن ؛ هللا دبع نْبرباَج

 [14508 :عجار] . ريغ

 «شمعألا نع ,نايفس انربخأ :قاررلا دبع اَنْندَح - فق

 .هلل دبع نيباَج ْنَع ؛ «دعجلا يبأ نب | ملاّس نَع ءروصنمو

 ءاَمْنَع لزْعأ انآَو ةَيراَج يل نإ :لاقق قف يِْلاهيلإ لج ءاَج : لاق

 اَي: لاف قف يلا ىلإ ءاَجَف ٠ تلَمَحانأ تيل ْنُكِيردَقِي ام : هَل لامك

 َجُرْخَئانأ سفتلهَّللا ىَضَقاَم : قف يلا لاقق ؟ْتَلَمَح اً ملآ هللا يب

 [14416 :عجار]. هَنئاَك يه 7

 ع يملا يب ايس رخأ اولادي انَح - 017 نيريثك ع دا ٌداَمَح اَنندَح « ىّسيع نفاس انددَح - كل

 َوْحَن طع يلي ومو اتفجق ؛ةَجاحل اقف يلا (604/9) يتب: لاق . رباَج

 تْمَلَسق «عوكرلا نم نضْقْحأ د وسلا « هتلحار ىَلَع ءاَجِإ ئمويو «قرشملا
 انك ةَجاَح يف تلكم : لاق ُهَنالَص ىّضَت اَمَلَق : لاق . يلع دري مَ لَ

 1450 :عجار] . يلسصأ "تنك ينإ ؟َذكو

 *١6741- نايس انربخأ «قارزرلا دبع انئَدَح )2(.

 تْمَلَيَك

 هلا لا

 لاق : لاق «رياج ْنَع ربل بأ ْنَع ناّيفس انكدَح ءميعنوبأو

 ان ٌرمطأ نم ءًادَحأ هونت الو مُكَلاوْمأ ْمُكبلَح اوُكسْمأ : 8 هللا لوُسَر

 [14597 :عجار] . هلو

 / ْنَع هريَملا يبأ ْنَع نايس ربح قارا دبع انئدَح - لفتت

 ينعي ءرسبلاو بطرلاو « بيلو لا نَع هللا لوس ىهن : :لاق .رباج
 هه
 . اذني نأ

 ْنَع؛ ٍشَمْعألا نع ءُاّيْفس انرَبخأ «قازرلا دبع انْدَح - ليفتح

 ْمُكُدَحأ َدَجَس 1 دجس نإ : :88 هللا وُسَر لاق : :لاق: رباَج نع «ناَيْفَس يبأ

 [119070 عجارإ بلكلا شارف هْيعاَرذ شرفي الو « لدي

 آلذأ مُكْنم فاَخْنَم : ف هلل لوُسر لاو :لاق -75

 نأ مُكْنم ٌممط ْنَمَو تل م للا لأ مانيلا خمس ظقبتسي تس
 ةروُصضْحَم ليلا رخآ ارق نإ ؛ ليقلا رخآْ مريول ليلا رخآ نم ظبي ظقشسي

 [14474 :عجار] . تسلا كلك

 يل

 َنَع ٠ شّمعألا نع ايف انربَخَأ «قاررلا دبع انندَح - ١ ا/

 َءاَج اَنِإ ف هللا كور لاق : :لاق كيسا ِنَع ءِرياَج ْنَع نايس يبأ

 . نيتي ن 8 تقول بْلْحَي :متار نمل | ىلإ مُكَدَح 4

 2 س8

 ٌعَماَنمدَك : :لاق. 0 ا ؛هاطَع ع .ةكالون تحل

 ءقيمع هما
 ْمكِرّْلامْوَيناَك مل «ةورملاو اصلا نيبو تيبلاب انطق ؛ قف هللا لوُسَر

 16١977[ :عجار] .٠ ةَوَمْاو اصلا بر

 يب ةمرع

 َنَع- دْيَو نبا ينعي - داَّمَح اَنئدَح «جْيَرس انئدَح - - ١48

 ءاّرك ْنَع 9 هّللاةلوُسَر ىَقَن : لاق. هّللا دْبَع نْبرباَج ْنَع ورْمَع

 00 .[ض مرألا

5-8 
 ًاضْرأ ْبْلطَيِرباَج َنْباَتِيآَر انآ لجر لاق ءَرَمع نبال كلذ ذك

 2. هم
 هنآ 8 يللا نع ثدَحُيهاَبآَنِإ اذه ىلإ اورظنا :ٌرمع نبا لاقق «ةَرياَخم

 1455٠[ :عجار] . اَهبرباَخُي اضرأبلطَيَوهَو ضرألا ءارك َْع ىَه

 نب ىّسوُم ْنَع ءداَنزلا يبأ ْنْباانْندَح «جْيَرس اَنُدَح - |[

 ف هللا َلوُسْرتغمَس : :لاق هلل دبع نْبرباَج ْنَع ءريزلا يبأ نَع « نع
 همةس نع دفع

 . ةآلصلا كرت رثكلا وأ كرشلا َنْيبو لجرلا نيب لوفي



 اها 3
 #00 لل

 يف ةأرملاَرملارشامل لوفي هلا لور تنمو 0١-

 20 :عجار] دحاولا بولا يف للا ٌلْجرلا رشا هلو «دحاْلا بولا

 :لاق ؟اكرش َبوُثلا َنوُدُعَت مكه :رباَجل الق :لاق 7
 .هّللا داعم

 لل سيق
 يبأ نب وِرْمَع ْنَع ءدانزلا يبأ نبا انئدَح «جّيرس انئدَح - ١1م ه؟

 :لاق. هللا دبع ِنْبرباَجْنَع ؛ ةَملَس يتب مٌهّقث لج ينَربخأ ءوِرمَع
 هن سا هك قم

 نا ةدصيْمَلاَم ٍمرْحَمْللللَح ديصلا محل : لوُقي 8 هللا لوُسَر تمس

 علوم :عجار] . هل دصِي

 يبأ نع «(رشب يبألْنَع ٠ ميشه اًنندَح «جيَرس اًندَح - كن

 هلأ ضْمَب ىلع ف هللا لوس َلَخَ : لاق. هللا دّبَع ِنْبِرباَج ْنَع نايس

 ءاوُسْلَم :لاقك ٠ ّلَخ نم يشل : اولاقف ؟ماَدإ نم ْمُكدْنع لَه لاق

 1١17/14[ :عجارز . لَخْلا مالا معن لوو « هب غبطصَي َلَعَجَ

 ْنَع ءدْيَرْنْب يلع اربح «ميشه اًنئلَح :جيرس اًنئدَح - 6 !١

 اًمّدِإ : :8 هللا لوس لاق : لاق. هلل دبع نير باج ْنَع ءردكملا نب دَمَحُم
 م عل

 نم ةَعُي ىَلَع يمن ,ةتجلاض اير نم ةصور يترجَح ىلإ يمن
 .ةّلجلا عت

 نع - مشار با يني ص ان _ انثَدَح /جيرس انتا انندَح-١ اداو
 مال

 0 قو اا هير مانت يتق الزم

 [1 عجادلا نيم

 ا
 ةئَْختْعِمَسَو :ةَحلط يأ ةاّرما ءاصيمرلاب ان إف ةّلجلاَسْلَخَد يشير

 :لاق ٠ الب (؟9 /0) اذه : لاق ؟ليربج اَياَذَهْنَم : تلق «يماَمأ

 ده :تلاق ؟رصَفْلا اَذَّهَنَمل : تلت «ٌةَيراج هئاتفب ضي ارصق "تيار
 لاق ءَكلَتَرْيَغ ترَكُذَك هير ظناَك هُمْ ذأ تْدَرأَف «باطَخلا نياَرَمعل هه

 رلاق : لاق. هلا دب نباح «ردكلملا بدمع

 [لوركك :عجارإ . »غيط ل لوب نأ ل ع

 8 ككل 0 لاق. هللا ناجع سيق نب ٌناَمْيلَس
 هوم هل دمام 2 ةييع كك (راع

 ماك ىّتَح ثراحلا نبت رْوَغ : هل لاقي مهم لَجَر ءاَجف «ةمَصَح ب تراحم

 لجو ٌرعُهَللا : لاق ؟ ينم كنسي نَم : لاق «٠ فّيدلاب هللا لوو ىلع ماس هش
 رع ل رم سم سا 207 هم يم
 :لاق ؟ينم كعنمي نم : : لاقك قف هلل "لوس ُهَدَحاَ «هدي نم افيسلا طقس

 ياعا »#
 ءآل :لاق « هّللاٌلوُسَر يثار هّللاَذِإ هلال نأ هنآ : لاق , ذخآر يَخَك نك

 ىّلَخَف « كو اَكي موق عم نوكأ لو كلتا الانأ ىلع ةلدهاَعُأ نكلو

 ةآلّسصلا تر ملف سنا يَ دنع نم مك : :لاقف ُهَّمْوُق ىَنَأَف « هليبَس

 ءاّزإب ةّقئاط : نّيئقئاَط رمال َناَكَن ءفْوَحْلاَ ةالَص ف هللا لوُسَر ىَلص

 نيك هعَم ندا ةثئاطلاب ىَلصف هللا لور ماو ةقئاطو ءوُدَعْلا ما ونعود

0 
 يق هو معزي نق د كراك ل اوُقرَصْناَو

 عمرأ © هللا لوُسَرل ناك ؛ نير ف هللا لوس ُعَماوُلَصَقْمهودَع

 ةهلدللا .عجار) . نيتك نيتك موَللَو «تاَعكر

 نع :ةّنَوَع وب انْئَدَح - ناَمْعنلا نبا يعي - جْيرس اًنئدَح - 5-5-2

 َلاَس ا هلا لوران هل دب ِنْبِباَجْنَع «ةناَيقس بأ ْنَ «رشب يبأ

 هبلكأَي 9 َلَمَجف هب اَعَدَق :لاق « لك الإاندلعاَم اولاق مالا هلأ

 1 :عجار] : للا مالا معن « لَا ماد معن لوقيو

 هايلو مادت ع
 -ناَمْثَع ْنَع ؛ ليئارسإ اًنربخأ ءرماَع نب دوسأ انئدَح - لننشلا

 :لاق. هللا دْبَع نراجع دعا يبأ نب ملا نع - ريثما نا يني

 لُجَر نم لَه : ويف فقوتلاب ساَنل ىلع دسك ّبلناك
 داق ,لَجو رع ير مالك مب نأ ينومتم دق اشير انإق «هموُق ىلإ يمحي

 َلَهَف : لاق ناَدْمَه نم : لجرلا لاقق ؟ّتْنأ مم : لاق ءَناَدْمَه نم لْجَر

 ىتاك «ةموق ةرقحيانأ يح لجل إم مَعَ : :لاق ؟ةّعنم نم كموُق دنع
 محن :لاق 0 لاققا للكس

 وم
 نب برا ننَح كي كح « مساق نضام ادَح - اهالكا

 يل لاق اتْجورَت : لاق. يِراّصْأا لل دب َنَْراَج تغمس لاق ءراثد

 ىَراَدَمللَوكَلاَم : لاقق ٠ اكسر : 550 : لاق ؟تْجَدََ اما "يبل

 [14716 :عجار] ]؟اهباعلو

 11 را همصو
 :لاقق . رايد نْب ورَمَعل كلذ ترَكَذَف : ةبعش لاق 7 ١-

00000 6 
 5-55 :عجارإ] . لبو ابعت ةيراَجالَهمأ ف يَبلا لاق : لوي ار باج

 :عجار] . ىنعَمْلا - َناَداَش ينْعَي - رماَع ْنْب دوسأ امهانثدح-١ 77

 [1 ا

 يبأ نع ؛ يريرجلا نَع ٌقيعش اًندح مشاه اَنندَح - ١ كشك

 نما وموارد عيالك. «هلل دبع نْيرياَج لاق : لاق . ةَرْضَن

 اي :لاقت ف يل كلذ تَرَكَ لاق ءةلّصلا لجأ نم ف هللا لوُسَ

 1451١[ :عجارإ. 1. مكراثأ بتكت اَهّإكمُكرايد راصألا نم لجلال

 يبأ نع ٠ ليئاَرْسِإاَنْنَدَح ءِرِماَع ْنْبدَوْسأ اَنَْدَح - نفاد

 "يتلا ىأر : لاق. هللا دبع نب راج نع « برك يبأ نب ديعس ْنَع قاَحْسإ

 نم بقعلل ليو :لاقف ٠ هلق ملم هَل لطم لُجَر لْجر يف

 [16078 :عجار] ٠ رآثلا

 نع «ٍلْيك بَل ْنَع «"كمرش انئدَح ءاونسأ انئدَح - ١1

 نع يف 8 يلا« هيََولدبهيالجرأنأ ؛رباَج نع «ءاطع

 [1606 :عجار]. الوم

 ١١137 - ةريخمْلا وُبَأ وهو - ّصاَّْلا َليِعاَمْمإ نب رضا اند -

 ِهّللا لور لاق :لاق .رباَج ْنَع «رْيمزلا يبن ْنَع « ىَلبَل بأ "نبا انئدَح 8:



 رماه

 ومها زقألإك ؛ لا هلل, ضُيولإ مكتبا

 مشنَظ ي يذلا مُكنظ ْمُكَلدَوِ»: لجو رع هلل َلاَقَق] ؛ ا

 [#114457 :عجار]. «َنيِرِساَخْلا نم متحَبصأَ مُكاَدرأ م

 نع «َنايْفَس يبأ ْنَع ؛ شمعألا نع « ةيواعموبأ انئدَح - ١ةىككم

 ىّنح لا يف ديحْوتلا لهآ نم ساندي كي هللا لوُسَر لاق :لاق . رباَج

 باي ىَلع وقل نوُجْرْحَ ةَمْرلا مهم د ءاّهيف اسمح اوُنوُكي
 رهعا همكم سم ساس

 ةلاّمح يف اكلاتي اَمك وُ هَل نجلا لهآ ْمِهبلَع شري نجلا
 < و ءادعو

 نجلا دول ذي مل لبسلا

0 000 
 قل 1س ل نم 8 لس لق لاق. راج

 ٠64[ :رظنا] . ًارجأو َةاَكَز هل َهْلمَجاَق

 ْنَع نايْفُسس يبأْنَع «شَمْحألا نَع :ةيواَعم وب انئدَح -
 :لاق ؟نايِجوُسْا ام للا َلوُسَر اي: : لاقكلجَر قف يلا ىَتآ لاق. رباَج

 هّللاب كرشي َتاَمْمو ةلجلَلََ و لبان

 ْنَع «ناّيفَس يبأ ْنَع ؛ شمعألا نَع « ةيواعم وبأ انْئدَح - ١تفهف

 نم لكك [اعْرَن ميرو اسْرَغ َسَرُغ نم : : هللا لوُسَر لاق : لاق. رباج
 هيعمل 1 ا

 . ةقدَص هلَوِهَك ها وأ عبس أر يطأ "داس

 يبأ نع ؛ «شّمعألا اتدَح « دع ْنْب دَمَحُم انندَح - ١ ها

 اًمهّللا َلوُسَر اي لاقت ف يَنلا ىلإ[لُجَرءاَج : لاق. رباَج نَع «ناَيفس

 0 . عج يدار... دايو

 7 ب9 كانو لاف :لاق. هللادبع ني اَجْنَع يتطوتاو

 [1471 :عجار] . ] .ًالبكُهلهأ مُكدَحأ نك أن كرطَي

 ع كل
 نب ديس اَنئَدَح َناَيَح م نب ميلس اَنثَدَح « نافع اندَح - 4

 هلع م

 «ةلئاحُملاو :ةّئبَرمْلا نَع ف هلل وُسَر ىَهَن : لاق. رباَج نَع ؛ءاَنيم

 ١[ 14447” :عجار] . ةَرباَخَملاَو

 ٍياجََْع 0 ُداَمَح ان أ مَع اًنكَدَح - دف

 [14151 :عجارإ . هي ِكط

 راع يأ نعنع ١ داَّمَح نكد لامع ارح ١66

 كلر ,نْئيدَحلا يف امتدت 208

 ؟لياق ىلإ اضَْيرَْوتو ضي ماعا حان كلّه مَلَسو هلع هللا لص
 2021 ميقا مس سا

 ًءاَجَف ءهَتْنْداَف :لاق «ينذآف دادجلاَرْضَح اَذإ : هّللا لوسَر لاقق ؛ ىَبأَك
 سوير مع مم يره

 لوُسَرَو ؛ِلْخَنلا لَقْسأ مهلك دج اَدلَعجفرَمْحَو ركب وبا ف يا

 ل
0 0 

207 

 م ع صنم
 اني ِنتقيِدَْلا رم نم هَ ميمو ل هيه

 نماَذَه : لاق مث ءاوُيرشو اوك ءاَمَو بطر مها مث (راَمع بحي

 [14443/1143917 :عجار] نع نوثآسُم يذلا ميل

 رياَج ْنَع ءِرْيِمزلا يبأ َنَع «يِرْوتلا انئدَح «ْحْوَراَنئدَح - ففي

 ؛ةئيكسلابمُهَرمآوةيكسلا هلو ف هلا لور ّض انآ : لاق. هللا دبع نبا

 :عجار]. ٍرسَحُم يداو يف َمّضْوُأَو «فدَحْلا ىَصَح لْثمب اوُْريْأَمُهَرَمأَ

]11/ 

 هن ءريبزلا وأ ينربخأ « جْيرج نبا اندَح «حْوَراندَح -4
 (14257 :عجار] . ةَرمَجْلا ىَمَر مكب يردأ الو : لوي هلل دبع َنْبَرياَج َعمّس

 َنَع :َحلَجأْنَع «ركيوبأ انثدَح «ِرماَح نب دوسأ انئدَح - [ففح

 ىلإ ةيراَجْامُكَدَهأ ةّشئاَعل هللا لوُسَر لاق :لاق رياَج ْنَع «ريمرلا يبأ

 :لوَُي مهي نم اهم كيا لَهف :لاق « مت :تلاق ؟اهنَ
 ْمُكاَيَحُت انوَيَحَف مكانا مكانين

 .لَرَعغ مهيف موق َراّصْنألا نإ

 يبأ نبا انئَدَح «ةّريغُمْلا وب َليِعاَمْسِإ نْيَرضَنلا اندَح - 1١

 اي :لاقق ّلُجَر 8 يَّبلا ىتآ : لاق. ٍرياَج نع هيلا يبن ع ىلبل
 يأو هللا لوري: لاق تونا لوط : : لاق ؟لضْفأ اصلا يأ هللا لور

 يأ هّللالوُسَراَي لاق هُم قير هداَوَجَرََع نم :لاق ؟لّضْأ داهجلا

 ً لاق هيو هناّسل نم نوما َملَسْنَم : لاق ؟لضْفأ نمسا يأ

 انيس "90/6 هلابك ريال تام لاق ؟ناَيجوسْا مهلا لوس

 1١15147[ :مجارإ . رتل لَم اني هلابك تاَمَْمَو نجلا لحد

 ْنَع ءكلَملادَْع اًنَْدَح «فّسوُي نب قاَحْسِإاَنثَدَح - ١م

 *ضرآ هل تناك وم : لاق هنأ 2 يِّبلا نَع هللا دبع نب اَج نع «ءاطع

 سامع ا * رخو ربس جاسو اه هر سوم مر صام سل سعس
 لَو ملْسْلاُهاَحأ هَل اهْلعَرَجَحَو اهرب عطَتسي ملاذ اًهْعَرْريلَ

 [1488* :عجار] . اًهْرِجاَوي

 ْنَع ةَداَتَق نع «ديعَس اًنئدَح «فسوي نب قاحسإ انندَح - ١

 ىَرْمعْلا : لاق هللا لوُسَرنأ ؛ هللا دبع نباح ْنَع حاير يبأ نب ءاطع

 ١1771١[ :عجارإ . .اهلهأل ثاريمدأ اهلها ةَرئاَج

 نب ديعّس اَنئدَح :َناّيَح نب ميِلَس اَنئَدَح :ناَفَع اًنئدَح 6741 ١-

 ٍلكَمك مك مو يلم : ف هللا لوُسَر لاق : لاق. هللا دْبَع نْبرباَج ّنَع «ةانيم
 000 ا

 اَنآَو اهل بيو اَهيف قي بداَتجْلاَو شارما لََجف ءاراتدقوأ لج

 [14544 :عجارإ يدي نم َنوّتلَمت متنآَو هذان مُكَجْحبدحآ

 يبأ نب ىَبحَي انئدَح ٌناَّطَعْلاُناَبآ انْئلَح ناَفَع اًنئلَح 68 ١

 اي لاق ؟"لوأ لَو نآرشلا يأ محلا دبع َنْب ةَملس الت لأَس : لاق . ريثَك

 يدنا كبَر ماب أرفا9 تل روس وأ نأ تبل يثإك :(تلق) «رئشل اهي



 رو دءم
 7 راج لاق ف هللا لول اونا امكألإ تلح 9 :٠ اج لاق لَ

 تارت تيدوُنك «يداولا'تنطتساكت رك « يراوج تب املك .ءارح يف

 ما ماعم هل
 ءاضيآ تبدو ءيشَرأملَك يلامش ْنَحَو ينيمُي نَحو ؛ يفْلَحَو يديني

 ترظنُف ءأثي شار ملف ٠ «يلاّمش ْنَعَو ينيمي نَعَو .«يِفلَخَو يدي نيت رظن

 تيَبأَف هْنم تنتِجَ ءٍضْرلَو سليب شر ىلع دعاق هبا يقوت

 0-0 لس
 اًيِوَيَلَع ترك : لاق ادراَيهاَم يلع اوبصَو ينور :تلقك ةجيِدَخ لم

 [14504 :عجار] «رْبكَف كّيرو ردنا مق سلا هيأ

 هاصع ا هساد#
 نبا انندَح ءرسيم نب دّمَحُم يناّغاصلا دعس وأ اندَح - 4 ١

 نع هللا لور ىهن لاق. رباَج نَع «رييزلا يبأد «[ءاطع نَع] ؛ «جيرج
 م
 أَنا الإ مَمطُي تحرمنا عين «ةَرياَخَمْلاَو :ةٌيرمْلاو ,ةّلَفاَحْمْلا

 ١[ 1 ةىآ/ :عجار] . اًياَرَعْلا | «مهارت

 يبأ نع ؛ « جير نبا انكدَح «يناّكصلا دْعَسوُبأ اندَح - -1 هاك
 هنو كلر

 ىّنَح هُم الَاماَعط كب نم : كف هلل لوس لاق : لاق. رياَج ْنَع ءريملا

 [ :عجار] .هيفوَتسَي

 ريكا نب نع الن انرخأ قارب اند ١ ١ هامل

 يارس اجت , ىتاق ؟ يقلل لوري: لاقق نق مود

 هم
 يبا لاق نواس ف يل ىَتبك؟ نأ هللا لوري : :لوُعَي كلذ لك

 [11576 :عجار] . اًهيِبَط عَصْنَتو ءاهكَبَح يفتر يكلاك يدم نإ : :هظ

 ِء ْنَع يلا يبأ نع ءُنايْس اربح «قاررلا دب اندَح - 1١ هكا

 ين لُكاَيْنم مؤُملاو اة يف لاي فاكلا لاق كف يَِنلانأ ؛ٍرباَج

 [115171 :عجار]. دحاو ىعم

 رمش دو
 7 نع ءرْيمزلا يب ْنَع نايس اربح «قاررلا دبع انئدَح - 84 ١-

 «معط اشو بجبل ْمُكُدَحا يع اذ : ف هللا لوُسَر لاق : لاق ؛ِرباَج

 رت هان

 ٍحلاّص نبيا ينعي ب - نَسَحْلا اًنندَح «ِرماَع نب دوسأ اند - نفط

 صاح نمي: :4 هللا لوُسَر لاق : لاق. ربا نع «رييزلا يبأ َنَع -

 [1117147 :عجار]. ٍضْعَب م مُهَضْعَب هللا قرب سأل وعد ءدابل

 نا يدي - ثقألا نع «المرش اندَح نس اند - ١١

 لخديآل :88 هللا لوُسَر لاق : لاق. رياَج نع ؛ ِنَسَحْلا نَع - روس

 [147:4 :عجار] . مُهمَدَحَو دما لمآألإ قرم اذ مَ دَْباَذَه اندم

 »# هلا سرت ل
 ءِرماَع نع «ةَريُمْلا نَع «كليرش انددَح « نيسح انثدح - ١

 يترمالا ىلع ارم ينم يلا كرت 1: لاق اللد يي نع

 ام كايا واب مرو هدرا
 نبيع نبا ينعي - نايفس انئدَح د ا تاو

 رمش مس
 ف هللا لوس م انك :ُلوَُي هللا دبع َنيَرياَج ات غعَس :لاق . ومع ع -

 هل

 9 ١ يدبر امني لا لاق ءةَرْرَغ يف

 سا ع عل
 اًنألاب نم 379 الجر نير درجاَممْلا

 ام: لاق فيلا كل مسك َنيرجاَهملل اي: يرجاّهمْلا لاقو «راصنألل

 ءراّصننألا َنمآلجَر مسك نيالا نم لجو : يق ؟ةّيلهاَجلا ىو

00000 
 اوُسدق َنيح َنورجاَهمْلا ناك :رياَج لاق . م هنا : ل8 يتلا لاقت

 َنْم هللا دبع كلذ لبق اورثك نيرجاَهملانإم ؟ «راّصْنألا نم لق ةئيدَمْلا

 يل اًهْنمُرَعألا نَجرْخُبل ةئيدَمْلا ىَلِانعَجَر نك هّللاو اهوُلَمك :لاق «يِبأ

 بط ين هللا لوُسَر اي : لاق ا يلا ىنك مع كلذ ممسك «"لألا

 ًنآةرماّتلاةثدَحتيأل ُهْعَدرَمْعاَي : اقف يتلا لاقك «قفاّمْلا اَذَه قد
 ريماس تاس ع
 [16195114586 :عجار] ةَياَحصآ دقي ادّمَحم

 57 يراّصنألا لاق ءراّصن

 رباَج نع «رييزلا يبأ نع نايفس اًنكدح «انيسح اًنُيدَح - 005|١

 يأ يف ْمُكْدَحأ يِرْدَيآل : لاقو ؛ة 2 ةّمحصل َّ ةّمحّصلاَو عباصألا قْملبرمآ كلف ينل نأ

 04397١[ :عجار] ةكربلا كلذ

 نب دير نع «فرطم نب دمحم اًنئدَح « نيسح اًنئدَح 06-١

 فا نم لوفي لا لور : لاق هللا دّبَع نْبرباَج ْنَع «ملسأ
 [1 144104 :عجار] يس نيب ام فاَحأ دَقَق ةّئيدُمْلا لهأ

 «َقاَحْسِإ يبأ َنَع « ءاطغ نب ديزي انئدَح :نيسح اًنكدَح - 5 |١

 ماقام
 :لاق هلا دّبَع نب باَج ّْنَع ءدْكرَم نْب هللا دبع « برك يبأ نب ديعّس َنَع

 16١784[ :عجارإ . .راّثلا نم بيقارعلل ليَ : لومي 8 هللا لوُسَر تغمس

 واعر ولو

 نب ليبحرش
 000 هللا دَّنَع نُبرِباَج نع« ةَمطَخ يب ىَلوَميراّصنألا دعس

 وُ اهلك ةقان ةقم نم هَلريَخ ىّصَحلا ِنَع هدي رمُكَدَحأ ف كيذنأل : لاق

 [14؟589 :عجار] . ةدحاَوةَحْسَم حسي ناطيشلا مُكَدَحأ بلع نإ « ةَكدَحْلا

 يف هلال سرك ل
 َنَع« «ليبحَرش نع «بنذ يبأ نبا انربخأ «نيسح انْئدَح - 48 ١-

 َنَع هَ َْدَيمُكَدَحأ كمي نآل قف هللا لوُسَر لاق : لاق. هللا دبع نْيرياَج

 [14769 :عجار] . ُةلَركدَك ٠ . ىصَحلا

 ِنْيدّمَحُم ْنَع «بنذ يبأ نبا انربخآ « ريسح اًنكدَح - ١06

 دورك فريح هل سيل هل دبع قتعأ الجرن ٠ هللا دب نب راج َنَع ,ردكمملا
 2 تو هو ةدووو رعدام

 . مالم هم هعاتبذ ف يبل هيَ

 5 اًنئدَح ءسيوأ و بأ اًنْئلَح « نيسح اًنئدَح 17 ١-

 ينّب نم ٍلُجَر ْنَع «بنذ يبأ نبا انندَح «ريسح اًنكدَح - -١طةإ“ثءث

 - َباَرَحألا يمي - دجْسسم ىتأ لق يبان ؛ هللا دَّبَع نب رباَج ْنَع ٠ ٌةَملَس

 َءاَجمُت : لاق لص مَلَو مهل عديد هيدي عقرو ماكو هءادر عضو

 . ىَلَصَو مِهَْلَع اَعَدَو

 يبأ نب ىَيحَي نع نايس اًنئدَح ؛؟بيشألا ْنَسَح اًنكدَح - ترك ١

 ىّضَق 4 هّللاَلوُسَر نأ هرب هللا دبع َنْيَرياَج نأ ٌةَمْلَس يبأ َنَع ءريثك

 [11797 :عجار] هَل تيهو مل هنأ ىَرمُْلا يف



 - نيرثكملا دنسم |

 0 اعرب 1 هيل
 دبل «سْمشا ملت ىّتح حّبصلا ةآلّص دي َدْعَب فوط نك مو «ةمتاَخْلاو

 سمشلا عّلطت : :لوُقب# هللا لو اتشمَس ١ :لاقَو بُِرْغَ ىّتَح رصَْلا

 ١[ 1416 :عجارإ . ناطيشلا يرق ىَلَ

 :لاق. ريمزلاوبأ انربخآ ؛ ةعيهل نبا انئدَح «نَسَح اََدَح 6 ١-

 مَرَحَو هريكُاك ةّئيدَْلا لكم : لومي 8 هلا لوُسَرعِمَسُهنآ ريا ينَربخأَو

 ماض ام 000 اا م عم

 اَهامحَو اهيئرَح نيام ماَرح ةكَمك يهو هيدا مرح نو كم ميهارإ

 هللا اميري ءاًهنم جر فلي لإ رم نم عطني آل ُط

 :عجار] .اهباوبأو ابان ىَلَع اهوسرحُيةكئلَمْلاَو «لاجدلا آلَو «نوُعاَّطلا
 [لوحالا

 لحي الو :لوُشي ف هللا َلوُسَرْتْعمَس ينإَو :لاق ١
 1 1 [1 6005 :عجارإ. لاقل احلس ايف ل مْحَيد دحأل

 «ةَميِهلْنْبا انْئدَح : الاق .ٌدواَد نب ىسومو نَسَح انْبلَح ١6

 ُدَحأ يلاَخ يربح : لاق ؟ةّيقرلا نَع ًارباج تلم : لاق . ريمزلا وب انثدَح

 : هّلاٌلوُسَر لاقق ؟بَرَلا نم يقرأ ؛ هللا لوس اي : : لاق هنأ راّصنأل

 [14384 :عجارإ : تلك يشب ةاخأ مقْنينأمُكْم ًاطتسا نم

 , ْنَع هربا وب انئدَح ةَميهل نبا نئدَح «نسَح انكدَح - تيكا
 يح نعل ةئيدَمْابةأرمال يعد ٍمْرَح نب (94/7”7) ورْمَعَنأ ؛ِرباَج

 ٌلوُسَراَي : كرمَع لاقق ؛هاَعَدَ اك هللا لوُسَر للبر يخأت « ىت هيف

 لوسر لاقت هْيَلَع اَهآَرََق : يَلَع امرا : لاقق « ىقرلا نع رج هلل

 . اهي قّراَك قيئاَوُم يه امن نسأل : : 8 هللا

 رجلا دل كح «ةقيلار اق نسا سرا ا

 مار مم دورس »و هكر ع كوع
 ش و اق هلو: :ليق رتل نمل يمال هلمع

 هلام

 .لَجبو رع هلل ةمحَرب الإ ءانآ

 همام
 ْنَع هرْيمْزلا بأ انكَدَح «ةَعيهل نبا انئدَح « ”نسحح اكد - -1ةا“د 4مم

 مطمن تمد نطقت ْمُكَدَحا لكأ اذإ : لاق يق هللا َلوُسَرنأ ؛رياج

 هدي َدَيْمُكَدَحأَحَم 1 بلو «ناطْيّشلل اَهْعديآلَو همم 8 لم ءانم هَبارأ

 اا كراسي هماتط "يأ يف يذل لجل اذ ديوي تح لما

 [1477: :عجار] . هما دن دنع ع ىتَ ءيش لك دنع مذنب لم دصري ءرناَطكشلا

 4-١ نع ريو اند «ةميل اكن «نَسَح اَنثدَح /

 :عجار] . اورشبإأو اوُددَسَو َرئاَكلا اوبتجا : لاق هللا َلوُسَرَدأ ؛رباَج

5-7 

 / ْنَع يملا انئَدَح « ٌةَمِيِهَلا نبا انئدَح ؛نسَح اًنيدَح - -|ةا“إ٠

 كلمن مكر : لاقو « صرحا ِنَع ىف هللا لور مسهل راج

 . لطابلاب هيخأ ل ام لكي نأ كدا بحي رمل

 يعم ا سم

 000 - الدب ياَجدتُم ٌْ 0000

 / نع ريل وب اكد ؛ةَميهك اكد كرس ات - اهاللا

 [14544 :عجار] ٠ بح ْنَم َممْدْيِعلا : وشي 8 هللا لوس َعِمّسهنأ ؛رباج

 هرم
 هّللا دبَع ْنَع ”كيرش اَنئدَح «ىسيع ْنْبِقاَحْسِإ َندَح - لكرفح

 :48 هلا لوُسَر لاق : :لاق. هللا ِنِْرباَجنَع « ِليَقَع نب دَمَحُم نْبا

 ينم اوُمَصَع اًمولق ذك ؛ للا لإ هل ال : اوُلوُشَي تح سانا لئاقأ نأ ترم
 هس م رظرظ سس سس سا ل

 [115114 :عجار]. لجَرع هللا ىلَع مُهباَسحَو اهنا مُهلَوْمآَو مُهَماَ

 مر سرا م لاو
 نَع «لآلب نب ناَميلس انئدَح «داواذ نب ىسوم اَنندَح - 16م1

 لوس لاَق لاق. هلل دبع نب رباجج ْنَع ءرياَج يبا نَع «ءاطع نْب نمْحرلا

 14074 :رظقنا] . هنأ يبن قود َتددَحُمْلا ثدَحُمْلا أر اذِإ: :8 هللا

 رو امل شد مقاس م
 نع «لآلب نب ناَمْيَلَس اًنئدَح وأد نب ىسوم اًندَح - 53

 نم فاوطأ ةئالك َلَمر لف يبان ؛ هللا دبع ِنْبِباَج ْنَع «هيبأْنَع ؛ «رثعَج

 ىَلِإَب مدمن ءِرَجَحْلا ىلإ اعمل نيتمْكر لَصَو ءِرَجَحْلا ىلإ جَحْلا

 عَجَرمك «نكارلا مسا مجرم ءهَسأَر ىلع بص اهنم برق مَ
 رشا 2 رسل

 . هيلو دباب اوما : لاق ءاكصلا ىَلِإ

 نب ثيللا اًنئدَح :الاق .سْسوُيَو يئثملا نب نيجح اًندَح - 6

 لق هللا لوُسر َمَماَبْآ : :لاق . هللا دبع ِنْبرباَج نع ءِرْيزلا يبأ نع ءدْعَس

 فرس تناك اذِإ ىنَح «ةَرْسبَه همها تلبقأف «أ ءادّرم جاب يهم

 موا ب

 هللا وُسَراَنَرمأَو ٠ةَورُمْاواكصلاو كلاب انثط اسد اذ تح «تَكرع

 00 ا
 لحلا : لاق ؟اناَملح : امل : :لاق «يذَهُهَعَم نكمل مام لحيأنأ

 مث ءلاَيل عير الإ ةكَرَع نيو ايي سيكو بيطلاب ابيت ءاَسْنلا انعَقاوَف هلك
 بيكا ةشئح ىلع هلللوُس لح مث «ةيورلا ويالله
 «لدحأ مكونا لَح دقو ةتنضح يأ ينا : :تلاق ؟كأَش ام : :لاق

00 
 ُهَيتكرمأ انَهَنِإَك : لاق ءَنآلا َجَحْلا ىلإ نوُبمْدُيس لاَ ؛تّييلاب فطأ مك

 تَقكَوَوْتلَمَ ؛ / جَحْلاب ينهأ مث ءاستغا َمدآ تاب ىلع لجو هللا
 لم ع يع لي م ىمع

 :لاق مث «ةَوْرمْلاَو اًكصلابو ةبمكلابتّقاط 'ترهط ذِإىّتح «اًهَلُك فقاَوَمْلا

 ينج يهلك تلاقق :ًاعيمج كترم دعو كبح نم تلح

 ِنَمْحَرلا دبع اياه ْبَمْذاَق : لاق «تْجَجَح تح تيبلاب فطأ مل ينأ يسن

 ١4507[ :عجار] . ةبصَحلا ليل كلو مينا نم اهرمْعأَف ركب يبأ نبا نب

 يسيأ نع ؛ ميكب انئدَح «ٌدواَد نب ىسوم اًنئدَح - -١ةالاك

 ةلبتُسلا لكم مم ملا لكم : كف هللا لوُسر لاق : :لاق. رياَج ْنَع ءِرْيِبْرلا
 ممم صم ل سل د -

 ةرْزألا ل تِرفاَكلا لَكَ .لدتول يمت مَومِتستةرَم (90/)

 رعرلم سس سس لص
 148٠١[ :عجارإ . َرخَن ىّنح اهبرعشَيال ةَميقَسُس 3

 نب دلاَخ ْنَع «لَّضَممْلا اَنِئَدَح «َنآلْيَغ نب ىَحَي اًنئدَح 7 ١
 سا مش

 مسام م مع ساس سس رع

 يس هس الكل ضرار يلا« عسل دي

 بق ىلا عيئالاف لاا :دجلّسلا



 مور هلل دبع نْبرباَجَُمُس 3 اهم14ح
 روما سم 2

 نم نحدد ريشا - 10114

 1 را الر بيز تاق راق رب

 .اهَمَطَعَت ٠ َمَق ءاَهَدُي تعّطَقل ةمطاقْتناَك ول

 َرّمْعَو «ةَمَلس يبأ َنْب همس اقف يلا "ب بيير َناَكَو : دال بأن لاق

 [16115 :عجار]. .اًمهدَحأب دامك ٌةَمَلَس يبأ نبا

 هدم :لاق رباَج ع ا :ةَبقع نب ىسوم نَع ءداّزلا

 ا ءدحاو بوك يف لجرلا لجرلا شابين ىف هللا لوس

 [14447 :عجار] . دحأو بوت يف

 نإ هلأ ىَلَع منيل ةآرمْلا مُكَدَحأ تبَجعأ اذِإ : لاقو ١

 [114641 :عجارإ] . هس نمي كلذ

 ّر :رباَج لاقو -0

 [11 :عجار] . رقسلا

 اَنَربْخأ «ينئادَملارَقعَج ْنْمدَمَحُمِرَمعَجوبأ اندَح - 1

 2000 20 8 7-0-0 اَنَ

 نم انقج ادإ قورُطلا نع 8 هللا لور ا

 ةمفا م
 دبع نِيِرباَج نع « ءدْمَجلا يبا نب ٍملاَسْنَع ءروصُنم ْنَع هاكر

 3 انجرح هيلع اًنلَخَدَك 8 هّللا ل اوُسَر لج اتييو لاق . هللا

 ُهَقلَخ اَنُكَواسلاَج ىّلَصَف قرع يدين ِنياسلاج هترجُح يف ُهاَندَجَو

 انِإَ ءاس ولج اوُلَصقاسلاجتِيْلص ذإ : :لاق ٌةآلَّنصلا ىَضَق اَمَلَف ءانيْلَصَ

 3 اًهَريابَجل راف ْموُشَت امك اوُسوُعتالَو ؛اماق اوُلَصَمامئاقْتيَلَص

 ع٠ ْنَع ءرْييزلا يبأ نع يَ اندَح واذ نب ىسومم انئدَح - 6177 ١
 نْيَكَّسلا» ءاّضِتلا ضْرألا عنيْنَع ف هللا ُلوُسَر ىَقَت لاق .ٍرياَج

 [14346 :عجار] . ةكتلاَو

 42 دس

 يبأ ْنَع ريم انئدَح : :الاق .ْمَدآْنْب ىحَيَو ىسوم انيدَح 4 ١-

 سبل نلت دجَي ْدِجَيْمَلْنَم :ك8 هللا لوُسَر لاق :لاق. باج ْنَع ءرئيزلا
3-0 
 [1414 يجار) ٌليوارسس سبيل را جمل نمو ني

 / ْنَع ءِرْيبْرلا يبأ نع ٌنيَهْراًنندَج « ىَّسوُم اًنئَدَح - -1 هاله

 [1440* :عجار] . انم سدة بلا نم : : هللا لوُسَر لاق : لاق. .رباج

 "ا :عجار] . ًاضِيَأ رضنلا وبأو م ذآ نب ىحي هانثدح- ْ ١

 ْنَع «رْييزلا يبأ ْنَع يا :ةوات نب ىسوم اًنئَدَح 017 ١-

 [144.9 :عجار] .بيطُي ىتحِرَمّنلا عيب نَع #8 هللا لوُسَر ىَهَت : لاق رباَج
 004: عجارإ رضا يآ ءانادح- ١6

 7 نع رنا ع ريع انئدَح وأد نب ىسوم اًنيدَح 4 ١-

 ياعم
 سلا اوكا «َباَوْبألا اوُقلعأ : :ة هللا لوس لاق : لاق .رياَج

 010012 اقكَذ ُسَنعيال

 لي قلع ْحَشيال ناطبشلا نإ ,جيرسلا اوُتفْطأَ ءةبينألا اوُرمَخَو

 اوُلِسْرتآلَو ء تيل له ىلع مرضت . مث ةَمسيوفلا نو «ءاَنإف كي آلو ؛ءاَكو

 نق .ءاّشعلاةَمْحَك بْنَ ؟ بهذ ىّلح سّْشلا تبغ اذإمَكئايصَو مُكيشاو
 ك0 م

 عجارإ.* ءاّشعلاُ ةَمْحَق ب َمْدَت ىَّنَح سمشلا َتَياَغ اذِإ عب : نيطايسشلا

 [001 اا يقرإ اجمل 1061

 .ءاررع ماس
 «كّرابملا نب هللا دبع انثَدَح «قاَحْسإ نب يلع انَدَح - كت ترورك

 رياَج يل لاق : لاق. يبأ يئدَح هت يب نب ةملَس نبعد
 نإ تبسلا موي كينأَس : لاق .َدوُهَيل اني رمت يبأ نإ «٠ هللا لوسر اي :تلق 000

 ٍموَيهَحيص ناك لَك « للا دادس َحَمَّلا ِنَمَّز يف كده ءاَش

 عسيرلا ىَلِإاَنَد يل ) ءاَم يف يلع لَخَد املك ؛ 239 هللا لوُسر يناج تبسسلا

 يلة ىلإ بتول يعكر ىلتمت دجسلا ىلإ مام ضو
 سر ©

 ْنَماَهْوشَح رمش نم بدق نم ةّيَنُخ دخ تح حر و رعَش نم ًاداَجب هل تطَسبق

 ام ىَلإَر ظن هناكو ركب وبل علط تح البلك الإ بل ملك ٠ لع ناك فيل

 الإ تنبلاملق ٠ نيتعكر ("97//) 8 َراّضَوَق 4 هللاْيِبئل مَع لمع

 لحد ؛هّيحاَص ىلإَرتهلاك ؛ نيتعكر ىَلصَو رج لح

 . هكر دلو ب دعم ركوب سلب
 ع 92

 ح١ هللا دبع انثدحو « قاسي ل اننَح - ل | هةر

 هيمو مصاعب مرع مر هما
 هزي يب نب ةملَس برص نبأ لذ نر ياسو

 للآمال 9 وت

 كلذ علب ٠ يل ناَوعأو هجن : لاق ٠ ةَملس يب ةريقم يف هفااق لمَجْلا اذه

 الإ نكدُيآل هدي يسْفَت يَدَلاَو َلاَقك يناعَدم حبس لاج وهو 8 هللا
 ممم

 . دأب هباَحصأ عم نفد هوم

 يبن ب ِنَمْحرلا دب اندَح وات نب ناَمْيَلَس انئدَح - ١ تال

 ”رماعْلا ناك : لاق . ريا نع ءرييزلا يبأ ع بقع نب ىسوُم نع ءداّرلا

 هللا لوُسسَر لاق اًنْغَرك املك انقئاوي هللا لوُسَرَو ف هللا لوُسَر دي الخآ

 هلل وُ ففي تو يتلا لا لاق .تْضََأ 0

 هل لب ل بلطف نرش ياا: لاق ؟ةرجّشلا مَ
 ًاَبتْخا سين 6 َنْبدَجلا الإ انك هاَسِيإِ :ةَفمَرَشَع عير اك : لاَ مما ردع م
 ما سل 00
 :عجارإ وج يس ءنادبلا ص َنيِعْبس ذم انرَحنو «زيعب ن ب تحت

 لا يي

 نع ءنَمْحّرلا دبع انثدَح :دواَد نسب ناَميلَس انثدَح - تقلا

 يبان ؛ 'يملسلا هللا دّبَع نْبِرباَج ْنَع يلا يبأ نع ؛ةَبفع نب ىسوُم

 قص .هنيميْنَعألو همام صني الف يَلصي مُكدَحأ اك اذ :لاق
2002 

 [114114 :عجارإ . هيَتق تقاوأ ءهراّسيْنَع

 ريم ا ءرلإ دءمع

 نع ءْنَمْحّرلا دبع اَندَح :ةواذ نب ناَمْيَلَس اًنْئدَح - 10“

 م8 يم . مس ا .ه

 َرَمْع # يِبلا رمق رو ةَبعَكلا يف اك : لاك. رياَج ْنَع « ةبقع نب ىسوم



 امو هللا لوُسَر اَهلَخَد هبات

 ص ١٠١516

 وك 8 هع

 رمع لبق «٠ ءاّموُحْمَي نأ باطلا نبا

 .[ل1 :عجار] يش اهْنم اهيف

 «شاّيَع نب ركيوُبأ اندَح دوا نب ناَمْيلَس انئدَح 6-١
 :88 هللا ونمو َلاَق :لاَق اق .رباج َنَع «نايفس يبأ َنَع ؛ 'شمعألا يتدَح

 .ةيِنَدحلاَو ارد دهش لجل َلْخدَيْن

 :لاَك. ماّشه اَنربْخأ ٠ هّللا دبع انربَخأ «ر رَمْعَي اندَح ١-

 : 48 هّللا لور لاَ : :لاَك هّللا دّبَع نبا راج ْنَع يي نسَحْلا تمم

 موي يمال ةعاَمَش امش ذب يتوعد تأبخَتسا ينو ءاَهي اعود لكل نإ

 .ةّماَيقْلا

 «ٌةَعبهَل نبا انندَح «هللا بَ امدح «داّيز نب ٍباَتَع اًندَح ١- هرم
00 0 

 نجّتسي ةنج ٌماَيصلااَمْنِإ : لاق ا يلا نع ءرياَج نع يلا وب ينكح

 "لفل .عجار] هب يزجأ انآو يلوم ءراثلا مدع اهب

 ُنْبْمصاَع انئدَح ءهلاُدبَعانََح بان اَنئدَح 161 يم مو

 هللا لوس بمر لاق :لاَق. هّللا دبع َنْيرباَج َعمَسْهنأ «و «يبعشلا نع نامي

 1 رهط: نك ل يا متل لأ 2

 ه يعدم 7 ةهريلع

 ا 2 اَج يللا اق يبأ يك يوت

 رد طق ال اج اي: َلاَقَق ءاهتوُتت اك عمَسق تق اهبل ِْلَع ىلإ تدمع

 ىّنَح (بطرلاو )لبلاك ةدوُنَع يهامّنإ للان: سلق ةلْسَن الو

 . ثتنمس

 و
 نَع ٌرْيَمُر انِدَح ؛كلملا دِبَعْنْبْدَمْحاَدَح - ١

 «ماسكمالغ بش يبآل ناك : لاك باج ْنَع نايس يبأ ع معلا

 ينكيامتط كَل ملا ةمال أدهم هللا لوران أراد

 هللا لوسَر مق سَ سمحان نأ ف هللا لور ىلإ لسا «ةسَخ ةَسْمَع

 سماَخ كيان يلإ َتلَسْرأ َكلنِإ :َلاَك هبا ىلإ اهنا ملف جر دحر كَ

 داق ينإَف : لاك «ْعَجَرالإَو َلَخَدهلَتذأنإَكاَنَبا دق اَنَهَنِإَو «ةسسَخ

 .لَحَدق هللا لوس
 راملو

 رايه تْذآ

 يهز انئدَح «كلَمْلا (7//817"9) دْبَع ْنْبدَمْحَأ انندَح -

 ٌهَوْحَتاف بلان ع دوعن يبأ ْنَع ؛ داو يبأ نع "شعل ائدَح
 .[909517 :دوعسم يبأ دنسم يف يتايس]

 مرو سم
 نبْباَطَخْلا اَنَدَح ؛كلملا دبع ْنْبدَمْحآ انَدَح - لتراح

 هّللا لوُسَر لاَ : لاق. رياَج نع ءريسزلا يبأ نع ءفّيصُح نع ؛ ٍمساَّقْلا

 اهل تعب هلل نيعيرأ اسوي نعبر محئرلا يف ُةفطُتلا ترق اذ : ف

 نللاَقيم ؟هلَجَأ ام براي : لو هلل هر امأبرا "لوقف اكلم

 . ملعيف ؟لي ديس وأ يقش براي :لوقيف ٠ 9 5 3 ؟ىَتل :أ وأ ركذ بر اي : لوفي

 م

 انكشلا لنرالا 3

 سلا هش هركاسا ف
 ْنَع ءوِرْسَع ْنْب هللا دبع اَنندَح دبع 20 ا 10

 يفرغ : :8 هللا لوم اوسر لاَ فريج ءءاطَغ نَع ءٍميرَكْلا دْبَ

 1 :عجار ةَجَح لدْعَت َناَضَمَر

0 

 ةهساإباو ةمسارو ةهرإسو
 «وِرْمَع نب هللا دبع انئدَح « كلما دبع نب دَمْحأ انئدَح - ١0

2200-7 
 هللا لوُسَر َلاَق :َلاَك هلا دبع نب ِراَج ْنَع ؛ءاطع نع ميكا دبع ْنَع

 ٌدجْسَمْلا الإ اوس ايف ةالّص فل نم ضف اذه يدجْسَم يف ءالَص : :ه

 ماوس اًميف ةالّص فشأ ةلام نم لّضْ مارت دجْسَملا يف ةالّصو «ٌمارَحلا

 . 1876٠ :عجار]

 يبأ نع ةَعيِهَل نبا اَنكَدَح «ٌدْواَد ْنْب ىسوم اًنئدح - - ١6

 ءطئاَقلا نم ء[بعش]نم ف هّللاٌلوُسراَنيَرَم : لانك رباَج نع ريل

 نقار رز لعدن لات

 دْيَمَح (رَم) «ٌدلاَخ اَنكدَح ءديلولا نْبْفَلَخ اَنَدَح - 0

 اَكيلَع َجَرَخ : َلاَك . هللا دْبَع نْير باج ْنَع ءردكُمملا نب دَمَحُم ْنَع جرعألا

 :لاق «'يِباَرعألاوْيمَجَملا انفو نارا رقت نحر ف هللا وُسَر

 حالقلاماَقْياَمك هئوُمييموَ يتاّيسَونَسَح ؟لمكف اوُءَرْها :َلاَقَك ممَتساَك
 0 ا

 . [14415 :عجار] «[16 :ضنا] هَنوُلَجْأَتي الَو هتوُلِجَعَتي

 ساس © مو را هع

 حيبص نبا ينعي - عيبرلا انئدَح ءديلولا نب فْلَخ اَنئدَح - -1 ها”ا/

 ف هلا وسرد : :َلاَق هّللا دبع نْبِرباَج نع "يكمْا ريا يبأ نع -

 . [16.194 :عجار] لّصِبلاَو ثاّركلا لكأ نع اَناَهَ
 قيم نيف مام

 ٌرياَج ينئدَح : لاق كلذ نع ءاَطَع تْلآَسق ؛ معيبرلا لاق - 1
 م6

 ممم :رنا] هن ىَهت ا هللا لوس نأ ؛ ؛هّللا دّبَع

 َنَع رَفْعَج ْنَع ؛كلاَم اَنْئَدَح َدْواَد نب ىسوم اًنئدَح - 1

 َداَغ ىّنَح ِرَجَحْا َنمَلَمَر هللا لورد ؛ هللا دبع نب رباَج ْنَع «هيبأ

 . 014:0٠ :عجارإ هل
 سار عا

 نب اًيركَز نب حي انئدَح ءدََحُم نب هلل دبع اَنكدَح - ١ نيوانملا
 .ء.ع

 دق : 7 لد 8 أل رجارع دع « جيرج نبا نع ءةدئاَز

 .ةّئيِدَملا ىلإ ةرهظ كلو ريناملا عب دأب ككمج تْدَح
 ْنَع؛ خلا دلاخ وب َح هدمها اند - ترحل اس عم معقم

 طخ شق لا ةع اسوأ اك: لاك باج ّنَع ؛ يبعشلا نَع ؛دلاجس

 جو «َلَجَورَع هللا يس اذه : :لاَثك ُهَماَمأاذَكَه و «هليمي نع ن

 كاتو يف هَديعطَوم «ناطيشلا ليس هذه : لاَ «هلاّمش ْنَع

 قرت ليسا اوُسْ الو هوُعاَف اميقتسُم يطارص اَدَه ناو :هيآلا هذَه ال
 هي هكر دعم مس ماعم
 24 َنوقتت مكلعل هب ب مُكاصَو مُكَلد هلييتس َنَع مكب

 هلا دْيَع َلاَق)دََحْسْنِن للادِعاعَح نرحب معرب ٠

 َنَع ٌصْنَحاَتدَح (دّمَحُم ِنْب هللا دْبَع نم اًنأ ُهتْعمَسَو



  نيرثكملا دنسم

 . ىلع لطنالاف لل ورَ لاك بريا «"ينشلا نع ري اس ممم

 [3 185/6 :عجار] ٠ تاييقملا

 ع ءدلاجم

 ار يفاكيش الك مي :لاَق. رباَج نَع «رييلا

 مر
 ةرَك نَِوَدَخأيضَرِْإَف ؛ هكر انْؤُي ىّح َميَيانأَهلَس لَ لخن

 [1451 :عجار] . كرت

 وبأ اًنْئدَح هيه انئدَح ءربَكب [يبأ] نب ىبِحَي اندَح - 10

 :َلاَثَك اكرطُمق قس يف ف هللا لوس َمانجَرَخ : َلاَك رباَج نع رْيل

 [ا 1896 :عجارإ. هلخر يفضي كم ءََْ

 مير معاش 070000
 « سف نب دوسألا اَندَح ةَئاَوَع وأ انيدَح ؛ناّمَع اًنيلَح - © ١

 نم ف هللا وُ َجرَخ : لاك هّللا دّبَع نير باج ْنَع «ييِعْلا حب نَع روم م مم

 َكِبَلَع آل رباَج اي : هللا دبع يبأ [يلإ لاك «مهلئاقيِل نيك سلا ىلإ ةئيدمنا

 ين ءانرنأريصياَم ىَلِإ ملعب ىتح ةَئيدَمْلا لطأ يراظت يف ٌنوُكَتنأ

 6 نيل كفالات يحآل يدّنَب يل تانية يّنآ الون هللاو (98/7)

 اَمْهَلاَع يلاَحَو يبأب يسع ْتءاَجْذِإ نيران يفاآ امي : لاَ «يَدَي

 يداي ل جر قحلذِإ ءاَراَقَم يف مهن يَا امهبتلََدق حضان ىلع

 تح اهعراَصَم يف اَهونفدتك ىلثقْلاب اوُعجرتانأ مكرم يبل نإ ال
 8و. و هر سر تريم عا ميم 8

 يبأ نب ةيواعم ةقالخ يف انآ مي التق ثيَح اًمُهاَكَدَق مهب اًنعَجَرَف ءتلتق

 ُلَصَعكاَبآَرانأ دل هللا هلل دبع َنْيرياَج اي : َلاَقك جر ينءاج ذاق

 مكهُتْكَد يذلا وتلا ىلع هُثدَجَوفُهكاَد «ةنم ةقئاط ج َرَطَ اَدبَك «ةيواَعم

 رو رمل سلو مسمع ماس
 نما ِهَْلَع يبأ كونو َلاَق شروف للا وأ لثقلا عدلا اليت

 ف هللا يبت «يِضاَقَنلا يف « هئامرُغ ضب يلع دَمشاَ ءرْمَشلا

 )ولان رو اذكو انك موي ابيمأ يدلنا اي :تلَْ

 نأ ِهَّلَعَل هْيلَع ينتيعُت الأب حأَت « يضاََتلا يف هئاّمَرْغ ضْعب يلح انشا دق

 اهات: َلاَثَق «لبقملا ٍماَرصلا اذه ىلإ همت نم ةقئاط يري

 تلق. َلَخَدَو ندأَتْسامُك موُيراَوَحهَمءاَجَو هرآََتلا طسو نم ايي هَّللا

 َلوُسَر يذؤت الو كتيرأ ال الا طسَو مْوبلا ينءاج اقفل: ينأرمال
 59 ةداسوو اشارف هَل ترك لحد « ملكت الو يشب يني يف اف هلا
 نجا يِهَو قالا هذَه حبلا : يل ىَومل تلق لَك ماك هسأر

201111111 

 ةظقيسا اإ8 هللا كوُسَردإ :هلتلقق ماكو اهم اغرق ىَتح ايفل
 ىّنح هنوطو م نري الق موشيأنأ عراد[ فاَخأ ينو «رومُطلاب وعدي
 ْنمْيرَفَي ملف ,روكهطب يننارباَجاَي َلاَك ماَق امل يديني قاتلا عض

 سا سا 53
 اك َتْملَعْدَكَكئاَك : :لاَقَق يلإ رظنُ دنع َقانَْلاَتْعَضَو بح هروط

 مام ما م سس سدة
 برتطق ءاوُنطَدهَمَم لا هييراَوَح اَعَد مث : لاك «ركيابآ يل مال ء مّ

 محل لْضَقَو اوْعِبُش ىَنح اوكا او هللا مب : :لاكو هدي هللا لوس

 مه حأ وو لإ دور مل يب نجمنا َلاَك ريك اهْنم
 دةيامس# هم دعو م عوو ملال ٠

 َماَكوَماَك وعوامل ءهوُدؤي نأ ةَقاَخَم مهنم لجر هبرقي ام « «مهيحأ نم

 مدمر ةلادب دبع + نيرا دسم

 شت هكا يش الح وثم لاكو هديا وجراح

 ردكم ١ تنك اَهَرَدَص ينارما تَجَرْخأَو : لاَ ”ءبابلا فكن اوم ىَّح

 لف لس يجنن لتس تلك يلا يف دي

 دلع نرجس: :لَفكدَجَ: : لاك م رع يل
 همام ل

 ماَرصلااَدَه ىلإ هيبأ ىَلَع يذلا كيد نم ةقئاط ةرسيِمْلا ىلإ ينعي
 و

 مال
 نبأ لاَقق «ىَماَنيلاَمَوُماَسنِإ : َلاكولتعاو لعاشبانأ ام: لَك 2

 َفْوَس وس لَجَوَرَع هللا نإكهللك : لاق هّألا لور ياذا : اقف ؟ةباَج

 ءرخب يآ ايةالمملا :لاق« تكد دق ”رسمشصلا اًذإك ءامسلا ىَلِإ ترق «هِّيَوُي

 هلو ةَوْجَمْلا نم هلت لكف كقيعوأ برق تلق دجْلسْا ىلإ ومَا
 و هّللا لوُسر ىلإ ىَعْسُأ سجق ءاَذَكَو اذك رْمتلا نم اَنَل ل ضَقَو]َجَورَع

 اي :تلّقَق ىلَص لق ف هلا َلوُسَرتْدَجَوَف ةَراَرَش ينأك هدجْسم يف

 انك ِرْمَّلا نم انك لص هلاك ُهرْمَت يميرتل تلك يار هللا لوس

 دبع َنْمَراَجْلَس : لاقل وري ءاَجف ؟ بطلا نبع نب : :َلاَقَق ءاَذكو
 سمس © ص ع اةم

 فس لجو رع هللا نأ تْملَع دق هلئاسب انآ ام : َلاَقَق ؟هِرمَتو هميرَغ ْنَع هللا

 تال ٌةَملكْلا هذه هْيَلَع رك هيفي فوس لجده نأ تريخأ إو اللظس هاع كاس عك ل

 هَل هَرَمْلا دعب عجاَري ال ناَكَو هلئاّسب انآ اَم : لوي تلك تأ

 لجو َرَع هللا هاّقَو :سلُق :َلاَق ؟كرن كو كمرغ لَم امرياَج اي: : لاق

 ل كوت نغم :ةلاق هكآزا عج اكو انك ثان
 هللا لوُسَر دوي لجو هللا نظن تنكأ : ْتَلاَق 48 هللا لور

 ؟جُرَْيْنأ َلْبَق يجوز ىَلعَوَلَع ةالّصلاهلانأ الو يريم يبي

 ملم لل ال :عجارإ ("9 ة/7)

 دْبَع نب دَمَحُم اَنكدَح ةبعش امدح نافع اًنلَح 5 ١

00 

 ما كاسر

 ِهللادْبَع نْبِرباَجْنَع ىلَع نب نّسَح ِنْب وِرمَح نب دَمَحُم نَع «نَمْحرلا
 يف ٌموُصي نبا نم سي : لاق « يلع َللَظ دكالْجَر آر 8 هللا لوس

 47 :عجار] رّمسلا

 رياةمع سايب مرا م قي

 نب ديعس اَنكَدَح َنايَح نب ميلَس اَنثدَح ,ناّفَع اًندَح - ١ ها" ها/
 اضل َناَكَْم : :9 هللا لور لاق :لاَك هللا دبع نب راج ْنَع اني 300 ومع

 الام :ًاديعس تلأَس اهي الو ها هيلو اعل امرأ ضرأ

 1 .معل :لاق ؟هاَركْلا هوم

 َناَمْدع نب هللا اند ,2بْيهو انئدَح نم اند - ١6
 اَنكدَح :َلاَك. هللا دبَع نْبِرباَج ْنَع « باس نبا نَمْحرلا دبع نع « «مِيلخ نبا

 ءءاَهقُسلاةَراَمِإ نم هّللاب كذيعأ ةَرْجَع 7 ببنك اي: :لاك هللا لورد
 2002 م سمع

 َلَخَدْنَم « يدب نم نوُبوُكيَسْءا نم :َلاَق ؟هّللا َلوُسَراَيَكلاد امَو : لاَ

 «مُهْنمتلسلو يم اوبك مهمل ىَلَحمُهناَعآومهنيدَحب مُهكدَصق مهل
 مهئيدَحب ْمُهفدَصَي مو مهْيلَع لْخْدَي ملّْنَمَو «ضْوَحْلا يلع اودي مل
 يلع نودي كدلوأو مم انآو ينم كتلوأك مهملظ ىلع مُْنَعْيْملَو

 ٌئفطت كما :ةلج موصلاو ؛ناَبرق ءالّصلا ةَرجَح نب بح اي «ضوحلا



 ه٠ سيعمل ءعارإاف ماسو#
 َتقرَم ةّنجلا لخْدَيالا رطب بن راما فطيم ةئيْلا

 سو ارب ل مع مم مكون
 داَقَق : ناَيِداغ سانا هرج نبت اي هب ىكوأ ثلا « تحس نم همحَ

 قرا رهاغ ق هيض هل سو رمق .ٍِ

 1 :عجار]هنبقر قتعمو هسْفن عاتبم داَغَو يقر قيوُمَو هس عنا

 سن نب دوسآلا يتربخأ ؛ةَبعش اَنندَح نافع اًنكدَح - 684 ١

00 
 اذ: قف هللا لوُسر لاق : لاق هّللا دّبَع نْب راج ْنَع ؛ «يرتعلا حي نَع

 .[14؟15 :عجارإ اقورُط هله“ نكرطت الق الك مكدَحأَلَخَ

 «دشار يرن يتكدح كرام ادَح نا اندَح - 1 ةك

 لوم انهن : لاك يراّصنا هلا دب ِنْب باج نع :هئدَح مَع «ةّنام ٌةَنَس
 ريب رعود سا 2

 .اهيلح ىَيي وأ دوبقلا صصَحُت نأ 5 هلل

 مرو هرم 00
 ءدشاَرْنْبرصَن يِنئدَح ُكلَراَبمْلا اًنتَدَح نافع اًنكدَح - |هوركأ

 يراد دوو
 دّنهَع ىَلَع لج يقوم لاق. يِراّصنآلا هللا دّبَع نْبرِباَج نَع (هدَح مَع

 روع 6 سةر »ب

 لجرلا ربعي نأ هللا ٌلوُسسَر ىَهن لفرط يامال لوُسَر

 . كل ىلإ اوُرطصَينأ الإ ؛ هلع مي تح الب

 نع هداج نعاس اكد هللا دعبل نَدَح - دست

 سبا ينك تير : َلاَق ف هللا لوس نأ ؛ هللا دبع نر باَج نع ؛ «يبكشلا

 ريو اما ملم سا
 تْذَخأ مت اهتطَتلك ينك ةاوئ ايف تدَجَوق يمق يف اَهتَجَف مّن ةلكب

 ىَرْخأ تْذَخآ مث ؛ اَنْ هاون اه تجر [يمق يف] اهمَجَعَت ىَرخَأ
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 :لاَق ءاَهْربعلَف ينْعَد :رْكَب ركب وُأ َلاَقق اهظَمل م ةةَون هيف تادَجَوُف اهتسَجمَت جعَق

 ًالجإ الُجَر َنْوَقلَيكْمَئعيَو مانسيت َتْنَعَب يذلا َكسبَجَوُه : لاك ءاَمرُبعا :َلاَق

 مث 11111111111 هةئوعَديف كسذ مهل

 عم رول رق ل عع ةقوزو ةييمصاع ل ا» 3
 ."ككما لاق كلك : :َلاَق هَنوُعَدَيَق كتمذ مهدي الجر َنوَقلَي

 مْ انك دايز حاولا دب كح اد - ١

 قف هللا ٌلوُسَر ىَضَق : لاق. رباَج نع ؛ .ةَملَس يبأَْع «'يرْطْلا نع

 ذب مل املك يف ةمشلاب

 ١12١14[. :عجارإ

 امام مر دو وو”
 ةَمفّش آلق قطا تكرصَو دولا تع إق مسي

 مرو تام علا
 نبا انآْبنأ : ' اك ركب بدو قذر اد - لاخلا

 وم
 رخل وراسل هلي ؛ فو نبا حيل

 اًَهَكتيطعأ دق : :لاَقق « « هبقعلو هل ىرمخرمعأ ٍلَجَر امي ىَضق ف هللا

0 

 َلاَكَو (اًهاطعأ نمل :رب نبأ لاقل يه امو «َحآ ْمُكْدم يقام

 اًهاطْعأ هنأ لجأ نم اًهبحاص ىلإ مجرما انو اهيطغأ نمل قاررلا دبع

 000 :عجار]ثيراوملا هيف َتَمقَوءاطَع

 نبل نبأ - ةَملَس نبا ينعي داَمَح اند اع اند - 1 هالك

 موي بقعا ةرْمَج ىَمَر 8 هلا لوُسَر ان ؛باَج نع يلا يب بأ نع ؛ يرجح

 تكَاَمدْمَي قيس ماير اس يف ىَمَرَو ىَحُضرْحّنلا (4 هام

 لاك :عجار] سمّشلا

 غ0

 نع ُقَداَتَق انربخأ «ميهاَربإ نب ديزي انئدَح رهيب انتدح] - 1 ةكك

 دل
 هي ا :

 روس سف
 يشاَجْتلا لاق 4و اوُناَق ٠ 16 كس ربان أ ىلع

 ثلا فصلا يفاتْنُك مََ : :َلاَ ؟هيَع متْفَمَصَ 'كتمَك :"تلتك :لاق ؛مَحْصأ)

 .[14191 :عجارإ

 نب ةَحْلَط انئدَح «ديعّس نب ىّنم انئدَح ٌنْهَب اًنئدَح - 617 ١

 املك هلزنَم ىلإ هدي دَحأ  هّللا يبدأ ؛ هّللا دّبَع ِنْبِِباَج ْنَع ؛ عفا

 نمآقلق اوُجَرْخََف : لاق - ةَحْلط كلش - ؟ءاَشَعْوَأ ءاَدَ مام لا ىلا
 م #ماش

 نق يينورأ): لاق لَخ نم ءيشآلإ آل : :اوئاق ؟وذأ نم 00 :لا َلاَق رش

 هرم ل هي 2 ام :رباَج َلاَك
 قو هل لوسط بح تفز

 "لديك :عجار] رباج نم تعم دمع ٌبحأ ُتلزاَم :ٌةَحْلَط

 انك سنوي ىسيع اند «رْخَبْنْب يلع انئدَح ١-

 : 8 هّللالوَُّسَر َلاَق : َلاَك ةَرْيَره يب نع ؛ ءحلاَص يبأ نع« ءشمعألا

 رو ملة رم قمم الا 0 هاما هقول
 مشعل ثلج ْوأٌهئّيس يملا نم ٍلحَر امك َسانآ منهل

 . [4004 :عجار] ًارجأو كر هل اهْلَعَجاَق

 َنَع «شَمعألا نَع « « ىسيع اَنئدَح « رَبي يلع انئدَح - 5 نضل

 :[16:ةنهجار] ةَمُْحَرَو ةاَكَر : لَآ غْم .. .رياج ْنَع «نايْفس يبأ

 سا سه علا هال هشام
 نع« سنوي نب ىَسيع اَنَدَح ءِرْخَبْنُب يلَع انئدَح - - 1 هاب

 اذِإ : ف هللا لورا :لاَق قاع اس بأنش شَمعألا
- 

 هميعام
 رمجتسل مقا رمجتسا

 ءشَمعألا اَنكَدَح «ىّسيعاَنثَدَح ءرطَيرب حاد - 1 هال

 لَو ٍملْسَس نماَم :لوُقي ف يبل تشمَس : لاق. راج نع ءايفس يبأ نع

 اَاَطَخ نم هلع ُهَّللا طخ لإ ضم ُهييصُي مم الو نمو الو « مل
 م

 [1671 :عجار] .

 ةءارق ليعاَمْسإ نب متاَح انئدَح ءرْخَب نب يلع انئدَح - تضف

 ْنَع «رياج نإ كلطلا دبع نَع طعن نضع هياتك نم اني

 يل "دقق لالش ىلا ا

 ءاَنكو اذك ءاَم ىلع موي َرعشتو موي المان اهباسذعَب يلا ينذبي ترم

 ْدَق َناَكَو « يسأر نم يصيمت جرخأ نأ ملق تيتو اصيمق تنسيك

 ا 9 الا هنلبب ثَحَب

 يربط ,ةاورم يب كلا دنع دس نمل دبع ثيل نر

 دهر رو
 َمَعَر هللا دََْنّبرياَجَنأ ؛ءاَطَع يكَدَح ,باّهش نبا نَع ديزي نب سنوي

 كمل :لاكؤأ انْ الَصَبْآاموُث ل كأم : :لاك قف هللا َلوُسَرنأ

 [اهل1م لعام جاري يناع ءاندِجْسَم
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 نييندملاو نيييكملا دنسم لوأ

 0 ما نات هام ام ةيم يه

 ىحمحلا ةيمأ نب ناوفص دنسم
 5-7 8 ١ 2 تنشئ ددتتتتقققفتا

 رب مر مرعي
 هّللادبَع نع ؛ ؛ميركا دْبَع ْنَع ؛ يي نب نايفس اًنئدَح - 8 ١

 باَحْصأ نم ارق اَعدقناَمْنعةَراَمإ يف يبأ ينجو لاق. ثراَحْلا نبا

 ا هرم ع و 53 6 000

 هّللاَلوُسرَنإ : 0 نب ناوفص ءاَجَف هللا لوس

 اًرمأو ًانهأ هَ 1 اس َمْحَّللا اولا : :لام

 [مملمك نهم « ينم كشلا : ناهس لاق

 .ًارمأو ىهشأ ذأ ءأَر

 ينعي ؛ يتلا (نكدَح : َلاَق) ءديعس نب ىَيحَيانْدَح - ١ نرى/و

 ْنَع «كلام ِنْبرماَع نع ؛ يدَهّنلا ينمي «داَمْنع [يبأ] ْنَع نامل
 كدسس اس قاس و

 .ةداهش ءاسّمللاو «قرَغْلاَو ثرطبلاو ,نوعاطلا : لاق. ةيمأ نب ناَوفَص

 ل ه941 :رظنا] رص قف يِبلا ىلإ هكر دقو ءآرارم ناَمْثَع وب هب اًنّئدَح

 لماما لدا

 اربح :لاق (70 1/6) َنوُراَم نب ديزي اندَح ١

 ؛هيبأ نع «ةّيمأ نب ناَوْفَص نبا يمنع ٠ « ميكر نب زيزعلا دبع نَع «”كيرش

 ةَمَحْم اَياَبصْعَأ : :َلاَث اعارذأ ريمي راسا 8 هللا لوس رن

 ل هل لو ضر هبا :لاق «ةئوُمصَمةيراَع لب َلاَقَك

 :رظنا] . بع ماللسإلا يف هللا لور ايميل انآ : َلاَثَك هَل اَهتَمْضَي نأ

 [؟مادح

 رام ةدع
 اَندَح ءةّصْنَح يبا ْنْبدَمَحُم اَندَح ؛عوَراَشدَح - ١ ابل

 َنْبناَوْص نأ ؛ هيب نع «ناَوْهَص نب هلا دبع نب ناَوفَص ْنَع يرهزلا

 يلهأ ىلإ صأ ل: تلق : :لاق ؟رجاَهي مل نم كلَ :ُهلليق فل نبي

 اي تلق ف هللا لورا يتلحارتْبكرت , قف هللا لور ينآ ىَح

 ىلإ عج راك بهَا الك لاق ؟رجاهي مل نم كل هنأ اوُمَحَر ؛هّلا لوُسَر

 يسأر تحت نم يبؤك حاف قِراسلاءَج إد اَرَآ امي : َلاَق ءهَكَم حطابآ

 نأ هبَرمأَك « يبوكَقّرَس ادهن : تقف ف يِبلا هب'تيتآف ٠ هكردأد

 :َلاَق هةكدص هيلَعَوه تدر اذه سيل هللا لور اَي :ُهسْلُم :لاَ «ٌمَطْق

 0 5958-5 نرظنا] . هب ب ينيتأت نأ لبق الّهَف

 ْنَع كرام نبا اًربخأ : لاق يدع نب يركز انندَح - 1١ هم

 :لاَق. .ةيمأ نب اَوفَص نع بيلا نْب ديعس ْنَع «[يرطزلا نع «َسُنوُي
 ينيطُنُي لارا ؛ «ةينإ سانا ض قناه مي هل لوس يناطعأ

 [5416+ :رظنا] . ىلإ سائلا بح هنو راَص ىَنَح

 « نس ةس

 ١٠١586 ص م.م حما يأ نب ناَوفص دس نييك ؛ دئئم

 يلانا ين ديس اكح ,رظنت نيد انفلفلا

 وُ نق ىلا قل ىلإ 03
 «بْطَواَبآايهب يَا َلْب ادَهناَك الو : :َلاَق :هْنَع ترَواَجَت دك هللا

 [4151 :رظنا] . ق ِهّللا لوس همّ

 ْنَع «سواط نبا انثَدَح بهو انْدَح نافع انئدَح -
 ساو سامر ناس و ره ل »© مس هيكل مهدي سورس

 :َلاَق ؟َرَجاَم نم الإ نجلا لُخدَيآل : هَل ليق هنأ ؛هبم نب َناَوْفَص نَع ؛هيبأ

 ف يلا تيتاك ٠ كاس 8 هلا لوُسَر ينآ ىّتَح يلزنم لأ آل :هتَ َى
 «همطّتبَرمأق ُهَمَم لُجَر « يل ةَصيِمَح قر ادهن هللا لوُسَر اي :هح 5
 سا ةومإ مو و 4
 ءهب يننأَتنآ لب الََت : لاق لايم ىلإ ؛ ءهّللا لوُسَر اي :ح 9

 َرَجاَه ْنَم الإ ةَنَجْلا َلْخْدَي آل : َنوُنوَُي مهنإ هللا لور اَي :تْلُق :َلاَ

 ادِإَق ودمج نكلو كَم حنت دْمَيةَرْجهَأل : : 8 هللا اوس َلاَقَف

 [50095 :رظنا]. وْ مترا

 يسعي - ناَمْيَلَس اًنربخأ :لاَق٠. َنوُراَم ْنْب ديِزياَنئدَح - ١ هما

 نع - أ يي رن يدل يني نام بأ نع - يبل

 [اهزطب# :عجارإ . 0 ا

 يبأ ْنَع «َناَمْلس ْنَع 'يدَع يبأنْبدَمَحُم انكَدَح 7 ١
 ثرطبلاو نوعاّطلا : لاين ااوفَص ْنَع «كلاَم نب رماَع ْنَع ؛ناَمْنُ

00 
 وس ساس ع اس شصار سمع م

 .ةداهش ءاسفنلاو «قرغلاو

 'يبنلا ىلإ رص ُهَعََرَو «ًرارص َناَمْنع اَبآ ينعي هب انندَح :ناَمْيَلَس لاك

 [16مبه :مجار] . تو

 نب نَمْحّرلا دْبَع انَدَح «مِيِهاَريِإنْب ليِعاَمْسإ انثدَح - ١

 :لاَك املس يبأ نْباَمْع ع « ةيواَعم نْب نَمَحّرلا دبع ْنَع «قاحس

 ٍمظَعلا نَع َمْحَلاُخآانآو 8 هّللالوُسَر ينآر .تأ نالت لاق

 انها 16 كليف نم ّمْحّللا برك : َلاَق «كلّين :ُتَلُق ناَوْنَصاَي :َلاَقَ

 [58158 :رقتا] 3

2 
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 مه ام يرعب مرر مدار
 ربا يي .ناميلس اَتدَح حم ني انئدَح - الينا

 قاتلا تفرك يل مخ ىلع جملا يانا َلاَق

 اوُسَراَي :ةسلمَف ٠ همطقبَرماف ؛ اف يبل ىلإ سر

 يبات نأ لبق ناَكالَمك : :لاق ؟هل اهميه اَهبمأ انآ امهر َينآلك نم 0

 [كملقؤك ل044 :رظتا] . هب

 ةّصيِمخ يفأ ؛ هّللاَل

 9/0 ازح نيك هنلض
-> 

 ماع
 0 كك 31 :لاَق مارح ونيك لقت



 ص ٠١15

  انؤيالا :لاقق «قوُسلا مهيأ «ةعيبأ ام يدْنع سيل ميلا ينلاسُي

 علوتمم لموت لمعمال ماعلا :رظنا] . دلَدْنع سيل

 يهدد هةرقماو
 0 ا رج نباح - ١ هملنك

 ا

 ميلا يلآْسُي لجّرلا ؛هّللا َلوُسَراَي :تلق :َلاَنم ح-

 [لومم :عجار] . كَدْنَع سيل ام عِبتأل :لاَق ؟ةعيبأفأ يدنع سيو

 َفّسسوُي نع «"بويأ انرَبْخأ «ميهاَرإ نب ليعاَمسإ انندَح - ١ هما

 0 اعيش ميبأ نأ 8 هللا لور يناَهن لاَ مارح نب ميكح ْنَع «َكلَهاَم نبا

 . يدلع َسِيَل

 [1602م :عجار] . يدّنع ْتَسْيلةَعلس :لاَْوأ :بويأ لاَ

 - ٌةيورع يبأ نبا يني

 ٍميكح ْنَع "يِمشاهْلا ثراَحّلا نيل دبع نع ؛ ٍلِيلَخْلا يبأ نع «ةَداََق نَع

 امَدّص ْنَِكاَكرَتَي ملام راّيخْاب نامل هللا لوسر لاك : لاق ٍماَرح نبا
 ا

 هلق ع مكي عل
 109245 :رظنا] اًمهعبُب ةَكرب َقحُم اَمتكو ابك نو «اًمِهعيَبةكرَ اقزر انيبو
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 ب - ً"ديعس اًنئدَح « ليعاَمْسإ انئدَح - ١ همم

 نع ا سا انيلوولا

 :عجار] 00 9 ن1 يأ يد نمل ل

 [1 م6

 م0 ماس
 يئاوتسدلا ينعي - ماَشه انئدَح «ديعس نب ىَحَي انئدَح - ١0

 نأ ُمَربْخُأ َكَهاَم نب فُسوُيدأ ؛ . جر نَع ءريثك يبأ نب ىجحَي يئدَح -

 لوسي : :تلُق : : لاق هربخأ مارح نب ميكح نأ مربح مص َنْ هلل َدْبَ

 َتْيَرتشا ادق ل َلاَق «٠ لمريم اهنم يل لحام عومي يرش ينإ هللا
 هلق مدع

 [161404 :رظنا] . ةطت ىتح هن لَك اعْيي

 م عم مم

 ةقدصلاَرْيَخدِإ : 320 لاق. ا. مازح نيم يكح نع ةَحْلَط نْب :

 :رظنا] . ةلوَُتْنَأداَو  ىلطسلا ديلا نم اللا . ىنخ رهط نع

 [اةكككا

 7 ْنَع ؛يرطزلا نَع / رَمْعَم انَدَح ؛قاررلا دبع انْندَح - فيطلب

 تير هللا َلوُسَراَي :تلق : :َلاق « مارح نْب ميكح ْنَع ريما نب ٍ ورع

 اًهيف يل لَه« ءمحَر ةّلصَو ةَناتع نم ةّبلهاتجْلا يف اَهثّنحَنأ تك ارومأ

 :رظننا] رْيَخ نم تّقلْسأاَم ىلع تْمَلْسأ : : يبا هكَلاَقَف ؟رجأ
 [لودت ا ل

 مسرعا هرع اس فو
 ع ْنَع «يِرْزلا نَع 2ع شوي اًنربخأ «رمع نب نامثع اًنئدَح - ١ هموم

 امئادتل هللا لوُسَر اي : : تلق : :لاق ,هربخأ ماَّرحّنْب ميكَحانأ ةَوْرَع

 سا نم تأ ام ىَلَع تنكس :ل انك ةّيلهاَجْلا يف اهب نحن تنك

 0 ىلع ىل ميه و

 000-2 ل
 ىاكم

 [هلبق ام رركم] . 0

 اَمدَح هدي طخب يبأ باتك يف تدجو ١4

 نب َناَيفَس نَع - مول نا يني بع انئدَح - امس نبا ينعي -ايعَس

 نبا ميكح ْنَع « «يِراّصْنآلا ريشُ نب بوُيأ نع «يرطزلا نَع «نيَسَح
2 
 0 لا 2

 ىَلَع : لاق ؟لَضْأ هيأ تاكدَّصلا نع 8 هللا لور َلآَس الَجَرانأ»؛ مارح

 . حالا محرلا يذ

 ٍنْبٍمِلْسُس ْنَع ءبلذ يبان با اربح ديزي ادَح - ١ هوم

 لاَمْلا نم هّللا لوُسَرتْلأَس : لاق. مارح ِنْب ميكح ْنَع «بُدنَ

20 00 

 َلاَمْلا اذه نإ ميكَحاَي؛ «َكتلاسَم (ركنأ اَم)“؛ ميكح اي: :لاَمَك تنحل

 دّيَقْوَ هّللاَدَيَو ءساّنلا يديآ حاَسْؤأ كلل َمَمَوُم مّن «ةولح ةَرْضَخ

 ٠ ىطْنسلادَي يدبآلالقسأو ؛ ىطنسلا ديق وك يطا ديو يلم

 ْنَع :ٌةَداَنَق ائرَبخأ ةَمْلَس نْب داَمَح اًنئدَح ,ُناَّمَع اًندَح - 5

 أ مارح ْنْب ميكح ْنَع ؛ « لقت نْب ثراَحْلا نبا هللا دبع نع « ليلا يبأ

 اَنْ ةلروُب ايو اًدَص ا ارتي ملام رايخأاب نايا :َلاَف ك8 هللا َلوُسر

 [64١خ :عجار] . اً ةكرَبحُم متو ابذك اذإو ءاًمهعِبَي يف

0 
 كرام نبا ينعي - هللا دبع انئدَح «داّيز نب باَّنع انئدَح - 1١ هم وال

 ءكلاّم نْب كاّرع ْنَع «ةّريغُملا نْب : هللا دبع ينكدح « دنس نيش انربحأ -

 ةمع عك مقلع
 يف يّلإ ساَنلا يف ٍلُجربَحأ ف دّسَحُم ناك : لاَ مارح نب ميكح نأ

 ماَرَحْنَب ميكح دهس (5 "/8) يدم ىلإ رخو بت اَملق ٠ ةّيلهاَجبْلا

 اراتيد يح اًهاَرتشاف ادري يذل ةَلحدَجَوَف «ن هرفاكَوهَو مسوملا

 :ةّيدَه اًهضَْ ىَلع هَ «ةئيدَمْا لع هب مدقق 88 هللا لوُسرل ايده

 «نيكرشملا نم انيستا اَنِإ- لاَ هنأت بَسَح : للي لق - ىل

 .ةيدَهل يَلَع ىبأ َنيح هييطعأف ٠ ءِنمّنلاب اَهاَنْنَخأ تْئش نإ !نكلو
 ا

 يبأ ْنَع ٌةَداََك اَمدَح ءٌماَمَه اَنندَح نافع اًنكدَح - ١

 8 هللا لسن ؛ مارح نْي ميكح ْنَع «ثراَمعْلا نب هللا دبَع نع « «ليلَخلا

 . اًكرَفتي ملام رايخلاب نايل لاق

 نق تام ثآلئراَيخْا : : يبأ باّتك يف َتْدَجَو :لاَق

 ُةَكَرْبت قُم اَمَككو ايدك ءاحير اَحَيْرَي نأ ىَّسَمَف اًنييواَق

 [16024 :عجلر] . مهي

 وعمرو
 ْنَع «ةَداَنقْنَع ٌديعَس اَنئدَح هرّفعَج نب َمَحم انندَح - ١6

 38 ماّرح ِنْب ميكح ْنَع ؛ثراَحلا ِنْب هلا دْبعْنَع «ليلَخْلا يبأ حلاص

 يف امه كروب ايو اص نإ ءاكرفتي مَا رايب ناعيا :لاَك 8 يبل

 ١[ 6م :عجار] . مهيب كى ري قحم امك ذك ذو ءامهعبَي

 ءهيبأ نع «ةورع نب ماَشه تغمس : َلاَق ٠ «عيكو اننَدَح - ناقل

 ديلا َنِمّريَخ ايلعْلاَدَيلا : ف هللا لوُسُر لاَق : لاَ مارح نب ٍميكَح نع

 هني فَتْسَيْنَمَو فَلا هي نفتْسَيْنَم لوُمتْنَمِباَدْباَو ىلفُسسا

 [16139 :رظنا] . هللا



 اَنِكدَح : - لاق جاو يدم نصب انَدَح - 64 ١

 ْنَع «لا بتم لاق (هنيدَح يف رثْعَج ني لاَم) داق نع عش

 اَعيبلا : َلاَك ف يلا نَع مارح نْبٍميكَح ْنَع ءْتِراَحلا نب هلل دْبَع

00 

 .اًمهعْبب ةكرب تفحم اَمتكَو اَبَذَك نإ

 ١[ 9084 :عجلر] .قحم :رفعج نبا لاَكو

 سا ةرعضماو
 :لاَق هلم ممثل نيس اح فَ َْْحندَح - ل "1

 [1 520 :عجار] . ارمي ملام

 نأ «ءاَطَع ينَربخأ ءٍْيَرْجْنِْبا انكَدَح «ٌحوَراَدَح -
 نب ميكح نع ؛ «يفيص نب دمحم نب هللا دْبَعْنَع «هربحأ بَهْوَم َنْب اَوْفَص
 هللا اش امك وأ يلي ملأ يتيم 89 هللا وسر يل لاق َلاَق مارح

 : 8 هّللا ٌلوُسَرَلاَفَ ؛ هلا َلوُسَر ايلي لاق ؟ماَمْطا ميكن كلذ نم

 .ةقفتستو تشك حا داتط يَ
 #2 مما يل

 «يمشجلا ةملصع نب هلل دبع اضيأ ينربخأَو : : ءاطغ لاق - 5 !١

 1685٠[ :عجار]. اقف بلا نحُهتدَحُي مارح نب ٌميكَح عسل

 مارح نب ميكح نب ماشه ثيدح
 معلمو عمو

 نبا نع ءهبيأ ْنَع «ةورع نب ماشه اًنئدَح « عيكو اَنئدَح - 6 86٠

 :َلاَثَك ءٍماّششلاب سّسششلا يف ذ اوس دق هلا له نم ساب مهن مارح

 ةنضمس ىنأ دهشأ :لاَقَق ٠ ارا ميش مهبل يقب اوُلاَك ؟ءالٌؤَم ام
 نوُبََُيَنيِذْلا ةمايقلامْويَميَلَجَوَرَع هللا : :لوُمَي هللا لوُسَر لص سر ع ىلا مح لس لإ ع »يصل الق سر # | سا ع 8 ع ل

00 52 3 
 .َّساّنلا

 رلفطلل لول لموم هلق لمنال له 5 :رظنا] 0 ٌددَحَف هلع

57 

 نب ٍماَشه ْنَع ءهيبأ نع ٠ ماسه انندَح «رْيمُت نبا اًنثدح ١١

 221515 سمشنلا يف اوُميِقأ كو طابنآلا م موق ىلَع ماشابه ؛ ٍميكح

 [154:06 :عجار] . انعم رعد

 نب ٍماَشهَو «'يرطزلا نع «ِرَمْعَم ْنَع «ىلعألا دْبَع اًنُكدَح - 16ج ةا/

 نمسا ىأَر ٍميِكح َنْب ماه ؛ رئي نبا ةوْرَع نَع ءهائدَح اَمُهّنأ «ةورع

 قولون: وئام َلاَقَق« اق « سلا يفأماي ملا لأ
 رع هس ص اس

 هلل

 0 اننا ايئدلا يف َساّلا بدع نم يه

 [066:6 :عجار] ْمُهْنع اوُلَخ :ًريَمع لاَ

 نب حْيرش ينئدَح ناَوْفص انئدَح «ةريغملا وبأ انندَح - 44 ١-
 همي همز رموماي سم

 َنيَحراَد باص ٍمْنَغ نبض اَيعَدلَج : :لاَق. هريغو يمرضحلا دلبع

 سل رو هربا ا
 ِثَكَمَمُت ؛ضاّيح بضغ ىّنح لولا كح” ماهل انلغأ تحت 3

 ءقماو
 مست ملأ ضايع ماَشه لاقت هيرلتعاَف ميكح نب ماسه هنآ يلب

 اّيدلا يفًاباَدَع "مه [باَذَع ِساّنلادَشَأ نمد : :لوُشَي اقف يبل

 انعمس دق «ميكح َنْب ماَشهاي : ِمْذَغ نبض ايعلاََق ١( ةرلظز. ساثلل
 رشق دم سو

 ْنأَداَرأْنَم : ”لوُقَي #8 هللا لوس َْمسُت ملوأ ءتيآَراَماَيآَرو «تعمَس ام

 لِْنإق .هيَوَْيق هدي دخل نكلو ,ةّنَآلَع هل دي كَ الق رمأب ناطلسل حصني صلي

 مم سا مم
 مم ع

 ذإ ٌةيرَجْلا تنآل ماشه اينو هل لع يذلا أدق دك لإَو «ةلاقانم

 ليك نوف راطْلسلا َكاندفَي نأ تيشَخ لهم ءهّللا اطلس ىَلَْع ئرتجَت

 1 1 . ىلاعتو راب هلا نطل

 نع «سْنوُي اًنربْخأ : َلاَق .رَّمع نب ناَمْنع اًنندَح 4

 يف نوُسْسَشُي طن ىأر ملغ َنْبَضاَيعدأ ؛ ؛ُهَقلَيمَنا ةورع نع «يرهزلا

 ىَلاََتو كَراَبتهَّللاذِإ : لوُشي 8 هللا لوُسَرتْعمَس يّنإ اق ةّيزجلا
 ال
 [16408 :عجار]. ايلا يف سلا وُبْذَعُي َنيذَلابدَعي

 ينَربْخأ «يرهزلا نَع «بيعش اًنربخأ ءناَميْلاوبأانئدَح - ١٠

 مَ منَ ضايج مارح نب ميكن ماسه نأ يلا يور
 و عسل ,

 اًَذَهاَم : ماش لاق «ةيزجلا ءاذأ يف طبل نم اسان سمي صح ىَلَع

 بذي ىَاَمتو كرات هَللاَذإ : لوي ل لور أضم ينإ ؟ضايعا

 [164:6 :عجار] . اييدلا يف سانا َنوَُْعُي نيا

 نذا يخأ نباح ءدَْس نب ميهارإ نإ بوعي اندَح - ك6

 َماَشعَو مْ َنْبَضايعأنأ ؛ريزلا نب :ةورع ينربخأ : لاق مَع نَع «باهش

 هالقدقا
 َلاَقَق « سْمشلا يف طاب سَسيَوهَو ص مح لماع ارم ماؤح نب ميك نبا

 للان: .وثيا لاوس تنس يُفهم: ٍلماَحلل اَمْسْنَحأ 02000 لسا ل
 ول يرق

 [16408 :رظنا] . ايلا يف سانا نوعي يذلا بع /ىَلاَعَتو كرا

 ه <65

 ٍدّبَعم ند ةريس ثيدح

 نع ٌرَمْعَم اَنندَح «ميِهاَرْبإ نب ليِعاَمْسِإ انتَدَح - لكخح

 ميم نَع ىَهن هللا لوُسَرنأ ؛هيأ نع «ٌةَربَس نب عبير نع «'يرطزلا
 هديو سو سس

 [16174 194181614197 1841 :رظنا] . تملا م وي ءاَسْتلا

00 
 نب ليعاَمْسِ انْدَح « يبأ انئدَح ءدّمّسملا د ْبَع اًندح “١64

 املا مم هميم يملا دبع نر دع اركان لاك. 'يرهّزلا نَع 5 شم
 يمس ع عا م مايو
 ةجَح يف هللا َلوُسَرتْعمَس : ُلوُقَي يبأ تغمس : ةربسس نب عيبر لاق

 00 عجالة عك كل

 را هع و

 م ف مس سا
 17 8 كالوس :َلاَق َجَْع هيأْرغ «ينهجلا ٌةَرْبس

 .اًهيلَع برص ارش باد «ةآلّصلابرمأ نينس حبس ملل



3 
 نحر نب عيلان كلملا دي يربح زان - ١66

 هتآلصل كسك ْمُكدَحأ ىَلَص اذإ : 89 هللا لوُسَر لاَ : :لاَق هاد ْنَع ؛هيبأ

 [184107 :رظنا] . ٍمهسولو

 يو مرا هم

 عيرلابهلملادبع) ينكح « بايدي اح - 1١45

 ن8 هللا اوس انهت :َلاَك [مدَج ْنَع «هبيأ ْنَع] ينهجلا ٌةَرْبَس نبا

 0 لمحل :رظنا]. مقا حاَرم يف ىلصن نآَو «ليإلا ناطغأ يف ىّلصن

 عييرلا نب كلملا دب اندَح «ميهارنإ نب بوُتعَيادَح - /١1611

 يف لجرلا هريس : :4 هللالوُسَرَلَك : :َلاَق هج نَع ءهيبأ نَع ءةَرْبَس نبا
 00416 :عجارإ . مسيل ُْكَحا ىلص انو «مهسلا ةآلّصلا

 «ةرْبَس نب عييرلا نب كلما دبع انئدَح «بوُقْعي انندَح -م64١ ١7

 ناطغأ يف َيَلَصُنأ 8 هلالوُسر ىَهن : :َلاَقُهنآ ؛هَدَج ْنَع «هيبأْنَع

 . مَا حار حارم /م يف لص اأَص َخَرَو «لبإلا

 [16415-06415 :عجار]: ةّمثمْلا نع 8 هللا لوُسَر ىَهنَو

 نع «يرْظزلا نَع ُرَمْعَم اًنتدَح «قازرلا دبع انئدَح -

 [18417 :عجارإ . ال هَ مَرَح كف يل انأ ؛ هيأ نع «ةرْبَس نب عييرلا

 نب زيا دْبَح يتَربخأ رُغم نئدَح « قاررلا دبع انندَح - ١4
00 

 نما هللا لوُسَ عم انجرح :لاك ؟هيبأ نع ءةربس نب عيبرلا نع ٌرَمُع
 3 ف للكل وُسَر لاق نام انك اذ ىمح «ٍامَولا ةَّجَح يف ةنئيدَملا

 كلام وأ كلامي فارس هللا «ميَحْلا ( 6 ٠ 9/ا) يف تلد هرم
 ناك موق مَا قف هللا لوُسَرأيأ : :-زيرعْا دبع كلش - ةقارس نبا

 املك ءدبالل لي آل :لاق ؟دبلل ْمأ ان امال هذه يرمُع ميلا اودلو

 اَنْعَجَرَف ؟ ءءاَسْنل متم انرمأمَل «ةورملاو اًمصلا نيو تيباب انْ كم اسد لم ص سا لمع » لس ا رع يأ
 ٠ يي رظ#

 ءاوُلمْفاَف : لاك «ىمّسُس لجأ ىلإ الإَن يدك هلال وسر اي : اند هل

 ةأرما ىلع انلَخَد ري هْلَعَو درب يَلَع يلب حاصر نأ تجَرَحَف لاق

 * يدرُي نم دوج هارت يبحاّص دري ىلإ ظنت تعج ٠ اًنَسْفْنأ هيلع اًنْضَرَعَف

 لوم 6 د صورا م
 اتوقف يِئَراَتْخاَو درب ناَكَمدرُي : تاق هم بش ينارتق يَا َرظ 3

 دجْسملا ىَلإتْودَختْحَبمأ امل ؛ كيال همس «يد رع

 معو لو ىاقنو
 جوت مك نَك نم : ُلوُقبْبطْخَيربمْلا ىلع ومو هللا لونسر تمت

 يش اماسي اهل مس اَم اطل لجأ ىلإ ارنا

 :رظنا] . ةماعلا موي ىلإ مُكيلَع اَهَمرَحْدَك ىلاتَتهَّللا نإ ؛ اًهقراَبلَو

 [6٠م 00 ا

 يد يره هريس و يا هلو
 ةّيِزَغ نب ةراَمع انئدَح : َلاَق ب ْيَهَو اًنئَدَح :ناَّدَع اًنكدَح - 16

 ملهس
 َعَماتجَرَخ : : لاق. هيأنَع 'ينهجلا بس نب عيبرلا انئدَح : لاق يراَصْنآلا

 هلاك موو كب نمسح نق نقلا ماع هللا لوس
 يف يل معدات جرو لاق« لاين لل لأ: لا همم

52 
0 

 و بيا لاق تتمة ا اهئاَع

 مم

000 

 هيعرإ اا

 نزل كج :َلاَق مَعَ اق ل

 ع رانا كد اًهكاتلَق يمَع مَع

 يع سا سلال هس يكرم

0 

 300 يدق ةقورو

 م ا مةإالا

1 1 1101011[ 

 ْمُفَرماَهَنآ ف يللا ْنَع «يربسلا : هاي هيبأ نع «ةربس نب عييرلا نع

 تَآلََدَعَي دعب يلا تقل : لاك ةاَرما جرو انآ تبطَخَك : :َلاَك ةَمْكمْلاب

 دضأ هلع هيو لوقا دش اً هلوشيو ميرندا اذ

 [10414 :عجار] . يهل

 «ةربَس نب عييرلا نب كلما دبع اَنْئدَح «"بوُقَْي ائدَح - -

 ,لبإلا ناَطعأ يف ىَّلصينأ ىَهت 8 هللا لوُسَرنأ ؛دجَْع «هيبأ نع

5507 000 

 [ل641 قي متل حار يف ىلا

 مءاعثر

 كلون 55 ملا
 »# مدور د ول

 باَحْمأ نم انس يٌئمْربْكاَوْملُجَرو انأت فلنا : لاق ءدعمْلا ين كف

 ءانسشا الع انضر هاير رماَح ينبح ف ينل

 يِبحاّص اد َناَكَو : لاق «يئادر : ام دحاَو لك لاق ؟نآباَم : :ْتَلاَق

 يِبحاَص ءادر ىلإ ظنت تلمح : :تَلاَث «ةمايشلاتلكو يئن مج

 لكم لاق «ًاثآلئ اًهَعَمتْسَكأَك :َلاَق ؛ ينيفت كوادر رو تن : :تَلَق م

 اليس لحبك يت نهب مّن يللا متل َنمُهَدَع ناك نم 9 لا

 [15416 :عجار] . اَهيقراََك : لاق

 همعف ه2

 نب عييرلا نَع «"يرطزلا نَع «ةَنييع نب نايفُس انكدَح - 15 ١-

 [06417 :عجار] . ةَئّقمْلا حاكن ْنَع هلا لوُسَر ىَهت لاق. هيبأ نَع «ةربَس

 نن عيرلا يئبأ َلاَق يما دبع انندَح «عيكو اًندَح - - ١16
 اَنْيَضَق امل ف هللا لوُسَر عَمانجَرَخ : لاق. هببأ ْنَع ؛ينهجلا ٌةَرْبَس ٌك معلق لعل

 سالو لاق «ءاّسلا هذه نم اوُعتَمَتسا : ف هلل لوُسَر اللا ائرَمُع

 انتي برضي انآ الإ ني الا ىلع كل انضر : لاك « جيوُرَتلا موَياَنَدْنَع

 ثرْباَو انآ تقَلَطْناَف ءاوُلَحْا : لَك قف "يّبلل كلذ ارك لاق« لجأ وتو

 انو يتدرب نم دوجأ ١( ردو هةر يوهم يلمع

 نادر اهَجْعَأَو يبابش اًهَبِجعْأَف ءاهيلع كلذ انضمام انك هن هلم ف

 ءارطع اًهتْيَو يني لجآلا ناك اجور لاك ءدربُك دري : تلا «يمَع

 لوُسَر اَدِإَف دجّسَمْلا ىلإ ايدام 4 كيلا كلت اَعَدْدع سبق : :لاَق

 تنك دقَأماَنلا اَهيأ الآ : لويد لَم جحا بي لا

 ْمَرَح دق ىَلاَمَتَو كرات هللا َنإَو الإ ءاَّمّنلا هذه نم عامتسالا يف ْمُكَل تنذأ

 هلو ءاًهليبَسلَخْبلكءْيَس نهم دنع ناك نم ءةَمايقلاِمْوَي ىلإ كلذ

 [10416 :عجار] . انيس هوتي 4 كام اود



 نييكملا دسم 16451 ح

 يعارخلا ىزدأ نب نمحرلا دبع ثيدح

 2 مصارع مع م
 نب ْنَسَحْلا اًنئدَح « ةيعش اًنيدح «ةداَبع نب حور انئدح - 16ك

 نْب نَمْحَرل دبع َنْبِهَّللاَدَبَع تْعِمَس : :لاَك طساَوب َناَك (لِجَر ؛ٌناَرمع)

 يدّعي يتلا ميال اك ف هللا لور عم ىلَصهلأ ؛ هيب عدي ىَب
 [16445 :رظنا] . عقر اذِإو ضَمَح اذ

 .(ح) .ةبعش اًنثدَح رفعت نب دَمَحُم دمحم انيدَح 7 ١-

 معسل ه
 ةَراَرز ْنَع «ثدَحب داق تعمَس : لاق .ةبعش يعش يئدَح : :لاَق. جاَجَحَو

 «ىّبآن بنحب دبع راي اتضمس ؛ لاَ هئيدَح يف جاَجَح َلاَق)

 هوما 2
 ءلهؤ#» :رظنا] . «ىَلعألا كبر مسا حبس برتوُي ناك هنأ قف يِبتلا نَع

 ل1

 ميميوس مه م
 نب ٌةَمْلَس نع ؛ ًةبعش انكدَح «رفعَج نب ب دمحم اًندح - ١158

 ءهييآْنَع ءىّربآ نب نمل دبع نب نَع ركع ؛ «يمايإلا ديرو ٠ ليَهُك

 اًيْلقؤو 4ىلعألا كير مسا حبس وب رثولا يضرك هّأ فيلا نع

 كلما َناَحْبس :َلاَق َمَلَسِاَذِإَق هنَحأ هللا َرَم وه لُقؤو 4َن ورفاَكلا ٍَّءآ

 اهب حدو سوا كلا احبس ءسوُدشلا كلملا احبس سول

 علوول لملم ل ملا ل هزل 192147112119 :رظنأ] ٠ هيوِص

 ْنَع دونَ لق اخ ها ليات 07

 هدحأ ُهَّللاَرم وه 55 5 و اكل سي ايلقهو 6 كيرا 27
 سف ل اع هلا

 .انآلك اَهنوطُي سوقا كلما احب : :َلاَ مل اذ َناَكَو

2000 
 :َلاَق .ةَداَنَق اًنَربخأ :ةبعش اًنئدَح :دواد وبأ اًنئدَح ٠-

 ريممو ره
 ناك ف هّللا وسر نأ ؛ ىَرْبأ نب محلا دْبَع نَع «ثدَحي ارز تعمس

 ُهُللاَوُه َلّثؤو «نورفاَكْلا هي يلد < ىلعألا كير مسا حّبس» برتوُي
 سها سس هلا

 [184790 :عجارإ . انآلك اوي ِسوُدْلا كلما احبس : َلاقَملَسادِإَف دَحأ

 ْنَع هداك ْنَع ةبعش انكدَح «يسلايطلا َدواَدوُبأ اًنندَح ١ ١-

 لي يلح هيأ هل وتشاد نيس نع
 .اذه

 هسا لا هس يس ل خب هاما
 دْبَع نبا نَع «تالَحُي ارد اعمس ٍلْيهك نب ةمْلسَو دييز ينربخأ : لاق

 (16414 :عجارأ . اه ثم ف يلا نَع « هيبأ نع « ىّربأ نب محلا

 يناربخأ ةَمَلَسَودِيز 4

 ف يبل ِنَع هيب « ىَلآ نب نمر دْبح نبا نَع ار امس امن

 وه لقِؤو «نورفاكْلا اَهْيأ اي لكؤو ةىلعألا كبَر مسا حسوب رتوي ناك
 كري ءانآلك «سوُدُشلا كلما َناَحْبْس : :ُلوُقَيَملَس نإ َناكو «دَحألا يب يعش هعمل

 :َلاَق .ديعس اَنْثَدَح ؛ُناّمَع اًنئدَح -- 7

 يلم

 .ةرخآلاب هّبوص

 50 . مه 2 هنا 5

 1١١972 ص (0//1407) ىّربَأ نب نمحرلا دبع ثيدَح

 ْنَع :ةَداَق ْنَح اديس «ِمغَج نَْمَحُم ند -1 64107
 ف هللا َلوُسرنأ ؛هييأْنَع « ىّربأ نب نَمْحرلا دبع نب ديعّس ْنَع ؛5 ةَرْرَع

 َوُهَلُثِؤو «نوُرفاَكْلا اهي اي لُثؤو 4ىلعآلا كَ مسا حّبس)» بروي ناك
 .رارم ثآلث ءيوالا كلتا اسال تلا

 هما

 هوي ا ضل دن نع قع ؛ ليهك

 نيب نيد ىو صالخإلا مك ىلع ل ل يأ لا

 1 000 :رظنا] . 58

 هام 0

 ْنَع «دييز نَع «نايفس اًنربخأ : َلاَك قالا دبع انئدَح - 1

 نع «ىَرْبآ نب ِنَمْحرلا دبع ِنْيديعَسْنَع 'يبهرملا هللا دبع نب"
 «ىّلعألا كر مسا حْبَس قب روي يِبلا ناك ١[( 0/1 لاق
 رثولا نم َفرّصني نأ دار اذِإَو 4دَحأ ُهللاَوُم لثود «نوُرفاَكلا اهيا -

 و مادارا مدع ا
 يفُهَوَص عري مت تار ثآلك «ِسوُدشْلا كلما ناب : لاَق

0 0 
 اسهال

 [18478 :عجار]. ةّئلاَلا

 ُرْئْنَع دنيز نع ُناَيِفْس اَنندَح «عيكو اَنثدَح - 16مل

 نأ ؛هبيأْنَع ؛ يعاّرخْا ىَرْبأ نبا نَمْحرلا دبع نب ديعّس َنَع ؛ «ينادمهلا

 و «نورفاكل ايا لقطَو 4 ىلعألا كير مسا حبس رتوُ لاك اك يبل
 كلما َناَحْبس : هنالص رخآ يف سجاد وَو حلاوه لق

 [1 6454 :عجارإ ٠ هيوَص ةرخآلاب ُدْسَب نال « سول

 نْبِهّللا دّبَع نع« َةَمَلَس ْنَع ؛نايْفس نع «عيكو انئدَح - ١6- ع الث/

 اذإَو حبصأ الوش ناَك 9 يل هيبأ ْنَع ؛ ءىَربأ نب نَمْحَرلا دبع

 نيد ىَلَعَو «صالخإلا ةّملَك ىَلَعَو « مالسإلا ةرطف ىلع انحبصأ : ىَسْنأ

 :رظنا] . َنيكُِْسْلا نم ناكاَمو افينح ميهارنإ اني هلم ىَلَعَو قف دمحم

]0 

 هالو 05

 «ِلْيَهُك نب ةَمََس ْنَع «ةَبعش نَع , محلا دبع انندَح - 8 ١-

 ف هللا لوُسرنأ ؛هبيأ نع ؛ ىَربأ نب محلا دبع نب ديعس ْنَع رد نَع

 انت نيدو «صالخإلا ةّملكو «مالسإلا ةرطف ىلع اًنحبصأ : لوفي َناَك

 [1541714 :عجارإ . د اكاد ميار يأ ق8 دمَحُم

 يي ؛هيبآْنَع ىّر ننس دْيَح نب دعس نع هع سسك

 َلاَك ؟بّنك نب يبأ مولا يفأ : لاق ىَلَص ام هير رجَتلا يف ىَلص ف
 مقلع همم 0 هملاق م

 . اهئيسن : :لاَق ؟اَهتيُت وأ اذكو اك يآ “تحسه وسر اي: "يبأ

 َنَع ٌقماَتَق اًنيدَح :ةبعش نع «ديعّسس نب ىَبحَياندَح - 1غ

 كلير َمْس ١ حسب رتوي ناك ف ينل نأ ؛ ىَزْبأ نب ِنَمْحرلادْبَع نع «ةَراَيَ
 [15457 :عجار] . 4 ىلعألا



 ظ5 ك0 ا 3-7
 ميمو

 نس ةشسكتساا -
 يكس انكم : :لاَك. نايف ْنَح «ديعّس نب ىبحَي انئدَح - ١4١

 َناَك :َلاَك. هبيأْنَع ؛ىّرآ ني نحل دْبَع نب هلل دْبَعْنَع لْيهُك نبا

 ةَسلكو «مالُسإل ةرطف ىلع نحبمأ : :لوُقي حبصأ اذ 9 هللا لوس

 نم ناك اَمَوافينَح ميهاربإ اي ةّلمَو ءا دّسَحُم انين نيدو «صالخإلا
 مما

 [19 497 :عجار] . ”نيكرشملا

 نع ,نايفس نع يدهم نب نمْحرلا دبع انكَدَح - لنححي

 َناَك ف هّللا َلوُسَرنَأ ؛ ىّرْبآ نبا نَع «يعاَرُخْلا ديعّس يبأ ْنَع روصْنُم

 . ةالّصلا يف ةَحاّبسلا هعبصإب ريشي

 سا سما م

 نم كبش اَنربحأ :لاق.داّمحْنب يحيا 4 4*
 نت ء-

 هنأ هيأ نع « أ نب محلا دبع نب هلا دبع ْنَع «ناَرمع نب نّسَحْلا

 [164؟":عجار]. |. ريتا مني ال ناك يلا فلَخ ىَلَص
 2 هلو سدو

 َنَع ءدْعَس يبأ دشار ْنَع روُصْنم ْنَع «ريرج اَنئدَح - -5

 اِإ 8 هلال وسر ناك : :لاَق هيبأ نع « ىَرَْأ نب ِنَمْحرل دْبَع نب ديعس
 لس ع نع يلا

 هعبنصإي ريشي ناك مث «هذخ ىَلَ ىتسبلاهَديمَضَو اعد ةالّصلا يف َسْلَج

 .[اعدانِإ]

 نْباِنَع ُةَرْمّض اَنكَدَح «فوُرْعَم نْبنوُراَم اَنندَح - 6

 نمل بَ ىلإ نسج لاق مسالا نع « ءهّللا دّبَع ّْنَع بُدَوَش
 ريس سس ع ةارلا

 َماَقَق :لاَق ٠ ىلْب : انتَ: :َلاَك ؟ةف هللا لوُسَر الص مُكيرأ الأ : :َلاَقَق . ىَربَأ

 م ل لامر ذأ لح طلح يعل كر مر
 مث هََخأَم وضع لك دَحأ ىَتح دَجَس م ,هذَحأَم وع لك دَحأ ىّنح عك

 مك ,ةدخا لعلك ىلح جسم ؛هدحاَم مظع لك حى عك

 اَذَكَه :َلاَق مث « لوألا ةَمكرلا يف مص امك ةَيَّتل ةعفرلا يف َعَنصك مك

 . 9 هللا لوُسَرةالَص

 ثراحلا ديع نب عفا ؛ ثيدح
 تيس كل

 «تباك يبأ نب بيَح ْنَع نايْفَس نع ؛ ايكو ك5

 وسر: لاك هش دبخ نب عفا نع ءدِهاَجموانأ ؛ليمش يد

 6[ :رظتا] 0 1

 0 وع لَك - ثراحلا دبع نب فاقع
 هدر مر ةدلار

 يبأ ْنَع ءورَمَع نب دَمَحم انربخأ «ٌنوراَه نب ديزي انئدَح - ١144

 ىَّنَح 8 هللا لوُسر ََماتْجَرَخ : : ثراَحْا دبع نب عفا :لاق
 فلا ىَلَعَسْلَج ىّنَح اب «باَبلاَْيلَع كلن : يل لاق اطئاح لحد

 ءركبوبأ :َلاق ؟اَذَه نم تلق «باَبلا برصَم ءرْغْلا يف هيلَجر ىّلدَو
 ةعشذأق :َلاَق' ةّنجلاب هرشبو هل ندا : :َلاقركبوبأ ام هَّللا لوس اي :تل
 ىَنَدو فلا ىلع 8 هللا لور عم َسْلَجف لحد : لاَ « نجلا هنرسمو هل رد ممم هل ريم ام مم كس و عم سل وا

4 ١ 

8 

 هع6هو؟ 5ع 0 8/0 ثراَحْلا دبع نب عفان ثيدح نييكملا دنسم

 :تلقَق ٌرَمَع : :َلاَقَق ؟اَذَه نم : تلق بالا بر من ءِرْبْلا يف هيلجر

 هلتئذأك :َلاَق «ةّنجْلاب هرَشَيَو هلْنَذْنا :َلاَق ٌرَمْع اَذَه هّللا َلوَنسراَي

 ىَلدَوفّشلا ىلع هللا لوُسرَعَمَسْلَجَ َلَخَدَف : لاق« ةئجلاب ترم

 :لاَق؟اَذَهْنَم : تلت بالا برم: َلاَق ,رْثبلا يف هيلجر

 سمس اكس وا ريرهال هس ريو ف 1001 51000
 اَهَمَم ةنجلاب هرشبو هل نذنا : لاق ُباَمّتَع اَنَه هللا َلوُسَر «نامثع

 ىو فشلا ىلع 8 هللا لور مسلم جلب ةبرالا ا عالي

 [36444 :رظنا] . رثبلا يف هبلجر

 دون قل ا «ثدَحُيَملَس ات عِمَس : :لاَق .ةبقع بقع
 0 د

 تع اجد جنرال ١ 20010 ءاجف ا

 هسو الست لس 87 كم

 هَل نْذْنا : :لاَقذأتسياَمْع هجم « ةثجلاب شو هل نا: :َلاَقَق نذأَتسُي

 [16444 :عجار] . ءآلَب ىَقْلْيَسَو يَسو ةنجلاب هرشمو

 مَ 0-1

 52 نّدؤملا ةروذحَم يبأ ((ثيدح))

 ناَمْثَع يندَح « جيرج نبا ينربخأ «قاّررلا دبع انئَدَح -

 7 دبع مأْنَعَو «ةَروْذْحَم يِبأ ىوَم بئاّسلا هيلع «مُهآلْوَم بئاّسلا ْنْبا

 ءةروشْنسوبا ل «ةَروُدْحَم يبأ نم هاعمَس امه «ةَروُذْحَم يبأ نب كلما
 ساما ساس

 اَنمَقَق اوُنَذأَف « نيل سانا ضقبَومَو 9 لاَ نا ةَرشَع يف جرح

 ءاوُتذأ : َلاَقق ءناّيفلا ءالؤَهب ينوثلا : ف ىلا لَك « مهب طزهتسُتدؤُ

 يام يه هيلع
 «هّئوَصتعمَس يذلا اَذَهْمَحَن : كف يبل لاك ؛ ْمُهَنَحأ تلك اوُنداَ

 ربخاهّللاربْكأ هللا لك : :لاكو هيمان ىلَع حسم «ةكم لل ألقاب
 يصمم ممر

 لوسر ادَّمَحُم نأ دهْشَأَو « نسير م هللا لإ هلِإ د ل نأ دهشأبكأ هللا ريكآ هللا

 سعد
 ًادّمَحم نأ دهشأو ءِنيترم هَل الإ هك انآ د هشاك عج مش 5 « نيم هللا

 هه

 اللا ىلع يح «ةآلّصلا ىَلَع يح ة ةآلّصلا ىَلَع يح ؛ نكرم هللا لوس

 لوآلاب تن ًاَذِإَم هللا لإ هلل الكا هَّللامأهَّللا « نيترم حافلا ىلع يح
 00101 همم عع 0

 ضف و مل نمسا مل نم لعل : لقق حبصلا نم

 وُبأ َناَكَو :َلاَق ؟تممَسأ الملا تَماَقْدَكةآلّصلا تَماَقْدَق : نيم
 راك كب هب سقإل دع د ع اكد "يول ع6

 الح حَسَم قف هلا لوران اري الو هيصاجيأل ةروُذحَم

 ه2 ةرهد سوف

 ينربْخأ : لاق جّيرج نب انربخأ « كيني لمح اَنئدَح - لدتا

 يب ع :ةَرودْحَم يبإ نب لادم «بئاّسلا نب ناَمْنَع

 .. ةَرَشَعَرشاَعتجرَخ نِيح ىلإ ف يلا عج ٌجَراَّكَك : لاَق. ةَروُذْحُم

 37 حور لاك و طّقق نير راها بكه : :لاَهّنآ الإ ٌثيدَحْلاَركَذَ

 اةففشأ 5ك :يظنا] نيم

30- 
 َلاَق)رّفَعَج يبأ نَع «ناّيفس انئدَح «نَمْحّرلا دبع انئدَح - 7

 ل للي للا 000
 :لاَق َةروَذَحُم يبأ نع ؛ ناملَس) يبأ ْنَع (َرتاَوُهَّسِل نَمْحرلا ُدْبَع

 ىَلَع يح :تلقاذإك ٠ حملا ةالَّص يف اك يلا ِنَمَر يف دونك



 »نهم هس
 ا يوك نرحل مل نري ةاَملا 7 .مكلتل

 [1646» :رظنا] . لوألا

 ْنَع ديب نب ثراَحْا اندَح ءناَمّْنلا نب جير انئدَح - 6١ه
 ما © سارا

 7 ايهم : :لاَق. هد ْنَع ؛هيبأ ْنَع ؛ةَروذْحَم يبأ نب كلما دبع نب دمحم

 20 :لّك : "لاو يسر مدقمب حبس ءناآلا لس يلع للا لوُسَر
 هللا 9 هلل نأههشأ وعم «كيوص 4١( 9/8 اهب كرت ربكأ هلل

 اهب ضقت نير هّللا لوسر ًادَّمَحَم نأ دهشأ ءهّللا آلإ هلإ آل نأ دهشأ
 م ت سوت

 ادَّمَحُم ذآ هّهْشأ نير هللا 9! هلإ ل نأ هش كبوَص عقم كّتوص

 ىلع يح ؛ةالّصلا ىلع يح ؛ةآلّصل | ىلع يَح «َنيرم هللا لوسر

 ٌةلّسملا :َتْلَق. حبلا ٌةآلَص ناك اذإق «ِنيترم حالقلا ىلع يَح ٠ حالا

 :عجارإ هلل هَل ةل بكَ هللا ربكأ هّللا وتلا نمي ةالّصلا ٍمّْنلا مريخ

 [ل6ا

 .(ح) . جْيَرج نبا انئدَح ةَداَبع نب حور انئدح - 5 ١

 سرا هر تس

 دبع نب زيزعلا دبع ينربخأ : لاق جيرج نبا اًنربخأ : : ركب نب دمحمو
 ٍرْجَح يفميَالاكو مربح ينم نهب روم يب نب كمل

 ىَلإهَرَمج نيح (رخكب نبا طي مّلَو ريم نبا :حور لاَق) :ةَروُدَحَم يبأ
 ان ىتخأو ملا ىلإ جراح ين معاي: ةروُذَحَم يبآل تلق : لاق. مالا

 ِرْقَل يفتر مهن : :ُهَلَلاَقةَروُدْحَم انآ يربك كنا ْنَع لأسأ

 لو ع سا هس ةثمب

 هّللا لوس راَيفل ,ِنح نم ف هلال لق تح قيرط ٍضْمَي نك
 2 سامر

 ًّ اّصلاب ف هللا لوُسر دم َدَأَك «قيرطلا ضني
 معا مكائد

 ء هبئَزهَسنو هيكح انحرف وبكم نو نوما تْوص اعف ؛ 2
 سما

 هّللا لوس دع ةآلّصل

 قاع مر
 َلاَقَف يدين انفك أنأ ىلإ اَلِإَلَسْراَ «تبوصلا قف هللا لور عم

 ايلإ مهلك موَقلا راسك ؟ مقرا دق هتوص تغمس يذلا 2 ف هللا وسر

 آلو تنك ,ةالّصلابنذأَكْمّف ٌَلاَقَف : يِنسبَحَو مهلك لَسراَف ءاوُقَدصَو
 م معا هامل

 يديني ءهب يبرم اسم الو 8 هللا لوُسَر نم يل هركأ ءيَش

 ُهّللا : :لّق: : لقسم َنيذأَتلا 8 هلا لوس ل يلإ ىلا ؛ 2 هللا لوُسَر

 ادهش هللا الإهلإ لنآ دَهشآ ؛ هللا الإ هَل ال ذأ دَهْنشأ ريْكأ هللا ريك

 ُددْماَق عجزا : يل لاق .هّللا ل وُسَادَمَحس نأ دهشأ ٠ هللا لوُسَرادَمَحَم

 ءهّللا الإ لإ آل نأ دّهشأ ؛ هللا آلإهلإ آل نأٌدهْثأ : َلاَكَمُ «كلتوص نم
 هاما

 ىَلَعيَح هللا لوُسَرادَسَحْسَدأدَهشأ ؛ هللا لوُسَرادّسَحُم نأ هه

 ٌربْكأ هللا «حآلقْلا ىَلَع يح ؛ حآلَقلا ىلع يح «ةآلّصلا ىَلَع يح « ةآلصلا

 ايفر يناطغأت ٠ َنيِذلا سيت ّنيح ينام للا الإ !هلل ليما
 هيو ىلع قاتم لة ىلا اضف نم يش

 هللا لوري ل َكِفدَللا كري 2001110

 لوُسَرل ناك ءيش لك بَهدَو «هبكرمأ ذك : :لاَتَك اق ؟ةكَمب نيذأّدلاب ينّرُم

 ىَلع سد ءاقف هللا لوس ةَحَم كلك داغر :ةماكزم# لل

 م رم والو <
 رْمآ ْنَع ةآلّصلاب هم تدك كَم هللا لوُسَر لماع دْيَسَأ نبا بان

 [ماللو 4 10165 :رظنا] . . 8 هللا لوس

 اَبآ كرد ن مم يلطآ نم تكرْذأ نم كلذ يتَربْخآَو - - 6

 [151484 :عجار] . يريم نب هلع يتربخأ اًموخن ىلع ةَروُذْحَم

 :لوحأآلارماَع اَندَح ماَمَهاَدَح اَعاَندَح ١607

 هس ل ار س6
 نأ «هكدَح ةَرودْخَم ابان كد يري نبه دبع لوحكم ينث

 ا هيي عسم

 دلل لإ هَلِإ ال آد هْشَأ ىلا دل هَنِإ ال نأ دهشأ بك ُهَّللاريكادَّلا ناكل

 لالالا هّللا ل وُسرَادَمَحُم نأ دهشأ ٠ هللا لوُسَر ادَمَحَم نأ دهشأ

 دهشأ هللا لوُسَرادَّمَحُم نأ دهْشُأ ُدّللا الإ هَلإ آل نأ دّهشأ هللا الإ

 أع هال طرح «ةآلّصلا ىَلَع يح هللا وُسرادَسَحُس
 ةَماقإلاَو هللا الإ هل ال بقلبك هللا « جالا ىلع يح ٠ « حالقلا

 دَّمَحُم نأ دهشأ هّللا لإ هكر ال نأ هبال ريكا : : ثُم « ىَنْكَم

 يح ٍحآلَقلا ىلَع يح «ةالّصلا ىلع يح «ةآلّصلا ىَلَع يح ؛هلل لوس

 إال ربكأ هلاك هلل ةالّصلا تَماَقْدَق اللا تَماَقْدَق « حلفا ىلَع

 ا :عجار] . هللا ؟ لإ

 ه يموهم

 يِبَجَحلا َناَمْثع نب 3 ةَبْيَش(ثيدَحر

 نع بّدحآلا لصاو ْنَع نايفسم اًنيدَح «عيكو انِدَح - ١61

 باتا ٌنْيْرَمْعَسْلَج : :لاَقَق َناَمْنَع ٠ نب بيش ىلإ تلج : لاق لئاو يبأ

 ءاَضَي الو ءاَوْفَص ةبكلا يف عت الن ْتسَمَمْدَقل لاق اذه َكَسْجَم يف

 ملك لابحاّص َكلقَبس دق «كلل كلذ سيل : :تلُق : :لاق ء سن َنْاَهنمسك الإ
 مي
 [هدعب رظنا] . مهب ىَدتي نآرملا امه :: لاَقَق ٠ كلذ العفَي

 يبأ نع ؛ لصاو َنَع «ناَيفَس ْنَع ٠ نَمْحرل دبع انئدَح - ١١44

 ّيَنإَس لج :َلاَقق دجْسَمْلا اه يف نمنع نب ! ةبيش ىلإ تسلج : لاق لئاو

 اقص ايف عت[ الانآتْنَمَهْدَقَل لاَقَق ٠ اذه َكَسلَجَم ب لا وب رمع

 م هك هوم مام همس
 :َلاَق «لعاَقبَتْنَأاَم : :تلُق :َلاَق ٠ َنيملُسمْلا ني اَهتمَسق الإ ءاَضْييآلَو

 [110 :عجنر]. امه ىَدتقي نآرمْا امه امم :َلاَك َلاَبحاص هليل تلق مل

 م سدو 3 م سلا هب 3 1 2

 نب (مكحلا) وأ مكجلا يبأ (ثيدح)

 ه9 تس تم

 مك يبأ نع « دعاس ع وص نع يَ اًندَح - ١89

 حضتو اوت مث لاب هللا لور تي : لاك. يبا الايس نب مكحلا وأ

 1111 كالو 1481١1810151 :رظنا اننا في يل اكدنرك اد 5 .هجرَف
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 عامل هه :رظنا] .٠ ف ينل كري مكه ورك نايس اًيقس نب مكَحلا

 ىَلْي اندَح ؛هدَي ٌطخب يبأ باّتك يف َتْدَجَو ١

 َناَيفَس نب مكَحلا نع «دهاجم ْنَع ءروصْنم نَع «نايْفس اَنئدَح « دبع نبا

 حضن يِنيمن لاب هللا لوُسسرتْيآَر : َلاَق. ٍمُكَحْلاْنبايْفْسْو

 0 :عجار] . هجرك

 اق .ىتسو وتعد تشل اح - لكحت
 هي ا سول مرا 26

 نب َناَمْنع نَع «هبيأ نع «ةَورع نب ماش ْنَع ٠ هَكَمْلَس نب داَمَح اَنئَدَح

 . يعكر تلا يف ىلَص] 8 لانا ؛ةحلط

 . نيتيراسلا نب لْحدَت نيح َكَماَجو : هئيدَح يفسح لاَ
 مسمر رز مرا 00

 ةورع نب ماشه اًنربخأ ءَداَمَح اند َاَفَع اندَح م

 هيف ىَّلصَق تيل َلَخَد [46 يبدأ ؛ ٌةَحْلَط نْب َناَمْنَع ْنَع «هبيأ نع

 ني اجو«

 5 هش بكن م لجرخ 0 نّشْوَج
 سمسم هد هل ماك

 مزهو «هدبع رصُن ُمَدْخَو هللا لإ لإ ال : :َلاَقك ةنكم منك موي بخ

 ني يا

 لص # م رم ع م2 سا## هع ربو ساس سو

 هَدْعَوَقَدَّص يذلا هللدْمَحْا : ىَرخأ ةَرَم ميش َلاَث)هَدْحَو َباَرحآلا

 وأ مد لُكَو ؛ تاو  واجلا ناك: رمل لأ بح رص

 مع م ا مفل عيد هد
 م (رجَحلاواصتلاو طلاب :؟ رم خ0 دنا الح يك ٠

 ةّيئك نم انوعيرأ ٌَرَم َلاَكَو. ا نول انتل ٍليإلا مهام

 ةفلَخ يلع ؛ اهماَع لزاي ىلإ

 0 ءديمح اًنربخأ ؛ بيم ارح - 5

 ةنام اّضَملاَو طوسلاب دْمَمْلا طخ لكَ : ثيدَحْلا اَذَه يف لاَ

 لرسوم رك ا ول يو « لبإلا نم

 . ةدلهاَجْلا

 نع« م ةعبِيَر نب ٍمساَقْلا نَع سوي انربخأ «ميشه اًنيلح - 6

 :ةَّقح َنوُنآلَ لبإلاّن مهام : َلاق هنأ الإ كلذ نم بيرقب لف يِبنلا
20000 000007 

 . هماع لِزَي ىلإ ةفلَح هيك .؟نوُيرأو نوبل تاب وُنالكو « ةعذج انوُالتو

 فئانسلا نس هّللا دنع ثيدحر
 م* م < - هل ت 3 هر

 :َلاَقَّرَسَع نب بئاّسلا نَع ءديعّس نب ىَيحَي اًنْيلَح 5-١
 59 2 نب دمحم

 دمحم يدَح

 يلّياّسم «باببلا يلام كلنا مشل دنع هِي انيك
 سم ساس

 دوُتَيناَك بئاّسلا َنْب هللا دبَعانأ ؛بئاّسلا نب هللا دبع يم رعخسما ص

 َلوُسَرنإ ! :بئاكسلا نب هلل دبل سابق يني :اتلثك رجح

 ٍسابَعُنباٌموُم؛ معن :لوُديق ؟اًنهاَه يِلصْي وأ ٠ اك ف
500 

 ريو مسمع

 يِسئدَح : :َلاَق جيرج نبا نع «ديعّس نب ىَيحَيانئدَح - ١6

 0 «نايفس نب هللا دبع ْنَع ٠ ءِرَمْعَج ِنْبِداّبَع نب دَمَحُم

 هت عوق ملقا موي ىَلَص (6//611) ف هلالي نأ ؛بئاتسلا
 . هراَسَي

 هم مام مرع#

 . ارم ثآلك يبأ نم ثيِدَحْلا اََهتْعمَس :هّللا دْيَع َلاَق

 داب نب دمحم َنَع «حْيَرج نبا انندَح ميكو نكح دح-١ ١54

 ل االسم © أل بادو ل دعا ١ «يموُزْحَمْلا

 ٌةكعَس هلأ َنوُراَمَو ىسوُمَركذ َعلباَملف «نينمؤملا ةروسب ارك رجلا يف

 علمك :رظنأ] ٠ عكر

 نب َدَمَحُم تعمس : جيرج نب لاق :َلاَق . جاَجَح اَننَدَح 84 ١

 ِنْب وِرْمَعُنْمَِّللادبعو نايْفُسنْب ةملَس وب بأ يتربخأ : لاق. رّمعَج نب داّبَع

 يببلاّذأ ؛بئاّسلا نب هللا دبع ْنَع ”يدباعلا بيسان هللدبحَو صاع
 هداف 2124ه م ملم كريس م

 ركذ ىلإ ىَهتلا اق [نيدمؤمْلا]ةروُس حتا لاق. كَم حّبصلا لس
 تدَحأ هيَ وُ اهدي داب نب محمل ىسيع رك وأن وراَهَو ىسوُم

 . عكر ةلعس اقف يلا

 علها هل هوما لملم :رظنا] . كلذ رضا بئاّسلا نباو :َلاَق

 :لاَق جيرج نبل انربخأ : لاق. حورو قازرلا دبع انندَح - لد
 ريملم يمرر ع ءيلمل عل ع هس كت سارا رب ل

 دعو نايفس نب ةمَلس وب ينربخأ : َلاَقِرَمَعَج نب دابع نب دمحم تعمس

 هةموو
 دْبَع نَع «٠ ئيدياعلا بيلا ْبعَو صان حور لاَ ومع نيل

 م يس

 فتنس ٠ ةّنكَمب حبلا ا هّللاٌلوُسَراَنب ىَلَص : َلاَك . بئاّسلا نْب هللا

 َلاك) ىَسيعركدذأ «وُراَهَو ىسوُمركءاَج اذ نسما روس

 َفّدَح َدَحَفةلْعَس 9 (يِبلا تَدَحأ (هْلَع اوُملَحاَو كش 12 داب نب محم :حور

 [16454 :عجارإ . كلر ْضاَح بئاّسلا نب هّللا َدْبَعَو :َلاَق

 مْ (نْيدَمَحُم]اندَح : لاق. يسلايأطلا د واد وبأ الح ١-
 مس فاس

 دبع نع دهام نَع «يرّزجلا ٍميِرَكْلا دبع نَع « ٍحاضَولا يبأ نبا

 ا لو نبي 3 يصب © للا ٌلوُسَر ناك : لاق. بئاّسلا

 .احلاّص المع اهي م دقأ ذا بحاك «حقم ءامسلا باب ذإ "لوقو

 معشر
 دمحم :َلاَق «جيرج نبا انربخأ ؛ يلة انكلَح 7

00 

 ءورْمَع نب هلا دبعَو ايم نب ةملس يبأ ىلإ نيدَح يكدَح دبع

 اصو حش هلا موي #8 هللا وسمر ترض : لاق . بسلا نب هلل دبع نَع

 ةروُس مَتعْسا مك سا ؛؟ ءهراَسَيْنَعاَمْهَمَص وق هيد َملَخَف ٠ «ةَبحكلا لبق يف

 [؛ه؛هه :عجارإ .مُكرفةَلعس هنأ ىسوُم وأ ىسيع ركذ ءاَج امل «نينمؤملا

 .(ح) جْيَرَج نبا انئدح :لاق .حْوَرَو قاررلا دبع انئدَح - ١64377



 ريدم م

 1 اضفك 3 ' نييكملا دنس

 ىلوت دين ىحي يك يجئ أ لاق ركبنا

 لوي يبل عسل ؛ باساب لا دعا رخل ٠ بئاسلا

 يِفَوةئَسَح ايئدلا يف انتر: دوسألا نلوم ينبني ب اميف

 [1 04 وا ألبان انقو ةَنسَح ةّرخآلا

 ياخ ايلا ناتج جحا يحيا كلن 0

 . رتل باد انو نسَح ةَرخآلا

 كف يلا عِمَسْهَنإ ثيدَحْا اذه يف حْوَرَو رْكب نباَو قالا دبع

 . 4نآ نير :دوسألا نكيرلاو مج يب نكر نيب اميف لوُقي
 مول مكي عربا مال

 نب دمحم تعمس : : لاق جير نبا انئدَح «حْوَر انئدَح - ١ عام

 ةهمارا ٠ 0 للا
 ِنبوِرْمَعُنْبِهّللادْبعَونايْفسنْي مسوي ين رب : لاق. رع نب داب

 :لاَق“ بئاسلا نب هّللادْبَع ْنَع «يدياَعلا بيسان

 ُركذ اج اذِإ ىّتح «لهنمؤملا ةروُس َحَفتساك حبصلا هللا لوران ىّلص

 تَدَخأ يلع اولد لَ داب نْبسَحُس) ىسيع رك أ نوُراَهَو ىسوم

 . مكر فدَحف هله اقف يبل

 1645 :عجار] . كلذ ٌرْضاَح بئاسلا َنْباَو :َلاَق

 : هللا“ دْبَعَو ِصاَعْلا

 . 2 هما ع - 0

 يشبح نب هللا دبع ثيدح
 وي - 0 ل ص

 »ه سام نلوه 2

 0 (رْيَمُعنْيدْيع ْنَع العار .كاتلش يل

 (417/8) لصف لاخلا "يأ لس ف يبل ؛ يمَنْنَخْلا يشبح

 واق لبق ؛ةرومةجَحَو .هيف ولعل الهجو ؛ فضالي هلا

 هج: :لاك ؟لضفأ ةئدصلا يأ : :ليق «توُنل لوط :لاَك ؟لَضفأةالّصلا

 :ليق ؛ هلع مرح َمرَجَهْنَم : َلاَك ؟لَضْفأ ةرجهلا يأ : ليق ٠ لقملا
 ياك: ليق «هسْفَو هلاَمب َنيكرتملا دَهاَج نم : لاق ؟لّضفأ داهجلا "يات

 ومد رع قعر
 . هداوج رقعو همد قيرهأ نم : لاك ؟فّرْشأ لْقلا

 ملم

 ةّيَمَأ نب ليعامسإ دج ثيدح
 و

 ينكدح «ِبَشْوَحْنْب َمْع)اَنثَدَح قاع اند 47 ١-
 2. لو

 :هَللاَقب الخ مُهَلَناَك : لاَ. دَجْنَع ؛هببأْنَع هم نب ليعامسإ

 يَا لاَ ؛ , ف يبل ىلإ ابك صن ةدَج قتعا اوك أنامل
 سا هل علال را

 . تام ىَتح ديس مدْخَيكو : لاق : « كفر يف قبو كقنع يف قع 2

 .ًاحلاّص الجر - ٍبَدْوَح نبا ينعي - معَ َناَكو : قاررلا دبع لاَ

 نب حلاّص َنْبْرماَع اًنَربخأ : لاق. َنوُراَه نب ديزي اند - ١-

 نب ديعَس نب وِرْسَع ِنْب ىَسْوُمْنْنابوب اند «ينّملا مكسر

 ٠١7١ ص ما رشح نيه دبع ثيدَح

 لاق :َلاَق : هَدَج ْنَع ؛هبيأ نع ؛ ِصاَحْلا نب ديعّس َنباوأ : لاك 2

 :رظنا] ِنَسَح بدأ نم َلَضْفأهَدَكَو دلو َلَحْئاَم : : هللا لوس

 [ممم اة

 ٍماَشه ْنْبْفلَخ هبااَتئدَح : :نُمَحْرلا دْيَع وُبَأ لاق - لتخفها

 َّدَكَدَ ءهداّتْسإب رماع يبأَنِباَرماَع اَنكَدَح :آلاق. يريراوَقْلاَو مالا

 [1ةهطب, ا ةها#» :رظنا] . هلْثم

 ًءاصْرَي نيا كلام ني ثراحلا ثيدح

 نع «يبعّشلا نَع ءاّيرَكَر نع «ديعّس نب ىَبحَي انندَح - ١١8-

 :لوُي كم حق مويا يبلع : لاَ .ءاّصْرَب نبا كلام نب ثراَحْلا

 للا يلة ه1 :رظنا] ٠ ةَمايقلا موي : ىلإ ٍمويلا دعي يني ب اذه ىّرْعَي آل

 هرب هدو
 ْنَع ءاَسيرَكَز ينئدَح : لاق. دبع نب دَمَحُم اندَح - ١4١

 سف ميه تام
 لوي هللا َلوُسَر تمس : ءاَصْرَي نبا كلام نب ترا لَك : َلاَق.ٍرماَع
 وا علدو ع هك دع
 . ةماعلا موَي ىلإ ام ىَرْي أل : لوقي وهو ةكم حتف موي

 ساه 0 يبا -

 دوسآلا نب - ثتيدح

 «نابيش اًنئدح : لاق. نَسَحْا وب ٍماَشه ُنْبَُيو عم اًنْئدَح 7 ١١-

 كلو هللا لوُسَر لاق : دوسآلا نب عيطم لاق لاق« «يبكشلا نَع «سارف ْنَع

 [18031 :رظنا] . اربَص اذه همي دعب يشرق لفي أنآ يخيل : فَلا موي

 نْبهّللا دبع َنَع ءرماَع نع ءايرَكر انئدَح « ميكو اَننَدَح - ١6441

 لا :ةكم حلق ويوم هلل ورأس * :لاَق . هيبأ َنَع « عيطم
 007 هاس أ هسمسر 0# 5ع

 اة ف م

 و6
 ينئدَح «َقاَحْسِإ (نبا)ْنَع « «يبأ اننَدَح «بوُقعُي اًنيدَح - ١١5|١

 دبع نَع يبعشلا ِرماَع َّنَع رقسلا يبأ نبا هلل دبع نَع جاَجَحْلا نبش ٍةبعش

 اكو عي هيأ نع ؛ , بنك نبيع ينب يخأدونسآلا نب عي نيل

 سا ا سرع م سو رع م
 88 هللا لوُسْر تغمس : :لاَق. ًاعيطم 88 هَّللالوُسرَمَسَ ص اَعْلا همنسا

 «ادبآ ماعلا اذَهَدْدبَُم ىَرْمآل نوُفَيةَكَمب طشرلا ءالؤه لتقبرمأ نيح و سل ساير ع 000

 .ًادبآ ًاربص ٍماَعْلا دعب شير ص لج لفي الو

 ْنَع َرماَع اندَح ءاّيِرَكَر نع «ديعس نب ىَحَيانئدَح - ١46

 وتيم حق مْوَي# هللا لوُسَر ٌعِمّسْهّنأ ؛هيبأ ْنَع ؛ يطمن هلل دْبَ
 مقسم 268 كرو معد

 . ميلا دعب اربص يشرف لقي ال

 ةمسا َناَكو «عيطم ريغ ٍشْيَرُق ةاّصع نم ًادَحآ مآلسإلا كردي ملو

 . يلا يني اعيطم هاَمَسَق يصاَع



 ص 1١١7
 0-0 ا

 كل نب هللا دبع نب ةمادق ثيدح
 2003111 هج 5

5 

 :لاَق. رع ان - لق يل كلاس لول

 يني -ُهَماَُق :هل لاقي ف يلا باحنصأ نم الجر (6 11/6 طمس
 َمْوَيةّبقَملا ةَرْسَج ىَمَر 88 هللا لوُسرْتِنآَر :لوُتَي -هّلا دْبعَّنْبا

 [ل 54 55مل هل 61161451241619 11خئ12141/ :رظنا] . خلا

 هعمع
 َنَمْيآ ثيدَح يف يِرْوَّلانايْفَس ينداَدَو : ةركوبأ َلاَق /481 6 ١-

 مدام عجز كيدي ل دج ءايهص ةّقاَن ىلع : :اذه

 ميل سب هرقل
 هلا ورا :َلاَك ل هل لاقي بلك يني نم

 ع هع معلا
 37 قرط الو برَضآل ةاَبهصهَلةَقن ىَلَع ةَرمجْلا يمي رخل موي

 [18441 :عجار] كيلإ كيل

 وقرة مدل
 نمي اًنئدَح «يرمزلا هلل دبع نيس دَمحآوبأاندَح - ١١8

 قرا نومك ؛يبآلكلا للا دبع نهم اَندَح « لبان نب
 مامداو ميسو سمو اس سلق ل

 آل به هَل نات ىلع ِرّْنلا موي يداولا نط نم ةّبقملاةَرْنَجَ ةَرَمَجْلا

 [ل6ك .عجار]. كيك لَ «درط الو برص

 ةقاَن ىَلَع َراَمجلا يمْري لاق. ثيدَحلا يفارق انكدَح - 1
 [اةممك :عجار] . هَل

 م م عم هع هدر 2

 اقباط :آلاَق. لاقل او بأ نئوع رئارشلا

 ف هللا َلوُسرسْنآَر : :لاَ هلا دبع نب ماك ْنَع ؛ نمي ادَح «يدسألا
 هعمل وع م ل يع

 .هنَجْحمبَرَجَحْلا ملَتسَي ان ىَلَع

 نْوَع نْبدِرْخُم يّكدَح : 0 محرلا دن دنع ونبأ لاق 5-8

 َةَماَدُق نع« «لباكِنب نسي َنَع «ماَمَت نب نق انئدَح : :ةلاَق . ىسوم نب دابعو

 :درط لو برص ال ةقان ىلع َراَمجْلا يمي يلا ىأَرهنأ هللا دبع نب

 . كيلي الو

 ًءاَبْهَص ة ةَقاَن ىَلَع هللا َلوُسَرْتْيَأَر : :لاَق. هثيدح يف داع دارو

 [لةومك :عجارإ.5 ةَرمجلا يمرَي

 دّبَع ِنْب ةَماَدُقْنَع لبا ِنْبّنَمْآ نع رمت اندَح ١441
 هلت ىلع ةرْسَجْلا يمي رنا مويا هلا كوسرت :َلاَق. هّللا
 00 هع
 اةليليلل :عجارإ ٠ كيل كيك الو «ٌدرَط الو برضآل « ءابهص

 2 3 00 م اس ساهل هع 7

 ىفقثلا هللا ديع نب نايفس ثيدح

 ورع نب ماشه اَنثَدَح : آلاَقةَيواَعم وبأو عيكو اَندَح - - ١١5

 يلف هللا َلوُسراي: :تلق : :لاق يفقه دبع نب ايس ْنَع ءهيبأ ْنَع

 (4190 نب هللا دبع نبات تيدَح ٠ ' نييكملا دنس
 * همام

 :َلاَق (َكَدْعَي + ةيواَت وأ لاق ؟َريخ حال لآسأ ل و ماسلا يف

 .مقتتسا مث هللاب تلمآ : ش

 نب ىَلعَيْنَعُةَبعَش اَنتَدَح ِرَفْعَج ْنْب دَمَحُم انُندَح - ١١6|١

 يف رمأب يتخلل لوُسَر اي: لاَ هيبأ ْنَع «ناَيفس نْب هللا دبع نَع ؛ءاطغ

 سمع سم ل 0
 اي لاَ مقتسا مث هّللاب تْنَمآ : 20 لاق ؟كَدْنَب اد هَنع لآسأ ل مالسإلا

 [19561 :رظنا] . "1 .هناسل ىلإ هدي راش لاق ؟يّتأ ءيشيأق هللا لوس

 ب - ميهاربإ اندَح «لماَك وب انَدَح - لاخلا

 .(ح) باَهشْنْبااننَدَح

 - دعس نبا ينعي

 ْنَع «باهش نبا يكدَح : لاك ميهاَربإ اًنربخأ : لاَ نوره نب ديِزيو
 يَا هللا دبع نْبنايفُس ْنَع ؛ «ُيرماَمْلازعام ني محلا دبع نب دمحم

 مكَهَللاَيِبَر لق: لاق ؟هبمصقعأ رسب ين هللا لوري: تلق :لاَ

 َدَحأَف : :َلاَق ؟يَلَعُفاَخَناَم ريك اَمهّللا َلوُسَراَي : :تلق :َلاَق «مقتسا

 .انَه + م هسف نانسلب هلال

 [164919 :رظنا] . هسْفتناَسل فّرطب : هثيدَح يف ديزي لاَ

 نذل يني -للذبع رخأ : : قالي ناخ 16441

 2001001111 تلق : ل ا

 اًمفَوْخأ ام هللا َلوُسَراَي :تلق :لاَق. مقتسا مُكلا يبو لق : لاق ؟هب

 اذه : لاَ هس نآسلبدَحآَت : لاق ؟يَلَع ف ةاَمََت

32 5 00 - 2 

 هيبأ نع لحجر ثيدح
 سارعإلو

 انم الجر تعمَس : َلاَقْب وأ اندَح «ليعاَمْسِإ اندَح -4
 هنا س2

 َلُثنَتْنأ اناهَنق ٠ اهيف تنك ةّيرَس ف هلال وسر عي :َلاَق هبأ ْنَع ءتدَحُي
 ميس مرفوس اسس لاو
 . ءاَفصوْلاَو َءاَمَسعْلا

 2 0007 سماق ل
 8 يِبْدلا باحصأ نم لَجَر ثيدح

 هةمدمه هل

 يف اقع لاَ م مامَه انثدح :الاَق ُناَمَعَو رِهَب اندَح -89

 نم ٍلْجَر نع ' « ضايع (4 ١ 7//5) يباَنَع «ريثك ْنَع هدا انئدَح : هثيدح

 :لاكو «لظلاَو حضلا نيب سْلجُي نأ ىَهت 8 َيِلاَدأ ؛ ف "يلا بحسم

 . ناطّيشلا سلجم

 مثلا باح نم لجو يح
 ْنَع ؛ٌدّيَمح انأبنأ : :لاق يميل نامل نْبرَتعُم انئدَح - اهوى

 50 :َلاق يلا باَحْصأ نم ٍلجَر نع هديب نب هلا دْبَ

 . اضوتي ملو ىلصَ مكمل حف ىّح ما



 :لاق جْيرِج نب نبا اَنَدَح : : الا ٍحْوَرَو قازرلا دبع اَنئدَح - -١ةهودأ
 مه رب را هرب ل ٌ

 نأ 88 يبا رن دن ٍلُجَرْنَع ٠ « سوواط نع « «ملسم ني نسَح ينربخ

 مَدلَكُل . ملكا اولا متن اذ .ةة نارام 0
 أ مرهم رم م

 منا سلا ها عا#و 5

 8 يبنلا نع لج ثيدح

 َنِمٍلجَرْنَع ديم نع را ةطئاقخ 100

 ل 000 ير اما م هيلا هي

 كيبل لاَ مق فلاب ميقا لاَ

 نجس قنديل طا :يشرفلل تلق : لاق ءٍمَهَرد

 ا هللا لوس سر عمس حمس هنأ يبأ يّكدَح : يشّرفلا لاَقك لاك ءٍمَمْردفْل
020 

 " .كئاَخ أم ْضَتَأَلَو «كلتمتلا نم ىلإ ةئاَمآلاّدأ : لوفي

 0200 ل هم ع

 لَبْدَحْلا ِنْد َةَدَلك ثيدح
 هج

 .(ج) جيرج نب اًنكدَح «حور انئدَح 66

 .(ح) جْيرج نبا ينربخأ : لَك دلخَم نب هلاَحّضلاَو

 ينربخأ : لاق ٍجْيَرج نبا يَلَع ضَرَع : :لاق ثراَحْابهّلدْبعَ

 دعو كلاَحضلا َلاَقل) هرب >أ ناوفَص يبأ نب ومع نأ ناَيفس يبآ نب ورمَع

 َنْب دلك انآ ربح ناَوْفَص ِنْ هللا دبع نب هَرْسَعَدأ تراَحْلا نب هللا

 ماى م م مم
 يكسو جانب ا ينك ةّيمأ َّنْب ناَوْفَص نأ هَربخأ لّببحْلا

 اق اسأل للوطن لاق «يداولا ىلعأب #8 ينل

 راش اوْفَص ملسأ ام َدْهَب ؟لْخْدآمُكْيلَح مآلّسلا : : لقَق مجْرا : : و يل

 رست لقيم «ناَوْفَص نب ةبمأ ربحا اَذَه ينربْخأ :ورمَع َلاَق
 عم را همالاع 5000

 ُكلاَحّضلا َلاَكَو مَلْسآاًمَدْمَبَكلدَو ْثراَحْلا ْنْباَو كلاَحَضلا لاَ ةدْلَك

 [04 :رظنا] ٠ ةياَدَجَو نب ثراَحلا نب هللا دبَعَو
 سا مام

 9 0 صه م ملا ل
 28 ىددلا ىقدصم ثيدح

 نب وِرَمَع نع «قاَحسِإ نب اير انُئدَح «عيكو اندَح -5

 يبأ ةَمَقلَع نب لَمْعَتسا : َلاَكةئفك نبل ملص نع ءهْمهعمَس «نايقس يبأ
 يع

 هَل ةقئاط يف يبأ يتمم َلاَق مُهكدصي نأ هَرمآف هس ةقارع ىَلَع

 0 تقف رغس هل لاني اريك أخيش تيت ىَّنَحتجَرَخَف : لاق « مهتقدصب

 ؟ًةوُدخاَت وني آو يخأ ناي :لاَك لمت ةكدّص يدل لِ يحب يب
 ين كشدَُأ يإَك يخأ نبا لاق ءٍمَقلا ورضي ىَنحْراَتْحن :ُتلُق

 ينءاجف , 8 "يبل دَْع ىَلَع يل منع يف باشا هده نم بعش يفتك

5201111111000 
 «كلْن ةقدص يد كإ 89و ْحَت آلاقك ريعَب ىَلَع نآلجَر

 ةَتماهئاَكَمْتْسلَعَدَ كة ىلإ د معا ؛ٌاَسآلاَك ؟اهيف لعام : :تلُق

 « لماحلا يه عفاشلا و «عقاشلا هذه : :ةلاَقَ امه اَهنجّرْخأَك امْحَشَو اضخم

 ًاقاّنع : : لاق ؟ءيش يأ : تل. ًاعفاش ل دخان نأ ف هللا لور انهت

 امم
 ددَتّمك يتلا ماَيسمْلاَو :َلاَق ءاطاَتعُس قاَنَع ىلإ ُدمْعَأَك :َلاَ « يك وأ ََعَدَج

 دوه هل ع 7

 اَمهيِإ اهتْقَدَ ءاَماَتلواَن : ةلاَقَك اَمِهلِإ اَهتِجَرْحآَ اًمثآلو َناَح كو اد

 . اًقلَطا مث امهريعُي ىَلَع امهم اَهآلَعَجَ

 ةئفك نب ملسم :عيكو لاق اك :لوُقَي يبأ تعمس : : هللا دبع لاَ

 نيرشب لاكو :يبأ َلاَقو. ةباوكصلا رهو ةيعش ربا :حور لاَق و . فحص

 . عش نب ملسم يعي انهاَه هدو دولا لإهّلإآل :(4 ١ 9/7) يرسلا

 ينئَدَح : :َلاَق َقاَحْسِإْنْب ايركَرانْندَح حور انئدَح -6

 ُاَبَأ َلَمْعَتْسا ةَمَقَلَعنأ بش ةبعش نب ملص يكدَح :َلاق نايفس يبأ نبا ورمَع

 يبرر ةقئع يف ةقدصب يل يك شقه لا ىلع

 لوس ا و 9 جلا مق ينبه

 :ًالاق ؟يهاَمو : :ُتَلُث ؛كمتَغ هَ ص اَنيتمل كَل اثَمب 8 هللا لوُسر

 ًامحشو ضاحَمْوأ (ضاختاةُس اَهاَكَمتسلَعْدَقَاَش ىلإ؛ تذدمَعُف ؛ًةاش

 دْحاَئ نأ و هللاٌلوُسَراَنآَهَت ْدكَو عفاش هذه الاَقك ٠ امه اًهئِجَرْخَأَ

 ؟ناتخأَت ءْيَشيأَ : :تلقق : لا وعي يف ل ناو. ًاعفاش
 هع سا مع ل

 اًهعقدا : ًالاَقق :َلاَق. ًاقاّنع مهل جرح : لاق ديت الأ ةعذَج وأ اقاَنَع
 سس سرع كس سس عع ع ع

 .امهريعب ىَلَع امهعم اهآلعجو اًهآلواتتَ

 هوم

85 

 يالي

 ميحس نب سشب ثيدح
 .(2ل ءنايفس اًنربخأ : لاق ميكو انندَح -7

 ممم وفرع امس سا عقمم
 ريبج نب عفان لاَقَو : لاق تباث يبأ نب بيبَح ْنَع «نايفس نع «َدبَحَو

 لاك يلام يف بلح ا يبا ٍمْيَحْس نب رشب نع : مطم نب
 3 ةَملْسُم سفن لإ ةلجلاٌلْخْدَيال لاَ( ميل يف : نَمْحّرلادْبَع

 علفلتكو 19358 ل هوو ل ههدال :رظنا] . برو لأ ميل ميلا هذه

 يا يع رو هع ك سارا
 ٍنْب وِرْمَع ْنَع ؛ٌةبعش انئدَح : لاق رفْعَج ْنْب دمحم اندح - -66١أط/

 نع ؛89 يلا باحْصأ نم ٍلجبر نع ؛ « معطم نبا رج نب عفان نع ءراثيد

 لإ ةنجلا لحسين هلآ: :يداني نأ هرم ميَحَس نرش تعب 660 يبل

 . قيرُلا مابأ يندَي برو لأمين « مم سن

 يبأ نب بييح ينربخأ : لاَ دَبعُش اًنكدَح ٌرْهَب اًندَح - ري امو -
 ةلمال عاش ه همم سقس لمص ص ها

 باَحْصأ نم ٍلُجرْنَع «ثدَحُي معطم نب ريبج نب عفان عِمس هنأ تبا



 اك ل ال يا يي

 د ١الهنص_ ا
 كك

 ئ :ناقك ب طخ ا", نرش كلب هلل لو سر
 يهم هش هل
 .برشو لكامل ميلا هذ هذه 3 ءنم م آلإ ةنجلا لخدَي

 هت 8 ماها سا ل 5

 فلخ ند دوسألا ثددح
 3 م < ا. «

 يي هع

 دبع ينربخأ : لاق حْيرج نبا انربخأ «قاررلا دبع انئدَح - تلح
 رق هلاه مع

 ةاآنأهرَبَخأ فلخ نْب دولسآلا َنْب دمحم ملح نَْاَمْلعنْب هلل

 ةلَقَْس نر دلع َسّلَج : لاَ حْنتلا مويس ميال يلا ىأر دوما

 :لاَق ؟ةَداَهّلا اَمُو اَمو :تلق : :َلاق «ةداّهشلاو مآلّسإلا ىَلَع َساّنل ميا
 لإ وثروة مو

 ةَداَهشَو «هّللاب ناّميإلا ىَلَ مُهمْيَبهَنَأ فلَخ نب دوسآلا ْنْبدَمَحَم ينربخأ

 [3ا/ا1/6 :رظنا] . ةلوسَرو هلع اَّسَحُس نال الإ لإ آل نأ

 هم و -

 بيظ ينا بلا بدلك ىنأ ثيدح

 ْنَع «تربْخَأ : لاَ حْيرج نبا انربخأ «قاّررلا دبع انئدَح - ليلا

 «تَملْسْأدَك :لاَقق 8 ياء دج ْنَع «هيل نع بلك نْب امنع

 [ىا01 ةرظنا] . قلخأ : وُ رع كْنَع قلأ : :لاَقَ

 قلأ :َرَخآل لاك يبل نأهعرَحآ يربو : لاق 5
 و ره سا هةر صمد دا فل
 . ننتخاو رفكلا رعش كنع

 2 8 - وي - - هاص عي 5

 8 يبنلا يدانم عمس نم ثيدح

 :َلاَق راند نْب وِرَمَع َنَع رغم اًنككدَح «ٍميَمُثوبأ انئدَح - 166

 نيح ف هللا لوُسر يدم َعمَس م يتربخأ : لاق سْوأ َنب وَرمَع تغمس

 (ة1”رل) اوُلَص نأ : :انَهَوحَئْوأةالّصلا تناَح َنيحْرأُ دّصلا تَماَق

 1976٠[ :زظنا] . ناك ِرطَمل مُكلاَحَر يف

 ىثد# ا نيم ف م4 #و 3

 سيرف , 1 درع تيدح ءافرع نم فيرع ث

 يل كس سس

 َلاَق) «”تبائ اند : :ًآلاق ُناَفَعَو دّمصلا دبع اَنئَدَح - |هما؟

 :َلاَق دلاَخ نب ةمرْكع ْنَع «بابَح نب لآله انئدَح (ديروُب ديننا : ُناَفَع
 2 مك هما ع

 لوُسر يف قلق نم عمس هنأ «يبأ يّدَح « شيف ءاقرع نم فيرع يئدَح

 َلَخَدةَعُمجْلاَو سِيمحْلَوءاَميرآلاَو لوو اَضَمرَماَص نم : :48 هلل

 [لامعأ :رظنا] .ةَّجْلا

 2 ىلا 4 ل هما 5 م . 2 3 5

 رواةراش ٠ هم
 نب ةمركع اًنربخأ ءلس نيام انا دا اح نيبال

 حمر ) فل نيدوسآلاٌثيدَح

 الق اهب مئسَو َمََو ان: لوب ةَوْزَغ يف
 مالم لاخلا

 اطعم 1 ههزم :رظنا] ٠ ! هيَ

 مس يك 5 00-72
 اا اا دمام 100

 هللا َلوُسَر نأ «هَدَج ْنَع مَع ْنَعْوأ «هيبأ ْنَع - دلاخ نب 14 ينعي - ةمركع

 اوُجرْخَتآلَف ايمو ضرأب نوُعاطلا اك : ري
527 

 .اهوبرقت ضالَف اهب متلو ضرأب َناَك اذإَو ءاهنم

0 57 

 دب يي
 نب اًيركَر انَدَح يب يبسارلا مساقلا ْنْبْرَمْزَأ انئدَح - اةهماك

 تلك: :لاَق «فيرط يبأْنَع؛ ليم نب هلا دْبَح نْ ديلولا نع قاَحْسإ

 « برغل ٌةلّص اني يْنَصُ (ناكك) «فئاطلاَرصاَحَنيح قف هللا لور

 مسمع عه
 . لبن مقْوَم ىأَرل ىَمر الَجَر نول ىَتَح

 0 ا

 سس

 نع يعش اًنئدَح ءِرَفْعَج ْنْب دَمَحُم انُدَح - ١66117

 همس مسرعا
 را «ييدماقلاٍرْخّص ْنَع ؛ «يلْجَبلا ديدَح نْب ةَراَمُع َنَع ءءاَطَع

 ثَعَب ادإ © هللا لوس ناك لاَ مهروُكب يف يسأل كرامه: َلاَق
 لص ريس رع تي

 .راّهتلا وأ اهب ةيرس
 000 مسرب ساخعاسا

 اتا لأ نم لإ كاَملخ ميال ناكر ارجاَت الجر رخص اكو

 1051/1097 :سظفا] ُهَلَمٌمَضَيَنِئآ يردي الَناَك ىَّنَح هُنامرتَكت

 [اةالان ءلقالنن لت ل5014“

 ياه م مم و 5 8 6 0 ل -

 هيبأ نع ريهز يبأ نب ركب يبأ ثيدح
 نسم إل

 :ًآلاق ىَنعَمْلا «جْيَرَسَو ءوِرْمَع نْب كلما دبع انندَح - 161

 َلاق) ِريَمُز يبأ نْب ركب يبن «ناَوْفَص نبين مَع نب عفان انئدَح
 :لاق هي نع لل يمر يبن ركب يبن ع: َلاَك ءاّمهآلك : يبأ

 َوُهَو فئاّطلا نم - عفان كش - ةوابتلاب وأ الب «لوُثَي فيلل تنمَس عم

 ذأ الا لها نم ةئجلا لأ اور انأ وشمس ياي وُ لوف

 ؟هللا لوس ايم : ساّنلا نم لجَر لاق : لاق مكرر م مكر َلاَك

 ىَلَع مُكْضعَب هللا ءاَدهش منو ؛ ِنَسَحْلا» ءاَنّكلاَو ئئسلا ءاَنلاب َلاَق

 1 اة :رلقنا] . ضْخَب

 6. . 3 هم ل8 2 ل . -

 سوأ نب هللا دنع نب ثراحلا - اديدح
 م لم ف اسس تست 1

 سؤوأ نب ِهّللا دبع نب ثراَحْلا نَع ءنَّمْحَرلا دْبَع نب ديِلَوْلا نَع « ءاطغ



 ميو م

 نييكملا ٌدَئسُم اهدا ح

 ؟ضيحَت يب مك تيب فولت املا نَع باطلا َنْيَرَمُع ٌَرَمع تلأس :َلاَق

 وش ين لك 0 لاَ
 .ك هللا

 ميش ْنَع يتلاَس َكْيَدي نع تبرأ : ُهْلَع ىَلاَعتهَللا يضر رَمع لاق ماها 0

 .فلاَحأ ام يثكل 8 هللا لوُسَرُهْنَع تس

 انَربخأ : الاسك َقاَحْسإ نب يلَعَو حاجَحْلا نب مح انئدَح - 0

 ْنَع :ةريقنملا نْب كلما دبع نع «ةاطرأ نب حا اَجَحْلا اًرَبخأ :َلاَق هللا دبع

 هلا دبع نب ثراَحْلا نعل «سؤوأ نب مَع نع ؛ ينام نب نمل دبع
 َرمتعاوأَتَْلا(6//4117) يحن: : هللا لوسَر لاك :َلاَق[سْوأ نْب

 . تنييلاب هدهع نخيل
 يمل هع مس ملو عربا سا

 لدين م ترَرَخ : ُهَكَلاَقَكُهْلَع ىَلاََتهّللا يضرَرَمع هنيدَح علب

 [16691 :رظنا] . هب ارب ملف ا هللا لور نم اذه تمس

 2 لا ا ا
 (ن )داع اًنربخأ : َلاَق ناَمْْنلا نب جْيرَس انئَدَح - ةادففإ

 ٍنْبْنَمْحَرلا دبع ْنَع «يفئاطلا ةريغُملا ِنْب كلما دْبَعْنَع ؛ ٍجاَجَحْلا

 هللا لوس لاق : لاك سؤأ نب راحل نَع «سؤأ نب هرْمَع نع ينال

 . تيب فاوطلا هدُهع رخآ كيل َرمعا وأ جَحْنم : 3
 ملقا ساه رب ةرغشر# ره سس ل
 لوُسَر نم اَذَه تْعِمَس «كلِيَدَي نم تررخ : بالخل ْنْيرَمع هل لاَ

 [186؟١ :عجار]. ينئادَحُت مل مث 8 هللا

 ان
 يدمافغلا رخص ثيدح

 مسا مر ما
 نب ةراَمُع ْنَح ءءاطع نب ىَلَْي انئدَح «ميَشُه انندَح - تنفي

 يف يمل كِراَيْمُهْللا 88 هللا لوُسَر لاَ َلاَكيدماَتْلارْخّص ْنَع ءديدَح

 . اهلا لّوأ نم مهن بشي أير تحيا ََكَف لاق ؛ ارو

00 
 لوأ نم هتراَجت تعي ناَكو ءارجاَتًالُجرٌرْخَّص َناَكَف :َلاَق

 هم م
 ١66107[ :عجلر] . هلام رثكو ىرْتأَف : لاق. راَهتلا

 0 8 سام 0 6. 8-05 6 م - ل 2

 ىسدنلا باحصأ نم دبع نب سايإ ثيدح
 تحك م سام * 200-ُ . ن7

 نب ورَمَع ينربخأ : لاق. جيرج نبا انئدَح «حْوَر انئدَح - 16611

00 
 :لاك يبا باَحْمأ نم دْبَع نب ساَيِإ نأ ءهريخأ لاهنملا ايآّنأ رايد

 . هاما يَ نع ىف لإ «ءامْلا لضق اوما

 [ا4 :رظنا] . مُهاَهَتُق تاَرعْلاَءاَم نوعي ساّنلاو :لاَق

 72 ا

 ناسيك ثيدح
 هسا

 ص ٠١4١ ك1 ّيدماقلارغ ارْخَص ثيدَح

 ريدك يرضع اني ءدّسَحُسننسُنوي انك - 1001
 تلق ديس نمي دلاَخح ىو ناسيك نبا نَمْحرلا دبع َلاَك . يملا

 َلوُسر اره يبأ يئدَح : َلَقك ؟يتتلاَس ام : َلاَقَك ؟كييأ ْنَع يتدَسْتآل

 امر هيلع سيل ريم وصولا ىتآ ىَتَح .خباطملا نم حَرَخ 8 هللا
 آل نّييعْكر ىَلصو ؛هب حشو ةورازإلا لحق نوصي ادع رغبلا دنع ىآر

 [هدعب رظنا] . ّرصَحْلا وأرهظلا يرْذَأ

 نب ريثك نب ورمَع اًنئدَح «طابعلا لاَ نب داَمَحانئدَح - لدفن
 يمر م تلا جل ؟ج سلا ماض هرم هس

 تكرس اَمناَسْيَع يبأتْلاَس : لَك َناَسْيك نبا نَمْحرلا دبع نَع ؛ «ملفأ

 بوك يفي عيلُم ينبغي الخل غلا دع يصير لاق ؟8 يلام
 سماش يسع سو

 [1514 عجار] نيكه رثممْلا وألا

 مقالا يبأ نب مقرلا ُثيِدَح
 ْنَع ؛دايز نب ماَشه ْنَع « 'يبلهملاد دابع نب دابع اًنئلَح ١|١-

 هد مع
 باحسن م ناَكو هيبأ َْع «يموُرْخَمْلا مكرآلا يبأ نب مكرألا نبا

 ةَعمُجلا مْويِساَنلا باكر ىَطَحَتي يذّنانإ لاق دل يبا نأ 48 يَا
 هول هوس دق لدول
 .رآتلا يف ُهَبصقراَجْلاَك «ماّمإلا جوخ دعب نيثالا ني قري

 1 ها سباع نبا ثيدح
 يني ةيواَسوبأ انئدَح «مساقلا نب ب (مشاَماَنثَدَح - ١ هه

 ٍسياَع َنْئاَدأ ؛ ؛ مهاب ٍنْب دمحم نَع هر يبون سبوع ايش

 2م لع
 ام لّضفأب ةلريخأ لآ سباع َنْ داي: ف هللا لوس يل لاق :لاق :لاَق

 ٌبَربْد وع لِ: لاق« هلا َلوُسَر اي ىلي لق ةروتسل هبات

 لالالا اللا اال اا :رظنا] . «سانلا؛ برب دوعأ لُقؤَو , قلقا

 لالمكو ,لالهإأع لالومم ,لالهت٠ لالالا لامع لاله االلالا

 [؟لهقب لالمخكل لالدكأ ,لالهم1 ,لالهلال

 2 م 9 هةيم6 < 2 -

 يراصنألا ةرمع ىبأ ثيدح

 هه
 نسا يشي للدهن ان «قاحْسإنب يلع اند - ١ هما

 بكنَح نب بلأطملا ينث دَح :َلاق يعا ازوآلا اَنَرَبَخَأ : لاك كرام

 يبأ ينكدَح ,يراّصْآلاةَرَمَع يبأ نب نما دب يِئدَح : لاكي موزْخَمْلا

 ودلال

 َساّنلا باص ءةاَرَغ يف (41/) اقف هللا لوُسرعَماَنُك : َلاَق

 :اوُناَكو مهروُهظ ٍضْمَبِرْح يف ا هلا لوُسَرِسَنلاَدأَتاَ ؛ٌةَصَمْحَم ةَصَمْخَم

 َنْوأَينا مهد 4 هللا لوُسَر نأ باطقملا معى ملك هبل اي

 مقل يقل حناني فيك هلا لوري: لاق مهرهظ ٍضْعَي رحت يف مه سم يهل اس 20

 ايي انكَوعْدَتَْأَّللا لوس اَيَتِئآرْنِإن كلو ؟60اجْرؤاعاَيج ادع
 0001 ل _

 ىَلاَمَتَو كرات هللا دف «ةكربلاب اهيف هَّللاَوْعدَت مّ اَهَعَمِحَتَت ؛ مهداوْزَأ



 ميم ع

 ٠١م١ ص نييكملا ُدَْنَص

 عَ اََدك كار يف انآ رايس َلاَقْوأ كتوعدب انغلبس

 مال لكو ل فرو اتاني, مهاز

 هس

 يشيجلا يف يقام اوكي مرمأَ« يدا نطل ل

 اون تن 5 هلم يقي هوو الإهاَعو

0020 0 
 نأ هّللا َءاَش ام اَعَدَك ماك

 اهب مؤدب هللا تيل كال يانا اذا َلاَقَق
 سما

 سامر و سو سر ف هلام ل
 . ةَمايقْلا ميرال هْنَع تّبجح الإ

000 

 يرمضلا ُةَمَلَس نْب رْيَمَع ثيدح

- 
 عم 3 206 ٠

 مكس نْيِرْيَمْعْنَع؛ 2 لاق ميهاربإ

 نأ ثيل ريق رامحب وه اذ جرعلابَر م 8 هللا لور انآ «يرعصضلا

 لوُسَرَرَمْأَف ؛ اهب مناشف يمر هذه هللا لوُسَر اي: لق هين م لجو ءاَج

 َوه نإ يلة ىلآ ىَح راسم ٠ قارلاَنيهَمَسفطاف هس زكي أ 1 هللا

 ْنمآلجَر بارما «ةّرْخَصلظ يففقاَحَوُمَو مُهَس هيف يّبظب
 . ينشب دحأهيمريل اكول مي ىح اًنهاَه افق : :لاَقَق هباحصأ

24 

 0 مس# هم - .٠ مهمه مس ريب اي م

 ىحمجلا بطاح نب دمحم ثيدح
 8 9. م* 9 8 0 هةر

 طاح يدم نع يلب وب اكرخأ ميش اكن 961٠ ١-
 يو ماش

 فلا ٍماَرحْلاَو لآلَحلا َنْيبلْصَ بارصَق : هللا لوُسَر َلاَق : :َلاق ّيحَمجْا

 [14454 1145ه :رظنا] . ماكل ينل

2 0 

 دوش ل لت ءرئق رم يدي ىلَع تكا بطاح نب دمحم

 «ساّتلا بر سابا ب بعذأ :هيفآملك َلاَقَك «لاَك ناَكَم يف َرهَو 9 هلا
 ام4 مرا همم سلفا . لقت ناو : لاق يفاشلا تل فظا : لقب

 [امكال ءامكحتو

 :الاق دمحم ْنْب سنويَو سابعا يبأ نب ميهاربإ انئدَح - كنف

 نبا :هثيدَح يف ساّبعْلا [يبأ]ن 2 ميهار ري َلاَق) َناَمدع رب : نَمْحرلا دب دبع انيدَح

 اس وشم غي يحلق( مدت مصار

 ىَتح ةّشّبحلا ضْرأ نم كب “تل : :تلاَق للم | تْنب ليمج م مآ همَأْنَع

 ا تقي كات ضعط يقلك ىلع نيسان
 كف يلا كلب تنتاك: كعارذ ىَلع تان رفا تلا هبلطأ "تَرَحَ جرحك

 «كليف يف لَقَق بطانيه هلل لورا يو تأ يبأب : ب
 بهذ : :لوُقيو كيدي ىلع لمي لعَجَو كل اَعَدَو «كلسأَر ىَلع َحَسَمَو
 ًالءاقش» ةلزاقش لا ةائش أ «يفاّشلا َتْنأ فاو "سالب ربل

 ترب ري تح هدْنع نم كلب تق امك

 1 همام َح (ةاورم) ةمَلَس نب ريم ثيدَح
) 

 ْنَع «كيِرَشاَنْتدَح : :َلادق ساّبعلا يبأ نب ميهاريإ انندَح - ١مم

 يلتف كأي: لاق بطاح نب دمحم ْنَع « ٍبْرَح نب كاّمس

 ىلإ يم أ يب تبََنَ « يدي صرف : :لاق وأ «تكرتحا ايف يديتلْدأَ

 ُتُلُفناَمْلع ةَرْمِإ يف َناَك املك تق و نيش لاق ,ءاَحْبلاب ناك لَ

 [160901 :عجار] . الق هللا َلوُسَر :تناق لجل كلذ نام : يمال

50 

0 00050 
 (ديري) يبا تيدح

 تسسستسب ةيٍ
 ناسا يطع د ' يبات ءدململا دبع اًنيدَح 5

 هم 001 ٠

 حاتم انك مو :َلاَك كق هللا

 حصني هَحَصْنيلف هاَحأ مُكَدَح د (4 ١ ةرثط)

 هج
 دلو نم صْفَح ثرْيَوحلا وبأ ينئَدَح ءدّمّصلا دْبَع اًنيدَح - ©

 نب ىَلَي نب نمحرلا دبع نب هللا دبع ينكح : :َلاَق ص اَعْلا يبأ نب نام

 َلوُسَر لأَس هنأ «نايقنس نب مر اًهيبأ ءٍمَرَك تبون «بْعَك

 يسئل نول : اقف "يبل هللا ؟ةيلهاجْا يف رت رْذتْنَع ف هلل

 َتلَمَجاَم ىَلاَمَتَو كرات هلل فْوأَك :َلاَق ؛ « ىَلاَتو كرا هلل نكلو آل : :لاَق
 مام

 مسوي
 مدع 159774 :رظنا] .٠ لري فاو هاو ىلع رَحْلا هَل

 2 . ل 2 .٠ 22

 ينرملا هللا دبع ثيدح

 0-0 ' َدَكَمُمْسََس .
 ءاّضق نب َدَمَحُم :َلاق نامي نْب رمَتعم ًندَح - لننرعا

 ف هللا "يبت ىَهت لاَ هيبأ ْنَع هّللا دبع ن
 ل 7 يةَرئاَجْل 38

 قع «هييأ َنَع أ :ثدحي

 نيململ 9 ةكس رست نأ

7 503 85 05-4 2 

 :رديلا طيلبس 2 ثىئدح
 اندر د مب ري م 7

 . سأب نمآلإ مهي

00 

 ءطيلس 000 دْبَع يئدَحُن

 محلا موُحَل لكأ ْنَع © هللا لوُسَريَهئاناتآ َلاَق طيلَس يبأ هيأ ْنَع م

 [هدعب رظنا] . اههوُجو ىَلَع اَاناَدكم ٠ اهب وثَت رودقْلاو ةيسْنإلا
 مما

 ذل

 م 3 طم

 هللا عانكَح : لا اة يبأ ن نْما نم اَنأ هثعمسو» :هّللا
 مما - ةيوعم

 دل بط نذل ضم «َقاَحْسإ نْب دمحم ْنَع رين نبأ

0-0-2 
 "كلاي انَح - انيضيفلو

 لاق يدب ناكو طيلس يبأ هيبأ نع ؛ طيلّس يبأ نب هللا دْبَ ْنَع «يراقلا

 كرامتك ريح نحو رمحلا موُحُن نع ا# هللا لوس هر انت
 [او وجعي :عجار] .عاَيِجَ



 5 نب َنَمْح محرلا دب
 مامقا يمس

 اَندَح : ةلئوزتا اسر بتاع ١ ١ همز

 نَمْحرلا دبل : َلاَق حايتلاوبأ انئَدَح : :َلاَق ءَناَمِيَلَس نبا ينعي ءرفعج

 لاق ْمَمَن: :لاَق ؟8 هللا لوُسَر تكرذأ : يب اكو يميِمّتلا شبح نب

 نيطايشلا نإ : لاَ ؟نيطاَيسلا هداك هلل هللا لوس مَنَص فب تش

 مُهِفَو «باعشلاو ةّيدوآلا نم هللا لوس ىلع هيلا كلذت تردَحَ ردَحَت

 هيب ا هللا لوس هّجَو اهب فرحي نأ ديري «رانةلعش هدي داطيش
 طوع : لك: َلاَق ؟لوُقأ املاك : لق دَّمَحْم اَي : "لاقف مالسلا يلح ليربج

 نم لِزْيَي اَمَرَش نمو ربو أردو. َقَلَخ اًمْرَش نم مَن هللا تاّملكب

 00-010 رعريسسسعل 23

 لُكرش نمو ءراَهتلاو ليلا نرش نمد ءاهيف جرعي ام رش نمو ؛ءامسلا
 هللا مُيَمْرَمَو : مهران تكف : لاق نَمْحَر اي «ريخبقرطَياقراط الإ قراط

 مما

 [هدعب رظنا] . ىَلاَعَتو كرا

 وُبآ اَنكَدَح ءناَمْيَلَس ْنبْرَفْعَج اَنَْلَح ؛ناَّفَع انْئلَح -

 و هللا ل وسر حت فيض نب نَمْحرلا دبع لجل : َلاَك. حايل

 نم هلا لوُسَر ىلإ يطابشلا تءاَج : لاق ؟نيطاّيشلا هناك بح

 ديري راك مهلك هَ الطْيش مهيقو «لايجا نم ِلَأسردَحَت

 :لاَق هيَ - :ُرَفْعَج لاق «بعُوت : فا لانوس نية

 :لاق لقسم اي :َلاَقك مآلّسلا لعلب ءاَجَو : َلاَك كح أَتبَلَعَج
 س8 مص عرعل 0اس ها

 ٌرِجاَق آلوٌرَب نهْزواَجي ال يلا تاّماَنلا هللا تاّملكب دوعأ لق : َلاَق ؟لوقأ

 «ةيد دولا

000 

 جرعي امرش نمو ءءاّمَسلا نم لِزنَياَمرش نمو +أربو أردو «َقلَخ ام رش نم
 سموم هيل ماش

 ِنَقفرَش نمو ءاَهّنم ْيرْطَياَم رش نمو ضآلا يف ارد اَمرَش نمَو اهي
 تكف «نَمْحَر يري ب هقرطَي اقراط لإ قراط لك رش نمو الاولي

000 
 0007 :عجار] لجو رع هللا مُهَمْرَهَو ن نيطايشلا را

 (؛١5/م) سنع نبا ثيدح
 9 2 هه م 0 ص

 ا رْثكب نب دمحم انْدَح - لكتقت

 ةرآهيَش اَنكدَح : َلاَكدفاَجُمْنَع «يرادلا ريك نب هللا دبع يكدَح

 لآل قوسأ تنك : :لاك ِسْبَعنْبا هللاقيَس دور ةوزَغ يف نحن عاجلا

 عصْيْلُجَر ؛حيصقلوَق ؛ حيرذ لآ : اَهفْوج نم تْعمَسَف : لاَ رقي

 :رظنا] َحَّرَخ دكا يبل ندر كَم اسد : َلاَق؛ ُهَّللا الإ َهَنِإ ال نأ

 [االؤأو

 208 - هه 3 3 -

 ْنَح «َبوُيأ نع «ٌرَمْصَم اَنَرَبَحأ : :لاق قالب اَتَدَح 5-١
 حير ءيجت : :لوُقي قف يِببلا تغمس : لاق. َةَعِ عبير يبأ نب شايع َنَع ؛ عفان

 رجب مع ل
 . نمؤم لك حاوزأ اًهيف ضعت ةعاسلا يديني

 2 ةعادو يبأ نس بلّطُمْلا ثيدح

 ل ع -
 د سوا نا نع تمار قالب اح ١9841

 لق ِهّللا لوُسَر تير :َلاَق ةَعاَدَو يبأ نْب بلطُمْلا نَع ءدلاَخ نب ةمرْكع

 َوُهَوَ- مهعم دجسأ ملو : :بلّطُملا َلاَك هُم سال دَجَسَو مجّنلا يف دجس ف جس

 ام رضفنا] . ًادبآ اهيفَد دوُجّسملا ْعدأآلَف : :بسلّطملا َلاَقَك - فرش ذو

 [؟الا/8118:61,هدعب

 نت ءِرَصْعُم نع« «حاََر انئدَح «دلاخ نب ميهاربإ انئدَح - ١5

 َةَعاَدَو يبأ نب بلطملا نب رََْج نع «دلاَخ نب ةمرْكعْنَع سواَط نبا

 َدَجَسَف مَّن ةروُس ةّلكمب 8 هلا لوس أرك : َلاَك هيبأْنَع؛ «يمهسلا
 2 ءدسووسو ٠ ءدد هل
 .دينسآ نأ "تيبآو يسأرتْضقرَف دنع نمدَجَسو

 ةلإاَمآَرَق ادَحآعّمْسيالُدْنَبناَكَو "بلم ذوي مكسأ نكمل
 [؟ال/مل/ 11٠ ه5 :رظنا] . دَجَس

 راج نبا عمم ثيدح ةَيراج َنْبا َعّمَجم ثيدح
 نب هلل دّبَح ّْنَع «يرطزلااتئدَح « يع نب نايس انئدَح - ١

 نبل ٌعُمَجُم تغعَس : َلاَكَديِزَي نب (رَمْحرلا دبَعلْنَع بَ نب هللا دبع
 م اه در و

 :رظنا] ٠ دن باني ميما هلق : لاق اكسر كيبل برج

 [ا5 ااا ها واما

 نا يني تيا: َلاَق مساق نب ب مشاه انُندَح - - 645

 يِراَصْنالاةَبلعَنْ : هللا دي عمها باَهْسْنْبااندَح : لاك ءدْعَس

 فوَع ِنْب وِرْسَع ينم يِراَصنلا دبي نْب نَمْحّرلا دْبع ْنَع دكَحُي

 ة هللا َلوُسسَرتْعِمَس : :لوُقَيةَيراَج نبا عَمَجُم يٌمَع تمس : لوُفَي
 مدع مك هل ع

 [16046 :عجار]. ل باب لادا حيسمل مَيْرَم نبا لقي : لوي

 رمق ةمرهندع
 نع «يعاّروألا انَدَح : َلاق بَمْصُم ْنِبْدَمَحُم اندَح - ١6

 مَع ْنَح ديزَيْنْب نَمْحّرلا دْبَعْنَع ؛ «ٌةَبلعت نب هّلا دْييع نع ؛ «'يرهزلا

 هدو ءاهث رباربعم ع 0
 باَني لالا حيسَمْلا مُر نبال : لوي لف يلا تغمس : لا مجم

 16044 :عجار] . دل

 دْبَع ْنَع «يرهزلا نَع ؛ «رَمْعم اًنربَخأ «قارزرلا دبع انْثدَح - ١64

 ّنَع «َديِزي نب نَمحرلا دبع نع ؛ ّيِراّصْنلاةَبعت نب ب هّللا دّيبع نْب هللا
 2 دامادع و

 لاَجّدلا ْميرَم نبا لتي : لوفي هللا لوُسَرتْعمَس : :لاق ةيراج نب عمم

 [16646 :عجارز . "لل بناَج ىَلِإْو أ دل با

 اا ميممو مر عدم
 ْبوُقعَي نب عمجم انثدح : :َلاَق ىسيع نب قاَحْسِإ انندَح - 4 ١

200 
 نبا ْمُمَجُم مَع نَع هزت نب مخاد مَع نعل يبت طمتس :لاَق

 اًندهَش :َلاَق َناَرَفْلا اوءَرَق َنيِدَّلا ءارقلا َدَحآ ناو ؛يراّصنآلا ة ةَيراَج
 همرلو هر يلهو

 مهضعب ساّلا َلاَقَ ءرعايألا توريس اه اَنقَرَصْنا مل « ةيبيدحلا



 نييكملا دئئص 1

 العار 49 لال ىلإ يدأ : اوئاق ؟سالاَم : ضب
 عَمتَجاَو ءٍمَِقْلا عا ار دنع هتلحار ىلع اف هللا لوس اًنَجَو ىّتَح ف جو

 باَحْأ ْنملُج لاَ «ايم حك كل احق نومه «هْيَلِإ ساّنلا

 دّمْحْسٌسَْل يِذّناَو يأ : َلاَق وه َحْنقَو «هللاَلوُسَر يأ : 8 هللا لوس

 رادسو ا ةرق م سوير رمل د ا رعيع
 احلامهم لخادم لأ كسي اتش لن ء هديب

 «امْهَسرَشَعةيئاَمك ىلَع # هللا لوُسَر همسك «ةَيرَتحا دهس نمل
 راق رشا *سراف ةقامت الكم هفةقام حافلا بج اناك

 ّ .(68" 1 امس لجأرلا ىططأو نيم

 هيو هراقم اع

 انثدَح «سيوأوبأ انئدَح ءدّمَحُم نريسح اًنْيدَح - ١ ةةوود

 2و 0000 0 صا م و مو

 لوسر لاق : قاس يعل نر ا «ليبحرش

 ثيحوفه : :سيوأ وب وب لاق ؟ةيلثألا ىلإ انسي ام :ُهَكَم قيرطب وهو #8 هللا
 ةيسم سس هاما نو

 :لاَق هيت حم نق ب طريه نت هللا لوُسر سر 5

 ترد رت يااا تيتا «ابلا : لاق ءانآ :ت رك ا

 يبا عمم 0 اع
 ضو باي هاك هع ءانلا ىلا عل

 مث هتلحار رواد : لا معن: :تلْقَف ٠ قف هللا لوُسَر ادم [كلَضوَح دروأ]

 (ان)اَضَوَك اًهيبدُح هتعِب 2 ةوادإلاب + ينبت لاق مث 0 قرصا

 00 هَحَم تأض موو «ءوضو
 2 سيل ع

 يديد حراس 0

 2 - 2 م 3 . 2. -

 هيبأ نع ةمازخ يبأ نبا ثيدح

 يبأ نبا نع «'يرْظْزلا نع «ةَنييع نب نايف اَنئدَح - ١ةه6وه١

 َلونسَر تلأَس :ةَرَص نايم َلاَكو) هللا لوُسَر اياتْلُق : لاَ هيبأ نع «ةَماَرَخ

 ردا نم درت ؟اَهيِقّ ىو اهي يقرتست ىقرو هب ىَوادتءاود تير (ةف هلل

 :رظفتا] . .ىلاَمتو دراي هللاَردَقنماَمْنِإ لاك ؟نْيَش ىَئاَعَتو َكَراَبَت هللا

 [06 6 ” نين كفل

 سورس مرا ع رش همو هش
 نَع ؛ديلولا نب ُةّيَقْب اَنْئلَح «شاّيع نب يلع انئدح -7

 يندحأةتاوح يبا نع ورمل نع دياب دمحم يدل

 ًءاَوَد تياَرأ هللا َلوُسمَراَي :لاَقَ انك ل هللا لوس ىَأ هلأ «هيأ نَع « ثراحلا

 هللاردق نم كل ُدرَتْلَه ءاَهيِقت ىقْتو ءاهب يقرتسُت كرو ؛هب ىَوادَت

 :عجار]. ىَاَعَتَ كرات هللا ردك نم كلك : ا هلل لوُسَر لاق : : لاق ؟انيَش

 [لوومك

 ءورْمَع ينَربخأ : َلاَق بْهَونْباانندَح وراه اًنكدَح - ١ةموولم

 طِوُدْعَس نب ثراَحلا يبدأ مارح يب نبا نأ «باهش نبا نَع

 ىَقَرَو هب ىَواَدت هود تيارأ هللا لور اي: :لاَق هنأ ةكَح داي ذأ دك هتدح

 راج ييدَح
 0 كلوا

 مص ١ همم ح رخص نير

 ؟ءئيش وم ىلا كرا للا ردق نم لله« يق ىو(

 [16ه01 :عجار] لجو ع هللا مهن : 8 هللا

 اًهيِقرَتسَ
 اور َلاَقَ

 نع .(ربك) يبأ نب ىو دَّسَحُمْنْب ني انئدَح - 0
 هادي مرر
 1666١[ :عجار] . هيبأ نع «ةمارخ يبأ نبا نع «'يرهزلا نَع « ةئييع نب نايفس

2 
 .يدييرلا لاق اذك «باوصلاَوهَو ينأ لاَ

 5 م 06ه 6 -

 ةدايبع نب دعس نب سيق ثيدح

 تضم اق يعاني « مللسم ن نيد ١66
 2 يل 2 ما مم

 عك د لك دثس سيك ي
- 

 ه2 ان ادري هم اكسو لع ه طرهوس 2 ع
 ندأت آلا : :سيق َلاَق] ءأي ًايفَح أدر دعس درف :َلاَق « هلا ٌةمْحَرَو مكي مآلَسلا

 :8 هّللالوُسَر َلاَقمَّن مآلّسسلاَماَيَعْفكيمرم :َلاق قف هللا لوس

 قف هلل لوس عجرم[ ءر ْمكِلَع هللةَمْحَرَو ميل 2 مالّسلا

 ار َكِنِلَع درأو كملت مس تلك ١ ْدَق هللا: لوُسَر اي : َلاَقَق دْعَس ُهَعبتاَو

 ُهكَرَمأَك 8 هللا وُسَرُهَمَسفّرَصْناَك : :لاَك ءٍمآلّسلا َنم اَنيلَعَرئكُل ايفَح

 ةَغوُبصُم ةّمَحِلم هوُلَواَن :لاق وأ هلوان مّن «لَستعاك عضو ٍلسبدْمَس

 مهّللا :ل ويوم هْيَدَي ل هللا لوسَر مَكَر مث ءاّهب َلمَتشاَف سرْوو ناَرفعَرب
 معو مسا

 نم باَّصأ مث : لاَ :ةداَبع نْي دْعَس لآىَلَع َكَتمْحَرَو كتاولص لَمجا

 «ةّميطّقب هيلع طَو ْدَق ًاراّمح دم هْيِلإ برق فارصُنالا داَرآ مل « ماعلا
 سام سم 2
 مار ماس

 لاق« قف هللا لوُسَرْبَحْصاسِيْكاَي: :دْعَس لاق اك هللا لور بكر

 نأ امو بكرت نأ اَمِإ :َلاقكَمُث تيان ؛ بكرا : هّللالوُسَر َلاَقَف :”سْبَ

 .تقرَصْلاَف :لاق «فرّصن

 ٍنَع ؛ 0 0 -ك-ش-

 0ك نامت لاك( ستالايت

 [114714,74541 :رظنا] .٠ ُهّلَعْفَل نحتو انهي مو اًنرمأَي

 روع هع وع

 ةويح اَنندَح ءِنَمْحّرلا دْبَع بأ ديزي نب هللا دبع انندَح - ١ هةوها/

 يب نب محلا دبع ْنَع ؛ لكُم نب كلما دبع نبا زيزتلا دبع ينبح : لاق
 مهم يق

 َوُمَو ىلوألا فلا يف ةداَبع نب دعس َنبا سيف ىتآ همكم نب بيَحنأ يم

 ينإ : دعس نيس هل لاقو ىف بكا : َلاقو حسا ِنَعرخآَف سرق ىَلَع
 مو 8# عر هاا

 .اًهرَدّصب ىوأ ةبأدلا بحاّص : :لوُقي © هللا لوسسر تغمس

 ىلا يثكلو ا هلل وُسَو لاق امل هجأ تنس ينإ :بيَح هللا

 ْنَع ٍواَجْنَع «ليارسإ انئدح ءرلا وب نئدَح ١

 ري لك لا رز الاساراخأإ رهف
 .بمللاَوُه رياح لَك رطفلا



 ميدو

 1 6ههوح نييكملا دنس

 ساه مسن مان
 روصلنم ثعمس : لاك بأ كد «ريرج نب بهو اًنئدَح - ١ ه4

 دب نْب دعس نْب سْيق نع « بيب يبأ نب نوميم نع دحين

 «نْيتَمكر ُتيلَص د و88 يبل يلَع ىتاق «هسدخَي ف يلا ىلإ

 :تلق ؟ةّنجْلا باول نم باب ىلع كلذ الأ : َلاَكَو هلجرب ينّيرَصَف :لاَق
 ساس ف سا

 . هّللاب الإ وق الَو لوح آل :َلاَق «ىلَب

 «بوُيأ نب ىِبحَي ينربخأ : لاك َقاَحْنمإ نب بحي ائدَح - 1|ةمك٠

 نأ «ةدابع نب دعس نب سيق نَع اوس نب ركب نع «ِرْخَر نْب هللا دبع نَع

 ,ةَبوُكْلاَو هَرَغحْلاَ لع مرَح ىلاَمتو كابي يبرد :َلاَت كف هللا لوُسَر

 . مَلَمْلاِرَمَخ مح تل أَن ريشا مكي «نيِنعْلاَو

 هينكلح : لاَق. ةقيهل باح « ىسوُ بس ايل - ١ةهمكأ

 رسموا 6 ماي مس ريا6
 أ يناْيِجلا ادد مح نما خي اتذمس لاق ةريبه نبا

 0 37 هسا سر سا سا سفس هيما
 تعمَس :لوُقَي رصم ىَلَع وهو يراّصنآلا ةَداَبع نب دْعَس نب سيق عمت

 رانا اتاك عاش لوي هلل لوتس
 ع يف اني آلا

 ىآَرْمَخْلا برش ْنَم 000

 .ءاَريشلاَو مك ٌرْمَخ رك لكك آل « مايل َمْوَياناَشطَع

 م هةر 00-0

 وشي

 ةقيتح ني بهو ذي ثيدح

 ل
 دْبَع َنْبا ينعي دلاَخ انئدَح : لاق ديعّس نب ماسه انئدَح - ١5

 َناّبح نب ىَحي نب دمحم نع «ةَراَمع نب ىَبحينب ومع اندَح : َلاَق -هّللا

 8 يَا ؛ةقيدح نب بْطَو ع ناحل عسأو مَع يندَح : اك

 رظنا] . هبقحأَو هَ يأ ؛مَجَرمُت هْنم َماقْنإَو هسلجَمب قَحأ لجّرلا : َلاَق

 [هدعب

 اَنثَدَح : لاق يطساَّّلاٌدلاَخ اَنئَدَح : :َلاَقناَّفَع اَنْكدَح ١66-١

 ْنَع لاب نب عسا هَعْنَع ىَيْحَي نبا دَّمَحُم نع ؛ « ىيحي نب ورمع

 هَل َعَجَرَك هسلجُم نملْجَرلاَماَقاَدِإ : :لاك 3 يبل نع ؛ةقيح نب بْهَو
0 

 ةعجارإ !.هب حام ْعَجَر م اه مَ ةَجاَحُدل ناك نإ ؛هبقَحأَرَ

0014 

 . هاربا ىلع

 ةدعاس نب ميوع ثيدح

 4 ةيرزرز ة.رزيدو
 انتدَح ءسْنَوأ وأ اَنتدَح ءدّمَحُم نب نيَسُح اندَح - |ةهكك

 مُهانآ 8 يبا كحد «يِراصْنلا ةدعاَس نب ميو ْنَع «ليبحَرش

01 
 ين ءاّنتلا مُكْيَلَع نَسْحأ دق ىلا اَعَتَو َكَراَبت َهَّللا نإ :َلاَقَك َ ًءاَبُق دجْلم يف

 هّللاو : اوناك هب نوُرهَطَم يذل روما اذه امك مُكدجْسَس ةّصق يف رولا

 ييهسللا مه مرعا ل

 ٠.ةقلهْ ورَعَيا دع نس م: يتلا نه ادن

)13 
50 00 

 َنوُلسْعَي اوُناَكَ اك وت نمأارجا ل6 إناس
 ريب هدا

 لس ب
 .اوُلَسَغ اَمَك اَنَلَسَمَف طئاَقْلا ص مهرابدأ

 2 520 ل ا 0 همر و 7

 اقغلا فَّرطُم ِنْب دْيهُق ث
 ير - ع 8 ساد تيدح

 سوارا ,ن سف رق هنا
 يعاد ان هوَ نب كلاب ما وأ اح - اصلا

 م ةيرإف
 2 ديهف نع

 فكك : َلاَق «هلاتفبهرماَف «ىبآ إف : َلاَق «رارم ثآلك اهني هما داع

 [هدعي رظنا] . رَثلا يفوتك نإ نجلا يف تناك كلتق نإ : لقا

 بلطملا ْنْبِزِيَِملادِبَع اَنتَدَح «ُبوُقَْي اَنَدَح - ١ ةهكمل

 ٌيراَقمْلا دّْيَهُف ْنَع "هيب نع ؛ بلّطُمْلا نْب مَكَحْلا هيخأ ْنَع «يموُزخَمْلا

 هللا وُسَر لاَ .داع عا: لاق ل هللا وسر لئاَس َلآَس : لاق 000

 3 َكنِإَف كلت نإ ٠ ُهَلمَفك ىلإ « تام ثآلَ هريكذتيهرصأو ؛ر د: 8

 [166513 :عجار] ].رانل ي هنت إو نجلا يف

 0 . هما 2 3 00

 ٍنَسَح َنْبا ينعي- كلَملا دبع َنئَدَح «رماعوبأ اَنئدَح - ١4

 ةكِراَح نب ةَراَمُعتْعمَس : :َلاق ديعتس يأ نا محلا دب انئَدَح -يئراَحلا

 لوس ةَبطُخ تدهش : : لاق يرمصصلا'يبِرثي نب ورمع نع «ثدَحُي رمل

 هيخأ لام نم رمال ل حيال : لنآ هبْبطَح اَميِف اك ؛ ىئمب ف هلل

 وكت يآ هللا لوُسَراَي : طلت كلذ تصمم ملك : :لاَق كيت هبت باط اَمآلإ

 دل كم بم هم ديو
 ؟:'ينش للا يف لح له ؟اَهزرتحاة اش اهنم تاخذ يعن منخ "تق

 [؟1ةم2, 7189197 :رظنأ] . اًهَسَمَت الف ًادائزاو ٌةَرْفَش لمحت َةَجْعَن ةَجَعَن اَهَنيقَل نإ :َلاَك

 يمتسألا ٍدردح يبأ (نما) ثيدح
> 

 مو
 َليِعاَمْسِإ نب متاح اَنثَدَح «َقاَحْسِإ نب ميِهاَرإ انندَح - تف

 يبأ نبا نَع 6 ىَيحَي يبأ نب دَمَحم نبل دبع اَندَح : َلاَكينَدَم

 :لاَقَق «٠ هيلع ىَدُعَتساَف مها ةعيرأ يلع يدوُهيل َناَك هنأ لم

 هَّقَح هطغأ : لاق ؟َهلَ يبل دقو مها ةعيرأ اذَه ىلع يلم اَ

 يذّناَو : لاك ُهَّمَح هطغأ :َلاَق هلع ردفأ اَموَحْلاب كتب يدَلاَو :لاَق
 2000 همس هرولل كووول

 امنت نأ وجا َربْبَح ىلإ اضع َكْنأُهئرَبحأ د ءاَهيَلع ردن ام هدّيي يسن

 مل اكلك لاَ ادإ 8 يل اكو : َلاَك َُّمَح هطغأ :َلاَث . هضْئأك مج نيش 2

 موو ةبَصع هسأَر ىَلَعَو قوُسلا ىَإ دَردَح يبأ نبا هب يرق « مجاري

 هذه ينم رشا : لفة هدف أو نع ةماعلا دري
 ماع ل ل ل

 بحاَّص اي َكَلاَم : :تَلاَقَق ٌروُجَع ْتررَمَف ؛ «مهاردلا ةيرأب هنم اَهَعاَبف ؟ٌةدْربلا
 000 ممدعا مر ميم ملم

 لَ هنحَر هيل دربي اذه كود اَه َتَلاَقَق :٠ اَهربَخاَك ؟8 هللا لوُسَر



 و هو 2 0 ص
 موتكم مأ نب ورمع ثيدح

 ه6
 يبأ نع ؛ ءٍمصاَع ْنَع ناش اَنئدَح ءرضنلاوبأ انئدَح - ١ ةهالا

 ام تل اق هلا وُ ىلإ نج ؛ لق روثكمأ بَ نَع « نت

 ام: قم دك :لاق شمس: لاق ؟ىت يب يف يلصأ أ صخر

 .ةّصخر كل دجأ

 -مللسم َنْبا ينعي مي -زيزتلا دبع نثَدَح «دّمّصلا بع اَنندَح -

 نأ ٍموُتكَممأ نبا نَع هدايا ني دادس نب هلدّبَعْنَع نِيصحلا اَندَح

 ا
 َلعَجأ الممل نإ : لَك «ةقر مَا يف ىَأرق دجْسملا ىتآ قف هللا لوُسَر

 لإ هني يف ة ةالّصلا نع لتي ناَسْنِإ ىلع ردفأ لق جرخأ مث مام سان

 ًالَخَن دجْسَمْا َنْيَو ينيينإ هللا لوُسَراَي : ٍموُكَمْمأ نيا لاَ ؛ هيلع هتقرحأ

 :لاق ؟ يني يف ينص انأ يِنعَسي «ةَعاّس لك دئاق ىَلَعردقأ الو ارَجَشَ

 .اهنأك: لاك محل لاك ؟ةماقإلا عمت

3 

 نب ديبع :لاقدو) ( ةرزلا هللا دبع ثيدح
 (14/0) (يقررلا ةعافر 1

 هي
 يل سعر

 نب دحاولا بع اَنَح «يراَرلا يوناو انَح - 6619/7
 200 أ
 لاق) : لاق هيبأ نع « «يقرزلاِهّلل دبع ِنْب هلل دبع نع ٠ يما َّّمْيأ

 ٌرْيَغ لاقو : يبأ لاق) (لاق هيبأ نع ؛ «يقرزلا عامر نبا نع : : هرم يالا

 اَتكلوِدْحأمَوَيَداَكاَسل: لاق(يقرزلا ةعاقر نب دي : ّيِداَرَقلا

 ُهَفلَخ اوراَصق بر ىلع ينل ىّتح اووتسا: قف هلل ةلوُسَر لق َنوُكِرُملا

 لو «تطَسَياَمل ضبا الَمُهَّللا ُهُنُكْدْنَحْلا َككَمُمَللا : لاقق . فوم

 ّيطنُم الو «َتْيَدَه ملل ضُم الو تلكمأ امل يداه الو َتْضَبق امل طساَب

 ال ةعابم لو تامل بمال تع امل نامل (تعَنَم امل

 ين مهلا «كقْررَو كلضقو كتَمْحَرو كنك نم اني طنا مهلا تير

 يما كسا ينل لوي الو لوحي أل يذلا ميما ميلا كلثآسأ

 امد اًنتَطْعأ اًمرَش نم كب ذئاَع ين مهلا فول موي َنمألاَوةليعلا

 َقوُسْفلاَوَرْثْكْلا اني كو اوك يف هنو ناجل ايلإ بح مهلا تتم

 َنيملْسُم اني َنيملْسُمائوَتَمُهَللا نيدشأرلا نم انلَمجاَو :ناَبصعلاَو

 نوت نيل ةرقكلا لاق مهلا نوم الواير ريع يحلّ لاب نفح

 آ4و هلك داو و
 لئاك مهلا يَ ةكرر مهلعلعاَو كبيس نع نودصَيو كلو

2 
 .ةقتسلا هلإ باتا اوُوأ نيل ةرقكلا

 يب سا ل

 ٍلجر ثيدح

2 
 اَنندَح «ةَميِهلْنْبا اَنَدَح ءىّسوُم نب َسَح اَنئدَح - ١ ةههس/غ

 عيش ةكيدملا لان ملجَرَمدَ لاق . بّعصُم يبأ نع «َديَِي نب ثراَحْلا

 تعمس :لاقو. رمادي هنأ مهرب موُآسق ءزاهج يفور

 (؛4/0) ١ ٍمونْكَم مني ورشي ثيدَح 0
 هرعب عع

 مُهطوُجُو ايلا موي وثاَي برغم ىلإ "سايس ويا هللا لوس

 . سْمششلا ءْوض ىَلَع

 يملسلا دَشألا يِبأ د دج ثيدح

9 
 لاق .ُةّيقَب اَنكدَح :لاق. سابعا يبأْنْب : ميهاربإ اند - 1١ ههس/ه

 ؛هيبأ نع ؛ 0 :لاق. ينج َرق اال يكد
 ألك مجَف)بماَت : لاق هلا لوُسَرََم عبس عباس ات : لاق. دب نع

 ْدَقَل ؛هّللا َلوُسسَراَي : انفك مهاردلا مس ةيِحْضأ انيرتشاف مهد نم لج
 ا ماعم

 َرَمآَو ءاَهُئَمْسآَو اَآلغأ اَاَحَّضلا َلَضْأ نإ يؤ هللا لوُسَر لاق . اهب انيلْغَأ

 ديل ُجَرَو دييجو لجبل جَرَو لجبل جَردَحاَ قف هلل ٌلوُسَر

 .ًاعيمج هيلع نيكو عباسلا اهَحَبكو ن رب لْجَرَو نرتب لْجَرو

 ٌريحَي اَنْئدَح ٌةّيقَب انكدَح « سابعا يب أ نب ميهاريإ انندَح - -1 ةةالك
 راسك

 كا مص و

 هللا لوس أ لا باح ٍضْنَي نع ءَناَدْعَم نب دلاَخ نع ءدعَس نب

 ءُهاَمْلا اهْبصْيْمَكِمَهْرَلارَْكُةَمْنث همّ ريظ يفو هجر ىأر كف

 . ءوضولا ديعي نأ 8 هلا لوُسَرُهَرماَ

 روُصُنَم يتئَدَح : لاق ةَبعش نع «ديعّس نب ىَبحَي انئدَح - ١ هما

 , قف يبل باَحْصأ نم م ناكر ؛دلاَخ ِنْب ديم نع ؛ ةَمَلَس نب ميمت نع
 يدم م

 . [ل6 مكاو حلل ةقزلو ل همالط :رظنا] فسأ ةذخأ ةأجقْلا توم ؛ لاق

 مسا ها سا

 :عجار] «[اه.ده :رظنا] ل يبا نع رم هب َثَدَحَو - ١ ههالم

 [1 ها

 نع ؛روُصُنَم َْم نع ؛ٌةَبعش اًنُئلَح (رفعَج نب دَمَحم انْئدَح - ١ همس

 يف لاقل « يلا باَحصأ نم لجو دلاك ِنْ يع نع ٠ «ٌةَمَلَس نب ِميمَت

 .فّسأ ٌءَدْحأ :ةأجَفْلا تْوَم

 يرمضلا دعجلا يبأ ث ثيدح

 5 سس ل
 :لاق. وِرْطَع نْب دَّسَحُم نع ءديعس نم ىَيحَي اند - ١ هةر

 هَلْتَناَكَو .ايرصلا دل دْعَجْلا اياذع ا ؛ يرحل لتس نب ذيع يئدَح

 0 ل

 ٍلجر ثيدح

 ا ل ت
 ربة ةالارع ل ساو رب مري مشو ست ل

 نع «فرطُم نب دمحم اًنربْخأ « دمحم نب نييسح اًنئدَح - ١ ةههما

 1 لمعلم ل
 نم ةَعبرَأ عمتجا : :لاق يَناَمَليلا نب نَمْحَّرلا دبع نع ٠ ملسأ نب دي



 ردح أ لاق ف هللا لو وسر باحْصأ
 مو هلق يم مل هع 10

 دسم يف نير وي تمد قلي لت ابَتَهَّللا

 . [19005 :(ةديرب

 :لاق ؟لف هللا لوُسَر نم اَذَه َتْعِمَس تن : : يناثلا لاقق - لدي

 لبي ىلع كرات هلل : :ةلوشي اق هللا لور تمس: :لاق .مَعَّن

 [571407 :(ةديرب دنسم يف يتايس)رظنا] . دي فني توُمَي :اايق دن

 لاق ؟ة هلل لور نم الهضم :؛ :ثلاّثلا لاقق *6687 ١-
 سمك مع هان

 لبي ىو راي هللا : :لوُقَي 8 هلل لوس تْعمَساَنآو لاق معن

 [1710" :(ةديرب دنسم يف يتايس)رظنا] . ةَوحَتطب تومي لبق دبا بوت

 :لاق ؟ف هّللا لوس نم انه َتْعِمَس تْنآ : عبارلا لاق -4

 مَلاَمدْبمْلا موت لبي هللا : لوُقي #8 هّللا لوسر تحمس اَنآو :لاق . مَعَ

 [ 77451 :(ةديرب دنسم يف يتايس)رظنا] . هسّفَنبنْعَرَفي

 هّللا دْنَع نب بئاسلا ثيدح

 «ميهاَربِإ نع « ليئارسإ انئدَح «ِرماَع نب دوس انيدَح - ١ همم

 ىلإ يب يب ءيج : :لاق هللا دْبَع نْب بسلا نع «دهاَجُم نع «رجاهم نبا ينعي

 نوب اوُلَعَجَ و ريو اّفع نب ناَمْنع يب ءاج «ةكم م موي# يلا

 يف يِبحاّص ناك دق هب ينوملتآل : ف هللا وسر مَ لاق ٠ هيلع

 :لاقق :لاق « تنك ب حاصلا مهن هللا لور ايم : لاق :لاق ,ّيلماَجْلا

 يف ايلاف ةيلهاَجْلا يف امتصَت تنك يِّلا كقالخأ ظنا «ُبئاَساَي

 1 .كراَج ىلإ ْسْحآَو ميلا مركأَو «فيضلا رْثأ «مآلْسألا

 نع ايْفَس اَنئدَح ؛«يدْهَمْنْب ِنَمْحّرلا دبع اَننَدَح -5

 «بئاّسلا نع «بئاسلا دئاق نع ؛دهاّجم نع - رجاهم نبا ينعي - ميار

 .مئاقْلا ةالَص نم فضصُنلا ىَلَع دعا ةالَص : لاق ف "يلا نع

 نع ؛ناّيفَس نع '” يدهم نب نَمْحَرلا دبع انئدَح -- 17

 ب «ميهاربإ
 2 : يكبرش تنك : 88 يبل لاق

 .يِراَمُت

 لو يرانشآل تنك كيرّش َرْيَخ

1 
 :لوُقي اده ادهاَجم تعمس : لاق فيس اًنئدَح «حور ايئدَح - ١664-

 «ةّيلهاَجْلا يف 8 هَّللا لوُسَر كيرش يدباعلا بئاسلا يبأ ْنْبْبئاسلا ناك

 يراَمّت الو يراَدُمَأل يَمأَو يبأب : لاقت كم حلك مويا يبا ءاَجَق : لاق

 , 1869٠[ :نظنا]

 اَنكَح ءدْيَز اب ينعي تبان اَنكدَح ءدّمّصلا دب انئدَح - 8 ١
 عع م عمم م ل

 ْنَمِف َناَك هنأ ؛ُهكدَح هنأ ءالَوَم نع «دهاَجُم نع « بابح نبا ينعي ب لاله

 ماع هال هع أ
 هّللا نود نم هلبعأ يدي هتحَن انآ جَح يلو : لاق «ةيلهاجلا يف ةبمكلا يب

 سأل ينك ىلع ان ينل اكن نيلاب ”يجأق ٠ تول

 اًمَوِرَجَحْلا عض أَ ىَح اني ٠ لوف تشي مك هسحلبق اب نق بلكلا ءيِجَي

 3  :هلوُثَي# هلا لوُسَر اتم همس م

 ُهَّنأ بت ئاّسلا نع «ب بئانسلا دئاق نع ءدهاَجم نع «رجاهم نبا ينعي

 معلا سل
 هلم ىدَي كي لجل سأر لم اح نمور نإ حرجا كر 7

 00 هول و م ريض رق

 نحن : :ٌنوُرَخآ لاقو هُعْضَنْننْحَن : شير نم نط لاق ؛ لجرلا هجو
 «جَمْلا نم عل ب لجو لوأ : اولاق :ًامكح ْمَّكَتَياولَمْجا : اولاتك «هعَضَن

 امك وك يفت ةلاوانك األ ثان اولاقُ كفيلا ءاَجَ

 . وم هو ُهَمَم هيحاوتي وح أذْمهتوُب

 امل نهلة اح بر نك لعق - ايدل

 جد تك
 00 هيفا 6 م

 لاق مقري رشا ينمو لا كر

 ذك ب ئاَس اي «يِراَمُيآلَو يراسل ناك يكيرتشو يخأب ابحْرَم : ل يبل

 مر سه امام د2 6 عامود 00
 َناَكَو «كلثم لبقت مويلا يهو « كلم لآل ةيلهاجلا يف الاَمعأ ل َمَْتَتنُك

 .(477/786) ةلصّو فلس اذ

 نار 6 هه ىلإ -

 بايك نب تئاشلا ثيدح
 0000 08 هر

 دمحم نع :ةَميهل با اريح «َقاَحْسإ ب ىَحَي اكد -0
 "تيأر : :لاق هك ءاطَع برع َنْبةنَحْمأأ كلام ني ِهّللا دْبَع نْبا

 ف هللا لوُسسرتْعِمَس يّنإ : لاق كا مسهل تفك «هبوك مشي بئاسلا

 .ٍعاَمس وأ ءحير نم الإ ءوُضوال لودي

 حك ب 2, صوحألا ند ورُمع ثيدح

 بيبش نع « ءصَوخألا وب انندَح مآ نب ىَبَحَي انُلَح - تنحل

 :لاق هبيأ نع ٠ صّوحألا ِنْب وِرْمَع نْب املس نع «٠ يقرابلا ةدكَرَع نبا

 موي: داش يول يف لأ لضيلةوطرانوش

 لتلك :رظنا] لا ميمي ركذك ؟ موي

 2 .4 ٠ 030 ل 5

 يدزملا ورمع نب عقار ثيدح

 ينكدخ : لا رتشتلا كح ديس نب ىَيحياندَح - نيف

 تحمس :لاق يملا وْ نب عفاراتضمس : لاق يملا م نب ورمع

 لت ٠.١ سظنا] ةّنجْا نمد ٌةَرَجّشلاَو ةوجعْلا : لوُشيْف يصوانآو ا يبل

 كافطنف فحل ديدن

 مم -_

 بيقيعم ثيدح

 بسسس
 يحي يَ لاق ما ندَح «ديسب يَ - الفلل

 حا ًاعقدمال تش لاقق : لاق ىلا يني دج ين ل

 ,[ل1211 74:5 لد لهدقك :رظنا]



 يحي نع ناب ح ديل نافل كح - 1 مو

 "ل :رظنا] راَّذلا نم باَقَعألل

 لص سا لل ع

 ىَيَحَي نع ؛ناَبيش اًنْئدَح : :لاق ريكب يبأ نْب ىَبحي انثدَح - ١

 لاقا# هلا وسر نأ بقيم يكدح : لاق ملم يبأ نع «ريثك يبأ نبا
 :عجار] ةدحاَوق العاق تَنُكنإ جيت يح باّرْلا يَوَسُي لجرلا يف

 .[ 4 ١

 يعاّرخلا يِبعَلا رحم ُثيدَح
 3 0 ١ 5ظ0

 هلا امال 0 ص ل
 نع ىّبمأ نب نب ليِعاَمْسِإ نع «ةنيبع نب نايفس اًنئدح - ١ هوا

 ندا بليه نع محارم يب نب محارم مهل ىلوت

 تاج سماك حجري كل ةرذجلا نم جرش "يامن

 رسظنا] ةضف ُةكيبسَس هناك ةرئميظ ىلإ رك اهب

 تاس يل ا

 محارم ينّئدَح « جير نبا نع «ديعس نب ىبحَي انئدَح - ١694

 نأ ؛ «ْيِبَْكلا شرَحُس نع ٠ هللا دبع بِما دبَع نع «ٍمحاّرم يبأ نبا
 0001 ما ٠ مم

 نم ٍجرَخ مث آلِ هك َلَخَدَ ءأرمتعُم ةّنارعجلا نم جَرَخ ا هللا لوسر

 نَطَي يف َذَخآٌسْصّنشلا ترا املك :تنابك ةئارتجلاب حبصاق هتآيك تحت

 :رظتا] هثَرمع تح َكلَذلَق : لاق ؛ ْئيدَمْلا قيرط قيرأطلا ماج ىَتح فرس

 0 0 ف فل

 ف يشأ وذل شرم نع هلا دي نبل د نع محارم يب

 .هَرَكذف َجَرَخ

 5 9 ل -

 2 :لاق ليِعاَمْسِإ اَنندَح : لاق. ديعّس نب ىيِحَي انندَح - |ةهكفو

 يف ماقف ٠ «بطْخَي ف هّللالوُّسَرَو ءاَج : لإق هيأ نع« "سيق اًنئدَح

 لمالك لمحل لحما لكل ١ :رظتل]لظلا ىلإ َلوحَق رمق ٠ «سْمشلا

 مع
 نع «ليعامسإ نع « « مره انئدَح هرماَع نب دوسأ انئدَح - ا|ةهكنأ

 وحتي“ ناك نشا مال هيأ نع ٍمِزاَح يبأ نب سيق

 [165.. :عجارإ] ّلَظلا يف َلَمْجُيو .لظلا ىلإ
 لية ل رت ناس لح

 ذَدَمَقَك عك بطي 8 هلا ٌلوُسرَءاجءابآنأ مزاح يبأ نب سف نع

 ارا ىلإ لوحتي ات (41/0) ٠ :لاق وأ هيل اَمْوأَك : لاق سْمشلا

 [اود٠ت :عجارإ

 [164. :عجارإ ُط

 2 ه موه عند ا # ا ا. 2 ُ 50

 ي مي !شر 2 هيا

 نب محارم ينربخأ : لاق ٍجْيَرج نبا انئدَح حور انئدَح - --1|طهكو 3

 ف يل انأ بكا شْرَحُس نع ٠ هللا دْبَع نب يَا دَبَع نع ءٍمحارُم يبأ

 هَترْمَع ىَضَتَم البل كم َّلَخَدُ «ارمتعم ىسمأ نيح ةئارعجأا ملل جَرَخ

 سْمّششلا تْلاَرادِإ ىّنَح « تناك ةُناَرعجلاب حَبصأَ هتليل تحت نم َجَرَخ مث

 ةّنيدّمْلا قير قرا مُماَج ىّنَح فرَس نط يف ةّنارعجلا نم َجَرَخ

 :عجار] ِساّنلا سم ريشك ىَلَع ُهترمَع تيِفَح كلل : "”شرحم لاق. .فرسب

, ]16631/ 

 نْب بْعَك يراصنألا ِرَسَيْلا يبأ ٌثيدَح
 ورفع

 نب ِنَمْحرلا دبع اَندَح «ميهارنإ نب ب ليِعاَمْسإ انكدَح - ١6

 نع يتلا سيف نب ةلفلَح نع ةيواَم نب محلا دبع نع «قاَحسإ

 سر ةهرمش مرعل
 نع ريم نب كلتلا دبع نع ةدئاَز اكضَح : 2005385

 وأ ارسم رظنا نم : لاق 8 هللا لور نأ سيلا ينئدَح : لاق. يعير

 الإ لظأل موي: ةيواعم لاق : لاق. هلظ يف ىلا كال هلأ ةنع ْعَضَو 1

 .ُهَلَظ
 رب امرع سس ب فل

 وِرْسَع نب ةيواَممو جْيرسَو فورغُم نب نوراَه اَنُندَح - ا

 يوني نع ولا يو نع ١ بطولي اولاق
 ا

 قامو .ةلدك فل لينك لق هل لوس 2

 سرس لاق. ٌرشعلا لبي ىَّتَح ٠ سمخلاو « ميرلاو «َتّقلاَو «فصُلا
 ملعب

 .رشعْلا غلب ىّتح : : هئيدَح يف

 - ديعّس نب هّللا دبع انكدَح :لاق ميهاربإ نب يِكَم انئلَح 8 ١-

 نع .يراّصْنألا بوي يبأ ىو ملف ىَلوم'يفيص نع - دنه يبأ نبا ينعي

 يم
 :"لوَُي عسا تاّملكلاء الْؤَهب وُعَْي ناك 8 هلل َلوُسرنأ ؛ 2

 مهلا نم كلب وُعأو « يدري نم كب دوُعأآَو ؛مَهّلا نم كلب دوُعأ ينم
 « تاما دنع ناطيشلا ينطْبسَتينأ كب دوُعأَو «م رهْلاَو «قرحْلاَو قّرَغْلاَو

 :رظناز ًاغيدل َت وُمأ نأ كب د وُعأو اوبس كليسس يف "توُمأ نأ نم كب دوعأو

 علوم



 انماط ل
 نيب ! دم .

200 
 ينكح : :لاق َةَرْمَض وْبأ انكدَح : :لاق رحب نب يلع اَنئدَح - ليطلملا

 أ «يملسلا سيلا بأ نع ٠ يفيَص نع ءدذه يبأ نبا ديعَسنْب هلا دبع

 «يدَرتلاَو ,ٍمَدَهْلا نم كلب ذوعأ ين مهلا :لوُتيق وعدي ناك هللا لوس

 «تْوَملا دنع نايا يطبخ كب ٌدوُعأَو « قيرَحْلاَو «قّرلاو مهلا

 .ًاغيدل تأ نو ءًريذم كليبس يف لأ نأ

 لاق. * قاحسإ نب نع 'ي اتم يف سوق ىلع نيل 651١| ١

 0 لاق :لاق. ورطخ  بنك بلا يل كس
 2 هءامث اوم 000 ما ممم

 نْحَنَو مهتصح درت دوه نم لجرل من تل ذإ يشع رحب

 ؟َْلا هذه نم اسعطُي لجر نم 8 هلللوُسَر لاقْذِإ « مهورصاَحم

 :لاق :لَمْفاَق :لاق ءهّللالوُسَر اَياَنآ :تلقق : هرَسيلا بأ لاق

 مهلا : لاق وم ف هللا لوس يَ ًملق ٠ ميلظلا لم دتشأ تجرح جرَخَك

 نيتاش تذَحأَق ٠ نصحلا اهنئاوأ ْتلَخَددَكو منْ تْئَرْدأَف : : لاق ءهب انعتمأ

 يعم سيل هناك دئشأ مهب تلبقأ مث «يَدَيتحَن اًمهيضَتحاَد اَهكَرْخُأ "نم
 ناكل اَمُموُلَكأَت اَمُهَوُحَبْنَك ف8 هّللا ل وا ةنع اتطلا لح
 اذِإناَكَف ءاكالم ا هللا لوُسسَر باح رخآْ مِرَسَي ئاوبأ 416/9

 مهر سس لإ 6
 رخآ تك يمل «يباومتأ وقيم ىَكَب ثيدَحْا اذهب ثدَح

 ةّمطاق يبآ ُثيدَح
-01 

 نْي ديزي نع « ميه نب انئدَح واد نب ىسوُم اند ١-١
 يسأل ينال ةتطا يبل نع يليحلا نمل دبع يبأ نع ءوِرَمَع

 بهي وجسلا رثكأك يناقلت نأ تدر نإ ةمطاق بأ اي : ف يبل يل لاق : : لاق

 امك ةتيب اكد « يسوون - ١1

 َوُهَو ةَمطاَقاَبآْ تغمس : لاق يفدصلا جرعألا رك نع« ديِينبثراَحْلا

 َنمْرثْكأ ةَمطا باي: :ا8 هلال وُسَر لاق : :لوُقُي يراوصلا يذب انعُم

 هليل نم هن «دوُجسلا

 ”[مدعب رظنا] جرت اهب هل ىَاََتو كرب ات هللا

 نع «ةمبهل ذا يتريخأ :لاق. َقاَحْسِإ نب ىَحَي انئدَح ١-

 هّللاٌلوُسَر لاق : لاق .ةَمطاَق يبأ نع « جرغألا ربثك نع هديب ثا

 ةلَراَبتهلدجْسَي جر نم سله «دوُجُسلا نم رثخأ ةمطاَق ايي: ل

 لوا ' عجارل ةَجّرتاَهب ىلاعَتو قرابته همكرألإ ٌةَدِجَس ىَلَمَتو

 م
 مكررأل ةدجس امو َدَراَت

 ينعي - ٍماَشه نع« مهاب نب ليِعاَمْسِإاَنثَدَح - 6614 ١-

 يناَْبَحلا دشار يبأ نع ٠ (ريكك) يبأ نب ىَحُي يكد : لاق - يئاوتسّدلا
 سلع 6 ىلا ةل

 اوؤَرْقا : :لوُقيا# هللا لوسر تغمس : : ليش نب نّمَحَرلا دبع لاق : لاق

 ١١مل ص (4؟هرس)  ًةَمطاَف يبأثيدَح

 :رظنا] هب اوُرتْكَتْسَت لَو ,هباوُلُكاَتَألَو ,هنع اوُمَجَت الو هيف اوُلْخَت َآلَو َنآَرقْلا

 . [ل تاه جبل ةالهك

 :لاق اجلا مه َراجشلا نإ : 45 هللا لوُسَر لاق :لاقو 5-6

 1 لح دق سيئوأ :هللا لور البق

 نومئايو نوُقلحَيو «نوبذكيق َنوُندَحَي حي مهثكلو :ىلْي : :لاق ؟َميبْلا هللا

 , [1 91/017 :رظنا]

 ءراثلا لهآ مم َقاَمشلاَنإ : 4 هّللا لوُسَر لاقَو :لاق -75

 َوأ هللا َلوُسَر اي :لجَر لاق ماشا : لاق ؟قاسفلا مَ هللا َلوُسَراي : :ليق

 ءقركشَي مل يطنأ ذمتك «ىلت : لاق ؟انجاَوَْو انناَوَحأو ااه سب

 , عاا/6» رظنا] ن نربصَي مللت اذِإَ

 ينئدَح : :لاق. ديمَحْا دبَع نع «ديعس ْنْب ىَحَي نندَح - 1ك

 "تعمس مح :لاق. .لبش ب نمسا دبع نع هدوم بم نع «يبأ

 «عبسلا شارتْفا نعو «باَرُْلا ةَرْشَت نع : : ثآلك ن نع ىَهْني 88 هّللا لوسر

 ل :رظنا] ريعبلا نطوي اك َماََمْلالجرلا نطوُي أَو
 قا

 ماساس»

 :لاق - - دْغَس نا يني هيلا اح ياسا ادَح -

 نع ُهَدَح ٍمَكَحلاِنْب هللا دب َنْيَرعَجنأ ؟بيَح يبآن يدي يكد

 ّ لاق هنأ ؛يراَصّنألا ليش نب نم مْ دْبَع نع ؛ يني دوُمحَم نب ميم

 ءعبَسلا شارتفاو « بالا رق : ثآلك نع " «ةآلصلا يف ىَهتا# هللا لوُسر
 .(10000 عجلر] يعل ناطيإك حاولا َماَقملاٌلُجّرلاَّنطوُينأَو

 يسبأ نب َدايِزَي نع « "ثيل اًندَح :لاق مشاه اًنندَح - | 6
 يي

 ناوي نع «دومُحُم نب ِميِمَت نع ؛ ءِمكَسْا ِنْبِرمْعَج نع « بيبح

 وو ص صم ع

 نع ءاق هللال وسر اَناهَّن : : لاق نأ ؛ ا هللا لومسر بحاص ليش

 ا رد

 ينو نحاول ورشا يلا

 .[19514 :عجلر]

 رهتش نب رماع ثيدح
 تسال

 (بْسَوُملال ينعي - ديعّسوبأ انئَدَح ءرضتلاوبأ اننلَح -

 لاما« ينانب ليعامسإ اح « حاولا يب نب ملم َندمَحُس

 « نْيتَملك تمس : لاق. ٍرهش نب رماَع نع « «يبطشلا رماَع نع ءديعّس نب
 لوس امس ؛ نخل 'يشاَجتلا نمو «ةملك (415//) ايلا نم

 ةنعتك» ملف اوُرْكَو مهلك نم اوُذُحَف اشي ًاشْيَرُق اورظنا : :لوَُ 8 هللا

 هما نم ةَيآاَرَقَك بالا نهب ءاَجق سلا يشاَجتل

 هّللاَوك ؟ىلاَت هللا بانك نمأ ؟كلَحْلَت مم : :لاقك :تْكحَش تكَحضَ اهئسه
 م



 س0 - 9

 ١416 ٠ ص 0 1
 سيسفام ل تست

 وكت ةنللادأ : ميم نذا ىسيع ىلع ىلا لَم

 . 4م :رظنا] ٌنايبصلا اهوا رم ناك

 يي هلا يثيّللا ٌةَيِواَعُم ثيدح

 ينعي «ناَرْمع اَنئدَح ؛يسلايطلا َدواَد نب ناَمِيلس انئدَح ١-

 :لاق. يي ةيواَعُم نع ٠ يدل مصاَح نبِرصَت نع ةَداََت نع ؛اَطَقْلا
 ْمهْلَع ىَلَعَتو كرا جثمان نيد َسَنلا ُنوُكي : قف هللا لوُسَر لاق

 ؟هللالوُسَر اَيَدلاَك فك : :هَل ليقف ؛ نيم نوُحِبصيقهقذر نماقزر
 هع

 .انكو اَذك تب انرطم : نولوقي : لاق

 ع 8 527 2 ه امم سما # 5

 ىملسلا ةمهاج ند ةيواعم ثيدح

 0 ه اس سقت

 ينريخأ : لاق. جير نبا انربخأ : لاق. حور اًنتدح - تيفو

 «هّلا دبع نب ةحّْلُط هيأ نع « محلا دبع ني هلا دبع نب ةحلط نبهَّمَحُم

 لوُسَر اي : لاق ا هللا لور ىلإ ءاج [ةمهاَج نأ] ؛ةمهاج نب ةيواَُس نع

 ءٍمتت :لاق ؟مأ نم ككل َه لاقت ؟كلريشتس مآ كشر وَلا تدر هللا

 ىّنس دعاَقم يف لل مث تل مت اهلج دنع نجل نإ ؛ ءاَهْمَرْلا :لاقق

 .لولا انه لثمك

 هه - َةَرَع ىبأ ثيدَح

 نْب حيلَمْلا يبأ نع «بوُيأ انربخأ :لاق . ليعاَمْسإ انتَ -5
 ابتَهَللاَإ : ف هللا لوُسَر لاق : :لاق. ٌةَرَع يبآ نع ٠ ةَماَسُأ

 .ةجاَح اهب : لاق وأ) هيف هل لَمَج ضرأب دب حور ضْيف در

 اذِإ ىلاَعَتو لد

 دانز ند ثراحلا ثيدح
7 - 

 نب ِنَمْحَرلادبَع اَننَدَح ءدّمَحُم نب سْنوُي اَنئدَح - 6 ١

 ةراعع

 ب ةزمح اًنربخأ : لاق . ٍليسَفْلا

 ياي قدنخْا موي 88 هللا َلوُسر ىتأهَّل ؛”يراّصنألا 'يدعاسلا دايز نبا

 ْتراَحْلا نع ءًايردب هوبا تاكو ءديسأ يبان

 :لاق ؟اَذه ْنَمَو : لاق ؟اَذَه عياب « «هللا َلوُسَراَي : :لاقُ :ةّرجهْلا ىلع َسّْنلا

 ل: :ل هللا لوُسر لام : لاق« طْوَح ني ديزي وأ ديزي ب طوح يّمَع "نبا

 سف يذّلاو مهل ورجاَمآلو مْ ورجاَميَس الان كعيابُأ

 همام سل ع عا سا هو
 الإ ىَلاَعَتو َكَر الل ىقلي تح راَصنألالجر بيل ؛هدّي ف دَّمَحُم

 هللا ىَقلَي ىَّبح َراَصْنالا جر ضْفْيي الو يحي رش ىَلاعَتو راب ١ يقل

 م .رطنا] مضي وهو ىَاَعَتو كَ هللا يقلل ىَاَمَتو رب

 رمد ماري

 ريتش وبأ وهو ,ديمح نب لكش ثيدح
 ا ا

 ني لآلب نع عا, وأ يَ ينكح : لاق. يراك

 هّللالوُسراَي : :تْلُق :لاق. هيبأ نع « لكش نبش

 «يعْمَس رش نم كب وع ّيَّنإَمُهللا : لق: فب ىلع

 لَو ءيرصيو

00 

 نع مهل خيش ىَحَي

 [هدعب رظنا] يينمو 0

 لآلب نع «سوأ نب دعس انثدَح (َمْحأ)وُيآ اَنْندَح -1

 ف يلا تْيَأ : لاق دّيمَح نب لكس هببآ نع ؛ ٍلكش نب ريتش ث نع ٠ «يسبَعلا

 [16155 :عجار] . ثيِدَحْاَركذَف ...

 ه يميفو <

 يراقغلا سيق نب َةَفْدَط ثيدح

© 
 نع. يئاوئسٌلا ماشه نع ٠ ميهاربإ نب ليعاَمسإ اًندَح - لل

 ةَقخط نب شيعي نع «ِنَمحرلا دب ِنْبةمَس يبأ نع «ريثك يبأ نب ىحَي
 ف هللا لوُسَررمأَك ةّدصلا باَحمأ نم ياك لاق. يراّقخْلا سْيَق نبا

 سماتي نيل لاب لجَرلاَو ٠ لجرلاببلقْني ل جلا َلَعَجَف « مهي
 ةَشئاَع تي ىلإُهّعمانقلطلاَف ءاوُشللا : ا هلال وُسَر لافق «ةّسَخ

 تيب دا ءاقكأ كي اج ؛اًنيمعطأ5 ةشئاع اي : اثق
 عه م مث ماع

 ًارمصب َتءاَجَف ءائيقُسا ٌةَشْئاَعاَي : : لاق مث الكاف ةاطقلا لم ( )”/ 41٠

 نإ : : للا لوس لاقت ,ةين بيرتس عت ماج «ائيرَشَف

 اا

 ا نإ يطب ىلع يل سلايل لاق دجْسملا

 َوُه ادِإَكت رن ؛ ىَاَحَتو كالا اهْضْقيي عج هذهِ :لاقك ٠ ؛هلجرب

 . 141114 حل هدو هتك ظفار لَ هللا« لوس

 اًنمدَح 0 ؛مِدَم اح فلما

 اي: ؛ةق لل لاق: لاق. ملا لأم“ 0 ةفخحك نب

 [155؟4 :عجار] .ةانعَم َرَكْذف .. . كمان قلطل نم

 َنْبا ينعي - رْيَهُز انئَدَح «ايدْهَم نب نَمْحرلا دبع اننَدَح -

 نبالنع «هلل دبع نمت نع ٠ ةَلَْلَح ِنْب ومع نب دَمَحُم نع - دمحم

 عم هلا َلوُسَرَفاَض هنآ لاق. يبأ ين ريح : لاق. يراقفلا قط

 ىلع اطير أب لا نم ف هلل حقتي لاق رم

 [1هككم :عجارإ . راثلا لأ عض هَذه : لاقق ٠ هتاف هلجربهضكرل ,ههْجو
 معا مس

 ه ميم

 رذئملا دبع نْب ةَيَبل يبأ ثيدح يف ٌةَداَيِز

 يردبل
2 

 رع نبا ينعي - هلا دبع نع «ديعتس نب ىَبَحَي اًنكدَح - ا|مهكاعأ

 ىَهْن 8 هللا لوران رم نابية عمَسُهلآ ؛ عفان ينربَخأ : لاق

 . [16814,1م18,10841,16557 :رظنا] تاّيحْلا لْثَق نع



 :لاق -ٍماَحَنْبا يني - ةريرج انَدَح اع اَنَدَح - 1

 مديل هلك تاّيسلا لقبر رمأَيَرَمع نبا ناك :لاق .اعفاَن تعمس نهم 0 سم سل ل هسا مع ما

 نان لق نع ون لل لوس“ ”يردبلا ةيابل وب أ هكدَح بح ايش

 .توبيلا

 ٌرْيَهَز امدح :لاق . وِرْمَع نب كَما دبع رماَعوبأ انثَدَح - ١
 كير يل

 نب نَمْحّرلا دّبَع نع « « ليقع نب َمَحم نبه دْبَع نع - دمحم نبا ينعي -
 28 هللا َلوُسَرنأ ؛ ؛رذنملا دبع نبا يردبلا باب يبآ نع «يراَصْنألا ديزي

 َلَجورَع هللا دنع ْمظْعأو 4 دنع اًهمظعأَو ءةحتجلا ميمي دّيس لاق

 ,مآهيِفهَللاَولَخ : لآلخ َسْسَخ هيفَو « ىّحضألا ميو رطفلا ٍمْوَيْنم
 و

 اسيل َعاَّس هبفو ءمَدآَهَللا ىو هيفَو ؛ ضْرألا ىلإ مآ هيف هللا طبهأو

 موُقَت هبفَو مارح اسيل مَن ىو رايها الإ نيش اهبل

 لو لاَيج الو ٍحاَيرآلو ضْرآلَو ءامَسآلَو برم كلم نم اَم ٌةعاَسلا

 وضع

 . ةعمجلا موي نم نقفشي نه الإ رحب

 م 2

 دبع [وبأ] لاق) ةَجراَخْنْب مكه انثدَح - 1

 نع دعس نب نيدشر اَنكَدَح (مّتْيَهْلا نم انآ هثعمسو :نمَحْرلا

 نِبوِرْمَع نع هراَصْنألا ىلوم روُصْنم يبأ نع ءديلولا نْب هللا دّبَ
 ىّنح ايلا حرص بعل حَيأل :لوُشَي ل يبا عمس هلأ ؛ حومجلا

 ةلَرابتهذل ضكآو ىلا رات هلل ب َحأ اذ ٠ هلل ضفْييو ىلع ات هلل ابحُي

 نم ينابحأَو يداّبع نم يئايلؤأَنإَو «هّلا نم ءالولا حسا دقق ىلا

 .مهركذب رك 1و يركدذب ورك َنيِدَلا يقلَخ

 م م هم 3 ماه تك هم رق 5

 ناوفص ند نمحرلا ددع ثيدح

 هيرب ري مريس
 ءدايز يبأ نب ديزي يئدَح : لاق. دّيَمح نب ديب انئدَح - هدم

 ني هللا لوُسَر تير : :لاق ٌناَوْفص نب محلا دّبَع نع دهام نع

 1[ تتجمل هل :رظقتا] تيا ىلع ُهَهحَوًاعضاَو بابا رج حلا

 :لاق. دهاجم نع ءداّيز يبأ نب : ديزي نع «ريرج اَنئدَح - 1 هكا

 ٌآلَبكناَكو َناَوْفَص نب نمحلا دبع : :ُهل لاقي نيرجاهملا نم لجَر ناك
 هيو م

 هيب اج كم حكمي ملف ء سايل قيد اناكو «سَح اللا يف

 اًهنِإ : :لاقو ىبك «ةرجهلا ىلع هيَ هللا لوس راي : : لاق ا هللا لوُسر ىلإ

 اَبلاَي داق (61/ قش وس سليف ىلإ نا .ةزيمال
 01 1000 هس عملا

 سس هلل كو
 د مهاتفذل ا لق 2 هل رتل

 اَمّنِإ : 9 هللا لوُسر لافت تيا ةَرْجهْلا ىَلَع همياَن هيبأب كانآو ءنآلف

 8. لاق هنعمل َكْيلَعتَْسْفآ :”رماملا لاقق ؛ةرجه
 . ةرجه لو يسَح ْمَسُك ترب تاه : لاقق : لاق .هَدَ

 صمم هب حمل نوع ثيدَح 230

 ديلا دبع اكد بليت اح - 1

 :لاق. َناَوْفَص نب نَمْحرلا دّبَع نع ءدهاجُم نع ءدايز يبأ نب ديزي نع

 َساّنلا تيَأَرَو «بابلاو ِرَجَحلا َنْيياَم بالا املس ف هللا لوسسر تيأر

 انو عيار هلا لون حل يلا نيم

220000 

 ا لاق. اوشص نب نحل دبع نع ؛دهاجس نع ؛دايز
 اَمنرظنآلك قيرطلا ىَلَع يراد ناكر يباب سلال سل . كم 48 هللا

 نم َيَرَخ دك © هللا لوُسَر تفاوت ئلطلا ٠ ف هللا لوُسَرعَنْصي

 اوُكْضَو دقو «ميطَحْلا ىلإ بابا نم تيل اوما دق ةياَحْصآو «ةبمككلا

 ٌعّنص َفِيَك :ّرمعل تلد ؛ مُهطسَو 8 هللا لوُسَرَو «تييلا ىلع ْمُهدوُدَخ

 . نيتعْكَر َر ىَلَص لاق ؟ةبعكلاَلَحَد يح ف هلل لوس
 5 2 0. كيم # ع

 ِسيقْلا دبع دقو ثيدح
© 

 ٍرَمعْلا هللا دبَع نب دَمَحَم اَنثدَح ءرضئلاوبأ اًنْئدَح -8

 دقو نع صولا يب“ رين نع ٠ «ةليمجج يبأ نْيافْوَع لس بأ ائدَح
 ةلدايع نم اَنلَمجا مهلا : لوفي يا هللا َلوُسراوُعمَس مُهنأ ؛ ِسْيقلادّبَع

 ام هللا لوُسَر اي: اولاقق : لاق «َنيِليقَتَمْلا دفَوْلا َنيلَجَحُسْلا ملا «َنيِبحَتمْلا

 ُءّكَلااَمَق : :اولاق ءَنوُحلاَصلا هلا داب : لاق ؟َنوُبَحَتَملا هللاداَبع

 ُدْفَوْلااَّمَك : :اولاق ءِروُمّطلا عضاوم مهم ضيا : :لاق ؟َنوُنَجَحْمْلا

 ىَلاََتو كرايم هير ىلإ مهي ٍ مم ةمألا هذه نم َنوُدفيدْفَو : لاق ؟ٌنوُلبَتمْلا

 [9١/ة45 :رظنا]

 هه. 8. 8 # -

 :لاق .َقاَحْسسِإ نْبا نع «٠ يبأ اَنثَدَح «بوُقَعَي اًنيدَح -

 نْيٍرْصَت نب ميلا يبأ نع ٠ يتلا ثراَلا نب ميهاَربإْنْبَمَحُم يكد

 لوُسمَر املج كلاَم نب دلاَح ْنْبزعام ىَأ : لاق. هيبأ نع ؛ يملألا هَ

 _اًنجّرَخَك «همْجّرب هلل لوُسَر انرماَف ءائزلاب هسْفت ىَلَع ىدوتسا كف هلل
 ,اديدش عرج مج ةراجحلا سدو نلف جراي يح ىلإ
 الم: :لاقك ءهَحّرَج هَل اند هّللا لوُسسَر ىلإ انعجرو نم انعم امل

 :لاق. َقاَحْسِإ نْبا نع « « يبأ اَنئدَح «بوُقْعَي اَنئدَح - ١65

 رمد نب رصَن نب منهل يبأ نع «يمّييلا ثراَحْلا نب ميه يَمَحم ان اًنثدح

0 0007 5 

 ريح ىلإ هريسم يف لوي هللا لور عم هَ ةقَح بآن ؛ ؛يملسألا

 ومالا مسا َناَكو و عوطألا نب ورْمَع نب ةمَلَس مَعَوْهَو عَْكألا نبِماَعل
00 

 لوُسسرل رجب لت : لاق« كلئاينه نم انك حولا َنْ ايلا: :ًاناّس

 : لاق ف هللا

 اًيلص الو اًنقدَصَتلَو ايدها مهلا ةلؤك هللاَو

 اياد اَمرَأْإَو يلع اََتَبْمْوَكاَدِإَِإ



 ننسي 7 ا

 و

 ق9 نإ مانفالا كيلو. .اَكِلَع نيكس نك
 2 02 هي ما #2

 يرماغلا رخص ثيدح مامت
 ني

 همس
 اش نع طش كتب رخأ ل لاق .ميشه انثدح - !١

 :8 هللا لوُسَر لاق (4107/) : لاق. يدياقلا رخص نع « ءديدح نب

 مق م ل
 را لوم تا يجلس اك لاق

 راّقّنلا لوأ نم هَتراَجت ثَمِييَناَكَوارجاَتًالْجَرٌرْخّص َناَكَو :لاق
 مسالا

 . [16017 :عجارإ هلام رْثَكو ىَرْأَف

 ءاَطَعُني ىَلْتَي :لاق يعش انَدَح كاع اندَح 674
 ارخص اتْمَمَس : سم : لاق . ةليجُب نم لجَر ديدَح نب ةراَمع تعمس : لاق. ينأبنأ

 . هروب يف ينمأل ةلرابمهللا :لاق ل يبل نأ ؛دزألا نم لُجَر "دما

 ناَكو راهتلا لأ مهب ةيرَس عَ اذِإ ف هللا لوس سر ناَكَو :لاق
2 - 

 00 سما ريب سا هال
 لوأن مهن *ُتَمِيياَكَ «ُاَمْلغ هَلَناَكَو ارجائالُجَرُرْخَ

 هلا عع عسب
 لما /:عجار] حضي نأ ير ني ناك ىتح هلام رثَكَف : لاق راها

 سيلا دب دبع ع دقو ثيدح ُةّيَقَب

 مل ع نمحّرلا
 21 يدي معلش عو ل
 ىلإ اني املق؛ مهر دتشاف ا هللا لور ىلع اسد : نولوقي مهو

 :لاقك ٠ طك ناو يلا ببَحَر تدق اهم موق

 'يِبنلا لاق ءذئاَع ِنْبِرذسمْلا ىلإ امج ارش 0 رو مكي نم ًُص
0 

 ههجَول ةبرضب مسالا اذه هيلع عضو ٍمْوَيلوأناَكَو ؟ فأل انه: ف

 مُهلحاور لع ملا دْنْبفْلَحَت ؛ هللا لور ايمن :اَنلُ «راّمحرفاحب

 ٍحلاَص نم َسبَكوِرفَّسلا باَثهدع ىلا «هتبيع جرخأ مث ٠ ْمهَعاَتممْصَو

 هئماَنَد اَمَلَق كو هلجر ل يبل سب دو ف يلا ىلي للامن«
 لى سمو

 دعا ىوتساو 9 يلا لاقق «جّشأ ايانهاَه : اولاقودل موَقلا مسْوأ جشألا

 هقطلاو هب بحر ءاك بلا نيمَي نع دف «جشأ اااه : هجر ضب

 ىَر نم كرير اصلا ير هيكل ىو ءدآلب نعُهلآَسَو

 :لاقق ءانم انف ءامنسأب ملكعأ تنل هللا لوُسَر ايمو يبأب : لاقق ءَرَجَه 201
 ريع سه

 :لاقق ءراصنألا ىلع لأم :لاق «٠ ايف يل حنو مكتفي

 انشط ءمآللسإلا يف ْمُكُهاَبأ نكاح وُسْكأ راصنألا رشم 8

 مق يِئآ لإ ٌنيروتوَم الو َنيِهَرْكُم ري نيعئاط اوُمَلسأ ءاراشنأو اراكشأ مكب

 َةَماََك ماري : لاق“ اوُحّبصأ نأ املك : :لاق ءاوُيُ ىّنح اوُملْسُينَ

 اوباطأو ءاَنَشاَر رف اونآلأ «ناَوْخِإَر َرْيَح :اولاق مكي ايسر مك ْمُكئاَوْخِإ
 ل سيل

 «ا اينو ىلَحتو رابتر باكا اوعي اوحبصأو اوُبايو ءاًنمعْطَم
 سمس مس ري سس را م ع

 مهْيلَعاَضَرَمتالْجَرالُجَر العنق ءاهب حرْكَو 4 يبثلا تبَجْعأَ

 02 "يدم رْخَص ثيدَح دحام ُ ِ دتيسم

 0 تلا

 اقع

 نيئروسلاَو ةروُسلاو باكل مآَو تحتل َملَعْنَماَنم اعوام

 حرق ؟يت مكداوزأ نم مُكعَم له : لاقك هوب ابل لأم «نّسسلاَو
 ٍرْمَكنمةَرصدهَمَم مكنم ٍلُجَر لك لقاك مُهلاَحراوُرَلَو كلَديمْوَقْلا

 قوق اهي صا ءدني يف درج موا هَ مطن ىلع وصوم

 مث معن: :اَنلُف ؟ضوضُنلا اَذَه نوما : لاقق «نْيعاَرَلا ٌَنوُدَو عارذلا

 ىلإ امأ مث « محن :انلُق ؟ناقَرصلا اذه َنوُمَسُنأ : : لاقق ىَرْخأ رص ىَلإ ام

 نإ امأ : : هلا لوُسَر لاقق مَعَ ءاَنلُف ؟'يرَبلا اذه نوُسَستأ لاق «ةرص

 مرق نك كلت تاكو نم انعَجّرق :لاق ٠ طرح
 : شالا لاق ينل انتو الخ مْ راص ىَتح « هيف اًبْطَر أن ٌمُظَعَو

 ةنرشأل هذه برت ملاذ محو ليك ضال لور

 «ءاّيدلا يف اوُيرشت يرَشَت ال : 8 هللا لوُسر لاق ؟اًوطب تمظَعَو اول تجيه

 هَل لاقت ءهيف ىلَعآلُ ءاّقس يف ْمُكَدَحأ برشيْلو هريقّلاَو «ٍمحَحْلاَو

 « يفك ارو ؟ هذه لم يفاتل صَل لوس امو يبي : جشألا
 ءاذَكُم هيك لاقو هه لدم يف دلك ت مسرد ينجي لاق

 لم اذِإ ىّتح ءاًهنم مظْعأ ينعي اَهطَسبو هيدي جَرَكو ءهذّه لثم يف مكيرَش)
 ناَكو «نفيسلاب فاس رهف مَع نبا ىلإ ما هبارش نم (70/7) مُكدحأ

 بارت يف هفاس تم دَقتراَحاهل لاق لصَح يب مج دولا يف

 تيا كلذ لأ نَيْماقك مُنم ةأرا يف رشا نم همت تي يف مه

 تلج 8 هللا لور نم اًهيعمس مل: :ثراَحلا لامك :٠ فيسلاب هنا رزه

 :رفنا] ىَاَحنو كرات هَّلااَهاَدبآ كو « يقاسب ةبرضلا يطَعأَف يب يوك لدسأ

0 

 0 2 .ِ 82 هم لام م

 ىدعاسلا دعس نب لهس دنسم نم
 هه ساس 8

 و 4< لئر

 نع يدمي جار يكواقح - ١6

 هللا لو وسر لاق : لاق . يدعاسلا دعس نْب لْهَس نع ٠ ٍمزاَح يبأ نع ايس
 ه»همس © ساس اس

 ةرظتا]. ايف امو ايلا مريح َلَجَورَع هللا ليبس يفَحْوَرَو ةَودَغ :هق

 16364 16547 ,(لهس نع هيبأ نع مزاح يب) نع) ,15617 ,1 5561 16560١ م6

 عيرلتل رت لل الالام اللا كلاما ل مكمال لمحمت لت

 نع ؛ «ٍمِزاَحوُبآ انثدَح : لاق. ٍلضَممْلا نيرشِب رش اًنئدَح -5

 :رطنا] ةَعمجلا موي ىَدَقتتو لقت لاَجّرلاَتْبَر : لاق. دعس نب لْهَس

 ا

 نب ٍلْهّس نع « ٍمِزاَح يبأ نع «اَيْفَس نع «عيكو اندَح ١417

 نم ناّيصلا َلاَكمأ مهقانعأ يف ْمهرزَأ يدقاع َلاَجّرلاتْيآَر :لاق . دعس

 آل ءاَسشلاَرَشَْماَ 8 اي :لئاق لاق ةالصلا يف هللا لورا 8 رثألا قيض

 . [؟192 :رظنا] لاجل م مق رى كسور نعفرت

 يرَدْحَجْلا لماكوُبأ انئدَح ,[هللا دع اَنَندَح] ] 4
 ب ىماو يب هر مد ع
 مع اَنُكدَح :لاق . ٍلّصألا هباّتك نم يلع هآالْمَأ يسحب لضم

 مما دنس نيس لاق. مِزاَحوُبأانكَدَح : لاق. يلع



 6145ج

 مو ايلا نمي هور هللا لبس يف ودم : . ل هللا "لوثر لاق "ل 17

 :عجار] . اهيا ايلا َنمرْيَح ةّنجْلا يف ْمُكدَحأ طَْس ْعضْوَمَلَو ءاهيف اًهيف

 ع6

 نب لَهَس نعع «ٍمزاَح يبأ نع نبع نب ايس اندَح -6
 امو اَيدلا نمي جلا يف طوس عضْوم : 8 هللا لوُسَر لاق : لاق .دعَس

 [16548 :عجار] . .اهيف

 يخلبلا دلاخ نب :ثِبللا يتدَح ؛[هّللا دبع اًنكَدَح] - لا

 ٍنَبلهَس نع هِواَح يبا نع يِلَع َنْبْرَمع اَنُثدَح :لاق .رْكبوبأ
 مبا عش

 يَ هّللا ليبَس يف ةَحْورْوأةَودَمَل اك هللا لوُسَر لاق : لأق .دْمَس

 6 :عجار] اهيف امو اي لا

 7 َنمدريَم

 مامعرب مز واف م
 ٌرَمَع نب مصاع رشب وبأ اند ,[هللا ددع اًنَقدَحِ] 0

 نب لهّس نع « «ينَدَملا ٍمِاَح يبأ نع ٠ « بأ انئدَح : لاق. يمدقملاّيلع نبا

 هّللاٍل يس يفةَحوَرْوأةدَغ : قف هللا لوُسَر لاق : لاق. يدعأسلا دعس

 مو ايلا نم نحلم مُكدَحأ طوس ع ضْوَمو هيف امو ايلا نمر يَ

 [16146 :عجار]. اهيف

 معمأ يقم
 وأو «ديعس ني ديوس يئدَح ,[وّللا دبع اًنكدَح] - -

 نع ءهيَأ نع ٠ مزاَح يبأ بِما دبع انئدَح : :الاق . 'يناَمجرتلا ميِهاَريإ

 يَ لا يف طوس ضم لوفي اقف يبل تعمَس : لاق. دعس نب لهَس

 امو ايلا َنمريَح هللا لبس فبما اَهَوُدَْيةَوَدَعلو ءاهيف امو الا نم

 [16140 :عجار] . اهيف

 رك يب نالصم يب ,[مشلا دبع اًنئدح] - قسلا
 2-6 يسهر م ههامدإو

 2 6 سهم
 هكا ليس ينحر ١ لاق. يطادع دن

 [16146 :عجار]. اهيف امو ايلا

 مو عباهرإ رب رب سرت
 دا بف انَدَح : لاق. دمحم نإ سوح - اونيلا

 0 يب

 ري م ايوان رس 0

 امو اَيّدلا َنمريَخ ةّنَجْلا يف طْوَس عضؤومو ءاهيف امو ايندلا نمر هللا

 [1614 :عجار]. هيف
 قرم نسمح : لاق. ها نس اًنئَدَح - لفلن

 َنَكذُك . فاتر يسريخ هلل يس فخ“ ل

 [16146 :عجار] . ةانعم

 وهو

 فاما انئدَح : : الاق. لا و ننام 1

 «هم همم
 ةحورو و اميري اليس يف 0 ١

 ل :عجارإ 0

 وعم عيت

 نب رثج ينكح (؟47/0) [هّللا ٌدْبَع اًنَكَدَحَل ١061
 «يحمجلا نَمْحرلا دّبَعْنْباديعَس اَدَح : لاق. هباّتك نم ُهآلْمأ ةَريَره يبأ

 يف وُ ناَك] 8 هلا لَوُسَر نأ دْعس نب هس نع ٠ مزاح يبأ نع
 عضْوَم : :لاق [ة هللا لوُسر نو هيف امو ايندلا مريخ ةَودََوأ هلل ليبسس

 [16246 :عجار] . هيف امو ايندلا نمر هّنجْلا يف طوس

 ماؤح نب ميك ثيِدَح
 و

 ٍنبفُسوُي نع ,رظبوبإ اربح :لاق .ميشه انثدح ١

 لُجرلا ينيتأي ؛ هللا اوُسَر اي :تلق :لاق. مارح نْب ميكح نع ؛َكَماَم

 عبأل: لاق ؟قوّسلا نم هيأ مث ؛هنم همام يدنع سيل ميلا ينلاَسُي

 . [ا6[ه6 :عجارإ كَدنع سيلا

 َنْيدِعَسو ةورع ْعِمَس «يرطْزلا نع ايس انئدَح - - ١48

 قف يبل تْلآَس : لوُشَي مارح نبا ميكح انعمس : :نآلوُفي ٍبّيَسَمْلا

 َلاَمْلا ادهن :لاق مث .يناطغعأَ هلام «يئاطغاق هس مث «يناطغأت
 مكس فت فار هدأ نمو «هيفهل دلروُ هسه نك ةَولح ةرضخ
 ديلا نرخ ايَعْلادَيلاَو عب 3 0 مشي الو لُكأَي يَدلاَك اكو «هيف هكر

0 
 . ىلقسلا

 ٍميكَح نع «هيبأ نع «ًاماشه تغمس : : نايس ىلع رف -
 هلال

 هّللال وسر : لاقت ٠ اررَحُم يعير ةيلهاجلا يف ُتكعأ : لاق. مارح نبا

 .[1878؟ عجار] رب نم كل قبس ام ىَلع تملأ : 55

 .ةاقق نع ديس انك مها "نب لعام اكد 0١-١

 نب ميكَح نع «يمشاَهلا ثراَحْا نب هللا دّبَع نع ٠ ٍليلَخْلا يبأ نع
 ع ماعاش

 اًنَدّصْنِإَف اًكرََتَي مل اًمراَيخْلاب ناَمْيلا : 8 هللا لوُسَر لاق : لاق . مارح
 هم هل مس 7_0

 .[ هم * جاب ويروح متو مَ. زا

 0 عل هاي

 . علم .عجار] وتم ادب « ىلسلا ديلا مربح ًٍِس

 ةماعلا 6

 نب ميكَح نع «هيبأ نع ؛ ماّشه انربخأ ءِرْيمُت نبا انندَح - 00-5

 « ىّلّْسملا ديلا َنميَح العلا ديلا : لوي هللا لوُسَرتْعِمَس : لاق . مارح

 و ١ نع الخام اوتو ال ُدَحآ ديل
 ؟هلاَلوُسَر ايد نموت هللا هَفعي ففعتْسُيْنمَو فَلا هند ب قتل

 هَ

 . ينمو :لاق

 .[ة4



 هلو هرب جالو
 نع ريشا هلا دن ونَحُاندَح ميكو اح - 000

 :لاق . مارح نب ميكَح نع ؛ « (ينّرُملا)ن محلا دْبَع نب (مساّقلا)
 .اًهيفد اًهيسي الو «دجاتسَملا يفوق: هللا لوُسَر لاق

 نع «ةَميِنَو نْبَرْكَذ نع ؛ «(يثيعشلا انئدَح «جاَجَح اندَح - 6

 اًيينماَقتآلَو راَمشألا اًهيِفُدَشْيالٌدجاَسَمْلا : لاق. مارح نب ميكح

 . اهيف دافي الو دوُدَسْلا

 مو يعلو

 ه م

 هيبأ نع ةَرق ِنْب ٌةَيواَعُم ثيدح

 اَنكَدَح :الاق. رطضُتلا وبأو «بيشألا ينعي «نَسَح انئَدَح -65

 لاق) ؛هييأ نع ءةرُق نب ةيواعم نع ٠ ءِرْيشُق نْب للا دْبَع نْب ةورَع نع ءريهز

 وبآ ريش نب هللا دبع نب ةورُع انندَح يه انكلَح : هثيدَح يف رطل وب

 َلوّتسَر تيا : لاق (هييأ نع ركب ةيواَعم يد : لاق. (يفتجلا) لهم
 هاو عه سل

 مث هانعيأبف : لاق. لملم نواس «ةيزم نم طهر يف هلل

 تَيَأَراَمَف : :ةورع لاق مث. متاحا سسك هصيمق بيج يف يدي تلح

 يقلطمألإ رحل طق ءاتش يف سا ينعي : نَسَح لاق . هبا الو ةيواَحَم

 "تف يملا :رظنا] ًدبآ هنري أل امها

 يقم سفر ماش 0
 ةيواعم تعمس :لاق. دلاَخ نبه انئدَح «حوَرانندَح - -1ةككال

 لخنل لتنال وشرح: : لاق. 0 ءدَحُيةثنب

 :ردظتا] رات ف كيد كمل فانوس

 اقتل

25 1 5 - 

 سانإ ىبأ ثيدح
 0 هع يب 7

 رخآ يباحص هنأ الرق ثيِدَّح ةمنت نم «ةرق نب هيو اًعموه

 ؛ ساَيِإ يبأ نع ٌفيعش اًندح «ريرج نب بهو انئدَح - 1١ هككح

 ال961 10004 :سظنا] هَسأر َحَسّصو هل اَعدق 2 يللا ىتآ هنأ ؛هببأ نع

 ء[للكلا

 نع «ةَرق نب ةيواعم نع ةبعش اًندح عناَفَع)اَندَح 4-١

 ماطْفإَو رشا مْوَص :رهشلا نم ماي ةثآلث ٍماَيص يف لاف . قليلا نع : هيب

 1م امال كالا :رظنأ]

 عيرتس نْب دوسألا ثيدح
 ا

 (40هر#) نع قب ةيواتم ثيدَح  نييكمل متم
 يمض يش ل

  03هدام ١ . ٍ

 ريعان: مكس وب امَح انكلح كاع انَح - لدن

 تِبَبأ : :لاق. ٍعيرَس نب دوسألا نع «ةَرْكَب يبأ نب محلا دبَع نع دير

 ماَحمي ىلاعتو لري يمر تدم ادق يهل لوسي : تلك 8 يبل
 مام ل ا

 تلَعَجَم : :لاق. َلَجَوَرَع كبَر هب تلمح ام تاّه : لاق ءَلاَلو حدو

 هادو عل
 :لاق « نسب نسب : 8 يبا لاقت : لاق.ن

 :لاق . َنْداَتْساَق ًءاَج مُث :لاق .هدشنأ تلَعَجَف :لاق. جر معا ملكت

 َلوُسَر اي :تلق :لاق .ًاثآالئؤأ ع يكرم كاد َلَعَفف نيني : :9 يِبلا لاقق

 آلُجَر نّه باطَحْلاُنْمْرَمَع اذه : :لاق؟هل يتصْنَتسا يذلا انهما

 « لت قيل هجرل اال نظنا] لطاَبلا بع ابحي

 هام سم
 ٌاَسماَق مذ لج ءاجف هدشلأ

#6 
 نع نّسَحْلا نغ فْوَع انندَح : لاق. حور انئدَح - لهكالا

 اًهباتدمَح دماَحَم ةلدشلا الآ هللا لور راي : :تلُق : :لاق . ٍعيِرَس نب دوسألا

 قضم معد ل قلع م
 دما بحي لجو رع كير نِإاَمأ : لاق ؟ ىَلَعتوَكراَبَي يبر

 هنت همم ارر ءعةلدو
 0 «بَمصُم نب دَّمَحُم انَدَح - - دطذفب

 ب ينأ لفل ؛ميرَس نب دّوسألا نع ٠ ٍنَحلا نع راجل

 َّ بلا لافت هُم ىلإ بوث لوكيل بوثأ يف هللا :لاقك

  هلمأل وَحْلا

 نع نّسَحْلا نع دات نع ناي اًنكدَح سنوي انئدَح - ١ هكا

 انتا ني َموَْيرَس سيق هللا لوس برن ؛عيرس نب دوُسألا

 ام ف هلل لور لاق واج ملف « يلا ىلإ لفل مهب ىف ةيكرشملا

 «نيكرشتملا دآلؤأ اوناكت امن هللا لوتس راي : اولاق ؟ةّيرذلا لبق ىلع مُكَلَمَح

 نما هدّييِدَّمحُم سفن يللا «نيكرشسلا الو الإ مكر ْلَعوأ : لاق

 ,15408 165104 :رظنا] اهئاَسل اهنع بصي ىّتَح ةرطفلا ىلع لإ مسن
 م

055 

 دوسألا ْنَع «نّسَحلا نع سنوي نَع «ميِشم اندَح- ما 8177
 يف ةيرذلا اوُنقَأل : لوُقَب ف هللا لوُسر ناك : َلاَق . ميرَس نبا

 سا هل همة سدو
 سيل َوأ : َلاَق ؟َنيكرْشُسْلةآلوأْمُهَسِِلَوأ هللا لوُسَر اي :اوُلاَك . بْرَحلا

 [ةينميهلا نم طقس] . ؟َنيكِرمْا دلو مُكرايخ

 نع ءِنّسَحْلا نع ٠ «سنوي اًنربخأ : لاق . ليِعاَمْسإ انئدَح - 1١- ه5
 مر سمرا هميم

 .ًارهظت بص ُهَمَمتوَرْعَو ف هللا لوس تأ : لاق. ٍعيرَس نب دوسألا

0 0 

 َلوُسر كل علب «ةيرلا رم لاقو ؛نانلولا اوف تح ذئموُي سانلا َلَتَقَ

 لاق« ةّيرثلا اوُدتق ىّتح ميلا مروج ماوْفألاياَم :لاقك ,ك هللا

 ايما لاقك ٠ َنيكرشُما نالوا مهام للا لور اي سو

 ةَمَسْنلُك :لاق. ةيرذ اوف ال هلأ هير اوُلمْمَت ال آلآ :٠ لاق مّ ؛ «نيكرتتملا

 ' .اهتاَرصتيو اَهناَدوَهي هاوي اهئاَسل اًهنع «برعي ىَتح ةّرطفلا ىلع دلو

 يعود ع مرياكةس
 نع ةَمَلَس نب داَمَح اًنئدَح «ىّسوم ني نسَح اًنئدَح - ١ هكا/بو

 :لاق. ٍعيرَس نب دَوسألاَّنأ ؛ رك يبأ نبا نَمْحرلا دْبَع نع «دْيَر نب لَ

 ٠ مم»ب 0-0

 ىَلاَعَتَو لري ينر'تدمح دق ين هللا لوس اي تلق لق هللا َلوُسَرب



 نييكملا هدم

 ىلا كراجتكمرداَمأ: اق هلو لاف وتسوي لصص ساس مصاص اس
 ويم ديور

 ٌلُجَر ءاَجك هد شلا تلج : لاق كلب هب تحد ام تاه «حْدَمْلا بحب

 كف هللا لوم اور هلآ ينتصْنتْساَك : لاق رس رسْعأ علصأ ملذأ نْداَتْساَف
 ماس ما ماصع سد سس هله سا فور اهم وم 2 0

 لجل َلَحَدق (رهاب مص اَمك : لاق . هّيصْنَيسا فيك ٌةَمْلَس وبأ انَل ف َضَوَو)

 يتتصنتساؤ دْعَبمَجَر م ءاضيأ ةدشلأ تلَخأآ مث « جَرَخ من ةعاس ملكت

 يتصنتسا يذلا ملل لري دلت ءاضيآ هَفَصَوَو ا هللا لوس

 :عجار] ب باطلا ْبرَمْعاَنَم «لطاَبلا بحُي يل لُجَر اَذّه :لافق ؟هَل

 لوكا

2 
 ءدْيَ نب يلع انربحأ : لاق. ًدامح اًنئدَح «حوز انئدَح - ١ هكابك

 :لاق. (8/6) عيوَس ني دونسألا نع «ةركب يبأ نب نَمْحرلا دّبَع نع

 [16538 :عجارإ . ٌثيِدَحْلا َرَكذَق 6. 8 هّللا لوسر تبن

 رق نس ةَيواَعَم ث ثيدح ُةيَقَب

 نع « قارخم نْب دايز اندَح «ميهاَربإ نب ! ليِعاَمْسإ انثدَح - - 1 هكا

 سولو ماش دعا سع
 انآوءاّشلا مبدأ ين هللا َلوُسَراَي : :لاق الجر نأ ؛هيبأ نع «ةرق نب ةيواَعم

3200007 
 اًهَتَمَحَر نإ ةاَّشلاَو :لاقق ءاَهَحْبْذأ نأ ةاشلا مج 2 ينإ : لاق وأ  اًهَمَح أ

 0 :رظقنا] هللا كَمحَراهتمحَر نه ٌةاشلاو ؛هّللا كامح

 نع ءٌةَرُق نب ةَيواَم نع ؛ةَبعَش نع ٠ عيكواتثدح - ١- هكا

 2م ماع
 لموت :عجار] يسأر ىَلَع اقف يلا َحَسَم : لاق. ديبأ

 نع رق نب ةَيواَنم نع بع اندَح «عيكو اًندَح - ١ هكا

 رطدلا ماّيص ٍرهَشلُك نم ٍماّيأ ةثآلئ ماّيص : 8 هللا لوُسسَر لاق : لاق. هيبأ

 006 :عجار]ُهراطفإَو

 نع رق نب ةيواَعَم نع ةَبعش انئدَح «عيكو اندَح - |ةكرمخت

 02 2 ا ع هع لال ا
 ؟هبحتأ : : قف يلا هل لاقق هني هَمَمو قف يِبلا ينأي ناك الجرن ؛هيبأ

 لعق ام : يل لاقق فيلات هبحأ امك هللا كبح هللا وسر اي: :لاقق
 ةلنآ ب حتا اَمأ : : هيبآل 8 يلا لاقك «َتاَم هللا َلوُسسَر اي : اولاق ؟نآلُف ّنْبا

 هلآ هللا لوري: :ةلجرلا لاقق ؟ كري هتدجو الإ جلا باو ماب ينأت سواق ساس

 ويحسب ردح :رظنا] - كلك: لاق اكلم ةّصاَخ

 نع «ةَرُق نْب يوان نع «ةبعش اًنربخأ ديزي انئدَح - ا١هكما

 1-0 كم هع 52-5
 لارسال مكيف ري الق ماشا لأ دس اذِإ : ف هللا ٌلوُسَر لاق : لاق . هيبأ

 :رتنا]ُةَعاسلاموُقَت ىّتح مُهلدَح ْنَم نوني ال ٌنيروُصْنَم يأ نم مان

 هذ نيو 1 ضب فجلس نا

 ٌةَيواَعَم ينئدح : لاق . ًةَبعش ةبعش نع « ديعس نب ىَبحَي ائدَح - ١ هكا

 مكيف ريَخ الك ماشا أس ا لاق. قف ينل نع ءهيبأ نع رق نبا

 موُشَن ىَّح ْمُهلدَح نم ْمُهرْصيَل نيروصنم يأ نمهفئاط لَوْ
 [اوكما :عجار] . ةعاسلا

 نييندملاو نييكملا دنسم يناث

 هم هت رس
 (مت | هر نب واتس ثيدَحيق

 يببأ نع «بوُيآ اَنندَح «ميهاَريإ نب ليِعاَمْسإ انئدَح 981 ١-

 يتاخر ا هللا ونس دراي: لاق. ثلا كلا نع :ةبآلق

 سد 0طن ناكر تع تلا أ تق دقاق «ًاقيفر
 عارم

 ةآلّصلا ترض اذ مُهورمَو ؛ْمُهومْلَحَو مهيف اوس معيلَمأ ىلإ اوُمجّرا

 قل يا درو محلا م« سوقا كمل .مكال مكانا

 لس لاق ٠ دنس لا

 :لاق. يلا ينل فيك مُكيرأ نأ ديرأ كلو «ٌةآلّصلا ديرأ اَمَو

 :رظنا] ما مّن ةّريخألا ةَدجّسلا نمر عكر نيح ىلوألا ةكرلا يفد

 ممل

 نع ّةَداَتَق نع «ديعس نع ٠ «يدَع يبأ نب كمَحُم اًنئدَح - ١ ةهكمم

 هذال رم ل
 هْيدي مقري ق8 هللا يبت ىََرُهَنأ ؛ ثرّيَوُحْلا نب كلاَم نع « « مصاَع نب رص

 نمُهَسآَر َعَقراذَ ءدجس ذو «هعو نمهسأر حر اذإ هنآ لص يف

 راكولال لربك لادم ل هاف :رظنا] هدأ عرش اهب يذاَحُي تح «هدوجس

 .للولا

 نع آلَ يبأ نع ءءاَذَحْلا دلاَخ نع ٠ «ليعاَمْس] انثدَح - -1ةهكمك

 اكمل تح :هل بحاّصلو هل لاق فيلا نآ ؛ ثريوحلا نب كلام

 .اًمكربكأ مكمل مث (َميِقأَك :ةرم لاقو) اَميِقاَو اند

 ٍنييراَقم انك اَمُِّْإ : لاق ؟ةءاَرْلا َنْياَق : ةبآلق يبأل تلق : ٌدلاَخ لاق

 05 :عجار]

 ني)نابآ انكدَح :لاق - داَدَحْلا ينعي - ٌةديِبَع وبأ انئدَح - /1 ١

 :لاق. ثريوحلا نب كلام نع ٠ ةّيطَع يبأ نع ؛ لْيدِب نع ءٌراَطَمْلا يي

 :لاقك هللا كَمَحَراَأ : :اولاقك تملا تم : :لاق. اندجْسَس يف نر

 88 هلل َلوُسَرنِإ : لاق .ةآلّصلا ىَضَق عَ اَمَلَق :لاق ٠ كم لَجَر يصب كل
 رام وقعت م ومرتب م هم

 :رنا]مُْنمل جر مضوي ؛ بْمسْوَيًآلَقامْوَنلَجَي َداَياَدإ : لاق

 5312111101000 ا

 #مرب مع 2.

 يزين ب ناب اندَح ءدَسَحُم نب سنوي انثدَح - ١ هكر

 ةّيطَعوبأ يكدَح :لاق . يلبقعلا رسم نب لْيَدُب نع ءٌراطعلا ( 5ا//7)

 :ُهل ليقف اَنالَصُم يف ينيك : لاق. ثْيوحْلا نب كلاَم نع ءانم ىو

 اًمَلَك مُكِبلمأ مل مل ْمُكِدَدَحأ ىَنَح مُكَضْعَبل صل لاك لصق مست

 مهب لب آمْؤَتْمُكْدَحأَرزادِإ : : هللا لاق : :لاق .موَقْلا ىَّلَص

 10ه .عجار] مهم لج مهبلي

 نع هَةَداَتَق نع ٌديعَّس اَنْثَدَح «ءرفعج نب ب دمحم اًنددح - ١ هك

 هْيَدي عقرب 8 هللا َلوُسَر ىاَر هنأ ؛ثريوحْلا نْب كلام نع « مِصاَع نْب رصَن



 رجلا َنسثَسأر 5 21101 كتل اا

 .[16ههم :عجار هيد عورُف امهب يذاَحي ىَتَح

 يراقغلا لم نب بيه ثيدَح
 ا 00 ا هل

 دبع ينعي - بْطَو نبا اندَح «فوررعم نب نوُراَه اًنئدَح - للاب
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 نم انأ هتعمسو :هّنلا دبع َلاَق) - يرطصملا ِبْهَوَنْبِهّللا

 مّلَسأ نع «بييَح يبأ نب ديزي نع «ثراَحْلاَْب همم اندَح (نوراشه

 جي ماكي شرفا اَّمَحُم رهن ؛يراّقفلا لَقْفُم نب بيه نع «ناَرمع يبأ

 يمس - ومو 8

 هقطو نم : لوُتي اف هلا لوُسْرتْعمَس : لاقق بيم هلق «هَراَزإ

 مسام سر ص
 ,[ان711/ ل115 ال14 لها ل :رظنا] راَّثلا يف ُهتطَو ءليَخ

 نع« ةَعيهل نبا انربَخأ :لاق. َقاَحْسِإنْب ىَحَي انئدَح 0١-١

 بيم نع «ًداَرْمع وبل ٌملْسآ ين ربح لاق. ٍبيَح يبأ نبدي

 يف ٌنيطو آلي هراَزإ ىَلَع طَوْنَم : ا هللا وسر لاق : :لاق. يراقغلا

 [1016 .عجار منهج را

 َديِزَي نع ٠ «ةَميهلْنبا اندَح : لاق ءديعس ْنْب يق اندَح - ١5

 ف ىلا بحاص لفثُم نب بْن عِمَسُهْنا مكس نع «بيَِح يبأ نبا

 لور تغمس للاب : :لاقُف ءهْؤَطَيو هَمَلَخ ءءادررجيالْجَر ىأرو

 ا عجل راّذلا يف ُهقطَو ليلا نمط نم : وعي ف هللا

 ةَقْلَخ عَ ةركماو ل

  2#ي< ٠

 د ةدرب يبأ ثيدح

 ىسوم

 يِبأ يخأ سيق
 يرعشألا

 م

 مصاَعاَنتَدَح «داّيز نب دحاولا دبع اَندَح ءناََع انندَح “١6547
 20 هملو و ربهرل ةمقإ

 سيق ِْبةدْرُب يبأ نع ؛ « ىسوم يبأ نب ثراَحْلا ببيع انئدَح «لوحألا

 ًءانَق لما مُمَللا 8 هللا وُسَر لاق : لاق. يرَمظالا ىَسوُم يبأ يخأ

 , [18544 :رظنا] نوُعاّطلاَو نمّطلاب كليبسس يف يم

 ينهجلا ب سْنأ ِنْب ناعم نب لهس ثيدَح
 دن ل تس

 اَنمَدَح :الاق. نَسَحَو مشاه يني ىَلوم «ديعس وأ انندَح - ١5
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 ٍلْهَس نع داكن باير انَح : هئيدَح يف َنَسَح لاق) ناين نع ٠ «ةَعيهل نبا

 «ةَممجلا مْويَنيملْسُمْلا خرم: لاق قف يلا نأ هي نع هام نب
 هاك

 .متهج ىلإ رج دخن

 .(ح) .لاق» ةَميهل نبا انئدَح نَسَح انْئلَح ١6

 دئاق نب ناَيَر انئدَح «نيدشر انثدَح «َنآليَغ نب ىَبحَي انثدَح

 سن ِنْيذاَعُم «هبيأ نع « ينهجلا سنآ نْبذاُ نْب لهَس نع «يناربحلا

 «ُدَحَأُهّللاَره لقطار نم : لاق. ف يللا نع لف يبل بحاَص ينَهجْلا
 سو مارس ا
 باَطَخْلا نْبارَمَع لاقت جلا يف ارق هللا ىََي ترم رشح همت ىَتح

 00 ا هلو افك ا علل يضر

 .بيطأو

 .(ح) .لاق. ةَعيهَل نبا انئدَح نَسَح انئلَح -|5

 ساهي 6
 َناِّيَز نع ءدْعَس نبا نيدشر ينئَدَح : لاق. نآلْيَغ نب ىحَي انئدحو

 يف ةيآفلأ رقم لاق. قل هللا لوُسَر نع ؛ هيبأ نع ءذاَعُم نب لهَس نع

 ءاهشلاَو نيكل نيل عم ةَمايقلا مويس ىو لرب هللا ليس

 . ىَلاَعَتمَللا اسنان كنلوأ َسَحَو َنيحلَّصلاَو

 .(ج) ناو اًنكدَح «ةَعيهل نبا انئَدَح اس ١ ه1

 نب لَهَس نع ناز نع ٠ «نيدشر انثدَح «َنآلْيَغ نْب ب ىَبحَي اًندَح

 ِءاَزو نم سْرَحْنَم : :لاقُدا؛ ؛ لف هّللا لوُسَر نع «هيبأ نع ءداَعُم

 رتل ريك«: ّ حايل اعوطم ىلع لس ينل

 الإ مكن نَولوُشَي ىلاَعتو درابيل نإ ٠ ٍمَسقلاة لحنا لإ هيي
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 .(ح) :لاق. ةَميهل نبا اننَدَح نَسَح اًنئدَح 48 ١-
 يام يدعو صا

 ٍلهَّس نع ٠ اين ْنَع] «نيدشر انئَدَح : لاق .َنآليَخ نب ىبحي انثدحو

 هكر راب هللا ليس يف ركل! : لاق. 5.9 لوس نع يأ نع هذا نب

 . لا نإ فل فلم .هيدَح يف حيل

 لهَس نع اير انكَدَح «ةعيهل نبا انئدَح نَسَح اًنكدَح - | "8

 سا سار

 داّهجلا يآ : لاق ٠ هلأس الجر نأ ؛ ؛ هللا لوُسَر نع «هيبأ نع ءذاعم نبا

 نيمئاصلا أف : لاق «أ ًاركذ ىَلاَعَتو كرا هّلل سرا : لاق ؟رجأمظْعَأ

 ٌةالَّصلااَنكَرَكدَمُت ءارظذ ىلاتتو كرته مها لاق ؟ارجأ م ظْعأ
 َك راب هلل مهرتكأ : لوُقَي ف هللا لور كلذ لك «ةقدصلاَو ْجَحْلاَوَةاكَرلاَو

 ّبَهَدِصْلَخ ايي: ُةنعُمّللا يضرم ركبوا : لاق .ًاركذ ىَلاَمَتَو
 .لَجأ : . هللا لور لاقق ؟ٍيَ لك نوركأتلا 7

 لْهَّس نع ناَيَز اًنئلَح «ةعيهل نبا انثدَح كرس الح - [هالود

 ا لاق هنأ ؛ ؛ هللا لوس نع ؛ هيبأ نع ءذاَم نب

 ْماَقَق انك «َمكَسْينآ سلجَم نمَماَقْنَم ىَلَعَوَحَو «؛ مهبل َمْلَسُينَأسلَجَم

 اتي : 8 هّللالوُسر لاقك 0 كير لج ككل

 . يسن
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 ئ
 لوس نع ؛ااادَح «ةنبيكن باند وَسَح اًنَدَح - ١هام١

 ربَغ (يفاأنايي ىَت ْنَم :لاقدنآ ؛ ؛ 8 هللا لوُسَر نع «هيبآ نع ءذاَعُم نْب

 يكل: دش لو ملط نق يفرش نرش أ هطول

 يت 0 نم يا اج
 يم سرع م ست



 دقق ؛ىلاَم هلل كنار ىلا ؛ ان هَل َضَعْبأَو ؛ ىلتت ةلابخأو لت

 . [1677» :رظقنا] هَنأَعِإ ! لَمْكتسا

 نع ءَناّيَر اًنئدَح « :لاق. ةَميِهل نبا اننَدَح 2نَسَح انندَح - دفتر

 لصف : :لاق ُهّنأ ؛ ف هللا لوُسَر نع ؛هييأ نع ٠ سّلآ نب ذاعم نب له
 م صاع م ا ل ص يو مارسوا

 .كمَتْش نمع حّمصتو «دلعتم نم يطعن «كلَمطَق َْم لصٌت نأ لئاَضُقلا

 ٍلْهّس نع نير انئدَح ؛ةعيهل نبا انئدَح «نَسَح اَئدَح - -

 ردي َوهَوهظبَح ملك نم : : لاق هنأ ؛ ؛ هللا لوُسَر نع « هيبأ نع ءذاَعم نبا

 ُفي تح قئآلَخلا سوءر ر ىَلَع ىَلاَعَتَو َككراَيُللا اع ؛َرصَعي نأ ىَلَع

 لَ دْفْيَوَعو بالا حلاص سبي كرت انهي نيعلا روح يف

 قئآلّخْلا سور ىَلَع «ىَلاَعَتَو كرات هللا ُءاَحَد « ىَلاَمَتو كرات هلل اعضاَوَ

 . 0.0 اء ايلا لح يف ىلا ريم ىلح

 ٍلْهَس نع ناز انئدَح «ةعيهل نبا انئدَح «نَسَح  انكدَح - ١ ةاثءو

 بوي داما معمس اَذِإ : : لاق هنأ ؛ 8 هللا لوُسَر نع «هييأ نع ءذاَعم نْب

 ع 000
 . لوفي اَمَك اوُنوُقَف ةالّصلاب

 نب لْهَس نع اير نع « «ةعيهل نبا انئدَح «نَسَح اَنكَدَح - ١ هام 1

 همم ل
 يف كحاّضلا نإ : :ُلوُشَي ناك هنأ ؛ 8 هللا لوُسَر نع « هيبأ نع ءذاَعُم

 اة انيس لا: «تقتلملاَو «ةالصلا
 مام اسما م

 0 لرحيل لهَس

 ملام رولا هللا لوس عم لسأ تحفل : هلْمَأل لاقو ّفَّلَخَت
 5 «ةَمالاّمْوَيةمفاَن وكت ةوعَدب يل وَ هعدَوأَو لع

 كَ مكي ير : ف هللا وَتمَرُدَل لاق: هلع املس ”لجرلا ل بفأ كف

 يذْناَو : ف هّللالوُسَر لاقك «مِهتَودَعب ينوُقَبَس مَمن : :لاق ؟كِباَحْصأ

 .ةليضلا يف ِنييَِْمْلاو نوما نيام دمي كوس دق دي يسن

 لِهَس نع اير انكدَح «ةَعيهَل نبا اندَح سَ اَنْيَدَح - ل مم

 لم ميه م
 يف دعق نم : :لاق هنأ ب هّللا لوُسسَر نع ؛ هيبأ نع ءذاعم (5176//) نبا

 ُهَلحَر اريح أل[ ويل حلا َحّبَسُي تح حملا ص نيح الصم

 رفا رق الل

 2607 يآ تاك ذل ؟ىلَو يذل مالتي
 ناب هاما ايار هرإش

 0 رتل ل جقجا ىَسْمأَو

 ٍلْهّس نع نير انئدَح «ةعيهل نبا انئدَح ٠ نَسَح اًنندَح -

 هللد حلاوي اكل ؛ 8 هللا لوُسسَر نع «هيبأ نع ءذاَعم نْب

 0 .ةروسسلا رخآ ىلإ «كلملا يف كيرش هل نكي مك أدلو ذخّشي مل يذلا

 لْهَس نع ءَُاََ انئدَح «ةعيهل نبا انئدَح «نَسَح اًيدَح - !١هالإإ

 ةروُس وأ ارق ْنَم :لاق هنأ ؛9 هللا لوُسَر نع ؛هييأ نع ءذاَمُمِنْبا

 اةكص ا ْ  معرووست نون سمح - نييك دنس

 هرم
 ضال ىلإ هنااا

 امك ناز انئدَح «ةَميِهَك نبا انْدَح نَسحاَتدَح- ١6717

 رفكلاو .ءانجل لك ءاَمَجْلا : :لاق هنأ ؛ ؛ا هللا لوُسسَر نع «هيبأ نع ؛ «لهس

 ويعيد عم م سلا ربل بالا ل

 .ةئيجي الو حآلقلا ىلإ وعد «ةآلّصلاب يداها يدا عمَسنم «قافنلاو

#6 

 نع ُداَبْراَيدَح «ةَميهْنْبا اندَح «نَّسَح اَنثدَح - ١ ةهايإل

 ةطيرشا ىلع س1 5 :لاق هنأ ؛ 0 ءديبأ نع ؛ ءِلهَس

 َلوُسَر اَينوُوآلْدَصل اسوأ ا لاق. نورمان
 ري مادو عار

 . نعآلاتلا مهي ْمُهتيحَت ناّلا رخآ يف ويرش 7

 و
 لهَس نع اير انكدَح «ةَميهل نبا اندَح ؛ نسح اًنئدَح ١65

 ىلع ف وشو ْمُهَو مْ ىلع هلآ ؛ ؛ هللا لوُسَر نع «هيبأ نع ءذاعم نبا
 هلو ةَملاَس اًهوُعَدَو ةملاَس اَهوُبَكَرا : ميل لاقت «لح اورو منهل اوت

 ْنمريَخ ةَبوُكرَمبْرَ «قاّوسألاو قيل يف مُكَئيداَحأل يسارك اَموُخَتت
 :رسقتنا]ه نم ىلاَعتو ةلَرات ه تلا رفذ 017 اًيبكار

 ةةينق ة  ي  يف

00 6-6 2 

 و

 سس نع ء وُ نب ما دبع موو يأ ا لاق. َبويأ يبأ نبا
 نع ىَهَن هنأ ؛ ف هللا لوُسَر نع هييأ نع « ينهجلا سنآ نيام نبا

 .بطْخَي مَا ةٌعمجلا موي ةوبحلا

 وبأ ينُئدَح : لاق .ًديعّس اندَح «نَمْحرلا دبَعوُبآ انئدَح - ا!ةالاك

 نع ٠ ءينجلا سلآ ندا نع نومي نب عيحزلاب مور
 هيمو

 الحلا سرور ىلع نايا يلوا قلتي
 علال ل كل
 . [لوا :عجار] ءاَش اهي ناَميإلا للح يف ُهَريَحي ىَتَح

 وبأ يدَح :ل لاق يس لح نمر دب أح ١- ايفل

 ارم يقر نق يتلا يذلا للا لق 0ك لاق

 . هين م مق امها َرَث «ةوق الو ينم لوح

 نع ءَناّبَز نع ؛نيدشر انْيلَح «َنآلْيَغ نب ىَحَي اًنندَح 8 ١-

 للا هللا َلوُسر اي تلاقك هنآ ةآرما نأ ؛ ؛8 (يِْنلا نع ءهيبأ نع ٠ ٍلْهَس

 ٍلَمَعِب ينربْخآَف ؛ هلك هلئفبو « ىلص اذإ هتالصب يدا "تك ايزاغ يجوز
 مام هل

 هما مكس رع يعل

 * يدع الو يموت انآ نيعيطتسا : اًهللاقق «ٌعِجرَي ىّنح هَلَمَع يشي

 ىّنح ؛يِريْشتَالو ىلاَصتو كرات يرُكذتو «يرطُمآلو يموُصتو

 ولهدّني يسْفن يذْناَو : لاق هّللاَلوُسَر اياه قيام : :تلاق ؛ مجري

 . عجزت ىّتح هلَمع مرا تبا ينقط



 نع ؛نايذ نع ريدر اكد «ي ب يات - 05

 ذخّْتي مل يذلا هلل هْمَحْلاؤرعْلا هيأ : لاق هنأ ؛ ل ينل نع ؛هبيأ نع «لْهَس

 )1 . هلك آلا ( 4 5 «ر/8) يادكو

 نع ناز نع «نيدشر انندَح ءنآلْيغ ْنْب ىَحَيانئدَح - لدفف
 7 ا ا

 هناّسسل نم سانا ٌملَس نم ملسملا : :لاقْهّنأ ؛ ف ينل نع «هيبأ نع ٠ «لْهَس

 . [19ال96 :رظنا] ديو

0-0 

 نع ءَناَبْز نع :؛نيدشر اًنئدَح :لاق . ىَيِحَي الح ١1

 ةلداّبع ىَلاََتوَكَراَبَتَللَِإ لاق هنأ ؛ ؛ لف يِبَنلا نع ءهيبأ نع ٠ لهَس

 اًيدلدوأ م :هلليق ؛ مهري مهي الو ميقا مْويهلل مهلك
 08# عل مدع

 لجرو ءهدكو ْنمرَبَتمَو ءامهنع بغار يلو نمر : لاق ؟هّللا لوُسَر

 هي

 .مهنم ريو مهتمنن رثكف موق هيلع معن
 ل

 وبأ اًنكدَح :ديعس اًندَح «ديزيْنْب هّللا دبع انَدَح - 1١ هسا
00-072 

 مظَك نم : لاق ف هّللا لوران ؛هببأ نع ءذاعم نب لهَس نع ءموحرم

 سومر ىَلَع ىَلاََتوكراتتمَلهاَعَد ,هدقُينأ ىلع رداق [َوهَو] اظْبَ

 ,[1 4 :عجار] ًءاَش روحلا يأ مربح 0 قئآلّخْلا

 قسم
 نب ديعّس يِنّئَدَح : :لاق. هظحب ديزي نب هلل دبع انئَدَح - تفر

 نع « نوُسْيم نب ميحرلادبع محرم وبأ يكد : لاق . ىبحَي بأ بوُيأ يبأ

 هّلل ىّطْعأ م : 5 هللا لور لاق : :لاق. هيبأ نع ٠ ينج ذا نب لهَس

 لمكَتسا دقق ؛هلل حكنآو هلل ضَنبلو هللبَحأَو هلل نمو « ىلع

 .[10/:؟ :عجارإهّئاَِ
 دبي ينكح :لافق . دست اربح «جاَبَح اند 6

 لوسر باَحْصأ ماكو ؛هيبأ نع «٠ سّْنآ نب ذاَعم نبا نع « بيبَح يبأ نب
 «ةَملاَسباودلا هذَهاوُبكرا : لاق 8# هللا لوُسَرنأَر كَ هّنأ 5 هللا

 . تا :عجار] يسارك اًهوُدحَتت لَو :ةملاَس اَهوُعدَتاَو

 مع م2

 ءدئاق نب ناَيَز يكدَح : لاق. "ثيل انئدَح «جاَجَح اَنئَدَح - - 180

 :عجار]. كلذ لْثم.. . هللا لوُسسَر نع ؛هيبأ نع « سْنآ نب امم نبا نع

]101 

 :لاق ل سلا

 الو «ةَملاَس اًهوُعدَتياَو «ةَملاَس باَودلا هذه وبكر : 8 هلو لا 00

 يسارك امدح

2 

 نع ُناّيَراَنتَدَح « ةَميهلّن با انئدَح : لاق رح ا 1/١

 ًامئاصو ناك نم : :لاق دن ؛ ؛4 هللا لوُسَر نع ؛هبيأ نع ءذاَعم نب لهَس

 .دْعيْنم ثدْخُي ذل سأي نم هر رانج دهشَو اضيرمَداََو
-- 

 لهَس نع تاير انيدَح «ةعيهل نبا اًنْئدَح نَسَح اًنئدَح - 6/78 ١

 يف ًادهاَجُس ميش نآل :لاق ُهّنَأ ؛88 هللا لوُسَر نع « هيبأ نع ءذاَعم نبا

 م “7 نيذاتم نب لهسْيدَح

000 

 مهمه

 ل 0

 ان ايل نم يل بح: حر ةردش لح ىلع هال ليس

0 
 لْهَّس نع ءْناّيَر انئدَح «ةَميِهَل نبا انَئلَح ؛نَسَح اًنئلَح 84 ١-

 هيمان ملَسْنَم ملال : لاق هنأ ؛ 8 هّللا لوُسسَر نع « هيبأ نع

 19877١[ :عجار] . هناسلو

 نع ناز اَنكدَح ؛ةَعيهلُُبا انكلَح رَسَح ان -
0 

 ميلا هلل ناس لاق نم : :لاق هنأ ؛ ؛ هللا لوُسَر نع «هيبأ نع ٠ «لهس

 سبأ هيف ام ب لمَعَو هَلَمْكأَ َنآَرُفْلا أرَق

 توني نم توبي يف سمشلا ِءو نمسح وه اجا ةماَيقْلا موي مادلاَو)

 .هب لمع يدب مُكُنظ ام ء هيفا لالا

 لهَس نع باير انئدَح «ةعيهل نبا انكدَح ؛ «نَسَح اًنئدَح - ١ هاا

 ىَلَعْفوُشو مهو مو ىلا ؛ ؛8 هللا لوُسَر نع « هيبأ نع ءذاَعم نبا

 اًهوُعَدَو ءٌةَملاَس اهوُيكرا : اق هللا وسر مهل لاق ٠ «َلحاَوَرَو مهل ب اود

 يرق «قاوًسألاو قرّطلا يف مُكداَحآل يسارك اوتو «ةَملاَس

 1ك :عجارإ هلم ىلا هلل اركذ رك يه يك ني ورم

 نب ٍرْيَخ نع « « ةعيهل نبا انكدَح « ىسيع نب قَحْسإ اَنئدَح - 1١

 لاق :لاق. هيبأ نع ٠ «'ينهجلا سنآ ِنْبذاَُم نبا لَهَس نع ٠ يمرضحلا مِن ث

 ىَلاَعتَولَراَبَت هلا ليس يف ذا ىلَع ركذلالُضْنَ رصف 02

 .[لمتقم :عجلر] فعض كللأ ةّئمعيسب

 مم مع
 ارق نمو .هةّنجلا يف ْرَغ ُهكَتبت

 م هر

 نع. شايع نب ليعاَمسإ نْنَدَح « فان نب مَكَحْلااندَح - 1 ها

 دهاَجم نب هوك نع ؛ يمنا ن ٍنَمْحَرلا دْبَع (4 5 1/6) ِنْب ديسأ

 نصح ىَلَع اني :لاق. هيبأ نع ؛ يهل ذاكُم نب لْهَس نع ' ّيَمْخَّللا

0 

 ةَوزَغ اف هلا لوس انور نإ سانا هيأ :داعُس لاقق «قيرَطلا وُ

 َقّبَص ْنَم : ىَدانق ايدام كف ىلا َثَحَبق قب را وك ا

 0 .هلداهج لك اقيرط مَ الن

 :دَمَحأ لاق. رب ني رمْعَيَو «جاَجَحلا نب دَمحأانئدَح - 1١ ا

 نب ىَيْحَي ينربخأ : لاق .هّللادْبَع اَنْكدَح :ُرَمْمَيلاقَو هّللا دبع اَنَرَبْخَأ

 ةريخيرفاملا ىََين ليام املس هللا دْبَع نع «َبوُيأ

 ْنَم :لاق. .88 يللا نع «[هييأ نع ؛ ينهججلا سن نب ذاَمم نب هس نع

 يهل يمخياكلم ىلاَقو ريلي وفم نمانمؤم ىَح

 هللا ُهّسْبَح « هني هب ديرب ء ءيشبانمؤُم (ىَمرلْنََو ؛ « منهج ران نم ةَمايقلا
 ساره سا م ساهل

 . لاق امم َجرْخَي ىّتح منهج رسج ىلع ىلاَعُت

 يسبأ سب ديزي انكَدَح «ةَعيهل نبا انْئدَح ؛نَسَح اًنئَح ١

 اوُدْخَتَت ل لاق ف هللا لوس نأ ؛هيبأ نع « سْنآ نب ذاَعم نبا نع « بيبح

 سل ىلع صلع عر
 اهيكار نم ىلا هذلاركذ تف يهاب وكم يسارك بالا

 . [19714 :عجار]



 زةَدئاَرانَدَح : الاق. اق ديس وأو ورع كَ - 00

 نع ءيد زألا خامشلا يبأ نع ٠؛ «يعآلكلا شيييح نب بئاسلا اند اًنكدَح :لاق

 تعمس :لاقك ٠ يع َلَخَد ةَيواَم ىتآ ف بلا باَحّصأ مهم نبا

 نواب عمك سانا رثأ نم ارث َيلَوْنَم : لوفي 8 هللا لوس

 ٌَباَوُبَأ هود ىَلاَعَتَو َكَراَبَتِهَّللا قلع ةَجاَحْلا يذ وأ 1 ولظَمْلاَو نيكسملا

 ل :رظنا] لإ وكي امرأ كو هتباَح دنع هتَمَحَ

 82-200 04 تن ري ص اي -

 زاروا تكا ةاعطسو

 :لاق. هّللا دبع انربْخأ : لاق. َقَحْسِإْنْب ب يلع انكدَح - ١ هال 5

 ةَبع نب هللا دبع نيللي ينكدَح : ؛لاق. باهش نبا نع سنوي اًنربخأ

 لور حمس «ةكدَح ف للا لور باتصال ؛ وُ نب

 عَمتلي نأ ءاّمّسلا ىلإ هرصب عقرب الق هتآلص يف مُكدَحأ ناك اذ انا: : لاق هلل

 مدد :رظنا] 6 مرصب

 0 .ه م86 ها مص دس سبا ا 75

 نع .ةدابع نب ديلولا نب ةدابع ثيدح
 - - - 1 ص

 ها 0 -
 رايس نع ُكيشاَندَح ءِرَّضْعَج ْنْيدَمَحَم نثدَح - تفز

 نط اند نا سك يضل درسا شع

 لوقو فطار [رش ألا ل هرقل اكو طم

 .مئأل مول هللا يف فاَخَنالو ناك ث يح

 امُنْيَحَو فْرَحْلا اَذَهْرُكَذَي مَكَراَيَس : :ةعش لاقو هلا لاق 4 ١-
 ريض هس

 وس نع ديننا إيش
 هلل م جم

 كيس حجار .(ىحَي نع)

 يخوُنتلا ثيدح
 49 تس

 وار م ام اع و ةهعلاش6
 «ٍميكَسم نب ىَبحَي يِئدَح : لاق. مول 6

 1 م :لاق. دشأَر يبأ نب ديعس نع ٠ مت نبا نها دّبَع نع

 اخْيَش يلاراج ناكَو صحب 8 هللا لوُسر ىلإ لقَره لوُسَر يخوُتلا
 رف للثروة شر وع يشمل سل بنر وأدق عيدك يك

 وك فالك

 قلق هللا لوُسَر مدت «ىلب : لاقق ؟لكره ىلإ يف هللا لوُسَر ةلاّسرو قف
 ف هللا لوُسَرْباَكك هَءاَج ْنَأ املك ؛ َلكره ىلإ يِلكلا ةيحد ثَعبف كوب 0

 ءايَب(4 841/5 مهل هلع لأ مَّلاَهقرطَبو مورلا يسبق اعد

 ثآلث ىلإ ينوي يل لَسرأ دقو مُر تْيَح لجل ادَه لرد :لاقق

 انضْأ ىلع الام هيت نأ ىلع وأ « نيد ىلع ذأ ىلإ ينوي لاصخ

 ىلا

 ما

 هرم ب

 مورفي مشرق هلو بزل هلي نزال

 ىَلَع انام هيطْتوأ هنيد ىَلَع هدمه «يَمَدُك تحَئاَمندْحأَيل كل

 اًنوعدَت : اولاقو مهسنارب نم اوُجَرَح ىَتح دحاو لج ةَرْخَ اورَخَنَ 37
 ريق سه « لمس

 نال ءزاجحلا نم ءاج يبارغآل اديبع نوت وأ ياَرصنلاَََنانأ ىلإ

 ! :لاقو ءْدَكَيْملَوْمُهاَكَر مورلا هيلع اوُدَسْفأ هدنع نم اوُجرَحْنإ مهن

 ب ْمُكِرمأ ىّلَع مُكتبالَص ملعال مُكل كلذ "تل

 ثيدَّحْل ظفاَح الجر يلدا : لاق ءبّرَعْلا ىَراَصَن ىَلع ناك «بيجُت

 لقره يلإ ْمقَدَق يب ءاَجَ «هباتك باوجب لجرلا اذه ىلع ناار

 ظَمْحاَق هئيدّح نم تّْيَص اَمَه ؛ « لجرلا اذه ىلإ يباتكب بهذا : + لاقق باك
 م وواسع ام

 رظناو ؟ يشب يل بك يلا قيِحَص ركذَيله ظنا : لاصخ ثآلك هم يل

 ؟كيري* ءيش هب لهو هرهظ يف رظناو ؟لْيللارُكديْلَهق يباحكأَرَقاذإ

 هباَحْصأ يَنآرهظ نيس ِلاَجَوُهادِإَف «ةلوُبتتْنج ىَتَح « هباتكب تْفلطْناَ

 يشنا تلقا ءئَوُماَملبق ؟مُكبحاَ نبأ: :تلقك هاما ىلع احم

 نَّمم : :لاق مث هرْجَح يف ُهَعَصَوُف ؛ « يباتك هيلو ؛ هيدي ني تسلج ىَبَح

 كيب ةّلم هيلا الس إلا يف َكَلْلَه : لاق « حوت دَحأ انآ "تلق ؟تْنآ
 مام ساس ماش

 عجرأ ىَتَح هدع عجز ل موق نيد ىَلَحَو موكل وُسَر ين : تلق ؟م ميِهاَريإ

 ايم يداه هللا نكلو تح نم يدهن كّنإ) لاقو َكحّضم ؛ مهل
 هدر يعم عي

 ُّللاَو ُدَكَرَمَك ىّرسك ىلإ ب باّتكب تبت ينإَح ونت اَحَأاَي «َنيدَْهمْلاب ب ملعأ وهو
 اوك ةقيحصب يالا ىلإ تنتكو كلمه هٌقرْخُم م

 * 5 لربك هنن ةقجحسب , كبحاَص ىلإ تنك هكلمق سو

 يب للا ىتخإ دح :تلق يح شيلا ي يفتتح

 ريس 6
 يدل هيك رم 3 را نعال يمل و

 ار ةّنج ىلإ ينو يبحاص باك يف اذ يوم: اولاق ٠ كل اركي

 : 8 هللا ٌلوُسَر لاق نانا َنْياَف ؛نيفتمْلل تدعأ رضرألاو تاَومّسلا

 ب يتّبعَج نم امُهَستَخَأَف : :لاق ؟اَمّلا ءاَج اد[ نبأ هّللا َناَحْبَس

 كَ اَنَح كلذِإ : :لاق. يباَتك ةءارق نم ْعر ذأ ملك « يفي دلج يف بك

 :لاق «َنوُئمُمَرْفَس ان اّنِإ ءاّهب كانْروَج هزت زئاج اندنع تَدِجّوؤولَف «لوُسَر

 يتايَوُم انفه َلَح رحت روج انآ : لاق . ساّنلا ةّقئاط نم لُجَرُهاَداَن

 :يل يق ؟ةّئاَجْلاٌبحاَص ْنَم :هتلق « يرجح يف اهعْضَوَف ّيروفص ةلحب
 نم ىّتف لاق ؟لُجّرلا انه لني مكب كف هللا لوُسَر لاف مث ؛ُناَمْنَع

 مام سمعا ٠
 ةّقئاط نمت جر اذِإ تح ُهَمَمتْسشَويِراَصْنألا مَن انآ : :راّصنألا

 هْنِلِإ يومآ تلت حوت اَخآ ايلات : لاق ل هللا وُ يناداث سلجم

 هرْهَظ نع نوح لَحَف هنديات يذلا يسلجم يف امئاقتنك ىَنَح

 ين مئاَخبانآاذإَف «ءرذهظ يفسلجَ ١ هك رم امل ضم ااه : لاقو

 لتحل ؟لتمشال :رظنا] ةّمْحّضلا ةَمْجَحلا لثم فتكلا نوُضُع عيطوُم

 نع مَنْ ماّمَت) وأ ممتن مَتَف ثيدح
 هكننئأ



 هريس سوا
 " يباع ؛ُفاَساكدَح لاق“ ٍماَشه نب ةيواَعم انئدَح - 10

 يبا انين : لاق. .رييأ نع ؛ ا .لقتملا يع
- 

 .ةوطلا هل لطرح
 يّ ىلَعش

 و هاد سا عن ع ا -

 تبئاث ند ناسح ثيدح
 2 200: همز

 نْب ِهّللا دّْبَع نع «ُناَيْفَس اًنئَدَح « ماّشه نب يوم انئدَح - 6 ريمقم رو
 سل
 .(ح) «نامثع

 نب نَمْحرلا دْبَع نع ٠ «ٍمِيثَخ نبا نع ,ناَيْفَس نع «ُةّصيَِ انثدحو

 هّللاٌلوُسَر نمل : :لاق. .هيبأ نع ءناّسَح نب نَمْحّرلا دّبَع نع :َناَمْهَب

 .روُبلا تاور ف ( 61/0

 © يبل (نَع رسي) وأ شب ٌثيِدَح
 سمعا روي ةهرع سوو

 ٌنِبديمَحْلا دْبَع اًمدَح :لاق. َرَمَع نب نمنع اًندح 043 ١-
 مسارب هرب ك ضاع

 «'يمكسلا رسب وأ رشي نب عفار نع ءِرفَعَ وبأ يلع نب دمحم انندَح مع

 لبس سبح نمت جرْضتأنأ كلشو لاق ف هلا لورد ؛ هين نع

 تَدَغ :لاقي حور ودع« ليلا مورا ريس «ليألا قطتي
 ع ٌراَثلا َتَحاَر رع اوُيقأ سانا اهي ُراَثلا تلاق ءاوُدْغاَف سانا اهي راَّيلا

 .ُهنلكأ هئكردأ ْنَم ءاوحورق ساّنلا

 همس ع

 يِراصُنألا ديوس ثيدح
 هج .

 نع .بِيعشانَرَبَخأ :لاق.ناَمَيلا را

 نم َناَكَوهابآ عِمَسهّنأ ؛ يراَصنآلا ديوس نب ةبفع ينربخأ : لاق. ارنا
 سس كت ع سلعما ع هم

 ٌهَكاَدَباَّمَلَك َربَيح ةَوْرَخ نم ## هللا ب عمات : لاق يبا بح

 عفا وعاق عع
 . هبحتو انبحي لبج ٠ ءربكأ هللا : 3

 - 03 0 تت 2 ةهض 3 5

 دارق يبأ ٍِنِب نمحرلا ديع ثيدح

 رَفَعَج يبأ نع «ديعس ْنْب ىَيحَيانندَح نافع انندَح - ١- م

 دّبَع نع « ٍلِبَصُم نب ثراَحْلاَوةَمَْرْخنْاٌةَراَمع انئدَح : :لاق.. يمطخلا

 نم جرح هو اجاَح فى بلا عمار : لاق. داش يبأ نب محلا
 ىتأ ادِإ َناَكَو «قيرطلاب هلت ْسلَجُف ءٍحَدَقْلا وأ ةوادألاب هبا ءآلَخلا هع ملف

 علال احل و :رظنا] ٠ دعب هَتَجاَح

 وُبأ ينكدح : لاق .ديعّس ْنْب ىَبحَي اًنئدَح , ناَمَع انئدَح -65
 9 4 20 ريب هرعع م قرع ةهريفنالا هي

 نب ةَميَرح نب ةرامعو لي نب ثراَحلا يِدَح : لاق. ديزي نب ربمع رَفعَج
 قمسس

 هللا لوُسَرَعَمسْجَرَخ : لاق داَرق يبأ ِنْب نَمْحرلا دْبَع نع تبا

 امال: حج 84 5 ص _ تاك نيا ناسخ ش ثيدح

 0 ل ا

 مج سس

 َناَكو ءحتقلاوأ البهي مآل نم جرام لو ٠ لاق اجا

 ّفَرَصْلا ىّنح قيرطلاب هل تسلق دب ةَجاَح دارأ اِإ ا هالو

 يلإ ف هللا لور لقا ,ءوُمضولا هلا لوري : هل “تلك ا هللا لوس

 ىَلَع بصف مق اهتككُهَديَل خدمت اهكَسَقف هدي ىلَح هللا لونسَر بصق

 هيابرضُف هديب ًاَضْبَق ءاَمْلا ضِبَق مت ءةسأر أر ىَلَح حسم مت «ٌةدحاَو هدي

 :عجار[َرهظلا انل ىّلَصَم اج مّن ءهَمَدق ىلع هدي حَسَمُ هد ٍرْهظ ىلع

 ,[للالام

 © هللا لوُسّرل َىَلوَم ثيدح
 "تيت يسم يالا تتيييتدييتتتتتتتتتا

 نع «ريثك يبأ نب ىَبِحَي انُكدَح «نابآ انكدَح ُباَدَع اًنيدَح 0/41 ١-

 خب :لاق 8 هللا لوُسَرأنأ ف هلا لوُسَر ىو نح همالَس يبأ نع دز
 هلل َناَحبسَو ءربكأ هللاو هللا لإ َهلِإ آل : :ناّيملا يف امس خب

 خيخب :لاقو دلو ىكرك حاصل دولا للنحل

 ءرخآلا ولاَ «هللاب مؤ :ةجلاَلَحَد نهب نقيس هللا يقل نم ءسمخل
 هاه اس 00

 .[امك41 :رظنا] باّسحْلاَو «تْوَمْا َدْعَب ثعَبلاَو ءرآَلاَو هّنَجْلابَ

 ه ينم

 مكَحْلا | ند ةَيِواَعُم ثيدَح

 نبانع« ليقع نع ثياتكدح «جاَجَح اَندَح - 4 ١-

 مَكَحْلا نب َواَنُم نع « فو ِنْب محلا بحبهم يب نع «باهش

 انك ؟ةّيلهاَجْلا يف اًهلََْت انك ءاّبشأ تيار : : ف هللا لوسرل لاقل ؛ يملا
 قت رص مرهف ل

 :لاق «٠ «كتدصيَالد دلسفك يف هدجُت* يش كل : لف لل وُسَر لاق ؟يطَت

 :رصنا]َداّمُكلا تآنآلق : :لاق ءَناّمُْلا يتانانُك هللا َلوُسَراَي

 111 مااا

 مجدوع م 2 2م 85
 ةيتع نب مشاه ىدأ ثيدح

 :لاق. قيقش نع ٠ «شممعألا اح «ةَيواَعموبأ انكدَح - ١484

 ربا ريس املا يش سرا ساس ل
 لاقق :لاق 'ئَكَبَف : لاق. دوي ةبثع نب مشاه يبأ هلاخ ىَلح هيوم َلَخَد

 ماع
 :لاق ؟ايندلا ىلع اصح مآ كري اعَجَوألاَخ اَيكايكُيياَم : ةيواعم هل هل 02 20

 اَبآاَي :لاقق اَنيِلِإَد َدهَع ل هلل َلوُسَر (5 5 4/8 كلو« الكف :لاقق

 ٍمْذَج نم كيفان «ماوقأ اهي الهلا لَ اللعاَإٍمشاَ

 ْتْعَمَج دق ينار أ ينإو « ىلاَعَتو رات هللا ليس يفكر مداَح لاما

 . دعب رظنا]

 «شمعألا نَع) ءُناَيفَس اَنَربخَأ «قازرلا دبع اندَح - النفيكنملا

 َونهَوةبتع نب مشاه يبأ ىَلَح ةيواُملَخَد : لاق. لئاَو يبأ نع ٠ (روُصْنمَو

 [16944 :عجارإ .[5099 :نا]هانعُمَرَكذَف ٠ . يكي ضيرَم



 يبأ نب ىّبحَي نع رَمعم ربح : لاق. قاررلا دبع اًنندَح - - ١

 نب نمر دبع ىلإةيواَعم بك : لاق. هدَج نع ؛ ماس نْبدْيَر نع ءريثك

 يْنإ : لاقت 8 لا لو سسك تأ عأل ل

 هيف اوُلَْتالَ ومع اذ نارا اوم :لوُقَي 8 هللا لوس

 .هباوُرثكَستآلوهباوُكانالو ا اوم

 هّللا َلوُسر اي : :اولاق ٌراَجُفْلا مه َراَجتلا نإ :لاق مث -

 .نوُئاَيونوُفلحيمهتكلو « ىلَب :لاق ءارلا مَرَحَو ميلا ُهَّللالَحأ دق سنك

 هّللاَلوُسَراَي :اولاق ءراَثلا لهآ مه قاَسْفْلانِإ : لاق مث - 0/19 ١

 اقاوم نسل لل لور اي :اولاق هاَسّنلا :لاق «َقاّسُلاِنَمَو

 ْمَكَدياكإو «نْركْشَيْملَيطغأ اذ[ متكلو ,ىلب :لاق ءاَتاوَخآَ
2515-5 

 .نربصي

 ىَلَع لجارلاَو « لجأرلا ىَلَع بكارلا مُلَسي : لاق مث - 1

 ْبجُيْمَلْنَمَي هلاك مآلّسلا باج ْنَمَ «رتكألا ىَلَع لقألاو « سلاَجْلا

 .هلكيشالَ

 .(ح٠ ءديمَحلا دبع نندَح ءَّرَمع نب نامثع انئدح - ١ هالوو

 2 هريس بالمحمو

 « يبأ يكد «رقَج ني دحر : :لاق . ركب نب دمحم

 ىَهْن 8 هللا َلوُسَر أ ؛ لبس نب نمْحرلا دبع نع «دوُمْحَم نْب مَن نع

 و لجل طوي انآو « عبسلا ش ثارتقا نع و «باَرُْلا ةَرَْت نع :ثآلك نع
 [163117 :عجارإ . ريعبلا ْنَطَوُي امك (دجْسملا يف : :ناَمْثَع لاق) ماَعُمْلا

 دي نع « حياد مَ اندَح ءدمصلا بعدَ -1©ا/هك

 اوؤرْلا : :لاق كف يِبلاَنأ ؛"' يناربحلا دشأر يبأ نع هل نع « مألّس نبا

 .هياورتْكتستَلو ,هياوُأتالو «هنعاوَُجمآلو ءهيف اوتو نر

 نع ءريثك يبأ ب ىَبحَي اندَح ناب انئدَح «ُناَفَع اًندَح - - ١ ةا/ها/

 لّبش نب نَمْحرلا دبع نبع « «يناربحلا دشار يبأ نع ءٍمألس يبأ نع ءدْي
 ءةوورع و م2

 اي :لَجَر لاق. ٌراَجُشلا مه راجتلا نإ : :لاق هللا لور ؛ ”يراَصْنألا

 نوما َنوُفلَْيَو َنوُبذْكيف َنوُلوعَي و :لاق ؟مُني هللا لح مل هللا يبن
 ,[اتم6 عجار]

 نع ءريثك يبأ نب ىَحياندَح ناَبأ اًنكدَح « ناَّفَع انكدَح - ١ هالهحج

 ليش نْب نَمْحّرلا دّبَع نع ٠ «ايناربحْلا دشاَر يبأ نع ؛ ٍمالَس يبأ نع ءدِيَز
 نب ره ع يكسو

 نم تضم امرأ مد يطاطتش تأ اذإ :هل لاق ةيواَمم نأ ؟يراصْنألا

 هر نقلا اوُمَرْقا : لوي اق هللا لوُسر تغمس : لاق. كف هللا لوُسَر

 ةالهلل :عجار] هب اوُرتْكَتستآلَو «هياولكاتالَو نع اوُثَجَتالَو .هيفاوَُْت

 َناَكو فلَخ وُبآ فّلَخ نب ىَسوُمانئدَح نافع اًنئدَح - - ١0

 [16314 :عجارإ. وحن رح اثيلح َرَكْذَو .. . ءآلدبلا نم دعي ب

 ءرّضْخألا يبأ نب حلاّص اَنْندَح « عفان نب نكس انثدَح - ١ هالك

 هلا هربا هايل ؛ةَعير نير ماَع نب هلع يني : لاق. يرْهزلا نع

 هتلحار رْهظ ىَلع ِرْمَسلا يف ليلا حب ةحبسل بلا يف لّصْي هل وَ ىأذ
 50 و هم

 هياتهجو ثيح

 . [1 0مم هانا 1 هللا :رظناز

 نبا ينعي - - زيا دبع اَنندَح ديعّس نب ديف اندح 0-١

 اَنْ دبع نع «ميأ دي ني حس نع - يدرواَردلا دّمَحَم
 روس هل

 هَ :اولاق ؟ربَقْلا اَذَهاَم :لاق «ربَقب 8 هللا لوُسورم لاق ؛هيبأ نع

 آلَك :لاق . كظقوُ ذأ نهركف مئات : اولاق ؟ينوُمشد[القأ : :لاق نال

 . لص الع ْفصَق « مك ئاتجل ينوعذاف (8 6 6//0) اوت

 نع ؛ « عفان نع ءنْوَحنْباانربحأ «نوراَه نب ديزي ائدَح - -1ةالك؟
 مك ةزاَنَج تير اَدِإ :لاق. ف يبثلا نع عير نب رماَع نع ءٌرَمع نْبا

 .ةلرواَجت ىّتحافق :لاق وأ . روان ىَتَح
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 جَرَخ ادإناَكَو روت ىَتَح َماَةَراتج ىأَ ادإَرمَع نبل َناَكو : لاق

 اصل ل مالا رلمالال» ل ماكم ل هاج :رضناَرياََمْلاهرهَظ ىّلَو رانج عم

 .[1 ةم/مك 1 ةالال#

 نْبا نع «عفات ينَربَخأ :لاق. هللا ديب نع « ىَبحَي انئدَح - ١61/17

 مك ةَاََجْلامُكدَحأ ىأراإ : لاق. ف يلا نع 5 ةَعبيَر نب رماع نع َرَمع

 .اهلبق ام عجار] عضو وأ رواج ىَح ملف ٠ همم ايشاَم نك

 هللا دبع نْب مصاَع نع ؛ُاَيفس اندَح « عيكو اتدَح - ١
2007 

 از يي نم الجر نأ هي نع عير نب رماح نب هلا دبع نع را جرت

 , [ل ماما هاكلل :رظنا] ُهَحاَكن 2 "يلا َراَجأَف ؛ نيل ىَلَع

 : نبا اَنكَدَح :الاق. ركب (نباو) «قازرلا دبع انئدَح - 1١ ةالكم

 ِنْيِرماَع نع ٌرْئَيَرَمُع ع رب هللا دبع ناك : :لوُقي عفان تغمس : لاق. جْيرج

 نيح مضيق ةراَتجلاٌمُكَدَحَأ ىأر اذإ :اف (يبّنلا لاق : :لوُقينا هنأ ؛ةعيبر

 . 0107 :عجلرإ اع َرْيغ ناك اد «هَقلَمُت ىّتح اهي

 .(ح) «ناَيفس انئَدَح «عيكو اًندَح ١-

 هللا دبع نع ٠ هللا دْيبَع نْب مصاَع نع نايف نع «ِنَمْحرلادْبعَو

 آلاَمَو دع آل امال هللا لوسر تي : : لاق . هيبأ نع « ةبي نب رماَع نبا

 .مئاّصَوهَودلاتسي يصح

 مم :رظنا] مئاّص َوهَو كلوني يصخأ آل ام : نَمْحرلا دبع لاقو

 .(ل يش اكد «رفعتب نب لمَحم انيدَح - -١1ةالكا/

 :لاق. هلل ديم ِنْبِمِصاَع نع ؛ةّيششاحْضمَس ١ لاق .جاَجَحَو
 ٠ مع عم

 ىَلَعةاَرْما ورث الجر نأ ؛هيبأ نع «ثددَحُيِرِماَع َنْيهَللادْبَعتْمِمَس يمس



 نم تيضرأ : لاقف نك ثك لك تلقت يبا تلق :ل لاق. اق نيت

 . معت : :تلاق نيلعَتي كلامو
 ريما

 :ةبعش لاق - هْراَجَأ هناك : لاق .َكلْذ ٌراَجأ ُهّنَأك : هل تْلُقَف : ةبعش لاق

 كان تيأر : :تلافق ؟ِنْمََتِب كلاَمَو كسفت نم تيضرأ : لاقق «هئيقل م
 مما سضصا م

 .[16/4 :عجارإ َكاَذ ىَرأ اَنآَو : لاق

 يقصر مرره لاو

 رّفَعَج نب دمحم اًنيدَح - -١ها/كم
 دم ل

 :لاق. للدين ما نع كيش يح لاق .جاّجَحَو
 سه ايهمع م موس ل ف

 لوُسَرتْعِمَس :لاق. هيبأ نع «ثدَحُي عير نْبِرماَع َنْبِهّللا َدْبَعتْمِمَس

 ام هل يلم ةكئآللا لت مَكةالَصيَلَ ىَلَص م :لوُشُي بطخَي 8 هللا

 . [1 هام هب :رظنا] رثكيل وأ كلذ نم دبع ص دبع ليل يَلَع ىَّلَص

 :لاق. جيرج نبا اًنربخأ : لاق. قاّررلا دبع انكدَح - 1١ هما

 ارم يدذب مادو: لاق يتلا ؛ هللا ديب نب مصاع يتب

 امْولَص نإ «مُهَعَم اَهوَُصَق ؛ اًهنكَو نع ًَهئوُرحَوُيو ءاهتشول ةالّصلا توصي
 اَهوُتيلَصَم هنت نع اَهوُرَخأَنِإَو مهو مُكَلُك مهعَم م اهوُمَيلَصَو اًهتكول

 سه سبع هع م

و ,ةّيلهاَج ةَعيمَتاَم ةَعاَمجلاَقَراَكْنَم ؛ مهل مك مَعَ
 ْثَكَن نم

 هَل هج آل مالا ّمْويءاج دلل اثكات تام دما

 نْبِرماَع نْب هلل دبع هيتربخأ : لاق َرّبَحْا اَذَه َكَرَبخأ ْنَم : هل تلق

 :رظتنا] 99 يبا نع ٌَ ٠
 عمو مو مدرب يمس

 ةعبير نب رماع ربخي ؛ ةعيب ةَعييَر نب رماع ؛هييأ نع «ةعيبَ

 . [لةالخا

 نع« «يرْظزلا نع نَمْعَم اَنئدَح «قارلا دبع انئدَح - ٠

 اذ كف هللا لوس لاق : لاق .ةعيير ير نب رماع نع «ٌرَمَع نبا نع « ٍملاَس

 , [1675 :عجارإ وُ أهملت ىتح ملة ٌمُكدَحأ ىار

 « عفان نع «بوُيأ نع رَمعَم اندَح :قاررلا دبع انندَح - ١ هابلا

 ةالدفل :عجار] هلم ٠. . ف بلا نع ءةَعيَر نب ِرماَع نع ءٌرَمَع نبا نع

 ؛يرعزلا نع رمعم اًنربخأ :لاق. قالا دبع اننَدَح -

 يّلَصُي ف هللا لوُسَر[تيآر : لاق . هبيأ نع ءةعيبر نْب رضاع نْ هللا دْبَع نع

 20 عمد هجا هج يف فال حو ري ىلع
 نبا نع« ٍعفاَن نع «بوُيأ اربح ؛ «ليعاَمْسإانئدَح - -1 اا

 مل ةَرانَج تار اد: :8 للنور لق :لاق .ةَعيب ير نب رماَع نع ءٌرَمُع

 عّضوُت وأ َكملَخُت ىَتَح 3و مق هع ًايشام كلت

 تقرشأ د َق هر ب لح لقال قار ذك لاق

 . للا :عجار] هئرتس اميرو « عضو ىتح ْماَق

 نع هَمْمَم انئلَح ؛ىلغألا (4 57/5 دبع اَنكلَح -4
 قلو هللا َلوُسَر ىََرهَّنأ ؛هبيأ نع 5 ةعيير نب رماَع نب هللا دْبَع نع ٠ «يرهزلا

 "لدم :عجر] هباتهَجوتثيح هتلحار ىَلع يِلَصُي

 ؛هييأ نع « لاس نع ءباهش نبا نع «نايفس اًنئدَح - ١ ةاركبم

 ا ورمل
 ىّنح الاسف ةزاتجْا مُر اذِإ : لاق. للف يبنلا هبي ةعيِبر نب رماع نع

 ,[لواللاا :عجارإ عضو وأ مُكَملَخُ

 نع 0 ؛دايس نع ءىَحياَتدَح - -1 ةالللك
 هرم

 مصل راسو حل وأ

 نع هللا دبع نْب مصاَع نع «ٌةَبْعش نع « «عيكو اننَدَح - ١ هال

 ىَلْصاَم 8 هلل ٌلوُسَر لاق : :لاق . هيبأ نع 5 ةَعييَر نْبٍرماَح نب هللا دبع

 دبع ليل ٠ يلع يصب مدامهَكئآلَمْلا هلع تصل لص دَحأ لَ

 . لهم :عجار] كيل وأ كلك نم

 اًنربَخَأ :لاق. ٌةبعش انثدَح «برَح نب ْبْيَعَش مش اًنثدَح ١-
 هم او هز 52
 نع «ثادَحُي عبر نب رماَع نب هللا َديَع تحمس : : لاق. هللا دبع نب مصاَع

 هرَكَذق ٠ . ةآلّصَأَلَع ىَّلَص نم : لاق. ف يلا نع ءايريناكو هيأ

 .[لمرلكم :عجار]

 ءهّللا دّييع نْب مصاَع نع أ «نايْفس اندَح « عيكو اًندَح - -1 هالو

 ىَلع ةاَرْما جوت راَرَق ينب نم الجرن ؛ هيأ نع «رماَع نها دبع نع

 . :عجارإ 89 "يلا هَاَجأَ ٠ نيلعت

 صُْقَح نب رْكَب يبأ نع «يدوعسملا اربح ديزي ادَح - ١ هال

 ؛ هيبأ نع ةَيَ نب ِرماَع نب هللا دبَع نع ٠ صفو يبأ ني دعس نْيَرَمع نب

 دارا اَم يب اي ةيرسلا يف اع هلا لوُسَر نادل : لاق .ًايردََناَكَو

 :لاق. ةَرَْ رق ىلإ يصي تح بضم تلا سف لسلاالإ

 ضناسع سه كاسم يمه لاس اسهم هزاع
 يني كلذ لآل : ل ؟ينس شاينا ضامن تي :ةكتلثق

 هنزل رب ع سام ريامع هدو
 :لاق. جيرج نبا اًنربخأ : لاق. ركون ١هالثا

 َنوُلَصُي يدي مار دوك : :ل قف يأ هللا دبع نب مصاع ينربخأ

 اَهوُمْيلَصَو اًهنَْول اَمْوُلَص نإ مهم اَهوُلَصَق اهَنوُرَحَوُيَو هقول ةالّصلا

 مُكَلَف مُهَعَم مَعَ رع اهو و يلو متت
 سوس ةسفاشسأا يع ضسضصا م

 تاَمَقَداهَمْلا تك نَمَو «ةّيلهاج ةَنيِم َتاَم ةَعاَمَجْلاَقَراَقْنَم « مِهْيَلَعَو

 هَل ةجح آل ةماّقلا ميج دهم انكات

 ٍنبِِماَع نب لاب ينريخأ : لاق َربَخْلا اَذَه َكَربْخأ ْنَم 51

 .[1 6ك :عجار] 8 يبْنلا نعربخُي عبي ير ني رصاَع ءهييأ نع 5 ةعيير

 ٍمصاَع نع :لاق. جير ل اريخأ « قالب اكدَح - ١ هاى” يع

 لوُسَر لاق :لاق. هيب نع ير نب ماَع نب هلا دبع نح هلا يع نب

 َبوُندلاَو َرْقَمْلا ينتاب «ةرمعلاو حا َنْيي او اوُمباَت : 88 هللا

 . [ا فالحل :رظنا] ديدَحلاثبح ُريكلا يني امك

 نبا نع ٠ ليتع يد ؛ «تسيل ان 0 1

 ماس مش



 هوت هْجَو يليق ساري“ ئمويو و ةلحأرلا ىلََرْعَوميسم ا هللا لوس
0000 

 ” لل .عجار) ةيوتكملا ةلّصلا يف كلذ عصي ف هللا لوس 4 ر نُكَي مل

 نع «كيِرَش اَنَْدَح : :الاق. َيَسْحَورْضُنلا وب انثدَح - 5

 نع _َةَعيِبَر نبا ينعي - - رماَع نبإ هلا دْبَع نع هللا دع نْب مصاَع

 َةَدِم َتاَمةَّغاَط هيلع تَسلَو تاَمََم :4 هللا لوُسَر لاق :لاق هيبأ
 اتَسْلو ىلا لرَتهَللا يقل هقنع يف اًهدْفَ دْنَب نم اَهَملَخ نإ :ًةيلهاَج

 جحا
 ناَطِيَشلا اًمهَنلاثَ نإ 8 لحَت . ةأرماب لجَر ٌنَوُلَحَي ال الا 6-١ سل يت ما

 .عآ نييئالا نموه دحاولا م ناطيشلا نإ ٍمَْحَم ِإ

 يا هرب لرب ير ال لس رع ع ل ل ااا ل
 .نمؤم وه هنئَسَح هنرسو هنئيس هنءاَس نم 7 ١-

 . هقنع يف اها هدف َدْعَب :نيَسَح لاق

 نع ءٍمصاَع نع كير انكدَح «رماَع ْنْب دوسأ اًنبدح - /1 ١

 دّبَع نع ٠ ءٍمصاَح نع «كيرش وكذا :ةوسأ لاق) ف يللا نع «هيبأ
 اوُبات . . (هك هللا ل وسر لاق :لاق. هيبأ (5 77//41) نع ءرماَح نب هللا
 ايفو قدَرلاَرَْمْلا يف دامي« جا ني 7

 فضصصلا <
 .[1ةالخك :عجارإ ل ديدَحْلا َثْبَحريكلا يفني امك بويل

 نْيِرماَع نب هّللا دبع نلع ؛ «ٍمصاَع نع نايف اندَح - ١- ةالدح

 اوعباَت : لاق. كفيلا نع : رم لاقو) هبي رمع نع دحيم

 ريكا يَْياَمَك؛ ,رفتلاو بولا ناتو «ةرشلاو حل ني

 دنسم يف مدقت] (ةرم َةئم رمعلا يف ديزي) و (هوبأ) هيف سيل : نايفس لاق وام,
 ,[151/ :رمع

00 
 نع «باّهش نبا يخأن با اَنثدَح ,بوُقعَي اًنندَح 8 ١-

 يتربخَأ :لاق رَمْع نب هللا َدبَعَدأ ؛ هللا دبع نب ملاس ين زرَيَخأ :لاق . ُهمَع هع
 مسير اذِإ : لاق 8 هّللاَلوُسَرْنأ ؛ بنك نبّيدَع يبدأ ةمي 7 يري ماَع

 . [161 :عجار] مُكَلَحُ ىَّبح اهل اوُموَُ ةزائجلا

 نع «ىّسيع نب ِهّللادبَع نع « يب انئدَح ميكو اًندَح - ١0

 ُماَع قطا لاق. ماع نب هلل دبع نع « يح نب له نب ده نبي
 ما م سام

 ناَمَتَياَقلطْناَف : :لاق. َلْسْصْلاناديرُي فشخ نب لَهَسَو ةَسيَر نبا هه مم دي م سل

 و كم هد تنرظنق «فوُص "ميل ناك جماح عطف : لاق . ٌدَمَحْلا

 هتيداَنُق همت 5 ةَعر ءاَملا يف ةلتطمَست : لاق. لفي ءاَملا لَك « ينيعب

 مع اع ووو ده
 ءاَمْلاَض اَخَك يِشْمَياَجَ : لاق . ةثربحأد 4 بلت , ينجي ملف انالل

 بهذا مهلا : لاق مث هدي هَرلَص برص : لاق. يقاس ضايَي ىلإ ظنا ي اك
 ما م

 ىَراَدإ ف هللا لوُسر لاقق ءٌماَقَف : لاق. اهَّبَصَوَو اًَهَدْريَو اَهَرَح ةنع

 . وح َنيَعْلا نإ هك رييلَف هيجعي ام هلام نم وأ هسْفن نم وأ هيخأ نم مُكدَحَأ

 من ١ انس ِماَع نب هللا دبع ثيِدَح

 يعبر عماضص

 م ورم
 ربة مدرع ل سام مارب مرعب اع

 اَنثَدَح :الاق. ناَمْعْنلا نب جيرمسو دمَحُم نب سوي انئدَح - ١ هالو"

 لاق) هيبأ نع ءِرماَح نب هللا دّبَع نع ءهّللا دّييع نب مصاَع نع « ل

 اَسدَراتَك ةَرْصْملا ىلإ ةَرَمْلا ا هللا لور لاق : :لاق (ةَعييَر نبا : : جيس
0 

 . لجل لارج سيك وربما جحا ءاياطخلاو بوُلا نم امي

 - . ع .ه 2 -

 ه9
 :َنآلْجَع نب دَّمَحُم نع ثِبَللا انْكدَح م مشاه انثدَح - ١ ها/ة؟

 نأ ِرماَح نب هللا دب نع ٠ يول ير نما نب هللا دبل لَم نع

 :لاق. أيبص انوا يف ملسَو و هيل هللا لص هللا لوس انآ : لاق

 هللا لوس كا تطأ لاَ هللا دبع: : يمأ تلاقك ٠ بلال جرْخأ

 8 هللا وُسَر لاق : : لاق. ارت هطغأ : تلناق طنش أنأ تا امو 2

 .ةهذك كيل تب يلفت ملول كن ام

 عه 50

 2 مي همه

 ٍنرقم د ديوس ثيدح

 ِنْبدَّمَحُم نع ٌفبعش اًنئدح «ِرَفْعَج ْنْباَمَحم انيدَح - ١

 0 واب اق ايمو
 ًالُجَرانأ ؛نرقم نب ديوس نع "عَحُي يعش اَبأ تحمس : :لاق . ردكُتملا

 ةروُصلانأَتْسلَع اَمآ : يوه لاقف لرقم ني ديوس لآل ةَيراج مطل

 هَمْطَلَق جاوا لإن انو يطمن عبس يشار طش

 ا نأ 28 يبل انرمآَف اًندَحأ

 يبأنع ٌفبعش اًندح رقع ان 01١

 نْب ديوس نع «هثدَحُي نزاَم ينب نم الُجَرالالهُتْغمَس : لاق . ةّرمح

 دنع يناهتك هنع هلاَسق رج يف ذيب © هللا لوُسَرَتْيآ : لاق.ن رقم
 مص مس

 لو ا
 1 لنا ايش ربان

 ٌةَيَواَعُم نع :ةَمَلَس نع «ناَيفس انئَدَح هرْيَمُت نبا اًنندح ١-١

 هممت لص رهألا يف يبأو“تذج مئانل ىوم تنل : لاق . ديوس نبا
 دلو انك : لاق ثدَحي ان م ءاقعفهّنم (لتما) : لاق « يدي دَخأ مس مل

 اًهمطلق «ٌةدحاَو مداح الإ نل سيل مس اق هللا لوُسَر ده ىَلَ رم 79

 ٌمداَح انكي : اولاقك ءاًهوقتعأ :لاقق ٠ (46/8/07) ةظ يبل علب اَندَسأ

 .[54141 :رضنا] اهلي اوبل اوتَتسا د اَهوُمدَْتسيلم : لاق ءاَهْريَغ

 | موج مه م 0 ل -

 ىملسألا دردح يبأ ثيدح
 2 0 ل يف هم

 ماربإ نب دمحم 20000 «يملشسأل ردح يأ نع يميل ميه



 ول: لاقق ؛مَْرد تام لاق اكرهك لاقق اره يف هيتس

 . متزامن نم نوف
 « ديعّسم نب ىَبحَي نع «ناّيقس اًنيدَح « قالا دبع انئدَح - 0/48 ١-

00201 

 جر نأ ؛ يملطألادَرْدَحوُبأ اح لاق. يميل ميه 0 نع

 [1 51/917 :عجار] . هلم رك...

 © هللا لوسر ىَلوُم نارهم ةيح
 نب ءاسطَغ نسع نايفساَدَح «عيكو اَنكدَح - 8 ١

 :تلاقو اهندَرَ ةكدّصلا نم ءيَشب ؛يلع ها موك مأ"تيينآ : لاق. بئاّسلا

0 
 دَّمَحم لااَنإ : :لق هللا لوس ارم لايف" لل لوم يح

 لتمر :رظنا] مهم موُقْلا ىَلوَمَو ,ةقدصلا انل ل حتأل

 مم دح

 يامر ةهريصمو
 مل -١ةهمحو

 0 ملم نع ؛هيأ نع « حلاَص يبأ نبا

 امل هللا تامل ذوُعأ :تينسشا هج تلق وأ: نا يلا لفك“ 0

00 
 :اولاق ْنِإَق ؟اًهلاق : رب يح عيئاإ بلكت ليهسلاق

 ا[ ملا :رظنا] هَرْضَن أل انآ ري هّنأك : لاق .مَعَن

5 3 8 4 3 َ #7 

 م همرةم ع

 نب ىِبحُي نع ةبعش انيدح : لاق .رفعج

 لا

 ِنَمْحرلاُدّبعاّمأ مح يب نب لهس نع ؛تاَوحٍنن لاس نع سلفا

 ٌماَمإلا موُقي : لاق (لْهَّس نع َرَكذَ «ىَحياّمأَو) فيلا ىلإ مكر َهَقَرَك

 مث نيئَدجَسَو همر هَقْلَخ يذّلاب يصب هيدي َنييافَصَو ُهَفلَح فص
 ًٌت مث «مِهباَحْصأ ناكم ىلإ نومي مم « ىَرْخأ ةعكر وُلَصُي ص 27

 0 « نيدو ةعكر مهب يصب لمت كوي

 .علفونا# لقوا :رظقا] مهبل م :ىَّرْخأ َةَعْكَر اوُنطُفَي ىَتَح

 ىَيَحَي نع) « سّنآ نب كلامو «ةبعش انبدَح «حوَر انيدَح - ١ةرم١

 نب لهَس نع «تاَوَّخ نب حلاَّص نع ءدَّمَحُم ِنْب مساَقْلا نع ؛ «اديعّس نبا

 ءِنيئدجَسَو ةَمْكرهَملَح نيب يلصي : لق امرك «ةَمْلَح يبأ

 ٍماَقَم ىلإ اوُنوحَتيَمُت ِنيئدِجَسَو ةَمْكَر اوُضْفَي 3 ىّتح ُهَناَكَمدْحْفْيَمُ

 :عجارإ . هانعَمَرَكْذَف . .. ءآلْؤَم ناَكم ىلإ يحمل ٠ مهباحصأ

 [اهؤعا

 معصم لوس ىو ارم ثيدَح
5 
 مصمم مدس

 «وساقل نب نمل بح نع ب اندَح «َْرندَح - 5-5-0

 8 يبنلا نع ءةَمْنَح يبأ نب ٍلهَس نع «تاَّوَح نب حلاَص نع ؛هيبأ نع

 [16401 :عجارإ. اذه لكم...

 دّبَع نب بيبَح يتربخأ : لاق .ةَبعَش انئدَح ؛ ناَفَع اَئدَح 5 ١68٠-

 :لاق. رايي نب دوُعُسَم َنْب نَمحرلا َدْبَع تْعِمس : لاق. يراّصنألا نَمْحّرلا
 00 ريقي ا سع
 اًذِإ : ! : لاق هلل لوُسَر نأ تدق نسم ىلإ ملح يبس

 مرا اوُعَدَقاوُعَدَتو اوُدْجَتْملْدِإَ ءشلا اوُعَد اوُعَدَو اوُذُخَف مُتصَرَح

 , [ل531 51515391 :رظنا]

 ينّرُملا ماصع 4 ثيدح

 سس سم إلا
 مهمل ٠ سها هل راس معامل

 نب لقؤَت نب كلَمْلا دبع هَرَك د: لاق ءُناّيْفَس اًنئدَح - ١ةمو

 ممل ٠6

 نبا: هك لاير ٍلُجَر نع (يَِبدَجَو :نايفس لاق) «قحاَسم

 َثَعباَدِإ 8 يَا ناك : لاق ف يلا باَحْمأ نم ناكر ءهيبأ نع «ٍماصع

 .ًادحأ اوال ايدام مَتعمسْوأ ادجْسم مآ اك! لوي ةيوسلا

 يف 8 هللا لوُسَر ( 4 4 4/7 انكي «هيبأ نع : ٍماّصع ْنْبا لاق

 52 - 8 3 و م

0 0 

 :لاق. ديلا ني ًُ ةّبقْب اَنئِدَح « هير دبع نب ديزي الح -5

 صفين مكن دبي نب بئاّسلا نع ؛'يَرلا نع ٠ «يديبزلا يدَح

 يرادلا اميمتصقْنَملَوأ اكو ركب يبأ الو 8 هللا لوس رده ىَلَع

 .ٌنمع 4 هل نذأف امئاق سانا ىَلَع صين باطلا ا َْيَرمَع َنداَتسا

 :لاق. َقاَحّسإ نبا نع « يبل يكد ؛يوُنياكدح - ١ ةرملءا/

 مر ءععلعا مر
 نمل ديزي نب بئاسلا نع «يرهزلا ؛هلل دبع نْب مل نب دمحم ينثدح

 اهلك تاوكصلا يف دحاَو دوال هلل لور نكي :لاق . رمت تن

 وسر َسْلَج اذني لآلب ناك : :لاق . ميو دوي ايو مسجلا يف

 ىّلح هر ركب يبآلاو لاذ ميِقيو ةعمجل مورا ىَلَ اقف لل

 [١ :رظنا] ناَمْدَع ناك

 :هّللا دْبَع َلاَق) فو رغم نب نوراه اَنندَح -

 دبع انكدَح :لاق . بون انربخأ لاق (نوراَه نم اَنأ ةثعمتسو

 نأ دي نب بئاسلا نع «هئدَح ةَفيصْح نب ديزينأ ؛يشرُفْلا دوسآ نب ب ِهّللا

 عون َلبَقبِرََملا وَلَصاَم ةّرطفلا ىلع يمل رمل :لاق هللا لوس

 .موجنلا

 نعع «َليعامْسإ نس متاح اَمكَح «ديعّس ْنْب يق ان اًنثَدَح -8
10-0 27 

سَر مم يبّجُح : لاق. ديزي نب بئاسلا نع «فسوي نبا ينعي دمحم
 لوُ

 .نينس عبس نبل انآو « عادوا ةبَح يف ف هللا



 - عسل 4

 كك
 نب ديزي نع ديا ادَح «مهارإ نم ب يكَم اًنئدَح - 050

 هلا لور ده يف برآشلاب ىتن نك : لاق. ديزني نب بئاسلا نع ؛ ةَمْيصْخ

 ايديه ب هَيرضََف هيل موُقتُق ءرمع ةرمإ نم اردصو رك يبأ هر يفَو
 رت الك تح ايدو نامت

 َناَمك دج اوَُسَكَو هيف اع
 نع يصح نب ديزي نع ؛ ديما انكدَح يم اًندَح - ١هملآ١

 ةّشئاع اي :لاقق « ف هللا لور ىلإتءاَجةآرْاانأ ؛ديَِي نب بئاسلا

 ان ىّتَح «نيمُرأاهيف دج رم ةَرمإ نم
 ساما

0 - 
 و لاق هللا ينال : لاق ؟ذَه نفر

2 2. 

 َحَُفَتدَق دق : يبا لامك ؛ 1 ًآقبَط اًهاَطْعأَف : :لاق معلا : تلاق ؟كّيف5ُ

 .اهَرخْنم يف ناطبشلا

 :لاق. ديزي نب بئاسلا نع «يرهزلا نع نايف انئدَح 7 ١
 م هلل لوس ىلع هيت ىلإ نايبصلا ّمتْجَرَح

 مقالنا ميو
 مقام 8 يلا مظل: ةرم نايفس لاقو

2 

 . ةلوُبت ةَورَغ نم

 فيئوبا# ىلا

 بئاّسلا نع «ةقيمخ نينا ء[نايفس اًنئدح] - “١6817

 مين يرد َنيرهاَظ كف يتلا نأ ءّللا ءاَشْنإ ديزي

 .هيف نسي ملف «ىَرْخأ ةرم هب انثدحو
000 

 «سسيردإ نسبا اَنكدَح : :لاق. مآسي ىَيحَياَنيِدَح - 1015

 ديزي نب بئاسلا نع «'يرْطرلا نع «َقاَحْسإ نب دَّمَحُم نع ,باّهشوبأو

 دق نوي «دحاَو دوم الإ 9 هللا لوُسرلَناكاَم : لاق. مَن تْخأ نبا
 :عجار] أ كلَدكرَمْعَو :كلذك ركبوبأو لَن اَذِإميقْيَو ؛ هريذملا ىَلَع م هل

 ,[1 هلال

 نع ءكَرابم نبا اَنندَح : لاق .ٌمَدْنْب ىَبَحَي اًنئدح -6

 ادع َركذ يمرض اسير نأ ؛ ديزي نب بئاّسلا نجم "يِرْظزلا نع سنوي

 ,علوملال :رانا] نَا دست ال لجَر كلذ : لاقق ٠ قف يلا

 ١- [هلبق ام رركم] انئدَح :

 لاق. لا ايدل ٠ :لاق. للاب او
 00 يع سام

 33 :عجار) ٠ قمرا

 :لاق .يرهّرلا نع «ْبْيَعُش اَنثدَح «ناَمَيْلا وبأ انئدَح -

 هل :لاق ( 5 © ٠ ر/ا) كيلا نأ ؛رمت تخأ نبا « ديزي نب بئاسلا ينكدَح
 . ةماه هلو َرْمصَألَو «ىّودع

 نع «يرهزلا نع ؛بنذ يبأ نبا انئدَح «عبكو اًنثدَح -8

 طور يو للورد ىلع ال5 لاق. ديزي ْنْب بئاسلا

 لوألا نادال َرَمَ رمال ٌيَكَت ٌناَمْنَع نمر َناَك ىَّتَح ٠ نيد دف

 .[لومل ٠ :عجار] ءاروزلاب

 5 لما نب ديعتم يبأ ثيدَح

 الان ينعي «ديزَي نح ياكل سو نكح - 0

 امن لاق هللا لور نأ يلب لاق. رفع نب هللا دْبَع نب َليِعاَمْسِإ نع

 ملا كابس : َوُتينأ ديري نيح وشق سلجم يف دوُكيناَسْنإ نم

 يفَناَك ام هَلَرَفْعَألا «كلبلإ ب ونا كرقفتسا «تنآلإهلإ ال َدلدْمَحبَو

 . سلجَملا كلذ
 م ييعع ل هاهم 0-00

 3 ديزي

 همم ريهام

 ىلعُملا ٍنْب ديعس يبأ ثيدح

 -- كج -
 يوم م ةمرمالوع

 نب دمحم اندح --0

 تنك :لاق. ىَلَمُمْلا نْب ديعّس يأ نع ٠ «ٍمصاَع نب صْفَح نع ءِنَمْحرلا
 دمك "تيس لح نامل يِناَعَدم ءاقق هللا ًلوُسَر يبرمق يلسأ

 هللا لقي ملآ : لاق « يلَصَأ تنك ين :لاقك ؟يتأَتنآَك مَ ام : لاق

 ال مُكاَعَد اذإ لوُسُر لَو هلل اوُبيجمْسأ اوُنمأَ يذلا اهي اي: ىو كري

 َنَم جيرخأ انآ بق نقلا يف ةروسس مظعا كمل ال٠: لاق مث .«مكيحي

 هللدنَحلا»: لاقق هر جريل اقف هلال وس لاق ؟دجْسمْلا
 كوع

 :رظنا] هّنيت وأ يذلا مِيظْعْلا ُناَرُشْلاَ و يناتملا عببسلا يه «نيمكاتلا بر

 .عوتم

 دْبَع نب بييَخ نع ٌقيعش اًنيدح .رمعج

 يشم لمع
 ,ر بهذف :

2 0 

 م,” ماس
 «فاوصلا ينعُي اب اقدح ديس رب ىحياتُدَح - ١ةهمك"

 رضع لل جالا نع :ةقيكع نعد «ريثك يبأ نب ىَيَحي نع
 .(ح) لوفي هلا لور تعمم : لاق. يراصنألا

 :لاق. َناَمَْع يبأ نب ٍجاَجَحْلا يتربخأ :لاق ليعاَمسِإَو - 1 877“

 يسندَح : :لاق. ةكدَح سابع نبا ىلوم ةمركعأأ ؛رثك يبأ نب ىحيانئَح

 رس نم : :لوُقَي©# هللا لوُسَر تغمس : لاق . يرانا ورمَع نب جاَجَحْلا
 يبو سابع نبال كلذ ات كلك :لاق  ىَرْخ كبح لَوْ رع
 عمهم

 معاق م

 .قدص : الاتق « ةريره

 .ّقَّدَّص :الاقق ةَرْيَره ايو سابع َنْبا لاذبتْنَدَحَ :ليعاَمسإ لاق

#2 5 000 

 يقرزلا ديعس يبأ ثيدح
 يءما» فرع 6 مالا

 يبأ نع بش اَنتدَح ءِرَفْعَج نسب دمحم دمحم اًمدَح - ١01

 نأ أ يلا دعس بأ نع تيرس لاق. ضيفا

 دو 2 2, لحم م ل

 .ًوكتسق محلا يقمن 5



 .(ح) ٌماَشه نَع « ىَحَي اًندَح -6
 هدو 0
 ِنْب ٍجاَجَح نع ٠ « يبأ يترَبْخأ : لاق. ماّشه اًنثدَح : لاق. .ريمت نباو

 يتلق : :لاق (ملسأ نم لجر انثدح :ريمن نبا لاقو) ؛هيبأ نع ٠ ٍحاَجَح

 .ةمأ وأ دبع ٌةرغ : لاق ؟ٍعاضرل همم ينع بحي ام هللا لوُسَر

 لجَر ثيدح
 3 مزز

 .(ح) َناّيْفَس نع «ِنَمْحرلادْبَع انندَح 5 ١

 نع ؛يِرَّزَجْلا ميكا دّبَع نع : ناّيفس لاق . َنايْفس نع «قاَحْسِإَو

 اوعمجت ال : لاق ف ِهّللا لسن ؛ مَع نع «ٌةَرَمَع يبأ نب نحر دْبَع

 "نين :رظنا] يتينكو.يمسأ

 هم يجو*ل 0 8 هام يي -ٍ

 ةفاذح ند هللا ددع ثيدح

 سس سس
 ينعي - هلا دّبَع نع نايس نع ءِنمْحرلا دبع اَندَح ١17

 راسي نْب دامس (491/) نع ءرْضتلا يبأ ءٍملاَسَو - رفكي يبأ نب

 اى قيرشُلا ماب يف يداي نآهرما 49 ينل نأ ؛ ةفاذح نب 4 : هللا د دبع نع

 . برو لكم

 00 ما 6. 2 ماس تي -

 ةحاور ند هللا ديع ثيدح

 ب

 قل «ةاب بلادي نع ملط يب نع «ميهاَرْبِإ نْب دّمَحُم نع

 ميش هنارلا َعَم م اذإو «حابصم هن يف اذ هتآرما ىلإ لَ ايلرقس نم

 يلا ىَنأَف يلي ل . يسن أ ارنا تاق «ةدّيادحأ

 رافق هون

 ا لاق. نا يسلط ا لاق. يرهزلا نع «ِسنوُي

 نبا ينعي ثقرلا لوي ال ناك مكلاخأ نإ : هصّسصَ يف امئاك ل لوفي ةريره
 هيما مس
 :لاق .ةحاور

 عطاس ليلا نم فورم قش اذِإ  َُاَكوْتي هللا لور انو
 عِجاَضَمْلا َنيرفاَكْلاِب تلقا اذدِإ اهشارف نع ُهَبْنَج يفاّجُي تسي

 عقاو لاقاَم نت انقوم هب .اَنيوُلَقَف ىَمَعْلا َدْعَب ىَدهْلا 35

 ءاضيبلا نْد لدهتس ثيدح
 تست سمسم 99ج تيس تسمم

 اور حا

 5 2 ءاامع

 ني لَهُ نع ؛تلكملا ني ديس ميار ني دَمحُس نع ءداهلا نبا

 هسمام و مر ماهل
 لاقق هَ انآو ل هللا لوس عمق يف حنات لاق. ءاَضبلا

 كلذ لُك ءانكلكوأ نيم هئوص مَكَرو ءاضيبلا نبا ليه اي: قف للاكل وسر

 «مهيريهّنآ اوُنظَ هللا لوُسَر توصل َعمَسَن ؛ ليهس هنيجُب

 لاق . اوّنَمَتجا اًذِإ مح « قلك ناك نم قحلو هبي نم سبك

 ِراّنلا ىَلَع هللا هَمَرَح هللا لإ هكإآلنأَدهَش مهن :8 هللا لور

 . عادقلا لمس لمرما :يظنا] ةثجلاه لب جوأَو

 نبا يئدَح :ٌةويح لاق . بهو نبا انئدَح :نوراه اًنئدَح 87١ ١-

 ٍلْيَهْس نع. تلا نب ديعس نع - مهري نب ينعي - دمحم نع ءداهلا
 مّددو . ءاسمل

 «رْفَس يف اقف هللا لوُسر عم نحّناَمَكي : لاق . رآذدلا دْبَع يني نم ءاَضْيَلا نبا

 [1680: :عجار] . هانعُم َرَكُذَك

 - 2 0 مم -

 بلاط ىبأ ند لدقع ثيدح
 مل نيك ير هي

 هه
 « شايع نب ! ليعاَمسإ انئدَح : لاق. فان , مكَحلا انكدَح 137 ١-

 ليقع َجوَرن :لاق. ليقع ِنْب دمحم نب هللا دْبَع نع هلا دبع نْبملاَس نع

 اوُنوُقَت ال هم :لاقق ؛ «َنيِنَبْلاو ءاكرلاب : :انلُقف ٠ ايل جّرَخَف بلاط يبأ نب

 كك ُهّللا َكَراَب :اوُنوُق : :لاقو «كلُذ نع اَنهئْدَك 8 يّ نك ٠ كلذ

 .[70 :عجارإ اًهيف كل دَراَبَو كيل كابو

 نع «سُنوي اَنثدَح «مِيِهاَربإ نب ليعاَمْسإ انثدَح - - 68“

 هِيلَع لَخَدَم «مَتُ ينب نمةارئا جوت بلاط يبأ نيم ِنَسَحْلا

 ايالوقتامق ؛ :اولاق 0 آل :لاقق ؛ يلا الا :اولاق ؛مرلا

 لل :عجار]

 ٍكْيسم نس ةَورَف ثيدح

4# 

 نب ىَيْحَي نع «َرَْعَم انَربَخأ : لاق. قازرلا
 :لاق. يداَرسلا يس َنْب ةورق حمس نم ينربخأ : لاق. ريحُي نب هللا دبع

 (تفيراٍضْرأ يه «َنيبآض ْرأ : :اهل لاقي دنع اضْرأ نإ هللا لور اي :هتلُق

 : هللالوُسَر لاقت «اديدَش ابو اَهبنِإ : :لاق وأ ةَكيَواَنِإَو ءاًنتريمَو

 فلا فّرَقلا [نمنِإَ /كنع اَهَحَد

 عع

 دبع اًنيدَح - ١

 رالالا نم لج ثيدَح
 نع «'يرظزلا نع رَمْعَم اًندَح «قارولا دبع اًنئدَح - ١ ةملو

 :لاقو َءاَدوَس ةّمأب َءاَج هنأ ؛ هراّصْنألاّن م ٍلجَر نع هللا دّبعِنب لل دْيَ) س ماس سا سم ساس عك
 لم ل مهر

 لاق« اتق ةمْؤم هذه ىَرت تلك نإ «ةئمؤم بريل هللا لور اي



 ؛اتلاق هلة ةلإ 90 َنيدهْتآ: اف كلور (491/) اه

 دعي ثعلب نيون : لاق. محن: :تلاق ؟هللالوُسَر ينأ َنيدهشنآ : لاق .مَعَن

 .اًهظتعأ : لاق . مَعَن :تلاق ؟تْوَمْلا

 نم ٍلجر ثيدح

 َّنْب َدمَحُم نأ ؛ ىَيِحَي اًبربخأ : لاق . دا ١ ةماك

 1 َنْبَرْيَمعا ؛ةربحأ هلا دبع نب ةحلأط نب ىسيع ذأ هرب منيل ميِهاَرنإ

 ديري ب« للا لوس عَ جرح هلأزهَب نم لجو نع «هربحأي رمضلا همس

 ٍشْخََراَمحَسانلدَجَ ءءاَحْورلا يداو ٍضْعَب يف اوبك اذِإ تح كم

 ًايزْمبلا ىتك (هُبحاص يِنأَيىَتحهورقأ لاقك 4 يبل اوُرَكذَك ريق

 هّللالوُسررماَ ءراَمحَلا اذهب مكناس هللا لوري : َلاَقَف دَّبحَص َناَكَو

 انك اذِإ ىَّنح انو مت لاق. نوُسرحُم مهو قاكرلا يفُهَمسَق ركب ابآ ف

 نأ الجر يل َرمأَك مْهَس هيف لظ يف فقاح يطب حن ةلثألب

 .ةنع سانا ريجُي ىَتح هدنع فق

 سل ل هير 8. مق و -

 نابفس نم كاحضلا ثيدح

 مب 6 # سفسا ميع ل نكت نا هع ميكس
 نع ؛يرهزلا نع ءرمعم انثدح «قازرلا دبع انثدح /١813-

 ةّيرلا ىَّرأ ام :لاق . ُةنعُهَللا يضر باطلا َنْيرمْعنأ ؛ بيم نب ديعس

 ين اق هللا لور نم مُكمحأ عسل «هنع َنوَُقَْيْمُهنل ةبصملل الإ

 هللا" اوّنمَر هلمْحَتسا َناَكَو «يبآلكلا َنايفُسم ب كلاَحَّضصلا لاقق ؟انيِش كلذ

 ئيبابضلا ميش ةآَرما ثرَوُأ نأ هللا ل وسر يلإ بك : باّرغألا ىَلَع كف

 . لدعم :تاإبلط بالحل نْيرَمم كذب دَحأَق اَهَجوز ةيد نم

 و مر
 انآ ؛ديعّسس نع «يرْظرلا نم تغمس : لاق ناّيفس اًنندَح - ١6878

 هر :رخأ ىَّنَح ءاَهجْوَر ةيد نمُةآَرَمْلاَثرَتآلَو :ةكقاَعلل ةّيدلا : لاق رمع

 ٌةآرما ثرو أنآ لإ بنك : 8 هلا لور نأ ؛يبآلاكلا نايف نب كَل
 كولن ءع عب

 . هلوق نع رمع مَجَرَف ءاهجْوَز ةّيد نم 'يبابضلا ميش

 م

 هس ارع ةرعاشو
 نع ءدّيز نم داَمَح ان انثَدَح «كلملا بَ نب دَمحأ انثَدَح - 1١ هما

 نأ 'يسيآلكلا َناْفُس نب احلا نع ٠ ءِنَسَحْلا نع َناَعَدَج نب يلع

 محلا هلال وُسَر اي :لاق ؟ككماَُط املاح اي :هلإ) لاق اقف هللا لوُسَ

 هللا ٌدِإَف :لاق: َتْمِلَع دَكاَم ىلإ : لاق ؟اناّم ىلإ يصي مث : لاق .نْبَللاَو

 . ايدل الكم مَ نبا نم رخام برص ىو كرا
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 ةيابل يبأ ثيدح

 نع «يرظْزلا نع ٌرَمْعَم اًنندَح «قازرلا دبع اَنكدَح- ]نكد

 تاّبَحْا اونا لوُشَي هللا َلوُسسَر تغمس : لاق .َرّمع نبا نع « ءملاَس

 ريا لاق. َرصَبلا ناسمطتو لبا ناطقا يالا نيتي انوفا

 م معمل يم اا احح

 نح فل نيد: لاقف "يكتب ذقا# لو“ 0

 . توُييلا تاوذ لت

 .[ :عجار]َ ماعلا يهو :يرهزلا لاق

 « عفان نع َقاَحْسِإنْبدَمَحُم انربخأ : لاق . ديزي انلَح -0

 اولا : لوُشَيِربْمْلا ىَلَع ف هلا لوُسَرْْعمَس : :لاق“ َرّمَع نبا نع

 ناطقْستسيَوَرّصِبلا (ناَممَتلَي اَمُصِإَ «رتبألاو « نيئيُطلا اذ د اوُلَقاَو «تاّيحْلا

 هرذتملا دبع نب وبا يل لاق اه الإ يَح ىَرأ التنك : :لاق .َلَبَحْلا

 ءاَهاَتْحَتَمَف َوُهَو انآ تْمُشَق : لاق . ىلب : تلق ؟ةنوَح كيو يني متنتألا

 َلوُسَر نإ :تلقك «ًالْهَم : يل لاقق الفأل اَْيَلَعْتْوَدََ ؛هْيَح تَجّرَحَ
 :عجار] توُميلا اود لفك نع ىَهَتْدَُهَّنِإ لاق. َنِهلتَمبَرَمأْدَ ة 88 هّللا
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 نبا ينربْخأ :لاق. جيرج نبإ انئدَح : لاق حور انْندَح -7

 دبع َنْب هبا الن ؛ةربخأ باب يبأ نب بئاسلاَنْبَنْيسْحلاَنآ ؛باَهش

 انآ ينتيوت نم هلا وسر اَي(497/6) : :لاق هيلع هللا باَتاَمَكرْذمْلا

 لاق «هلوسرلو هلل ةكدص يلام نم علَخْنأ ين إو «كلتكاسأو يمْؤُكَراَدَرجْأ

 1 ةرظنا] ثلا كنع عزي كف هلل

 »يةالاع
 نع بدع نع لاق. ةيعش انندح دمحم اًندَح - 1١84

 هكا ٠ نهلُك تاّيْلا لقيم ينال ؛ٌرَمع نب هلا دّبَع نع ؛ «مفاَ

 26 كبح َنوُلفي مهآرف ١ دجْسَملا ىلإ مهل وح نم لخْديا َ
 هي

 ءروُدلاَو توُيلا تآلوأ لْثق نع ىَهْت قف هللا لور نأ مك اَمأ : ةبابل وبأ

 ” كفل .عجارا رمألاَو نيتينطلا يذ ِلْثقب رمآَو

 « مِفاَن نع ؛هللا دبع انندَح : لاق. دبع نب دمحم ند - لل
 ماا 3 م عما مد وم هم

 :ةَباَبل وبأ هل لاق «٠ اهئ ةيح نم تجرح باب مكن ؛ٌَرمع نبا نع
 يس كرس » سومو
 . توي يفادوطكت يتلا تايسلا لي نع ىلا هللا لور لَمْ

 8. 8. نا لا و م

 سيق ند كاحضلا ثيدح
 2 أ ام - هه

© 
 02 7 و ماوس رعامرا نت ا م عك

 يلع اربح : لاق. مَنْ أَمح ادَح اع ائدَح - 1١6

 نحو كيل ننس ىلإ ّنْب كاَحّضلا نأ ؛ ؛ِنّسَحْلا نع ءدْيَزَنْبا

 ناَحّدلا عطقكانق ' 9 ٍلْيَّللا عطقكاش ةَعاّسسلا يديني ** نو

 دعي مآ َكِيِلَع مالَس : :ةَيواَعم رب ليزي تام

 يسّسْيو أنم ًانمْؤُم لجّرلا حبصُي لصُي هند توُسَي امك لجرلا بلك ايف توُسَي

 لس ضيم خا عب ءارفاك يي انؤم يي «ارفاك

ٍِ 
 . ايندلا

 مر و مم

 -_ ىتح اًنوقِبسَنَالَ ؛ انؤاَفْسَو انناوخإ منو تام دق ةيواعم نب ديزي

 ا[ :نا] اسأل َراَخَ



  نييكمل ُْلُس

05 0 

 00 لاه عي هس
 ا دا سملا

 [14814 :رظنا] . يلوم ىَنَو يانغ كلئاسأ نإ مهّللا : : لوفي ناك

 مارب هرم توك
 «ديعّسس نب ىتحُي نع ثيل اًنئدَح « دعس نب هب انئدح - ١ ةهم5ا/

 ساق كاسل

 هّللا لوُسَر نع رص يأ نع لول نع نحن حين دَطَحُم نع

 ريةرامم
 نب حين لاك لاق. ديسك - 158444

 نع «ةّمرص يبأ نع ٌةَوُلْوْل نع ءابح نب ىَحَيِنْب دَمَحُم نع «ديعتس

 :عجار] . يلوم ىَنخَو يانغ كلانسأ ينل : :لاق يأ ؛ هللا لوس

 [اهمكك

 مام وإلا ٠ 92 ل لم -

 نب ِنَمْح نم ؛ نيد نع“ 3 ا َناَمنُع ادبع «بّيَسُمْلا ديعس ءدلاَخ

 [15355 :رظنا] . متل رق

 سهما
 هّللا دبع نب رمعم ثيدح

 دَّمَحُم نع «قاحسإ نب دمحم اًنيدح : لاق. ديزي انئدَح - ١ةرملم»

 كت نيل دع نيم نع ٠ « بيسمْلا نب ديعس نع « يميل مهارنإ نب

 :رظنا] . .طاخأل الر كَحَيال لوفي 8 هللا لوسَر تحمس : : لاق يشرف

 [ا12مم0 لوزما لدرزعا

 مس هاو مر ةنو رب ةعسوم
 «َقاَحْسإ نْبدَمَحُم انَدَح : لاق. ناَمْيَلَس نب ةَدبَع اًنئَدَح - ١ةهرممأ

 هللا دبع نْبِرَمْمَم نع ؛ «بْيَسُصْلا نب ديعَّس نع « ميهاريإ نب َمَحُم نع

 هك نع رم ع يما 000

 1646٠[ :مجار] . طاَخألا َّذلإ | ركتحيأل : 9 هلل لور لاق لاق. يودع

 نب دَحُس نع كيب انك رنج دمحم اًنبدَح - ١ همه"

0-0-0 7 

 ٍلجررمْعم نع ءبيشْا بديع نع ٠ ا َطحُم نع «َقاَحْسِإ

 .٠ هم 255

 1686٠[ :عجار] . 0

 ُنْب ىَّيحَي انْندَح :لاق . يومألا ديعس نب ىَحَياندَح - ١ همه

 هّللا لوُسَر لاق : لاق. ُيِوَدَمْاِرَمْعَم نع ؛ بيلا نب ديعس نع «ديعس

 له م
 . طاخألا لإ ركتحُيأل : 2

 [10م0: :عجلر] .تّيرلا ركحَي بيلا ديعَس ناكر

 ِنْبداَّبَع نع «ديعس نب ىبحَي اربح : :لاق. ديزي اننَدَح - ١65|١

 ف للا . اوُسر َودْفَي نأ َلْبَق حبه ؛ٌرشأ نب رمْيَوَع نع « هربخأ ميمُت

 :رظقنا] .هيحضَأ َديُِي نأ هَرَمأَ ُدَل كلذ َركذ 8 هّللا ل وُسَر ىَّلَص امل

 لوكات

 هاما 2 ع -

 د عيد بسح دح ثيدح

 سارع مر شماعو
 اًنكدَح ”ديعَس نب ملا نرخ : لاق. ديزي انكدَح - ١ مه

 هَ َوُهَو ا هللا لوُسَرتيتآ : : لاق. دج نع ؛ هيأ نع مْ دبي ْيُح

 موق ديا يَِتتَنِإ : اًنلُعَف ٠ ملت مََو يموق نم جرو انآ ا وزع ديري

 ْنيِعَتْسَنآلاَنإَف : لاق «آل :اَنلُق ؟اَمُيمَلْسَأَوأ :لاق. مُهَعَم هدهشت ل ًادهشم

 لجو 3 هَ اًدهَشَو سلس لاق « َنيكرشُملا ىَلَع َنيكرْشُمْلاب

 الجر تْمدَعَآل : :لوقت 5 ءلد دمي هتباب تطورت «ةَمرَص ينيرْضَو

 مم عاش
 لا [ىلإ] كابآ لج الْجَر تمدح لوا «َحاّشوْلا اَذَه َكَحَّشَو

 يراصنألا كلام نْب بْعَك ثيدح ةيقب
 1 تت دس ه9 - تشيد

 هللا دّبَع نع ءةَوَرع نب ماّشه اَنئدَح : لاق. ”عيكو اندَح - ١ ةهمهك

 .(ح)ل هيبأ نع «ةيِراصْألا كلام نبا بْمَك نبا نع دعس نبا

 بْمَك نبا نع دعس نبأ ” نَمْحرلادّْيَع نع ٠ ٍماَشه نع ءريمت نباو

 .هعباصأ قع اماعَط لك 8 يبلانأ ؛ هين ع «كلام نبا
 ساما م

 نْبا نع «ُيِرْهَلا نع ءدْيَر نب ةَماَسُأ نع ٠ «عيكو اَندَح - ١ همها/

 بدلا اَدَعَف « مس هلامتغ عرق تناك بذكلةيراجأنأ ؛ كلام نْب (بْمَك)

 ثرْباسْمَك لاَ «ةَورَمب اَهَكْدَ ,ةّيعرل اكد ؛ اهئاَش نم ةاّض ىَلَع

 [36مك١ :رظنا] اهلكايمَرماَف اقف ىلا كلام

 ِبْمَك نبا نع « «'يرهزلا نع عمر انكدَح «عيكو اَنيدَح - 68648 1١-

 لاق. «نييِفوأ يف الج مالمو بر لف "يبل الأ ؛ هيأ نع « كلام نب
 َلوُسَر اَيْمَمَن :لجّرلا لاق لاه نع عم يآ ءاذكم لجل : 16 يلا

 لالالا :1همه4 :رظنا] . هّقَح نم يقَباَم هيل ذأ : لجرلل 8 "يتلا لاقت للا

 مب

 نبا [نَع] دعس نع «ايفَس نع ءِنَمْحّرلا دْبَع انندَح --6

 ثقل ٌهمباصأ "قمل هلل َلوُسَراسيآَر :لاق . هيبأ نع « كلام نب بْمَك

 [1همه5 :عجارإ . ماَمَّطلا نم

 هم ا ل م « كلام نب بْعَك

 987901١[ :رظفا] ٠ اهلكابهرماَك؛ كلذ نع ليّ لأَسَف



00 
 دبع نع دعس نع «ناَيفَس نع ءِنَمْحرلا دبع انندَح - -١هخكأ

20000 00002 
 -كَشّوُه : ٍنَمْحّرلا دبَع لاق) « كلام ني بهك نب محلا دْبَعْوأ هّللا

 ةَماَخعلا لكم ن ٍنمْؤمْلا لَم: ف هللا ةلوُسَر لاق :لاق هيب نع ايس يني

 ملجه ياي ىَّنَح ىَرْخأ اًهعَرصتو رم اَملدْعَت حارا اهم ءعْررلا نم

 كير ا ال دع ةّيْجُسْلا ةّررألا لكم رفاكلا لكَ
 لم ماسلا ع

 نَمْحرلا دبع كلش «ةَدحاَو رم ءاَهفاَمجْلا وأ ٠ اهعلَتَياهفاَعِحْنا

 ار يخل :لاق جيجل اق را 0/0

 َنْمذكأذأ كلَ نب بك هلل دع نب نمر دبع نع «باهش
 الإ يجني مل هَللاَدإ : لاقك ٠ هللا لوُسَر ىنآ هيلع هللا بَل كلام

 يلام نم ملحن يّنإو ءًدببآ بذكأ ل نا هللا ىلإ يتبوت مذإَو ؛قدصلاب

 َّضْعَب كيِلَع كن : : 8 هلا لوُسَرُهَل لاقك وسو ىلع هلل ةَكَدَص
 20 سهل م

 ةرظنا] . (8 00 /6) ري نم يمنهسدلسنأ يف: لاق. كلر يح ُهْنإَف كلام

 [اهمحا

 نّبَرَمَع نع ءَنْوَع نبا اًنريخأ : لاق. ليعاَمسإ انندَح - 1١- ةرمكال

 يظل رس ةَرَغ يفتك ام : كلامي لاق : لاق .(كفأ) نْب ريك
 2 ما مم
 # يوقف
 6 رهن :ُتلُق 8 ِهّللال اوُسمَ َجَرَخ امل : لاق. ةاّرعلا كلت يف يم ةّققتلاَو

 ينُدُحأ تلت رفا مكوتْيسْساَف يزاهجج يف'ت ذَا نحل ما
 طا طا ًُس 5 حلا هك نب بيق أد يَ

 راس ؛َتاَهِيأ :تلقق «غرفأ ملك تيَسْمأَق يزاَهَج يف تْذَخأ ثلاتلَ مويا
 11 ملت عع

 هيل ورذتْعيِسَنلاَلَمَج 8 هللا ٌلوُسَر دق امل “تما انآلكس اّنلا

 ةّقلاَو رْهظلَر سا ةَرَغ يفك ام: تلك هذين ىَنَح تذجت

 لأ سانا رصف هّللوُسَر ينع ضرع اا هده يف ينم

 ٍمْوَيَتاذأطئاَح تروس : لاق. انع َنلوَحتيأنأ اًنؤاَسن ترمأَو ءانوُمل

 ينتملَع لَم مَللالكمدَسئْرياَج يأ : :تلقُف ٠ هللا دنع ٌرياَجب انآاذإ اًدِإَ

 :لاق. يملك ال َلَعَجَف ينع َتكَسُف :لاق ؟طَق اموَيهلوسَرَو هللا شفع

 « ينم اند ىَّبَح ابك اع : لوُقي يتلا ىلع الجر تْعمَس ذِإ ميتا اَنآ انيق

 . ابنك ورشي : لاق

 نع ليقع ينئدَح :لاق ثيل انْثدَح ؛جاَجَح اَنئلَح -5

 َنيِنّلا ةئ ةئآَلدَحآ كلاَم نب بسكو) كلاَم نب بْهك نبا نع ؛ باَهش نبا

 بيير َناَك : : لاق كلام نب بك نأ (مهبلَع بيت رس نم مد انإ 8 هللا لوس اق كلام

 سانا هبت هلم يف َسْلجَ مَلسم يعكر هيف حبس ٠ دجّسَمل لاب أدي

 [16451/ ,لهدكك ,1همك# :رظنا] . هلع نوُمْلس

 «'يرهزلا نع ٠ ٌرَمْعَم اًنئدَح :لاق. قاررلا دْبَع انندَح - ١ همكم

 دق لأ وي عع لك هذ وألا نع

 َلَعكِر فس نم ءاَجاذإناَكَو «نيعْكر دجسملا يف ىَلصَ «ىَحْض دل

 [16254 :عجار] . كلذ

 :لاق. دبع انيخأ :ل لاق. .قاشإ نب يلع اد - اوكا

 ساشا مال

 [اةم14 :عجار]. للك لقسم مك كم

 نِبااَنَرَبخأ :الاق. ركب نباو قازرلا دبع اَنيَدَح - 1١ همكا/

 0 نم بطك نب هللا دبع نب محلا بعل ؛ باه ينكح : لاق . جْي

 هب لدي هلع نحو ءبنك نيل هيأ نع كلدَحك 2

 اهي تطهف لست دجلة « ىَحّضلا

 نع « كلام نْب بْعَك نْب هللا دبع «هيبأ نع : هئيدَح يف ركب (نيا)لاقو

 لوم :عجار] . مَع

002 
 «يرطرلا نع ُنَمْمَمانندَح : لاق. قاّررلا دبع انكدَح - -1 همكم

 كلام نب بْمَكل رشم أ تلاق :لاق. كلام نب بْعَك نب محلا دبَع نع

 ما اي كلهّللا ري :لاقق _ًارتشبم ينعت - ماسلا ينبا ىَلَأرْثا كاَشرْمَو

 يف قلَتريط مْ ُةَمَسناَمّنإ : قف هللا لور لاقاَم يعم ملوأ رم

 لاق مايد ىلإ لجوجل دارج
 [5ا// مح الهمه ادجالا ءاهمال» :رظنا] . .ةللاُفَْتساَك تَدَص 1

 ريق ون
 نع ٍحلاَص نع « يبأ اَنثدَح «ميهاَربإ نب دَعَس انئدَح - ١8

 ناهي ؛ ؛ بدك نّب هلا دبي محلا بح يكد : لاق. باهش نْبا

 ولي رئاط تام اذإ نمؤُمْلا ُهَمَسَن : ف هللا لوَُر لاق : :لاق. كلام َنْيَبْمَك

 هني مْوَيمدَسَج ىلإ ىَلاَعَتو كرات هللا هَّمِجْري ىَنَح «ةّنجلارِجتب

 [16846 :رظنا] . هللا

 « كلام نع - يعفاسشلا ينعي - - سيرد نب دَمَحُم اننَدَح - ١ هرخا/»
20 

 ُراَبأ نأ هَرْبْحاهَّنأ ؛ كلام نب بْهَك نب محلا دْبَع نع «باّهش نبا نع

 نمْؤُمْلاةَمَسَناَمْنِإ لاق ا هللا لور (َدَحُي ناك كلاَم نب بْنَ
 ا ا 37 يب رو شع

 ةكراَبَملاُهمجْرُي ىَتَ جار يفند يراط

 [1ههكح :عجارإ . هس

 مع ميس هر هل

 موي هدَسَج ىلإ ىَلاَعَتو

 نبا نع «"يرْهَزلا نع رَمْحُم اًنْئدَح « قازرلا دب انئدَح - ١ همام

 ةَوْزَغ يف سيما مير ف يل نأ ؛هبيآ نع كلام نب بْعَك

 [5١م58 :عجار] . كوت
 يبد ويب درعا لام سا مرا #  هرع سد

 نع «سئوي اًنربخأ :لاق .رمع نب ناَمْنَع اًمنندح 7 ١-

 هللا َلوُسَرألأ ؛هييآ نع ٠ «بْنَك نب ِنمْحرلا دْبَع نع «يِرْهْزلا
 جري ىّنح نجلا رِجّشب جش ب قكَْيريط 7 اًةَمَسْاَمْنِإ :لاق (4 86/7

 [19854 :عجار] . ني موي هدسسج ىلإ ىو كاهل

 نع سنوي اًنئدَح :لاق .رَمْع نب َناَمْنَع اًنئدَح 081/7 ١-

 :لاق كلام َنْببْمَكنآ ؛ كلاَم نْب بسك ِنْب نَمحرلا دْبَع نع يرمز

 . سيما ميال ارق دار إْرَخَي هللا لور ناك ام (لق)

 اًنَرْبْخأ :لاق . هللا دْبَع اًنْئدَح :لاق . دايز نب ٍباّتَع اًنئدَح - ١

 نأ ؛ بط ِنْب هلل دبع نب نَمْحرلابَع يتربخأ :لاق .'يِرْهلا نع سنوي



 ميد ف

 - نييكمل ُدئُْس
 كك

 ارشد لوقت دات ينك شمس لاق ؛ ا: بك لد

 عرس سعال سام
 د رز ليسو ادار لل دبش اق لس

 يذلا هِهْجَرب ْمُهَرَبْخأ «مهوُدَع ةبهأ اوبال مَهرمأَنيملَسلل الجن ءريثك

 [ 1 هدحاا ل هدحك :رظنا] . ديري

 رو امر هدر
 نب دمحم ينكدح : :لاق. ّيَردبَع نبدي انثدَح - ١ ةرمابه

 هللا دبع نب محلا دبَع نع ٠ «'يرهزلا نع ؛ يدييزلا يكدح : لاق . برَح
 مَع ثَيي لاق هللا لور ؛ .كلاَم نب بنك نع « كلام نب بْنك نب

 ىَلاَمَو كرات يبَر ينوُسْكيَو ُُئ ىَلَح ينمو انآ نوه مايل مويس
 ٌماَقَمْلا َكاَذَف وق نأهَّللا ءاَش امو يلُنْدْؤُيْمُت ةاَرْضَح ُهَّلُح

 .دومحملا

 نب بنك نأ« ز دطس نب نمد ندم نع ءايرَكَ

 ٍمدَغ يف آلِسْأ نامئاج نام :لاق ف يِبلانأ ؛ هيأ نع ُتُكرَح كلام

 ١[ مهلا :رظنا] . .هنيدل فرشلاَو لاَمْلا ىلع ءْرمْلا صرح نم ءاَهكَدَسْنأ
 هع دع ع

 نع بيشانرخأ لاق. *بناَميا وا يي

 هم ع
 ىرتفكو و دق يفق ىلإ » لاق

 . هناّسلو هفيسب دهاَجُي َنمْؤُملا نإ : ف (يبلا لاقق ؟هيف

 نع :بْيعش انربخأ :لاق. ناَمِيلاوبأ اَنتدَح - 44 ١-

 نأ «ماّشه نب ثراَحْلا نب نَمْحرلا دّبعنْيرْكبوبأ ينكدَح : : لاق . يرْهزلا

 ود ” 2 هلم فد لعل

 .هربَخأ ثوُمي دبع نب دوسألا نب نمحرلا َدِبعنأ «هربخأ مَكَحْلا نب ناورَم

 رغششلاّنم : لاق اق يِبنلا نأ ؛ربْخا يِراَصنالا بنك نب يب نأ

 كلقخل كلل ك1 41/4 للملا كل 1ك كلم ل1414 117 سقنا] .ةَمْكَح

 [؟1447١1 كاملا لكاغحل

 راسم مساع هز
 نب | بدك نأ ثدَحُي بك نْب نمْحرلا دبع نب رشي اكو - ١ هم

 م رم عي س هضاس#
 مُهئوُحَضَت مناك هدب يسن يذلا : لاق 9 ينل ثدَحُي ناك كلام

 .رطلا نم مهل نوُوَُت ايف ٠ لجلب
 لس سل لا

 :لاق. يرهزلا نع بيش انابنا : لاق. نامي وبأ انئدَح - ١ هرم

 َوُهَو يراَصْنألا كلام نب بْنكنأ كلام نب بك نب محلا دبع اًنربْخأ
 020 ع ع

 ةَمسَناَمْنِإ : لاق يبل نأ ؛ثدَحُي ناك مهِلَع بيت نيل ةئآلّتلا ّدَحأ

 ىلإ ىَلاَعَتو كرات اَهَمجْرُي ىّتح ةّنجلارَجَش يف قُلميرئاَط نمؤُملا

 0 هدكح :عجار] . طب مي هدَسَج

 هن ءهييأ نع رسل كلوب بنك يتشرب نع « باهش نبا

 علل هللا لوُسَراَي : هيَ ىو راَتهللاباَت يح قف هللا لوُسَرل لاق

 | اهدحك حا (ة مالك ) كلام نب مك ثيدَح ةيقب
 ت1

 َكِيلَع لنا: ؛اق هلال لاق : هلو هللا ىلإ قد يلمع

 . كك نإ كلام ضْحب

 «يِرظْزلا يخأ نبا انكدَح «ميهاَربإ نب بوُشْعَي انكدَح - ١ هدح؟

 ُدِبَع يتربْخأ : لاق «'يِرهلا مل نْب دَّمَحُ مَع نع هللا دْبَع بع نب دمحم

 ؛كلاّمِنْب بنك َنْبَّللا دبع ؛ لاَّ بنك يهل دعت
 هلق تسع مل

 ُثدَحُي كلام نب بصك تغمس : لاق. ّيمَح َنيح هيب نم بدك ٌدئاَف ناَكو

 بنك لاغق ؛ . وة دز فاق هَل لور نع فل اهحةيدح

 هولك جرم هب

 نب و ”-_

 فيم و رب لفل تنك يث(4 00/0 ري رس
 هللا مم ىّتح شر ريع ديري 9 هلا لوس جرام اًهنعفلَخَتَادَحأ

 ةلبل 8 هللا لوُسَرَمَمت هش دقو دايم ريغ ىلع مهد نيو مهي
 تناك رْدَبدهشَم اهب يل نأ بحأ امو «مالّسإلا ىلا بح ةبقعْلا

 لوُسَر نع تفلح نيح يربح نم ناَكو ءَرهشأو اهنم سائلا يف ركذرَْ

 تلد بح ينم سالو ىوذأ اعف نأ مل ينال لوبن ةزخ يف اق هلا
 يف اَمِهُتحَمَج ىّنَح > طق نييلحار اًهلْبَقتْحَمَج 7 ام هّللاَو ارا كلت يف ُهنع

 م إو املق كل اوس ناك ةاّرْلا كلت

 ًارَقَس اس َلَتساَو ديدَض رح يف اف هلا لوس اها اَرَلا كللت تناك ىّتَح

 ةَبهأ اهلهم َنيملْسصلل الَجف اريدك ودع َلقَساَواَاَقَتو دبع

 ويك هل وول يول هل مُهُودَع

 عا هيو مرّودع
 بْبْقتي ديري لجر لق : 'بْعَك لاقك - َناَويدلا ديرب - ظفاَح باك ْمُهعَمْجَي

 ضو لنمو هلا لأ وطأل

 :ٌرَعصأ اَهْبلِ انآو «ٌلّظلاَو راَمّتلا تَياَط َنيح ةَوُرَمْلا كلت 1 هللا لوس

 ُهَممَرَهَجنآ يكل ودغأتقفطَو همم نوُئمؤمْلاو 8 هللا لور اهله مك

 ملق تأ انإ للك ىلا نأ: يبت يفوتني ضف ملو مج

 ف هللا وسر َحَبصأَف “ ءدجلا ِساّنلابٌر مش ىّتَح يب ىَداَمَتيَكلَدك لري

 َدْمَيراَهَجْلا :سْلْتَ .ائيش يِزاَهَج نم ضفأ مو «هَعمَد وسلا يدا
 ملوتْنَجَركَرَجنآل اوُلَصتاَمَدْنَبَت ودق «مُهتحلا مث نيمويوأ ٍمْوَي

 كلك لري مل اي ضفأ مو تْطَجَركتنْودخ مك « يزاهتج نم انيس ضْأ

 تيلو مهكر ٌلحترأ نأ تْمَمَهَف وْرَمْلا طَراَمَتَو اوُعرسأ ىّتَح يب ىَداَمَتَي

 ع وار فعلا يل كلذ دقي مل مث تلم ين 9

 هلع اصوُمَْمًالُجَر أل ىَرأ الًاذأ يبزحَي مهيف تأت ل هللا لوُسَر

 َك و5 ىلح ا هل ينل لماما نق

 نم لَجَر : لاق كلام نب بْنَ لع ملوي مْوقلا يف سلاَج ومو :لاقت

 لج نبال : لاقق يقطع يفتهم هَّلل لوس يسبح ةملَس يب

 ف هلا لوُسَر تكسر لع انس املا َلوُسَر يللا تقاس

 ةلوّبت نم الفا هونك قف هللا لوس ذأ ينقلب ملف كلامي بدك : لاق

 ادع هطَخَس نم جُرخأ اداب لوقو بدك ركَدتآت طف يّنب ينرَضَح

 لأ دق هلل لوُسَر لق امل يله نم يأ يذ لك ل ىلع عتسأ

 تعمج تْعَمَجْأَتأ :1يَشب هلم وجا نل ين تْكَرَعَول طابا ي نع ٠ حارسا



 0 اح

 لمع كل ع را نه

 هيف عكر دج ذبر سم مداد قف للوحة قدص

 وردي اوقف َن 0 هداج كل لَ ملف ساّتلل سلجم يعكر

 ف كلل اور مهم لَك الْجَر ناسك ةَملضب اوُئاَكو هل نولي لإ

 تلج ىَلح ىلا لإ مرار لكيو هل تست ميل

 3 ليات دبر خان لانواع

 يدها لالخ دع قل هس
00 

 21الف كاش

 مام ةجس س اه سا

 يضفي لح مشق قد دق اذهان هلال: .لاق كل نع ُتْنَلَخَت

 يلاو: لاق ينوب ةملَس يدب ن ملاح تربو تشق كيف ىلا

 َتْرتعا وكل ذأ تجدوا ل 5 تأ تلك كاسل مهلا

 كد نم َكِفاَك َناَكدَّقَل َنوُم بلا هبَرَثَْعا اّمب 8 هّللا لوُسَر ىلإ

 آت وأ ىنح ينوُبي انامل :لاق كلل هللا لوس راسا
 30 0 يال ا

 م مع امم ©
 معّناو: لاق دَحَأ يم اذه يقل لَه مهتم لاق يسن ب ذك 5 عجْرأ

 لال لاقل لق ملثم مهل ليتك تل اما: : لاق نآلجَر مهي

 :لاق يفقاوا مآ ْبلالهَويِرماَمْلا عيلان ؛ةراَرُساو :لاق امه ْنَم

 ُتْيصَمَ : :لاق هو امهيف ينادي ادهش دق ِنْيَحلاص نْيلجَر يل ورك

 اهي امآلَك نع ؛ يملا  هّللالوُسَر ىو : لاق يل اَمُهوركَذ نيح
 عقل هم

 ىَّنح اَنل اوَفَتَو : لاق سانا اَنيَتِجاَف نع ٠ ّفّلَخَتَْم نْئَي نم ذئالَلا

 ىَلَعانتبلكْف رغأ"تُْك يلا ضرألاب يه امض ألا يسفتْنُم يل تركت
00 

 انآ امآَو نايكي اَمهنوُبي يف اَدَعَو نكس اَف ياَبحاَص مَ هيل يسمح كلذ

 : فوُطآَو يملا عم ةالّصلا دهشأ تنك ْمُهَدلَآو موقلابتنأ تنك
 ةآلّصلا دي هسلْجَم يفَوهَو هلا لوُسَر ينآو دَحأ يسلكي الو قاونسألاب

 نم ايرق يلصأم أوم السلا درب يَ ةكرَح يسفن يف لوقت لَ مسا

 1 ضر هَوْحْنت لا اذإق يَ ظن ينال ىَلَحْت بذله هقراسأو

 يبأ طئاح توست تحت يشم ملل رجه "نم كلذ"َلَح لاط اذ ىَّح

 يل دَراَ لاو هلل لإ َّنلبَحأَو يَْعْنْاَومَو اق

 :لاق لوس هللا بحأ ينآ معلم هلل لنا داق ا يل كنك السلا

 هول : :لاقت ٌةُيدَشَنك تحف تكَسَق هيدَشَنقت دُحَف :لاق تكَسَف

 قوس يشأ انآ اسي َرادجلا توست ىَتَحْت يوت ياََحْتض اَنْ ملأ
 نمل وي ةئيدملاب هع مطب مدك نمم ماشا لهآ طاَببأ نم يطب ا ةّئيدَمْلا

 اج ىّنح لإ هل وريشي ساّنلا قفط : لاق كلام نب بْمك ىَلَع يدي

 قلبه هدب يف اذه اتاك هلو اس كام نم هك لق

 لسا ابوح ةم ةميطم الو ناوه راب هللا كلميم كا دق كبحاَص

 و اهي لاق ءآلبلا نمضي اذَهَو ار نيح تلتف : لاق
 م وعروس عا
 هللا لور لوس نيس نمي د وُمرأ “تضم ذإ تح اهب هئرَجَس

1 

 هلك لاق آزال تضارب هل لور لاق ينيب
 ؟اَهلؤتعا لب : لاق مد ادام ْمأ هلع لم همة نع ع اع

 خدمت نع : ينو كلطأب يقعلا يناثلا لاق كلذ لثمب

 8 هللا ل وسر ةّيَمأ نب لاله ةأرما تءاَجف : :لاق رمألا اذه يف هللا يضقَي

 انآ هك لَه مداَح هل سيك ع ئاَض حبش ةلاله نإ هللا َلوُسُر ايدل ت : لاقت

 ءأيَش ىلإ ة كح هباَم هلال: لاق كّنبَرقي ال نككَو آل آل :لاق ُهّمدْحَأ

 :لاق ءاَنَه همي ىلإ ناك ام كِرمأ نم ناك نأ نذل نم يكلم هللا

00 
 ذأ دقق كانآرما يف ا هلا وسر َتئاَتساول : يلهأ ضب يل لاقك

 َلوُسَر اهيف ٌدذاَتسأ آل هّللاَو : تقف : لاق . ُهمْدْحَت نأ نب لآله ةأرمال

00 
 :لاق . "باش لجرانآو هنااا اذ ف هلا لوس لوفي اَم يأ امو ف هللا

 م م سلا رس 00-0000
 :لاق. انمآلَك نع يه نيح هي َنيسْمَحلاَمك لايك رع كد دب َدْمَب ابل

 اَمَنيِبَق ؛ انوي نم تيب رهط ىلع لب نيس َخ َحاَبص رجا ةالَصهتيل م

 ّيَلَع تق قَد ءانم ىَلاََنو كَراَتهَلاَركَذ يلا لاحْا ىلع لاَجاَنآ

 ٍلَبَج ىَلَع ىقوأ اخ راض تعمم تبحر امض رألا يلع تقاّصو يسن

 ًادجاّس ترَرَخَف :لاق .ْرِشْبَأ كلام ّنْب بعك اي : هتوص ىلعأب لوفي

 اع تورته وي هلل ةجذكأل فرو

 يبحاّص لبق بَهْدَو ءانتور شي [ساّنلا] بهذ رفا ةالَّص ىّلَص نيح

 ليلا ىو ملْسأ نم عاَس ىَعَسَو اسر لجَريإَض كرو وم
 ُةَئوصاتْمَس يذلا ينءاَجاّمل سرا نم ٌعَرْسأتوّصلا َناَك

 ُهكللْمأ ام هّللاَو «هتَراَشيب داي امو 55 يبو هل تخزن ينوي ( 4 98/6

 8 هّللا َلوُسَر مؤأ تقلَطْلاَف « اهلك نييوكت رعَتْسا «ذئموُي امري

 كِل للا ةبوت كادي : :وأوثيةّلب ينوه اجو اجو سلا ينال

00 5 

 * سانا هكَوَح دج دجْسسَمْلا يف سلاَج 8 هللا لوُسَر ادق «دجْسَملا َدِجْمَمْلاْتْلَخَد ىّنَح

 َماَقاَمهّللاَو ءينأتهَو ينسْقاَص ىّنح لوري هللا ديب ديب نب هَحْلط يل مَن

 لاق . ةَحلَطل اًماّْني ال ِسْمَك َناَكَف :لاق. ب موجات لا

 َنِمةْجَمَقبيَوُمَو :لاق 8 هلا لوُسَ ىلع السالك بنك
 هس كسا »ا

 ةلدنع نمأ : :تْلُق :لاق . كمآ كدلك ويريح نأ روكا
08 

 ُلَوُسَر اكو : لاق. هللا دنع نم ليل : لاق ؟هللا دنع م مهلا لورا

 كلك فري تح رَمق طق هناك [ىقح]ههجَو راسا ا هللا

 نأ يوت نم نإ هّللا لوُسَر اي :تلق : :لاق هّيَدَي نيب تسّلج اًمَلُق : :لاق .هنم

 : 8 هللا ٌلوُسَر لاق .هل وسر ىَلَِو ىَلاَعَت هللا ىلإ ةكَدَص يلام نم لمن
 ممل دعم

 يذلا يمْهَس لسن يّنإ : :ُتْلْقَق :لاق . كك يَ وه كلام ضب كاسنمأ

 ْنَمنإَو «قدصلاب يناَجت ىلا امن هلا لوُسراَي تلتف : لاق .ٌرّيَخب

 َنمادَحآملعأ ام هللا : لاق تيب اقدص الإ ثدَحأ ل ذأ يت

 ف هلا لوُسَرل كلذ كَم ثيِدَحْلا يف قاّصلا نم نم هللا هآلبأ َنيملَسَمْلا

 كلت ذم ةيذك تسمن اَمهللاو «ىلاعتو كراْهللا ينآلأ امم نَسْحأ

 اَمِيف هللا يمسي وُجْرآل ينو ءانَه يمي ىلإ هللا لوُسرل

 يحال لعل قو لاوذا دراما َلَرْبآَو :لاق : . يقي
 درك بوُنُق غي داك اَم دب نم ةَرسُعْا ةعاَس يفهمني راصنألاو



 ىلع الط بنل للا لع حرف مهب هيلع باك ان مث مهنم

 9اشهر سالما

 اَمّيأ اي يحل باولو هلال مهل بام للهلال
 سيما # مما

 َُّللاَمَمْنآاَم هلو : بعك لاق «هدأصلا اوكا اونا اوثمآ نيل

 يقادص نم يفت يف مظعأ ناهد ديف ةمْدن 'نمَلَع ىَلَعَتو كرات
 امم هم ص ا وطمس كل

 َنيح هوُبَدَك يذلا كله امك كلا . تيك نوكأ ال نأ دموي هللا لوس

 لاقُياَمَرَش ُءوُبَذَك َنيح ُهوُبَُك َنيذَّلل لاق ىَلاَمَتو كَراَتِهَللانإَف :ٌهوُبَذَك
 نع اوُضرعشل مهل ملل مُكلهللاب نوُقلَجس> : ىلاعَُهّللا لافق دَحآل

 اوُناَك اَمبءاَرَج مسج ْمُهاَواَمَو س جر ْمُنإ مم نع اوُضرْعأَف مه

 ل هلل ْمُه نع اوَضْرَتذإق مه نع ًاوَصْرتل ْمُكل نوُشلْحَي نوبسُكي

 كككوأ رم نع ةقكلللا اهي انلْح اّنكو : لاق «َنيقسالا ٍموَقْلا نع ىَصْرَي

 جنا ' مهل َرفَتْساَوْمُهمِياَبقاوُلَح نبح كف هلل وُسَر مهم لبق نيل

 ىَلَعَو» : ىَلاَمَت هللا لاق َكلّذِبَ « ىلا ىضق ىّنح ارم ا هللا ل وسر

 اًنفّلْخ امم َرَكْذ يذلا ا مآ هاَجإَو انَيِإ هُفيِلْخَت نيكو «اوُمّلَخ َنيِذّلا ةئآلّثلا

 :عجار] هم لب هَ داود كف لَحَْسَع رمان هولا نع انْ

 [لهمال4

 ماع ها » ضي

 ٠ كسلا 00

 كلم نب بْحَك نب « ٠ نم بْمَكَدئاق ناكو كلام ِنْب بدك نيل دبعَأ
 ساس ساس

 «فْلَخَت يح هكيدَحكدَحُي كلام َنْببْعَك تدم : لاق. . يمع نيح هيني

 مسرب مو درا
 نع ْفْلَخَتَمَل : كلاَمُنْبَْبْنَك لاق. ةلوُبَتةَوزَع يف ا هللا لوُسر نع

 تلك ينأَرْيَغ دلو ةَوْرَع يفألإ عَ اَماَرغ ةوْرَع يف اف هللا لوُسَر

 يب سا ص صم صل و مام
 لوُسَر َجَرَخ اَمنإهَنآل ًهنع َفلَختدحأ بتاعي مكو ري ةوزغ نع تفلح

 هو
 قو بح مااس وب اهفالاك ءشْيرفلا تناك ينام ديب هلا

 ام :لاقق. هندي ياس ىَلح يشأ فقلت: لاق مث ؛ يرق نم

 و هّللاَو يّنإ هللا لوُسر اي ىلي : هاتف «كّرهظ تن تن دق كت ملاك بلح

 نم يرخص ينأ(٠٠ /[) قتلك لفل ملي ةدعأتشم

 ين : هيف لاقو ُثيِدَحْلا َرَكَذَك ... دج تيطْعأَدَقَلَو ءرْذُمب هتطخَس

 ىَّنَح مهدنع دنع ينوُكَف لأب يقحلا : ير : لاق هللا َوْمَع وجل
 ىلع ىَلَع ىقوأ خ راَص توص تغمس : :لاقو. ألا اه يفُهَّللا يضْقَي

 ًادجاّستْرَرَخَف : لاق . ْرشْبآ كلاَمَّنْبْبْنك اي: .هفوص ىلعأب عل لج

 َنيح انيلَع ولبس 8 هلال وُسَرندآَو يَرَف ءاَج دق هنأت فرعو

 : هيف لاقو باّهش نإ يخأ نبا ثيدَح ىنَمَركَذَف .. .رْجَفلا ةالَص ىَلَص

 ١9804[ :عجار] . مالنا ري تش رح لَه يسنت يف لوُثآو

 دبع اًنْئدَح :لاق. ةيهل نبا اندَح : لاق .نَسَح اًنئدَح 5 ١-

 ُهَلَّناَك هنأ ؛ ؛كلاَمنْي بْعَك نع ٠ « بْهَك نب هللا دّبَع نع «٠ جوعألا نَمْحرلا

 تَمقكرا ىّتح هَ زك هيل «يملشسألا دردَح يس ّللادْبَع ىَلَع لام

 ناك هدي َراَشأك ْبْعَكاَي : لاق , هلا لوريم «تاوصأللا

 عاقم
 [١هه84 :عجار] فصلا ليو هلع امم افنصنَدَحآَف فصُنلا : لوي

 سييرأ واح نمل بآن بمِهإَح - ١ هلله
52 0 

 كا بن هيراصالا للا دبع نب محلا بع ينربخأ : يرهزلا

 رجس يف قلي ط نمؤملاةمسنامّنإ : لاق ا هللا لوران «ُثدَحي ناك

 مقوس رز
 [ادمكك :عجار] . ني موي ءدّسج ىلإ ىلا عج ىّتح هةّنَجْلا

 ريب مر ةماعلا

 0 ا لاق. قياس نيد خم اح - همم

 يك ركل يف نطل طب هل وألا كح ريع

 . برو لكأ ماي قيرشتلا مالو «نمؤمالإ نجا لدي

 :لاق « هّللا دبع اربح : :لاق. َقاَحْسإ نب يلع انئدَح - ١- همحا/

 «ةَراَذ نب دعس نب نمل دبع نب دمحم نع «ةدئاَر يبأ ْنْب ابرك اربح

 ام :48 هّللاٌلوُسَر لاق : لاق هيأ نع «ُيِراَصْنألا كلام نب عك نبا نع

 لالا ىَلَع ءْرَمْلا صرح نم ءاهل دأب مَنَغ يف السرأ نامئاج دابتذ

 [١هما5 :عجار] . هنيدل فّرشلاو

 ارخأ: لاق ٠ للا ل هنااا ادخال
 500- وم ري ىو

 مّ ادار يفلان : لاق. هيأ نع يكلم نب بنك ل

 ءدَقلاٌنمَّرطني تح ءاَتلاوٌباريشلاَو مَا هلع محم ْماَنَق ىَسْمأَف لجرلا

 يللا دنع «نم باطلا برم مَجَرَق

 اَهيَعَكَوَمُك تنام لاق «تننالك ينِإ تلق اَهَاَرأَق تَماَْدَكُهّئآَرْما

 لربك « هرج ف يبل ىلإ معادن « كل لم كلام نبك عَصَو

 هظرفدم رس يوم ا م م مع

 مكيلع باَتق مكس نوُناَْحَت منك م

 مف يع
 دَجْوَف «هدنع َرهَس دقو هليل اذ اف

 املا مَعَ ىَلاَعَتَو كرابت هللا
 هي

 . «مكنع اَمَعَو

 دّسَحُم نيرا دبَع اَندَح رحب يلع انئدَح - ١

 نبا نع «باهش نْبا يخأ نأ« هلا دبَع نب دَّمَحُم نع يدرَواَرتلا

 :لاق كلام نْب بْمَك نع ٠ بدك نب هلل دبع نب نمحَّرلا دْبَع نع «باهش

 ههللاَمو هدي دهاَجُي َنِمّوُمْلا د ءرغُشلاب اوجه : :48 ِهّللا ل وُسَر لاق
 رودرا ةهماع

 . للاب مُهوُحَضْياَمنأك هدي دَمَحُم سفن يلا

 اقع
 ِنَمْحّرلا دبع نع هرَشْعَموُبأ انندَح : لاق سنوي اًنئلَح - ١-١

 م. اةمررعا , ماس
 مو ندع بدت نركب: لاق. يِراّصْألا هلا دبع نبا

 لوُسسر نع ًائيدَح اًندَح صح بأي : لاقف. نايك نب مكَحْلا نب رمح ىَلَع

 ضاَخ ضيم داعم : :1 هلل ٌلوُسَر لاق : :لاق «فآلتخا هيف سيل © هللا

 يفُهّللا ءاَشْنإ مقلم دو ٠ اًهيف مقل هدنع سجاد ءةَمْحرلا يف

 . ةّمحرلا
 6 مي

 :لاق َقاَحَسإ نبا نع ٠ يبات لاق. بوي اندَح - ١4١-
 سد اج مهد يكد



 نييكملا دم

 أ كَ راّصألا ملأ نم ناكر بنك نيل ديمه يكس

 اهب هللا لوس ماب ََبقَملاَدهش ْنَّسم بنك اكو «كلام نبك

 ماَرَْلا انعمو انفو انيلص دقو نيكر ثا نم امو ٍجاَبُح يف انجرح : لاق

 َنمانجَرَخَواَنَفَسِانْهَجَوَناَسلف ؛ اديس اني رورعم ( 461/6"
 امهّللاَو ين ماير هّللاو تر ْدَق ينإ هاي: اَنل ءاَربْلا لاق ٠ ةنيدملا

00 
 آل نأٌسْبَر دَق : :لاق ؟كاَداَمُو :ُهَلاَنلُ : : لاق ؟ال مهبل ينوُمفاوَت يرذأ

 ءاَهيلإ يلصأ نآَو - َةَبعَكْلا ينعي - رهظب ينم يبا هذه مد
 مام مم

 نآ درت اَمَو ءٍماّشلا ىلإ الإ يلصي اني انين انْ اَمهّللاَو : اًْلَقَف : لاق
 ةكسب »اسهم 2 ميل
 اد انك لَمْدَت ال اكل هنا : :لاق ءاَمْيلِإ ينّأ نإ لاقق «هَفلاَخُت

 لاق 5 كَم انمدق ىّنح ةَبعكلا ىلإ ىّلصَو ماشا ىلإ الص ةلّصلا تريح
 200 ه6

 :لاق. لكم نمد امل هيلع ةَماقألا ةلإ ىو نصا هلا نك دقو : يخأ

 يِرْفَس يفسْمَنَص مح هلانسا ىّنح ف هللا لوُسسر ىلإ قلطنا يخأ باي

 , هيف يال مكفالخ نم تيار اَمك* يش هنم يش يف كودك هاهو ؟اذَه

 شلل( بقه مل هفرختالانكو ف هللا لوس نع آن انجرح : لاق

 ؟هناَقرْمَت لَه : :لاقك ف هللا لوُسَر نع هاَلاَسق كم لهأ نم لج اً انْ

 «مَعَ :اَنل ؟هَمع بلا دبع نب سابعا نار لَه :لاق ..ال : انلُق :لاق
 2 يي

 اَمتلَخَ ادق :لاق. ًارجا اني مدي لاري َناَك َساّبمْلا فمَن اَنكَو : لاق
 كلو ل ماو دعم

 اًدإَفَدِحَّنَصْلا اَنلَخَدَت :لاق «سابَعْلا عم سلاَجْلا لَجرلاَو هَف دِجْسَملا

 لاق ؛ هِيَ انْسَلَج َمُثاَمَلَسَم ؛ سلاجهَمَم 8 هللا "لوو ٍس لج بعل

 :لاق ٠ ”لذطتلاَيِعَراَئركَ ساّبملل هللا
 ريلدق مودم

 م هللَوق : لاق ٠ كلام نْبْبْمَك اَذَهَو «هموق يس ورم نب ءاربلا اذه مح
 ةو.دنثر م مف

 :رورغم نب اربلا لاقق : لاق معن : لاق ؟رعاشلا : 3 هللا لوُسَر لو ىَسنأ

 نأتي ملْسإللُهَّللا يناَدَهَكو انه يرق يف تْجَرَح ين هللا ناي
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 لوسر

 كل يف يِباَحْصأ ياخ دقو ءاًهيلِتيلصَ رهظب يم يبل هذه لمجال
 تلك ْدَمَل : لاق ؟هللا لور اي ىَرتاذاَمك يش كلذ نم يسف يف َعكو ىّتَح

 ف هللا لوس ةّلبق ىَإ ربا ٌعَجَرَ : لاق ءاَهّلَع تربص ول ةكبق ىَلَع
 تام ىَّنح عكا ىلإ لص هنأ نومي لهو : لاق ءماشلا ىلإ انعم ىَلَصَ

 ّجَحْلا ىَلِإنْجَرَحَو لاق« مهم هب ملعأ نحن ءاولاق امك كلذ سم و

 جَحْلا منغ اًملق « قيرتا ماي طسوأ نم ةَبقعْلا هلا لور دعا

 ساره ماس
 اهب وطن هلا استر ف هلا لوس اع يذبل تناكو

 اّنإَو اقرأ نومي افا نيس نإ راج الاي: هلا 500
 رمدده ع

 مالْسإلا ىلإ هُتوَعد م ءادَح ران ابطَح َنوُكَنأ هيف تأ اًمَع كلب بع

 :لاق ”ءاييقت ناكو ةَبَْلااَدِهشَو ملأت ف هّللا لوُسر داّميمب هيرَبخَأَو

 نم انجرح ليلا ثلث ىَضماِإ تح ءاًلاَحر يف امو عم ةليللا كلت امن

 يف انعَمتجا ىٌتح اطل َلَْسَتَنيفْخَتسَس خمس لست 8 هللا لور داميمل نلَحر

 يسم هئاّسن نم نارها نع ٠ ّمَو الجر نوُعْبس نحتو ةبقعلا دنع بعششلا
0 0 1 
 وسعت ءاَمْسأَو اجلا نب نام يب ءاسن ىدخإ رام مأ بعَك تن

 انعَمَتِجاَف : .لاق « عينممأ يهو ةَمَلس ينب ءاسن ىَدْحإ تبا نب يدع نب
 مصاص

 هسارب مريع كيور كال هع دله د دل سو رج سار اصل
 ديبالا تيتو اج ىلح ل هللا لورق بنشلاب

 هيخأ نثري حال مق نيد ىل ذويهم بلل

 اي :لاقق ملم لأ بلم دبع بسال ناك انس امل هوتي
0020-1 

 راّألا ميانتا تاك: :لاق ٍحْرْرَخْا َرَشْعُم

 مانع َنَمْدَقَو مَملَع دق ثْيَح > ماسح نإ اَهجَرْرَحو اسوأ َجَرَْحْلا

 هدب يف ةَمنَمو هموق نمرع يف وهو هيف اني لم ىلَعَوه نسم امو نم
 كبرلَو كاستل دَخَف هللا لوُسَراَيْمَلكَف تلق اما نع ؛ :مَسْدق مك لاق

 عةلم كل
 طور للا ىإ نتا هلو ملكت ١ :لاق تيحأ ام

 رقدق معالم ع
 قحاب كب يلو مَن : لق ديرتي خا: لاقْدكاتَ

 هللا لوس[ نع ءياَبق انهم (6137/6) عَ اًم دل نع 3 ٠

 :لاق رباك نع ءًرباَك اَهاَقرَو ةَقلَسلاٌلْهآَو بوُرُحْلا لهآ نحن

 يتب ب 'فيلَح نايا نب مكيهلا وب 8 هللا لوُسَر ملك 0

 اًموُعطاَق انو الابح لاَجرلا نيو انين هللا لوس اي : :لاقق لّهشألا دْبَ

 عج الأهَّلاةلرهطأ م كلام ُنَتإَتسَع له ةوُهُملا ي نع :٠ 2ِي
0331 

 ملا مَدلا لب : لاق م اق هللا لوُسَر مسك : لاقا نع دو كمت ىلإ

 مُمَلاَس نم م ملاَسأَو مك متيراح نم م براَحأ ين ينم مثنأو م مك انآ مْدَهْلا ٌمدَهْلاَو)

 ىَلَع نوُنوُكيايقتَرَشَع 1 ينتا مكمل اوججرخأ ف هللا لوس :لاقْدَقَو

 مساس ما
 َنمةكآلكو ٍجَرزَخْلا نم علت نم اقترح ينثا مهنم اوجرخاد مهم

 ِبْدَك هيبأ نع ؛هيخأ نع ؛هئيدَح يف ينُكدَحَف بْذك يدعم اَمآَو سوألا

 رووْعَم نب هَل ف هللا لوُسَر دي ىلع برص نم لَو اك : :لاق كلام نب

 سأر رم اطْيشلا حرص 8 هللا وسر ا نع «َياَباّمَلكمْوّقْلا مبان

 َلَملِاَتملاٌباَملاَو بجابجلا لها يطع هنعمسس تدب يلا
70000 2 

 ي نع « يلع : لاق مُككيْرَح ىلع اوُمَمجأ دكُهَمَْءابصلاَو مسد يف مك

 ةَبقمْلا برأ اذه ف هللا هلوسَر : لاق َّسَحُس هللا هُوَُياَم قاَحْسإ نبا

 هللا لوس : : لاق م كلل نعرف 5 هللاَواَمآ هللا دع يأ عَمْسا بْن يان
 مرق .و 00 يا
 يذْاو ةكضت نْب هاب ْنْبْساَبَعْلا هل : لاقق : لاق مُكلاَحر ىلإ ومكر كف

 :لاقق : لاق افاَيسأب ادع ىّنم ٍلْهأ ىَلَع ليمن تش 1 ف. نادل قحْلاب كتب
 هسا اص صا

 اًملَق اًحَّبصأ ىّنَح اسنُكا نع جرف: :لاق َكَلَدبْرموأ مل © هّللالوُسَر

 َرَْعَماَياو: لاقق الزام يف اوُءاَج ىّتَح ٍشْيرُ ل الح 'تدَخ اًنحبصأ 0
 سو ير س#
 نين مهلوس اذَهائبحانم ىلإ مثنج دق ماله رز

 بشن ايلّضْبأدَحآ برع نم امها انيْرَح ىلع هوا ارهظأ
 هلع هك وامل كده لو

 انو يكرم نم كلمن تبا لاق« مكن [ميوابيبرَحْلا

 اولي مَلاوُتَدص دو ؛هاتملَع امو يش اذه نم ناك اَمهللاب مهل نوُفلحَي

 ثراَحْلا مهيفو مْوّقْلا ماكو : : لاق ضعي ىلإ "ظني ضني لاق « نم ناك ام

 3 يلع تلتف : :لاق «ناديدج نع يلََويِموُرْخَمْا ةرغُّمْا نب : ماه نب

 ديس تلو باج اج يعط اماو: وُ اميف اهب مولا ةلرشأ نأ ديرأ ين أك

 ترا اهَممَسف ؟شْيَرَف نم ىتملا اذهل ل م نيت دتنأ ادا نم

 رباَج وبل اشي :لاقا هل هّللاو :لاقث يل اًمهب ىَمَرمُن (ًمهملَخَ)



 م ةمرا ري

 مص ذا ندي ديوس ثيدح

 :لاق اصمم ل هللاو ل : لاق هِيَ حراك ىلا هللاو تظقحأ

 نع ؛ كلام نب بْمَكث يدَح اد هنآ لأقل َقَدَص نت هللاو حلص لاو
 سام ماش

 0 ا
 . اهنم ٌرّضَح اَمو ةَبَقَعْلا

 اهنمرَصَح امو ةبقعلا (نع) كلام نب بك ثيدَح اذه
 ساس ساس

 0 ماس ا.

 نامعنلا ِس ديوس ثيدح

 4 نوم ريب مرعب تاو

 نْب ىّيحَي نع هع انكَدَح ( رفعج نب دمحم

 ممل سمع ة مس رار 6
 ًالُجَرناَمْنْنلا َنْب َدْيَوْس تعم : لاق . راسي نب ريشب تعمس : لاق ءديعس

 ف هللا لوُسَر ناك : :لاق . ةّرجبشلا باص "نم ف هللا لور باح نم

 اوُيرَشَو هم اوُكآلَف قيوَسب واق :لاق . ماَمط ْمُهَدنع كملف رس يف
 ,15897 ظنا ىّلَصق اق هل ٌلوُسَر مام ءاوُضَمْضَمَفءامب اومن هلم

 لللمل

 دّمَحم اًنكدلح -0

 نع راسي نْبِريَشُب نع ؛ ىَبَحَي اًنكدَح «رْيَمُت نبا اًنئدَح - ١ همو#ع

 انك ان ىّنح ربي َماَح ف هللا لوس م انجرح : لاق. ناَمْعْنلا نب ديوس 2 م هدو

 اوُبرشَو اوكا قيوَسب الإ ينأ امك ؛ ةمعطألاب اَعَدَرْصَمْلا ىَلَصَوءابهصلاب
 ل

 ها ممم
 :عجار] . ءاَمسماَمَو همم انضَمطَمَو ضَْضَمَ بَل ىلإ ماك هلم

 اد

 را ب 5

 لحر ثيدح
 2ع ->: ير

 يمل رو مررة دمار

 :لاق ٌةبعش اش اًنكدَح < ونحن ايدل
 انآاتشمسم 2

 ا

 م 13071 ةرظناإ( 5 "تر/ا#“) هير

2 0 

 لحر ثيدح
 2ع: ف

 و
 نوما رب مر تامر

 يِنكدَح : :لاق ءفْوَع اَنَدَح ءِرَفْعَج نب دمحم اننَدَح - - ١6

 نبع هيف نسلم يفت + لاق لج يب لاق. 6. ينم هَل | ةَمَقْلَع

 سل مع مس

 ادي مالسألاِْ|* :ليا هلل لوران مم
 ريامزايو ع

 نيرمع لاق : لاق« ءلزاب مث ءايسيدسمُ ءًايعاَير مّ ءاّبك مث :اعّدَج

 [؟5/828 19 :رظنا]. ناصف الإ لوبا دعَباَمَك :باطخلا

 َنْباَعِمَس ءارْضغاتضمسا لاق م ناّيفْس اَمدَح - ١ موك

 انآ جدخ نب عفار مَع ىّتحاساب كللذب ىَرَ لو اَخُن نك : لاق .رّمع

 [7 ١417 :عجارإ] ١07411[( 15414:رظنا] . انت « هنع ىَهن اف هللا لوسر

 نب ىَبحَي نْب دمحم نع « ىَبَحَي اًنرْبخَأ : لاق ديزي انئدَح - /51 ١-

 مطل" :لوُشي 8 هللا لوُسَرتْممَس : : لاق . جيدَخ نب عفآر نع :ناّبَح

 [31/1411 )7891 ,197+169 :رظنا] . رثُك لو رمت يف

 عفان نب دحاولا دَّبَع نع « دَلْخَمْنْب كاّحضلا اَنكلَح 48 ١-

 ادق اللا تمي ةّيدَمْلاب دجْسَمبتْرَرم : :لاق ة ةرصبلا لهأ نم يِآلَكْلا

 َناَك 8 هللا لوم اوس اذ «ينربخأ يبأ نأ تْملَع اَمأ : :لاقو توما لَكَ

 هللا بَعاَدَم : :اولاق ؟خّيشلا اذه م: تلق : :لاق ؟ةآلّصلا هذه ريخاتبمأَي
 همام -

 لمع 6

 عر وف عيان
 رماح رب ل -

 ما ماش

 جيتك نم عفا هج نع. . يَ فرو ةاكر و نع «قورسم

 ما لاق ؟ىَدُم ادعم سيو ادع ودعلا وال انإ هللا لور اي: ُتَلُق :لاق

 ُنسملا ام َكئدَحأَسَو ٌرفظلاَو سلا سيل لكَ للام َِْلَ َركْدَو مَلاَرَهْنأ

 دق اه 8 هللا لوُسَر باّصآَو : :لاق. ةقيلا يقلع نإ.” 59
 ماس سا و سا يه ري شرعا سس مم اسف يسر ه سس سوض ساسو
 لوُسَر لاقت“ 'ء هّسْبحف ٍمهَسِبلجَرهاَمَرف ءاوُعيطَتسَي مله وعسر عب اهْنم

 امك ءشْحَولا دباوآك دوما هذه : لاق «٠ لبألا هذّهلَّنِإ : ؛ 8 هللا

 [لالغلم ,لاطوم لرسوم لموت :رظنا] اَذَكَم هباوعصاق ْمُكَبلَخ

 نب دَّسَحُم نلع «٠ «يبأاَتدَح :٠ لاق ْبوُفْعَي اَنْنلَح -

 ةكراَح يبن ماجر ِءءاطع ِنْب وعني يدَح : لاق . َقاَحْسِإ

 يف هللا لوس عَماوُجَرَخ مهن« مُهكدَح حيد َنْب عفارأأ ؛ةكدَح

 هتان ماطخب لجلك قلع لاق ءادمْل 9 هللا لور لرئاَملَ :لاق .رّفَس
 م - 0

 اًلاَحَرَو : : لاق 8 هللا لوُسَر مَ سلجم :لاق ٍءركبتلا يف (نهاَتلَسْرأ مث)

 نم طوخ اف انلةيسكأ ىارق هس ا هللا لوتس كرك : لاق اًنرعابآ ىَلَع

 ؟مُكْدلَع دك ةرمُْا هذه ىرأآلا“ : 8 هللا ٌلوُسَر لاقق : لاق «ٌرمحأ نع
 اَنْدَخاَف اَنلبإْض سير ىّتَح 8 هللا لوُسَر لوقل اعارس اَنْ ؛ :لاق و ماع يا م ع
 ب م

 .اهنم اًهانعزتك ةيسكألا

 اَمدَح :٠ :لاق اين دجال اق اَدَح - 0 0

 كف اهنا عاف كاوا 6
 ماما ص »ب هلو

 اًهنعَّرَجَع نإ اهَعَرْزيلَكض رآه لات نم : لاق ءاتك عل هلوُسَرةَعاطَو

 .هاَحآ اهَعرْريل

01 
 دييزلا

 ع

 ِنَمْحّرلا دبع ْنْبديِعَس اَدَه : يبأ لاق : :نمحَرلا ٍدِبَع وب لاق

 علهجلا ,لهؤمو له9 ١ هيرظنا] ماَكَحو يوتا نايس هنع َثدَح 0“ دَح يدي



 مما م مسرع معمم
 . دلت زيتا لاق. ديس نبي دَح - اللا

 0 ف ارز ل

 ىَمْنَو اذهب ٍعِراَرمْلا ءارك انف + هللا لور هك ءِنبلا نم ائيشَو عيبرلا ىَقَس

 [قا/415 لال :رظنا] .ريناتدلاو مهاَردلاب اًهئاركب سايل : مقار لاق

 روث ع م
 "نري ديعس انَدَح : لاق: صّوحألاوُبأانندَح نافع انندَح - ١

 :لاق ٍحيدَح نب فار هدَج نع ؛ةَاقر نبع (515/6) نع «قورْسم

 اًهوُدَرِباَف منهج روف نم روق ىّمَحْلا 3 :لوُقي ف هّللا َلوُسْر تغمس
 اسم :رظنا] ٠ ءامْلاب

 'ينرتخامكحلا :ل لاق“ ةيش ادَح :لاق» اع اندَح - ليلا / سمس يسرا ميس 6

 ..ميرلاَو ثلا : لاق ؟لَْْا مو" "ب تلق :لاق. للا

 ضرألاب اساّيَري مو «عبرلاو ثّْلا هر مهاب لل ٌعمَس مل

 [1هو7 :رظنا] ٠ مهاردلاب اًهدْحأَي ءاّضيلا

 يبأ نب بحي انئدَح «: لاق. ناَبآ اَنكَدَح نافع انْبدَح - تال ن

 نأ , جيد نْب عفار نع ديزي نب بئاسلا نع « طراق نب مهاب نع ءريثك

 23 1 0 اا 1
 ْنمَكو "ثيحي غبار هَمو "ثيح ٍماَجَحْلا بسك : :لاق 8 هللا لوُسَر

 لال لووول لهوا :رظنا] ٠ ثيَح بلكلا

 0 مروةدع

 + عبث عئر وع فاز ب ةئاقر نب نع « قورسُم نب

 00 ل

 مدلاَرَهْنأاَم : لاق. ىّدم انعم سْيِو اد ودعا وآل نإ هللا لور اي: لاق

 ُهرّسسلااَمأ :كُئَدَحْأَسَو ءرّمّظلاَو نسلاَس بَل لكَ بلع هللا مساك

 اهم نيعَبدنق ابن هللا لوُسَر باص ةقتلا ىو« مع

 ا ”هَسبحف هس وَلا مل جرام «هوُعيطتسَي ملام
 *يتن كل نإ سو باوك دباوأ علا أ « ليألا مذهل نإ : 8

 مار ماقام رفات: 0ك لاق. اَذَكَه هب اوعتصاَق

 .ريعبي ءاشلا

 َفْرَحْلا اَذَه ٍءديعسس نم تْعِمَس دق يآ يملع (ربكو) : :ةبعش لاق

 ,” يلا مم «لو م ممم م
 دقو : محم لاق“ هنع نايف يّكدَح دقو ريعتي ءاّنشلا نم ارش َلَمَجَو

 [ادمدحفح :عجار] . فرَحْلا اذه َنايفس نم تعمس

 نْب ىَيْحَي نع «ٌبعُش اَنئدَح ءِرَفْعَج نب د“ 2-3

 يراّصْنألا امد ملغ َقَرَس : لاق َناَّبح نب ىَيحَي نْب دَمَحَم نع ؛ ديعس

 لاق : ٍجِيِدَخ نب عفار لاق ؛ مطفي اراك ناورم ىلإ عرف ًارافص الخ

 .رقكلا يف لورا يف مال 8 هللا لوس
 اة :عجار] .ٌراَمَجْلا :لاق ؟رّئككْلا ام : ىَيحَيل تلق : : [ةبعش] لاق

0 
 ,روُصْم نع ايس ار لاق قارب اتت - 10 هم

 ند عفار نع ٠ , جدخ نْب عفار يخأ ناريه نب دس نع ءدهاَجم نع
 عرلاو ثّلاب اًماَطَعأ هضا رآ نع دَعَا اِإاندَحأ ناك : لاق ٍجيِدَخ
 شيما َناَكَو «عيبرلا ىقس امو ةَراصّفلاو لود ثآلكط ِرتشَبَو فصُْنلاَو

 ها مم م 0000
 ةَمَقم اهم يصُيَو هلا ءاَشاَمَو ديدَحلاب هيف ُلَمُْي تاكو «ًاديدش كاد

 مك لك رثأ ع مهب لكوثسرأإ١ لاقق يدخن مفر اناا

 نع مكان يلا! مك عملا 8 هللا لوُسَرَُعاَطَ ِهَللاٌهَعاطَ ,ًاعفان

 نع مُكاَهْنيد علو اهل هضارأ نع ىتقتسا نم“ لوُثيو لقَحْلا

 لج لا هيأ ٍلخشلا ص ميظَعلا ُلاَمْلاَدَل لُجّرلا ٌنوُكَي نأ ةبارمْلاو ةّب رمل

 1695١1[ :عجارإ ِرْمَت نم اقسو اَذَكب هئذَخآ دق : لوفي

 هللا دم
 نع «ُناّيفَس اًنئدَح :لاق. ديلولا نب هللا َدَِع اَنْنلَح -8

 نع ىَتغَتْسا اد اَندَحأناَك : لاق. يه ني دس نع «دهاّجم نع «روصنم

 طقس طقس ام [ةراَصملاَو] لونج ثآلك طرشي :لاقَو ثيِدَحْلاَركذَف .. .هطْرأ

 . لبتسلا نم
 ممم ريب ري همر

 نع «ٌةَبعَش اًمدَح :لاق .رّفْعَج نب دمَحَم اًنندَح - ١أهوؤ٠

 نام: :لاق. رْيهظ نْب دْيَسَأ نع (ثدَحي ادهاجم تعمس : : لاق . .روصُم

 « عُمرلاو ثّّتلاو ٌفصَتلاب اهاطأ الرف وأ هضرأ نع ىَتَتسا نإ انَحأ
 مام رادع

 الَمَع اًهف لَمْ انْكو «عييرلا ىَّقَس امو ةراصْْلاولِواَدَج ثآلكذ طرتشيو

 للون ىت لاق ٍجيدَح نب عفر اَنْ اهئ ْبيصنو ؛ًاديدَش

 ٌريَخ ك8 هللا ل اوُسَرةَعاَطَو ِهَّللاًةَعاَطَو ءًاعفات مُكَلَناَك رْمأ نع ف

 "ناحل همك ضرأ لائق وم : لاق لْذَحْلا نع ْمُكاََن مُكَل

 .ةّبَرمْلا نع انهو ءاًْعَدَيل

 لجّرلا ميج لْخُنلا نم ميِظَعلا ُلاَمْلا هل ْنوُكي لجرلا : هئباَرمْلاَو

 [اهون1 :عجار] د رن نبأ اَذَكَو اَذَكب اًهدْخأَيَ

 ه٠ دمع

 0 ل لاق. عفا
 َلوُسر نأ هَربأَف « َُلاَسق طالبا ىَلإَرمح ني لإ جرش ء اقف هللا لوُسَر ماع داو للم

 يف ِرْيَمُت نبا لاق. اًمَناَرك هلع عاملا ءارك نع ىَهن ف هللا
 2 هه ةلعاو

 '.هَعَماتْبهَدَو رَمَع نبا هيَلإ بعل : هثيدح

 :عجار][ 19417 ,197044 :عقان نع هللا دبع وأ بويأ :رظنا] . يبأ لاق اَذَكَو

664 1 

 َرَمَع َنْباَبَهَدَق :لاق ًاضْيأ دّيَبع نب دمحم هانثدحو 2-57

 [4004 :عجار].هعَم تبعد
 نبا [و ” َقاَحْسِإْنب ُدَّمَحُم اًنَرَبخأ :لاق ديزي انئدَح 6417 ١-

 ما عقم ملقا 50000 3 ٠
 « جيد نب عفاَر نع «دييأ نب دومحُم نع ؛رمع نب مصاع نع «نالجع



 - نييكملا نسم

 حّيصلاب اوم : :(لوقي 9 هللا لور تعمس* : ديزي لاق) يلا نع

 [قالا11 لامك :رظنا] . اهرجالزأ ,رجألل معهن

 نع «ديعَس نب ىّيَحَي نع «ناّيفس انئدح « عيكو انثدَح - ١15-

 ًءاَج اكلم وأ“ :ليربجّنإ : لاق. . جيدَح نب مار هاد نع ةَعامر نْبةيابَع

 :لاق «٠ اًنراَيْخ : اولاق ؟مُكيف ارب دهَش نَمَنوُدعَتإَم : لاقق . اقف يلا ىلإ

 . ةكئلَمْلا نم انراَيْخ اًندنع مه َكلذَك

 وتمر لاق : :لاق. . جيد نب عقار نع حابب يأ نب ءاطع نع «قاحسإ
 مما

 06 اهله ند ريق اضرأ َعَرَرْنَم : :8 هللا

 لالالا :يظقنا] .ءيش علا نم هل سيو : هئيدَح يف لماك وُبأ :لاق

 عير ةزلدو
 ني ا يو الفلم

 ةَحْمْوأ 0 عل اني قكرأ ف 200 2

 [لوؤ ١ :رظنا] . لج

 «ميكح نب ىلعَي نع وبل انح ؛ليعاسإ اند 11

 ناد اَناَجَف تشفي ع

 لا 0-0
 د ىلع نيل ضن بقتل ,3عقا تع

 رك ءاَهَعْريَوأ اَهَعرر انآ ضرألابرَرَمآَو «ىَمَسُمْل «ىمسمل ردا | ماعلا عب عيرلاو

 394١[ ةرظنا] . كلذ ىؤس امو اهءارك

 نب وِرْمَع نع «ُبوُيأانربْخأ :لاق ليعاَمْسإ اندَح -4

 نبا مَحَر تح ءاساّوْبَْلاب ىَر انكم : لوُقيَرمع نبا تْعمَس :لاق .راّنيد
 [1هم5 :عجارإ . ا. ىف ل لوس لوأ جيب

«#02 

 2 2 يا لاق ُهَّنأ ءباهش

 :عفار لاق ؟ضْرألا ءارك يف ف هللا لوُسَر نع تدم يدنا

 8 هلل لوس نأ راذلا لها نائدَحي أرد ادهش دق اَناَكو يسع تْعِمس دق

 [109415 :رظنا] . ضرألا ءارك نع ىَهن

 «َقاَحْسسإَن با ينعي دمحم انَدَح ءدّيع نب ب ىَلعَي انئدَح ١-

 ف هللا َلوُسْر تمس : :لاق. ٍجِيدَخ نب عفار نعع ءٌرَمع نب مصاَع نع

 ليبَس يف يِزاَنْلاَك ؛ لجو هللا هجَولقَحلاب ةكدّصلا يفَلماَمْلا : لوفي
 هدا هك عاهل

 .هلطأ ىلإ عجْرَي تح َلجَوَرع هلل
 يبأ نب ىَبحُي نع رَسْعَم انئدَح :لاق . قالا دبع انئلَح -9

 نب عقار نع ديزي نب بئاسلا نع « ظراق نب هلل دبع نب مهرب نع «ريثك
 ساما ماش

 عدكم دانية يبث يدَح
 هرسفو

 يغبلاَرهَمَو ني ٍماَجَحْلا بسك لاق # هلل َلوُسَرنأ ؛جيدَخ

008 2 
 [155:6 :عجار]. "ثيبَح بلكلا نمو «ثيبحح

 يبأ نب ىّيحَي نع ٌوَمْعَم اًنْدَح «قاّزرلا دبع انئدَح - لطدف

 نب عفاَر نع ديني بئانسلا نع نع طي و لا سما ع ريك

 ٌموُجْحَمْلاَو 00

 هم اع مرع لع

 نع. ءٍمكَحْلا نع ل اح قط دمحم اًنندَح - اهو

 اع. لاوس :لاق ٍجيِدَخ نْب (453//) فار نع ءدهاَجم

 .لقحلا

 16404 :غجار] . ”عيرلاو ْثّّتلا لْقحْلاَو : مكَحْلا لاق

 ه همم هرب

 راين نب ةدرب يبأ ثيدح

 هج كس
 ريَشب نع ءديعّس نب ىَيحَي نع «ديعّس نب ىبحَي اندَح - ١

 ٌنآهَرمأَك «٠ ق8 يلا حبني نأ لبق َْيدُهن يدان نب هدب يبأ نع راسي نب

 [15504 :رظنا] . حّبذُي نأ هرَمأَ «ةَعدج الإ دجأ آل ين لاق دي

 نم ؛ «عْيمج نْب هللا دبع نب ديلولا انكدَح «عيكو انئدَح - ١

 آل :لوُمَي هللا لوسَر تغمس : :لاق . راين نبا نع ٠ ٍمهجلا يبأ نب مج

 [1هؤ11 رظنا] . كلوا كرت لح لبق

 ل ل

 ل راسي نإ 95

 هلا دوُدُح نم ٌدَح يفأألإ تاَدلَج رشَع قو قليل : لاق هللا لوس

 [لكتمت لمولت لمقكل :رطنا] . ىَلاَعَت

 هتان لاق. ل يك نع 250 0

 وم ان« اجرح ٍماَعط يف هدي لحدا لما هت لإ هَ لا عم

 [35350 :رظنا] .٠ اع ْنَم نم سيل : لاق فلَتخم وأ وُشْنَم

 ا ل

 نع «ةَميهكَنْبا انرَبَخأ : :لاق. َقاَحْسِإ نب ىَحَياننَدَح - لل

 2 ْثدَحَف «ْثدَح ريح نأ مشرد ل لاق هللدّبَ نب :

0 

 د :عجار] د

 نع رياح نب نمل دبع نع 1 شال لادن

 رع قوق دلَجيال :لوُشي ا هلا لوُسَر تمس : :لاق . را نب هدر يبأ

 + لجو هل دود نم دَح يفَألإ تاج

 نع ءرْبُكُي نع «بيح يبأ نب ديزي نع داني اثدح ثيل اكو"

 .عطألا نب هَل دبر يكب مارح لَك ءرطصمب نم امل دامس



 ول نع  «ليرتش نكح لاق. رماني ةوسأ د - 1

 بّسَكلا لَضْمأ نع 9 يل لئن لاق هلاَخ نع ءريَمُع نب ٍعْيمج نع

 . هدي لجسلالَمَعَو «روربم هيي لاقف

 نْب هّللا دبع َنْبا يمي - ديلولا انئدَح ٠ ٍمِيمْثوُبأانندَح - 1١- هولا

 َنَسَح ري ديزو انآ تلم : لاق مِهَجْلا يبأ نركب وُيآ يد : لاق - عْيمج

 اهبل كتم وه يدي ل اكبصتدق نورس نب مزعلا دبع ىو ةلأَمر ناني

 باَحْص آن مل ُجَرراَيَنْ ايو «4 هللا لوُسَرِدجَْس دجْنسمْا لخات
 نمر َنْبا تير : :لاقك انآ يا ركب يبأ ىلإ لس ا هللا لوس

 نك :ةلوُي ا هللا لوُسرتْسَمَس نسَح ندير ىلعو كلكم مكي
 [16478 :عجارإ . مك نبا مل دنع : وكت لح ايشلا بمد َهَذَت

 همم

 ةلاضق يِبأ ِنْب ديعس ثيدح

 دياب انرخأ ءلا يئس ركب نيس اح 1

 اَذِإ : ا لافلام ماكو يراصتالا رومرز ها م

 ناك نم : دام ىَاَت ؛هيف بيرل مول نيرخآلاو لوألا لَها َمَسَج

 هلا ْيَخ دنع نمهَياَوك بلبل آدحأ ىو َراهّللُهكمَع ٍلَمَع يف كلر أ
 م صاع

 [1847:رظنا] ٠ دكرشلا نع ءاكرشلا ىّنْغأ لجو هلك َلجَوَرَع

 مسام ن6 6. هس را لآ >2

 --ج 2

 - ايزي نع «ثدَحَي يبأ تعمس : :لاق بوعي انئدَح - ١ هرج

 ساس هلا. عر
 ءاضيب نب ليهس نع « تراَححْلا نب ميهاريإ نب دمحم نع - داَهاَّنْبا ينعي

 "هسا: :هميدَر انآ ةليكت اذ (611//) ف هلللوُسَر ىذا : لاق
 لس سا سا ةعس
 اوما ءاَماَمآو انقل ْنَم عمم ىّتح ؛ًرارم وص اهب اعفار ضي نب

 وع هللا بَج وأ هللا الإ هلإ آل : :لاق من يشب ملكتي يكل ملَعَو

 (هز*٠ :عجار] .راّثلا ام اهب هع ءةّْلاَهبهلَلَجَ

 يي و ف يف ا ةيوط هللا

 اول ةعجار] 0020

 ه يمام|م ه يهم هم

 شو ٍنْب ةمالتس ِنْب ةملس ثيدح

00-0 
 :لاق َقاَحْسسِإ نبا نع « « يبأ انئدَح : لاق ."بوُعَي انئدح ١8

 دي نب دوُمْحَم نع « فو نب نَمْحرلا دبع نب ميهارنإ نب حلاص يئدَح
 0 «لهشألا دبع [ينب] يخأ

 2 اًنيكَع يرق رك : لاق لهشألا دبع ين يف دوي نم راج اذا : لاق .رْدي

 رس ع
 ألا دع يس لت ىلع نق ريهام تام

 كلذ لاقك هال 35 و َناَريمْلاَو و بسلا ةئايقلاوأ ثلا ركل« يلْمأ
 يه ممم

 اولاق ءتْوَمْلاَدْنَب نئاَك انمَبَدأ نوري ,ناكوأ باحْنمأ كرش لأ وهل

 اي رات ىلإ منوم ديوي نتن انه رت حنو لل
 مه ويس لم 2

 هظحب هل نأ دول هب فلحُي يذّلاو مَن لاق ؟مهلامْعأب هيف نوري راو ةنج
 ديل مه عيبز هرم يعي ةدع

 لع بينو خدي مث هن ومي ايندلا يف روث مظعأ رانا كلت نم

 ىلا دوف مم مس سما و 030
 ثكعبي يبن : : لاق ؟كللذ يَ َكَحْيَو : :هلاولاق ادع را كلت نم َوْجْنيدأَو

 :لاق ؟هآَرّث ىَتَمَو : اولاق ؛ نما هََمَوْحَت ديرو دآلبلا هه وحن

 هُكِْيمَرُمع مالا نهدي: لاقكانس مهئدحأ نم انآ يَ ظنت

 قب هكوُسر ىَلاَعَت اننا ثَصَ ىّنَح راَتلاَو ليلا بَعّداَمهللاو :ةَمَلَس لاق

 ,نآلُق اي كليو :اَنْلُقَف ءًادّسَحو ًايْهَب هب َرَمَكَو هباَنمآَف «٠ انرهظأ َنيييَحَومَو

 . هي سيكو ىَلَب : :لاق ؟تْلق ام هيف انل تلق يذلاب تنل

 0 هَ .٠ 0 م - 3 -

 نب ورمع وخأ ,ثشيرج نب ديعس ثيدح
 ثيرح بن
© 

 ميال لياسة ١ لاق. مم ل 10

 اب قب لانس د اسي

 ةاسشسوها 2 هايل يحاصٍيتظؤح كيد

 ا اَتَرَبَخَأ :لاق. هباتك نم َقاَحْسإ نب ىَحَي انْثَدَح - 11

 2 ذم مآل ذأ « بيرك نب ناَسَح نع «ةريبه نب هللا دْبَع نع «٠ ةَعيهَل

 آلآ : 8 يبل بحاَميتكوَح لاق « دوله وبال دَجو

 نم الجرن :كلْبا لكم يف لوُقي 8 هللا لوس نم تدمَساَم 6 بخأ)
 انام اف "يلا ىلإ هيأ عم يناي اكو بد وأ بأدق نبا هلاك هباحصأ 05-0

 يتلا لاق الف يلا ينأيآل ماي همس نم أيرق هوب هيَ دج يومها

 لاق لَ دَجَوف وُ هن هلا لوس اي: :اوُلاَق ؟انالُف ىَرأ ال : كف

 ناييّصلا طشناك نآلا كدذع كب نآْولبحُأُنآلف اي: :ا8 هللا لوُسَر
 38 كيب ناب حتا ؟ةءاَرَج ناّملغْلا ًارجأكدانع ك كَنبا نأ ةبحُتأ اطاَشن

 .كئم ذخأ ام باوك نجلا لا :كل لاقي وأ ؟لوُهُكْلا لّضْنأَك

 - ل وعم و -

 ثديكم ند بدنح ثيدح
 معا “م ماهل . -ِ
 5 ل 00--

 «َقاَحْسإ نبا ينكح امك : يبأ لاق : :لاق ْبوُقْعَي امدح 8 ١- ممم #0
 و هع .٠ 6م ملف

 نع ٠ «يينُهجْلا بدن نْب هللا دبع نب ملْسُس نع «ةبتع نب بوقعي نع

 هّللا دبع 7 نب بلاغ 8 هّللالوُسَر ثَعي لاق . ينهجلا ثيكم نْب بدن
 سا ماض م



 َريشيأهرتآ «ديدكلاب ولم يب ىلإ ثيل بلك“ لل (4ةار/)

 نب ترا باقليم اذإ مح ايم رس يفت لكك جرح هَ

 لاق ٠ ملْسأل تلج  اَمنِإ : لاقت هاندَحاَك يلا ءاصربلاْنباَوُهَر- كلام

 «ةكيلو موي طاير ةكرضي نك املس تْنج اَمّنِإَتك نإ : هلا دعنا
 م و

 هلع َفَلَح مث اطرد ف :لاق ٠ نم انفو كلذ ربع ىلع تنك نإ سا هلل

 َكَعَراَت نإ :كْيَلَعَُصَن ىّنَح ُهَمَم تما : لاقق انعم َناَك دوس الْجَر
 هم جر م ال لع ار

 َدَْيةيششُع اَنَرتَف ,ديدكلا َنطباَنينأ ىّح اصمم : لاق هس َرَتِجاَف

 ءِرضاَحْلا ىلع يني لَن ىلإ تدمع «ةّئير يف يباَحْصأ يتعب ءِرصَعْلا

 ىَلَع ًاحطْبتم ينآرق َرظنف مهنم لج جرف برْغَمْلا كلدَو هيلع تحط

 ََل رممرا ام اداَوس للا اذه ىَلَع ىَرأل ين هّللاَ و : هنآرمال لاقق ءلّثلا
 ا هس كن

 تَرظَنَ : لاق دع بر بالكل انوشتال ىف دا 0

 « يتناك نم نيمْهَسَو يسوق ينيلوانَق لاق ,ًائيش دقفأ ام هّللاو آل

 مو هتعْضَوف هدر : لاق يع ينتسب يال قزق + لاق

 مّلو هّنعَص هوه ربكم سأَر :يفُهَنَصَوُقَرَحاب يناَمرمُك كَرَحَتَ

 اذ دكت هاد ناك لو يمه هطَلاَخ دََلهللاَو : هنأرمال لاقك كرست

 :لابق ؛بالكلا يلع اَمهمْْنَتآل اَمهيدْخَكَيمْعَّس ينتباق تخبصأ

 تبع اوُتكَس وأ اوُطَحَو اوبتحا اذ تح ْمهتحئار حار ىّح مُهاَلهْمآ

 «مكلا اًنفَتَساَو «مُكْنم انت نما «ةراقا مهامهم همت

 ًاعارس انجرخو. ءًنوكم مهموُق 3 ىلإ ٍمْوَقلاَ خيرص جرَخَو «َنيِلفاَق انهو
 هرم هم

 ا ىلا ا ا

 ماعم

 0 مهمل ظريمو

 حرص اناتآو ءانَمَم هب انََلَطْناَ « هبحاّصو ءاّصرربلا نبا ثراَسلاب رمت ىََّح

 يداَولا نطَبَأل مُهيو انتي نُكَيمكاإ ىَّتح بانل للام اًنءاَجَه سأّنل
 كلذ لبق آرام «ءاَشثْيَح نم ىلا هبي لاَ 0 واع 6 ا 000000

 ًآفوُتو مُهاَنيَر دق هلع َموُشَيآادحأ ديل ابك «ةلاح «ًةلاَح
 سعب طا 6 يع ماك معا ىلع

 حمسة دانا

 م 10 .اًنيديأ يف م َمْوَقْلا اًنْزَجْعأَك ؛ اًنع ءاَماَئرَدَح مث « «للشَمْلا يف ناس

 م صه سارا همر 3

 ةريبه نب ديوس ثيدح

> 
 «يِوَدَحْلا َةَماَعت وبأ اًنكدَح :لاق. ةّدابع نب حور انثدَح --

 قف بلا نع ءةريُه نب ديوس نع هيه نب سايإ نع « « ليدي نب ملم نع
 .ةروبأمةكس وأ ٌقروماَم ةَرهم د ملا لاَمريَخ : لاق

 ؟8 هللا لوس تغمس : :انل تلق كَ :هل ليقَو هني يف «٠ « حور لاقو
 ريدم

 . يلا تمس : لاق

 ماؤح نب عيكح نب مانشه يح
 سم سلا دب

 نع ءهيبأ نع «ةورع نب ٍماشه نع « ةيواَعم وبأ انئدَح - كتل

 :لاق. نهطلسلفي ةيزجْا يف نودي مْوقيَرَم : لاق. ٍماَرح نْب ميكَح نب ماَشه

 ميم َر

 ساس م سل سرا لإ

 ةنايل موبايل هلل: وُ لل لورا :لاقق
 هك سم #

 ع

 [0١164:عجار]. ايلا يف سال َوُبَُيَنيِّلا

 د . 3 _ رقم 8. 0 ل ل -
 ل وعسم سس 3 احم تيدح

 نع ناش ينعي ةَيواَعم وب بأ نكح ٠ ءرضتلاوب بأ انندَح --01

 ىأ هلأ ؛دوُعْسَم نب عشا نع «قاَحْس نب ىَبحَي نع « ريثك يبأ نب ىَبحي

 ياي لال : 8 هللا ل وُسَر لاق ٠ ةّرجهلا ىلع همي هَل حأ نباب 8 يبل

 :رظنا] . ناخب نيبال نم نوُكَيَو « حفلا هْنَب رجه هن ءمآلسألا ىَلَع

 [ادو4

 ٍمصاَع نع ةئاَوَع وب انْئدَح :لاق ىَسيع نب ركب اندَح - ١١4

 ٌةسقلطلا :لاق. دوعسم نب عشاَجم نع ؛ يدْهّنلا َناَمْنَع يبأ نع «لّوحألا

 ىَلَع هما هللا َلوُسَر اي هت تلك حتا دبا هللا لوُسَر ىلإ دبعم يخأب

 ىَلَع :لاق ؟اًداَمَك :ُتْلَُق :لاق ؛ هلأ ةَرجهْلا تضم لاقق رجلا

 لهدم طمو14 رنا( 4 رمال .داهجلاَو السلا

 مس مرق معالم اذه
 ىَيَحَي نع «ناَبيَش اًنئدَح :لاق . ىسوم ْنْب ْنَسَح اًنثدَح - “47 ١64

 دوعسُم نب عشاَجم نع «هربخأ هنأ َقاَخْسِإ نب ىَيْحَي نع ءِريثك يبأ نبا

 لوس هَل لاق «ةرججها ىلَح هايل هيخأ نيابة هللا لوُسَر ىّتهلأ[ي بلا

 نوكيو :لاق منت َدْعَب ةرجهأل نإ ماسلا ىلع ميلي : 4 هلل

 .ناّسحإي َنيعباتلا نم

 ٌدلاَخ اَنكدَح :لاق . عُيرُر نب ديزي اندَح ات انك 4

 لوُسَراَي :تلق :لاق. دوعْسَم نب مْشاجُم نع «ناَمْثَع يبأ نع :ءاذحلا

 وو امو .َى 0000

 حق دعب ةرجهأل : لاق «ةرْجهْلا ىَلَع كعيابي دوعْسَم نب دلاَجُم اََمهّللا

 . مالسألا ىلع ةعيابأ نكلو كَم

 ٌريَهز اًندَح : :لاق دقاو نب كلما دْبَع نب دَمْحأ اَنْئَدَح - ١6

 :لاق عشاَجُس نع «يدّهلا امن يبأ نع «لوحألامصاَعاَنئدَح : لاق

 كج هَّللا لور اَي : :ًتلقق حتا دمَب 8 'يِبلا ىلع دم يخأب "تسد

 ىَلْع :تْلقَ اًهيفاَمي ةرجهلا لهأ بهذ : لاق ٠ «ةرجهلا ىلع عيال يخأب

 .داهجْلاو ناَلاَو مالْسألا ىَلع : لاق : هاب ءيش يأ

 َقَدَّص : :لاقق هلا ؛ اًمُهَريكأَّو ه َناَكو دعب ًادبعم متيقلَف : :لاق

 يِنْرَمْلا ثراَحلا نْب لآلب ثيدَح
- 

 َمَقلَع ِنْب ورْمَعُنْبُدَّمَحُم انكَدَح ةّيواَسوُبأ انكدَح -1
 لاق :لاق“ ينّرمْلا ثراَحْلا نب لآلب نع ٠ مقلع د نع ؛هيل نع ٠ ينل

 نيمو هلا ناو نم ةملكلب مك يلا نإ : هللا لوس
 كمة س نهيق عشت و همكم دقعلم
 نو ,ةّمايفلا موي ىلإ هاو اهبل لجو رع هَللا بكي تحلب ام َمْلبَت نأ



 مسا م اس كس 5 200

 بامور
 هللا طّغَس نم ةملكلابملكتل لجل 527

 .ةَمايقلا ٍمْوَي د لإن لع جدع هللا بكي

 ثراَحْلا

 موب هدر
 ينعي - يزَمْلا دبع انئدَح : لاق. نامل نب جيس انئدَح - / ١١

 نْب تراَحْلا نع نما دْبَع يبأ نب همي ينربخأ : لاق - دَّمَحُم نبا

 سالم صاح انلٌهيَحْلا حس هلا لوُسَر اي: :ُتْلُق :لاق. هيبأ نع «لآلب
2 

 [169448 :رظنا] ٠ ٌةصاَخ الب: لاق ؟ةماع

 يندَح : :هدي طحب يبأ باتك يف تدجو - 6

 "قيما دبع انئدَح : لاق . ٌميِهاربإ نإ شيرق
 هرم م
 ؛تاَحلا نب لناس لاق مراد يبي

 ماجي: لاق هم

 ينربخأ : لاق. يدروارلا

 اخ يبا عاوسو ٌةبح ثيدح

 م
 يبل الس نع شاك لاق. ةيواعم وبأ اندَح - !١

 لص َهَو يل ىلع اَلَخَد: لاق دلاَخ يبا ءاَوسَو بح نع «ليبَحَرش كولو

 َناَسْنإلاَ إف ؛ اًمكسوءر تّرَْهَت ّراَم قرا نس سايل :لاقق هاَنعأَت انش
 مهد رو روزة دعب سلق م ممللم موقورو
 . لجو حلل هلي مث «ةرشف بلح سيل َر محم هدلت

 يبأ ٍمالَّس نع ؛ شمع الا انكدَح «:لاق . 'عيكو انئدَح - ١0460

 8 ل لوُسرايآ: اليدان لاق ٠ َليحَرَش

 يعل 2 كتان ننس ترهب اَم ريان
 روز ءسع هود
 . قتلا هيطْمبي م

6 
 « ةرشق

 م م مس اه 2. ئل هاما مل -

 ءاعدجلا يبأ نب هللا ديع ثيدح

> 
 نع ٌدلاَخ انئدَح «: لاق. مهاب نب ليعاَمسإ انكدَح - ١-١

 :ْمُْدَحأ لاق «ةايليب مهمين ططَر ىلإ تسل : لاق قيقش نْب ِهّللا دّْبَع

 تك يتمأ نم ٍلُجَر ةَ ةعامَشب نجلا نكح : را هل 9

 .ياوس : :لاق ؟هّللا لور ايةلاوس : نلف ميم يتبنم

 :اولاق ؟اَذَهْرَم :سلق ماقال مَعَ :لاق همس تأ :ةتلق

 [504 10907 :رظنا] . ءاَعّدَجْلا يبأ نبأ ( الرو

 دبع نع كلا انكاَح :لاق بيو انكَح ات انَح -17
 دوش يلا مسن ءاَعدَجْلا يبأ نب هللا دبع نع « قيقّش ِنْب هللا
 لوُسَراَياو: لاققق ممن ين نم رثكأ يتم نم لجَر ةعامشب هج ٌنلخَيل

 هت

 1١١م ص ١ ءاوسو ةبح ثيد
 رييصقوا يام ماس

 5 2 :لاق لاوس هَل
 كلا ل

 15161١[ :عجلر]. هيعمس

 ها ساصا ساي

 ٍطْرَق نب ةدابع ثيدَح

 لال نبي نع نع بولا ريح: اق ,ليماسإ د06 . هع اه

 ”ساقوشلا ل لو دي ىلع د 3
5 

 را ىّرأو قدص لاف ٌنيريس نب دمَحمل كلذ َركذف لاق

 816١١[ :رظنا] . اهنم

 0 مق ماع 2 . هم م. 5

 يملسلا ديزد ند نعم ثيدح

 و
 :آلاك قباَّس نب دَمَحْمَو «ماَدقملا نب ْبَعَصُم انكدَح - 6 ١-

 | يبأ نع« «ليئاَرسإ انئدَح

 هب[ ْصاَخَو « يسكْلاق يلع بطَخَو « دو يبأو انآ 8 هللا ل وسر

 دجّسَمْلا يف ِلُجَر دنع اًهَمَضَوَ اَهبَقكَدَصتيَر نان حَرَح ديزي يب ناك

 لوس ىلإ ةتمَصاَخَ ءاَهبتْرأكاَيِإاَم هللاَو :َلاَقَف ٠ اهيا اهئذَحاَ

 10و68 :رظنا] َتْذَخأ اممم ايدو ديزي اي تيوَام كل لاق ؛ لف هللا

 ريب ةهسع 20 6 2
 تعياب : :لاقكُهُكلَح َديزَيْنْب نعمان «ةيرْيوج

55 

 نس ,ةاوعوبل اكد لاق دا حينَ 00

 وك حما اذإككدجاَسَس يف ارمتجا لل : لاق ِنْعَم

 نسج ىلح م ينيج دنا سل نبا لاَق «ينوُندؤيل

 ئمالهتود دمحلل سيل يذلا هّللُدْمَح لإ : :َلاَقق نم ملكتم ملكت ٠ انين

 ايت اق كلوب انه أ قتال

 «َلَصكو لعق نآو سائلا لوأ نات نأ هبا اًصخ : :اًنلقَف ٠ ب انضعي مالو

 ىّنَح انتم يشْمَي لأ هالك نآلَف يني جسم يف هدو : لاَ

 اَشاَمهللَدَمَحْلاَنإ : :لاكمث هلم اير يف افك يذلا سلجم يف َسلَج

 اًبآْؤأ ديزي نب نعم عِمس هنأ «عار

 همام ءمعدس

 ما صصا سا مع هدام
 َلبقأ مث ؛ ارح نايا نمو ؛ لَ لَ اا ينيب لعج هللا

 َدَمّلَعَو اَنمَّلَكَو اَنَرَمأَقاَنيَلَع
 007 ا ا

 مصاَع اَنْتَدَح : :َلاَق . ةَناَوَعوُبأ اًنكدَح :َلاَق َناَفَع انئدَح -5

 يئن ايف ءاَرْمَح هرج تْبَصأ : لاق ةيريوجلا وبأ يئدَح : َلاَق بيلك نب

 لوُسر باَحْصأ نم لج اَنيلعَو لاق.« مورلا ضر يف ةَيواعُم رام يف

 َنْياَهَمسَْياَهْتياَف لاك ديزي ْنَصَمهللاق ميس يني نم اقف هللا

 تمم يّنأ لول :َلاَمُث «مُهنم الجر ىطأ املْثم يناطغأق ؛ َنيملْسَمْلا
 200 لوي 8 هللا لوُسَر تغمس 1 عي هئارو هللا لوسر

 هلع أتناَف ؛هييصت نم لَعض رعد : :لاق «تطعال اذ ١ | نخل

0 



 يامر
 آلا ناسا ابنَ كلا دنع اه اقع - 16 /

2 511 
 .(حل ةيروجلا يبأ ْنَع ةئاوَع وبأ انكدَح

 7 ْنَع «ةيريَوجْلاوُبآ انئدَح : َلاَق َةَناَوَعوبأ اًنئدَح :َلاَق ُناَفَع اًنئدَح

 هِيلإتسَصاَخَو «يدَجَو يبآَو انآ ف هلا لوُسَرتْمََب َلاَق ديزي نْب نعم

 0 [1854614 :عجار] . يَسَكْلاَك يلع بطَخَو «يتجلفاك

 وقرار
 يب نع ؛ةناوعوبأ اند لاق. ديعس نب ماش اَندَح -م 61 ١

 لوس تسيب : :لوُقي هتعمس : لاق يملا ديزي نبا نعم ْنَع «ةيرْبَوجْا

 يلع بطَخو , يجف هنت َْصاَحَو ؛ يدَجَو يبآو انآ ف هللا

 [ةينميملا نم طقبس] [18474 :رظنا]. يسكن

 م لا هل
 نَع ءِرياَج ْنَع نايس اًربخأ : لاك قاّررلا دبع انئدَح - 4 ١

 ف يَا ىلإ باطن هَج: لاق تباث نب هللا دْبَع ْنَع « «يبعشلا

 ماو يل بكف ةظْبرُق [يتب] نم يل خابت رَرم ين هللا لوُسَراَي : َلاَقَك
 مالو ع ماكل مع هم م

 دبع لاَ قف للا لوُسَر هجري : لاق ؟كبلع اضع ال ؛ةارؤتلا نم

 :رمعَلاَقَك ؟ هللا لوُسَر هَجَوب ام (41/1//) ىَر يل :هَلتلَ : هللا

 ِنَع يْرَسَف : لاق :ًالوُسَر 8 دَّمَحْسِبَو ءايدٍمآلسإلابو ا هلب يضر
 01 يبرم ع 3

 ومب مُث ىَسوُم مُكِف َحَبصآْوَل هديب يسن يذّناَو : لاَ مث يلا

 :رظنا] . نيل نم ْمُكظَح انآ مالا م يح مْ «متللضل ين م

 [عاوعرم

 م ل 9 لا ل 5 5

 ةديهج نم لجر ثيدح

 يبأْنَع ؛ُنايْفُس اَنكدَح: لاَ مدن ىَبْحَي انكلَح -8
 مارح اي : لوَُبَوهَو يبل همس : لاق ةتيهج نم ٍلجَر نَع «قاَحْسِإ
 راس ام رس مامر
 لآلح اي َلاَقَك

 2 ل ل هم 4 2.

 يعازخلا ريم ثيدح
 00 ب هج 1

 يدع
 َةَماَدُق نب ماصع اَنثَدَح : لاق. مَدآْنب ب ىَيِحَي اًنكدَح - ١

 لوّسر تيأر : لاق. هيبأ نع ؛ « يعاّرخلا ريت نب كلاَم ينكح : لاَ « لجبل

 ىَنميْلا هذخُف ىَلَع ؛ ىَنمُيلا هَعاَرذ مَ ْمَضَو دق «ةالّصلا يف دعامَوهَ 4 هلل

 [هدعب رظنا] . طي نيش هاند بسلا هعبصأب أ ب ًاعفأر

 اح لع يق ةطاضو 102 0 508 « يعاّرخلا

 1897١[ :عجار] . هعيصأب ريشي ةالّصلا يف ىلا

 هيف ا#

 ةدعج ثيدح

 ه«#ادل

 (ةلا تباك ني هللا دبع
 د دو

 مدام ع مثمرصمماو

 تعمس: َلاَكدمش انطَح: :لاَك. . رْفعَج نب دمحم دمحم اًنئدح - ١و5

 «ًانيمَسالجَر ىأَرو فينا تمس : لاق َةَدَعَج تعمَس : لاق ليئاَرْسإ ابآ

 ناكمْلا اذه ِرْيَع يف اَدَه ناكل : لوقو هديب هنطب ىلإ موي يبل لعَجَ

 [141955 ء1هوكك :رظنا] . َكلاريخ َناَكل

 «دلكتفينأ دار اذه : اوُناَقق لري "بلا ينو :َلاقك ١641
 "يل هل طقس مك لذلك يمل اقف يبل هلق

 يف ليئاَرْس ٌةَبعش انئلَح ءدمّصلا دبع اَنثدَح 15-١

 لوُسَر تير: لاق لينا يبأ ىو ةدنَج ضم لاك َةَداَتَق تْيَي

 هللا وسهلا «ةَمظََو تمس َر كويل هلع صْقيلجَرَو هللا
 [16و+؟ :عجار] كل اريَخ َناَك اه رْيَغ يف اذه َناَكْرل: ف

 نييندملاو نييكملا دنسم ثلاث

 طاوبأ انَدَح كب 2( ةبعش

 ساام هم ل مسام رب م -

 ناوفص ند دمحم ثيدح

 يدار هرياقدو
 ٍمصاَعْنَع ةَبُش اَنندَح ءِرَفْعَج نب دمحم اًندَح - |! 656

 ٌدَجَيْملك ندير داَصْهنآ «ناَوْقَص نب َمَحُسْنَع «'يبعشلا نع 0

 رمان ل هللا لوس ىتاق :ةَوْرَسب اسحب اهب اسس

 [م16935 :رظنا] . 57

 َنَع ؛يبلشلا نع .م ماع نورا ديوي - 0

 ل ل ع مر ل مه ل

 نام هَل لوثر ىلا .ةزشب تخبل ابنية هع

 ا [ةينميم ا نم طقس] . املك

 نع - دله يبأ نبا ينعي- دوا اًنربْخأ : لاق ديزي انندَح - م5

 نيتراب 8 هللا لوُسَر ىَلَعرَمُهنآ ؛ناوضَص ِنْبِدَسَحُس نع ِرماَع

 [ :عجار] .ءانعم َرَكَذَف .. . .اًمُهدلَعُم

 أ سا صو ه 2 5

 يعالكلا حور يبأ ثيدح

#6 
 ١ - كيرّش نع ءفسوُي نب قاَحْسإ انندَح « 0 رار مرعب ا

00 5 

 رق ةالَص قف هللا لوُسَر اني ىَلص : لاق علل يبأ نع ءِرْيمع نبا

 ا ابشن لاق «٠ ءاهضْعَي هيلع سبك مورلا روس اهيف

 اوسخ ةآلّسملا مشين اذدِإَ «ءوضُو ريم ةآلّصلاَنوُنأَي ٍماَوْقَآ لجأ نم

 |705رع ىكوحم ل هقححك ل موتح ةرطنا] . َءوُضولا

 كلما دَبَع نع ةبعش اًنئدح رفع نب ب لمحم اَنيلَح -8

 يببثلا باحْصأ نم ٍلْجَر نع ءتذَحُي وراي اتش ؛ لاق رْيَمع نبا

 :..مهوأف ؛موّرسلا اًهيف ارك َحّبصلا ىَلَص هنآ ف "يَا نع ف

 [169587 :عجارإ .هَرَكْذَك



 اند + زاد «مشاق يي لوم ديس وأ اد" - 00

 م اء هءدوو سو رع هل
 ينام عايش نمش لاق. 491/10 كلت

 0 ل لاق َفّرَصْنا

 [1695713/ :عجار). موُمطاولا نسل انعم ٌةالّصلا هش ْنَمق «ةوضْؤول

 (ىضأ) يعجشألا م ميْشَأ ِس قراط ثيدح

 كلام ىنأ
 هج

 ملجأ انرخأ :لاق درامية يتاح ١ لفلم

 ورع و همدو هلام مرح م .٠ 1 22000 هنوذ دعي ام كو عَن

 ء1هو1+ :رظنا] . (تف ( يبا عِمس) لاق َداَدْعَبَو طساوب ديزي هب اًنئدَح“

 ممم

 يعجشألا كلام وبأ انربَخأ دادي نوراَه نب ديزي اندَح - ١ هوالا

 يِباَحْصأ بسحب : لوي يلا عمَسُهّنأ «هببأ نع «قراط ْنْب دْعَس

 .لْئَقْلا

 :لاق يعّجلألا كلام وُبأ اًنَرَبحأ :لاق . ديزي انكَدَح -7
 انفك ثيل ماس

 فيك لويس اذإ "لومي هللا لور عمه «يبأ ينئدَح

 مافن
 يو يلا مَُلا لك: لاق ؟يّبرلأْسأ نيح لوُثأ هللا لوس

 َنْعَمَجَي ءالْؤَمنإَ ءَماَهنل الإ عيرألا هعباصأ َضبقو « ينكزراَو يندُهاو

 [طب هع ل هه :رظنا] . كن رخو ايم كل

 ُدَبعي ابرك هلل اَدَحَو نم : ٍموُقلل لوفي هتعمسو : لاق ١- ه7

 16907١[ :عجارإ. لَجَوَرَع هللا ىلَحهبَسحَو هدو هلم مح هنو هنود نم

 رواشق هر
 تلق: لاق كامب نرخ :لاق نوه بداح - ١

 َرَسْعَو ركب يباو 8 هللا لوُسَر ثرَفْلَخ َتّيلَص دك كن ءتَبآ اي : :يبأل

 يأ: لاق ؟وفَياوُناكأ نينس سمح نم بيرق يق قولان لََو الاف

 ا ,؟ا/ 0١ :رظنا] ٠ .اثدحُم يتب

 ةَقيلَح نبا يني - فلَح انئدَح همم نب نيَسْح بح اند ١7

 ينارنم : :8 هللا لور لاق : لاق .هيبأ نع « 'يعتجشألا كلام يبأ نع -

 [مصاب 6٠ :رظنفا] ٠ ينآر دق ٍمَنَملا يف

 تح دايز يني دحاولا بع اح اان - - 1١ هوالك

 تغمس :لاق ميش نب قراط ,يبأ يّكدَح : لاق يعَجشألا كلاّموُبأ

 يالا ينط يللا لوفي ملأ: ْنَممَلَمي ف هللا لوس

 [1 6989 :رظنا] . ةرخألاو ايلا ريح كل َنَْمْجَي ءآلؤه : : عوير «يكذداَو

 :لاق «ءريسأرلا ربل ريو ىسيع يركب - ١ هوا

 قام ياني :لق يبجشألا كلا وُ انيِدَح :لاق .ةَئاَوَعوُبأ انكدَح
 رو م امص ص مس

 نرفع رقطرلاو سرولا © هللا لوُسر عَ اباضخ ناك : :لاقك

 0 | يصر ا قراط اش ثيدح

 ينعي ءناَسَح ْنْب ِرْمَع نع « ”عيكو انثَدَح - - ١1
 5 لا

 ل :لاق هبيآ نع «'يرْكشيل هللا دبع نب ٍةريغملا اثدَح : لاق

 نم هردجو ءذكمويِرستلا باَحْصَأ يفَّوَُو اهدِجْسَميِبامالوأةقوُكلا
 راب لاو

 ةجَح 4 هّللا ل اوُسر ةَجَح ينقلب :لاق سانا ثدَحُيلُجَر دف ؛ ةلهس

 قيرط يفكتشسلَج ىنحتجرحمش « يلبإ نم ةلحار تدب ٍعادولا

 88 هلآ َلوُسَرسْفَرَع بكر اذ : لاق ةكرَح قيرط يف هل تفك وأ ةَكَرَع
 يلا لاق ؟باٌكرلا قيرط نع يل ل َخ : هّمامأ ل جر لاقف ؛ « ةّمصلاب مهيف

 سلق : : لاق نيالا سأر تَقلتخا ىنَح هم تود هلاَمرَهَحْيَو : 8

 خب :لاق ؟راّنلا نم ينيج جلا يخي لَمَع ىلع يد هللا لور

 دبعَت :ًاذإ ُهَقْها ةلاَسملا يف تفل دق بطلا يف ترق تنك ثلا «ْخَب

 جحتو «ةاكرلا يدَوتَو ؛ةالّصلا ميقت ءاتيَش هب لرش آل ل َجَورعهللا

 مممممز لههح٠ ,لهجالا :رظنا] . باكرا !| قيرط لَخ ؛ َناَضَمَر موصتو ءاتيبلا

 نم َثيِدَحْلا اذه تْعِمَس :لاق .َسْنوُي نع «عيكو اًنئدَح - 4-١

 (16904 :عجفر] . هَوْحَن . . . هبيأ نع هللا دْبَع نب ةريغملا

 «َقاَحْسِإ يبأ نع ءرَمْعَم اًندَح :لاق . قاّررلادْبَع انكدَح ١4

 تلسلَجف اسوق ثدَحُي لَو ىلإ "تيتا : لاق هيبأ نع «ةّريغملا نع

 ىلإ ايداع ىتمب انآ ل هلال وُسَر يلف صو : لاقق (470/#)
 نم يرقي لسع ينبح هللا لوُسَر اي : تلق ثيِدَحْلاَركذف .٠ .تاقرع

 جو ؛ةاكرلا يتؤُتو «ةالصلا مي : لاقرانلاَّنم؟ يئدعايو ةّنجْلا

 مهل هركتو «لبلإ ىتؤي ذأ [ب حت اَم سان ب حّتو «ناَضمر موصنو تيل

 . باكرلا هوجو نع لح « كلب ىَتؤي نأ هركت ام

 © ينل باحنصأ ْنِم ٍلَجَر ثيدح
 نع ٌةرم نب ورَمَع نع ٌفبعش اًنيدح : لاق. 'عيكو انندَح - 44١ ١-

 هذه يقرع يف اقف يلا باَحْصأ نم لج يّئدَح : :لاق بيلا هرم
 ءاَرْسَح هلة ةقائىَلَع رْحلا موَيا# هللا ٌلوُسَر ابطل : لاقتبسَح سو

 سو مرش ٠ ربكألا جحا مي اَنَمَو رخل موياَذَه : لاق « ةمرضخم

 صووحألا ىبأ َةَلْضَن نب كلام ثيدح

 وع
 «قاَحْسِإ يبأ نع َمْعَم اًنَرْبخَأ : لاق قاّزرلا دبع انندَح - 647 ١-

 يَلَعَو للا وُسَر ينآ : :لاق هيبأ نع ٠ يِمّشْحْلا صّوخألا يبأ نع

 لك نم : تلق ؟لاَملا ينم : :لاق معَ : تلق ؟لاَم كَل لَه : لاق راَمطأ
 ةيماَركو هلام لاق للا الانم جول ا لال



 يوما ىو مدذدو
 يبأ نع اب نكح لاقدر رّثخَج ب ةمَحُم اند - ١ هوم

 َلوُسَرْتْنْبآ :لاق . هبيأ نع «ٌةددَحُي صوخألا اَبآ تْعمَس :لاق . قاَحْمإ

 نم :لاق ءْمَمَن :تلُق :لاق ؟لاَم كَل لَه : لاق ةكهلاْ فشق اَنآو 8 هللا

 ,مَنتلاَو ٍلْبَحلاَو قيقرلاو ليلا ص «لاَمْلا لك نم: :ُتْلُق :لاق ؟لامْلا يأ

 ًاحاحص لموكب جت له : لاق مث كلَ ريل الام هَّللا َكاَآاَذإ :لاقق
 ا طمع هم

 و شت اهُفَْتو رحب هذه : رشق ناك طفت سر ىذا

 همم 0 ا ا ا بى هر امد ل
 2« معن : :لاق ؟َكلْهأ ىَلَعوكلع امرت ءمرص هذه : : لوقت

 هللا سوو ثلا دعا حلك جر لإ: لاق هاش م كل

 ٌنمذدَحأ هللا ىَسوُمَو «كلدعاَس ْنمّدَشأ هّللاٌدعاَس : :لاقاَميرَو ؛َدَحَأ

 مَكَو يزكي لق باتل
 ,لهومح لهومك :رظنا] . 6رْقا) : لاق ؟هرْفَأْمأ ْمَّنَص امي هيزجأ يب َلَزكمُت ينفي

 [هلبق مدقت] دال 17 را

 للا نم لا تقذف لع :تلق : :لق ؟لامْنم

 . كلر اريح لجو َرعهلا كاد :لاق «قيقرلاو ليلا نمو

 :لاق. 'يمِيتلا نَمحّرلا دْبَعوبآ دْيمُح نب ةدييع انندَح - -6١ة46

 لاق : لاق ٌةَكَضَن نْب كلاَم هيبأ نع ؛ صوّوحألا يبأ نع ؛ رع وُ اند

 و ءاهيلت يلا يطمّملاديو ءايلعلا هللا دي: ةلالك يدألا : : 2 هللا لوسَر

 [3/4 :رظنا] ٠ كسْفَت نع ْرَجْعَت لو لْضَفلا ١ طْغأت ؛ ىلقسلا لئاسلا

 ءانابنا َقاَحْسِإ وأ : لاق :ةّبعش اًنئدَح ؛نامَع اًنندح 85-١

 تأ يلا 07
 5 َتِيآَرأ هللا لوُسَرأَي : تلقَق :لاق ؛َكاّسوم

 فيك انو ينل" تينأ : :لاق هيبأ نع ثدي صوحألا اَبآ تعمس : لاق

 نم : :لاقق ؟َكُلاَماَمَك : :لاق معن : تلق :لاق ؟لاَم كلّه : لاق بلا
 ماع هل عك 01

 لَجوَرَع هللا كاك اذِإق : لاق « .مَنَقْلاَو قيقرلاو ليإلاو ٍلْيَْلا نم : لاَمْلا لك

 ىَلِإدَمْعَت اًهئاككاحاحص َكاموكليإع جيت لَه : لاق ءَكيلع َريلكالاَم
 لمس مس اوتو اًهَعّطْقَت وأ َيعْطْقَتَق ىسوُمْلا

 :ُلوُشَتو اَهَنوُلج وشو رحب هذه :ل

 ام لُك :لاق 5 :اتلق دا طر ط هيش١ , مرصد

 مسا سا

 للا ىسوُو ساس قه ا

 58 :عجارإ رفا: لقسم اني هيجل هلأ ينال يضر

 :لاق َةَمْلَّس نب داَمَح اًنْدَح :لاق دّسأ نيرِهَب اًندَح - /9817 ١

 ف ينل ىنآابآذأ صّوْحألا يبأ نع ءرْيَمُع مع نب كلَمْلا دبع اًنربخأ

 َكَلاّمأ : 48 هّللا وسر هَل لاق « ةَقيهلا يس اكعْشاَرَهَو (474/*)
 اكرر هللا : لاق ٠ لجو هللا يناَتكدق لاما لك نم : لاق ؟لاَم

 . يلع ىَر نأ بَحأ همن دّبَ ىلع معْن 0

 ٍلُجَر ثيدَح

 نو - يرسَح

 ٍ يو اندَح - 10

 ّنإَف «نذا :لاقك ءرْمَتب أنبل مَجَسَتيَرَمَو ٍلْجَر ىَلَعُ ْتْلَخَ :لاق . هيبأ نع

 . نييطألا امه اًمُهاَمَس امس هللا لوس

 يموس »# مهرها سا عرب مرا سا
 ةَملَس نب داَمَح اًنئدَح :لاق . ىسوم نب نَسَح اًنلَح -48

 يبل ٌعِمّس ْنَم ينكدَح : لاق . (رمع) يبأ َناَذاَر نع «بئاّسلا نْب ءاَطَغ نع

 . جلا َلَحَد هلال هلإآل توما دنع نم :لوُشي ف

 عر م ع -

 لح .ر ثيدح
 تع 9

 نبا ينعي- ءاطَع نع نايف نع ءِنَمْحّرلا دبع اننَدَح -

 هللا لوري: "تلق :لاق . لاَ نع « لئاو نيِرْكَي نم ٍلَجَر نع - بئاسلا

 لهآ ىلَع سيو « ىَراَسّتلاو دولا ىَلع روم امن : لاق ؟ يوك رشعأ

 [1١051:رظنا] نوع مالا

 ِبْرَح نع ءءاَطَع نع نايس اَنئدَح «ِمْيعتوبأ انئدَح - ١١44١

 ُهلاَسق ءاّيأ هكر كذا "بلا تنآ : لاق .هلاَخ نع ٠ يَفَقتل هللا دبع نبا
 لم 6# ع ماع

 ىلع سيو «ىَراّصُنلاو دوُميلا ىلع رول اَمّنإ لاق ؟اًمرشعأ : لاق

 .نروثشع مالسإلا له
 الط نب بوح نع ؛يئاسلا ب اَطَع نع «ذي اًدَح م كال

 270 م 2 سف ع يقل 2س

 0111110 و يملا ىلع

 20 رج ماها م ىف مار#ا -

 هرب سا يو

 نع «ةَدئازانئدَح : لاق. وِرْصَع ْنْب ةَيواَعم انْندَح - طلي

 يبلا لاق : لاق. ف يلا باحْلمأ ٍضْعَي نع ٠ «حلاّص يبأ نع «شمعألا

 يّنإمُهللا : لوُثأمُثْدهَشَتآ لاق ؟ةآلّصلا يف لو الكفي : :لُجَرل

 لد الو فاقد نسأل ينم الان كبذوُعآَو نجلا كلاس

 هم
 .ندْند هك 8 يبل لاقق ءذاَعَم

 0 01 هم م86 م8 مارا م

 ©يبُنلا نع رْدَب باحصأ نم لجَر ثيدح
 و رح م هج ما 5 2

 نب كلما دْبَع ينربخأ : لاق .ةَبعش اًنئدَح ؛زهب انندَح 4-١

 نع رب باَحْصأ مج ينربخأ : لاق .ًاسود

 آن ميل بح ؛ ِسلْجَملا انه ثم يف دم نآل : لاق اك هللا لوُسَ

 [؟1 حيل هوم :رظنأ] . باق رع هير قتعأ

 ممرإإاللا 6 عمم هم

 تعمس :لاق. . ةرسيم



 ١ لفل ه حا

 نيكل دبع ُكيشاَننَح مشا اٌدَح 1016

 لاق ةقولب اتا صاق اكو سسوس لا لاق رسم
 لكي لس

 أ تلت كش لاق بكرا وا ادبحأ سجل

 .ًاصاق َناَك : :لاق ؟ ينعت سلجم

 ناّنس نب ) اقعم 1 ثديدح
 2 - 2-5 - ** را

 هس رع مرعي
 نب ! ءاطَع نع « قيرر نب رامع اًنكَدَح «باوجا وبأ انندَح - ١

 سمس هرم و
 نب لقتَم نع ؛ نَسَحْلا مهلم ةّرلصبلا لأ مرق يد : لاق . بئاسلا

 َناَمْك يف مجَتحأ انآ هّللا ل وسر يَلعرَم : لاقُنأ ؛يعجشألا ناس

 مِجاَحلاَرَكْفآ : لاقت اضم ِرْهَش نمل هلي ةرشع

 [1704.:رظفنا] . موجَحَمْلاَو

 هيما . هاضص -

 (47هر/8) ةملس نب ورمع ثيدح

 نع٠ «يتربخأ ءاَدَحلادلاَخ : لاق. مصاَغ نب يلع انئدَح - /91 ١

 هّلألا لوُسسر لبق نم ابكر اناا : :لاق. ةملس نب ومع نع ؛ةبآلق يبأ

 مُكاكفامُكُسؤَيل يقي هو ولم د

 لاق# هللا لوس اودي مه

 م06 :عجارإ ًانآرق

 0 3 مها كح 2

 © يرنلا باحصأ صعب ثيدح

 نع «كلاَم يتَربخأ :لاق. ىَسيع ْنْب قاَحْسِإ اَنكدَح -
 مالع
 ٍِضْعَي نع ؛ ؛ٍماَشه ِنْب ثراَحْلا نب نما دّبَع نبكي يبأ نع ٠ يمس

 :لاقو حلا ماَحرطتْلاب سالم هللا لوران يلا باحنمأ

 دق : : ينئدَح يذلا لاق : :ركيوبأ لاق 8 هّللالوُسَرَماَصَو «مُكودَعل اورق

 َنمْوآ سما نم ءاَمْلا هسأر ىَلَعَسصي مرعب هلا كوسرت

 تنص نيح اوُماَص دس اّنلا نم ةقئاط نها لوسي : لبق مث ءرَحْلا

 سوالب ل1116 :سظنا] ٠ ومالا طف < «بِرَشَك حدف اعد ديدكلاب ناك املك

 11115 كولا ,للكلا ,770ال+

 مسام يبا م دع

 مسي ْمَلِلِجَر ثيدح
 اممَح «يريمزلا

 نب نآرمعاَس ””بجأ : لاق. يِسْبعْلا لآلب نع - يِسْبعلا سْوأَنْبا يني دْعَس
 جر وهذ ءاريمأ ٍسابعنْب هللا دبع اهب ةرصبلا ىَتدنأ يلا نصح

 يزيل ُهلوسَروهَّللاقَدص هلوُسَرَوهّللاَقَدص : لوميِرصَقلاٌلظ يف ما
 راء سود هو رد 6 هع

 ُهَّللا َقَْدَِص : 0 :هلتلثك ١ كيش هلم تونَدق كلذ ىَلَع

 :لاق ءْلَجأ :ًاسلْتَق ؛كترَبَخ تفس نك هّللاَو انآ : لاقف ٌكلوُسَرَو

 لدي رز ةنش ارث 2-4
000 

 حاسوب لقعَمثيدَح نش كس
 تكا

 انك ناز يف ةّيدَمْابَوُمَو 8 هللا لوُرتنآ ينإ لاق ءاذإ سلْجا

 ٌمداَق َكْلَنِإ : الاَقَق. هب حلق مهلا ١ قلطلا دق "يس نايس ناك دقو ءاذكو

 ءادنفالا الإ ىَبأ نإ .هنم هبلطامهنأق لُجرلا اذهب قحل كانك ةدَملا

 نإ هللا ياي : تلق 8 هللا يبن ىلَعتلَحَدَم ةنيدَملاْتْيتآَن ءمدَنْفاَف

 :لاقق ؟ةفرعت لاق ٠ دنع امُهلآنبا بطأ نأ ينارمأ'يّحْل نيش

 ءاَدغْلا : تلك هوب هب تاق اكَوه : لاق امك ملا هنف ,ةيئافرغأ

 دلو نم دخن كلانا دئتش لانك لعل: لاق هللا يب

 كرك حا شل لب لاطذإ: قه ودل تلق

 ىَرأ انآ اذه ىَلإةَرَمَو ءاَذَه ىَلِإةَرَم « .نيطْوح نيون اهيا

 ترَكَذَ ةَيواَعم ىلع َنوُأتسَي ماعلا مُر ِساّبَ نبا ىلع َنوُذاتسياسا

 3ك 17347:رظنا] ٠ 8 يلا لاق

 ةريغملا نب صفح نب ورمع يبأ ثيدح
 كرم نب ينيس هللا دع اًندح «قاَحْسإ ولع انتَ - لماما

 نب ثراَحْلاتْعِمَس : لاق. عاَجُش وُبَو مو ديزي ديعس ارب : لاق

 يمس نب ثرشان) نع ٠ ٍحاَيَر نب يلَع نع «ثدَحُييمّرضَحلا ديزي

 وو ةياجلا موي يف لوفي باطلا َنُبَرَمْاتطمَس لاق. ينَرَمْلا

 م كاسل ادَهلنلخ ينك لَو هلل: َساَّنلاّبَطْحَي

 َضَرَمَف ٠ مهفرشأ م ؛ , يبا لهب ئدابانآو «ةمسُقيهَّللا لب : لاق

 :ةَشئاَع تلاقق ,ةئوُمْيمو ةيفصو ةيريوج الإ فآلا رش ف "يبا حاوزأل
 هت ماملمام مر

 داب ينِإ : :لاقمُث مع نهي لدم ايي لدي ناك 8 هللا لوران

 مك ءاناوطو ملأ انام انجرخأ يأيها بنما

 رات لاق. فاي ةاكاشلأ هلو فال راصأل نم

 نَمولَي الك كاَطَمْلا هب أطْبأ ةّرجحهلا يف با نمو هماطعلا بعرس ةرجهلا يف

 م هو
 نأ هترمأ ينإ ؛ ديلولا نب دلاَخ نم ْمكيلإر ذتعأ ين لاو ٠ هتلحاَر حمال ل جر

 اكو سأل اذ طاق (49/1/6) َنيرجاَهملا ةقعص ىَلع لاما انه َسبحَي

 وِرّمَع بأ لاق حارَجْلا َنْب ةَدْيبع ايآ ترم هئعْرتَ ناسا اَدَو فّرشلا

 َتْعَرْيْدَفَل «ِباّطَحْلا َنْيْرَمُع اََتْرَتْعأامَللاَو : ةريغملا نب صفح نب

 ويم ق# وكم
 , هلال وُسَرهَلَسآَْيَس َتْدَمَعَو 8 هللا لوس هلَمْعَتساًالماَع

 راش علم يصل
 نبا َتدَّسَحَو «محّرلا تنطق قلو « هللا لور هَبصت اول َتْمَضَوَو

 "بَضْنُم بضْنُم «ٌنّنسلاٌثيدَح برقا بيرق نإ : بالنا نْبْرَمع لاق ٠ ْمَحْلا

 . َكلَمَع نبا نم

 سو ما

 يراصنألا ةذوه نب ددنعم ثيدح
 يد 27 الا
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 . نييكملا دنس

 دبع ناَمْنشاوبأ انك بيلا محب 2[ 100

 يلا ةَرذأ دك ناك هَ نع « هييأ نع «يراّصنألا ناَمْمتلا نيا ِنَمْحَّلا

 َرصَبلا ويه «حمرُمْلا دمثألاب ولحم : كف للا لور لاق : :لاق . ف
 سه# نا هرم

 .رعشلا تبنيو

 ٍقّبَحُملا نس ةّمّلس ثيدح

 هه
 يباح د كح دم اكس ١٠

 نب ناَّنس نع « «"يفتحلاْيَدُج نيت يكدَح : لاق - - ريثك يبأ نبا ينعي-

 ربي موي تقفْكأَف رولا َرمأ 8 هللا لوس سر نأ ِدكَح دا ؛ ةملس

 . ساّنلا رمح موحُل ايف َناَكو
 نع هةَداَتَق نع «ماَمَهَو ماَشه انئدَح «دّمّصلادْبَع انندَح - لنا

 رم هللا َلِوُسْر نأ ؛ ؛ قبلا نب ةَمَلس نع داق نب نوَج نع ؛ نَّسَحلا
 ميدألاٌءاَكذ : :لاق ٌةَتماَهَنِإ ليقف ؛ « ىقْسَتساك هلم ةَمرق هئافب تلي

 همم موو

 ا ل ١ ؛:رظنا] . عابد

 ريم رقع
 نع «ماشه انَدَح : لاق . نطق وبأ مكي | نب ومع اًنلَح - 5

 لوُسَر نع ٠ قيما نب همس نع دك نب نوَج نع ٠ ءنَسَحْلا نع هدا
 [170 :عجار] .اهباَكَذ وأ اهروُهُط اهْعاَبد كف هللا

 نع ءٍمَهَلَدْنب لْضَمْلا اندَح :لاق. عيكواَتتدَح -6

 ٌلوُسَر لاق :لاق. قّبَحُمْلا نْب مَ نع ثْيَرح نب صيف نع « ءِنَسَحْلا

 ركاب بلا ءالييَسنُمكُهَللاَلمَج ١ َلَمَج دق :ينع اوُُخ « ينع اوذُخ : :8 هللا

 . مجيرلاو ةئم دل بّيّيلاب بيلا «ةئس يفت ةّئم دج

 نع ءِنَسَحْلا نع «ُكَرابمْلا انُتدَح ءِرْضَنلاوُبأ انَدَح -51

 ةَيراَج عقاوي لجرلا نع ؛ هلا لوس سر ثم : لاق. قّبَحُملا نب ةمَلَس

 هم يِهكهْمْواط إو ءام هَ اهو ةرح يه اَهَمَرْكأ نإ لاق. هتأرما

 عربا للام عير سالم ل رصإلال لإ :رظنأ] ٠ اهم عاهل

 نْب بيَح ْنْب دّمّصلادْبَع انثَدَح : لاق. رضتلاوُب يأ اند - 7

 اب ينعي -هلادبَع نَع بح يلح : لاق. يريم مث يدزألا هللا دبع

 :لاق. ا طل شا نك نزال انمنل لاق -

 . هكرذأ ثي ثيح

 ءداَدش نب برَح اَنئدَح : لاق. يسلط هوا وب نكح - ا
 والام مايد هلا ع هام

 نع ؛ةريخأ مكس نيس ؛ يتحلل نع 0

 55 ؟:عجار]. تفك 1

 ٍٍقِراَحُم نْب ةصيبق ثيدح

 0 قلاب ةمسدَح 1
 ه عموم

 رو هر هةموو

 . يناس نع «"يدَ بأيد اندَح - ك8

 نيل ؛ لاق. قراَخُم نب ةّصييَق نغ - يدا يني َناَمْثَع يبأ نع

 ىلإ هلا ُلوُسر قلطلا 4: كريس ذثاوؤا هللا لور ىَلَع
 م 0-0

 ريذَت ين (فاَتمدْبَ لآ اي لاقوأ ىَدانمَ املأ الَق لج نم ةّمّضَ
 ريا ا م2

 يداي [لمَجَ] هله بري بقلك َلا ىأر لج لم مُكلَمَو يكمن

 .ةاَحابص يفتي :لاقْأ

 نب بْهَو وأ قراَخُس ِنْب صيف نع : ثيدَحْلا اَدَه يف ُيدَميبأ نْبا لاق

 م ةرفدلا 51

 ( 4071/6 ت كرئاطخأ مل ءورْمَع نب ريم وم مَنِ طخ وهو ومع
 . ورم نب بهو

 :لاق. فوغ يسدَح : :لاق .ديعّس نب ىَِحَي اَنئلَح ١

 هنأ ؛ قرا نب ةصييقهببأ نع ,ةصييق نإ نط ينكدح : لاق. نايح ينكدَح

 0 . تبجلا نم «هقرطلاو «ةريطلاو اعلا: : لوي ا يبثلا عمس

 ية نا تا نم هقرأطلاو لَنَا :لاق

 ةناَتك نع « باكر نب نورا نع «ٌةّئيِبع نب نايفس اًنبدَح - ١١

 َلوّلَمرتْيباَف ةلامَحبتلَمَحَت ”تْلمَحَت ؛يلآلهلا قراَخُسلا نب ةَصَِق نع ؛ مَع نبا

 لاقو «ةقدصلا مَعَ م اهجِرْخُتَو كلنع ايو :ل :لاقق ءاًهيف هلأسُأ 5 هللا
 هي هَ

 ةَصييق اي :لاقو . ةقدصلا مَّن ءاَج اذإ وأ «ةكدصلا ماج ا اَهْجْخنو :ةرم
 سا سك ا 2 50-3 00107

 ةلاَمحب لمَن جر ثآلك يفألإ تمرح : ةره لاقو : ملت ال ةلآسملا نإ

 ىّنح اكو ةَجاَح هقلصأ لجو َكسْمي مث ايدو ىَتح ةلآسملا هلت لح

 وأ ةاق هْنباَصأ لَجَر : :ٌةَرَم لاقو هموق نم اًجحْلا يود نم ةئآل هل ده 8

 لل مول قلل ال هي 8 سَ .ةجاَح

 0 مسا لت قلن ماس

 «كلسْسُي مك شبع نم دادسْوأ شيع نم اماوق بصي ىّتحلاَسةلآسَمْلا

 [41١7/:رظنا] . تطل ةلاسّملا نم كلذ ىوس ناك امو

 الا ةمقلع نب نر ذب
 نب ررُك نع «ةَورَع نع «٠ «يرْهزلا نع «ُنايس انئدَح - ال1

 0 سل ف عع

 ؟ىتم نم وقال لهل لجر لاق :لاق» يمال هقلَع

 ةيس ا ساشو 500
 5 :لاق مسأله خل رخ بيلا شل برا

 7 لاق هللا ًءاَنش نإ هّللاَو الك :لاق لكلا هناك مقل : :لاق
 َباَقرُمُك خب بري ىبص دواس ايف َنوُدوُعَمك هدبي يسفت يذلا

 . ضني
03 

 ُةَبَحْلا :نايفس لاق . ىببص ٌدواَسأ يرهزلا :لاق : نايفس يَلَع ءيركو

 علكدوم لت اا :رظنا] ..عفترت يأ بصنت ءادوسلا
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 «'يرْهُزلا نع ؛ ٌنَمْعَم اًنَرَبَحَأ :لاق. قازرلا دبع اندَح - 1#

 اي: يِاَرْعأ لاق : لاق «"يعارخْا مفلح زك نع ءرييزلا نب ورع نع
 وأ برا نم تبي لها مْ معن: : لاق ؟ تم نم مآلسإلل لَه هللا لوس

 اَياَذاَم مث : لاق. السلا مهل لنمو دنا

 َلوُسَراَيالَك :يبارعألا لاق ؛ للطلا انك نتف قت من مث :لاق ؟هللا لوُسَر
 ةبرلطت ىلع ةوسل اوت دي يت ياو ىب اقف "ينل لاق هّللا

 . ٍضْني باقر مُكضمَي

 ُدْبَع امِسَح «يعاّروألا انكدَح : لاق .ةّريغملاوُبآ ادَح - 5

 ىّنأ : لاق. يار رك نع هيلا بة اَندَح :لاق . سيق نب دحاولا
 معن: : لاق ؟ هم نم رمألا اذهل لَه هللا لوري: : لاق ؛"يبارعأ ف يبل 01100 .٠

 للظلاَك عقم «مهبلَح لحد برع أ مَجحأ نم ريح هبل أم

 ساّنلالَضْفأَ ضني باكر ْمُكَضْعَبْبِرَضَي ىَبص دواس اهيف نودع

 مدَيَو ىلاَعتولَراَبتهير يت « بالا نم بش يفلت ذوي

 . هرش نم ساثلا
 26 0 مررة مو

 *عارما شيث ل ةّريغملا
 عصا

 و

 يما سل ع
 «ينّرمْلاِرماَع نب لله انندَح «: 0 ةيواَعم بأ انيدَح -5

 يلَعو لذي ىلَح نم سانا بطخَي هلا لوُسَرتيأَر لاق . هيبأ نع

 ىّنَح سفح :لاق .هنع يي هيدي ردَب لهأ نمل جرو :لاق .صحأ د
 رركتيإ اًهدَريْن مب جبع لَمَجَت : لاق . هكارشو هم نيب يدُيت لَ

 [هدعب
 21111 سو ا فش هم م ةهعم ماو

 راق يدب ميش ادد :لاق . دبع نب محم اندَح - لحل 17/

 ْبطْحَيا# هللا لوُسَر تن :لاق. هيبأ نع « «ينّرمْلا رماَع نب لآله نع

 [15015 :عجارإ هلع يعي يلَحو ءابهش ةلخب ىلع سال

 ءاداشع مد" ىّلَعُمْلا ىبأ ثيدح
 دّبَع نع «ةناَوَع وبأ اًنْدَح :لاق . ماسه ديلا وبأ اننَدَح - ليلي

 ءامْوَي بط هللا لوُسَرانأ ؛هبيأ نع ٠ ىَلَحمْلا يبأ نبا نع ؛ كلما
 ميمعن مشلول ماع ل

 شين ءاّاَ يالا يف شي نيلي! لاق

 َراَْخاَف لَجورَع هير ءاقل نيو ءاهْم كاين ءاش مايا ملكي اًهيف
0 011 

 لوُسَرباَحْصأ لاق : لاق. ةنع هللا يضرريوُيأ ىكب : لاق . هير ًءاَقل
 مس اسرار ا 0 038

 ًاحلاس الجر 8 هلا لوُسرَركذأخْبشلا ذه نم نوُبجْشألأ : 28 هّللا

 هُو رحاَف ىلاعتو رابتر ءاقل نيو ايدل ني ىلع امره

 ركب وُبأ لاقف 8 هللا لور لاق امب مهمل أف ركب ناَكو «لَجَورَع
 2 هّللا لوُسَر لاق .اًنايآبْوأ ءاَتفاكبآو اًناَوْمآب كدت لي نع هللا يضَر

 ص 1١14

 ولو .ةقنش يبل نم دب تلو كتم يفلح أما

 لرد هه ثم كيم
 نككو ؛ناَيِإهاَحاَودَو نكلو «ةلاحُف يبأ نبت دخن الاخت اذختم تنك

 ١ 18٠[ 5:رظنا] . لوو هلالي مُكَبحاَص انو كرم ناو

 ها امم مم

 يفعجلا َديِزَم نْب ةملَس ثيدح

2 
 نع ءدشه يبأ نب دواَد نع «يدَع يبأ نبا انندَح - - 506

 يخأوانآ تقلا لاق. يفعجلا ديزي نب ةَمَلَس نع ةَمَقْلَع نع« «يبعشلا

 ُلصَتأتناَك كلم اأن ؛ ؛هّللا لور اَي :اَنَلُق : لاق هللا لوُسَر ىلإ
 يل 1 يال يل

 كلذ لَهَك ٠ ,ةّيلهاَجلا يف تكلم «لَمْفَتو لَفو فيلا يو محل

 ةّبلهاَجلا يفانلانخأ 'تدآو اتناك امك :اَنْلُق : لاق .آذل آل : لاق ؟انيش اعف
7 9 

 ٌةدئاولا لت نأ ًاراَّنلا ف هدوم ناو : :لاق ؟ًاثيش اهعفان كلذ دله

 . اًهْنَع اَهْنعُهلاَوَميِم مالسألا

 رمع نب مصاَع ثيدح

 :لاق. قلبك عال سل اًنكدَح -

 نب مصاَع نع « فتح نب لس نب همام يبأ نع هريبج نإ ىسوم يئدَح

 .اًهَعَجترا مث , باطخلانبرمع تنب صفت قلط ان هللا لوس ع

 لُجَر ثيدح
 32 ههنا

 اكد ,:لاف عال يتعبد
 نع « لئاو يبأ نع «بدحألا لصاو نع« ءٍمِزاَح نبا ينعي ريِرَج

 . وعد

 : 49 يلا لاق لوي ف يلا باَحصأ نم الجر تغمس : لاق . (ميَرْس)
 .كبلإ لوم "يي شْماَو كلب شما "يل مث و مد َنْبا اي : ىَلاَعَتهَّللا لاق

 ” ملسألا دهزح ثيدح
 -- 2-7 ب

 م سم # نل هم

 نع «سْنآ نب كلام نع « يدهم نْب نَمحرلا دبع انندَح - ةحدنف

 نأ ؛هلَج نع ؛هبيأ نع ءدّهرَج نب نما دبع نب ةَعْرذ نع ءرضتلا يب

 دخَفلاَّنأ تْملَعاَمأ : :لاقك لمده

 5 وو اتناول لكنا لحدلو لكما لكمال لكمال لكم17 :رظنا] .ةَروَع

 نْب ملم نب ةَعْرْز نع ٠ «ِرضْنلا يبأ نع «ُنايْفس انئدَح - "خ11

 َفَشكلا دك ةئِرُب هيلو دجَْسلا يف ادهْرَج ىأذ 8 يِبلانأ ؛دَمرَج

 [7١15؟ عجارإ]. ةَروع ذَِفْلا : لاقُق ؛هذخَف

 و 56 0 م
 [:َلاَق .دانرلاوُبأ اَنتدَح ؛نايفْس اَنْندَح 4

 - فب :عجار] . ةروع ْذْحَمْلا :لاق . دهرج نع دّهْرَج



 ربهم سمع ا

 دانا يبأ نع َرَمْعَم اًنئدَح :لاق . قاررلا دبع انئلَح - 06

 «يذخق ف شاك انآو ف هللا لوُسَر يبرم : لاق . هيبأ نع ءدَهْرَج نبا نع

 [15017 :عجار] . ةَروعْا نم انك اهَطَع : : 9 يلا لاقت

 ءدّمَحُم نبا ينعي ٌرْيَمُر اند : لاق. ِرماَعوبأ انئدَح - لحاف

 هنأ ؛ «ٌيملْسألا دَمْرَج نب هللا دبَع نع « ليقع نب دَمَحُم نب هللا دبَع نع
 رشم عل

 ملص ْرَمْلاٌِدخَ : لقي 8 هلا لوُسَر تعم : ويده هابأ عمس

 [1507؟ :عجار] 0 روع

 رع

 ٌدّسَخ :لاقت 0 : لاق . ةّمصلا
 [15077 :عجارإ . ٌةروَع دخلا انأَتْمَع اَمأ كلل

 نع داّنزلا يبأ نبا انندَح :لاق. د ي اتدَح - ليال

 نم ِرَفتو ءهدج دَمْرَج نع هدّضْرج ٍنْب ِنَمْحرلا دْبع نبعد نع هيأ

 دَمْرَجذخَمَو دمر ىَلَعرَم 8 هّللال وسرد ؛ ؛ًاضر يود هاوس مكس

 نإ ةلدخق طع ُدَمْرَج اي ف هللا وسر هَل لاقق ٠ دجْسملا يف ةقوشكم
00 
 [1505؟ :عجار] 1 حلق

 تم :لاق. دّهْرَج هج نع درج نب سرا دب نب ةعذ نع «داّترلا

 خللا :لاق. يذخُف تفشل دو هدب يلو ل هلال

 ل 7١ :عجار] . ةَرْوع

 جالجَللا ثيدح
 99 سس م

 دمحم اًنئدَح :لاق . ٍمِشاَّه يني ىلوَم ديعَس وبأ انْئدَح - لحرف

 :لاق. ادب نير نيب اَتدَح لاق . َةكالَع نْي هّللا دبع
 مسامع ٠

 ترم ذِإ قولا يف نْحَناَميَي لاق. .ةكدح هاذ ؛ جاجا دل انََح

 8 هللا لوُسر ىلإ “تيتا مهتم تركو سنار ءاييص لمتنا
3 0 

 لاقك ْتيْكَسَق ؟اَذَه وُب م : :لاقك ؛ تدكسق ؟اَدَه وبا م: اهل لومي رهو

 اَهنإَو «ةيزجب دْهَع ةكيدَح «نّلاُةئيِدَح اَّنِإ هللا لوُس راي :اًهئاذحب باش

 فنع مهل هناك مدن نم ىلإ تلف هللا لور ايمو انآو لربح نأ

 : 88 هللا ٌلوُسَر هل لاف «٠ كلئرْضَتوأ ءارْيَخَلإاَسَعاَم : .اوُناَقَ

 2 مب ةمو

 00 د ره يم 28 00-7
 هانيمرو ءاّنكمأ ىَّتَح هل اًبرَفَحَف بعنف ءهمْجريَرماف معن : :لاق ؟تْئِصْحأ

 خيشب اَنآْذِإكلَذُك نحن منيب « انسلاَجَم ىلإ نجر مث ءأَدَه تح ةراجحلاب

 ,8 هللا لوُسَر ىلإ هب انقج هيَ ذأ هل انْ ٠ ىّتْقْلا نع لأَسَي

 بِطَأَو هَل هم : لاقق « ثييحْلا نع سياج ادهن هلا لوُسَراَي : اَنلَْم

 هديفتو هطوُنحَو هلْ ىلع أ انبَهدُك : لاق . كّنسْلا محير هّللا دنع
 0 لم يع

 .الزا الملاك يأ لد ذل نرُقَحَو

 مس هش مر هز

 يبأ نبدي عِمَس : لاق. ميس نب هيلا اد -' ف
 مام

 م ا

3 58 
 6م
 .رنلا ىلَعلَجَو

 0 م ع # 2

 نع «لآلهوبأ اربح : لاق. يعاّرخلا ٌةَملَس وب بأ اًنيدَح - ١7

 يدلي نع «ةداَقق يبأ نع «هنم هَعمَس يِوَدَحْلا لآله نْب ديمَح

 أ مكنيد ريح نإ رس مُكتيد ريش نإ لوي 8 هلا لور عمس
 ها

 2< < 7” زل -

 هيبأ نع لحجر ثيدح
 رار مت < م

 نب ىَسوُم اَنثَدَح ,«بيهو اَندَح نافع اَنكدَح - للا م

 يف ناك «ٍميِمَت يني نم ايد ناك لُجَر نع ِرْضنلاوبأ يدَح : لاق .َةَبْقَع
 وهف د

 َلوُسْراَي : لاقك , هللا لوم اوُسَر يقل هّنأ ؛ هيأ نع لذي جر نامت دبع

 : هّلالوُسَر هَل لاقق « يريح ةريرَجبد حا الان [باتك يل بقا ؛ هللا
 ماض ء

 مم دع

 .ٍملْسُس كلو كل كلذ

 نب كلما دبع اربح : لاق. ميِهاَرإ نب يْكَم اَندَح - 15

 ةَملَس نب ةمركعأنأ ؛ةَربخأ ىَحَيَنْب ماشهنأ ؛رائيد نب ورع نع ؛ «جيرج
 «'يِراّصْألا ديزي نب عَمجُم ايفل ةريغعلا ينب نم نوح ذأ هر بير نب

 ناهَراَج راج َمَسْيأل نر مآ ْيِبلا ندم يّنِإ )/48١( :لاقك عساس ل سام صرب

 اج ينخر

 .ةبشَح + وا ينقال ؛يراتج ا

 [هدعب رركتي] . كلذ ىلإ ترظَنانآَو :ورمع لاق : جيرج نبا لاق

 رايد نب ورَمَع يربخأ : : حْيَرج نبا لاق .جاجح اًنثدَح - 5 مو

 نْيوحأ نأ ؛ةَربخأ هيَ نب ةَملَس نب ةمْطعألأ ؛ةربخأ ىَحي نب ٍماشه نع

 مص ا ل مع
 نمسح يلق ؛ءرادج يف هش فيان مهن قتعأ ةّريغملا يني نم

 آل :لاق 1 هّللا لوم وسر نأ دهن :اوُناََك ءاريك ًالاَجرَو يراَصْنألاَديزي

 ذاق يخأ يأ : :فلاَحْلا لاق. ءرادج يفت ياهاجسي

 .يرانج وش اناولنمأ اكاد قو يلع لل يقم قم 0 مَع

1-0 : 



 [15014 :عجار] . كلذ ىلإ ترظَُن اَنأَف : ورمع يل لاق

 ديزي يتربخأ : لاق. بطون انندَح : لاق .ُنوراَم اًنئدَح -

 ديزي نب ِنَمْحرلا دبع نع ٠ « شير نب محلا دبع نب ديزي نع ٠ « ضاّيع نبا
 يف ينصب فيِ ىََرهَنأ ؛ةيراج نبدي نْبعْمَجُم نع ةيراج نب

 لجر ثيدح
0 © 2# 

 اَنينَح :لاق. ٍمشاَّط يدي ىلَوَمٍديِعَس وُبأ اندَح - 1 /

 نبا نع «يدزألا خاَمّشلا يبأ نع « شيبح نب بئاسلا اندَح : لاق. ٌةدئاَز

 تعمس : :لاقو هيلع لَخَدَف ةيواَنُم ىنآهأ ؛ 89 يلا باحْصأ مهم

 وأ «نيكسملا نود ُءَباَبَقَلْعأ مك سالاَرمأ يلو نم : لومي هللا وسر

 دفع همر باو هنود لَجَوَرَع هللا قلغأ ءةَجاَحْلا يذوأ «مولأملا

 ١[ ها :عجار] . اهيل وكي امرأ ءركو هتجاَح

 ٍلجر ثيدح

 يبأ نب ديزي نع «كيِرَش اَنْكدَح : ا كب ' وأ انطَح - لحل 8

 ميال لهأ نم لجَر تان: لاق. ىلا لون ا

 8 هللا لور تمس : لاق .مَحَن من :اوئاق ؟يترقْلا سيوأ مكيف :نيََص

 ' يش ان سبأ رخ مأل 48

 يمجننلا ناّتس ني لقْعَم ُثيدَح
 نم 3 6 00 كه”

 يف 5-0 لاق. قع « ميهاَربإ نع ءروصتم

 ماس ل مفعم م ومع

 :َلاَق اَهبَلَخَد نكي لو اقادَص اًهلُْضِرَْيْمَلَواَهْنَع تاَمَملُجَر

 اَلَعَوثريملا اهل اَهئاَسن قادم َلْفم اهل ىَرأ : :َلاَقك « هيل اوُملتْخاَف
 و نمل

 ةّني موري يف ىَضَق فيِ ؟تشالا ناس لقمه دعا

 [امكفمح ءامكمال ,لمكم“ :رظنا] . ىَضَق م ٍلثعب قش

 دنع لاق) ,ةيط يبأ نم دسم هلل دبع انَح - 1

 يبأ ِنْب ِدّمَحُم ْنْب هُئلادْبَع نم ان هثعمسو :هّللا

 يدع دهش : لاق. اق. بنل ِْبءَطَع نع ؛ « ليم نب بأ انكدح : لاق (ٌةَيْيَش

 مهنم ةرصبلا لهأ نمّرَقَ
 بنار :َلاَقَق رع اف جيو هيما هلل لو
 م سور
 [15445 :عجار]. موجحملاو

02000 

 3 5 مما مهرعارربا ا

 » /. اًهيبأ نع ُةَسْيِهُب ثيدح

 | مما لد ثيدح

 نع وسحاب لاق. يك اكد - 0

 :لاق. اهيبأ نع 5 ةَسْيِهِب نع ءهيبأ نع 'يراتل روش رسب يلا

 اًمهللا لوري: تلْقَف :لاق . . هصيم نيو نبت لَحَدَ ا يّبلا "تن
00 

 يذلا ءيشلا ام هللا لوُسَر اي :تَلُق «ءامْلا : لن لا مل
 آل يدنا ءيّشلا ام هّللا َلوُسَر اي تلق :لاق .هاَمْلا : لاق ؟هعْنَم لحي ل 00

 15١45 15١4( :رظنا] . كلر يَخ َرْيَخْلا لَعْمَت نأ : لاق ؟ةعْفم ل حَي

 اَنكَح :لاق. رج نلت دسم (641/ كح - 004

 1 ' هصيمُق ترج تقر ىلع يلع كف ةَسيِهِب

 15١41[ :غجار] ماعم

 و ءعاعق ع »0# سم
 نب رايس ينئدَح : لاق. سَمْهَك اندَح ديزي اندَح - *1 55 ١-

 1 لم ايبا يانا ناسا :تلاق .ةن نع ءديأ نع ؛اعرآزلا روت

 0 20 ا 1 اعلا

 َربَخلا لَمفتْنإ : ف يبل لاق ُهمْنم ل حيل يذّلا“يئشلا مهلا يبني: َلاَق

 15١41١[ :عجار] حلملاَو ءاَملا ىلإ هوك ىف : لاق . كلَ

 راض سس ع ل 39 2

 . لك نإو أئيَش عني ال لجرلا كلذ ناك و :لاَق

  هيبأ نع ,ميسُرلا نبا ثيدح
© 

 هللا ِدْبَع نم انأ ةئعمسو) ٠ هّللا دبع اًنكدَح - 615

 نامي نب ميحرلا دبع انَدَح : لق (ةَبيَْش يب ِنْب دمحم ِنْبا

 نبانع ٠ 'يميتلا َناَسُغ نْب ىَبْحَي نع ؛ يملا ثِراَحْلا نب حي نع
 نع اَناهتق 8 هّللا لوُسر ىَلَع اًندَكو : لاقُدُنأ ؛هسيأْنع؛ ءٍميِسُرلا
 :لاقك :لاق . ةّمحَوٌض ْرأ انضْرأ ادق ؛ هْيَع اًمدق مث :لاق. فورا

 [ةدعب امرظنا] . مل ىلع اقسام «مثلش اميف ويرش

 مهر ٠ مس مهر ةرعمم
 لش يتلا اقدح: :لاق. ا. ىسوُم نب نس لح - هال

 بف طول اك قل ل لاق «هيبأ

 ماهر مم ام

 لاق لام نيل ما اًنَمَحْنَأَف : لاق . ةيعرألا هذه نع مُهاَهنق سي

 هلل لاف نسا يأ هه ننقل لري : اند

 ىلع هءاَقس اكوأ ءاَش ْنَمَف ءاركْسُس وُ 5و ْمُكَلاَدَب اَميِفاوُذبا : ف

 [هلبق.ام عجار] . مّن

 هم 6. يم همم ا

 ورمع نب ةديبع ثيدح
»4 

 معو
 نم اَنَأ ةتعمسو) د ْنبُد ناَمْثع اَنْئدَح

 هماع .
 ديعَس امدح : لاق (ةَبْيَسش يبآ ِنْب محم ِنْب َناَمْثَع



000 

 لمس ما يمه يعش

 ةديبع يدَج؛ تعمس تاك ضايع ةئبا ةعيب دير ينج ؛ تعمس : لاق. لاق.”

 . ءوضوا عساك اضَوَ 78 هلل وسرت: :لوُتييبآلكلا ومع نب

 :رسظنا] . ًءوُضْوْلا تّفَبسمأ أت صوت اَذِإ ةيعْبر تئاَكَو :َلاَ

 [اة

 يي 4 ' يمايألا ةَحلط ّدَج ثيدح

 ينتدَح : لاق. ثراولا دبع نب دّمّصلاُدْبَع انكَدَح - ل

 لور ىأرهنآ ؛هَدَج نع «هيبأ نع ؛ ةَحْلَط نع ثيل اًنئَدَح : :لاق. يبأ

 معدل و يمص سا و يي دس يس اا را لأ
 رج وقم هيمو لاذ علب لح مل عنب ف ل

 0 هامه سا هاش . 3 ع -

 يركبلا ناسح نب ثراحلا ثيدح
 هه 2 - خا 2 0 0 0 ص

 يبأ نب مصاَعانئَدَح : لاق. شايع نبِرْكيوبأ انندَح - 1

 ُلوُسَر اد َةَنيِدَمْلا اَمدَق : لاق. يركب ناسسَح نْب ثراَحلا نع «وجتلا)

 هلام هيلو ربمْلا ىلع هلا
58 

 تايارلا هذه اَمتلآَسَو ءدوُس تاير اذ 75
 مو ري ده ل

 صاَصْلا ْنْب وَرْمَع :اوُلاَقَق

 .ةاَرغ نم مدَق

 ل ل

 ٍمصاَع نع ءرذنمْلاوبأ ماس انندَح : لاق . نافع انئَدَح -484

 وجبت رَرَم :لاق. َناَّسَح نب ثراَحْلا نع ؛ ٍلئاو يبأ نع « كده نبا

 تلت : :لاق ؟َنوُدايِتَنيآ : :تَلاَقَك : لاق . مَ ينب نم اهب عطقنم ةذيرلاب

 :لاق. ٌةَجاَح هبل يلا ؛ ْمُكَمَم ينوئمحأق : تلاق . 2 هللا لور دير

 :تلْقَك «قفْخت ادواردو « سالب صاغ وماذا د جس" لحد

 َنْبهَرْسَع َتَمْيانأديرُي ف ِهّلٌلوُسَرَدَه :اوُناَق ؟مْيلا سنان اَم

 انتل لَمْجَتْنأَتيآر نإ هللا لوس اي: تَلْقَف :لاق . [هْجَو صانلا

 :لاق .ٌةرَماَنل (47/6) تنك إف «لمفاك ميم يبني اًييأزاَجح
 وطن نأ هللا َلوُسَر اي : :ْتَلاَقَك هيما اَْندَحآوروَجَعلا تروس

 ءامْنصَخ يل تاك اهم الو هذَهتلَمَح هللا لوس راي : :تلُق ؟كَرضُم

 امو :8# هللا لوُسَر لاق. لوألا لاق امك نوكأ ْنأ هّللاب دوُع عأ :تلُق :لاق
 ربا اع رو ل6 »2 امام

 لوفي «قمحأ اذه : مالَس لوفي. َتطَقَس ربحا ىلع : لاق ؟لّوألا لاق

 ,هيه :8 هّللالوُسَر لاق :لاق . َتطَقَس ربحا ىَلَع : 8 لوسرل

 ةَيواَعُم ىلع لت الذ ْمُهتفاَو اوس ادع لاق . ٌثيِدَحْلا همعطتسي

 لاّبج ىَلَع ىلأ ىّنح َقلطْاف نادرا يو رمح هيقنسُي هش ركب نب

 قنماق هيو ضم الو « هدا يسأل تآل ينم : لاقق هم

 يّ َرْمَحْلا لري اره ٍرْكَبَنبةيواعم قساو «هقاَس تكامل

 ل ادد اداَمر امدح نأ َيدوُنق دوس تاَباَحَّسس ترم لاق .هدنع اهبرش

 .ًادحأ داع نم ْرْذَت

 رعد 7 ”يمابآلاةحلط دَجتيدَح

 ربا حملا نم ْمِهلَع لسزأ امأنأ يل لئاووبأ لاق

 [مدعب ررعتيإ. منَّا

 نب مالَسِرِدنَمْلاوبأ يكدَح : :لاق. باّبحْلا نبدي اًنئدَح - لينا

 نع لئاو يبأ ندع ؛ دوُجّنلا يبأ نب مصاَع اًنئدَح : لاق. يوحنا نامل

 ىّلِإ يمرْضَحْلا َنْب ؛ءآلَعْلا كش تجرح : لاق. يركب ديني ثراحل

 َتَلاَقَف ٠ ءاقهب عطَقنم يمت يني نمدوجَع اذ ديرب ترم « هللا لور

 ؟هْيَلإ يلم تْنأ له هاا هلا لوُسَر ىَلإ لإ هللا َدبَع اي: :يل

 ٌاَدْوَس يار اَذإَو .هلهأب ص اخ ُدِجْسَمْلا اق ؛ةئيدَمْلاتياكاهتلَمَحَ : :لاق

 ُنأَشاَم تل ءاق هللا لوُسريَدَيَنييَفَسلا دلتا «"قفحَت

 :لاق .تّسَلَجَف :لاق .اهْجَو صاَْلَنْبوَرْمَع تعيين ديري : :اولاق ؟سّْنلا

 ,تضلسق الحدف يلاذاق لعن ْئداَيْساَق ؛هَلَحَر لاقل

 يلتمايحطقط بل يباب هل 3ك

 هّللالوُسَراَي احلل ؛ «سلَخَدقاَهلنذاك «بابلاب يه اهو كي اهلمخأ نأ
 دس ا مهد ع

 تيمَحَن «َءاَنهّدلا ٍلَعْجاَق ازجاَح ميم ينبني اني لَعَجَتْنأ تْيآَرأ نإ

 لاق ؟هّرَش رض رض ذأ ىلإ هالو اي: :ْتَلاَق .تَرَكوَتساَو روجَمْلا
00 

 لَو هذَهَتلَمَح« اًهَقْنَح تلمح ءاَرْعم : لوألا لاقاَم يِلتماَمْنِإ تلق
 000 هه د ةوظال و

 :لاق. داع دفاوك َنوُهأ نأ هلوُسَرَو للاب ذوعأ امنصَح يل تناك اًهنأ رعشأ

 3 :تلق (همعْطَتسَي كلو هم ثيدَحْلبمَلعَوُمَو) ؟داغلفاَو امو هيه

 هدد ماه ِْكَب نب ةيواَعمب مك 90 هل لاقي مهل ادفاو اوف اوطَسُفاداَع

 ةاسالس سا ل مامم هل
 رهشلا ىتضُم ملك «نائداَرجْا امه لاقُي ناكيراَج هيت َرمَحْا هيقني ار هش

 ُهَيواَدأَق ضيم ىلإ | ئجأ مل يآ معتم ىَداَتَك « ةماهت لابج َجرَح

 تاس هب تَرَ «هيقْسَتَتنُك اَمأداَغ قلم مهلا يداك ريس [ ىلإ لو

 00 هد هاو

 اَهْذُخ اًهنم يدون «ءادوَس اهم ةَّحَس ىَإ امو هتخا هن يدوتك ءدوس

 حيا نم م مهْيَلع ثعْبهّنأ يتم : لاق «آدَحأ داع نم قب هل ًاددّمر اداّمَر

 اوله ىّنحاَذَه يمناخ يف يِرْجَيام ردم

 ًادفاو اوُنعَب اذإ لجل ةآَرَمْلا تَناَكَف : :لاق .َقَدّصَو : لئاو وبأ لاق
07 

 [هلبق ام عجار] . داَغ دفاوك نكت اولاق مهل

 ىميِجُهل ١ ةمدمت َد ىبأ ثيدح
 تأ - -

 ديعَساَمدَح :لاق. مهر نب ليعاَمْسإ اَنْكَدَح - اك

 :ٌةرَمليعاَمْسمإ لاقل يما ةميمَت يِبأ نع ٠ «ليلَسلا يبأ نع ٠ يريرجلا

 قف هلا َلوُسَرَاسيقل : :لاق (هموق نم ٍلْجَر نع ٠ « ميجا ةَميمَت يبأ نع

 كلغ : :تلقق ةّيشاَحلا رم نأ نمر لَو ةّئيدَمْلا قرط ٍضَنَب يف
 ياس ملا

 َكِيلَع نإ «ىوملاةّبحتْملّسلا كِئلَعنإ لاق هللا لوس ايمآلسلا

 ْمالَس ميل مالَس ىو حت مالسلا يَا« ىو يح َمالتلا

 رن نبأ : :تلقَف ءراّزإلا نع تنس : :لاق. دكه انآلك وأ نيم ْمُكْيلَع

 «كلل نم لمس اه آن را انماَه : لاق هقانس مظعب ءرهظ مقا



 لك أبحُب الجور للدإك تي . نيمكلا قر هام تيد مساس © ساس

 وقح : لاق «فوُرعَملا نع (4/47/86]هثئآسَو لاق. روُحَف لاَخُم
 للا ٌعْسش يت نأ لو هللا ةلص يطأ كو نيش فورم نم

 قيرط نم ةينشلا يمان لو «يقنتسُملا ان يف كولد نم نمذأ وك

 ةلاَخأ ىلع ولو ”قلطنم هب كهْحَوو دلاَخأ ىقلت نأ ولو « مهيذؤي سال

 هيب لركن ءٍضْرألا يف ااتخنولا سؤ أولو هَ مس
 امو هيلع هرزوو كل هرجأ نوف هبت لَ مون هيف ملْعت َتْنَأَو كيف همّلعَي ووو عي دعوة عل جلو ع

 1 .ةبكجاك همست ان كفء امو هبل معاك همست أس

 يدْبَعْلا راحص ثيدح
2 >«>4 0 

 يبأ نع «يِرْيَرَجْلا نع «ميهاريإني ليعاَمسإاندَح - 1

 :لاق. هبيأ نع يدنا راح نب ِنَمَحرلا دبع نع ؛ «ريخشلا نب ءآلَعْلا

 يب ْنَم : :لاقيق ٠ ٌلئابقب فسخُي تح ةعاسلا مول 9 هللالوُسَر لاق
 برا هنأ لئابق لاق يح تقرع لاق ؟نآلق ينيْنم

 [70508 :رظنا] ٠ مار ىلإ

 اَنكَحَو :لاق. 'يسلابطلا واذ نب نامي اَنئدَح - 1#

 انثَدَح :لاق. رخل نب هلا دعني ند لاق. راَسُيْنِب كلاحَضلا

 أين 48 لا َتْدأَسا لاق. هبيأ نع ؛ يدا رامي محراب

 [70504 :رظنا] ٠ اهيف يل دذأْذأ ٠ ءاهيف يل صخر ايف تأ هرج يف يل

 رو يصل لسع
 بسنت َمَجَعْلاَنآل أ

 هكاق ىبأ نْي َةَرْيَس ثيدَح
 ص وه رص 2-5 1 -

 ينعي - ليقع بأ انكَدَح : لاق. ٍمساَقْلا نب مشا انئدَح - 116

 ْنملاس ينرخأ؛ عيشي سوُمانكدَح - ليَ َنْب هللا َدْبَع (رمتلا»
 نإ :لوُي ا هللا لوُسَر تغمس : لاق. كا أع ءدْنجلا يأ
 ملْستأ لاق .والشإلا قيرطلدم هكا يل عقلا

 قيرطب هدم «مَكسأَف ءاَصعَف : لا ذب رول و كح

 لكمك رج هاهملاَل سام ؟ةلءاَمَسَو كَض 2 ردو رجالا لاقق هرج

 ءداَهِجْلا قيرطبُهَكَدَمَ هك مث :لاق .َرَجاَهَق ءاصمَق : لاق. لوطا ينس

 مسيو ءرمْلا حكت هر اقق لاَملاَو سْفنلاههَجَوُم : :هل لاق

 مهم كلك َّلَمَك نَمَق : :48 هّللالوُسر لاف «َدَهاَجَف ٌهاَصَمَك :لاق .لاَمْلا

 َنَع هللا ىلع اَقَح ناك لنآ ؛ةّنجلا هلي نأ هللا ىلع اح ناك َتاَم
 وأ ّةَّنجْلا هَلْخْدُيْنَأ هّللا ىَلَع اَقَح ّناَك َقرَغ ْنَِو نجلا هلخدي نأ لَجَو

 000 .ةلجلا هليل ىلع اقح ناهد هنو

 َمَقْرَأ نب هللا دْبَع ثيدح
 ويم يي تسييس

 0 ع

 :لاق. ورع نب ماشه نع ؛ديعس نب يَا - لا

 ندي هباَحصأَب يَلَصُي ناكف ججح 8 8 3 ؛مكرأ ِنْب هللا دْبَع نع ؛ يبأ ينربخأ

 هللا لوُسْراتسمَس ين ؛ طا [لّصيل : لاقو ةالّصلا موي ماها «ميِقْي

 بمد هةآلصلا تقأَوءآلَْلا ىلإ بَعْدَ نأ مُكدَحأ در .لوُدي ف

 [0614:رظنا] . ءآلَخْلا ىَلِ

 ئملنسألا سأش نْب ورمَع ثيدح
 0-2 2 ه4 - 2

 *, لمَحم سوار هربا ريق
 نب دمحم انندَح « يبأ انئدَح «ميهاربإ نب بوُقعَي ائدَح - لالؤومهك

 دْبَع نع ؛عناتس)نْب لقْعُم نب ِلْضَقلا نع « ءحلاّص نْبناَبآ نع «َقاَحْسِإ
 نم ناَكَو : لاق يملَسألا س ماش نب ورع نع. 'يمللسالار اي ِنْب هللا

 يِرَمفَس يف يناَتجَف ؛ ءنَمبْلا ىلإ يلع عَمتْجَرَخ : :لاق . ةيييدَسْلا باَحصأ

 دجْسملا يف هيلكس ترهظأ تمد املك ءِهلَع يسفن يف هتدَجَو ىَنح كلذ
 ل هللا لور ةآدغ تا َدجْممْلا تلد ء هللا لوُسَر كلل علب ىَنَ
 ادِإ حري دَدَح : :لوَي هيَ يندبأ ينكر املك «هباَحصأ نم سان يف

 اًيَكَيْذو نأ هللاب ذولعأ تلق . يتبادل هلو رم اَي : لاق ةتْسَلَج

 . يناذآدق ايلَح ىذكْنَم ىلب لاق . هللا َلوُسَر

 (؛24/0)عيبرلا ند ةداوس عيدَح

 ءاَجَرْنب ىَجَرمْلا اَنندَح : لاق. رضنلاوبأ انثدَح - ا مروا 6م

 نب ةداوَستغَعس : لاق. ِنَمْحيلادْبَع نب مَلَس ينكح : لاق. يركشبلا

 َتْعَجَر اذ : يل لاق مث ءدؤوذب يما ,هتلاسق قف "يّبلا"تينأ لاق . عييبرلا

 9 فرامل .موعابرءاذض اوس هي ىلإ

 وب اذ مهيشاوم ورم اهب اوي

 يملسألا ءاّمسأ نب ده ثيدح
 لس مها# ه صا
 ةيييدجلا باَحصأ ن نم دنه ا

 لاجمل لات يا لاق. َقاَحْسإ

 رفة او اع: لاقت 20 ٠

 25200070 لاق. ل لحال
 يفعل.

 , ةيتحلا باَحْصأ نمد اكو « ةئراَح (نب)دنه نْب ىَبحَي نع «ةلَمرَح

 نب ءامسأ وهو ًءاَروُشاَع مايصب همك هللا ًالوسر هّنعب ي ذَّلا هوخأو ةعمممل
00000 

 ا هل لوثر ,ةكر نهم نع دهب ىَحَي يد ؛ةراح

 - مهيد

 دق ُيدَجَو نإ تئآرأ :لاق . مويا اذَه ماَيصب كَمْوُقْرُم : لاقق هّنعَب

 . مهمويرخآ ويل : لاق ؟اوُمعط



 ”ةمادق ْنْب ةيراج ثيدح

 4 سيري فشلا عا يب يخل لاق .5 .ةورع

 يلع لقاوالوك لا هّللا َلوُسَراَي : :هل لاق الجرن ؛ةَماَُكْْبيراج

 آل لويد للدلُك ءارارم هِيَ َداَعأَ ءبَسْفَت آل :لاق هن هلق يلع

 مل :نوُلوُقي مهو (هّللا َلوُسَر اي :تلق) :ماّشه لاق : ىَبحَي لاق

 [5:559 150,5. :رظنا] . ل يتلا كري

 نيف < ه

 نشوجلا يذ ثيدح
© - 

 بأ نشوب سي كَ دل ناصع - 5 همس عرق
 تيت : :لاق.ن نّشْوَجْلا يذ نع ؛هَدَج نع ؛هيبأ نع ٠ يناتنهلا ف ةاَحسِإ

 دق ىلإ هدايا « يل سرق نيب ردي لهأ نم عرق نأ دبل يلا

 نأ تْئش نإ ن كلو ,هيف يل ةَجاَحآَل لاق. هد ءاَحرّقلا نباب كج

 مويا كلّضبقأل تلك ام : :تلقق ١ تلق مو نم راما هب كلب
 ب هوك همقمو

 نم نوف ملال , نشؤوجلا ناي : لاق مث «هيف يل ةجاَحآلَ : لاق. ةرغب

 اوسلو دق كَموكتْيآَر يّنإ : تلق ملا: لاق.آل تلك رشألا اد

 :لاق. يَتلبدُ :تلُق : :لاق ؟رْدَبي مهعراصَم نع َكَقَلَبْفبكَف : لاق . كب

 ىَرَتْذأ ت نع ْنِإَك لَم : لاق. اهو كَم ىلع بلظتإ : تلق
 رماعام

 نأ ملك ,ةَوجَعْا مهو لجرلا هيت دخل اي : لاق مث ُ : لاق . كلذ

 ذإروقلاب يلهآبل ين هلك لاق. رماح يني نمهنإاَمأ : لاق . تريد

 ل نتا :تلقك ؛ كمم لاق ؟نيآم: :تلْقَف ؛ بكار

 1 [15.3..13701,1000؟:ظنا] . اهينعطفل ٌةريحلا ُهلأسأ مث

 يش يبأ نير كوب اند [هّذلا ددع اَنَقدَح]] 5
 «هادج نع «هبيأ نع «سُئوي وب ىسيع انئدَح : :الاق ىسوم نب مّكَحْلاَو

 . هوحَن القل يِبنلا نع ٠ ءنّشْوَجْلا يذ نع
 ةلارو همر ك6 دو

 يبأ نع ءُناَيْفَس اَنْدَح : لاق. داّبع نب دمحم اندَح - مالكا

 . ثيدَحااَنَهَوحَنيِبابضلا رمش يبأ نوجا يذ نع «َقاَحْسِإ

 ٌةلإ هاَرأ آل ءَقاَحْمِإ يبآل ًاراَج نّشْوَجْلا يذ نبا َناَكَف : نايس لاق
 ٌ لا ا لا ا نس

 هم 03 31 -

 ديبع يبأ ثيِدَح
>4 

 رْهش نع ُةَداََق انكدَح داتا اَندَح ٠ اع اند

 ينلوات :لاقق هواك ءاًهَعاَر ينوا: 30 اور لاقت ٠ ل

 ممم ٌةَماَدُق نب :ةيراجات ثيدح

 رع فه م يس

 نم ةاّلل مك هللا َيِبئاَي: :تلّتق ٠ اهعاَرذ ينوأت لاقق هواتف ٠ اًهَعاَرذ

 .هب توعد ام اعارذ كنطعأل تكسو هبي يسن يذلاَو : لاق ؟ٍعاَرن

 ساّمْرهْلا ثيب دايز نْب ساَمرهْلا ثيدَح
 :لاق .راّمَع نب ةَمرْكع نع «ديعّس نب ىَيحَي انندَح -8

 ىَلَع بطخَي 8# هّللا َلوُسسَر تير : لاق . يلهاَبا دايز ني ساَمْرهْلا يندَح

 [وتيوممو رسما لام :رظنا] . ينم رحنا موي هتلحاَر

 مهم ياثر

 َوُهَو ءِراَمَع نب ةمرْكع اًنئدَح ءوساقلا نب مشاه انددح - ال56

 موي يبأ فراس : لاق. .يلهابلا دايز نب ساره نكدَح «يلجعلا

 [5 :عجارإ . ىمب هل ىلع بطخَياقف هللا 94 اورو ىَحضألا

 هع ري ءوالش

 ءراَمَع نب ةمركع ينربخأ : لاق. دقاو ني هللا اح - اكداكك

 . مالا وحك يعب ىلع يصب هللا َلوُسَريآر :لاق. ِساّمْرهلا نع
 هيا 417 -

 نب ناَرمعْنْب هللا دبع اندَح ء[هّللا دْبع اًنَقْدَح] - 1

 دب ىَحُي اَنلَح :لاق. ًايناهبصأ هلصأ َناَكو يرلا لهأ نم دَّمَحُم دمحم بأ يلَع

 فئر تنك : لاق. ِساّمره نع راع نب ةَمركع انئلَح : .لاق . سْيّرضلا

 .اعمةَرمعوةَجَحب كيبل :لوُيوهَو ريعب ىلع ف يلا تيآرَق يبأ

 ه م . ماه و. -

 ثراحلا ثيدح

 لم را 6

 :لاق د يشل ارنب يا ادع ان - 1 14

 ُهَللاَرََغ : :لاق. يلفت هلال يب ل عار هج

 رَخآلاّقشلا نم هلكت رَدَتْساَك : :لاق. ءابضَمْا دقن ىَلعَومَو لاق . مُكَل

 لاق. ْمُكَل هللا َرْثَغ : لاق ؟يلرفْفَتسا : تلق مقا نود يَسصْخَينأوُجْرأ
 معي مم ع# ها

 ري مل ءاش ْنَمَو عر ءاَش ام : لاق ؟رئاتملاَوعئارلا هللا لوس ا :لجَر

 مُكءامد نإ آلأ : لاق مث «ةيحضأ : أ ممل يف هَ مل اش ورث ءاش نمو

 .انَه مكي يف اذه مُكموَي مرح مارح مُكيِلَ مكون

 « يبأ ينئدَح دح : لاق . يمهسلا ةرارز نب ىَحَي يكد : ٌةَرَم َناَمَع لاق

 . ثراَّحْلا هدَج نع

 8 8 ه و -
 ةددح ,' ب _ ثفدح

 م < 200 -ٍِ

 ياهي كي م
 نب دمحم انربخأ :لاق. . ميهاربإ نب ؛ ليعاَمْسإ انكدَح - للا سلا

 نب هس نع «هييأ نع ؛ قابلا نب دبع نب ديعس يكدَح : لاق. َقاَحْسإ

 "تْلاَسَك ههنم لاَستغالارثخأ تلكَ دش ياما نم ىَقلأ تنك : :لاق . فيَح

 فك : :تلّقق وصولا هنم كني : :لاقق. لق عا لوي

 كبك نم اهب حست ءاَم نم ذك دْحاَتانأك يفي لاق ؟ يبول ب يصُي امي

 . باص ىَرَت يح 8



 يحمل سس 07
 0 يقرع .يعتطألاك لاق: يشد كح 1 3 يمص و هر صرب بيع

 ا او ع قواك اا ضل

 اوَدَساَمَرمألا انه هفرْمَرْمأ ىلإ انبَلَهْسأالإ ءاَنعظُي رمل املسأ
 .ٌرَخآٌمْصَخ ان لَا لإ امص

 نع ؛يسون وتلا دنت نع هد رن ىلا 0 15 ءالإ

 مم م سمس

 ًاًميِقَو ,هوُكَراَ سيق نلت
 مده م م

 اوُمّصَعا ماشا لهل رنا املك نيمصب نك : لاق ؟ مهد لَحّتسا ريا

 ىلإ ه خذا فحص لع ىلإ ل سزأ : ةيواّمُمل صاع نب ةرمَع لاقك ءََس

 باك مكنون لاقق ”لجر هب ءاَجَف كلي كب َكِيلَح ىَبيْنآ هَ ؛ هللا بانك

 مُكحي للا باك ىلإوعي باك نم ايت اوُوُأ يذلا ىلإ كمل
 م مد دم سوا ها هل

 ىلوأ انآ ؛ْمَمن : "يلع لاقك «ٌنوُضرْعم مُهَو مهنم قير ىّلوتي مث مهني
 نحت ٍجراَوَم |هْنماَجَم لاق: هلل (487/5) باك مكي انتي كذب
 «نينمؤُمْلا َريمأ اي : اوُلاَقَف وت ىلع فويس ال كات شو

 مُكْحَي تح ويسهل يدنا ؛ «لتل ىلع َنيذّلا موقلا ءالؤهي رع

 اوُسُهتا سائلا اًهيأاَي : لاقف «فيتحُنبلهَس ملكك ؟ ا

 هللا لوُسَر نياك يلا َملصلا ينمي - ةّييدحْا َمْوَي ابر دَقلف مُكسْفنأ

 هللا لور ىلإ ءاَجَ ١ الكل الاَق ىَرْولَو- َنيكرشُملا يو ف
 ريما

 يفانالثك سي ءلطاَب ىلع ْمُهَووَْا ىلع انسلآ هللا لوس اَي : لاقق

 مجْرَتَو ايد يف يلا يت ميفق :لاق . ىَلب : لاق ؟رّثلا يف ْمُهْتَ نجلا

 |ٍمُكْحياَملو نو هللا لوس يْنإ «باطَخلا نبي: لاق ؟مهيَو اني هلل 4
 :لاقق ,رخبابأ ىتأ ىّتحربصَي مل «ظيتم وهو ْعَجرَف : لاق. ًدبآ يي

 مُهَلْتَتَو ةّنجْلا يف انالثك سبل ؟لطاب ىلع ْمُهَوَقَح ىلع انسلا ءركباآا
 مكين عج ايد ين يلا يطأ مين هه : لاق . ىَلب : لاق ؟راَّنلا يف

 هميم نلو ا هللا ل وسر هنإَب اطل َنْبااَي :لاقق ؟مُهْنييَ يو انئَيهَللا
 َرَمع رم ىلإ 8 هلللوُسر ينكسر: لاق. قلة يوش اك لاق .ًادّيأ

 مَعَ : لاق ؟وه منكَ هلل لوري : لاق. ماي امرها و هوم

 عاب ري عر سا ع ل

 م ةس
 يندَح : :لاق . ماوعْلا انربخأ :لاق . َنوُراَه نب ديزي اَدَح - لاف

 لاق :لاق. فييح نب لهَس نع «وِرمَع ِنْبِرْيَسي نع ؛ «يناييشلا قاَحسإ وبأ
 .مُهسوؤرةقلَحُم قرشملا لبق موت ميل 89 هللا وسر

 .ًانمآ مارح أنمآ مارح :لاقق «ةّئيدَمْلا نع لثسو

 ٌليعاَمْسمإ نب ماَرَحاَتدَح : :لاق. ِرْطَنلاوبأ اننَدَح - ةفل

 ُتسَلَخَم :لاق . ورْمَع نْبرْيَسي نع ؛ «ينابيشلاَقاَحْسمِإ يبأ نع «يرماَحلا
 :لاق , 8 هللا لوس نم تنم ام يَ :تلقق ,فِيح نْب لهَس ىَلَع
 هللا لوتس هيلع ةذيزأ آل تعمم ب م َكمرَحُأ :لاق . ةيرورحلا يف

 نارا نوُؤرْقَي : «قارملا وحن هديراشأآَو ااه نم نوبي كذا

 د تو مع ع ا سل رق
 . يلا نمسا قري امك نيدلا نم نومي ْمُهَرِجاَتَح زواجي أل

 هي 8 م مالا

 لع لديزأآل ضدنا: لق ن2 ل

 وص سب وكس بج

 دحاوا دب اننَدَح : : لاق . ُناّفَعَو دَّمَجم نب سنوي انئدَج -

 يندَج يِنيدَح : :لاق. ٍميكح نب ناَمْنعاَنكدَح لاق - دايز نبا ينعي -
 الهلا ا -

 :لوُقي فين َنْبلهَس تغمس : َتَلاَق : هثيدَح يف سنوي لاقو : ”باّبرلا

 ىلإ لا يم ءاموُمْحَمت جرح همسات لحد ليس ارم

0 
 ىَكّرلاَو : يدّيَساَي تلق كوَمتَي تاكا ارم لاقق ف هللا لوُسَر

 .ةقذل وأ :ةمُحَأوأ سن د يف ألإ يقل : لاق ؟ةَحلاَص

5 
00 

 او ةرظنلا : َناَفَع لاق

 يبأ نع كلام انندَح : لاق. ىَسيع نب قاَحْسِإ ندَح - ل

 يراسل ةَحلط يبأ ىَلَع َلَخَدهَنأ ؛ هللا دْبَع نْ هللا دي نع ءرضتلا
 001 هه سة ةلاة لاو

 نس ةَحلَطوُبأ اَعَدَف لاق. فِي نب له هدنع انَجوم لاق. ووعي

 هّنحَت اطمن َعَرَتَف

 وشر هلال
 .ةَمحْلاَو ةَغد

 قاع ممل مصارع هر
 هيفنآل: :لاق ؟هعزتنت مل : فِيُخُنْبلِهَس هل لاقت

 لشي كوأ :لهَس لاق تع قام 8 هلللوُسَر اًهيف لاق دك :َريواَصت
 ا يالا ككل الي 6 ل ىأهرك إ

 ةادق ع هر هدو

 ا ا اقل احا «يرهزلا

 قُل نم رارشْلا بخش اوُثاكاذإ تح ؛ةكمَوحَنهمَم اوراس جَرَخ ف

 هنقإرظت ؛ دّجْاَو مسجلا َنَسَح ضي الجر ناكو فيت نب لهس لست
 لم ملل يم مرو هرباس

 مويلاك تيرم : لاقق ٠ لسفَيوهَو بنك نيد ينب وأ حيرني ماع
 008 :هل ليك ؛ ف هّللا وسر زر يَنأَف "هس طم ,ةابتَس دلجألو

 هيف نوهت لَه : لاق. امواله ينل ل هّللا

 ًظظتمتَق ارماع © هللا لوُسَر اَعَدَق «ةعير بما هِإَرظن : اراك دآم

 , مث ؟تقكري كبِجْحي ام تير اًذِإ اله ؟هاَخ [مُكدَحأ لفي ْمالَع : لاقُو هيَ

 (ةملال/ و هَ هيرو هِيَ هيَدَيو ههْجَو َلَسْفَكهَلل سا : لاق
 جر ُهبصَي هيلع اما كل بم ٠ حد يف هراَزإةلخاَو هيل فارطأو

 حارق كلذ بلحن هٌدَماَرَو َحدَقل اره فل م رهو هسأر ىلع

 .سمأي هبسْيل ساّنلا عم لهس

 بوي عجم ينكدخ « ىسيع نب : قاحسإ اًنئدَح 7

 َةَّماَمَأ اَبآ تعمس :لاق. ينام يحس محم يكدَح : لاق : ءابقب يراصنألا
2 00 

 ىَّنح َيَرَخْنَم ف هّللا لوُسَر لاق : يبأ لاق : لومي فيح نب لهس نبا
 :رظنا] . ةرمع لَك ناك هيف يلصق - اد جس يني - دجله نأ

 لتنال لالا

 بوتين نص ان :لاق. ديس بدينا ١ لجل 0 وودرو ياجعل 5 سمع مل

 [150 عجنرإ . قلق . فيح نب لهم

 نب دمحم اًئدَح متاح انئدَح : لاق . رحب نب :رل اح 0/8

 انعم رَكَذك . .. يناَمركْلا ناَمي



0 

 ريب د ةشم نهم دهم
 20 الاق. قائرلاُهبَعَو بيراك - 5 /

 نب كلاَمَنْبديلولاَّنأ قراخُسْلا يباُنْبميركلاُدْبَع يكدَح : لاق : جي
 رج

 يم ةماعلا 2# 5 م

 سيق نب دمحم نأ (سِّقْلا دبع نم : قلع لاق يأ ل دلع

 ياذا ري لهسألا يخدع ينم في لوس لو

 ًارَْي يناس 8 هلا لوُسَرنِإ : 20 هم لهأ ىلإ يلوسر تْنأ : لاق .ُهَنحَب

 الك مُكلخَتاَذإَو هلا ِْيَمب اوُقلحَتآل : ثاكي كما ؛مالساٌمُكيل

 .ةرغي الو مظتب وُجدت ءاهوُريدَتستآلَ ةلبقلا اوُلبفتسَ

 :لاق. ةَعيهلْنْبا انثدَح : لانق . ىَسوُم نب نسح اًنئلَح ١-

 نع ؛هبيأ نع «فينح نب لهَس نبذ ةَماَمُأ يبأ نع «ريبج نب ىسومم انْئدَح

 انا ىلع داق هرم مؤ هدأ نم لاقل ؛ با
 20001 ما

 يسأل كلن لا هرصْني 93

 ل في نيس هلا دنع لي نحمل دع نع

 «لَجَوَرَع هَّللا يبس يف ًادهاَجُم ناَعأ نم 8 هللا لوس لاق : لاق“ هبيأ

 [مدعب ررعتإ .هلظ لإ لظ ل م وي هلظ يف للا هلظأ ؛ تبر يف ابئاكم وأ

 كام ور ةرمرو

 :لاق . دمحم نب ريهز انئدَح : لاق .ريكب نب ىحي انكدح - “1*5 ١

 نأ ؛ فينَح نْب لْهَّس نْب هللا دْبَع نع « ليقع نْب دمحم رز هللا دبع اًندَح

 وأ ءهّللا ليس يف ًادهاجم َناَعأ نم :لاق . كف هللا لوُسَر نأ ؛هكدَح الس
 الإ ل ظل مويِهظ يف هللا هلأ ؛هبقر يف ابك «هترع يف امراغ

 لاما ادني َظ

 ًةَحَلَط 0

 ىمتسي لجَر ثي

 ديمو تشعل

 مم 6 يياعع

 كسا ل ا طا 9 اك

 2 0 2ك ى س6 ربا طصمعا | ةدص "ومال و
 طل رك انو نوكيا جره ثمل ينال

00 
 اي :ةّنصلا باح أ نم : لجو لاق فرصا ملك « موي تا ف هللا لور

 كَ اوُسر دعص فلا ع تكرختو بتل انتوُطُب قّرحأ : هللا لوسر

 آنآ ؛ٌهوُسُكْمَمْطأل امحلاوأ ؛ًاريُخ تدَجَوْوَل هللاو : :لاقمُث «َبَطَخَ

 «ناّمجْلاب ب مُكيلَح حار نأ مُكْم كللذ كدا ْنَمَو ءاوكرذ نأ نوُكشوُت مُكَنِإ
 ا دفاع

 اَمْويَرَشَع هيام يِحاَصَو انت َدكمت : لاق. ةّبكْلا راتسأ ل ثم نوُسبلمَو

 ءائوَساَوه راّصْنألا نم اَنئاَوْخإ ىلإ انج ىّنَح «ريربل الإ ماَعَط ان امة
 عع مع هلع هم مول ع

 .رمتلا اذه اًنبصأ ام ريَخ َناَكو

 . لالا

 دوعن نْب ميعُت ثيدَح

 م ال

 0 م ىمسُيٍلجَريدَح 3 0 ١

 مسه ري هريس

 ” مس نكح :لاق . يزال ميه قاَحْسإ اكدَح - 0 79

 نب دعس يشدَح : :لاق .َقاَحْسِإ اس :لاق. يرصتال لعل

 ل :لاق. مث( هيأ نع يعجشألا

 :الاق ؟امنأنآلوُمَتاَمَق : نيلوَُرلل لاق « بدك ميس باكر يح

 تيَرصلل كال لسرلاّناالوك هلئاَو :89 هللا لور لاق « لاق اَمَك لوقت
 م م

 . امكقانعأ

8 1 200 

 ٍناَمْعتلا ِنْي ديوس ثيدَح
00-2 

 ديعّس ِنْي ىَيْحَي نع ءديعَسُنب ىِحَي انك -5
 لوُسردأ ؛ناَسْل نب ديوس نع ءراسْي بريم يكد لاق .يراصنألا

 ملف ةّمعطألاب اَعدَّرْصمْلا ىلَص ل ربِ مح ءابهصلاب لت هَلا

 ُبِرْهَملا تناَكاَّملك - -ةنمانلكأ يدي انك : :لاق. قيوسب الإ ل
 ممءرعد -

 هى مقر مم
 [1684؟:عجار] . عم اًنْضَمْضَمَتَو ضمضمت

 سباح نب عرفألا ثيدح
 لس سس ل

 نب ىسوُم يِنئَدَح : :لاق . بِيهو اًنندح نافع اَنكدَح - لحل ماا

 هنأ سباَح نب َرْفألا نع « ٍنَمْحرلا دْبَعنْب ةَملّسوُبأ يئدَح : لاق . بقع

 هب هني ملف ؛ هللا َلوُسَراَي : لا تريلا نما لانو ىلا

 راي : لاقق كم هللا لوُسَر

 رغما كَ : املس وت َخ اَمك) 8# هللا وسر لافق

 نيش ينو ني ىدمَح 8 هلأ هّللا لون

 [107/0/47,78/ 4 ة:رظنا] .لَجَو

 عيبرلا نب 2 0
01 3 

 0 لاق. دازلا بأ نع تشاد

 مَمَجَرَحمنأ ؛ةريخأ هنأ ؛بتاكلا ةلفنَح يخأ ميرا بحار هج نع

 حاَيرَرَمك «ديلولا بدلا همم ىلعَو ءاهاَرح ةوَخ يف اق هللا لوُسَر
 ميمي ع ريمعام

 اوُتَكَوَك ُكَمَنَقَتْلا تياَصآ امم : امر ىلع اق ل لورانس

 ىَلَع ل هلال وَسَر مُهقحَل ىّتح «اًهقلَح نم َنوُبجََيو اميل
 هذه ْتَناَك ام : لاق « اق هللالوُسَر هيلع فقوق ٠ ءاَهْنَع اوُجَرَفْلاَف هللحار

 هلو ذِي َنوُنيتَتل : :هَلّلُتق ادلاَخْقَحْلا : :مهدحأل لاقف ٠ «لتاقش

 تكمل جيلا هلت فال لتحل :رظتا] ٠ افيسع

 نّمْحَرلا دْبَع اًنكَدَح :لاق . سابعْلا يبأ نب ميهاَريإ انئدَح - ض8

 نك ا جا ورقم لل ىلع لاق. .دازلا يبأ نع ءدازلا يبأ نبا



 0 قدططتملا

 535 :عجار] . ديلا

 معز ةربمدو
 20 لاق اق نب اح ١ لحل

 (15: ده ةعجارإ ثيِدَحْلا ردم. ,ر عم جرح

 :لاق. جيجا انّرخأ لاق. قاري 31١

 ىَلَع َدِهَش « « يميمّتلا يفي نب قرم ينربخأ : لاق. دائزلا يبأ نع «تربخأ

 قف هللا لوس مَ جرح هلأ هربخأ هنأ بتاكل "ساير نب حاد

 [١16مه :عجارإ داثزلا يأ نبا ثيدَح َلْثمَرَكَذه. ٠ ةوْزَغ يف

 سو ام جم

 © هللا لوسر ىَلوَم ةَبهْيوم يِبأ ثيدح

 باح ل هر وأ 2141

 9 لال أش يقرا ل لصالق اشر
5001 

 ككاو هيت نع مهلا ضتا حتي بكل لاق. يي

 امم ويف ْمشأممكل لاقف «٠ مهيَلَحماَق : لاقؤأ مِهبلَع فكوو لا

 َنَمدَشآةرخآلا ضب اهب كلل عطقك "فلا تنأ «سأنلا هيف 1

 ذات يطخأ ين هيوم ايي: لاقك «َمَجَرمت ءهيف مُتآاَمْمكْيلَ ىلوألا

 ال يد (404/) ا يت لعلنا هد لاق

 عك مالهم علما ع
 ًعْبَسألإ كلك َدعَب 52 تا يتق لات

 [هدعب ام زظنا] . اَهَيقَع ىلع درت رشا

 ِنْبدَمَحُم نع : :لاق. يبأاندَح : :لاق. بويات 1104
 ةسإو سمرا 4 00

 ريَبج نب ديبع يئدَح : لاق.(

 كوم ةهوم يب نع ورث لل دي نع مالا يوكل ىو
 اَبآاَي :لاقق ٠ ليلا فوَج نم 89 هالو يتعب ب : لاق . كف هللا لوُسر

 هَمماتقلطْناَك « يعم قلنا عيبا لهل نأ ترمأ ذك إم

 امك ِنْمَيِل «رباقملا لهأ ايميل ماسلا لاق. مهرهظأ َنْيفّقو امل

 تلبأ «هنمهَللاٌمكاَجَناَم دوست ؛ سانا يف حَبصأ مم هيف ْمتحبمأ

 :لاق. ىلوألا نم نش ةرخآلا ءاميرخآ الو ميت ملظملا ليلا مطفك نع غلا

 أ ةبهنوم ابل اي: لاقق لع لب

 َّلَجَوَرَع يي ير ءاقل نيو كلذ نسي تريْخَو ,ةنجلا مث اهيف دلخْلاَو
 , من ءاَمييِف دخلو ايلا َحياَمَم ذُحَ يّمأَو يبأب : :ُهحْلُق :لاق. ةنجْاَو

 َرقطتْم مَن ,ةجلاو ير اقلك ت رتخا دق ةبينوُماَبَأ هللا وآل : لاق نجلا

 الا نار حيتاقماتينوأ دق ين

 كرايم يلام
 ميس يل

 هللا هضبَق يذلا هعجَو يف ف هللا لوسَر دب ءفّرَصلا من « عبقتلا لآل

 [هلبق ام عجار] . بما يح هيفلَجَوَرَع

 همي 8 م ال1 -

 شيبيح ند دشار ثيدح
 8 6 8 اب ا 9

 ١ و
 «ةَيورَع يبأ نب ديعس اند : لاق . ركب نب دمحم اند - 15 84

 نب دشار نع « «يناعنصلا ثدشألا يبأ نع ءراَسُي نب مللس نع «ةداتُ نع

 ءهضرم يف هدوُعي تماصلا نب ةالبع ىلع َلَخَد ف هللا لور نأ ؛ شيب

 لاَقك مْوَقلامراق ؟يسأ نم ديهّشلا نَم نوَُلعَآ : هلالي لاق

 لاقق ٠ ٌهيسَتحُصمْلارباّصلا هّللا لوس اي : :لاقق .موُدتسأَ ينودناس : ٌةداَبع

 َلَجوَرَع هللا ليبَس يفق «ليلقك اذإ يأ ادهش نإ : :8 هللا لوُسَر
 مواسم هس هلم «ماماع
 ءاَسّقنلاَو ةَداَهش نطَبلاَ و ٌقئاَهَشَتَوَرَمْلاَو قداهش وُعاّطلاَو ٌقداهَش

 .ةنجلا ىلإ هوس امو هرج هرج
 هت

 رظنا]."ليسلاو قرتحلاو سدقتملا تيب نداَس ماوُعْلاوبأ انه اًهيف داَزَو :لاق

 [ةدعيام

 نع ُقَداَتَق اًنْدَح «ٌماَمَه انئدَح دّمّصلا ُدْبَع انندَح 6

 هللا لوُسَرانأ ؛تماّصلا نابع نع ٠ شييح نب دشأر نع هَل بحاص

5 
 [هلبق ام عجار] . ثيِدَحْلا رك. , هضَرَم يف هدو هنأ ف

 5 هه مو عه 5 م1 25

 يردبلا تفلح ثيدح

 تتاكا جل تتااكك
 0 ما يىسيمص ي# م

 1 يبا عي را ديد نبلغ ةَمَلَس نبا

 نِإدَّمَحْماَي : مالئد لَ ليريجلا «نكي ملط ترتانل :لاق «يرئبلا

 نإ يبأ اي : كف يبل لاَ « بنك بنك نبين ةدوسلا هده رن كمدير

 هم ةتركذ :َلاَقَو ىكبق ؛ ةروُسلا» هذه كرف نأ ينرمأ َلَجَوُرَع 5

 م
 ًُ نب يلع اًنربخأ « مس رباح انكَح ادع انَح - لاحت

 امل : لاَ «يِرْدَبلاَةَبَح اَبآْت عم : :َلاق ءراَّمَع يبأ نْبِراَمَع نَع هدي

 هَل يرنجلاَف ءاّهرخأ ىلإ «باقكلا لهآ نم اور َنيذْلا نكي ملط تل

 :يبأل 8 يببلا لاَ انك ؛آَيبأ اهئ أ كرمي كير نإ هللا لور اي : مآلّسلا

 تركُذ دقو : "يأ لق ؛ةرونسلا هذه كلر اذأ ينم ماسلا هَ لنجد

 ينأى : لاق ءمَعَن : + ؟ّلا لو اوسر اَي مك

 هسا 4 -

 ٍريمع يمأ ثيدح

 - لصأو نبا ينعي 1 - عَقرَعم)اَئدَح «َمَدآ نب ىبحَي اندح - ١٠١8

 مل هل يدع عاد هسا لم لس هي 5
 «ةريمع يبأ نع «نيعست ةنس'يحْلا صدرها قلط هَ ةصَْح ينكح :لاَق

 هنَلَع قطب ُجَرءاَجَف ءامْويا# هللا لوُسَر دنع اسوُج انك :َلاَ
6 

6 



 :َلاَق ؟ةيهْماةئَدَصأ نها ا هللا لوُسَر لاَ 0 /
 ل نال هّللا "تاَوَلصَأسَحَو مولا ىلإ همدَقَف :لاَق . ةَقَدَص #2 وم

 هدبصأ 8 يِبنلَلَحْدأت ؛هيف يف اًهَلَمَجَف اهلج ةَرمتيِبصلا دَخاَ ؛هْيَدَي

 000 َلاكَمث ءاهب فق رمش مك يّبصلا

 عب مدع يح لق بريش ينور اتل

 * يما هع
 مم :لاَق. 00 قلك تل سمع

 [هلبق ام عجار] . هلم رَكذَف . قف هللا لوس دنس ولج

- 

 ايدماش ها نم 7 تانطتلا "و ثيدح

 2 نب دمحم

 ني حاولا دنع ع ٠ وية تطيح لك ثركلزخلا بح

 هّللا ل وُسَر لاَ :َلاَق؛ يني مقْسألا ِنْبةلئاوْنَع "يصل هللا دبع

 تفعل يذّنااَمََلَوو اطبق ع ؛ :ثيراوم ثآلاكنوحََرَمْا: ه2

 /19/1١31511[ :رظنا] . هْيَلَع

 كلما دبع وب نري :َلاق جراح نب مقيم انَدَح - 166٠6١

 عقسألا نب ةلئاو جا :َلاَق ءنايح نير شبع ينتلا ىيي صل

 نجل ينك لات .هف لادم 00 ١

 .ُهنم َلّضْفأ

 .ةجِراَخ نب مكي مهتم دَكَو :نمحرلا دْبَع وبأ َلاَق
 يم ل

 :َلاَق» كّراَبمْلا نب :هلا دبع ادَح : :لاَق «ُباّتَع اَننَدَح 7
 ل 6 بعام
 ديزي ينئدَح : : لاق جول نإ اربخأ

 هيما م

 َنْب ةَيَرانأ - بيب يأ نبا يني
 لهآ ماسك: َلاَق - مقلب يني ِ - ةلثاَو نع ؛هربخأ يقشم

 ااه عتصو ةنمتلا رست مو ل لور لل

 لاك اع مثاَهقبلَمت ءاهَفَسْفَس مك ءاكوَو ايف عصمت
 نماوُنو اوُلُك : :َلاَقك مهبتْنجَف «ْمُهْرْشاَع لآ ةَرَشَعب يتأق ْبَعْلا

 اهم اولكأَ ءاَمآلَعأ نمل ةَكربلا نإ ؛ اَهآلْعأ نم اوُكاَآلو اَهلَمسأ

 ْنَح هُم يبأ نع اشيل اندَح

 ترمأ : كو هللا لوس َلاَق :َل

 :لاَق «ليعاَمْسإ انئدَح - لاو

 لق قلابة نع ؛ةماسأ نب لم بأ

 .ىَلَع بكي نأ تيشَح دَح تح كاوسلاب

 نب ةيواعم اًنئدح : لاك «؟يدْهمْب نمر دب اند - 1504

 تْممَس :ُلوُشَي سأل َّنْب ةكئاَوتْعَمَس : لاق ديزي نب ةعيير ْنَع ٠ حلاص

 هِيَ ىَلَع لجل يريد ةكالك ىلا معان : ل

 أ «هييأِْيَخ ىلإ ىَعي هيدلاَو ىلع يري ري مكو تيآر :ل

 [15111 :رظفا] . ينم عمسُي ملو ينعمس ا

00 

 1 4400م مقسألا نب هاو ثيدَح نييكملا ُدْمُْم
 بسب سس سم

 :َلاك ُيَرَلا ةلاّصق وأ انكدَح : لاق« شاقح - ال66

 . قب جلس يف يلام عقلا نة: .لق دنس اقدح

 هلو انكم اق ملا فك لنور باشا

 لمني

 :َلاَق «ةكالع نبا اًنريخأ : لاق مشاه رضنلاوبأ انئدَح - لفلم
 # همس

 ينب نم رقت ءاَج : لاق «مقنسألا نب ةلئو نع «ةلبع يبأ نب ميهارنإائدَح

 بجو دكان ابحاّص نإ هلا لوري: :اولاقك ءاق هللا لوُسَر ىلإ ميكس

 اهم لك لَجَو رعاك «هلئم بقري : 8 هللا لور لاق

 151١4[ :رظنا] . راثلا نم هْنم وضع

 «يصُمحلا ديواني اَيدَح : :َلاَق ءرضتلاوبأ امدح ٠١7-

 اَنكدَح :َلاَك «(يِبلّتلا هبوب رم انك :لاَق « يصئحلا ةَمَلس يبأ َْع

 اوسر لاق :لاَق « عّقتسألا نب ةلئاو ْنَع يصل هللا دبع ْنْب دحاوا بع

 نعآلت يذّنا دل اهل اَهطيقلو اه : :ثيراوم ث لك روحت ةأرَمْلا : 8 ِهّللا

 ا سل هل

 59 :لاَق «٠ ف نمل فرقا كل يأ مي (441/8)ع

 8 هللا لوُسَر ْنمةَتعمَس ثيدَحب انثدَح : 567 يلا عقتألا نب ةلئاو

 هللا قدي هلع اوقع : :لاقق «بَجْ دكان بحاّص يفق لاي :َلاَق

 هتاع ا. اورو ةييعم
 [قالا ٠١ :رظنا] . راّثلا نم هنم وضع وضع َلُكب لَجَو َرَع

 «يزارلا ينْيِرَمْتَج وب انكدَح : لاق ءرضَنلاَوُبأ انندَح -4

 راَد نم ةقاث تيرتشا : :َلاق ءعابسوب أ انكدَح :َلاَق «٠ « كلام يبأ نب ديَِيْنَع

 اي: :َلاَقق ةءاَدررجيَوهَوةلثاَوا انكر اهب تجرح ملف «َّسألا نب ةلثاو

 ؟اًهيفاَمَر :تْلُق ؟اهيف ام كلل َييْلَم لاك. مَعْن تلق ؟َتْيريشا هللا دبع

 اَهبَتْدَرآمأرقَس اَهبَتْدَرآ : َلاَقَق :َلاَف. هلل راعني: :َلاَك

 َلاَقَق :َلاَق. ًابْقَتاَهتْحِب نإ : :َلاَق ّجَسْلا اَهْبلَع تدر لب : «تلقةامخل

 تغمس نإ : َلاَق يلع دس 0م ىلإ يمال دلك : بح

 نمل لحَيآلو هيف اميين عيبدَحآل لحل : را

 .ةلييألا كلذ ملي

 ْنَع ءثِبلْنَع ايش انئَدَح :َلاق ءرْضنلاوُيأ اندَح -
 1 «عقلمألا نب ةلئاو نع ؛ةَماَسأ نب حل يبأْنَع « ىسوم يبأ نب درب يبأ

 ين هللا َلوُسَر اي َلاَقَك «لُجَرماَتآو موي تاذ 8 هللا لوُسَر تدهش : :َلاَق

 م هلع ضرع هللا هَح يف فأن « لجو هللا دوُدُح نم ذَحُتْبَصأ

 ,ةآلّصلا تميقأ مَن «هْنَع ضَرْعأ للا اهلك مّ هن ضرع ينل هان ١ه 2 -

 ََع هللا دود نم آدَح تنص نإ َلاَثَق «ةأرلا هَ ةالّصلا ىّضن مل

 َروُُطلا نسُْتْمْلآ : َلاَقَق هاَعَدَق : :لاَق لج هللاَّدَح "يف مقا :لَجَو

 ميم ع عع 2000
 يهَفْبَعْلا : لاق ءىلب : :َلاَق ؟افنآ اَنعَمَ ةآلّسصلا تدهش مث ءوُضْوْلا وأ

 . كسرات



  نييكلل لص اذ ح

 ياسو اًمدَح : 57 ذك بي اًنيَدَح - 2 ١١ ١ ١

 يرتفيذأ وك هل مظضاأإ وب هلو سس ا

 ىَلِإ ىَعدُي هيلو ىلع يِريْنأ ريكو تيآر : :لوُقي هينيع ع ىَلَع لجّرلا

 [04 00 عميل تغمس اق وتين ,هيبأ ريغ

 َناَمْيَلَس نب دلو | ينئدَح :لاَق« ملمس نب ديلولا انئدَح - 511
 َعَمسَلَخَد : لاق ءرْضُتلا 0 لاق - - بئاسلا يبأ نبا ينعي -
 مُلَسَق ءهيف تام يذلا هضرم يف'"يشّرجادوسألا يبأ ىلع عّقسألا ِنْبةلثو

 هِيَ ىلع اهب سَ مق ةلئاو َنيميدوسسألاوُبأَدَحأَك :لاَق «َسْلَجَر ِهْيَلَع
 ؟اَهْنَع كلاس ٌةَدحاو : :ةَلئاوهَل : :لاَقق ءا هللا لور اهب هتتييل هجر
 َداَشأَو ءدوُسألاوبأ َلاَقَق : لاق ؟كيَربد طفي : :لاَك ؟يه مو : :لاَ
 لاك : لوي 8 هلل لور تغمس يّنإ «رشبأ : ةلئاو لاق ؛ نَسَح يأ هسأرب

 هدعدو

 :سظنا] ًءاَشاَم يبني يب يدِبعْنظ دنعانآ : َلَجَوَرَعَمَللا

 لالا! ال

 دْبعيديَس يح : لاَ مسن دلل ند 17
 لَو « هب ثدَحَي رضُنل يبأ ناَح مهامها ؛ زاّقلا نب ماَشهَو يزعل

 .[13117 :عجار] ٠ نامي نب ديلولا ظفح ىَلَع ناي

 :لاَق «ٍملسم نب ديلولا انئدَح : َلاَق رحب نب يلع اندَح - - 01
 هسا هد وقوفك يمر دوم

 نْب ةلئاو نع ؛ ِسبلَح نب ٌةرَسْيم نب سنوي نع « ءٍحاَنج نب اور انئدَح

 كس يف نلف َنْبنآل نإ الآ لوفي 8 هللا لور عِمَسُهنأ ؛ عتسألا ريب س سا ل

 مهلا: ّقَحْلاَو ءاقولا لهآ تن ءراّثلا باح رْبَْلا ةنثف هقق «كلراوج لْبَحَو

 هدة
 .ميحّرلا روما تن وهمه فغا

 نب ليِعاَمْسِإ اَنَدَح : َلاَق مفاتن ْمَكَحْلا انندَح -6

 دبع نع ٠ يكمل بالادب نع ديزي نبا ىبحي ةبيش يبأ نع « شايع

 ٌلوُسَرتِْمَس : لاق مقالا نب لئاو نع يرن هلل دبع نب دحاولا
 ملا هلام هضم :ٌمارَح ملا ىلع ملم دل : لوُقي 8 هّللا 0 00 رع

 :بلقلا ىلإ هدب اموأو اًنماَه ىَوْقلاَو ”ةلذحَيالو ةملظَيال ٍملُملاَوخآ

 2 . ملا هاَحأَرقْسَي ريشا نم ئرمابسَحَو لاك

 +0 يلا داب نب ةعيبر ثيدَح
 هللا ديرب مم انمَح ؛[هّنلا ُدْبَع اَنَدَح] - 5

 يبأ نب نع « دع يبأ نب دحيم بح يَ :لاَق «يرييزلا

 :َلاَق هنأ ؛ ؛يليثلا داّبع نب ةميِر نع ؛ يطال دلاَخ نب ديعس نع «بُنذ

 نإ" اهيا: :لوَُيَوَمو ؛ هلا لور مي وهو طاكشب بهل ابآتيأر

 عهدي هللا ل وُسَرَو «ٌمُكئابآةهلآْن ع كيوي الف ىَوَع دق اذه
 يدع ريد اذ لوح هيل رظنا ناك امل ْنْحَتو هك نحو ءركأ ىَلَع
 .مُهَلَمْجآَو سأنلا ضي

 قلما م يلب داب نب مريد

 دْيَع دع اَنَكَدَحَ] - ت1 5

 :َلاَق «باَمَوْلادْبَع انئدَح : َلاَق راد راي نب دَمَحَم
 ع« دو مرو تاو

 دمحم اًندح , [هللا

 وي 2 10 م اسار» مرو كك سارا

 داّبَع نب ةَمييَ ْنَع ءردكتملا نْبِدَّسَحُم نَع ورْمَعنْبُدَمَحُم دمحم اًنندَح
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 ًةلُجََدَقْلَحَ «َّساَنلا وعدي ةزاَجَمْلا يذب 8 يبا تير : :َلاَق «يليدلا

 اًدَه:اوُلاَق ؟اَذَهْنَم :تلق. مُكَدَهلآ نيد نع اَذَه ْمُكُبدصَيآل : :لوُي لوحأ

 تل :رظنا] . بوب مَع

 5 معلا ةرو مساع 21

 وو هرع كن
 :لاَق داع نية رع ور نْبدّسَخُم رع «داّبع نب دابع اًنئدَح : َلاَق

 لَو انجب يدب السلا ىلإ سندي لل لوران م وم ريش هب

 ا :ل6 ل يدنب يذلا لزألا دهم: 3
 َنْب َدَمَحُم): : (ةَميَر) نيبو (وِرْمَع نْب دَّمَحم) نبين :داَبَع لاق م ةلمو

 .(ردكملا
 يِبضلا ناَملْس وبا يئدَح ؛[هّنلا نبع اًنَقدَح] - 8 ا مه يوي

 ءداّزلا يبأ نب نما بَ اندَح : لاك «يِيَمَسْا يمر نب ورْمَع بدوا

 ت7 :لاَقك ٠ ملنساف اج ناك يللا داعب ةَميرْنَع 7 «هيبأ نع

 :اوُلوُق ؛ رمان اَهيأ اَي : لويز اجَملا يذ قوسب يح َرصب ف هلا لوُسَر
 ميس ا جا يم ل وة و مر

 اًمَق ؛ هيلع نوُتّصقمم سالو اهجاَبف يف لُخَدَيو ءاوُحلم هلا ال359

 5 لإ ال : ووش سانا اهيأ : :لرشي تكسي ال وهو نيش ادي ادَحأ تير

 هَل: : لوفي نئَريِدَغ اذ 1( هجَّوْلا ٌءيضَو َلَوْحأالْجَرهَماَرَو نأ الإ ءاوحلفُ هللا

 ُرُكذيَوَُو هللا دبع نب دمحم : اوُلاَك ؟اَذَّه م : :هتلثق بذاك اص
 تنك كن لق بيلو مَع :اوُاَق ؟هيذَكي يذلا اَذَهْنَم : :ةتلُق .وبتل

 لقتل لكلا :رسظنا] ٠ لقال ذي ين هللاوآل : لاق «ًاريغص ذئمْوَي

1 

 عينا يبان يدي اندَح ؛[ِّذلا دبع اًئدَح] - ةطئنم
 مس يشوش ع ا.

 :لاق - ٍماَسُحْلا يبآ نبا يي -ةَمَلَس نب ديعَس يكد : لاك ءناَّمّسلا

 تيأر : :لوُقي يللا داب نب ةَيَر عِمَسمْنأ ؛ ؛ردَكدمْلا ب دَمَحُم نكح

 لرجال لزم يف ىنب اا لع دوخي
 اوُكرشُت لوو لأمك هل نإ سل هيي: ةّئيدَمْلا لمار رب رع ساد

 ؛مكئاَآَن يد اوُعَدَتنأ مُكرماَياَذَه :ُلوُشيَُجَرُمءاَرَوَو :َلاَق.انيَش هب
 سوس ساس ىلا لع

 [15111/ :عجار] . بهلوبأ اذه: ليقف ؟لجرلا اذه نم : :تْلاّسَق

 موو مرعررز مم
 ناّيزِرَمْلا نب قورسم اًمدَح ,[هّنلا ددع اًنقدَح] - 111١

 نب نيسح يكدَحَ :َقاَحْسإ نبا لاق : َلاَق «ةَدئاَز يبأ نبا انئدَح « يفك
 «يلبتلا دبع ةَميراتْمَس : َلاَك ءِساّنملا نب هلل ديب ِنْب هلل دب هلك ميم ما

 ةءاروو «لئاَبقل مي هللا لور ىلإ رظنا بَل يبأ عمل ين ٌَلاَق

 اي :ل 0 وُتف «ةليبقلا ىلع هللا "لوس رافق . مج وذم يضَو لوح لج

 50 لَو هلا ويت نأ مهمآ ءامُكيلإ هللا لوُسسَر نإ نآلث يب
 لوُسَر اذ «هي يبا هللا نَع ءلفْنأ ىَّنَح [ينوعتمتو] ينوقدصت نأو 2



 ميم ام

 رعصاولا

 211111 فلل نمُوَحآلا :ل لاق  «هنلقم'رم كف هللا

 اج ام ىلإ شبفأ نب كلام يني يحل نم مُكءافلحَو ىرعْلاو تأللا اوّل

 ؟اَدَهْنَم : يبآل تلق ومب الو هل اوعَمْستآلف ١ ةلآلتضلاَو ةَعْدبلا م هب

 [لتلا نا 1 بلوم ١ لَك
 مس ءريج لاي و6 8

 تيأر : دل ب نع ا نه دغش كح
 كو ممعم هةية لع 00
 يف ٌرمَيَوُهَو هللا لور تير :َلاَق « يللا دبع نب هيَ هل لاقي الجر

 سلع مع يس هر عامر رخو
 دبع هلا دبع بْن اولاقو وتيم يذ حاف

 جاّجف يف ُهُعبَْي نْيئريدَع وُذ هولا ٌءيضَو لَوْحألجَرَو : َلاَك ؛بلّطُمْلا

 اذه: اوُناَق ؟اَذَه نم : تلتف بذاك ٌئاَصهَّنإ :لوُشَيَو زاجَمْلا يذ

 دل اعجابا. (667/)

 م
 ير ا ءوينو

 دبع نب نيسح يكدَح : - هلا «َقاَحْسإ نب نع يأ َلاَق يشرُفلا

 20 'يليدلا دابع نب هيي 08 اهلل

 ينإ هّللاَو : :لاق دبع نب هيَ نع ؛ ملسأ نْبدْيَز َنَع كحد مَعَو

 كي هَءاَرَوَو ٌباَش ملغ يبأ ْعّم اَنأَو ىئمب لزاَنَمْلا ىَلَع فوطي هركذأل
 رقامم لعل 00
 ءٍمْوَك ىلع قف هللا ٌلوُسَرفَكَو ملف «نْيتريدغ وذ لّوحأ هج ٌنَسَح

 يذلا لوُقَيَو انيس هباوكرنت وهوُدبَْتنأ مُكمأيهلللوُسَراَنآ : َلاَق

 تأللا اوُحُلْسَتْنآَو «مُكئاَين يد اوُقراَقُت نأ ىَنِإ ْمُكَوُعْدَي انهن : :ُهَقلَخ
 ةَعْبلا نم هب اج ام ىلإ يأ نب كلاَم ينب نم ْمُكءاَلُحَو ىَرْعْلاَو مروع

 1 عقم

اَذَه نم: يبل تلك : ٌلاَك «ةلآالمضلاَو
هل وبهم اذه :َلاَق ؟

 ىّرُملدْبَع ب

 [15111 :عجار] . بطلا دبع

 ثيدح يقاب
 نيد مما م َنْم دب

 تس

 نب جاَجَحْلا اًنَرَبْخأ :َلاَق «َنوُراَهْنْب ”ر نياك - 07

 «ةَمْنَح يبأ نْب لَهَس ْنَع «ةَمْقَح يبأ نب نامل نب دَّمَحُ نع «ةاطزأ

 َتْلآَو هكر :تلقق «هرصي رم دراطب ةملسم نب دَمَحس تير : :َلاَق

 ىَقلأ ذل وشي هلا لوُسَرتَعمَس يّنِإ : َلاَقَق قف دَّسَحَم باَحْصأ نم

 :رظنا] . اَهيلإَ ظني سايل ةاَرال ةَبطخ ئرملا بّلق يفجرها

 لولا ١ ملط

 يدوم ل

 ةَمَلَس نب داَمَح اًنرْبخأ : لاق «َنوُراَه نب ديزي انئدَح - 1

 :تلْقَك «طاطْسُم اذ ةديرلابْترَرَم : :لاق «ةدْرُبأ نع « دي نب يلع نع

 هيلع عنان للسن لي نمل

 م يمعل» هيعمل »2 تاع سل هال
 كقوة طوس لاك هللا لور: َلاَقَك فق تير تما

 رسْكاَو ضرع هب برضاك ادحأك قبس تاك كلذ ناك ادا * «فآلتخاو

 مع ني دَمَحُم ثيدَح د يفي

 :رت ايزي اكو ؟كالذ ناك «ئلتيَب يف سلجاَو «َكلرتو ْمَطْقاَو كلب

 وآةنطاَحديَياَ ىَّنَح كي يف سلجا مك هَمطْقَت ىّتَح هب بِرْصاَف

 هي يَرَمأ اَمتْلَعَكَو : قف هلل لور َلاكاَم اك دقق «َلَجورعهَّللا كيفَ

 «ٍبَشَخ نم فيس دكه طَرتخاَك طاطنشٌلا دوب قلم ناك ايس لتس مث

 هنبابصنأ اذَهتدَحْناو 8 هّللالوُسَر هب ينّرمأ امتد :َلاَقَك

 [ اا :رظنا] . َساّنلا

 نع ؛دْيَز نب يلع نع ءدامَح اًنئدَح : لاك «لّمَؤم اَندَح -5

 :لاَق كنك 7*5 "بورضُم طاطْسُم ادق ةدّبرلاب اًنرَرَم : لاق «ةترِب يبأ

 001 :عجار]. دُحأ ضرع كيس برضاه نوكتس هل

 م | معاه يسد سارا هرعت
 يلَع ةربخ نب اًنربخأ ةَمْلَس نب دامح انئدح :َلاَق ءناّمَع اًنئدَح 17

 0 هلرعاو
 «طاطْسُم اذإف ةديرلاب انرَرَم : لاق «ىّسوُم يبأ نب هدب يبأ ْنَع «ديز نبا

 [1515 عجار] .ثيدَحلاَركذك- . . .؟انه نمل: تلْقَك

 (بغق نبي وأ) دير نب بع ثيدَح
 - ص 1 2-6 7 - -

 ينربخأ : َلاَك رئْعَج وُبأ؛ ينّرمْلا كلاَم نب مسالا انئدَح - 11

 همقاث ماع ل للا

 ةبحص ُهَلتنَك هن كد راّصنالا نم خيش اتبِحَص : :لاَق « ديز نب ليمج

2-0 

 جورت قف هلل َلوُسَر نأ ينئدَحَ «بْتكنإديروأ «دْيزنب بنك :ةللاق

 ,شارفلا ىلع دمك عضال َلَحماّسْل 5 ءراّمخ ينب نم أَم

 كِباَيث كِيَلَع يذُخ : :َلاَق مت « « شارفلا نع َراَحْناَك ءاضاياهحتشكب 3 ٌرصِبَأ

 .انتاق غيم

 - 0 لك مل

 داهلا نب دادنش ثيدح
1 0 

 3 م2026

 ما دعم
 0 َلاَك «هيأرَع ا « بوقعي يبأ

 لماَح (444/)َوْمَو ءرْمَعلاوأرهظلا ّيشَعلا يتالّص ىَدحإ يف اقف

 ؛ىَلَصَن# 0 ها مف ا مدقق نشل ادأ ناحل ل

 لك« يفجر جاسر لل وسر ري ىلع نمل

 نبي تدَجَس كن هللا َلوُسَر اي رمال لاق «ةالّصلا كي هللا لوُسَر ىَضَق

 دق هنأ رْمأ ثَدَح دقن نطق ؟هتلطأ دج لنآ يئاريظ

 نأ هرَكَف ؛ « ينلحّترا ينْبا نكلو نكي مل كلذ لُكف : لاق كِل ىَحوُي

 [94156 :رظنا] . .هتجاَح يضفي ىّتحهلجعأ

 2 020 3 00 ند ثيدح مهو م

 يَ رق هش و -

 همر مو

 دعْنب ٌةَريغُملا اَنكَدَح ءروُصُنَم نب ديعَس اَنكدَح - ال1

 هيبأ ْنَع «يملسألا ةَرَحبدَمحُم يكدَح : :لاق دانا يبأْنَع «نَّمْحَرلا



 - نييكللا ُئْنُص اكل ح

 قل شال: :َلاَققاًهيفُتْجَرََ ةّيرَس ىَلعهرَمأ 8 هللا لور
 ذعيال هناك موق وُمْندَحأ نإ لَكَ ياذا 017 الكلاب هوقرحأق

 .راثلا؛ بر ذلإ !راتلاب

 هوه شاو
 ينّربَخَأ : لاق. جيرج نبا انربخأ ٠ ء ركب نب دمحم اندَح - --1ظ1خ١١1

 نع «'يلَع نب ةلظْنَح يتربخأ : لاق دال اَبآنأ- دعس نبا يي - دايز

 كعب هلا لوران (هكدَح ف يللا ب بحاّص يملا وِْمَع نب ةرمَح
 ُهوُقرحأَف نآلُك ىَلَع متن دق نإ : :لاَقَك :ٌةَرَدَع نم ٍلُجَر ىَلِإهَمماْمَرَو

 ءْمَضوُدَرف مهرئأ يف َلَسْرأ 7 ءْمْهانهنم اواو اذ تح اوت ,راّثلاب

 راّثلبْب دميه «رائلاب موقت الموف لَ مُر مآ نإ :َلا :َلاكمَل

 [هدعيامرظنا] . راثلا“ بر

 اَنَرَيَخأ :لاَق جيرج نبا انربخأ : لاك قاررلا دبع نئدَح - سينف

 نأ ؛'يمللمألا يلعب ةلظَْح يتربخأ : :لاَق ُرَبَخأ ؛دانزلا اأن دايز
 ُهَنعَب 8 هللا ل اورد ؛ةكدَح فيلا بحاّص"يمكسألا ومَنْ رمح

 [هلبق ام عجارإ . ارك . لج ىلإ يرسم أطهَرو
 رة.ودماع

 رفْعَج ني دمحم انلدح - )1077

 .(ح)إ“ «'يمكسألا وِْمَح نْبةََمَح َْع ءِراَسَي نب ناَميلس ْنَع

 ناَمْيلَس َنَع َةَداَتَق نَع ماّشه اَندَح ءورْمَع نب كلل بع انثَدَحَو

 ٌةَداَنَق نع ٌقبعش اًندح : لاق.

00 

 نع هلا لور لاَسهنأ[يملشألا ورع نب ةَرْمَح نع راسي نْبا
 .ترطفأ تْئش انإو «تْمص تف: :لاَقَق ٠ ءرّسلا يف ؛ موصلا

 هٌهَداَتَقْنَع دعس اًنْئدَح :لاَق. فذ يحس انكدَح - 5*131

 لَمَج ىَلَع الجر ىأرهُنأ ؛ يملسالا ني ةَرمَح ع راسي نب املس ْنَع
 َ وشي جيلاَو ؛دها اق هللا 'يبتو «ىتمب سانا احر عينا
 َكلدنآانكَرَكذف : هداك لاك. برش لخأ ماي ان مايا هَذه اوُموصت

 .الآلب ناك يداّتملا

 .(م) هللا دبع انئدَح :َلاَق "بات انئدَح -©
 :َلاق كَراَبمْلا نبا ينمي هلا دبع انربَخأ : لاق . َقاَحْسِإ ْنْب يلَعَو منع لح ةشم لل هدا رعاه 5 ومش سل

 3 00 مصل سار هر 2 سارع
 لوميا مسمن ؛ةرمح نب دمحُس ينريخأ : لاق. ديرب ةماسأ اًبربأ

 اَهوُميكر اذِإَف «ُناطيَش ريعبلُك رهظ ىَلَع ل وي ف هللا َلوُسَر تغمس
151102 

 ليوا

 ٍسْبع نع ميلع ثيدح

 ل

 مداسولا ه2

 5-2 لاق. ا رش يب 0غ رت «ريمَع نب ناَمْع نع

 سبع الإ هملعأ آل :دي يزي لاق - بل باحنمأ م لبر انعم حطس ىلَ
 ل. هللا لوُسَر لئيم هلوُتمل : 00 ينْدُخ نوعاط اَي سبع لان «نوع الا يف نوُضوُحَي لَو -؛ ي اغلا 01 وسر <

 يْنِإ َلاَقَق «َبَتعَتْسِبم دريل «هلَمَح عاطقأا دهن تاما مُكدَحأ ىَمكي م ساهي ل هلعل

 000 002 2 نأ نوعا سبع نع ؛ ء عتيد

 ص ١١١١ 1

 رعىمو
 ةرثكو ءءاَهقّسلاَةَرْمِإ ءاتس تؤملاب اداب: : لوي ا هللا َلوُسَرتْعِمَس

 نوحي اتشَنَو ءمحأرلا ةَعيطَو «مدلاب فاقختْساَو ءٍمكَحْلاعْيَو ءطررتشلا

 دوه سم6 ديوك دن يم مدع
 .اهفف نم ( 4 4 9/50) لأ ناك ذو مهو ريمَزم نر

 © هللا لوسُر ىَلْوَم َنارقش ثيدَح
2 8 1 © 200 1 

 ْنَع ءدلاَخْنْم ملم اَئدَح : لاق. ٍرماَع نب دوسأ اندَح - ل

 :لاَق. 9 هللا لوسَر ىو ارفع «هيبأ نع «ينزاَلا ىَبحَي نب وِرمَع

 موي هيلع يٌلَصُي راّمح ىَل ربي ىلإ[ هجوم - لف يلا ينير

 .ءاَيإ

 ِ 8 ل لي م

 سينأ نب هللا دبع ثيدح
#2 

 مم مريب 2 0

 بقا و نو . فاسد

 سرع هلا
 ضدك ىلا هل ترس يله رعبا مرتا

 «باَبلا ىلع راج : هكرُق : : باوبلل تلق « ل نب هاد اق مالا

 .هقفتتعاو يئتتعاف هبوكأطبحَرَخَف محل: تلق هللا دْبعنْبا :َلاَق :َلاَقَك

 «صاّصقلا يف 8 هللا لوُر نم هعمل نع ؛ يتب اثيدح :تْلُقَ

 قلل اوم تغمس :لاَق .ةعمسأ نأ َلْبَق تومأ وأ توم انأ ت يِشَخَف م مو
 :َلاَك مهي الرع ةآرع (ذاَبعلا :َلاْوأ)ةّمايقلا مويا ْرَشْحُي لو

 نمي توصي مهيداني مش *يش ْمُهَعَمسِنِل :لاَق ؟امْيب اَمَو :اَنُق
 ره

 راَلاَلُخْيأرانلا له نم دَحآل يبي لو ايلا انآ كلما انآ :بْرُق

 لْهأ نم دَحآل يبيله «هصْأ ىَتح قح نجلا لأ نم دحأ دنع هلو

 ًٌُصس «هّنم هصْقأ ىَتح قح هدْع رتل لهآ نم دحوم لحين هنا

 ؟امني الغ ةاَرع لجو هّللايناتاَمنِإ نو ؟فيك فيك :انلُك :َلاَك .ُهَمطَللا

 . تاٌيسلاو تانَسَحْلاب :َلاَق

 ماسه نع «يكاَتدَح : لاك حسبو د - كدضا

 ةَماَمَأ يبأ ْنَع ؛ «'يمّييل ذل نب رجالا نبدي نب دمحم نع دعس نبا

 3 :4 هّللا وسر لاَق : َلاَك. يسهجلا سيئ نب : هللا دبع نَع يراصنألا

 امو َسوُمَقْاَيمبلاَو «نْيلاَولاَفوُشَحَو ؛هللاب كلرشلا بكل ربكأ نم

 ُهّللا هَلَعَج لإ ! «ةطوَُب حاتج ثم ايف لَ اربص آني هلا لاَح فل

 .ةمايقلا موي ىلإ هبلَق يف هك

 يعاّرخْلا ٌةَمَلَس وبأ انكدَح 0-١

 هّللادبَعنَع؛ ٍمْزَح نبكي يبأ ْنَع داهلا نب ديَِيْنَع - 0
 يف قنوات هَلْ راسم منا كا يل سن

 ا ا

 يودع
 رّقعَج نب هللا دبع انندَح : لاق."



 ةلاحسصلا يح لك ةر وب ضايع بأ اكدَح - 12141

 ديس نر هلا دير ىلو رمل بع«

 اهئيسلأ مكردقلا ةليل تيار : :َلاَق 8 هللا لورد ؛ سي نيه دبع ْنَع
02 

 ىلصف «نيرشعو ثآللك لي ارم نيطو ءاَم يف دجْسأ اهتحيص ينازأو

 . هقثأو هتهج ىلع نيطلاو ءاملا رانا «فّرصْناَك 8 هلال وسان

 نسباَنَع « يبأ يكد : َلاَق.بوُقْنْياَدَح - 7

 دْبَع هيخأْنَع ينهججلا بح نب هللا دْبعنْيْداَعُم يكدَح : َلاَك . قاحسإ

 دق ٍباَّطَحْلا ِنبَرَمَع نمر يف َلُجَر ناك : َلاَك بيب نب هلل دبع نب هلل

 يف قف هللا لور ُبحاّص يأن هلل دبع انعم َسسلَج :َلاَق .هاطعأَ هلا
 « ىَيحَياَبأ اي :هل اقف : لاك. َناَضَمَر يف :لاَك ةتيهَج سلْجَم يف ٠ هسلجَم
 .٠ م ريسقو ا ساهم
 معن : :َلاَقق ؟«أيّش نم ةكرابملا ليلا هذه يف ا هللا لوثر نم تعمس

 ىَتَم «هّللا لوس اي 215 «رهشلا اذه رخآ يف 8 هللا لوس عمال

 َكلدَو : :َلاَكَو ؛ةليلا هذه اهوُسسَتلا : :لاَق ؟ةَكراَمْلا هيل هذه نسل
 0 َءاَنَم
 هّللالوُسَراَيآإّيهَو :ٍموَقلا نم جره لاَق «نيرئشعو ثآلك ليك اسم

 لوأ اهنكلو ناسك لوب تسل اهئ: ا هلل لورق : لاق ؟نامكلوأ

 . متي ال رهشلاّنإ ؛ ءعبسلا (4ة”ر/)
 هم ريدا عقم

 :َلاَق َقاَحْسِإ نبا نع : لاك. يبأ انئدَح «بوُقحَي انئدَح - - ١5141

 ٍنَع «سِيأِنْب لا دبع نا نَع هرمز نبا رَمعَج نب دَّمَحُم يكدَح

 ناس دلال يتب َلاَقَق هل لوس يع لاق .هيبأ

 : لاس. ريشا ل نجران :لاَق. ةقرغأىلح يلا "1
 100 558 و معا يدع" قع ع .٠ د همر 5

 نهد اري َعَم «ةرعي وهو هلع تدَكو ىّتَح يفييسب ثوتم تجرَخُف

 هلا لوُسَر يلف صو اَمت دج امل ءرصَملاتْقوناَك نحو ءالْنم

 ةَكواَحْسُدَكَيَو ينيب نوُكيانأت يشَخَو وحنا

 ٌعوُكرلا يس ارب ئموأ هون يشن انآو تلصق «ةآلّصلا نع يّتْشَت
 برَعلاَنِمَلُجَر :تلق ؟لجرلا نم : لاك. هبل تيت ملك ,دوُجّسلاَو

 يفانآ ؛ لجأ: لاق. اذَهل كءاَجَن ؛ ؛لجرلا اذهل كمْمَجبَو كاب عمَس

 لح فيلا لع تلمح يدتكذأاذإ ىّحانب + لب عم تيشمُق : لاق . كلذ

 لوُسَر ىَلَعتْسدَقاّمَلَ ؛هبَلَع ت
 :لاَك .هّللا َلوُسَر ايميلك تل : 55 هولا َحلفأ : َلاَقَك «ينآرت هلل
 .اسع يناططأ هدي ين لا هلل ياك لاك .تْقَدَص

 هللا: 31 لك هاتل هناا اوُناَقَ ءساّنلا
 ْنَعهلاسَك :٠ اق هللا لوُسَر ىلإ عجرت الوأ : اوُلاَك ٠ اًهكسنأ ذأ ينّرمآو

 ينتيطغأ مل هللا لوُسرا :تلقق 8 هللا لوُسَر ىلإ نجر : :َلاَق كلذ

 َنورصَتَتُمْلا سانا لقا نإ .ةّمايقْلا وَ كيو يني َلاَك ؟ّضّمْلا هذه

 اهبَرَمآَت ماد تح ُهَمَملَرَت مل :هفيَسب هلا دب ارث : لاق «ذئموَي

 .ًاعيمج انقذ مث هنقك يف هم تمض

 «ةريرعشالا نم

 رماه

 ةئاَعظتكرتو تجرح مث لَو

 ْنَع «سيردإ نبا اًنئَدَح :َلاَق. مدرب بحي اند - 507

 هّلا دبع دلو ضَْبْنَع يملا نب رقع ِنْب محم ْنَع «قاَحْسإ نْب َمَحُم
 نْب ِهّللا دبع نع ْنَع (ِسْْنأ نب هللا دبع نب هللا دبع يبأ : لاقوأ) «سّيَأ نبا

 ناكو هلق يله نب نايس نب دلاخ ىلإ كعب 9 هلل لورنس

 ُلَحت كهل هظ يفَوُهَو بَ َلاَك لف هللا لوم وسر لاقل عمي

 (ةآلصلا نع يُندَتهكواَسُسهعبو يني نوكيا ت ذخُ رمل تو

 ىّنَح اذكو اذك تل هيل[تبها ملكه موأ يشنأ انآو"ت يلصق : :َلاَق

 .ثيدَحلا اكد ها هلثقب هربخأق ات يلا ىَنأ مت ثيِدَحْلا َرَكَذ

 هم

 يدعاتسلا ددسأ يبأ ثيدَح

4 
 ؛ةئاَققتْعمَس :لاق بش ةبعش يكدَح : :لاَك جاجح اًنئدَح - 15.6

 :ِرَقتَج نبأ لاقو : يبل ودعا دّيسأ يع ,كلام نْب سّنأ ْنَع
 ساشا سام

 م راجل وُنيِراَصْنلاَروُريَخ لف هللا لوُسَر لاك لاق (دّيسأ يبأ ْنَع م

 ّلُك يفو ةدعاَسوُنيمم ؛ جيزَخْلا نب ثراَحْا ونيت ٍلهشألا بعون

 ساتا يا

 َلضق دق الإ 9 هللا لور ىَرأ ام : ٌةَداَبع نب دعس لاَقك يح راّصنألا وذ

 ريثك ىلع مُككصَقْدَف :ليقف لَ
 يبأ ْنَع ءَنايْفَس ْنَع «يدْهَم نْب نَمْحّرل دبع انئدَح - ١5١55

 ا هللالوُسَرَلاَق :لاَق .يدعاتسلا ديس يبأ ْنَع ٌةَملَس يبأ ْنَع «داثزلا

 « حَرْرَخلا نب ثراَحلا ونيت .لهشألا دبع ويم راجل وني راصنألا ريح

 لت134 15151 :رظنا] . .ويَخ راّصْنألا رود لك يفَو : لاق «ةدعاس وُنبمُث

0 

 م ارا مع سعر

 دّبَع نع ؛ناَيفس اًنئدَح : لاق قاّررلا دبع انربخأ انئدَح - 151 /

 8 يلا نَع «يدعاسلادْيَسأ يبأْنَع ٌةَملَس يبأ ْنَع «ناوْكد نب هللا

 نْب ثراحلا وسيم «لهشألا دبع 7 وني مك هاا وسبراَصْنألا رودي
 هم كامي همر مهم
 ٌدْعَس َلاَقَق . ريَخ راَصْنألار ودلك يفَو : لام ةدعاَس وبمن جرحا

 ٌديِرُثأ هيخأ نبا : َلاَقَق «يراّمح يل اوجرئسأ «ةعبرأ عب بار انَلَعَج : ٌةَداَبع نبأ

 .ةعيرأ( مار دوك نأ كبح ؟(7//491) 3 هللا لوُسَر ىلع رت

  - -5١14نَع ءداّنزلا يبآ نع نايف اَنئدَح : لاق. 'عيكو انئدَح 1

 وُنبِراّصْنألارْيَخ : كلف هللا لوُسر لاق : لاَ .دْيَسأ يبأ نع ؛ ةَملَس يبأ

 «ةدعاَس ونمت « جّرزَْلا نب ثراَحلا وتيم ؛ لالا دبع راجل

 [يتآلا ثيدحلا رظنا] . ريح 2 راّصنألا ُك يف

 بيرَح اًنكدَح :َلاَق ٍمشاَه يني ىَلوُم ديعس وب انئدَح - 1514

 َعِمَسْهَنأ ؛ ةَمَلَس يباع «ريثك يبأ نب : ىمحي اًنئدَح : لاك. راد نبا يني

 َرَِكَذَ.. .راَصْنال رايدر :لوُي ف يلا َعمَسهَّنآ دي دْيَسأاَبآ

 [قباسلا ثيدحلا عجار].ثيدَحلا

 دبع َنَع نايف اًنئدَح «أيدْهَم نب نمحرلا دب انكدَح - 6و

 يبأ ْنَع ؛ «لحاسلاب د وُكَيناك ل جر ءاطَع ينُكدَح : لاك . ىسيع نب هللا
 ماما



 تيبااولك : :لاقا يأ اق اءلش- تباك ني ديسأ وأي

 [يتآلا ثيدحلا رظنا] . ةكرابم رجس نم ُهَّف تيزلاب اونهداو

  6١ىسيع نب هللا دب ْنَع ايف د ؛ميكو ند - 1ع ,

 َتّبرلا اوك : :48 هّللالوُسَرلاَك : لاق ديسأ يبأْنَع يماشلاِءاطَع نع

 [قباسلا ثيدحلا عجار] . ةكرابم ةرجش مهن « هب اونا

 سب دمحم حم انربخأ : لاق. َنوراَمْنْب هزي اَنئدَح - 7

 تبصأ : لولاك دي اأن ؛رْكي يبأ ني هلا دبع يكدَح : :َلاَك.َفاَحْسإ
 دلل وم. سمو م

 امانا [سنلا] ل هللا لور« ابر داع نفيس طم

 هل 8 هللا ٌلوُسر َناَكو : لاك. للا يف هب

 ُهَلَأَسك هلاَسك «'يموُرْخَملا مقرألا يباني مقرألا هكر : :لاَك. هلأ ايش عسي

 [يتآلا ثيدحلا رظنا] . 205008

 هيلا ىّح هباتلبلا مهيدي يفام

 لاَق : حامسْلأ هيأ ياكم ين بوعي ىلع اعرف لاق - ١516

 «ةدعاس يب ضْعَب ينئدَح : :لاَق ركب يبأ نب هلا دبع يئدَح : قاحسإ نبأ

 َنييموُرْحَمْلا دباَغ ينب فيس تبصأ : لاك ةَميَر نب كلاَم ديس يبن
 نم مهيدي يف امان الا هلال ملف م موي نازل 00

 ان ْمَسِيآلا# هللا وُسَر ناو ٍلدَلا يف ُهّشقلا ىّنَح باتل لقتل

 عجارإ. اي ءاطا 8 هللا لور هلآسق مقرألا يبأ "نب مقرألا قرع هلأ لاس

 [قباسلا ثيدحلا

 ةعبيَر نع ْنَع «لآللب نب ناَميلس انْئدَح : لاق ٍرماَع وب انئدَح - 1165

 :لاَق رانا ديوس نب ديعس ٍنْي كلما دبع نع ءنَمْحرلا دْبَع يبأ نْبا

 كرس َلَخَش اذ : 8 هللا لور لاف : نآلوُقي ديسأ ابآو «دْيمح اهتم م

 مهللا : لّثكجَرَح انو «كلسْحَر باو انك حقا 1 للك دحَْصلا

 [54005 :رظنا] كل نم كئآسأ ين

 ةعبيَر نع ْنَع «لآلاب نب نامل انئدَح : لاك. ماع وب اند - لجل نا

 يس دي ني دس بكلتا نع ؛نَمْحّرلا دْبَع يبأ نْبا

 قرت ينع تيدا متم د لاك يِبلّنأ ؛ ديسأ يِبآ نا

 انك "بيرق مُكْمْهنأ نورتو ”مكراَشبآَو مكراَمْشأ هل يلو مكي

 كرما قو ,مُكبولف رك ينع ثيِدَحلاٌمسمَساذَو هب مُكالْوأ

 [54008 :رظنا] هةية كش
 دق ,ءرع م ع يع د

 لاك الالم باكو 2
 َنِملجَرهَءاَجْدإ 8 هللا لوُسَر دعس لاَج انآ امتي : :دْيَسأوبأ لاق

 اًمهتْوم دْعَبْء يش يَوب ارب نم يلع يفب له هللا لوري : لاق ءراصنألا

 امل رامثتسالاَو ءاَمِهْيَلَع ع ةالّسملا عير لاصخ مكن: :لاق ؟هب مهرب

 نمألإ كلكم حَرأل يّ محرلاٌةلصَو «اًمهقيدَص ماركو .اًمهدهع يد

 ”ًمهوم دب مهري نم َكيِلَع يقي يذلا وه و امهلق

50-7 
 لو وع

 4 ةرحرت#) سين

 نبه دبع يحس كح - 1١1 تا/

 اعيان حر «لهس نْب سابع ؛ ٍليسَمْلا نب ٍنَمْحرلا

 هلك مر عسل ١ م ميه
 اَذِإ : :انل دموي 9 هللا لورا ري موي موقلاو نحت ايلا امل : لاك هيبأ

 ل اوبتما :لاَق هاَرَأَو . لبتلاب مهوُمراك -مُكوشَع يني مكوك

 مسرب مواضع

 دبع اَدَح : :لام يريم هللاد ع نيَ اندَح ١ ادم

 0 سل مم :آلاَك. هيَ
 انْنلَجك مهن نيطتاَح ىلإ هلا ىَتح طولا : هكلاقي طئاح ىَلِإ افلا

 يف ةّيئوَجْلاِب يتوأ دكَوَوم َلَخَدَو ءاوسلجا : : هللا وسر لامك ٠ امه
 ا اهل اهو لح ارش نب نامل تنب 6مم )تن
 هَسْفَت ةّكلمْلا بَهَت لهو :تلاق « ءكّسْفَت يل يبه :لاَك ف للا لوس

 يخف اب كش قل َلاَك .كلنم هللابُدوُعأ ين : :تَلَق ةقوسلل
 هللا ع سلا

 [509 :رظنا] ٠ اًهلماي اهفحلاَو نقار هسا ديس ابي: لامك اًنيَلَع

 ل
 نب نم ٌةأرما : َدَمْحأ يبأ ريغ لاق لاق .ةئيمأ : : هَل لاقي نوجلا يب

 ؛ نمي دبع رب بوُشَياندَح «ديعتس نبي اد - 1564

 اًعَدَق يدعم دْيَسأ وبأ ىتأ : لوي الهَس تحمس : لاك. ٍمزاَح يب ْنَع

 ّيهَو ذكي مُهَمداَح هاَرْا تلاَكف هع يف اقف هللا لوس

 نم تارت تَمقْنَأ ؟4 هلا لوس (تيَس انور : :لاَك "سورا

 .روت يف (ِلّيللا)

0 

 سف سئنأ سا هّللا دبع ثيدح ُةَيقب
 سس ه9

 همر مرا ع
 :هّللا دبع لاَق_ 0 فوُرْعَم ْنْبنوراَه اَندَح - اكل

 نكح : :لاَق. ِبْهَرُنْبااَدَح : :َلاف (نوُراَه نم اَنأ هتعمسو

 نحيل دن هللا دبع ؛كدح رج نب ىَسوُمأنأ «ثراحلاُنب مَع

 اوركاذت مهن ؛ةَكدَح سن َنْ : هللا دبع نأ ؛هكدَح 'يراّصنألا بابا نبا
 - يرو سف ع راسل سالم هوم

 ف هللا َلوُسَرعَمْسَتملآ :ُرمع َلاَق «ةقدصلا امْوَي باطَخْلا نب رمْجَو ره
 مو موو

 َمْوَيهلمْحَي هب ينأ ةاَشْوأريعب (ئمَلَع مَنِ : ةّكدصلا َلوُلُع َرَكَذ ّنيح

 . ىلَب : : سين هلا دبع :َلاَ مالا

 سا ماه را

 صولا ِس دك نب َناَمْيَلس 0

 هم هل ع |
 نين ورطع ننس ع ,ةدكيخ رب ابيش انك لاَق. ٌةَدئاَز

 سس ل يب ع ع
 ل لا وسوم ةوشل يأ يك لاق صّرحألا

 »# رهام

 3-0 :عجار] دل ىلع ومال هدلو ىَلَع

 كتاف نب مير ثيدَح هيب



 ممعمو ل
 بوث نالتم كح :لاَق. جان 00

 هماةلع ماش فه علم هم

 ان وك م دل ساس < 0

 رو ابكي خدت 200011

 وأاظْيَغ ْوأاَمَهَألإ| اوُتوُميْنَلو :مهينمؤم ىلع اورَهظَي ذأ مهيقفاتم ىَلَع

 نزح

 ٌفايَطاَندَح لاق .ةَجراَخ نب مَكيَه اعد 11“
 ساس هس

 تلق لاق. ٌلييْحاَرَش هيأ نع ٠ ليكب نب ليحارش نبا نَع ؛ « يناردئكسإل
 معمم

 لعَفو : َلاَق ؟بانعألا هده نم نوُدخُتيَرصمب مار يلذإ :ٌرمع نبال

 ءدوُكيلا ةلْئمباوُنوكَتَال َلاَق ءْمَمَن : تلق ؟نيملسُملاَّنم دَحأ كل

 يف لوقت ام :ُسْلُث :لاَك. اهم ولكأو اَهوُعاَبقموحشلامِهيلَع تمرح

 خام :َلاَكُسْلَرئ املك سابا :َلاَق. يرش هَرصع اوس دحأ ٍلجَر
 امس

 «"يرعشألا نوُسْم ني هللا دب ائدَح لا :َلاَكْمَكَهاَتندَح 54 000
 ىَلَع تل ةَرَجَش َرَجَشاَمُيأ :لاَك. تقر لوحم نع « ثراَحْا بَل نع ع اهممم 2

 ما 2 1: 9 مه م نو مل -

 و
 نب ردَكْدمْلا يّئدَح : َلاَقَق َقاَحْسإ نب ميهاربإ انكدَح - 116

 َناَمْنَع نب نَمْحّرلا دبع نع «هيبأ نع - ردَكملاَنْبا يدي دمحم

 سالو رظْنَي ديعلا َمْوَي قوسلا يف ًامئاق ف هللا لوُسَر تي :لاق يميل
 ب شعل
 .نورمي

 م

 .(ح) . بْنَ يبأ نبا نع «مشاّم اندَح -

 ديعّس ْنَع ءانئاَخ)ْنُب ديعَس نَع «بذ يبأ نإ اربخأ : لاق. ديزيو

 َدَّنع ءاَودلا بيبَط َرَكد :لاَك٠ َناَمْثعنَي نَمْحَرلا دبع نع « ِبْبََسلاِنْبا

 ْنَع 8 هللا وسر ىَهَنق «ءاودلا يف دوت عدفصلاَرَكدَو « هللا لوس

 [04 :عجار] ٠ اهلك

 0 ساس فشلا
 نع ءبُطَوُنْبا انثدَح : ةلاَق. نوُراَهَو جيرس انيدَح - ١57

 ننس دبع نب بَيْنَ «جشألا نبربكب نع « ثراَحْلا نب وِرمَع
 َنَع ىَهَ 8 هللا لوُسَردأ ؛ ؛يميتا ناَمْلَع نب نَمْحرلا دبع َنَع «بطاخ

 (ْثراَحْلا نْب وُرَمَع) : هئيدح يف ورام لاك

 .نوراَه نم انآ هتعمسو :هّللا دبع َلاَق
0 0 

 ءابلع ثيدح
 ل يه

 هم نمل دبع شيدَح ب

 و نرحل يح :َلاَق . تباك نب يلع اندَح -8
 ل ::لوثي ا هللا لورد : لاق .ييملسلاءاَبلع نع «هيبآ ْنَع «يراّصنألا

 كيس مك م عع
 . سانا ةلاكح ىَلح الإ ةعاسلا وُ

 2 #4 هييف ب سه سا

 يوسع ةّذوه نب دَبعم ثيدح

 ١ هع

 ا
 جوع هي ل

 .ٍمؤّلا دمع حورملا دمئألاب رم هللا لور

 عما ماو م

 ةبرقع نب ريشب ثيدح

4# 
 ريب هلع ءرا سا ديت

 ُهْنَع يبأ هاَنكدَح : للا دبع لاك) روُصْنَم نب ديس انئدَح - "1

 دبع ْنَع ؛ةكمرلا لهآ نم يناَصْلا ثراَححلا نبا رجُح اند : :لاَق (يَحَّوْه

 3 كر ىلع يمل د نرش الهع الكورال فرعا
 ماه رت سا عاشو سلا ماك و هلع سه 0000
 نب دمع لد مْوَي'ينهجلا برفع نب ريشبل لاق ارم نب كلما دبع هش

 0 يل تْمَحا دك نإ امي صال نب ديس

 ماس ل سف سك عع عل

 شم هواك نيف يعل ا

 ل ملا ها همها ري 7
 ىملسلا دلاخ نب ديدع ثيدح

 هوي رح 2م 20 7 نع -ِ

 خل - 1

 وهو

 ” 1 أي

 1 ير لاشين لغات :لاَق. م

 :َلاَق. 18 يلا باَحْصأ نم ناَكو يملا دلاَح ندع ْنَع ّئيملسلا
 معمق م سا سا رق ل

 رخحألا تام قيل هع ىلع امدح لنج نيف بلا ىحأ

 مُهللا ُهلَْْغامُهَّللا :اَنلُق : :لاَق ؟مُشلُقاَم: 8 يبل لَك ٠ هيلع اوُلَصَ
 سه سم ثةعرشما ل٠ ل

 ؟هتآلّص َدْعَب هُنآلَص َنْيآَف : 2 دحام علال ههَحَرا
 ءاّمسلاَنِيياَمدَمَ سااهسا سره سو 2و هه سس م ةهشع قسم همر راما ل

 508 للنوم لودحل قنا.

 لل تس ا

 ٍلجر ثيدح

 ساععط معا مر

 كر اوصل كلش لك نخل لاق. يرهزلا

 يبثلاّنأ ؛ 8 يللا باَحّنمأنضْمَبمرَبْخأ هن -مِهْبلَع بيت َنيذّلا التل

 نيالا رشَْم ايدام : هتبطخ يف لاق ٠ سر ابصاَعاموي رح

 يه يّ اَهتبَه ىلع ديال اصنألا تحبصأَو ,نوديزت مححبصأ ذقن

 م «مُكهَيرَكاوُمركأف ؛ اهات َِوأ يلا يّيع 8 برا نإ َمْوَيلااَهْلَع

 1 :رظنا] . مهئيسم نع اوُزواَجَتَو



 اًندَح :َلاَق -يطساولا ينعي ٌدلاَخ انندَح «ُناَفَع اًنيدَح -77
 3 م امره همام
 نش طم يب ىلو دا يأ ندع «يراصألا ىَحَيْنب ورم

 كللآ : مداخل لوي مم ف يبل ناك : لاق ةزا وأجر اقف لل مداح

 امو: لاق « يِتجاَح هللا لوري : لاق موي تائلاَك ل :لاَك ةَجاَح
 ىَلَع كلذ ْنَمَو : لاق ةقايقلا موي يل مشت ذأ ؛ ينج اح :لاَق ؟كتجاح

 .(90 1/60 دوُجسسلا ةرثكب ينعأق آل ام 0 اق . يمر :َلاَق ؟اَذَه

 2 24 0 ماما مس -

 ىشيحلا ىشحو ثيدح

 دس هه سم
 ِيَعْلا دبع اند : َلاَق .رَمْع وبأ ىّنكمْلا نب نيجح انثدح -5

 مع
 ٌناَمِيَلَس َنَع « لَقلا نْب هللا دْبَع نع « «6ملَس) يبأ نب هلا دبع نبا يني

 نْ هللا دبع عَمتْجَرَخ : لاق يرَمَضلا وِرمَع نْبٍرَمعَج ْنَع ءراّسي نْبا
 كلْلَم: هّلألا دبع يل لاك َصْنمح امد ملف مالا ىلإ ايلا ْنْبْيَدَع

 هيواسرا
 نُكْسييشْحَو اكو معن: تلق ؟ةون ًِ رطل عكاش يف

 هناك هرْصُنلظ يف لدَوُم : انكر هناا: لاَق.صمح
 صمخ

 :َلاَق مالا ايل[ انو اًنْمَكَو ىّتَح اًنْيجَف :َلاَق .تيمح

 كدا كح كال رضد هن كام ا

 نأ ملعأ ين 3ك هللا ل م هيلا َرظق لاَ ؟يرَنأ يشحَو اي : :ِهّللا

 هلْتَدلوَف «صييعلا 05 لاق 3م اهل لاقي ًةأرما ووطد رايخلا َنبيدَع

 يئاكلت ناي اهلا هّمأَعَم م ملُمْلا كلذ اح اسلَمَحَف د َعضْرَ نكماَف ةكَمب ملغ
 لقب اربح لأ: :لاكمَف هَهْجَو هللا ديب فك : :لاَك كيس ىلإ طن ع

 يللا ري رايخلا نب يدع نب هميم لَ ةَرمَح نإ «منك لاَ ؟ةَرْمَح

 سانا َجّرَخ مل رح تا يب ةَرْمَح تلق : معطُم نير بج آلم
 ىلإ سانا متجر داو هيو د ضلي هنيعو لاق) َنينيع ٌمْوُي

 :لاَق. ٌرراَبم نم : لاق اَبس َجَرَخ : َلاَك لاقل اوُقَطْصا نأ امل «٠ لاّتَقْلا
 َنبااَي راَمْناٌمنْعابساي : َلاَقَق «٠ بلا دبع نب ةَرْسَح لإ جرح ومار مريس م

 «بهاذلا سنك َناَكَت هيلع دش م كيت هلوُسسَرَو هللا داَحتأ ءروُطبلا ةعطقم

 قي يمان لما ل رم حض ةةَرغَحل تكا

 كلك َناَكَف :َلاَك هْنكرو بَين م تجرح ىّنح هت يف اهعصأَف يتيح

 ىّنح ةكمبتْنئاك : :لاَك ءدهَمَم تْنَجَرساَّنلا مج املف : لاك هبّدهملا
 هشيم ميول ل

 لوُسَر ىلإ اولَسْرأَك :َلاَق فئأللا ىلإ تجرح مَ : :لاَق٠ مسا هيفا
 و يرمور ها ملم 000

 مهعم تجرَخف : :لاَق٠ لسرلل جيم أل ُهَّنِإ هل ليقو : + لاَ لمي كف هّللا

 :َلاَك ؟يشحو تأ : َلاَك ينآراملق : لاك ف هللا لوُسَر ىَلَعتْسدَق ىَتَح

 كَ امرمألاَ مناك : تق لاق ؟ةَّرَمَح تلتَك تنا : لاق . مَعَن اَتَن تلك
 00 ساس الا هر

 تعجز : :لاق ؟كَهْجَو ينع َبيمتنأ عيطتستاَم َكاَقْذِإ هل

 6# سرع# ممم عجعز

 نجرخأل : :تلْف : :لاَق. باد ةمْيسُس جرو ل لاوس يوم

50 
 نم ناَكُف سانا َمَماسْجَرَخَف : لاَ . .ةَرَمَح هب هب فاك هلمفا يلَملةملْسُس ىلإ

 000 جماع م م
 هاكرز مجهئاكرادج ةملك يف ماك جَرِ لاق. كانمهرنأ

 همم عل هم 07

 ندرس ىلح هيك ياهل يرتب هي: لاق. سَ

 ىَلَع فيّسلاب هسَرْضَق : و: لاَ .راّصنألاَّنملُجَرّبلِإ بدو : لاق. هيك

 7 . هتماَه
 هنأ ؛راَسَي نبا ناَميلس ينَربخأَ : لْضَمْلا نب هّللا دْبَع َلاَق 6 م علا را

 ريمأو : تٍييِرْهَط ىَلَعةَراج أتلف : لوقيَرَمُع َنْب ِهّللا َدبَعَم

 دوسألا ديما هلت 57
 هرب هز

 ءملسم نب يلو نب هزي ٌديلَوْلا اًنئدَح :َلاَك. هيَردْبع ديزي اًنندح ١75
 نإ : 88 يل لاك الُجَرذأ ؛ جرح « بأن « بح نشحن

 ْمكَماَحط ىَلَ اوُعمّتجا ؟َيِقرتشم نوع مُك و لاق ؟مَبْشَن دامو لكَ

 . هيف مُكل كَرابي هيلع ىلاعَت هّللا مسا اورُكْذاَو

 - 0 كرا ل -

 (5031/) ثيكم نب عفار ثيدح

 نامل نع «رمم اني ل َلاَق. قارا اندَح- انللحل

 يم عظام مرليع#
 هامل رشا يف ازا

 هضصا سس سرت

 رذئملا دبع ةدايل يبأ ثيدح

«#6 
 نأ ؛باهش نبا ينكدَح « جيرج نيب انئدَح « حور انئدح - ١18-

 هلا بامر دما دبع ةبب هك ؛هربخأ يلب يبأ نب بئاسلا نب َنبسُحْلا هو اس هع نس حم ا مةم دو
 يمرس سدا مفجع ص ص كس 600 سل هم سها ه0 كن سر دل ساضص ضرو ف«دص
 يكدر لا ىلإ يتوتسأن لل لوس لاَق . هيلع

 لوس َلاَقَف هلوُسَلَو لَجَوَرَع هلل ٌةَكَدَس ص يلام نم علو «كلتكأسأو

 اما :عجارإ . تلاع جي 8 هللا

 نم ملغ نع َبوُقْعَي نْب ع م ثيدح

 © يبنلا كردأ ا 1
 هجم

 عءدقعا معاعو
 لاك فاطم اندَح : :َلا دمحم

 سان 0 9 عما ل 7 نيج :لاَق

 «ٍمْوَقْلا تَدَح ثدَحأ انآو هنيمي نع انأو برَشَك يس ا هللا لوُسَر ىَقَتساَ

 ملال ِهِيلعَوةآلصلا ذؤيب ىَلَص هنأت ظفحو «"تْيرَشق ينكوانت

 0615 :رظنل] . امنع

 8 هم ىيد و 42 0 ل -

 هللا ديع ةأرما بديز ثيدح
 < سس سس 8 2



 ميماف

 - نييكمل ُْْنُس

 همر هرب كرار
 ع كيش ان: لاق. رّفْدَج ْنْبدَّمَحُم اَنُثَدَح - لل

 ؛هللا دبع ةاَرْماَبْيَدْنَع «ثراَحلا نب ورْمَع ع ؛ لئاو يبأ نع نا

 :تَلاَق. نيل نمْوكو َنقَدصَ : ءاَسّنلل 9 هللا لوُسَر لاق تكي

 كيف ينكَدَص عا نأ يسيل : هَل َتَلاَق ءدَيلا تاو َفيفَح هللا يع ناَكك

 ّيِبنلا كلذ ْنَع يلّس : هلله لاقق ؟ىمادي يل حأ يني يخأ يتب يف

 بسن اَهَلل لاير اصنألاَن مَا با ىلع اًذإق ا يلا تين : :ْتَلاَت .

 قل هللا لو اوُسَر ىلإ قلطلا : ءاَنلْتَ لآل اير - هْيَح لس امل بلاست

 ْنَم لاك ف هّللا لوس ىلإ قلطنا «نْحَنْنمْربْخُشالو كل عدس
 دمه

 هّللا دْبَعُارْما بدير :َلاَقق ؟بنابيزلا يأ : لاَثَك بسير : َلاَثَك ؟اًمُه

 مم اع 8 لمه

 دج ةبَاَرَمْلا :ٌرْجَأناَرْجآاَمْهلْمَمَن َلاَقَق ,ةيراصلألابَنيَرَو

 لكلا لكامل :رظنا] . ةكدّصلا

 ماس مدعم ٠

 اًنرَمَأ : :تلاَ 0 قالا ب ثراحلا ورم

 يما ع اش

 َنُفدَصَت : َلاَقَق ؛ةئدّصلاب ف هللا وسر
 ةعاق هع دل

 َرَكَذَف. .ءاسنلاٌرَشعَماَي

 1518١[ :عجار]. ٌثيِدَّحْلا

 كت نع ل
 «شمعألا نَع ؛ناّيفس اًنربخأ :لاَق. قاّررلا دبع نندَح - 1147"١-

 َلاَق :تَلاَق ءْبَنيَر َنَع «قلطنصُملا نب ثراَحْلا ِنْب ورم ْنَع قيقش ْنَع

 :عجار].(007/* ركل. .هاَملاَرَشْعَمايَنفَدَصت: ا هلال وسر

 لالالا

 هللا ِدْيَع ِةَأَرْما ةطئاَر ثيدح
 سس بيست هو

 ميمو رز ورب ممو
 ١118 - - (ح) داّئزلا يبأ نبا انندَح « دمَحُم نب نيسح انثدَح .

 مل سرر ةرظ سعب
 «ةورع ْنَع هبي ْنَع ءِنَمْحرلا دبع انلَح : لاق . دواَد نب ناَمِم

 را تاكو هلل دا طك ب ل دن ل دي بع نع

 تلا يتلَئَس دق :ًام ًامْوُي هللا دبَمل تلاَقَك صوفي اماتم

 كلك يف كيل حَأاَم : :لاقك ؟مُكَحَم قلصت نأ عيطتسأ امك كدر

 : 8 هللا ل وُسَر اهل لاَ 8 هللا لور كلذ َنَعآلَسف يلعفَت نأرجأ

 [هدعب امرظنا] . مِهْلَع تئقنأ مرج كل

 :لاَق. فاح سإ نبا نع يبإ ان بواد ناي

 :لاَق. دق كمر لكي ل

 ني هللا دبل تلك د١ ْتَلاَق ا تم وم دلو ىلع لو

 5200 . ا هن اق رتب

 ةَمْدص تارا ين هللا لوُسَر اي: : تلاَقك « هللا لور تنك ؛ ؛ يلم
 هم # م

 ْنَع ينوُلَمَش دك ءاَهَريخ قت يجول الو يدلول الو يل سيكو نمي

 :لانق ؟تْنأ ايف رج نم يل لَه «ءيشب قصت نأ عيطتسأ ام ةقدصلا

 600/0 هلل دياي |ةطئارثيدَح
 تح ب 00 ا

 تثقل امرأ كلل يف ككذإَ «مِهْيلَع يقفثأ : : 8 هللا لوُسَر اهل لاَ

 هما يل

 ماه مر 2

 ِنْيوِرْمَع نْب نامل ْنَع د ديزي نَع ؛ تف - 114ه
 دما مس ها

 نم ةئبقعلا ةرمَج يمي هللا لوُسَتْنآَر :ْتَلاَق هم نَع , صوخألا
 »8 سرا لام سا رس را 0 7 لل لس رق يع

 ةلوأضنب مُكُضْمَبٍ لكي الار منلا اهي اي : لووول مي يداولا نلعب

 ءفْذَخْلا ىّصَح لْثمِب اَهوُسْراَفةَرمَجلا مُسَمَراَذِإَو «ًاضَب مُكْضَعَب بيصي 6

 ”[ضقل هلا : :اوُناق ؟اَذه م :ان تلق .ةتس لج ةقلحو فقيد عسب تر

 عاتب ابا كالا مكمم اتم لكامل لكلا :رظنا] .٠ ساّيعلا نبا

 ءدايز يبأ نب ديزي نَع مم ارب « قالا انكَح - اذارك

 ,8 يلا تيب اكو هنأ رع ءيصّوخألا نوع نب َناَميَلس َنَع

 وهو يداولا نطَب نم ٌةَرَمجْلا يمْريَومَو «لوقي هلا لوُسَر تغمس :تّلاَق
 اًهوُمْراَق ةرْطَجْا مترا ءًاضْعَب مُكْضَمَب لدقَيال “ان اهي اي :لوُقَي

 [علللوم :عجار] . فْذَّخْلا ىَصَح لْثمب

 ءداّيز يبأ نب ديزي ْنَع «ةبعش اَنندَح : لاق. حور انكَدَح - - ١1141

 ن؛ 8 يبا نَع ؛ هم نَع «يدزألا صوخألا نبا ورْمَح نب اَمْيلس ْنَع 7

 اوُسْراَوْمُكَسفْلآ اولئك اَّنلا اهيأ اي : يقل رنج ع وة

 :عجار]. َنييكَملا دسم رخآ ذه ٠ فْدَخْلا ىّصَح لمي تاَرَمَجْلا وأ ةَرمجْ 8

 الامم

 نييكملا دنسم رخآ



 اناشيد ضاق ١144
 رقما ماوس

 انس لاقل لاق « قف يبل هب ملي ةَْلَح يبأ نب لهس نَع «ريبج نبا

 اَهْمُدْدَيل ةَرْئسس ىلإ ْمُكُدَحَأ ىَلَص اذِإ : : (لاَك 8 هللا َلوُسَردإ :ةرَم

 1 لم لع دال لط

8 

3 

 نعني ةقراح نبدا لاق الق د يت ِراّسُي

 بلك يف الكر اّصنألا نم ٍلَهَس نب هلا ُْبع دوو : مدح يبأ نب لس

 نَمْحرلادْبَعموُخأ اق هللا لوُسَر ىلإ وأو هَ اج ريح بق نم
 دع ملكتي نَم نّمْحَتلاُدْبَعَبَمْذَك ُهَصيِحُمَو ةَصّيَوَح هاَّمَحَو ؛ِلهَسُنْب

 انو ةصْيوح م ؛ هِبَمع دَحأ ملك ءَربكلا ربكلا : لَك اف هللا لوس
 0- ماع مرو وَ 0
 اَنإ ءهّللا َلوُسَراَي لاق امهم ريكا مهيأ تيس : نايفس لاق- ةصيحم

 مُكَرَشَو دوُهَيَرْكْذ م ؛ يَ بلف نم بيلق ينالبتت للا دبع انج

 ءدقءيب ع: ف 0-1

 مسقل فيك : اوُلاَق ٠ ةنلتق وهي نوح مُكْنم مسيل : لاق ءمُهَتَواَدَعَو

 وُ مكمل نوشلحي ءنيسنخب وملك 15ملان ىلع
 8 هللا لوس ماَدَوَف : :لاق !؟نوُكرشُم مهو مهناَمْيأِب ىصرَنفْيك : اوُناَق

 [151914 :رظنا] . هنم ركب ينصرف « هدّنع نم

 ؟اًذ وه : لاق ؟مُكبحاَص مَ نوُقحَتسَتو : ثيدَحْلا يف َناَيمسل ليق

 راسي نب ريشُب نَع «ديعس نب ىَحَي نَع ناّيئس اندح ١!|-

 ره ساس

 راب رتل عيب نحف هللا لوس ىَعن : لاق ؟ةَمْلَح يبأ نب لهَس نَع

 .ابطر اَنْ اَهلُأَي اًهصرَخي ى تشم انآ اعلا يف صخَرَو

 كارل هَكَم لْهأ ملع اَمَو : ديعّس نب ىَيْحَي يل لاق : ناّيمس لاك

 .رباج نم همس «ءاطَع هرب :تلُق

 تييح اًنئدَح «ةيعش اًنئدَح : لاق. فَ نب لمح اَنئدَح - 151١

 يبأ نب لسع هاي نب دوُعْسُم نب [نَمْحرلا دعا نخل بن
 اًذِإ : :4 هللا ٌلوُسَر لاَ :َلاَق؛ .ائدجْسَم يف ْنْحَنَو انآ : َلاَك.ةَمْئَح

 -اوُدُجَتْوأ اوُعدَت مل تلاع ءاوعدو (1/4) وْ ْمتصرَخ
 راض

 [اهه1١ :عجار]. ميلا تقلا - فلاتشلا بحس

 ينربخأ : :لاَق. يعش انك 1 اًنثدح «ديعّس ْنْب ىَيحَي انْئدَح - "10

 اناثآ :َلاَف. اَنْ دوُمْسَص نْب نَمْحرلا دبع ْنَع «نّمحّرلا دبع نب بيبخ
 مر مررة
 مُصْرْخ اذ: ف للا لوُسرلَف لاق ًئدجْسَم يف منح يبأ نب لهس

 [198.014 :عجار]. ميلاف اومدتاوأ اودُجَت منَ «تلتلا اوعَد ءاوعَدو اوُدُحَف

 اريح : لاق سيخ نركب : سوُشلابَع "نَح - ا

 .(ح) وع نب هللا دبع ْنَع ءهيبأ نع « بيعَش نب وِرْمَع ْنَع «جاَجَح

 نم ٍلهَس عن .ةنح يب يسمع جاجحلاو

 هعمل ل6 000

 اب تلات. قرا لت امي اجر اكو .ةطركك يراسل

 َلاَقَف .ههْجو يفرك جور هلام لولْاَرآل ين ءهّللا َلوُسَر
 َلَسْراَف «مَمَن :تَلاَك ؟كَقَدْصأ يدل ُهقيدَح لَ نيت: ف هللا لوُسَر 0-1 ريمارعباس

 و ماع هس سر م
 يف ناك مْ وأ كلذ ناك : لاق ءامهتيي قرقو «هقيدَح هيلع تدر ِهْيَلِ

 .مالمسألا

 ينكدَح «َقاَحْسمإ نْبا نَع ٠ « يبأ انئدَح «بوُقَْي انندَح - 110
 ماسر ه سالو مراء ع

 وُحأ ٍلْهَس ب هلا دبع جَرَخ لاق ٌةَمْلَح يبأ نب لهس نَع ؛ راسي نب ريشب
 ارت اهم نوراَتَيَرببَح ىلإ ةكرا يتب رقت يف - ينعي ٌةَكراَح يب

 نم رهن يف حطم كفلع ترف ٠ ٍلهس نب هلا دبع ىَلَع يمك لاَ

 و مستر نة ديدين هيبنرو دمعي يسع سالم
 :لاَق 7 هوبي هداج ىتح# هوست احسه يَ دورها

 مهم عد وع هسه ع علو < هل
 ”لغ اكو ءسطألا دلع نم نأ نكن سيوة هع

 َلوُسسر ملكك ؛ كلل مدقق ملا بحاّصو : قل َنم مقدام

 هّرَبكلا : :ا هللا لوس لاق :لاق ةصيُسَو ةصيوح همع يبا لبق © هلل
 2 ِ 7 نس و ل قل ع ف لل علل

 د مث «:ةصيخم مك ةصئيوح ملكت « محلب َرخاساَ ءربكلا

 سلو لف انبحاَص ىلع يد هلا َلوُسَراَي اوُناَقَف ٠ «َنَمْحّيلا دبع

 م , مُكلتاك نوم : : 8# هللا" اوُسسَر لاك : لاق دوُمياَودَعَرَبْيَحب

 انك اَم هللا َلوُسَراَي : :اوُاَقَق : لاك : لسمك انيمي نيس لَ َنوُئلدَت
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 مَ نم نوري انيمي نيش ْمُكل نولي لاق « دهن مكاَم ىلَع فلست

 نم هيف مُهاَم دوُهَيَناَميأ لبق انكم هللا لوُسَر اي: : اولا ٠ « مكبحاَص
 م عل 00
 هدنع نم ق ِهّللا لوُسَر ُهاَدَوَق : :َلاَق لإ ىلع اوبال مظطأرث

 يا م فا
 انو يضر ءاَرمَح اَْنم ةَرْكَب ىسْلآ ام هللا : لهَس لوفي : لاق « هان هن

 للامم ا

 ٍلَماَنَح : نا 'يدفاشلا سيل ياما لحل

 ناقوس م ا مال يخلع يل

 ؟مُكبحاَص مد نوُفحتستو نوفل :ن نَمْحرلا دْبَعَو ةَصْيحُم حمو ةصيؤحل

 قف يبارك َنيملْسَسب (وُسيل) ١ اوّلاَق دوُهَي فلحتت :لاَق «آل :اوُناَق

 . هدنع نم

 ماعلا نبيل نب هلا ٍَْع طيح
 ينعي - ديزي نب ديعّس اَنئدَح « ميهاَربإ نب : ليعاَمْسإ انئَدَح - ال155

 لاق« الُجَرتْممَس : لاق «ديسأْن بِزمَِملادب نكح :َلاَق - ٌةَمْلَسَم اَبآ



 ىَقَي# هللا لورنس :لاَقَك رجلا ذيك يف الأ ب ريشا

 1370٠[ :رظنا] . هّنَع

 اربح : 0 يو 1111

 لنهر ل هيا امل ما

 دايو َنلَجَع نبا تْعِمَس : ًدهاَش اَنآو نايفسس ىَلَع يرق - 111

 قف يللا تيكر :َلاَك ؛هييأْنَع يلا نب هللا دبع نع دعس

 لان كمر

 0 :لاَق هيأ نع «رييزلا نب هاد مل را هر

 هذخُف ىَلَع ىَرْسيل هدي « ىلا هذخق ىلع ىَسبلاهَديعّضو دهشتلا يف

 . هئراَشإ هرصَب زواجي مَلو « ةيابسلاب اشو « ىّرسُملا

 يه رع هال كاسر
 وراتب نيم د - 1

 7 نع هيما نب هللا دب ْنَع دبع ع «يرتخبلا يبأ ْنَع « بئاسلا

 نب ءاطع ْنَع بع اَنئدَح : :لاَق .

 ' .هَكهلَرقعَم اذاكر ره الهلال يذلا هللاب فلَح ًالْجَرنأ :“ ينل

 .ديحوتلا لبق نم :ةبعش لاق

 ْنَح ءِروُصْنمْنَع دايس ْنَع نمد اند - يملا

 ةيفأ تنأ : ٍلُجَرل لاَ يِبلاَذَأ؛ ؛ريلا نبا نَع «فسوُيْنَع :دهاجُم

 00:5" لنا.( 5/4) هلع جك كي دكر

 نْبا نع ؛ يبأ يّئَدَح :َلاَك. ميِهاَرْبِإ نب بوُقعَي اندَح - لددقت

 اَنيلَع جَرَح ذِإ ةكمبلانِإ لكِ اَسينب قاَحْسإ يبأ يلح : لاك . قاحسإ

 َنوُكَي نأ َرَكْآَو ؛ «جَحْلا ىلإ ةماعلا نع ىَمنق لا نب :هّللاُدْبَع

 :َلاَقَك. سابع نيه َدْبَع كلذ علق ؛ ف هلا لوس عمل امس نا

 ءاَهلاسيلكٍرخب يبآ تنب امس هّمأ ىلإ حجل! نب ملع ام

 :تَلاَقق ,ةاَمْسأ كلذ ملك ءان وول ا مجرد يلا نكمل

 قل ءِسابعْنْبا قَد للود «َشَْف دل هللاو « سابع نالها

 هال اوباصأَو ءانللَحاَو اوُلَح

 نب هّللاَدِبَع انَدَح :َلاَق.ديلَولاٌن ب فلَح انتدَح -
 عاملات واشعار

 هني تناك رمل نب هلا دبع ؛تباكنب ممم يح : : لاك. دراما

 ديعّس ىَلع رباب هللا دبع لحد ةموُصْح ملا نب رمح هيأ نيو

 نْب هلا دبل ديعَس لاق ريرسلا ىلا هرَعو صال نب
 نأ هللا لوُسَر هس وأ اق هللا لوُسَرهاَضق آل :َلاَّقَق ءاّنهاَم :رييزلا

 . مَكَحْلا يديني نادعفَيِنيَمصَحْلا

 نبا ينعَي ٍب- ماه اَنثدَح : َلاَقمرْيَمُن ْنْب هللا دبع اَندَح - 5

 ل يفر لل ا : لاق «رييزلا [يبأ] (نع)- ةَوْرع

 ُهَلَو ٌكلْلمْلا هَل ؛ هَل كيِرَشَأل ُهَدْحَو هللا لإ هَل : ُمّلَسي نيح ةآلص

 الإ هلإ ل٠ هللابألا وهال َلْوَحآل يدق ءيّشلُك ىلع َوْهَو حلا

 ش 14/10 نبيل نيل دْبعتيدَح ني نييندملا  دنسم لؤأ
 كل

 ةكإ آل ُثَسَحْلاراقادك كرْصَتلَلَ ةمْتاَك الديسكو هللا

 8 هللا لوس ناكَو لا «تورفاكلا كولو نيله نصلح م هللا ّذلإ

 [353771 :رظنا] . لص كريد نمي ً

 نع ءَرَمع نبا ينعي م «عفاناندَح دوا نب ىسوُم انئدَح - 1

 ةَيآلا هدّهَدْمَب دمي يلا عَمسيرَمع ناك ام :رئيزلا نبا لاَ ةكْيلم يبأ نبا

 توص قوق مُكداَوصأ اوُسكْرتآلال: ىَلاَعته وق يني «هَسهفَعَْيىَنَح

 [15379 :رظنا] . يبل

 ءجاَجَحْلا اَنكَدَح : لاق. يقرلا َناَمْيَلُس ُْبُرَمْعَم اندَح - اكك0ك

 تلك : لاق. ريبج نب ديعس نع - ٌناَرَقْلا تاَرق وهو - هللا دْبَع نْي تاَرُق ْنَع

 ىلع هَلَمَجِريمُزلاَنبا ناك «دوُمْسَم ِنْ ةَبعِنْب هلا دبع دنع اسلاَج
 ما ةسرص ها

 تبتك كنإف ُدْعَبامأ َنِبلع ٌمَالَس «ريملا نبا باك هءاَجْدإ ؛ءاَبضَقْلا

 ةّمألا هدم نم اذخّتم تكول : :َلاَك © هللا لوُسَر دم دج نَع يتسن

 نيدلا يف يخأ هتك ,ةفاّق يب نتالي دوالي

 قييدصلا ركب يبأ لو هنَحأ م“ قحأو «ابأ دَجْلا َّلَعَج تلا يف يحاَسو

 َُُع هلع هللا يضر

 نا نع يب اح لاك [يازنإ نب بويا - ول
 كاس ةرق هع اقل هع ملمس
 تعمس :لاَق- ريا (لآ) ىَلوم- ناسيك نبا بهو يكد : :لاَك . قاحسإ

 ُْبُطْخَيماَق م اقمشة َلب ىلص حلوي دبعلا مي يف رولا نب هلل دْبَع
 يوم رس ع

 ا لا سن

 ناك :َلاَك. را لاق. يلاَوَمْلا

 مان مك ةَدَجَسِبَرَتوأَو تاعكر م نكران لسانا هلي

 ها الس دْعَب يلصي ىتَح

 د لا

 31597٠[ :رظنا] . ناّصملاَو

 :َلاَق. ُكَراّبُمْلا نب هّللا دبع انثَدَح : :َلاَك. ٌمراَع اننَدَح - ل

 ْنَع ريل نب هللا دبع ْيْرماَع نكح :لاَق. تباكّنب بعصم انندَح

 نْكلاَم ينبْنم دعسأ دبع نب ىلا دبع عيق)تسدَ : لاق. هيبأ
 سا ساس

0 
 يهو ءِنْدَسَو طقاو باب ٠ ءاَياَدهيِرْكَب يبأ با امس هبا ىلَع لّسَح

 يبثلا ةشن ُةَّشئاَع ْتْلَسَف ؛ ءاَهتي هلو هدم لقت ءاَمْسأ تبلد عر

 يعقل يل نعل مهل جور ف
 م م مع م

 . اهي افلح لأ اهي لأ مرا الرخا ىلإ 4

 20 20011 !:لاق هيل نبل نع ةكبلم يبآ

 َّدَجْلا َلَمَج ءركي ابآ تذل ىتح لجو هللا ىرس اليل اذخّت

 [3ل33913 :رظتا] . '. بأ



 لكك

 2 دول يقبع احا لاق 20-0 -161

 لكل : :لاق 8 يلا نأ رمل نبه بَ نَع «هيبأ نع «ةورع نب ٍماَشه

 هدة 0-07

 . ينمَع نباو رييزلا ًيراَوَحَو "يراوح ين

 سةر سلة ف
 :عجارإ . ”لّسرم ةورع نب ماشه نع «عيكوو ىَحَي اندَح -171*

 ةدنْفْني

 هيرب هربا
 ؛دْيَرْنْبداَمَح اَنتدَح : لاق. ٍبْرَح نبال انئدَح - يدفن

 [1591؟ :عجار] ريمزلا نبا هيف سيكل ّسْرم

 ب ثيل امدح :لاَق. ٍمساَقْلا نسب مشاه انئدَح - 101
٠ 

 نْب هللا دبع ْنَع ءرْيبزلا نب ورع ْنَع «باّهش نبا يكدَحَو لاق . دعس
 لق للا لور ىلا راصنألا نجدهم اَح :لاَق (ه/) ريل
 حرس :ريبزلل يراصنألا لاَ َلْخّلا اهب نوُشْسَي يلا ةرَحْلا جاَّرش يف
 يونا : هّللا لور لاَ ٠ ف هلل َلوُسَر ملكك ىبق هامل
 َنْبا ناك نأ هلا لوسي :لاقق «'يِراَصْنألا بضَقَ «كراَج ىلِإلسْرأ

 ل اق رْسُجْا ىلإ منْ 8 ىتح ُءاَمْلا سبحا : لامك ؛هَهِجَو ولت َكَمَع

 َنوُنمْؤي ال كير هدو الق كلل يف تَرَ هذه بحل يإِهَّللاَو : يا

 «يلق ا ممو» : هلوق ىلإ «هحيرَجش ايف ةلوُمْكحُي ىََح ًَ

 :َلاَق- 00 دود 11
 م ا

 لوسر َلاَق : لاق. رييزلا نب هلا دبع نَع ءءاطَع نع « 2 سبح انكدَح

 نموا الص فل ملف ادم يدجْنم يفةآلَص 8 كلل

 ةئم نمل ْضْفأ م 1 ارَحْلاد دجْسَملا يف ٌةآلَصَو «َماَرَحْلا َدجّنَصْلا لإ دجاّسَمْلا

 . اذه يف ةآلص

 اني

 َلاَق ءدْيَزْنْبداَمَح اَنكدَح : لاق .ُناَفَعَو سنوي انندَح -7

 :لاق «(تياكْنَع ُسُنوُي لاَكو) «ينانبلا تبائ انئدَح : هنيدَح يف دان

 (بْطْنَيَوُمَو :رسُبوُب لاقو) اًيطْخَي - :ُناّمَع َلاَق- ريل نبا تغمس

 . ةرخآلا يف هبي ملينا يف َريرَْلا سبل نم :ف ةطكّسَحُم لاق :لوُكَي

 :لاَق ليئارسإ اَنئدَح : لاق. راع نب وسلا انئَدَح - - ١111

 ءاوُموصق ءاَروُشاَعموَياََه : وشي. ريمزلا نبا تْعمَس : : لاق ريو انيدَح

 1101 :رظنا] . ءوموص : لاَ َمَلَسَي وعل كس هلل وأن

 2 "8 هللة هلك يذل! َلاَق ريل نا نَع ١ ةكيلم
 :عجارإ .ًابأ جلا َلَمَج رك بتنا قل تح هللا رس اليل اذختم
 لدكلا

 نسبا نع ءهسيبأ نع « ماسه اَندَح «ميكرهت - 010

 [137: :عجارإ . ناكصَمْلاَوةصملا مَن: ل لاق ريزلا ل ل را سرا

 امدح «َناَمْنَع يبأ نب , جاجح انئدَح «ليعاَمْسِ انئدَح - ندفف

 َوُمَورَبْمْلا اذه ىَلَع (بطخي) يزل نب هللا دبس : :لاَقريبزلا وبأ
 لإ ال :هلوُشَي تاولصلا وأ ةلسطلا ريد يف مل اذإ 8 هّللالوُسَر ناك :لوُقي

 هيض لك ىَلعَوحَو نحو للاهل 2000

 لتلاوة لأ ياهل« هلأ وهو وحال "ريد

 :عجارإ . َتورفادكلا رك نيل هل نيصلخم للاهل هَل آل « نسا ءاّثلاَو

1 

 5 سوارا هلع
 ْ'نَع ْبوُيأ اًبربخأ : لاق. .ميهارنإ نب ليعاَمسإندَح - - 61

 يبأ هنا َرَكد ايلَع نأ: ريا نب هللا دبع ّنَع ؛ ةكيلم يبأ نب هللا دبع

 اَهاآاَم ينيذؤُي ينم ةعضب «ةمطاف امن :لاَقَق للف يبنلا كلذ َملَب لهج

 يامل يت
 م مر سامو

 هسا
 ىَهَن : ناقل :هلل دبع لآس: :لاَق .مكتلا نس لاق ليك

 030 اه :عجارإ ءابدلاو 7 جلا نَع | هللا لوُسَر

 ننس دهام ع وصنع بكد - نتفق

 هّللا لوُسَر ىلإ ْمُمْنَخ نمل جر هاَج : َلاَك٠ ريبزلا نب : هللا دْبَع ْنَع هِي

 بوكر عيطَتْسيال ؛ريبكْحْيَش َوُمَو مالا هكرذأ يبن : دانك ءف

 :لاق ؟هدلو ُريكأ تنأ :لاَق ؟هْنَع حاف: لَ ب وُتْكَم جلا« لخرلا

 ُظورْجُي كلذ ناك هْنَع هيك بد كيبأ ىلع ناك ولت يكرأ : :لاَق ءمَعَن
000 

 [15701 :عجار] هلع جِجحاَف : :لاَق مَعَ : لاق ؟هنع

 َنَع- ةَملس لا ينعي - اح اًنَح « لماك وأ اًدَح - 0#

 .انرق دج لهآل تو ف "لن «ريبزلا نب : هللا دبع ْنَع «بوُيأ
00 

 ءروُصُنَم نَع «ناَيفَس اَنربْخأ لاق. قاّزرلا دبع َنندَح - - "15

 اوُناكو «(هطي) ناك ؛ٌةيراج هل تناك ةَمْمْر نأ يملا نبل نع ء«دهاجم نع
 مسعف همم هل
 تأ اأو هلق ثاريمأا ام: وتساب. اهلج

 نعام :ةي كر قار كح - 16

 ىلإ دسم َوُهَو رمل نب ؛ هّللا دع تحمس : :َلاق يِبعشلا نَع 2 ءدلاَخ يبأ

 لوا و نال ف هلل لور نملك بعل هذهبرَو: لوفي مو ةبَكْلا

 .هبلص نم

 ماَشه ْنَع ؛ « شايع نب ليعاَمسإ انئدَح ءناَميلا بأ انئدَح -

 اذا: :رَمَْج نبل دبع ريبزلا نب هللا ذبَع َلاَك :لاَك هيبأ نع «ةورع نبا

 اج اذ نايم الكر ءةلكرتو يلتحق قلتم مَ

 ْ . رفَس نم

 دبع لاسق) فورْئَمنينوراَماَدَح كفا

 ءبْطَوُنْ ِهَللادِبَعاندَح : َلاَق (نوُراَه نم اًنأ ُهُتْعمَسَو:هللا

 ءريبزلا نبل دبع نيِماَعْنَع يشر دوسألا نب هللا دبع ينكح : َلاَق

 7 (3/ظ اكل ولأ : لاك 8 (يّبلانأ هيب ع



 همارإ مريب عكار
 يبالغ ُكَيشانسَح ءرْفعَج نب ةةَكسم امم - 0

 ماع ا سه سةعض سا سارعو
 لج ُهلآَسَو ريل نبا تغمس : لاق ديسأ نب (زيزعْا دبَع)َعِمس هلأ ةَمَلَسَم

 [15145 :عجار] . رجل ذي 8 لاوس ل : لاَقَف رجلا ذي نع

 نب نيسح

 ل :لاَق. ريو

 20 م

 ٌمْوَياَذَه لوكيل ىلع وحريم
 [15714 :عجار] . همْؤّصيرمأ 88 هللا وسر نإ «هوُموصُف ءاَروُشاَع

 ها
 يبأ نْبا نع ؛ «يحمجلا َرَمع نب عفاتاندَح «ٌعيكو اَندَح - كفسش

 8 را ىلع قاتل تركي ١ اًكلْهيْنأ ناَريَْا داك : لاق. ةَكَبَلم
 «ٍعْشاَجُم ينب : يخأ" يلظنحلا سياح نب : عرفألاب اند َراَشأ ميمت ين دقو 32000

 :ةامع َلاَقَك٠ « يفالخ تدر امن :ٌرمعل كيوي : :لاَق ؛ هيفي رحألا ٌراَشأَو

 اهي ايه :ْتَلَرَنَم لق يبل دنع اهئ تتقكراق ٠ َكقآلخ ْتْدَرْأاَم

 ب وق ىلإ بوس قا تاتا قا الا

 هعمل م6

 ا ل - يع

 [157:6 عجار]. مهي ىَح

 نييندملاو نييكملا دنسم عبار
 . ة .؟ ه< < - مص م

 ةزرغ يبأ نب سيق ثيدح

 ان اك نا دنس

 شا َرشاي :لاَقَق عيقتاب نك لا لو يع ىلع رسل
 وار موا 0 م ا 00

 هوي بذكلاو ف لحل هرُضْحَيَميل نإ ءامسا نم نسْحأ ٍمْساب نمسك

 [اوتمت لكلا اتوب لتلا لتلالم ل1774 :رظفا] ةقدصلاب

 نع « لئاو يبأ َنَع ؛ شمعألا اَنكدَح : لاق. ميكو انندَح - - 15

 ىّمَسُن اكو «ةكئيدملابقاَسْوألاٌعاَعْبانك : :لاَق .ةَرَرخ يبأ نب سن

 انك امم نَسْسأَوُه مْنسابانامَسْه 8 هللا لوُسَر اند لاك ؛ٌةرساَمسلا

 وكلا ةرصضْحَيمِبلادَهَنِإ ءراَجُشَرَشْمَماَي ٌلاَقَك ءاَنّسْفْنأ هب ب يمَسُن
 يب ري رعب ا و

 [157؟+ :عجار] . ةقكدصلاب هوُيوُشَك ؛ فلحلاو

 هع يوماع مرهم
 «ةريغم نع يعش اح : لاق وَ نحمد - الا

2 

 و ردود ع 2

 اًمويوُشَك فلَعَو ا كنق قولا

 ا ةنتنقيا :عجار] . ةقدصب

 راهعا وِ
 تباك يبأ نب بيبح : لاق .ةبعش انئدح :َلاَق .زِهب امدح - ١7

 :لاَق. رَرَخ يبأ نب ٍسْيقَْع ثادَحُي لئاوابآ تعم : لاق «ينربخأ

 اي :َلاَقَك «ةَرساَمَسلا ىعَسُ «قيقرلا ينحت ا هلل لوسي يَ

 عم رواق م 2 ل "كلام اذه يي 00000
 1 ةقدصب هوبوشُف ٠ ءافلحَوْوْمَل هلل لاخي اذه مكعيي نإ ؛ اجلا َرَشْعَم

 [1787 :عجلر] .ةقدص نم ءيشب

 ا رع يبأ نب سيك ث يدح نييندملا دنسم لوا
 كم

 يبه نَع اقل اخ ادمنت اح - ينسي

 كساب لاوس هل كرد لاك فولت
 «ةي لع م م صم مص م 0000

 | هرضحي ميلا اذه نإ راجت َرَشْمَم اي : َلاَقَق ءاَنَّسُفْنأ هب انيِمَس
01010 

 [15776 :عجار] . ةقدصلاب ءوبوُشَكانامبألاو

 نع «قيقش نع ؛ ءشَمعألا اَنكَدَح ًةَيواَعَم وبأ اًنكدَح - افزا

 «ةرسامسلا هللا لوُسَر دْهَع ىَلَع سنن نك : :لاَق . ٌةَرَرَغ يبأ نب سي

 سمس سة مص اس سامع روس ع6 عع

 َرَشْعَماَي : لاق لمْ َسْحاَوُم مناباكأمسم اف هللالوُسر نيم

 :عجار] ةقكدصلابه مويوشت فلَحْاو دلل رضينا" اَدَمَّنِإ ظ راجل

 اةقئنقي

 هماع هع مس ع هر اس د

 «بشْوَح نب ماعلا انربخأ : لاق. ٌنوُراَه نب ديزي انئدَح - ال5184

 :لاَق. اق يللا باَحْنصأ ٍضْمَبْنَح يخصم ىكوتسميهاَربإ يكدَح : لاق

 ءاَنُياَعَم هن ءهّللا َلوُسر اي : اوُناق مْييْنَح ىَهْنينأ للورد

 رك... .ةَرساَمسلا ىِسَسُت اكو ءاذإبآلخآل : :َلاَقَق :َلاَق

 [1777 :عجار] . ٌتيِدَحلا

 ه «ي<هد2

 ِنِب ةفيذح يِراَقْعْلا ةحيرس يب دَأ ثيدح

 يراقغلا ديسأ يف 1

6 

 كر دو

 ام: 2 ديسأ نب ةقيَدح نع

 « تاير شع نورت ىَح ْموَُتنلاَهّنِإ َلاَقَك «ةَعاسلاركذَت : اوُناَ ؟نوُرْكدَت

 ىَسيع ورواه رم سولو دلو لاجل ءااخّشلا

 0 5 هع ما صن
 «قرشتملاب فسخ. فوُسُح ثآلكو جوُجاَمَر جوجايو « ميرم نبأ

 6 0000 مع يد سا ## همم
 ف نم جرخت رخ :ريزجب كرات كلُ آو برع 1 فسخو «برغ ماب فسخ

 [11744 15741 :رظنأ] .مهرْشْحَم ىلإ َنماَّنلا وت )6
 وم م

 .ةملك طقس :نمحرلا دْيَع ومآ َلاَق

 ةفيذح نع « لْبمُطلا يبأ ْنَع ورع رع :نايفس انندح ١0-
 هّللا لوم يوسرلا م

 اوسر َلاَقوأ ف هللا ٌلوُسَرتْممَس : :لاَق. يراقغلا ديسأ نبا

 نيعرأب محّرلا يفسد لل ىلا للملا لْدَي 807/4
 معد صو

 ما يقشأ انام برأي : لو باو خلا ةرم نايهس لاقو) هليل

 ُهََمَع بَككِيف , ناتي ىلاَعتو راها لوم ؟ىقتثأ آر كذأ ؟ ديعس
 ماس ع ميا 3 ووو دعت ضو
 آلواَهيفاَم ىَلَع داريا ؛ ةّقيحصلا ىَر « هقزرو هتبيصمو هرث

 3 لس

00 

 يدق مريع ماو
 نب دمحم اًنيدَح - 14

 20 لا ل
 5 َلاَتَث 1 لاول ذل :لاَق حق اهو

 صف نس ل ف عع كس

 تاير نورتى مو نآ ةعاسلاًانإ :َلا لاق هع انسلا :اوُناَق ؟َنوُرُك ذَت

 ؛تاَْفْنَع ٌفبعش اًنيدَح : :لاَق .رفعج



 ,يَرَلا ةرِمَج يفافْسَحَو «برْغَمْلابْ ف ْسَحَو ,؛قرشتلا هل

 جوجأيو ءاَهيرْشم نم سمسا ٌموُلْطَو كبادلاَو اَّخّصلاَو ُباَخّدلاَو

 قس 1 ديك 1 َلاَقَكَ- ةساَتلا لحرت ندع رْعَ ص جرحت راثو « جوجأَمَو

 سرر م

 : لاق هبسحأو
 ب هقمدو

 :عجار] ١ اوُناَكث ِيَح مُهَمَم لقت اور ثيح مهعَم لَِْت -
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 10 او

 000 : نجلا

 اَكيلَعَفَ فرشأ :َلاَق. يرظلا دبلن لطلاب ع تار
 معاقعع وو م
 ُةَعاّسلا مول : َكاَقَك ةعاّسلارَكاَذتت رْحَنَو ,ةٌكرغ نم ف هللا لوس

 ةُبادلاو ُباَخُّيلاَو ءاًييْثَم نم سْمشلاٌموُلُط تاير شع نورت ىَنَح

 هدو عر رياورل داع ويس م و
 ثالكو «لاجدلاَو «ميرم نبا ىسيع جورخو جوجو جوجأي جورخو

 «بَرَحلا ةريزجب فْسَحَو «قرشَملابْفْسَخَو «ٍبرْغَمْلابْ فسح : :فوسُح

 يي

 اوناَبْتيَح مُهعم تيت «ساَنلا رشحت وأ هوست ندع رق نم حتت

 [15؟١4 :عجارإ. اولا ث يح ْمهَمَمليقتو

 نما #

 .(حل ةّيورَخ يبأ نب ديعس اَنئدَح : َلاَق و حور انئدَح - 6 :

 ايما ٠
 ةّميذح نع « «ليُطلا يبأْنَع َهَداَتَق نع «ديعس نع «باّهَوْلا َدْبَعَو

 م 4« او ادعم اع يق .
 :َلاَقَق :لاَق: ."يشاجّتلا توَسب َريخأ ف هللا لوُسَر نأ : يراّقغْلا ديسأ نبا

 ل5341 15745 :نرظنا] مكدآلب ثقب ْمُكل حأ ىلع اوُلَص

 راع
 اندَح :آلاَق“ مسالا ْبْمْزآو دمع انثدَح -7

 لل سَ :ديسأ يلع, لطلاب دا ادح « ىلا

 2 رجا شما 6: لوو اوُناَك

 يللا لبطل يبأ : :ٌرهزأ َلاَق و. ةمحص :ٌرهَزَأ لاَكَو

 . يراقفْلا ديسأ نبا

 ىّنْتمْلا اًنئَدَح :َلاَق شاق يي ىلوم ديس ب]اًدَح - 1ك57/
 هي ايمسع

 نأ ؛ديسأ نب ةَميلح نع «ٍلي

 ب يشب تاَمْمُكَل خا ىَلَعاولَص : َلاَقَك انك موتا هاج ا هللا لوس

 راق ضالة :لاق ؟هّللا لور اَيَوُم ْنَم :اوُلاَق «مُكْضْرَأ

 ياهلا ٠
 ةّقيذح نع «٠

 | يب ُقداَتَق اًنكلَح : لاق « ديعس نبأ

 ه مم و
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 نس يونان لاق. ال لحال اخ دندن
 ما م هش

 لاق فتحا 5 د ثيل يلوي ةّقع نم '

 يبلا تيتآك ٠ ءاَمُكتحصَرأ دق ينإ "تلق ًءاَدوَس ةاَرما اًتَماَجَف ةسْجورَت

 0و
 ”ةئعمس دقو. : :َلاَق) «ثراحلا

 ثراَْا نبق يد دَح نييندملا دنسم دسم لوأ
 01 ٠ يصر و

 ءاَدوَس ةأَرما انتءاَجَف ءنآلق ةَنبا 3 آل ةأرما تورت يّنإ :تلقن كف

 لبق نمهتيئاَ «ينَع ضرْعأَ ,ةَناك يه امك نإ :تلاقف

 هنأت َمَعْرَدَك راَهيفك : يللاَقق ةَبِذاَكاَمنإ تلتف ؛هِهْجَو

 [14747 :رظنا] : َكْدَع اَهْعَد :اًمُكُسصْرَأ

 «ةّيمأ نبا يني ع لمس ع النك

 2 3 ل 2 07 أ تركك يبوس كرما َتَءاَجَف

 َضرْعَف «هنيمي ْنَعتمقَف « ينَع ضرعأف ؛ ٌتمَلَكَف ؛هّْيَدب نبي سمت
01 

 :رظنا] . لق دك فكك : َلاَك ءءاَنوَس يه اَمْنإ «هللا لوري تلق «ينَع

 [لوتلا كتله لاما“

 «بويأاندَح 0 يبأ اد :لاَك دمتم بعاد ليلا

 0 د لكلا برك داب

 [145146 ,151960 :رظنا] . نع باك لاق لاا ديلا لا

 28 مري دو

 لاك اثرا َُ دس لاق. .نيسح

 ضني ىلع َلَخَدَ ؛ برس َماَقَمَلس امل ءًرصعْلا 4 هللا لوس ََماسيلَص
 سبئو ؛ «ْمهجحاَعَتْن مولا ءوُجبو (08/4) يفاَم ىو جرح مث ؛هئاسن

 َتيِيوأ يسمي نأ تركك ءائدْئع ربت ةآلّصلا يف اَنآو ترك : لاك ٠ هيلع

 لتكال لوك 151567 :رظنا] ٠ هتملسقب ترمأق ٠ ادع

 5. ةمحأ وأد - كنف
 ,ةكيكم يبأ نبا نَع

 .رصَعْلا

 يبأ نبا نع ؛ ٍجْيرج نبا نَع «ديعَسس نب ىَحَي اَندَح - 1611761“

 ىّيحيمأ جوري هنأ ؛هنم هتعمس وأ ؛ثراحلا نب يقع يكدَح : :لاَق . كلم

 تْرَكَذَ ءاَمُكْئعِصَرَأ دق :تَلاَقَك هاَدوَس آما تءاَجق ؛ (باهإ) يبأ نب

 َفِيكَف :َلاَقَف هلة ركذق "تحتل , نع ضرع ٠ ل هللا لوُسَرل كلذ
 2 ل اس هس 2

 (015744 :عجار] . اهْنع هاَهَنَك ٠ اَمُكدعَصْرأ دق نت مَعَ دَكَو

 مسارب عرب سريا

 ا لاك.

 1570١[ :عجار] . ًةاَنعم َركذَك

 هءااصرلاه
 ثراَحلا نب ةَبقع نع «

000 
 اًنريخأ : لاق جيرج نبا اريخأ : َلاَك . قازرلا دبع انئدَج ١1--

 ,ةيخأٍر اح نب تراب علا ةَكْبلم يبأ نب ِهّللا دّيبع نب هللا دبع

 ةماتلأقك.عباَسإ يبأ هن حكت هنأ «هبهّصَح نكي مل كَم
 رعأف ٠ ككل تركك 8 يبل تْذجت ءاَمْكْمْسْرأَدَك : :ةاَدوَس

 2 اَُكئمَصْرَأ دق نت مَعَ دقو فِبَكَف : :َلاَقَق « هلت ركذُف تْنجَ « ينع

 اهْنع اهتم

 اَنكَح : : لاق ءُناَفَعَو بْرَح ْنْب املس انئَدَح : لاق - "6

 ع١

 ما ساس

 نُبهّللا دبع ْنَع ؛ُبوُيل انكدَح : لاق : هئيدَح يف ناَمَع لاَ دلاَخ نبيه
 . 2 عمرا

 نيوأ نامل ينأ 8 يِبلنأ «تراَحلاِنْبةَبع نع ةك



 يفَْمَرَمآَ ., هللا لوُسَر ىلا: :لاَق ا اَرْكَس َوُهَو نامل

 ماقسس م هرم مع
 هّللا لوم اوُسر ىَلَع قش :  هئيدَح يفتح لا) «ةوُبرضَ «مومرْصي انآ تيل

 هرب عامر
 [اذك٠6 :عجلر]. برص نميفاتنُكف : ةبقع لاك (ةديدَش فتم 2

 سوأ وهو ءيفقلا س وأ نب سوأ ثيدح
 ددح نب

 5 هع 598

 سْوأ ْنَع «هببأ نع ءءاطغ نب ىَلَْيَْع ميم اند -
 . اضّوتق موق ةماظك ىْأ 8 هللا لوُسَر تر : لاك يقل سْوأ نب

 ٍنْب ناَمْنُتلا نَع «ةبعش نَع ءديعّس نب ىَيحَي اند - لددنني
 اسرع 7 5

 يَوهَو هبي ىتؤُي ناك هنأ ؛هدَج ْنَع ؛ سؤوأ يبأ نبا نع ؛ ءوملاَس

 . كَ يف يلَصُي هللا لوُسَر تير ين :لوقير ءامهلي

 «هبيأ ّْنَع ,ىَلُعَي انئدَح : لاق . ةبعش نع ؛ ىحَي اًنئدَح ١6|-

 ىلع حسم اًضَوَت اق هلا لوُسرْتنآَر :لاق  سؤأ يبأ نب سْوأْنَع
 .ةالصلا ىلإ مام هيلع

 «ملاس نْب ناَمْتلا نَع «ةَبعش اًنئدَح :َلاَق ميكر انثدَح ١484|

 فوتو هلت يف ىَلَص ف هلا لوُسَأدأ هج ْنَع ٠ سوأ يبأ نبا نع

 .انآلك
 2 يهدر مري ةلاو

 نَع «ةَبعَش اَنئدَح : لاَق. رَشْعَج ْنْبدَسَحُم اَنثدَح - 616
 ماع لو هم
 يي دقو فا ل لوسرا وقم سوأ تغمس 3 نامعتلا

 رسل عش 32001 00
 :دلق لإ 9ةهنيرل ١ لكل قفا ناك راسن :

 ىّنَح سانا لاقت رمأ : لاق مث مدر: لاَقَف ءذوعَت الوم هنكلو ٠ ىلب

 لإ ْمُصئاَومآَو مُمْواَمد يلع تمرح اهون ا ٠ هللا الإ هلل : اووي

 هللا لإ هل 1 نأ دهسا : لكم يدل يف سي :ةّيشل بش يشل تثق

 ِنبَرَمِع ْنَع ؛ :عيتج لا نرخ لاق قاّزرلا دبع انئدَح - 50

 ٍنْب سْوأْنَع ءديعّس ِنْب دَّمَحُم ْنَع «لآله يبأ نب ديعس ْنَع دمحم

 سأرحل سقف لوي لاك ف يِلاْنَع ءِسْوأ

 ةّوطُخ لب هلاك «تَصْئأو عمت نم 4 ٌركتباوأ ادعم َلسصْغاَو

 سوا سواي اا
 ِنَمْحرلا دبع ْنَع «"يفنجلا لعيب اندَح - سذهك

 اَق :َلاَق اق. سْوأ نب سْوأ نع «يناسصلا ثعششألا يبأْنَع ءِرباَج نْب ديزي 0 35

 يضم هيقوأ «مَدآَقلَخ هيف «ةحمحجلا ميكي لّضْفأ نم : ف هللا لوس

 ْمُكتالَصنِإَ .هبف ةآلَّصلا نم يَلَع اورثكأَ ٠ ةَقعّصلا هيقو تل هيفو
 عما ماس ل مقر سا

 ُدَكَو انآلَص َكّبلَعضرْمُت فيكَ «هلل لوري اوُناََك يَلَعهّض ردم

 00 ١ سْوأ نب سؤ ثيدَح < نييثدملا دسم لوأ

 انآ ضْألا ىلع مح لجهد: لاك -تيليقو يني ؟- َتْمِرأ

 .ْمِهْيلَ هللا تاَولَص ءاّيثألاَداَسجأ لك
 0-3 لل 1

 نب مئاح اَنثَدَح : لاق. يِمْهسلا رْكبنْب هلل ادبع انئدَح - 171717“

 1 ناس دسم حساس

 اسوا هايد «هربَخأ سؤوأ نب ورمَع نأ «ٍملاَس نب نامل نَع ةريغص يبأ

 اَنيلَعصْقْيَوُمَو ,ةَّنصلا يف اف هللا لوس دنع دوُصْقَل نإ : :َلاَق .ُهَربْحَأ

 ىَنَو ملف :لاق هوُليقاَف اوُيَمْذا :َلاَقَت ؛ُهَراَسَك ٠ «لُجَرءاَجْدِإ ١ اًنركذيو
 :لجررلا لاق ؟هللا الإ هَنإ آل ند هشبل : :لاق ف هللا لوُسَرهاَعَد لجل م سا سس

 (9/4) نأ ترم أ اَمّنإَف «ةليبَس اوُنَخَف اوُيَمْدا :َلاَثك «هّللا َلوُسَر اي «محَن

 يلع تمرح كد اوُنعَ نإ هلا الإ لإ ل نأ اوي ىَّح سانا لتاقأ
0 

 [هدعيرظنا] . اهَنَحِب لإ ! مهلا اًومأَو مه مه قاَمد

 وُبأ اننَدَح :َلاَك ايداّسنالا لادن نما كفك هلا هروةاارو
 نب وَرْمَع نأ ءٍوِلاَس نب ناَمْعْلا يئدَح : لاق .ة ريغص يبأ نب متاح سنوي و

 اَنتدَحُي 4 هللا لوُسَر دنع وفلان : : لاق. أ أع هرحأ سرا

 [هلبق ام عجار] . ُهلمَركدم ٠ لُجر انآ ذإ ءائيصوُيو

 لتي انرخأ تا كح .تال#-١ ننقل رو امد 2 ل دع

 لف هللا وسرير انكم: ناقل نه مسن 2 هلاتلم ع

 [1517417 15154 :رظنا] . لعْفَي

 دبع ْنْبِهّللا دبع اَنئَدَح يدهم نب نَمْحرلا دبع اَندَح - اكاكك5ك

 سرأ هدَج نع ؛ «يللا سْوأ نب : هللا دبع نب ناَمْلع ْنَع يفئاألا نَمْحرلا

 2 «فيقث نم اوُملسأ يبل اوتآ نذل دفولا يف تنك :َلاَق. ةقيلح نب

 ءدجْسَملا َنْييو هوبي نبي اني فلتْخَيناَكَ «هل ةّبق يف انْ « كلام ينب

 يكتشيو اَنئدَحُي ىَتح حَربتألو ءايلإَفّرَصْلا ةرخآلا ًءاشعْلا ىَلَص اد

 نيلذتسم ةَكَِب انك ءَءاَوَسآل : :لوُقَيَمُت ةَّكَملْهَأ عبو أشير

 له م سا سعه
 نال لَجس سناك ةئيدتلا ىلإ جرح املك «ةفعطتسو

 ام :انلُق : :َلاَق ءءاّشعا َدْمَب اَنيَلَع كل َلاط ىَّنَح انتي لين ثكمَ ْثَكَمَف

 0 د بط يال لق لا لوس ان تكل

 ةعامعو

 و روش اق نرش وعنك ١ 3 :لاَق

 ةَرْظَع ثآلكو «ةروس َةَرْشَع ىدحإو «روس ٌعستو ءروُس َعْبَسَو ءرّوس

 1647٠[ :رظتا] مخي ىَتح افاق رم لصَقملا بْزحَو روس

 ءٍملاَس نْب ناَمْمّتلا نَع عش اَنِدَح : لاق. عيكو اننَدَح - - 16

 :عجار] . هْلَت يف ىّلَص ف هللا َلوُسرنأ ؛هدَجْنَع « سوأ يبأ نبا نَع

0] 

 :عجار] ا سن يب نب نأ
 [لداكم

 جسم مس م جاع مس



 * كاَمْمم

 يف هيلع ين ىلإ رمت ول
 88 هللا" اسر َناَك : :ُلوُشَيَو ءاّمهيف 8 7 هذُخ نعني :ةآالّصلا

 [15550 عجارإ هيل يف يلَصُي

 نْبناَمْعْنلا نَع عش اَنئَدَح رفع نب كَمَحُم انيدَح - 1
 8 هللا كوسرت لاق سْوأ هذَج ْنَع « وأ يبأ نبا نع ٍملاس

 ساو اضوَت

 نع ,جاَجَحْا نب ةبعش اًنربَخأ «نوُراَه نب ديِيانئدَح - يدففت

 م عجار] . هيك لَسَغ يأ ,ًانكلك فك

 لوُسَر تبر : :لاَق. سؤوأ هدب ْنَع «سوأ يبأ نبا ِنَع ٠ «ٍملاَس نب نامل

 [15764 :عجار] . - 05905 هي هيدي لسغ يني انالك ف كوسا رت 8 هللا

 آل :لاَق ءانألا جراح املس أ [ءانإلا] ينال بشل ةبعشل ت

 . يرذأ
 ..ينتمل يلعن نيسح اًنكدَح - 11

 2 م َلَستْطاَو ل ا : اق لاق. ةئس

 :رظنا] ٠ اًهمايقو اهمايص «ةّتس رْجاَك ةَوطخ لُكبسلَداَك ؛ غلي ملو حصن

 [١7١مخ "ل كفل نفح فشلا في فل لل

 ىَيحَي اَنئدَح -17377

 سوأ ْنَع .يئاقتملا ألا بأ يحن : يعاّروألا

 ديعدب هباَنكدَح : لاق

 / نع ؛كَراَبمْلاْنِبا اَندَح ,مَداَنِب

 َلَّمَغْنَم : :لوُتيا هللا َلوُسر (ضمَس) لاق . ىَفّقتلا سوأ © نب

 ماَمْؤلا َنِماَنَد «بكري ملو ىَشَمَو :ركباو ٌركَبو ,ةحمجلا مْويَلَسْغاَو

 :عجار] . اهم اهماَصرجأ ةّسُلَمَع ةَوَطخ لك هلاك ٠ غلي ملو عمتساق

 ةدليفن

 حامل للا ىلع
 نع كربلا نباح لاك. َقاَحْسإ نب ميهاَريإ اندَح - - 5/5

 ثكلشألا وبأ يسئدح :لاَق. ةّيطع نباح انكَدَح : :لاَق. ريعاتوألا

 0 /4) سْوأ نس وأ يكد :َلادق .يناَعنصلا
 :عجار] .َرَكَتباَو اَدَخ مث : :لاَقمتأذلإ هلم َرَكَذَف . . 89 هللا لور تْعمَس

 ا

 ني مل د بع)اَنَربخأ لاك. َقاَحْسإ نبيل اًندَح - اال
 لل هرم عصرها

 ' دِبَع يكد : :لاَك. يا نذةيوينب نتولاُب اًنرخأ لاك . كّراَبملا
 سْوأ نب سوأ يدح كيل :َلاك . ثعشألا يآ ينكدح :َلاَق٠ يقشمملا نمْحرلا ومع,

 ٌلَسَغَْم: فقة َكر هلا لور اضمس :لاَق٠ يقل

 ءٍماَمإلا َنماَنَد م ابكي ملو يشي جرح ٌركتباو دع مث «لسَْغاوُأ

 انننفب :عجار] . اًهمايقو اهمايص «ةئس جاك هلاك ٠ علي ملو [هل]تصْنأَ

 مامم ممم
 يبأْنَع ظفح هنأ «ثراَحلا نب ىَبْحي مْعَرَو : :لاَق- اىاالك

 هورر ل
 : ىَيحَي لاك. اهم اهمايص ةّسرجاك ةوُطُخ لكب هل : َلاَق هنأ ,ثعشألا

 1 0000 مد
 [1371/7 :عجار] ٠ بكر يملو شم : لوفي هعمسأ ملو

 0 /)طيقل يليَمعلا ن نيند ياشيخ نييندملا دنسم تلقا

 « شايع نب ليعاَمْسإ انَح : لاق. عقاث نب مكحلا اندَح - 1

 ني سنع «يئاعنصلا ثعلشألا يبأ نع ؛ «'يناَعنصلا دوام نب دشار نَع

 يم َلسَخَو ةعمجلا موي لسا نم : َلاك يلا نع «"يفَقلا سْوأ

 لُخب هك ناك تصليح ٍماَمإلا ماير سجَل ءدجلسلا ىلإ ادع

 [17597 :عجار] . هما اًهمايص «ةتسل مَع اهاَطَح ةوطخ
 ليهم رب مري جت سارا

 رّمْغَج نب لمَحم انئدَح - - 11

 ريشي ٠ , يلَصُي اناّيحأس وأ يدَج كج ناك :َلاَك سوأ [يبأ] نبا نَع « «ملاَس نْبا

 يّلَصُي ف هللا لوُسَرتْنآر :لوُشيو هلت هيطعأ .«ةالصلا يف َوهَو يل

 ا :عجار] . هيلع يف

 ناَمْْنلا نع كبعس اًنئدَح : لاق.

 يعن سن لاك“ يريبزلا دمحأو بأ ادَح - كفك

 3 نع «يئاَمْتصلا ثعلشألا يبأ ْنَع «ثراَحْلا نب ىَبَحَي نع « ىَسيع نب هللا

 0 :هق هلال 3 لاق ا يتلا أن ماس هم

 [137177 :عجار] م هس ةوطخ

 هرب ناَمْحتلا اًنكدَح :َلاَك .ةبعش اًندَح :َلاَك. رادع تلح 14-١
 م .٠

 يف ّوُهَو يل لوُشَي يدَج ناك : : لاق. دج سوأ نآلُف تغمس : :لاَق. ٍملاس

 ايو امسي هاي امنوا « نييكعتلا ينلواَن : يل موي ةآلّصلا
 لا

 [1331/4 :عجار] . هيغل يف يلصُي اق هلا لور تي :لوشيو ءامهيف

 ةهادقق هي هدو ل 02 0
 نب نيسحو صح نب يلع انئدَح - 8

 «ةتئدَحُي سْوأ نب وَرْصَع [نبا[تععَس : لاق. ملاّس نب ناَمْعْلا نع «ةبعش

 فقوتسك ءاّنصوتي "يلا ىلا ؛ سل يبأ نم زا خع

 .انآلك هيَيلَسَخ لاق انالك فكوتسا ءيش يأ :ًتلُق لاق ان

 ىَلَْيْنَع «كيِرَش انئدَح : لاك نيكد ن نب لضفلا اًنندَح - ١7

 هايم ءاَم ىَلَع يبأ ممالك : لاق سوأ يبأ نب سوأ نع « ءاطع نبا

 اتّياراَم ىَلَ ةلديزأ ام : :َلاَقَق :هل ليقف « هلت ىلع حسو اضن «برعْلا

 "055:0 :عجار]. نصي 9 هللا لوُسر

 رماع نب طيقل يكمل ,نيزر يبأ ثيدح

 ا
 نب عيكو ْنَع :ءاطغ“ نب ىلعي اًنربخأ : لاق. 'ميشه اًنثدَح - - 18" ١

 ٍلجر ىَلع اولا : : هللا لوُسَر لاق :َلاَك. نير يبأ هَمَع نَع «سُدع

 نيعترأو هس نمزج ايؤرلاو لاق اسمو تربع اذِإف يمل مرئاط

 مق ع ورع
 يذؤأ داو ىلع الإ اَهصْتَيأل لاق هبسحأو : لاق. وبلا نم أءْزج

 لدعم لكاوم راحكةت لكما :رظنا] . يأر

 انمدَح :آلاَق .دّمَحَم

 نيموم يب هل

 نب ىَلْعيْنَع ؛ َةَمْلَّس نب داَمَح اًندَح :َلاَق هب انئدَح - ١15

 :لاَق. قف يلا نَع « نيزر يبأ هَمَع ْنَع «سدُح نب عيكو ْنَع « ءاطع

 «اتَمكَو اهب تدَح ان ؛ اهبحاَص اهب ثدَسُي دحيم امرئاط لخجرب عم يؤول
 ضصص



 رو ع ريس

 نمزج ٌةَحلاَصلا اًيورلاَو ءايب أاحصاتزلاملاغ الإ اهب اوُندَحُت لَو
 و ومع

 [13178» :عجار] . . وبلا نم اءزج َنيعيرأ

 «ٍملاَس ِنْب ناَمْنلا نع بش ةبعش اَنئدَح :لاَق . عيكو اننَدَح - 11

 نإ :َلاَقْك 8 يللا ىناُهنأ ئيلْيعلا نير يبأ نع سْؤوأ نب وِرْمَع َنَع
 َكايأْنَعجُح : :لاَق نظل لَو ةرمملا لَو حلا عيسي لربك بش يبأ

 حسو لك تكفل ظنا . (11/4)رمَتْعَو

 [هقباس رركم] . اندَح - 5 ١

 يمس يم عةربا
 َنَع «ٌةَمَلَس نب دامَح اًنربخأ :َلاَق. َنوُراَه نب ديزي انندَح - لسدكنم

 اي :تلق : :لاَق. نير يبأ هم نع « سدح نب عيكو نع ؛ءاط نب ىلع

 ؟.فلخ يف كايا ؟ةايلا ميج رع هلل ىف ٠ هللا َلوُسَر

 اًيىلب تلت : :لاق ؟هبآي ًايلْخُسَرَمَقلا ىَرَيْمُكَلك سيلا «نيِراَباي: :َلاَق

 و دج :رظنا] . مظعأ ُهّللاَك : لق هللا وسر

 يموسل
 نع ' لس نيا بأ ل لاق وراه نبدي اندَح - 110104

 م ملص تنص

 لوُسَراَي : 0 لاق ؛هيخ برو هدب طول نما سا 9

00-7 

 بر نم مَدْعَتْنَل لاق محن : َلاَق ؟لَجَو َزَغ بولا كَحْضَيرأ ؛ هللا

 [137019 :رظنا] . اريح كَحيضَي

 ل سلا
 220 ا :لاَق.

 ام ءءاَمَع يف ناك :لاق ؟هََلَح قلي لكل جور ارنا نبأ هلا
 [15:1 :رظنا] . ءاّمْلا ىلع هَشْرَع َقَلَخ م ءاَوَه نوف امو ءاَوه هَِحَت

 نب ىَلْعَي نع ةيعش اًنيدح 0 ٍرَفَعَج نب دَمَحَم ناب اَننَح - لحذحا

 لوسَراي : :تلق : :لاَق. هَّع نيزر يبأ ْنَع « سدح نب عيكو نَع ؛ ءاطَع

 نم ىّضَم نَمَنيأَف : :ُتلُق : لق اتا ينال :َلاق ؟يّمأ نبأ ؛ هّللا

 يّمأْعَمكمأ َّنوُكَ نأ ىَضْرَتاَمأ : لاق ؟كلمأ
 يم موو 2

 . سدح باوصلا : ينأ لاَ

 ُناَمْْلا يربح :َلاَق.َُبعُش انئَدَح :َلاَق.ُناَفَ اندَح 0١-
 :َلاَكُهنأ ءنيزر يبأ ْنَع «ثدَحُي سوأ نب ورمَع تعمس : :لاَق. ٍملاّس نبا

 مد يس هارعو سا 5 مه صرب هلل 6

 فلا لو رمل حا يطير بك حْيَس يبا نإ هللا لورا

 [15146 :عجارإ . ْمَتعاَو كبيأ نع جح :لاَق

 نب ىّلعَي ْنَع ؛نايفس اَنربْخأ ؛ لاك. قاّررلا دبع انندَح - كهف

 ايو : ل يَا لاك : َلاَكُدََر هَّسَعارَع ٠ «طيقل نيزَر يبأ ْنَع ءءاطغ
 هلو
 ىَلَع نمْؤُملا ايفر(: دازُهنأكلأ) هولا نمزج نيحبرأ نم هج نمؤُملا

 .اتعقَواًيَريخأ ذك ٠ اهي ملام رئاط لجر

 اًنرَبَخأ :َلاَق . ةَمْلَس ْنْب دامح انكدح :َلاَق هب اندَح - ١1791
 :لاق هنآ يليقعْلا نيزر يبأهَمَعْنَع « سدح نب عيكو ْنَع «ءاطَع نب

 م2 7
 ؟هقلَخ يف كلذ َيآاَمو ؟ةماَيقلا ويل جور هير ىري انك ؛ هللا َلوُسَراَي

 ا ؛) "يلب زر يبأثيدَح نييندملا دنسم سم لأ
 0101111 ب ب فسم 11 بيسي يسم مع عن هس سل

 «ىلَب : :لاق بايت مقا ىلإ ا[ كلك سا : 88 هللا لوُسَر َلاَمَك

 [15141/ :عجارإ مظعأ هللاَك : َلاَق

 يف كلذ يآ اَمَو ؟ىَتوَمْلا هللا يحي بع «هللا َلوُسَر اي :تلُق :َلاَق

 هبتْرَرماَمأ : لاق «ىَلب :َلاَك. طم كطأ يداوب تمام َلاَق ؟هقْلَخا

 لاق ىلب لاَ ؟الْحَم هب ترم مث : لاق « ىَلَب :تلُق : لاك . ارضيه

 [لتكفال :رظنا].هقلَخ يف لد « ىتوملا اي

 نب ىَلْعَي نَع هَ
 َلوُسراَي :تلُق : :لاق. هَ نيزر يبأ ْنَع ؛ « سلع نب ميكو َنَع ؛ءاطَع

 هبرُمَتَمُثالحْمُس يداَولاب ترم ام : : َلاَقق ؟ىّتوَملا هللا يَِحُي فيك هللا
 :رظنا] . ىَتوَمْلا هلا يبي كلك (ِنيرَم نم َركأ هلق :ُةبعش لاق) ؟رضَخ

 لت

 هسا عشنا
 ةبعش انْكدَح :َلاَق . رّمَعَج نب دمحم اًندَح -65

 يم تيرس ٠ م مش س
 نبا ينعي هلل دبع اًنربخأ : لاك. َقاَحْسمإ نب يلع انئدَح - - م6

 نلمس ْنَع باج نب ديوي نمحَلادبع نريخأ ؛ لا -كرابملا

 اي تلق ء هللا لوّسَر تأ :َلاك. يليق نيزَر يبأ ْنَع «ىس
 لضم ضب تومان : لاق ؟ىَتوَمْل هللا يحي عَ 7

 52 ََل

 اي :ل اك ءروُشْتلا َكلَذك : لاق معن : لاق ؟ةّصفُس هبت رم «ةيدجُ

 كيرشأل هَدْحَوهَّللاَالإ ةكإ الأ َدَهْشَتْنأ :لاك ؟ناَمألا امَو ءهّللا وسر

 امم كبلِإْبَحأُهلوُسرَوهَّللا نوي ْنأَو هَُلوُسَرَو دبع دمحم نو هَل

 ريغ ابحت نآو «هللاب ةلرضمانأ م يحارب قرح نآو ءانهاوس

 ناَميإلا بح َلَخَددَقق كلذك تنك ادق «ةلَجَو رع هلل الإ هبحُ آل بست يذ
 لوس اي :تلُق ؛ البلا يف اكل هان دبل ي

 هذَهْوَأ «يسّمأ نماَم : لاق ؟نمْؤُم ين ملعأ ناب ( 1/4 ) يل فك هلل

 اريح اهب هيزاج لجو هلآ هس نأمل ةنسَحَمنَي لمعي دبع 0

 هنأ ملَْيو ءاهْنم لجو رع هللا (قْغَتسيو) هس املي هي دس 0150

 .نمؤم وهو ألإ وه الر فتيل

 لكحل

 نأ ني يبأ مَعَ هندسي (رْشُعَن ميكو تضم لاَ . ءاطع

 يهو ؛ةوبنلا نم اءزج َنيعيرأ نم ءْرَج ملا ايؤرَدِإ : لاَ 8 هللا َلوُسَ

 :لاق هنأ :لاق ءاتَعقو اهب ثدَح اك ءاهي دَْيمَلاَمرئاط لج ىََع
 مو كا
 [1118 :عجارإ ًييبلوأ اميَحأ 3 اهب ثدَحي أل

 نب ىلعَي يتربخأ :لاق بد انئدَح :لاق هب اََدَح -

 نة :ةلاق. رقت اَو نمل ادَح - 1

 نير يِبأ هع ْنَع ء سد نب عيكو ْنَع ؛ءاط نب ىلع

 يس لق ؟ىقوتلالا ين يفي 1

 7-0 :عجار] ىلا يطب ل لاَ

 اَنثَدَح : لاك. ىّنعملارهَبو يدهم نب نَمحَرلا دبع انندَح - 1514

 (ءاطع ْنْب ىَلْعَي ينَرَبْخأ : هفيدَح يفرم لاَق) ؛ءاطغ نب ىلعَي نع قش

2 

َر لاك : :لاق «نيزر يبأ هَمع ْنَع ءسدع نب عيكو تعم : لاَ
 هّللاٌلوُس



 7 لع زمان اهل ماج يل: 0

 الإ اَهبتدَحُيآأل : لاه بسحأو تطْقَس اهب َتدَح ذِإَف اًهبْتدَحَي مل

 ةةنفنت :عجار) .ًابيبل وأ اييبَح

 ٌةَمَلَس نب ْداَمَح اَنلَح : لاق .ٌرهَيو نمحّرلا دبع انلَح -48
 هن

 مل نت بأهل نش رس ننس سو كي

 ؟لجورفشنر ىَرياما :رهب لاق) ٠ هللا لور اي: تك لاَ ليم

 ؟.قلخ يف كلل ةيلاَمو مالا مْوَياير ىف : نَمْحّسلا دبع َلاَق

 ُهَّنَف :لاق ءىلب :تلُق : لاك ؟هبايلخُ مقا ىلإ "ني مُكلُك سببا :لاَقَق :َلاَقَق

 [17741 :عجار] مظعأ

 ينشأ: لاق يعط اندَح لاق. ناطور ل - اينما

 ل 25 يد يفد

 0 22 ع

 :عجار] . نمتعاو كبيأ نع ؛ بح : :لاَق « نَا الو رمل الوحل 'قيطُي ل

 [للكمم

 يي لاَ. ملم نب داَمَح انندَح «زهب اًندح -

 اَقَدَّنأ يليقعلا نير يبأ همَع نع ؛ « سدح نب عيكو نَع «ءاطع نبا

 :لاق ؟ ضرألاو تاَومّسلا قلي انآ لبق لجو رع اير ناَك نأ « هلا لور

 :عجار] هاَمْلا ىَلَعهَشْرَع قلم :ءاوه هتحتو ٌباَوَه هوَ اما «ءاَمَع يف
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 مس ايسول ع هرياك م هبه م سم
 ْنَع :ةَمَلَس ْنْبْداَمَح اَنندَح :آلاق «نَسَحَوُرَهَي اندَح -

 :نَسَح لاَق) نير يبأ مَع نَع ؛ « سدح نب عيكو ْنَع ءاطَع نب ىَلعَي
 «هرْبَخ برو هدبَح طوق نم اير كحّض : :َلاَق هنأ ف "يبلع (ولبتلا

 ؟ميظمْلالَجَوَرَع برلاكَحْضيوأ هللا َلوُسَر اي: :ُتْلْقَف : :نيزروُبأ لا

 َمَدْمَنْنلْمَع : لاَ هنيدَح يف نَسَح : لد اريح كلَحْضَيبر نم َمَدْعَتّن

 [1 "184 :عجار] . اريح كلَحْطَيبَر نم

 انكَدَح :ُلاَق.ًةَئاَوَعوْبأ اًندَح :الاَك.َناَمَعَو رهب اًنئدَح - ١177 500
 سه سا »#خ ليك

 ةطيقل وهو نيزر يبأ هَمَع نع ٠ «يليقعلا سلخ نب ميكو نع طع نب ىلعي

 يفت ا اا راي :ل هنآ نير وبأ يتربخأ : لاق. ماع نبا

 هللا لوُسَر هَل َلاَقَق :لاَق ءانماَج ْنَماهنممعَطنو ءاهنم ملأت حئاب د ِبَجَر

 اةنليف 6 :رظنا] .كلذي سي أل : 2

 .ًادبآ اًهعَدأ الق : ميكو َلاَمَق :َلاَق

 ناَمْننلا نَع بهم اربح :َلاَ.نوُراَم نب ديَِياَئدَح -111** 5

 ف يلا ىتآالجرانأ :نيزر يبأ ُهَمع نع ؛ «سْوأ نب َِمَعْنَع «ولاس نب
 را الو يحل ميطَتْسيآل "ريب ميش ومو مالسألاةلرخأ يبأّنإ َلاَقَك

 [11146 :غجار] ٠ .نمّتعاو كيبأ نع جُح : لاق نما الو

 نلت نع اس دا لاق راح ني حياد 6

 0 ل 1 يات بج الات هّللا
 مام

2 

00 

 [175:+ :عجارإ . كلّذب سيل : 2 هللالوُسَر لاَ لا :لاَق سر لاق : لاق ءاَنَءاَج

 .ًادبأ ١ :عبكو َلاَقَف

 رّفْعَج 00

 28 ا ا

 لج ىَلَع ينمي يه «ةوبلا نم مزج َنيعبرأ نم هج ملل اي اير :لاَق
 (94+1+ عجارإ . اسوا ثدَح انك ءاهب ثادَحي ملام -رئاط

 ميهاَربإ يلإ بنك : لاق: [هّنلا دبع اَنَقَدَح] - - 1 ا

 يك يري رلا نب بعصُم ٍنةَرَح نبَِمحُمنب زم

 كلَ تدَحَ 0 سكوتي

 "٠ ما # مدع ها موس
0 

 2 هم
00 

 نَع ثّوسألا ء يبأ هينئدَحَو : مهلد لاق ءِرماَع نب طيقل هَ ْنَع «هيبأ

 بجاه 8 هللا لوُسَر ىلإ دفاو جر اطيقلأأ ؛ طيقل نبٍمصاَع

 مدور يو

 ُهدجَرَحَ :طيقلَلاَق ٠؛ قفتتملا نب كلام نب ٍمصاَع نب كيت : هَل لاقي هل

 وسال «بج عالق لن ىلع ند لح يجاسا5

 «ًبيطَخ ٍساّنلا يف ٌماَقَ َقاَدَمْلا ةالَص

 آلآ ماي ةَميرآ نم ينوص ْمُكَلتابَحَدَق ين آلا سانام : َلاَقَك
 ونوكو ورقم مع سم

 لوُسَرلوُقَياَماََل ملعا : اوُاقك موكب ئرما نم ٌلهمألأ مُكعمْسأل
 هَبهلْيْوأ «هبحاصت يِدَح وأ ؛هسفلث يدَح هيلي نأ هلعكمث الا ؟89 هللا
 لأ ءاوُسلجا الأ ءاوُشيعَت قانا لل وؤ يا للَصلا

 داوم العرق اذِإ ىَّنَح « يبحاصو ان تنشو "لسلق: لاق ءاوسلجا

 هلال دلحّصق ؟بقلاٍملع نم لدعم« هللا لوُسر اي :تلُق يرصَيَو

 جيتا لَجَورَع كبرْنَص : لاَقَق هطقسل يفتن ينآ ملَعَو هَساَرْرَهَو

 :َلاَق ؟يهاَمَو : :تلق هدي َراشآو هللا اَهمليآل بيقلاَنمسْسَخ

 َنيحيَسْلاٌملعَو هَكوُمَلسْمالو مُكدَحأ هم |ىَتم] معد هلا ٌملع

 يا تلت دط يف انو ون لل حلا فو

 َنيقفشتُم َنيلدأن يلزمك فرن رب ثْيقلا مويا ملَعَو هُمَكَتآلو ادع

 نسةنت نك :طيقل لاق «(بْيرق) ىلإ مك نأ ملف دلَحْعي كَحْضَيل غي

 اًعَماَنمْلَع ءهّللا َلوُسَراَي : تلق «ةعاسلا مْ ملَعو ري كَحْضَيْبَ

 ٍجحدَم نم هدأ انقيدصت ديلا ليف مانو مَا ملعُ

 :لاَق« امن يني انبي العوم ينل

 ةطداملا "تنم لموت ءاف مك قوتي ملام
 َعَمَنيِْلاةَكاَمْلاَو «تاَمألإء ميش نم اَهرهظ ىَلَعْعَئاَم؛ دله مَع

 هِيَلَعْتَلَخَو «ضرألا يف فيي َجَوَرَع كير َحبصاَك لجو رع كير
 0 س همام نق س هاهم م قع ماع

 كهل ممله شرعا دنع نم بلطي املا لَجَو رع كير لسا ءدآلبلا

 الص نم فّرَصْلا يح هانا 5 هللا



 هنع َربَق تئشألإ تيم نفذ رمت نم اقف ىلا

 كا َكّبرلوُق ءاسلاج يوتسيف هسأر دنع نم ُهلَمْجَت تح

 «هلهأبًاثيدَح ُهَسْحَي ةاّيَحْلاي هدوم «مويْلا سمأ براي لوفي « هيف

 ؟عابسلاَو ىَلبلاَو حالا اقرَمَتاَم دهب نممجَي فيك ٠ هللا َلوُسَر اي :تّلُقَ
 ومع سا

 ةرَدَميهَو اهْيلَع تفرش ْرألا هلا ءآلآ يف كللد لْئمب كش لاك

 ثَبلَ ملف «ءامّسلااَهْلَعلَجَو رع كبر لَسْرأ مُدبآ يحتال : :تلْقَك يلا

 َوُهكك هلرْمََلو حا ةيرش يو اهل تفرشأ ىّنح امال كيل
 يا موب 0
 نوجرْخُيَف ضألا تاب عَمْجَيانأ ىلع «ءاَملا نم ْمُهمَمْجَينأ ىلع رت

 :تلق : :لاَق٠ مُكيِلِإ رظنيو هيلإ نورظنتَف ٠ « مهعراّسصم نم وَ «ءاوصألا نم

0 

 7 هِي ظنك د حاوٌصْخَش َوُهَو ضرألا" هلم نحن فيك ؛ هللا َلَوُسَرأَي

 ُهْنمةَيآرمَقْلاَو رسمشلا «لجَورع هللا آلآ يف كل لئمب كب :َلاق ؟انيِإ
 ممم لل يه هي هع لك
 عك ءاَمهتيؤر يف َنوُراَضُتال «ًةدحاَو ةعاس مككنايريو امور ؛ ةريغص

 َنوُراَضُي آل« مكابي اًمِهتورَت نأ نم نورتو مكاري نأ ىَلَع رقه َكاهلإ

 لجو ارانب هللا وسر اَي(11/5) : :تلُق ءاَمهتير يف

 ْمُكْم هِيلَع ىّقْحَي 2 ل آل مُكُئاَحَتَس ٌداَحَمص هل ةيداي هْيَح نوُصَرُْت : لاق ؟ةانيقل نإ

 سمع هد كلور
 باس رملة مديل ,ةفاَح

 هوي فق عراق ديع
 مقالا. يصلان نا اضل كرا لم

 نم آرشسج وكس «نوحلاّصلا هرئآ ىَلَع قرش «89 مكيف ِرْصني 70 5

 مه م عع
 ةلأ ثنو : ًلَجَورَع َكبرالوُشَي 'سح لوفي ٌرْيَجْلاٌمُكَدَح ”حأ طب ءراّثلا

 ءاَهيآر ”طق اَهِلَع ةلهات هّللاَو املأ ىَلَع لولا ضْوَح ىَلع َنوُملَطَت

 فؤوأعلا مهره اهيل عقولكم حاوي ام كهل سل
 يءدومرم اهلا لو

 :َلاق ءادحاو امهم َنوَرئَألَو ُدَمَقْلاَو رسمشلا ار سبحُو ٠ ىّألاو لؤوَبلاَو

 كلذو و ولقي ١ لك رص امل ؛ ا تلق

 هم عم كو
 رب كسصْلا ١ ل5 قسوم را 7 3

 ةنجلا امإ ؛ هللا لوسَر اي :تلق : :لاق َشَينآالإ ؛ اهم هعيسلاَو ءاَهلاكآ
 0 ريق داس يم م

 يسيل ناَباَبْ همام « باو عسل راد نإ كهل :لاَك آلا ّمِإ
 00 سا سال مسا

 الإ ناَبَبامُهْماَم «باَول هيئات ةَنجْللَنِإَو «ًآماَع َنيعْبس مهي بكل

 نم علطَناَم ىلع هللا َلوُسَو اي: تلق اما نع مهيب كأرلار سي

 ْنُماَهباَم «سأك نمر اَهْلاو ءىصُم لسع نم راهن ىلَع لاق ؟هّنجْلا
 مس عههو ي ةاةدرعو

 ةَهكاقبو « نسر يغ ءامو «همعط يمل نبل نم راهو :ةَمادئالو ٍعادص

 اي تلق «ةرهطم جاوزأو «هعم هلثم نمر يَخو «َنوُمَلتاَم كهل ريم
 تاَحْناّصلا : َلاَق ؟تاَحِلصم نمو اوآ ايف انلو ءهّللاَلوُسَر

 ,ةئاوكأل أري مُكيَدَلَيو ايلا يف مُكَاذل لثمن يحلاملل

 يباني مل ؟هيلإن وهو نوُلاَبْنَحَن م يضل: :"تلّثَق :طيقل َلاَق

 هني بلاس: َلاَق ؟َكمياَبأ ام ىلع ٠ هّللا لوري: :تلُق 8

 هّللاب َكرْشُت 5ل نأو «كرشملا لاّيزَو .قاكرلا هام «ةآلّصلا ماَقِإ ىَلَع لاَقو

 ع 2-0 ى سوا سال
 هديا يبا ضَبفف ؟برغَمْلاو قرنملا َنْيباَماَنلدإَو تش «هرْيَغ اهَلإ

 ارك موا

2 
 الح حل :لانق «هينيطمي آل ايش طرتس رت يت هيمان

 يم لل ع
 ؛كل كلذ : :َلاكوُدتيطَسِق هس ىلا ينجَيآلو ءانشش ثيَح

 هما هلل
 «مث ءهْنع انقَرصُن ا :لاك كساد لع ينيكو تنش ادخل حت

 ىلوألا يف ِساّنلا ىَقْتأن م كلر َْعل ني نإ اه. نيذ نإ اه :َلاَق

 ايمهنم : بلك نب رك يبدأ «ةيردخْا نب َبَْكُهَ ل اَنق ءةرخآلاو

 ,هْيلَعْتلبْآو ءانفرصْناَ : لاق كلذ لْهأ قُم اوني : لاَ هللا لوس

 :لاق ؟مِهيلهاَج يف رْيَخ نم ىَضَم سم دَحأل لَه ؛ هللا لوسي : :تلْقَك

 ُهَنأَكلَف : :لاَق ءِاّثلا يفل قفتملا كابن هللاو : : شرق ضرع نم لجو لاَ
 هم م هس ل عل

 «صاَّنلا سور ىلَع يبل لاق يمحو يهجوو يدلج يرحمو
 روم عم م ممم
 اي :تلْذق ٠ لجأ ىَرخألا مث ؟هللا ل وُسَرايةلوبآو : لوُقأ نأ تْمَمَهَف

 يامعلم: يلهو : َلاَق ؟كلْمآَو «هّللا لوُسَر

 جم ةكؤوُسَياَب كلر ربك َّسَحُم كيل يتكسر : لق كرم نم يشرف

 كلك مهبل ام هللا لوُسر اي : :تلُق : :َلاق ِاَّتلا يف كَ كهجَو ىَلَع

 ؟ن َنوُحلصُم مْ ٌنوبْحَياوُاَكو ؟ اي الإ َنوُتسْحُي ال لَمَع ىَلع اوُناَك دقو

 .٠ م همام لس ع كل

 نم أَيِ ينمي ممل مسلك رخآ يف صيلَجَووَ هللا نآل كلذ : :لاَق

 !ةدنيفليا :عجار] َنيدّهملا نم ناهي عطا نمو نيالا م َناَك هين ىَصَع

7 7 0 0-0 2 
 يملسلا ساّدرم ني سابع ثيدح

 عاتي يحتال

0 

 ٍجاَجَحْلا نب ميهاَريإ يّئدَح هللا ددع اَنَقدَح و

 نب ةئاّتكل نبا يُئدَح : لاق. ائرّسلا بِها اند : لاق. يج

 لوُسرنأ ؛هكدَح سادرم َنْب سابعا هبأَنأ ؛هيبأ نع « سام نْب سابع

 ل شاه ةَرفْغَمْلا هل كر يشع اعد هلل

 اَقَق ضعي م هَ مُهضَْبملَظ نم الإ كسل ًترفَعو“تلعكدقانأ لجو

 ا هتملظَم نم اريح مولظمْلا بيتو ملاظلل رف ندا كلِ بر

 ءزلا شاع دل نسالك (16/ ]ل 6 أيمان ين
0 000 00 

 التشكل اس يف تل 3 راو تن يب. للا لوس

 َنيح «َسيليإ هللاَوُدَع نمتْسسبَت لاق ؟كّنس هللا َكَحْضَأ َكلَكَحْضأ ام

 وُعَدَي ىَوْهأ «٠ ماظل محو يأ يف يل باتساع لنآ َملَع

 . هعزج عنصي امم تمسبتف ءهسأر ىَلَع بال وُقسيَوٍلْيوْلاَو رولا

 نب سؤأ نب سُرَتضُم نب ةَورَع ثيدَح
 رمال نب ةثراح

 هع
 ٍنَع ءانِركَرَو دلاَخ يبأ نبا نع ءميشه اندح -4

 وايل اق يرن اورط ينشأ: لاك. 0

 5 يع هلع شر أل لمكان يا



 اكلنا نال نبةداقثيدَح  نييندملا دنسم لو

 «ٍمْمَجب -ِرجَفلا ةآلَّص ينعي مل هَماَُمدهَشْنَم لاَقَف ؛جَح

 رَْأالَبلِتاكرَع ملل لك َض اكو ذم ضيقت ىلح نمو
 ًهَتْدَقَف >2

 لللثكأا للثكأ لخلل ١ لخلل لك١٠1 :رظناز . هَمْقَت ىَضَقَو دُجَح مَنْدَقَ
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 لاق." نع نركز اح لاق ميثوُبأ انلَح 7٠
 دْهَع ىَلَع جَح هنأ ؛ ؛ مآل نْب ةكراخ ٍنْب سوأ نب سرضم نب ةورع يكدَح
 تار ىلِإَقلطلاَك ؛ عجب وهو الك الإ سأل كرذي مل ؛ ف هللا لوُسَر

 يسفل تنم هّللاَلوُسر اي : َكاَقَق ًاعْمَج ىتأَف َعَجَر مث ؛ ءاهنم ضان

 ةاَدَّْا الص انعم ىّلَص نم : لاق ؟َح نم يل لوك ؛ يتاح تي و
 سس ع ل

 ضاَقأ دَقَو «ضيِفُت ىَنح انعم فو «ٍمْمَجِب

 [هلبق ام عجار] . هّنْمَت ىصَقَو هجَح ْمَندَقَ ,ًاراهت

 4 < 0م
 اك « تاَقَرَع نم كلذ َلبَق ض

 م8
 نامعنلا نب ةَداَتق ن ثيدح

 2 20 موهمو
 :لاَق. اك. جيرج نبا اًبربخأ : لاق «رْكَي نب دَمَحُم اندَح - ته ضنن

 .(ح) يرخلا ديعّس ايآ نأ تربخأ

 .(ح) نآلف ْنَع ىسوُم نب َناَمْيلَس نَعو

 ةّصقلا هذَهرْيبلا بأ مي مكو) هلل دبع نْب باج ْنَع «رييزلا يبأ ْنَعو
 همم م

 أ اف «ىحنضألا ديدق نم ديرك ةَعصَق دج هلهأ ىتآ دق نأ ؛ ؛ (َهَّلُك

 يثإ َلاَقك يح يف ماك ل يِبلنأهربحأق ءنامْتلا نبدا تاق هلْكأي

 هلحأ ينو ' مُكَعَسَش ميل ةئ ةئآلك قر يا مآ تنك

 ةنم اوك ركل
 اوُفدصتواولكف «يِحاَضألاَو يملا 50 َلاَق

 . مش نإ ولك اعيش اهم وحل نم مسمع انو اًهدوُلجب اوُعمَتساَو

 َلاَق :َلاَق. جيجا يكن : :لاَق .جاَجَح اَنكدَح لترضنح

 َدَجَركُهلَمآ ىلا ّيِردُحلا ديعس ابآدأ «دْي دييز ينربخأ : ىسوم نب ناميلس

 «ةراق الاتننلَنبةداق ىلا هلكأي نأ ىبأَ « ىحضألا ديدُق نم ةَعصَق

 ةنآلكَقْوَفيحاّضألا اوُنكاَت ال نأ مُكُنرَمأ تنك ينإ : َلاَقَ ماك كف يبان

 ل شوش رقعة لما ىو يطول

 نإ ءاَهوُعيبَت آلَو ءاَهدوُلجب اومن اوعتمتسماَو اوُقَدصَتو اوُنكك ٠ 'يحاّصألاَو

 . مش نإ اون اهم م متسع

 اوُلُكَف َنآلاَف : 8 يِبلا نع ديعس يبأ ْنَع : ٍثيدَحْا اذه يف لاق و

 .اورخداَو اورجُناو

 ءرْيبرلاوُبأ يتربخأ : لاق جير نبا نع ٠ «جاَجَح اًنندَح - ١1

 نع كلدلُك هْفْيَمَل «ديعس يبأَنَح ءاذَه دير ثيدَح َوْحَنِرباَجْنَع

 . لف ينل

 مرق 5 درس اب كعلم اتدَح تيما

 ةق هلل لوطا ها هنري ع يل يس يل تح
 همّ 1 دع

 [11454 :عجارإ ل انااا وحل اولك : َلاَق

 7 موون

 يبأ نع 00 ءراَسُيي

 اًنكسن اتكشن مول لانعدام ااك لاق يرض ديس

 « يلهأ ىَلَعتْسدَق م ءرَمَس يفاتجَرَخَف : :لاق (5//17) ثآلك قو

 هِفاسلَمَج دق قاسب يّبحاَص يّنتاَن : لاق ماب ىحْضألا ديك لكَ

 العم :َلاَك ؛ اناَياَحص 'نم : تلق ؟ديدَلا ادم كل ىَأ : :اّهكتلتك ءاديدق

 ُهَّنِإ :تلاَقق :َلاَق ؟ث لك فك الكت نأ ْنَ قف هلل لور انني مَلوأ 5

 دانك يخأ ىلإ ْْنعَب تح اَهفدَصأ مل : لاق ؛ كلذ َدْعَب ساّنلل صّخَرْدَق

 ْلُكْذايلإَثّمَبق : َلاَق ؟كلد نَع هلأْسأ - ايري اكو- «ناَمْعْتلا نبا

 . كلل يف َنيملسُمل ا هللا لور ّصَخْرآذق أ ,تقدص دَقَف «كَّماَمَط

 هدم

 ينهجلا َةَباَرَع نب ةَعاقر ثيدح
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 ماَشِماَشَْح لاق مباني لامس اح قنا

 كاني ىلح كهل لوما" لاَ يجر اس

 ُمَداَيك مهيلهأ ىلإ ََن وُذأَتسَي ام ”لاَجر َلَمَجَف -دْيَدُقِب َلاَقْوأ- ءديدكلاب
 همم هد
 ءلاَجرلاَباَم : َلاَقمُن لَ ىتئاو هللا َدمَحَ ؛ةق للون « مهل

 ! ؟رَخألا ىّنشلا نم مهل ضم ف هللا لوُسَر يل يّ ةَرَجّشلا قش ُنوُكَي

 اذه دمي كذا يَّلادإ : لجر َلاَقَك األ نسل دل لل
 روم دهب هز

 نأ دَهْشَيدْبَع توسل ؛ هلل دنع هش ذتيح : : لاَقَو ءُهَللا َدمَحَك حف فس 1

 مب ل عع
 يف كسل ءددَسي مث ؛ هبلق نما قدص هلل يت لأأ

 افلا َنيعْبَس يمأ نم َلْخَدُي نأ ِلَجَوَرَع ير يدعو دَكو : لاك « ةّنَجْلا

 مشن اوووبَت ىّتح اَهوُلْخدَي ال انآ وُجْرآل يْنإَ «باَدَعالَو ْمهلَع باح

 :رظنا] ٠ ةّنجْلا يف َنكاَسَم ْمُكَتاَيْردَو مُكجاوزآو كتاب م َحلَص ْنَمَو

 ماكو ضل ا ل

 , لبا ان : َلاَقْوأ٠ ليلا فصن ىّضَم اذِإ : َلاقو- ماكالاك

 2 ماسة

 انَحآ يداّبع ْنَعْاْسآآل لوُقيك ءايدلا ءامّسلا ىلإ ٌلَجَورَع هلالي 3

 هل ب يِجَتَسأ ينوُعدَي يذلا نم هكر فغأف يئرففتسي يذلا اد نم « يري

 ما يوسع

 .حّبصلاَرجُفنَي مح «هيطغأ يِأأسي يذلا اكن
 هجم م

 انمدَح :َلاَق“ يعازوألا اَندَح : لاق ةريفملا وبأ انندح - 7

 ْنَع هراَسَيِنْب ءاَطَع ْنَع :ةئوَُِم يِبآ نب لآله ْنَع «ريثك يبأ نب ىبحي

 َلَعَجَن «ةنكَم نم 8 هللا لوس هر عم اًنردَص :لاَق 'ينهجلا ٌةَباَرَع نب ةَعافر ماسصم بأ يقاكرص «



 يذنانِإ :ركيوبأ َلاَقَو :َلاَق «َثيِدَحْلاَرَكْذَف . . .هئوُنذاَتْسَيساّنلا

 ؛ًريَخ َلاكَو هللا دمَح ف لان مث «هسْفن يف هيفَسل (َدَهَدمَب كئذأَتسَي
 ام ءهدّي دَمَحُم ست يذّلاَو لاك فل اَذإ اكو هللا دنع دهشأ : لام
 ٌرُكذَك . . .ةّنجلا يف كلسأل] ُدَدَسُيمُك ءرخآلا مْوَيلاَو هّللاب موي دْبَع نم

 00 ا ١ 77 مدد يجار] . تيِدَحْلا

 ١8 - ىَبَحَي ْنَع ناش انئدَح :َلاَق . ىسوُم ْنْب نَسَح الح «
 لْهأ نمل َجَر «ةَنومُيَم يبأ نب لاله ينئدَح :َلاَق ءريدك يبأ َنْبا ينعي

 حَماَنلَفا :لاق يجرح نب اقر نع ءاَسَ نب طع ْنَع دما
 َرَكَذَك . . .ةقرب :لائؤأ :ديدكلاب اك اذِإ ىَّنح ف هللا لور

 اةكنفم :عجلر] . ثيدَحْلا 1 1 0" 1

 ينْمَي ماّشه اَنكدَح :َلاَق.ديعّس نب ىَحَي انملَح -8
 0 يبأ نب لآله ْنَع «ريشك يبأ نب ىَيحَي اَنثَدَح :َلاَق «يئاوتسمدلا

 ْعَماَنلبقآ :لاَق هئدَح ينهجلا ةَعاَفر نأ ءراَسي نب ءاَطع انْكدَح لاَ. ةنوُْيَم

 لاَجر ّلَمَج ءدْيَدُقِب :لاَقؤأ ءديدَكْلاِب انك اًذإ ىَّتَح :8 هّللا لوُسسَر

 ًارْيَخ َلاَكَو ِهْيَلَع ىّنئآو هللا َدمَحَف :لاق «مُهل ْنْدؤيك «مهيلهأ ىلإ َنوُذاَتسي
 ْمُكِيلِإضَنْبأ 88 هّللا لوُسَر يلي يلا ةَرَجّشلا قش نوني مُكَلاَبَم لاَكو]

 َلاَقَق: لاق .ًايكابألإ ٍمْوَقْلا نم كلذ دنع َرآ مل :َلاق .رَخآلاقشلا نم

 هللا َدِمَحَف لاق . هيفَّسَل انّه َدْعَب َكُنذاَتَسُي يذلا نإ ءّهَّللاَلوُسْراَي :لجَر

 هلل الإ هَلِإ آل نأ د هش ءدّبَع توُميآل ءهّللا َدْنع دهشأ :َلاَقو [ًارْيَخ َلاَكَو

 ةّنَجْلا يف كلسألإ ءُدَدَسِي مث «هبلَق نم اقداص هللا لوُسَر ًادَمَحُم نأَو

 يّنِإَو «باسح ريبأفلا نيِمْبَس يس نم لخذدي أ ير ندعو :لاقمُت
 مكيف كجم حل نول اووي ىلح هول اذا وجر 2. "ممرفإ

 اةقلفمل :عجار] . ةّنَجْلا يف َنكاَسَم

 لرْنُي ءليللا ثدُتْؤأ ءليللا فصن ىَضَم اَذِإ :َلاَقَو -ما4
 يرْبَخ ًادَحأ ؛يداّبع ْنَع لآسأ آل :لوُقبف ءاّيدلا ءاَمسلا ىَلِإلَجَوَرَعُهَللا و

> 
 اد نم هل بيجتسأَك ينوعدُي يذلا اذ ْنَم «هَلٌر فْغَأ يترفَْتسي يذلا اذ ْنَم

 [15915 :عجار] . حبصلا َرِجّفْني ىَنَح هيطعأف ينلأسي يذلا

 لجَر ثيدح
 4 هج تس

 رب ىَسوُم اندَح :لاَق ."بْيمو اَندَح :َلاَ نام انلَح ٠
 ٌَوُهَو ف هللا لوُّسَرِبَّرَُم يذلا لجّرلا نَع (ةَمْلَس وبأ يندَح :لاق . ةبْفع

 وُ نم وتين بْنَ ةملس وب مَعَ ؛مآلسلا يَ ليربج يا
 ام :48 هّللالوُسَرُهَلَلاَكَمَبصأ ملف .ُهئيدَحفَمَمْسَيناوَخَت 3 هللا
 نأٌت يشحن الُجَر يجاٌت َكبآر :لاَق ؟ةَحراَبْلا يب تروم! مكس كَم
 َكلَدَك :َلاَق :آل :َلاَق ؟لُجّرلا نم يردن هَو : لاَ امكن وبدأ نأ هَرْكَ

 سس ل

 . مآلسلا دَرَل تمّلَس ولو « مآلّسلا هْبَلَع ليربج

 مدا م او يع و 6 مام م عم
 . ناّمعنلا نب ةئراَح هنأ ٌةَمَلَس يبأ رْيَغ نم تعم ْدَكَو

 حَدِيثرَجل  )ك4/٠١(
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 تعمس :لاق . ةبعش اًنئدَح :لاق .رَفْعَج نب دمحم انندَح ١١6
 مسرب عه سررت س6

 يتربخأ :لاق .نّمْحرلا دْبَع نْب ةَمَلَس يبأ ْنَع ْثدَحَي يعجشألا كلام اَبآ

 ,6١د84) :عجار] هّيكرط نيب فلاَخ دَق «بوك يف يلَصِي © يبنلا ىأر نَم

 . [س69 :رظنا

 نيماق < ل 8 هضاب -

 ةعمزر نب هللا ديع ثيدح

 معا م سوما م 3108
 مالع :لاقو نهيف ظَعَرَف استار ْكْذي ف يتلا تعمس :لاق . ةعمز

 رخآؤأ « راه رخآْن م اًهَعِجاَضَي نأ ُهَّلَمكَو ؛هنآرما مُكَدَحأ ب رْضَي

 ع3 1 رنا ليلا

 «هيبأ ْنَع «ةَوْرع نب ماشه اَنكدَح : لاق ةيواحم وب ايد -1 #80“ و مل ضسفلا ري
 َثَمبلا 4اَهاَقشأ تَمَبنا ذإ» : 88 هللا لوُسَر لاق : لاق َةعَْي نْب هللا دبع ْرَع

 0 ا
 2 ل سم لع

 .ةمز يبث ءططر) فييرا لجل
 دَحأ كَحْضَي مآل :لاقق « ةطْرَضلا ّنم كحّضلا يف ْمُهَظَعَو مث

 !؟لَعْفَي امم

 اهكمكْمكءدنملاَدلجئارامُكدَحأدئَْياَمآلإ :لاقمُك :لاق
 [15977 عجل رادمؤُي رخآ نم اًهَمِجاَضي

 دّبَع ْنَع ؛هيبأْنَع ٌماّشه انك : لاق يمت نبا اند -8
 يذُناَرككَو «ةَقاَتلاٌرَكَذَ 8 هللا لوُسَر ّبَطَخ :لاق .َةَمْمَر نْب ِهّللا

 يف عمر يزَع 1 ِراَغلُجَر هلت , 4اًماَقشأ ثمنا ذإ» : لاق ءاَهرَقَع

 ُهنآرما مُكَدَحأآ د لجَيَمآلَع :لامق هيف ْمُهَظَعَوَف هَل ردم
 [1597؟ :عجارإ . هماوي رخأ نم اًهعجاَضي هّلَعَلَو ! ؟دبمْلا َدْلَج

 م

 . هى

 دحأ كَحْضَي الع :لاقق :ةطرضلا نم مهكحّض يف ْمُهَظَعَو م

 !؟لَعْفَي (مم)

 دّيَع ْنَع ؛ هيبأ ْنَع «ماّشه ْنَع «ةييع ْنْب نايس اًنلَح -6

 ةئارما مُكَدَحَأ ب رضي مآلَع :لاقو ءءاَسّلا يف ْمُهَظَعَو ؛
 - هموم هم
 'اًننَفَفَ :عجار] . ليلا رخآ نم اهعجاَضَي مث  ؟دبَعلا برص

5 
 َةَعْمَر نب هللا

 ماع نب نام ثي راع نب نام ثيِدَح
 ْنَع ؛ماّشه اَمثدَح :لاق .رَّمْعَج نب دَّمَحُم انَلَح -5

 اذإ :لاق هنأ ”يّبضلا رماَغ نْب َناَمْلَس ْنَع ؛ ةّيسضلا باٌبرلا نَع «ةَصْفَح

 هامان ءءاَملا ىلَعَرطْبل دجَمل إو رمت ىف مُكَحاٌرطفأ
 لوا ا 51 وم لام ا 000 :رظنا] .روهَط

 [علودل# اونأزا لونا 11 اللا



 / نييندملا دسم لقا 30 1 ح

 هسا©

 نقر صفح أ ٠ وخلا صاح يكدَحَ ماه لاق - ة ا ضفي

 [1375 :عجار] . أ يبا ىلإ

 دا يمه ار ةع مز
 نع 5 ةَّصْقَح نع ٍمصاَع نع : ةّتييع نب نايس انئدَح - ١١

 رطل : لاق: ف يلا نَع ٠ «'يِبضلا رماحع نب املس اََمَع ْنَع «باٌّرلا

 :عجار] .رماَح نامل وطه ءام ىلع رطل دجي مل ءِرْمَت ىَلَع

 اةناففل

 امكن اويرأو « أله اوطما ؛هققح مالا مَمَو -
 وو وتو و اتم اا وتلا 4 1 :رسسظنا]

 ,[لوحت1م لود 1 1 ءلودلا ل81 املا هلي ياسا الا

 :رظنا] . ةلصَو ةَكَدَص نان ةبرَقْلا يذ ىلع ةقَدَّصلاَو

 لود 17 لودا# الدكت اخد اخم نايات ةلخلاا داي ايفل

 تب ةَصْقَح ْنَع ءنْوَع نْئاانكَدَح : لاق. ميكو اكئدَح - نرش

 لاق :لاق ؛ يعلاٍر ماع ِنْباَمْلَس نع ؛ « عنَلص تب بالا نَع «نيريس
 نات ةيارقْلا يذ ىلع يه ةَكَدَص نيكسملا ىلعةكدَصلا : ف هللا وسر

 ا :عجارإةكدَصَو ةلص

 « لوألا ٍمصاَح ْنَع نايس اَندَح : لاق. عيكو انئدَح - هب

 «يبضلا رماح نب ناَملَس نع ء يل ب حئارلامأ بالا نَع «ةَصْفَح نع

 ْدِجَيْملْنإ «ِرْق ىلع مُكدَح 0 دطفأ اذإ : 8 هللا لوُسسَر لاق :لاق

 نفق :عجار].روُهْط هن ءاّم ىَلَع رطْفيِلق

 امَح :الاق. ٍيَمثْنْاَوِر عَنِ َمَحُس اند 17180

 .(ح) .ماّشه

 نع «نيريس ةّبا ةصح نع ٠ (18/ )ماه اًنربَخأ : لاق ديزي

 هللا َلوُسَر عِمَسُهّنآ ريم ربا لاق) 8 يلاَآ ؛ يبتضلا ما نب نامل
 مآلْلاَّعَم: :لوُشي (8 هّللاَلوُسَر تغمس : :نوُراَم نبدي لاقو الف

 "ا «« عجراعلالاَ عب أمد هع دعاوي هُتقيِقَع
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 هلق مشل مم 02-0 52 لاق. دولا
 159 :عجار]ىّدألا ُهْنَع اوطيمأو مَ هن اوفي

 ِنَع «ةّصْقَح نع ؛ «مصاَعاننَدَح : :لاق ةَيواَحم وبآ انندَح - لوران

 طف اذإ : 5 هّللا لور لاق : لاق يِبضلا ِرِماَع ننام 9 ْنَع «بارلا

 وُ ماس ىلع رطل جيلا ردت ىلع رطل مك
 . [157؟؟:عجار]

 ةنبا ةصفح نع « ”ماّشع اًنريخأ : : لاق « قارا دب انئدَح - لحاسرقإ

 اذإ : 48 هللا لوس لاق :لاق. ماع نب دامس ْنَع «باّرلا نَع نير
 نوه امان ءاَسيْ طلت جْيْملِْإَ رمت ىلَ رطل مكر

 . [115:عجارإ

 ١١65 ص 5 ماع ِنْياَملسثيدَح

 اوطيمأو أمد هلع اثير يقع ملم لاق - ١ مو

 . [12876 :هجار] ىّدألا ُهْنَع

 يذ ىَلَع يهو ؛ةَق ٌةَفَدَص نيكمملا ىلَعُدَق ودصلا :لاقو - ١58

 ا :عجار] ةكَدّصَو لص ءناَتْلا محرلا

 ةَّصْقَح ْنَع ماَشه اًنربْخأ : :لاق نوره نْب ديزي انئدَح - اسرع
 ىَلَع ةّكدّصلا : :لوُقي 9 هللا لوُسَرْتْعمَس : لاق. ٍرماَع نب ناَمْلَس نع رس.

 :عجار] ةلصَو و ةقدص ءنادتثا مح ولأ يذ ىَلَع ةئدملاو ةكدَص نيكسملا

05-75 

 يضكتَح :لاق. ماشه نع «ديعسنْب بَينَ -
 عم: :هلوُقي 8 هللا َلوُسَرتْعمْس : لاق. ٍرماَع نب ناَمْلَس ْنَع ةٌصْفَح
 ما سارع

 , [1396 :عجار] ىذألاُهنَع اوطيمآ امنع اوُتيرهأَ « هتقيقع مآلُغلا

 ةَكَدَس ةككدّص نيكملا ىَلَع َكُتَدَص : :لوُقي هتعمسو : لاق

 .[17:.عجار] ةلصو ةقدَص ,ناّث محرلا يذ ىلع 'يهو

 ةّصَْح نَح «نْوَع نبا نَع «ئيدَع يبأ حم ائدَح - ننراح

 اِبْن «ِراَع بالامس « عيل ةئيا حئأرلامأ ْنَع «نيريس تن

 اَهّنِإ نانا مح لا يذ ىَلَع اَهّنَ «ةَكَدَص نيكسملا ىَلَعُدَك ةدصلا :لاق

 0 :عجار] ةلصَو ةََدَص

 :لاق ةَمل سبا يني دّنَح اككَح دذَع اَنئَح - 11
 نب ٌناَمْلَس َنَع «نيريس نب دمحم نع هاو سثوُيوْبيَحو ب وي اربح

 هَل هع اوتيرهأك هيَ ٍمآلّشلا يف : لاق 8 هّللا َلوُسَرَنآأ «" «يبضلا رِماَع

 .[01:0؟:.عجار) ىّذأل هع اوطبمأَو امك

 ٍنَع «ةّصْفَح نَع ؛ ماع اح: : لفة وأ - ننرتلا
 يسوم هاش

 هله هاك ىلع ءارئتذجيم لإ رك ىلع دحأ

 [1566 :ثيدحلا رركم] .نوهَط

 و ارو
 ْنَع دْيَرَّنْبا ينعي داَّمَح اَنكَدَح : لاق . سنوي نكد - - 6

 مه مه مسرعف -

 يبلابوُيْركذيمل)ٍرِماَع بنام نع « نيريس نب دمحم نع َبوُيآ

 [15819 :عجار] . (ف

 00 هش روب هاسلا »و

 الف يبنلا ىلإ ُهَمَكَر :ناَمْلَسْنَع «دمَحم َنَع ؛ ماشمو 75

 :عجارإىتألا هْنَع اوطيمأَو امد ُهْنَع 97 .اوُقيِرهأَ فيقع مآلُقْلا نَع :لاق هنأ

 ا

 م6 سروره ساس

 00 5 يس
 ةعجارإ ىئألاٌهْنَع اوطبمأَو امي دْنَع اوُقيرهأَ يقع ع مالا يف : :لاق يق

 [لل



 نع ديو وَ نب ٍنَع اء بولد اكد - ا

 م هم ع

 مآلُثْلا عم لاق. قف يل ْنَع «ِرماَع نب ناَملس ْنَع يريم نب َمَحُم

 .ىنأل اولا ءامدُهّنَ اشراف فيت ع

 سارل !إ ني ارلا َقْلَح ىّدألاٌةَطاَمِإ نكت ْنِإ :لوُقي نيريس نبا اكو : :لاق

 [15914 :عجارإ وهام يرذأ الق

 سي سا د يس
 «نيريس نبا نع ءٌقَداَتَق اًنكدَح «ماَمَه اًنئدَح نافع اًنئدَح - 58"١-

 ما عقر ما ٍ َناَمْلَس ْنَع

 اوُتيرهأَك هيف مآل عَم لاق للف يبْتلانأ ؛ «يِبضلارماَع نب ناَمْلَس

 [15519 :عجار] . ىذألاهْنَع اوطيمأَو 98

 يهد هرضنو
 ءٍمصاَح ْنَع «ٌةبْعش ةبعش اندَح :لاق .رّمْعَج نب دمحم اننلَح -

 ارت دَجَو نم : :لاقدتآ ؛ 1 يلا نَع ءرياَ نب املس نع «ةَصفَح نع

 :عجارإٌروُهط هامان املا ىَلعَرل يلق ارت دجي مل نإ + هيلع طْيلَ
000 2 1 

 9 ىو يسيل ل

 ينزل ةَرق ثيدح
 93 هو تتسم

 ْنَع «ةَمَكيَحوَبأ اًنئدَح :لاق. عاقل َنْبِشامَدَح - - 16١

 ْنَع ؛ٌةرق نب ةيواعم ينُئدح : لاق. يفعجلا رْيَشُ

 "قلطمل هصيمق

 .[لودكك جار محلا حق يملا بج نم يدي تلا

 «ِ سل هيمو
 نب ِهّللادّبَع نب ةَوْرَع

 2000 يمل ٠
 نإو انياب يم نم ططر يف | يلا]تيآ : لاق. هيبأ
 سو

 يّقلطم ًالإارَح آلو ٌءاَنشُم هايأ الو ةيواَعم تيآراَمَق :ةورع لاق

 .ًادبآ ناري ل اًمهراَرْزأ

 اًعم نع ملم نب ماطسب انثدَح : لاق"

 فاش فانك كي لا يبألاق : لاق. رك نبا

 ٌىَمَتلا :لاق «آل : :تلق ؟ناَتَوْسألااَم يرْدَتْلَه : :لاق مّن. نادوْسألا

 .ءاَمْلاَو

 ةيواَعم نَع ةبعش اًنئدَح :لاق .دواد نب ناَميَلس اندَح - | 61“

 ا :رظتا] .رصَو بْلَح ناك ْدَكَو ك8 يملا ىّتآ هنأ ؛ هيبأ ْنَع رق نبا

 [13ه4

 يبأ َناَك : لاق. ةَيواَعم ْنَع «ةبعش نع :ناَمْيّلَس انْبدَح - دنيا

 [357869 :عجار] . نع تلح ؛هَنمهَممَس يرذا الق ٠ قف يتلا نَع

 للا
 نب دلاَخ اَنْدَح :لاق . وِرْمَع نب كلَمْلا دبع نثَدَح - 1

 ك0 موو هع سو عمد ل
 ٍنْئاَه نع ف هللا لوم |وسر ىَهن : :لاق. هيأَنَع «رف نب ةيؤاتم اًنئدَح ؛ ةرسيم

 ما مع ع مآ همم »ا

 ن لاق ننعم ريالا: لاقو «نْيتيلا نيئرَجشلا

 خبط سوما امهيلكأ ديال مك 8م

 م .وُنلاَو لّصْبْلا ينم ينعي : :لاق
 مو 6 عمور مر هدرز

 أ ّْنَع ؛ةّيعش اًنئدَح :لاق « دمحم نب نيسح اًنئدَح - - ١1
١ 

 00 اتزلا رق ثيدح
 هما مامر

 هس رَحَسَس 4 يلا كلا اك دو «يبآ تشمت : لاق. سايإ يبأ

 لمحت :عجار] هَل رفعَتساَو
 ماس * يم سلا

 نع رق نب ةيواعم نع «ةبعش انْئدَح : لاق ناَفَع اَنكَدَح - "١1 ها/

 هراَطْفَو رش ٌمْوَص :رهشلا نم م ٍمايآةئالت مايص يف لاق لل يلا نَع «هيبأ

 :[16156 :عجار]

 :لاق ساي يبأ ْنَع ةبعش ينئدَح :لاق . جاَجَح اًندَح - ١164

 .ُهلَرفْفتساَو هس َحَسَسَ ريغص ملغ َوهَو ءاقق يبثلا ىلإ يبأ ءاَج

 ْدَق هدّْهَع ىَلَع َناَك هّنكلَو «آل :لاق ؟ةَبحص هل :انْلُك :ةعش لاق

 [15767 :عجار] . ّرصَو بلح

2 
 نب ديَمَح ْنَع «ةريغملا نب ناَمْيَلَس ْنَع «عيكو انندَح - ا رانا

00000 

 ساّئلا َباّصأ دُحأ موي ناك امل : لاق . رانا رماَع نب ماش ْنَع «لآله

 نيالا اوُفذاَو ءاومسؤأو ارا اق هللا لور لاقق «ديدَش دهَجَو حرق
 0000 يه

 ًاعْمَج)مُهَرَتْكأ : لاق ؟مُدَقَن نم «هللالوُسَر اي اولاق ءربَمْلا يف ةثاَلاَو

 ءاكطلا ءلكصل لاطلو اداكألو داك 117 :رسظنا] نارشلل (تعاوأ

 هني

 يسبأْنَع بو انكدَح : :لاق. ليِعاَمْسِإاَنندَح - 16
 يا هع

 ىَآَق ءءاطتعلا ىلإ كيس قرّولاب بهل َوُرَعَشيِس الا ناك : :لاق . َةبآلق

 ميئذأ انهت ا هللاَل وسرد لاقو هاه اعني مِهلَع

 :رنا] ابيرلا وه كلذ نأ (نربْحآَو : لاقؤأ) انآّبثأَو ةَئبسُت قرّوْلاب ّبَهّذلا
 ما ماش 5

 . لتصل
 هدرز ٠

 نديم نع ابوي انريخآ :لاق : «ليعاَمْسإاندَح - ندم

 يو سا مس

 ديس ضل 8و شرحا اك تدر الكل

 ا :رظنا] لاجّشلا نم 2 2

 ِنْبِدِيمح ْنَع :بوُياْنَع ةَكيطنْب فس اندَح - قلرست ياصص رب هرعاصإأو

 ملعب مُهاَم اوف ىلإ نوُلحَتلمُكنِإ :لاق- ماع نب ماسه نع «لآله

 :ة8 هّلالوُّسَر لاقق ءدُحأ موي يبآَل ك٠ اًنماق# هللا لوُسَر ثيِدَحب

 ,انآرُق مهرتْكأ اومدقو ءربقلا يف ةمولَقلاَو نيالا اوُقداَو اوعسؤوأو اورفحا
 لت :عجار] مدقق ان رف مُهرتكأ يبأ ناك

 َمَدآَقْلَخ َنْياَمهللاَو :لوقي 8 هللا لوُسسَرتْعِمَسَو - ١13

 .لاجّدلا م ظمأ ةعاسلا ٍماَيق ىلإ

 ِنْبدّيَمُح ْنَع «بوُيأ انثَدَح : :لاق. ليِعاَمْسِإ انثْدَح - لدنضت

 دُحأْمْوَيَحْرقلا ف هللا لور ىلإ اوكش : :لاق . ٍرماَع نب ماسه ْنَع ؛لآله



 ادم ح

 يف اوُفداَو ءاوُئسْحأَو اوعسوأو اورفحا : :لاق ؟انالْتَقبرمأَت فيك : اولاقو
 يديني يب مق ماه لاق. انآ ار مرتك اوك «ةئاقلاَو ن نيالا ربَقْلا

 . ه4 :عجار] نيل

 ةِيْنَع ٌةبعش انكدَح :لاق .ٌةداَبَع نب حور انثدح -66

 ٌةيوَدَمْلا ٌةَداَعُم تعمس :لاق (هّيَلع هُنأَرَق : :ةبعش لاق) كّشرلا
2 

00 

 مل :لوُمي 8 هللا لوس راتعمس : :لاق . ماع َنْب ماه تغمس

 نع نابت امُّإَف ثآلك قو عمران « لايق ثآلك قوق املس رجب نأ

 مس انإه «هئراَذك ءيقلاب هبت ءأيتق امنهكوأو ءاًمهمارص ىَلَعاَماَد مق حْلا

 ٍرْخآلا ىَلَعهَرَوةَكَتآَمل هلع تدر «همآلَس هلع درو هَ ري مل هَ
 .[++-:رظنا] ادب نجلا يف امتي امهمارص ىَلَع انام نإ تاطيشلا

 يَ يش اند : لاق. رّمْعَج نب دمحم انندح - م

 ةل :48 هّللا ل وسر لاق : لاقل مَع نواه ع امنع : كرل

 ون يني لايك ثا قوق امص ٌرجْهَي نأ ملئ لحي
 ملَسْنإَم؛ ءلوَراَقك ءملاب هقبَس نوكيا اَهلوأو ءامهمارثص ىَلع اما
 ,ناطيشلا رّخآلا ىلع ةكلَمْلا هيلع تدر همالس هلع درو لتي ملك

 .[هلبق ام عجار]ًادبآ اعيمج نجلا الخد نيم مهمارص ىَلَع امو

 اَنكَدَح :لاق. ةريغملا نب نامي انئدَح : :لاق .زهب اندَح - /17" ١

 هللا لوُسم ر ىَلِإ ٌراصنألا تءاَج :رماَع نب ماَشه لاق : لاق. لآله ني ديَمَح

 ا اراك فِيكَكد جواس هللا لوُسَر اي : اولاقك ٠ دَحأ موي

 مهيأك : :اولاق «٠ هَل يف ةنآللاَو نبل اواو اوُمسْوَو اوفا : لاق

 نيا وأ لُجَريَديَنْييرماَع يبأ مق : لاق ءانرث مُهَركأ :لاق مد
 . [(359هوزنعجلر]

 ْأنَغ «بوُيأ ْنَح ٌرَمْعَم اندَح :لاق. قاررلا دبع انندَح - حاشل

 لاجدلا َسَرنِإ : داق لاوس لف لاق. ٍرماَع نب ماسه ْنَع «ةبآلق يبأ

 ير تيك : لاق ْنَمَو «َنفا يئر ير تن : : لاق مَ فلس كح هئارو نم

 هيلع هيف لق: :لاق وأ هرضيآلم "تلو يلح هللا

 ْنَع «بوُيأْنَع كريم كَ : لاق. قالا دبع انئدَح - للسما
 لاق ءدحأ َمْوَي يبأ لك : لاق. ماني ماه ارب : لاق . لآله نب دْيَمَح مح

 ءربقلا يف هنآ نيالا اواو ءاوُئسْحآَو اوُمسوأو اورفحا ؛ 3 يبل

 ََث مد انآ مهر اناكو ةثآلك ثلاث يبأ اك لاق ءانآرق مهرك اوم

 ش 0

 ْنَع «ُبوُيلاندَح «يبأ اندَح :لاق . دّمّصلا دبس اَتئدَح ٠
 امال يِبنلا ىلإ اوَكَش : لاق. ماع نواه نع املا يع ديم

 ةئآلفلاو نيالا اوُنفذاَو ؛ ءاوُعسوأو اوُيسْحأَو اورفحا : لاقك « حرقا نم مهب

 .عجار) نير يديني مك يبأ تاق ءاَنرق مأكول يف
 ةانايمل

 ١1١6١ ص - 08/8) صامل يأ نمت اَمْنَع ثيدَح نييندملا دنسم لوأ
 يل

 روةمظا مم

 "تعمس :لاق-. يبأ اَنثَدَح : لاق. برج بابو اكن - -

 :لاق. رماح نب ماسه هبي نع ؛ ماش نب دعس نع «تئدَُي لالح بد يمح

 .٠ :عجارز ثيِدَحْلا َركْذَه ل 15846 ,
0007 

 دحأ موي ناك امل

 اذه ثْدَحُي ٍمِزاَح َّنْبَريِرَج تْعمَس :لاق . اقع ايل 1110/1

 هيف دارو «ٍماَشه نب ْعَسالْنَع : :هيف دارو «لآله نب دْيمَح ْنَع :ثيدَحْلا

 1504 :عجار]. اوما

 نب ناَميَلَس اًنئدَح :لاق.. دمحم نب نيسح اَنئدَح : :لاق - #١

 ؛ لاق . يرانا رماَع نب ماشه ْنَع « لآله نبا ينعي «ديَمَح نع «ةريغملا

 نمرة ف هع موُشَتانأ ىلإ مق لح ني نيام : لو بلت عمَس

 لوضع :عجار] لاجل ة ةّئتف

 مح اَنئَدَح : :لاق . ىَسوُم نب نَسَح اًنئدَح - 4
 َنْبا يني

 ْمَُتَجَوف هربا رماني ماه دق لاق .ةبآلق يبأ ع «بوبل نع -ديَذ
 مْنَيْنَع ىَهَت 8 هللا لوران : لاقك ماك «مهتايعأ يف بلا وُ

 كلما /عجار] ايرلا وه كلذ نإ : لاق أنبأ ةئيسُ قرولاب بلا
 سا سام

 همسا# مس رو مرا سف
 يني -داَمَح اندَح : :لاق. كلما دبع ْنْبدَمْحأ اندَح - لاداكإ/

 نّب ماّشه ْنَع ءءاَمْعّتلا يبأْن ع « لله نب دْيمْح ع «بوبأ نع -دْيز نبا

 اوُناَك ام اقف يلا باَحْصآ نم طْمَر ىلإ نوُرواَجُتلمُكنإ : لاق. ٍرماَع
 َنسياَم : :هلوَُي ل هلا لور تعم ينو يم هئيدحمل فَحأ الو ىصخأ

 ملال رظنا]لاجدلا نم 2و رمأ ةمايقلا م مو د ىلإ مد

 ذقذلا صاعلا يبأ : ٌيفقُذلا ص اعلا يبأ ِنْب َناَمْثُع ُثيدَح
 نب يزن «سلآن ئكلاَماتدَح :لاق حو ادَح 0

 رج نن عفائأأ ,هريْخأ يملسلا بدك نب هلل دبع نب وَمَن ةنيصُح

 يبو : :ُناَمْثَع لاق الف للالوُسي ىنأ ص اصلا يأ نبدأ ربخأ

 َمْبَس كيم لسن : :28 هّللال وسر : لاق ؛يكُهيَداكْدَ عج

 ,كلّدَْتْلَعَفَف : :لاق «دجأ مرش نم هت هللا ةزعب ذوعأ : لقَو « تارم

 ممل :رظنا]ْمهّريخَو يله هب مآ لأ ملك يب ناك مهلا بع هذ

 لاق)ٌداَّمَح اَمجدَح :الاق. دمّصلا دِبَعَو ْحْوَراَنَدَح - 0/

 ِصاَعْلا يبأ نب ناَمْثع امد نع «آلَعْلا يبأ نع يرهرجلا اتربَخأ : لاق :(حْور

 مهل ُديةكعمَس :اًمُهَدَحأ لاق «ق يلا اعمس انآ سيف نم ةأرماو

 لاقو يدعو يطري يل رفغا
 7 رالف ةتعمس رخآللا :

 يهم 0ئ

 :١ لوقي هتعمس

 .[امن36 ةرظتا] يسفر نم كب ذوعأو يرمأ دش كيدهتسأ

 «يرْيرجْلا نَع ؛داَّمَح اَنَدَح : :لاق. دمكصلا يع ادَح ةددنس

 هللا َلوُسر اَيتْلُق :لاق ٍصاَخْلا يبأ نب ام نع ءآلَعلا يبآْنَع

 اندم اخُناَو ؛مهفَمْضأب دنقاو «ْمُهُماَسإَتْنآ لاقك يم ْماَمِإ يلا

 , لمنال لودألا لونكك لخلل لكل :رففنا] ًرثجأ هنادأ ىَلَع لحي



 صا /١١57

 يكسو ص ريب ماك ل
 اني :لاقر تسل اكح لاق. نان - اننا

 قس تأ: لاق يقمن يلتخا ١ ل ل : لاق . . صَل

 . [135/4 :عجار] ًارجأ ه هناذآ ىَلَع خيل ًانْدَوَم ٌدخَناَو 3 مهفَتْسأب دقاق

00 0 
 دعسان هدير انكَح :لاق . ُناَمَع اًنثدَح - 4

 :لاق. ٍصاَخْلا يبأ نب نمنع ْنَع «فرطم نَع ءآلَعْلا يبأْنَع ٠ «يريرجلا

 داو ؛مُهُماَمِإَتلآ : لاق ءيسُوُماَمإ ينلعجا ؛ هّللالوُسَر ايت

 [1:7:0 :عجار).ًارجأ هناذأ ىلع 6 ال اَنْدَوُم ذَخُناَو «مهفعضأب

 و وو
 ْنَع -دْيَر نبا ينعي -داَمَح اَنكدَح : لاق .سنوُي انئدَح --

 ىَلَع َُسْلَخَد : لاق «فرطم نع «دْنه يبأ نب ديعس ْنَع ؛َقاَحّنسإ نْب دَمَحُم

 مايصلا : لوي هللا لوُسَرسْعَس ينإ لاق « صامْا يبأ نب مْ
 سه
 0 ل :رطنا] لالا ص ْمُكدَحأ جك ثج

 ىَِإ يتعب نيح ف هللا لوُسَر يلإ َدِهَع اًسّرخآ ناك - ااا

 اكَوَريبكلا مْوَقلا يف ةالصلا يفدْوَجَت «َناَمْثع اي :لاق «فئاّطلا

 . ةَجاَحْلا

 هرعراسو

 ديزي نع «كللاَم اَنثَدَح : لاق. ىَسيع نب قاَحْسِإ انئدَح - لحاراي

 نع ريت نب مفاتن ؛هربخأ بك نب هلا دب نب وَمَن «ةيصُح نبا

 ها م يم هس
 داك دق عجو يبو. ف للنور ينانآ لاق. . ِصاَمْلا يبأ نْبناَمْنُع

0 
 ةحسما : ل هللا لوس يل : لاقق ٠ يكلي

0 5 

 :لقو ض

 اًمُدَللاَبَعْنا َهْذأَق كلت : :لاق «دجأ امر نم هتَرْفو هللا رعب وع

 ” ننمعل هعجار]مُهَريَغَو يلطأ بمآ لزأ مل ٠ «يبناَك

 ٍنْب ناَمْْنلا نَع بيش ةبعش انئدَح ؛(رم قب نب دحسادَح - لا

 ٍصاَعْلا يبان بداَمْنع انا : اولاق فيقُت هيقّت نم انَخايشأ تعمس :لاق ٠ ءملاس

 مهب فخأَق َكموق تْمَم مم اذ 301 قف هلل لور يل لاق : :لاقدنَأ

 لم هع و هدو 5-0

 .ةجاَحا وُدَو ضيَِمْلاَوٌفيِعضلاَويكْاَوُريَّصلا هيف مون « ةالثملا

 نب ىّسوُم نع «ناَمْلع نب رْصَع اًندَح « عيكو اًنندَح - 1

 اي: قف هللا لوُسَر يل لاق : لاق. ٍصاَخْلا يبأِنْب امن ّْنَع ٠ ةَحْلَط

 فيصل مهن (11/4)ن ْفُنصُيلفَمْوَقلامآَُمَو كَمْوَق مأ «ُناَمنَ
 .[16: 94 :نقنا] تعش دش فيك ]ل لصق كسْفَتل َتيْلَص اد «ةّجاَسلا انو ريبكْلاَو

 رقَعَج نب 3 2000 الكعك

 يبن ْدَح ١ :لاق بيَمُصْا ني َديِعَس ُتْعَمَس :لاق ٌةَرُش

 مهب فخأق امو و تشك لوله مرح لاق. ص اعلا
0 

 . ةالنصلا

 نب وِرْمَع ْنَع يعش اًنلَخ «

 ء م همر ي ماد
 ينأنخ ؛ :لاق 1ع نبيل اخ ؛ : لاق. 6 1

 0007 0 ا مق ع اسفل 358 .

 10 كفي تبلد ارامل يل نأ طع ةتسنس

 اهلِظْنَ َح 2 يلع نب قلط ثيدَح نييندملا دنسم لوأ

 مايصلا : لوُشي اقف ِهّلا لوُسَرْتْعِمَس : :ُناَمْفَع لاق «مئاص ين "فرطم
 سا هال اع

 .[االثفأ ٠ عجول نمد بك ءراثلا َنم هَنِج

 ماش 5 ا ماع م مار

 30 اهدا انجل :رقا] رشا نم مي الك

 يماومع »عامر مير مز

 يلع نع ةَمَلَس نب داَمَح انئدَح نوُراَه نب ديزي انندَح - الا رلا

 هللا وُسَر لاق : :لاق. ٍصاَمْلا يبأ ٍنْبناَمُْعنَع ؛ ءِنَسَحْلا نَع ءدْيَر نبا

 « ىطْميَق ٍلئاَس نم لَه« «هلب اج عاد نم لَه كلك دام يدان 3
 0 ميعقم قمم هاش
 امد :رظنا] رجلا َرجفَي ىَتَح هكر فَ نم لَ

 يدوس ري هرب اه

 اًنثدَح :لاق .َةَمْلَس ْنْب داَمَح اًنَربْخَأ : لاق. ديزي انندَح - - 0
 ريب هرب دهع هيو 2
 نب بآلك ىَلَع ص اَحْلا يبأ نب نامت رم : :لاق نَسَحْلا نع ديرب لع

 امين :لاقق ةّرصبلاب شالا سْلجَم ىلع سلجم

 :ُناَمْقع هَل لاقك - دايز ينمي ناَكمْلا اَذَه ىلع اه يلمس لاق

 :ناَمْنَع لاقف ءىَلَي : لاق ؟8 هللا لوُسَر ْنمهُعمَس اديدَح َكمَدَحأ
 لدا مآلّسلا لَ هلللايِبئةواَدل ناك : لوقف هللا َلوُسَرتْعَمَس يمو

 ًةعاَس هذَهنإَق اوّلَصق اوُموُ دوالي : :لوُشيُ لَه ظوُيةاَس
 م نب بآلك بكرت. راَشَع ور حاّسل الإ ءاَعدلا اًهيفهّللابيجَتْسَي كس 598 و 09 0-9

 علوا كسل :رفتاإ معَ ,هافعتساَف داي ىقف «ةتئيفس
 د4ةي#

 نب هّللا دبع اَندَح ؛[هللادبَع انثدح]- )مول

 يع دق نئاردق ع ديانا لاق «يِرِراَوَقلا

 َرَكذَك. . .ةّيمأ نب بالك ىلَع ص اَملا يبان ْبداَمْنْعرَم : :لاق. ِنَمَحلا

 177٠[ : عجلر] . هَوحَن

 0 5 8. 2000 ل -

 هط دز اغنام: :لاق . 0 وللا

 00 ياعالم ىلا 39
 0 مك

 .اهدوجسو

 َرَمْع ٠

 دبع اًنكدَح ؛ ةبتع رب بوُيأ اًندَح :لاق رض وأ ارح ١788

 هّللا َلوُسَرنأ «هييأ ع ناش نب يلع نْب نمل دبع نع ءرذينْب هللا
 هعوُكر َنِديهِبَلَص ميقيأل لبر ىلإ جَوْرعُهَللارطيآَل لاق

 كةنثفأا دئذفتم احل :رظتا]مذوجسو

 را هع

 دبع اًنْئدَح :لاق . مم اند: لاق. دّمصلا دبع انيَدَح - اللا

 28 قر ةلقاناره كلذ رلا ءدحارلا بولا ف السلا

 :لاق ٌءآلَّصلا ىَصَت عك نملك ىَلَصَم ما

 "نين

 ,اكلثؤك :رظنا] نسِييبوت دجيم



 - هاله ف
 ل يطرب بوي الح لاق. قدا يح اقَح - ليلضلن مسا م و مو

 ادِإ اندَحأاسَويَل : ا هللا لوُسَرلجَرلآَس : لاق . هيبأ ْنَع ؛ قلط نب سي

 ةَمْضَبَوُماَمْنِإ :لاق ؟هَركك رسم
 كافي لسلة

 :رفنا] دج وأ كنت

 قمم دو
 ا قلط يسع «ٍمْيلخ نب ىسيع

 الّصلا تَسيأ مق اني يمل «دحاولا بقل يف ةالّصلا نع لج

 1 :عجار]امهيف ىَلصَ هيو نييك هللا لوس 2 ر قراط

 نب دمحم اَنكدَح(77/4) دود نب ىَسوُم اَندَح /91 1-١

 دار اذإ :كف هللا لوُسَر لاق :لاق . هييأ ْنَع قلَط نب سيق نع «رباج
 00 5 :رقنا] روت ىَلَ تَناَكْوَلَو اهنيك ةجاَح هتأرما نم ْمُكَدَحأ

 دبع نَع رياح اَندَح «دواَد نب ىسوم اًنيدح - ١8 ١

 هل :ف هللا لوُسَر :لاق : لاق هيبأ نع ؛ ّيِلَع نب قلط ْنَع ءِرَْيِنْب هللا

 1 [7477+ :رظنا] . ةليل يف نارْثو وك

 دحاو باوك يف يي لجرلا نَع ف يلا لَو : لاق -ما1194

 ا 4 و :لاق

 رءقعع دو

 200 اذ : 0 لاق“: قا هيأ قلط
 هيهدس سا # وا ووم

 هال  .رنا]ةدعلا اومنأ ْمُكيلَع يم نإ ءاورطفاق هومر

 هءومموو

 نب هللا دّبَع ْنَع «رباَج نْيَمَحم انندَح ءىَسوُم انئدَح - 0-4

 ةئََقلا سيل : لاق يِبلَنأ «هييأْنَع ؛ قلط نْب سْيَقْنَع نامل

 [43741 :رظنا] . رخال ض رتل هنكلو قثألا يف َليطَمسمْلا

 رمروونو
 نع «ياَج نب دمحم انئدَح ٌدْواَد ني ىسوم اَنندَح :لاق - 1١

 لج لسن يا ةنع دنع ًاسلاج تنك :لاق. هبيأ نع ؛ قلط نْب سي

 ولا هيلع ,ةلّصلا يف“ كدي لجَرلا وأ «يركذ ات سسسم : لاقت

 ”ةذنغلل :عجار]كنم وه امّنِإ « آل :لاق

 دبع نع ءرياَج نيدَمحُم انئدَح واد نب ىسوُم انثدَح - 154+

 اطوال , 4 يلا ىَلَع اند : لاق. يلع نبا قلط ْنَع ءِرْديِنْب هللا
 مث ءاهاكوأ مث ءانآلك هيف جَممت ءاَهئمانحَ ام مة ير

 اقرأ هسور اك «كلموك دجْسُم حّضْناو اَهبابهلا : لاق

 ْتَسيئادإَق : :لاق سي انو ةديعب كيو اني ضرألا نإ : :تلُق ءهّللا

 1 :رظنا] اهدمَق

 رو مرعب مةمع
 ْنَع «رباج نب دمحم اًنربخأ ؛ ىَسيِع نب قاَحْسإ انئدَح - “1١54

 َلَعج ُلَجَوَرَعهللاَإ : : هللة : :لاق :لاق . هبيأ نع « قلط نب سي

 ْمُكيلَع مُع نإ « هتلر اورطفأو هنيؤرل اوموص ؛ سل تيقاوم ألا مذه

 4 :عجاراتدعْا اوما

 نب سيق نع ٠ ريجيم ء مايا اح - --54 ع

 سما # را ا

 كد سم اذ اًندحأ ضو هللا َلوُسَر اي :لُجَر لاق :لاق . هيبأ نع ؛ قلط

 عام :عجاركنمةَعْضَب وأ. كلم الإَوُم لَه : لاق ؟ةالئملا يف

 2 يميل ورع مز اح ادع ات -6

 .(ح) ِرْديْنْب هللا دبع يَدَج

 هيأ نأ اَمهئَدَح قلط َنْب َسْيقذأ «ةَبفَع نب جارس ينئدَحَو : لاق

 ين يقلك ىلصق « ىتشل ىلح لعلك امر نلعب

 يقي ىّتح مهب ىَلَصف «ناَمْيَر دِجّسَم ىَلإرتَحْنا مث «اَنيرثوأَو ,ناضمر

 نارثوآل : لوفي هللا يبت عِمَس : لاق مهرئوأ الجر مق ثول

 . [14752 140 :رظنا] ةَلْيَل يف

 ناّبْيَش نْب يلع ثيدح
 وا هر اس ةسرع سل س6 نيا هس

 نب مزآلم اَنكَدَح : لاق. 'جْيَرسَو دَّمّصلا دبع اَنئدَح : :لاقت 5505

 'يلع ابن «هكدلَح يلعن نَمَحّرلا دبع نأ ربها دبع انَدَح ءورْمَع

 َفلَخ اَنيلَصَق :لاق ؛ 1 هللا لوُسَر ىلإ افا جرحه : ُهكدَح ناش نبا

 ءدوُجّسملاَو عوكرلا يف هبل ميقيآل لج ىلِ هَ رخاؤُمب حل اقف يبل
 آلْنَملةالَصآلهنإ :َنيِملسْلاَرَشْعم 85 ا :لاق ا لل لور فرصاً

 . [706 :عجارإد وجسلاو 22 رلا يف بلص يقي 9

 ىّنح فكوق ءافّسصلا فل يلَصْيالجَر ىآرَو :لاق م6
 َةلّص 6 ِهّنِإف) ,َكلَتآلَّص لبقتسا : : هللا وسر : :لاقق «لجَرلا فرص

 [5450+ :رفنا] فصلا فخ در لج

 فصلا

 «كلتآلّص لبقَتْسا : هللاَقَق]. فصلا فلاب :دا دمصلا دبع لاق مصاص 8٠ او

 نب مزال ينُدَح :لاق. لدي لاق 0 وامر ومقام

 نب قلَط هيبأ ْنَع قلط ِنْب سيك نع ءرْدبنب هللا دبع ينكدَح : لاق ومع

 :رنا] اَهَحَسَصَو يناكرك ا هّللا يبت دنع برفع يتعدل : لاق : لاق . يلع

 ةةنكنح

 ت4 عيرس ند دوسألا ثيدح

 .(ح) ديعس اَندَح :لاق حور اَنثَدَح - 8

 ِنَع ءِنَسَحْلا نَع َةَداَتُكْن ع ؛ديعس اًنربَخَأ : لاق. باٌعَولادْبَع

 جير: يح يسن ل لوم يسود

 م ام ءهدّي يسْفَت يذّلاو : لاق «يِدَحْلَركدك . برا ءايحأ نم ايح اونا

 1[ :عجار] اهّئاَسل هن بري ىَتح «ةر لا ىلع لإ لَوقةمَسَ نم

 َّنَع ءدْيَرْنْب داَمَح انندَح « ىسوم نب نسَح اًنئدَح :لاقق--8

 دْبَعَو

 :لاق . عيرَس نب دوسألا نع «ةركب يبأ نب نمحرلا دبع نَع ءديز نب يلع



 م ىمةاع

 لق. ىذا هش ةحاتي لاشك ىلإ هل :تلُق

 007 هعجار] لَو هللا ةَحَْمأباَو تاَم : :ال يِل

 و
 :لاق. ٍماَشهْنَب رم اندَح ؛هّلا دب بَ اََح - لجلال ل

 0 سيق نب فلحألا نَع «ةداتقْنَع يبأ يئدَح

 لجو ايش مسي لَم مصل ُجَر «ةَمايقلا موَيةَرَأ :لاق هللا ين

 ْدَقَلَبَر : وق ةمألا ل «ةّرثك يف تاَملجَرَو «مره لجرو 0

 مآلسألا َءاَج دَقلَبَر : لوُشيَق محلا امأَو ءأئيش عملسأ اَمو مآلسإلا ءاَج

 مم دءميط مم
 امو مالسإلا ءاَجدَقَل ير : لوفي مرَهلا امأو ءرطبلاب ينوُقذحَيثايبصلاَو

 'ةلوُسَر كل يناثآ اب :لوُثَي ةَرْممْلا يف َتاَم يلام ءانيش لقعأ
 00 ريس رم ومدح

 سفن يذلا : لاق رأوا نأ مهل «هتعيطيل مِهُقيِناوَم لح

 .امآلَسو دري مهيلع تن جل اَهوَُخَد ول « هدي دمحم

 « يبأ ينّبدَح :لاق ءماَشه َنْياَع انئدَح“, يلع انئدَح - 54

 يف لاق هنري ءاَذَم لم... . ةريره يبأ نع ؛ عقار يبأ نَع ؛ ءنّسَحْلا ِنَع

 . اهيل حسي اَهلخْدَيْمكْنَسَو «مآلسو دري هيلع تنك الخد مف :هرخآ

00 
 مادع .#

 « ىَبَحَي نب يرسلا اًنكدَح : :لاق:
 نيومارب هرب شالو

 رضعَج نب دمحم اًندح -7
 سهل مص رو ساس

 ءدْعَس ين نم ًالَجَر َناَكو «عيرس نبا دوسألا (ندَح) «نَسَحْلا اًنْئدَح

 :لاق - َعِماَجْلاَدِحْسَمْلا يي -دجنسملا اذه يفّصق موناكو : :لاق

 اََنْسَبةّيردلا موك َلَواَتَك :لاق ؛تاَوْرَغ ٌعَبرأ ك8 هللا ل وُ عمور
 اوُلََق ماوفألاَباَم آلآ :لاقق ٠ ءاف هلل لوس كد عل ةلئاّقملا اوت

 ُءاَنبأ سيكو هللا لور الجر لاق : لاق ؟ةيرلا اووى لاما

 اهّنِإ ني كرما هاي ْمكَراَيحنإ: : 4 هّللا وسر لاقُق : لاق ؟َنيكرْشُمْا

 هلع ني تح اميل لاَرَتاَمَق هلا ىَلَع تدل الإ وُ ةَمَسْن تسي
 2 سال سا

 21 ايإلا :عجار]هنارصتي وأ هنادي اًهاوبأَق ؛ اًهناَسل

 ممم

 نسحلا اَهاَمْحَأَو :لاق

 35 ل 05 8 ىلا و >2

 هيبأ نع هللا دبع نب فرطم ثيدح
 1 4 94 هه 5-8 5 1

 .(ح) عش ْنَع ؛ىضياَتدَح 7

 يتلا نع هيبأ نع «فّرطُم ْنَع َهَداَتَق نع ةبعش ةبعش انئدَح : لاق . .زهبو

 يلا نَع هيأ نع افرطُم طمس : لاق ؛ يربك: لاق : :ةبعش لاق) يق

 :رنا]رطْقَأ آلو ماص هلأ رن اَمَوَماَصاَم : لاق ٍرْمّدلا ٍمْوّص يف لف

 .[اتل ت1 ل ل ال

 سيم ساس

 كين فقع اما لاق. 000 115

 لاقالوُتيَوُمَو ف هللا لوُسَر ىلإ ىَهْلاالْجّر نأ ؛هيأْنَع هلل دْبَع نبا

 ْمُكرذ ىَّنحرئاكَتلا مكاو َرْفْيَوهَو قف "يلا ىلإ ىلا :ةرم عبكو
 اَمآلإَكئاَم نم َكلْلَمَو ؟يلام يلام مدار لشي : لاق َرياَقَمْلا

 57 نلنمل فيض حذف

 .(ح)ةبعش اَنْئَدَح ءرفعَج نب ب دمحم اًنئدَح -6
 ل 0# 026 ماش

 ْنَع «ثدَحُي َةَداَنَك تعمَس : :لاق. ُةبعش ينئدَح : :لاق جاجحو

 ريامقلاس#ب 0

 مكاهلأ» : ليو هو قف هللا لوُسَر ىلإ “تيا :لاق هيبأ نَع «فرطم

 «تيفاك تلكأ اًمألإ كلام مكاو ؟يِلام يلام : مدربا لوي ناكل

 [15414 :غجار] . يأ لسلالا تيلباَق تسب وأ

 يم دم ل * 25 ع

 # ادعت ماو سارع عي

 لُجَر ءاَج :لاق. 0 دل

 :لاق هللا دّيَسلا : : يلا لاقق ؟, يرق ديس تن :لاقك «٠ اقف "يلا ىلإ

 هّللالوُسَر لاق « ا( 9 )هلأ

 [13456 15147 :رظنا] . ًناطتشلا متسول مُكدَحأ لب

 هام يوهم ءقدنو

 نع :هَداَتَق نَع ءديعَس اًنئدَح رع نب كمَحماَنْئدَح - 11

 نع لثسَو ءاف يبل عمَسُدنا ؟ هيآْنَع ء«ريخُشلا نْب هللا دْبَع نب فرم
- 

 ص ص هسا معه اق وساق

 .[ل541 :عجار]َرطْفأ الو َماَص آل : لاق ءرهدلا موصي لجر

 و

 «يريرجلا ديعّس ْنَع رَمعُم اًنندَح « قاررلا دبع انئَدَح - -1 248

 يف يْلصُي ب هللا َلوُسسَر هت : :لاق. .هيأْنَع «ِريْخُشلا نْب ءآلَْلا يبأ ْنَع

 لتقل لت 1 :رفنإ ]يك
 و 0

 «يِريَرِجْلا ديعس ْنَع هرَمْحم اَنئدَح « قارلا بع انئدَح - 1 848

 8 هللا لوُسَرتيآَر :لاق . هيبأ ْنَع ريشا نب هلل دبع ِنْب ءآلَْلا يبن
 َتطَئمَشَنتَيَمُت ي صب

 .عكفاو

 :عجارإهلجر يف يهَو هلْ هك مت هم ,همّدَق تحت

 ري ةعمينو

 اًمدَح :الاق. دّمّملاُدْبَعَو ءوِرْمَع ْنْبدْيَوْس اَنكدَح - 1

 هنأ ؛هيبأ ْنَع ءريخلشلا نب هل دبع نب فرس ْنَع آلي اَندَح كيدهم

 :اَنلُقَك هيلع امل هايد : : لاق ءِماَع يني نم طر يف يلا ىلإ دو

 لوطأ نو : :سُنوُي لاق) اَنيلَع لوْطأ تنآَو ءانديَس تْنآَو ءاندلاو تْنأ
 ع

 اوُثوُق :لاقك ءماَرَقْلا ةْفَجْلا َتْنآَو ءًالْضَماَنبلَع اًنلَضْفأ َتْنآَو «(ةلوط اَنْيلَع

 :عجارمكنيوهتسُي بالو :لاقامّبرو : لاق ءناطّيشلا مُكُنرجَتسي تسي الو مكلوَق

 .[لت

 ي4ةعوم رب .و

 نياك نع ؛ لس نيام اريج: اقدح - نانو

 ا :رلقتا] ء و اكسل ياك ا م
 سام ع ما مل

 نيام نب ديزتأل زاك ليلها دبع لاق

 ممسمل

 - 1 را ءريخشلا نْب للا

 .[15414 :عجار]ىَرسيْلا هلعَتب
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 يني ؛ديمح دِيمح اَمدَح :لاق. ديعس نسب ىَيِحَياندَح - لداقفي

 َلوُسَراَي : :لاق الجرن هيأ فرس «ْنَسَحْلا اندَح «ليوطلا
 .واَثلهقَرَح ملا ُةلاَص : لاق ؟اًييصُت ليألا مَ هلا ع

 ٌهَداَتَق نَع ةبعش انربخأ : لاق. َنوُراَه نب ديزي انئدَح - 155

 ٌماّص آلَّرْهّدلا َماَّص نم: :8 لل لوُسَر لق: : لاق هيبأ نع 0

 .(ح)ةبعش اًنكدَح 00
 م سا

 :لاَق :رمَعج نبا لاقو) داكن يتتثدَح : لاق . جاَجَحَو

 :لاق : هئيدَح يف جاَجَح لاق) ؛ ؛هّللا دبَع نْب فرط َنَع (ةَداَنَق تعمس
 ع« د ممر همك
 ديس تنأ : :لاقت 8 ْيِبلا ىلإ ل جر ءاَج : لاق. هيبأ نع (رطم تدمَس

 ًالَوَق كايين اًهلَسْنآَتنآ لاق ؛هّللا ُدّيَّسلا : :48 يبا لاقق «ٍشْيَرُق

 ترتيل هلو ْمُكدَحأ لئلا هلل لور لاقق « لوط اف اهمظْعآَو
 ,[لكفاك .عجارنيطابشلا وأ «ناطيشلا

 نب دامح انئدح :لاق. أيدْهم نب نَمْحرلا دبع انثدَح - ناقه رو مربع

 2 هّللا لوس ر ىلإ يتلا لاق . هيبأ نع «فرطم َنَع «تباك نع ؛ ةملس

 علف .عجار] لَجْرمْلا زيزأكزيزأ ٠ هردّصلَو «يلصيوهو

 اع فرم اقم تح دان - اقف

 و ماض آل 4 يلا : :لاقك ءرهدلا مْوّص ْنَع كل يلا لأَس الجر نأ ؛ هيأ
 .[1541 :عجار] رطفي ملو مصي مل : :لاق وأ رَطْنأ

 يبأ نع «يرْمرجْلا يئربخأ ءٍمصاَخْنْب يلع اندَح - - 1

 ,هّيلَت يف يّلصُي 8 هللا لور تيا :لاق . هيبأ نع «ريخشلا نْب ءآلَعلا

 .عجار] هيت اهَكَحهكيآر مك لاق « ىَرْسبلا لَن تح ذك َمَحَتَف :لاق

 كانت

 فرم ْنَع َداكْنَع ديس اند :لاق .حْوَراندَح -6
 ف هللا, يسب ليس وأ ؛ قف "ينل لاهل ؛هيبأ نع ؛ «ريخشتلا نب ب للا دْبَع نبا

000 0 

 541+ يجارإَرطْنأ الو ماصآل :لاقق رمت موصي لجَر نع

 اًنرَبخأ :لاف .َةَمْلَس ْنْب داَمَح انئدَح :لاق .ناَمَع اًنْئدَح - قلد

 هللا لوران ؛هيبأ ع هلا بم نإ فَرطُم نع لما يبأ نعي 0 للا

 . ىَرسيلا همَدق تت قّتَيو يل ناك("
 مك اسوا رك هسا

 ع :ةَداُقّنَع ءًاديعس اربح : لاق باهل دب (ثَدَح)- نناتسش

 :مَدآ نبا لوقيو : لوي يلا مسهل هيب ع «هللادّبَع نب فرم

 أ تييباَق تلسيلو أ ات تاك تلك مال كلام نم كل لهو يلام يلام
0 

 ا :عجار[تيضمْأَف تْفدَصَت

 فّرطُم ْنَع َةَداَنَق نع قبعش امدح : :لاق ,نسح نيد 61

 م١ ير يب

 ٌماَصْنَم :لاق 8 هّللا لوّسَر ىنآ ْدَق هوبأ َناَكو ءهيبأ نع « «ريخشلا نبا

 ملكك :عجاراَرطُفأ لو َماَص ةلك َرمّشلا

 _ ةّملس يب نيرَمعيدَح  نييندملا دنسم لوأ

 ا

 :”ف ل اند داق اكد كاب انطَح اع اكد - - 152“

 هذه ارقيوهو 8 هّللا لوسَر ىلإ تعد :لاق. هئدح هابأ نأ هللا دْبَع

 ينعي داك لوك هيف سيل اوه رك. . . «رئاكَتلا مُكاَهلاط رسل

 لت :عجار]-ٍماَمَه ثيدَح َلْثم

 ا ايات

 :لاق. "سار ةحلط ديس ين هَ بالا يي انك : لاق

 نْب هّثلا دبع نم انأ هتعمسو

 :لاق هيأ نع «ريخششلا نب هلا دبع نب فرطم نَع ربرج نب نآليع يئدَح
 «رئاكملا مكاري امئاق وأ ًادعاق يلصُيَ موق هلا لور

 ةاطنلل :رظنا] اَهَمَتَخ ىَتَح

 نع «"اتبباك انربخأ : لاق .داَّمَح اَنئدَح :لاق .ُناَّفَع انئدَح -8

 زيزأكريزأ ءردصلو « صيوهَو لق يبل تيتآ : لاق. هيبأ نع «فرطم

 لتقل :عجار] لجْرمْلا

 فرم ْنَع داق ارب ماَمَه انثدَح : :لاق .ناَمَع انثَدَح 55

 مكانا ةيوهو 8 هللا لوُسَر ىَلَعتْلَخَد : لاق. هيبأ نع ءهللا دّبَع نْبا

 ْلَمَو يلاَم ءيلاَم : :َمدآ نبا لوُقي : لاق : لاق راما متر ىّتح رئت

 نأ «تيلباق تنسبلؤأ «تيقأق تلكأ اَمألإ كلام نم ٌمدآَنْبا يدلل

 .[13414 :عجار]ت يضُمْأَف تْفدَصَت

 .«ايتشب سيلفي مل ةقدصلك همنا :هلوُشيداتك اكو

 نع ؛ةناشاتلخ اتق قالا :لاق .ٌرِهَي اًنئدَح -7/

 ثيدَح لهم َركذَف. . .لوُيهَعمسَق ف "ىلا ىلع لحد ؛ هيأ ْنَع «فرطُم
 .[15414 عِجاررمَداَتَق لوك مدي مَكو ناَذَع

 «ةدرص نبا يني عاشو نع ؛ «ديعَس ب ىَيحيادَح - 101

 0 ماتَ لاق. ا

 سياتل

 نها شرب ءاشع انك : لاا 0

 يبأ نمنع رم نم لج ْنَع «يدْسلاةرجَو يبأْنَع « ليعاَمْسإ
 مس (يِئباي: ماّشه لاق) ءَرَمْع اي : :لاقق ام ينأ 8 لاذ ؛ ؛ةَملَس
 يتلكأ تَلَراَمَك : لاق كيم لكَ «كلنيمتي لُكو «لَجَورَع هللا

 . [1441 رشاد عي

 1 ةَملَس مأ ت سا هيض
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 يأن اها لاق. ةيواَس وب اندَح - ١.5

 يبأ ِنبَرَمُع ْنَع :ةنيرم نم ٍلجَر نع -دعَس يني نم ٍلجَرح ةَرَجَو
 لكم هللا ْمَسِق تلكأ اذإينياَي ف هللا وسر لاق : لاق ءةّمَلَس

 [قباسلا ثيدحلا عجار] . مَ يتلكأ تلزم :لاق ٠ كيلي امم لُكو :كنيمُتي كن

 را «ريثك نْب ديلا نَع «ةّئيِبع نب نايفس اًنئدح - 0-0

 سا عش هه
 مس ماع اي يِبنلا يل لاق : لاق. ةَملَس يبأ نب رمع نع «ناَسيُك نبا

 3 دعب يحمل كلوت د ملف ٠ كيم لُكو «كنيمَتي لكو هلا

 . شيطت يدي

 - 007408 :عجار]دب ًالمتشم

 َرَمع نَع هيبأ نع : ةورع نب ٍماَّشه َنَع «ناّيفس اًنئلَح - 15

 (4//81)ٌلُككو ءةللا مس :ف هلل لوُسَر يل لاق :لاق ٠ ةملس يبأ نب

 . كايلي مم لُكو كنبمتي

 ب ىَيِحَي اًنئدَح -606
 مما

 نب ثيللا انكدَح :لاق «قاحسإ
 مسمع ها ع

 يبأ نب رمع نع « لَ وب مَ يباع ديس نب ضب دنت

 1 بيف لاَخ دق «دحاَو بوك يف يُلَصُي 8 هللا َلوُسر تيل :لاق همس

 . [هدعب رظنا] . هيقناَح ىلع هيكرط لع ؛ هير

 َرَكْدَو لاق َقاَحْسِإ نبا نَع ؛ يبأ انندَح , بوُقعَي انئدَح - 515
 مسروق مس مرق ماش

 نبا رم نع ؛ 0

 ل ل
 ا و قاس اق يا دش ١

 [هلبق ام عجار) . هقدص ىَلَع

 اَنئدَح :ةَميهكْنْبا اَنثدَح : لاق . ىسوم نب نَسَح اَنئَدَح 417 ١- 52 ا

 يبأ ِنْبَرَمُعْنَع دّعقملا دْعَس نبا ِنَمْحّرلا دْبَع [نَع] ءدوُسألاوُبأ
 0 0 هم
 مسا اوكا هباَحصآل : لاك «ْماَمَط 8 هللا لوُسرل برق : لاق .ةَمْلَس

 "هانم نال لا هل
 مما

 ل ا لاق. '. لولب د ناميَلَس انيدح : :لاق

 اًمملُكَو «هَّللاّمَسَو ءةثال يباب" :هلل لاق ف هللا لوُسَردأ ٌةَمَلَس

 ملكك ه1و 14615446 رنا كيلَي

 املس اَندَح : :لاق : واب ىسوُ : يب ىلعتأرت 6

 0 ل :لاقك ف

 . كيلي امم لْكو «كلنيمَي

 :لاق ."يعاّرخلاةَمَلَس نب وُصْنَم : بأ ىَلَعتأَرَ -
 هلأ «يدّسلا ةَرجَو وب (يتربخأ و أ) يكدَح : لاق . لآلب نب ناَميلس اًنربَخأ

 07/5 لل دبع نيل دبع ثيدح نييندملا دنسم لوأ ش
 م يع

 , هَلهلوُسَر يناَعد لوي "ينل بيرة يبأَنيَرمع حمس
 [هدعب ام رظنا] . كيلي امم لكو مس ؛ « يتب اي ندا : لاك

4 

 امدح :لاق“« ءنْيَوُلاَمدَح .[هللادْبع انثدح] 5١

 يلا نَع ةَمْلَس يبأ نِبَرَمع نَع «ةَرْجَو يبأ نَع لآلب نْب ناَمْيَلَس

 [هلبق ام عجار] ٠ وح 2

 يلي

 ةيَمُأ يبأ نْب هللا دّْيَع ِنْي هّللا ِدْبَع ثيدح
 72 **4هييعد»

 يفه ا
 هت

 نِباَنَع؛ يسبأ يسئدَح : لاق .ْبوُقْتياَدَح 1
 مسورب امر

 هلا دّبَع ِنْ هلا دبع نع «هيبأ نَع « ةورع نب ماشه يئدَح : لاق . قاحسإ

 م ةملس م ةَملس مأ تيب يف يلَصُي 8 هللا َلوُسَر تن :لاق . .يموُزخملا يم يبأ نبا

 . هلع ناشر 0 يا

 كدا مم هلع

 و هع ل ٠

 يافا ا 00

 . هيقرط

 دنسألا دبع نب ةملس يبأ ثيدَح

 سا يسويوسأر»ب ءربااك « هس
 نياك ْنَع؛ ةَمَلَس ْنْب داَمَح اًنئَدَح :لاق. حور اًنثدَح - ا 45

 نأ م يكدح َةَمَلَس ابأ نأ ٌةَمَلَس يبأ ْنَع هبيأ ْنَع َرَمَع نبا ينئدَح : لاق

 ل :لئيلكةيصُم ْمُكَدَحاَباَص باص اًذإ : لاق ف للا َلوُسَر

 ارَخ اهب ينلدباو ايف ينج يدييصُم ب سقما لع مهلا نوجد

 رنا ريَخ يلطأ يفك ْرَحلا يقل ةملس وضم
 .[هدعب

 نع -دْعَس نبا ينعي- ثيل انكدَح : :لاق .سْنوُي اًنئلَح -6

 نع -وِرمَع يبأ نب يني ورْمَعْنَع هداه نب ةماَسأ نب هللا دّبَع نب ديزي

 ه9 ل لور دنع منول وأ ينانآ : :ًتلاق ٌةَملَس ا بلا

 مها س مكي هل
 ينال اس 2067 :ةبيصم

 معو شاص ار
 اًرمانحأ

 بلسم تلاق ءهبكالك لماء آرب ين فلو يتيصم يف

 0 :تقو تفجرت لس وبأقل ,ةثم لل تظفحُ

 00 دل يلع ةلاتشل يناع ادضقلانلقا لس يبس

 مكأتتذآو ءظَرقلا نم يَدْيْتلَسَمَف ينبه عيذأ انو (8)4//18

 « يسن ىلإ ينط ؛ اع َدَمتك فيل اهو م داس ُهَلتْدَصوَ

 ٌةَبعَرل كب َنوُكَتالْنأ يب اَم ءهّللا لور اي: :"تلُق «هتلاقم نم ركام

 :ةهَمَلَب



 درا يثكلر يف 0010 ذآ فاَخاآك ةديدش

 نم تركداَماَنأ : لاق «لاّيع تاذانآَو لدا يناتلخق راو
 هءديواع ة مدع دلع

 دك سلام تكد ماو كنم جور اهب فس 3

 « يلاّيع كُناَبِعاّمّنإَف لايعلاا نم ت 9 امامأَو «كباصأ يذلا لْثم نيم
 متنا ٠ هل لوم اهب قف هللا لوُسرلاتلسقف : :"تلاق
 [هلبق ام عجار] . . هللا لور همي ةَملَس يباب هللا يندب دق : :ةَمّلَس

 يراصنألا لهس ِنْب ةَحلط يبأ ٌثيدح

 اًنكدَح : الق مسالا ْبمشاهو دمحم ْنبجبحْا ائدَح - 15465

 -جألا نْبهَّللا دبع نبا يي ريك ينكح : لاق -دْعَس نبا ينعي ثيل

 هّللا لوُسَر بحاص « :ةَحْلَط يبأ نع هلا نب دير نع دعس نيب

 .ًةروُص هيفي ةكئالملا لمآ لاق ف هلل وسر : :لاقّدتأ قف

 'تْلْقَف «ٌةروُص هيفا هبا ىَلَع اذ هناكَ ىكتشا رسب : لاق

 رُكْذَيو اًنربْخي ملآ : 0 يا
 يفمُقَرَألإ: لاق :لوُشَي هعمست ملأ : هّللا ديبع لاقق ؟ لوألا موي روم 00 1

8 

 هّللا : يس لاق لل مورو يريم "مشاه لاق

 سوي لاق اًذكو :بوك يف مقرَلإ لاق ٌنيح هعَمْسَتْملآ

 .(ح) جاَجَح اًنئَدَح , يام وبأ انلدَح -1461/

 نبا نَع ءدْعَس نب ِنَسَحْلا نَع ؛ «جاَجَح انربَخَأ : لاق. ٌةدئاَر يبأ نباو

 [ةَحْلَطوُب /ينابلأ : هئيدح يف ىَيحَي لاَ ةَحِلط وُبأ يتربَخَأ :لاق : سابع

 . 0544 :رظنا] 5 ةّرمعُلاَو جحا ني ب مَمج هللا َلوُسَر نأ

 :لاق. لاق .ييرهلا نع ُبَمْمَم اَنكدَح : قاررلا دبع لاقو - 4
 تشم لوي سابع نبا عمت هنأ ةبثع نب هلا دب هلا دبع ينربخأ
 بياكل خذت :لوُشي 8 هللا لوس تغمس :ل لوفي ةحْلَط اَبأ

 تل :رظنا] ليات ةروص لو ”بلك

 َنَع َةَداَتَق نع « ةيورع يبأ نب ديعس انْدَح «حور اًنيدَح - ١84

 اوُناَحأ دوري ف هللا ين مّبص امل لاق . سلط يبأ ْنَع كلام نْب سْنآ
 انما لأي وارق .مهضالو مهني ىلا كحات

 ةَحاَساَنََ اان يطأ هللا بأ هللا : 9 هللا لاقق «َنييُم اوك

 , [ادقل0و 15450و 15474 :نظنا] َنيِرَذْنمْلا حابص ءاَسق مول

 رطمل لبق : لاق. ماَّمَه اَنثدَج :لاق. نافع اَننِرَح -

 اعلا تويَغ اساسيا ناك ْنَمَع :هدْنع اَنآَو ؛قارولا
 ْرَع ةّخلط وبآهَذَخآَو ,ةحلط يبأ نع ”سنآهدَخآو « سن َنحُهَدَحأ :لاق
 ١ 1 . 8 هّللا لوسر

 وُبأ اًندَح :لاق .ةَبعش اَنْئَدَح :لاق ديما اح 0١-

 ف يللا نأ «ةريره يبأ َنَع هَرَخآٍلجَرنَع َرَغألا نَع « صْقَح نب ركب
 :رظناو 44:4 :ةريره يبأ دنسم يف مدقت]. الا تريَغ امم اوُؤَضَوَت لاق

03] 

 اًنثَدَح :لاق - -ٍصُْفَح نبا ينعي- :ركبوبأ : لاقو -

 :رظنا] هلّثمب . ٠ .4 يلا نَع ؛هييأْنَع ؛ ةّحْلَط يبأ نْبا نع «يرهزلا
 .للكال

 ءحلاص يبأ نع ؛ ءشَمْعَألا نع ؛ٌةبعَش اًنئدحو : لاق -55*

 [15451 :عجار] . هلكمب . . .ق# يلا نَع «ةريره يبأ نع

 َتدَح :لاق. َةَداَنَق نع «داييش ريت يف يح انئدَح - 15

 اوُنَخآ دك ربي هللا يِبَحَّبص : لاق . ةَحْلَط يبأ نَع « كلام نب سنآ

 ريب يمل هل ءااشس
 اوُصكت ياه هلي اور ملف «مهنورح ىلإ اوعو « محام

 انت اد ان هَرييَخ تَيرْخ ريكا هللا ثيكأ هللا : 8 للا يبت لاق :٠ «نيربدم

 6 :عجارانيرذمْلا حاّبَص ماسك موق ة ةحاسب

 وامور
 ْرَع لوف ؛ةداَك نع نابي اًنئدَح : لاق. سنوي نئدَح - 60-١

 نب ب سن ثدح : لاق «نيردنمْلا حاَبص ءاسف مهتحاَسي َلْرَت اذا لجو

 َركذم ... ربح (19/4) 8 هّللا يبن َحّبص :لاق لَ يبأ َنَع كلام
 [15409 :عجار] . 03

 نب َقاَحْسِإْنَع ِرَشْعَموُبآ اند ؛لاق . جْيرس انثدَح -5
 و ودل م دعو او

 ةق هللا لوسر حبصأ : لاق. يِراّصنألا ةَحلَط يبأ َنَع «ةرججع نب بك

 تميم هّللا لوُسر اي : اولاق ءرشبلا ههجَو يف ىَري ؛ « سلا بط امؤَي

 يئس تا ينك لجأ: لاق بلاك يف ري « سلا بط ملا

 َرْطَعهَلدَللا بك ةالَص كس ْنمَكَِلَع ىَلَصْنَم :لاقق «لَجَورَع
 هْيلَعَدَرَو «تاَجَرَدَرْشَع هل َعَقَرَو « تاّنْيَس َرشَع ُهْلَع اَحَمَو « تاتْسح

 رو ا هرإ مزز
 هلا دي نَح "يرض نع «ةيع نايس اح - 15 /

 ةكئالَملا لُحْدَتآل :لاق ف يلا هبي ؛ ةَحْلَط يبأ نَع ؛ سابع نبا ِنَع

 .[(04هد) عجارإ بلك و5 ةروص هين

 اًنرْبَخأ :لاق : ةَدئاَز يبأ (نْبايركَر نب ىَيحَي اَنيدَح - ا

 نأ ؛ةَحلطوُبآ ينأبآ : لاق. ”ساّبح نب نَع «دْغَس نب نَسَحْلا نع «جاَجَح

 ء[لتا ؟ :عجار] معو ةجَح نيب عمج ا هلا لوس

 «ةّيورع يبأ نب ب ديعس اًنئَدَح :لاق . ام نب داعم انئدَح - ليال

 انإ ناك 8 هللا لورد : ةَحْلَط يبأ نع « كلام نْب سن نَع ٌةَداَنَق نع

 هيما وم

 [3141/4 154713437١ :رظنا] انو اي

 7-2 !اكا# يشأ َط يبن هكا يسن َقَداَتَ
 سام ماش

 05000 00 رام م
 اوُقلأبق شير ديداتصب مأرب مويا امله ءاثآلك ةصْرعْلاب ماك مهره



 ذيلو ايو ةعبب 0 يل لاق

 ير ينَدَعَوامتدَجَو دك يلق اقح مُر مُكدَحَواَممُتدَجَو لَه «ةبثع نب
 :لاق ؟اًهيف حار ل اداَسْجَأملكلأ ٠ هللا وسر اي : :رمع لاقف :لاق «ًاَقَح

 000 سا #
 [05454 :عجار] . مُهنم وأ امل عمْسايمنأ ام ١ قحلاب يتعب يذّلاَو

 يماس ع هما هسه مك مم كة عع مص ما ع
 ًاراقصرأخيو م95 اوعمسُيل لجَورَع 0 لاق

 روياعو

 .(حلايش اكئدَح ويح - 4

 «كلاَمْنْب سّنآ اَنئَدَحَو : :لاق .ةداَبَقْنَع «ًااَبيش ٍريسْفت يف َنيسْحَو » هما

 ويلا اق ءموَيافاَصم يف نلوم ٠ لاق: ةَحلط انآ

 طق اقم

 0 لاق. 1
 ة مد ٠ ا
 يلا اورام مهيضْرأو مهثورح ىلإ اَوَدَخَو مُهيحاَسم اوُذَحأ دك َرَخ

 نإ ريكا هللا بْكأهللا : : هَّللا'يِب لاقق « نيريدم اوصكت شيا ُهَمَم لف

 -[15469 :عجار] نيرذنملا حابص ءاَسَق موق ةحاسب بانر اذِإ

 سن انك َرَكْذ : لاق . .ةَداَتك نَع ديس اَنئدَح «حْوَر اَنندَح - 155“

 َنيِرظشعَو ةَميرأبِردَبمْويَرمأ 8 هلا لوس نأ ٌةحلط يبأ نع «كلاَم نب

 « ْتِبْحُم ثييَح ردي ءاَوطأ نم يول يف وُ ؛ شير ديداتص نمالْجَ

 ويلي اكمل لايك ثلا ةَصْرَملب مق موق ىَلَعَرَهط ناك

 : ام :اولاقق كياَحْصأ دمي ىَتَمْمَ ءاهْلْحَر هلع دم ل هتلح ريم" َكلاَّثلا
 هلع لدو
 مهيِداَني َلَمَجَف ٠ 'يكرلا ةَّفَّش ىلع ماك ىَنَح ُهَتجاَح يضفي قلطي الإ ها

 مكس نال َنئَناَفاَيوءنالك بنا مها امس مهنا

 ام مُثَجَو لَه اح اجر اندَحَوَماًندجَو دن ةلوسَرَو هللا متعطأ مكن

 حاوزأ ال داّسجأ نم ْمُلَكُتاَم هللا لوُسَر اي :ٌرَمُع لاق ؟اَهَح ْمُكُير َدَعَو

 . مهم لو امل َعَمسأب مَآ اَم هدي دَمَحُمْسْفت يذلا لاقف ! ؟اهل

 ةَئمْقَتو ءًاريغصتو ًاخيبوت هلوق مهعمسأ ىتح هللا مهايحأ :ُهداَنَق لاق

 [15454 :عجار] ةَماَدّنو ةرسحو

 ةَحْلَط يبأ نع «هدنسي مو َناَببش ْنَع ؛نيسح انثدَح -5 »يثمر

 [036 :عجار] .ةئمْطتَو :لاق

 يموم ع مراد ع 00
 اًنرَبخأ :لاق . ةَمَلَسْنب داَمَح انئدَح :لاق.ناَفَع اندَح -0©

 َنَمَر يلع نْب نّسَحلل ىَتوَمس (3" ٠ / 4 )ناقل انك مده : لاق ."تباث
 قف هللا َلوُسَر نأ «هييأْنَع ةَحلط ين ِنْب هلا دبع ْنَع انِدَحَ حاَجَحْلا

 «كلهجَو يفّرْشبلا ىَرتلانِإ انف ,ههْجَو يف ىَريرشبلاو ميتا ءاج

 آلذأَكيضرُياَمآ لوفي كير نإ ءدَمَحُم اي لاقق ٠ "للم يناتآ نإ : لاق

 هاهنا وساحل يديد بخ نييندملا دتسم لوا

 لكل ْمْلسُيآو«ارْشَع ِِبلَعتلمالإكأ نم دَحأ َكِيلَع ّيِلِصي

 ل / رظنا] رع هيلع ْحْسْلَس

 يود معمهمو
 م لاق .ر و نباح ادَح - ندم

 انا تجانس ل0 :ةيعش

 .[15457 :عجار]

 نكس ين اح د« و اقفل
 ملط يبأ نها ديب ْنَع يلع نب نسا ىلوم- َناَمِيَلَس ْنَع «تباك

001 
 ءههْجَو يف ىَرُيرورَسلاَو ميتاج ا هلا لور «هيبَْع

 كلم يناتآهّنِإ لاق «كلِهْجَو يف رورسلا ىَرلاَنِإ «هللا وسر اي : اولاقُ
 00 يبس مر ا

 َدلِبلَ يَلَبالهنإ ا الوقوع ارنا يأت مي لاقق

 .[لككال# .عجارا وكب : لاق ؟ًارْشَع 500

 عة

 مد: :لاق تباَئ اًنْكدَح داَمَح اًنئَدَح : لاق .ُاَّفَع اًنئدَح - 50

 هللا دبع نع انكدَحك حاحا َنَسَر يلع نب نسَحلا ىلوت ناَمِيَلَس اًنيَلَع

 هِهْجَو يف ىَرُيرشِلاو موي تا ءاج يلد ؛هيبأ ع ؛ ةَحلط يبأ نبا

 [ا54ا0 :عجار] . هَرَكْذَف ...

 سار مر8ا كر

 -كَرابم نبا ينعي هلل دبع انئدَح ءدايز نْب بات انكدَح - 15

 نب سنآ ْنَع ءةَْقَع ِنْ دْيَر نب نمل دبع ْنَع «ةبقع نب ىسوُم اًنئدَح
 ًامْحَلاَنلَكاَف وُ ةَحِلط وبأو بنك نب يبأو انآ تلك : :لاق. كلام

 يذلا ماما اذهل : تلق ؟اضوتت مل : الاقك « ءوطوب توعد مث ًاريَحَو

 :رظفاك ذم ريَخ وه ْنَم اًضَوعَيمل ؟تايَطلا نم اَصوع لاق ءانلكأ

 ملل

000 
 نُكْسَيناَك «تياك نب برَح انئدَح «دّمّصلا دبع انئدَح - 15

 َُُع ْنَع ءهيبأْنَع ةَحلط يبأ نب هلا دبع ني قاَحْسإنَدَح : لاق. يلم يتب

 هّللا لوُسَر ىَلَعتأَرَك : :لاقك ٠ يلع ريق هرم دلع لْجَرآرَ : لاق . هدَج هميم هلق د6 هو

 ىلع لجلال: لاق ٠ لا ةلع نبل لاق ٠ ل

 أ .ةرت بلح لجل .بوس لنا 3

 العر

 00 ايندمللا

 00 واير "قالب خلط ولآ لاق ؟ لاق. 1

 ان :لاق « تاَدُعصلا سلجم اوُبجا «تاّدعصلا ٍسلاَجمْلَوْمُكَلاَم : لاق

 اوُطْعأَم :لاق تِدَحَتور كادي ءساياَمِْيملَنْسَلج نإ هللا َلوُسَر اي



 ص ١١54 اكأىخ1؟ ح

 0 ولا طلاع لل عا :انلُق ءاَهَّفَح َسلاَجَملا مةعم 8ك
 . مآلَكْلا

 رفد يلاص ريةرإالو
 نبا 0 لاق. دويل

 / مسن ؛ لا لون لت ديكس حي يك لاق .دْمَس
 اولد نيج نس لوي - م ينب ىلومس ريش نب ليعامسإ

 ُلذْحَي ءما نماَم : هللا ل وسر لاق : : لو نيِيراصألا له نب حط
3 

 الإ هضرع نم هيف * مّقشيَو ُفّشمْرَح هيف كَقَتُي نطْوم دبع ًامللسم ًاءرما

 ارا ر صني ءرْما نم امو «هكرصُت هيفبحي نطوم يف لجو رع هللا هلَذَخ

 سمس 8

 هرصن الإ « هنموح نم هيف كيو « هطرع نم هيف صفي نطوُم يف املس
 ما مام مم 32

 مسمع ك5
 .هيرصُت هيف ابحي نطوم يف هلا

 مءساو قم

 :لاق -ةَملَس َنْبا ينعي ٌداَّمَح انَدَح نافع اندَح - *١5587-

 ةَحلط يبأْنَع ءَزاَسُي نب ديعَس نع ؛ «حلاّص يبأ نب لي و اًنَرخ

006 
 لوب لك هيف انيلُخْدَتال هكدا نإ 0

 .(*1/4)ةروص

 ب انين يأ ثي يعارخلا حْيَرش يبأ ثيدح
 نِبايركْزاَنربخأ : لاق .ةَداَبَع نب حور انكدح -- 45

 يي م نب ريبج نب عفان نع «راّئيد نب ورَمَع انثدَح : لاق. َقاَحْسِإ
590 

 وثيق هللا لوُسَرتْعَمَس : : لاق ٌبَحص هَل تناكو -”يعارخ | حير
 نا قط مكلف رخآلا ميو هللا مْؤُي ناك ْنَم م هع

 قل َت اريح ليلك رخآلا ميا هللاب نمي ناك مَ «هراج ىلإ سحْيلفرخآلا

 ل [00/+ 1 :رلظنل] تنصَب

 مو هوم
 ديِعّس ْنَع ؛ «ِرَفْعَج ْنْب ديِمَحْلا دبع اننَدَح « عيكو اًندَح - --[-8ه

00 
 ُهّللالوُسَر : :لاق : لاق. ”يعاّرخا حير يبأ َنَع 'يربَمْلا ديعتس يبأ نا

 دفع ملأ للحياة مح و ماي هلال ةفايضلا : "5

 لع ْميُِي : لاق ؟هُئؤي فيكَ َفيكَك و ءهّللا لوس وسر : اولاق «هَمئؤي ىتَح دَحأ

 صمم مصبح لحم هد نا 0 ُهَلَسْلَو

 ال

 سل 0 ا

 6 يب ل 0 «يربقملا ديعس

 ل اهلق- مؤ الهلا «نؤمل هلو نأ ويل هّللاو : : لاق للفيلا

 هاب مراَج )نمي َيلداَجْلا : لاق ؟هَّللالوُسَواَيَلذ ا : اولاق -تأَرَم
 ل

 ةذنفكل :رظنا] هش : لاق ؟هئاَوَب امو اولاق

 -اديعّس يِسئدَح : :لاق .ثْيل انْمَدَح :لاق . باب اند -44/
 يب يوم سر م60 معو هيي

 ثمن َوهَو ديعس نب ورمل لاق هنآ «ّيوَدَمْا يرش يبأ نع -”يربقملا ينعي

 هلل و وسر هب مق الوق ككدحأمألا هيأ يل لا كن ىلإ توا.

 َنيَح يانبع نرصد « يبق هاَعَوَو :ياندأهعمَس «حْنتلا مْوِيْنمَدَعلا

 اهمرَحُي مكو هللا اهَمرَح كَم : لاق مث ع وللا ةمحألا بوكت

 هلو ءاسن اهي كلفني رخآلا مويا للاب سؤ رمال حيال

 3 :اوُنوُقك ءاَهيف 8 هللا لوسر لاتقل صخر دَحأ إف «ةرجش اهب دضْمَي
 هاه ِمآعاساهف يان مكن ْندأَيمكَو هلوُسَل ذأ لَجَوَرَع هللا

 رنا[ ئاّغْا دهاشلا ْمّلُيلَو 2 سنألاب اًهتمرَحَك مويا اهتمرح تداع دقو

 لتقل

 «ُساّنلا

 ١484 ١- ينعي «ثيل اًنكدح :الاق. لماك وُبأَو جاَجَح اَجَح انندَح ١

 يوما يرش يبأ نع ءديعس يبأ ني ديعس ينكح : لاق ءدْعَس 0

 ْ'نَم :لاقك 8 هّللا لوم وُ ملكت نيح «ياتيع ترصبأو ؛يانْذأ تعمس

 هّللاب موي َناَك ْنَمَو «هَراَج مري رخآلا ٍمْوَيلاَو هللاب نمْؤي َناَك 8
 ّدْوَي :لاق ؟هّللاَل وُسر ايتئاَج اَمَو اولاق رئي ه مركيلق رخآلا

 َنَم :لاقو هيلع ةَكَدص وهف ل ارو ام ,”ئتآلك ةفاصلاَو ديكو

 لَو: ٍلماَك وب لاق. ْتُمْصيلْوأ ريح ليل رخآلا ميلا هللاب نمْؤي ناك
07 001 

 [1161446 :عجار]. ةجرحاي ىّتح هدنع يِوُنَ

 .(ح)قاَحْسإ نبا نَع ؛ «ينارحلا همس نب َةَمْلَس نب دمحم انيدَح ١86|١
 سرس عايش مره ع ملا رباس رب مرا لس

 2 نإ كطشالا لاق. 0

 دي 0 :ةايزي لاقو) ٠ 0 كلر ل :لاق. يو

 ىَتْحِإَن ياي (حاّرجلا لِبَخْلا) لبَخوأ مدب بيصأ ْنَم :(لوُشي

 ىَلَع اون ودخَةمباَردارأ نإ وشي وأ «لْثَعلادْخاَيْوأ « صَقي نأ ام ثلث
 جس مي هس س6 4 0000000

 اًهيفادلاَحراَلا هلك لق ٠ دْعَي ادع مث «كلذ نم اني . ف لَم ذنإ هيدي

005 

 تيس :لاق يب يَ :ل لاق. دي لاف اد نلحل

 مسام مس
 0 ا

 هك باس الي ا ا

 مهم تيا لحرب ينل يفوق لوُشيَوَمَو

 ةكلانماشي يق فيلا مفي ف هللا لوس رمآ م ةكَسب وهو ءائرأك

 ينو دق اكو «(مليوا هلا وسم رحل يف ليمن مال
 هّللا لوُم وسر ىلإ ص لْخْينأاورئابَو ,هوُلتَفَف هن هوُبطياوناكو ٠ ةّيلهاَجلا

 «اديدش اضع بضخ 8 هللا َلوُسَر كلذ علب امل ؛(75/4(:15) 48
 هك يلَعو َرصعَو رذكب يب ىلإ انيعسك «ةئم دشن اب بضق هر اَمهلاو
 ءٌماَك 8 هّللالوُسَر لص امل انك انكم نوكأ يخوت
 َلَجَورَع هللا نإ دي اَمآ : لاق م «هلهآَوه مب لَجَوََع هللا ىلَع ىتثاَ
 «سْن لامعا يل الح امنإَو؛ الا اَهرَحُي مو كم َمَوَح وه

 ىَلَغ ساّنلا ىَتعأ؛ نإ ٠ رم م وأ َلَجَوََع هللا اًهَمرَح اَمَك مارح َمْويلا يه

 بطل جرو لتاريخ لتقل جرو ؛اهيف لتقل جر 1 الك لجعل

 ٌءاَدَوَف ءمشلتك يذلا لُجّرل اَذَهمنْيدأل هللا ين قّيلماجلا يف لتي

 . 8 هللا ةلوُسَر



6 
 :لاق قطاع يبان لاق. بوي اَدَح - دلل

 88 5 0 ري

 « هيف َسّلَجف « موق يدا ىلإ جرح م هللا لوُسسر نم ْعمساَمب هرب
 سم ةءلس - م ل سو ع

 ام ديعس َّنْي وَرْمَع ْثدَح اَمَك ُهَمْوَق ْتَدَحَف ًّ كَم تلف ؛ جف هش 061
 مارعممو ل ممم مال
 اياسْلُم : :لاق ءديعسم نب ورَمَع هل لاق اَمَعَو اق هللا لوُسسَر نم ٌعمَس

 منقل مزين مدلك املك« كم حت نيح اق هللا لور عمان نإ اذه

 هّللاٌلوُسَر ْماَقَق الرُشْمَوُهَو موف ليه رم ٍلجَر ىذا تدع
 م ءاهكس ع م

 َقلَ موية مرح َلَجَوَرعهَللانِإ سلا هيي: لاق «ًابيطَخ ايف يو

 آل ؛ةَماقلا موي ىلإ لاَّ ٍماَرَح م ماَرَح يه ٠ َضْرألاَو تاَواَمسلا

 اهب دْضْعَيآلَو ءآمم ايف كفْسُينأٍرخآلا ميلا لابن مؤُي ئرمال لحي
 مسا سا ص ماش

 0 هالك
 للطَتْمَكو ؛ يديكي دحأل لحّتَالو يلب ناك دحأل ٌللحَتم ءارجش

 «سمألاب اًهتبْرَحَك َتمَجردَقمُثَألا الأ ىلع اب علا ذه لإ يل

 اقذف لل لس نإ: كل لقْسف «بئاقل مكن علشلا علال

 َرَشْعَماَي» مك اَهلْطُيمَكوهلوُسَرل الح دلوع هلل : :اوُلوعف .اهب
 .هيدأل اليت ْمُدكَنك ؛ قيد رثك دق للان مكي ومكر ةَعاَرُحَ

 اوُءاَش نإ ؛ هلت مَ اوماش نإ نير ريَخ هلهأَ اذه يماقم دبل َْم

 َّ ةَعاَرخ رح ةثلتق يذلا دا لجّرلا © هللا لوُسَر ىَدَو مث هلع

 ملعأ نحن 5200 عير يبل ديس ورع لاقك

 «ةّيزج َناَمآلَو «ةَعاط َملاَخآلو «مد كفا متل نإ كم اًهتسرحِ

 هّألالوُسَرانرمأ دقو «َتْفَأَيْدَكَو ابئاَغ َتْنَكَو ادهاش تن ذَك :”تلْيَق : لاق

 :رظنا ,1409عجلركبأَشَو َتْناَ :َكُتَلَبَدَكَو با اًندهاش عليي نأ

 كانفف نوفل

 ّطخب يِبأ باّتك يف َتْدَجَودهّللا ُدْبَع َلاَق - 157

 ءلاق  ؛هنعادح يبأأنأ يلع يآ هلل دبع ع اذ يلع ادت ودي

 2 تيا 52

 لورد .يعاّرلا مير يبأ نع 0 «يرهزلا
 وأ «هلتاََرْيَغ لَك ْنّملَجَو رع هللا ىلَع ساَّنلا ىَنعأمنإ لاق و هللا

0 
 مام سا ل

 .رصِي ملام مولا ف هيرو ءملسإلا لأ نم ةيلهاجْا مد بَلط

 مه سارا - هه سس ورا 8 06 ل ل -

 طيعم يبأ نب ةبقع نب ديلولا ثي طبعم ىبأ ني ةيقع ند ديلولا ثيدح
 3 ننس يد لل

 ْنَع «َناَكرِب نب رفعج نع « « يئرلا دمحم نإ ضايق انئدَح - - 1“

 00 ا

 مهناييصب هوني كَم لها لَمَج كم اق هلالوُسو حق مل : لاق .ةبقع

 «قولخلاب ' بيطم يو هَل يب ءيِجف « ل ديو مهسول ىلع سي سمي

 ,قولخلاب ينتلخ ينل نمسك يسر ىلع سيما

 . قولا لجأ نم يسيل

00 : 0-0000 

  0ج١445

 ةربَص نأ طيقل ةيدح

 ٍمصاَع ْنَع ءٍمشاَم يبأ نَع «ًانايفس اًندَح «عيكو اَندَح - 1.65

 اك: ف هللالوُسَر لاق : :لاق (””/ )يأن َح «ةريَص ِنْب طبق نبا

 ءلتلحل لكلكأل لحلقات :ردنا] ًاسئاَص نوُكَتنأألإ غلابق تعش ما

 .[اقننت

 عيسي نع ايفان لاق. يدا - 1146

 557 ةعجارإ . سلال لاق ' 2-7

 نب َليعاَمْسِإ مشاه يبأ نع" « نايفس اَنئدَح ؛عيكو اندَح - -5495

 ًَ حيف 8 يلا تبت : لاق. هيبأ نع «ةربَص نب طيقل نب ٍمصاَع ْنَع «ريثك

 كلك اَهاَسْبداَمْن ان (َبَسْحَي و لُئيَملَو) يحتال: لاقو ءٌةاَشاَن

 [15444 :عجارإ .ًةاَش احب هام تدب اد منغ انل نكلو

 ريشك نب ليعامسإ َنَع «َناَيْفَس ْنَع نمي اكنَح - 1 0/

 اذِإ ل يَا نَع «هيبأنَ رص نْب طبقأ نْبٍمصاَعْنَع مشاه يبأ

 [15444 :عجار] ًامئاصأ هلتمَلاَم قاشنتسالا يف غلبت تضر

 سرا عا م2 ع هسا

 انثَدَح :لاق. جيرج نبا اًنربخأ : لاق. قاّزرلا دبع ندَح - -14
 مم ا مما لا

 ْنَع «ٌةَربَص نب طيقل نب ِمصاَعَْع ؛ يملا مشاه وب ريثك نب ليعاَمْسإ
 انها ىَتَح يل بحاَصَو انت فلطلا : لاق قْفَمْلا (ينب) دفاو هدج وأ ؛ هيأ

 اَنْنَدَصَعَرَأ ارك ةشئاع كما هدم, .. هللا لوُسَر ىلإ
 معن :اَنلُق ؟ءيش نم ْمُيمعْطأ لَه : لاقق ٠ لي 8 يبل اَجَأِإ ,ةديصع

 يلع مالا يف مل يعكر( كني ءهّللا لوسي

 ءاَنيَلَع لبقأ مث داش انل حَيْذاَف :لاق مَن : لاق ؟ْتَدَلَو لَه :لاق :ٌةَلْخَس

 مَن املج نم ةاّنلا انسب نإ (بسْسَيآل : لقي مكو) نبَسِحَت ال :لاقق

 .ةاّ يب هرم همه يعأرل ود اهل دز يرث هلام

 'تاسوتاإ: لاق «ءوُضولا ِنَع ينربخأ هّللالوُسَر اي: :لاقق

 ًامئاص َنوُكَ نأ الإ غلباق ترس ذو «مياسصألا ٍللَحَو عسا

 هاا لوط سرك قرشا يل ٠ هّللا لوُسَر اي :لاق

 اًهْكسْماق : :لاق دوو ةبحص تاّذاَهّنِإ هللا لوُسَراَي لاق ءاَهْقّلَط :لاقق

 كَما كمرض يعط ب رْضَملو لمسك يخاف ين اهو

 . [05444 :مجار]

 8 م م . 0 5 -

 يراصنألا كاحضلا ند تباث ثيدح
 - 0, هه 2

 .(ح) ماه اَندَح :لاق . ديعس نب ىَحيندَح -6
 نع «ةبآلق يبأ ْنَع ؛ ىَحَي يكَدَح : : لاق. ماّشه ارب : لاق. ديزتو

 سفك لق ْنَمَو ءهلثقك نمْؤُمْلا ل : لاق اك يبان دايسصلا نب تباث

 لايك ملم لجو ىلع «ةرخآلا يف هب بع ايلا يف يشب



 مالسإلا ىَرس ةلمب فلم . قت ره رثكب مؤ ىترتم «كلْمَي

 لوم و رزحمنم لكممو لكم لكم ٠١ .0>1..:رظنا] لاق امكَوُهفابذاك

 ءءاَدَحلا دلاَخ ْنَع ُناَيْفَس انكدَح «قاررلا دبع اندَح - 01

 هللا لوُسر لاق : لاق .يراّصْنألا كاملا نبا تباك ْنَع ؛ةيآلق يبأ َنَع

 نم: :لاقو «لاق امك وهات بذاك ٍملْسألا ىوس ةلمب فحم : 2

 114 .عجارإ منهج را يف هبُهَّللاهيذَع "يشب هش لق

000 
 :لاق. ىّحيانكَح «برح اًندَح ءدّمصلا دبع اًندح -

 نا يِراّصنألا كاملا نب تبت ينك ينئدَح :لاق . ةبآلق وبأ ينك ينئَدَح

 نيِمَي ىَلَع فلَحَْم : لاق 4 هللا لوس نأ -ةرَجّشلا تحب

 ير يقبع لك تو دانك رق اللا

 [11444 :عجار] . كلمَيآل اميفّرثَت لجَر ىَلَع سيو «ةّمايَقْلا

 اح دزني دحآرادي ا: :لاق . نافع اًنكلَح -6 7

 َنْب ِهّللاَدْبَعتْلَأَس :لاق. بئاّسلا نب هّلا بَ اَننَدَح «ينابيشلا نامي

 ىَهن 8 هلل َلوُسَرْنأ دلالات نكح : :لاقق ة ةعَرازملاٍنَع لقثَم
2101101 

 ةعرازملا نع

 يبأ نب ىبحَي ائدَح : :لاق .ناَبآ اكدَح :لاق . نافع اًنئدَح - 5053
 إي هللا لوم اوسر نأ «يراّصنألا كاَحّضلا نب تبا نَع / «ةَيآلق يبأ ْنَع «ريثك
 ىَلَع سيكو ؛لاق اكو هت ابذاك مالا ىوس لم ىَلَعَفْلَ نم لاق

 موي هب بدع ايبدلا يف ءيَشبهَسََتلَدقْنَمَو كلْسَيآلَسيِف رد لج

 0 :عجارإ( 5/4 )ةّماقلا

 ما معم

 نع ءدلاخ نع رّقعج نب ْأرَغ ءدلاَخ ْنَع كبت انكدَح هرّفُعَج نب دَّمَحُم انكدَح -5
 لاق مث) ةَرجّشلا باَحْص نم ناكو ءكاّحضلا نب تبائ نع « ةالق يبأ 215 أ

 نم : :لاقُهَنأ 88 َيِبلا ِنَع (كاَّمّصلا نْب تباك نع« ءٍِلُجَر ْنَعوأ كب

 ينتبه لمَ لاق امك وه امساك السلا ىوس ةلمب فل

 [15444 :عجار]. منهج ران يف هب هللا هَ هحبذ بؤ َحيْذ وأ

 يببأ نع َبوُيأ نع رَمْعَم اَنكَدَح , قاررلا دْبَع انئدَح -6

 لَن نم : لاق ابل ىلإ تيدا عكر «كاحشصلا نب تبت لق

 وهف ركب - - نمّؤم : :لاق وأمس ىَلَ دهس نمو هب بد يشب هت

 اَمَك اكرم ذاك مالئسإلا ريع ةلم ىَلَع فل ّنََو « لفكر هك هتعل نمو هلق

 . [>44ةنيجارإ فَلَح

 ْنَع ةَبآلق يبأ نع ءدلاَخ نع ؛ مصاعب يلع اندَح - - "65

 ىّوس ةّلمبَفلَح ص :4 هللا وسر لاق : لاق: كاّحضلا نب تباث
5 

 لم لكل ص ل يع مع ير سل تل ولا سمح

 را يفلح ءينب هس لق نمو ,لاق كوه اسم بذاك ٍملَسإلا

 [11494 :عجار] . منهج

 يليدلا ٍنجحم ثددح
 هه تس تس

 ص ١١11١

 نب دير اَندَح ؛نايفساَندَح ءِنَمْحرلا بع اند - 1 /
 3 لم

 ماء راو مهس ا رلرم عقم م

 نب رسب نع « مريدي اخ لاق. قالَ
 امل "تنل ةالصلا ميقا افقف يبتلا تْيتآ : لاق. هيبأ نع «نجحم

 َّعَم يّلصُت نأ َكَمَئَماَمَق امك :لاق ؛ىلب : تلق ؟مللشب تل: يل لاق ىَلَص
 ذك تنُكْولَو سائلا َمَملّصَق :لاق ' يلطأ يف'تيَلَص : :تْلُق :لاق ؟ساثلا

 . [اذ14/و 10: ةيلحم»م :رظنا]كلهأ يف كَم

 ْنَع «ملْسأ نب ديد َْع نام انَدَح , ميني انئدَح - . همهم
 يفتي د دقو 8 يِبلاتْنَتآ : لاق. هبيآْنَع ؛ «'يليدلا نّجحم نب رس

 [156.17 :عجار] ِنَمْحرلا دبع ثيدَح ىَتمركدَف .ةآلصلا تبق ؛ يلهأ

 تلوم ل تضر ىلع أل 1 116١

 ل ا كا

 هّللال وسر هَل لاقك ءهسلْجَم يف نجْحمو ف هللا لور عجرم ؛ لِمَ

 ايىَلْب : لاق ؟ملْنس جري تسلآ !ٍساّنلا عم صن نأ َكَعَنِم اَم :

 عم لصق تلج اَذِإ : :ُهل لاق « يلهأ يف تيْلص دَكتنُك يثكلو ءهّللا لوسَر

 ل :عجار] .تْيَلَص ْدكَتك إو ساّنلا

 ةّميدَّمْلا لهأ نم لجَر ثيدح
 -ٍ - -ٍ هه 2 0

 ىاراو
 0 : ةاوع وبأ اًنكدَح اسوي اًنيدَح - --[|خ[6ه١٠١

 ذرب َعمَسَ -3) ا ْيِبنلا فلَح ىَلَص هَ  ؛ةّنيدَّمْلا لهآ نم ٍلْجَر ْنَع

 . «ميكحلا نار ةلاو سيال «ديجَملا نآرشْلاَو رجلا ةالّص

 هه اه اماقا م يوم رعامرب ك سارع
 نب دْعَسم ْنَع ؛ُةّبعَش اَنئدَح رفع نب ؛دَمَحم اًنكدَح - 561

 لجر نع ؛هثدَحُي ايو نب محلا دبع َنْيدَمَحُس تغمس : لاق ءٌميِهاَرب

 َىَلَعَْقَح ل ثآلَك : لاقُدَنأ ؛ .8 يلا باَحْصأ نم جر ْنَع «راّصْألا نم

 مسه مصر ماريا هريس را

 :رطنا] دج نإ بيط نم سّسيَو ءكلاوسلاَو ءةحسجلا موي للا ملم لك

 0[ اتا

 © يتلا باحصأ نم لْجَر ثيدح
 هكا 003 ى.» هه 1-00 هي

000 
 ء مهري نب دعس نع «ناّيْفس نع ؛ نَمْحرلا دبع انندَح - ا

 نم ءِراَصْنألاَن م لُجرْنَع ناي نبا نَمْحرلا دْبَع نب دَّمَحُم ْنَع

 موي لسفي ملل ىلع : لاق يِبلا نَع ءا يلا باَحْصأ 26 2 300

 يتايس] ١561١[, :عجار] . ةلهأل اك نإ بيط "نم سس كلوستيو :ةمُجلا
10 020 2 
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 2 ىلوم- (ن رارهم قَأ) , نومي
 -يبنلا

> 
 ني ءاطع نع ,نايفس اَنبدَح «قازرلا دبع انندَح - نيني

 500 8# د درع دم

 ةكدّصب انآ لاق ("8/4 ]لعدن موُدلك مأ يستدَح : لاق . بن

 بلا ومس اره وأ «َنوُسْيمَنإَ هتبابش)رذَحأ : تلاق 57

 كاس عك

 .اّنِإ ناَرْهم ايؤأ ءنوُمْبماَي: دل لاق اف يلا ىلَحمهَلآ ؛ينَربْخَأ - -

000 200 
 :عجار]ةكدَصلا لكنا ءاس نم ايام , ةقدصلا نع اً تْنِلْهأ

 ةةليفم

 َمَْرَأ نْب هللا . دنع ثيدح

 0 1 ا ب هللا دبع 7 َنَع

 هلا َلوُسَرتْعمَس ين ؛ مُكْملْجَر مكبس : لاقت واكمل امو 0 «مهرعاشت لا ع 0 2007

 واللا َتَمِيقأَ ءءآلَخلا ىلإبَه - دين ْمُكَدَحَأَد ٌدارأ اَذِإ :لوقي يق

 ل[ :عجار]ءآلَخْلا ىلإ بَهَدْيلَك

 رو ةءرز
 ني دواد اًنندَح :لاق. يدهم نب نَمْحَرلا دبع انكَدَح - "566

 هيأ ممالك ؛ بأ يح لاق . مه نب هللا دبع نيب هلل دي نع ؛ سي

 ىَّنَح كمْهَي يف نك « يا يبأ يل لاك 0 ٠

 ئطنإ يَترفع ىلإ رظنا تنك اسك مولا ٠

 للملا 15615 :رظنا] . م

 6-0 ل سي هو
 ,«توندواندف 0

 هّللا ديب نع ؛ سيق نب واد انئدَح : لاق . ”عيكو انَدَح - اكهزك

 «عاقلاب مرفأ يبآ ممسك : لاق. هيبأ نع« « يعاّرخْلا م مرفأ نب هلا دبع نبا

 يف ْنُك يب يأ : يبأ يل لاف « قيرطلاةّيحاتب اوحاَنآَك "بكر اَنيرَمَف : لاق

 ؛هركآ يف تْجَرَخَو «َجرَخف : لاق «مهتاسأو موق ام ينآنح لمت

 ىلإ رظنا تْدكَ هَممتِيلصَقةآلّصلا تَرَصَحَ :لاق كي هّللا لوُسَر اًذإَ

 [15016 :عجارإ . َدَجحَس امل 8 هللا لوُسَر يطيع

 :لاق -ِسِيقَنْبا يي وأد انئدَح ميو انئدَح - ل
 َناَكدَت سل ف سو

 اكن يبيك لق يسال مث نال دن لاس يَ

 اند :لاق .مفكتلك بقا ءالؤخ رك لح دمت يع 20 يبأ
 ةيعم هعمل
 تيلَصَم 8 هَل وسر مهي د ةالّصلا تّميقأَو هم تونَدَو «مهنم

 :عجارإ دس اذإ 9 هللا لوُّسَر ين يئرْفَع ىلإ رظنا ينك «مُهََم ََُ

 علتملو

 ليفتلا

 الس ب سا د هللا دبع نس فسوت ثيدح

 ٍمقْيهلا يبأ نب ىَيحَياَنتدَح : لاق. عير اح -14

 َنِمهَعمَس : :ةرم لاقو- ٍمآلَس نب هلل دبع نب فُسوُيتعمس : :لاق .ٌراَطَمْلا

 َمَسَعَو «فُسوُي ا هللا لور يناَمس : لاق -ٍمآلَس نْبهَّللا دبع نْبَفُسوُ سوي

 .[1 اب ل 1 تال يسأر ىلع

 :لاق. سيق نب رض نع ا ااا

 اا :رظتا]فكسوُي

 لامع و هرب مز
 :لاق. ردَكملا نبا اَنندَح : لاق . ةّيبع نب نايس انيلَح -

 نم لجل ا هللا لوُسَر لاق : :لوقي مآلَس نب هّللا دبع َنْب فلسوي تعمم

 .ةبَحك امك ناضَمر يف رعاه «ناضَمر يف ارمتعا : هتارماو راَصّنألا

 ٌةَرْمَعَنِإَف ءردَكْنمْلاَنبا ينعي ؛ ينئدَح : : لعب مو :ةرماايس لاقو

 يبأْنْب ىِيْياَندَح «يرْيَبْزلاَدَمْحْأو بأ اَنلَح -01

 لور ٍمَسلَجأ : لوسي مس نب هلا دبع نْيَفسوُيتعمَس : لاق. مهلا

 .[لكملم :عجار]سفسوي ينامَسَو ٠ يسأَر ىَلَعَحَسَسَو رجح يف ا هللا

 هّللا دبع نب مالَس انربَخأ : لاق . ٌنوُراَه نب ديزي انئدَح -7

 دع نب فسوُي نب دَمَحُم نع «بتنوح نيه اندَح : :لاق . نيكسم "نب 0
 ريمه

 .راجلا)ثيدَحلا َرَكْذو ماس نب 4 هللا

 2 - ما ى- 3 م7 هاما م 32

 هيبأ نع 0 يد يح

 ياعم

 ْنَع ؛ناَيفَس اًنئدَح :لاق . نَمْحّرلا دْيَع اًنئدَح :لاق 677“

 ْنَع «َدِزَيِنْب نَمْحرلا دْبَع (/4)ْنَع -هّللا دبع َنْبا يمي ٍمصاَع

 ,مُكءارأ ؛ مكءاَقرأ : عانوا ةَّجَح يف لاق 8 هلا لوُسَر نأ ءهبيأ

 بذب وُماَج نإ «نوُْت مم مّهوُسْكاَو «نوُ مم مهو ؛ مكمن

 . مهو لَو هللا دب اوي « هور نأ نودي

 2 - >2 8. هَ مم -

 ةعيبر يبأ نب هللا دبع ثيدح

 نذل هللا بح نب (ميهاريإ نب ليعامسإاَددَح عيكو انيدَح - ل

 َنيح هم فلسا يبل هج نع ءهيبأ نع « يم وْخَصْلا ةعيير يبأ

 هاع عم كم
 َكَراَب : لاق مث هاي اما رص املك ءافلا نيعيرأ وأ نينالك انْ ار

 يح »20000
 ٌدْمَحْلاَو اكول فلسلا اَزَج من« َكلاَمَو كلم يف د َكَلهّللا

 42 0 30 لل ىلا ل 5

 ١ رم لحر ثيدح
 لس يدب نم احلا



 نييندملا دن دنسم م لوا انافش 03

 َنَع ٠ .ملْسأِنْبدينْنَع نايفس امدح يبو اندَح- - ام

 لس نم :48 هّللالوُسَر لاق : لاق دّسأ يني م لج اسي ءطَع

 .[54 ١44 :رظنآ ًافاَحْلِإ لأس دقق ءاهلَدَع وأ ةيفوأ هلو

 يس هج ست ِ

 ل شَمعألا اًنئَدَح :لاق. عيكو اَنئدَح - ةلافا
 ةسماس

 ناب احبس ملكا لَضْفأ لاق يلا نع اقف يِبلا باَحْصأ ٍضْعب نع

 .ةريكأ هّللاَو للا ذل هل الو ؛ هلل دْمَحْلاَو ؛ هللا

 ل ا ا 0
 © يبنلا ىأر لجر ثيدح

 0 ا
 .(ح) ةبعَش اًنئدَح : :لاق ِرفْعج نب َمَحم اندَح - ه0 ف

 ةرُظ لاقو) هديه نب ردع نع مة لاق جوسي

 77 لكي اي لارج دلع

 م م سا نلمس 8 سجس أ يا

 . امهطسيَو ه هيفك ةبعش مقرو : جاجح لاق

 م . 2 هما -

 كنتع ند هللا دنع ثيدح
 يم “ير 2م م ه6 3 هي

 سياسه ل هر صاع مع لنا بس رع هر د اس سيتي

 ,قاَحْسإ نب دمحم اًربخأ :لاق. َنوُراَه نب ديزي انندَح - -164
 ميبع

 أداب لاَ « ثراََلا نب ميهارإ نب دمحم نع

 اوَّقَي 8 هّللا لوُسَر تحمس : :لاق كي نب هللا دب هيأ ْنَع «ةَملَس يني
 ساما سا

 و يسال لجو ليس يف هاجم هني نم جر نم

 ؟نودهاَجملا َن نبأو : :لاقو-هعَمَجَل « ماهيإلاَو ةيابسلاو ىطُسوْلا ءثآلتلا

 «تاَمَق هَبَدهتعَدوأ « ىلا هللا ىلَح هرج عقو دقق «تاَمق بد ْنَعَرَخَ
 ٌرَع هللا ىَلَع هرجأ مَقَودَقَف ”ءهقلأ فتح تاَمْؤأ ١ هللا ىلَح رج كو دع

 .لَجَو

 هّللا لوُسَر َلْبَق «برَعْلا نم دَحأ نم اهتعمَس ام ءٌةَملَكل اً هللا

 دقكاصنق تاَمَّنَمَ «ىَلاَعَت هللا ىَلَع هرج مَكَوَدََف ءَتاَمَق :ا
 م مفعم
 . بالا بجوتسا

 رانصنألا نم لاجر ثيدَح
 ْنَع «لآلب نب يلع نع ءرظب يبأ نع ؛ «ميشه انكدح - ١008-١-

 مكب ءرْمَسْلا 8 هّللا لوُسر م زعم يَلصُت انك : اولاق ءراّصْنألا نم سان

 اناس اان ا ءانرايد نات ىّنَح ىمارتق “ فرص

 .[دعب

 ص ١١58 (مب/4)  باَحّصأ ضْعَب ثيدَح

 وُبأ اًنئَدَح :لاق .ةَناَوَع وبأ اًنئدَح :لاق نافع اًنئدَح -»

 ٍلوُسَر باَحْصأ نم رت عمتي : لاق. يذلا لالب نب يلع نع «ر ءرشب

 مك 5 هللا ل اوس عم بِرْغَم اًنول اوُناَك مه ؛ ينوُدَحَ ل8 هللا

 يفضي لح مهماهس مقاوم مِهلَع ىتْخَيال وماي

 [هلبقام عجار] . ةّئيدَمْلا ىصقأ

 * يبل ١ باحص نم اجر ثيح
 د ِ + 00 2 -ٍ

 مام 6 يف رب دمحم

 0 ا

 َنوُموقي دوُصيلا ىلإ اَهوََُدَ ءاَهلَمَع َْنَع َءفُحَص ؛َنيِملْسْلاَو 8 هللا

 لوُسَر اَهَمَسَنَق المجر اما صن مُهكأذأ ىلع هيلو يَ
 فن َلَمَجَ ِمُهَس ةقام مْهَس لك َمَمَج «امهس يئالكو نس ىَلَ اقف هللا
 لوس مهو نيملنُْلا ماهس فضلا كلذ يف ناكو «نيململل هلك كلذ

 سم سامم طيس سسك مص
 ءروُمألاو ءدوُشولا نم هب لمي نَملَرحآلا فصلا َلَعَجَو ءاهَعم كف هللا

 . سانا بئاوتو

 ىبدلا باحصأ نم نيذالث ثي © ّىبّدلا باحصأ نم َنيثآلَك ُثيدَح
 ري مع عه ع ري دشو هر

 «ًةاطْرأ ْنْب جاَجَح اندَح : لاق. َنوُراَه نب ديزي اندَح - 1

 همفق م
 نم ألا نع اطيح : لاق ؛ يو دي « بيش نب ْطَع نَع

 عر

 0 م8 0 هعق «ى ها مم مم

 يراصنألا يقررلا رخص نب ةمّلس ثيدح

 1 . هو
 # سا# نا هم

 ني قاَحْسِإَنَع 'ينالعل برش الا كن 11

 ًاسمقومُ : ينام لاق وطمس راسي

 ءلتمعل لكم :رظنا] . ةراّشكلاب يناتفاق ؟ق يبل تلاسق ,ٌرثكأ نأ اه

 هيت

 [هقحالو هقباس نم قفلم ثيدح] . انثَدَح - ١١14

 :قاَحْسِإ نب دمحم اًبربخأ : لاق . نواه نب ديزي انثدح - ١0 ١

 نص نب ملح ايام ؛ طع نب رع نب طمع
 «يريَخ تُْم ملام سلا امج نم تيتو دق اراد ١ لاق «يراصنألا

 لأ نم قر اضم علني ىتح يآرما نمت طار لح مل
 ٌردفأ آل اَنأَو راَهنلا ينكر نأ ىلإ كل يف بتنا ءانيش يتلل يف بيصأ

 :اَهْيلَع تبوك «ةيشاهنم يل شكت ذِإ يسدْحَت يه ان « عنان ىلع



 اوشا: 0 «يربخ 9 د مها يم ىلع توت «"تحبص 9 أ امَلَك

 نأ فرحت لَمْ هللا أل : :اولاقق «يرئأب رخل يلا ىلإ يعم

 نكلو امرا اني ىَيةلاقم اق هللا وسر انف لوي أ ٠ نر اَيف لْي

 ةثرحأت 8 'يببلاتيتاَ د تَجَرَخَف :لاق. َكلاَنَياَمْمَسماقتنآَّبَْلا

 :تلقق ؟كاَذب تْنأ :لاققك .َكاَذب انآ :تْلْقَق ؟كاَدب َتْنآ : : يل لاقق « يربح

 وع هلامكحأ'ف ضن انآ م :تلق ؟كاتب تن :لاق . كاذب نأ
 دهس عع هيل هدو ريق 2
 يِدَني يقر ةَحْلَص تيرس : :لاق «ةَّبَكَر قتعأ : لاق ؛ ةكرياص يُنإَق لجو

 هةوحر

 مص :لاق اَمَرْيَغ كلمآت ْخّبصأ اًماَوَحلاِب َكَمََب يذَّلاَو آل : :تْلُقَو

 ' يفألإ يِياَّصْأاَم ياض ْلَمَو هللا لوُسَراَي :ُتلُق : :لاق ءَنْيَرهَش

 انتليلاَكدقلَّحلاب كي لاو تقف :لاق ْقّدّصَتق : لاق !؟ٍمايصلا
 00 همم هك

 لقَف قير يدب ةكدص بحاّص ىلإ ابها لاق :ءاَشَع اَنلاَم ًءاَشْحَو هذه

 نعَتْسا م ءانيكس نيس رمت نم اقنسو اهم كن معاق « كيل هَل

 تلج : :تلَقَق ءيموق ىَلإْت مجرم : لاق : َكلاَيع ىَلعَو كلَ ع هرئاسب

 ءةَكربلاَو ةَمّسلا هللا 2 اوسَر دنع تدَجَوَو « يأرلا ءوسسو قيضلا مكن

 .[لبق عجار] يَ اًهوََُدَك لاق ٠ « يل اًهوُعفداَك ؛ كد يل رماد

 ةَماَثَح نْ نس بْعصلا ثيدَح

 خخ
 هللا دبَع نمل دع يلا نع فيات - ١

 اقرا هلو يبو :لاق ةَماَقِج نبا بطصلا نَع ٠ سابع نبا نَع

 (88/ ةَوُحَو شو رامح محل نم هت يَتهاَك َناَدَوبوَأ ءاوبألاب

 كلَ وانسي : لاق ةماَركْلا يجو يف ىآر املك ؛ يلع «مرحم
 هَ 3

 لكامل لكامل لكلا لحمل لكما لالا لكمال :يظنا]م مرح انكلو

 لكفنأ لكشن لكلا لكالت# لكالوا ىلكاللا" لكلا لكلا 1#

 اال

 يار م

 سقنا]هلوّسسرلَو هلل الإ ىّمحآل : :لوُقَي هتعمسو مم

 ” كليا

 م م ع رصف همس
 نم باص نوني نيكرشملا نم ماذا لأ نع لَو -ما11

 ل54 :رظنا]مهنم مه :لاقق ؟مِهّيراَرْتَو مهئاّسن

 يم

 . لعب كلذ نَع ىَهَن مّن : يرهزلا لوي

 نع ٠ « سْنآ نب كلام : يدهم نب نَمْحرلادْبَع ىَلَع تَرَ - 1١10
 نب بعصلا نع ءِساّبع نبا نع «هللا دبع نب هلا ديب ع «باهش نب

 ًارامح «نادوي وأ «ءاوبألاب وه و 8 هللا لومسر ىَلإ ىدهأ هنأ ؛ "نيا ةماَنَج

 درمان : لاق يِهجَو يف ام ىَآَر امل 8 هللا لوس يهدر ءايعْحَو
 [0مقيجارز مرح انآ ال َكيَع

 000 ممل ريم 0007
 ينريخأ : لاق جيرج نبا اًنربخأ : لاق. قالا دبع اَنئدَح - ا

 :ةَبتع ِنْب هللا دبع نب هلل دبع نَع «هربخأ باهش ّنْذأ هايد نب ورَمَع

 أول : :هل لق ك8 هللا لوَسَرنأ «ةمتج نب بّعصلا نَع ؛ « سبع نب نَع

 1010 اسحب يصح لالالا اناا د مص

 مهئابآ نم مه :لاق ؟َنيك رثثملا ٠ ءانبأ“ نم باص 5 َتَراَغَأَالْيَح

 1 1 7 [ماام5 :عجارإ

 7 ْنَع «'يرهزلا نَع رَمَْم اندَح : لاق قارا دبع انئدَح - لح فرخ

 نب بْعّصلا نع ؛ ٍساّبَع نْباِنَع «ةَبع نب هللا دْبَعِنْب هلل دْبَع
 مو 8# سارا سَ

 :عجر] هلوُسرلو هلل الإ ىمحآل لوفي :ا هللا لور اتم : : لاق . هم

 ماكعح

 مص هاما 2 هم

 ديب نع يِرهْزلا نَع «رَمْعَم اًنندَح « قاررلا دبع اَنئدَح - |!
 هع

 :لاق. ةَماَنَج نب بّْنملا نع ؛ سابع نا نع« ِنْب هللا دبع ني هللا

 مه: :لاق ؟نيكرشملا يِراَرَ نم تاّيلا يف ُبيصن نإ ف هللا لوسرل تل

 علال :عجار]مهنم

 ع ْنَع «يرطلا نَع مْ انئدَح « قالا دبع اَنئدَح - 1564١

 يبرم : :لاق ةَماَنج نْب بْدّصلا نع ٠ « سابع نبا نَع « هللا دبع ِنْب هللا دبع

 ىَاَراَّمَلَك : يع شْحَوَراَمح هلت يدها ءاربألاب انو ل هلا لوس

 .[97805 :عجار] مرح كلر َكلَع رايك لاق يهجر يف ةيهاَركْلا

 :لاق. جيرجن انآ: لاق. ركب وبس انك - 5647

 نم هللا دبع ِنَع ةببع نب هلا دب نب هلا ديب ْنَع «باهشنلا ينبخأ
 م

 بو 0 :لاق هنأ يا نب يمص نع هاب

 .ممدمص هجر كورك لاق يِهجَ

 .يرذأ آل :لاق ؟ريِقع راّمحلا : :باهش نيال تلق

 ٍنَع «بلذ يبآ نبل انرخأ: لاق . وراه بيز انك - 64+

 بملا نع« سابع نا نَع تع نب هلا دبع نب هللا ديب نع يطل

 وسي رشْحَراَمح هَل لوسي ىَلِإ ىَدْفاهلآ ةماج نبا

 يعل :عجار] . هَرَكْذَق . . .مرع مرَحُم

 يِنِزالا صاع ِنْب ِدْيَز نب هللا دبع ثيدح
 زل

 ينماع# يي

 ةبحص هل تَناَكَو

 نَع «كلاَم اَنكدَح : لاق ."يِدْهَم درب نمْحرلا دبع اَنَح -45
 0 0 .(حليرطُلا

 هممت نب داّبَع نع "يِرْزلا نَع همم ابربْخأ : لاق. قاّزرلا ُدّْبعَو

 دجّنصلا يف : : هئيدَح يف قالا دبَع لاق) « ءاقظ يبلا"تيَ :لاق ُهّمَع ْنَع

 , 1508و !دمحاو 1ة6هم) :رنا]ىَرخألا ىَلَع هجر ىَدْحإ اعضاو

 0 نع «سننآ نب كلام : يدهم نب نَمْحرلا دْبَع ىَلَع تأَرَل -06

 ٍنْبدَّيَر نب هللا دبَمل لاق هجن ؛هييآ َْنَع «ينزاَملا يحي نْب ورْمَع

 فيك يرث عيطتْسَت لَه : : 8 هللا لوم اوُسَر باحْصأ نم اكو ءٍمصاَع
 ٌرفأك ءوُصَوي اَعدف «: «معل : ديزني هلل دبع لاق ؟اًضوَي ب 8 هللا لور ناك 00000000



 لاح 3

 او ضْمْضَمَت من نيكي َدَق ِهْيَدَي
 ّمَسَممُت

00 00 

 هلم ع ل ل

 اًمهب َلقَأَف ةيديب هّسأر حسم
 ل ما هس مساس

 ني يقرا ىلإ نيم هييَلسع مث ,انذلك

 ىَلإ [عَجَر ىَح وس قو ىلإ مهب ٠ , بع م ل ءهسأر مدس ءٌربدأَو

 لكممو لكممإل لكفما) ,رصنا] هيج َلَسَغ م هلم ادي يذلا ناَكملا

001 

 «يِراّصنألا ديعَس نب ىَبحُي نَع ءديعس ني ىَبحَياندَح - --55

 هر
 َِض دينها ديَع لاق : لاق وي نب داب نع «دسحُس نركب يبأ نع

 ةاقانحا :رظنا] نير يق يفد

 وأ هد هلت «ميمك ني مَع يب يأ لا

 :ردفن]ةّنَّلا ضير نم ةَضْوَر يِربْشَو يديم : :لاق © هللا

111110 

 موا للا ل
 هلا دبع نع اس اَنئدَح لاق. نمحرلا دبع انندَح -

 لوَحَو ىَقستسا يل ؛هّسَعنَع ؛ هوت نب دبع نع ءرْكب يبأ نا
 .[150645 :عجار] هاتر

 يب نول َع ءائللام : م :نخرلا دبع ىلعأتأرق 1043

 نق وحرك قش لسا رف كاي
 لسمو ورركمإلل لحم ويلحكمزم لكمحا لحمد لكما ل106 :سظنا] ةلبقلا

 . [17845 :عجارو ء11641/ لكم 104+

 نع سلف يبان اك + لاق. قوام 10

 مص سا سل
 4 :عجارإ . م ىو قر ل ل

 :يرهرلا نَع 2 رَمْعَم اَنْتَدَح :لاق. قالا دبع انندَح -0

 « ينسي سالب ف هلو جَرَخ : لاق. .همَع َنَع ؛ «ٍميمَت نب داَبَع نَع
 دام

 لبقتساو ءاعدو ءهءاَر َلوَحَو ءامهيف ةءارقلابٌرَهَجَو « يعكر مهب ىلصَ

 [01 :عجار] . هليل

 وفم

 نب وِرْسَع ْنَع اللام انَربخأ : لاق. قاّزرلا دبع اًنكدَح - 110

 د هيأ هام
 لاَ هديه حسم 9 لاا ؛ يَ نب هللا دبع نع ؛هيب نع «ىَبحَي

 00 م
 ىّتح اًمهَدَر مث .هاَنك ىَلِاًمهيَبَعتمَ ءهسأر متم اذيو دارمي

 ,[ل 6 :عجار] هم اد يلا اكملا ىلإ مَع عجر

 ؛يرهزلا نَع ؛ «بلذ يبأ نبا انربخأ : لاق. ديزي انئدَح - 1661“

 «يقلستسي جر اقف هللا لوم ر تدهش : :لاق مَع نع «٠ ٍِيِتِنْيداَبعْنَع

 و وعدي لعَجَو هما لَوَحَو ,ةلبقلا َلبقتْساَو سلا رهط ىّلَوَف

 [130645 :عجار] ةءارقلاب َرهَجَو :نيتعكر

 هم اكس ءاض مو سرا و

 نب نابح نع « يوك اندَح ا سسوس 0

 ف هللا َلوُسَرتنكَ : لاق مصاَع نب ْيَر نب هللا دبع نَع ءهيبأ نَع ؛ عساو

 ,ملتملل لكما لكمال# :رظنا ]هيدي ٍلطَقِريغ ءاَمب هَسأَر حسمق موي ضو

 بح نع ةيفش اندَح : لاق. يسلط وام وب ان اًنندَح -6
 سس هاماكس

 89 يلد هدير ِنْب هللا دب هَّسَعْنَع ميم نب دابَع عمس دز نب

 ."كلْلدَي .اذكهل وي لعَجَف ءاضوت
 رو اقرت.

 نب مو ةدمو دمحم اًمدَح :لاق. نابع نب وراح 11001
 يبا نب

 ءمِسِنباّيعَو بسلا نْبِدَسْنَ «باّهش نبا اًنئدَح : لاق . ةصفح

57 
 وأ حيرلا تذَجَو اَميفألإ ءوضوآل : :لاق 8 هّللا لوُسَرنأ ؛هّمَع ْنَع

 000 :رظنا]توصلا تعمم

 ْنَع ؛ورْطَع ْنَع ؛كلاَم اَنكَدَح ٌرَمع نب َناَمْثع انيدَح /١١661-

 هللا لوس ءوُضو نع َلئسم «'يِراّصنألا دز نب هلا ب َعِمسُهْنآ ؛ هيأ

 اَهْجَوَلَسَغَو ءًانالك ع َقَفْلكاَو ٌنضَمْعَم و هيدي لس هام اَحدق ؟

 ا :ناَمْثَع لاق) «ةَسأ حسم ؛ نيم نيم ْي هْيدَيلَسَغَو ءانكلك

 مام 00
 هللا لوُسر تيأر اَذَكَه : : لاقو هيل َلَسَخَو (مهبريِأو هديب لاَ مَسأر

 مهمه يجارإ ضو 8

 مما ماش

 لمع مسوق هع 2

 ينريخأ : لاق ٍجْيَرج نبا ِنَع « دمحم نب جاَجَح الح -8

 ٌرّصِب هنآ همَعْنَع «ميمت نب داَبح نَع ؛باهش نبل نع ءةجرج نب ىَحي

 ىَلَع هِنلِجر ىَدحِإاعضاو «هرهظ ىلع دجْسَملا يف ذيل 8 هلا لوس

 ةاكاننل .عجار]ىرخألا

 اًئَرَبُخأ :لاق ٌدلاَخ اًنَرَبْخَأ : لاق. ديعس نب ماش اَندَح - ثلا

 2.0 'يراّصْالاةراَمع نب ىَحيْنْب مَ

 ءهبيأ نع ؛ ىَيحَي نب ورْمَع نع «ٌدلاَخ اًنئدَح :لاق ديلولا نب فلَخو

 اَنلاَكَوَت :ُهل ل يقك -ةَبحُص هل تاكو - ءٍمصاَع نب دي نب هلا دبع ع نع

 ءاَمُهلَسَمانآلت هيدي ىلَعهنم 9 هان اَعََك : 110

 كذلك «ةةدحاَو فك نم قش قشكساو ضَمْضَمَف اَهَجرْخَتماَو هدي َلَخْدأ م
 هْيَدْيْلَستُ اَهَجَرْدَسساَو هدي لَخْدأ مث «ةهجو َلَسَع مث اهَجَرْحَتساَو ءانألك

 (40/8)حتستا اهجرطتسا ديلا ءنيبوم نيم نيقرملا ىلإ
 َناَك اَذَكَه :لاق مث ؛ نْيبعَكلا ىلإ هيلجر لسع 8 مكريذأو هديي ليها ءهسأرب

 ملت :عجار] 9 هللا وسر ءوضو

 نب ورمع اًنئدَح : لاق. بُيهو اًنيدَح : لاق ءناَفَع الح - ٠

 هنآ كلف هللا لوُسر َنَع هدير نب هللا دبع َنَع ؛ ميت نب داب ْنَع « ىَبحُي

 2 هه كل
 مهاب مرَحاَمَك ةئيدملاتْسَرَحَو ءاهكاَعدَو هم مرح ميِهاَريإَنِإ : لاق

 ”ةكمل ميهارنإ هاد اَم لمبه عاصو ام يف ملكت وو هك

 7, نع ءاعرطألاِنَع همم نَع لايك نبت ب رمتعم امدح - 0

 1 ا



 ني ىَحَيْنَح ايس اني :ل لاق. قايل دبع اكد - لحال

 َلوُسرنأ ؛هّمع ْنَع ؛ «عسعت داب نع دس نب ركب يأ ع «ديعس

 , [151845 :عجار] هءاَمر لَوَحَو «ةكبقلا لبقتسا ٠ ىَتستسا هلل

 نع« مِيِمتِنْب داع ْنَع «يِرْطرلا نع نايس انئدَح - - "65 !“

 ىَلع هيلِجِر ىَدحإاعضاو يقلع دجْسَملا يف هلا َلوُسَر ىآر هل :همع

 هانت .عجار]ىَرخألا

 نع نص مرتان يرانا 15

 ايمي ءةالّصل يف يشل جي جرلا © هللا لوُسَر ىلإ اَكش هلأ ؛ مَع

 سا ءًاحير دجَي تح ليل : لاق ؟هْئم ناك دنهل

 م ةدمف
 نب دَّمَحُم نْب ركب يبأ [نب هللا دبَع] نع © :نايفس اًنئدَح - 6

 جَرَخ 8 هللا َلوُسرَنأ ؛هّسَع نع مين دبع عِمَس ؛ ٍمْرَح نب وِرْمَع
 نت ىلع هاد بَل «ةكبقلا لكس ٠ (يتْسك) « ىلَصملا ىلإ

 . [15645 :عجار]

 همم

 لعل معو
 .ميلا لامها «لاَمشلا نيميلا لج ؛ءاقرلا بل نايفس لاق

 همم سرا ع ماسلا م
 نإ ةَراَمْع نب حي نب ورع يَدَح : لاق. نايس ان ١1-١

 8 يلا لأ ؛دي نب هل دبع ْنَع «هيبأ ْنَع "يراصألاءنزاملا نَسَح يبأ

 ٍعيرأ ذم « ىَيْحَي نب وِرْمَع نَع «ديعس نب ىبحَي ئدَح : نايمس لاق

 يام ربما مع
 :نايفس لاق كُن َربكأ حياك « ليل كلذ ديمو ءةّنس نيعبسو

 مام لعل هلع 000
 حسمو :انآلكُدََجَوَو «ِنْييرم ِهْيََي لسَْف- ثيداحأ 6كالل)ةثمتمَس

 ه2
 . نيئرم هسأرب

 هرقل هاعجب امر
 « نيترم هيلجر لسع : لوفي تارم ثآلك اّيفسم نم هيعمس : يبأ لاق

 . نيكرم هسأرب حسم : نوم لاقو ؛ٌةَرمهسأري حسم : رم لاقو

 نَمْحّرلا ٌدْبَع اَندَح -7

 ام :لاق ف هللا لوم اوُسرَنأ ؛ديَز نبهلا دبع نع ؛ ع ندب نَع «رْكب

 يبأ نب هللا دْبَع ْنَع كَم انكَدَح «ْنَمُ

 هلك

 .[(35047) :عجارإةّنجْلا ضاّير نم ”ةطاور يسمو يتبي نيب

 اردن بأ مهب هادم ع 7 ىلع َتاَرَت) ١١4

 وُبأ يسد : لاق -بوُيَأ يبأَن با يني ديعَساَندَح : © لاق. (ئرثملا)

 هّللا لوُسَر تير : :لاق هنأ ؛هيبأ ع ؛ يامل ميمَتِنْب دبع ْنَع «دونسألا

 1 . هيكجر ىلع ءاملابحسميو ءأضوتي اف

 نع ”بْيعش اَنَدَح :لاق. ناميلاوب انك - م[
 مو مرا كن

 يبا باَحْمأ نم ناَكَو-هّسْعنأ «ميمتن يدع ينربخأ لاق. يرْهزلا

 ْماَنَق "مهل يقل 93 يقْنستسُي ىّلَصمْلا ىلإ سأنلاب جرح يلا نأ (هربخأ) -ا
 000 ًَ م2

 .[ ل50 :عجارإ اوس «هَءاَمر لوَحَو .«ةلبقلا لبق هجوم ءأمئاق اَعَدَ

 ينمعي- زيِزَعْلا دبع انئدَح : لاق. ٍمساَقْلا نب مشاه انندَح - 1
 مساس
 َْغ ؛هيبأنَع ؛ ىَبحَيِنْب وِرْمَع نع -نوشجاَما همس يبأ نب هللا دبع َنْبا

 , ل هللا لوس راَنءاَج : :لاق ا هللا لوُسَر بحاّص دير نب هل دبع

 مام

 )41١/54( نبديز

 2 7 رعد هع هادا ةييهظس» م هع بج مهر سديم ع » ٍ

 حسمو « نيئرم نيترم هيديو ءانآلئ هَهَجَو َلْسَعَف 20 ٠

 .[1 5 :عجارإيمَدَق لَسْغَو « هيلذأب 7 َحَسْمَو هريدأو هب لأ «هسأرب
5 

 مع مرر سرر ها ماع

 ناَبَح نع ةَعيهل نبا اننَدَح : :لاق : دوا نب ىسوم اًندَح --

 صوتا يِبلاَتْنآَر :لاق هدير ِنْ هلل دْبَعْنَع ءهيبأْنَع ٠ اوم

 .[10 87 :رظن] هيدي لصق ريع ءامبهَسأر حسم سمو

 دبَعْنَع ءحِيلفاَندَح : لاق.سنوُي اَنندَح - ا

 دْيَر نب هلا دبع هّمَعْنَع ميت ِنْب داّبع ْنَع « ءرخب يبأ نب (4 1/5)دهلا
 عدو .٠

 ىلإ هوبي ينني- توُسيلا هذه َنيياَم لاق ا هلا لوُسَر نأ «يراَصّنألا

 :عجار] ةّنججْلا عَرُت نم ةَحّرُت ىلع ربما ,ةّنَجْلا ضاير نم ةَضْوَر يربثم

135]. 

 :لاق. ةعيهل نبا انثدَح : : لاق . ىّسوم نب ْنَسَحْلا اًنئدَح - ١56177 02 ايا ل

 هع «عيما ند للدنيا ل

 م امم مع فد م لاس ص2 مي ععلع ع اماع ب 5 0
 هَّسأَر َحَسْم م ؛ ؛انالك ىف ديس 95ج ,قشتتسا

 .[17054 :عجارإ امُهاَقْأ تح هيج لسع م « هيدي لضق ريع ءامب

 يبأ نب حلا اَنثَدَح : لاق. ٍعْفاَنَنب نْكَساَنتَدَح - - 1

 هل ممل "يراصلالا مسن ندا «يرهزلا نَع ءرضخألا

 « ىقْستساَف قف هلال وسر جرح : "لوي -9 هللا لوُسَر باَحْصأ نم ناَكو

 مس روس مق 000
 مامر لَوَحَو ء[ًللا وعدي «ةَرئهَظ سأنلا ىَلِإلوَحَو «ةكبقل | لبق هجوت مث

 0 :عجارانيتعكر ىَّلصَو

 مآلَقْلاٌريصَي هسا َلَوَحُت تح ءاّدرلا بَل : :نْمْحّرلا دبع وُبأ لاق
 مش

 .٠ را

 سمسا ري معورس عام يسوع م مر رباع
 ْنَع ءَرْضم نب ركب انربخأ : لاق . َةَمَلَس نب روصنم اًنئدَح - "١ هام

 ِنْبِداَبَعْنَع «٠ ءٍمْرَح نب وِرْسَع ِنْب دَّمَحُم نْب ركب يبأ نع ءداَهلا نب ديزي
 يربنم نيبام : : لوي 8 هللا لور عِمسهلأ دي نب هللا دبع ْنَع ويم

 مهام هان

 هم
 0[ :عجارإةّنجْلا ضاير نم ةَصْوَر يشيب نيو

 سث# را هزي نو
 زيزعلادِبَع اَنكَدَح : لاق. .نامعنلا نب جيس انئدَح - ةلافحا

 نب هللا دب مَع ْنَع «ٍميِمَت ِنْبداّبع ْنَع « ةيزَع نب ةَراَمْع َنَع «يدرّواَردلا

 كك
 ءءاد 7 وسهل ةصيمح هلع ىقَسما قف هللا لورا دي

 ٍرَسِمألا ىَلَعنَمْنأل لَ ابك ٠ هْبلَع تلك اَهآلْعألَمَِْق همنا
001 

 [15045 :عجار] . نميألا ىَلَعْرسِبألاَو
 ٠ عوسم يا كدو

 نب ورَمَع انئَدَح :لاق .بْيَهَو اًنْدَح :لاق . لمؤم اًنندَح -1617/

 ةللنح نبا ىلإ مله : رح موي دير نب هللا دبل لق : لاق . هيبأ ْنَع « ىَبحَي

 لَ باب ال: لاق «َتْوَمْلا ىلع : اولاق ؟ُهمياَي مل : لاق «سأّنل عيا
0 

 . هللا لوُسَردْمَيَادَحأ

 َدْحأَي ْنأَداَرََ ار
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 كيدي : ه اًندَح :الاق لاق يسود 0-١

 هلل يكونا مح أر ف خم نركز
 07 هر مو توا

 . نيئرم نيّيرم موت اف يتلا نأ ؛ينزاَملا مث يراّصنألا دير نبا

 :لاق. َقاَحْسإ نبا نع « ' يب انَح :لاق بوعي اندَح - ا
 م« هع

 ْنَع «"ينزاَمْلا مث يراصْألا ميمَت

 هيلا ٠
0 

 ف هللا ل اوُسمر تْيآَردَق : :لاق -ادحأُهَمَم دهس د 8 هلا لوُسَر باَحْصأ رع ص ست

 ةلبقلا ىلإ َلَوَحَن َلَوَحَت مت :لاق «٠ ةلاسَملا َرككأَو ءاَعلا لاَطأ « ان ىقستسا يح
 لكما عجرم نع اريط ءهءاَدر لَوَحَو

 .(ح) كلام : نَمْحرلا دْبَع ىَلَع تأَرَل -

 هنأ ء ركب يبأ نب هلا دبع ْنَع كلام يئادح : :لاق .قاَحْسإ انْنَدَحَو

 :لوُيينزاَمْلا دين هّللا َدبَعْتْعَمَس مس :ُلوُقَي ميم نب دبع نَع (عمس (

 لتس يح هءادر لوَحَو « ىقْستساَو « ىلصُملا ىلإ # هللا وسر جَرَخ

 .[156045 :عجار] ةلبقلا

 ةكبقلا َلفتْسا مث «ةبطخلا نبك ةآلّصل الصلاب اَدبَو : هئيدَّح يف قاَحسِإ لاق

 .اعدق-

 بْهَو نب هللا دبع انندَح : لاق. ناَمطنلا نب جرس انئدَح - 54"1١-

 ساو نحال «يراصملا بوق نب ثول نع «يرصملا
 ساهم ساب ىو م6 17

 هنأ ؛رُكذَي يناس عصاَحٍن ندب عمل «ةكدح يراصلألا
 راسو سما مم

 ههجو َلَسَغ مك قش قشنتسا م ؛ «ضَمْضَمَ ءاضَوَت 8 هللا لوُسَر ىأَر

 مو نال ىَرْخألاَو ءانآلك ىَّنمبلا ديو مك

 لم
 ل :عجار] اَمُهاَقْنَأ ىّتَح هيكجر لَسْغَو ؛هد مدي

 ٍلْطَمِرْيَغ ءاَمب سر َحَسَم

 نع ؛بذذ يبأ نبا انَدَح : لاق. مِيعُيوبأ انندَح - الةىك

 جو رح 8 هلا وُ ؛همَعَ ميت نب داع نع "يلا

 :عجار] ةءاَرقْلاِب امهيف َرَهَج ِنْيتَمْكَر ىَلَصمُت ماد َلرَحَو وعدي هبل
 لاك

 دبع (5؟/5)اَنرَبَخأ لاق. َقاَحْإ نب يلع اندَح - - 176“

 .(ح) .هللا
 نيا اًنَربَخأ :لاق كرما نبا ينعي هلادْباَندَح : لاق .باَّتَعَو معاه ٠

 دقق لادن هيلز ا :لاق . اق .ةعببأ

 م مم
 مجال ديل نم بتر: 5ظ0 نَسَح ثيدَح

 ساس

 ا

 رْبوُرْمَع اًندَح «ْبِيَمَو اًندَح :لاق .ُناَّمَع اَنثدَح -15
 هللا ًءاَقأ امل : :لاق ٍمصاَح نب دْيَز نب هللا دْبَع نَع ؛ ٍمِيِمَت نب دبع نع « ىَتحَي
 9 موق ةقئؤملا يف ءِسأنلا يف َمسق لاق اقام نيثح موي هلوُسَر ىَلَع
 باص اَمْمُهْبصُي لذ اودَجَو مهن ايش َراَصمألا طي مَلَو مسي ملو

 مُكاَدَهَف :ًالالُتم مُكدجأ ملأ ءراّصنألا َرَشْعَم م اي :لاقق كح نش

 :لاق يب هللا مانغا ةلاَعَو :يب هلل ١ مُكَعَمَجف َنيقرفتم متو « يبه

 ؟ ينوي نأ مك يام :لاق :برَمأ هُلوُسسَرَو هللا :اولاق ايش : ص

 اَمآأ ءاتكواذك اًنّمج : مَتلُقَل مكشول : :لاق ءُبرَمآ هَلوُسَرَو ُهَّللا :اولاق

 ,مُكلاَحِر ىلإ للا لوُسرب نوهت ريعبلاو ةاشلابَّنلا بَهَْيْنأ وصرت

 تكلس اشو ايداو سانا كَلَسْو ءراصتألا نمأر ارما تنك ٌةرجهلا الؤل

 توق ْمُكَّنإَو ءراكد سانا هامش اصلا محشو راضألا يداو

 ٍضؤوتملا ىلع ينل
 ُهرْب وُرْمَع انكدَح :لاق .بيَهو اَنندَح :لاق .ناَمَع اًدَح -6

 ىّنح اوربصاَفةرئأ يد

 ةَرَحْلا ْنَمْزَناَك امل : لاق. دْيَ نب هلا دبع نَع ؛ «ميِمّت نب دابع نع ( ىَبحَي

 سس م
 عيا (ةلظنَحنْناَكاَذَم : هرم نافع لاقو) ٠ َةلظنَح ربا اذه : لاق تاما

 يابا ال: لاق ءَتْوَمْلا ىَلَع : لاق ؟مُهعياَي ءيش يأ ىَلع : لاق «َساَّنلا

 . هللا لوُسَر دَْبادَحأ اذه ىَلَ

 ةساش6 مور هع
 دبع نبا ينعي دِلاَخ اَنئدَح : :لاق .ديلوْلا ْنْبْفْلَخ انيدَح --5

 دن هَل دنع هيأ « ىَبحَي نب وِرْمَع نع -ناَحّطلا يطساولا هللا

 ًفكْنمَو َقَفنتساَو ضمضَمَت 8 هللا لوُسرأنأ ؛ٍمصاَع نبا

 .[1704هنيجارإدحاو

 ريب يلع اند - /١1641- هاسق مشع
 هلا لوُسَرنأ دير نم هللا دبع ّنَع « يمت نب داّبع ْنَع « ةيَغ نبا َةراَمع

 اهلَقْسابَدَحاَ ءهادوَس ةَصِيِمَح هيلَعو يقّسَتسَي ىَلَصمْلا ىلإ جرح اقف م ريبمقو سي
 | :عجار] هقتاغ ىَلَع اَهَبَتك ِْلَح'تلقاَهآلَعأ هلْ

 َنَع «يدرواردلا اَمدَح : لاق.

 هير دْيَع نب ِدْيَر نْب هللا دْبَع ثيدح
 ناذألا بحاض

.8- 
 -نايآ انئَدَح :لاق ثراَولا دبع نب دّمّصلا دبع انئدَح - 6484 1١1-

 نع« «ةَمَلَس يبأ نع -ريثك يبأ نبا ينني- ىَحَي اَندَح : لاق - باّطَمْلا وه

 مسامع 90
 ِرَحْمْلا عا لذه هنأ هكدح هاه نأ دز نب للا دبع نبا دَّمَحُم

 «هبحاَص آلَ يش اهم هبصي ملك يحاّضأ ْمسُقيَوهَو « شيف نم الجرو

 مَلَكو «لاجر ىَلَعُهْنم مست ءاطْعاَت .ءهيؤك يف هسأر 8 هللا لوُسَرَقلَحَ

 يني مكاو ءانحلابْب وُضْحَم انهن لاق باص ءاطعاَهراَظأ

 .[ل544 :رظنا] هَرْعَش

 ْنَغ ٌراَّطَعْلاٌناَبآ اندَح :لاق .يسلاّطلا دواَد وب انندَح -464

 دي بلل ُلَكَس ةَمَلَساَبآَنَأ «ريثك يبأ نب ىَحَي
 ءراّصألا نم لْجَرَوَوم ءرسْنمْلا دنع 8 يلا ده هيب نع هربخأ

 مصرعقو 26

 يبس ََلحَ يش يحاص الو هبصُي مل ايا اقف هللا لوس وسر رمسفف

 هبحاَص هاطْعاَفهراَظأ مْلَقَو «لاج ر ىلع نم مسقط هوك

 ملا يعو ريشوم ع
 عوج مقل ءاحلا برش سأل
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 يربح : لاق. ةولكملا نيل وب باّبحلا ْنْب دير انندَح -

 دز ندم هَل دبع نبأ :لاق .ور نهم لس وب
 ف هللا لوُسَر ىلإ تلج : :لاق. َناكألا ينار دز نب هلل دبع هُمَع مَعَ

 مينة ل لاق ذأ كلا لآلب ىلع لأ: لاقك را

 .لالبلاو

  - -6١لاق . َقاَحْسإ نبا نَع ؛ يبأ اًربخأ : لاق . بوُقعي اًنبدَح :

 ْنَع ء بْيَسُصلانب دعس نع «'يرطألا ملسنب (61/ 6 )حس رك
 يوم ماو

 برين هلل لوُسَر عَمْجأ ل : لاق هّبردبع ِنْبدْيَر نب هلا دْبَع

 يمس ى# يي ئظو عل ع هك
 يب فاط ., ىَراّصْنا هتقاومل هراَك هكَوهَو « سأل ةالّصلل ْعَمجَي سوُفاتلاب

 ُْسوُناَت دي يفو «نارضخ ناو ع لجَر «مئائانآو «"فئاط ليلا نم

 ؟هب عّنصَت امو : لاق ؟َسوُّنلاٌعينآ هلل َدْبع اي: :هَلُتلُقَف :لاق ؛هلمْحَي
 :لاق ؟كلك نم رْيَخ ىَلَع كذآ القآ : :لاق ةالصلا ىلإ هوَ يم 23

 نادَهْشأ دّبكأهَّللا ريكا هللا .ريمكأ هلا يكأ هللا : لوقت : لاق ٠ ىلب : تلق

 دهشأ «هّللا لوُسَر ًادمَحم نأ دهشأ ٠ 511 ا ! . هّللا لإ َهَلِإ آل
 ىلع 'يَح «ةآلّصلا ىلع يح «ةالّصلا ىلع يح هللا ٌلوُسَر احن رممم كدر

 مت :لاق لا الإ هل ل خالل يظل, حقل ىلع يح حلق

 ”,رّبُعأ هللا ربك هللا :ٌةالّصصلا َتْسَنآ نإ لوُقَت كمل :لاق ديعبريخ ترخأتسا

 ؛ةالملا ىلع“ مح هللا وراس وايش ٠ هللا الإ هلإ آل نأ نهشأ

 ُهَّللا ربك هللا ٌةالّصلا تَماَْدق كآلّملا تادف «حلَقلا ىلع يَح

 اًمب هثربخأك 8# هللا لوسر تيَنآ تحبصأ املك :لاق هللا الإ هلإ آل ءُربْكأ

 َرَمأ مك هللا ءاش نإ قَح اير هذَهنإ : هللا لوس لاقق :لاق «تيأر

 اقف هللا َلوُسَر وعدي «كلذبَُوي - ركب يِبأ ىكوم للبنك «نيذأتلاب

 َلوَسرنإ: هلل يق ءرْجَقلا ىلإ ةَدع تاَدهاَعَدَك هداج :لاق ,ةآلّصلا ىلإ

 . ملا مريخ ةالصلا : هلوص ىلعأ لآل رصف : لاق «مئاتا# هللا
 ةعوو معا

 ةآلص ىلإ نيذأتلا ين ٌةَملَكلا هذه تلخذأق : :بيسملا نب كديعس لاق

 00 5 ا 20

 راسل عا لاق» َقاَحْسإ

 يب فاطم يف د ببدل سوبا هلل
 ؟َسوُئانلا عييت هللا َدْبَع اي هل تلق ءهدي يفاسوال محي جر مكنات ٠ سف يب مص 2

 ىَلَع كندا القآ : :لاق «ةالملا ىلإ هيون: :تلُقَك : : لاق ؟هب عمم َم لاق

 بك هللا بكا هللا :ُلوُشَت :لاق ؛ىلب :ُهَلتلَُ : :لاق ؟كللذ مريخ وهام

 هيل كل هل 9 اش ١ هللا َذلإ َهَلِإ آل نأ دهس ريكا هللا رمال
0000 
 ,رادمحم نأ

 يمس ممعع

 «ةآلّصلا ىَلَعََح ؛ هّللا لور ًادّمَحْم نأ دهشأ ٠ هللا لوس

 هّللربكأهَللا ءحآلقلا ىلع يح ٠ «حآلَقلا ىلع يح «ةآلملا ىَلَ يح

 :ٌةالصلا تي نإ لو : لاق مث ديعي ريش رات مكه الإ لإ ل بك

 ف كلام نْب نابع ثيدَح نييندملا دنسم لوا
 ها سكاس كوس دمج مكبس

 ؛هّللا' لوسر آسح ناةهآ هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ «ٌربْكأ هللا ربكأ هللا

 ٌةالصلا تَماَقْدَك ءٌةالّصلا تَماَقْدَك « حافلا ىلَع يح «ةآلّصلا ىَلَع يح

 ا هللا َلوُسَر تن تْمَبَسأ مق هللا الإ هلل ريكا هللا بكأللا
 وزو م

 قلأق لآاب عم م مَقَق مث هللا ًءاَس نإ وح ايفر اهّنِإ : :لاقق «تيأر اًمب هتربخأ

 لك لاق. كام اتوُص ىتلأُهّنإك :هب ندب تن د ام هْيَلَع

 يوم بالخلايا تك لاق :هبنّدْوُيو هْيلَع هيقلا تْلَمَجَن

 ومدسام كلف هم مم
 «يِر أ يذلا لم تيار قلق لاب كعب يذلا : لوي مءادر رجب جرف هني

 .ُدْمَحلا هللق : ا هللا لو اوسر اقف : لاق

 جيب 0-2-: م *«ر

 و
 ءِرَمعَم نَع ؛كرابم نبا اندَح : لاق. هت اى

 ىَّلص :لاق. كلام ِنْب نابع ْنَع ؛ « سير نب دوُمْحَم ْنَع «'يِرطْزلا نَع

 يف مهب ىّلَص - - يني ُهلَو «َملَس يح اَمْلَسَو و حش ا هللا وسر

 , [اكفحم ءاكمحإل رتكمحت لكمحم ل5094 :رظنا] مهدلع دجسم
 مام

 «٠ كم م مرق

 :لاق ؟غ ْنّمَع نايف لف يِرْزلا نَع نايس انئدَح - اداطل
 ريم ماعلا

 ارّصَبلا بوُجْضَم الجر ناك كلام نب دامعنأ ؛ ؛ هللا ءاَش ْنِإ ٌدوُمَْحَم وه

 :لاق الا مَمْسَتْلَه : لاق ؛ةآلّصلا ' ِنَم فلل هيّ ركنا

 ما :عجارإ هلصخرُي ملك : لاق ءمَعَن ا

 « نيَسَح نب نايفس اًنربخأ : :لاق . َنوُراَه نب ديزي انثدَح - 66

 نع يزيادلظ وُ نبيل وأ- عيل نب دوُمْحَم نَع "يلا نَع

 لُجَر ينإ : تلق ا هللا لور( 44/4 ]تن :لاق كلام نْب ادع

 يلصِيف يتأي نأةثلاسَو «َملُظلاَو يداولا اذهل يبو «رصبلا رص

 ٍرْكَبوُباَوَوُم ءاَجف ؛ لَمْ يدعو ؛ ىَاصمهالَصُم ذخّنأف ؟ يني يف

 نب "كلامه لاقي مُهْنملُجَرَفْلَخَتو هوت ُراّصْنألا هب ْتََماَسَت معو

0 

 ,ْمُكَني ورَكاذف)ماَمط ىَلَع اوُسَبحاَك « قالب ري اكو « نشا

 ُلوُسَرَو هقان الإ ارا 8 هللا َلوُسَر نأ ملحد نع فلنا: :اولاقق

 اًهبُهللاُةِإهَنِإ الن َدهَشاَمهَحْيَو : :لاق ّفَّرَصُنا ملف يّلَصُي اق هلا

 [15095 :عجارإ . ادهش ْنَم ىلَعَرل مرح لجعل ءًاصلخُس

 ٍنَع ِرَْعَم نع , ىلعألا دبع نب ىلعألا دبع اًنندَح - 156

 لوُسراَي : لاق هنأ كلام نْب نابع ْنَع « « عيبرلا نب دومْحَم ّْنَع «يرهزلا

 يلصتت يبات نأ بحأق ءيموق دج نيو يني لوك لوجملا نإ هّللا

 :لاق «ُلَعْفَتَس : للا وسي :لاقك ؟ادجْنسمهذخّنأ ينيب يف ناَكم يف

 لور َلَخَ امل هبا ركب يبأ لَ َدَخ ف هللا لن َحّبصأ مل
 هّللا لوُسَر ماقق « « تيم ةبحات ىلا رشات يرث نأ: :لاق و هللا

 عِمَسكهاَعص ريح ىَلعُهسبحَو نيران ىلص ُهَتلَخ اقص

 نم لْجَر لاق « سيلا الماك َنوُيوُتباوُلَعَجُم - ةيرَقْلا لهآ ينمي ّي-ردلا لأ

 لاك «نيقفامْلاَنم كاك ّلُجَر لاقق ؟مشْخلا بكلام نبأ : ٍموَقْلا
 عمم او .ر



 :لاق هلا ةجَو اهب تيل الل: : لوي « هل و 8 هلل وُسسي
 ل: :ا هللا ٌلوُسَر لاقت «نيقفاَتمْلا ىلإ هَيدَحَو هج ىَرَتُف نحنا

 :مولا نم لج لاقك «هللا هو كلذي يغيب هلل إلا : :لوقي ؛ هلوُقَت
 آل :لوقي :ةنايفل ويب ىقاو نك: : هللا لوُسَر لاقق هلل لوُسَر اي ىلْ 200

 [11647 :عجارإ راثلا ىَلَع ٌمرَح لإ هللا هج و كلي يفتي هللا لإ هل م 000 ع
 ره م ما

 نظام : لاق «بوُي وبل هيف موق كذب تكد ٠ دومحم لاقُف

 هلل[ حاّيَوْتْفَجَرنشل : :ُتلََّق :لاق ءاَذَه لاق 8 هلا َلوُسَر
 لأ ينكدح اَمُك ينئَدَحف دَحف ؟هَتْلأَسَُك ءهموُ ماَمَِوهَو ىمْعأَرْمَو «تمدَقُ

 .ًايردب نابع َناَكَو رم

 "ينل نع ننس لاق: قاررلا دبع اندَح 17 0
 ف يتلا تيت لاق. كلام نام ْنَع ؛ « عيبرلا نب دوُمْحَم َنَع
 تل : لاق الإ َعَمَركذَف .٠ . يرصب ترك يّ معلا 6 2 كر .ر دو ةرمءعو

 :عجارإ. .ًايرَيداَك : لّقَيمكو هاذا ىلع مْ : لاقو نشْيَحسلا : لاق

 اةطاهانا

 نبا ينعي ريرَج انئدَح : لاق. دَّمَحُم نب نيسح اًنئدَح -

 نْب نأ نب رْكب وب يّكدَح : لاق. َناَحْدَج نْب دير نب يلع نع -ٍمِزاَح
 عيبرلا نب دوُمْحَم انقل هَمماَنَأَو ءادفاَو ماشلا نم يبأ َمدَق : لاق. كلام
 ةَّضَك

 اذه ظّفحا يَنب يأ : يبأ لاق ؛ كلام نبيع ع ايدح يبأ ثدَحُ 5 2 3 ل

 هع هذع الاسك ةئيدَملا ىلإ قرصا اق مْ « ثيِدَحْا زو َنمهفثدَحْلا
 مع : :لاقك ؟ثيِدَحْلا ِنَعهاَنلاَسك لاق « ىَمعأْحْيَش باَذإَو يح وه اد

 ّبَمَد هّللا لوس راي: 58 ا هللا لوُسَر دْهَع ىَلَع يرَصَبَبهد

 هيف "تي اد جَْ يراد يف توَبْولككلَخ َكَفلَخ اصلا عيطتسأ ل « يرصبب
 ُدَّكْلا نم ىَّلص امل : لاق اد كيل داع يمن : لاق ؟ىدّصم هذختا 000000 0

 لف صوف ؟كل رب ذأ“ ب حت نيد ابع اي لاق هنآ ىّتح مَ هيت ام سد 2007
 راّصنألا نم اَنَلوَح نم علب «سلج وأ َسَبَحمُت هيف ىّلصَو هلو انكم

 -ٍ رص

 مان مَنوُلاَمو نفاس اوك ؛رادلا اَنيَلَع تلم ىّتَح اوُءاَجَ

 ,مشخلدلا نب كلام : :هَل لاقي «مهْنم لج ىلإ مهر اوريص لح مهرشو

 لاق اورئْكأ امل « ”تكاس ا هلا ًلوُسَرَو هلاَح مَ «هلاح نماولاقو
0 

 ُهَّنِإ : اولاق هال ف ناك مله هللا لإنه سل : : 49 هللا لوُسَر
 الا هنكأَت ال ٠ هبلك نم اقداّص اهلاق نأ ؛ «"قَحلاب يّنَعَب يدَّلاَو : لاق هلو
 [1399 :عجارإ َلقَمبْمِهحَرتك ع «يشب وحرام : (لاق). ًادبأ

 راين نب ةَدرُب ىبأ ثيدح َةَيَقَب
 ها يسس

 5 ءاربلا لاَخ راين نب نام همساو

 يبأ نع «ليئاَرسِإانْئدَح الانق نيَجحو ْجاَجَح اَنندَح - 0-184

 انج نها لوري: لاقل قب يب هل نع ءءاَربلا نع «َقاَحْسِإ

 كلل : :لاق ءمَعَن :تْلُق ؟: ةآلّصلا لأ : : ل هللا لوس لاق ؟انل مح ةاَش

 6/0 هر داكن ب يب ثيدحيب نييندملا دنسم لوأ

 نم يلب َحأ يه ةَعَج اعاد هلل لوري :لاق « ٍمْحلاَش
 مساس 5

 هدي دحأ نعجن الو هن ئزجُت : :لاق ؟ةّنسم

 مس اسم #» كه ع

 :لاق -دْعَس نبا يني اندَح : :لاق. جاَجَح انكدَح - اوك

 َناَمْيلْسَع ؛ جَضألا ني هلل دْبَ ركع «بيخح يي يت

 َلوُسر نأ ؛ةدرَب يبأ نع ٠ هلا دبح نب ياَج نب نمحرلا دبع نع ءراسينبا

 هلل دود ند يفألإ تدك كيل: :لوُقي ناك 8 هلا

 [15955 :عجا ارآلَجَو و 6

 ءٍبْطَو نب هلل دبع ائدَح : لاق. وِرْمَع نب ةيواَعم ايدَح ١--

 ْذإ | هراَسَيِّب نامل دلع لاَج انآ امي :لاقهكدَح ار يكبانأ «ورمَعْنَع

 بع ينكذح : :لاقق ُناَمْيكس ايل لَم مث «ن َناَمْي دي ِنَمْحرل دبع ءاَج

 َلوُسَر تغمس : وبكر اب عمت نا كد 7أأ «رياج ب نسخ
0000000 

 ََع هللا دوُدُح نم دَح يف الإ طاوسأ ةرَشَع قوت اوُدلْجَنأل :لوُقي 8 هللا

 ,[لووكك :رظنا]ل جو

 ُبَمْذَأ انو : يبأ لاق ,هيفانل لاق اَدَك : يبأ لاق : :هللاّدْيَع َلاَق

 ران نب هدر بأ ثيدَح يني «ثيدحلا ينعي لإ

 سامع

 وِرْمَع ْنَع ءبْطَو نب هللا دبع اَدَح : لاق . جير اًنئدَح - 155 ١

 نمر دبع يكد : لاق .راّسَي نب َناَمْيَلَس نع ءريكب نع ؛ ثراحلا نبا

 يِراّصْنألا اَنْ دري ابآ مِمَسهّنأ هككَح ُراَيأ نأ « هللا دّبَع نير باَج ْب
 ينأألإ طاوس اةرشَع قر اودلجُتال : :لوُقي 8 هللا لومسر تعمس :لوُقي
 701015: عجارإ .لَجَ رع هللا دوُتُح نم دَح

 ْنَع «كيِرَش اًندَح : لاق. 'يبلكلا ومع نب ديوس انئدَح - 15“

 نْب كري يبأ هلاخ ْنَع -عْيمْج يبأ وأ - ٍِيَمج نع ء(ىسيع) ني هللا دْبَ

 نس لاقق ٠ «كلدَريخ ىآرق هيف هدي لحد ءاماَط ىآر بلا ؛ راين

 10مل :عجارانشَخ نما

 ْنَع ؛يبأانثدَح : لاق ميهاَرْإ نب بوعي انئدَح - ليت ةسمسرعو#

 قل يل خ كح يب لوتس راو يك لاق. َقاَحَسإ نبا

 تسْيَح ينآرما تفلت : لاق 8 هللا لوس ََمَديعلا تدهش : لاق. راين نبا ممم
 امَلَق :لاق ًاماعط اهنم تمنصَو اهني يتيحنصأ ىلإ ةالصلا ىلإ ود

 هن عِرُكدَ ماَمطب يتءاَج ؛ ءاَهيلإ[ت فَرصْناو .8 هللا وُسرآنِب ىلَص

 ىََشَنلًاماَمطاَهْنم د دلل انمَئَصَو اًهانَحَبَذ كّيحضأ : تاق ؟اَذّه ىَنأ : :تلُقَ

 :لاق يبي انَمنوُكيْنأت يش دقه: اهل تلُقَف : لاق تْنج اّذإ

 حبت نم «ءيشباتسسإل : : لاق ؟هل كلذ« ترده اق هللا لوُسَر ىلإ[تنجَ

 ملف ةَنسم سما لستتلا : :لاق ٠ حض « يشب سيق انك نم رت نأ لب
 اَمَقهيَمْسْسَمَلا دق هللا َلوُسَر اي هّللاَو :ُتْلُعَف هثجَ :لاق ءامدجأ

 ١ ١ .هبحّضق نآضلا نم اعّذج سسَقلَف :لاق ؟اهئدَجَو

 ' هب ىّحَصَم نأّضلا نم عَدَجْلا يف اقف هللا لوُسَر هلَضَّخَرَك :لاق

 ل :عجارإ ٌةسَمْلا دجُي مل (نبح)



 يبا بديع اكْخأ لاق. رمل لادن اد ١- اك.

 «جّشألا نب للا دبع نب بكب نع «بييح يبأ نبا ديزي يكدَح : لاق. َبوُيأ

 نك د نناشد جلع

 لقول ا

 . (هببأ ْنَح) : لقي مَ ءانل لاق اذَك : يبأ لاق :هللادمَع َلاَق

 لس هل -
 نب سايِإنَع «٠ سيسي :لاق. عيكواشلا كد

 ف هللا لوُسَر يّ: هت الُجَررَراَي :لاق. هيأ نع ؛ َةَمَلَس

 . لكنه ظنا بلس

 ِساّيِلْنَع ِراَّمَع ْنْب ةَمرْكع اَنئدَح : لاق. ميكو اًننَدَح - هل

 :لاقق هلامشب لميا لْجَر ىأر ا يل ؛ هيلع « عوكألا نب ةَمَلَس نب

 اَمَق :لاق «تعطتسا آل :لاقف ٠ عيطتسا آل: لاقق (45/ 4 ]كنيميلُك
 همام
 تت توتال تميل تعجَر

 ساي ْنَع ءِراَّمَع ْنْب ةَمِرْكع انُدَح : :لاق. عيكو اننَدَح - اك

 قف هللا لوُسَر لاقت الجر تلق : :لاق «هيبأْنَع ؛ ةَملَس نْب

 . [15505 :عجار] هبّلَس هل: لاق «عّوهألاَنْبا : اولاقق ؟اًذه

 ِساّيِإْنَع ءِراَّمَع نب ةَمرْكع انندَح : :لاق. ميكو اَثَدَح - - 1586

 يا يلا ل لاق. هيأ ٌةَملَس نْب

 لق نم :

 سرع عج لاو

 :لاق. ه0 دس :لاق . ْتِراَحْلا

 0 مه ري يررو كو معال سل هع

 ا ناَطيحلل جت الق مجرم ؛ , مثلا 8 هلا لسع يّلصن اك

 .[لاككلا لككلا :رظنا] هيف لتس

 يمد

 نب ةمركع اًنئدَح :لاق . يدهم نب نمْحرلا دبع انئدَح - -.اككأكا
 مم لم

 قيدصلا ركب يأ حم اوني: :لاق. هيبأ نع ؛ ةملَس نب ساَيإ نَح ءِرامَع

 13271٠[ :عجار] . 3 يللا اي مَرَمأَناَكَو
 عمل معي

 ءِراَمَع نب ةمرْكع انُدَح «يدْهَم نب نَمْحرلا دبع اًندَح - 517

 ياني هلل يراعش ناك : لاق. هنأ نع ؛ عوكألا نب ةَمَلَس نب ساَيإ نع 1
 رع سلا موس اع 2001
 تلو «اتممأ اتمأ 8 هللا لوسي هم يلصلا ركب يبأ عماره

 1351١[ :عجار]. تاّيآ لأ هم ذتتلبك يد

 :لاق ياعين :لاق . هبا - لنيل
 - ع

 لاقت هاتشبب اسسمأ ١ يما صار هَل لاقي لجلي
 همس مال

 اس ع | سا

 ْتَلَصَو اَمَق :لاق «تْمطَتْسا ل :لافك ؛ «عيطتسأ آل : :لاَقق «كنيمَبي لك

 لاول :عجاردعَي همق ىلإ هيمي

 ٠ عّخألا نب ةمكس يد نييندملا د دنسم م لوا 6 )45/4(

 .عجشأ م يملا يعارلا : : هئيدَح يف رضا وبأ لاق و

 نب سايل ع «راَمَع نب ةَمرْكع انُئدَح : لاق هب اَندَح -64

 نم سيق فيس العلم : : 8 هللا لوُسَر لاق : :لاق .هيبأ ْنَع «ةَملَس

 . [155865 :رظنا]

 نب سامّ] اًنَدَح : لاق ءِراَمَع نْب ةمرْكع ْنَع هي انبدَح - 51

 قف هللا لوُسَر دنع ادعاق تنك :ل :لاق. . يبأ ينكدَح : :لاق . . عوكألا ِنْبةَمََس

 لاقق «ىَرْخأ سطع م "للا كمَحْدَي : : 9 هللا لوُسَر لاق لج سطع

 هدد نامل 8 هللا لوُسَر

 نب ساي انكدَح ءِراّمَع ْنْب ةَمركع اَنَدَح رْهَبادَح -5

 َرمآ[وإ «ةقاَحق يبأ نب رك يِبأعَّمانجَرَح :لاق. يبأ ينكح :لاق . همس

 ركب وب ارم ءامْلا نم ونامل را ورع :لاق ٠ ايل هللا وسر

 ىلع انتقق راس رخكبوبأانرمآحّجملا ااه: : لاق ءاّنسَرَحَف

 مَا ةيرلا هيف مالا نم تع ىلإ ظن :ةَمْلَس لاق « قس

 تيمرَت لبَجْلا ىلإ ينوي ت شح مهراثأ يف ودع انو ٍلبجْلا وحن

 ءرخب يبأ ىلإ مُهفوُسا ْمهبتْذجَف لاق ٍلبجْاَنِيومُهي مكوك مه

 نم ع هيَ ةراَرق نمر مهو ءاَمْلا ىلع هت تح ءكنعهللا يضر

 اَمَق :لاق «٠ اَهتتبا ركبوبأ يلقن : لاق برا نسْحأ نم اهب امو «ٍمَدآ

 :لاق بوت اهل افشفأ ملكت مث هةَيدَمْلاتْمدَف ىتح ايؤئ اهل تنَسك م

 :لاق ؟ةَرَمْلا يل بَهُهَملَس اي يل لاقق قوُسلا يف كل هَللالوَُر يي

 َتكَسَف :لاق ءاَبوت هلت فش امو ينجح دق هللاَو هلال وسر اي +

 ين هللا وُسَر يقل دقن م لاك اذ ىَح ينكرون هللا وُ

 وسر :تلق : :لاق ؟لوبأ هلل «ةارملاّيل بهاي :لاقق قوّسسلا

 تعبك :لاق هللا لور ايدل يه ابو اهل تفك
 شاق يللا نم ىلا مق نو لا لإ ا
 مارد
 , [ل0لم7و 15519 :رظنا] ةأرملا كتب هّللا ل وسر

 تْقَشَك اَم يتبَجْعأ هللا ءمّللا

 نبا نع. جيرج نبا ارب : لاق «قاّررلا دبع اًنندَح - 11

 «يراّصنألا كلام ِنْب بنك نب هللا دبع نحيل دْبع يتربخأ : :باهش
 ساصإ ماش

000 

 ْعَماديدَش ًالاَتق يخأَلئاَك َربْيَخ مْوَيناَك امل : لاق. وألا نب همس

 لوس اَحْصأ لاقت «هلتتف (61/ 6 ]هس هيلَعدَ ّدراك 8 هّللا لوسَر

ضب ف ارك السيت املج فاكس لأ ين لل
 رذأ 

 يل نذاتآ هللا لوري: : تلق «رييَخ نم هللا لور لق ُكّمَكَس لاق

 :لاق «٠ لوقت ام ملا :نمع هل لاَقُف ؛ ف هللا لوُسَرهلنذاق ؟كبّرُجْرأ ذأ

 اًنيلَمآلَو اًنقَدَصَتَالَو ا لاو

 اَنيقال نإ مادفألا تيتو الع ةئيكس نكرئا

 اًنيلَع اَوَمَب دَق نوكرشملاو



 ادلع تأ

 يخأ تلق ؟(0َم لاق م : ءاقف هللا لوَُر لاق يَ اتبسَ مل

 نإ هّللاو هللا لوُسراَي :هسلتق هللا هَمَحْرَي : هللا لوُسَر لاقت :اًهلاق

 ةلوُسسر لاقت «هحآلسبت املج : و يلع اوُلصي نأ َنوُاهيِلاساَ

 .ًادهاَجُم ادهاج تام : : هللا

 08 لاق لس 0 ا

 رج هلق ده دام ادهاج تام ويد لَ ةالّصلا واهي :9 هللا لوس

 0 ةيعبصاي 8 هللا لور لاقو . ني نيكرم
 ةيإرلا ريو 8

 :لاق. جيرج نسبا اًنربخأ : لاق. قاله نكح - - 6114

 دبع نبراَج نَع ؛ « يلع ِنْبدَمَحُ نب ِنَسَح نع رايد نب هرَمَع ينَربْخأ
 اك :الاقاَسُمْنأ هللا لوُسسر باَحصأ نم ٍلجَر ؛و وألا نب ةَمَلسَو هللا

 اوبال هلل َلوُسرنإ لاق لولوي ين

 [155144 :رظنا] . اوعتمتس

 ني ساّيإ ْنَع « "يمال ةَمركع ْنَع ؛ ءٍماَمَت نير اندَح --6

 راج ينل نزاَوهةاَرخ يف ركب يبأ عماتْجَرَخ : لاق . هيبأ نع ؛ ةملس

 َنماسات اَهيىَدَ كَم ىَّلِإاَهِبْتَمبق 89 هللالوسَر ابوس
 .[ 1511 5:عجار] َنيملسملا

 دْيَيع يبأ نب ديزي انئدَح :لاق .دّلخَم نب كلاَحّضلاانئدَح -
 ًادُسَتُم يلع بَذَك نم : : هللا لور لاق لاق . عوْخألا ِنْيةَمَلَس نع
 ل :رقتا]راَتلا َنم هدم اوبل

 ل

 - ديب يبأ نبا ينعي دين «ةَدَمْسم نب دامَح اَندَح - -كاككاكا

 سائلا يف ندين مس نم الُجرَرَمأ © يِئلاذآ ؛ وألا نب ةَمَلس َنَع

 ًايَسلكايالق ل كأ تاكو هةمْوَص ميل امئاص ناك نم ٌءاروشاَع َمْوي
 ,[لككفاو 11775:رظنا]هموص ميو

 ٌَنَع « دي يبأ نب «َديزَي نع ؛ةَدَعْسَم نب دامح اًنئدح - ١١)

 علت :رقا] هل ذأ وبلا يف كف هللا لوُسَر َندأَتسا هنأ ؛ ةمّلَس

 ءدييع يبأ نبا يني ديزي نع ؛ةدَمس نيام انئدَح 7
 وسال مما للا لوُسَر تْعَياَب :لاق. ٍعَوْمألا نْبةَمَلَس ْنَع
 اي :لاق هللا لوُسمر ْنَع سانا َقرمَت مْ ءايحتتم تدق مث «ةَيَدحْلا
 ءاضيأ :لاق هلال اياد :تلق ميا آلا عَوكألاَْبا

021 

 , لدتتلو كا :رظنا] تْوَمْلا ىلع : لاق ؟متميأَبمالَع : :تلُق

 ديب يبأ نا يس دي نخ «ةدعنص يح اد -5

 ام كلَرتلَه : لاق «ةاكجب ينك لف يلام م ًاسلاج تنك :لاق . َةَمْلَس ْنَع
 هلع ىَلصَ : لاق ءآل : ًولاق ؟ءيش نم كر لَه لاق آل :اولاق ؟ِنْيَ

 نم لَرَتْلَه : لاق آل : اولاق ؟نْيَد نم لَركلَه : :لاقت ىَرْخأب ين م
 ََ :لاق ت تاّيك ثآلك «هعبصاي لاق : لاق رنتك ثآلل معن : اولاق ؟ يش
 نم ةلَرئَلَه : لاق مَّن : :اولاق ؟نْيد نم َكلَرَكْلَه : لاق «ةكلاّثلاب يأ

0 

 0 ميا / عوكألا نبةَملسثيدَح نييندملا دنسم ل 0
 :راّصألا نم لج لافت مُكحاّص ىَلَع اول لاق «آلا :اولاق ؟ءيَش
 ىلا ١١« تن ىلع :ل لاق ٠ ولو ع

 عع اس مب

 0/1 لوقيو : لاق وُدَحَيَلرَق ارعاش ًالَجَر

 اَنِيَمآلَو انكدصَتالَ اكدت متن لوك لا

 انقاذ | مانقألا تيكو انْيتَآ ام كل ىدف ْرفْغاَف

 انتي نب حيص اد اَنِإ اسَنيلَع ةتيكس نيقْلاو

 اَنيلع اوُنوَع حايصلابو

 :لاق , عومألا نبا اولاق ؟يِداَحْلا اَذَه ْنَم : : هللا لوُسَر لادقق
 ياشاسم سال صرع مقدس.
 :لاق ءهب اَمتعتمأ الو ءهّللا َلوُسر اَيْتّبَجَو :لُجَر لاق :لاق ُهَّللا ُهَمَحْرَي

 هنتر نبع فيسلا"ب امد باص دولا نم الجرب ِرضَيَبَهَد «بيصأت

 َدَنَي 48 ِهّللا لوم اوُسَر ىلإ تجف : لاق« لَكَ طبح : سانا لاق

 ارماَغ نأ َنوُعَْي هللا لوري: تلق دج يفَوُمَو تيدا مدق ذأ
 ُنآلُق مهم راّصْألا نم لاَجر : :ةسلق : لاق ؟لوُقَي رَمَو :لاق ؟هلَمَع طبح 8 وو رع 00

 ها اسم وك « عال
 ٌدهاَجَل هنو «هِنتبصاي «نيرجأل هل: لاق نم بذك : لاق ,نآالفو .

5 
 مل 6# يس -

 ا عن لكي« أمْ

 عيونكم
 00 واع َنيضاك ما يشأ لس نع دي ي

 مللت " هبت ل تنم ركلات .ندشإل تنم

 مسرب ساعمم

 اًماوُقيرهأَو ا لاق. تلال رشم مو ىلعا وافل
0 

 اهيفاَمَيْهتأ هّللا َلوُسَراَي لاق ءمْوَقْلاَنَملُجَرماَنَ : لاق ءاًهيف
 00 سك لاق ؟اَهلسْنو

 سها هش عرس

 2 1 هسا

 :لاق فوَح نب محل دعلملغ يّ «ةباقلا يقبل ذى َقَباَقْلا

 ْنَم :هتلُق :لاق ا هللا لوُسر حافل ت دخأ :لاق ؟كلاَم كَحَيو تل
 مومو سه مس ل

 يام اقتلأ تام تطال لاق ُةَراَرَو ٌناّمَطَع لاق ؟اًهَدَخأ

000 

 0 ةكيّملا نماشتج

 ٠ يمفع ريب ا ةهيسو 6

 ءاَهوُدَحأ دو مهل يح تذقدامث ءةاَحاَبصاي«ذاَحاَبص اي: اًهيتبأل

 .لوقأو مهيمرأ تلَعَجف : لاق

 عرقأ6 عرفأ موي مويلاو ومالا نبا انآ

 متيقلف ٠ رطل هلاك ايضا لق قتل ١ اق

 ايل "اكس قف رشا هللا وسر اي: تلق 8

 اال راهو يف وري مقل نإ



 50 :لاق. دع يبأ بدي اندَح : لاق. كم ان 111

 هذه : لاق ؟ةّيريضلاهذَهاَم مسايا: :تلقَف ٠ ةَملَس قاّس يف ةّبرض رْئأ

 ةُملَس بيصأ : ؛ُساَّنلا لاق اهيصأ َمْوَي لاق هرب موي (هبصأ)ةرَص

 ًَ ىّنَح اهنيك امك ادت ثآلك هيف ثّقتق « هّللالوُسَر يب يَ

 . ةعاسلا

 همر هو
 َنْبا ينعي متاَح اَنثَدَح : لاق. يدهم نب ميهاربإ انئدَح - 00

 :نلوُي عوف اَنْبةَملَستْممَس: لاق ديب يبأ نبدي عا
 ا 5 00
 ايو «عّضرلامْويمْويلاَو : لاق هنأ ليكم ثيدح وحن كد. .تجَرَخ

 لات :عجارإهتلحار ىلع ا هللا لور يكرأو : هيف هيف

 ممقا 8 هس
 "تنك :لاق . دبع يبأ نب ديزي انئلَح :لاق يكم انئَدَح ١١-

 فَحْنمُمْا دنع يلا ةلاوْطْسألا ذع) 2 نق ءَدِجْسَمْلا ةَمَلَس عم ينآ

 ينك لاق ؟ةلاوُطْسألا هذّم دنع ةلّصلا ى رحت كاَرأ «٠ مسا اتق

 اذ ةالّصلا ىَرََي هللا لوُسَرتْيآَر

 مسرب هروب لو
 دشارْنْبْرَمْعاَنسدَح : لاق .دّمّصلا دبع اَنكدَح - ندي

 هّللالوُسَرنآ ؛هيبأ نع ؛ عوخألا نب ةملس نبا اننَح : لاق يم

 هلق انآاَم هللاو انآ ؛ اهلل َرثغاَتغَو ُهّللا َهَملاَس مس : 0

 . لاق هللا نكلو

 اًنكَدَح :لاق «ةَّمرْكع اَنكدَح :لاق .دّمّصلا دبع اًنْكلَح 17# ١-
 يبا 6 رع صام ةملا

 ْنَحَنوةَيَْدْحلا ا هللا لوس َعَمانْسدَك : لاق. يبأ يئدَح : لاق. سا

 ىلع ا هلل وسد« هيوم ا دوس اهو« ةقام َةَرشَع مير

 مث :لاق اَنيفَعْساَو انْيقَسَق أن ْتَفاَجَق َقَسَباَّمِإَواَعَداَّسإل اهلايح

 َلوأ هيب «ةرجُششلا لأ يف ةَّمْيلاباَع دا هللا لوُسَر ( 19/6

 « ينيب همسي: لاق انام طسو يف ناك اذِإىَتح ليَ يبو « سن

 ينارو عيابقآضْيآو لاق ؛ هّللالوُسَر ايس اّنلا لوأ يف كتم :لاق :لاق

 ساّنلا رخآ يف ناك اِإ تح « عبو مليم هكر ةَجَح يناططق الرع
 ِساّنلالَوأْتملَيْدَف هللا لوُسَراَي تلق : :لاق ؟يُسياَُالا : لاق

 هوس ع
 27 َكَنَكَرَح َنْيأ : لاق مث همك عيا ٠ ًاضيأو : لاق .مُهَرْخأو مهطَسْوأَ

 ٌرماَع يّمَع ينقل هللا َلوُسراَي تلق : :لاق ؟كيطْسأ يلا «كقَجَح ةجَح

 وه اب ينغبا ممّللا : :لاق يِذْناَك َكنِإ :لاقق :لاق اهنا الرع

 ىّنَح حلما َنوُنَساَر نيكل هَ ؟ كلحّتصَو « يسن نمل بَحأ

 سرك سْحآ هلا ديب نب ةحْلطل عيت تكو : :لاق ضني ىلإ اًمضْعَب ىشَم

 ؛هلوُسَرَو هللا ىلإ رجاكيم يلاَمو يلهأ تْكرتو ؛هماعط نم لكآو هيقسأرو

 ةرجشلا تي ٠ نسي اب طلخاو ءةكمعأو ل الاعسأمل

 كَم لأن مهم ينانآق ٠ اًهلظ يف تْنَجَطْماَ ءاًهكْوَش تْحَسك تحك

 ىلإ مل تلوخت قلل ين دو دوم اول
 داس ىلا ماني مساعد« ىرأ رش

 تدَدَشَ يْيَستطرتخاَ مينا لش (ربِرجاَهّملل اف: يداولا لمس

 َمَرْكأ يدْلاو : : تلكم كان جل كوع تيا

 ممم "| تتح 4 /ا) - عوكألا نب مس ثيدح نييندملا دنسم لّوأ
 الا يا اا ا

 انضجق يع ديف يي يذل الإةَسآإ مُكْنم لجَر عري ًادمَحم

 »ام عع عم مم
 هَسْرك هب دوُقَي زركم ناب ماَع يِمَع َءاَجَو , هللا لوُسَر ىلإ مُهوُسأ

 ودب مُهَل نوُكَي مهوعد : :لاقق مهل ظن مُاَنَكو ىتح «نيعبس دوي
 مُكْنَع مُهَيديآَ فك يذل َومَرؤْتِْنأَو , لف هللا لور ْمُهنَعاَنَحَو روُجُْلا

 ءِلَسَج يحل هَل لاقي الْْيَماَنلَريَ ةّئيدَمْلا ىلإ انعَج اعبر م 4مل مُكيدْبآو
 لوُسَرل ةَميلَط ناك ٠ ةلبألا دلت ف ليلا يقم ا هللا ساق

 تمي ةئيِدَمْا انسدق مك «ةآلكوأ يكرم ةكيذلا كلت ديرك هباَحُصأو اك هللا

 ةَحْلَط رقبتي هَ انآ حار همآلخ عم ريب هلال

 َراَغأ دق يِراَرَلا يعم محل دبع اكإاحبمأ ملف ؛هرهط ىلع هبت
 ميمامم

 .ةيعار لك «ٌعَمْجَأُهّقشاَ ؛ هللا لوُسَر رْهظ ىَلَع

 را هع
 ٌةَمركع اَنثَدَح :لاق. َديِزيْنب للا دبَعلاَنتَدَح - اكلك

 ا لاق. هيبأ ْنَع « عّوخألا نب ةملَس نبا اندَح : لاق .راَّمَع
 واعلع 0 يو سي

 هُباَحْم او ال هللا ل وُسَرَو «نيكرشملا نبع َءاَجَن ةلْْنَم هللا

 ؛هتلحار ىَلَع بكر لجل عرقا «مِهماَمط ىلإ هْوَعدَق «َنوُّبمتي

 "تْبَرْصَو ةتلحار تخنق ٠ هكردأف ةملس لاق ةياَحْصَآَر ثيل اعرْسُم َبَهْدَو

 لتتم :نا] بلس 8 هلال يمن هَ قع

 م رع مرا #
 نع ءدلاَخ نْب فاَطَع اَنْئدَح : : لاق . دلاَخ نْبداَمَح انندَح - ها

 نوكأ :8 يلتف : لاق. عَوكألا نب همس ْنَع ؛ « ميهاَربإ نب ىسوم
 ْدِجَت ملؤلو ؛هر مرر : :لاقق ؟يصيمق يف يلسمأت دّبملا يف انايحأ ةكرشلا دجَت

 . [اكككاو 15589 :رظنل]

 سف سلا سار ءرعاك سا

 نب ساّيإ نَع «ٌةبتَع نب بويأ ْنَع ء«دلاَخ ني امَح انكدَح - راوداح

 ٌةآلصلا تَرَضَح اإ : قف هللا لور لاق : :لاق. هيبأ نع ؛ عوكألا نب ةملَس

 ةاننانن :رناإءاََصْاب اوؤَداَكاَشَمْلاَو

 ينير هر
 نع ؛فاّطع اَمثَدَح :لاق. ٍمِساقْلا نب مشاَهانئدَح - 1

 :لاق. عوفألاَنْب همس تغمس : لاق. مير يبأ نب ؛ ميهاَربإ نب ىسوم

 ٌُصيُِألإَيلَع سلو يلّصأف دّبصلا يفُدوُأ نإ ؛ هللا لوُسَراي : :تلُق

 .[152*هعجارإ ةَكْوَش الإ دجَئْمكَِإَوهرْرَف لاق ؟دحاو

 :لاق. ةَمرْكع اَنئدَح : لاق. ٍمساَقْلا نب مشاه اَنثَدَح - اككام

 َعَمتْوَرَع : لاق. يبأ ينكح : لاق. وألا ِنْ ةَملَس ريس اي يدَح

 إضافة ماَحَو حضن ْنحَنامْيَ : : لاق َدْزاَوَه كف هللا لوُسَر

 لُجَرهلمَج هبي بلح نع قلط رتل «َرمْحأ لمَج ىلع ءَج
 (00/4)ةَّقرَو ْمُهَقْعَص ىاراّملك ءٍمْوَقلاَعَم دي ءاَجمُت باش

 هَعِبَتو ؛ «ضُكَري َجَرَخَف هْيلَح دقق هَحاَنآ مث ؟ هقلط أك هلَمَج ىلإ َجَرَخ مهرهظ

 .موَقلارْهظ لكنأ يه ماكرو لن ىل انف" ةبحص نم ملأ نمل جر
 ٠م ةمس وهم هه يع

 ِس رخ كو لَم جلا كرو َدْنع ةقاّلا“ أَو هك رذأك ردعأ تخت و :لاق هبت
 ىّنَح تْدَقتمُكِلَمَجلا كرو دلع تنك ىَتَح تست قاتلا كرو َدّنع

 يفيَسستطَرتا ضْرألا ىلإ هتك عضو امل هش لما ماطخبت ذَحأ

 لور ينبتساق هدوم اهي اَمَو هتلحارب'ت فجرت هر هب رضا



 57 :لاق عَ | نبا : ا ءاولاق ؟نجبلا لقدم: .لاتالم لل

 م :رظتا]عَمْجَأ

 0 ا ص000 لاق. 0 ادب هَمْلَس اًنندَح

 لكك ."٠ عجلان 1 الح

 لجر : دع إف ئاإ2 لاق. وف
 عم ع عي

 ناسك رو ةدعم مم

0 

 .اًنيدها مهلا الؤت هللا

 اذه ْنَم : 8 هللا لوسَر :لاقت. ظَنْحأ مكن كلو انَهَريَعارعش َركْدَو

 : مقا نم لج لاق. هللا همحرت ري :لاقق «عّوكألان بما : ران ةيا

 برا بيماق وفا فمان باش لول ؛هّللا يب

 رد رك ارث ل ار ل «تانق هلت مب ل

 :لاق. ةيسْنِإمُح ىَلَع اولاق ؟دقوُ ءيَش "يأ ىلع كلا هذهاَم +8 هللا

 وأ : : لاق ؟اهلسْتو هيف اميره "لجَر لاقق ٠ ءاَموُرسكو ايف اَماوُتيرْهأ
 , [اككاإلو 15376 :عجار] هلا

 050 ا لا اكس
 ْمَكْنَمَو ؛هموي ةيقب صيت لكأ نم : َاَروُشاَح موي «ساّنلا يف نأ كمْ

 "كنف :عجار] مصِيلك لكأ نكي

 روي هريس مس

 ْنْبةَملَس اند :لاق ديزي نع «ديعس نب ىَحَي الح - ١71

 لص هللا يِبئاَي : اولادها يأ ف يلا عم متلك :لاق. عوكألا ٠

 ل: :اولاق ؟أَي هب رتل لاق .آل :اولاق ؟انْيشَكَرَت لَه :لاق ءاَهْيَلَ

 :اولاق ؟نْيد ملكته ١ :لاقق كل دعب ةَراََجب نأ مث ءهيلَح ىلصن

 تانك ثآلك : :لاق ٌريئانَد ثآلاك : اولاق ؟ءيَش نم كرته : لاق ءآل

 درت لَه: لاق «مَعَن : اولاق ؟نيد نم هع ََتلَه : لاق ةَئاَّدلاب يِنأَك : لاق
 راّصألا نم لجر لاقف ؛ ْمُكِبحاَص َىَلعاوُلَص : لاق آل : اولاق «ءيش نم همر ع

 0001 «؟ هجر هَ ىلست ين يعول نا[ اق يدل لاقي

 م 2 لاق. طلاس يح
 الك ايت َليِعاَمَسِإ يني اياوُمْرا : : لاق « قوُسلا يف نوُلَصاتيمُمَو

 اقف مهي ميدل اوكَسْماَت -َنيقيرقلا دحآل - نلف يبمَماَنآو اوما ءايمار

 ا "داع نا يبن يفك لوسي اولاق اوُكْرا

 نييندملاو نييكملا دنسم سماخ

 لّصألا نم فاّضملا يف

 :لاق. راح نب ةَمركع ْنَع ءديعس ب سَند -4

 8 يبا دنع دذع سطع الجر نأ ؛هربْخأ هاب نأ «ةَمََس نبا يسّئدَح
 يتلا لاقك -ل لال لاقلا وأ- ةَينَتلا سطع م هللا كمَحرَي : ف ينل : لاق

 .[لدكل# يس 3

 ْلُك :لاقك. 6 اذ هيلع ةَمَْلَس نبا

 ُْمَي هيف ىلإ 'تْلصَو اَمَك :لاق .,تْمطَيسا آل :لاق ؛ «عيطتسا ل لاق .كنيمَيب

 .[ا5501/ :عجار]

 نع« ءِسْيَمْع وب اَنئدَح : لاق. نوع نب رَشعَج ِرَفعَج اًنيدَح -5

 ىلإ َنيكرشُملل نع ع ءاَج :لاق. هيأ نَع ؛ عوألا نب ٌةَمْلَس نب سايإ
 هللا ل وُسَر لاق :لاق «٠ لَسْناَمعَط امل : لاق هللا (5//01)لوُسُر

 سوقي : ب يبأ َناَكو : لاق . موارد : لاق اوفا لجرلا ىَلَع : 2

 مث :لاق -اًهماطخب وأ- هسقان مام زي ُذَخَأَف :لاق ؛ هنلإ هقتس : لاق ادش

 عدكم :رظنا] بلس هللا" لور هلق : :لاق هلت

 نب ةَمّلَس نع ءدْيبع يبأ نبا اندَح : لاق. ناَوْفَص اًنئدَح --1

 اذإ سملشلا برت ةَعاَس َبرْغَمْلا يلصق هلل لوُسَر ناك :لاق . عكا

 . 0: هرفنا] اهبجاَح باغ

 :لاق. دّييع يبأ نب ديزي اند : لاق .ناَوُفَص اندَح -

 ؟ةّيَتحْا م وي 89 هللا لوس مي ءيش "يأ ىلع : وألا نْب ةملسل تل
 عاما

 .[17755 :عجار] ت ملا ىلع هاعياب : لاق

 مساهم يومان مرهم

 نُيورْمَع ْنَع ٌةبعش اًنئدَح :لاق .رْمْعَج ْنْب دمحم اًندح 8

 هللا دْبَع نيرياَج ْنَع ُتدَحُي دمحم َنْبَنَسَحلاٌَتْعِمَس : لاق . رايد

 سا : ىلا ل اوس يدلي :الاق عْْكألا نْبةمَلَسَو

 .اوُعتسَتساَ كَل نذأَدَ اقف للا
 .[15714:عجارز ءاّسّنلا عم يني

 .(ح) يهز ْنَع «'يدْهَم نب نَمْحّرلا دبع انندَح -

 َديِزيْنَع هدّمَحُم بريمر اَندَح : لاق. ريكي يبأ نب ىبحَيانئدَحَو

 هللا ل وسر عموفاَسأت نك : لاق «عَوْألا نب ةَمَلَسْنَع ؛ةنيصْح ناد

 .لطق حبلا دعي الو رصمْاَدْمَب ىَلص هيا امق ءاقف
 همر ءعل ريةرق م

 :لاق .رامع نب هم ةَمرْكع اًندَح : لاق. دّسأ بزي انئدَح - 5

 قف هللا لوُسرَعَماندَرَع : لاق. هيبأنَع «عوطألا نب ةمَلَس ني ساي انئدَح

 ٌمَراَق رمح ِلَمَج ىَلَع جر ءاَج ذإ كلذك حناني َناَفَظْعَو َنزاوه

 ا ةممام
 اَنَمَدَمَك ىّنَح يِشْميءاَجٌمت هريعبلا بدك عيا بنَ ْنم ايش

 َرظَن املك ٌةاَشَم اكن مهر و «ةلق ديف مهره ذك ٍموقْلا يف رق لاق. ىدَشَتي



 ا لاق .ِهْيَلَع د رعي اق .لاق. وني حر مولا ىلإ

 :سايإ لاق ءاَكرو هَل ةقن ىَلَع ملأ( 5 املج 5 ا

 ٍلَمَجْا كرو دنع ةقّتلاَسآَرَو : لاق. .يلجر ىَلَع

 لجل رو هلال ىلح نقولا ون ةلع اف حل :لاق

 لَصَجْاٌمَلضَو املك ؛خإ :ةلت لفك « لمحل ماطخب ذآ ىّنح سقت
 سارع هام يلس ب ف مولر هدس

 هتلحارب تئج مُثَرَدَن «هَسأرتْيرصَق يقيس تطرتخا ضرألا ىلإ

 ؟لجّرلا اَذَه لعق ْنَم : لاق سانام اقف هللا ل وسر ينكبفتساَ ءًاُموُنأ

 15514 :عجار] عَمْجأ هَبلَس هل 8 هللا" لوسر لاقق : عوشألا' نبا : اولاق

 ت1 حمو

 موال هر
 :لاسق . ٌةَمرْكع انئدَح : لاق. ٍمساَقْلاْنْب مِشاَه اَننَدَح - - 17

 اَبآ 8 هّللا لور ب : لاق. هيْنَع ؛ وألا نب ةملَس باي انَح

 ركيوبأ سرع ءاملا نم انو اذِإ ىَتَح دعم اتْجرَخَو  ةراَزق ىلإ ركب
2 

 نم ركبوبأ َلَعَقَك َهاَمْلا اندَرَوك ةَراَم 8 ماس هب ودق ةراَقُل

 ُتيِشَحَف يرارلمهيف سل مانع ت ير :ةملس لاق همن لق

 ننس ارم حبصلا ايل اذ تح اص ع عم ع

 هلك فدع م را امم هس و ةممص ا ها

 امَلَك ٠ «لبجلا نيو مهنيي مهسب تيِمرَف « « مهتكرداق لبجلا ىلإ ينوي نأ

 نها مد نم عاهل ةراَرك مة اه ءاوُماَ مهلا وأ

 ملقا ركوب يلق رخب يبأ ىلإ وفوُسأ“تذجق «برعلا نشأ
 آب واهل ف شكأ ملف يدع تنام ,ةئيدَما تمد ىَتحَأبو ؟اهلافشكأ

 :لاق ؟ةارَصْلا يل بهةَملساَي لاق قوُسلا يف 1 هللا لور ينقل َنَح

 اذإ ىّتَح «َتَكَسَق :لاق بوت اًهكْتَفَشك اَمَو يتبجأ دق هللا لوس ا

 اي: لاقت ابو اهلا فشكأ ملَو قوُسلا يف 8 هللا لوس َر يتقدّم ناك

 :لاق ق ءِهللاَ وسامي: تلق: : لاق لوب هلل ؟ةآرملا يلبسه م ُةَمَلَس

 رسأ اهب ىَدقك كَم لهآ ىلإ و هلل لور اهب تعب

 .[133175 :عجارإ َنيكرلتملا يدي يف

 سايل يئدَح : لاق . ةمركع اند : :لاقرلا وأ لح - اناا

 هم م

 اما هام مسام 2 هم دع

100/1 

 برجم لطب حآلّسلا يكاش

 هيك تكبا بويل اذِإ

 مفعم قامل م م سم

 :وماَع يمَع لاقت

 ماعم لطي حآلسلا يكاش ٌرماَع ينأريبَح ْتَسلَع ع دق

 كلشي بو رمَع سر يف بحماس عقيم نلخا

 نب همس لاق «ُهُسْقتاهيِف تناَكَف ٠ هَلَحْكأ مط هقاّس ىلَح فيلا مج

 َلَتق ٍرِماَع َلَمَع لطب : اولاقت ف يلا ةَبَحمه نم است تيقلف : عومألا

 ٌلطبهَّللا لوري: :تلُق ٠ يكبأ ف هلا يِبت ىلإ “تحت : :ةَملَس لاق «ُهَسْنَ
007 

 ُلوُسَر لاقك :٠ َكباَحْمأ نمسا دل ؟هلاو لاق م : لاق ءرصاع لَمَع

 هك ل عر رمق م

 . نيئرم ةرجأ هل ليلا لاق م بَدُك : :8 هللا

 د ع ١ وكلا انبا ثيد ثيدَح ٌةَيقَب

 مهو هلا لوَُر باح أجلي ىلإ جرح يحن

 :لوُقيَومَو باكرلا قوس 4 يلا

 اَئيَدتها ام هّللا آلت هللا

 اقع ابك
 . انيَلَص آلو اًنكَدَصَت لَو

 اَتيبآ َةنتف اودارأ اذ

 يكل ْنِإ مادقأل تبق ايفا اَم كلَ ْنَع نحْنَر و

 ع ةئيكس نلزثاو

 رقع : :لاق« هّللا َلوُسَر ايَرماَع : :لاق ؟اَذَه ْنَم : 88 هّللا لوُسَر لاق

 كل ٌعمَساملَق دهسا الإ صْخَيطق ناسْإلَرقَسا امو : :لاق كير كَل
 ريم ساس

 لاق دهلتتساَمدّقَ ماب تمم هلا وسر اي: لاق باَّطَخْلا ْبّرَمَع

 ريل هيا نشأ :لاقت "لَ ىلإ ينكسر ف هلا 'يئاإم :ةملس ُةَمَلَس

 سطحات جركل ياو الغ نع يف هليوم د َقَصَبَ سارع فب ًّ
 :لاقف

 برجم لطي حألسلا يكاش

 ْبّهلَت تلم هيو اذإ

 : هك بلاط يبأ نب يلع لاقَق

 ةرظنملا هيرك تاباَغ ثيلُك ةرديح يّمأ ينتمسس

 رسال عاصلاب مهيفوأ

 يل حلاو «فسلاو حرم آول

 8 قر

 َنَمّيةَنيدَمْلا امد : لاق. هياَع ملل يموس لا

 رطب 8 هللا لومار 8 هللا لوُسَر مَ ةيئدحلا

 مم يدب نأ ديرأ تلك هلا دم نب ةحلطل ربت جَرَحَو « هللا لوُسَ

 8 هللا لوس لدإ ىلع يي نب نمر دب رَخ سلبا مَ ؛ ٍليبألا

 عفا حار اي تلق هلي يف هتمسانأو وه اري جَرَحو ءاهبعار لق
 ىلع ريغأ دقه لاوس ,ةحلطب فحل سرفلا اذه ىَلَع

 تانك «ةئيدَملا لبق نم يهج و اتلَعَجُف لت ىلَعاتصشو : :لاق ءهحّرس

 لج يب ينس يستقل شيم. ترم ثآلك

 هل تسل را“ يلإ َعَجَر انك رجلا ريكي يح كلو مهر عَ مهر
 م6 هع هيدادو هس

 لج هبل[ راف لعلب الأسير ؛ ةَرجش لصأ يف

 0 مرساو

 سس يذلا انآ

 :لوُقأ نأ مهم

 . مّضرلا موي ميلا عومللا نبا انآ

 ٠ لخالا يف يهني لح ىلخ عودي هم لجبل

 اًدِإَق « عصرا موي مْوَيلاَو عوكألا' نبا انو اًهذخ 0 تح

 مقر «لبجْلا ولع اَيكلا تقي اد للاب ْمُهقَرحأ را يف تنك

 هللا َقَلَخ ام ىّنَحْزِجترأَ مهعبت أ أ مُهئاَشَو ينأش كاد َلاَراَم «ةراجحلاب



 11566 َح

 1 ارو (070/4 كل الإ هلل لوْ رفظ نمنح

 مكررا نم رت وقل ىَتَح مهر لأ ملم مهيديأ نم
 هاي ا له هملول

 بلع لمجال نبش كلذ نم نوفي آلَ ءاهنم َنوُفسَتسيةرب نينا

 مهاَنآ ىَحضلا دما اذِإ ىّتَح ,ا هللا لوُسَر قيرط ىلع تْعَسَجَو راجح
 ياسا سس هر ف هَ يقع لك هوا هدو هرم
 انآ لَبجْلا تولع مث. ةّيم يك يف مُهَو مهلا ددم يالا رد نب تي

 ام َحْرَبلا اَذَمْنم انيق : اولاق ؟ىَرأ يذلا اًدَهاَم : ٌةنيِبع لاقك «مهَقْوَك

 لاق ,هرئهظ ارو هلعَجو ايدي يف ءيشلك ذَحأونآلا ىٌح ٍرحَسب ار

 «مُكْمرَقَت هلل ْمُكَكَر دق انك ءابلط هءاَرَو نأ ىَرَي اذه نأ لول : :ةنيبع

 َتوُصلا مُهَمَمْسأ امل لبَجْلا يف اوُدعَصق هيأ مهن رق نإ هَ ماك

 بو َمرَك يذّلاو عومألان با انآ : سلق ؟تْنأ ارَمَو : اولاق ؟ ينوُق ردقأ : تلق

 لُجَر لاق ء يشوف هبلطأ الو يك دبف لَ مكن 04 م يبي ال 48 دمحم حم

 سرراَوَف ىلإ"تنوظَت ىَّتح كل يدمْفماتْحِن امك لاق نَظأ (نإ) : مهْنم أ

 َوبأ هرئآ ىَلَعَو ,يدتسألا مرح امرأ اذ او رجَشلاَن وُ هللا لوس
 ىف يدنكلا دش ةداق يبأ ركآىَلعَو ا هلل لور ذا | 4 م

 هسرَق ناب دحاَق مَرحأللْ ضرع لبجلا نم لزْنأو «نيريدم م لوك ملا
 دقاق لوطي اأن مآل ين -مهرَحا ينضم مولا نذل ٌمرْخأ اي تلت

 هّللاب مْ تْنُم ْنإةَمَلَس اي :لاق «هّباَحْصأَو © هللا لوُسَر َقَسْلَي ىَتَح
 يك ع س6 هم قع

 تاهل ينل حالك روح نجل ملعتورخآلا يا

 ل هلع ”فطنيو نيس نب محلا دعب وَحْلَيق هسّرَف ناَنع تلح : لاق

 نمل ةنتطَو نمسا دب مَوطلا قع نطقت نمل

 دِنتب ةدانق وبا ّقَحليف ,مرْخألا سرك ىلع ٍنَمْحرلا دع لوح هلق

 اقوي َلوَحتو ةدادق وب هلدقو ةداتق يباب عم ِنيتعَط انلتخا ءِنَمْحرلا

 نم ىَرأ اَم ىّتَح ءٍمْوَقلارئآ يف وُدْعأتجَرَح يإ م مرجألا سر ىَلَع
 هيف بحش ىلإ سمها ةبويبع لبق وضعي ايش كي بلا هن ةاَحَص رابع

 مسار وص ينورصْاق هم ايري اوئاأق دك: :ةَللاَميماَم

 الاجر قل سمشلا تْيَرْعَو ركب يذ يك يتلا يف اوُدتشاَوُهْنَع ُهْنَع اوُمَطَمَ

 اني :لامقك :لاق « مضروب لاو وألا نيانآو الخ : :تلقف «هيمرأف

 ةَرْكبه ثمر يذلا ناو ءهسْنَنو دع يأ مك ت :تلق .ةرخب امل

 امهقوُسأ اهب تفجُف نسر َنوُفلحَيو «ناَمهس هب قلع َقلَمَف رْخآامهس هْتعبتأَ
 يب اذإق دقو هل مهي يذلا املا ىََحَوُمَو ف هللا لوُسَر ىلإ

 ىوششي وهف تْفلَخ امم ًاروُرَجَرَحَن دق لآل اذإَو ةئعسْمَح يف اقف هللا

 لوسي: :ةتلق هللا لسرايا ١ اهمانسَو اهدبك نم هللا لوسَرل
 ىَبي الق ةوُشَع راَنُكلا ىلَ دخآَ «ةم َكباَحْصَأّن م بحد يّلَح هللا

 يذلا مت :لاق ؟ةَملَس اي كلو العاق تطأ :لاق ؛ هلت الإ يخُم مهم

 م ا .رانلا ءوُض يف هذ جاو تير ىّتح اق هلا لور دحض كمر

 مي :لاقك َناَمطَغ نم لج اَجن َناَنَطَع  ضرابانألا ويمن لاق
 املج ةوط شاحن: لاق روج مهل رَنف ين املا نان ىلَع
 ”يَح :88 هّللا ل وسر لاق اًنحّبصأ امل :اباَره اوُجَرَحَو اهوُكَرتف بخ اوأر
 مه َمُهَس ا هللا لوس يناطغاق َُمَلَس اَتلاَج اًعلاَج رريَخو دان بأ مولا اَنَسْرُ

 ص ١18١ 1 00/0 _ عوكألا نبا ثيد ثيدَحيقَب |

 ىلإ َنيعجاَر ِءاَبَْملا ىلع هءاَرو ينكدزأ من ًاعيمج ِسراَفْلاَو لجأرلا

 َنمَلُجَرٍمْوَقْلا يفر «ةوُحّض نم يرق اهي انتي ناك امل ةَئيدَمْلا

 ىلإ قباَسُي لُجَر آلا «قباسُم نم له « يداي َلَمَج قبيل ناك راّصنألا

 نأ .ةل تسلق «يفدزم هللا لوس ءاروانآو ءارارم كل داع يملا

 اي :ُسَلُق :لاق . 8# هّللا َلوُسَر الإ ال : :لاق ؟ًافيرّش باهت الو اميرُك مر

 3 َتْشْنِإ : لاق ؟َلجرلا 'قباَسألف يلح يٌسأو تن يبأب هللا لور

 ين م :ةقثلا نَع ترق يلجرتْيكو هدكحار ْنَع رت لإ بَعد

 ينم -يسفتت يقينا يعم يكرس (95/ )وأ افرض اهيل طر
 4 هلو قبس تلف "يدي هيك نيد ْصاَ :هّقحلأ ىَّنَح َْتْوَدَع

 .ةئيدَملا اسدق ىّحْنظآْذإ لاقو كِحّضُم : لاق « اَهَوحَن ملك

 ىّيَيوا بعدي بوي انكَح : : لاق“. رضا وب انندَح - 1166

 :لاق . هبيأ نع ؛ عقلا ِنْي ةَمَلَس نبا انكدَح : لاق .ةُماَميْلا يضاُق

 :عجار] ماعلا اوبك ُاََملاَو ةالصلا ترضَح نإ :لوُقي يلا تمس

 [ادكم

 امدح :لاق . بيع رب بويآ اندَح :لاق .رضتلا وبأ انندَح -7 يم ل م2
 8# سمس ع م يدوس فما ل
 فيس اَنيلَع لس ْنَم : هللا ٌلوُسَر لاق : لاق . هيبأ ْنَع «ةَمَلَس نب ساه

 15314 هيجارز نم َسِمَ

 هم ني 6م يضوم هاسام سمس سرع مع تت
 ناك هن ؛ةملس نع ديزي نع « ةدعسم نب ذ ٌدامح اًنئدَح - ا!" 1/

 كلك ىّرَحتي [ناك] 8 هلا لور نأ َر كو فحصل عضْوَم ىَرَحَتَي
 م 8

 .ةاتنرمم ةكبقلاو ربملاَنّيالاكو «ااكمْلا

 سس ص م صرب عر هك ل

 :لاق. ٌةَمَلَس ْنَع «َديِزيْنَع ةَدَعْسَمنْبداَمَح انثدَح - 1١1564-

 «نينح ْموُيَو ,ةَييَدحلاَر كد « تاَوَرَغ عبس كَ هللا لوُسَر ْعَمَْتْوَرُع

 ريب مويو ذره |مويو

 .نهتيفي ثيسنو : ديزي لاق

 سمسم سرا مط 2

 -ديبع يبأ نبا ينعي ديزي نَع :ةَدَعْسَم نب دامح اًنكدَح - -+[[8

 - موس
 :لاقق «كلَحآلس يدطغأ : :لاقق .رماَح يِمَع ينام : لاق .ةَمْكْسْنَع

 «فلَحآلس يتنبأ هللا لور اي: تلق 9 يلا ىلإ ت فج :لاق هيأ
 َكَهَبش دج ام :لاق ءًرماَع يسع ُهثيطعأ "تلق :لاق ؟كح لس نأ :لاق
 هَسْوق يناطغأت : لاق يِسْشت نم ّيلإ ْبَحأاخأ يلْبَه :لاق يذّنا الإ

 .هتلاتك نم مهسأ الو ُهَئاَجمَو
 سمظ و سرلا مرا ع ل

 هنأ ؛ةَمَلَس ْنَع ديزي نع 2( ةدعسم نبذ ُداَمَح اًنكدَح - اككك»

 "نكن :عجار] هل نأ ءوذبْلا يف ف يلا ندأَتسا

 نب ىلعْيانربخأ : لاق يغار اةَمآَس وأ اَننَدَح -05

 0 1 لسان سان وأ لف دكا

 ا 1 همست لاق . هيأ ٌةَمَكَس

 عفر

 لكحل :عجر] هب لظتسُي «ي ناطيحلل



 ص ١18١

 محا # لع مم ص مس ارا را يم مرلراشو

 قست دَح اهو رشوُيو يعن ندَح - 7

07 
 مهاب نب ىسوم يح : لاق. يموُزْخَمْلا دلاخ ني فاطَع اًندَح : لاق -

 لت اذن اكو- ٍعوفألاَّنْب ةمَلسْتطعَس : لاق 6ميير يبأ نبا :سنوي لاق)

 يلع سيو دبصلا يف دوك ين هلا لور اي : سلق: ل يك

 .[1577:عجار] كوش الإ دجَتمكْوكو هَ :لاق ؟هيف ذ يصف يمت

 مرا ةو يب ع

 دشاَرْنْبْرَمُع اَنندَح :لاق .دّمّملا دبع اَبَدَح - د

 :لاق. هبيبأ نع ؛ يمكسألا حولا نب ةملَسْنْيساَيإ انئلَح : لاق . يِماَميلا
 امك هم هب ل و لم ممر

 ىلعألا يِبَر َناَسْبْسب هَ الإ اع تتسلل لوس 200

 . باول يللا

 َتْحَنُهَميَيْن مف 8 هللا لوس تْمَيأَب :ُةَمَلَس لاقو- م1

 :تلقُةَملَس اَيعياَب: :لاقق « موق هَعَمَو كلل َدْعَب هب ترم مث « ةرجشلا

 . يالا همَيابَك ءاضُيأَو : لاق ؟مسْلَعَف دق

 «دّيبع يبأ نب ديزي انددَح :لاق. مها نيم اد - 153

 ةرججش لظ ىلإ تلح مك هللا لور تيلي :لاق . عوألا نب ةَمَلس ْنَع

 دك :تلف ؟مياي مياَيالأ عوكألا نبي: لاق 8 هللا لور ّنَعسَّنلا فَ امل

 اي :تلقك : :دبزي لاق يلهم لاق ضي : لاق هّللا ٌلوُسسَر اَيْتْعَياَي

 .[0+15 :عجارإ تملا ىَلَع : لاق ؟ذئمْوَي نوعيات ءيش يأ ىلع مل اب

ِع يبأ نب ديزي انكدَح يم اند - 516
 نْبةَمْلَس نع ؛دّيي

 باَجحلاب ْتراَوَتاذِإ 8 هللا ل وسر عَم بهَا يل انك : لاق . عوخألا

 . [135611 :عجار]

 يو هم

 دبع يِنئدَح : :لاق .فاَّطَمْلا اَنْئَدَح :لاق سنوي اندح 175

 اَحْصأو وه ةذرلا لرئهأ(ِنيَ نب : :سنوي ريغ لاقو : يبأ لاق) نَمْحرلا

 اك هللا لوس اوُسَربحاَص عون ةَملس انهاَه مهل ليف جحا نوُديرُ
 مرا مص م م52 سا م

 هذه يدَّي 88 هّللاَلوُسَرهتْعياَب : لاق ؟هالاَس مث يلا انيك

 م ل 00/40 الل :لاق ,ةنطشم لك أ
 ةدمقا "م مو

 نع نورنا دقزا ا لاق. دايز
0007 

 م م فص لا

 نبا يندي- لضم ندَح : لاق .ُنآلْيَغ ْنْب ىَيَحَي انندَح - ١18|١

 ْنَع «ةَلمْرَح ِنْب ِنَمْحّرلا دبع ْنَع «بوُيأ نب ىَحَي يدَح : :لاق -ةلاّضق
 ةَئيِدَملاَمدَ ٌةَملَسْدأ هك هكدَح هابآنأ «عْوخألا نْب همس نب سايإ نب ديعس

 ٌداَعَم :لاقق ؟ةَمَلَس اي كترجه نع تدّدترا : لاقق نيصحلا نب ةَديرب هيف

 لوُشَي 9 هّللا لوُسَرتعمَس ين 8 هلا لوّنسَر نم نذإ يف يهل

 َلوُسَراَيْفاَخَناّنِإ : ولا باتل اوُكساو حايل ومس مكس اوم

 رضي نأ هّللا
 يو هم ماع

 . مك ثنَح ادورجاهم مآ : لاق ٠ ءاثئرجه يف كلذ ان

 7 ريت يلي نم زوجع ثيِدَح نييندملا دنسم
 قام ع يا وع

 : نب لضم ملا اَمنَدَح : :لاث.ن نابع يبان باح - ادد
0 

 © كار :لاق. نونا في
 ا رْحَتو اودي

 يل ل ا

 ثيدح

 0 ا ٍليلسلا يبأ ْنَع

 مهلا :لوُقَي هيعمَسك :تلاق ؛ةرمجهلا لك تيا ءاَجم ؛ حطبألاب يِلصُ

 ا :رظنا] يلهو ينط ٠ يبد يل رفغا

 م8 8 ىلإ ع8 م ع -

 راصنألا نم دع ثيدح

 اَنكدَح :لاق. ورق نير اند «ديعس وُ اندَح - ا
 بْنِ اتئاك كازو حفنأ لاق. يراّصألا حوت ُنبْبَعْصُم

0-100 0 2 
 اي :وُجَمْلا تلف «َنْست أ انيلَع أ آم هوي هاَنيَتَأ : تلاق ٠ للف يبل

 مهتباصأ مسهنإو يتتب ع يأ وس تاما ّلإَو ينيباصأ ةبيصم ىَلَع ينودعسأ دق اوُناَك ًاسائ نإ ِهّللا لوُسَر
 ريممدو امو

 فورْعَمْلاَوَه : تلاقو همم هنتآ اه مت

 .«فوت يف يوجع لا ذأ

 مه مُهَدعْسُأ نأ يرأ انآو ةبيصم

 هةيمم <

 ةلهس يِبأ | دألخ سا بئائسلا ثيدح

 ه»-
 نع «رخب يبأ نها دبع قي نيس د 77

 نع ءدالَخ نب بئاسلا نْبِدالَخ ْنَع « ثراَحْلا نْب ركب يبأ نب كلما دبع

 َكَِباَحْص اخ: لافت مآلّسلا هيلع لرب ينانآ : لاق ف يبل َنَع هيبأ
 هع مع

 ءعلكتمم لكتمك اححمل يظن لالخإلا ب مهن رسأاو اوعَك الك

 00 يكل سع

 . للإله

 دَح :لاق . ةَرْسّص وُبآ يللا ضايع نب سنآ (5د2)- يكديت

 0 دولا

 لأ َفاَخأْنَم : لاق هل للا لوس رأ ؛دلَخ نب بئاسلا نع هراَسُينبا

 ل «َنيِعَمْجَأ سائلا و ةَكئآلَمْلاَو 7 هّللاُذّنحَل هْيلَعَو ىلا هئاَخآ امل ةّئيدَّمْلا
 سف سو سلو رك رق رم
 , [لككفل لكك لكك : عندو فرس ايلول

 5 هيه هقع

 لاق : ا ع نب بلّطملا

 هبل َناَك ؛ةَيفاَعْلاَوأ ٌريَطلا هم َلكأَف ريع نم : 48 هللا لوس
 »مم م



 نييندملا دنسم

 1 نع -كملَس نب يبس اتدَح لاق .ناَّفَع اًنئدَح -06

 بئاّسلا ِنَع راسي ني ِءاَطَع نع ؛ ميِرَم يبأ نب ملسم نَع ء«ديعّس نب ىبحَي

 وع ُهّللاهَكاَحآةَئيدَمْلا لهآ فاَخأْنَم : :لاق هللا لوُسَر نأ ؛دالَ نبا قده هع

 َمْويهنمُهَّللا ليال 2 َنيِعَمْجَأ ِساّنلاَو ةَكئآاَمْلاَو هلال لَو لجو

 . [13587 :عجارز 08 لو اقرص (4//03) ةَمايقلا

 ساه ع
 :لاق. نيدشر انثدَح : لاق .َنآلْبَغ نب ىَيحَي انئدلَح -5

 ْنَع ءردكتملا نيكي يب نع داما ان نبا يني هللا دْبَع نب ديزي ينُئَدَح

 ص ام: : لاق نأ ؛ ف هللا لوُسُر لع ءدالَخ نب بئاسلا نَع راسي نب ءاطع

 طَحَو .ةسح اهيا بالي كر لح زل يمي ءيغ
 ٍَ >7 اهيل

 ريباةهر همز
 ًُ نب ِهّللا د بَعاَندَح : :لاق. نامل نب جير اندَح - 1

 ٍحلاَّصْنَع؛ «يماذجْا ةداَوَس نب ِرْكَي ْنَع « ثزاَحْلا نب وِرْسَع نَع ءْبْعَو
 يف َقّصِقاموكم الجرن دال نب بئاسلا ةلهَس يبأ نع «ناَوْبَخ نب

 ليل : رق نيح 8 هلال وُسَر :لاقك طي 8 هللا ل وُسَرَو ةلبقل
 هللا لوُسَر لوقب مريخ 78 وُحنمك مهل يصب نأ كلك ديد مك

 هللا تيكآ : :لاق هنأت بسَحَو «: مع : : لاق ا هللا لوُسرل كدر 2

 ا

 . لجو رع

 ىَيِحَي انئَدَح :لاق . يبأ َيكدَح : لاق. دّمّصلا دبع اَنئدَح - كذا

 نب بئاّسلا ِنَع ءراَسيِنْب ءاَطَع نع «ٌمُهرَم يبأ نبا ملص ْنَع «ديعّس نبا

 عملا هَفاَح ةَئيدَملا[َلهَأ] فاح 8 هللا لوُسَر لاق :لاق .دالَخ
 لَو فرص نمل لبي «َنيعَمجأ ساّنلاو ةكئالمْلاو هللا لَو مرش هسا ريع

 . [15007 :عجارإ ًالْدَع

 ْنَع ؛ةَعيِهَل نبا اًنربَخأ :لاق. َقاَحْسإ نب ىَحَي انندَح - سكنها

 ناك للا لوُسَر نأ «'يراّصْنألا بئاسلا نب ِدلَح ْنَع ءعساو نب نابَح
00 

 . ههْجو ىلإ هيك طا لَعَج اَعَداَذِإ

 نب َناَبَح ْنَع ؛ ةعيهل نبا اًئدَح «َقاَحْسسإ نب ىَحَي ائدَح - "1١

 َلَعَج َلأَس اذِإناَك 8 يبل ؛ يراَّصْنألا باسل نبه ْنَع « عساو

 .هْيلإ | مهرها َلَعَج - ةاعتسا اذ اذِإَو ؛هْيلِإ هّيمُك نطاَي
 لم مل

 ليعاَمسإ اًنربخأ : لاق ” مشاه دوار ايس اح - اكك41
 يامم هس ناصع »ا
 ةَحصْنَص يبأ نب نَمْحرلا دبع ْنَع ءديزي ينربخأ : لاق. رفعج نبأ

 ثراَحْلا يباح اح َنْيبئاسلا نأ هيأ راسين ءاطعانأ «"يراصنألا

 ٌةَكاَحأ املا ةَنيدّملا لهآ فاَخآ نم : لاق ف يبل نأ «هربَخأ جرحا نبا

 لْدَغ هم قيال «َنيِعَمَجأ ساّنلاو ةكئالملَو هللا هلع “تاكو َّللا

 .[700+ :عجار] فرص الو
 يدويمس يف هربام 010

 اًنَرَْخَأ :لاق .ٌةَمَْلَس نب داَمَح اَنكلَح لاق .ناَفَع اًندَح -7

 نْبهّللا دّبَع نب بلُطُمْلا نَع «ديبل يبأ نب للا دبع نَع «َقاَحْسإ نب دمحم
 سا ماس ساس رصاص ساس

 (01/4 _ ني اقل ني فانْخاش ثيدح

 ف يلا ىلآ مالنا هَ لربح الخ نْب بئانسلاٍنَع بلح

 .اجاجكاجاَجَع نك: لاقف

 :ندبلا رحت : جّفلاو كيلا جملا

 .(ح) ."كللاَم :يدْهَم نب نَمْحرلا دْبَع ىَلَع تأَرَق 11418

 نب ِهّللا دبع ْنَع -سنآ َنبا ينعي كلام اَنندَح : لاق .حْوَر اًنثدَحو

 دع نب ركب يبل نب كلما دبع مَ نب رع نب دَمَحُم ني ركب بأ
 «هيبأ ْنَع "يِراّصْنألا بئاّسلا نْبدالَخ ْنَع ءماّشه نْب ثراَحلا نب نَمَحّرلا

 - يِباَحْصآَر مآ : لاق مالسلا لع ليربج يناتآ : لاق 8 هللا لوس نأ
 هع

 اَمُهَنَحآ ديري -لآاهإلاب وأ - ةَيبللب مهئاوصأ اوُمقريأنأ -يعَم ْنَمْوأ

 . [155187 :عجار]

 هدر ريم مام هيمو معه ماو
 .(ح) جيرج نبا اًنربخأ : لاق. ركب نب دمحم ًندَح - 5

 رخكب يبأ نب هللا ُدَبَع يلإ بك : لاق. جيرج نبا انئدَح : :لاق. 2

 نب ركب يبأ نب كلملا دبع ينكدح : لوُقَي ٍمَْح نب وِرْمَع نب دَمَحُم نبا
 ْنَع؛ «يراّصنألا ديوس نب [مالَخ نب] بئاسلا نب الخ هكدَح هنأ ثراَحْلا

 هِيلَعليِربج يناثآ : لوفي هلا لوُسَر عسل لح نب بلاسلا هيأ

 ةَيللاب ب مهتاوصأ اوُحَقرَي ناك ِاَحْصاَرماَت نأ كرمي هللا نإ :لاقق مالسلا

 لالا :عجارالالطألاو

 انأ لهو اي يرذأ الو : : لاق لألاوأ يَا : حور لاقو : لاقو

 ؟ةّيلتلا وأ الملا يف ُدالَح أ هللا دبر

 كلما دْبَع ْنَع ءركَب يبأ نب هللا دْبَع ْنَع نايس اندَح - 1

 7 نع ؛هيأْنَع ؛دالَخ نب بئاّسلا نْبدالَخ ْنَع « ثراَحْلا نْب رْكَب يبأ نبا

 اوعكريلك كَباَحْصأ رم : لاقو مآلّسلا هِيَ ليربج ينانآ : :لاق 8 يِبلا

 . 15595 :عجار] لالهألاب هتاَوصأ

 1 2 يرافغلا 1
2 

 «َقاَحْسِإْنْيدَمَحُم انربَخأ لاق. َنوُراَه نب ديزي انثدَح - -.طك"ك4ك

 نب فاّمِخ ّنَع «'يمللسألا يلع نب ةلَظْنَح ْنَع « سْنآ يبأ نب اارمع نع

 نحَتو ءحبصلا 8 هّللاٌلوُسَر اني ىَلَص : لاق يِراَقْا ٌةَضَحَر نبا ءايإ

 اوك العر ناحل هلل نع : لاق ةرخألا ةّمكرلا نم هس هرم هُم 2

 مث ءاَهلُهّللاَرَمَع راَمغَو ءهّللا اَهَملاَس لس «هلوُسَرَو هللا تصَع ةيِصْعَو

 ا لاق سانا ىلع ارك فرصا مق ادجاَس ف هلل لوس مَ

 .ةلاق لجو رح هلا كلو ُهُف[آ] تسل انآ ين

 هرب ل رب يلام ساو مرر
 ءقاَحْسإَنب دمحم 0 لاق. نوني - -١""4ا/

 عكر مَ وما نق لاق . يال هَ ءجي نا

 هللا تّصَع يصحو هللا اَهَملاَس ملْسآَو اَهَكُهَللَرَمَعراَمغ : :لاقق همر



 . كلذ لجأ نم ةَرفكْلا هنعل تعج :فاّمْخ لاق

 نبا َنَع ؛ يبأ انكدَح :لاق َميِهاَربِإ نب بوُشعَي انثدَح - 118

 طسو يف ىَرسيلاةذخق 9 هلا لور شارف نع يئَح :لاق .َقاَحْسإ

 ىَلَع ىَرْسيلا هدي هَعْضَوَو ىَرسيْلا هكرو ىَلَع هدوُُتو ءاهرخآ يَ ةآلّصلا
 00 هَ

 لا هذاخق هذخُن ىَلَع ىَتمتَأاُهَدَي هعضَوَو « ىنميلا ُهَمَدَق هبصُتَو «(ىَر

 هس ماكس همس ل عال ماو يسع
 سنآ يبأ نب نارمع -لَجَورَع هبر اهب دحوي ةياّسلاهَمبصأ هبصتو تسب

 لاح وتوضع سلق ع ,ة نكد "قل راح يرش

 ؛ رسل يدخن را يتالس يفلان .راقغ يبد

 هكناكو «يراقفلا ةَضَحَر ِنَب ءاَمإ نفاخ ينآرَ : لاق ةبابسلا تبصَتو
 مام عا رحم ل

 نمُاتْفَر ملك : لاق ؛َكلذمَع صا انآو 8 هللا لوُسرَعَم ؛ٌةَبحُم
 ساس 2 صام اس هل ل

 تر ؟ ركب اَمَو : لاق ؟اذَكَم َكَعبصإ َتْبَصن مل يب يأ : يل لاق يتآلص

 ىَلص ا ناَك ا هللا َلوُسرنإَتْبصأ نإ : :لاق « كلذ َنوُمتصي سنا

 ص حلي هعَبصادَمَحُم اذه عصيان : نونو وكلا ناكك كلذ عم 5 عنصي
 ءةم ةدوهر م وع لدول

 . لجو رع هير اهب دَحَوي كلذ عصي 8 هللا لوُسَر ناك امن اوُبدَكو (هب

 ديلولا نب دي ديلولا ِنْب ديلولا ثيدح
 نب ىَبحَي نع ؛ُةَبعش [ندَح : :َلاَقرّفَعَج ْنْب دمحم انندح ١6864

 يَ :لاكذن دولا نب دلو نع بح نب حي طَحُمْنَع «ديعس
 ٠ 17 1-2 تك

 دوعأ : لكك َك مجسم تذَخ نإ لاق ؟ةَشْحَو دج يّنِإ هللا لوس

 نيطاّيشلا تاَرَمَه نمو ؛هدايع شو هباَقعو بضخ م مل هللا تاّملكب

 [58714 :رظنا] ٠ يقيل انآ رحاب رض نإ نورضحيّنأو

 2 00 الا بْعَك نْي َةَعيِبَر ثيدح

 نب ىّيحي ْنَع :رَمْعَم انئدح : لاق . قازرلا دبع اًنيدَح --

 بصك نب ةَعييَ نع ءنَمْحّرلا دبَعْنْبةَمْلَس يب نع ؛ «ريشك يبأ

 نما سل دف اللف يلا ةرْجَح يف ُماَنآ تنك : لاك, 'يمكسألا

 لوُشَيمَل :َلاَق يوما ؛ يملا هَللدَمَحلا :لوقي : «يَلَصُي لل
 ع
 [لككحا للككأا :رظنا] . أيوه هدمَحبَو ميتا هللا ناَحْبس

 ْنَع؛ اما لاك ]درع نب كلمن - نكمل ا

 سارع ل
 يش بلا لاري دم ياا لاك 0

 :لوُشَي ليلا نم يوه ٌَلَعَب ممسك

 0 :عجار] للبر للَنلا: لومي ليلا نم يوه

 هةموو م م
 َدْمَيدْعَمْسأَو دمحم 7 هللا ٌعمَس

 ٌماَشهاَتَح لاك ميا ليعاَمْسإاَنكَح - 154 وق كب َ لل احل يسيل

 ِنْي (88/4) َمَلَس ةَمْلَس يبأْنَع «ريك يبن ىَحياَح لاق 'يئاوشسلا

 ِباَبدلعتيتك لاك ئيملْسألا بنك نْب ةَميَرْنَع ءنَمْحرلادْبَ
 م ا ةمررعل#

 ٌمِمَسم :لوُقَي لِْللا نم يِوَه َدَْبهعمسَ « هوو هيطغأ ا هللا لوس

 31 ملال بَر هللا : :لوُقَي للان يوُهلاَو ؛مدمح نمل 7 هللا
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 ٌكلراَبملا انئدَح :َلاَك. ٍمساَقْلا نب مشاه رْضْنلا وبآ انئدَح - يحن

 ةَعيِبَر نع ْنَع «ينوجلا ناَرْسِعوبأ اَنكَدَح : َلاَقَ- ةلاّضق نبا ينعي -
 ؟جورئآلاُهَمير اي :[يلإ لاق م هللا َلوُسَر مْدْخأ تنك لاك يملسألا سا مج مرارا »ا

 رص مان يدع ام« أرامل يلو: .هتلف ل :لاَق

 ام 20 اعف د 0

 هلام يدنعات جيزة: ا ًَي 5

 يس ىلإ ت دج مث ين ضرْعأَك يش كح يتلقي نأ ب حأ اموةاَرَمْل
 « ينم ملعأ ةرخآلاَو ايّدلا يف يحلي ام هللا وسر هللا :تلْقَك

 :َلاَق «تْئِش اس ينم هللا َلوُسَر ايمن نوفل ور لاك ني هللا

 ىلإ قلطلا : :َلاَق ؛تْنَش يامي ينرم «ىلي : 'تلثق ؟جوزمآلا عيري: :َلاَثك

 8 مهل لثَك - قف "بلا نع حار مهيف ناكو ءراصنألا نم يح - نآلُق لآ

 - مهم ةارئاال - تالف ينوجوئاأ الإ يكل ا لاوس

 ينور ذم كامل يكس هللا لوم: مهل تلتف "تبعد
 عجرتآل هّللاو ا هللا لور لوُسربو هللا لوُسَري ابحرم : :اوناقك نقل

 ا يتم لل نزال خا طنا

 اي :ُتْلُقَف ؟ةَمييَر اَيَككاَم : + ب لاق نزح ل للا لور ىلإ تن رك

 ينوُلأَس امو ينوثطلاو ينور و ينوُجرر مارك موق تي هللا 79
 راب اوُسَمجا يمللسألا ديربي: قف هللا لور لاق «"قاَدَص يدع كوي

 طا يفتن اشتم لاق بهدم اون نوه

 َهقادَص اَذَه ده ل مهب نهب بملأ : َلاَقَق ٠ 8 يبل هبتينأَف يل اوُمَمَج عم

 مث :لاك؛ ف بط ١ اولاد وول افا: لق ثلا

 ارك ارو وشاي اق رنه

 اشبك يلاوُعَمَجنت : َلاَق انش هل اوُمَمْجاةَدْيَباَي : :لاق ملوأ ام يدْع سلو

 ثقيل اهل لق ةَشئاَع ىَلِإْبَهْذا : : 8 هللا لوُسَر يل لَ «انيمَس اميظع

 هلال وُ هب يِنَرَمأاَماَهَل تل اها : :لاَق مالا هيف يذلا لتكملاب

 ماَمط ان حبصأ نإ لاو «ريعش عُمآ لت هيف لتكمل ذه :تلاقك 8
 0 ل ك0 ومع راو دب
 :لاَقَف دشن ٌةَشئاَع تلق ام هثرَبخآَو لف يتلا هب تيت «هنذَحأَف ءهذُخ « هريغ

 20 ماعلا | هازال
 َّت تيكر مهل[ تبع «ازبُخ مُكَدْنع اَذَهحبصيل لقمه ادَهْبَعْلا

 اََهَاَْبْخ مُكَدْنع انه حِبُيل :َلاَقَق مكس نم سانأ يعَمو ؛ شكلا

 اَنذَحآَك ءمّشأ انوُفْطاَق شكلا امو هوكي نأ :اوُلاَقَف ءاخيبط

 ٌرْيخ ادع حبصاق انخَبطَوُهاَخََسَوُهاَحَبدَف مكنسأ نم ”سانأو انآ شكلا
 القق هللا: َلوُسَرَنِإ :لاَق مّ ا هللا لوُسَرْتْوَعَدوتْسكوأَك محو



 يف 00 اًيندلا 0 تاج ءاضرأركب ىلا رفا ضاأ كلذ دب ينالغأ

 اك يد يني يكولون يم :انآ تلق هات قذع
 هه هم هع مع يدم نوم ف

 لاق :لَمْفأَال تلق :َناَق 0 د نرخ لح طي
 طابا :تلقق ٠ قف هللا لوس كي يِدمتسأل أ كوت : ركب

 ٌوُذْتأ تقلَطْناَو لل يبل ىلإ ركبوُبأ َقْلَطْناَو ضرألا ضَقَرَو :َلاَ

 يدَتْسَي ءيشأيأ يف ركل حر : يل اوُناَقَق مكسأ نم سان َءاَجَ

 ؟َنَهاَم َنوردَتأ : تلق : لالا ام دلك اك وهو هللا لوسيل َكِيَلَع

 0 هي ناك اصلا ركب ذه

 يم مم 7 ع ا ا عمل ضعت
 ام: اوُناَك ةعيبر 0000 مهلا بضْني طلبني

 لق ا هللا لوي ىلع ريو للا: َلاَك ءاوعجرا : لك

 لاق هر يل عقرف «ناك امك ثيدَحلاهكدَحف قف يلا ىتأ ىَنَح يدخر
 لاس سا

 ةعيبر اي

 ٌةَملَك يل لاَ اَدَك ناك ءاََك ناك هللا لوس اي :تلق ؟قيدصللو كلام

 هللا وسر لاقق "تناك ءاصاصق وكي ىَتح تقام لق : يل لاق اهَهِرَك
 للا َرْمَغ :تْلَُ ءرخباب يكل َرَْ :الاكلو لع 3

 اس هل لوك ساس © مر

 . يكب وهرهتط ركب وبأ

 نع شايع نب ليعاَمسإ انئدَح : لاك ناَمّيلاوبأ انندَح - 000
 هلوعا م

 ءرمجم نب ميكن نع ءءاطع نب ومع نب دمحم ْنَع :َقاَحْسِإ نْب دمحم

 ايي تلق ؟كطغأ ينلتس : :8 هللا لوُسَر يل لاق : لاق ٍ بدك ِنبةعير نع
 ترَظَنَق :َلاَق « كلُ يف رظناق : لاك «يِرسأ يفرظنا ينرظا هللا وَ

 يت ُهذحآ يش مريخ انيش ىرأ القطني الامن :تلثَك

 هللا لوس اي: :ةسْلُقق ؟َكيَجاَح ام : :َلاَقَق ك6 يبْلا ىلَع تلَخدَق ؛يترخآل

 ؟اَذَهِب كَرَمأ نم : َلاَقَف ؟ِراّنلا نم ينتمي لَجَو رع كبَر ىلإ يل عّمشا

 يَ يفاتنرظت ينكلو ءدَحأ هب ينم املا لوس يلا: تلد

 ىَلَع ينعاد : َلاَق « يترخآل دخان تيا اهله ملئ ادا نأتي

 [هدعب رظنا] . دوجسسلا ةرثكب كسفت

 :َلاَق . قاحَسِإ نبا نع ٠ «يبأاننَدَح : َلاَق ٠ بوُقَْي اًنندَح -60
 هيماام -2-: ةملما ملل مريد

 نب ةَعيِبَر نع « ءرمَجُم نب ميت نع ؛ءاطع نب ورْمَع نْبَمَحُم يئدَح

 يِراََت جئاوح يف هل موو ا هللا لوُسر مدح تنك لاك. بْمَك
 مم مول ا
 َلَخَد اذ هبا س لجأ «ةرخآلا ءاشعلا كل هلا لوس ب ىشح ٠ « عمجأ

 مبا ميققال6 سيم »م ريع عمم
 لوُشَي هعمسأ لازأ امه «ةجاح 8 هللا لوسسرل ثدحَتْنأ اهلل : لوُقأ هني

 ىّنَح ؛هدْمَحِبَو ِهّللا َناَحْبَس ٠ هللا َناَحْبس ؛ 2 هللا نحب : هللا وسر

 يدّدح نم ىرْياَملاموُي يل لاك لك قرف ينبع ينبلَْتوأ مجْراق لمآ

 اًييرمأ يف رظنا : تلت : لاق ؟َكطْعأ هع براي ينس : نإ يتمدخو هل

 سامع

 ايلا نت فَرَعَق يسن يفرك : َلاَق كال كُملعأ مث هللا لوس
 2 هل

 لأسأ :تلقك :َلاَق «ينينأو ينيفكيس اقر ايف يلو ةلئازو ةمطَقْم

 (ه9/5) يقرا شايع يبأ“ ثيدح

 ل بدق يذل ناقل حلاق

 كلاس هّللالوُسَر ايمن تلق لفة ايتام: :َلاَق
 اَياَدَهدكَرَمآْنَم :َلاََك :َلاق ؟راّلا نم ينسي كبر ىلإ يل مَ
 للك فأي قب ل هل :ةتلْتَق : 0

 يفت رن «هتنأ يذلا لمْ هللا نم تنك «كلطعأ ينلَس : :َتْلُق مَ

 :تْلْقَق ييتأّبَس اقزر هيف يلنأو :ةئارَو ةعطّقنم ابثدلا نأ تْفَرَعَو يرمأ

 ل 5 مُثاليوط 8 هللا لوُسَر تمص : لاق « ينرخآل اقف هللا وسلس

 [15544 :عجار] . دوس ةرثكب كلسفت ىلع يئعاف «لعاق ين ! :يل

 هي 2 | 7
 يقرزلا شادع ىمبأ ثيدح

 -ٍ 2 2 ا -ِ

 و
 ْنَع ءروُصْنم ْنَع «يِرْوُقلاانكدَح قايل دبع اندَح - 155

 «َناقْسُعب 8 هللا لوُسَ َعَمانك : لاق. 'يقرزلا شايع يبأ ْنَع «دهاجُم

 ىَلَصَن ٠ ةكبقلا نيو انيمُهَ « ديلان دلاَح مهِيلَع وكم ١ انكي

 م مُهكرغ انبصأْول لاَح ىَلَعاوُناكْدق : : وُ رهظلا ف هللا لوران

 :َلاق «٠ مهو مهئاَنبآ نم مهب َحأ يهٌةالَص آلا ّمهلَع ين دات :اوُناَق

 مهيف َتْنُك اًذإَو> : :رصتْاو رهظلا نب تايآلا هذهب مالسلا هيلع ليربج لري

 اوُدَخاَف 4 هللا ٌلوُسَر ْمُهَرَمأَف تر ترضَحَف :لاق «ةالّصلاٌمُهَل ساق
 َْعَقَرَمُت ءًعيمج اً عكر : لاق« نقص هََْح اًنففَصُق : :لاق «حآلتسلا

 َنورَخآلاَو هيلي ” م /4) يذلا فّصلاب ف يبل دَجَس مث ءاعيمج اسر
 يفاوُدَجَّسُفنوُرَخآلاَسْلَج اوُماَقَواوُدَجَس امل «مُهئوُسرحَيماَيِق

 مس س# يي م .٠

 ناس لإ ءالْؤَم َءاَجَو ءلْؤَم ُفاّصَم ىلإ ءالْؤَه ؤَه مدَقَت مُث ؛مهناَكم

 مث ءاعيمَجا اوُعقَرَف مكر مت ءًاعيمج جاور ؛ « مكر مث : :لاَ الوم
 سل نق فتوي يق رخو .هبلب يذلا دلملاو 8 ريل

 لوُسَر اَهَألَصَق لاَ َفّرَصُنا مث ءٍمهيَلَع م سَ اوُنَجَسق َنوُرَحآلا َسلَج
 ههه 1:80 :رفنا] يكس يب ضربة ناقة نيم ف هللا

 .ِرَفنَج ندم انَدَح -17
 َلاق) :لاق. يقرا شايع يبأ نع ثدي دهام تغمس : لاق .روصُنُم

 َنمهظفَح يّنكلو هب” دحيه ذم هنعمل هناك لإ ه بابك بش
 َنيكرُملا ىَلَعَو ,َناَفْسِعِب ودعلا ًفاّصَم يف ناك 8 يبل نأ (باّككلا

 7 نإ: ؛ةوكرشملا لائم 6 هذيل ا يلب ؛ ىلصم ديلا نيل

 هام
 نع يعش امدح : لاك

 ه2 هاوفم ع
 كلوز هي عك :لاَق ٠ هَل نيم مهتصت صَل هلل

 نوُرَحآلا مانو «هبلي يذلا فصلا دَجَس مهو اورام آعيمج ف

 ل هللا لوُسسَر مَ مهعوُكرلر ُرخَوُمْلا فصلا دس ْمهَسوو اكرام

 مهم دحاو لك مان ُك وما فلا َمدَقتَو مدقملا فصلا رحمت : َلاَق

 مسوق ,ًاعيمج هللا لوُسَر مهب مكر مث هبحاص ٍماَقَم يف

 هللا لوُسَر م مة ؟ ورحل ٌمَكَو ءهيلي يلا فصلا دس ٠ عوُكرلا نم

 [132767 :عجار] . مهّيَلَع كو



 صا ١1١868

 هده نع روصو «ناّيفس اًنيدَح سموم اند - 2-000

 فول ةالَسم ا هللالوُسَر ىلتم : :َلاَق يقرزلا شايع يبأ نع
 7-1-0 هو مع

 ةَرَمَو ءمْيَلَس ينب ٍ ضرأب 5 ةرم «نِيكرَم «ةلبقلا نيبو مهني َنوُكرْشُسْلاَو
 [اةكفت :غجارإ . َناَفسعب

 َةَمْلَسْنْب داَمَح انئدَح :َلاَق . ىسوم نب ْنَسَح انندَح -4

 هّللالوُسَر لاق : :لاَق شايع يبأ ْنَع ؛هيبأ ّْنَع « ٍحلاّص يبأ نب ليس ْنَع

 لَو كلُمْلاٌدَل هلك يرش ل ُهَدَسَوهللَإ إال : : حبصأ اذإ لاق نم : 2

 «َليِعاَمْسِإ دو نم ةّبقر لدَمكُهَلَناك «ريدق ءيش لك ىلع َوُهَومَحْلا

 مهل 6م كل رفع 5 مس دعم دس سارا
 اهي هل تعفرو « تيسر شَع اهبل طُحَو « تاس رع اهيهلبكو

 لغم ىو "يرن لح نطلب الك « تاجر رشَع

 حبطي (ىَتَحكلُذ

 : هللا لوس ءر ايي لاَقَك هلا ربان هلل لوس تق: َلاَك

 . شايع وبأقل : :َلاق ؟اذكو اذك َكنَع يوري ضايعين

 ه 2 - 024 هي 6 ماض 2

 نع .هيبأ نع ءيراقلا نب ورمع تيدح
 را هر حا 2 2

 -- هه
0 

 نب ِهّللا دبع انتدَح «بِيهَو انكدَح : :لاَق. نافع اًنئدح - اا

 مساع
 نب وِرْمَع هَدَج ْنَع ءهيبأ َنَع «يِراَقلا نب وِرْسَع ْنَع ؛ ٍميثْخ نب َناَمَْع

 ءِننَح ىلإ جر تْيَح ضيم ادعس فل مدَق 8 هللا لوران ؟يراقلا

 سما ص معلا
 لوُسراَي : لاق "بوم عججوَوْهَو هَ لح ار متم ةلآرعج نم مدام

 :َلاق ؟هبقَدَصتآْوأ هلك يلاَمب يصوأقا لآل روأ يوم يكن هللا

 :َلاَق ءآل : :لاق ؟ءرطشب يصوت لق أل :لاق ؟ هيب يصوأا : َلاَق آل

ادلاب توم هللا َلوُسَر يأ :َلاَكَرك َلاَدو مَعَ :َلاَق ؟هنلثِب يصوأقأ
 ينل ر

 0 ل اجا اهي

 ساه مراقاو اس

 00370 راو ةيدمل قيرط

 م 2 مسام هام مي -

»> 
 ءكاّمس ْنَع ؛ ليئارسإ اًنربخأ : لاق قرارلا دب اَنئدَح - 16

 يلا ده ْنَم يكدَح : لاق يشرف ورم نب هلا بَعْدَ
 ل يكرس ع هع ل ما مس

 ٌراَجحْلا (11/5) هسا ؛ةّئيِدمْاَو مني لج مجري رمأو ف
 2م 08 ور

 [( هوما مت اءلاامو) :رظنا] . هومتكرَت الَهَف : : لاَ كف يبل كلذ

 نسق نسوان انربخأ «قلرسلا بَعْدَ - اكاد

 ينئدَح : :لاَق. هيبأ نع ءبْطَونب هللاُدْبَع ينكح : :َلاَق يناَمصلا

 ًاريمأ يأ نب يلي مدقك «هيف ٌلاعأو البيدلا [يف]ل مغأ تنك : لاق. جن

 دق نَمملجَر يجف ؛ 88 يبلا باحصأ نملاَجر .ر ُهَعَم ِءاَجَو ِنَمْيلا ىَلَع
 هس ا ف هم

 ىَلَع َسْلَجُن وج همك يف ُهَعمو را يف املا فرصأ علا يفانآوهَمَم

 اننطل1

 لس 8
 :لاَقق جف ىلإ َراَشأ من و روج كل مسكي هملايا

 سرع يل نمنع :َحّفل لسا لاق همسك لق ملهي ا
 : لجل َلاَقق ؟كلك ينقي م ام : جهل : َلاَقك هاما اذه ىلع زْوجلا اَذَه

 ىَلعرَيصق عَ بَيْنَ نيئاَم يأ لوّفَي 8 هللا لوُسَرتْعمَس

 اهتزت مايل يفداك رم لح اَهعِِْاواهَطح

 هالو ماه تمس ميلك (مَلإ لاَ لجو هلْ هَكَدَص

 مَعَ :َلاَق 8
 م ا سها ا 00 و 6 5

 م6517 :رظنا] . ذابتيدلا زوج اَهْنمَف : لاق اهنمضأ اَنآَف : جنف َلاَق

 هك م86 م يبث ل 7

 همع نع لجر ثيدح
 هللا رع 6

 :لاك . جيَرج نبا انربْخأ :لاق .قاّررلا دبع اًنئَدَح 1777“

 - هللا دبع يع هس هس للعيون منكم هاج إنك يبل هلع نع

 .اًعدَ ةلبقلا لبقتسا

ع) :ركب نبا لاق هيبأ نع : :حورلاق
 2767 :رظنا] . أ َنَ

 ؛هريْخأ ةَمقلَع نب قراط نب محلا َدْبنأ ديزي يبأ نب هللا

 مال

 2 4 4ك 3 7 ل 2 1 7

 ه8 يبّدلا باحصأ نم لجَر ثيدح
 ور 200 ها م ص

 ءجرغألا دّيَمَح ْنَع رَمْعَمانربَخأ «قاررلا دبع ائدَح - ل

 نم ٍلُجَر ْنَع ءذاَحُم ِنْب ِنَمْحّرل دبع ْنَع «يمتلا ميِهاَري نْب دَمَحم نَع

 «مُهلزاَنم هكرتو « ىتمب ساّنلا 8 يبا بطَح : لاَ قف يلا باَحْصأ
 يماسضعامو

 ءانماَمراَصْنألاو ,ةلبقلا ةئمْيم ىلإ راشأو ءاًنهاَه نورِجاَمْلا كي :لاَقَو

 مهكساتم مهَمّلَعَو : لاق :مهكوَح انا لزب مك «ةكبقا ةرسّبم ىلإ اشو

 :ُلوُقيتعمَسَق لاق «مهلزاَنم يف هوُمَس ىّتم لهأ ْعامسأ تشن

 اةنيدلا :رظنل] . فذقملا صح لثمب ٌةَرَمَجْلا اومرا

 َءاَج: :لوقي يريبزلا ابعصم تغمس : :هّللا دْيَع لاق

 ينَهت دق امْوك نإ هلل دبع ال اي: :َلاَقق سنآ نب كلام ىلإ ص اَلا ةحلط وب

 ىَلََوديجَمدِمح نما ىلع ىلتم: َثيِدَحْلا اذَهّصْقأ نأ

 هبصْقَو هب تادَح : لاَمَلاَفَق :هجاَوزأ ىَلََو هني لهأ ىلََو دمَحُم محم

 0 .ملكو)

 024 لام هيما 0 ه2 هم 5 -

 را دبع ثيدح

 ف (يِبلا باَحْصأ نم َناَكو
 يممعا يع

 ديمح اًنيدَح :لاَك. يببأ ينكدح : : لاق. دّمصلا دبع انيَدَح - اكاممك

 ْذاَمُم نب نَمْحرلا دَّبَع ْنَع « ّيمّيتلاميهاَرإ نْب دمحم ْنَع «سنيئكُن با



 - نييندملا دنسم

 000 َلاَك- يلا بات نملك: َلاَق- . يميل
2 1 

 .ثيدَحْلا َرَكَذَك لف .

 2 » م8 ع ىف -

 8 يبنلا بنما مط طيح

 اًيفس ْنَع «يعّجشألا انْثَدَح : لاك رنا وبآ انئدَح - اول نفس ع « مَع

 5 ف يلا نع ءلُجَرْنَع «فاسي نيا لاله ْنَع «ِشَّمْعألا نَع

 نو ةّنجلا ةحئاَر حريم الْجَر لَم كهَح مهل مْوَت نوُكيس

 [ممدح :رظنا] .٠ ماع نيعْبس ةريسم نم دَجوبل اهحير

 .هيبأ نع ءيفيص رب ديمحلا , دْيَع ثيدح
 هدج نع

 ه4
 / نس كراج نواب تن: :لاك“ را وبان ادد 04

 شن 1 20101 :كاق ككل لَكَ ف ّظ

 نملك ان لل لوس اَي: :َلاَقَق نركب: :49 يلا لاق

 ف يبا مست :َلاَق «ىرخألا (17/4) يحل

 ع مام هاما م

 هيا نس لج طيب
 ءاطع ْنَع ءنايفس ينربخأ : لاق. صحا املا

 ّنَم يتربخأ لوفي. مرضا نمل بعام لاق: بئاسلا نبا
000 

 نورك '؛ مهلوأ روج لثم نوي امو يتمأ نمنإ لوي الفيلا عمسس
 [7ه14 :رظنا] ٠ ٌركتملا

2 00 2 © 2 
 8 يبنلا باحصأ ضعب ثيدح

 م م 4 9. ** ير

 يبأْنَع ليئارْسِإانْندَح : َلاَق.ْمَدآْنْب ىَبحَي اَنتدَح
 لور نأ“ 8 يِببلا باَحْصأ ٍض بْنَ « برضم نب ةئِراَح نع «قاحسإ

 ىلإ ملكني يأ ال الاجر مكمن: : هباَحْصأل لاا هلل
 [3854 :رظنا] . لججع ينب نم : :لاَقك. يح نباتا مهم [مهناميإ
 ما مع

 5 مم 0 3 2

 لاله ينب نم لجر ثيدح
 اَندَح :َلاَق. يزين هللا بع نَمْحّرلا دبَعوُبآ اندَح- كف

 يني نمل جر ينئدح : :لاَق. ًةلاّمس لمْ وبأ انكدَح : لاَ ةمركع
 لو ينقل ةكدصلا حلمتآل : ويا للا لورانس د لاله 5030000

 [5000+ :رظنا] ."يوس ةرم "يذل

 ميىبأ نب دعس اَنثَدَح : لاك َنَمْحّزلا دْبَعوُبأ اَنْثَدَح -7
 قوام م

 دبع نع. .ةريبه نب هللا دْبَعَنَع ؛وِرَمَع يركب يِدَح : :َلاَق بوي
 هس هنأ ينس امك هللا ل لور مدح لجو هئدَح هنأ. ريب نب محلا

 :َلاَق هماََط نم ْعَوَ اذإَو «هّللا سب :لوُشَيهماعط هيل بر اذ ف يبل

 ةْمَسْلا كلف «َتْيحأَو تْيَدَهَو تيفو تيتغأو تيقساو تمعطأ مُهَّللا
 [مسوا/1,141314 :رظنا] . تّيطعأ ام ىَلَع

 ٍلُجَر ْنَع لجر ثيدَح

 اًندَح :َلاَك ندب تجرب > فرعي ل اكمل

 عَ لاَ. هّمَع مَع «(بيٌسْنَع ءِرمَع نب كلا دبع اند : لاق ٌداَمَح

 :َلاَق هنأ هنآك يلا نعت 0
 رطل «ةماقا موب ادا ين مسلح رس م

 رسام نق تيدا علت

 .ةَمايقلا م ا يلا يف َملَسْلاهاَحأ

 نم :لوّقي# هللا لوسر تغمس ءْمَعَ 2

 ا .رفنا] . 9 هللا ومر زم تمم دق انو لاَ

 نم ٍلاجرو ةيمأ يبآ نب ةداتج ثيدح

 ل يبنلا باحصأ

 هي -

 يبأ نب ديزي ينئدَح : لاق. بل اًنئدَح «جا اَجَح اًندَح -65
 ماو مم

 املج كك ةيأ سبأ نيج ءِريَخْلا يبأ نع «بيبح

 يف اوُفلتْخاَك تعطل دق ةرجهلا نإ مه مُهضْنَب لاك هللا لوُسَر باحصأ

 0 هّللاَلوُسَراَي : :هتلّقَق 4 هللا لوُسُر ىلإ ْتْقَلَطْناَف :لاَق ٠ كلذ

 طق اره نإ : 89 هلل لوُسَرَلاَقق ؟تّمطقلا دق ةرجلا نإ :نوُوفَي
 [776877 :رظنا] ٠ -ةاهجلا ناك اَم

 راّصئألا نم ناسْنِإ ثيدَح
 «لْيَقع ينئدح : لاك." انثدَح :َلاَق .جاَجَح اًننَدَح -6 و يىا## يت

 ْنَع راسين ااَمْيلَْو ِنَمحرلا دبع ِنْب همس يبأْنَع «باهش نبا نع

 ةّيلهاَجْلا يف تناك ةَماَسَقْلا نأ 8“ يبل باّحصأ نم ؛ راّصنألا 2 ناّسْنِإ
 هم 5

010 2 - 

 ىضقو ؛ الا نع نان لع ل وك قانا

 7-0 ترا م /4 :رظن] د وهلا

 (7/6) © يبثلا َقَمَر لجر ثيدح
 ١ هه 2 ص



 ديعس نع أ ٌةبَش امدح : 7 باَجَح ان
 مام

 ساعاسشرو ع هيه ا مدزا.

 يني مالُجراشَتي ,داقتقل نة :لاَق يربرجلا

 :هتآلّص يف لوُقَي لَعَجَف ؛ صب وهو ف يلا لَو قمر : :لاَق. :ةلظنَح

 :رظنا] . يتقرر ايف يل لابو «يراذ يف يل سوو ؛يِْثَد يلر غم

 1 انءافمن

7 0 
 نالف ثيدح

 3 هه

> 

 -ربُملاَنبا . د :باجلا ل :َلاَق َناَرمع

 نإ :تلقَق « لسنا: :َلاَقَق ؟ماّثلا ىلإ مُهَمَم م جوخ انآ نوير منَ

00 000 
 مس برطلة :تلُق :َلاَق ءَكلاَمِب دا :َلاَقَق ؟َْوَيَي

 يسع كك ل

 8 يجي :َلاَق 4 هللا لورد يكدَح : :بدنج َلاَقَق ؟فيسلاب

 نع لاقيت مين اقهسبر لوف ةمايقلا مَ هلتاقب ل ومما

 .نآلُق كلم ىلع :لوُتق ؟هَتلَت مَع : لوَقيف (: "لق (ميسْحآَو)

 [3ا هاج راسم هل( هيض :رظنأ] . اًهَعَئاَك : بدنج دج َلاَقَق : لاَ م و ع

 © يبثلا باحصأ نم لجَر ُثيِدَح
 يبأ نَع « « يمس ْنَع كلام اًنربْخأ : لاق. حوت وبأ انئدَح - اك

 يبل باَحْمأ نم لُجَرَْع ءٍماّشه ِنْب ْثراَحْلا نبا محلا دْبَع نْبِرْكَب

 رَْلَماَ ام | اقلام هس الع بكب يل: لاق

 [1هك54 :عجار]. 5 فَ ام

 2 4م ماها ه8 ل ع وا 3

 هل ىدنلا باحصأ نم لجر ثيدح
- ِ« ' 0 0 

 0 ل يمس

0 

 َاَحْصَرَمآَو جل ََعرعَس ين ماس ؛ف هّللا لوو نأ كف 'يِبللا

 3 هّللا لوُسَراَي :ليقق اووف مك ودع نوَلَتْمكَنإ لاَقو ءراطفألاب

 دَقلَم : : يدَح يذلا لَك ؛ «َرطفأ ديِدَكْلا ىتآ املك ؛ «كلماّيصل اوُماّص دك ست

 :عجارإ . ٌمئاَصَوُمَوٌرَحْلا نم هسأر ىلع هامْلابُصَي هلل لوُسَرتنآَ

 [1 هوو

 ةئانك نب كلام يني نم خيش ثيدح

 ام «تعشأ نع ايس انكَدَح +َلاق رتل بأ ائدَح -
 يذ قوٌسب © ِهّللا َلوُسسَر تْيآَر ؛ ؛لاق اك نب كلاَم يني نم حبش يكدَح

 :َلاَك ءاوحلْمتمّللا الإ هَل آل : :اوُنوُق ساّنلا اَهيأ اي :لوُقَي اهُلَلَخَييِزاَجَمْلا

 م اسس#
 م ثرماَتلا اهي اي : 2100 َْعاَتَم

 تَفتلياَمَو : : لاق. ىّرعْلاو تلا اورو مُكَتهلآ اوك ديوي اً« «مكنيد

 يربي : لاق 8 هللا َلوُسَراَنَلسمْلا : انف :لاَك ؛ ءاق هللالوسَر هَ
5 0 7 

 ضَيأ ؛ رتل دوس يدش هُو ٌنَسَح ءٍممحللريثك ٠ «عوبرم ؛ نيرمحأ

 [77 هاله :يرظنا] . رعشلا غباَس 2 ضاَيَبْلا ديدش

 ٍلَجَر نع لآله ِنْب دّونمألا ثيدَح
 تيس تسب ل تسي مسسست

 ِنَع ءثَعشأ ْنَع ناي اند :َلاَق.رضنلاوُبأ اند -0

 نطل ةقالخ ينوي : لاق. هموَق نم لج نع «لآله نب دوسألا

 :َلاَق ؟كلذم د َنيأ نم :اًنلُق «فلْخَتمَي َفلْخَشسي بح نام توي : باَّطَخْلا

 يِباَحْصأ نم 1 56مل ينال لوُث ف هللا لوس تغمس
 - هم ماع همم مق هع 0

 صشقنف نامثع نو مت «نزوف رمع َنِرَو مك «َنََوَق ركبوبأ نو اونو
 م

 [رالمم» :رظنا] . حلاّص وهو ايحاَص

 ف يَا َكَرْد نإ خيش ٌثيدَح

 ٍرجاَهُم ْنَع «يدوُعْسَملا انكَدَح : لاق. رضْنلا وبأ اندَح - سينفف

 يبل َعَمتْجَرَخ : :لاق اقف (4/6) يلا لرذأ خب نع ءِنَّسَحْلا يبأ

 َئَرَبْدَقَاَدَهاَمأ : َلاَك «َنورفاكْلا اهي اي لق: :اَرْق أرَ جرير رثس يف اقف

 اهب : ل يِبلا لاَ انك دَحاُمَّللا وه لقا ريم َحآذِإَو : لاق“ كرشلا نم

 [لمولا كاما ل4 :رظنا] ُهجْلاهَلأتَبَجَو

 يبأ ْنْب رْكبوُباو يبأ يسد .هّللا دْبَع اَنَكْدَح - 1177

 نع «َنيعأ ناسخ ّنَ ايس كئدَح ؛ ماهو اندَح :ةيش

 نإ : هللا لوُسَر لاق : لاَ يِراّصنألا 6يراج)نْب نلف ْنَع ؛ لبَمَطلا يبأ

 هيلع اوُلصَق تام دق يشاَجّنلامُكاَأ

 ما يهم ميم مون 0 0 0

 اهيبأ نع ةمدرك تنب ثيدح
 © سس

 ْنَع رفع نبا اننَدَح : لاك يفتحلا ركوب انئدَح - نفعت

 ف هللا لوُسَر لَسْهنآ ؛ ؛اَهيبأْنَع «ةَمدْرَك هبا نَع «ِبْينَش نب ومع

 نم ٍمْدَج ىلع اكذإ :َلاَقق ؟يلبإ نم ةكةلكرحْنآ نكت رت ينإ : َلاَقَق

آلاق نكو ىَلَعَْأ ةّيلهاَجلا داي نم ديع ىَلَعْوأ «ةيلهاجاٍمْنَج
 نإَو ء

 مم ضفاف كلذ ريغ هذَهْمأ 2 هّللا لوري: لاق. َكَرَذَن ضفاف كلذ ع َناَك

 [1668 :عجار] . معن َلاَق ؟اَهْنَع ينال يشم ةي ةّيراَجلا

 م هى 2-00 را 5

 دعقم لحر ثيدح
 4 0 هي

 نيتي يبي ديي يدمي يديم

 الام نب ديس نع ؛ٍمماَع واح ١ ندوب



 اكالكك حج

 يدي نيب تررم : .لاق كأنك ٠ رش ا الجال :لاَق .٠ نارَعن هامامم

 كلا مقاتل الع مطق :َلاَقك «راَمحْوأ نانآ ىلع هللا لوُسَر
 [2084 :رظنا] ٠ دم رك

 مرن يع 9

 ندب بحاص راصنألا نم ٍلجَر ثيدح
 © يلا

 «ناَبّيَش ينعي «ةيواَعم اًمموبأ اًنئدَح : لاق. رش 1 لكفه
 نأ ؛ 8 يلا ندب حاص "يراَصْنالا يئدَح : لاق. رهش نع ؛ثيل ْنَع
 يمرمأَتاَم هللا لور ايم لق ؟تنَجر : :لاقهكَب امل ا هللا لوس
 طامي ينال جم طع امب أ اضمن اا: نم بطعن

 ورم :رظنا] . كفر

 يراَفغْلا ةغلا مكحْا يبأ : ةّندا ثيدح

 نع «َقاَحْسِإِنبِدََحُم نع ابدع يبا - 1/1١

 تعمس :تَلاَك. 'ئراقنلا مكَحْلا يبأ نبا همأ نع ٍمْيَحَس ِنْبناَمْيلَس
 اًهَنيبَو هنيب ام َن نوي ىّنح ةّنجحلا نم ونادي لجرلانإ : : لومي 8 هللا وسر مصل و مل 2

 [مورح :رظنا] . م اَمْنص نم دعب اهم دعا ةَملكلاب ملكت «عارذ دي

 م86 1 -

 ةأرما ثيدح
 رم *«

 هه
 نع «ملُسأ نب دْيَز نع كلام اًنكدَح :لاَق. حور اندَح- ١14

 اي: هللا ونس ل لاق : تلاَكاَهنأ هدَج َنَع ؛ 'يلهشألا ذاَعم نب وِرْسَع
 :رظنا] . قرم ةان ارك ولو اهتراجلك كاذحإ رقما ,تاّئمؤُمْلا ءاَسن مم سل

 |[ ملا

 0 01 م امه 5-5 0 م
 3 كل 0 -5

 2 يبدل ١ كردأ لج رز ثيدح

 :لاَق. ججيرج نبا ان ”ربخحأ :الاَق . ق2
 روي ةرجيام مع 0

 يبل ,ا يبل ةلرنأ ٍلْجَرَنَع «سواط ْنَع ؛ ءٍملُُس نب نسَح ينَربخ

 . مَا اونا مُْط نإ «ةآلَص فاول اَّنِإ :لاَ 8
 انااا يل

 [166:1 :عجار]. ركب نبا هعقري ملو

 26م

 3 ف وُبَرَي يِنَب نم لَجَر ثيدح
 نب ثعشألا ِنَع :ةَناَوَعوبأ اًندَح : : لاَ توي انيدَح - انيفرلا

 ماع
 لف يبلانا لاَ. عومي يني نم لج نع ءهيبأ نع ؛ 00 25

0 

 دار (18/64) اجو كش يطل لويس ك7

 معرو ن ,) راصلألا نم لجَريدَح

 97 وُيالْؤَه هلا لورا : لير :اك َكاَندأك َكاَندأ مث ءَكاَحآَو
 ينجَتالالأ 8 هللا لور لاك :ل ا ءانآلق اوباصأ َنيذّلا وبري نب بلع

 [هم4 :رظنا] . ىَرخُأ ىَلَع سف
 ميم

 200.2 ساعوا موه للا ع كلا 2

 8 ىبنلا باحصأ ن ثئدح
 تن 6 نم لجر -

 :ةملس نم اق لق سول ب رمح اناح ١
 اقل ايلا باَحْصأ نم لج ْنَع هَرَسَْي نب ىَبحَي نع « « سيق نب قرزألا ِنَع

 اًهمتآَد اك نإ هل دما هببَساَسي مالو : : 8 هللا لوُسَر لاك : َلاَك 0000 رواش سو لق
 ٌنوُاَجَت لَه اورظنا : لجعل لاق همنا نكمل مات هل تَبتك

 دَخْوُتمُت ككل كدت اكرام مث ؟هنضيرَ اًهب المك ٠ وطقم يدم 306 م 03 7
 سمو اهتم 110:70 :رظنا] كلذ بّسَح ىلع لامع ألا

 2 - 5 م2 - © يِبْنلا باحصأ نم لجَر ثيدح

 «َقاَحْسإ يبأ ْنَع «كيرش اتندَح ءِرماَع نب دوسأ اند - ١١

 اللف يبتلا نَع . 1 يلا باَحْصأ نم لجو ع ءةرفص يبأ نب بهما نَع
 المح: :مُكراَحشك اوُلَعت إف ؛ مُكئوتَِسلإ هللا مضار اَم َلاَق

 [00041 :رظنا] . نورَصْنُي

 6 هه ؟, للا سا ارت -

 هموق نم لجر ثيدح
0 

 نع «(لْيصقا نب مكحلا اند : لاك. رضَنلا وبأ انيدح - 11
 ف هللا لور ىنآ هنأ ؛هموق نم ٍلججَرنَع ةَميِمَت يبأ نع ؛ءَذَحْا دلاخ

 ؟ب هللا لوُسَر َتْنَأ : : لاَقَف جر هانآَو - -8 هلل َلوُسَرتْدهش : لاك - و
 ل كاوا: لاق وعدت ملف : لاق «مَحَن : :لاَقَق - ؟مّمَحُم تْنأ :َلاَقْوَأ

 كباَصأ اذِإَْمَو «كنع همسك هتوَعَدَق رض كب ناك اًذإ نَم هدحو لجو رع مع | سا رع يس م رويسو ملا ساس
 ره ع ع ل عع

 تنل لاف رظ ضل ينك «دلكت أهو ةئسْماَع

 ل كلا ءهللا لور أَي ينصْأ : َلاَك مث «لجرلا ملسأف : :لاَك :كّيَع در
 لة ارب دس اكل (مكلا كش ءادحأ: َلاَكْوأ) : اتش نبسَت

 0 ا
 ىلإ جو طسّم ولو فورا يعلو 9 لل يناس

 فّصن ىلإ يو « يقستسملا ءاذإ يف لود نم غرفأو همت تْثآو كليخ ب

 «ةليخملا مان راّزإلا لابس كامل ٠ نييعَكْلا ىلإَق تييأ نك ؛ 5
 ساصا م

 سمول نا :رظنأ] ٠ ةليخّملا ب حيال ىلا كابل ّيهّللاَو

 همسي مل لجر ثيدَح

 2 را ةنليقلا

 00 ل 9 0 7 مه هم مم



 م

 :عجارإ . هكر دَكق اَنَماَأ دقت خا هلل رم ثؤ وخمس

 علوا

 5 م 42 ىو ما 25

 ه8 يىبدلا باحصأ ضعب ثيدح

 يبأ ْنَع هٌرْيَمُزانكدَح :َلاَق . ىَسوُم نب ْنَسَح اَنكدَح -8
 ا يِبلا باَحْصأ ٍضْمَبَْع ؛هيبأْن ع «بْيَعَش ِنْب وِْمَع ْنَع «رْيملا

 يفلح يف ان قش - دنت ا هلو ىدك لا
93 

820 

 اانرهأل :رلقتا] 3 َةَراَرُز

 يشم مع

 نوثدحتي لاجر ثيدح

 َْنَع؛ «ةَعيهلْنْبا انَْدَح : لاك َقاَحْسإ نب ىَحَي انئَدَح -

 :لاَق. هييأْنَع ,ةّبنأ نْب ورْمَع نْب لْضَقْلا نَع

 رايخلاب يِهكةمألا تقص اذإ لهل ف "يبان ع نوُدَحتيًالاَجرتعمَس

 كوس مك لسع مرسل كوسم هاي ممم 0000000
 هقارف عيطَتْسَتَالَو ءاَهكرايح الق اهَنطَ نو هكا تءاش نإ اَمََطَيمَلاَم

 [5هو6 :رظفنا] .(" ة//5)

 مام
 دبع اًنكدَح :َلاَق. ةَميِهل نبا انئَدَح : لاك .نَسَح اًنْئَدَح - ١ ا//

 ءرَمَعَج ينأ نب هللا دع

 ةِّنأ نْبوِرْمَع نب نَمَحْلا نْب ب لْضُْلا نَع ءِرَقْتَج يبأ نب هللا

 أ ؛نوُكدَحَتي هللا لوُسمَر باَحْصأ نم الاجر تمس : : لاق. ّيرْمَّضلا

 نإَق اهدي اً دْبمْلا تن يَِوُهمألا تأ اذإ : لاك ة هلل لوُسَر

 [5م45 :رظنا] . هقآرف عيطتسُت ال نارا هفاهأطي تح ترا يه

 هللا لوسر ٍباَحصَأ ضْعَب ثيدح

 مور ةرمسرل
 نب ديزي ْنَع ءدّمَحُم نْبريهُر اند «,رماع وبا بأ انكدح - ١4

 نب نمر دبع ْنَع ٍجآلْجَللا نْبدلاَخ ْنَع - -زياج نبا ينعي - دي ديزي

 مهل َجَرَخ 488 هللا وسرد ١ ا يللا باَحّسمأ ٍضْمَبْنَع «شْئاَع
 اَي:انْلُق- هجولا قرأ - هجوم ؛ ِسْفنلابْيَط َوُهَو ؛ةاَدَغ تا

 -هْجَولاَقِرُمْوَأ- هْجَولاَرفُْم ٠ َسْفنلا بي كاَرَ 1 هّللالوُسَر
 مام كس

 اي: لاق ؛ةروُم نشأ ين للجو ين ينااد؟ ينمي اَمو : :لاَقَف

 ؟ىلعألا لَمْ ٌمصتْخَي َدخَي ميف :َلاَق ٠ َكِيَدْخَسَو يّبر كيل :تلُق .دَمَحَم
 سمس هسا « دريم ما اسب 0-00

 نييك مُضَوَف : طاق نيئرم كلذ لاَق)ْبَر يأ يرْذأ آل : تلق

 ياو تاَوَمّسلا يفاَم يل ىَلجَت ىنح يداه جوني

 اوما سوك مها ! يرث كلدكوتَبآلا هذَهآلَنَمُت «ضْرألا

 الملام ْمصَتْخُي مف دَمَحُم اي : َلاَك مم  «نينقوُمْلا نم َنوُكِِلَو ضرألاو

 ينثمْلا : :اتْلُق ؟تاَراَثكْلا اَمْو : :َلاَق «تاَراَمَكْلا يف : :ُهسلُق : :َلاَق ؟ ىلعألا

 ؛تاّولصلا َفآلخ دجْنَصلا فس وُنَجلاَو «تاَعاَمَجْلا ىلإ ماَدقألا ىَلَع

 0030 _ باَحْنمآ ضني يدَح
 11 يسم ات تسا 01سيسب م وع سبب

 شاع كلكم لاق ءهراَكمْلا يف ءوُضْولا ليَ

 ُلَدََو «ٍمآلَكْلاٌبيط : تا جرا نمو همهم هعيطَخ نم ناكر

 اذِإدَمَحُم اي: 5 ا ئانو لاةلعلا مَ مآلّسلا

 ّبُحَو ؛تاَركْملاكرتَو ءتاّيطلاكئاسأ ين 1: لتتم

 َرْيَغ يتوق ِسانلا يف هَ ترآ ؛ 0 «نيكاَسَملا

 [ :رظنا] . نوُنَم

 © يِبّتلا عمتس نم ثيدح
-- 
 هراع مدع نر

 انمدَح :لاك.هللادبع* نب دمحم يرييزلا انكدَح - - 1

 .ماَع نبه دْبَع دبع نيم دْبَع يكدَح : لاق كاّمس ْنَع « «ليئارسإ

 اْكمَنْييِلْجَر مرير ف يلا ٌعمَسْنَم يِّئدَح : َلاَق

 ًالَمَق : ف يل لاق بره جرح ةراجحلا سم دَجَر املك «ةئيدتلاو

 [157:1 :عجارإ.ه 226

 يب مار -

 لحر ثيدح
 م هر

 و
 سوق و وري مرر

 دلاَخ ْنَع ءٌداَّمَح اَنئدَح : لاق. .ناّمعنلا نب جيرس اًنندَح - 1
 ل سا ها

 ىَتم هللا لوُسَر اي تلق :َلاَق. ٍلجَرْنَع «قيقش نبه دِبعْنَع ماذا

 [ممو4 :رظنا] . دّسَجْلاَو سى را رمد : :َلاق ؟اي تلج

 5 7 0 . ل00 5 م

 طيلس ينب نم خيش ثيدح
 *ه .

 ِ لح :لاق : راما اكد :َلاَك رفا وب ح١ دلك

 كر بنقل قا هيلو ب عام جل ينقي

 يشي وهو لوفي هيعمس :لاَك ًظظيلَغ هلكرطق رز هيلع «موَقلا ثدَحُ

 ءانهاَم ىَوُقَللا هَلْمَيَدَو ,هُملظَيآل ملْمَسلاَوْحآ ملا : هعبصاي

 يف يأ ل وشي ءاَنهاَم ىو

 مانا ملل ا

 لقتل لدعم لممإا لحالا سظنا] بلقلا

 0 سو سا را 5

 يبارعأ ثيدح

 ريةرشو
 ىَحَي اًنئدَح : لاك. يِرََْا دوا وب دعس نيم اندَح - 1"

 ماسأو

 ء ىيحَي نب لآلب نع 0 لاق. 0 ا بأ ايتن

 ةرَجْيةَحشأ : :َلاَق ؟مُهَلاَم : ا :لوُقُي

 ساّنلا ىَرَت ىّتَح «٠ ا رقي (01/6) رت دش بهو

 هم ع م
 [105444 عجار]. هرم اذَه ىَلِإَو «ةَرَم اذه ىلإ « نيضوَحْا ني منقل مهن



 0 8 .آ ةّنبا جور ثيدح دح

 نع «كامس نع : ”ليئارسإ انئدَح : :لاَق. يزيل انكدَح - - 5/4“

 ةنئيأ جوز ينكح : :لاَق- ةريِمَع وأ - ريم نب هلا دبع نع « « سيق نب دبعم

 بهل يبأ ةّنباًت رت يح قف هللا لوس رانيَلَع لَخَد :لاَك. بهل يبأ
 م ؟ :رظنا] . وهل نم له : :لاَقَق

 يق

  (هيبأ نع) ,يميمُتلا ةيح ثيدح

 _ دس ها
 ينعي - ىَيَحَيْنَع : يلع اَنئدَح لاق“ رماَع وب اندَح - تفتت

 م اذ م ههو عدم
 ال عملا ةريخ د نلأنأ يمينا يح ينكدَح : :لاَق - - ريثك يبأ نبا

 :رظنا] . لاَ بطلا قَدْصأَو وَحَيَعْلاَو مهلا يف ”يشآل : لوتي ه

 اذن ضخ وفل

 2 ةدمم هع م

 ووعد
 نع« رقم يباع ضب ماسه انثَدَح : لاق دّمصلادْبَعَو

 َوُهَو يلَصُيلُجَر اتي : لاك يلا باَسْمأ ٍض مَع ءراَسَي نب ءاطع

 موق بملك َلاَك امو ابقلا : 8 هللا لوسَر هل َلاَقْدِإ «هراَزإ لبسم

 َوَنَك بحل موك بهذا : ل هلا لور هللا « اج م

 هن: 000 اوُلاَقَق َءاَج
 هاربا هد مصاش ممم 6# ساس هك رايق

 ٍلبسُسدِبَع دْبَعةالَصلبعيأل ل َجَورع هَللاَنِإو تراس َوْهَ صي َناَك

 0 لا

 .هرازإ

 ةرغلا ىذ ثيدح

 هلا د
 دْنَسْمْنْب هرَْصاَندَح ء[دّللا دْبَع اَنْنْدَح] ]| 57

 نع هللا دبع نب هلل بنَ « يبضلا دْيَمَح دّيمح نب ةديبع اًنئدح : لاق . دقاثلا

 هللا لوُسر يبارعأ ضَرَع : َلاَقةرْمْلا يذ نع ؛ ىليل يبأ نب محلا دبع
 يف نحوها انْ هللا لوُسَر اي: :لاقق سي هللا لوسرو قف

 نم (ٌصَوتلا) : لاك مآل : هللا لوُسَر لام ؟اهيف يَصُتلأ ٠ ليإلا ناطغعأ
 هلال وُسَر اقف ؟مَنّمْلا ضِباَرَم يف يلصق لاق معن : :لاق ؟اهموحُ

 م1096 :رظنا] آل : :لاق ؟اهموُحُن نم اسوأ : لاق ٍَث :هق

 ه0 م ت5 ىجم 5 0 -

 ىبالكلا ةيحللا ىد ثيدح

4 
 :َلاق .نيعَمْنْب ىَبحَيانندَح :[هللا ُدْبَع اًنَقْدَح] 7417

 َنَع ل :لاَق نحل يي دي ب اثنخ

 يقلق رثأ يف لل: كة يق دق رأفت ثا يف تسل

 .هكَقلخ امل سم لكف اوما : :لاَ ؟ذإ لَمْ ميفك : لَك .ُهْم

 و6 هم

 «يرصبطلل دبس دَح ,[هللا د دبع  اَنقدَح] - الا

 يذَنَع ؛ ءروُصُنم يبأ ني بي ائدَح : :لاَك. يوّدَعْلا مكسأنْ له انئَدَح

 يف فئات مآ يف ةلَمَْتأ هللا َلوُسَر اي : تلق :َلاَك يبآلكلا ةّيحْللا

 :لاَقَك مَمَم | مفك : لاك ُهنم عرق ذك رثأ يف لب لاهم عم دك مآ

 .هل قل اًملسيم لكَ عا

 نب مكَحلا حلاَّصوُبآ انَدَح [هّللا دبع اَنَتَدَح] -6
 يسيأ نع ءءاَطَع نب ناَمْلع ْنَع «ةَحيبر نب ٌةَرَمَض اَنكَدَح : لاق. . ىسوم

 ءاّقلاب كدب ايكيا نإ ءهّللا َلوُسَر اي :ُهَسْلُق : :َلاَق عباّصألا يذ ْنَع ءَناّرمع

 ىلإ ٌدوُدْضيةيرذ كل اسي نأ ُهلمْلَف ءسدقتملا تّيب يلح : لاَ ؟اًرمأَت نبأ
 1 50007 .ةوحوُريو دجْمملا كلذ

 2 2 مق ما .0-/ -

 ىبايضلا نشوجلا يذ ثيدح

 نب مكحلا حلاَصوُبآ يدَح ؛[هّللا دبع اَنَتَدَح] -
 يذْنَع هيأ ْنَع انربحأ يبأ : لاق سُنوُي نب ىسيع اَنئدَح «ىّسوُم
 سرق نياب ردي لهأ نم ٌعَركْنأ دْمَب له يلا تبنآ : لاكي بابضلا نوجا

 نياب كش دق يّنإدَمَحُماَي تلق «ماَحْرملا اهل (4//5) لاقي يل
 م

 ٍميةدلَسِناذأَتدرأذإَ ؛هيف يل ةَجاَح آل : :َلاَق :هذخك ءاَحْرَق 1

 آل :لاق ربما ةضيقأل تكا: :ةسْلُقَف ؟تلَمَ تلك ذب عود نم راسل

 انّه لهآ لوأ نم ٌنوُكَك ملال نشْوَجْلاداَي : َلاَق مث «هيف يل ةَجاَح

 كلب اوُحَلو ادق َكَمْوكتيآر ين تلق مل: لاق «آهل : تلق ؟رمألا

 يدْمت انك : :َلاق ينمي : سلق اري معالق يك ١ ٌلاَك

 ىَرَت تشع نإ لعل : َلاَق ءاَه و ةبمكْلا ىلع بلَْتنإ تلق كل

 ترب امل «ةونجتلا نم ُهُدَوَرَف لجل ةيقَح دْخلآلباي : لاك مك «كلذ

 ذإروقلاب يلهأب ين هللاوك : َلاَق  ءِرماَع يب ناَسُْ ريح مهمآ : َلاَق

 ىَلَع ُدَّمَحُم ِبَلَغ َدَق هّللاو :َلاَق يرانا َلَمَقاَم :َتْلُقَك كرا

 ةريحلاُهلاسأ مث ددتري ملأ لَو «يمأ يشبه :تلّقق انطق همك
 [ا5ن31 :عجارإ] يل

 م ةيش يبا أايش ٠ .اهلا ُْبَع اَنئدَح] قنيفلا وب َةيَش يب مر ص مهم يي ف

 وهو و اسيل ىتفل رشجلا رئي ىلع مد: لاق ينال
 ا

 ا َلاَقَمُت «هلبقي نأ 9 هللا ٌلوُسَر ىَلك لم ذوي

 لوس بش ؟رْذب عورش نم ةَريختُمْلاب - هيي ككل ه

 'يِبلاٌهلَلاَق اقك آل آل :َلاَقك ؟رْمألا اذه يف َلَخْدَي نم لوأنوُكَت نأ كل لَه
 م يم ل سو مالا

 00 :لاَق ؟َكلُذ ْنمَكمَسَياَم :
 ريم رم عا يبا هي

 3 «كلتعبتاو كب تنمآ مِهِيلَع ترهظ نإ «ٌعنصَت امرظناَ كوُئاَكو



 نييندملا دنسم 13161 صأ

 نإ ككل نش 7 جانا 8 هللالوُسرهل لق كبل كيماوي

 0 ةنمأوحل تمحو ... تيقن

 م

 ير هاجر هيا سوبر يتبع اح لاَك.ةش

 لاقي ' يبق نايم أل ةنما# يتلا: لاق نجلا

 [15031 :عجار] . ثيِدَحْلا َرَكْذَو ... اي :هسْلشق ءاَحَأقْلا : اهل

 قيم ماد ٍِ 7

 مأ يهو نايف ةذنا ن اًمثع مأ ثيدح
 ل رياك اكألا ةبيش ينب

 لاك هللا اربح :لاَق قاسي يلع انندَح 761
 ْنَع همَأ نع ءَِمْحرلادْبَع نير وُصْمَنَع نمحرلا دبع نب َمَحُس انربَخأ

 د ل مولا

 6 دبع نب دمحم لاق) رباكألا ةيش ينب مأ يهو نايف ةبا نام

 هماسإم ها ديم يم مماسفا يم
 ل «حتتق يس اَعَد ءا يِبلاَنأ 89 يِبنلا تايد

 اَقَق هاتأآق ءةبجا نأ هللا وُ ا ةيط جدا قد عج

 مدع مأ نع ماع هلع

 تلف ينو ضي دخلا ا اكس

 عج هب امال :رظنأ] ٠ َنيلَصُمْلا يملي يش 7

 هم +8 20 3 2

 رميلس ىنديب نم ةأرما ثيدح

 ياس لَن هدواملم يل : :َلاَق . نايس اًنئدَح -1

 لانو «ةَحلط نب اََ ىلإ 9 هلا لوَُر لّسْرَأ رام له مَع

 يرق تيارات نإ لاك ؟9 يل كاع مل ةحلط نب نامل تلآس هن

 لهن اَمُْرمَخمهرمَتُت نأ ةلَرمآ نأ "تيسنق تيل بلا تْلَخ ُتلَخَدنيح شكلا

 ارث َلَوَكْمَك :نايفس َلاَق . ىلصمل ذ لقي يش تْييلا يف َنوُكَينَأ يبي

 مضل :رظنا] اَكرتحاكتْيبلا قرا ىّتَح تنيبلا يف شكلا

 هم رو امل ساق ع
 يتربخأ : :تلاَق . روصنم م ةّبش تْنبةيفَص ْنَع ا

 © يِبّتلا ٍجاَوْرَأ ضْعَب ثيدح
 70 تي هيل 1

 ينكدَح : :َلاَق هّللا دييع ْنَع ءديعّس نب ىَيحَي اَنندَح - ١؟ا/هه

 ىَنآ م : لاق اف يتلا نع اف يلا جاوزأ ضْمَبْنَع ؛5 «ةّيفَص ْنَع ٠ عفا

 ماجا :رظنا] . موي َنيعَيَر لص هل بقي ملل ومي امب هكدصق فارع

 (5ة/4) ٍةأرما ثيدح
 يقفل تس

 0 انذهلب عا يام ماني ثيدح

 - ليعاَمْسإ اندَح - 111/6

 هلا دب نب قاَحْسإنَع اوك نبني انئدَح : :َلاَك- مهري نبا ينعي

 يلع َلَخد : :تَلاَق. مهم رم نع ءدَّمَحم نبل دْبَعْنَع ١ حط يبأ نب

 يدي برص ءءاَرْسعةآَرْماًت كو ؛ يلامشبل كا انآر ف هلال وُسَ

 كل ىَلاَعَتو كلَ ابتلاع دقو كلاّمشب يأمل : :لاَقَف ٌةَمْقَللا تطَقَسَم

 يلامش تلوح لاك - كنيمَي كل َلَجَوَرَع هللا قط دق :َلاَكوأ - انيمي

 مضل :رظنأ] دعب اهب تلكأ اَمَق «ًآنيمَي

 هجرك 0 2 3 -

 ةعارخ نم لجر ثيدح

 يي سس سس سس

 مال ريب ةهرإ صاري

 َنَع ,ةّيمأ نب ليِعاَمْسِإَنَع «ةنييع نب نايفس اًنئدح - 1١ "اب

 يعدو

 نْيهّللا دْبَع نيب دبع نع« ءمحارم يبأ نب محارم :هل لاقي مهل ىَلوَم
 ها مد ملا اعيد ايم الو م رد 2

 مرح وأ - شرخ هللا عار نم مهم لجو نع «ديسأ نْب دلاَخ

 قمل 42 0 رء رو امر
 يبْثلا نأ (انآ هَعَمْسسأ لو سرَحُم : لاَ امير همسا ىلع ْميِي 2211

 ىَلإ[ت رت « تناك اهب حّبصأو مجال ةلآرعجلا نم جرح انف
 [150917 :عجار] . ضف ةَكيبس سنك هرهظ

 0 5 .3 5-0100 9 34 . .٠ ه

 هيبأ نع فيقث نم لجر ثيدح

 ِنَع ءدهاَجم ْنَع ؛ حيجُن يبأ نبا نع «نايفس اًنندَح -

 737514 :رظنا] . هجرك حض لبا يبل نأ ؛هيبأ نع « فيقث نم جر

 <ي- «٠

 كاحضلا سس ةريبج يبأ ثيدح

 هل ةمومع نع يراصنالا

 ءدنه يبأ نب دوا انندَح : لاق. ثاّيغ نب صفح اندَح - 1١84

 مدن وهل ةَموُمع نع «ةيراّصنألا داحس نب ةريبج يبأ ْنَع «يبشلا نَع

 [ًالُجَر اَعَداَدِإَناَكَف :َلاَق ءناَبقلْرأبَقَكَُل لإ نمدَحأ َسْيِلو يبل

 اوُرياَتت الوؤتلربَك : لاق كانَ هَرْكياَنَمَنإ هللا لوُسَراَي :اَنَلُف هبقلب

 [516 :رظنا] . 4باَقَلألاب

 بيدح ضل هّللا ديع نب ٍذاَعُم ثيدح
8 29 2 

 ءَناَمْيَلَس نب هّللا ُدْبَع اًنئدَح :لاَق. ِرماَعوُب بأ اًنثدَح ١

 :ٍبْييَح نْب هّللا دبع ب داعم انكلَح : :لاق يدم لسحب

 .. 8 هَّللوُسر ايل علطق ٍسلجَم يفاّنك: :َلاَق ُهّمَعْنَع ؛ ء[هيبأ نع

 [مس 3مل :رظنل] .هَرَكْذَق

 طيلس ينب نم لجر ثي
 تسييس إل



 نع ءدشار نب يلين اح: لاق. راو اكل - 55

 0 دعاك ومو ف هللا لوُسَر ىَلَعرَمهنآ ؛ طيلتس يني نم ٍلجَرْنَع ؛ ءِنَسَحْلا

 رو «هريخ بوك هلع سب ءرطق هلاب و هلَحَو «بتحم هدجسُم با ىَلَع 1

 هردّص ىَلإ هدي رام ُهلْذْحَي يلو مليم حمل :لوقي

 2 [33ا/41 :عجار] اًنماَه ىوُقَتلا انهاه ىوقتلا : لوفي

 - ع مد < ياا
 راصنألا نم لجر ثيدح

 وءقمع و
 اًنكَدَح :َلاَق. ٌةَدئاَزاندَح : لاك وِرَمَع نب ةيواعم انئدَح - ةدنهلا

 نم جر ْنَع ؛ هينايشلا ورع يبأ نع « ةليمع نبا مييرلا نب نيكل
 ليس يف لُجّرلا هي سرت ؛ كلك ليلا :لاَث كف يلا نَع ءراّصنألا

 ةسرَكَو رج هَفَلَعَو رجأ هيراَعَو رجأ هبوكرو ٠ ”جأ هم َجَورَع هّللا
 م ا ا و وتم عل يصل سربس سر 2 0
 نأ ىف ةتطبلا “رك «زوهملَحَو زو همسك نهاريو لجرلا لعلي

 (79018 :رظنا] [م/01/ :عجار] . ىَلاَعَت مهلا ءاَش نإ هرقل نم ًادادس وي

 .- << + همام خي

 /هتدج
 حج

 نب ىَبحَي انئدح :لاَق. ةبعش نع هس حيان - سلفي
 8 هللا َلوُسَرتْعِمَس : :تلاَك. . يندج ينئدَح : :َلاَق ورع نب نيصح

 )07 /4)لَجَورَع هللا باتكي مكي ثا س بح مُكيلَع لمس ولو : لوفي

 [ا1 7 اواو ؟الم مالكم هرككلات :رظفا] ٠ اوُعيطأَو هل اوعمساَ

 ها اس دواس
 ؛ نصح نب ىبحَي نَع عش انئدَح :لاَك ميكو اننَدَح -5

 َنيقلَحُْلاهَللامَحْرَي : :لوُقَي ب هللا لوسر تعمس :تَلاَق. هَندَج ْنَع

 :لاَق؟َ َنِيِرصَقملاَو : ةقلقا يفاولاق «َنيقْلُمل هللا محي ري
 يب يول
 الالم كال ارك و ترا :رظنأ] ٠ يملا

 م ه هلا . ىلإ 3

 هتدح نع داحن نبا ثيدح
 سما < به شك" م < -ِ

 ناي نب روُصُمنَع ايس اندَح : لاك ميكو انندَح - اواو

 اور: 8 هّللالوُسَرلاَق :تلاَق. هندَج ْنَع ءداّججَي نبا نع ؛ «يدّسألا

 [ماسقا ؟مجقعو مصالا :رظنا] . قرم وأ قرتحُم فلظب ولو لئاسلا

 همي اه م مه ما #

 همأ نع يصح نب ىَيَحُي ثيدح

 ىَبحُي نَع «َقاَحْسِإ يبأ نَع ؛ ليئارسإ نع ٠ ”عيكو اندَح - -.اطكالكك

 ةّجَح يف ُبْطْخَي هللا لوس شمس : :ْتَلاَق هّمأَنَع ؛ نيَصحلا نبا

 مكي أو ءاوُطآو اوُعَمْساَ هلا اونا «سانلا هيأ: لو امو

 رظنا] [17793 :رظنا] . لَجَورَع هللا باك مكيف مام مجم يشبحدْبَع

 نس يصنف

 ردم
 دمحم اًنربخأ : لاق. نراهن دي اندَح - - 1ك «َقاَحْسِإ نب دمحم

 ها ميسم زنا
 تناك دقو : َلاق) مهئاّسن نم ةأرما نَع « هت ْنَع ءديعس نب ٌةرعض نع

 َلاَقَك © هلا لوس يلع َلَخَ : تناك (8 هللا لوس عم نيتكبقلا تلم

 . لجرلا ديك اهدي وكت ىّتَح باخ نكاد كرت. يبضقخا : يل

 ْتَناَك ْنِإَو «لَجَوَرَع هللا تّيقل ىّتَح باّضخلا تَكرتاَمَق : :َتَلاَق

 [57067 :رظنا] 1801١[ :رظنا] . .نينامك نبأ انو بضتختل

 ,بطيوح ِنْب نَمْحَرلا دبع نب حاَبَر ثيدَح
 هتدج نع

 مسار ةرإ رمل

 دقو :هّللا دْبَع َلاَق) ةَجراَخ بما انكدَح - - ١114

 نا ِنَع يسم نب صلح انئَح َلاَق ( مشيا نم انأ ةثغمس

 صل هدا 03 لو

 بحي الم و ل
 ااا ا ملت :رظناز ٠ َراصنألا

 2100 ممم

 دي اد لاك الايس اد هللا دبع انئدَح] - 189

 . . لاّقث يبأ ْنَع «ضاّيع ُنْبا

 1١714[ :عجارإ . دير

 يرئسقلا دلاخ دج زرك نب دسأ ثيدح

 ل سس
 اَنمدَح ءرَمْمَموبأ اَنثدَح ,[هنلا دبع اَنَتدَح]

 نأ هين يرن لل دنع ين دلع داس اريخأ ل لاق 5

 سمس خام له 5 5

-- 

 :لاقيمَحْلا ٍمْكم نب هب اندَح ب هللا دبع اًَنَقَدَح
 ما يمصو .ذ

 ءطسوأ نب :َليعاَمْسإْنَع َقاَحْسإ يبأ نبا َسْيوُيْنَع :ةبيق نب ملم اًنئدح

 «"لوُشَي يبل ممَس ءِزرُك ِنْيدَسأ هذَج ْنَع هللا دبَعِنْب لاَ ْنَع

 2900 لبر
 . رشا قَرو تحي اَمك هياط تحض يرملا

 ريب عع 3110

 ينئدَح ,[هّللا دبع انثتدح] --

 اَنكَح : َلاَك ةئومُيم يبأ نب ءاَطَع نب حْوَراَنلدَح : لاق. معَ وبا (يدرلا)

 «ريمْلا ىلع بطْطَيَومَو أي يرسَقلا هلا دبع نم دلاَحْعمَسهلأ ءارابس)

 بحت : قب هّللا لوُسَر َلاَق : َلاَُدَنأ يَج ْنَع : يب يكدح : لوميوهو

 [ءدعب رظنا] كسل ب حت اَم كيخأل بح : لاك معن : تق: لاك ؟ةّنِجْلا

 ملرو مرو تدع
 هّللادبَع نب



 نلمح يح اه نع اقحإ ك١

 6 ا عرف
 تعمس :لاَق؛ : سا ربخأ (ةَيَش 52 ب ناَمْمع َلاَق) .ريشب نب

 نْب ديزي يدَج ْنَع يبأ يدَح : لوي ربما ىلخ يرسل هللا دب نباح

 بحُتاَم سائل ب حا دَّسأ َْيديياي: : هلل وسر يل لاَ : لاك دَسأ
 [قباسلا ثيدحلا عجار] (/1/4) سف

 نم #8 - ٠ هه - ه8 ين

 ةماثح نب بعصلا ثيدح ُةّيِقب

 وهو - ركب يدبأ نب دمحم انئدَح هّللا دْيَع اًنَتْدَح - سفك

 هب وُرْمَع انكدَح :َلاَك يدب تباكْن محم انكدَح : : لاق - يمَدقَمْلا

 بطصلا نَع سابع نبا نَع « هلا دب نب هللا ديب نع ؛ «'يرهزلا نَع ”نائيد

 : كلذ ىأَرَ «ةلبقي ملك «دّبّص محل لف هللا (لوُسر) ىدفأ هل ؛ةَمج نب

 2200 ميما سم
 :عجار] . مرح انك انأ لإ كلم ليفت أ اًنَتسيْمكُهّنِإ : َلاَقَق بّصلا هْحَو يف

 انيق

 يق شم ف ساشا ع
 نيكرشملا دآلوأ اَهَنوُيطوي ِلِيَحْلا نسَع لئَسَو : :لاق_زلاب/ه

 [ما1690 :عجار] مهئابآ نم ينمي - مه: :َلاَمك ؟ليللاب

 [ما260 :عجار) .هلوُسَرلَو هلل الإ ىمح آل :لاقو- ١1175

 نيريهز ةَيح بأ ينكدح : لاك. هّللا دنع اَنقَدَح -7

 لادن لدي نع يلعن :لاَق .بْرَح
 هو يم قم

30000 
 ىلا ىلع هدر يس ضن راس لالالا كريد

 [13615 :عجار] مرح كلو يَ در انيس لاق «ةياَرَكْلا يِْجَو يف

 :عجار] : هلوُسمرلو هّللألإ ىّمحآل : :لوُقي هئعمسَو : :لاق- 7/4 ١

 مالك

 م هع ركع ل مس سمار
 |١) باّصيق نوعي نيكرشما نم رادلا لأ نع لَو : :لاَم- .

 [ما5ه0 :عجار] . مهم مها: :َلاَق ؟مهيراَرََو مهئاّسن نم

 -يريمؤلاَوَه- بم ادَح هللا دْبَع اًنَتْدَح - لجل

 دبع نب ثراَْلا نب نمر دب ع «دَمَحْسْنييَملابَح ينكح : ٌلاَق

 نْبِهّللا دبع نب هللا ديب نَع «باهش نبا نع يموزْخَمْلا شايع نب هلل

 26 يللا انج نب بطصلا نع « سابع نب هلل دبع نَع « دوعن نبيع

 :عجار] . . هلوُسرلو هّللَألِإ محل : :َلاقو «َعيقَلا ىَمَح ف هللا لوُسَر

 'انايخ

 همم همز 3299

 دْبَع نببَعصم اَنثَدَح : َلاَك . هللا دبع اًنَقدَح - اكلم

 دع نزل ديم نع «باهش نب نَح ء سألت يَ ١ َلاَق . هللا
 و

 ةَماَنِج نْب بعصلا نع سابع نب هلل دبع ْنَع ءدوعسم نب بلع نب هللا

 َوُمَو اَبشْحَو ًاراّمح ؛ ؛8 هللا لوُسرل ىَدْهأ هنأ 8 يلا َنَع ؛ يني

 لارا نب بْنتصلا ثيدَحّيقَ نييندملا دن ا 115 ص

 نع سابع نبا نَع ا ؛ةيرظلا نع يملا

 اكاللح

 ري م ريت صاع ل هك

 ينام هلو اق. , ا هلل لونه «تائوبأ ؛ءاوبألب

 [ا3088 :عجارإ . .رح لا نق يهجر

 7 ع 4 -

5 

 آ- ندوب ايشْحو اريقع ارامح #4 يبل تيدأ : َلاَك ةَماَنج ني بدصلا

 اَمْنإ : لَك يجو يف كلل ةدش ىأر ملك يَلَع هدرَف : لاق - ءاوبألاب َلاَك

 [الدر :عجارإ]. مرح نال كيلا

 راق هو #8 <

 نب هللا ديب يئئدح ,[هّنلا ديع انثدح]- 10
 هايم هوم 6 ممر هز

 انيك اس شَس َلاَك.دْيَر نب دامح انئدح :لاَك. يريد اَوَقْلا

 َرَمْعم 8.

 ساو ٠

 بْلصلا ْنَع سابع نْبَللِدْبَََع «هلل دْبَع نْب هللا دّيبع ْنَع للحي

 أ - ةَماكج ب ابطصلا انآ تائوبَوه امني هللا لوس نأ ماج نب عيدة ع د ناكل مال ساصر

 لُكاَتأل مرح اّنِإ : َلاَثَك هيلع هدر «شخورامح ٍضْمَيي- لحجر

 1١6[ :عجار] . َدّيصلا

 يبان ْبْدَمَحُم اَندَح :لاق .هّللا ُدْبَع اَنَئدَح -4
 نبا َنَع هايدي هرْسَعانكَح : :لاَق دْيَر نب داَمَح اَنكَدَح : لاَ . ركب

 هّللألإ ىّمحل :لاق اقف هللا َلوُسرنأ «ةَماَدج نْب بلصلا ِنَع ءسْبع
 مام ل

 [15676 :عجار]. هلوُسيَم

 ريب امر ميو 30010

 يبأ ْنْبدَمَحُم اَنثدَح : :لاَق. هللا دبع اقدح -6

 نب بْعّصلا نع «سابع نبا نع هور انَدَح دامَح الح : لاق. ركب

 ل اَنَق 9 َنيكِرْشُملا وأ تطأ انلبحنإ هّللا َلوُسَر ايلي : : لاك . ما

 يارا اع

 [1541+ :عجار] . مهئابآ نم مه : : 88 هللا لوس

 يبأْنِبدَمَحُم ينئدَح :لاك.هّللا َدْبَع اًنتْدَح -5
 نع سابع ِنْاِنَع رايد هرْمَعانَح مح انَدَح لام .ركب

 مدرَف  ءشْحورامحب نوب لاوس يتوأ : لا «ةماَتَج نْب بُّصلا

 2 موو
 .دْيِصلا ١ 16 مرح نإ : لاَقو

 ي6مو

 :َلاَق . ةّنامو َنيِنامك َةَنَس «يريمزلا ٍحلاَص نْيماَع اندَح - ١ ا/ىا/
 مر هي ريب مح ل
 ند لدين اس هيك ياخ

 اكلنا جالا كن ال محا لو
 مس امص ماس

- 0 

 :لاَك وي اق :لاَك 0328 يلا ند ٌدَمْحأ (77/5)

 ْتَحْفاَمَل : :لاَق دْعَس ني دشأر نع ءوِرْمَع نب ناوفَص نع ةيقب انكدح

 ”ببابنمل اميل و َلاَق «جَرَح دك اجلا نإ الأ ؛ دام ىَداَنرْمطْصِإ

 اقف هللا َلوُسَرتْعمَس يّنآ ْمكترَبْخآل نوُلوُقَت ام 7 58 :َلاَق ةماَنَج
 2 # يبرق علا عار

 ! .رياتلا ىلعركذ

٠١ 
 ةّمئألا كرت نحو «هركذ ْنَع سانا َلَهْذَي ىَتَح ل



 0 سلا

 هم

 :لاَق. ديب بأ ينكح لاق. هللا ديع اًَنَقَدَح - 1

 :لاَق: ضاعن لاك. ٌةَدْجَنْنْب باهل دبع انندَح
 ير مرايد م

 دبع نع «يرهزلا نع «َّقاَحْسِإ نْب دّمَحْم ْنَع « ثراَحلا نب رفْعَج يكدَح

 م 8
 َةَماَّتَجِ نب بعصلا نَع « سابع نب نع : دوعسم نبع نب هلا دبع نب للا

 / اقمار طار مدار ل لوشسل لاك. .ينيللا
 00000 ساس هو

 مهلم مه : :َلاَق ؟نادلولا نم ةراَقلا تنويم فيكَ ناي
 راةدر هع قوما يم8

 روُصنَم نب قاَحسإ اًنربخأ : َلاَق هللا ُدْبَع اًنَثَدَح- ١ لوألا

 تييحأ» :لاق نيو ٌنيرشعَو نان ةكس يف ورم لهآ نم «جَسْوكْلا

 يمص عءمرب مر
 © هللا دييع نع «يرهزلا نَع «ةئيبع نب نايعس

 نادال ص عا يبل لس ؛ةَمج' بطلا ُهرَبْخأ ءِساّبَع

 :عجار] . مهنم مه: :لاق ؟مهُراَركو مهئاسن نم اصب نوت «نيكر شما

 للم

 نبا نَع - هللا دبع نبا يَ

 :َلاَق روصُم نب قاَحْسإ نبأ ؛ هّللا ُدْبَع اَنَتِدَح 0١
 دبع ِنْبهللا دي ْنَع «يرْهزلا نَع :ٌرَمَعَم اًنربْخَأ لاق. قالا دبع انربخأ

 هللا لوُسَراَي تلق لاق. ةَماَدج نب بصل نَع ءسايَع ِنْبا نع ؛ هللا

 :عجار]. .مهلم مه : :َلاَق ؟َنيِكرْشُسْلاْيِراردْنم تالا يفبيصْ نإ 5

 [عللورك

2 
 ف قاَحْسِإاَنتدَح : لاق. هلا ْدْبَع اًنَْدَح- اخ

 م َلاَقَ- دعس نبا ينعي - ميهاربإ نب بوُقعَي اًنربخأ : لاَ. .روصنم

 دبع َنْبهللديعنأ «باّهش نبا نَع - ناسيك نبا ينعي - حلا ْنَع «يبأ
 00 يدم ع هلع

 ىف هلأ ؛ةريخأ مَ نب كلا «هربَخأ سابع نبا نأ «هربخأ هللا

 ام ىَراّمَلَق : لاق« هْيلَع هدر :نادوب وهو « شح راَمح ف هللا لوُسَرل

 [15605 :عجار] . مرح الإ كبل هدرتْمك نإ : لاك يِهْجَو يف

 [هقباس رركم]» اًنَقَدَح م1

 اًنريخأ : لك“ قاَحْسإ اًمدَح :لاق. هّللا ٌدْيَع اًنقدَح - "١

 :َلاَك هّمَع ْنَع ْنَع «باَهش نبا يخأ نبا اكد : لاَ ميهاربإ نب بوش

 لك سهل دومة للدين لايم ينرخأ

38 5-0-0 

 هللا َلوُسَرلتيَهأ : ويلا سيق نب مَن نب بطلا تعم ؛ لو

 يِهْجَو و يف هللا ٌلوُسَر فرع امل ؛ يلح هدَرَ ءاوبألاب شْحَو َرامح ل
 لدم :عجار] . مرح كلو كيلر انيس لإ لاَ هدر ةيهارك

 نب قاَحْسِإ يدَح: لاق هلا دْيَع اند -4

 نَح "بيع اًنرَخأ : لاق عاتب مكَحْا نابل وبأ انريْخأ :َلاَق' روُصنم

 َدبَعانأ «دوُعْسَم نب تع نْب هللا دبع هللا دبع ينّربخأ : لاق يره
 5 لل

 باح نم اكو يلا منج نب بُصلا مسهل «هربخأ اح نبل

 وبدأ «ءاوبألاب شْحَوَراَمح ف 'يسنلل ىَدمأهَّل ؛ريخي ف ينل

 يف يِبلاَفَرَعامْلَ : بعصلا َلاَق ل ينل هدر مرح ةلف يلا
000 0 

 [اةد15 :عجارإ مرح يثكلو كيلر انيس : َلاَك « يتيده هدر يهجو

 هده يدي 3 دفنا نجح نب بلصلا ثيدَحيقب

 ني دايلي طا :َلاَ.هّللا دْبَع اًنَكّدَح -65
 يَ اسكن علا عدي يح لاق ."نْيَوُل بيبح

 لبق 9 يِلانآ ؛ةماَكج نب بُحّصلا نع « سابع ني نع هلل دبع نَا

 لُكاَتالاَنِإ :َلاك و قر ديم محلي اَرحأهل ىتطأ دوب اذ ىلَح
 [ادورت :عجار]. دّيصلا

 ُنِيُدَمَحُم اَندَح :َلاَق.هّللا َنْبَع اًنَقدَح -7
 « سابع نبا نَع زايد نب ومع نَع ءدْيَز نب داَمَح اًندَح : لاق. ناَمْيَلَس

 درك شّحَو رامحب (70/6) 9 "يلا ىتآ هنأ ؛ةَماََج نب بْعّصلا ِنَع

 [156875 :عجار] . ديبصلا كات ال مرح نإ : اكو هيَ

 :َلاك.ىَسوُمْنْب مَكَحْا اَنَدَح ؛هّللا َدْبَع اًنَقدَح -717
 . ناصع

 نة لد ينل دي «يِرظزلاِنَع د نبل ان

 مس سة رار ص 0 ري ممم *
 قاوم مكتب يرش نم اها لالا قف

 [15672 :عجار] . .مهلم مه : : يبا لاق ؟مهت

 7 ِنَع ءدانزلا يبأ نب مساَقْلا بأ اَنقدَح -
 تام

 . داوسلاب هَسأر ًاغباص يرهزلا تير

 عع

 ريب اهمدق هو 00

 روُصُنم نب قاَحْسِإانئدَح : َلاَق هّللا دبع اًنَكّدَح - ١89

 وه - محم اَنَرَبحَأ : َلاَق - رطل يني - ٍلِيَمش نبا اًربخأ : َلاَق . جّسْوْلا

 نان «ةَبع نب لا دْبَع ني هلا دبع ْنَع يلا نع - وِرَمَع نبا
 هّللا لوُسَر ْنَع ثدَحُي ناك : :لاَق يبل منج نب بطّصلا نع ء سابع

 :عجار] ٠ هلوُسرلو ِهّلل الإ ىّمحآل : :8 هللا ل وسر لَك : لاك َثيداَحأ ف

 [للملو

 ماعم

 َوُهَو ٍشْحَوَرامح 8 هللا لوُسرلت يَدهآَو : :لاق ٠

 انآ لإك يلح هرم :ل لاَ اك يهب يف كلذ فرع ؛ « يلع هدر «موُْم

 1 [11685 :عجارإ . مرح

 ما :َلاَقَك اقق ؟نيكرشُملا دآلوأ نع ُهُتْلاَسو 1 ٠

 [1[170 :عجار] .رَْخ موي مهلع ىَهْت دقو : لاَ

 ؟.روُصْنَم رب قاّحْسإ اًنيدَح هللا دّْبَع اًنَكّدَح- ليك

 :َلاَق .ناّيفَس اًنكدَح : َلاَك- ّيدْيمحلا يشي - - يملا نبل اد

 ملهم 1

 6 مد

0 
1١ 

 ىن

 ِساّبَع نيا َعمَس هنأ هللا دبع هللا دبع ينربخأ : لاك يرطب ادَح

 8 هللا اوّنمَر تحمس :لاك. يلا ةَمانَ نب بْغصلا ينربخأ لوي
 مف

 ْمهئاَّسن نمباَصْيَ نوني .يكرشتلا مرا لهن

 [159948 ل5415 :عجار] . مهم مم: 0

 ياما

 [م1765 :عجار] . هلوسرلو
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 َوَُوشْحِواَمحَمْحلا8 هلل لون 3 تيفو 06 4
 5 2 هممما ب كل

 ُهَّنِإ : لاق و يسهجو يف ةَيهاَركْلا ىأر امل «يَلَع درك - َنادوب وأ - «ءاويألاب

 عادم :عجار] . مرح اًنككو كيلر سي

 بذلملا تيدي ريدي ورداً :نايقيس لاق 6

 اًنيَلَع اَنيلَع مقال «مهئابآن م مه: هيف لاَقَك ماقلت نأ َلْبَقيِرْهُزلا نع اذَه

 همم مول هرعت معقم جب

 . مهلم ريخ مه : :لاقو لمقدم يطل

 َناَميلَس وبأ ورَمَع نب واد انئدَح هللا دبع اًنقَدَح - اكمدك

 نب نَمْحرلا دَبَعَْع ءدانّزلا يبكي محلا ُدبع اند : لاق يّببعلا

 بملأ راب نب نع عنيد لدي ع ثراحلا

 احبس نيكرذتملا رود نمرأدلا ٠ هّللالوُسَراَي تلق :
 مُهْنإ : اقف شالو لد ول تضئ اول بست را

 [ماك695 :عجار] . مهم

 هيو يسم

 رواةيو
 :َلاَق. روُصْنم نب قاَحْسإانندَح ,هّللا دبع اًنقدَح - اكمال

 نب هللاديع ْنَع «باَهشِنْبا نَع ؛كلامْنَع ةَمَلسَم نيب هللا دبع اربح

 نب بضل ِنَع «ِساّبع نب هلل دبع نع «دوُعْسَس نبيع نب هللا دبع

 ًارامح «ناَدوبوأ «ءاوبألابوَهَو ل هللا لوّسَرل دهان ؛ ؛يبلل ةماَنج

 يِهْجَو يف ام هللا لوُسَر أرامل 8 هلله ءايشحو

 (15065 :عجار] . مرح نإ كيل هت مك انإ : لاق
 مليش

 حور انَربَخَأ : لاق. قاَسْسإ انئدَح هللا دْبَع اًنَقّدَح - ا١ك4١8
 مسام عاف
 . ةدابع نبا

2000 

 .ههجو : 0 كلام ْنَح ينعي - هلم ..

 ان .[هّللا ُدْبَع اَنَقدَح]
 ا 97 لا نع «ةّئيبع نبا انكدَح : :لاَق. مين وبأ انربخأ

 م

 ' عما مح |" لوسر َلاَق :لاق.ةماَتِج نب بطصلا نع « سابع نبا نَع ءهّللا
- 8 ٠ ١ 1 

 [ماكه :عجار] . هلوُسَرَو هللألإ ىمح
 ساما

 »م 3 ساهل 8 -

 مسا ع
 0 لاق هّللا ِدْبَع اَنَقْدَح - اكل

 نب هللا دبع نب قاَحْسإ نع شايع نب ! ليِعاَمْسِإ اَنئدَح : :َلاق .ةَجراَخ

 نبال «ةَنوُمِيَم هتدج ْنَع «ناعيلس نب فسوُي نع ورك

 ادباَمك ايرَغدوُميَمكاييرخ السلا اد :ُلوُي يبا عمسُهنأ لس
 ىاماعشك

 ٌنوُحلصَيَنيِذْلا : لاق ؟مّيرعلا نمو «هللا َلوُسَراَي : :ليق .ءابرشلل ىتوطت

 ةّنيِدَمْلا ىلإ ! (/4/4) نايل نَراَسْبلدي يسنت يذّلاَو « سانا َدَسق اذ

 نيدِجْسَمْاَنياَم ىلإ مالا هدبي يسن يذلو كسلا ُروُحَي اَمَك
 عيش و هو ءاَمَك

 .اًهرحُج ىلإ يحل نرأَت امك

 ليلدلا دعس ثيدح
 كال تس سس

 ل نب نمل دْبَعثيدَح ني

 وه هلا دبُمْببَمْمماَنَدَح هلا ُدْبَع اَنَدَح - ا١ك١41

 َمُماَتْجَرَخ : :َلاَكلدَبَع ىو دئاك نع « يبأ ينّكدَح : َلاَق - يِرْيمْرلا

 دبع نب ميهارنإ لسا ةمير يبأ نب هلل دبع نب محلا دبع نب مها

 يذُنادْعَسَو - - دْعّسل نبا اناثآ جلب نك نإ ىّتح «دتس نبأ [ىلإ| نَمَحرلا

 َككَدَحاَم يره : ميِهاَريإ لانك - - هبوُكر قرط ىلع هللا لورد
0 

 ءِركَيوُبأ همم ْمُهاَأ ف هللا لوُسَر نأ ؛يبأ يكدَح : دْعَس نبا لاك ؟ةلوبأ

000 

 َراّصتخالا دار 89 هللا لور ناك «ةعضرتسم تبدع ركب يبأل اكو

 نم نصل هو ةَبوَكر نمٌرئاَقلااَنَه : سهلا ةَئيِدَّمْلا ىلإ قيرطلا يف

 ابد : يبا لاقك مه مختص نتمني مكس
 رشا سرع مما 6 م

 اذه: هبال وُكَياَمُهَْحَل اذ نقرأ ىّنَح اجرح : دعس لاق اًمهْيلَع

 , مُث ءاّمَلَسأَ «مالْسإلا اهل ضرع « هلا لور َُهاَعَد « ينام

 ءَناَمَرْكمْلااَمْتآْلَب :َلاَقَك ءناَاَهمْلا ْنْحَن : :الاَقَك ؟اًمهئاَمسمأ "نع املس
 هيلع م هس هس ع اسال سس
 وَمن دبرها اي حان دما عمتي اسّرمآَ

 ُدْغَس لاق ؟ةَراَرر درب دعسأ ةَماَمأ بأ نبأ : : 8 يلا لاَ «فوَع نْب وِرَمَع

 ىّتَح ىَضُم مث ؟كل هريخأ الكأ ؛ هلا لور اي يلبك باص :

 ٍرْكَي يبأ ىلإ ف يبل تما «هوُلَْم برسل ٍلّْنلا ىلع ملط اذِإ

 ينب ضاَيِحَك ضاّيح (ىلإللِزْنأ يشير لزَمْلا اد ِركَباَآ اي: لاقل

 .جلذم
 د

 58 مد
 ةَمكيَحَ نبا

 ديزي نب روسم ثيدح
 جس

 اح «يلهاكل ريك نب يَ يو ا لاق. سنوي

 7 و يرو لل لوُسو ىلس : :لاَق. 0

 2 < ليَ :

 © هللا لوس ىلإ مي لوم ذيب ثيدح

 نم سنوي نب جرس ينكدح : :لاَق هّللا دْيَع اَنَتَّدَح - اكى1*

 اقع نب هللا دبع ْنَع- "بها يني - دبع بح ادَح : :لاَق . هباتك
 دقماسلا

 تْمدَق : لاق - يال لوتس دار يا نيد مسار دو

 مل ميدل ة<
 ىلرسقلوُب لا ٠ ةلاتل ركوب نيكل اكد

 امكن: رق كلل نع يب ردد تلق :َلاَق مَعَ ؟ لاك 985 هلا لون

 00000 م هو

 سوو هواك ىلإ 0 ةقيلخ

 ابك ْمُكيلإَبكو الوسم تمي لجل :لاق هباَحّنصأ
 هل يرجي جار اورق الأ «هنيد ىلع موب اًمإ ثآلك ىَدْحِإ 0

 لاق «برحلاب هبال نأْوأ «مُكدآلب يف مكعب مُكَكِه 706 ىلح مكرقيو مكب 7



 ادامدلل عا

 راع عم همم ساس هس سمعا هم مص
 هند ىلا راقد هسا مم جر ىلحةرطاورختت

 هل يفلت نكلو انك هل يي حارب ألو تسد ات

 لاق ماب مكرم تا

 ؟اَنقلْباَميف مالْسإلبمَهَوبراَك َناَك دق سيكو : ٍمِيَح نبال اح

 بك بَرَعْلا َنمآلَجَر ينوبا : َلاَقَق : لاق (مُهْنم ىَرنأ لول ٠ ىَلَب :َلاَك مكمل هل ل

 هَئاَوَج بدك هّبلِإ يب قطاف باش انآو تف لاك « هباتك باو لإ هَعَم

 1أتْمرك ردك كلذ ناك دق : :َلاَقَف برص

 قع

 اقوه اًدإ رظنا : . لالخ ثَآلاك ين ظمحاَك ءيش نمت سنام : يل لاو ميم ممم
 ىَرَت لَه رظنار يله َبَتك يله راَمّتلاَو لْيللاَركذَيْلَه يباَتك

 ةَقلَح يف دوبتبَومَو هنا ىتح تلا : َلاَق ؛ًامَلَع نرفع يف (19/4)
 ات «باقكلا إن , يئن خاف تاق يجش هباَحصأ نم

 اًهضْرَع هن ةّنَج ىلإ يتوعد : :هللوَق ىَلَع ىتآ الف باَتكل هيلع اق هيو
 0 ا ًءاَج اَذِإ : هللا لوس لات ؟راّنلا َنْياكَار نأ رألاو تاَومّسلا

 َقرَخُس هللا هَكَرَحَنه كحك يشاجُلا ىلإت بكد ينإ َلاَقَك َلاَق ؟ٌراّهَتلا

 لوو ُهاَعتو'يِشاَجلامكسأ دق سبل : مي نبال "تلق: لاق) كلما
 نآلث رْبمآلُف كاد ءىلب : لاق لع كم هَحْمأ ىلإ ةيدَملاب ف هلل

 ىلإ" تنتكو (َمئيستو سيم مِن مُركد دك نآلُك بنل ادعو

 ًاباَتكَرَم َرَسمنق ىلإ[ت كو كلما قيمتها هكر كَمَا باتك ىرنسك
 لك مل ينك ميانتا لل و يأ
 يفكلَلَه؛ ,ٍخوُنتاَخأاَي لاق ءخونت نم : :تلُق ؟تلأ (نَّمم (زمم):يل
 هتلدكو نيد ىلع مهيفانآو موق لبق نم تل ينإ آل تلق ؟مالسألا

 مسي وأ - ف هللا لور كلحَضُ : :لاَق ٠ مهبل عج ىّتح مهنيدب الديس

 مله ٍخوُنئاَخَأ اي: لاَ يناَعَد تلو امْلَ اتم ينجاَحتيضَ و املك - عا
2 

 ةَقلَحْا ءارو نم ترَدَتساك اهئيسندق تلكو : َلاَق هب ترمأ يذّلل ضن
 0 08 م

 محملا لثم هفتك فوط [ىلَحت يار هر هر نع هلع تناك ري ىف و

 198/1١[ :عجارز ٍمْخَّضلا

 ز ينج بصق لوك » : لاق. دفا بأ ديس ؛ٍميَخ نبا

 ؟ صيت ىلإ 8 هللا لوُّسَر باَتك ْنَع ينربخأ : :هل تلَقَف :ةَيواَعُس نب ديزي

 1 ابك ام كورت ليلك ةجمازسنل للورق :لاَثَ

 ش ًاصاصقأن سحآوملآااّبعثيدَحَو داب ِنْب دبع ثيدَح َوطَركذَف ....

 ىَنا مآللسإلا ىلإ[ هَ نيح ا هلل لور لحق : :َلاَك دارو ثيدَحْلل
 ْنَم يدمي هللا كلو تح ْنَم يدنا نإ: ةيآلا هذه التو ملسيَأ
 انتج نكلو اق كلذإو موكل وسر: : هلل لوس لاق م «ءاَضَي
 "جر َلاقَو ةيرودَص ةَلح موس انآ : نافع نب نامثع َلاَمَف «َن امرم نحنو

 11/4٠[ :عجار] . قاض يَلَع :راصألا نم

 >2 5 2 2 - ةيلهاجلا كر عش ,سْبَع نبا ثيدح

 مرور يش «سْبع ناش ثيدح _ نييندملا دن دنسم
 0 ل ل

 لا. كب نحس - 0

 لاق دماخش ادع ويلا كل يح : لاق دايز يبأ نب

 :َلاَق ِسْبَع نبا : هللاقيس دور ةوَْخ يف حنو ةيلهاججلا ردح يش اند

 لوف حيرت لاي: اًهَفْوَج نم تْعِمَسف : لاَ ربان لآل قوُسأ تنك

 ذاق يِنلااندَجَوَ كم اسد لاك هللا الإ هل آل < «حيصُي لجَر «حيصق رم م ل له

 [16041 :عجار] . ةكمب جَرَح

 ل 2 5 9 م6 00 -

 يبلسلا باخ ِنس يحل دبع ثيدح
 سا ريب ل <16

 :لاق- ل اق دولا طا داك

 قرش من عا كاك ل :َلاَك. يلب

 نم لاك يل ناَمْنع َلاَعَ

 .اًهباقأو اهسآلحأب ىَرخأ هم يلع : : نافع نب نامل لاق «ثَح مترا

 ُهدَيدَمصلادْبع َجَرخأو) اي ءاذَكَم هديب لوُشي ل يلا تيآرق :لاَ
 سومسا ساس و سر ا
 [هدعب ام رظنا] . ادَهَدْعَب لمع اَمناَمْثع ىَلَعآَم (بجعتملاك

 وتلا سوئولا يح لا اع انقدحم" اكمال ل مس,

 :لاَك. ةريغملا نب ب نكس امكدَح :َلاَق .ٌرَمْع نبا ناَمْثع اًنئدَح :لاَق

 باّبَح نْب نَمْحّرل دْبَعْنَع ؛ « 6تلط يبأ درك َع) ماسه [يبأ] نب ديلولا

 .. ةَرسُعلا شِيَج + َج َىَلَعضَحَل تك بط هللا لوُسَر تير :لاَق يمكسلا

 [هلبق ام عجار] . (17/4) هَرَكذ
 أيَِملا ىَسوُموُبأ يّئدَح :لاَك. هّللا دْبَع اَنَكدَح -
 000 م ا

 ْنَع ءنْوَع نا نَع يدع يبأ نا َمَحُم انئدَح : لاق. ىنثملا نب

 نْب ِهّللا دْبَع نب ىلعألا دْبَع عدن دع بَسَقْلا طساوب انك : َلاَقِرْبج نب موُتلُك
00 

 ءانإي يأ ءهاَم ىقلتما ةّيداقلاوُبا : ُهكلاَقيَلجَردنِع اذ لاق رماَع

 ومجرب : َثيِدَحلا اَنَمَرَكد اقف "يبل رك «بَرشيأنا تك ضم

 باقر ْمُكضنَببِرْضَي - - يدع يباب كش - :لذلكض وأ - اراك يدْنَب

 «ةينك يف كمل ينتكمأ ند هلاَو تلق «انآلُف بيجر ا . ضع

 نابرج يف ةججرشلا ىلإت طك : لاك رد لَو هباتآ ا ٌنيدص مويا امل
 ا5 ءرساي نب راَمَع وه اذ ددتقف هكقمطَت ءعردلا : لاق ا هاك م ل

 هع ماميم هع ماسقا قب
 ٌرامع لتق دقو « ضّضمم ءاَذِإ يف برش نأ رك هاتفك دي يأو :تلق

 "نب عبير اًنئدَح : لاق. ثراوْا دبع نب دّمّصلا دبع اننَدَح - 8 م ا ءرم

 هللا لوُسراَنبَطَخ : لَك .ينهجلاةيداَغ يب نع ؛ يبأ يد : َلاَك ٍموُنلُك

 ىلإ ارح ْمُكْيلع مُكلاَْآَو مُكءاَمدُ ةذإ رمال اهي اي : َلاَقق ةَبقَعلا م
 آلا ءاَنَه مكره يف ءاذه كدب يف ءاذه مكي مرح « مكبر اقل اس ه دعب



 اراتك يدشباوُمجرلآلألا هشام لاقت اق تقاتل

 ا :رظنا] . ؟تْفَلَب له [الآ . ضْعَب باقر مُكَضْعَب بِرضَي

 يندَح : :لاَق. ُةَعيَر يسئدَح : :َلاَق .ُناَفَع اَمدَح- 2000

 ,ةبقعا موي هللا لوسي َلاَك ينهجلا ةيِداَغ ابآ تغمس

 [15416 :عجار] . هلم َركذ ٠٠ 0 َلاَقَق

 دوعسم نب تلصلا يئدَح : َلاَك ملا دبع اًنَقَدَحل ١
 هلو هرج ل ا هءاعف
 تعمَس] : َلاَك يواقأطلا نمل دبع َمَحُم اند :َلاَق .يرَدحَجلا

 ده

3 

 ثراحلا نب بيَحو ةَيداقلاوبأ جَرَخ : لاك. [يدانأملا وحن صاَعلا

 :ُةآرَصْلا تلاقك ءاوُملْساك قف هللا لوُسَر ىَلِإَنيرجاَهم 6َيداَعلامأَو)

 .نألا سيمو كي : لاق هللا لوس اي ينصرأ

 2 هااس مل ل
 روزألا ند رارض ثيدح

4 
 ىَلوُم راكي نب دَمَحم انئدَح : لاق .هّللا دبع اًنَقدَح 1-7

 ٌبوُقعَي نع ؛ «شَمْخألا نع ءكرابملا نب هللا دبع لَ : لاق . مش ثاه ينب

 ع :َلاَقكبلََيَوُمَو هبْرَم ف يّبلانأ ؛رّوزألا نبرارضْنَع «ريحب نبأ
 صم م

 لكل ة لل ت1 511 كيلقلا ؟ءلكحاا 4 ظنا ٠ نيللا يعاد

 نيد دّمَحم ”'ركبوبأ اَنثدَح لاك هللا ددع اًَنَقدَح ١837#

 لاك. يرطصبلاب مرثألا يلهب ديعسنْبَمَحُماَن اًنكدَح :َلاَق اًنراَج هللا دبع

 يبأْنَع ةلدهبن ب مصاع انكدَح :لاق .ئراَقلا امك نب ماس اَندَح
 كساب كيد تلق ف يلا ح تيت : :لاَقروزألا ني راّرض ْنَع ؛ «لئاو

 .تلقم ا :رارض لاق :مالئسألا ىَلَع
 مس هس مسوق سمسم سيفا سا ف ص ص ع

 لاهتباو ةيلصَتَرمَخْلاَو ن ايفل َفْرَعَو حافلا تْكَرَت

 الاقل نيك ثشمْا ىَلَع يلْمَحَو ردع يلا يركم

 آلادتبا يلاَمَو يلهأ تْمب دق يتقْفَس نتبع ال براي

 .رارض ايد م تي اَم : 18 طرق

00 

 دْبَع نب دمحم ينئدَح :لاَق :٠ هللا د ديع اًَنتدَح] ]04

 نب بوُدْعَيْنَع ؛ ةرشمعألا اَنكلَح : لاق عيكو انثِدَح : لاق. رْيَمُ نب هللا

 29 يلا ىلإ حولي يلطأ يتعب : لاق. روزألا نْبراَرض ْنَع «ريحي

 [1381؟ :عجار] . .نبلا يعاد :لاَقَك الحف ٠ اح نأ يما

 ًَ نب مَكَحْلا حلاَص [وُبأ] ينئدَح .« هلا ددع اًنَقدَح-06

 :ٌهرم نب وِرَمَعْنَع ؛ ٍضَمْعألا نع «سنوُيْنب ىسيع اربح لاك . ىّسوُم
 0 رام لل

 ةقرعب 8 يتلا تن لاَق- نع نَعْوأ - هيب ْنَع دعس نب ة ةريغملا نع

 َءاَجاَم ْبَرأَف وعد : َلاَقَقدْنَع تْسكَرَك « (هماطخ)وأ ء هت مامي ت ذَحأ

 عقرف : :َلاَق ؟راّثلا نم يندعُيَو ةّنجلاّنم يجري لسَعب يتب : 30 هب

 وا“ تناخأدقإةبطخلا يف تأ تنك نك: : لامك ءامسلا ىلإ هَسأر
 جُحَتَو ةاكرلا يت 2 «ةالّصلا ميت «ًانيش هبة هي هللا مَن : :َتْلَوْطَأ

 (الالر/ 5١ روألا ني راض“ ثيدحا
 00 ل ا ل يي يي

 وا ممرق#
 هوتؤي نأابحُت سانا ىلإ ين َناَضَمَر موصتو «تيببَلا (ا/لال/5)

00 

 1 هاسا هم مل ل
 دادسش نب سنوي ثيدح

 9 سس
 ىّسوُم وأ يِنّئَدَح : َلاَق. هللا دْبَع اَنَقدَح- ا

 00 هم

 ْنَع «ريشُب نب ديعّس اَنْدَح : لاك َةَمَْع نب دَمَحُم انئدَح : َلاَق' يرتعلا

 َلوُسرنأ ؛دادش نب سنوي نع راسل يأن قلق ع ةداَتك

 ٍنيدِيلا يذ ثيدح
8 5 

 سب سم يكد : لاق هللا ُدْبَع اَنَقدَح- لثفم

 «رْيطُم نب (ْيشانكَح : َلاَك َناَمْيكْس نب (يِدَْماَكَدَح : لاق . ىتنمْلا
 92 لل علوا سس را

 :لاَق كيب ةربخأ تثق فيك : :َلاَق لَم هقكَدصْيضاَح ريس «ريطُم هيل

 لوسي ؛ ؛َكَرْبَخْأَف «بُشنُح يذب نْيدَيلا ود كفل كن يتتربخأ هاا

 ءنْيتعْكر ىّلَصَق نصا يهو «يشتلا يال ىدخإ مهب ىلص ف ل

 َماَقَك.ٌةآلّسملا ترص اصلا تّرصقأ : نووي مهو ساّنلا ناَعَرَس ضو
 مقل وايق ل

 يلا أهلا ةماعلا تيارا لل وس

 قام :َلاَقَق تيس ْماٌةآلّسصلا ترق هّللالوُسَراَي : :َلاَقَك
 عع 00

 القتل ثوبا :َلاَقق َرمُعَو ركب يبأ ىَلع لأم «تيسُن

 م نيك ر ىَلَصَقُاَّنلا باكو اف هالو َعَجرك :

 وسلا يتجسس مس
 ماس م :نينس عْيَسْوأ «َنينس تست ْئَدَح َناَمِيلَسوُبآ لاَ

 رع مرج سل

 . يظفح رّثكأ وهو «هيف تْككَشَو

 :لاَق. يلع نب رصَن ينُئدَح .هّللا دبع اَنَثدَح -

 نب يدم ينربخأ نيا يذ ثيدَح ْنَع هلأ ريم تأ َلاَق . نامي

 ع نيش هلق ريكلا مث يدحلا ذر يك عه ناسا

 لورد: َكَكدَحَف بَشَح يذب كفل نبدي اذ“ نأ «يتئدَح تّبآ اي ىلْب

 َمَلَس مث نيتك ُرْصَمْلا يهو ”يشعلا يئآلص ىدحإ مهب ىَلَص هلل

 0 « الملا تع َلاَقَف . يملا اوس جرش

 : هللا لوُسر اَيَقَدَص

 :ةلاقق ؟نكتيلا ثوبا ١ اق رش ركب ىل ىلع ل. «تيسُن

 مهي ىلَّصَوُس الا باكو ف هّلالوُسَر مجرم ؛هّللاَلوُسَر اَيَوَدَّص

 .وهسلا يتدْجَس مِهِبَدَجَس مث «مْلَس م «ِنْييعْكر
 يبأ نبا نع ءرَمْمَموبآ ينكح. هللا دْبَع اًنَتدَح -69

 ركب يبأ هلم ناك : :َلاَقكِنيَسُح نب ىلع ىلإلْجَرءاَج لاَ. ٍمزاَح
 37 دع

 .ةعسلا مهتِمك) َلاَقك ؟89 يبل نم َرمْعَو



 ع 8 0

  4طه - ١

 نب ورمع نب ىسوم ُِس ن بون دج ثيدح
 _ رصاقلا ند ديعبس

 نب هّللا دنع انئدح :َلاَق. هلا دّْبَع اَنَقدَح- لكنك

 ع راما يب ياا لاك ٍماَشهْنْبْفلَخَو يري

 َلَحْئاَم :ا هّللاٌلوُسَر لاك :َلاقهّدَج نع ءهيبأ نع « ىسوُم نب بوُأ
 هماورم م هعد

 [164ا4 :عجار] ٠ :نّسَح بتآّنم لضفأ ًالحت هدو دلاو

 َورَمْع 3

 ىنزاملا ٍنسح يبأ ثيدح
9 

 تيس يسب

 ةّبحص هَلّنأ ينغلي

 ْنْب هّللاٌد يعاد : َلاَكأ هلا دْيَع اَنَتدَح ل

 ىيحي نب ورمع .: : لاق. يدرواَردلا دَمَحُم نعل دبع اند : :لاَق .رمع

 تْلَخَد : :َلاَق. ٍنّسَح يِبأهدَجْنَح ةَراَمَع نب ىَيحْيْنَع « ينكدَح

 لاق ءِنيَئَسْبد - 'تْذَحآَف : :ةرم يريراوقلا لاَكو - ترئاَق لاَكو «قاوتسألا
 ٍنَسَحوُبألَعَلَحَم لاق ٠ انسخ نأ ديرأ آو اًمِهيلَح شرشر اممم مو

 ْدَقَ دّقل :ميرم اهل لاقي انمةأَرما يل تقف اهب يرض : خش

 هللا َلوُسَرنأ ْمَلْعَتْملأ : يلَلاَقَق «ةيملا ريسكك نمو هدئضَع نم تست

 223 :نظنا].. ؟ةئيدملا يتبل َنياَمَمْرَح ف
3 

 لقلوب انتدَح هللا دْيَع اَنَتدَح -

 هللا دبع نب نيسح يكدَحَو لاق ِسيوأ يبأ نبا ينكدَح : لاق. يزورَمْلا

 نَسَح يبأ دج ؛ ينِزاَمْلا ىِيحَيْنَب ورْمَع ْنَع ؛6َريَمْص)نْبا

 ل يو فب بري ىّتح سلا حاكنم هَرْكَي ناك ل يلا نأ ؛ لد
 . مكيبحت اًبويحف مكانيتأ مكانيتأ هدروعف رقع يو رام طرام

 200-- :َاَف .هّللا دْبَع اقدح 11

 تناك َلاَقَ- < وأ هيذَعا ؛ ىَحَيِنْب ِرَمَع نَع - ةيدروارشلا ينعي

 آل اًهعَفَرَت : لاق ينِزاَمْلا نسَح بأ ينآرق ؛ هكر انج إن يل
 هم دش عع

 :اهَقلَحَف ٠ اهلل هّللاو باّرتلا اهبيصي

 هيبأ نع هنا ا نم فير ثيدح

 « يفتحلا كلا وبأ ينك دَح :َلاَئ هللا دْيع اَنَقدَح +5

 اَنمدَح : ثق. دْيَز 5 وبات :لاَق. 5 .يرصبل يه
2# 

 هسا عا ساسحم

 وهن كسي نيو جند نييندملا ديسم
 مسا 9

110111 

 5 معا مر هدر

 رياعللعو
 يرو فقس مانا لاق «هياك نم

 .ةماخب ناشرون

 [ام491,18/45,387/4ه :رظنا] .راتْخَمْلا مايآس يَ كلهو

 هج
 ركب يبأ نْبْدَمَحُم يكدَح :لاق .هّللا دبع اًنَكدَح 81 ريم ةدع 300

 ىَيحَي نع ؛ ةكمِرَح بيب انملَح : لاك ارب رشْعموبأ انئدَح : :لاَق: 'يمالمْلا

 يذُلاءوُحآَو «ةّيدحلا باَحصأ نم ناكو «هيبأ نع « ةراَح نب دنه نْب

 ؛ةكراح ني ءاَمسَأ وهو «ءاروُشاَح موي اصب موك مايا هللا لوس هَ

 تير :لاق «َمْوَيلا اَذَه اوُموصَيلَف َكَمْوَق رم : َلاَقُهَنعَب 8 هللا َلوُسَر نأ
 رم

 [ :رظنا] . مهمؤي ةيقَب اومنيلف :لاَ ؟اومعط دق مُهتدَجَ نإ

 ىَسوُم نْب بوُيأ دج ثيدَح [ُهْيقَب]
 سر مر 00

 يلع برص انْكدَح : َلاَق [هللا ُدْبَع اَنَتْدَح]- 11

 8 نب رماَع اَنئدَح : لاك. يسرا ىحيوُيأدامح نب ىلعألا دبع رع

 :َلاَك دَجْنَع ءهياْنَع ؛ ىّسوم نب ابوُأ انكلَح : لاق. 70

 :عجارإ . .نَسَح بدن م لَضْفأادكودلاَوَلَحَناَم : ف هللا ٌلوُسَر لاَ

 علم

9 
 نب ةبلعت نب دَمَحُم يدَح :َلاَق .هّللا دْبَع اَنَقدَح -8

 سلم رب هرب تاسع
 « يرمعلا ديزي برم اَنئدَح : 55 ءاوس نب دمحم الح : لاق. اوس

 "تيأر : :لاَق٠ .ةداقق ِنْبةبْطُق ْنَع «ِسوُدَس ين نم ٍلُجَرْنَع هداف نَع

 .سطشلا تير نإ طفي 8 هلل َلوُسَر

 نب ةبكنكر ب دمحم ينئدح : لاق. هّللا دْيَع اًنَتدَح -

 اق رخ ةيزرب اتش يك لاق. ءاوس نبا ينكدح : لاَ. ءاوس

 و 6 00 -

 ىَلَع ف يِبْلاْتْمياَب :َلاَ هدا ِنْب بم نع « سوُدَس يب نم ٍلجر نع

 . ةلصؤتحلا يبأب ىّنكب ناك «ةلصؤحلا يتتبا

 هم ل 0 6 2

 دعس ند ةكافلا ثيدح
 3 م ا" مم دو

2 
 :لاَق٠ يلع برص ينكح : لاك .هّللا دْيَع اَنَقَدَح-

 + وي انكدَح : لاق. دلاّخ نب فسوي اًنئدَح نمحّرلا دْبَع ْنَع ٠ «يمطَحلا ِرْثْمَج



 نييندملا دنسم

 هءايمرا ٠
 لوسَر نأ ؛ ةمثم لكك - - دس نب هكا َع ؛هكاقلا نب ةيقع نإ

 سر رب سا »ام

 اههيعد عهد للف ءشودو د
 ميو ةقرَح موَيو ةعمجلا موي اني ناَك 88 هَل

 مس رع هل رفا
 دعس ني هكاقلا َناَكَو :لاَق

 .رُلاٌمويَورطفلا
 . مايألا هذ هذه يف لْسْْلا هلهأ رم يمي دعس

 - + , (7/9/4) يبآلكلا ورْمَع نْب َةَديَبَع ثيدح

 4و6

 نبل جاَمْسإ يك لان هللا دنع اَنئدَح -0

 يندح : :َلاَق «يلآلهلا مْيتخ نادي اتدَح «يلذهلاٍرمَْم وأ ميهارنإ

 اع ناجح هوك ع كاتيا : يبأ مأ ينج

 أعلا عبس اضوتَيَوهو 8 يلا تير :َلاَق 'رالكلا

 تلق تخل ع ىلع رولا تنبأ تكضوتاذإ يه تتاكد

 [15:45 :عجار] . اهسأَر [ىَلَع]

 نب نامثع يتكدح :َلاَق. هللا دبع انتدَح - 58

 دير يت نحل : لاق. يلآاهلا مخ دْح انب ديعس اًنئدَح :لاَق. ةبْيش يب

 هللا لوُسَر تير : :لاَق. يبالكلاوِرْصَع نبدي اَدَج نع ؛ « ضايع هب

 . ءوضووا عساف ضو وت

 و ءوضولا تكبسأ تاّضوَناذِإُةعييَر تاكو : :لاَق

 هكتشانوبنق ينكح هللا ُدْبَع اَنَقدَح 7
 مه راورا

 نبا ةعيبر در يتدج يح : لاك يلآاهلاٍمِتْخ نب ديعس اًنْبدَح : َلاَق قاتلا

 َلوُسَر تيار :لاَك. يبالكلا وِرْمَعِنْب هدي اَهدَج نع 5 ةييآلكلا ضايع

 .ٌروهُطلا مب يساَك ضو هلل

 :عجار] .تَعَبْسأَروهّطلا تّذَخأ اًذإ - هَتدَج ينعي - يه َتَناَكَو :َلاَق

 م

 سم اصام ساي

 ةرييه ند كلام ثيدح
 تسي سيستم وول

 ْنَع هدْيَر نب داَمَح اربح : لاك َنوراَه نب ديزي انئدَح - 1845

 «يْلا هلا بدكم « بيَح يبأ نب ديَِيْنَع «قاَحسِإ نْب دمحم
 مما

 ف توصي نمؤم نم ام: قف هللا وسر لاق لاق . ةَريبِه نب كلام نع

 . هكر ألِإ فوم هال اوُئوُكي أ اولي نيم نهم هبل

 هنالك مهمين اج لهل إى بالا ناك : لاق

 .فوفص
03 

 م 00 و

 م86 8 م ول 8 دول -

 دوسألا نب دادقملا ثيدح

»4 
 مهرب مرتك سا را لل

 ٍماَشهْنَع « قاَحسإ نب دمحم اًبربخَأ : لاق. ديزي انئدَح - --|ا6

 مو ا ملل لس يلع يل

 لاق : لاق. دوُسألا نب دادقملا نع «هيبأ نع «ةورع نبا

 11445 ح 0000 ورمَع نب ٌةديبع ثيدَح
 0 يب جي بيبي بص 0

 ارب ناين ضع ارنا( دل لجل نع لل لور

 [048:4 :رظنا] 5 ةالسصلل هوو اضَوَتيو هرقل سَْي : :َلاَق ؟ةاَيَحْل

 همم اوم . هما 0

 ةلظذح نب ديوس ثيدح

 (َع) «ليئارسإ انربخأ : لاك َنوُراَه ني دبي اندَح - 185

 هندَج نع ؛ « ىلعألا دبع نب ميه انَح : َلاَق . قاَحْسسإ يبأ نب سنوي

 1 "رب لئاو اَنعَمَو ديو

 ىَّلَخَف ا اطلألا

 مسيرات هى وُخأ ملْسُمْلا «تْقَدَص يكتم

 نب ديلولا انندَح - 181

 قف هللا لور ديوُ انجَرَح :َلاَق ةلطنَح نب ديوس هيأ نع

 ك0 لوح ِربُح

 اَنِكَح : آلاق. رماع نب دوسأو مسالا

 نب ديوس اَهِبَأَنَع ؛هتدَج ْنَع ؛ ىلعألا دبع ِنْب مها ْنَع ؛ «ليئارسإ
 [هلبق ام عجار] .» رَكذَف ٠ . 8 هللا لوُسَر دير انجرح : :َلاَق.ةلَظْنَح

 40 0 8 ه 1 -

 بانذ ١ نب دقس ثندح

 هل .
 وس رب هو وري عوض

 دّبَع نب ثراَحْلا اًنربخأ :َلاَق. ىسيع نب ناوفَص انْئدَح - 1854

 :لاَق. باَبُذ يبأ نْب دْعَسْنَع :هيْنَع هللا دبع نري ْنَع ءِنَمْحرلا

 يمْوَقل ل مجا هللا َلوُسَ اي :تْلُق تنك اق 8 هللا لوُسَر ىَلَعتْمدَ

 ّمُك ؛ْمِهْيَلَع ينلمتتس او 88 هلا لوس َلَمقق ؟مهلاوُمأ نم لَ اوُمكسأ آم

 نمرَمع ينكمعَتس مشد نم] هلع ىلا يضر ركوب يكتم 1
 . هدعي

 - ل ا 2و -

 كلام ند لمح ثيدح
 م 20 هي

4 
 اًنربخأ :َلاَق. جيرج نبا انربخأ : لاق. قارا دبع اَنندَح - 14

 يضرَرَمُع نع ِساّبَع نْبا نع طي اسوأط عسل ايد مَ
 هرب لَمَح َءاَجَ ٠ كلذ يف 8 هلا اَعَتهَّللا

 اَمُساَدْحِإ اسيَرضَق ؛ ايتازا يتيئات َلاَقق ةمباتلا ٠١ د

 آو رب اهني يف اقف يلا ىَضَت عَقَق 5 ءاَهينَجو اهم ؛ «حطنسب ىَرْخَأل

 . اهب لتقت

 :لاَق.؟ اَدَكَو اذَكب هيبأ نع [سوواط نبا] ينربخأ ؛ آلثو ,رمعل تلق

 [9476 :عجا 5 يكس دن

 تس سس بسم ل2 يسسسس سستم

 ريممام عمك 01

 لور ءاضق دشن هن ؛هنع



 هلا امرع 32

 بهم دلاخ وبان َلاَق هثلا د دْيَع اًنَقدَح- لجيل

 يبأ َنَع ؛ رعبا رج وأ اح : لاق . ىَبحَي نب مامه اًنثدَح :َلاَق . دلاَخ

 .ةجلاَلَحد نيرا ىَلص نم : :َلاق هللا لوُسَر نأ «هيبأ ْنَع ركب

 ه 2 8. هس ل 25

 معطم ن 2
 نْبةَحَلَط نب د محم نع ءن ملاو ْنَع تي اند 1

 روامش م اثم هس هو
 يدجُسُم يفآ لص : اق هلل لور لاق. م نب ريبج نع « هناك

 م سم ةاسأا هاش ىاسإو
 . مارحلا دجسَملا الإ هاوس اَميف ةآلَص فلأ نم لص انه

 نْبريبج نْب دَّمَحْم ْنَع «'يرظزلا نَع :نايفس اًنكدَح - "1١

 :رظنا] ٌمُطاَقةَّنَجْلالْحْدَيآل لاك يلا نَع ؛هيبأْنَع ءمعطُم

 [ا54 6 41 ةححم

 نْيريَبج نب دَّمَحُم ْنَع «يرطْزلا نَع ناَيِفَس انئدَح ١1861
 1ك ابحي دع نب معطملا ناك ول :َلاق ف يلا نع ؛هيبأ ع معلم
 . رالي ىَراَسأ ينعي ؛ يتلا (ىّتلا)ءالؤَه ين

 نبي نب دَّمَحُم ْنَع «يرْطْزلا نَع ناَيْفَس اند - - 1115

 دخل انو سس ؛ءامنمل يأ لاق ف "يبلع .هيبأ نع «معطم

 ىَحْمي يذلا ءيحاَمْلا انآو « يمك ىَلَع سنار شي ي يذلا شالا
 مس ع سوس ف

 سيل يذلا بالا 7 بقال نك ٌرفخْلا يب

 نبوي نب دمحم ْنَع يلا نَع يفسح - ١6

 ءسظنا] روطلاب برغَملا يف ريف يبل ٌعِمَسْهنآ ؛هيبأ ْنَع ءمعطم

 [)ةمحمءل محلا

 [1584» :رظنا] . ُظ يب دعب

 ومع
 يم نب هللا دب نَ 'رشزلاواكدَح ايس انيدَح - انا

 400 درب ريبج نع

 :رظنا] . رأسا 0 يل ةَهطانعأ

 |[ اك

 نمر يتج ِنبِدَمَحُم (نَ) «ورْطَع نَع أ نايفس انندَح - 1١ "هاب

 ممم :رظنا] . ٠.960 نيشان ١ اق

 نْبِريَبج نب دمحم ْنَع وِرْمَع نع : :رم نايفس لاكو- ١868 ١

 88 هللا لوُسر تلو ةكرعب يل اريعب بلطأ تبعت لاق هيبأ نع ؛

 [13الما/ :عجارإ ؟نماَم هَ ام سْمُحْلا نم اذه :تلقافقاَو

 نبا ي دي - دمحم انئدَح : :َلاَق رى ”اادلا

000 0 0000 
 موش دال ةعز شه طال

 ع

 مم مما مم
 2. قمع م

 ١ ص

 يلو ةَحيِصنلاَو «ِلَمَحْلا صلِ : نمْؤُمْلا بق ْمِهَْلَع لغَي آلات الث

 .هئارو نم نوت مهد نإ «ةَعاَمَجْا موُرُلَو ءرمألا

 [ 19ما/,11/ىم/6 :رظناز

 درْطَع يح : :لاَق. رسم ْنَع «ديعسس نب ىَحَيانئدَح - ليلا

 تعمس :َلاَق. هبيأْنع ؛ ٍمعطُس نب ريب نب عفان نع ٍلجَرْنَع «ةرمنبا
 بل رارم ثلا -ًاريبك ريك هللا : عوطتلا يف لوُتي 48 يلا

 وع يّنإ مهلا - رارم ثآلك - اليصأو ركب هللا ناَحبسَو - - رارم ثآلك -

 اًمهّللا لوُس

 :ُهَّحْقَت امو ءَمدكَْا دخت ياهو هََمَ مآ : لاق ؟هخفّتو هثفتو هزمه

 راي : كش هخْفَتو هئقو هزمَه نم ٠ « ميجرلا ناطيشلا نم كلي

 يل يا
 ل56 ؟ءا هه ل411 :يظنا] . رشا : هئفنو «ربكلا

 # قو 0ك

 هكا نتأمل سه «ةَرتَع نم لجَر

 «ًاليصأو ركبها ناَحْبْسواريثك هّلل هْسَحْاَو اريك ربكأ هلا : :لوُقَي ناك
 هدو هوم مسجلا اطيل نم كابو (41/4) ينم [

 - ٌعَوصَي ينعي - ةّئوُملا ةقيهك َركَذك : لاق؟هْرِمَه ام :تلُق :َلاَك . هخْفتو
 0 اَمَك

 [ادمتل :رظنا] ٌرعشلا : لاك هن ف
 هر هس س2
 :ْتلُق ٌربكلا : لاق ؟هَخْفَن اَمَق : 7

 احس نيس ار لاق. ؟.نوُراَم نب ديزي امدح

 0 تلت َناََع برب اناَمْمْحَو انآ
 رم سل

 900 ميم

 يني م انتاَوِْإ تير مهم هب لَجَوَرَعُهَلا كَمَصَو يذلا كلئاكمل

 مُهنإ :لاَق ؟ةذحاو ةلزْئمِب كم مُهَو نحَناَمّنَو اًنْكَرَتَو مُهتيطعأ باطما

 3 7 يش بلا نيو مشا وَُبْمهاَمْنَ ءمآلْسإ الو ةيلهاَج يف ينوُفراَي مل

 الدق ؛ءلكهك» :رظنا] . هعباصأ ني كبش مك : لاق. ًدحاو

 ,يرْطزلا نَع ؛بنذ يبأ نبا انربْخأ :َلاَق . ديزي اندَح ١7817-
 ريب ْنَع ءِرَهْزآلا نب نَمْحّرل دبع نَع «فؤوع نب هل دْبَعِنْب هَ نع

 رب نم لجل ةوُث يلم يش مشل! :4 هللا لور لاق اق :َلاَق. معطم نبا
0 

 . شيرف

 [؛"همه :رظنا] . يأرلا ل :لاَق ؟كلَذي ىَنعاَم :يرهزلل ليك
 سرا رب م صمام

 :َلاَق جيَرج نبا ارب : لاك .(رْكَيانُب دمحم اَنثَدَح -65

 ينل نع ؛ ءوعطم نب ريبج نع هيب هلا دبع عمه «رْيزلا بأ اربح

 رع
 مككداكألإ .. نما هع تان فام ب نا ا 3

 [!مم» عجارإ راه
 ةيمورع مو

 دْبَعْنَع هدَّمَحُم نيم اندَح : لاق. رماع وب أ اًندَح 6 !١-
 الجرد ؛هيبأْنَع مهم نيني نع ٍليِقَع نب دَمَحم نب هَّللا اعدت

 انآ ملك «يردأآل : : لاق نادل هللا لوُسْر اي: لاَ 8 "يّنلا ىتآ



 َّس «يرنأألا داق ارش داليا يمجا 0

 20 سس 2000 0

 9 ا ا ا لاق ءاَج متن

 . اهتاَوْسأ :َلَقْرَس ناتلبلا يل َجوَرَع ير تاس ين «يرذأ

 ْنَع ؛ةَمْلَس ْنْب دامح اًنثدَح :لاَق. ِرماَع نب دوس ننَدَح -5 سرر ةرعشو

 هللا لني : :َلاَق فيلا نَع ؛هيبأ نع «ريبج نب عفا نع «راتيد نْب ورْمَع

 ْلَه ؟ةَيطْأك لئاَس نم لَه لوي ال ءاَمّسلا ىلإ ليك يفجع * مة قم

 [١ة814 :رظنا] .ٌرَجَمْلا َمّلَطَي ىَّتَح ؟هكرفأك رفح نم

 «ةَمْلَس نب دامح انئدَح :الاَق. ُناَّفَعَو دمّصلا دبع اًنئلَح -1

 ناك :َلاَق.هبيأ نع معَطُم نيج نب عفانْنَع هرائيد ِنْبورْمَعْنَع
 ؟ِرْجَقلاةلَّص نع كرَأل هليل ولكي نم : :لاَقف رس يف اف هللا لوُسَر

 الإ مْ مق مهناذآ ىلع بضم سمعا لطم لّبختساَت ا[: لكلب َلاَقَ

 ول مش نيتترلا ولصق لل ذأ اوؤَضوَتمُ ادا اوقف سلاح
 .َرِجَْفْلا

 ورْمَع اَنْندَح :َلاَق . ةَمْلَس نْب داَمَح اًنئلَح .ُناَمَع انكلَح -

 :َلاَق 8 هّللا َلوُسَرَنأ «هيبأ ْنَع ؛ «معطم نبا ريب نب عفان نع «راَيد نبا

 ؟ةَيلططأ لئاس نم لَه : 0 يلا ءامسلا ىلإ ةليكل كلج هلْ

 [اامتت :عجار]. ؟ةكرفغأك رس نمله

 ةعودماع ل كاس سا ل ع ع اسرق ع

 ْنَع ةَملَسْنْب داَمَح اًنئدَح :الاَق .َناَفَعَو نَسَح اًنئلَح -89

 نو ا تو

 [158451 :رظنا] . يقاتل «مئاخلاَو ء«يحامْلاَ ؛ٌشاَحْلاَو

 مة
 ٌدَمْحَأَو دمحم نأ :ل

 يبأْنَع «ليئارسإ انئدَح :لاَق ىلا“ نب نيجح اًنثدَح -- 

 َلّلُص ارادت : َلاَك م نب ريبج نع «درص نيب نامي ْنَع « قاحسإ

 ًنآلك يّنك ءلسّدُحآَفانآ مآ : 8 هللا لوُسَر لاق ؛ ينال ةل 0 ل
 رةومارع

 . يد ٍئاس ىلع نب همي 13 أر ىلع بلم

 نع« د يبل (01/4) نر ع «نَّمْحرلا دبَع نب نصح

 ىَلَع كرف ؛ نيئكرفَراَصَق 8 هّللا لوَسَر دْهع ىلَعْرمقْلاََْلا لاَ. هيبآ

 نإ: اوُناَقَف َكَّمَحَم اًَرَحَّم : اوُناَقَف :٠ ٍلبَجْلااذَه ىَلَع ةئرفَو لَا اذه
 . مهلك نار حسي يطيل هن انرحَس ناك مم 2 سعس ص مص

 دبع نب ْديِعَساَنكَدَح :لاَق. ةّريغملاوبأ انكدَح --7

 ف يِلا نع معلم نبي نع ؛ ىسوم نب املس يدَح : َلاَق يزعل
 فقم ةَقلَدْرم لُكو «ةكرع نط عامك فقم تاََرَعلُك : 5

 رظنا] . حبت قيرتلا مايل لك ٠ هرحْنَم نم حاجف ل كو «رسَصُم نع اورو

 [هدعب ام

 دوت اهم مهم مكي ىَّح سانا ّمَم تاقرعبُهلريعب ىلَ فقال

 نع «زيزعْا دبع نب ديس انئدَح : لاك. ناَمَيلا 0

 هلم َرَكذَك .. . ف يبل نَع ؛ ٍمعُْمنْبوببْج نع ؛ ىسوُم نب اميل

 ١ [هلبق ام عجار] . حب قير ميك لك : لاك

 روقعي انئدَح - ١5|

 نْيرْيَجُح لآ ىو -هاَلمْنْ هللدّبعْنَع « حيجُن يبأ نب : هللا دبع ينئدَح

 8 هللا َلوُسرتْحَمَس ب :لوُقَي معطُم نب ريح تنعم :لاَك - باَهإ يبأ

 ةَعاَّس تْييلا ةَهبَف فوُطَيافلاط مكن اَمنهرغأل فتم دبع ياي: لو

 [11861 :عجار] . راه ليل نم

 ل# م سيت

 :لاَق. َفاَحْسِإ نبا نع « يبأ انئدَح : لاك .بوُقعَي انئدَح - ١1106

 نب ري نْب دمحم ْنَع «باهش نب هلا دبع نب مل ربح رك

 َساّنلاْبطْخَيَوُمَو 9 هّللا لور تمس : :لاَق. ريبج هيأْنَع مهم

 اهتمي مل م ىلِإلاَهَأ م اًماَعَوَق يلام َعِمَسادْبَع هللا رضَن : فيحْلاب
 روم را وم سرا هم مه ع

 .هئم فوه ْنَم ىلإ هظف لماح برو هه هقف ال هقف لماح بر
 مص سم ل هامعش

 يود ُةَعاَطَو ءِلَمَعْلا صآلخإ : نمؤُملا بلك ِهْيلَع لفي الا لَ

 [ل546 :عجار] . هئاَرو منو مهو إو ةعاَمجْا موو ءرمألا

 : لاق َقاَحسِإ نبا نَع ٠ يبأ انئدَح : َلاَق ب

 وِرْمَع يبأ نب ورْمَع يِئّئدَح : لاق. قاحسِإ نبا نَع ح5١

 نب ريب نْب دمحم ْنَع «ثْدَوحْا نب نمسا دبعْنع بلَلُمْلا ىلوُم

 :عجار] . صني ديْمَل «باهش نبأ ثيدح لم .. . هيآْنَع ٍمعْطُم

 [لاىل55

 ينربخأ : لاق. ديبأ نع ٠ يبأ انئدَح : لاق .بوُقَعَي انئدَح - ١813/17

 ف هللا َلوُسَر سنا ءآَرماذأ ؛ربحأ معطم َنْيَربَج هابأّنأ «ريبج نب همم عمرة او
 روش صصص ب

 ؟ةلّدجأ ْمَكْنإ هللا َلوُسَر اَيَتْيآَرآ : .تلاَقك باكرا رين يات

 [15444 :رظنا] . كباب ينأق ينيدجت مد :ل :

 نبا لاق ءٍحلاّص نع« « يبأ انندَح : لاق . بوُقعي انئدَح - ١

 نب ريم نب دَسَحُس نأ ٍمعطُم نْبِريج نْب حُب (رمْ) يتريخأ : :باّهش

 8 هللا لوُسَرعَمْريسيَو مايه ؛ معلم نيب يتربخأ َلَقمِمم
 ارم 0

 هَيوُناَسَي باَرغألا ف ِهّللا َلوُسَرتَقلَع٠َ « نيثح نم ًالبقم «ساّنلا هَعَمَو

 لق كلور ماكر تفطَخَ 9 تقطر ىلإ ءورطنطا بح

 مُن[مُك نإ هتمستلامعت هاّضعلا هذَهَُدَع ناكل ؛ يئادر ينوطغأ

 لك لدمج ماتم :رظنا] .ًاناّيَج الَو ًاباَذك لَو ًاليخب ينودجَت

 .لاق . قاَحْسإ نبا نَع « يبأ انئدَح : :َلاَق .بوُقعَي اندَح - 89

 8 راّصألا رح نبع نب دَمحُس نيكي بأن هللا دبع يئدَح دق

 رع مك نايم 'َج

 نب ريبج نْب عفان هَّسَع ْنَع « نب ريبج نب نامي يبأ نب ناَمْثع نع

 هنو هل لتس لبق ل هللا وسر نار :َلاَق ريُج هي ْنَع ءمعطُم
 هّللاَنمًاقيفؤت 000 2

 ل



 نع« :ةَميبلز نرخ: لاق. .قاحشسإ حياك - 5
 لا بابُ يبأ نبل ثراَسلا نع ديزي نب ثراَحلا هاملو#

 اق ءاَمّسلا ىَلِإه سَ مقرا هللا لولا ؛هيأ نع «ٍوهلم نب رج
 ا َلاَقَك .ضرألا لّطأ ٌريَخ باَحّسلا عطقك نما لمآ مكان
 [1+159 :يظنا] ٠ مثالا: فَ هلك لاك ؟هللا لوس ينمو : :هدْئع

 ٍملاَسنْيناَمْعتلا :َلاَق . ةّبعش انْدَح :َلاَق . نافع انندَح -
 همم م م و يس م ع أ

 :لاق: معطم نب ريبج نَح ؛هاَمَس ٍلَجَرْنَع ؛ ينربخ
 انكي ٌنوُمْحَْي سنان هللا لوُسراي :تلُق :لاق. معلم نب ريب
 ين ْمّشُك ولو روج مكيِتاَل اوبك :لاَق هيَسْحاَك :َلاَق ؟ةٌمكمب روجأ

 154:51 ه1 :رظنا] (م0/6) بعت البا

 دَّمَحُم : نب هّللا دبع امدح - اكرام"

 هتعمسو : :دمحأ نب هللا دْبَع َْمْحّرلا

 روم نوع نع ٠ نيصح ْنَع ؛ «سيرنإ نب هلا دْبَع ْنَع (دّمَحُم نبا

 تعمس :لاَك هيأ ْنَع معطم نب ريبج نب عفان نع ٍمصاَع ِنْب داب ْنَع
 هللدمَسْلا - انكلك - ريب يللا: لا اللا مَا َّنيح 4 هللا لوُسَر

 للا نالت - اليصأو ركب هللا نَس - انآلئ - ًريثك

 . هخفتو هثذكو هزم نم ناطتشلا
 رعشلا هّعَقَ 5و «سَمْلا بحاَص خت يلا هوما همه : نيصح لاق ع روم معو رجم سا مة مس ري

 1585١[ :عجار] ٠ ربكلا هحْفتو و

 ةَماَسُأ وو ِرْيَمُت نبا انئدح ءدّمحُم نب هللا دب ندَح - اكن

 لاق :لاَق طم نيريجْنَع ؛هيْنَع ؛ «ميهاَرإ نبا دْعّس ْنَع ءايَكَ نع
 مك ةياجلا يف ناك ف لح ايو «_السإلا يف فلح ل : : 4 هللا لوُسَر
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 دش 3 | مالسإلا هدي

5 706 
 دمهَعمَس دق هاَرأ

 دْبَع وُبأ لاق) "دمحم

 هللا ٍدْيَع نم اَنأ هئعمس

 نم كلب ذوُعأ ين مُ

 ْنَع ةيش انئدَح : :ةلاَق. رقع اح - 145" 1١

 نْيرْيبج نع ؛ «يبأ نع « يتوخإَّضْمَيتْعَعَس : :لاَق .ميهاربإ نب دعس
 ءاداف يف : هرج نب لاق رشي ءادف يف 9 هّللالوُسَر ىنأهّنأ ؛ ٍمسْطُم

 يي هلل وسو «دَجْسَملاَلَحَدق دموي مكسأ امو (نيكر شما
 . را تغمس َنيح يلق نع مص مناك ,روُطلاب ار «برْغَملا

 0070 ا 0 ل

 :رظنا]. َنآرّْلاتْعمَسس ْث يح يبلق َعِدّص اَمْئأَكَ :رَمعَج نبا لاق

 القال

 يرام ومد 00

 -ُناّيفُس انربخأ :َلاَق .ٌةَبعش انئدَح :َلاَق .ناَّمَع اًنئدح -6
 م نيل ل

 نري نب دمحم ْنَع َثدَحي «'يِرطْلات عمم : :َلاَق - - نيسح نبا ينعي

 ًةّنَجلالَخْسَيأل :"لوُتيف هللا لوُسَرعِمَس هنأ هيأ نع ؛ ممل

 [اةهما :عجار] عطاق

 َناَّمْسنلا نع ٌةَبعش اًندَح :َلاَق .رفَعَج نب دمحم انندَح -87

 من هلا لوري : :تلق :لاَك . معطم نإ ريبج نع ؛ «ِلجَرْنَع ؛ ٍملاّس نبا
 رجب يف مك ولو مكروب ا 2 لاك ؟ةكمب هيلا يكن ن ومعَرَي

 يباَْمآ يف: فاق سارا لانو قا لق. بع

 [االخا :عجار]. قفا

 ب مو ةاع 2

 ىلع اق هيَ 00

 ارفق بِرَْملا ةالَص سالب ىلص ما رم ءاف ينال لس

 [5١1ههد :عجار]. ل

 مشرع مو
 نع «بذذ يبأ نبا اًنربخأ : لاق. َنوراَه نب ديزي اًندَح - ١- "3م

 رمزا ني نَمْحرلا دبع ّنَع «فوَع نب هللا دبع نب َحْلط نع «يرهزلا

 لجل ةوُق يلثم يشرف نإ :لاق 8 هللا لوُسَرَدأ ؛ مم يرث ْنَع

 | شير ريغ نم
200 
 ا جلل ألا ل يا : يرمز لي

 يف ده ها ل

 لت ل قرأ باغ ممل نيوتن «هيبأ نع

 َلوُسَراَيدلَدجَأ ملفت ْنَجَر إف: :تَلاَقَك ؛ يلإ يعجن : اهل َلاَقَم ايش

 ملق تعَجْرْنإَف : : هللا لوُسَراَهَلَاَقك - توملاب ضّرعُت - ؟هّللا

 [1549890 :عجار] . ُهنَعهللا يضر ,ركبابأ يقلق ينيدجت

 هم ملا سول

 يرْطْرلا نَح «سْنوُي انئدَح : لاق .رمع نب نامت اًنبدَح - ١

 مل هللا لوُسَردأ ؛ م نري رييج اًنئدَح :لاَق . بيسملا نب ديعس نَع

 ينل مسي امك اعيش سما م لقوت يبل الو سْمش بع يب مسي
 هللا لوس ٍمْسقَوحَت ص امساك ركب بأ نأو «بلأطملا ينبو مشاه
 8 هللا وسر ناك امك ف هللا لوُسَر برق يطْنُي نكي مله َرَغ ف 3

 روما

 [ادمكا ادد ند دقو هع كو :مهيطْي

 :لاَك و يي هاك :َلاَق - َقاَحْسمإ
 20000 وسو مثل رع هد

 يتب ايرعأل : :لوُقي 8 هللا لور تغمس : لوي ممم نرجس
 :عجارإ راَهئوأ لل نم ةَعاَس تيل اًدهباف ”فوُطيافئاَط ْمنمَنَم ام فام دْبَع

 1 لادم

 ْنَع ٌداَّمَح انئدَح :َلاَق م /4) دسك ا - ه1

 يمال زعل 0 رق

 [154856 :عجار]. ْبَقاَعلاَو «مئاَخْلاَو

 «ءيرشلا نع سَ اَنَح لاق: . قالا دبع اندَح - - ١6331
 3 *م م

 ُهُللاوُحَمَي بذل سات و ا 5 هاش يأ :لوُقَي
 بقالات « يدق ىلع اَنلارشحُي يذلا شالا انآو ءَرفكلا يب قمقو

 # مة صا

 'يبئدني سيل ي دنا :َلاق ؟بقاَعلا ام : 'يرهزلل تلق :رمعم لاق

 1 :عجار] . يق



 امم
 »با ما »# ماعم

 «يرهزلا نَع ءرَمْعَم اَنَْدَح :َلاَق

 آل :ًلوُتيف بلا تْنمَس :َلاَ
 اق. قالا انسَح - -15

 نير يح نب دمَحُمْنَع
 هي 000

 35 :عجار] . عطا ةنجلا لخ

 اه.هيآْنَع مام هه

 «يرهزلا نَع رَمعَم اًنئدَح : لاَق « قازرلا دبع انئدَح - 86

 ٠ © مسرع هان

 موي ىراسألا ءادف يف اج ناكر دين ؛ معطم نب ريبج نب دَمَحُم ْنَع

 [1ةههد :عجار]. روّلاب ٍِبرْغَملا يفأر رقي 8 هللا لوُسَر تغمس : لاك ردي دب

 نِيااَتثدَح :آلاق. ركب نناو قالا دبع اندَح - سيكل

 يا و لم عسل ل بأي: لاق . . عرج

 عكس مم 5277

 دنع احكم قرار ل نم 06 ل

 .راَهئوأ ليك نم ا ةعاَس يأ تي انه

 [000 :عجار] ٠ ٠ تيَبَلا اهب فوُطَي نأ :رخكب نبا َلاََو

 22 اع هل
 َرَمُع ْنَع «يرْطزلا نع همم انكدَح « قالا دبع انئدَح - ١1

 ٌةاَبأ نأ « معلم ِنبرْيَبج نب دّمَحُمْنَع ؛ معطُم نب ورمع ني دَّمَحُم نبا

 هيام هش م مكبتع كودك ها

 قلع نم هلم انهم ف هلا لوس عمري اين مرح

 «هتلحاَر ىَلَعَوُهَو هءادر تَفطَخَف «5ر ةّرمَس ىلإ هوَرطْضاَق ؟هئولآسُي بارعألا

 هَدَهدَدَع َناَك لق لبيع وسن :يئاتر يلع اور :َلاَقق فوق
 0 ه ابانكآلو ءًنابج الو «ًاليخَب ينوُدجَت ل مث مُكََيهتمَسَل امن ءاضعلا

 ٍنْيِدّمَحُم ِنْبَرَمْع بَسَن يفرَمْمَماطخأ : ٍنَمْحّرلا دبَعوُبأ لاق

 [ادمامو :عجارإ. هوي نم ميت ءوِرْمَع

 و نب هعمماع

 كغ ب ينتج لقا لاك ك0 [يبأ) يتربخأ

 ىَلَع ةكَرعب ساَّنلا يففقاَو , دمحم نأ هبغتأ قرع ىلإ تفلْنَ

 هيلع لأم كلو ةرع شح ءريعب

 نع «بْيعَش اًنَربَخأ :لاق .َناَمِلاوُبأ اَندَح -4

 َنبدَسحس نأ «مملم نيب بدم( ينريخأ :لاق يل
 هدو تدلع كم دو 00

 َرُكَذَه'. ... 8 يللا عمر يسيَوه ايه ١ معلم ُنْبْريَج ينربخأ : لاقي

 [ااةمام :عجار] .رّمْعُم ثيدَحوْحَن يمي ثيدَحْلا

 7 نع «باّهش نبا يخأ نبا اند : لاق. بوقعي اًنبدَح - |5946

 نيدمحم دمحم أ( معلم نب ريبج نْب دمحم ً م نب (رمع) ينَربْخَأ : لاَ همَح

 قف هللا ل اوُسَر ٌعَمْريسيوُم انين ؛ معلم بيج يتربخأ َلاَقريَج

 [1هاله :عجار] . انعم يذق ... . نيلح نم هلم

 ٍنَع «بقذ يب بل انربخأ :لاَق نورا ديزي اندَح -
 م نب ريبج نب دَمَحم ْنَع «نَمْحرلا دبع نْب ثراَحْلا

 نَيلالْهَأ مُكْيلعمَلطي 8 :لاقذإةكم قيرطب هللا لوس عَمَصّنامكُ

 1 يام ةوع

 آلَو :راّصنألا نمل َجَرلاَقَ «ضْرألا يف ْنَمرايخ مه «باَحّسلا مُهْنأَك

 :لاَق هيي نع ؛

5-00 

 _ اذذل 0

 :َلاَق تكس ؟هل لوس هلو :لاَق «٠ تكشف ؟هللا لو
 يش سرر ال ع 2

 :عجار] مشأالإ : ني ةَملك هلا يف لاق ؟هللا لوس كر اَيمرْحتالَو

 [اةدح

 يبأ َنَع َناَيْفَسْنَع ؛نَمْحرلا دْبَعو)عيكو انكَدَح - 1556

 0 لاق. مهم نب بيج ْنَع «دّرص نب نامي ْنَع «قاحسإ

 يبسأر ىلَع ضيفا انآ مآ : :َلاَ ف يلا دْ ةيانجلا نم

 لْخآَف اًنأامأ : ب دنع ُةياَتجْلا تّركُذ : :نَمْحرلا دبع َلاَكو

 [اةم4ا/» :عجار] . يسأر آر ىَلَع ضيفا انآلك يشك

 اَننَدَح :َلاَك .ُةّبعش اَنكدَح :َلاَك. نهب ( 66/4 ) اند 6#
 ما مص ماس مععف

 نب ريبج نع «دَحُي همسا َُفَحأ آل اناسْنِإ تْعِمس : : لاك ملاّس نب امها

 هو نسا دوت دق ل نم بهل ل 79

 ملامح

 0 : لاق. يدهم نب نسر اَح - را
 م

 ناَم 3 ا اه لاك. 5

 ويلا ينو عشا يي د نسف للكسر

 مق ران 0 ايش ان

 دبع يبل © هَل لور ْمسْْيمكَو :” :ريبج لاك. ًادحاو يش بما

0010 
 يدع شا يي مسامع شلل نملك يي آلو ءِسْمَش

 .بلطُملا

 .(ح) لَم محيا دْبَع ىَلَعْتاَرَق 6

 ٍنْبدَّمَحُم ْنَع «باّهش نبا نَع كلام ْنَع « طابا داَمَح ينكدَحَو

 يف روُعلاب ار هللا َلوُسَو تش : :َلاَكُهَّنآ هيأ نع ؛م هلم نير يجج

 .برْغَمْلا

 [اام4و :عجار] . ارق ف يبل نإ :داَمَح َلاَكو

 وِرْمَع ْنَع ؛ةَبعش اَنئَدَح : :َلاَق .رَفَعَج هج نب دمحم انيَدَح - لحال 5

 هيبأ نع « ءهلم نبي نب نع ؛ئرتتلا صانع رمز

ءمعطم نب ريبج نب عفانّنَع : َنوُراَه نب ديزي لاق و)
 :لاَق (هييأ نع «٠ 

 املا .ًاريبك ريكا هللا : :لاَةالَص يف َلَحَد نيح هللا َلوُسَرتنآَر

 ةرخب هلا ناَحْبْس - انآلك- - اليصآو رك هَللدمَحلا ريب يقال: ًاريبك

 «هوْسَم نم ميجرلا ناطْتتلا نم كبْدوُعأيّنإ مهلا - " اناآلك- ًاليصأو

 . هنْفَتَو هخْقتو

 ريو ف اراب ةهيسع عر رون مصم ىلع

 1581٠[ :عجار] .رعشلا هثفتَو «ربكلا هحَّمتَو ,ةّئوملا هزعهو :رمع لاك

 يهمه مرض نشو

 نَع يش اَنئَدَح : :آالاَق وهو ِرَفْعَج نب َمَحم انئدَح - الجلملا 39

 ريبج نع ؛ يبأ ع ثدي يتوخإَض طبت عع : لاق. ميِهاَريإ نب دعس



 لما ءاتفيف "يي لاقو) ٠ )يكرس انف يف فيلا ىتأ ١ مس م

 يلَصُيَوُمو هنلإ[ت يهتناف : لاَ. دكت مَلسآاَمَ رج إذن
 تغمس كي اثدَح يِبلك عد اماكن لاق ءروُطلاب ايف ارقي
00 ًًُ 

 ٍيوهو بر

 . ناقل

 :عجار]. نارا تْعِمَس َنيِحيِلَ عدّ اَمْئاَكَف : هئيدَح يفّهَب لاَ

 [لالمما

 تعمم :َلاَق .ُةّبعش اًندَح :لاَق . رّفْعَج ْنْب دَمَحُم اًنئدح -
 نب ريبج نع «ثدحي درص نب َناميلَس «ثدَحي قاَحسِإ بأ م 7 ندَحُي رص َنْبناَمْلس حمس هنأ «ثدَحُي قاَحْم

 عرفا انآاّمأ : دق. مشاة رك 6 هنأ 8 يِْبلا نَع «ممطُم
 [ادقال» :عجارإ ٠ انآلك يسأر ىَلَع

 2 .-74 الا ا ل 5

 نع ينزملا لفغم نب هللا دبع ثيدح
 ه ىسدنلا :

 بسسس ل
 «يرشرجلا ساي نب ديعس انثدَح : لاق. ليِعاَمْسإ اَنئدَح - كة
 :لاَك هللا دبع ني ديزي لق نها دب ِنَ حِينَ
 :كلاب يب يأ لاك ءميحّرلا نمر هللا مس لوم انآو يب ينعم
 يفند هبل! لاك 88 هللا لوُسَر باَحْص نم ادَحآَرأملو لاَ
 مورو ركب يبأ عمو ف هللا لوس عمات ذك يثإم ؛ةنم مالا
 حا لق تارك تل التالق اهي مهنم ادحأ ملأ مل نامل
 [5 مرا ماك :رظنا] ٠ «َنيِمَملايَر هَل

 ْنَع ءنّسَحْلا نع نُنوُي اربح لاك ليِعاَمْسإ انئدَح - 5
 1 بآلكلا نأ الك : : 8 هللا لور لاق :َلاَق ٠ ٍلقَمم نْب هللا دبَع 97
 بك رت اَمْيلو «ميهبلا دوسألا اهم اوُقا اقليم مّمألا

 ميلك مهروجأ نماوُسمُقَت ,ةّيشامْوأ يصر رح بلكي سي
 |[ ماك وا ما اتم 2030 506 :رظنا] . ًاطاريق

 يف يَصْن الو مَا ضباَرَم يف يلصن نأ اكو :لاق-١
 :رسفتنا] : نيطايّشلا مانفع ءلبألاناطغأ
 ا وا

 - نمد

 -ارْقَي هتعمس :لاَق٠ 4 لق بلاد ؛ا نواس ان
 تكلي لغسان سجين الوش ٠ ,حشتلا موي - "يلا يشي
 عقارا لاق ظل لور ارق كل (61/6)

 هللا بح لاَ اَمْمُكل تيَكَحليلَع سلا َمِمَمجَيْنأ لول :َلاَ
 .ك هللا لوُسَر ارق فيك - لَم نبا

 همم
 :رشتنا] . ايف محرق :لاك :رَدغور هب لاَكقو

 [1ماارا رلكرا 'جلالك دحكك

 «# س٠# ك

 7 520- :َلاَك . ديعس 7000-3 0

 0 لاَ قف يلا نع ؛ « ِلَمم نبا نَع «ةَْيرب نب هللا دبع

 مفر مك حلل :رظنا] ٠ َءاَنن مل

3-3 

000 
3 

 نب ناَميلَس انكدَح :آلاثنْهَبو ديعَس نب ىَيحَيانئَح -45
 لاق 00 لاق للطي ديمح انيَدَح : لاق 0 انتم ل

 مرو مصمم سقس

 0 :لاَف ايش
00 

 [١5021656هك :رظنا] ٠ يل :رهب لاق

 3 0 اند : :َلاَق .ةيعش نع لا
1 

 5-3 :رلظنا] . ل ىلك ودمل بلك شل ءاهَكو مُهَل

 ءراّرم ميس هوُلسْعاَم ءانإلا يف ْبْلَكْا عَلواذِإَو :لاَق 6 معسل

 [5:841 :رلقنا] . بارتلابم هور ةئماَثلاو

 آنَغ َنّمَصْلاتْعمَس :َلاَق .ماّشه ْنَع :ىَحَي امدح -5
 .ابغألإ لْجّرت نع ىهنافف يبل ؛ينزملا لفت نب هّللا دب

 نب هللا دبع ٍعْنَم ْنَع «سَمْهَك ينُكدَح : لاك يو اندَح - 1

 اهب :لاك
 همم ما
 اَقو :فالخلا رعاك ل لاق .٠ لم نبا نع هدم

 [؟ مع :رظنا] . لي اهيداَصي بالو ودَع ابكي أل

 :َلاَق.دحاولا ُدْبَع اًنْكدَح :َلاَك. 152011111 ١5514

 هللا دبع دنع انك :َلاَك يشاكرلا دي نف ليف ِنَح "لوح ألا مصاَعاَح
 ًةلَحلا هلت ؛ ٌءاَرَحُرَم ّءلا :َلاَقَق «باّرشلا اَنركاَذَتَق : لاق ٠ لَم نب 00 57

 نم تْعمَس امديرُث !؟ديرت شيأآف : :لاق !؟لَجَرَرَع هللا باتك يف مارح

 ترم متحلاو ءانلا نع ني هللا لوس تمس ؟ هللا لوس

 ام تلت :َلاَق ًءاَمضيو ءارْضَح لك :َلاَق ؟مَكَحْلا ام سلق :َلاَق
 [م0 ممل :رظنا] ٠ ريغ وأ فز نم ريم لك : :لاَق ؟تّقَّرَمْلا

 ماس يموص "ه هلا ع ع يعم
 نع « «ةَمَلَس نب دامح اًنربخ آل 15 . نورا نب دي اًنئدَح - 846

 وديه ٌعمَس فَمَنْ هلل دبع ؛ةَماَعَ يبأ نع يشاقرلا دي ل 00

 لس «يِنيأئأ :لاَقُك ءاذك َكلاسأَو ءاذكو «نسْوَدرفْلا كلآسأ ينإ ملل
 روكي : :لوشي ف هللا َلوُسَرتْعمَس ينإَ ءراتلا نم للبت نجلا هلل

 5١858/17474[ :رظنا] . روُهطلاو ءاعدلا يف وتيم ملا هذه يف

 اَنكَح :ًالاك.ىلعألاٌدْبَعَو رَّمْعَج ْنْب دمحم اًنندَح -

 ل هللا لوس سر نأ ؛ ؛ لم نب هللدبَعنَع ِنَسَحْلا نَع اتق نَع «ديِعَس
 بلك "يْلَلاَوماَرَمْلاةالّصلا مطفي : لاَ

 ءِنَسْحْلا ِنَع ُكَراَبملاانندَح : لاق رضلاوُبأ انثدَح 0

 َيَلَصُي تح ةتج م : : 8 هللا لور لاق :َلاَك ٍلقَم نب هللا دبع نَع
 عمها :رظنا] ٠ ناطاريق هل اهئم عرفي ىتح اهَرظا نمو طاره هيَ

 [؟0م12 :رظنا] ٠ ٌاَمحْلاَوسب



 1500 صا

 ءنسَحلا نَع كراج كح لاق. رتل وي ان دح 77

 مّنَكْلا ضباَرَم يف اوُّلص :8 هللا ٌلوُسَر لَك : :لاَق. لّقَعَم نْب هللا دّبَع ع نَع

 1341١[ :عجلر] . نيطايشلا نم تفلح انف «لبأ ير

 هرم سرع
 ني نيَسُح يشد :لاَق. بايحلاْنيَدِيَز اَننَدَح - 7“

 انك :َلاَق' ينّرما قُم نبل دبعْنَع ينال "تباك يدَح : :َلاق . دقاو

 ين ىَاَمَتهَلا لاق يلا ةَرجٌشلا لصأ ين ذ ةَيَدُحْلاب 4 هللا لوُسَرعَم

 2 هللا لوُسَر ِرْهَظ ىلع ةّرَجّتلا كلذت ناَصْغعأ نم قي ناكو «نارُقْلا
 22 رية مرو < م6

 يللا هللا لور لام يي نب ورم نب ليسو بلاط يأ نب يلع

 نبيه ذأ «ميحرلا نم ِنَمْحرلا هللا مْ بشك هن

 اَماَنيضَك يف بكا ءٍميِحّرلا نم نمْحرلاا”فرْصَناَم : :َلاَقَف هدي ورْمَع

 هيلع حلاَصاَم (6//41) ده : :َبَتَكَ «مُهللا كلمْساب ابتكا : لاق «فرعُت

 َدَقَل : :َلاَقَو هديب ورْمَع ّْنْب ليهس كَسمأف ٠ كَم له ا هلال وُسردَسَحُس
 م <

 اَماَذَه : :بتكا : َلاَقق فرعنا انيق يف تكا « هلوُسَر تن نإ هلامََظ

 ءابتكف ؛ هللا لو اوسراتاو ما لح أل دل لت معلا

 ياللا أك .٠ 8 كي ل ام

 م ما مص ا ها ماش
 ذأ ؟دحأ دّهَع يف مكج لَم : ا للورق مما مهاد

 د عدَنلاَلَر اق ٠ «مُهليَس ىّلَخَ أل :اوُناَقَف ؟ًنامآدَحأْمّكَل َلَمَج َ لَه

 نأ دين م ةكم نطيل مُكيديآو دع مهيد فك يذلا 2
 . «اريصت نومها اكو مهل مكر

 نيسيوم ريو هربا ةصاس
 َنَع : :ثيدَحْلا اَدَه يف ٌةَمَلَسنْبداَمَح َلاَق : نَمْحّرلادّبَعوُبأ لاَ

3 

 اَمتهللا يضر

 اَدذَهَو لتس نب هللا دبع ْنَع :دقأَو ني نيس لاو سن ْنَع «تباك

 .ُهَّللا ًءاَش نإ يدّئع ُباٌّوَصلا
 يميمرو هربا#

 «ةَمْلَس نب داَمَح انئدَح : لاق . بْرَح ْنْب ناميلس ادَح -أ5

 هانا ٌعمّس لتعم نب هللا دبع ؛ةَماََ يبآْنَع «يريرجلا ديعس ْنَع

 «ينيمُي ْنَع اَهتلَخَد اد ةّنجلا نم ضييألا َرصَقلا كئاسأ نإ مهّللا :ل :لوُقَي

 ةئجلا هللا ٍلَس « ينب اي : هل َلاَقَق : لاق

 ِءاَعّدلا يف َدوُدَتعَي ةّمألا ءذَه نم مو يدّنَبْن وكيس :ل اوي # ِهّللا

 1551١[ :عجار]. روطلاو

 اًنربَخَأ :َلاَق . ةَمْلَس نب دامح انئدَح :َلاَق .ناّمَع اَنئدَح -606©

 :َلاَق كف يِبنلا نع« ٍلفَقم نب هلل دْبَع ْنَع ءِنسَحلا نع يمحو سنوي
 ىَلَع يطُْيالاَم قفرلا ىَلَع يطنيو «قفرلابحُيقيفَرَلَجَوَرَع هللا َِ - مق اس ص 2

 [15478 :نظنا] . فلا

 0 دعو حل
 لور تمس يَ ءراثلا نم هوو هن

 يام رمق

 رك ا ل ع طر يا لتي
 0 هل

 ؛يدْنَيأضرُغ .مُهوُدِخَكأل يباحمأ: : 5 هللا لوُسَرلاَف : : لاك. 'ينّزمْلا

 اق "او هامسملا ةرعل هو عشا هوك لل رقع ايه بو عمم 2
 ْدَقَق مهاذآ نمو «مُهضَنبآ يضيق مهب مو مُهبحأ يحب مي نمف

 :رلغتا] . أي ذأ َكَشْوأ هللا ىلارَتَو 2 كلا ىئكذقك يناذآ نمو يناآ

 [ك مخاد 1 جا»

 - عع
 00 0 ءِسنأ نْبا

 ناو رجلا ذيع ىَهتَنيح 8 هلا َلوُسر تدهس انآ : :لاَك 'ينَمْلا
00 

 .َركَسْا اوُبتجاَو : لاق « هيف صخر يح دهس

 ع سأل يموياس ا رظ مرا سا مرإشو

 ْنَع ؛ةَمَْلَس ْنْب داَمَح اَنئدَح :َلاَق. ٍرماَع نب دوس اند - ااا

 َهّللاَنِإ : :َلاق ا يِبنلا نَع لكم نب هلل دبع نع ؛ ءِنَسَحْلا نَع سن

 ىلع يطْنُي آلاَمق قا ىلع يش فاضل حبا

 [1؟91؟6 :عجار] . فعلا

 «سُنوي نع ؛ ةملس نب دامح اَنْئَدَح : َلاَق .ُناَّمَع اًنكدَح - 0

 يف ايف تناك ََرْما يقل الج الجر نأ ؛ ؛ِلََقُس نبإ هلل دبع ْنَع ؛ ءِنَسَحْلا نَع
 سماق عسا هع هع تكسقة رقد مل

 للان هم: :ٌةآرَملا تلاقق ؛ اًهْيِإ هدي طَسَي ىَتَح ؛ ءاهبعآلب َلَعَجَف ؛ يلهاَجْلا
 ص نس ههلق عل متو 7

 اًنماَجَو (ةّيلهاَجْلاب ّبَهَد : :ٌرَمناَفَع لاَقَو) كرتلابَّبَهَدْدَكَلَجَوَرَع

 اقف "يلا ىَنأ مك «هجَشَك طئاحلا ُهَهْجَوَباَصَد وبلا ىَلوف ؛ «مآلمسإلاب
 ري دب َلَجَوَوَعُهلا در اذ ءأريَخ كب هللا داَرأدبَع تن : لاق هَرَبَحَأَ يم هل

 هب (يفاوُيل ىتح هب هلع كسنأ ارش دبر ذو « هينا ةيوُفع هل َلَجَع

 ريح هناك ةمايا مي

 :َلاَك دْيَر وبأ ديزي نب تباك يكدَح :َلاَق . نافع انكدَح - 6 ١

 رس حسا دلو 0

 اذه :لاَك ٌرْمَكلا :لاَقق ؟بارتل ادهم لع محام ين : َلاَقَ
 ريم ةمدرو

 أ نال اني لا لور اسس تسمَس ؟كئدخأ الأ «نارثلا يف

 ريّتلاو ٍمتَحْلاَو ءابدلا نَع ىَّهَت :َلاَ ؛ تيتا ين يعرش :لاَق - لاسر

 :لاَق ؟ريقمْلااَم : : لاق «ضييألاو رضْحألا : لاق ؟مَحْلااَم : َلاَق «ريقملاو

 .ةقيأ رجلك قرا ىلإ فلا ٠ :َلاق ريغ وأاقز نم الاب حطام

 ٠ هيعلل ٍ-

 : [11414 :عجارإ . (88/6) يي يفةقلَعم ترام

 نع ءبوُنأنَع رت رمل: لاق قارا انَح 11

 ما مام

 .ثيِدَحْلا 3-8 2
 مم هل -

 359 :رظنا] . مَنْ دبع قلي مل

 ماو
 ٠

 ٍرَهْزَأ نب د نمحرلا دبع ثيدح

 ١
 و ءرش يب امرب ع

 نب ُهَماَسُأ يسئدَح : لاق. بابحلا بدير اَننَدَح - لكل

 لوُسَر تيأر :لاَق. َرَهْأنْب محلا دبع ْنَع «يرهلا يح : لاك . دير

 ينأك ١ «ديلولا نب دلاَخ لَِْمْن علي , نين مويس لالي هلا



 دوس حا
 ما م ماعم
 :رظنا] ٠ ب مييدل يف اك انين و رتل تتذاك نر « ناركبسي

 لوطا

 ٍنَع هدير نْبُهماَسُأ انئدَح : :َلاَق .َرّمع نب نامثع انيدح - ١413#
 ةَرَخ 9 هللا لوُسَر يآ :لوُشي: أنبل دب مسن يرمز ما ٠ لعب سعوا لنص رع رس رج

 نْب دلاَخ لزْنَم نَعلَسَي «َّساّنلاَلَلَخَتَ باش ملغ اَنآو ءحشملا موي
 ما سس

 له صصص 6 املا سا ها

 ةَبَرض نم مهم ٠ مهيديأ يف اًمب وير ٠ مهرمأَق «براشي ين ك٠ ديلولا

 . بالا # هلل لور هيلع ىَنَحَو «طْؤس هيض نم مُهنمَو اصعب
000 

 :لاق «يِرْهْزلا نع ِرَمْعَم نع «قاررلا دبع انْدَح - - 15

 حرج ةريخم ا نب ديلولا نب دلاَخ نأ ؛ثدَحُيِرَمْرألا نب نَمْحّرلا دبع ناَكَو

 حير دك رمزا با لاك ٠ كل هللا لوُسَر ليَ ٠ ليلا ىلَع اكو موي

 يشي مهلاحر ىلإ د وُ جر راكلاهلامماَمََب ف هلال 1

 :لاق ؟ديلولا نب دلاخ ٍلْحَر ىَلَع لدين :لوقيو َنيملَسمْلا يف

 ؟داَخ لَن :لوُفأ ملحم انآ هيَديَنيَي- ُتْيَعَسَم :لاَقْوأ

 ان هلْحَرةَرخْؤُم ىلإ نتسُم ديلان :دلاَخ اَدِإَف :هلْخَر ىَلَع اَنللَح ىَنَح

 . هحرج ىلإ ظن اق هللا لوس
 . هللا لور هيف ثّقتو :َلاق هنأت سَحَو : يهل لاَ

 هع ْمُهْنَع ىَلاَعَت هللا يضر # يلا نع َنيِئنَدَملاَو نكمل | دنس رخآ

 خو 0207

01 



5 ٠. 

 نييماشلا دنسم لوأ

 ديلولا ِنْب دلاخ ثيدَح
 دخولا هب رك لا مامإلا حبش اربح

 1 نب يلَع نب هل "راب بلاط وثقل حلانصلا عيا ءاَربلا روُتل»

 كشري بلاط الاَك «يفريصلا (رْيضُح) نب يلع نبا

 ٌدِبَعرهاَط وُبأ يم انآ : لاَ « عمن انآو يم هلع يرق «فشسوي نبا

 لعوب انأبنآ لاق «فتسوُي نب دَّمَحُم نب ِرداَقلا دبع ِنَْدَمحأ نب نمل
 مياس هم . يهل رو هكا لم

 كلاَم ِنْبناَدَْح ِنْبرَمْثَجُنَْدَمْحأركبوبأ انآ َلاَق ,بمثلانا

 ” م تيم ة.مل
 بدسم نهد محب نضر دود: :لاَق : يعيطقلا

 : يبأ يندَح دح :لاَق ٠ ٍلّبنَح

 ٍحلاّص ْنَح «يبأ اتربخأ : لاك. ميه نب بوي ككدَح - لح ان

 « سابع نبا نع « لس نْبةَماَأ يبا َنَع : باَهش نبل امدَحَو «َاَسَْك نبا

 ريب م اص ساس ص سرب كج سو ماةس 00
 ىَلع ل8 هللا لوُسر عم لَخَد هنأ ؛هربخأ ديلولاَنبدلاَحدأ هيأ

 «ابّتص مْحَل ف هللا لور ىلإ“ «هلَح يه « ثراَلا تن وُ

 ينّيْنم ٍلُجَرسْحَت تاكو دج نم ثراَحْلا تنب دْيَمح 2 مأ باتا

 هرعْمَي لاق هَوُهاَممَلَْي ىَتحانيَشلكيل ل هللا لور نكد هرثنَج
 بص محل ُهَّنآ هَنَربجأَ «لكاَياَم اق هللا لوس نرخ لأ : ةوُنل

 0 0 9 هللا وسرت لاح لاك كرت سلع # سس هل

 0-0 اوس اهب :رظن] . ا

 مّضألا ّنْب ديزي © ينعَي «مصألا ُهَدَحَو : باَهش نبا َلاَم- 15917

 ..هرجم هجر: رجح يف لك ليمن
 يبأ ْنَع «باّهش نبا نَع كلاَم انثدَح بر كلَ 4١م7

 م الَخَد املأ ؛ديلَولا نب اخو سابع بهل دبع نع ؛ لس نب ةَماَمَأ

 هِيلإ ىوهأق «وُنحَسبُصب ب راق ةّنوُسبَم تي (4//64) ف هلا لو

 الدبر مهلا وُ (وريخأ) ةَوسّنلاٌضْنمَبلاَقك 8 هّللالوُسَر

 :هسلقق هدي هلل وُ مقر هللا لور يب وه :اوناَت لأي
 يسوق ضرآب نكمل ن كلو قل: لاق هللا َلوُسَراَيَوُمْماَرََحآ

 :عجارإ. رظْنيا# هلال وُسَرَو هكا هَنلَكأَ 5 هرم :دلا اح َلاَق ُهْفاَعأ يئدجأ

 لوو

 ند ينك لاق ديلا يدل 3 ليه نب همس
32 

 ىلإ ينوُكشيْراَمَع قلطناَك ؛ لوقا يف هلت ظلغاق مالك ساَيِنبِراَمَع ساه كش

0020 
 الو هل ظلْعُي اهلي لَم لاك ف يتلا ىلإ وُكَيََودلاَخ هجم 9 "ل

 يمن كة د

 َلوُسْراَي : َلاَقَو رامع ىَكَبَق ملكتي أل تكس القبل ,ةظلغ الإ ُديِرَي 5

 ُهّللا ُهاَداَع ًاراَمَع ىَداَع نم: :لاَق هَّسأر 1 هللا لوس مكر اري آمل

 بحي ناك اًمِْتْجَرَخَف :ٌدلاَخ لاق .هلاهَضَقْأاراَمَع بأ مَ رس سو ٠ م
 سا, ميلا يع

 . يرو هْئيِقلَف راع ضر نم يل

 نع ءديزي ثيدح ءَنْيَرَم يبأ نم همس :هّللا دْبَع َلاَق

 . ماوعلا

 - كرابمْلا َّنْبا ينعي - هللا دبع انئَدَح * «باتَع انكدَح --4

 ٍفِيُح نْب لْهَسنب ةنانأوبأ يترَبخأ «يرطألا ٍنَع سنوي اًندَح

200 
 فيس للي يذل ديوان ةلاخ أنا« نألا يراال

 ُُك 008 2

 ل هَ باحد فرط اقتل جز سا نا

 م مقالك لا لوو اثم تت دم ترحل

 بلنلا ىلإ هدي هللا لور ىَوْهَن آم ىَصَسُيو هب دي تح ماعد

 هين ام هلا وُ كري روضُحْلا ةَوْسّنلا نم ٌةآَرما تلاَق

 لاك ؛ بكا نحمي 88 هلا لوُسَر مقرف هلا لور ايلا وم : نق

 ْنُكيْمَلْن كلو آل : لاق هلا لوثر تضل مارح : ديلولا نب دلاَخ

 ف هللا ونسَرو هلك مررت: لاَ لاق ُهفاَعأ يندجأق يمك ضرأب

 [15476 :عجار] . ينهي ملك ىلإ رن
 مم اربر مري ةهيمر سار ةراشاو

 - ِبْرَح نب دَمَحُم انئدَح ؛كلملا دبع نب دَمْحأ اندَح - 15

 نب ٍحلاّص َنَع« «ةَمَكَسوُب ملام انَدَح : لاق - شربألا ينعي

 دلاَخ مم اَنوَرَع : لاق. برك يدْعُم نبا ماَدقمْلا هذَج ْنَع ؛ ماَدقمْلا نب ىََّحَي

0 

 «هلآسأ ًادلاَخ ّينآىنح مُكَئاكَم : :تلق مث «٠ اَهوُبَحَف ٠ مهبل اهم اًهعَكدَ.

 وس َريبَخ ةَوْرَغ 8 هللا لوُسَرَعَم َماَنورَع : اق أت كك 7 ٠

 ٌهَنجلا لُخْدَيألَو ٌةَمماَجٌةآلصلا : يداثأ نأ ينَرمأَ «دوهيرئاظَح يف ساّنلا

 الآلآ وُ ئاظَح يف معرس ذك ْمُكنإَاَن اه :لاَقّمُث ملل

 :ةّيلهألا رم ل مول مرح ءاهفحبأل قال لح

 نم بّلخم يذلُكَو «ٍعاَبسلاَن م بات يِذلُكَو ءاَميلَمبَو اَهلْيحَ

 [5 7 :اقتا]  ريطلا

 ب ةَيقَب انكدَح ؛ هير دبع نب ديزي انئدح - 1504١

 هكا

 يِسئدَح. ديلولا نب

 «هيبأ نع برك يدهم نب مادقملا نب ىَحَ لبا حلاَص «ديزي نب روك

 هرجد

 ٍموُحُن لأ ْنَع اقف ِهّللاٌلوُسَر قت : :لاَق ديلا نب لاَ ْنَع هج ْنَع
 مسا مش

500 
 .ريمَحلاو لامبلاو ليلا

 « ينآلوخلا ٍبْرَحنْبَمَحُم اندَح هرب يلع اندَح - لحلف

 نبا نَع « ءمادقملا نب ىَيحيِنْب حلاَص ْنَع ٠ (يصئخلا ةَملَس وب اَندَح

 ِنْيدلاَخ ْعَمتوَرَغ : :َلاَق. برك يدْمَمِنْب ماما هج ْنَع ؛ «ماَدقمْلا
 كت يعم م هروب

 ةَكْمَر َحْبَذَت نأ الند :اوُناَقَك «٠ ٍمْحَللا ىلإ يباَحْصآ مرقم ؛ةقئاصلا ديول



 5 2/4 1 ”يشتلا ربشم يذثيدَح
 كا اد ص111

 نحل لوليد ين لح 1كم :تلقق ٠ اهون : : لاك ؟هل

 ف هللا لوّسر عَمتوَرَغ : لاَثَق 0 كلذ

 يف دان دلاَخ اي :َلاَقَك دوي ئاظَح ١( /4) يف" نلاقي وع
 يف ماَقَق ؛ «تْلَعَفَف ؛ ملْسُألإ نجلا َلُخْدَيل ةَعماَج5 ٌةالّصلا نأ سانا م سيب # اع كر يقع وعلا همم

 لَحتالالا !؟وُمرئاظح يف مُتعَرسأ مُسلما: لَكِ
 اَملْيَخَو هب ةّيسنإلاو ةّيلهألاٌر مح ْمكيلعماَرَحَ انس الإ َنيِدَماَُمل اون ورز . ريمون # شد اس ساس

 30 بطلا نم بلخعم يذل كو اسلام بات يذ لك اهلي

 رايد نا يني ورع ْنَع ةيع افسح - 1547

 ديم وبا لوا : :لاَق مارح نبا ميكح ِنْب دلاَخ ْنَع « ءحيجُت يبأ" نع

 ين :لاَقق ها هريمألا َتْبَضْعأ :َلاَقك ؛ ديلا نب دلاَخ هاهنق ءيشب ًالَجَر

 ذلك لو هلل لوس يثكلر «كَبضْعأ ندر مل
 لم ىلا ع سا

 . اًيندلا يف ساثلل اباَنَع سلا دش ةَمايقلا م وي اباَذَع

0 

 نع ٍمصاَعْنَع :ةناَوعوبأ اًنئدَح : :لاَق .ُناَمَع مَع اًنئَدَح - 10

 ريمأ لإ بنك : َلاَق ديلولا نب دلاَخ نع « سيق نب ٌةرَْع نع ' « لئأو يبأ
 يمض سا 1 3005 0 ا ا

 :َلاكهرَم ُناَنَع كَشَو)الَسَحَو ةَيَبةاَوَب ماسلا ىَقلأ نوح َنمْؤُمْلا

 اًنسْفنأ يفدْنهْلاَو ,دْنهْلا ىَلِإ | ريسأ انآ ينإ :مأَك (اذُكَو انك ماسلا ىَقْلأ ّنيح

 ياي: :يل لاَقك لج ماك :لاَق ؛ءراَكك نذل انو : لاك رص ذوي

 !؟'يَح باَطَحْلا ياو َلاَقَق : :لاق سره دق نفل نإ هللا وا نامي
 ءاَنكو اذك ناّكمب نايل يذّبوأ - نايل يدب اَّنلاو هدب وكت
 َوله يذلا هناكمب لت ام لم هب ليم ناكم دج 220 لَه 200 ”يفتبق للا طن

 9 هللا 2 اوس ركذ ين ميلا كليو : لاَ ُكُدِجَيَالَف ل طل قلم
 . جرم ةعاّسلا يديني

 . مالا كلت مُكايِو انكر نأ هللاب دوعن

 نْبةَملَسْنَع «ٌةَبعَش انثدَح ءرّفعج نب درب دمحم اًنندَح 6

 نب نمل دبع ْنَع «ثَحُي حلا دعني حسمت : لاَ. لَك

 كش مالك دولا نب دل َيَمَع َنيالَك: لاق. رّتشألا نَع «ديزي

 ع لا هدايا داي نمهِّإ: : 8 هللا لوُسُر َلاَقَف ٠ قف لوُسَر ىلإ رام
 0 م م مة ملكق مل
 هبسي هبسي نمو ةلَجَورع هللا ضني ضني نمو لَجَو

 رشم مهوعاسم طماع
 .هوحن وأ اذه : :ةملس لاق

 :لاَق. 5. ورضع نباص انئدَح يرسل اقنع ادن

 0531 :رلقنا] ىف 2 ّظ 27 ديل كولا 0

 دبع نع «ٌةَدِئآَز َنَع « ”يفنجبلا'يلع بيس اقدح - 18

 ىَلَع حارَج بديع باطخلا نب ب رمع لمعتسا :َلاَق. ريَمع نب كلما

 نيدأ مُكيلَع تعب و
 ري ةما همم

 1 كونا أل مم :لوُتي# هلا لور تْممَس «ةّمألا هذه

 ا رجلا

 ديوب دلاَح َلاَقَق :َلاَق « ديلا َنْيدلاَح رع ٍماَشلا هس ا سيسعما < ع

 روي مرعب ما ع

 ٌدِلاَخ ؛لوشيا هلا لوتس ١ :ةدِنيعوبأ لاق - ١1554

 » مع

 .ةريشتلا ىتق مهن «لَجَوَرَع هللا فويس نم فيس

 2 14 26 ىلأا#و -

 يشبحلا ربخم يذ ثددح

 سستم 9 سس
 قف هللا لور باَحْصأ نم اكو

 يم رع

 رمْخم وذ : :لاَميو «يشاجتلا يخأ نبا نإ : لاقبو

 نع ءحب نب ديزي نَع ٌريرَح اَنئدَح ءرضْلاوبأ انثدَح - لكلا

 يضمن لاَ ف ينل مدي سبحان الجر ناكَو - رمخم يذ

 :لئا هل لامك «دارلاةلقل كلك ٌلعْفيناكو «فّرصنا نيح رسام رس

 ىّنحهَمَم مثلا سّبَحَو سبح كارو سانا َمطقلا دق هللا لوس ا

 لزق - لئاق هل لا ْوأ - ؟ةَعِجَه ْمَجْهن نأ مُكَل لَه : مهل لاَ «٠ هِي اوُنماَكَ

 يناضل َةلءادف هللا ينكَعَج انآ : :هتْلْتَم ؟ةكيذلا اوكي نم :َلاَقك ءاوُنرَتَو

 لور ةقك ماض ١ :َلاَق ؛مكَل ننوُكَت أل َكاَه : َلاَقَق «هتقان ماطخ

 ينإك ناري امه الحَ ديب ابحت . يا طخ ا هَل

 رح تدَجَو ىّع ىَنَح ءيشب نمط ْمَلَكمْونلا ينَذَخأ ىَنَح اًمِهْيلِإ رظنا كاك

 نيتلحارلابانآ اذ ًلامشو انيمي ترق « تظقيساك « يجو ىَلَع سْمشلا

 ءيّقات ماطخبو اف يلا (31/4) ةقا ءاطخبتذَحاَف «ديعبريخ ينم

 ”رماّتلا ظقبأَف آل : َلاَق ؟مسيلَصأ : :هكاتْلّتف هَل موقلا ىكدأ تيت

 ؟ماَم ةأّضْبمْلا يف لَها اي: َلاَقك , يبا قنا ىّتَح آضْنَبمُهضْنَب ضعي
 مكاّضوتق ءوُضَوب انآك كاد يلمح معن : لك اإل نب

 لبق نيتعطكرلا ىلَصف فيِ مكمن قمت دذاك الورك «باَرتلهنمأسَْي
0000-0 000 

 :لَجَع رْيَغَرُمَو لص ؛ةآلّصلاَم اك « لج ريَغَوْهَو حبصلا

 جرعه عب ال ناك 9مل هلل يئاي :لئاقهل لاق

 .اًنَيصْدَتَو ءاَياَمسَرْدكو

 هم ا#

 يطع نب ناَسَح نع« «يعاوألا اندَح وراد 16

 لاق. يبل باتنما مر همم يذ نع «ناَدعُم نب دلاَخ نَع

 َنوْزْعَت مث ءأنم نوُرْعَت م5 احل مورا مُكحلاصْيَس لوي 8 هللا لوُسَر تغمس

 اوُنرْنَت ىَتَح نوفرصنت مش) «نومتْفتو نومْلَسَتَو َنوُرَصُنَ ءاودع مهو

 «ةبيلصلا بلخ .ةلوُش ايل يتلا نم لج عقر :لوُث يذ جرب
 مورلا رقي كلك دنع كدي هل موكل يملا نم لجسم

 قالا مع

 [؟044 ديرب شسم يف يتايسإ] .ةَمَحْلَمللنوُعَمْجَيَو

 30 لا 0

 .انكدَح :َلاك - ينال َوُه - ٍبَعْصُمنْبدمَحُم انئدَح ١-
 هرب نب ريبج نع «ناَهْعَم نب دلاَخ نع «ةيَطَع نب اناَسَح ْنَع « يعازوألا

 ما رع ف مع

 منا دوو انااحلص مول وحلت لاَ 8 يبل ِنَعٍرمْخم يذْنَع

 دال ينور ني طول والت 0



 دل َكلْدَدْنعَف قو زيملشلا نجر لإ

 . فآلاةَّرثع يلع عمة نينامت يف مكنون مكين وُممَتجََ مت

 ير اح لاق ةَريُمْلا وبآ سودا بع اَنكدَح - 0

 يبأَنَع؛ «ينارقملا دْهَسن يد شار اند لاق - يبحر نان يني

 ريَمح يفر اذَهاك : َلاَكا# هلا لوُسَرانأ ءرَمْخم يذْنَع «يح
00 

 مم دل شاف يف جك منجل

 . ءاوتسالا

 02 0 03 ه عم م2 2 2

 نابفس ىبأ نب ةيواعم ثيدح

2 
 ؛ليواسإا تلت ل 111

 لم رفع

 . يئاوئسدلا

 مم

 وة ىلا لاك ةلط ل يسيح يتح ل لاق : هثيدح

 ”بكا هللا بكا هللا :ةَيواَحم اقف .ٌريكأهَّللا ريكا هللا : لاق ه «ةالّصلاب يداّمْلا
 مم سل ع

 ل نأ :رماَعوبآ لاق هشأ انآ : ةيواعم َلاَق هللا لإ هل ل نأ دهشأ : : لاق

 َلاَق) هش انآَو : يواعم لاَ . هللا وسر ادّمَحُم نأ دهشأ : لاق (هَّللا لإ هَل

 ا : ىَبحَي لاق (هّللا لوُس

 اَذَكَه :ٌةّيواَعَم لَك هللابألإ وقالو لْوَحآل : لاك .ةالثعلا ىلع

 نب وِرَْمَع نَع ٌقبعش اًنئدَح رّفعَج نب دمحم سم اًنكدَح - اوه

 ماشه اَنربْخأ ءمههاَرإَنب

 رًادَمحَم نأ : :رماعوُبأ

 بك جَرْخآو اَنطَحفئيدَمْلاةَيواَُم مك : لاق. بيلا نْيديعس ْنَع هرم
 ف هلا َلوُسر نإ دويل الإةلَمْفيادَحأ نأ ىَرأتنكاَم : :َلاَقَك ءركَش نم

 :رسظنا] ٍرَئَج ندم لش كش رسل وأ «روزلا هَمَسِقُهَتَلب

 [لا/ ١ همي

 نب بيَح نع ؛ ممشاَدَح رن َمَحم انئدَح - لجن

 ريبزلا نب هللا دبع ىَلع هيوم لَخَد لاق زكجم اَبآ تعم : لَك ديهشلا

 ميشا ناَكو : لاق «ريبلا نبا شي ملوِرماَعنب مك : لاق ماع نب او
2000 200-07 

 داع هل لثَمَي نأ ب َحأ م : ا هللا وسر لاَ هم: لاَقف : َلاَك ءاَمهئَرَوأ

 3107١ 45,11919* :رظنا] .رآّثلا نم ُهَدَمْقَم ًاوُبتيلَق اماّيق هللا

 يف ثيدحلا اذه تدجو :هّللا دبع لاق

 «يئاَسْربلاَوُهَو «ركي بحس دَح : لاَ .هدي طخب يبأ ب تاتك

 تطيب ىسأأ يي وع يح لاَق. 1 عرج نا ك7 لاق

 عم روم سو عروب عاما 1١
 كولا لاق مكين لاق قون الاب ةيرتطأ لإ َلاكٍصان

 َلاَماّسلف هاب لإ ةوُك الو لْوَح آل : :لاَقَد ةالّصلا ىلَع يح : َلاقاذِإ تح

(2 

 والو وحال :لاق حالقلا ىلع رح َلاَق اماَم كدي لاو «هللابأل 6
 عدو معاعسسو

 لإ

 [3100 :رظنا] . كلدَلاَف © 8 هللا َلوُسَر تْعِمَس : :لاَق مث .نّدَؤمْلا

 مام
 نب يلع اًنأبنأ : لاَ مكس بام اكاَح اع اند 96017

 انآ: :هلتلاَقك ةَشئاَع ىلَع َلَخَد هوا ؛ بيلا ني ديس ْنَع هدي
 تْنَي يفانآو «(يلمفتلاتْنك ام : َلاَقك ؟كقي الْجَر كَل دعفأ نأ تف

 . كلا دْيَناَمْلا ينعي لوي قفل تمس دقو «ناَمأ

 :َلاَق «حلاص :تلاق ,كجئاوح يفَو كيو ينيب يذلا يف انآ فيك

 ّ 00 .لَجَوَرع ار ىَقلَت تح مهو نيد
50 

 ْنَع َُداَتَق انندَح : َلاَق .ماَمَه اًنْكدَح :َلاَق نافع اًنْدَح -8

 طاف الت ختاما لاق .يئانهلا خيش يبأ

 ىََن إلا َلوُسَرنأ نوُملعتآ هللا مُكدشن : :ةيوََم لاَ «ةَيوام

 كش 1[ لاق: ٌدهْشآاَنآو :لاَق ءمَعَن مهللا : اوُناَق ؟ريرحلا سنن

 :اوُناَ ؟امطْم الإ بّمتلا بْنَ ىَه , ل هللا َلوُسَر نأ نسكت «ىَلاَعَت

 َلوُسَر نأ َنوُمَلعَتأ ؛ ىَلاَعتهللا مكن :َلاَك ده انآو :َلاَك ءمَسَنمُّللا

 :َلاَق «ُدَهْشَأ انآ :َلاَق ءْمَمَن مهلا :اوُناَق ؟روُمُدلا بوكر نع ىَهَن ف هللا

 ةينآ يف برُشلا نَع ىَهَت ف هللا َلوُسَر انآ ٌنوُمَلَعَت ؛ ىَاَعَتهَّللا مكن

 ءىَلاَمَت هللا مُكدشنآ :َلاَق هش انآو :َلاَق ممن مُهَللا :اوُناَف ؟ةّضفلا
 اَذَهاّمأ : اق ريح نَ نع ىهن 49 هلل لور نت

 عقاب سلا راك :رظفا] ٠ َنهَمَم ان امأ :َلاَق الق

 :َلاَق «ةَملَس نبا ينعي ءداَمَح انئَدَح : َلاَق.ُناَّمَع اَنْئَدَح -48

 ؛نايفس يبأ ن نب ةَيواَعم نع يحس نب هللا دب ع «ٌةيطَع نبل انربخأ

 :رظنا] . نسيدلا يف ُهَصقارْبَح دعبل دار نإ : :لاق ل يلد

 لدول تمل

 همر مشا
 دنع نسب موُحْرَم يئّئدَح : لاك رب نب يلع انكدَح + 1

 يبأ ْنَع ؛ يدل َناَمْثَع يبأ ْنَع ؛ «يدنسلا ٌَماَعتوبآ ينكدَح : لاق يزعل

 ام: َلاَقَقدجْسَتْلا يف ةَفلَح ىَلع هيوم جَرَخ : لاق. رشا ديعَس

 الإ مُكَسلجَأ مهلا َلاَق «لَجَو َرَع َهَّللاٌر كدت انسلَج : اوُلاَق ؟مُكَسلِجأ
 ثادق مدر

 ةَمْه مُكْفلحَتْسأ مل ينام َلاَق ءَكاَذَالِإ اَنَسَلْجأ ام هّللآ : اوُناَق ؟كاَد

 3 « يّئمًائيدَح ُهْنَع لأ قف هللا لوُسَر نم ينبح ناك امو ءمُكَل

 :اوئاق مكس ام لاق الأقل ىلع جرح 9 طن

 تأ: :لاَق ٠ 5 ل اثات ؟كل لإ مكس هلل: َلاَق

 نأ يريحك مآلّسلا هيلع ليربج يناكهََِ . مك همهم مكفلدتسأ مل ين

 . ةكئآلملا مكي يمال جوع هللا
0 

 اًنربَخأ - ٌةَمَلَس نبا ينعي - ءداَمَح اًنئلَح نافع انئلَح -41
 يدا سال 5 سا# 2
 - فارطأ نم ذأ بح نايف يبأ نموا طع « سيق

 سانلاَو . .مرحم وهو « يعم صقشمب شمام يف "لا -رعَش يي

 و

 . كلذ نوركُني



 نب دْعَس ينابثآ :َلاَق» مش اك «ناَمَع اَنْنلَح -77 م ارم
 ملك ةيواعم َناَك : لاق. 'ينهجلا دبعُم َنَع « ميري

 ريبادرب ل يوم عرب س ل
 ة نهي دحر نُهعَدياَمَّلق تامل ءآلَْم ١ .لوقيو .ًانين ف

 هللا لوُسر ْنَع ْتدَحُب

 عمجلا يف
 عمالايعم ل7

 . نيدلا يفرح هبل دري نم : لاق : ف يبل نَع

 . هيف هَل كرابي هّقَحِ مخي مقر ْضَح وح َلاَمْلا اَذَه َنَِو
00 

 عقال ميلا ااا تكإلا :رظنا] . 1 هن اا مك

 لال يبون ةئوارغ ويم او ناو با
 اذإ هب مكبس امهم هْنإَق هدوُجسب الو عوكرب ينوردابال : َلاَك ف (يِبلا نع

 رهرلا 6
 اذإ ينوكردتدَججس اذهب مُكَقبْسأ امهم ءتضَاذإ ينور تك

 17١15[ :رظنا] . تسديد يْنِإْتعَك

 محم نع ْنَع (91/4) دْيرنْب هما ائدَح « عيكو اندَح - 14
 20 :ربملا ىلع ُةَيواَُسَلاَف : :لاَق. يطَرُقْلا بعك نبا

 هلا دريم جلا كئمدجلا اذْعنالَو ءتْنَنَم امل يلمس آلو «تيطغعأ

 ىَلَع هللا لوُسَر نم تاّملكلا ءالْؤَمتْعمَس « نيدلا يف هَ ايَخ هب

 1217١ 31/١[ 11هجم :رظنا] . ريثما اذه

 ْنَع «ٌنيريس نبا نع «رمتعملا وبأ انئدَح «عيكو اد - ليكن

 دل وا يكرتال : هللا لوس
 ساقلا سوس سخط

 م َلاَق . ةّيواَعَم
 لاق 1ث .ةيوامم

 نايت قنا ينج ءرحلةلالق نمي دبع

 مرق رز
 .اًدَهِرمَتممْلاوبأ َناَمِهَط

 ىَيَحُي نب (ممجم)انندَح ٠ 'عيكو اَنئدَح - اكوكك
 لل نع رق أ نس يع هم اي

 يهنيك 8 "يئن ؛ةيوا خ١ «لهّس نبا

 لات

 لتشمل :رظنا] . 0.

 ُداَمَح اًنئَدَح : ةلاَق. قهيو يدهم نب نمحرلا دبع اًنئدَح - -1١"-35ا/

 نبهللادبَ ماحس نإ نَع ا «ةملس نب
 م ميما سنن

 [15484 :عجار] نيل يف بأ دبل

 ىلا هم سو
 :آلاَق دّمّصلا دبَعَو ورْمَع نب كلما دبع انئدَح - لحل

 هس“ لو
 , مدع 2 موي تاذ ةيواَعم لاق لاق. ديعّس نع َةَداََق نَع ؛ ٌماَشه

 لاق نورا : : دما دبع لاكو) روزلا نع هلل وسر ىَن «ءوُسيز

 كورلا اذَهَو الآ : َلاَقَق ,ةقرخ اهسأر ىَلَعصَبلجَرءاجَو

 نم راش ءاَسْنلا هبٌرْتْكي اَمَوُه : :ُهداقلاَك :رماَعوُبأ لاق سل هلاماعا» هع

 0 [15404 :عجار] . قَّرْخْلا

 روس حس ها

 ص 3151١
 ماضل _ ا

 نومي دال اكد :لاَق لات اكدح - 2008

 ىَهُ © هللا لوُسَر نأ ؛نايْفسس يبأ نب ةيواَمس ْنَع «ةبآلق يبأ ع داق

 .امطتمألإ بهذلا سب ْنَعَو هراَمْنلا بوكر ْنَع

 يبأ نع ديهشلا بابي اح ليِعاَمْسِإ انثدَح - ١117

 سلجم ام «ريمزلا ناو رماَع ني هيف نيبَلَحَد يوان ؛زلجم
 ل لومي هللا لوُسَرتْعِمَس يَ ؛ سلْجا :ةَيواَعم هَل َلاَقَف «رييزلا دبا

 [15494 :عجارإ . تلا يف اوف امايق دبع هل لمي نأ رس نم
 يوما مرهم

 .(ح) يعش اَنْثدَح :لاَق. رفعَج نب محم انئدَح - /9"1١-
 #با 6 ماش

 دبعُم نع ؛ «ميِهاَربإ نب دعس نع ةبعش انآبنأ : لاق. جاجحَو

 داك املك َناَكف : :َلاَق ؛ ؛ يلا نع ثدَحُي امها اناك : لاق ينهجلا

 و هللا لوُم وسر ْنَع نبت دَحُيأنأ تاَملكلا الوم مجمد
 ْنَمْكَرْصَخ رضوان يدل يف“ هاي هب هلل دري نم : لوفي

 م4 :عجار] . بدلا هن َحداَمَتلاَو ْمُكاَإَو «هيفهل كرا هقحب هذخأَي

 دّبَْم نَع «ةّريغملا نَع «ةَناَوَعوبأ انئدَح «مِراَعاَنُئدَح - /"1١-

 هّللاَلوُسَرتْعمَس : :لاَق' ةيواَعم نَع «دّبع نب نَمحرلا دبع نَع «صاَّقْلا

 َداَعْدِإك هوُدَلْجاَفَداَعْنِإَف هوُدلْجاَقَرْمَخلا برش ْنَم :لوقي

 . هولتقاق ةعبار بأرلا َداَع نإ 3 ةودلجاف

 دبَعَْنَع؛ :[نبرحانكَح مساق بما اند - ا

 88 هللا لور سبر :َلاَك . ةيواعم نع ٠ يشرحلا فَ [يبأ] نب محلا

 - بلع هللاٌتاَولَص يلع َنْبنَسَحْلا ينعي - ُهتقَش

 . 9 هللا لوُسَر اًمُهّصَم - نائم وأ - ناس بعينك

00000 
 :َلاَقْوأ- هئاَسل صْمَي

 رب هع 0
 نب ديزي انئدَح رفع اَنئدَح : لاق. ماّشه نب ريثك انثدَح - 1

 89 ىلا نَحُهاَوَر شيد رك ايفس بأن ةيواعم تغمس : لاك. مّصألا

 مموو
 هبه دري نم : لَم ف يلانأ هيَ 7 انيدَح ف يلا نع ىَورهْعَمسأ مل

 [15444 :عجار] نيا يف قم اريح

 نم ىلَعَنيرهاط حا ىلع نوي يملا َنمةَصعْلتآلو
 [15404 :عجلر] . ةُماّيقْلا موي ىلإ مهو

 «ميكح ْنْبناَمْلع َرَكُذ : لاك ديلَولا نب عاَجش اَنئدَح - ليك

 ىَلَع لوفي هللا َلوُسسَرتْعِمَس : لاق. ةّيواَعم نع «دايز يبأ نب دايز نَع

 ائٌعَقنبآلَو تم امل ينس الو تْيطْعأ امل َنامآل مهلا : داوعألا هذه
 #عةسام ل
 .دَجلا كنم دَجْلا

0 
 [115444 :عجار] . (44/56) نيا يف هريس هبا دريم

 يم مار م

 نب ورمع ينربخَأ : لاق. ةبعش اًنندَح :ناَّفَع اًدَح | 5
 هعاعم سعال هلة مة م

 مج ىلع ابل لاق. بَ اتضس لاق. 7

 و 50

 [15444 :عجار] . سا لير نير ذه لَعْفَي



 يب يل

 قاسي ماشا بورت لا أل اف مد يلع

 يَ هلا ىلع اقواس بصق طخ نمل

 مى 1 ضع تمار 9 ل لوُالو هلا بك يف

 اذه
2 0207 

 منا :لوُكَي ةياق هللا َلوُسَر تعم ياك اهله ل ضُت يلا ينامألاو

 . نيا اوُماَأاَم ههْجَو ىلا هب لإدَحأ مْ آل شبر يفّرمألا

 لاك. لق. راب "نب لاهي اب« يلع اند 1

 ريسربا ع وأ ريس يع سواق
 اًمَِّإ : لوف هلل ورضا رماه ىلع ويامن

 باك اًدِإ ءاَعوْلا لكك مُكَدَحأ لَمَع ل َمماَمنِ منَ تو الياي ايندلا نم يقي
 عئايو مل قع هد هول وي 5 00

 .ةلقسأ ح هآلْعأ تبَح اَدِإَو , هلفسأ باط ع

 انكَدَح :َلاَق٠ ملم نب ديلواانَدَح « رطل اند - ١

 ءوُضو مُهل رك هنأ ؛ةيواتم نَع «رّهزألا يبآْنَع «ءآلَعْلا نْب هللا ُدْبَ

 هل
 وأ - هسأر مهام َرطْفَي تح ءام نم ةكرقب هس َحَسَسهناو هللا لوس

 َعّنصو هسأر حم علال ٠ ف هللا لوس ءوضو مهارأ ُهّنآو - طي داك

 علب ىّنح اَمُهدَرمُك ءاَققلا علب تح امهم ءهِساَرمدَقُم ىلع هيَ

 .هْئم آد يذلا ناكملا

 ملص ّنْبا ينعي ب - ديول اد لاق رياح - 15

 يو كلام بأن ذي د - يزن عمس هنآ «ءآلعلا نب هلا ُدبحاََدَح : :لاَق

 اوت هلل لوس وو هير لاَ ةيواعَم ءوُضو نع نائدَحُي ره

 .دّدع ريب هجر َلَسْغَو ,انكلك انكلك

 نْيدَّمَحُم ْنَع « يبأ انثدَح : لاق. سو بوبا - ا5و41
 هس م ل هقءورق م

 دبع ني ساما نأ ؛جرضألا ٌرُمْرم نب نما دبع ينكدَح : لاق , قاحسإ

 نمر ْبَ ع هَحَكْنَأَو هبا مككَحْلا نب ِنَمْحرلا بح كل سابع نب هللا
 مي لص م اه ع يي نصر 2 سل هالص سأل ع دسم داعم سولو نع ادم
 ىلإ وهوا يأ بواَممابتك :اقاَدّص الّمَج انك ْدَكَو هتئبا

 هْنَع ىَهَن يذلا ٌراَمَشلا اَذَه : هباتك يف لاق ءاَمُْهَنَي قيرتلب هرمأي ناَورَم
 077 و 52

 . ف هللا وُسَر

 امدح ءقحسإ نبا نَع « «يبأ اَنَدَح «بوُقعَي اًنئدح - "١

 اَنيلَع مدَكاَّمَل : لاك. دايغ هيأ ْنَع ءريمزلا نب هللا دب نب داّبع نب ىَحَي

 َفَرَصُنامُث ؛ نيك ريل اني ىَلصَم : لاق «ةكمدم هَ اند اجا ةَيوَُم

 اب ىلص كم مد ا اللا منيح هامل اكو : َلاَق هَل راد ىلإ

 تاَقَرَعَو و ىنم ىلإ جرَخ اذِإَف ٠ أ ًاعيرأ ةرخآلا ءاعْاَوٌرصملاَو َرهظلا

 نم جرْخَي ىّنَح ةالّصلا مَآ ىتمب ماو جحا نم عراد «ةآلمملاَّرصَق

 مكسيم هضمها موس اني لص املك ,ةكم
 َلاَقَك «هب هني اَم حبب َكَمع َنادَحأباَعاَم : ع امتع نب ورمعو

 لاق لاق ؟ةكمبةالّصلامتآهّنأمكعت ملا :ةل لاق ل ؟ةلائامو امل ٠

 دق كس 0 06 5
 00 5 ها هل م ممل
 كد الاث 00

 اعيان

 .(حاةبعش اَنكَدَح رج نب لمحم انئدَح - ١4

 يبأْنَع «ثادحي ةَداَكق تْعمَس :لاَق .ةبعش يئدَح :لاَق .جاَجَحَو
 ةّيواعم ْمدَق 6 لبطل نس: لاق : هايد يف جاََح لاقل

 اَمّنِإ 00 َلاَقَك اهلك نارا متساَكٍس بع نبا فاطق «ساّبَع ناو

 ل عم ا !يئاَسيلا نبتكرلا (3 9/4 ) كف هللا ُلوُسَرملتسا
 مان ةةدععي

 .روجهم ءيش هناكرأ نم

 :َنوُلوُقَي «ثيِدَحْا اَدَه يف َنوُهلَتْخَي سلا : ةبعش لاق : جاَجَح لاَ

 داق نمهظنح كلو روج يش تيا نم سيل : َلاَق يذّاَره هيام

 3707١[ :ضظنا] . نك

 سس سار م م هولا

 ان نقيل ةنيم ملا يبل ماي ل

 اوُيِرَش امك مُهوُدلَجاَف اوُبرَش اَِإمّت ؛ مُهوُدلِجاَفَرْمَخلا اوُبِرَش

 [قالجمب ءلكحتأ :رظناز ْمهوُفاَفةمبارلا هورس امك «مهودلجاف

 ٍميكح ْنْب ناَمْنع انئدَح : ًالاَق. ىَلْعَيو ريَمُت نبا انندَح - "١

 .(ه)

 نع «يظطَرُقْلا بْعَك نْب دمحم دمحم نع ٠ ٍميكح نب َناَمْنَع نع «رديوبأو
 89 هللا لور تغمس : :َلاَك (ةَيواَعُم سمس : :هئيدح يف ىَلعَيل) ةيواَمُم

 . تضم امل يس الو تيطعأ امل عامل نامل مهلا : داّوحألا هذه ىلع لوفي 2

 [لدقمو هعجارا يلا يفق هبل در نم

 كي ةَحْلَط اًنئدَح :ًالاَق. ىَلعيو ريم نبا انئدَح - اومك

 كس لوفي ةيواَم تعم : :لاك حط نب ىسيع ْنَع - ىَبحَي

 مايل م ]يا قاتعأ سال لوط ني كومان! ل

 نب عمجم انثدح :الاَك. نورا يو ىلْتي اح - /١5541-

 لتس َوُهَو لْهَس نْبةماَمأ يب بنج ىلإ تنك : لاق. يراّصنألا ىَحَي

 ُهّللا الإ هلإ آل نأ َدِهَّشَو نينا همام بأ ريك نيا نوما ريكو َنذوَملا

 5 نيل هللا لوُسُر ادَمَحُم نأ ّندَوَمْلا َدِهَشَو « نينا ةَماَمأ وب َدهَسَم 'ءنيتنا

 يبأ نب ةَيواَم ينكدح اَذَكَ اذَكَم :لاَقكيلإ تقتل مك نيت تي ا 52اأوُبآ دهشَو

 [لدؤتك :عجارإ . ف هلل لوس نع نايس

 اًنكدَح :َلاَك. رجلا عاج باور وَ أند - 344" ١-
 رسم

 ىأر ل ؛ةريخأ يامل سا نفع راسو دام نَع «فيصخ

00 



 هيو ام َناَكاَم :ل  ؛ةيواَتم حلاها: ساب نبال

 اال كافل لاو لال مرتك :سظفا] ٠ امهم ف هللا لوُسَر ىَلَع

 لالخ لاح

 عفر
 يبأْنَع «ةَداََقْنَع رَمْعَم انكدَح «قارلا دبع اندَح - --8

 نان وُملعَتآ : "يلا باَحنمأ نم رقاق وامل «'يئاَنهاٍخبَش

 «مَحنمَه ١ :اوُناَف ؟اًهْيَلَع بك 100112

 محن مهلا : :اوُناَك ؟امُقم الإ بَهتلا ساب نع ىَهنهّلأَ ٌنوُمَلعَتَو لاَ

 20 اونا ؟ةضفلاَو بهدا ةَثآ يف برشلا نع ىَهَن هنأ نوملعتو :لاَك

 مهّللا : اونا -ْيَحلا همم يندب - ةَمَمْلا نَع ىَهَن هنأ نوُملعَتَو : :لاق مح

 [15804 :عجنر] .آل

2 

 نع «"يِررلا نع نَمْعَم اًنندَح «قاررلا دبع انئدَح - ا

 و ةَيواَعم ىأَر هنأ ؛ نَم ِنَمْحرلا دع نب دْيَمَح ةصْق هدي يفَو «ربتمْلا ىلع ب ٌةَيواَعُم ع نب ليمت

 تعمم ُتْعمَّس ؟ةئيدَمْلا لهأ اَيمُكواَمْلع ني :ل اوي (ُهنمَسَق) : لاَ ءرعَش نم

 َنيح َليئارسإوُنْب بذا :َلاقو ءاَدَه ثم ْنَع ىَهْنَي © هللا لوس

 [3970 16 :رظنا] . مهؤاسن هذه ْتّدَخَنا

 هسا ىكك ا يف هل
 :َلاَق. جْيَرج نباانآ : ياك. ركب ناو قاّزرلا دبع انئدَح - لكلا

 بئاسلا ىَلإهكسْرأ يجنب مفانأنأ ؛ ؛راوحْلا يبأ نب ءاطع ني رمع ينربخأ

 :َلاَمَق 5 ةآلّصلا يفًةَيواَمُم هنآ ءيشْنعهليِرمل تخأ نإ ديزي

 يِماَشَم يفتن 1 نك ةروُصَُملا يف ةةَحمْجْلا هَعَم اح محن

 ةَّمجلا َتّيَلَص اإ ,َتْلعَاَملْدَغَتآل : :لاقك"يَلإَلَسْأ لَ مق تيس

 ل َكلَدبَر مآ 8 هللا 'يِبئانِإَف «يرْخَتْوأ ملت ىّنح ةآلصب اَهلصُتالق

 307١80 :رظنا] .٠ مكَتوأ يرْخَت تح ةالصبل صو

 :لاَق يرطزلا نَع هَرَمْعَم انئدَح ؛قازرلا دبع اندَح - لكحل

 ةّئيدَملابْبطَْيةيواحس مس هنأ ؛ فوح نبل محلا دعب ديَمح يئدَح

 ذه : :لوُقي# هللا لوُسَر 798 عمم ُتْطِمَّس ؟مُكواَمْلَع نأ ةّئيدَمْلا له اي لوي

 ءمُصِيلق موي مُكْدم اَشَْسَ «ةُابص ايَِحْض رف مكو ءاروشاخ موي

 [علالمام لكلا :رظنا] ."ساّنلا ٌماصَق « مئاص ينإَ

 ما صا سا

 سا يم هيض مرر جامل عسل
 ِنَع «ةّصْقَح يبأ نب دمَحُمَو كلام انئدَح ؛ حور انندَح- ١14917

 يبأ نب ةيواعم عمهم (4//41] نحيل دبع نب دْيَمُح ْنَع «باَهش نب

 رَكَذَق ربط ىلعَوُصَو جحا روش موم نفس
 [1594؟ :عجار]. ٌثيِدَحْلا

 يبأ نْب مصاَع ْنَع نايس ْنَع ؛قاررلا دبع اَنئدَح -65

 يفّلاق ا يلا ِنَع ؛َنايفس يبأ نب ةَيواَعُمْنَع ؛َناَوْكدْنَع «دوجُتلا

 نمش «ةودلجاق برش امك ولج رَحْلا برش نإ: رمَخلا براَش

 [15904 :عجار] : قلع اوبرضاُ ةعبارلا برش اذإ م «هوُدلَجاَ هلت بِرَس

 .(ح) جيرج نبا انربخأ : لاق ركب نب دمحم انئدَح --6

 فه هت مهيب

 نع «وللسميئسحلا يتربخأ لاق. جير اكَح

 :حْوَر لاق) نايفس يبأ نب ةَيواَسنأ « ساما نب هلا دبع ْنَع سوط

 هيرو «ةْرملا ىَلَع صقششمب ل ب88 هللا لوُسَر نع ترص : :َلاَق مربح

 ماي عض يع
 [15ةه :عجارإ .ةورمْلا ىَلَع صقشمب هلع ريمي

 سرع هرج
 نأ «ديعَس نْب ىَيحَي انئدَح : لاق. َنوُراَه نب ديزي انئدَح - 5

 يرانا ةيراَج ني ديزينأ ؛ءانيم نب مككحْلا نَع « هربخأ ميهاربإ نب دعس

 ميلان واسمع حرك رافال اا ا ؛ريخأ

 ُ ل

 58 | ريمأ اي ىلب :! كة ذل ساعت يد يزال

 لجو ُرَع هللا هبَحآَراصْنألا بح نم : :لوُشي ف هللا لوُسَر تْعمَس : :لاَق

 [317044 3174 رظفا] جدلا منال سن

 034 وعر <
 دبع يسيْنمآلَجَر 0 هكا

 .(ح) ءسْمّش
 1 00 مر هرلو ُُعَو
 هلا دلع نإ يلعألأ دس يع يكسو « ثراحلا نها

 000000000 2 عع هاقدم

 0" 497 :رظنا] . خلا بله يو لا ل ل

 ا ل

 شاع 'وَراقَح 1106

 مم م هس 00

 00 بطني سيل و سس لوفي. كل

 مار ع را م لل 0000010 - - ةامق ع د

 وهو هنع ىَلاَعَت | يضر ركب وب يون هو ثآلكنباَوهَو ؛ اق + ١
 مس سل سا صا هيفي علو ماورد مساع 52

 انأو : ٌةَيواعم لاَ «َنيتسَو ثآلك نباَوهَو رمع نونو «نيسَو ثآلكننا

 عقال غو ل14 والدك رظفأ] َنيهتسَو ثآلاكن يميل

 نب ةلَبَج نع« «ةَمّلَس ْنْب دامَح اًندَح :َلاَك .حْور انندَح -869

 ْوَع هللا دار اذِإ : :لاق ف يبثلا نع «ةَيواَعم ْنَع «زيريحم نبا نَع ٌةّيطَع

 نيا يفرح دبل َجَو

 رخآ يف َمالَكْلا اذه تدجو لاق هلا ددع اًنَقدح

 دقو ؛ كسف ًالصُتُم ِهِدَي ّطَخب يِبأ باّتك يف ثيدَحلا اذه
 ه0 هس يه ريم ع 20000000

 إو هيلع نحل عيا ماسلا نول ميل هآرْقأ يرذأ لل طَخ

 [55 :عجار] .هل ةجح آل يصاّمْا ماسلا

 َنَع« « مصاع نع « ءركيوبأ اربح ءرماَع نب دوسأ اند - املواد

5 0-7-6 000 
 َتاَم مامي تاَمْنَم : : 8 هللا لوُتسَر َلاَق :َلاَك ةيواَعم َنَع ؛ ٍحلاص يبأ

 . ةيلهاَج ةتيم

 0 0 د اا

 ا
- 

 لوُسَر ىَهئ له هللا مكدشلا « ينوربخق ءايشأ نع ْمُكلأسأ : لاَثَك ةعكل



 ع ضصإ

 0 2 :لاكُش ؛كهشأ كو لاق ءمَعَن : اونا ؟ريرحلا سنع هللا

 ده انآو :لاَق محن : :اوُناَ ؟بَمذلا سنع كف هللا لوُسَر ىهتآ هللا

 :اوُناَق ءروُسُتلا فوُص سبب ْنَع ف هللا لوُسَر ىّهنأ هللاب ْمُكدشْنَأ :لاَ

 ءٍجاَجَحْلا نب بةبعش اًنئلح :لاَك. داَّمَح نب ىبحَيانئدَح - نكد
 هيما سلو ما مسا عم سل ل

 يبأ ِنْب ةَيواَُم نع «ةَويَح نب ءاجر نَع - ٍميِمَت ين نم لجو - دارج ْنَع
 :عجارإ] . نيدلا يفي اريح هبا دريم: َلاَق 4 يلا نع «نايفس

 دودو

 ثيدحلا اذه تْدَحَو َلاَق هللا دبع اًنَقَدَح *٠0-
 ةنم هئطمس دك يطأ «يزي نبكي ادَح :هدّي ٌطخب يبأ باّتك يف

 ْدََناَك ةتحملا يف ناك هع ةئيدمل يركب َناَكو يأ مل ةركاذملا يف

 ”يرْكب انكدَح : َلاَق هباكك يف ثيِدَحْلا (4//91) اه ىَلَع برسم

 سي نْب ةبَطَع ْنَع - ميرم يبأ نبا ينعي - -ركبوبأ اربَخأ :لاَق. ديزي
 نمل : : هّللالوُسَرَلاَق : لاَ تايفسس يبأَنْب ةواَتسنأ «ييآلكلا

 . ءاكولا قلطتسا ناّنيعْلا تَماَاَدِإَ ءهّلسلا ءاَكو

 سواه تراس « ها اص م دوك
 َنَع ٠ ةَميهل نبا انئدَح : لاق. َقاَحْسِإ نب ىَحَي ئدَح - 0

 رماح نم هلل دبع ْنَع مربح «'يقشمدلا ديزي نبا عي بر نع « «ةَعبيَر نب رفَعَج

 اع ل امر لم لع لالا

 هللا اوُسَر تغمس : :لوُشي ايس يبأ نب واتم تغمس : لاك يِبصْحَبلا

 [15464 :عجارإ . نيذدلا يف هَ اربح دعب لَو هلل دار اذإ : لري

 رقع نَع « ,ةعيهل نبا انآبنَأ : لاَ. ّقحسإ نب ىَبَحَي اًنيدَح - - 6

 دبع لاَق) ُيِبصَْبل هللا دْبَع ِنْبِرماَع ع «ديزي نبا هي بر نع ؛ ٌةَعيب ةعبير نب

 ٍماَعب هادا «قاَحْسإنْب ىَيحَيَلاَقاََك : يبأ لاَ : هللا

 كف يبللا تنم :لوُقينايفَس يبأ َنْبةَيواَعمتْععَس : لاك (يِبصْحيلا

 ْمُهَلدَخوَأ هلا َْم دوبي ال" وحلا ىلَح يتم نمةقئاط لاري آل :لوُقُي
 ع١ :رظنا] . لجو رع هلام يني ىَّح

 نع« ءرّفّسلا يبأ ْنَع ءسُنوُي انئدَح «ٍمِيَعُتوبأ انئدَح - | ك

 َوُمَو ف هللا لو اوسر يفوت : : لاق ةيواَح َدْنع تنك :َلاَق ريرَج ْنَع هرماَع

 ٌنَمْع يفوُتو :نيَسَو ثآلكُن با َوُمَوعمم ركوب يو هلسَو تال

 [ااوؤوه :عجار] . .َنيَتسَو ثآلك نباوهون

 ع 0 يا يموس عي مل هال
 :ا//بْنآ : َلاَق . ةَمْلَس نب داَمَح اًنُئدَح ءناّفَع اًنئدَح ١7١-

 ننس «ةّيحلا نبا يلَع نب دمحم نَع « « ليقع نْب دمحم نبل

 ةرئاَج ىَرْمَعْلا : :لوُضي# هللا ل وُسَر
 سو هام

 تعمس لاق .نايفسس يبأ

 3/١74 :رظنا] . اهم

 دّمَحْمنْب هُرْمَع يكدح :نّمحْرلا دبع وُبآ لاق
 23 0 ا ا هلع

 نع« ءريَجُح نب ماه نع «ةَكيح ايس انئدَح :لاق دل ركب نا

 دج يح الإ انَهْمَلعأ آل: نال سقشمب 8 لللوس لا

 (1؟ةهه :عجار] . َكِيلَع

 دّنَحْمْنْب وْرْسَع اَنتَدَح ,[هّنلا دبع اًنتدَح]- ١84

 نِبِرَّفْعَج نع ,نايفس اًنئدَح «يريزلا َدَمحآ بأ انكدَح : لاق. دقاّتلا

 سأَر نَعترَصُق : لاق. ةَيواَمُم ْنَع ٠ «ِسابَع نبا نَع «هيبأ ْنَع سم

 [ادؤدح :عجاز] . . ةورملا دنع ف هللا لوس

 يش ,1نيرْكيوُأاندَح ؛[هلا ُدْبَع اَنَدَح] - ليك كم رو ما مرسي
 ومعه مر

 نع ءهيبأْنع ؛ ِرّفعَج نَع داق ْنَع «'يدّسألا هلا دب نْبَمَحُماَدَح

 . صّقشمب سقي ب 1 "يبل تن :لَقةيواَُس نَع ٠ سابع نبا
33010 

 رص وب ليعاَمْسِإ ند .[هّنلا دبع انثدح]إ ٠١
 - تلو هز صم عم
 ْنَع ِرْيَجُحنْب ِماَشه ْنَع ؛ةَيِع نبا انَدَح : ةلاَق. دابع نب دمحمو

 سأر نم ترصَق ين تْملَعاَمأ : سابع نالوا لك لاق سواط

 الذ سابع نبا لاق ؟صقشمب اقف هللا لور
50 

 ياعم ىلع بح دعو ساب نبل فيش يا نال

 لحل بع 0 : لاق. .ةيوام رع ءدّبَع نب نَمْحّرلا

 :عجارإ.ه مولا َداَح نإ «هوُبرْضاََداَع نإ «ةوُيرضاَ دا نإ «ةوُيرضاَ

 لاقل

 نب ناَمْنع اد اق. ٍلِيْضُم نب دَمَحُم دمحم اًيدح --“

 ةَيَواَعم تعمس 0 لا بْمَكَنْبدَمَحُمتْعِمَس : َلاَق

 مناَمآلمُهّللا :ةالتصلا نمر الوثيق هللا لور حمس لو

 :عجار]. ُدَجلا كنمدَجْلا دعما «تْفَماَمل يطنسآلَو «تيطْعأ مل

 ما

 نع ةبعش اًنئلَح : ل ناقد اب ورع اند - 001
 سا منيو قم سلا م

 مقاول م فا عرق اول

 الكر مويا انآو : :لاَقَنيْمسَو ثآلَكنْباَوهَوُرَمع َتاَمَو ننس

 [17490 :عجار] .َنيمسَو

 دبع نب دّيَمَح نع« «يِرْطْزلا نع ءنايْفَس اَنندَح - ةدحدلن

 لآ : 8 هللا ل . اوُسر بم ىَلَع :ةَئيدَمْلابلوُشَي ةيواَعم عمسم « َنّمْحّرلا

 موي اذ يف لورا ندتس دلال يمك

 0 م

 [لكوو؟ :عجار] .٠ همصيلق

 نم ِرعَش نم ٌةصق َجَرْخآَو انّه لثم ْنَع ىََّْي 8 هللا َلوُسَر تْعِمَسَو

 1544٠[ :عجار]. هوان هنن نيح ليئارسإ ويتكلم امن : لاَقف همك

 ماا مس سس .- همرعاو

 نا يتلون «َنآلَْع نْبا نَع نايس انندَح - -ظ١امماط5ك

 َ :8 هللا لوس سر لاق :َلاَق اق.ةَواَعُمْنَع ءِزيرْيَحُم نْا نع «َناَبَح
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 ١ اق هب مكبس امهم «ُتندَيْدَ ين دوُجّسسلاو حولا يف ينور

 اذإ ينوُكردُتْتدَجَس اذِإ هب مُكقبْسأ امهم «ةتققر ذإ ينو مك

 13438 :عجار] . تعَقَر

 ١ - نَع «هيخأ نع بم نبا نَع «وِرْمَع ْنَع نايس انندَح 7

 ل هلق ةلانَمْلا يف اوُحْتأل لوفي 8 هّللا لوسَر تْعمَس «ةَيواَمَ

 .هيفهل راي هلآَس هل جرخقت انيشادحأ ينسي
 ينكدَح : :لاَك. َنآلْجَع نسبا نَع «ديعس نب ىَحَي انندَح - 14/١

 اذه ىَلَعب ذي ةَيواَعَمتسِمَس : نك 'يطَرُفْلا ينعي - بْعَك نب دمَحُم

 اك عيون امل يطعم الو ىطغأ امل منامه : لوفي ربثملا

 فرخألا هذه تمس نيا يفق اريَح هبا دري نم «دَجْلاهنم ممدَجمْلا

 [15464 :عجار] . داّوعألا هذه ىلع قف هللا لوُسَر نم

 ينكح : :لاَق. جُيرج نبا نَع «ديعّس نب ىَحَ انندَح - قدح

 ةَيواَممنأ ؛ةَربخأ سابع َنْباَنأ ءسواط ْنَع ءملْسسْنْبرَمَح
 كوي هير : َلاَكْوأ - صقشنمب 8 هللا لوُسمَر نع تربصق : لاَ .ُهَرَبخأ
 [944"1 :عجارإ . ] .ةورملا دنع صقشمب هلع

 , يبأ يّكدَح :َلاق. ومع ني دمحم ع ؛ ىَبحَياندَح -
 َلاَقَق ريكا هللا ريكا هللا : دولا لاق َيواَُم دنع انك :لاَق يدَج ّْنَع

 :ةَيواَعم َلاَفَف ءهّللا الإ َهَلِإ ال نأ دهشأ : :َلاَقَ ربكم اريك هللا : :ةيواَمم

 نادِهشأ : َلاَقق هللا لور اسَحُم نأ دهشأ : َلاَقَك هللا َذلإ هل ال نأ ههشأ
 00 ودم هدو
 ًالإ وك هلو لوح : َلاَقَق «ةآلّصلا ىَلَع يح ا: :لاَقَق « هللا لور ادَمَحُم

 :لاَثَك , هّللاب الإ وق لول ل لاَقَف «حآلقلا ىلع يح ا: :لاَقَك ءهللاب

 آل :َلاَم للا الإ هَلِإ آل :َلاَققريكأ هللا ربكأَمللا : َلاَقك ريكا هللا ريمكاَمَللا

 ند اذإ - مكين وأ- لوفي هللا لوُسَر َناَك اَذَكَه :َلاَق هللا الإ هَل

 [15445 :عجار] .نذؤملا

 هةَداَتق يّئَدَح : :لاَق . ٌةبْعَش ْنَع «ديعس نب ىَحَي اًنئدلح -0

 مسي سابع نبا لَمَجك «ةَيواَُمَو سابع نبا جَح لاق ٍليمْطلا يبأ ْنَع

 نيرا يده ف هللا ٌلوُسَرملَْساامّنِإ :ةَي ُةَيواَعُم َلاَقَك ءاَمْلُك َناَكْرألا

 . نييناَميْلا

 ١[ 1987 :عجار] .نوجُهَم هناكرأ نم سيل : سابع نبا َلاَقَق

 نب ىَّسيع ْنَع « ىَبَحَي نب ةَحْلَط ان اًنكدَح ريما اضع - 1و ا

 ع ما رار هرم جيش ع و
 تعمس :ةالّصلاب هنود انآ لوي َيواَعُم تمس : :لاَق .ٌةَحْلَط

 :عجار].ةمايقلا مويافاتعأ سانا لوط َنيندؤُمْا نإ لوفي هللا لوس ر

154] 1 1 

 نأ يشبة اقل :لاَك. دّيبع نب ىَلعَي انئدَح - نكدفي
 ل

 اوفي هللا َلوُسَرْتْعمَس : :لاَق. وام نع «ةدرب يبأ نع - ىَحَي

 2 رع لكلا هل كح يلبس 8
 هم

 بيصي ءيش نم

 1 (ةة/) ١ نايس يبأ نبأ ام ثيدَح
 معو

 ني ِرْمَع (َس) راج نع ايس اح «ميكو الح - 0

 قيقُشَت مآلَكلا َنوُقَفَسي ل نيل ا هللا لوم اوسر نعل : لاك. ةيواعم نَع « ىَبحَي

 .رعشلا

 00 :لاَك ل

 15468 :عجار] . .اََقمألإ بَل
 يبأ ْنَع «ىَيحَيْنبعمَجُس انكدَح :َلاَق.”عيكو اَنئدَح -57 مم سو ةمريرج م و

 :عجار]. نيدو َعمدَهَشْيناك يبل انأ ؛ةيواتُس ْنَع « ِلْهَس نب همام

 [لالحكك

 ْنَع ءهييآْنَع دعس نب ميهاَريإ اَنْ :لاَك ياس
 قف يبا نَع «ُتيِدَحْلا ليلك ناَكو ةَيواَمُمَْعمَس : لاق .ينهجلا دّبعَم

 ف هللا لوم اوُسَرتْغَمَس هَتطَخ يف َثيِدَحْا اَدَهَركد الإ بخ م 1

 َنَعهللا (48/4) درا هفَِبهَدَخْنمكّرضَحولَح لَا انهن! :لوقي

 هن حْدَملاَو مكاو «نَْدلا يف هي اريح هب هلا دري ْنَمَو «هيفللَجَ

 [1593؟ :عجار] . حبلا

 ُهّنِإكَحُداَمَنلَومُكاَّنإَو :هبف لاق بوي اَندَح 4
 [لدوؤك؟ا :عجار] . حبذلا

 ْنَع ءَةَمَلَس نب دامح اًنأبنأ :لاَق. ٌنوُراَه نب ديزي اندَح - نكد

 ةَيواَمُم تعمَس :لاَك. ةيفنحْا نبا دمحم ْنَع « ليقع نب دمحم نب هللا دبع

 دو :عجار] . اهله ةَرئاَج ىَرْمُصلا : : هللا وسر
 ُلاَق اك : لوفي نايف يبأَنبا

3] 

 ما مع

 نيزيرح انربخأ : لاك. َنوُراَه نب داي اَندَح - ه1 كرك

 دْنه يبأْنع؛ «يشّرجلا فْوَع يبآ نب ِنَمْحرلادْبعاندَح : :لاَق .َناَمْثَع
 030 07 #  س م

 ءهّييَع ضع الَكو ؛هريرَس ىَلَعَوَُو هيوم دنع انك : ناك يلجبلا

 مل لوين لئاقلاو «تَمطَملا دق :لوُياَنملئاقلاَو «ةرج | رعت

 ىَلَع درا ليَ ناكو هائربخأَف هيف مهام َلاَقكةيواَعُمهبَتساَف ٠ « عطَقْنت

 0 ىَّنَح ةَرجهلام قآل : َلاَقك هللا لوُسَر دنع ارك : :لاَقَ ٠ اللف ينل

 . اًهبِْغَم نم سملشلا ملت ىّتَح وتلا طقتالو يوتا مق
 3 ىو سوم

 نع ءديزي نب روك اربح : لاق. ىَّسيع نب ناَوْفَص انئدَح - فمما

 ْنَع ثيِدَحْلا َليلَق ناو «ةيواَممتْمَمَس : لاَ. سيرد يبأ ْنَع « نوع يبأ

 هللا ىَسَع بلك لك : :لوُقيَوُمو 8 هللا لوُسَرتْعَمَّس : لاك ف هللا لوُسمَر رى عمسمق
 راع عملا ويقع

 م لني لجل وأ ءارفاك تومي لجل الإ «هرقَيْنأ

 يسبأ نع كيش اَدَح ٌدعَج نب ئَّمَحُم امي ما“

 ىَمّئدَقَلو ءاَهيلَصُي هاني اَمَق 2 هللا: ل 9 اوسر ان م.م 1 2 ذو مكن لاق يومَ دحين ارح انضمت: لاق حاملا

 [لا/ ا :رظنا] -رصعلاَدْعَ ب نيتعطرلا يعي اَمُهْنَع

 اممم انمإ



 ييسر مرعمهمو
 داق نع ديس اكَح +1 لاق. 6. حاندَح - ا و

 8 "يلا باَحنمأ نمنح هدو واع ده هنأ يناثلا حبش يبأ نع

 دوج بوكر نع ىَهَن 88 هللا لوسَرنأ نوُسََتأ : يرام مهلا
 مما

 سنن ْنَع ىَهَن 8 هللا َلوُسَرنأ َنوُمَلعَتأ : لاق ءمَعَن: اوثاق ؟روُمشلا
 بري نأ ىَهْب اق هللا لوس نأ َنوُمَلعَتأ :َلاَق ءمَعت مهّللا : اوناق ؟ريرَحْلا

 ىََن 8 هللا َلوُسَر نأ نوُمَلعَتأ :َلاَق مَعَ مهّللا : اوُناق ؟ةضفلا ةّنآ يف
 روس

 َلوُسَر نأ نوُمَلعَتأ : :َلاَق مع مل 1: :اوُناَق ؟ًاعّطَقم َذلإ بّمَتلا سيل نع

 ان هللاوق : :َلاَق ,آل مهّللا : اونا ؟ةرمَو مح نيم نع ىَهن اق هلل

 15408 :عجار] . نَعَمْ

 «ٍحلاّص ِنْب ةيواَمم نع «يدْهم نب نَمْحرلا دبع اندَح - نفيس

 ةّيواَمم تغمس : :لاَق. يبس ل | رماَع نب هللا دبع نَع «ديزي نب ةَعبي ير نع

 لدمشق لم لاو

 7 دْهَع ىلع ناك ايدح الإ هللا لور ثيداَحأو مكي لوي وهو تلح

 لجو هلألا يف سانا َفاَحأ ناك ُهْنع ىلا يضّرَرمع ان مَع

 :عجار]. نييدلا يف هي دي اريَخ هب هلا دري نم : :لوُقي 8 هللا لوُسَر تغمس

 [للودو

 ,لَجو رحلاتنا اأن لوثر نان

 م :رظنا] ٠ ا نوال

 :عجار] . رسل لع وا 59 هللا راب لحفل ع
 انفال

 :لاَق. جيرج نبا اتربْأ : َلاَق ركب نب دمحم اندَح - ار

 بئاسلا ىلإ هس نبات راَوْحْلا يبأ نب ءاَطَع نب رمع ينربخأ

 ساه ل علا
 لاَك «ةآلّصلا يف هيوم هنممآر يش نع هلأَسي ءرمت تطأ نب ديزي نبا

 يِماَقَم يفتن َمْلَس اسف «ةروُصُنَمْلا يف ذةَمُمْحْلاهَمَمتِيلَص معلا

 ةَمّشجلا َتلَص اذإ تلم امل ْدَّسَت ال :َلاَقَقَىَِإ لَسْرأ َلَخَد ملف «تيلَصَ

 هل نأ ؛ ؛كلَتبَرَمأ# هللا يبن مك يخت ىَنَح ةالصب اهلصتالق

 م هم عع همام هع
 [15941 :عجارإ ملكت أ جرخَ ىَنَح الصب لص لصوت

 :لاَق“ حاملا يبأ نع «ةبعش انَدَح : :لاَق .جاَجَح اًنكدَح -8
 مسارب يسارا

 ًاساّنأ ىَآَرُنأ ؛ةّيواتم ٠/5 0 ١( ) نع ثدحي ناَيآ َنْب ٌناَرمح تعمس

 يأ مق فلا انبِحَص دق ةالَص نوُنَصُتْمُكَإ :َلاَققٍرصَملا دب ونص
 [1005؟ هعجارإ . -رصَعْلا دي نيكل يمس اً ىَهْدقَكَو اًهيَصُي

 مرره
 دمحم يتربخأ « حيرج نبا اندَح «ةدابع نب ر اًنكدَح - 1 اخ

 ميش قا قرد
 ل يلام داع «ناَمْثع نبا ورَمَع ىَلوَم فسوي نب

 تلج دجَس جيل هنآلاص نم ايش يسلّم : لوي هللا لوس َعهسهَنأ

 17:4١[ :رظنا] .سلاج وهو

 01٠١ 6) نايس يبأ نب واتم ثيدَحا ا
 0 ا للا

 - 0 مل ل 0000 م ل

 نم هدعقم 2627 راخ بكرت لاك لف يلا نَح ؛ناَيفَس يبأ نب

 .راثلا

 يعش اندَح حور اًنئَدَح - 0 1

 #مرعع م ادعو
 دمحم نع - دْعَس نبا ينعي ثيل ائدَح سنوي انئدَح - ا

 هيأ نع «ناَمَْع ىلومفُسوُي نبا دَّمحُم ْنَع- َنآلَجَع َنْبا ينعي -

 هلو ةالّصلا يف مَ ْمُهماَمأ لص هنأ ؛ناَيفس يبأ نب ةَيواَنُس نَع «فسوُ

 انآ دمي لاَج هو نيج امدح مث همايق ىلع متْكٌَلا حبس ولج

 ار تعمس : :لاققرم 0ث | ىَلَح َدَحَك مث ةالصلا مّنآ ْنَم :هلوُقي © هللا لوس ير تعمم

 [17.مو :عجار] نيكد نيا لمس ني هتآلَص نم يسن

 يم هو سس يف ياس سرع ةر سها ل
 نب بيبح اَنَدَح «يِراَرقْلا ةَيواعم نْبناَورَم اندَح - ا

 يب هاش يب د مل سس
 تعمس :لاَقك ؛هَكاوُماَتق ؛ةّيواَُم جَرَخ : لاق. زلجم يبأ نع ؛ ديهشلا

 َنمَثَ مةدَمْفَم اوتيل امايقُلاَجرلاهلَلُثمَيأنأهرسْنم : لوي © هللا لور

 [عللقمو :عجار]. اتا

 َدْعَس نأ «ديعّس نب ىَبحي نبأ نورا نب ديزي انئدَح - 1و يو

 ناك هنأ ؛مربخأ ةيراج نب ديزيأذأ ؛ءائيم نب مكحلا نع «هربخأ يهاب

 'ةويح عم أَّسَق نواس مهلَ جرش راسنا نير يناس

 هسه سل لاو و ساب صرع هاش
 ا 200

 عللما مجالا ليلا هن 5 أ[ راّصْنألا ّضَمْبأ

 ساشا ره
 ريفيو سل يل لذ لَك ةيراج نب دين نين 1

 ةعجار] .هاَنعَمَرَكَذَف ... .ًةيواَحمانيلع َجرَخأ ذِإ ثنو راّصنآلاَن م

 [للقت

 هو ع سس ة سو
 ناك سنت بيطب هع ثق جول يطور

 كأي يذلاك وه ةلانم ءرشو سنت ءرشبءاطع هئيطعأ نمو ؛هيف ل كراي
 اةدفلعل :عجارإ + .عبشي ال

 ص لسنا انئَح «ةقاحشإنب ىََياَتدَح 3 1 ١-

 7-5 ا ب :رظتا]. نر

 نيم اَنئدَح رطل نب هل دب 3 4ع

 لصلاح ل
 71 لرش بكلام الظن

 [15441 :عجارإ ريِرَحْلا ِسْبلَو بهَا



 وادرعو
 ْنَ «ةكدب نب مصاَغنَع “ ءداَمَح اًندَح . 1 ١

 0-2 ا حلاص يبأ
1000 00 

 آل نأ دهشأ : َلاَقاَدِإَو ء هلوق لثم : لاق ربك هللا ربك هللا :لوُقَي َنّدؤَمْلا

 َلْم لاَ هللا ادَمَحم نأ دهشأ : لاق او « هلو لم لاَ هللا الإ َهَِإ

 [ل :عجارإ. هلو

 رفع نب محم اندَح - نكح

 ةَيواَُمعمَسهَنأ ؛ربرَج نع ؛ «جل دس نيم تحي قاس

 وهو ف هللا ٌلوُسَر تاَم :ل اودي بطْخَب
 ساس ملم عوم

 نبل انآ نيس ثآلك نباوهَورمعَو ءايئسو ثآلكن يهوه لما

 اَبآ تعمّس :َلاَق .ةَبعش اًندح «

 يضر كيوب ؛ ؟نيسَو ثآلك نبا َوُهَو

 55-5 :عجار] . َنيَسَو و ثآلث

 5 مهر هر
 :لاَق .مساقلا نب مشا اند - لحكم

 هام رب صن
 «ٍمصاَح ْنَع ايش انئدَح

 اذِإ : : هللا لوُسَر لاق : َلاَق نايف يبأ نب ةَيواَعُم ْنَع ؛ حلاص يبأْنَع

 َداَع نك ءهوُدلْجاَق داَع نِإَف ةودلجاَ داع نإَف هولا َرمَخْلا برش

 [::هم4 :عجارإ هُنَا
 ةرمرلا يع

 مآ ىَلوَم رظثبم نب هّللا بع انندَح : :لاَق. يعن وبأ انكدَح - نكح
 كار دير تفمرس 3 -

 روث حن اه رشم هع يفلان لوي

 :َلاَق ةَيواَعم نع «باَشَع يبأ ِنْبدْيَز نَع «ة « ةبيبح

 ها رم سوم
 ادم يف شير عبَت سائلا : : 8 ِهّللا لوُسَر َلاَقَو :َلاَق 5-707

 نأ لْولهللاَو ءاوهقق اذ مآلْسألا يف ْمُهراَيح ةّيلهاجلا يف مراح ءرمألا

 هلل دنع اًهرايخل م اهبربحأل شير رطَي
0 

 لو

 امل َمناَم آلمهّللا : لوقف هللا لوُسَرتْعِمَسَو : :لاَق .١/٠ م

 .ًدجلا كم دج ا مَقَْيالو تنم امل يطنسالو «تيططأ

 [15944 :عجار] . نيدلا يف ُهَهقَمي اريح هب هللا دري نم

 تاّد يف ٍجْوَز ىَلَع هاَعْرَأ «شْيَرُف ءاسن حلاص لبألا نبكر ةوسن َربَخَو

 .هرّفص يف دلو ىلع هانحأَو هدي

 :لاَق ثراَحْلا نب هللا دبع انندَح - 1

 يلا

 سبل ْنَع  هللالوُسَر ىهن لوي ةَكمب ربما ىلع ةيواخم تدمَس : : لاق

 7 00447 :عجارإ ريرَحْلاَو بَعتلا

 دْعّس نبا ينعي -ثي اتربخأ «يعاّرخْا همس وب بأ اًنثَدَح - 6

 : نع «باهش نبا نَع ءرخكي يبأ نب باها دبع ْنَع ءداهلا نبدي -
 لا م سر
 لاش: للكس يب بام نع همي ِنْبدْيَح

 دق ءعلدو

 21 ولا م

 رمال ا ل قا مقسما را ىلع ٌةَمئاق

 . سانا ىلع

 مس و ساربا ع م

 «ةَرمَح نب ىَحَياتدَح لاق. ىَسيع نب قاَحسإ انئدَح - - مك

 اعذب همم 220-
 بس :لاَقه كد ناني َمعَنأ ءرباَج نبا ديزي نب َمْحَرا دبع نع

 يم سمع
 5/4 َناّيفس يبأ نب ةيواعم ثيدح

 :ل ب هلا لور شمس ربما اذه ىَلع َناَيفَس يبأ َنْب ةَيواَمُم

 تح لح يلد ذَخ ْنَم مهري هللا رمأب ةَمئاك يتمأ نم ٌةَقئاط لَآ

 . ساّنلا ىلع نورها ْمُهَو لَجَوَرَع هللا أ يناي
 معو هاش معقب

 ْةاَعُم تعِمَس َنيِمْؤمْلا َريمأ اي َلاَقق يكسخسلا رماَثعَي نب كلاما

 كلاَماَنَم : ةكوص كرو ةَيواَم لاق ءماشلا لهآ مُهَ :لوَُ لب نبا

 . ماشلاَلْمأمُهَو :لوُقَيذ عم ٌعمَسهّنأ معي

 بأ اًنكدح :لاَق. حور اًنثدح - ١ا/ هال
 ٠ لم مرا 6

 نب ىَيحُي نب ورْمَع ةّيمأوب
 مهل 000 »م را 6

 ةريره يبأ َدْعَب ةَواَدإلا دَحَأ ةيواَعم نأ ؛ثدَحي يدَج تعمس : لاق. ديعس

 88 هللا
 سي ر# سار خا سرا سرا ايصسسا سةر لا

 9 لوُسَر وضرب وه انيق «ةريره وبأ ىكتشاو : اهب كل هللا

 لجو رح هللا قئاق ارمأ تلو نإ ةيواَعم اي: لاق نيم لأمير

 ىّنَح ؛88 ينل لنقل ونقل لَم ىَلعم ين 11نظلت لِز اَمك :َلاَق ءلدغعاو

 سيلا

 و داك

 لوسر عبتي

 :َلاَق «ٌةَرم نْب وِرْمَع َْنَع يعش اًنيدَح « مشاه انئدَح - ١مم

 تَناَكَو «ةّئيدَصْا نايف يبأ نب
 سلس سل مرو ةسعو شةومل و

 ةيواَعمَمدُق : لاق بيسملا نب ديعس ٌديعس تعمس 71

 مم هوا هم
 ْعَصَيادَحآانأ ىَرأتنٌكاَم : لق ِرمَش مك جرح اهم مرآ
 1-00 مه م
 . رولا همس ف هللا َلوُسَرَنإَو «دوُهيلاَريغ اذه

 [15484 :عجار] . َلاّصوْلا ينعي هناك : َلاَك

 مو را هو

 ينعي - شايع نْبا انثدَح : لاق. ديلا نب فَلَخ انئدَح - 48

 ىلوَم زبر يبإ نع ؛هرْبَغَو رايد نْبهّللا دبع ْنَع- ليعامسإ

 لوسر نأ : هنبطُخ يفَرَكَذَك ؛

 «حْوّتلا :َّهْنم هلع ْمكاَهْلآَو كلذ ْمُكَشلبَأ ين ينو بلة هللا
 .ريرحلاو «بَهتلاو «عابسلادوُلجَو «, راو ريواَصَتلاَو نشل

 وبأ اًنئدَح :لاك .ناوفص اًنئدَح :َلاَك .ةًريغملا وبآ انئدَح -65

 «خلبم انآ اَمْنِإ : :َلاَق كف هللا َل وسن ايس يبأ نب وَ َح «ةيرهأزلا

 ةّبغَر نُحب يَش يّنمُهَتَلَبْنَمَن ؛ يطُْيهّللاَو ب ءمساقو يدمي هللا

 َُُف يش لع قلبت( «7/4) مكرم يذلا «للذق) ىلم نحو
1 
 وسب

50000 
 صحب يام ايلا بطَخ : لاق . ةيواعم

 يبس

 امل
 عيشي الو لكأي يذلا كاك ىَدُم ءوُسَو ةَبْعَ

 05 020 ا
 يح :: :لاَق. لق .ًااوقص انئدَح : لاق. مما وبا لخ - دفحللا

 0. مو 57

 3 :لاقا لاس :َلاقئ رطل لس ري

 ةّمألا هده ؛ ةّلم َنيِعْبّسَو نيت ىَلَع مهنيد يف ةاوُقَرَتْلا نياككلا لمآ

 :ددحاَو و الإ رالا يف اهلك - ءاوهألا يني - لم َنيعبسو ثآلك ىلع رتتس ت6

 عم سس عش علام
 جرخيس هنإو هةَعاَمجْلا يه

 اكد
 امك ءاوضألا كبلت مهب ىَراَجَتْماوْفأ يأ يف

 اًيهّللاَو هَل الإ[ صْفَم آلَ قرع هن ىَقبيآل هبحاصببلكلا ىَراَجَي

 ىَرْحأ ساّنلا نم مُكَرْيَمل# اق مكي هب هاج اب اوُموُقَ مل نشل برا َرَشْعَم
 م طمس ب

 . هب موُقَيأل نأ



 ٍنييماشلا ديسم ص ١51١

 ع فيم ينك : لاق ٍعاَجَش نب ناَوِرَم انئدَح - 1

 ف هلو ىلا بخ ةيواَسانأ ءسابح نبل ٍنَع دو دهام

 . صُقشمب رمش نم رص
 َناَكاَم :َلاَفَك ةيواَعم نع ًالإرمألا اَذَه انكي ام: : سابع نال تلق

 [:>ههم :عجدر) اهتم ل هللا لور ىلع ةيواَُم

 نب هللا دبع ْنْب ميهاَريإ اندَح ء[هللا ُدبَع انَقُدَح] - ليتحول
 نع «ايلس نع ام [وآ] ءدمخأ وآل م اندَح ««يطساولا (ران)

 رصف ف يلا نأ ؛ةَيواعم ْنَع « سابع نبا نَع «هيبأ نع همم نيت

 ١١944[ :عجئر] . صّقشمب

 0 8 ماو 2

 راذدلا ميمت ثيدح

 ٠م
 ةممراو سو

 ٍلْيَهَس نَع ءنايفس انئدَح يدهم نب نَمْحرلا دبع اَنئدَح - - 5

 لاق :لاَك. يرادلا ٍميمَتْنَع؛ يلا ديزي نبا ءاطع نع ؛ ءٍحلاّص يبأ نْبا
 ىساشم لك

 َلوُسَر ايْنَمل وُ ةَحيصتلا نيا اَمّنِإ حصل نيا نإ : 8 هّللا لوم

 رشفتنا] . ْمهساَعَوَنيملْسمْلا ةّمدألو هلوُسرلَو هباتكلو هلل :لاسق ؟هّللا

 امو

60١ 

 له يكل نائما ديس جبان 136 راهم

 ةمالو باكل هوس لل :لاك ؟نتل: لَنا

 37١54[ :عجارإ . ْمِهَماَعَو َنيملْسمْلا

 م امص مما مل

 يبأ نسب لّيهَس نَع «ناَيْفَس نَع :قاررلا دبع انْندَح - لنيدط

 :عجار] . -ًاثآلك- ةَحِيصُتلاْ يلا امنِإ لانا هلم كف ٠ . حلاَّص

1 

 م ا ىس ص هن مرر ع ل
 : لاق . هيأ نع « ”ماّشه انأبنأ : :لاَق . ةَماَسُأ نب دامح اًنئدح - /37 ٠/١7

 ٍمِيمتيَرم تح «ِرصَعلا هَ ندا ىَلَح مكهبراطَي سأَنلا ىلع رح
 اق هللا لور كنم ريو هن عماَمميْلص اَمِهْعَدَأ ل : لاك يرادلا معقول ا

 .لابأ مل كتبه اوُناَك ول ساّنلا نإ" :رمع لاق
 ير معلع

 دبع ينكدَح : :لاَق. قّرزألا ف سوي نب قاَحسإ اَنُدَح - له كح

 ريب ع
 ني مقوم للباب : لاَ يَا دبَعِنْيَرَمع نب يزعل

 نَع ك8 هّللا لوم اوس لثسم : لاك. يرادلا ٍميِمَت نع يحل دبع َنْيَرَمَ

 :رظنا] . هتاعَمو يحسب ساّنلا ىلوأ وه َلاَقَق لجرلا يدي ىَلَع ملسي لجررلا

 كي ف

 سا يمص عوار مز
 نَع «ٍحلاّص يبأ نب ليه نع «ةتييح نب نايف اًنئدَح - ١- تك

 نيدلا نإ : لاا هللا لور نأ يراتلا ممتنع ينيلا ديزي نب ءاطع

 َلوُسَر ايْنَمل : اوُناَك «ةَحِيصنلا َنيدلا نإ ؛ «ةَحِيصّنلا َنيّدلا نإ ةَحيِصْنلا

 0 :عجلر].مهُساَحَو نوم اة هيو هبات هلل : لاك ؟هَّللا
 ممم مم مم سا

 كلف 8 نوكأ َح يرادلا ادلا ميمت ب ثيدح

 هع مومو

 ”هاوءل م فلل
 يلا لاق. نايمس اًنئدَح

 معَ يذلا نمهتعمَس :لّيهس لاك هيأ نع ؛ ميكح نب اقفل نَع «رائيد

 يبنلا نَع «يرادلا ميت نعدَحُيلا دين طع تضعس يأ

 17:54 :عجارإ . دة نع ؛يب ديل 3

 ا داك: :َلاَق ”يرأذلا ميت نع لا

 ؟لللوُسَر ايل واق ثالك حصل ريدلاَحبصنلا ١( *1"/ 4 )نيدلا

 307١514[ عجار] . ْمِهماَعو يملا مالو هلو هبات هلل لاق
 ما سم صم ساس

 وام سلا

 دْبَع نْيَرَمَع نب زيزعلا دبع اَنكدَح : :لاَك. عيكو انئدَح - ااا

 اي :سْلُق :لاَك. 'يردلا اميمئ تغمس : :َلاق بهم نب هلل دبع نَع «زيزعلا

 نم لج يدي ىَلع ملي باتكلا لهأ نم لجرلا يف سلا ام« هللا لوس

 17١54[ عجار] . هتاممو ةَيحَمب سانا ىلوأ وه : لاَك ؟نيِملْسمْلا

 يمه س رب مرا م ل سا عرب مرا ساو
 ةَمْلَس نب داَسَح اًنئَدَح : لاق . ىسوم نب نَسَحْلا انك 3“

 يتلا باَحْصأ نم ٍلُجَر نَع ءَرَمْعَي نب ىَحَي نَع ءسْبق نب قرزألا نَع
 سس عل سلا ساو

 ةيالص ةَايقا ميدل هب"بساَحُي امو : : 4 هّللاٌلوُسُر لَك : :َلاَك .

 اورظنا لجو وح هلا لاق اهمنآ نكي مل دإو «ةمثهل تب اهم ناك
00 

 مث د «كللتك ٌةاَكّرلا مت تطير اهب نومك عوطت نم يدل دودج لَه

 [15701 عجار]. كلذ باسح ىَلَع لامعألاُذَ ٌلَخْوُت

 ءَنَسَحْلا نَع دّيمَح نَع ءدامَح اًنئدَح ْنَسَح انئدَح -

 [17:ا/2 رظنا] . هلم. . . للف يبْتلا نَع « ةريره يبأ نع
 مرعب مع #2 ما

 دوا نع « © َةَملَسنُب دامح اَنكَدَح : لاق نَسَح اند - وا او

 يلا نَع «يرادلا ِميمَت نع ؛ىقوأ نب ةَراَرْز نع ءدنه يبأ نْبا

 317174 رظنا] . هلْثمب . . . 8
 ممم

 ينكح : :َلاَق «َعابطلا ينعي ؛ سد ا اك

 نع« ؛هّللا دبع نْبرَهزألا نَع «ةرمنب ليلا ينكدَح 0 دعس نب ثيل

 ًادحأ ًادحاو هللا لإ هلإ آل : لاق ْنَم : تيسر : لاك. 0
 تب -تاَّرم رع كدا اوه نكيْمَلوادكو الو ةّحاَص ذيل ادم 000

5 
 ل

0 3 

 د ل 0 لاك 0 «زيزْلا

 نم لجل يدي ىلع ملفا لأ نم لجل يقاس اما هللا لوس

 لادم عجار] . هتوُمَو هتاّيحب سلا ىلوأو ه : َلاَقَق ؟نيملسملا

 نَع ءدْيَمَح نَع « ٌةَمْلَس نب دامح اًنَدَح نافع اًنكدَح - نمل 7,8

 هم

 ةريره يبأ نع ؛ «ِلجَر نع ؛ ءنَسَحْلا

 يبل نسَع «يرادلا ِمِيِمَتْنَع «ةَرآرز نَع 50 اا ى/4

 اَهَكَمْكأَناَك نإ الملا ةَماقلا موي ٍبدبَعلا هب بس َساَحَي ام لوأ :َلاَك .



 9 5/4( مك ص ١718
 اص مسمع الاقل ا يشمل ا ه9 تسب جيس مع الا بتسس

 نوُدجتْلماورظا : ةكتلل لاق لتكن ,ةلمك هل بك

 ُدَحْوُي مث ؛ اكرام «ةّضيرف نم حي اماًهياولمْكأك « عوطَت نم يدّبعل

 [١ا/لءال# عجار] .٠ كلذ بس ىلع لاَمْعألا .

 نب َليِعاَمْسِإاَنْثَدَح : َلاَق.ةَريغُملاوبأ اَننَدَح -

 رار نْب حور نأ «ينالوقحلا ملم نب لير يئدَح: لاق. شايع

 كيم دف
 هل لامك ؛هّلهأ هلوحو : لاق «هسّرفلاريعش ين دجبوق «يرادلااميمت

 تغمس ينكلو «ىلب : ميم لاق ؟كيِفكيْنَم ءلْؤَه يف ناك اَمأ :حور

 هلع هلي مُتريعش هسرَفل يفي لس ئرْما نم ام :لوقي 88 هللا لوس

 سا يكد هس ه5
 [هدعب رظنا] . تح بح لكل بُكألإ

 شايع نب ليِعاَمْسإانْندَح ةَجراَخ نب مكه انئدَح - - ١ اممم
00 

 [هلبق ام عجار] . ثيدَحْلا اه لم َركذَك ملص نب لحرس نع

 ينئدَح : :َلاَق ”ٌناَوُفَص انكَدَح :َلاَق. ةريغملاوبأ اًنْئدَح -
 اوفي هللا َلوُسَر تغمس : لاَ. ردا مي نع ماعم ل سرج هيا 6

 لإ ربو الو رسم تيل كيال اَمّتلاَو ليلا علب اَمرمألا ادهني

 اأذو مالسْإلا هبُهَّللارْيآع ؛ ليلك لذي ٍزيِزَعرعب «َنيلا اذهل ُهلَخْدآ

 .رفكلا هبل لذي

 َباّصْأْدَقَل « يتب لهأ يف كلذ تْفَرَع دق : لوُقي يرادلا ميِمَتناَكو

 للا ارفاك مهلك مبا دقو «علاو" رشوان ملأ نم
 ودل

 . ةيزجلاو راَغصلاَو

 يبأ ينث !دبع انث 1 ٍياَتَِعمالنأ [ يترح ؛هّللا دبع انثكدح 108
 نب مكيهل . عفان نب عيبرل يلإ ااَنئدَح :َلاَق . مفان نب عيبرلا ةيوتوبأ ( آإ بنك :َلاقرداونلا
 2 سار هيض ديمح

 نع ؛ٌةَرُ نب ريثك نع : ىسوم نب انامل نَح «دقأو ِنْ دي نع : ديمح
 كبك ليل يف يآ ةئامب رك نم : قف هللا لور لاك :َلاَك'ي ردا ٍميمَت

 اا ا

7 - 6 
 نبانع؛ :عْير انابأ رف اقدح - نكي

 ّرّتَس نم : :لاك 8 يلد ٠ دَلخَم نب همم نَع بوُبأ يبآ نع ء ردكم

 ًيورْكَم ىَجنْنَمَو «ةرخآلاو ايلا يف َلَجَو رع هلا هر ايلا يف املس
 لا ناك هيخأ ةجاَح يف ناك نمو ايلا معلا

 ُنْبُدابَعانيدَح :ثيدحلا اذه يبأ ىلع ترق 1
 يبان لاق ةَبقْعدأ لوحُكَم نع ءنْوَع نبا نَع يدع يبأ نب ناو داع

 بسن «ي باولو هَنَيناكو ٌر عميل ةَمَكَس ىتآ (يدَع

 َموَيرُكذَأ ةجاَحل كنج يثكلو أرئاز لنآ مل يّ 0 :لاَقَق تل نذأَك ُتتَوَص

 لاق( هئيدح ا ع ساس

 عكسه :9 هللا ل وسر ل يف داَبَع َلاَق)

 .تنج اذهل لاق معن: :َلَقق ؟ةمايقا يهبل جَورعُهَّللاهرتس
3 ١ 

 نية ىلإ مَع ابكر : هه ينادي
 وطعم ىلع رأوه لَ

 1 .٠

 سؤوأ نس سوأ ثيدح

 م ل تس
 8 هع ةدع

 لَك سو ني سوأ نع ةراتتسلا تملا يأ نع. «رياَج ني ديزي نبا

 ْمكَو تصئاَواَنَدَ :ٌرككباَو ادَغَو «لسَتْغاَو َلسَْغ ام : : 8 هللا وسر لاَ
 ءقرو

 [13389/7 عجار]. اًهمايقو اهمايص ةئس رجاك ةوطخ لك هلاك ٠ غلي

 7 نع ءكَراَبملاَنْبا انْندَح :لاَق مارب يحي اندَح ء ملال

 سأوأ نع ٠ 'يناَعنصلا ثَعشألا يأ نَع «ةيَطَع نب ناسَح نَع ٠ يعاّروألا

 َلَسْغاَوْلَسَغْنَم : :لوشي هللا وسر تغمس : : لاق "يتلا سْوأ نبا
 مما م ملاك لماع كرس لك عاف ول
 مك ََمتْساوٍماَمإلا نم اند بكري ْمَكو ىََسَ ركود 0

 [هدعبام رظنا] . اهمابقَو اهمايص ةَس رجأ ةوطخ لك هَل ناك لي

 ع نع ؛كّرابمْلاَنِبا اندَح لاق قايل ائدَح - نيل

 :لاق يناَمصلا تعشألاوُبأ انَدَح «ةيطع نفاس يئدَح ,”يعازؤألا

 ٌلَسَغ ْنَم :لوُتي] 9 هلا لوتس : لاق. يَقلا سوأ نبا ينئدَح ماسي هك مسرع هام

 [هلبق ام عجار] . ٌركتباو اخ مث :َلاَق لَكُم انس. .[لّسَتْغأَو

 هدم مم

 ينوكسلا ٍلْيَقُن ني ةملس ثيدح

 مْ
 2 ٌقاطْرأ اَنْكلَح : : لاق. راو - 1و هد

 يم 0 مع مس

 ماقتل هلالي 0

 هيف َناَك لَهَف : اونا ةئَخْسي : :َلاك ؟(دَمبَو :لاَق ءمعت : لاق ؟ءامّنسلا نم

 يلإ ىَحوُيَوُهَو عفر : لاك ؟هبَّلعقاَمَق :َلاَق ءْمَعَن :َلاَق ؟كلنَع لصق
 َنوُنبلَتلَي ؛ اليل لإ يدْنبنيبآل مُسلَو : مكيف ثبآل ريغ توم يآ

 ةعاّسلا يديني اسلي كاب ياو. 2 يم اوت ىنح

0١ 
1١ 

 هضاب نب لعام اند لاق مقارب مكحْا اد - 17 5

 نب ريبج نع «يشرجلا نمل دب نب ديلا نع امس نب ميه نَع
 001000 هيل 93 5 .٠

 تْمِتَّس يّنِإ : :لاقق 48 يلا ىتآُهَّنأ «مُهربْخأ ٍلْيتَنب ةملَس ريق

 َلاَقَق ءَلاَتقآل :تْلُق . ارو برَحلا تعصَوَو «حالسلا تيل « ليلا
 ا ملا يل

 سانا ىلع نيرهاظ يأن مقلط «هلاتقْلا ءاَج َنآلا : ف يبل

 َرَع هللاْمآ يِتأَي ىَتَح مهنماللاشررَمم موي ٍماوفا بول للامر ري
 ملقا هد هردةامش
 يفدوُعَمْلِبَخْلاَو «ماّششلا َنينمْؤُملا رامَرْقع نإ لدلك ىلع مهول

 . مايا مْوَي ىلإ لا اَهيصاَوَت

 سنخألا ْنْب َديِزَي ثيدح



 :َلاَق هدي ٌّطَخب يبأ باَتك يف َتْدَجَو- 1 هل

 4 نب مكيهلا اندَح هباتك يف َناَكَو عفان نب عييرلا ةبوُتوبأ يلإ بنك : لاق

 نَع «ةَرم نب ريك نَع ؛ ا
 ديلا يفأألإ مكي فانت آل : لاك # هللا َلوُسَر نأ ءسنخألا نب دي ديري

 ص «راهّتلا آو ليلا قيوم الجلة

 امك هب موا نال ىطعأ ام لغم يناطغأ ىلع هللا نأ :لجر لوقيِف ,هيف

 هللا آول : لجو قدَصَيوق فنيه الملل ءاطعأ جرو هيمو

 كيرا هلل لورا :لجر لاق هبا انالف ىلضأ ام لثم يناععأ
000 

 يل رلا ينف نوُكَت ةدِجّتلا

 5 0 6. 6< ىلا *# 5

 ثراحلا نبي فدضغ ثيدح

 ه©ئءا
 نع٠ ٍحلاّصْنْب ةَيواَحم َنئدَح ءدلاَخ ْنْب داَمَح اَنئدَح - نكحل

 فيضع نْب ثِراَحْلا وأ - ثراَحْلا نبا فْيَضُم نَع «فّيَس نب فسوُي

 هس هيمي اعضاو 8 هلا لوُسَر تير يأ تست ام ايشألا مت يسَناَم : لاق

 97814197/٠[ 99 رظنا] ٠ ةآلّصلا يف هلامش ىلع

 فضا ةضص هه
 :لاَق- تراب فلفل نإ احلا دعا « فيس نب سنوي

 ىلع تيمي حو هللا لوس تنذر يس مل ايلا نمت يسئ

 .ةآلّصلا يف هلاّمش
 ميسم عفو

 ُةَحَيَمْلا يئدَح ناَوْفَصاَنئدَح «ةّريقمْلا وب أ انُكدَح - لن 8 1

 همم هاش ايم عم ل 8 م ل ا
 مكنم له: لاق هوس دش نيح يللا ثراَحْلا نب فيضع اورَصَح مّن

 َنيعبرأ عليم «ينوكسلا يرش حلاَص اهآرتَك : لاق ؟4سيطأر قيد َحأ

 هنع فخ َفْنُخ تيم دع ترف انإ :نوُلوُقَي ةَحَيشَمْلا َناَكَك لاق «٠ ءَضْباَْنم

 .اهب
 لامة ص

 ناوفص لاق
 مما واسوا

 . دبعُم نبا دنع رمتعملا نب ىسيع اَهأَرََو :ن

 ركب يبأ نع يق يقَباندَح : :َلاق نامل نب جرس انئدَح و6

 يلاَمُشلا ثراَحْلا نب فيضع نَع ٠ (يِبَحرلا ديبع نب بيبَح نَع «هللا دبع نبا

 َساَّنلا امج دكان ءاَمسأ اَآ اي: :َلاَقق َناَورَم نب كلَمْلا دبَع يَلإثَعَب : َلاَق

 ؛ةَعمجا موَيِرباَمْلا ىلَع يدْيألاعْقَ :" لاق ؟اًمه امو : َلاَق «نّيَرمأ ىَلَع

 . يدع مكعب كأن: َلاَقَق ءرصَمْلاو حملا دْنَبْصَصَقْلاَو

 ام :َلاق 8 يِبملاّنآل : َلاَق؟مل :َلاَق« اًمهْنم ءيش ىلإ كّبيجم تسلو

 ثادخإ مريخ هس ست هنا نم اثم مقر ةعدب موق ثدحأ

 . ةعدب
 ساس

 © يتلا باَحْصأ َنِم لُجَر ُثيدَح
 ص يحل - هه 00 ن7 4

 0 < ثراحلا نب فيس اثيدَح نييماشلا دنسم

 ' مو

 تال لاكي كح «ةريغملا وُ آس - 5 5

 لاقي منإِ : لوُشَي اق "يبل عمَسهلأ كف بلا باَحْمأ ٍضْمَي نَع «ةَمْفش

 َلُخْدَي ىَّمَح براي :َنوُنوَُيك :َلاَك ٌهّنَجْلا اوُلْخْدا : ةَمايقلا موي نانلولل
 مدان ا لجو هللا لوني: :َلاَق َنوُنأَيَف :َلاَق «٠ .نانأد انوا ساس #

 دمع ترو يل

 00 :كاكثجلا ل 27 |وُقيك

 0 8 مه 8. ” 0 ل 2

 ىئاطلا دعس نب سياح ثيدح
 2 0 20 - 2 ب

4 7 
 :َلاَق . يِبَحرلا نافع نب زيرَح اندَح « ةريغملا وبأ انمدَح ١717

0 
 م مس رب مز

 دْعَس درب سباَح َدِجّْسَمْلا َلَخَد : َلاكيناَهلألارماَعَنْب هلل َدبَع

 ٍمدَقُم يف نوُلَصُي ساّنلا ىأرق 8 يّ كرذأَدَكَو ءِرَحسسلا نم يئاَذطلا

 م مية رب رع

 هللا عطاك مهب مك مُهوُبعرأ ؛ ةبعكلا برو توؤارم : َلاَقَق دجسملا
 نم (يلص)ةكناََملا نإ َلاَقَق : َلاَكْمُهوُجَرْخاَقَّنلامهاَنآَك لوُسَرَو يار و

 [171597 رظنا] .دجّسَمْلا مدعم يف رحّسسلا

 َدْيَع تسعي هام

 هةيمارمسام

 ةناوح نب هللا دنع ثيدح
55 0-2 

 :َلاَق يدون لوقا ضنا ١ ل

 م اي ساق يع
 لالللا لالا (:يظنا] . هيطغم وخلا يم فيَ” كو « يتم

0 

 [؟اممم لدتا

 ةمامم

 رحلا ِنْب ةَشَرَخ ثيدَح

17 
 ريمح ْنْبْدَمَحْم ان دح :َلاَق.رم نب يلع انئدَح - 1/8

 0 َلاَث.َنالْجَع* ل :لاَق يصئخحلا

 88 هللا َلوُسَر تعم : :لوقي . بة تنعم ١ لقي. يِبراَحمْلا

 .اًهيُدعاَتلاَو نابل َنمدْيَخ هيف ملال «ةقف يدنب نم وكس :لوقي

 هفينسي شمل هلع اتنآ مك « يعاسلا َنمَرْيَخ اهيف مئاَقلاَو «مئاقلا نم ريح

 عم مس هيهع

 مَع يلج ىّنحاَهل ْعِجطْضَلَمُت ءرسَكَدَي ىّنح هَ ةَِرْضيلف ةاَنَص ىلإ
 [10710 رظنا] . تّيَلَجُنا

 ديزي نع « :ةَعيهَل نبا انُئدَح: لاك. ٌدواذ نب ىسوم اَنئَدَح - نفل

 اَيآَذأ «هكدَح فْوَعَنْب هللا دبع دبزيِنْب دَّسَحُم نع «بيِبَح يبأ نبا

 5 يق

 ص يشأ , كيلا كرد دق اكو عابس نب بيبح ةَعمْج

 تيل ين مُكمْدَحأ معلم : :لاَك عر اًمَلَ «برْغمْلا ىَلَص ءباّرحألا

 8 مق ةالملا ماقول رم ٠ ل هللا لوس اَياوُلاَك ؟ٌرصمْلا

 ب برْغَمْلا ٌداَعأ م5 رصَعْلا



 الث ح

 ينكدح : :لاَق . يعاّروألا انئدَح : لاق. ةّريغملا وب ناي
 ص 2 هم و مما را مرا

 لاق .دمحموب بأ حلاَص ينئدَح : :لاَك ٠ ِنَمْحرلا دْيَع نب ديسأ
 .لاك حجل اند وبان لف هلا لوم عمي :لاَق . ةئسج 2-0 رعاة امعا هع لإ ل ل ل رمت ل دو

 00 سا اس صم 00001000
 :َلاَق ءكَعَم اًندهاجو «كلَعَم اًنمكسأ ؟انمرْيَخ دَحأ لَم هللا َلوُسَر اي: َلاَقَق

 . ينؤريملو يب دونمؤي مكدب نم وتوك موق مَع معن

 دح :َلاَشق . يعاّروألا انكدَح :لاَق ةريغملا وبل انئدَح
 هموثمو

 21 :لاَق .زيريحُم زب )نَع كير نْ لاَ نع نما دبع نب ديسأ
 8 هللا ل اور نم هتعمَس شيدَح اح : :ةياحسملا نم ٍلجَر ؛ عسب يبآل

 عونا انمَمو ل هللا لور عماني :ًاديج انيدَح ْمُكُئدَحُأ «ْمَمن َلاَق

 اكَاَجَو كَم املس ؟اًنمريَخ دَحآ هللا لوُسَراَي َلاَقَف ءحارَجلاَنْب
0 

 . ينوي ملو يب دونم مُكدْحَبن م وتوك موق « معت , : لاق ٠ كعَم

 ينشخلا ةيلعت ندا ثيدح

 * درو“ سلخ

 علالونو لالوح# :رظنا] هْبتكأ ملف داعم هَ جيشلا َركذ

 عقنمألا نب ةلئاو ثيرح
 اهّيقاَبَو انهاَم اهئ دك اهنم َثيداَحأ لإ َنندماَوَنيبكلا يف اضيأ دامس

 1 لكلا ملا :عجار]. َنييندَمْلاو نييك يف

 ينئدَح» :لاَك. يعاّروألا تْعمَس : :َلاَق ةَريغملا وبأ اندَح - اا.

 مل هرم

 هلو :لوُقي عقسألا نب ةلئاو تغمس : لاق. ديزي نب ةعيبر

 ينوعبتتو داو مُكلوأ نم ينال ةاكو مُكرخآ ين نوُمعتا : :لاَثَك ف

 .ًاضعب مك دعب كلي داق

 :لاق.دلا نيام اح لاك يملا ولاَ 6 0 ١-

 5207 اق ثيِدحلَركدَف ا
 م6

 يب يدع دْئعاَنآ :لَجو رع هللا نع لوميا هللا لور تعم ين

 [1311؟:عجار]. ام يب نيل

 مهام ىف مرام

 ٌويِرَح انْدَح : ةلاَق ةريغملا وبأو دلاَخ نب ماصع اَنئدَح - كة

 :لاَك يرن هللا دبحَنب دحاولا َدبعتْعمَس : لاَ . َناَمْع نبا

 ىَعدُينأ ىرفلا مظغأ نم : هللا يب لاَ :لوُسي مقاسألا نب ةلثاو

 ىَلَع َلوُشيْوَأ ٠ اْرتْمَلاَمٍماَنَمْلا يف هِيَ يِريْوأ «هيبأرْيَخ ىلإ لجل

 كس

 .ليمَلاَم ل هللا لوُسَر

 بْرَحْنْيدَسَحُم انكدَح :لاَق» ير دبع نمباَمَح - لنملح

 َدبَعاتْطِمَس لاق. ةيؤر نار َمُع )6//1١1( يسكدَح :لاق "ينالوا
 ف هللا وسر كدي عّقس ّ ألا نب ةلئآو تعم : : لوي يرصُتلا دحاولا

 ٠ يشُحلا ةبلعك نب ا ثيدَح 1/4 0)

 001 و
 تدع: يذلا دولا اهطبقلو اع ثيراَوم ةلآاك" ٍ ةأرملا : لاق

 17٠١[ عجار] .هّيَلَع

 انابتأ :لاَق. يسلايّطلا دواَد وب دود نب ناَمِئلَس انئَدَح - ا

 عقلمألا ِنْ ةلئآو نع ؛ 'يلدهلا حيلَمْلا يبأ نَع «ةَاَنَق نَع ناطقا ناَرمع
 رولا ناَكَمتيطْعأَو ؛ عبسلا ارو ناَكَمتيطغعأ : لاك هق يبثلا نأ 0-1 2

 . لصمملابت لضم كو «يناكملا ليجنألا ناَكم تطأ «َنيِملا

 يبأ نبا ينعي ديعَس انثدَح : لاق. ديزي نب هلا دبع انئدَح - ١/١4

 دّبَعَنْبَرْنلاةْعمَس : :لاَك. َنولْجَعَْبدَمَحُس

 . هللال وسر لاك: :لوُقي عقسألا نبا ةلئاو تغمس : :لوُقيهّلل دبع نْب نمل
 َمكاَمٍماَنَمْلا يف هْيْيَع ىَرأْنَمَو «ّلُكأ ملام يوي نم ىرفلامظعأ :
 . هيأ يغ ىلإ ىعدا نمو هارت

 وبأ ُناَرمع اَنئدَح «مشاَه ين ب ىَلوَم ديعّس وب انُدَح - نفل

 ل هللا لور عقسألا نب ةثاَو نَع ٠ «حيلملا يبأ نع داق نَع مأَوَعلا

 ترث «ناَضَمر نم ةلبك لوأ يف السل لح ميهاربإ فحص تأ: لاق

 نمت ةَرْشَع ع تالق ل يجنألاو «لاَضَمَر نم َنْيِضَم تسل اَروُتلا
 همر مم

 . ناَضَمر نم ْتَلَخ نيرشعو و عيرألا ناَكرعْلا َلِزْئأَو َناَضَمَر

 ُدَمَحُم ينّئدَح :َلاَق.َبوُيأ

 يم

 نب هّللادْيَعاَمدَح :لاَك. ملا نب ْمراَع اَنثَدَح - ك1

 نب ةئاَو نَع «شاّيَع ِنْب فيرقلا نع «ةلبح يبأ نب ميهاَريإ نَع ,كّرابملا

 انلابحاَصنإ واقف يس ينب نمر يبل ىنآ : لاك عقلمألا

 َنِمهَنمآ وضع ائمونصُع مع لك هللا يدفيةَبقر سبلت :لاق ؟بَجْوأ
 للم :عجار] . راّثلا

 لح :َلاَق. يعاّروألا اَنكدَح لاق ةَريغملا وب اد ١0

 ا :9 هللا لوس لاك : َلاَكمَمَسألا نبا لثاو نَع «ٌداَدَشِرَمَعوُب 9

 ىَنْطْصاَو ءأشي ناك يم يقم لاس يل نما

 سمو سرب مري ظ سا

 نع رع اتزألا كَ َلاَك بعصم نب ب دمحم امدح - 1

 لَجَوُرَع ةللاَذإ : لاَ قف "يبل نأ ءمقسألا نب ةلثاو نع ءراَمَع يبأ دادس ماع #

 «ةئاتكَليعاَمْسمإ يني نم ىَفطصاو «ليعاَمْمإ ميهارنإ دلو نم ىفطنصا
 يئاتطْصار ءمشاَه ين شرف نم ىَفطصاَو ءأش رف انك ينب نم ىفطصأو

 [هلبق ام عجار] . مشاه ينب نم
 سو مر ةهعهمع

 نع« «يعاّرؤألا اندَح لاق. بّعصُم نب دمحم اًنندَح - ١7١

 اَيلَعاَو رك موك هدْنعَو عقلا نب ثا او ىَلَع تْلَخَد َلاَكراَمَع يبأ دادش

 «ىَلْب : تلق ؟9 هللا ل اوُسَر نم تي امي ةكربخأ الآ : يل لاَ اُماَ امل

 ىلإ ةجوت :تَلاَق ٠ «يلَع نع ء اَهلآسأ هن ىلا يضر ةَمطاكَتآ : َلاَق

 نّسَحَو يلع ُهَعَمَو © هللا لوس سر ءاَج ىّتح هرظتلا “تسلب هلل لوس
 «لَخَد ىّتح هدي اَمهْنم دحاو لك لخآ مهن ىَاَمَهللا يضر يسحر

 دحاَولُك نيسُحَو انَسَح سلجأو هِيَ يدي بني امساك ةمطاقو يلع ىف



 ص ١١7١١

 ساس سه

 هدَهةلكمك-ئاَسك: لاق وكمل لمشءذخت ىلع امي

 «اريولعت مكر دوت ل ضلع ئةو : ةيآآلا

 يتب لهو « يتب لهآ ءالؤم مُهّلا :لاَكَو
 ل ه7 روععام

 ياش نَح: لاق عيلان اتدَح افلا

 سا يتلا أ ل نو راي : 1 هلو ا
 ىَلَع هوك جرار صين ةّييصَملا نم نككوآل : :َلاَق ؟هَمْوَق لجّرلا معجمه يعاو

 علطلا :رقنا] . مظل

 نأ لعل لفأ نمر ماتْنمَس .ضخرلا دبع ىبأ لاق

 مخ يااا ٌلئَو ثيداَحأ

 قل قوة لا يا اتضايق يلا

 )٠١8/4( يراَصْنألا تباق نْب عفُيَور ثيدَح
 - 2 هم - - 6

 دمحم يكدَح :َلاق.ةدئاز يبأ نب اركب ىَحَياَدَح -6 روما مان
 - بيج ىلوَم -قوُررم يبأ نع « بييَح يبأ نبدي نَع «َقاَحْسإ نبا

 ماسلا و 9
 َمَمتنُك: لاق يِراَصْألا تبا بِي نع - دك نمد ب بيجتو

 هّللاب ' نوي رمال لحيآل : : لاق ابرطح ايف مَن اك الح حتا يح لف ىلا

 7 ءمس َمَسْفي تح امتع عتيد الو ري مْرَرماَم يقي نأ رخآلا ٍمْويلاَو

 نم باد بكري آلو «هيفهدَر هلأ اذإ ىّتح يملا كنك سبأ

 م م
 [17197 رظنا] . هيف ف امن اقع نإ ىَحَ َنيملُسمْلا ءيِق

 ومارس
 اندَح :َلاَق. يهل ذل نكد « ىسوُم بنس انَح - ١11

 نب عقْيور نَع ٠ «يمّرْطَحْلا ءاَكَو نَع ؛ ٍمِيِعَت نب دايز نع «ٌةداَوس نب رْك
 :َلاَقو دمحم ىَلَع ىّلَص ْنَم : :َلاق 8 هلا لور 0

 م لس سا 5 م
 . يتعافش هل تبجَو «ةَمايقل ميكن برقا َدَمَملا لزم

 م مل ريو اه ماده
 .(ح) ةَعيهك نبا انأبنأ : لاق. َقاَحْسِإ نب ىَحَيانندَح - -١ا/ا1/

 مار ةماعلا
 ٍنَع «ديزي نب ثراَحْلا نَع ؛ ةَعيِهَل نبا اًنئدَح : لاق. .ديعس نب ةبيتقو

 لحُيآل : :هف للورق تيك نب عر نع «ييناعنصلا شح

 ىَّنَح ةمأ ىلع ميال ريغ َدكَوهماَم يقين - ٍلجَرل هيو َلاَكَو دَحأل

 ماشق
 [1971174 ءلال1117 لالا 18 :رظنا] . هلم َنيِيوأ ضي

 ْتراَحْلا نع ؛ ةَميِهَل نبا انأبنأ «قاَحْسإ نب ىَحَي نندَح - 14/١

 هّللا لور ىقن :لاَق تباك نب عفيور نع «يناعنصلا شح نَع « ديزي نبا

 يفاَمَنْمَضَي ىّتح ىلاَبَحلا نَعَو «ضيحت ىّنح هما اطوُنْنأ

 اةذفتنف :عجار] . نهنوُطب

 ٠ 00 تبا نب عفت ثيدَح .نييماشلا دنسم
 « ةَميهك نبا انأبنأ : لاق هباّتك نم َقاَحْسِإ نب ىَبحَي اندَح - نقلي

 نب ناَبيَش نَع ؛ ءٍملاَس يبأ نع لاكي ِنْب ميش نع ٠ « سابع نب شايع نَع

 :َلاَق «٠ ءاق هللا لوُسر عَ اره ”يِراّصنألا تباث ب عير نع ب م

 حدا اًندَحألُ نأ ىَتَح «ْمَقياّمم فلما ىلَع قدا ُدْحأَي اًندَحأ َناَكَو

 .شيرلاو لصٌنلا رَخآللَو

 نَع «ةَميهلن ب انكدَح :َلاق.قاَحْسإْنْب ىََيانَُح -
 ٍلقسأ ىلع دس ب ةملسم َناَك : :لاَق ناي نب ميش نع « سابع ِنْب شايع

 كيرش مهم امر« يراصألا تبا عير لطف َلاَك ءضْرألا
 كك مو ملك هامعمو

 نب عفيور لاَقك :لاق «كيرش ىلإ َماَقْلَع موك نمؤأ «َماَقَعِمْوَك ىلإ
 نأ ىَلَع هيخأ لَم اند خابِق  هللا لور دْهَع ىلع زنك :تبان

 لْصَنلاِرَحآللَو حدف اهكريصتلانَدَحآنأىّتح : :لاق مفي امم فصله
 يب قمق عرق هع ملغ

 عفيور اي : ف هللا لوُسَر يل : :َلاَق تبا نب عفيور َلاَقَق :لاَق «شيرلاو

 أ ءارتو لقد هيلع 0 لا

 5 مع هعام ع

 اًنكَدَح :َلاَق كيب ميش نع سار ايان لاق . ةعيهل
 1 ماس ارا ءر يدر
 هيخأ َلَمَجدْحاَي8 هللا لوُسَر ناز يف مدح ناك لاك. تباث نب عقيور

 0 روامماك سل ها راس ةراق
 2 ةلريطبل ادن ىّتح فصلا هلو مي امم فصلا هيمي أذأ ىلع

 يَا اي اف هللا لوُسَر يللا مث« «حاقلا (رَخآللولشْيرلاَو

 ىَجنتْسا وأ ءًركو لق ؛ هّنيحل دَّقَع َنَمُهنآَسانلاربخق كب وطمس

 57 م ةمس ع

 .ءيري هنم ف ادَمَحْم نإ ٠ مَع هد مير

 وم

 :لاَق قاحسإ نبا نع ؛ يبأ انثَدَح : :َلاَق . بوُقَعَي اننَدَح -7

 ٍشّنَح نع - بيجُت ىلوُم - قوم يبأ نَع ؛ بيح يبأ "نب ديزي يَح

 برَملا ىَرُ نم يرق 'يراَصْنالا تبا نب عقيم : لاك يناعنصلا

 اَمألإمُكيفلوُنَأال ينساني: لاقي يَ ةبَرَج اهللاَقي

 ئرمال ل حيآل : َلاَقَ نْيتح َمْوياَنيف ماَك لوشي 4 هللا لوُسَرتْحِمَس

 نم ىلا نايس هي همام يقي رخآلا ولو للبس

 -اَهاَرَ رتل اذإ يعي - ءاهربتسَي ىَتح يبسلا نم اي ةرما بيصُبي أو -ايابسلا

 نمسا أي نم هاد بكريانأو «مَسْي ىنَح ٠١( ةر/ 4مم ميد
 صيس #

 قا اذإ ىلح نملسٌلا يق نم اءوكسبينآو يامر اهقتطأ نإ ىلح

 [10119 :عجلر] . هيف هَ

 «قاَحسمإ نسبا نَع ءيبأ انثدَح : لاق . بوُقَعَي اَنندَح -7

 آَقنَح َعِمسْنَم يكدَح: لاَ يرطملا رّمْعَج يبأ نب هللا ديم يدَح
 يم هع فل ما عسع مد

 َلوُسَر تعم : :لوُشي يراصألا تبا نب فيور تضم : لومي يناعنصلا

 الإ بحت بعد نعاني الَقرخآلا ميلا هللاب وياك نم :لوُتَي © هللا
 ما هم

 .ضيحت ىّح يّيسلا نم اين حكي الو «نزوب ان

 ِنَع «ةَميهل نبا انُكدَح :لاَك ىّسوُم نب نسح اًنئدَح --65

 ًةَوْرَغ تبا نب عفيور َعَماُك : لاكش نَح يئَدَح : لاك ديزي نب ثراَحْلا
 سامع سا مس مام ماش



 د اذهلط َح

 هع ص ص ع ع ١ ديو ل

 اوكي ا يملا انهم بات م: عقيوراتل : قو اَنلَع همس ؛ةبرج

 يقْسي ذأ جر ل حيال لوفي هللا لور تغمس ينك «ضيِحَت ىّتَح

 [10117عجار]. هيَ َدلَوهَماَم

 مم هما |
 :َلاَق.لضَتِملا اًنئدَخ :َلاَق .َنآلْيَغ نب ىَيِحَي اًنندَح -06

 ام ريرام ياي اصمم ماهل عيا هر كن
 ينابتفا الاطعمة «ةربخأ ايي ميش « سابع نب ضايع يئدَح

 ٍلَقْسَُأ ىَلَعيِراصنألا تبائ نب عمور دل مبوب مكس فلْختسا : روعي

 لل عفيوراَي ف هللا لوُسَر يللا : لاَ هَ انرسق : َلاَك «ضْرألا

 «ارتودلقتْوأ ' هيل دق نمل انا ربخا « يدب كب لوطتس ايلا

 معلش
 .هنمه يبا ادَمَحس نإ ,مظتي وأ ؛ةباد يجرب ىجْنتسا وأ

 ساو هءرامع
 ديزي نع« :ةعيهل نبا انكدَح : لاق. ديعس نب هبي اند - - 1

 اريمأناكو هلم نية َملَص ضرع :لاقرثخْلا بأ نع «بيبح يبأ نب

 تعمس يّنِإ : :لاَقك «روُمْاُهيَوي نأ تباك نب عمير ىلع «َرن ررصم ىَلَع

 .راتلا يف ٍسْكَمْلا بحاصنإ لقي 8 هللا لور

 سباح ثيدح
> 

 بعام لا يح اتَح لاق ةريغملا وب ند 1

 :لاَتَك دبش رق ين رست نا ىف لا كور
 هلوُسَرَو هللا عاطأ دق مُهبحرأ نم «مُهوُبعرأ ؛ ةَبعكلا برو نوما 7

 سامع تيه.
 نم يْلَصُت ةكئآلملاَّنإ : َلاَقَف : َلاَق ءْمُهَوُجَرْخأأَفَسانلا مهاَنآَك :َلاَق

 [1:497 :عجار] . دجسَمْلا مدعم يف رحسلا

 همم مام

 ةَلاَوح نْب هّللا دبع ثيدح

 لاك لا

 «يتوُم - - تاك جاف تف ماج لقا للكس

 [99 هم :عجار] . هيطنم قحاب اريطصم ةئيلَ لثكو لاجل
 ساما م

 / نع ؛يريرجلا انئدَح : لاق ميهاَربِإ نب ليعاَمسإ اندَح - 0001

 سلاَجَوَمَو 48 هلا لورا لاك . ةلآوَح نبا نَع « قيقش نب هللا دبع

 ؟ةَلاَوَح نب ايكيكأ الأ :لاَقق ءهيَلَ يلي هكبتاك دنع .ةموق لظ يف
 و

 ليعاملسإ :َلاَكَو ينَع ٠ ضَرْعَأَف ؛ ةلوُسَرو يله َراَخاَم يرذأ آل حلق

 هللا لوس مف يرذأ آل :ةتلف ؟ةلاو ناي بتكت : ىلوألا يفر
 ؟ةلاَوَح نبا ايَدبكَتأ : لاق مث هلع يلي همك ىلع بكا (ينع صا

 هبتاك ىَلعبكأَف ين ضرع“ هلوُسَرو يله َراَخ ام يرْذأ آل :تلق

 ابي ال رَمْعد: تلق ُرمْع باتكلا يف اك ترن : َلاَك٠« هْلَع يلْمُي
 صا ع ا | يصرع

 َّنْبااَي :لاَقق ٠ ًَُس :ُتْلُق ؟ةَلاَوَح َنْبا اي كمكتآ : َلاَكم5ُ «ريَخ يفألإ

 ؟ِرّقَب يصاّيص اَهّناَك ضرألا فاّرطأ يف جْ رت ةف يف لمت فيك لوح

01 0 

 يرو را سال

 ىَرْخُأ يف ة”لمقت فيو : :لاَق ةلوُسَرو يللا َراَخاَميرْذأآل ل

 يللا َراَخ ام يرْمأ آل تلق ؟بكرأ هانا هيف ىلوألا ناك همي رْخَت
 يومك لال 0
 ُتَقلَطْلاَف : :َلاَق ذدتيح فقم لُجَرَو : لاك ءاَذَهاوُعْبَا :َلاَق هَلوِسَرَو

 فولد /6) هللا لوس ىلإ ههنجوب تلا هيك 9 تلو تيس
 م
 ؛ىَلاَحَت ُهّللا يضر نافع 000 وها َلاَق ءْمَحَت :َلاَق ؟اَذَه :

 70150 رظنا] . هْنَع

 .ِ 7 و هلو هاهم

 ا انني دلاَخ نع د دعس نْبَريحَب يكد : :لاَف . ةقب ةَيقَب

 دوج نوُكَتانأ ىلإ ملا يصبس : :8 هللا وسر لاق لَكُم: ةلاَوَح نب

 يرش: لاح هربا لاَ « قاّرعلاب دج نميلاب دو ماشا دمج «ةدنجم

 نم هّللاٌةريخ هن ماّشلاب كلَ : :لاَق ؟لاَذتكَرن نإ هللا لوُسراَي
 ”وع مش هير ة فلو ء وم

 نماوُتساَو « مُكَتمَي مُكيِلعَ ميأ ذِإَ « هداّبع نم هتريخ هيل بتجي ءهْضْرَأ

 . لغو ماشلاب يل َلوُدَكّلَجَوَرع هللا نإ مكر

 اق بوي نب ىَحَي ينَربخأ «قاَحْس] نب ىبَحَي اًنئدَح - ف ةدرفأ

 1 «طيقل نْبةعيَر نَع « بيبَح يبأ نب ديزي يدَح

 :َل هلل لوس
 [17 ١32 عجار] هيطْنس قحاب ًاربطنصُم ةئيلخ لْيكو «لائشلاو

 ساصا م

 سام
 م مغ

 « يتم -تارَم ثلث - -اجن دقف
 م

 دَقَك ثآلكَنِماَجُنْنَم :

 نييماشلا دئسم يناث

 - مه يو لربا مم -

 كلام ِنْي َةَّبْقَع ٌثيِدَح
© 

 ةريفملان بنام اَنئَدَح ءدَمسملاُدبَع انتَ -17

 يللا مصاغنب (رشب) يئدَح : :لاَق لآله نب ديمح اَنندَح : :لاَق يسيل

 «ةيرَس ا هللا لوُسر ثَب : :لاق همر نم ناَكو كلام نب بع َنَع
 را ع عم لا

 لوس اَنَمآلاَم لْفمْتْيَراَم َلاَق مجرم : :لاَق ءًافيس الجر تحل
 0-0 أو و راتب مُتْزَجَعأ لاك اك هللا

 ُهَناَكَماوَُمْجَتنأ يرْمآل ٍضْنَي

 . يرمأل يضْنينَم

 نْبدْيَمُح نع ؛ُناَمْيلُس اَندَح :َلاَق ”مشاَم انكدَح 71#

 :لاَق . مِصاَع نب رششب نع ءلآله - امتي لاك .ييللا كلاَم نب ةبقع انئدَح
 ماقام
 لاَ يذلا َلاَكَم هّللاو هللا َلوُسَر اي : :لئاقلا لاق ذبح ا هللا لوس

 ٌةماَسَمْلا فري هللا لوس ر ِهْيلَع لقا ثكصق رَكَذَك «ِليقلا نس اذوعتألإ
 هم هه

 تلك اهلك انمؤُم لق ْنَم يلع ىبأ لَو هللا! : لاك مث هو يف

 [77860/110/11214 رظنا] . تأر ارم

 7 نع ؛-ةَمَلَسَنْبا ينعي داَمَح انثدَح سُنوُي اًنئدَح - 0-0

 عِماَع نبش يت: لاق 0

 هو - 0000 هم ل ل *

 ينإ: لاق لش نع لت للطالب وأتم

 قف هللا" اوس ماَقَ «كلذب 8 يبا اوربخأ اوُسدَق مل ,هّلتقَ «ملسس



 لجمال نبا لاق مه

 هلال وسر فرص ادم اهل امن لجل : لامك ؟ملنُس ين لوفيومَو

 تأرَم ثآلك -ملئُم لق ْنَم يلع هللا ىَأ : َلاَقَق سيلا ددَيَدَمَو هَهْجَو ف

 لقوا راهع هاش ايام رف ل
 راَحُسْلاريك اَبآتْعمَس :

 ْنمنوُكَتس : لوا كلا لوشن استسس وية ضخ شمس وشي

 , ملال نمي اًهفدعاَقْلاَ ؛نايلاَنمرَْخ اهمال 3 هتف يدب

 ءواقتم ىلإ قيس شلاش تك يصار اهمال

 مسام مام _

 0007 ه4

 يع ص همي

 ٍلجر ثيدح

30 
 نَعْيُز انئدَح «يساؤرلا محل دبع نب ديمح اَنكَدَح - لنفلش

 نم الجر تيل : لاقي دي نع دال لدن نول

 ثآلك ىلع يت اَمق «ةريَره وب هبحَص ام لم هَبحص «قف بلا باَحْنم

 ذو ازا لعق نمل: اق طرت باك

 0 قاالاطب رنا موي

 عتمدع معو

 "تيقل : رس تنص ”ردزألا هلا دعنا

 'نس رت وبلا جس انك انسي ف لك ساق

 ضررا بالو لوا لال
 عم ريو ام مل

 ًاعيمج اوُهرَتْغيلو

 َقاَحْسِإ نَع :ةبعش اًنيدَح ءرفُعَج نبا وه دمحم اَنْلدَح - 25-37

 يلو فيلات : َلاَق لُجّرلا كلذ نَع 'ةيبَح يِبأ نع ديوس نياوه

 ؛هبلإْت دعمت :هْتلَسَفَف ٌفلسْعاَف بما : َلاَقَق ًاقوُلَخ لح يلح أر ةَجاَح

 8-2 هج اقدر اخر ينادنقولا تت «هَلَسْعاَف به ذا :لاَقَف

 َكمَجاَح :َلاَقف ؛ هيلا تالع م

 سم ماش 8 هم و -

 نس ثيدح

 مك اس ف هر
 يدَح : :لاَق. راع نب ةَمرْكع اَنُدَح : َلاَق .رّدْنَغ اَنندَح --69

 يبأ نَع ؛8 يِْنلا باَحَصأ نمار ةَرنآ دك َناَكو ءهّللا دبع ني داَدَش

 ا

 َكَمَلَع امم يَسَلَع ؛ للا لوري: دل لاق سبح نب مع نع مات

 علت مح ةآلّصلا نَعْرصفأَف حملا تيم نإ : :َلاَق ؟لَجَوَرَعَُّللا

 يرق نعل نيح علته حفرت ىّتح لمالك تملط اذ سْمشلا

 لصق نحر حو دقت اذ هاك هد ْجْسي ديحَو ,ناطيش

 مث «ٌلظلاب حرا لقعْسَي يني ىَّنَح (ةَروُضْحَةدوهشَم الصلاه

 َّنِإَف ءالَّصَم ميلا «اقالثإك ٠ «ملهج رجست ُرجْست ذدكيح ان ةآلّصلا نَعْرصْفأ

 «ًرصْفَكَرصمْلا َتْيَلَص ادا« صا للصم روستو الملا
 م رم صاع و ريم ع

 ذدتيحت «ناطْيش ينك نب رنا « سما برت ىّنَح ةآلّصلا نَع

 [109144 رظنا] . 0 اًهَل دجسي

 يو مر ةدوع

 يبأ نَع ةَبعش اَنئدَح : لاق رَفْعَج نب دَمَحُم انْثدَح - 171
 ءاعامد

 مهي ناكو مورلا ضرأب و يسيةيواَعم ناك : َلاَقِرماَع نب ميكس نع « «ضيَمْلا

 ىَلَعْحْيَش اذِإَف «مُهاَرَعدمألا ىضَقْ اذ ْمُهمَوُيدَيْنأ داراق دمي

 ناك ّْنَم : َلاَق ف للا لور رْدَغ آل ءاكو ريكا هللا ريما هللا ل لوُقَي ةَباَد
 7000 يوسع كعاس هع هدم هامل

 ةبيْوأاَمْدَمآ يضل ىَنح اشي الودع نلحَيآلدْهَ مْ ندعي

 . هاوس ىَلع مه

 ءااللق» :رظنا] . ةَسْبَع نب ورع خبشلا اَذإَوَعَجَرك ةَيواَعم كلت علب

 [لوكوك

 ا

 نع ؛ شايع نب ليعامْسإ انئدَح : َلاَق . ناَمَيْلاوُبأ اًنئدَح - نيل ا

 هلل دْبعِب وْحَو يقل آلَس يبأ نع (يناييسلا)ورْمَع يبأ نْب ىَحَ

 عام مع مم 2 20
 ةَسِبَع نب وِرْمَع ثيِدَح نع سي يللا مانعا

 :لاَقَ َتيِدَحَلا رك. . ةيلهاجْا يف يمك ةهلآ نع تْبعَر : َلاَق يملا

 هيلع دم ىَتَح هلتّنَطلَك «هتأشب أي 9 3 م ُهُتْدَجَوَف ؟هنع تْلاَسَك

 :لاَقَف ؟يِبنلااَمَو :تلَُك يب : :َلاَقَق ؟تْن 57 هل تلق هْيَلَعتْمَلَسَف سَ

 و :تلقق ٠ هّللالوُسَر

 َرسسَك وسلا نموت ءامدلا َنَفْحُو ماَحْرألا لصوت نأ : : لامك ؟كلّسْرأ
 هل رم قرم ع

 ٍهيككَلَسْرَأ اَمْمعَن : تلق يش هبي الهَدْحَوهَللا ديو ناكوألا

 سم سة مم سير ريم
 دك :َلاَقَك ؟ىَرَتاَمْمآ َكَحَم ثكمأفَأ « ؛كقَدصَو كلب“ تنماذق يأ ةدهشأو

0000000 
 دق يب متعمَس اًذِإَه «كللمأ يف تْكْماَق ءهبتْج امل سانا ةَماَرَك ىَرَ

 سوس -
 9١19 ١[ :عجارإ تيدا رك... . يتق يجرخم تجرَخ

 اَنتَدَح :هّللاَدبَع اَنكدَح :َلاَك. دايز نب ِباَنَع انئدَح - نفح

 هللا َلوُسر تير :ةسَبَع نب لاَ م: دايز نب ربثك نع « ىبحَينبيِرسلا
 .ًناَضَمر يف قش او ّضَمْضَم

 ْنْب ىَلْحي اًنئدَح  ةَمْلَس نب دامح اًنئدح : لاق .رهَب انبدَح “537 ١71-

 نب وِرْمَع نَع ٠ يِناَمْلِيْلا نب نَمْجرلا دبع نَع ٠ « قلط نب ديزي نع « ءاطع

 يني - ؟ملْسآْن مهلا َلَوُسَراَي سلف 48 هللا لوُسرتبَيأ : َلاَكةَسَبَع
 ءهلاعالاع هضم امم
 هّللا لوُسَراَي تلت - الآلي رْكَياَبآ ينعي دْبََوُرُح : :لاَقَف -َكَعَم

 نمل اة عانس تاعانسلا نسلم ؟لجاو ملت )1٠/5( )امم يمَلَع

 لص ىَتح بتم دوس م لطفا خآلا ليلا وج :لاق ؟ىَرخألا

 - اَاَمِب :تْلُق لَجَوَرَعُهَللا لاق ؟َكَلَسْرأْنَم



 اًهّنإَف ءًرشتتت لح ةقبلاك تان ارش علطت ىلحم َىجَفْلا

 كس ةتوهشم يم م اَهّنإَ 0 تمت ,رافُكْلا اهل دجسي : دو ناطيش يرق نبي علطت

 «ميِحَجْلا اًهيِفرَجْت سةَعاَس اَهّنإكُهَهل مك «هلظ ىلع دولا يوسي ىَتح
 0 41 مك الا ل

 ىّنح هلا مث َّرصَمْلا يْلَصُت ىتَح ةلبقتم ةدوهشم اَهنإَكلَصَق تر اذِإ
 .ُراَمْكُ مهم هلو عوام ل

 لاهلك جسو اطيق يات اَََ ًسمشلا برْغَت

 ريس ص يع رع م ريوس

 نَمْحّرلا دبع َناَكَو ٍمآلْسإلا عبرانأ : لوفي ةسبع نب ورمع َناَكَو

 [3الا 68 لالا ه1 :رظنا] . نيتمْكَر رصعلا َدْعَي يم

 اًندَح «يرملا نمحرلا دبع بأ ديزي نب هللا دبع اندَح - 1,155

 00 وم هي ةمركع

 ؟ملسإل يلا يعش« ميش دبوس ينجم لع لقت

 شالا ىو للم ىلع ألا ىلا ةلاجلا نات نإ: َلاَك

 يش لع نزف ابو ,ضقشا هلا لو 5 ةكَمتْسدَف ىَنَح 0000 يكس م

 :تلْثَك٠ هّللايِبئاَنآ : :لاق ؟تْنآاَم :تلْقَق . هْيلَعتلَخَدَم هلت نطل

 َمَحَن ْمَعَن :َلاَق ؟َكَلَسْرأ هللا : تلق :َلاَق «٠ هّللالوُسُر : :لاَق ؟هللا يِبئاَمَو

 ركوة يهب رشوة: لاق ؟كلسرأ ءيشيأب تل
 اا دبَعَو رح : َلاَق ؟اَذَه ىَلَع َكَحَم ْنَم :هلكتلقك محلا ةلصو ناكوألا

 ين تلف مركب يبأ ىكوم البو فاحش يبأ نب ركب وأ هعَاذِإَو -رحو دبع
 طا ىلل جزاك ملتي تسال لإ: لاك «كعبتم

 0 و رق لاق ء يبات رهط الك يب تمس

 اق طق يل اخ تك بريمر اج ىلح داخل

 ءأعارس َساّنلا انكَرَتَوُدَكيَو مهني ليحو كل اوُعيطَسَي مل هلم در

 ُتلَخَدك «ةَنيِدَملا هيلَعْْمدَق ىّنَح يتلحار تنكر : ةَسَبَع نب ورمع لاَ

 ينتبتا يذئا تنأ تسلآ عَن : لاَ ؟يّرعَتآ هللا لور اي: :تلقق ٠ ِهْيلَع

 ُهَّللاَكَملَعاًسم يلع هللا لوس اَي : :ةتلْقَف ءىلب : تلق :لاَق ؟ةَكمِب

 «سمّشنلا لَن ىّتَح ةآلّصلا نَعْرصفأَت ّحبصلا َتْيْلَص اًذِإ :لاَق 53

 ,ناطبش ينو نيل يح علت هن « عفت ىَتَح لص الكت ملط اذ

 نإ لصق نيرا نر ديف تقترن | اهلل جُسَي ذئئيحو
 هلا6 سهم كلاهما عم مهلاو وال كك
 نَعْرصُفأَمُ «لظلابح الا لقي ىنح روحو ةالّصلا

 ٌةلَلاَنِإَف لصق هيَ اكاد ؛ منهج رجسُت ذكيح اَمْنإَف «ةآلّصلا
 ةم#ا ”نصَملا لَم 2م م سس ريم نا

 نع صف رصَملا تيل انِإَ ٌرِصَمْلا ُ' تح ةَروضْحَم ةدوهشم

 .ناطبط نونا وذئ وحر « سنتا برع ىلح ةالصلا

 - مو ف فل ,

 تجبر لمقر وشنت وعمه وو ردح 3
 هو م رعسع عكا يعوق ملل مم اكسو م
 للام مكه لضم وح الاعماق نمط

 وم 3

 هّيَدَي لسْفيم هاما م هيحل فارطأ نم ههجو اي تجوال ىلا

 مل ١؟؟14 ص | ٍةَسْبَع نب وِرْمَع ثيدَح

 0 لإ ارنب .هلاا فاول م ياخ احجرخأل نيقكرملا ىلإ

 ىلإ هْيَمََق لسْفَي من ِءهاَمْلا نم هرعش فارطأ نم هسا اََطَح ْتَجَرَخ رع

 هعباصأ فاّرطأ نم هُم ايات جَرَح للجو رهام امك ني ص

 مَ لأ هَكَوُه يذل لَ يي لجده دمي موي د

 َةَماَمأ ونبأ لاق دس هفدكو موي هقيهك وُ )نم يرحل نيك 7
0 

 تربك دق 5 َةَماَمَأابآ اي : ةَسَبَع رب وُرمَع َلاَقك : لاق ؟هماَقَم يف هلك لجرلا

 َوَع هللا ىلع بذخأ نأ ةجاَح نم يب امو يلَجأ َبرتقآو يمظع قر يس

 وأ نيئرم وأ ةرَمَألإ هّللا لوُسسر نمهَْمْسأ مْ هلوُسسر ىَلعَو لجو

 عجارإ.كلذ نم َرتْكاوأ ١ 17/4) ترس عبس ةمَسدقل ؛ ًاثالك

01111 

 ينعي- ميكس نَع «َزيِرَحاانندَح «عفاَن نب مكس اندَح - 1/11

 َسْيِلئيدَح انئدَح : سبع ِنْب ورمل لاق طنسا نب ليخَرشانأ -رماع نبا

 َقَكْعأَّْم : لوُشَ# هللا لور تس : ورمَع لاق. نايس لو ايلا

0 

 ليس يف يش باش نمو ء وطب اول رَذلا نم ُهكاَف تناك همم ةبق

 520 مومص رز
 ءاطخأ وأ باَصأَك ٠ «ٌعلق ٍمُهَسِب ىَترَْسَ «ةمايقلا موروث هل تنك هلا

 .ليعاَمْسإ دون مبكر قعأ كاك
 مرر ةرئاسوا

 ني ركوب انئَح :لا. ٍرياَع ني وأ َح انفلح

 اذ : 1101 9-5 0 اد ومس م مم

 وّناَءاَجَف : : لاق «٠ هيَ هيدَيو هرصو هعمس نم ملا بع 5 ملسملا اوت

 :َلاَقَك :لاق ءاندَح يله ارك ؟مُككدَح ام : َلاَقَك ءاندَحُي وهو ةيبَظ عع او لو ل ام
 يب سلا م رع ممله يلمع سم مص لظام

 امم :َلاَك ءهي دايو هللا لوُسَر نع هركذ ةسبع نب ورمع تعمس «لَجأ

 يني امتي ىلا اق لللوُس
 هل لَِورَعُل 2 ةرخآلاو ايلا ريح نم ًاريَخ لجو رع هللا عفة ةاددهدو

 يا # هم
 م نع هلا دبع يبأنْيْماَشه انكَدَح لاق. حور اًنئدَح - - ا

 م 9

 حبجُت يبأ نع ؛ ةحلط يبأ نب َناَدَعَم نَع « ءدّعَجْلا يبأ نْب ملاّس نَع ءَةداَتَق

 لور تْعمَسَف «فئاطلا نصح طف هّللا بنعم اَرصاَح َلاَك٠ ً'يملسلا

 بس ذسْويتْفل : لاق «٠ نجلا يف هب هلق مهب علب : وُ اق هللا

 هللا لبس يف ٍمُهَسب ىَنرْنَم : :لوُقَي 8 هللا َلوُسَرتْعمَسَ «امْهَسرَشَع

 موروث هَل تناك هللا ليس يف يش باش نمو « رح لدع وهف لور
 اكول عاج جور هللا نإ املس اج قلم لامي «ةمايلا 00 امل م لج

 ةَّملْسُس ارا ميكو ءراّثلا نسم هرَرَحُم ماظع 'نم ًامظَع هماظع نم مظع لك
 اهماظع نم مَع لك ءاَقَو ل عاج لَجَوَرَع هلل ةَملْس ةأرما تقتعأ
 [19344ةءل ه1 :رففا] .٠ راَلانماًهََحُم ماظع نم امظع

 :لاَق ماري نْبديمَحْلا دبع انْثَدَح : :لاَك .حْوَر اندَح 4

 نس ٌدرْطَعلاَك : م0 يع 0“ لاك“ و ما

 َلوُسَر تحمس :ةَّسَبَع

- 



 - انطخمَر هس سس كل

 ًائطخم ْعَلْ لَجورَع هلل

 0-2 :رظنا] . ٌليعاَمْسسإ

 نبا ينعي ديمَحْا دبع اَنثدَح ركب نب دمحم اَنندَح -4

 دنع ننال ىلا نع «ءآلَعْلا نب دوسألا يِنئدَح : لاق ءرفعَج

 يو مرم

 نيمار يلبي لإ َلَسْرألجَر نَع «كلملا
 همام يأ لاك «يحباّسملا نع ينتدَح ي يذلاثيدَسْلا فيك

 ازال لا لو نعوم قة نهرين

 كبل ليس يف مكسب رو هر مالمو قلم ون بلا

 َموياروُ هلاك هللا ليبَس يف ةيْيش باش ْنَمَ بكر لدع اك رصد أ

 . ةَماَيقْلا

 م ىَتعملا فتح ناو يدهم نب نَمْحَرلدَبع انئدَح - نفلمل

 تغمس :هئيدح يف ٍنمْحرلادْبحل) ضبا بأ نع اد ١: الاَك

 ٌَوَحَنْريسُي َناَكَو ؛دْهَع مورلا نيو ةيواعم نيب َناَك : وشي( ماَع نم
 هل اكد اس هي عممملوب ةردقو ممم شع

 ل ءاقو : لوُقيةباَد ىَلَع لجر َلَعَجَف ؛ مول صقل معدأل
 سم يم ومامدسو

 :َلاَقَق ؟كلُذ َنَع ُهنلأَسَ ,ةَسْبَعنْب ورْمَعَوُهاَدإَف :ردَغ أل ءاَقَو. دْدَغ

 دع لحَيَلكدْهَع موك نيتك : لومي هللا لوُسَر تمس .
 يضر يوم مَجر «ءاوس ىََح مهيأ ام مضي ىَح اهيل

 ا . عجز ع اتت

 1 دق مك سهل ل :تلُك 8 هللا لوسَر تين : لاق . ةسبع

 نم وتقل ىلا تلف : :لاق(4/4١1) دبع

 مك «حبملا يل بح كل ادَّباَملَص ءرخآلا ليلا فوج : لاق ؟ ىَرْخأ

 املس رش حلب هك و“ رصشلا مْلْطَت ىّتَح ههنا

 منهج نإف ؛ سمشلا لوزن ىّنح هام « هلظ ىَلَع دوُمَْلا موُعي ىَنَح كل

 نحلم هرصقلا لن ىَ . املس اهل فن رج

 يجلس ا هي نْي مايطرح هنت لسكر يل

 نها نرخ هسأرب حَسَمو يغار َلَسْع اذِإَ « ههْجَو نمُهاَيَطَح ترَخ

 ىلإ م ماقد « ,هيكجر نم هالطَح َترَح هيلجر لسع اذ « هسأرو هيعارذ ني

 َلَّجَورَع هّللا ىّلِإ- هْجَولاَوْحنهنك أ ةْجَوَو دلك وه َناَكَو ةالّصلا
 وشقق ممل سم سعال
 هّللا لوُسَر نم اَذَه تغمس تن : هلل ليقف : لاق هم نَدلَو اَمَك َفّرَصُنا

 تكدَحاَم نيرشع وأ ارش نيمو ةرَههنَمْسأ ملول : :لاق ؟ هيف

 [1711:عجار] . هب

 نع ؛َبوُيأ نع رَمْعَم اندَح :َلاَق . قارّرلا دبع اند -7
 ؟ملسإلا ام هللا لوس راي :لجر لاق :َلاَق .ةَسَبَع نب وِرَمَع نَع «ةبآللق يبأ تك سا ريم

 جم ىف ماجا
 «دلديو كئاَسل نم نوُملَسُملا مكسيدأَ «لَجَو رع هلل كبل ملسُيْنأ : َلاَق

 )/1١١4( دلاَخ نْب دْيَز ثيدَح ُةّيقْب نييماشلا دنسم
 000 لا ا دست

 نمؤت :َلاَق ؟ناَملا امو :َلاَق ءناَمألا : َلاَك ؟لّضْفأ مالسإلا يأق : لاك 0000

 ؟لضْفأ ناّيألا يف : لاَ ء«تْرَمْلاَدْمَب تبا رو هيكون لمَ + هللاب
 ع

 ”رجلا 0 :لاق هوسات يل يو :لاق «ةرجهلا لاَ

 اًكلا لاق نأ : َلاَق ؟داّهجْلا امو اق ءداَهجلا : :لاَك ؟لَضْفأ

 0 :لاَق هد قير مو رقع نم : اق لا.

 ةَّجَح ةَجَح ءاَمِهظمبَلِمَعْنَمالإلاَمْعألاَلَضْقأ امه نآاَمَع عم : 4 هللا
5 

 دإر
7 

 ا 9٠ وِ 5-7

 .ةرمع وأ ؛ةروربم

 ىَلَعَي نع «ةَملَس نب هاَمَحانابنأ «نوُراه نبدي اَنسدَح -11/1 91

 وِرْسَع نع ؛يناَملْيْلا نب نَّمْحّرلا دبع نَع « قلط نب ديزي نَع «ءاط نبا
 ؟ِرْمألا اَذَه ىَلَع كَم ْنَم هللا لوُسَر اي : تلق :َلاك .مكسلا ٌةَسْبَع نبا

 ىّنَح كوت ىلإ ّمجْا :هكَلاَقَمُث «لآلبو ركوب ُهَممَو دبَعَو رح :لاَ
 الميم عع ٠

 يشيد : .لوُقي ةسبع نب ومع َناَكو : لاق «هلوُسَل لجو رعاكم
 [1115 :عجار] . مالسألا مير ينو

 8# ىمع ا. 2 3 6 سا 42 يل

 يدهجلا دلاخ ند ديز ثيدح ةيقب
 - . ه2 ني < سا *ر «ر د٠

 يبأ نبا انئَدَح :الاَق .رّمع نب ناَمَْعَو جاجح اًنثدَح -4

 ٍرلاَخ بدير نع - ةَمآوَتلا ىلوَمناَمْنع لاَق- حلاَّص نع ؛بُفذ

 ْوَلو «قوسلا ىلإ فرصْننو بما يبل مَ م يلَصُت اك : لاك. هل

 :رسظنا] اًهتقاَومٌرَصَبأل (لْبِب ىَمَر : ُناَمْنُع لاق) للاب اًندَحأ ىَم

 [ ل

 هما و

 .(حااتكدَح : لاق. يمت نبا اندَح - 1/١

 .(ح) اندَح :لاَق . ىَلعَيإَو]

 دلاَخ ِنْبدْيَر نع ءءاطَع نع «كلَمْلا دبع اَنأبنأ : :لاق ٌديِزيَد]
 :رظنا] . .اًهيف اول ءًروُبُْمُكَتويي ادخال :َلاَق 4 يَِنلا نع «ينهجلا عيش دو ذو سا ع#ب مو

 اةفحك 15 ل1 هر ل

 ها تمر
 نب دمحم نع «ديعّس نب ىَبحَي نع ءِرْيَمُن نبا انئدَح - ١ا/للهك

 .(ح) ىَحَي

 نبا نع « ىِيحَي نْب دَّمَحُم نَع ءديعّس نب ىَبحَي انئدَح : َلاَك ديزي
 اياد: :ديزي لاقل نهجلا دلاخ ندير حمس ةرمَح يبأ نع «ةَرمَع يبأ

 'م (ىقب داخل تسل 'ينهجلا دلاَخح نب دير ىلومٌةَرمَع

 اق. هللا لوُسرل رك هنو هرب يكون ملل نم الجرد
 منار "كلل ٍمْوقلاءوُجْو سمك لاق« (مُكيحاَص ىلع اوُلَص

 نم وح هيف ادهم انف هللا ليس يف لَُْْكَبحاَص نإ : لاَ مهب

 [؟019١2:رظنا] . ِنيَمَهَرد يواّسُيام دوُهيلا رَرَخ

 و دء.زقعدو
 نب دمحم اًنئدَح : آلا دنع انبا دَمَحْمَو ىَلعَيانندَح - 1/1 ها/

 ِدْيَز نع «ِنَمْخرل دبع نب ةملَس يبأ نَع ؛ «ميِهاَرْيِإ نب دَمَحُم نَع «قاحسإ

 ءدَمَحُم َلاَقووشأ نأ لوك : : 8 هللا لوس لاَ: : لاَ. ينج دلاخ نب



 نييماشلا دنسم ؟اباهم َح

 00 هللا تت ىلإ ءاقعلا الصهر ينمأ ىَلَع وشي نأ آلول

 [االا ال4 :رظنا] ةآلص لك دن كاوسلاب

 ل د دس كلاب اكدَح : ىلا - ١4
 بك (119/8) امئاَصَرَطَفْنَم : لاك كف يتلا نَع «ينهجلا دلاَخ

 مع «ءيش مئاصلا رجأ نمْصْئيال هنأ  هرجأ لم

 رخجأ مضي هنآالإ «ءرثجأ ل م هلك ٠ .هلظأ ينل للا ليس

 [3الاه6 :عجارإ . ءيش يِاّغْلا

 .صّقتني آل نأ ريغ نم : :َلاك هّنألإ ءاَنأبتأ :َلاقديِزَيَم - ١6

 نْيٍحلاَص نع رَمَْ انّريخأ «قاررلاُدبَعانكَدَح

 ةرهَجلا دلاَخ نْب دْيُز نع «ةّبتع نبا هّللا دبَع نْب هللا دّيبع نع «ناَسِبَك

 وُحذيهنإَو هنعلت ال 8 يبل لاف ف يبل دن حاص اكيد لج نمل:
 [9701ة:رظنا] . ةالّصلا ىَلِإ

 «ناَسْيَك نْب حلاَص نع رَمْعم انُئدَح ؛قاررلا دبع اَنئدَح - االلكا

 قف 'يِبلااَنب ىَلَص : :َلاَق دلاَخ ِنْب دْيَر نَع ءهّللا دّبَع نْب هللا دع نَع

 .ءاَمس رئأ يف ةيَدحْلاب حبصلا

 همر ريا 6 م فاس © ع

 :لاَق جيرج نبا انأبنأ : لاق ركب ناو قالا دبع اَنْئدَح - ا١للك؟
 يا

 ىلوُم بئاسلا : ٌهكلاَقُي لُجَر نع ريخُي ىَمعألا ديعس ابآ تغمس

 (يسراقلا ىلوم : جاَّجَح لاو «سراقل ىلوَم : :ركي نبا لاقو) نيس

 ِرْصَعْلاَدنَي عكر هَل َوُمَو باطلا نير َمع مار هنأ دلاخ نب دير نَع

 :َلاَق فرصا امل رُماَمَك مُيَوهَو ةردلابهيرَصَ لإ ىَشَسَ ؛ نيتْكر
 قف هللا َلوُسَر ترن دْميدَ] مهد آل هلق نوما َرمأ يد دير

 نأ ىَْحَأ يّنأ ًالول دلاخ نب دْيْزاَي : َلاَقَو رم هْيِلإ َسَلَجَف :لاَك ءاَمهيلَصُي

 .اًمهيف برضا مللي ىَتح ةالّصلا ىلإ املس اَنل اًهَنخَتي

 نب هّللا دبع نَع هرَمْعَمانندَح : :َلاَق : قارّرلا دبع انئدَح -7*.

 ْنْيدْيَر هيأ نع ٠ ينهجلا دير نب دلاَخ نع «بلاط يبآ نب ليقع نْب دَّمَحَم

 يعأر ةلاض نَع - 8 يَ لاَسالْجَر آو - يلا اسهل دلاَخ

 ةّناَض يف لوُقَ بام ءهّللا َلوُسراَي : َلاَق «بتئلل وأ كليه : لاك ؟منتلا

 فارطأ مْ هادو املس اه الو كَل اَمَو : َلاَق ؟ليألا يعار

 ّمَلْعا : لاق ؟اَهئدَجَو اد قرّولا يف اوت اَم هللا لوسي: :لاَك «رجشلا

 الو هيل اهداف اهبحاص َءاَج نإ *ةَئس افرح مُثاَهَدَدَحَو اَهَماَكوَو اَهَماَحو

 [10714/ :رظنا] : تيدَحْلا رعد.

 ماصا م
 سس سل 6

 .اًذهوحت وأ ٠ اهي عتمتساوأ - كل يهق

 َنَع «يرْظْلا نَع رَمْعَم اًنئدَح « قازرلا دبع انئدَح - - 5

 ماج جيدآ ينج دلاخ نب ديو ريم يبأ نع «هللا دّبَع بهل دّيبَ

 ينوربخأَ « هتارماب ىو اذه ىلع افيسع نك ين ذإ : :لاَقك 9 ىلا ىلإ

 معلا له يتربخأ مَ ءقاش ةئاميو ةديلوب هنم تيَدَفاَ «مْجرلا ينبا ىَلَعدَأ
 و

 عون هال
 هنأ تيسح (مك لاَ ةارما ىلع نو ٍماَع بيرو ةلامدلَج يبا ىلع

 يضل هدي يسن يلو قف يللا ؟هللا باَتكياننَي ٍضْفاَ : َلاَك

 د ااا 20[ 0ك

  0ص ١7١١ ةللدفلا

 ةقام ٌدْلَج ِهْيَلَعَف كئبا اَمأو عقيم هللا باكي نكي

 لاساكس يأ ايش : ”سِيِهكلاَقي ملأ نم لجل لاقت «ٍماَعبيرغتو

 [110/154رظنا] ٠ اًهمجْراَف تقرتعا نإ اذه ًةأرما

 نَع ءِبْهَوُنْبا انْنَدَح : لاق. ورْضَح نب ةيواَعمانّئدَح - 50

 نْيِديَز نَع «ديعّس نبي نَع ؛ الايبي نع ثياب رم

 لجو ْرَع هللا ليس يف يزعج نم : لاك 8 يبنلا نَع « جلا دلاَخ
 هم هلا دي ع 3-8 00 567

 [09:7,17145,19/191:رظنا] . اًرَغ ْدَقَق هَل أَ نمو اَرَغ َدَقَف

 نْبهّللا دّبَع نَع «كلاَم اَنْ « ىسيع ْنْب قاَحْسِإ اَنئدَح - ١ا/لكك ريبةمثلي مو

 ةرْطَع يبأ نَع «َاَملُع نب وِرْمَع نْب هللا دْبَع نَع « هيبأ نع ركب يبأ

 :لاَك- قاَحْسإ : : (َلاَك)َللا ًءاش نإ ينج دا نب دير ير نع «ي يراصنألا

 نآَلبَك ةداهتشلاب ب يأن ي يذلا ؟ءاَهلارْيَخب َّ ع لآ :َلاَك ف يبنلا نإ

 [5:ةيى؟7١هرظنا] . اًهَلأَسي

 ٍِلاّص نَع «نايفَس نَع (يبأ َلاك)يعَجشألا نبا انئدَح - نفت

 عم يلصأ تلك :لاَق. ينهجلا دلاَخ َنْبَدْيَز تْعمَس : لاك: ةّمآْوّتلا ىَلْوَم
000 

 قاوم ترصبأل يمْرأ ول .ء قوسلا ىلإ جرْخأ م «برْغَمْلا هللا لوُسَ

 [17164:عجار] . يلب

 نب هللا ديب يترَبخأ : :َلاق يره نع نايف اًنبلَح ١4
 : لاق نايم لاق) البو 'ينهجلا لا دلاَ نب ديرو ةريوهابأ عمس هنأ هللا دبع

 هّللا لوس لبو دش دنع انك : ارئاق لش ةتظفَح يدّْلاَو هدم : ساّنلاٌضْعَب

 هللا باك ان 0 تيك الإ هللا لئن د[ : لاق لُجَر ماَقَت ( ١١6/4 كف
 0041 مم م اك ع عل هك ل
 باباي «َقَدَم َلاَقَك «هنم قف ناكو همصخ َماَقَف ؟لَجَوَرَع

 ىَلَح افيسع اك ين ذإ : لاق ءلُق :لاق ؟ملكتاق يلْندأَ «لَجَوّرَع هللا
 ل م م

 ةلاَجرتلاَس مك مداَخَو ةاش ةكامبهْم تيدا «هتآرئاب ىَزهّنَو اذه

 ةارما ىَلَعَو ٍماَع بيعت ةئام دلَج ينبا ىلع انآ ينوربخأ معلا لهأ نم

 باّتكب انتي يضف هدني ينك يذلا : هللا لوس َلاَقَق ؟مُجّرلا اذه مل 26

 بيرو ةئام دج كتبا ىلََو كيد مداخْلاَو شالا لَجورَع هللا

 ْتَكَرَتْعاَنِإَق اَذدَهةأَرْا ىلع ؛ ملْسأْنملُجَر سنتا اًيدغاَو ٍماَع

 مي ملم سفوس سيما سوا
 [17154:عجار] . اَهَمَجَرَف تَقَرَتعاَف اَهيَلَع اَدَعَف ءاهمجراق

 ريا امر

 ؛هّلا دْبَع نْب هللا دْيبَع نَع «'يرهزلا نع :نايفس اًنئدح - 18

 ةمام هم ةعإ
 ين ةمألا نع ف يِبلا لس : :اوُلاَف ٍلبشَو دلاَخ نب دْيَرو ةريره يبأ نع

 ْتَداَعْنِإَف ءاًموُدِلجاَفْتَداَع ْنِإَف « اًمودلجا : :َلاَق ؟نّصحت نم

 [1ال144وا1144وا1718:رظنا] ٠ ريقي ولو اوعي ْتَداَع نإ اًموُدلجاَ

 وير مرعرا

 نَع ءكلَملاَدبَع بعاد «فْسوُي ب اقاَحْسإانكَح - 57

 اوثْخَتال : 508 اوُسر لاك :َلاَك. ينج دلاَخ نب دْيَر نَع «ءاطع

 يف]ٍمئاّصلا رج ل فم هل بك امئاّص رم َنَمَو «اًهيف اوُلَص ءًاروُبم مكتوب

 هَفلَخ وأ هللا ليبس يف ايا هج نمو «*:ين مئاّصلا رجأ نم صقل م 200 كولا عل

 يالا رْجأن مْصقيالُهَنأ يف يزاقلا رجل فهل هلهأ يف

 [197160:عجار] . يش



 اَنثَدَح :َلاَق .مّلَعمْلاّنيَسَح اَنثَدَح :َلاَق وراح - اظل

 ٍدِلاَخ نب دي نَع «يعَس نب نع «ةَملَس يبأ نع ءريثك يبأ نب ىَحَي

 ْنَمَو ءاَرَخ دق هللا ليس يف ايزاغ هج ْنَم :لاق 8# هللا يبل ٠ ينهجْا
 ٠ يم 0 يام نم
 [17/150:عجار] . اع دقق ريح هلهأ يف ازا فل

 «ناَمْنع نب كاحضلا انئدَح : لاق يفتحلا ركب وُ اندَح - ١1

 لس : لاق. ينهجلا دلاَخ ِنْب دير نَع «ديعس نبا سب نَع « ءرنلا يبأ نَع
 لَو ءاَمدأق تقرا نإ دنس اَهفَرَع : :َلاَقف ؟ةطقلا نع ك8 هللا لوُسَر ماع م

00 
 ْقِرْشْعا نإ ءاهلككْلَو؛ اَمَنَدَعَو اَمماَكوَو اًهَصاَفَعفرغاق

 [7707م:رظنا] ٠ اما

 :ةَراَمع نب دمحم اَنآبنأ : لاق ىسيع نب ناوفَص انْئدَح - لنةدفن
 »ب مع

 « ينهجلا دلاَخ نب دْيَز نَع « ورع نها دبع نَع «دَّمَحُس نب رْكَب يبأ نَع

 مهتداَهَشِب نوي نيا ؟ةداهشلا بحب مكربخأ الأ : :لاقك هللا لوُسَرنأ

 [7701:رظنا] ٠ اهنَعاوَُسُي نأ ريغ نم

 -وأدّش ّنْبا ينعي بْرَح اَنئدَح : لاك دما دبع اَنئدَح - 00

 نَع «َقاَحْسِإ ِنْب دَّمَحُم نَع تش اتش اخ يلا 3 ملا رارب مرعبة الع

 لاق :لاَق- ينهجلا دلاَخ يدير نَع «ةملس يبأ نع « « ميهاربإ نب دمَحُم

 ٌلُك دنع كاَوسلابم مهترمأل يسم ىلع قشأ نأ الوك : :4 هللا لوُسَر

 نأ نم ملقا عضم هنم الاوسلاْعَضَي د لاَ يدير اك لاَ ةآلّص

 [38/11/:عجار] . ةلاتسا ةآلّصلا ىَلِإَماَقاَمَلُك بتاكلا

 نب هّللا دّيبع نع اسي نب حلاّص انئدَح ” نايم نكح - اا

 88 هّللا لوُسر دهَع ىَلَع سانلاَرطُم ؛ ينهجلا دلاَخ نْب دير نَع ؛ هّللا دبع

 11 َلاَاَماوُسَمْسَتْمْلآأ لاق . اوُحبصأ ملف« ةلكيل تا
 مراع #4

 «نيرفاكت اهب مهم ةقئاط اتحبمأ الإ مشن ْنم) يداّبع ىَلَعُتْسَمْنأاَم : َلاَق

 «يابفس ىَلَع يندمحو يب َنَمآْن ماا ءاذَكَو ذك وناعم نووي

 ءاَدكو اد وَ نوم : كانو بكرا رو يب يذل

 [391 م43 :رظنا] .٠ .( يتمنَرثك أ - يبرْثكو بكوكلاب َنَمآ يذلا كلل

 ىلوُم ديزي نع «ديعس نب ىَيْحَي نَع ,ناّيفس اًنيدَحل- ---7

 ىَبحَي لاَق) ثعبمْلا

 ؟لبألا لا نع كف يلا لس (دلاَخ ني دير نع هيئربحأ :َلاَ :لاَقَق ةعيير

 دوك ءاقَسلاَو ءاذحلا هُم اهو َكَلاَم : :لاَكَو. اجو ترمحاو ّبْضَقَم

 :لاَقَ ؟ِمذقلا ةَّلاَض نَع لَو ءاهَيَر ءيِجت ب ىّتحٌرَجّشلا كاتو ءاَمْلا

 :َلاَك ؟ةَطَقللا نع َلعّسَو «بٌذللْوأ كيخآل وأكل َيَفاَمّنإَك امدح

 اَهطلخاقَإَو اسقرُبَعا نإ «ةّئَس ارحم اَمَءاكوَو اَهصاَفَع فرعا

 17183 :رظنا] . كلامب

 جدومءلس
 تنسف دلاَخ ندين نَع ؛: :لاَق هنأ ةعيبر ينربخأ : ىب

 دبع نب رم ىلوَم رتل يبأملاس نع «ناّيفس اًنئدَح -77

 نب يِبأ تخآ نب ميج وبا ينلسرأ :َلاقديعس ِنْب رسب نَع ءِرَصْعَم ِنْ هلل

 (1١١17/5( دلاَخ يدير ثيدَحيقَب نييماشلا دنسم
 ت6 ا ل

 نيللي تف يس لك رد ىو

 هرب ماع سام را س6

 0 هسا ريشا موي

 يسكدَح : :َلاَق بْنذ يبأ نبا نَع ءٍمساقا نب مشاه انئدَح - -14

 نع «ثدَحُيينهجْلا دلاَخ ِنْبِدَّيَن نب ِنَمحلا دبع نَع ةئيهجلا ىلوُم
 2 عاود

 [770787:رظنا] . ةّسلطاَو بلا نع ؛ « ىَهْن ف يبل عِمَسهّنأ «هيب

 ٍحلاَّص نع «بنذ يبأنْبا انئدَح : لاق .رضّنلا بأ اَنْئَدَح -2-69

 ه8 يبل َعَم م يِلّصُن انك : لاك. ينهجلا دلاَخ نب دير نَع «ةماوَتلا ىلوَم

 :رتا).اهعقاَوَم ترسل لب يرو «قوُسلا ىلإ[ رصمك بِلا
 [لال

 نع -دْعَسَنْيا ينعي ماَشه اَنَدَح «رماَعوبإآ انثدَح - نفل
3 

 »با لع
 م «يينهجا دلاَخ ْنْبِدْيَ نع ءراَسَي نبا ءاطَع نع -ملسأ نبا ينعي عي دير

 وُهْنيَأل نييعكر 9 م مث ؛ةءوضو نحف اًضْوُت نم : داق يبا

 . بلد نم مَ مهلهل َرَثَغ ءاًمهيف

 نب ركب نَع « ةَعيِهل نبا انآ «قاَحسإ نب ىَحَي َنئدَح - اا
00 

 .(ح) ةداوس

 ورْمَع نع ءبْهَو نبا انَح : لاك. ناَمْعْنلانئاَوه ؛ «ججيرس اًنئدَح و

 ِنِبدْيَز نَع ؛ «يناَْيَْلاملاَس يبأ نع «ةداَوَس نركب نَع «ثراَحْلا نبا

 ّمَلاَملاَضَرُهَف ةَّلاَض ىوآ نم : : هللا لورق :لاَق يهل دلاَح
 3 ا

 رعي

 لو درب هر

 0 لاق. ا. ةيداقإ ب ليات نكح لفل
 ساس نمي ها د ب

 0 قه :لاَك٠ رجلا دخلو دي
 كاسل لك هب
 [39ل156:عجار]. رع دقق هلهأ يف ُهَقلَح ْنَمَو ءازغ دمف

 م سم 6# عمر

 نَع «كلاَم اَنْكَدَح :َلاَق يدْهم نب نحل دبع انئدَح - نفليني

 «ةريره يبآو ينهجلا دلاَخ ِنْبدْيَ نع «هللا دبع نب هلل دبع نَع "يلا

 نك اَمْدلْجا : :لاَق ؟نَصْحُت ملوي ةمألا نع ؛ لكس ا هللا لوران

 ْوَكو اهب تنَرْنِإَك - ةَمبأّرلا يف وأ هللا يف - لاَ اَملجاَكْتَنَ

 [؟715ة:عجار] . لْبَحلريقصلاَو .ريفضب
 سامع

 ع همس يهد عفرزرع دو
 كدَح :َلاَق .رَمْعَم اَنئَدَح :َلاَق . رّمَعَج ْنْب دمحم انندح -65

 1118 :عجار] . ىلا بت نها دبع ٍنْب هلل دبع نع «باَهشُْبا

 نع .اكيطألا نَع هرَمْعَم انئدَح . قاثرلا دبع الح ١- نفلاب
 و

 «ةَميأرلا رواق يف ةلاكو ,ثيِدَحْل 2 للم . كالا 5 5 يَ َس

 1 :عجار]. كلش يره

 عع
 دبع يأ نب ةعبي دير نَع «نايفس نع « ِنّمْحرلا دبع انْئدَح - - ١ املك

 دلاَخ ْنْبِدْيَز نع: ثعبتمْلا ىلوَم دي يكد : :لاَق. نصْحرلا



 0 الامال ح

 ضمصا ( سقاس
 هك قت ار ل َكاَقَق ؛ ل ؛ةطقأب "لا ىلإ بارعأ ءاَجب : لاك. 'ينهجلا

 اني :َلاَق افا ًلإَو اهب ةكربُْيَحأ اجا ؛ .اَهَماَكوَو اَهصاّمع فرعا
 هع

 لوُسَراَي : لاق «بمذلل أ كايخآل وأكل : :َلاق ؟مَنقْلا هلام هللا وسر
 همم يعول ماد مع هع

 اًهَعَم ؟اًهلَو َكَلاَم : :لاق مث لف هللا لور هجَوَريََ :لاق ؟ٍلبألاةَلاَص هللا

 اةذفنفأ :عجار] . رجشلا لُكَتو َءاَمْلادَتاهواَقسَو اهْؤاَدح

 .(حل كلام : محل دب ىلع تأَرق -41/
 نع داَسْيكِنْب حلاَص نع «كلاَماَنكَطَح :لاق قاس اندَحو

 هللا لوس ال ىَلَص :َلاَق نهج دلاح نبدي نَع هللا دبع نب هللا دبع

 َفَّرَصْنا امَلَق « ليل نم تناك امس ىلع يحلب حبلا ةآلَص ف

 ا اوُناَك ؟مُكُيَرَلاَكاَداَم َنوُردَت لَم : لاك. . ساّنلا ىلع لأ

 بكوكلابرفاك :قاَحْسمإَلاَك) يبمْؤُم يداّبع نم َحَبْصأ لاق «ملعأ

 للف كرو هلل لبن 0

 [االاا/6,10151ةعجارإ بكلب

 «َقاَحْمسِإْنب نَمْحرلا دبع اَنندَح : لاق. ليعاَمْسإ اَنئدَح - - 11184

 نب وِرْمَع نْب نَمْحرلا دبع نَع «هيبأ نع ؛ « مْزَح نب ركب يبأ نب دَمَحُم نع
 ةداهشلا رْيَخ : 8 هّللاًالوُسر لاق : 20 نها دلاَخح ني دْيَز نع نامت

 (0شناز ( ١ 1/6/4) اهلي نأ اهيحاص اه هش

 يِرْدَبْلا دووم يبأ ثيدح ُةَيقَب

 اصنألا ---

 ومو

 ليعاّمْسإ ينربخأ : لاق . ةَبعش اًنثدح :َلاَق . ناّمع اًنئدَح -48
0-07 

 دوُعْسَم اَيآتْعمَس : لاق ٍجَمْمَص نبا سْوأ تغمس : َلاَق ءاَجَر نبا

 م

 ىَلاَعَت هللا باتكل ْمُسوَرلامْوقْلا موي : َلاَق ف يتلا نَع « يذبل يِراصنألا
00 0020 

 ناك ْنِإَق «ًةرجه مهمل هيل ءاوس هارت ناك إو «ةاَرق مها

 مص ص ع 6 سرس
 يف لو هلهأ يف لجل ٌوِيالَو ءاتس مهرب مُهْؤيلقءاَوَس مترجم

 - هنذإي الإ وأ - كن َنْدَأَي ْن نأ ألإ هني يف هصركَت ىَلَعْس ليلو ؛هناطلس

 اةفف ل ف لل :رظنا]

 يعبر نع «كلاَم وب اَدَح : لاك َنوُراَه نب ديزي انثدَح - 0

 َتَلمَع اَداَم : : لاك لَو رح ملل هب)ىتآ الجرن «ةَْيَُح نع « شارح نبا

 ءاّهب ةلوُجْرأ ريح نم هر لام نم تلمَعاَم : لجل هلَلاقك ؟ايثدلا يف

 يفلان ملطف يصر تلك بناه : .ةقألا يف لقوا هلق

 اجهل ىلا خل لجعل ريا رظاووسوملا

 مسلم ,لال161 :رظنل] . أ

 َمُثوُنَحْطَيمُك هوُكَرَحُي نأ تام اذإ هله َرمأرَخآلجَرَو -0
 مل عر كاع
 محق «هب ل اوت «فصاع حير موي يف هنود

 5 لل ال هك ل

 َلاَقَق لجَوَزَع هير ىلإ عمجُن

-3- 

 ص 1١778

 راق ممم عي
 توج يئس دلل ىصطأ دبع يملي لاك ذه ىلع كلم ام هَل

 :دوعسم وبأ لاق. هل رفع يدْبع نَع اوُرواَجَن : َلَجَورَع هللا َلاَق وجْنأ نأ

 م
 [19ل141 :عجارإ . قف هللا لوُسر يف نم ُهتعمَس اَذَكَه

 نا نس نع ان يبن ليا نس يي نفحح

 َلاَقَك 8 هللا لوُسَر ىلإ ُجَرءاَج : لاق دوُمْسَم يبأ نَع ٠ ٍمِزاَح يبأ

 - مهن يني آلف ةَفاَحَم الا ةآلّص يف رخال ين هّللاَو هللا لوس

 اي: َلاَقق دموي هْنم ةظعْوم يف بضع دش هللا لوري امك َلاَق

 مهيف نإ ْفْقَحْيلَق ساّنلاب ىّلَص اَمْمُكْباَ «َنيِرشتم مكمان[ اهي

 :١,397 5997٠[ ه:رظنا] . ةَجاَحْلا اكوَريبكْلاَ َفيعَضلا

 .(و دلاَخ يبأ نب ليعامسإ اًنأْبْنأ ديزي اند ماا

 يبأ نَع «٠ مِاَح يبأ نب ِسْق نع «ليعاَمْسإ اندَح «ديبع نب دمحمو

 ناَيألا : َلاَقق نَميْلاَوحن هدي 8 هللا وسر راَشأ : لاك ”يرامأل درت

 لبإلا باَحْصأ ندا يف بولا غلو وْ لآ :َلاَق ءانهاَم
 يرجو سرع هس
 بانذأ لوصأ دع دَمَحُم : : لاق - .رضِمَو ةّعيير يف ناطيشلا هر ب ثيح

 [؟؟5949:رظناز . ليألا

 ءرمجُملا ٍمِيَعُ نَع ؛«كلاَم انأبنأ ءَرَمَع نب نمنع اندَح - قفحلت
 همارعا

 هّللالوُسَر اي: :ليق : لاق دوُعْسَم يبأ نع -هلل دبع نا ينعي - دمحم دمحم نع

 دّسَحُم لآ ىَلَخَو دََّحُس ىَلَع لص مهلا اولوُم :لاَدك ؟كلَح يْلصُ فيك
 َنمْلاَمْلا يف ميه ىَلَع تكا امك دَسَحُس لآ ىَلَعَو دَمَحُس ىَلَع كابو

 علال ١ ةيلالا» لالا :رظنا] . ديم ديمَح كن

 نَع «كللاَم : نمحرلا دبع ىلع تيدا َه أردد لهل

 م ٠0

 2 2ك يا دولت يانغ قلع نَع : عفان نإ بيشلا

 [917/77:رظنا] . ٌاتََك ةكيك يف ربا رخآ نم نيتي

 رج س1
 . نب - هللا دي نب مسالا وأ -مساَقلا نب هّللا دي نَع « تباك يبأ َنِبا

 ّرمآلا ذَهَذإ : َلاَقَف ك8 هّللا لوُسر اًنبَطَح : لاق. دوُعْسَم يبأ نع ؛ةع
 ربهم ارب مم م ع سس مع معا ب مة عري ع هاف
 كلك مشق اذإ ًالاَمْعَأ اوُندْحُت ىّتَح مكيف لارين وه و ذإو مكيف

 .بيضُقلا ىَحتي امك مُكيِحَتَ هقلَح رش مُكلع لَجوَرَعُهَّللا َثَعْب تعب

0000 
 َ ١ ينعي - ثلا انئدَح :َلاَق .. ٍمساَقْلا نب مشاه اَنئدَح - 14

 يي - بيَح نع اد ٠

 ني ثراَحْلا نْب نمل دب نيكي اأن «باهش نبا يكدَح : :َلاَق -دْعَس

 هّللا لوُسَر ىَهن : لاق. ووسع نبا ع دوُعسمايآ مسه ريح ٍماشه

 ناَرلْحَر(14/4١1١)ّينَبلارهتَو ءبلكلا نمكنسَع 0

 [17515.177:؟:رظنا] . ناكل

 هللا دبع ني دََحم انكدَح 6
 دْبَع يبأ نع «ميهاَرْيِإ نَع ٌكاَمَح اًنملَح :لاَق « يئاوتسدلا هللا دبع يبأ نبا

 ماَنه اًنثَدَح :َلاَق ىّنتمْلا نْب



00-0 

 لوُسَرَناَك : لاق. ”يرالألا وِ بة ومس يأ نع 27

 [915619911 :رظنا] هرخآو طمس وأو ليلا لوأرت رتوي ن8 هلل

 :لاَق. قاَحْسِإ نبا نَع « يبآ انْثدَح «بوُشَْي انثدَح - ا

 يف هيَلَع لَم ملهم هلا لور ىلَةآلّملا يف ينكح
 95 <و ءعع 0

 نّبِهّللا دبع نْب صحم نَع « يتلا ثراحْا نب ميهاَربإ ني دَمَحُم «هتآلص

 دوم يأن جزا نبل ثراَحلب يخل يراد

 نحن نحو ف هللا لوُسر يديني سْلج ىََح لجأ : :لاَق . وِرَمَح نب بقع
 لسن فك َفْبَكَكُاَقَرَع ْدَقَكَكِلَعملَسلا انآ « هللا َلوَُر اي :َلاَقَف :َُدْن

 وسمو تَمف :َلاَقَءكْلَعُهَللا ىلص ؟ائالَص يف انيس نادل يلع

 :اوُلوُفَك يل مُيَلَص من اذإ : :لاَقَك لايم اتا ىلحاف للا

 ىَلَعَتْيلَص امك دِّمَحُس لآىَلَعو يمألا يبل دمحم دَّمَحُم ىَلَع لص مهّللا

 مهرب ىلع تكراَماَمك "يلا ل مح ىلَح كر اَمو مهاب لكو مهن
 [107154 :عجار] . ٌاليجَم ديمَح كن ميهاربإ لآ ىَلَعَو

 نَع ُكَبُشاَندَح دّئَسْسْنْبْنْيَسْح اَندَح ١-
 وامر سا اسعار

 رَمْعَم يبأ نَع «“ «كَددَحُي يميل ِيَمُع َنْةراَمْعت طعس : :لاق. َناَمْيلَس

 أ -ِلُجَرلةالَص جال: َلاَك يلا نَع ءدوُعسم يب نع يدزألا

 اهني نيس دوُجسلاَو عوكل يف“ رهط ميال - دَحآل

 :َلاَق. (سيوأ)وبأ اندَح «سّبْلا يبأ نب ب ميهاربإ ائدَح - لنه 3

 ةريغملا نب ٍماَشه ِنْب ثراّحْا ِنْب محلا دبع َنْيرْكَب نإ :؛ يرهزلا لاَ
 نب ثراحلا يَ هللا لور بحاَص يرانا دوُمْسَم انآ «ئدَح

 نأ هَكَدَح هّسأ ونبأ بلاط يبأ نب يلح نب ٍنسَحْلا ندير هَجَوْمَو جرا م مرا

 ناَوْلَحَو «يفنبلا رهو بسلك نسم نع مُهاَهْنا© هللا َلوُسَ

 [37ل1 ؟هنعجار] . نهاَكْلا

 ْنِباَوُهَو هلا دبع اَنئدَح «َقاَحْسإْب يلع اندَح - نووي

 «ةبآلق يبأ نَع و يو كدا 'ياألا اح لاك ءكرابلا

"0 08 10 

 كيت لاك ام

 ةييعا م ٠ هر عع ملو#
 « يسفت نم قكوأ يدنع َناَكَو : :َلاك داريا ملاَس انئدَح : :لاَق . بن بئاسلا

 ؟8 هللا لوُنسَر ءآلَص ْمُكَل يلصأ آلآ :؛ يدب دوُعسَموُبأ اكَلاَك : َلاَك

 هيقاَس ىلع هُحباصآ تلصق هيَ ىلع هيل عضو عكر ربك : لاق

 ملل حبس َلاكمُش نم ءيشلُك رقتسا ىّتَح «هنطنإ نَع ىفاَجَو
 2و ع سلع

 نَع ىَئاَجو دَجَسَو ربك مك هذم ءيش لك قتسا ىَتح آمئاك ىَوتساَ هَدمَح

 000000 ىّوَتِساَك ةَسأَ عقر مث نم ءينشل لك قسما بح هبط

 تَناَك اَذَكَه : :لاكَمكاَنَكَه تاك يأن 93 يلا دس مهم ءيتت
 :رظنا] .- ىَّلَص 8 هللا َلوُسسَر تير اَذَكَه :لاك وأ - م هللا لوُسَر ُهآلَص و 2و 3

 اةفيفط نفح

 ال1 ح ١ دنسم 4 صل ٠ /4يدْبل دوُمْسَم يأ ثيدَحّيَب نييماشلا 0
 نوم در معهم

 ؛«ليِعاَمْسِإ نَع عش اًنندَح «رفعج نب دمحم اًنئدَح - نفكشلن

 هع سوس هوم ع ع

 اذا ىلا دونم يأ ليزا يأن قيس

 رمال يثإ ىلح دلال بان /هللوُسَراَي اق ف

 مس رح لاس ع ص ذك

 111101 كاك ني مكين 2

 جلا الاثر ضيا

 دما يس 2 كن ند لاق ٍرِماَغ

 ّدِإَف ءةَبطُخل ذا "ليطُ الو مُكُملكتم ملين : :لاَقَك «ةرجشلا د -_ تْحَنةَّبَقَعلا دنع زر

 ,مياك لاك مُكَوُحَضَْي ذي مُكياوُْلميْدَو ءانْيَع يكرس نم ُ

 اَمكباَحْص لَو كاستل لس مك تفش تْئش ام كبر دَمَحَم اي لس : : ةَماَمآوبآَوْه

 مُيلََولجَوَرَع هللا ىلع بولا نم( ٠ /4)اا يضل فه ُ
 ررهدو سك ساس عل

 هباوُكرشُم الو هوت انآ جَورَع 9 يئرل مكس : :َلاَقَ : لاق كلان

 شت امم انوُعتمتَو انورصْنَتو نووي نأ يِباَحصألو يسفتل ذل مُكلاسأو ايش 3

 لق :اوناك ةنملاْمكَل :َلاق ؟كلل انفال مك , مكس
 . كلذ

 ِرِماَع نع ءلاَجمَدَح ل لاق. يكذب ىَحياَح - نوف 7

0 0 
5 

 يبأ نب ليعامسإ اَنكدَح ءايركزْنُب ىَحَياَنَح -

 اخ اجل لواببشلا عمات ل اوُقي يبعشلا تْعمَس : َلاَق.دلاَخ

 نب ءاَطَع نَع «ةَدئاَز نع يلعب نيس اند -

 مُكيرأ الأ وِرْسَع نب ةَبقع َلاَك لاَ هّللا دّبَع يبأ ٍملاَس نَع «بئاسلا

 معو هَ اجلا عكر( لاك ؟ هللا لوس ََآلَص

 مث ؛ «هنم ءيش لك رفتسا ىََح هب ءارو نم هعباصأ نحرك هيك ىَلَع

 الكرت ىَّتح ىَلاَجَف دج هم ءيش لك رظتسا ىٌح مَ هَسأر مَ مَ

 الف هللا َلوُسَر تير اَذَكَه : :َلامّق تاعك ميرأ ىَلَصُ :لاق نم ءيش

 [1؟:هدهجار] . - ف هللا لوُسَر اني لصين انك وأ يلي

 ري كي

 ينربْخا تباكُييدَع :لاَ .ةّبعش انئَدَح ,ُناَّدَع انكلَح -
- 

 - مسرب هان

 يبل نع :تلُق دوُعْسم يبأ نع «ثدَحي ديزي نب هللا َدْبَع تغمس : :َلاَك

 َحَّو ةقنت هلهأ ىلع قفل ذإَملُْْا نإ: :لاَق © يلا نَع : :لاَق ؟ 8
 هيما او مول ما اها

 [377014,177ه:رظنا] . ةَقَدَص هَل تناك اهبستحي

 يبأ نع «قيقش نَع شمعألا اًنثدَح «ةّيواَعم وبأ اًندَح -05

 ْمَلَك مك لاك نمل ُجَر بوح : : هلا لوُسَ لاك :َلاَق . دوعسم
 0000 مدعم ا 0 هماو

 «َساّنلاطلاَخُي اكو ءًارسوُم الجر ناك هنأ الإ يش لانمي

 َلَجَوَرَعَمَللا َلاَقَك : :لاق رسما نَع اوُرَواَجَت :هناَملغل لوك وشي ناَكَ
 هَ ميس ام يربو نب 007

 .هنعاوُرواجتهنم كلذبقحأ حن : هتكئآلمل



 ح ١117

 اوثك - . دار يل م تلال 1 اا

 لق «يلشلا يهدأ ينإ : كف لاق ةيراسنأل
 هللا َلوُسَر ىتان ُتّلَمَحَت ان ءانالف تما نكلو هلع كلمحأ ام يدْنع

 رجآ ل فمهلكرْيَخ ىَلَعلَدْنَم : : 45 هللا ةلوُسر لاق َحاَكاف

 [9177110711007مي1762,19114 رظنا] ٠ يب ليد هنإودَمَحُم لاق . هلعاق

 ممررع م

 يبأ نع «قيقّش نع ؛ ءاشمعألا اًنْكدَح ريت نبا انئدَح - 1

 ف هللا َلوُسرتْيتآ : :لاك بيم بأ تي راصئألا نم ٍلجَر نع دوُمْسَم

 امان الينا راق يأسق لاهل تن وجو يفر

 ْمُهَِبَتو ةَسَخ َ َِماَخ © هلا لوُسَر وعدم: :لاَق «لاَجر ةّسْمَخل

 نام تْئش نإ ؛ :اَعْئْدَك اذه : :لاق بابا ف هللا "لوس مَ لج
 ساس 2 مو

 [177171:رظنا] . هل نذأَف ؟ م َعَجَر الود

 نَع؛ شم ألا نع كايف انأبنأ « قابلا دبع د -4

 :لاَقك ل "يلا ىلإ لْجَراَج : :َلاَق دوعسم يبأ نع ؛ 'ينابيشلا وِرَمَع يبأ

 [1701؟عجار] .ثيِدَحْلاَرَكَذف .  .ينلمْحاك - يب مقل يأ- يب مدبأ ين يثإ

 «شمعألا نع «ناَيْفس اًنكدَح :لاَق. قاّررلا دبع انئدَح - - 11

 اَنآاَنْي :َلاَك يرانا دوُمْسَس يبأ نع ؛هبيأ نع ؛ «(يميتلا ميهاَرْبإ نَع

 انآلك ءدوُعْسَسابآْملعا : يئارو نم اتوص تعم يل ملغ "ب رضأ

 ءاَنَه ىلع كم يلع رسْفآَ هَّللاو : :لاَقك كف هللا لوسَراًذإَكتلَ
 [7/11,7797:97 :رظنا] . ادب ًاكوُلمَم برأ آل ذأ تلح : لاك

 و
 يبأ نع «'يرهلا نع هَرَسَْم انئدَح « قاررلا لب اًنئدَح - 11

 ىهن :لاَق دوُعْسَم يبأ نع ٠ ماه ِنْب راَحْا نْب مْحَرلا دبع نركب

 ناَولُح نَحَو «'يفّبلاِرْهَم نع «َو بَلكْلا نمت نع هللا لوُسَر

 [17 194 :عجار]. نماَكْلا

 انك :َلاق يِرْظلا نع رَمْعَم انكدَح « قالا دبع انئدَح -7

 :ريبزلا نب ةورع هَل َلاَقك ةرَمِرصَمل الصرح يعل دْبَع نير مع َعَم

 ةّمش نب ةريقملا نأ (11/أيراصنألا دوم يبأ بريش يد
 عدس يع م ع

 قلما: دوُحْسم وُبأ هل لاَقَك -رصَمْلا ىنعَي يب - ةَرَم ةالصلا رح

 و هللا وُمَر َىّلَصَو [ىٌلَصق] لَن مالسلا هيلع ليربج نأ تمل

 لح قانا ىلا هلللوُسر لص وكلما
 نس وه ليربج نإ وأ !ةورع اي لو اوت ام رظنا :رَمع هل لاَ تاولَّص سْمَخ
 ُرَمع لَن اَمق «دوُعسم يبأ بريش ينئدَح كلذك : هور لاق ؟ةالّصلا

 ها 0000-0

 [١97971:رظنا] ٠ يدل فراق حمي واللا فو معَ

 # ماس

 2 م مرا ةلع

 لاق : : لاك . ا. ىلع حم شارح اير اضت لاق. . روُصنم

 حت يختتمان ىلا وبلا لك ني 'سل لأ اس "9 لال

 [107 1171/11/71 :رظنا] . تتش تْئش ام مصاف

 ص 1١77٠٠١

 مسوس روب مرر ض سارا

 .(ح)ةبعش اًنكَدَح :َلاَك. رجح ادَح - 0
 يم صام اس

 دبع نع« ميهاربإ نَع ءروُصُنَم نَع يعش اًنأبنَأ : :لاَق. جاجحو

 2ث دَحأ تلك: لق 6. محل
 ساس سا

 لهي ل نق

 ةدففف فس فقل :رظقنا] افك هيف 5 ةروس نم نيخألا

 نب ليِاَمْسإ نَع «ٌةَبعش ةبعش انكدَح «ِرَمعَج نب دمحم اندَح -

 َلاَق : لوي دوُعسم يأ تغمس: لوتس زل عش هل

 نإ ارق مهم ىلاعت هللا باتكل مُر موقلا مي 9 هلل "لوس
 ُءاَوَس ةٌرنجهلا يفا وُباَك ْنِإَف د رجه مهمدقأ مهمؤيلق ءاوس ها 2

 و «هناطلسس يف لو هلَمأ يف لُجرلامَُيالو ءانس مُصرَبْأ مسؤل
 الالام جانا -هاذأ“ هل ندي ن ا ىف ظل ىلع سل

 8. سار س 5
 يوتا شتى .ةطشفوتانانشا لاق: ناَميلَس

 م :عجار] ٠ مالا يف يلام لاق :٠ لئماَمََخَو

 يول ري مرعمهماو
 :لاق املس نَع ٌةبعش الح ءِرَفَُج نب لمَحم انْدَح - 51: ةففز

 عج هيك م مم

 ةقانب 1 يع درش اش

 5111118 ا .ةموُضم قا

 ييهمارب مرعامدمو
 نع ؛ةَبعش اَننَدَح :َلاَق. ِرّفْعَج نْبْدَمَحُم اَنثدَح - - 1

 وع يبأ نَع ؛ ةَمَقلَع نَع ءِنَمْحرلدبع نَع ٌميِهاريإ نَع «ناَميلَس
52007 

 دبع :لاَق. اَنثك ةليل يف هربا نم نيل ارك نم : لاك يلا نَع

 [17191:عجار] . هب يكد دونم ابأت يقلق محلا

 دْبَعْنَع مِهاَربِإ نَع ءروُصُنَم نَع «ريِرَج اَنثدَح - 000

 88 هللا لوس ربت لَك : :لاَق. .يراّصنألا دوُمْسَس يبأ نع « ديزي نيب نمحّرلا

 [10؟1«:عجار] بهتك لب يف ربا ةروس رخآن مِنْ ارق نم

 0 م

 نب ليعاَمْسِإ نع ؛ «شَمْعألا اَنثدَح «ةيواَمم بأ انندَح - نففتن

 ًالوُسر لاك : لاق. ييراّصألا دوُمْسَ يبأ نع ؛ « جَمَمَص نْب سوأ نع ؛ءاَجر

 داس ةءاَرق | يف اوُناك نق ٠ « ىلا هللا باتكل مؤ موقلا كَ : 4 هللا

 يف اوُناَك نإ «ٌةرج مهما ءاونس ةّسلا يف اوُناك نق سلب مهمل

 ىَلَع سلي الو ءهناطلُس يف لْجَرسوي الو ءاتس مهرب هاوس ةرجهلا

 [1714:عجارز . ندي نأ الإ هتمرْكَ

 سلا سويا ه 8 د لم سا ساي هم 5
 اَنئدَح !:َلاق يروّنلاَو ةبعَس اَنثدَح :لاَق . حور اًنثدح -5

 مساس معيب سا عاف
 وِرْطَع نب بع دوعن انآ تغمس : لاق شارح نب يعبر نع «روصنم

 يدا ولع
 ىلوألا وبلا مالك نمسا كر ذأ مم نإ هللا يبن : لاك لوي يردبلا

 [179775 :عجار] . تشش تل ام عصا يستمد
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 .() هاجر
 ما عمرا

 نع ءءاَجَر نب ليعامسإ نع : ةبعش لاق ؛ يلع َنْبا ينعي ليعاَمْسإَو

 مهول موقَلا موي :لاك لا نع ءدوُمسَم يبأ نَع ؛ حمص نب سو
 نإ .ةرنجه مُهمَْفَقاَوس ةءارقلا يف اوك نإ «ةارق مهمدقأو هللا باتكل

 َلاق) 00 ءاتس مهر هاوس ةَرجهْلا يفاوُنك

 5 اق. هترْكَبىَلَعْسَلجُي الو هلأ يفآلو : ُليعامْسِ(111/5)
 0 [17114:عجار] كل ندأَي وأ هني" لإ هتبي يف ليعاَمْسإ

 شمعألا نع «ناّيفس نع «نُمحرلا دبَعَو ىِحَي انئدَج - ١774

 7-0 ريم - -ٍ 2 مه 0 - - 2 5 را ةمع

 نع «دوعسم يبأ نع « ديزي نب نمحرلا دبع نع « ميهاربإ نع «روصلمو

 . كف يبنلا

 ا 0 ولمنع هايس اد لاَ تالا

 [1؟ ١ ةنعجارإ] تك ل يف رق روس رحاب[

 «ليعامْساَربخأ ؛نوُراَه بهي لعام هدَح - لنففرك

 َرَمَقْلاَو مشل نإ : هّللالوُسَر َلاَق :َلاَك دوم يِبأ نع سيف نَع

 هّللا تاب نم نا امُهْنكلو (هتايحن الو : :ديزلاك) دحأ تؤمل نفسك

 . اوُلصق امهم ومي ىَلاَعَت

 نع «شّمْعألا اَنئَح :لا ةَيواَمم بو عيكو انَدَح - 0005
 نَع «يدزألاَريخَس نب هلل دّبَعِرَمْمَم يبأنَع «يميتلا ريمع نب ةراَمْع

 ةآلّسصلا يف انكم ٌعَسْمَي# هللا لوُسَر ناك : لاك يرانا دوُعسَم يبأ

 مُكْنم ينل مكيولُ فل اوُقلَخَ الو اووعْسا لوو": عيكو لاَ

 :دوُعسُموُبأ لاك منوي نيذلا مك متولي نيل مث * ىو لحألا شو

 .(ح)/شمطألاانكدَح" 5 اح 111
 .(ح) شّمعألا اَنكَدَح : لاق ريمُت نباو

 يبأ نَع «ريَمُع نب ةَراَمَع نَع ؛ شمعألا انئَدَح «ةَدئاَز يبأ نْباَو

 ُلوُسَر لاك : :َلاق (يِراّصْنألا : :ٌةدئاَز يبأ ني لاَق) دوُمْسم يبأ نع ؛ مَعَ

 ٍعوُكرلا يف“ ريع امين ميال دحألا» ةلّص ئَزَجُت آل : :قق هلل

 [١١177:عجارإ.. دوُجسلاَو

 تْعمَّس :لاَك بش اَنكدَح رنج سصاَح 0س
 [0051 :عجارإ.ُهلثم. ٠ رش باس ضيس ١ َلاَق.َناَمْيلُ

 علال 0 . ليك

 نب ورصَع نع « سيف يبأ نَع «نايفس نع « «عيكو اندَح - -

 4«دَحأ ُهَّللاَوُم لُثِل: كف هللا لوُسَرلاَك : :لاَق دوعسُم يبأ نَع ءنوُمْيم

 [3172 :رظنا] نارقلا تكل دعت

 نع ءروُصَْم نعاس نع ءنمحرلا دي اند - اي

 سان لذ اسمن لاَ يلا نَع ءدوُمْسص يبأ نع ٠ شارح نب يحير

 [17؟١ةنعجار] . َتْفش امله يحس ْمَلاَذِإ ىلوألا وبل مالكم

 نع يعش انتدَح ءرَقْنَج نِبَدَمَحْماَدَح- نةفرخو

 دوعْسم يسبأ نع «ثدلَحُي شارح نبي عير تنمَس : لاَق .روصُنم

 اني هلم رك. 9 لس :لاَق. يراّصنألا

 هدف هاو يار

 داكن 0 « سْيق يبأ

 :عجار] .دّمَّصلا ُدَحاََ هللا ؟ةك يف نآَرُْلا لم ارق نأ مُكدحأ زجعيأ

 اةنفنرغل

.- 
 نفد هدم رملنو

 نع يعش اند: ةلاَك. / زق طع نب دمحم الح - 000

 لع

 لع وق مذ 210011117 5900101
 مو م هلع هيي م
 191٠١[ :عجار]. ةَقَدَصهلتناك اهي قت هلهأ

 6 6 هَ ل -

 سوأ نب دادش ثيدح
ِ- 31 ٍ- 2 

 ةيشدع 000 كا ازال د

 رواه اع اكلت سس 2
 ب تنال: لاك ارا رت

 ارا :رلقنا] . نجلا لهأ نم ناك َتاَم

 يببأ نع ءدلاَخ انكدَح :ميهارنإْنبلياَمْسِاندَح - نففح

 قف هلا ل . اوُسمو َعَموَمُهَنأ ءسؤأ نب دادَش نع « ثّعشألا يبأ نَع «ةبآلق

 «ناَضَمَر نم تلح ٌةرْشَع ناَمَنل ؛ ؛ عيقبلاب مجتحي لجَر ىَلَع « «ْقلاَنَمَ

 [31/ 01,1784 :رظنا] . ٌموُجْحَمْلاَو مِجاَحّلاَرطلأ : َلاَقَق يدي الخآَومَو

 ع ا نفقح

 هك نَع ءاَمُيظمَح نات :َلاَك. سو نب دادش نَع « ثّشألا يبأ

 ل ٍَِى 15 5 هالك لح احلا بقع ف

 ْحريلو هتف ش مُكدَحا د حيو «َحّيلا اوُنسْحأَف محب اد ءةلتفلا

 [1714,1770 مي 11/141 :رظنا] . هَنَحِيبَذ

 نْبناَسَح نَع «يعاّرؤألا انكدَح : :َلاَق حور انئدَح -17747
 6 همآلغل َلاَقَق : النمر ءرَّس يف سوأ نب داش ناك : لاق. طع

 الإ تنكس ةَملَك ةَلكيْ سلك تام : لاق ؛ لعزل ايي تبت ثلا

 00 ل

 سل بقلك وثق هلق لس نس تكل



 ١17114 ح نييماشلا دنسم

 ىَلَع َةَِزَمْلاَو ءرمألا يف تالا كلاس يّنِإ مهلا : : تاَملَكا ءالؤه اوكا

 ايلك كاسر «كلقابع َنْسُح 7 سو ,دلحتطنركش اشو دل

 0 ل

 باع ولأ قطا :لاَق. قاّررلا دبع انثدَح - نفت

 نب دادَش نع « «يبحرلا ءاَمسأ يبأ نع ٠ «يناعنصلا ثعشألا يبأ نَع «ةَبآلق

 تار ىتَح ضْرألا يل ىَورَلَجَوُرَع هّللَذإ: لاك 8 يَا نأ ءِسْوأ
 0 اًهئم يل يو املس يأ كلمن اهيا اهراس
 اكلي الل َجَورَع يبراتلاس نإ هَرَمْحألاَو ضيألاِنيَّريكلا

 ويح بالو اعل اع َء مِهيَلَع طْلَسي ؟ ل ناو ةّماَعب

 ريال نق ءاض تضف اذِإ ينإَمحُم اي : اكو ضب أبني

 َوَع ْمِهْلع طلَسأ آو ماب ةئَسب مه أل نأ سمأل كمْ دق يَ

 ماسلا دل سترك ىلح اي رن ارسم

 لإ يكل ىلغافخلاال يثور نقر الق 8

 وم ىلع «عقرمل يأ يفسح اذ «ةيلسشلا ةئأل
 ش . ةَماَيَقْلا

 يبأ نع «بوُيَأ نَع «رَمْعَم ائدَح قالا دبع اًندَح -7
 هللا لوُسَر نمت ظفَح : :لاك سْوأ نب دادس نَع ءثشألا يبآ نع «ةَبآلق

 اك .«ش لك ىلع داتخلا بقل جهل لكن نيش ف

 م 2 7 ةرفَش مُكَدَحأدحبلَو ميلا اوُنسحا محب اذ ةلتقا اوُنسْحآَ مت

 [17؟4؟:عجار] . هيي حرب

 يبأ نع «بوُيأ نع رَمَْمائدَح , قالا دب اندَح - ةثفنخي
 :لاق سوأ ني دادش نع ؛ءاَمْسأ يبأ نع «ثملنألا يبآ نع «ةَبآلق

 ل1946 :رظنا] ٠ ٌموُجْحَملاَوٌمِجاَحلاَرطْفأ : لوني 8 هللا لوُسَرتْعِمَس

 [عقالومو لالا زل لاا

 نَع « ضايع نب ليعاَمسإ انندَح «ةجِاَح نب ميه اندَح - 7

 دجُسُم م ىلإ حدا ؟ «يناعنصلا ثعألا يبأ نع ؛ يناَمتصلا دواَد نب دشار
 مل مدس

 همم يحباصلاو سوأ نبل اد يقل ٠ حاورلابَرجَهَو قشَمد

 تلا «ةدوُمَت ضيرم انك أ ىلإ اًماَه درت : آل لاَ لل امُكُسَحْرَي نادر

 هو هع
 :لاَق؟تمَبصأف يك : :هَلآلاََق لجرلا كلذ ىَلَع ولَخَد تح اَمهعم

0 
 ءاَياطَخلا حو تاكيسلا تاَراّقكبَرشبأ : :دادش هَل َلاَقَك «ةّمعنب تحبصأ

 تيتا اذإ ين : :لوُشَيَلَجَوَرَع هللا : لوفي هللا لور تْعمَس ين سس ع ع
 و وعدو ةيورزعرم

 لل هجم نموهم ىلع يندم انؤم يدان أب

 يدبع تدان لَجَوَرَع بّرلا لوُشَيَو ءاَياَطَحلا نم هُم هنو موك

 .حيحّص َوهَوهل دور مك امه ارجو هيَ

 دْبَع نع ءوخألا ماع واي - اندلخلا

 بأ :تلُع
 لارا

  0000ص ١7١ _ سْوأ نيد دادش ثيدح

 ناّمك يف ف هّللا لوُسر َعَماسْرَرَم : لاك سْوأ نب داَدَش نع « «يِبحرلا
 :ق هللا لوسَر َلاَقَق «٠ مِجَتحَي الجر َرصِبَأَف 'ناَضَمرْنم تلح للة ً

 [17؟40:عجار] (13 4/4) موُجّْسلاوٌمِجاَحْاَرطْنأ

 نب دحاولا دبع يئَح : لاق باَبحْا ْنْبدْيَز اندَح - لفملا

 اَم :ةلَليقك ؛ ىَكَب هنأ ,سوأ نب دادش نع « "يَسُن نب ةَداَبع اتربخأ ءدِيز

 «يناَكباَت هث ذك ومي ِهّللا لوس مر نم هتعمَس ًائيش : َلاَق ؟كليكُي لا عم ع

 ةّنََحْلا ةوْهَّشلاَو كلرشلا يأ ىلع فون : لقي 8 هللا َلوُسُر تحمس

 منام ءْمَمَت :لاق ؟لدمب نم كم هلرا للا لور اي :هتلق لاق

 ,مهلاَمْعأب وماي كلو أشر الور جَح ةلَوآرَمُك الَوامَش َنوُدِبعي

 0 ا اماما 2 سا م يرتب سا جل هو ريد رس م ريمم

 ءاهش نم ةوهش ل ضرنقامئام محل حمال يلا ةوهشلاو

 سس وص كري

 ليعاَمْسِإانْثَدَح : لاق. ناَمِيلاوُب بأ عفان نب مكَحلا اندَح - 111

 دش يبأ ينئدَح : لاق. داش نب ىلعَي نع «دوأَد نب دشأر نع ٠ ضايع نبا

 عع ع ب ةهداص
 :َلاَق ف يبا دنع انك :لاَق هكدَصُير ضاَح تماصلا نب ةدابعو سوأ نبا

 قلدبَرمآَك هللا لوُسَر ايآل :اَنلقَق - باتكلا لأ يني د - ؟بيرغ مُكيف لَه
 مَ

 مُةَعاَس ايدي نر ُسللا ذلإ هلال : اوتو مُكيديأ اور : َلاَكَو بالا

 َةَملَكْلا هذي ينتثعُب
000 

 ألا ءهّلل دْمَحْلا : :لاق مُثهَدَي 9 هلا وسر عضو

 :لاَق اَكمُث ءداَعيمْلافلْخُم ل كو :ةّجْااهيلَع يتدَعَرَ ءاهي ينترمأو

 ميس م يس ل هك ل

 .ْمُككَرفَ كلج رع هلا نإ اورشبأ

 نُبدشاَرتَ ءِشاّيَع ُنِبااَنْتَدَح «مفاَنْنب مكَحْا اندَح - 0

 لاك هنآ 89 بلا نَع «سؤوأ ني دادس نع ٠ يبحرلا ءاَمْس يبأ نع ءٌدْواَ

 ءاَهشول ةالّملا اول اهتيقاوم نع ةالصلا َنوُنمُيةمئأ يدب نمنوُكيس

 حس ةَحئسس مهم مُكتالَص اوُلَحْجَاَو
 م نبا ينعي هللا دبع اربح : َلاَك َقاَحْسسإ نب يلع اَنئدَح - 11 هل معاه يع همرس ه عفش سا

 دادس نَع « بي نب نَع ٠ َمَيرَم يبأ نب ركيوبأانأبأ لاق -كراَبملا

 َدْمياَمل ل معو هَسَْتناَمْنَمْسْيِكْلا : : 8 هّللالوُسُر لاَ :لاَق ٠ سْوأ نبا

 1 . هللا ىَلَع ىّتمَتو اَهاَوهةَسْقَتَمبْيأ نم ُرجاَمْلاَو ءتْوُملا

 نع بوُيأاندَح ءدْيز نب داَمح اندَح «رسوُي اَنْبلَح -14
 مس يسم انآ امني : 0 سؤوأ نب داَدش نَع « ثعشألا يبأ نع « بآل يبأ

 َونهَوناَضَمر نم تضم رش نامل ةَيدملا قرط ضْمَي يف ف هللا لوس
 ْمِجاَحْلاَرطْفأ :8 هللا لور لاَ «مجَتحَي لحجر ىَلح رمق يدي ذخآ
 هك هع
 8 [3774 ١:عجار] . موَجَحَمْلاَو

 «باّصَقلا ينعي الَعلاوبأ انندَح «ديزي نب دمحم انْدَح - لنفلنن

 نب داَدَش نَع «ءاَمْسسأ يبأ نع «ثّعشألا يبأ نع «ةبآلق يبأ نع ةداَنَق نع

 نم نول ةَرشَع نام لاو : لاك «ةيدمْلاب 9 يلا عمتك : لاق سْوأ

 ٌمِجاَحْلاَرَطْفآ :8 هلال وسر َلاَقَف
 م دمام معا

 مِجَتحَيالْجَرَرَصْباَ ناَّضَمُر

 [17741:عجار]. موُجَحَمْلاَو



 ص *١7

 2 يهم رو مرعيش مار
 مصاع نع ةَبعش اًنيدَح :لاَق. قط سَحُم انكدَح - اك

 لوُسرانأ « سْوأ نب دادس نع «ثمشألا يبأ نَع «ةبآلق يبأ نع «لوحألا

 ٌمِجاَحلاَرَظْفَأ: َلاَقكداَشَمَر يفمجَتحَي ل جرب مف هللا

 [17؟١141:عجار] . موجحَمْلاَو

 يودع ةرممو
 نع «ةيورَع يبأ نب ديعس اَئدَح « رفعج نب ب دمحم اًنيدح - 11/7 ها/

 يبأ نع ؛ يناَمصلا ثَءلشألا يِبأ نَع «ةَالق يبأ نع «لّوحألا مصاَع

 ٌمِجاَحْلاَرْلآ : :لاق اق هللا لوران «سْوأ ني داَدش نع «يِبحرلا ءامسأ

 [1774197 :عجار] . موجحَمْلاَو

 يبأ نَع «ةَبآلق يبأ نَع كلا اربح «ٌمْيَشُم انَدَح -8
 هللا: لاك هللا لوُسرَأنأ ءسؤأٍنْيِداََش نع « يناَمتصلا ثّعشألا

 اذ ةلثقلا اوُنسحأق مت اذِإ « يشل ُك ىلع ناحل بك لجو

 :عجارإ . تحييد حبو هتف 1 دح دَحأ ل دَحيْلَو :ةَحّيلااوئسحأَ متي

 اةذفنق

 دبع نَع ءدّنه يبأ ِنْبَدواَد نَع « ليف نب َمَحُم اَنئدَح - 16

 اًمسآ يبأ نع ؛ ,يئاَمتصلا ثَعشألا يبأ نع «ةيآلق وبأ وهو هدير نْب هللا

 يفداك لس لاق سْأ نب دادس نع ؛ «'يبَحَرلا

 :عجار].ْموُجْحَمْلاَوٌمِجاَحْلاَرْأ :لاَقَف «ناَضَمَر نم نول ٌةرْشَع نام

0 

 ينمي نْيَسح اَنكدَح يدع يبأ ْنْبدَمَحُم انُندَح - نفضل

 نع « بك نْبربَشُي نَع َدْبري نب هللا دبع نع (4١1/©7)-ملحسلا
 ينير تمهل راقفتسالا ديس :ك هللا لوُسَر لاَ :َلاق سْوأ نْب دادس
 تططَتلما اَمَدلدْعَوَوَلدْهَع ىلع انآو دكدَْع آو ينتقل ءتنا الإ لإ

 يبئذب كك وبأو «يَلَح كاتمننب كلل هوب "تدك امش نم كبد وعأ

 نقوم ْحِبصُي اَمَْدَياَهلاكْنَم :لاق «تنأ الإ بولا ريال « يل رفْغاَ

 اههبانقوم يسْمُي اَمَدمَباَهلاَكْنَمو ةنجلا لَه نم ناك هميم َتاَمَق اهب

 3774١[ :عجار] . جلا لأ نم ناك هتليل نم َتاَمق

 «نيَسُح انئدَح ؛ يبأ اند : َلاَك .دّمّملا دبع انْئدَح -60
 هةر هرم

 سني وتلا فك نيب كات لاق. ديري نبا نع

 .. .راقفتنسالاّيم َلاَك 8 هللا لوس نأ «ُهكدَح

0 

 ع نع «يرْيرجلا دوُعسم وبآ ندَح «نوُراَه نب ديزي انئدَح - ننطت

 لاق :َلاَك سْوأ نب دادس نَع «'يلظْنحْلا نَع ءريْخشلا نب ب ءَالَحْلا يبأ

 هللا باتك نمور «هشارف ىلإ يوأَي جر نم اَم :4 هللا ل وسر

 هللا عيال :لَجَوَرَع

 يف نهب وعدت تامل املي هلا لور اكو :لاَق - ١71
 رْمألا يف تالا كلاسأ يّنإمُللا -اًنلَصِربُد يف : َلاَكْوَأ - اًنآلَص

 سا" ع

 ىَنَح هذي ٠ يش لك نم هظَقحياكلم هيك
 هكر ل

 لجو زع

 االاال ح 3 (1؟هرل8) _ سْوأ نب دادس ثيِدَح نييماشلا دنسم

 لاو اج نحو «ةتنن كش ألاسأر ,دئرلا رع كلآسأو

 مقام رم كبة وأو
 م هلو و

 «يلهاَبلا دْيوس نب ةَحّر ربح «َنوُراَه نب ليزي اندَح - م15

 انكدَح يبأ : اق 'يئاَمصلا ثتشألا يبأ نع دّلْخَم نْبِمصاَع نَع

 نيدادَش نَع (ثعشتألا يبأ نع .' دصاَع يبأ نع ؛ :َلاَقَف 5» م بيشألا

 مل ةرخآلا ءاّشعلا َدْمَبرعش تي : هللا وسر لاَ : :لاَك 0505

 . .ةللا كلتدالَس هك

 مشاه انئدَح - نفض

 ُضْرُ ْنَم :

 0 , بتحب نواح :لاَق

 ِنئَس ىَلَع ةّمألا هذّهرارش نلمح : :18 هللا لوُسَر ثيدَح نع دندَح

 . دما دل َوُدَح «باتكلا لهأ « « مهل "نم اَوَلَخ نيا

 م ع ورز مو شع
 يكدَح : : لاق . ُهَعَرَق اًنْئدَح : لاق. ىَسوُم نب نسح اَنيدَح - اك

 ِنِبداَدَش نَع هديل نب دوُمْحَم نَع «يرْظْزلا نَع « «جَرعألاٌد مح

 نإ رص اوضمْغ أمام ْمُترضَح اذ : هلل لور لاق. سوأ

 م2 مهام عع

 .تبَمْلا لهآ لاك ام ىَلع سوي هَ ءاريَخ اولوُكَو « حولا عتيرصبلا
 اق ان. ةَعيهل نبا اَنئدَح : لاق. ةبيطألا سَ اَنكَح - نفهتي

 ُداَدَش لاَ :َلاَن سؤوأ نب دادّش نب ىَلَي نَع «ةريِغملا نب هللا ديبع هانثدح

 مث هدا هيف 8 ِهّللا لوُّسَر نم ثِيِدَحْا مّمْسْيرْثوُبأ ناك: سْوأ نبا

 هدي هيفْصخَري ا هلا لوُسَردِإَمَل ْمهْيَلَع '“' مَلَسُي همك ىلإ خي

 .ديدّشلارمألاب رد وبأ قلي كوُيأ هر هعمسي مل

 ْنّسَع «ةبآلق يبأ نَع «ُبوُيل انئدَح «ليِعاَمْسِ انئدَح - نفهم

 يف مِجَتحَي جر ىَلَع ىتآ 8 هللا لوُسَرنأ «سوأ ِنْب دادس نَع ؛* هنَدَح

 َرَطْنأ َلاَقَق يدي دخآَوُمَو «َناَضَمَر نم ْتَلَخ ٌةرَشَع ناَمنل عيقبلا
 ساما م

 [1774197 :رظنا] ٠ ٌموُجْحَمْلاَو مجالا

 مو معءوهنو
 ءدلاَخ نَع ٠ ةبعش اًنئدَح :َلاَق . رّفعَج نب دمحم انئدَح -8

 ناَقث لاق سوأ نب دادَش نع «ثعشألا يبأ نَع «ةَبآلق يبأ نع

 لك ىَلَع ناَسْحلا بك هَللاَنإ : :لاك هنأ 8 هّللا لور نم اَمهتظنَح

 دَحْبلو ؛ةَحبلا اوُنسحأف محبك اذإَو «ةلكقلا اوُنسْحا دق اذإَك «ءيش

 [17714؟:عجار] تحييد حبل هترفش ْمُكلَحأ

 نبا ينعي ديِمَحلا دبع اَدَح : لاق. رضْلاوبأ انئدَح - نوفر

 ةّياَجْلا َدِجْنَم اَنلَخَد امل : : ِمنَغ نبا لاَ : بٌدئوَح نب رهش لاق : لاك ؛ماَرهَب

0 
 يبأ َلاَمَشَو هلامشب ينيميدَحَ «تماّصلا نيد ايل ءادردلا وبأو انآ

 ىجاتت (َمياَملعأ هللا ؛ يجقت تو انثي يشب جَرَخف هيي انا

 *ربةداَبع َلاَقق دوق كادو
 (1177/5) نأ ناكشويل اكلك

 -نارعلا أرَ ءطسو

 ْوأاَمُكدَح 5 ٌرُع امك لاَط ند: تماّصلا مالم
 نم يتكي ؛ «َنيملُسمْلا جبت نم لُجَلا اير

 هعمل 2 07 و

 مرحو هلل لحود هداَعاف قف دَمَحس ناّسل ىَلَ



 لالكالا ح
 ف اص هيما ل ع ع
 دسم نسل ىلارق هيخأناّسل ىلا هلك دلع لور

 0 ءاطع دق هع يو شاول دعس
 روُحَيآل هانم دذع لوو هَمارَح مرَحَو هَلآلَح لَو هادو َداَعأف ؛ 2

 ملط ذإ «كلذك ْنْحَن اني : َلاَق تيما راّمحْلا س أر روحي اَمك الإ مُكف

 امَفَوْخأَنِإ :داَدَش َلاَقَك ٠ انين كلاَسّنبافؤَعو وأنا ادش

 ةَوهّشلا نم لوي هللا لور مُتْعمَس املس نا اهي مُكلَعف ذاَحأ

 ّمكوأ ءارْفَغ مّللا : دارنا وبآو تماّصلا نية لاق ؛ كرشلاَو هيفا
 وة عر
 ةريزج يف َدِبمينأس كيد ناطَيتلا نأ انكدَح دك 4 هّللاٌلوُسَر نكي

 اهئاّسن نم ايلات اَوهَس يه اَهاكرَع د دقق يحل ٌةوهَشلا ما !؟بّرْلا

 1-6 داش َلاَقق ؟دادَش اهب انوحُت يذلا ةلرثشلا ادهم« اهتاوهشو

 ْدَق ُهّنأَنْوَرتآ ءهل قدصتيوأ ؛ ُهلموصَيوأ ؛ ٍلُجَرل يلصْيالْجرمَُرْول

 ذقلكقدَصْوأهكٌماَص وأ لجَرل ىَلَص مهن للاَو من اوُناَق ؟هكَرشأ

 يئاري ب ىَلَص

 ءةلرشأ دق يئاري قدَصَتْنَمَو «ةلرشأدقف يئاري ماَص ْنََو ,ةلرشأ دَقَق

 نم : :لوُقي © هللا لور تْعمَسدَق يك دادش َلاَقَف «كرشأ

 كلذ نم ُههْجَو هف يبا ام ىلإ[ ميلف : كلذ دنع كلام نب فوَع لاق

 لع هع نع عع و دي
 :كلذ دنع داَدَش لاق ؟هب لرشأ)ام عدو هَل لح ام لب هلك ٍلَمَعْلا

 َهَللاَنِإ : لوي هلل لور تْعمَس
3 
7 

 0007 مع ل ع

 ٍميِسق ريح انآ :لوُقَي لَجَورَع ينإَ
 هكبرشل ريكو هليل هدد امي يب لأن 0 « يب لرشأ نمل

 .ينَع هنعاَنآو هبل رش يذلا

 ةيراس سس ٍضائيرعلا ثيدح

 يسم إل تس
 :لاك: ماّشهانندَح : لاق. عيكوُو ديعسنْب ىحَيادَح - - 1

 «َناَنَْم نب دلاَخ نع « «ميِهاَريِإ نب دَمَحُم نع ٠ ء«ريثك [يبأ] نب ىَحَياندَح

 مدقمْلا فتصل رسب ناك ا هللا لوُسَرانأ ؛ةّيراَس نب ضايرعلا نَع

 [10/77/4 :رظنا] . ةرَم ينَّتللو انك

 نبا ينعي واع نكدَح « يدهم نب نمحرلا دبع اًنثدَح - ةفففي

 هنأ يمس ورَْع ِنْب ِنَمْحَلا دبع نع «بييح نب ةَرَمَص نع «٠ حلاَص
 اًهئمْتَق تكرَك ةَظَعْوَم 48 هّللا لور اًنَظَعَو : :لاَق ةيِراَس نب ضايرعلا عمس

 ءعشوم ةظعومل هذه اذإ هللا لوري: الق "وُ ان تلجَوَو نوعا

 اهنع غيزي ألا« ءاَهراهتك اهلل ءاضييلا ىلَ ْمُككرتَْ :لاق؟انيِلهَ ادم

 ع اميل ءاريك فالاخا ىرتسف مكن شعين مو لاهل يدنم

 ًادبع نإ 5 او ةعاّطلاب ب مُكيَلَعَو ءنييدعَملا نيدشأرلا ٌءاَقلُملا ةلسسو يس ينس ص

 ديلا اًمْيَح فنألا ٍلَمَجْلاَك نم ما منَ ءدجاّوُلا هيلع وضع ايشبَح

 مقر

 [37/5974 :رظنا] . ٌداَقْنا

 م يب مع هان

 نبا ينعي نب د ر- ةيواَعم انثدَج « طاّيخْا دلاَخ دامح اًنيدَح - ١71/7
 مس ا هرعبا

 نع ٠ ءمظر يبأ نع ءداّيز نب ثراحلا نَع «فيس ٍنْب سوي نَع - حلاص

 َاَضَمَر يف روحسسلا ىلإ © هلال وسر يناَعد : لاك. راس نْب ضايرع

 [30125:رظنا] . ك كرما ءاذغلا اذه ىلإ مله : َلاَقَك

 تك يس حش

 اَنل ىَلص

 ري عر ات 8

 نبدلاَخ نع ءرْوُئنَع ءدَلْخَم ” لمعلا انيدَح - 211
 :لاَق» ةيراس نب ضايرع نع ٠ .«'يملسلا ورَمَع نب نما دبع نع داَدْمَم

 ةظعوم انظم ءاَيلَح لأ مث ٌرْجَتْلا هللا وسمر
 هذّهَّنأَك هّللا َلوُسراَي :تاوُلاَق وأ - اَنْلُ «بوُلا اهنم تَلجَوَو ُنيحألا اهل

 نإ ةَعاطلاَو عْمّسلاَو هللا ىَوفتب مُكيصوأ : ا

 ميل ءاربكك افالخا يدي ىَريم كتم ميم :ايشبحادْبع

 ْمُكاَيإَو ءذجاَُتلاب اَهيلَع اوُضَعَو «َنييدْهَمْلا نيدشأرلا ءاَقلْخَلا هنسسَو يشب

 ةَمديلُكنإَوهَعدب كنس لُكْنِإَف ءروممألا َتاكَدْحُم 4

 هم م
 تَقَرْت نيل

 [17؟7/؟:عجار] . ل

 مرار هع
 ٌكلاَخ اَنْكدَح ءديزي نب روت اًنئدح « ملمسم نب ديلولا انكدَح - ةةفقن

 نْيْرْجُحَويِمَلُسلا وِرْسَعْنب ْنَمْحرلاَْبع اكل : :لاَق
 ةلوؤهيف َلَركْنّسم (4//117)وَُو ةيراس نب ضايرعلا اَنبنأ :لاَق . رجح

 مسك 4ع مُكلمخأ امج 8 تلمس لنآ اكن ىلع

 لوُسَراَني ىَلَص : :ضايرع لاك نيمو َنيدئاَحو نيرئاذ كابا : اَنلُكَو

 اهم تقر «ةقيلي ةظعوم انفو ايل لبا مك « ميتا حبصلا اقف هلل
 ةظعوَم هذَمَنأَك هّللا لوُسَر اي :لئاق َلاَقَق بولا اهنم ْتلِجَوَونوُنعْلا

 انو ةَعَطلاَو عَمسلاَو هللا ىو مُكيصوُأ كا م

 ميد اريك افالخحأ ىريسق يدب مُكْنم شعبه «ايشبح ادب ناك

 الع اوُّضَعَو اهب اوس «َنييِدهَملا نيدشأرلا ءان

 ةَعْدب لكَ ةَعْدِب ةئدْحُم دْحُملُك إف «رومألا تائَدّْسو مُكاَِإَو ذجاوُلاب

 [هدعب رظنا] . دلما

 ناس ةهمع
 نادعم نع

 نا وتكسب

 و مع هيرب ربا ةرعم
 نب ريحب ينكدَح 3ٌقيقَب انندَح «حْيَرَش نب ةَوبَح اننَدَح - - 1

 هنآ ةّيراَس نبا ضايرع نع «لآلب يبأ نبا نع «ناَدْعَم نب دلاَخ نع دعس

 ةالَص د َنْباَسْوَيْم فَظَعَو اف هللا كوسرت «مُكئدَح

 [هلبق ام عجار] . هَرَكَذَف . . .ةاَدَعلا

 نب ىَيَحَي نَع ؛ يئاوسدلا ٍماَشه نَع ؛ ليعاَمْسإ اننَدَح - اا

 نَع َناَدْمَم نب دلاَخ نَع « ثراَحلا نب مهري نب دَمَحُم نع ءريدك يبأ

 مُهَظََو ف هَل لورد مهند هلأ ةيراس نب ضايرعلا نع للي يب

 .ةاَدقلا ةالص مب اموي [11/07/6 :عجار] . هَرَكْذَف . .٠ الص دعب

 نب ىَيْحَي نع «"يئاَوُْسدلا ماه نَع «ٌليعامْسإانكدَح 005007
 نَع َداَدْمَم ني دلاَخ نَع « ثراَحْلا نْب ميهاربإ نب دَمَحُم نع «ريثك يبأ

 فلل ُرِفْغَتْسيَ ناك لف هللا لوم وسان« راس نب ضاع

 [1التالا:عجارإ ٠ َّم م يناتللو «رارم 57 ممل

 يب مرعإد نو سرا سو # ران
 نب يوم انئدَح : :لاَق. يدْههم نب نَمحرلا دبع اننَدَح - 1

 تعب :لاَق. ةَيراس ني ضارعلاتْعمَس : َلاَق . ينام نب ديعس نَع ؛ حلاص

 1 تق يضلل وسب :تلقق هاا هتك اركب ف 'يِبلا نم

 نسخت يناَضَقُ : َلاَق ,ةَييجن الإ اهكيضنأ آل ؛ لجأ : َلاَقَك «يرْخَب

 ُاَطْعأَ يِرَكَب ينضفا هلل لوس اي: َلاَققكيباَرْعأهَاَجَو َلاَك : يئاّضَق



 ١؟"ه ص

 يعصر مم ماق ع
 مخ قلل و َداَنك ؛ُنَسأ ذك السب ذي هلو

 نقر عقل أل 9 :لاق ؟ يركب ماع يو _رإاربةم

 / 0 1 ءحلاَص

 طا مقخل لل عي قف هللا لوُتسَر لاق :َلاَك ةّيراس نْب ضايرع

 يبأ وعد «كللك لوأب مكبس « هبط يف ل دَجْنمل السلا لع مو

 نينا اهم كلذكو ٠ تأر يتلا يأ يرو « يب ىسيع ُةَراَشبَو « ميهاربإ

 برينء٠

 [مدعب امرظنل] .باَرصلا ره لآله نب ىلعألا دبع :هللا ُدْيَع لاق
 ساهم سراشق

 انكدَح :َلاَك: راوَسونسحْلا َوُمَو ِلَحْلا وبأ الح --

 لاله نب ىّلعألا دّبَع نَع «دْيَوُم نب ديعَس نع ؛ةَيواَنس نَع ثيل

 ينإ: :لوُشي ف هللا لوُسر تغمس : لَك ةّيراَس نب ضايرع نع ؛ «يملسلا

 سر هلا لور مَن : هيفداَو ؛هلفمركذك. ٠ .نيلامئاَحَو هللا بَ

 [هلبق ام عجار] . مالا وصف هنم تاروث هنعَصَونيح
 وقوم عا

 نبا ينعي -ةَيواَمُم نَع يدهم نب نَمْحرلا دب انندَح -

 نع «مهر يبأ نع دايز نْب ثراَحْلا نُع « فيس نإ سنوي نع - حلاص

 ىَلإ انوُعديَوهَو 8 هللا لوس تغمس : : لاك. يملا براس نإ ضايرعلا

 10/17: عجار] . . كرابملا ءاذغلا ىلإ ومله «ناَضَمْر ري هش يف روحسلا

 «َباَسحْاَو باَتكلاةيِواَمم مْلَع مهللا :لوُعي لوقي هتعمم ١

 . باَّذَعْلا هقو هقو

 «يصئحلا دلاَخ ْنْبْبْطَو اَنئدَح ءٍمصاَعوُبآ انثَدَح -4
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 ,ةّيلهألاِرمُحْلاموُحَوِْبَطلاّن م بلم يذل كريب َمويَمَرَح

 .نهنوُطُب يف م ْمَضَي ىَتح اَياّبسلا أطوُن نأَو ةَمَّنِجَمْلاَو ةَسَخْلاَو 8 و

 ينمدَح : :لاَك. دلاَخ وبأ بهو اَنئدَح «ٍمصاَح وُبأ اًنثدَح - ١١8

 نم ةرَيولا خا ناك ف هللا لوُسَردأ « اًهيبأنَع ضارعلا تب يح مأ

 «مُكدَحآل ملثم اذَهنم يلام :لوُبَ (6/.1718) لع للا ءيق

 مكاو ءاَسْهَوَق امك طيخَملاَو طيح اود ٠ «مُكيف دوُدرَمَوهَو سمخلا لإ

 [هدعب اه رظنا] ٠ .ةَمايقلا موي هبحاص ىََعراشَوراَعُهَنإف َلوُْمْلاَو

 يبا نَع ؛ُناَيفُس ىَرَرَ :نمحّرلا دْيَع وُيَأ لاق -7

 [هلبق ام عجار] . اذه بهو نع ؛نائس
 -ينئاَدملا رمت نمسح وهو -رَفْعَج وب انَدَح - 11 00001 ىيوسص ربا ةرب © ص رب سا رع

 نع «دْعَس نب دلاَخ نَع ؛ ٍنيحلا نتايه نع « مولا نب دابع ينَربَخأ
 نس اذ لجبل نإ : لوفي 8 هلا لور تغمس : لاَ. ةّيراس نب ضائرعلا

 دج نيت
َ 2 

 ف هللا لوُسَرنأ « يبأ يسّكدَح : تلق. ٍضايرعْا تب يح مأ ين

 انفه 3

 م 0

 سلا ةيلاس م سهم
 ا ل و «ميِهاَريِإ نب دَمَحُم نَع

 :لاكةّمصلا باَحْصمأ نم راسنا ضابرعلا اكو - هدَح ضابرعلا نأ

 يناثلا ىَلَعَو انآلك مُدَّقْمَلا فصلا ىَلَع ينَصُي © هللا ٌلوُسرَناَك

 [179512097185:رظنا] ٠ ةدحاو

 يب معع ةعرب رإ ةريش عما

 ١9 - - ُةّيقَب اًنلَح عير نب ويح اًدَح 0

 مسااء را
 نب ٍضاصمْلا نع هر بقت نب ريبج نع ناعم نب دلاَخ نع دعس نب ريحب

 ءانالكلي اوال فصلا ىَلَع يلَصُي ناَك هنأ ا هللا لوُسَر نَع ؛ةّيراَس

 .ٌةدحاَو هيلي يذلا ىَلعَو

 ينعي - شايع نبأ انئَدَح : لاق. ةَجِراَخ نب ميه َنَدَح - - 0

 انكدَح ءديلولا نب

 نع هةَرَسْيم نب ِنَمْحرلا دْبَع نَع ءورْمَع ِنْبناَوْطَص نع - - ليعامْسإ
 سلعه لع

 :لَجَوُرَع ُهّللاِلاَق :©# هّللاٌلوُسَر َلاَق :َلاَق» ةَيراَس نْب ضايرعلا
 ب © م
 . يثلط ًالإل ظ آل َمْوَي يشرع لظ يف يلالجب نوباَحمْا

 وو ورم م62
 . هلم هتعمس دق ينبسحأو : :هّللا دنع لاق

 - يرحل ديل ييجي نيو اند - نفخ

 دلاّخ نع ءدّعّس نب ريحَي ين دح :َلاَق ةيقب اًنئدَح : الاف. هير دبع نب ديزيو

 ف كانتا لسان « الب يبأ نب نع نادم نا

 َنيِْلا يف َلَجَورَع ٍِ ىلإ( | مهشرُف م ىلع َوُقومْلاَو ءادهشلا, مصَتْخَي : :لاَق
 لوُشَيو ءانل امك اوُناتاَوْخإ : :هادهّشلا لوي «نوُعاّطلا نم نووي

 قش ىلع انما مشو ىلع اوم او: مهشرُم ىلع وول

 حارج مُهحارج تهبط نإك مهحارج ىلإ أورظنا : لجو رع« برلا لوفي

 تهَيشآدك محرج ادِإَف «مهمَمَو مم مُهنِإق ني لوثقَملا

 [ 17755 :رظنا] . مهحارج

 :َلاق ديلولا ْنْبهّيقَب انثدَح «ِهبَر دبع نْب ديزي انئدَح ١7

 نَع «لآلب يبأ نا نَع ؛ناَدْعَم نب دلاَخ نَع دعس نير يحَي ينّئدَح

 لبق تاَحّبَسَمْلا اري ناك 8 هللا لوُسَر نأ «مهكدح هنأ ةّيرانس نب ضايرع

 .ةيآ فلأ نم لأ هيف : لاَقَو دري نأ

 نع «شاع نب لعند « فاني مكحلاندَح ندحنلا
 يل

 امون لوُثَي لطم ناجع يب ار

 .مورلاَوٌس راق ْمُكلَنحَتفبلو ,مُكَدَع يو اَم ىلَح ْمُهَِحاَممُكلرخُ

 « شايع نب ليعامسإ اًدَح : لاك. عفان نب مَكَحْلا اَنئدَح - نففتت

 ضاييرعلا نع يفت نب ريبج نع «ناَدْعَم نب دلاَخ نع دعس نب ريحُب نَع

 ىَلَعَو ءانآلك مد قُم داما فصلا ىَلَع ف هللا وسر ىَلَص : لاَ. ةيراَس ِنْبا

 [االاما/:عجارإ ٠ ٌةَدحاَو هيلي يذلا

 رىيدموف مدام وع
 نَع ,ِرْكَبوُبأ انندَح « عفان نب مَكَحلا ناَميلا وب اًنكلَح -6

 هللا ها َلاَق . يملسلا ةَيراس نب ضايرعلا نع « ديوس نب ديعس "ودلع



 7 ا اذهطح 6

 يفد ميا مقتل باكل ينل لإ : لوفي ف

 موق ىسيع ةراشبو «ميهارنإ يبأةوعد كلذ لوأتبمُكبَو «هتيط

 َكلَدَكَو ءٍماشلا وصف هل تءاَآر و اهم جَرَخ هلأ ,تآر يللا يمأ ايكو
 [31ا8:رظنا] .٠ هلع هللا تاَولص يملا اَهَمأ ىَرَت

 ريحُب نع « شايع نب ليعاَمسإ انئدَح «ناَمِيلا بأ انئدَح - لفضل

 ضايع نَع «لآلب يبأ نبا نع «اْنَمِنْبدلاَخ نَع ءدْئَس نب

 مصنْخَي :لوُشي اق يلامس : َلاَك يملّسلا ةيراَس (174/4)نبا

 نم اوُناَم َنيِذَلا يف َلَج لجو رَع هللا ىلإ مشرف ىلع نوما ءادهشلا
 :مهشرُم ىلع َنْوفوتمْلا لوقيو ءاوُلُق انناوَحإ : :ءاَدهَشلا لوُقَيَف «نوعاّطلا

 اورظنا نأ مُهبَلَجَوَرَعهَّللا يضْقيف ءانيم مك مهشرُف ىلع اوم اًنَوخِ

 «مُكْنمْمْهَن[ءادهشلا تاّحارج] تهين نإ َنيِنمْطُمْلا تاَحاَ رج ىلإ

 َنوُقَحْل تهبشاذك مُهانِإَ َنيفتطُمْلا حارج ىلإ نور

 لاا :عجار] . مُهَعَم

 0 موج - 2# 7

 يرعمللالا ماع يبا ثيدح

 نب كلاَم اًنْئدَح : لاك ترا داس كح نفطنُم

 لَجَرَناَك :َلاَق.ي رع رصطألاٍرماَع يب نع ءكرُْم نب يلع اندَح «لوقم

 ةيآلاذَمآلَف «َتريخ الأ رماعابأ اي: قف ينام لا « ساطؤأب مهم لق

 ّبْضَنَل)' ْمُكيدَتها َذإلَضكََم ؛رطي ال مكن مك وُئمآَن يذلا اهي اي

 مككرضيل اوُثمآَن يلا اهي اي: : يه اَمّنِإ !؟ْمَُهد ني : : لاو 8 هللا لوُسَر
 هسا ع
 [31/ة61:رظنا] . 1مل كب لطم

 م لم م

 نع عياش دوغ ورع طلو طق

 مه يستر يسم نر قل ين را

 هّللال اور لاق اَذَكه رسل : َلاَقْك «ةّيواَعم هب تْنَدَحَفماَع : لاق

 يلا نَع يبأ يكد اَدَكَم سيل : َلاَقَق ٠ ايلإو ينم مه: لاقنكلر ف

 .كليبأ ثيدحب ملعأاذإ تلا : لاق « مهم انو ينم مه: َلكُهكلو 2
 سما ساس

 [1814 ٠ :رظنا] . ريح لإ هاَوَراَم ثيدَحْا دوج نم اَذَه :هللا دنع لا

 ُهوْبهّللاُدبَع اَكدَح : :لاق بي انأبأ ءناَمِيلا وب اكَح - نفخ
 يبأوأ ءِرماَع يبو ِرماَع نَع «بٌشْوَح نْباَرهَش اًندَح ؛نيَسُح يبأ

 لبرج هءاَج هُباَحصأ هيف سلجم يف لجو امني © "ينلاَنآ ٠ كلام

 هَ هِيلَع ملك ؛ مما نمل هي ترو بَ يف مالا هيَ

 لوري: هل لاكو ف يببلا يتب ىَلَع 2 نربج عضو مث :مالسلا يَ
 هللا هل آلان دهن هلل ا َكاَهْجَو متن: َلاَقَق ؟مآلسألا ام« ؛هّللا

 ُتْلَمَكاَدِإَ يق :لاق كرا يت ةالصلا مو هوو آَو

 هللا معآ :َلاق ؟ُناّيإلا ام : َلاَقمُت معن مَن :َلاَق ؟تملسأ دقق كلذ
5 

 مم ص ماا مع و 0 ا

 ءتذ نيالا تملا ياو باتكاو كلما رخآلا مبا

 انا : لاق رو مْيَخ هلك رَمقلاَو ءناّريمْلاَو باسحلاَو دلو جاو

 ؟هّللاَلوُسَرايناَمحْإلااَم : :َلاَقَمَّت معن : : لاق ؟َتْنَمآْدَقَق كلذتْلَمَ
 ك0

 ادإَف لاَ ءكلاَوَيَوهفءاَرَتأل تنك نإ كنه اَرَت كنا هللا َدبمَتَدَأ :َلاَ

 لو هبل 8 هلا لور َعجَرعَمْستو مَن: :لاق ؟تْنَسْحأ دقق كلذ تلم
 َلاَقَك هللا لوم اوُسسر اي ةعاّسلا ىَتَمَف : َلاَك «همآلك مَسسُي الو همْلكي يذلا ىَري

 لجو رع هلال همي بْنَ !هللا احبس : 8 هللا لوُسَر

 يِرْدَئاَمو ِماَحْرَألا يف اَمَمكيَو 8 تيارت ةعاسلا مع دنع هللا

 9 ربح مَع هللا ان توت ضرأ يأبس فن يَ اموأدخ بستان رش

 ؟اهلبق نائوُكت ِنْيمآلَمب كمدَح تنشأنإ ؛ هللا لوُسراَي'' : لئاسلا لاق

 نايل نالها لوطي اهي دلت ةمألا' تيار اذإ :لاَقَك «ينئدَح : :َلاَقَق

 لاق ؟هّللا لوس َراَيككلوأ نمو : لاك « ساّنلا سومر ةامحْلا هللا َداَعَو

 -ًانآلك- 2ك :لاَق َُْبهيرط رمل املك ٠ « ىّلَو مث : لاق «بيرعلا

 لعق ينءاجج ام هدي دَمَحُمْسْفَت يذلا « متي سانا ملل اج ليربج اذه
000 

 يال
 ع3 4 ؟:رظنا] . رمل هذه نوُكت نأ لإ همر نو لإ

 ينئدح لاق. ديما دبع اكد لاق .رضلا بأ اكد ٠٠

 فاّصأ نع اق هلا لوُسَر ىَهَت :َلاَ . ساب نا نَع « بوح نيرهش
 [947:عجارإ [1724؟:رظنا] . ّثيِدَحْلا َرَكْدَو . . . ءاَسْنلا

 (8)4/:19 هللاوُسَر لج :لاق هباقصلم رك
 َركَذهل . هللا لوُسَر يديني لَجف ماسلا لح لربه ءأسلجُم

 اًيلَجأ : لاق ؟كلذ نو هل ملام كدَح تفشأنإ : هيف َلاَكَو «ثيِدَحْلا
7 200 

 ...اًهكر سدو ملا َتْيرَذِإ : هللالوُسَرلاَق « ينْئدَحم هللا لوس

 [1975:عجار] [114:رظنا] . ّثيِدَحْلا َرَكَذَق

 يرعشألا ثراحلا ثيدح

 ناك فلَخ ْنْب ىَسوُم فلَخ وُبأ اثدَح :ناَفَع اًندَح -

 هج نَع ؛ ملَس نم ديَز نَع ءريثك يبأ نبا ىَحَيانكدَح «ءلدبل يفأدَعي

 َرَمآلَجَورَع هللا :لاق اق هللاِّبئأنأ "يرعشألا ثراَحْلا نَع ءروَطمَ
 مه مل

 َرماَينآَوٌنِهبَلَمْمَيْنأ تاَملَك سمح 2 مآلسلا مهل ؛ اًيركَر نب ىَبحَي

 تنرمأ دك : : ىسيع هل لاق «ئطبي نأ داكو نهب نيا ليام يت
 ْنآاَمِإَ نهب اوُنَمْحَي نأ ليئارسإ ين يرمون لمعت ذأ تاّملك سمح

 ءبَعأ نأ يتفَبَس نإ ىَْخآ ين يخأ اي: :َلاَقَق 0000

 ولا ىنَح سدقتلا تي يف ليس نب ىف: لاق « يب فسْخُيْوأ

 ٌدَعَهَللاَذِإ : :لاَك مت هيلع ىتثأو هللا دمحَ «فّرشلا ىَلَع َدمُتَف «ُدِجْسَمْلا

 نهلوأ «نهب | نكن مكرمو نهب لمع نأ تاّملك سمس ينم لجو
 3-1 رشا لج لكم كلذ لمن نيش هباوكر ة هللا اودبعت نأ

 ءهدّيَس رْبَغ ىَلإهكَخ يدي ًَمْمَيَلَمَجَن جملا فيت ان صل

 سس هع م 2 سسك م هع كذآ مد هد

 ْمككْرَرو مُكَلَخ ل َجَو رع للان ؟كلذك هدْبع نوكأ رس مك

 نم ًادبع ى



 يصل جور لإ ةالتصلاب مُشرمآو نب هبا دي لَو هوديعاق

 ٍماييصلاب مكرمو ءاوُمَتال 5 مكي اذإَ ٠ ْتفَتلَيْمَلاَم هدْبع هْجَول ُههْجَو

 حيِردجَيْمُصهلُك ةبصع يف كلسم ْمةرصُهََم جر لكمك كلذ لَكِ
 مُكرمآو «كلنسملا حير مبا هلع مئاصلا مكفول كنسلا

 موُمدَكو هقلع ىلإ أ هْيَدَي اود وعلا ةٌرسأ لع ٍلُجَر لكمك كلذ لكم إف ةقدّصلاب
 هك يدل مج ؟مُكْنم يسن يدا نأ ْمُكَلْلَم :لاق :َلاَقَك قس قلع ويري

 نو اريدك َلَجَوُرَع هللا ركذب مكرمو «هسْفنك ف ىّتَح ريكلاو ليلقلاب مهم
 ًًَ حم نمح تف يناس تبطي لكل
 «لَجو رح هللا ركذ يف ناك ادِإ ناطيشلا نم ُنوُكياَمنصحأ دبلن «هيف

 ةَعاَمَجْلاِب : : نهي يترمأ هللا يسحب مُكمآانآو ف هللا لوس َلاَقَ : لاَ 000 000

 َنِمجَرَخنَمهَنإف ؛هّللا ليس يف داّهجلاو «ةَرجهْلاو ؛ةعاطلاو ٍعمسلاَو

 اَهدْنَمَو «عجي أل هت نم مسأله قب ةقبر ملح دَقُق ربش ديق ةع ةَعاَمَجْلا

 نو ماض ْنِإَو ؛ ؛هّلل لور اياوُلاَق « منهج ءاتج نمره ةيلهاَْلا ىرعَدب

 َنيملْسُملااوعذا «ٌملْسس هنآ َمَحَرو ىَلَص إو ماَص نإ :لاق ؟ىّلَص
 َنَع هللا اب َنيِْؤُمْلا نيملْسم ملص لجعلها اَم ؛مهئاَمْسأب

 [10646:رظفا] ٠ سو

 ةميِرك يبأ َبِرَك يدعم نب مادقملا ثيدح
 ديزي نبا ينعي رون انكدَح : َلاَق. كديعس ديعس نب ىبحَي انيدَح - )0/8 ٠و“

 هضصاعتو
 7 نَع «ةّيرك يبأ ب رك يِدْعَم نب ٍماَدقمْلا نَع دبع نب ببيح يِنئدح : : لاق

 قت تملي دل د
2 

 تسلا .ةقيع يب برك يلح ل ماطلع «يبعشلا نَع ؛روصُم
 هع ع

 هئاّنفب حّبصأ نإ « مسلك ىَلع جاو فيضل هَل لوميا هللا لور

 ٌءاَشْدِإَ ءهاَضتا اشهد لات ناك ام ورحم

 [1171 1101 ابل ام٠ هترظنا] . كرت

 م ع ا.

 دا مسا مسلك ىلعةنباو فيلل ا هلل لوس ىلا اق
00 00 01 

 .هكرتءاش إو اضل ا إل انيد ناك امورحَم

 دْبَع (َرَع) ٌزيِرَح اَنربْخأ : لاك َنوُراَم نب ديزي انَدَح - لير
 مو
 برك يِدْعَم نب ماَدقمْلا نَع يِشرجحلا فْوَع يبأ ( 11/4 )نب ِنَمْحّسلا

 ين الأهم هلو باتكلا تيتوأ ين الأ : نا للورق :َلاَق .يدنكلا
 لوفي هنت

 :لوُشي هتكيرأ ىلع اناَعبَش يني ل جر كشوُيآل ؛ هَحَم هّلثم هلمَو نآرقْلا تيتوأ

 وح نم يف نجم سلخ مدبمئمناقيك

 ار رس الا مم رك علل
 نم بات يذل ُك الو يلهألا رامحلاْمْسَلْمُكل ل حْيآل الأ ؛موُمرَحَ

 (181/4)برَك يدعم نب مادقملا؛ ثيدح - نييماشلا د دئسم

 لكَ اهيا اَهنع يشيل دَهاَعم لام نم ةطَقْل الو آلآ «عابتسلا

 سو ”عوسو 6
 .مهارق لئمب مهوبقحي ذأ مهل مهري منك مهيأ مهلك موق

 نَع «ِلْيَدُب نع «ةَبعش اَنئَدَح ءِرَمْعَج نب َمَحم انئدَح - نيتي

 7 نع يول يبأ نع دََسٍنا دش نع هَ ةحلأ يبأ نب يل

0 
 لمرور :هئراوللَم مْ دال لاقي -هلوُسَرَو

 :رسدقتا] .هنغ لقْعأَو هر «هسل ثراَوآل ْنَمشراو انآ ُهَلَثراَو

00 

 «:لاَقَو .هَرَكَذَق . . .ةبعش انثدَح :َلاَق .جاَجَح اًنندَح - ١7:4

 ع فرق باتش ماكي ةتكاس هققلا وت

 [170:7 :عجار] . هوحَن

 كاَراَبمْلا ن نبا نَع يدهم نب نمْحرلا دبع اثدَح - - 1“ أ

 :َلاَق اق .برك يدعم نب مادقملا نع ادعم نب دلاَخ نَع ءروت

 . هيف مُر ْمُكماَعطاوليك : : 4 هلل

 اَبآ تْعمّس :َلاَق . ةبعش اًنئدَح :َلاَق: جاجح اَنَدَح - لفشل

 نب ع ,ةقزك يب افلا نع رجالا نذ نح تموج

 لك ىَلَعََح نإَفآَم رحم فيضلا بص موك فاض مسام 2
 0 يسم

 [100.٠٠05/:رقا] هلو هع نم هليل ىرقب أي نحرص مل

 5 3 ا

 :َلاَك.ُةَيقْب اًنِئدَح :لاَق. ِسابَمْلا يبأ نب ميهاريإ انئدَح - نيف

 يِدْنَم نب مادقملا نع ناَدْعَم نب دلاَخ نع ءدْعّس ْنْبَريِحَب اننَدَح

 انو ةَقَدَص كَلَوُهَف كَسْفَنَتْسَمطأ ام : ف هللا لوس لاق لاك َبرَك

 امو ؛ةَكدص َكَلَوُهَف َكَجْوُز تْمَمْطأ امو ٌّدَك دم ككَّوهَف كَدَلَو َتْمَمْطأ

 [177:رظنا] .ةَقَدَص كلو هَ َكَمداَخ َتمَعْطَأ

 ب ةَيقب اًنكدح ءَناَمْعتلا نب جير اَندَح - ا

 يِدْمَم ِنْيِماَدْطملا نَع ءدّنجلا خاّبشأ ٍضْمَبْنَع «رذنمْلا نب ءاطْرأ

 ىَهْنَي 8 هللا لوس راسم : :َلاَك برك

 ايو ايصع مك لَمَج + دَككلَجَو رع َهّللاَذِإ

 ريحُب اًنئدَح «ُةّيقب اًنئدَح سال يه كن - - 1#

 : نَع ,ديلولا نب

 :َلاَقو 2 اولا رو أ

 ما سامع
 2 «بِرك يدم بمال نع ءَناَدْعَم نب لاَ انثَدَح « دعس نبأ

 نم لجو هللا ىلإ بأ ًماَعط مُكمد أ لك ام ل وي 9 هللا لوس
 اةذيففن :رظنا] . هيي لَمَع

 عميس
 انمدَح :آلاَق. عفا نب مُكَحْلاَو ىسيع نب قاَحْسِإانئدَح - نفض

 ٍماَنْقمْلا نَع ءَناَدعَم نْب دلاَخ نَع ءدعَس نب ريحب نع « شايع نب ليعاَمسإ

 وع هلل دنع ديهشلل نإ و هللا ل وسر :َلاَك 'يدنكلا برك يدَّغَم نب

 ىَرُيو همد نم ةَمقَد لوأ يف هَلْ نأ (لاصخ تس ءْمَكَحْلا لاَ َلَجَو
 - 7 م كد هك اكد اي

 نم جوزيو ءناَيإلا ةَلح بو «ةنجلا نم هدعقم (ىريو : مكحلا لاَق)

 َلاه)رَبخألاعَرَقلاَنمَنَماَيَ «رْبقلا باَدَع م راجي «نيعلا روُحْلا



 . نييماشلا ٠ ددسم

 000 ,راقلا يا سر ىلخ عمو ركل لمَ :مَكحلا
 21000 ركع دول

 عمشيو .«نيعلا روحلا نم هجر َنوعبسَو نيا جوري ءاًهيف امو ايثدلا نم

 .هيراقأ نم اناس نيعبم يف

 نب ريحُب نع « شايع نبا انئدَح « عفان نب مكَحْلا اًنثدَح - -1 “16

 ََنَع «تماصلا نابع نع «ةرم نب ريثك نع ءَناَدْعَم ِنْب دلاَخ نع دعس

 0 .ال ينل

 - 7 م

 0 قام نبدا نع دعس

 [171:رظنا] ٠ بلا برألابمُكيصوُي لور هللا : لومي 8 هللا
 هل ريب ةرعم هد

 :آلاَق. كلما دْبَع نب دَمْحآَو ٍحْيرش ْنْبةَوبَح اَندَح - نفضنم

 نع نادم نب لاَ نع مدس ( 151/6 ]نبحَبادَح هيب اًنكدَح

 بَملاَوِرِرَسلا نع ف هللا لوُسَر ىهَن :لاَق برك يدم نب مانعا

 .رومُلا رثايم نعَو

 مي نماميلس انتَ ١ لاق. ةريشلا واح 01

 ير تا فب ل لورانس لاق. 6 .”يدنكلا برك يدم

 م م مر
 ةلاَحم آل َناَك نإ بلص نقي ت الأ مآ ْبْسَح , نطَب نم ارش ءاعو

 .هننفتل تلو باسكن ؛ٍماَط ل 7

 نَع شايع نبا اَنئدَح : :لاَق ديلولا ْنْبْفْلَح اَنثَدَح - 1

 «'يدنكلا برك يدَْم نب ٍماَدقمْا نع ام نب دلاَح نَع ءدْعَس نب رحب

 ْمُككيصوُي هَل نإ مكتسب مُكيصوُيَلَجَوَرَعَ
 [171 7 :عجار] ٠ برا باب كيم هللا نإ م

 ُدْبع اًنكدَحو :َلاَق .ريرَح انئدَح :َلاَق ةريغمْاوبأ ندَح - ضر
 مماةم

 برك يدم َنْيَمادَملاٌ ْعَمَس : :َلاَك يمرضحلا ةَرَسْيم نْب نَمْحّرلا

 مك ءانالك هلك ل سقف ءانسوَق ءوطوب ا لل وسر نأ : لاك. يدنكلا
 آئآلك َقَشْديساَو ضَمْضَم م .انآلكانآلك يارد سَ مث ,ًانآلك هو لسع
 .انآلئانلك هير َلسَحَو ءاًسهنطاَبو مهرها هيو هسأرب مس من١

 نير يحَيانئدَح هيب انكدَح «ٍحْيرش ْنِبةَوْيَح انئدَح - 1

 نب ورَمَعَو بِرَك يدعم ْنْب مادقملا دَكَو : :َلاَق َناَدْعَم نب دلاَح نع دعس

 ساس هلا ماسك وش سر م
 يلع َنْبنَسَحْلاَنآَتْملعأ مادقملل هيام لاَ ةَيواَعم ىلإ [درسألا

 اَهكَرأآل لَو : :َلاَقَق ؟ةبيصم اًهاَرتآ : وامه لاق «مادقملا مر ؟يفوت «يعأ و سكلسسع وك مق عع سيب ف ءءء ىسدعل

 لميس و ينم اذه : قو رجح ينل لوس ةّيصم

 مهنَع اَمُهنَع ىَاعَتهَّللا يضر: يل

 « شاّيَع نب ليعاَمسإانئدَح : لاق عفان نب مَكَحْاانئدَح - ةديضف

 ُهَّنآ برك يدعم نب مادقملا نع «ناَدْعَم نب دلاَخ نَع دعس نب ريحب نع

 ةكارْبَح ايلا يفًاماعط ع محلك م: لوي هيدي اطساي ف يّبلا ىأر
 [3/1:غجار] ٠ هيدي لَم نم لهي نم

 . ناكل كح - ا ءضايَ ربيع امس اًننَدَح :َلاَق.

 ل برك يدم باطلا عاام نبل نع دعس نحب نع

 َكَدَوَو ةَقَدَص َكَلَوَف َكَسْفَت تمعْطأ ام: :لوُشَي 88 هللا لوُسر َعِمَس
 [0711:غجار] .َكَمداَخَو َكَمجوَرَو

 هللا لبع اًنكدَح + :"باّتع اًنئدَح - 1
 رو ةءعع رع

 يقي اًنكدح

 :لاَق «٠ كَراَبسْلا َنْبا ينعي

 نَع ناعم نْ لاَ نع «دَْس نيب ندد لاك ديلولا نب

 هْنإَ رسل ءاذغب مُكيلع : لاك 8 يلا نَع «برك يدْنَم نب ماتقملا
 سارع

 .كلرابملا ءاّذغْلا

 وه هناك

 لاق. برك ينم نب ماما تضم لاق يدلكلا شل دبع يل نع

 نم با يلع نَعَو «ةّيسْإلا رمح ٍموُحُل نع ءاقق هلال وسر ىو

 . عابسلا

 ٌةيواَمم اند : : هلاك. باّبح نب ديرو نمحرلا دبع انئدَح - نيرضح

 رس لا ينكح : ةديدح يناس نع ٍلاص نب

 59 ىلع كسر يل نكح نشوب :َلاَقَمُث 22 ٍَ 7 7
 لالَح نم هيفاندَجَواَمق «هللا باك مكي اتي لوقف يثيدحب ث دَحَي

 8 هللا" وسر مرح امن ل «ماتمرح مارح نم هيف اند امو هللا

 0 كلل محامل

 نع نايس اند: :ًآلاَق. ري يلا نيرا

 مون لاق) فكك ا 0 ممم 2
 تو طش هضاإن نعول ها حشا هَ

 [اا/م ؛:عجارإ . كرت

 و م نكد هِرَمعَج نب دمَحُم انئَدَح -
 م :لاَق. ةبعش تعفمس

 يي ص صا

 هالو عسل . ةيرك يبأ ماما نَع ؛ يبعشلا نَع «ثدَحي اروصنم

 نق *.ةّبجاَوْقَح فيضلا هَل ٍملَُسلُك ىَلَع : لوفي (1؟١/ )ف

 لاهو ىلا ةائألإ «َنْيد هلع [هلإَو ف هئائفي حبصأ

  رمعَج نب ب لمحم اًيدح --89

 يا قت يلوا نع ءرجاَملا نب دعس نَع «ثدَحُي يدوجلا

 2 اح نإ امور م فيضلا م ماو اموَق فاّضأ . امي : َلاكْدَتأ 2

 [ااا ::عجارإ . هلا هع نم بلا ىرقب خي تحرم ملئسلُع

 يدوجلا وبآ :لاَك٠ ةبعش اًنكدح : لاق . دّمّصلا دبع اًنئدَح -“ ٠

 ف هلا لوران ؛ ملل عيال رجالة يسيل ىلا

 977٠١[ :عجار] . هلم رك

 نب و نب ام دي ام اًنئدَح : : لاك. دلاخ ب دامح اًنبدَح - 1 ضل

8 
 هنأ 8 ايّبلا نع ؛ «ييدنكلا برك يدم نب مادقمْا نع دنس نب دشاَر نَع



 هاش ل 000
 9 موو اكو لإ يمال «انيد َكَرَت نَمَو كرولا لاق

 ثرَيَوهنَع كيلي لول َْم'يلو لاخلا هلام م ثرآو هن كفأ ٠ ليلو

 [هدعب رظنا] . هلم

 نب ةَيِواَعُم نع «يِدْهَم نب ِنَمْحرلدَبَعاَنَدَح - 5 فرفش
 م ماس هس

 يدْمَم نب مادقملا نَع «ثدَحُي دْعَس نب شار تْعِمَس سس :لاَق . حلاض

 .ٌةونَع كنأ : لاَ هنأ الإ هلم َركَذَ ... 88 هللا لوم 0 000

 [هلبق ام عجار]

 يبا نير كبوُبأ انكدَح :َلاَق.ناَميلاوُبأ انَدَح -17#
 لا عي ةيراَج برك يدم نْب ٍمادقمل تناك : لاق. « ميرم

 ومآ لاق ؟نثلا ضو 0 ليتك نمل

 7007 هيف

 «يبعّشلا نع «روُصْنَم نع نايف اندَح  عيكو اَنئدَح - معو

 إف «ةَبجاَو فضلا هل : هللا لوُسَر لاق : : لاَ. ةَمرَك يبأ ماَدقمْلا نَع

 000 هم
 مادقملا صبقيو ن

 [30: ؛:عجار] . لَ ءاَ إو ىتضقلا ءاش كهوف هئاتفب حبصأ

 :َلاَق دير َنْبا ينعي ٌناَمَح اَنُئنَح «لماَك وبأ انئدَح - اذ ةرفران

 2 يمس هلل هر هر
 نَح دعس نب دشأر نع« حلا يب نك لع نع ةَرسْيمْنيمادَح

 وأ اند كرت م : :ا هللا وسر لاَ : :َلاق-ٍماَدقمْلا نع ين ينّروهلا رماَع يبأ

 هلام ثرأ « هَل ىَومأل نم ىلومانآو «هئراولك لامر يلو هيض

 لُشَيَوه لاَمْسِرَي هل ىكوَمآل نم ىلوَملاَخْلاَو هناا

 [1١17:عجار] . ُهَناَع

 يلِيعلاَلَُْب : :َلاَق .ةبعش اًنئدَح :َلاَق . ُناَمَع انئدَح - 177"
 م سق# سالاو

 نع دهس ني دشأَر نع ثدي يبأ نب يلع تعمس : َلاَق ينَربخأ

 :لاق 9 يبل نَع , "يلا باَحْصأ نم مادقملا نع ٠ «يندوهْلا رماع يبأ .

 هلام 0 للا ىلإ : َلاَك اَممرَو : لاَق) ؛ ياك دكت نم 7

 ثِراَولاَخْاَو هنآ هنَع لقعأ هل ثراو آل نمت راَواَنآَو « هتئرولف

 1 [180.1/ :عجارإ . و هنَع لقنيهَل ثراو

 نسم انَدَح ,ينأرحلا كلما دبي ندَح - فسم

 تقلا نب نب ٍحلاَص نَع «٠ «ٍميلس نب نايك اتكدَح «شربألا بح

 ايست : ف هلل وسلا :لاَق برك يِدْمَم نب مادقمل دج نع

 .افيرَع لو اياج الو اريمأ (كَت ملو تمنإ) «مْيَدُق

 2 ني دمحم

 نيم ام هم

 ةئاحير يبأ ثيدح

 ُتْطِمَس لاَ ريح اَنكدَح :َلق. ريما انَدَح -178
 نع كلُ بوح ني نما بحت : :لاَق. يبحرلا دكرُم نب َدعَس

 كلما دبع عملَجَوَُو «ةهّربأ نب بُيرْك طمس : :لاَك. رهش نب ناو

 سا # هيلع امص
 :لوُشُي ب ةناَحْيَر ابآ تغمس : :بيرك َلاَقَف ربل اورَكدَو «نأَرسْلا ري

 ٠ سف اس يسرب.

 :َلاَك «٠ ةدجلريكلا نم يخيل: :لوُقَي 8 هللا لوس تْعمَس

 ؟يلطت عنو يطوتس ويسلم الب حأ يلون راي : "لاق لاق

 ابحي لَ َلَجَوُرَع هللا ءربكلاب سيل كلذ : ف يبل لاق

 رظقنا] ٠ هيب ساَّنلا ص َمْحَو ( 14/6 )وحلا ةفَس ميكا امن «َلاّمَجْلا

 [هدعب
 سا ن4اسوعار#ا مز ىلا اس

 نع نال نبوي اَنئدَح ءدلاَخ نب ماّصع اَتدَح - - أ

 نع «ثدَحُي بّشوح ّنْب نمحرلا دبع تْعمَس : لاق يبَحرلا دكر نب دعس
 ْعَمسلاَجَوُمَو «ةَعّربأَنْب بْيَرْكت مس : لاق ييرتشألا هش نب نابت

 بأ تْمَمَس :بْيَُع َلاَق ريكا َرككَو «ناَرمْلا يدب ءريرَس ىَلَع كلما دب

 رْبكلا َنمءْيَشلْخْدَيال :ًالوُقَي ف هّللا لورا مس :لوُشبةَناَحْبَ
 علو يطوس نآس مجان بحأ ينإ هللايِئاَي :لئاق َلاَقك . نجلا

 يجول نارك : يبل لاثك ؟يلمت
 همع ميا

 هيب انصح «َقَحْا فس ْنَمربكْااَمْنِإ َلاَمَجْلا

 [البق ام عجارإ ٠ ٍلنلا َمْسشَو طؤّسلا ريس نآلْبَحلاِب ينعي
 ةيرورع هما

 نب ديزي ينُئدَح هل اًنكدَح دمحم نب جاجح انُدَح - لنورخدل

 ٌدأاَنَمَلب : :لاَق اكد هلأ ةلاَحْيَر يبأ نَع «يريمحلا نّيصحلا يبأ نَع « بيبح يبأ

 «ةرَغاشُملاَو ءفّكلاَو ءمْشَولاَ رولا نَع ىَمَت 8 هللا َلوُسَر

 .ةَسصآَملاَو ءلاّصولاَو هم ةعماكمْلاَو

 اضف نب لضمملا انكَدَح ءَن آلَ نب ىَيحياَندَح - ديفا

 ار لوي

 يمامة مسمع
 :ةَباَحصلا نم ةَناَحْيروبأ : :هّل لاقي اني دا نم الجر مُهصاَ اكو ايليا

 ىلإ نلف ل3 ء«دجْسملا ىلإ يبحاص يبست : ِنيَصْحلا وب لاَ

 ةتعمس :لاَقَق آل : تلق ؟ةَلاَحْير يبأ ص ّصق تكرذأ لَه ينلآسق «هببج

 ءفّكلاو ءِملشوْلاَو ءرظثولا نع ؛ةَرْششَع نَع 8 هّلا لور ىَهت : لوفي

 يَ ارَملا ةرَمْلا ةَمماَكُم نَعَو ءراعش بَل لجل ةَعَماَكَم نَعَو

 لَمجياناَو مالا لذم أريح با لقسأ يف جلا لَم ءراعش
 ٍمَاَخْلا سوبلو ءروُتلا بوكو ؛ « ىبهثلا نَحو «مجاعألا لم هيك ىَلَع

 .ناطلس يذلألإ
 مما

5 020052 
 نع مولان ىتَي يك «بابحلا نبدي اتدَح - نيرد

 2 م
 : بوك استي يكمل ةارّملاَو لجبَرلا لجل مسا و مشولاو فّتلاو

 يفَو بالا يف َلَقْسأ اماَمَ اّماَه جالا ُداَحّناَو رولا بوُكرَوةَبلاَو

 .ناطلس يذل الإ َمَتاَحْلاَو بكاتمْلا

 نناق: لاك: شلل سرنا ةلييدلا



 01/4 يوتملا دّكرم ل يبأثيدَح
 سس هس لاس دعم

 يننألاماَخْلانَع ىَهتا# هلل لورد ؛ لف يلا بحاّص ةَناَحْير
 ساما مش

 .ناطلس

 نع « شايع نب ركيوبأ انندَح دمحم رب نيسح نيد - 5-0

 8 هلل لوس ؛ةَاَسْير يبأْنَع «ىسُ نبا ةدابع نَع «يدئكلا دّيَمَح

 مرش شاَغ وهف «ًامركو ازع مهيدي را ا ةمست ىلإ بسلا نم 7

5 

2 
 .رانلا

. 

2 
 ريب فرع عم

 نب نمْحرلادْبَع يُّئَدَح: لاك باّبحْلا نب دْيَز اندح - 1

 رماَج اَبآ تغمس : :لوُشي ينير مس نب دمحم تمس : لاك. جيش
 عه

 (يبنجلايلَعوُبآ :ديز ريغ ينعي ؛ ينحل : هريغ لاقو : : يبأ لاق)'ييجتلا
 هال م هع ل طع يبل هل

 تا ويحرم شي

 هي متر

 20 351 - نيل يي ّةَتَجَح . ايل يَ

 اع هلو عدو ليما هذه يف انسْرْحَيْنم ىداَن « سلا نم ف هللا لور
 م هك مام

 دثدا :َلاَقَف هللا لوُسَر ايانآ : :راّصنألا نم لج لاَ ؟الئضَق هيف ُنوُكَي

 ءاَعلب ف هللا لوُسَرَحَتمَق «يراصنألا هل ىمَسََق ؟ت تن ْنَم :َلاَقَق ءاَنَدَق

 تلق 8 هللا لوُسَر هباَعَد َمتْعمَسَمَْ : َاَسْير وب لاك «هنمَرتكأَت
 وبأ انآ : تلت : :َلاَق ؟َتْنآدََم : :لاَقَق سوده هيدا : َلاَقَك رح لُجَر ءانآ

 ل ساس نس مي عا سلا لس
 ىَلَع راَثلا تمرح : :لاَك مث يراصألل اَعَد اَم َنوُدّوه ءاعّدب اَعَدَ «َةّئاَحْيَ

 ىَلَعْراَنلا تَمْرْحَو «هلاةّيتَخ نماسكَب (178/4 )أ ءاتَمَمَم ني

 هللا ليس يف هس ني
 نب دمحم اَهْعَمْسَي مل ةكلاك ىَرْخُأ نْيَع ىَلَع رانا تمرح :(لاكو)

 ها
 ٠ ريمس

 هسه #
 .يبتجلا يلعب: دْيَز ريغ ينعي هريغ اكو : يب َلاَق : هللا دبع لاَ

 - كّرابملا نبا ينعي - هللا دبع انندَح : لاَ ."باّتع انئَدَح -5

 يباْنَع "يناّقلا سابع نب شايع ينَريَخأ «حْيرش نب ويح اند: ٌلاَق

 ُهْنم نامت ةاَحْيَر اهأ ناري هَل بحاَصو هنأ مريخ هنأ أي ٍرْجَحْلا نيصحلا

 همس َعِمَس هنأ يبحاَّص ينرْخأَ ءرضحأ مو أوي يِبحاص َرْضَحَت : َلاَق ءًارْيَخ

 فلو مُشَوْلاَوَرشوْلا : رع مرَح © هللا لوران :لوُقي ةَناَحْيَر ايآ

 نعي راو ماكو بال اتي سلا لجل ةئاكم
 َرّنلاو ِنْيقتاَلا ىلع ٍريِرَح ْيلَخَو « بتل لقسأ ىلع ٍربرَح يطَخَو "بوك

 م ص ص فس يم
 . اطلس يذل لإ ماو «ةبهلاَو - ملا ةدلج يي

 ه9 ته سس
 :لوقيرباج نبا تعمس :لااق . ملسم نب ديلولا اَنْثَدَح - ١7743

 بحاص «مّقْسألا نب ب ةلئاَو عمس هنأ « يمرضخلاهللا دبع نب رسب يكدَح

 هّلا َلوُسَر عمس : :لوُقي يول دكرموبأ ينثدحدح : لوي هللا لوس

 [هدعب رظنا] . اَهْلَع اوُنصُت ألو ءروُبفْلا ىلع اوسلجَتال : لوفي ف

 نبا ينعي - هللا دبع اَجدَح :َلاَق . دايز ْنْب ٍباَّتَع اند 1-44

 .(ح) . كَراَبمْلا

 دْبَع اًنكدَح : لاق. هّللاَدبَع اًنكدَح : :لاَق.ق َقاَحْسإ نب يلع انندَح و

 د : يلع لاك) هللا دبع نيس انئدَح لاو رياج نب ديزي نب محلا
 مه ريةمرعءرب

 ننكر . سوني لاق (هلل دبع نْيرْسُي

 :ل وُ هلا لوس تغمس :لوُقَي وَلا دكرم بأ ت عمس : لوفي

 [هلبق ام عجار] . اهيل اوُلَص ال هروبملا ىلع اوسلجَت سجن

 0 ل يو

 يِعَّمجْا َرَمع ثيدح

 هم 4 و 2 ءعممم

 م ثرءيص ملا
 نب ريبج انيدح ادم ني دلك رع هدغَس نري يبيح «ديلولا نب

 ديب هللا دار اذِإ : لاك 8 هللا لوُسَر نأ :ةكدح“ 520 ّى

 هللا ٠ هيدي : لاك ؟ةلمْطتسا ام مْ نم لج هلاَس 5 هم لك همت ًارْبَح

 .كلد ىَلَع ضب 1 مث هتوم لَك حلالا ٍلمَمْلا ىلإ ل جور

 نمسا : ا ىبدل | ةهتش نم ضْخَب ثيدَح
 سرع

 ناسيك نب ِحلاَص َنَع « «يبأ اَنثَدَح : َلاَق ب وُفَعَي انيَدَح - -

 نأ كلاَم نب بْمك نب هللا دبع نب محلا دبع يتب : باهش نبا لاَ

 سلس ا لوألا ريب ئه ضبا

 اَنتلا دش جلا َلئاَق ٠ لاَفلَرَضَح املك ءرالالْهأ نمل اَنَهنإ ُهَعَم

 200 اوُناقك يلا باَحْصأ ماجه اًرجْا هب ترك ىَتَ
 م

 ليِبَس يف ل للود ؟راثلا لهآ نم هنأ تركذ يذلا لْجَرلا ترآ ؛ هللا

 لهن مهنِإاَمأ : :ا48 هلال وّنمَرلاَقَق ب رجلا هب ترثكو لاتقل دش هلل

 ملآ ل جرا دَجَو كلذ ىَلع ْمُهاَمنيِ «ب ايان سانلا ضعبداكو ءراثل

 روس م لم لل لس يع 0-0

 ٌلُجَر قطا «هبرَحتافامهس اهم تلد هتلاتك ىلإ" هدي ىو جارجلا

 «كيدَح هللا َقَدص دق هللا يني: :لاَقق 8 هللا لور ىلإ َنيملنسل نم

 واع همس سس
 . سنت َليقك لفرح ادق

 َةَدْد ها م اصا م

 ةَبْيور نب ةَراَمع ثيدح

4 
 نب نْبصُح نع ايس ادَح : لاق. قاررلا دبع انندَح - نفللملا

 . يمدع

 ًامفار ناَوَرَم نيرشب ىأر :لاَق يقل ةبيور نب ٌةَراَمَع ْنَع ءِنَمْحرلا دبع

 (185/4)مْويرَبْنملا ىلع 2 هللا لوريل :َلاَقَك ةَمّتْا مْوَيهْيدي

 :رسظتنا] ةَياَيسلا (هسبصإيَراَشَآَو ءانَكَهألإلوَُياَسَو ةّمُسجْا

 < [ 1411 11م

 امص رب مع مو
 نع «ريَمَع نب كلَمْلا دبع نَع « ةّئيبع نب نايفس اًنئدَح - انوراقإ

 - 007 - متاع

 لوسر عمس : :رَمنايْفَس َلاَكو) 8 هللا لور تغمس « ةييور نب ةرامع



 نفح

 أ

 ابو لبو سْمتلا عون لب قى هَل جليل: لوي( هلل

 . [ اهمال هته ه,10004 :رظنا]

 ايصال 6 مس سرا

 . ةييور نب ةرامع نم : لاك ؟ةعمّس نم : نايس لي

 ماةم
 َنْبَرشبانأ ؛نْيَصْح ْنَع «ناَيفس نع « «عيكوانثَدَح - كة فرضا

 داَراَم :ةَيور نب ةراَمع لاَ ءرئذملا ىلع ةَمُج لا مْوَيهْيَدَي مكر ناَوْرَم
 * ليي :عجار] ةباّسلا هعبصإي راش ءاَنَه ىَلَع اق هللا لوس

 .(ج) ايس ْنَع ميكو انئدَح - مه مض##

 ْنَع ةَناَوَعوُبأ انكدَح :آلاَق ُناّفَعَو ماَشه ديلولا بأ اًنئدَحَو :َلاَق

 نب ةَراَمع نبا نَع (رْيَمْع نْب كلما دبع اننَدَح : نافع لاَث) كلّما دّبَع

 ولطلب ىّلَص ْنَمَرتل جليل : لاما ؛ اقف يلا نَع «هيبأَنَع ةيور

 .[ا :عجار] اًهيورغ لبو سمّشلا

 امد مس تن: أ: يأن: ا لق لجَردلعَو.

 . (هيف :ناَّفَع 0
 مسام باش سا وار#ب مرا م

 دبع نع نابيَش اندَح : :لاق. ىّسوم نب نسمح اَننلَح-6©

 ل هللا لوُسَر َلاَق :َل
 هاساا# ع يصلنا هم

 َلاَق . هبيأ نع «٠ « يفّقلا ةبيور نب ةرامع نبا نع ءكلَمْلا

 , [) 705 :عجار] وحن رعد همام مالالال رتل جليل

 هضاب هم ساا#» مرعبه عا يع
 دّبَع نب نيصح ْنَع هيه انندَح ءدواَد نب ىسوم اَئدَح - 1ك

 امل ٠ ةيرشيو ةييور نب ةرامع بنج ىلإإْت نك :لا. 'يملسلا نَمْحرلا

 نيا أ" نيل نيه حبق ينعي :ٌةرامع لاق يديمك اَعد

 بسلا َمكَرو ءاذَكملوُقياَع ذإِبطْخَيَومَو هلا لوس كرت -

 , 1786١[ :عجارإ اًمَدَحَو

 ةيمق

 اصئنألا ةلمَن يبأ ثيدح
 ع ١

 هساع مز مم يق
 يِسندَح : :لاَق دعس نب ثيِ اًنربخأ : لاك. جاجح اَنئدَح - - 1

 ؛هَريَخأ يراّصّنألا همت اين« ةكمت يبأ نبا نَع «باهش نبا نَع ٠ ليث

 اي :َلاَقك ءدوُمهيلا نم لُجَرهَءاَج 8 هللا لوس /.ر دلع سلاج وهاي

 لاق مطل هلْ لاَ رات هدم” لمسح

 له مُكَكدَح اذإ :ق هلا وسر لامك «مّلكَي امنه هش انآ :'يدوُميلا
 عقم

 نك« هلُسسَو هيو هللب مآ : : أوو مهوب الو مُهوُكَدَصُن الك باّتكلا

 [هدعب رظتا] . . مهوُكدَصُت مالطا ناك إو «مُهوُذكُت اح ناك

 ما 2. م مرعب رج هرجع موت

 نع «سُنوُي انكدَح : َلاَق.َرمع نب ,ناَمْنع اًنئدَح - نفئانليا

 سلاَج انآ امني َلاَك.هَكدَح هابلانأ «ةلمت يبأ نبا ينَربخأ :لاق يل
 :لاقهناالإ لم َركم. . دويل مجرما هلل لوس سرد

 [هلبق ام عجارإ . هلو ص
 مما

 عع 29 ْ 0100/5 يراصلألا هلم يبأث يدَح نييماشلا دنسم
 -- لوطآلا نب دعس ثيدح

 يدوس عي هربا«
 نع «ةمّلس نب داَمَح اًنكدَح « برح نب ناَميلس اَنْئدَح - ا نا

 تام :لاَق. لوطألا نب دْعس نع «ٌةَرضَن يبأ نع ءرّمَعَج [يبأ] كلما دبع

 اَقَق انف «ْمهئلَع قف بأ نأ تدر ءآراَمص ًادلَو كرو رايد ةمئأللرتو يحأ

 ماق مع
 :لاَق دنع ضَقاَفْبَهااَق هديب وبحَمكاَخأَنإ ل هللا لوُسَر يل

 مكر هلعاتيصق دق هللا لوس اي تلقت فج منهل بصفات
 :رظنا] ةَقداَص هناك اهطْعأ : 6 اهلي م يعّدَت ئةم الإ قب

 ةاقنيسا

 ج8 < ماه م 5 ل 52

 هيبأ نع صوحألا يبأ ثيدح

© 
 ية امهر

 وُبأ انمدَح :لاَق - نيت نيترم - كين اكدَح لال
 تبت : :لاق. هييأْنع صوخألا يبأ مَع نَع (ورْمَع ْنْب ورمَع «ءارعزلا

 ؟ِمَنغ برو تن لإ برأ : َلاَكو بوُصَو رتل 'يفدَعصَ ال ا

 اهيعأ فاو اهب :لاَق «بيطأَو ٌرْكأَف هللا ينائآدكلُك نم : َلاَق

 مل ةّسلكي ايس (11// 6 )ملكت مر هلو هذه عدت اهدا
 اهو 00500 ,ومَو دش هّللا دعاَسَق هللا َةَر ريح لوقتو - - اهمهفأ

 ءمحرلا ىَلِإَو هللا ىلإ : لاق ؟وُعْدَتاَم ىلإ : :تلُق «كلاَتآ ءاَمْرَص اهب كيتي
 سه عع م

 :لاَق ؟هيطغأ مُثهَطَعأ الذ فلق يم يدب م لْجرلا يني: :تَلُ

 اَنَحَأ نابع كلك ناكل تيآَرآ هرْيَخ وم يذلا تأ كني رك

 هل :ُهتلُق :َلاَق ؟كيذْكيَو َكُنوُحَيرَحألاَو او كبدي الو كُنوُسَي الو كحيطي

 :َلاَق ينإْبَحأَتيِدَحلا يشر يبكي يوُحَيآل يذلا لب

 ْ . لجو رع مُكير دنع من ْمكاَذَك

 ءَقاَحْسِإ يبأ نع ءهّلا دبع نب كيرش انأبأ ديِياندَح - ١8١
 وأ «ةَكِمَش يلو اق هّللا لوُسَرتنآ لاق. هيبأ نع صوخحألا يبأ نَع

 نيم لجو علا ينام اح 426 3 ؟لاَم نم كلك لَه : يل َلاَقَ :ناتكمش

 كبك ريك الام لاَمهللاةلاثك اذ: :َلاَق «هقيقَرَو همْعو هلو هلْبَح نم لامك
 0000 ممم م

 لوول :عجارإ لح يف لإ نيا ةتمنن

 هداّتسإي هَ . .اكيرش اًنكَدَح رماة ا 1

 .ةارمَح ةلح يفلت وَ : : لاك هاَنعَمو

 َقاَحّسِإ يبأ َنَع ,نايفس اًنئدَح : لاق .َدَّمْحأوبأ انيدَح - ١17

 5 ي :تلق : : لاق. كلام هيبأ ْنَع « صّوحألا يبأ ْنَع
 و

 مآ لكبر هللا َلوُسَر

 ينآرُق : لاق «هرفا لب ؛ ل: لاق يزف يرمي ييتالو يشي ب

 لك نم لجو هللا يناطغأ دكت ؟لاَم نم كلكم لاك «ةئيهلا نر

 :[اهو# :عجارإ َكُيلَع هللا ممن رئي : :لاَق « منَدْلاَو ليإلا نم لاما

 يآ نع ؛ءارْطرلا وب يكد : لاق دع ات نفسا

 يدبألا : :8 هللا َلوُسَرَلاَق :لاق اق . ةلضَن نب كلام هيبأ ْنَع ءصّوحألا



 نييماشلا دئسم

 رضاك ىلتشلا لهب ايل ينل طلاب ءاّيلعلا هّللا ديف هنالك

 : [اةةمف ةعجار] كفن نع ْرَجْحَت لَو لْضَمْلا
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 يراصنألا عبرم نبا ثيدح

 ٍِوُصَع نَع - رايد َنْيا ينعي - وِرْمَع ْنَع «نايفس انئدَح - 111

 هيراصنألا عرمان : لاق. ليش نبدي «نآوفص ِنْبهللا دبع نب

 مك هللا« لوُسَر لوسر يْنإ : :َلاَقَك ءديعب عب فقوُملا م نم َناَكَم يف نحن

 . مهري ثرإ نم ثإ ىلع مكيف هذ هذه مُكرعاَشَم ىلع اونو :لوُشَي

 .ورمع هَذَع ع 5 ناكمل

 46 . مه 5 -

 تماس كاكا

 يوقع اًنيدَح - يك

 وَرْمْعن «ةريخأ ةَمَرْحَمنْب وسان 08 يتربخأ : باَهش

 هلا لوُسَر أر دهش اكو يول نب ماَع ينْبفيلَح هَ «فوع ا
 يتأي «نْيرحَبْلا ىلإ حارجلا نب هدي يأ تعب هللا لوُسَر نأ ؛ةربخأ هسو م ل مل اه

 داق هطدئرنئ الم اوم ف هللا لوُسَر اكو ءاهتيزجب

 نبا لاق ٍحلاّص َنَع «يبأ انثدَح : َلاَك ب

 ٌراَم اًصئألا تِيمَسَك «نيرحبلا نم لام ةَدْيْعوُبأ مدن «يِمرصَحلا نب

 5 هالو ىَلص امل ا هللا لوس مَ رق الص تقاوق «همودُقب

 :َلاَقَقْمُهآَر َنيح ف هللا لور مسيل هكا وصرت «َفّرَصُنا رِجَفلا هَلَص

 سو ميداس فاس ماس ما
 َلوُسَر اَيْلَجَأ : :اوُاَك !؟يب ءاَجَو ءاَجْدق دي ابدأ متم دق مط

 يّنكلو مُكِيَلَع ىشْح شخ رَْملام هللاَوَ « مكسيم ومو ورش : َلاَق ءهّللا

 اهوسفاتَق مكب ناك ْنَم ىلع تطسُب امك مَ ايئدلا سبب ان ىَتْخأ
000000 

 8 1 ملل 0 ا ءاهوسُفانت امك

 ماو موش ع اع سلف ساس همس 03 هدا
 9006 1 ا لاق

 ماس صمم »ا 5 دس

 هّللا لوُسَر عَماردَب دهش َناَكَو «يَول نْبِرماَع ينّيفيلَحَّوُمَو ءفْوَع

 ام عجارإ .ُهَلم َركَذك... .ةدْيْمع اب ثمب 8 هللا لوم وسر نأ ؛ هَربَحَأ ف

 [هلبق

 2 .٠ هم 3 سا 2 3 2
 ينزملا دبع نب سابإ ثيدح 0 .٠ ام م

 ماس ياام
 دي ينربخأ : لاَ وِرْمَع ْنَع «نايْفس انئدَح - - 114

 اسيل : لاق« ءاقف يتلا باَحْصأ نم ناَكو « ينّومْا دبع نب سايإ عمس

 1 :عجار] هَل عيب نع ىف هللا لوُسر تمس يّ ءاَمْلا

 وه ءاَم يأ ورمع يرديآل

 ا يراصنألا عب عيرم نياك ثيدَح
20 

 نيت نك: لاك. 0 ةنلملا

 0 لاس تقلطْناَف ؟رماّثلا 3 32 5 0

 َلاَسْنَمَو هللا هانغأ ىَشتْسا ِنَمَو هّللاهفسأ ف متْسا نم ل

 , يس َنْبيو يني تلق فحل دقق قاوأ ينخدع لو لا

 سمح مريح يه ىرخأ قا همآلفلو قومي يه : هلق

 .ةلآسآملوتعَجَرف قادأ

 ةَراَرُر نب دعسأ ثيدح
© 

 00 ىلا 0 يو ةءزرسل م

 نبأ تعمس : لاق. ٍحلاّص ْنْبَعْمَر انئدَح «حوَر انثدَح - ن٠

 دعس هس اس و يم
 َدَعْسأ همام يبأْنَع «ةربخأ فين نب لهَس نب ةمامأ أذ «ثدَحُي باَهش

 رب علام عار 000 يميس وسو ها سيق
 لوُسَر ُهَءاَج ةكوشلا ُدْيذَخأ نأ هب مي ءابلا دَحأ اكو - ةَرآرن نبا

 َنَع َمَكَد الول َنوُلوُقَيَس «- نيكرم -دوهيلتْبَمْلا سي : :لاَقَهموُمَي ب هللا

 نّيطَخب يوُكو هبّرَمْأَف هَل كحمتلو هالو ارضه لمآ الو هبحاص

 .َتاَّمَك :هسأر َقوَق

 هيب <

 هيبأ نع ةرمع يبأ ثيدح

4# 
 اَِكَح «ئرقمْلا نَّمْحَرلادبَعو ب اَنثَدَح املا

 , 5 هّللا ل اوّتسَر اني : :لاك. هيبأ ع «ةَرْمَع بأ يئدَح : لاق. يدوعسملا

 ىو امه انما ىلعاق "سرقوا نحو
 هسة ص سل سيف

 . نيمهس سرملا

 مل هامصا ام هر و -

 م - 20: -ِ

©« 
 :لاق رقع يبأْن حب انبنأ هرم نب امن انئدَح - ١8/1 ه م يعملو

 همام ف ص رب يس ةمإلا اس اص سرا را

 َريرض الجرن ؟ فِي نبع نع لحب ةميَرْخ نب ةراَمع تعمس

 ءكلكتْوَعَد تْئْشْنِإ : :لاق ؟يتيفاُي نأ هللا : لق "يلا ىتآ رَصِبلا
 ٠ع ع يي مدعو معو م

 نسي انوي ما هلل : َلاَقق ؟ِي ربَخ وه لاك كت رَخأ تعش إو

 هجَوَتآَو كلاسأ يْنِإ مُهَللا :ءاَعدلا اَذَهِب يرد 2 نيتعْكَر يلصق م* 200

 يف ٠ ينير ىلإ كلب هوت ينسحب ؛ةمرلا يب رن دمحم كيب كيل

 ال اصل :رظنا] يف هش مهلا يل يضقتق هذه ينجاَح

 رفع يبأْن ع٠ ةبعش امدح :َلاَق حور انكدَح -17/

 نْب ام ّْنَع ثدَحُي تباك نب ةمْيرْخ نب ةراَمْعتعِعَس + يلا
 انأهّألاٌعذا هللا يبئاَي : َلاَثك ف يلا ىنآ ار يرض الُجَرأنأ ؛ فتح

 هم
 تش إو «كتّرخآل لَضْفأ وق كلك تْرَخأ تئشانِإ : َلاَقَك؟يِئفاَعُي

 ينمي نآَو ءاًضوتينآهَرمآَق ٠؛ يبلع لب َ لاق ؟كلل توعد

10 
 :ءاعلا اذهب وعدي نو « نيتعكر



00 

 «هيف يْشَشُتَو يضف هل يحاح يف ير ىلإ بسر خش

 نأ اًهيفنأ ب سحأ داعب لاَ من. رام اذه لوُقيناَكف : لاَ ينهش

 [هدعب ام رظنا] . اَرَبَق لجرلا َلَعَمَم : :َلاق هيف يعش

 ياه هدو
 - ةَمْلَسَنْبا ينعي داّمَح اَنكَدَح : :َلاَق .لّمَوَم انئدَح -

 ْنَع «تياكٍنْبةَمْيَرُخ نب ةَراَسُع ْنَع ؛ يمطخلا رَمْثَج َجويأ اَنْكدَح :َلاَق

 َرَكذَع .هرّصْيَب فدك 88 بلا ىتآالُجَرأنأ «فيتح ِنَْاَمْنُع

 [هلبق ام عجار] .ثيِدَحْلا

 ريب دةر مي
 اَنمدَح :ةَعيهلْن با اَنئدَح «ىّسوُم نب نَسَح اًنيدَح -6©

 ةَيواَنم نب ْئئاَه نع «يِراّصنألا َناَمْنَع نب ءارَبْلا نَع ءديزي نب ثراحلا

 دجْسس يفتْسَلَجقَاّفَع ِنْبناَمْلَناَمْزْتْجَجَح : َلاَقهكدَح يفدصلا

 لقا ءاموَي هللا لوُسَ لع نك :لاَق مهُتدَحُي لجراَدإَف ؛ لق يبل
 هوا ” < سم فري امك ص

 َلاَثَق (َجَرَخُمُت ؛ الص مُيأ لبق لَم دوُسعْلا / َذَه يف ىَلَصَلجَر 1

 نإ | «ءْيَش ىَلَع يلا ّنمَسْيَلَوتاَمَلَتاَمْوَلاََهَدِإ هللا لوُسَر
 مش مافاد ع سد ورلع م
 .اهمتيو هتالص ففحيِل لجرلا

 . يراصنالا في نبال : : ليقف "وه نم لجرلا نَع تْلآَسَ :َلاَق

2000 

 يرمضلا َةّيَمُأ نب ورْمَع ثيدح ُماَمَت

 وي
 :َلاَق . قاحسإ نبا نَع « ياس 0 بويات - 01ا

 ٌَنَع م نون وتجرح نادي عكس بأ

 :رسقنا] نيل ىلع حسي ## هللا لوس تسير َلاَق.ةيبأ

 ان ل ل لل ل ل ل ل

 صم نب دمحم اًندَح - ندلفملا

 وردكم نن رطخ جارح املس يب خ ءريثك يبأ نب

0-000 
 :عجار] . راّمخلاو نيقحْلا ىلع حَسْسَي 8 هللا لور تير : :َلاَك 2

 ةذييفإ

 ْنَع «يعا اًدوألا اًنكَدَح :َلاَق «بعصم

 دمحم نب نيسحو ىسوم نب نسح انيدح - 7/8

 'يرْطتصلاةّيأ نب ورْمَع َنْيَرفْعَجألأ ٌةمَلَس يبأ َنَع ( ىَّيِحَي نع نابيش

 ووع ودم و
 [ذدبب :عجارإ . خلا ىلع حيا يبتلا ىأر هنأ ؛هريبخأ هايأ نأ مريخ

 نع - كَرابم نبا ينعي ,- يلع انكدَح ءِرماَعوُي بأ انْئَدَح - 8/١

 ضر ؛هيبأْنَع هيأ ب ورم نب رقتج يح: لاق. ةمَلَس يبأ نع ٠ ىحُي 2

000 

 [177/ :عجار] . خلا ىلع حسنت يلا أر

 اَنئكَدَح :آلاَق.

03 

 71841 لا لوم لطبمإل لاجمل لالا :رظنا] اَنَرَ 27 0

 .[118017 لكما

 نبا :َلاَق. 0 يأ انس بوُفطي اح اندرو

 :عجار]. توتير كسلا حرق .ةلملا لإ دا فكن

 لاجمل

 كام اكو

 ءزتحي ٠ نقب ل كورت لاق هيأ زخ نأ ور نيت
 3724٠[ :عجار] . صويمل ىلصَق ةالصلا ىلإ يعم فتك نم

 ينَرَبْخأ ةوْيَح اَنكدَح «يرّقُمْلا محلا دبَعوُب انندَح - اما

 هع َْع ؛هئدَح ناقرتزلانأ «هئدَح (جيبصان ل بيكا ء ساب َيع

 مان هراَقْسأ ٍضْخَب يف ف هللا لور ََماَنُك لاك يرام نب ومع
 ادي يلو ءاوظقْيتسَي مل ملا تّملط ىَّح حملا ةآلَص لص ع

 000 :رظنا] ىَلَصَق ةآلَصلا ماَقأَمُن تس ا

 دبع َلاَق) يش يبأ نب دمَحُسْنْ هللُْبَعاَنََح - 118

 (ةقوكلاب ةَبْيَش يبأ ني هللا دْبَع نم انأ هتعمسو :هّللا

 ٌرفَعَج ينربخأ : لاك“ ٌليِعاَمْسإ نب ميهاَريِإ نَع «نوَع نْبْرفعَج اندَح : لاق

 « شرف ىلإ اي هدْحَو كبف للا لور اذأ ؛ هيأ نع هم نب ورم زب
 َيبخ تلحق اهيف تقر ويلا فو انآو يح ةبشَخ- ىلإ تجف : :َلاَك

 ٌهّممَلتبا اَمَناَكَلو ًابييخ + زامل تقل تقتل مديري" تْدْناَف « ضّرألا ىلإ عقوق
200000 

 , 99845 :رظنا] ةعاّسلا ىّتحرثأ بيل ري ملْفْضْرأل

 امو (يِرهزلا نَع) هيفانل هي يبأ نيل لاو : ِنَمْحّرلا دبَعوبأ لاَ

 انكُهلَمَجَف ةقوُكلابةّيش يبأ "نيل هنكدَحَو (يرطزلا) رْكذي مل هن انئدَحَ يبأ

 . (يرهزلا نَع)

 هام 31 8 7-0 ل 52

 شحح ند هللا دبع ثيدح
 3 *ه حس م ل م ف

 إياكم 58 اي: 00

 هب يِنراَس ؛نيدلاألإ : 8 ام ىو امل كا :َلاق ؟هللا ليس يفك

 [لوكممل ,لاجدح :رظنا) .افنآ مآلّسلا لَ ليربج

2. 
0-7 

0 

 مو 8 مر

 اَنكَدَح داّبع ْنْب داَبَع اًنئدَح «ديلولا نب فلَخ اًنئدَح -15

 نْب هلا دبع ِنْ دمحم َْع َنييلالهلا ىلوم ريثك يبأ ع «ورمَع نْيَمَحُم

 :لاَقق ف ِهّللا لوُسَر ىلإ[لُجَرءاج :لاق.هيبأ نع «( 14 0/4 ) ششْحَج
 :َلاَق ءهّنَجْلا : لاق لأ لح هله ليس يكلف يبان لوس

 مآلّسلا ِهّيَلَع ليربج هب ينراَس «نيدلا الإ 8 هللا وسر لاك ىو امل

 [64+17 :عجار] .ًافنآ



 . نييماشلا دن دنسم 0

 2 يعجشألا كلام يبأ ثيدح

 مالا سنسد

 ينحل

 دلع در ل رشا 8 ميشا كلا بأ هر ءِراَسي

 يف 7 0 ٍضرألا نم عار جور

 ٍمْيَس نم هكوط هَمطَفا اذ ءاعارذ هبحاصظَح نم امدح عي ءراذلا

 . 090067 لالة :رظنل] ة ةماعلا 8 و د ىلإ ن َنيض رَأ

 ٌريَهَز انكدح : لاق ورع نب كلت د - ا فلوزل

 ل ٠

 رص ص لع للا ع لك

 0 ل يملا

 هكر « عارم ءارك نع هلا لور ىَهن : : لاق ؟هَلاَسَق ُدَعَم انآو دانا

 َلوُرانأ «جيدَح نبا مَعَ : "لوي لثس اذإناَكف ٠ اًهيركب آل َناَكَف َرَمع نبا

 .[10.4 :عجار] عارم ءارك ْنَع ىَهْن ا هللا

 نْبَرَمَع نب مصاَح ْنَع َنآلْجَع نبا نَع ايقس انْئدَح - 0

 :َلاَق 8 يبل نَع ؛ ٍجيدَخ ِنْب عفار ْنَع «ديبل نب دوُمْحَم ْنَع ؛ةداَ

 , [1841 :عجئر] - ريال تال ”مخيأل مطل حتا

 ا لاق عيد بفارغ .يسقوب طلع كتي

 هلع ىَهْئاَمْنإ 9: لاق ؟ةّضفلاَو بعذاب : تلق : لك: ارك

 00 عجلت عقابا هلم جوخ ام ضمني

 ساس رار ب دمحم

 :لاَق. .افسوي نب دمحم
 - م ٠٠

 ا ياش

 :عجار] يغبلارهَمَو ؛ٍماَجَحْلا بسك «بلكلا نم بسلا ارش: :َلاث

0 ]. 

 نع 0 نيل

 0 عج آلو

 ٌةَياَبَع ْنَع ٠ يبأ يتدَح :لاَق٠ َناّيفس ْنَع « ىَبحَي انئدَح - 8*١

 اَيتْلُق : :لاَق: جيِدَخ نب فار هلَج نع ؛ جدخ نب عفاَر ِنْب ةعاَقر نبا

 ام ءنرأوأ ٠ لجْعأ : لاق ؟ ىدُم انعَم تَسْبلو اد وْدَعْلاوُيأل َّنِإ هللا َلوُمَر

 انآ :َكئِدَحْأَسَو ٌرُمّظلاَو رسل َسْيل ؛ لكل للمس رومان

 ءٍمَتْغَو لبإ ب ْهَئاَنصأَو : :َلاَق :ةّعبسلا ىلا انآ «مظَحَت نسملا

 هذَهكنإ: : 28 ِهّللا وسر لاَمَق سبح مهلا
 :عجار] اَذَكَم هباوَُمْاَك يش اهم مُكَبلع اد ءشح ولا دبا أك دباوأ ليألا

.]1 4 

 11545 ص

 ع هع

 :لاَق ريثك بديل اكَح" + لاق .َةَماَس 57 ولأ ا 1

 يبن لس مد نال «ةكيح يب وت سباح

 0 ءِرمتابِرَمّللا :ةَئبَرَمْلا نع ىَهَن 4 هللا لوُسر نأ ؛ائدَح ّ ةَمْنَ

 .مُهل ذأ دكه ؛ يل بم

 نب بع نع «هيبأ ْنَع «ةنايفس انكدَح : :لاَق عيكو انثَدَح - - 6

 نم ةقيلحلا يذب 89 يل َعَماَنُك لاق . جيدَخ نب عفاَر هج ْنَع ؛ ,ةعاقر

 يبل ءاَج ءَروُدلا اهب اولغأق مولا لَم َلجَمَف :لاَك ٠ البو امن انبصات ماهت

 نإ مث: َلاَق «روزَجب منقل ةرشع لدَع لاق مث « «تقفحأَ اهب رم رمان

 لاَ ؛هَسْبحكٍم سبر 1
 اًهْم ْهُكْلَغاَمَك انك ءِشْحَولا دباواك دب دباوأٍمئامبلا هذهلنِإ : :9 هللا لوس

 دخت ول 23: جيد نب فار لاق : لاك ءاَذَكَه هب اوُمتصاَ

 وأ «لجعأ : لاق ؟بّصَقلاب حبذتقا «ىَدُم انعم سيكو ادع دما ىقلَت

 (141/4)نسلا سبل لكَ هيلع هللا ٌمْساَركُدَوَمَلاَرهْنأ ام «نرآ

 ةّعبحلا ىَدُسَق رفظلا اَمآو «مَظَمَف سلا امأ « كلك نع مُكيدَحأَسَو ٌريظلاَو

 ١1[. :عجار]

 نع «نيصح يبأ نع كلير اد : لاق ”عيكو انئدَح - - 1ك

 ضزرألا ٌرجاَتسُتانأ ف هللا ًلوُسَر ىَهت لاق ٍجيدَخ نب فار نَع ءدهاجُم

 ,[لوؤنف :رظنا] عيرلاو ثلاب وأ ةدوُشنمْلا مهارشلاب

 7 نع ءرخكي يبأ لئاو ْنَع «يدوعسملا انئدَح ديزي انئدَح - /1 ١

 يي: ليق : لاق. . جيد نْب عفا هج َنَع « جيدَح نبا عفار نب عامر نْبلََ

 .روربم عيب لكو هدي لجرلا لمع : :لاك ؟بيطأ بلسكلا يأ هللا لور

 نبيا ْنَع ءهيبأ ْنَع نايس ْنَع «ِنَمْحرلا دبع اَتئدَح 4
 لوك اق هللا لور تغمس : :لاَك . جيدَخ نب عفار ينرربخأ : لاك . ةعاَفر

 . لموت :عجارإءامّلاب هُم متهج روق نم ىَُحْلا

 يبأ نَع ةَمرْكع انَدَح : لاَ. ٍمساّقْلا نب مشاه انئدَح - 111

 «ضْرألا ءارك ْنَع آعفارتلأَس : لاك. عيد نات لوت يات

 تعمم تغمس ينإف يشب اًهركنأل فار لاَقك ؟اهيركأ اضرأ يلّنإ :تلُق

 اًهْعرْرَي ملا ٠ ضن ضال ل تناك نم : :لوُشَي هللا لوُسَر

 هَلْ هَ هل
 ماو تبل اهئ ءيضنلت كرت نإ تيارا :هل تلقت
 ىَدأ امن ةطراشأ مل ين : :تلق ياو. اه اناا لا ؟ ا

 هداعا م

 م اسف م

 ا تل يبد نب هانا م 56

 8 هللا ل اوُسَر َلاَقَ ءاآضرأو ماج امآلغو ًاحضاو ةيراج كرت َتاَم نبح
 <« مم ما عاش "ا

 ام :لاقو (يفيأأ ةَفاَخَم ةبعش لاق) ؛ اهبْسَك ْنَع ىَه « ةيراجلا يف

 ارد وأ اًهعّررا : : ض رآلا يف َلاَقَو حضن العا ْماََحلا باص



 ,كيرّش انكدح :الاَك. عار ماحب وأ اح - لفت

 هّللالوُسَرلاَق : :لاَق. .جيدَّخ ِنْب عفاَر ْنَع ءءاَطَع ْنَع «َقاَحْسِإ يبأ نع

 كيفن »تر

 لَ درتو «ةيش عازل مهلك يلف مهن ريب موك ضْأ يف عَ : 2

 16 :عجار] سعف

 . يش عرزلا نم هَل سيو هَقَمْنأ ام هلف :' : يعاّرخْا لاَ
 ما ام سو 00

 يبأ نب ىَبحَي ْنَع ءَرمْعم انندَح : لاق : ءاقاررلا دبع اَنئدَح - 1 .؟

 فار ْنَع دي نب بئاسلا نع «ظراق نب هلل دبع عربه ريك

 لص را ماسلا

 ينبلا رهو ثييَح بكلام يي 8 هللا ل وسر لاك : : لاك ٍجيدَخ نبا

 و.
 .[ا 5و6 .عجار]ثيَح ٍماَجَحْلا ٌبْسكَو “ «ثيبَح

 موه ةيرعا ءااضص اس
 نبيع نيد اند نلعب ىَحَياندَح - ذك ف

 نإ 50 1 هلال ؛جيدخ نب مقارن ءوِرْمَع

00 00 
 ةاةنفسلل :رظنا] اهبل نيب أَم مَح يو كم مرح ميهاريإ

 «ملْسُس نب ةَبَع نع ؛ حلف انندَح : :لاَق . جرس اًندَح - 1 3

 0000 2 ةررص م سر 00-7

 ٌةاَناَنق ءاَهتمْرَحَو ةكَم َرَكذَك الا اَوٍرَمبطَخ : لاق. .ريبج نب عفان نع

 اًهمرَح ؛مّرَح ةَنيِدَملاَنإَفآمَر رح ْنُكَت نإ ةَكم نإ : َلاَقق جدخ نب حفار

 هكر نأ 3 َتْفشنإ «ينآلوخ ميدأ يف دنع وكم َرْهَو اق للاسم

 .كلذ بنقل كر ؟اَنلََك
 سلا سم 27 ل 0 نب ةبيتق

 فا انزع لاما لشاب ا

 منَ مآلّسلا هيلع «ميهاربإ نإ : : هللا ٌلوُسَرلاَف : :َلاَق . جيِدَخ نْبا

 [01040 :عجار] ٠ ةَيدَمْلا ديري - ايبا َنيباَممَرحأ يو هَ

 هللا ُدْبَع انكَدَح :َلاَم ٍمشاَه ينب ىَلوَم ديعس وبأ انئدَح - لنمدلا
 و يوما م

 لوُسَرانأ ؛ جيدَخ نب فار ْنَع دمحم نبا انئدَح : لاق رفعج نبأ

 .اهمركف ترهظ دق ةرتحلا ىأر ا هلا
 ممم سس رص ماس

 ّبجَقَ َءارْمَح ةَفيطَ ءريرَس ىَلَع اوُلَعَج جيدَخ نب عفار تام مَ

 . كلذ نم سانا

 امدح :َلاَق. يعاّروألا اَنكدَح :َلاَك ةريغملا وبأ انئدَح 17

 ملام يل: لاك. . جدخ نب عفار يئدَح : لاق يِشاَجمتلا بأ

 مث ءمطق َر شع مستر روج (141/6)مكرطصتلاآ ةالَّم هَ

 1745١[. :رظنا]ّسْصّشلا ّبيِغَت خننأ لبق اجيضت محلك خبطت

 اندَحآف رصف هللا لوَُر دمع ىلَعبرغَملا يسم نو :لاَق

 . هلت مقاوم ىَلِإر ظنه
 راعع

 انَدَح هدير نبا ينعي ءداَمَحاَندَح : لاك سنوي انندَح - ١8 5/١

 نذ عفارو ةَمْلح يبأ نْب لهَس ْنَع ءِراَسَيِنْبِريَشُبْنَع « ديعس نب ىيحَي

 انه ةجاَح يف ريح يآ دوُعسم نب ةَصْيُسَو له نب هللا دبع ؛ ؛جيدَخ

 عاش علو ل م2 0-0 2 * رق دب

 ةصيخم ءاجف : لاق« اليك هوُدَجَوو لْهَسْنْب ِهّللاَدبَع لف ءاقرعتف

 04 جيد نب عفارثيدَح - نييماشلا ددسم
 سو 8# را هر - لص را ل ياسا لا

 اكو ليقلاوخأ هس نحره اجو ءدوُمْس كب ةَصرْحَ

 نيه اناكو ءمدلاب ىلوأ يذلا ادبق « ملف 8 هلل وسر اونا اًمهئدحأ

 ءاَمهِبحاَصِرْمآ يف املك: َلاَك ءٌربكلاربك : 8 هللا لور لاق «"نسأ
 ني ناَميأب مكليكذأ ٠ مُكَبحاَص اوُحتسا : : 4 هّللا وسر َلاَقَق : :لا م م

 . و مدر لاك ؟هفلحت فيك يت دهشَن مكرمأ هلا وسر: :اوُناَق «مكنم

 نم 8 هّللاُ لوُسَر ُهاَدَوَف لاق ٠ راكُك ْمْوَق : اوُناَقَك «٠ ا

 اَماََو يلا لبإلا كلذت نم هات ينمضكرت مهلا دبرمتلَخَدَه : َلاَق

 [هدعب رظنا] . ةَضْكَر اهلجرب هللا لوسر
 ما مع

 :َلاق.ماَشهُنْبْفَلَخ يتدَح ؛[هللا ُدْبَع اًنَقْدَح] - 1
 نب لهس نع هراَسُيِبِريش نع «ديعس نب ىبحَي نع ءديَز نب دامح اَنئدَح

 [هلبق ام عجار] . وحن. . ف يبل نَ « جيد نب عفارو ةَمْلَح يبأ

 دبع يبأ نب مَ نع «نياَح لاق. سنوي انئلَح -

 يِسئدَح : :َلاَُهنَأ «ٍييدَح ِنْب عفارْنَع سيق نب ةَلظْنَح ْنَع «نمحّرلا

 ىَلَعتِبياَمب 9 هللا لور دهَع ىلع ضرألا َنوُركُياوُنَك نأ ؛ مَع ا م

 ْنَع ا هّللاٌلوُسَر ىَهت « عْرزلا ب حا هيتس علا نم اتي ءابرألا

 . كلذ

 ”عفارل انك ؟ٍمَمْرَدلاَو راتيدلاب اًهؤارك فيك : عفارل تْلَقَف

 .ٍمهْردلاَو رائيدلابس أ

 ٍمصاَعْنَع «َنآالْجَع نبا انأبنأ ءرمحألا دلاَخ وب يأ اندَح -

 اهي سيك :

 لاك : لاَ. عد نعش دس وطعن

 :عجبر] اهرجالوأ - رجآلل ممّن رقاب اورفْسأ : اقف هللا لوس

 .[لوولا#

 عمْس :لاَق ًارْمَع تغمس :َلاَق . ةتيبع نب ناَيفسانْئدَح - نكت
 مع ما 0200 4

 0 ءاسأي كلب ىَرَئآلوَرباَخُن انك : :َلاَكَرَمُع

 مسي عفش
 .[؟ 4 :عجار] هت ك3 لع قتال

 ىَبحُي نب دَمَحُم ْنَع « ديعس نب ىيِحَي انأبنأ ءاديزَي انثدَح - - 71

 مطل: :لوُقي 8 هللا لور اتعمَس عم :َلاَق. جيد نْب عفاَر ْنَع «ناّبَح نْيا

 .[1هد41 :عجار] تك الو رمت يف
 يو معاهم 2

 عفان نب حاولا دبع نع « ءدْلْخَم نْب هلاحضلا اَنثَدَح - نفل

 تَميِق ة ةَيدَملاب دِجْسَمبتْرَرَم َلاَق ةَرْمَبلا لْمأ نم «(يبالكلا)
 ا يع ب #هعو عراه هل

 3 « ينَريْخأ يبأنأ تدلع امأ : :لاقو َنْدَوملا ملف خيش اًدإَ 3ٌفالملا

 - ؟خُيشلا اَذَّهْنَم : سس
 :تلق : :لاك ؟ةآلّصلا هذه ريخأَتبمَيناك هلل لوُسَر

 . [ل هدحح :عجار] ٍجيِدَخ نب عفار نب هللا دبع اذه : اوُناَق
 مم

 0 سم معا

 نب ديعَس نع «ٌةَبعش انثَدَح : : لاق. ٍرماَع نب ليعس اَنئدَح - 41

 نب عفار هج ْنَع ٍجِِدَخ ِنْب عفر نْب ةَعافر نْب ةياَبع نع «قورسَم

2 1 
 دما وُآل ان هللا لوس اي: تلق :َلاك. .جيدَخ

 03001 لمص ع ا

 ؟ىَدماَنْعَم سيكو ادع



 0 نكت هع للاسرة: َلاَق

 َباَصاَو َلاَك . ةّشَبَسْلا ىَدّسقرمظلا امو م عمق نسا مآ : :َكيدَحاَسَو

 لَجَر هاَمرَك «هوُعيطَتسَي 3 بملف هل اَوَعَسَف «ريعباًهْنم دن بهتك هللا لوُسَر

 -مكنلا :لاقوأ - - لبألا هذّهلنإ : قف هللا وُسر لاق «هَسَبحف «وسب
 ما مص مع سل

 :مممفكت :عجار]اذَكَه هب اوعتصاق مُكَبلَ اًمَق «شحّولا دباَوأكدباَوأ
 ما رع رب 6 و اهراس تيك د

 ءدّمَحُم نبِيَِْلا دبع انئدَح : لاق: ”ديعّس نب هبت انثدح - - 15/١

 ؛جيدَخ نْب عفاَرْنَع ؛ يقل لظَْح نع « نمل دبع يبآ نب ةمير نع
 امو تائايذاملب 8 هلا لوُسَ نمر يف راما دوري اوك سن

 ءاّب عِرَرَمْاءارك ف هلا لور ءرَكف نبتلا نم ءايشو عيبرلا ىَقَس

 0 .[164:؟ :عجار] اًهْنَع ىَهَنَو

 . ريئاثدلاو مهاَرتلاب اًهئاركب )١437/5( َسابآلَو :عفار َلاَق

 :لاَق. َقاَحْسِإ نبا نع ؛ «يبأ انثدَح : َلاَق . بوُشعَي اًنئدَح -7
 همم مو 25

 عيان نع هديل يدوخ نع ؛يراصلالاةلاق برعم اع يح

 قحلاب لماعلا : :لوُشي ف هللا لوُسَر تعمم : لاق يراّصنألا ٍجيِدَح نْبا

 . هني ىلإ حجري ىَتح هللا ليس يف يِاَلاَك م ةدّصلا ىَلَع

 ديس موقع
 ديز نع «دعس نب ماشه انئدَح «دَمَحُم نب طابسأ اندَح - -7

 لاق :َلاَق انا يبا باَحْصأ ٍضْنَبْنَع ءدييل نب دومْحُم ْنَع « ملسأ نبا

 .[لالطلا :رظنا] رجألل معك رجلا اورقسأ : :4 هللا وس

 دبع نب هللا دبع سْيوأوُبأ اند : :َلاَك ."بوُشْعي اَنيلَح - 8

 لاق ؟عِاَزمل ءارك نحلل دبع ني ملال لاق 'يرْهزلا نَع ؛ ,هّللا

 ارب ادهش دق اناكو هيمعنآ ءرمع نب هلاَدبَع“ جيدَح نب فار نع ربح

 لهو / عجار] ٍعراَرَمْلا ءارك نع ىَهت لف هللا لوس نأ ؛ ةاَربَخأ

 ْنَع ءدْغَس نب نيدشر اَنئدَح : لاق. ديعس نب ةبقانئدَح - نفل
 ماسي

 نب عفاَر نع ؛ «جيدَخ ِنْب عفار دلو ضْصَبْنَع يالا بوي نب ىسوم
 ملوك ؛ ينآرما نطب ىلع انآو ف هلال وسر ينادا : لاق جيدَخ

 انآو يتوعد نأ هثربخأَك ٠ قف هللا لوس ىلإ تجَرَحَو "تلستغاك ٠ لن
 ل :5 هللا لور لاَقق ؟تلّسْخاك لزنأ مكون ينارنا نطَب ىَلَع

 . ءاَمْلا نم ءاَمْلا كيل

 . لْسُعلاب كلذ دعب 8 هللا لوُسَر ارمأ مث : عفار لاق

 يبأ نع« «ثوعاألا اند «بتضصُمَحُمدَح - - 1/١

 قو هّللا ل اوَُر عَمَرْصَمْلا يلَصُن انك : لاق جيد نب عفاَر نع ؛ يِشاَجّتلا

 انا لبق اجيضتامخل قادت يطت مث ءازجأ رس دوجلاس
 ا .[174.7 :عجار] َبرْغَمْلا يلَصُن

 امدح :ةَبتع نب بوي انكدَح مسالا نب مشاه انندَح - 07

 7 نبه يسع ينك ا

 ص ١7١15

 عديمعام شعم
 ل ا اع ووش نإ 0 :َلك ءرارصي يللا ٠

 لاَ ءريعّشلا نم عاوصألابو برلا لوََجْاب لاَ ؟اًهوُرْكُت مب :4 هللا
 هس
 .رارصب اوني لا ءاقوعرزل وأ امور ءاولعت الق

 مسك
550 0 

 و دمه
 َلاقق ؟يَعْرَع راكم لوفي

 . بوُيأ ثيدَح يل

 ه2 ع 3 ه سيم ويحب 2

 وسما ساكو
 م.

 ا 0 ديس أع رش

 هرم َلاقق؟ الف يبل كلذ نع اسف ةَيشاَم جُحئانأ ترث

 :َلاَقق لاس دا هن ناك نم الَخ مل دنع مهيمن لك ٠ 1 بكرت

 أ همه م كاس سم
 ِبيِلْعَتْنَعلَجَوّرَع َهّللادِإَف ؛ بكرت اهرم اًهرم

 .[االمل كال 04م

 هوم م فوم

 :ردقتا] يهل هس ءاتخ

 ةبنع' 7 ْنَع ءْنَسَحْلا نع سنوي ينربخأ ؛ «ميشه اًنيدَح - ا

000 0000 
 .عيرأ دمي ةدهعأل : قف هلل لوس لاك لاق. ينهجلا رماَع نبا

 ناديي ؛قاَحَسإ نب نع لسة قس انني
 كرر

 رو اشر ممم م هم
 اكلك - باقر - 0 58

 :رضنا]َنيَمّتملل ينبيأل انَهَنِإ :َلاقَو افي اعْرتهَحَرتهئالَص ىَضَ

 00 عل

 نب َديِزَي نع «َقاَحْسإ نبا نَع ؛ ةّمَلَس ني دمحم اًنيدَح - نيد

 َنْبَةِقْعْنَع أيِيِجُتلا ةَساّمش نبا ِنَمْحّلا دبع نع «بيبح يبآ

 - سْكمْبحاَص ةنَجْلاَلْْدَيآل :لوقي ا هللا لوسسَر تغمس : َلاَق ماع

 . [١ا/44ل/ :رظنا] - َراشَعْلا ينعي

 نْباِنَع ادع يبا (1 4/40 ةلصش طخ سا
 ين 000

 ب 4 كالي 50 رات دلع يع
 ٠ ديمدس هك

 2و: :اوُنوُقَك ذك مُكيلَ اوُمْلَس اد ءمالّسلابْمُمووَْيتالَك ءدوُمي ىلإ

 . 185:4 :رظنا]

 يوقع يهداع ف ماو ءع
 نباو رَمعَج نب ديمَحلا دبع هَلاَخ : يبأ لاق : هللا دبع لاق - ١١

 . [امااب مابا :رظنا] ةَرصَب يبأ نَع :ةلاَك . ةعيهل

 وبأ : : لاق. رْعَج نب ديمَحلا دبَع نَع ٠ ٍمصاَع وُبأ اًنندَح م17

َ 
 ةاففشفي :رظنا] َقاَحْسسإ نبا ْنَع «ايدَع يبأ نبا ثيِلَخ يف ينعي : :ةرصب

 ةءياصرع مادى

 نبا: لاَقبَو «ِساَع ِنِْرِماَع ْنْب ةَبقع وهو : : نَمْحرلا دّبَعوُبآ لاَ

 هك لعب 2
 . ينهجلا سبع

- 2 



 5 معرب مرعلااسشو
 ٍنَع ِياَج اح لاق ملص نب ديلولا انئدَح - - 6

 هللا ل اوس دو انآ يب: لاك صاع نب يقع نع « محلا دبع يبأ مسالا

 تللجاك :َلاَق ؟بكرتآلأٌةبْعاَي : : يل لاَ 5ذإ « باتل كتم بقت يف ف

 تفقشأَف : :لاق ؟بكرالا يع اي: :لاك مث بكرم بكا نأ 8 هللا لور

 لاك مث بكر مت ةينه تبكرو 8 هّللا لوسر لَك : :لاَق ٌةّيِصْحَم َنوُكَتْنأ

 9 لاق ؟ساّنلا مهب ارق نيترو ريح نم نيرو ملح الآه بقع ا َ

 برب ذوعأ ل ُكؤَو «قلَتلاٌب ري ذوعأ لق) ينارفأق : لاَ هللا َلوُسَر اي ىَلَي
 يِبرَممُ ءاَمهب ارك 85 هللا وُسَر مد هةآلّصلا تّميقأ مث سان

 .[16000 :عجلر] تق املكَو تن املك اَمهبأَرْا ؟بقع ايت فيك : :لاَق

 يبأ نب ىَبحَي نع « نايس انئدَح « ىسوم نب نَسَح انْئدَح

 سباع نبدأ ؛هربخأ مْ دبع اَبآَنآ مارب دمحم ْنَع ءريثك

 ام لَضفأبكربخأ آلآ سياح ناي: كلا هللا لوُسَر نأ «هربخأ ينهجلا

 برب دوغ لثؤ: :قف هلل لورق ىَلَب :تلق :لاَق ؟"نوُدْوَعمْلا دوعَت
 . 1661017 :عجار] نيئروسلا نيه «ساّنلا برب دوعأ لق»و قمل

5 07 
 وبأ اًندَح :َلاَك. ةَعيهل نبا انثدَح : َلاَق .نَسَح اًنئَدَح ١-

 بع وأ َلاَقق) لجو رح هللا ىلَح مُهبستحاَف بلص نم ةئولك لكن م مسام هل
 .ةنَجلا هل ت نيج (ىرخأر الو هل لس ي

 2 ف َلاَق .رماَع نب ةّبفَع

 :يسظتنا] نيتؤوعملا ينعي - .نهظب ا وميْم لهن نهي

 ْنَم :َلاَكَ* لا للا لور «لوُفي رماع َنْب ةَبفع عمس هنأ «ةلاشع
 مك م

 :ةرم ةئاشع

 .[ مالا فيلل هلال“

 نب ىَبحُي نَع ؛ ”ماّشع اَنئدَح «ميِهارْيإ نب ليعامسإ انثدَح - 1م

 صاع نة ْنَع «قّرألا هللا دْبعْنَع ؛مالَسوُيأادَح : لاَ .ريثك يبأ
 مسا ةلألا لخبر: :ا هللا لوس لاق :َلاَق .ينهجلا مريت ساس 2

 «هب يماّرلاَو ءهبدمُمْلاَو ريا تس يفبستحي منام ؛ةْلا دحاوا

 وسليم يش لك و ءاوُبكرَت نأ نم ايَنإ بح اوُمْرَتنآو ءاوُيكراو اوما :لاَقو
 تتار هَكبعالُمَو سرهيد «هسوقب لجل ٌةيمَرَألإ ل طايل هب

 ء هوق هيل عالل ملو ءم قلم 2 هع
 ظنا هَمْلَع يذلا رك دك ادع يمرلا يسن نمو ؛قحلا نم نت

 ني

 ىَلومدَحُم يح : لاق شايع نبكي اند - نفشنا

 نب دْئَرُم ري لا يبْنَع َ هلع نب بع يئدَح : لاَ. عش ةّبعش نب ةريغملا

 رادع رّشاةردك : 8 هللا لوُسَر لاَق : لاَق . رماح نبع «هّللا بَ

 ,[ ا مولا هامل :رظقنا] نيم

 .٠ م٠

 ا ا للوُسَرلك لاك. ٍرماَ

 . [ا1 والات :رظنل] جرا هب

 م يبا رين هب

 بر ةروسلارخآ ىلإ 1« بال

 , [1 0097 :عجار] ةّروُسلا رخآ ىلإ

 :لاَق. يئاومسدلا ٍماَشه ْنَع ديس نب ىَيحَيانئَدَح - -

 يمر هان
 قف هللا لوران ؟رماَح نب هيف نع «هلل دّبَع نب َجْعَب نع « ىّيحي اًنندح

 مسرع روي مرر ل هم اس مص سا مام اج
 ,ةَعَدَج )١689/4( رماَعنْبَبْفَع ٌباَصاَ « هباَحْأ نيا مس

 مم مر ع
 . [لالقجت :رظنا] اهي حض : لَك ؟اهْنَع 9 يل لاَسك

 دَبَعنَع ضايع نبا انئدَح : لاق عفان نْب مَكَحْلا اندَح - نفل

 يفجر : :َلاَق ينال [يلَع يبأ ْنَع «يمكسألا5 ةَلَمْرَح نْب نَمْحَرلا

 : اًحنمأ نم هللا َكمَحْرَيَنإ :هَلاَنلتَك :لاَ ماع نية امو رس

 50 لوفي هلا لوُسَرتْطمَس ينإ «آل : لاق ؟اّساَق 8 هللا لوُسمَر

 انيس دلل نم صقل نَمَو مهو لق ملام تول باّسانّس نا

 ء[لالة قل للمحل لالفلا :رظنا] مُهيَع الو هيلع

 مام ام سو سال

 نع ءاديعس نب ىيحْيْنَع ايف اَندَح عيدا - منك

 ماا تت هَنِح

 اهم 0 دف يطال: « ةرمتخم

 3 و بكور م كك

 ممم
 نب ينتي - كلاعب: لاق كي 0

 ا

 هم هي مو م د
 نإ هلل لوا لوين ع سلا ركن و 83

 عديل ناك لج لكك تنسيم تايم يذل ل

 ًةَّنَسَح ةَنّسَح َلمَع مْ ؟ةَقلَح تكاك ةَتَسَح ةَنَسَح َلَمَعَمُ , هتفتح دق ةّقيض

 . ضرألا ىلإ جْرَْي ىّتَح ىَرخ أ هَقْلَح تكنئاق

 مياس هاش
 نا يشي - هللا اَنَح «قاَحْسإب يعاد - نفتح

 دْبَع نب زعل ديَع يد : لاق. ارم نب ةلَمرَح اند : َلاَق - كّرابملا

 تنك :لاَك. يبأ ينكح : لاق ةَعاَضُم ىلْمُه و يحيلسلا ليكم نب كلما

 يبأ نب محم جرف ؛ لا ةتملانايؤاسلااعالع ةَبفع عم

 نارا نم ةروُس مهي آرقمل سلب طَخف ربملا ىلع ىو يح
 ٌةلوُسَرَو هللا َقَدَص : :رماَع نب ةبقع لاق : :َلاق سأل ارث نملك : لاق

 مُهقاَرتْرواَجُي الل اَجر نآرشلا اريل :"ل اوي هللا لور تغمس ين

 . ةيمرلا نم م مُهسلا قرم امك نيذلا نم نومي

 انَدَح :َلاَك.هّللادْبَع انْكَدَح :َلاَك دايز نب باع انئدَح - ليفتح
 م ءيمو ما يما م م
 ٍرماَعَنْب ةبقع ٌعِمَس ْنَّمَع « يرفاسملا ورع نبدي يترخأ ؛ةمييكنا

 ذأ ؟ةئدصلا نم لكان أهذا ,ًايعاس ف هللا" لوس ين :لوُشي

 [قالماله :رظناز . ان

 , 37/47 :عجار] ميا ةلؤل

 «ىّرْخأ ُةَئَسَح



 - م-->-ة افعل >> ع '

 ا 0 طا اع 9 111جم

 م م م لي ل م اه اس سول ل

 نب ينعي - نيدشر انئدَح : :لاَق.َن ناليغ نب ىيحي انتدح - 1

 هلآ :ةلاثثع يب ْنَع- ثراَحْلا َنْبا ينعي - ورَْع يئَدَح : : لاق - دعس

 ةيلحلا ملمآمَسْيناكهلأ ؛ هللا لوُسَرْنَع ربْخُي ما نبيع عمتس

 يفاَهوُسبلَ الف اَهريرحَوةّنجْا ةيلحَنوُبحُت مك نإ : .لوقيو ريا

 . اًييدلا

 نبا يني نيدشر اَنئدَح : لاق نآلْيغ نب ىَحَياَندَح - 2155
00000 .ِ 

 ةَبقع نع «٠ «'يبيجُلاناَرمع نْبةلَمرَح نع يرهملا ٍجاَجَحلاوُبآ - دعس

 للاي هلل تير لاق الف يبل ِنَ ءِرماَع نب ةبفع نع ؛ لس

 هللا وسر الَتْمُت جارت وم اَمنإَفَب حي م هبصاَنم ىَلَع ايلا نم

 اسبااوحرق اذِإ تح يش لك باول مَ اسف هبا ورك ماوس ملقا

 نك اة فات او

 - 7 ءءء

 هموم نقيا. نا ,ةئاَشع

100 
 . لاما :رظنا] م ميقيو ة ةالّصلاب ب نذؤي ةيطش يف

 سارع مرام
 ِنَع ؛ةَعيِهَل نبا اَنثَدَح : :لاَق. ديعس نب هيف انئدَح - 11

 هللا وسر ءِرماَع نهب نع ؛ « حاير نب يِلَع نع ديزي نب ثراَحْلا

 متادكو ْمُكااَمَّنَ «دَحأ ىلع باّبسي تسل هذه ْمُكبَْنأَنإ : : لاَ

 ءحلاص لَمَعْوأنيدلاب اإل ضم دحأل سيل «هوُدكمَت مل عا اصلا فُط

 . 0907688 :رظنا] ًانابَج اليخ ايذي اشحاق نوكأ جلا ٌبْسَح

 ثيل انكَدَح :لاَق. روس نب ْنَسَحْلا ءلَمْلاوب انندَح - ١77

 .(ح) ريق نب ِرْيج نع «ناَمْثَع يبأ نع «ةيواَعَم نع
 در ةرعش مل
 .(ح) ينالوا سيرْإ يبأ نَع ؛ ديزي نب ةعيبرو

 ا لإ يملا مكس نب للا رش «تْخب نب باهولا (4١//5)دبَعَو

 راع د عررك
 لك لاق «ِماَ نبع نع « ثدحي

0 3 3 

 مله ك هع

 تْكرْدَأَك "يشتبه « ليلا ير يتباصات ءاَتيَ لبألا هير لَواَدَعَ

 ام :ُلوُقيَوهو هئيدح نم تر « سانا ثدي ماك وهو ف هللا لور

 م هيما معة و ره لع عل ا

 العلن مكرم موي مش ءوصولا عبس اوت دحأ نم مُكنم
 ءاَنَهَدَوْجَأ ام هَل :تلُثَك : :لاكهكَرفْغَو هنا هلت بجو ألإ هوو هبل

 اذإَق ترطتق ٠ اهم دَوجأ بقع اَياَهلبق ناك يلا : يدي نيب لئاَف لاك : :لاَق
 ذأَلْبقَل كهل: لاق ؟صْنَح ا اييِهاَمو : :اتلُقق :َلاَك «باَطَْلا ني رَمَع ما تمم

 لإ هلإ ال نا ههظأ : لوب مث ءوضولا ولا بسيف اضوتي طوي دَحأ نم مُكْدم اَم : ين
 2و 0 يركع م اوك

 باوبأ هل تح ألا هل 0

0 

 . (01/614 :رظنا] ءاش هيأ ( نم لحي ةيئامّلا ةّنجْلا

 معامع ممم ام
 نب ديعس انين ؛ هّللادْبَع اَنأبْنآ «قاَحْسإ نب يلع انئدَح - 1

 نْبَةبفَعْنَع ؛ ريحا يبأ ْنَع ءديلولاَنْبهللَدبع ائَدَح :َلاَم َبوُيأ يب أ

 يفق هاَقش «ّيش يف ناك اإ ثلا : 4 هلل لو اوسر لاق : لاق .ينهجلارماَع

 014/4 ينل رماح نبعث يدَح  نييماشلا دنسم

 نب يلع انَح - هاا م

 ١؟1:8 ص

 م عسي

 مم يمس
 د امرك انآو ءأملآ ب يصَت ةّيك وأ « ٍلَّسَع ةيرشاوأ ءمجحم ةطرش

 يأ
 0000 0 ا

 ينربخأ ٠ هّللا دبع اًمئدَح :لاَق. َقاَحْسإ نب يلع انئدَح - --48

 ِرماَع نب بقع َعمَسُهّنآ «هئدَح ريا ابن «بزي يلح : لاق. ةَعيهل نبا

 اذإق ليلا يلع نمل لهن كيل نع ٠ حي

 000 يري معقم
 اي :ةكئآلَمْلا تلا نمْؤسْلا ضرَم

 1 م هام مهل

 أرني ىَنح هلَمَح لثم ىلع اوُمتْحا :لَجَوَرع
 برد الوكت ُدتْسبَح دقاق هكدبع اير

 .توُمَيْوَأ ءأر

 دبع كراملا' نسبا اَندَح . قاَحْسإ
 يدع هاد كوم

 ماع
 اقَتووكماََت 5: ل بكرت ا :لوَُيِرماَع نب

 :رظقنا] لّقُعْلا يف ٍضاَخَمْلا نم ماَلقتُهَسَأَوهل هديب يسن يذوق «هب

 ,[ ا

 مسا يب رب م8 ماع

 اك . ةعيهل نبا اًنئدَح :َلاَق . ىَسوم نب نسح انئدَح -01

 9 َلاَق : لوُقيِرماَع نب ةيفع تعمس ءمس :لاَك. ليي وب اَدَح

 بَل دوس :ليق : لاق َنمللاَو باَتكلا يأ ىلع فَ اَمّنِإ

 ُلاَياَمَو : ليقف ءاوُمآَن يذلا هب نودي م نوُقفانمْا ملتي لاق ؟باّتكْلا

 َنوُكرْمَيَو تاءاَمَجْلا نم نجري نسأل نوبحُي سانأ : لاَ ؟نّبْللا
500 0 

 . [11/ةما/, لالة هم :رظظنا] تاعمجلا

 رس م دوت ا #
 بعك انئدح :َلاَق. ةَعيهل نبا اندَح : :َلاَق .نّسَح انكَدَح - 4

 نْب ةَبْقَع نَع هرْيَْلا يبأ نع «ةساَمش نب نَمْحرلا دْبعْنَع َةَمَقْلَع نبا
 كا هيك هس كي

 .[ :عجار] نيميْلاةَراَمك رذثلاٌةَراَمك : لاَ هللا لوُسَر نع ءرماع

 نب ركب اًندَح «نيدشر اًنئدَح :نآلْيَغ ب ىَحَي اًنْكدَح - 11/5 هم

 مةامرر ماس سمو يعور رب هر
 بط يسال كح «'يرفاَعمْلا ةَحْرز نب بيش انئدَح «ييرفاََمْلا وِرْمَ

 اًهسأَد دْعبْمُكَسشلا اوين :لوُقَي 8# ِهّللا َلوُسَرَنِإ : لوما نبا
 . [10645 :رظنا] نيَدلا : :لاك ؟هللا وسر ايدل امو : : اوُناَق 021

 :ٌةَرَُمَح نب ىَحَي اًنئدَح : لاق. ىَسيع ْنْب قاَحسإ انُدَح - 1216
 ري امو

 نب دلاَخ ينُئدَح : :لاَق ُةَكدَح ٍمألَّس ابدأ ديني نَمْحّرلا دبع ْنَع

 َتاَذ هَبلَعْتأطْبَك يمر اب جرحا : لوني يبايع ناك : لاق دْيَز

 َلَجَوَرَع هّللاَنإ : :لوّقَي هللا لوُسَرتْعمَس :لاَقَق ٠ ةتلقاكؤأ مَ

 «هب مرايا هيف بسمة : هنِجْلا ةئآلك دحاولا ٍمُهسلاب ل خي

 نم لو ءاوُبكرتنأ نم يلب َحأ اوُمرَنآلَو ءاوبكراو اوما هلو

 ًُْصو ءهسْوّقب هبمرو سرك هيدأتو ؛هتآرما لجرلا بحلم : :تآلك ذل وللا

 هت 17 سلم ع لا

 . [117/410/4,01/438 :رظفا] ارك ةَمدَق هن ةبَْر هكر يملا هللا هم ع

 م8

 َنَع :ةَميهَلنِبا انَْدَح : :لاَق. َقاَحْسسِإْنب ىَبحَي انئدَح - 1/16

 أَرْقا : ف هلا لوُسَر يلام : لاق ِرماَع نية نع ناَعاَه نب حرم
085 200 

 0 :رنا] امهلثمب ركن كك يتةوَمْلا



 مسمع س
 دّنَع ْنَع «فاطع اَنئدَح : :لاَق «٠ « ىسيع نب قاَحْسِإ انئدَح - 1

 :لاَق. ٍرماَع نْب هبت ْنَع «ةنيَهج نم ٍلجَر ْنَع «ةلمرَح نب محلا
 نم من مُكيلع نوُكَتَس اَهّْنِإ :ٌلوُشَي )/١61( 8 هللا لوس تْعمَس
 «مُهلو مله ةوئجسلاو عورلا اونا هقول المعاول ا «يدنب

 ْمُكل يه اَهَتوجس آلَ اَهَعوُكر وسيم اقول ءالّصلااوُلَصُيْمكَذِإَ
 1 1 .[080+ ضنا] هيلع

 ْنْبةَمَلَس اَنئدَح «يزارلا ميِهاَريإْنْبَقاَحْسإ اندَح - 1/4 ها/

 ْنَع «بييَح يبأ نْبدِيْنَع «َقاَحْسِإْنْبدَمَحَم يئَدَح : لاق. لفل

 ُلوُسَر يل لاَ: لاق. ينهجلا رماَع نب ةبْقع َنَع « «"يَِريل هلا دبع نب دكرَم

 ٍشْرَعلا تحن نم اهي نإ ربل روس رخآ نم نييألا رفا :© هللا

 . [لالهه؟ نظنا]

 نبا يني هلل دب اند دايز نبل يني باع ائدَح - ١ 7/عةم

 دبع عمه ةَمَقلَع نبك يكدَح «ٌبوُيأ نبا ىيحي انابنأ ؛ كّراَملا

 همم ءيمرت سهل
 ٍرماَع نب ةَبقع تعمس : لاق. رَْْلا يبأ نع «ْثدَحُي ةسامش نب نمحرلا

 جار] نيسيلاةَراَك ثنا ةراََك :لوّقي © هللا ٌلوُسَر سمس :لوُتَي

 .[االا

00-0 
 نع «ديعتم نع :«فاقخلا باَعَولاٌدِبَع اَنندَح - اق نحل

 36 ينهجلا رماَع نة نع «تدَح يماتجلا آس نارك : : لاَ. ٌداَتَ
000 

 :رظقنا] راّثلا نم ُهٌكاَكف يه ةَنمؤُم ةَبكر قتعأ نم :َلاَق ع ِهّللا ل وُسَر

 ا

 : لاق . قاحسإ نبا نع « يبأ انندَح : لاك . بوُقَعَي انئدَح -5

 'يبيجُتلا ةَساَمش نْب محلا دبع ْنَع «يرصملا بييَح يبأ نب ديزي ينكدَح

 تمس : ءرطم يذم ىلع وهو لوْ مَعَ ةقعاتضعتس ١ :لاَق

 ام رظنل] ري تح ديخأ مي ىلع مي ئرمال ليل لومي هللا لوس

 [هدعب

 :لاَق- قاحسإ نب ٍنَع «يبانَح لاَ اق .بوُقَي ادَح - 0
 مص

 ماضلو

 منش مال در كلاس :لاك 00

 ع
 :َلاق.قاَحْسإ نبا نَع يبأ انئدَح :َلاَك."بوُقْمَانئَدَح - 00

 ريو - ينل هللا دبع نب دكرم نع ؛ ايرصملا بيَح يبأ نيد يزَي ينكدَح

 ,هيراستأل دينا ووعد َلاَق -ٌريْمح نمّنطَب

 جلا سْبَع نراعي لاو ءآيزا رثعم ءاق هلل لور بحانم
 «يرثتلاب ماحب سبح سبح لاق «ايلس يب" ومال
 َلوُسَر تير اذَكهأ ةبق اي 39 يراّصنألا بوي وب لإ ماَق ىَلَص املق
 يتمأ لاَرنآل سمسا برطلي ل

 يع مع معمم
 :لاَق؛ « موجنلا كبت ىَتَح برْغَمْلا اوُرْخَوي ملام - ةّرطفلا ىلع - ريش

 (147/4) ينَهجلا رماَع نب بع ثيدَح نييماشلا دنسم
 عت سس سس بس 3

 ٌلاَقك :لاق «تلغش : :لاق ؟تْتم ام ىلع ككَمَح كّلمَح امف :لاق «ىلب :َلاَقَق

 عَ مّدنصي 9 هللا َلوُسسَر َتْيآر كن دلني نأ الإ يباَّم هّللاَواَمآ :َبوُيأوُبأ

 و مولا :رظنل] اذه

 اوس نركب «ةميي نب اد نسخ اق اكن
 ءيمرع م #« تعل

 ص ,راّمخ ويقبل 50 0 ؛رماع

 سل سل مال يدك ظمأ

 . 019417 عجارإ مصفر رمت بكار بحت : َلاَقَف ٠ 8 هللاَل 4 وسر لد

 ري هرب ءو

 نب بْعَك اَنئدَح «ةَميِهَلنبا اَنئدَح : : لاق . نَسَح اًنكدَح - 1

 نأ ؛رِماَع نبةقْعْنَع «ينهجلا رماح نب ةَبلَع ىلومٍريثك يأ نع ٠ َةَمَقْلَع

 رظنا] . .اَهرُبق نم ةدوموَم ايحأ نك َناَكأنم مالم رس نم : :لاك 8 هلل لور

 [هدعب
 مع شلل م يمس شاعر مرد ع

 اَنمدَح : آلاَق. ٌدواَذ نب ىَسوَمَو ىَسوم نب ْنسَح اًنئدَح - 1/6

 وبأ :هل لاقي ِرماَع نْب ةبقعل ىَلوم نع ؛ َةَمَقْلَع نب بع اًنئدَح : ةعيهل نبا

 َلاَك هرقل دورين أل هئرخات راع بقع نت َلاَكرينك
 ,كَحيو :ةفع ع لاق ؟طّرتلا هلع وعد آلآ َلاَقَهءاَجَمّنمُهَعَد

 اكس ةروح ىأر نم : :لر هللوسرانشمس يف مه

 [هلبق ام عجار] . اهرب نم ةَدوُموم ايحأ َْمَك

 سا ع ٠ هس هام هاش
 كراسي هلا دبع نرخ «قاَحْسإْبلَع اند - 1/4

 ريحا اين "حي بييَس بأنْ ديزي مس هلأ :ةارطع نبل انربَخأ

 ل لوا لورا لون ما بع حيال ؛كدخ

0 

 . سانلا نبي

 ولو ءيشب هيف َقدَصَت آلإ موي هنطخي ًالرْيَخلاوب بأ َناَكَو : : ديزي لاَ

 .اذَك ؛رأ ةلَصَب أ هكْدَك

2 

 يلع يسدَح « عار نب ناعم انْثدَح ةريغملا وبأ اًنندَح - نيني

 :لاَق ٍاَع نب ةَْفَع نع ؛ يلهاَتلا ةَماَمأ يبأْنَع ٍمِساَّقلا نَع ديزي نبا

 اَمهّللا لوُسَراَي :تْلْتَق : :لاق هديب تدان هللا لوسيل

 ىَلَع كب «كشيَكْعَسيلَو ؛َكلئاَسل رابعا: :لاك ؟نمؤْلا اج
 مو

 ةيقع اي : لاف , يدي دَحأَ ينادتبك ف هللا لور يتيقك من لاق ٠ َكتئيِطَخ
 روُيرلاو لينا ةارؤتلا يف تزل روس ثائر كملعَأ آلا ماعز 0000

 لثؤ ينازاق : لاق ةانفُهَّللا يلم ىلَب تل : :َلاق ؟ميَملا ناكرملاَو

00 

١١ 

 لاق مك «سأّنلا بريد وعأ لُقؤو «لقلا بري وع لل و دج هَللاَوه

 0000 ءاَمَق :َلاَك مارت أ تح ةلبلت بامو «ُاسْتل بقع اي
 هس# عم

 "تيقل مّن :ُةّبقع لاَ نمر ىتحذعَم هليل ت ب امو «َنُماَسْنتآل : لاَك

 يزيل ل اوُسَراَي "تلق هديا ثاقاكا هله كو

 .[10050 عجلرإ كَمْ َْسَع ضرع



 ِبعْنَع هي مباح ,ناتيارأ ا - ام

 )ا "اسلاك رق ا لاق يلا
0 

 11 0 ؛ ياو هلل يل لقا
 يف بستحُمْاُهَن . ةَمناص ؛ ؛ةّنْلا رقت لقاك د حاولا ٍمهنسلابٌل خذي لَو
 اونرَتنآَلَو ءاوُبكراواوسرا : لاك هلم هب يمأرلاو هَريَخْلا هتعتص

 مم عم
 ُهَسَرْك لجرلا بدأت ,ثآلك الو ْمّللا نسل ءاويكرت ان نم لإ بَحأ

 0 ا ءاياعوع الل سسك قود د ع ل
 هع ةبطَرهَمَاَمَْييرلالتنمَو «هسوّقب هيمرو هتارما هتبعالمو

 . [10404 :عجار] اَهَكَرَت مَعَ

 «ملْسُس نب ديلولا اَنئدَح : لاَ هير دبع نب ديزي انثدَح - ١6

 ْنَع ءِرِماَعِنّبةَبْععْنَع دز نب دلاَخ نع مالَس يبأ نع ءِرباَج نبا نَع

 ارك سن يه مل امد كرمت يميل مل نم :لاق اق هللا لوس
 . [1 7/4014 :عجار]

 يبأ نب ىَيحَيْنَع ُرَمْمَم اًنرَبحأ :قاررلا دبع انئدح -
 نب ةيقع َناَك :لاَ. قّرزألا دير نبه دبَعْنَع مَ ندين ريك 3 5 مع ست

 معو عع ل 2 2 ٍُّ
 لَمَيْنَداَك ُهناكف مْبَتْي اكو موي لُك يرق جرحي دهجل ارماَع

 هتعمس :َلاَق ؛ ىلَب : :لاَك ؟ هللا لوس نمسا ةكربخَأ الآ :لاقق لاق
 ُةَبحاَص : : نجلا رقت ةئآلك دحاولا مهلا لخذُي جو هل :لوُشي

 يدَناو هلا ليس يف هبْرهَجُي يذّناَو ٌرْيَخْلا هتْنَص يف بستحَي

 اوبك نمي اورو :اويكراَو اومرا : لاقو. هللا ليس يف هب يي

 مم له
 ءهسْوُف نع هَيِمر : :انآلكألل طابو مدا هب ملي ءيَشلُك : لاَقو

 , [ة17/477 :عجارز وحلا منهن هله هتيَعالَو سرق هبيدأَتو

 مس سس مسام ف هع عاصر ل ار رظس ل
 ّلُك ماسك نوُعبسَو مطب وأ «نوُتسَو عب هلو ةبفع يو : :لاَق

 .هللا لبيس يف نهب ىصوأو «لْينو نر سوق

 اىيحَي نع ؛ . اشم انئَح لاق يرام نا تا 016
 م ميصا تاع

 اةنندمي :عجارإ َثيِدَحْلا

 يبأ َّنْبا ينعي ليام يربح «نوراه نب زب كح - - 1/1

 ُةيقَع قلطلا :لاَق - - مانشلا لهأ نم لجو - ذئاع ني نَمْحرلا دبع نع ءدلاَخ
 ام :َلاَقق "سابا ف َيلصْبل ىصْقألا دجْسَملا ىلإ نها رماعنبا
 , 3و «َكَمَمَريسنانأ اكيحأ ٠ ل هلا لوس كبَحُص اولا ؟مُكبءَج
 :مّلَس نيح َلاَقَ نم اوُلّصَو ىَلَصَم اورق اوُلَصَ اونا : لاَق .َكيلَع
 هب كلرلنُمال لجو رع هللا ىَقليدْبَع نم سيل وشي 8 هللا لوُسَر ) تعمس
 05 ملح: مارح مبدل نبش

 با انكدَح :َلاَق: مشاه يتب ىو ديعّس وُبآ انئدَح - نقخفيا

 ةَساّمشَنْب مْحَرلا دبع تْعِمَس : :َلاَق ةَمَقلَع درب بحت اًنئدَج :َلاَك ٌةعيِهل

 . [307615 :رظنا] ءاش ةّجْلا باوبأ أ يأ نم

 سا ري سنو ما مس هي امر هاس
 لوس تس وُ ماَخَنْبةبقعاتمس اق يلا ايل: 52

|) 0 

 .[1/67: .عجار] نيميلٌةراَث هناك نيميرذلا امن : لوسي كو هلا

 مقام انئدَح 4
 لاكن ٠ 'ينهجلا ِرِماَع نْب ةَبفع نع ؛ مكلمأ َناَرَمع يبأ نع 0 بيبح

 0 ع

 :تلقق ؛هِيَمَدَك ىلَعيَدَيْتْعَضَوَ .بكاَرَوُمَو اق هّللا لوس تعب

 لجو رَع هللا دنع غلب ائيش رف

 يم امو

 يسبأ نب دبي ينّدَح ثيل امدَح

 تنل : َلاَقَف ؟فُّسوُي ةروس نم يشرف

 لوما :عجار] «ق للا ب برب دوعأ لق رم

 هما ري مرا س هس
 نب يحب انئدَح يقي انيدَح : لاق ٍحيَرش نب ويح انئدَح - -

 هءيمرك م
 هنأ ءرماَع نب َبْنَع نع يمت ْيبج نع ءناَدْعَم نب دلاَخ ْنَع دعس

 قمتي هع ذَحاَك ٠ انيك مهبل ضل كلور
 لاق ؟هّلل َلوُسَر ايف امو َلاَقَق ءاَرقا : ا هل

 يأ قرت ذل ل لع عا ول كفا : ل يِتلا

 اي 254 تانك بتات :َلاَقق قف ءادج اهي ف مل

 همم

 0 ل خفاف يقف ىلع بخ با

 عرعر فرصا مك «هيف ىَلص مث هن بق يح جوف هلا كوس
 ما :عجار]َنيِّتمللاَذَه يبي لاق مث هل هراَكْلاَك اد يدش آفينَع

 ينكح ءدْعَس دس رباني حدس نباح كد - 1/2

 قف هللا لوُسَر نأ ؛رماَح نب بقع نع ريل يبآ نع «بييح يبأ نبدي
 ءربملا ىلإ فرصا مف تيما ىلَعُهَتالَص 1 دحأ لطأ ىلع ىّلصَ موي جرح

 5 سا وبس اه راسا سس اخ
 لآ «ضوَحلا ىلإ رظنآل هلو يَوْمُ د يه ينو كلَ ينإ : :َلاَقَق

 ام هّللاَو يَنِإ- - ضْرألاَميناقمْأ - ضرألا نئارح حينما تيطغأ دق نإ

 :رظنا] اًهيف اوَسَفانَت نأ مُكيلَع فاَحأ ينكلو يدعي اوُكِرشُت نأ ْمُكلَع فاَخأ

 كة

 اكن 0 عع ءرْيَخْلا يبأْنَع

 ْمَتََرَن اذإ : هلا لوُسَر انك لاق ؟كلذ يف ىو + قب لزق

 قَح مهم اود اوفو ءاوُلبْاَك فيضلل يبي امب مك ورم موق

 . مهل يخي يذلا فّيضلا

 يبأ نب , ديزي يئدَح ءدْعَس نب ثيل انندَح «جاَجَح اًنئَدَح - 1/0

 امن هاطَعأ © هّلا َلوُسَرنأ ؛رماَح نب ةبفع نع ءِرْيَخْلا يبأ نَع « بيبح

 ممم

 ف هللا لوُسرل هرَكَذَك اهم دوغ ينبق ءاَحَض هباَحْمَأ ىلع اهَمَسنَق

 .هب حض :لاَقَ

 « بيح يبأ نب ديزي ينئدَح ثني نربخأ «جاَجَح انئدَح - 1

 َلَوخدلاَو مُكيإ لاَ هلا لوُسرانأ «ماَع نب بقع نَع ءرْيَخْلا يبأ نَع

 :َلاَق ؟وْمَحْلا تبارك هللا لوري: راّصنألا نم لجرَلاَقك «ءاسنلا ىلع

 . [10/0871 :رظنا] توُمْلا ومحلا



 ءلورا ٠

 نب هللا دْبَعْنَع ديس حياد ريم اكد - 114
 مت ع يب م2

 كلام نبل دن لاخي ديس عسسل اير

 35 د عدم
 ٌةَيقاَحَ ّيَشْمَت نأ تَرْثت هتحأ نأ هربحأ ؛ ؛ينهجلا رماع نب بقع ْنَع ءهريخأ

 :لاَق« ف هللا ل اور انو قف هللا لول بع كل رك « رمي

 علال .عجدر] مايل ةثالت مُصَقلَو محتل :ْبكرلق كح م

 اَنكَدَح :آلاَق. سُئوُيو يِبلَكْلا وِرْسَع نب ديوس اندَح - نكن

 ف هللا يئن ءرماَس نبع ْنَع نَسَّحْلا نَع دانك انكدَح : َلاَق. نايآ

 لول وصف ِنْيلْجَر نم َاَاذإَو ءاسَنم لولد وه نايلون اذإ + لاق

 . نيلجَر نم اعبي لجرلا عاباذإو : سنوي َلاكَو

 اَنثَدَح «ٍحلاّص ْنْب ةيواَعم انئدَح «بابحلا نب يَ انندَح - 441/1١-
 50 ةااسإ
 ةّواَمس )١90/4( ىو ِن محلا دبع نب مساقْلا نَح « ثراَحلا نَا

 نَا هّللا لوُسرموَُأ تنك :لاك. صاع نب ةبفع نع نايس يبأ نبا

 «ىّلُب : لق نوط اركي ملون روس كسلعَأ آلآ : :ينَلاَقَك :َلاَق

 تبجع ينزع ملق «قلقلا بري وأ لفطو سأل "برب وعل ث) يمل
 حجارة اين فلك يللاكمث ءاًمهب ارفق حبصلا لت اَملَه امه

. 

 نب ريرج ينربخأ ءبهَو نبا انثدَح وراه اَندَح - 1485

 هلو

 هنأ ةرْيره يبأ ْنَع ؛نيريس ِنْدَّمَحُسْنَع ؛ يناَيْخسلا بوب نع ؛ ٍمِزاَح
 لبألا كراَبمْوأ- بألا ناطعأ يف اوُلَصُم الو مْ ضبارم يف اوُلَص : َلاَق

 ااا [هدعيرظنا] . -

 ْرَغ: ميكح نْبْمصاَع يكدَح ءبهَو نبا انكدَح :لاكرتااغم
 ْنَع «أينهجلا رماع نب ةفع نع «هيبأ ْنَع «(ينابيسلا)ورْمَع يبأ نْب ىَحَي

 [هلبق ام عجار] . للقب هللا لون

 ماس مري تامر

 نع «َقاَحْسإ نب دمحم انربخأ ؛نوُراَه نب ديزي انئدَح - نفك

 .(ح) . بيبَح يبأ نب ديزي

 ءِرَفَتَج نب ديمَحْا دبع نع « دَلْخَم نب كاَحّضلا ْنَع ؛ يبأ انندَح و

 ٍرماَح نبع نَع يني هلا بح نب دكرم نَع « بح يبأ نبدي انئدَح

 هيف ىّلصَهَسل «ريرَح جور هلا لوُسَر ىلإ يأ : َلاَق .”رتهجلا

 اَي :اَنلْقَك هاَقْلأ م فيا هنا نم مسن «برغتلا سلا

 :عجار] نقتل ينبتيآل اه : لاق هيف 8 رلَصَو هتسبلدق هللا لوُسر

 : الل

 يبأ نب َديِزَيْنَع «َقاَحْسإ نب َمَحُم انآ «ديَيانئدَح - 1/1

8 2 

 يسجل ريان ةقعاتطمتس لاق. ةَساّمش نبا نمل دبع ْنَع «بيبَح

 نجلا سْكَمبِحاَصُلخْديةل لوي هللا لوُسر تغمس : لوفي

 . [3ال١15 :عجار]- راما يني

 00 رااقلح

 ءدلاَخ يبان مايا توق - الودع

 كيت. 32 دق 1 5
000 

 0000 مجاز نار

 1 لاك مَن« يانغ بيِبح يبأ نبا
 ؟كْتَرمأ : :لاق ؟اَْ َقَدَصن نأ ديرأ يو "تام يمن لاقق فيا

 ..[11/ها/هرلا/ هزل 11/6/70 :رظنا] لَحْفَت الف : لاَق آل :َلاَك

 ٍسْيقْنَع ءةداقْنَع ماه اَندَح دما دبع انئدَح -
 قع نم : :َلاق 8 هللا َلوّسَر نأ «" «ينهجْاِرِماَح نب قع نَع «يماذجلا

 ا :عجارإ راثلا نم هادف يهمل بك

 2 عع

 نع ةَداَتَقْن ع «ٌماَّمَم اَمدَح ءدّمّسلا ُدّْبَع امدح -0

 لاّيك عير قيقرلا ةَدهع :َلاَق 4 هّللا َلوُسَر نأ «رماَع نبع َْع «نَّسَحْلا

 . 3١[ 069+ لالم19 :رظنا]

 مم »ع عسا م

 .لاّيل ثآلث : :نوُلوُفي ة ةّئيدُمْلا لهأو :ٌةداَنَك َلاَق

 اَنكدَح ةميهلْ باند :ةكْوم هّللدبَع انطَح - 1/1
000 

 :لوُشي 8 للا لوُسَر اسْمَ : :ًالوُشي رماَع نب هيلع تعم : لاق رشم

 محال ىو لا ليتم يف طبل إلخ ىلع ميم واماع هلة اعإ

 . [11/01/7 11/1 لالا شع رظنا] عبي 0

 هيف لاق . .ةيتق انكدح- “4917/١
 رب م سل

 ام عجار] . ربَقْلا نات نم ْنسَوبو :

 [هلبق

 دّبَع وب َلاق) ةَميهل نبا انكدَح ء ديزي نب هللا دبع اننَدَح - نقحل

 :لاق 8 هلا لوس نأ ءرماع نب بقع نَع حرم نع (هظأ ديزي نب هللا

 .هللادبَعَو هلل دبعٌمأَو «هللا دبع وب تيل لأ من

 نيزر نب تاب انآ ءديزيْنب هّللا دبع اَنتدَح - نفحات
 سمس ءيصرو ع 6 سن ربا راس 3

 | حابب َنْي يلع تغمس لاق. 'يِمْحَّللا رماع نب ةبقع تعمس : لومي

 ف هللالوُسَرَلَخَدف «نآرلًارفت دجْنسملا يفآسولج انك :لوُقَي ينهجلا

 لاق ُوُنيقاَو هللا َباّنك اسلم : :َلاَقمُك «مالّسلا هلع اندر ءاَنيلَعَمَلَسَ

 نم انتدشأَو هل دي دَمَحُمْ' سفن يذلاوف (هب اوتو" :لاق هئبسَحَو : :تاَبَك

 ّ 00 و :عجار] لقعلا نم م ِضاَّخَمْلا

 .(ح) ةعيهل نب اننَدَح «ديزي نب هلل دبع انئدَح - 1

 رم رْيَخْلا يبأ ْنَع «بيبَح يبأ نب ديزي ْنَع ثيل اند مشاهو
 0 "تسمم :لاَق ينهجلا رماع نب بقع ْنَع ٠ «ينّربلا هللا دبع نبا

 ارجل يشتم هب فو طولا لري

 ا

 يبأ نْب ديعس )١91/4( ْنَع ءَديِينْب هللا دبع اَنئَدَح - نقلي

 نب بقع مسالا ءدي يحأ لمح نح دبس ةرغز ينك ٠و

 رت مكرم نموا سحق ضو م م :88 هللا لور لَك :لوُقيِر ماَع



 لا 2ك

 ال4 شه ح
 ًادّمَحُم 3 هل كي يرش 2.آل هَدْحَو هللا نع نأ دهشأ :َلاَقَف ءاّمّسلا ىلإ م ضم ع9

 مارا م ماس. ير م لس مو هلك

 .اّاَهيآ نم لْخدَيتِلا نم بايه ناك هل تحف «,هلوسرو هدبع

 «ةَميِهكنبا انثدَح هشام يب لوم دس وب َح- 17/44
 م ل هم يسرا عا

 ٍرياَع نب يقع تدم : لاق. يريتسلا تن ا شب

 00 عا ايلف شيل ؛معت : نق رسم

 :لاَق و اق. حرم اننَدَح «ةَعيهَل نبا انكَدَح ؛ديعتس وبأ اًنكدَح - 164

 يف لع َنكَرَقلا نول : :لاق 8 هللا لور كوب نة هديس

 , (قا/6مج,لاله 44 :رظنا] قرح اَمرَّتلا يف يقلأ مث باَم باه

 0 لا اقفل
 ىو اس رو ع م هم ماه م

 0006 79 لإ «يسأل بيوم ثؤو 4و

 ْنَع «٠ «حّوشم انثدَح :ةَميِهل نبا انثدَح «ديعسوبأ اًنيلَح -- ماصا#

 :رضناز اً يتم يقفاَمرككأ :4 هللة وُسَرلاَف لاق ا. رماع نب يقع

 0في يل

 َنَع« ءحلاَصنْبةيواَُم انكدَح «دلاَخ نْيداَمَح اَندَح - ةديكنج

 نب ةبقع نع «ةرم نب ريثك نَع نادم نب دلاَخ ْنَع دعس ني ريحُب

 «ةكدصلاب ِرماَجْلك ناٌعلاب رهاَجلا : :8 هلال وُسَرلاَق َلاَك ٍرماَع

 0 . 19949800641 :رظنا] ة ةَدّصلاب برسمْلاَك نآرشلاب نصا و

 نب دامح ناك : يبأ لاق : ِنُمْحْرلا دْيَع وُيَأ لاق - 6+
 ا رع هد

 . نيعم نب ىبحيو انآ هلع تبتك ٠ خيالك اصلك, را

 17 نيرو 14 اَمَح ؛ حلا دبع هع

 سو ع صم م

5-8 
 آس ةبح لام هبْلَق يفوت وُ يح وُصَي لبر نماَم : :لومي #8 هللا

2-00 
 52050 امال احر حرمنا« لحكم لمَ 00000 0 اع لع 587

 هيوتشلو امج 'بحأل يهل لور ايهلاَو : ةَناَحْيَر وب هل لاَقي - - شير يوم هم
 م هلو لاك ؟ يّ ارش يف يطوتس قلع يف يحل نإ لح
 ْنَمربكلا كلو «َلاَجْلا بحبل مج لجو هللا «ربكلا َكاَذ سيل

 ممر م
 . هيب سلا َصَمْخَو حلا ةقس 9

 اَنئلَح «مشاَه اَنْندَح - م65
 ماو عهيامم علم هاش 0304
 0 لاق. . بشوح

 نب سيق ْنَع ءناييْنَع ؛ةَلاوعوبأ اح اع اندَح --0
 وكمل : :8 هللا لور : :َلاَك لاق .ينهجلا رماَع نب ةبفع

 .[10000 عجار] نيتكوعملا ؛ هلم - ىّريآل وأ -ري مل ةليلا نأ تاي

 ل مار عمق
 «ةلاع يبأ نع «ةميهل نبا انئدَح «ديعس نة انئدَح - -|/هدك

 نهج لد: هالوك لاق ما نبع نع

 بقع اًندَح ءٍمراَح يبأ

 ةبفع نَع 0 «ةعيهل نبل اندَح يق انثدح - افقي هس

 . ناَراَج ةَمايقلا موي ن ب نيَمصَخ لوأ : ف هللا لوُسَر لاق :ل َلاَق رم ِرِماَع نْب

 ص ١767١ 001/1 "ينج رماع نب بقع ثيدَح نييماشلا دنسم

 مر ه٠ م و
 ةَبقع نع ؛ةَناّشَع يبأ نع ؛ ةعيهل نبا انئدَح هي انئدَح - ١ ا/ةهءم

 ا ءتاَنلا اوُهرْكُيَال : 8 هّللا لوسَر لاق : َلاَق .رماع نبا

 تاّيلاَغْلا

 نع ءشابع نب ليعاَْإئدَح ء اكمل - م4
0 

 7 53 ٠ هير ا ٠ 50 ل مري د متل .عل

 بقع نع « تلح نمع ؛ يمرض تلا دْيبع نب حيرش نع ؛ ةعَرز نب مضعص

0 

 موي 5 ناسا نم مَع وأن: لوي ف يلا مس هنأ رماح نب

 .لاّمشلا لج لا نمد هاوفألا ىَلَع 2

 .(ح) ديعتس نب ىَحَيَْح أعقل ديس ىَحياَح - 16

 نأ ءِرْحَر ِنْب هللا دبع ْنَع « ديعس نب ىبَحي انأبنأ «َنوُراَم نب ديزيو

 بقع ةَيقع ذأ ربح كلام َنْب هللا دبع بخ (ييُلا : ُيِيلاق) ديعس ابآ

 00-00-20 ودم
 ربح اح ينتاك تخأ نع يل لسنا رح ماع نا

 (01١أ/8) ماي ةقلك مصل 2و بكرت دمتم ا "ينل لاق ؟ةرمتخُم ًِ

 1141+ :عجارإ

 «يراّصْنألا رَمْدَج عج نب ديمَحلا دبع انئدَح «عيكو انثَدَح - -ا١امما١

 ٍرماَع ِنْيةَبقَع نع يلا هلا دبع غب يأ هيد

 0000 00 0 و
 مهب ىَنَويْنأ طورشتلاّقَحأَنإ : :4 هللا لوُسر لاق : لاق.

 ل ةلاحتسا

 9-0 0 1 در 8

 ىّنح ةَخزاَبِس سلا ملط يح اوم نه ريان لأ نيف يلم اذأ قف

 فيت َنيِحَو «سْمّشلا لمت ىّتَح ةريهظلا مئاق موي نيحو ؛ حفرت
 .[00010 :رقنا] برت ىَتَح بور

 ةَبْفع نع سيق نع ءدلاَخ يبأ نبا اَندَح «عيكو انئدَح ١701

 ملؤأ "لم نمهلم ري مكت ابك يلع تلزثأ : : هللا لوُسَر لاَ : :لاَك. 2
0-8 ًّ 44 

 0000 عيد توتا ىي

 غب هع ها

 ةيفعغ ؛تعمس
 را 0 لاق .رماَع َنْب ءماق هع يعم لم

 هردتنا] بْرُشبَو لأماكن هَ ماسلا لهم قير(

 لاا

 لب نام نَ 8-2 0 يلب

 يرو 00

 0 01 35-5 يلا
 عياد م هم

 "لدم «” عجاج لت واح عتيل لال

 م6 .٠ هاير 6 6

 مبيض لوي يب طمس 9 ١ حاير نب يلع



 9 4 ا كوم ف

 ,[قالدأك .عجار] برت ىّتَح ٍبوُرَلل فيض نحو «سْصشلا ليم ىنَ

 نع « يلعن يني ىسوُم اًنيدَح «نمحرلا دبع اندَح -8

 ةَكَرَع مْوَيَو رخْلا َموَيْنِإ : :َلاق ا هلل َلوُسَر نأ ؛رماَع نب ةبقع نَع « هيبأ

 :عجارل بْرّشَو لك مالَنُمَو «مآلْسإل لأ اننيعنه قير مَ

 ,[لالمل1

 ءِنّسَحْلا نع ءٌةداَقَق نَع ءديعّس َنَع ؛ ليِعاَمْسإ انكدَح - - 9

 لال ..عجار] لك قيقا ةدهع : لَ يلا نَع «ِرماَع نب يقع نَع

 نع َةَداَنُق نَع ٌقبعش اًنيدَح «رّفْعَج نْب دمحم ان. اًنكدح - نية

 قيقرلا ةدْهع :َلاَك 48 هللا َلوُسرنأ ؛”ينهجلا رماَع نب بقع ْنَع ٠ نّسَحْلا

 , [11/161 :عجار] ماي ةئالث

 « جْيَرج نبا انآبْنآ لاق .رْكب ناو قاررلا دبع اًندَح -1

 ريَخْا ابدأ 'ةربخأ بي يبأن بد يزتانا ,بوُل يأ يس يترخا

 ىلإ يشم انآ ترثئ يتخذ : : لاق هنأ ؛ ؛ ينهجلا رماَع نب ةبقع نع :هئدح

 يبل تينا ل هللا لوُسَر اهلي ثتسأ نأ ينم «لَجَورَع هللا تْيَب

 انيق :رظنا] ْبُكرَتْلو متل : : لاَ 8

 يمرر و

 ةبفع َقراَمي ال ريَخلا وبأ َناَكو :َلاَ

 «بوُيأ نب ىَحَي اَدَح 50 «حْوَر انكدَح -

 . هربخأ بيبح يبأ َنْب ديزي

 هس ام هدو سار هةر اك ادو
 نسبا ينعي دمحم اًندح ديب نب دمحم اَنثدَح - نةشفز

 (هلبق ام عجار] .ثيِدَحْا َركَذف ٠٠

 . ا
 َنَع ربل هلا دبع نب دكرَم نع «بيح يبأ نب ديزي يكدَح «َقاَحْسإ

 لع )إلا وَلا لاك ينهجلا نَمحرلا دْبَع يبأ

 نم لاَجر اَذِإَف «هاَينآ ىّتَح ؛ناّيجحُدَم ناّيدنك : َلاَقامهآر ملف «ابكار)

 َلوُسَر اي :لاَق هدي ُدَحآ املك :َلاَك «ٌهَمِياَل امُهَدَحأ هيل انك : :لاكجحْدَم
 هل ىَبوط :لاَق ؟هل ذم كمبو ككدَصَو كب مآ دلآر نم تيلرأ ؛ هللا

 :َلاَق هَعيابيِل هديب لَآ ىّتَح ٌرَخحآلا بأ مّ «فّرصُناَف هدي ىلع َحَسَمَق

 ىَبوُط فهموا ةلكطتو كبت م ٠ ا
 َفّرصْاَف هدّي ىلع حسم :لاق هل ىَوُط مش ؛هل ىَبوُط مث هل
(16/4) 

 نع« ىَيْحَي نَع ناي اًنئدَح « ىسوم نب نسَح اًنكدَح - 11615

 نأ ؛هربخأ ينهجلا سباع نبا نأ «هربخأ هللا دبع بآن «ميهاربإ نب دَّمَحَم

 هبدَوَمَتاَم لَصفَب ةكريخأ آلآ ءٍسِبَح ناي: :ةكااث ا دلهي

 بري ذوعأ لك: :ا هَّلللوُسَرلاَتك ىلب تلق :َلاَق ؟نوُدوَمَس

 ,علمملال :رظقتا] ني روسلا نيئاَه 4قّلقلا بر 000

 نع ٌراطَعْلا ديزي نب نايآ انئدَح وراه نب ديزي انندَح - 1/1
 ساهم ةمرللف د

 ل هللا لورد ؛ «ينهجلاِرماَع نمنع ءراَمَه نب ٍمْيَُت نَع ةداَتَك

 م ل

 ا

 _ ديفا لان نمد نييماشلا دنسم

1 

 انكده عا

 تاَقكَر عير الا لوأ ين مكن اَي لشي رجع هلا! : لاق مع ما مامع اس هسة ل

 , [لال/ :رظفنا] كموَي)خ نهب كفك

 نْمَساَيَأ تحمس : :لاَك . جيرج نبا نَع «ناّيشسم اًنَدَح - لل/مكك

 َنْب ةملْسَم ىئا «ِرماَغ نب ةبقُع ىلإ بوُيأ وبأ َلَحَر :َلاَق . ءاَطَع ُثدَحَي وعلو

 نم تْمِمَس اَماَنيدَح : َلاَقَق «ةّبفع ىَتاَق ءينوُلد :لاَك ءهْلِإ َحَرَحَف ءدَلْخَم

 نم“: لوي هلل لور تمس : لاق ؟هممَسدَحأ قمل هللا لوُسَر
 جدو بكار يتق مالا ميلة يذلا يف ِنمْؤُم ىلع رس

 نبا ينعي ؛ ,ةّيواعم نَع ؛ «ايدهم نب نَمْحَرلا دبع انثدَح - - ١م

 نب ةبقع نع «ةَيواَمم ىلوُم ٍمساّقْلا نَ « ْثِراَحْلا نْب ءآلعْلا نَع « «حلاص

 ,ةَبقعاَي :َلاَقَك «ِرَمَسلا يف هلا هللا لوسي دوق تنك : لاق .رماَع

 «قلقلابربْد وعل ثٌ: لاك «ىَلب : تل ؟اَننرُ نيئروس ربح كملعأ الأ

 فيك : لاق ءاََكلاةالّص اًمهب ىّلَص لَ نامل 4س ليريذ وعأ لُقؤَو

 . 166797 :عجارإ ٌةبَقع اي ىَرَت

2 
 ءٍحلاَص نبا ينعي ٌةَيواَعم اندَح ءِنَمْحّرلا دبع انكَدَح - -

 هئدَحو : َلاَك -ٍرِماَع ِنْيةنع ْنَع «ينآلوخلا سيرْإ يبأْنَع 5 ةعبير نع

 ُةَياَحر اًنْيلَع تناك : لاق - ٍرماَح نب فعن يت بيج نع ٌداَمْثْعَوُيَأ

 ًامئاق قف هللا اوُسرتكردأَف «" "يشمب اَهتحْوَرَ يتبو تءاجف «لبألا

 8 مولا نسحيَفاض أأضَوَتي ِملْسُم ْنِماَم : هلو نم تكرذاَف «ساّنلا"دحُي

 هلادبجج 21 هه بي لع الم نييعُكر ,لصب 0

 ُدَوْجأ البق يتلا : لوُشَيي ديني لئاَق إف هذه دوج ام :تلْقَق . ةنجلا
 رباةمرعالو

 ءافنآت دج َكميأَر دك يّنِإ :لاَق ءباطَْا برع «ترظتف ٠ اَهْنم

 لإ هلإ ل نآدَهْشأ : لوقت ءوضأولا 1 عي اضَوتيدَحأْ م مُكِْماَم : َناَق

 ُةَباَمَتل ناَمّتلا ةئجلا ْباَوبأ هل تح ؟ لإ كلوُنمَرَو دبع ادمَحُم نأ دهشأو هللا

 . [3ا/141/ :عجار] ءاش اهيأ نم لخدي

 ُثاَبَق اًندَح ثيل اَنكدَح ءٍمساقلا نْب | مشاه انثدَح - نيكيفحلا

 نكي لاق. ينهجلا رماَع نب ةبفع نَع «٠ حاير نب يلَع نع نير
 َلاَق) :هوُنقاَو نآَُصْلا اوُسلْعَت :لاق نقلا سادت رحَتَو ف هللا لوُسَر

 الْثَع يف ٍضاَخَمْلا نم م القت دش هك (هباوُقَتَو :لاق لإ هملعأ الو :ثابق

 1 0 1 . 3/46٠ :مجار]

 0 نيا شدخ شقا -

 ل اكو رنا ةريشبانا اك: :ةيلسلُق :لاَق ٍماَعنْبا

 :َلاَق مهدت مُهظع نكلو ءلَمْنتَال : :لاَقَك مهوُدْخَأيَ د طرا

 سا رس سا ع 00
 انآو ءاوُمتي ملق مهن نإ : :لاَقَف نيكد هءاَجَف : لاق اوني ملق ٠ « لعمف

 هّللاَل اوُسَر تغمس يّنإَف ؛ لَعْفتَأل «َكَحْبَو :ةبقع َلاَقَف ٠ ءاطّرشلا مهل عَ

 .اًهربق نم دووم ايحَتسا مناك مْ ةَرْوَعرتس نم : لرمي

 ومرعبا ل

 ١ “م١7 - - بييَح يبأ نب ديزي يدَح ثيل اًنندَح مشاه انثدَح «

 هللا لوُسَراَنأ ؛ِرماَع نبع ْنَع «"يتّيلا هَل دبع ني دكرم يخل يبأ ع



  2لشدكدة  0

 «# باس ساس سارع كش سف عرق
 ” لورا بلس داش ىو :لاَق يَ

 .[الاه١ :عجار] توَمْلا ومَحْلا :َلاَق َوْمَحْلا تْيَركأ « هللا
 رب ةهرعا

 « بيَح يبأ نب ديزي يدَح ثيل انكدَح مشاه اَنئدَح - 1“

 َموَيجَرَح ف هّللاَلوُسرْنأ ؛ 'يدهجلا رماَع نب بقع ع ءرْيَخْلا يبأْنَع ةممام م

 ين :َلاَقك ريما ىلإ جرح مك  تّيمْلا ىلع ُهتالّص دحأ له ىَلَح ىلَصَ
 يضوح ىلإ رظنأل (194/4) هّللاو ينو مكي د يهّش انآ مُكَل طر
 ْمُكبلَ فاح اَمهللاو ينو ضْرألا نئاَرَخ ياعم تيطعأ دق ينو «نآلا

 ال :عجار) اهي اوستن مكي فاَخآ يثكلو يدْعَب وكرت نأ

 ماسه سا#
 يبأ نب ىَيْحَيْنَع «رَمْعم انثدَح «قاررلا دبع انئدَح - ةدكفسشلا

 رماَع ني ةَبْقَع ْنَع « قرألا دي نب هلل دبع ْنَع «ٍملَس نب دير نَع ءريثك

 ًةلَجَوَرَع هَّللا اًهبحُب اَمُهاَدْحِإ ناري : 8 كلور 3 ينهجلا 2 .ء در
- 

 ىَرْخَألاَو لجو رع هللا احب امُهاَدْحِإ ناَْلْخَمَو هللا اهضغبي ىرخألا

 ومو مام

 هِرْيَغ يف ٌةَرِيَخْلاَو «َلَجَوُرَعُهَّللا ابحي 6يبرلا) يف ٌةَريَخْلا ا

 ربكلا يف ُةليخَملاَو ّسّللا ابحي لُجّرلا قصت اذ !ةليخَمْلاَو للا اًهضغُي

 للا اهي

 : َرفاَسَمْلا : مهترعد مهل باجتسم ثآلك :َلاَقو -5

 1 . مَوُلظَمْلاَو ءٌدلاَوْلاَو

 ٌةَنَجلا دحاولا مهسلاب لدي لَجَوّرَع هللا : َلاَقَو - هه
 سا ع هك سا

 .لجَو رع هللا لبيس يف هب يمأرلاو «هبدمّسْلاو «هعناَص : : هكا

 ِرماَعنْبِهَّلل دبع اَندَح جرا اًنئدَح ءرضْنلاوبأ اندَح - لنيكنرف

 ينهجلا رماَح نفع عمار : لاق. ”يرصملاْيلَع يبأ نع «يمكسألا
 دعم 2

 لوُسَر باَحصا نم تن :اَنْلَق :َلاَق « اَعضسقيذأ اَندَرأَك اصلا ان

 ًاموك من: لوُقَي هلا َلوُسرتْعِمَس ينإ : :َلاَق ؟انمَدَقتت الَو 8 هللا
 هوم م ا 2 رار معة رو مو م 00 رار سل رع ست ع

 :عجار] مْنإلا هّيلَعَو ماَمتلا مهلك مني مل نإو ماتا مهو ماله ماا

 اا

 ميم مما ٠
 نب ةويح نع 0 للا

 ليل كل 8 :لاقت رمل لطم .تارثأل

 رق نأ ْمُكيلَح ىتخلا تنسو هل ظنال ينإَو "ضو مُكدعْوَم

 . اب .عجار] ايف اوستن ايثذلا نكلو - اوُرْفْكَت : َلاَكْوَأ

 اَنكدَح ؛ئئرقملا ديزي نب هللا دبع محلا بحبح - 1/4

ع وبأ ينكح :ناَرمع نب ةكَمْرَح
 َنْب بقع شمس هام لاك يرفاَمَمللاَشُ

 ةرَملاَكَو- "تناك نم : :لوُقي 8 هللا لور تعم : :لوُقيينهجلا رماَع

 نم َنِهاَسْكَو َنِهاَقَسَو َنهَمَعُط أك هيلع َريَصق تانبثآلك هَل - َناَك نم

 .رَّتلا نم اباجح هلك هندج

 7 تا سل اوس

 م لة يصر عا 20117
 :لوُقي ماع نب بقع تنته حطمت ضهنس لاق. ديب

 ًَ تنمو هل هللا مئآالَك دم ةَميِمت قلعت نم :ُلوُشي ف هللا لوُسَر تمس

 .ةكدللا َعَدَو الك ةَعَدَو

 نب ركب انأبأ :ٌةَوبَح انثدَح ءِنَمْحرلا دبَعوُبأ انْندَح -65
 تعمَن - ماس » نام مك لع 07 00 ا

 تضم :لوي ماع نب يع حس هنأ «هربخأ عام نب حرشماذأ « مَع

 " .باطخْلَنيَْمع ناكل ب يدمي نم ناكل : لوقا هللا لوس

 نِبركب انأبنأ «ٌةَوُبَح اًنئدَح ءِنَمْحّرلا دبَعوبأ انثدَح -0
 يمع6 - م ماو اص را ل هد عوير دم مس مج نس مصاف امال

 تعمس لوما هس ةرخأ 0 وِرْمَع

 .ةعاط جاو ةدنفأ نيلآو بول قرأ نمي لأ :لوَُي ل هللا لوس

 نبركي ين 0 مخأ َوِحاَشْدَح يش ا صم:

 هلآ يدل ارماع ع“ دة بلع يتاح : لق عننا نأ ءوِرْمَع

 ُّئ 2

 للا

 :عجار] نيا : لك هاش هيلا هلك ون: - نك 1 ع

 ةانيابي

 :َلاَك يلَع نب ىَسوُم انْئدَح «ِنَمْحرلا دْبَع وب انكدَح - لكن

 اَنْيلَع جَرَخ : :لوُقَي ينهجل ارماَعَنبا ةَْقعتْعِمَس :لوُقَي يبأ تعمَس

 ىَلِإَو دفين بحي ْمُكيأ : َلاَقَك ٠ ةّكملا يف ْنْحْنواموي ا هللا ل وسر
00 

 يفاَمهتُحاَِنّيوارهَر نياك نان ويلك ين قيقا وأ ناَحطُب

 لاك للا بحبل لوس ابك 00 :لاَق ؟محَّر عطقالو مني

 دجُسَمْلا دجْسَصْلا ىَلإ [مُكَدَحأ ودي 3
 1 ا ”صولام

 نمد مو 5 ميم « ثآل نم ريَخ ثآلثو «نيَقاَ

 .لبألا

 «ةَميِهَل نبا ائدَح ءنَمْحرلا )١99/4( دّبَعوبآ انئدَح - 1165
 5 هير

 َنْب ةَبقع تعمس :لاَك. يِرفاَعَمْلا بَمصُمْلاوُبآ ناعم حَرشم ينكح

1 0 

 باَهإ يف نار نأ لوفي هلا لور طمس : :لوُقي ينهجلا رماَع ريس سك .٠

 ةةنفكم :عجار] قَرتحا مرا يف يلم

 0 ك6

 تف :ةلوُباق هلا لور اتم وة يحتم لاق. بتنصملا
 ل :عجار] امو ةمألا هذه يقفام

 :ةريمُملا ني ديلَولانكَح ”يعاّرشلا ةَملس وبل انسخ 17641
 ناك هنأ هللا لوس ْنَع ءِرماَع نبع نع «َناَعاَهنإحَرشم انئدَح

 علال :عجار] اهوار ةمألا هذه يقام رك نإ : لوفي

 نأ رشم نع ميلان 2 تشرب دبر كن ايفل
0 00 2 

 اًمهدخس و سو يو صم

 يشك معل : :لاَقَق 2 نس هيلا كلا لعل

 [10/49+ :عجار] . امُهَأرْعَي الق



 يح .ةَميهك لاك .يسادبْ اك 1/0

 مق ما هس سعد يلام

200 

 بوُيأ نبا يني - ىسوُم اَنندَح ءِنَمْحرلا دْبَع وب انئدَح - ك0

 "يالا ع

 8 مو مك صو

 ينهجلا رماع َنْب ةَبفع تعمس : لَك. رماَع نب ساَيإ يمع ينّئدح - يتفاَقْلا

 :ل هلال وُسَر انك اق «ميظتلا كبر مْساب بستر" :لوُقي

 :َلاَق «ىلعألا كبَر ملا حْبَسوْتلرئامَلك مك مكعوُكر يف اًموُلَمْجا

 . مُكدوجُس يف اًهوُلَعجا
 يبأ نع ةَعيِهَلنْبا انئدَح ءِنَمْحرلا دبَعوِبآ انثدَح - ا

 يام ٠6
 .[0001 :عجار] ثيدَحْلا ادم الإ رماح نبا قع نم عمسأ مل :َلاَق. ليبق

 يأن اس يبا يي :ةميهل نبا لاق --6 ١
 اوُثي 8 هّللا لور تعمم لاق جاما نب نع ثلا

 ا :اوُلاَق « نبللاو باَككلا يف يأكله

 نوُبحُيو «لَجَورَح هللا لن ام ربح ىلع هنوف نارا َنوُملعتي :لاذ
 1 .نوديَو َعَمْجْلاَو تاَعاَمَجحْلا نودي نبل

 يبأ نبا ينعي - ديِعّس اَنثَدَح ءِنَّمْحّرلا دّيَعوبأ اننَدَح - ا

 ايآتْباَر : :لوُقيريخْا يآ تغمس : : لاق . بيَح يبأ نب ديزي ينكدح - بوي

 برم ناأْعّمْسينيح نع كري كلا نب هللا دّبعيناَْيلا ميمت

 ٍميِمَت يبأ نم كْبَجعأ الأ: كتفيه رماَع نب ةبقع تب : َلاَق 22 مع
 َلاَك 700 مه ًّ م .

 اق «هّصمْعآ نأ د يزأ انآو !؟ برا ةالَص لبق نيتك مكر نايل

 ؟نآلا َكحَتسَياَم :ُتلْتَق ؛ هللا لوس دْهح ىلع هه نك نام :ةبفط قع

 لشمال
 يبأ نبا يي -ديعَسانئدَح «نَمْحرل دعو نندَح - - 1166

5-5 

 نب ديِزَيْنَع ؛ ءموُحْرموُبأَد ينيعرلا زيزعلا دبع ' نب ديزي ينئدَح - َبوُيأ
 ينرتأ : لان ماَعِنْبةبْْعْنَع حاير نب يلع نع ؛ «يشّرفْلا دَمَحَم لا

 , الق :رظنا]ةلاص لك ريد يف تاٌدوَعمْلاب ارث نأ 8 هلل لوس

 :الاَق. اق. ةميهأ ناو وب انئدح «صخرلاديبأاَح انك

 وشم يراه لوب قف هلا لومي لو 00

 ْمكَهْنِإ ءِرماَع َنْيةَبقعاَي قل هللالوُسر يل لاَقق ؟فسوُي ةروسو دوه

 ما 0 2000 هلا مسمع
 «قلقلا برب ةوعأ ق9 مدن علب الو لجو هللا ىلإ بح ةروُسآَرَْ

 . [18999/ :عجار]

 ةآلّص يف اَهْوَرْقَي لاَري أل َناَكو ءاهْعَدَي نارمع وبأ نكي مل :ديزي لاك

 .برْغَمْلا

 سامر مرعب سس لاف
 «ةَعيهل نبا انئدَح : لاق . ىّسوُم نْب نَسَحَو جاجح انئدَح -6

 ق8 يللا ْنَع ءِرماَع نب ةيْفع نَع ءريخلا يأ نع « سيح يبأ دهن

 ءيمر ٠

 . لا « جارمن بَ يف

 ماو هزاع مس
 وبأ ينئدَح ؛ٍحْمسلاوبأ ينكدَح « باّبحلا ْنْب دير اًنئدح - -١/ةهداب/

 فاَخأ يّنِإ : َلاَك 8# هللا َلوُسَرنإ : لوي ماَع نب ةبفع عِمس هنأ ؛ « لي

 َنوُسْبَو فيرا نوتيلا مآ َنّيللاَو َنآَُعْلا ءِنْيتْلا يم ىلع

 هبنوُلداَجُي نوفا هُمُ ارفْلا امو « تاَوكّصلا نوُكرْيو تاوهشلا

 , 3/161١[ :عجار] َنيدمؤمْلا

000 
 نير يزعل دبع انلَدَح « ثراولا دبع نب دّمّصلا دبع انثَدَح - ١ا/هدم

 قع ْنَع ٠ «"يرْجَحلاِن يحد ْنَع ءروُصُنَم يبآ يديد «ملُْس
 رغوة عناق ضاق 9هلل لوس ينهجلا ماع

 هيَلَعدإ : لاق ذه تفرع :اوُناَقَق ءدحاو

 . ككَرشأ دَقكََم ةَميِمَتَقلَع ْنَم :لاقو عيب ءاَهمْطَت هديل «ٌةَميمَت
 ريىاسا#

 ْبْنَك انك « ةَعيهل نبا انندَح « ىسيع نب قاَحْسإ انئدَح - 1[

 نب ةَبْقع ْنَع «٠ «ريَخلا يبأ ْنَع «ةّساَمش نب محلا دبع ؛ مقلع

 :عجار] نيمُيلا راد رتل اَمْنِإ ف هللا اوُسَر لاَ :َلاَك

 ا

 كسه را هس
 ( ىّيحَي نع ؛ ماه انئدَح ءءاطع نب ِباَهَوْا دبع انيدَح - 1

 قف هلا لوس َمَسَق : لاق ينهجلا ِرماَع نب ةبفع ْنَع ٠ «ينهجلا ةَجْعَب نَع
 ينإ «هّللا َلوُسَراَي :تلقَف : :لاق «ةَعَذَج ةيقعلَراَصَق «هباَحصأَنْاَاَحَص يا «ساص يمر هال م هم اسم م

 .[191007 :عجار] اهب حض : لق كةَعدَج يل تراَص

0-0-0 
 يكدَح ,يبلطألا ينكح « شراح نيللي ا١ا/لهكأ

 :لاَكَو ءاَنيلَع 0 يدع
 م ميه هل شق عع قيقا
 يف مُهيلَع ناك اَم ىَلَوَتالِإامؤَقدْبَع مْويآل : لوفي 8 هللا َلوُسَر تْعمَس

 . [ا/ :عجارإ هْيَلَعَق ءاَسأ نو هلق َنسْحآذإ «مهَتالَص

 م هام دع

 نب ثراَحلا اَنثدَح «ةَعيهل نبا انُدَح «َنَسَح اَنئدَح + اة

 هلال وسر ىقت : : لاك ٍرماَع نة ع «ريج نب نمحرلا دبع ْنَع ديزي

 ءارثو لحل لح إدكو « ميمي لك كلانا

 , [1 9760411060 :رظنا] ارث رن و َرَمجَتسا ٌرمجتسا اًذِإَو

 ِنْبهّللا دبَع نع ؛ ًةَميِهَلّْن لا اًنلَح ءنَسَح اًنئدَح *١7/6717-

 وقير ماَع نب ةبقع عمسهنأ «ريبج نب نحل بح ينربخأ :لاَق . ربه

 َلَحَكاَذِإَو ءارشو جت مُكدَحأ رجس اذإ قف هلل وسر لاَ

 ا :عجار] .ًارثو لحْتكُيل

 أل دّيَع نع« ةَعيهل نب انئدَح «َقاَحْسسِإ نب ىبحَيانثدَح - 1/60

 2 «ينهجلا رماَع نْبةَبَْع ْنَع ءرْيبج نْب نمر دبع ْنَع « ةريبه نبا



 َرَمْجَتْسا اذإَو ءأرثو لحتكيلك كيل مُكَدَحأ َلَحَتكا اَذإ :َلاَق 4 هّللا لوُسَر

 [100>عجلر).ًارثورمْجَتسَلَ
 .ميممصرب_ هر 2

 نمحّرلا دبع ودأ َلاَق) فوُرْعَم نب نراه انئدَح - -ا66

 ا ينربْخَأ : لاق (ًءاَوس هلم َنوُراَه ْنِم انأ ُهتَعمَسَو

 ىَوُمأ هكلَح « بيع ِنْب وِرْمَع نع «ثراَحْلا ِنْب وِرْمَع ْنَع ءبْهَو

 هلا مكرر

 نب ليبحرشل
 رظنا] كسوف َكلَع تدَراَمْلُك :9 هللا ٌلوُسَرَلاَق : :نآلوُفي

 يسن نس نيل

 م ياي مكس ءيمورو ع هد 20000
 ناَمبلَنْب هنو ِرماَعَنْب بقع ممن «هكدح ةَنَسَح

 ْنْبُرْسَع اَنكدَح :ةّميهلْنْبا انكَح «نَسَح اَنكدَح -

 هكدَح «ةكسَح نبل ليبْحَرش ىو هئدَح هنأ « بيع نب مَع ْنَع «ثراحلا

 كن :8 هللالوُسَرلاَف : نلقي نابل َنْب يح رماع نب بقع عم هنأ

 . كسوف َكْيِلَع تدر ام
 مش عي ممم يرث

 نظأَو :هّللا دْبَع َلاَق) فورم نب ورام ان اَنكَح -١/هذا/
 »يما 3 0

 َماَسهذآ ءورْسَع يتربْخأ «بَّطَونب اكد : لاك (هنم هَتَعمَتس يْنَأ

 ريما ىلَعدعانَومَردلخَ نب ' ٌةَمَلَسُم تعمس :لاَق. ُهئدَح ةيكر يبأ نبا

 انذاك تل يف ْمُكَلاَمأس انا اًهّبآ اي :لوُقَيوْهَو ايلا بطْخَي

 مك «ا هللا لوُسَر نع مُكربُْي مكيف لجَراَدَهَو ؟ريرَحلا نع ْمُكيْكي
 آس وسر تِْعَس ينإ :لاَقف عمن انآو «ِرماعني بح ما «ةبفع
 .رذلا نم هع اول اهمعُم يلع بذك نم : لوفي

 هبي ُهَمِرْح ايلا يف َريِرَحْلا َسِبكْنم : لوي هتعمس ينأ دهشأو

 .ةرخآلا يف

 ال/مكك

 نبا هانكدح :الاَق. . جيَرسَو د فوُرْعَم نب ُنوَراَم اًنئلَحَح- 4

 وُرْمَع يتربخأ : ُنوُراَه لاقو) وِرْمَعْنَع : حيرس لاق. بهو (121/4)

 لور ماَح نبع عمها« نبال يب نع (ثراحْا "ا

 لتتم انك عال: :ريذملا ىَلع وهو لوُقَي 8 هللا لوُسَر تغمس

 ص لا هولا ن1 يملا هولا نإ يمرلا 5 قل نإ لأ 4ك نم

 :آلاك . (جيَرَس "و فورْعَم نب نوراَه)اَثدَح - 1168
 ء”يامعلام ريم عمم

 رشي يلع يبأ نع « ثراحلا نب ورمَع ينربخأ ءبْطَو

 عل مكي طوس كيس 7 :لاك 8 هللا لوُسَر تغمس: :لاَك

 هما ٌمكدحا جيل لج
 ميما ل هدر

 . يفش نب ةَماَُت : : جيرس لاق

 نب (بهاو)اَنُدَح «ةَعيهَل نبا انئدَح «ْنَسَح اًندَح - 1

 هك وسر انأ «ِماَع نبع نع ةَساَّمش نْب نَمْرلا دْبَع نع هللا

 .ًديهش َبْنجْلا تا نم تيما :َلاَق

 دع

 ناَعاَم نب ب رشم اًنئدَح «ةَعيهَل نبا اًنندَح «نسح انندَح -
 م

 "م :ةلوشَبا# هللا لور سمس : وقير ماَع نب ةبقع تعمس :لاق

 8 سام عكس

 لالالا ”عجار] هرج هيَ يرجأ لجو رح هللا ليس يف اطبإ.”

 ١؟ه56 ص (151/4) ”يلا ماع نب ثيدج

 :اوُلاَك. َقاَحْسِإ نب ىَيحَيو ديعّس وأو ْنَسَح اَنئدَح - نكنف

 نب ىحَيلاق)ٍ مَع نبيع نع «َناَعاَم ْنْيا حّرشم انكدَح «ةَميهل نيا انكَدَح

 تعامل م 000
 ألإ هلَمَع ىلع محي تيَملُك : :لوَُياق هلا َلوُسَرْتْعمَس (قاَحْسإ

 هدي تح هلمَع رجأ لَ ىَرجُيهنإو هللا ليس يف : ىَبحُي لاق) طباَرمْلا

 .لَجَو رع هلل

 امدح : لاق وان نب ىسولو ىسيع نفح د - انكنوبا

 ا تلح يف يسر و ا يلى
 مسلس هما
 :لاق الع بقص 0

 .[اق

 031 مساس
 ١١ .ئرق | يعي نَمْحرلا دبع بأ هانئدَح .

 ريدم عنب مماعظ مها ع
 نب ردع يدَح «نيدشر اَندَح َنآلْيَغ ْنْب : ىَبحَي اًنيدَح -6©

 نع ؛ «رْبَْلا يبأ نع « بيبَح يبأ نب دييْنَع «نابوُت نب نسَحْلاَو ثراَحلا
 هل هّمأل ناك يلحب قَدَصتيانآ © هللا لوس لُجَر لآَس : لاق رماَع نب هبت

 لاك آل لاَ ؟كلَذي كئرَمأ : : 8 هلا لوُسَرهَل لاَ ؟اَهنَْم دعب همأ نع

 . [هلبق ام عجارإ الق
 مشل ييعدو

 نب يح ةئاشع وب

 يؤ هللا ل اوُسَر تلعمسم : وذي مَع نبع عمَسُهل «يرفاعملا َنمْؤُي

 نأ انكدح «ةَعيهل نبا نكد نسح اَنكَ انثدح - 6/١

 2ع يب معو ا

 رلشم لهون 0

 هقرع غلبي نم سانا َنْمَق «ساّنلا قرع يق ضرألا نم ُسْسشلا وبدت :لوُق
 ؛ هِيتبْكر ىلإ م ينم ْمنهنمَو «قاّنسلا فّصن ىلإ اي نم مهنمو «هْيبقَع

 هيك ليم مهمو «ةرصاخلا ليم مو لجلي هن
 -ةاَق اَهَمَجْلاَف هدي َراَّشأَو - هيف طّسو يي مُْنمَو «هقلع غ يم مس

 هديب ّبَرَطَوهقَرع هب ينم مهو ءاَنَكَم ريِشُي 4 هّللا َلوُسَرسْيَ

 . ةراشإ

 ُهَّنأ ةَاشع وبأ اًندَح «ةعيهل نبا انئدَح ,نَسَح اًنئدَح - ١67
 لجرلا رهن اذإ : :لاَقهَّنأ 8 هللا لوُسَر ع «ثادَحيِرماَ نب بقع مس مام ياهل ماا

 ناك وأ -ُهاَبتاَك هَلب تك الّصلا ىَعْري جسما ىَتآَمُت 0 ةوطخ لكي - 5 بنك هَ

 «تناَقْلاَك ةالّصلا ىَعْريدعاَقلاَ «تائسح امسح شع َرظَع دجْسَملا ىلإ اَوُطْخَي

 0300 قوي كرو مول
 :رظنا] هيل عجْرَي ىّتح هيي رم ٌجُرْخَي نيح نم َنيْلصُمْلا نم دو

 ,[39اكن دلال هحح

0 

 وءمسرب و

 وِرْمَع نب ديزي انئدَح «ةَميهل نبا انئدَح «نَسَح اَنْئدَح - ١ /ةها/له

 ءًايعاتسا# هللا وُسَر يتعب : لور ماَح نب ةمفح عمس مَع «يِفاََملا

 ا .عجار] يل نأ ؟ةكدصلا نم لكن [ةتئاتساف

. 5 
 ةئاّشع وبأ اَننَدَح « ةَعيِهَل نبا اًننَدَح «نَسَح انئدَح - 0

 0 ُلوُتَي © هلل لوس
 هللا لوسي

8 

 5 َثَع

 تعمس :لاّق . رم

 ا
 رع هلل يل الس رتل ةظشلا س وعصام

9 



 ككل

 قع عه هلاح
 لق ءانيشفاََيمِي دوي اذَم يدبع ىلإ اورظنا َّلَجَو

 310000 عجار] هَجلا ( ١ 98/) ُهَخْدآَو
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 درع نع ءِبْطَو نبا انئدَحِ « فورعُم نب نوراه انئدَح- ١م

 ُح ١ اَق .رماَع َنْب ةَبْقَع ْنَع كحالة هلأ .ثراخلا نا

 :لاَ هلال ءانعَم ٌرَكذَف ٠ :لوَُي 8 هللا لوُسَر تغمس واعو
 اةنفنتي :عجار] ٠ جلا ُهلَخْدأَق هلت رَثغ د « ينم فاخي

 0-2 عه

 .ًائلُيَرابَجْعَي :

 نع« ملا نب ةيواعم اند انتدَح ءدلاَخ نب ْداَمَح اَنئلَح -أ0
.-ٍ 

 .٠ د .
 0 منبر يك نع َناَدْعُم نب دلاَخ ْنَع دعس نسب ريحُب

 ةقدملاب برهاَجلاك نارا هاَجْلا : ف هللا وُسَر لاَ : :لاَق. ٍرماَع
 0 ا

 .[176-؟ :عجار] ة ةكدصلاب ا نآرقلاب رمل

 هم همم

 لع لوب هلل لوزن :لاَك. اخو دلي

 لجو ع ير ذإ «ةّربلا ةَروُس رخآ نم نيل نيتبأا نينا اوما :رّبثمْلا

 ., /١79/141[ :عمجار] شرعا تحت نم - نهيناطعأْوأ - نُماَطعأ

 ْثراَحْلا نَع «ةَميِهل نبا انا «َقاَحْسإ نب ىَبحي انندَح - ١ امهر

0 
 وسلا لاك. (ينهجْلا رماَع ِنْب يقع نَع « حاير نب يلَع نع «ديزي نبا

 فط مدون ملك ءدَحأ ىَلع ةّبَسَسب ص باحسن هذه مُكباَسْلأَنإ : 8 هللا
 ىّنكو « ىو نيدبأألإ[ل طق دَحأ ىَلَع دَحأل سيل موَُتمَ عاصلا

 "ليف :عجار] شح اليخ ذب نوكأ لُجرلاب

 بْمَك نَع؛ ةَميِهل نبا انآ «َقاَحْسِإ نب (ىبَيانْندَح - 1/1

 انك: يياطو ةلال لاَ. 6 ياو ةل كوم يح قطن

 معالم 0 خلقك ا مهل طلاب يجامل
 اسكان اك هع ةروَع ىأر ْنَم :لوُقي 8 هللا لوُسَر تغمس

 , [337600 رظنا] اهرب م ةَدوءوَم

 ْنَع «ةَداَوَس نب ركب نع« ةميهكن ل انأبأ «ىََياندَح - 1م

 ببر نع «لجر
 1 هكر «آ9آلو ءاَس ريغ ىَلص مَن«: وص ولا سحق اضَوَت نم : لودي

 . هبل نم مق اَم

 هّللا[لوُسَرتْعمَس : لاق .رماع نسب :ةبفع نع ؛ سيق نب ةعيِب

 سكس له هدو وس
 [هدعب رظنا] .ةّثيس نم اَهلبق ناك اَمَرْفَع : ةرم ىبحي لاقو

 نيانابنأ ,هللاد بَ نكح «قاَحْسإب لع اَنكدَح - 1/1

 هلآ سين مير هكدا ةناوس نكي يكَح ءةميهل

 :ل وني هللا لوس انضم : :لوُقيينهجلا رماح نب بقع مسهل هئدَح

 0000 م تضع
 ناَك' منعت بالو اسري ةالنص ىلص منَ 9 زمول حق اًضَوت م

 [هلبق ام عجار] . ءيش نم اَهَلبَق

 ةقيهل ن زانكدَح «'ينيحليسلا قاسي ىَحَي امدح 7
 مما ل
 .(ح) يِّّقلا قرر نَع

 1 ١ "يل ماع نبع ثيدَح نييماشلا دنسم ' عا
0 2-2 

 مدا هو مهر

 هم 000
 نم: ا اق 6: رهط «ثدَحَي ةساَمش

 يما ماع
 نب ديزي نع ٠ 2 ,قشإ ياك ١ هدم

 هللا وُسَر لاك كاك ِرماَع نب ةَبفَع نَع «ةّساّمش نْبا نَع « بيبَح يبأ

 ساس "خظا# و م
 ْنَع هتملسباَم بيقين للص ئرمالُل حيال مْسصْلا وح مّسمْلا :

 . هكر مَلَعانإ هيخأ
 مم

 مسعر هرب ملع
 نب سان « شايع نبا انئدَح دمحم نب نيسح اًنثدَح - هم

0 1 28 

 ةَبْقَع نع يضلل دهاَجم نْبةَورَكْنَع «يمَسَْحْلا نَمْحَرلادْبَع

 مالم ران تع 7 اي : يل َلاَقق 8 هللا وسر تيل لاَ .رماَع

 .كملظ مَع فعأو «كمرَح ْنَم طغأو «كعطُ

 َنْبُهَبق اَي : يل َلاَقَق 8 هللا َلوُسَرتِيتآْمُ :لاق -
 . كي كعَسيو «كلتئيطَخ ىَلَع كْبآَو «كئاَسل كلمأ ءِرماَع

 َنْبةَبفعاَي اي :يل َلاَقَف 8 هلا َلوُسَر'تيقل من :َلاَق -0

 لييجنإلا يف الو رولا يف لَو ةاَروتلا يف تلم روس كمل آلآ «رماع

 ةللاَوَم لاهم نهار لهل كِل نبيل «نهلم ناكثلا يفكر
 هم هامور .ءموو

 اَمَق: ةَبقع لاق «ِساّنلا برب ةوعأ لثلو «ق ملا برب ٌدوعأ لقطو دَحأ
 نهب يم دقَونُمَحَدأالانأ يل ُحَو ءاهيف نم :8,إ هلك لع تنآ
 ل :عجار] . 89 هلا لوُسَر
 لوطي ثياب َح (164/) دهب

 قوم م د وس 0 ه6 سم6 سك هع
 هعسي الو « هقيطخ ىَلَع يكْيل أ «هئاسلك لميال نم برعآلأ

 «اليزي نبي ثراَحْلا نَع ؛ ةَميهل نبا انندَح « ىسوم اًنيدَح - 7

 وُدهَللاَقي لجل لاق ف يبل نأ ءرماع نب قع ْنَع ٍحاَبَو نب يِلَع ْنَع

 ءنآرُشلا يف ل َجَورَع هّلل ركذلا ريك ناَكُهّنأ كلكو رن

 رتل يوسع

 وب ب كرو : :جيرج نبا لاق : لاَ . ركب نب كمَحم ب لمحم ايدج - 7487“

 نّممَّق قيمر مأ نع كلئانس ينإ : قمم ىف ره نيش ىلإ بو
 ل وبا لل وُ تشي تارا ألإ هلا لوس نر

 يف نمؤُمرتَس رم :لوُكتي # هللا َلوُسَرَسْعَمَس : لاق ؟نمْؤُمْا رس يف
 نفل ىلإ عجل ةَمايقلا موي لَجَورعهَّللارتس «ةروع ىلع ايدل مام ماس كس

 م ثلااعر لح ا
 . [39ل606 :رظنا] ٌثيِدّحْلا اذه ثدَحي هلح .ر لح

 ةءامساو
 نيداجبلا

 جم سو م

 « بيبح يبأ نب ديزي يئدَح ثيل اًنئدح « جاجح اًنئدَح - 1605

 هع
 َوّعَو 4 ِهّللا لوُسرسْميا : :لاَقُهَّنأرماَع نب بقع نع «نارمع يبأ نَع

 روش دودو يشل تلتف ءهمّدق ىلع يدْيتْنضَوَف بكار

 هعجار] 4ك بَر وع لفن م هلل دمك اني ارق نأ :لاقف "فكس
 , [ل ملال



 ا 0 :لاَق. َرفاَعم

 ةَوطخ لكل جوع هلا بك َدجّسلا ىتآق لجل اضوتاذإ : لو

 مئاّصلاك ناك هيف دَمتمُت دِجْمَصْلا يف ذ ىّلَص ادق « تادَسح رع اهوُْخَي

 . لالالا :رظنا] مجري ىَتح تناقل

 هنأ ؛ةناََع وب نئدَح ,ةَميهك نا اندَح نحنا دكه
 شي سه مالا دعب

 سهم هج نم نيتك ملاعق لوي 81 لو دس

 شت لأ من: :لوُشَي 88 هّللا لوُسَر تْعمَسَو- ١17

 اًضَوانإَف ا 5 0 قع هع روُهطلا ىلإ هس لاَ ليلا نم امسح

 ْتَلَحُناَدَهْجَو ا :ٌةدقع تْلحْلاُهَسأَر َحَسَماذَو ةدْفع ْتلَحُنا هيدي

 هدف دفع تلح هِئكجَر اًنضَو اذ :ٌةدقع تّلَحْلا هَّسأ هّسأر َحَّسَمانِإَو ٌةدْفَع

 يبان يدش ىلإ اور : باتجحلا ارو َنيَِل لجو ع بلا لوي
0 

 لا :رظنا] هلو اَذَه يدْبَع يتلأس ام ع هسفن

 «لييق وبآ انثدَح «ةعيهل نبا انئدَح ءانكدَح ْنَسَح اَنئدَح - 1/64

 :8 هللا ٌلوُسَر لاَ َلاَق رماح نب ةبقَع نع « «يرفاَعَْلاةَنانع يبأ ْنَع

 تاَنَسَحْرشَع وطي ةوطخ لك هل بكت دجْمسَمْلا ىلإ ينم جّرَخ نم
 ىّنح َنيلَصمْلانم 4 قكُيو «تناَقْلاَ ةالّصلارظَتيدجْسَمْا يف دعا

 . [10/6800/ :عجار] 4 هيي : ىلإ( حجري

 نب وِرْمَع ْنَع « ةَعبهل نبا انأبأ ىَسيع نب قاَحْسِإنئدَح- 6 ١

 نمر مايل نع هر تا لت يع توا

 [1ا/ةال/ :عجارإ] . هلم َركَذك

 :ةميك نانا هللا دبع انابنأ «َقاَحْسإ يلع انئدَح- لفل

 ءِرماَع نب ةبقع نع ةلاشع يبأ ع ؛ ليق بأ ينئدَح :لاق# يلا نع

 . هتبي نم جرح نم [107ه/ :عجار] .ثيِدَحْلا َرَكذَف . . جرح

 هيما مم

 يرهفلا ةَمَلَسَم نب بيبح ثيدح

 .(ح) نايس اَنئدَح ميكو انندَح -

 ْنَع «ِرياَج نْبديِيْنْبديزَيْنَع نايف انآبأ «قاررلا دبع

 :قاررلا دبع لاَق)؛ ٌةَمْلْسَم نب بييَحْنَع « ةيراج نب ديز نع لوم

 ف يِبلذأ (يرْهفلا همس نب بييَح نع «ةيراج نب ايز يني ؛ يميل

 :رفشنا] سُشُخْلا هم دشئلاوقك

 كانض ب حلل دة تشل

 210 :لاَق. "قست نب بح ع يلج ندع «لوطكت

 .تّلتلا لئن ف

 . ل كَم ْنَع ءرياَج نْب ديزي نب ديِزَيْنَع (8/*1) - دْعَّسَنْبا
 لاك. ةَملْم نب بيَح يكد : َلاَك 'يميمَتلا ةَيراَج ِنْب دايز
 1 و كل ب 0
 . تنل لقت ف هللا لوس

 - ةّيواَحُم ْنَع - طاّيَحْلا وهو - دلاَخ ْنْبداَمَح اَنندَح - 1ك

 نْيداَيز نع ءلوُحْكَم ْنَع ؛ثراَحْا ِنْبءآلَعْلا نع - حلا نبا ينعي

 يف سما دب عيرلا لقت ف هللا لوُسَردأ ؛ مكس نب بيَح نع ةيراج

 .هتعجَر يف سما عَبْد لع هنادي

 اَمدَح زيزعلا دَّبَع نب ديعس َنَع «ديعس نْب ىَيحَيانئدَح - ا

 لقت ف يبل ؛ مكن نْب بييَح ْنَع «ةَيراَج نب دايز نَع «”لوحكم

 . سمخلا دعب ثلثلا

 اًنَدَح ِمِزعْلا دبع نب ديعَس اَنئَدَح «ةريغملا وأ اَندَح - 

 همكم م نب بييَح نع ؛ةيراَج نب دايز نع « ىّسوم نب ناَمْيَلَس 6م :َلاَك

 . سمح دهب تتلق هللا َلوُسَر تدهش

 زي نب ديزي ينكدح ءًنايس نع  ديعس ب ىَبحَيئدَح -
 نأ ؛ةَمْلْسَم نب بيبَح ْنَع «ةّيراج نب ديز نَع «لوحمكم ْنَع «رباج نبا

 . سما دب كلا لق ل يلا

 ًتدَح هيلا بعبد اككدَح :ةَريمْلا وبان - اك 4

 :لاق اه.ةَملَسَم نب بييَح ْنَع «ةَيراَج نب دايز نَع «ىّسوُم بنام

0 

 1 يخول م رتل دي ديس ادة

6 

 ال 50- 6 25

 ه8 دمحم بتاحصأ ثيدح
 ع م هه

0 

 باتشما 0 هيبأَْع ريق ل رنج ني نمل دعو

 يش اذإق الملمس : لاك ؛ ف هللا لوس نأ كف دّمَحُم
 هوو 000

 نم َنيملْسُسْلا لقمان "قسد اًهكُلاَقُيةَنيدَبمُكيلَف ايف لاما

 "كم :رظنا] ةطوُصْلا اهلا ضْرأب اهنم اهطاطنسُمو محملا

 -ٍ 6. هامع ره 3

 ضايع نب بعك ثددح
 2 راسا "< يب هر

© 
 دعس نب ثيل انلدَح «راوس نب نَسَحْلا ءآلّتلاوبأ اندَح - نفق

 ْنَع «هييأ ْنَع هربت نب ريح نب نمل دبع ْنَع ؛ «حلاّص نب ةيواَعُم نع



 كَمْ ني ع ذو

 روققاس
 نم يماّششلا ريك نبع انئدَح «عييرلا نب دايز انندَح - هدهد

 يبأتنمس :تلاَق - ليش اكان - فلم ةارشانع ءيلعسل لفأ
 لكم توم

 ملأ ىلع نيل يس لا نم نكلو «آل : 0
 .[007114 :عجار]

 ديب نب دايز ثيدح
 ف 02 - هه - -

 ءدْعجْلا يبأ نب ملاَس ْنَع « نشمعألا اَندَح «عيكو اًندَح 7

 ِباَمَد ناَوأ دنع َكاَكَو : َلاَقَف انيس اق 'يِبلاَرَكَذ : لاق ديل نب دايز َنَع

 تارا ارق ْنَسَنَو «ملعلا بهذي فيو هللا لوري الق :لاَك ؛ معلا
 رع موو هول
 َكّمأ كنلكت :لاك !؟ةماّيقلا ٍمْوَي ىلإ «مُهماَأ انجب هئرقيو انمار

 ويلا هدم سيل َوأ «ةَنيدَمْلبلجَرهقفأنم كالت انإ ١ «ديبل مأ نبا اي
 عم

 :رقنا] ؟«يَشي اسهيف سم نوُْتيأل «ليِجْنإلاو ةاَرْوّتلاَنوُؤَرفَي ىَراَصتلاَو

 . [14 اخ دحللا

 ة دمحم باحصأ ثيدح
 ِء ذآ

 لا - ركوب انئدَح «ناَمَلاوْبأ انئدَح - نهم

 اًحْصأ أ اندَح :لاَق. هبيبأ نع ريت نيل ري نب نمر دنع
 مي ا المعاكس عَ :لاَق؛ ؛8 هللا لسن 88 دّمَحُم

 نم َنيِملْسُصْلا لقمان وُشَمد اًهَلُلاّقُي ةئيدمب دمي ْمُكيلمَق ايف َلزانَمْلا

 . 500/4 :ضئا]ةطوُلا الاقي ضي نم اهطاطسُتَو « محلل

0 
 .ءاماع مع عم هةر ساس

 دعس نب ثيل اًندَح «راوس نب نسحلا ءلَملاوبأ انندَح
 2 هالعق يم سلع
 ْنَنَع «هييأ نع هي بريح نب محلا دبع نع ؛ ءحلاّص نب ةيواَعم نَع

 ناو هَ لكل نإ لوكيل هلا لوُسَر تغمس : لاق ضاّيع نب ٍبْعَك

 .لاَمْلا يأ هم

 نم يماشلا ردك بَ اننَدَح « عبرا نيام انئدَح - - 1

 يبت غمس : :تَلاَق - ُهلْيَسُف : :اّهَل لاقي - م مهم ةأرما نع « «نيطسلف لهأ

 بَين ةّييَصَمْلانمأ هللا َلوُسَر اَي :تلُتَق 8 هللا َلوُسَر 'تلآس :لوُقَي

 ملّظلا ىّلْع موك لجّرلا نيعب ذأ ةييصَمْلا نم نكلو «ل : لاق ؟هَمْوَق لجّرلا

 . 093114 :عجار]

 يبأ نب ِملاّس نع« ُشّمعألا اَنْثدَح «عيكوانت اح 1

 ناو َدْنع َكلاَدَو :َلاَقَك ءأيش اقف يتلا َركذ : :لاَق. ديبلنب دايز ْنَع ءدْعَجْلا

 اهي فيكو هللا لوس اي: 631 :لاَك٠' ملعلا باَمَد

 عر يقم

 :َلاَك!؟ةَماَيقلاٍمْوَي ىلإ ءْمُهما انا هن ءانءاتبأ هنرْفتو نارُقلا

 هيو م ماو
 ًارثترحتو ٠

 َسِيِلَوأ ةَئيدملاب جر هَقفأ نم لازال تنك اإ « ديل مأَنب اي كلُمأ كن 0

 اًمهفاّمم نوُمتي ال ليجْإلاو ةاروّشلا نوُمرعي ىَراَصُنلاَو وهيا هذه

 .[14 اما :رظنا] ؟ءيشب

 نسيماشلا دنسم ثلاث

 ليم نعم يرماغلا دونسألا نب ديزي ثيِدَح
 مايشلا

 ه#
 ٌرباَج ينكدَح : لاق « ءاطغ نب ىَلْعَي انئدَح «ميشه انكدح - و

 تق هللا ل اوُسَر َعَمتْدِهَش : لاق «هييأ ْنَع «يرماَعْلا دوسألا نب ديزي نبا

 ىَنصَق امد « فيلا دِجْمَس يفرْجُلا ةالَصهَنَ ملصق د لاَ بَ

 اًمهبيَلَع : لاق هم ايْلَصُي مل دجسَمْلا رخآ يف نْيلجَربَوم اذإنالَص

 ؟اَنَماَلَصُت (111/4)ْآاَمُكَمَماَم : لاق« اًمهصنارَ رت امهب ين

 اًمتيَلص اًذإ «الَمْفَت داق : لاق ٠ لاح يف ايل انك هلا لورا: لاق

 .ةلفاثاَمكل انج مهن يلصق ةعاَمَج َدِجْص ام امُكلاَحر يف

 لوُقيَف ؟فّرَحَت هَنَآلَص ىَضَق امله : : ِمْيَشَل لبق اًميرَو : : يبأ لاق

 لات مملاكلا/ لالا لالا هرلالكا ؟ :رظنا] .٠ هناّكم نَع َقّرَحَت

 ىَلعَيْنَع نايس انئدَح «يدُهَم نب نَمْحرلا دبع انئدَح - نشل

 هّللا لوم اوُسبَر ىلص لاق هييأ نع «دوسألا نبدي نب باج ْنَع «ءاطغ نبا

 َءيِجُف ؛ ءاَمهب اعد « سأل هاو ِنيِلجَر ىَآركَفرحْلاف «ىتمبرجلا : 1

 كَدَم :الاثت ؟ساّنلاَعَمايلصْيْنآ امكن ام : لاَقَق : امهصْئاَرَ دحر امهب

 لك هل يف متل لس «الش ًالََفَت الق : لاق « لارا يفاًنيَلَص

 اًهنإَك إف همم هليل ماما مَ ةالّصلا

 نع ؛ءاطع نب ىَلعَي نَع اة و كح ل - الذم

 ةَجَح يح 9 لل لوميا لاق ل

 وزر يو اف.( ءاسلج فرش

 ينأَف :ىلاَق« نيلجرلا نْيدَهب ينوثا لاَقق « سائلا َعَمايلصُيْملِس انا

 واياك هنعمل :لاّقف اًمهصئاَركدَعرَت مهب

 يف ْمُكُدَحأ ىّلَص ائِإالَحَْ هت الق :لاَق ٠ لاَحرلا يفانيلص انك دقن هللا

 :لاّقف :لاَق ٠ ةلفاكهل امهم الص مامإلا مَ ةالّملا دكر مُكهلَحَ

 ىلإ س اَنلا ضمن : لاَق ملرَمْعَتْساَ ٠ هللا لوُسَر اي يل رففتسا امُهَدَحأ
 ىاامعإلا |,

 اَمَق :لاق «ةدلجأو لاجل ب أ ذكيا ْمُهَعَمتضنو هللا لوُسَر



 الكاك حج
 اسس سلا -آآ

 اًهتعَص وَ هدب تخف كف هللا لوم اوُسَر ىلإ تلَص تلَص و ىَتَح سانلا مَحْرأ تلز

 دينم درب ال بأ الو بيطأ اني 256 وامق : .لاك « يِرْدّص ْوأ يِهْجَو ىلع ام

 . فيلا دجْسص يفور: لاق كف هللا لور
١ 0000 

 حشو ااَسَح نب ماسه نبأ ءنوُراَهْنْبهْاَدَح - -1/أ لص را سل ل نك سا رنا را

 ّعَم اًنيْلَص : :لاَق «هيأ ْنَح ديزي نب اج 'نَح «ءاطغ نب ىلع كيِرَشُو

 "تيل ركذل ل فِيْ دجسَم يف رجَقْلا الص هللا لوُسَ

00 
 ' ؟يل رفْفَتسا هللا لوُسَراَي : : امُهلَحَأ لاّقف : :هئيدَح يف "كيرش لاق :لاق

 كلل َرمَغ : لاق 7 3

 ةَبحش انئدح :الاق را و راو ا - نفدني

 راتب ىلعي يتيح :ةونسأ لاق) ءطع نب لن :رضنلا وبأ لاق

 ينل مم ىَلصُهَن هيبأ نع ؛ يئاوسلا دوسألا بدينات : لاق

 َنوُخحَسْسَي هدي نوحي الا راك مُث : لاق «ثيدَحْلاَركَذم! . .حبصلا 8

 َنم هرب اًهندَجَوَف يِهْجَو اهب حست هدَييتَخَف : لاق «مههوجو اهب

 . كلنسملا نم احير بيطأَو لَ

 معا مسارب هرم دو

 نسب ب ْنَع «ةبعش انئدَح «ِرَفْعَج ْنْب دَمَحُم اَنكدَح - - 14/١

 9 للا لور ىلتُهلآ هيأ «دؤنسألا ندهن بان «ءاطغ

 َوُهآدِإ © هللا وسر ىَلَص امل باش ملغ َوُمَو ىتمب حبلا ةلَص

 ام :امُهَل لاقف ءاَمهصئار درت مهب يجف ءاَمهباَعدَف ءالصُي مل نيكجَر
 اَذِإ «ًالَمْفَت آلَق :لاق٠ ءانلاَحر يف اَنيلصدَك : لاق ؟اًنعم اًيََصُي نأ اَمُكَمَنم

 مل يهق هَ الصقلي ََمإلامثكرأمكْمُكاَحر يف اس١
 .ةلفاَن

 مص

 ةثراح نب ديز ثيدح

 هيو
 ءدلاَخ نْب ليقع ْنَع ؛ ةَميهلْن با انئَدَح 'نَسَح انِدَح - 1ك"

 :ةَكراَح نْب دير هببأ نَع دير نب ةماسأّنَع «5 ورع نع «باهش نبا ْنَع

 ُهَصْلَمَك هِبلإيحوأاَم لوأ يف هانآ مآلّسلا هلع ليج ؛ 18 يّبلا نَ

 هم 2010
 اهب حن ءاَمنم ةقر ذَخأ ءوُضْولا نم رفاق «ةالّصلاو + مالا

 عمم

 .هَجْرَ
 ع 5200 - . . 2 7

 نْب هللا دْبَع نْب دمع ؛ُدلاَخ اربح ميسم اند - يهدر
 ع نع هريخشلا نب (177/4)هللا دْبَع نْبا فّرطُم هيخأْنَع «ريخشلا

 ا يشل طل هجر اع : هللا وسر لا :لاَق. راّمح نْب ضاّيع
 هداعلا م هام سلا مامم تم

 هقَحأَو مو «مُككيآل اهيا ءاَجانإَف ؛ اَمماَكِوِو اًهَصاَمَع يو ءلدَع
 عساف ل

 . اشي نم هيتؤي ه ب هّللالمنإ اهبحاَص جيم ءاَهب اهب

 (131/ راح نيديز تيد نييماشلا دئنسم

 ءادم1+ :رظنا] .ءاّقلاب ءاهَصاَنع :لاق ؟اًهصاّمع :َنوُنوُتيو ؛اًهّصاّقع
 [علممم#

 ص ١١١٠١

 ْنَع ءنَسَحْلا نَع نوع نبا انربخأ مشع انك 07-١
 2 هدم عاضصنو 2

 200 نيو هني تناَكو ؛ ؛يعشاجملا رامح نب ضايع

 نأ ىبأَف - ةلبإ اًهُيَسَحأ : :لاق- «ةيِدَمُمَل ىَدهأ كف يلا تب اَملف «ثَعي

 ؟َنيكرطتماديَناَمَو :تلُق : لاق. َنيكرثتملا ديرما: لاَكَو ءاَهَلبقَ

 .مُهتيدَم ؛مُهْر : لاق

 ْنَع «ةَداَنق ْنَع ءديعَّس اَندَح ءديعّس نب ب ىَيحَي اكد 7-١

 يمك نم لج هلا لوُسَر اي هتف : لاق. .رامح نب ضايع ْنَع «فرطم

 ناناطْبس نابْنُصْلا :لاق ؟هنمّرصقتا ذاب يلع «ينودوهَو «ينمتشي

 اذهل :رقا]. ناَبْاَكتيَ نايذاهتي

 مام
 ْنَع ٌةَداَتَق انْدَح «ماشه اَننَدَح ء«ديعّس نب ىيحَي انئدَح 117

 يف لاّقف «ٍمْوَيتاذ بط اقف "يب ا ؛راّمح نْب ضايع ْنَع «فرطم

 يسوي يف يَمْلع امم مكلهَجاَمْمُكَمْلعأ نأ ينرمأ لجو يرن : : طخ

 ؛ْمُهلك افتح يداّبع تفلح ين «لآلَح يداّبع هت لاَملُك ؛ ءاذه

 تلكحأ َمْمهْلَعتَمرَحَو «ٌمِهنِدْنَع هلاك ٌنيطايششلا منْ 1

 ظن لجو ره نإ مك ءاناطلس هب ب لأ مل ام يب اوكري ذأ مهئرمأو مهل

 «باَتكلا لْهأ نم ايمي آلإمُييرَحو مُهيمَجَح مُهَقَمَق ضرألا لْهأ ىلإ

 هامه ال اباتك كيتا « كلب يلو يباله هاب اَمَّنِإ :لاقو
 همر سال ل

 اي :سلْتَم بر قرحأ نأ ينرمأ لَجَورَح هللا نإ مث ءاناظفيو مئات رف 1

 0 لا سول عافك هي
 ,كوجرْخَتْسا امك مهجرختسا : لاَقف ؟ةَرَبخ هوعديق يسأر اوم نإ

 ةَّسْمَخ ةَمَْخ ْتَمْبتادنج تَنْياَو ؛َكِلَع قس ميل قفار.

 م م ءامل ع ععاع
 ناطلُس وذ : :ةنآلك هنلالْهآَو «لاَصَ ْنَمَكَعاطْنَس مب لئاقو ٠

 ملْنسَو ىَبرُق يذ لكل

 ماهم »#6
 ُهَلَرْيز أل يذلا ف يعّضلا : ةَسْمَحراَلا لهأو قدصتم فينع ريقف لجرو

 سم هوبا وامر ماعم هوا

 تم ف نوي يال اكيد - انتي

 نع طاير لإ | يسمي ,بنكلإن] لبلاك كلامي وهو

 علوم لممكو لمقام ل7105 1774 :رظنا] 1. نشجاقل ريظتشلاو

 مع لل سا اكرم ضرع ل ل 5

 كل بلا قيقر مهجر جرو «ققوم قدصتم طسفم
 8 ففعلت” ان

 .ثيدَحْلا اه يف اقرطم تْعمَس 1

 َرَكْدَو : لاق. شحاَملاٌريظنشلاَو : ممم ثيدَح ينُْهانَع لاو

 7 .لخبلا داَيذَكلا
 سلع هع

 ديزي نع «ةَداَتَق نع مَ ان نوران زياد 8

 ْمْلِإ 88 'يِللاِنَع «راّمح ِنْب ٍضاَيعأَْ «هيخأ ْنَع ٠ هّللا دبع نبا

 يدمي آلإ وأ - ٌموظَمْلا يدعي ىلإ ئدابلا ىَلَع الاَق اَم نييتسملا

 عاقل ا :رظنا] ٠ ديزي كش 2 موُلظملا '

1 



 نع 0 ديزي نَع ٌةَداَتُك نَع ماسه انكدَح ٌنِهَب اًندَح- الكاك

 نايْداَكَتيناَناَطْيَش ناَبَتْسَسْلا :لاق لف يِنلاَّنأ ءراّمح نب ضايع

 14097 186717 :رظنا] .٠ نارئاهتيو

 يفَُنامَع لاَق)ْماَّسَم اند : لاق ُناَمَحَوْرِهَب انلدَح- 1737 عامك ا ا
 8 «راّمح نْب ضايع ْنَع «فرطم يخأ ديزي نع ّقَداَتَق انْكدَح : (هثيدح

3 
 02 ثةمرء رو

 وأد اَّتَع : لاق) دعي ملام ئيدابلا ىلع ال ام نيبتسملا مث | : لاق كلف يبا

 [3716 :عجار] . موُلظَملا (يدَّيىَتَ

 ّثدَحَو :لاَق .ةَداَنَكْنَع «نابيَش اَنكَدَح سنوي اًندَح 4-١

 هّللاَلوُسَر اي: لاَقف الف يبنلا لاس هنأ ؛ امج نب ضايع نع فرك

 ا هلال وُسَر لاف ؟ابسَن يّنمْص قنأَو هو يحي يللا تيئارأ

 [3117 :عجارإ . ناَبْناَكَيَو ناره «ناّناطَبش نايا

 ْنَع :ةداَدقْنع ديس اَنَدَح باول اندَح - ل ١

 لاق كف هّللا ين ؛ ؛رامح نْب ضاّيع َنَع ؛ «ريخششلا نب هللا دّبَع نب فّرطم

 ذآ ينرمأ (117/4)ل جرح هللا «ٍمْويَتاَذ هَحطَخ يف

 ّ َنوُتْيَألاَمَت مكيف ْمُهَنيذَلا لاق هنأ تيدا رك . .ْمُكمْلَعَ

 .لْخبلاَو بذكلاَركدَو .المه الم

 ادهني عجادل شحال ريظنشلا : َةداَتَق نع :فرطم لاق :اديعَس لاق

 هيلا

 :لاَقيَو ؛ يميل يمر يبأ ؛ ثيدح

2 
 نُبداَيِإْنَع ءريَمع نب كلملا دبع انأبأ ٠ ميشم ادح 0

 نبا يعَمو © هللا لوُسَر تين لاك. يميل ةكروُ) أ يتربخأ : لاق. طيقأ

 لو يلَع ينجَيآل لاق ؛هي دهس مَعَ 5 :ُتلُق ؟كّنبا اَذَه : :لاّقف يل

 م .عجار] .ٌرمْحأ بيشلا تيآَرَو :لاق « هيلع يجَت

 06 1 نب كلما دبع يئدَح «ةئيبع نب نايفس اًنئدَح- 1

 و يات لب لاق. ةئمر يبأ نَع « طيقل نب دايإ

 يفر تنآ : لاق ٠ ”بيبط يئإك ؟كلل اههجلاَعأ لأ هللا وسر : : لاقف ؛ هرهظب
 أ :لاَق «هيالهشا : لاَ « ينبأ : تلق ؟َكَحَم اَذَه ْنَم : لاق ”بيَطلاََّللاَو

 , .ِْلَع يجن كيلَع يجي الوهن
 0010. :عجار] ."يِبرَْي نب ةَعاَر تمر يبأ مسا

 طيقل نب دايإْن ع ُايْفْساَنندَح «عيكواَنكدَح - 0

 لوُسر تيب تح بأ عمار :لاق. يميل ةكمر يبأ ْنَع «يسودسلا

 : يبأ لاق « حالا لم هفتك ىَلعت يرو انح عدو هسأرب تيل 5 هللا

 انه: : يبأل اكو : :لاَك؛ اهل يذلا اهييط : : لاق ؟كل اهب الآ[بيبط ين
 . كِيلَح ينجي لَو لَ ينجتال هلم لاق معَ : : لاق ؟ كليا

 017/4 « يميل ةكمر يبأ ثيدَح ب

 ءطيقل ندا لَنْ «عيكو انْندَح - ةدفلش

 هادو 9 يبا تِبناَف «يبأ عمات : لاك. يميل ةَكمر يبأ ْنَع

 , ٠ نجل ناشد ل يأ

 مس ل ل ضبرم شالا لاق. كر أ «طيقل
 # يمعا ماش

 يتيم َّنَمَت لَخَدَف :لاَق ؛ كانك َكامدَو كلا َكتْحأَو كابو كّمأ احلا

 1 رتل ءلْؤَه ؛ هّللا لوُسراَي :راّصْنألا نمل ُجَر لاّقف ءٍعوُبْرَي نب ةَبعت

 ىَلَعسَْن ينجَت 7: ل هللا لوس لاقف انآ اود يذلا نوُيعوُيملا

 0٠١6 :عجار] -نيكرم- ىرخأ
 و هر هدو 211

 َوُم- راكب نبا دمحم اندَح ,[هللا دبع انددح] - - ١م

 يِبأْنَع طيقل نب داَيِإ نع « يدتسألا ميرا نسق انَح -نايرلا نا

 يف اسلاج رجالا يف آلُجَراياك«مالع انو يب مماتألا : لاق . َةّممر

 :لاَق «ءاّنح نم ٌعْدَر ه هةسأب ريو ةَرْهَو هرْعَشَو ناَرضْخحأ ناري هلع يكل ظ

 ”و ا
 هّللا ل وُسراَنََه : لاق «آل :تلُقَف ؟ذهْنَم يردتآ :يبأ يل لاَقف

 [0005 :عجارإ .هَرَكَذف . . . 9

 هّللادْبَعْنْبْدَمَحُم انندَح .اهّللا دْبَع اًنَقْدَح]إ
 اَندَح :لاَك. ىَيْحَي نب يعَس ئريمحلا َناَيْفْس وب اَنندَح «يِمرَخُْلا

 يبأ نع ؛ طيقأ نبدا نع ؛ عاج ننال نع :6رنخئلاحصلا

 0 2 هع 0

  هيفتك مغ رع ناك ءمتكلاَو ءانحْلب بضخ يلا ناك : لاك. ةئمر

 [1ولو لال :رظنا] ٠ - هيبكْم أ

 وُبأ ءالَعْلاَ هعمدمدو 24-

 آلَحْلا نب دَمَحُم انكدَح ,[ىتلا دنع اًنَتدَح] - 1

 ِنْئِداَيِْنَع هَرَجْبأَنْبتْعمَس لاق. سير نبا انئدَح «يناتْمَهلا بْيرُك
2 100 

 مدر اهب ةمل هلو يبأ عم 8 يبات لاكي ميّت ةكمر يبأ ْنَع ءطيفل

 ُهركو .ءانح نم

 نْيِداَيإَْع نايل نح « يب اند ؛ كان بصبر

 يف هارب سس 7 ا
 هك با هَمَمَو 8 هّللا لوسر ىَلَع لحل ؛ةئمروبأ يّدَح : لاق . طيقت

 ينجَتلَو دلع يجي الهنِإاَمآ : لاق ءمَحْن : لاق ؟اَذَه َكشبا : َلاَق

 ٠05/[ :عجار] هيلع

 ع شرب مري عمر يل
 ناَثَح نيدَّمَحَم اًندَح ,[هنلا دع اَنَندَح] 7-49

 يب مع
 ْنَع «:ةرمح نب :ُلاَحّتعلاانَدَح «يريمحلا نايس وب انكدَح «هقّرزأل

 الف (يِبيل ناك : لاق ةّدمر يبأ نع ؛ طي نبدا نع ؛ « عِماَج نب َنآليغ

 وبا كش . هيك وأ- ٠ هن لرش اكو ءقكلاو ءاحلاب بضخ

 1717 :عجارإ .داعم نايس

 )1١5/5( يرعلشألا ماع يبأ ثيدح



 َدبَعُْسَمَس : لاك . يبأانكدَح هرج نيبو انَدَح - 1

 يبأ نبِِماَع نَع حورسُم نب كلام نع « سْوأ نب ريم نَع ءذآلَم َنْب للا
 دسألا يَحْلا منن : :لاقا يلا نع ءهيأْنَع «يرمشألارماَع

 . مهم انآو ينم مه «نوُلَيلَو لاتقلا يف نوُرفيآل (نوُيرمشألاَو)

 راع س
 لق هللا لوُسَر لاق اَذَكَه سيل : لاّقف «ةّيواَمم هب تْئَدَحَف :َرماَع لاق

 ايلا نَح يبأ يّكدَح ل اًدَكَم َّسْيِلتلَُف «: «يّلإو ينم مه : :ٍلاَق امن

 :عجار] كبي ثيِدَحب ملأ اذإ تن : لاق « مهم اَنآَو يم مه : لاق هنكلو

 لالة

 يبأْنْب هللا دبع ع اَنْثَدَح «بْيعش انأبنآ ءناَمْيْلا وب انئدَح - لنفخ

 يبأذأ ءِرماَع يبأذأ- :ِرماَعْنَع « بوح يره يئدَح : : لاق .نيسح
 ليربج هاج ؛هباَحْأ هيف سلجم يف سلا وه امتي فبل نأ -كلاَم

 در هلع َمَلَسَك ؛ َملَصلاَن ماجر بحي «هتروُص ريغ يف ماسلا هيَ

 لوُسَراني : هل لاكو يبل يتب ىَلَع هدي ليوبج عضو مث مالا هْيَلَ

 ناو لإ هكإلانأ دهشمَو هلل كهْجَو ملت : لاق ؟مالْسألا مهل

 ُتْلَمَك اًدِإَك : :لاق «ةاكرلا ينو «ةالملا ميو «ةلوُسرَبع احم

 هّللاب موي نأ :لاَق ؟ناَمألا ام : لاك مث ءمعَن : :لاق ؟تُملسأ دقق كلذ

 تْوَصلا دم ةاَيحْلاَو تْوَمْلو نيا ِباَتْكْلاَو ةكئالَمْلاو رخآلا مويا

 دلع ادق : لاق ءهُرَشَو ْيَخ هلك ردقلاَو نازيملاو باسحلاو لاو ةنجْلاَو
0 0. 

 نأ: ؛لاَق ؟هّللا َلوّتسَر ايَراَسْحألا اَم : لاق محل : : لاق ؟:-مآدقَف كلذ

 - م ا هه ل لعل وم

 َكلَذَُتْلَمَ ادِإَق :لاَق «٠ دلاَريوهف هات ال تنك نإ كنا هارت كنا هللا دمت

 يذلا ىَرَيآلو هب | 89 هللا لور عج عَمْسَيو مَن : لاق ؟تْنَسْحَأ دَقَف

 هللا ٌلوُسَر لاّفق هللا لوُسسَر اي ةَعاّسلا ىَنَمَف : لاَقُهَمالَك عّمْسَي الو ُهمْلَكِ

 ملعُهَدْنع هللا نإ هللا آلِ اَهمكْمَيآل بيلا نمسْسَح هللا َناَسبس : 3

 ادع بست ااَمسْفن يد امو ٍماَحْرَألا يف امملَْيو ثيل ةغاسلا

 لاق[: : نامقل](ريبميلَهَّلنإسوّست ضر 'يأب ست يام

 : لاف ؟اهلبق ناك ِنْيَآلمب كَ تنش نإ هللا َلوُسَراَي لئاسلا

 اكو نابل نابل لهل وُطبو هيد هم ةّمألا تبر اَذإ : لاَقف «ينْئدَح

 :لاق ؟هّللالوُسَر ايتو ْنَمَو لاق ءساّنلا سوو ءاَنْجْلا َلاَمْلا

 ًءاّج -انالك-! هّللا َناَحْبس : لاَ نبقي ري ملف ىو مث : لاك «ُْبيِرَعْلا

 هر انآو الإ عق (ينءاجاام هدّيدَمحْسسْفَت يذلا «مُهتبِد سن مَلَعيِ

 1 0 :عجار]. ٌَرَمْلا هذّم َنوُكت نأ آلإ

 نيرهش يندح ءديمَحلا دبع اَنَدَح ءرْضنلاوبأاَدَح - نفتح

 فاتصأ ْنَح ؛ هللا لوُسَر ىَقن : لاق. سابع نبا نع «ٍبَشْوَح

 عاام :عجارإ . َتيِدَحْاَركدم. .ءاّستلا

 ءًاسلْجَم 8 هللا لوُسَر سلَج : لاق. هب اقصلُم [َرَكدَو] - 0503

 َرَكَذك.. .هلللالوُسريَدَيَنيَسلجف السلا ِِيلَعليربج ىتاذ
 اَيلَجأ : لاق ؟كلد نو اهل َملاََمبَ هلددَح تعش كش نإ : : هيف لاقو . ٌثيِدَّحْلا

 5 دير نب .يعتس يب

 تلو ةمألاتياناكإ: 0

 [17م:1 :عجاز] . ُثيِدَحْلا َرَكْذَف. ..

 000-0 8. هَ 2 وع 525

 رديز نب ديعس يبأ ثيدح
 ل

 :لاَق .رباَج ْنَع «ٌةَبعش اًنئدَح «رفعج نب دمحم اَنْدَح - دقلدلا

 ف هلال وُسَرأ ءدَْز ني ديعَس يبأ ىَلَعْدهشأ : لاق. يبعشلا تغمس

 [1517145 :رظنا] . مَا هباترَم

 سلا

 ةدانح نْب يشيح ثيدح

 اَمَدَح :الاَق. ريكي يببأ نْباَو مَآ ب ىيِحَي اَنندَح - 06

 ْنَع نب ىّيحَي : لاق «ٌةداَِج نب يشبح نع ؛قاَحْسإ يبأ ع ؛ «ليئارسإ

 ةٌنجح مْوَيَدِهش دك اكو «يلوأسلا مآ نبا: ىيحَي لاَق) ةدانج نب يشبح

 انآ آلإ يّنَح يدوي الو «هئماَنآو يم يلَع : ف هلل لور لاق : لاق(

 .يلَعْأ
 هللا يضر يلَعْوأ انآآلإ ينْيد يّنَع يضقي ال :ريككب يبأ نبا لاكو

 لطم ىصمل لالمل لجلال لاح :رظنأ] .(156//ءإْدْنَع

 .هلثم . . .ليئارلم !انكدَح «يريزلا انئدح -5

 يبأ نع «كيرَشاَنْندَح «يِريِبرلا ينعي دي هانتدَحَو -1

 .ةلثم 0

 ” يدل يناتسجت ينال تأ

 امدح :الاق. ريب يبأ نب ب ىَيَحَيَو ْمَدأ نب ىبحَي انندَح -

 نمم َناَكَو: ىَبحَي لاَق). دان نب يشبح نع ؛قاحسإ يبأ َنَع « « ليئارسإ

 «َنيَقْلَحُمللْ فغامُهَللا : :48 هللا لوُسَر لاق : :لاق (عاتدولا ةَجَح َدهَش

 ايءاولاَق ٠ َنيمُلَحُمْللْرفغا ممّا : :لاق «َنيِرصَتمْلاَو هللا لوُسر اي: اولا
 »# يعدو س

 . َنيِرصَقمْلاَو ةّئاثلا يف : :لاق «َنيِرصَقمْلاَو هللا لوس

 انكدَح :الاق ريكي يبأ نب ىَبحَير مدني ىَحَي نَدَح -46
 هّللاٌلوُسَر لاق :لاَك. تانج نم يشح نع ؛قاحلسإ ينس «ليئارسإ

 ٌرَمَ رجلا لكَياَمْئاكَ رك يَ نم لأسم: 8

 يببأ نع ؛ ليئارسإانكدَح «يريملا دَمْحَأ وُ بأ اَنيلَح -

 نم لوي هللا لوُسَرتْعمَس : :لاق. ةداَنِج نب يشبح نع «َقاَحْسِإ

 .ةَلئمَركدك .ثق ريغ نم لانس

 «قاَحَسِإ يبأ ْنَع :كيرش انآبنأ ءِرماَع نب دوس انئدَح - اكوا

 انآو يّنمأي لع: لوي هللا لوُسَرتْعمَس : : لاق. ةداْج نب يشْبح ْنَع
00 

 [17146 :عجار] . "يلع وأ انآ الإ يّنَع يدوي الو «هنم



 رم هس ديت ع
 ,قاحنمإ يب رخ «الوش اكد مآ ىصادَح ١ ان

 يلع: لوقف هلا لوُنرْطمَس لاَك 'يلولسلا ةداثج نب يشبح نع
0 

 ياي يااا

 ا

 ْنَع «قاَحْنسإ يبأ نع «ليئارسِإ اند ءَدَمحأ بأ انئدَح - “١161
 لوس لاك :لاَك٠ عادوا نجح َدهَش ناك «يلولسا دج نبكي شبح

0 
 ."يلع وأ انآ لإ ين يدوي الو هم اَنآَو ينم يلَع : : هللا

 لاهْنملا ند كلملا دبع ىبأ ثيدح

 نهم رعب هرب كامو
 نب سن ْنَع ٌفبعش اًنندح ءرّفعَج ْنْبدَمَحُم اننَدَح - 1ك"61

 لق هللا لوُسر ارم لاق. هيأ نع ؛لاهنملا نب كلما دْبَعْنَع نيريس

 [64١7ل/ 3١, همه :رظنفا] . رهشلا موص وه «ضيبلا ماي

 نب سنآ اَنكدَح «ماَمَه اَنتدَح ءدّمّصلا دبع اَنْنَدَح - نيف نان

 ناك :لاَق- هيأ نَع ؛ (يسيقلا احلم نبق نب كلما دبع ْنَع «: « نيريس

 [؟ م5 :رظنا] 6 رد . وايصال

 ثراحلا نب ةعيبر عنب ىلع دبع ثيدح

 ١ دبع نب

 3 هج
 َنَع ءداّيز يبأ نب ديزي نَع '؛ ديِمَحْا دبع نير يرَج انْئدَح - اامكعك

0000 

 ىَلَع ساس ّْلَخَد : لاق. ة ةّميير نب بلم دبع ْنَع «ثراَحلا نب هلا دبع

 اد َسَحئاشْيرف ىَرتق ير اَنإ هّللاَلوُسراَي : لاقف كلو هللا لوسر
 سما يم
 ل هللاَو : لامك هْييع نقر ردو هللا لوُسَر بضَق ؟اوُتكس انور

 [ هدعب رظنا] . اقل لكي لح اك يلق لن

 - ءاطَع نبا ينعي

 يح قوز ترا ل دلع دز يأن ين - ديزي نع

 ثمانعلا َّلَخَد :لاَك. بلا دباب ثراَحْا نب ةعيرب بلدي

 انلاَمهّللا لور اي: لاق ؟كيضْخُياَم:هَل لاقف ؛ بضم كف هللا لوُسَر ىَلَع

 ريق انو اَنوُقَ اذ اذإَو رشم ةوجوي اوالتْمُصَتَي وكالئا اذإ | شْيَرعلَو
 َنييقرح ردت ىّتحَو هجر محا ىّتح ف هللا "ل وسر بصف ؟كلذ

 هدا مومو هي

 زادت ينك ينل: لاق «هْنَع يرس امل َدقسا بضخ ا ناك هيي

 ورع َء قى
 هل مكي تحايل لج بل خدي الهدي دمحم سن يدْلاو : لاق

 امّنإ يناذكداقك َساّبعلا ىذ6 نمسا ايي: لاَق م هلوُسرلو لج

 [3لالتم1 1107 لالا :عجارإ. هيبأ ونص لجرلا مَع

 ْنَع ءءاَطَعْنْب ديزي انئدَح ءدّمَحُم نب بيس اًنكدح -

 بلا دْبَعْنَع «لقوك نب ثراَحْا نب هلل دبَع نع ؛ (116/4 )ديزي

 ينل راّصنألا نمسا ىَتأ لاق. بلم دْبَ نب ثراَحْلا نية نبا

 لكك ع

 لم دَّسَحُم َلْفماَمنإ: ملم لاق لوي نحلم نم عمن او

 : 48 هّللا لوم رردط اكل اك تش لل 5 ياتئاطل
 و هعهشو 00

 هللا دْبَعْنْبَمَحُساَنآ : لاق « قف هللا لوُسَر تن: اولا ؟اَنأ م سانا اهبأ
 مد عوام عاش

 لَجَوَرع هللا! الآ ءاًهلبَق يمّتيأطت هاتعمس امَف :لاق « بلّطُمْلا دبع نبا

 وْيَخ نم يناحجف نيتقرف مهكر مث« هفلَخ رْبَخ 5 نم ينلعَجَ ةهَقلَخ ََلَخ
 اويل مك. لي هريخ رم ينتج لَم مُك نقف 5

 .-ه- است مُكرحَواَيمكر انآو اني مهريح "نم يلج

 سنوي نَع ؛كرابمْلا نبا انْدَح مآ نْب ىَبَحَي اًنئدَح - 4

 ِنْب بلَظُملا دبع ْنَع ؛ لقوَت نب ثراَحْلا نْب هّلل دّبَع نَع «يرْهزلا نَع
 هال لو نفس اس

 اَمهَجْوَرب ف ٠ هّللاَلوُسَر ابل ْضَقلاَوَوُمُهنَأ ؛ثراَحْا نْب عير

 هذه نإ : هللا لوُسَر لاَقف كلذ نم نابيصي ةئدصلا ىَلع اَمُهَلْحَتسيو

 نإ مث« دَمَحُم لآل الو دَمحْملل حَنآل اهو سانا مامن ةكدّصلا

 ْتراَحْلا نْب لقول لاو «لْضَقلا جور يدل ٌةيمْحَمل لاق ف هللا لوس
 هيدا د سس يس

 ِءْرَج نْب ةَيمْحَمل لاو مير َنْب بلم َدبَعْجْور بلَلُسَلدْبَعِنْ

 لوأ يفر(ثراَحْاُنْب هللا دبع همَسي _ همسي مل) انيس سم لامانع ودي ل هللا لور هرم ساما ىلع هلمَعَتسَي 5 8 هلل لور تاكو « يدل
 ا

 آل هو هللا لور نإ : لاَقاَتهَيقئا قعد: ْتيِدَحْلاَذَه

 ىّنح حرب ال (مَْقل)ِنَسَح وأ اأ :لاقف «دكدَسَح هَسَح اذه: الاّقف ؛اَمُكُلمْحَتسَي

 يفد ابوي ولت اَسَنيَر تلعَجَ تكس هاَمَلَك املك اًمُكْيلَح ري اَم رظْنأ

 [ هدعب رظنا] .اًمُكَتجاَح
 همم عقم

 ءٍملاَص ْنَع ؛ «يبأ اَنكدَح : :الاَق .دْعَسَو بوُقْعَي الح -

 نب ثراَحْلا نْب لقوت نب ثراَحْلا نب هللا دبع نب هللا دبع ْنَع «يرهزلا نع

 دْبَع نْب ثراَحْلا نب ةحيير نْب بلأطملا دبع ربه بَللُمْلا دْيَ

 مس مد عام ع تورش
 بلم دبع ْنْبَْس اَبَحَو ثراَحلا نب هَ عَمتجا هنأ هَربْخأ؛ ؛ِبلّطُمْلا

 ىلإ ان لاو يل لافي لان: هلاّقف

00 
 باع بأن لع اج ايفا مامي

 ٌوُهاَمهنلاَوك ًالَعْفَتالَف : :لاَقك ءاَذاَرأ يدل هاربخآك؟ ناديت ادام : لاّقف
 هم يع سو تس ع

 َتبِحّص دَّقَل ءاَنيلَع ةَساَئآلإ نم اذه اَسقاَنَمْعَصَنَمل : :لاّقق« لعاقي
 2 مع

 وب انآ : لاَقف : لاق يلع كل اَْسْتاَمكهَرْهص تلنو هللا لوُسَر

 ةَرجُلا ىلإ قبس هلا ىَلص امل : لاق عجين مث ءاًمهولسرأ نّسَح
 20 رماة
 اًماَجرْخَأ : لاَكَمْتاَنديابَدَحاَف اَنَرَمىَّتَحاَمَدْنع اَنْ

 هعمل علم 001
 : لاق «٠ ٍشْحَج تبكي تْيَ يف ذاتيح وهوه الَحَدَف«لَخدَو ناررصُم

 بيصنَق تائدّصلا هذه ىلع ارم كاف ٠ هللا َلوُسَر ايد اَنَْق املك ؛هاَمَّلَكَذ

 تكسف : كام «ُساّنلا يدي امك يدون «ةَمفمْا نم اّنلا بصيام

 ىلع ع عا راع اش
 :لاَق٠ هَملَكئانأ اندر ىَّتَح ,تْيبلا فقس ىلإهسأر مَكَرو قف هللا لوس

 ماس هس ع كر ا
 :لاَقف َلَبْقَو .همآلك َنَع انهن اًهباجح ءاَرو نمت اَيإتراَشأَ

 دهرا م 50
 اَنْ يه اَسنإ ءدَّسَحُم لآل الو دَّسَحْسل يضبتآل هك ةقدّصلا نإ الأ



 ذالككا حج

 نب نايس ابآَو- رشا ىَلَع َناَكو- ؛ ءَْج نب ةيِمْحَم يل اوُعْذا ءساّنلا

 . سمح لا نم اَمِهْنَع قدصأ: ةيمحمل لاف« اتق , ثراَحْلا

 «َقاَحْسِإ نب دمحم نَع ٠ «يبأ انثدَح ايوا - ١ا/ككأ

 َْنَع؛ , قوت نب ثراَحْلا ِنْ هللا دْبَع ني دَمَحُم نع «؟ «يرهزلا انثدَح : لاق
 بلل دبع نب سابعا َعمتجا لاق. ثراَحْا نب ةبير نب بلم دبع ملي هع موا سا مارس

9 20007 
 .ثيِدَحْلاَركَذَ ٠ .دجْسصْلا يف ثراَحلا نب 5 ةعبير نباو

 ليبحرش نب داّبع ثيدح

 يءماربب مرر كه مع
 يبن ٌفيعَش اًنثدح ءرفعج نب دمحم اًندح - انودب

 ا ماه م كل

 202 000 وقمر نب هس قمه
 ينيرضُف ع علام يكسو اولا

 أ قذسو فعن يتوب" اهلج. اسك !ةتمعطأ

 .ىسو

 نم َناَكَو ثراحلا | نب ةَشَرَح ثيدح

 © يبنلا ٠ باحصأ

 يبأ يدي اند + لاق. ةعيهل نبا انندَح رَسَح اَننَدَح -'
 يممما»

 يبل نَع ء :49 بلا باح نم كو« ثان بي

 ُهَيصّلاملظ لت: لَك دك نوُكي ذاأهَلعل اليت مُكدَحأدَهشَيال :لائاق
 ل

 .طخسلا

 تا ل 5

 ىلطملا ثيدح

© 
 00 ب كمحم

 دبع تعمس : لاق .ٌةيعش

 04 ءسنأ بأن سآْ ديس

 :لاق كف يبللا نَع ٠ بلَلُسْلا نَع «تراَحْلا نْب هللا دْبَع نع ماّسمَعْلا

 ىَنْتَم ىَنْتم ةالصلا عدقتو نكْسَمَتو س 7و نيتعكر لك يف هنو م

 .جادخ يق كل َلَمَْيمكْنَمك مهّللا مهّللا : لوقتو ءَكَدَي
 هس صر ةرلسا يب 2

 . كيدي عنقتو : جاجح لاقو

 ربا هريس # هلم مدع

 سوس 6 د: ةمْشن تعميم
 دبع تعمس :لاَّق . ةبعش :لاّق. جاَجَح انكدَح -6

 هللا دبع «رلعم لأن مهن يأ نب سَ «ثدَحي ديعس نب هب

 يتلا نَع «بلْطُمْلا نع ؛ثراَحْا نب هللا دبع ْنَع ؛ءاَيمَمْلا نبا عفات نب

 هلم رك. . ىتم ىَم ةالصلا : لاق هنأ كف

 مو هربا
 ينتخأ ءٍبْطَو نب اند «فورْمَم نب نوَراَه انئدَح - لالككك

 ْنَع ءهللادْبَعْنَع «ًنارطع ْنَع «ديعس نبا هّبر دبع نع ءدّعّس نب ثيل
 ماما ما ماش

 ماا # سرا ها كاع ل 1 ا

 ص 1١7١514 0150/4 ليبحرش نب دابع ثيدح نييماشلا دنسم

 ٌةالّصلا : :لاك 8 لا لوُسَر نع سابع نْب لْضَقْلا نَع ؛ثراَحْلا نب ةمي ٍةَعيبر
 يدي عفت ا ياام ع ع6 ل يع 970 و ءءء

 كيدي م نانقو طخو عوير ع ينشق لقت ىلع
 براي: ا اًمهنوطبي البفتسم لَجَوزَع كي ىلإ اًمُهعَقرَت لوشي)
 [١الؤ6 :غجار]. جاتخ يق كل لَمْ امك ءاثآلك براي

 .باوصلا يدع َوه اذه: نَمْحرلا دْبَع بأ لاق
 ةومرل» ريةير هرادرعاش

 ديزي أنابآ «بهَو نبا يتربخأ «فورعَم نب نوراه اًنندَح - و

 يبأ نب 0'هفاك نبل دبع ْنَع ءسنآ [يبأ] نب ناَرَمعْنَع ٠ ضايع نب

 ىَنثم ليلا هآلَص: لاق يؤ هللا َلوُسَرَنأ :ةَعييَر نب بلطُمْلا نَع ءاَسَعْلا

 ينف فحل مث نِتمْكرلُك يفهَشَتلمُكدَحأ ىَّلَصادِإَوء ىََم

 لاك كلذ لفيلم مضي تيل نكست اعدام ةلآسملا

 ةلهملا :رظقنا] . جادا وأ «جادخلا

 هءسو لا رص هم مر هادم
 نب وِرْمَع نَع «ةبعش ينَربْخأ دّمَحُم نب جاَجَح اند - ١الككح

 تان: لاَق الف ّيِلََوُمهكدَح لْجَرْنَع « سوأ نب وِرسَع نَع «راتيد

 7801841616١ :سظنا] . !.لاَحرلا يف اوُلَص ةلأرطُمٍمْوَي يناق/ يلا ي يدا

5-7 

 سحيم 2
 دمحم نب جاجح اًننلَح --64

 0 رم مآ نم « سنآ يبأ نب ناَرمع نَع ءديعّس نب

 ىَنتم ةالّصلا : :لاق اق يِبلاَأ؛ بللُملا ْنَع «ثراَحْلا نب هللا دبع ْنَع

 و لهَضتو «ىَ عدقتو نكست و سمابتو «ن 5 هم

 يللا مهّللا :؛ لوش اوقتو « كيدي علطحت :عجار] - جاتخ يه كلذ ّلَمْفَيمكْنَمَ

 ِنَع «ديعّس ني هير دبع نَع ٌقبعش اًندَح «حور انئدَح - تدهن

6 

 ءِثراَحلا نب هللا دبع ْنَع ؛ءايمَحلا نبا مفان نب هللا دّبَع ْنَع «سنآ يبأ نبا

 لُك يف دِهَشَت  ىَتم ىَشْم ةآلّصلا : لاق يبا: َبلَلُسْلا نَع

 هملول ةريشو لو كلو
 ملْنَمَق 7 «مهّللا مُهّللا: لوُشتو كيدي ع دطتو نكْصَتو سابو  نيتعكر

 ماعم عه مول
 .جادخ يهن كلذ لعفي

 اَمههلتلَُق ءْمَعَت :لاق ؟ريادخ ُهُنآلَص :تلثَق :ةبهشش لاق
 . طايل هيجل

1 

 (178/4) فيقت نم لجر ثيدح
 00 0 هج 55 1

 ْنَع للهم ْنْب لضم اًنئدَح ؛مَدآ نب ىَبحَي انكلح -0

 َلوُسسر اَنلأَس :لاك. فيقك نم لُجَرْنَع ؛ «يبشلا نَع «كاّبش ْنَع «ةريغم

 نأ هانلاَسَف«ّهَد راي رض أ اص 1 نإ: اَنلَقَف ءانل صخري ملت؟انآالئ اك هّللا

 يفانلّصمَرُيناانلأَسَو انك ُمّرُي ملك ؟روُمّطلا يف انصح ًَ

 : لات ىباق؟ ةركياب] ايل هينا «ةَعاَس هيف انك صر د

 ني طف هللا لوُسَر ىلإ جَرخ ةركبوُبآ ناكو .ه هلوسر قيلَطَو هللا 'قيلَط وه
 [امحمل ,لاكالا :رظنا] . مكسَت فئاطلاّر َرَصاَح



 ص 1١516

 مسا مس
 نع «فيك جر «يبنشلا نع بخ «ةر ع «رصوخأل

 110/1[  :عجار] . هَوُحَن . .ل يلا

0 | 0 
 ليئارسإ يبأ ثيدح 6

 هس سسوس
 ا

 .(ح) جير نب اندَح «قاررلا دب اًنكدَح - ١7

 نبا ينربخأ :لاَق. جيرج نسبا ين ربح : لاق. رْكَي نب دَمَحَمَو

 وُباَوَدِجْسَملا 28 يبا لحد : لاق. 200 نع يع سو

 ملك 10000 هّللاَلوُسَر اَياَدَوَُم:كف ليقق . يصب ليئارسإ

 َساّنلا ملكي دمْفَيل : 8 يلا لاق 0س لتر سل
 هو مد 2 م مل

 . مصيلو لظتسيلو

 2 8 ةماعلا بيا تح
 ل ١ تباحصأ الف ثيدح

 يكب 2 فير -ٍِ

 اس ع 20010

 ةمركع اند ؛ٌةٌرَمَح نب رمع انئَدَح :دّمّصلا ّدْبَع اًنئدَح - ااا

 ىَصَح نم آنك دَخآَك دنع ٍميمَت يتبْنِملُجَراَنَو لاَ. دلاَخَنْب

 ًاميمتنأ؛ ؛ يبا باحْصأنمآنآلُف يلح: :ةَمرْكع لاق منهي
 سما اا

 قام كس يلا ليندا 0

 امي لجَر اكو
 ”هيع دج ماه وررب ع در
 . يمول هذه : يلا لاف ميه ييسر م

2 
 سلع دهس 5 ما م ريمع

 ينبل لفَتَأل :لاّقف« مي 8 هّللا لوُسَر دنع دنع ميت ينب نم لجَر لانو

 .لاجدلا ىلَعحاَمر سال لوْ اري آلإ ميم

 5-5 0 م8 و م

 فلخ نب دوس ١ ثيدح
 ع ما < م ل هه

.4 
 نب هللا دبع ينربخأ «جيرج نبا انآ «قارلا دب اَنَدَح - 1١

َآ دوسألا هاب نأ ؛ربخأ فلخ نب دومألاَنْيدمحُم ذأ مي نب امن
 ى

 َساّنلا يا ةلصَم نك دعس لج : :لاَق , حقل مْوَي سلميا قف يبل

 َنِبْدَّمَحَم يتربخأ : لاق ؟ُةَداَهشلا ام وبات ةداَهشلاَو مآلسإلا ىلع

 آلإ ةلإةل نأ ةَداَهَشَو هّللاب ناّمإلا ىَلَع مهيب هنأ - فلَخ نبا ينمي دوسألا

 لو :عجارإ . 288 هلوُسَرَو هدُبع ًادّمَحُم ناو هللا

 ينآلوخلا بهو ِنْب َناِفس ثيدح
+ 

 يمسك

 نأ ةلاّشع وبأ يسّئدَح « ةَعيهل نبا انئَدَح «“ ارَسَح اند -5

 هل هللا لور ةلحارلظ تحته ؛هلَح ينالوا بهو نب ايس
 ريامما

 ىلع طْخَي ف هلا لوُسَرَو كلل هكدَح الجرن[ « عادلا ةَجَح َمْوَي

 م سا لا الا اساس سس لسا 11 1001 اا

 (9/4*1) _ ليئارسإ أثيِدَح

 مُثءمَعَن 2 اًنديري هنأ اًننَظَف؟تْفَلَي لَه ل هللا لوُسَر لاقف ؛ ء[روُك

 تايم لابس ين لوي اميف لاقَو تام تو كُهداَعأ

 ىَلَع َنمْؤُمْلاإَو هيلع اَمَو ايلا َنمريَخ هللا ليس يف ودع اَهيَلَ
 يس سم م سم مر ءس فو دوو #  ٠ سم

 . مويا اذه ةَمرحك ةَمْرح هو هلَمَوه رح مارح نمل

 8# عدم اه ماه و 3
 يئادصلا حُب نْب َناَبح ثددَح

 «ةَداوَس نب ركب اًنئدَح « ةَميهل نبا انندَح «نَسَح اًنئَدَح --7
 ايلا 0 00

لا بحاص «يئادصلا (119/4)حبْنب تابحْنَع «ِمْيع نب دايز ْنَع
 ي

 ءممأ هل ” مك

 ميلر ف يال نذل, ءاوُرقَك يسْونإ : :لاكةناق

 ْمَعَن:تلقَق؟كلَذَكأ :لاقف وللا ىلع يوكن :تْلْدَف ؛ةثبتاف اشي
 روع ب

 مان و يناشد 3 تحب مك ةآلّصلاب“ تنّدأَك 2 حابصلا ىلإ يتكيل هتعبتاف : :لاَق

 ساس سا را را
 َنَم :لاّقف« نوي رجا ءاإلا ينُمباسأ فيل لَ نم اوت

 ياض مهل ماو «تيَلصَو تصوت ء ضو اضوتي نأ مكن دار

 ل: يِبنلا لاَقف؟يسّملظ نلف : لاَقف كلف يلا لجل

 هللا وُسَر هَل لاَفف؟ةَقَدَص لاْسيلُجَر ءاَجدت؛ ملل ةَرْمْإلا يف ري َريَح

 هنيطعأَت - انو - نطبلا يف "قيرَحَو سآرلا يف ادم ةَكَدصلا نإ: ل

 فيك :تلقك؟ كاش ان : :لاقف« يكسو ينم ةقيحص أ - يتئيحم
 سمسار هاش م رع هرم

 تعمس ام كنم تعمس دقو اهلبقأ

 2 ل6 نى . 8ع 2

 يئادصلا ثراحلا نب دابز ثيدح
0 

 ءداّيز نب ْنَمْحّرلا دْبَع ْنَع َناَيْفَس ْنَع ؛ « عيكو اًننَدَح - نذهذ#

 دارا َنّذأهَأ ؟يناّدملا ثراَْلا نب دايز ْنَع « يمرضحلا مْ نب دايز نع

 م يدعو

 .ميِقيَوهف نأ يان. ءادص اخ اي 88 يلا لاف «ميِقينألآلب

 مو هوة مو

 َنَع٠ يفيرفألا [انثدَح] ؛ « يطساو دينكم الح - نوذح

دصلا ثراَحْلا نب دايز ْنَع « « يمرضحلا ميم نب دايز
 لوسر لاق : لاق. 'يئا

 :لاق ءٌرْجَقلا ًءاَضأ نيح َكلْدَو ءسنأَت : :لاق « ءادص اَحأ اَيْندأ : كيف هللا

 وسر لاقف «ميقُب األ دارا ةآلصلا ىلإ ماك هللا لوو 2
7 00 

 .ميقي وه ند نم ؛ءادُص وأمي 3 :8 هللا

 وهو جيد نب عفر ةَموُمَع ضْعَب ثيدَح
9 <2 

 نع | ةيورَع يبأ نب ديعَس اند ءِرفُعَج نب دمحم اًنئدَح - ١

اع راسين ْبنَمَِسْنَع مسكت نذ ىلطينع ؛ ءةداتك
 نعن

 همنا
 ْنَع # هللاَلوُسر انه : : لاقف  يتموُسَع ضمانا : لاق نست

 اًمَوَءاَنَي : :لاك «ٌعَقناو انك مرآ 3 هللا لوُسَرةيعاوطَو ءاعفاتاَل تاك مآ



 506 اًهْعَرْرَي 25“ رض ل تاك رم: ا للي لاك لاق ؟كاَذ 200

 [19417 :عجاز] : سَ ٍماتطيالو ٍعيرآلو تُقباَهيراك الو ءماَحأ

 مساس هس سي

 .ريهظ وهو :ةداتق لاق

 8 3 - .ه هسا 8 و -

 ةمصلا نب ثراحلا نب ميهج يبأ ثيدح

 هه
 ىَلوَم رضتلا يبأ نع «كلام : نَمْحرلا دبع ىَلَع ترق - - ١ مك

 ىلإ هس ينل دلاخ َنْب دي ؛ديعس نب رس ْنَع هللا دبع نْبَرَمع

 يتيما يف هلا لوُسَر نم عِمس انام هلي ميج يبأ

 ُراَمْلاٌم ميول : :28 هللا لوُسُر لاق : يبا وب لا ؟ هَ ادام يلصْمْلا
 سا هم الا قب موسما

 نيرمين نم هلرْيَخ نيعبرأ ف قي ناك لادم يلصْمْلا يديني

 . هيدي
 همام

 َنيعبرأ وأ «ًأرهش َنيِعيرأ وأ موي َنيعيرأ لاقأ يردأ آل: رضَنلاوبأ لاق“

 [71173757 7473/6 :رظنا] . نس

 يباع م هع هه ماه

 نتن :لاّق“ هوس لاق. جيرعألا نَمْحرلا

 نب ٍمْيَهج يبأ ىلع اخ , "يبل جْوَر ةئوُمبم ىلوُم راسي هلل

 يبس ساس
 وْ نم 8 هللا لوس لأ: مِيَهج وي لا يراَصنألا ةمصلا نب ثِراَحْلا

 لب ىَّنَح  هللاٌلوُسر هَ دريم هلع لس "لجرهيقلَق «لَمَج رتب
 هال 6 رش فرع مع م امام

 [1147370/ :رظنا] . قف كالوس لرمي ههجوب حَسَق رادجللا ىَلَع

 ناشط ايس ارخْلا ةمل سواد 1

 87 6 لق ل 01 0

 يِبنلالاَسك ف هللا لور نم اهيل كالا لاقو ءا هلل لوثر نم

 ًءارمَنِإَف , نقلا يف ارامي الق ءفرحأ ةَعْبس ىَلَح اثير : لاف ف

 00 ا 00 .رفك نآرقلا يف

 هيبأ نع يراصنألا َميِهاَرْبإ يبأ ثيدَح
 مسعر هز

 ديزي نبا ينعي - -نابآ انئدَح ءدّسَحُم نب سُنوُي انيدَح -4

 ِء ْنَع ءراّصْألا نم خيش ميار يبأ نع «ريثك يبأ نب ىحُي نع - -راَطَعلا
 ل اني َرفْغا مهلا : لاك رجلا ىلع ىلع إلك ظلال د

 الامم :رظنا] . اَئاَعَواندهاَشَو ءاناكثأو ارك نر يغصو ارو ام ٌديبمَو

 [عاملوا لامك

 «ريشك يبأ نْب ىَبحَي نع « ٍماّشه نع ؛ هدّمّصلا دبع اًنْكدَح -6

 يف لوك هلا لوُسَر عمَسُهنآ ؛هكدَحْهَنأ هيأ نع ؛ ؛ميهاَريإ يبأ ْنَع
 سلس ل هال

 اَنِركدَو ءاَنيئاَغَو اًندِهاَشَو ءاَنيَمو انيَحلْر فعالا : تملى َلَع ةالّصلا

 . ريكو انريغصَو انك

 سل هو
 2 سم

 ءاَنبئَخواًندهاَشو ءانيمو انيَحلْرفغامُهَللا لاك تّيَمْلا ىلع ىَلَص اذِإ

 .انريبكو اريغصَو ءاقاثأو انك

 اذهب نَمْحلا دبع نب ةمَلَس بأ ينّكدَحَو : ىّحَي لاق -417
 «ٍملَسإلا ىَلَع هيحا نم ُهتيَحأ ْنَم مهلا هيف دارو يلا نَع ثيدَحْلا

 . ناَمإلا ىلع هو هون نم

 عك
 هريثك يبأ نب ىحيأنبأ اسم ان نافع اًنْكدَح - ١ 1ر1

 تم ىلع ىَلَص ف يبل دهس هنأ ؛ هيبأ ْنَع ءَةَداََق يبأ نب هللا دبع اًنئدَح

 اكريغصَو ءاَنئاَغَو اًندهاَشو ءاَميمو انيَحل رفا مهلا لوفي هعمسف

 .اَتاثأو انرَكدو ءاَتريبَكو

 3 نيتملك داو تاَملكلا ملال اوم ةّملس وب ين حو : لاك

 ثانكدَح

 3-0 "ةفهذفل

 م عع

 ْنَع «ريثك يبأ نْب ىَحَيانندَح نبأ اًنئدَح نافع اًنكدَح - نول

 [17ك41 :عجار] : هوحتب انف ينل نع« [هييأ َنَع] ' ميها اربإ [ينأ]

 ينل ةرم نب ىَلْعَي ثيدح

 هج -

 3 :لاَق 16.2 ب لا برقا دعوت ينرخأ
 راف شعم هم مع

 نير قل: يدب أ هايالو يلق حكرا انوا كف هللا لوُسر

 | رم مَ رهبان رطل ضبا اإىل قس نت

 هع
 حويل اياسآوآلَبهيصأ ص ا.ه لوسي تلاّقف ءاَهَل

 َنْيْيَوُهَكْيهْنلَعَجَل هل هدر« هبنيلوأن لاق ؟ةرَمْمَك يرذأ ام ٍْويْا يف

 هرم لف هع اع هي لن
 ءهّللاُبَعانآ هللا مْسب لاّكوأئآلك هيف ثقف هاقَرَعك مث لحرلا ةطساو

 ناَكَمْلاَذَه يف ةَمْجرلا يف ايلا : لاق هاي اكوام هللا ودع اسخا
 همم مل هع همي

 هاش اهم ناكملا كلذ يف اهئ نجوم : لاق « لَم اَماًنيربخأَ

 هم اْنسَح اَسقَحْلاب كعب ياو : تلاقف ؟كّيبَص لمهام : لاّقف سال
 هرم مر

 رو ةدحاَو اهم دْحَق للا لاق“ «مَنَقلا هذَهرِرتجاَق «ةعاّسلا ىّتَح ايش
 يق
 .ةّيقبلا

 0 لاَقاَتْرَرَي اذِإ ىَّتَح ءةَناَّبَجْلا ىلإ م ميتا تَجّرَخَو :لاّق

 رَجَش آلإ كيراوي نيش ىَرأ ام: تل« ينيراوي يش نم ىَرَتَلهكحْيو

 :لاَق «٠ امبير اهم رجع :هتلُق ؟اًهيْرَِب امك : لاق ٠؛ َكيراَوُت مار

 :لاَق ٠ هللا نإ اممتجَت نأ امُكَرمي ا هلل َلوُسَر نإ: لك اَمِهيلإْبعْئا

 َلوُسَ نإ امه ثق اَمِهْبلِإْبَْلا : لاقف جر مُث هنجاَحل رب اتَمتجاَ
 عرس هع

 .اتعجَرف اَهناَكم ىلإ اًمكنم ةدحاو لع عج نأ مكرم للا



 مس اك سا عم و وبي ريي# سس عسا

 1 ١ ايلونص ىَحلطيلَجءجإ زيان لج هلع امو لاق

 هك لَمْ اَنَهْنَملْرظْلاَكَحُيو : لاقف يح ترم هيدي هنارجي
 رم ع ساس عش ه مس

 هئوعدكراّصنلا نم لجَلهثَجَوَ ةبحاَص" سلا تَرَكَ :لاَك اناقتك

 سا سا ساس لا
 ملا يأ :لاك كامات: 0 :لاّقف هَْلِإ

 لاق ؟هيثيأأ يلي« لمطتال: :لاق 6

 .هب ثم ةكدصلا ةمسبُهَّمَسَوَف : : لاق «٠ هلا لور ايكوم لب
 ما ماش

 ءوِْمَع نب لاَهْنمْلا نع ؛ «شمعألا اَنئدَح « عيكو اًندَح - ااا

 :ةرم لقيم يلا يننب ع ي: رم عيكو لاق) ؛ هيأ نع ؛ٌةرم نب ىلَيْنَع

 يبتلا لاف مَملهبءاَهل يب اعمال ىَلإَتءاَجةآرمانآ هيب نع

 نيش هلت لاك ا لاق ٠ هللا لور انآ ؛هّلاَُدَع جْرْخا : ف

 طقألا دخ : 8 هللا لوم اوسرلاّقف : لاك ءِنْمَس نم نيَشَو طقأ مايو

 [3ا/:5 :رظنا] . الا هطول

 حسم ةالكمل ىلإ كارا اك لاك. 0 يِفَقّتلا

 88 يلا َمَسَمَ 5« قوُنَخ نمي ش تبصأَق ريكي نأ لق هباَحنصأ هوجو

 اللا ىلإ جم غون :لاَق « يكرتو هباحصأ ءوُجو

 ماو باَنآلْلا«هنيد بصداع :لاقو يِهجَو َحَسَمَف؛ «ىَّرْخألا

00 

 .ءامسلا

 نب سُنوُي نع « يدوس وَمن - و
 لسع ير را ىلا ا -

 انهوُجو حَسْسي يل ناك : لاك. ديبأ ْنَع ءةرم نب : ل ىلعَي نع ءبابَح

 سس عش عقم دس

 ْنَع َنيِذْلا وجو حس ٍمْوَيَتاَدءاَجَف : لاق اَنْ ةلراسو ةآلصلا يف

 يل تْخأ ىَلَعْتلَحَ تنك ينأ كلذ يكرتو يِراَسْيْنحَو ينيمُي

 امل هللا لور كك ام: : يل لق «ةَرفُص نم ءايشب يِهجَو تحسم

 ُترَصَح يمك تلسغاك يقاتل فب ىلإ تفل كهجوب ىأر

 ريَخب داَع : لاق يَلح ةلربو يجو حسي يبرمَق «ىرخأ ةآلَص

 .ءاَمّسلا تّلهتساو بات َالَعْلا « هنيد

 نب ءاَطَع ْنَع ةَبعش اَنُئدَح ءِرَمْعَج نب هس ان - ١4

 ىَلعي نع - - ووَْع نب ٍصْنَح يبآ وأ - صح نب مَع يب نع «بنأسلا

 :لاَق ؟ةاَرْما كنآ : لاقفأق وَ يلع 8 هلل لوُسَر ىأر : لاق. .ةرم نب

 160٠6 :رفنا] تال مث «ةَلسْغاك بهذا :لاق «ل سل

 ْنَع «بئاّسلا نْب ءاطَع ْنَع داَمَح انُدَح ءُناَذَع انئدَح - نهاد

 عذر يبو اف هللا لوُسَر سنا لاك. رم نب ىَلعَي نع هللا دبَع نب صْقَح

 ُهَلَمَتَف :لاق اه.دمتال مث هلسغا مث لس مث ةلسغا : : لاق «ناَرقََر نم

 [ هدبعب رظنا] . دعمكم

 نب ءاَطَع ْنَع د ٌداَمَح اًندَح «دمحم نب سنوي اًنئدح + ا١االكذكك

 لف يلا تبن : لاق . هرم نب َىَلْعَيْنَع ءهّللا دْبَع نْي صْفَح ْنَع «بئاّسلا

 [1747 :رظنا] . انكَدَح - /17 ١

 مدريار ةردمو

 ىَلعَي نب هللا دبع نب رمع يد دْيَمح نب ةديبع انندح - ١4

 تخون تلَسْتْا: :لاَق. رم نب ىلع يانغ رنا

 وللا ىلع لكاتب لاق رق نق قولا جينا

 كد يلع لاك ؛ ؛ةلسغاق بقا: يللا“ ل تلق 'تضدل

 كو باتالشل هب مكي .لاقف# را نمل. هَل
000 

 هامل

 ْنَع «يمجنألا اند « ثيل يبأ بما نندَح - نفك

 : نع «هيبأ نع «؛ ير لو لطي نيدو نع اقل

 يبا هَل لاف «ميظَع بهذا نمنح هلع لجَر افلا ىتأ : لاق. ه

 «لجرلا َرْيدَأاَمَلَق ؟اَذَه ٌةاَكَراَمَق هللا لوري : لا 90م 5

 .(197/4) لع ةميظع هرج : :ف هللا لوُسَر لاَ

 ُهتَعِمْسَودهَللا دْبَع لاَق) دسم هللا دبع سَ ٠/1/1

 8 نْبدَمَحْساُدَح (ةَبْيَش يِيأ نْب دَمَحم ِنْ هللا دْبَع ْنم اَنَأ

 نب ىَلْعَي نَع « ءِصْنَح نْبَِّلا دبع ْنَع «بئاّسلا نب ءاَطَع ْنَع « لْيَضُق

 عطفا : ا هج د

 ؟8 هللا ل اوُسسر نم ُهُتممَس ًاثيدح كمدَحأ الآ: ىلحَيَمَل لاّقف كل

 :لاق. يداّبعب اوُتمْجآل : كحول لاق اركي هللا لرش دس

 «بقعمْلاميِهاَريِإوْبأَو هو ءدَّمَحُم نب لعام انئدَح - نهم

 :لاَق» تباك يبأَنَع؛ ء(روثني)وبأ انكدَح «يرازقلا يني اَوْرَماندَح

 َدَخآْنَم لوقا هلا لوُسَر تمس: :لوُقَي يلا هرم نب

 190/117 :رظنا] . ِرَشْحَملا ىلإ اً لمْحَينأ فلك اًفَح ربِ اضرأآ

 ْنَع ةَملَس نب داَمَح اًنئدَح «يعاّرْلا َملَس وُ بأ اند 7

 مر عاش
 يب تعمس

 :لاَق. ةيايس نب ىَلعَي نع ؛ ةريبج يبأ نبا بيبَح ْنَع ,هب نيوصاَع

 نيدو رم ؛ «تجاَح )يضفي دار هك ريسم يف 4 يّ عمتك 7

 ريب اجو امهم ىلإ نجر اهم م 4, ىرخألا ىلإ امُهاَدَح تمص ضاق

 يِبنل لاف لوح املا تحرج مك ضْألا ىلإ هنارجب ب ترضف

 سمسم ىلع

 يبا هْيَلِإثَعبف ' هرحن ديري هّبحاَص نأ معزي
 509 دهض 2

 هنا ؟ريعبلا لومي ام نورت 8

 لإ بَحألاَم يلام هّللا َلوُسَراَي : َلاَقَف ؟يل تن هبهارأ : لاّقف , كي

 اَيهتاَرَك يل الاَممركأَل

 ريغ يف بذيل لاّقف ؛ُهبحاَصْبدَمْيربَق ىلع ىآو. هّللا لوُسَر

 ماد اَمدْنَع َفَّقَحُي نأ ىَسَع : لاق هرب ىلَع تمض ةدبرجب رمد ريك

 00 ةط

 مرجال : لاّثف« ًافوُرْحَم هب صوتسا : : لاق هْنم



 راع حا

 ٍنِبٍمصاَع نع ٌداَمَح اًنكدَح 62 بميلاد - نول ١و

 م
 ميل ؛ةيَبس نب ىلع «ةريبج يبأ نب بيبَح نَع ,ةلدهب

 ةَديرجب اعد مّن ربك ريَغ يف بذَمْيبفلا اَذَهَبِحاَصانإ : لاّقف ربت

 .ةطر تما اَمدَنَع َفّقَخَي نأ هلع : لاقف ربك ىلع اَهَمْصْوَ

 ناَمْثَع نب : لاه انكدَح «بعو اكد ا اح نوي 0
 م مم مش

 0 لاك“ رف كد
 وامل رم 5-7

 ناّملغ َينسحَد ٍمْوَقلا ماما (5 هللا لوُسَر ٌَلبْقتساَف :بيهو لاق :ناَفَع
 ماهو اًهاَه[رفيإ يبصلا قفط : : لاق هَدخأينأ قف هللا لور دار ُبَعْلَي 0007 ع

 هيدي ىدحإ ْمَّضَوُف : : لاق ذَحأ ىَنَح كحاب هللا لوُسَرَلَمَجف هرم هم عع ربا رعب ش ساس ع عا سل ل

 8-5 لو لق د دع ان زف هضم أضل

 هما 000-0022

 ل. طاتسالا

 نا مهنا ع 6
 نامثع نب ؛ هّللا دبَع انْئدَح ؛بْيَهَو اًنئدَح نافع انئدَح - نو من

 ُنَسَح ءاَجهَنأ 'يِرماَلا ىَلعَيْنَع ءدشار بأ نب ديعس نع ؛ ءٍميلخ نبا

 مهمض اممم اق هللا لوُسَر ىلإ ناس امي اَسُهنَع ىَلاَعَتهَّللا يضَرنيَسْحَو

 َلَجو وع نَمْحّلا اهتطَو ةأطو رخو بم لَِبم دلولا١ نإ :لاكو
 خا ٠١

 ءورْمَع نْب لاّهثملا نَع «شّمعألا انندَح «عيكو انثدَح -71
 أ لاّقف. مل هباصأَدق اهل ناب أرم هه اف يَا نَع ءٌةرم نب ىلعَي نع

 نْيشْبَك هلل تدهأَف ءاَرَبَق : لاق ءهّللا لوُسَر ان: هللادَع جرخا: ف يبا هل هم هياط |م» سف عري هارو هه هاد

 نمّسلاَو طقألا ذُخ « ىَلعَياَي : هللا لور لاقف«ِنمَسَو طقأ نم ًانيشَو

 [17ل61 :عجار] خلا اهل درو نيش َدحأ دخَو

 . باي لطهي نح :ةرم ميكو لاقو
 ءوِرْمَع نب لاّهنمْلا نَع ؛ «شمعألا انئدَح « عيكو اًنئدَح - فوكو

 م ٍرَفَس يفق يبا عمتك : لاق. هيأ نع هرم ِنْب ىَلَْيْنَع

 امم هللا لوُسَرنإ امه لثك نيئانألا د د َتْنأ : يب لاق الم
 ىَرخألا ىَلِاَمُهانْحِإ تو دلل املا اًمينبتا ل ءانمتجتْ

 لك تبكومك ُكَتِجاَح ىَضَنَف ؛ اًمهب ريس 8 يب
 00 ايش تح

 , باسل نبال رشا « قالَ اندَح ندع مم

 4« ممل
 50 ا ب عل 1 7

 اهب حآَص َنيأ : لاف: 78 /رل هلع فق لارج عضم

 ل :لاَقَف ؟هينْمب آل : لاقف كله بهآ لب أل : لاق هينعب : لاف, ءاَجَف؟ريعبلا
 اَذَه تسرك ْذِإاَمأ : لاق كري يعم ْمُهل ام تي لل هنإو كلهم سس ساه ووعي »# هماس 000

00 
 . لإ اونسْحاَف ٠ فلا ةلقو ٍلمَمْلا رت اكس هن رم نم

 حس عون

 نفسا + "يتلا رم نب ىلع شيد ,نييماشلا ُدْسْسُم ٠
 »ب يضاعف

 ١١ ال ص

 ًاوُشتةَرِجَش َتءاَجَل ل يل مان لمان مرسم : لاق

 :لاّقف هلت رَكَذ ظقيتسا اَمَلَق .اهناكم ىلإ تجر مثيب ىّنَح ضرألا
 عاش سهل سعلاو

 ذأ 8 هّللا لوُسَر ىلع مل انآ [يف]لَجَوَرَع اه ابر اتنأتسا رت يه

 0 .اًهل

 الق يبل دَحاَ لج هب ءاهل نيابة هاف اب انَرَمف اًنرس من : لاق
 مدعم مل ع

 نم اَنَجَر ملف ارسم لاق «هلل لور َمَحُس ين جرحا : لاقف هِرَخْنمِ

 هاكر فب مو
 ءرزَجْلا درت نآ اَهَرَمأق نيبو روزَجب ارمله ءاملا كذب رم ارَس

 كني يَدَلاَو: تلاقف ؟'يِبصلا نع اَأَسق نيا نم (وُيِرََهبَحْصأ مَ
 لم

 .كدْخَي ير هنم ايار اَم"ق حلا

 ينكدح سوي نب ليئارسإ نا نواه نب زياد - 119
 ديزي لاق) ىَلمَياَهبأْنَع ةَمْيكُح هَددَج ْنَع ىَلْخي نب هللا دْبَع نب رَمَع

 ةريسيةطقل طقتا نم : هللا لور لاق : لاق (هم برب ىَلَْي : يوري ايف 00

 2 لف تلك قوق ناك نقم هكذا لك ةقرمملَك كلذ هب وأ هلبَح وأ امهرد

 00 ولعت
 َنَع ٠ «شاّيع نْبِرْكيوبأ انكدَح ءِرماَع نب دوس انندَح - لي

 نأ هر ام : لاك ىَلمَيْنَح ءوِرَمَع نب لاهنملا نَع «ةَرْمَع يبأ نب بيبَح

 يبّصلا اًرْمآٌر كد تْئآر ام نوال © هللا لوُسَر نم ىأر سلام ادَحأ

 ىّنح هيناَس أ َمحَر؟ةلوُكْي لعلام : : لاكن الإ يعلاَرمآو نيل
 ساهل سا مص يمس هده عل عشق

 نضرادَك ق اَييكقسْلاب كدب يذّلاو تقادَص : لاَق مرح نأ دبر ريك اذ
 رسوم م # هم عم

 .لَف ل "قَسْاب لقب ياو كلذ

 * ىلإ مل
 «بئاّسلا نب ءاطَع اَنَْدَح بيهو انئدَح نافع انكدَح - ىنوشد

 َرَع هللا لاق : :لوُقي ل هللا َلوُسَرْتْعمَس :لاق. يلا هرم نب ىلع نع ه6
 [اال.١ :عجارإ يداّبعب اوُلْئمتآل : لجو

 وُبأ انكَدَح ءداّيز نب دحاوا دبع ان اَندَح ُناّفَع اندَح -7
 0 مس م :لا: ياك وبل اقدَح , "اروي ربا سعينا مم ا ل

 ا
 علال ١ :عجار] ٠ .رَشْحَمْلا ىلإ اهيارت

 َنَع «بئاّسلا نب ءاَطَع يِئّئَدَح «دْيمَح نب ب ةديبع اًنكدح - نونو

 ريمعو 50000
 هّللالوُسَر ينآر : لاق. هرم نب ىلْعَي نَع ِصُقَح نب هللا دبع هَل لاقي لجَر

 ةارْا كللآ! ؟قوُلَخْلا اَذَهاَم ىَلعَياَي : يل لاقف قوبل انو قف

 آلو هلسغا مّ «ةلسغا منكن ع َكنَع هلسغاق بم َمْداَق :لاق ؛آل: تلق :لاَق
 هع
 ,كعت

 انك 1

 َنَع «٠ « يلعب يَسح اَندَح- "مين يبأ , ِنْب دمحم ِنْب هللا

 :لاَق. ولم نب ىَلعيْنَع ؛ لبان نب يأ نَع هل دبع نب عيرلا نع «ةَدئاَ

 لجعل هلك ضرالا مارش ملظ لج امي: لوي له يّبلا تعم سم م ةل

 ٍدْبَع نم انأ ةثعمتسو) دَّمَحُم محم نب هّللا دبع



 0ك

 مات
 يلح .ةتايف موب لإ قالب ايضا ع مس رخال ىلحريألا

 سعد داو

 . سانلا نبي ىضْقي

 رم نيرو ور ٍصْقَح اَيأ تغمس :لاق . بئاّسلا
 رهو 3

 قف هللا لوس ينآر :لاَك. (يِفّقلاةرُم نب ىلَياتعمَس : لاق .ىَفقللا

 مكة امش هلا :لاَق ل :تلّ؟ةاَرْسا كنآ : :لاّقف « اََلَخُم

 ذقن :عجار] . عت الو « هلسغا

 3 رمل مقشر رب ةرا مدر

 نب نوُمِيَم نب رَمع انئدَح ءناَمْعْلا نب جير انَدَح - اا/اك

 نب َناَمْثَع نب ورْمَع ْنَع «يرصبلا دايز نْبا ريثك لهّس يبأ ْنَع ؛ «حارلا

 ىَهتل ف هلا لوس (10/4/ 4أنأ لج نع «هيل نح «ةرم نب ىلع
 نما سلو هدلحار لَوْ َوه قبض ىلإ

 اتم علم يلق“ 20 هم ماعم مكمل
 لوُسَر ْمدَقَت مث اقوا نوما .؟الّصلا ترس مُهنم لمس

 نم ضَمْحأ دولا لَمْجَيءاَيإ ئموُي «مسهب جي ب ىَلَصَف هتلحار ىَلَع ا هللا

 . - هعوُر نم ضنْحأ هدوجس ل عجي وأ - عوكل

 35 هي دلك ه2 - هةموو

 َناوُرَغ نس ةيتع ثيدح
55 ©- 

 لآله ِنْبِدَّمَح ْنَع ءدلاَخ ْنِبةرق انندَح « ميكو انثدَح - ١١7
007 

 ماسه 4اس 0

 ٌناَوْزَغ نب ةَبلع اضم : لاق. .مهنم ٍلَجَر رْيَمَع نب دلاَخ ْنَع «يِوَدَعلا

 قآل ماع ان امال هلا لوم ةعبَس مياس ير ذل" لوُشَي

 [مرجل ا محم ءااللاه :رظنا]. نقاش تحرق ى ىتح ؛ :ملبخلا)

 ملا نب ناَمْيَلَم ريمقم
 امدح قر ب ناميلس اًنئدَح ءدّسأ نبي اندَح - ١ /1ام

 اسم هوك هدأ هاو ل
 ناري طخ لاق. يم نب هلا ْنَع لاله يشيد

 َهّللاَدمَحَم : :لاق (8 هللا وسر انبَطَح :ةّرَملا هذه لب اكو :رهب لاَك) مما هعمل
 هه س

 قم و ءاذَح لوو ٍمرصب تن[ الا نإ دْنبَمأ لامه هْيَلَ ىنثأو

 رق ىلإ هم وتم, َ لو احا هيت ةنتمك ةاجم الإ هن

0 

 سمس قل
 نيعَير بسلا وست ئانأل ذهل 9 م محلا تالنت

 هس سك 6

 و تطل يلو ف0 تحرق لح رجلا كريد

 لَآ نم حّبصأ مق ءاهفصنب تروا اهصنبرئاَك دنس نيو يني اهنَشَت
 يسن يف ادوكأ لأ هللا ذوغأ ينو راصمألا نم صم ريم بص الإ ميل

 وكي ىَنَح َتَحَساَنَت ل نيا طقوم إو ءايغص لادن اميظع

 [100/117 :عجار] . ادم ءارمألا ؛نوُرخَتسم وأ نوُلسَو اَهيقاَع

 مسارب

 يمعثخلا ديعس ِنْب ِنيَكُد ثيدح

 ا

 نييك نع سيقع م 1
 # مو

 ةلاسك ةقمميرأو نوُسرأ حنو هللا لور ايآ : :لاَق. | ديعس

 لإ يدعم هلل لور اي: :لاَق مهطغأت مث رع 9 يلا لاف « مادا

 :لاق - رهشأ عير بر ١ مآلك يف يلا ميكو لاق - :ةيبصلاو ,ظيقَي اَم

 ْماَقَق : لاك« ةَعاطَو اَمَس هن َلوُسَراَي: :ٌرَمْع لاق هع مث
 ما سا ب رع صل مع معو

 حقد هّرُح نم حانتملا جرحك هل ةقرغ ىلإ ان دعَصق هَعَم انمُفَو «رمع

 :لاق «ضيارلا ليصقلاب هيبش رسل نم كرا يف اًدِإَق : نيكد لاق «باَبْلا

 ينو تفل مل لاك. اعاد مجيد : لاق ؟مُكئأش

 [االالام لالالا لاطلالا لالا :رظنأ] ٠ رك نمار مل نو مه هرخآ نمل

 َنَع ٠ سيق نع ؛ ليِعاَمْسإ انئَدَح 5200101110 ٠

 ةَكمتيرأو ابكار نيعبرأ 8 هللا َلوُسَر انآ :لاَق. ينّمْلا ديعس نب
 ًالإيفياَم هللا لوس اي :لاّقف «مهطعأق ْبَهْذا 0111 .اسو

 امس: :لاَق« «مهطعأف اق ْبَهْذا :لاق « , يطبق للرد رم نم
 م ساسو

 ضاق بالحق هنّ نم حالم جرخأق لاَق (ةَعاَطَو

 ل ل د ا

 مُكبَحأ ام نم لجرَلُكدَحاتءاوُدْخأتل : : لاّقف ءِرْمَت نم ضبارلا ليصل

 .ةرمم ادرك مكن ٍمُْقْلارخآن م تْنُكو تلا

 نب نيكد ْنَع ٠ « سيق نَع ؛ ليعاَمْسإ انئدَح « عيكو اندَح - ١0

 ةرثيل شتر اه كلادوسر اق + :لاق. 0

 مضار همرعونو
 ضع سك نَع ؛ ءلياتشإاللح دي العش ااح 0

 سام ساس
 هل اما ك2 سعال

 اتش كح الا د نش تبا - نففثي

 هللاَل اوُسمر انآ : :لاق (١/هر/4) . : ينّرمْلا ديعس نب نيكد نع ؛ 0

 .تيِدَحلاَركَك..

 مُئشْعُج نب كلاَم نب ةقارتس ٌثيدَح
7 4*2 2 09 

 نع َقاَحْسإ نبا ينعي - -دمَحُم اًنَرَبْخَأ ىَلْعَي اًنندَح -4

 قوس لَ هيا عج نب كامب نَا ير

005 3 

 كبح ديك تاثلك ين تل لاك يقرأ رم يلع ؛يضاتح

 اةدينش يفلت :رظنا] . رج

 «ةوَسيم نب كَما دبع نَح رع اًندَح ؛عيكو اند - ١١ هفنن

 5 كلا وسمر ماَق : لاك. مشع نب كلام ِنْب ةقاَرس ْنَع ؛ سووا ْنَع

 .ةَاّلاٍمْوَي ىلإ ميلا يف "تلد لاف « يداؤلا يف ايطخ

 . ديننا يشم اح «ممازإاب يكاد

 سمس مسمع س س ه0

 0 يدم ع و -
 تلت لرب هلل لواط وشي قرش اتضعسما وشي يلع



 يفق هلو لاق. ةَقلا موي ىلإيَحلا يف كرا
 . عاملا

 ِنَع «قاَحْسِإْنْبْدَمَحم انْ «نوُراَم نب دز اندَح - هه ةفي

 َةقاَرُم هع نع «هييأ نع ؛ «مشئطج نْب كلام نبا سحرا دبع نع «'يرهزلا م
 مسا ساس

 إل نزلا يع 8 ل لوول لاق لل نن كل

 3-55 عجار] كاد تا ين معن :لاق

 ل ه1 لاق قف هلل لور "يجمل

 طار يِرظْمَج لكَ راَّنلاِلْهآ مآ : :لاق « هلل لور ايىلب : لاق كرا
 .نوبولغملا ء ءاقعضلاةّنجْلا لهآ مو ءبكَمُس نار روسو ره ليس

 :لاَق «٠ يلع نب ىَسوُم انئدَح «ديزينْب هللا دبع انئدَح - 0
 وعاد مو هاش
 َلوُسَر نأ ؛تددَحهّنأ لوي كلاَم نب ةقارس نع ؛ « يني لوفي يبأ تعمس

 مظغأ نمو - ؛ةقدّصلا ٍمُظْعأ ىلع كدا فارس اي :هل لا هَل

 اهلي كب دوُدْرم كتب لاك هّللا لوُسر اَي ىَلي : لاق - ةكدّسملا

 .ةريَغ بسك

 نِباَتدَحَو ٍحلاَض نع يبأ اَنندَح «بوُشْحُي انيدح -

 نب ةقارَس "نأ ربح هاب نأ ,ريخأ كلام َنْب ِنَمَْح ولا َدّبَع نأ «باهش

 تقفطَف : :لاق :هيف يق يذلا همَجَو يف 8 هللا لوُسَر ىلع لحد مُشنَج ا
 َناَكَص :لاَق رك :لاّقف نع هلأسأ امد ام تح هلل لولا

 يون عروو

 اَّئالَمدَكَو يضاّيح ىَشْفَت لالا ٠ هّللا َلوُسَر اي تلف نأ لاس امم

 يف“ مَعَ: 8 هللا لوُسَر لاقف ؟اهيقْسأ نأ رجأ نم يله يلبإل هم

 [172/974 :رظنا] ٠ لجو ع هلل رجأ ارح دبق لك يس

 ْنَع ؛'يرْطلا نَع رَمْعَم انثدَح قالا دبع انندَح - نففض

 يف © هَّللا لور ىَلِإ جه ؛ كلاَم نب ةقارُس ْنَع «زْيبزلا نب ِ ةَوْرَع

 آر ْجَأ يله يلإ ضْوَح ىلع ةلأضلا تار: :لاّقف ؛هعَجَو
 .رجأ (ىَ رحل دبكلا يف« محن : : لاقفهيقسأ

 لما دبع نع بش ةبعش اًنئَدَح رمح نب دمحم لمَحم اًنيدح - 7

 اي لاق هنأ ءمل مضل نب كلَ نب ةقاَرثس نع « سوال نع رسم نب

 0 ب

 [هدعب رركتي] . ديألل لي
 ةيوزرب مر ةدق

 دبع نع ؛ به اَنكدَح ءدّمَحُم نب نْيَسْح انئدَح - ١١17

 مَكو)'يناثكلا ٍمُشُج نْبةقارس نع حُب اسوولط تضم : لاق. كلَملا

 هللا لوري : لاَقف« كف يبل لاَسُمنأ (ثيدَحلا يف اذكهلمةنَمْسي

 [17707 :عجار] ٠ دّيألل : لاق ؟ديألل وأ اَذَه اًنماعل هذه اًنثَرمع

 ةلملكلا] بحصة نش يدَح نييماشلا نص
 هدد سس

 ما ميممق

 00لاك. يلا نع رمش ع قالا اكد - لفقر

 5 يخأنْباَرمَو ( 11/1/74 )يجلس كلام ْنْب نَمْحرلا بَ يتربْخأ

 هس اَنماَج : :لوُثَيةاَرس عِمسهّنَأ مريخ هاب ذأ «مشنج نب كلام نب

 لكَ يضر ركب يبأ يفو ف هللا لوسَر يف َنوُلَمْجيِشْمرف رع

 سام نم سلجم يف سلاج اني مهرس وأ اهلك نمل امهم دحاَو

 يلإ قارس: لاّقف «٠ انعم ىَحمهملْجدَلتأ لدم ينب يموت
 ٌتْقَرَمَك :ةَقارَس لاق ءهَباَحصْأَو ًادَّمَحُم اَهاَرَأ ينإ ل َ دوسأ فنأ تير ا 0 سلق ماش

 ءًافنآَقّلطا انآلُثو انآلُف تيار نكلو « مهب اوم -_ ان نو

 يجزاك يل لخاقاخ لح اس لجعل ياعفإل

 دخول هت انك زد من يذق يأ
 ٌةَيلاَع ُتطَنَخَوضْرألا يحب ت طخ ؛ تلا رهط نم هباتجرتك

 /اًمهتدوسسأت نر تح يبرق اسر ٠ اًهتبكَرَت يسرق زيي حلا
 ماقوار 6 ل

 تررَخَف يسر يب اترَكَح تنوّصلا مهم اة د ثيَح مهنم توُنَد امل

 «مالزالا نمتلك يتانك ىلإ يدي نوفق ال امن

 ”تنكر(و) :مُهَرضأ ال نأ هَرْكأ يدل جرح «المآ ممرض اهب تمسفتساَف

 يب تركع مهنم تاو اذإ ىّتح يب بر اهم ؛ مالزألا ُتيصَع 2ءو يسرق

 اال تجرخأل تاك ىل يي لل أ هارت يبت

 قبولا رف ادذمت اإىل ' يبا بقت يسر

 ىّنَح ضرألا يف ذ يسّر اَديْتَحاَس تالا ثكيهنع هللا يضر ركيوبآد

 اني حرت دكت ملق ؛ تلطيف اَهْنع ترَرَخَ « نيتبكرلا تقلب
 لاق)ناَخدلا لم ءاَمّسلا يف عطاَس ناك اَهيَرْئآ ال ذِإةمئاك توتسا امل
 هي كعك سا هع ب هلق
 وه: :لاقو «ةعاسةتكتش اعلان: لق نب درع يبل: :رمعم

 ا ,اوُمَقَوَك ا شيما الأ هركأ يذلا

 ٌرهظَيَس 0 هنآ مُهْنَع سبح لا رم تسيل ام يقل نيح يسن يف كوك : ؛ مهتج

 عمو
 نم ْمُهيرحأَو ةيدلا كيف اوعدك 200 لل قف هللا لوس مآ

 ملط الاوله سضرعَو هالايام مهرفسرابخأ

 باك يل بيكي لاس ءان اّنَع فخأ نأ الإ ينآلاّسيمكوانيَش يري

 مم مرسم يسهسل 2 ه2 2 00
 . ىضَم مث امدأ) نم ةّعقر يف يل بَتك ةَفنْبَرماَحَرماَ ءهب نَمآ علوم

 هام اة - 2م ماها م ها. -

 شويجلا بحاص ةدعسم نبا ثيدح

 نبا انآبنأ :الاَق. ا.قارلاْعَو ركب انا ١ نوير

 . يمايق طب يف ماكنا

 . يماّيق ءيطب يف : قاررلا دبع لاو



 «ةَمَلَس نبا ينعي ٌداَّمَح اَندَح ءدّمّصلا دبع انئَدَح - ىووك

 :ُهل لاقي فيلا باَحْصآ نم الجرد ؛ةرلضت يبآ َْح "يري دَح

 !؟كيكبي اَم :هلاولاقف « يكييوهَو هدومي هباَحْصَأ هيَ لح هلل دبع وب

 :لاق ؟يئَقلت ىتح ةرفأمُك كبراَش مدح : ف هلل لور كك َلثيملآ

 هنيمي ضب لَجَوَرَع هَّللاَإ لوُشَي ا هللا لور تمم يثكلو « ىلب 8 ىَلب

 الق يلابأ الو مذهل هذَمَو ءهذهل هذه : لاقو ىَرخألا دياب رأوه

 [50 444 11مل :نظفا] . ٠.5 تعتلي يف زن

 ف كلل وثم باحساس ضرع :لاَق. ةَرْضَن يبأ نع ؛ يرحل

 !؟هّللا دبع اَآ اي كيكُياَم : :هكَليقك قلك ُكَتوُدوُمَيهَحْصأ هْلَعَلَ قيو واروع لم 6 هلع مام دب

 ًِ ىنَح (4//191)ةرفأ مك كبراَش نم دُح : لرش لي

 َلَجَوَرَع هَللاَذإ : لو هللا لور تنس يثكأو ؛ىلب ىلب :لاَق ؟يناَقلَت

 [يني] « ىرخلأ ضنك ضو .«يلابأ الو مذهل هذه : لاقَو هنيمُيي ةَضِبَق ضَبَق

 يأ يف يرْئأ الد: يلاَبأ الو ءذَهل هذه : لاّقف « آلَعَولَج ىَرْخألا هدي
 مما ملل مع

 هديب عشنا انآ نيّتضبَقْلا

 يموُرْخملا دلاخ ند ةمركع ثيدح
 لق لرد مرخ

 روج ,همع نعوأ ,هيدأ

 نع ٌةَمَلَس نبا ينعَي داَمَح اَنئدَح ءدَّمصلا دْبَع اَنثَدَح - نففرو

 لاق 8 هللا َلوُسَرنآ ههُدَجْنَع مَع ْنَعْوأ هيأ ْنَع «دلاَخ نب ةمرْكع 1

 ادِإَو اع اوُجُرْخَتآلكاهبْمآَو ضرأب نوعاّطلا َناَك اَذِإ : لوبن ةَوْرَغ يف

 [168614 :عجار] هويت الاه مثلو ضْرأب ناك

 (ٍرِماَع ِنْب َةَعيِبَر) ثيدح

 زان لها, ماو ح - لنففشأا

 ْنَسَح نسحب خيش ناكو «سدقملا تيل نم ناسَح نب ىََيْنَع

 اطل ويا هللا لور تغمس : :لاق: ٍرماَع ِنْب هير نع ؛ ,ٍمْهَتلا

 . مارْكإلاَو لآلججلا

 «ديربلا نبا ينعي «مشاَه انئدَح « ديب نب دمحم انئدَح - 1

 ىلإ[ بِهَا : لاق. رباج نبا نَع ؛ ليقع نب دمحم هلا بَ اَدَح : لاق

 ملك هللا لور اكليل ماسلا : تلق ءءاَملا َقاَرهَأ دكو 4 هللا لوُسَر

 :ُتلقك ؛ يلع دري ملك : هللا َلوُسَر اَيَكَيلَع مالّسلا : :ُتلْيَ َّلَع دري

 يشْمَي ب هللا ل اوُسسَر َقلطْناَف يلع دري ملف «٠ هللا َلوُسَرايَكيلَع ماسلا

 ايكاشلمل َدِجْسَمْلا [ىلإ] انآ ت ْتلَخدَوهلْخَر (ثَلَحد ىنَح ُهَفْلَخ اَنآَو

 ُةَمْحَررُمآلَلاَكِيلَع لاّقف له 1ع يحن

 آلآ :لاق مّن ؛هّللاُةَمْحَرَو مآلَّسلا َكِْيَلَعَو هلل ةمْحَرَو ماكس َكيلَعَو هللا

 َلَوُسَر اَي ىَلَب : تلق ؟نآرُقْلا يف

 اًهَنَحَت

 ف ةَروُسٍريَخب رباجج َنْبهّلا بَ ايلي

 تح يملا هلل همَحْا ارا لاق , ءهّللا

 يهز هير

 دبل اب سا يح ناسي انَح- نوم

 ةَعييَر نب كلاَم هيبأ ْنَع :ٌَميَرَم يبأ نب ديرب يندَح : لاق. يلوثسلا لتاقم

 ٌرفْغا مه ٠ َنيقْلَحُملل رفع مُكّللا : :لوُقْيَوهَو هللا لور مسن

 لوس ل يملا: : مولا نم لجَر وشي :لاق َنَمَلَحُمْلل
 ذوي انآو : لاقمُت. َنيِرصّقمْلاَو : نيرا زا ؛ةقثلا يف

 لا
 [لالخلا :رظا] . ميظَعارطَخح أ ٍمَّنلاَرْمُح يسأر لحب يبرسَياَمَق « سأرلا

2 
 وى

 2 عاق ىدفمم هدا هام كان
 يئاطلا شيدنخ نب بهو ثيدح

 5 2 . م ا -ِ
222 2 

 نَع «يبْعشلا نَع «يِفاَعلا دوا انئدَح «عيكو انئدَح - - 1

 لدَْتناَضَمَر يفةَرْع ف هللا ٌلوُسَر لاق : :لاَق. يئاّطلا شِببَخ نْبا

5207 
 . ةجح

 مم م ءراشنو

 ِرِماَغ ْنَع «يدؤألا دود اَنكلَح «دّيبع نب دمحم اًنئدَح - +

 يومصش #٠ ماه م

اُدْتتَك لف هللا لور دنعأسلاج تنك : :لاَق . . شبِنَخ نب مره ْنَع
 ٌبَان

 «داَضمَر يف يرمتعا لاق ؟متعأ رولا يأ ينهون تلاَقف

 يعمل كا
 8 ةَجَح َلدْعَت ناَضَمَر يف ٌةَرمع نإ

 نسب ىّيحَيو يأ اَندَح هللا دبع انك 5/1١

 رم (نايفس :لاقو : 7 كور م َلاَكَو) اكس انكدَح يب ود : لاق . نيم

 لاَق :ل اق .'يئاطلا شبت نْب بهو ْنَع ٠ يدشن ع

 [3ا/411 :رظفأ] . .ةَجَح ُلدْنَتناَضَمَر يف ٌةرمع : كف للا لوس

 ع ءرياَجَو ناي نع

 - . 00 يل -ٍ

 دئاع نب سيق ثيدح
 9 م » ير

 يبأ نبا ينعي - ليعاَمْسإ انكدَح ءدّيَبع نب دمحم اًنئدَح - 11/6

 ىَلَعَّس الا بُطخَي 8 هللا َلوُسَر تير لاق. ذئا نب سيقع - دلاَخ
 [اةمج# :عجلرإ اًهماطخب كاسم يشبَحَو ةَقاَ

 مسا مش
 0 مقوم يق

 0 ا ا دوي

 ةَئان ىلع بْطْحَي 8 هللا َلوُسَر تر :لاَك. ذئاع نب سيق ْنَع ءدلاَخ
 موكا دله هلم همك
 .اهماطخب كسْمم يشبح بح ءاَرَمَح

 ما ماع

 هما ها اماصو

 ميرخ نب َنَمْنأ ثيدح
 لتس يج و ع ندمت



 1 فيدل

 كي لاك 21 ا طق قاع

 اوبتجاف) أرق مث د اثآلك للاب اكارن رشإ دو لا ةداَهَش تَلَدَح سانا هيأ اي: لاق

 ءامك١م :سظنا] | * :جمحلا]. «روزلا لو اوبتاو ناكوألا نم سجل

 [لولنف

 مسه © 8. ه يم < 8 ”ىا# -

 هيبأ نع ءنمحرلا ديع نب ةمثيخ ثيدح

2-2 
 خجل

 َةَمَكْيَح نع «َقاَحْسإ يبأ نع ٠ يبأ اندَح يرا- 84

 مانام
 ْمُكئاَمْسآِريَخ مان : :لاَق ف هَّللا لوس ؛هيأْنَع ٠ «ِنَمْحرلا دْبَع نْب

 . نمحلرلا ديو هلا َدّبَع

 يلبأ نع « ميكو [وبأ]انكدَح دمحم نبني انئدَح -6
 لمحل دهان ؛ةَربَس يبأ نب نَمْحّرا دبع نب ةمكبَح نع ؛ قاحسإ

 ٍدلنبامساام: : 8 هلال وسل لاَثَك ٠ قف هللا لور ىلإ هدَج مَعَ

 مث نسل دب همس نكلو «ًزيزع همم :ل بلا لاق «يزع ٌلاَق

 : لاق
 واقع

 ع | ”ثراَحْلاَو نمنح هلل بح ءاملسألاٌريَخ 6 2

 »6س هرب همز ١
 ِنَع -داّبَع وأ - دايز انئدَح ءناَمْقْنلا نب جير انئدَح - 1

 ىنآ هنأ ؛ هيأ ْنَح «ةَرْبَس يبأ نب ريس نع «ديعس نب ريمع نع « ٍجاَجَحْلا
 ُلوُسَر َلاَقَف «ىّرحْلا دْبَعَو ناكَونَالُم : :لاَف ؟كشلَو ام :لاَق :٠ كف يبل

 نإ مُكئاَمْسأ ربَخ نمو - مُكئاَمْسأ قَحأ نإ «نمحرلا دبع وم : : 8 هللا

 .تراتلاو نسحب هلا دب ميس

 هسا لا
 َنَع «َقاَحْسِإ يبأ نع سنوي اَنكدَح مين بأ َدَح - اطالة

 مع ا

 يلدلو: لاَقَق ؛ كف ينل ىتات ءازيزع هاَمَسُق امآلُع يدَج دلو: لاق. ةمليخ

 ُدبَعَوُم لي آل :َلاَق ًاَيَِع : تلق: لاك سَساَنق: لاَ بلغ ب م

 . (وهف يبأ)“ َلاَق

 9 هم - هتيم“ 2 م

 ىدنسألا ىفتتاكلا ةلظنح ثيدح

 «ايررجلا ديس نح لاس اند «من وب اح ب وع

 انك :لاق. باكا يدْيَسألا يمينا ةلظْنَح ْنَع "يدنا دام يبأ ْنَع

 يلي نع ينك لحنك | ارك هللا لوُسَر دنع

 اَبآةت يقلق «تجَرطَف ءهيف انك يذلا تركو تنمو تكحضت يدلوو
 ترك 9# يلتف ٌفدَمْقتل َنِإ :لاَقَك تفقات اتقان : ؛تلق ركب

 ْمُكدحئاصَل يدع اوُنوُكَ امك نونو مكن ةلنح اي :َلاَقك «هل كلذ

 دبع نب ةَمكيَح ثيدَح نييماشلا دن دئسم
 ظ3112000-

 هنأ هايم مد

 ةنشلكلا 77١/؟ ص

 َوُهَلاَقاَذَكَه ءاَلَه وحن ملك وأ ْمُكقرْط يف وأ مُكش رف ىلع ُهَكَئلَمْلا

 (15884 :رظنا] . ةَعاسو ةَعاَس ةَلظَْح اي - ناّيَفَس ينعي

 ٍمّقّرمْلا نَع ءدائّزلا يبأ ْنَع ءنايفس انئدَح «عيكو اَنئدَح - 1

 را ىلع رع لف يلام اور : : لاق بتاكل ةلظْنَح َنَع «يفيص نبأ
0 

 هذه َتَناَكاَم : َلاَقَف هلاوِجرْفْأَف : لاك الا اَهل مممجا دقو ةلوتقم

 هّللاَلوُسَرنِإ هل لفك ءديلَولا نْب دلاَخ ىلإ قلطلا : ٍلُجَرل لاكَمُث لت
 ما مم

 .ًافيسحةلو ير ليتل نأ كرما
 مسرور مريم مر

 نع د يالا هس نبني الح /- ١-

 م98 فم ريامو عسر

 :عجارإ. يدخلك:
 مص مم مس

 3 مه

 نبا انكدَح ءساسملا يسبأ نب ميهاَربإ اَمدَح ١
 نبيا رح لاك دا يك دا( هلام .عّوسو

 2م

 يرمضلا ةيمأ نب ورمع ثيدح

 :لاَك. ةورع نسب ماَشه ْنَع /ديعس نب ىَيحَيانٍدَح - -1/ا/

 يتلا تير : لاك. هيي َع «ةيمأ نب ورم نب نآلُف نع «يرهزلا يدَح

 :عجارإ. ىّلَصك امس مي ملو ضمنضمب ملك - قرع وأ - امخل لك كف

 اةذييبلل

 نبل انَدَح «دْعَس نب ميهارنإ اد ' اك وُبأ انيِدَح -68
 ف "يلا ىأر هنأ ؛هيبأ نع «يرمتضلا ةيمأ نبا وِرْمَع نْبرمْعَج ْنَع «باهش

 . وتيم ىلصق ةالصلا ىلإ يح ماهم تحي ف ملأ
 يب نب ىَيحَيْنَع مَ نكح | قارا دبع اكد - 11/1

 :لاَق 'يرطتصلا ةّبمأ نب ورمَع ْنَعا محل دّْبَع نب ةملآس يبأ نع «ر ءريثك
 [ هدعب ام رظنا] لا ىلع حسا هلل لور

 ب ىَبحَياكدَح ”يعاوألاانئدَحأ ؛ةّريهُمْلا وب انَدَح - - ١ اك

 ,يرطتملا ةمأ نب وِرمَع نبع مل يبآ ع ؛ يميل ريثكت يبأ
 [17مبج :عجار] . ةّماَمعلاو نيا ىَلَع حسني #8 يبل ىَأَرهنأ ؛هيلأ نع

 :لاَك قاّزرلا دْبَع وُحَأٍماَمَهْنْب باّمَولادْبَع اندَح - -اظاللكا
 8 ماما 2 ا مم م سار

 ني وِرْمع نب هَّللاْبَع انندَح : :لاَق. يندم ديَمح [يبأ]َنْ دمحم تغمس

 ناز للا ىلضأ ان: : لوي هللا لوس تعم :لاَك . هيبأ ْنَع ءةْبم
 و نس سا لل

 . قالا دْبَع وُحآ ٍماَمَهْنْب باهولا دبع : :نَمْحّرلا دبَعوبأ لاَ

 َنَع «يرهزلا نَع رَمْعَم اًنْنِدَح « قازرلا دبع انُندَح - كدفشتل

 خا ف هللا لور أره ؛ هيأ نع ؛يرمضلا يم نب (ورمَع)نِباِرَمعَج



 نييماشلا ددسُم ا" ص

 ملا هاَنآَف ؛ لك فك

 ام 200 5

 سايت م عا مر#
 مو ةالكملا ىلإ امش نيكس ىتلاَكمَ

 يبأ نبا يني - ىَيحَي نع ؛ناَبآ انئدَح مروي الح - لفشل

 نب وِرصَع نب رْفعج َنَع ٠ ءِنَمْحَرلا دبع نبا ةَملَس وب ينئدَح : :لاَق - ريثك
 :عجار] ن كلا ىَلَع ميم 2 هّللاَلوُملَرَرَصب مم مسالك ع و

 أ هنأ ؛ هكدح هابأ نأ : ديم

 ةنيقك

 - 42 0 م م6 | م

 ٌروُصْنَم ينئدَح :َنايْفَس ْنَع «ديعس ْنْب ىَيحَي اَنئدَح -65
02 

 ءِروُصْنم نع «ةَدئاَزَو نايس اند : لاق يدهم نب نَمحرلادّْبَعَو

 م 68 8 مرجعا م مدر ما م

 دبع لاق « ل سأل ناقل ف كتلا وع م

 ' [16464 :عجار] . عربا يش هنيدح يف ىَحيل

 مرنم
 لهآ تلأس :َلاَق. "كيرش انئدَح راع نب ةوسألااننَح - نفحات

 اذليدل :عجار] ل "ىلا كري مله اوركذف نايس نب مكحلا

 هلام ممل ص را ص را را سل

 نع .بلهوو ةبعش هاورو : ِنَمْحّرلا دبَعوُبأ لاَ - اك

 . يِنلا رهن ؛هببآ ْنَع «نايفس نب ِمكَحْلا نَع هاجس ْنَع ءروُصُنَم

 نب ٍِمَكَحْلا نَع ءدهاَجُم ْنَع ءِروُصْنَمْنَع ءاَمَهريغ لاقو

0 
 . 8 يلا تْيآر : :لاق .نايمس

 2 تفيد 0 هم ل -

»4 
 ماّشه اَنيدَح : لاك ماع وب ورم نب كلما دبع اًنئدَح - ااربتكال/

 ناكر - يبأ يترَبْخَأ : لاق. يبل رششب نبي اندَح : لاق. دْعّس نب

 لاكي بلا باَحْصأ ملجم مدبب ناك : لاق - ءاَْرَلا يبأل اسيلَج

 يف وهاَمْنِإ نس نب َوماَمْنإ تلا يامل« اكو يطا ا : هل
 ىّنَح ربكيو حبسي ننإَعر اذ اًدِإَق ةالَص

 00000 ره يعدو هك 2
 ثعَب: لاك 5 مالو اقل ءاترشلاوبأ هل َلاَقَ «ءادرلا يبأ

 ِسلْجَمْلا يف َسَلَجف ْمهْملُجَرءاَجَف تدقق «ةيرَس ف هللا لوس
 نْحَناَيلَنيح انتيآرْول :هبلج ىلإ لُجَرل لاق ب هللا لوُنسَر هيف يذلا

 (م /)يراقغلا مالم انو اَََخ : :لاَقك َنمَطَف دام َلَمَحَف ودَمْلاَو

 (ُرَخآَك لد عِمَسَق «ةرجأ لطب دك الإ اَم لاق ؟هلوق يف ىَرَتّفْبَك

50-7 
 هّللا َناَحْبس :َلاَقَق :٠ لف يبل عم ىَتح عرف ءاساي للذي ىَرأاّم : َلاَقَق

 هشيم همر

 قو شل 7 لاَق ولم طال ران

 و

 ليلا َناَيفَس نب مكَحْلا ثيدَح
 1 ا

 الحم للم :رظتا] 001011 لوُقأل يّنِإ ىَتَح هْيَلَع دعب لاَ

 واصل ااحبحممم لاصمبلال اامل»

 مم يم سا مام # س6

 ةَملُك :باَترلا بأ هَل لان ٌَرَخآمْوُي اَنيَرَم من: َلاَق - ١ ؟ك/كم

 يامل ىلع : 8 هللا لوس انك لاَ :لاَق ؟ةررْضَت لَو انعَفنَت

 اطيل سلو ود سا هلل لي

 ممم هم ممل عزم ره دعم
 اوس ولمن 8 كا :َلاَقَق ؟ةلرضَن الو اًنعَفتَت

 ٌمَطْنيةَرْفَش 7 دْخَأَي لَعَجَف أمي رح كلك علب « هراَزإ ل ابسإو هتمج لوط الو

 ينربخَأَق : لاَق ها فاّصلا ىلإ عقرو هيأ فصلا ىلإ عش اب

 مررت م ل همة لو
 ٌ ' هيل رق هك بدلع نإ واتم ىلع ل ةطباتلك حد :لاَق. يبأ

 وي ل
 .يدسألاٌمْيرْخ اذه : اوُناَقَك ؟هْنَع تلاَسَق « هّيقاَس ىلإ هادو

 سس كلك ع ل
 َلاَقك «ءاتردلا يبأ دنع ْنْحَنو َرَخآآمْوَي انيرم مث : لاق - ١ا/ابا»

 ١ 8 هللا لون اوُسرتْعمَس : :َلاَقَف ؟كلَرصَتالَو انَقْنَت ةَّملك : «اتردلاوبأ هل

 | مكسب اوُجلْصآَومُكَلاَح اوُحلْصأَْمُكناَوْخِ ىلع َنوُمداَ ْمُكَنِإ : لوقي
 . نشُحَفْلا لَو تشيل

 - يوم انئدَح :َلاَق .يدْهمُنْب محراب اند -
 دبع ناَمْئلْسَوُم ١ يب لاق) عيبرلا يبأ دامس ْنَع - حلاص نبا يني عَ

 لون مسلفلا نع دنس نلوم ىو يذلا نت

 خيو َنيعمَتَجُم اسانأ تنآَرَق قشَم هدد دج سلخ لاك. ةَيواَعم
 :لوُقَي هتعمسُم «ةّيلظْنَحلا نبا لهَس : اوُناَق ؟اذَه نم : :ةتل مهدي

 [؟؟مم+ :رظتا] . اًضَوَكْلك امه لَك نم ل اوي 88 هللا لوُسَر

 نب سيق ينكدح دعس نْب ب ماَشه اَندَح «عيكو انئدَح - ةددففشفأ

 ناك :لاَق- قم ءاترّلا يبل اسيلج َناَكَو - هيبأ ْنَع ٠ « يللا رثب
 هل 0 2 يلهس وا رعاه رع يلم ىف م

 َوُماَمنِإ ءادَحآ ملكي داكيأل ادَحَوتم « هيلا ُهللاَقيلجَر قدم

 ايل َرَمَ : لاق :٠ هلأ ىلإ مجري ىنَح ركب تن | نسي
 هرم رم مدس 000 0-0

 ' هلو اًنعَفْنَت كْنم َدَملَك : ءارلا وبأ هل لاق «ءاتزلا يبأ دنع نَْنو ميتا
 ماعم مرمر

 | مهم لجَر سلج اند نأ امله يس يف ا هللا لورا لاق ؟كيرْضَت

 :َلاَق َمّتَنَمْط انآلُف تْياَرْولْندلُف اي : :لاقو اق هلل لوس هيف سلجم يف

 :َلاق «هرجأ طب دك الإ هاَرأ ام لاك ؟ىَر امك يراقخا مْ وام

 دَمحي لب : َلاَقك «مُئاونصأ يبل عمَس بن ىّتَح كلذ يفا ملكت

 :َلاَقَك هتك ىلع وجبال مه ىقح ءاتزطلا وب كلبك لاق ءٌرَجْؤُيَو

 1 [ا7// :عجار] .معل : :لاَق- ًارارم - - هتعمسآتنآ

 الَواَنعَتْنَت ةَملك : : ارا وبأ لاَ ٌرَخآ موي ايل رس” -11///
 منو رعت

 ولكي دسألا مير لجّرل معن : لوي ل هللا لور تع : َلاَق ؟كرْضَت

 َرّصَقَل ةرفّشلا َدَخأَف َلّجَمَ امْيَرُخ كل علب ةاَإرصقوءرعس نمصق

 : يبا ع م َةَيواَعُم ىَلَعْتْلَخَدَف :ىبأ َلاَق ؛ ياس فامْنآ | هَراَّزإ عَقَرَو هتمج
 رشم ص را مرو

 ياس فاَمْنأ ىلإ ارو هنأ قو رمش ريرسلا ىَلَحهَعمآلِجَرتيآرَ

 [ا/4 :عجارإ . يدسألامْيرخ : اوُناَق ؟اَذَه نم :تلق



 كلم ةَملَك :ءادردلا وب لاق ءٌرَحآ ميال َممّش : لاق - 4
 ْمُكَنإ: ؛انل َلاَقَف اك هللا لوُسَر َعَماَنُك «مَحَن :لاَق ؟كَرضَتَلَو اَنْ

 سانا يف اونو ىنَ ْمُكسَبِلومُلَحر اوما مكاو ىلع مدا
 سس ةروا#ك

 :عجار]. شحن الَو ٌشْحُشْلاٌبحُي آل لجو هلل نإ كما ْمُكنأَك

 روم مس

 هم هايس دع

 همهم

 ب

 ءور
 هلل نب ديلولا يكد هل دعب يلع اندَح - ا ةففن

 ينئدَح ديزي نب عبير يئدَح : : لاق. رباَج نبا ديزينب نَمْحّرلا دبع يئدَح

 راما ساق ماس يمهل »و
 لوُسمربحاَص 'يِراصْنلا يلح نب له عِمَسهنأ « يلولسلا هش وب

 بدك هوا رماد اني هللا لوس 4 الاس َعرْفألاو ةكيع نأ ؛ ل ِهّللا

 ءاَمهْلِإ (181/4)دَْبَرَمآَو ءاقهّللالوُسراََمَتحَو «َلَعَت؛ انه هب
 رس يع م ديم ل ص ع

 «هتمامع يف دقو هلق .هباترمأ يذلا هيف : لاق ؟هيف ام : :َلاَقق درع مك

 اًيفاَم يرد ال ةَفيحّص لمح : :َلاَقَق عَرْمألا امو «نيلجّرلا مَكْحآ ناك

 وسر َجَرَخَو ءاَمِهلْوب 8 هللا َلوُسَرةَيواُم ربت ٠ سلما ةفيحّصَك

 ََممُكر اهلا لوأ نم دجْسصْلا باب ىَلَ خانم ريم «ةباَح يف ف هلل

 ل هل عر ل

 مل ياكل اذه بحاص نيل َلاَقَق « هلاح ىَلَع وهو راها رخآ هب
 وعم

 اًهوُبَكرا م « ءٍمئاَهَبلا هذه يف هللا : ف لونا نو
 م2 مود هر

 نإ هاَمهفَو لاس نم انآ طلاع ءانامس اَهوُيكَراَوأح

 ؟هيني اَمَو 4 هللا لوس اي: ا م م

 . هيمي وأ ؛ هيفي

 اَم:َلاَق 3

 هةموو "ع 3 م م -

 ةاطرأ نب رسب ثيدح

 انمدَح «ةنيهل بلل دب اَدَح « ىسوم نب نَسَح اًنئدَح - 1/١

 ىَلَع لهل هيأ يبأ نبدا ع ايي نب ميَيش نع ٠ سابع نب شايع

 ُهَّنِإ :َلاَقَك « سانا مئات كرس نَدللا نيج دج نيح «(سذؤرب)“ ربما

 لاق وَلا يف قَرسالْجَرَدَجَو طرأ َنيَرسْبنأ الإ امهعطق نم َيدَسَيَم

 عطَقلا نَع 4 هللا لوران : َلاكو هدي ْمطَْيمكو هدَلَجَف ءلَصَم :*

 0 .وْعلا يف
 انآّبأ : لاك .هللا بعدَ لا هناا امالالا

 دسك ردم اك. رش ةعاش لاق. هيي

 وَلا يف عطقلا نع انهت هللا لوُسَر تغمس يآ لول : : لاق يَ

 .ةلس يح مث دلجق ٠ َكُمطَتَ

 سيم نب بوي بلَمَحُم اندَح جراب مكائد -

 :لوُشي. يشرُفا ةاطْرأ نير نخ حي يب تنم ١ لاق ِسبلَح نب
 انرجأو ؛ اهلك رومألا ياَتبقاَع نس مهلا :وعاي هللا كوسرت

 .ةرخآلا بادو ايندلا يزخ نم

 .مكْيَه نم اَنَأ ُهُتْعِمْسَو :هّللا دبع َلاَق

 مال

 نييماشلا عبار لوأو ثلاث رخآ

 يبآلكلا ناعمس نس ساّوُنلا ثيدح

 يراصنألا
 و

 مب يضطتشلا ٍساّبعلاوبأ ملم نيدو اَنثَدَح --6

 نب ىَيحي يد : : لاق .٠ : دج وم طي نحال بح يح : لَك لَم

 سهسسلا
 ةقاط ين ح١ 6

 َلوُسَراَي : انفك «هاَلَسَ ءانهوُجو يف كلذ فرع احر ملك لل
 هسا معا

 ةّقئاط يف ُهاظ ىّتَح َتْمَرَو هيف تحف ةاَدَهلا اجلا ترك «هلل 4

 2 2 ار هد
 انف ْمُكِف انآ جرْخيْنإَه ؛ ْمَّكيَلَع يئماقوخأ لاجل : لاك ؟لْخَلا

 ُهَّللاَو هس جيجح وراق مُكِف تلو جرخَيأنِإَو مكوه ُجيِجَح

 مر يد ع« وروما ع كةرعو
 جرخي هنإو «ةيفاط هنيع ءطّطق كدْمَج باش ُهَّنِإ ؛ ٍملسم لك ىلع يتفيلَخ

 اي :اَنلُق اوين هلا داَبع اي «٠ لامشَو ايمي تاَمك «قارعْاو ماشا نيب ةلخ نم
 200 هر

 رهشك موو ةَنَسُك موي نوت :لاق ؟ضرألا يفهم هللا لوُسَر

 يذلا مْوَيْلا كلذ هللا َلوُسَراَي َراَي :انلُ و مكمل هما ئاسَو ةمجَك م وو

 اًيءاَنلُك ُكَرْدَق هلاوردفا ؛آل : لاق كيس اع تكرم

 :لاق «حيرلا هتريدَتسا ْيَمْلاَك : َلاَك ؟ضرألا يفُهعاَرسإ امك هللا لوسَر

 تبق ضرألاو طك امسي هَلدوبَحَسي يق سويف يحلاب سب
00 0 

 او َرصاوخ هدو ىذا ملول يو حس ملحم

 :ممُئاونأ هعبتت ُهَلوَقِهيلَع اوُدرَيَف ءمه وعدي يسلاب ميو :ًاعورض

 اكل وذ هرب .ةيش مهلاونأ نم مهل سيلا الحم نوحي م6

 مش 0 ءيب مع
 َوَعهَّللا ثَمَيذِإَكلد ىَلَعَوْماَيِ َلاَق هج للتي و

 َنْنَي «قلطمد يرش ءاَضْيبلا راما علب ميم نبا حيا لجو

 دنع هلق كرد نحت ٠ يكلم ةَحَجأ ىلع هدَياعْضاَو « نيئدورهم

 م6

 ىّسيع ىلا ىحرأ كلذ اَنيِ: لاك «'يقرشلا دل باب

 كلل ناَدِيآل يداّبع نم دبع تْجَرخأ ذاق يّ مآلّسلا هيلع ميرنا
 ملص ع ماس عصاه

 جوُجَأَمَو َجوُجاَيَلَجَوَرَع هللا تمي ,روُطلا ىَلِإ يدابع رَوَحَف ؛ « مهلاتقي

000 2 
 ىَسيع بعرق 4و بَدَح لك نما لجعل لقاك مه

 عع
 نوُحِبصبَف ؛ ,مهباَكر يف آَّقَتْمِهْيلَع لسيف ٠ لَجَوَرَع هللا ىَلِإهباَحْصَأَو

 يف َنوُدَجَيآلَف هباَحْصأَو ىسيع طب «ةدحاو سفن تْوَسك ىَسرَ

 مل ىلإ لحس ىلع بش مهََكو مُهمَصْمَمقالإ اني ضرألا

 3 مهلمحتت ٠ . تبا قاع اربط ْمهيلَع لسيف (لَجَوَرَع
 هامل ةلارك

 : لجو زع هللا ًءاش



 31 ءبْنكَْع يكتشكلا ديزي

 نيو ديزي اي :تْلَُْك : :رباَج نبا لاق) لهما مُهَحَرطتق لاك. .هريَ

 .(سملا علطم: َلاَق «لبهَملاب

 َنيعبرأ ردم لَو ربو تيب هنم نكي ال ًارطَم َلَجَوَرَع هللا لسريو : لاق

 كرمك يتب ضرألللاقيو .ةَمكزلاك اهي تح ضرألا لفيف امزَي 1

 ءاهفحقب نوُلظَمسيو ةامرلا ّنمرَقلالْمأَي موق :لاق كتر يرو
 ءِساّنلاّنم ماقفلا يفتك للا نم ةَسْفلل نأ ىّتَح لْسرلا يف كرا

 :َلاَق «٠ دلاله يت قلبو ذخقل نكمل

 "ضب هطابآ تضئ يط حير جول تيل ىلع هاي
 رتبي ارش يو « نمل : لاَ« مسلك حور

 عادلا موثت- هْيَلَعَو : َلاَقْوأ - ْمِهيلَحو ءريمَحْا

 مرو هر
 0 :لاَق- عل نب ديول اح - 0

 20000 (يبآلكلا نس نب سول 0 رخل

 اهنويسا زيوت وتوطال بكاس لوي ف هذلا ل وَ

 10007 همسك سرع وعل و
 اي :لوقي َناَكو ُهَغاَرأ هيي نأ ءاش نإ هَماَكأهميقب نأ ءاشانإ ؛ َنيِمْلاَعْلا

 لجو نمل ديمو كدب ىلا انو تي بول بلم

 يندَحُف : 5 :رياجج 72 َلاَق

 نبا ينعي - ةَيواَعَم نَع «يدْمهم نب نَمْحّرلا دبع اَنئدَح - ١كم

 َداَعْمَس َنْبَساوّنلانأ ؛هييآ نع ؛ «ريبج نب نمحرلا دبع ْنَع - حلاَص
1000 

 يبل تلآَس : لاق (يِراَصْنألا بابل نير قم َلاَق) ى راصنألا

 كد يف َكاَح اَممنإلاَو قلل ٌنْسُحُرلا : َلاَقَك ؟مإلاوربْلا نع

 ع3 :رظنا] ٠ .هلغ ألا حطي تفيكو

 اًنكدَح :َلاَق. ينالوا ةّريغملا وبآ سودا دبع اًنئلَح -17

 ٍنْب سأوُللاِنَع «يئاطلا راج نب ىحَيادَح «وِرمَع نبا ينعي ؛ُناَوْفَص

 نسحربلا َلاَقَف ؟ مالا ربا نَع 8# هللا لوُسر تس : َلاَق . ناَعمَس

 مناة فوك دش ينال لولا

َ 

 رتل دع م0

 ٍ ا «(يمّرطتما ريق نب نب نتخرابح شمس

 ممم
 ؟مإلاورْا نَح 8 هللا لوُسَلاَس هنآ «يراَصأاَناَمَْس نْب سلا

 لا عطيْتضرُو نلفت يفلح اَم'ملألاو قلخعلا سحرا :َلاَق

 [االالا :عجار] . هيَ

 ماش عمو مل
 ينعي د ثيل اَندَح «ءآلَعْلاَوبآراوَس ْنْب نَسَحْا انثَدَح - نفك

 8 كلَ ريب نب نمر دبع ؛ ءٍحلاّص َنْب ةَيواَعم نع ءدعّس نب

 مام مر سه ساو
 برض : :َلاَك هللا لوُسَرْنَع «ٌيراّصألا ناعم نب اولا نع « هيبأ

 باو امهيف ناروُس طارطصلا يّ ىلع «ًاميقَتْنس اطارص ةلَكمَُللا

 امي :لوُقَي عام طاّرصلا باب ىَلَعَو ةاَخ يايا باول َىَلْعَو هُم هو سس ل

 «طارصلا فوج نم وعي عدو اجو [عَج طارملا “ ذا ساّنلا

 معا ) يملا دبع نبيع ثيل ثيدح  نييماشلا دنس

 ما صام يا ممل
 'نشتذإ كلَ هس ال كحْبو : لاك باوبألا كلت نم نيش حتمي َدارأ اذِإ

 «ىَلاَصَت هلا ودُح ناَروّسلاَو (1467/ 6 )مآلّسإلا طارصلاَو هجن راسب تس عكر

 طاّرٌصلا نس أر ىَلَع يعادلا َكلْدَو «ىَلاَعَت هلل !مراَحم ةَحتقملا باَربألاَو

 لك بلك يف هّلاظعاَو طاَرصلا قوق يعأتلاو «لَجَوَرَع هللا باك

 [97085 :رظنا] . ملسم

 يرش ع ديزي نب روك نع نواه ندد -6
 هّللاٌلوُسَر لاق : :لاق َناَعْمَس نب سون ْنَع ؛ يمرضَحْا ريت نب ريبج نع

 .بذاَك هب تْنأَو قدصم كَم ائيدَح َكلاَخأةعبَحُم ةنايخ تربك : 2

 همر رعي ةرظش هل
 ٌريِحَي ينّدَح : :لاَق.ةيقب : قبال « حير نبوي الح - 557

 هةيعام
 نب ساونلا نع ءِرْيَقُث نب ريبج ْنَع هَناَدْعَم نْب دلاَخ ْنَع ءداعس نب

 ًاطاّرص ءالم برص لجو هللا قف هلل لاق : :لاَكناَعْمَس مه
 8 * ل ةيعع

 باَوَبألا ىَلعَو ءةَحّنم باو اًمهيف نارومس طارصلا يك ىَلَ «ًاميقتسم

 َوْعْدَي ُهَللاَرَد «هقوق م وعي امو «طارصلا سأَر ىلع وعي عاَو «ر روس

 [[0: سنويإ 4 يقتْسُم طارص ىّلِإ ءاَضَيّْنَم يدمي ٍمآلّسلا راد ىلإ

 هللا دوُدُح يفدحآمَيآل هلله «طارصلا يّ ىلَح ينل بانل

 :عجارإ . ٌلَجَوَرَع هللا ظعاو هقوق نم وعدي يذلا «هللارثس فشخ ىَّح

 ا

 بع مدع
 «ملْسم نب دديِلَوْلا اًنئدَح :َلاَق. هير دبع نب ديزي اندَح - نفل

 نب ريب َنَع «يشّرجْا نَم مْ دب نب ديلولا نع ءرجاَهُم ِنْب محم نع
 هّللالوُسَرتْعمَس : :لوُقي بالكل ناس نب ساوُتلا تغمس : لاقي

 ْمُهمدَقَ هب نوُكَمَْماوُناك يذلا هلهأو ةمايقلا موي آراب ىَتؤي : .لوُدب

 ام لاَسأ ةئالئ كف هّللا ل اوُسَر امهَل برضو «نآرمع لآو ةَرَقبلاٌةروُس

 قرش امتي ناَواَدوَسْوأ ناَدّلظ وأ ناََاَمَع اًمْيئاَك :لام.“ دعب نهئيسُت

 .اًمهبحاَص نع ناجاَحُي ًفاَوّص ربط نم ناقرف َسهَك

 نييماشلا دئسم عبار

 - 2 8 6. ه يدو 2

 ٍديلولا يبأ يمكسلا دْبَع نْب ةَبْتَع ثيدَح
>4 

 ' ل ءالفس نا «قأزرلا ع انَح- ادييملا

 ءاَهباَذَم اهبانذأ : لاق اص هناا لدخلا بالا فر ا

 . ةّمايقلا مْ ىلإ خلاني اهب دوُقَعَم يما اما اًهفاَرعأَو

 رديف لاق. رية نأ ليضع ٌريرَح

 ؛نَسَحلاكو)توَُيْنم :"لوُي فَلا ٌَعمَسَنآ كف يلا بحاص

 دلولاّنم ةقالكل (ىّئوعيم لس ٍلجرْنِماَم :ل :لوَُي 9 هلل لوس تعم

 ًءاَشاَهَنانم :ةَيئَمّلا ةّجلا باوبآ َنمهّْتلت آلإ تنحلااوُكْْيَمل

 اةذهفلل :ظنا] . لَخَد



 هاش سا سرا هلل
 نع «ديزيْن ب روك ينّئدَح :«ْثراَحْلا نب هللا دْبَع اًندَح - اذا

 ىَقئالف يبل ؛ «'يملسلا دبع نبع نع ءيكم يب نم لج نع ء رص

 انْ اًهبانَذأ اَمأ :َلاَكَو ءاهيصاوترَجَو اهيانْذأ فن فو ٍلْيحْلا فا رع نع

 دوّقمَمَريَحْلانإف اًهيصاَوناّآَو ءاَمْواَك إ اك اهئاَرعَأ اأو اَهُباَذَم

 [1ال/ هم :رظنا] . اهيف

 هم 06000

 نب نسحلا لابو لاَ نب ماصع الح - ااالذ ١ 2

 نهب ينئدح : :َلاَق٠ يسَرضَحلا حساني هّللادْبَع يئدَح «بوُيأ

 «ٍمْهَس هبا نمل جر يمر «لادقلاب ف هلل وسوم: لاك. دّبَع
00 

 ري م سلا كن
 اَيذْدِإ : لاقفلبمّهرمأنيح واكو ءاَذَه بجو : ف هللا وُسَر لاَ ْ

 01 هسم م ا
 نإ لناقك كايرو تنآ بهذا ليئاَرسِإ وي تلاق امك لوما هللا لوُسَر

 َنماَمُكَمم نإ الئاقق كلبَرَوتنآبَعلا نككو «َوُدعاَت ااه

 لابوك لام :رظنا] . َيلتاقملا

 41 هش اع

 5 ضْوَحْا ن 000 رج 0م

 ىَعْرَجَس هيف امم َلاَق ؟ةَهكاتاهيف : يبارعألا لاق ؟دَّحلا

 :لاق ؟هبُْت انضر ِرَجَش يأ : َلاَق- وه ام يرذأ ال نيش َركذف - ىَيوط
 هم م هم < تمل

 :َلاَقَق ؟ماّششلا تْيَتآ : لل يلا لاق ؛ لضأٍر جشم انسه

 شرفني دحاو قاس ىلتبَتة زوجا د ماّشلابةرَجَش هب لاق ٠ ل

 اًمدللهأ لبإ نم ةَعَدَج تلَحتراول : لق ؟اًهلضأمظعاَم : :لاَق ءاَهلعأ
 ٠ مم ل 0 هلال

 مع: :لاق ؟بّنع هيف : َلاَق «ًمره اهئوُقرت سكش ىتح اهلصأب تطاَحأ

 :لا ريآل مقبلا بارا رهش ٌةَريسَم : لاَ ؟دوُمملامظع امك : :لاَق

 مَعَ :لامق ؟اميظَع طق همن مست كلوب حيد لَه لاَ ؟ةبحّلامظع ام

 0 لاق ولمن يذخُ لاق كتابه حكسك َلاَق
 01 5 َلاَق ؛يئيلمأ معيش ةّبحلا كالت نإ : :يبارعألا 5 .٠ ربا ١ هم يهل

 اع ل

 ٍْح

 00 ه مع م# تن
 زامل يي ديلا ًالبقب انكدح < رطبا يع اندَح 5/4

 اك لدتا ل 5 20020 لاك 7

 اه اَهباَْذَأ اوُصُقَت الو ءاَهْؤاكدإ نيا َكاَرْعأ اوُرُجَن لَو ؛ةَكرَبلا
00 

 97/4١[ :عجار] . اهباذم

 وير اَنندَح : لاق. عربات نإ يراوح - نفك
 م عم 0 ا «ءماف مم ب

 7-5 20 1 20 دولا نمد رمي دبع

 [10/44 :عجنر] .َلَخَ داش هيأ نم ة يامل جلا باب نم هوما

 ومو

 ريب ا ةربا داش
 بون بْن َسَحاَسكَح ديعس نب ب ماشه انثدَح - ---6

 راب لأ ئ ناكو «يُْطَحلا جساك هلع يَ « يِمرضَحْلا

 هلو سر ب ل سلس سر هل
 يِبئاَذأ ؛ يملا دّبَع نب بع ْنَع ءامهتوُن مك اَهْنَهَللا يضرَرَمعَو

 ل
 لا هع رطل يزال

 :عجار] . لاق اَمْكَعَم نواف ّمَحُس ايي تنآق لَا نكلو «نوُدعاَ

 [لالالقا

 0 مرام دع
 بوي نحب

 ميامع م

 200 لاك. الاقوال: لقا يل 2

 [17بؤ1 :عجار] اذه بَجحوَأ : ف يبل لاك َلاَق ءٍمُهَسِب

 نب ماش

 نب ريحُب ينكدح قب ينئدَح ٠ حْيرش نب ةوبح اًنئدَح - ففكتل

 اَي:َلاَقًالَجَرَنِإ : َلاَكهّأ دبع نبع ْنَع ادم ِنْب دلاَخ ْنَع «دَْس

 ةنيصح ْمُهُدَدعربك ْمُهُساَبَدِدَش مف نَمِيلاَلْهآ نما هللا لوُسَر

 لوسر: :لاكو «َنيبمجعألا 9 هللا لوم ونس نعمت آل : :لاقق مهو

 مهقتاَوَع ىلع مُهَماَنبأ نوُلمْحَيمه ءاّسن َنوُقوُسي مكب اورَم اذ : : 2 هّللا
300 00000 

 . مهم انآو يم مّن
 كدَح ٌةيقب اًنثدح :الاَك. هير دبع نب ديزيو ةويح اًنئدَح - ١ب/ةم

 مع .َ ممل ا ريمو -

 نسب ةبتع نع ٠ 0 «ناَدْعَم نبا دلاَخ ْنَع دعس نب ريحب

 :اناكفِيك :َلاَقك © هللا لوس لآَس الجرن ؛ٌمهكدَح هنأ ؟يمكسلا دبع
 «رْكَب نب دعس ينب نم يتتضاَح تناك : :َلاَق ؟هّللا لوس ايناس وأ هيما اه هس م م عم

 «يخأاَي: تلق ءاداَزاَنعَم دخان ملوانل مهي يف اًهكُن ياو انآ تفلطلا

 ناريط لأ ٠ ملا دذع تفك يخأ قلطْناَف ؛ كأرنع نمدازااقاقلا
 رو و

 البت معن : لا مو: : هيحاصل اَمُهدَحأ لاَ ,ناَرسُاَمُهناَك ناَضَي

 يبق اَجرْخَتْساَمُ :يل دقاق ىلإ ناحل عاتي
 م ةلامق ريم ا ماشق 000

 ديزي لاق - : هبحاّصل اَمُهَدَحأ لاك « نواس نيل هنم اجرح قش

 ِةرَءاسب ينل :َلاَق مش « يفوَج هب الَسَفَف ؛ ءجلك ءامب ينفا - هثيدح يف

 مث « يبل يف امرا ةّئيكّسلاب ينثا :لاَقَمُت «يِبلَق هب آلَسَنَ دمتم
 ساماس
 لم مع م تم لل رع ل

 َلاكَو) ؛ةوُْل ناحل مكَحَو ساحق «ةلصح ٠ : هبحاصل امهدحأ :لاَق

 اًمُهْدَحَأ اصح لاق (ةوُبْلا مئاَحب هيَع مدْخاَو هّصاَحَك صح : هثيدح يفٌُةَوْيَح

 ىلإ ظنأ انآ ادِإَف «ةّمك يف هسمأ نم فلا ٌلمجاَو ةّثك يف ُهلعجا : ةبحاصل

 َلاَّمل هباتكؤو هُم نأ ول :لاقك مهضنب يلع رخيانأ قفشأ يقوق فلألا
 : يْمَأ ىلإ تفلطلا مك ءًاديدش آقّرك تركو «يناكرتو اقلام :٠ ءمهب

 ةكذيعأ : :تلاق يب سبلأ نوُكي انآ لع تققشأت ٠ هئيفل يذلا اهتْربحاَ

 (169/4)ىَلَع (يتكَمحَ دي :ديزيلاكو) يلع اهلريعب لحرف ٠ هللاب
 « يمذو يتتامأتيدآوأ : تلق «يّمأ ىَِ الب ىَتح آس يفلَخ سيكو لحل

 روت يم جرح 'تيآر ينإ :تلاقق كلا اهي ملخ "تيقل يَدّاب اهنكدَحَو
 . ماشا ر وصفهم تءاّضأ

 نب ريحُي ينكدَح يقي انئدَح «حْيرش نب ةويَح اًنئَدَح -64

 89 هللا لوّنسَرنِإ : لاك دبع ِنْبَبتعْنَع «ناَْعَم ِنْبدلاَحّنَع دعس



  نييماشلا دّنسُم

 يفمّرَهأ تومي موي ب ىلإ ةكوأ موي نم هه ههْجَو ىَلَعَرَجُي الجر نول :َلاَ
 لل سف ع سرا سا سل سا ع ل كل

 .ةمايقلا موي رفح لَو رع هلل ةاضْرَم

 نبا ينعي ,هّللادْبَع اًندَح «َقاَحْسِإْنْب يلع اندَح - ا ٠
0 

 هام هم
 نع «ِرْيمل نب ريبج نع «ناَدْعَم نب دلاَخ ْنَع ديزي رب روك انكدَح ,كَراَبمْلا

 رحال لاَق ف بلا باحمأ نم كو ريع يأ بئس

 7 .ياطلاو رجلان يل ىلإ قل « مولا

 ٌَنَع « شايع نب ليعاَمسإ انئدَح « مفاث نب مكحلا انندَح - 1
 سا يعدل

 3 عراضة ع عد 2

 نع « يملا دبع نبع ءديع نيش نع عز نب صنم

 ًباَحْصا وكي ِك نوعاطلاب وّقوَتمْلاو ءادهشلا ينأي : َلاَق. 8 ْيِبْملا

 حارجك مُهُحاَرج تناك نإ ءاورظْنا : :َلاَقيك ُتاَدهش نحت : :نوعاّطلا

 دالك رنجت هم سبليت لي ال

 عد مرد - رخب نب يلع انئدَح - هموم

 ري َلاَك اق.” دين وبا يَ «َديزُي نيرون اًنئدَح

 ْتْجَرَخ يّنإديلولااَآ اي : تلتف ١ يملا دبع نب ع تينآ َلاق.رصم

 ينكجألا: لاق لوم امرك يغ يبجْمميًانيش دجأ مق ااَحتضلا "سلا
 كن مَعَ : :لاق ؟يئعُروُجَالو كد دوُجَت ؛هّللاَناَحبس : :تلق ءاهب

 ف مانا قلاع هلو كلا رلشأ الوانلصت

 َلَصاَتْست يلا ةَرَقصُمَلاَو «ءارسكلاو «ةَحّيشُسْلاو ءاقْحَبلاو اهلضأ نم
 هم ها 6

 ره اهئ هلساَْسسْاَو ءانهحامص وي ىَح

 ل ينل اَرسَكْاَ ,ًزجحو افعضو فج منقل ْعِبمتال ينل هميم او ءاهنيع

 [ هدعبام ظنا] . ىَقنَت
 هر ىَسعاَندَح «بانج ناد َمْحأ ينكدحو -0*

 .هوحت رَكذَف . . . سنوي

 ٌُنَع « شايع نب ليعامسإ اندَح « وفات نب مكَحْا ائدَح - 5

 نب ةبتع نع «ٌةرُم نب ريثك ْنَع «ديبع نب حرش نع ةَعْرر نب مضْمَص

 هرامالا ينقل رحت يناقخلا :َلاَقاقف لنآ ءدْبَع

 ََُ َنيرِجاَمْلاَو نيملسُملا يف ةرجهلاَو ءةشبحلا يفةَوَْلاَو

 هني دمحم اًنئدَح ٠ يب انثدَح يرش وحك -6
0-00 

 :لاَق . ينلجرج

 00 هسا هرإامق

 ذر َنيآ يل لاق 'يزاشلا دع زي يت دينسلا ىلا

 ام لوقا هللا َلوُسرْتْعمَس يَ هرشبأ : َلاَقَف : دجْسَمْلا ىَلِإ تلق

 ٌهاَطُح اتناك الإ دِجْسَملا ىلإ حاََروأ دع ىلإ هين م جّرْخَي دبع نم

 . جرد ةَوطَحَو ٌةَراَُك ةَوطَخ

 نع رشا ب لماع أ جول نفض اند ١ 1 للا

 مام

 ديربي يد :َلاَق (هَعمَسْنَم يئَدَح وأ) دايز

 .ةانداكلا جك نب محلا دع ثيدَح
 مه

 لاق يملا

 . يلاحنصأ ىسأ ماوس

 يني قاَحْسإ وأ اند لاق. وِرَمَع نب ياعم انْئدَح - نيكتلي

 دّبَع نب ةَبع نع ؛ « ىلا يبأ ْنَح ورحنا ينَياَوْفَص ْنَح "يارا

 القل : هللا ُلوُسر لاق: لاق :٠ يللا باَحْسمأ نم ناكَو يملسلا
 وَما يقل ادإ ىّتح هللا لبس يف هلاَمو هي لاق مْوُملُجَر : نذل ا هرم اعاد ا

 ل هشْرَعتْحَنهَّللا ةَمْيَح يفرخَتمْلا ديهشلا كلذ لكي ىَتح مهلئاَ

 بوُنلا نم هسْفَن ىلع فرق ْملُجَرو ءةّوبتلا ةجردب الإ َنوُيتلاهْلْضْنَي

 3 ىّنَح لدا ُودَعلا يقل اذ ىّتح هللا ليبَس يف هلاَمو هس دماج ااَطَسْلاَو

 أ نم َلخْذأو ءاَيطَخْا احم فيس نإ «ةاياطَحَو هبوُند تيحُم لكي
 عبس ةَعْبَس(181/4)ْمّنَهَجل «باَونإ ةَياَمت اهل ءهاَش ةّنجَلا باَوْبآ

 نإ ىلح هلو هس دهاجوفاك جر « ضْعب نم لّضْفأ اهضَْبَو «باوبأ
 وُحْسَي ال فيسلا را يف كلك لي ىَنح هلل ليس يف لق ينل ره اسروا 0 ساس يا ل سا ىلا

 [مدعب رركتن] . َقاَقتلا
 م 2 0 4 ءقاس مس سيت

 همام ما سا

 رمد اطيح 2 ركون أ دز

 دَمْلا : لاق . كف هللا لوُسَر ْنَع :ثدحي - 89 يلا بام نم ناكو

 اكس ركذق . ...ةئالك
 نع شايع نب ليعاَمسإ انندَح « عفان نب مكَحْلا انندَح - -4

 ًٍِ يح ضايع : لو لك :لاق. : م وت اوف طنش 1
 0 03 عب

 0 01 ا .ِ 7
 ىملسلا دا ةداقق ند نحل دنع ثيدح ١

 نبا ينعي "ثيل اَنثدَح «راوُس نب ْنَسَحْلا اَنيدَح - انكخلد

 داق نب ِنَمْحرلا دع نع ءدْعَس ِنْب دشاَرْنَع «ةَيوَعُمْنَعدعَس

 َمَدآَقَلَخ ُلَجَو رع َهَللاَنإ : :لومي 9 هللا لوسَر تغمس : َلاكهَّنأ ؛"يملسلا

 الا يف ءالؤَمَو « يلا لَو نجلا يف ءالؤه : :لاقو هرم ف نم قلل َدَحأ م

 ىَلَع :لاق ؟لَمْست اذاَم ىَلَمَك ؛ هّللالوُسَر اي« :لئا لاق لاك. يلابأ الو

 .ردقلا عقاوم

 ام 04 40107 . 00 - م

 يئاطلا شَبْنَخ نب بهو ثيدح ٌماَمَت

 9و
 ْنَع هرِباَجو ناي نع ءُناَيفَس لاق ؛ : لاق عيكو انئدَح - -81

 ٌناَضَمر يف ٌةرمع : لاق . ف يلا نَع ٠ يئاطلا شبح نب بطَو نَع ءرماَع

 [178/44 :عجار] . ةبَحلدنَ



 ع عم

 ةنركع انآ: لاق. مكسب اح ان اندَح - 200
 0 هس رب رع 6

 8 للا لوألا هجن مَع نع وأ «هيأ نع ءيوزخا دل

 3-0 :عجارإ لاف يسلو شا ا

 1 5 8. ه 5 5

 ةحراخ ند ورمع ثيدح

 ني روش ازغ تيكن لتنال قوات

 َلاَق- جلخ نب رشم عسل ىلع 4
 سك

 نإ آلأ : :لاَقك ءهنقات ىَلَعَوُمَو 8 هللا وُسَراَنبطَح : - هُئيدَح يف ثيل

 ةلو : لاَقَق .هنقات لهاك نم ةرَيو ذآ ؛ تيب لهأل لَو يل ل حت ل ةكدصلا

1 

5-2 

00 
 ىَلَوتوأ هيأ ريح ىلإ ىعدا نمل نعل ذهن اَموأ - هذه يواَسُياَم

 هقَح يذ لك ىطعأ هَل نإ
 ريماسو م م
 هرَجَحاِرهَمللَو شاركوا هيمي

 . ثراول ٌةَيصَوَآلَو هَفَح

 2 هزؤةاماع

 َنيِرْهَشْنَع ةاَقْنَع تيما : لاق. َنوراَه نب ديزيو

 اَنيَطَخ : :لاَق. ٌةَجراَخ نْبِوِرْطَعنَع ؛ ,ِمْنع نب نَمْحرلا دبع نَع ٍبُشْوَح

 نيل سامو اهرب عصف يو حار ىلع َوهَو ىتمب لق هللا لو
 ثوُجَتَالَف « ثاريملا نم هَبيصَن ناَسْنِإ لكل ْمَسَق بق هّللاَنِإ :َلاَقَق «يَنَك

 هييأ رْبَخ ىلإ ىَعدا نمو ل هرجَحْلا رهامللو شارفلل دولا ؛ٌةيصَو ثراول

 ِساّنلاَو ةَكئلَمْلاَو هّللاٌةّسَل هِئلَف؛ مقنعة ؛هيلاَومرْيَ توت وأ
 .َنيِعَمَجأ

 32 هز ربو رباصع نا هس ب ها
 لدَع لع لو فرص هم لبي آلَ :ٌرَطَم َلاَكَو :ديزي لاقو :رقعج نبا لاق

 ٌةَجِراَخ َنْبوَرْمع َنِإَلدَع لَو :“ "هئيدَح يف ديزي لاق : يبأ لاق

 م
 لاله“ لاخلا الهاك :يظنا] . هتلحاَر ىَلَع مُهّبطَح يبل «مُهئدَح

 علمكم لمعمك لمجمم لمكمو لمكمل لكم لكل المك للملا لالمكا

 ع يوم
 ٌفَداَتَق اَنآَْنَأ :لاَك. َةناَوَعوبأ انئدَح : لاق . ُناَّفَع اَندَح -5

 نب وِرْمَع نع ٍمْنَغ نب نَمْحَرلا دْبَع نع 0

 اًهترجب عصفت يهوا# هلا لوُسر ةقات ماس اذخآ تلك : لاق

 6 هي لس هم 200007
 ىطعأ دان لَجَوَرَع َهَللاَنإ َلاَمَق (1 87/5٠ كت

 (َُجَحْا رهاَللَو شارفلل لولا «ةّيصو ثراول سيل «هَنَح قَح يذ لك

 ةكئالملاو هللة هلع ؛ يلوم ريغ ىلإ ىلا وأ «هببأ يَ ىلإ ىَعدا نمو

 ."َنيعَمَجأ ساّنلاو

 نب نَمْحَرلا دبع رك مَلَو داَنسإلااَدهبماَّسَم هيف داَزو : ُناَّفَع لاَك

 سا سرس # يه اسال
 .فرص آلو لع هْنم ليفي أل : هيف دارو ؛هتلحار نآرج تحتل ينو ءِمْنَغ

 مهو جراح نوم ثيدَح نييماشلا

 ةبْغَر : :لاقَر بطة هلل لوسي: ٍماَّمَه ثيِدَح يفو

 [ا٠406 :رظنا] ,( هلبق ام رركم] . م .مهلع

 نُبِرْهَشْنَع َهَداَنَقْنَع داَّمَح اَندَح ءُناّمَع انْدَح /١-

 بطَخ :لاَك ةَجراَخ نب وِرْمَع َنَع ؛ ٍمْلَغ نب نَمْحّرلا دْبَع نَع «بّشْوَح
 مط سلس سل ريباقال

 ايا اهنرجب ْعَصْقَتيهَو اهنارج َتَْئانآو هن ىَلَع َوُمَو ف هللا لوسَر
 هه م م هل ع هلع

 لَو ,هَّنَح اقَح يذ'لكل ىطغأ [َدق]َلَجَوَرَع هللاَإ َلاَق « « ينك نبي ليسَ

 وأ هيأ يَ ىلإ ىذا نمو «رَجَحْلا رهاتللو شارفلل دولا ؛ثراول بص

 ساس لاش
00001 1001000 

 هنم لبي ال نيعمجأ سالو ةكئلمْلاَو هلة هيلع هيلاَومِرْبَخ ىلإ ىمنتلا

 [00 عج. ةلودقرَص

 2 دعا هو اهدو

 ع قياس : لاَ. لقلة بورا «بتوح نبه

 ىلع هب برضاَو همد يفت ْعيصاَوَرحْنا ف يبل َلاَقَف ؟ْبطْمي يَدهْلا

 لْهآالَو تلا ايش نمنلكاتألو هِبْلَج ىَلَع : َلاَقْؤأ ءهتّسْفَص

 [147619 ء1مله1 11/415 :رظنا] . كتشف

 ْنَع ثْيل نَع «كيرش اند ءِرماَع نب دوس انندَح - نيل
5 0 

 «ًايدَه يعم "يللا ثَحَب : لاق .يلاَمتلا ِرْمَع ْنَع «بشْوَح نْباِرهَش

 هب برضا مّ همّد يف ُهَلَْت برا مها اهم يش بطع اإ : َلاَقو

 سلوي لغأ الوكت لوأ تحتم
 ةّيورع يبأ نبا ينعي - ديعَس انآ ورام نْب ديزي انئدَح - نكد

 رضع ذأ معن ِنَمْحرلا دبع «بتئؤَح نبش اقنع -
 3 :هدلحار ىَلَع مُهطَح 8 يان ؛مُهكدَحي تحل ةَجِراَح نبا

 َلَجوَرَع هللاَدإ : ُلاَقَف «٠ «يّنتك نيل يسيل اانا اهترجب عصف هتلحار

 دولا «ثراولل صو وُجَنآألو « ثاريملا نم ُهييصن ناكل مس و [دق]

 هييلاوم ريغ ىَلَوَت وأ هببأ رْيَغ ىَلِإ ىَعدا نَمَو ولآ رَجَحْلا رهاتللو شارفْلل
 عاصم دا مس سو ماسه ا

 5 ُالدَع و قرص همها َلْبَيآل نيعمجأ ِساَدلاَو ةكئلمْلاو هلال هلع

 (لالمل# :عجارإ . فرص ؟ لو َةلْدَع

 م اسوا رع هس
 نع هديعَس اًنربْخأ : لاق. ُفاّفَخْلا باعوا دبع انئدَح - - ١ م1

 نب وِرْمَع نع« مْنَغ نب نَمْحر دبع ْنَع «بشْوح ِنْرهَشْنَع دا

 تْحَتل يّنإَو ؛هتلحار ىلع ىتمب وهو ا هللا لوس اًنطَح : :لاق .ةَجراَخ
 هوم هلل ءالهدعل

 ع هَللاذإ لاَكَق ف يلي لس اهات نرجي تملك يعوق لارج

 سام م

 ريغ 7 وأ 2 ىلإ ىَعدا نمو آلآ جحا هات شارفلل كَل نإو
 .نيعمجأ سائلا ةكئآلملاو هلله هَ مَع كبَر هيلاوَم

 نع ؛بّشوَح نب رهش نَع ءرَطَم اَنْئَدَحَو :ديعس لاَ -077

 درو (هلطمي 8# يلا نع ؛ةَجراَخ نْيورْمَع رع «ِمْنَغ نب نَمْحرلا دب
 0 .دَع لَو فرص هني الو ثيِدَحْلا يفّرطَم



 تيد َركَكدعَس انكدَح يقلي سم اَنككَح - 77

 لد لوف همي رس ق5
 04 20 مه ري 6: 0 45 -

 ينزاملا رسب نب هللا دبع ثيدح
 مم مرب معا

 ّئ لاق. نال نير نع دس نب حاج ند 004

 تار هَ ينك : 8+05/ ثا ايل 3 كلانا ب

 [علالوما لاول لال :رلفنا] . وعي

 ا

 رمم إم 2 يابا ري م ارل6م
 َباَجَأَ ..هاعدف علا

 الرابو مُهْمَحْراَْمُهَل (188/5]) رع مُهَللا لاق  هماعط نم غر امل
 واهم

 . مهتفَرر اميف مهل
 :لاَق. ٍحلاّص ْنْب هوا اند « تاّبحْلا نب دي انيدَح - ااماكك

 َوهَو 9 يلا ىلإ اج الجر نأ رس نب هلل دبع نع « ةيرهازلا وبأ يدَح

 [الا/لهك6 :رظنأ] .٠ َتيئاو تيَئادَقَت' نسج : لاق «ةحسجلا م موي سائلا ّبطْخَي

 هامل و سوا سا عام

 ريم نب ةيزكع اك دان حيا - نكندفف

 ارك لوا هلا لوُسْأأ هيأ نع ءرْسب نب هللا دبع [نبا] َنَعَو

 من هيب رذط ىلع ىلا ضي رتل لكي ناَكف ,ًايارشو اماعطو ةبطر
 يبني : تلت ' اًهماّجلبْتدَحأَ «َءاَضْيَ هل هَلْعَب بكر َما من مُث هب يمْرُي

2009 

 ؛فكرش مسك مكرر امي مهل كلراَبَمُهللا َلاَقَق ؟انآ هللا عدا ءهّللا

 [3 78417 لاول ءلا/ىالم ظنا .٠ منَ

 ريةرعع#

 نبا نع لاَ نب يونس نع دل نحن - نيدو

 وخد بف «ُحدلا دفن اكسو لو: 8 ات

 .هإ ىلا ا يدا حدا طغأ : : هللا لوُسَر لاَ «َمداَحْلا انآ تْنْكو

 بويا نب ْنَسَحْلا اَنكدَح ءدلاَخ ني ماصعاَندَح - ا
 هلع شم سمامو
 «يِنْنعبَت امير يتخأ تناك : 57 رسب نب هلا بع ينكح: لاك يمرضَحْلا

 [3ا/مسو :رظنا] ٠ يملي 0 فرت ف يلا ىلإ ءيشلاب

 :َلاَق . ورّمَع ْنْب ْناَوُْفَص اًنكدَح © ”ةريغملا وبأ ائدَح

 ٌموُصدأ 4 هللا لوُسَر ىلإ يبأ يتب لاق ينزاملا رسب نب هللا دبع ينكدَح

 «يَوبأ تنلعأق تْعَّرسمأ لْْيَمْلا نمت امل « يعم اج ؛ ماَمْطلا ىلإ
 ادع تناك ةقيطق هل انضر هب برو قف هلا َلوُسَر اي اَجَرْحَ

 ةَمْصَقبتءاَجَل «كَُماَمَط تاّم : : يمل يبأ لاق مث اَْيلَعَدَعَفف ريا

 لات 4 هللا لوُسَر يديني هعَصَوَف حلو ءابهْئدَصَح ذكي اف

 2 بز لكك ءاهيف ةكربلا نق اهو اورو اهيلاَوَح نم هللا مس اود
 نفعا مهلا : قل هللا لور لاق :ةكضق اهم لَضَقودَمم انكار اف
 ممل ماس

 . مهقاَررأ يف ْمهيَلع م عسوو ن مهيلع كرايو مهمحراو

 هر هر

 دعيه كح اقص اح «ةريُما وبأن - ااا

 يف تلك اذِإ نام ائيدَح تغمس دق : لاق. ٍرْسُي نب هللا دبع ْنَع هلل

 سمست ا م 6 كم دب مم هاف ا

 ًالجر مهيفرتملق مههوجو يف تسّنَصق رك رأت الجر نير م موك
 . قر دق رمألا نأ معاق هللا يف باي

 همسعم عكس م6
 ورم نع ؛ وأ نيالا اح ءابع نب يلعن يمنا

 َنسسَح ع لاط ار 0 _ ب 528 1

 هبكاسَسقكَب ابق نيمار َدَقٍمآلْسِإلا مئاَرَشُدِإ :ٌرَحآلا َلاَقَو ءُهُلَمَع
 [9146 :رلقتا] . لجو هللا ركذ نم بطر كئاسل اريل :َلاَق ؟عِماَج 1 0 ل

 1 نب هللا َدْبَع تلاَس : لاق .ٌزيرَح اًنكدَح «ةريغملا وبأ اًنئدَح - 1١8177

 ؟ناك اخْيسأ ف يلا تير :تلْقَك : 8 هللا لوُسمر بحاّص 'يناَمْلا رسب

 [1 :عجار] . ضي تاّرُعَش هَققْنَع يف ناك :لاَك

 دْبَملاتلق :َلاك نيِرَح اَنكدَح « ىسوُم ننس انئدَح -
 :َلاَق ؟88 هّللا ٌلوُسَر ناك اخْيشأ : :مّلعلا لقت عَن آل ناَملغ نحوس نيه

 .ضيي تا تارعش هبا

 دبع َنَع « رمح نب ديزي عة اند ادع انئدَح 76

 : يبأ هل لاق أ - لع لت يبأ ىلإ ف هللا لور ءاج :لاق  رسُب نبهلا
 رش ماَيَداَكو «هلكأف «قيوَسَو ةَسْيحَو ماما : لَكَ - يلع لنا هم

 مث «هيف نم - - اًمهرهظب ىو ةبايسلاهيْبصأِب فصَو - ىلا يقلي
 :َلاَقَ هني اجلب َدَحكَماقك هنيمي" ع ءْنَم هلام «برَشَك باَرشب هَ

 مكر فاو مران لربما لاق ؟يل لجو لذ
 1 1 [31/4717/ :عجارإ . مهمحراَو

 ءسروارب مو
 :لاَق. ريح نب ديزي ينربخأ «ةبعش انْدَح هب اًنكدح - الوالك

 - ( 188/4 ) يبآ ىلع ا هلا لور لَن :َلق رس َنب هلا دبع تْممَس
 - ءٍماَمطباَنَ هيلع لَك َلاَك- لعلنا ف هللا لور يبأ لاق

 ْنَمَلَواَنَم5ُ : َلاَق «برّشَق : َلاَق «بارشبُانأ مث ٠ لكَ : َلاَق - سيح

 اولا ٌعَضَوهنأة عشت فَصو - هانا ىلا لكأ اذإناكو : لاك «هنيمُيَنَع

 [ًهللا عا هللا َلوُسر اي: يبأ هل َلاَقْك - - اهب ىَمرمَق ىطنسولاو ةيابسلا ىََع

 :عجارإ ْمُهَْحْراَومُهلْرمْغاَو مُر اَميف مهل كراَبمُهللا :َلاَقَق ؟انل

 [لامالال

 مس مع | م ع ن6
 :لاَق“ سنوي نب ىسيع اَنئَدَح : :لاَق . رحب نب يلع انندَح - - ا

 ِنَع ءداّيز نب هللا دبع ْنَع - - بج نا يي - ديزي نب نمَحَلا دبع اَنندَح

 نمر يلا لاهل احَحَ يتفق ءاَمِهّيلَع ْلَخَم لاك. نيمار يبا

 اًمتعمس لف لَم ماج اهسفَْيَو طؤسلاب اهّيرضي هاذ سك

 ٌدكارماانِإَ ءايشللا ينالماتات آل: لاق ؟ًنيش كلذ يف

 ةّبد نم امر لولو هللا نإ لئاسلا اهي : تيا فوج نم سدا

 نم باَتكلا يف اطر ام مكامن ال هيا يطَيرئاط لَو ضْرألا يف

 07 لوس نم اًمتعمس



 ةليدلوول َح
2-00 

 لوُسَر تكل دقو نم 7 انتخأ هل هذه :ًالاَق 8: ماعنألا] 4ءيش

 . 8 هللا

 ُديلَوْلا ندَح :َلانق .يناقلاطلا َقاَحْسِإ نب ميهاربإ انئدَح ١18-
 ُينْزاَمْلا رسب 'َنْب هللا دبع تْعِمَس :لاَ. اناَسَح نب ىَبحَي ْنَع ؛ ملص نب

 هللا اوُسَر لاك « هللا لور اَهبْتْاَبانَك ؟ءذه يدير :لوقي

 . ف ضوقلا لإ سلات: :

 همم ءعلمم 024 ها

 2579 هجر اهتم ا

 2 ورع ساس

 بويأ نسب ن

 لبق هللا لوُسَر ناك :َلاَك. رسب نب هللا بح ينكح : لاق يمّرضَحْلا
 يي ممر 2

 . ةقدصلا َلْبَقَي الو :ةيِدَهْلا

 رمعاع
 نسحب أ ندَح ل "دل ني اصعد - ديلا

 | ينُئدَح لاق. ديعّس نب ماسه انئدَح - 5

 25 َلاَكَمُت ؟َيْيلَعُدت أ قل وو َلاَقَق ٠ نع شما

0-2 

 . ةمج اذ ناك : هلا دبع وب لاَ

 حوت نب ناَسَح اَنثدَح : لاق. شايع نب يلع اَندَح - هليملجب
 هل لآ كيه م

 يآ هه ؟هذَه ينك نور : لويس نبل بعت :لاَق .٠ يصلح

 «ةّضير يفّآلإ تبسلا ٍمْوَيماَص نع ىو لف دِّمَحُْم فك ىلع اهنعَصَو

 . هلع رطل ةرَجش احل الإ مُكَحأ دجّيمكْإ :لاكو
 ريادةر -

 نب ريحُب ينئدَح يق اًنيدَح « حْيرش نب ويح ان اًنثدح - 57

 لأ هب نبل دنع « لآل يبأ نبا نَع َناَدْعَم نب دلاَخ نع دعس

 هر
0000 5 

 حيسم جري «ٌنينس تس ةّيدَمْا حمو ة ةمح لا يي : لاك ف هللا لوس

 .ةعباتسلا يل ُلاَجسلا
 سامبا لع

 .هّللا دبع لاق) ىَسومْلْمَكَحْلاَنَْح 12

 - شايع نبا ينعي - ٌليِعاَمْسإ اَنئدَح (مّكحلا نم انآ < هتعمسو

 ياما سنبل دع نَع « يريم ا ِنمْحرلا دْبَع 7 ذنب دمحم اًننذح : لاَ

 اًممهانآ موك تي ىتآ اذِإ 9 هلا لوس 4 رنا : لَك ف هللا وسر بحاص

20 
 [١الهغ5 :رظنا] . ياام هينا" الو ةَرادج يلي

 ينئدَح :َلاَق.ناَوْفَص اَنَدَح :َلاَق ريما اند - 121

 8 هللا لوُسَر نع ؛ ينام رسب نب هللا دبع نع «يِبحرلارْيمُح نبا ديزي

 فبعض : اوُلاق «ةّمايلا موي هقرعأ انآو آلإ دَحف نم يأ نماَم لاهل

آل ةرثك يف هللا لوس ايمُهّفرْعَت
 اهي ريح 0 جدول تيار : لاك ؟ 3 ق

 ءىَلب لاق ؟اهنم فرقت اَمآلجَحُمُرَغأَس رق اَهَِو مهي مهي
 »واس

 . ءوضولا نم نوُلَجَحُم دوس مر موي يأ نإ : َلاَق

 ص 158١ ا نب ثراخلا نبل دْبحثيدَح نييماشلا ٌدْفئَسَم

 :هللا دْيَع َلاَق) ىو بمَكَحلاانعَح لنيك

 دمحم يكدَحَو لاَ .ُهّبقَب اًنئدَح : لات (مكحلا نم اَنأ هثعمسو

 يلا بحاّص ِرْسبَنْب هلا َدْبَعتْطمَس : لاق يِبصْحَيلا محل دْبَع نب

 ملاناستب 15 .7 اج ا لك شلك لو لوي
 ءف 0

 3 .عجارإ .َفرَصْنَي

 0-52 يهمس معلق
 ندين همس اَندَح رق ؛ دمحم اَندَح - نيمندملا

 ىذا يقرا رقي 0 ا

 1 "ومع - م عيه ل يلا عي لو ل ةررتم
 ًءاَشنإ هيفَوُهَر ينَطَوُم :ةبعش يعش لاك - ىو اسلام

 : يبأ لاق : :َلاق ءهنيمَيْنَع يذلا هلو ؛ ؛ةيرغق .بارشب يل هللا

 راو مُدان لربما لاق ؟ال هللا : هبا ٍماَجلِب َدَحآَو

 [30/41017 :عجار]. ْمُهَمَحرار مهل

 حور اندَح -4 #6»
 ولا م ع تحمس

 .رمُعَج نبا ثيدَح ىَنعمَركدف .ْمّهَرَر

 نبا ينعي - ةَيواَم ْنَع «يدْهَم نْب نَمحرلا دبع انندَح - 1ك"

 َمويرْسُب نب هللا دبع عَماسلاَج تلك لاك ةّيرهازلا يبأ ْنَع - ٍحلاَص

 ىَلطَخَتي حر ءاَج : :هلادبح لاَ سانا باكر ىَطَخَتيل جراج ؛ مسجلا

 تِيكاَدقكْسلجلا : َلاَقَك بطي هللا وُسَرَو ساّنلاب ار

 [17455 :عجار] . تو

 هسا يم اسلو» 000
 نبا يني واتس نع «يدْهم نب نحل دَح - 00

 يا معو
 هن نحل ل

 مليم هريس ل سرب سس ررعرب ل
 عار أهلا لوري: لعد لطي :لاَق

 بطر كاسل يأ ال :لاقق ؟دب (تتتتال أب ينزف يلع اتركك اق مآلنسألا

 ةنئياف :عجار] .لَجَو رع للا كذب

 :لاَك َناَمْثَع نب ْريرَح اَنئدَح : لاق .رضتلاوبأ انندَح -15
 :لاق ؟اخّيش يبا َذ اكأ: : نق يبا بحاّص رسب نيه َدْبَعْتلآَس مهم

 - هتقفنع يف : لاَ اَميَرَو - هتيحل يف ناك نكلو «تللا نمت اك

 [لالدك# :عجار] . ضيب تاَركَش

 ٍءْرِج نب ثراحلا ِنْب هللا دْيَع ثيدح

 يديبرلا

 موقع مق راع
 ءدْعَس نا يني - ثيل اندَح «دَمَحُم نب يوي انئدَح - اذن

 يدْيزلا ثراَحْا نب ب هلا دبع ممَسُهَنأ بيب يبا نبا ين يني ديِزينَع



 مااسا م سرا ع

 ,ةكبقلاَيْش 9-0 ليس مك لوسيل : لوبا بلاسم: 6

 [لالقكال لالممج لامع :رظنا] . كلذ َساّنلا ثلَح نم لَوأ انو

 نبا ينعي «ديمَحلا دبع ْنَع ٠ دَلْخَم ْنْب كاَحَّضلا اًنَدَح - ١467

 ءْرَج نب ثراَحْلا نب هلا دّبعّنَع «بييَح يبآُن ب دبزي ينددح : لاق رقعَج

 ليَ دَحأ وبيان ىهْنَي يبا عِمَس يملا لَو نأ : لاق. ّيدنيرلا

 .مهتبحأَف انلا ىلإتجَرحَف «ةكبقلا
 ورق ءرعاش ع

 امدح «ةَميهَلْن با اَندَح «ىّسوُم نب ْنَسَح انكدَح - 12864

 ْعَم اَنْلَكأ :لاَق. ديلا زج نب ثراَحلا نب هلا دبع ْنَع «دايز نبل نام

 يف ايدي اَنلَحْأَف آلم تمِيِقأَف ءدجُْسملا يف ءاوش © هلا لوُسَر

 .اضَوتت ملو . هانم صَحُل لا

 دايز نب ناَميَلَس اَنثدَح «ةعيهل نبا انئدَح «نَسَح انئدَح - 1,كم6ه

 يبنلا بحاّص يلا زج نتوصل نع عبس «يمَرْضَحْلا

 دل :لرْثي

 مه ام 0
 لاَ ةريغملا

 [31433 317416 :رظنا] . 8 للا لوُسَر نمسك

 احر: لوز نب ثراخا بللي تشمت

 :نصحْرلا دع وثأ لاق)- وراه امسح - ١ ال/

 :لاَق. بْهَوُنْب ِهّللاَدَع اننِدَح : :َلاَق (نوراه نم اَنَأ ةتعمسو)
 مس هاش مر هر امر

 نْبِهّللا دبع ْنَع ؛ ملم نب ةبفع ينربخأ : لاق. يرش نب ةوبح ينربخأ

 , ةمصلا يف ا هّللا لوُسَر دنع امين : : لاك ديلا ءْزَج نْب ثراَحلا

 .اضوت مكو ائيَلصَ 0 اًنيَلصَم هَل الّصلا تميت لكَ اطال ضو

 ينكدَح : :لاَك. بضل اح نان - 0
 موعاع ءيصرو هاما عش
 َنَبهَللاَدبععمَس (191/4): لاق. ييجُشلا ِملْل نب ةبقع ْنَع ويح

 باَمْعاللَْيَ :لوُكَي يلا باَحْص نم يدي ءَْج نب ثراَحلا

 .ةّمايقْلا موي راّثلا نم ماَدقألا نوط

 .هعقري ملو : : هللا دبع لاَ

 [10415 :رظنا].نوُراَه نم اَنَأ ةثعمسو :هّللا دبع َلاَق

 [1781؟ مقر رركم ثيدح]- ممم

 عمم مك ل
 ديزي انئدَح :َلاَق دعس نب ثي انئدَح لاق .ج جاَجَح انكدَح - 12.6

 ْنَّملوأ انآ : اعدل تدل نقد عسل ' بيَح يلب

 تح ْنَملَوأ انآو ؛ةكبقلا لفت ْمُكدَحأ لوبي د آل :لوقَي يل ٌعمَس

 [1746؟ :عجارإ. كلب سانا

 َنَع « «ةَميهَل نبا انندَح : :َلاق .قاَحْسِإ نب ىَبَحَي اندح -5

 ِءَْج نْب ْثِراَحْلاْنْب 0 لاك ةريغُلا ِنْب لل دي

 انآو «ةلبقلا َلَتْسُس ا ب مُكدَحأ لوبي لوي آل: هللاُلوُسَرلوُقي :لاَك يديزلا
2 

 [007865 :رظنا] . كلذب سانا َثدَح نم لَو

 00 | هيون ديطوت فدعا نييماشلا دم

 لرب كراون لادن ل يرتد ا

 تَميقأ مك ءدجْممْلا يف ءاوش 88 هللا ل وسر عَماَنلكأ لاق يدا

 ةرظنا] ٠ أَضَوَتت د مَلو اَنيَلصَق انف مك « ىّصَحْلا يف اَنْيدُيآ اَنيَرصَ «ٌةآلَصلا

0 

 «حْيَرَش نب ةويح انثدَح :ةَعيهَل نبا انئَدَح «نَسَح اًنئدَح - ١

 زج نب :َلاَق.ملْسُص نب َبُْعْنَع يامر هاش
 مانقألا نوّطُبو باقعالل ليو :لوُقَي هللا لور تسمم لاَ. يدل

 ءْرَج نب ثراَحْا َنْب هللا َدبَعتْممَس :

 .راثلا نم

 ورع اند بهو لد اَندَح وُ اندَح 11/87“
 ِْرَج نب ثراَحْا نب هللا َدبَعنأ ؛ةكدَح يمرس دايز نب دامس

 م ْمُهَر دز اوُلَح ذه شيف نم يو
 يا هلا دبع لاق رع َمهَو اهب توُدلجيَقيراَخم اهولَعَجَ

 مهل َجَرَخ 8 هللا لوُسَر نمش ,مُهوُعدَك نسيم الوهن اوُناَق

 انآ تلك لحد تح اَبضْنُم ف هللا لوُسَر عج اوت موُرَصِأاًملق

 نمآلو اويحَتسا هللا ّنمآل « هّللا َناَحْيُم : : لوفي هع هتعمسُف «ةَرجحلا َءاَرَو

 لوس ايل تما لو دلح نبأ و ءاورتتسا هلوسر

 مهل رْفْغَتَن دْسَأ ام يألبق هللا ْدْبَع َلاَق

 | ترام نم اَنأ ُهتعمس ' 5 :هّللا للا دبع لاق

 سا
 ساب هكَب حاَصَورمُهّنَأ ؛هدَح يدل

 ماماس لا

 0" ةعيِهل نبا للدين :َلاَق : : هثيدَح يف ىّسوُم : :َلاَق - جاَرَم ْنَع

 تاّيَحِراّنلا يفذإ لف هللا ل وسر لاَ : :َلاَق. يدي ءَْج نب ثراحلا َّنْب

 رافي يمت هوَ دقة نهادحإ !عسلت تبي قاع لااك

 َى هجين ةعْسللاَ نهادحإ سلك هك وما لاَكبلا لامك َبراَقَع رتل يف نإ

 .ةس نيعبرأ اهتوْمح

 نْبِهّللاَدْبَعْنَع :ةَميهكْ ب نكح «ىَسوُم اند -6
 تيأر ام :َلاَك . يدل ءَْج نب ثان هلا بحسم : :لاَك . ةَريغملا

 [12461 :عجارإ . كلل لوُسَر نم مسير ادحأ 5
 هاش مه عال

 .(ح) ةَعيهل نبا نَع ٠ «جاَجَحاَدَح -5

 تعمس :ُلاَق. ةريغملا نْ هللا دّْبَع نع ٠ يهل نب انندَح ركب نباو

 لإ طق 8# هلل لور تيرم : : لوي يدبيزلا ءَج نب ثراَحْلا نب ب هّللا َدْبَع

١ 

 [ةئميملا نم طقسأ] .[1461 :عجار] . .ًامسيم

 يبأ نب ديزي نَع ءدْعَس نب ثيل اندَح «ىّسوُم امدح --8177

 حمس نمل انآ : 8 ديلا ءَْج نْب ثراَحْلا نب هلل دبع نع «بيبَح

 َساّنلا ثََح نمو آو ؛ةكبا ليفتسم ْمُكَدَحأ نويل ': لوفي يتلا

 اا :عجار] . كلذ [هّْنَعِ



0 
 ا َح

 يدنكلا ةَريمع نس يدع ثيدحا
 04 1 سس هل سس 58

 دو مو رول رسولك هذ ساد
 هيلع ريع" رار اج يترأ لاق. يِدَعْنب يدع

 هيدر و يا
 عيان وا ل نقية نم لج مص : لاق. ِيِدَع

 "يقارب رنا (145/4 رلى ا ةثيياب

 سوو وأ - هللا تب هللا لور ايميل نم همكم أ : يِمَرْضَحْلا لاَ

 عطل ةَبذاك نيسَي ىلع فحم 4 هللا لوُسَر لاق « يضر - ةَبعَكْلا

 هّللالوُسَرالَثَو- : اجر لاك - ؛ابْ عه ينل هخأ ماب

 ١ ارسال ليال ني لوم بنين ©

 ١ ١لاق ؟هللاَل اوس اياَهَكَرَت نمل ام : سيلا قرم لاق

 [11/مل :رظنا] . اهلك هل اتريد يّنأ

 [يبا] نب َليِعاَمْسِإْنَع ءديعَس نب ىَيحَي اند ١4

 ُلوُسسر لاق: َلاَق.يدنكلا ةريِمَع نب يدع ْنَع « سيق يئدَح : :َلاَق . دلاَخ

 اَمَق أطيخَم هنم انت ٍلَمَح ىلع ال مُكم لمع نم سان اهيا : 8 هّللا
 عقم 000 مق عقم
 لاق ُدّوسأراصنألا ملجم : لاق «ةَمايلا موي هب ينأي لع وه هو

 مع 7 سا

 رص

 دهش هاك :لاَقُدتَمُل
 اف :لاق

 مام
 يّنَع بما هلا لوُسَراَي : لاَق' هيل رظْلأ يّنأَك (ةدابع ب لعَس وه :د دلاجم

 لوقأ انو : لاق ءاَذَكَو اَذك لو 2 كح :لاَك ؟كاَد اَمَو : َلاَقَق ؟كَلَمَع

 هنم ينوأ اَمَق «هري دك هليلقي وجيل لَم ىَلَع انما نم «انآلا كلذ

 010 1749٠ :رظنا] . ىلا هْنع يهناَمومَدَح

 يا مب سه هر
 «ليعاَمسإ انآبْنأ لاق وراه نبدي انئدَح - نكن

 . ثيدَحْلا َركذَف . .

 هيواس

 « سيف نع «

 يعد يح :لاَق

 ل
 راق هللا وسر تضسس ل لاك. ايدك ريحني ١ «ٍمزاَح

 .ةتمزكال لس ىلع انتم 93 | نم

 0 5 هوو
 نب يدع تغمس أ

0 
 ايل ميسا ىو يح" لاق دهس «دَحُي يدنكلا يدَع

 يدك سو رع اب ها مم كاش
 ةَّماَملابُدَمُي الل َجَورَع هللا : لوي هللا لوُسَرْتْعمَس لشي

 يامال
 نأ ىَلَع َنوُرداق مُر مهين ِناَرهظ نير كلما (وَرَي ىَّتَح «ةّصاَخْلا لمع

 :رظنا] . ّماَملاَو صاح هللا بدع كلذ اوُلَعَف اذإق ورك الق هوكي

 قالوا

 يَ يد :لاَك حض ان ء[هياثدح| لييزفرا

 نمل ايساهح اسي اكوا 2500 َتيدَحْلا

 نو هيلا هذه تَرَ ةريمَع نبأ( سرا انيدَحَو يدع : لاق :َلاَق. ئدَع

 اًمرخآ ىلإ[: نارمع لآ] 4ايام مهام هللا دهب نوُرتشَيَيّلا

 [19834 :عجار] . يدع نم موي انآ هظفحأ مَ

 ةرَُ نإ "يدع ثيدَح .نييماشلا ُدئَس
 اا

 0 ل

 _ م 1

 نب يدع 0 َلاَق - دعس

 نع برت مث بيلا : لاق. 88 هللا لوُسَرْنَع «هببأ نع «"يدنكلايِدَ

 [307/4105 :رظنا] ٠ اَهّنَمَص اَهاَضررْكبلاو ءاهسن :

 هما ةرياض مو
 ْنَع بع ش)اَنثَدَح :َلاَق. ٍرَقْعَج َنِبدَّمَحَم انئدَح - امو

 يبل نَع «ةريمع نبل ّيدَعاَنَع ؛دَحُياسيقْت مس : لاق. ليعامسإ

 هب ينأب ل خ َوهكاطبحَماَنَمَتكف لمح ىََح ْمُكماَمْعسا نم :َكاَقدنأ ؛ 25

 يل ةَجاَح ل :َلاَقَق: .راّصْنألا نم لاو مآ ٍمْوقْلا نم" لج ماَقَق «ةَمايقْلامْوَي

 9 لو افنآكئعمَس يّنإ َلاَقكمل: : هللا وُسَر هلاك «َكلَمَع يف

 هريثكو هليل تألق ٍلَمَع ىلع مكمل اًنلَمْمَسس نم: ّنألا وت انآك : لاَ

 [30/414 :عجارإ ىلا ُهْنَع يه انإو هَخأ ءيشب يت نإ

 رلش اع
 ثيِدَح اَذَهَو) ىسيع نب قاَحْسإو شايع نب يلع اَنئدَح - - امال

 نَمَحرلا دْبَعنْب هللا بح ينكدَح : لاق. دعس نب يلا ائدَح : َلاَف (يلَع

 لوُسر نع هيأ ١ يدنا يدع نب يدع ْنَع ؛ ”يكملا نيسُح يبأ نب

 اَي يحير : اوُناَقَ «ٌنهسلأ يف ءاّسنلا ىلع اوريشأ : َلاَق . 5 هللا
 ىييوم ومش

 ُرْكبْلاواهناّسلب اه ْنَع برميل : كف هللا وسر لاَ ؟هللا لَ

 [االما :عجار] .اهُيمَص اًماضر

 مو رعواةرشو
 يي :لاَق: 0. عاجلا نيدعحا كنس نيودمف

 همم 0000

 وبما م 9

 اا هم رت .ثيدحْ رك

 يور مو
 :لاَق. نامي نب رمتعم اَنكدَح هللا دبع نب يلع اَنئدَح - ١

 يبأَنبسِئْقَاأ يَ اوُبأ) يئدَح : لاق. رسم نب ليضُفْلا ىلع تَرَ

 ضان ىَرُي دج اذِإ كف يلا ناك : لاَ. ةَريِمَع نب يدع أ) ؛هكدَح ٍمزاَح

 عل مر 00

 ا 270

 روم ر# هيمو:

 نمل ؛هددَخ ضاَيَي ىَرُي ىّتح هنيمي نَح ههجوي لأ مَ ادم «هطبإ

 [هدعب ام رظنا] . اسي خضار ىلس ديجي لهوا

 م 6

 [هلبق ام عجار] . 500 ل ب رمتعم انئدح :لاَق

 2 0 ا 1 8 2 -

 يملسأ لس هرم ا

 وامر تع
 نع «ليعاَمْسإ اند لاك. دّيبع نب دمحم اًنئدَح - نمو

 ضِْقِب : :لوُشي ف هللا لوُسَرتْعمَس: لاك. 'يملسألا سادرم ْنَع ؛ ءِسْي
 مدع ل 2 2 ندع 2

 [3/حلا 117801 :رظنا] ٠ لا ةلاكحك ىّتنيَولولالوألا ملاصلا

 دَح «ليعاَمْسإ اد ديم ف نيا اويل

0 

 رمح عا يوسع تم ع
 5 ريشا ورث اك قي ح5 دانس

 .ًائيش مهبل



 ّنَع سيف نع ؛  ؛ةليعاَمْس نكح َلاَك ىَلئَياَندَح - ا١اللخك

 لوألا َنوُحلاصلا ضي .8 هللا لور لاَ لاَ يملسألا ساّدرم
 هما

 .ائيش مهبهَّللا يلاتيآل ريعشلا وأ مَا ةلاثحك ةلاثح] ىَقِبي ىّتَح لوألا

 ينشكلا ةَبلعَت يبأ ثيدح

 م
 «بوُيأ ْنَع بع انئدَح :َلاَك. رش سس ند االلح

 ؟باّتكلا ٍلْهأ روُدُم َْنَع ف يلا َلآَسهنآ ؛ ةبلعك يبأ ْنَع «ةآلق يبأ ْنَع

 هاَهق ؟رّسحلا موس ْنَعهلآَسَو «خبطاو لسْغا امري اودجَت ْمكذِإ : ٌلاَقَك

 [17844 :رظنا] . با يذ عبس لُك َنَعو كلذ نَع

 رة سا سيع
 «لوُحَْم ْنَع دود نَع «يدَع [يبأ] نب دَمَحُم اَئدَح - اا

 مكاو يل مكب نإ : : 8 هللا وسر لاق : :َلاَقكيِنشحْلا هلع يبأ ْنَع

 يف ينم ْمُكدمِبآَو'يَلإ مُكَصْقْبأ إو .اقآلخ أ ْمُكْنساَحَسةرخآلا يف ينم
 [1/م46 :رظنا] . نوُقدشتمْلا َنوُفهيتملا نورا ؛ قالخأ مُكلواَسَمةرخألا

 «لوحْمَم َنَع «ًةاطْرأ نب ب (جاَجَحْلا)انكَدَح «ديِزَي)ادَح -6

 ا :َلاَقق ؟دّيَص لهأ نإ هللا لوس اي :تلُق :لوقي . ينشحْا ةبلعت يبأ ْنَع

 لق ذإَوتلف : لاق «٠ كف كلَ كَ هللا مسا تركو كبلك تسر
 مق مع هم

 كسوف َكِيِلَع تدر اَم : لاق ؟يمرلْمَأ انتل : لاق «لكق نإ : َلاَق

 ُدِجَتآلَو سوُجَمْلاَو ىَراصنلاو دوميلابرمَنِرقس لأ نإ: :ُهتلُق :َلاَق :٠ لكَف

 ايف اوك مث ءاَمْلاباَهوْلسْغاَفاَمّريَغاوُدجَت مكن : لاق ؟مهتنآَريَغ
 سوا م
 .اوبرشاو

 نم سل لاق. مشاه انئدَح -
 ءحلاّص نْب ةيواعم نع ثيل اندح :ل

 بحاص يتلا ةبلحك تعم: لاك. هيبأ نع 9 «ريبج نب نمحّرلا دبع ْنَع

 َناَكْو «ةَيواَتُم ةقالخ يف طاطا ومو «لوُقي هعمس هلأ ؛ 8 هللا لوُسَر

 فن نمل هذَهَرِجْمتال هلو: َلاَقَق ةّييطنطنّلفلا سائلا ىَرغأةَيواَحُم

 حقك كلك دق هني لهو دحاو ٍلُجَرةدئاَم ماسلا تيار اِإمْوَي

000 

 نب لدفع يسدَح :لاق .ثْب انكدَح .جاَجَح اَنَدَح 17
 بحايل ةَبلدك يب ع ؛ سيرف يبأ ْنَع «باهش نْبا نع دلاَخ

2 
 َمَحَلو ؛ةّيلهألارمُحْلا مون ل هللا لور مرح: لاهل ل هللا لَوسسر

 [االمحف قالمحا ءاالفحا كالمح» :رظنا] عاجسلا نم بات يذ لُك

 اندَح «ملْسُم نب , ديلولا انئدَح : لاق رحب يلع انندَح - 111/١

 َةَبعئوُنا انكَح :لوُقَي مكشم نمل عسل -ِْيز نبا يعي - لد
 دع اورق كنت الث للنور اذن انك لاَ ”ينشخلا

 2 :َلاَثك :مهبفَمَقك] ةيدؤألاو بالا يف

 ىلإ 4 مت لإن باث لاق «ناطيشلا نم مُدان يمه هع

 .كلدَوَحَت وأ. مهمل اسك مِهيلَعْاتطَسَ ولكل ولن ىَتَح ضَْي

 [ةيدوألاو باعشلا يف(

 00 ع ككل ١ يتلا لنك يآ ثيدَح نيم

 يبأ نَع بويع رمعَم اًنثَدَح « قاررلا دبع انئدَح - 11/18

 اي تلت لف يبلانا: لاق (19 5/4 )'يتسُحلا ةبلطك يبأْنَع ةبآلق

 يل اي ْرَهظَيمل ماشلاب (ضْرآل)؟اذكو انك ضرب يل بكا هللا َلوُسر
 لع وب لاَ ؟اذَهلوُفَياَم ىلإ َنوُمسْسَتآلأ 6 يلا: :َلاَقَك :ذئتيح ف

 معاش
 سا ظ ممل دسم 00

 اي :هّل تلق :َلاَق اًهبُدَل بنك : لاق اهي رهط هدي يََت يذلا

 َسْئ يذل لكم ؟بلكُلا بلك سرر ديس ضر انضر نإ هلا لوس

 َكنَلَع َكَمْسَأاَم كف َتْيَمَسَوَبّدَكْمْلا كلك تلسْرأ اذإ :َلاَف . بلكمب

 تكرذاك بلكمب سيل يذلا كبل تس نو «َلَقدإَو ”بْلكمل كبك

 تلق لق ءهللاَمسَو لَك نإ ءكسْهَس كي دَراَم لك لكك
 َنوُبرشيو ريزنخلا َمْحَل َنوُ هنو باتك لهأ'رضرأ اص ذإ هللا

 امري ادت مل: َلاَق ؟ْمِهروُدَُو مهاب عنصأ فيكَ َرْمَخْلا

 انك حْياَم للا َلوُسراَي: :تلُق : :لاق ءاويرشاو هيف اوُحَبْطاو اَهوُضَحْراَ

 نم بان يذ لك الو ةّيسنإلا رمح موُحُن اوُلُكاَتال لاق ؟انيلَ مرحي امم

 [االدم؟ :عجار] . عابسلا

 يبأ نع ٠ «'يرْهْزلا نَع رَمعَم انئدَح «قاّررلا دبع انندَح - 18

 ْنَع ف هللا لوُسَر ىَهن : َلاَق ينتحل لكك يبأ نع ؛ « ينالوخلا سيرْذإ

 [3ل3ها/ :عجار] . عاّبسلا نم ٍباَت يذ لك لكأ

 فانا: نافا ركن تخت اقخ الملل

 د يس قع رتطل يلا دلل دة

 . عابس نم بات يذ لك [لْكأ] نع ىه

 يبأ َنَع «سيرذإ يبأ نَع «"يرهزلا نع نايس انئدَح - نكح

 . عابسلا نم بات يذ لك لكَ ىهن ف "يبل ؛ ينشحلا ةبلعَت

 ٍريحُب نع ٌهّيقب اًنرَبخأ : لاَ. يدَعْنْب اوكَراندَح - امو

 ؛«ينشُحلا هلك يبأ ْنَع ريق نب ريج نع ءناَدْعَم نْب دلاَخ ْنَع «دكسي

 اًهب انبصأَ عاجلا ريح قف هللا لوس متع لاَ. مُهكدَح هَل
 محلا دْبعَرَمأَف كف ينل رح َلاَق ءاَهاََحيْذَف .سنألا رمح نم ًارمج

 ين َدهَشْنَمل ل حَتل يْنألا رمْحَموُحُتنأ : : ساّنلا يف ىَدانَق فوَع نب

 :ٌعاَيِج سالو اموُوًالَصَي اَهتاَنِج يف اندَجَوَو :لاَق٠ هللا لوُسَر

 نم: : ل هّللا وسر لاَ «موُتو لص دجسمْلا حير اَدِإَ اوُحاَرَف :(وَرَهَجُل)
 لُك ل حيال ىلا لحن: َلاَكَو نيفيا ةَكيَخَل ةلبلا هذه م لك

0 

 عض دو ساه م
 :الوكييتلا شمت ناك مُكشمَنب ملل شمت لاَك. ءآلَعْلا

 [يقإدعصَف : لاَ ؟يَلع مسيو يل ل حَياَسب ينربخأ لل لوُسراي تلق

 سفن هلت كس اَمّربلا : ف يبا لاق «َرَنلا يف بوصَو يبل

 .بلقلا هَ 7 مي مَكَوْلا ِلإُكْسَمَاَممنلاَو بلا هيل ناَمْطاَو



 يميل لا رامحل خلاب هل :َلاَكَو ,نوتفملا كانا نَِ

 [109/8510/ :رظنا] . عابسلا

 روقشسو دادرز مدرك
 يبأ نع «لوحكم نع ءدواد انأبنأ : لاق. ديزي انكدَح - -6

 م م :لاقا لكُل 0

 [امحا :عجارإ نر وقدشتمْلا نور 4 ل

 م لص سل رييممات

 ٍنَمْحرلا دب نع وساع دخن اندَح - نييدحت

 1 1 لل تيرا: 5

 :َلاَق رْيَذ نب ءآلَعْلا (نئاادَح : :لاَق. ةريغملا وبأ انئدَح - نمت هس -

 اي :ُسَلُق :لاَك. ينتحل ةبلعك يآ تْغمَس لاق ٍمُكشم نب ملل ينئدَح

 رطل ين دلما نا لع ىلا زل هلو

 باك يذل الو طل رامحلمحل تا ريح َلاَك ؟رَش

 [1781414 :عجار] . عابسلا نم

 :َلاَق ءلَعْلا نب هللا دبع اَندَح : لاق ةريغملا وبأ اًندح --

 يبأْنَع «سيرنإ يبأ ْنَع ءهّللا دي عنب (146/4 ]رب ينكدَح
 . كلذ لم 0 ع

 ينُئدَحَو ءٍحِلاَص ْنَع ؛ « يبأ انندَح : لاك .ْبوُقْعَي اندَح -8
 كءالسم ل

 8 هلا لوُسَرمَرَح: َلاَك َةَبلَئ اَبآَذأ رب سير اأن «باهش نبا

 [االدخا/ :عجار] |. ةّيلهألا رمحلا موُحُ

 يامر تدع مسرب مرت
 نبدمحم ُدَّمَحْم امدح :لاَك . مراد نْبْرياَْدَح - 1[

 « ميرم مث« «'يعلكلا فيس ِنْب سنوي نع ؛يدييزلااندَح : لاق. .برح

 .ينتخْا هبل يبأْنَع ٠ «ينآلوخْا هلل دعني ذئاَع سيرْذإ يبأ نع

 :تلق ةَئيول : َلاَقَك «ةبوص مث رتلاي ف دَعصَ للا لوسر تي َلاَق
000 8 

 اي: تلق ءرْبَحةَعْيوت لب: لاق ؟رش ث ةتبب

 2 مم لا م

 دو وأ ريحت «هللا لوس اَ

 ذا لك ديص رضا فأن هللا َلوُسَر

 نأ ؟/ناكك ةلرأ امهنمق يمسي يمْرأَو تاعك ةلرْثأ ل ام

 ايكو كوكو كدي كيلَع تدَراَم لَك : : هللا لوُسَرلاَقَق ٌهَناَكَذ

 اال ١4 :رظنا] . يكد ٌريغو ايكذ مّلَممْلا

 7 نب ناَمْعْتلا اًندَح : :لاَك "بيه انكدَح نافع اَنئدَح + كاملا

 نأ ؛ ؛ينشحلا ةبلعت يب نَع « يبا ديزي نبل ءاطَع ٍنَع "يلا ِنَع «دشار

 ُسَحَمَد دوب هدير لع بمد نمامئاَخال المدي يف ىآأر ف هللا َلوُسَر
 مم رم 5 502 هم
 يف هرب ملك 8 يِبلاَرظنق «هبومرق مَئاَخلا َدَحآَف هَ 8 يبل َلثع

 [905 :رظنا] . كاَسَرْغَأو َكانعَجوأ دق لإ اًنارأ ام: لاق هعْبصإ

 نمو هَناَك 5 ةلرذأ امم

 كسل ل هي سو ساس
 - ىّنهم ظفل اَذَهَو - ُناَفَعَو ديمَحلا دْبَع دبع ّنْب انهم انيدح - 7" ١

 ماض © مس < ريبقربا#

 ءاَمْسأ يبأ نع «ةَبالق يبأْنَع بو ع ةَمَلَس نب داَمَج اًنكدَح 0 :لاَك

 لم ضبان هللا لوسي كاكا ؛ ؛"ينتحلا لك ي ل 0

 مذ: اق هللا "لور لا ؟مهننآ يف برنو مهرودق يف حبطتقا باتك

 ضْرأب نإ هللا لور اي: َلاَك ٠ ايف وخطأ ءاماب اهوضَحْراَ اًهَيغ اودجت

 َبّلَكمْلا كابلك تلَّسْرأ نإ 88 هللا لور: لاق ؟ممت فيك دبس
 2 ا

 ريغ َناَك نإو ؛ لكك لكل َجورَع هلا مسا تركو

 . لك قوه ما تركو كمْهسبَتْيََر اذ

 يمثءقعام م # م
 ٌنامعتلا تعمس : لاق. يبأ اَنثَدَح : لاك بطَو يِئدَح - 1 *

 «لكو كذف بلك

 ةّقتكيبأْنَع َديِرَيَنْباءاَطَعْنَع «يِرْهْزلا نع ثدَحُي

 وقف « بَعَخ نم مَا هدي يفر ا هللا يب ىلإ جر سل: لاك .يسشَح
 لجبل ىمر ف يبل هذع قل هداك يقي

 يتلا: :َلاَقَك هَيِقْلأ :لاَقف ؟َكُمَئاَخ َنْيأ: لاَقق كف "يتلا هل ٌرظَنُق ,همتاخب

 [17901 :عجارإ َةلاَسَرْغأو كلاََسَج وأ دق اننظأ قف

 نب َع ةَميير ينَربخأ ةَويَح انئدَح « ديزي نب هللا دبع انئدَح - نهال
 عكر

 738 ينحل ةبلعك يبأ ْنَع ٠ ينالوخعلا سيرذإ يبأْنَع «يقشمدلا َديَِي

 ٍلهأ [موق] ضراب نإ ؛ ءهّللالوُسَراَي : تلق. 89 هللا لور تيب :َلاَق

 يبلكب هبصأو يسوم ديصأ ديبص ضرأ يف نو مهتتنآ يف لكان باك

 مَآ :لاك ؟حُلْصَي ام ينربخاَف «ملَممب سيل يذلا يِبلكب ديصأو هلم
 ةلق مهري ْمُتدَجَو إف مهننآ يفلُكَأت باتك لهأ ضرابمُكنأ تكد

 اَماّمآو ءاّهيف اوك م اهوُلسْعاَف مهتينآريغ اودجت ملانإو ءاَهيف وُ

 انو لكَ ّللا مسا تركو كاسب تدص اه دببص ضرب من تركذ

 سل يذلا كلب تالص امو «لك مهلا مسا ركام ٍمْعملا كبلكب تدص

 [ةال١٠ :عجار] . لكك هقكذ تكن ملك

 ل 6ه 0ك 01000 ل م

 ----ج 8

 ْنَع اك اكد :لاق ماه اتئدَح دما اد -8
 ّبطَخ ماّنشلاب ٌنوعاّطلا َعَقَواَّمَل : َلاَك ٍمْلَغ نب نَمْحّرلا دْبَعْنَع ءرهش

 يف ُهْنع ءاوُّرطق س جر دوُعاَطلا ادن : َلاَقق «ساَنلا صاَعْلا"ْب مَع

 نس ليْخَرُش دال عك «ةيدؤألا هذه يف باشا هذه

 م كد 00 ع يم
 "تبحص :َلاَقَف « هدي هلع قلعم هبوك رجي رهو احق ٠ ءابضُخَف: لاق. ةتسح

 ريم م اء
 ةوْعَدَو مكي ةَمْحَرهنكلو «هلْهآ راّمح نملَصأ رَمعَو 8 هللا لوُسَر

 . مك نيحلصلا ( 197/4 ]ةَكَوَو مكي

 نب ديزي ْنَع ؛ةبعش انيدح ءِرَّمَْج نب هَمَحُم انُدَح - نحمل

 نب وُرَسَع َلاَقك نوُعاطلا َمَكو :َلاَق. ةَعْفَش نبا لبحر ْنَع ِرْيَمْخ

 دَقَل :َلاَقَف . ةََسَح نيا َليْحَرش كلذ لبق هن اوُكرقتككس جرن صال

 ةَمْحَرَو م ًًئ ل ةوعد هنإ هلطأ ريعب نم لأ ورمَعَو هللا لور تبحَص

 للك ملف هارت الو هلاوعمنجاك ٠ مُكَلْبَك 5 نيحلاَصلا"تْوَصَو 14

 [ هدعيام رظنا] . قدص : لامك صاْعْا نب ورع



 "ا مررب ,و
 ريمخ نسب ديزي : لاك .ُةبعَش اَمدَح نافع اًمدَح - 01 و

 4ص اصلا نب ومع نَع «ثدَحُيةَمفش نبا لحرس تعم : لاق . ينَربْخَأ
 هنَعاوترطَقس جره صاخب وْ: َلاَقَك مَكَو َنوُعاّطلا ذآ

 لأ رطَحَو هللا لور تحصل ين :ةّنسَح نبا ليبحرش : َلاَكَو

 اًمّنِإ :َلاَق ُهَّنآَو - هلأ رعي نمل ص : :ةبحش لاك ميرو هلهأ ِلَمج نم
 هممرما ل مل هرب مليا مم رول عل 7
 اور الو اوهمتجاَف مك نيحلاّصلا"توَمو مكي مل ةوعع دو در ةمحر

 .قدص :َلاَقق صا َنْ وَرمَع كل عب : لاق «هْنَع

 انكدَح «"تباك انَدَح مشاه ين ىَوَم ديعس وبأ انندَح - -/ 4

 رخآ يف َنوُعاّطلا يف : :لاك ص اعلاني ورَمعنأ ؛بيم يبأْنَع ٠ «مصاَع

 ٌكةدلع رو ةعرولو
 لم مطَخأ بكي ْنَم ليسا لْثم جر ادهن : لاَقَف «ساَنلا بط ةبطخ

 يعمم عا همز 0000 مع لب ةكردس »ب
 :ةَّئَسَح نب لبحر لاَ هدو هنقرحأ ماقأ نمو ةئاطخأاَهبْكَْيْم را

 .ْمُكَق نيحلاصلاٌٍض يك مكين ةوعدو « مكير ُةَمْحُر ادهن

 ثيم م 8 ساو عه هم 2. 5

 بهو نب دز نَع ؛ «شَمعألا انئدَح «ٌةَيواَعم وب انئدَح - 1/1 8

 اًضْرااَنتَرَك «ِرْغَس يف يلا (َمااُك : لاك. ةنَسَح نب محلا دبع ّنَع

 ذاب يلفت ودا اني : لاق« اَنحْبدَو اهنم انصاف : لاق «بابضلا ريك

 يّنإَو «تدفُ ليئارسإ يبن م همن َلاَقك :٠ قط هلا لوس اي جرح

 1791١ :رظنا] . اَهاَنَأَمْكَأَف «٠ اًهوُنفْكأَف ؛ يه َنوُكَت نأ فاَخأ

 نيد سعي
 ءبطهو نب دْيَز نع « «شمعألا انندَح «ةيواعموبأ انئدَح - 10

 ةيك هدي يفو ا هلل لوسيل جرح لاك. ةَنَسَح نب محلا دّبَع ّنَع

 : موقْلا ضْعَب لاك ؛ 9 يِتا لإ ١ «َسْلَج مث ءاَهَعَّصَوَف :َلاَق «ةرذدلا

 َكَحْيَو :َلاَقَك ف يِبلا همسك : :لا رملة امك لوبي هيل اور
 5 لل 000

 لوبا نم يت مص إاوثاك ؟ليئرسإ يب حاتم باص املا

 [11/5117 :رظنا] . هرْبَق يف باذعق «مُهاَهَتت ؛ « ضيِراَقمْلاب هوْصَرَق

 اَندَحَو ءشّمْعألا نسَع «ديعّس نب ىَيحَياَنثَدَح - 1/١

 دْبَع نع ءبطَو نب دير نع ؛ «ىَتَمْلا «شَمْخألا يلح : لاق. عيكو

 4 هللا لوُسَرَعَماَنورَع َلاَق (ينهججلا : عيكو َلاَق) ةَنَسَح نبا نَمْحَرا

 يف انْخَبْطَم اًهنم اندَحناَ «بابضلا ةَريثك ضرب ان ةَعاَجَم اًنبباَصْأَق
 - 7 عمو

 ُهللاَو ىَحْيَش تحس وأ) تدم: : لاك ؟ف يلا انلآَسَ ٠ اًنرودُك

 رود اًناَنْكأَف ' اَرَماَت ملغ

 انو اًماَئَتكاَف هذه ٌدوُكَت نأ ىَشْحأَكتخُم :ميكولاك
 ١9[ 5 :عجار] . عاَيجَل

 ْنَع ءبطو بدير نَع ؛ شمعألا اًنكدَح ,عيكو اًنندَح - الواط ؟

 :لاق“ ءنيَسلاَج صامْا نب ورمََو انآ تلك : لاق ةَنَسَح ِنْب نَمْحرلا دْبَع

 َلاَبَق اَهبَرسساَف اههْبَشْوآةكرَُهَممَو 9 هللا وُسَر اَنيلَع جَرَخَ
 سفرا رس ساس

 ءاَنماَجَك : :لاق !؟ةآرملاُلوُت امك ف هلل ”لوُسَرلوُبيآ : :انلمَق : لاق. آسلاَج

 لجل اك ؟ليرنإ يبي حاتم بسأل نأ َلاَقَك
0 

 :عجار] . .هربُق يف بع «كلٌكْنَع مُهاَهن «هّضَرَف لوبلا نم ء ميشا هباصأ

 [لالقل

 5 8. مه 2 5

 صااعلا ند ورمع ثيدح

 ابآ تعمس :لاق . شمعألا نع « ديعس نب بحي اندَح - نخدننا

 نأ 48 هّللاٌلوُسَر (1937/4 )انت : لاَ. ٍص اعلا نب وِرْمَع ْنَع «ٍحلاَص

 ْ [31/1// :رظنا] . .«٠ تيتا ىلع لن 30

9 06 

 لاق :لاَ. ٍصاَملا نب وْمَعَنَع «يصاقا نورث لت سيق يبأ َنَع
7 7 

 ٌةلكأ باَتكلا لأ ٍماَيصَو اًنمايص َنْيَاَمالَصَتِْإ : ف للالوُسَر

 [علالومو لاول :رظقتا] . رسما

 َنَع« «يلَع نب ىَسوُم اَندَح « نسم َنَمْحرلا َدبَع امدح م6

 0 لوي ِصاَخْلا َنْبوَرْمَع تغمس : لاك. هيبأ

 َدعَصَق دع ءاًضوتيوهو هد . ينل مث كَحآلسَو كبك د : :َلاَق
 ل تس ينج ىلع اك اير ينِإ : :َلاَقَف ءغطأط)مّثَرَظْنلا

 اًمهّللا لوس اي : تلق : لاك حلا بحر لامعا نم كلب رو كَمْ

 مسيو ذلأو ٍمالسإلا يف ةَبَْراشكسأ يثكلو «لالا لجأ نمت

 :رظنا] . ٍحلاّصلا ء ِءَْمْلل حلاّصلالاَمْلا معن وِرْسَع اي َلاَقَك ٠ ف هللا لوُسَر

 علالومم لالؤلك

7 

 يف دلع : :َلاَكَو هر 5ذَق. +. لوي صاقلا يوم شمس : لوي يبأ

 ةّبعش انئدَح :الاَف . جاَجَحَو رفع نْبدَمَحُماندَح - نكد

 هيمن ولخ اح اطلس راو رو هع

 هج اي ورمع لَعَجَف :َلاَق. ئي يبان ْبدَسَحُم رسأ : :َلاَم هن

 000 ومع لاك : َلاَق ءًنامأ يعّدَي

 . مهاندأ
 هم سا يعمر مرا كالو

 نع ٌةبعش اندح «جاَجَحَو رَفْعَج َنْبدَمَحُم انثدَح - -14

 ٍصاَقْا نب ورَمَع نأ «تدَحْيَرصم لهآ نم ٍلجَرْنَع رايد نبا ورمَع
 تْعمَس :َلاَقَك هلل يقق ءرسايَنْباَراَمَع لصف ءاَاَدَه سان ىلإ ىدهأ

 .ةيغابلا ةفلا هلت لومي هللا لوس

 :َلاَق. مّكَحْلا ينَربخأ :لاق. يعش اًندَح :زهب اًندح -8

 وَرْمَعنأ ؛صاَلا نب ِرْسَمل ىَلوم ْنَع هثَحُي حلاص اب ناو تْعمَس

 نذأَف ٠ سيم تب ب ءامّسآ هنآرما ىلح هاتي لع ىلإ هلَسِرأ صاح نب

 :ورمَع لاك ؟كلد نع ُهلأَس ىلوَمْلا جرح سلق ؛ةَجاَح يفاملكت ل

 [18464 :رظنا] . نهج ناي الإ ءاّسسنلا ىَلَع َنْذأَتسَت نأ هللا لوس ,ر اَناَهت



 / هلع وبيع ١ كلام اًنكَدَح : لاَ واق - 55

 ىَلَع وِرْمَع نب هلا دبع َمَمَلَحَدهنأ ؛ئناَهّمأ ىلوَمةرم يبأ نع ءداهلا نب
 «مئاص يّنإ : لاق «لُك :َلاَقَ «اماَعط اميل برق « صال نْب وِْمَع هيبأ

 ىَهْنيو اًهرطفب ارمي هللا لوس ”-ر ناك يتلا مآل هدهق لك : :ورمَع َلاَك

 هايس
 . قير ميل يو :كلاَم لا

 «ريثك نب ديعس ينربخأ « برج نبل انندَح حور انئدَح - الو

 ىَلَع َلَخَد صاَعْلا نب ورم َنْبهّلا دبع هرب بلم َنَْرمَْجاأ
2 

 «كلدك نَا م «مئاّص ين : :لاَقك ادا ىلإ هادف « ص اعلا نب ورم

 , هّللا لوُسَر نم هتعمَس ٌنوُكَيْنأ الإ آل :َلاَقَق ؛كلدك اقام

 . 8 هللا لور نمةئخَمَس نإ : :لاَقَف

 ويأ امدح :لاَق. ٌداَّمَح اَنَدَح ءدّمّصلاُدْبَع اَنتَدَح - انفحش

 نب وِرَمَح عم نحْن اني لاق. ةَمْيرْخ نب ةراَمع نع ؛ «يمطَخْلا ينعي (رَّفعَج

 ريش م صرع م

 اذه يف 8 هللا لوُسَرَعَمْنْصَئاَمَي : لاق رع وأ «ٌيَح يف صال

 باش اا اندم ؟اًنيَش ٌنْوَّرَتلَم ءاورظُنا :َلاَكْذِإ بحشلا

 ةّنجْلال حدي : : هللا لوُسَر لاق نيكل راقنملارتخأمّصغأ

 [قالقم١ :رظنا] . نايرغلا ين بانل اذه ل نهنم َناَك نمد الإ ماسلا

 ِدَنَحل

 لاك يمان وتحل «يصال نا درتخ كوت سيق وُبأ يدَح

 َنمُبيِصْيناك امرأ ليلا لأ ءاََمْلا نَمْبيصْيناَكامّلكو «موصلا

 .رّحّسلا
 وبإ راووم يم اش

 نبي الصف نإ : :لوقي ف ِهّللا لوُسَر تْعمَس : :لوقي هتع سو : لاق

 [30/9114 :عجار] . رَّسلا هلأ باّتكلا لأ ٍماّيصَو اًنماّيص

 اَق.ىَسوُم اَنكَدَح :َلاَق: ديزي نب ِهّللاَدْبَع انثَدَح - نكدُف

 ,ةيردئكسألاب صاقْلا نب ومع دَئعْتتك ( 14/4 ) :هلوَُي يبأ"تنمَس
 اوسر يفوت قل حملا نلحق « شيلا نم هيف مه َماورَكذ

 ثيل نم هلأ عش اَمو ف هلل

 ّن

 ل

 5 د0
 اطل ات ريشلا يب ىسوم لاق

 لاك . ىَسْوُماَنيدَح لاق. ديزي نلمح نهد

 ال يف قامو ١ 8 كي حاط تلا

 [ارلوال الوهم ءاالؤج؟ :رظنا] . هيف ساّنلا شرا متن امأو

 رو مع
 نب ديزي يندَح ٌةَوُبَح ادَح «ديزي نب هّللا دبع اًنكدَح - ا كاذخا

5-13 
 ديس نمسح «ثيراحلا نب ماري نب دَحُس ع «داها نبل دب

 عمَس ْعمَسُهْنأ ءصاَعلا نب وِرْسَع نع «صاعلا نب وِرْمَع ىلوُم « سيف ق يبأَنَع

 3 و ,نارجأ هلق باس ماسلا مكحالإ :لوُقي ا هللا لوس

 د
 [قالقالا ءلالؤإلام قالت :رظنا] ”اُهلَ أطخأَ َدهتِجاَف مكَح

3 
8. 

 هم ع 05 0 2 ل

 نْبوِرْمَع َنبِرْكَباَآ ثيدَحْلا نهد لاق 1/1

 .ةرْيره يبأ نع ؛ محلا دبعنْبةملَس وبأ ينكدَح اَذَكَه :َلاَق. مْرَح

 نع « شايع نب ليعاَمْسإ اندَح : لاك .ناَمَيلاوُبأ اندَح -48

 َنْيوَرْصَع تغمس لاق ثراتعلا نبه دبع نع «هللا دبع نْبِيَعْا دْبَع

 ينثنأ يمانَم يف اناني : :لوُي 8 هللا لوُسَرتْعِمَس : لوي. . صاقلا

 «ماشلا ىلإ هباتدمعك يتالسو تكن م باكل َدوُمَح تلمح ةكالَمْلا

 . ماشلاب نفل عَ تي نايل الأ

 وبأ انأبنأ :َلاَك- َةَملَس بد اَمَح اَنكلَح : لاق .ناَّفَع انكَدَح - او

 َريْخأكٍرساَينيراَمَع لق : لاَ .ةَيِداَغ يبأ ْنَع هرب نب موُع و صْقَح

 يف ُهَبلاَسَو هناكَ : :لوُقَي 8 هللا َلوُسَرتْعمَس : :لاك « صاعْلا نب ورمَع

 . هبلاسو هّلتاق : :َلاَق مّن :لاق ؟هلئاق ذو كنك ورْمَمل ليقف ءراَنلا

 (نْبالْنَع ٠ «يبأ انندَح : َلاَق مهاب نب بوُقعَي ندَح - نحل

 يبل بيح ىلوت ءدشار ع « بييح يبأ نب ديزي يندَح : لاق . قاَحْسِإ

 نم ٍصاَمْلا نب ورمَع يئئدَح :لاَق. سوأ يبأ نب بح نع ينقل
 شرق نم الاجر تْمَمَج قَدْلا نع ٍباَرحألا نم انقَّرصْا مل َلاَك. هيف

 رم ىَرآل ين هللاَوَنوُملْمَت :ممهك تلق « ينم َنوُعَمسَيَو يناكم نوري اون
 وبس معلا

 ؟هيف نورت امك « «ايأر تير دق ينو كسار يبك ولع رولا ودي دَمحُم محم

 رهط نإ «ٌهدنع توك 'يِشاَجّنلاب ب وحل نأ تيكر : :لاَك ؟َتْيَراَمَو اوُلاَك

 نم اني َحأ هيدي تست دوكت أن «يشاَجتلا دنع انك اًنمْوق ىَلَ دَمَحُم

 انياب لق ف رع دك نمنح انمْوكَرهظ نإ «دمَحُم يدي حت انوكتانأ

 اَمدَكاَوُمَمْجاَف : :مهل تلقف : َلاَك ؛يآرلا ذهن :اوُناَقَك ريح آلإ مهنم
0000 

 «اريثك امذأ هلاََمَجَ «مدألا اًنضْرأ نم هيل ىدهي ام بحأ َناَكَو هَل يده

 يكطع م عهد لو هلام دك
 «يرمضلاةبَم نب ورم اج ذهل هاو يلع اًنسدق ىّنح انجرح

 َنَخَدَك :لاق «هباَحْصَو ِرَمْمَج نأَش يف هه 9 دك 8 هللا لوُسَر ناك

 َم مأرب ُرْسَعاَذَه : يِباَحْصآل تلد : لاَ ؛هدنع نم جرم يلع

 .ةقاح "نرش هيالضاك اي ةثأنن يِشاَجنلا ىو يملا
 ٌلوُسَرْتلَق ّنيح اَهْنَع تار دق ينآشْبَرُق تار للسلع اذ

 يو وص ا مس امم »م
 ًابَحْرَم :َلاَقَف عنصأ تنك اَمَك هلت دَجَسَق هْلَعتْلَخَدَ : َلاَق ءدّمَحَم

 ذقكلَمْلا هيأ مسن: :تلق : :لاق ؟اعيش ةلدآلب نم يل َتْيَدْهأ «يقيدصب
 6 2 ا مومع رع

 مث «هاهتشاو هبجعأق ؛ هْيلإ هتمدق مث : :لاق. اريك امذأ كل تيم

 ءاَنكوُدَع سس وُسَرَوهَو ةلدْنع نم َجَرَخ ةلُجَرتْيَردَك د ينك لَمْلا ايي
 #2 ساه 4 ما دس ساراس سها سو

 دم منابْضَقَف : :َلاَق ءاَنراَيْخَر انفارشأ نم باصاْدَقُهَّنِإَف ؟هلتْمأل هينطخأت

 ضْرألا يل ات تْعَشْلا لق نَرَسك دكانأتتظ ةبرض هاه برَضَُهَدَ
 ام اذه هَرْكَت كن تبظ ول هللاَوكلَمْلا اهي تلق مث «هنم قر هيف ْتلَخَد

 يخل ومالا هينأي لج لور كيطعأ نأ يئانتآ : :ُهَل لاك هكدلاَس

 :َلاَقَك ؟َوْه َكاَذَكأكلَمْلا اَهيأ تلت : :لاق ؟ملقَقتل ىَسوُم يناَي ناك يذلا

 ْنَم ىَلَع ُنَرَهظ لو وحلا ىلع هاه هو ينذطأ رم ايلي

 :تلق :َلاَك ءهدوُنجَو (4//199)ْوَْرف ىلَع ىّسوُمَرهظ امك ُهَقلاَخ



 رو يم ساسع هس سا سا سلا ه8 عل
 ,السإلا تهيئ: محل: ولا تا

 َنبدلاَخ تقلل ؛ لسا ل لونا جبر «سآلنسإ
 < هع دوس

 ؟ناَمْيََس اب ايّنبآ :تلُتَق كم نم لبقم وهو ٠ حلا لي كلو « ديل

 و ىّنحَف «ملْسأ هَلاَوُبَمْدأيِبل لجل نو مسنملا َماقسا دق هللاو : َلاَق

 ل لوني كاش :َلاَق «٠ ملئمألاآلإ تلم ّللَو : 558 :َلاَق !؟ىَتَم

 هللا لوُسَر اَي تلك توم يبو مكسأق ديلولا نب دلاَخ ٠ (دقترا#

 :َلاَق ؟(َرَخآَتاَمَو : :رُكذأ الَو) يِبْنذ نم مدت اميل رفعت نأ ىلَح كاب ين

 م١ هلق داك ابيل نإ يابو اي ف هللا وسر لاَ
 مي 2

 .تفرَصْلا مث هتعياَبَف : لاق « اًهكبَق ناَكاَم بج ٌةرجهلا

 سمس ةسض سولا ع

 يبأ نب ةَحْلَط نب ناَمْثع نأ مهن آل ْنَم ينْئدَح دقو َقاَحْسإ نبا لاَ

 . املأ ّنيح مكس اَمهَعَم ناك هَحْلَط

 [نِبال نع ٌرَمْمُم اَنثدَح :َلاق .قاّرَرلا دبع انئدَح -

 لك امل َلاَق .هيبأ َنَع « مَ نب ومع ني دَمَحُم نركب يبأ نع ؛ سوواط

 لق َداَقَق. ٍصاَمْلا نب وِرْمَع ىَلع ٍمَْح نب وَرمَع لَخَِرساينْراَمَع
 رم ريماس مم ظس ام كعطسق

 صامل ب رع ماك «ةيغابلا فلا هت : 48 هّللالوُسَر َلاَق دَكَو ٌراَمَع

 لَمق :لاَق ؟كنأَش اَم : :ةيواَعم هللا «ةَيواَتُس ىلع لَخَد ىّتح مجري

 هللا لور تغمس : ورع لاق ؟اذَمكرَمع لَك : ةيواعم َلاَقَ :ٌراَمَع

 يم لعل يسن 1س اسم

 نحو «كلوي يف تضحُ : ةيواعم هل لام ةّيغابلا ةفلا هلت : : لوفي ف

 سا م هلال ه8 و
 :لاق أ ءاحاَمر َنْي هولا ىّنح هباوءاَج «باَحْصأو يلح هلق امن !؟هان

 .اقوُبسنَي
 ْنَع «حاّير انكدح :لاَك لاَ نب ماد َلاَق - 93/١

 ْنِمآلُجَرَناَكو بلم نْبِرَمَْج

 رخل دمك مط ىلع: لاق صال نب ومع طَْ

 الجر اَعَد صامل نب وَرمَع نإ : هكا «مئاص ين : 'يبارعألا لاق موي

 ف هللا لور مَع : َلاَقَ «مئاّص يّنِإ : :َلاَقَق « مْ اذَه يف ٍماَمط ىلإ

 نع نامي نب مصاَخ ْنَع ءِرَمْعَم

 . مويا اَذَه موص نع ىَهّن

 َنْبا ينمي ؛هّللا دبع انابنأ : لاق َقاَحْسإ نب يلَعاَنئدَح - نة تننإ

 َدِبَعنَأ بيب يبأُن دي ينئدَح : لاق. يهل نبا انربخأ َلاَق ؛ كّرابملا

 تذوب رص طخ ال: لاك ةكدَح ةَساّمش نب محلا

 نكلو هللاوآل : َلاَقق ؟تَْمْلا ىَلَع اعّرجأ ؟ يكتمل : : هللا دنع هبا هل لامك

 قف هللا لور ةبحص هَ يلج «رْيَخ ىلَعَت كد: هل لاَعَف دعب امم
00 

 ماس وجم هس 2
 َهلإ الن ةداَهش ٠ لك كلذ م لصف تك :ورمع لاَ ماشا هَحوُيَقَو

 هيف يت تقرع آلإ؟ق بط هيف سل قابطأ ةثآلث ىلع تنك ين ءهّللا الإ

 سمول 8 هللا لوُنسَر ىلَع سائلا أ "تنك ()ارفاك يش آلوأ “تنك
 ريايشرب همر

 ٌءايَح سائلا دَّشأ تنك فق ِهّللا َلوُسَرُتْمَياَب مل هلا يلاتبَجَو ذتيح

 قحل ىنح دير ايف هجر الو هلا لور نم يَ تلم اَمَق ديم

 لمع 6 ع عل < ل

 َناَكو مكسأ ورمل انه : سال ذمْوَيت مول نم ءاَيَح جوع هللا

 00 | أيراصآلا وعيد نيد
 لق َءاَ رو م كيلع#» رمش. ماس هس

 الق ايطار نطلب كلك نبتسم «ُةنجْلا هل يجر تام ريح ىلع

 ًاراَئ الوأحداَم يمال يلع يكب الكاتم نإ يلمأيَلَع يرذأ

 يحال 0 ا ل عر لا

 اش روْرَج رك دق يدنع اوفا ينور ان 0

 . مكي سن داتسأ

 م :َلاَق َناِيَش نب دوسألا انكدَح نافع اًنئدَح -5
 ممم

 ًاعَّرَج تْوَصْلا َدْنِع ص اَعلا نب وْرْمَع َعِزَج: لاق بَرْقَع يبأ نب قوت

 اَذَهاَم ءهّللا دْيَع اَبآ اي لاك. ومع نب هلا بَ نيا كلذ ىأَر املك «ًاديدش
 ب ردّلع يك مل

 اكلك يأ لاَ َكلمََْو كينالي 8 هللا لور نادك رجلا

 الات مآ اك كلت اّبحأ يرْذأ اَمهّللاَو ينإ كلذ نَع َكَربْخأَسَو كلذ

 /٠١١( ومو اّيدلا قرا ْدكهَنأ ِنيلْجَر ىَلَع ىلع دَهشأ يثكلو ؛ يشل

 نم لآلغلا ٌمِضْومهدَيَعَضَوهَئدَح ملف ءدْبَحمأن باو يبس ؛ اًمهبحُي

 تَناَكو. َكيرفغَم الإ انسي انكر انتبهو انكر ارم مهلا : لاو ف

 .تاَم ىَتح رجه كلت

. 2329 8 

 هير مو
 م نأ َناَميلَس نب يلوا انثدَح ءٍملْسُم نب ديبولا انئدَح - -١ا/واله

 انبي: لاف يِراَصْنلا نلف نب ومع ْنَع «مُهدَح نَمحّرلا دْبعَّنْب مسالا

 صو شق ةيصاية أكو هلل وسر ةقحلا اإل ذق سيو

 ؛هّللا لوس رايات : ؛ورمَع َلاَق كلتمأ نبال نبا كدب مهلا :لوُي 8
 لَك نسخ دكَلَجَورَع هللا ,ورمَع اي: لاق نيالا” سَ لجَر ينإ سمس اسو مم يع سم هل الاي 0

 ىَنمُيلا همك نم َمباَصأ راب ف هللا لور برَصَو ورع اي هَل يش
 مام م

 برص ماهر مالا عضوم اه معاي َلاَقق ومع بكر تْحَن

 مث ءراَرإلاْعْضْوَم اَذَه ومعي : لاق « «لوألا عبرلا َتْحَتم َعباَصأ عراب

 ممل 1 مس م
 .راَزإلا عضْوَم اَذَه وَرْمَع اي: لاق يالا تْسَن هَعَص مث [اهعقر

 هام هيما م
 ىماذحلا ثددح

 - 0 هءيز

 ماسر مرو هل
 نايت نبا انئدَح :َلاَق يقشمللا ىبحَيْنْب دير انكدَح - - 1ك

 اتناك ٍلْجَرَ- يمادجلا سْيق نع «ةَرم نب ريثك ْنَع «لوُحْكم ْنَع هيأ ْنَع

 ةّرطق لوأ دنع دفع لاّصخ تس ديهشلا ىطْمُي : يلا لاك: لاك - همس
 ًّ 30 #7 عرعول ع

 روُحلا نميري ؛ ةّنجْا نم ُهَدَعْفَم ىَربو « ةئيطَخ لك ُهْنع رف مد نم

 .ناَمإلا ةلح ىَلَُيو ءِربَقْلا ِباَدَع نمَو ءريكألا عرقا َنمْسويَم «نيعْا

 2 موك < 002000 2 -

 ينالوخلا ةددع ىبأ ثيدح
 5 ظ5 هه 25 و



 انهلشل 'ح

 دمع قا :لاَق. نال" اندَح - - 1
 سا اه ريب ل مسا ي# هدرا

 لاك :لاَك- ةبحص هلو : جير لاك ةبتع وب ينكدَح : لاَ. يناهلألا دايز نب
 مس سهلا لاهل له لكم

 ؟هَلَسَعاَمَو : ليق ؛ ُهَلَسَع اري دْبَعب لَجَو رع هللا دار اذِإ كف هللا ل وسر

 مك هيمو 9000 م ماضل عوق د ع عا عك
 . هيلع هضبقي مث هتوم لبق الاصح هلل جور هللا حتي لاق

 ينئكدَح : : لاك شايع نبا انئدَح : :َلاَق. ةريغملا وبأ انندَح --

 اوُبحَص دن دَقَةَسْمَح رقت ةَعْبَس تير: لاك ينالوخلا ملص نب ليْحَرش

 نال ماك« ف يل اسيل ةيلهاجلا ين ملا لكأ دق ياو ليّ
 4 مما عا نس سنع
 .ى رامثألا لاقل وبأو ينالوا ةبْتع ءوبأق 2 ١ يبل اًَحْصَي مَ

 ٌَنَع ءِشاَيَع نب ليعامسإ انكدَح :َلاَق . ناَمَيلا وي لقص وع

 اوُرَكذف ءادهشلا ينالوا بع يبأ دْع رك : لاق ما

 باَحْصْأ اًندَح : :َلاَقَو ةَبتعوُبأ بضَنَف َىاَسَتُلاَو نوُمطَمْلاَو وطب

 لا
 ضْرألا يف هللا هاَنَمأٍضْرَألا يف هللا ءاهش نإ 608 كيا

 .اوُناَم وأ اوف قل (نم)

 سرور هرب عك شاول سلاص
 يلم نب حرجا نرخ ل لاق 0 نمل

 1 ا نا لانس ل مم ةملاو
 وق هام

 . هتغاط يف مهُلمْحتسَي ركب نيدلا اذه

 ما - ها مع سررت 5 5 .ى

 يدسألا كتاف نب ةرمس ثي دسألا كتاق د ة ثددح
4 

 رب هريساو لأ ص

 انكَدَح :َلاَق. هّللا دبع اًنكدَح :َلاَك رثشب نب رمعي اًثدح - نجاح
 2000 ما مع ةرو هدو
 نبا ٌةَرمس نع هللا يع نبرْسُيْنَع «وِرْمَع نْب دود نع «ريشب نب ميشه

 .ًايدَحَرَكدف يدّسألا كناق

 :َلاَق.ِهّللاَدبَع اَنكَدَح :َلاَق
00 

 نْبةَرِمَسْنَع هّللا دع نْبِرْسُبنَع ءورَمَع نب دوا نَع ؛ 'ميشه اًنكدَح

 :َلاق  يِبنلاَنأ ؛ كتاق

 رظبنْباَرَمْمي اند م -1

 لم سا 1 عمو ع سي

 نم ٌرَمَشَو هنمل نم َذَخ ْولوَرِمَس ىَتَقْلا معن

 . هرم نص رمش هتمل نم َدَحأ ةَرمَس كلذ ذ لعفف . هرزْيم

 يمرضحلا وي رايز طيح

 0-5 دب ا 3 يلا « بيبَح يبأ نب

 لنهب 8 :ا8 هللا سا : لاق . يحلي زن

 هم عمك ع م
 . تيبلا جحو ٌةاَضَمَر 2 دلما

 نهج ماع نب بقع ثيِدح يب
 سس بس سس ل تيس سسسسسمب

 هيل نا كاك نب مسيح نييماشلا دَديَسَم

 آل :لوُقَيِرماَع َنْب بقع َعِمَس هنأ لح شل رتل دع

 :لوُيف هللا لوُسَرتْعمَس ؛لُشَيملاَم هللا لوُسَر ىَلَع مويا لوم
 س6 يل اس يصق

 [107ه93 :عجار] . منهج نم انياب قمل اَميَلَع بدك م

 موُقي يتمأ [نم]نآلُجَر :لوسُفَي  يبثلا تعمَسَو -45

 هْيَي اَضَو ادا وي هدف لع رولا ىلإ هس جامي | اًمُهدَحَأ

 ْسْلَحْلا هسآرب َحَسَمادَِو ٌةَدقَع تّلَحلا ُهَهْجَو اَضَو اذإَو ٌةَدْقُعْتَلَحْنا

 او َنيِدَلل لَجَوَرَع ُهَّللالوُشَبم ةدْنْعْتّلَحْلا هيج راضَو اذ هدف
 يِدبَع يلأَساَم . ينلأَسُي هَسْفَن جلاَُي [انه] ي يدْبَع ىلإ اورظْلا : :باجحلا

 0 عالم :عجارإ ُهلَرَهَ

 ْنَع «نِيللا يكدَح ءبْطَونْا انثدَح ُنوراَم انئَدَح -64

 ِرماَع نْب بقع نَع «٠ يملا ابر نب لَعَْع ؛ُهدَح ميكح يبأ نب يح
 لُك ربو تائوعسلاب ارفأ نأ هللا وُسَر ينرمأ: لاَ ينهجلا

 [31/ه89 :عجارإ ةآلص

 :لاَق "ملص َنِيِزيَِعْلا دبع انثَدَح : َلاَق . ُناَفَع انكَدَح - رلوككأ

 ينخأ ترث: لاق . ينهجلا رماَع نب ٌةَبفَع نع «ةَمركع ْنَع 0

 ءاًهيشَم ْنَع يت هللا : 8 هللا لوُسَر لاَ« ةبمكلا ىلإ يشن
 هيعمل هدهع6 هد

 . ةندب دهتلو بكرتل

 :َلاَق .ةَداَنق انَْدَح :َلاَقك . ناَبآ اًنربَخأ :َلاَق .ُناَفَع اندَح -17

 لاَق:َلاَق | لوُسَرنأ ءِرماَع نْب بقع ْنَع امه ْنْب مي انئدَح

 ٌرخآ نهب كفل تاَمكرٌعَرأ راَهتلا لوأ يلصْتنأ مد دك نبا ايرَجْعَتآ : مكي
 [3/ه؟8 :عجار] . َكمْوَي

 نم نضر دبع يشد :ل َلاَق عصاي يلع دَح- نخل

 يناس (يلَع) يبأْنَع ةكمْرَح

 نحمس اوال احر :ُهَلاَنلعَف : لاق ٠ تمي ال َلَعَجَم
 ةالاع
 مالا أَم : لوي هللا لور تغمس يّنِإ آل: :لاَق !؟8 دمحم

 وهيك كلذ نم صفت نَمَو ؛ْمُهكوهلك الملا مَنآَو تْقَوْلا باص

 [97452 :عجلر] . مِهْيَلَع

 ثيدحلا اذه تدجو -:نّمْحّرلادبَعوُبأ لاَ -84
 َناَكَو َةيوَت وُبآ عفا نب عييرلا لإ بك ,هدب طخب يبأ باتك يف
 ندم ْنَع ءدفاو بديع دِيمح نب ب مكيهلا انكدح : هياتك يف

 معم 0-5

 هللا وُسَر لاَ: لاق رماع نب ةَبقع نَع «ٌةرُس نب ريثك ْنَع ٠ « ىسوم
 ناَرقلابْرِهْجُْلاَ و «ةكدصلابٌرسمْلاَك نارقلابٌرسَملا : :نآرقلاب رسما

 [17605 : عجارإ . ةٌقكَدصلاب رهْجُمْلاَ

 تماصلا نس ةداّنع ثددح ُةَيَقَب
 ه9 سس سا



 55 ص
 ميو م
 نييماشلا هت

 0 ا
 ِصْقَح نب ركبوبأ لاك. ةبشن نكح :لاق ُناَفَع اًندَح - 10/1

 نا ِنَع (رْكبوبأ كش ٠ ٍحّبصُم نبا وأ) حّبصُم اه تغمس: لاك ينّربخأ

 َنْيِهَللاَدْبَ 7 داَغ ا هّللالوُسَر نأ ؛تماّصلا نب هاب ْنَع ٠ طئمسسلا

 ؟ينم ءاَدَهُش ْنَم نورت: لاَقَف «هشارف نع هَلْدوحت امك: :لاَك حار

 ش ملل لك «ليلقلاذإ يَسأ ءادَهْعاإ لاق ةداَهَس ملص لق : اولا 10
59 

 78:5 :سظنا] ع ءاعمج اًهدلو اًهّلَتقَي ةأرملاو «ةداهش ٌمنوُعاَّطلاَو 5 ؛ةداهش

 اةنفنفل

 2 مه .ع - ء#ء 2

 يرعشتلا ,رماع يبأ ثيدح

0 0 
 نب كلام اًدَح ل . توازن اح انقل

 ايوب هده لق ل ل را ني 80014 ير

 بضقق كي ذل ص ْممُكَي بآل مُكَسشْنمُكيلَع ومآ يذلا هيأ

 اوُنمآَن يذل اهي اي يه ؟امّنإ مهد نبأ اكو( ”/4)ة هلل وس

 [30/؟917 :عجار] . ميه اذإ راَمْكْلا نم ٠ ّض نم مكرضيآل

 ساو را هسا
 ينعي ٌريَهُز انئدَح : َلاَق. وِرْمَع ْنْب كلما دبع اَننَدَح - نخغاف

 مشرق لل
 كلام يبأْنَع رايب ءاَطَعْنَع دمحم نب هللا دبع نَع - دمحم نبا

 «ضزألا نم عار هللا دنع لوقا ٌمظْعأ لاَ ل يلا نع ؛ يعجنألا

2007 
 ظَح نم امدح مط رادلا يف وأ ضرألا يف نيَراج نجلا نودجَ

 :عجار]. ةّمايقلاٍمْوَي ىلإ نيضَرأ عبس نم هكوُط هم اف اعارذ هبحاص

 [قاجلا/

 يرعشألا ثراح ثيدح
 م 1 هوت 20

 ناَك- فل نب ىّسوُم فلس وبان ,ناّفَع اًندَح - “467/١

 ْنَع ؛مآلَس نم دنع «ريثك يبأ د ىبحي اًنكدَح : :َلاق دبا مدعي

 وعلل :لاَك# هللا يِبَنأ «يِرَعشألا ثراَحْلا نع ؛روُطن هج

 ينيَرما يارس هب لَمْ تاَملك سْمَحَب ارك نب ىَيحيَرَمأَلَجَو
 2 رشم سعب

 ره دك : ىّسيع هللا ؛ نط نأ أكف نهب اوَُمْسينأ لينا

 أ ننال ليازسإ يجاوب لمقال تانلك سَ

 وأ بدع ذأ يتب اذإ ىَشْحأ ينإ يخأ اي هَل لاَقَك اك ؟َنُهْل مَ و

 آلاَتما ىَنَح ٠ «ٍسدُقَمْلا تْيي يف ليئارسإ يب ىَحيَمَمَجف لاق ,يبفسضُي

 َرَع هللا: لاَ مث هَْلَع ىو هللا َدمَحَف «فرشلا ىلع َدشَو «دجْسَصْلا هم هل

 نأ نُهوأ نبا مَا مُكَرمآو نهب لمع أ تاملك سمح ينم لجو

 نم دبع ىرتشا لجل لمد اني هياوكر شالو هللا اود

 ديس ريغ ىَلِإهلَمَع يدوي َسْمَيْلَمَجَ ء«َبَهذَوَأ قروب هلام صلاخ

 * طريعمل و داسول 8# ماه ل سيقع هع ب درس مولع هز
 «مُكقَرَرو مُكَفلَخ لجو ْرَ هلل انو ؟كلذك دبع وكي هس ف

 ع سو عرتم
 بصْنيلَجَوَرَع هللا ةآلّصلاب ٌمُكَرَمأَو ءًانبش هباوُكرْشُت الوهودبعاف

 0 نكن 4١ يرتشألا ماع يبأ' ثيدح
 1 ووعده ويس

 ٍايصلابْمُكَتآو اوف ال و متيْلَص اًذِإَف «ْتمّتلَي مل ام هدْبَع هْجَول ُهَهْجَو

 حير جيل ةلصع يف « كن ممم لج كعك كل لأن 1
 مُكرتاو «كنملا حير نم هلا دذع يطأ ٍمئاصلا م فوُلُخ َّنِإَو ؛كئسملا

 «هقثع ىلإ هبي اودَشَك ودعا هَرسأ لج لكمك كل لكنة

 يدَنيلَمجف ؟مُكْم يسلق يدان مكل له :َلاَقك فَ اويرصُيل هوبرَكو
 لكم نو اريثك هللا كذب مكرمو هس لق ىّتح ريتكلاو ليلقلاب مهم هنت 0000

 هيف نصحت انيصح اصح ىَاق هركآ يف عرس دل هَلَط لجو لمح كلذ

 رع هللاركذ يفداك ائإناطْيشلاَنمدوُكَباَمَنَسْحأ دم هسا ص ص ل سم هلو كاس

 نهب يرأس ف بمكرمأاَنآ : : 8 هللا لوُسسَر لاو :َلاَك لجو
 3 مدن

 هن «هللا ليبَس يف داهجلاو ةرججهلاو «ةعاطلاو ٍعْسلاو ؛ةعامجْلاب

 جلا ىلإ نم وفسإل قر عاطف ردد طال مج

 هللا َلوُسَراَي: : اوُناَق :لاق « منهج ءاثج نم َوهف ةيلهاجلا ىَوْعَدب اعد مَ
 مرار 6و 71006 7

 اوعداف «٠ ءملْسُمهَل هنأَمَعَرَو ىَلصو ماصار: لاق ؟ىّلَصَو ماَصْدإَ

 :عجار]. لَجَورَعه هّللاَد دابع نينمؤملا َنيِملْسمْ ملا |هللا] مهامس امب ب َنيملسملا

 ا

 م 8. ه - ه8

 صاعلا نب ورمع ثيدح 1
-©» 

 لاك: لاَ. 15مل ور ع اق نع لح ري ل

 ٌةلكأ باَتكلا لْهأٍماَيص نو ْمُكماَيص نيبال ف هللا لوُسَر

 [1514 :عجار] .رَحّسلا

 لاَ حاير نب يلع نب ىّسوُم اَنثَدَح «عيكو اَنندَح - ان تن

 لوسَر يل لاق : لوُقَي ص اَخْلا نب وَرَمَع تعمس : لاق. هيبأ نع ؛ يِمْحَللا

 هقجف تلَمتق «يستأو كاتو كَحآلس كلغ هدا ورع اي: 5 هللا

 كَما نأٌديرأ يّنِإ مَع اي لاو يْوصَو رصيف ص ءأضَوَتيَوْهَو

 ةَحلاَص ةَبْعَرلاَمْلا نم ككُبَهْرآَو ءَكَسْفُيَوَمَللا كَمْلَسْبكاهْجَو

 ينبع تملأ امن لالا يف عر ملأ مل يهل لوري :تلُق : لاق

 . حلاّصلا لجرلل حلاصلا لاَمْاب معن ورع اي لاق كلم ةنوُنبكْلاو داهجلا

 نيل( 1/4 )رسكو نوُدلا بصتي انتة يفاذك َلاَك

 [17916 :عجار] . ِنْيَمْلاَو نوُلا سكب : دبع وبأ لاَ

 نع هداك نَع ليعَس انربخأ : لاق. نواه ياخ - امو

 هل: لاق. ٍصاَخْلا نْب ورَْع ْنَع «بْيَوُذ نب ةّصييَق ْنَع ؛ةَوْبَح نْب هاج

 ٍرهشأ هكر هيَ ان يونان دلَلاَمأٌةدع ايس اَنيلَع وسبل

 هيكسل منج يدع هع هراع



 ل حا

 اَمْنِإَ ا يلاوش لدول يل: ويسري اراهج ف هلا لوْ

 .يزللا سوال 17

6-26 . 
 لا اقل نب ورثت لون ١ ديوك اتضعسا لاق ٍمُكحْلا

 نم رك اذ ىََح هَل نك سيم تب ءامْنسأ ىلا لَح ىلإ هلسرأ

 وأ انهت هلا َلوُسر نإ :لاَقك ؟كلذ ْنَع ارْمَع ىلوما َلأَس ؛هتجاَح
 سلا م عع

 [30914 :عجارإ . نهجاَوزأ نإ ءانشلا ىلع لد نأ ىَّه

 نس «ةل با يئ ٠ لد ىسيع نب قاس دَح - نها

00 
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 نع« ةيعش اًنكدح : لاق .رشعج

 ٍمزاَح ّنْبا ينعي ريرَج اَنئدَح : لاق: ٍماَع نب دوس انئدَح - نحال

 ٌةلُجَر تيار : : ِصاَمْلا نب ورْمَمل لَو لاك: لاق . ّنَسَحْلا تعمَس : لاَق-

 َتاَمْدَك:َلاَق ىَلْب: :لاك ؟احلاص الجر آه بِحْيَوهَو 8 هلا لور َتاَم

 ام هللا يكَمْمَتْا دق: :لاَفَك كمت دو كبحُيَوهَو 8 هللا لوس
 ُلوُسر تام نب َ رب كتدَحأَس نكلو « يبةلادتسا وأهذم يله ابحأ يرث

 . رسام رَمحَو دوعن نب هللا دب ءًاًمهبحُي رهو 8 هلل

 يهم ةهرشمو
 نب (بْيَحْنَع ٌةبعش اَندَح رفع نب دمحم اَنْكدَح - االوكأ

 موضه هام
 صاَعْلا نب وُرَمَع َناَك :َلاَك٠. ليها يبأَنيهللاَدبَْتْممَس: َلاَق .رّييلا

 ذَهدَّللا يَ هدو مر يا
 ذه هللا ن شير هش نأ ٍلئاو نبكي نم لجلك انلوختي

 :ٍصاَعلا نب ءرِمَع َلاَقُق ءمهاوس ُبرَعْلاريهاَمَج نم روُهمج يف رمألا

 لاو ريَخْلا يف سانا هالو شير : لقي هللا لور تنم ءَتبْذَك

 .ةمايقلا موي ىلإ

 ءىَسوُم اَنكدَح :لاَق يدهم ْنْب نَمْحرلا دبع اَنَدَح -5
 َدَعبْأ ام : :لوُقَي صاقلا َنْب وُرْمَع تغمس: لاق. هيبأ نع ٠ يلع نبا ينعي

 مّتثآو ءاييدلا يف ِساّنل دَمْزأناَكتَوه ام ؛ مكي ينعم كيده

 [3لؤ75 :عجار] اًهيف سانا ْبْغْرَأ

 ؛هييأ نع ىَسوُم نع ءايه نب نحول اند رافت

 ماع ماض هم ل يه
 َلاَقَك ؛ اي 00000

 مث ؛ هلت ىَلإو ِهّللا ىلإ ْمكَحَرْمَم ناك الأنا اَهبأ اي : الف هللا لوسر

 ' 0 .نائمؤُمْلا نآلجّرلا ناََم لعام متم الأ :َلا

 نول انأبأ: لاَ. داَّمَحْنْب ىَيْحَياَننَدَح - 11055

 نب ورْمَع ينٌكدَح : :لاَق“ ٌناَمْنَع يب ْنَع ؛هادَحلا دلاَخ ْنَع ءراَْخُمْلا

 تاك شْنَج ىلع # هلال يدب : :لاق.صاقلا
 5 د

 ؟َكْنِلإْابَحأ سّْدلاايأ هللا َلوُسَر اي : تلق : لاَ هتاف: لاَك . لسآلسلا

 لاق مك تلق: لاق ءانإ اَهوُبأ َلاق ؟لاَجرلاَنمَق : : تلق : لاق ؛ٌةَّشئاَع :َ

 .الاَجر دمت َلاَق ءٌرَمع :َلاَق ؟رَم

 هات ؛ةميكأا لاق. سرس ريوتم

 لسلام كلا« نر ري سرا مع

 «كلهأ نأ تْلَسَعْغا نإ 97 ْتشقشأَك دبل ةديدَش ةدراَب ليل يف ُتْْتحا + َلاَق

 هم ع ع
 لوُسَر ىَلَع اسد مل لاق : حبصلا ٌةالص يباححصأب تيل م تسمين

 ؟بثج تاو كباَحْص ابيل طَعام : :لاَقَق « ل كلذ ترك داك هللا

 مه م
 دبا ةديدَض ةّدراَب ليل يف تْملتحا يّنإ هّللا لوس ايون : تلقا“ :لاَ

 اوُنفَت الو : :لَجو رع هللا لوك تركذو كلهأ ذأ تلستْغا نإ"تشقنن

0 

 .انيش ليلو ا هللا وسر كلحّصَق ءتِيلَص
 ها عم هش

 ٌديِزَياننَدَح : لاَ ةَعيِهَل نبا اًنكدَح :َلاَق .ْنَسَح اًنئلَح -175

 أ ((يمْسهِنْب سْنَقْنَع؛ سيق نبا ديوس ينربخأ: لاَق بيبَح يبأ نب :

 اَم يل رت ىلع كما هلا لوُسَراَي :تلُق :َلاَق . صاَعْلا نب وُرمَع

 ّنإَو هلق ناَك اًمابُجَيَم السلا! : لق ؟ ين نس
 ايَح سائلا دَسآل تنك ذإ هللاوق : : ورَمَع لاك ءاهَكت ناك امبُجَت ةَرجهلا 7 أ

 ريهام سا

 ٌديرأ ام هعجاَرالَو هللا لوُسَر نم ينيعتلَمام نقال لوم

 1ر2 دا لب ل ىلع

 َلوسَراَي : 0-5 ناك .صاقلا برع هيأ نع يلع نب ىسوم
 عاش

 «هّلا ليس يفداَهجَوقيدْصتو هللا: لاق ؟لضفأ لمعلا هللا

 : 8 هّللا ل وُسَر لاَ ءهّللا لوُسَر اي تركك :' :لُجرلا لاَ روربم جَحَو

 ةملك ًديرأ : لح 500 قل نحو حاَمَسَو ءٍماَمَطلا لبو «ٍمآلَكْلا نيل
 ل كممام 0

 .كلسُفَت ىلع هللا مهتت الق ْبَهْذا : ف هللا لوُسَرهَلَلاَق ؟ٌةدحأَو

 نوكيا قدح ,يمارخلا ةءل سواك - لنك
 م معو
 تعمس :لوُقَي حاير نب "تعمس : لوي ئئاَه اَبأ تعمّس: لاق .رضم

 م سف اسو

 يذم نم ْمُكَيِدَه دعب ام: سائل ربما ىَلَعَوهَو «لوُقَي صاعلا نب ورم
 ِساّنلاْبَعْرأَك مك امو الا يف ِساّنلاُهَمْراَكَوُم مآ ف مكي

 [قالذ؟6 :عجارإ . اًهيف

 نب ديزي نع «رضم نركب انابنأ لاق. همس وُبآ اندَح -6
 ءديعّس ِنْبِرْسُبنَع . ميار نم طم نع واهلا ةهسأ هللا

 هت َدّهَتج ئ >2
 اة كالا ْمكحا :أ 1 |وقي

 [قالةك5 :عجارإ رج هلق اطخأ من

 خرم
 َدَهْجاَوَمَكَح اذِإَو :ناَرجأةلق بأ دمتم

 َنَع ء دعس نب ثيل انئدَح : لاق. َقاَسْسإ نب ىبحَيانندَح - نحكم

 ٍصاَنْلاَنْبوَرْمَع تغمس لاق حاير نب يلع ْنَع ؛بيبَح يبأ نب ديزي

 هيف هزي للاسر داك اسف وبر مينو متسمأ قل: لوقي

 2007 يم
 ْتنآ ام هّللاَو ءاَهيف ُدَمْرَي هللا لوُسَرَناَكو ايلا يف َنوُبْغْرَتْمُحَبصَ



 َلاَقَق لاك سنع ل دكان اللا لع

1111000 

 1/458 :عجار] . هَل ينل نمر يلع يذّلاَو

 0 ا لييقوُبأ

 'يبنلا نَع ورْمَع نب هلا دبع نع ؛ هللا دْبَع نب كلام: :لكَرَخآ عضْوم يفو

 نمو ءةّيحلا غد كْنَمَو «ةأنجلا توم «تاّئوَم عبس نم اَعتساهَلأ :-

 هيلع رخَيوأ «ءيش ىلع خيا نمو «قّرَحْلا نمو «َقَرَعْلا نمو ءبسلا

 [1644 :عجار]. فخرا راف َدّْنع لقا نمو يش

. 

 هّللا دبع اَنثَدَح :َلاَك. مشاه ينَب ىلوم ديعس [وبأ] انندَح - نكتفي

 نْب ةماَسَأ نب : هللا دبع ديزي انئدَح : :َلاق «يمرْخَمْلا ين ينعي .« رّفعَج نب

 َنَع ءٍصاّملا نب ِرْمَع ىلوم سيق يبأ نع «ديعَس نم نع اال
 « فرحا ةَمْبَس ىلع نأ ل: لاَ هللا لوس انأ ؛ صاع نب ومع

 .رثك هيف ءاَرملا نإ هيف اوَراَمَتتآلَ ؛ .متبصأ دقق مئاَرَق فرحي أ ىَلَع
 يدهلاع

 انمدَح :َلاَك. قطن هلادب كنج «ديعتس وب اكد 1/48

 يبأْنَع «ديعس ٍنْبِرْسبْنَع «ٌميهاريإ نبا دَّسَحُم نع «هلل دْبَ نْب ديزي

 هللا ل وسر لاك لاك. ِصاخْلا نْب وِرمَع ْنَع ص اّعْلا نب رمح ىلوَم سي
 .نجاهلق اطخأ نإَو « نارجآ هلق باص هتاف ْمكاَحْلا مَكَح نإ: 2

 اكمل «ٍمَْح نب ركب يبآل كلذ تكد :ديزي لاق - 74 000 00007
 هللا نس هر يبن ع ةَملس وبا هب يكدح

 [17455 :عجار] . هلئمي(١٠ 4/6)

 رّمْعَج نب هّللا ُدْبَع انأبنأ : لاق يعاّرخلا همس وب اًنئدَح - اوال

 يهل دير لاق ٌةَمَرْخَم نب روسملا نْب نَمْحرلا دَبَع نْب

 نب رسَع لوم سيف يبآ نع «ديعس يسب َنَ دانا نب َماَسأ
 الم: لاَقَك :نآرُقلا نم ايار صاع نب هرَمَع حمس لاك . صاَعْلا

 5 ِرْيَخ ىلع 5 هّلالوُسَر اَهينآَرفأ دقق :لاَكا' ف هللا وسر: ءداكازا
 ا هللا لوم اوُسَراَي :اًمهداحأ َلاَقَق « قف هللا لوُسَر ىلإ ابعد اًبَمَدَك

 اي ُرَخآلاَلاَقَك ؛ تل اذكه : ا هالوك ناقل انكر

 ؟للَل اوُسَر اي اَذَكَه سيل: لاَ , هللا لوُسَر ىلع هرم هللا لوس

 ةٌكْبَس ىَلَع لن َنآرشلا اَذَه نإ :ك هللا لوس :َلاَقَك ؛ تأ دكه: لاَ
 رك هيف ارا ذإو «هيف اوراَمكآلو « مكس دقق رق كلاكي اق «فرحأ

 راو -

 دبع نع «ةَميِهَلْنبا انأبأ : لاك . َدواَد نب ىسوم اًندَح -7

 نب وِرْسَع ْنَع «يِداَرُصلا دشار ِنْبا دّسَحُمْنَع ناَمبلُس نب هلا

 ايرلا مهيفُرَهظَي موق نماَم: ”لوُشي 8 هللا لوُسَر تغمس : :َلاَق . صاّعْلا

 . بعرلاب اوذخأ لإ اشير (مهيفارَهظَي موق نم امو « ةّسلاب اوّذخأ الإ

 0 سيل بعدو يد
 يبأ نع شقطألا نع :ةَيواسوبأ اقدح نكنذي

 م :لاق « هلأستذأق ةَمطاَف ىَلَع صاَمْلانْب هرم َنداَسا لاق

 مك :لاقك «ىَرخأ رماها مك ؛ ءَمَجَرَك:َلاق آل :اوُناَق ؟"ىلَع
 َنيح َلْخْدَتْنأ كَمنم ام :يلَعُهلَلاَق ءاَهْيلَع َلَحَدَك معن :اوُ

 ىَلَع لمدن انها هللا لوُسَرنِإ: :َلاَقاَماَم ينذجتْل

 [31/9137" :عجار] . تاييغحْلا

 ُدّمَحُم اَنكدَح :َلاَق.ُحَرَمْلا نئدَح :َلاَق .رْضُنلا وُ انكدَح -4

 ِنْبِوِرْسَعْنَص ءوِرْسَع ِنْب هللا دبع ّنَع ءهييآْنَع ىلعألا دّبَع نبا

 ٍضْقا : ورَْملَلاَقك ,ناّمصقْخَي ناصح هلا لور اج :لاَق ضاع

 ءَتاَكْنِإَو:لاَق ؛ هلا لوس اي يم كلذب ىكوأ تأ: َلاَقَق ورْمَع اي اَمِهنيِي

 ًءاَمَقْلا تْبصأَ امني تْيصَق تن نإ: : لاك ؟يل امامي اذ لاق
 ٌديَح كَل

 َكلق تاطخاق تهت َتنأْذإَ « تاسع كلف

 «دايزي نب ةَعيبر ْنَع ؛َجَرَمْلا انكَدَح :َلاَق .مشاَم اًنندَح -89

 تدِهَتِجا نإَف : :لاَكهنأَريَغ دلتم .. .اقف'ّبلِنَع ءِرِماَع نب يقع نع

 ٌرْجأ كلذ تأ خلق تهت نإ ءروج ُةَرَشَع كلف ءاَضَقْلا 9 تبصأق

 .دحاو

 اَثدَح :آلاَك. لا سل نسوا نيس نحال
 0 هيماسرل هاش

 سباك نإ ىنح ارث يح يف سانا ورث عم لاق. تبان

 َلاّمَق: لاق اَهِجَدوَم ىَلَع اَهَنيْتَعَضَو د اهجدْوَم يفرم اًذإك نارهظلا

 ناَكَمْلااَذَه يف ف هللا لوُسَر َعَماك: َلاَقق هَعَماَنلَخَدَف َبْحّلا َلَحَدَ

 َلاَقَق ٠ نيج لاو راقنملا مح مصعب ار ايف ةريثك نايرفب نحن اذ

 هذه يف ِباَرُخلا اَدَهّلْتمآ لإ !ءاَمتلاَن م ةّنجْلالَخْدَيَ ل 88 هللا ل وسر

 .نايرغلا

 تَعَضَو دق اَهسِيتاوَحَو اَهرئاَبَح اَهْيَدَي يف هما اَنِإَف نَسَح َلاَق

 [005؟ :عجلر] . نارهظلا رب :نَسَح ليم . ايدي
 نع ءدْئَس نبيل نابأ «قاحْسإ نب ىَحياندَح - 4/١

 رع هللا ىَقلَ مل: َلاَق ص الا َنْب هرم نأ «ةساّمش نب نَع « بيبَح يبأ نب
 ساصأا

 يعود ريو هرعاه
 ع ؛ةملس نبدامح

 رس سم 0 0
 «يّلإ هدي طَسَب ء«يتميابيل ا يلا تين: َلاَك. ماسلا يبل يف لجو تن

 َلاَقَك: لاك ؟ يبن نممدققاَم يلف تح هللا لوسيل :تلقَ

 َنماَهَلقامبََت ةرجهلانأَتْملَعاَمأ «وُرْمَع َءاَي: ف هللا ل وُسَر يل

 . بولا مهب ناك اَم"بجَيمالسألا انآ َتْملَع اَمأ ومع اي ؟بوثلا
 رام

 ةيهر ا هم هم اا 8
 | دبع دفو ثيدح

 5 3 ول ©

 هضم مم

 دبع مَع :لاَق. سنويا: لاك ”ليعاَْسِإاَْدَح يللا
 ه8 سومه هيه مم ةرم

 ؟اًمُهاَم: ا 1 52 تي يل ابد للانوشم



 نم و

 ينئدَح «فوع انندَح : :لاَق ميهاَربِإ نب ليعامسإ انئدَح - اوما

 ىَلَع اوُدَكَو نيا دفا َحآ ينكح : لاق. (يلَعلْنْيدْيَر صولا وب

 نم ةَيرق وأ طْو) ىذه امه انهو: لاق. سل دبع نم هللا لوُسَر

 ىلرطتةيضا لاَ يده هذه :اَنلُق ؟اذه ام: :لاَقك «"ينريؤأ ضوضنت
 هع -

 َْعمْوَقلا لاس: لاق محل اهم َلاَقَو

 :تلق ادق لب: لاق ؟ًائي

 اَهاكماََداَعأ اهم هر

 هنو د اشتلا َلاَقق ؟بارشلا نَعموُلاَس ىَنَح ,ءايشأ

 اوسراَي : : اًنكئاَكُهل َلاَقك ٠ لَ ىقوُملا للحل يفور « تّفَرم الو ريق
 يم وود راش مدون 0
 امي رثأ آل انآ: لا ؟ةتقرمْلوريتلاومَكَحلاَو اجلا ام كينيا« 1

 ُتنَخاَ لحد هللا اقارفتلا نلف رم جَميأ ب

 000 دكت "لا ول ىلع قو لاق سس

 لامك يد نيروُتوَملَو اير َرْيَغ َنيهراك ريغ نيعئاط اوُملْسأ

 هلا ا ا هلو

 ىتح0'ةكبقلا نما ههْجَو َلَمَتباَو :لاَك .اورتويو اَرْخُي ىَّتح نوملَسي

 .س م فرم لأن ل لب لتس

 عا يح :لاَك صوُمقلا

 لَم لاك. تيدا َركذك همسات يسلأ ين نامل نبي : لاني
 راو

 ىّلح|ةلبقلا نين َح ينعي ةكبقاَنم اضم جَو سنقل دبع وعدي

 بع قرشملا له ريح: َلاَكمُت ؛ «سْيقلا دبل وعدم ؛ ةكبقللبقتسا

 . سيقلا
 ةدور ع عر

 محلا دبى انئدَح رام نب نوي انهن

 مسيي كا م اسم

 داع رتل ىلإ امي ذل مكس ف لق

 2000 ديف ٠ هلالي كك رح

 بايه ىّقلاَق هتبيَع جرخأ مث مهعاَتَممَصَو

3 

 ءاّنم اَنآَرُق رق ءامشسأبمكعأ تذأل هللا َلوُسر ايمو يبأب َلاَقَق َرَجَه ىَرُق

 ةبشآو مالنسإلا يف ْمُكصاشأ مك مُكتاَوْحِ اوُمركأ راَصنألاَرَشَْم اي َلاَقَق

 ىلإ ايل 06 0 الل لو ىلع اند 000

 ني رك اعوان اقاوم مقل

 هباين حلاص نم سورس باهل تبع جر َعءاَنَممَضَو

 حألاهنم اناس اكول اقف يبل طسْبدَ كو قف يلا ىلإ لأ من

 نصا ىرتساو يلق ؛عشأ نام: يرهق

 ما يكول املا هال سو منع :لاس اقل

 ءراصئألا ىَلَع لأم :لاَق اًهيف يل َحسْفَو مُكَدآلِب تْنطَو دق يّنإ: َلاَقَف

 إ نير وُنوَم الو نيهركم ريغ نيعئاط اوُملْسأ ؛ًاراشبو رام )مكب ءيش

 6 8/4 ةكصْنص نب كلاَمثيدَح نييماشلا هت
 0س سل به ع هس مب

 اًنَّشْرَفا *اوثلا ناخد َريَخ :اوُناَق راق سم مش 2

 ءاق ايه انْيرباَكك انتمي [اوُحَبصأو]اوُناَبَو انمَمْطَماوباطأَو

 ات ام ىَلَ اضرار الجر ايل لبق مث اهب حو فيلا بجْعأَ

 ةئسلاو نيئروُسلاو ةروُسلاو باّتكلامأو تحتل مل َم نم اننلَعَو

 ؟ميَش مكداوزأ نم ْمُكَتَمّلَه: لاق ءههجوبانيلع لمَ نيسلاو

 ملم ا مده مدار دماع

 ٍرْصَت نم ةَربص هَعَم لجَر لُك لاك مهكر اورو البوق حش
 قوق اّهبرصتخَيناَك هدي يف مطن ىلع اهئ اهْعَضَوَف
 مث معَل : :اَنلُت ؟ضوَمضمّلا اَذَه َنوُمَسُنأ: هلق ضل روم

 ىلإاتدأ : 0 مل انك ؟اقرملا ومس لاق «ةربص ىلإ اموأ

0000 2 

 ةديرجب وأو هدي

 انتَ انفك «'ينربلااَنَه َنوُمَستأ لاَقَف «ةربص

 عل 2 اكوا :لاَق ْمُكلهَمَقْلاَ

 للون ّجّشألا لاق َلاَق «ينربلاانرمتو الخَت مظط َراَص ىّنَح هيف

 الجميل رده لال ةعر يك ضال عل
 ٍمَكحْلاَو ءاّيدلا يفاوُيرشت كك ف هللا لوُسَر لاَ ؟اًسوُطُب اح َمُلظَعَو مم ها

 5 نال. لعادل عقس ىلا يل

 هلحَركو هذَ لم يناةيرش 0 ذك هيكل ذه لل يف كلت

 نبا ىلإ ماق هبارش نم مُكدَحأ لمُ اذ ىَّح اهنم مظعأ ينس اَهلَسَبو
 :هكلاَقي (رَصَع) يني م لُجَردّفولا يف اكو «فييلاب فاس رهف هع

 ةآرطا يف رشا نم هلئمَت تي يف مهل برش يف ُهفاَس تره دك راَحْلا

 تيا كللك لهآ ضْمبماَنق ثم

 اًهُسِمَس اَّمَل :ُثراَحْلا وك لدسأ '.تلَمَج 8 هللا لوُسَر نم همعمَس امل

 [165414 :عجارإ . ا يللا هاب دكو يفاسب ةَرضلا

 هللا دبَعْنْبدَمَحُم استدَح : لاك ٍرْضْنلا بأ اننَدَح - لنفيكا
 همصفا م و اء

 يبا دْيَزْنَع ةليمَج يبأنْبْفْوَع لَهَّسوبأ اندَح : لاق. يرمعلا

 ملل : لوفي يقف هللا لور اوُممَس هنأ سيلا دبع دو نع «صوُمقلا

 ايا اوُناَقَ : لاك :َنيلبَمَمْلا دولا َنيلَجَحُم ارا َنيِبحَتمْا كداَبع نم اَنلَعجا

 امك :اوُا «نوُحلاّصلا لاهاي: لاق ؟َن ويحتمل هلع مهلا لور

 ُدْفَوْلا امك :اوُناَق ءروُطلاب

 لاك: لاق. ٍفيلابهقاَسَرَرَه

 ّيطغأل يب

0000 
 عضاَوَم مهْنمْض يي نيد: لاق ؟نوُنَجَحَمْلا رمل

 ىَلِإ | مهي مم ملا هذه نم نوفي : لاق ؟نوُلبقتملا

 [1 5589 :عجار]

 سس ك سما اال

 .لجوزع مهير

 هلم 8 8. مسا # -

 ةعصعص ند كلام ثيدح

 0س

 0 و اًنكدَح :َلاَك. 'يئاوعسدلا

 لب ايو مذاب تلا نعي َلاَك ف يِلاَنأ ؛ َةَعّصْنَص

 نم قش اال وم ةَمكح مالم بهذ نم تلسطب تيا نيرا ني يدلل دَحآ



 00 مس

 .مالتسلا لع لبرج عمات مكر امحلا قو لبو ابي

 ؟َكَعَمْنَمَو : لبق «ليربج: لق ؟اَنَّه نم : لبق ءايدلا ًءاَمَّسلا انتَ

 0 ليف «ملا ':لاق بلس دقو : 0 :َلاَق

 يق «ليربج : يق ََهْنَم ليق. يللا الم لي
 مد ماع
 م سس و مر

200 

َ ٠ كلل لْثمَك ؛ لمَحم : َلاَق ؟كعَم نمو
 اَِهْلَع ىّسيعَو ىَيحَي ىلَعتيا

 مسا اَنيَمُت يبتو خأ نم كب حرم ؛ لاك. اًمهّْيَع يلع تْمّلَسَق مآلّسلا

 هيلع تن 5 مآلّسلا هِئَع فّسوُي ىلع تيتا كلل ْممف هَل

 تيتاك ٠ كلل لْفمَق ةَحبأرلاءاَمَسلااَنينآَمُت ؛ يبو خأ نم كب بحر َلاَق

 م يبو خأ نم كب ابحْرم: َلاَقَق « هيلع ت كت مالا ِلَح سي ىَلَ

ف ملا هلع َنوُراَم ىلع تاك «كلُذ لْثمَك ةَسِماَخْلا ًءامَسلا اي
 ُْسَلََ

 كلك لشمق ةَسداسلا مسا ايام« يبو خأ نم كب اَبحْرم: َلاَقَف ءِهْيَلَع

 حن مكب ًابَحْرُم» لاَ ٠ هلع اضل لق ماكل لع ىسوُ ىلع

 دسم ظل لس نس

اي لاق ؟َكاَكْبْأاَم : :لبق ىَكَب هتزواج امَلَق «" «يبنو
 يذُا مآلُعْلا اَذَهَبَر 

 اَنْ مث يتّمأ نم لُخْدَي امم لَضْفأو رثكأ ةّنجْلا ٌَنَجْلا هتمأ نم لْخَدَي يدْعَي هع

 هيلع تْلَسق مآلسا ْلَع ميه ىلَعتْيَت « كلذ لم ةعباسلا اَمّسلا

 ُتلَسقُدوُمَْملا سليل مقر من َلاَق «يبتو نبا نم كبح لاق َلاَقَق
0 

 ما رمش

 نوُعبَس ٍمْويلُك هيف يٌلصمَروّسْمَمْلا تبل ادم: لق مذله ليج

رمن لاق «٠ ؛ مهيلع اًمَرخآ هيف اوُدوعَي ملهم اوُجَرَخ اذ« كلم فل
 الإ اتَع

 هف 4/4 )نائل مَرَّ َرَجَه لآلق ثمّ مي

 تْلأَسَك «نارهاظ ناره نانا هي اَهلَسأ يف ذو ةكيفلا

 «ليْثلاَو تاَرقْلاَق نارهاظلا اًمأو و ةّنجْلا يفق نانطاَبلا اّمآ:َلاَنَ ؟ليربج

سلا هيلع ىَسوُم ىلع تف «ةالَص وحل استرنا لاَ
 «مال

 مكعأ يّنِإ !:َلاَقَق «ةآلّص َنوُسْمَخ ّيَلَع ْتَّضرُف :تْلُق ؟َتْمَنَص ام :َلاَق
 هم مسلو

 ْنَلَكّحَأنإَو .ةجلمل دش ليرشإ ينال يل كتم ساّنلاب
 هموم 0100

 ىَلِإْتعَجَرَق: :َلاك لع فُْيلأةلآساك كير ىلإ عجم دل وثب

 ىلإ[ دَجَرَمك يعبأ اهل ؟ينع 1 0

َيرأ هلعَج : تلق ؟تمَصاَم: :َلاَقَف ؛ هيلع تيَتأَف ىَس
 :يل َلاَقك «َنيع

َح ير ىلإ تضج لوألا كتل
 تناك «نينالك اهلل َجَور

 نما همام

 ىلإْتْعَجَرَك ؛ ىّلوألا هنَلاَقَم لدم : : يل َلاَقَ «ةئريخأ مآلسلا يَ ىس

 يسوم ىلع تناك حم هةر نير هلو يل

 َنَع يبر نم يحّتسأ ين ! :تلثق « 01

 نع خو يترتب ذأ: :يدوُف ؛ لإ عجرأ مك نم لج

 لالث9 الفحل ءلالاهك ءاالاغم :رظنا] . اًهلاَثمأ َرْثشَع َةَنَسَحْلاِ يزجأو يدع

 1 0 ا 5

 عه مما ديع ل سمر هرب رار لص ل

اك نَع «نابيش انئدَح ءدَّمَحُم نب سْوُيانئدَح - ١44
 :لاق هد

 8 عصف َنْب كلام « كلام نب سنآ انكدَح

 ماهم ل
 . . .ناُقيلاَو مالا َنْييةَسكلا دعاآ مْ :َلاَق

 رم: ليك ملت حشتسا باد دانس ىلإ تل
 انه

قل؟َكَتَمَدَمَو : :ليق «ليربج َلاَق
ِئلإَتمْيْدَكوأ : :ليق ءدَّمَحُم» (لا

 ؟ه

ٌءيِجَمْلا منو هب أبحر :اوُناق لحق معن: : لاق
 ىَلَع اَنْ ءءاجو 

 «ميهاريإ هلو اذه ليربج : :لاَق ؟اَذّه نم : تلق «مآلّسلاِِلَعَميهاَريإ

 يلاتعقر مث ؛ « لأصل «ملاتصلا نيالا بحر :َلاَقَك « ِهْيَلَعْتْسَلَسَك

 رجه لآلق ق ثم اَهَقبَت اَذِإَو ول اوبعْلا ناذكلْثم اهقرو اًدِإَ ىَهتُملا ٌةردَس
 اًدَِو 8

 ام :ُتلُق ناطر تارهاط نارها مَنْ
 سعه سا ع

 ناَنطاَبلا مو «تاَرُعْلاَو ليلا نارهاظلا ناره مّلااَّمأ: لاق ؟ُليربج اَياََ

 تك ٌنَخآلاَوَرْمَخ اَمْهُدَحأ نان تينأك» :َلاَق ءةّنَجْلا يف ناره

 [ هلبق ام رركم] . ةرطفلا َتْبصأ :ليربج لامك ؛ نبل تذَخَأك لاك

 ع عل

 تعمس :لاَق . ىَّيَحَي ْنْب مامُه اَنكدَح : لاَ .ُناَّمَع اَنلَح -4

 مال هما
 606 مع

َص َنْب كلامَّنأ « « كلام نب سّنآ ْنَع ٠ «ثدحي َةداَنَك
 هّللا يِبْنَنأ ؛ُهئدَح ةَعصْع

 :ُةداَق لاق اَميرَو ٍميطَحْلا يف آان ناك هب يرسأ ةليل نع مك دح هنَق

0 

 تآيناتآْذإ عجطضُم - رجحلا يف
 طسوألا : : هبحاصل لوفي لَعَجُق «

 ني

 لمَن وانس دقق يناثلا لاق تلا

 يِبنَج ىَلِإَوهَو دوراَجْلل تلق هداك لاق) هذه
20-0 

 سا هام ع ماشا و

قم: :لوَُي مس اكو هترطش ىلإ سَ
 جحرختسا: اق (هيطش ىلإ س

 م «يِبلق لمَ ءةَمَكَح ةَمْكحو ناهإ ةءولْمَم بهذ م تنطبق يبت

با دوب يمك «دبعاهَف «يشح
 َلاَقَف : :لاك) ضي رامحلا قو ل

 دمر م ورشعو كو

 ىّضقأ دلع هوَ حقي مَع لاق ؟ةَرَمَح اَبآ اي قاَربْلاَوه :دوراَجلا

يب ىّنأ ىَتَح ملّسلا يَ لربج يب قلنا ٠ هْيلَع تلمح: :َلاَق. هقرط
 

 كلم نمو لبق ٠ «ليربج: لاق ؟اَذَه ْنَم : ليك « عقم ايلا

 معنو هب ابَحْرَم : :ليق ؛ مكن: :لاق ؟هَْلإَلسْرأ دقوأ : :ليق «٠ دمحم :(لاك)

 السلايم نكح ادق حتا َلاَق ءَءاَجُم ٌءيِجَمْلا

 1 ا 00 ذوق هيلع تس يلع ملف منو ذهل َلاَقَق

« ليج لاق انه رم ني « حتفتساف
 داما :َلاَق ؟َكَمَمْنَمَو : لبق

 :ءاَجَ ميجا مهو هب ابَحْرَم ليق «مَحن: :َلاَق ؟هيلإَل سرد كوأ لبق

 اذه: َلاَقَف « لانا انهو ىسيعَو ىَحَياذإكْتَملَح مذ 0 لاَ

 لاقل الار شكا :لاَق٠ انو مل ١ « ىسيعو ىيحي

يربج: لاق ؟اذَه م ليقف 0
 دمحم: َلاَق ؟َكَحَم مو : ليق «ل

 ءَءاَجَم ٌميِجَمْلا منو هب حرم : :ليق «مَمّن: :لاق كميل لسْرأدكوأ : :[ليق]
0 

هْيلَعْفْسوُي ادِإَكْتصَلَح امل متفق : لاق
 ءافسوي اذه: َلاَق «مآلّسلا ِ

 ًابَحْرَم ١( 1/5(: لاَ تنلَس :لاَق هيلع مل

 «حتفتساَف ةَعباّرلا ًءاَمَسلا ىَنَأ ىَّتَح َدعَص مث علاصلا يلا و حلاّصلا خألاب

 دقو : :ليق ءدَّمَحُم : َلاَق ؟َكَمَمْنَم : ليق ٠ «ليربج: لاق ؟اَذه نم : ليقف

 « حتت: َلاَق ؛ًءاَجَء ءيِجَمْلا َمْهَنَو هب بَحْرَم ليقف ٠ معلا 5: (لاق)؟هْيَلِإ لس

 مْلَسقُيِِْإاَنَه َلاَق «مآلّسلا ِهْبَلَعَسيرْدِإ ا: لاَ .تصَلَخ امل



 2000 مالا هع ,ِهْيَلَع
 نم : 206 فابن ةله قا ىلع سأل لاق , حلاصلا
 ؟هْيِإ لسرأ دكَوأ ليق دمحم لاق ؟كَعَم نمو : ليق ٠ ليربج: لاق ؟اَذَه
 ةتنمَلَخ املك حش: َلاَق اج ءيِجَمْلا معن دو هي ابَحْرَم : لبق ؛ معن :لاَق
 تْمّلَسَق :لاَق لعْملَسف هنوُراَمآََه لاَ مال ِلعنوُرام اد
 «حلاصلا ياو حلاّصلا خألاب حرم: َلاَقَمُت ٌمالَّسملا درك :َلاَق هيلع
 ؟اَذَهْنَم :لسق ؛ «عقتتماك ةّسدانلااَمّسلا ىتآ ىّنَح دعّص من: :لاَق 0

2 
 ؟ْبإَلسْرأ دكوأ : ليق دمحم: :لاق ؟َكَعَم نَمَو :لببق ؛ «ليزبج» لاق وي ةدمرل

 قلم ال حلك, يجتل دو هبًابَحرَم : ليق معن :لاَق
 ُدْرَق هيلع تْمَلَسَف ٠ هيلع ملم ؛ ىَسوُم اذهل لاك «مالسلا لَ ىسوُمب
 000 لق يامل يذ عاملا الواح 7 اق 2

 ” كنب يد

 ٌءامَّسل الا ىلآ حدس َلاَك ؛ ينم امان ما كل مالا
 ع

 ؟َكَمَمْنَمَو لق «ليربج: َلاَق ؟اَدَِهْنَم : لبق َحَتفَتَساَ ةَمباَسلا مساق مم
 معنو هب ابَحرم :ليق معنا لاق ؟هِلإلسْرأ ذكوأ : لبق دَّسَحُس: لاَ
 ملل هِنلَغْمِاَرإ دكت صَلَخاَسلق حت : :َلاَق ءءاَج ءيِجَمْلا
 م َملَّسلادّرَق «هْيَلَعتْسْلَسَم ؛ هيلع مْلَسَك ؛ «ميهاَريإاَذَه: َلاَقَ
 ردسي لإ تقر من١ َلاَق؛ حلالي ٍحلاّصلا نبال ابحر: :َلاَق

 هذه: َلاَقَك :٠ ةلّيفلا ناذآ لْثم اَهقَرَو اذِإَ هرج لآلق لثم اق اذِإَ ىهتنملا همم ماس لل 06
 سا مام

 «ةلقق نارها نارتو اطمن مير ذو: لاق. ىَتنمْلا ةردس
 ليلا ناَرهاَظلا آو لج َ لا يف ناره ناتطابلا م لاك ؟ليربج اياهم
 .ًةومعمْلا تيل (يل) مقر مث: َلاَك «تاَرقْلاَو

 ىلَر هنأ ؛ ف "يِبْنلا نع «ةَريَره يبأ نع ٠ ُبرَسَحْلا اًنئدَحَو :هَداَنَق لاَق
 .هإ ودوم ل مث كلم فلآ ومس موي ُهلْخ دي رومعملا تيبلا

 نبل نم هان رحم هيت يم : لاق: سْنأ ثيدَح ىلإ عجر مث

 مم متر اَهَلَع تنأ ةرطفلا هذه: :لاَق ؛نْيللاةسْدَحأَك: لاق ؛ ٍلَسَع نم ءانإَ
 ترَرَمَف تعجرف: :لاَق « موي لك ةالَص َنيِسْمَحةآلّصلا تّضِرُ من :لاَق ممميإا هم صمام م 82

 ٌةلّص َنيِسْمَخِبْترمأ: :لاق ؟تّرمُأ ادام : لاق « مالا هْيلَع ىسوم ىَلَع
 سانا ترَبَح دق يَ لص نسخ عيطَتستال كأن لاق ويل

 ُهلآَساَك كبَر ىلإ عراق ؛ «ةَجكََسْلادَشأَليئاَرنسإ ينبتنملاَعَو كلل

1 

0 

 1 طه

 ىلإ“ت تعَجرُف: لاق ارش يّنَع عصَوَف تضج: َلاَق ٠ حال فيلا

 9 َكحاِإ :لاَق. موي لك ةالص يعرب : :تلق ؟ترمأ مب: افك ءيسوُم

 ينبتْجْلاَعَو «ككيك سادات ربح دق ين « ميل ةالَص نيعيرأ عيطتست
 :كلَمأل ف يِفْحَنلا ٌهَلآْساَف كبَر ىلإ عج راق ؛ ةَجلاعملا دش ليثا رس م ممل

 ؛ يلالاقق , سوم ىلإ تجر «ىرخأ رع ىلع عطوق تجر :َلاَق

 ْعيطَتْسَتآل كأن َلاَق «موي لك ةآلَص َنينآلقب'ترمأ : :تلق ؟ترمأ اَمب

 ينبت ِجْلاَعَو كلك ساّنلاْت رَبَخ دق ينو ؛ ٍمويلُكَ ةالّص َنيئآلَتل

 كال فيفا هلآْساك كاب هر ىلإ عجراف ٠ ةَجلاَتملا دش ل رس

 4ص

 .يللاقق «ىسون ىلإ نجر ا ردع يع عَ انج 2
 ٌعيطَتْسَتآل كتمأ نإ: :َلاَقَف ٍمْوَي لكَ ةآلَص نيرظعب : :تلق ؟ترمأ اَمب

 يسيتجلاَعو اكسنت ربح ينو ويلك ةالَص نيرشعل
 :كنمأل فيَحُتلا هلآ سا كبَر ىلإ: عجراك ةَجلاَُمْلا دش ليئارسإ سم يسلو #

 هم

 َكاَقَق «ىسوم ىلإ دج ؛ مولع تاولص ٍر مب ترم «تعَجرُف : لاق
 عيطتسال كد: َلاَقَق « موَيلُك تاولص شعب تلق ؟تارمأ امي: :يل

 يسيتْجلاَعَو :كذْق سانا ربَح دك نإ «ويلُك تاولص رمل

 كَل فيِقْحَتلاُهلآْساَك كبَر ىلإ جراف « ةَجلاَممْلا دَشأ ليئارسإ
 «ىَسْم ىلإ جر ؛مْويَلُك تاَوّلص ٍسْنَخب ترم 2 تعج :َلاَق واما مع ريادة مو

 0 :لاَقَك ول الكم رخو نإ 1 ءاتلق ؟ترم أبل لاق

 ل يشل ل :لاَك «٠ 5 .نامأل فيتا عا 4
 اَغاتْقَفَحَر وتضيق تضم مأدق : دام ىَداَنت دق امل بكَسُأَو ىضرأ

 [االةجإ#ا :عجار]. يندابع

 م نب دمحم اًنئدَح - 1

 ةَمصْعَص نب كلام نَع ؛ كلت نب سنع , ةَماَعد نب ََداَتَق ْنَع ةيورع

 يبأْن بد يِعَساَنيدَح : :لاَق .رّمعج

 تْعمَسَق نايا مالا ني ةبعكلا دنع انآ امني لاك هنأ ؛ ؛ يبل نع
 روُسَعَمْلا يلا انك مقر مث: َلاَك . ثيِدَحْلا َرْكذَك . . . ةئدالَّثلا ٌدَحأ :لوُقَي الئاق
 رحال ويلا لتلاوة
 نائكَلَشاَهقَرَ اًذإِق ىّهتملا6َ ةرالس يلإ نفر مش :لاَق. جد

 لَجَورَع يبر ىلإت فتحا دق : تلتف : لاَ: َتيِدَحْا رك.
 يأ : :تيدوُت زواج ام لَك مكس ىتصررأ نكلو آل ديت ح
 َرَشَع ع ةَنَسَح ةَئَسَح ْلُكلتلَعَجَو يضتارك تين يدابع ىلع حد 0

3 
 .اًهلاكمأ

 رزة دو

 ْنَع ةَداَنَق نع ديس انأبنأ : لاق. ركب نب كمحم انئدَح - 1

 هكذا ٠ .هموق نم لجو ةَعصْعَص 8 نب كلام ْنَع «كلام نب سن

 [يدسألا لقعم يبأ نب لقعم ثيدح] 2 3 يف ف يم < ا # 5
 ورْسَع ْنَع ءٌراَطَملا يني ىواَد اًنئدَح ءرْضْنلاوبآ ايدَح - --

 نأ يدّسألا لقْنَم يب نب لَم ْنَع «ةبلعك ىَوم دي يبأ نع « ىَبحَي نبا

 مرسم لالهكك :رظنا] ٠ ها طخ ويت لسا لل

 ايف يوتا :لاَقف 8 ”فقطا تجهل
 هج م ما مل



 ور لاك ."بِيَهَو انئدَح :َلاَق . ناَمَع اًنِئدَح - 14

 لوُسر ىَهْن: لاق يدّسألا قُم يبأ نب لقْعُم َّنَع ؛د دير يبأ نع ؛ ىَبَحَي

 [11/997 :عجارإ . لوب وأ طئاّتب ناتلبقلا لش نأ كف هللا
 ساس مس

 مادو ماع مس ميت لإ رس
 «ىَيِحَي نب ورمع انئدح «بيهو اًنكلَح نافع اًنئدَح - 1,6

 لقسم نإ هلا لوس اي :لاَق دَّنأ ؛ ؛ لقْعُم يبأ نب لقعُم ْنَع د دير يبأ نع

 يف نمت لاك ؟كَعَم جَحْا اتاك نوح (تّئزحق)» َلاَك «كَمَمَْحْلا اهئ
 ل

 . ةجَحَك َناَضَمَر يف ةَرمْعنإَف «ناَضَمَر

 شاحج نْب رمي ثيدح
660 

 نب نَمْحرلا دبع ْنَع هَزيرَح انئدَح ءِرْضْنلاوبأ اندَح - ١

 قص ف يبل نأ ؛يشّرُملا شاحَج نب ع هيت نب بج ْنَع «ةَرسْم
 ينزجُُت ىلأ مدّنبا : هللا لاك َلاقمُت ,هتبصأ اََيلَع عضو ؛هذك يف امي

 ندري نيب تْيَشَم َكتلدَعَو َكلعيوس ادِإ ىّتَح هذه ثم نم َكَتفلَح دقو

 :تلق. يقارتلا تق اذِإ ىَّنَح َتْنَنَنَوتْنَّنَجَت «اليكو كلثم ضرأللو

 [لالفكف ءلالفؤم لالؤفال :رظنا] ةقدلصلا ناوأ ىَئاَوُ قدصَتأ

 0 7 وو هلق د ع

 ل007
 راج نم ريق ننس نب وتم

 .ةاَتْعَم َرَكَذك. . مدنيا: :َلاَقَك ٠ هلك ىلع ف "يبل قري: لاك يَشرُفلا

 دبع ينّئَدَح : :لاق. ويح اَنئدَح «ةّريُمْلاوبأ هاَنثَدَح - 1!

 2 هيل ها هع هس ل
 ذأ شرا شا نون نبع ١ سيم نب نمحرلا

 مووس ما سامر

 اذِإ ىنَح هدنَم لْط نم لحد ين ينج 0 :لَجورَع

 َتْنَبَجَن ديو كّنم ضرأللو «نيدري نبي تيَشَم ءلُتلَدَعَو كيوم

 ىف يارا ٠ ! ىَتَح . ؟ةقكدصلاُناَوأ راو قدصَتأ : تلق . قاتلا تَّلَب اَدإ ب تعَنَمَو

 - نّمْحرلا دبع نع ؛ ريح انئدَح : لاق. نابل ندَح - 11118

 ا 5 ميلا م هما, ُءَرَكَذَل ٠

 .يشّرفلا شاَحَج نب رسب نَع ءِرْيَقُت نب ريبج نع رسم نبا ينعي
 .ةقكدصلا ( 31 1/4)ذاَوآ ىئاو: َلاَكَو ةلَجَو رع هللا لاق : : لقي ملو

 ةربنص نب طيقلا ٌثيدح
 ينكدَح : :لاَق٠ جيرج نبا نع ديعّس ْنْب ىَبحَيانندَح - |1800

 لاقر) قا يني دفاو هيلع ءطبقل نا عصا نع ركب لعام

 ملك 88 يلا ىلإ كبحاَصَو وه نلنهنأ '(قتملا قاّررلا دبع

 حلقي "ل جانا تل ملك دمتم زق ُةَشْئاَع اًمُهْيَمَمْطَأَف بادجي

 نع كلأسأ هللا َلوُسَراَي : :تلق «مَعَن ؟ ءاَنلُو ؟اًممَمْطَأ :َلاَقَك .اَنَكتي

 نأ آلإ غلاك تشم اذَوَمباَّصألا لة عيا َلاَق؟ةآلّسصلا

 ؟- اَئانب نم َرَكذك-ةآَرْما يل هللا لوُسَمراَي : :ةسلُق ءامئاص َنوُكَت
 ه ظرسوب م د ير

 نكي اهلل فاوأ- اهم: لاق ؟ادكوَو ةَبحص اَهَلنِإ : :تلُق ,اًهْْلَط :لاَ

 رقتنم 00
 ةفللكلا - ضب 0

 م هم ميرس »سورس ل»
 إ فلكم عي «دلكيأ كبر كاتيط برضقألو . لمسك هيف

 ؟تدكوأ:لاسقف ٠ (ةلْخَس هدي ىلع حاصلا يف مّكتلا يعأرل عك

 « يلع لأ مث «ةاّش اَهَناَكَم حبذا : :َلاَق ةَمْهَب : َلاَق ؟اًذاَم :َلاَك. . معل : لاق

 مَتغانل «كللجأ نم اَماَسْب ام (َنبسْحَتآل : : لَ ملَو) نحنا :َلاَقَق

 اًهَئاَكَم حياكم هَمْهَب يعأر لا َدّنو ادق هادي نأ ب حُن آلّدنام

 خلتققال لكتفك لكفلفف 4 :عجار] .ًةاَش

 7 اقع ىنزملا َّرْغألا ثيدح
 ةبعش اَكلَح «ديعس نب ىيحَيانيلَح - هَ اَنكَح :َلاَك بش

 يمل ٠ ملل مرد
 ةنيهج نم ًالْجر- عآلم :لاَق. درب ابأ تعمس: لاَ. .ةرم نب

 ىلإ اونو هاي لوي هلا لور َعِمَسُهنأ رن" دَحُي مم سار ممر مورو عيال

 [ادلحا لد ١1 :رظنا] . ةرم ةلام ويلا يف هيلإ[ب وأ ين مكي

 ىارعاو
 :َلاَق- دْيَز َنْبا يعي داَمَح انثَدَح : لاك .ّسُنوُي اَندَح -

 هلْتناَكو: لاَ” ينزملا رْغألا نع «ةدرب وبأ انئدَح : لاق تبا انئدَح

 يف هَلْ ينك يبل ىلإ : و هللا لوس لاك: َلاك- ةَبحُص

 ادق ,#1800 :رظنا] . ةَرَم ةثم مْوَيلا

  8٠ةَملَس نسا يني داّمَح اندَح ُناّنَعاَنَدَح -
 ملا ل

 ُتْمَمَس :َلاَق- َةنيرِمٌرَغَأ-ٌرَغألا نَع «ةَدرُي يبأ ْنَع «تبائانأبنأ :َلاَق

 ام رركم] رم ةّم هلل َرفَْتسأ ىّتَح يبل ىلع داكن :لوُقي 8 هللا لوس

 [ هلبق

 ررْسَع :لاَك.ُةبعُش اَنَدَح :ناَفَعاََح

 :هل لاقي ةنيهج نم الجر عمه «ثادحي ةدرِ اب تغمس : :َلاَق. ينربخأ

 اوُبوُي سانا اًهيأ اي : لوي ف هللا ل 4 اوس حمس هنأ ؛رَمُ ٌرَمُع نبا ثَحُي «رَغألا

 [1801 :عجار]. هرم هم ميلا يف هْيلإ[بوُثأ نإ مكبر ىلإ

 نكي اذ ل 6.

 خخ - يبل ىلعملا نب ديعس أ ثيدح

 (بيخ) يدَح :لاك يع «ديتسا صياد 06
 نب ديعُس يبأْنَع ٠ ءٍمصاَع نب ٍصْفَحْنَع؛ ءنَمْحّرلا دبَع

 «تّيْلص ىّتح بج ملف ا هلا لوُسَر يناعدم يلصأ تنك لاق. نكمل
 م مشل 5

 تلك يّنِإ هللا وسر اَي : :تلق: َلاَق ؟يِيناتْنأ كَم ام َلاَقَف ءهتينأَف
 هلل اوُبِجَتسااوَُمآَن يلا اهي اي) َلَجَوَرَعُللا لب ملآ: لاق ؛يّلصأ سمة سلع

 يف روس مظْعأَكنملَعأل َلاَق مّ [14.لافنالا] ْمُكاَعَد اذ لوُسرللَو

 اًمَلَق يدي َدَخاَم: :لاَق ءدجْسملا نم جرنان ليم نارا َّنموأ- نارا

 َكَنَمْلَعأل :تّلُق َكْنِإ هللا لوُسَر اي تل ٠ جسما نم َجْرْخَينأدازأ

 عسا يه َييملاَمْلا بر هلله ْسَحْلامَمَت «: لاك ؟نآرشلا يف روس مظْعأ

 [1ه401 :عجار]. ةئيتوأ يذلا ميظَْا ناقل يناَّمْلا



 - اًهه4

 كتل دنع ؛ةلاوعوأ اد لاق. ديلولا وب نأ اكد - امءدك

 بخ لف يبان ؛هيبأ نع « ىلعُمْلا يبأ نبا نَع - ريَمَع نبا ينعي-

 اة يف شينأل يمر الجر نإ: َلاَقَ ًامؤوَي

 اقل َراَتخاَك هب اق نيبو هيف لكأينأ ءاش ام ايلا يف لهو ءاهيف شيعي

 ولأ: :89 هللا لور باح لاق ؛هنع هللا يضر كب ىكب: َلاَق هيَ

 ٌوَع هر هَريَخ احلاّص الجر 8 هللا لور رك نأ ؟خيتشلا اذه نم نوَُجْعَت

 امبْمُهَملعأ كيوب ناكو ؛هّر قل َراتخا دل نيو هير ءاقل يلج

 هللاَلوُسَر ايَكيِدْفتَي :ركبوبأ بأ لاق )5١117/5( )8 هلل وسر لاق
 امس هع

 يفاَنيلَع مد َحَأِس انا َّنماَم : هللا لوُسَر َلاَقَ ءانقاكاو انام

 َنْبتْدَحَنال اليل ادم تك كو ةفاَحُش يبأ نبا نم هدي تاو تحسم

 اوس نير نامه اَخِإَودو نكلد ؛اَيإءاَحِإَو دو نكلو «ةَاَحُم يبأ

 [150 16 :عجارإ . ٠ لجو رع هللا ليل ْمُكَبحاَص

 َنايفس نب مكحلا وأ مكَحلا ُثيدَح ش

 مكاين دهم ءروصت حيا - اما

 حت حَضنو اضمك لاب 49 هللا لور تير: لاَ. 'يفقلا نايفسس نب مَكَحْلا وأ

 [ل0404 :عجار] . هجرُق ىَلَع

 لهآ تلأَس : ”كيرش لاق: لاق. ٍرماَع نب دوسأ انئدَح - لي فل
 م

 [1645+ :عجار] لف ينل كري مله ورك نايس نب مكحلا

 نوصْنَم ينكدَح :لاَق . ٌناّيفس نع «ديعس نرب ىَبحَي اًنيدَح - 89

 .(جل

 ءرْوُصُنَم منع ٌةَدئاَرو نايس اَنْدَح : لاَ. يدْهَم نب ِنَمْحرْا دْبعَو

 يف ِنَمْحّرلا دبع َلاَق) مكابس نأ نايف نبا مكَحلا دهاَجُم َنَع

 :عجار].ءاَملاب هَجْرق حَضْنو اًضَوَنو لاب هللا َلوُسَر تير : (هئيدَح

]06 4 

 ىبأ باتك يف ُتدجو هلا دبع لاق ٠
 نع «روصُنُم نَع نايفس اًنئدَح : لاق . دّيبع نب ىَعَي اًئدَح :هدد طخب

6 
 هللا َلوُسَر تيار: لاق ٍمَكَحْلا ن نب نايفس وأ َنايفس نب ِمَكَحْلا نَع ءدهاجُم

 [ هلبق ام رركم] هجرك ىَلح حضن مث اوت مث يني لاب

 2# ره 5 م1 ل 7 5

 يلكلا نزح نب مكحلا ثيدح
 مس اعلا هرب

 ااَمنَح- :هّنلا ديع َلاَق) ىَسوُمْنب

 ابني يح « شارخ نب باَهش انئدَح (مّكحْلا نم اَنأ ةئعمسو

 نْرَحْنْبمكَحلاٌهكلاَقُي ِلُجَردْنعاسلاَجتنك: لاك يفئأطلا قير نبا

 لوس ىَلَتمدق:َلاق اديان :لاق .ة "يبل نم ةَبحُص لَو يفلح
 لوسي اي: 39 الخدم ءاكذاك: ل بال تسي ل

 1١1156 ص )0 فلسنا , نب مكحلاوأ مكحلانيدَح ني ٍنييماشلا دنَسُم

 أماّيآ ف8 هللا لوس َدْنع انتل: :َلاَق ءنود كاد ذإنآتلاَو رمت نم ءيشب

 ىَلَع: َلاَكْؤأ س وُق- ىلع اكون اق هللا لوس مَن ةَمُمْلا هيف ادهش

 ايلا م « تاكرام تاّيط تاقيفَح تامل يلح ىو هلا دمحم - َصَع

 اوس نكلو هبب مكرم ام لك اوُقبطت نو اوُعفت نذل ْمُكَنِإ سانا اهي

 [ هدعبام رظنا] ورش
 ري اةلرعب معا

 نب شارخ ْنْب باَهش انثَدَح «روُصْنم نب ديعس اَنئدَح - - 8:11

 بحت هل لج ىلإ تسل لاك. ينئاألا قير نب بيع انئدَح « بتشوَح

 ٌرَكذك . . تْسَحُي اسنان ىنككل | نَح نب مكَحْل لا : :ُهللاَقي 8 يَا نم
 ”<و مَ

 . هاثعم

 ٍشييقأ نس ثراحلا ثيدح

 00000 يموس يو هر 2 مرام

 ْنَع «َةَمَلَس نب داَمَح اًنئلَح ءىسوم نب ْنَسَح اًنئدَح 807“

 شيقأ َّنْب تراَحلا تْعمَس» لاك . سيق نبا هّللا دّْبَع ْنَع « ده يبأ نبا دوا

 ًارَمَل يتمأ' نمَّنِإ : :ُلوّقَي ل هللا لوُسَر تعم: لاق ري يآ نأ 0 دحبب مكب

 خر وكي ىَنَح رانللمظْمَيْنَمَل يأ مانو ؛ ءرضمَو ةعيبر نما

 . اهناَكَرأ نم

 نْب هّللا دبع ْنَع «َدْواَمنَع «يدَع يبأ نب َمَحُم اندَح)- لي

 نع ذليل دَحَ هليل رب بأ دع انك لاك. شيقأ نب ثراَحْلا نَع ؛ ءسيق

 هللا اهل ذأ آلإ طارفأةعَيرأ اًمهكت وين يمس نم ام: لاكن ؛ 88 ينل

 :اوُلاَق :ةئالكو: لاق ؟ةكالكو هللا لوس اي: :اوُناَق ءهتَمْحَر لْضَب هنا

 َدَحآ َنوُدكي ىَتَحِرانلل نمل يأ نمو : َلاَق ءناَنثاَو لاك «ناكاو

 :رظنا] . (تسل تم هتعاَنَشب ةّنَجلاَلُحْدَيْنَمَل يَسَأ نمو ءاَماَيآَوَر

 [ةنميملا يف رخاتو مدقت] [ هلبق ام عجارما+41

 ءربةهدو

 ا

 000 0 حل :ةَميِمَت

 - اهدي يلا ع ف هلا ٌلوُسر ىهئ بحت لج
 مك و

 . كلذ ىلع دهشأ انآ معلا: :لاق ؟ِمَكَحْلاَو ءابدلا نَعَو

 ًامراغ تغمس: لاك. اَنباَحْصأ ضب ينُئدَح : ٍنَمْحرلا دبَعوُبأ لا

 5 همعْضَوَ هَكم ىلإ هب اوُجكدأ : لاق آل : انك ؟ةَجلد يَمس ملدوُرْدَت : لوفي
 هم

 للحل للحلال :رظنا] ٠ ةَبلا يمسك تقول كلذ يف ةجللا يفهم

 تلق راتيد نبا ينعي ورمَع لاق . ةئيبع نب نايفس اًنندَح - 5

 ايلا وشل وى ا هلل لوسرأل وشك ءائعشلا يبأل

 رحم 'يَلإيحوأ اًميف دجأ آل كف اركو ربل كلُ ىبآ « ومع اي َلاَق
 اس

 59 اًكَدَق هربا كللذ ىَبآ ورع َي[14«ماعنال] 4هّممْطَي معاط ىَلَع



 نييماشلا ددسم

 ومو
 ببال دالك ىو يشب ,'يراقفلا ورع يمك كلك

 0 نطل يأن «يميلا نَع «ديعس نب ىيحَي يحي اًنكدَح - 14386 3

 ٍلُجَرلمَكَحلاَلاقْوأ «يراقفلا مَكَسلل لاك الُجَرنأ ؛ سيق نب ةجلُد :

 ءابذلا نحو اًمهدَحأ وأ ريُمْلاَو ريل نع ا هللا وسر ىَه موي رعد
 مم هس
 [امدم :عجار]. كلذ ىلع دهشأ انآَو «, معن: :لاَقَف ؟ِمَنحْلاَو

 ٍمصاَع ْنَع ٌفَحَش اًنيدَح : :لاَق. ريرج نب بهو اندَح - ام14

 نأ ىهت اق 'يّبلنأ ؛وِرْسَع ِنٍْمكَحْلا نع «بِجاَح يبأ َنَع « لوحألا

 عمهم ءلهد#» :رظنا] ٠ اا لج ا ضر

 ا سيل نب

 واررقُملا رْكَذَي دي ملو .دهشأ انآو :لاَق؟ ريق رْيقملاو ٍمَتَحْلاَو ءأبدلا نع

 [امءا6 :عجارإ. اعيمجج ارك وأ َريتلاَرك

 َنَع «مصاَعاَنندَح ةبعش انئدح ءدمصلا دبع انئدَح -

 هل .اًهلْضَب صوتيا ىَهت ف يبل انآ ؛ئيراقغلا ٍمَكَحْلا نع

 اةليلدلبل :عجار] .اًهرؤُسس ضو اهئوَو لف يردي

 دونسألا نب عيطم ثيدح
 يف همرعس نر

 ْنَع «ُناَبِبَش اًندَح ءنّسَحْل اوبأ ماه نب ياعم انئدَح - ام

 0 َمْوَي 8 هللالوُسَر لاك :دّولسألا نعيم: لاق. يبعشلا نَع « سارف

 همام مو
 [16481 :عجار] . 1 نس ا أل سا: : منقل

 ماساا»

000 2 

 0 ل ميشو ادت
 2 ترو

 مع

 .مويلا دعب اربص يشرف لشي ل

 ةمساَناَكو « عيطم ٌريَغ ٍشْيَرق ةاّصع نم دَحأ مالْسإلا كذب ملو

 ةكاقع دم
 [1548** :عجار] . عيل يلهم ايصاغ

 نول د نَا انكر اد يدا لكلا 0

 0 3 6 39 ا

 [ هاه عجار] مت ل منبر

000 

 :َلاَق . قاَحْسِإ نْبا نع : يبأ انثدَح :َلاَق .بوُقْعَي اَندَح -45

 «يِبِشلا رماَعْنَع ءرقسلا يبأ نب هللا دبع ْنَع «٠ ءٍحاَجَحْلا نْب نب ةبعش ينكدح

 - ميطُم هيأ نع « بْذَك نب "يدع ينب يخأ دونسألا نب عيطم نب هلا دبع نع

 هّللا لوس تغمس: :َلاَق- ًاعيطم 8 هللا لوس هاَمَسَق صاَعلا همسسا َناَكَو
 مالا اَنَمَدنَبهَكم رتل : ل وُتي لكم ططرلا ءالؤه لمآ بح مها صر ص لع م هر 0
 سم سه اسا عام

 [ هلبق ام رركم] . ادب ارب ماعلا اذه دعب يشرف لي الو ادب

 يبدع ,ر هدو

 ا :َلاَك هنأ ؛ ار ناس «ةّيضلا باير ْنَع «ةَصْفَح مس سه سل يس هيل

 ةاَملاَدِإَ ءءاَمْلا ىَلَعْطْْيلكدِجْيمكْذإَ «ِرْمَت ىَلَعْر طفيل مُكدَحأ

 [15؟5 :عجار] .روهَط

 نأ «لوخألا مصاَع يئدَحَو (114/4) :ٌماَشه لاَ ١85
 [1377789/ :عجار] . اي ىإنق صفح

 مال عم وك لاك. لا

 [1 76 :عجار] . ىذألا هن اوطيمآو أمت هع اوفي ع

 ّ ةَقَدّص نيكلسملا ىلع َكَتكَدَص : :لوُقَي هثعمسو : لاق 48

 [1ةنو :عجار] . ٌةلصو ةَكَدَص نان محلا ىَبرْلا يذ ىَلَعَ

 َةَصْقَح ْنَع ءنْوَع نْبا نَع يدع يبأ نب دَمَحم اند - لينك

 ٍرماَع ِنْبَناَمْلَسْنَع ِء «عْبلص تْنب حئارلاٌمأ بالا نَع «: «نيريس تْنب

 يذ ىَلع انو ةَكدَص نيكسملا ىلع ةكدصلا: لاك يبل ٠ «يبضلا

 [ا501 :عجار] . ٌةلصو هد الا محّرلا

 نع ؛لوحآلا مصاَع ْنَع ؛ةنييع نب ناَيفس انندَح- ١ فرك

 يبل نع « يّبضلاِرماَع نْبناَمَْس اهّمعْنَع «باّرلا نع ءةّصفَح

 ِءاَم ىَلَعْرطْبك دجْيملْنِإَ ِرْمَت ىلَع رفيف مُكَدَحأَرطْفأل : لاق .

 .روهط هن

 اوُطيمأ هتَقيقَع ملقا عم

 ,174 :عجار]ةَّلصَو ةَكَدَص ءناَتث محلا ىَبرعْلا يذ ىَلَع ةَكَدَصلاو

 [ةنميملا نم طقس] , 177١[

 . امد هْنَع اوقيرأو ىّدألا ُهْنَع

 :«لوحألا ٍمصاَعْنَع ءُناَيْفَس اننَدَح «عيكو اننَدَح- م ٠ اوم

 ٍرماَع ِنْبناَمْلَسْنَع «عيلص تنب حئارلا م بابرلا نَع « ةَصْقَح ْنَع

 مل نإ «ِرمَتىَلَع طفي مُكَدَحأ َرطفأ اذإ : لق هللا لوُسَر لاق: :لاَق ."يبضلا

 [17775 :عجار] . وُ هن ءاَم ىَلَ يلق جي 1

 نع نيريس نبا نَع « ٌسْنوُي اًنئدَح بيشه انك - امءءولا

 اوُقيرأ فيقع ملا عم 8 هللا لوُسَر لاَ َلاَق يبضلا رماَع نبا ناَملَس

 [لالت4 :عجارإ] . ىكألا ُهْنَع اوطيمأو أمد ع

 يما سل لا
 نَع ءةَصْقَح ْنَع «مصاَع اًنَدَح :َلاَق. ةيواعم وبأ انئدَح - ام

 ّرطْفأ اذإ : 49 هّللاٌل وسر َلاَق:َلاَق ّيِبضلا رماع نب َناَمْلَس ْنَع «بايرلا

 كاهن اس ىلع طبل رشق جيم فرت ىلع رطل حك
 [15914 :عجار] .نوهَط

 تب ةّصْنَح ْنَع «ماّشه انكَدَح «قاّررلا دْبَع اًنندَح - ١8٠8#

 هللا لوُسَر لاق: لاك .يَّبضلا رماَع نبا َناَمْلس ْنَع «باّرلا نع «نيريس



 امان ءاَسبْطلت ديم رت ىلع طي مكر إ : 2

 [ هلبق ام رركم] . روُهط

 يم رس زل ص رو ص ع ل
 ُهْنَعاوُطيمآَوأمَت ُهْنَع ءاوُقرهأَف هتَميمع مآلغلا عم: َلاَقو 5*8

 [117576 :عجار] ىّذألا

 هم عم وي
 محّرلا يذ ىَلَعَودَق ةَكَدَص نيكسمْلا ىلع ٌةقَدصلا : لاَقو ١8 و

 [)501 :عجار] . ٌةَقدّصَو لص ْناَنا

 ما يءلارب مرهم
 ٌماَشهاَنيدَح : :آلاَق .رْيَمُن ناو رَفعَج نب دَمَحم انئدَح - 18 لكك

00 

 عم: ”اوطا يبل يسم رتل 8 يطال يتلا راع

 هولا 26

 لسوف ,يشبئاتحاَ؛ ناَنَعاَنَكدَح - 50 5

 ََنَع «نيريس ِنْبدّصَحُمْنَع ءةَداَقكوْسنوُيوْبيبَحَوُب وي انربْخأ: لاق

 اوُتيِرأَك ةقيقع ملا يف : َلاَك هللا َلوُسَرَنأ ؛ يبضلا رماَع نب ناَمْلَس
 ماس
 [151014 :عجارإ] . ىّدألا ُهْنَع هنع اوطيمأر أ امد هنع

 نع ةَصْنَح َنَع ؛ مصاَع اَنُيدَح ؛ةَيواَعم وبأ انْندَح - 1814

 دطفأ اذإ : 8 هّللا ٌلوُمَر لاق :َلاَق يّبلاِرِماَع نب ناَملَس نع «باّرلا

 ُهَكُهّنق ءاَم ىلع طق رمت , ءَجَيْمَلْنِإَف رْمَت ىَلَعْرطْمْلَف ْمُكَدَحَأ

 ١ [02+1 :عجار] .ٌروُهَط

 ْنَع :دْيَرَنْبا ينعي داَّمَح اَنَدَح : لاق. 1 سنوي انيدح - 18 +

 0# كيإرب ةعورلم شو ما سأل هم سوس مام ه كد رعق عاش
 يتلا ابوي ركذي مل- ءِرِماَع نب َناَّمْلَس َنَع « نيريس نب دمحم نع «ّبوُيأ

 ٠546[ :عجارإ . لق

 ماوس ها مسرعة سا
 للف يِبنلا ىَلِإ همر َناَمْلَس نع ءدّمَحُم ْنَع ؛ 'ماشمو -1 4

 :عجار]. ىلا هْنَعاوطيمأَو امته اوُتيرْهأَكُهُقبَع هتَقيمع مآلُْلا نَع : :َلاَقهَّنأ

 ةطلينإا

 ةَداَنكَو بوُيأ ْنَع ؛ٌةَمَلَسْنْب داَمَح اًنئلَح .نثوُي الح -01
 هةر ها سا
 لف هللا لوس كر نأ ؛ ؛يبضلا رماَع نْبَناَمْلَس نع « «نيريس نب َّمَحُم نع

 [ هلبق ام رركم] ىذألا هن اوُطيمأو أمّ هْنع وقير هني ملا يف لاق

 تب ةّصْقَح ْنَع ءَنْوَعْنْبا َنندَح : لاق. ”عيكو اننَدَح - 180

 ماع نسي اَمْلَس نع علم تنب حئأرلام أ بايرلا نع ؛نيريسم

20 000 
 ىلع يهو كد نيكسملا ىَلعُةفَدصلا :4 هللا لوُسَر لاَ: َلاَك .يّبضلا

 [8+1777 :عجار] . + فسر نان ثلا

 0 كَدصلا : ٠ رج ل لرش نسلم لاق. يّبضلا رماَع نْبا

 :عمجار] . ةَلصَوةَكَدَص ناَكْلا محلا يذ ىلع هَقَدّصلاَوةَكَدَص نيكنسملا

 هديا

 م هرورةلَصم يبأ نيد ديعس هس يبأثيدَحنييماشلاَُئْص

 مك سو رب هس
 نوع نان (118/4)ءطت ب باهل اح - 8٠-- 4٠غ

 يبان ع (ٍرماَع ِنْبَناَمْلَسْنَع «نيريس نب ِدَّسَحُمْنَع ؛ل «ديعسو

 :عجار]. ىئألا هع اوطيمأو مدا ُهْنَع اوي نقيم مالا عم: لاق 2

 اةةاميإت

 الك سأرلا َقلَح ىلا ةَطاَمِإ نكي مَن :لوُقَي نيريس نبا َناَكَو : لاَ

 .وه ام يرذأ

 نو تاق اكن اسماك لَ اح - 1-16

 هتيفع ملل َمَم: َلاَق كف يِلاَدأ ؛ يبضلا رماَع نب ناَمْلَس ْنَع «ن « نيريس

 .ىتألادّنَع اوطيمأو ملا هن اوُقي ديره
 هدرز هيمو

 َنَع ٍمصاَع نع ٌقبعش اندح «ِرَْعَج نب لمحم اندَح - 1م لا

 ريل ارْستَدَجَو نم: لكنا لكيلا نع ءرماع نب ناَمْلَس نع « ةصْفح

 1586٠[ :عجار] . روُهط امان ءام ىلع طم ارت دجي مل يلع

 ةلاضف يبأ نس ديعس يبأ ثيدح

6. 
 نسبا ينعي ؛ ؛ديمَحْلا دبع انأبنأ «رْكَينْب َمَحُم انْندَح - -8و ع7

 ةلاّصق يبأ نْب ديعَس يبأ َْع «ةانيم ني دايز نَع ؛ « يبأ ين ربح لاَ .رَفْعَج

 اذِإ لوي 8 هللا لوُسَر تغمس: لاق هّنأ- ةباَحصلا نم ناك -ي ”ىراّصنألا

 نم: ل وو

 [16957 :عجار] . .كرطلا نع اكرشلا 2

 ه اسر 8 هوك ل -

0 
 يبأ نع نوع نبا نع « «يدَع يبأ ْنْبدَمَحُم انندَح - ك8

 000 ةعامو هك
 ًفقاوَوُعَو ف يلا َعَمْنحَنو: :لاَك ميكس نب فلخم هال: لاق . ةََمَر

 (تيَي لأ لك ىلع وأ) تي لهأ لك ىَلَحادإ[اّنلا اهي ام َلاَقق «تاَقرَعِ

 هلك: نوع نبا لاق - ؟5 ريا منور: لَ ريو اَحْمأمَعلُك يف

 [539011 :رظنا] . يجلس اَّنلالوقَي يلا هذه: لاق - اود اَم يَ

 ليدل يِنَب نم لُجَر ثيدَح
8 4 5-5 2 

 :لاق .َقاَحْسِإ نبا نع ,يبأ اَنئَدَح «ُبوُقْنَي اَنئدَح -
 نم لجَرْنَع «يمكسألا يلع نب لظَْح ْنَع «سنآ يبأ نب ناَرمع يدَح
 ارد يعبر يتب يف رهَظلا تيل : لاك ليلا يب

 "تَيْضَمُك  «َرهُظلا ساّنلاب يلَصُيَوُم و88 هلا لوُسَربترَرَمف ؛ « يعأرلا ىَل

 هللا لوس كلك «ةحْضَجَرَو يرعابأ ترد مل هَمَملصأ ْمَلَق

 لاق ؟اَنبَتْرَرَم نيح انعم يْلصْتانأْنآلُ ايَكلَمتَماَم يللاَقُك 5

 .نإَو : لاك « يني يف تْيَلَص تْنُك دق يّنإ هللا َلوَُر اي تلق



 :لاَق. قاخسإ نباِنَع ياحب ادد

 ل و را :َلاَك رس بسك يع فات

 .ًادحاو دوم اًندكو نادل نحن ؛ ليفلا ماع

 0000 . ل م ريل ل
 ةعادو يسبأ نب بلطملا ثيدح

 سس هل
 نع« «سواط نبا نَع هُرَمْعَم انندَح «قارزرلا دبع اندَح - امءوا

 ف هللا وسرير لاَ ةَعادو يبأ نبا بلطُمْلا نَع ؛دلاخ نب ةمرْكع

 - مهتم جنم مو بمال هعمل دَجَسَو جنا يف دس

 ل :عجار] آدبآ هيف دوُجَسلا دآم :بلطُمْا لاَ - الر ذئمْوَيرهَو

 نع «ِرَصْعُم نع ؛ «حاَبر انثدَح «دلاَخ ْنْب ميهاربإ اندَح - مى

 ءةَعاَو يبأ نب بلأطمما نيج نع «دلاخ نب ةمركع ع سوواط نبا

 ْنَمَدَجَسَو دَجَسَف مّن ةروُس كب هلال وسَرآرَك لاك هيبأ نع

 دموي ملسأ نكي ( ْنُكَي (؟15/4١)مكو دجْسأاذآتْيبآو يسأر تضر دن

 :عجار] ُهَمَمَدَجَسآلإاَهباَرْفَيادَحأعَمْسَيآل كلك دنياك ُبلَطْمْلا

04 

 م اماو م

 يدْزألا ةريمع يبأ نب نَمْحْرلا ٍدْبَع ثيدح

 هلو رز ءريموم
 ينكدَح : :لاَق. يق انثدَح : :لاق. يرش نب ويح اًنئدَح - امم

 يبأ [نبا نع ءِرْيَُل نب ريبج نع ءناَداعَم نب دلاَخ نَع ءرطَس نرحب
 هادو و ._

 وعلا اهم سانا َنماَم١ لاك 8 هللا لون ؛ةرمَع

 .ديهشلا ريغ ايف امو الا اهكنآو مكب دوُعَتنأ ب حمل

 ين َلَقفأ نآل : 8 هللا لوُسَر لاك : :ةَريمَع يبأ نبا َلاَثو ١84
 سعف ل اس ل6

 يلو ََمْلا يل نوي نم يلب هلا ليبسس

 اَنكَح «ٍملْسُم نب ديلا انكَدَح رَبي لع انئدَح -8

 ةريمَع يبأ نب محلا دبع نع ديزي نب ةَعبَر نع ءزيزعلا دَبَع نبا ديس

 يدهم ايدام هلعجا مُهللا اكو ةَيواَُمَركْدهَنآ : لق يلا نع ؛ يدزألا

 . هب دهاو

 ه يمعاةمس م مسام مب يي

 هللا ٍدْيَبع نب ةَحْلَط ِنْب محم ثيدح

 يبأ نب لآله اَنثدَح «ةَناَوَعوبأ انْثَدَح نام اًنئدَح

 ديمَحْا دبع يبأ ىلإ رمْعَرَن لاك ىليَل يبأ نْب نَمْحّرلا دْبَع نع دّيمح
 تس عال 00

 لوُقَي لجرو دمحم مشا َناكو (ناوعوبكش ديلا دْبع وأ

 00 ك0 م ص مص ص ع مص هل 0 ا
 ريمأ َلاَقَف : َلاَق هبسْيَلَمَجَو : َلاَق « لَعَْو لَعكَو كب هللا لمَ َسَحُم اي :هل

7 

 «دلببَساَحُم ىراآلا : لاك « يثمن ديني: لكل مْ

 ىلإ َلَسْرآ مت محلا َدْبَع ُهاَمَسَق اًمَسَق يح تن اَمادَمَحُم غسل لاول

 مهري مُهدْيَسَوةَعْبس ذتْوَيْمْهَومهءاَمْسأ مكه َْيَقيِنةَحَّلط ينب

 نإ هللا َنِمْؤُمْلاَرمأ يللا ةلدشنأ : :ةَحْلَط دب دَمَحُم َلاَقَك :َلاَق ءُدّسَحَّم

 ءْيَش ىلإ يل ليس آل اوُموُ :رمع لاق 8 دَمَحُم الإ ينَْيادَمَحُم يئامَس

 .48َمَحْم كَمْ

 نييماشلا دنسم سماخ

 صاقلا يأ نب َناَمْثَع ثيدح
: ©» 

 يبأْنَع ؛ يريرجلا نَع « «ميهاَربإ نب ليعاَمْسإ انندَح - ام ها/

 سا هس هلع يعم تكاس هتسأل هاش كاع ٠ ساسو

 نيبو يني ناطيشلا َلاَح هللا سراي : :َلاَك َناَمَْع نأ ؛ ؛ريخشتلا نب ءلَلا

 هيسْسَح تن اد برَْخ : هل لاقي ناطيش َكاَذ : :لاَك ؟ يتق نيبو يتالص

 ُدَع هللا هّبَمْدأَك كاد ُتْلَمَتَ :لاق.انآلك كلراَسيْنَعلُثئاودْنم للاب طوع 3
00 

 [هدعب رركتي] . ينع لجو

 «يرْيَرجْلا ديعَس نع نايفَس انا ءقاّررلا دبع اَنكَدَح - اللد

 :َلاَك يتلا ص اَمْلا يبأ نْب نمنع نَع ءريخُشلا نب هلل دبع نبدي نَع

 .ةتماكال طلو تلق

 ا

 اق يأ كح اقل يب ننال دا
 عا مجسم يكل سو

 َفيِعّضلا مهيف نك ؛ ءف انكم َلاَق مث : َلاَك هم موي نأ هرم

 :عجار] . ًءاَش فيك دق هَدَحَو لص اذا «ةَجاَّحْلا اًدو ضي بما َريبَكْلاَو

 [للمم

 يلع نع ؛ «ةَملَس نب داَمَح انئدَح نراه نب ديزي اندَح - ليتل

 ةَممج موي يف ٍصاَمْلا يبأَنْباَمْعاَآ :َلاَك ٌةَرْضَن يبأ نع ءدْيَز نْبا

 انما ةدمجلا ترَضَح الك ؛هفّحْنمُس ىَلَعانلّحصم لع َضِرمَ

 انكدَحَف لُجَر ىلإ انْسلَجف دجْسمْلا انج م اكيطتَق بيطب نيم نسمع

 :لاّنك ؛ ءانسلجك“ لاتصال يبن ألة «لاجّدلا نَع

 هام هك

 تاعك تلك تاه البر صم ةريجاب طم نيب

 روك

 0 « قرشا َلْق م مِْهيَف ساَّنلا ضارعأ يف لاجَدلاجَرخي

 لوقت مقرف قرف ثآلك هلأ يصق ؛ نيرحبلا ىقتلمب يدار صملا

 يذل «بارغألابقَحْلَتةَرقَو وه اَم ظنت هماَعُ 2

 ةوُييلا صرت ؛ُناَجيْسلا مهل فلآ َنوُمْبَس لاَجلا مَ ؛مهيلي

 :لوُفت اوُهت ةكرف قّرف ثآلاك هله يصِق هيلي يذل َرثممْلا يناَيمُ ُناَمَّشلاَ

 ُقَحْلَت ةةقرفو « بارغألابق ِ ةةرفو (311// غو ام ةكو هماشن

 دوي بق تح ىلإوملسُلاَحنيو ءماشلا'ييرقب هلي يذلا رثصملاب
 مساماش

 مخي اس اس م عر ا علام 00000

 ٌةديدَش ُةَعاَجَم مُهبصتَو مهْيَلَع كلك دش مح رس باصي يل احرص



 5 كرف كت إىل شد

 .امع هدر هم و 2

 سل ل
 1 كادت دس اًمَنييَف

 مهضعب لوَقيف - ًاثآلك - توصل ْمكاَنآ سانا هيأ اي :رَحسلا َنم دام ىَداَ
 مالّسلا لَ مّيرم نبا ىو ناب لجسد : :ضعْبل فهيم ساهم ل لا رص ني سقس 00 00

 هذه : :لوُشيك لص ْمدقَتهَّللا حور : مريم كلو ءرْجَقلا الص دنع

 قالَ ىَضُق اذ ؛ يلف[ « ضْعَب 2 مهضني ار 1

 ْبوُذَي امك باَذ ؟”لاجملاد هآراذ اًدِإَف ٠ لاجل رحت بهذي هتيَرَح ىسيع ّدَحَأ

 دئمويس يلف 5 هباَحْصأ مهو هَ هتودن نيب هتيرح عض ؛ «صاّصرلا

 لوُقيَو رفاك اذه ْنمْؤماَي لوقت رشا ذإ ىَتح ادَحأ مكهْنم يراوُي يش
0 

 [هدعب ام رظنا] .رفاك اذه نمؤُم اي :رَجَحْا

 8 ْنْب يلع انئدَح «ةَمَلَس بداح اَنئدَح «ناََّع انئدَح ه١

 فسلم هيلع ضع صاَعْلا بأ نب نام اب : لاق. ةَرضَن يبأ نَع «دْيَر

 مكن نجَي دموي يش سيل : :َلاهنالإهاَمَركد. .تل ىلا
 .صاصَتلا بوي اَمُك باد : َلاَقَو

 را هز

 يبأ نب ديزي يّئدَح «ث يل انئدح : لاق .”مشاَم اًنئدَح -7

 ةَصنص نب ماَ يدب مجال «دئه يبأ نب ديس نع «بيبح

 :فّرَطُم َلاَق  «ةيقلسيل نبه اَعد'يِفقتلا صاعْلا يبأ نب امنع نأ ؛هدح
 نكمل: لوفي هللا لوُسر تغمس : ناَممع َلاَفَ «مئاص ين

 [15741 :عجارإ . . لافلام ْمُكدَحأ هج ثلا

- 0 

 ماي ةئآلئ َنَسَح را مايص :لوُقَي 88 هللا لوسَر تعمَسَو 5 ١

 [15024 :عجار] .رهشلا نم

 يا يمول صار هر ع« 0

 :لاَق. ٌةَمَلَسنْبداَمَح انْكدَح «ةَداَبع نب حور انئدَح - مك

 8 يلا نَع ٠ ٍصاَمْلا يبأ ِنْبناَمْثَع نَع ٠ ءِنَسَحْلا نَع ءدْيزنب يلع اندَح

 نم لَه هل ب يجئ ماد مْلَه دام هيف عا ةليك لك يداي : لاَق

 1784 :يلع نب قلط دنسم عجار] . ةكرفغ أقرت نمله يصف لئاتس

 .[امهالل :رظنا] '[ل58961 5

 مع ع هع مد

 م يبات تلى غا : يريرجلا

 يرن يل يل رفع مهلا : لوقي - هتعمس طم : اًمُهُدَحَأ َلاَق - قف ينل اَممَساَمّْنأ

 نم كبذوعأَو «يرْأ دّشرأل كيدهتسأ يمهل « يدَمَعَو ينطَح

 [اةطلال :عجاز] ٠ يِسْفت

0 

 يبني كاد نب فرط ضلت يب نع وتلا ١

 مهفمْسأ بدلا لَك يم َماَمإ ينلعجا هللا لوس اي َلاَق ص اَعْلا

 [12/4 :عجار] ٠ .ًارجأ هناثأ ىلع ُدْحايآل اندم ذخُناَو

 ينمي ليِعاَمْسإانكدَح «يمشاَهلاُناَمْيلس انَدَح - 1م

 هل د رع د يسكن ذب. نرخ "دمار
 ىلع َمدَق ٍصاَْلا يبأ نب نام انأ ؛ر رج نب عفانانأ يملسلا بْنَك علام

 اجرا صاّقلا يبأ نامي ثيدح + نييماشلا ئنسم

 يرغاس ع ار
 بي داك داق عَجَو هَدَحأ كو 48 يبل

 اع َكلَئيمَي ع :هلَلاَ ف يبل
00 

 نأ َمَعَرَف ءاق "يشل كلك رك ؛هلطي

 َْيَساَهي ْحَسْماَف يكتلشت يذلا كئاَكم ىَلَع يَ

 مدقت] . ةَحْسسَم لُك يف ءدجأ مرش نم تَرَ هللا رعب ذوعأ لو تارم

 م .ًاعوفرم

 كوسا نع ريك ناخلطول 6-2 كد لب

 ديِعَس اَنَرَبَخأ ؛ مكسر انصح ُكاَقَع اند ل8 سارا مريب 8 ل

 يبأ نب اَمُْع ىَلعتلَخَ : :َلاَق فرط نع ؛ءآلَعْلا يبأ نَع «يرئرجلا

 هللا لوُسَر تمس :َلاَقَك داّص يإ :تلْق ٠ حقل نبلب يل َرمأَق صاَعْلا

 :عجار]. لافلام ْمُكدَحآ ةّنجك هللا ِباَدَع منج موّسصلا :لوُشي لف

 !ةدليملل

 «# مام
 [1 مه :عجار] . رهش لك نم ماي ةثآلك نسَح مايصو -1 ما

 لإ (؟4//16 )"يبا هدهع شرخ ناكر :لاث - 0
 ري اعث

 ٌريغصلا مهن نإ « «مهفَعضأِب َساَنلاِرْدْفاَو كنآلّص يفُّدوَج : :َلاَق نأ

 [151/6 :عجا 1. ةَجاَحْلا 7 َفيعضلاو ريبكْلاَو و

 كفك 0 نق فر نعمات
 . ةاتعم

 نيداَمَح اندَح : ياك. ينم ُاَفَحو دمع اَنَدَح - اما يع د مرعع مس

 َنبلك لتس ٍرماَع نأ ١ صانع د يلع ادَح مكس

0001 - 

 رييسربا م

 6 :لوُقي - "قيد يف دليلك - قف هلا لور احم

 مهر هي
 عاف نم لم ةيِطْعأ لئاس م لَه ا يااا بانه تاع ٌةَعاَس

 َرفغأَف رغم نم لَهُهل ب يجّتساأت

 َلَجَو رع هللا لأْسي آل :َلاَقَف لب 7 :ًاعيَمَج الا

 .ارائئَ وأ ار حا ٌنوُكَينأ الإ هاطعأ الإ ايش دَحأ

 َكَتوُد : َلاَقَقِرماَع نبا ىلإ ٌرَدَحْلاَو هيف بكر روقرقب بآلك اَعَدَ

 [18:54 :عجار] . اكو انكم اًنكَدَح : لاق ؟مل : لاَ ءَكَلمَع

 دامح نم سا را هر 0

 دّْيمَح ْنَع «ةَمَلَس ْنْب دامح اًنئدَح :َلاَق . ناَمَع انئدَح - 5

 لور ىلع اوُمدق فقد ؛صاتل ببن ١ نّسحْلا نَع

 انآ 8 "يِبلا ىلَعا رشا « مهبول قرأ وكيل دجنسملا مهلك هلل

 :َلاَقَق : لاك ؟مُرَخ ْمهِلَ لمعت الو اوبجُي الو اوَُشْمُيآلو ورشي

 . مُكريَخ مُكَيلَع َلمَْتس الو ورش نالَو اورشع رَشْحُت ال نأ مُكَلَنإ

 . هيف ٌعوُكَر ال نيد يف ريح آل : ف يلا لاو - 6



 يلع هلل لوري صاقلا يب ياللا : َلاَك - 5 ىلا

 .؟يمْوَقَماَمِإ ينلَمَجاَو نارا

 نب هللا دبع انئدَح :َلاَق ب ْيهَو انندَح :َلاَق."ناَمَع انئدَح -7
 اًمّرخآنأ ؛صاَعلا يبأِنْبداَمْنعْنَع ؛ ءمصاَع يبأ نب ٍدوأَد نع ناَمْتع

 رفا يل تلو ىّنح مهب افق موبيل اذإ : :لام ا هللا 4 اوسر هكراَق

 [14039/4 :رظنا] [١:قلعلا] . ؟َقّلَح يذلا كير مسا

 يموما»
 يلع اَكَدَح «ةَمَلَسْنْبْداَمَح اندَح : َلاَق . ُناَّفَع اننَدَح -

 هذا هلأ صا لك مصانع دين
 قاس عسإ

 000 :عجار] . 0

 نْب هللا دبع ْنَع َةَدئاَز نع « ورْمَع نب ةيواعم ”انئدح - لكل 37

 يب نبناَمْنع نع 'يفّنتلا مصاَع يب نيدو يّئدَح : لاق. .مِيلَخ

 فئاّطلا ىلع يلمس ذإ 8 هلال وسر هب يملك ملك رخاذنأ ؛ صال
2 

 يذلا كبر ملساب أرقا» يل َتقَو ىّتَح ساّنلا ىَلَع ةالصلا فّنَخ : :لاَقَق

 . نارا نم اَههابشأَو [1قلعلا] 1 4َقَلَح

 همسش6 0
 دبع نبا يني هللا دبع اندَح «يرييزلا َدمْحأوبآ اندَح - نكد

 يبأ َنْب نامل عمه مكحلا نْب هللا دبع ْنَع ؛ 'يفئاطلا ىَلْعَي نب محلا

 هدهَع اًمرخَناَكو «فئاألا ىَلَ ف هللا لوس يتلمعتسا :“ :لوقُي صاَعْلا

 , الصلال لع اخ لق لوس

 كنس
 لور ةلعأ يسلب «ٍبَشْوَح نبا

 مث :لاَق ضرألاب هزلي داك ىَتح هبوَص مث هرَصَي ص خش ذِإاسلاج

 آلا هم عض ذأ ينرمأ السلا لع ليربج يناتآ : َلاَقَق هرصِبي صَخش

 ينذ ءاَنيإو ناَّسْحإلاَو لدَمْلاِب مايل نإ ةروُسلا هذه نم عضْوملا اذه

 «ٌنوركَذت مُكلعل مُكظعَي يلا ركشملاو ءاَشحَفلا نَع ( ىَهْيو ىَبرقْلا

 . 94١[ :لجنلا]

 - 0 45 ول -

 ديبل نب دايز ثيدح
 020 ما < يا رب 7

 ني ٍملاَس نع« «شمطألا اند عبو انئَح - - 1847

 0 لاق انيس يلا َركذ : َلاَق ديل نب دايز نَع ٠ دعَجلا

 : نْمَنَو ملعب َصْدَي هللا َلوُسَراَي ءاَنق لاق ملعلا باَمَت

 م هنن ىلإ هلو رو انة اش (؟8١/)از

 مامس
 هناا صميم ساس

2011 

 [3711 :عجار] يشب اًمهيف

 نب ورْمَع ْنَع عش اَنئدَح ءِرّمْعَج نب دَمَحَم حم اًنكدَح - 18 كنز

 2 ديب نسا نع ُتْدَحُيِدْنَجْلا يِبَنْبَملاَسُاْعمَس : َلاَق

 سا اي
 (؟15/4) ديب نب

 هسه

3 

 ةبعش لاق _ملعلا بمهام: : 88 هّللا لوُسَر َلاَق :َلاَق ."يراصْنألا

 000 هّللا ؛ باك اَنيِفَو فيكَ : تلت (ملعلا عاطقلا ُناَوأ اذه : َلاَقْوأ

 نم الإ كبس تنام دييلّنبا كّمأ تانلكت : لاق ؟:ههءاَبأ نواب هُملَحُيو م

 لاق) ؟ىَلاَحَت هّللا باك م مهيف ى داَصّئلاَو د وهلا سيلآ «ةّئيدَمْلا لهآ لمع

 ملّمُت (ليجْنإلَوُةاَرْولا مهف ىَراَسّنلاَو دويل سَ اقرأ :ُةيش

 ةببش باتا لْهآْآ ىَراَسّتلاَوُدوُميلا سنن : َلاَقْؤأ ٠ ءايشب هلم اوعي
 ل

 . ؟َلجَوَرَع هللا باك مهيف كلذ : لوُقي

 يهمس 8# هرعت سارا

 نيورْطع ع كيش اند رقد دمحم اًنندَح - ل 48

 سقس
 دلاَخ ِنْب ديبع ْنَع «ةَميَرِنْب هللا دبع نع «نوُمَْم ني هرْمَع نع 5 قرم

 ٌرخألا َتاَمَوامُدَحأ لف ٠ نْيَلَجَر نبي 88 هللا لوُسَر ىَحآ :َلاَك. "يملسلا

 مُهّللا هلانوعَد : او ؟مْهلقاَم :قف هللا لوُسَر لاق ؛ هيلع الصم َدْعَب
 ساس ةمرع مس م ل

 َنِيآَو ؛هتآلّص َدْحَب هنالّص َنياَف : :4 هللا ٌلوُسَرَلاَقَف هبحاّصب هّفحلأ

 عش لمع او ةلّصلا يف كلَش) ؟هلَمَع دهم َنْيآو «هفوص دعب موَص

 لص ع ل ام ل يه ع

 [3531/1 :عجار] . ضرألاو ءامسلا نيب امك امتي يذلا (مهدَحأ يف

 + لاق . .ةرم نب ورمَع ْنَع ٌفبعش اندح ءرضْنلا وبأ انئدَح - 143: /6

 ديب نع: | ةييَر نب هلا دبَعْنَح «ثلَحُي نوصي نب وَرْمَع طمس 2

 نيب يِبلا ىَحآ : َلاَقَ- ف أيل باَسْأْن ماكو دلاَخ نْبا

 . . .نيلجَ
 :َلاَق .ةرم نب [ىرمع] انئدح «ةبعش انئدَح :ناَمَع اًنندَح -

 ّلُجَر دلاَخ نب دْيبع نع «ةَعيير نْب هللا دْبَع نع «نوُمِيَم نب ورَمَع تغمس 98

 َتاَمَواَمُهْدَحأ لف ؛ نجري نيب 88 هللا لوس ىَحأ : لاق مْكس ينبْنم
 ريوامصاسلا هم م عسل مق

 اَنْوَعَد : اوُناَف ؟مّلُقاَم : : 8 هّللا ٌلوُسَر َلاَفَف هيلع ايَلصَم ُمَدْحَب رَخألا

 َنياَ : هللا لوُسَر لاَ , حابه حل نومك ففي (ثا)
 سا سمالوو 27 ملم سة ع ص ل م مدقق ع
 امن : :لاَق (هماّص دْدَبهاَصْوأ٠ هلّمَع َدْعَي هلمعو «هتالص عَ ةئالص

0 
 [ هلبق ام رركم] . ضان

 خبير يم بدتس١ ل

 ٌدْحأَ ةأجقلاْتْوَم : َلاَقَ- ف يلا باَحْمأْن م ناَكَو - يملّسلا

 [160077 :عجار] . .فتسآ

 ما ل

 [166010/8 :عجارإ. قف يلا نَع َةَرَم هب ثدَحَو 1 2

 ْنَع ءروُصُنُم ْنَع ةبعش اًنئدَح «رفعج نب دمحم انئدَح - 186 /4

 هّللا لور باَحْصأ نم ناكو "يملا دلاَخ ِنْب ديب نع ةَمَلَس نب ميت

 . فَسأ ةذخأ ةاجّقلا توم يف : لاق : 0

 سام اقم

 ءارفع ند ؛ ناعم ثيدح

 هس



 عمد ناسا مريم ساو
 .لاشاخ رميح اح 8

 ا « ِنَمْحرلا

 ًةلوُسمَر لاَ : :كاَقَق تلاع «لصي لق (حبصلا دعَبْو) رضا دعب
 سوس ةمماشا سوم ممم

 صا هوس حطت دبل آل : 8 هّللا

 [هدعبام رظنا] .سمشلا بت َََح

 رك

 ٌمِيِهاَربإنِيدْعَس : :َلاَق همه اَنَح ُباَّتَع اندَح - ليتحلا
 م ل
 هل ؛ءاَرَفَح نب ذا هَدَج نع «ِنَمْحرل دبع َنيَرصَنتْعمَس : لاَ. ينربخأ

 (حّببملا نب( ارسل زا اذن تدع

 :لوٌقيوأ هني هللا لوُسَر تغمس :ل لاق ؟يلصُتن أ َنكََياَم

 سلا برت ىّتح رص َدْدَبَوٌ سما ملت ىّتَح حبصلاَدَْبةالَص ًالصآل

 000 0 ماما م 3 0 3

 ةعيدو نب ديزي نب تباث ثيدح

 نْبيدَعْنَع هش اَنئدَح «رَثعَج نب سحمان -57
 أ ؛ل "يلا نَع «6ديدَو)نب تباك نع «ثدَحَي بهو نب دير نَع تبا

 مآ: لامع ءانم بص ىلإ لع اهَشَرَتحا دق بايب انآ الجر

 [مسب» 4 :رظنا] . امام لعل يأ الق تحسم

2 0 
 نب يدع ينربخأ : لاك .ةبعش اَنكدَح ءٌرْمَب اًندَح --09*

 ةماش
 ءاج : لاق. عيدَو) نب تباث نع «“ «ثدَحُي بهو نب ديَز تعمس : لاق. تبان

 1 قبو هْيَلإ 2-0 مم م 0
 دب لعجف :َلاَق اَهشَرتحا دق باّبضب ف يّبلا ىلإ لج

 اهم اَذَهلعَل يرذأ آل يو تل ام ىَري الكتمان :لاَكَ و

 دْيَز نَع « تباث نب يدَع ْنَع قبعش اًنيلَح نافع اًنكدَح - لكل 65

 ف يتلا ىناقراك ينب نم ًالُجَردأ ؛ ميدو نب تباكَنَع ءبْهَو نبا

 كا: :َلاَقق هّيديَنِاَهْنمَبَصبْلَقِبْلَمَجف : :لاق «باّبضي
 ه ساع يي

 اهم ادَهَلعل يام : َلاقهَّأ يملع ٌرثكأَو : لاَ تحسم

 ْنَع بْطَر ِنْبِدْيَرَْع «”نيصح َلاَقو : ةبعش لاق - ل وه

 مهسل وس اولا م هيما
 .ةلعادأ ملول ل اذه نروح ايش زكا : لاق . ةَفيدح

 :لاَك. راسل تيدر نير نب تاك رع ,ينّهجلا بهو َنْبدْيَر

 حبت : لاك. رحب يف قف هللا وسر عم نحو بيض ادا
 ٌهتعَضَوَف # هللا لوسر هب تيتأق هتيوشق ابض تذَحاَف : َلاَق ءاَوَوُشَو ساّنلا

 يعدو ل سو يا رع رو س سل ع
 ٌدّمَأَنِإ : :َلاَق مث - ادعي وأ - هعباصأ هب ُبْلَقِب لَعَجُف ادوع َدَحأَ « هيدي نبي

28 # 

 بالا يأ يرذأ ال ينو «ضْرألا يف باَود تعم َليئارْسإ ينم

 هن مهني مك هنم 3 هن لأي ملف : َلاَك ؟اوَوش دق سانا نإ : تلق : :لاق «يه
 يوم رو عرب كت س راس ريب عي

 لاك: ُةَبعش اًنئدَح هلا. رفعت نب دَمَحَسو نافع اندَح - -81/

 نْبءاربْلا نَع ءبْطَو ندي نع «يتربخأ مَكَحْلا : لاق : هئيدَح يف ُناَفَع
 ا

 ةفك ,رور ميدو نب ديزي نإ تاك ثيدَح نييماشلا د ندم ْ
0 0 

 :َلاَقَف .ابتعب# هللا لور ينأ : َلاَقهَّنأ 6يدو) نب تبان ْنَع «بزاع

 .مكعأ لو نش

 [14786 :رظنا] . مكعأ هللا :ن اًمع َلاَك

 ماخكلا بيعت يدح
 نب [هّللا ادع ْنَع ٌرَمْمَم انآ ءقازرلا دبع انئدَح - 184

 8 يبل دذَوُم تغمس : َلاَك مانا نب يمتنع هُهاَمس خيش نع هرَمُغ
 رس معا كلب

 علب الك ْمُكلاَحر يف اوَُص : : لوي انأت يمت يفاحل يف انو ةدراَيةليل يف

 يلا اذِإَك ؟اهْنَعَتْلأَس م «مُكلَحر يفاوُلص : :لاَك حالفلا ىَلع يح

 .كلدب هَرمآْدَ
 م

 :لاَق . شايع ” نب ليعامسإاندَح «ش يع نب يلع انئدَح - 11 ات

 ٍمِيَعثْنَح ناجح نب ىَبحيْ محم ينربخأ : لاق. ديعس نب ىَيحَي يدَح

 تلق ينم طرم يفاانآو دراي موي يف حبصلابي دوت : لاك مَّنلا نبا

 رخآ يف اللف يبل يدانم ىَداَنت « هيلع جرح َدَعق و نم : لاق يداثملا َتْيَ

 ممم ماي ممول مل
 .ْيلَع جرح لكَدَعقْنََو : هناّذأ

 يمكسلا (شارخ» يِبأ ثيدح
 هه

 هدول هم هن
 ( حيرش نب ةوح اًنندَح : لاك يزين هللا دبع انثَدَح - -ام6٠56

 سْنآ [يبأ]َنْبناَرْسِعَنآ «ئيِنَدَمْلا ديلَولا يبا نب ب ديلولا َناَمْثع وبأ اًنئدَح

 ًااَخأَرَجَه نم: لوني اقف يبل عمَسْأ يمكسسلا شارخ يبأ نع هكلَح

 000 ا
 .همد كّفَسَك وهف هس

 0 م 0 5 8 -. و -

 يِنهجلا يِدَع نْب ٍدلاَخ ثيدَح

 رسب م ِ 0 4 0 ٌقويحَو

5 
 0 ومسرات : :لاق ينهجلا يدع نب دلاخ ْنَع «ديعَس نبا

 وكول اس و اع هوة هالو
 لو لل شق فرشاة ثم هيأ فو

 ماس هسا م

 [74776 :رظنا] .٠ هناجر هَللاٌهئاس قذر َوْه مّن

 2 داير نب ثراحلا ثيدح

 دعس نَع هوَ نسحب «ةدوراه نباح - لال ل "

 سمسوساو
 نب رمح نَع «ييدعاسلا ديم يبآنبر نما نبا

 نم ل :َلاك 8 هلا لوّتسَر بَحاّص دايز نب ثراحْلا

 َنبح هللا ٌهَضَمِبأَراّصْنألاّضَمْبأْنَمَو تاعي َنيح هلا ُهبحأَراصنألا بحأ

 [165576 :عجارإ . ُماَقْلَي



 _ ييماشلا دّنْسم 1 0

 :7لاقيو يعاَرخلا سأل يبأ ثيدح
 يسأل

 وتدلدو مصار مرور
 نع «َقاَحْسِإْنْبْدَّمَحُم اَنتدَح « دبع نب دمحم انئدَح - 181١ ذففا

 سآل يبأ نع «َناَبْوُت نب مَكَحْلا نْب (رَمْعهَنَع ؛ ماري ِنْيِدمَحُم

 «جَحلل ةئدملا لبإ نم لبإ ىلع هللا لوُسَر المح : َلاَق . يعاَرُحْلا

 يفآلإاَنل ريعيْنماَم : "لاق ؟هذَه اَنلمَحَتنأ ىَرَامهّللا لوري: :انلََف

 , مق مُكئرمأ امك اهوميكر اميل هلا ملسا اوُركْداَك «ناطْبَش هور
 لماع هال ا هم م

 [ هدعبام رظنا] . بلل ليال مشلول

 هراةاس
 0 اي ون مكحلا ضار « ثراحلا نبيها

 "رم لبإ ىَلَع كف ِهّللا ل وُسَر اَنَلَمَح : لاك يعاّرخلا سآل نبا ِنَع -

 ا هلانلقَق :لاق٠ «حَحْلا ىلإ فاّعض ةقدصلا
0 

 يفآلإ ريعب مام هللا لوُسَر لاَقَك لاَ ؟كمْسَتآل نأ ىَشْحَكَفاًعَص

 نموها م مثرم أ امكن هبل هلا مسا اورو نوب اف «ةاطبش هت
 م ص ع كال ري م سم

 .لَجَوَرَع هللا لمحَي منَ ؛ مكس

 ديزي نب بئاسلا (يبأ) َدِيِرَي ثيدح
 نب يل نع نت ا« ةدح 186

 آل :8 هللا لوُسَرل : :لاق ءهَدَج ْنَع ؛هيبأْنَع «ب بئاّسلا ِنْب هلا دْبَ

 اصَعْمُكَدَح ًاَدَجَو اَنِإَو ءابعأل الو داَج هبحاَص ٌعاَنمْمُكَدَحأَدَحأَي َلخاَي

 . هيلع اهيل هبحاص
2077 2 

 بئاسلا نب هللا دب ْنَع «بذ يبأ نبا انْ «ديياندَح - ليدل

 محا ايو: : لوقي يبا مسهل ؛هذَج نع « هيبأ نع «ديْزَي نبا

 هيلع هيلع اهدي هيخأ اًصَع اع ْمُكَدَحأ دَح َدَحَأاذإو اج ابعل هبحاص ٌعاَم

 يندَح : لق بل يبأ نبا نَع ءديعس ْنْب ىَحَي انثدَح مم آت

 ل َلاَن يبا نَع ؛هدَج ْنَع ؛هييأ ْنَع « ديزي نب بئاسلا نب هللا دبع

 هيخأآاّصَع ْمُكَدَحادَحأ اذِإَو :اداَج ابعل هبحاص َغاَنَم مُكدَحأَنَدْخَي

 هيلع امري

 نب صُقَح نع« «ةعيهل نب انئدَح «ديعَس نب هب انئدَح - لكل ل ها

 لف يبان ؛هيبأ نع «ديزي نب بئاسلا نع « ِصاَقَو يبأ

 هلك لو كك
 هيي هو حسم هيدر اعد اذنك

 نب ٌةبتِع نب مشاه

 ٌبسْح0) «ثيدَحْلا اذّم دانس يف هَ اوُهلاَخ دقو : هللا دْبَع لاَ

 .هيْنَع «بئاّسلا نب دآلَخ ْنَع : َنوُلوُقي. هيف مهو ةبي

 2 م 8. همس م -

 ةيندح ىسأ ند هللا ديع ثيدح

000 
 :بوُقطيبمَمَْم اند ءورْمَع ْنْب كلما دبع انثدَح - 7 18٠

 سه اق وعلو
 هدلجل َلاَق . هلهأ َضْنَبَنَأ ؛ «ليعاَمْسإنْبدَمَحُم يكدَح : َلاَق . ًءاَبق لهأ نم

 ؟18 هللا لوُسر نم تُكرم : :ةيبَح يبأ نب هللا دبحَوهَو «همأ لبق نم

 بارَشب ياك هبَج ىلإ[ نلجكت دف اذه اًئدجْسَس يفانانأ ٌَلاَق

 انآو هلع يف ىَلص ذدمْويهصَرو لاق. هنيمينع انأو ينلوان مث 5 «برَشَق

 [5 :رظنا] . مالَغ ُذكَمْوَي

 (772/7)يفقلا ديوس نْب ديرشلا ثيدَح
 ب 2# + 32 72 -

 دمحم اًنبدَح ةَمّلَس ْنْب داَمَح اًنئدَح ؛دمصلا دبع اًنئدَح --48

 بر امْلَع قدمي نأ تّصْوأ هم انآ ؛ديرتشلا نع ةمّلَس يبأ ْنَع ءورمَع نْبا

 وأ ان ءاَدوَس ُةَيِراَج يدْنع : َلاَقَق ؟كللك ْنَع هللا لوس لاَ ةّئمؤم

 ؟كّيَرْنَم : اكل اَقَك «تاَجَك ٠ اهنوعَدَ ءاهي تنل : : لاف ؟اًهعأك ديو

 انت اهفعأ : لاك ءاقق هللا لوُسَر تن : ْتلاَقَك ؟انآ م :لاَق للا :تلاَ
 هم
 [لقتكم لقكحا :رظنا] . ةنمؤم

 2 مر هد

 نب وطعن ل هلع ىو نر « فئاطلا

 هل عرب هز ع مريس
 [ا3تك47 1346 :رظنا] . هسبح هئبوقعو ؛ هتياكش «ةضارع : ”عيكو لاَ

 هما هم يم

 ا تي رراج يدح

 0 دخنة ينتح لاق. هيبأ نع 5 ورع

 دبع ل هّللاو دبات آللاُدبعأ ل هللا ةَجيِدَخ يأ : :ةجيِدَخل ل وُثيَوهَو

 يلا مُهمنص اتناك : َلاَك . (ىّرعْلا لح: ةَجيدَح لوقت : َلاَق ءادبأ [ىّرعلا]
 ورمل عع
 [78466 :رظنا] : 1 ونجا مث  نودبعي اوُناَك

 تتلو ىلا 0 نا لينال طع

 :لاَق «٠ هِيَ لي يح اف ىلا ىرأ يت :* هع هللا يضر باَطَخْا
 نمساَنهَنَم هبل ظأ دك “بوك ا هللا لوُسَر ىَلََو ةئارعجلاب لاك امل مو م 004000

 سا مم ا :َلاَك :لاق «بيطب اسمه لع لجَرهءاجْذإ مهم هباحنصأ
 همة ها عاش 50

 ؟بيطب حمام ةّيِج يف ةّرمُب مرحأ لجَر يف ىَرَت فيك هللا لور اي

 مع ما وثق هوس ل رك
 نأ ىلَْي ىلإ مع راش وحول ءاَجق تكس مُكةَعاَس اق يلا َرطن

 3 + «ةَعاَس َكلَذك هجَولاَمْحُم ف يلا هسأَر لحاف ىلْميءاَجَف ؛ َلاَعَت
 رول ساو
 ينك لجرلا َسسّتلاَ ؟افنآ ةَرْسُصْلا نع يتلآَس يدل َنْيأ َلاَقَف « هْنَع يرس

 كيل ثار تارت تالق لا كب يلبي: :9 يلا لاك ب

 [1611 :رظتا] كبح يف علت امك كرم يف صام ءاّهعرْناَ



 يريجأ لكك: 25 5 لاق. ءاَطَع

 مما هعس عع 3 0
 :لاَكو ردها ابل ىئاذ « هتينك ردن هيف نم هدي ْعَرتف هدي ضعف ًالجر

 ادا 14 ءاى118 :رظنا] . لْحَفْلا مْضْقَياَمَك اهمْضْفَت كليف يف ُهَديْعَدَي

 را هرزم
 ءءاطَع ْنَع هداك نَع ٠ ماَمَه انئدَح ءدّسأ نبي اَندَح - - 11

 يسر لآ اذإ : لاَ ف يلا نَع ءهيبأ ْنَح :ةيمأ نب ىلَْي نب ناَوْقص ْنَع

 نم لكآْؤأ «ًاريعبنينآلثو ًاعرد َنينألك - مهيلإ عقداَف : َلاَقْوأ - مهطعأَت

 . معلا: 8 يلا لاق : لاق ؟هلا لور اَيَدَومةيراَعْلا : هل َلاَقَف ٠ كلذ

 ينربخَأ :لاَق» جميرج نبا انئدَح «قاررلا دبع انئدَح - 6

 نع 3م نب ىلع يني ٍضْحَب نع يجنب هللا دبع ْنَع «قيتع نامل

 لاق نا مكس هلع ىلا يضرم حماتك : لاق .همأ نب ىَلْمَي

 وسلا يلي يذلا يسرا نكرلا تهب ملف « تلا يلام تلكَ : ىَلْعَي
 رك له

 :لاَق ؟نْيَدَهملتستالآ : :تلُق ؟كُنأَش اَم : : لاق ملل يديني ردح

 نينه ملكْسَيهعلرَأ : َلاَق «ىلب : تلق ؟18 هللا لوس عمافت مل

 ؟ةسحةَوْس .أ هيف كلل سيل : لاق ءآل :تلق - ِنسِرَمْلا ين يني - ؟نْييكرلا

 [51 :رمع دنسم يف مدقت] . كن داك : :لاَق'؛ ىَلْب :تلُق

 نبا نَع ءُناَيْفَس انْندَح : لاق. ديلا نب هللا دبع انثدَح - املاك

 اعبطضُم 4 يبل "تيآر لاك ىَلخيْنَع ىَلمَيِنبا نَع «لْجَرنَع « حْيرج
 0 18117١ :رظنا] . يمَرْضَح ءادرب

 :لاَك َقاَحْسِإنْبا نع «يبأ انئدَح بوعي انئدَح - امللالا
 نبهّللادبَعِنّبداَوْفَصْنَع؛ ءٍحاَبَر يبأ نب ءاطَع يسئدَح

 انجرح :الاق.ةَم نب ةَملسَو هيأ نب ىَلَيهيمَع ْنَع ( 171/4 )اَوفَص

 نم لْجَرَوَوُم لقاك ان ب حا نم لوب ةوْزَ يف قف هلا لوم
 وك دع ع مام سا ماما م

 كيك حَرطق هيف نم هدَيدْبتجاَف هعاّرذب ل ُجرلا كلم نيملسملا

 هولطنَي : 8 هللا لوُسسَر َلاَقَق ؟لْفَملا ةلاَسَي ف هللا لوُتسَر ىلإ لجرلا بَعدَ

 «كلل ةيدآل «لْقَعلا ستي ينأيمث لْحَفلا يضع ُهَضَمَي هيخأ ىلإ ْمُكْدَحأ
 الطب يني - .قف هللا وسر الطف : :َلاَك

 معلمو
 ْنَع هٌةَداَتُقْنَع ؛ٌةبعش اًنئَدَح «ِرفعَج نبا محم انئدَح - 1811

 لش . يِبللاِنَع ىَلميْنَع ؛ ىَلعُي نبا نع ؛ « حاير يبأ نب ءاَطَع
 .اًمُهدَحأ ضحي يذلا يف َناَرمع نع ةراَرْز نَع ةداَتق ثيدَح

 نبا اَنْثَدَح ,صْفَح وبأي خللا َنوُراَم ُنْبْرَمع اَندَح - 1 ١145

 ةق يبلانا :لاَق. يو دم :جيرج

 سه سا ل ا

 0000 لاق. ليو 200

 هك درب عيطضم وهو تييلاب فا مد مل يلاذأ ؛هيبأ ع ؛ يمينا
0 7 

 [اذل157 :عجارإ . يمَرْضَح

 تلي جيدَحَل راج ثيدَح نييماشلا لددسم
 سيسسمل»

 فيفا
0 

 وبل ةحلط ني 31 يَ اد : لق جرح كيل كن املك م ور مدو

 حرف يقي دقاق طاف 250 ”يقاكتل مول

 ريناد ةلآلك يل َلَمْجَت تح: َلاَق ؟ملو : :تلق َكلَعَم جِراَخب انآ ام :َلاَقَ

 كلو لَحْرا هل عجاَرب انآ اَم ٠ ف هللا لور تْطمو ثيَح آلا : تلق

 ُهَلَّسْبَل :َلاَقَك“« قف يبل كلك 'تركذ يتازخ نمت جمل رينا
 سي ويلا الإ رح وذ تأ

 دّنَحُم مر ف

 دّمَحُم نْب جاجح اًننلَح -7

 دّْبَع نب ورْمَع ْنَع ؛باَهش ان ءدلاخ ربتع يكل لاك ءدْعَس

 يبو هلا لوُسَراسنج لاك ىَلني نأ هةر نب ِنَمحرلا

 لا ىَلَع يبأ عياَب هللا لوُسَر اي :تلّقَك «حنملا مْوَيهيمأ

 ",ٌةرجهلا تَمَطَمْا دمك ءداّهجلا ىَلَعُ ابل" ١ هلل

 َاَمْلَع يبأ نب يم نب هلل دبع اَنئدَح ءمصاَحوُبأ ند 17“

 ُلوُسَر َلاَقَق ؟ةرج ”و م سل د

 »# يثدم معد س
 :لاَق. هيأ نع :ةيمأ نْب ىلع نب يِبح نْبدَمحُم اننَدَح : :َلاَق. يشرف

 َتنآ مك َليقْأ) : "جرد نثق «سمشلا ملطَتْنأَلَْق يلَصُي ىَلْميَتْبآَ

 : لي لاق ؟سمششلا ملط نأ لبق يلَصُت هللا لوُسسَر باَحْصأ نمل
 . ناطيش يرق نيب ملطَت سمشلا نإ : :لوُقَي 8 هلا لور تغمس

 ملطتاأ ْنمرْيَخ هللا رثآ يف تناو”شتلا علطتاناك : ىكنيهك لا

 .هآل تْنآَو
 ياو سب

 :َلاَك َةّيمأ نب هّللا دبع انْتَدَح :َلاَك. ٍمصاَعوُي اح - 18115

 يبتلاَنأ «هييأ نع ىَلمينبناَوْفَص يكدَح : لاق . يح يح نوب م دمحم يِنئدَح

 لجو رَع َدَّللانأ ٌنوَرَتالآ :َلاَقَك : ىَلَتَيل اوُناَ 00 :لاَم ف

 اهل آل هدي ىلنيس فت يذلا آل :لا (هفداَرس مهب طاحأ راث) : .لوقي

 هللا ىَقلأ تح ةَرط اهنم يييصُي الو «لَجَورَع هللا ىَلَع ضرع ىّنَح ادب

 .لجوزع

 نس اوان يشي در نة نيام اح - ان ةننن

 ًرفيربذملا ىلع ف يلا تنمَس : لاق. هبيآ نع «َناَوُفَص نع ؛ءاطَغ

 .(كللاَم اياَاَتَر»)

 ينريخأ : :لاَق. ِبْهَو نبا اًنربخأ : لاَ .ّنوُراَه اًنْئدَح -75

 نأ نأمل دل نإ ورعان «باهش نع توك
 ل لا ةّنمأ نب ىَلميدأ هرب هبلاذأ هّكدَح ةّبمأ نب ىلحَي يخأ

 0 :هلتلقك ٠ حفلا مْوَي يباب © هلا َلوُسَر

 َتَمَطَقْلا دقو :داّهجْلا ىَلَع ُهُمياَبأ لب :8 هّللا لون َلاَقَك ؟ ةّرجهْلا

 1 1 00 1 ١ [1815؟ :مجار] . ةرجهلا



7 2032 
 نب يمل دل نب ورع يفسرت 4/0 ِء

527 2 

0 
 ءءاَطَغ ْنَع ءكلَمْا ُدبعَوروصنم انئدَح «ميشه انثدَح - -8 8

 هلو ةّج ْيلَعَو 8 هللا لوُسَر ىلإ'ي ارعأ ءاَج : لاق. ةيَمأ نب ىَلخَي نع

 َساّنلاَو ىَرَتاَمفْتْسرْحآ ين هللا لوس اَي :َلاَقُك ءناَرَمْعَر نم ْعدَر

 ةّيجلا هم نم ْعلْخا :
 ده ل

 لاَقَف ماَعَد مث : لاك ةَهْيم ّقَرطاَو ؟ ينم نورخْسَي

 يف ْعَنصَت اَمَك َكتَرْمَع يف عنصاو َناَرَمْعَرلا اَذَهَكانَع ؛ لسغاَو

 1817٠[ :رظنفا] . َكَجَح

 نب الاَوقَصْنَع ءءاَطَع نَع ورع َنَع «نايفس انثدح م 84

 020 د م كد مدور 0
 هِلَحَو قوُلَِبحسَضَممَوْهَو يلا لاس : َلاَق. هبيأ نع ٠ « ىَلْعَي

 يف عنصاَو ءلسَمْغاَو هذه ْعِرْنا: َلاَق. ةرطعب تللهأ : :لاَقَك تاَنْطَيم

 141١17[ :عجار] عت يفتت رع

 را ما 4 ري ىو نع
 سا جا اكو شت ىف شا أ اكو رسل

 ل سلا ع -

 »141١[ :عجارإ . نحل مضي يشأ لاق) ؟اًهمضْفَت

 سو ل هع ةءدور م
 نع ءءاَطَع ْنَع ؛ كلّمْلا دبع اًندَح ءِريَمُن نبا انندَح - - 181

 يل هيي َرَمع ىلإ لط هاو «رَّس يفرم حمد هنأ ؛ةّبأ نبا ىلَي
 َنصروُعسمرثس لَو ِرغَس يف ايل اسي : َلاَق ءهّيَِع َلّرُت اذإ 8

 لوُسراَي : َلاَقق ءنارَقَعَز نمد اَهيلعَو هيج لع لج انآ ذِإ سمعا

 :َلاق ؟عمسمأفْنكف ينم نورَخْسَيَس نانو رعب تمرح ين هللا

 تلحق ؛هدَيْرَمُع يلإ انأ١ ذإ كالذك وهاي هبي مك 8 يلا تكست

 مث 2ع اًسكطِطَعُدَل «اتجَور محم قف يبل اذإَ «رتسلا يف ْمهعَم يسأر

 وي أ
 :َلاَقك لجل إما ؟ةّرّملا نع لئاسلا يآ : :لاَقَك. َسْلَجَف ءُهْنَع يس

 يف همكصاَف تطرح اذ كئِجَح يف اعناص تك امو كْذَع ؛ذه كج خِزْلا

 [14118 :عجار] كترمع

 ليَ داع 20006 ميكو اتْدَح 411 ١

 نا نع حير نْباِنَع :نايفس اًنئدَح - :ةييراتح - 181

 كدب عيطضم وهو تييلاب فاط مدام يلا ؛هيأ نع ؛ ىَلَعَي

 [ادللك :عجار] يمْرْصَح

 اا م يل يمقس#

 َّي 0 طع رع دوووم
 0 : هللا لور لاق : :َلاَق . هيبأ ع

 [10145 :عجار] . ءيتشب راو ليان

 1 ا يأ يبأ نب نمل دبع
0525313 

0 
 ٍردارق يبآ نب نمحرلا دبع ثيدح

 تل هل

 هنا هجم ب يسججم هموع مس مدس يسيعستسا لإ

 ا | 1مل ح

 .(حا ديس ضيا 01

 ديعّس نب ىِيْحُي نب لمَحُم ينئدَحَو: َلاَن هللا دبع اًنَقدَح

 .(ح) يب أ اًنكدح : َلاَق . ْناَّطَقْلا

 يبأ ْنَع «ديعَس نب ىَيحَي ينئدَح :َلاَق .نيعَمْنْب ىَبحَي يدَحَو
 اس ع يمولو ي هزاع

 نع ءِلْبصُم نب ثراَحْاو مير نبةَراَمَ ينكح : لاَ. يملا رَْمَج عج

 م ع
 نم جرح ُهآقاجاَح ف يلا ممتْجَرَخ : لاك. داق يأ نب محل دبع

 ىتآ ادإَناَكَو « قيرطلاب بهل تسلَجق - حَدقلاوأ - ةواتلاب هتاف ءالَخْلا 96 مت ب ساس

 :دَمْباَ هتحاح

 الوان

 هللا دْيبع نأ

 هامر# م اي

 © يتلا اَيَنَأ ِنْيَلِجَر ثيدح

 « يبأ ىَنكدَح :لاَقٍماَشه ع «ديعتس نب ىَحَي ندد
 والعام هنلاسُي 8# يلا انآ اَمُهّنأ

 امه ؛هاربخأ يلج انآ ؛هكدَح يدع نب

 امُكتيطعأ امش انإ : :لاَقق «ِنْيدلَج اَمهآَرَوَرصبلا امهبف ٌبَلَقك ؟ةدتملا نم
 [37161 14175 :رظنا] . بتمويل هيأت

 1ك
 مم

 0 يااا كش كا لاق . هّللا
 اًمهيف دك 3

 2 : بيؤَذ نب ةصيبق يبأ ٍبِدّؤُذ ةيدح
 نسي

 َّ .ثيِدَحْلا (3179/4 )كدت...

 5-0 ه تث<

 يعم رو هر ةدمو
 نع َهَداَتَق نَع ٌديعَس اَنَدَح «ءرفعج نب

 يق ل

 دمحم اًنندَح -18

 ظلال كت ةسيئاا ألا سكش ع ةّملس نب ناّنس

 م
 اه رَْاَق هيلَع تيشَحَف يش اهم بطعن لوفي 5 نْيلاِب ثمين

 ْنِمدَحاآلَوَتلآ اهم كاتو اهتحَْص باو اهمَد يف العن سمعو

 [ هدعبام رظنا] . كتشف

 و

 ةيرس صا ظ صاص سل سال روسو
 سام دبا 0 «ِساّبَع نبا نع ةملس

 يف اًمُهلاَمَنسمْقَي مت امهَرَُني نأ ٌعَبطَعاوأءْيَش اَمْهَلَض رع ْنِإهَرَمآَو
 م

000 

 دَحأ ًالووه

 0 مساس.

 .هباَحصأ نم"

 لهب ه6 4 لحم #

 ام لكاَيآلو سان اهلي اَهَحْفَص ةدحاو لك ِلَتبب رضيع امهئاد

| 
 0 0 :لوكي اكو قالا يعل 0

 سف يف

 ةملسم نب دمحم ثيدح
 يراصْنألا مني امم ما شه امصا ريب ع

 تيتستسسب ؤَ> تس سستم



 00 رقع 2000 11
 هوما هعةدقتك

 همن املس ِنْبدََحُم نع «ةاطرأ : ٍجاَجَحْلا انكدَح : : لاق . ًةدئاز

 َمَلْنَسَنْب َدَّمَحُم سيئر :لاق (ةَمْنَح يسبأ نب لهس :َةَدئاَز يبأ نبأ َلاَق)
 مال قم ب

 َةَنبا نيكي : ؛ ؛ةدئأز يبأ نبا لان) هيي راصنالا ناز را

 001 جالا ا بة
 ساس م

 هرب هاو

 ا
 ٌدراطي 6َملْسَمَنْب دمحم تيآر : :لاَق. ةنح يأ نب لس هَمَعْنَع ؛ ةَملَح

 اااه يا مع
 راج ىلع يه الاحّضلا نب ةريبج يبأ تأ كاّحّتضلا هبا هني

 [ هلبق ام رركم] . َتيِدَحْلا رَكذه . .مهل

 / ْنَع «'يرطّرلا نَع رَمْعم انئدَح «قاّررلا دبع انندَح - 141

 نم ْمُكئمدَحأ عمَس لَه : لعل يضر ركب اَهذأ ؛ بيوُد نبل ةصي
 يب يصر رر هريس (ظاق ساس

 هللا لوُسَر تدهش : لاقت ب 'بةريكُمْاَمقَق ؟نبس اًهيف هللا لوس

 نب محم ما َحآ كَم كلذ حمس له لاق «سُدسلاب هَل يضفي لف

 ركب وبأ اهاطعا5 « سُدسلاب اهل يضفي هللا لور تدهش : َلاَقَف َةَمْلَسَم

 [181147 :رظناز . سدا

 مو هس
 يبأ نب لهّس يتربخأ : لاق باَبحْلا َنْبدْيَ اند - 181"

 ٌةَمَل من دَّسَحُم ىلإ ثَعَبالَعانإ :لوُقي نَسَحْلا تغمس : لاَ تلّصلا
 هل 2 عمو هاك و درع

 يني - كلم نبيل مد: لق ؟رْمألا اذَهْنَع كلَ اَم لاَقَق هب ءيجف

 لشي سانلا تير اد ءودَحلا لتوُق اَم هب لاك : َلاَقَك - - افي ينل وا ويم

 ذاهب هيرضا ةَرْخص ىلإ هب دَمْعاَف ضي مهضْعَب

 ُُئ هع اوُلَخ :َلاَق ةقطاَخ ديو ةيضاق

000007 
 ينم يبات ىتح كيم م

 و

 : لاق ؛يزارلا ين ين ايفان كن دقو تعمس :

 .(ح) سنآ نب كلام

 َناَمْثَع ْنَع «'يرْطّزلا نع كلام يتربخأ :لاق . ىسيع نب قاَحسِإَو

 . سوح نب [قاَحْسإ نإ ُناَمْنَع نع :ىسيع نب قاَحسإ َلاكو) ٌةَشَرَح نبا

 :لاَقق هلثم كلام نع ؛ «(يريبزلا بَعصُم اًئدَحو : هللا دْبَع َلاَق

 يرطلا نَع ذي ملو «يول نب رباع يتب نم رح نب قاحْسإ'نبامل

 00 ا

 ركب يبأ ىلإ دَجْلا تءاَج : لاق. ِبْيَوُذ نب صيف نع كلام هلإ دَحأ

 ساس ردا 00
 ايس هللا باتك يف كل ملغ ام : لاق ؟هاريمهلآَستهْنَع ىلا يضر

 لان ىلا ل اور دا أ

 ' نق 01”
 18141 :عجار] . َككرْيَغ َكَعَم له : ىسيع نب قاحسإ لاَقَو

 ع رح :ةرطصبلا لأ م لج نع روك نع ير ا 1014

 ٌدَعُمّتلا فدك اذإ : لوُقَي ف هللا لوُسَر تغمس : َلاَق ةَمكَسَم نب دَمَحُم

 ايل َرظْيْأَ َساَيآلَفةأرما ةبطخ ئرما بلق يف لجو

 مساس ماش

 ءَرَمْعوُبأ ملل نبا انئدَح دما ُدِبَعاَنتَدَح - 116

 «رْيبزلا نبا ىلإ ةَيواَم نب دبي انحب لاق. يئاعمصلا ثعشألا وب انندَح

 سال نإ : َلاَقَف - مسا ٌدايز (يسن)- آل ىلعاسْلََم دما د مل

 ْنِإ 8 ٍمَساَقْلا بأ يليلَح يناّصْأ : َلاَقَق ؟ىَرَتاَمَق اوُعَنَص اَماوُعَنِص ْدَق

 ين دام كيس دَح هر سكاو دحأ ىلِإدَمْعاَف نفل هذه "مانيش تر ذأ

 َلَخَد نإ «عَدْخَملا ىَلِإ مق تبا ىلإ حأ كيلَع لحد نإ : َلاَق كتيب

 نم َنوُكَف كمْنإَو يمئإبؤب : : لكو كيك ىَلَعْتْجاَق َعَدْخَمْلا َكِيَلَع

 ربا م موس
 يف َتدَمَقَو يفْيَسدَح َْتْرَسَك ْدَّقَ «نيملاظلا ءاَرَج كلو راثلا باَحصأ

0١ 

 هم م 2 ا 5

 دعبسلا ةيطع ثيدح

 نب الامس ْنَع ٌنَمْعَم اًنندَح «قاررلا دبع انندَح - 148155

0 

 تعمس :لاَق. هلَج َنَع «هيبأ نع ؛ «ةيطَع نب دَمَحُم نب ةورع نع ٠ ءلْضَمْلا

 سارع مري و ارا ص
 . ىلسلا ديلا نصري يطا ديلا :لوُقي 8 هللا ل وسر

 ورووسصم فار ءعقل

 «هريغو لبش نب ةيم
 هّللا لور لاق: َلاَك ينج نع يبأ يئدَح : لاق دَّمَحُم نب ًةورع ْنَع

 .داطّصشلا طّلَسَت ناطْلسلا طاشتسا اذ اذِإ :

 ةبمأ ينئدح «دلاَخ نب ميهاَريإ انئدَح - 181 ا/

 'يناَمْنص لئاووُبأ انآ لاق. دلاَخ نب مها اندَح - 1

 ُلُجَرِهِلع لخذأذإ : لاق دَّمَحُم نب ةورع دنع َدْنع ًاسوُلج انك : :لاَك . يداوم

 ءاًضو دك ايا مئَاَق بضع أاملق : :لاَق ,ةبضغأ ٍمالَكبْمَلك

 لاق: لاق. ةَبحص هلاتناك دقو «ةيَطَع يدَج ْنَع ؛ يبأ ينكح : :َلاَقَك

 ءراّثلا نم َقلُخ اطيل نَو ءناطْيتشلا نم بتم نإ : :9 هلل

 . اويل مُكدَحأ بَ ان هامل لاقط

 هم - ويب مال

 ريضح نْب دْيَسُأ ثيدح مامن

 نب ةَمرْكع يربح « حير نب اندَح حور اننلَح -48

 هنأ ؛ةريخأ هنأ ةئراَح ين دحأ م «يِراّصْنألا ربَصَح نب ديَسأ نَع :دلاَخ

 ٍلجر امي ِهلإ بك ةيواَُسنأ هيلإ بت او رمأنأو «ةَماَميْلا ىلع الما ناك

 ىلإ تبتك: لاَ ءاَهَدَجَو ثْبَح نمّنلاب اهو َحَأ هَ ةقرَس هم فرس

 ري اَهكرَس يذلا نم اَهعاا يدلنا ذهن ىّصق قف يلا نآ ءناَورم
 مقل سلع لو

 كراس هادو نملب م فرس يذلا أ اا يسري
 موق اكسو ل

 :رظنا] . .مهْلَع ىَلاَعَتهّللا يضَر َناَمْثَعَو رمعو ركب وبأ ؛ كذب ب ىَضَقَو : لاق

 [ادلما الداب



 7-2 :لاَك 5. عبر نب انكدَح « قارا د نكح - 5000
 هس ره اس ص سا ع

 دلو جوانح كلا :لاَقيهَنأ تفمّس : :لاق هلم َرَكذف . .

 ضخ ب ديس ذأ اس هر
 د يع يا

 م ا م

 7 كاك ركل. .ةَماَمَيلا ىَلَ الما َاكهَّنآ ؛مربخأ

 4-5 2 هلال مار هعيع
 :لاق اة . جيرج نبا انندَح ٠ ةَيلَخ نب هدوم اندَح - املءهأ

 اًعم بَتُك :َلاَق. ةكدَح كاّمس ن نب ريضح نب ديس ؛ «دلاخ نب ةَمرْكع 00000

 .ثيِدَحْاٌركذد.. .لجرلا قرد: ٍمكَسّلا نب ناو ىلإ
 ع ١

 0 2 8. ام 00 ل 5

 ةيراج نب عمجم ثيدح

 نع «يرْهْزلا نَع رَمْعَم اًنبدَح «قازرلا دبع انكدَح - م16

 «يِراَصْنال ديرب هل دْبعْنَع «ييراَصْنلا بطنها دبع نب لا ديب

 مّيْرَم نبا لدي :لوُقيا هللا لوس اتْعمَس : : لاَ. يراجع

 ساس 6
 [01604 :عجار] .[19709 :رظنا] . -دل بناج ىلإ وأ - دل باب لاَجَدلا

 2 نم نمحرلا ديع ثسددح

1 0/7 
 ه#©

 نيَسَح يبأ نب هللا دبع اَنئدَح «ٌماَمه انْئدَح «حْوَر انئدَح - ١167
 8 يبل نَع «ٍمْنُغ نب محل دبع ْنَع ءبٌشْوَح نب ٍرهَش ْنَع ؛ «يٌكَمْلا

 ل حّبملاو بِرُْمْلا ةآلّص نم هجر يشي فرص لَم : :َلاَق هنأ

 يِيُيرْيَخْلا ءدَيدْسَحلا هلو كلمه ,ُهَلكيِرَشلُهدْحَوهَللاآلإ هل

 ٌرشَع ةدحاَو لكِ هَلَبُك « ترم َرْشَع ريدك ءيش لك ىلع َْوت ميو

 هلو رك مش ووسام ل

 ًازرح ًاتناَكو «تاجرد رشع هلع « تاس رشع هْنَع تْيحْمَو ؛ تاَنَسَح

 لإ كردي بْن حَيْملَو ميجّرلا ناطْيشلا نم ًارحَو ءورْكَملُك نم

 امم لفات 8 ب .هلضَْالَجَر الإ الَمَع ساَنلا لّضْمأن م ماكو) «ةلرشلا

 .لاَق

 نبِرهَش ْنَع نِسَحادِْبَع انُددَح «عيكواندَح - 1616

 لما نَع هلا لوس لئس : لاق ٍمْلَغ نب ّسْحّرلا دبع ْنَع ٍبَشْوَح
 جالا «بوُرلا لوألا َحَّسَسُمْلا قلما ٌديدشلاَوم : َلاَقق ؟مييرلا

 .فوجلا ْبْحَر ؛ « سائل موُنَظلا :باَرشلاَو ٍماََّطلل

 نبرَهَش نَع ؛ ٍماَرَي نب ديمحلا دبع يئدَح « ميكو اًنندَح - 181

 نماطبسأنإ : 88 هللا لاق لق نب ِنَمَْرلدّبعنَع ءبنوَح

 هذه َنوُكَتْنأفاَحأ انآو كلهم َنِبآ ىَرَدُيآل كلم ليئارسإ يسب

 1 .بابرعلا

 دبع اَنيَدَح « ميكو اتدَح 15

 ْغ نب نَمْحَرلا دْبَع ْنَع ءبَشْوَح و 5502 لاَ :لاق من

 هد ل
 .ميزل للا يرظارطاو جل

 1/1 ةيراج ن

 نب ر هش ْنَع مار ديمحلا بع اكد ميكو اندَح - 111

 يضر َرَمعَو ركب يبأل لاق ف يلا نأ ؛«يرعشألا منغ نبا نع ءبَشْوَح

 .اًمُكتلاَح م روم يف اعمال : اَنبنع هللا

7 

 تعمس :لاَق. ٍماَرهي نب ديِمَحْا دبع انثَدَح «حوَر انئدَح - 1814

 كيران وذل ين لاك 5. بششوح َنبَرهش

 نمر دق اه ترعَع ام ! :لاك دحض ل هللا“ هتف ورب
 م طمس ل م سم

 : 5# ِهّللا لوُسسَر َلاَقَف ؟اًهََمَت عنك َهميبأ الك هللا َلوتسَر اي: :لاَق ؟كَدْعَي

 َمرُحاَم ىلإ اوشا [دوُميلا هلا نعل دوبل هللا َنَمْك] دويل نع

 نوفا باول انمئ وجهوا وبل ءوُحه نم هل
 # سل سف سا# "و سس سو و

 َرْمَخْلاَنِإَو مارح اَهَنمكَو ماَرَحرمَخْلا نإَو م ارح اه اهنمو مارح ٌرْمَخْلاَنِإَو

 ف هم هي مس#

 . مارح اًهتمكو مارح
5200 

 :َلاَق ديمَحْلا دبع انَدَح : :َلاَق . مساّقْلا نب مشاه انئدَح -6

 َركذَك. . . هلا لوُسَرل يدي ناك يرادلاّنأ منَ نبا نع هش ندَح

 .نوُلكياَمهباوعابق ةلاهإمولَعَجَو مواد لهنا «ماتعُم
> 

 ٍرهش نَع اقنع ؛ماّشم اندَح هد ءدّمّصلا دبع انكدَح - 00

 ..ةماقلاْوَياب يو بق نم ةصيصب

 ٠ سا عامر

 نب رهَش نع ٍنيَسَحْلا يبأ نبا ِنَع نايس اَندَح - امذلكأ

 هّللا دابعراَيخ : :اقف يبل هبي ؛ ٍمْلَغ ِنْب ِنَمْحّرلا دبع ْنَع ءِبَشْوَح
 52 و ع

 نوُقرَمَمْلا « سلاما لادا رش هلك اومن

 .تّنعْلا ءاربلا نوغاَبْلا « بحل َّنْي

 يت 206 مسه ه ميم م ئل| -

 ةقرلا لرد ؛,دبعم نب ةصباو ثيدح

 «حلاَّص ِنْب ةَيواَعَم نع «يدهم نب نحل دبع انكدَح - 1م
 ماماس اه هس

 قف يلا بحاَص بمن ةَصباَوتسمَس : لاق. يملسلا لا دبع يبأ َْع

 لات تلج: :َلاَقف ؟ملاَو ربا نع ةلأسأ 8 هللا لور ىلإ تنج : :لاَك
 هرْيَغ ْنَع + :كلآسأ كيج اَمَوَحَلاب كعب يدل : م ؟ ةلاَوَذبْلا نَع 02000 20

 هلع كانو كرْدَص يف َدلاَح ممثلو «َلرَدَص هَل حرش ًمّربلا لاَ

 .َساّنلا

 ْنَع ؛ٌةبعش اندح ءرّمعَج نب (؟31748/ 4دَمَحُم اًنكدَح - ك1

 ءدشاَر نب وِرْمَع نع ءثدَحُي فاّسي َنْب لآله تْعمَس : َلاَق هرم نب ورمَع

 ماك فصلا فل هدْحَو ىَلَص الجبر ىأر اق هللا وُسَأنأ ؛ةسصباو نع

 [1413 :رظفل] .هَنلَص ديمي

 رْييزلا نَع ؛ ةَمَلس نب داَمَح انّئدَح «دوراَه نب ديزي انئدَح - 161

 :لاَق .دبعَم نب ةصباو ْنَع «زرخكم نب هل دب نَبَبوُاَع «مآلّسلا دبع يبأ
 هلمو

 هن هللأس لإ ٍمَْلاَوربْلا نم انيَس عدل نأ ديرأ انآو ف هللا لوسي



 لوُسر نَع ,ةّصباو اي كِيلإ : اوافق ذل ىلا بمد :هدنع اذِإَو
 معميع

 ًايَحآنمهنِإكُهَنم وثذأ ينوُعَد صبا انآ :تلْقَف. ُةَصِاَو ايدي هلل

 رووا .
 هلم تدك ةّصِباَو ايانذا «ةصباو ايا يال يا أد

 ذأ ؟هْنَع ياست ت فج امرأ صبا اي : َلاَقَق ٠ بكر يتيكر اتسم د

 ربا نع يأت تذج» :َلاق ينبح هللا لوُسر اي : "لك ؟ينان

 يِردَص يف اهب تكي لهجه وَلا هما حمجُم « مع :ت 4

 هَل تْناَمْطاَو بلا هيل نأَمطا امرا كَسفَت تطتسا ةصباو اي لوقيو

 1 .”ماّنل كاف ُنإَوردصلا يف درو ءبلقلا يف لاَ اَممئلاَوسْتلا

 ؛ ؟منألاو

 14154 :رظنا] . َكّوَتْقأَو : نايفس لاق

 ْنَع ؛نّيصح ْنَع «نايفَس اًنءدح :َلاَق .عيكواندح 6

 نب ةّصباَو ىَلَع يان : لاَ دْعَجْلا يبأ نب دايز نَع ؛فاّسي نبا لله
 2 'يِبلهرمأكُهدَّحَو فما فل ىَلَص مَ ءاَذَه يلح : َلاَقَق . دّبعَم 6 ةكافشدسءم ملوش

 14107١[ :رظنا] تال ديمي نأ

 ءدْمَجلا يبأ نب دايز ني ديزي يندَح :لاَق ميكر اندَح 5

 نب ةّصباو نع ؛ ءدْمَجْلا يبأ نب دايز نَع ؛ ءدْمَجْلا يبأ نب دْيبع مَع ْنَع
 2 عع
0 

 200 2 لاق. ديو « فاّسي نب لآله َنَع

 2 :عجارإ ةآلّصلا يعي : بَلاَقَقُدَدْحَو فوُثصلا فخ ىَلَص ٍلجَ

 موو و عم ماه م
 قرم نب ورمع اًنئدَح ةبعش نع « ديعس نب ىبحي انئدَح - -1ملككم

 ىأَر ل يِبنلاّنأ ؛ٌةّصاَو نع «دّشاَر نب وِرَمَع نع « فاّسي نْب لآله نع
 ال ريصاق
 [1815 :عجار] . الملا دي نأ هرم هدحَو فصلا يف يّلصُيالجَر

 دعوي ٌةَمْلَس نب دامح اًنئدَح «ناَمَع اَننَدَح -8

 ينكح : لاق منيل قرم نلعب وأن مآلّسلا
 مه ما

 ملورَمَريَ ينئدَح : : نافع لاك) ييدّسألا ةصِباَو نع هتيأر كو ءوَسْلِج

 نم انيس عد الذ دير انآو © هللا لوسَر تأ لاك (هؤاَسْلَج ينكدَح ْلْقَي وامر ٠

 ُهءلَعَجَك عَجَف هنوتفَتسي يمل لا نم ةباَصع هكوَحَوهْنع هتلأس ةلإ منالاَوُربْلا

 َودأَف ينوعد : :تلق ٠ 8 هللا لوس "ر نع ةصباو اَيَْيِلإ : اوُناَق ءمُهاَطَخَتأ

 -ةّصباَو ايا :ةَصِاَو وصد : لاق ,ةنم واذ لإ سلب

 سه ص عا ل

 ُةَصِياواَي لاَقَف ؛هْيَدينِبَي تدَعَق ىَتَح همت وُندَف : :لاَق - ًاثآلئ وأ نيم

 لا نَع يات تذج : لاَ ؟ينرْخأ لي ؛ 0 تلق ؟ يأس: أ ةلربخأ
 ره سا مم

 ا :لوُفيو يردص يف نهب تدي لع هلماآ عمَجَف ٠ معن : :لاق لاَ

 هب تنام املا - تارم ثآلك - َكَسَفت تطتساو بلك تنس ًةصباَو
 لس م

 سانا كاَقأ نإ «رئاصلا يف درت سلا يف َداَحاَممَنِإلاَو سلا

 [14154 :عجار] . َكْوَنْفأَو

 هس درع معاش يهم مرعمو
 نع« « نيصح نع يعش اًنكدَح «رفعَج نب كَمَحُماَنئدَح - م1

 :هل للاقي ةريزجلاب اخي دْمَجبْلا يبأُن باز ينازأ لاق فاّسي ني لآله

 دادش نب دروكملاٌثيدَح نييماشلا د دفنسم
 ما
 م١

 اقفال

 هلل لور يك ؛اَذَه : َلاَقو ِهْلَع يَِماَقأَف َلاَق دّبعُم نب ةصباو

 00 يظل سوس اس

 .ةالصلا داع هرماكهَدْحَو اصلا يف ىّلَص الْجَر ىأذ

 14156 :عجار] . ثيِدَحْلا اذهب لوُشَي يبأ َناَكَو :َلاَق

 ْنَع ءدلاَخ يبأ نب ليعاَمْسإانندَح : لاك. عيكو اندَح - 131

 هللا لوس ثول : :لاق (515/4)(رفف)ينَب يح دروسا نع ١ ء سْب

 ءمِبلا يف هذه هَبمإ مُكْدَحأ لمَ ام لك لإةرخآلا يف ايل ام:

 ءامامل لملالال ءاملال# اهلالا :رظنا] ةيسلايَراَشأو «, « عجري اَميَرظْنيلَ

14144] 

 .(ح) ٌليعاَمْسإ نندَح ءِرْيمُت نبا انندَح -
0 

 تعمَس :لاَق سيق نع ٠ ليعاَمْسِإ انآ : َلاَك َنوُراَم نب ديِزَيَو

 ل : ف هللا لوس َلاَق : :لوُقي رهف يتاح دروسا
 ساس 6

 ينلا يني عجزت مين ميلا يف هذه هب مُكَدَحأ لعجَيام لثم لإ

 [ هلبق ام رركم] . مالا يت

 ديزي نع « «ةعيهل نبا انربَخأ : َلاَق .دواَد نب ىسوم اًنيدَح -7

 بحاّص دادش نب دروتسملا نع ؛ «ىلبحلا نم ِنَمْحرلا دْبَع يبأ نع ءوِرْمَع نبا

 هيج باص َلَّلَخ اضن اذإ © هللا لوس سنار لاق لق يَسللا

 [14108 :رلظنا] . هِرَصْنخب

 :ناَمْيَلَس لاق :َلاَق. جيرج نب انئدَح : :َلاَق .حْوَر انئدَح --5
 ما هج»

 لكأ نم : لاك ل "يلا نأ ؛مهئدَح دروتسملا نأ هَ ةحيبر نب صاّقو انندَح

 نم اهمها لذ لق :ةرملاقو لكامل
 نمير هلق زك لم جري ىلا و م
 مام هب موُقيل جور هلاك مس ماعم ملص ٍلجَرب مق نمو منهج
 . ةّمايقْلا موي ةعمس

 ءيوا م مسار هراايهل
 سيق نع ؛ «ليعاَمْسإ َنندَح : لاق. نوع نب رفع اندَح - 811

 بلوشي و هللا لوُسَر تغمس  :لوُقيرهف يتب اَحأ ةروتسُملا تغمس : َلاَق

 قل قابس طالبا الإ ألا ينال بل

 1 000 | .عجار]. هل ْعجْرَت
2 

 ل نب دلاَجُم انكدَح ءدْيز نب داَمَح انئدَح ناَّنَع انئدَح - املاك

 يفك لا دََش ِنْ درْوَْنُصْلا نع ٍمزاَح يبأ نب سيق نَع « ديعس

 : ف هّللا وسر لاَقَك .«ةوبتم ةكيم ةلخسي م إف هللا لوس عم بطر

 ءاَمْرَقلا اَهناَوَه نم هللا لوُسَراَي : اوُاَقك اهله ىَلَع تنام هذه نورت

 ىَلَع هذه نم َلَجَورع هللا ىَلح نوهأ ايثدلل هديي دمحم سفن يدار : لاق
 همم م

 [14144 1818+ :رظنا] . اهلهأ



 م مرج ترم:

 را 8 رحألا يف ايلا

 [لولالا :عجار] .هْيِإ

 ةريبه نبا ِنَع «ةَعيهل نبا انئدَح واد نب ىسوُم انندَح - 181

 َنب دروسا تغمس : لاَ يبج نْب محلا دبع نع ديزي نب ثراَحْلاَو
 لزْئمهَكَسِيلَوالَمَع ان يلو ْنَم :لوُقي اقف يلا تغمس :* لوُتيدادش

 ًامداَخ داخلك مداَحه هل سيل وأ يرزق جوز هلت سيك أ الزم دخل

 و َوّنهق كلك ىوس ًائيش باص ْنَمَ :دّبَم ذخّتيك هبه َسنلْوأ

 [ 12لملا ءاحاخل ,1814- :رظنا] لاَغ

 ميعما جيو معرس هسا ع عرق فهر ماع
 دح :ًالاَق .دواَد ناو ىسوم نب نسح انئدح- 1810

 .(ح) وْمَع نبدي اندَح : : لاق. ةعيهل

0 

 ورْسَع نب ديِزَيْنَع ةَعيهل نبا اًنربخأ : لاق َقاَحْسِإ نب ىِيحَيَو

 ٍبحاّص داَدَش نب دروَعْسُمْلا ِنَع ؛ «ىلبحلا نَم نَمْحرلا بَ يبأْنَعيرفاعَمْلا

 هّيلجر َمياَصآَلَلَخُي اًضَوتادِإ © هللا َلوُسَرسآَر لاق ف يبل

 [18190 :عجار] . هرّصْنخب

 :َلاَق ةَميِهلْنْبا اند : لاك ىَسوُم نب نَسَح انئدَح - ليي

 يف ناكل «ريبج نب نَمْحّرلا دبع نع ؛ «يمَرضَحْلا ديزي نب ث راح اندَح

 وسلا عِمّس ةَملَس نب َنآليغ نب ورم دادش ني دروسا هيف سلجم

 هلم مف 00
 ةَجْوَر هل نكي ملق ًالَمَع انل يلو نم : :لوقي 8 هللا لوُسَر تغمس لودي

 دخت ةَبَتْوأ نكس دحّتيلفنكْسْوأ مداح َدخّتيكامداَحأ « 0 جورتيلف

52700 
 [1410/4 :عجار] . فراس وألا وهف كلذ ىوس يش باَصأ مفي

 ْتراَحْلا نع « ٌةَميهل نبا انئدَح «قاَحْسإ نب ىَحَي انندَح 1١

 رك . ريب نب نَمْحرلا دبع نع «ةريبمِنْب هلا دبَعَو دبي نا

 . ثتيدَحْلا

 وه ساس سيت ل
 نب هّللا ُدْبَع اًنئدَح : لاق. ةَميهل نبا انئدَح ؛ ْنَسَح انندَح - 1114

 نة يؤتلشلا هيف سلجم ينأنك لاق. رييج نب نمْحرلا دبع نَع ةَرييِه

 را ردد هدو رعد راو ا دب سوبا /هيرم د هيرو عدمنا عن
 تغمس :لوّقَي دروتسملا تعمق /4) نابي رمح دادس

 .ثراَحْلا ثيدَح َلْثمَركذَت. .ًالَمَع اَنل يلو نم : لومي 8 هللا لوس

 انئَدَح دْيَزنْبداَّمَح انُكدَح ءدَّمَحُم نب سنوي اندَح - 1818
 موا رعاع

 لوُسر لاق: لَكِنْ ِنَع « مزاح يبأ نب سيف نَع :دلاَجم

 يف هَسبصإ مو لجَرك الإ ةرخآلا يف الا مهدي يسن ياو :ة8 هَل

 .اهمَجَر ممل

 ىَلَع دوم ةلْخَس ىَلَع رم ف هللا لوُسَر مم بقرلا يف ينو : َلاَق

 اًمْوَقْلا هناوه نم : اوُناَك "اهله ىلَع ْتْناَم هذَم َدْوَرَتآ : َلاَقَق ء سانك

 لَ هذه نموه لجو هللا ىلع ايدل هدي يت يلو لاق ٠ اًنهاَه

 [14لالك ,1401/ا :عجار]. اًهلمأ

 يشيد باع اَمدَح - «ديلولا :فلَخ اَنكَح - 18144
 سل هر اسرع

 دروتسُملا نَع ؛ مزاح يبأ نب سكن «ديعس نْب دلاَجُمْلا انئدَح «يبلهمْلا

 الإ ةرخآلا يف ايدل مهّللاَو : :لوُقي 8 هللا لور تمس : :لاَ داَدَش ِنْبا

 .ةنم ذَخأ ًمهيلمَجَرمثمَيلا يف ُهَعَبص عضو ٍلجَرَك

 عَماوُناَك َنيِذْلا بكرلا عم تنُك ينأ دهشأ :درْوَتْسَمْلا َلاَقَو :َلاَق
 ةَحورطَمةلخَس اذ كهَْع ءاوُأَحرا دق ٍمْوَق لزتمبَرَم نوح اف هللا لور
 مهل اَهناَوَهْنم : اوُناَق ؟اًهْوَقْلا نيح اهلهأ ىَلَع تَناَم هذه نورت : َلاَقَق

 ىَلَع هذه نم َّلَجَوْرَع هّللا ىلَع نوه ايندلل هّللاوَف َلاَق ؟اَمْوَقْل
 [1418 ء1211لا :عجار]. اًهلمآ

 هااع هو هلو مش
 نب ثيل انُئدَح « شايع نب يلع اَنْئدَح - --6

 نب ورمل لاقُهنأ ير دروسا نع «هيبآْنع «يِلَع نبا ىَس

 رصْبأ : صاخلا "نب ورم هل لاقق « ساّنلارثكأ مورلاو ةعاسلا موقت ماتا
 هرب ووسع لاق «٠ ف هللا لور نم تْغِمَس اَمكللوثأ : لاق لوُقَتاَم

 رك ساّنلا عرسال مْ امرأ الاصخل مهيف نإ ةلاذ تلق نكن : ص اَعْلا

 اَنكَح دعس

 سائلا ملحآل منَ «فيعّصو ريققو نيكسمل سانا ريمه رق دنع

 . كولا ملط نم سانا عمل مهو ةقيمج ةنسَح ةَعبارلاو ةثف دع
 ماهر مع مش

 اتدَح ,ةميهك نبا اند ءىَسوُم نب نَسَح اَنيدَح - اذامخك

 ٌدْنع انآ نيب :َلاَق. رْوَتسُملا نأ ريبج نب نمحرلا دبع ْنَع ديزي نبا ثراَحْلا

 ِساّنلاَدَشأ : :ُلوُقَي هللا َلوُسَر تحمس : :هلت لفك ٍصاَملا نبا ورم

 دع درج ملأ : ومع هلَلاقك «ةعانسلاََمْمُهنكلماَمّنِإَو مولا مكي

 . اذه لثم

 2 مج هم وك عا 5

 يرامنألا ةشيك ىبأ ثيدح

 و
 يبأ ِنْبٍملاَس ْنَع «شّمْعألا اند ميكو انمدَح 17

 * كل هع : 4 ِهّللا لوُسَر َلاَق :َلاَق. يرامنألا ةشْبَك يبأ ْنَع ؛ دْمَجْلا
 مع ع مه سرع

 يف هُفيل هلام يف هبل َْمَيَوُهَت املعَوالاَم هللا ْجَررْثَ ةبرألكم

 انّه ملثم يل َناَكَرل : :لوُقيَو هه الام هتؤُي مو امل هَل هَ لجَرو ؛ هَنَح

 ٍرْجَألا يف ذاَمهَف : لف هّللا لوُسَر لاق : لاق لَمَْي يذلا لثم هيفُتَلمَ

 :٠ هَ رب يف ففي هيف طبيه امل هتؤي مكو المهلة جرو «ةاوس

 اَنَهلْملاَم يلناَكْوَل لوُيَوُمْناملع آلَوآلام هللا هنؤي ملل جَرَو

 رزولا يفاَمُهَن : : 88 هلا لوُسَر لاَ : :لاَق« ٌلَمْنَي يذلا ّلْثم هيف تلمع

 [ا4ذلك» ,ادالحك ءادادح :رظناز] . ءاوس

 نع ؛ناَمْيلس نع «ةبعش اًنئدَح «رَفعَج نب دمحم اَنئدَح - امل44

 مل عراك يب ع .تدَحُي هم هتعمَسَو ءدْعَجْلا يبأ نب ملام

 لإ تيِدَحْاَركَ رقت ةَميرألئم يأ ل : لاك قيل نع ناَمَطَع

 ًامحَر هيف لصيآل هيف طِبَْيَوهفاملع هتؤي مَ الم هَّللاهاَنآل جر : :َلاَقهَن

 .اقَح هيف يطعي الو



 02 ل رتل يزل لاق 200
 همم مص ًّي

 هّللا لوُسَر بَرَض : َلاَق َةَمْبَك يبأ َنَع ٠ دَْجلا يبأ نب ملا نع ءروُصُنَم

 .ثيِدَحْا رك. رقة لم ملا هذه لَم اقف

 تعمس : لاق. نامل ْ'َح كبش انَح سور اتكدَح - 18416

 هللا لوس ر لاق : لاق. يراَملألا شبك اَبآتعِمس : لاق دعا يبأ َنِب ملاَس

 1 .ةميرأ ل مم يأ لئم ( 311/4 ) :اف
 هم يم ا سل# اش 00

 نبا ينعي «ةَيواعم نَع ٠ «يدْهَم ْنْب نَمحرلا دبع انندَح - -18115

 .ثيِدَحْلا َرَكذَفلا .٠

 ا
 ةَشْيكاَب سمس : لاك ّيزاَرَحْلا ديعَس ِنْبَرَمْزأ نع ءحلاص

 مس اص ع 8 راسا

 َحَرَخ مُثَلَخَدَ ,هباَحصأ يف ًاسلاج ف هللا لوس ناك : لاق. يرامْنألا
 مدع 3 ٠

 آف يب ترم لجأ : لاك ؟م'يش لاك دق هللا لوري: : اًملُمَف «٠ َلَسْغا دقو

 اوَُمْفاَف كلكك ؛ :اهيصاَك يجاوزأ ضمت الا ٌةوَهَس يبل يف مو

 . لآلَحْا ناي مُكلاَمْعَأ لئامأ نم هّنإَ
 هم سول

 َليِعاَمْسِإ نع« «يدوعسُملا نب «ٌنوُراَه نب ديزي انئدَح - 18164 ؟

 يفداك امل : َلاَق هيبأَْع «'يرامألا شك يِبَأ نب دمحم نع ءظَسوأ نب

 َلوُسَر كلت علب ْمِهَيَعَد دودي رجحلا لأ ىلإ مَاتَ
 معلش

 َوُسَو ف هللا َلوُسَر تبت : َلاَق .ةَعماَج ٌةالَّصلا : ساّنلا يف ىَدانق ف هَل

 ةائانق؛ مهل هللا بضَ ٍموَك ىلع نوُلخْدَتام :لوُقيَوهَو هريعب كاسم

 سرا هانم سكر ل
 4 نمّبَجْعآب (كئبئارالكا : لاق ٠ هللا َلوُسَر اَيمهنم بَجْحَن مهم لجر

 0 اوه امر ْمُكلق اك اب مُكدِنب مُكَلا نملُجَر كلذ

 ل موق ينأيسَو «ًائيش مكي َيل لور هلل ءاوُددَسَو اوميقتساَ

 . ءيشب مهلا نع َنوُعَفَدَي
 دَّمَحُم ْنَع ؛ «يدوعسملا اًندَح مسالا نب مشاَه اَنكدَح 897

 عمم ٠
 موك َراَسَتلوبيةوزَع يف اك مل: َلاَق هيبأْنَع "يامال َشَْك يبآ نبا

 هام رَكَذك . . مهل َنوَُحدَيرجحلا لأ ىلإ

 نبدا انكدَح ِْيَمُت ِنْبدمَحُسْنب "لابعاد -5
 يبأ ْنَع «يئاطلا يتلا بأ ديعس نع «(باَبحنْيسثوُي يكد ملل

 َنِهلَعْمسَفت ال :لوُقي# هللا لوُسَر تغمس : لاق. 'يراَمنألا شبك

 صنت اَمهنإكَ هلَح مسا يذلا "آلا اق : َلاَق هوظَقحاَمائيدَح مُكتدَحَأَو

 َلَجَورَعهَللاَهئاَرالِإ اَِلَعُربصَب يق ةملظمبدبع ملط آلَ ةََدص دبع لاَ

 يدنا اّمأَو ءرظق بابك حقة بابي عام
 عه 2م ولم هد” هي

 َوَعهَلل هكر دحر عير ايلا امن لهن ءوظَمحاَكًائيدَح مُكَندَحُ

 هيف لجو هلل ملَيوهَمحر هيف لص هير هف يي هك املعَو ًةلاَمَلَجَو

 مكواملع جف وع هللا هَقرَردبَعَو : لاق « لِزانَمْلا لّضفأب اذه : لاق ُْكَتَح

 :َلاَق ْنآلُق لَمْ لمَعلاَم يلّداَكََل لوُشَيَو هك : لاق الام ُهقْرْرَي

 يف ُطبْحْيَوُهت املع هز هزي ملو الام هللا هقْرَر دْبَعَو :َلاَق «ءاَوَس اَمُهَرِجأَف

 هيف هلل مَلميألَ «ةمحَر هيف صَيالولَجَرَعُير هيف ييآل ملعبه

 َوُهَئاملع ولامن َةَفرريمكدبَعَو : لاَ لزانملا ثبحأَب اذهك 4 فَح

 هيف ارو هب يه :ل لاَ ج0

 .ءاوس
 هما هرب هدر هلع هر

 ٍوُح نيم اَدَح : لاق. ردع نب يباح - ايا

 ها و و ع سا

 8-5 فس لس يشل اقفل ”يراتنألا نبع

 هْلَعلمُح اسر نيعْبس رجأك هل ناك سرلاُهل تقع قرطأ م : 520
 . هللا ليبسس يف

 ا .

 ينهجلا َةَّرم ِنْب وِرْمَع ثيدح

 و
 :َلاَق ٍمَكَحْلا نب يلع ْنَع ؛ ميهاَريإ نب ليعامسإ انئدَح - امذلقك

 تغمس يّنِإ ةَيواَنَماَي : ةّواعمل لاَ ةرمنب هَرمع ذأ ؛ نَسَح بأ يكدَح

 ةَجاحْلا يو وبول لَو املا: لوي اف هللا لوُسَر

 هَلَخَو هتجاَح نود ءاّمّسلا َباوبأ لجو رع هللا َقلْغأ آلإ ةَنكسَمْلاَو ةّلَحْلاَو
 هايس مع ساسسك#

 3-3 .٠ شظن] . ساّنلا جئاوح ىلع الجر يوم َلَعَجَف لاق هتكستو

 ايريطحلا يملا يح
 مسرب مراع ع

 ينعي - ديِمَحْا دبع انَدَح ءدّلْخَم نْب ب كلاحضلا اًنئدَح -617

 هللا دْبَع نب هكرَم انكَدَح «بييَح يبأ نيا ديزي انكدَح + لاق - -رفعَج نبا

00-0 
 دراي ضّرأب اّنإ : : لاك ف هللا َلوُسَر لاس هنآ ؛ ؟يمكيدلا انكدَح : لاك يزيل

 كالوس اقف ؟منقلا يم انكه كمي بارشبا متت (3/4 رو

 ٌهَكَلاَقَف ةّياَّللا هْيَلَع َداَعأَك موُيَرْشَتآلَف : َلاَقْمَحَن لاق ؟ركْسيأ : ظ

 هْيلع داَعأَم :َلاَق «هوُيَرْشَت الَف :َلاَق ءْمَعَت :َلاَك ؟ركسُيأ : هللا لوُسَر
 ةويرشتالك : :َلاَق ءمَعَت :َلاَق ؟ركْسُيأ : ف هللا لوُسَرُهَلَلاقَ ؛ لالا

 :رظنا] . مهلقاَ ُهْنَع اوُريَصَي مَن 5 لاَق اق كهل َنوُربْصَيآلمُهنِإن لاَ

 [امل44 نامل

 مو هدو مص ع ةرزهدو
 ٌَنَع «َقاَحْسِإ نب دَّمَحُم اَنندَح « ديبع نب دمحم انئدَح - -18148

 ٍملْيَد نع« يتلا هللا دبع ني دكرمْنَع ءبيح يبأ نبدي

 ةَدراَب ضْرأ هَل لور اي: تفك هللا لوتس :لاَق ”يريمحلا

 انلامعأ ىلع ب ىوقت ملا اذه نم بارت نو اديدش لمع اهب حلا

 مث: :لاق «ةوبنتجاَق : َلاَق ءمَعَن الف كيم: :لاَك ؟اًندآلب درب ىَلَعَو
 ني 5مم مم هل

 5 ركْسيلَه : لاق كلل لذم هل تلق هيدي نبي نم تلج
 20100 لاق ؟هِيرتْريَع سانا : :تّلُق ؛هوبنتجاَف : لَك

 . مهولتفاك

 ِرَفْعَجْنْب ديِمَحْلا دع انكدَح ,يفتَحْلا ركبوُبأ انئدَح - 11104

 املي نأ يلا هلا دبع نب دكرَم نَع  بيبح يبأن يدب يكدَح : :َلاَك

 انو ةدراَب ضْرآب نإ هلا لوُسَراَي َلاَقَم قف هللا َلَوُسو لاس هنأ ؛ ؛مهربخأ
 00 روم هس مم

 عَن: :لاق ؟ركْسُي لَه : هلل لوُسَر هلل امك ؟هب ىوقت برش برنت



 نييماشلا ددتسم

 رى دلاومم 0 01
 هوبرقت الق : 0 :اق ؟رك له :لاَق ؟ةلاستلا هيلع َداَغأ

 . هولا هنع هْنَع ربصي مل نَمَق : لاق 9من اوربي مهن :

 ثلا
 66 لن

 2 ما .

 - 2 يمّليدلا زوريق ثيدح

 هما
 ٍملْنُس نب دايلولا انئدَح : لاك هير دبع نب ديزي انئدح -

 لا: هيبأ نع ( ئيمليدلا وريف نب هل دبَعنَع ؛ يعازوألا ائدَح : لاق

 هت ك هللا لوُسَر ىلإ مُهدفو اوُتعَب ملأ نمي ناكو اوُملْسأ
 ْنْحَنهَّللاَلوُسَراَي :اوُناَقَف « «مهنم اق هللا ٌلوُسَر كلذ لك ؛ ,مهمآلسإو

 هللا : :َلاَق ؟انيلَو ْنَمق ملأ تسع دقت يح نم اقجَو تْفَرَعدَكْنَم
 ىقاعامم
 [145:5 :رظنا] انضر انبسَح : :اوُلاَق هلوسرو

 يبأ نب حينَ رم اح ,ةجراخ بك انئدَح - نول ١

 نع رمل هيأ نع ير اع ؛(يناجسا رع

 ور ربا سال هم
 0 :َلاقكلَو سكتش م اق َّسَع دم

 راصع
 يبأ نب ىحْيَنَع ريس جراح ك١ نول ١

 هعومة عع مل وع كف ل رمل هيكق دع
 رحلات انك رز رمال

 بهو يبأ نع ؛ ٌةَعيهل نبا نئدَح َقاَحْسإ نب ىَحَي انثدَح - املا

 كم سعد م رءيز
 حتر مالسإلا هكر وربك آن َروُريَق نْب كاّحَضلا َنَع : «يناشيجلا

 قدس
 [امىن8 :رظنا] . تْنش َتْذش امي وَُط : : 49 يله لاق ءناخأ

 ممل مه مل

 دّبَع نب بهو َنَع ؛ ؛ةَييل نبات ةرم ىيحي لاقو - ع

 .ماللسإلا كره هيب ْنَع ءٌروُريق نب كاحّضلا نَع «يِرفاََمْلا هللا

 يبأ نع « ةَعيهل نبا انثَدَح : :لاق. واذ نب ىَسوُم اًنئدَح - 186
 م عمر

 ينو سلس : :َلاَق هيبأ ْنَع ءَروري ِنْب الاحّضلا نَع ؛ «يناَشيجْلا بْهَو

00 
 . امهادحإ ! قلطأ نأ“ يبل يما ١ ناَتحأ ناتآرما

 ينعي ٍشاَيَعنْب :ايع نكح ؛ةريّملاوُي انئدَح - 50 06

 نبل دبع ْنَع ؛ ينايسلا ومع يبأ نبا يني « ىَيحَي يِتدَح ٠ ليِعاَمْسِ

 آي :تلُثَك 8 ِهّللا لوُم اوُسَر ىلع تمن : لاك روف هبيأ نع« «يمليدلا
 ودم مسج هك 110010

 اهي عتصت افيو ٍمركو باتعأ باحتمال

 ىَلَع ُهَنوُعَفنت : :لاق ؟اذاَم ٍبيّرلاب منصف : َلاَق بز هنوذْحَتت : لاَق

 ىلع هويت مُكئاَشَع ىلع هنت ْمُكئاشَع ىلع هئوبرشتو 3 «مُكئادَع
 ما ةيلا ري ربا ا سس

 نيل وون خت تسع دك نمت هلا لوو اي: :تْلُق : :َلاَق مُكئاَدَع

 يبسسح :تلق : :لاَق ,هلوسرو هللا : لاق 9و مك َتْملَعْدق نم 'ينآرهظ

 علوا مم :عجار] .هّللا َلوُسُر اي

 ها مات

 8 يِبّنلا باحصا نم لجَر ثيدح

 :و

 ةنضكلا -_ ايميل زورق يدَح 0

 مو ةدو مامر
 نع احنا هوائي نول 9

 هسيقامق ماسلا ركع
 نايف يرسل دركي قر عسا 81 لوس

 اةنيييلا 3 :رظنا] . هنقدَص

 هام ع هام مام

 ميرخ نب نميأ ثيدح

 ريع مقم
 كنا نع دزني اح ير ارم اندَح - اودع م

 تدل اوما ل مش - ًاثآلك- 50 رولا ةئاَهش تلَعسلا

 [37/41/ :عجار] . روزا لوم اوبنتجاَو ناكرألا نم

 ينهجلا ِنَّمْحّرلا ٍدْبَع يبأ ثيدَح
 ريو مر سام رو مو 0

 .(ح) َقاَحْسإ نْب دَمَحُم انآ «نوراَه نب ديزي انُئدَح - كقول 4

 بيَِح يبأ نبا يّئدَح «َقاَحْسِإ نْبدَّمَحْم ْنَع ,يدَع يبأنِباَو

 دْبَع يبأ نع «يِنَريلا هلل دبع نب دكرَمّنَع (بيبَح يبأ نبا نع : ديزي لاَكو)

 ءدوُهَي ىلإ ادع بكار ينإ 888 هللا وسر انك: :َلاَق ينهجلا نمْحرلا

 [10150 :عجار) ميلر :اوُوُف ميل اوُمْلس دو «مكسلابمُهوَدْتل
 ه ينمو

 نْب ةَرْهُز دج ماَشه ِنْب هللا دْيَع ثيدَح
 م هرم ©

 دنعم
0 

 يي

 مدلك هعل
 هيا 0 «"بوُيأ

 هلا لوس ىلإ ديمحل برهم هبات «ف يبل دكر ناكر -
 00 ٠ هعءمظ 5-2

 ُهَّسأر حَسَمْقَريِغصَوُم : : 48 يلا َلاَقك ؟ةَياَب هللا لوُسَر اي: :َتَلاَقَك كف

 لكلكك :ردقتا] .هلهأ عيمج ْنَع ةداحاْلا ةاّششلاب يّحَضي ناك ءهلاَعَدَو

 اةفسنفت

 نب ةَرهز نَع« ةَعيهل نبا اَنئدَح «ديعّس نب هبي انندَح - لييشتل

 يِضَر باطلا نيم ديب خوه يبلع : لاَ دج ْنَع دعم

 ءيسُفَ لإ ءي لك نم يل“ بح هللا َلوُنسَر اي تنآل هللا : َلاَقق هع هللا

 لاك“ نين انو لح مقاتل ا ف يِببلا َلاَقَ

 ل: ا : 8 هللا اوُسر َلاَقَق يسفنت نم يل[ بحأ هللا نآلا تلف مع 6

 0141/٠[ ل1054 :رظنأ] مع

 27 2 0 هم 6: هم 3 25

 ه6
 انئَدَح نايس آب : بأ باتك ىلَت آرت :هللا دبع لاَ -

 سهو ساي لاك هر 0
 نب مها ةّيطَع نب حيدر ديلؤلاوباندَح «يلطرلا معَ نب يدهم



 مس عمك

 و ا و يراسل
 مدمس

 .نبغأْرَح ءاسك

 م سة ملا ءرلا

 و املو ىلإ نس واو يا اند

 ل 0000 هْيَلَعَو نيالا "بلع 00 :راصنألا
 01 أ

 .ءادر هنأ ري ريك نظف هنيكنم ىلإ هدم يهاب

 © يلا باحصأ ْنِم ٍلجَر ٌثيدَح
5 32 7 5 - - 

 راجل ٌدّبَع اًندَح « ماوصل اَنْ «نوراَه نب ديزي اندَح - 18721

 ابنك اإ «دجْنَملا 8 "يبل باَحْمأ نِملْجَر لَ لاق ينآلوخلا

 ف هللا َلوُسَر تمس : َلاّقَكٍضْشْيِبْمَك :اوُناَق ؟اذَه َْم :َلاَقَقْ صفي

 امابْنَك كل ةملب: َلاَق. ٌلاَتخُس وأ :روُماَم وأ ءٌريمأ لإ ص قيال لوُقَي
 مدا مدد
 . دعب صقي ير

 يبث باحطصإ زم لجو يد
 نب - 0 ص

 هنأ هئدح 0 ولا

 هللا وُسَرلاَقَق ؟لَصْفأ سانا يأ ؛ هّللا َلوُسَراَي : اق هللا وسر

 ايْنمْمُ اوُلاَق ٠ لجو رَع هللا ليس يف هلامو هس د هام نمْؤُم : 2

 نم سالو هللا يني بالا نم بطش يف نوم من :لاق ؟هّللالوُسَر

 .ةرش

 مسار همر
 «َديِزيَنَع دعس نب ثيل انيدَح «دوأَد نب ىسوم اًنيِلَح - املاك

 ريماع

 بالا هذه اوبرا : : هللا لوُسَر لاق : :لاَ هيبأ ْنَع ذاع نب لْهَس ْنَع

 [16/14 :عجار]. يسارك اهوذتتالوةَملاَس هوما «ةلاس

 سْوأ نب َليبُحَره ثيدح
>4 

 كلا ع ه2
 ٌريِرَح انثدَح : لاق دلاَخ نب ماصعو شايع نب يلع اندَح - نفت

 نبا ليْخَرُشا نَع يشل ماّصع لاقو) رمخم 3 نب اون يَ: َلاَق
 موه هرب يعل 2+

 وق ذرات ةغأ نإ وُلد نإ «هودلِجاَكرسَخْلا

 3 يلى م ىلا م
 ىميمتلا ثراحلا ثيدح

 تسي زج

 ورز ٠ ربع هلع رب_ مريب ع

 مسئولا كح لاق هربا - 181

 ثراَحْا ِنْبملْسُمَنْب تراَحْا نأ (يناتكلاٌناَسَح ِنْب ِنَمْحرلادْبَع ع نع

 ّحّبصلا تيل اذِإ ا هَّللالوُسَر يللا : هيأ كح ا

 لإ تَرَ َمْيَسر لا نم ينرجأ مهلا ساّنلاَنم ادحأ ملك نأ لق لَ رع

 قو ار طنا كفاه ساب

 مهلا ةّنجلا كلانا ين يللا ساّنلاٌنم د ملأ لب لكم

 رول ل لن ماق نأرت عسر

 . اثلا نم اراوج كل

 هاسق مشا ع
 انندَح ملص نب ب ديكو انئدَح : لاق رحب يلع انئدَح - --48

 ْثِراَحْلاَنْبٍملْنَّس ِنْب ثراَحْلا نع ؛ يناتكلاَناسَحنْب نَمْحّرل بع

 نم هدْعبْنَم ىلإ هل ةاصولاب باك هل بنك كيبل نأ ؛ هيب نع ؛ «يميِمَتلا

 يَ مَتسَورمألا ةآلو

 ٍلجر ثيدح

 كرام نبا انئدَح «يناقلاطلا َقاَحْسِإ نب ميهاربإ اند - دف

 يااهل اكس 0 اح نب ىَحينَع

 انينالك يدل يخ أ تضل

 2 >2 8 - و -

 ةيهاتع نيب كلام ثيدح

 نب دي نع ؛ «ةَعيهكن با اَنتدَح قاب يسوم َكلَح نلنفح

 يرق م
 ْنَع «ًناَبيظ ِنْب سْيِخُس نَع :ناَّسَح "نب ِنَمْحَرلا دبع ْنَع «بيبَح يبأ

 انِإ :لوُقَي 8 يلا تْغمَس : 6 هع نب كلم بان ياس لج

 . هوفر شاع مثقل

 ين صلو د اذهب. ديعس نب ةببثق اننلح -7

 ف ريغ ىلع مْ ةقدصلا كلب يني :لاكَو دان لا

 ه موو

 نب هرم وا يمللسلا ٌةْرم نب بْعَك ثيدح

 و
 نع روس نا يعش ئدَح رشح نب دمحم ادَح - ليددلو

 ٠ 0ك

 7 0 هدو 0 عمي 52-5

 بنك شهية كارو روُصْنَم هب ينكدَح دقو :ةيعش
 0 - ريامسع

 (بْنكن ع رم ْنَع ملاَس ْنَع ِروُصْنمْنَع : مب لاق( 0/4

 .رخآلا ليلا فوج : :لاق ؟عَمسأ ليلا يأ : : هللا َلوُسسَرتْلآَس : : لاك



 ص 1١71١

 (ةالَص آلم «حّجصلا لَم ىَّح ةلوُمءآلملا : :لاقمث -
 ىلح ةلوبم اللا من ءِنْيَحْمر وأ حمر دق َنوُكَتو سسّشلا ملت ىََح

 (ةكوبقم ةالصلا مث ؛ سمعا لورق تح ةآلَص آلم حرا َمايق للا موي

 ٠ سمتشلا بيت ىَنَح ٌةآلَص آل م «ٌرعَمْا َيْلَصُي ىَنَح
 هم 05-30101011110

 ؛ هيدي ني نم هاياطَخ تح هْيَدَيلَسَعَ دبا اضَوناذِإَو - لدفن

 ةالطَخ تر هيعاَرذ لس اذ « هو نها أترَح هه لس اد

 .هيكجر مايطرح هيج َلَسَغ اذ « هيَعاَرَذ نم

 . سأرلا حسم ُرْكْذَي مَلو : ةبحش لاَ
 ساق داش م 00000

 هي رانك نك الشكر وضأنو- ايندو

 اما نفط طب عر اك نسل 5
 سي

 ال َنماهكاَكف تناك همس ةآرا تقتعأ ةملْنّس ةاراميآو «هئاصعأ

 .اهئاَضْأ نم ونضع اهئاضغأ نم ونضع كب ىَرجُي 9

 يبأْنَع «"بويأ اندَح «َميِهاَرإْنْ ب ليِعاَمْسإ انَْدَح - نينففم

 ين ال كعمل يضر لام: لاق.“ ةيآلق
00 0 

 عررماو

 قس او ةشركك ف لل لوي شفنا هلا لول
 يم ميم ها اعد 3

 ىَلَغ ذدمْوَيهُباَحْصآَو اَدَه :َلاَقق عقم لجَرَرَمَك (ليعاَمسإ كش اهب

 تقف لف هللا لوُسَر ىلإ ههجَوب“تبقأَو هبكئتب ُسْدَحأَت فلنا "٠ ّقَحْلا

 [1مالاك :رظنا] . هلع ىلا يضمه : :لاَق محل : :لاق ؟اذه

 معةشو

 نب وِرْمَع ْنَع ةبعش اًندَح ءِرَمْعَج ْنْب دمحم انئدَح - نفل

00-0 

 اجرام : لاَ هطْشلا نب لبحر ْنَع ءدطجلا يبأ نب ٍملاَس ْنَع ءةَرم

 هّلل 8 هللا لور ْنمُهَتعَمساثيدح اَكدَح : : بط ِنْب رم وأ ةرم نبا بعل

 الُجَرَقَعأ لُجَراَمب انآ :لوُتي هللا لور اتَنِمَس : لقت لوُأ

 « هماظع نما مظَع هماظع نم ٍمظَعلْكب ىَرْجُيِ لان مهئاكف نك املس

 ها ل ةول
 لكي ىَرجيانل نم هكاكذ اتناك نيم نيرا قت ملم ٍلْجَرامْي

 ردا تأمل ارش .ياظع نما امهماظع نم ني

 مما :رظنا] . اًهماظع

 هتاف :َلاق «َرْضُم ىلع هّللالوُسَر اَعَدَو :لاق -6
 كلل َباَجَعْساَو كلاَطْعأَو َكَرَّصَتْدَقَلَجَوَرَع َهَللاَذإ هللا لور اي : تلْقَق

 اي :هل تلْفق :َلاَك «ُهْنَع ضرع ؟ْمُحلهلا ذا اوُكَلَم دق كَمْ

 نِإَو «كلال َباَجَتْساَو كاطْعأَو َكلَرَصَنْدَكلَجَورع هللا هللا َلوُسَر

 هذ ًقبط عير تيان اْيَغ انقْسا مهلا لاق ؟مُهك للامام دمك
 كس سيقام

 .اورطم ىَتح اهون مسج لإ تناك ام راض َرْيَغ عفان ثئاََرْيَغ
 ماض

 ادهاكلا و لسا نك يح نييماشلاا دْنْسُم

/ 

نَع وطاب تيك و كش يف اح
 لاك ٍملَسْ

 [14137714 :رظنا] . عا مُهلهوَربالو «لخق مهكر طَْيَم موق دلع نم كنج

 معا | .٠

 «ةرص نب وِرَمَع َنَع « «شمعألا اًنثَدَح « ةيواعم وبأ انئدَح - 

 مو سمو
 تْعمَس :لاَق ؟ْرَذْحَاَو 4 هللا لوم نع ءاَنكدح رم نبي :ةرم

 ا ءعْلص له اومرا : 0

 ؟ةَجّرلا امو هللا لوُسَر اي: :ٍماَنلا يبأ نب نمْحرلا لاَ : :لاََةَجَرَ
 همس سا اس هع س6 00

 نينجا َنْياهّنكلو كنا بتي تَسْكاهنَمأ : : هللا لوُسَر َلاَقَق 9

 سما م ص مس مرا م2

 كف هللا لوُسَر ْنَعاَنَتَدَح «ةرُمَنْبْبْمَكاَي : :لاث ام

 ناك املس ارا َقَتْعأْنَم : :لوقي 88 هللا َلوُسَرْتْعمَس : :َلاَق ؟ْرَذْحاَو

 َقَمْعأَذَمَو ةنمامظَعُدْنم هم مظَعلُكَب ىَرْجُيِراّنلاَمٌهَكاكف

 ِنيمظَع لكي ىَرْجيِ انا نم هاك ناك يتمم (6//1301]) نار

 [18174 :عجار] . هم امظَع اًمهّْنم اهلل

 .ةمايقلا موي روث هلت هللا يبس يمي بانو - ١781

 ؟ُرَذْحاَو هللا لوُسََر نع اَنئدَح هرم َنْبْبْمَك اي: :لاَق - ١م

 لَجَوْرَع هللا ليس يف مس ىَمْرْم :لوقي 4 هللا لوسَر تغمس : :لاَق
 هيهم لا ده

 .ةَبكر قتعأ َنَمَك ناك

 :لاقكل جرجا لل لوسرتشمَس :َلاَكَو 87“

 ؛هّللا لوُسَر اي : :لاق رش رضاء يرتجل كلن :َلاَقَك :َلاَق ؟ٌرَضُمل هللا قسما
 مص ل ع ع © ل

رَخ هللا َتْوَعَدَو ءةلرَصتق لجو رع هللا ترص
 :لاَم َكِباَجَأَف لَجَوَر ٌ

 ًاقَدَغ أقبط اني عير انيس اني اًنقنسا مهلا : لوي هيدي 8 هللا لوُسَر مُر
 6 يس ع

 اوك هنآ نأ اوُبِلاَمك : :َلاَق اوُيحأف : :َلاَق راض ريغ عفا ن ثار ريغ ًالجاَع

 مُهّللا : لاك هيي مكر : َلاَك ؟توُبُيْلا تمدَهَت دم :اوُناَقك ءرطملا رك لإ

 [امللو :عجار] .ًالاّمشَو انيمي ذكي باَحّسلا لمَن : :لاَق الع هلو انيك

 ميس ْنَع :ةيواعم اًنئدَح « يدهم نب نمْحرلا دبع انئدَح - ةفرن

 ناَْع لكَ ةَيواُم مَ َنيركم اك: لاق ريت نب ريبجج نع ءرماَح نبا
 2 ممم وع ه5 هيمو عع

 ث آلوك : :لاَقق يهبل ٌةرْسنْبْب عك مان هنعمل يضر

 َسلجأ# هلا لوُسَ ركذب ٌعِمّسَسَ «ٌماقَمْلا اذه تمام ف للا لوُسَر
 ها ماعم 2

 يلع دنع نبال َرَمِْإ © هللا لوُسَر دلع ْْضَناَمعي :َل :لاَقَك مَّنلا

 نم هتعمس ءيش

 . هع ماا راس سايس طخ عع

 ندين مْ - يَمَدَق تحن مدفن جيل : 8 هللا لوُسَر لاق الجرم

 َةَلاَوح وحرب َماَقَق : لاق. ىَدُّلا ىلع ُهَمبِنَمَو ذويه ءاَدَه - يلجر

 هّللاو :لاَق ءْمَسَن : لاق ؟اَذَهبحاَصَلَكَنإ لاق ريثما دْنع نم 'يدزألا

 ّلوأ تن اقدّصُم شْيَجْلا يف يللا جمالا نإ

 هب نم



 ميوه

 ريفر ةل رب مرج
 0000 " ةرئايلقو ةرخأ «ئاسإلا يلي ركب كح

 ءاَبطخ َتَماَق : :لاق تعشألا يبآ ْنَح :ةيآلق يبأ نع «بويأ انندَح دلاَح
 ملكت ْنَمرخآ ناك ءاوملكَتهَلَح ىلاََتهَللا يضر وام ةَراَمإ يف ايليا
 ُتْنُق اما هللا لوُسَر نم همس ثيدح لول : :َلاَثكبّنك بَ
 دموي اذه لاق نقم لجَرَرمف ارق هتف ركذي هلل وسر تعمَس

 0000 وع

 اك ىلا وسْلا ىلع هَباَحْصأَ ههَحَر ههجوي تلبقاو ؟هلاَلوُسَر يان
 ع .هْلَ هللا يضر ناَمَْع وهاد « اذه : َلاَقَف هْيلإ

 0 0 مما ساس 5 -

 يعتملا ةرايس يمأ ثيدح

 5 ولد نبدي وملاك تح - فرش

 :لاق (يِمْتمْلا ن نمل بح لاق) رايس يبأ نع « ىسوُم ننام ْنَع
 لوس اي : سلم :لاَ روُشعْلا ذأ : لاق ؟الخت يلذإ هللا َلوُسَراَي :تل

 . يل اَهاَمَحَف :َلاَق ؟يل اًهمحا هلا

 . اهب يل ىَمَحُ :لاق ؟هلبَج يل محلا : مْ دبع لاَ

 © يِبْنلا باحّصأ نم لجر ثيدح
 و

 ءاَذَحْا دلاَخ ْنَع ,نايفس اًنئدَح « قالا دبع ندَح - 86
 همن

 ايببلا باَحْصأ نم ٍلُجَرْنَع «ةَئاَح يبأ بدمع «ٌةبآلق يبأ نع

 - انالك وأ نكرم - ؟رظيمامإلاو دورت مك ف يبا لاَ : ناد.
 مُكَدَح َحآ ارقي الإ ءاوُنتفتآلَ : َلاَق «لحفتلانِإ «هّللالوُسَراَي :اوناق

 [مالمالال ل45١1 5١ حالا :رظنا] ٠ باّتكلا ةَحتاَمب

 ميس ينَب نم لجر ثيدح

 رب نبذ '.ألا رماَغ برب ِهّللا دبع اًمئدَح :َلاَق . ميكو اًنندَح -69

 يام ل «ةمالَس نْب مِن ْنَع «ناَمْيلْس بجاَح دْييع يبأ نع

 كل مهلا : لاَ هماَعَط نم ْعَرف اذ اذإ ناك اق يّ ذأ حس هل تاكو ميكس
 وروما ساو تشاو يسر شن محلا
 7 ماما" عع م مرا

 ه يبدل باحّصا ْنِم لُجَر ةيدحا
 نب لآل ْنَع ءروُصْم نَع ٠ ؛ بأ اكَدَح «ميكو اكدَح - م

 لاك : :لاك 4 "يلا باَحْصأ نم لجو نع «ةَرْيشُس ِنْيٍمساَقْلا نَع «فاّسي
 انو نجلا حير جيم ملا لهأ نم الجر َلَتكْنَم : : 85 هلا لوُسَر

 [3015 :رظناإ . امنع ةريسم نمي اهحير

 ! ١14 ص ايهلدلاا | يعل ريس يأ ثيدح - نييماشلا ُدئْنُص

 7 . يبحلا ب بتاحضصأ نم لجر ثيدح

 ممم
 .(ج) «ةبعش نع «'يدْهَم نب نمْحّرلا دبع اَدَح - ١0

 امو نيد ةبعش انيدح : َلاكرت عَ رج بص

 0 ين خلا يشب يش 207 5 8م

 53 1 2 0م ماش 3 يلا سا ات 5
 © يبنلا باحصأ نم لجر ثيدح

6 
 وأ انكدَح :َلاَق . ورْمَع نب دواد ان «ميشه اَنثدَح - 8

 َلاَقَو) - نآرُلا نم ائيش المثلي يبلا ىأر نم ينكح : لاك مآل
 ساس سسعب 000 هم

 .هاَم سين لبق (نآرلا نمي :ةرم ميشه

 0 ها. ل .- 5 #2

 ردارق يبأ نب نمحرلا دبع ثيدح ةدايز
 د

 وب ينئدَح : :َلاَق ديعَس نب ىَبْحَي انكَدَح نافع اًنئدَح -187437
 هيرو و ءعل رم ىملقق مز ةروللا يهل

 نب ةَميَرَح نب ةَراَمعو ٍلْيَضُف نب ثراَحْلا يِنئدَح ديزي نب ريمع رفعج
 ءاجاَحا# يبا َعَماسْجَرَخ : لاَ دارك يبأ نب نمل بَ ّنَع «تباك

 هّللال وسر ناَكَو - ٍحَدَقلا وأ وادلب م لَا ص َََس هئيارق : لاك

 ء هللا لور فصلا ىّتح قيرطلاب هلت سلَجُ تْملَج َدَعْبأ هَجاَح َداَرأ ان

 ىَلَعَأبَصَن 5 يل هللا لور لاَ لاق وس لا هلالي :هل تل

 ىَلَع َحَسَممُك ةدحأو دي ىلَعبصق نكي ؛ ءاًهَلَّسَعَف هدي

 8 هدب َحّسَمْف هم همك رهظ ىَلَع هب برص دبي اضبق املا ضب م 0

 .َرهظلا انَل ىَل اج مث همك ىَلَع

 © هللا لوُسرل ىَلَوَم ثيدح
 ع ءريثك يبأ نب ىبحَياندَح «نابأ اند نافع اندَح 4

 :لاَئ ا هّللا َلوُسَر نأ « ف هلآلا لوسرل ىَلَم نع ؛ ملّس يبأْنَع ءدْي

 َناَحْبُسُو ريكا هَّللاَو هلا آلإ هلال نازيملا يف مقام سّسَحل خب خب
 ْخَبْخُب : :لاقو دلي تي حاصلا دوو ؛ هل نصل هل يس ربا بس رار

 ميلا هللاب نم هوي ةنملا لحد نهب نقيم لوو هللا يقل نم سل

 [لوالامخ :عجارإ باّسحلاَو هتان را :ةّنجْلاب ءرخآلا

 لفغُم ني بيده ثيدح
 مع

 همر مرعب ع
 نب وراه ادَح - -1

 وُ يح : :لاق (نوُراَه نم انآ ةثعمسو : :هّللا دبع لاَق)

 نب بيه نَع رع يبأ ملأ َح ءبيح يبأ نب ةيزَع ثوان

 بيبه هِيلإَرَظنف : از ر جي ماق يشر ادّسَحم ىلا ”يراّمغْلا لفْثُم 07 راسس اج
 ساس سم

 ,”س در

 بهو نب هل دب اح لاك. فورم



 :عجار] ٠ ل.ل يف هطول هطَوْنَم :لوُكي ل هللا وسرت َلاَقَف

0] 

 4 2 0 اقرا بينَ ورم لاق بيبح يبأ

7-07 

 . منهج راك يف نطو الي رار ىَلَ هطَو نَم : 8 هللا لوُسَر

 1 فيل نياق رمش بة امدح - 10

 يه همام و قل كوك لمك و

 :لاَقك الخ هَوَطَي كل راج ىو 8: بحاَس
 يف ُهَقطَو ءآليخلا نم هَفطَو نم : لوي هللا لوس تمس هلا ناَحْبس ص

 .راّثلا

 يِبأ يخأ سيق ند َةَدْرِب يبأ ثيدح
 يرعشألا ىسوم

4 
 مصاَعاََدَح ءداّيز نب دحاولا دبع انَدَح « نافع انندَح -8

 ريفر ةسقإ
 سيق نب رب يبأنع ؛ ىسوُم يبأ نب ثراَحلا نب ْيرك ائدَح لوألا

 ين الت يأ ءانق لما مهلا : قف هللا لور َلاَق : لاق ىَسوُم يبأ يخأ

 [4+10* :عجار] . َنوُعاَطلاَو نْمَّطلاب كليب

 ماما

 ةجراخ نب ورمع ثيدح ماَمَت

 .(ح)ديعَس اَننَدَح ءِرفعَج نب دَمَحَم اًنكدَح - ا

 سر هر
 َنَع «ٍبشوَح نب رهش ْنَع «َةَداَتَق نع «ديعَس انآ َنوُراَه نْب ديزيو

 8 هلل ٌلوُسَراَنطَخ : :لاَق ةَجراَخ نب وِرَمَع ْنَع ؛ «ِمْنَغ نْي نَمْحّرلادْبَع

 دمه © 4 م هلع هم سلم كل 6 مقلع هس

 :لاَقك «يفتك نيل سماها اهترجب عصفت يه هلحار ىلعرْعَو لعب
 ثراول زوجي الَف «ثاريملا نم ُهّيبص ناَسنإ لكل مَسكَلَجورَع هللا نإ

 ىَلوتوأ هيلي ىلإ ىعدا مول هرَجَحْا ِرهاَمْلاَو شارفلل دوا هب «ةيصو

 .نيعَمجأ سالو ةكئآلَمْلاو هللا لهل ْمُهْنَ هةر هيلاري

 رواق مسد
 ءلْدَعآلَو فرص ُهْنم ليال :ٌنَطَم لاق : تيزي لاَكَو هرج نبل

 .ةفرَص الولد وَلْدَعآلَو فرص هنملَبيال : هئيدَح يفوأ ”ديزي لاق

 ف يبل نأ مهد ةَجراَخ َنْب هَرْسَعَنإ : هنيدَح يفأ ةاويزُي لاَق

 0 .هلحار ىلع مُهطَخ
 رْهَش ْنَع هدا انكدَح :مَناَوَع وُبأ) اًنئدَح :ناَّمَع اًنئلَح -

 تلك :لاَق+ ةَجِراَخ نب وِرْمَع نَع ؛ «ِمْنَغ نب نَمْحرلا دْبَع نَع بَشْوَح نب
 هه لم ةلع ةسعدعل ع

 « يفتك نبي ليس اهباَعْلو اهترجب عصْقَت ل يهو ف هللا لوس هلا مامزب اذخأ

 (ةّيصَو ثراول سيو حق َح يذلُك ىطخأ دق لجو رع هّللاإ َلاَقَق

 ريغ ىلإ ىلا وأ هيب ريغ ىلإ ىَعَا نمو ءرَجَحْلا رهام ؛ شارغلل دولا

 .نيعَمجأ سانا ةكئأاَملاَو للة يلوم

 سه كا م هل

 نب نمَحَرلا ْبَعْر كيمو داسيا ياو نافع َلاَق

 يفَو ُفْرَص لَو لدَع هم لقي أل : هيف داو هتلحار نارج تحتل ياو : منع

00 

 ,لالفاو :عجار] . ْمُهْلَع ةَبَْر : اكو بط اف هلا لود ٍماَمَه ثيدَح

 [لاولك

 ماه س.,

 نب رهش نع َةَداَتُق نع ُداَمَح اندَح :ناَفَع اًنكدَح - 8"

 ََبَطَخ : :لاَك. ةَجراَخ نب وِرَمَع ْنَع ٠ «ِمْنَغ نْب محلا دّبَع ْنَع ءٍبَشْوَح

 ايو ترحب عصفت يو اًهارج تاو هات ىو هلو

 هه ل هلو «هَّفَح قَح يذ

 لك ىطْعَأ دق لَجَو رع للان :لاَق « ' ينك ني لس
 هييأ ريغ ىلإ ىَعدا نمو ءُرَجَحْلا ِرهاَحللَو « شارفلل دكولاَو « ثراول ٌةيص

 17مل هت يلثلاو ةكدالملا هلل ل هات رى سفر
 ف 2
 ١[ 416 :عجار] . لْدَع هلو: فرص هنم هنم

 ماع هر مو

 ع نع « ثيل نَع «كيرش اندَح «دَمَحُم نب نيسح انئدَح - لندن

 نع يلا تلآَس: لاقيت ةجراَخ نْبورْمَعْنَع « بوح نْب هش

 هْنَحْفص ىَلَع هب'برطاو مد يف لتيار : لاق ؟ْبطْمي يَا

 :عجار]. تحقق لهآ الو تا ايش ُهنمنلكَتآلَو هبَْج ىلع : :َلاَقْوأ)

 [لاماح

 سرب ةرعست

 نع نع «ثيلْنَع «كيرشاَنتدَح ءرماَع نب دوس اندَح - 1١1م1

 انه ري ختي َلاَك يللا وْ ْنَع «بَوَح نب ٍرهش

 مهرحْلاَق اهم يش بع اذإ لاق

 :عجارإ. ٍساّنلا نيو هيل َخَو كفر لهآ الو تنل كاَتَالوُهَحْفَم

 [ااماح

 هب برا مث همّ يف ُهَّنْخ برضا من

 يبأ نبا ينعي «ديعَس اَنآبَأ َنوُراَه ْنْب ديزي اًندَح - 1[ "6

 نأ «ٍمْلغ نب ِنَمْحرلا دبع ْنَع «بشْوح بروش نع داق نع ؛ةَيورَع

 نام هنلحاَر ىَلع مُهَبَطَخ قف يبل نأ ؛مهكدَح "ينحل لا ةَجراَخ نب وَرَمَع
 ممم

 يسجا 9 هي رس ةملا

 نإ َلاَقك ينك َنْئ ليال (3174/)اهئرجب تمت تح ار
 ةَّيصْوُدوُجَتلَ « ثاريملا نم هّيبصَت ناَسْنإ لكل َمّسق دق لَجَوَرَع هللا

 أ هبي يَ ىلإ ىَعا نول ُرَجَحْلا رهاَعللَو « شارفلل دلو «ثراول
 00011 ميعاد 00000 مع ل

مُهَّلا ليال َنيِصَمْجأ سالو ةكئآلمْلاَو هلا هلق هيلاري وت
 هن

 ١1/816[ :عجار] . - افرَص لَو هلع وأ - هلع ةلَوُأفرَص

 سو هس وع

 نع هَهَداَتَق نَع ءديعس اَنآَبأ ف اَمَْلا ٍباَهَوْلا دبع انئدَح - ط6

 :لاَك ةَجراَخ نب وِرَمَع نع ؛ ءِمْلَغ نب نّمْحرلا دْبَع ّْنَع ءبشْوَح نب رهَش

تخل ينو هلحأر ىلع ىمم هو هلل وو اًطَح
 يه هنت نارج 

 مسُقَدَق لجو رع هللا! : :لاَكَك « ينك ني لسياًهيَْلو اهترجب عصفت

 دلولانإوآلا يصر ثراولُروُجَيالَو «ثاريملا نم ُهَبيصَن ناَسْنإَلْكل

 هييلاَومَرْيَغ ىَلَوَتوأ هببأ ري ىلإ ىَعدا نمو آلآ هْرَجَحلا رهاتللو ٠ شارفلل
 هس ل ار يس مس ص
 .َنيعَمْجأ سلا ةكئلَمْلاو هللا ل عَ مهل بَ



 (50ة/:) ةجدا و ةَجراَخ نْبوِرْمَع ثيدَحْماَمَتنييماهشلا دن ٌدَنَمُم 0 امكدك ح

 ل2 بشرح نْبرْوَش رع بَطَم اندَحو :ديعس لاف -7 هه م 6ع ماقام

 م داَرو .ةلفمل يلا نَح «ةجراَخ ني ورح ع مخ نب محلا دبع
 لدغ الو قرص همي الو : ثيدحلا يف
 َتيِدَحْلاَر كده .ديعس اًنئدَح 2

 " لد لو فرص ةنملبي الو لَم لَك :لاك

 مم رعو

 .نييماشلا دئسم رخآ اذه



 ارا لاسع ِنْب ناوفص ٌثيدَح يد

 رامز 5 مرق مو هيتس ل 2

 نب مصاَع انرْبْخأ ةَملَس نب داَمَح اًنئَلَح ُناَفَع اًنندَح

 يداّرمْلا لاّسَع نْب ناَوْفَص ىَلَعَتْوَدَع : لاق شح ني دز نَع 0

 ,ملعلا امتنا :تلُق ؟كلب ءاَجاَم : :َلاَقق ؟ِنيْحْلا ىلع حْسَسْلا نَع هلآ

 ةكدلملاّنإ :َلاَق ل هللا لوُسَر ىلإ ثِيدَحا َعهَرَو ؟لرْشب *15لآ :َلاَك

 :رظنا] . َتيِدَحْا كدت. .بُنطَياَمبآضر ملعلا بلاطل اًهتَسنجأ مست

 [اواكم ادت اروككلا مات

 نب مصاسع اًنئلَح «ماَّمَه اَنكلَح ءدّمّصلا دبع اَنَدَح -8
 م ع ع هر

 نإ نبال ةقآلخ يف تدق د لاك شيخ ني ينكح َةَلَدْهَي

 تقلق ؛ 8 هللا لوُتسَر ٍباَحّنمأَو بْنَك نب ينأ ين ةدولا ىلع ينآَمَح

 معن: قفا كارت زتا لال لك نار

 .ةَوَْغ ةرشَع تينا دعم توَرَغَو

 »هش

 دن نع ؛ ٍمصاَع ْنَع نايف اًندَح َمَدآ نب حي انئدَح - ليقشل

 ىَلَع حلا ٍنَعُهتلآَسف يداّرملا لاس نب ناَوْفَص تْينآ : لتي نا

 ةلآلك انتا عن ال نأ ايفا لا لور عمدت :َلاَقَق ؟نك
 [اه15+ :عجار] . مون لويد ١ طئاغ نم كة

 سا عم
 و ع2 مَا 0 مص

 لجرلا دمحم ايي :َلاَقَق توّصلا يِرَوهَج يبارغأ ءاَجَو -0

 يحن متل : ق9 هلل لور لامك ؟مهب وحامل مقل بحُي

 5-١ ساق هرج نإ نب دمحم اًنندَح 0

 لاق : داق الا يلم قس طم

 ه8 'ياذه ىلإ ات لائقو) يلا ىإ بابل: ؛ حاصل يوت
 ماه موع

 01 ربا اقف ناس ضاهر قس 2 7
 لإ هّللا م رح ينل سلتا اوتو اون الو اوفر لو

 قي ناطلشم يذ ىلإ ميري شت لَو اهل اوُلعَأَت لَو اورَحْسَت لَو "وحاب
 يب عسا و هو

 دومه اي مثناو (ةلاشلاُةبشس «فحرلا نم اوف :لاكوأ) ٌةَنَصْخُم اوُبذْنَتَألَو

 هجوما ء تسلا يف وتد يِزيلا5) اوس اذأ اميل

 نأ اًمُكَعَنمَي امك اَمك:لاَك "يِبتكنآ دهن : ةآلاكو (هْيلَجَرَو هْيَنُي : ديزي لاق)

 ىتنط نو هير نم لاجل ذأ اد ماسلا هَ هوان : لاق ؟يناَتبت

 [190997 :رفنا] . دوي انت نأ (نمكسأ نإ : ديزي لاق)

 رو هع
 يبأ نب مصاَع ْنَع َرَمْعَم انكلَح :قازرلا دبع انئدَح - - م1761

 لامع َنْبناَوفصَتْيَنآ :َلاق يح برز (14 */4)ْنَع ءدوُجّنلا

 مم يدا ارا لاسم نب ناَوفَصش ثيدَح سهر ٠
 00 اتا

 ينإك :كا٠  .ملفلابلطا كنج

 فيَ جراح نما: لوي 8 هللا لوُسَر تغمس
 مّلعلا بلط يف

 مع 8 ها مم مع

 [ا141604 عجار] . ٌعَنصيامباضر اهتحنجأ ةكئآلملا هل تعّضَوآلإ الإ

 :تلَقَف : لاق ؟كاب ًءاَج ام :َلاَقَك يدارملا

 حلا (ىلَعِوِحْنَمْلا نع ء كّلأسأ تئج :َلاَ 5-645

 . 0 علا

 نإ ةكيلوامؤَتو افا اذنك ط ىلع ما ذأ د كو نيا ىَلَع

 نم آلإ امل يْوَنالَولوبالو طا ْنِماَمْهمَلْخَت الو انمَنَأ

 20 [امل :عجار] . ةباتج

 آباَب برْعَملابَنِإ : :لوقي ا هللا لوُسَرتْممسَو : :َلاَق- ينصنلا

 نمسْسشلا َملطَت ىََح قليل ةَئَس عبس ريم ةبوتل احوُم

 [ادالا ءادلالا :رظنا] . هوُحّن

 سار ةهرزمقف

 قْوَر يبأ َنَع :ريَهز انكدَح :لاق. ٍرماَغ نب دوس انئدَح - املكك

 ف هللا وُسر انتي : :ُناَوُفَص لاك : :َلاَقْمُهكَدَح ٌدَح فيرتلا اهأنأ «”يناَمْمَهْلا

 لو او هل نأ وُ للا ليس يف هلل ماب ريس لق كرسي

 [18771 18587 :رظنا] . ًاديلو اوُلتْفَت
 ري سم سك

 لَخْدأ اذ يمُخ ىلع حَسْسي نهيلايكَو مي ةئآلأ الئرفاَسمْللَو - 1/

 [31377 1437/4 :رظنا] . يلو مْوييفمللو روهط ىلع هيلجر

 5000 2 يم راب مرو

 نب رز ٌعِمس ؛ «مصاَع اَنندَح : لاَ. ةئيبع نب نايفس اًنئدَح - م

 :ُتّلُقَف ؟كلب ءاَجاَم : :َلاَقك يدارملا لاَسَع نبا َناَوفَص تِيَآ : : لاق . شيبح

 اًمباض رملعلا بلاطل اًهتسَجأ عَ م ةكئآلملا نإ : :لاَق ملم

 0 [187868 :عجار] . بلَطَي

 نايْفَس َلاَكو) نيقْحْلا ىَلَع حسم يسفت يف كح :تلق -8
 هللا لور باَحْصأ نم رم "تو لوبلاو طئاقلا دب ينص يف : رم

 اذإ ارمي ناك «مَعَن : لاَ ؟انيشس كلذ يف ُهنم تْممَس لَم كلآسل كيان

 ةباب نم لإ نيللي ةكآلئ نقاتل َنيرفاس أرق انك

 0 [14؟08 :عجار] ٍمونو لويو طئاَغ نم نكلو

 مَعَ: :َلاق ؟ىَوَمْلاٌر كَ هتْممَس لَه : :هل تلق :َلاق 83٠

 دمَحماَي : :لاقك أي ِرَوهَج توصب'يبارعأ 5| ةريص يف ُهَمَسْنْحَن امتي

 :لاَقَق كل ْنَع تين َكنِإَ «كلتوص نم نضضغا «كَحَْو :انلْمَ

 ىَلَع ُهَباَجأَو مْواَم) : 89 هللا لور لاك « يتوَص مضض آل هلو

 تييارأ :لاقت (هب ملك م اوَنُهبَجآَو :ةرم نايف لاقو) هتلآسم نم ون وحن

 [14؟0+ :عجار] .بَحأ نم َعَمَوه : لاق ؟مهب قَحْلَي امو اموُ موكب َحأهلْجَر

 برْقَمْلا لبق نم لا ىَن دي لزيمل م :لاَق-١ 86

 موي ةبوثلل لَجو رع هللا هَح ًاماَع نوُعَبْرَأ وأ نوعبس هضرع ٌةريسم بابل

 [اذ116 :عجار] ثم ستات نهي الو ضْرألاو تاَوَمسلا َقلَ

 نب ورمع يِّئدَح «ٌةبعَش ْنَح «ديعم نب ىَيحي اني - ننفف

 نم لُجَر لاق : َلاَق لاّسَع نْيناَوَْص ْنَع ٠ ٌةَملَس نْب هللا دْبَع ْنَع «ٌةَرم
 سا ساس



 كَ ءاتَمْلتتال لاق )يبل اََه ىلإانيولطا َر َرَخآل دوُهيلا

 آلا هذه نع ُماَتلاَسَك هتإ اًنتلطناق) : :لاق «نيعأ عي هرأ هَل ناك اهعمَس

 هّللب اوكرْشُ هل :لاق[١٠ ١ تارسإلا]4 تايب تاي علت ىَسوُم ايد فلوو

 اونو ءاوقرستآلو قحاب اإل َمَرَح تلال ومال ءانبش

 ىلإ ءيريياوُدُمالَو ءابرلا اوُلكأَمألو ءاوُرحْستالَو فلا نم اورفَتالَو

 :ًالاَقَق « تّبسلا يف اودع الأ د وصي ةصاَخ ْمُيلَعَو هلي ناطلسس يذ

 [14017 :عجازإ. هللا لوس نه

 كسل عا ع
 زن و سنوي ءداّيز رب دحاو لا دبع اًنكدح : هلاك .ناَفَع ل ١م

 وا ىرع#ا م

 ون : ُداَنَع َلاَق) فيرَمْلاوُبأ انكدَح «ثراَحْلا نب ةّيَطَع قوروبأ انكدَح
 ىءاماع

 اَنَعَب : :َلاقيداَرُملا لاَسَع نبا َتاَوْفَص نع يلح نب هللا (يع) فيرا

 و اوُندَت الو هللا ليس يف هلا مس اوُرْغا : لاق رس يف ف هللا لوس

 [املكح :عجار] . ديل اوتو اوما اوردخت

 .ةليلو موي ميقمللو ءنْيِمْحْلا ىَلَع حْسَم ثآلكرفاسسْلل -4

 امجد "عجيل يت: غيل 0 لاق

 ةكَدالَمْلاَنإ دق لااا ِب هوس نع ٍمصاَع

 [14168 :عجار] . بل مآ ضر ٍملعلا بلاطل اهتسجأ مست

 ةيطَع قو يبأ نَع «دحاولا دبع اَنئدَح «جيرس اًنئدح - - مك

 نياناَوْقَص نع« ةَقيلَخْنب هّللا ني اَدَح ءثراَحلا نسبا

 َلْفمَرَكَدَم. ٠ .ةيرَس يف ا هّللالوُسراَنتعَ : لاك (141/ )لسع

 [امكلال ءامككح :عجارإ . سوي ثيدح

 .و
 نع دْيَرْنْبُداَمَح اَندَح « ىَسوُم نب نَسَح انئدَح - 2000_

 لامع َنْباَوْفَصسِنتآ لاق. . شلح نب رز نع ةَلَدهَب نبا مصاَع

 ا يشد: :لاَقَف ٠ معلا : :ُتْلُتَق ؟كب ٌءاَجاَم : :َلاَقَكيداَرملا

 َرَكَذَه. ْلَمْقَياَمِباضِر ملعلا بلاطل اًهتَسنَجأ ضن ةكنآلملا

 [8+18478 :عجار] . ٌثيِدَحْلا

 هامل مرعاو را رعب سا مسمر دع
 :عجارإ. بَحأْنَمَعَم ءرمْلا : ف هّللا لوس هل لاَقَك - نكذف#ل

 علمككلا

 مم هش ما مم
 َلَجَوَرَع هَّللانأ ؛ ينكدح ىَّنَح يِئئدَحُي حرب اَمك : لاق --

 عئطت ماسي وللا دوس هضَْعةريص ياه برب عج

 ل كير تايلآض حب ينأيموي) لجو هللا لوك كلذ «هلّبق نم سْمّتشلا

 [18556 :عجار] . [198 :ماعنألا] 4اًهْناَعِإ أ است عفن

 مما

 ةَرْجُع ِنْب ٍبْعَك ثيدح

> 
 دَْعْنَع دمام نع ءرشيوأ ارح ميم اندَح

 قف هللا وسر ْعَمانك :َلاَك رجع نب بك نع ءىليل يبأ نب محلا
 ٌةَرْفَو يل تاكو نوكِرْشُملا انصح دقو نوُِرْحُس نحن ةَيَدحْلاب

 |ممم ١
 ماعم رع

 رج نإ بك نيد

 وَما: "لاق “يلا يبرم ٠ يه ىلع ئه تكتجم
5 0 0 

 ناك ْنَمَكَوةيآلا ءَدَهسلرَنو لاَق « َقلْحيأهَرماَق «ْمعَ : :ُتْلُق ؟كسأر

 هةرهبلا]( كسرة ةكَدص وأ ٍماّيص؛ نم ةَيدفَق فق هسأر نم ىّذأ هب وأ ًاضيرم كم

 0 ءاملكنم لملم أ ,اخ6لم/ امال اوما ء1واخك :رظنا] .[[56

 همام مح ف مداو
 دبع نَع] ؛ةبآلق يبأ َنَع «ٌدلاَخ انربخأ ميش انندح 0١-

 لكنت ذتظ ىّنَحتلمَك: لاق رجع نب بمَك ْنَع [ىلبل يبأ نب نمْحرلا

 َنيح لف يلا ين زرمأَق ؛ اًهعرق ىلإ اًهلَصأ نمل اَهيف يسأر نم ةَرعَش

َنيِكاسم نس معطأ : لاك يألا تر «قلحا : لاك كلذ ىأر
 نم عصآ ةثآلئ 

 0 [هلبق ام رركم] مت

 نع « سي نب ذوات انئدَح ءٌرّمُع نب ليِعاَمْسإ انْندَح - - 18187

 نأ ُهكدَح طاح ماك اهل ذأ ةَرْجُع نْب بك نب نآلف نب قاَحْسإ نبا دس

 مُكدَح أ ًضْوَتاَذِإ :لوُقُي ب هلا لور تغمس : َلاقهكلَح ةَرَجُع نب َبْمَك

 يفُْدَنإَ هديب كبش ال ةآلّصلا ىلادماخ جر منو نسخ

 .ةآلصلا

 نع «شَمْعألا نع ءُناَيقس اربح «قاررلا دبع انئدَح - كانا

 لاك الَّجَردنأ ؛ةّرْمُع نْب بْمَك نع « ىَلب يبأ نب محلا دْبَعْنَع ؛ ءٍمَكَحْلا

 ؟َكِيلع هللا فيك كِل السلا اسعد هللا وسر اي: ف يبل

 ىَلَعَتّيلَص امك دمحم لآ ىَلْعَو دَّمَحُم ىَلَع لص مَّْللا :اوُوُق لاَ

 امك اك دمحم لآ ىَلَعَو دَّسَحُم ىَلَع ُكراَبمُصللا «ديِجَمديِمَح نإ مهري

 ميهارنإ ىلع تكا

 [عاملاا#

 مكَحْلا ينكدح :َلاَق .ةَبعش نع «ديعس نب ىَحَي اندَح -4

 1 . ىليك يبأ نبا نع
 نَع ٌفَبعَش انآ ءرّقْعَج نب دَّمَحَم اًندحو :لاق 6- 

 ءادعنإل ءادكاح الماخم ,180814 :رظنا] . اديجُمديمَح كَ

 :لاَق - شي ىلبل يبأ نا 'تعمس :َلاَ. مكَحْلا
 اي :اَنلقك 4 هللا وراك جَرَح ؟ةّيدَهّدلل يدطأ لأ: لاَك- - رمْعَج نبا

 سا هوس ظل م فور ممم
 :لاق ؟ةالّصلا فِي كبل مالَسلا فيك اقعد ٠ انملَعْدَقمّللا وُ

 لآىَلَعَتِيَلَص اَمَك دّمَحُم دّسَحُم لآ ىَلَعَو دَّمَحُم دَّمَحُم ىَلَعلَصمُمَللا : اوُنوُق
 د ”ءادو

 امك دّئَحُ لآ ىَلََو دَمَحُم ىلع الراَيمهّلا يجمد يمح نإ «ميهارنإ

 [18185 :عجارإ . يحمر مصاَنإ لآىَلَع تكا

 نب نكن ل يل وشل درع جشع «يرزَجْلا كلام

 هّللالوُسَرهَرمْأَق « هسأر يف لمقلا اذا ا هللا لوُسَر حماك هلأ ؛ةرجع
 مرا مر ع

 نيم نيم يا هس مع وأ يأ آلت مص : لاَقو «هسأر قلحي نأ هو

 [امام» ةرظقتا] . .ةلزجأ تلتك دل يري نشأ دان

 0 لاق ربع نب بك َنَع ىليل يأ نيو



 (رَيجاَح ىلع لق يهجر ىلع ايل مقل رئق تضئ دقوأ و

 ماي الئ مص ةفلحلا : :لاَق تتسلق : :َلاق ؟كلسأر ماوه كيذؤيل : َلاَقَق
200 

 1414٠[ :عجار]. ةكيست كلا وأ نيكس نس معطأ نأ

 .(7847/4 )ادب هيب يرذأ آل :بوُيأ لاَ

 :لاَق.مَه 0 :ناَّفَع اَنْئَلَح - ١87384

 َرَكْذَفل ٠ ةرْجعر نب ابك ينيقأ : لاق. ىَلْيل يبأ نب نَمْحرلا َدْبَعتْعِمَس

 [14187 :عجار] . ٌثيِدَحْلا

 7-22 نيهمارب ريك ساي
 محراب نَ :ةبعش اَندَح . رفع نب مح اح - ايدو

 لما
 9 ل ارب اق ا دج ين

 يسأر نم ىّذأ يب ناك «يف تلت "بعَك َلاَقَك : َلاَق [14 :ةرقبلا] 4كسُن
 معسل ه6

 ىَرأ تنام :َلاَقَق ؛ يهجر ىَلَعر انتي لمّعلاو 8 هللا لوس ر ىلإ[ت لمح
 م همسه ع ف
 ةيدقت) يلا هده لزق آل تتحسس

 مقل َيَمَي انف تلرتما كا نكتب لاقط سفن

 عاما "او ءاخكلت ءاواتا كرك :رظنا] ٌةُماَع

 ند نمل دسمان كيش اند اقع ادَح -

 0 .دجْمسملا

 نب نَمْحّرلا دبع اَنتَدَح ؛ ةبعش اًنثدَح ياس 1

 نْب بْمَك ىلإ دف لاق ٍلقَْمَنْبِهَّللا دبع تمس : :َلاَق يناهبصألا

 :َلاَكو «تيِدَحْا رك. .ةيآلا هذه ْنَع هلاك دجسملااَدَه يف َرْجُع

 تطبع اماه كسل يجادل

 بقاع هيلع ماس ينيم لجن يلا
 يال طم كي يف لجلي لاَ يبدأ :ةرْجُع

 َنّييْمُكَدَحأ فلاَخُي الو هَنآلَص يضْقَي تح: ةآلّص يف َناَك الإ ةآلّملا

 1 1 .ةآلثملا يفيد عباصأ

000 
 «حيجُن يبأ نبا نَع ٌرَْمَم اَنئدَح قالا دبع انندَح - ندهن

 ا رج نب بنك نع ل يب فوت دع ع

 لو هيل مشو وألا يا: لكنت: :تلُق :َلاَق ؟هَذَه هامل يممسع هع عش ل

 ٍةيفلالكلزان اع ىلع شد رت ال

 مهما :عجار] . ةاّش حبذأ

 3 ٠ ع

 دَّمَحُم يتربخأ ٠ جيرج نبا انربخأ ءركب نب محم انئدَح - 10
 هل يلع 00

 نع «ةرجع نب بعك يئب ضحي نع «يربقملا ديعس ّنَع «َنلْجَع َنْبا

 0 اد : لاق يان بنك

 انهن حا

 ىلإ تمعن 0 و 7 8
 م فص اع را ل

 [14149 :رظنا] . كعباَصأ َْك بمال ؛ةالّص يف تنك دجَْصلا

 ها ةمر» ملمع هو
 ِنْيدَّمَحُم ْنَع «يدّسألا مات وب مَا دَح - نقاد

 لوسر لاَ : لاق. رجع نإ بدك ْنَع «ديعتس يبأ نب ديعس نع «تآلْجَع

 لق دجْسَْلا ىلإ ادماَع تجرح مث كلءوضو تحف تو باد : 8 هّللا
000 

 . كعباصأ سن

 183١[ :رظنا] . ةآلّص يف َكنِإِك : لامار :ثارق َلاَك

 ورْطَح ينَريْخأ « حْيرج نبا ربحا « كين مح نيدَح -7
 ضع - مله و

 ًاذكرمأ ف يبل نأ ؛ةَرْجُع نب بك ْنَع «ًةدعَج نب ىبحُي نع «راَيد نبا

 نيهان يس مطأال مل الك مص : لاق« لمعلا نم“ هس َقلحَينأ

 . .عيئارأ نيم

 يبأْنَع ٌدلاَخ اَنْكدَح ,بِيَهَو اًنندَح نافع اًنْنلَح -17

 يلع ىتآ : لَك ةرجع نب بعت ْنَع ؛ ىّلْيك يبأ نْب محلا دْبَع َْنَع «ةبآلق

 كسار ماَوَهَّنأَك : َلاَقَك «رْغشلاريثك انآو ةَييدَحْلاَّنَمَر افق هللا لوس
 ع 2

 قلصت نأ ماي ةثالك مص أ اش حيو مفلح اف: لاك ؛ لجأ : تلق ؟كيذز

 [امكم :عجار] نيكس نس َنْييرمتنم مص الب

 م هعيش و لارا
 نب ةريغم يتَربخأ «يزارلا َناَمْيلَس نب قاَحْسِإاَئدَح - -- 554

 2 :َلاَكةَرَجُع نب َبْذَك نع «نيريس نا نَع «قأروا رطَمْنَع ملم

 لم ينجم اذ همس ها لس
 (ارضْحُم: َلاَمْوُأ _ًاعرسسمتْقلطْلاَف ٠ ّقَحْلا ىَلَع ذسْوَياَذَه : َلاَقَك

 يامر دع لع سر ص ساس ةمةما رب فيش
 ُنْبناَمْثعَوُهادِإَف ءاَنَه : : لاك ؟هّللا َلوُسَر اي اَذَه : طك ييبَصِبْ'ت دخاَ

 ةينقم :رظتا] . ه5 ناَتَع

 م ا. هلو

 ل طول ا 190/4
 0000 ه6
 ةئس مهطيرأ مايه ةالك ْموُصَينأ هرم 89 يبل ذأ ؛ةرجع نب بُعَك نَع

 [1مكم4 :عجار] . ءاَش يدي نيكاَسَم

 «ٍمرك نبا ينعي رعي ناَمْيَلَس انك اًنثدح « دمحم نب نيسح اند اًنكدح - 1م
2 

 لاق: ينّرمْلا لقْعَم نب هلل دبع ْنَع يئاّهبلمألا نب ِنَمْحرل دبع َْع

 يف :ةكوكلا دج م يني ؛ «دجْنسملا اذه يف لوي رجع نب بْعك تغمس

 يفق «ةرمعب يأ هما هللا لوُسَر عم انجرح يلا هذه تل
 يارس يلا لَ يرام يل يسد

 آل "لق ؟دكنن ىلع دق يك لاق 5 ؛ يقلق اق
 نم عا فّنصن نيكل لكل نيكاَسم همس معطأ أ مب ثالث ْمُصَف :لا
 [1م1484 :عجارإ . مت

 سا # يس » سمره

 يبأ نبا نَع « مَكَحْلا اًنربخأ «ةبعش اندح نافع اًندَح 81
 #2 هده ام

 14584٠[ :مجارإ . يف تل لاَ رجع نب بْعَك نع « ىَليل



 نليتركل 5ع

 نع «يبعشلا نَع ومع داَمَح اندَح نافع اًنئدَح -6

 .ثيدَحلا اذه. . . رجع تكا ١ كل يلون

 مهلا اقلك نمو. .ةرُْع نب بنك َع «لَقعُم نبا

 [14144 :عجار] . نيكس هنت نم عصا ةئآلث نيكاسملا

 نع ءَدواَت نع «يِدَع يبأ نبال يِعاَمْسِإ انْكدَح - 1
 رام ص ع ع

 لوُسَر ممر امكن يدع يبأ نبا لام رجع نب بْعَك َنَع « يبنشلا

 .هكاسم سني ارم عصا لآل . هلل
 يي

 ةلاَقو هاركْذف ٠

 نبا نع ء«دهاجُم ْنَع ؛ ءحيِجُن يبأ نبا نع :ناّيفس اًنئدح - امم

 الك موُصيوأةاش حبذي نأ هسأر قلح نيح ابنك رمأ كل يل نأ ؛ ىليل يبأ

 [ا٠404 :عجار] . اا انو دلل أ

 ل لاك ريع نب بنك ٠ ءاوتملا مصانع 'يبعشلا نَع

 ُنوُكَتَس هن لاق مدن مةداَسو ايو ةعست نو لحد وأ قف هلال

 :مهيذكب مهَكَدَصَكم هلع لَخَدْنَمَ «نوملظَيو نوُبذْكَيءاَرَمأ يدْمَي

 لَ راو سلو «ةطماتسللو يمس مهملُّظ ىَلَع مُهتاَعآَو
 انآو ينمو مهمل ىَلَمُهميو مهبذكي مهدي مو ضو
 .ضوحْا يلع داو وه كلم

 ءٍمَكَحْلا نع« :(رَعْسم)اَنَرَبَخَأ ءَناَمْيَلَس نب دبع انئدَح - /٠7 ١87
 ماعد ع8

 ينل لاَسالُجَرانأ رع نب بْطَك نع ٠ ىَيَل يبأ نب نَمَحرلا دْيَع ْنَع
 :لاَق؟ ُةآلّصلا فْيَكك َكِبلَع مآلّسلا اسعدك نإ هلا لور اي :َلاَقَك

 َتِيَكَصاَمَك ءدّسَحُس لآىَلَعو هدّسَحُس ىَلَعلص مهلا : :لوُشي نأ هَمَلَعَ
 هدّسَحُم لآىَلَعو دّمحُس ىلع ارابو «ديِجَمد مح لَ «ميهاَرنإ لآ ىَلَع

 [18185 :عجار] . ٌاديِجَم ديمَح كَ ! «ميهاربإ لك ىَلَع َتقَباَمَك

 يبا مشع موو
 :لوقي ادع ادهاجم تعمس : :لاَق. فيس ْنَع « ىَحَيانندَح - نلكيرك مم

 فو َىلنأ ؛ةرْجُع نبابنك ينكدح : لاق. ىَليل يبأ نبا يدَح
 7-2 مامسلو مخ وعل

 :لاَق ؟كّماَوَم كيذؤُيأ : لاك ًالْمَق تَناَهَتَي هسأرو : :َلاق ةييَدَحْا هَل

 وأ اضيرم مُكم انك سَ تلكيف : لاق كّسْأَر قلحاف : َلاَق مَن : لش

 لاق لو< هرقبلا]4كّسُتْوأ ةئَدَص أٍماَبص نم ةيدفت هسأَر نم ىذَأ هب

 ةئالكذُص : َلاَقق هللا لور ينرماَ

 [ادك٠4 :مجارإ. رسب اَم كش

 هس َنِيي قرفب قدصْأ ماله

 ني بلك نم رش نع ءماشم نرخ ديِياَدَح ١ انا 35

 مت اس يع هموم ربا

 ”- كك تلطباناخأ ىلا لاَ قتلا لَ توبات: َلاَقَق
 ملقا
 :تلقو هسأَر نع ٠ تشكو هيل هَهْجَو

 كيا ةرك وف لع
 1814 :عجار] . هض َناَمَع نب نامثع وه

 ادق معن : :لاق ؟هللا وسر اياه : م م

 ءا اكس مب ثا
 نب نع « هللا دبع ني تايرش ايربكا « ديزي رب دمحم ءمّللا دْيَع نب كيرش اًنربخأ ديزي اندح 8٠--

 2 ص

 ١ ثيدح
 ٠١ وس .لكسسسو ا ريو كك ط نست تخ نل 4 هند سسم

 1 ناك ص انذافلا ٌةَبعش نب ةريخ

 ورع اس لع لا 2# 50000
 لوس وَ لَ : لاك. ةرجع نب بعك ْنَع «يربقملا نع :نآلجع

 بُعَكاَي : يلّلاَقت :يعباَصأَنِبيتْكبَش دقو َدِجْسَمْلا © هللا
 »م ياس ظس

 ةآلّص يف تنآق ؛ كعباّصأ نييك الق دجنسملا يف سنك (154/5)

 [18148 :عجار] . ةالَصلا ترَظتنا اَم
0 

 'نَغ «بوُيأ نع ٌرَمْحَم اَنكلَح «قاررلا دبع انثدَح ١

 َلوُسَرانأ ؛ةرجع نب بْعَك نع « ىليل يبأ نب نَمْحرل دبع َْع :دهاجم

 معطي وأ ماي ةلالئ مصير كش كلي (00ةسأر قلي هرم ف هّللا

 2 ع هس
 1458٠[ :عجار] كاس نس َنيآقرف

 هةيقورع ٠
 ٍنَع «يلَجب نب ىسيع مش ١ بيسملا بيع اًنكلَح مشاه اًنئدح 87

 هلل لور دجص يفرج نتي لاك ةرجع نب بْمَك ْنَع «يبعشلا
 املا و

 اكياوم هس طرة اق هللا لوُسَو دج ةلق ىلإ نروهط يِدنس قف

 انيلإ ىَهتلا ىَنَح رهظلا لص ا هللا ل وسر اي جرح ذِإ «اًنيرَع نم الكر

 ٌمَراَك : :لاَق :ةآلّصلارظَتت هللا َلوُسَر اَي : ان ؟اًماَم مُكُسلْجُي ام :َلاَق :َلاَقَك

 هللا :اَنُق :لاَك ؟لَجَوَرَع ْمُكُيَرلوُقياَم نوُرْدَتآ : :لاقق سر عقر مثاليلق

 اهل ةالّصلا ىّلَص ْنَم :لوُيلَجَوَرَع مكر :لاق «ملعأ هوس
 :ةّنجْلا هلخذأ ند هَ يله اق فاقت اهي مَ هلع ظفاَحَو

 ُهكَدْهَع الفقس فاقت هيو هلع ظفاَسُي مو اهنفَوللَصُي ملم
 .هلت رفع تنشأ هلع تئش نإ

 ملارعر مهره شا
 ْنَع هدايز يبأ نب ديزي انئدَح « ليَضُف نب دمَحُم اندَح - املا

 هككنكلَمَو هللا نإ» َتَنَرَت امل : لاَ بْمَك ْنَع ٠ ىلبل يبأ نب محلا دْبَع

 ؟هلليِبئ الع يلَصُت فنك : اوُناق 6١ .بازحالا1 يتلا ىَلَعَن نوصي

 ىَلَعَتِْلص امك دمحم لآ ىَلَعَو دّمَحُم ىَلَع لص َممَّللا :اوُنوُم :َلاَ

 لآ ىَلَعَو دَمَحُس ىََ الراو « ديم يمَح كلِ «ميِهاَرْيِإ لآ ىَلَعَو .ميهاربإ

 .ًديجم ديمَح كَ «ميهاَريإ لآ ىلحَو ميِهاَريىَلَع تكرم ؛ مح

 نبا هداَز ءيشأ يرذأ آلف : ديزي لاَ. مُهَحَم اَنيَلَعَو : لوقت ْنحَنَو : لاق
000 

 [ام1487 :عجارإ "بط هاوَر ءيش وأ هسْفن لبق نم ىليَل يبأ

 دة<ةم# لف

 ةَبَعَش نْب ةريغملا ثيدح

 وِرْسَع ْنَع هدَّمَحُم ْنَع «بوُيأ اربح «ليعاّمْسإ انندَح - 18م

 ف يبل مله : لئَسُف ةَبعش نب ةّريغملا ٌعَم انك : : لاق . "يملا بطو نبا

 ِرْغَس يف 8 "يبل ما حن لاك ؟هق ركب يبأ ري ملا هذه نمدَحأ

 كلل هد ع همام 0 هر وب
 هَعَم تْلَدَعَف ؛ ٌةَجاَح هل نأ تدَْظَم ٠ يح قع بر ٍرّسلا نم ا مل

 يِنَع بيدك ذا مك هتلحاَر ْنَع هله « أَلا نع اَنَرَي تح اقلط

 يلام : :تلُق ؟ةَريمُم اي كنَجاَح : لاك الط دكت ىلع

 يس إو لال تلق ؟ءاَمَكَمَم لَه :َلاَقق هج

 دي لف هلع ع دنقل لادا ينقل
 0 م

 ب 02 د :لاقا كشر لاق) ع

 2 هَ م اسوا هوما



 ٍنييفوكلا : لفف
 اسس س سو مسلم ياسر جا الف عايل ع 2

 هيدي جرخأف تقاضُف نيم ةميط ةيماش بج هلع هيدي نع حيه

 لْسَع ثيدَحْلا يف“ يجي : :لاق) هيو ُهَهجَو لَسَتف اجارْخإ هنن اهتحَت نم

 ىَلَع حَسصو هتيصاني حسم مث (ال مناك انكهأ يرذأ آل : َلاَق نيم هجّوْلا

 الملا تَميِقأ دقو سانا انكر انبكرَو نيا ىلع َحَسَمَوةّمامعلا

 تْهَذَك ةّيَثلا يف مهو ةَعْكَر مهب ىلص دقو فوَع نب نما دبع مهم

 . سظتا] . انقسم يلا ةمطرلا انهض اكيضصَكَو و اتكرذأ يتلا ةعفرلا اني « ينام هئذوأ

 [لاوت اا اا

 7 ْنَع «ليِعاَمْسِإانَدَح «فسوُي وبأ ديبع نب ىلعي انندَح -6

 يشل مال أل :8 هّللالوُسَرَلاَق :َلاَث. . ةبعش نب ةريغملا نَع « سي

 ,1414 :رظقنا] .نورهاظ ْمُهَر هلام مهيأ ىََح سانا ىلع نيرهاظ مو

 اةلاغلا

 عمل يع ل

 «ماّشه يئئدَح «ْيرج نا انربخأ «قازرلا دبع الح - كة نضل

 هلآ رَمْع نع ؛ةبعش نب ةريقملا نبا نَع «تدَحّهَنَأرييزلا نب ةورع ْنَع

 لف هللا لوس هيف ىَق : .ةريفُملا هل لاقك ؟ةآرملا صَالْمإ يف ْمُهَراَشتسا
 ىءهدو م 000 0

 هش لل مكي دَحآب تاق اقداّص تنك ذإ :رمع هل َلاَقَق «ةَرغلاب

 1 17 .هي ىنك 8 للا لوس ةَمَكَْمنَ

 « لوألا مصاَع ْنَع ايف انربْخأ « قالا دبع اَنئدَح - ننضنم

 :َلاق. هن نب ةريغُلا (14 9/4 )نع «"ينّرمْا هللا دبع نب رْكيْنَع
 ردع نتجاهل : لاق ؟هيطخ آر هلت رك قف يبل "تَآ

 انآ ىلإ يل ثق راّصنألا نم ةآرما تيت : لاق« اَمْكَيمَْؤُيْنأ

 كلذ أتَحِمَتَ : لاق هلك هك اهباَكك ٠ ا هللا لوُسَر لوَقب امهتربْحأَو

 اطْئاََر لك نأ لوم 8 هلا لور ناك نإ : :َتلاقك امر دخ يف َيَِوءآرَمْلا

 اجور اهيلِإت رظنق : لاك يلع كلك تَمظْعأ اهنا ؛ .لاشنا ينقال

 [1مم# :رظنا] اهو نم ركذ

 ْنَع نافْسْن'َع يدْهتنرب نما دبع اند 14

 نأ ؛ةْبع نْب ةريمملا نع ؛ ,ةكيضُ نْبديع ْنَع ٠ « ميهاربإ نع ءروصنم
 هللا لوسر ىَضَقَف ؛ انت طاطنُ دمع ىرخألا اَمهاَدحإ تبرم نْيئرما

 يمر :؛ يبارعألا لاق نع اهب يف اَميفَو ةلئاقلا َبصَع ىَلَح ةيدلاب ف
 هللا ل وسر لاَ لطي كلذ ؟لْملهتساَك « حا الو برش لو لكأ ال نم

 امم الا سقنا] رش اًهنْطَب يف اَميَو باَرغألا عْجَسَك ْمْجَسأ :8

 لدا

 نسْبا اَنَرَبخأ :ًالاق ركب نباَو قاررسلا دبع اَنئدَح -84

 1 ّ .(ح) .حْيرج
 ًادارو نأ ٌةَباَبَل يبأ نب هدب ينربْخَ « حْيرج نبا ا اًنثدح حور انكدَحو

 بد ةَيواَنُم ىلإ بت هش 2 نب ةريغعلا نأ ؛ هربْخأ ةبعش نب ةريغملا ىلوم
 هللا لإ هَل آل : :مَلَسُي يح لوقا يلا تغمس يْإ دارو هَلباتكلا كلذ

 و «تيطعأ ان نامل ُدْمَحْلا دلو كلُمْلاُهَل هلك يِرسآل ةلُهَدْحَو

 .دجلا كنس دج 5ع لو تنس امل يطْنُم

 ام ح | .(؟ةه/لذ) 000072 عش نب ةريغأا ثيِدَح
 00 سيلا 7

 ُأَيرْملا ىلع ُهتعمَسَف ةَيواَُس ىلع كلذ َدْعَبتدَكَو 3 ا ت0
 7 ير ع معلا يل

 0 قل

 امام لول املا اال نظن.

 مر ءو
 7 ْنَع «يئاطلا دّيبع ني ديعّس نع ؛ مات نب نار انئدَح - ام

 59 :ُهَكلاَقُي اًْيراَصْنألا َنملُجَر تام : لاق. يدّسألا هع دير نبل يلع

 ىنثأو هللا َدمَحَكّريْملا د 08 َدَعّصق بش نب ريما جَرَحَ يلع حيك ءبعك

 : و9 لوكس يللا ين ل“ لاق هيلع

 0 لد اسس يلع بدك َنَمَو لآ دَحآ ىلَع بذكك سْنل يلع ابذكذإ

 [148484 :رظنا] .راثلا نم ةدعفَم

 مو

 ما مسمع
 لمت مسك :وظتا] ٠ نوصل

 اَنكَس 12 «يبالكل دست ودان ننال اح ١ ايليف

 6-05 هي ىلع حسو سار اريح سمو طار جو سكر

 مل اك اتعامل قل: ا لَكَ
 2و هد عو ر٠

 باتك يف تدَجَو لاق هللادْنَع ينئدح- 1-0
 5 م م هاد 2 42312

 نب ىَبحَي انئدَح باها دبع نْب لاَعمملا دبع ينّئدَح : :هدي طخب يبأ

 ةَوْحَسْمّشنلا تَقَسَك : لاق. ماع لاجمل الح يول ديعس

 ُاَرْقَياَمَرَ امرك َماَقَق سائلا
 , رب ري اق. 7

 مك لطم عكس مكرم «كللك لم مكرم يناثلا نم ةرونس
 ْتَلَجَتَس مّ انإ مش «ةللد لم هنا مَكر مك «كللذ لم مَقَكهَسأَر عك

 ٌدعَصُق فرس صلال َدَجَسَو َمَكَرَمُت ٌةروُساَرقَياَمَرْدَف مام ءَدَجَسق

 « هللا لوُسَر نا ميهارنإ ينو ويتمسك شل اإ :َلاَقَق .رْبثمْلا
 اَنْ دَحَأ توَمل امسكت الَرمَقْلاَو سلا نإ : : َلاَقك ف هللا وسر مق هب وهل عام يقع 000

 ىَلاوُعَرْفاَق امهم دحاَو فَسكلا نإ ؛ لجو َرَع هللا تايآ نم ناَتبآ امه

 نبي حفني لَعَجُف ة ةالّصلا يف ناك 8 هللا لوُسَر نأ ْثدَحَ لمَ ةالصلا م و لفشل ساس ع م م سس
1000 

 ياست لاك قرصا انت ايَش 0 هْيَدَي

 د تدّْشا سَ

 [ هدعبام رظنا] . ها اص رمح ةحاَصَو ةريبلا

 م امو مز م

 نب ىبحَي نب ديعس اًنئدَح : لاك .[هللا دبع اًنَقَدَح] 4

 .هلثم. .ماَع نع ءدلاَجُما ان « يبأ يلح : لاك يومألا ديعس

 باّتك يف َْتْدَجَو :لاق.هللا دْيَع انقذ -6

 «ناّيِبَش َنَع ءناَمْعْنلاَنْبتراَحْلاِرْضَنلاوُبآ يكدَح .هدَي ٌطَخَب يبأ

 لوسر ىَضَق : :َلاق (6//146)ةّط نب رينا نَع «رماَع نع باج ْنَع

 ينانآو «ةئيلل تازيملاّنآو ةبصمّلا ىلع لفعلاأ يللا يف هلل

 . ةرغ نينجا



 املك 3

 هر ة سار سرت

 نمر دبعْنَع 2100 هدي رحم انا 1
 مساس سس لك ور ى دك تمم سماع

 لخدف 2 هللا لوس ََمَرئاسْهن ؛ةبتش نيل ةريما انئدَح ءوعُت يبأ نب

 ضو هيَ ملح انوا جرم ىف مدار يلا
 هير 7 ول ع ل مل عمر مديل هب هم عم مي

 00 ءعبلخ ىلع حست

00 

 يد ممم
 َدَقَو : لاق. َقاَحسِإ نبا نع «يبأ انندَح «بوُقْحَي انيدَح - 5-0

 ٍمَْح ني ورْمَمَنْيَدَمحمنأ «ةَئيدَماباَنئاَملَع نم ريثك نم'تظفح تنك

 ملا ع را رص ع

 لوفي فيلا حمس كدحّهَّ نم ثيداَحأ ةريغعلا نع ؛ « يوري َناَك
 كيل ام لسع و ًٌُُص

 - هل

 ٍنَم «ِروُصْنمْنَع ءُدايَشاَندَح كي نكح ١1م4

 3 : 8 هللا ٌلوُسَرَلاَق : لاق. .ةبعش نب ةريغملا نع ءدأَرَو َنَع ؛ يبشلا

 مقل 00008

 َمُهَحَو ءلاَملاةَعاَضإَو ءلاؤسلا ٌةَرثكو اكو لبق : نال ْمُكك رك هلل

 :رظنا]. تاهو ٌعَنمَو «تاهمألا قوُشعو «تاّبلا دو ف هللا لور مُكيَع

 [امقلا لملكا اداوم ,لررلا لرواد لملك

 ْنَع ٌروُصْنم نكن ةدئاَز اندَح ,ديعتسوُبأ اند -6

 اير رضا ؛ةبعش نب ةريمُْلا نع« 6ليَصُت) نْب ديبع نع ؛ «ميهاربإ

 ايف ىَقف ايل ابين « لح يع هَ طاطنم دومة
 :اهتبصع لاق «ٌةرَغ نيدججلا يفو ةيدلاب ةككقلا ةَبصَح ىلع هللا لوُسَر

 معو عم
 :َلاَقَق لطب كلك لَم لَهَتساَف حام الو برش الو معطع آل نم يدنأ

 . باَرعألا جس لْثم عْجَس

 [اذ8 14 :عجار] . ًاديبع تعمس : :ةبعش لاقو

 أ ةريشملا نع « : 6 نبدي ع «ثدَحَي ميهاربإ تغمس

 ءاَمثلق طاطسُ دوس اثر ارق ل ُجَرَتْحئاقتك نيرا
 مور ع حس

 يدنف ب٠ هّللاَلوُسر اي : :اًمهدحأ َلاَقَف هل هللا لوُسَر ىلإ اوُمصَتْحاَ
 ساء الك هب مث مع

 ٍْجَسكعْجَسأ : قف "يلا لاَ لتس حاسم الو برش الو لكأ آلم

 ام رركم] .ةرّمْلا ةَلقاَع ىَلَع ُهَلَعَجَو : :َلاَق .ةَرغ هيف ىَضَقَف :لاَق «بارغألا

 [ هلبق

 نب مصاَع انَربْخأ ؛ ٌةَمَلَم ني دامَح اَنئدَح نافع اًنئدَح -1

 ىنآ اف هللا لوُسَرنأ ؛ةبعش ٍنْب ةريغُملا نع « لئاو يبأ نَع داَمَحولِدِهَب

 هت ل نلث يب ةلاجس ىلع

 6 و

 دلتا دين شا مسالا مام انَح - نيتسسش

 َدَحأ لق يِبئل تأ :لاَق. ةَبعش نب ةريغملا نَع ؛ نْيصح ْنَع ءرْيَمع نبا

 م مو

 لبست ٍلْهَس يب َنئدايْفْساَي لوثي وهو لهَس يبأ نب اايفس ةجحب
 علم اطال املا لمالا :رظنا] لبسي هللا َكراَزإ

 4/6 0 نب ةريخأا تيد ثيِدَح

 0 ل

 نع هللا لوُسَر ىّهن : لاك بش نب ةريغملا نع « ةبعش نب ةريغملا دلو
 سا ماس ماما م

 . ةلثملا

 ؛ هيأ َع ؛ٌةورع (ناماشه انئدَح يواَعم وبأ اند - 5

 ّةلْتَغ مهن مهنم َدَجَوَف نيكرش ملا نم موق بحص هنآ ؛ةبحش نب ةريغملا نَع

 ا كوي ىلا زى. خا

 م1 1م

 يللا «ةَرما"تِبَطَخ :لاَ اك .ةبعش نب ب ةريغملا نع « ءهّلادبَع نبارك

 نأ ىَرْخأ هن اَمهيإظناَك :لاق ءآل: تل ؟اهيلإ ترظلأ : : 8 هللا ل وسر
 يهم رس نع ل6
 [ام#اا/ :عجارإ . نكي مدؤي

 ْنَع «مصاَع اَنئدَح «ةَيواَعَم اًعموبأ اَنئَدَح

 «ليعاَمْسإ ْنَع « ةَبعُش اَنْئدَح ءِرَفَعَج نب ٍ دمحم اًنئدَح - /877 ١
 م

 اسرتك ف يِبلاَدَحأَلاَس ام: لاَ ةبعش نب ة ةريفملا نَع ؛ « سيق نَع
 ٌرَهَن هعم :َنوُلوُفَي مهنإ :تلق :لاَق ٠ رضي: :لاَقك دْنَع انآ تلَس هو درر 0200 1

 علاجا ءلمس» :رظنا] ٠ هلاك نم هللا ىَلَعنَو ومآَوه : َلاَق ؟اذَكو اَذَكَو

5200 

 نب نمر دبع اند «ساّنعلا يبأ نب ميهاربإ اند - 12

 لاق :َلاَق رْييْرلا نب : (4//147)ةورع ْنَع ءداّزلا يبأ ْنَع ءدازلا يبأ

 :رظنا] . نيل روهظ ىلع حسي 88 هللا لور تير :ةبعش نب ةريغملا

 [امللك ءاادلأم لاكلل

 . .اضيأ يمشاملاو جيس هانئدَح -

 ركب تعمس : َلاَق . دعس انكدَح ءرّمَعج نب ب لمحم انندَح -

 اَْنهْنَع لآسأ ال ناتلصَخح : لاَهّنأ هين ن نْب ةّريغملا نع «ثدَحَي هلا دبع َّنْب

 جرا فل ٍماَمإلةلَص لص :اَمُهلعَ ا هللا لور تير سلا نم ادحأ

 َفْوَع نب نَمْحرلا دْبَع فلَخ ىَلَص ف هللا َلوُسسر تير دقو « هليعر نم

 هللا" َلوُسمَر تير دقو ؛ يح ىلع لجل حسو «حبسملا ةآلص نم ةَمْكر

 . نيثخْلا ىلع حسي ف
 ٍريعَس وأ ينآَبتآ لاق. وَعَنْ انثدَح «حْور انئدَح - 18

 يلإ بكا ةريمملا ىلإ ةّيواَعم بنك :َلاَق. ةٌريغملا باك دارو ينأبنأ لاَ

 كلإهَلِإ ل : لاق عر ىَلص ا َناك : لاك ؟88 هللا لور نم همس ءيشب

 ىَلَع َرْهَو «ُدْمَحْلا هلو "كلما هلل كيرش ل ٌةَرْيَو :لاَك هظأو : لاق هَّللا

 ٌعَقْني الو تعم امل يطعم الو «ةتيطْأ مل نامل مهلا «ريدُق ءيش لك

 2 مك
 [14819 :عجار]. ُرَجْلا كنم دَجْلا اذ

 نع «شّمعألا نع نايف اتريَحأ «قاررلا دب انْئدَح - 5-7

 «رْفَس يفاقق يبل ماس : لاق ةبعش نب ةريغملا نع ؛ « ىحضلا يب

 1 ُردْقَي ملك : :لاَق دم 0

 َمَسَمَو أضوتمت اهلَقسأ نم هيدي جرحا اًهيَمُك نم هيدي جرخي نأ [ىَلَع]
 2و 3



 200 ةريملا هيلع «ةبعش نب ريفا دلو نم دايز نبدا
 مص عاما م

 ُهَمَمُسْيَمَتَ : ةريدتلا لاك ؛ وُ ةوْزَخ يف هتججاَحل به هللا لوس

 هاعم 2000000 مم م ممم را ةزيع ع
 جرم ابقأ ماهو لكلا امان ل هللا ,ءامب

 سام م 20 ساس ع يع
 هنو 8 يقال قطا ىلع جوانا حم هيل

 مقل نك ل د: لق ل يب يل ملت
 رب مرعب لم عزرا مص ل 0-0

 هللا دعني بَممسانكتَ ,[هللا ددع انتدح]- -8* 5

 دلو نم دايز نب داَبع ْنَع «باهش نبا نع « سنن كلام يئدَح «يريزلا

 .ثيِدَحْا ادم رك. . ةبعش نب ةريغملا

 .ًاحيبق أطَخ كلام هيف أطخأو :بعصم لاق

 هَل ديب نب ديِعَس اند ,ادحلا د حاولا اًدَح 10066

 انس هاَشةنبَح يتلا .ةلانجلاَفلَخ بكرا ىلا ان

 ارم ,لمعهم :رظنا] ِِكء

 ِنْبِداَيْزْنَع «يدوعْسَمْلااَنَربخأ ديِزياَندَح -
 ا 1 يرينا لس : لاق. ةثالع

 5220 رظت] ٠ لف لل ُسَنبعتص دكه 5 ند

 ْتلَخَد :لاَق. صم نع ماش نرخ دبا ١- اخ

 هميم
 لإ قاسم بحب الكو ثيدحلاب ينادل؛ دجنسْا طسو نمير اكل

 يف هداَرَ) يش نب ةريغملا َدْنع انك : َلاَقَق ثيدَّحْلاب ينأدتباَ ريَخ نم
 صاع

 نمر ىّبلاآَله ءانلُق : :لاَك (ثيدَحْا هب برك يدل اقيدصت يسن

 سل اكو ذك رس يفك مل: لاق ؟هط قيدصلا ركب يبأَريَع ملا هذ

 َبِّيْمَم هبي ف «قلطلاو هتلحار قدا هّللا ل وسر برم رَحّسلا يف َناَك
 لوس اهَجاَح يلي :تلَُق ؟َكَتَجاَح :َلاَقَق «ءاَج مث «ةعاس ينَع 006 570

 َلَسَغ مث ؛هيَديلَسْمك هلع تيس ْمَحَن : :تّلُق ؟ءام نم لَه : لاق ؟هّللا
 مس عك لل د2 ميمو فلق ل
 اتقاّضق ةيماَس هلة يلع اتناكو ؛ يعاد ْنَعرسْحَي بهم :ههجو

 ُتَيْجَوَلَّسَتَك؛ دك ةّيجْلا تحكم اَمُهَجَرْخأَ يي دي (158/5)نلَخْدأَف

 مث نيتخلا ىَلَعَو «ةمامعْلا ىلع َحَسَمو ؛هتيصانبحّسصَو «ِهيعاَرْذ َلَسَغَو

 م ا هيسءرقع
 ىّلص كو مُهمْؤَي فوغ نب نمحرلا دبحو «ةالصلا تميقأ دقو سَ اح

 اقيم ينل انيبصكو انكردأ يشل الصم يناَكه كذوأل تبعد هَ

 [18014 :عجار] .اهب

 دََّحُم ْنَع ؛ مزاح يري انكَح ءِرماَع نب ذوسأ اندَح - 181

 َرَكذَق يني. ٠ .بُطَو نْب وِرْمَع نع ؛ 'لَجَر ينئدَح : لاق. نيريس نبا

 هلق ع
 .ةموحن

0 0 

 َنَع دئاَخ يبأ نب يي - يعايد يانَح - ا

 ”سات لاري : لاَ ف "ىلا نَح «ةَبش نب ةريغُمْلا نع ؛ ٍمزاَح يبأ نب سي

 :عجار].لَجَوَرَع هللا مهني ص ىتح َنيرهاظ' ّقَحْلا ىَلع َنوُلتاَقي ٍ يّسأ سس
 [املاو

 نب سيق نع «دلاَخ يبأ نب ليعاَمسإ ارب ديزي انَدَح - لوكا

 نع هللا لوس دَحأ َلأَساَم : :لاق «ةَبعش نب ةريغملا نَع ؛ ٍمِزاَح يبأ

 2 ريو ار ةعاشسو هي يب ع شوري كا دم
 نكن ؟هنم كني امو يَنْب يأ : يل لاق لعام لاجل

000 

 راهو حلا لابجُهَعَمنأ نومي مّن هللا لوُسَر اي: :تلُق :لاَق كل َكَرَضَي

 [1480ب :عجار] . لاو نم لجو هللا ىَلَع نوهأ وه : َلاَقَق ؟ءاّملا

 هلا مرعب ن
 ٌةَئاَوَع وُبأ انكدَح ءديلولا وب كلَمْلا دبع ْنْب ماّشه اَنئَدَح - 8

 :لاَق ؛ ةبعش نب ةريغملا نَع «ةّريغملا بتاك دارو نَع «كلَّمْلا دّبَع نَع

 نوار سم 00 همم ركو ةمدض و هعيس
 «ٍحَفْصُمرْيَخ فيّسلابكبرضل ينارما عمالُجر تيارؤل : ٌةَداَبع نب دعس

 انآل «ُكلاوف) ءدْعَس ريغ نم َنوُبَجَْنآ : :َلاَقَق ٠ اك هلا َلوُسَر كلذ َملَ

 اَمَرَهطاَم شحال مرح هللا ةّرْيَ لجأ نمو « ينم يغأ للون يغأ

 ؛هّللا نمر ْيإ[َِبَحأ ص ْخَش لو «هللا نمر يغأ صْخَش الو «نطب امو

 هل | بح ص ْخَش و 2 َنيرُْمَو نير َنيلسرمْاُهَّللا عب كل لجأ نم

 [ هدعبام رظنا] . نجهل دعو كلذ لجأ م هللا نم ةَحدَم

5-0 
 «يريراَوَلا هللا دع اندَح ,[هللا دْيَع اًنَقَدَح]

 [هليق ام عجار]. ءاَوَس هلم هداتسإب .
 هع

 : يريراولا هّللا ديب َلاَق : :نمْحرلا دنع وبأ لاَق - 187017

 بَحآص ْخَشآل : هلو ثيِدَحْلا اًذَه نم ةّيمهَجْلا ىَلَع دَشأث يدَح َّسْي

 : ةَناَوَع وب انكدَح

 لمس كس
 .لَجووع هللا نم ةَحْدم هل

 هدو
 ننهي ان «كلملا دبع نب ماش اَنثدَح - 1

 نب ةَريغملا نَع ةَمرِب نب ةَصييق نع «ثدَحي ًادايإ تعمس : لاق. داَيإ

 تق اتم اك انت فا هل لور ات لاق . ةبعش

 مث م ,آلَخْلا ّبَّرَضَف ٠ « يلع ىَراَوق تح قطا رحّسلا هنو يفند تح

 م امماعا» هل ل ا يكس 0-0-0200 ع ع ع ع ع
 ٍلقُسأ نم هَديلَخْدأَف نيمكلا ةقيض ةيماش ةبج ِهِيلَعَو «روهطب اًعَدف ءاَج

 .ًض نييحْلا ىَلَع مَّسَو ءهسأّرب َمَسَسَو ؛هْيدَيَو ةهجَو لسعات ؛ ةّبجْا

 مرو ةوةمو رمردن
 يبو ءوِرْمَع نب دمحم انثدَح «دّيبَع نب دمحم اًنئدَح - 1م

 ساس سرس هز
 : ٍضْمَي يف ف هلا لوُسر عَماسْنك : لاق. ةبعش نب ةريغملا نَع ٠ (ةملس

 ٌةريُس اي :لاقو هتجاَحل بَهَدَق «بَهْدَمْلا يف دَمبآَب هد ادِإَناكو « هراّقسأ

 00 .ءامي يبا

 5 تق كلوت دل :لاَق .هيأ نع يش ةّريغملا نب ةَرَمَح

 هيك َلَسَمَك ماه ةأضيمب هيحبتَف :َلاَق ؟روُهَط كَم لَه : لاق هَتَجاَح

 جرام "قط ةّيجْلا يدي يف اكو «هيعارذ نَعرسْحَي بهم ههجوو

 ؛هّيّيْخَو هتتامع ىلع حسمت « هيعارذ َلَسَمَف « ةّبجْلا تْحَن نم هيدي



 رافع
 لص ْدَكَو ءررقل ىلإ اهتم يتلحاراتيكرَو بكد ٍنَمْحّرلا دبع مهب

 ميا هيل امو رحتي به ّبَمْد ف يّبلابْس َحأ ملف ةَمْكر فْوَعّنا
 [14781 :رظنا] فاك َكالَدك «تنسخاذق : َلاَكَو ةالصلا

 م لل هل

 نع « ليل يبأ نبا نَع ءنايفس اَنآبْبآ « قالا دبع اَنئدَح - ما
 ملك هب اوُُبسف نييلوألا ٍنيتعْكرلا يف مهن ؛ةيش نب رغما نع ٠ «يبعشلا 0 ينمو

 َلَمَكاَذَكَه : لاق م ميلا َْنَبِنب قد هسة ساتالَص ىنقملق ْسلْجَي

 كف هللا

 :ربخأ :َلاَق.ك راما انُئدَح ءٍمساّقلا نب : مشاه اًنئدَح - -18

 ”ةق# رع كيش لاو يبأ ينرَبَخأ «رييج ني دايز

 ْنَع (1؟49// )وأ انيمَيَْع ابرق اَهَماَمأ يشاَمْلاَو ةَراتجْلا فلَخبكأرلا

 :عجار] ةَمْحرلاَوةَرفْغَمْلا هيدلاَول ىَعيو هيلع ىَلصُيطفسلاو ءاهراَسَي

 لمس

 د يت هربا

 ا

 نب ةورع نع

 يف 8# هللا لوُسرَعَمتْلَحَ : :ل

 )0: ( ايس ب سال ع يح «باَهش نبا نَع

 ةريغمْا هيبأ نع « ةريغملا

 :لاَق ا وإلا يستوي حجر مما للود كلوت ةَوْرَغ

 َدلطَمَتَمُت وطير مل ل لوس عسل

 يقوم مو
 ا هنأ ةبعش نب

 ملل و لق سر هي فوم سر

 نم اَمهجرخي نأ لبق هيدي
 موف 0

 00 هدي لسغف

 مك ءاَمُهعْنيملو هبتخب حسم « تام ثآلك ىلا ديو « تارم ثآلك

 نه ملط نوتات ملا ىلإ

 0 كرر مس تهب م ةع
 تر شيل كاك بلم قاع « هتبج يمك

 2000 هند 1 ملسنظا ديحدفا

 لبق 8 هللا لوُسَر تت اَمله حينا اوكا نمل لاك تلم

 :رضنا] . اقول ةالّصلا اولَص نأ مه 9 لي «مكيصأو مسح دك :َلاَقق.مِهِيَلَع
 عاملا ءادلتكح انقل لما“ ادام اول املا

 72 ها :لاَق. ةبعش نب # ةريدُلا نع 2 يلح لله ندي

 :لاَق ؟موُنلا لَكأ نم : َلاَقق مولا حير يم دوم : لاك هللا لوُسَر
 وددعلو

 :رظنا] . ًارثع كلِ لاق. بوُصمَم يِرَدَص َدَجَوَتاَهيلَخْدأَ هدي ٌتدَخأَ

 ايفل

 .(ح) .َناّيْفس ْنَع ءِنَمْحرلا دبع امدح 8

 ْنَع ءروُصُنَم نَع «ىتعَملا نايفس
 حل نيل نع عاطل :دْيَز لاك) ليمن دع ع ؛ مهاب
 وُ ىف انتقم طال دوُممب ىرخحألا اهات ير نيران

 :يبارغألا لاك رع اهطَب يف ايفو, لاقل ةبصَع ىلع يلب ل ل

 لمَ !؟لهتساف حا لَو برش الو لك آل نم يسرع َلاَنَك لطي كلذ لثمق رع

 :عجار] . ةغ اهنط يف امو ؟بارعألا مسك ع جس : ل هللا لوُسَر

 هر عم

 اَنرخأ «بابحلا نب دْيَرانندَحَو

 م 0

 ةبعش نب ةري

 امام

 نبداَيْز نع ٌهَدئاَراَندَح ءِنَمْحّرلا دبع اَنتَدَح - - ملك"

0 
 دْهَع ىلع سمتلا تقَسَكلا : لوي ةبعش نب ةريغملا تعمس : لاق .ََق

 «ميِهاَريإ تْوَمل تقَسلاٌسانلا َلاَقَك ب

 ناسك آل هّللا تاّيآ نم ناَنَيَرَمَقْلاَو سما نإ : هّللا لوس َلاَقَق

 ىتح اوّلصَو هللا اوُعْداَف ُهوُسْتبآَراَذِإَف ؛هناّحل الودحأ توم

 00 ممل سر تفك

 نبا يسكدح ءهاَدَحلادلاَخ اَنينَح ؛ «ليعاَمْسِإ اًندَح ١م
 2م

 بنك :لاك. . ةبعش نب ة ةّريغملا بت بتناك يكد : لاك يبعشلا نَع ؛ « عوشأ

 ؟ا هللا لور نم هتعمسس ءيشب لإ بنا نأ ةبحش نب ةريغشلا ىلإ واع

 «َلاَكو لبق ْمُكَل رك للان :لوثي 9 هلا لور تضم يبت

 [14754 :عجارز . لاؤسلا ةَرثكَو لالا ةَعاضِإَو

 راَثَملا نَع ءدهاَجم ْنَع ثيل اربخأ ؛ «ليعاَمْسإ انندَح - 35

 وأ «ىَوَتكا نم :لاك هنأ ا "يبان ؛هييأَنَح «ةيي نب رمل نإ

 [ا44 04 1451 145941 :رظنا] 0 ٠

 م هم فمع
 يضل. فل اكل لاك. .ةبعش نبذ زيان هي

 ىَعاي هْلَع ىَلصُي طقس طقسلاو هاي اهلاوي و اهتلخ يَ

 . ةَمحّرلاَو فاعلا يملا

 :عجارإ 5-5 انآ اأو كف ىبتلا ٌنوَرُكْذَي دايز لهأو : سوي لاق

 [1م0/ :ًاعوفرم مدقت ©

 ه « سره
 ءنهريص ِنْمدمَحُم نع بويل ريخأ ؛ليعاَمْسإ اننَدَح - املثكك

 مله لكس ةبعش نْب ةريهملا دع انك :: :لاق يتلا بهو ِنْبوِرْمَع نع
 يدّنعهداَرُك : َلاَق معن : "لاق ؟رذكي يبأ ريغ هما هذه نم دَحأ 8 يلا

 نم ناك امل رسم يف ف يبل منك لاذ ٌثيِدَحْلا هب برك يذلا اقيدنصت

 تل "تنظف 4 )يآحار بقع برص ِرحّسلا

 يّنَع بيتك قلطلا مت هتلحار نلف « سنا نع امْزرَب تح الطن «هَمَم عم
 يلام: هل رم نجاح َلاَقَك «ءاَج“ مُكاليوط ثكمم ارم ىَتَح

 َلاَقْوأ- ةّيرق ىلإتسشَق مَن ُتْلُق ؟ماَمَكَمَم لَه :َلاَنَك «ٌةَجاَح

 تْبْيَصَق اه ا ةّحيطَس

 .اَمُهَكلَد :لاقآ كشأَو :لاَق_اَمهَلَسغ
«6 

 سس اس
 دعف ةَجاَح دك

 نحف هيدي 0

 - ريبدو سامو 1-2 0 10
 ماش بج هيلَحو هدي نَح رسْحي بهذ

 اجارخإ اَهنحَ
00 70 

 اني
 ُدَكَو َساّنلا اًنكردأَف انبكر مث ء نيا ىلع َحَسصَو

 1كم ىو فرع لذ
 ٌديَضَقَو اتكردأ يتلا ةعرلا ايلف « ينام

 0 «ْتقاَضَك مك

 هّجّولاَلْسَع ثيدَحلا يفي : لاق هْيَديوهَهحَو لسمك

 ةتاتسلا ىلع حسم يصاب سم9 ماك اذكمأ يزن

 مهمدقتف 2 ريب ٌةالّصلا تمي

 هثذوأ تبعت ءةبيلا يف مه
 مهو ةعكر

 [ام9114 :عجار] . اًنقبسس يتلا انيضَقَو



 َنَع فييشاتدَح ءرَقْعَجْنْبْدَمَحْماَنندَح - 7

 ةريغملا بتاك دارو ْنَع «دَحُي فار نب بْيساتْعمَس لاق. . روُصُنَم

 لاَ مّلَس اإناك 9 هلا لورد ةيواَُس ىلإبتك ةريغملا نأ ؛ةبمش نب
 سل ير سارا اس ير

 ءأيَشلُك ىلع وهَودْمَحْا هلو كلمذاهل هل كيرشآل مَدْحَوهَّللا الإ هلل
 سا "عمقا يال يدوس ساه مع

 كام دج اك ٌعََْيالَو تعم امل ينس الو تطأ امل مناَمآل ملل” ءريدُت

 [اد8لو :عجارإ ُدَجْلا

 نع يشن : آلا رهو هو نيلصمدَح - امنيا

 ايد يلع كرم: نقيا « ةبعش نب ةريَمْلا نع 00

 لقا ءلدكلو لح :رظنا] َنيباَدكلا دحوم "بذكدلا ىَريَومَو

 نايا كير ع هقول سوي اقاحْسإنَح - لينشم

 يّلَصُناَنك : :لاَق. ةبعش نب ةَريغملا نع ؛ مزاح يبأ نب سنع ءرششب نبا

 اوُدربأ : ف هللا لوُسر ان لاَ ؛ةرجاَهلاب رمهظلاةالَص 48 هّللا ينعم

 ءءء مم

 . منهج يق نرحل ةدشأأإك «ةالصلاب

 نم كلما دبع نَع «اليرش انئدَح اح نط 10

 لقاؤنا لس يأ نيس 0
 هرديقر
 [1487 :رظنا] . َنيِلبْسملا بحي

 اها عجارإ. ريحا نع م

 نَع «رباَج نْب ةّصيَِتْنَع دوت ىسوم ان 10

 . ةريغملا نَع ٠ ؛ٍنيصَح َنَع : :لاَق. وضمان - صا

 مم. داع

 َلاَقَف 2 لَك ةبعش نب ةريغلا نع «قورسم

 مو للاو
 قلطناق همم تقلطلا من : :لاَق ءاَمّتَذَحَأَف : َلاَق :ةوادألا ذخ ةَريغم اي : : يل

 ءنسكل ع ٌٍُ يشأ لَو ةاجمئةباح يت يع ىرات ىلح

 لتس يح حتت لعل ملل ءوصُواضوت 00 َة ةبجلا

 ىّلوُم دارو نَع ؛6قوَس) نبا نَع ؛ « يلع نب نيسح اًئدَح - 01
 (يلإ بكا نأ بشن ةريغملا يلإ ةيواتُم بك : لاق . ةّبعش نب ةريغملا

 َيَلَع ىَلْمآَف : لاق هدَحآ هيو كاي سيل هللا لور نمُهتعمَس ءيشب

 « ثآللك نع ىو انآ مَ هللا: :لوُقي 8 هللا لوُسَر تغمس 227

 ُةَعاَصإَو لاؤسلافاَحْلَو ءَلاَكَو و ليقكأن هَ للا ىَهَن يتآللا "ثآللا امك

 ١ [14914 :عجار]. لاَملا

 يلا لإ ةيسم :ةط لري بتك وع «يبعشلا

 مم ماج

 امدكذك ح
 61/4 ٌةبعش نب ة يم ٠"

 نإ ريشا هي هْيلِإ بكف :َلاَق ؟ فق هللا لوُسَر نم هتعمس ثيدحب لإ بكا

 هَل : ؛هلك يرسل هدحو 1 هلال: :ةآلصلا ّنم هفارصلا دنع لوفي هيعمس

 [14814 :عجار] . تأرم آلت 0 ريد يش لك ىَلعَوَهَودمَحْا هلو للملا

 لاوس ةرثكو كو (؟91/4 ]ليقع يدك - 1
 [ا141934 :عجار]. تاّبلا دآوو «تاّهّمألا د قوُقعَو تاهو عمو و لاَمْلا ةعاضإو

 «يبعشلا نع نوع ري «نوُراه نب هيت اكد - 1102

 [اى4864 :عجارإ هببأ نع 5 «ةبعش نب ة ةريغملا نب ةورع نع

 انك :َلاَق . ةّبعش بعل نب ةريغملا ىلإ ُهَعَكَر «نيريس نبا نَعَو ح6

 2000 وَ ا
 ىو لاَق ؛هَعَمناَك ءيّشب يفتك نأ يرهط رَمَمَت ل يبل

 200 مام يو ملح
 يرمو معن 8 5 ؟ُءاَم َكَمَمَأ : :َلاَقك ءاَج مك هَدَجاَح 8 هلا لوس

 كلا ةّقبَص ةيماش ةبج هيلع تناَكَو ؛هّهجَو َّلَسَفَف ءءاَم نم ةَحيطَس

 لق يجنن مهب حرخأو فتاح ىلع ندي

 مك هنْيَخ ىَلَعَ َحَستَو يشب ةيصاَل َركدو :لاق ةماعلا ىَلَح حسو هيا
0 

 انقسم يلا انيَضَت اَنْيَضَقَو ٌةَمْكَر ُهَعَم اَنْيَلم بصق «يئاَهتت هئذوأل تْبَعَدَك «ةَمكر

 [14914 :ظنا] . اهب

 نبا انابثأ :آلاَق. ركب نب دمَحُمَو قاررلا دبع انْدَح - 1

 َْبةَوْرعنأداّيز ِنْبداّبَع ثيدَح ْنَع «باّهشانْبا يئدَح : لاق. .جيرج

 هللا ل اوس عمار هنأ ؛ريخأ ةبعش نب ةريغملا نأ هرب ةبمش نب ةريغملا
 ًالَمَحَف ٠ طئاقلاَلَبق © هللا وسمر : ةّريغملا لاك ءَد وية

 قيرهأ ت تذَخأ يلإ 8 هلال وُسَرعَجَر امل ءرَجّفْا ةآلّص لق ةَواَدِإهَعَم

 بهدم هَهْجَو لسع مث ءرارم ثا هّيَديَلَسَطَو «ةوادإلا نم هيدي ىَلَ

 ىّنَح ةّرجلا يف هْيديلَخْدأَف «هنيج امك قاَضق ؛ هيعارذَّع هج جرحي

 ىَلَ حسم ِنيقكرملا ىلإ هْيعارذ لَسْخَو «ةّيجلا لقسأ نم هير جرْخأ

 بعام دق سانا دج ىّنح همم اتلاف: ةريغملا لاق َلقاهن هّبَح

 قالا بع َلاق) ِنْيَسَْرلا ىدخإ ةلرذآق «مهب يلَصُي فْوَعَنْب نحل

 َماَق نَمْحّرلادبَع َمَلَس اًملَق ردألا ةَرلا سانا عَم ىَلصَ :ركي باو

 املك يول ع

 [14856 :عجارإ . ول مارس 7

 «باهش نبا يكدَح « جئرج نبا نَع « قاررلا دبع انندَح - - 8

 دبع ثيِدَح وترا نب رمح نع دعس نب دَمَحُم نب ليِعاَمْسِإْنَع

 ها يبل َلاَقَكفْوَع نب ِنَمْحرلادبَعَريخاَتتدَرأَو : ٌةريغملا لاَ

 [ا14885 :عجارإ . عد

 رةفئذ يبا نكز اح اكسو فان ح١ ايلول

 كيل هناحار رخل كل دل نام لتس: لاَثف 0

0000 00 
 ٠ والا نم هلع تطرأ اج مث لل داوس يف ينم ىَراَوَت ىَنَح 52



 نيف وكلا دنسم الرع 6

 ةيس مس همو سا 0 هم ارق ل تل
 نيمكلا ةَقيض : ه فوم هي َِحََْجَ

 عال توم مّن هسأرب: َحَسَمَو + هّيَعا ارذ لسع ٠ جلا لّقسسأ نم امهَجَرْخاَ
0 

 [14884 :عجار]. اًمهْيلَع َحَسَمَق « نيئرهاط مَّن يَ امهعد : :لاَق يم

 «ةَوْيَح نب ءاَجَر ْنَع «رو انئدَح «ٍملْسُم نب ب ديلولا اندَح - املا

 لقْسآَمَسَسَق بق اًضَوت 88 هللا لور ؛ ةَريمْلا نَع «ةريخُملا بتاك نع ما

 .ةالغأو حلا

 ساه لصلا ري هاس -

 نب ةريغملا عمس
 مسااعس

 هللا لوس اي: هل لي امك تموت ىّتح 8 هللا لوس

 :نظنا] . ًاروُكَش ًادْبَع ٌدوُكأ الَوأ : اق كبل امل

 [امل1ا 44

 ةقالع نْب دايز نَع نايف اًنئدح - ادنلاول
 مام ممل

 مسام كاس م لم بل

 بنك ًادارو اعمس ٠ كلما دْبَعَوََدْبَع نع (نايفس اًندح - امام

 رس لع
 هللا لور مهتم يشب يبا وام هيب «ةريغملا ينعي «هْيَلِإ

 لإ هَل ل : :لوُقي ناك ف هللا َلوُسَرنِإ- ةريقلا ينعي - هْيإَبَككف 8
 هس سرع رب هس اع ما
 ءْيَشلُك ىَلَعَوُعَ تسَحْلا هلو كلما هَل هل كير هَدْحَوهَّللا

 ل دق

 نمل اقرأ .هيأ نع ةبعش نب ةريضملا ِنْبراَقَعْلا

 . ىَوتاَو ىقرتسا
 ةرتل رع صرع ل

 [1814 :عجار] ىو ل نايفس َلاَقَو

500 
 0 اوُناَقَك : :لاَق ءناَرجُ 200

 تْرَكْذَك تْعَجَرَف :لاَق ؟اَذَكَو اَذَكَب ىسيع لبق ىسوُمَو [+ ميرم] 4 نورا
 رام هوم عمم

 َنيحلاّصلاَو ءايألاب نوُمَسي اوناك مهن مهتربخأ الأ : َلاَقَق ٠ هللا لوُسرل

 ممل

 رش ىلع ياو يطل ريل تاه لاك . هع ير نب لَع

 تام َناَكَو ؟ مآلْسإلا يف ٍحْونلا اذَهلاَب ام :َلاَق مث هيلع ىَتثأو هللا َدمَحَن

 ابنك : وبا للسان لاَ« لَ حيك راصنألا نمل

 1 مم يلع بدك ْنَمك دَح ىلَع بذكك سيكل
 1477١[ :عجار] رتل

5 00 
 َنَمهَدَمَْمأ

 مامر

 امي بع هيلَع حين نم : لوفي #8 هللا لوُسَر تغمس -6

 اولا :عجار] . هيلع حين

 :لاَق. "سلق ينُّئدَح «َليِعاَمْسِإ نع « ىَيِحَي اًنيدَح - امو

 نمسانأ لارين : : هّللا لوُسُر لاق : :لوُشَي ةبعش نب ةريغملا تغمس

 0-3 :عجارإ نورها مهو هلا أتي تح سلا ىلَح نيرهاط يأ

 1097 نب ةريخأاثيدَح

 اقم هيعارذ حرم عطيف نيم

 ا ١ ص

 يلق: لاك 3 يح نين جب 10

 هلا امم رك دَحَأ اجلا نَع اق هللا لور لآ ام : ةيعش نب ةريغملا

 ربح َلَبَج هَ: َوُنوفي مَن : :ُهتَلُق :َلاَث ؟هْنم ةلررضَياَم : يكن

 [اممب :عجار].. هلاك نم هللا ىَلَع وهوه : لَك ءءامّرِهَتَو

 م ا ايس كَ ميكو اكد 167

 ًاموُياسْلكأ : :لاَق هع نْب ةَريّسْلا نَع «ةَدَرُب يبأ ْنَع :لآله

 برك يضأ تشن ىم نك ةعطرب ينقي دك هاج ف بلا كلم
 بهي لح اندجْسَم نيفيا هلا هذَه لك نم َلاَقَف ءٍموُشلا حير

 دق هثيتأ ةالصلا تْيِضَق اَمَلَق : لاق . اًهحير «ًارُع يل ذل َلوُسَر اي هت يا و .اًهح

 ىلإ يمك يف اهل هدي يتكوات اله هللاَوهدَجَوَت : لاك لي ينوكت
 رس ع ع

 [ادص» :عجارإ ًارثع كلِ : لاق ابوُصْنَمُهَدَجَوف يِرَدَص

 (لْيَرملْنَع ٠ سيق يبأ نع ايس اكد ميكو اكد - -88+*

 ىَلَحَحَسَمو اضوَت 8 هللا لور نأ ؛ةَبحُش نة ةريغملا نع ؛ليخّرش نبا
 هع

 . نيكو نييروجلا

 هّللا دبع“ ديعس اًنئدح : ًالاَ .حْوَرو عيكو ان انثدح -5
 ع

 ريبج نب دايز يَمَع ينكح : لاق (ةَّبَح ِنْبارْيبَج نبا : حور لاق) يقتل

 ةبحظ نب ةريُمْلا نَع ؛ هبيأْنَع (ةّيح نَبِيمج نب دايز نع : عيكو َلاَكَو)
00 

 اهم ءاَساثبَح يشاملاو اج ل فلَخ كارلا + 5 هللا لوُسر لاف : :لاَق

 ١84 :عجار] . هيلع ىَلصُي ل فطلاَو

 نية ةريغملا نَع «ةقالع ِنْب دايز نع ءنايقس الح - لينغا
 عم
 .تارنألابت نع بلوس ىلا لاق ةَبعش

0 
 اش تاون اثق 8 هلاك

 عكيص دم م هدس فو

 اق ةبعش نب ةريغملا
 .ءاّيحألا

 نَمْحّرلا دبع اًنكدَح -937
 مساق سارع ع

 نْب ةريخُملا دنع الجرم َلاَق

 .ءاحألا از َتاَوُمألا ايس

 هاك: 56 ةيش نب نيالا وغ بيش يرشد ع . تكول

 8 هَحاَوُهَكب ذَكهنأ ىَرَيَوُمَر ثيِدَحب تدَح نم: :4 هللالوُسَر

 [ا44 :عجار] . َنيباَدكلا

 نب عِماَج ةَرْخّص يبأ ْنَع ؛ هع اند حو اندَح - - ا 89

 قف يِبلابتفض : :لاَق ةبعش نب ةريخملا نع هلا دْبَع نب ةريكُم نع داَدَش

 0 ا 00
 «هنم اهب يلْزَحَُي َلَمَجُفَ ةرهشلا ٌذَحأَف : لاق يوشك بْنِ َرماَ ليل ت اذ

 م عوق لا قع
 لاق ؟ُماَدَي تَيرثَهَلاَم : َلاقو ةرثشلا ىقلاك «ةالّصلاب هوي لال هءاجَك :َلاَك

 دارس ىلع ا هلل لور (191/4) يل هَصقَ ىقو يبراش اكو : :ةريغم
 سم ع

 .(كاوس ىَلَع كل هصقأ َلاَكْرأ)



 مسه
 نَح هيلع ورع باه نكح ميكو انكدَح - 500

 صام يف َساّنلا باطما ٌنبَرَمع راسا : لاق .ةَمَرْخَم نْبِرَوْسمْلا

 هريس

 يهشإرل هاشم 85 ساسعا كن
 ةرّشب هيف ىضق 8 هللا لوس تدهش : : ةبعش نب ةريغملا لاقف : لاك «ةأرملا

 محم هل دهشَ 17 :لاَك ؛ كلم هشَي نمي يتلا :ر مع لاك :لاَ :لاَق «همأْوأ دبع

 . مكب

 لاق :لاَق اق. هيأ
0101 

 ايش ع ريا جيون(

 0 ريزاتتلا صقل رمح عاب / : ف هللا لور
 ةلرإاءو 3 رو اس سرت

 كلما دبع َنَع هللا دبع نْب كيرش اًنربخأ ءٌديْيانثدَح - 61
 م

 يبات آر لاق. ةبعش نب ةريغملا نع «ةبفع نب نيصح نع ءِرْمَع نبا

 لاو لبْسُتآل فايف اي : لاق يقل ٍلهَس بايك ةَجُحبدَحأ ف

 [املتما :عجار] . َنيلبسملا بحي ل هلا

 قلع نب دايز ْنَع (ةيدوُمْسَملا اني كي اَح -165 “٠

 ؛ نْيتعْرلا يف ضْعّنَ , هللا وسان ىَلَص :َلاَق. ةبعش نب ةريغملا نع
 مسا ام كن ع
 [ام47 :عجار] .وهسلا يَئَدْجَس دَجَس ةالّصل مَن َملق ٠ « ىضَمَف هب اتحبسُ

 رس ع سا ساق مس يع

 .اوُسوُ انآ َراَشأَفُهفلَخ نم هب َحبَسَق : ةرم لاقو

 ّْنَع ؛ٌةبعش اًنئدَح :ًالاق. ججَحو رفْعَج نب دمحم اًنيدح -184 5 ١
 يور و

 نْب ةريغملا نْبراَفَع يندح : لاك "ثدَحي ادهاجم تعمس : لاق. .روصنم

 انآ هلت َجَر هظْفح نمنأ مل دنع نماتْجَرَخ ملف اثيدح ةبعَش 00ا
 َءاَجاَم : لاق هدع نم جرو جو يب نب ناسَح تيقلق يلب حاصو

 8 "يلا نع هيأ نع راع هانئدَح : ناس َلاَقَ ءاذكو اَذك :تْلُقَق ؟كب

 [1 284 :عجار] . ىقرتساو ىَوتْكا نم لَكَوتيَمل : : لكُم

 7 ,ةقالع نْب دايز ْنَع «ناَبْيَش اًنئدَح را وب ةنخ

 3 ف لش اق باز كول اشك 20

 ان «هنايحل الو دَحأ تْوَصل ناقل هللا تاي ميرا مشل

 [1801 :عجار] . لجو َزَع هلا اوُعْذاو اوصف كلذ مُر

 سلا راس سرح

 ءداَيإ نب هللا دبع انئدَح : لاق. ناَّمَحَو ديلا وبأ انندَح - - 18456
 لس لس اليت ل
 هللا لورد ؛ةبعش نب ةريغملا ِنَح احر نْب دونم نع دان

 شيئا كل َلْبق سواك دك مان ةالّصلا تسيقأ مت اماَنَط لَك ف

 ىَلص مش «دللد هللا يماَسف ؛ كءارو : َلاَكَو يترهتناَف هنم اوتيل ءامب

 كراَتاِهَِلَع قش ذك ةريملا إللي :لاَقق «َرَمَع ىلإ كلذ هت وكَشَ
 ين هّنلَع سيل : ف يلا لاك ؟ يش هلع كس يف دوي نأ شحود

 ولو ءاماتط تلك انو اضوتال ءاَسب يناثآ كلو رحل ء يش يبت

 . يدب سال كد لمت (تَلَم)

 ا رد ا ير 144

 كيم سا هع

 و ؟تيِسَن «هّللا َلوُسَراَي : دل :هّيح ىلع مستو اوت اضوَت

 امس جا لج ير يترتأ اتفي ؟تيسل

 ْنَع ءروصْنَم ْنَع ؛ناَيفَس ْنَع ءنّمْحّرلا َدْبَع اًنئلَح -4

 :لاَك ا هللا َلوُسَرانأ ؛ هيب ْنَع «ةبس نب ةريقُلا نيران نع ءدهاَجُس

 [اماتأ :عجارإ . ٍلكَوتلا نم بد « ىقرتسا وأ « ىَوتكا نم

 ِنَع ءرباَج ْنَع ؛ «ليئارسإ اًنئدَح ءِرماَح ني دوس انئدَح - 011

 :لاق. ةَبعش نب ةريغملا نَع ٠ «ٍمِزاَح يبأ نب سفن ؛ (ليش) نب ةريقملا

 :َلاَقَك.هّللا َناَحْيس : :اَنلقَ َماَقَت - -رصملا وأ - رطل يف اق هللا لور اَسأ

 َدَجحَس هنآلّص نم ْعَرَهملَك امش - اوُموُ يمي - هدي راسو هلل ناس

 ملا اذإو *سلجيلك امئاقمكسياأ لبق مُكادَحأَركذاذِإ :َلَقَمث ِنيئدجَس

 41 زنا سجن لل أثا

 ٍْةلَوَع مزاح يب نسل لبش نب رع ل
 متيم كَ ما اذإ :كهّلللوُسَر لاق (294/4) لاق .ةّبش
 رركم] وْهّسلا يئدْجَس ْسَيوس ليال امئا ميسا او ؛ نجي املا

 [ هلبق ام
 عمق عر

 مشاه ّنْبا ينعي ؛ مشاه اَنئدَح ؛ميهاربإ نب بيكم اَنْئدَح - 854١١

 يلا ا

 قل ره سالم يسع مس هسا سس يساسرلا هس
 قيوم نايا مدي لإ

 يلع يّئدَح «ةَعاقرْنْب ناعم انئدَح «ةَريِغملا وبآ نندَح - 811

 ةريغملا نع «يلهابلا مام يبأ نع « محلا دبع يبأ مسالا نَع هين

 ةييارعا أما هيفا ءابح تناك «ءاّمي ف هللا وسر يات : لاق ٌةَبعش
 مسلس سل عل م مس

 ؟ءاَم نم كدْنع لَه اضَوَت 211111 لاَ

 ضرألا لقت الَو هاَمَسلاٌلظُباَم هللاَو اق هللا لوُسَر يسأَو يبأب : ْتلاَق

 ٌابحأ الو ةَّيمد سَ ةيرقلا هذه كلو رع الو هحور "نم يلب حا حور

 :لاَقَ نرخ ف هللا وسر ىلإ“ ْتْنَجَرَم 8 هللا وسر هبا

 كلك "ترك اْيلتْمَجرَف : لاك ءاَهروهط يه هنت ا اه عجا

 يمه د » روما » م 8 2
 ةيماَس هي ذوي لَو اهنم ءامب هيت ٠ اهتمي دل هللاو يأ : :َْتَلاَقَق ءاهَل

0 
 يمك قي نم : لاك جلا تحكم هيديلَخْدأَك : َلاَكراّمْخَو ناَتْح ِهْيَلَعَو

 .نيفحْلاَو رامخلا ىلع حسك اضوَتق لاك

 نبا يني «ِزيِزَمْلا دبع انكدَح ءٍمساقْلا نب مشاه انْئدَح - 1851*

 نْبةَورع نع ءريبج نْب عفان نع ؛ «ميهارب[ن ب دعس انكدَح ءٌةَمَلَس يِأ
 ٍضْمَبل 8 هللا لوُسَر بَعد : َلاَق ةريهملا هببأ ْنَع ؛ةبعش نب ة ةّريغملا سام م

 هوو عدن م مم مم مم را فهيم همس
 هير لفي مث 0 : هال هلع الك اجل «هتجاَح

 0000 هد ا

 [ام04 :عجار]. هم



 مور ميا مع ةلع
 ْثراَحْلا نينوي انْندَح «ٌةَعيِيَر نب دّمَحُم اَنثَدَح - -14

 و ل
 السر ناك : َلاَق ةَبعش نب ةريغملا نِع «هيبأ نع « نوع يبأ نع ٠ ينئآطلا

 .ةوُبم ور ىلع - يِلصْبالآ ب حّتسيوأ - يلصُي هلا

 ني ِنَمْحَرل دبع انُدَح «ِسابعْلا يبأ نب : ميهوب انندَح - 1841
 يمو و

 تيار: :ةجش نب هرقل : لاك. ةورع نَع ءداثؤلا يبأ ْنَع «داّتزلا يبأ

 رواشعم مام
 [ا3ل8 :عجارإ. نيفخلا روهظ ىلع حَسَسَي هللا لوس

 .ًاضيأ يمشاهلاو جيس هانئدَح 47

 مر سر .رز
 «ليع يعش نب اًمْسِإ اَنكدَح ثاَهْلا دواد نب ناميلس انئدَح -607

 َِمَسْهَنأ ءرمت يبأ نب هلا دبع نبا يني «ةكليرش يتب هرم نبا يني

 :لوُقَيةبِجش نب ةريغملا تدم : لور نب ماشه ىلوم بناس

 «ةوادإب ُهَتعِبت فيل ربك ءًالِْنَم لَرتَف ؛ هرَقَس يف يلا َجَرَخ
 ها ماش

 . نيا ىلع َحّسسمو ضو هلع تنَيص

 ري هو عقم

 «بئاّسلا نب ءاَطَع انثَدَح ٌداَمَح اَننَدَح نافع اًنكدَح - 5200

 :َلاَق 8 ِهّللا َلوُسَرَنأ ؛ عش نب ة ةريغملا نع «ةَريغُمْلا لوم دارو ْنَع
22 

 ٌةَعاضَِو تاما َقوُتْعَو تالا دأَوَو تاَهَو نمو: َلاَكَو ليقوم

 [14778 :عجار] لاَْلا

 ٍنَع «يفكجلا ريا نع «ةيط ينأدَح جاب انندَح - 148

 نع ءٍمْزاَح يبأ نب سْنق نع * (ثدَحي هتعمس : َلاَق ليسا نب ةريغملا

 ' 200 :لاَق ْمْوَقلا َمبَسَك :٠ «نْيتمْكرلا يف ماكل ؛ةبحش نب ةريغملا

 مَن اللف يبل مَماَنلَمَف اَدَكَم : لاق مسانيد دسم ىَضَمَو

 [اه405 :عجار] حبس يف كش

 ءِرِماَع نآآ) ريما انثَدَح مصاعب يلع اندَح - ننحف

 ؛ًةيعش نب ةَريخُملا ىلإ ةيواَعم بْنَ : َلاَق . ةّبعش نب ة ةريغمْلا بتاك دارو نع
000 0200 

 هْيلِإ تبتَكَف : لاك ريما يناَعدف ؟8 هللا لور م تغمس مب يل بكا

 ٌدَّللا آلإ لإ ال : :لاق ةالّمصلا نم فرصا اذ ومي 8 هللا لوُسَر تغمس ين
 هس سرا سرق

 ل هللا يدق يشل ىَلَع َوهَودمَحْلا هلو كلم هلل كرش آل“ هدحو

 َكلْنمالَجْاَ عقيل ْنَماَملّيطْنُمآلَو تطال عئاَم

 [امعاو :غجار] (؟6هر/ 4دَجْلا

 مويعوم ماس
 ءلاَوٌسلاةَرْثَكنَعَو «لاّقَو ليق نَع ىَهْنَي هتعمسو -- 1

 :عجار] تاهو مو ءتاَهمألا قوُعَو تاَنبلا دو ْنَعَو «لاَمْلا ةَعاضإَو

 امس

 ءدارو نَع هِيَ دبع ْنَع « «يريرجلا اربح يلع انئدَح - 817

 هللا الإ هَل ال : :َلاََمَلَس اإ ناك ؛ قف يلا نَع ؛ةبعش نْب# ةَريغملا نَع

 مهّللا «ريدق ءيش لك ىلع وهو محا ُهوك لما هلك يرش ل هَدحَو

 إةرعلا ثيدح ل. .تتعنم امل يطُم آلَو تطعم عنامآل

 . تاب أَو رْكَذي م

 ءِرْكَب نع « « يميل انئدَح : لاق. ديعس نب ىَبحَي انئدَح - ليتقفي

 و 5

 ص ١8 . الفن ٌةَبعش نب ةريغ ١ثيدح
 يي

 ًاضوَت يلا نأ ؛ هيبأ ْنَع « ةبعش نبا ةريغملا نبا نع « ءِنَسَحْلا نَع

 .ةَماَمعْاَو نحل ىلع حسو هتيصانب حسم

 يما هيعمل
 1 يل نلبس ذك :ركب لاَ

 يلا فر كو لاك هيك ريا نب ةورع يِنكدَح

 ىَّلَع بهم «هتلحاَر نع لَك مَعَت : هُم ؟ماَم كَحَم : :يل اق ءريسُم

 عمقا هيلع فك: لاَق ا جلا اوس يف لع ىو لح

 سرع ما
2 لا يلا مم «هسأرب حسو يَ

 مَ 000

 [امعمو :عجار]. مهي َمحَسَمَف نائرهاَط

 ٍنَع ؛ةرْط يبأنَع علم انئَدَح ميكو انكدَح -6
 تالف هللا لوس اوسسّرب تب :لاك. تش ني ةرمغملا نع ؛ 0 ةريغملا
 0 د ع

520000 00007 
 تاكو لَك كانت هلام َلاكو ةرثسلا ىف 1ك .ةةلملب لب

 :عجارإ. (كاّوس ىلع كل هصأ : َلاَكَوأ) داوس ىَلَع يلصق ىو يبراش

 [امسوو

 2 ؛داَمَحْمَو يئ

 0 لاَ "يبول همي طع يدش
 يا ا ا مولع ءعلا فأول 2 0

 لوسر تعمس : ةيعش نب , ةريغملا َلاَقَق «يراصنألا |ب رب ةظرَف ةكوُكْلاب

 :عجار]. ملول حبابي يلع حاس :لوُقي 8 هللا

 عاملا

 «ةقآلع نب دايز نع «نايفسو رعسم نع ؛ «عيكو اننَدَح - 181

 هل ّليقَ هام مرت ىّتَح يِلصُي ناك 8 يّبلاذأ ؛ةبش نب ةريغملا نع

 دمك :عجارإ] . ًروكش دبع نوكأ الأ :لاَقَك

 ؛يبعشلا نَع «قاَحْسسإ يبأ نب سنوي نَع ٠ «عيكو اننَدَح - لتقل
 مق 0 7 ىميمورا

 ةّئيض ةٌيموُر ةّبِج سبل ف يّبلاَنأ ؛هيبأ ْنَع «ةريغملا نب ةورع ْنَع

 لملم :عجار] . نيمكلا

 .(ح) نايف اندَح « ميكو انَدَح 9- 

 نب نوُْيَم نَع « بيبَح ْنَع «نايفس نع ٠ ءِنَمْحرلا دبع انثدَحَو : لاق

 تلح نم: :4 هللا لوس لاق : لاَ هيَ نب ريما نَع «بييش يبأ

 . َنيبِذاَكْلا ُدَحأَوْهَف بذك آى و ثيدحبي

 عامتم ٠ مجاب يكل ذأ ليش دبع لاقو

 لو ةقء

 يك لاق. 1 تباَك

 لغه هي ىلا ريا ةزح يل هه : لاق. يبحشلا

 يبل َررَبَك لاق ؛هباَصأ انو خانك قس يف كهل ؛ة هللا لوُسَر



 نيكة قيس يم هور هلك هْيلَعَو ةوادإب هني :ءاج مك باتل ا

 ُتلْيَصمت: لاَ ,ةجلا تمكن م اهجرخاَ ائاََو ديري بَعد

 اًمُهلَخْدأ يّنِإ «آل : َلاَققاَسُهَعِنآلتيَوْهأ نب ج6 اَعّلَب مل او لَ

 .ًاًمِهبلَح حسو اضو َلاَك نائرهاط اًمُهَو

 يلا لعوب هلَدهَش «هيبأ ىلع وْ يل َدِهَشَف "يملا لاق
 مهو :مجار] . يق

 ني دايز ْنَع ءُناّيْفس اَنكَح ءِنَمْحّرلاد بع اَنكَدَح -8 37

 مرت ىتح يلصُي ل يلا ناك لوي ية نب ةريغملا تْعمّس : َلاَق . ةقالع

 :كاق اال نم تقاتل سيلا +هل لق ام
 هسا ل هل

 [1844 :عجار] .ًاروكش ًادبع نوكأ القأ

 (؟65/4) مال نْب يدع ثيدح

 يق همي ىلع فلم هش واحب قرط
 س6 ماهل ملسمب
 [اذ1517 ء1م404 181445 :رظنا] .ْيَخوَه يذّلاب تاك اًهنم ًاريخ [اهريغ]

 عيد يكن عيت ديب صياح 20

 تلم ام: لقيم غ ناس: :لاَك متاح

 َلاَق) ؟بلكلا دّيَص _ ْنَع ُةيلاَسَو ٌديِقَوَوف هطارعب تْبصأ اًموُدْلُ ف هدحب

 عدن لق لك لووك تكس يكد

 ب ىلع لهنا دقق كرمان نال
 علقكمال لحمل ءلهك كال :رظنل ريغ ىَلع هرْكذَت مو

 اَتَح :ًالاَك. ا. (ينتنلا) نواس واو ير ادعي

 1 مير هر مسا ل هع ل ماس ة سا 07 ها

 نامجرت هنيبو و را 2

 ىَرَيَآلَف هم ٌمآشأ ْنْلِمَع َرظنيو همدق ائيش الإ ىَرياَف هم ص ْنَّمعْر رو
 مي ه6 فق هم درع

 رانا يَتينأ مُكْنم عاطتسا نَمَق ءرانلا هلبفتسع همام هيو همدَق ًائيش الإ

 [لةمو» 18419 :رظنا] . لفيف ةّرمَت شبر و

 نبا يني «زيزملا دْبع نع ؛ُناَيفس انئدَح «عيكو انُئدَح - 11

 هس ساو

 يبل دنع بط ًالجرانأ ؛ مئاّحنب يدع ْنَع «ٌةقرط نْب مِمَتْنَع ؛ ء عير

 ماع هع ع ع »ا
 لاق« ىو دقق هِيَ :َلاَثَق

 دب »48 هللا لوُسَر

 لوكا

 ةَميِلَخ نبا نع ظ2001ك8 «عبكو انئدَح - 18

 : يَّيانأ مُكْنم عاطتسا نم : َلاَك يلا نَع « متاح نب يدَع ْنَع «"يناطلا
 مم 0
 [18447 :رظنا] .٠ بط ةَملكبم جيمس ةرمن قشب ولو قدصعيل ربا

 همم مع
 :رظنا] ٠ وتل :لُق «تنأ بيطَخلا سْن

 16/4 ل متاح نب ب يدع“ ثيدَح
 كم:

 ا :َلاَق مئاَحٍن يدع ءٍماَمَهْنَع

 ءاقتلا لومهجك كمكهم :رظنا] َقِرْخَينأ الإ لكأَتال َلاََق ؟ضارْمملا

 لقتل لوكا

 38 سر م

 يَرُم ْنَع «كاّمس ْنَع «نايفس ْنَع «ِنَمْحرل بع انئدَح - 18161

 ُدليصُنانإهَّللالوُسَر اي : تلق : :َلاق يئاطلا متاح ٍنْب يدع ْنَع "يطق نبا

 مآ: هللا لوُسَر لاق ؟انمملا هقول يكس هجم

 000 :رظنا] . هلا مسا رْكْذاَو تنس 3 تْقشاَمب مدا

 ورْمَع نع ب ائدَح يدهم نب نمد انئدَح - ٠

 مساو
 -يلَع نْب نَسَحْلا ىلوَم - وِرْمع نب هللا بعت ْعمَس : :لاَك. ةرم نبا

 نيمّي ىَلعفَلَح م : ف هللا لوُسَر لاق : :لاق متاح نب يدَع ْنَع هندي

 هدا ل سوا

 [11694 :رظنا] . هنيمين كيلو ريح رم يذلا تألق اهنم اربح اهريَغ ىأَرق

 «قاَحْسإ يبأ نَع ءُنايْفَس اد ءنَّمْحرلا دب اَنئَدَح - -45

 نم : :8 هللا لوسَر َلاَق :َلاَق. ٍمتاَح نب يدع ْنَع « لق نْب هللا دبع نع

 ل4159 ءامككا :رظتا] . لتلك شبرا يي مامات

 [لودوؤك

٠. 00 

 ةبعش انئدح : الك. رع نْباَو نَمْحّرل دبع اَنكَدَح - -"

 50 اوسررَكُد : َلاَق متاح نب يدَع نع همي ْنَع 5 كرم نب وِرمَع

 ْوَكوَراّتلا اوُقتا : َلاَكَمُت (هِهجوي ب حاَشأَ اهم دوعن :رمعَج نبا لاق َراَثلا

 [ا4498 :عجار] . ةّيط همك اودجُت مل « رمت قشب

 ةيعشاتدح : :ًالاَق. اقع ناو «ٍسحرلابعانَح - ايدل

2-75 5 37 

 اجلك ,ةرتكو شوكو اتا اتق كل :لوقي

 1 .ةّيط ةّملَكَب
 3 سام

 د سو "د # «سروس
 أ [1م15/ :عجار] . ةملكبف :رفعج نبا لاقو

 ساعا هءمارإب مو 2

 نب ديعّس َنَع ٌفبعش اًندح رجة اند 148645

6 

 :َلاَق يِبكشلا انئدَح : َلاَق٠ . قورسَم
 م مو هموم ط1

 عّمادجاق يبلك ل سْرأ :لاَقق 8 يلا َلاَسهّنأ نيرهنلاب أطيب يرو ًاليْخَد وأ

 ىَلَعَتيِمَساَْنِإِك لكات الق : :َلاَقَدَحأ مهيأ يرذأ 9 دَحأ دق ابك يبلك

 [08494 :عجارإ . هر ىلع ْمَستَمَلَو (198/ )كلَ

 نَع «مَكَحْلا نع «ٌةَبعَش اًنْئدَح ؛رَفْعَج نب دمحم اَننلَح -06

0 2 

 ًاراَج اَنل َناَكَو « متاح نب يدَع تغمس

 ار ا ف هي :َلاَق متاح

 [اميم# :عجار] . هِي ريخ وره يذلا تال اهم



 0 لان ٍمتاَح ِنْب يدع

 متاح نبا ايتن فيك : يل لاق مث ءاهقول ةالص لع يلصأ فيك ةالّصلا
 لاق ؟ةريحلا رو لت ىنح ل لإ ف اَخمالٍنمبلا رص م تبكر اذ
 رَمَواّيط هللا كيفي لاق ؟اًهلاَجرَو مطب ناعم َنياَدهّللا لور اي :ت 0

 اق الار بالكل هدبة يصت موكل لوسي "ل :لاق«اًهاوس م يمل

 تومي نيم 5م حراوجلا نم متل امو ْمُكَللحَي : :لاق ؟اهنم انك حي
 اق لَ لا مسار ميل نكس نما 1 هللا مكمل مم
 َكَمَْأ مسلخ يَ هللا مما تركو تَسْرأمث ابو بلك نم َتْمَلَع

 كاان 3 فهنم لكاي ملول :لاق ؟لكذإو :تلُق كْيلَع
 آل :َلاَق؟ است نيح ىَرخأ بالك ابل طلاَخ نإ تير : :تلُق ءَكِْيَلَع
 نإ هللا لوري ؛هتل ديل لسن يداوم كلك آمل تحل َ
 امال ضارعملاب تْبَص ص ام لُكأَت ال :َلاَق. لحي امق ضارغملاب يبو

 ٍنْبوصاَعْنَح رَصْمَ اَنَدَح «قاررلادبعاَندَح - -184548
 نإ ِهَّللا لور اَي :تلق :لاَك. متاح نب يدع نع ؛ «يبعشلا نع «ناَميلَس سو ل

 كبل كَسْنأ املك تّيَمَسَو كبك تل اذإ : لاق ديس ضرأ يضا سه عربا اس

 او .هسْفَت ىلع َكَسْأ اَمنِإهّنإف لكان ال هش هم لكأذإف «لتقنإو كبلك

 اهب يردَتال كن ؛ 1 ّلق اهبل مَسْش مكب ذا :كطلاخق انك كلك تس
 [18454 :عجار] . هلق

 مه ماع
 ِنْبدَّمَحُم ْنَع «اَسَحنْبماَشهاَنربخآ ديزي اَدَح - 11

 "ثيدَح : متاح نب يدَعل تلق : لاق. لجَرنَع «ةَدْيبَع يبأ نع ؛ نيريس

 هلا لوس جوخ يلام معَ : :َلاق نم همس نأ بحأ لع يل

 مولا ةيحائتْنقَو ىَّتَحتْجَرَح «ًةديدَس ةَهاَرَك هجورخ تهرَكَذ
 يناّكم تطرَكَف : :َلاَق ءٌرَصُيَي ىلَعاتْسدَق تح (داَدْفي ديزي يي لاقَو)

 لجيل انهيت را "اول هللا : :تلقق : لاق «هجورخل ييهاَرَك نم دش كلذ
 هشيئاق تمدقق :َلاَق ٠ اتسع اقداَص ناك « يرضي ملبذاك نك نإ

 ُتْلَخَدَف : :لا متاح بدع متاح نب يدع سانا لاقت مد مل

 :َلاَق اثآلك ٠ ْملْست ملأ متاَح نب يدعي : ين لَك هللا لور ىَلَع
 ينيدب ملعأ تنأ : لشق ؛كنم كن كنم كنيدي ملعأ انآ : لاق :نيد ىلع نإ

 تلف ؟نلمؤت عارم لفات تناو يوكل نم تنس مل: :لاق !؟ يثم
 اَيَلاَْنأْد يمل : لاق كيد يف كلل حيل ادَهَنإَف :لاَق٠« ىَلَي
 :لوُفت مآلْسإلا نمي يدلاامملعأ ينإامأ :َلاَقَك ءاهل تْعَضاَوَتَق

 ؟ةريحلا فرت برم مُهمر كوه هرقل نَمَو سأل ٌةَفعم هَ امنِإ ير مك يعم ل رك

 اَنَههّللا نمل هدّبي يسن يدنا :لاَق ءاهيتعمس دقو ءاَهَرآ مل : :تْلُق
 راوج ِرْبَغ يف َتْيَلاب فوت ىّحة ةريحلا نم ةنيِعظلا جُرْخَت ىّنَح رمل

 ! ؟َرمْره نب ىرسك : تلق : لاق سره نب ىرسك روك تتلو ءدحأ
 دع لاق دَحآهَيآل ىحلاَمْاذَيلو رم نب ىرسك ٠ معن : لاق هه

 رىاعثإ

 ه كب عع طر ديه
 رول هدي يت يدنا ا رذ كنك و مما

 سس ساس

 ٌةئيعّظلا هذه : ا 5

 رو سا

 لقتدم لوكم ؛ لهما لهاا :نيظنا] ٠ اهلك 8 هللا وسر نال هللا

 [لوكن ال ,لا0وم/ اا

 هةاماعرا م

 نمَحّرلا دْيَع وأ لاق دس نب هللا اند - 1616

 بنش يبأ نبا دمحم ن١ هّللا دْبَع نم انآ هتْعمسو

 لاق «يئاطلا سلا نب ديلولا نب ىحيْنَع «باّسانييََدَح َلاَق
 هر )ميلكاسأْنَم : لاق تاس نب يدع ْنع'يئأطلا لحم ينبح

 دو ليس رباَعْلاَو ضيرَمْلاَو َريبكْلاَو َفيِعَّضلا انف 3 «ةوجسلاو عوُكلا
 . 9 هللا لوس عم ي : نك اَذَكَح , ةَجاَحْلا

 0 ا
 لامس نع يعش اًنئدح : لاك وطبخ ام

 0 كسك يا ل 3 :لاَق 0

 ينعي رم ِ -ركذلا ٍ - هَكرْدَك ار أ َداَرأ َكاَبأَن

 مدت: َلاَق ؟اجرَحَت الإ هعَدأآل ٍماَمَط ْنَع كلآسأ يْنإ : :تلُق :َلاَق

 ايتو لك لأ تلق ةّيارصت هيف تْطَراَ نيش

 َتْفَشاَتِب ملام : : 4 هللا لوُسَر لاَ ؟اًصعلاو ورمل هيأ ب بأ
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 [1414596 :عجارإ . لجَوزَع هللا مسار كذا

 ُهَّنأآلإ هداتسإب ُهَرَكْذَف . . .ةَبعش اًنئدَح ؛نيَسح امدح - 77

 اكان : :لاَكو .يئاطلا يرطق نير تمس :َلاَق
 لوكنت :رظنا] . ركنا يني : :ةلامس

 نب كلاَمساَنئدَح ٌةَمَلَس نب داَمَح اًنئدَح نيب امدح -18467

 14154 :عجار] ٠ مدار د رم : َلاَكَو دّّصلا ٍعضْوَم نم ةرَكذَف. .٠ برَح

 5 هرومهمو
 ٌكلاَمساَنْكَدَح ٌةَبعش اًندَح رئيس اننح 64

 ير علو 52-0
 ةكام هليل ُجَرءانآو منا َنْبْيِدَعتعِعَس : لاق. ةَكرط نب ٍميِمَت ْنَع

 :َلاَق م «كليطخأ آل هللا ؟ مناحي انآو مهد ةلام يأت َلاَقق ؟مَهْرَد

 اَهريَغ ىأرمّل نمي ىَلَعفّلَح نم : :"لوقي 8 هللا لوسسر تغمس يأ الل

 [1845 :عجارإ] خوه يذلا تالق انس اريح

 ْنَع ءِروُصُنَم ْنَع ؛ ليئارسإ انئدَح مد نب ىيَحَي انئدَح - ط6

 ايلا لاق. متاح نب يدَع نع «ثراَحلا نب ماَمَهْنَع ؛ مهري

 او :ةتلُق :لاق ءلُك : :لاق ؟تاَملَم الك لسانها لوو اي : د
 سير قل :لاق امري بلك اًهْكرْشَيْمَلاَم لكَ لاق ؟َلَتَق

 :عجار] . لكات الق هْضْرَمب باص َنِإَو ؛ لُكَف َقَرَخْدإ : َلاَق. ضارعمب

 [ادؤكم

1١ 

 نب دلاَمساَنكدَح «ليئارسإ انندَح « قاررلا دبع اًئدَح - معك

 ف يلا تلأَس : لاق متاح نب يدع نع «ييرطق نب ير نَع «بْرَح



 نييفوكلا دتسم |

 لس ماعم
 هلام اوكار ْمَكش اسيا : لاق ةديصأ دّيملا نع

 [1816 :عجار] . ولو

 «بوُيأ اربح دير نبا يني ٌداَمَح اًنئدَح سوي اًنئدَح - ١185 ها/

 - ينعي - :لاق لجَر ْنَ «ةقيتح نبيع يبآْنَع « «نيريس نب دمحم نع

 ان لانا ين ىو وت ند ا سا لالا ف

 [144145 :عجار]. ثيِدَحْلا

 دمحم نع + 'الو نبا نع «دَ يبيح - اداديمل

 فلست يذل نك ل ولاة يف حل

 يذّلاانآ نوكأ درك ائيدَح كن َدَحأ تنك ينإ 5001 هيب

 ىّصْنَأ يفتن ىّنَحت رفق “يلا ثعْباَمَل : َلاَق كلم همم ريب دهم م مياكاملا

 [ هلبقام رظنا] . ٌثيِدَحْلا رك . . مورا

 ملورز هرهمو
 نع ؛ يرسل نع اا نعا ليف نب كمحم اًيَدَح - اينما

 م يمس
 د لاك ؟بولكلا

 ين ٠ نكأتالك لكاذإك ٠ بلا لمين آلإ تلقت ذو «كيلَح نكس
 ساهي

 ةالَقاَمرْيغ نم بالك اهلا أنإَو «هسفت ىلع كأن نوكأ "فاخأ

 [1845: :عجار] . لُكَأت

 ,شَمألا نع «دايرَش اندَح همني اند -
 اونا : 8 ينل لَم: لاك. متاح نب يدع ْنَع ؛ لقُعَم نيا نع «ةَمكيح نع
 َحاَشأَوَرالااوقَتا : لاك“ ا انط ىلح هجري اتاك :َلاَقَراَّتلا

 ةّملُكبَ اوُدجَتمَلْنإ ةَرمَكّ شبلول اوُقَلا : انالك وأ نيم : لاق ههجوي

 لوكنت لهو :رظنا] .ةيط

 يول ءعمنو
 « قاَحْسِإ يبأ ْنَع ٌقبعش اًنئدَح «رفعَج نب دمحم اًندَح - امقكا

 رلاَق : :َلاقيئاطلا متاح نب يدَعْنَع « لقْعَم نْ هللا دبع ْنَع هللا وُسَ

 1844١[ :عجار] . ةرمكق شبوك را اونا (؟93/5): 2
 َدْْعُتْنَمَي دوا هما مرة

 :لاَق . ةعش عش ان اًنكدح رفح نب دَمَحُم انئدَح - ك8"

 سوم ع عشق يل

 ندع هيرب ميئضس لاق .ثادحي عكر نب زيزعْا
 ىأَر مُث نيم ىَلَع فل ْنَم ل اوكي 8 هّللا ٌلوُسَر تعمم :لاَق. ٍمتاَح

 [1147+ :عجارإ . َئيِميكيويَج وه يذّلا تالقي اري

 ونا لاك َقاَحْسإ يبأ ْنَع ,ةبعش انثدح ؛ نافع انئدَح “17 ١84-

 تمس هُوَ ِلَقعم نب هلا بحت طعس يف اوفو يح اوُنَمْحاَو را

 قشبوَلو رانا : لوي هلا لوس تضم : لوُفَي متاح ّنْب يدع

 1844١[ :عجار] . ةَرمت

 ه م يب

 يمّلسلا ديزي نْب نعم ثيدح
 هستستسسسسسسسسسسسسسعا

 ٠ _ ننعم ثيدَح

 ا 0 ديزي نب نعم نع

 :عمجار] ٠ : يكل لع بلح ؛ يجن 8 ا يجو يل

]06 4 

 - 9 نا د 32

 بطاح ند دمحم ثيدح
 مع ديببخ يي

 نع ءكاّمس ْنَع « ليئاَرْسِ انتَدَح «َدَمْحآوبأ انكدَح- 10156

 يب سبك ءيدَيتكرَحاَف يمأل اردق توات : لاق: بطاح نب دمَحُم

 نمْرَفْصأ انآ ؛ «لوُشَياَم يرذأ الو يدّيْحسْسَيَلَمَجن . قف يبتلا ىلإ يمأ

 فلشاَو ساّنلا بر َساَبْلا بهذأ :ُلوُشَيناَك :تلاقك ؟يمأ “تاس كاد

 00ا 0 جال كا لإ ةةخآل ينال
0 

 ارث ىلإ لاك 1. طاح هطصضَ ؛كاّمس نع «كليرش اَنئدَح

 ىلإ يأ يب تبعد : لاق (تَمرَوف» َلاَقْوأ ميهاَريإلاَق) يدّيتكرتحاَ

 يف يأ تْلأَسُ «ثُفَيَلَمَجَو وهام يرذأ ل ملك ملكي َلَمجَ ٍلْجَد

 [16881 :عجار] . هللا وسر :ت تلق ؟لُجرلا منام ةقالخ

 هريس لو

 يبأْنَع «قاَحْسإوبأ انثَدَح وِرْصَع ْنْبةيواَعَم انئدَح - 18

 لور لان : َلاَقك بطاح ندم عملا تنك : َلاَق ."يعّجشألا كلام

 ُقطَجَو بطاح يرق ءاوُجرْخاَ ؛ لخن تاك اضيق أ : 2 هللا

 .ةّئيقسلا كلت يف نت لوك لاك «'يشاَجنل لبق رْخبلا يف
 ما ع

 َنَع جلوب انئَدَح ,ةئاوعوبأ انكدح :ناَفَع اًننلَح -
 سس و2 ساس هس هساس 00

 ٍماَرَحْلاَو لآلَحْلا َنيباَم لصق : هللا لوس لاَ: لاق. بطاح نبا دمحم

 1987١[ :عجار]. "لابو تما

 2 بطاح نبه م دمحمل تلق : : لاق . جلب

 َنِياَملْصكنإ 8 هللا ل وُسَو لاك «تطنص امسي : لاق هابيل

 لوما .عجارإ - فلاب برا يمي تنوصلا مرسلا للحل

 رو د ةمرعدو
 نسب دمحم اًنيدَح - ك6

 ْتَكَرَحاَف يدي ىَلَعُرْدقْلا تعقَو : لاك. ِبطاَح ِنْبدَّسَحُم ْنَع «برَح

 هه
 بعذأ : دوُق اهل اناكو هلا لوُسر ىلإ يأ يبق لطنا « يدي

 اه :عجار] يفاّشلا تن نإ هفلشاَو او :لاَك ةبسحأو ءِساّنلا بر سابلا

 نب كاّمس ْنَع ٌقبعش اًندَح ءِرّفَعَج

 لجَر ثيدَح
 << 3 ا 1

 10 م قس دق ل

 بئاّسلا نب ءاَطَع ْنَع : ةناَوَع وبأ انكدَح نافع اًنئدَح -

 َنساَّلا اود : "لوفي ف يبل حمس مَع ؛هيأ نع «ديِزي يبأ نب ميكح ْنَع

 :رظنا] . هَل حصل« لق هاَحألجَ حصن اذ ضي نم مُهضْعَب بصي

]1 



 امزح

 ”ئاطَعاَنتَح ٌباَمَم اقدح ُباَنَعاَندَح 17
 ُتْيَآَر ىليل يبأ َنْب محلا َدْبَع هيف َتْفَرَع ٍمْوَيلَوأ ناك : لاق. بئاسلا

 :ةلوثي مت ةزاكج جي رامح ىَلَع ةيحْللاَ 7 سأرلا ّضْييأ اخينا
 روور مر لاو

 ْبَحآ هلل اقلب حأ نم : لوي 8 هللا لوسر مس ءنآلف نب نال ينكدَح

 بق :َلاَق مال( /5)- هلا رك هلا اقل مك مَ بماَقل هللا

 سيل : لاَ «َتْوَمْلاُهَرْكئانِإ اوُناَقك ؟مُكيِكياَم : :لاَقَك «َنوُكيِموَقْلا

 حورت» مح هعقاولا]«َئرتَملا نم ناَكأ نإ انتِ َرَضُح اذ هّنكلو ؟كلُذ
 كس ع دع سا هامل

 هللا ءهّللا اقلب َحأَكلَدبَرشْبادِإك مك ةعقاولا] (ٍَنجَواَْيرَو

 مالت :َنيَلاَضلا َنيبذَكَملا نم َناَكذإ انا ُبَحَأ هئاثلل
00 2 

 ةيلصت مث) دوعسم نبا ةءارق يف : كاطع َلاَق نيكل ةعقاولا]4ٍمِيمَح

 زا قالا هللا ءاَق 1 6رك) كبر اذِإَ 44 ةعقاولا]4ميحَج

 نييفوكلا دنسم يناث

 ه يمامم

 مْيَعُن نب ةملس ثيدح

 ٍملاَسْنَح روُصْمانئدَح ايش اندَح «جاَجَح اًندَح - 184“ ماس *#

 (8 لولا باَحْصأ ماكو : َلاق) مع نب ةمَلَس َنَع ؛ دْعَجلا يبأ نبا

 إو «ةّنجلا َّلَخَد انيس هبة لري ال هَل يقم ف هللا لور لاف : َلاَق

 00 :رظنا] . قرس ْنِإَو ىَنَز

 رهتش نب ماع ثيدح
 ٍنَع دلاَجُم نع ايلا ؛قارلذبَ تح ك4

 لوك 9و كَ

 مل :عجار] . يا اوُعَدَو شير لق« نم اود
 معقم

 «َليِعاَمْسإْنَع «كيرش اَنكَدَح ءرماَع بوس انندَح - ١ 1ك

 اوذخ : :لوُقَي 8 هّللا لوُسَر تغمس : لاق رش نب رماح نَح طع نع

00 

 . مهلعف اوعدو شير لوقب

 ميلس يِنَب نم لجر ثيدح

 مر ري م

 ةقاحشمإ وب اربح بش اري اممم اح - لتخفأإ
 علل ع

 .لوسر َدَقَع :َلاَق. ميكس ينينم لجو نَع "يدها رج نع يئاَدمهلا

 ثْمَحْلاَو :ناّريملا ف صن هّللا َناَحْبس : َلاَقك (يدَي يف ْأ) دي يف كف هلل

 ف فطن د وُُطلاو ضرألاو ءاَمسلا نامل "و «نازيملا المت هلل

 ,7؟14ل/ 101451 :ةديرب دنسم يف يتايسإ . رْبصلا فصن ٌمْوّصلاَو ءناَميألا

 [ىلمجلاب ىلا

 ١07 ص
 كاحضلا سس ةريبج يِبأ قيد

 نع «دنه يبأ َنْبدْواَد اَنكَح «ليعامْسإ اَكَح - 182

 رية مما م

 ةملَس يتب يفتك انف لاك. كاملا نب ةريبج وأ ينكدَح : لاق يبشلا

 ةَنيدَملا 8 هللا لوم وسر مد :كاقا»١ ترهز)4باقلالاب اوتار

 نم مشاب مهم دَحأ يعد اَنإ َّناَكَف ,ةكالكؤأ ٌناَمْسسا هلو آلإ لجَر انمي

 اوزياَنَت الو تر اَذَه نم بُني هلا لوُسَر اي: واق ءاّمسلا كلت

 .[11 دكا رجحلا]4باّقلألاب

 "ل 0 -

 6 23 لجر ث ثيدح

2 

5000 

 00000 رظنا] ٠ ا م اور سس 20 كلي 3 :لاَق هنأ

 مجالا راع يح

2# 
 هضاب هاش دع ءوعدو

 نع نيصح ْنَع

 © كلوش َلاَق- م .دتجلا يأ ياس

 :رظنا] اذه يمي ىلإ محرم هَحَرطأ ذأ ين رمق « بك نم امال

 ا اةفقْخل

 ه5 يكرر ك7 0 د
 ينّرملا رغألا ثيدح

 2 مرا 6

 3 0 وسلا: :لاَق. ين .5ث يل نع ينال

 ا ١٠؟ :عجار] . رم كم مول هلا فذتسال يو يبل ىلا

 يبأ َنَع قرم نب وِرَمَج ْنَع ٌةبعش اًنيدَح بطر اًندح -0

 اياب: :لاهنأ 8 يلا ِنَع ءَرمُع نبا ثدَحُي ينزملا رخل َعمس هنأ هةر

 ةئام موي لك لجو َزع ه هّللا ىلإ “ب وُثأ ين مكبر ىلإ اوُيوُت سال
 [اذد101٠ :عجارإ . م

© 
 «لآله ِنْب ديَمَح نع «سْنوُي انندَح «ليعاَمْسإانندَح - 1654

 لاك : :لاك يلا (311/4)باَحْمآّن م ٍلُجَرْنَع كرب يبأْنَع

 هللا ىلإ “بوث ينك هورس هللا ىلإ اوُيوُتسأنلا اَهي اهي اي : ف هللا لوُسَر

 ينل لوتس ينل :ةلأتلا 0

555 



 »م مو

 ُبوُبأ اَنكدَح :َلاَم. 0 :َلاَك
 موقف

 يجامل نم لج نَع درب يبآْنَع «لآله نديم نع ؛ ىنعمْلا

 ٌمورفْعَتساَو هللا ىلإ اوُيوُت «ساّنا هيأ اي : :لوُشَي ف يِبلا تعمم : لوي

 رركم] ٠ رم ةفم نم رثكأ أ ةرم ةئم ويلك يف“ ةرفطتسأو هللا ىلإ ب وُثأ ين

 [ هلبقام

 ل هه
 نع «ةقالع بدار ينّئدَح بش نَع « ىَيِحَي اًنئَدَح - 11665

 ندمان ان ثوُكت وي يبل طمس :: لاق. ع

 55115 للك لت ما

 نلت ١ ةبعش اَنكَدَح - ؛عساقلا نب يدمه اند ١- ايل

 مكر (رمكسألا حير نبا : : نايس

 ةمةوم رو

 ةيدور نب ةرامع ثيدح

 همامع مهاسادو
 رام (ريرخب وبك «ليعاَْسإ نع ٠ ىَحَي اَنئدَح -5

 0 :لاَق. ةرثصتلا لأن مجرما + لاق هيب نع « يور نب

 ما ساس
 مشل :لاَق يذلا كو شكلا ملط ل لم حرا

 هدم دل هللاو لجلال يبل هاو يان منعمَس): لاق ؟هنم

 [170؟ :عجارإ . كلذ

 ع اَدَحو َلاق دِلاَخ يبأ نبا انئدَح «عيكو انثدَح - 18 4ا/

 «'يِفّتلا يور نب ةرامع نب ركب يبدع ءراَتخُسْلا نب يرتخببلا انكدَحَو : لاق

 ىَلص ل ُجَرَرتلا جِلْيْنَل : لومي اف يلا طعس : لق هيبأ نع ةوعمس

 ةتعمس تأ : :ةرلصبلا لهأ نم لجو لاق ايو َلبكو سْمشلا عونط لب
00 

 هاَعَوَو يان ةئعمَسل د هش :َلاَق معن: لاق ؟ل هللا لوُسر نم

 [175؟ :عجار] . يبل

 ؛ بيور نب ةراَمع نع نيصح اًنئدَح « ليَضُق نبا انئدَح - 18 عام

 :َلاَقَق وعدي يدبر يشُي هِيَ عفار ريثعلا ىلع ناورم نب َرشب ىأَرد هنأ

 شيوعا ىلع ا هلل ولسان « نيد ِنْيئَمهللا نع

 ١701١[ :عجار] . عصاي

 ٠ << ممم و 1

 يئاّطلا | سّرضُمم نْب ةورع ثيدح

 ويب مارب مشوا
 0 ةقاراط ير اخ نيغا

 ويملك نط ل مهل وُ ينج + تلت ,فنؤملا

 للف تاقرَع ىتآ .؟السملا همام“ 8 كل

 17١5[ :عجار] . ُهَقفَت ىصَقوهَجَح مترات وأ الب
 مهل

 يبأَنْ هللا دْبَع تعم : لاك. ةبعش اًنكدَح حور امدح - 16

 نب ةَكِراَح نب سرسعم نب ٌةوَرع ْنَع « «يبعّشلا تْعمَس : لاَق. رْغّسلا

 ؟جَّحْنم يلّلَه : :ُهَلُسْلُفَف ' مْ وهو ف هلا لور تأ : َلاَث مآل
0 

 اَنَهاَنَعَمفَنَو مت ؛َناَكَمْلا نه يف ةآلّصلا هَ اَنَعَم ىَلَصْنَم : َلاَقَ

 مَتْدَقَكاراَهَتْوأ اليل تاكَرَع ”نم كلذ 5 لبق ضاق مامإلا ضيفي ىّتَح فقم

 .ُهَنفَت ىضَكَو دَجَح

 يبأ نْيهّللا دْبَعَْع يع انئدَح ءرْطضلا وبأن 1644 ١-
 ميسو عندش رك

 نب سوأ نب سرغُم نب ةورع نع «فدَحي يشلاٌ طعس تْعمَس :َلاَق.رّمسلا
 .ةزكلك. البا: الن ئراح

 رّفّسلا يبأ نب هللا دْبَع :َلاَك . ةَبعش اَنثدَح «ُناَفَع اًنئدَح -7

 نب سر ان ةَورُع (511/4)ْنَع «يِبشلا تغمس :لاَق. يكدَح
 لطم ركام... . عْمَجِبَوْمَو ف يِللاَتْنَنآ لاَ مآل نب ةكراح ِنْب سو
 ْ . حور ثيدَح

 هللا دبع ْنَع «ةبعش ث انكدَح :َلاَق رَفعَج نب دمحم نندَح - 1849

 لاق وسوم نأ قرع لح لك 0 لاق. .رثسلا يأ نا

007 2 
 ادمان اكتم ين واهات لس َلاَقَف

 3 مع ل
 [1ة.:5 :عجار] . .هَتفَت ىضَقَو هجح

0 
 نب سي ْنَع «دلاَخ يبأ ْنْبا انَدَح : لاك ”عيكو اًنَدَح - 1.

 سمشلا يف انآ ْبْطَْيَوُمَو 9 يتلا ينآر :َلاَق. هيأ ْنَع ؛ « ٍمْزاَح يبأ

 [اةكنم :عجارإ . لظلا ىَلِإْتلوحَف ينم

 هيبأ ْنَع يرْهُزلا ناوفص نبا ثيدح

 نب ٍمساَقْلا نَع ءناَمْلَس نب (ريشبْنَع « «عيكو اًنئَدَح - 66

 ممم عل
 «هيبأ نَع «ناوفص حي نمرََلا ةدش نإ رهظلاب اومرنأ : لاك لف يلا نَع

 م هم



 نع ءًأريشُي ينعي ؛ ليام كَدَح ىَي ند
 اوذربأ : : هللا وسر لاَ :َلاَك هيأ نع « يطل َاَوَْص نْب مسالا

 مكه روق مرح ريل ةالصب

 خا
 وأ يئدَح : لاق َنايفُس (رغ) ءىحَي اَندَح -17/

 سا سرع
 .لاَق : : لوي درص نب ناَمْيلَس تعمّس : لاك. َقاَحْسِإ

 «قاَحْسإ يبأ نع ,ناَيفس ْنَع ؛(نَمْحّرلا دْبَع اًنْئَدَحَو -

 :ىَبْحَي َلاَك) : :باّحألا موي هللا لور لاَ َلاَك درص نب نايس نع
 [3ال/4 414444 :رظفا] ٠ اًنوُرْدَي ةلو مهوُزْعَ ّنآلا (قدنتا موي يني

 انآ تغمس : :َلاَق .ًةبعش اًنئدَح ءرمعَج نب ب لمحم اًنيلَح -469

 وي هللا اوُسسَر فصلا [امل] : لاك دّرص نب ناَميلَس نع ءَقاَحْسإ

 [ هلبق ام رركم] . نوزع آلو موزع ّنآلا : لاق باّرخألا

 ُنْب ُدلاَخَو درص ْنْب َناَمْيَلَس هيف ٌعَمَتِحا اًممو
 يي اعمل
 ةرع

 همر مع امةهدع
 نب ٍعِماَج ْنَع « «ٌةَبهَش اَنئدَح ؛ ِرَشْعَج نب دمحم ٌلَّمَحُم اًنَْدَح - م6

 َدِلاَخٌو دّرص نب ناَميلس مم هال تنك : :َلاَق. راَسَيِنْب هللا دْبَع ْنَع ءداَدَش

 ملأ: : هبحاصل اَمُهدَحآ لاق «نوطْبم ةراتج بأ ناديري مهو ةطقرع نب 57 سر و

 :رظنا] . ىَلي : لاَ ؟هربق يف بذي لك هبي نم :1 هللا لور لَ
 [؟امكال ءلوددا

 ١- نب عِماَج ينربُخ ذأ كبش اًندَح نباح /

 نب لاو درُص بام ااك لاق راّسُيَنب هللا دبع تْعمَس: َلاَق .داَدَش لما م نيرا
 :هبحاصل اَمُهَدَحَأَلاَقَق ؛ نطبلاب تامالْجَر نر كَ َلاَق «نيدعا ةطقْرَع هدا لعل ل

 يف بينك طبل م :َلاق 89 هللا لور انآ (كقلَباَمَوأ) تمس اَمأ
 [ هلبق ام رركم] . ىَلَي رَخآلا : لاق ؟ِْبَ

 يب ْنَع .ناّئس وم ينابيشلا ٌديعَس اَنئدَح ارق اندَح - - 1861

 به لاَح انكار مق «هتاتجب جاف حلاص جر تام: لق َفاَحْسِإ

 :ةلاَقق-ةّحسم هلت ئاَكدَف اًمُهالكَو - دَّرُص نب ناَمْيلَسَو ةَطُقرع
 ل او مُعناو نط هب الكوك عاملا لجل اذهب
 8 هللا لوُسَرَتْممَساَنَأ َلاَقَق هبحاّص ىَلِإاَمهْدَح دَحأ َرظَنَق َلاَق ءَرَحْلا
 . هربق يف بذي ملط هلق نم لو

 رماني راّمع ثيدح هيَ

 يبأ ْنَم هدا اند «ماَمَه انئدَح :دّمَّصلا دْبَع اًنئدَح - كانوا

 َتباَرأ نايا اب اي : :رساَينْبِاَمعلتْلق» َلاَك٠ داّبع نْب سيق نع «ٌةَرَضَن
 هللا لوُس زر مكيلإ هدهَع يش زا مكيأَرب“ رميت يذلا َنَمألااَذَه ولع هرويعكا

 رص ننام يدَح
 هه هلم اس يرعب ع

 ىلع يكب ا هللا هام َلاَقَ ؟( 377/4 )8
 . سائلا

 دّبَع نْب دَمَحُم نَع «كيرش اًنئدَح مَدآ نب ىَيحَي انيدَح - -- 5

 7م
 :رامع لاق: لاق . مكس نب هللا دْبَع رع «ٌةرم نب وِرمَع ْنَع «يدارملا هللا

 مهكاولوُق :َلاَقَق ٠ قف هللا لوُسر ىلإ كلذ اًنوكش «نوُكِرشمْا ناجم اَم

 .ةّئيدَمْلا له امهم ايار دل : َلاَق ٠ كل َنوُنوُقَي اَمك

 ةَيجاَتْْ'َع «قاحْسإ وأد « ضايع نب ركيوبآ انئدَح - 8
 : هّللا دبع َلاَقَف ٠ سيلا يف ذ دوعسم نب هلا ديو راَمع ارادت: لاك يعل

 2000111 :ةاَمَح هَل لاَقف تلَص امل َءاَمْلا هيف دجأ ل ًارهش تكمل
 لوُسَر ىلإإ[تدَجَر سله ةيدلا َُمَتتممتفتبجَِ بألا يف تو اَنآ

 .مُسْيلا كيفين: َلاَتَق «"تطئص يذّلابهئربحَأد لف هللا ”وقع

 اَنكَدَح :َلاَك. ةّبنَغ يبأ نب كلما دبع ْنْب ىَبحَيانكدَح - مك

 ٍلَمَجلَمْوَياراَمَعْسيِقل َلاَق. َقراَخُصْلا هيب دج ْنَع «ةّريغملا نبا بقع
 سم ماع اشف يا عمو ل
 ةيآر تحن لتاق : :َلاق ؟َكَعَم دوك كعمل : تلق ءرق يف لوو

 5200 مما م
 . همؤق يار تحت لاقي اذأ لج لل ب حّتسينك ا هلا لور ادإِم كمْ

 نب نَمْحرلا دبع اَنئدَح :لاَق. ميِهاَرْيإ نب شير اًنئدَح -86 03

 :لئاووُبأ لاق : لاق َناّيَح نب لصاَوَنَع «هيبأ نع ءٌرَجبأ نب كلَمْلا دْبَع

 َتّقَلْباد قل ناظْقيلا اَبأ اي: انف َلرَئاَملَك رَجوأَو َمَكبَفراَمع اًنبَطَخ

 نإ لوي هللا لوُسرْتْعمَس يّنإ : :لاَق ؟ْتْسَّصَنت تلك ولف تزَجْوأَو

 اوبرصفأو ةالّصلا اونيطأق ههفف نم م هتبطخ ّرّصق 3و لجررلا ةآلّص َلوُط
 1 7” ةرطسل لاين ةبطخلا

 "ا هل تك ع سريع سا لإ اس كرك
 2 بيرلاوَب اًثدَح ٌةملَس نب دامح انئدَح نافع اًنكدَح - اممء١م

 كف يلا تنآ لاق. ٍرساَيِنْب راَمَع نع ؛ ةّيفلَحْلا نب يلح نب دَّمَحُم نع
 .مآلسلا يعد يلع لَو صيوهو

 ُقَئاَتَت اًملَح ءُناَبأ اًنكَلَح :الاَق .سّنوُيَو ناَفَع انيدح -84
 م ةسافا م ل

 نب رامع نع ؛هيبأ نَع « ىَّرْبأ نْب نمْحَرلا دّبَع نْب ديعس ْنَع ؛ةرزع نع

 سيلا نع ف هلا لوُسَرلأَسهَّنِإ سوي لاق) ف هلا 'يِبئذأ ؛رساَي
 ميلا ين لوي اناك فيّ اع َلاكو هجوْلاو نيكل هيرَض : َلاَقَف

 .نيثكلاو جول رض
 ًَِض «ليبارسإ ادَح ريل نبل دبس اح - امه

 ُهاَكَع اَيَلَع رَمَف دجُسمل دجْسَملا يف ًاسوُلج انك: َلاَك.ناَسْلم نْبناَورئ نع ءكاّمس

 ؟ةّكفْلا يف لوفي © هللا لوُسَر نم َتْمِمَساَم اَنثدَح سَ هلق رساي نبا

 لي كلل نود ايمو يدَبنوُكي لوفي هللا لور : : لاق
 مناف :َلاَق ُفاَنقَدَص اَم كريَغ اكلَح ول : :هلاَنلق : :لق انيمي

 انكدَح «َسُنوُيْنِب ىسيع انكدَح ءِرطَبْنْبيلَعانئدَح ١-
 دمحم ع ها عمور مو 53 وثرةمع

 دمحم نع « «"يراحسلا مح نب دمحم نب ديزي يد «قاَحسإ نب دمحم



 هر عكس هدو
 ل راك ناو رحب طلت لا ير

 رب 200018 "يلَع يل لاق

 ؟يِلَعَواَنآتفلَطْناَف «مْوّنلا انْيشَع مث ةَعاَس ْمِهلَمَع ىلإ اًبرظَنُق ءْمُماَتجَم
 نيه ام هاو ءاتسنق « بارا نم مد يف ٍلَّْلا نم روَص يف اًنعَجطْصاَف

 لاق ذمؤويق املا كات نم انيك هلجرب انكرحُي قف هّللالوُسَر آل

 لأ : لق« بالاس هيلع ىدئاتل باث: يلع 8 هللا لور

 َدوُمك رميح :لاَق ِهّللا لوس اي ىَلب : انْ ؟نيِلَجَر سائلا ىقشأب امُكئدَحأ

 ل ىلح نيني ءدخ ىلع خدع لاو رثع يذل

 [لمم5 :رظنا] .(هيحل يني) هذه

 وم
 نبا لاق :َلاَق. ٍحلاّص نع « « يبأ انئدَح بوعي انئدَح - 1م

 نْبِراّمَع ْنَع سابع نبا نَع ؛هّللا دْبعُنْبِهّللاد يع يكدَح : باهش

 ًةَشاَحهَمَمَو شيلا تآلوأب سرع 72 (؟88)54/4 هلا َلوسرأنأ رس

 ءاَمدْع ءاَمتبَسانلا سبح را م ناَهكهذم لشن "عدن

 هس لا ص سل اك سس رت ع سس سنس يع الا رع ١ ع سس ص ص همم

 ىَلَعَلَجَوَرَع هللا كرف «هاَم سائلا عم سن

 هّللا لوم اوُسَر عم نوما مَ ؛ 000

 اوُضِبفَيملَو مهيد ديأ اوُمكر مت ضرألا مهيديأب اوبر ف اني باّرتلا نم

 ىلإ مهيدي نوُطُب نمو بكاتملا ىلإ مهيدي ْمهموُجو اَهباوُحَسَس
 ُهَّللا يضر ةّشن ةّقئامل لاقرب نأ انو «ساّنلا انهي «طاَبآلا

 .ةكرابمل كّنِإْتْسْلَعامللاَو : امنع

 «َقاَحْسإ نب دَمَحُم ْنَع ؛ يبأ انئدَح «بوُقََي انْدَح - امها

 ٍنْبِمَكَحلا نْبَرَمُع ْنَع ؛ يملا ثراَحْلا نْب ميهارإ نب دَّمَحُم يد

 مكركَدجْلَسْلارساْمْوَمعَلَخَ لاق يعاَرْخْلا سآل نبا نع ناو

 انْلُق مث هَد دع انج هي انشق سلجم : َلاَق نهتم كر هيف

 انتَ نإ :لاَقق ؟ناطبلا اب يآدج نب اه َكيتمْكَر تْيَقَح دق : ل

 393٠١[ :رظنا] . 1 وا ركلك لاَق .٠ نيب زانت

 ليك« َلئسم 0 َلاَق ة راس يبن
 مم رمش مبا »
 . هلا لوُسَر ةآلّص ْنمُتَْرَخاَم: َلاَقَف . هل

 «ٍمشاّه يبأ نع «كيِرش ْنَع «قرزألا قاحسإ اًنئلَح -6©

 «كللد اوركْلأَ ؛ اهفَرَجْوأَفةالَصراَّمع اني ىَلَص : لاق. زلجم يبأ نع

 مست 0
 اًمهيفتْوَعَدْدَق ينإامأ لاق لي :اوُلاَق ؟د دوجسلاَو حولا مت تأ ملآ : َلاَقَق

 ىلع كئردُقو بِلا كاملمعبمُهَّللا ؛هبوُعْدَي 8 هللا لور ناك ءاَعب

 ٠ ينبح ةاقرلا تناك اذإ ينو ' يلين حل سلع ام ينيحأ قلخلا

 تكلل ياكل ل
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 وسم م
 ايلا يامل . ةّضُم فمر ةَرضُم ار نم كلبُةوُعأَ

 .َنيدْهَم اد انلعجاَو

 َةَملَسْنْبدَمَحم اًندَح «كلَملا دبع ْنْبْدَمَحأ انئَدَح - ليان
 مهام عير ع

 ذك وب هت اع ينمي لص ع قالَ

 2 4 ةهراتة ساو

 كير يلدز يف يقف هلا يضر بلاط بأ نب يلحَو انآ

 ىسيع ثيدَح ىَنعَم َرَكَذُ ن٠ . . مهل لخت يف َنوُلَمعَي جلد ينب نم لاجرب
 عمم عجار] سنوي نبا

 00 همر ا, ع
 نع ءدْيَز نب يلع اندَح ءٌداَمَح اَنكَدَح ءَناَفَع اَنْئَلَح -17

 ف هللا لورد ؛ٍرساَي نْبِراَمَع نع رايب راَمَع نب دَمَحُم نب ةَملَس

 ُصقَو «قاشتسالاو ةضمملا ؛ةرطفلا وأ ؛ر هلا نم: لاَق

 ءطيألا فلو مجاَربْلا لْسَعَو «راقظألا ملفت «كاوسلاَو «براشنا

 . حاضتنالاو ءناّْحالاَو «دادحتسالاو

 ديس سل يب

 :لاَق» قيقّش نع ؛ شَمعألا انثَدَح «ةيواَعَ وأ انندَح - م6184

 دْئعاَبْاَي: :ىّسوم وبأ َلاَقَق :َلاَق هلا دبعَو ىسوُم يب مم م اسلاج تنك

 نييك نو شلاق ياا رو

 فك ىّسوم وبأ هل َلاَمَق : :لاَق اره َءاَمْلا دجي مكولو«آل : اَق

 6اط يم يس نرسل لقط داتا لس ينال بة

 مم ىءريممس #»#رعةريأ ه8 هون ماسمأا سري
 درب اَذِإ | اوكَشوأل اذه يف ْمُهَلص خول : : هلا دبع لاَمف : لاق ؟[4* :ءاسنلا]

 امن : سومو هلل: لاق ءاولصُب مث ديعصلا اوستن مهل
 ومع اس

  :ىسوموبأ هللا مشل : لق المل ذمته

 00 11 0000 هس ساس ص

 اكان لاق هَل كلذ" اق هلو اال يل ا

 حال ضألا ىلَع دي برو لو اذأ ليفي

 ءلدما ا المقل ,لمماة :رظنا] رت لوبي اخ دع

 ملا

 برَضَف : َلاَق : ةرَم ةيواَمموبأ َلاَثو : يبأ لاق : نمحرلا دبع وبأ لاق

 سا ساس هك م دس يلم
 ل يي هديب ىلع ا شبس امتع مذ ضزألا ىلع د

00 

 ةانئاشانتخ .دجازلا هاك نان امم

 ىّسوُم يبأو آو هللا دبع عَم دعا تلك : لاَق. قي انئدَح شمعألا

 ؟لَصُي مكءاَسْلا دجيملالْجَرناْول هللا دم ىَسوم بأ لاق «ٌيرمشألا
 عقم هلق للا

 ٌَرَكَذَت الأ : َرَمعلراَمع َلاقْذِإَركدَتاَمآ : : ىسوم وأ لاَ :٠ ل: : هّللا دنع َلاَقَ

 باّرُثلا يفرم هاج يشباصاَك لبإ يف لاَ 8 هللا ٌلوُسَر يتعب
 007 راوم م

 :َلاَقَو 8 هّللاٌلوُسَر كلحّضت هرب ف هللا لوسَر ىلإ عَجَر امل
 مام ع لص مصرع ع وصمم

 هبفَك حسم مث « ضزرألا ىلإ هيب برو اذكه لو ان كيفي كامن

 آل :هّللاُدبَعَ َلاَقَ ؟ةدلحاو ةَبرَضب ةدحاَوةَحْسَمُد َيْجَوَوسَسَو ءًاعيَج
 ساس م



 هم هي
 ةيآلا هذهب فيك : 0 لاق « كلب منقٌَرَمَع تيرم « مرج

 :لاق ؟[* : .ءاسنلا]|4أْيَط اديعص اوس ءاَم ادت ملك ءاَسلا ةروُس يف

 تانوأل مسيل يف ْمُهلاَنصَحَرْول : :َلاَكَو ؛ُلوُثَياَمهّللا د ْيَع ىَرَتاَمَك

 [ هلبق ام رركم] . مسي هدلج ىلع هاما رين ْمُهْنَحأ

 َّنْبْصْفَح َْتْلأَسَف - ديعّس َنْبا ينعي - « ىَّيحَي هَرَكْذأَو :ناَفَع لاَ

 لادا ليك يمل هب ادي محلا ناك :َلاقق ؟ثاّيغ

 ْنَع «ناَمْيَلَس ْنَع «ةبع ةبعش اًنئدَح «رفعج نب دمحم اًنندَح - م6

 آلَءاَمْلا دج مكْذإ : :دوُعسَم نب هلل دبل دّبَعل ىسوُم لبأ : َلاَق :َلاَق لئاد يب

 وكول صنم أرهش ءاَمْلا دج مكن مع :هللادبع لاك :لاَك
 مسي ينمي - ءاذكه لا دْرَبْلاٌمُمدَحأَدَجَو دنا اذه يف مهكر

 م ديم وك م
 عنق َرَمْعَرأ مل يْنِإ : لاق رص راَمَعلو نيف :هل تلْقَق : لاق - ىَّلصَو

 هم دي

 يامر ءعودو
 :َلاق مَكَحْلا نَع ُ ةبعش اًنئلَح «رفعج نب دمحم اننلَح ١

 مهرس ةقوكلا ىلإ نسَحْاورََعيلَع بام لاك ٍلئاواهآةت مس
 دع للا ركلو ةرخألاو ايلا يف ُهَنَجوَز نأ مَلَعال ينإ : :َلاَقَكَرامَع بطَخَت

 .اَهاَْوأ هوعبسل مكاتب لَجَو

 نع« ءمكَحْلا نَع ؛ ينل اقدح قطري انك - 186

 ينإ : : لَ َرَمع ىتآ الجرن ؛ هيبأ ع «ىَرْبأ نب نَمَحَرلا دْبَع نبا نَع رد

 َريمأ ايَرُكذَتاَمأ ٍراَّمَع َلاَقَق لص ال :ٌرمع لاك ؟ءامادجأ ملق تبتجأ

 نمو لص مق تأ امك «دام دج مق اً رس يف تاو ذإنمؤما
 يي 00

 :َلاَقَق هل كلذ ؛ تركذق 9 "يبل اال ٠ تيل بالا يف تكس ان

 اَهبَحَسَسَو امين حكم ضْرألا ىلإ هدي 8 يبا برَصَو كيفْكياَك نإ
 قس

 [لونقا# لدول لم :رظنا] . ؟هّيكو هَهجَو

 هالارب هان جالا ع
 نب ٌةَمَلَس نَع 2 ءٌةَبعش اًنئَلَح ءِرَفْعَج نْبادمَحُم انندَح - امو

 ىتاًالُجَرنأ ؛هيبأْنَع ىَرْيَأ نب نَمْحرلا دبع نب نع ٌرئْنَع لهُم ش
 كَشةَمَلَسَو : :لاَق دارو ٍمككَحلا ثيِدَح َلْفمِرَمْعج نبارك .. مع

 امك ىلب مْ لاَقك يفك ىلإ أ يقرا هيف لاق يرذأ آل :لا
 تيل

 يهد ع ماسر
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 :َلاَق قيقش ْنَع ؛ شمعألا اَنئَدَح « دبع نب ىَلعي ندَح - 116

 ٍنَمْحرلا دبع ايي: : ىسوُم وبلاك « ىسوم يبأو هلا دب َمَماسلاَج ْتْنُك

 ٍراَمَع لوف ْعمْسَتملآ لاك ,آل :لاق ؟ يلَصِبءاَمْلا دجي لو بجي لجّرل

 انيئاق ديعصلاب تكس ُت جاك تاو انآ (يتمَب) هللا لورد نإ َّرَمَعل
 ةترص أل م2 م هع سي هع مة سيما ع

 هيك هَهحَو حسو اَكَح كيفك اَّئِإلَقق انحف هللا لوس

 مع لو
 ةّيآلا هذه نوُعَتصَت فيكَ : لاق « كلب نق َرَمْعَرأ مل يإ : َلاَقق ؟ةدحاَو

 مهل احرك نإ لاك ؟[46 ءاسنلا] كي ًاديعّص اوُمسَتءَم اوُدجَتْمَْكٍ

 يسلق ةنلداغ أ ى
 [م01 :عجار]. اذهل آلإ هَهرَك امَق : قيقتشل تقف شمع 2 َلاَك

 ٍتباث نس هللا دبع ةيدح

 ِنَع ءرياَج ْنَع «نايفس اًنرَبْخأ «قازرلا دبع اَنَدَح -18616-
 م و

 8 يلا ىلإ باطَخْلاٌنْبْرَمُع ءاَج : َلاق تبث نب هللا دبع ْنَع « «يبعشلا

 نم ماو يل بنك ظرف ينب نم يل خابت رم نإ هلا لوس اي: َلاَتَك
 م ماكس ع يه مس هوس سلع

 - . علا لق للا لوو :لاق ؟كيلع اهنمرغل الاء

 :َلاَق٠ 1200 للباب 202

 ْمُكِف َحَبصاْولدَي دَّمَحُمْسَْت يذّناو :َلاَقو 2 يلا نع ؛ يرسَف

 ْمُكَظَح انآ ملا نم يلح ْمُكنإمكلاعل ينوُمتطرتو موب إوسوُم

 . نييينلا نم

 رامح نب ضايع ثيدح

 ِنْبءآلَعْلا يب ْنَع «دلاَخ اَنْتدَح « «ليعاَمْسِإ اَنثدَح - 18م6

 لاوس : لاق. راّمح نب ضايع نع « فرم هيخأ ع «ريخشلا

 لو متي مك (لدَع يَوُدوأ) لد كده دبلة قتلا نم لوي
 هع م مع هعبادقعا

 ْنَم هِي هَللالاَمَوُم منَ اهو َحآَوهَ اير ءاَجنإ بقي

 اةذهلك :عجار] .هاَشَي

 ٌمولظم

 رتل ملئ ىلع لكان رشا

 عقلك ءلالك# :عجار] . نارئاهتيو نادك ناناطْيش ناّبتسمْلاو

 فّرطم نع هداك نَع «رَمحَم اندَح «قاررلا دبع اندَح - نافلما

 ثيِدَحلا عكر يِعشاَجصْل راّمح ٍنْب ٍضاَيع ْنَع ءريخششلا نْب هللا دْبَع نا

 اًممّمُكاهج اَمْمُكَملَعأ ذأ ينرمأَل َجَوُرَع هللا : يبل لاق : لاَ

 مَهكَوُهَف يدابعُهَّحَت لاملُكْنإ : َلاَكُهنَِو ءاذَه يمي يَسْلَع

 راّثلا لهو : َلاَقَو -ةداَنَع ؛ «ٍماشه ثيدَح وحن ركْذَف..... لكلَح
 روصمما# ديه عمرا م عكر 2

 ةلوالْهأنوُمَتيالعَبت مكيف ْمُه نيا هرب ال يذلا فيعضلاٌةَسَْح

 [0757 :عجار] . الام

 ِنَع ؛ٍمّرثألا ميكح ْنَع «فْوَع اند حور اَنندَح -6
 رامحنْبْضاَيَع يّكدَح ههّللا دّبَع نب قرطم يّئدَح : لاك. نتّسَحْلا

 ٌرَع هّللاَّنإ :َلاَكاَهَبَطَح ةَبْطَّخ يف 28 هللا ل وُسَر َلاَق :لاَك. يعامل

 لاَملُكذنإَو ءاَذَه يمْوُي ينملَع امم مَكلهَجاَم ْمُكَمْلَأ ذأ ينرمآَلَجَو
 اةنفلني :عجار] . ثيِدَحْلا َرَكْذ ال للَح مهله يداّبعهنلَحَ

 #م 6

 رعشاسف
 ءلَمْلا اًنكدح ُةَداَتَق انكدَح « «ٌمامَه اندَح نافع اندَح 6٠

 لُك ةَبقع يِكدَحَو : لاق فّرطُم وُخأ ديزي يِندَحَو لاق «يوملا دين

 2 ل
 ايبا عيسسلا هئح ركح نضايأل "قال يح اودي ءالؤه

 .. .مئايج ام مُكَمْلَع عا نأ ينم لَجَوَوَ هلاَنإ لش ينوب



 ب

 9ك رحنا كا يذّلا فيعّضلا :َلاَكَو - َثيِدَحْلا َركَذُ
 سس ف سم هي عامل
 يلاَوَمْلا َنمأ هلا دْبَ الاي: فْرطُمللُجَرلاَ : َلاَق .ًالاَم آلَو ًالهأ َنوْغَتَي

 مم © ماو”ع

 ًاحاقس مدح نم ب يصُي لجَرلل نوُكيةَمِبَتلاَوه : لاق ؟بَرَعْلا نم أوه

 ”نقوم قدم طعم ناطلس وذ ةكالك ةّنجلاٌلْمأ : لاو «ٍحاَكنرْيَغ

 ٌريقف ف يفَعلُجَرَو ءٍملْسُسَو ىَب ىبرق م يذل كب بلقلا قير ميحرلُجَرَ

 . قدصتم

 سْنوُي اوي :لاق آلإ هَمَلعأ الو : :ٌةداَتُق باَحْصآ ضْعَبَل َلاَق : ممم

 سوات نضام يللا ءفاكسألا

 ْنمهْنَمْسيْمَلَتنالوُتو «فّرطم نع ءاندَح وه : :تلُق «فرطم

 0 مع سام ع ماس
 :'يبارعألل اَنْ : لا لَ ارتجاو ُهلآسَيلعَجف'يبارعأ اج : لاق !فرلم

 هل: :َلاَقق ؟هلآَسق ؟فْرطُم (رم)راّمح نب ضايع ثيدَح مس ّلَهُهلس

 [00+ عجار] .ًمكل تلق يللا ٌةئاَك سف قّرَطُم نع د ةعيرأ ينئدح

 يخأ ديزي ْنَع دات انئدَح ماَمَه انئدَح نا انئدَح ١01-
 تم دعب و

 ىَلع الكام نيل مث : َلاَك 8 (يِلا نأ ءراّمح ِنْب ضايع َْع «فّرطُم

 [ذالك16 :عجار] .م ءولظَمْلا اسيل اًموأ . موُلظَمْلا (يدّسي) تح دال
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 َلاَق :لاق داتسإلا اذهب ٠. . .مامَه اًنثدَح «نافَع اًنئدَح - اموالك

 [3755 :عجار] ٠ نا ارئاهتيو ِناَيداكَتي ناَناطْيَش ناّبتسمْلا : : 8 هللا لوُسَر

 م

 تعمس : :لاَق. 2000 رجيم نكد 100

 «ريَخُشلا نْب فَرطُم ْنَع ريشا نب هللا دْبَع نب ديزي نع « ثدي ادلاَخ

 ْيَرذ دهيم ةَطقل عقلا نم : لكك 9 يلع ءراّمح نْب ضايع ْنَع

 (؟1// )هاج نإَق اتي لَو متْكي الو كلتا ثلج, لْدَع اةزالدع

 اةذمنفا هعجر] .ءاَيْنَم هني هللا لامه الإو ءاهيقَحْأَهَ اًهحاَص

 م امة م
 ِنَسَحْلا َنمّربْكآ ف رطم : لوي ديعس نب ىَبحَي تغمس -4

 .نهنس رعب نسا نمر لَمْ وبوس نر طعب
 نع« دّوُسألا [يبأ] نب ركب يبأل خآ هينئدَح : يبا لاق : هللا دبع لاق

 .اذهب . . . . .يقرودلا ليقع يبأ ْنَع ديعس نب ىَبحَي

 هعمنم فم

 يدْيسألا بتاكلا َةَلَظْنَح ثيدح

 اًندَح ؛ماَمَه اًنئدَح :الاَق .ُناَمَعَو دمصلا دبع اند -©

 ظَقاَح ْنَم :لوُي هللا َلوُسسَرتعمَس : لاك  بتاكلا ةلظْنَح ْنَع ا

 ملطف ووو دوس نوح سلا توكتصلا ىلع
 رفع و يعدو هع 8# 2 ع ردع
 .ةئجلال تيجو: .َلاَق وأ. جا لحد هللا دنع نم "قَح نه

 يوم هةر ةلر
 نع َةَداَنَف ْنَع «اليعَس اَنئدَح رفع نْب دمحم اًبدَح - اموالك

 تاّوكّصلا ىَلَع ظفاَحْنَم : َلاَك اق هللا َلوُسَرنآ «يدْيَسألا ةلظْنَح

 لَ هلل َح هاري اَهدوُجسَو اًهعوُكرَو هتقاَومو اهنونضو ىَلَع محلا
 ل ل

 .راثلا ىَلَع مرح

 نييفوكلا ثلاثو , يناث رخآ

 | مى يديسألا بتاكلا لح ثيِدَح
 دك

 186149 ح

 ريش نب نامعدلا ثيدح

 00 اسس سس سس تمم

 ءمص ْنَع ناش اندَح ءمساقلاْنْب : مشا اد - 11 سه ملا رع امم
 لآلَح : 2 هللا لوسَر َلاَق : َلاَق ريشب نب ناَمعْتلا نَع ”يبعشلاو َةَمَكْيَح ْنَع
 0 500 ”م 2 سوفا ف يي سل ع عل
 كرت ذا مارح وهف تاَهبشلا لركن «كلذ نتاوي مارح

 . هيف مري نأ انمق ناك ىمحلا َلوَح عَترأ َنَمَك ؛ ىّمح هلا مراَحَمَو

 مشاه اَنكَدَح - 1814
 جو َةَمَكَح

 نع ءِمصاَع ْنَع دايس انْكدَح : لاق

 ُرْيَخ : هللا ٌلوُسَر َلاَق : لاك ريشَبِنْبناَمْنّتلاِنَع ٠ «يِبعشلاو ٌةَمَيَخ
000 

 يان مهوب يذلا مث «مُهَتوُيَنْلا مث مهن نيام ين سل
 . مهئاميآ ْمُهداَهَشَو مهتداَهَش مهام بستم

 هام يسوي س يي مر يود ريس جة عا ل

 نع ؛ٌةَمْلَس ْنْب ذامح اًنكدَح :الاَق .سوُيو نَسَح اًنئدَح - 868
 ٠ يم رم

 نأ «ريهُبِنْب نانا ِنَع «نمْحرلا دبَع نا َةَمَكْيَح ْنَع «ةَلدهَب نب مصاَع

 :َلاَق 8 هللا لوس

 علمتك ءامكحك :رظنا] : مهني نيا مث هنوني مَ 97

 مُهُتَداَهَشَو مُهتَداهَش مهام ( قبس ماوُفأ اَشْني م :؛ْنَسَح َلاَق

 . مهّناَميأ

 نب ميهاَربإْنَع ؛ ليئارْسإ انثَدَح رمان هوس اد - 6

 ءآرْطَخ بييزلا نإ : لقمر ريشب نب نامل نع ماع نَع ءرجاَهم

 مم ماش

 نيل مَ مهيفتْعب نياق ةمألا هذَمريَخ

 سوما
 ٍلَسَعلَنمَوارْمَح ريعشلا نمو ءًارْمَخ ةطلحلا نمو هًارْطَح رمت نمو

 [18491/ :رظقنا] ًارْمَخ

 َرَكذَف ب وُ انَدَح «ثراولا بع اندَح نافع اد -1 هللا

 :لاَق ريش نب ناَمْعْلا نع « جر ْنَع «ةبآلق يبأ ْنَع َثدَحَو :لاق ًائيدَح

 كني يصيد ١ :لاقو « هللا لوُسسَردهَع ىلع 'سْمشلا تَنَسك
 نإ :َلاَقَق : لاك ْسشلا تلجْا ىّنَح لأي مف نيتك اصي مث "لآ

 َفَسكنا او اَرَملاَو سمعا نأ (نوُسْعْريرأ) نووي لهاا لهآ نمسا
00 3 

 َكلاَذ إو ضرألا لهأ ء ءاّمظع نم ميظُع تْوّمل ف سكني اَمّنإَف امهم دحا

 سَ ءايشل لجو رع هلا ىَلََناذ 111011111
 [1م8668 :رظنا] . ُهلَمَشَخ هقلَخ

 ٍشَمْعألا نع :نايفس انَربخأ «قاررلادِبَع انكدَح -5
 مر هكر ملموسا 2# ماس

 لوَسَر نأ ريشي ِنْب ناَمْعْتلا ِنَع «يدلكل دع «ءرد نع «روُصْنمَو

 نإ9 «ْمُكل بجَتْسأ ينوعذل) اركمُك َُداَبْلا وه ًءاَعّدلا ٠ نإ: :َلاَق ل هللا

 [لرتكم ءادكتكا" ءامعحا الممالك :رظنا] . « يتابع ْنَ نورس نينا

 مو هرف هك سلا
 لُجَر ينتدَح : :لاَك. ٍماوَصلا نع «دِيْْب محم اندَح - 1864

 َجَرَخ :َلاَق“ ريشُي نب ناَمْتلا نَع «ريشت نمل نامْحُلا لآن م رانا نم
 رمما

 ىلإ هرصَي(قرف ماسلا ةالص دم دجنسملا يف نحت ل هللا لوُسَر الع

 ُهنإالآ : :لاَقَق «هيش ءاّمّسلا يف َثَدَحْدَق هنآ اننَظ ىَتَح َضَفَح مث ءاَمّسلا

 مومو نك .دوُلت وني ارتأ يدنب وكي
 مهبذكي مُهئدَصي ب مل نمو نما (158/5] )ينم سلم مهملظ ىلع



 لآ «هتَراَمَك ٍملَسْلا متَنِإَوآلآ ,ةنماكو يم وهف مهملظ ىلع مفاعل

 تاق نمر هلو آلإ هل الَو هلل دْسَحْاَو هلا نَسْبْسإَو

 .تاَحلاّصلا

 نع ءهيل نع «ةوزخ ماه اندَح :ةيواَتس وب اد - 1.655
 200 ع سر

 ينبال هش: نامعنلا م هَل تَلاَقَف كلمت دَلَحَت هايد «ريشُب نب نامل 4

 ةلدكو لكوأ : :ٌهلَلاَقَ ,هل كل َركذم لف يبألا ى َنَف ٠ لحنا اَذَه ىَلَع

 .هل دَهشَينأ 9 هللا لوُسَر كف : َلاَق «آل :َلاَك ؟اَدَه َتْبَطْعأ اَمَتْيَطْعَأ

 نع« 'يِبّشلا نَع « ءِشَمْعألا نَع ؛ةَيواَموُبأ انَْدَح - ط6

 اذِإ دَسجّلا لَكمك نِمؤمْلاِلَتم : كف هللا وُسرَلاَق : لَكِ يشب نب نامل

 [18534 :رظنا] دنس اسأل ضان ا ةأو للا ىّكتشا

 عاق موب مر سلم
 َناَكاَمهّللاَو ةقوكا يثمر شبا تعمس لاق. ِبرَح

 نود نْوَضْرَتامو « لكدلا نم ْعَبشَي ماس يلح مكي : َلاَكْوأ) فيلا

 .ديزلاَو رمل ناولأ

21-0 
 ُهَّنأ ؛ كاّمس نع ؛ «ليئارسإ اَنربحَأ «قاررلا دبع انئدَح - 1861

 ىَلَع ىَنأ اًميرَك لاحت هللا دَمْحأ : لوُقيَوهَوْبطَْير يشب نب داما ٌعمَس
 م ماس

 . لكدلا نم عبشماَم ىَولتيلظَيرهشلا هللا لوس

 يتربخأ «"يرطُلا نع مْعَم اد « قاررلا دبع انئدَح - 1664

 ناَمْمتلا نع «فوَع نب نمل دبع ديَمْحَو ريشت نب نامل ُنْبدَمَحُم

 ىَلَع هديل هللا لور ىلإ دعس نير يشب بأ بهذ لاك ريشُب نبا
 :لاق آل :لاَق ؟اَذَه لْثم تحن كينبلْكأ : يبل لاك «هينلحُن لح
 [ارومالا :رظنا] .اهمجرأَ

 عل وا
 اق. ىَحّنعلا وب انئدَح «رطف اًنئدَح «َدَمَحأ وب انندَح - 1.648

 يبق لا نوط ىلإ بأ يبول ١ لوي ريشي نب نامل تععَس

 هى ْمَعَل : لاق ؟هَرْيغ دلو كل لَه : َلاَقَق - اهينيطنُي يطع ىلع دهني

 لال

 [14ك١0 :رظنا] مهني وَسَق

 رب هد اس ةدع
 :لاَق. كاّمس َنَع ةبعش اًنربخأ ءدواَد نب ناميلس اًنئدَح - 18666

 يمال
 هللا وسر تْعمَسْدَقَل : : لاَقَق ٠ هلة صيِمَح هْيَلَحَوبْطْخَيناَمْعْلا تغمس

 هيليوم
 عمس اَذُكو اذك ٌعضْوَمالْجَراأْو لَ رتل مكين : وت رهو طْحَي

 [1 4044 :1 معده :رظنا] . هّيوص

 نع «يِبعشلا نع ٠ «شّمععألا انئدَح ءٌةيواَتم وأ انندَح > امه١6

 ل دوُدح ىلع مقل لك ف للا وُسَر َلاَق : لاق. ريشي نب نامل

 ف لكك رمال قت

 ل املأ يف نيل: َلاَقَك : نازل ىلع م نفت
 ةءوومد كام ل م

 اَهلْفْسأ نم اهب نإ : الس يف َنيَلا لاق ؛ اًنَتوُدْؤُتَف نودعصَت مكعدت

 مد ية ع
 اج مهوت هيدلا ىلع وخذ لاق ٠ « يقتستف

 مم 1١ ءلممتك لومكل لمه 1805 :رظناز . ًاعيمج اوُقرع

 20 نِإَواعيمَج

 ٠امعرم
 ملام نبا يني « ىّسوم اًندَح ِرْيَمُت نبا اَندَح - 186

 نب ناّمْعتلا نَع (هيخأ ْنَع اوأ) هييأ ع هللا دبع نب نْوَع ْنَع ءَناَحَّطلا
 همم

 هحيبسُت نم هللا لآلج نم َنوُركديَيْلا : : 8 هللاٌلوسَر لاق : لاق ريش
 ا 0000000

 «لْخّلل يوّدك يود نه .٠ « شرعا لوح َنْفطامَتي هليلهتو هريبختو هديمْستو

 . هيركذي + يش هللا دنع هلي انآ مُكدَحأ بحب" 3 «نهبحاصب ُنرْكذَي)

 نع« «يبعشلا نَع ءناَيَح وب اًنربَخآ ؛ ىَلْعَي 0'انئدَح - ١8687

 «يلاَهبمرَف ؟يل ةّبهْوَمْلا َضْمَب يبأ يأ تلآَس :لاَق.ريشُب نب ناَمّْشلا
0 7 

 انآو يدي يبأ دَحآك َلاَق ؛ قف هللا َلوُسَر دهم ىَّتح ىصرأأل : :ْتَلاَقَق
 سماع يا

 حار نا هلل لوسي: لان ؛ هل لور ىاو ل

 طال تلق هلق علا لا :لاق ؟ةتيشأ

 6 اوككد ءلوكمت لمقتل ل4045 ا1م01رقنا]. روج

0 
 نب (119/4]َنيَسَح يسكدح «باَبحلا نبدي اندَح - 1

 يلا تْعمَس : لاق. ريشُب نب ناَمعلا نَع « برَح نب كلاَمس يّئدَح ءدقاو

 ةداورو 0
 وأ) لوألا فصلا ىلع َنوُصُيهَتكَدالَمَو ل َجَوُرَع هللا :ُلوُقَب و

 .(لّوألا فوُتصلا

 يبأ ْنَع بوُيأ اَنَح «يفّنتلا باّمَوْلا دبع دبع 0اانكدَح 66

 هّللا لوُسَر دّهَع ىَلَع رسمّشلا تَفَسكلا :َلاَق. ريش نب ناَمْعنلا نع لق

 عاني نيتك يصر لن نت يَلَصُيداَكَف َجَرَخَن ك8
 ًدحاَوفَسْكُلاائإَرمَقلاَو سمان نوُمْعْريالاَجرَنِإ َلاَقَف ءتَلَجْنا

 اًسيَنكل او «كللذك يلو «ءاَمظُمْلا نم ٍميظَع تْوّمل فس ِاَمَنِإَق امهنم

 هفلخ نم هيلدا ىلا هلا ولم

 [ادتللا ءادعمحاا :رظنا] . هل

 هر ة اس رب ست ل

 نع «يبعشلا َنَع ءدواذ نع يدع يبأ ْنْب َمَحُم اَنئدَح - امهمهك

 اياك. ايل ىلإ دْمَس نير يشي يبأ ينكمَح : لاَ ريشي نب نامل

 :لاَق -ُةاَمّس ائْيَش - اَذَكَو اذ َناَممّتلاتلَحَ دَق يآ دهسا ٠ هللا ل وُسَر

 دهشأَف : لاق آل : لاَ ؟ناَمْمتلا تلت يذلا ثم َتلَحت كلدلو لكأ : :َلاَقَف

 :لاق؟ ٌاَوَسربْلا يف كي اووي ةلرسسيّسِنلآ : َلاَق مث : لاق « يي

 [1مه5+ :عجار] . ًاذإ الق :َلاَق ٠ ىلب

 طخب يبا باتك يف تدجو :هّللا دْيَع لاق - 0617
 هباتك يف ناَكَف - يِبلَْلا ينعي - يون وب عفان نب عيبرلا يلِإ بنك هدي

 ًّ 537 للا

 :َلاَق ا مآلَساَب عِمَسهنأ ماس نبدي أرح مآل نب يوم انندَح

 َلاَقف ؛8 هللا لوس بم بناج ىَلإتنُك : لاك ريشب نب املا ينكدح
 0 همه مس هاش يهد
 :رَخآ لاَقَو «ياَسْلا يقسأ نأ لإ ماكس دْيَلَمعأ لنآ يلام: لجَر

 هدوشعت سه صم ضال سعوا
 َلاَقَو ماَرَحْلا َدِجْسَمْلا َرَمْع نأ لإ مآلسإلا َدْعَب المع لَمْ أل نأ يلابأ ام



 موري ها ريق سم رب لا
 ةمْاموَيَوُهَو هلل لوم دنع مكتوم اقتل: لاَقَق

 هللا لّرلاَك هيف مك 5 خا سيف هيفساَف تلح د حم ةَممجْلاتِيَلَص اذإ نكلو
 سف سما سا سا 020

 ٍموِيْلاَو هللاب نم نَمَك ماَرَحلا دِجَْمْلا ةَراَمعَو َجاَحْلا ةياَقَس ْمكعَجأَو

 . هلك ةيآلرخآ ىلإ ٠ ةبوتن]«رخآلا
 له سا سر ل

 :َلاَقٌرماَع اًنْئدَح ,دلاَجُم ْنَع «ديغَس نب ىبحي اًنئدَح - 1١م6

 مس هس
 ىلإ هبعبصإب أَمْوأَو هللا لوس تغمس : : لوي ريشب نب ناَمعلا تغمس

 ل تاهت ل ل ِماَرحْلاَ لآلَسل نينوي مارَحْلاَ "ني للَحْلا نإ : م

 اريّبسا اَهَكَرَتاََمَف ٠ مولا نم ْمأ يه لآلَحلا نمسا نصيبك يَ

 بْنَج ىلإ ىَعْرْوَمَف ؛ « مارحلا عقاوي نأ كشوي اهعَقاَو نمو ءهضْرِعَو هنيدل
 هّألا ىّمحدِإَو ءىّمح كدلملُكَلَو «هيف عتيل كك شوي ىمح

 علدتنم ءلقكمال رادمالا ءاردمالا ءلرقك# ,ءلهمكك :نظنا] . همراَحَم

 ًاريشُب يبأ نإ : لوُقَير يشب ناَمْمتلاٌتْعمَسَو : لاق - ١ تالا

 قلنا يديد للورد :يلأ تلق ةئم يباب

 وماي ها :تَلاَقَك 0

 :لاَق معن : لاق ؟مريَغ دلو كلأ ٠ َكَدْيَوَر : : لامك ؟كدهشأل كما ك8 هللا

 ٌدَهَشأ ال يِنِإ ءاذإ يندهسُن لق : َلاَق آل: لاك ؟ةييطعأ امك هتبطعأ مهلك

 [14087 :عجارإ . مهني لدْعَت نأ ّقَسْلا نم َكْيلَع كيب روج ىَلَع

 هل له هاملت د

 ٌرماَع اًنئَدَح :َلاَق ايِرَكَز نع «ديعس نب ىَحَي اندَح - ام

 : هيد ىلإ هعبصأب اموأ لوي بطْخَي ريش نب ااَسْْتلاٌتععَس : لاق

 ءاَهيف عقاولاو هّللادودُح ىَلَع م اَقلاّلَمم : لوفي كيو هّللا لوُسَر تعمس

 اموال مهم باص فس اوبك وكلكم ءاهيف نحل
 ارم ءاَمْلا اوقتسا اذ اذِإ القس يف ندا ناك املأ مُهَضْعَب باَصأَو اًهَرَشَو

 امس تل يف 0

 «يبعشلا نع ٠ شمعألا اًنكَلَح :َلاَق . ةّيواَعم وبأ اًنئدَح - 0

 دوادح ىَلَع ٍمئاَقلا لَم : :8 هللا ٌلوُسرَلاَق : لاق“ ريشي نب ناَمْعْنلا نَع

 .ةَركَذك 0( / )هل

 :َلاَق ايرَكَر اًنْكدَح مِيَُنوُبأ اندَح - اممك؟

 دودح ىلع ماقلت ؛ : ف هللا" اوسر لاق : لو ريشب نب املا تغمس

 يتلو . هللا

00 

 حرا مسو يعإك م

 لل لورانس هس و :َلاَق نماَع

 3 دست لتم محو مهفطاعتو مهو يفاهنمؤُلا ل :لوُثب ف

 14006 :رظنا] . ىَّمَحْلاَو رهّسلاب دّسَجْلارئاس هل ىَعاَدَت ءيش ُهْنَم ام ىّكَتشأ

 [اممالب <

 اَرَحْاونني لَا : : لوفي هللا لوُسَر تْعِمَسَو -165 دفن بالخل ي مخ 25

 اربتسا تاَيبشلا ىَقتا نم « سنا مري اَهملَْيالَت اهتم امي سي

 ىّبحلا لْوَح ىَعْرَي يعاَرلاَك «ٌماَرَحْلا مكاو اَهََقاَو نمو « هضرعو هنيدل هيف

 لأ ءٌمُيَحاَم هللا ىمح نإ « ىمح كلم لكل إو آلأ ءهيف مري كشوُب

 مم هاش
 سكته هلُك هسا حلَص تحل انة ناَسنإلا يف

 [اههه2 :عجار] : ُبَلقل يموألا لدتا

 ًارماغ تعمَس :َلاَق اركز انئدَح ءٍميَمُوبأ انَدَح - لا

 لكم :ك هللا وُسَر لاَ : وُ ريشُب نب نامل تْعمَس :لوُقُي

 [1403* :عجار] . ثيِدَحْلا َرَكْذَف. ..: . َنينمؤملا

 ٍنَع «برَح نْب كاّمس ْنَح رم اَنئدَح «عيكو انئَدَح - 18655
 ”ه مك عع مي سال سم
 ىَوَسُت اَمَك فوُدصلا ني يوسُي ا هللا لوُسر ناك : :لاَك .ريشب نب ناّمعنلا

 - .- حا 7 وأ - حادقلا

 نَع «ملاّس نب بييَح نع ءرشيوبأ ارب « «ميشه اًنئدح - ام مكال/

 ةااّص توب - - سانا ٍملعأَك وأ - ساّنلا ملغ انآ : ٌلاَك ريشي نْب ناَمْعْتلا

 نم لَا ةّليللا يف ِرّمَقْلا طقس - دي اهلي ناك «ءاشعلل ا هللا لوُسَر

 00 .[اهحن# :رظنا] ر رهشلا لوأ

 م عام »يةدو
 انربخأو «ةريقم اًنربخأَو رايس اًنرَبَخأ «ميشه اًنئدَح - ١ م6ك4

 نع ؛يِبعُشلا نع «ٌدلاَجمَو ٍملاَّس نب ليعاَمْسإَو يِبّشلا نع وَ

 يئس مسارب عالق الطن يبيت ريشُب نب ناَمّْتلا
 ءءء

 2 ٠
 لق يلا تلا : ةَحاَورتنبةَرمَع يأهل تلق :لاق ([مآلُ ُهَلَحن : : مقل

 ينبت لَن ينإ :لاَق هل كلذ َركذَك 8 "يبل ىتآق : َلاَق تهت

 كو كلآ : :َلاَقك ؟كلذ ىَلَع ةادهنتأ ذأ يَتلاَس ةَرْسَع إو الت نامل
 ؟ًةاَمْمنلا تطعم لذ تْيطَْأ ملكك :لاق ءمعت تلق :لاق ؟ةاوس
 اذه مهضعَب :لاَكو َرْوَجاَذَه : يراسل ال ضن ب لاق ءآل :َلاَقَق

 ٍ 2 05 ىلع ةنجلَت

 طن يلا اة يح نارا
0 

 حليمه كاكا مكْمَُعيلدَْ"وحْا م كلَ كا

 [1م067 :عجار] . كوري

 سا ىلا رباع هر

 «ةدئاز يبأ نب ارك انئدَح «فئسوي نب قاَحسإ اَنْئدَح - 1-8

 ىَلَع ٍمئاقلا لكم : لاك اف يلا نع ءريشب نْب نامل نع «(يبكشلا نَع

 ةيفنس ىلع انها موكل افلام ناو ىلا دو

 نيل ذو ءاَهَرَعَوأَو اًهلّمْسأ مهضعي باصأو ءاَهآلْعأ مُهْضْعَب باَصأَق

 ل: او مسرد مهياَحسمأ ىلع اوم هاا نم اوس اذ هس [ي]

 نإ مي اَنباَحْصأ ىَلَح مَن مكو هن اًيقساَ قرح ايبصت يف انقر

 :عجار] . ميم اوجنْمِهيدْي ىَلَع اوُدَحأ نو اوُكَلَه اور امو مُسوُكَرت

 لدم



 _ نييفوكلا نلفسم

 م ريبيري ةرلراس

 نع ءاَبركزاندَح لاق (فّسوبنبقاَحْسِانَح - 10

 يف َنيِْؤَملاٌ لكم : :لاَك هنأ 8 يِْبلا نَع «ريشُي نب ناَمّْتلا نع «يبعشلا

 رئاَس ىَعاَدَي وضع هنم م ىَحَتشا اذ دّسَجْلا كم محار ْمِهفْطاََتو مهذاوَت

 [18665» :عجارإ . ىمحْلاَ و رهسلاب دسجلا

 ةَرمَص ْنَع «اكلاَم اًندَح «"يدْهَم نب نَمْحرلا دبع انئدَح - - ١661/1

 نب ناَمْصتلا أس سيق نب احلا نأ ؛ هللا دبع نيه دبع ْنَع ءديعّس نبا

 ُتِيِدَح كلانآ لَم: لاق ؟ةَمُسُجلا يفاَرْقيا ينل ناك ميريشب
 مص م

 اما َح

0 

 [14136 :رظنا] ةّيِشاَقلا

 ري دعرإا مولا

 نب دّمَحُم نع ؛ يره ائدَح «ةئيبع نب لايفس اًنئدَح - 7
 لامس

 اريخأ (011/) فو نب نمر دم نيو ريشب نب نامل

 هّللا لوم اور سيتا ءمآلغ يبأ ينحت : :لوَُ ريش نب نامل امس امن

 عجارإ مددرانف : لاق آل : :لاق ؟تلَحئْدَك كدلوَلكأ : :َلاَقَك هذ دهشأل

 [مها

 نيد نب يشن ال ُناَيفَس اًنئدح - ايسفنلا

 0 00 كَ 50 د يتيما يفرك 52 نأ
 يمل ع هادو مع

 [184696 :رظنا] . ًاعيمج امهر ةعمجلا موي َقَئاَوْنِإَو «ةّيشاَْلا ١ ثيدح

 هتك اكو ناَمْعْنلا نم هَعمَس ملاَس نب بيبَح : ِنَمْحرلا دبع وُبأ لاَ

 َنِمُهَتمَسَوُمَو هيبأَنع؛ ءٍمِلاَّس نب بي : :لوَُي هيف ئوطخُيايفْسَو

 .ناَمعتلا

 يع صرع
 انا الدأ درك يبأ نم فتح :َلاَق . ناّيفس اًنئدَح -8

 تعمم :لوُشَي ريش نب ناَمعْنلاٌ تغمس : لوي يبعشلا نم ةعمس ؛دلاجم

 رايووم
 تيم دلما لوثر شمت :هلوُقَي هثععسم اًذإ تْنُكَو) 4 هللا لوُسَر

 :ُلوُقَي (#8 هّللا َلوُسَر تغمس :ل وُيادحأ ممْسمأآل نأ ت يشو ترق

 لألم يش ةبتشا ام َكَرَ نم «كلذ نيت ابو هيي مارَحَو نيب لآلَح
 2 نع معو

 عقاويونل كلشنوأ هيف كَشاَم ىَلَعأر ًارتمجا نمو َدلَرنأ هل نابتسا امل ناَك

 أ «هيِصاَنم ٍضْرألا يف هللا ىَمحأنإَو «ىمح كلملكل إو ٌماَرَحْلا

 [امهدم :عجار] م مرام : لاق

 «بْرَح نْب امس نع نعم اننَدَح : ةيواَعم وبأ اًنكدح - 6
 0 م م عع 2

 مات امك فوُكصلا ميقُي 8 هللا ل وُسَراناَك : لاق ريشُي ِنْب ناَمْمّنلا نع

 [اودتك :عجار] . حاّدقْا وأ 0 حامرلا

 دما ملا
 ٍعْبَسُي نع رْئْنَع «شمعألا انئدَح «ةيوامموبأ انندَح - امهالك

 ٌوُه َءاَعُدلاَذِإ : : 8 هّللا لوُسَر َلاَق : :لاَق. ريشب نب ناَمْعْنلا نَع «يدنكلا

 ةيرسمو
 َْنَع نوربكتسَينيذَلانإ مل ابجتسأ ينو مكبر: لاو ارك متابعا

 ل :رفاغ] ؟نيرخا منهج وُلد يتابع

 سةس را هر م م ف ل هدا
 [امددك :عجار]- ناعم نب عيسي «يدنكلا عيسي : :نَمْحرلا دبع وب لاَ

 يون الا ثيدح
 ص ١2٠١ 8/ 2 موقف

 هنأ 8 راع يستبدل رع ملا نب بينَ ميار

 نيد لاقل مطو «ىلعألا كبر مس حبس« عملا ةالّص يفارق

 يلون ةهشع“أ مهيدي
 ,18064 :رظنا] . ني يروُّسلا نيتاهب ارث ةعمجلاو ديعلا ممتجا امي يرو < ةَيشاَعْلا

 اوت ءامتا

 ََنع ريش نامل نع هين زال يأ نع لا
 مساس ساس

 ليلو هديمحتو هحيبستو هللا لآلَج نم ٌوركَدَي َنيذْلا نإ : : هللا لوُسر
 مما

 آلقأ «نهبحاَصب نركب لْحَّتلا يوك يود نمل شرعلا لوح 2 َفَّطَعَ

 [امهم؟ :عجار] ؟ ب يش ه بهَا دنع هل لاري ل نأ مُكْدَحأ بحُي

 مق رايب رمال 0

 ةرم نب ورمع يندَح :ةبعش نع « ديعس نب ىَحَي انئدَح - --864

 هع هيا سمل#
 :لاَق. ريشي نب ٌناَمْعَتلا تعمس : :لاَق دْنجْلا يب َنَْملاَساتْعمَس : لاق

 نيه َنقلاَخُيلْأْمُكدوُقُم ص و :لوُتَيك هللا لوُسَر عشمَس)
 امج :رظنا] .مُكهوُجو

 وب ينئدَح :َلاَك .ٌةَبعَش َنَع ديعّس ْنْب ىَبحَي اندَح -

 لوس تمس :لوَُوهَو بكي ريب نامل تطعم + قا
 ٍصَمخأ يف لَمجُي لج ةَمايقلا موَياباَدَع لا لهأ نوه : "لوي ل هللا

 [14608 :رظنا] . عاد امهنم يلف رات نم نالت يمد

 منقل ام اخو ةلوواو
 «عْيَسُي نع ءرْذْنَع ؛ «شمعألا اندَح ءريمت نبا انئدَح - - 18م1

 رق هةَداَبلاَوُه ٌءاَعدلا : ف هللا وسر لاق : :لاكريشب نب ناَمْعتلا نع

 [امم :عجارإ [50 :رفاغ] 4مل آ بجتسأ ينوُعدا)

 : نا ,ناّيفس اًندَح «عيكو اندَح - 5-5

 وس يف ىّلَص اقف هللا لوُسَر نأ ؛ريشُب

 [14006 :عجارإ . كيسي عك مكتالَص نم او سمشلا

 ناَمْمْنلا نَع «ةَميَّنَع ؛ شمعألا اندَح « ميكو انئدَح - -1861*

 ىَكتشا نإ دحاو ٍلُجَرَك َنوُنمْؤم :١ هّللاٌلوُسَر لاَ :َلاَم ريشب نبا
 2 5-00 :رظنا] . هلك ىَكَتشا دي ىّكَتْشا نإ نإ هلك ىكششا* 7

 (؟17/75/54) يسبأ نع« «ليئارسإ نع ؛ عيكو اندَح - 6645

 ركبوبأ ءاَج :َلاَق. ريش نبا ناَمْعتلا نع « ثْيَرح نب راريعْلا نَع َقاَحْسِإ

 هللا لوُسَر ىَلَع اهئوَص ةمفار يهز ةذن ةَشئاَح عمسق ؛8 يلا ىلعذأَتسَي

 ككوص نير اهلَاوناَمْورمأ هناي َلاَقَف لَخَدَك ؛هلنذأك ٠ هَ

 وب َجَرَخ املك : لاك« هنيه ف يبا لاَحَف : لاك« ا هلا لوس ىلَع
 رب 6 م ةمع يق ل مم

 لجرلا نبي تلح دق يْنآ نير الأ - اًهاَضَرَتي - اكل وي ينل لَم ركب
 ٌنذأَف :َلا ءاهكحاَضي هَدَجَوَق هِيلَع َنداَتساَف رْكبوبأ ًءاَج مث :لاَق ٠ كتتييو

 انك اًمكمْلس يف يناكرشأ هللا لوُسَراَي :ركيوبا لَا «َلَحَدَ سَ

 ب نْب ناَمْعْلا نَع ؛ةبألق يبأ

02000 
 [18111 :رظقفا] . اَمُكيرَح يف يناَمتْكرش أ



 « بزاَغ يبأ َنَع «رباج ْنَع نايس اَنْئدَح «عيكو اندَح - --أ6١

 يدل الإ اخ ميلكا : هلالوُسَر لاَ : لاق ريشب نب نامل نَع
00 

 [14314 :رظنا] . شرا طخ لكل

 نب ريشُبْنَع هرب يبأْنع ؛ةبتش انربخأ دي اندَح - - 186485

 ِساّنلاملعأل ين : َلاَقريشتيِنْب نامل نَع ٍملاَس نب بيبَح ْنَع «تباث

 رام اَهيلصُي ناك ءءاّشملا ف هللا لوس ةآلص توب (سانلا ملأ نم وأ)

 [اهه1 :عجارإ . ةعبأر بار رو ل ةَكيل مقا بيغَي م

 «ءآلَصْل وب ةيوْرَح يبا يديِعَس اني دي 2000 ١1م8 6مما/

 تسلح جر ريشُي نب نامل ىلإ عقر : لق ملاَس نب بيَحْنَع َةَداَتَق نع

 مسام رمح
 صصص ع الا

 تَناَك نك: هللا لوُسَر ةّيضقب هيف نيضفأل َلاَقَق اهتَيراَج هثارما هل

 :لاَق ؛ُهّنمْجْرآلدَل هلأ َّنُكَي مَلْنإَو ؛ةدلج قام هَئدلجل هَل اَهَلَحأ
 ءامحعم لمحلال لمحل لهو :رظنا] .ةقامهدَلَجَف هَل اَهَحأدَكاَه ٌمدَجوَف

 1 امج لمحل

 كاّمس ْنَع ؛ٌةَبعش اًنئَدَح :َلاَق . رمْعَج ْنْب دمحم انندَح - 1860 ما عام يود ع مرش داع

 هللا لوم اوسَر تعم : :لوُقيبطْخَيريشتن بانا “تطمسس :لاق . بح نب

 َداَك الجر ثاوَل ىَنَح راما مكر ٌراَتلا مكترتْنأ : لوقي بطخُي 8

 هس »ع يف سل علا ها سيش سيم
 ىلع تناك ةصيمخ تعّقو و ىَنَح : :لاَق ءاَدَه يماَقُم نم ُهَعمَسَل قوسلاب

 [اههف» :عجار] . هيكجر دنع هقتاع

 نب كاَمسْنَع «ليئارس ا انربخأ «قاربلا دبع انئدَح - 49
 سس هيي سها م اعل

 مُكيرَتْنا [ :9 هللا لوُسرلاَك :لوُقيريشَيَنبناَمْدْلاعِمَسَْنأ ,برح

 همس قوُسلا ىصْفأ يف ناكل ُجَراناَكْول ىََّح هر متر :[ َراَلا

 [هلبق ام رركم] .ربْنمْلا ىَلَع وهو هئوص قوسلا لهآ ٌعِمَسَو

 ِنَع «كاّمس َنَع «ةَدئاَز نع « «يلَع نب نيَسح اَندَح - --أآ

 لم

 اَمَناَك تح فوُشصلا يف ان يوسي 8 هللا لوُسَر ناك : لاق. ريشي نب نامل

 :لاَقَكُدْرْدَص ًاصخاش“ الجر ىأر 04 نأ َداَرأ املك «حاتقلا اني يِذاَحُي
 امتلك طوحلم :رضتا] ٠ ْمُكهوُجُو نيهان لاخي ْمُكَفوُعص د 1 هك“ كلا 5

 اةيدنفن

 ِنَع ءكاّمسْنَع ٌةَدئاز نَع :٠ «يلَع نب نيَسَح اًندَح - 1١م6

 هّللا لبس يف دهاَجُسلا لَكَ : :88 هللا ٌلوُسَرلاَف لاك ريش نْب نامل
 . عج ىتم حجري تح هلل وئاقلاو اهتم ئاصلا لكم وو هلا هم هل هم

 ينكح «٠ ءحلاصن يوم انئدَح «بابحلا نبي انئدَح - 1-10
 ردم ىَلَح لور يشب نب الملا حمس ؛ يرام ةَحِلط وبآ دايز نب ميم

 ممم معلا لا.
 ىلإناَضَمَرِرهَش يف نيرشحو ثا هلل 8 هللا لورا : صمح

 كمت للا فن ىلإ نيرشعو سمح هليل عمان «لوألا ليلا كل
00 - 2 

 وُضْدَناَنو : :لاَق القل كرت ال ا اًنظ ىّنح َنيرظعَو عبس هيلا

 0 دس لو ألا. خا

 م ل2

 )ريشي نب ريشُب نب ناَمْعنلا ثيد ثيدح
 1015: بس

 ريا هرب مدع
 ل «دقاو نب نيسح اَنئدَح «بابحلا نب دي اندَح - امهو

 وُقي 4 هللا َلوُسَر تغمس: لاق ريشب نب نامل نع « بْرَح نب كاَمس

 00 2 7 هع عك
 لك ريفر تن ءانّبل ىَقَّس وأ ايدو ءاقرو : : ةحينم حنم نم

 .ةبقر
03 

 نع ءنَسَحْلانَع ؛ ُةكلَرابملا اًندَح تلا وب انندَح - 5
 يبني :لوُشَي هانعمسو ف يلا انبحَص : َلاَق «ريشَبَنْبا ناَمْمْتلا روسو ام ماس

 مئانسؤُم ايف د 057/4 لجرلا حمي «ملظُمْا ليلا عطقك نتف ةعاسلا

 نم ضرع مصالح ماَوْفأ ع باراك يمك اوم يو أراك يسن

 [امت» :رظنا] . ايندلا ضر رعب وأ ريسُيايثدلا

 الواماسجأ لوُقع الوًاروص مهانيأر القل هألاو نحل

 جي“ يهرب نوُخ رو نيدو عم َ «ران شارف «مآلحأ

 .زثعلا نم هيَ مهد

 نب بيبَح َنَع ءءاَذَحْلا دلاَخ ْنَع « ٍمصاَع نب يلع انئدَح - --6

 ريشي نْب ناَمْْتلا ىلإ ةارما تاج: :َلاَك «ريشتيِنْب ناَمْعتلا نَع ءٍملاَس
 ءاَضقِب كلذ يف يِضْقاَس: َلاَقك ؟اًهتيراج ىلع عَكو اَهَجْورَنِإ : :تَلاَقَك

 ينوُكَتمََإَو «طوس ةّامهتَرَص ُهَلاَهتللحأ تنك انإ ؛ قف هللا لوُسَر

 [14ه417 :عجار] هتدَجَرهل اهيلكحأ

 8 نب دوا يكد «يسلابطلا دود نايل اند - 5

 انك: لاك يشب نيالا نع ؛ لاس نب بيَح يكدَح «يطساوا مهر

 ةبطكو بأ ءاَجَف ؛ٌهَكيدَح فكي مورد اكو «ادجتسلا يفادشأ

 ؟ءارمألا يف اف للا لور تيد فقد نبي َلاَقك
 :لاَق :ُةَقْيَلَح َلاَثك :ةَلعئوُبأرسلجف هَّطُْح ظّفحأ انآ م

 نأ َءاَش اد د نراه نبكي يظن طالع

 مك «نوُكَت نأ هلا اش اَم نوت ربا جاهْنم ىََحةكالخ ُنوُكَتمن اهم اًهَعََرَي

 نأ ُهّللا َءاَشاَم انكي نما اكل نوت اهيل هاه

 نها ءا ام وكت ةيربج كلم ُنوُكَتمثاَهَمقرَيْأءاَش نإ كو
 7 م رس و

 مك «ةوبنلا جاهْنم ىَلَع ةقآلخ ُنوُكَتمُ ءاَهَعَقَرَي نأ اا اهي م نوى

 نب ناَمْعْنلاِنب ديزي ناَكَو زيزَمْلا دبع ْنْبرَمع ماقام : بيبح لاق

 وُجَنأ ين إ :هلتلتقُو يهدأ تيدحلا اهبل تفتك هعَحَص يف ريب

 ؛ةُيريجلَوِضاَمْلا كمان َرّمع ينعي - َنينمؤُمْلا ريمأ نوي نأ

 بجو هبرسك زيزملا دبع ِنْبَرَمع ىَلَح يباتك لخذأ
 ََنَع بي يل ننهي ثيل ادَح ءاسنوي اًنئدَح - 1861

 00 رهاقوالا سءاعو
 «هكدح فول ليعاَمسسإنبيِرسلاآ 0

 اللف هللا لوسي : :لاَق : لوفي ريشب نبا ناَمعتلا عمم

 ار راو بيلا واخ ريل[ صلال

 رع عإ
 [1861+ :عجار]. رك لك ْنَع ىَهْنأ انآ ارح لسع ّنمَو



 امالو هو سل يا سا مدع مر
 «ةَمَلَس ردا ٌداَّمَح اًنئدَح : هلاك ىلا بوس انيَح - 1

 قف هللا لوُسَر َنَع ُظ :لاق - ريشُ نب ناَمْعتلا نع « برح نب كام َنَع

 َلاَنَق 6الق يَ :هشيدَح يف ْنَسَح َلاَق) ونت ضرأي لجَرَرْفاس : لَك -

 امل يس اق ناطر ةامس يعور ةرجش تحن
 هو 2 0-0-3 ىلع

 اق دب نب هللا نم احر اهب أبو
 هه

 رش رش الخ مث اهي ملف افَرش
 امك

 02 2 كا 5 »فمع لل اوم
 يبنلا نَع هنظ 1 :داّمَح لاَ :نهب لاَ هيلإ ب اَت اذإ هدبع :نهب لاق

 لمحل :رظنا] . نق

 نْب دَّمَحُم نب َميِهاَربإ نع «ةاَوَعوبأانندَح نافع اًنكدح - نا

 َناَك:َلاَق ءريشتب نب ناَمْعْلا نَع «ملاَس نب بيبَح نع «هيبأ نَع ؛ ءرشتنملا
00 

 و 4ىلعألا ير مسا حْبَس» ب ةّعمَجْلاو نيديعلا يف اري هللا لور

 .اًمهب ارق دحاو ٍمَْي يف انما امير 4ةّيشاَلاٌثيدَح اتألم

 [ا1مقالا/ :عجارإ . ٍمْوَي يف ناديع َمِمتجا ميرو : ةَناَوَعوبأ لاك دَكَو

 رىامو
 يبعشلا تغمس: لاق ؛دلاَجُم اًنكدَح ؛نايفس اَندَح -

 يبأ ينلَحُن : .(ةقوُكلا ىلع ريم اكو )لوي ريش نب املا تغمس: َلاَق

 :لاك آل :َل َلاَق ؟َتْلَحَت كدكولكأ : :لاَقَق هد :هال 8 يلا سيناَف امآلغ

 اد جر ىلع
 سا رو يمر

 دود ّيف عقاَوْلاَو نسل وار نس رعب ال

 راق يس يف وبكر ل لكم هللا دو يف مالا : رم دايفتم لاَق) هللا
 هلع لك «هفلخَي 0917/4 // ناك اهيرشو اهرعوأو اَهلسأ مهدحأل

 « مهْبلَع يفلتخُمنوُكَيالَو "يلع نوه نوكيأق ةرَخ قرح : :لاَقك رماَمّلُع

 ىَلَع اوُدَحأ نك ل: :ورَخآَلاَكو ؛هييصُت يفقِرْخَياَمّنإ مهضعب َلاَقَ

 [م١0 :عجار] . اوُكَلَهَو َكَلَم هوُكرَت نإو اوَجَنو اج هيدي
 ما رعغ موا

 نِمهعمَس «يبعشلا انكدَح ءدلاّجُم ْنَع :نايفس اًنكدَح - ايل 3"

 َّح تضم لوي تهمس اذ تْنْكو) 8 هللا لوُسَر تمس «ريشُ نب نامل

 َلوُسسَر تضم : لوُقيربثملا ىَلعادَحأ عما ال (ينالتذتأع هللا ل وسر
 27 7 6# سا اسو

 ٌرئاَس ْملَّستحّصَو َْتَملَس اَدِإ ةَفْطُم ناَسْنْإلا يفنإ : لوُتَي (8 هلل

 َيِمَرآلا «َدَسْقَودَسَجْلٌرئاَس ٌمقَسْتَمَقَس نإَوْمَصَودَسَجْلا

 [امدهم :عجارإ . ْبْلَقْلا

 هع سا سيت

 سلك 6 ولع مم ع
 لوا: نبال رح زنا اعلم نرثيتحنب

 يفْعَّش ْعَضوُيلْجَرل ةَماقلامْوَيِباَدَعراَتلا لهآ َنَوْهآَذِإ : لوي اف هللا

 [اهه.. :عجار]: هُغاَمد اًمهنم يلْخَي نائم هْيمدَق صمخأ

 نع ؛ ةَمَلَس نب داَمَح انئدَح :آلاق ُناَمَعَو حور انثدَح -5

 نتشألا بش ءةنق يَ ئيمرجْا نَمْحرلا دبع نْب ثَعشألا

 نيك بك هللا : :َلاق ف هلا َلوُسَرانأ «ريشُب نب نامل نَع «؟ «يناعنصلا
- 

 اهب مَ نيت هنم لأ مَع قلاب رضرألاو تارتنسا نيا

 اطيل هَ لال رت يف آر لَو «ةرقبلا ةروس

 هيا ع كيس
 رقت الق : نامع لاق

 يو هلع سرب عيل
 يبأ ْنَع ؛ةنآوَ وب اند لاق « جيرسو نافع اًنئَدَح - امك.م

 «ريشب نْب ناَمْعتلا نع ٠ ءٍملاَس نب ٍبيِبَح ْنَع «تباك نب ِريشُي نَع ءرشب

 ناك «ةرخآلاءاَمّلا ةلَص ةآلّسصلا هذه تقوي سائلا ْملَعآل ين هَللَو : لق
 سا اص م ماش سم

 اع ش
 [اذ45 :عجار]“: ٠.ةتافومقلا طو اهئْاقهللوس

 يم مدع لع عع

 تعمس دي يل لل يو (بْرَح

 97 رئاَس ىَعاَدَت ُهضْعَب بملأ اذ دَسَجلا لَثَمَك ننساكم لودي (48“ يبل
 معرب هز

 0 اهلل “/

 0-0 سام مري هاربا ع

 يا قميري هلو عسلأ ريشا

 :مُهْنم لئاق لاك ٠ مِهيلَع ةصوأت فهكلا باي ىلع لبا عكف فك يف

 000 -7 سه صا # مساس هك ل م سم ع ل

 لَجَر َلاَقَف ٠ سحر هدرب لجو هلال ةسح لمع ميول

 ءيل لامع ينءاجف ََن وُلَمْحَي دارج يل ناك ٌةَرَمَةَئَسَحةْلمَعْدَك : مهم

 طّسو موي تاذلُجَر ينءاَجَف ءٍموُلدَم رجاب مهتم لجلك رجس

 ودة ل م

 لحجر لك لمَعامك ان يقي يف لمح « هباحنصأ (طرشبا رجا راها

 هب"ترجاَتْسا امم هّصقلا الان ٍماَّزلا يف يعتبر ؛ هلك ءراهت يفهم

 ينتيطعأ ام لْثم اذه يطنتأ : ممم هلم يف دهج امل ُهاَحْصَ

 نم انيس كلبا مل ؛ هّللاَدبَعاَي : تلق ؟راهك ف صتآلإ ل مسيل

 كرو بهُذو بضعف : لاك تن ُتْدش ام هيفمُكَحأ يلامَرُهاَمنإَو كطرش

 لي يبات ءاَام تيان بناج يفحص : :لاَق درج
 يال

 هيج دف يتلا ماقبل ان يرتشاف رقب كلذ

 . تلت رع ىلح يرانا لع لأ .لاق غانم اش

 اًهَّنِإ ا َلاَق يلح يضاك ع ست لإ.يخنل
 هم مال

 كلذ تلت نإ مُهّللا «ًعيمَج هن همك نيش اهْنم يل امدح

 َلاَق ءاوُرَصبآَو هم وَ ىّتح لبا عدصناَك َلاَق ان ٍجَرْفاَف كاهْجَول

 ينءاَجَ ٌةدش َساّنلا تاكل ْضَق يل ناك رم ةَنسَح تْلمَع د حلا
 م ره سر ل

 ّيَلَع تبا ؟كسْنَت نوم وه ام هللاَو تلف : :لاك ءافوُرْعَم ينم بلت

 َنوُدَوُهاَمهللاَوَأل : :تْلْو اَْيلَع تيك ؛ هللاب يترك تعَجَرَمث بمد

 هيطعأ : :اًهكَلاَقَك اًهَجْوُّرل تَرَكَذَق تَبَهَدَو ىلع تَباَق ؟كسفت

 تِيياَف :٠ هّللاب ينئَدَشاَقَيَلإ مج «كلايع ينغاو (171/ 0/4 )كس سقت
 'يلإ تملأ كل: ْنآَر املك ؟كسْفَنَنوُمَوُهاَم ِهّللاَو :تْلُتَو اَيلَع

 ؟كئاشاَم :اَهلتلقَق يتحتم اتدعترا اهباتْسَمهَو هتك اَملق ٠ اًهَسْفَن
 فخ ملول يف هيذخ : اهل تلق ؛ :َنيمْلاَمْلا بر َهَللافاَخَأ :ْتَناَق

 0 نإ لا ءاهيْفَكَت امب يَلَع وحي اَم اَهطعأَو ؛ اًهتكَرَتَك ءءاخترلا



 َلاَق «٠ ق كيتو اوَُرَح ىَبح عَدَصناَ : لاق نع جيرفاك تاهل كلك "لعق

 مدع يل اتنئاكو هناي نايس ناوبأ يل اك رم ةنسَح تلمع رخلا

 اني يئاَسا: لاَ يمَنَغ ىلإ ْدَجَرمُت اًمهيقنسأو يَوْبآ معطأ تنك

 تحف تْلَحَف يبت ذو يلهأ “تي تيس ىَّلَح حرب ملك يسبحثيَ

 تطول لع وق دنا نجي لإ تت ةمئاَق ينو
 هعو اسم يلا اس ع

 هن اق دج كلك لتقاٌيا ١ ميش شو 93
 َّجرَمَك قاط لَبجْلا: لاق ف هللا لوُسَر نم هَذه عَملمأ ينأَكَل : ُناَمْحتلا لاَ مق يع

 .اوُجَرَخَف ٠ مهن هللا

 7 نع ءةَورَق يبأ ْنَع ناَيفَس اًنثدَح ؛ لّموَم اًنيدح - امك» م

 نيب لالخ : ل هللا لوُسر لاق : لاق ءريِشيِنْب ناَمْعْلا نع« يبعشلا يف سس عمم

 وأ ءمنإلا نم لَ هَبش ةبتشا ام لَ ْنَمك هه روُمأ كلذ نيو 'نُييماَرَحَو
 م عقاَوي نأ كأم ىلَارثجا نمو كلن اابتسا امل وهف «رمألا

 [14658 :عجارإ . ةعقاوي نأ كشوي ىمحلا لوح عتب نمو « ناسا
 هملول دي

 نبا ييداََح اَنئدَح :َلاق ءناَمْستلا نب جيَرس انندَح - يلح

 ؛هييأ نع 5 ةرفص يبأ نب : بّلهملا نبا ينعي ٍلضٌممْلا نب ٍبِجاَحَنَع هدي

 :رظنا] ٠ مكاتب نيالا كف للاسر لاف لاق «ريشُي نب ناَمْحلا نع
 سم ماش

 [لومكج لقمتال لمكلا للتأا لوكل؟ امكأ

 يرييراوقلا يسكدَح : :نَمْحّرلا دْيَع وُسأ لاق ٠

 نبا ينعي ؛ « ِلضَمَمْلا نب بجاَح ْنَع ءدْيَزنْيداَمَحاًندَح لاك يمدقَمْلاَو
 8 اوُسَر لاق : :لاَق ريش نب املا نع هيب نع «ةَرُص يبأ نب بهما

 . مكئاتبأ نب يَ اودعا : ف هللا

 مرو ري مز
 ثْيَرح نب راريعلا انئدَح «سُنوُيانئدَح «ٍِيَمتوبأ انئدَح - امكأأ

 قف هللا لوم وسر ىَلَع رْكَيوُيأ ند دايما :َلاَق :ريشب نب ناَمّْملا لَك َلاَق

 كِل[ ابعنأتقَرعدَلهللاو : لوقت يو الاخ ةشئاَح تاوص عِمَسَ

 اميل ىَرما ؛َلَحتك ركبوا دأَتساَف - ا يت يأ

0 

 نع هدير نْبداَسَح انئدَح «ِبرَح ْنْبناَمِيلس اَندَح - امكأاكك

 ريشا تمس نق ءهيبأ نع ؛ « بّلَهمْلا نب ٍلَضَمَمْلا نب بجاَح

 نيب اوُثدعا مُكئاَنبأ َنِيَياوُلدعا : : هَّللاٌلوُسَر لاق : :لاَقبَّطْخَي

 [185:5 :عجار] ] مكاتب

 م سر
 :لاَق- ينارحلا ينعي - كلتا دبع نْي دَمْحأ انندَح - امكا#

 هلال وُسَولاَك: لاق ريشي نع .كلادس نح «ليرش اح
 هع

 هم ل
 نم ةآلق يفقس يف ناك لزم هدب يوي احرف دش هَل ٠ مّللاَو : 1

 .ةق اراب دج ملف تس اق“: اًهَتَحَن ماَنَق رش لظ ىلإ راق ءضْأل
 8 4 هم ساس سم

 2 . تو تح هيف روكا هيفا يدا ينك ىلإ مج :لاق

 نم هدّبع ةّيوَباح ثا َجَو رع هللا لاق« هتاطخ تنكح ار

 [اههو4 :عجار] ٠ هتلحاري اذه

 رامز لو
 راج اند هاو اح . لمد نيد لح اهون

00000 

 ل وي هل لوس اتضسس قياسا ا لاول لوي

 1666 :عجار] ٠ شر! اَطَخأ 2 يفَو فيسلا لإ طخ « يش ُُك-

 تح ُراطتلَوُمَو؛ةيزي با اندَح ذهب اًندح - امكه

 نْب ناَمْعْتلا نع «ملاَس نب بييبَح نع :ةطقرع 00 دلاَخ ينئدَح ٌقَداَتَ

 ىَلَع َعََواروُكرُت ربي 2 ناك نيح نب نمحرلا بح هَل الجرن «ريشَ

 نّيضُْقأل : :لاَقك «'يِراَصْنألا يشب نب نَا ىلإ مَ: َلاَق « هتأرما ةّيراَج

 مال لهل كغأو (10/6) 8 طا ديسك

 ُتلاَهْنلَحأ دق تناَكَو : :لاق «ةراّجحلاب كممَج كمر ركل هلأ نتمكن
 علوم
 [امهجلا :عجارإ ٠ نام هَدّلِجُف

 مع ده عل
 هيف بك ُهّنأ ءُهَداَنَق اًنربخأو : لوُقَي نابآ تعمس: َلكر 65

 .اذهبهّيلِإَبْتكو ملاَس نب بييَح ىلإ

 دلاخ ْنَع ُةَداَتق انكدَح ءُراَطَمْلا ْناَبآ انكدَح :ُناَمَع اَنئلَح ١7-

 .(ح) ٍملاَس نب ٠ بيبح َُنع ةطفرع نبا

 بكف هيف ملاَس نب بح ىلإِب كن اَنْ: ٌناَبأ َلاَقَو

 ىلإ حروق ريم ناك ني نب نَمْحرلادبع كلان هْيَِ

 نيضق ارم ريشب نب هللا لوُسَر ءاضّقب كيف« 5 : لاق « هتأرما ٌةيراَج موطَو ريشي نْب نامت
 وم اع ع 2

 ءكلَتمَجَر كك الح ْنُكَتْملِْإَو «ةئم كد كل الح تناك نإ 1
 ماه عمم هم
 [اممملال :عجار] . نام ُهدَلَجَف هل اَهَبلَحأ دق اَهَدَجَوَق

 واعر م يسود ع هرباك دس
 نب كامس اًنَربْخأ « َةَمَلَّس رب داَمَح اًننَدَح دهب اندَح - - 8651518

 فوُصلا يف اَنيوَسُي قف هّللالوُسَر ناك لاك يشب نب نامل نع «برَح

 موي َتاَّذ لآ هسه ُهْنَ َكِلذ اَنَدَحأ دق انآ ًظ اذإ ىَتَح ؛ «حاتقلاموُقتاَمَك
 را ةةدع

 ني هللا لابوك وشل : :َلاقق ؛ هرب مجرد هوب

 [اممو :عجار] . مُكهوجو

 هرب هساعا سقت ل

 َنَع مصانع ْنَع «ٌةَدئاَز َنَع « يلع نب نيَسح اًنئدَح - 16516

 ينْرَت ساّنلاَريَخ : : هللا لوُسَر لاَ : َلاَك ءريشي نب ناَمْحّنلا نَع «ةَمَكيَح

 قبست موق يتايمُت ؛مُنوَُيَن يلا مث «مُهوُيَنيِْلا مث هبف انآ يذلا

 1660: :عجار] . مهتَداهَش مهئاميأو مِهّناَميأ | مداَهَش

 .(ح) "يِبمشلا نَع ؛َليعاَمْسإ ْنَع «عيكو انَدَح -5

 .(ح) تع نب هللا دْبَع َْنَع «يِبعشلا نَع ايكو

 8 "يللا ىتآريشباذأ «ريشب نب نامل نع ىَحسضلا يبأ ْنَع ءرطفو

 ودل نمد ماي :لاك ءًالْسُن كاملا لحنين دار

 هل :َلاَك ؟هيَطْعأ ام تْيَطحأ ملكك :َلاَق ءْمَمَن : لاَ
 رام 000

 ياو انك 8 يبل هللا :رطف لاَ



 [18044 :عجارإ] . .روج ىلع دهشأآل : ريعاْسَِو يركز لاَكو

 'يلدجلا مساقلا يبأْنَع ءايركر انكدَح ميكو نكد 0١-

 .(ح)

 يبأ ثراَحْلا نب نْيَسْح ْنَع ءاّيرَكَز اربح َنوُراَه نب ديزي انيدَح

 ىلع جوبا للالوُسلَأ لكنا عبس وساق

 رو هباص بكب ظذذظ1111010 لاكمي نيل
 ري

 يديم غل نرخ لاق قلبو: لاق

 يلا يشي اما نع واسف بي هيا ,رشتتما

 0 :عجا 7 . ل. «ياقلا ثيدح

 نع «يناتمَلاَرْثنَع «شممعألا انئدَح «عيكو اًنئدَح - -1م5

 َوُم َءاَعدلاَذإ : كف هّللا لور َلاَق :َلاَق ريشُب نب ناّمْمّتلا نع «٠ ءعْيَسُي

 :عجار] ٠[. :رفاشإ كَل بجَتْسأ ينوعألا مكبر لاقو# رك مث ءٌهداَبعْلا

0 

 ِنَع «يِبحّشلا نَع شمعألا اَنْكَدَح «عيكو انندَح -4

 اذ دحأو ٍلجَرَك نوم ١ : 6 هللا لوُسَر :َلاَق :لاَ «ريشب نبا ناَمّْتلا

 00 [18646 :عجار] . رهسلاو ىمحلاب دسار دانه ىَعاَتهَسأَر ىَكَدشا

0 

 ناَمْمنلا نع ةَمَكيَح لاق «شمعألا اَنكَدَح ؛عيكو انئدَح -6
 ري مصل رخال

 ىَكشا اذإ دحاَو ٍلُجّرَك نوُتمْؤُمْا : :ق هلو لاق ءريِشَي نبا

 [14ه8 :عجارإ . هلك ىكتشا ُهنيَع ىَكشا نإ نو هلك ىّكَتشا هسأر

 نب ناَمْعْنلا نع «كاّمسْنَع نايس ْنَع ؛ « عيكو انئدَح - امكاكك

 فصلا نم هردَص أجرا الجر ىأر ف هللا لوُسَر ان ىَلص : :َلاَق ءريشَي
 لمص معا لااص سام نس رعص

 [464 ٠ .عجار] .مُكيولف فل اوُملَخَت ةلواووتسا :َلاَقَف

 ريب هدم
 روصنم نع ءاايْفَس نع ٠ ءِنَمْحَرل دبع اندَح - - ا مكالا/

 :َلاَ ءِريِشبِنْب ناَمْْلا نع ؛ «يمّرطَحْا عيسي نَع وذ نع « شمعألاو

 اركَمُت ةةداَعْلاَوم ءاَعدلاَنإ :لوُقيو بْطْحَي 8 هللا لوُسسرتنعَم 7 00
 :عجار] ١[. :رهاشإ(ْمّكَل ب ِجَمْسأ ينو م 0/4 و

 [ل554

 هاش يامل م يم 2 معهم

 نع ءروصنم نع «

 ف كورا: ريشب ل نَمْثلاْنع را ّت

 هلم: ُُش ةبعش لاك لاتك وح رك

 ا مم اسم

 144 ص 000/1 ريش نب نامل ثيدَح

 ْنَع كلام انندَح : لاق «'يدهم ب نما اكد - امك

 لأم سي َنْب كامَضلا نأ هلا دب نب هلا دي نع «ديعس نب هرم

 ؟ةئئجلا روس عم ةَعمجْلا يف داري يل ناك مريب نب نامت

 1407١[ :عجار] . «ةيش شاَعلا ثيدح َكاقأ لَهِج لاق

 ٌناَمَمْتلا نأ ؛ ؛ِنَسَحْلا نَع «َسْنوُيْنَع ؛ «ليعامْس كَ - 1

 مكونه انو اناقشأو اَئاَوْحإ مك ِمَكْلا نب سْق ىلإ بنك ريشب نب

 ينبني: :لوُشَي ناك قف هلا لوس اوُعمسَتْمو اًسمَسو وده

 ًارفاكت يسّْيو امؤُم هيف لجل ٌحبصُي ملا ليما مطق اكان ةغاسلا

 [188414 :عجار] . اّدلا نم ضرع مُهكاَح مار هيف عبد

 مسه م يوما معصم
 ةرص نب ورع نَع ةبماَدَح فج دمحم ايدج - امكاألا

 سمص هضم

 :َلاَقِريشمَنْب اَمْمّنلاٌتْممَس لاك د جلا يبني ملاَستطمَس :َلاَق

 َنَملاَخُل وأ مُكنآلَص يف مُكَفوُص الوسم :لوُشي ا هللا لوُسَر تمس
 [ا408/4 :عجارإ . .مكهوجأ و نييدللا

 ما نفوس را هرب سامر

 ْنَع :ةَبعش اًندَح : لاك جاَجَحَو رفْعَج نب دَمَحُم انئدَح - امكال؟

 و هللا لوُسَرَناَك : وَ ريِشَبَنب نامل تمس : :َلاَق بْرَح ِنْب كاّمس
 عدو
 َرْدَص ىأَرَق : َلاَق- حدا وأ - « حلا لم ُهّلعْجَي تح فصلا يوسي

 هللا نفاخ مكتوف وست هللا داع اي : هلللوُسَ لقاتل

 1861١[ :عجار] مكهوُجو ني
 هاش يعض يوم رع ءرهنو

 نع «ةيانَح 0 يدنا

01 
 <”وءاعاو
 (ريفَيِمداَلاَنَع ماسبب ا

 ةُعمجلاةلَص يف : مشاه لاَ) ةّممجْلا يف ارقي هللا لونك: َلاَق

 «ةّيش شالا * ثيِدَح لاق“ ُلَمِهَو «ىلعألا كَ مسا حساب (ةّحمجْلا موي

 [1407// :عجار] . اًمهب ارق ناديع َممتجا ميرو

 هم ع مرصد ع

 .(ج) ٌقبعش اًنيدح ءِرَمعَج نب دمحم انُنَدَح - امك

 «ةبآلق يبأ َنَع «لوحألا ٍمصاَع َنَع :ٌةَبعش انربخأ و 'جاجَح اَندَحو

 ف هللا لوُسَردَّهَع ىلع سْسشلا تقَسكلا: َلاَك ريشي ِنْب ناَمْعْنلا نَع

 [14688 :عجار] . ئبْسيو مكي ف هللا وسر اناكو «ىّلَصَم

 .اًننآلّص لم :جاَجَح لاَ
 يعش م ءربه لاو

 نع «رشب يبأ َنَع يعش اًنيدَح ؛رفعج نب دمحم انبدح - امك

 يلا ِنَع «ريشُي نب ناَمْعْلا نع ؛ «ملاّس نبا بيِبَح ْنَع ءةَطْقرع نب دلاَخ

 هه هله َهلَحأ تناك نإ * :َلاق هتارماةيراج يتأَ لجرلا يف لهآ قف

 [اهه4ل :عجارإ مجدل اهلا نكت ملأ

 اًنمبدَح : الا ِرْكبْنْب هلل ا دبَعو رَمْعَج نب دَمَحم انئدَح - فرش

 نب نامل ىلوَم :ركب نبا لاَق)ٍملاَس نبا بي ْنَع دا نَع «ًاليعس

 لاَ «هئارلا ةَيراَج يشع لج ِْإمرهنأ ريش نب ناَمعلا نع (ريشَب



#4 
 نإ «ةقم كتدلج كل اهّلَحأ تنك نإ ؛ ف هللا لوثر يضاهي ريض

 ..كلسَجَر ل اهَلحُتملَت نك

 [اذهدال :عجار] . هل م الج لاهل تاكد اجو ١ :لاَك

 قي ىلع ا لاق ريشي نب نامل

 تنك نإ ءا هللا لوم اوُسَر نع هذ يفا اربح كلذ يف يدع ام َلاَك

 سال لقاك : لاَ ؟ةتَجَرُدل يناائمل تلك انإو «ةقمةيَرَص هل تنذأ

 ْدَق :تلاَقَق هل تنذأ تنك ْدَف كّنإ يوت ؟مجري كج : اوُناَتَف اَهْيَلَع
 مع د يي

 [18648 :عجار] . نام هيرضف همدقف هل تنذأ تنك

 ْنَع «ٍمصاَع ْنَع ؛ ءرخبوبأ اك ءرماغب وأ اندَح - 250 رومقسو

 «ينْرَق ساّنلٌريَخ : : 8 هّللالوُسر َلاَق : لاَ ريشي نب ناَمّْتلا نع « مكي

 2 يه ٠ عي مسس

 [ميجي]مت ٠ «مهّنوُلَي َنيِذَلا م: [كتولي نيل م١ ,مُهيوُلَي نيام

 :عجار] . مهَتَداهَس مهئاميأ ( قبستَو مهنا ْمهداَهَش قت . /4//77(  مق

 [امدات

 ا

 ير شل[ ويلا نبل نب مصاب ةيواَُ

 لاق : :َلاَق ناَمْعْل نَع :ةَمكيَحْوأ «يِبنشلا نع :ةلدهب نب مصاع الح /
 سلق

 يش هنم عجَو اد دحاولا لجرلاَك َنيملْسَمْلا لَمماَمنِإ : 8 هللا لوس

 [امه46 15654 :رظنا] . هدّسجرئاَسُهَل ىَعاَت

 و ينزل كح يللا ددع ائقادح] - ايراد

 كري عجل ارسل ىلع 00 لاق ريب بنما

 هللة دَحنلا هلا كيم ل كيمو «ريكْلا كدي
 مس هيي سل سه هوس صل هل

 .باَّذَع ُةَقْرْفْلاَو ُةَمْحَر ُةَعاَمَجْلاَو تك اَهُكرَتو كش

 ىَلوُم (ميودبِعال نب ىبِحَي اًنئدَح .[هللا ددع اَنثَدَح] 0

 نع يِبحَشلا نَع ع ءِنَّمْحّرلا دَبَع يبأ نع ؛ «عيكووُبأ اندَح «ٍمشاَه ين

 اذه ىَلَع وأ داوغألا هذه ىلع ف ِهَّللاٌلوُسَر لاق َلاَقِريشَي نب نامل

 رك مكس َّنلاٍرْكشيملَْمو ركل ركشَي ملل يلقلاركذنيمكَّنم ءربملا
 ةَقرعلاَو ةَمْحَرةَعاَمَجْلاَو اكتر كش هللا همست دَحّلاَو هللا

 . باذع

 همم دع
 َلاَقَق :لاَق ٠ مظعألا داوسلابْمُكيلَع يلهابلا ةَماَمأ وبأ َلاَمَك :َلاَق

 نإن) ولا ةروس يأألا هذ: امأوبأ لا ؟مألا وسلا ام لج

 2010100 ,[هّللا دْبَع اكَقْدَح]- 20
 ينعي « لضمان ْبجاَح انندَح «دْير نبا ينعي داَمَح انئدَح «يريراَوقْلا

 اوراق: ناو رأيي ا بهما
 ساما ماش

 [ادكنو :عجار].-
8 2 

8 34 71 3 0 03 

 ماس هاع

 ٍنَسَحْلانميهارنإ اَنكَح :- .[دّشلا دبع اَنَكُدَح| 18147

 اَندَح :اوُناَك يملا ركب يبأ نباح يريراََلا هللا يَ يلهابلا

 يسم يََع ١ بُلَهُملا نب لّسضَممْلا نب ٍبِجاَح ل نع ديزني داَمَح

 َنيِاوُندْعا مكنات ني اوُدْعا : ف للا" لوُسسر لاق : لوي ر يشب نب نامل
 لي ا لما

 [ هلبق ام رركم] . مكاني اوثدعا مكن

 نييفوكلا دئسم عبار

4 
 «ةقآلع نب دايز َنَع «يدوُعْسَمْلا دَح «عيكو اَنكدَح -5

 ىَلَع امك بح ذو 2 ف يبل تئَتآ : َلاَق «٠ كيرش نْبةَماَسَأْنَع

 [ادكلشال كمكأك 18516 :رظنا] . ٌريطلا مهسوُر

 يهمع مرا ةادو
 نِيداَيْزْنَع ةبعش اندح « رفعج نب دمحم اًندح - 1".

 ردم ا رععلت
 اَمْناك هدد ُهباَحْمآَو 8 يلا تنآ : َلاَق :٠ كيرش نب ةماَسأ نع ؛ةقالع

 باَرْعألا تماَجَن : لاق «تْدصقو هلَسََسَف»: :لاَق يطا مهو ىلَع

 ْمكَهَللاَنإَقاَواَدَت ءْمَعت َلاَق ؟ىَراَدَتَت هللا لور اي اوُناََك ؟هوُلأَك رادع ىف عل

 َربك نيحةماَسأ اكو : : لاق. مرا دحاَو ادري ءَوَمهَلعّضَو الإ ءاَدْمَضَي

 ٍِ انيلَع لَه ءاَيشأ نع موُنأَسَو : :لاَك ؟ّنآلا ءاَوَذ نم يل نورت لَه : لوقي

 امرا (ضرتا)َرما الإ جرحا هللا عَّضَر هلا دبع : َلاَق ؟اَدَكو اَذُك يف

 َلوُسَر ايس انا يطأ اَمرْيَخ ام : :اوُناَ «كلْهَو رح َكللْذَق املظ مست

 [ 185414 :عجار] . سحر: لاق كلل

 نب دايز انئدَح دايز نب بلطُمْلا ينمي ءدايز نب انئدَح - امكغك

 نإ هلا واد لاق هللا لور كيرش نب ةَماسأ نع : َةَقالع

 8# عام رمي شس سس هيض م ل

 :عجار]. َمَرَهْلاَو تْوَمْلا آلإ اَقشُهَمَم لَ الإءان لَم مكَل جوع هلل

 اة

 سا رب هرب سو رب لص ل
 ٍنبِداَيز نَع ٠ حلجألا اَنتَدَح «مآلس نب بعصم انْندَح - -5/

 لوس ىلإ؛ يبارعأ ءاَج : لاَ ؛همْوَق نم لجَر كيرش نب ةماسأ ْنَح «ةقالع

 :َلاَقمُت ؛اَقْلَخ مُهتسحأ: َلاَق ريح سالي هللا لوُسَر اي َلاَقَم كف هللا
 رمش سوس اس ل 22 ماس

 .ءاَفش هلله لِمَن اَوَواَدَت َلاَق ؟ىَراََتآ للا لورا
 هيشعشم لعمال
 [145144 :عجارإ . هلهج نم هلهَجَوُهَملَع َمهَمِلَع

 2 ١ قيطنصملا نب ثراحلا نب ورع يح

 ِء نع «هيبأ ْنَع رايد نب ىَسيع اَنثَدَح «عيكو اَنْكَدَح - 1658

 : هللا وسر لا 209/54: قلطصُمْلا نب ثراَحْلا نبا ورْمَع
 . دبع مأ نبا ةءارق ىلع هارفي كل امك اضخ َنآلا رثي نأ ب َحأ م

 .(م) َاّيْفَس َنَع :َنَمْحّرلا دْبَع انلَح -8



 ينعي «قاحسإو ا نإ يبل «ثايفس اًنئدح :َلاَق «قرزألا ين

 :لوُشَي- 0 ف قاَحسإ لاق - ثراحلا َّنْوَرْمَع تغمس
 عاود

 دَص اَهَلَعَج ًاضّرأو ءاَضْيِب ايي ةكََْو هحآلس " الإ | قف هللا لوُسَر

 ىعاّرخلا راّرض نب ثراحلا ثيدح

 نكح ءراَنيد نب ىسيع اَنثدَح « قياس نب دَمَحُم اندَح - ك6"

 ساس را
 لوُسَر ىَلَعتْمدَق : لاَك . يعاَرلا رارض يب نب ثراَحْلا ِمسُهنأ « يبأ

 ىلإ يناَعَدق هب “تررقأو هيف تلك «مالسسإلا ىلإ يناَعَدَم ف هل

 ىلإ موعدك يموق ىلإ عجرأ هللا لوسي : :ُتلَقو ءاهب ترا ؛ةاكزلا
 وام 00 سا سام

 هللا لوريل ل سريه تم يل باتجتسا مَ اكل اأو مالسإلا

 راحل مجمل «ةاكرلا متمكن ذك نابل الوُسَر ف

 تمي نأ 4 هلال اسر داَرآ يذلا َناّبإلا عليو هل باجتسا نم ةاكرلا

 ةطْخَسم هيف تَدَح دكهّلآ ث راحل م ,هنأيملك لولا هلع ستحا يل

 ف هللا لورد! : :ْمُهل لاق همك تاور احد هلوُسَرو لجو رح هللا نم
 سلو ةاكلا نم يدع ناك ام ضهر يل ل سر انثو يلتقون

 تناك ةطْخَس نمل هلوُسر َسْبَح ىرأ الو فشلا 8 هللا لوُسَر نم

 ىلإ بع َنْب دولا 8 هللا لوُسَر ثَعَبَو , هللا لوُسَر ينقال

 ىّتح ديكور املك «ةكلا نم مََج مم هدد اك امض يل ثراَحْا

 نإ هّللا لوسر اي: َلاَقف هلل لور ىتأف « عرف فرق قيرأطلا َضْعَبَلَب

 ىلإ ثنبلا 4 هللا ُلوُسَر برص ؟يلثك دارآَو ءاكّرلا ينم ثراَحْلا
 سامو سا ساد يل عض

 ةَئيدَّمْلاّنم َلّصكَو تبل لسا ذإ هباَحص بث راَحْا لأ ءْتراَحْلا
 عع
 معي نم ىلإ مهلا ْمهيشح املك «تراَحْلا اذه اوُناَقكث رامي

 دبا كِل تَمْبناَك ف هللا لسن : اوُلاَك ؟ملو :لاَق « َكلبِإ :اوُناَق

 اسم تنسي يذلا أل لاك“ كأول و ةتعان

 لس عوموم ساي افلا م سس

 : هتيأر رام وحلب كعب يدّلاو آل : لاق 0سع

 ”ديمخ 8 هّللا ل اور لوُسَر يِلَع سبتحا َنيحآلإ/[تلبأ امو يناتآ

 هد :لاق هلوُسَرَو لجو هلام ةطَخَس اتناك دوك

 هاج امو اويصئأأ وُ ابا وساكْمكءاَج ا اونمآَن لاا ا)

 ٌةَمْهنَو هللاّنم لل اللضق) ناكملااًدَه ىلإ «نيمدانْمتلََاَم ىلع اوُحبصت 8
 0000 ءارجحلا]6مميكح ميل هللا و

 نْييعَجْشألا نائس يبأو حاّرجلا ثيدح
2 

 ا تييسستتتسمسمسم ل است ستسسسستس
 «سآلخ ْنَع َةَداَتَق نع ٠ ”ماشم انندَح «دواد وبأ انكدَح - امكدا

 اََّنَع َتاَمَ مكارم جت لجو يف دوُعسم نبا ىَتأ لاق ةيفع نب هللا دّبَع َّنَع

 مك انيس ايف ليم ارهش أهّنَع لس اهبل حدي اهلك ضيم
 إو «ناطبشلا نمو ينمق طخ كيانإَم يآرب هيف وثأ ٌَلاَقَك ؟هولأَس
 دعا هيلع تاريملااهلواًهناسن ىَدحإةَكَدص ال ؛ هللا مق اباوّص كي

 يعارلا راوض نب ثراحلا ثيدَح

 يس 0097 لا

 هم مر ل لا

 نسوا ناحل ل ةهشق لهاتمل ل َلاَقَف: لاق قشر هب

 عقرب لكم رثكالف ا! نك ش١ ةح 1١ ةحعجارإ محشش نم نآلجَر

 َنَع

 دوُعْسَم نا ينَْي) هللا َدْبعْموق ىَآ : :لاق «دونسألاو ٌَمَلَعْنَع ٠ « ميهاربإ

 ماَقَف :لاَق ؟ثيدَحْلا َرَكْذقك .... را جيو لجو يف ىّرتاَم اوُلاَقَق

 -ةبِزيَنْب مس :روُصْنَم ْملاَق- مج ْنِمَلُجَر

 ينب نمةَرما امل جر وَ , 8 هلا لوُسَ ىّضق اذه لذم يف: َلاَقَق
 تاَمَق كاتو يف َُلَخّدَف اجّرْخَم َجّرَخَف قشاو تنب ب عورب اهلل اَقي سار
 آل اه تنرْمك [هلإ: َلاََق 8 هّللا َلوُسر اوئأَ ءاقادص اَهلٍْض ري مَلو

 .ةّدعلا الحوار يملا اهو ططش الو سْكو
 سا نيضوم ع عئا# ع منوماش

 نع ةَمْلَّس نب داَمَح انئدَح « ىَّسوُم نب نسَح اًنيدَح - 1806

 اًهْجْوَر اَهْنَع يفوت ةأرما َجْوَرت الِجَر نأ ؛ةَمَقلَع نع ؛ 'يبدشلا نع دواَ

 اهل :َلاَقَق ؟هّللا د اهْنَع لكس ءاقادص اهل مسي ملو ءاَهبَلْخْدينَلْب

 ماَقَك ٌةدعلا ايكو ثاريملا لَو ططش آلَ سْكو؟ و اهئاَسن ىَدْحِإ قادص

 اهيف تيضَق 2 َةْدَقَلدهشَن : :اوُاَك عجْشأ نم طهر يف يعجشألا ناتسوبأ

 . قشاَو تّنب مور يف 8 هللا لوُسر ءاَضَقب

 ٌروصْنَم اًنئدَح ٌقَدئاَر اًنئدَح ء«ديعّس بأ انئدَح - --806

 انا 0 معمرين ل

 دبع لاق) َهْيَش اب يبأ نبا دّمَحُم نبل دبع اَنئدَح - ا

 ْنَع «ةدئاز يبأ نب اَنندَح : لاك (ةييش يبأ ندا اَنقَدَحَو :هّللا

 [ىدعب ام رظنا] . اَدَهةمَقلَع نع ٠ «ةيبنشلا نَع وا

 بيش يبأ نبإ انندَح : لا هللا دْيَع اَنَتَدَحو - 16

 دمحم : نب هللا

 نع «سارف ْنَع ؛َناَيْفَس ْنَع « 00 2-0

 مك هلع تام اما جوت جر يف هللا دبع ْنَع قوص نع «يبعشلا
 ثاريملا اكو ةدعلا اهيل قادصلا هَل َلاَك اهل ضرَْيملَو اهب لُخَدَي

 تب ورب يف هب ىم فيِ تدهش :: :ناَمس نب لق لان

 [15 96 :عجار] قشاو

 يافع عمم

 [هلبق ام عجار] :ثيِدَحْلاَرَكْذَق . .

 نع ءروُصُنم ْنَع ,ناَيفس َنَع «نَّمْحّرلا دبع اًنئدَح - --67"18/

 . ساّرف ثيِدَح َلْثم مم. هللا دبع ْنَع ؛ ةَمّملَع نَع «ميهاربإ

 «ميهاَرنإ نع ءروُصْنم نَع نايف اربخأ ديَِيانبدَح - -85648

 اهل ْض رقي مكو يطوق ل جر اجور داما يف هللا بَ يأ لاك .ةَمَقَلَع ْنَع

 0س َلاَق هل الحا : لاق. اهب َلَخَد كيمو قانّص

 يعجطألا ناس يلق َدهَشق دعا اَهلَعَو ثاريملا اهو اهئاسن

 . اذه لثمب قشاو تنذب ورب يف ىتق اك هللا لور
 ما ممم

 ةّررغ يبأ ِنْب سْيق ثيدح
 تيس سمس ل سس سب



 باع نيالا يدَح

 سيق نع « «لئاو يبأ نع رشمْعألا انَح «عيكو انَح - 00
 همم 2

 انس مسن انكو ,ةنيدملابَقاَسْوألاٌعاَ انك َلاَق َةَرَرَغ يبأ نبا
 سل يوم ع# لاع م ممم

 اتسفنأ يمس انك ام نسحأ مابا قف هالو ات «ةَرساَمَسلا

 هوبوشق فلَحلاَوَون اهرُضَحَي ميلا اذه راجل َرَشَْم اي : َلاَقَق .هب

 [اةلط :عجار] . ةكدّصلاب

 ٍبْزاَع ِنْب ءاَرَبْلا ثيدح

 «قاَحْسِإ يبأ ْنَع « «ليئارسإو يبأ اَنثدَح « ميكو اًنندَح- امكك٠

 : نينح موي لوف يلا تغمس : لاق ٍبِزاَع ني ءاَربلا نَع

 . بلطملا دبع نبا انآ

 [ادقلال امال ءامككال :رظنا]

 ًبذك ال يلا انآ

 نَع كبش اَندَح ءرَقْعَج ْنْبدَسَحْم اَنَدَح- اذككا

 بْزاَع ْنْب ءاَريلاَأ تدك: لاق ىلْيل يبأ نبا هب يِسّئَدَسُم لاق. ٍمّكَحْلا

 راسقما
 « عورلا نم هَسأر مُر اَذَِو مكر ىل ادق هللا لوس ُمآلَص اتناك: لاك

 نمبيرق «نيئدجّسلا نيو دوجّسلا ّنمُهَسََرَعَكرادِإَو دَجَساَدِإَو

 عامل املا ١ امام :رظنا] . ءاوسلا

 نب ورْمَع ْنَع ٌفبعش اًندح (رّفْعَج نب دَمَحَم حم انكدَح - امكك؟

 هّللايِبئنأ ؛بزاَعُنْيهاَرَبْااَنكَدَح : لاك ىلبك يبأن نبا تعمس : لاق . رم

 قمع
 . برغَمْلاَو حبصلا الص يف اتقي ناك ف

 يف تنك هنآ ف يلا نَع ىَوري سيل : يبأ لاق : ٍنَمْحرلا دبع وبأ لاَ

 [ادحا4 ءامعم» ءامالا9 :رظنا] . هوكي لع نحو ثيدَحْلا اذه يف لإ برْغَمْلا

 0 ا
 اَبأ تعمس: لاق ةبعش انكدح ءِرَمعَج نب دمحم انْندَح - -كلدمكك#

 لوُسَر لبق امل : لوي بِزاَع نب ءاربلا تغمس : لوُقَي يناَدمَهْلا قاَحْسإ
 م

 ا ا ا 0000

 نب كلام ْنْب ةقارَس همك لاك ةئيدَملا ( 7161/5 ) ىلإ ةكم نم قف هلل
 يم م هع عل مدع سمر و هر
 لَو ين هللا مذا: :لاَقَق «ةسرق هب اتَحاَس 8 هللا لور لع اعد مشعَج

 «ٍمَنَغ يعارياورَمَ هلال شطَمَف : :َلاَق هل هللا ادق : لاق ؟كَرضأ
 هيما عب

 هَفُسْبلَحتًاحَدكْتدَحأَكُهْنَع ىَلاَمتهَللا يضر يَدصلا ركبوا لان

 .تيضَر نحب هبت نبل نم بك اق هللا لور
 يبأ نع« ةيعش اًنكدَح : لاق. ِرَمْعَج ْنْب دَمَحُم انُندَح - امككدك واثر هدو

 لوس ناكل بْزاَ نب ءاَربلا نع رَخآِلْجَرَو هَ ةَدْييع يبأ نع قاَحْسِإ
 ٌعَمْجَتمْويَكباَذَع يق مهلا : لوو «ةئيمي دوت ماتين دكرأ اذ هللا

 رب سولو اس عل يس م
 لاب انسب موب :رَخآلا َلاَقَو : َقاَحْسإ وبأ لام: لاق

 ةبعش اَنئدَح :َلاَق . رّمعَج ْنْب دمحم اًنئدَح -60 يهدر ءرسنو

 عم الُجَرا# هلال ناك : :لوُقيءاََبْلا تغمس: لاَ. َقاَحسإ بأ

 تعمم : لاَك . هع

 انارة لح, هنأ ةمهش ىلإ ملا ميظع نيم نيابي ١
 سم مش يمرعلع

 لاقل 1 لمحت ءلخا 4 ءامالهال :رظنا] اق هم نسخ طق انيطاتنأر

 يهماع مروا تهرع
 يبأْنَع :ٌةيعش اًنئدَح ءرَقْعَج نْبدسَحَم اَنئدَح - -8ككك

 م 6س ماو 000110

 ٌةباَدراَدلا يفوفُهَكْلالْجَرأرَك لوُقَي َءاَرَبْلا تعمم :َلاَق . َقاَحسِإ

 كلْدَرَكَذَك :لاَق :هُنيِشَع دك - ةباَحَس وأ- بص اًدإكَرظَنك (رقكَتلَمَجَف

 .اتلرتكالا- نكرلا دعت كرت ةئيكسلا اَنْ افا :َلاَقك ك8 يبل

 عامه » ء1مالق7 ءاهال»ا“ :رظنا] نالت

 مي 2 مروي تاو

 060 مام
 ا َلاَقَق .سن ياكل نبت لاق. َقاَحْسإ

0 

 ان نو ءاَضيل هدي ىلع هلا لوُسَر تيار دقو «ماهسلاب ولسا

 ةءافسمفال 2 مهد موا
 :لوقي وهو اهماجلب ذخآ ثراَحْلا نب نايم

000 
 اةليدكلل :عجار] .بلأطملا دبع نبا انآ بك آل يبل نأ

 يبأ نع ٌةيشاَندَح ءرَفْعَج نب :دمَحم اح - م6564

 ا هلل لوران «ءازبلا نع ثدي ارب َنْب مرام :لاَق . قاَحسإ

 :رظنا] . ٌنوُدماَح ابر َنوُدباَع َنوُبئاَتنوبيآ: َلاَكرَْس نمل نإ َناَك

 [ادجتا ءامحجم ادام

 «رخكيوُبأ نبأ لاكي مشا دوا بنام اَنئدَح -6
 نسم َوْهأ نيكرُْسْلا ىلعلمْحَيلجرلا : ءاربلل تلق : لاق. َقاَحْسإ يبأ ْنَع

 :َلاَقق 9 هلوُسَر مي لجَوَرع هللا آل ٠ 5 لاَ ؟ةكْلتلا ىلإ هدي ىقل
 0 و

 . قتلا يف كاد من [464 :ءاسنلا]4كسفت آلإ فلكل هلل ليبس يف لت لتاقت»

 يعلو هسا مبسم
 اًندَح ٌريَهُز اًنئدح :لاَق. كلما دبع ريدم نكح - امك

 لم دكه اديدَح ف هللا لوُسَرهَجَوناكأ : :ءاّربلل ليق :اق ؛.قاسإولا

 .رَمقلا لم ناك لي آل لاق ؟فّيسلا
 و

 نب يلع اربح ؛ ٌةَمَلَس نب داَمَح اًنكدح :َناَمَع انَِدَح - اماما

 ف هللا لوُسَر َعَم انك :لاَك. بْزاَع نب ءاّربْلا نَع « تبا نب يدَع ْنَع هدي

 هللا ل اوس حسو ةَمماَجٌةالّصلاآيف يدون «, «مَح يدب انت ءرّفَس يف

 َنوُمَلعَتمْثسلآ: َلاَقَق د يلع دي دَحآَورهظلا ىَلصَ نب رج ةرجش تحت

 ىلوأ يْنأ نوملعت مثسلأ : لاك ؛ لب : اوك ؟مهسْن نم نموا ىلوأ يف 8
 يي هريس م دس سااهم# سا

 تلك نم :لاَقَق يلع دبي َدَحأَف : لاك «ىلب :اوُناَق ؟هسفَت نم نمؤم لكب

 ْعيْرَمع هيل لاك داع نم داو مآلاَوْنَم لاو مُهّللا مالوم يلع هالو

 ٍنمْؤملُك ىَلوَم َتيَسْآَو تحبس بلاط يبان ايم : هل َلاَقَق كلذ

 55 و

 . ةنمؤمو
 وو هراامو

 ءدلاَخ ْنْب يده انئدَح :نمحْرلا دْيَع وأ لاق -851

 نب هاربا نَع « تبا نب يدع ْنَع دز نإ يِلَع َنَع ؛ ةَملَس نب دامح اًنندَح

2 5 
 . هوجن . . .ف 'يبنلا نَع «بِزاَع



 عدم
 لقمان نافع اَمتَح- اىمكابع

 دش ثيِدَح اَذَهَو) يِبعشلا نَع ءدلاَجَْو نوع نْئاَودواَنو روصنمأو]

 دجْممْلا يناس دعو اولا ا يلا تنس :َلاَق

 تق خش جرب ال اذا ف بانا َلاَقَف 28 ِهّللا

 هلطأل ُهَمَدقمْحَلَوْم امن كلذ َلبق َحَبْد نَمَو اس باَصأ دقق كلذ لَم

 لوُسَراي: قران نب ةدري وبأ يلاَخ َحَبدَو :لاَق « يش يف كلشلا نم سي

 زج ْمكَواَهنَكَم المج :لا6؟هّئس مَعَ يدلعوأتطب هل

 [اداهجلال اراها ءامحألا 12/07 :رظنا] . َكَدْعَب دَحأ نع فوت وأ

 دكرَم نب ةَمَقلَع لاَ .ٌةببش اَنثَدَح :ناَفَع اَنَدَح -4

 88 (يِبلانأ ؛بِزاَح ِنْاَرَبْلا نع ةَدْيبع نب نْعَسْنَع ينَرَبْخأ : :َلاَق
 0 ا 09 0

 ل هلت تالذق ظنا ل *يش لاق: لاق) يرفرف لكس اذ ربَْلا يف : :لاَق

 يفو الا ةاّبحلا يف تبان لوقا اوُنمآن يداها تبي ُلَجَوَرَع

 [امالاك :رظنا] ٠ «ةرخآلا

 مك

 ءاربلا نع «قاحسِإ وبأ اًنربخأ ةبعش اًنئدَح « نافع انكدَح - ارمكالم

 راّصنألا نم سان رم هللا َلوُسَرنآ ؛ (ءاَربلا نم هْعَمْسَي مَلَو : ةبعش لاق)

 اواو وَلَا اوني مآلَّسلا اوُسْفأَ َنيلعاق دية مُقكنإ: :َلاَقَك

 [ادجلالت ءامالتا ءارالكك ,1 ىلا ,اهكالا :رظنا] . ليبسلا

10 
 يبأ نع« ليئارسإ انئدَح دمحم نب نْيَسَح اَنثدَح - املاك

 راّصألا نم سلجم ىَلَع ف هلا ٌلوُسَرَرَم: َلاَق.هاَربْلا نَع «َقاَحْمإ

 اوتيعأو ماسلا اورو ليسا اوُدْهاَق اوستن الإ مشي نإ: َلاَقَق

 [هلبق ام رركم] .موُنظَمْلا

 ؛قاَحلسإ يبأ ْنَح ةَبعش اَنئدَح هرب دََحُم اَنئدَح - لدذفي

 َنيَسْؤُسْلا نم َنوُدعاَقلا يوَتْسي لإ ةّيآلا هذه يف لوَُيءاَرَبْا عمَسُمنأ

 فكك ءاَجَنادْيَر كف هّللا لوس 2 روما: :لاَق هللا ليس يف ٌنوُدماَجّملاَ

 يِوَتْسَيآل» ْتَلرتَف هكَراَرض مومن هِبلِإاَكَشم لاق « اَهَبكَف

 ءاماله# لملء :رظنا] . 0 :ءاسنلا]«ررضلا يلوأ ريغ َنيدمؤملا نم ٌنوُدعاَقْلا

 [ادحما املعا ءادحما

 اَبأتعمَس :َلاَق. ةدئاَز يبأ برع اَتئدَح ,ناَفَع انئدَح -

 هّللا لوّسسَر نع « كرد :هَعم حري وهو ءاربأل لجر لاق: لاق. قاحسإ

 ذوي رام ف هللا لوُسَر ىَلَع دهشأل ين :ءاربلا لاق ؟هياَحْصأ ْمّيناَو 2

 بارثلا سانا مَملفْيَوُمو قَدْ رفح موي هللا وسرت دقو
 ا كم سس سل
 : ةَحاَوَر نبا همك لثمتي وهو

 اًنيَلَص لَو اَنكَدَصَتأَلَو ايدها ام تنأ الل مُهّللا

 قال نإ مانقألا تّيكو نيل هيك ئتزئاَ
 اني هيفا 3 اودا ارأ نإ 5 اَنيَلَع اَوَمَب دق ىلألا َنِإَ
 ومع ل ةعش
 [ااغمم ءامحت هءارجالال؟ ءلخالالا ءاهللال+ ,اها/ءال :رظنا] . هتوص اهي دمي

 0 « ينبض دي بر

 0 لاك باخ نارا نع ىليل يبأ نب

 ادخن ءلاحكك ء]ادححك ,االالا/ :رظنا] هْيَدَي مكر ةآلّصلا

 ِنَمْحَرلا دّبَع ْنَع دايز يبأ نب َديَِي نع ؛ هيشه اًنثدَح - امك

 ًةوَحْلا نمدإ : ف هّللالوسسَر لاك: لاق بْزاَع نبا ءاربفا نع « « ىَلْيل يبأ نب

 ناك نإ َبيط نم سَمَينآوةحمجلا مْويمَْدَحأ لفي يملا ىَلع

 [14144 :رظنا] . بي املا إب يط مُهدْنع نكي ملف هلهأ دْنِع

 8 را لسصرلا سرت
 ءءاربْلا نب ديِزَيَنَع «باتَجوب اًنربخأ «نايفس انثدح - ا

 هَدَهْمُككست وأ نإ: لاَققِرْخّدلا َمْوَي 8 هللا لوُسَر بطَخ ؛ هيأ ْنَع

 ب ردي ناَكَو : : مايقْس)لاَق) يلاَخ راّيث ل رب وبأ هيل !ماَقَق ةلّصلا
 َلاَقَق ؟انسَبدَ انج نإ من محَّلا هبف يهتشت امي نك هللا لوُسَر اي َلاَقَق ره م

 ؟اعَّدج ازعاَم اَنْ هللا لوس اَي:لاَق اًهلدِباَف اقف هللا لوُسَر

 لدي دال سيكو كليف :لاَ

 هرم سلا
 ٍباَنْج وبأ اًنئَدَح «ُةَدئاز انْكدَح «ورْمَع نب ةيواَعم انئدَح - ام

 انك :َلاَك. بِزاَع نب ءاَرَبْلا نع «بزاَع نب ءاربلا نب ديزي يئدَح «يبلكلا

 مك يلع احق هل لوس كك ناي ىلسمل يفرج

 َملسْمُت نيتك مق مست :َلاَ للا اذه مكمْوَي كن وأ نإ:

 ىّنئاَو هّللاَدمَحَن قِيلَ اكن اصع أ سؤ يطْعأو هب سانا َلبقتساَمُ
 سو سا سا

 ٌةرْرَج ّيهاَمنإِكاحْبد لع مُكْم اك ْنَم: لاو مها مهمآ هلع

 را ربا ةدرُبوُبأ يلاَخ هل َماَقَ «ةالّصلاَدْمبْحَبَدلا اَننِإ كلهآ هَمَعْطأ

 اذ هبل عمتجتماَمَط ان عديل هللا لوُسَر اي يتاش حُب :5ةتلسع انآ: لاَقف

 مهام
 0 ع ملا ءانعجر

 ةبمم سرر سات س١ ماع
 اي ايبا انا لق ىلح للون تلا لاق لآلب اي: : لاق

 َرَئْكاطَق موي تيار اَمَق:َلاَق :٠ كري ةكدّصلا نصت ناو َرشْمَم

 . ميلا كلذ نم ًاطْرقَو ةدآلقو ةَعوطقم ةَمَدَح

 نب ِهّللا د نَبع اًنثدح :آلاَق٠ انو ديلؤلاوُيأ نكد - اىمكرا

 هلو لاك بزاَح نْب الان َع «طيقلُن بَ انكَدَح : َلاَق.داَيإ

 ادخل 14584 :رظنا] "كليقكرم مقراو كييك عضق تدَجس اذ : 55

 هلرب ري هرم
 :دْيَمح نب رْفعَج هانئدَح محلا دنع ونأ لاق -15

 1 هلثم ءاربلا نَع «هيبأ نع]دايإ نب ب هللا دبع انئدَح

 اآداَيإَن ب هلا دبع انندَح : لاق نافعو ديلولا انثدح لاق - اكرم
 ومش

 فى قف هللا لوُسَر لاَ: لاق ٍبِزاَع نب ءاربْلا نع. ٌداَيِإ انمَدَح :َلاَق
 همس

 9 نسير ضْرأب اًهَماَمْز رِجَن هتلر هن تقلق ٍلْجَر رحب َنوُلوُقَت
 وش يح َهَبلطَق ؟((اَرَشَو :ُنافَع لاَق)ٌماَعط اهْيلَعَو باَرش لَو ماَمَط

 باقم كنج نر لب :ناَفَع لاَق) ةّرَجَش لاذجب ترم مث

 هللا" اوُسمَر َلاَقَك ءهّللا َلوُسَر اًيٌديدَش هان: َلاَك (هب ةَقلعَس : داَفَع َلاَق)

 . تحارب لجرلا نم دبع ةبوتب احر دش هلا امآ : 8
 سمسم مم



 انياشلا

 مك 000 .نصْحرلا دبع وأ َلاَق- 58

 هّلذم دايإ نب هلل دبع اندَح :لا
 مص

 2ع و

 ناك ٠ كا نرش اكس تيل لاَ ءاَرَبْلا نَع

 1 ةرظنا] ليألا ير هْنع القش تناك دنع اًباَحْصأ

 «قاحسإ

 اًنثَدَحُي

 نع «شْصْعَألا نع ءِنَمْحّرلا دْبَع ْنْبْدِبَمح اَنْئدَح - امكدامح

 هّللالوُسَر لاَ: :لاَك ءاربلا نع «ةَجَسْوَع نب نَمْحرلا دْبَع ْنَع ةَحلَط

 [امكلت ءلوكلا ءامهام لالا ا“ :رظنا] . . مكتاوصا آر اوين : 1

 امدح ء«ٍملْسُم نيِيَِعلا دبع اننَدَح ءدمّصلا دْبَع اًنْكلَح -8

 هللا لوُسرنأ «بْزاَع نْيءاَرْلا نع ىليل يبأ نبا نَع «دايز يبأ نب ديزي

 نإ ابيط سيو َلسْفيانأ ةممجلا موي نيملسمْلا ىلع قَحْلا نم: لَ

 1424٠[ :عجار] بطلا ابيط دجَي مل ,دجو

 ورب ا ةعاش ع
 وبأ اًمدَح يهز اًنئدح «ىّسوُم نب نسح اًنيَدَح - الكامل

 ةَنيدَمْلامدق املأ داك ف هلا َلوُر أنآ باع نب ءاربلاِنَ «قاحسإ

 همس
 كس سدَْمْلا تيب لبق لص هنو (راّصنألا نم هلاَوْخأَو) هداَدْجأ ىَلَع رت

 ا م ا هسيس# م ا ييهم

 هّنأو تيا لبق هتف نوكت ذأ جدي اكو أره َرْشَع هس وأ رشَع

 ٠ ماعم ا للم هيوم سمع
 نمم لجر َجرَخَف «مْوُق هَعَم ىَلَصَو ءِرصَعْلا ءآلَّص اَآلَّص ةآلّص وأ ىَلَص

 تمل دق للابد هشأ: :َلاَك ومكر مُهَو دجْسَم لهآ ىلع مَكهَنَم ىلَص
 000 20000 ريم مل
 هيجي اكو «تْيبلا لبق ْمُهامك اوُراَدَ: لاك ٠ « كَم لبق 8 هللا وسر عم

 تيل مينا ا مُهبجْعأ دك دوُهيلا ناَكو « تلا َلَبق لوحي

 :رظنا] .كللد اورَكْلأ تنل لبق ُهَهْجَو ىَنَواّمل ً املك « باَتكلاٌل أو سدقملا

 لم

 رمعسم
 َنَع «رباج َنَع « «ليئارسإ انكدَح «ِرماَع نب دوسأاًنئدَح - امكف١

 مار دنا ىلع ا هللا لوُسَر ىّلص : لاك بزاَع نب ءاَربْلا نَع «رماع

 َوُصَو هَعاَضَر ميم نجلا يف هل: لاّقو ارش رشح هس نبا وهو تامو

 3417/6٠[ :رظنا] . قيدص

 نَع «َقاَحْسإ يبأ ْنَع ءُنايْفَس اَنئدَح َدَمحأوُبآ اندَح - 8

 انكدَح نكلو ءاقف هللا لوُسر نم هاعمَس مومن املك ام لاَ ءاَّرَبلا

 [امكملا :عجارإ . ليلا ير اًنلقشَت تناك « انياَحْصأ

 :قاحسِإ | يبأ ْنَع :نايفس يَ ءَدمْحأ و بأ نكدح - امل

 000 سار م ساس
 َلاَقهَرَسآْدَق سابا راصنألا َنملجَرءاَج: لاق - ريغ وأ- ءاربْلا نَع

 نما مْوَقلاَنملُجَر ينرسأ «ينرَسأ اذه سهلا لوس اي :ساّبَعْلا
 . ميك كلمب هللا كرز دق : . لجل اك هللا لور: لاَ ءاَنَكَو ادَك بَ

 نب يدَع ينربخل ُِيْشاَنَح هب اَنْكدَح 615

 بحي ال :48 هللا لور َلاَق
 ْنَموُهَّللاهبَحمهبَحأْنَم قفا «قفانم "لإ مُهضْفيي الو نمؤمآ آلإ َاّصْنألا

 .ُهّللا هَضَعِبأ مُهْضَِبأ

 2 0 ا
 اَق:َلاَق . بزاَع نب اَربْلا تعمس : لاق . تبان

اريلا نم تمس تسلأ "يدلل يعش لاَ
 ياَيإ:َلاَق اق؟ء

 [امهاا/ :رظنا] . ثادَحي
1 

(1854// 4)ةَبعش اًنكَدَح نهب اًنكدَح -606
 نبيدَعْنَع؛ 

َح ناك لف يِْلا نأ ؛ بْزاَع نب ءاَربْلا نع «تباك
 ين: َلاَقَك َنَسَحْا ًالما

2 
 عاهل :رظنا] ٠ بحاح

 نع «تباك نب يدع ْنَع ٌةَبعَش اَندَح نهب اًنئدح - 11

 ءادحكال :رظنا] . ةّنجْلا يف عضم َميهاَربإل : قف هللا لوُسَر ل اق: َلاَق . ءاَرَبْلا

 [ادخفا

 نع ؛تباك ْنْب يدع اَنكَدَح ةَبعش اًنئدَح هب اندح -177

 ىَدْإ يف ةرخآلا املا يفارققٍر قس يف لاك ا هل لور هابل

 ءادحكا ءادححم ءامخأ 141/56 141/95 :رظنا] ٠ نوتيزلاو نيئلاب نيتك

 [عامقل# امون

 ْنَع ءٍميلس نب ثعشألا ان انكدح :ةبعش اًنئدَح زهب اًنئدَح - 1548
 8 مما مله

 ل لوشرارل لاك بز نبهان « نارقم نب ديوس نب ةيواعم

 عاتاَو « ضيم ابْنَ مهم مَركذ لاق مْبَس نع اَنْ عْبَسب

 ةباَجِإو ءمسملا رارنإو ٍمآلَّسلا درو «سطاَمْلا تيمشتو «زئانجلا

 ْوأ) بهل ٍمَتاَخ ْنَعَو ةّضفلا ةبنآّْنع انهن ,ٍموُظَمْلا رصتو « يعأذلا

 «ةرّتمْلاَو ءجاييدلاَو ءرسيِرَحْلاَو ءقربيسإلاَو بصل ةَقلَح : َلاَق

 [ادخم؟ ءادخأم ادخال ءامالالا 18144 :رظنا] ٠ ّيسَفْلاَو

 0 ءميعلاو

 . سطاعلا تيم بلاك نأ - َرَكَذَف. . . ميكس
 هس م

 َنَع ؛يبأ يكل التم نكح هلل دي ! يلع اًنئدَح - - 1١مل

 قف هلا "يبن «بِزاَع نهارا نع ؛ «يفوُكلا َقاَحْسِإ يبأ ْنَح هدا

 ٌدَمَثَكرَتْميْْدَوُمْلاَو ءٍمسقُملا فصلا ىلع َنوُلَصُيهََكَالَمَ هللا نإ : لاَ
 ماا ما م مع 2 07

 ىَّلَص نم رْجآ ل ْثمُدَكَو «ٍسياَيو بطر نم هَعمَسنَمهدصيو هنو

 [هلبق ام رظنا] . هَعَم

 ثّعظألا نع ؛ةَبعش

 هللا دي يئئدَحو : :نمحْرلا دبع وبأ لاَق- اليل

 [هلبق ام عجار] . هداّتسإي هّلْثم رك . ٍماَشه نب داعم ان انيدَح : لاق .ي ريراَوعْلا
 ماد عمو اع هس

 ٍنَح ؛َقاَحْسِإ يبن ع ؛ ةبعش اًنئلح نافع اًنئدَح -

 َنيسْؤُملاَّنم َنوُدعاَقلا يوَتْسَيال)ُهَيآلا هذه سكرت :لاَق . ءاربلا

 ءاًهتَكك فكي ءاَجَ دير 8 هللا لوس اَعَد هللا ليس يف َنوُدهاَجْلاَو

 يختلف 88 هلا لوُسَر ىلإ هام اكشف محم مرا ءاَجق لاَ

 10 :ءاسفلا]4رر ررضلا يل وأ

 يسبأ نسَع ةيِهشاَنكَح نافَعاَندَح 810*
 بنل ف اهَكْلا ةَروسم لجر ارك : لاك اريل تغمس: لاق .قاَحْسِإ

 ةّياَبَص وأ - هنيشَع دق ةباَحَسم ىلإ للا رظنك فتة بادلا تّلَعَبَف ةَطوُبَرَم

 :لاق ؟ 00 ممسس تلق اق ّيببلا ىلإ به تم



 ىرع ع دعس رز
 يجر. نارا دنع نأ نارقلل تلت ةيكسل نإ ثوار لاَقَق

 59 م

 لوككك

 ل ا 2 ع ع هوي

 20000 ماش رية هل هع
 ع الاس هناي يلو ٌروريف نب ديبع تعمس : : لاق نَمْحَرلا

 8 اوُسمَر لاف: :َلاَق ؟هرك امو هلل لور هْنَع ىتاَم'يحاألا

 ئرْجالعّيرأ: (لاَثَق هديْنِمْرَصْفأ يِديَو 8 هللا لوُسَراَنين ماَكْوأ)

 وم او مو سلو عمو دو عم عاش
 .اهلط نيل ءاَجَْملاَو اهم ةضبرملاو ءاهموحْ ياء

 يت ال يلا ٌريسكلاَو

 نّذألا يف: َلاَقْؤأ- صْقَت نرَقْلا يف َنوُكي نأ هَرْكأ يّ 7 تلق : لاق

 ىَلَع هٌَسْرَُتالوهْطَدَك تطرك ام: لاَق ؟صقت نسا يفْوأ-صْف

 [امخال ءاححال» ءلمالا ا مالكا يظن .دّحأ

 رمعمهماو
 معَ نب دمحم نئدَح - ام

 مام م

 هم اسا سل عع ر» اخ ع مسرع
 0 رسل يود عسا عل عن

 امرء دود عالم
 اك ا «بوُذَك ريغ وهو ءاربلا انربخأ

 ءامحكل امال ءامال14 :رظنل] . َنوُدْجْسيمُثدجْسَي ىَتح اماَبق اوُماَق عوُملا

 لاقل

 مبأْنَع كيش اَتدَح نافع اَندَح م

 ْنماَنلَع مد و نم لوأ :لاق: بْزاَع نب ءاَرَبْا تْعمَس : ب: لاق . قاحسإ
 ما

 0 ا رياقي ةيدوارب مري دم از
 العجف : لاق: شك ناو رْيَم نب سَعصُم ف للا لوُسَر باَحْصَ

 رب رَمُع َءاَج مش: َلاَق «عَسو لآل راح ءاجج مل نارا سلا ناري

 ةّئيدّمْلا لهأ تير اَمَك : لاق ٠ ف هلل لوْ اَجمل َنيرشع يف بَل

 رك طق ءيّشب اورق

 مسا حبس) ( ١ 8.8/4 ]تَرَ ىّنح مقامك: :لاَق ؛َءاَج ْدَك كف هللا لوُبسَر

 [1م87117 :رظنا] ٠ صمم نم روس يف «ىلألا كي

 َقاَحسْسِإ يبأ نع « يعش اَنكدَح نافع اًندَح 17

 اذه : َنوُنوَُيناَيبصلاَو دئآلولا تير ىَنَح هب م

 موا مم تمملع ع 000
 موي باَرتلا انعم لمي هللا وُسَر ناك: :َلاَق. ءارَبْلا تعمس : لاق

 لوُعيَو «باّرحألا

 اَنيَلَص لَو اًنُكَدَصَت ايدها ام تْنأ الوك مُهّللا

 هدب اَنَِع ةئيكس نزئأَ

 انيياةَقن اوُداَرأ اَذ اذِإ

 [ا14كا/8 :عجار] . ] . هنو اهب دمي

 يبأ نبا نع « ّمَكَحْلا ينئدَح ةبعش انئدَح : نافع اًنندَح - اما/4

 عوُقرلا نم هس حك اذإو مكر اذِإناك فيلا ؛ هاربا ِنَع ٠ ىلُيل
 ةمسامس هر ريا يا
 < [لوكتل :عجار] ءاوسلا نم يرق نيئدْجسلا ني امو هدوجسَو

 ييأْنَع يش اَتَدَح نافع اَثَدَح -8

 نم ًالَجَرَرَمأ © هللا لوُسَرَنأ ؛بزاَع نب ءاربْلا تغمس: لاق . قاحسإ سا ماه ملل
 # سم اس 6 100 هعمل ا

 «تْهَجَوو كنلِإ يسكت مل مهلا : :ُهَمَجْطَم دَحأ نإ ومين راصنألا

 0/1 باع نب ءاربلاثيدَح
 ااا ايل

 كيلِإ ةَبهَرَو ةبغر كيل | يِرْيظ تاَجلاَو َكيلإ | ير توك ,كيلإ | يجو

 يذلا كاني رْنآ يذلا كلبانتكب تنمآ كيل لإ كم جمالا

 [ادلاح ءاراخمال ءامهه؟ :رظنا] .5 ةّرطفلا ىَلع تام تاَم ام نإ تلَسْرَأ

 نْبَةَحْلَط ْنَع :ةَحلَط رب َمَحْس انك باث اتكَح - امال

 َلوُسرنأ «بِزاَع ني ءاَرَبْلا نَع «ةَجَسْوَع نب نَمْحرلا دْبَع ْنَع «فرصم

 قاع َُهقًاقاكز ىَدَه وأ نبل ةَحْئم وأ قرو ةحْم حَنمنَم: :َلاك قف هللا

 علاق ءادحتم ءادحأت اوال“ وم ةرظنا] . مس

 رمق سارع

 هلو كلملا هل هل كيرشأل ل هدو هللا الإ هلإ آل: :َلاَق نمو 8

 ءاما» امال“ :نظنا] . ةَمَسَنقاَعك وك يد ميش لك ىَلَع َوهَو دَمَحْلا

 [لمو

 يوسي هتيحات ىلإ فصلا ةَيحاَت يتأيَناَكَو :لاق - 7

 تاكو :لاَق .مُكيوُلُف ف لتحت اوثلتْخَتآل :لوُيْمهيِكاََمَو ْمُهَرودَص
 ءااحلا ءاهلا# :رظنا] . لوألا فصلا َىَلَعَد 8 تكسو هللا نإ لوي

 2 [امدقلا اما ءااملا ارح

 [1ه>44 :عجار] . مُكتاوصأب َنآرَعْلا اوُنيَز : :لوقي َناَكو *١81-

 قاتشإ ولا: اك هش اَقُدَح ءًداع اند 5
 2 مفعق م م

 م هي
 لق عا سار عكف هلل لوس السا كما يك

 امال :عجار] ٠ اودي دَجَس قهري ىَنح مَ

 ينربخأ ئةَحلَط :َلاَق .ةمش اًمدَح ,ناَفَع اًنندَح -6

 قف يلا نَع « بزاَع نب ءاربْلا نَع «ةَجّسْوَع نب محلا َدْبَع تغمس: لاَ

 لدع هلاك ابل ىقس وأ قاكز ىَدهوأ فرو حمو قو ةحْم حمم: لاق

 1470٠١[ :عجار] . ةَمسْنوأ ةَبكر

 ميدو سرع
 هلو كلملا هل هل كيرشأل ل هَدَحَو هللا لإ لإ آل: :لاكَمَو 1

 أ ةبقر لدَتُك كذاك تاَرَمَر شعرت ءيَشلُك ىَلَعَوُمَوُدْنَحلا

 [امالا١ :عجار] 5 ةَمَسْن

 وأ انقئاوَع حسم ة ةآلّصلا ىلإ انف اد ايتيك : َلاَق - 0201
 قه عد

 هللا :ل وشي ناَكَو مكيوُ فلاح: لوُفَي ٌناَكَو انرودص
 هس سإ كسل رهظ سس ل سس
 ادا :عجار] ا فوثملا وأ رأأألا فصلا ىلع دوم هَتكنالَمَو

 هةلععل و

 لاق: لاق. ءاربلا نع ؛ «ىل يل بنمط عَ 0000

 ُةَباَط يهَلَجوّرع هللا فتيل بِي ةئيدمْلا ىَمَسنُم : قف هللا لوس
 .ةباَط يه

 ْنَع «ٌةرم نب ِرْسَع ْنَع ةبعش انأبنأ «سيرذإ نبا انندَح - نلينفم

 يف تن لق يل َنأ ؛بزاَع نْبءاَرَبْلا نع « ىليك يبأ نب نمل دبع

 [امتتك :عجار]. برْقَمْلا يفو حبصلا



 نع «ٌةبعش مش انابنأ ٌةّيلع نبا ينعي «ليعامسإ اَنثدَح - اما

 20 «مَكَحْلا

 دوو لوك امر ماَق عوُرلا َنمُهَسأَر مكر اذإناَكك ثعلشألا نبا

 ام ءلمَو ضْرألا «لمَو تاّوَمَسلا لم دْمَحْلا كل ايرمهّلا (هلؤك ردك لاَ
 مارس ورا ف فش

 اليس الو تِيعأاَل َمناَمآل دما الا لأ أيش نم تفش

 ل 00
 .دَجْا َكنم دَجْلا اذ عني آلَ تْمَنَم

 ىليك يبأ نب نَّمْحرلا دبع لاذ تْنَدَحَف :مُكَحْلا َلاَق م

 عكر اَذِإَو 8 هللا لوُسَرٌعوُكر ناك: َلاق ِبِزاَغ نْبماَرَبْلا ينكدَح : َلاَقَك

 :مجار]. ءاوسلا نمير ٍنيئدجَسلاَنْيْياَمَوهدوجْسَو عوُكرلا نم هَسأ

 لوككل

 يبأْنَع ٌةَبعَش امدح :لاَق. ليِعاَمْسِإ اَثدَح - ١م

 اًندَح «:لاَقَق بْطْخَي (" 87/4 ) دين هللا دبع تعمَس لاك. قاَحَسِإ

 هّسأَر مكر 8 هللا لوس رع اول ا اوُناك مهن بوذك ري َناكَ ربل

 1487006 :عجار] . اوس مث ًادجاس هوي ىتح امايق اوُماَك عوُرلا م

 ءاربلا نع «قاَحْسإ وبأ انئدَح « شايع نب ركيوبأ انندَح - اماما ؟

 امل يحلب اَنمَرْحأَت: َلاقُهئَحّنآو اف ُهّللهلوُس جرح لق بِزاَع نْب 00
 هم هوم تع سس مع يك

 كهل لوسي: :ساّنلا َلاَقَك :َلاَكةَرمَ ْمُكَجَح اوُلَمْجا :َلاَقكَم انمدَ
 ل 3 ممول يظرو رب قمرا م8 هر مج
 اودرُف اوُلعْفاف هب مكرمآام اورظلا : لاق ؟ةرمع 2 اهبل فيك يتلا

 ّبنطَْلا تارك الابضَع ةشن ةّشئاَع ىََع َلَخَد ىَتح قطا مث بضَم لوقا لَ

 مآ انآو بضغأ ال يل امو: َلاَق هللا ُهَبْضْعَأ كَبَضْعْأ نم : تلق ههْجَو يف

 بنا لَك رمألاب

 َنَع «ٌةرُط نب وِرَْع ْنَع «“ ثيل انئدَح َليِعاَمْسِإ انندَح - امارس

 م هسا هريس رو
 يلا َدْنع َدْدع ًاسوُلج انك: لاَك . بِزاَع نب ءاَرْلا نَع «نّرّقَم نب ديوس نب ةيواعم

 سكس هيله ءايعع# 6 رسمه من # همام ن
 اهب يه امو هنَسَح :لاَك ةالّملا : اوك ؟(قكوأ) مالسألا ىَرع يأ :َلاَقف

 اَنَورَسَح: لاق َناَضَمَر ماّيص : وُ اهب يه امو ةنَسَح َلاَق ٌةاَكَرلا :اوُناَك

 وهاَمو نسح : َلاَقداَهِجْلا : اوُناَك هب وه اَمو نَسَح : لاك يَحْلا : اولا هوه

 ل زل ىلا الا كل قال لاه

 ل ارى لاق. بزاَع نيالا نع:

 002 ل
 مهن :اوُاَقك ؟مُكباَكك يف ينآزلادَح َنوُدجَناَدَكَمأ َلاَّقَك َمُهاَعَدَق دوُلَجَم

 ىلع 9و زل يد هلل شل َلاَقك مهئاَملع نم الجراد َلاَق

 َكَنأ آلوكو ِهّللاَو ال :َلاَقق ؟مُكباَحك يف ينزل دَح َنودِجَت ذك ىسوُم

 يفّرْثكهنكلو ملا ابتك يف ينآزلدَح د جن ةلربخأ مل اذهب يدنا

 َدَحْلا ِهْيَلَع اَنَمَقأ فيعضلا امنَحأ اذ [َو هاَتكَرَت فيرشلا اًنْذَحَأ اًذِإ انك اًنفارشأ

 ىَلَع اَنعَمحجاَك عيضوولاو فيرشلا ىلع همي انيس لعجَت تحولات : 5
 ذإ لرش ايحأ ْنَمالوأ يمهل كف هللا وُسَرلاَقق دلَجْاَو ٍميِمْحَتلا

 كبري ال لوُسرلا اَهْيآ ايو : لجو حلا لاف مج برم: :َلاَقبوُياَمأ
 واسع

 اذه مئيتوأ نإ َنوُلوُقي9 : هلوق ىلإ[ 4١ .ةدئال](رْثْلا يف نوُعراسُي نيل

 ممم بَ نب اَربلثيدَح _ نييفوكلا دنسم 0 لهم ص د
 000 لا

 دلجلاو ميتا مكانا نإ هسَحساوشا نووي 11

 مل نمو) : هلو ىلإ 4١[ :ةدئامل]4اورَذْحاَفِط مْجرلاي مُكاَفَأ إو هوذْخَف

 ىَلِ | دوُميلا يف لاَ[: .ةدهادل]4نورفاكلا مه كوك هَّللا لنآ مب مُكحَي

 [؛ه فشل (َنوُملاَظلاّمُم كلو هللا رن اَمبَمُكْحَيْمَكْنَسَو : هلو

 يهل: لاق[ هةدهاشاا4نوُشساَملا مه كنلوأ هللا نأ امب مُكْحَيْمْن مَ

 عادتك ءالدات1 141/72 :رظنا] . . اهلك راقأكلا يف

 يس سر ل
 «تباك نب يدع َنَع « يناييشلا اًئدَح « واع وُبأ انكدَح - 8

 جما :تياك نب ناحل ف هلا لوس كمر لاق :َلاَق. بزاَع نْب ءاَرَبْلا نَع

 [ادقن ١ ادخل ءادححا" ءامحما :رظنا] . كَم ليج َنيكِرتملا

 ةهدور ٠
 نب يدَع ْنَع ءديعس نب ىَبحَي انئدَح ءريمت نبا انئلَح -5

 املا هللا لوسر فل ىلس هلأ ؛براع هابل نع ؛«تباك

 [امهت47 :عجار] . 56 نزلا و يلا )رت 3 ةرخآلا

 َنَع «ديعّس نب ىَيحَيانْئدَح ءٌرَمْحألا دلاَخ وأ اندَح - لدففي

 َبرَْملا © يلا فل تيل: لاك باع نب ءريلا نع «تباث نيد

 [هلبقام رظنا] . نوثيزلاو نيل ار

 نب هللا دبع ْنَع شَمْعألا انكدَح «ةَيواَسوُبأ اندَح -
 لنآ امي مُكْحَي مل مرو :ةلوُه يلا ِنَع : باح ِنْب ايلا ِنَع رم

 هلو اَبْمُكَْيْمْن مر!« هسا نوفاك مُمكن

 مه كتلوأك هللا ل مب مُكْحَيَمَل نمو [« .ةدشالا4نوُسلاظلا مه كلو

 [14/54 :عجارإ . الك راّقْكلا يف يه: لاق [47 :ةدئاملا]4ن وُقَساَقْلا

 7 ْنَع «يمُنلا هلا دبع نبق انندَح «ةَيواَعس وب اًندَح - لافملا يع سل لا

 ا لو لاك باع ِنْب هاربا ِنَع «ةَجَسْوَع نْب نَمْحرلا دبع
 .رشآ ةرشألاو ءاوُمكسَت مالسلا اوشن

 ْنَع «(يمْقتل هّلا دبع نياق اندَح «ةيواعم وبأ انئدَح - لنفك

 ا اوُسسَر لاك: لاق بزاَع ني ءاَربلا نَح ةَجسْوَع نب محلا دْبَع

 ُدْمَحْلا هو كلُمْلاُهَ ,( 101/4 ]هلك برسل هل هَدْحَو هللا الإ هل ال : لاَ

 َقَمعأْنَّمَك ناك اقاكز ىَدَهْوأ ةَحْنم َحنمو ريد ءْيَشلُك ىَلَعَُهَ

 [ادالا ١ ءلها/١٠ :عجار] .ةّبكر

 يبأ تعمش : نَمْحرلا دبَعوبأ لوُقَي

 0 5 نان ريع ادحأَر كد همم ام ساّنلل كلا

 . مكب م اذه

 يبأ نب ثعشأ نع «٠ ينابيشلا انكدَح «ةيواَعم بأ انندَح - املا

 دم: لاك. ِبِزاَع نْب ِءاَرَبْلا نَع ءنّرّقم نب ديوس نب ةّيواعم نع ءامعشلا

 ِنَع «َوبّهلاب مُكَّشلا نع ىَ ىَهْن: :لاق يس نع ىو بسب هلل وسر

 ٍرمرَْلاو جالا سنع «َو بَعد ةبئكو ةئصفلا ةّيك يف برشا

 يسر مو ءارْمَحْلا ةركيمْلا بوُكرْنَع «و يَسقْلا سبل نَحَو قربتسإلاو



 نييفوكلا دنسم
 فاروس سطام تيتو تا عيا ضرما نابع

 [14144 :عجار] يعادلا ةَيَجإَو مولظملا ر رصُنَو و

 نب ءاَربْلا نع « «يبكشلا نَع دوا انأبنأ « «ليعاَمْسإ انئدَح - - ما
 3-0 سس أ حب م سو سل م

 دحأ نحيذي ال : لاق هَ ٍمْوَي يف ا هللا لوس نبطَح : َلاَق . بْزاَع

 يووم هنا ْءباَذَه هللا لوُسُر اَي: َلاَقَق يلاَخ ٌمانك ينص

 يناسج يلهو ير لئاذ ىلهلمسطلأل يتيم

 يه نْبِلقاَنَع يدْنع هلل َلوُسَر ايد َلققَرَحاحّبد دعأق َتمقْدك: 8
 عرشسق م4 ما «من
 يِضْقَتَالَو «كلتكيسُنيَخ يهاو معن: ناكها هل يضر

 [14107+ :عجار] . َكَدْعَي دَحأ َنَعهَ ةعذدج

 نب لاهنم ْنَع ؛ شَم
 ينال اب لاق ِبْزاَغ نبا ءاَرَبْلا نَع ءَناَداَي ْنَع ورْمَع

 هّللالوُسَر َسْلَجَف « دَْ امل ربقلا ىلإ انهت راسنألا نم لج ةذتج
 ٍضرألا يفيد هدي يو َريَطلا اًنسوؤر ىَلَع ناكو هلوح اَسْلَجَو ف
 نإ َلاَقَم مل اثالك وأ نير رْبقلا باَنَع نم هللاب اوذيعتسا :لاَقَق هَسأَر َمَكرَك

000 
 كنا للك ةرخَألا نم لاو ايلا نم عاطقلا يف ناك اذإَُْمْا دم

 لا لق ن مهس ىدشلا مهول رولا سي

 ا لوي هسأت لع نيل ملل هلع تول
 ريسو مالا ذا

 رطقلا ليست امك يست جرحت َلاَق ناَوضِرَو هللا نم ةَرمْغَم ىلإ يجّرخا

 ىّنَح ِنْبع ةكرط هدي يفاًهوعَدَيْملاهَدَحأ دق اَمَُخأَو ءاّقّسلا يف نم

00 0 
 شمعألا اًنئدَح :لاَق. ةيواحم وبأ انئدَح - ةثفشت

 ب ءاَمّسلا نم

 سس ع سرع
 بيك اهنمجرخَيو طوُحلا كلُ يق نقلا كلذ يف هول امونْحأَي

 - َنورُمَيلَ اَِبَنودَمصِيت: َلاَك ضرألا هو ىلع تدجو كلم ةَحْد

 :نوُلوُفَبق ؛ للا وراهم: وُ آل ةكئدلَمْلا نم لَم ىلَع- اهي ينعي

 اهب اوي تح ايلا يف اهب هتومسُي اوُناك يلا هئامنمأ نسحب نآلف نبل
 دع 02 فوود عمو رمي و

 اوبر ءاَمَس لك نم هيَ يق مهل حتفيف هل ل نوحي ايلا ءامسلا ىلإ

 ُءَعُمّللاُل وُ ةمباسلا ءاَمّسلا ىلإ هب هي ىح اهيل يلا ءامّسلا ىلإ

 اهم يئإك شضرألا ىلإ ودعأو بلع يف يدع باك اوُنْكا لجو

 يف ةُحوُر دامت لاق ىرخأ راجح اهم و مهيعأ اهي ايفو مُهتفلَخ

 هللا يبرد“ ُلوُشَيَق ؟كُيَرَْم : هل نآلوُتبق هناَسلْجُي اكلم تق هدّسَج

 لجّرلا اًَذَهاَم : هل نآلوُديكمالْسألا يد : :لوفيف ؟كئيد ام ل نالت
 والادوا,

 ؟َكُمْلعاَمَو : :هَلنآلوُيق قف هللا وُسَرَوُم : :لوُتيق ؟مُكيِف تعب يذلا

 نأ ءامّسلا يف داّس يداي قَدَصَو هب"تلمآَق هللا باَتكُتآرَق : لوقف

 ةّنجْلا ىلإ اباه اواو لا نم" وسبا نجلا نم هوُسْفأَ يدْبَع قَدَص

 لُجَر هبتآيو: لاق هرصبهَم بق يف هل حسو اهبيطو اهحور نم بأن: َلاَق

 كمي اذه ةلرمسي يذئابْ شب : لوف حيرلا بط باّيلاٍَنسَح جولان سَح

 :لوُي رياء يجي هولا كهجَوق ؟تنأ نم : هلل وُ دحوم تنك يذلا

 :يلاّمَو يلهأ ىلإ ٌمجرأ ىّتح ٌةعاسلا مقأ بر :لوُعَي ملاصلا َكُلَمَعاَنآ
 دمنا ص هضوإا# ا

 نم لابو ادلاَّنم عاطفلا يف ناك اًدرفاكلا دما نإو:لاَق

 | 50ص

 وشاح وجاه اسلامه رب

 ءهسأَر دنع َسلْجَي ىّتَح تْوَملا كلم يجي مش صبا هَمهنم نولي
 ٍبضَعَو هلام طش ىلإ يجري سله: :لوُشي

 لوُنْبَمْلا فول َنمدوُقسلا مرني امك اهعَتي هدَّسّج يف قرش :َلاَ
 كلذت يف اَهوُلَدََي ىّتَح بَ قرط هدي يف اهوُعَدَي مل اهذَحأ إق َهْْحأَ

 نوُدَعصيق ضرألا هو ىلع دج ةيج حير نك اهنم رخو حولا

 5000000 اا 00000
 ؟ثييحْلا حورلااَذَهاَم : او الإ كلما نم ولم ىلع اهب نوري ال اهب
 00000 عم
 ىّنح ايبدلا يف اهب ىمَسُي ناك يلا هئانمأ حبفأب نآلفُنْبنألُف : نولوقيف

 ال» هللا أرك مت هَل حاله حسي ايدلا ءامسلا ىلإ هب ىتي

 مس ينسج جلي لح ل َنوُنْخَدَياَلَو امل باو ملحن

 يف نيس يف ٌهَباَتك اوبنْكا :لَجَوَرَع ِهّللا لوُمَيَف [.0 :فارعألا]4 طاّيخْلا

 رح امنا هّللاب كونتي نَمَو» ارق مث احرط هور حَرطُتق ىلقسلا ضّرألا
 م١ يحل قيحس ناَكَم يف حْيرلا هب يوْضتْ أملا ُهْنطْخَتت ٠ ءاَمّسلا نم
 سر كعلم ل# ورك هع سعر
 ؟كبرنم : هل نآلوُي ناسف ناَكلَم هبنأيَو هدّسج يف ُهُحوُداَم

 يرْثأآل اَم هاَم : لوُشَيق ؟َكُيِداَم : هلالي يرذأ آل هَ هاه :لوُق

 يرثأ آل ءاَهْداَم : لوُتِق ؟مُكِف تعب يذّنالُجَرلااَذَهاَم : هلنآلوُقي

 الا ىلإ ابيه اوفو رات َنمهلاوُنِرفاَف بدك ذآ ءامسلا نم دام يداي

 ببال هيف فل حره يطنو اهوا نم يَ
 اذه كموُسَي يدلابرشبأ : لوُشَبق حيرلا نم بالا حييت هولا يق لج

 ٌرّشلابءيِجْيهَجَولا كهجَوَ تنم : لوي دعو تنك يذلا كسري

 ,ام6+0 :رففنا] . ةَعاسلا مهن البر :ُلوُشبَقث ييَحْلا َكَمَع انآ :ُلوُقَب

 [ ا مهام ءادحلا ءادحام لوو

 موو
 نب لامهنملا انكدَح شَمعألا اَنكَدَح «ِرْيَمُت نبا انُدَح - 1م

 َعَماَنْجَرَخ: :َلاَق بْزاَع َّنْي ارا تْعمَس: لاَ ناذاَرَرَمَع يبأ ْنَع ورْمَع

 دحام ِربقلا ىلإ يه راصنألا نم لج ةزاتج يف لا لو

 طق اًهُع 5- َلاَقو هونك هَعَم انسلجو هللا ل وسر سلف لاَ
 «ورْمَع نب ةيواَعُم انكدَح 5 ٌةدئاَرد لاَ اَذُكَو يبأ : َلاَقكُسَصَمْلاَوٌ قوما اهم

 ات ءوِرْمَعْنْيلاَهْملا انكدَح شمع ألا نامي اندَح ٌةَدئاَرانكَدَح

 را

 نص لج رانج يف ا هّللا لوُسَرَعَمانْجَرَهاَرَلا َلاَق:َلاَكْداَداَي

 هج هنا ْنَسَح باتل هرسح ل ُجَر هل لكم: لا هنأ الإ انعم َركَذ راّصنألا

 [ هلبق ام رركم] . بالا حبق هولا حيف جره لت رفاكلا يف : َلاَقَو

 و مع
 نب لاهنلا انئدَح ؛ شَمْعألا انئَدَح رْيَمُت نبا انُدَح - - 5

 :لاَق. ِبِزاَع نب ءاربلا تْعِمَس : ناك َناَداَز نب َرَمَع يبأ ْنَع وِرْمَع
 رم ع م 000

 لري ىلإ هتك رامناا نم لج ةلج يف ف ل وَمن

 لة رطعت
 ماس دول هايم دو

 ناَميَلَس اًمدَح «ٌهدئاَرانئدَح « وِرْصَع نب هيوم اندَح - ١ ماجمو

0-0 
 اًنْجَرَخ : ءاَربلا لاق :لاَك. ادار انئدَح « وِرْمَع ني لاهل انئدَح "شمل



 نييفوكلا د :
 :كاق لاذ. .راصألا نم لج اج يفق هل وُ

 ٌهَللَّثَمَتو :رفاككلا يف لاو هولا ْنَسَح باتل نسَح لجون

 [ هلبق ام رركم] . بالا ٌحيبق هجَولا حيبق لُجَر

 ذئاَع يبأ نع ٠ يرْيرجلا ديس انئدَح «ليعاَمسإ انندَح- ليدفسا

 اكو «بِاَ نريد ريح هَ ى رثأَو «يدعسلا فيس

 فِي مُكيرألَ 5 مكيرألف اوعمتجا : يبأ لاق: لاق ؛ءاَرمألاِرْيَخَك اكو ناَمسباريمأ

 ينبح رد اَم يرذأ آل يئإَف يصب ناك فيو ضو تي 8 هللا لور ناك
 َلَسَعَو «َقَفَكساَوَضَمْلطَمف ءوُضَوب عدو هلهَو هب مج: لاَ مُكاَِ

 - ىَرْسيلا يني اثآلك ذه هَديلَسَعَو نقلك ىّتسبلا دلال َسَغَوانآلئ ُهَهْجَو

 ىَنبلا يني َلْجرلا هذه َلَسْخَو امهنطاَو مهرها هيه حسم

 نأ تْوَلآ اَماَذَكَهَ: لاَق- رسل يب الجل هذه لسن
 ّصَق هب احد هكاَض هر هع
 هتيب لخد مث موتي هللا "لور ناك فيك مُكيرأ

 بح َرهظلا اَنب ىَّلَصَق ْتَمِِقَأَ :' ةلصلاب رمق جرح مث يهاَم

2000 

 ناك فيو ضو هللا "لوس [اَك]ف نك مككيرأ انآ[ ول ام: لاق َلاَكَو

 دبع نْب هللا دْبَع نع ؛ شمعألا اَنْثدَح ,ةّيواَعم وبأ انندَح - مار

 ساس سال يل

2 
 يرنثألا 0

00 
 لوس لس: لاق بزاَع ِنْب ءاََبْلا نَع ؛ « ىلبل يبأ نب نحل دبع ْنَع هللا

 ءاَْنم اوُؤضَوَت: :َلاَقق ؟(زيإلا)موُحُت نم ءوضْولا نع ف هللا

 ماع اهي اوُلَْآل َلاَقَف ؟لبألا كراّبم يف ة ةآلّصلا نَع ؛ «لثسو» ٌَلاَق

 انك ايف اوُلَص: َلاَقق ؟ِمَنقلا ٍضِباَرَم يف# الّصلا نع ؛ لثسو نيطاّيشلا

 لق ٠ :رظنا] ( 1/8.47 4 ) كرب ةكرب

 وأ يسدَح :نايفُس نَع ءىَِجياَنتدَح- 1878

 تييَوْحَن# هللا لوُسَر َعَماَنيلَص : :لاَق٠ ًءاَرَبْلا تعمس» س: لاق. َقاَحَسِإ

 لبق انفرص مث نايس“ ل اشي ًارهش َرَشَع ٌةعْبَس وأ ار هش ٌرَشَع هس سدْفُمْلا

58 
 . ةَبعَكْلا

 وُبأ يكَدَح :نايفس اَندَح ءديعس نب ويحي اندَح 8١
 همت لو لوا رستم 0-0

 ل لاق ؟نْيتح َمْوَيْمّشلَو ؛ةَراَمْع ايلي: ءاَرَبلل لْجَر لاق: َلاَق . قاحسإ
05 
 ساس هاا »ب

 نِزاَوُه مهتلبفتساف «ِساّنلااَعَرَس ىّلَو نكلو اق يبا ىّنَواَم هللا
00 

 هرب نايف وبأو ءءاّضْيْلا هملذَب ىلع 8 يَلاتِئآر دق لاق ءلبلاب

 لوَُيْومَو هماَجلب د خآ ترا

 .بلطملا دْبَع نْبااَنَأ بذك آليا انآ

 [14550 :عجار]

 سا مر
 يبأ نع «ابييَح ينئدَح ةَبعش نع ٠ ىَيحَب اَنئَدَح - 004

 لوُسر ىَهَن : نآلو قي بْزاَع َنْب ربو مكرأ نب دْيَز تعمس : لاَ. لاّهنملا

 لكقأم لكتحا لقفل ل146 :رظنا] | نيم قرولاب بهل ٍعْييْنَع شلل

 علافمم» لوز لوذل

 ممر بْزاَغا ني ءاربلا 6 ثيدح
 يب ل لأ

 هضاب مرعي يسوماع

 دبعْهامْيلُس يكدَح 5 «ةَبعش ْنَع «ىَيحَي اًندَح 0١-

 اَم يندَح : :تلُق بِزاَع َنْب هاربا تنس :َلاَق َروُريف نب ديبَع نَع ءنَمْحرلا
 ميامرصروك مج ريب م عمر

 لوُسَراَنيِف ماَق: لا «َرْكياَمْؤأيحاتمألا نما هلل «ىقن

 اَهُرَوَع نيا ءاَرْوَملاَنْرُجَي الٌعَبْرأ:َلاَقك هدي نم صن يدّيَو كقمّللا
 يت آل يار سكلاو ءاَميمظ نيل هاجْرْلاَو هضمي ةضرمْلاَو

 نق يفز كلا ينو صفت يننوكيألا هركأ ينإ :تلُق

 [147:4 :عجار] . دَحأ ىو هَْدَفتهرك ام لاق صْقَت

 ةسارعب مال سثرع 300 عا ةم
 دبع نب ناَميَلَس يتربخأ ٌةبعش اًنندح نافع اًمدَح - ١8

 هاربا َلاَسْهَنأ «ناَيش يتبل ىلوَم زوري نب دبع تغمس : لاك نَمْحَرلا

 سف ع
 .ثيِدَحْاَركذف يحاّألا نع

 وبأ ينئكدح :َلاَق .َنايْفُس نع ؛ىِيحي اند 1417/4
 اوُنَمَجَ ريح بوكب ينأ 8 يبان : لوفي ءاَربْلا تعمس : َلاَق . قاَحْسإ

 واللصق هلا يف ام نْيدَعس ليان َلاَقق هنو هنسُح نم ًنوُبجَي

 [ ادلحك ءادخالا ,12047:رظنا] . انه نم بخ

 وِيأاَندَح :َلاَق َةبعُش ْنَع ءىحَب امدح -1

 ىَلَع هم لهآ ل يلا حلاَص: لاق ِبْزاَع ّنْب َءاَرَبْلا تعمس : لاق . قاَحسِإ

 نابْلِج اَمَو :تلق: َلاَك حلما ناب الإ هولي ءانآلك اميين

 [ادحملا ءامالحا ءامصمت :رظنا] . هيف امو بارق :لاَق ؟حلسلا

 نع ؛َقاَحْسِإ بأ ينكدَح 5 ةبعش نع ؛ ىَيَحَي اًنئدَح - 18/:ه

 نوبي: َلاَق ِرَفَس نم لبق ادإ ناك ف يلا نأ ؛ هيبأ ْنَع «ءاّربلا نبا عيبرلا

 [ا4ككح :عجار]. َنوُدماَح انبرل َنوُدباَع نوبات

 ِنَع «قاَحْسِإ يبأ َنَع ؛ حلجألا اَنئدَح «ِرْيَمُت نبإ انثدَح - لينفملا
 00 هداه

 الإ ,ناَحفاَصعَ ناين يملُْس نم ام" : هللا لور لاق لاك. ابل
0 

 [ا148408 :رظنا] . ارتي نأ لبق اك ف

 تيل: لاك دواَذ يبأ ْنَع كلام انأبنأ ءريمُت نبا انئدَح - ١1/4 ال

 ملين :لاق يجو يف كلحّتضصَو يدي دَحأَويَلَع ح مََسَق بْزاَعَنْب ارا

 هن: لاق ريَخل آل هَئلَعَك كار آل نكلو يرذأ آل تلق: َلاَك ؟كب اذه ُْتْلَمَ

 يذلا لئماتلَّط ينسق لب تلم يذلا لثم يب لق ل هلل هلو ينبت

 ُْحاَيَو هبحاَص ىلع اَمُْدَحأ ملين يقلي نملْسُم نم اَم: لاَ انت يل تل

 . مهري تح ناكرقتي ال لجو هلل آلإهذخأَيل هدّي

 نَع «قاَحسِإ يبأ نع« ,حلجأ انكدَح ءِريمُت نبا ان اًنندَح 8

 نو ادع وعلا وقلت ْمُكنإ قف هللا لور انا لاَ. بِزاَع نب ءاربلا
 2-0 وَ 5”

 .نوُرصني ل مُكَراَع

 حيص نْب ملم ْنَع « «شمعألا اَنْ ريم نبا انندَح - 17

 هلا لوري ميهارنإ تام لاق بزاَع نب ءاربلا نع (ازأ :شمعألا َلاَق)

 عيقبلا يف ذ ندي انأ 8 هّلاٌلوُسَر برم اره رَشَع هّئس نا َوُهَ اقف

 [ا4417 لكحل :رظنا] . .ةلجْلا يفهُعضْري عضم هَل: لاق :لاقو



 1 _ نييفوكلا دتسم | !

 3 ريب دمع هلق
 نع ُكَيْشاَقَح ءِرَقَجنْب هنا 5052

 هلأ ف يلا نَع  بزاَ نب ءاَربلا نع «ثدَحُي يبعشلا تعمس : لاق. رباَج

 :عجار] ٠ 0 /)ةّنجْلا يف هُعْضْرُياعضْرُم ُهَلَدِإ ميهارنإ هنبا يف لاَ

 علوتفلا

 سل سا ا
 «قاَحسِإ يبأ نع «ناّيفس نع «يِرَمحْلادواَدوُبأ اكد - امامها

 ينت ملل لاق لاكمي هد ىَلَُمََي مَ ماد ف يبل ناك: َلاقِاَربْا نَع

 لوقا لعلا :رظنا]. كداَبع تصب موي َكبَذَع

 ْنَع ءدّيبع نب تباكْنَع رغم اَنئدَح «عيكو انئدَح --

 بَ مم 8 هللا لوس َاَنيَص اد نك َلاَك « بْزاَع نب ءاربلا نبا ديزي

 مودع يب :لوُسي هتعمسو : لاق هنيمُي ع موفي ذأ بحي امم وأ

 [14414 11/6 :رظنا] . كَداَبع ندا

 ِنَع "تبا: لاق ا هنأ الإ هاَنعَمَو ٠ هداني

 .ءا ءاربلا نع ءاّربْلا نبا

 يبأْنَع «ليئارسإو نايفسو يبأ اَنئدَح ميكر انك 1
 و2 2

 هللا لوس باح ٌةدع نأ ثِدَحَت انك: لاق بزاَح نب ءاربلا نع « قاَحِْسِإ

 ةَحضبَو ةكمئالك توُلاج موي توُلاَط باَحْمأ دع يلح ِْدبْمْوياوُاَك

 .نمؤم لإَرهَتلاهَمَمْواَجُي مو َلاَقَرْهَلاُهََم اوُزاَج َنيِلَّلٌَرَشَع

 ءاَربْلا نَع «َقاَحْسسإ يبأ ْنَع ايف انئدَح «عيكو اًنئدَح - اما

 يوري نيسْؤُمْلا نم نودعاسلا يوسي: لاق بِزاَعْنْبا

 5 2 ىلإ وكم 0 نبع ءانج "تلت امك: لاق 6 ءاسنلا«رريصلا

 نس م مع 0070

 دو فلاب يش ف لاند رد لاذ

 [14700 :عجار] . ةا اودلاو حولا وأ

 ْنَع «يدسلا ِنَع ٍحلاص نب سَ اًنئدَح « عيكو اَنئدَح - 11

 دير نأ : تلق ةيرلاُهَممَو يلاَخ تقل: لاق ارب نَع «تباث ني يدع

 برأ نأ هدي نم هيأة َجوَرَت لجو ىلإ 8 هللا ل وسر يتعب: لاَ
00 

 لمحو لمحل ١ اهلل :رظنا] هلام دْحآَو هلق وأ هفلع

 ءاربلا نَع «قاَحْسإ يبأ ْنَع «ناّيفس اًنئدَح «عيكو اًنكدَح - ١ ما/ هال

 هللا لوُسَر نم ارح ةلح يف سحأ مل يذ نمير ام لاق بْزاَع ِنْبا

 و ريصقلاب سيل ن يكتمل ملا َنيياَمديعَب هيك بري عش 9

 [اذتكم :عجار] . ليوُطلاب

 ءاربلا نع «َقاَحْسِإ يبأ نع« يبأ اندَح «عيكو اندَح - ماهم

 18000 :رظفنا].ًةَوْرَخ ةرْشَع سْمَخ 8 هلا لوُسَراَرَخ َلاَق بزاَع نب

 [امجللا

 [هقحالو هقباس نم قفلم ثيدح] . اًنئدَح -4

 ءاربْلا نَع دبع نب دعس عس رع نع رطف انكدَح «عيكو اندَح - امال

 ًارهاظ د كشارف ىَلِإ َتَيَوأاَذ اذإ لجَرل :َلاَق 8 هللا" َلوُسَرنأ ؛بِزاَع نبأ

 رام براغ ني ءاَريلايدَح

 يرذأ توك كبل يره تاجا لإ يجن ( مهّللا : لمَ مك

 اتكيت تاك يإالإ فم اجمل اَجمآلو لية

 نإ ةرطفلا ىلع تم كتليل نم "تم انإق تلسْرأ يذلا يو ترآ يذلا

 سيم هلا هل جميلا كانمص جسام سمك
 .ًاريثك اريح تبصأ دقو تحبصأ تحَبصأ

0-0 
 ءاه/+ :رظنا] .ةديبع نب دعس نمرطف هعمس : : يبأ لاق : :هّلل دّيَع لاق

 27 ءادخا» ا

 «ةرم نب ِهّللا دْبَع ْنَع « شممعألا اَنئَدَح «عيكو اننَدَح - امالكا

 [ا48/74 :عجار] ٠ ْمَجَر 8 يلا انأ بزاَع نب ءاربْلا نع

 ِنَع «َقاَحْسِإ يبأ ْنَع ؛ ليئارسإ انْكدَح «عيكو انئَدَح -5

 ةقم رع برأ نحو تح ادقغب يهو ةيحلا ىلإ يهل لاب
 انور: َلاَق اََدَو هيف هجم م هنم 8 يلا َن م8 مم كو اهم هم حك: لاَ

 ممل

0 

 عاما مصل :رظنا] . م ٌرشَع ةَعبرأ :عيكو لاو

 ِنَع «َقاَحْسسإ يبأ ْنَع ؛ ليئارسإ انئِدَح ءَدَمْحأوْبأ انئدَح -181/57*
 يسمو وال هعمل

 بهي هيام هَ حبر ف هللا لوُسَرمَماَنك لاَ ءارَبلا

 اًهريفش ىَلَع سلجم ءاَجَق 8 يبلل كلذ َركْذ ًائيَش اهيف كك ملَق هارت

 اكباكرو نحن انئردصاق دعي هتك هيف ُهَجَممُتضَمْضمَف ناي اعد
7” 

 [ هلبق ام رركم] .انَتساَم اهْنم بَرشَت

 :َقاَحْسِإ يبأْنَع «َليئاَرْسِإْنَع ميكو انئَدَح -4
 راصنألا م كفيلا ىلإ ل جر ءاج : (1431/)لوُقَي ءاربْلا تغمس : َلاَق

 ملأ لي آل :لاق ؟لتاقأ نأ ملسأ ؛ هللا َلوُسَر اي: لَك «ديدّسْلا يف منت

 َرجأَو البل لق َلِمَعاَذَه : : 88 هللا" اوس لاق لَك لَك مث ملساق لت مث

 [ا4ا/ة7" :رظنا] . ًاريثك

 نبْيدَع ْنَع ءٌرَعْسم انأبنأ «َنوُراَمْنْي دي انئدَح - ا مالكم

 ةالَص يف ًاَرْفَي# هللا لوُسَر تغمس: لاق. با نهارا نَع «تياَك

 :عجار]. هم ةءاَرق ّنَسْحأ اناس تعِمَس امو: لاك نوُتيزلاَو نيا ءاشعلا

 علدتمال

 يبأْنَع كبش اَنثدَح رنج نم د دمحم اًننلح -5
00007 

 ُدَّمَّحُُم بنك: ناكر ل يح رع اك شلل يلام معاصم ها

 َلوُسَر تنك ولو هلال وُسَردَّمَحُم بكت آل :: ٌنوُكرشمملا لاَ اك هللا وُسَر
 ُهاَحَمَق هاَحْمأ يذدّناب اَنأ ام : َلاَقَق : َلاَق هحما : : لعل لاق لاَ كلام مكهللا

 ما ةئآلك هَ وو َلْخَْينآ لَ ْمُهسلاَصَو: لاَ هدّي 8 هللا لوس

 بارق: لاق ؟» حآلّسلا ُناّبلِجاَم ُملاَسق) حالا ن نابلجب 9 | ًهوُْخدي و

 [14144 :عجار] [ااححا/ حاحا ”وظنا] . هيف اَمب
 سما

 يأن ع ةيُش . انئدَح . ٍرقعَج نيس مت اندَح 107
 هركع مني مس



 م يب هربا ع هميم 8

 سانا وُنرفاوث كك وُ راو ع زبه ا هلل لوُسد
 يف هط باطَخْا ينم دق مثِرساينْراَمَحَودْعَسَو لآل مد مث َلاَك

 َلْمآَْتْبَر نق هلال مق مثالا لور باح يرث
 :َنَيءاَمإلا َلَمَج تح:

 يف «ىلطألا دير مسا حس أن لحمام لاق هللا 1س
 ا

 عاما .عجار] . لصَقمْلا نم روس

 هام كرس سا ايه ل رو هرب ك سارع
 ْنَع ؛ٌةَبعش اًنئدح : هلاك. نافَعَو رَمعَج نب دمحم انيدَح - - ماك

 رمشق و ل 0
 وبأ هعمسي ملو) ءاربلا نع (قاَحسإ وبأ انأبنأ : َلاَك : َناَمَع َلاَك) َقاَحْسِإ ] يبأ

 نإ: لاك قبرا يف وُ موب هلال لاَ (ءاَرَبلا نم َقاَحْسإ

 . مولظملا اوُنيغأو « ماسلا اوُدرَو ليسا اوه َنيلعاَ ديال مك

 [امتال# :عجار] . اوئيعأو : ناَّفَع َلاَق

 2ع
 اَبآتْعمَس: :َلاَقُةََعَش اَنندَح «ديعّسم وبأ هاَنكدَحَو م74

 .موُلظَمْلا اوثيعأ : لاَ َقاَحْسِإ

 نَع َقاَحْمسإ بأ انكدَح ”ليئارسإ انكدَح :َلاَقْدَوسأ انكلَحَر -6
 نع ءاوشيعأ :(َنَسَحَلاَق اذَكَو «َموُلُظَمْلا اويعأ:َلاَقَو ءاَرَبْلا

 [145101 :عجار] .ليئارسإ

 يبأْنَع كبش اَندَح ءرَفْتَج نْبدَمَحُم م اَمدَح- ل12

 عم سام شا م سل منو سيرس ف
 لقي بازخلا موي هّللاٌلوُسَر ناك : لاَ ءاَرَبلا تعم :َلاَق .َقاَحْسإ

 ىلا ةماعلا
 :لوَُي وهو هنطب ضاَيْبارْتلا ىراو دقو بار انعم

 سلوان ايدها ام تْنأ الول مهّللا

 ايل اوَمَبدَم ىلألا نإ اَنِكع ةتيكس نئِزئاَ

 :لاَقاَميرَو

 اَنيَبآ نتف اوُداَرأ اذ اني اَوَعَيْدَكلَملاَنإ

 [0>14+ :عجار].ُهتوص اهب عقريو

 نع انو ناضل ون كا ,ةيواعم امدح --1

 دنا مْ هلا َلوُسر انآ: لاك بَ نب اربلا نع «فاَحْسإ يبأ

 [ هلبق ام رركم] ٠ هوت .باّرتلا ل مْحَيَو مو

 وبأ اًنئدَح :َلاَق .ةبعش اَندَح :لاَق. نافع اًنئدَح 5

 َلمْحْيَوُمَو قَدنَحلا موي هللا لوُسَرتْيَآَر: :َلاق ءاَرَبْلا نَع «َقاَحْسإ

 .ةَوحَنركْذم . . . بالا

 يبأْنَع ٌقيعش اًنندح :ًالاَق. مُشاَهَودَمَحُم انندَح - ١ مارب

 يداَم دانك ارُمح رح َموَياَنبصأ: لاق بْزاَع ِنْب ءاَربْلا نَع ع ؛ قاحسإ

 [امهام# :رظنا] رولا اوف نأ ل هللا لور

 نَع «تبان نب يدع ْنَع هع انْدَح « مشاه اَنْئدَح - نفع

 هلم. ٠ .لف يلا نَع « بْزاَع نب ءارَبلا
 سامع م

 لواقع حا

 يبأ نويل حسم َلاَق ثيدّحْلا اذه يف رَمْعَج باو - 6

 عافص. ءادس :رظناز . ىو

 نع ٌفَبعَش انيِدَح رفح ْنْب دمحم انئدَح - ا ماكل

 21 َلاَق ف ْيِبلا نَع «بْزاّع نْب ارب نَع « ةديبع نب دعس َنَع ءدكرم

 ينو يئرهَللا :لوُشيق كبر نم :هَل لاقي :( 1971/4 بقا باَدَع
 ةاَيحْلا يف تيانلا لولا اوُنمآَن يذلا هللا تبثي» هُلوَك كلَ ٌدّمَحُم

 [ا451/4 :عجار] . َململا كلذ ينعي [0 ميها (ربإ]«اًيئدلا

 ِنْبْيدَعْنَح ٌفيعش اًنندَح نَفْعَج نب نب دمحم اًنندح /١8-
 ك0 لد ووو 000

 نع : :لاَق ْوأ) 8 يلا حمس هنأ ثدَحُي بْزاَح نب ءاَربلا تمس : لاق تبان

 مشا ستايل ل رمل يدنا أي و0

 [ادكفك :عجار] . ثدحي ي :َلاَك 7 تْعمَس تن 050

 نب يدَع ْنَع ٌةَبعش اندَح رقد اند 77

 * يلعن َنَسَحلااعضاَو 5 هلا لون سر تير :َلاَق ءاَرَبْلا نَع «تبان

 ١ :"لوُشي وهو هقتاغ ىلع
 نذير عش اك مم اندَح لتفعأ

 نم :َلاق بِزاَع نب ارا نَع شحم تباك نب يدع تغمس : لاك نيكولا

 ٍلجَر ىلإ 8 هللا ل وسر اَنعب اثات ؟وككر]+ : انك نوفل سانا
 .هلثفت أ يبأ ارا (ينأي)

 [14348 :عجار] . يحق بح ينإ مم

 ٍِس « تبل ِنْبيدَع نَع «ثَمشاانابأ نأ ميش اند اوليدلا

 وق لج ىلإ يتعب مل ا
 [امالدك .عجدر].هقَع برص ان يما ؛هيأةآرما

 سمعو
 نع ؛َقاَحْسِإ يبأ نع ؛ جاَجَحْلا اًربْخأ «ميِشه انئدَح - - م1

 آلان 8 هللا لوّسَر ىَلح كَم له طّرتشا ام ناك : لاك بزاَع نب ءاَرَبْلا

 [14/44 :عجار] . . بارق يف حآلس لإ ] حآلسب هياَحْصأ مدح هلي

 نب ءاربْلا نع «رْزَعاْنَع ٠ ءٍمآوَصْلا نَع ؛ ميشه انكدح - - 8

 َدَجّس اذإ ىّنَح فوم انف هللا لوُسَر فل اَنيلص اً نك لا
7 

 .مأش
00 

 يبأ نب اهيزيلْنَع ةبعش انئدَح ءرفعَج نب َمَحم انئدَح - -1418 اشر ءرمشو

 بدك مهبفاموق ثدي ءاربلا تمس: لاق ىلْيل يبأ نبا تغمس: لاق . دايز

 يِدْمَبرَقلَس مكن :راّصْنألل لوفي 8 هللا لور تْعمس : لاق رجع هوب

 . ضْوَحْلا ىلع ينو تح اوربصا: لاق ؟ارمأَتاَمك : اوُلاَق رت

 نع مسام كح اك مشاَم انْنَدَح - 5

 رق ٌرَشَع امك يّ ََمترقاَس: لاق. ٍبزاَع نب ءاَربْلا نَع ترسْب) بأ

 [اده5١ :رظنا] . رهظلاَلْبك نيتك كرته مل



 «سُنوُي نع «دّيَمَح َنَع ايس اكدَح مام اح - 11

 ينعي ةّمدأإ كر ىلع ايف ريسسم يف اف هللا لوس مم نك لاق ارا نَع

 ٌوُلَداَنيإت ياك هَ ةَحاَمْمُهُسداَس انآةّمس اًهيِف لَ: َلاَق- ءاّمْلا هلل

 انيكك بارق اهقصن اًهيف انلَعَجَ «'يكرلا قش ىَلَح هلا لوُسَرَو: 3
 رىعلشل

 هلمْجأ ايش لجأ لَم يئانإي تادكف : ٌءاَرْلا لاَ هللا لوُسَر ىلإ تحف

 قتل هل شم ىلا انك خ ي

 تبر دلك: لاا اَمِبْولَلا ا انْيلِإ ت َديِعَف «لوُشَي ْنأُهَّللا ءاَش اَم لاق

 :رظنا] - اره ترج ينعُي- تَحاّس مث :لاَق قرع ةيِئَح ٍبْوَكب جرخأ ةنرخآ)
 [اممام ءاداخت

 4م

 ناَمْيَلَس اَنكدَح ٌةَبذه اًنئدَحَو ,[هللا دنع انثدح] 85

 هيف لاَ وحن 0 . .ءاَربْلا نع «سنوي نع «لآله ِنْي دبَمح ْنَع « « ةريغملا نبا

 .ةَحاَم :ًاضيأ

 يبأْنَع ؛ ٌليئارْسإ نكح هللا دبع رمح اَندَح - 1/١
 انآو وَ ةَرشَع سمح اف هللا لوس منور : َلاَق. ارا نَع «َقاَحْسسِإ مم مم

 [128/ه2 :عجار] . ٌةَدلرَمَع "نب هّللا ُدْيَعَو

 - ٍضاّيع نبا يني ”لْيَضُف انكَدَح «َمَدآ نب ىبحي انئدَح - 187/8

 قف يلا نَع «بزاَع نْ ءاَرَبْلا نع «ةَدْيُع نب دْعَس ْنَع ءروُصُنمْنَع

 مُصَللا ٍلُقَو نما كش ىلع مَن اًضَوَتف كلشارف ىلإ تيوأ نإ َلاَق

 ةَبهَر «كِنلِإ يرهظ ُتاَجْلاَو كبل يأ تلضوكَو بِ يجو مكسأ
 م فم هميم مهر م
 يذ ا كباتكب تنم آلإَك نم اَجْمالَواَجْلَمَألَكلَِةَبْعَرَو

 :عجارإ.5 ةرطفلا ىلع تم تم نك ّرأ يذلا كيب (197/ )ترن

 اممم

 انابنأ كرام نْبهّللا دبع انأبنأ قاس ! نب يلع اندَح - 111
 مد هم 2

 ٌهاَنعَمو هداتْسِإيَرَكذ ةَدّبْبع نْبدْعَسْنَع ءِروُصُنَم نَع «نايفس

 هِبُمّلكَتاًمرخ [1نهلعجا: َلاَكو ءقالّصلل ةكءوُضُو اًضَوَق: لاقو

 :تلُق تْلرْنا يذلا كباقكب تنم تفل املق ف يلا ىلع اً: :َلاَك
 مام

 ما مم
 [ا1مال» :عجار] ٠ َتْلّسْرأ يذلا كيتو ال: لاق كلوُسريَ

 «قاَحْسِإ يبأ نع ركوب انئدَح «مئارب ىَحي نَح - اما

 «ةلآلكلا نحس هللا لوُسَر ىلإ لج ءَج ١ لاق بِزاَع نْبِءاَربْلا نَع

 [ادحملا ءامح١ :رظنا] فيلا يآ كيفن لاق

 «َقاَحْسإ يبأ نَع ؛ ليئارسإ انئدَح «مَدآْنْب ىَحَيانئدَح - امال

 نإ: :لاقك راّصنألا سلجم ىَلَع 9 هَللالوُسَررَم: لاك. بِزاَع نْب ءاَربْا نَع

 :عجارإ َموُلظَمْلا اوني ماسلا اوُدرَو ليلا ودها اول انأ الإ مَ

 [امتمم

 نَع ؛قاَّحْسسإ يبأ ْنَع ريم اًنُئدَح «َمْدآ نب ىبحَي انئدَح - ١7

 هبناَج ىو فّهَكلا ةروُس هراد يفاَرْقيِلُجَر ناك : :َلاَق بْزاَع نْب ءاَرَبْلا

 ىَّلح وُندَتو وددت تلَمَجَفةَباَحَسهئيشَع ىّتَح نيش وبرَمهَل ناصح

 ا ٍبزاَعنْي ارث يدَح

 قا أح بسأل لأ يت: لجرلا لاق اهم ري هس َلَعَج

 تكريت دلت : :8 يتلا لاق هيلع صقوهَل كلذ َركَذ

 [اه555 :عجار] نآرقلل

 «ليئارسإ !اًنكدَح :آلاَك: َدَمْح أ وْبأَو ْمَدآ نب ىَبحَي اًنئدَح - اما

 ديدّحْلا يف ميم 8 بلا ىلإ لجو ءاج: لاَ ءاَربْلا نَع «َقاَحْسإ يبأ ْنَع

 لاق لش «لئاك م مُكْساَف «لتاق مث ملسأ لب: لاق ؟ملسأ نأ لت : لاق
 ا

 م "عجاج اليق هلم ١ : هللا لوس
 2 0 م

 موي 00 لاَ. عنة قاع

 اشو لاقرب نب هللادْبَعألَجَر ني اواكو دْحَأ

 اوم إو مك ل سَ ىتح احم اله | انْفَطْحَت انسي نإ : ناك

 مهوُمْرَهَل: :لاَك مكي لس ىَنَح وُ الْمهاَنأطْوَو وَما لَ ارهَظ

 نه وأ تدلك لبَجلا ىلع ندعي تار هللا انآ :َلاَك
 عقل م يوك لم سرس عك لد اس ساس
 0 :ريَبج نْب هللا دبع ُباَحْصأَلاَقكَنواَ تاتفار هل الَخَ

000 
 لاق ام متين يج نب هللا دبع لاق نورت امك ْمُكَباَحصَرهظ ميا مو

 امل ةَميَلا نم َنَييصتلف سالني للون :اوُثاك هللا لوس مُكل

 ينالوا مهو يذلا لذة اول هوجو تنم شتا

 يتلا يَخ هللا لوُسَر مقيم مهاَرْخأ

 نيعبر ارد 3 َيكرتُلا م باص ُهباَحْصأَو 8 هّللا لوس َناَكَو ًالِجَر

 يفآ ؟لَمَحم ٍمْوّقْلا يفأ : نايس وُبآ لاق اليك َنيعّبسَواريسأ َنيِعْبس هم

 مُكموبرجُي انآ 8 هللا لوس مها نال ؟سحُس مولا يفأ ؟ّسَحُس مْ

 نبا ٍ وَلا يفأ ؟ةَفاَحُ يببأ نبا 0 وَلا يفأ ؟ةَفاَحُق يبأ 2 ٍموَقلا يفأ: َلاَق

 ءالؤه امأ: َلاَقك هباَحْصأ ىلع لأم ؛ ؟بامتلا نا موقلا يفآ ؟باطَحلا
 ٍََع رسةيعسل 2 هل سيور عر قريع دو 2
 دعا هَّلاَو تب: :لاك نأ هس مع كلم امن مومن دو اوُُ دق

 موي موي: :لاَقَف . ةلءوُسَي اَم كل يقب دن ب لَكَ هول ءاّيحأل َتْدَدَع َنيِذّلانإ هللا

 ينس ملكو اهم مل ةكط زل يف ةرثجتس كل جس بخور

 هئوُنيجم الأ : هللا ل وُسَرَلاَقَك ليه لْغا ٠ لجعل ْغاْرِجتريدَحأَمُ

 ىَرْحْلا نإ: لاق لَجأَو ىلخأ ُهّللا اوُنوُق : لاق ؟لوُقَتاَمَو هللا َلوُسَراَي :اوُناَق
 رميرمو

 اَنَوهللا لور اي : :اوُناَك هوب الأ : قف هللا لور لاف مُكَل رع الو انك

 [امج لل :رظنا] ٠ اهل ىَلوَم الو انآلوَم هللا :اوُوُم :لاَق ؟لوُقَ

 لبو اد هيَ اننِدَح « ىسوم بْنَ اًدَح احلم

 ديا قي لاق هلل سلا« ع 00 2007

 .ةقيطت مهي (19// )كاكا َدمَح مث هبحاص
 يب ةرامو

 يبأ نَع هريَغ وأ ليئارسإ انابنأ ءِرماَع نب دوسأ اًنئدَح - املاك

 ا ا لاق .ءاربلا نَع «قاَحْسإ
 8 لع 6 00



 0 ا

 غوت يدش تش ماتا لاقت: اكو ؟اذَه

 [اهل/45 :عجارإ نْيلَأَو

 نَمْحْرلا دبع وُبأ َلاَق)- نيسان اَِدَح - 1
 ئةم يشأ وع مسالا يبَ انئدَح (ةّبيَتُك يلإ هب بَتَكَو

 لاف 6 :لوَُي باح آر تطمس لاق. عفار نْب بْيبَسْلا نَع ءدايز يبأ

 ناك اًهْيَلَع لَم تح ةزانج َعبئْنَم : ل هللا لوس

 مهلا فيَ رم لاقو نكت ىَّنح ةزانجلا عم ىتس نمد
 [هدعبام رظنا] . دحأ ل فم طايل ناطاريق رجألا

 2 دْبَع نب حلاَص هاَنَدَحو : :نمحْرلا دنع ونبأ لاق -4

 دري نع دْييز بأ مسالا نركب اَنثَدَح : لاق. ِرَمْعَم وبآو يذم هللا

 يلا نع ءاَرَبْلا نع ٠ عار نب سلا نع دايز يبأ ندب يخأ

 [هلبق ام عجار] . هوحَن . .

 يبأ نب لآله نع «ةئاوعوبأ انندَح : لاق . ناّمَع اَنثَدَح -48
 ع عع

 تقمر :لاَق. بِزاَع نْب ِءاَرَبْلا نع « « ىلل يبأ نب نَمْحرلا دْبَعْنَع «دْيمَح

 ُةمَلْجَسَق ةَمْكلا َدْمَب هلادتعاَف هتك ُهَماَيق دج بوق 88 دمحم عم ةالّصلا
 فارصُ لاو ملل َْيياَمَو ميلي ٍنيئِدجّسل ني ةسلجق

 . ءاوسلا م بير
 نَع ءٌداَيِإ اًنكدَح ءداَيإ نب هللا دبع ائدَح :نافع اًنئلَح 6

 ٠ مه اساس
 مكراو كيك عضق تحس ذِإ : : 8 هللا لوُسَر لاق : لاق . بزاَع نْب ءاربلا

 [امت8 :عجار] . كيفكم

 نع ؛فاحسإ يأ نع يهز اندح «مَدآ نب ىَبْحَي اننلَح ١-

 َنيسْمَح اوُناَكَو .«قاّمرلا ىلَع 8 هللا ل وُسَر َلَمَج: لاق. .بزاَع نب ءاَربْلا
 2001010 نإ: َلاَكو دحأ َمْوَيِْيمج نب هَل َدبَع :َالُجَر

 :هّللاُدبع لاق َمئانتلاٌمُكبَلع : اوُاك مئات اور اَملق اوربت ال اًطْحَت
 ميرو هما واسم رويدة ولم
 ام دعب رم ْمُهيصَحو أتت لاق ؟اوحَرْبت ال : ل هللا لور ليم

 ْمُكاَآ ام دْخَبْنم لورا مَع : وشي ٠6١[ :نارمع لا]4نوُبحُتاممُكاَرأ

 [ا141/44 :عجار] .ودعلا ةكزهو َمئاَنَعْلا

 همر مريةمو 2

 ا نم و | نَمْحرلا دَبَعوُبآ انَدَح - ارم <”

 دمحم اًيدَح : لاك. يور دقاو نب هلل دبع اجبر وب ند : لاق . ىَنعَمْلا

 َ َرصبذِإ هلا لوُسَر عَمنحَناَمني لاق بزاَع نب ءاَربلا نع «كلاّمنْبا

 عرف: لاق هورفحيِر ف ىلع : ٌليق ؟ءلؤَم بلع مَا َملَع :َلاَق ةعاَمجب

 لَ انج بلا ىلإ ىلا ىّتح احر هباحنصآ يديني 8 هللا وسر

 عون ارم ىلا تح ىكب عصام رمال ديني نمسا لاق
 سا لا

 .اودعاق ٍمْويْلا لثمل يناوخإ يأ َلاَق انيَلَع َنّبقأ مث

 دَّمَحُم انئَدَح ؛ءاَجّروبأ انئدَح ءنَمْحّرلا دْبَعوُبأ انندَح - ارح و

 :ُهلنوُثوقيِ الا اكو بهدم امَئاَح ءاَربلا ىلَعتيآ لَك كلاَمنْب
 يبس علا لس م م رهس لا وه عل

 لوس دْنع نحْناَيي : ءاربلا لاقت فيلا هْنَ «ىَّهَن دَكَو بّمّلاب مّتََتمل

 معةلدرو

 ِبزاَع نب 50 ثيدح

 د وو سايل

 سي ص سس ع هع مم ل #8 فر مم هس يشع ه٠
 اه يقب ىتح اهمسقت : لاك 200000

 مم ل رظتت هكر مكرم ضن م هباَحصأ ىلإ هكر عر متاحا

 ْدَمَق ىّنَح هِّجَك ف «ءارب يأ: َلاَق م مهل ظن هكر مكرم ضن هَ

 للاسكان :َلاق مث يعوسرُك ىَلَع ضب مئاَحْل دَحآَ هْيدي
 ىلع مس يا عسل سام يعم رك لل
 هّللا لوُسَر َلاَق ام مّنعأ نأ ينورمأَت فيك : : لوقي ءاربلا ناكو : لاق هلوسرو

 رربارإ لل عك
 محلا

 5 506 0 ْدَكَك

 ف يبل نأ ؛ءاربلا نع 2 لاق. رّفسلا

 َلاق)روُششتلا هل انتم اَمَدْمَي اناحأ يذلا هلل دْمَحْلا لاق ظقيَتسا اذ اد ناك

 َكمْساَبَوايحأ كامْساب مهلا: لاكمال (ىَلعمل اذ َوْحَتوأ اذه :أ ةبعش

 1804١ :رظنا].تومأ

 «نْيَسَحْلا انتَ دح (1946/4):بابحلا ْنْبْدَْز انندَح - ام

 ناك :َلاَق بْزاَعُنْياَرَلا يكدَح «َقاَحْسِإوُبأ اَننَدَح ءدقاَو نبا ينْعَي

 .ًافكلا يتيلآ ىلع جي هللا لوس

 نب َناَوُفَص َنَع « حلف انئدَح دمحم نب سنوي انئدَح - امك

 ف هللا لور عَمتورع َلاَك٠ بزاَع نب ءاربلا نع «ةَرسُم يبأ نع ميكس

 [ام4ا/له4 :عجار]. سلا ليمن نيح يتعطل هير ام وزع ةرَع علضب

 سو رارب مي كدر
 بعْصُم نسب دمحم اًندَح -7

 ةقاكك تاكل ؛ باع نب الا نع «ةّصيُس نب مآَرَح نع رطل

 طئاوحْلا ةظذطح نأ 8 هللا لور ىَضقُف هيف تدق ًاطئاح تلد ٌيراض

 تِياَصآاَم هو اهل ىَلَع ليلا ة ةّيشاَمْلا ظفح نو ًاًهلْأ ىَلَعِر اهلا

 .اهلَهآ ىلع هَ ٍللابةَيِشاَمْلا

 يبأ نع ؛ «جاَجَحْلا انكدَح يكرلا نامي ني رمعم اًندَح -- 68

 ةّلآلَكلا نع ف هلال وُسَر لتس: لاق بزاَع نب ءاَرَبْلا نَع «َقاَحْسِإ

 [ا4ا/٠8 :عجار] . فصلا ةيآك يفت: :َلاَقَك

 نع« «يعاّروألا اَمدَح «بعصم

 َنَع ءٍمُهَجْلا يبأ نَع فرط اننَدَح : لاق ماس ان - 27 9

 هللا لوُسَر دهَع يف يل تل لإ ىَلَعافوطأل ين لاك باع ِنْب ارب

 يئانقب اوُناطَقاوُماَجِْإ سراَوقَو بكريانآ اذإف تايبآ يف لوُجأ اند ف

 هلم 2 ع ع يو 2 0 وَ 00 00-10 رمق معاي

 اوُبَهَُذ املك «هّقنع اويرض ىتح ه هلو موُلأَس اَمَق الجر اوُجَرْخَتْساَف

 . هيبأ ةأرماب سرع : اوُناَقَف هنع «تلآس

 نع ءركيوبأ اَنئدَح ,رماَغ نب دوس اَندَح ٠-

 ؟اَدَهاَم :تلق:َلاَق ,هولَف الجر اهْنم اوُجَرْخَتساَك هي اوتآ: لاق فرم

 . هوَ 8 هللا لور هيل تعب هنآرما مب لَحَدلْجَر انه: اوُناَق

 ءمساقلا نباتا دبع اننَدَح «ربكب يبأ نب ىَبحَياندَح - -امخأا

 "تيقل: َلاَك هيبأ نَع ءءاَربْا نب ديزي يندح : لاق. تباك نب يدع ينكدَح
 00 ها مس دب

 يني نم لجر ىلإ هلال وسر لاك ؟ديرث نبأ :تلقَك هر هَعَم يلاَخ



 امدماك حا

0000 
 :عجار] . استقل هلم خا ةقتتانأ جرا هدب نم هيل را حت ميت

 [لمالمح

 هد اماه
 راّقَمْلا دبع مُيرَم يبأ ْنَع يبأ َتدَحاَم : ِنّمْحْرلا دنع ونأ لاق

 . هّلعل َثيِدَحْلا اَدَهآلإ

 «ليئارسإ اندَح : لاك. َدَمْح بو ِرماَع نب دوس اندَح - امم"

 لجيل ناك اذ ف دَّسَحُس ب اَحْأَناك لاق. ءاّرَبْلا نَع 2 «َقاَحْسإ يبأ نَع

 ّيسْنُي ىّنَح هوي اوه لايم َر طي نأ لب َمانقاطفألاٌرصَحَف بق ًامئاص

 لَه: لاَقَف ؛هتآرما ىتآ طفلا هَرصَح امَلَق امئاّص َناَك يراّصْنألا ًانآلف 3

 تّءاَجَو يعن ؛ َكلبُْطاَكُ قلطلا كلو ال :تلاق؟ٍماَعط نم كد

 هْلَع يشع راَّتلا فّصَتلا الق بص كلةيَح : :تَلاق هنأ اًملَق ءةتأرما

 ىلإ ثكرلا مايصلا هَل ْمْكَلل حأ» ُهَيآلا هذه “تت ف "بلل كلذ َركذت
 ارو م ةدبم

 طبقا نمْضيألا طخ مْكَ نسيتي تح هلوق ىلإ «مكئاسن

 . [181 :ةرقبلا]4دّوسألا

 ٌءاَج يراَصنألا ةَمْرص نسب رسقنإَو : َدَمْحَآوبأَلاَق

 89 اموالك :عجار] . هركذَف 5 . مان

 وبأ انكدَح ريهز امدح : لاق. كلما دْبَع نب دَمْحأاَنئدَح - الما

 نموحُنَرَكَذَف 2 «قاَحْسإ

 [ هلبق ام رركم]. وِرمَع نب سْيك يبأ يف ات: لاكن آلإ ليئارسإ ثيدَح

 .َماََن اذ ناك مُهَدَحأَنآ « ِبِزاَع نْبِءاَربْلا نَع

 وُبأ اَنكدَح «ليئارسإ انأبنأ ءرماع ْنْب دوس اَننَدَح -45

 َقاَحْسِإ يبأ نع ليئارْسِإ اَنثدَح رْيَكَب يبأ نب ىَيحَي انثدَحَو
 اسم ل

 ةّلح يفَنَمْحأ هللا قلَخ نمادحأ تير اَم : لوُقُي ءاَرَبْلا تعمس: َلاَق

 .هّيكنم ىلإ[ب رطل هك ادإو ف هللا لور نم ءاَرْمَح

 ًارارم هب ثدَحي هتعمس دقو هيبكْدم نم أبيرق بِرصَتَل :ريكب يبأ نبا لاَ

 [14336 :عجار]. تحتم لعق هب ثَدَح ام

0 
 «باَبَح نب سنوي نع رَمَْم انئدَح «قاررلا دبع نندَح - امذماوه

 َعَماَنْجَرَخ: لاق. بْزاَع نب ارب نَع «ناَذاَز َنَع ءوِرْمَع نْب لاَهنملا نَع

 كو انس ِبَقْلا ىلع اف هلا لور سلف ةراتج ىلإ هللا لوس

 -رْبَقْلا باَدَع نم هللابُدوُعأ: َلاَقَق هل دَحْليَوِهَو ءريَطلا نسور ىلع أك

 ةرخآلا نم لاسبإ يف ناك إن مؤ َلاَقَْمُ- رارم ثآلُت

 مههوجو ىَلع ناك ةكئالملا هلت كََتَتاييدلا نم (4//194 )ءاطقاو
 روع سا قع ع ل سر

 ا ىَتحٍر صيدم اوكف طوسون [مُهنم]دحاو ل عملا
 م مس

 0 هما سرب عاش مم
 املا يف كلم كو ضرألاو ءاَمسلا نيب كلم هيلع ىلص حو جَرَخ

 جوي نأ نوُعْدَيمُهَو الإ باي لأ نم سيل ءامّسلا باول انحش

 هوعجرأ : :لوُقبَقنآلُك كدبَعَأَبَر : اوُلاَق هحورب جرع اً مهلّبق نم هحورب

 راكم خامه اًهبِقَومُهَقلَح اًهنم ينآ مهيلإ؛ تدهَع ين

 نس :لوُبف تآ هيَ هن او اذ هباحْصأ لان َقفَح مم َلاَق ىَّرْخأ

 دمَحُم ينو «مالّسإلا ينيدو لل لوي يئس طم مل

 ىلع ضر ةقف خي هو كين كيد امون لوقف. هرهتي
000 

 ل اوقلاب | وُنمآَّلا هّللا ت
 همهم

 تبني : لجو َرَع ُهّللالوُدَينيح كلذ مْؤُمْلا
 ينيدو هللا يبرلوُقي : [5* ,ميهاربإ]4ةرخآلا يَ ايدلا ةايَسْلا يف تبل

02-00 
 هنجولانَسَح تآ هيام تْقَدَص : كلوش ف َمَسُم يني «مالْسإلا

 :لوُقيف ميقم معن هللا نم ةَماركي رشْبأ : لوف بالا سَح حرا بط

 ساس تورو 20000
 هّللاوتْنُكملاصلا كْمَعاَنآ : لوُشيَق ؟تنآ نم ريل ةلرشبق تأ

 مرو مو مرت يمص هل
 بايه حتي م اريح هلل لارج هللا ةّيصْمم نعاني للا ةعاط يف اعبرتس

 هللا كك هللا تصحو ناكاَذَه : :لاَقيك راثلا نم باَبَو هّنَجْلا نم

 ىلإ( عجز ميك ةَعانسلاَماَق لع بر: َلاَق ةّنَجّلا يف م ىََر اذ اذه هب

 ايلا نم عاقل يف َناَك اًذِ اَرْفاَكلانِإَ ءاركسا : :ُهلدلاَقي يلاَمَو يلم

 رياك حور وعزا دادش الغ هدم هيلع “تزن ةرخأآلا نم لانو
 لك همي قولا عمهم رو ليما فوُصلا نم بشل رثكْلا دولا 0000

 سيل ءاَمّسلا باولو ءَمّسلا يف كلم كو ضرألاو ءاَمسلا نيب كلم

 جرْع اذإق مهلبق نم هور جرا نأ هلا نوّعدَيْمُهَوألِإ باله نم

 مِهِلإت دِهَع ينك مومجْرأ: َلاَق ةكدبع نآل ني نآل بَ: :اوُناَق هحورب

 ْعَمْسِيهنإ َلاَك ىَرْخأ ةراتمُهجِرْخأ اهْنمو ْمُهديعأ هيف مفلح انس ينآ

 ْنَم كيد امير : وثيق تآ هيي: لا ُهْنَع اوّلو اذ هباَحْصأ لامن َقْمَخ

 هولا يبق تآ هينايو «تنولت لو تيرم : لوقف يل :لوُتيق ؟كي
 :لوُقيف ميم ِباَذَحَو هللا نم ناوهبْرشنأ : لومي حيزلا ننس باتل مي

 ْنَع انيطب تك ات يحلا كلم انآ لوط تنأ نم ءرشلاب هللا ةلرشبق تنأو
 ص َىَنْعآه لضيق مت

 َريصَي ىَّنَح ةَبْرَض هبرضيف ابار ناك َلبَج اهب برص ْوَل يروم هدي يف مك
 لَك هعَمْسيةَحْبصْحيصِيق ىَرخأ برص ُهمضَف اناك امك هلا «ديعي مبا

 .نيلقلا الإ ءيَش

 رب ةامرع مو مرج مي ةرااسسو
 شرف نم ُدَّهَمَيَوِراَنلا نم باهل حَتْفي مت بِزاَع نْب ءارَبْلا لاَ

 [امال :عجارإ . راثلا

 - رشها لات هلا ةّيصْخَس يف آعيرسس هّللا ةَعاط

 مل عمرا ل
 نب سنوي نع ءدْيَز نب داَمَح انئدَح «عيبرلا بأ هانئدَح - ارذخاك

 ني ءاَرسْلا نع نادر نع ءوِرْمَع نب لاَقْنمْلا نع ءباّبَح

 [ هلبق ام رركم] . طل .بزاَع
 سا

 ٍروُصْنَم نع َناَيمُس انربخأ «قاررسلا دبع اَنندَح - 11

 ءاَرَبْلا َنَع « «يمُهلا ةَجسْوَع نب محلا دبع نَع ؛ ةَحْلَط نَع؛ شمعألاو

 فوُدصلا ىَلَعنوُنَصُيهَكنَموهّلاَنإ : له يِبلا لاك: َلاَك بِزاَع ِنْ

 [14011 :عجار] . لوألا

 وول
 [امدتمح :عجار] . مكتاوصاب َنكرقلا اوُنيَرو - 1

 مع يما دم مق امم
 وهف اقاكز ىَدَه وأ قرَو ةَحِيَم وأ نبل ةَحِم حم نَمَو -6

 [ا/١٠ :عجار] . ةَبقَر قمع



 نمل دبع يصح الب ءمصاَْل احا ا

 عجطْصا ا: لاق اقف يللا ِنَع « ِبْزاَع نْب ءاَرَبْلا نع « ةديبع نب دعس نع

 ير تلضوكو ءيسْنن سلس كب ملل: لاكمي يوت ]جرا
 هةاقيمما,

 ةَبْغَرَو كنم ةَبهَر يهجر كِبلإ[تهجَوَو يِرْهظ كيلإَ[تاَجلآَو كيبل

 سا عخ مما
 كنتم تلو يذلا كباتكب"تنمآ ؛ كيك آلإ كم اَجْنَم الو اَجْلَمال كن

 يفتي هل وب وأ- نجلا يف تدل يب لل ىلع امو َتسأ يذل

 [لمالا :عجار] . ةّنَجْلا

 مع

 :نمَحْرلا دبع ونأ لاق دَّسَحُم نب هلل دبع اندَح - اذملا

 (ةَبْيَش يبأ نبا ٍدْسَحُم نب , هّللا دْيَع نم انآ ُهتْعمَنسَو

 دْبَع نع ؛ «ةَحلَط نَع ءورْمَع نْب نَسَحْلا نع ءٌرَمحأآلا دلاَحوُبأ اند : لاق

 8 هّللالوُسسَر لاق: لاق(" 4//4) يا حسو نول

 ثآلوأ امو هّللا َلوُسَر اي : :ليق ,فدحلا دلو أك مُكُلَحَتيآلْمُكَوُص اوُميقأ
 يي امري سوو عيب 2

 . نميْلا ضرأب دوك ونس : لاق ؟فتَحلا

 :نمَحْرلا دبع وُنَأ لاس هللا - اما"
 دَأ هدعمس مام

 (ةَبْيَش يبأ نْبا ِدّمَحُم ِنْب هللا دبع نم اَنَأ هثعمس

 ءاَربْلا نَع «تباك نب يدع نع مكَحْلا نب ِنسَحْلا نع كير امدح : :َلاَق
00 

 .اًفَج اَدَب ْنَم : كف هلل لوُسَر لاَ اق: َلاَق

6.6 

 ةدلقا ن 49 يق ل

 نع« «ديمتا دبع انَح ١ لاك (ناَمع نم انآ ةثعمسو

 ٍلجَر ىلإ عب يل ان ؛ بِزاَح نبال نع ؛ «مهَجْلا يبأ نَع «فرطم

 .ةلئقينأ هيأة حور

 نظأَو :هّللا دْيَع َلاَق) فوُرَْم نب نوُراَم انندَح -4
 مزاح ريرَج يتكدَح ءبطَو نب انكدَح : :لاق (هنم هثعمس ْدَق ين

 نب نمر دبع يسّكدح : :لوُقَي يناَدَمَهْلا َقاَحْسِإاَبآتْعمَس» َلاَق

 ٌحَسْسِيق اَن اننا هّللالوُسَر َناَك :لاَك٠ بزاَع نْب ءارَبْلاْنَع «ةَجَّسْوَع

 للان ,مّخيوُلف ف لتحت مُكُفوُتَص فخ : : لوقو انرودصو اًقئاَوَع

 [امالا؟ :عجار]. ىلرألا فرم وأد مآل فصلا ىَلَعَد 9 2

 مح هم ريم رك ل املس

 ُدِيَمَح اَنْكدَح ؛ةريغملا نْ

 قس يف اق هللا وسما لاك. ءاَربْلا نَع «سّنوُي انندَح «لآلاه نب

 - مهتما ةعبس وأ- مُهعباَس انآ يس ايف لت :ةّْذ أي كر ىَلَع اا

 ْتْلَعَجَف : يكرلا ةفش ىلع هلا لوُسرو ولاَ «ةَحاَم: َلاَق

 :ءاَربسلا َلاَق « , هللا لوُسَر ىَلإ وللا تَعقْرَت ٠ (هيلت) بارق وأ اهفصن ايف

 اَهيِفهَدَيَسَستك «تدَجَواَمق يقلَح يف هلأ اني دجأ لَه يئاتي تدك

 اكرَحآج رخأ دقو اً امبولات وينها شامل
 مما

 مث قرا ةَقاَخَم بْن

 املس اًنكدَح «ُناَنَع اًنئدَح -6©

 . تحس“

 معدد قم
 [ام006 :عجار] . ق َدَرَمْلا ةَبهر :ةرم نافع لاَقو

 نع« ٍمصاَع نَع ُنَمْعَم اَنْئدَح ؛قازرلا دبع اًنندَح - ا

 موس نحب موي هللا وسان: لاق. بزاَع نْب ءاربلا نَع يبمشلا

 .انينو اجيضُ ةيسإلا حلا
 سا سم مسامع

 يبأ نع ِشَمْعألا نَع «ناَيْفَس انأبأ « قاررلا دبع انئدَح - امما/

 ّئس نبا 8 يبلانا مي ميهاربإ يفوت : لاك ِبِزاَع نْب ءاَربْلا نَع « : ىّحضلا

 ينفُهَعاَضَر ْمكاعْضرَم هَل ؛ «عيقبلاب هوا: َلاَقاَرْهَشَرَشَع

 [اما :عجار] . نجلا

 عوع

 نع« ِشَمْعألا نع ايس اَنئدَح قارا دبع انندَح - لينك

 8 هللا لوُسر ََمانجَرَح لاق. بْزاَع نيا ءاربلا نَع «َاَداَر نَع «لاَهْنملا

 [188+ :عجارإ . اًمَلَجَو َسلَجَن ؛ حملوا دو راج يف

 نع ءتَمْهْنَع طم اند قرد دعاك 0147

 ءةةمر عك

 أ يترتق هيأ را لج ىإ هلا يشب .ناق ير

 [14/1 :عجار] . هلت

 ا وا امم
 5 مم م 2 عع م

 تاك :َلاق ؟تن كاس هَل لوُسَرةَيَ لاس باع نب اب ىلإ
 ره يمعوو عمهم

 .ةرم نم ةعيرم ءادوَس

 ءروُصُنَم نع ٠ « صّوحألا وأ انندَح مَآ نب ىَيحَي انئدَح - -اممال١

 حلا موي هللا لوُسَر نبط :َلاَق . بْزاَح نب ءاَرَبلا نع «يبعشلا نع

 [1م006 :عجار] . ةآلّصلا َدْعَب

 ٍنَع «َقاَحْمِإ يبأ نع اًيرَكَ اربح َلاَق. ديزي انندَح - اما

 نأ لبق َوَمَتْعَاَو يحين لبق 8 هلال وُسَرَرمتعا: لاق بزاَع نب ءاّربْلا

 .اهف جَح يلا هر رم َعَرأَرمعُهّ َملَعدَقل :ةن :ٌةَقئاَع تلق حي
 ا

 .(ح) دواد اًنربخأ ديزي انئدَح - ميرال

 ؛بزاَع نبا ءاَربْلا نَع ءرماع نع « ىتعملا َدواَد نع «يدَع يبأ َنْباَو

 نحبذيآل: َلاَقَك كف هللا لوُسَر اًنَبَطَخ : مَع ياللا يا ه كل ماسلا ا عش
 اَنَمهّللاَلوُسَراَي:َلاَقَك يلاَح هِيلإماَقك «يلَصن ذآ َلِبقَدَحأ
 ُتْطْبد ينو (موركم : يدع يبأ بك هيما( ا

 مليئا مّريَخ ٍنبكقاَنَع يددعَو « ين :اريجو يلهأ لكأيل لبق يكس

 هع 00070
 ريَخ يهو :ُكَدَْي دَحآْنَعةَعَدَج رجال معن: :َلاَق ؟اًهحبذأف

 [1م>7 :عجار] . كيِتكِيسَن

 نَع «َقاَحْسمِإ يبأ نَع؟ نايفس انكدَح « قاررلا دبع انئدَح - -184* 5
 لا ع لع ع لع

 ىَنمِيلا هدي ىلع ُهَدَخ عضو ماني نأ دارأ اذإ ل يبا ناك لاَ ءاربلا

 [امالما :عجار] . لابن مْويَبدَع ينق بر: :لاَكَو



 ني عسيرلا نع «قاَحْسإ يب نع بش نبل ديزي

 َنوُبئاَت نومي: قفا جرانإ نك نع هيأ ع ارا

 [14554 :عجار]. َنوُدماَح انبرل َنوُدباَع

 هّللا دبع نب كيرش اًنربخأ ةبعش انأبنأ « ليزي اندح - 885

 انآ 9 هللا لوس يترفصَمْسا لاق بزاَع نبل ءاَربْلا نَع «َقاَحْسِإ يبأ نَع

 .رْي موي در رم َنْياَ

 نسور ر#» ءرعس هس
 نع رَعْسم اَنَْدَح «يبآلكل دامس نْبةدبعاَنَح - - املا

 لوُسَرْعوُكر لاك : لاك. هاريلا نع ىَليل يبأ نب : نَمَحّرلا دْبَع نَع « ٍمَكَحْلا

 هيأ يردن ل نيد نسي أ وُلَجَو عوُشرلا دْمبهُسايِقَو ف هللا

 [امهك11 :مجار] . لَضْفَأ

 نَع «َقاَحْسِإ يبأ نع ؛ «ليئارسإ انكدَح ”نيجح اًنئدح -
 موعدي نأ ةَكَم لهآ ىَبا «ةّدعقْلا يذ يف ا هللا وسر رمت: لاق هاربا رار موب 0

 ّباَحكلا اوبك امل ءٍمايأ ةنآلك اهب ميقيانأ ىلع مهاَصاَ ىَح ملح

 منول ءانَهيرمأل : :اوُلاَق هلال وسر َمَحُم هيلع ىَصاَ اماه اوت

 انآ :َلاَق هللا دبع نْيدَسَحُس تأ نكلو ؛اتيش تم اَمهلالوُسَر كن

 هّللاو: َلاَق :٠ هللا ل وُسَر حلا يل لاَ ؛ «هللا دبع َسَحْسانآو هلا لوس

 َبَتَكف َبُدكي نان سْحُي سلو «باَتكلا ف يبل دَحاَد ادب هلو ل
 يارد م ودورة ماو 50
 ةّكَملخدي آلانأ هللا دعب ََحُم لح ىَصاَق ماه هلال ناك

 نأ داَرآَنَمآلإد حالم نم َجُرَْيالَو « بارقلا يف فيلا الإ حالّسلا

 ا ا اب ميمي نأ هباحصأ نم ادحأ مسيو ُسكَي
 هي هع

 َجرَخَف رَخَك لَجألا ىَضَمْدَقق ؟انَع جرف كبحاّصل لق : اوُناََبَع اون

 [ هدعبام رظنا] . ف هللا وُسَر

 يبأ نع« ليئارسإ انابنأ ءِرماَع نب دَوْسأ ءانئدَحو - 4

 ُراَتحَمَرَكْذَ . . .ةَدقْلا يذ يف ف يبا َرَمَمعا: لاق ءاربْلا نَع «قاَحسإ

 .اهلَهأ نم جرْخَيالو حالسلا كَم لخْدُيآلانأ: َلاَكَو

 نع ؛َقاَحْسإ يبأ نع « ليئارسإ انئدَح «نيجح انئدَح - 684

 ناصح هلك رَفو يّلصب 34 يبثلا ٍباَحْصأ نم لْجَراَمَنيي َلاَق.ءارَبْلا

 َلَعَجَو ايري مقر ظتق ل جلا َجَرَحَ هرفي لْعَجَف ءرآدلا يف طوير
 ةيدباو 57

 تلت هئيكّسلا كللت» َلاَقَق 88 يل كلك رك حبس امل رهن

 [امتتك :عجارإ . نآرثلاب

 نع «قاَحْسإ يبأ نع ؛ ليئارسإ انئدَح «نْيَجَح اَندَح - 185١

 تكي ةّيكرخآَو ماري ماك هيلا ىَلَع تلة ةروس رخآ: لاَ. ءاربلا

 ىلا ءاضمإ كوسم ءاّسْملا ة ةروُس ٌةَمتاَخ

 ا فاما يك لاك بزاع نب ءارَبلا نَع

 [ا4ل/41 :عجارإ . نم ةآلَص نسخ لَو ًاتْوَص ّنَسْحأ عمْسأ

 نَع «ليئارسإ انئدَح : لاق .نْيَسْحَو َمَدآ نب ىَبحَي اندَح - ١8843

 م منو توم
 : هللا لوُسَر لاق: 6 قش يأ

 هيعبف
 1410٠١[ :عجار] . ٍمدقملا فصلا ىَلَع

 ال
 يبأ نع ؛ «ليئاَرْسإانْندَح : :آلاق .نْيَسْحَو ىَِحَي اندَح -45

 .ةدطقلا يذ يف رمال هلا لون «اريا نع «قاَحْسإ

 نوصي كنا 7 نإ :

 «قاَحْسِإ يبأ نَع ؛ ليئارسإ انئَدَح مدن ىَححَي اًنندَح -06
0-0-0 

 جهاد : تيا نْب ناحل هللا لور لاق: لاق باع نب ِاَرَبْا نَع
000 

 [اههخ؟ :رظنا] َكلَمَس دعا حور إف نيكرشملا

 دور .ع
 يبأ نع « قير نب راَمَع انئدَح «َمَدآْن ب ىَيحَي اًنئدَح - 18465

 ىَلع بهي باع نب ارا نع ةَجَسْوَع نب نَمْحّرلادبَع نَع َقاَحْسإ

 فوّصلا ىلع نوصي هَككئالَمَو هَللانإ: لاق (8)149/4 يِبنلا

 [14/1؟ :عجارإ . لوألا

 يبأ نبب ثعشأ نَع «ناّيفس اًنئدَح مد نب ىَبحي اًنثدح -881/

 نر: لاق. باع نب ءاَرَبْلا نَع «نرقم نب ديوس نب ةيواَحم نع :ءاقعشلا

 زئانتجلا عابتاَو ضيرملا ةدايعب انرمأ « عبس نع اَناهتو بسب ف هلال وُسَ

 رْصَتو ءمَسَقْلا راَرْبإو سطاَعْلا تيِمّشتَو مآلّسلا ءاَشْفِإَو يعاذلا ةّباَجِإَو

 ٍجاَيدلاَوِريِرَحْلاَو ةّضفلا ةّبنآو بهدا ماو ْنَع انهو «موُنظملا

 [18144 :عجارإ . يشل و 3 ارسل وق ةربتسإلاَو و

 . ةَّضْفْلاَو بحَتلا يآ اًناَهَن : لاقو مالا ٌءاَشْفِإ هيف ْرْكْذَي

 هر ةامس
 مو ضار كب ولأ اح مد نب ىَبحَي انئدَح - الكيل

 بزاَح نب ءاربلا نع ةَجسْوَع نب نَمْحرلا دْبَع نع «قاَحْسإ يبأ نَع ؛ قيد

 فوُتصلا ىَلَع نوصي هَككنالَموهَّللاَنِإ : :48 هللا ٌلوُسر لاق َلاَك

 [ا411؟ :عجار]. لوألا

 00 ع :لاكق.دَمْحأ ياو مدني يان 6
 نهب ىسسع اثدح : الاق 0 نب ىحي انثدح | اينو

 يلع هللا لورا داق قرشا ىلا رع ةاجج لاق ِبِزاَع نْبا
 ياةعأو 2 00 0-10

 َتضَرْعَآَدَقَل ةَبطُحلا تْرَصْفأ تنك ند: لاق ؟ةّنجْلا يخي دي المع

 ؟ةّدحاوب انَسيِكوأ هللا لوس اي لاك «ةبكرلا كفو مسا قع ةلآسملا

 ءاَهقْتع يف َنيمْتنأ ةبكرلا كو ءاَهقْع درت نأ همست عن! آل : لاق

 معطف كلذ قط ْمَكَِإف ملاظلا محّرلا يذ ىَلَعُم «يتلاو فوولا ةَحْنملاو

 قطُت ملأ نإ ءرَكنمْلا نَع هْناَو «فوُرعَمْلابْمأَو َنآمْظلا قساَو ٌعئاَجلا

 ولاا سلكت كلذ

 لف يلا هذه تكتمل ١ لوي باء اتطمتسا لاق. َقاَحْسِإ

 ومر ع2 موو وع
 اَي:لاَقَق موتتكم مأ نبا هانآ «اميظعأ ا رج: َنيدعاَقلا ىَلَع نيدهاجملا هّللا

 يلوأ يغتر َلاَكِرَصبلر يرض يّنإ ؟ين رماَتاَم هللا لوُسَر



 0 وأ-ةرلاو فكل ينوُلا : 558 لاق الا ررضلا

 [1845179 :عجار] . - ةاودلاو

 نب ثعشأ نع ؛حلاّص نْب يلَعَو هيبأ نَع «ميكو اَنئدَح

 نب تْعشأنَع ةيعش انثدح :لاَق. ِنَمْحّررلاَدِبَعَو

 8 هلا لوُسر ارمآ: لقاها نَع ديوس نب ةَيواَُم تغمس : لاق ميكس

 تيمو زئاتجا ابو ضمير ايم يسع اناَهنو عبسي

 ءمسُقمْلاِراَرْبإَو «موُلظَملا رصَنو يعاذلا اج «مآلّسلا درو ءسطاَعْلا

 ءايدلاو ٍريرَحْلا سْبلَو ءبهلابمّتخّشلاَو «ةضفْلاَو بها ةّيآْن ع اَناَهتو
 هسا# # يف ل
 .قّربتسإلاو رمحلا رئاملاَو يسقْلاَو

 ريميل ةراسو
 هذا :عجار] . ةّضفْاَو بذا ةينآن محلا دبع ْركْذي ملو

 نع «تياكنْبيدَعْنَع بشع ؛ «عيكوانتدَح - اميم؟

 ليربج إف - ْمُهَجْهاوأ-ْمهِجاَم: َناّسَحل لاق كف يِسنلا نأ ؛ هاربا

 [187/38 :عجار] . كعم

 ؛ءاَرْلا نع «هقاَحْسإ يبأ نع اق نع « «عيكو اَنئدَح - انيك

 يِهْجَو تملأ مهلا : لق تلشارف ىلإ َتْيوأاذإ : لجل لاق ف يبل نأ
 ءَكلإ برو ةَبْعَر «ةشليلإ يأت طوقو كلِ يره 'تاَجآو كيل
 0000000 اَحْلَم

 ل

 يذلا َكنينبو تلون يدا كباتكبتنمآ كِل الإ (ىَجْنم)لو اجل

 َتْبَصآ د قوت حبمأ َتْطَبصأ نو «ةر 00 ذلا ىَلَع اتم َتلسْرَأ

 [5:/140 :عجار] .ًاريَخ
 مقوم

 وَرْمَع تغمس: لاَ. نايف اًنئدَح ءِنَمْحرلا دبع اَنئدَح - 11

 يبل ؛ءَربلا نَع ىليل يبأٍ بنل دبع نع( لاَقْوأ) هرم نب

 . برَْمْلاَو حّبصلا يف تدين اَك ف

 [14175 :عجار] هّلْكم ةبعشو :لاَق

 ِنَع «َقاَحْسمِإ يبأ نَع «ةّبعش نع ءِنَمْحرلا دبع اَنثَدَح -71

 . (ح) :لاَق . ءاَربْلا

 ٌعِمْسْهنأ «َقاَحْسسِإ يبأ نَع بش انثَدَح ءرَمْعَج نبا انندَحَو

 َنوُدهاَجُسْلاَونيسْؤمْلا نم نوُدعاَقلا يوتْسَي الو ْتَلْوَن مل: لاق. ءاربلا

 اهو فككب 5 ءاَجقادْير ("0 0/4 )ا هللا لور اَعَ هللا ليس يف

 َنيِسْؤُمْلاَن م نودعاقلا يوَتْسَيال تلت كرار ٍموُْكَممأ نبا اكشف

 [ا145ا0/ :عجار] . [1 :ءاسفلا]4 ُ رضلا يل اوُأَريَغ

 نَع «ٌةَبعش اًنئدَح : : الق . رّفعَج باو نَمْحرلا دبع انئدَح - -8١/لهال/

 اذ الجر ف يلا ىصْوأ < لوُقَي بِزاَح َنْبءاَربْلا تغمس : َلاَق.َقاَحْنسإ يبأ

 يهْجَوتفَجَوَو «كلنلإ يسفكتنلْسأ مهلا : َلوُقَيْنأ هَمَجْضَم َدَخأ

 ةل كبة ةَبَر كبل يرو تاجا لإ يرنل توك لإ

 يذلا كيو ترا يذلا كباتكب تنم ٠ كيب الإ كنم ماَجْنَم الَواَجْلَم

 (اه/:؟ :عجار] . ةَرْطْمْلا ىَلَع تام تام نِإَف «تلّسرأ

 220100 :آلاَك. رّمْعَج نِباَو نَمْحرلا دبع انئدَح - 10

 ثمل. . 8 يَا ِنَع ءهاَربْلا نع «َدْيُع ِنْيدْعَس ْنَح ءةَرم نب مَع

 [اما» :عجارإ . كلذ

 مام لا عم

 الل لطب باع نب ارب
 ساص سيما

 اًحّسإ يب نَع «ناّيفس نع ءِنَمْحّرلاُدْبَع انكدَح - - املاك

 ةع

 50 لاَق , بوك َوَْو ءءاربْلا اًنُكلَح : لاق. ديزي نْب هللا دّبَع

 رهط اًنملُجَر نْحيْمَل عوكرلا نم هس رك ا هللا لوُمسر فل
 5ك عدو مال هل
 [1م/:08 :عجارإ . ا تنل 9 يلام  ىتح

0000 0 

3 7 

 7 وما اير نونا هو

 يبأ نَع :ةبعش نع ؛ورُمَع ْنْب كلَمْلا دبع انْنلَح -5

 نلثم. .بِزاَع نب ءاَرَبْلا هيبآ نع «ءاَربلا نب عيبرلا نَع ءقاَحسِإ

 [18754 :مجار] . كلذ

 م مراسو
 «َقاَحْسِإ يبأ نع « «ليئارسإ انها ءِرماَع نب دوسأ اًنْئدَح - املك

 انإ ناك ف لان ؛ با نيالا نع ؛ يراّصْنألا ديزي نب هللا دْبَع نَع
 سفسص سه سس هع ير ع رعب اسم م ع سا
 ثقب موي َكباَذَع ينق مُهّللا : َلاقَو هَ تْحَن ىَتمبلاهدَيعَّضَو ما

 [امدهل/ه :رظنا] . كدامع

 لصرف ل راس ل وع ل
 «ٌةرم نب وِرَمَع نع «نايفسَو ةبعش انئدَح «عيكو انئدَح - 18465

 يف تنك 8 هللا لوُسَر نأ ؛ بْزاَع نبا نَع « ىَليل يبأ نب محلا دبع ع
 1 1 اا 1[: :عجارإ.رجَقْلا

 ٍنَم «قاَحْسإ يبأ نع ليئارْسِإانئدَح «عيكو اَندَح - املكو

 رمش بارتلا ىراو دو بالا لتي قَدْ َمْويفف يلا تأ : :لاق. ءاَرِبْلا

 [ا251/8 :عجارإ رص

 ِنْب هللا دْبَعْنَع «شَمْعألا انتدَح :َلاق .عيكو انندَح -17
 يّنإمُهَّللا لاَكَو ءاَيدوُهيمَجَر ف يِلَنأ ؛ بْزاَع ني ءاَربلا نَع هرم

 هم

 [14774 :عجارإ اًهوُباَمأ د 1 ةّمس اًيحأ نم لوأ يّ ا ةلدهننأ

 «تباك نب يدَع نَع ؛ُةَبعش اند : :لاَق. ميكو انندَح - اذكال

 هلل وسر : لاق 4 يبلانا ميه هارب تام امل : لاق بْزاَع نب ءاربا نع

 [ :عجار] ٠ نجلا يف ًاعضّرُم هل نإ

 «فرّصم نْب ةَحْلَط نَع ؛ «شمعألا انئدَح «عيكو انْئدَح - -18/48ك4

 هّللاٌلوُسَر لاق : لاق. باع نب ءاَرَبْلا نَع «ةَجّسْوَع نب نمْحرلا دبع نَع
 مس يس مصاص لع

 .ةبقر لدم هلاك اقاكز ىده وأ نبل حين وأ قو هم حن ّنم 2

0 
 141/٠١[ :عجار] . بقر قلعت : ةرم لاقو



 - نع :قاحسإ يب نعد نَعا ميكراَتَح- ادخكفذ

 هللا لوُسسر نم ءاَرَسح ةّلخ يف نسخ ةّمل يذ نمُتِيآراَم : لاك ارب
 م ةعالاو سود ماع

 لو ليوطلاب سيل نييكتملا َنْيَاَمديعَب هيكل بر طيش 0

 [18756 :عجار] .ريصفْلاب

 َناَمْيَلُس نع ةَبعش اًنئدَح :الاَق. رَفْعَج ناو عيكو انئدَح - ١

 :لاق كيد يف ءالايش يب ىو نا دي نغ ِنَمْحرلا دْبَع نب

 هَل رسال لوني تسول: يناس
100 

 ريو احتل يفا وجت ال” عبرأ : َلاَك مدي نم صفا يدب: َلاَك

 آل يدار يسكلاو اهيل اسْمَ ضرما ارو

 وأ ص شت نمل يف نأ صنت نذللا يف وكي ذأ هك نإ : ءاّربلل تلق

 ىَلَع ُهَمرَحُن الو هعَدَف هت مق :لاق ؟صْقَت ("51/)نّسلا يف

 [14804 :عجارإ دَحأ

 ايلا نَع «َقاَحْسسإ يِبأ نع ايس انئدَح «عيكو اَنئدَح - اممحالا

 َلاَقَف .هنيل 'رم َنوَّسَمَتيهباَحْصأَلَمَجَن «ريوح بوب قف يب لا ينأ : لاق
00000 

 :عجار] . اَنَه نم نيل ةّنجلا يفذاَتُم ننس ليدانَمَل هلل وُسَر

 علما

 ءاربلا نع «قاَحْسِإ يبأ نع هيأ نع ؛ 'عيكو اَندَح - امال"

 [امالهم :عجار] ٌةَورْغَ ةَرطَع سْمَخ يبل ار : َلاَق

 ءاَربْلا نَع «َقاَحسِإ يبأ نع « ليئارسإ نع ؛ عيكو انندَح - - ا ميكا

 هي يم ممقسا
 ام: هلق وقل دو موب ربا لاق. ِبِزاَع نبا

 - بأ ارسُح
 َلاَق «٠ اهائيص :اَنلُف ؟هذه

 +٠ عجرم

 ءاربلا نع «َقاَحْسإ يبأ نع ليئارسإ انئدَح «عيكو اًنْئدَح - نكت
 لس ل كوول هلو هسا سونو

 «ةقم ةرشَع مَيرأ حلو لاق «رثب ةيبيدحلاو ,ةييَدَحْلاب #8 يتلا ناك : لاَ

 5 لل

 انيورَف : :لاَاَعَدو يمت َضَمْضَم منوم عَ َلاَةّلق ءاَمْلا يف دف : :َلاَق

 [1405 :عجار] . يورو

 دبع نَع ءَقاَحْسِإ يبأ نع ؛ ليئارسإ نع ؛ « ميكو انئدَح - -1841/6

 يسم داو ىلإ الك يأ ايف دن: ديني
 راسو عم مسام لا موسم مما ممم

 05 :عجارإ] . - داع

 - قوُررَم نبا ينعي - لْيضُ انئلَح «مْدآ نب ىَحَي انئدَح - 88/6
 ىَلَع اوظفاَحل َتْلْرَ :َلاَق . باع نْب ءاَربْلا نع «ةَبقَع نْب قيقش نع '
 اة تا هل لو ىلع ار رتل السر كارما
 لّصلاَو) تاوكصلا ىَلَع اءاوظفاَح8 لَ ارنا ُهَّللا اَهْحَسْنيْملاَمآَرعَ

 . 4 ىطسولا

 ” ٍبِزاَغ نب ءاربلات ثيدح
  22ل ٠

0 

 ٠ سو ريم ماش م يت ل ص حس ع
 املَص يمي 55 ُهَللاَقِي قيقش عم ناَك) لجر هل لاَ

 .ملعأ هَّللاو ىَلاَعتهّللا اهَخَسْن فْيكو تلف بك كئرَبح ادق :َلاَق

 دْبَع ْنَع ءداّيز يبأ نب ديزي انئدَح «طاّبسأ اَندَح - ينفك

 اذإ 8 هللا هلوُسَر ناك : :لاَق بزاَع الا َِع ىَليل بأ نب نمل
 [امكالو :عجار] . هيأ" ءادح هاَماَهِْإ ٌهوْكَت ىَتَح ه هْيَدَي ب عقر ٌةالّصلا حتا

 ان'نبا ينعي - كلام اَنثَدَح : لاك .رَمع ْنْب نامّثع انبدح - 78 يا سس رب مر سف

 نب ءارَبْلا نَع زوري نب دبع نَع «ْثراَحْلا نب وْرْمَع نع - سّنأ يبأ
 َلاقو «ٌعيرأ : :َلاَقق ؟ناحَضلا نم قت ادام لس اف هللا لوُسَرانأ ؛ بْزاَ

 ٌءاَيْوَمْلاَو ءاهمْلَظ يلا ءاَجْرمْلا « ف هللا لوس دين مرفأ يدّيو : مارب
 م هع سك سلف هع هوم يفر د هم
 [4:/140 :عجارإ . يقال لا جتا اهم ياتو كي

 ماميعم ريسمرس
 را 5 لا

 ماسلا اورو ليبسلا ودها نيلعاسق هبل ْمُشُكذنإ َلاَقَق «مهسلاَجَم

 [1871/6 :عجار] . مولظَمْلا اوثيعأو

 نَع «َقاَحْسِإ وبأ َلاَق . ةبعش نع هرقْعَج نْبَمَحم لاَ و ١88٠١
 1 . (ءاَّرَبْلا نم َقاَحَسِإ وبأ هعمسي ملو) ءاربْلا

 نَع «َقاَحْسإ يبأ نع ياسا نكد نم اكد 4١-
 يآ كيفك :لاَقَ ؟ةلآلكلا نع ف هلال وسر لم : لاق ِبِزاَع ِنْب اريل

 [امالف١ :عجار] : فيصلا

 ِنَع «قاَحَسِإ يبأ نع « ليئارسإ انئدَح نيسح اًنِبدَح - ارامل

 كَم ليربج نق ؛ نيكرتشُملا جما ناَسَح اي : :َلاَق 4 هلا َلوُسَر نأ ؛ءاربلا

 [18446 :عجارإ . ف َكَمَم سُدفلا حرا -

 وُيأ اًندَح يهز اًندح :َلاَق. مسالا نب مشاه اَنئدَح - ادهم

 اوعذا : :َلاقق 4 هللا لوُسرَدْعاسُك : لاك باع ِنْبءارَبْلا نَع «قاَحْسإ

 ةل» بكا (ةاَو دلو حولا وأ) :ةاّودلاو فلاب ب (يتأيأ ؤأ) يجيز ىلإ

 اَذَكَه : :َلاق هللا ليبَس يف َنوُدهاَجُسلاَو َنينؤملا نم تودعاقلا يوتسَي

 ُ_ تيب نإ هّللا َلوُسَراَي : هرهظ فَلخ وهَو موتك نبا لاقف : لاق ترن

 0 :عجار] ٠ «رّرضلا يلوأريَعل َحريينأ لبق توت : َلاَق ؟ًارَرَص

 «َقاَحْسمِإ يبأ نع ءًناَيقس اَنئدَح « صْنَح نب يلع انئدَح --4

 كلشارف ىلإ تْيوأ 0(“ 2/1 كف هللاٌلوُسرَلاَف : لاك. ءاَرَبْلا نَع

 يرْمأ“ ٌتضوكو كِل | يهجو وتهَجَوَو كبل | يسفكاتضكسا ملا : لت هك
 ءَكْبَلِإ لإ اَجْنمالواَجْلَمال كلة بحر كيل يرهط ”تاججلأو كل

 سم كدليل متم انإؤ تسر يذلا كيتو "تنزل يذلا كباتكب "تنم

 [187:9 :عجار] .ًاريخ َتْبَصا تحمد «ةرطفلا ىلع تْنآو

 َنَحٌرَعْسم اًنئَدَح «َدَمْحأوُبآ هللا دّبَع نب دَمَحُم اَنَدَح - اممم

 نيلاب ءانعلا يف ارقي يلا تعم : َلاَق ءاَربْلا نع تباك نب يدع

 [امت4ا/ :عجارإ قل ارق إثم انو َسحأادحأ "تمم مق نوُيزلاو



 نع دايز يبأ "نازح محسن طاب اكد 000 ١-

 اذ ف هللالوُسَر ناك : :َلاَق بزاع نْب ءاَرَبْلا نع ٠ .ىليل يبأ نب ِنَمْحّرلا دبع

 [ا411/4 :عجار] . هيأ ءاذح ةاَماَهيإ وك ىَتَح ه هيدي َمَكَر ةالّصلا ْحَسفا

 وس تالا سرت ل

 نع «قاَحْسإ يبأ نع هايس اَنئدَح سَ انكدَح - لينين

 ىلع ةَيُلامْوي يرش هللا لوما: َلاَق . بِزاَع نْبا ءاَربلا

 وت يل ىل سو وم لا يبا دع نسل نسل

 دق باَحْص آو لمْ مَا نم ف يلا :يجينأ ىَلعَو « مهل

 0 اع

 [141044 :عجارإ] . هوحّنَو سوّقْلاَو

 يبأ نع ليئارْسإ انئدَح ءدّسَحُم نب ريسح انثدَح - 18884

 قدا بار نم لييبا "تنآر : َلاَق بِزاَع نب ءاَرَْلا نَع

 :هحاَور نب هلل دبع ةَملكبرجئريَومو هب دلج باّرتلا ىراَو ىَّتح

 ع «قاحسإ

 لمت اس اس اه ع ع

 221001 اًنيَلص الوات
 دصتالو اًنيدتما ام تنأ آلول مهّللا

 اسّنِيكَع ةتيكس نأ

 اَنيلَع اوَتَيْدَق ىلألاَّنإ

 انيقأل نإ ماَدُقألا تيتو

 .اَتييأ هيف اوذارأ ْنِإَو

 [145174 :عجار]

 يبأ نع ٌةبعش انكدح رضع نب دَّمَحُم اًندَح - ١1844

0 
 ؛ريرَح هل 8# هللا لوُسَرلت يدْهأ : :لوُي ءاَرَبْلا تعمتس : :لاَق- قاَحْسِإ

 هسساموب كة عمقف م6 عدامد
 ؟هذّه نيل نم َنوُبَجَْت : َلاَقَق ٠ ءاهنيل نم َنوُبَجْحَيَو اَهَنوُسَمَي هباَحصأ ّلَعَجَف

 ”[ام801© :عجلر] . - يأ وأ - اهم رْيَح هّنَجلا يف ام نب دْعَس ليام

 هر تاس ل لمت
 هّللا دّبَع نع. ةبعش انئدَح :لاَق. رَفعَج نب دمحم انندَح - لييخلا

 نأ ؛هارَبْلا نَع «"دَحُي ىسوُم يبأ نب كيابأ تغمس : َلاَق . رّثسلا يبأ نْبا

 2 يه
 لَو اقم ام دْمَبْنمانايحأ يذلا هللدَّنَحْا : :َلاَق ظقيتسا اذ إنك الفيل

 كما مهلا: لكما ]و (ىنحمْلا اَذَه َوْحَت وأ اذه : ةبمش َلاَق) رولا
 [امم ؛ :عجار] .تومأ كمسابو اًيحأ

 نب يدَع نَع «ةَبعش اَنكَدَح 7 فعَج نب دمحم انئدَح - ليوا

 هنا يف َلكهنآ ؛ قف يلا نَع «"ثلَحُي بز نيل ارباع : َلاَق تباث

 [18545 :عجار] . . نجلا يف اعْضْرمهلنِإ : :ميهاربإ

 نَع «ٌةَبعَش انئدَح : ةلاَق. رهو رفع نْبَمَحُم اندَح - احا

 نع هب لاقو) ءاَربْلا تعمَس : لَك (تباكن يدع انئدَح هب لاَق) يدع

 ةرخآلا ءاّسعلا ىلصق مس يفق هلال: لوي (بِاَع نب ارب

 [14541 :عجار] . نويزلاو نيّتلاب نيرا ىَدَحِإ أرَ

 نَع يش انثدَح : ةلاَق. دب رفح اكدَح - امىذ؟

 نب ءاَرَبْلا تعمس : َلاَق - تباكنْبيدَع اربح لاق :ٌرهَب لاَق - يدع

 وأ) مهجاَه : :تباكنْب ماسح لاَ هللا َلوُسَرَنأ ؛ُندَحي بزاَع
 م م

 .كلَعَمليوْبِجَو (مُهَجْها

 [ا4الا# :عجار]. مهامها: لاَكَو مهجر :رهب لاك

 لاق. تباكنْب يدع انآ ,ةبعش انئَدَح نع اندَح -15

 يق ريل همددساو
 ْنأ) مهما : :َلاسَحل لوي 8 هللا لوُسسَرتْممَس : لوي ءاربلا تعمس

 [ هلبق ام رركم] . كعمل يربجَو (مهجاَه

14 0 

 لبق ةَدربوبأ حبت : َلاَق ب نب ءاَربلا نَع «ةّييَجَح يبأ نَع ؛ ليك

 يدع يهل لوب افك ءاهلديأ : 895 هللا لوُسَر هَل لاَفَ «ةّدلّسملا

 اًهَلَمَجا : هللا لوُسَرَلاَقَك - نسم نمي :لاَكْدَ هظأَو - ؟ةَعَدَج آلإ

 .ةلدعَي دحأ نع - يواأ هزار ١ */4)هناَكم
 يه محم َى

 يبأ نب ديزي نع ٌةبعش اَنْئدَح (رمعج نب دمحم دح - 18885

 مهيف آمؤوُقثدَحي ءاريلا تعم: َلاَك ىليل يبأ َنْباتْعِمَس : لاَ. دايز

 َمَقَر ةآلّصلا حقا ٌديح 5 هللا َلوُسرسَر : :لاَق ٌةَرْجُع رب ابْنَع

 [ا1413/4 :عجار] . هْيدي

 « يمايألا دّييز نع «ةبعش انبدَح «رفعَج نب مَحُم انئدَح - كيحلتف

 ربك اَمَ لوأ نإ : : هللا لور لاك: :َلاَق بزاَع ِنْبهاَرَلا نع ٠ «يبعشلا نَع
 هلع يه مم عد هديك

 اكسس باص دقق ل َلَمكْنَم حدف عج مل يَلصن اذه موي يف هب

 َناَكَو :َلاَق. ءيَش يف كسلا نم سل هلأ هَمدَقمْحَلَوْم منيو
 رة مشعل وب
 :لاَقق ؟ةّنسُم نم َرْيَخ َةَعَدَج يدْنعّنِإ لاَقَق « حبت دَقِراين نب ةدرب وبأ

 عاما :عجار] . ةلَدْخَي دَحأ نع تنل ءاهحْبْذا

 يبأ نوُمُيَم نَع فوغ اًننَدَح رئيس كح - 844

 « قَدْ رْثحب 8 هلا لوُسَر ارم لاق بزاَع نْبءاَرَبْلا نع هلا دْبَع

 هلواَسمْلااَهيِدْحَتال قدا نم ناَكَم يفةَرْخَصاَنلَضَرَعَو : :لاَك

 ءلشممتب"
 :فْوع لاسق) 89 هلال اَجَ ف هللا لوُسَر ىَلِ اوكف: َلاَق

 هيو بم مّن( معلم هليل
 مب: :َلاَقَكَلَوْممْلاَدَحاَف ةرْخصلا ىلإ طبه (هْيون مْضَو : :لاَق هبسحأو

 ماّشلا َحيِئاَنمتيطعأ بكُل : َلاَكَو ريحا ثقتك برم لا

 برضو هللا مب: َلاكمُث ءاََه يناكم نم َرُحْلا تنين يللا

 هّللاَو ساق حيِئاَمَم تطأ ربك هلا :َلاَقَك وملاك سكف ىزل

 مسي: :لاق مث ءاَنَّم يناككم نم ضييألا اَّرِصَ رص َنئاَدَمْلا رصبأل ين

 َحيِاَقَم تبطغ عاما هللا :لاَقَ يفشل بعل زلة

 .[مدعب رركت] : اَدَه يناكَم نم ءاَمْنَص بوب رصْبأل ينإ هللاو نَمَيلا
1 

 يتربْخأ : :لاَق. .نوُميَم نَع فوغ اًننَدَح قدوه اًنُئدَح - ---8

 .هركذف. .يراّصنألا بزاَع نبال

 يبأ نع «ناَيفس اًنئدَح ؛فسوي نب قاحسإ اًننلَح -

0 

 وه رس سرر سس
 دَختْحَن ىَسْبلاَُدَيَْضَيناَك © هللا لور ؛ ءاربلا نع «قاَحْسِإ

 ك0
 [ا4/81 :عجار] لاب ثَعَْتَمْوَيكدَع ين مهلا : لوقو همام دنع



 ,تباك ني ”دَع نع ء .ثرئاشلا اكد واتس ا - 0104 7
 2 تباك نب ناحل ا هّللاٌلوُسَر لَك : لَك. بزاَعِنْب ارب ِنَع 0

 [امالك# :عجار] . َكَمَم ليربج نإ نيكل

 نب يدَع نَع «ىَحَينندَح : لايم نباو ديزي انئدَح - حاد

 1 يل ةيخأ تيان يدع: يزيلاك) بزاَع نب ءاَربلا نع «تباث

 يمت نبا لاَق)٠ .ةأضعلا 8 هللا لوّسَر ءارَو ىّلَص هنأ مخ بزاع

 [ا4341/ :عجارإ نوُزلاو نيب هيف اكو (ةرخآلا

 ٍنَع ؛َقاَحْسِإ يبأ نع حلجألا انآبنأ ريم مث نبا انندح -7“

 ن لي ِنيَملْسُم نماَم : ال هّللاٌلوَّنسَر لَك :َلاَق . بْزاَع نْب ءارَْلا

 عاملا مجاري" 9 غل ناَحفاَصع

 1 سمو سس عمق
 0 َلاَك بْزاَع نبا ءاّربلا

 علوككم :عجار] ٠ ءارمح

 ٍنَع «َقاَحْسإ يبأ نع «كِرَس انئدَح « ماك وب نأ انكدح -6

 ًةقَريجَع عقر هلك طَسِب : لاَ َدوَجَّسلا ّفّصَوُهّنآ ؛بْزاَع نب ءارَلا

 .ىوخو

 . يَ َدَجَس اَذَكَم : لاَكَو

 7-20 م2 نى هع
 ءداييز يبل ندع اس انآ قالب اًئدَح - 18915

 اِإ 88 يتلا ناك لاك بِزاَع نب ءاربلا نَع ؛ ىَلْيل يبأ نب نمْحّرلا دبع نع

 اج :عجارإ هي نم بيرق هيماَهبِإ ىَرَ ىّنَح هْيدَي مَكَرَربك

 نع« ضّمخألا نع اف اَنآَبأ « قالب اند - 355 37

 ؛بزاع نب ارا نع ىليل يبأ ني نَمْحرلا بح نَح هلل دبع نب هلا دبع

 يف يلصنأ :لاَق آل :لاق ؟لبألا ناطعأ يف يلّصْنأ لثسس اق يلا نأ
 مَعَ : :َلاق ؟ليلا ٍموُُن نم َضَوتْلأ :لاق ءمَحْن :َلاق ؟ِمنَْلا ضباَرَم

 الد لاق ؟مّملاٍموُحُن نموت :َلاَق

 َناَكو يزاَر هللا دبع نْب هّللاَدْبَع :نمحرلا دبع ويأ لاق

 دبع(" 4/6 )لاق ةَيراَجْوأ يمل ةآلوَمُهئدَج تاكو «'يرلا يضاَق

 امم علل الكر هوس يبأ َلاَق : هللا
 5 2 يد قعد قل

 ٍنْب ءاَرَبْلا نَع جس بوت دنع نع د

 م ع يروم

 لاق يمال تعمس :لاَق ةبعش اًنئدح :ِرقعَج نبا َلاف) «بزاَع

 (تدَحُي بزاَع َنْيهَرَيْلا تْمِمَس لاَ ةَجَسْوَعَنْب نَمْحّرلا َدْبَعتعمَس

 هكدا نبك ىَقَسْوأاقاكز ىَدَ وأ قو ةحيِمَّنَمْم لاك "يلا نع

 [ا4ا/١٠ :عجار] . ةَمَسنْوأ ةبََرلدَع

 كلما هل هلك يرش آل هدول لإهلإآل لاكمي 4 9
 زأةَبقرلدَع هلاك ارم َر شعري يسلك ىَلعَومَودْنَحْلهلو

 [14الا١ :عجار] . ةَمسْن

 انهن ص

 وأ ايست وما ىلإ اياك - 1891

 َِ :لوقي ناَكو مكيف فلَخَتت مُكفوُفص فلل : :لوقي - انقتاوع

 :عجار]. - لوألا فوُتصلا وأ - لوألا فما ىلع دومه

 [اماللا

 . مكتاوصاي نارا اور :لاَفو ح١

 مرو هاو يمه عع
 [ادكحح :عجار] ٠ محارم نب لاحَضلا اًهيِنَرْكذ اًهيَسُن تنك

 7 نَح ؛ناَمْيَلَس ينئَدَح نايف اَنكدَح ىَيحَي انَدَح - 1841 ؟

 وأ - 48 هللا لورا ميهاَرإَتاَم : َلاَق.ءاَربْلا نَع ٠ ء(ىحسضلا يبأ)ٍملْسُس

 هلم ىَيحياق) ع ضَرَوُهَو اره رع سنا - هلنْبا
0000 

 يفُهَعاَضَرمياَمْضْرم هل: قف ينل َلاَق 5 (مالّسلاَو ةالّصلا

 [ا12ل/44 :عجارإ نجلا

 ٍنَع «َقاَحْسِإوبأ يئدَح : نايس اًنئدَح «[ىَحي انندَح] ]1-851

 ال :لاق ؟ٍنيثح موي مثيلوأةراَمع أ :لجر هل لاق : لاق. بزاَع نب ءاربْلا هك لو لك ومع عل لل

 للاب ُنَزاَوَه مُهّتَفلَت سانلا َناَعَرَس ىَلو نكلو ء# يلا ىلواَم هللا

 اجه حا راحل باقم وو نيب ىلع ا ل لوس

 اا :لوُعي 8 هلا لوُسَرَو
 ناو رضاك

 ٍنَع «قاَحْسإ يبأ نَع ٠ ليئارسإ انئدَح «عيكو انئدَح - 16415
2 

 َرَشَع ةّنس سدْقمْلا تييَوْحَن هللا لوس ىَلَص : لاك بزاَع نبا ارا
 و

 هللا َلرْأَت ٠ «كللذ بحُي اكو «ةّبمَكلا ىلإ جو مت ارهش ٌرَشَع عبس وأ ًارهش
 لَو اما كبت كيوب ءاّمّسلا يف َكهْجَو بُذقَت ىَرْئ دم لَجَوَرَع ارا ا ا ل م ا كاهل طمع س8

 َعَم ىَلَصلُجَررَمَف : لاك ةيألا م44 .ةرقبلا] «ٍماَرحْلا دجْسَملاَرطش كاجو

 ودك رمتلاةذلتم يف وُ مشو راصالا كلمت لا

 ىلإ هج دكهّنآو 8 هللا لور عَم لص هنأ هشْيوه َلاَقَق سدْقَمْلا تي
 رامصم ها

 لمت :عجار] .رصَْا ةالَص يف وُكر مُهَو اوُقَرَحناَك : 50 كلا

 .(ح) رعْسم نع ميكر كلَ

 نع «تباك نب يدَص نع« «رعسم اَنئدَح ءدييع نب دّمَحَمَو

 و
 نيتلاب (ةرخآلا : لمَحم لاَك) . ءاّشعلا يف رفيف بلا تغمس : لاق. ءاربلا

 [ا4كقا/ :عجار] . نويزلاو

 .(ح) شَمْعألا اننَدَح عيكو اَثدَح ١7

 [اوككا :عجار] .بلطُملا دْبَع نبا انآ

 مرعب مار
 دبع نع «فْرَصُم نب ةَحلَط نَع شمعألا اًنربخأ ءِريَمُت نباو

 اونيز : :8 هللا لوُسَرلاَف :ل اق . بزاَع نب ءاَربْلا نَع «ةَجسْوَع نب نمْحرل

 [1م440 :عجار] . مكئاوصأي ارق

 دبع نع «قاحسإ يبأ نع ,َنايفس نع «عيكو اًندَح - /١8411-

 مليمتر قران ل لوتنك :لاقءاَربلا نع ءديينب هللا

 [امل/:0 :عجار] . دجسُن مث دجسي تح هرهظ ام لجر نحب مل



 انهم

 نَع دّيَبع نب تبا نَع ءرَعسسم م انثدَح : لاك عيكو انئدَح - 16414

 وأ بح مم © هللا لوُسَر عم ُتاَنيْلَص اَدِإ نك لاك. ِءاَرَبْلا نَح «ءاَربلا نبا
 21110 رسووع لال سهم عمك

 لاس يب: لقي هثطمَسو هني موفد بحُ

 [امذلله؟ :عجارإ - ةلدابع تصبو -

 م نش وجل نبهت ع« باج وأ اقدح عي نس ليحاللجا

 ًاصعأوأ سوق ىلع بط يلا نأ « بزاع نب ارا هيأ

 ها مشل كَكْعَب نب لباتسلا ىبأ ثيدح

 روصنُم اًنئدَح :لاَك. يئاكبلا هلا دبع باي انئَدَح - لد

 :لاَق. لباسا يبأ ْنَع ("0 8/4 دّونسألا نَع ؛ «ميهاربإ نع ؛ «شمعألاو

 «ةكيلَ برشعو سْمَح ا «نبرشعَو ثآلاب هج ةاكو دبة تدل

 رظنا] . اهلَجَأ ىَّسَم دمك لمن: لاق «ٌربخأق كي بلا ين نأَف «تقوُشتق

 [ هدعبام

 رر معقم ةياؤبإرز هرميدو
 روُسْنَم نع نايس اَنئدَح ءدّمَحُم نب ريسح اَنكدَح - 84١--

(). 

 ٍنَع ؛ٌميهاَرِإْنَع روُصْنَم اح همس اَندَح :َلاَكناَتَعَ
 رام شعمع م ممن

 َدْهَي ثراَحْلا حلب ُةعييس تَعضَو : لاق. كَكْمَي نب لباتسلا يبأ ْنَع «دّوسألا

 1 تكوَشت تْلعَت املك ؛ ةليكَنيرشعَو ٍسْسَخ أ نيرعَو ثآلَتباَهجوَز ةاقو

 َلَحْدَقَت لمفتنإ : :لاَقك ف يبل كلذ َركدَو ءاًهيلع كلك ركناك 0 4

 اهلج
 ملل هيج » كم م

 . اَهّلِجأ ىَلَخ دَقَف :َناَمَع َلاَق

 0*2 000 هدام 7 . ٠
 يرهُزلا ءارمحلا نْب يدع نْب هللا دْيَع ثيدح

 وُ نبأ «يرضّزلا نع بيش نابل نابل وأد - كككف سس ال

 ؛هَريْخأ يرطأرلا ءاَرَسَحْلا نْب نَمْحّرلا دْيَع نب َةَمَْلَس

 كّنإهللاَو :ةَكَم قوم يف ةروزحْابْفقاوَوَهَو «لوُق]ف يلا عسل
 تجرح يّنأ الولو «لَجَوُرَع هللا ىلإ هللا ضررأ ب َحأَو هللا ضرر يح

 [ هدعبام رظنا] . تجرح ام كنم

 ب يدع َنْب هللا َدْبَع نأ « نم

 :َلاَق  حلاّص َنَع ٠ « يبأ انْئدَح :ميهاربإ نب بوُقَعَيانئدَح - ندفوا

 نَمْحرلا دبع نب مل وُبأ ينربخأ : باّهش نبا لاَ

 كم وم ةَردرحلاب فاو ا هل لوس حمس هَربخأ ءارمَحْا نبا

 َنَع هللا ىلإ هللا ضْرأ ب َحآَو هللا ضرر يخأل كن هلو كمل لوفي

 [ هلبق ام رركم] . تجرح اَم كنم 'تجرخأ يآ الولو َّلَجَو

 يدَع َنَبهّللاَْبَعنَأ ءنم

 يبأ ْنَع "يهز نَع رَمْعم انْدَح «قاّررلا دبع انندَح > 0

 ةَروْزَحْلا ىلع يلا فو : لاق. يره يبأ نع ؛ ءِنَمْحرلا دبع نب ةَمَلَس

 سر 0 /5٠

 5 و جزل ىلإ ضرأا بح هلل يضخ كل :لاَقَق
 عادة شم ل

 .اتجَرَخ اَم كم ينوُجَرْخأ كلفأ انآ

 .َنيطاَنَحْلا باَدْنعَُروْرَحْلاَو : قالا ُدْبع لا

 نَع ءِرَمْعَم نَع ع «حاَبَر انئدَح «دلاخ نب مهاوي اًندَح - 6

 َْنَع ٍنَمْحرل دّبَع نب ةملس يبن ع "ير باهش نب مل نب دَمَحُ محم
 بَل كن ِهّللاو : :ةروزَحلا قوس يف َوُهَو لاق ف هللا لوُسَر نأ ؛مهضخب

 امنت جرغأ يناًلولو ءهللا ىلإ ضْألا بحار هللا رض

 [هلبقام رظنا] .تْجَرَخ

 ئمفقلا روث يبا ثيدح
 1 ١

 نبا انآ .هباتك نم َقاَحْسِإْنْب ىَيحَي ارك بأ انندَح - ليدفا

 .(ح) عيه

 وِرْمَع نْب ديزي نع ؛ «ةَعيِهَل نبا اًنئدَح « ىسيع ن نبا قاحسإ اَنَدَحَو

 ّينأكام 7 وي هللا لوُسَر دنع اك : :لاق (يمْهَقلا : ُقاَحْسإلاَق) روك يبأْنَع

 ْنَمَنَمَلَو بْوُللا اَذَهُهَّللا َنَمَل ٌنايفُس وبأ َلاَثَ ءرفاعَملا باْيث نم بوك

 راق يا اق هللالوُسَر لاك َُللَمْحَي

 لمني ملل نص "فاح
 ةديماه م

 يِرَبْنَعلا ةلمرح ثيدح

 ةيكح ب اطر نع ءدلاخ ب اح وراد - نتف

 هللا َلوُسَرتِيَنآ : لاك. هيبأ نَع ؛ يبأ ينئدَح : لاك. يربنعلا ةلمرَح نبا

 سلجم يف تنك ذو هللا قنا لاق ينصْؤأ 8 هلا وسر: تلت
 وص ماع 0

 ٌهَرْكَد اَم َنوُلوُقَي مهَتعمَس اَذِإَو «هنئاق كبِجْنياَمنوُنوَُيْمهَحمَسف مْ

 .هكرئا

 طيرتش ِنْب طْيَبُ ثيدح
>4 

 همدأ طم ع

 هيمم د سمص# م
 امو رظنا] يعل َلاَق ,لا يح

 يركز نب ىَحَي ندع -6
 عاولا ةٌجَح يف يبأ فيدل يّنإ لاق. طيرش نبا طب ينكدح ؛ يعجشألا

 قئاَع ىلع يدي تنصف ةلحآرل رجع ىلع تشك :28يِل ملكت ذإ

 دلب يأ : لاك مولاه : اوثاق ؟مّرْحآ ٍمْوَيأيأ : لوي َمَسَف ؛ يبأ

 ذه: اوُناَك ؟مَرْحآر هش يأ :َلاَق ٠ ُدللا اَذَه : 0 "/4)اوُثات ؟مرحأ

 يف اَذَهْمُكَسْوَي ةَمْرحك ماَرح مكي ْمُكلَوْنآَو مُكءاَمادِإَف : : لاَ ؛ٌرهشلا

 ءدهشا مُهَللا : َلاَك «مَعَن : اوُناَف ؟تْنَْلَبْلَه اَدَم ْمُكدََب يف اذه ْمُكَرْهَش

 .دهشا مُهّللا

 كلاّموبآ ينئدَح ؛ةَدئاَز يبأ نب



 النمل ىو ألا دع ديشلا اح 0
 همع هلم ل

 تخل ىلع ةلرخ يعلي: .لق يأ نرخ

 آل يّنِإ سبأ اي: :تلق ؛ ءرَحّسلا ةآلّصب يبأ أ يناصْوأ : :ةَمَلَس لاق :َلاَق

 يف نصحت الَواَمُهتعَدَت الق رفا لبق نْيتمْكرلارظناَف : : لاق ؟اًهقيطأ

 1 1 1 5-5 :عجار]. ةّقلا

 ينعي «ةَمَلَس نب عفاَراندَح « ىّسوُم نب نَسَح اًنئدَح - اموللا

 طم“ ْنْبةَملَس ينكدح : لاق هبيأ نع دعا يبأ نب ملاَسَو «يعجشاألا

 عادلا ةَجَح يف هيبأ فل افذر ناكو يَا كَردأ دك هبآ نأ ؛يمجشألا

 :لاَق لْخلا ةطساوب ذُحَف مق : لاق ؟ يلا ينرأ تبآ اي :تلْقَف :َلاَق

 رّمخألا ٍلَصجلا بحاص يَا : َلاَقَق لحرلا ةطساوب تذَحأَف تم

 .بيضَقْلا هدي يف هدي ئموُي يذلا

 سْيَق ةميساو لهاك ىبأ ثيدح

 «هيخأ ْنَع ءدلاَخ يبأ نب ليعاَمسِإ نَع ؛ 'عيكو اًنئدَح - يحلس

 لوسي: ل هاك تق : ليعامسإلق) لهاك يبأّنَع

 [١ةهل# :عجار] . ).اهماطخب

 تن نب هك ف يح
»> 

 هدا لاق ونبات لاك. دلاَخ

 هيج اه يدلل وُ هكدصب يشي لجل كل شوب ءاوكدصت

 :رظنا] . ”جيالَك اًهيف يل ةَجاَحآلكنآلا اأو ءاًهتلبق سْألاب

 ادوات

 نْبدَبَْم نع

5 

 ْنَع ءَقاَحْسإ يبأ نع نايف اَنئدَح «عيكو انئدَح - 16515

 « ىتمب َرصَمْلاوَرهظلا ف بلا مَماتلَص : لاق .يعاّرخْلا بْهَو نب ةئراَح

 [ا ق8 :رظنا] . نيتك «هتمآو سالك مرتك

 :َلاَقدلاَخ نب دَّبعَم نع ؛ٌناَيفس نع ؛ عيكواتندَح - 1-6

 مُكربخأ الآ : 8 هّللا وسر لاَ : :لوقي يعاّرخلا بهو نب ةئراح تغمس

 مُكربْخ خال ربل هللا ىلع مسيل « مصمم فيعص لك ؟ةلجْلا لأب

 [امجمو لهب :رظنا] ٠ ريكس يِرظْنَج ظاَوج لك ؟ّثل لهب

 :َلاَق.دلاَخ نب دّبعَم نع «ةَبعش نع « عيكواتتدح- -1موملثك

 ٌئلشوُيهّنإِف ءاوُكدَص 8 هللا لوُسمَر َلاَق : :َلاَق بْطَو نب ةئراَح تغمس

 [ا467+ :عجارإ . هلم هبي دجيالَ هنقدصب حري انأ ْمُكدَحأ

 نْب دّبعَم نع نايس نع يدهم نب نمحرلا دبع اًنئدَح - 637/

 انك ١ صا محا سْقْمماَو لهاك يب ثيدَح_
 يف هيررم

 هاب ْكتال : ل هللا لولاك :َلاَق .بُطَو نب َةئراَح ْنَع ءدلاَخ

 لهب مكب آلا ريل هللا ىلع مَسْفآْول «فّتضتم فيعضص لك ؟هّجْلا

 رع كاع
 [1498 8 :عجارإ . يكس أرجل ار

 ري ها ع هه رثععداو
 اّيأ تحمس :َلاَق .ةبعش

 سيمرشو
 هلله لص : لاق وحار بو نباح نرخ ءتحُي احس

 [4*145 :عجارإ] . نيتعْكر ىتمب هنمآو نك مرتك اق

 هم ل
 : لاق. دلاَخ نب ديم نع «ةنايس اًنئدَح يتوب اًنئدَح - 11

 َرَكَذَف . . .8 هللا لوُسَر تغمس : :لاق يعاَرْخْلا بط نب ئراَح تغمس

 [امقال# :عجارإ . َثيِدَحْلا

 هم 8 3

 ثيرح نب ورمع ثيدح
 موس هل

 ِنْيديلَوْلا نع «يدوُعْسَمْلاَو رطص اد «عيكو اند - --1

 وْجّقلا يف اري هلا لوُسَر تمس : لاق. . ثيرَح نب ورم ْنَع « عيرَس

 :ريوكتلا]4سَعسع اذ ليلا وج :ًلوُشَي هيمَسَو 4تروُك سمشلا اذإد

 [146442 :رظنا] . ١[

 ورَمَع نب رّفَعَج نع «قارولا رواَسُم اَنندَح «عيكو اًنثَدَح - -

 .ةادوَس ةَماَمح هلو سال بطَحس يلا نأ ؛هببأ ع « ثيرح نبا

 ٌعِمسْنَمَع «يدّسلا نَع نايف اًنكدح «عيكو اًنندَح - 6445"

 ملط سو سفس
 [هدعبام رظنا] . هيك يف ا هللا[ وسر ىَلَص : :لوُقَي ثّيرح نب ورمَع

 «يدَّسلا نَع ءُناَيفُس اَنتدَح ءنَمْحرلاَدْبَع َنندَح - ليتنا
 و»عبل ع

 يف يّلَصُي 8 هلا َلوُسَرتْنآَر :َلاق ثيَرح َنْب وَرَمَع َعِمّس نم يِددَح

 [ هلبق ام رركم] نيِقوُصْخَم نع
 ٍجاَجَحْلا نَع بع اَنثدَح ءِرَمْعَج َنْبدَّمَحُم انْندَح - --115

 َفْلَخْتِّيَص :لاَك. ير نب هِرْطَعْنَع ءدولسألا بأن يبِراَحمْلا

 :ريوعتلا/(سّنُكْلا راَوَجْلا ؛ سحلب مسُقأ الارق يهتعمس هُتَمَّسف 8 هللا لوُسَر
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 هععمدو
 نُبديلوْلا نع َرعْسم اَنْئدَح «ديبع نب دَمَحُم انْئدَح - ---6

 ٍليلاَو) رجَملا يف ارك يلا تنم : لاَ ثْيَرَح ِنْب ِرمَع ْنَع « عيرس

 1844٠[ :عجار] . (سعسع اّذِإ

 ةماع

 ثيرح نب ديعس ثيدح

 ينعُي يني - مهارنإ نب ؛ ليا يدَح «عيكو اد - امج

 يف هك يقر الرب 1 :َلا .ثْيَرح

 . فهل هر ال نأ امك ناك هلذم



 هو دققت ةلسلفا#ل
 102 اصنألا ديزي نب هللا د دبع ثيدح

> 
 7-5200 يهماو

 يدَعْنَع؛ ةبحش اًنيدَح :ًالاَك. رفْغَج نْباو عيكو انندَح - 66351
 رواو##ب ص ع

 ْثدَحُي يِراَصْنأل َدزيَنْب هللا َدبَعْتْعمَس : :(رَقَعَج نبا لاَث) تباك نْب

 [14444 ةرظفا]. ةكمْلاَو بتل نَح ل هلا لور ىَهن : لاَ

 ا رشي حسا اًنثدح - اصاسلا

000 00 
 ٠ .ةقتم فورس 2

 نب يدع ْنَع «ٌةَبعش ْنَع « ميهاربإ نب : ليِعاَمْسإ انندَح - -- 46

 ًالوُسر ىَهّن :لاَك ُيراَصْنألاَرهَو يملا ديزي نب هلل دبع نع «تباك

 [144407 :عجار] . ةلتملاو ةبهتلا نَع هللا

 ةقيحح ىبأ ثيدح

> 
 يبأ نب نوع ْنَع فيش اَندَح نافع اًنكَدَح - ك1

 َنييو ءاحطبلاب ىَلصهلا ل يِْلا نَع ءثندَحُي يبأ تمس : لاق . ةَفْيَحَج 2 يفعل

 ٌةاَرَصْلا هئارو نمّرُصَي نيكو رصتلاو نمر كت دي

 [144364 :رظنا] . ٌراَمحْلاَو

 اَيآتعمس : :لاق مكح نع هب ةّيعش اًنئدَح «ناَمع اًنندَح -5

 نيت حلب ربأطلا لق ةزجاهاب اق هلل لور جر + .ةيُ
 لَ نم َوُدْحاَيِسَنلا لَمَجَف اضوت و ل هيدنيو نير رصتلاو

 . هنوضَو

 [ا4ؤ1/4 ,18454 :رظنا] ,).رامجلاو ٌةارمْلا هئارو ْنمرَمَي ْنْوَع ثيدَح يفو

 ينعي - ليعامسإ انآ «ديزَي انئدَح - 1666

 0 ا اوُسسَر ىأَر هنأ ؛ ةَمْيَحِج وب

 [14488 :رظنا] .ّيِلَع

 كلام ينربخأ :لاق.ةدئاز يبأ نب يركب ىَحَياٍدَح 149
 :َلاَق هيبأ نم ْنَع «ةقيَحج يبأ نب نْوَع نع ؛ةدئاز يبأ بمحو لوفم نبا
 هيَ نيتك نيتك رصقلاو ريل حطبألاب ل هللا لسان اني ىَلَص

 ةرظنا] ةرَمْلاَوراَمحْلاَو ساّنلا اهئأرو ' نمرمَي « هيدي نيب اهماَأ دق ءةَرتَع

00 
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 «قاَحْسِإ يبأ نع ءركيوبأ انندَح مَآ نب ىبحي اًنئدَح - 616+

 َرصَعْلا َرْصَمْلا حطبألاب هَّللا لوُسر َعَمتسِيَلَص : :لاقةَقْيَحِح يبأ نع

 [اذقألا ءلوكتم ءامقحأ لمحم ءقمكمال :رظنا] . نيتعكر

 :لاَق. دلاَخ يبأ نب ليعاَمْسإ اًنربخأ : لاق. ديزي انثدَح - ---6
 سا ع لاو 00

 هب ساّنلا هبشأ ٌناَك و هللا لوس سنار :لاَق. ةَفيحج ابأ تعمم

 [14461 :عجار] . ("» // 4 ]يلعب نَسَحلا

 وقرب هي
 يبأ نب عع يش يكد ءريرج رابط اد - 00

 صلو نع ءاحطبا رمل كلم يلا ده ؛ هيب ْنَع ؛ةَْيَحَج 2

 م6 م عاش

 000 م هلع
 [144564 :رظنا] . ةَرَمْلاَور محا اهئار و نم رميت هيدي نيبو نيتك

 «قاَحْسِإ يبأ َنَع ؛ «ليئارسإ انَدَح « مداني ىَحَياندَح 118

 ٌرْصَملا حطْبألاب هللا لوُسَر َمَمْسِيْلَص : لاَكةَّفْيَحَم ةَمْيَحِج يبأْنَع

 [14454 :عجار] نيتك

 :عجار] .اهشيرأو َلبَتلا يربآ :َلاق ؟دئّمْوَي تنآ نم لم : :هلليق : لاَ

 مم

 نوع نَع «ناَيفس نَع «يدْهَم نب نمْحرلا دبع انكدَح - 1416464

 امي يصل مكس رك ارح لح يف جرح فبل انأ ؛ هيل ع
 18434 :رظنا] .ةَأَرمْلاَو ُراَمحْلاَ 7 بلكلا اًهئاَرو نم رمي ءاحطبلاب

 هاسا ع
 يببأنَح سنوي انكدَح «َرَصْعنبليعامْسإ نكح - ك6

 َلوّسسَر تير :لاَ يناوسملا هلا دب نب بطَوةقيَحج يبأ َْع «َقاَحْسإ

 ةَراَم نيو هير ديني مَدك م١ نكرر لا حطبألاب ىَلَص 5 هللا

 [14464 :عجار]. قيرطلا

 يم
 [148 :رظنا] . ١ ىقسلا تش نم لقنأ ب بيشلا "تيأرو

 0 معمم

 يا :لاَق. 5. هيَ 2. يو

 [18434 :رظنا] . نيتمْكَر رصتلا ة ةالص

 نب ْيلَع نع ءنايفْس اَمدَح ءٍمِيُنوُبآاَدَح- 185 مسا ب

 لكاآل : : هللا لوُسَر َلاَق :َلاَق.ةَمْيَحُج ةَفْيَحَم ةَفْيَحِج وبأ يتربخأ : لاق رَمْقألا

 [14ق76 ءامحالا :رظنا] . انكم

 َنَع «قاَحْسإ يبأ َنَع ؛ «ليئارسإ اَنَدَح :َدَمْحأ وب انئلَح -7

 :عجار] . نيكو رصتلا حبلا قف هللا لور عَ ىَلصهنأ ؛ئيئاوسلا بْطَو

04 

 ميم

 يببأ نب نوع يتربخأ «ُةَبعش انكدَح نافع اًنكدَح - 8١و٠5

 :لاَق اتركه ٍمِجاَحَمْابَرْماَ :ًاماَجَح ىَر رتشا يبأ تيأر : :لاق . ةَمْيَحِح

 ٍنَّمكو مدا نسكن َع ىَعَن ف هللا لوران :َلاَقَف ؟َكلدْنَع اق

 ءارلا لكاو ؛ةمشوتسُمْلاَو ةمشاولاَنَملَو ”ينبلا بّسَكو ؛بلكلا
2 00 

 [14406 :رظتا] . ةوصملا نع .ةلكومو

 ا لل لاق . ةَمْيَحَج

 :عجارإ هَ هيدي نيبو «نينعكر رهظلا ىلصَ :هثونضو لضم نحس

 [ل4دقمأ

 ْنَع ؛َقاَحْسإ يبأ نع «ةكلبرش اَنئدَح «جاجَح انيدَح - يكن
 يَ ةماظا يضم مع ع رس ع _ناهعا مو

 هْيديَنْيْيهكهَرََع وكر ىئمب ل يلا اَمأ : لاق. ةّفيحج ةقيحج وبأوهو بهو
 [18464 :عجار] . نيتك اب ل
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 يونغ اس نب قالب نكح - 00
 رواق دس يدق م

 اهّبصأو اَنهاَه ها تاو «روديو دوي الالب تير :َلاَق هيبأ نع « ةَفْيَحَج

 َّجَرَخَف : :لاك مَآ نم اَهاَأ رمح بق يف ف هلل لوُسَرَو لاق هدأ يف

 :قاّرلا دبع لاك) © هلال وُسَر ىّلَصق ؛ اَهَركَرَق رتل هُيديَنْيب لآل

 هراَمحْلاَوآرَمْلاوْبْلكلاهْيَديَنْييَُمَي (ءاَحطَبلب : :َلاَقَدَّكَمِب هٌنمَسَو

 . يقاس قيرتيىلإ نأ ياك ءاَرمَح هل لع

 [18454 :رظنا] . ةَربح اًهاَر :نايفس لاق

 نوع ينئدَح ٌةَدئاَ يبأ نب رَمع انككَح ,دواَدوبأ انئدَح -71/

 8 هّللا لوُسرل مد نم ءاَْمَح ةبُماتْنآَر :َلاَق هببأ نع ةَفْيَحَج يبأ نبا

 هبل نم ذخأ مكنه هّبصَيل ءولصوب ير اللب تيآرَو

 ا هللا لوري  هبحاّص دي لقب نم ذأ ايش هم جي مل نمو

 لح جرح اللب ترو ءأرمسم ءارعح ةلح يف

 [ هلبق ام رركم] .ساّنلاو باَودلا اَهئاَرو نم رمي ياهل

 َََخ

 قف هللا لوس
 مس جمس سس ع

 نع «ةَفيَحَح يبأ نب نوع نع ؛ هرم اًنئدَح عيكو اندَح - موكل

 نم قيرطلاَو - اههَبَشْوأ - ةَرئَع ىلإ ىّلَص قف هلا لوُسَرانأ ؛هييأ

 [ هدعبام رظنا] . اًهئارو

 يبأْنْبْْوَع يكدَح نايف اند «عيكو اندَح - 15454

 :ةارْمَحهل هب يف َوُمَو حطنألاب يل تْبآ : َلاَق ؛ هيبأ نع «ةَمْيَحَج
 رع هرب هع

 تنك لكلب داق :لاَق ٠ « لئاثو حضان نمق هئوُضَو ٍلْضَفبلآلب حَرْخَف : :لاَق

 ترك مش: َلاَق - لاش انيمي يدي -اذكهَو اذَكَم 1١( 4/4 )نامي

 -ُئارْمَح ةّلَح وأ - هاَرْمَح هله ِهلَعَو فبل رح : َلاَق ٌةَرَبَع هَ

 -رصمْلاوأ رطل ملا ىلإ اني ىلَصق قس قي ىلا لا

 200000 لري مل مث « عمي ل رامحلاَو ب اس ست عل رع رم رس را نتف يلع

 : ةَئيِدَمْلا ىَنأ سَ

 ءاده++ عجدر) نيتك َصمْاَو نيرا ىلسصق رت ميكو لقد
 [ل3كتم ءلدككال ءازككك لزكك١ ل4604 لمكمدك ل856

 َنَع ءدْمَجْلا يبأ نْب دايز نب هِي انندَح «عيكو اندَح - اما

 . "يبا رهم نع 8 هللا لوُسَر (ىَهّنل : َلاَق هيبأ َنَع « ةَقْيَحَج يبأ نبا نوع

 .(ح) نايس رع ْنَع عيكو انئدَح ١-

 + يبأ نع رَمْفألا نب يلع نَع « هيبأ نع «ةَدئاَز يبأ نب باو

 [14431 :عجار] اكتم لكل : 4 هللا لور لاَ

 :لاَق. ناحسإ يب نس .ليئارسإ نع يا يدع

 :َلاَق . ةقيحج

 م

 نب ْيِلَع ْنَع نايف نع « «يدهَم نب نمْحرلا دبع انندَح - يحدق

 لكل : ف هللا وُسَرلاَق : َلاَق ةَقْيَحُج اَبآْتْغمَس : َلاَقرَمْقألا

 (10411 ةعجار] .انكس

 رمي نب محلا دبع شيدَح
 مسموس م سها

 .(س) يعش اَنكَدَح «ِرَفْعَج نب دمحم انئدَح - 1

 :لاَك . ةّميحِح ٌةَفْيَحَم - اَيأ تعمس : :لاق مكحلا نع ؛ةبيش يتيح «اَجحَ

 نِيتعْكَر تلا ىَّلَصَو اَضَوَت ءاّحطبلا ىلإ: رجاهلاب) هللا لوسَر َجَرَخ

 ماكو :ةقْيَحُج يبآ هيبأْنع انوع هيف دَرو) ركع يديم نيمو رصمْلاَو

 . ةَرمْلاَوراَمحْلا اهئآرو مرسي

 ُهَدَيَنوُدْحاَي اوُلَعَجَفْساّنلا َماَقَمُت : :ْثيِدَّحْلا يف جاَجَح لاق

 يه ادق يجو ىَلع اص هديَخأَف لاق «مُهموجو اهب نوحي

 [اى١4661 :عجارإ. كسلا نم حير بيطأو جلا نم دربأ

 مساس عاشق

 همر ءةمو
 يبأ نب نوع نَع ٌقبعش اًنئلَح ءرّفعج نب دمحم اًنيدَح -60

 سه ا مسءيم م كم

 اتركك همجاَحَسرماَ امانجَح ملغ ىَرتشاُهَّنأ ؛هبيأْنَع «5 ةَقْيَحِح

 نّمكو مدلا نم نَع ىَهَ اف هللا لوُسَرانِإ محل : :لاك ؟اهيرسْكتأ هل : :تلْقَف

 «ةمشوتسُمْلاو ةمشاولاو هلكوُمَو اهرلا لكان علو «'يغبلا بسكو بلكلا
00 

 [ا4457 :عجارإ .روصُمْلا َنَعلَو

 ريم اَنكدَح : لاق . لما وأو دود بام انئدَح -5
 «هْنم هذّمَو 8 هللا لوَسَر اتي : لاق. ةَقْبَحَج يبأ نَع «قاحسإوب معاند

 سل يوصل
 :َلاَق ؟دشموَي تأ نم لو : ةَمْيَحَج يبآل ليق ءاَضِيَ .هقْمنَع ىلإ َرَشأَو

 [18454 :عجار] اهشيرأَو َلبَملا يرُبأ

 ءعدمو
 يبأ نبا نع « «شّمعألاانئدَح «ديع نب َمَحُم اند - نحدشي

 ُةَعاسلاو انآ تدب : ف هّللالوُسر لاق : لاك." يناوسلا بْهَوْنَع دلاَخ

 . اهبل تدك ذو هذه نم هذه

 ماي ٌمدمَحم حم ل

 تَداَك ن :ةرمدمحم
 301 مم

 اكو «ىطْسنوْلاَو ةيابَسلا شّمعألا عّمَجَو

 َنَع 0 شمعألا نَع ٌراَمَع اًنكدَح 2 باوَجْلاوُبآ هانكدَحَو -69

 نم تنعُب لوسي رهو # هللا لوسر تبيآر :لاَق رباَج ْنَع ؛دلاَخ يبأ

 [رللمز/ كلل ل15 14الف نظنا] هَذه نم هذَهك ةعاّسسلا

 مب مش يله
 «يئاوسلا ٌةَرعَس نب رباج نع : سوينا ىسيع لاثو

 ريشي ف هللا وسرت :لاَُهْنَع رْحَبْنب يلع هاند : يبأ لاق

 . هعبصإب

 َرَصْعَي ٍنْب ْنَمْحْرلا دبع ثيدح

 نب رْيَكَب ْنَع ٌقبعَش اًنئدَح ءِرَفْعَج نب دَمَحُم حم اَنكَح - 16

 هللا لوُسراتْعمَس : لاق. صعيب نمل دبع اتْفمَس : لاق. ءاطَع

 دج مع را
 00 تاكَرَعْوأ- :ٌةكَرَع موي جحا : :لاقك ؟ةقرعب حلا نعجه

 َلَجَعَت منو الك ىم ماي هَجَح مَتدَق حبلا ةآلّص لبق ٍمَْج هلل لرد

 ءادعمحلا :رظنا] . [70* .هرهبلا]4 يلح َرَخأَْمو هلع م !آلق نيموي يف

 (لةل17 ءاهكلا



 00 1 رع ايفان عكر اكتح- 1

 لوُسَر تدهش : لوقي يليدلا َرمْعَيَنبا محلا َدْبَع تغمس : لاق. 'ينيللا

 «هلا َلوُسْراَي : :اوُنئاَقق ءدّجت لهأ نم ساكهانآو «ةقرعب ف قاَو وه رن 8 هللا

 منج ةكيل نم رجلا ةالَص ب اج رع جحا َلاَقك ؟يَحلا فْبَع

 نيموي (-١91:-6)يف َلجَعَتَْمَنِ) مي ةئآلك ىّتم ماي «هَجَح مت
 ٌهَقلَخ الجر َفدْرَمُ كي .ةرقبلا]4هيلَع من الكَرَخَأَتْنَمَو هيلع م إال

 [ هلبق ام رركم] .نهي يداي َلَعَجَم

 ءاطغ نب ِرْيَكبْنَع كيش اَندَح حور انكدح - 1847

 هللا لوسْرتْطمَس : لاق ليلا رمي محلا َبَعاتْعمَس لاك يني

 أ ا دلل َلَقك «يَسْلا نَعلُجَرهَلاَسَو لتي
 9 ىَنمماَيل ؛ جحا ةَرذأ دقق حملا َيلصينأ لبق ٍَْج ةليلكوأ نم

 هدب ما انتو ع مت يت لج

 ةافني

 ينرشلا ةيطَع ثيدَح
 0 انين

 35 ب مس للا ل ل ا يلبس

 ء ام يب سا هللا ل
 فيقث نم لجر ثيدح

 ما »ل مام هم

 معا عم يع مشمس
 ْنَع ءكاّبش ْنَع ريما انآ مصاَع نب يلع اننَدَح - --15

 ال لَك. يقتل نآلُف يتربْخأ ِرماَع

 ًاكوُس تاكو ؟ةركبابإ اندر يدأاَلاَس «ُنُمّْنم ءيَش يفانل صخري
 الآس مث , هللا لوريل مث هللا 'قيلط وم آل َلاَقَم ءاَنلْبَق َملسآَو

 - ولا يف يشي راب عز كر ءاّششلا يف اَنل صخري نأ

 اَكْصُخَرُيَملَف ؟ءابدلا يفانكَصْخَرُيْنأهاَنأَسَو ءاَنل صخري مل

 يكد «يلجبْلا هللا دْبَع نب ناَبآ انئدَح «عيكو انثَدَح - الكا ان

 ْنَع اورق ٍمْيلْس يني نم امؤوُانأ ؛ َةكيَع نب رْخّص ْمُهُدَج ْنَع ,يتموُمُع
 بلا ىلإ هيف ينوُمَصاَحَ ءاوملسأف اهئذحَأك «مالْسألاءاَج ّنيح ْمهضْرأ

 . هلاَمو هضاب قحأ وه لجرلا ملسأ نإ : َلاَكَو مهل امر

 يراَرَقلا ُةيَمأ يبا ثيدح
 هه 5

 يدمرإا6 م

 رج يبأ نع ؛ةليرش اك , نيك :”مضقل | اًنكدَح - 014

 ' .مجَتحُي © هللا لور تر : :لاَك. يراَرملا يمت عمَس : :لاَق.ء ءأرَقْلا
 2 م عم

 . ءارَقْلا : لقي ملو رَمعَج وبأ : َلاَك َماَرَمْلا :ةرم وي ل ليلو

 اسم 08
 - يش

 كرف ابكت را

 لَو باَهإي ةّكَمْلا نم اوُمفعَتآلانأ باش ملغ انآر «ةَكيهج ضرأب

 [امدكتا ادكتكل 8 :راظتفا] . ٠ بّصع

 لع سي 2 :لاَك. نحل
 ًاهيَش َقَّلَعَت نم ْنَم :8 ِهّلالوُس َلاَكَدَكَو انيس قلعت : َلاَقَ انك ؟انيس تفّلعَتْوَ

 [امهه :رظنا] . هيل لكو

 ءدلاَخ ْنَع «يَفّتلا ديجملا دْبَعنْب بولا دبع اد - 1.1/4
 لبق هللا وُسَراَنيِلإَب كك : :َلاَق. ٍمْيَكع نب هللا دْبَع نع ؛ ءٍمكَحْلا نَع

 ١ . بضع الو باهي كيما نم اوُعَتتال ذأ : رهشب هتاقو

 ب اب انك ديكو نبل ادَح - ليحل

 َنَع؛ « ىليل يبأ نبا نع ؛ةَيتع نب مكحلا نع نَا دلاَح اند لاق

 نيه ضرأب اق هللا لوس رباك اناَنآ : :لاق نها يع نب ل دبع

 نم اوما انآ - نرش وأ - ره هئاقو َلْبَق "باش ْمآلُخ انو لاق

 هم
 - داببع نب ينعي

 [امةخال :عجار] . بصع 8 باهإي ةّئبملا

 ْنَع كيِرَساَتدَح سائلا يبان يما انَح -01

 لوُسَر - انيلإ بنك :َلاكؤأ - انءاَج :َلاَق ميك نْب هللا دبع ْنَع «لآله
 . ام رركم] . بّسصَع لَو باَضإي يملا نم اوُمَتتآل نأ ف ماا )كلا

 [ هلبق
 2 ميعشو

 اق ب ا

 . بّصع آلَو باَهاي ةَنبمْلا نم

 هدم يود يب ةرهداو
 ينعي - دمحم نع «ةبعش انكدح ؛رَفْعَج نْب دمحم انْئدَح - 1646

 هنأ قف يبا ِنَح مِيكَع نب هللا دبَعْنَع ؛ « ىسيع هيخأ نع - ىليَ يبأ نبا

 [18424 :عجار] . هْيلإوأ هيلع لكأ انيس َقَلعَتْنَم َلاَق

-© 



 هنأ "يمّرضَحلا ديوس نب قراط ْنَع « لئاو نب ةَمَقلَع نَع «ًكاَمس اَنئدَح

 :َلاَق قهرا هع نسل لور أ ل

 يفت نإ "تقل َلاَقَق ُهتدَواَعَف آل

 555 :رظنا] . "هاد هنكلو ءاّقش

 يوما مر كمشروع مد عزو هر
 اَنمكَح :آلاَق رفع نم دَمَحَو دَمَحُم نب جاَجَح انُدَح - 11166

 رجح ِنْب لئاو هيبأ نع ؛ لاو نب ةَمَلَع ْنَع « برَح نب كاّمس نع «ةبعش
 ةسمل6 اكس م

 لاقي مَقَْح نم لجَرهلاسو اق بلا ده نإ - اتَح لاق - : يِمرْضَحْلا

 لاس (يفنبلا ديوس يقرا أ :ِرَفعَج نيل لاَكَو) قراط نبدي : هَل

 ءلقدأال لك54 :سظنا] .٠ َتيِدَحْلاَر كدت. / .هاَهق ؟رّمَخلا نع فيِ

 اهني

 ءروُصنم م نع ؛نايفَس نع فلو نب قاتلا اًنثدح - يحد

 ومع 3

 هيب لجل لا م

 هيف هلع ناك نإ هيلي يذلا هالو لُجرلا يصوأ « هيبأب لجَرلا يصوأ
 مام

 لهجوم ,14441/ :رظنا] . هيدي أ

 «روُصُنم ْنَع نايس انُئدَح ءدّمَحُمْنْب ب نيسح انيدَح - 1 1/

 نع ؛ةَملّس يبأ شادخ ْنَع « «يملُسلا ةطْقرع نب يلع نب هللا دبع نع

 هّمأب اءَّرما يصوأ ءهّمأب امرنا يصوأ هب اءّرما يصوأ : لاق هنأ كف يِتلا

 نِإَو '؛هيلَي يذل هب امرا يصوأ «هيأباءّرما يصوأ «هيبأباءّرما يصوأ

 . يؤ هاذ بف هلع تناك

 هوم ه2
 دبيع نع «روُصُنم نَع «ةّناوَح وبأ اًنئدَح نافع اًنئدَح - 16464

 هللا ٌلوُسرَلاَق :َلاك.ةَمآلَس يبأ شادخ ْنَع ”يِمّلّسلا طف نإ هلل
 انعم رَكْذَف . . .ارْا يصوأ : 5

 روثألا نب راررض ثيدَح
 نع ءشّمخحألا نع نايس اند ,ِنَمْحرلدبعاًنئدَح -5

 ُبلْديَوُهَو هرم ف يِبلنأ «روزألا نبا رازض ْنَع «ناّنس نب هللا دبع
 سام ما ع

 14151١[ :ضظنا] . نبل يعاد عد : َلاَثَق

 ىبلَكل 1 ةّيحد ثيدح

 0 هوه
 نع «ةَفْيدَح لآن مر َمع اًنئدَح « ديبع نب دمحم لمحم ايدج -- ٠

 ًاراتح كلك ل مخا لأّلل لوس :تلق :لاَق: يبا يحد َنَع « «يِبكشلا
 سلف ممم 6 ما

 لاك ؟اهيكرتم الذب كلل جيف سرك ىلَع
 2201و

 لُجَر ثيدَح
 2 ري

 سس سستم ل سستم سستم

 _ ٌدهنألا رار ثيدَح
00 

 8 رس اند 18ه
 يي عم يمر هلل

 انتر درك نبيع هيف تيب يف تلك : لاق . ةجفرع نع «بئاّسلا
 يدا صمم م

 لاس م

 ىلرأ هناك هللا لوُسَر باَحْصأ نمل ُجَرَاَكَف : :لاَق ثيدَحب ثدَحُأ

 ْحَتمت ناَضَم اَضَمَر يف : : لاكن يلا نع جرا ثدَسَ : :َلاَكُهّْنم ثيِدَحْلاب

 طيش ارك بدسم ,راثلاباَوَبأ ("17/5) و ءاَمَّسلا باو

 ٌرثلا بلاط ايو مُنَهِرْبَخْلا بلاط اي: ةكيكلُك دام يداَنيو «دبرم

 [نرحلا ,15007 :رظنا]. ْكَشآ

 ٌءاَطَع ينئدَح ءِنَمْحرلا دّبَع وبأ ديَمَح نب هديب اندَح - 1
 مدع رع هدرا مع

 ْنَعَحُيَوُمَو دقرف نب هع دعت لاق ةَجيقرَع نع «بئاسلاٌنْب
 ٌمارامَلَف : :َلاَك ف دّسَحَم باَحْصأَنملُجَراَنيَعَلَخَدَم : َلاَق «َاَعَمَر

 ف هللا َلوُسَرتسِمَس : :َلاَق َناَضَمَر نع َثدَحَف : :لاَق تَكَسَف هَباَه ٌةَثع

 هيف مص ةّنججلا باو يف حصن راَذلا باو هيف "لَم ناََمَر يف :لوُقَي

 ءرصُفأرثشلا يغار شب ِربخْلا يغاياي "كلكم هيف يداثيو : َلاَك «نيطاّيشلا

 [ هلبق ام رركم] . .ناَضَمَر يضَقْني بح

 : لجبل | بدنج ثيدح
 5 2: 3 ير

»4 
 هس رب مريب تاسع

 رَّفْعَج ْنْبدَمَحم اًنيدَح - 45“

 ىَرأاَم : : هللا لوُسَرلةآَرْما تلاق : :َلاق يلَجَبلاايدنج َعِمَس هلأ سيق

 امون َكاَعتَواَم) هيلا هذه تلق : لاق ؛ َكْيَلَع اطبأ دق آلإ َكّبَحاَص

 لكنا لولا لود دل :رظشا] .[* :ىحضلا]4 ىَلَق

 نب دوسألا نَع :ةبعش انأبنأ رم

 نع :ةبعش اًنندح :الاَك. ناَفعَو رفع نْب دمحم م انك -

 نبا لاكو) يش ف يلا عَبصإ باص : لاك. بالج نع ؛ سي 6 نب دوسألا

 :لاقف يمت رَجَح رنج

 مف ماج

 .تيقل ام هّللا ليبَس يفو تيم تيمد عبصإآلإ تنأ لَه

 [16401 :نظنا]

 نيدَوسألا يربح ٌةَبعَش اًنئدَح نافع اًنئلَح - 6
 ةللاولص هللا لوس ممديعلا دهن دم تطمس لاق. م ص ع ع ا يصرع لا يبس عصر هير ها هر

 اَهئاَكم ديل يصب نأ حي ناك نم :َلاَقَق ّبَطَخ م م ىَّلص مَلَسَو و هيلَع

 ' ماب حبني حيي لاك ْنَمَو (حَبلم وخل اك ىرخأ

 [لقنالل لكنا ءلونلا 14٠.4 يظن هللا

 يبأ ٍنَح «يرئرجا نَا «يبأ انئدَح دما ب ائدَح - -1ة2دك

 لق مك هتلحار حنا بارعأ ءاج : َلاَك٠ بانج انئدَح «'يمّشجْا هللا دبع

 ةنلحاَر ىنأ 8 هللا وسر ىَلَص امله ف هللا لوُسَر فلَخ ىّلصمُ

 يف ككِرْشُتآلَوادَمَحُمَو ينمحر مهلا : ىَدانمّن اهبكر مث اَهلاقع قلطات

 اوُمَمسَت ملآ ؟هريعب مأ لّصأ اذه نونو لسلق اش تن

 َةَنمَقَلَخ هللا «ةعساو هللا ُةَمْحَر َترظَحدََل َلاَك ءىلب : او



 هه اا 0001 00
 ل لزئافةمخَ

 بهو 6 هدقدي 4كيرج ارو رهو ليلو ل

 .؟هريعب مأ لَصاَرُم نولوقتأ '؛ نوعسنتو عست هدنعو

 :لاَق - ناطقا ينعي - نارمع اًنئدَح ءدّمّصلا دبع اًنئدَح - اال

 ىلإ لصق ةَحاَرجهئصأَد الجر نأ ؛بدنج نع ثدَحُي نَسَحْلا تْعمَس

 اوُرَكَذَك ءهّبل يف هب طم هتك نم امه جَرْختساَفُهُحارج اتصل هني

 . هسفنب ينقباَس :لَجَو رع هير نَع يوري اميف ؛ َلاَقَق 86 يلا َدْنع كلذ

 سيق نب دوسألا نَع رْيَهُر اًنكدَح مدآ نب ىَبحَي اَنلَح -4

 مقيم هللا لوُسسَر ىكتشا :لوَُي ايف نب بدت تضع لا
 اا نيتك مدلك هرأ ملَسَحم اي ::تلاققآراهفئاَجَت - الك أ - نت
 َكَعتَواَم ىَجَساَدِإ ٍلِيَلاَو ١ ىَحضلاو) لوحه كَرئات ؟ثآلث

 [15:17 :عجار] . ١-"[ :ىحضلا]4ىَلَق 5 كير

 هيرب ةهعش مرن ب هع
 نع ؛ ء سيق نب دوْسألا ينّئدَح «دْيمَح نب ُهَدِيَع اَندَح - 8

 ٌموَيا# هللا ل اوُسسَر َعَم ىَلَص هنأ ؛ 'يقلعلا من ؟ يجب نايف نب بدن

 فرق «ىسّتملا عاب مضل, هلل وسوف ينشأ

 ناك ْنَم :48 هللا وسر َلاَقَك ٠ َيَلَصي أَلَّا هلا لوس

 انيس ىنح حبت كيم نمو «ىرخأ اهلَكم بيان
 عج لل توتا

 سماها ملم يذاع م دو هلام

 َنَم : * لاق هلو بك رغ ءنَّسَحْلا نَع ءدْيمَحَو دْيَز نب

 لو لجو هللا ةمذ اوُرُْتآلَ ؛ هّللا مذ يف وه رفا ةالَص ىَلَص

 [19036 :رظنا] (50117/ 4 ]هس نم ءايشب مُكتلطَي

 ني دوْسألا نع «نايفَس اًنئدَح ءميشويأ اًنندح - 05

 « نيت وأ ةلبك مشي ملف اف يّبلا ىكتشا لوفي ابدنج “تعمس :لاك . سني
 َوَع ِهّللا َلَرْياَف ءَكَكرَتْدَق الإ َكَناَطْيِش ىَرأ اَم دمحم اَي : َْتَلاَقكدَرما تن

 -_ :ىحضلا](ىَلق امو ير َكَعَدَو اَم ىَجَس اد ليلا ىَسضلاَو) لَجَو

 [ل ؟ :عجار] . [*

 ري صرع سرع ل
 .(ح) نايقس اًنئدح « عيكو اًنئدَح - 31

 :لاق يدْبَعْلا سيت نب دوسألا نع ناّيفَس ْنَع ءنَمْحرلادْبَعَو

 ءال لال ور لاق :لوَبةليجب نمي ح يقلع اكس نب بدت تنم
 ذقت موك ىلَع ىحضألا م موي هللا لوُسَر عّمانجَرَخ : (ِنَمْحرلا دبع َاَقَو)

 َرَحّئوأ َحْبْدْنَم : َلاَققاورَْنيمكوأ وبدي مل موق وأ ءاوُرَحتْوأ ءاوُسب

 :عجار] . هللا مناير سْنيْوأ حييل سيو حبيل ءْدعيل انئالَص ّلْبَق

16] 

 :َلاَق سيك ني دوسألا نَع «ُنايْس انئدَح « عيكو اَنئدَح - ك1

 :لاَق «َِجم ل يلا ىلع اطبأ لينا ؛ ثدَحي يقلل دج تغمس
 همماس ظماس

 امو كير َكَعَدَواَم ىَجَس ا لْيللاو «ىحضلاو) تلق َلاَق ؛ هلق

 ١-0[. يحضلا]4ىَلَق

 :َلاَقق و هللا لوُسَر عبصإ تيم :لوُقي ابدنج تعمس سو :َلاَق اهئ و اه هنو اهب فطيح

 لقحد# :عجارإ . تيقل ام هّللا ليبَس يفو تمت ٌعَبْصإآل !ت تنألَه

] 

 ْنَع ايْفس اند : :ةلاَق. نَمْحّرلاُدْبَعَو عيكو اننَدَح - 001

 يلج : نّمْحرلا دبع َلاَق) : لوُشي ابدنج تعمس :لاَق. ِلْيَهك نب ةَمَلَس

 هلا يماَري « يءاَرُيْنَموهبُهللا ْمَسُي مَُسُيْنَم ١ ف هلل لوُسَر لاف (لاق «لاَق

 . هي

 ا لو 2 هم ةعمس قتل باج

 15١[ 14 ل1515 :رظنا] . ضوحْلا

 نب كلَملا دبَع ْنَع «ٌةَدئاَر اندَح ءِنَمْحرلا دبع اَنندَح - 1و1
 اسس رب ه8 سا اس ع

 ىَلَع ْمُكْطَرَف انآ : :لوُي اف يبا تعمَس :لوُقي ابدنج عِمَس هنأ ءرب ريم

 . ضُوَحْلا

 [ هلبق ام رركم] .قبسُي يَا رمل :نايفس لاك

 كلّما دبع َنَع ٌفبعش اًنئدح ءرفعَج نب دمحم دمحم انئدَح مم هضقك

 ىلع مُكطَرَ انآ :"لوُي ف يلا تغمس :لاق. بدنج ْنَع ءريمع نب

 [ةينميملا نم طقس] . ضْوَحْلا

 نب دوسألا نع ٌفبعَش امدح ءرَفْعَج نب دمحم ان اًنكدَح - 1 ١1ا/

 00 بس عد ل م هظ سا سال
 مك ىلص اف هللا لوُسَوَدهَضهل دحيم عسا سن

 :ُلاَق اَمّيَرَو - ىَرْخُأ اَهَئاَكَم هناكَ ٌدعيلَف يلصن ن نأ لبق َحْبَذ َناَك نم : :َلاَقَك َبَطَح

 عال تنل ا لات كأن

 ةعمس 2 يمص د هل مو

 ا نق يطل بسن
 سايق لع صو

 [15016 :عجار]. قبسي يذلا طَرَمْلا نايفس لاَ

 عم لع عع
 انآْبنأ : :لاق فّسوُي ْنْب قاَحْسِإَو َنوُراَه نب ديزي انندَح - "للا

 ِنَع «'يلجبلا نايف نب بدْتج نع ٠ نَّسَحْلا نَع ء«دنه يبأ نبا ينعي ني «دوأد

 «لَجَورَع هللا ةّمذ يفَّوُهك حّبصلاةآلّص ىَلَصُم : :لاَقهتأ ؛ ؛ ينل

 [اويؤد :عجار] .ءيشب هّمذ نم هللا كنطَي ال َمدآَنْب ايا

 ُ اك . سيق نب دوُسألا نع بش اتآبنأ «ديزي اندَح - الحا حل

 20070 قاقسن مرر دهد عياض عاما
 مكرونة ل نانابتا لوقي نايفس نب بدنج تعمس

 ميدي ميديم كََمو ةكحلم :ةئيحض - أ عيل يَصن نأ يدم : :َلاَقَقَبَطَخ

 [14006 :عجار] .لَجَورَع هللا مسا ىَلَع
 هرظسا سلا يك ل مه

 يبأ نب مالَس انكَدَح «يدْهَم نب نَمْحرلا دبع انْئدَح - لف
 ومش

 : هللا وُسَر لَك : لاك بدل نع ؛ «ينوجلا َناَّرمع يبأ ْنَع ؛ « عيطم

 .اوُسوُت محا اذ ٠ مك هلع تقلا وره
 هلو هرب اي ل عم

 . دْيَز نب دامح هعقري ملو : نَمْحرلا دبع ينعي لاق



 نع ءروُصُنَم نَع «ناَيْفَس ْنَع ءنَمْحَرلا دبع انئدَح - للا فز

 انِإ : :4 هلا ٌلوُسَرلاَف : :لاَق سيق ِنْب همس ْنَع :(فاّسي)ِنْا لآله

 اقكنن للحل قكلفت لكن #7 :رظنا] توق تْرَمْجَتسا اذ هاف تصوت

 ا

 ةماع ةهرإ
 «لآلهْنَع ؛ (روُصُنَمْنَع ؛ ديما ِدْبَع بر ير انكَدَح - 10

 (ل1 4 /4)تاضَرتاذإ : هللا لور لاَق : لاَ. سيو نب ةَمَلَس ْنَع

 .زتوأق تْرمجَتسا ذو ءرثتنا

 لجَر ثيدَح
_- 8 

 :لاق ٍمَكَحلا نَع ؛ بش انئدَح « رفع نب ب دمحم اندح - 65

 هب :لاك بلا باَحْمأ نمل ْنَع تحي ليل يأن ل تمتس

 َلاق) ةقائأ ةرَّصُم ءاَش ىرَتشا نَمَو داَبلٌرْضاَح عيال بلح فلي

 نإ ؛بَلَحَّوُم وه ا نْئرللا رخآب اف وهف (ةدحاو رمق : لاَ اَمّنِإ :ةّبعش

 1 1 اعط[ ماع هما
00 

 [160375 :نظنا] رمت نم ًاعاص : لاَ وأ : مَكَحْلا َلاَق

 يو كاس سر ل

 تعمس :لاَق . مَكَحْلا اًنكدَح ةبعش انئدح نافع اًندح -68

 م ا يعل

 لوما :رظنا] . متلو بيّزلاَو

 نع بش اند :ًالاَق 06 جنم عيونا ١- 0 كف

 80 4 لل ةوثرال ١ :ناق را باحنمأ م لج اع ىلإ

 ٍنَمو داَبلْرضاَح ْعِيالَو (بلج ىّنلبال :ِرَمَج نب لاق) «نابرلا

 يوشاعاو معمم خمار
 نإ (نْيَرَللادَحآب رج نلاقي خاب هوه صم رت

 م نم اعاّص وأ ماعط نم عا اهدا

 د هن سيو كن - لحل <”7/

 نم لجَر يتئدَح : لاق. ىَبل يبأ نب نما دبع ْنَع ؛ « سياح نْب محل
 «ةلصاوملاو ؛ةماَجحلا ِنَع ىَهْن © هللا لوُسَر نأ ؛ 38 يللا باَحْصأ

 ىَلِإ ل صاَوُم كن هللا لوُسَر اي : :ليقق « هباحصأ ىَلَع اَقبإ ؛ اهرَحُي مكو
 »علم

 :رظنا] . . ينيقْسَيو يمعَطُي يبرق رَحّسسلا ىلإ لصاَوأ نإ ! :لاَقَق ؟رّحّسلا

 !ةدرادفي فقم نطل ا ول

 نب نَمْحرلا دبع نع ايس اَنئدَح « قارا دبع انئدَح - - 158

 ف يِبنلا باسم نم ٍلُجَرْنَع ؛ ىَليل يبأ نب محلا دبع ع ٠ «سباَع

 اهني مل «ةلصاَمْلاو .مئانعلل ةَماَجحْلا نَا هللا لور ىَهن لاك

 :لاَقِرَحّتسلا ىلإ ل صامل لور اي: اوك «هباَحْصأ نم دَحأ ىَلَع
 2 ب سة عرس هي

 هلبق ام رركم] . ينيقسُيو ينمعأيلَجَو رع يراذإَو ؟رحسلا ىلإ لصاوأ يإ

 ا

 م 1-5-5

 ف لا لرب اق « شارح ني يعير ع «روصنم

 سمألاب هلم اَمُهَنأ ادهش ناييارعأ ءاَجف موي نيثآلك ٍماَمتل 0 حما

 [؟714510 :ةديرب دئسم يف يتايس] . اوروطني نأ هللا لوس رماد «ةيشَع (ةيشع

 نع ءِروُصُنَم ْنَع «َناَيفَس ْنَع ٠ ءنَمْحرلا دبع اَننَدَح - 56-5 سرا

 هّللالوُسَر َلاَك : :لاق ا هللا لور باَحْصأ ٍضَْيْنَع « شارح نب[

 لَو اوُسوُصَو «لكاهلا ارك ٌةدعلا اوُنمْكُي ىّتح َرهشلا اوََُفتال : 3

 .لآاهلا ورتوأ ةدعلا اولمْكُت ىث ىتح اورطمت

 :َلاَق . مكَحْلا نَع ةَبعَش مش اكل رطل - ١و

 عى بلا باح لج م ىلأ بأ تنم

 ١ 1 [15058 :عجار] . بيب بييزلاَوِرمّتلاَو «رْمّتلاَو حبلا

 م هلك سيك 3 3

 ٍباهش نب قراط ثيدح
2 

 ةَفيلَخ نب قِراَكُ ْنَع اس اند «عيكو انكدَح - 55 ترف

 َلوُسراَي : ري موي هللا لور لاَ داَدقملاَْنأ ؛ قراط ْنَع ؛ يسمحألا

 هةلمم ع
 َكبَرَو تْنأ بهذا ىَسول ليئارسإ وسب تاك امك كلل لوقت آل انِإ ِهّللا

 ٠ دسمة مار ويم ةلعام 020007
 ْمُكَتَ انِإااناقق كابر تلا سما نكلو «نوُدعاف اَقاَنماَه د اََق

 َنَع :ًةَمَقْلَع ْنَع ءَناَيفْسْنَع٠ ٌعيكواَستَدَح - 1

 ٌةَملك : :َلاق ؟لَضْفأ داهجلا يأ : َلاَقق قف يبل ىلإ ل ُجَرءاَج : لاق قراط

 [1ونالم :رظنا] . رئاج مام دع وح

 0 ل1

 ربا لاول ركب باهه نير

 .ةّيرَسَو ةوْزَغ نيب ص َنيئآلكو اعنضب وأ نيبو ًاعضب رم

 نم َنيعبرَأَو (* 19/4 )انآلكو أ نيئآلكو انآلث :رّمعَج نبا لاّقو

 1504٠[ :رظنا] . ةّيرَس ىلإ ةَ ةوْزَغ

 َةَمَقلَع نع ؛ناّيْفس ْنَع «يدم ريب نصح ديع اد نان

 حصولك 8 هلا َلوُسَرَأَسآْجَرأنأ ؛ باهشِنْب قراط نع «دكرم نب
 :عجار] .رئاجج ناطلس دنع وَ ةَملك : َلاكلَسْفأداَهجْلا يأ زرقا يف هجر

 او

 ديزي نع «نايفس انئدَح «يدهم نب نحل دبع نندَح - اةرالك

 :َلاَق ف يِنلَنآ «باّهش نب قراَط نع ٍملْسُس نإ سيق ْنَع «دلا يبأ

 ان رَقَب قبلا ناَبلاب مُكيلمك اش هل عضو آلإءاَذ مضَي ملل جور هللا نإ

 .رجّشلا لك م مَ



 اخص

 َنَع « قراَخُم ْنَع ؛ةبعش اَنئدَح - جنم اكد - محل ا

 هد م دهعد لعد ماس م
 نآلجر بتجأ : لاق. باش نب قراط

 ها ّلَصْيَمَلَو « ىّلصَف اًمُهَدَحأمَمِيَق

 [ هدعبام رظنا] . اِهْلَح ْبعَي ملف هلا لور ايف رَحألا

 راور تاس دك ل
 َنَع «قِراَخُم نع ٌقَبعش اًنيدَح «رّمعج نب دمحم اًنئدح - لحل 8

 و سا
 لوسر َلاَقَك« ف هللا لوُسَر ىَلع ةليجبْفَو مق : لاق. باهش نب قراط

00-0 
 نملُجَرَفْلَخَ: َلاَق ءَنيَيسَمْحألاب اوُؤَدباَو َنيبلَجَبلا اوسكا : : 4 هلل

 ُلوُسَر ْمُهَلاَعَدَف : لاق« ف للا لوس مهل وَُياَمَرظ ذآ ىّتح : لاق سيق

 ٌقِراَخُم «مهيفالراَبَمَلا وأ مهل لّصَمَُللا تارَم سمح هلل

 .كشَي يذلا
 ماس عظعارصإلا 2 سار عال

 ْنَع ؛ناّيفَس اًنئدَح «هللا دّبَعنْب دَمَحَم َدَمَحأ وُ انثدَح - 1

 ْ هللا لوُسَر ىَلَع سيد فَوَو سمح فَومدَق لاق. قراط ْنَع ء«َقِراَخُس

 اَعَدَمُتا َنييسْيقلا لبني حالا اوؤتبا : لف هللا لوُسَر لاك ٠ هه

 . تام عساها هيَ سخيف لربما َلاَقَق سمحأل

 نب سيق ْنَع ةَبعُش اَنْئدَح ِرفْعَج نب دَمَحَم دمحم اًيدح -

 يف تْوَرْغَو «8 هللا َلوُسَرسِآَر : :لاَق. ٍباَهش نب قراط نع« ملص

 ما
 ىلإ ةَوْرَغ نم .نيسيرأو انالك أ «نينآلكو انآلكَر موري يبآ ةقالخ

 [54 :عجار] . ةيرس

 لجَر ثيدح
> 

 نْب نَمْحرلا دْبَع ْنَع «ناَيفَس اَنآَبَآ «قاررلا دبع اَنئدَح - لل

 ىلا باَحْصأ نم ٍلُجرْنَع ؛ ىَلبل يبأ نبا محلا دبع نع ؛ ءِنسِباَغ
 ءرلكول

 اهي مو ؛ةَلصاَمْلاو «مئاّصلل ةَماَجحّلا نع ف هللا لوُسَر ىَهت : َلاَك

 نإ : :لاَق ؟رَحّسلا ىلإ[لصاَوُت كنها لور اي: اوُلاَق ءهباحصأ ىَلَع
00-7 

 6 ٠١ :عجار] . ينيقستيو ينمعطُي لَجَو رح يرق رحّسلا ىلإ لصاوُأ

 2 ىننلا قدصم ثيدح
 هه

 رسم هل وع هلا
 ةَرَسْيَم يِئدَح : :لاَق. باب نب لآله انآبْبأ «ميَشُه انئدَح - 1 "<

000 
 تلَلَجَق : :لاَق اقف يبنلا قدصم اَناَآ : لاق. ةلََع نْب ديوس َنَع ٠ ٍحلاّص وب

 عمجي الو « نبل عضاَر نم دخآآل نأ يدْهَع يفأأنإ : لوفي وهو هتعمل هيل

 ءاهذخ : لاَقَق «ةاَمْوَتةّقَنب لجَر هنآ « عمتتجم نيب قري الو « قرفتم نيب

 .اًهَنْخاَيْنآ ىَبَ

 نييفوكلا دنسم سماخ

 رح نب لئاو ثيدَح
 00 يح ع 1 5*

 مُك هذه برش ءام نم ولدي يبا ي 1 لاق يبأ َنَع ٠ يله يِتدَح : َلاَق

 ام حاَتق رف ف يمول نم برش وأ رفا يف بص مولد يفي

 [1ةدال :رظنا] . كسلا حير لْثم

 «لئاَو ِنْبِرابَجْلا دبع نع ؛ «جاَجَح انربَخأ «ُديزياندَح - محلا 5

 مس ف وعل سل اسال 0
 ىلع هّق عضو دَجَس ادإ 8 هللا َلوُسرسِنآَر : :لاَق. هييبأ نع

 لقنتك لقتل ل16١5 :رظنا] . ٍضْرألا

 انآبنأ :لاَق. سيت نْب ركب ْب سودا دبع انُدَح - ل

 نب لئاَو هيأ نع ؛ «يمّرضَحْلا لئاو نب راَبَجْلا دبع نع « جاَجَحْلا
 [ هلبق ام رركم] . هته عم فلآ ىلع دجسَي# هللا لوُسر تأ : :َلاَق . رجح

 يبو را هس سي
 ءراَبَجْلادِبَع ْنَع؛ .اجصلا ا سودا اح ١- 0 1ك

 هيمومم هما عاصر

 و قش لاق. رجح نبتون سنع نْب رجح

 .ةئوص اهب لمي «نيمآ : َلاَقَك (ىّلاَضلا

 يمد يامر
 اَهبْضَقَخَو : ةبعش لاقو :لاَق. نَمْحّرلا دبع انثَدَح - 14

 . هتوص

 نر اّبَجْلادْبَعْنَع «يدوُعْسَْلا انكدَح «ٌعيكو اَنثدَح - 1[

 َنْيد جسم هّللاَلوُسسر ىأَرُهَنآ ؛ يبآْنَع « ين لطأ ينئدَح «لئاو

 نع ءتّيَلُك ن نب ِمصاَعْنَع ايف انْئدَح « عيكو انْندَح - كلانا
 # مقاس

 نم ناتي هادو دس نيح اف يلا ىأَرُهَنأ يمرضحْلا لئاو نع «هيبأ

 اقدح لقدخل لقدالل لقدألف لقمألا لقمالا لقدكا" لنعمم :رظنا] . هيأ

 3 د1

 ١46١ - نع «(يربْعْلاِرْيَمُع نب ىَسوُم اَنئدَح «عيكو انئدَح :

 ًاعْضاَو هلا َلوُسَرَسْيآَر : :َلاق هيبآ نع « 'يمّرضَحْلا لئاو نب ةَمَقلَ

 .ةآلّصلا يف هلامش ىَلَح نبي

 «بيلك نب ِمصاَع ْنَع «“ «كيرّش اَنندَح «[عيكو انثَدَح]- لحاف

 ,ءاتشلا يفاق يل سْنآ اق. هيأ نع رش لو نقل

 يبأ نع 00 ٌفبعش اًنندَح 00

 رجح نب لئاو نع يبصخحيْلا نب نَْحرلا دّبَع نع «يرَتْخَبلا

 علقم هم :رظنا] ريتا مَ هيدي هللا لور تير لاق. يمرضحلا

 ْنَع «لئاَو نْبرابجْل دبع ْنَع «رطف اَنئدَح «عيكو اًنْدَح - لاا
 هسا سلا 5

 لاح لح ةةلملاَمقلابح هيا هلل لوران :َلاَق . هيبأ

 . هينذأ ةمحش ماه

 ةدورلر همعاراو
 اَنكَح ءدحاولا دبع اَنثدَح ءدَّمَحم نْب سنوي انئدَح - ل ا

 تيتأ : :لاَك يَمَرعَحْلا رْجُح نْب لئاو ْنَع «هيبأ نع ؛ بيلُك نبا مصاَع



 _ نييفوكلا دنسم|
 ! عكر يكف ةكبقلا ليست :لا لاك يسب فلك زك ثرظلال :تلثق ا يبل
 نأ دار اَمَلَف : َلاَكهنيمَيُهلَمْسَدَحأمُك لَ هيك َوذَح اتاك ىّنح هيدي

 اًملق ِهْييبكر ىلع يدي عصَو عكر اق كم َوذَحاَاك ىنح هدير مكر

 دي عوج هيك وح اك نحمر ولا مس عقر

 كم هع لإ مس

 عض عض هديعضوو ىَرْسيلا هلْجر َشرتفاَدَمَك امل وُمْلا كلذب ههجَو نم

 َدَقَعَو « ىلا ءذخق ىَلَع هققرم دَح عصوو « ىَرسُيل تبر ىَلَ ؛ « ىَرسِيْلا
 15:6١[ :عجارإ . ةياّبسلا هعبصإي اأو ةدحاَو َقّلَحَو «َنينآلُ

 َنِيَراّبَجْلا دبع تعمس :َلاَك. نعم اند ,عيكو اننَدَح --

 مهن َبِرَشَف ءاَم نم ولد ينأ 8 يتلا نأ «هيبأ ْنَع «ٌرُكَذَي لئآو

 [19019/8 :رظنا] . جم

 نيرابجلاِدبَعْنَع «يدوُعلَسْلا نع ؛ «عيكو انئدَح - 1 ها/

 ةريب لَم يديكي يبا ىأرهَلآ ؛ يبأ نع ؛ ينيب لهأ ينئدَح « لئاو
ًِ 

 هع لول
 .ةآلصلا يف هراّسَي ىَلَ هيمي عضو

 :لاَق. ةرم نْب وِرْمَع ْنَع ٌةبعش انيدَح «عيكو انندَح - 8

 نع « يصل نْب نمل دبع ْنَع ثدي 'يئاطلا يرتخَبلا بأ تمس عم

 اركي ناَكف ف هللا لوُسَرَحَم ىَلَص هنآ ؛ "يمررطَحلا رجح ِنْب لئاو

 ساس لال همهلو

 . هراسي نعو هنيمي نع يو ريب دع هْيديَعقربو ؛ عَ اذإو ضخ

 ودبي ىَّنح : :ثيِدَحْلا يف (بلْغَتَنْبا ينْمَي)ناَبآ يل لاك : :ةبعش لاق

 لاق ؟ههجَوٌحّضَو وبي ىَتَح ثيدَحْلا يفأ : ورمل تلد ؛ههجَو حضَو

 [15:81 :عجار] كلذ َوحنْوأ : :ورمَع

 نْبةَمَلَس ْنَع كبش انُكدَح «ِرَمْعَج نب ب دمحم اًننلَح - 8

 وئام لاق سبل بَ ليم

 ٌةَضَوَ ؛ةكوص اهب ىتْخأو «يمآ لاق 4س مهلَع برقم
 ارم وم ريس
 . هراّسُي نحو هنيمُي نع ؛ «ملَسَو ىَرسيلا هدي ىَلَح ىتسبلا هَ

 بما نه ميش انح جن : دمحم ادَح - 0 5

 5 م عل مم رسام يه ك0

 ُهَسآرَعَكَر نيحَو هيدي 3 5 ْندارأ نيِحَو هب ؛هّيَدي عقرو 7 و

 اخف شرك ىقاججو هيذك (611// 6 ]عضو هدير مولا نم
 ه4. :نظنا] . ةبابسلا هعبصإي َراَشأَو ىلا نم رسل

 0 ةيراتس و2-١

 ضل ىلع م وك ديزي لاكو) ا هلل

 [19:414 :عجار] . هته َعمدَجَس اذ

 ملر مرسال ع
 ْنَع نايس انكدَح ءرْيبلا نب هللا دبع نب دمحم انئدَح - لحسن

 قف 'يبلانأ ؛ رجح نب لئاو نع ؛ «سْبْنَع «نبا رجح ْنَع «لْيَهُك نب ةَمَلَس
 .هلاَمش ْنَعَو هنيمي نع مل ناك

 رجح ني لئاوثيدَح
 هجن

 بلك نإ مصاغ رع هايس نبا قالب ايد - 1 5

 ع 00
 ربك نيح هيدي مقر ربك 9 يلا تيد : لاق. رجح نب لئاو ْنَع «هيبأ نع

 3 ؛ مكر نيح هيدي مَكَرَو ربك نيح هْيدَي مرو آلصلا َمتفتسا ينعي)

 و «امَح ملل عهنس لاك يح مدي

 سا مس ص س5

 ٍّط 3 هني رام ىتميلا هذخف ىلع م ضو

 :عجار] بأ ءانحم ادي َتَناَكَف َدَجَس 7 مك هعباصأ ٌرئاَس ضو ىطْسُوْلا

] 

0 
 نب كاّمس نع« ليئارسإ انآبلا «قاررلا دبع انثَدَح - 5ك

 ديوس هل لاقي الجَرَنأ ؛ هيآْنَع يمّرطَحْا لئاو نب مقلع نع بر

 اًهعنصأ يّنِإ : َلاَقَك العاق ؟رَْْا نع يلا لأَس قراَطُن

 [16 :عجار] . ءاوَدب تسيل هاَداَهّنإ قف يبا لامك ؟ءاردلل

 «َقاَحْسِإ يبأ ْنَع ؛ لير اقدح «مارب ىَحَيانكدَح - لحد

 :لُجَر لاَقَف 8 يلا عمتِيلَص : لاك . هيبأ ْنَع « لئاو نْبرابجْلا دْبَع ْنَع

 ؟لئاقلا نم : لا ا هللا لوس ىلص لَك بف اكرابمميطاريثك هلل محلا
 م هم مو

 اًهَلتَحْف ف دق : :لاَقَرْيَخْاآلإ"تْدَرأاَمَو ؟هَّل لوس ايانآ : :”لجرلا َلاَق
 راش هام راسل
 ول ذات تسال

 نيج رم ياكل ل نور اق 02 ءرجح نب لئاو

 قري ناَكو هَل تِيلَص برص ةيداب نم لَ هججو نم هب يل ذآ [بحأ ل
 .هلاّمش ْنَعَو هنيمُيْنع مسيو « نيدجسلا ني عّضَوَو مرو ربك املك هيد

 نب َةَمَقلَع نَع الامس نع ُفبعش اًنيدَح حور اننَدَح كا

 ؟ِرْمَحْلا نَع ا يبلَلآَس يف دْيَوُس َنْب قراطنآ ؛ هيب َع «لئاو

 َسِيكهلِإ َلاَقق ؟ءادل امنا ناَمّنإ : :لاَقَك - هَمَسصَي أهل ةرك وأ - اه

 [1مقوه :عجار] . د هنكلو ءاودب

 همم هسار هرعاش
 دْبَع ْنَع «ةَنآوَع وبأ انأبْبآ كلما دبع نب ماَشه اَنندَح - لحج

 لوُسَر دْنعتنُك : لاق. رجح نب لئاو ْنَع ؛ « لئاو ني ةَمَقلَع ْنَع «٠ كلَمْلا
 ما ماش

 ىَريْنا ادهن :اًمُهُدَحَلاَقَك ضرأ يف ناَمصتْخَي نلجأ كف هللا

 اعني سْيقلارْاَوُمَو - ؟ةيلهاجلا يف هلا لوُر اي يضْأ ىلع
 «ٌةَنيب يل سيل : : لاق ؟َكتيي : :ُهل لاق «- َنادْبَع نب هيي هَمْصَحَو يدنكلا

 ْماَقاَمَلَق :َلاَق :٠ كلذ آلإ كلب : لاق «٠ [َهب]بَهنيآذإ : :لاَق ُهّنيمَي :لاَك

 َمْويَلَجَرَع هللا يقل املاظ اضْأ مَا م لف هللا ل وُسَر لاك ف لحي
 مو ع سس
 نابض يلع َوهَو ةمايقل

 قزق . وو
 ملمس َنْيِزيزَعلا دبع انتَدَح : لاك .دّمّصلا دبع اَننلَح -8

 هللا لوُسَر تيار لاك هيبأ نَع «لئاو نب ريجلا دبع ْنَع ّشَمعألا اًنكدَح

 15١44[ :عجار] . هدوجس يف هلو ُهتِهبج اعضاو ضزرألا ىَلَحدجْسَي ب



 :لاق لنشر علاه اح دلي اح - لد سورا هل
2 

 لوسر تيأر : َلاَق رجح نْب لئاو [نع] هين ٠ بلك نْب مصاَع اندَح
 ص د

 [او.١8 :عجار]. هير ر ىَلح هّيدَيْعضَوف مكر الف هلل

 نب ْدَمَحْم اًندَح «ماَمَهانندَح : َلاَكبداَّتَع انيَدَح -01
 مهل ىلومو ٍلئاو نب مقلع نع ؛ لئاو نب راَبجلا دبع ينئدَح لاق ةَداَحِج

 َنيح هْيَديمَكر اق يبا ىأر“ هنأ ؛ رجح نْب لئاو هيأ ْنَع ٌهاكلَح اًمُهَنأ

 (4//012 )فحل مك - هيأ لاي ماَمَه صو - ربك ةآلّصلا يف َلَخَد ه2

 نم يدي يرْخأ َمَكْرْينأ دار امل ,« ىو ىلع ىلا هدي مص مهب هيوُتي

 نلقي مكر هَدمَح مهلا عمَس : لَ ملك مكر ربك اممم بلا
 عار سير نس ع لس نع لع نع نع ل

 . هيفك نيب لجسم دجس دجس

 نايفَس اًنيدَح :آلاق . مِيَعُوبأو مآ نب ىَبْحَي اَنئدَح - لح في

 هّلألا لوُسَرَ َناَك :ل يح نبل نع «هيأ نع بلك نْبمصاَع انندَح
 ما ماش

 [1و١6 :عجارإ هيأ ءاذح ُهْيَيلعج دَجَس اذإ كف

 ٍنْبِمصاَح ْنَع «كيِرش اًنئدَح : : لاق. مَدآْنْب ىَبحَي انْئدَح - 377

 :ةآلصلا يف لوي يلا ممسهَأ ؛ رجح نب لئأو ْنَع «هيبأ نع « بْيَلَك

 نيمآ

 'قاحسإ يأن «كلبرش انئدَح ريان ةوسأاندَح ١- نكت
 2 مس م# < ان * مم يق

 ةرئطساغ كح كف كح دلما هان 1 نكن

 تلق : لاق. ُةرَيْخأ ُيمّرْضَحلاِرْجَح َنْبلئاونأ ؛ يبأ ينربخأ ؛ ءِبْيَلُك

 قر َريكك ماك هيل[ ترظتت لاق «ىّلَصِي فكك 8 هللا لوُسَر ىلإ ىلإ ارنا
 اماه ريس ساس ع

 ساو رشاد ريظ ىلع ىلع هيأ ذا تح هْيَدَي

 هيدي مْضَوو اهم ْيَديَمَكر مكين دارأ مل : َلاَقَمُثدعاسلاو هبط ىلع هن

 1 همكم هَِأ ءانحب هك َلَمَجك َدَجَس و دجم دس ماهم هدي كرك هسأَر عقر م

 ىَرْسبْلا اهعيكرو هذخُف ىَلَع ىَرْسبلاهَّنك َعّضَوَف ىَرْسِبْلا هلجر شرتفاف
 َّقّلَحَك هعباصأ نبي ضمت ىتميْلا هذخف و ىلع نَميألا هققرمدَح لَعَجَو

 [ل١516 :عجارإ . اهب حدايق هب عكر م ةقلَح

 رحت با يلا مهْيَع انا تَرَ يف نمر يف كلل دعب تنجم

 .دربلا نم باَيتلا تحت نم مهيديأ

 ٍمصاَغ ْنَع ناَيَفَس ينْئَدَح ءدييلوْا نْ هللا دبع اَنَدَح - لال

 مكر ربك نيح 8 بلان : :لاَك . رجح نب لاو نَع ؛* «هيبأ نع « « بيل نْ

 ؛ هيدي مكر هدَمَح نمله ٌعِمَس : لا نيح مث عكر نوح م هيأ ءاذح هيدي
 هوو ومع
 ىطْسْولاب َقّلَح سل امل «ةآلّصلا يف هلاَمش ىَلَع ُهئيمَياكسْمم هني

 رص طم سا مم 0010
 هدي عضوو ىتمبلا هذخق ىَلَع تبلد عضو ةباَبسلاب راَسأو مالو

 [هلبق ام رزكم] . ىَرسيْلا هذخق ىَلَع ىَرسيْلا

 ْنَع ؛ٌجاجَحْلا انكَح وقرا نامي فرم اكيد - 0 ١

 قا اوُسَر دهَع ىَلَع ةآَرما تَهرْكُتْسا : لاق هيبأ نع ءراّبجْا دْبَع
00070 0000 

 .ًارهم اهل لعج هنأ كدي مكو ءاهباصأ يذلا ىَلَح هَماكآَودَحْلا ان آرد
0 

 وبأ اًنيدَح يمر اندَح ؛(ربكي) يبأ نب ىَِحَيانئدَح - 5167 97#

 إو هللا لوُسسَر تير : :َلاَق لاو نع « « لئاو نْيرابجا دب ْنَع قاَحْسِإ
 لص تم ريس سرت ع
 نوح هدي (ضيو) غسل نمبر ةالّصلا يف ىرسبلا ىلع ىلا هيَ

 كوْمِهلَع بوُضْفَم م اربع ارَقكهملَختبَلصَو , هدأ اعبي ىَّنَح بجوُي

 1604٠ :رظنا] .رَهَجَي ِ «نيمآ : قا ال مسدس ياسا

 3 لم يسع رع »رع ص ص ص ع

 0 رار ا «لئاو

 :عجار] ولدلا نم اجراَخ َركتَتْساَو - انلسم : َلاكؤآ - كسلا نم بيَطأ

 م

 « قاَحْسإ يبأ نَع يهز انيدح « ىسوم نب نَسَح اًنئدَح - لحأ ل مم

 ءَديْعَصَي © هللا لوس رتيأر لاق .هيبأ نع ٠ لئاو نب اجلا دبع نع يعش سرع سا ل

 . يكب يبأ نبا ثيدَح لم رَكَذَق.٠ ” ىَرسيلا ىَلَع ةآلّصلا يف ىَميلا

 نع ةَيواتس بري انلَح ءِرماَغ ْنْب دوس اَندَح 4١

 :ُتْلُق :َلاَقُمَرَبْخَ رجح َنْبلئا و نأ ءهَرَبْخَأ هابأ نأ ءبِيلُك نبا مصاَع

 هيأ انئاح ىّح يديمك مان « ينصب فيك ا هللا لوس ىلإ نرظمال

 هند انداح تح هَيدَيمكر مكي دار يح : َلاَكمث هنيمي هامش خم

 ا

 يدي حوف دس مك كلذ لم يديمك كرمت هب ىلَح هيدي عصو م
 هتك ىَلَع ىَرْسيلا فك ضوَو رس ُهلجر شرفا دعم هدأ ءاذح

 هدخف ىلع نمل كرم دَح مومن (مصاَح ةفص يف ءذخق) ىلا

 - ري راشأو) اًدكه لوثر مش :ةَقلَح قلَحَو ينال بو ىلا
 ةباَبسسلا ىلع مالا َقلَحَو نيب ضو (ىلوألا هبي 19+ 02 0 ا

 194.06٠[ :عجار] . يناثلا

 نع ءرابَجلا دبَع يْئَدَحَو : مصاَع لاق :ريَهز لاق --7

 سناَرَبْلا ايف باَيث ِساّنلا ىَلََو ىرْخُأ رم : لاَ الثا نأ هلْمَأ ٍضْمَب

 جانت كحول اللهو

 0 يمّرلطَحا لئاو نع للحي يبأ تمس :لاَق .٠ ٍِبْيلُك

 َعَكَر عوكرلا نم ةَسأَر قَلبي مكر مل هيدي مريب ىلَص

 ُلخَفٌعَّضَوُدَهَشكيدَعَ ملك «هدوُجبُسس يف ىَرَخَو هعوكر يف ىو هيي

 ساس
 َقّلَحَوةَبَبّسلا هعبصإيَراَشأو ىَتسبلا هدي عضو ىرسُيلا ىَلَع ىلا

 اةنانم :عجار] . ىطسؤولاب

 نبا مصاَغْنَع هب اَنَْدَح «ِرِماَغ ْنْب دوس انثدَح - الحا ل 48

 ىَرهَّنأ ؛ 'يمرتسا رْجُح نْب لئاو نع هشئدَحي يبأ تغمس : :لاَق بيك

 ىَلَع ىلا ْعضَوَو : هبف لانو هَرَكَذه . ىّلَص 88 هللا لوس مرهاول سل كل



 عضو عوكل يفك - ' ىَرْخأ همي هيف دارو : :َلاَق - « ىلا

 [ هلبقا ام رركم] . عومرلا يف ىقاَجَو هيك ىَلَع ُهَدَي

000 3. 

 ينئدَح : لاق. هّللا دبع ْنَع «ديعس نب ىَيْحَي اَنندَح - الحان

 « تراَحْلا نب ِنَمْحّسلا دبع نيك يبأ نب َرَمع نَع «ديعس يبأ نب ديعسم

 اي اي : : ثراحلا نب محلا بح هل لاك« ِنْيَْكر لَصأراَمعألأ ؛ هيأ َّع
 هل هر

 :َلاق ايش اًهدوُدَح متقن َلاَق ؟اَمهتْفَمَح دك الإ كلارآ دل ناقل

 هّللا لوم اوُسرتسِمَس ينإ لا لاق امهتَْعَح 'رككو هل
 يرش نم يل لج 3 لإ هنآ هَل َنوُكَيل نأ هَّلَم ران! : :لوُدي ص هع عملو ه

 دقتارخك ىلإ ىلا لح ءاهحسس وأ اهتم وأ اًهُعسُيَو

 «تباك يبأ نْب بي ْنَع نايس اًنبدَح «عيكو اًنندَح - الحا لك

 2 نبل ةيرشب ينوثلا : :َنيَفص َمْوَيَراَمَع َلاَق : لاق. يِرَتْخَبلا يبأ نع

 نبل ةبرَشب ينأك ٠ نبل همر الا نم اهي ةبرش رخأ : َلاَق 8 هللا لور

 [16 ه6 :رظنا] . لكَ مكث اهترشف

 «ِنَسَحْلا نع هَرَمع وب دايز انْدَح « محلا دبع اَنُئدَح - 1١1

 ىَرْدُيأل رطمْا لكم يأ لم : ف هللا وسر لا :َلاَق رساَي نْب راَمَع ْنَع

 1 .ةرخأ مريح هلوأ

 ةَملَس ْنَع ءنايفس اَنُئدَح «يدهم نب نَمحرلا دبع انئدَح - 19 ١م

 «ىّرب نب نَمْحرلا دبع ِْب هل دْبَحَو (كلاَم) يبآْنَع - - لَهُ َنْبا ينعي -
 ماو و هم

 ريمأ اي : َلاَقكلجَرهاَنَ َرَمُع َدْنِعانك : َلاَق ىّربأ نب محلا دبع ْنَع

 ْمَلَاَنآاَمأ :ٌرَمُع مع َاَق ؟ءاَما جنا ن نْيَرهَشلاَو ٌرهَشلا تست اَنإ َنينمْؤُمْلا

 انك ثيَحرُكذَت َنيدمؤملا ريم اي :رامَع َلاَقَ «َءاَمْلاَدجأ ىَنح يَلَصأل نك

 ينإف : َلاَق ءمَعَن : "لاق ؟اتجأ نأ مَكعَتف ؟لبألا ىَعرتْنَْنو ذك ناكمب
 53 ما يو رعت ل

 ديعصلا َّناَك : َلاكَو دحض ُهُدَحف ف يلا يتق بارثلا يفرم
 قلك ماس هد هل# هاك د ييهقل

 هج اهب حسمت امه حكمك ضرألا هيب برو ؛كيفاك بيلا

 ملتئش * اذإ َنينمْؤَمْلا ريمأ اي : لاك ءُراَمَع اَيَهَّللا قنا : لاق « هيعاَرذ ضعَبَو

 امكلذ نم كيلوت نكلو هّللاو الك :َلاَك ؟تيبح ام وأ تشع ام هركذأ

 [14677 :عجار] . َتيَلَوَت

 ا 00006 نسما 1 نحل

 [اةلمك :عجارإ 0 لقيا

 رو دوعن يطحن - 0 5

 لدي يش يذل داق فو هد خل نحال

 يذّلاو «ةميارلا هذَهَو تاَرَم ثآلك ا هللا لوُسَر عم ةئيرلا هذه

 رمق اش ويح نطلب
 اس ل رسل

 ىَلع اًنيحلُْمدأ تف

 سا ىلع ال
 يدع مدد

 0 ا
 ريض اشت كاش لاك. ةبعش ينكدَح : ةقاتت

 اممل تلق : لاق داب نب سي َْع (ةرلطمابآ تضع :جاَجَح َلاَق) َةَرْضَن

 يلق يشب يني ملا اه تيار :جاَجَح لاق) ؟موَُر يار مُكلاتتتنآرأ منن كت م اع ع وم
 هّللا لوُسَر مكي هَدِهَع ٌدْهَع وأ بيصيو ( ئطخي ب يأرلا نإ موسي ايدل

 «ةّقاك ساّنلا ىلإ“ 4 نهدي مل انيس 8 هللا لوس اني َدهَعاَم : َلاَقَك ؟ف

 :َلاَق هْبسْحَيَو : :ٌةبحش لاق) يأ يف َلاَك 8 هللا َلوُسَمَنِإ َلاَقَو
 يكعاو

 هلو ةّنَجلا َنوُلْخْدَيَال : :َلاَقق اقفاتمَرَسَع يلا (يِنَأ يفانإةقيتَح ينكدَح

 مُهكيِفكَت مهم هّباَمك ؛ «طاّيخلا مس يفُلَمَجْلا جلي تح اَهحير نودي

 :رظنا] . ا. مهروُدص يف مجدي تح مهفاَكأ يف رهين نم جارس «ةليدلا

 ١

 ٌءاَطَع اَنبْنأ ' ةَملَس نب داَمَح اَنئدَح ءدّسأ نيب انئدَح - احل

 دوالي يلهأ ىَلَع تْسدَق : لاق ارم انمي نب ىَحَيْنَع « يناَسارخْا

 اقف هللا وسر ىَلَعوَدَمَ «ناَرقطرلاب ينوُحمْعَم «َيادبت شت

 :َلاَك ءاَذَهْلِسْعا : َلاَقق يب بحري ْمَلويَلع دريم ؛ هْيلَع تْمْلَسَ

 اا « يش هنم يلع فيدو تنجم هكلستف تب
 مدت 35تبعتك كاع اَنَهَلسْغا : َلاَكَو يب بْحَريْمََوَيَلَع

 وةك َلاَقو « يب َبّحَرَو يَلَع در هيلَعتسْلَسف تج

 مَناذإ بنجلل ّصّخّرَو «بشجلاَآو نار حمَصَتملا لورفاكلا راج

 . اضوتيانأ بشر لكأؤأ

 ِنَع رْنَع ْمَكَحْلا انكدَح بش اكدَح باند 4081
 ِنَع باطَخْلاَنْبَرمع لاس آلْجَرنآ ؛ هيآْنَع «ىّربآ نب نمل دبع نبا

 ةّيرَس يف انك ث يح ٌرُكْذَتامأ : ٍرساي نب راَمع َلاَقَق «لوُقياَمرذي ملك ؟مُسيل

 اذكه كيِفْكَي امن :َلاَق للا لوُسَر تينا بالا يفتتح أك
 تس مو عاد مطاع لس سس سس هل
 هدو هَهَجَواَسِهب حسمت هيدي يف حنو هيي ىَلَع هيي ةبعش برْصَو)

 [1469؟ :عجار] . ةدحاَو م

 ْنَع ميال نس لذ يانا 'عامح اتت 05 1

 جلاء حا لورا العدل 0 ل

 «تاّدعصلاب ٍحْسَمْلا يف ةَصْخُرلا هيلع تت ؛ ةَشئاع ىلع ركب بأ ظن 2

 ةّصْخُر كِيفاَنلَع َكَرئْدَقل ؛ ةكرابمل كّنإ : َلاَقَق ركوب هلع لحد

 بكاتملا ىلإ بر اَنيدْيآباكرضَو ءانهوُجُو ىلإ انيديأب ارض ٌيَرَضَف

 [لونقق لة :رظنا] . طابألاو

 همر م

 نب يدع ْنَع؛ حلا نب ءآلَعْل انئدَح «ِرْيَمُ نبا انئدَح - لحال ان

 ةكَلاَقَك هديل يف روج راين يرحب : لاك. دشارُبأ انك تباث



 نييفوكلا دنسم ا١مبب ص

 َلوُسرنِإ َلاَقق ؟تلكأ َكنأْولَف «ءاش الْوَق تلقْدََل : شُيَرُق نم لجر يق

 ةبلا لي انأ ىف هللا

 .(ح) ٍجْيرج نبا انآ «قارلا دبع انثدَح - لحلحلت

 هن ءراوخلا يبأ نب ءاطَع نبا َرَمع ينربخأ «حيَرج نبا انندَح «, ءحورو

 , رس ييأس نع «هَربخأ لْجَرْنَع ريخي ر معي نب ىحَي عمس

 وح تفَلَخَت : :لاق ارم رم ةيسَنو لجرلاَك لد سس دق حيان عم يتلا عام
 ممم

 5 ما نب ينرهتت اراّمَع مأَ با اي بهذا :لاكو ٠ 6 8 هللا لوُسَر |! تْنِجَك
 م ع م

 لاَ ءًاضيأ ينرهتناق ِلإتَْجَرَمت َلاَق « نع تلَسَتَف تْعَجَرَف كن

 . تاَرَم ثآلكَركذَف «َكْنَع لسغا مجْرا

 ْنَع «'يِرْهْزلا نع ٌرَمْمَم اَنكدَح «قارلا دبع انكَدَح - / ١6
 207 ممم

 َعَمّداَك هنآ ؛ ُثدَحُي ناك رسب ام نأ تع نب هلا دبع نب هللا دي

 هئاّقتبا يف َساّنلا سِبَحَف اقع كلوت ةَشئاَع ُهَعَم رس يف ف يبل
 مما سمي عن سه عمال 5

 اوُحَسَمقاوُماَن :ٌراَّمَع لاَ « مسيل لَك ُداَمهْمَم سلو اوحِبصأ تح

 م ينك مهيدي اوُبَرضق اوُداَع مث مههوجو اوحسمك مهيدي اوُبرصَم اه

 [ادند# :عجار] . بكامْلا ىلإ لاَقوأ - نيطبألا ىَلِإ مهيد اوُحَسَم

 شئاَع ْنَع ءءاَطَع ْنَع ءوِرْمَع ْنَع ءُناَيْفس اَنئدَح - الحلل 66م

 لج - ةوُلا بم ىلَع ينمي - يلع نم هَعمَس « سُنآ

 لس :راّمعل تلق (771/4) يدنع هب آه لانآ نت يحتسا

 .ةوضواهنم يفي :َلاقق ؟هلآس
 ما سرا

 نع «سئوُي اًنئدَح :لاَق .رمع نب ناَمّْتَع اًندَح -8

 ثدي ناك رساينْيَراَمَع نأ «ةبع نب هلا دْبَع نب هلل دع ْنَع يلا

 لامن الإ ثيدَحْاَركذ ديعّصلا يفجر هلل رأينا ةصخلرلاَّنأ ؛

 اوُاَ مث ةدحاو ةَحْسَم مهو هباوُحَسَسف ديعّصلا يف متع اوُبرَص مْ
 هم ع يل راس ع

 [164:44 :عجار]. طايآلاو بكاتملا ىلإ (ُهيدْيأب وحسم اوُبَرصَ

 ْنَع ؛َنآلْجَع نبا اًنَربْخَأ ءىّسيع نب ناَوْفَص اًنْنلَح -

 تير : :لاةَمنَعنْبهللادبَعْنَع ؛ ٍمَكَحْلا ِنْبَرَمَع ْنَع ؛يربقمْا ديعتس

 تاق َيَرَخ ملف : :لق «ةالَّملا فحق ىلص َدجْسمْلا َلَخَرساََنيَراَمَ

 نم'تصُقَتْلا ينتيأر لَهَف : َلاَق ؟َتَْقَح دق ناظفتبلا ابآ ب : تْلْقَق هْيَلِإ

 تغمس «ناطْيلا ةَوْهَس اهدا ينو َلاَك آل : تلق ؟انيش هدو

 ارش الإ اهنمُةلبككي امٌةالّصلا يصدان :لوُقَي 88 هللا لوس
 مرررب يه روز ينورعم دروو د مرا ا

 .اًهفصن اه هير اهمسْح اه اهعبس اهنمث اهعسن

 84 هللا لوسر باحصأ ثيدح

 مسرعام ريما ماع
 نيسح نع ؛ جاَجَح اَنآْنأ :َلاَك. ايرَكْذ نب ىَحَي اًنكلَح - لحلم

 يف باطَخلا نب دْيَرْنب ِنَمْحّرلاُدَبَع بط : : لاق. يلدَجلا ثراَحْلا نب

 8 هللا ل اور باَحْصأتْسْلاَج دك ين الآ : َلاَقك هيف كلشي يلا مزيل
82 

 هيل اوموص : لاق ف هلل َلوُسَرنأ ,ينوُدَح منوال ْمُهلَأَسَو

 001/5 19117 6ع هلا ل اوسر باّحصأ ثيدح '
  2 8ممهبس ٠

 ْمُكِيلَع مُغانإف « اًهلووكسنا)نآو «هنّيؤرل اورطفأو

 .اورطفأو اوُموصَق نامل َناَدهاَش هش

 نِإَو «نيثآلُث اومتأق

 يزهبل | ةّرم نب ٍبْعَك ثيدح
 هس :

 2م ع مع

 ْنْع ءروصنم نع ؛نايفس اَنْئَدَح لاق. قاّزرلا دبع اننَدَح - 1

 تلأَس :َلاَق يزل هرم نب بْمَك ْنَع ءلُجَر ع ؛ دعَجْلا يبأ نب ملاّس

 ُفْوَج :َلاَق ممم ممسأ :ةرَم نايف لاكو) ؟بّوجأ ليلا يأ قف هللا لوس
 .رخآلا ليلا

 نهم آو اهنم وع لكلا تع يقر قتعأ نمو ١

 .راثا

 ا
 ءروصنم ْنَع ؛نايفس انْ : لاَك قاّزرلا دبع اَنئدَح - ١65-

 ايلف : :لاق يِزْهَبلا هرم نب بدك ْنَع «ِلُْجَرْنَع دْعَجْلا يبأ نْب ملاَس

 هكا :َلاَقَمُت :َلاَق ءرخآلا ليلا ْوَج :لاَك ؟جَم مَملسأ ليلا يأ هللا وسر

 بق سلتا وُ ىنح آلم المن ؛رْجَنْلا ىَلَصُي ىَّبح ُةلوُنقم الملا

 نمت «حطرلا َماَيق ل ظلا موي ىّتح ةَلوبَْمهآلملا مت «ِنيَحْمر وأ حر

 ٍحُمر ديق سملشلا َنوُكَت تح ةلوبقم ةالّصلا من ةرْضتشلا َلوُرَت بح الص

 َكَهْجَو تلَسَ انو :َلاَق سمسا َبرْغَت ىَتح ٌةالَص آل مث ءِنيَحْسْر ْوأ

 نم كاَياَطَخ تجرح َكِذَدَيَتَسَ انو «َكاهْجَوْنم لاا تجَرَخ

 . كيك نم كاياَطَ تجرح كلج تسع او ءكيدُي

 8 هضص7#

 ٍكتاق ِنْب مْيَرْخ ثيدح

 71 ْنَع ؛يرفصعلا ل !ًنايفس ينُئدَح ءديبع نب دمحم اند

 نب ميرخ نع ءدسأ نبع يلح يدتسألا نامل نب بينَ «هيبأ

 ماَقَف ّفَّرَصْلا املك ؛ حبصلا ةآلَص 8 هلال وسر ىَلص : :لاَكّيدّسألا كنق
500 

 ةَيآلا هذَهآلَت مث ؛ لجو وع هلا ارش ألا روزلاٌةَداَهَشتْلَدَع : َلاَقْكامئاَ

 ةاينسرك جحداإ4هب نيك شم ري هلل ءاقتح رولا وق اوتار

 اًندح 6-١

 َنَع «فاَحْسمإ يبأ َنَع رَمْعَم اًنكدَح « قاررلا دب انئدَح - -1ةلك

 لينال : اي لوس يام لدي اع راع

 2-0-0000 ل هه ةرظنا] نو أ لو« لاق 57 ٠

 «عييرلا نب نيكرلا نَع «يدوُعْسمْا اَنْ «ديياكدَح - 18 9

 :(4//911) هلل وسر لاَ : لاَ كا ِنْب مير نع ؛ ٍلْجَرْنَع

 ٍرْضَمِبْةََسَحَو «لظمبل ْطمَو ءناكّيجوُمُف «ًةَيرأ ساَنلاَوةَيسالاَمْعألا

 ايش هلل رمل تام نسق ءناتبجوملا ناك «ةئمعتسبةَسَحَو ؛ اهلا

 مه ْنَمَق «لثمب لم مآ را لَ ايش هللب ريت اَمْنَمَو نا َّلَحَ
 ضدكس سا ماه يصمم ل رف

 يس لمع سو ةتسَح هل تيك هنمهللا ( 9

 م ممم مال مع مكس 6
 هللا ليبسس يف فتق لا موه شقة لَو هاب

 جام سلع سا كلا سعال
 و بق اهرعشي ىتح ةنسحب



 2 هما شم م ع يمه درو
 ةرخآلا يف لطول فلس لنآ ( ةّئمعبسب ةَنَسَحُف

 ايدل يف هل روُمو ةرخآلا يف هلع اهلا يف لحوم

 .ةرخآلاو ايلا يف لع عَسَومو ةرخآلاو

 «َقاَحْسِإ يبأ نع« ءركبوُبأ اَندَح َمَدآنْب ىَحَياندَح - 141 م

 هّللا لوس اوُسر يل لاق : لاك يدّسألا كناق نب مُيَرْخ َنَع ؛ ةَيَطَع نب رمش ْنَع

 لور اَياَمُهاَمَو :تلُق كلف نال لول مير تن لجل من 2
 141١١[ :عجارإ .َك ارعش َككواَحْرإو كَراَزِإ كلابسإ : لاق هللا

 ا سا سا هوت
 ْنَع دايز ْنْبناَيفَس انآ« ةَيواَمم نب ناَورَم اَنندَح - لحامل .

 :َلاققاطخ لف لللوُسَم: لاق يَ نب نب نع «ةلاضف نب كتاق

 :َلاَق مت ءانآلك لجو رع للاب اكارشإ رولا ةَداَهش اسََدَح "انها

 اةدففقم :عجار] . رولا لق اوبنتجاَو نائوألا نم سْجرلا اوُبما

 ٍكلاَم ِنْب ةَبطق ثيدح

 ١0
 ْنَع «ةقالع نْيداّيزْنَع رَعْم انكَدَح «ىَلَياَندَح -

 ٌلْخّشلاَو رْجَفْلا يف ةًارقَي 8 هللا لوُسَر تغمس : لاق كلاَم نب ٌةَبطق هع
 ساما م

 . تاّقساُب

 هزل سس
 َنْبا ينعي ءءاَطَع ْنَع «ناَيفس ْنَع ؛ نّمْحرلا دبع انَْدَح - 1511١

 هّللا َلوُسمَر اي :تلُق :َلاَق. هلاَخ نع ؛ « لئاو نبا ركب نم ٍلْجَر ْنَع ؛بئاسلا

 ىَلَع سلو ءىَراَصَتلاَو دوهيلا ىَلَعْروُمْااَمّنِإ :ل :َلاَق ؟يمؤورشغأ

 1864٠[ :عجار] . .روشع مآلسألا

 ٍرَوزألا نْب رارض ثيدَح مع
 هل سس
 نع .شمعألا اَنكَدَح : :آلاَق. ةَيواَمم وبأو عيكو اًندَح - ١11

 ونبأ لاكو) حوشلب يلهأ يتعب : لاق. روزألا نب رارض نع «ريحب نب بوُقَعَي

 8 :لاك مّن اَهبلحأْآ يترمأق اًهب هنآك ؛ ,ةيِبلا ىلإ (ةحتلب : : ةيواَعم

 .نبللا | يعاد

 [1585؟ :عجار] اهندهْجت ال : ةّيواعم وبأ أ لاك

 َةَعْمَر نب هللا ِدْبَع ثيدح

, © 
 َلاَكَو :َلاَك . َقاَحْسِإ نبا نع « «يبأ انندَح «بوُقعَياَثدَح - لح لا

 نب نَمْحرلا دْبَع نب ركب يبأ نب كلما ُدْبَع يِئدَح : : يرهزلا باَهش نب

 بلطملا نب دومألا نب ةَعْمَ نب هلا دبع نَع «هيبأ نع ؛ ماه نب ثراحلا

 «نيملسملا نم رقت يف هدْع اأو اق هللا لوس تس امل : لاق دّسأ نبا

 اذإَفتْجرَخَف : لاق ضاّنلاب يْلَصي م اورم : لاق «ةالصلل لآل اعد لاق

 رم كلام نب 111/4 ص
 0 يي حل 2- هيدا

 :لاقء سالب قمع ايمق :َلاَقَك. ؟ .اهاخ ركبوبأ اكو سأل يف

 ,ًارِهْجّسالُجرْرَمْع ناكو ؛هتوص اقف هللا [ل وسر حسم ربك ملقم

 ىَبَينوُملْسُمْلاَو كلك ُهّلل ىَتأَي ؟ركبوُبأ نيف : : 8 هللا لوُسَر َلاَقَك :َّلاَ

 مع ىَّلَص نأ َدْمَيَءاَجَن ءِرْفكَب يبأ ىلإ مب :لاق َنوُملسُمْلاَو كهل

 مَع رّمع يل لاق : ةَمْئَرني للا دْبَع اكو : :لاق سائلا ىَلَصم «ةالملا كلت

 نأآلإ يتئرمأ ليحتل اَمهّللاَو ؟ةَمَْزَنْبأ اي يب تمن انام كسي

 هّللاَو تلت :َلاَك « سائلاب"تيْلَص ام كلذ الوكو كلب رم هلا لوس

 َرَضَح ْنَمقَحأ كر رْكَباَبآَرأ مليح نكلو 8 هللا وسر ينرمأ ام

 .ةالّصلاب

 مما 9 نعام

 ٍنْب َناَوْرَمَو يرْهُزلا ةّمّرْخَم ِنْب رونسملا ثيدَح
 (270/ ؛)مّكحلا

 5 د

 من يا :هّلا دبع نع 2

 0007 سس ريمرع ساس
 هللُق: هَل لاق قب بطْحَي نَسَحنبْنَسح هللا رولا نَع

2 
 0 مام

 امأ : :َلاَقَو ِهّيَلَع ىنثأو هللا روما دمَحف يقلق : َلاَق ؛ ةئتعلا يف يت

 مكريصَو مكس نم إًابحأ روصو بس لو تس مانو ءدعب

 أ اًكدَح هِرمعَج

 و هلع سر عقل
 ام نو اهب اَم يضف يم ةقضم ةعطا : لَك 8 هللا لوُسَر نك

 ةلدْمعَو يرّهصو يبيَسَو و يبسنريَخ عطقت ميقا موي بانا نإو ءاَهَطَسَي
20 

 [محهد92 رنا هَل ارذاع َقَلَطْاَف :َلاَق ٠ كلذ اًهَضَبقل كنج وكو اهب

 ءرخبمأْنَع رنج يللي اندَح ,رماغوبأ اند -8
 ف يلو قي بلا فل مئاقانآو يدوي يبرم: لاق. روسملا نَع

 باتل : لاك رهط َْع هوك افشكا وأ عا لاَقَف : لاق أَم صوتي

 . املا نم يِهْجَو يف قف يتلا حضن َلاَق ,هعقرأ

 ْنَع ؛ ٌةَورع ْنَع ٠ «يرْضْزلا نَع «ةئييع نب نايفس اًنئدَح - ١11

 رم م مع سا
 هّللا لوس َجَرَخ : (هبحاص ىَلَ امسح د يزي)ةمَرْخَم نب روْسمْلاَو نوم

 ةّقيلَحْلا يذب اكان « هباحْصأ نم مة علضب يف ةيييدحْاَماَع

 عامود اساساس سا
 هّللا لوس اَسق) يديني هني تعب اهْنم مرح َرعشأو يدها لَ

 [ هدعبام رنا .اذِإ تح ف

 ءراَسي نب قاَحْسإ نب محم اَنآبْبأ ءَنوُراَم نب ديزي انثدَح - 1١7 1516١

 رولا نع «رييزلا نب ةورع نع «باَهش نْب ملم نب دَمَحُميِرْرلا نَع
 ةَيِيَدَحلاماَع ف هللا لوُسَر َجَرَخ : ةلاَق. ٍمّكَحْلا نب ناَورَمَوَةمَرَحُم نبا

 سال اكو اة نعبس يَهْلهَمَمقاَسو اق ديري آل تيا راد

 ف هلال وسر يَرَخَو : َلاَق «ةَرَشَعْنَع دبل تناك ٍلجَر مَ
 هْذَه هّللا َلوُسَراَي : :لاقك يبا نايس نب رشب يقل اق اك اذِإ ىَتح

 دوج اول دك ؟ليفاطما دولا اهم تَرَ ةلويسَمب اتم قشير

 ديلولا نب دلاَخ اذه ءًادبآ وع هلع اَهلْخَْتالنآَهّللا نودهاَمُيِر ولا
 سل ع هس اس نلت عام ماع

 دق شير حيوا: قف هللا لوُسَر اقف ؛ ءمِيَقْلا عارك ىلإ اود مِهلْيَح يف



 7 يوئسااإق سانا رئاسي ينال ْمِهلَع ادام كيرلا امهنلكأ

 «نورفاو مهو مآلسألا يف اوُنَحَد مِهبلعهَللا ينرهظأ نو اوُدارأ يذلا ناك

 لايآل ين هللاو شير نظن اذان كمه اواو مكان

 هقلاَسلا هذه درفت هلهلل ءرهظُي ىّتَح هللا يتعب يذلا ىلَع مُهدهاَجأ

 هج رت ق قيرط ىلع رْصْسَحْلا رهط َنْيي نيمبلا تاَذا 0 سك سانا رمت

 لطلاب كلت لاَ« كم لأ م ديلا نك ىلع

 اوُصَكت مهقيرط ْنَع ءاوُقلاَخ اق نشيل ةَرتَك شير لْيَخ تأر لكي

 تنكري رارملا يك كل اذِإ ىّتح اق هلا لور جرح يق لاجل
 سوم ممم 2

 اًيَكَوُماَمُي تلَخاَم : : هللالونَرَلاقق تلح : :رماتلا لاَ بقا

 َمْويلاش يرق نوعا هللا هم نَع ليفلا سباح اسبح نكلو «قلخب
 :ساّنلل َلاَقمُ ءاَهايإمُهيطْعأ الإ محلا ةلص اًهيف ينوُأسي طخ ىلإ

 جرْخآق سا انا هلع لِي ءاَم نم يداولاب ام هللا لوُسَر اي اوُلاَقَ ءاوزْلا

 نم بيل يف لَ هباحْصأ نمالجرهاطعأَ هتك نم امنه اقف هللا لور

 « نط هع ساّنلا بر ىّتح ءاورلاب“ ماَمْلا شاَجَف هيف مَرَرََق بْلقلا كلت

 َلاَقَ «ةَحاَرخ نم لاججر يف ارو نب ليد اذ هللا لوس أَمْ مْ

 ِشْيرق َرَشْعَماَي : واقف «شْيرُ ىلإ اوُمَجَرق نايف نب (رشبل هلو مهل
 00 م عءادع#ع 02 00

 اذهل ارئاز اج امن « لاتقل تأَيمكاهسحُانإَو دمحم ىلع ايلطنتاك

 َلاَق : -قاَحسإ نبا ينعي - دمحم لاَ عموما « هفحل ا مظعم «تييل
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 آل اًهكرْشُمَو اًهملْسم 0 هّللا لوُسَر ة ةئيغ يف ُةَعاَيَح تَناَكَو : ير

 َءاَج اَّنإ ناك ْنإَو :اوُناَقَ ؛(هَكَمب ناك اك ايش 4 هللا لوُسَر ىَلح َنوُتخُي

 كلَ ةونَع الح ادب الخال لاو الق (14/ 4 )كلل
 0 يول نمي رماح يب دَحأ فيخألا نب صح َنّبَرركم هانم «برعْلا

 هل دوس ىلإ ىهتلاَمَل ناعم اذه : :كقاق ّللوسرارامل

 مقلع رحل هاوي لاق ٠ ا ءاق هلال لق اهب هرخأت
 ييسر

 نم اذه : لاك هّللالوُسرُمآَر املك « شباَحألا يس ذصْوَيَومو يناتكلا

 ينم كا امل «يِدَهْلااوُمب ءههجَو يف يدها اوُنعباَ نوي موُ

 نع سلا لوأ ممالك دق ءدئاق يف يداولا ضع نم علي

 َرمْخَم اي :َلاَقَك ءىأر انماط قلل لوُسَر ىلإ لصور «هلحَم

 لوط نمهراوأ لك دق ءدئالق يف يدها هدَص لحي أل امتي ذك شير

 اوُتمبَ كل ملع آل يبارعأ تل اَمّنِإ ءسلجا : اوُلاَقَك :٠ هلحَم ْنَع سْبَحْلا

 ىَقلَياَمتِيآر دك يّنِإ شيف َرشْسَس اي َلاَقَف ؛ يا وسند لإ

 دقو دا هون فشلا م اج كد م ىو نم مكنم

 همم اور مرح ٠

 اكلع تنام حرص : او ؛ ” ينقل لحج قع

 ُدَّمَحُم اَي :َلاَقك اق يديني سل هللا لور ىَآ ىَتح جر ٠ مهتم
 كرري ل كاتي مهب تفج مك سانا ايوأ تنسج

 ًّء 0 ؟ ضمسوق مامن
 آل نآَهَّللا َنوُدهاَمُي روُمُنلا دولج اوُسِبل دك ليفاطملا دوا اهم اسَجَرَح

 ءادَغ َكنَع اوُقَسكَلا دق ءالْؤَمب ياكل هلل مي ءادبآ ةوْنَع مهل اَهَلْخْدَت

 ا _

 أولا 17 ح

 "مصل لاق ماك هلل لو فخ جوملا ريو ل لا
0000 

 يبأ نبا اذه : لاق ؟ُدَمَحُم اَياَذَه نم : لاك! ُهْنَع اف شكت نحنا «تآللاَرظَب

 هَذَم نكلو ءاّهب كئاَقاكل يدْنع كلت تناك ديالك هللاو مأ : :لاَك . ةفاَحُم
 سأَر ىلع ف قاو عش نب ةريغملاو ف هلا لوس بر ةيحل لَواتتْمت ءاَهب

 جوع تينا َلاَقمُثمَدَي (مَْفَف): َلاَق «ديدَحْلا يف 8 هللا لوُسَر

 ءَكظلْعْاَو كَّظْقأ امَكَحْيَو :َلاَك « كيل صت ال هللاَو لبق قف هللا لوُسَر

 كايخأن با اذه : َلاَق ُدَّمَحُم اَياَذَه م : لاك ا هللا لوُسَ مسبق : َلاَك

 :َلاق «سمألاب آلإ كئآوَس تسع لَه ءُردْغآ : لاق «ةّبش نبكي ملا

 ديرب تأَي ْمَلُهَنآهَرْحأَك هَباَحصأ هب ملك اَم لثمب ف هللا ُلوُرُهَمَلك

 ل ةُباَحْصأ هب ْمَتصْياَم ىأَر دو 8 هللا لوُسَر دّنع نم َماَقَق : لاك «ًابْرَح
 مل عل وراق د

 هرَعَش مطفي الو هورَدكل الإ قاسي الو هور آلإ اءوضو اضن

 ىرسك“تذج يّنإ شيف رم اي: َلاَقَك يرق ىلإ ٌمَجَر .هوُدَحأ الإ ء يش
 َلْفماطت اكلم تيار ام هللاو امهكلُم يف ْيشاَجّنلاَوَرَصَْق تمحو هكلم يف

 ْ َلاَق ْمُكيَر او آدبآ ءايتشل هوي ال اموت ير قلو « هباحنصأ يف دمحم

 كَم ىلإ يع املا ةيمأَنْب : شارخ تحب كلذ لبق ف هللا لور ناك دكَو

 شم هبرة َلَخَد املك ؛ ُبَلَْللاهكلاقيهَلِلم ىلع ُهلَمحَ

 َرَمع اعدك هلل َلوُسَر ىَنآ تح شباَحألا مهم شارخ لق اوُارأو

 اهب سيو يس ىلع اديك اخأ يللا لوس: : لاهم ىلإ هع

 وَمن توا ضْرفاسكرعدكو يتسع يب نم

 ُءاَعَدَف : :لاَ داع نب امنع يروه لُجَر ىلع كلذ نكلو ءاًهيلع

 رثاء هنآ بحل تايم خم شرف ىلإ ا هلال

 مس م أ ىّنح ناَمْنع جرح ؛هتمرَحل امظَمم تيب اذهل
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 ديعس نبا ناب يقر كَم

 ةلاعلإ ل
 ىَّتح هَراَجآَو ّكَمْلَخ فرو ؛ هيدي نبي هلمحو «هّتباَد نَع َلّزَتَق ص اعلا نب

 ام ايس اَبآ ىنآىنحداَمْع قلنا ٠ ةق لا لومة
 يم ىدس ه* < لك كيب اى "ادع س ع عل

 نأ تئش نإ : :ناَمنعل اوُناَقَك «هب هلَسرأ ام ا هللا لوُسَر َنَع مه بق شير

 هبفوطي (777 6/4 ) ىَتح لمقال اَم :لاَقف ؟هب فلق تيب باب فولت

 كف هللا لوُسَر َمَلَبق ءاَمَدْنعشْيَرُق هْئَسِبَتحاَف : لاق ف كلثوم
 3 ري معلق هع م
 ًاشيرُق انآ يرضلا يُئدَحَت : كتلك - ؛نشذق نايم

 هَحلاَصَق ادّمَحَم تنا : اوُاقق يو نب رماَع ينيَدَحأ ومع نبل ليه اوني
 يب سسو هك د عد السم

 ْبَرعلاثدَحَتال هللاَوق ءاَذَمهَماَعاَنح مجري ذأ لإ هحلص يف ُنوُكيآلَو

 :َلاَق للف يبل هآَر امل «ورْمَعْنْب ليهسهَنَ «ًدبأ ةَوَْع انيلَع اَهَلَخَو هن

 سوس ل عل

 لف هللا لوّسسَر ىلإ ىهت امل ؛ لجل اه اوُعَب نيح حلمصلامْوَقلا دار

 ملا مَا امل للا امي ىَرج ىّبح اَمَجاَرَتو ملك الاطار ملكت

 ركيابآ اي : َلاَقَق ركب ابأ ىتأَف ب جلا نبا رَمع بنو باتكلا لإ قي مل

 (ىَلَي : :لاق ؟نيكرذتملاب اوُسيلوأَنيملسُصاب انسلَوأ 8 هللا لوُسَرب سيكو
 همم امو

 تي هر ملا رمع ا :رخبوبا لاف ؟اًنيد يف ةلذلا يمت مالم :لاَق

 هّللا لوم اومسر ىنأ من يشأ انو :ٌرَمع لاق هللا لور هنآ دهشأ ين ناك ناك

 ىلب : :ناق ؟نيكرشلاب انو يمل شفار ل لوسي لات اقف
 عوكل 00

 َفئاَخأ َنَل .هلوُسَرو هللا دبع انآ .لاَقك ؟ايد يف هلذلا يطخَُمآلَمَك : لاق

6 



 يلا يلسار طا عرش كرت مع لاق نتي نوه
 نأ نوَجَر ىّنح دموي هب'تْمّلكت يدا يمآلك ةَئاَخَسْْننَص يذلا نم

 يما عشو روس م مس
 لوُسَر هَل لاق بلاط يبأ نبيع هللا لوُسَراَعدَو :لاَق ءًرْيَخ َنوُكَي

 فرغأ آل : : ومع نب ليهس لاق «ميحرلا محلا هلل ٍمْسب با : :لف هللا

 َكمساب بكا : :8 هّللالوُسَر هَل لاَقَك ٠ مُلا كمْسابَتْكا نكون

 كليه لاق « وطعن لمس هلا لوم ل حلا ماد مهلا

 حلطصا اًماَذَه نما نكلو «نلط مل للالوسراكلتنهتؤل : :ورْمَع

 َنينس رع بر رع برا و ىلع ويسهل دب حمه

 5 هللا لون ىَنأ مَن ىَلَع « ضن نع ْمُهضْعَب باكير اهضرت

 هللا لور َعَم ْسم اشرف ىتآ نم ءٍهلهَر لَو نإ هباَحْصأ نم

 ءنالْطِإ الو لالْسإ لهن ,ةكوُثكمةَيَع انتين ؛ هيلعمودرَي مل
 دس ذَع يفلان ب حملك اب ادح مهطرش يفاناكو

 هيف لحد معو شر دع يف لا نأ بح نمو هبف َلَخَد هدْهَعَو
 تاون هده هللا لور دفع عمن ١ اوُناَقق عار تاون

 2100 «مهدْهَحَو ٍشْيِرُق دْقَع يف نحن : :اوُلاَقَك ركب

 َكباَحْص أب اهنْخْدَتق َكْنَع ءانجَرَخ ٍلباكْماعناك اذهل « كم الع َلْخْسَ

 « َبرشلا يف فويسلا يَ هلْخْدَت ال بكأرلا حآلس كممانآلت مهيف تك
 م

 يف ومع نب له نبا لدج و هَاَجذِإ باتكلا بكي ف هلل لور اً
 كو شو هلام جل

 اق هللا لوس باَحْصأ اكد : لاَ هللا لوُسَر ىلإ تلقا دق ديدَحلا

 اَماَوأَر اًمَلَق 48 ِهّللا ٌلوُسَر اَمآَ اير حلا ين وكي الهو اوجَرَح

 َلَخَد «هسفن ىلع هللا وُسَرَلَسَحَ انو عوُجرلاَو حلصلا نم اوأَر

 لَدْنَج انآ يهم ىأر امل ءاوُكلهَي نأ اوُداك ىَتح مير كلذ نم سال
 هما هه ل صم ءمدت 00-0 20-07

 نأ لبق ديو ينيةّيضقلا تبث دَ دق دمحم اي : لامك ههَجَو رَضِيَ

 لاق هيبة إم «َتْقَدم :َلاَق ءاَذَه كأي

 يف ينوُك كرتشلا لْهأ ىلإ يت ود نيملسملاَرشاَعَم اي : هتوص ىلع

 لَدْنَجاَبْأاَي : : 8 هللا لوس لاف «مهب ام ىلإ ارش سندا لاَ ؟ ينيد

 تتشلا ّنلقم نملو ةللعاجل جو ع هلأ ءاسستساوزم

 كلذ ىلع ْمُهاَيطْأَ احل ٍموَقلا نيو انتَ دكان ءاجرْخَمَو اجر

 َعَمِب لا نيم هيو: :َلاَق «مهبردَْت ننوه هيلع اًتوطْعأَو
 ٌمُهاَمّنإك لد ابآْر بَصأ :لوُقيَوهو هبنَج ىلإ يشْمَي َلعَجَف لَدنَج يبأ

 :َلاَق هْنم فيسلا َمئاَق يناليو : :لاَق بلكمَت مهدحأمداَمّنإَو «ُنوُِرُْْلا

 ضف : :لاكهابآ هب (4//6076 )بضيق فيلا ْخينأ توج وشب

 ف هلل لور ناَكَو باتكلاَنم اغسل ُةيضَقْلا تَدقتو هيب لجرلا
 همم ما مع عسر
 :َلاَق ل هلل ٌلوُسَر مَ: لاق ٠ «لحلا يف بطمه مَا يف يلَصي

 امك ءاّهلْثمب داع مث: لاق ءادَحأ َماَق اَمَق : لاق ءاوُقلْحاَو اورَحْلا نا اهيا

 َلَخَدك 8 هّللالوُسرَعَجَرق «" «لجَر َماَقاَمَق ءاَهلْثمب َداَع ٌهَمُث) لج َماَق

 ْدَم ِهّللاَلوُسَراَي : لاق ؟ساّنلاُنأَشاَم ةَملَس م اي : َلاَقَف ةَمْلَس أ ىَلَع

 ناك ِيَح َكيْدَم ىلإ دمْعاَواناسنإ مُهنمَنمْلَكُ آلَق تير دَق اَم َمِهْلَخَد
 00 2س ع

 ف هللا لوُسر جرحك كلذ ساّلا لع « كلل َتلَمقْدقْولَك ٠ قلحاَو هَرَحْناَف

 م همم
 دف وب حَرَصو :

 ا اجب تيه سما 1011 11 لتس صصصصسس 001 0: تس سس سس 1١1

 ١6١ ص اهداف ةَمَرْخَم
 هم هيدر هم عم ست و حن هيلع م دع

0 
 ههسس 00

 ا سم :َلاَك «نوُقلَحَيو

 [9015 :عجارإ .[11109 ,141 1417.155 :رظنل] ملا ةروُس 4

 بسم رقع هس
 ناَمْعْنلا تعمس : َلاَك يبأ اَنندَح هير نب بهو انثدَح - ١15118

 نأ ؛ ةَمَرْخَم نْب روما نع ءِنْيسَح نب يلع ْنَع «'يرهزلا نَع ءثدَحُي

 ف 'يِبلا ىلإ ةّمطات تن « اكل دعو ٍلْهَج يبا ةئباب طخ آلَ

 نيا بطَخ دق الع انآَو كال بَضْفت الكا نودي مون : :َْتَلاَقَق
 «*« هما دعس 2

 ٌةَمْضَب ةَمطاَف اَمنِإ : َلاَكَو هيل ىنئاو هللا َدمَحَت ف يل مَك ٠ ٍلْهَج يبأ

 :لاَكَو قلها راب صامل وكده رك انآو ينم
 سا مص ص ةسرتا سم ا
 ,اكا16 :رظنا] كلذ ىلع ضر ”ءهللٌوُدَع تو هللا يبت هب َنْيْعَمْجُي ال

0 

 ينَربْخأ يرطرلا ِنَع «"بْيعُش انآ ءناَميلا وأ انيدَح - لكتمما

 بلاط يبأ نب يلعانأ ؛ ُهرَبخأ ةَمرْخَم ني روما نأ نيَسحلانْبا يلع
 رام هش ا يدعشو

 ٌةَمطاَق كلَذب تعم ملف ؛ اقف يابا ةمطاق دعو لئهج يبأ ا بطَح

 اهو «كلتاتبل بضْنَت ال كل وتدعي موت نإ هلأتلاقق ف يبل تق
 م6 م مل ساي هع يا

 َدِهَشَننيح 2 :روسملا لاق ؛ لج يل نتا ىلع

 هبشماش «مرعل هايل
 هل هُللاو امن ءاَهوُسمَي نأ راو يمة تشبة

 "يلع رك :لاَك «آدبآ دحاو لج دع هلل َوُدَحُةَبَو هلا لوُسَر با عمتجت

 [ هلبق ام رركم] . ٌةبطخلا

 نع «يبأ انْثدَح «ميهاَربإ نبا ينعي «بوُقْعَي انثدَح -

 نبا« «يلؤدلا ةَلَحلَح نب زووم نْبدَمَحُم ينكدَح ءريشك نْبا ديلا

 دْنع نم ٌةَئيِدَمْلا اومدُق نيح ْمُهّنآ ؛ 0 هكدَح نيا َنْبكلَعنأ كد باهش

 2 يمه مصار معا رسم ع# لو نس تيم نس للرلا

 كَللَه : لاق ةمَرْخَمني وسما هيف لح نب نيسح لق ةيواَحُس نبا دم

 يطخم تْنآ لَه : :ُهللاق آل هلل : : لاك ؟اهي يمت ةجاَح نم يل

 ندل هّللاٌمِيآَو هيلع مولا كبي ُفاَحأ ينإَ ؟اف هللا لوُسَر فيس

 بخ بلاط يبأ نب لعن « يس ب ىّتحادبأ هِإ[ص ليال هيتكيطعأ

 يف َساّنلا بطي وهو 8 هللا لور تغمس «ةَمطاَذ ىلع له يبأ ب

 انآو ينم ةَمضَب ةَمطاََنِإ لاق ملح ذدتْوَيانآَو اذه بم ىلَع كلذ

 ىّنئأَق ِسْمَش دْبَع ينب نم هل ارهص رك مث : لاق ءاهنيد يف نت انأ فون

 يل ىقوق ينو يندم يشل : 0
 مدمر 2 همس هم

 و1 :عجار] ادب ادحاو اناكم رع هللا

 ع نع ؛باهش نبا يخأ نا انئدَح «ةبوُقَيانُدَح - 551١١

 ؛ هارَبَخأ ةَمرْخَم َنبَروسملاَو اومن «رييزلا نب ةوْرع مَحَرَو : لاك. مَع

 مهين اوأَس نيم َِزاَوم دو هاج نوح مَ 8 هلل لون

 بَحَآَو «ناوَرتْنَم يعم قط هللا لوس مهل لاذ ؟مُهيَسَو مهن

 ْدَكَو ؟لاَّمْلا نإ يبسلا امل نيتقئأطلا ىدحإ اوُراَتْخاَف ؛ هقدصأ" يَلإ ْثيِدَحْلا

 ماوعا ديوس



 هموم ميمعم
 لق يح هلل لح عطب هللا لور سرا اكو مكي

 5 3 اا فاشل فطوم

 قف هللا لور ماق انيس راتخ نإ : اونا نيتتئأطلا (”79/4) ىدحإ
 ٌناَكُدْمَباَمأ : :لاَق مث هلهاوه ابل جرح هللا ىلع ىلا َنيملُْمْلا يف

 - ْنَمَق مُهَيبَس ُهِيس مهل هءرا نأ "تيكر نق امانا كل
 وكل يس ويم ل

 هلح ىلع وكي ْمُكْمبَحأ نو لك كلذ بْيطُي نأ مُكْنَم

 ا ردا لاقق مبكر َجَوُرَع هللا“ يبان لأ نمي

 َنذَأْنَم يِرْدَنآل انِإ :8 هللا لوُسَر مهل َلاَقَق ؛ 8 هللا لوُسَرل كل ايَط

 مّكَرْمأ مُكاَقَرع اَنَلإ | مري ىتح وُ اوُمِجْراَق دي ممم كلذ يف مكن

 هوربخأف 8 هّللا لوُسر ىلإ اوُحَجَر مَ مهؤاَقرع مهَمَلكك «ساّنلا سره

 .نزاَوَه يبس نع «يتّكلَب يدا اذه وذو اوُبّيط قمه

 اَنِدَح «يرْظْزلا نَع «بْيَعش اربح ءناَمَيلاوبآ انندَح - 141

 فْوَعَنبا هَرْسَعْدَأ؛ ةرَبْخأ ةَمَرْخَسَنْبا رولان «ريسلا نب ةورع

 ف يَلَعَم مارد َدهش داق اكو يول نب رماَع ين فيِلَح َوُهَو يراصْنألا
 ءاهتيزجب ينأَيٍنِيرحبلا ىلإ حارجلاَْةديعابأ تعب يِبلانأ ؛ هَربخأ

 سة مم اسو ق7 هوس سك ةسع ما
 مدَنُ «ٌيمرْضَحْاَنْب آلَ مهل َرمآَو نيرحبلا له َلاَص كفيلا ناكو

 ْتيِدَحَّلْثم يشي تيِدَحْلاَر كَذك .. . نْيّرحبْلا نم لاَمب ةديْيعوبأ

 [195615 دفوع نب ورمع دنسم يف مدقت] . رَمعَم

 نع «يرظزلا نَع َرَمْعَم انْئدَح «قاررلا دبع انئدَح - كت دفنا

 اب أراّصنألا تَعمَس : :لاَق. ةَمَرْكَم نب رولا نَع «ريمزلا نبا ةورع

 اوَقاَوَق نْيرحَبْلا ىلع هَئعَب ف بلا ناَكَو « نيَرحبلا لبق نم لاَ مدد
 الق ءاوُضْرعت ف هللالوُسَر فرصا املك حملا ةالَص هللا لوُسَر عم مم مم وم مم

 ؟لامب مدقو « مدق ع حارجلا نب ةديع ايد متعمَس مُكَلعل َلاَقو مَسْبَت مهآر

 ثلا وأو اورشبأ َلاَق :َلاَق ٠ هللا َلوُسَر اًيْلَجأ : اوُلاَق

 ْنَم اَهَسْقات امك اومن ايندلا ميل بص اذإ كلو ْمُكبلَع ىشخآ

 مك

 ”ةرخا ةقطسنئسلا أ ؛هيلْنع ةورع

 ينربْخَأ :َلاَك - عاّبطلا نيا ينعي - قاَحْسإ انئدَحَو : :َلاق --6

 ةّيمللسألا ةَحييِسَأ نأ ؛ ةَمَرْخَم نيرَومْلا نَع ؛هيبأْنَع ؛ اشم نع ءةئلام

 تلحق : كو هللا لوس اوُسَراَهكلاَفَك ؛ لاب اهِجْوَرةاقو دهب تس

 ( هلبقام عجار] 19375 :نظنا] ٠ يحك

 يسم هع اق هي

 يح الات يابتاتيلل فنين تم

 ْتٍبطُخ اًهساقن نماسَلمَت امل ءانَعَّضَو ىَنتَح يلا الإ تُكْمَت مل

 تحف ٠ حثت نأ اهلَنذاَك حاَتلا ف فيلا تندأتساَ

 (م0/4) ير نوم ني رولا ثيِدَح
 ما يلمع ع

 سم

 ٍمصاَعْنَع ءهييأْنَع اشهد يونس اندَح - 11

 ركع. يي تَعَّضَو :لاَك. ةَمَرْخَم نْبِروُلسْلا نع َرَمْعِنْ

 .ثيِدَحْلا

 مك ل هل
 ورع نَع «يرطّرلا نَع «رمْعَماَنآَبآ «قارزرلا دب اًندَح - ١5114

 ف هللا لوس دلك : هلا . ناو َْمَو ةمَرْخَم نب روسملا ِنَع ريما نبا
 سف مم

 يف ةيْئَدَحْاب قلح « ةرمعلاب اهنم ٌمْرْحأَو ةّقْبلَحْلا يذيب .هرعشأو يدل
 000 04210 ها

 هباحصأ رْمأَو «قلطيانأ لب ينبح «كلذبهبَحصآَرمآَ هترمع

 11117 :عجار] .كلذب

 ْنَع «'يِرْظْلا نع رَمْمَم انئَدَح «قاررلا دبع اندَح - 108

 َدْبَع نأ ؛ ُهْمكدَح ٌةَشئاَع نأ اهل ةئاغ يحأ نوه« ثراحلا نبل فْوَع

 ًنرجحأل وأ ةَضئاَح نيت هلو : ُهيَطْعأ ءاطغ وأ عي يف لاَ ريما ّنْبا هّللا

 ْيَلَع هللَوُه : تلا ءمَعَن: اوُناَك ؟اَنَه َلاَكَوأ :لهض ةَشئاَح طلاق ءاهيلَع

 يَرَوْا ريزلا نب هللا دبع مساك «ادبآ ةملك يلا نبا ملك ال نار

 ينّيْنم اَمُهَو ثوُكَيِدِبَع نب دوْسألاَنب نَمْحرلا دعو ةَمَرْخَم
 وود و س6 2
 لإ ةشئاَع نادشاكي محلا دبَحَو روسملا قفطَو «شيِدَحْلا َركَذَم. . .ةرهز

 عيت

 تْملَع دفاع ىَهَت ذك ف هلا لور نإ اَهلنلوُثيَو هم تَلِبقوهنمْلك

 . 008/6 )لايق ثآلك قو ُهاَحأ جي نأ ملل حيله رجلان

 اَمدَح «يعاّرؤألا اَنندَح ءملْسُس نب ديلا اَندَح - 1

 8# م2
 ًاخأ َناَكَو :ةءوُتش دْزأ نم الجر ناَكَو ثراَحْلا نب ليلا نع ؛ يرهزلا

 ِنْيِرَوْسمْلب ايل َناَمَتْساَك «ثيدَحْاَركَذَل. .ناَموُرمأ اهمأل ةشئاعل

 تناك ؛ هلع انداَتَساَف «َثوُكَي دبع ني دونسألا نب نَمْحرلا دبع ةَمْرخَم

 رمال ل حَيأل : : 88 هللا لوُسَر لَوكوةَارَْلاَو َهلا امادشاََو اَهامَّلك « اًمُهَل

 ا فول رجلا نأ مللس

 اهمال 5 يبت ج جوز ةَشناَع 000 رع درا

 .ثيِدَحلا رك. .هدَح ةشئاع نأ

 نب ةورع َنَع «يرطلا نَع «ةَنييع نب نايفس انئدح - ا
 م م 2007 و - مص س# سا - هموا

 جرخ - هبحاَص ىَلح اَمُهدَحأ يي - ةَمرْخَم نب روسملاو ناورم نع ءرْييرلا

 يذي ناك مل «هباَحْصأ نم مة لطب يف ةَيِدحلا مح هللا لوس

 ْمَكو رشلابل : ا

 :عجار] . اذ ىّح ف هللا لوُسََرَسَ يدين يهاب ثمبو (رونسما مسي
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 3 لوُكَي مسومْلاب اور ْعِمَسُهنأ «كارع نع « بيِبَح يبأ نب ديزي نع

 .نجملا نم م لَضْفأريعبلاو « نجم يف مط هلا لوُسَر

 لدلك وب ش ك دال

 كال عرب هيا رب ع ده ا
 دعس َنْبا ينعي ثيل اندَح دمحم نب سنوي انئدح -

 دعس نا ين



 راش ل هس سل ا
 نيماشم يني وُ ىلعََُو ا هلا لور اتسم :َلاَق

 «مهلند نّدأآ الق « بلاط يب نب يلح مهبل اوُحكت نأ يف ينوُدأتسا ريما

 اير اَم يسيرُي ينم ةَملصَب يبان نذآآل : :لاَق مث ءنذآأل : لكَ
 0227 راع” مك هشمأ ل

 . اهاَذآ ام ينيذؤيو

 دعم

 0 كَما 20 0
 بعذر وْ اي: يطلق هات يناس ب « بلا ّيكيف

 :َلاَقك ءانقطلاك .ةّيفأ مسك“ هنأ يلَركْد دقن ؛ كف هللا لوس ىلإ ان

 ءاينم هَ لَو لإ جرح هْيلإهثرعَدكتلََدك لاق « يل هعْداَق لخذا

 ع2 هم ع يع
 .هاإءاطعأق «يضَر : لاق َِرظَ : لاق كَمَرْحَم اَياَدَهَكَلْتأَبَح : َلاَك

 يتربخأ : يرهزلا لاَ. رَمْعَم ْنَع :قارلا دبع انندَح - اوزلرلك
 # مث رع الد عك

 لك ق قدصي - ِمَكَحْلا نب ب ناورمو ةمرخم نيا روسملا نَع «ريمزلا نب ةورع

 يه يدا ناَمْز 8 هلا لوُسَر جَرَخ : هلاك - هبحاص ٌثيِدَح امهْنم دحاو

 8 هللا لوس دل ةقيلَحْلا يذب اوُاك اذ ىَتح « هباحصأ نم هلم ةرشَع ضي

 ربي ةَارخ ملاح هيدي نيبو راب مرحأو ةرعشأو يلا

 نم برق طاطشألاٍر يدب ناك ا ع هلو سو « شير نَع
 كس سمس ءد ك2 قوم عك دج ب

 َنيَرماَحَويَوُ نب بكت كرت يإ : لَك ي عار هبات دافع
 من لع

 :لاقو : كربلا نبل ْنَع ديعس ْنب ىبسَيلاكَو]شباَحألا كل اوُعَمج دق يول

 ٍنَحلوُداَصَو لوم ْمُهَواحومج كل اوَُمجَو [شباَحآلا كلل اوس

 ءالْؤَهكيرارذ ىلإ ليما نورت ؟يَلَع اوريشأ : لق يبا لانك تيل
 م ع مك واقعد

 اوَجَننِإَو َنييوُرحَم َنيروُتوَم اودع اودَمَق نق ٠ « مهبيصنق مهوُاَعأ نيل

 قلع كت (نوُنحَيْنإَونينورحَم : : كَرابمْلا نيا نَع ديعس نب ىَحَيلاقو)

 هم قوما هه ىلا سليف ل همام
 :ركيوُبأ لاق اهل انَدّص نم تيل موت نوَرتوأ ؟هللا اهعطق

 هادَحألئاث ئجت مك َنيِرمَتُس امج اَمَّنِإ «هللا يب ايم ُهلوسَرو هللا
 لم فسم مهم ل

 َلاَق ءذإ اوُحوُرَف : 88 يبل لان هالك تين اَيلاَح نم نكلو

 ةروُصَمَرتكأ ناك طق ادَحأت يآ ام :ُلوُقَي رزه وُبأ َناَكَو :يرهزلا

 ةَمَرْخَم نب روُلسملا ثيِدَح يف يرْهلا لاق - ف هللا لور م هباَحصآل

00 21 

 َنْدلاَخنإ : 88 يلا لاك قيرطلا ضَْي اونا اذ ىَتح اوُاَرَق : َناَورَمو
 00 عع

 َرَعَشاَم هللاوك ؛ نيميلا تا اوُدُحَف ةَميلط يرش ليَ يف ميمي ديلا
00000 00770 

 ًريذُكض كري قلطْناَف شيا ةَرئقبَو هذ ىتح كلا مهب (15/6)
 دعساسو ها ةمسكو هل

 هباتكر رب اهْنم مهلَع طبي يل يللا ناك اذ ىَنَح فيلا راسو شن

 َلاَقق هتلر هبت كري :كرابملا نبا نع ديعس نب ىَحَيلاقو) «هلحار
 ؛ماَوْصَقلا تآلَخ [ماَوصَقْلا تالَخ]: ] :اوُاَقَف ءتحلأَف ٠ «لَح لَح : 8 يبل

 اح اَهَسبَح نكلَو « قلب اهل ادام ءاَوصَقْلا تآلَخ ام : لف ينل لاَ

 تامر ايف نوُمَظَمي ةَطْخ ينوثأسيل هدي يس يدَّلاَو : لكم «ليفلا

 لو تح العلف : لاك ءهباَتتوق اَهَرَجَر م ء اها مهيطْعآ هلإ هللا

 هني ملك ضربت انا هراء لله دمك ىلَح ةّيئدحْلا صف
 2 ميمو مل

 نمأمهنس راف ”رشطتلا لق هللا لور ىلإ يكشف هوحّرت نأ ساّنلا

 0 ماك ص ممل يضل ةَمَْخَم نيروسلاثيدَح
 تيييصصشلاس م

 0 همس
 نحيل فلاي لذا لو : لاق هيف" و لتي متل هلاك

 وت يف يالا ءقدو نيلي ذللك هايف لا هع اورد

 ريارقممل ا دةعو 8-2 مقسم سيا# قدعل همز
 واسس ةيييَدحْلا هايم َدادغأ اوَُ كول ب رماعو'يؤأ نب بنك احفو

 ملاّنإ : ف هللا لور لاَ ٠ تيل نع ودا لوُاقُمْمَُوليفاطملا يلة مدع

 84 ْبْرَصْلا ْمُهَكَيَتْدَتاشْيرُفنإَو «َنيِرمَتعم اًنئج انكلو ءدَحأ لاتقل جت

 ٌرِهظأ نإَق « ساّلا نيبو يني اوُلخُيو ذم مهددا او اوُماَش ْنِإَ « مهي ترَصأَق

 مُهنِإَو ءاوَمَج دَقَك الإ اوال هيف لح يف اوُلْخَدَيْنأوُماَس نإ
 ساس يهل هع سس

 يتئلاَس درت تح اَذَه يرمأ ىلع مهام هدب يفت يذئاوالإو ءاوَبآ
 ْنِإَف : لاق (درَفَْت ىّتَح : دكَرابمْلا نبا نع ىَحَي لاق) مرأه ندَْبلوأ مم هما

 ىّنأ ىّتح َقَلْطْناَف «لوُقَتاَم مُهيلَباَس : لْيَُ لاق هدم ْمُهاَندَداَم اوُماَش

 نإَف «ًالوق لوي ءاتعمَسَو لجرلا اًذَه دنع نم ْمُكاْتجْدَقنِإ :َلاَقَق اشْيَرُ

 ُهّشع انئَدَُت نأ يف انآ ةَجاَح 5 آل : :ْمُهْاَهنَس لاَثك ؟مُكيلَع ضر مش 3

 لوفي هتعمس د : لاَك «لوُقَي هتعمَس ام : تقم أل

 :َلاَققي تل دوُمْسَم بور مق : 8 ينل لَم مُهكدَح كحك ءاَذَكَو ذك

 «ىَلب : اوُلاق ؟دكولابتسآوأ : :َلاَق ءىَلَي : واق ؟دلاولاب مسا موق يأ

 لْهأ ترمْتعما ( يّنأ ُنوُسْلعَت ممسلآ : َلاَق ءآل : :اوُلاق ؟ينومهتت له ٌلاَق

 نإ :َلاَقَق ىل :اوُاك ؟ ينعاطأ مو يلهأب مكن يلع اوّل ظاك

 ها : اوُناَقَك ؟هنآ ينوعَدَو ءاَموُنقاَف دير ةَلَخ مُكيلَع َضَرَعُدَق اذ

 ةورع لاق ٠ ليدل هلوق نم اوحنهل لاق يلا ملكي لع : لاق ماتَ

 نم دَحآب تعمَس لَه َكمْوَك تلصاَتْا نإ َتآَرهَمَحُم يأ : :كللذ دنع

 ىَرأَو هوجو ىرآل ينإ هللا ىَرْخألا نك نإ إو ؟كَلبَم هلهأ حاّتجا ْبَرَعْلا

 ْصّصُما : هظرخيوُبأ هللا َكلوُعَديو اورفَي نأ اقلْخ ساّنلا م ًاشاّيوأ

 اَمأ :َلاَق ءركيوبأ : اوُناَق ؟اذ م : :لاق عَن ُهنع رف نحت «تآللاَرظَب

 َلَمَجَو اشبال اهب لزج مل يدنع كل تناك ديالو هدي يسنت يذلا

 سار ىَلَع مئاق بهن ةريغملاو هتيحلب دَحأُهَمَلك (مَلْف)فَىَنلا د ملكي

 ةّيحل ىلإ هدّنيةورع ىوطأ اَمْلكو فعمل هيلو فيلم فيلا

 هّللا لوُم اوُسَر ةيحل َنَع َكَدَيْرُخَأ : َلادقَو فيلا ٍلصَبهديَب رص يّ

 أ :لاق :ةبحش ب5 ٌةَريغمْلا :اوُلاَق ؟اًذّه ْنَم : .لاَقكهديةَورع مَكرك ف
0 

 ةّيلهاَجْلا يف امو بحصة ناَكَو ؟كتَرَدَغ يف ىعَسأ تلسلوأ ردع

 3 مآل 3اَلاَقَك“ مكسات ءاَج مث مهلاَومأ دَحآَو ملت

00 

 رمق مالسإلا اًمأ : وي

 0 «ءيش يف ُهْنم تسل لاَمْلاامأَو

 مهم لج افك يف اتم آلإ ما هّللاٌلوَُرَمَحَناَم هلو : َلاَك

 اوُداَكاَضَوَ اذِإَو «هرْشأ اودع مُهَرمأاَذِإَو ُنَدْلِجَو هّهْجَو اهب كََدَ

 َنوُدَحُي اَمو دنع مُهتاَوصأ اوُضنَح اوُمّلكتاذإَو ؛هنوضو ىَلَع نولي

 ُتدَقَو دل هّللاو موق يأ : :لاقق هباَحْمأ ىلإ عجرق لاميتا لِ

 هّللاو «يِشجتلاَ ىَرْسكو (”00/ صيف ىَلَعْتدََوَو كوُملا ىَلَ
 48 ادَّمَّحُم دّمَحُم ْباَحْصأْمّظَمي ام هَباَحْصأ هُسْظَمُيطَق اكلم تيار نإ

 ريب اشو م عم جر كم
 ؛ باهي فلق كلم لج فك يف اقر لإةخكاللو



 هوس ىلع نوت رك ساو او دلو

 َط لاميتا إما لع انما لت كت

 اذه: 8ث لف حلما لل لخ كر لك ف :اوُناَقَق ؟هتآ
 ريم مه لادم هدعلم و
 مزقلا لسا هل تّطمبك ,هل اهوا ندا نومي وق مومو

 ِنَع اوُدّصُينأء ءالْؤَمل يّياَمهّللا َناَحْبْم : َلاَق كلذ ىآر امَلَق ويلي

 ًتّرعتأو تَدْلُق دك ندا تيار : :َلاقهبَحْأ ىلإ مجرم : َلاَق ءتَيبلا

 صفح" وكمُككلا ممل جم تلا نع اوُدّصيْنأرأ مل

 ذه : :4 يلا لاَقْمهبلَع فرش لق «هننا اوُناَقَف ؟هتآ ينوعد : َلاَقَق

 لهجمات "للبت بكرم
 يع هلق ماش

 لاك يه هاج املأ ةمرْكع ْنَع «"بويأ ينربخأَو :رمعُم َلاَق) ومع نب

 ورْسَعْنْي ليس ءاَجَ هشيدح يف يلا لاق مك نم لس : الف يتلا

 را عم مو ويم لهدم سهل
 : هللا لور َلاََك باكا اعد ءًباتك ْمُكَتيو ايي بكا تاه : َلاَقَق

 يات لاق تش ”ليهس َلاَقك «ميحرلا نّمْحرلا هللا مس ْبّتْكا

 امك مُهللا كلمْساب بْتكا نكلو - َوهاَم : كّرابملا نبا لاَقو - ءَوهاَم

 0 و َنوُملْسمْلا لاَق بنك
 ُدَّمَحُم ِيَلَع ىَصاَق اًماَذَه :َلاَقَمُ ؛ مهلا كمساب با ب يِتلا لاَ يم توم

 ٍنَ لائددص ام هلال مكن كل لاو :لْيهس َلاَقَف ٠ هللا لور
 درو ةوةيدعم ل

 هّللاو : : يلا « هلا دبع نب دَمَحَم بكا نكلو «كاَلئاَق الَو تيا

 مل ود
 :يرطرلا لاق) هلا دبي دَمحُس بكا « ينوُمتيذك نإ هللا "ل وُسرل ين

 ْمُقيطحأ آلإ هللا تامر ايف َتوُمظَمي ةَطْخ ينوي : هلوقل كلذَو

 َلاَقَك «هب قوُطَنَك تلا َنْمَيَو اني اوُلَخُي نأ ىَلَع : لق 'يِبلا لاَقك (هّي
 «ةلقك
 ماَعلا نم كلن كلو ةطْفض اًذخأ نأ ْبرمْلاثَدَحَتآل هّللاو : ليهس

 ىَلَع ناكل ُجَر نم َكِيناَيلَهّن ىلع :ليهس َلاَقَف «ْبتكَف ٠ ,لبقُملا

 نيكرشملا ىلإ دري فيك هلا لاَ : نوملسملا َلاَقَف ٠ اني هكر الإ كنيد

 ومع نب ليه نبا لدنج وب ءاَج ْذِإكلذك ْمُهاَيي١ ؟املُم ءاَجْدَقَو

 ننعم كوادر ناظم كَرابمْلا نبا نَع ٠ ىَبَحَي َلاَكَو) ف سري

 ءاَذَه :ليهَس لاك َنيملسُْا رطب هس ىَمر ىّنَح هلم لمس
 ضقت مان : : 8و هللا لوس لاق «يلإ هدر ذأ هلع كيضاٌأ املأ دمحم

 88 يلا لاق ءادبآ ءايش ب ىلع كحل الًذإ هللاَوق : لاق ُدْعَي باَتكْلا

 ؛ٍلعاَتبانآ ام َلاَق لَعْفاَف «ىلب :َلاَق «٠ كك زيجسب نأ ام : لاق ؟يل هزجأ

 هر نيملسُمْا َرشاَمَم يأ : :لّدنَج وُبأ لَم «كلهانْرِجَأ دق ىََب : لركم لاق

 دعك تاكو ؟تيقل فام نَْرَئآلا ملل جدك يما ىلإ

 يبن تسلآ : تلق ف يِبلاَتباَ : طر مع َلاَقَك ؛ ؛هّللا يف اديدَسًاباَدَع

 0 لاق ؟لطاَبلا ىلَاودَحَو'قَحْلا ىلع انسلآ : تلق ءىلب : َلاَق ؟هللا

 «هيصغأ تلو هللا لور ين َلاَق ؟اذإ ايد يفةّيَّدلا يطمن ملف : تق

 ؟هبافوطتك تلا يناتسانأ تدَُمَسنَك تنسو: تلق يٍرصاَنَوهَو

 هيتآَكنإَف :َلاَق آل :تلُق ؟ماَعلا هينا كنآ َكئربخأَفآ لاق ؛ ؛ ىَلْب : َلاَق

 هّللاْيبَاذَه سا ركيابأاي تلق . دع خب بأ" : :َلاَق هيف وطتمو

 1 مصب اوان 3
 تالا ا

 0 :تلُق «ىلب : :لاق ؟اقَح

 ا هللا ل وسر هّنِإ لجّرلا اَهّيأ لاق ؟ًذإ نيد يف يدا يطمن ملك :تلُق
 «ىلب

 له سس يع سس مه عادلا كل

 ْنْب ىَيْحَي لاَكو) «كسكساق «ةرِصاَنَوُمَو لَجَوَرَع هير يصعي سيو

 (وَحْلا ىَلمُْهَن هللاَوَق توست ىّتح هزرَمب فوت : كاَقو. . زرع : :ديعس
 داق ؟دبافوكو (1/ 4 يأس سا تلق

 ًفوطتمو هيتآكنإَف : َلاَق 5 آل :ةتلق ؟ماَلا نيا ةلرخلألا : َلاَك ءىّلب
 00 همي هس ع

 نمر امل: َلاَق- ًةلاَمْعَأ كلذل تْلمَحَف :رمع لاق : يرهزلا َلاَق - ءهب

 ءاوُقلحا مث ٌءاوُرَحْناَف اوموُق : : هباَحصأل #4 هللا لوُسر َلاَق «باّتكلا هيض

 متيم « ترم ثآلك كلذ لاق ىَتَح جر مهم مقام هلو : َلاَق

 م َتلاََك سانام يفك اَم كركم ةملسْمأ ىلَ لحد َمَقدَحأ مهم
 هم همك

 ىّنح ةَملك مهنم ادحأ مَ ال مث جرخا كلذ بحُتأ هللا لور اي: :ةملس

 مُهْنمادَحآ ملكي ملق َجَرَحَك مان «َكَقلَحيق كَقلاَح َوْعْدَتو كنب َرَحْنت

 َلَحَجَو اوُرَحَنَف اوُماَق كلذ اَوأَر اًمَلكُهَقلاَح عدو هيدَهَرَحَت كلك لعق ىَّح

 ةوسن هَءاَج مّن ءاًمع اضن يمضي َداَك ىَّنَح ًاضْعَب قَلحَيْمُهضْنَب ب

 تاَنمْؤُمْلا مُكاَج اد اوُنمآَن يذلا اَهيأ ايل : َكَجَوَرَعْهّللاَلَرب أك تنمو مال # سلا

 مَع ”َمْع َقّلطَم : :لاق[٠ ةنحتمنل] (رفاوكلا مصعب علب تح «تارجاَيم

 نايس يبأ نب ةيواَعم اًمُهاَدَحِإَم | جوت 5 «كرتتلا يف هلاك ِنيئأرما ذوي

 نمل ريصَيوُبأهءاَجَ ة ةّنيِدَمْلا ىَلِإ مجرم هيأ رب داوْفَص ىَرحَفلاَو

 نب ريصيوُبأ هلع مدن : كراَبمْلا نبا نع ىَبحَيلاكو) ملم وهو شير

 يني نمافاك الجر قيرش نب سنخألا رجساَف جاهم املس" مقل دْيَسأ

 ءهاَقولا هلا هللا لوُسَر ىلإ اَنْهَتَم بكَ دَعَم ىوَمَو يو نْيرماَع

 ىَلِإ ُهَمَك ُهَمَكَدَق ؟هيق اَنَل َتَلَمَج يدنا َدْهَمْلا : اوُناَقق نجر هبلط يفااوُنسراَ
 م مم هيف

 «مُهك رمت نم َنوُلُاَي اوت يلا اذ هباَقلَ ىََح هب جرف نيلجرلا

 ديَج ادَهنآلُف اَيَكَْيس ىَرأل ين هّلاو : نيرا دحأل ريصبوبأ لاَ 5

 لاَقَف ترج مث هب ترج قل يحل دن | هللاَو لَجأ : لاف را لسا

 ىَنأ بح خلا رَكَو دري تح هبرض هم تكا ؟ لإن ينرأ : ريصت

 رعد اذه ىآَرَدَقَل : ف هلال لَم وُدْعَيَدجْسَمْلا َلَخَدَق دق َئيدَمْلا
 000 ووسما عل

 وبأ َءاَجَف «لوُقَمَل يّنإَو يِبحاّص هّللاو لك : 0

 يناجي مث مهل يندر دق كد ُهَّللا ىقوأ هلو هللا يبني : لاق :لاَقَق

 الق ٌدَحآهكالاك ول «ِبرَحرَعْم ألي 500

 ُتَنَقَتَيَو :َلاَكرْحَبْلا فيس ىآ ىَّبَح جرف مهل هريس هنأ فرع كل ٌعمَس

 دق لج شدو رضا لصق رب ىأب حل لل وأ

 اهو وفا ملا ىلإ اخ رسب شتا

 مهل لسمك َمحّرلاو هللا هدشاّ اق "يلا ىلإ, ” شيف تَلَسرأَ « مهلاومأ

 يدناَرُمَر لجموع هللا لبا مهيلإ 2 يبل لَسْرأَ «نمآَوهف هنأ نم

 ةيمح) علب حا جدفلا] مصل ْمُكَيدِيآومُكَنَع مُهيديَفَك
 ريو لو و تعا

 اورق مو هللا يهنأ اورقي مل ْمُهنأ مهيِمَح تاكو[ :حتفلا]4 ةيلهاَجْلا

 لولا :عجار] . تلا َنْييَو هيي اوُلاَحَو ميحّرلا نَمْحرلا هللا ملسب



 نييفوكلا لششسم

 7 نب ِهّللا دْبَع اًنُئَدَح : :لاَق. العقلا ديس نب ىحباكََح - 11 “/
 هه مسعب م

 ٌةَمّرَحَم نب روما نَع «ةَوْرع ع ٠ «يرهزلا نَع ٌرَمْعَم اًندَح « ءكّراَبملا

 مْ علطب يف يَا َنَمْر ا هللالوُسر جرح لاق مكملات

 نيل يدوم مانو مدرك. .٠ لم ةَرشَع

 أ نرآ :لاك؛ 07 َلاَك ءًادّيَج 2
 ىَلوَمْلا كو دلت تح 'يِماَلا برص مث ريصبوبأ هسا هاطْنأَف : لاق

 ين وهو ف هللا لوُسَر ىلع - اوُمَعَر - َلَخَدك 8 هللا لوُسَر لبق مْجَي
 ريب مع ممل د

 :هآر نيح 8 هللا لوُسَر هَل لاق «هيغَس ةدش نم اًصَحْلا ني دجسُملا

 ىاَراَمَلَف : لى - قالا دْبَح ثيدَح نم اون َرَكذف - «ًارغُداَدَه ىََر دق

 هزاع # يي ةرظر
 ينقل امْنِإ اوُناَقَك « قف هللا لور ىلإ مهم بكر شيرت كلذ

 نيا أل اوَه لخدت نأ كنا نإ ءانلاومأ ب هديو لكن رحّنو ءانيش كتم

 َلَمن مهلا نع َرِجْحَتو مُهعتمتو (977/ 4 )كحل يف نم اوُمكسأ
 مكن مهيدي فك يذلا وَ لجو لنآو اق هللا لرد

 هلل سر يلم حو علب ىتع ىّتح آَرَثَك 4مهْنَع مكي

 «يّكمْلا داَبَع اعرب َسَحساكدَح [هللا دبع اًنَقَدَح] - للس
 ركبمأ نع ءِرقْمَج نيا هلا دبع ادَح ءمشاه ين ىلوَم ديعتس ويل انكدَح

 نب َسَح تعب َلاَكرَوسمْلا نع « «عفار يبأ نْبهّللا دع نع ِرثْعَجَو
 َّدمَحَف هّيَقلَك ٠ ةَمتعْلا يف يان: : هل لاك «هلاَتببْطَْيِروسملا ىلإ نّسَح سس

 ءلم 6 يدع
 مُكِبَست نم يَلإْبَحأ رهص لو بَسْنآلو بس مام : لقول هللا

 اهلطَسب ام يني ينم سس حش ةَمطاَق : :لاق هللا لور نكلو ْمُكرْهصَو

 يبست الإ[ ب ابسألاو باسل ةَمايقلا مويْمطَقيهنو اصب اَم يضفي

 :عجارإ ُهَلًار ذاع بَهَدُك «كلذ اًهَضْبك َكتجْوُرْولَو ءاهتنبا َكَتحَتَو يِبَسَو

 [لوللف

 طساق نب رمُتلا نم نائس ِنْب بْيَهُص ثيدح
 دم مرا جك

 دّمَحُم نب جاجح اًنئَلَح - ١4

 يت ركب يبت «د ءدعس

 ا :لاَكَو و

 . هعبصإب ةَراشإ :َلاَق

 نا ينمي - «ثِيكَلاق :لام.
 ِءاَبعْلا بحاَص لب نع ع جنا نب < :هلا دب دبع نبا ين

 نسا ٍنَح رفد انام انَح ١- ا

 00 سا سةشس همر
 ةرئاقدنمأ لج اي: 0 لقتال

 ٍلطابلاب اج لَحَتْساَو هّللاب اه اهيل هءانآدي 7 هي هنأ ملعب هَللاَو او ًاقاَدَص

 لهآ مَكعَيهللاَو نيد لجر نم نأدا لجوال ءناَزَوهَو هي مْويهَللا يقل

 ُهاَقْلي موي لجو ع هللا يقل / لطاباب ُهَلَم لَحَتماَو هللاب هر هِللإ ٌءءاَدأ ديري ير
 ماعم

 .قراس وهو

 اهيل ل لان ناس ني بيهم ثيدَح

 دبع لع ؛تباك رع ؛ مكس ني داَنَح رع ٠ يوان 1 ى.ضسا#
 هتف رحيق لا لورا :َلاق . بْيَهص ْنَع « ىليل يبأ نب نَمْحرلا

 َناَكاَيِدِإ : 9 يلا لامك : لق: رب تح م

 ُهّللا ىح راف يش ءالؤم َموُرَيْنل : :َلاَقَك «هتمأ هنيجعأ أ مكلف ناك مي

 مهريق نم ادع ولع طلت ذات تالك ىتشإ نشرح

 ةقاط الق عوج اوأ لقا امأ : اوُناَقَق : :لاَق «توملا وأ ٌموُجلاوأ مهي

 َنوُصْبَس ثآلك يف تام : : ل هللا لوُسَر َلاَق : :َلاَق تملا نكلو «هبانك

 كابو لوُصأ كابو لواَحأ كب مهلا :ّنآلا لوثأ انك :َلاََق : لاق ءانلآ
 8 م

 [للقاا 1 14179 للأخ لكلا :رظنا] . لتاقأ

 يور هراشفا 6 سا سا »سا سيت
 «ةّريغملا نب ناَمْيلَس انئدح :الاَق . جاَجَحَو .رهَب انئدح -7

 لوُسَر َلاَق : لاق. .بلهص نع « ىليك يبأ نب َِمْحرلا دبع ْنَع «تباثنَع

 كلذ سلو يَ لهلك نمؤُما رمان « نمؤلملا رمأ نم تبع: : 8 هّللا

 هنياصأ إو ارْيَخ هل كلذ ناك ركَش ُءاَرَس نباص نإ «نمؤُملل 5 الإ دّحآل
 سا اماش

 هر مع م

 [14430 71447١ 16117 :رظشا] . اريح هل كل ناكر بصق ارض

 تباكْنَع «ةَملَسْبأََح نب دوره يادَح - لو
 هللا وسر لاق :َلاَك .بيهص نع ٠ « ىلي يبأ نبا نَمْحرل دبع ْنَع «'يناثبلا

 هّلا دنع ادعم مُكلنإ جلا َلهأ اي : اوُدوت جا نجلا لهأ َلَخَد نإ : 3
00 

 اخذو لا نع ءانسوحَرُو هوجو ضيم وم امو: اوُلاَقَف هوَرَت مل

 انيس هللا مُساَطْعأ ام هّللاَوَق «هْيلإ نظيف باجحلا اًجحْلا فَشْكيَف :َلاَق ؟هنَجْلا

 «ةَداَيزَو ىَتسُحلا اوُيَمْحأَنِي ذل كف هللا اوُسر الم نم مهْيَلِإَْبَحَأ

 :سنوي] 2١[ .
 ٌةَّمَلَنس مربعا هك

 ايبا نع ءبلهُص نع ؛ 0 «تبانْنَع

 مُكلَد نإ جلا له اي : اونا راَّلالْهآَو نجا ةنجْلا لهأ َلَحداذِإ : لاك

 اًئلخْديَو ءاَاَْيأب انك انيِطْمُيو اَنيزاَوَم لفي ملآ : :اوَُق «ادعؤم للا دنع

 هللا ىلَجتف #0 4)لاق ب اّجحلا فش كرات ايي جلا
 معنا لإ لم لإ بحايل مها مق َلاَك هلل َجَورَع

 | ممل لل

 ايا املس انئدَح لاق يك نمد ادَح - ١6

 ا 00 رت لسا كليك :َلاَق .بْيهَص
 دق ينإك :لاَق محن : ”لئاق لاق ؟يل مك : :8 هللا لوُسَرَلاَقك :لاَق «هب مما رع ساس

 ! ؟ءالْؤَم فاي نم : :لاَثُك « هموف ماد وج يطغأ ءاّيثألا نم اين تكد

 اي ا ممومل#

 هللا ىح 2601 :لاق (اَمِلس كلش هذّهب ةهيبش ةَملك أ لهل موُقي م ذأ)

 أرب نمو مل لس أذل ثالث ىو خا .هيلإ

 انوش ولك لاَ «هنآلص ىَلِإماَنَ : لاق هاكر كبل كلذ

 ونجا وأ ءآلَق ْمهرْيَغ نم ودع امأ :َلاَك ىَلصَ :َلاَق .ةآلصلا ىلإ اوُعَرَك



 نييفوكلا دن
 َ مهم تاما كلك تون , | مِهْيَلَع طْلَسَق : :لاَك «تْوَمْلا نكلو ,آلَك

 ليتك بأي راَيمهّللا : لوُتأ يآ دورت يذلا يسهم ءافلا نوُبس و
 لم ل ع ع رس 0 ل

 141141١[ :عجار] . هاب آلإ وق الو لوَح الو ل واَصأ
 ساص

 امم

 انه. ..ةَملَسْنِب ُداَمَح اًنئدَح :َلاَق .ُناَمَع اَنْئلَح -5 يمو مام ةهربااق

 اوُعَِم ا اوُناَك : هيف لفي ملَو داتسإلا اذهب هلك مآلكلا اذهب ءاوَس ثيدَحْا

 . ةآلّصلا ىلإ اوعَ

 «تباكانثدح ناَمْيلَس اَنْكدَح «هباّتك نم نافع اننَدَح - 1514 /
50- < 

 رْمأل تبَجَع : :48 هّللا لور لاَكَلاَق .بيهص ْنَع « ىليل يبأ نبا نع

 نإ ءنمؤملل لإ دَحآل الذ سكري لهل نمو َرئآنِإ! نمؤُملا

> 2111 2007 

 :عجار] اري ناك َرْيَص ارض نباص نو أو يح ناك كش هر ُهئاَصأ

 [لوللا

 مسرب هس ساو اس

 اَنثَدَح - - ملا يني اح اند دع اد 15144

 ناك هللا لوس نأ ؛ بِه بيهض نع « ىَيل يبأ نب نَمْحرلا دبع نَع تبا

 اَياكمَم شان رب شل الس فش هيت هلي نينح ميل

 ؟َكْيَنَش فَ ُلرَسُت ياها« ذك رملي ل الارق هلا لوس
 مسمع ىيرسو# 02

 0 الوُه موري نل : َلاَتَك « هما ُةرْثك هْعجْحأ ْمُكَب ناك نسف ايد :لا

 لست دام ثآلك ىدحِإ كبي كما يَخ ْنأ : :هيلإ ُهّللا ىحوأف ! ؟ءيَش

 ْمِهْلَع لس ْنأاّمَِوٌعوُجْا وأ ُهسيِتسيمهربغ نمآَودَع مهيلَع

 لق ٌعوُجْلااَمآَو ؛مهيانل ةقاط الدمام :اوُئاَقق «مُهرواَشَك «توملا

 ةئآلك يف ْمُهْنم تام «تاوملامهلَع لَسْراَك "نوما نكلو لَ ارم
 :مهترْتك ىار ثْيَح نآلا ُلوُقأ اَنآَف : 8 هللا لوُسَر لاَ ءافلأ نوُعبس ماي
 لقال :عجار] .”لتاقأ كبو لواصأ كبَو لواَحُأ كب مهلا

 دْبَعْنَع ؛تبائانآبأ ٌداَّمَح انَدَح ُناََّع انْلَح 68
 ةَيآلا هدم الن ملا َلوُسَر نأ ؛ بْيهْص ْنَع ؛ىلبت يبأ نا نمل

 هعقلام ممم

 ةّنَجْلا لهأ َلَخَد اًذِإ :َلاَق [5 .سنوي]4ٌةداَيَزَو زو ىتسحلا | انسحاب يذّلل»

 ديري ادعو هللا دع مُكَلنإ نجل ةّنَجْلا لهأ اَي :ًايداثم ىَداََرَتلاراّذلالْمآَوُةّنَجْلا

 انهوُجو ضو ايزاوَم لفي ملآ ؟َوُهاَمَو : :َنوُنوُ ءهوُسْكَرجْتينأ
 نورظْنيق “ باَجحلامُهلْافَشْك : لاَ ؟.اّنلا نم انرجُيو نجا الخديو
 ه9 هدرا سس حمل بخلايا هلا: َلاَق هبل

 [19145 :عجار] . (مهيعأل)

 ؛ ملْسأ نبدي انآ ٠ ٌةَمَلَس نب داَمَح اًننلَح ءزهب اًنندَح -
 سة مس 5
 نكي ملك يف لاصخ تآلث ةلول : اًمهضض بّيهصل لاك باطَحْا َنْبَرَمْعنأ

 يبأب كاتم : َلاَك ءانيش بيع نكات هلو ؟ نه امو : لاق «سأي كب
 سو س# ما هول

 نَكل اجر تاو ءطس نّبِرمْلا ىَلب عاود دلو حب

 قل هلا لور أدإ ىّنحَي أب يناثلا اَّمأ :َلاَق ءَلاَمْلا دلسْمُمَال نو

 قوما ينإَف طساَق نبا رمّتلا ىَلِإ يئاَعذا ّمآو ُفاَقْل ىَّتح اَهْعَدأ دل اهب ينأك
00 

 ْلَهْفُلَّمْلااَمآَو لكن مة هذهف ةلبلاب يل عصا نكلو مهن 2

 .؟قَح يف لإ قفلأ ينارث

 ا /1) يعز 2ع ةيجات' ثيدَح
 0 د

 اوؤاه5 ح 1

 2 55175) يعا رخلا د ةيجان ثيدح

 مشو هارب ةرعا يس
 اع هيلا. امان عير - 151

 :تلق : :َلاق ( هللا لوُسسَر ندب بحاّص َناَكَو : :لاق) يعاّرخلا هيج 8

 همت يفُهّلعَنْسسْعاَوهرَحلا : لاك ؟نذبلاَّنم بط اًمبٌمنصأ فب

 [ هدعبام رظنا] .ه مولي سانا َنْيلَحَوهتَحْفَص ب رضاو

 ْنَع هيبأ ْنَع ٌةورع نب ماشه اَنئدَح «ةَيواَمم وبأ اند - لكالف

 َلوُسَراَي :تلق : :لاك (8 هللا لوُسَر ندب بحاّص َناَكو)"يعاّرخلا جا

 يف اًهلعَت قلا م
 سفساو 5

 5 اهرحنا : لاق ؟نّدبلا وأ ليلا نم بع امب مئصأ فْيك هلل

 . وُ سانا نحو الع لَ ماهم

 يبسارفلا ثيدح
© 

 نمحْرلا دبع وب لاق) دس نبهان نايل

 قع هع م. مع
 دس ربي اند يس لس يس

 نب نع ؛ ةردطت نمل اوس ينبح رت
 ل اق يبل لاق ؟لاَسأ : : 8 هللا لوس وسل لاق يسارا نأ ؛ يس ارفلا

000 
 .نيحلاصلا لآساؤ دب آل لئاّس تكنو

 يقفاقلا ىتسوم يبأ ثيدح

 -(ُهَي ديت ينإ هب بشكو) بسب يق - 14165

 انوُسْيتِنْب ىَْحَيْنَع ,ثراَحْلا نب وِرْمَع ْنَع ءدْعَس نب ثِبَل انئدَح

 8 ثدَحُي يسهل ِرماَعَنْب ةَبقع عِمَس 'يقفاقلا ىسوُم اهآ ذأ ؛ 'يمّرضَسْلا

 ْمُكَبحاَّصنِإ : ىسوُم بأ لاَقف «ثيِداَحأ © هللا لور ْنَع هرببمْلا ىَلَع

 :َلاَق نأ انيِلِإَدِهَع اًمّرخآ َناَك ف هللا َلوُسَرنِإ "كلام وأ ظفاَحَل اذه

 ل اَقْنَمَف يّنَع ثيِدَحلانوُبحُي موق ىلإ وعر هللا باتكب مُكلع

 .قال نط يلع الح ءراذلا نمُهَدَعْفم اوتو لثأ ملام يلع

 نييفوكلا دنسم سد ' اس

 هيبأ ْنَع «يمرادلا ءارشعلا يبأ ثيدح

 يدوم ع ءرا ك ل
 «ءارتثملا يبي نع ؛ 0 1016

 000 19161 16185 :يظنا] 1 اعفخق يف طل 7

 «ءاَرَشعْلا يبأ نع ؛ َةَمَلَس ْنْب داَمَح اَنْنَدَح :ناّمَع اًنبدَح -7
 ميرور ماع

 .كيبآو :لوقي هتعمسو : َلاَق . هلثم . . . كلف يتلا نَع « هيبأ ْنَع



 مارب ةرااص را
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 ْنَع «ءارشعلا وبأ اًنُئدَح :لاَق. ةَمَّلَس نبا دامح اًنئدح :ًالاَق. ٍجاَجَحْلا نبا

 . عيكو ثيِدَح. .لْفم ينل نَع « هيبأ

 «سرشأ نب ةرئوح انئدح [هللا دبع اًنَكَدَح]]

 .هَوحَنَرَكذَف : . . ةَمْلَس نب دامح اًنئدَح

 ةَبيِبَح يبأ نب هللا دّْبَع ثيدح

 كح ينفي هب ابكو) دبس نيك - 1064 مار ءعام
 َللادبملَلق لاك جس نإ لصاتسإيَحُمَْع 0

 اَنلَج ١ 21111011 َلاَك- ءامَدِجْنَم

 141١4[ :عجار] ٠ هيخك يف يصير 9 مام ؟ لجيل ءاش

 مرنم هش ري رب مريب رعاع

 ْعُمَجُم يدَح «فاّطَمْلا اًنكلَح ءدَمَحُم نب سنوي انئدَح - ١0

 رعإ ريس رص
 لوسر انءاج : لاق. خيش هكردأهنآ دج لهأ م ملغ َْع «ٌبوُقعَي نبأ

 لوس ىقنشماَف "ساه َمَمحجاَو مج ءاتف يف سلجم ًءاّبقب 8 هّللا

 «ينلوانق «ٍمْوَقلاثَدْحَأ انآو هنيمينَع انو برَشَ ؛ تنك قولا
 هم

 :عجار] . انعم نالت هيلو ذوي ان ىَلص هنأت ظنح
 ”- لمحو سل

 و « تبرشف

 [لتلالو

 عادت

 ندم ند هّللا ِدْيَع نم نأ نأ هتعمتسو (009/4) : هلل

 نب ليِعاَمسِإ ْنَع «يدرواردلا دمحم نبيع دبع انكدَح (ةَبيَش يِبأ

 اني ىّلصَق ف يبل انءاَج : َلاَم محلا دبع نب هللا دبع نَع :ةئيبَح يبأ

 . دس اذ هيؤك يف ُهَدَياعضاَو هير « لهشألا دبع يني دجّسَم يف

 مما6 م

 يلْيدلا َرَمْعَي نب نَمْحْرلا ٍدْبَع ثيدح

> 
 ِءاطَع نب ِرْيَكُب ْنَع ءُناَيفْساَنَْدَح عكر اَتدَح -5

 لور دهَش : لوي يلبدلا َرَمعَي نبا محلا دْبَع تغمس : لاق . يللا

 ءهّللاَلوُسَراَي :اوُناَقَك . دن لهأ نم ساكنا ةقرتب" او ا هلا

 َلبقءاَج نم «ةكَرغ ْجَحْحَحْلا :48 هللا لوُسَرَلاَقَف ؟جَسلا فيك
 نيَموَي يف َلُجَعَت مف ةّئآلَ ىنم ماي «هبَح مك عْمَج هليل نم جفا ةآلص

 َلَمَجَفُهَّفلَخ َفدْرأ مث [0.6 قرقبلا]4هِلع من آلكَرَخآَت نويل مدل

 [ا4ة٠4 :عجار] . نهب يداي

 همس ره - 7 0 ١

 ميحس نب رشب ثيدح
 يب هيو

 ؛ ٍمْيَحَس نب رشب نع هرج نف مقا ع رايد نْب

 يقل 000
 :عجار]. 5007 «نمؤم لإ جلا لْحْدي اله : قيرشُلا ماي

 [لوودك

 0000 درب . قير

 انأ ةثعمتسو) ةيش يب ندخل انئدَح - 116
 1 هماو

 َّنِبدِيَر اَنتدَح :-لاق (ةبيش يبأ ِنْب محم نب هللا دبع نم

 لا يلا يح« لك باَبحلا

 2000 يناَعَد :َلاَق 3-5 كلذ نشْيَجْلا كو 2 ا

 . ةينيطنطسُفا اَرّهَق «هئدَحَف ؟ ينسق كلملا دب

 يع يش لا. فاما ري
9 20 

 ىناوذدعلا دلاخ ثيدح
 - ب 22 دا

 هللا دْيَع :لاق) دّمَحُم نب هللا دبَع انتَدَح - لواككا

 (ةّبْيَش يبأ ِنْب دمحم نْب هللا دْبَع نم اَنَأ ُهّن هتعمسو
 يد سرر مرو دقن

 «يفئاّطلا ِنَمْحرلا دْبَع نب هللا دّبَع نع «يراَرل ةيواتم نب نوم اًنكدَح

 يف اق هللا لوُسَر َرصِبهنأ ؛ هيأن ع ٠ «يناَوُدَعْلادلاَخ نب نَمْحرلا دبع نَع

 رْضَنلا تلح يني وح اصح الأ سؤ ىلع مك َهو فيت فرثت

 ماوه د م و 32 د :لاَق
 يف اهتيعوق : :لاَق تح ىلح قولو الا

 اًذاَم : اوُلاَقْك ف يق يتعَدَ :َلاَ يف اًهنأرَ قم هلم انآو ةيلهاججلا

 ًِ هلعم مرسل 2م
 لاق مآلس

 نحن : شرف نم مهعَم نم :لاَقَق يلع اح
 ني اق لوين ءاًنبحاصب هلع

 يحمجلا دوُعُسسَم ِنْب رماع ثيدَح
1 20 2-8 

 بريمن نع 0 الايس نع ٠ كو اندَح - 11

 ” ماكل ذو
 5 رابلا ةَمِيَقْلا ءاتشلا يف

 هس نس همصر#

 ناسيك ثيدح

 دبع نْب َناَمْيَلَس َنَع « ةَميهل نبا انْكدَح هيف انئدَح - ١93154-

 يف رايحين ؛«ريخأ ابن ءُاَسِك نبات ءِنّمْحَرل

 «ةَراَجّتلا اهب ديري قاَقُزلا يف َرَمَخ ُهَعَمَو ماشا نم لبقآ هنأو الق يبل ِنَمْز

 َلاَقَف دج باشي دج ىلإ هّللاَلوُسَر اي: لاَ ف هللا َلوُسَر ىئاق
 يرسل ل“ سمس اي

 َلوُسرَي اهيا : َلاَق ةلَدخَبصرُح ذَكاَهّنِإ «ُاَسَْك اي + هللا لوُسَر

 .اًمْرُحَو نترك 01/4 :4 هللا لوُسَر لاك هللا

 . اَهَكَر اًهكَرهأ مث اهلجَرأ َدَخأَك قاكزلا ىلإ سنك قلنا



 0 2م

 0 لاق. دج َّنَع ديم

 نم يلب َحأ تنل هللا َلوُسراَهَّللاَو : لق ل ىلا يد

 ل ءهديي يسن يلو : كف ينل لاَ ٠ يسقنألِإ ءيش

 نم يلب َحأ هللاونآلا تن : اَمْعَ]لاَك «هسفك نم هّبلِ[ب َحَأنوُكأ

00 00 
 1851١ :عجار] .رمع اي َنألا : ل هللا لور لات « يسمن

 6. يم .

 اقغلا مَع ةلضت ثيدح

 نبني يد : َلاَق ا لكني

 يدَج يِنئدَح : :لاّق. "ينيدُم يراقغْا ورمَع نب ةَلضل نب ِنْعَم نب محم

 هنأ ؛ يراقفلا ومَن ةلضَنْنع «ةكضت نب نعم هيبأ نع ( نعم نب محم

 لف هللا لور ىَقَسَف هلل ئاَوَش هيلع مج يرمي © هللا لور يقل

 برطلا أل :9 هلل لو وسر : قش الاول ةلن برش

 050 ةعجار] قنا ةئس ينبع و دحان
 ما مش

 - لك لم ا لا

 يشخُم ِنْب هي أ ثيدح

 جا ْ

 ةئيحصو - وعزل محل دبى ين : لاق. ٍحْبص نيَرباَج

 اهل دو وساع
 يف هللا مْ : لوي مقل رخآ ي فو هما لوأ يف يمس الاكو - طساو ىلإ

 0 كاتم لوأ يف يٌسسُم كن : :هلكت لف «هرخآو هلأ

- 07 

 اد «ديعس نب ىَحَي

 يأ يَنَجَّدِإ «كلدْنَع ةكربخأ : :لاق ؟هرخآَو هلوأ هلا مسي ل م
5 

 رقاق مبا سم ع أك عك هيعرم 2
 ب ناك الجر نإ : لوقي هتعمس قف ىلا باَحْصأ "نم ناَكو « يِشْحَم

 [كلا] لب : لاق مل هماَمط ٍرخآ يف ناك ىَح مسيل ظني ف يبل 7 هدو
 ملف مس ىّنح هَمَم كاي ناطيَشلا لاَزاَم : يلا لاق «ةرخآو هكوأ

 .ءاكآلإ أيش هنطب يف َقي

 دبع ْنَع ٠ ٍمَكَحْلا نَع «ةبعَش ةيعش اًنئدح : لاق. عيكو انندَح 5

 9 يبل ناك : ناك .'يملسلاةعيَر نب هللا دْبَع نَع ؛ ىَيل يبأ نْب محل
 :9 يبل لاك ٠ هللا الإ هَل ال نأ دهشأ : :لوُكياندؤم ممسك ءِرَفَّس يف

 :48 يِتلا لاَ ٠ هّللال وسر اَسَحُمنأ هش : : لاق .ُهّللا لإ َهَلِإ ال نأ دهشأ 1
 دا لو

 ايزاَع وأ منغ عار ُهودجن : الف يبل لاك ٠ هللا ل وُسَركَمَحُم ينآ هش

00 
 هذه ده نورت : َلاَقَف «ةّدوُبم ةلخس ىَلَعم : َلاَقك يداولا بم ملك ٠ هلهأ نَع

 .اهلهأ ىلع هذه نم هللا ىلع دوه ايدل ؟اهلهأ ىَلَح نيه

 َلاَق)يِرسلاَنْب :رشب انئَدَح ءهّللا دبع نب يلعن - 1١ # نم مل

 8 نب رشب اَنئَدَح ةَمَثْيَح وي ينئدَحَو :نّمحّرلا دْبَع وُبأ

 تاع « برم نب واح نع ؛قاحلسإ يب ع ايس اند (يرملا

 3 هلال راي :اوُلاَق ٠ ملي :َلاَقَق رّصنلا ]لحب
 ب اكمل كه درك سعمرل م سا هم

 اح نب تاق مهنم مهناعإ ىلإ هلكت الاجر ْمُكَم نإ :لاقق مل

 | ١ 2 نب ميح ثيدح

 مدع 2

 ينج هيأ 0 «ةريغم

 كاس الأ: ناك . عاقل ةّجَح يف هللا وسر ده هنأ رمَع نبا ري ص ع

 ْمُكِرْهَش ةّمرُحكو ءاذه ْمُكمْوَي ةَمرحك مارح مك مُكضارطأو مكون
 [هدعب ام رظنا] . اَذَه َمُكَدَلَي ةَمرحَكَو ءاَذَه

 :ةَميَحوُبأ ينكدحو :نمحّرلا دْبَع وُسأ لاق 5-6
 [هلبق ام عجار] . هّلثم َرَكْذَف . . .ريرج اًنكدَح

 قب هللا كيد ثيدح
 يي

 7 ل6 أو تر كيلوا © طل اقسام يح ا

 ورع رو ماع

 يسمي نيحَو حبصُي يح : :لوُقَي ملم دّبَع نماَم 9 هلال وسر لاق

 الإ َناَك الإ يئاق دس «آنيد السلب أبر للاب تضر : تارَم ثَآلَك

 عموم س6 111/4 :رظفأ] "نمبر لل ىلع اح

 نيحَو اقل ينم يطوي راب أبر ا

 .ةَمايقلا موي هيض نأ هللا ىلح اقح ناك انآلك حبصُي مي

 ليقع يبأ ْنَع ٌةبعش اًنكدَح ,0 مسالا نب مشاه اندَح ١8

 هِرْضَنلاوُبآ لاق) ٍمآلّس يبأ ْنَع يجنب قياَس ْنَع «لآلب نب مشاه

 ,48 يل َمَدَخاَذَه : ليقف ص مح دجْسسَم يف لُجَر هرم : لاق (يشبَحْلا

 َكَنييَلواَدتيمَلا# هللا لوُسَر نم سمس ائيدَح يلح : َلاَقق هيِلإ ماَقَ

 يسْنُينيحلوُدَي دبع مام : :لوُقَي 8 يلا تمس : لاق ؟!لاَجّلا هيي
 7-00 سرب ه مم ع
 ترم ثآلك ايت دَسَحْسِبَو اند السلا آر هللابت يضر حبصُينحَ

 ٍ ةيضار اهلل ىلع اح ناكل



 1١5116 ح : نييفوكلا دنسم

 انثَدَح ءدْعَسْنْب نيدشر انندَح «َنآليَغ نب ىَبحَيانكدَح - لتده

 كده يح نب نحل دبع ْنَ «ةرييه نب هلل دبع ع « ومع يركب

 :لاَماَعُط هَل بر اذِإ يلا ناك : :لاَق فينس نام يبل مدح لجَر

 َتتْغَو «تْيَقْساَو تْمَتْطآَمُمَللا : َلاَق هماعط نم َعَرَف ادإَف ءهّللا مْ

000 
 [751/17 :عجارإ . تيطعأ ام ىَلَع دَمَحْلا َكَلَق «تيبتجاو تيدهو «تينفأو

 عردألا ندا ثيدح

4 
 ,ملْسأِنْبدْيَرْنَع دنس ني ماسه ميكو اَتدَح -

 ٍضْعْ جَرَخَ «ةليك ت اذا يبا سرحأ تنك : َلاَك٠ عرذألا نبا نَع

 ٌرَهَجَي «لُجَر ىَلع ارم نقلنا يدي دَحأَ ينآرَق : لاق. هتجاح

 ءهّللا َلوُسَر اي :اتلُق : :لاق ءايئاَرم نوُكَينأ ىَسَع : : 8 يلا لامك نآرشلاب

 َرَسألا اهواك : َلاكَمُك يدّيّضْكر : لاق ؟نارثفاب (رهجَي] يصب
 ةملععرل هم ع

 يدي َدَخآَف هعجاَح ٍضْنَبل سرح انآو ةليك تا حر مك : لاق ةَّبلاَقَمْلاِ

 نوي ىَسَع تلق :لاق آرثر هْجَي يِلَصُي لُجَر ىلع ارم
 وُ ِهّللا دبَعَوم اذِإَفْت رن : :لاَق بان لك: ف يبل لامك ؟ايئارم

 1 . (نيَداَجِبْلا

 صاقو يي نب ب نب عفان ثيدح
 نوت بْنَع ؛يدوكسسلا آباء - انام

 ةاطقل يقارطاق اك ب حال
 يلع عد

 0 :عجار] . هللا هي لاَجَلا َنوُاقُت قو هلل مه مولا نونا

 «قاَحْسإ وبال (0041/ 8 )مَنْ يوم انئدَح - 7
 نب عفان «ةَرمَس نب باج نع ؛ريمع نب كلما دبع نع ؛ «يراَرَمْلا يمي

 برشا لف نم موانع يف هللا وسر عمتك: لاق . ٌةبتع

 قا دعاك وَ مْوةنكأ هلع قا ١ ,عفوملال بايمن

 :َلاَق. يدي يف نُمدَعَأ تاّملك عيرأ هّنم تظفحف هير مهني تس
 مث ؛ هللا ان سراف َوُرَْتمُ هللا ابق رمل ةريِزَج َنوُرْغَت

 له مص س22

 [ هلبق ام رركم] . 00 هللا اًهحَتَْيف مولا َنوُرْفَت
 م مرو كل ع عم م

 . ؟موُرلا حنت ىَتح جري ال َلاجّدل

 وألا ل0 تا: 235 3

 مرداس نجحم تيدح
 ةءادجب هاما اس يحض سا

 يني نيسح انئدَح «يبأ ينئدَح ءدّمّصلا دبع انتدَح - *1١9187-

 عرتألا َنْيَنَجْحَمْدأ يلع نب ةلظْنَح ينكح «ةَدْرُ نبا نع ملل

 ُةئالص ىَّضَق دق لُجَرب وم اف ءَدجْسَمْلا لَخَد 8 هّللا َلوُسَر نأ ؛ هن هند

 يذلا دّمملا دَحألا دحارلاهللاب كلآسأ يملا : لوفي وهو دهشتي وهو ها قسسع ل عمم سلف ل
 2 م ورع

 تلا كن يبوتُذ يلفت نأ «دَحا اوك هَل نكي مل لوي مو دليم

 يس 231 2000-7

 2١د ص اهنيك عرذألا نبا ثيدَح

 َرْمْع دف هكر مع دق لرفع دك ذاق :ا هللا 'يبكلاقق : لاق «ميحّرلا رولا

 . تاَرم ثلث .هل

 ديعّس نع ؛ ةَمَلس نبا ينعي «داَمَح اَنكَدَح «سْنوُي انئدَح -- 685

 ُهّللاَلوُسَرنأ ؛ عَرذألا نب نَجْحم ْنَع «قيقش لب نب هللا دْبَع نع ؛ «يريرجلا

 صالحي ءٍصلََل مَوَياَمَو صالح مدي : َلاَقَقَّساَّنلا ب طَخ كج

 يجي : :َلاَق ؟ِصَلَحْلاٌمْوياَمَو :ٌهَل ل يقَق - انآلئ- . صآلّخلا ْمْوياَمَو

 اذَّهَنْوَرَتأ : هباَحْص اللون هيدا [ىَلإ] ثني ادُحَأ د َمْصَيَقلاّجدلا

 اهْنم ب بذل كبد جي ةنيدملا يناّيمُك «دّمحٌد جسم اَنَمَّضَيالاَرمَتل
 2. ء.دمع عمور

 ٌةنيدملافُجْركْمَل «هقاور بضيق (فرُجلاوةَّبَس ينابق ءاتلصم اكلم
 م

 َجَرَخآلإةقساك آلوقساآلوةَففانمآلوقفاَس ىَيآلَف تامَجَر ثآلن

 . صآللا موي كلذ ءهْيلِإ

 َنَع «رشي يبأنَع يعش اًنكدَح رقعَج نإ  لَمَحم

 سس هس سل ا

 دمحم اند 6

 ا

 8 ءللادو اوُسرنإ 0 6 يللا :(رجخمل

 هج الا عيا لوكات ركل وكت اهل

2 

 نع يلق يلب لمرور مشل لق يدي رش

 قس لاق دكت همم تما : : لاق اريح هِيَ ؟0ه

 نإ «هرَسبأ مكي ريَخَنِإ ١ لاق يديم ُهَدِيَض مَ هئاسن نم ةأرما ةَرجُح

 لدتلال لدكلم زدكتلا لدتا ءلدتل# لكامل :رظنأ] ةرسيأ مكديد ريح

 :لاَق. رشب يبأ ْنَع ُةَبَعَش اَنَدَح «جاَجَح اَنتَدَح - ا١ةولرك

 َنَع« يلهابلا ءاَجَر يبأ نب ب ءاجَر نَع ثَحُي قيقش نب هللا َدبَع تعمَس

 هرْضّنلا وب الو جاَجَح لقيم هاَنِعَم َرَكّذُف . . . ملأ نم لجو جم

 [15 146 :عجارإ. حاجب

 هيبأ نع ,نجحم نب ريس ثيدح

 وي
 لاق - ملسأ نب دير نع نايف انثدَح «عيكو اندَح - 1١ 14ا/

 33 0000 ما. عومي هرم دس مهرب مرت

 (نْبالْنَع :دْعَب لوُقَي ناك من - نّجحم ِنْب رسب وأ رسب نع :ةَم نايفَس
 ءدجُسَملا يفَوُصَو  يِبئلاَسِنتآ لاَق. .هيأ نم «يليدلا نجحم

 َلوُسَر اي :تّلُق :َلاَق ؟تَّص آلآ : :يللاَقت ىَلَ ة (ٌةالّصلا تَرَصَحَ

 َيَلَعَ او مهعم لصق َتلَعَ اذ : لاك« امك لخرلا يفتي هلا

 [25801/ :مجار] . ةّلفاَن

 .ةلفاَن اَهْلَعْجاَو :نَمْحَرلا دبع او ميمو لقي ملو : يبأ لاَ

 همه

 ةَبَلعَم نب ةرمض ثيدح

 تس سمسم ل سس سس



 نييفوكلا دنسم ١١م6 ص

 ْنَع «ديلولان ْبةيقْبانندَح اَمْنلابيَرْس اَندَح - اولد

 بق نب ةرْذ نع (76// )باج نبى ميس نمي
 كيك ىَرتأ مص اي :َلاَقَف نحاول لذ

 تي :لاقق ؟ةْا كلُ نيله

 ًعيرَس َقلطْناَف.ةبلعك نب ةَرمّضل فغامُهلا :4 يبل لاق ؟ يلع اَمّهعَرْل
 رول سرس مم هع
 . هنع امهعزن ىتح

 روزألا نب رارض ٌثيدَح
 سا وس يودع

 «ريحب نب بوقعي نع ؛ «شممعألا انئدَح ؛ عيكو اًنئدَح - ١94-

 نأ يترمأق لف يِبنلا ىلإ حوُشلب يلْهأ يتعب : لَك رهذألا نب رارض نع
 [1581917 :عجار] . نبْللا يعات عَ : يل َلاَقَ اهم ؛ اهلحأ

 ْنَع ءشَمعألا نَع ريم اندَح ءِرِماَع نب دوس انندَح - لحاذلحلا

 :لاَق .روزألا َنبَراَرْضاتْعمَس : كاك يَحْلا نم لج ريحب نب بوُقْعَي

 ءاَمَتهْجُأ ُتْذَخأ املك :َلاَق ءاَهتبلَحَم :لاَق ٠ ةحّفل 9 هللا لوُسرل ايده

 0 ءالمْنَتَال :لاَق

 0 رو .داتسوُ للاديع
 هرم 22

 [14494 :عجار]. نَّْللا يعاد ع :لاَقَ

 دبع اًنكدَح راكي نْب دمحم ينئدَح و :؟ :هّللا دْنَع لاق -7
. 

 ما فم رعسشو

 «ريحب نمب بوعي نع « ءٍشَمعألا نعْوأ محلا انَدَح «كَرابمْلا نب هللا

 [١ا617؟ :عجار] . . هوحَنب . . يِْنلا نَع «روزألا ني رارض نع

 يد -

 ةدحهج ثيدح

 و
 ليئارسإو بأ اندَح ةَبعَش انكدَح «عيكو اَنئدَح - اواو

 ءايؤر لجرل ىأر اق يْيلاَدأ ؛ ٌةَدْنَج : للاي مهل خيش ْنَع «؛ « يمّشجْا

 نطل ميظَع ل جلا ناكو هلع اهصْنَيَل مَ اج ؛ هْبلإثَعَبَف : لاَ
 طعم مم ع

 اريَخ َناَكَلاذَهِرْيَغ يف اَدَهناَكْوَل هنتي يف هعبصأب لومي لعَجف : لاق

 [1هو57 :عجار] . كل

 ىمرضحلا نب ءآلعلا ثيدح
 م

 هلال يف م سو 6 ل هم

 دْيَمْح نب نَمْحرلاُدْبَع يّئدَح « ةئيبع نب نايفس 5 قس اًنندرح 65-١

 نِبآلَمْلاْنَع «َديِزَي نب بئاّسلا نَع ءفْوَع نب نَمْحَرلا دبع نْب

 دي ةكمبر جاهلا ثكْمَي انسي ب :لاك هللا لوس هللا ءاَشنإ "يمرض

 [؟:د٠ ١ :رلفنا] . انا هكّتسُت ءاَضق اضَق
5 

 . انمدَح :لوُقَي نأ ةئيبع نبا ىلَع دش ناك ام

 تنال راض يح

 ِ كساس
 1177 ح ااقطاكلا

 نبانَع «نيريس نبا نع روصنم اًندَح بيم اندَح - اول

 ْملَةَرَموآلَعْلا نبا نع «ةرم نيترم ميشه هب اندَح) : يمرضحلا نب ءآلَمْلا

0 

 . هسفتب دب ف يلا ىلإ بك هنأ (لصي

 يعجشألا سيق ِنْب ةملس ثيدح

 ةسه ملا اص لإ ةرع مرر

 نب لآلهْنَع ءِروُصُنَم ْنَع «ةنييع نب نايف اَنُدَح - 1515

 ءنئكان تاَضَوتَذِإ: :8 هللا لوُسَر َلاَق :َلاَق. . سْيق ن نب ٌةَملَس ْنَع «فاّسي

 [09077 :عجار] َرتوأف َتْرَمجَتسا او

 هام مرو ىلا سو م
 َنَع ؛نايفْس نع « يدْهَمْنْب نَمْحرلا دبع انْثَدَح - 1511 1/

 هللا لوُسَر َلاَق : :لاَك. سيق ِنْبةَمََسْنَع «فاَسيِنب لآله نع ءروُصنَم

 [190177 :عجار] رواق ترمْجَتسا اذ هتاف تاضوت 7 2

 َنَع ءروُصُنُم نَع «نايفس نَع ءِنَمْحّرلا دبع اندَح - ١1514

00 
 ةّنجَح يف هّللاٌلوُسَر لاق : لاق سي نب ةَمَلَس نَع « فاَسُي نبا لآله

 هلا مرح ينل سل اوت الو نبش هل اوكرشآل يأ نامل: عال

 .اوُنرَت لَو ءاوُقرست آلو «قّحْلاب الإ

 - َناَبيَش ينعي - ةّيواَموبأ اَنئدَح : َلاَق.'مَشاَم انئدَح -89

 :لاَق يعجلشألا سيف نب ةملس نع «فاَسُي نب لآله ْنَح «روُصنَم اًندَح
 هللب اوُكرتُمال نأ ميرهان الأ علا ةجح ينا هل لورا 0 0000

 8 ءاوُتتالو قلاب اال مخ ينل سا تاو انت
 110 همم 8

 80 رار

 ءروُصْنَم نع «يِوتلاورمْعم انئدَح « قالا دب اًندَح - هك

 اك قف هللا لور يللا : لاق سيق نب ةَملَسْنَع , فاّسي نب لآلهْنَع
 م امموام

 .رتوأك َترمْجتسا نو رتتلاف تاضَوَت

 ٍِ 1 ماه سم ا ما# 5

 يِقرُلا فار نب ةعاقر ُثيِدَح
 َليِعاَمْسِإنَع ءٍميتخ نبا نع «َنايْفَس ْنَع ٠ «عيكو انثَدَح - 0 ١

 ىَلَوم : : هللا لوُسر لاَ : لاك هَدَج نَع «هيبأ نع « ةَعاَفر نب دّيبَع نبا

 هه. هور ”لدموم

 [مدعي رظنا] مهم ْمهفيلَحَو هم مهتخ نيو مهتم موق ل
 َنَع« ملح نبا نَع اَيْفْس اَنئدَح «عيكوانثدَح - لحد

 هّللالوُسَر َعَمَج : لاك مل ْنَع ءهيبأ ْنَع «ٌةعاقر نب دّيبَح نبا َليعاَمْسِإ

 انيلَحَو امخأ نبا الإ ل: اونا ؟مُكِربَع نم مكيف لَه :َلاَقت ايرث 8

 8 ؛مكممُكالْوَمومُكْم ْمُكُنب حو مكن مكتخأ" نبا :َلاَقَق ءاَنآلَوَمَو

 راّلا يف هللا هب هكر َرئاَوملااَهَل ىَقَبْنَمَف ةئاَمآَو قدص لهأ اشيرُق

 [159014 1911 :رظفل] . ههجول



 يقاس و
 اَننَدَح- - لمعت ينشي- "ريح ا اَدَح - 1 نإ

 مقار نب ةَعار نب دع نب َليعاَمْسإنَع «ٍمييخ نْبناَمْع نب هللا

 يس ع مم
 انالومو ءانم اميل : :لاك 8 هللا لوسسَر نأ دج ّنَع «هيبأ نع ؛ «"يقرزلا

 [ هلبق ام رركم] . امان باو هانم

 مما هر هدو هيا هب ساق مالا
 ءوِرْمَع نب دمحم ينربخأ : لاق نوره نب ديزي انندَح - ١05

 نم ناَكو - يقرزلا عفار نب ةعاقر ْنَع ؛ « يقرا دآلَخ نب ىبحَي نب يلَع ْنَع
 ءدجْسَمْلا يف سلا ف هللا ٌلوُسَرَو لجو ءاج :لاَق - ف يلا باَحْمأ

 ذعأ : 3ك اوم لاَقَق ٠ ف هللا لور ىلإ فرصا متهم يرق ىلصَ

 َفّرّمْلا مث « ىلص امم وخد اق َمَجَرَك :لاَق ٠ صن مل كنك الس

 520 ل سك كاتس دعأ :هلَلاَقَك اقف هللا لوُسَر ىلإ

 ا ؛ يك ةكبقلا تلبقتسا اذإ : لاق ؟عئصأ فيك يلع هللا وَ

 00 ارقأ مث اع َكيََحاَرْلَمْجاَف تنكر اذِإَف «تْدشاَمِب ارق ْهاَمُث ءنآرقلا

 ىّلخ كَم ماك كس َكَس 4 ْتعَقَر اَذِإَف ٠ كاعوكمرل َنْكَمَو «كلرهظ ددْناَو

 َتَعَقر اذَِف ؛ ةنوُجشل نكت تجَساذإَ ءاَهلصاَمَم ىلإ ماظعلا عج

 ةَمْكر لك يف كلل عصامُت ؛ ىَرْبلا ةلذخُف ىَلَع سلاف كس
 6-5 سو

٠ 6 - 

 اينو هير لا سبوع رشق اد

 ف هللا لو مكرم 8 هللا لوُسرءارو امي يِلصن نك :لاَق يقرا
 0 ا

 ككلائير : هءارو لجر لاق «هدمَح نما عِمَس : َلاكو ةعفرلا ّنمُهَسأر

 نَم :َلاَق ك هّللا ل اوُسَرفّرَصُلا ملف « هيف اكرابم اي اريثك ادمَح محلا

 دق : هللاًلوُسَر َلاَقَك «هّللا ٌلوُسَر اًيانآ : :ُلُجرلا لاق ؟افنآْملكملا
 1 موومر سو عسي ع

 . الأ اهب مهيأ اهتوردتي اكلم :ينالكو ةعضب تير

 يلع انْئَدَح :نآلَجع ب نب انئدَح «ديعس ْنْب بحي انندَح - --4ع0 ءكآ

 لوُسَر عما : لاق - ايرْدب َناَكو - هلع نع «هيبأ نع «دآلَخ نب بَين
 َلَمَجَف ءدجُسمْلا ةّيح ان يف ىَلَصلُجَر َلَخَدك دسم يف كف هّلل

 مك لصق عجل : َلاَكَو هيدر ملف هاجمت .ةقمري 89 هللا ل وسر
 يذّناو - ةَمبارلا يف وأ - ةّئاثلا يف : هكا (نآلكؤأ ءنْيكرمَلف» ءلصُت

 000 رع ها م
 اذ ف يبل هكلاَك ؟ينرأو يلق يفتت هج قحاب َكَكَعَب

 مك ريك مك ؛ةلبقلا لبقتُسا مث ؟ ,ةلء وو سحاق ضو مث نأ َت در

 نسم ءامئاك ص ىلح عقل ءًعكأر نمت ىَتح كمت أره

 نكمطت ىّتح دجْما مش ء[سلاَج ٌنيمطَت ىتح عقر ءًادجاس نمت ىَتَح
0 00 

 ىَلَع كّنالَصتْمَمْنأ اذإَّب ْمُك مث ءادجانس

 ما مص

 مل لام
 ْتصَقَنلا امو ءاهتممتأ دّمَف اذه

 مس ه١ مر
 .كلتآلص نم هصفت امن ءيش نم ذه نم

 (م417/4) ةعاقر ِنْب عفار ثيدح

 راَمَع نبا يعي . - ةمركع اًنئدَح « مسالا نب مشاه اد - لال

 ةعاقربحفار# ءاج : :لاَق“ يشَرفْلا نمْحرلا دبع نب قراط يئدَح :لاَق -

 ةعاكر نب : فاراشب ثيدَح  نييفوكلا د لييسم
 0 ل ا يس سس

 راك يشاع ياه هلالي لاق رانألا سلجم ىلإ
 ” ضر د لتناَك نم : لاك «ضرألا ءاّرك ْنَعاَنهت َلَقك ءاًنشياَعَم يف نب

 اَنْرَمأَو ءٍماحَحلا بْسَك ْنَعانهو اهْعَدَل وأ اح اهيل اًهَْرَرَلَم
 هم مسرع

 :لاكو ءاَهدّي تَلمَعاَمآلإةَمآلا بْسَكْنَع اناهنو ءانحضاَوَتهَمعطُت انآ

 .شْفلاَو لما رْبَْلاَوحَّنهعباصأي اذَكَه

 مس لا سا سه سر

 يرش نب ةجفرع ثيدح

 ْنَع «ةقآلع نب دايز ْنَع ءُنايَش اننَدَح ءرضْنلا وب اندَح - 17 م

 يدْنينوُكَتَس ان كف هلل لور لاَ: :لاَك يمكسألا ٍحْيَرش نب ةَجَقرَع

 ْمّهَي 9 دّسَحُم ةّمأ َنْبْيقَرَفي هومر نَمَك هيدي َمَقَرَو (تاَنِهَو تائه

 [ادا41 :عجار] . سانا نم ناك مناك هوُقاَك «عيمج

 ن_يومصارب مر ةالع
 ِنِبِداَيْنْنَع ةَبعش انثدَح « رمعج نب ؛ دمحم اًنندح - الملا ١

 ةَجَفَرَع تعمس :لاَق . ةّفالع ُهَّنِإ : :لوُقَي ل هللا لوُسَرتْممَس : َلاَقَد
 00-3 #2 #3 سيرا ©

 «وبرضاف ميِمَج يه ةّمألا هذه رم قرم نأ دار نمت َهَو تان نوُكَتس

 [ هلبق ام رركم] . ناك ْنَم انئاك فيسلاب

 هس را ع

 رقشا نب رميوع ثيدح

 ذأ «ديعّس ّنْبا ينعي « حي انآ نوراَه نب ديزي انكدَح - او

 هّللا ل وسر وفي انأ لبق َحَبُهّلأ ؛ رش نب رمْيوع نع «هربخأِميِمَتَنْب داب

 نأ هّللالوُرهَرَمآَ «َْرف امي هللا لوس كل ركن الف

 [اهدم4 عجار] . هيحصل وعي

 يوهم الا » يو

 ةظيرف ينبا ثيدح

 ه6
 يدوم مراة

 رّفَعَج يبأ نع ' ٌةَمْلَس ْنْبْداَمَح اًنندَح «ُناَفَع اَنندَح -5

 :لاَق بئاّسلا ِنْب ريك ْنَع ؛ يطرق بْمَك نب دَّمَحَم َنَع ؛ 'يمطَحلا

 مننا نم «ةظْيرُ نمر يلا ىلع اوض رح مهلا ةظْيَف نبا يندَح

 [778146 :رظنا] . ةلرثأل نمو ؛لكهتاَع تو ؛ ملتح

 َْع « ديعس نب ىَحَي ارب : َلاَق َنوُراَه نب ديزي انئدَح - لدفت

 ين اقف يلا تنث هل سعد ؛ نّْحم نب نبا نع راسب

 :تلاق ؟تنآ جور اتاثأ : قف ينل اهلل اًهتَجاَح نم تَغَرَتَك «ةجاَح

 يرظْناَف : لاق اق هْنَعتَجَع امال[ وام : :تلاق ؟هل تنفك : :َلاَق مَعَ

2 

 ا م/44+:رظنا] . كرا كجم منك هلم تنأ َنْيآ

 ديالا رابع نب ةعيبر كيد
4 



 علل ةهش ل كرو يوفق سا ل
 يبوس داعية :هللاَقي لج يتربخأ : لاق. هيبأ نع .«داّتزلا يب

 يذ قوس يف ةّيلهاَجبلا يف 1 يِبلاتْئر لاق. ل

 ياهلا اوُنوُق «ثرمانلا اهيا :لوَُيَوهَو زاجل

 ! :لوقي نس ةريدَغ وُ لوح هجاء يضل جرو هلع دممتجُم
 قمم مر معقم دم هموم ه

 للا لوس بتي اوقات ٠ «ابهذ ثيح هعبتي «بذاك نباص

 [15115 :عجار] . بوي همَع اذه : يل اوُاكو ف

 ةَعيير نع ءهيبأ ْنَع ءدائزلا يبأ نبا ائدَح «جيرس انئدَح - 1015

 هّللاَل وسر سيار : لاق مانام الكر يلا دنع

 هللا دبع ْبدَّمَحُم اَذَه :َلاَق ؟اًذَه نم : :ُتْلُقَق :لاَق ثيِدَحْلاَركْذَك . .

 كلك يذلا ( َنَهْررَم :تلُق ةوُبنلاِبدَكيَومَو 0

 ١ . بهوُإُهَمَعاذم (43/ )اونا

 نإ : داب نب عي ةعيبرل تلق : دائزلا وبأ لاق

 1 برقا رفذألا يآ لقعال يو ين هلال

75 20-0 
 :لاَق و ؟ًاريغّص تنك ذئمْوَي د

 .- اَهلمَحأ يني

 0س
 دبع نع «بْهظألاوُبأ انآلآ َنوُراَم نب ديزي انندَح - لدغ ن

 ءةّيلهاجلا يف بالكل مين بيصأ جرجا ؛ ةَكَرط نب محلا

 نما د حيين يَا ُهرَمأَف هيلع نأ قرَو نم اند حنا

 عروب الفرو للفورد هلال للملا كد م6 1١80751 :رظنا] .٠ بهذ

 :َلاَك ؟هَدَج ِنَمْحرلا َدْبَع لَردأ) :بّهْشألا يبأل ليقق :ديِزيلا

 . معل

 8 0 هضصا مش 3

 دعس ند هللا دبع ثيدح
 7 م م ع -ِ

 م65

 26 ميك يود ثراَحلا ني يني ءءآلَعْلا نَع ؛ .حلاَص
0 

 املا .للشأ جراح لوس: دنس لا دع

 التت ةقانانل ”ةحلا نم ينصت لق« سلا هال

 مش « يجر لسغأ ةالّسصلل ينوضو اضوتأ :لاَق. َلْسشْلاَركَذَ اَذَكو اذك

 ءيذْسُي لحق لْكو «يذمْلا كلذق ءملا دب وكمال مآَو للا َرك

 يف ٌةالّصلاَو دجْسَملا يف ُةلّسصلا امأَ ءأضَوتآَو يجر كلذ نم لسْغأك

 يَلإْبَحأ يني يف يٌلَصأ نآلو دج نم ينيَبرفأ ام رد يي

 ءلَكاَوَم اَّمأَو ةَيوُكَم هالَّص نوت نأآالإ ؛ دجَسَمْلا يف َيٌلَصَأ نأ نم

 [ لا مدعيا رظنا] .(َهَلك !َوك) ضْناَسْلا

 هس ه0 ع | سه يس 0# هير ه 0-0

 : هللا دّبَع نب ديزي نَع «يريرجلا ينعي

 لام يوم اند «؟يد ب نمل اَندَح - 151

 نْبهَّللا دبع هَمَعْنَع ؛ «ميكَح ِنْبٍماَرَحْنَع «ثراَحلا نب آلَعْلا نَع

 .اًهلكاو : َلاقك ؟ ضئاحلا ةلكاؤم نع هللا وسر تاس : لاَ. دعس

 0 يبل | ىَنْوَم َملَسأ نْب هللا هنَبع) ثيدح

 2 0 08 مع م

 ناك 8 هللا لوس 1 هلو بط ل

 وعام خي

 -دوُعْس يبأ نع ٌةبعش اًنيدَح رفع نب د لمح دمحم اًنكدَح - الا طلح

 ف يِبللاِنَع ءزعاَم نع ؛ «ريخشلأ نب

 2 مك اَهجلا مك ُهَدْخَو للابداع لاك ' ؟لَضفأ لامعألا يآ َلكسهنأ ؛ هقاقاس

 .اًهيرْغَم ىلإ سمشلا لطم َنياَمَك لَمْ رئاس ل ضفة هَجَح

 يو هومر
 ينمو كح ءدلاخ نية ؛[هللا ُْبع اتقدَح] - ال

 نأ ؛ٌرعاَم انئَدَح «ريمع نب انايَح نَع ء(دَح) «يرْيرجْلا : لاق دئاَخ نبا

 وحن َرَكَذَف لَضْفأ ٠٠ .؟لاَمْعألا يأ لكس لف ينل

 ءرج نس رمحأ ثيدح

0 
00 2 

 لوثر بحسم” يزج ربي اكد 0 لاق. دشار

 هيَ نع هيقكرم يفاَجي امم ف هللا لوُسَر ىلإ يواَ نك اذإ لاق و هللا

 [#30508 :رظنا] . َدَجَسانِإ

 َنابقع ِنْبا وأ , يِراصْنألا كلام نب َناَبْقع ثيدَح
 نع دير نبيك انيدَح «يريمزلا محب انئدَح - كفف

 يأ :ُتلُق :لاَك يراَصنألا ناتع نبا وأ نابع ْنَع هللا دْبَع نب بلَُْلا

 َلاَقك ؟تلستغاق تلف كيو ْتْدَمَس آمل ٠ يلطأ ممسك ينإ هللا يبن

 .ءاّملا َنمُداَمْلا : ل هلال وسر

 (؟12/64) يِبّْنلا بحاص َةّنَس نْب نائس ثيدح

 ِنَمْحرلا دْبَعوبأ لاق) فوُرْمَم نب نوُراَم انْئدَح - دفنا

 :لاَق دّمَحُسنْيِزيَملادَبَع انكدَح (َنوُراَه نم اَنأ ةئعمسو
 مهام روثوعدظ مو

 نع : رح يبأ نبا ميكَح هَّمَعْنَع «ٌةرح يبأ نب هلا دبع نب دمحم ينربخأ



 نييفوكلا دنسم ١

 ةلركاشلاٌمعأطلا لاك 8 هللا لوس "بلا بحاص هس نب ناس

 [هدعب رظنا] . يصل مئاصلارْجَألم

 «ليوّطلا متاح نب دَمَحأ هانَدَح هللا ديع اًنقدَح -5

 .يدرَوارلا زيزعلا دبع اًنندَح

 نب نّمْحرلا دبع انكدَح :بيهو اندَح نافع اًنندح -6

 [هلبق ام عحار] . هم

 وه ساس هم نم# ضاع سار 2 8 مه صفا ل

 دبع وُبوهَو ورعب لمَ َعِمَسُهنآ ءدنه نب ىَسْيَْع ةَلَمرَح

 2 يك ىلا 2 مه 6

 :لاَق. سمانا ينَع يفد عادوا ةمجَح تحج لاك. نمحرلا

 ىَلَع هيع يعم دنا عتب اضن للورق كو ذل

 م 2م اوُمرا :لوُقي : لاك ؟9 هللا لوس
 اوُقَي اَناَم : : يّمعل تلق «ىرخألا
 .فّدَخْلا ىّصَح ٍلثمبةَرمَجْلا ممعساف

 ىسوألا كلام نْب هللا دبع ثيدح

 7 ْنَع ؛باهش نْبا يخأْن با انْدَح «ُبوُقَْياننَدَح - - 1ك

 َنْب (ّبشنأ ءدوُعْسَم نب ةيع نب هللا دبع هللا يع ينربخأ :َلاَق :لاَق
 كلر ةرطا نال ماا أ ل

 ةديلولل لاق

 8 ةكللا يف( فتملاو) ريفيو لَو امومه ءاًمودلجاَ

 [هدعب رظنا] . ةمبارلا يف

 تنَرْنِإَمُ ءاّهوُدلجاَف تنَرنإ م ءاهوُدلجاَف تَنَرْنِإ :

 سوار هدو
 ينئدح ءديلولا ْنْب هيب انئدَح « هير دبع نب ديزي انئدَح - لكففم

 دبل َنْيَلَبشنآ هللا دْبَع ني هللا ديم ْنَع «يرطإلا نَع «يدْيرلا

 :لاقا# يبا َنآمَريَخَأ .«يسوألا كلام َنْب هلا َدَبَعدأ «ةربخأ ينزع

 اتنرنإمث ءاَهوُدلْجاَكتَنْزْنإَمت ءاَموُدلجاَف ترن ديول

 [ هلبق ام رركم] ٠ .ريفَضبْولَو اهوَُق تن انإ مث ءاَهودلجاَ
 رب هس هرب 2

 . لبحلا ريفضلاو

 َءاصْرَب نْب كلام نْب ثراحلا ٌثيدَح
 ميممص عثر مز

 نع يبعشلا نَع ءايركَرانندَح «ةّئيِبع نب نايفس اًنئدَح - -

 م
 ًاَهَدَْب كم ىَرْتُن ال : :َلاَك اقف ّيِبلاِنَع ءءاَصْرَيْنِب كلام نب ثراَحْلا

 [ل614 :عجار] .ًادبآ

 .يعاّرْخ ثر راَحْلا : نايم َلاَق

 «رماَع ْنَع ؛اّيِرَكُز اًنَربَخأ :َلاَك َنوُراَه نب ديزي اند - ليدفحلا
 سم سلا هع

 موي لوي للا لوُسَرتْعِمَس : لاق. ًءاّصري نبا كلام نْب ثراَحْلا نَع

 لع عه 007

 *[ هلبق ام رركم] . ةمايقْلاٍمْوَي ىلإ دبل اهي ذه ىَرُمأل كم حن

 دْبَع نْب هللا دبع انْدَح يدهم نب نَمْحرلا دبع انندَح - اة فرط

 سابع "ينقل سوأ نب هللا دبع ِنْبدامْفعْنَع ٠ 'يفئاطلا ِنَمْحرلا

 نم اومكسأ 8 هللا لوس انآ َنيذلا دفولا يف هتك :لاَق ةَمِيدح نبا

 044/4 ”يسّوألا كلام نب هلل دب دبع ثيدَح
 010 تا حس - الأسس يور يسب لك 4 ع محم ينس

 »ع

 ص ١112

 هامواس رع اس هل 0 الا
 0 ءهل بق يف اَنْ ؛ « كلام ينَب نم

 ًاشيَرق يكتشو و اًكدَحُي حربي ال اَنيلِإَفَرَصْناَرخآلا ًءاَشمّْلا لص اَدِإَف
 سا سف ملم اعضسم ل

 «نيمعضَتسم وأ ؛ ننعم ةكمب اك اسأل :ل 1 لوفي مك ةكم لهآ يكتشيو

 هيف ماسلا .٠ مسرع
 ملكت نع تكمَك ؛ انو اَنيلَع بٌرحلالاَجس تنك يدم ىلإ انجرح مل

 َلوّسسَر اَياََّع َكَفَكْمآ ام :اَنلُف : :َلاق «ءاّشعلا دبل كلذ لاَ ىَح ان هم وما
 وعاو يس سرا م -

 ,ةيضفأ ىنح جرخ آلان تراك ارق نم بح يّنعارط : :لاَك هللا

 َنوُمرَحُت فيك ءاَنلُت :َلاَك ؟اَن

 عستو روس َعْبَسَو روس سَ روس تس هب : :اوُلاَق ؟ناَرَقْلا

 نم ِلسصقملابْرَحَو ةَروُس5 رع ثآلكو «ةروس ةرشَع ىَدْحِإو روس

 [153755 :عجار]. . متخَت ب َىَتَح(ق)

 مساس#
 اًحَّبصأ نيح ف هللا لوُسر َباَحْصأ انس

 ممم

 (*414/4) يضاّيَبلا ثيدَح

 ْنَع «كللاَم يدْهَم نب نَمْحرلا دْبَع ىَلَع تأَرَك لاك - لفضل

 نع رتل مزاح يأن ع « يملا ميهاربإ نبا دَمَحُم ْنَع «ديعّس نبا ىَحَي

 سلع ْدَكَو فوت ب مهو ساّنلا ىلع جر 8 هلا لون ؛ يضايبلا

 اًمْوُظَنْيلَف َلَجوَرَع هير ءيجانُي يَلسُمْلانإ : َلاَقَق «ةءارقلاب موئاَوِصأ

 . نآرلاب ضي ىلع م ابره لو هيجي

 ىوزأ يبأ ثيدح
 1 رح سما

 ا ” يصاب : لاق أ يك يلا دقو

 . سهلا برع لبق ةرجشلا ينآ

 ىثيلل لا ةلاضق ثيدح
- 

 اًنربَخأ :لاَق. . ميش اَنئدَح ءَناَمْمْنلا نب جْيَرَس انَدَح - نفر
 وع ع

 َةُلاَضَف نع ,دّوسألا يبأ نب بْرَحوُبآ يكد لاق. 0

 تاوكصلا يَسلَع ىّح يلو تشل ا يتق :لاذ
000 

 ينسق ايف لك تاَعاَسل ءذَهنإ : :هل تْلَقَق :لاَق ؛نهتقاََمل دا
 2-0 ةضو سو لسضا يا 3

 امو: تلق ءنْيَرصملا نع لَقْشت الف تلغش نإ : يل َلاَتك ؟عم ماوَجب
 ,٠ هوماس م سمه همم

 .رصعلا ةالصوة ةادَعْلا ةالص :لاَق ؟ناّرصَْلا

 ثراحلا ِنْب كلام ثيدح
 سستم و تشتت

 نب رار نع ءانآبنأ : ديزني يلع : لاق . ميش اًنثدَح -5

 نم: :لوُتي ف يبا مسن «مكهنم لْجَر ثراَحْلا نب كلام ْنَع « ىقوأ

 هلتبَجَوهنَع يحي ىّتح هبارتشو هماعط ىلإ يمص نيوبأ نيأمبتي مص



 ( دنع |[ 3 1 أ

 نييفوكلا دنسم 0 "و* ص
 00 مال يقدم هل
 ةنم طخ ب ير رنه لاك ملئ رنا قع لهل

 ع1 4مل ل :هؤ1 :رظنا] . راثلا نم هْنم ًاوضع

 نب دْيَز نب يلع ْنَع ؛ُناَيفَس انَدَح ؛عيكو اننَدَح -8

 وِرْمَع ِنْب كلامو ؛ «كلام ِنْب وِرْسَع نَع « « ىقوأ نب ةَراَرَز نع «َناَعَدَج

 ه2
 هلق هو نيام مص نم : ف هللا لوس لاف : :لاَق (نايفس َلاَق اَذَك)

 يداه »د
 . ةتبلا ةنجلا

 كلام ن نذ ّىَنأ ثيدح

2 
 َةَداَتَق تعمّس : لاق. يعش اًنئدح ءِرَمَعَج نب محم اندَح - ١ رض

 ْنَم :لاكهلأ 4 لا ِنَع ,كلام نب يأْنَع ؛ ىّقوأ نب ارز نع ءثدَحُي مار عنو

 ا كلئدْعَب نم ٌراثلاَل خدمت ءاَمُهَدَحْأْوَأ هيلا لَو َكَرْذأ

 كمل ف نعل :رظنا] .ةقَحْسأَو

 تعمس :لاَق اق. َةَداَنَق ْنَع ةبعش ينئدَح «جاَجَح انكدَح - نيفضشي

 . يلا نَع كلام نب 'يبأ نع ثدي ىقؤأ نب ب ةَراَرز

5 
 َةَراَرَز نَع داق نَع فبعش انندح : لاق. ٌرهَب يدحو -

 اللف يلا عِمَسْهنأ ؛ «كلاَمْنْب يِبأ هَللاَقي هموُق نم لْجَر نع ؛ « ىَقوَأ نب

 .ُهّللاُهَدَمْباَقَراَّتلا َلَخَدَف ءاَمُمَدَحَأَوُأ ؛هّيدلاو كرد ْنَم : لوي

 ارئتشلا ورع نب لام يح
 يموم يو هربا# ع رو كم سع# هل

 َلاَق) َةَمَلَس نب داَمَح انئدَح : 0 ُناَّمَعَورِهَب انْيلَح -9

 نب كلام ْنَع ىقوأ نب ارز نع «دْيز نب يلع انآ (هئيدَح يف : ُناَفَع
 عة ااك ديل دام

 ةملسم َةَبَقَر قتعأ نم : لوفي 8 هللا لوُسَر طمس : لاق. يِرَشفلا ومع

 0 ُراّمَع َلاَق - ل نلف يأ

 يق لح ارش مال لإ 0 لق رش ا كا

 هع
 .ةّنجْلا هَلتبَجَو

 11 2 يريذعلا شاخشخلا ثيدح

 يبأ نب نصح ْنَع هدم نب نوي نبا «ميشُ اندَح -
 نبا يعمو 9 ينل يس تل ءٌرحْلا

 لَو كِيلَع يْجَيآل :لاق اق ءمَمَن :تلق : َلاَق ؟اذَه َكنبا : :لاَقَق : َلاَق يل

 .هيلَع يجن
 يبأ نب نيصح . نع ريم ينربخأ :َلاَق سن روي : :ةرَم ميشه لاق

 ٠١6١[ :رظنا] .رحْلا

 ةدحت كا شح ! بهو ىبأ ثيدت

© 

 م4ه/4)
 انسب . 553118

 اهلل حا

 يني - - وجاه نبنَحُ هلو

 هي حل َلاَق -ٍرجاَعُم نب وِرْمَع اَخآ
 هانا اتت : هللا ٌلوُسَرلاَف : َلاَق- يم هل تنكر - يمَشْجْلا

 َنَمْحرلا د ْبَعَو هّللاُدبَعَ َّلَجَوَرَع ِهّللا ىلإ ماّمْسألاسَحأَو ؛ءاييثألا

 سس َلِيَحْلا اوُطبتراَو رو برح اَهحبتأَو 2 مامهو "ثراَح اهنَدَصَو

 «راتوألااَهوُدنعُمالَو اَموُْلكو (َهلاَمكأَو : :َلاَكْوأ) ءاَمْزاَجْعأَو اهيصاوَتب
 قا مقنال لمَ ارقطلاأ لتس رغأ تك كلَ
 [ هدعب رظنا] . لَجَحم

 اًنَدَح ءرَجاَهَمْلا + نب دَمَحُم اَندَح «ةَريغُمْلاَوبأانكدَح - لكفح

 8 كلوش :لاَق. يعلكْلا بْهَو يبأْنَع «بييشُنْيليقَع

 .مَهثألابْوآ ادي تيَمُكلاب يرذآ لَو : ُدَّمَحُم لاق انعم رد . ٠

 تك ينشب ل 2سرا :لاَق رّفشأل السمو

 [151141 :عجار] . رقألا باص مّن ءاَج

 ذقتق نب رجاهملا ث ثيدَح

 سارع ني سارا ارب ا

 هيل ميلر نع لكس : لاق

 نع «ِنَمَحْلا نَع «هَداَنقْنَع ديِعَساَنكِدَح : َلاَقَف . ئطوَتم َرْيَغَّوُهَو

 لا درش ىلع لسا« قرير رش اس يبأ نيَضَحْلا

 درأ نأ مدني مكه نإ ل و و اهيل در او ىّح هيَ دري لَا مريوم

 . ةراهط ىَلَع الإ ! هللا َركذأ آت هك يآ آلإ كلَ

 هللا َرْكْذَيَوأ . ارقي نأ هركي ثيِدَحْلا اذه لجأ نم َنَسَحْلا َناَكَف :لاَق
 هس كت ص دس هل

 31١[ 417 ل41١ رظنا] .رهطتي ىّتَح لجو َرَع

 يودع هوهنو
 رّفَعَج نب دمحم اَنندَح - 10

 دسألا ٍكتاق نْ مْيَرْخ ثيدح 5

 دبع نب نابيش امدح «يدْهَم ْنْب نَمْحَرلا دبع اننَدَح - 55

 ع ع ؛ةليمع نفع ؛هيأْنع عييرلا نب نيكرلا نَع «ِنَمْحرلا

00 
 «ةَتسلاَّمْعألاَوةعرآَ انا لاقط يل .ييدسألا كنا نب ير

 يف يلع روم ايلا يف كس «ةرخآلاو الا ف لَو

 اييدلا يف يقَّشَو «ةّرخآلا يف هَ مس ايندلا يف هَ روم «ةرخآلا

 رْشَعَو لثمب لثمَو ءنانتيجوُم لاَمعألاَو «ةرخآلاو

 هَلاتبَجَوَ انيس هللاب رمال اسوم مست اَمْنَم : ناَئبجوُمْلاَ «فعض

 ملف اًهَلَمْعَي 9 ملف نسحب ٌمَهْنَمَو رتل هَل تيجو ارفاك تام مَ حلا

 مل ةكَسِبمَهْنَمَو ةَتَسَح هكأتّبك هلع صَرَحَوهبل اَهَرَعشأ هن
 همام هك ل

 ةَكَسَح َلمَعَْمَو لَ فَعاَضُت مو ةدحاو تب الحم و هْيَلَع بتكت

 ع
 ةكمعْبس هلت اك هّللا ليبَس يف َقَقَتَققْنأ ْنَمَو ءاَهلامآ رعب هل تناك

. 
 .فعض

 ساس

 ةئمْعَبَسَو «فاّعْضأ5ُ



 1 "را اح ءٌةَدئاَراننِدَح 2 ورح يومان - 104

 هلق هاش .ءةيوم”ر

 نب مرح نع ؛ «ةّليَِع نم يَسُيْنَع « هيأ ْنَع « يرازقلاليمَس نب ميل
 تب هللا يبس يف ُةَققَك مْ ْنَم لاك يبا نَع «يدّسألا كتاق

 [197417 :رظنا] . فعْض ةّئمعُبسي
 سا م مس مما

 كساس ها

 « شايع نبأ ينعي «ركبوبأ انئدَح «ْمدنْب ىَحَي اندَح - - اك

 لاك يدّسالا كاف ِنْب مرح نع «ةيطَع نب (رمَش]نَع «قاَحْسِإ يبأ َنَع

 ملط ا (|دس
 :َلاَق ءناكْخآَلوَل ميَرْخ اَيَتْنآ لجرلا م معن : :ا هلللوَر يبل

 000-2 هه 2
 :عجار] . كَرعَش كارو كراَرِإكئابسإ : لاق ؟هللاَل وسر اَاَمُهاَمَو :"ن

 لولد

 ْنَع] « نِبكَرلا نَع «ةَدئاَزْنَع « يلع نب نيسح انئدَح 1 ١-
07- 2 

 ها هلل لول لاق: لا بير نع . يو رت نع ب [ديأ
 هيديصو هد

 و

 نكرلا نَع «يدوُعْسَملا انكِدَح ءرْضْنلا وبأ اًنئدَح - 1.24

 األ كف هللا لوُسَر لاَ : :لاق كاقْنب مْيرْخ نع ءهيبأ ع ؛ ؛عيبرلا

 اًهلاكمأ رشم ةَئَمَصْلاَو :لثمبلْثمو ناّيجومق ٌةَميرأماَثلاَو د دبس

 جلا َلَّخَم ايش هللاب كلشي أل َتاَم نم : ناّئيجوملا مك ٠ ةئمعيسبُهَسحْلاو
 سس سا كاستل 2007

 ىّنح نسحب مه مف لثمب لم امآَو رتل َلَحَد نيش هللب هل رشي تام نمو

 يس لصَعََسَو هلت هنم كلذ لجو رحل و بكار
 هيوم ةيدروس د

 َةَقَمَت َىَمْنأ نمو ءاَهلاكمأ شميل تب َُنَسَح َلمَعْنَمَو يمس هع ابك

 ايلا يف هيلع ةَعْيرأنماّثلاَو ,ةكمعبسبةئَسَحَت هللا لييَسس يف

 ءايلا يف هلع روُتتم «ةرخآلا يف لسمو ةرخألا يف روم

 . ةرخآلاو ايلا يف ِْيلَحَروُقمَو « ةرخآلاو اهندلا يف هيلع عَسْومَو

 هس 8 - ل -
2 #0 

 ٍديز نب ديعس يبأ ثيدح
 2 يهمه مهةنو

 :َلاَق يياَج نع بش ةبعش اًنكدَح وعجم اًلَح - النحل

 0 :عجار] ٠ ءاقكةزاتج هباتم

 0 كيم ميل ل
 2 يبذلا ندّؤم ثيدح

2_4 
 ْنَع ءا[راتيد نب وِرْمَع َْع] بش اَنئدَح «جاَجَح اَنئدَح - أ"

00 
 لوُسَر يدام ىذا لاق. ف يلد هئدَح لجَر نَع ؛ « سوأ نب وِرمَع

 [950178 :رظنا] .٠ لاَحرلا يف او ريطتم ٍمْوَي يف اف هلا

 يدم و

 بتاكلا َةَلَظْنَح ثيدح ُةّْيَقَب
8 00 

 نط ص

 يبلع «ةتخأ رج نذل انآ« قالا انتَح - 1
 8# ةد و مرايا

 مير نْب اَبرمدَج ىَلَع َدِهَش يمينا يفي نب مكرم يكدح «دائزلا

 ٌلْطمَركَذه.. . هللا لوُسَر عم َجَرح هنآ ؛ هربخأ هنأ «بتاكلا يلظْنحلا

 [ا5 مه :عجارإ داتا يبأ نبا ثيدَح

 ةهلاعاو
 ءِنَمْحّرلا دْبَع نْبةَريغَمْلاانندَح : لاق. ٍرماَع وب انئدَح - سدنف

 مسير نب ايراد ْنَع « «'يفيص نب مقرا ينربخأ : لاق. داثزلا يبأ نَع

 وكف. . .8 هللا لوُسَر مجول ؛_ةربخأ هن , بتاكل ةلطنح يخأ
 [ا١5مه :عجار] . ٌثيِدَحْلا

 دع مرام نيم ولر8 هةر

 نب ةريغملا اَنندَح : لاق روُصُنَم نب ديِعَس اًنئدَح - لانو

 يدَج يَ: : لاق ايفتم اقم لح :لق دال يَ ا

 مك هك مار احا رك ديول ُهلاَخ سقم ىلع

 [15مه :عجار] . ُثيِدَحْلا

 «يريرجلا نع «نايفس اًنكدَح «يرييزلا َدَمْحَأ وبأ انئدَح - ١.١65

 ّنَجْلا ةّنجلا اركَذك 8 هللا لوُسَرَعَماَنك : لاك ةَلظْنَح ْنَع ناَمْفَع يبأ ْنَع

 يلا اننا ستل يلهأ ىلإ تنك نم اك ىلا

 هللا لون علق ؟ةلاَداَمَو : لاَ ٌةلظْنَح َّقَقاَ «ركبابآ اي:
 تحض يلهأ ىلإ[ بَعدَ «ِنِبع ا نك ىلح رجل رانا 3 0

 ْيَبنلا ىلإ تبعت : َلاَق ءَكاَذ "لمقتل ان انك « يلْهأَو يدلو َمَم'تبعلو

 امك مُكنوُيي يف َنوُنوُكَت مُكُكْوَل ُةَلََنَح اَي :َلاَقَ ل كلذ تركذَد كف

 لح ب يلو مك لح مشار نمل مكتسقامل يدا اوت

 َناَطَقلا ينعي أ نارمع امدح اثر ر- لييكنن

 :لاَق يدّيسألا ةلْنَح ْنَع ءريخشلا نب ب هّللا دبع نب ديزي نع َةَداَنَق نع

 ؟كلك ريغ ىلع نك كارم ادق ٠ انك ةلدنع نك ا نإ هللا لورا :تلُق

 اهل نوُنوُكَت يذلا لالا ىلَح نومك و ءهدّيي يسْفَن يذّلاَو : َلاَثَك

 .0207/4) )اهتحنج ا اب مُكتلطالو ةكدالمذامُكَتحْفاصَل يدنع

 5 2 2 -ٍ . 85 2 -ِ َنْب هللا دبع يِنَب نم لجَر كلاَم ِنْب سّنأ ثيدَح

_ 

 0 ماملاوأ- موسما نعد: َلاَق 0 ا ا

 وأ - «موصلا عضْرُمْلاو لاح رفاَمْل نحو ةالصلا رش فاس نع

 فيل اق ءاَمشُدَحَأ وأ ءاَم امّهآلك و هللا لوُسَر امه هللا - مايِصلا



 ةررجا
 1941794 ,ل9100ا/ :رظنا] . . 8 هلا لو مان نما تضعط تلك اله يشل

 ةفكفايتكلفل

 / -  61نب هللا دبع انئَدَح «لآلهوبأ انندَح : :َلاَق . ناَفَع اًننَدَح ًُ

 سيو «بْضك ِنبهَللادْبَح ينيْنم ٍلُجَر كلاَم ِنْب سن َْع :ةداوس

 .ثيدحلا رك. . 8 هللا لوُسَر لي ايلعَت راع :َلاَق «"يراّصْنألاب

 لآلهوُبآ انكَدَح ايش هانئدَحَو :هّللا دبع لاقل 5-4

 00 5 8. هم - هه

 ةَعيِبَر يبا نب شايع ثيدح ُةّيَقَب
 نب ديزي كيِرَش اَندَح ءدَّمَحُم حم نب نيسحلا انئدَح - لح انما

 نع داتسون ما يأ ل ا

 ريح مس ما

 00 دز

 0 هام

5 0 

 هيبأ ْنَع ,برقع يبا ِنْب ٍلَقوَن يبأ ثيدح

 نب لقول يأ ايش سأل اتئدَح «عيكو اند ١-
 نم مص : :َلاَقق ؟موّصلا نع يّبلاتلآَس : لاق. هيبأ نع « برقع يبأ

 : هللا لوس : :لاقَق ؟ىَوفأ ينإ هللا لوس اي : تلق :َلاَ ًاموي رهشلا

 هّللاَلوُسَراَي :تْلُق : :لاق هش لك نم نوي ١ ىَفأ ين ىَرْقَأ ين

 رْهَش لك نم مان ةكآلك (مّسص)» ينذز ينذز كف هللا“ لوسر َلاَقَ ؟ينذز

 [ْ فيخلا  ل :رظنا]

 همم 8 «» سا #ع -

 هللا ديبع نب ورمع ثيدح

»> 
 (نَع)٠ ٌدْعَجلا انُدَح - َميهاَريإ نبا ينعي - يم انكدَح - لندهت

 لوُسَر سي لااا ل دي ينشأ هلا دبع نْب نّمّحْلا
 . اضوتي لَو ىَلَصَقَضمْضَمَف م مَ مثافنك لكأ 8 هللا

 م امهم

 هيبأ ْنَع , ةَءاَسَف نْبَداَدْرَي نْب ىسيع ُثيدَح
 ه0 5 5

 ْنَع داَدْزي ْنْب ىسيع ْنَع هَمْسَر انندَح «عبكو انندَح - اوم

 .ًاآلل هَرَكد ريل مُكَدَح [لاياذِإ : لف هلل لور لاق :ل هيبأ
 دل

 . هنع وجيك ٌةَرَم ةعمز : لاق

 نب' هيب' نع «دادزي 21110 4 :لاَق . ةءاّسق نبا هيبأ ْنَع ءَداَدْرَي
0 - 

 . ترم ثآل رك

 ءكْيَل يبا نْب ِنَمْحُرلا ِدْيَع يبأ» ىَلْيَل يبآ ثيدَح
>4 

 «يينانبلا تباكْنَع «٠ « ىليك يبأ نبا انئدَح «عيكو انْدَح - ١6

 اق هلا لور تمم : :َلاَق . ىلبل يبأْنَع ؛ ىلل يبأ نب نمحرلا دْبَعْنَع

 نم هللابوُعأ : :لاَقك. او نجر ةسمرتبْتسِل النص يفر
« 

 .راثلا لما (ليمرلْيو ءراَثلا

 ْنَع .ىلل يبا اند ميكو اقدح -15
 َنَع « ءامخرل دب هيأ نعمل دبع نب ىسيع 764/4 )هخأ

 ىلع دلع ىّتح وحيل بنس اءاَجَك ف يِلادنع نك : لاق. هدَج
 يما هدو

 « ينبا ينبا : 8 يبل لاَ ءهَدْخأَتل هانردتباَف : لاَق ؛ هلع لاق «هِردَص

 [هدعب رظنا] . هب هامل: لاق

 ةرعمو
 نب هللا دْبَع ْنَع ريَمُ انْدَح ءِرِماَع نب دوس انئدَح - ١1

 ةاَكدَنأ ىليل يبأ نع« ىليل يبأ نب ِنَمْحّرلا دبع نب ىسيع َنَع « ئسيع

 :لاَق قد ةيسحل اوسخ ١ هنطَب ىلعَو ف هللا لوُسَر دنع

 ءهْبَلِإ انيك لاق «ٌميراَسأ 8 هللا لور نطَ ىَلَح هلو كوب تبأر ىَتَح لاب
 3 26- ينل اعرف - يل اوعت ماو ةالصلا لَ لَك لذ :َلاَق هاصما <

 03 ممل سرس 07-52 7-5 ينال: لاق

 اق «ةئدصلا رْمَت نم ةَرمَتدَخأَف : لاَق ؛ يلع هبصَق ءاَمب اَعَ

 لم هل ع ا
 [19؟55 :عجار] . هيف نم هللا لوُسَراَهعْرتاَف لاَ هيف

 هام مرق هم
 ْنَع ؛ورْمَع نب هّللا دع انئدَح يدع نْب يركز اندَح - ١174

 َنَع , ىلب يبأ نب نَمْحَرلا دبع نع ؛ ملم نْب سيق نع «ةَسيأ بأ نب دي

 يفاَنعتو اور امل ربح حلق 85 هللا لوُسَر َمَماتادِهش : لاَ. ديب

2 
 تّراكأنأ نم ٌعَرسآ نكي ْملَك نرخ نم اوُدَجَو امنا َدَحأَت ير

 لكل َلمَجكاَنيْمسقَو تقففأف روداب قف هللا لوم : لا وش
 000 ع
 اش ةرشع

 نْب هللا دْبَع ْنَع يهز اًنئدَح « ىسوم نب نسَح اًنئدح - لتشمل

 هللا لوُسَر دنع لاق. ىّليل يبأ نَع هدَج ْنَع ؛هيبأ نَع « « ىسيع

 عير ٌميِراَسأ هوب تنارق :لاق (رْيَسُحْلا وأ) رَسَسْلا (هنطبوأ) هرْلَص ىَلََو

 هَداَمْلاُهَعْببَمُت لوي يضفي ىنح مول يب وعد : لق إم

 يفاَهلَمجف هرم َحأَ طالما ُهَمَم َلَخَو ةئلصلا مَ َتْيَبَلَخَدَق ماَقْمُن

 [193507 :عجار] انك حت ل ةكَدّصلا نإ : لاو ف يبل اهَجَرْخَتساَك «هبف

 دبع نم اَنَأ ةثعمتسو) دمحم نبل امدح - لدفمت

 نبا ٍنَع ءعشا نب يلع اق (ةَبيَش يأ ند حم نب سس هّنلا

 اَكدَح : لق َلاَق ٠ سعي لاق ٠؛ م دجَْملا



 اف يبل دلع الاجل لوفي يأ تطعم َلاَقق ؟ءاّرفلا يف َتْعمَساَم

 امل ابا َنيآَف :لاق ؟ءارغلا يف يلسأ ٠ هللا َلوُسَر اي :َلاَقَ :لاَقق اجر تلق

 .ةلْفَخ با ديوس اذه : َلاَك ؟اَذَه ْنَم :تلق ىَّلَو

 نب يلع انكدَح «دواَد نب ىسوُم انئدَح هللا دبع اَنئدَح - -19/
 اًميف) ؛ هيبأْنع ؛ ىليل ين نتطلع هاف يبأ نع ل

 وبأَو فو 200100 ؛ [هللا ٌدْيَع نكح - كفف
 يبأْنَع «سباَغُنْي يلع اندَح : اوُلاَف. .يتمسلا َناَّسَح نب دَمَحمَوِرمَْم

 قف يللا تنَأر : :لاَك. هييأْنَع ىلي يب نتن نق

 م

2 00 ِ. 0 92 
 ىحياتصلا هللا دبع ىنأ ثيدح

00 
 نع «مكسأ بدي نع «َرمَْم اند « قالب انندَح - - 191

 ا كو :َلاَق :لاَك. ةيحباتصلا هلل دبع يبأ نع ءراّسَيِنْب ءاَطَع

 اطّسو يف اتناك ادق هكر “تعرق ناطيش يرق ني لطم سلا
00 217 

 بورُشللَتْنَاَنِإَف ءاهكراَ تاز : َلاَق وأ - تكد ا راق ءاّمّسلا
 . تاَعاس ثلا هَماوُلَصُآلَم اَكراقْترَع اذإت ءاهَتَراَك م م هم

 يلمح ءواح يب وتد مسباح - 01

20 00 
 ماسم ظلو ساس مي هامل

 يح راق نم هايأطَح تجرح ههتجو لسع نمو ءفنآو هيف نمهاياَطَح

 هس رحَسَم ْنَمَوراقظأ تحت نم وأ ءهراقظأ نم "تجرح يدي لسَغ نمو

 تجرح رج هْيلجر لسع ْنَمَو هيأ رعش وأ «هسأر نم هاياَطَخ تجرح هيأ

 ىلإ ٌهاطخ تناَكَمُت ءهراَثظا تنئ[نمإْوَأ ءهراّمظأ نم هاياَطَخ

 ةلفات (06 9 4) دجْسصْلا

 ساس ملا مم رفا مو

 0 ها عرب مع مو
 ْنَع «فّرطُم نْبدَمَحْمانئدَح دمحم نب نييسح اًنئدَح - 1١

 يلا َنَع «'يحبانسملا هلل دبع يبأ ْنَح ءِراَسي نب ءاطع ْنَع «مكسأ نب دير

 َرَكذَك. . .هملقو هلأ نم هااطَخ تجرح َرَتساَو ضَمْصَمَت نم : :لك
 مم مم

 ياام

 . مانعم

 9 اج ملل بات 'داناب باغ اًنمدَح - نددفلا مرا كل

 هيج نهج
 52 87 ؟هذَهاَم + 15و بضُتق تاق كاسل لي ين لو

 تكف , ةكدصلا ةّيشاَحّ م نير هع ين «هللاَلوُسَر

 « ازين زا يني تلصل ان رسال 11

 كام الكشي يف يل ال 0

 ال سدد .”يحباملا هللا ديَع . يبأ ثيِدَح
 بو سعات جججت

. 

 ص ١55

 َرْجَفلا اوُرْخَوي ملاَمَو وُ مام مالطألا راظناب براري

 هاو كم سمع
 هذا ىلإ اجلا الكيلاني اسم لاقت

 اًضَوَاَدِإ : نق ”يام هلل عع باي

 تجرح هْجَو َلَّسَ اذإق ؛هفثأ نم ائاطَْلا تجرح ٍرصمْضَمُك معلا

 هيدي لسع ادِإَ هيي راَفأ تخت نم رْخَت ىَّتَح ههجو نم اَيطَخْلا

20 

 ا ا ل اخ اج

 سمصا سارعو سا 6س

 نجر لس اذ 4 ذأ نم جرن ىتح هسأر نم اَيآطَحْلا تب جر

 ل يا ير راقظا تن نمي لح لج نمانخلا

 [19974 :عجار] . هللفاهثالَصَو دجْسملا

 2 5 امص و همر امر
 أس عِمَس هنأ ليعاَمْسإ َنَع «ةنيِبع نب نايفس انئدَح - 1١

 ل
 وُ ل هللا َلوُسَر تغمس: وشي يسخألا يحباتصلا تغمس : لوفي

 220 ألا مُكبرئاَكُم ينم «ٍضْوَحْلا ىلع ْمُكُطَرَ لآ

 لفل لقال لقوم لة 141 :رظنا] . يدع

 مال عار ةريممر ساس
 رك : لاق . ٍََحُم نب ريو كلام انئدَح « حور نكح - -

 وقل حباشمل هلل عام لاك. راسي نْب ءاطَع ْنَع ؛ مكسأ نبا
 رم راس هلع ريب اه ع
 اًذِإَق «ناطبش يرق ني علطت سمشلااذإ : :لوُقي 8 هللا لوُسَراتْسمَس

 ميمي ول م
 تار اذِإَق « يِوَتْسَتنيح اًُراَْيو ءاهكراف تَمقتر اذإَك ٠ اًهبراَكتَمَلَط

 [18 :عجار] . ثآلتلا تاَعاسلا هذه ريغ اوُلَصَم ءاَهَئَراق

 هللا ٍهبع يبيع طاح قالب ٍِ اع

 ل

 يتَربْخأ «"يرطرلا نع رمْعَم انئدَح «قاّررلا دبع َدَح -7

 ف يلا باَحْنمأ نم اكو "يافا مطر اَهآ عمسهنأ «مر يبأ يخأ نبا

 امل . لوب دز قف يلا عمت : :لوقي - ةَرجّتشلا تحن َنيذلا

 ”ظقيتسأ تقفطق ساَعُلا ْيَلَع يَلَع يقلأو «هنم بيرق ترس ةكيل ىَرس لص

 يف هلجر بيصأ نأ ةيشَح اَهوُند ينعي  «هتلحاَر نم يتلحار تندد

 تن حُل) ليلا فن يف ينْبَع يبل تح يلح ارحم
 ملف ٠ ةّلجر َتْباَصاَف ءزرَقْلا يف ف لا لجو ؛هتلحار ينآحار تبكرُف

 «هّللا وسر اي يلرفْفَتسا : تلد يسأر تنكر سح : :هلوقي الإ ظقبتسأ

 ادِإَف كر خأق ؟راّقغ يني نم فلَََنَسَح يي قفط : لاق لس : لاق

 انمي ب هُكدَحَف طاطملا[لاوُطلامُحْلا لا َلَمَق ام يأس

 َنيِنّلا ا قارا دْبَع) ٌراصقلا :َلاَكْوأ ءطاطقلا اجب 7 00

 3 , ها ا 0



 أ

 ةلشنف ص

 يطأ عأنإ؟هلا ليس يف طيش لإ نم ريب ىلع لمْ >َي نأ فْلَخَت

 ٌمَكْسآَو راَصْنألاَو شيف نم نيرجاهملا نع «ف َّفْلَخَتي َفُلَخَتِْنا(يَلَع

 [اذلفأ لواكما :رظنا] .راّمْعَو

 :باهش نبا لاق ٍحلاّض نع« « يبأ انئدَح :بوقعي اًنندح - “١97817

 باَحّنصآ نم اكو - را حمس «يراقفلا مه يبأ يخل ينبخأ

 ْعَمتْوْرَغ ("90/4]لوُتَي-: ةرجشلا تحن اوما يذلا 8 هللا لور

 ارك ترس رّصخألاب ةليت حنش ل ب.ئانزخ ا كه لوكس

 ينلحاررْخَو 3 أ قفطك : لانا (رَمْنَم ثيدَح ىَتَمَركدك..

 ٌراّصقلا هاما دوسلاٌرََتلَلَمقاَم :لاَكو للرضيع يشل لَ
 هو

 .راّقغ يتب نم مهن ىَريف؟ حرش ةيظشب معَ مهل نيل

 نبا َرَكْدَو قاَحْسإ نبا نع« يبأ انندَح «بوُقْعَي انيدَح - - 15

 ا َعِمَسُهلأ «يِراَقلا مهر يبأ يخأ نبا نع "ينل ةميَكأ نب با نَع «باّهش

 ايا يذلا هللا لوُسَر باَحصأ نم َناَكَو - نس نق مق

 َرَكَذَف. .. لو ةَدْزع ل هل لوس ممتع: لوقي- ةرجّشلا تحن

 َلاكَو « ينيَع يتْبلَغ تح هنَع يتلحاَر رخو 1تقفطُ : َلاكُهنآَالإ «ثيدَّحْا

 ُفرْعأ اًمهّللَو : تلق : :لاق ؟َراّصقْاُءاَمْادوُسلا رتل لَصَكاَم :[ديف]

 تدك :لاَق ان ءخْرَش ةكبشب مَهنْمُهلَنيِْلا ىلب : لاك ىّنح ءانم الوم
 هيما 4 مره ملك ءراَمغ ينب يف ًافلح اوُناَككَم '.1 نمط ملا تركذ ىّتَح

 .اًنءاَلح اوُباك مكسا نم" طهر كنتلوأ هّللا َلوُسَراَي : تلق انف

 طرق نب هللا دبع ٌثيدح
_ 

 نهار يح لق دنع «ديتس أ حياد -6

 هلل لوثر ىلإ برو رمل مهل لعمال مط :لاَق

 مل انادي هل لدي نفق نهري س وأ تائب سَح اف

 ؟لاَقاَم ينيليْنَم ضْمَبْ تاس ؛ افا مليح ةملك لاق اهون اتبَجَو

 .مَطَعا ءاش ْنَم لاَ اوُناَق

 ٍرْكَبْنَع ؛ شايع نب ليعامسإ اندَح :ناَمَيلاوبأ انْنلَح -5

 َ نب هّللا دبع ءاَج :َلاَق. يدزألا هللا دْبَع نب مس نَع ينآلوخلا ةَعْرر نب

 :َلاق ؟كمْسا اَم]: ف يبا هَلَلاَقَ اَمَن ءا هللا لوُسَر ىلإ يدزألا طرق
 8 1204 ل هور مل تل
 ؟طْرُف نب هلل ادب تلآ [: 49 يله لاك طرف ني اناطيش

 ها م .٠ 00 و 3

 شحح ند هللا ديع ثيدح
 2 "0 دس م ير

 همي مراهق هن عرف م ل ديك ل
 انرخأ ؛وِرْمَعنْبدَمَحُم اند ءرشب نب ب دمحم انئدح - 4١و

 الجرد ؛ َنيئيْللا ىلوَم - ريثك وبأ

 :لاق ؟هّللاٍل يبس يف تل نإ هللا لوُسَر اي يل ام: لاَ "يلا ىلإ ءاَج

 ما 8# *+ ع

 شْخَج نب للا دْبَع نب دََّحُم ّْنَع -

 اذاكح | اممم طرق نب هللا دبع ثيدح
3-2 1١ 

 َلاَق ىّلَو 050 :لاك ءٌةّنَجْلا

 عارم م :عجار] . ًافنآ

 امدح ءداّبَع نب داَيَع امدَح ء«ديلولا نب فَلَخ امدح - ١384

 نْب هلا دبع ِنْبدَمَحُمْنَع ءةيلدهلا ىلوم ريك يب نع ومنح

 ادام هّللا لوُسَراَي : : لاق ف يلا ىلإ جر ءاج : لاَ يبأ ْنَع «شحج

 َلاَك ىو اًملَك :َلاك نجلا : :َلاق ؟لدأ تح هللا ليبسس يف تدق نإ يل
 - [0821 :عجار] . ملا هيل لربح ب يناس «ن يصل آل: :8 هللا ل وسر ريق ع

 رّهزأ نْب نمَحَرلا دبع ثيدح

 4.3 هس وم م هل

 8 كلر :لاَ لا
 «ناَرْكَسب ينأف ؛ يلوا نب لاَ لمنع لس نيح مويس اَّنللَََي

 لطم م م سلف ماسش
 [11299؟ :عجارإ . [مهيديأ يف ناك اَميءوُيرضيِنأ هع نَمَرمأَ

 نَع ءدْيَرْنْب ةماَسأ اًنئدح ءَرَمع نب ناَمْنع اًندَح 7-6

 ةاَرَغ هللا َلوُسَر تي : ٠و نبا محراب مسن «يرفألا

 «دييولا ني دلاَخ لِزْئَمْنَع «ةلآْسَي سانا َْخَتَ باش مال انآَو منقل

 هلي برص نم مهم ٠١ « مهيدي يأ يف ام هوُبرضُ ؛هبّرماق «براشب ين اق

 هس عسسل ها سها رمعما م« عوكل
 ف هللا لوس يلع نحو « طوسب يرض نم مهنمو ءأصقي رض نم مهم

 [ هلبنق ام رركم] . باتل
 يو مم

 :لاق يظل ع ءرسَْمْنَع «قارلا دب اَنَدَح - ١-

 نب ديلولا َنْب دلاَخ نأ) ؛ "ثدَحُي 8١ / ؟)رهْزأ ْنْب نَمْحرلا دبع َناَكو

 ل هللا لوُسَر ليَ لَا ىَلَع ناكو ذكموَي (يرج)ةَريمُمْلا

 ىلإ َنوُملُمَسمْلا ْعَجَرَو َراَمَعلا هللا ٌمّرَه امدعب 5 هللا: لوُسَر تيار :ٌرهزأ

 «دييَولا نب دلاَخ ٍلْحَر ىلع لدي ادي نم : لوو ملل يف يني لاح
 ىَلَعلدَيَْم :لوثأ ملحم انآو هيدي -تيَِسق وأ -تِيَِسق لا
 ةَرخؤُم ىلإ دنس دا اذإَك ٠ هلْخَر ىلع الحم تح ؟ديلولا نب دلاَخ لْحَر

 [11994 :عجار] . . حرج ىلإ رظتق هللا لور هان ؛ هلْخَر

 . ل هللا لوُسَر هيف ثّقَتو لاه تبسَحَو :يرهزلا لاَ

 ءٍحلاَص نع « يبأ انْندَح : مهاب بشيخ - 1

 َرضَح هنأ ؛ ُثدَحُيداَكَرَمْزأَنْب َنَمْحَّرلا َدبَعنأ باها َثدَحَو

 [1599؟ :عجار] . بالا مههوُجو يف ينَيناك يح اقف هلل لوس

 براَش يف ٌةّصيِقْنَع «يرْهزلا ثِيدَح وُنْني اَذَهَو :يبأ لَك

 [لسرم وهو 66 :دواد وبا هجرخأ] رمَخْلا

 هام ِ 50 9
 يسمحألا يحبانصلا ثيدح

 سس صب وْ تيس



 د2 هد نييفوكلا دنسم ا سس

 :لاَق. ليعاَمْسِإ ان :آلاَق. يك ديس ياك ١ قفني

 يجامل هيدح ينجو ل يستخألا سيقما نع سي يندَح

 مكب رئاكم يّنإو ءضوَحْلا ىَلَع مُكْطَرَق انآ : ف هللا لوُسَر َلاَق : َلاَق

 [1917174 :عجار] .٠ يدينا ءمَمألا

 ها كاسر ايش

 26ه 2
 رتل ىلع كلا لوم هلا لورنس َلاَق يللا

 أ :ةَبش لاق) ؛ممألا مكبر ئاكمو :عجار] . يدْمَبشتتفتآلَق (ساّنلا َلاَقو مكب رئاكم

 [اةلا/

 نع« سيف نع « ليعاَمسسِإ نع ِرْيَمُت نْبا انثدَح - - ١06

 [167874 :عجار] . هم .يسمحألا يحباصلا

 0 رقع هل
 رم ىب للا بح ندا ددححلا

 2000 9 : هللا لوسي لاق ؛ لاق. يحباسمل

 019/6 هعجار] ضعي باقر مُكْضْعَيب رضيع يدنَب

 -يحباتصلا نع. ٠. .ديَز نب داَمَح نَع وي اندَح -1/
 يسع ل
 .- حباتصلا : لاَ اميرو

 بيرم دودو
 «ثدَحُيأرَمعَم تْعِمَس ءدهاش انو نايس ىَلَع رق - ١114

 «ديلولا نب دلاَخ حرج : لاك َرَهْزأ نْب نَمحرا دبع ع ؛ «'يرهزلا نَع
 ىَلَع لدي م م : مل انآو تلق ؟هَلْحَر ْنعلآَسَي 8 هللا لوسيا

 [155514 :عجار]: دنع سْلَجُف ٠ حور َوَُوانآف ؟دلاَخ لَ

 ٍنَع هدير نْبةَماَسُأ انربخأ «ىّسيع نب ُناَوُفَص انُدَح - حادا ا

 موي 8 هللا لوسر تيأَر :لاَق َرَهَز نب نَمْحّرلا دبع انربَخأ : لاَ: يهل
 ها كم مدل ل

 :َناَرْكَسب يِنأق ؟ديلوْا ني دلاَخ لح نَعلآَسَي سانا لَخَتَيَوُمَو يح

0 
 راق ملمع
 اًنحَو « ميديا يف ناك اب ءومرضَينأ دنع ناك م هلا لورا

 [15555 :عجار] . بالا ف هللا لور لَ

 «يرطُرلا اًنكدَح ءدّيَر نب ةماسأ اًنئدَح «حوراتتدح - - “١

 ٌلْلَختي ف هللا لوُسَرْتْنَر :َلاَق يرهزلا رَهْزَأ نب نمْحّرلا دبع يئدَح

 .هرَكْذَقا .... ديلولا نب دلاَخ لَم نع آسيا
 هم

 نِباَنَع «يسبأ يِستدَح : َلاَق.بوُقْعَي اندَح 5١-

 ءدلاخ يسبأ نب ليِعاَمسإ انأبنأ - كرام نبا يني - هلل دبع انثدَحو

 8 هللا لور تغمس : لاك 'يحباّتصلا نع ؛ ٍمِاَح يبأ نب سين نَع

 واع س
 [15114 :عجار] . دق. .....:لوقي

 ماش# سوا م ىاع#
 .سمحأ نم ةليجُب نمل يحباتصلا : َنوُراَه نب ديزي لاَ

 رْيَضُح نب ديسأ ثيدَح
 سس سستم إل تس سس

 1 و ل يي يوعس سد: س ويعم سما 101ج دصصعا

 رومع
 + كيش انرخأ :َنوُراَه بيري نكح - 1 3

 لاق : لاَق 0 للا

 َلاَقَك؟ آنآلُف تلَمْطَتسا امك يتسن هللال وسر ا :راّصْألا نم لُجَر مم عد 2م ماو

 ىَلَعادَخ ينقل ىَّح اورْيبصاَكَهَ ؟ يِدْمبنوقلَتس : اق هللا وسر

 1 [ :رظقنا] . ضْوحْلا

 هّللادْبَع انكدَح «َقاَحْسإ ب يلع 07 /-4 )امدح -1 4“ “
 ني دَّسَحُم ْنَح ةّيزَخ نب ةرامع نع «بوبأ "نب ىَحَياربخأ كراس
 تناك هنأ ٠ ةَضئاَع نع ءِنْيَسُح نبا ةَمطاَ هّمأَّْح وْ نب هلا دْبَع

 نوكأ يئآؤك : :ُلوُشَيااكو « سأَنلا لضاأ نم ريض نبدي ديسأ ناك :لوُقَت

 نيحو نقلا ارق َنيح“ تنك يلاوخأ نم ثآلك لاوخأ ىلَع نوكأ امك
 يب ما

 مَ ءةَراَتج تدهش اذ «ق هللا لور هبط تمم اذ أرقي هعمسأ

 هت مق ةصمس عما ع
 ٌةَرئاَّص َيَهاَمو اهبلوُمَْمَوُهاَم ىوسب يسفتئَدَحَفقةَاَنِجتدهَش

 .هْإ

 َةَداَنَق تمس :َلاَق . هب ةبعش انكدَح « رفع نب َمَحم انندَح - نشل

 ىلا يضر ءريَسُح ندع «كلاَم نب سنآ نعت

 هلأ : لانك ف هللا لوم اوُسَري ىَلَخَت راّصنألا َنَمالُجردِإ : َلاَك امّهْنَع

 اوُربصاَةركآ يدب بولس ْمُكنإ : :َلاَق ؟انآلُك تْلَمَْتِسا اَمَك امك يمَْتسَت

 . ضْوحْلا ىلع ينو ىَتَح
 ا دعنا طخئاتلا.ةواطؤ ينك 1١6

 ايل جحا: :ْتَلاَ ةَشئاَع رع «َةَمَقلَع هَدَج ْنَع ءهيبأ
 بدي يس اوذلل يي وت رسال نسلط الكر «ةّقيلحْلا يذب
 ا :هلتلقَق :تلاق ٠ يكييلَعجَو مف ,هقارما هلو«

 يكب كَل ام ٍمَدقْاَو هَ ةقباّسلا نم كلو 8 هللا لوُمسَرٌبحاَص تأ كَل

 يكيآ آلانأ يح «يِرْمَعَل تْقَدَص : َلاَقو. . هسأر نَع فش ؟ةأرللا ىَلَع

 :تَلاَق ؛َلاَكاَم :48 ِهّللًالوُسَرُهَلَلاَكْدَكَو ءذاَعم نْب دس َدْنَب ب دَحأ ىلَع

 نبا دْعَس ةاقول شرما َرتْها دقل لاق ؟8 هللا لوركا :ُهلتْلُ
 .ذاَعَم

5 
 رواش ع هدم ممل

 . هللا لوسر نيو ينيب ريسيوهو : :تَلاَق
 جاجحلا انآ مكسيم انكدَح : لاق .ُناَّفَع اًننَدَح -5 ساهل ل هرعت ع ع

 نع « ىليل يبأ نب نَمْحَرلا دْبَع نب هّللا دْبَع نْ هلل دْبَع ْنَع «ٌةأَطْرأ نب

 لَو ؛لبألا موُحُْن نم اوُتْضَوَت : َلاَك هللا لوس نإ :َلاَكِرْيْضَح نْب ديس

 راب يف اوُنصُتالَو ِمنَقْلا ضِاَرَم يف اوُدَصَو «ٍمَنَْلا محل[ ماوُتصَوت

 .ليؤلا

 نْمداّبع ارب «يِزَوْرَمْلا لتاقمُنْدَمَحُم انُئدَح - 1١

 :َلاَق) مشاه يني ىَلوَم هللا دبع نب لل دبع نَع ؛ « جاَجَحْلا انثَدَح «ماَوَعلا

 ليل يبأ نْب نَمحرلا دبع نع (هنع دَحاَيمَكحْلا تاكو :لاَق َلاَك . ةّقث َناَكَو

 :َلاق ؟لبألا ناَبلآ نع « لتس هنأ ؛ بلا نع ريس ندع



 د س6 ا دلل

 انهحل اص

 نموا :لاق ؟مقلا نابع لو انا نم وقضت

 [191937 :رظتا] . اهنابلأ

 ٍسِيق نب ديوس ثيدح
4 

 نب ديوس نع «كاّمس ْنَع «نايفس انئدَح ؛عيكو اًنْئدَح - - 14

 الوسم انأَتآَك :َلاَك هٌرَجَه نم باي ي دبا ةَمْرْحَموانآ[ت لج : لاَ. سيق

 :نارولل َلاَقَك ءرججألاب نوني وُناَذو اندْفحو «ليوارسس يف امو هلل

 . حجرأو نر

 يبأ كلام نَع «كامس نع 6 يعش عش ةبعش انئدَح «جاَجَح انكَدَح -4

 رجلا لبق ليواَرَس لج ا هللا لوران لاق .ةَريمَع نب ناَوُفَص
 [5415 :ظنا] . يل ٌميَجرَأق

 يبَسحألا نباَج ثيدَح
 مص ماةورإ امر

 يبأ نبا ينعي َليِعاَمْسإ ْنَح «ةنيبع نب نايس اَنئدَح - كاش

 ف هللا لوُن اوّنسَر ىَلَع تلَخَد :لاَك. هيأ ْنَع باج نب ميكح ْنَع - دلاَخ
 نس
 [هدعب رظتا] . انماط هديل :لاَق ؟اَدَهاَم : تلتف كالا هَدْيعَو

 ٍميكح ْنَع «دلاَخ يبأ نب ليعاَمسإ انئدَح ؛ عيكو اَندَح - 191

 ءاعرك هَدْدع تيار تب يف 9 بلا ىلع د

00 
 [ هلبق ام رركم] . ًماََط هبت مر اذه :َلاَق ؟اَذَهاَم هللا لوري: تلق

 د3: لاق هيبأ ْنَع ءرياَج نبا

 ىقؤأ يبأ نب هللا دبع ثيدَح يق
 «ساّرف ْنَع ةبهش اكد - ديعس ريا َوه - ىَبحَي ان 17

 :لاق © يلا نَع (08ن/ 4 ىقوأ يبن نع «ةَراَمع نب كرم ْنَع
 نمْؤُمَوُحَم ين يني نيح يني او نِمْؤُمَوهَو اهيرشَينيح َريَخْلا ب رَْيال

 .نمْؤُمَرُمَو «فّرسْوأ « فرش تاه ب هعْيآلَو

 يبأ نبا نع :ئابتشلا يح ةبط 'نَح « ىحي امدح 911 ١-
 .(ح) ىقوأ

 يبان تغمس : لاَ ئيناييشلا نع ءاَيِفَسم نَع ءنَمْحرلا دْبَعَو

 :تلق :لاَك رضخألا رجلا ذي ْنَع 8 هللا ٌلوُسَر ىَهَن : َلاَق . ىقوأ

 ا رورصب لوعسمم لو11 :رظنا] . يرذأ آل َلاَق ؟ضضِيبألاَ

 ٍنَسَحْلا نديم ْنَع «"شمألاانكدَح «عيكر اند 8
 عكر اذِإ © هللا ٌلوُسَ َناَك : :لوُشَي ىقوأ يبأ َنْبا تْعمَس : لاق .'ينّرمْلا

 لم دْمَحْلا كلن اير َمُهّللا محملا عبس لاق عوكل َنمهسأَر

 لها :رظنا] دعب ءيش نم تْعَش ْءْشاَمَءلمَو «ضْرألا لمُو تاواَمّسلا

 علذكتكأ لكامل لت لل ل

 ات تشل 00 اا ا

 ل ممر
 كف

 تس نئئسسسسم

 كا سوس

 نع ءِندَح هي دَح همام اندَح ؛عيكو اح - ١16

 ام رركم] .5 ةآلّصلا يف لقي مو كلذ لوي ناك اقف يبل ذأ ؛ ىكوأ يبأ نبا

 [ هلبق

 :لاَق يناييشلا ينُئدَح «شّمعألا انَدَح ميكو انئدَح - - ١95

 ؟رّضخألا رجا ذي نع ف هللا لور ىَقن :َلاَق. ىقوأ يبأ نبا تعمَس

 [19481 :عجار] .٠ يرذأ آل لاك ؟ضيألاَف : :تلق :َلاَك

 2و عيكو انثدَح - - 151

 لوُسر اَعَد : لوفي. ىوأ يبأ نب ْتْعمس : لاق - ليعاَمسِإَو هو - دلاَخ

 ٍمزاَط «باّسحلا َميِرَسس ؛باّتكلا لم مُهَّللا : :لاَقك «باَرَحألا ىَلع هللا

 لقتال ل ةصوم "سنا مادو مهلا «باّزحألا

 ممر م لو
 يبأ نبا انثدَح : ةلاق - ديبع نبأ وه -

 اّمصلا نيس يلف فر نا لري قأ يأ

 ُموُدؤ يأ َنيكِرضلا نم هتست ضو (ةَرْْمْلا يف يني ةورَساو

 عاذتالا 1 :رظنا] . «يشب

 يبأ نب تغمس : لاق. لاَ يبأ ني انئدَح «عيكو اَندَح - - 1
0002 

 . ميهاربإ هبا تام ام يبت يلا َدَْبناكول : .لوقي ىقوأ

 دلاَخ يبأ َديِزْيْنَع :نايفس اَنندَح «عيكوانتدَح- 0

 ىلإ ُجَرءاَج لاق. ىكوأ يبأ نبا نع يكس ميهاربإْنَع «ينآلادلا

 ينم نارا نم «يَشخ لم دخآ عيطتساآل ين هللا لور اي : : لاق ف يلا
 مموس

 ثا هّللاَو هللا لإ هَلِإ لَو هّلل ُدمَحْلاَو هللا نحب : :لق: لاَ ؟يئزْجُياَم

مقَلَجَوََع هللا هَّللا لوس اي لاق ٠ هللاب لإ هوُقالَو لوح ألو
 ؟يلاَ

 َوهَو ريدم ينثاو يندطاو ياو ينَحَْو يلف مهلا 5 لاَك

 :رظنا] رْيَْلاَنم هيدي الَمْدَقَقاَذَمامأ : 8 يبل لاَ يمك كسنم

 4 قليلا

 ماما ل
 نبا نع « «يكّسْكسلا ميِهاَريإْنمثيِدَحلا اَذَهتْعِمَسق : :رعسم لاق

 [1ة01 :رظنا] . عي هب يدا ئلاو ىنوأ يبأ

 كاكا تاجا اك 0 ىقرأ يبان تشمت

 يببأ لآ ىلع لس هللا : لانك يبأ لام ةَئدصبهماَ هيلع ىَّلَص

 لكك لقتل اوم 1506 نى

 عبس ا لاق. ىلا ينل نمتسا لَك يدم

 علفكلم لوضع رظنا] . دارا اَهيف لك نك « تاور

 ماس مسرب. مع 000
 ْنَع بع اَنْبلَح - يدْهَم نِباَوَه - نَمْحرلا دبع اثدَح - هدف

 يضر ريو نئأتسا : لوُشي. ىقؤوأ يبأ نا تغمس : لاق ةليجب نم خيش
 مث لخدف فلاب ,"برْضَمُهَيراَجهَدنعَو 89 يبل ىَلعهْنَع « ىَلاتَتهَّللا

 ُهّللا يضَرناَمْلَع َنداَتَساَمُث «لَخَدَُدّْنَع ءىَلاَت هللا يضرْرَمَع ندأتَسا



 ري صال اهلا

 َلُجَرَناَمْنعنِإ 8 هلو
 :لاَق تكسناك هلع ىلاتت ٠ كاد وويل هس

 [19670 :رظنا] . يح

 وبأ اَنُدَح -ميهاربإ نسباَوُه - - ليعاَمْسِاَندَح - 1

 بنك ىكوأ يبأَنْب هللا دبع ؛ ثدَحُي "كثلحُي ب ةئيدملاب اخي تغمس : :لاَق. ناّيَح

 :اقيدص يل داك بتاكل" يروح اوفي دار هلل ديس ىلإ

 و ودعا ءاقل ونمت : ةلوُقَي ناَك كي هّللا َلوُسَر نإ «لعَمَف ٠ يل هْحَسْنا

 اوملْعاَو ءاوريصاَن (004/4 )وتقل اذ فَلا َلَجَورَع هللا اوُلَس

 ىلإ هك سل ١ تّلآَز اذن ظنيِ : لاق «فويسلا لالظ َتْحَن نجلا

 «باّرحألا ماو «باَحّسسلا يرْجُمَو باّتكلا لم مهلا : لاقت ءهوُدَع

 , ..ْمهيلَع اكرصْناَو همها

 همسه م د_يومازر» مروي سلع
 ٍنْبوِرْمَع ْنَع ؛ُةبعَش اَنئدَح ارق نئهحم كح - - 1م

 عمو

 - ةّرجّششلا باَحْصأ نم َناَكو - - ىقوأ يبأ َنْب ب هّللا َدْبَع تعمم : :لاَق . .ةرم

 يبا ذإَ «ٌمِهْيلَعل صممها لاق ةقدّصصب ينأ اذ هللا ل وسر ناك : :لاَق

 شكو لا

 [155؟1 :عجار]. ىقوأ يبأ لآ ىَلَعلَص لك :لاَقق هتقدسعب هاَنآ

 هلع هرمنا
 ْنَع «ةبعش اًنئدَح : ًالاَق هيو رع نإ دمحم ادَح - 191

 نب الا تنس :رمعَج نبا لاك (تباك 9 يدع 0 م ب لاَق) ( يدَع
 سا هس ممل س0 م

 [اه8/ه :عجار] .َروُدَقْلا 0 هللا

 . ىقوأ يبأ نباو ءاَربْلا نَع يدَع َنَعّرهَب لاَقَو

 0 1١

 كرك راق 3 روسيا و
0 

 عياش مام

 هع دامك” شخ راح

 هَ هاج مكرم ءاَج
00 

 لَجَر َناَمْنع نإ : :اق للاوراق «تكسمأف هلع ىلا ين

 [157177 :عجار] . . يح

 دمحم ايدج 8 ١-
 م مقام يوشع ةعمشع
 نب ةَرَجَم نَع ٌةبعش اًندَح «رفعج نسب دمحم

 .(ح) .رهاز نب ةَرجَم نع كيش يكد ياسو
 :َلاق ٍشْيرفل ىو رهاز برم نع يا :لاق.

 كك ملل لويد اَك هنأ ف يلا نع ؛ ىقوأ يبأ نب للا َدْبَعتْعمَس
 مهلا هدي يش نم“ َتْئْشاَم لمَ ضرألا لَو ءاَمّسلا ةلمدْمَحْلا

 اًهنم يشتو بوُتلا نم ينرهط ٌمُهّللا ءدرابلا ِءاَمْلاَو دربلاَو علا يل

 . خّسولا نم ضييألا بولا ىي

 .(ح ةبعش اًنيدَح ءرَعَج نب ب دمحم ايدج - احا

 َدْبَع تعمم : :لاكنَسَحْا يتسم :لاَق ةبعش نع ٌجاَجَحَو

 اير مصل ءءاَعتلا دهب وعدي 8 هللا ل وسر ناك لاك ىَقوأ يبأ نب هللا

 ءاّمّسلا لمد جاَجَح َلاَق) ض 2 ءلمو (تا َاَمّسلا لم ُدْمَحْلاَكَل

 [14014 :عجار] .دْعَب ءيّش نم تْنش ام المر (ضرألاإ ٌءلمَو

 د مع تملا 0-6

. 
 ْنَع ؛ةَمنمعوُبأ يدَحَو ةبعش لاق : سحاق - 1١

00 
 اللف يبنلا نإ لاك. ىو يبأ نب هللا دبَع نع دّيبع ْنَع ٠ شمعألاو

 [ هلبق ام رركم] ٠ عملا مسار عر اذ وديا

 َناَمْيَلُس 7 يعش اًندَح وج نيت الح ١ ادا

 5-5-050350 هين 0

 عمم نم ينَربَخأ وأ ءاهيف امو .اميكسُهلق وكيل نإ :ةب :ةبعش لا

 ىوأ يبأ 59 :
 ساس ساس

 مها م
 يب نم راَثْخَمْلا يبأ ْنَع بعت يِكدَح «جاَجَح انكدَح ١ 0 ا

 دج ملف رْفَس يفانك : لاق ىقوأ يبأ نبا هل َدْبَعْتْممسس : َلاَق .دّسأ

 َكاَذ اور َنوُقَسياوُلَمَجَف : :لاَق ءٌدْمَي ءاَمْلا ىَلَع امَجَم اًنمَجَم م :لاَك املا

 - مصرح ٍموّقلا يقاس : ا للورد .بارشلاب و لكك 2

 [3163557 :رظنا] . مهلك اوبس تح - تار ثآل

 "لة اد ءرفَعَج نب ب لمحم اًنكدَح - ا ا ةرفزإ

 ينئدَح ؛جاَجَحَو

 ىلإ يناتمبق ٠ لد ينزف لاق. دلاجُملا

 كف هللا لوُسَر دْدهَع يف فلست نك: َلاَقك ؟هلاسق « ىقؤأ يبأ نب هللا دبع

 - ليلو ريعّشلاو ةطّنحلا يف ٠ امّهْنَع ىَلاعَت هللا يضر معو ركب يبآد

 مك ْمُهَنْدعءاَرئاَمو - - ْمُهَتْنعَّوه اَمَو - بيّزلاَو لا يف كش ملا وأ

 [لقتلا ءلحتلم :رظنا] . . كلل لم لاق ىّربآن ب نمَحرلا دبع تن

 - لوفم نبا ينعي - : اكللاَم لاق : َلاَق «جاَجَح انندَح 34 ١-

 ا هلالي ىصدأ : ىقؤوأ يبأ نْب ب هّللا دْبعل تلق :َلاَك «ةَحلط يتَربخآ

 و ةّيصوُاب نينمؤملا رمأ في يكف :تلق آل

 لقتال لو «ا عنا لَ هللا باّتكب

 يبأ نبا« هّللاَد دع: تعمس :لاق.ةعش م

 ىّصْوَأ :َلاق !؟صوُي

 0 لاق ؛دلاَجّمْلا

 لو لاق ؟كلذ نعد ("8/ 4 )ماَط ين اقف
 هنأ ايش هن دَرآ اذ اندَحأ ناك لاق كلذ نم لق ناكل لاق ُهَسْسَح اددَسسَخ

 عع

 9 . هتج

 يي ةيداو
 تلق :لاَق دلاَح يبأ نب ليعاَمسإ اًنرَبَخأ «ميشه انيدح ١-

 يفتْيلا © يَا َلَخَدأ : 9 هللا لوُسسَر بحاّص ىقؤأ يبأ نب هللا ديل

 ال لاك ؟هترمع

 نبال تلق : لاق. يتَربْخأ : يناييشلا َلاَق ميشه انثدح - /7 ١ مم ممر

 تلق : :لاق :ةّيدوميو ايدوهي ؛ معن :لاَك اعلا ىنوأ يبأ

 . يرذأ آل : لاق ؟اًهلب وآروُلا لور َدعَب



 ص ١4١١ نييفوكلا دنسم

 - يناييشلا ينمي - َقاَحْسِإ |وبأ انندَح , ةيواّعم وأ اندَح - ١م

 ْنَع هللالوُسَر ىََن لاك ؛ُهْنَع هللا يضر ىقوأ يبأ نب هللا دبع ْنَع

 مو

 .ةّيلهألا محلا موت لكأ

 «ليعامسإ اًنئدح : لاق ءىَنْعَمْلا يو رمت نبا انئدَح - اورو

 يضر ةَجيدخ رب هلل الاكأ .ىقوأ يبن هللا دبَمل تلق : :َلاَق
 0-5 م

 هيف بَخّص آل بصق ْن نم نجلا يف تْييب اهي مَعَل : :لاَك ؟اًهْنَع ىَلاََتُهَّللا

 .بصتاآلو

 :رظنا] ٠ بَصْنَآلَو هيفَوغَلَآل وأ بَخّصآل : :ةَرم َلاَق [دكَو] : :ىلعي لاَك

 عاوكلا لاله لوك

 هللا َدْبَع تْعمَس :لاَق ٠ ليِعاَمْسِ انثدَح « ىَلْيانئدَح - لليل

 اَننْطَو فاطق هَرمَعانيح هللا لوُسر َعَمانك : لوفي« ىَقوأ يبأ نب
 وورقم همام سل ل كم ع علل
 ٍلْهأ نم هس انكو «ةَوْرَمْلاو اًمصلا نيب ىعَسو :ةعم انيَلَصو ىَلَصَو ؛ هَعَم

 ضربا يا يع
 [191514 :عجار]. يشب دَحآ هبيصي آل كم

 يبأ نبا نَع « شّمعألا نَع «فسوي نب قاَحْسإ انُنَدَح - 5-0

 .رتلا بالك مه جِراَوَخْلا لوي هللا لوُسَر تمس : َلاَق «ىقوأ

 هّللا دبع ْنَع «ليِعاَمْسِإ اربح «َنوُراَه نب ديزي انندَح - إ

 َفلَخ ىَلَصَو هم نفط تييلابفاطق الا َرععا : َلاَق  ىقوأ يبأ نب

 نم هريسَكهََمْنحَو ةورمْلاو اًهصلا نفط جرم عَ انيلصَو ماما
 50 ع 03

 [19514 :عجارإ . ءيشب دَحأ هبيصي وأ «دَحآ هيمي ال ةَكم لهأ

 «باقتكلاَلِزنُم مهلا : :َلاَقَق باَرحألا ىَلَع اَعَدم :َلاَق 741 ١-

 [198107 :عجار] . مهل َرلَرَو مه زها مهّللا «باّرحألا 5 زاَه «باّسحلا عير درس

 ؟هْذَهاَم : ل لي ديت :َلاَق - 0

 لبو مت :َلاك ؟انيَح همم تدهشآ هلا تلفق « ني ميار لاق
 . كلذ

 دبع ْنَع « ضايق نْب دايز ْنَع ءَرَمسم اربح ديزي انندَح - اليات

 ٌدْمَحْلا َكَلمّمَللا : لوُقَي# هللا لوُسَرتَْمَس : َلاَق « ىكوأ يبأ نب هللا

 . هيف رام ايط اريك

 مش
 رم نب رع نع في يرجو اح - 101

 يبل َناَك : لاك ةّرجّلا باَحْمأ نم ناكو - ىَقْوأ يبأ نب هللا دْبَ ع نع

 :َلاَقَق . عددي يأن مهل , مِهْيَلَع لح لص مُهْللا : تسلق

 رباب هو
 20 :عجار] ٠ ىكوأ يبأ لآ ىَلَع لص م

 نْب داَيإ نب هللا دّيبع انئدَح «كلَمْا دْبَعنْب ماش انئدَح - 1١0 هم ةرعاس

 « ىقرأ يبأ نب هلا دبع ْنَع «ديعّس نْب هلا دبع نع داي اند ؛طبقل

 يف َلَخدَم , هللا لوُسَر فّلَخ فصلا يف ْنْحَتَولُجَرءاَج : لاق

 عكر : لَك ًاليصأَوَ ركب هللا ناَْبْسَو ريب ريكا هللا : َلاَقَك فصلا

 قو هئوص عقرب يذلا نَم :اوُاكو لجل اويكو مسمر وُ

 يلاَمْلااَنَهْنَم :َلاق 8 هللا لور فرصا ملف ؟1 هللا لور تْوَص

 07 َح ا ىقوأ يبأ نب هل دبع يدي
 صم اا

 راسق سس سس اصل
 دمي كمآلك تيار ذل لاو ل :َلاَقَف «٠ هلل لوا :َليِقُق ؟تصلا

 علولكل لول" نضنا] هيف لف ف ىلح سلا يف

 هم 2 رَقْعَج 000

 0 داع طبق رئي كح رك

 هلم. . ىقوأ يبأ نب هللا دبع نع «ديعس

 يي ءادهم نب نحل ادَح - افلا
 يم دعاه

 ةهملسشلا يل بحمل كل ل هل :َلاَق 500

 :عجار] . لجو رع هللا باّقكب ىصوأ : لاق - ةّيصّولاب اورمأ ملأ - ؟ُةّبصوْلا

 ع

 م6
 ءنَّسَح نْب دّيبع نع ءرعسم اًنئدَح ءَدَمْحأوُبأ اَنندَح -

 ابر مهلا :لوُي ف هللا لور ناك : لاَ « ىقوأ (؟6//”9)يبأ نبا نع
 ٍءيش نم تْئشاَم ءلمَو ؛ ءضرألا لمَ ال التاواَمّسلاآلَ لمْدمَحْلا كك

 [19114 :عجار] . كَعَي

 «يكّسكسلا َميِهاَريِإ نع رغم اندَح «ميعُ وب ًندَح - لايم

 َدُخآْنأ عيطتسمأآل ين َلاَقق يبل ىتآ : لاق «ىكوأ يبأ نْبا نَع

 هّللاناَحْبَس : :لاَق ؟نآرلا نم يَشْجُيائيش ينئلتف ءانيش نكرقلانم

 :لاق هّللاب آلإ ةرُكلو لْوَح اوربا هَللاَوهَّللالإ لإ الو هلل ُدْمَحْاَو
 :لُق لاك : ؟يلاَمَك؛ لجو هلل انه :َلاَك- اووحَتوأ ماكوأ- بَهَنُ اس ص عل

 يندطاو ينفر وأ- ينُكراَو يندهاو يتفاَعَو يسَحْراَو يل رفع

 [1957 :عجار] . - ينفاعو

 شيد يبين
 1 8 هك

 ه٠ سا هن هدا ع
 (ِنَّسَح نب دبع نرَع ءرعسم اَنثدَح «ٍمِيَُنوُبأ انئدَح - 2-35

 ملل : : لوي 4 هللا لوُسَر ناك : :َلاق «ىكوأ يبأ َنْبهللاَدْبَحْْممَس : لاَ

 ءيَش نم تْئشاَم ءَلَمَو «ضْرألا ْلسَو ءاَمّسلا هلم دْسَحْلا كل

 [195114 :عجار] . دْعَب

 ميهاَربإ نع ٌفبعَش انئدح دمحم درب نيسح اًنكدح - ومو

 - ةّرجّتشلا باَحْصأ نم َناَكَو -؛ ىكوأ يبأ نْب هّللا دْبَع ْنَع «يرَجَهْلا
 «َنيكياَسنلاَلَمَجف ءاَهملَح ةلَب ىلع اهتزت مي ناكو كتب تنام
 ١ نم نكاح[ ضيم ؛ يناّرَملا نع ىهت ف هلا لوُسَر نإ «َنيِئرَأل : لاَ

 َنُيباَمَرْدَق ةمبَرلا دمي مام ءاعيرأ هيلع ربَك مك «تاَشاَماَهَربع

 ةّراتجْلا يض ْمَنصَي# هّللالوُسَرناَك : َلاَقّمُت ءوُعدَيِنيتريِتل

 [ا95827 :رظنا] . اًذَكَه

 دْبَع وبأ هللا دْبَع َلاَق) ىسوُم نب مُكَحْلاادَح - 0
 ّْنَع ءشاَّيَع نبا اَنْ :لاق ( (مكحلا نم انآ ةثعمسوأ :نمحرلا
 مس ف ع ماما
 نا هلل دبع ْنَع ءِرَمْعَم نب هللا دبع ْنَع ءرطتلا يبأ ْنَع ؛ة « ةبفع نب ىسوم

(0 



 .نييفوكلا دنسم
22 2 2 

 لوز دنع هودَع ىلإ ضيا بحُي يلا اك

 مرعب مر كاع
 َناَمْيلَُس نع ير ٌقبعش اًنئدح ءرَّفَعَج نب دمحم اَنمدَح- 66*1١

 8 هللا لوس ىَمَن : لاك « ىقوأ يبأَنبا هلل َدْبَعتِْمس : لاك «ينايشلا

 [191 :عجار] . يرذأأآل : لاق ؟؟ضييألا : :تلُق :َلاَق ”ءرضحألا رجلا نَع

 يب مرج مرر ها ل
 ديبع همساو «'يوُرَهْلا بحاّص نَمْحرلا دعب ينكدَح - -19*هك

 « ىقرأ يبأ ِنْب هللا دْبَع ْنَع ءدلاخ يبن ب ليعامسإ انربخأ ءدايز بهل
 سما م

 ما م ما 2

 هيف بَّحّصَآل « بصق نم نجلا يف تي ةجيدَح ف هللا لور : لاق
 ما

 اهل :عجار] .بُصْنآلو

 دامس ْنَع ؛نايفْساَنْرَبْخأ «قاّزرلا دبع اَندَح ١- ها/

 ىَهْنَي ف هللا لور تْعمَس : :لاَك ىقؤأ يبأ نبا دبع ْنَع « «ينائيشلا

 راق تلق :لاق - -رّضحألا رجلا يفَديلا يي - ءرتضخألا رجلا

 [14015 :عجار] يأ ال :َلاَق

 لري عب ماس رخل ولا يا ادندبو

 07 :عجار] بْتلو دف بحمل ءبسف متي « محلا: :لاَق
 م 5

 دمحم اًنئدَح ءٌماَمَه اًنكلَح ُناَّدَع اًنئلَح - 4 |١
 سال رع رع ةع شاسع
 «ةداحج نب دمحم

 ةّمْكّرلا يف ْموُقَيَناَك ك يَِتلانأ ؛ ىقوأ يبأ نب هللا دّبَع ْنَع ءلجَر ْنَع

 .مَدق عفو عميل ىَنَح ريطلا ةآلّص نم ىلوألا
 مقوم

 م ّن تبا نب يدع ْنَع عش اًنئدح نافع اًنكدَح - اوال

 مول سس ص را 8
 اق كوشي اخ اوباَصأ هيأ ىقوأ يبأ نب هللا َدْبَعَو ءَربْلا تعمم

 [امربم .عجر].َرودْلا اوُنْكأ :8و هللا لوُسَر يام ىَداَق

 0 ا

 ْنَع ُداَيإانُثدَح ءداَيإ نب هللا دبع انئدَح ,نافع اًنندح 1

 ينمي ياكل جراج : :لاَق « ىقوأ ينبأ ِنْب هللا دْبَع نَع ءديعَس ِنْبِهّللادْبَع

 2000 ماس م
 :لاَقمْثافّصلا يف َلَحَدق ا هللا لور فل فصلا يف حنو - يان

 مهَسومر دلل عقر «ًاليصأو رك هلا ناب اريبكربخأهَّلا

 هّللا لوُسر توّص َقْوَق هّنوص عري يذلا نَم :اوُناَتَ لجل اوُركْدساَو
 ًاَياَدَوُه :َلاَق ؟تاوّسلا يلاَملا ادهم : لاك 8 يلا فرَصنا ملف 9

 حف ىتَح ءاَمّسسلا يف ُدَمْصَيَكَمآلكتيآرْدَقل هلو : لاق هللا لوُسَر

 [19747 :عجار] . هيف ذ َلَخَدُك اَهْنم (*هال/ عبي

 يدوس مور م و كس
 نعت يبت لتس اقدح عا لينسح

 دَقَو وأ أ هللا دبع ايفو «سراَوَخلا لتاقت انك : لاَ ؛َناَهَمَح

 (يآمايداَنك ٠ طّتنلا ا نم نو شا كلذ نم مُهَو « حاولا مال هل

 مكن: :لاق «ىقوأ يبان هَل دْبح كلم اذَه َكَحْيو لورق () نور

 من :لوُكَي :اَنلُت :َلاَق ؟هّللاٌردَع َلوُقَياَم :لاَق َرَجاَهٌوَكَوْم لجرلا

 مه 1 ؟88 هللا لوَُرَعَم يتجه نير : َلاَقَق : لاك ءَرَجاَهْول ل جَرلا

 [1974 :رظنا] © موتك مُهلتكَن مل ىبوُط : لوي هللا لوُسَر تعم م :لاَك

 _ هل دبع ني يرَج ثيدَحْنمَو
 لل 0 اا ل

 يوما»# هيي همر
 يسب عش اَنتدَح ءرَفْعَجْنْب دمحم اًندَح 9718 ١-

 ؟دارجلا نع ؛ ىككوأ يبأ نب هلا دبع همم انآو يكيرش لس : لاق روُْعَي

 انكف تاوْرَع ميس هللا لوُسَر عَمتوَرَع : اكو ءهبّسايآل : لاق

 [1957؟ :عجارإ . ُهْلُكأَ
000 

 قاَحْسإ يبأ نع ايس انربحأ «قازولا دب انَح - - ك5

 ُنْبهللادْبَع : ينك دح ًاثيدح نترك :لاك مج نب دعس ع «ينايشل

 ق6 است ًليعَس لاق ءرمحلا موحُل يف ىقوأ يبأ

 : نييفوكلا دئسم عباس

 هللا دبع نب ريرج ثيدح نمو

 «ةقالع ْنْب دايز انئدَح «ةَنآَوَع يبأ نع نافع اندَح - لدلرسلد

 ناو ومالي اف لد نيج اشح

 ْمُكياَي ىَنح ةئيكسلاو 7 راكَوْلاَو لَجَوُرَم َوَع هللا ءاَقئا مُكْيَلَع :َل يعش

 وَلا بحُي ناك هن مكر مآل اوشا : "لاق مث «ّنآلا مُكأياَ

 ؟مآلْسألا ىلع كما تلق 8 للا وسرت لمي اَمأ : 2
 ىَلَع هسا« ملم لكل حْصْنلا : يلع طرتش شو ءا هللا لور :َلاَ

 :رظنا] . لَرَتَوَرَفْغَتما مث ءاعيمج حصان مُكَل ين دجْسملا انَهبَرو ءاَذَه

 لوقالا لكقألا" ل11

2 

 5م

 هدر مو 0
 0 كك

 0 1 اي :تلق : :لاَق؛ 1 0

 ا ماس ا ةيوكلا

 لف 1 وول لوصول لولو لال :رظنا] .رفاكْلا

 يوما مرعب عك لاو
 رباَج نَع ؛ةبعش اَنثدَح ءِرَمْعَج نب ؛ دمحم اندَح - 1/

 َنَم © هللا َلوُسرنأ ءريرج نع ؛ «يميمّتلا قراط ْنَع ٠ «لْجَر يِئدَح: لاق
 [144571 :رظنا] ٠ نه مَلسق ءاسسب

 نع «بيبَح نَع ,ناَيفس ْنَع «نَمْحّرلا دبع انْندَح - 4_١

 نبا يني ليش ةريغملا : ميمو لا - ليش وأ - ليش نبل ةريغملا

 اَمْيأ : :َلاَق يلا نَع ءهللا دبع نب برج ْنَع (ثيدَحلا انه يف فْوَع

 [1644377 :رظنا] ٠ مذا هئم تريد قب دبع

 ْنْوَع ْنَع ٌةَبعُش اَنئدَح «يدّهَم نب نَمَحرلا دبع انئدَح ١

 نمد :َلاَق ## يِبْنلا نَع ءهيِبأْنَع ءِريرَج نيا رذْنمْلا نَع « ةَمْيَحُج يبأ نب

 200 مع ع
 «هدْمَيْم اهب لمع ْنَمّرْجآو ارجل ناك «ةتسَح نس مالسإلا يف نس

 ل ا مساع من
 ناك يسئ مالسألا يف نس مَ «ةنيش مهروجأ نم صفت نأ ريغ نم

 مرات ن مصيري وم هدب مالمو اول

 عاقل لحج د1 هدم :رظنا] . يش



 نييفوكلا ٠
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 :سات كح 535 تعم :لاَك» ةبعش اًنئدح مساق

 لقتال 2.

 عوض :عجار] 0 :لاكو لس كر البرت

 / ْنَع «ٍحاَجَحْلا نَع ةَمَلَس نب دامح اًندَح نافع انئدح - 1 ١

 َءاَج الجرد ؛ ؛ يلَجَبلا هللا دبع نْبِريرَج ْنَع ءُناّذاَز َنَع «ةرم نب ورمَع

 «هريسم يف وو السلا ُهمَلَمي للا لوُسَر ناك «مالْسلا يف َلَخد

 لوس هيلع ىتاَف «تاّمَقءريعَبهَصقوَق عبري رحج يف هريعب فخ َلَخَدَف
 قّشلاو انل د للا (ئآلكدامَح اَهلاق) ربك َرجأو ًاليلق لمع : َلاَقَف و هللا مت سما

 [15476 ,لكاللا لولللم لولا :رظنا] ريل

 امدح« دحاولا 4 دبع اَنمُدَح نافع انَْدَح 0/7 ١-

 َرَكْذَفا.... َناَذاَز نع يلَجَبلاُناَمْنُع اَندَح قاطْرأ نب جاَجَح

 [هلبق ام رركم] . ٌثيِدَحْلا

 ْنَع «ديعس نْب وِرْمَع ْنَع «سّنوي نع ؛ ليِعاَمْسإ انئدَح - لحاففنا

 ْنَع ف هللا لور تْلآَس :ريرج لاق : :لاَ «ريرج نب ومع نْب هع يبأ
 1441١[ :رظنا] . يرصَيَف رص نأ ينرمأ ؟ةاجقلا ةَرطت

 نب كاَّمس ْنَع «ةَبعُش انئدَح «ِرَفْعَج نب دَمَحُم انندَح - ١

 8 هللا لوران: :لاك «ريرَج ْنَع «ريرج نب ِهّللا دبع نع «بْرَح

 لكل حلما: َلاَكَو بديت ؟مالَسلا ىلع َكعيابأ :َُسلُتَ

 [19494 :رظنا] . ملمس

 ُهَمَحْرَي مل سانا ٍمَحْرَي مكْنَمهَّنِإ :48 هللا لوُسَر لاَ مث - 6

 لولاك لول :رظنا] .لَجَو َزَع هللا

 ءروصنم م نَع ةبعش اَنكَدَح ءرَمْعَج َنْب دَّمَحُم اَنْنَدَح - ومب

 مَ :َلاَقُهَّنأ ريرَج ْنَع « ءٍلُجَرْنَع ةدَحُي لئاوابآتْممَس : لاَق

 ىَلَعَو «ٍملْسُْلل حَصُتلاَو «ةاكلا ءاَنيإو ةآلّصلا ٍماقإ ىلع هللا لوس

 [هدعب ام رظنا] . كرشملا قارف

 نع ؛ناَمْيْلس نع ؛ةبعش اَنْئدَح «رْفَعَج نب دمحم انئدَح - ١ 4/ا/

 7 «ةالّصلا ٍماقإ ىلع هلا َلوُسَر تصيب َلاَق «ريرَج ْنَع ؛ « لئاو يبأ

 -اًهاَنَم ةملك و أ- كرما قارف ىَلعَو ؛ملْسُ لكل حْصْتلاَو :ةاكلا

 [او55 :عجار] .

 ءَداَمِبلَس ْنَع هب اَنندَح ءِرمتج نب دمحم اًنئدَح - 1/1١

 8 هللا َلوُم

 [1ة4 ةرظنا] لجو رع هلا ُهْمَحْرَيملَس نلمح مَلْنم : لوقَي
 ل ي# هاما ل

 نب مصاَع اَنثدَح ةَملَسَنْب داَمَح اًنئدَح ءرْهَب اَدَح -- 89

 :َلاَق ؟يَلَع طارتش 3 ثا هللا َلوُسر اي َلاَق ًاريرج نأ ؛ لئاو يبآ نَع ةَلَدِهَب
 عرس للا عش
 آل َهّللا دبعَت

 اوُسَر تغمس : :َلاَق ريرج ْنَع «ثدحي ناَييظ بأ تعمس : :لاَق

 ًةاَكّرلا يدَوُسَو ,ةئوتكملاةالصلا يسن ءانيش هبل

 [اذدطت :عجار] . رفاكلا نمر رو «َملُْْلا حصن :ةّضورْفَمْلا

 0 / هل دبع ني يو ثيدَح نمو
 تك

 نيكل دبَعْنَع همسي نكح كيا - -1

 88 هللا لوُسْر تغمس : :لاق . هيأ نع ءريرج نب ِهّللا ديبع ْنَع ءريمع

 [ا١ةطلم :عجار] . سانا لأن طي

 ل" 0 1

 2 معيش هر < لل

 :لاَك

 ٍ 0 ُشَجَوْهَو «ريرج نع 2 يع تضمس

 جرت آل : هنت يف لامن« «َساّنلا تصتساٌريرَج اي : : عادوا هَجَح

 [145377 1614١ :رظنا] . ٍضْنَبب اقر مُكضَْبْ برضاك يدذَ

 ٌَنَع «ميهاَربإَنَع « شمغعألا انكَدَح «ةَيواَعَم وبأ انئدَح 7 ١-

 :هَلليقق «هّبمَح ىَلَع حَسَمَ و اوت مهل دبع نيج لاَ : :لق ممم
 حسم َحَسَمو اوت مث لاب هللا لوُسَر هتلر معن َلاَق ؟تْلْبْدكَو هلم
 [1ة4 0 ءافكك4 لفك ش4 144497 19416 :رظنا] . هّيفْح ىَلَع

 َدْعَي َناَك ريرج ٌمالْسِإ نآل تيِدَحْا اَذَه مُهبجْعي َناَكَف : ميهاَريإ لاَ

 اا ا ا ١ ..ةدئاملا لور

 نِبدْيَزْنع «شمعألا اًنُتَدَح ءرْيَمُت نبا انئدَح - ١و

 سانا ٍمَحْرَيآل نم : ا هللا ل وسر َلاَق : لوفي اريرج تعمس : لاك ِبْهَو

 [لقكلال ءلقعحم لة :رظنا] لجو وع هللا همَحرَي ال

 «َبْطَو نْب دير ّْنَع «شَمْعألا انكدَح «ةَيواَعَم وبأ انكلَح 5 ١-
 ,1584 :رظنا] .هَلْم َركَذف : 8 هّللاٌلوُسَرَلاَق :َلاَق هللا دّبَع نب ريرَج ْنَع
 لقال لدعم

 نبدي نَع تشل دي نزاتن اخ اينايزيلا

 3 ءلقكلم لوح ةرظنتأ] ع هللا همحري ال 2

 4 مل ةدو

 197:0 عجار كلك لع. ٠ يرجع ناي

 نع «سيق قع نم لعاب ند 1١
2 

 ما 0 ب كسل :رظنا] .مُسَبَ

 يبأ نب نوع نَع ٌفيعش اًنيدح ءِرّمْعَج نب دَمَحُم ان انثدح - ١و أهم

 يف ف هللا لوُسر دنع نك : لاك «هيبأ ع ؛ «ريرج نب رذنملا نع «ةقيَحَج ةَقيَحَج

 ءومو ةايع هو جوس
 -ءابعْلا وأ- ٍراَْنلا يباَتِجُم ٌةاَرع ةاّمح موق هَءاَجَف : لاق راَهارْدَص

 0 مم يع

 لوسر هجو ريغتف هَرتضُم نم مه لير نم مُهماَع « فويس يدم

 تاك جرح َمْكَلَخَتم لاَق ءةَقاتلاَن م مهب ىأر امل 8 هللا

 اوُقَتاساّنلا اًهْيأ اي : َلاَقَك َّبَطَخمُ ىَلَصَم َماَقأَو ََ م ع اك

 مُكيِلَع َناَك َهّللا نِإذ ةّيآلا رخآ ىلإ | «ةّدحاَو سفن نم ْمُكَقَلَح يذلا مك

 اتق امسك را ين ينل ارقد سنا

 م م

00 
 راصألا نك لَك هيك سيول لاق نحرص



 هناك ينعي - هجرت هلل وسر اتي ىنح باو اعط نم مو

 اًهرجأ هلق ةَنَسَح يس ٍمآلْسألا يف سن 9 هللا لوس لاَ - 3س

 نس ْنَمَو يش مهروجأ نم صفين رع نم هَ اهب ل مَع نَمّرِجأَو
 سماةعسإا م - 0 ماسلا

 ري نها لمَن ْوَو ارو لاك يس مالا يف

 [15734 :عجار] . يش ْمهراَرْوَأ نم صفي

 ب مشا انندَح - - ١

 تيرم يخط لاك ٌةَفَحَج يبأ نبا َنْوَع

 .. اعل راَص ف هلا لوس و دنع انك : َلاَق «هيبأ
 - 000000 ماس ع

 َجَوَخ مك َلَخَد مندا الآلبَرَمأَو

 [لة4

 تعمس :لاَق «ة يعش اًنيدَح ءمساقلاْ نب

 يرعب مرراس
 ّنَع باَتَجوَبآاَمدَح «فّسوي نب قاَحْسِإ انُدَح - الترك

 انزال هللا لوس عَم انجرح : لاق هللا دبع نب ربو نع ءٌناَذاَز 000 مام م له مم
002 

 بكأرلاادَهَأك 8 هللا لور لاَ ءاكوحَت عضوي بكار ا ةَئيِدَلا نم
 يتلاهكَلاَنق هيل اندر ؛ .َملَسقاَنيلإْلجّرلا ىَهتات لاك ديري مُكاَِ 000 هس ١ ره مس

 ؟ديِرُت نيف : لاق «يتريشَعو يدَلوَو يّلهأ نم : لاق ؟َتْلْبقأ يأ نم : 35ت

 ينل هّللا َلوُسسَر اَي :َلاَق «هتبِصأ دقق : لاَ ٠ للكس :َلاَك

 مينو هّلللوُسَر اسس نول الإ ةلإ الاه د :لاَق ؟ُناميإلا ام

 ترْرْفأ دك : لاق ءتنيبلا جحتو «َناَضَمَر موصتو كي :ٌةالصلا

 لجبل ىَوَهَوهريعَب ىَوَهق نادر ةكبط يف هديت لَ ةرعباإمث َلاَك

 َبكوق :لاق «٠ لجلال: قف هللا لوُسَر لاَ «تاَمق هتماَه ىو
 هه هم سو مس ل اي هلإظ مرو هع ع

 :لاَق 5 جا ها الاف هاَذَمْفأَف ةفيَدحَو رساي نب رامع هبل

 اَميَراَمآأ : 8 هللا وُسَر امه لاك مش ؛49 هللا لوس اَهْنَع ضرع

 :ةّمجحلا رام نم هيف يف ناسي ندم ينو نيرا نَع يضارغإ

 سم يروم ماسر
 هللا لاَ يذلا م هللا اَذَه : ا هلل لور َلاكَمك ءًاعئاج تامه تمل

 مهر نما مهل كدلوأ مل ْمُهَئاَمِل وسي مو اوُمكَن يذلا لَجَوَرَع
 ىلإ هاَنلَمَتَحاَف :َلاَق ءمُكاَخأ مكتوم :َلاَكمُّت :َلاَق ه1 :ماعنالا]4نوُدَْم

 قف هللا "لوُسَرءاجَ :لاق ربما ىلإ انس هاتفكوءاَطنَحَو لسع امنا
 انقل نإ ١ اوتاكو ايدحْأ : َلاَقَق :َلاَق. بقا ريفش ىَلَع سل تح

 علوا :عجار] .انيَغل قّشلاَو

 روامزشو
 ِرَفْثَج يبأ نب ديِمَحا دبع اَنَدَح «رماَع ني دوسأ اًنيدَح - 19١

 ,لحل لا دليم ءاذاَذْنَع «تبائَنَع ءفارقلا 7

 موا هموم عع هك 2
 0 لقلة وت رك . .صخش

000 

 امد

 مرو هرز م اع
 [ هلبق ام رركم] . اريثك رجأو ًاليلق لمع نسم اَذَ هيف لاو ًناكرجُار فحَت

 ْنَع ناي انئدَح قر ادَح عبوس - اةنرون

 [1021 :عجار] . مست

 سا هاش
 هلل دي نير يرَج ثيدَح رمَو

 ا ا تعج كا ست ب سك هه: بدع د يس بس ين عسا

 اهلا /(

 مهم رو هرهمع
 « سيف ْنَع ةايعاتنمإ يكد ء دنيا - -1991*

 لَو «تملسأ ذنم دم 89 هللا وسر ينبَجَح ام : لاق ٠ هللا دبع نب ريرَج ْنَع

 نب ةريقُملا نع «سْنوُي يكدَح نطق وب انكدَح - ليلرطا

 اللحم مك يتاحارتْضَنآ ةديِدمْلا نم تو امل : :ٌريِرَج َلاَقَو :َلاَق. لش
 يناَمرق بطخي 8 هللا لوُسر اذإَق تلح مش يدل تلسبل مث يي
 لاق ا للا وُسَر يترك هلل يعايد يسيل لق قل ألا

 لا 1/4 )َضَرَع إب طْخَيَوُم مي اًمَنيبَ يق ءرْكذ نسحب فن كرك مَع ََ

 ين خم نأ « بإب ذه ملي اكو هتبطخ يف

 ٌلَجورَع هللا تدمَحف ك :ٌريرَج لاك كَم ةَحْلَس ههْجَو ىَلعانأآلإِنَمَي

 19414 ,لككو6 :رظنا] ينآلبأ م ىَلَع

 ؟ لش نب ةريغ ملا نم هتعمس وأ هنم هتعمس ب :هل تْلَقَق : : نطق [وبا]لاقو

 .معل : :لاَق

 هو قرا

 نب لبس نب ة ةريغملا نع «سُنوُي انئدَح مَن وب انئدَح - لحلعال

 يتلحار تْحَنأ ةئيدملا متون اَمل لاق هللا دْبَع نب ريرَج ّْنَع ءفْوَع

 «بطْحَي 8 هّللالوُسَرَوْتلَخَدُ : لاق. يلح تبل مَ يتيغ تلح م

 َرك لَه :يسيلجل تلق «قدحلاب مقل ينام قفا ىلع تس

 .هلثم َرَكذُ ل ؟ًايش يرمأ نم كف هللا لوس

 َنَع «شمعألا نع نايس اربح « قاررلا دبع انئدَح - اولوك

 هب ةلرم لانه دَحأ يبل عيبه ؛ يجن « لئاو يبأ

 قراقيو «ملسصْلاَ 1 َحَسَْيَو ءةاكزلا يستؤُيو ةالّصلا ميقيو ف

 علومك :عجار] . كرما

 ديَمَح َنَع «َةَداَتَق نَع محم انربخأ « قازرلا دبع اندَح - 1 ١

 ىلإ ءاَج راَّصنألاَنمالْجَردأ ؛ يلب هَللا دبع نب ٍريرَج نع «لآله نبا سارع سا

 ُرَع هللا ليس يف هذه : لاَقَق « هعباصأ َنْياَم الْمَت بهذ نم ةرصب اقف يلا

 مام «ىطَْأف رم ماَقمُك ىطغأق هيض ركب وب ماك مَ «لَجَو
 قارشألا ”تيأر ىتح الف هللا لوس ُهْجَو قرشا : لاَ ءاوطعأف نورجاَهَملا

 دير رس هسا ساس ماوس
 ناك ُهَدْمَب اهب لمع مآلسألا يف ةَحِلاَص لس سن : لام هيو يف

 يف نس نمو «*يش مهروجأ نم صفت أ ِربَخ نم مهروجأ لْثمهَل
 صفت أ ريح نم مهراَرَوأل فم لَ اك هبه لمع ةيس نس ةنس مالسإلا

 . يش مهرازوأ نم

 وُبأ انكدَح «ةَدئاَز يبأ نْباَوُهَو ءايِرَكَ نْب ىَبحَي انندَح - 1١4

 ني ريرَج ْنَع ؛ريرج نير نَع ءرذملا لاَخ احصل نع « « يميل نابَح

 آلإةن ةناَضلا يوأيآل : وشي هللا لوُسرتْعِمس لاك .هكللادْبَ

 * لولا :رظنا] . دلاَص

ًََّّ 

 ما م

 يي رك ةصلخلا يذ ل ا مبلل



 : فدع و ريرج ثيدح نمد نييفوكلا دنسم عرش مصايف هللا دبع 5-5 570000
 0 «ةيعش نْب را اتا ا ىح نواس 0 7 كارل اوُسمر ىلإ يشب : :هل لاقي سمح نم الجر تَْبْمُ ءراّشلاب
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 [14449 14401 1641 :رظنا] . هرشبي

 نباوهو 4 ,كيرش اَنئَدَح «يريزلاَوهَ :َدَمحأ وب اَننلَح - ٠

 هّللالوُسر َلاَق : :لاَق . . ريرج نع ءِرماَع نع «قاَحْسِإ يبأ نَع ءمّللا دْيَع

 [19486 :رظنا] . هل اورفْطَتساف تاَمدك شاَجنلامُكاَحأَنإ : 5

 َنَع ءِرماَع نع ءدواَد اًنربخأ ؛ٌنوُراَه نب ديزي اًنئدَح - 44١

 مُكنعَرمَي قدما ردي ه6 د يل: هلال : :َلاَق هللا دّبَع نبا ريرَج

 [ا1514 5414141114111 :رظناز] . ضار

 ريرج لاَ : :لاَق سيق نَع ٠ ليِعاَمسِإ اًنأبنأ «ديزَياندَح - دات

 َناَكَو «ةّصّلخلا يذ نم يٌصيْرثآلأ : هللاٌلوُسَر يللا :هّللا دبَعَنِبا

 نم سرا ةئامو نيعبَس يف هت رق ينام هك سي َمَهْلَح يفتي

 8 لا لو لتي نش أ يكل كل: لاَ «سَمْحَأ

 َلَمَج + اوك اهي ىّنَح كنب اَم ؛ ّقَحْلاب كَمعَب يدّلاَو : َلاَقَق

 :عجار] . تل ءاَيلاَجرَو سَمْحأ ٍلْبَح ىلَع كف هّلالوُسَر كَ

 الوكاد

 06 و رن رج يل َلاَق 5

 1445 :رظنا] . لجو َزَع للا هْمَحْري ل مالا

 نع ةبعُش اَندَح ءرَقْتَج نب دمحم سماد - 5

 انك :َلاَق «رمرج ْنَع ثدي مزاح يبأّنْي سيق مَس : لاق . ليعاَمْسإ
 ننام لجو رح مُكر نورت مكن لاق ربل هليل هلا لوُسَرَدْنع

 نْئاَم ىَلَع اوُبلُمآل نأ ْمتطَْسا نإْف

 َحّبَسو) ةَيألا هذه المك «بوُرُخلالْبقو سمّشلا عون لب ِنييالّصلا

 ,10414 :يطنا] .[04 :ق]4بوُرُصْا َلبقَو سما عوُنط َلِبق كبر دَْحِب

 اهدنا

 . (”11/4)لثيمكؤأ مُكدطَتسا نإق :َلاق يرذأ آل مشع لاق

 «َليِعاَمْسِإْنَع ؛ بش انكدَح رقاد - ط6

 ىَلَع اق هللا لوُسَراتَْاَ : لَك «ٍريوَج نَع «ثدَحي أسف تمس : ل

 لفككل لوم نا ملش لل حنش كا ءاَتيإَو «ةآلّصلا 0

 ةدقعا .ءعا2

 «هنيؤر يف نوُماَضنأل َّرَمَقْلا

9 

 نانا كيش اق لاَ «هيبأ نَ «ريرج نب رذنمْلا نع «َقاَحْسإ
 ومع ورب اير لاو ممل ءررو كاد محن رب سول سلا سمن م لامعم عج

 مهمع لإ «ٌنوريَخي ال عنمأو نمر مهيفو يصاّمَمْلا َنوُلَمْحَي موق

 لق1371/ 161474 :رظنا] ٠ -باقعلاٌمُهباَصأ لاَ 5 باّقعب لجو رع لا

 [ل94

 هلار مر ةدق
 نب داَيز ْنَع «ةبعش اَنُدَح ءرَمْعَج نب دمحم اًنئدَح - 14 97

 هيا لَمْغعساَوةَريغُمْلا تام نوح لوُقَية وج تغمس : لاق :ةقالع

 ْنآَو هل كيرشآل هدو هللا ىَوْقتب مُدكيصوأ : َلاَقكَر ير ماك طْخَي

 و 2 ثف

 يفدجنشلا نبيك ملال طا ماسلا ىلع هذه يدي

 [او56 :عجار] . حصاتتْمََ

 ابآ تعمَس :لاَك . ةبعش انكدَح ءِرفَعَج نب دَمَحُم م اًنيدح -4
 » روم سا نيم سرب اس يه 00# ف ملا ىلا هه ا «ص مر” ©3830 م ضصاصلا اص مرض

 يئباَصاَك : لاق «ةييمْرأب ثْنَب يف هلل دعني ناك لاق . َقاَحْسِإ

0 
 هللا لوُسر تغمس يّنإ وام ىلإ برج بكف : لاك . ةَعاَجَم وأ ةَّصَمْخَم

 نَا لاك 0 لوي

 1 :رظنا] . مُهَعَمَو

 ُهَحّنم امم ةّميطَقب ءاَجَق شْبَجْلا كلذ يف يبأ َناَكو : َقاَحْسِإ وبأ لاَ
 هما مام 520

 . ةيواعم

 عدل
 نع «يِبعَشلا نع رايس اًنكدح: َلاَق.مْيَشُم اَندَح -8

 0 لاق «ةَعاطلاو مسا ىلَع قف لاوس: َلاَك «ريرَج
 راس ع 0-6

 . مل لكل حْصْنلاَو «تئطتسا اميف : :لاَق

 اَنَح ١4
 هيعمل

 ءوِرَمُع ِنْب ةَعْرَر يبأ

 مين قاع مل

 سر فرع لتفي
 .ةَمايقلا ِ وي ىلإ ُنقَمْلاَو

 نَع ءديعّس ِنْب ورْمَع ْنَع سنوي اًنربخأ « «ميشه اًنئدَح - ١521١-

 نَع «ديعّس ِنْب وِرْمَع نع « سنوي اًنربخأ ميشه
 ف هللا َلوُسَر تّيأر :َلاَق ٠ هّللا دبع نْبِريرَج ْنَع
 رعيكسو ل هدوم

 وشي وهو هيعبص
0 

 جلا لا يصار وسل:

 20 0 ميمو

 َلوُسَرتْلاَس :َلاَق هللا دبع نبِريرَج ْنَع ءريرج نْب ورَمَع نب ةعْرر يبأ
 [1987 :عجار] . َدكَرَصَي فرصا: َلاَقك ؟0اجقلا ةّرظَن نع 8 هلا

 «"ييضشلا نم وادع "يد يبل بمس اتنَح - 1441
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 ٌَوُهَو مُكدنع نم قدَصُمْلا رَدصَيِل : لاق ف هللا لوُسَرأنأ «ريرَج ْنَع

 [14401 :عجار] . ضار

 3 عا مرع
 تعمس :لاَق «ةقالع نب داير اند :نايفس اًندَح “١94

 03 :عجار] ملئ لكل حْصُتلا ىلع ف هللا لوُسَرهتْميَب :لوُقي ًاريرج

 .حصانل مُكل يق دايز َنَع :رعسم لاَ

 يبأْنَع دوُجتلا يبأ نبا مصاَخ ْنَع ,نايفس انندَح - 65

 ثَحَل هراََتلا يباْجُس باَرعألا نم ف يبل اوتآ مت نأ ءريرج َنَع ؛ لئاو
 هر ا

 ؛ ههججَو يف كلذ ير ىّنح اوَُطَبَ «ةٌكدّصلا ىَلَع ساّنلا  هّلاٌلوسر

 كلذ فرع ىَنَح سانا ميا ٠ ءاهحرطت رت ةمطقب راّصنألا نم لجزء
170101 - 

 اَهرْجأهلآلاك ءدْنَيْنم اهب َلِمََْنَسَح َلاَقَق

 ْنَسْنَمَو يش مهروجأ نم 200
 هرعت لو اهب لخويا لص

 .انيَش مهرازوأ نم كلذ



 - نييفوكلا دن دنسم

 نع ماع هتان «نايفس اًنئَدَح - هل

 ار يّنإ : لاق هدا كنك : اَوُناَق
 ريشه م هسضكس
 [151785 :عجار] - هْيمَخ ىَلَع حسي :ةرم

 َناَكاَمْنِإ : :َنوُنوَُي هللا دْبَع باَحْصأ ُبجْعي ثيِدَحْلااَدَهَناَكَ

 .ةّدئاَمْلا لوز دعب همالسإ

 ةعث اع
 نبا ينعي ملص نع - -/طتطألا اكد ةيواَمم وب نَدَح -7

 :لاَق هلا دبع نير رج نع «ييسبمْلا لآله ِنْب محلا دبع ْنَع - حيبص
 ىّنَح مالا طبات «ةكدصلا ىَلَع احن 9 60017(2/ )هلل لور اًبَطَخ

 راّصْألا َّنم الجرام (ناَب ىّنَح : :ةرم لاَكو) ءبَضَمْلا ههجَو يف ير

 ٌماَيِإ اَه اَهاَطْعأَ ةرصب ءاَج

 اهب لمع نم رجأ لْطمو اره هََسَح سس نم :لاَقَق رورسلا

 ارو هِيَ ناك يسهل نس ْنَمَو يش مهروجأ نم صفي نأ ريغ نم

 1445١[ :نظنا] ؛ *يش مهراوأ نم صفت نأ ريغ نم اَهلمَع َْم رزو لم
 سا وعم

 صقار نم: 0 «َرَم لاَق

 هه يف يلى اططاق ثا عت م

 ماس هع مع

 اور عجارإ 1

 :َلاَقَليعاَمْسِإْنَع ديعّسُنْب ىَياَدَح -4 5 1
 يرث آلأ : : هللا لور يل لاق : هللا دبع نْبريرَج يل لاق : لاك.

 مرسم يم ل 2 طق سم
 20 5 لاك ياي سم مَ ينيكو «ةصقخلا يذم

 ماهم همام

 ركب لح يرئتص يف ابرك لْيَخلا ىلع تبلل يا هلل لوْ

 اَهيلِإ قلطْناَ ايهم ايدام هلعجاَو همها : لاَقَو « يرد يف هعباصأ
 روع م همس

 لوُسرل ريرج لوس َلاَقَق ءهرشبب كل , يبل ىلإ لَسراَف « اَهكَرَحَو اَهَرَسَكَ

 برجل مج اَهئاك اك ىّتح كنج ام حاب كلقعَب يلو : 8 هللا

 :عجار] ترم سْمَخ « ءاّهلاجرو َسَمْخَآ لِيَ ىَلَع 2 هللا“ لوسر درا

 لدعم

 ينّكدَح

 يا

8 

 لمص ع ليك ع

 يللاَق : لاق سيق انئَدَح «َليِعاَمْسِإْنَع ىَبَحي انثدح ١8-١

 ةَبِرَمقلا ىلإَر ظن ذإ 8 هللا لوُسر َدْدعاسوُلُج اك : : هللا دْبَع بع نب ريرج

 نوُماضُمل اذن اَمك لجو مكر نَتس مك: :َلاَقَ ءردبلا
5200 

 ىَلَع اوُبُْ ال نأ متعطتسا نإ «هتيؤر يف (ليعاَمسإ كش «نوُراَضُت ال وأ)

 دْمَحِب حبس : َلاَكَمُت ءاوُعْفاَف اهيورع لبكو سمشلا عوُُط لبق ةآلَص

 0 م همس عم

 [144.4 :عجار] . 10١ هط]4اَهيورُع لبو سْنشلا عولط لبكي

 دبع اَنَدَح «َليِعاَمْسإ يبأ نب دمحم نع « ىَحيانندَح - للحفل
 هّللاٌلوُسَر لاَ: هللا دْبَع نب ريرَج لاك :َلاَق ٠ «يِسْبعْلا لآله نب ِنَمْحّرلا عفا ش,

 3 بيوع هل هش عا
 َنَمِرْجأ ل فم هكدا آلإ «هَدعب نم اهب لمعي ةحلاَص ةنبس دبع نسيآلا : 2

 اهلا ةفادبعب رج ثيدَحْنمَو
00 

 هيل سرعات نو كو يعل ؛هدذعب

 [19411 :عجار] يش

 نم سان اَنيِتأَي هّللا َيِبئاَي : اوُلاَقَف باَرعألا نم ساَنهانآو : َلاَق

 اوُضْرأ : :لاَق ؟ملظ إو اولاق . ْمُكَكدصم اوضْرأ : لاك ؟ائوُملظَي كيف ص

 ف هللا يبن نم اهتم قادمين َرَدَص امه :” :يرَج لاك ؛ ا

 . ضار ينعم الإ

 1 [6 :رظنا] .رْيَخْلا مرحي قفرلا مرحي نم : 48 يبتلا لاو :لاَق

 يكد :لاَك. ناي يبان «ديعَسُنْي يحي اند -0
 تلك لاق. .ريرج َنَع «ريرج نب ردم نَع «ريرج نب رذنملا لاَخ احلا

 :َلاَقَق. اَهَركْن 7 ىَأَرَفَرَقَبْلا (َتَحَاَر رق)دا نسا يف (جيزاوبلبلر اريرج يبأ عم

 مث هاتر ىَتَح تدرْطَف هرم ءرّقبلاب تقصي: لاق ؟ةَركلا هذه اَم
500 

 :مجار]. ًالاَسآلإ ةَلاّضلا يِوْؤُيال : :لوّقي 8 هللا لوُسَر تمس : لاَ

 [لوجوم

 َنَع سيق نع ؛ 0 اند - .١ ةفي

 5 :عجار]. يِمْجَو

 « تباك يبأ نْب بح ْنَع ءًنايفس اًيفس اًنئدَح «عيكو اندَح - فيا

 دبع: ف هَّللالوُسَر لاَ :َلاَق .ريرج ْنَع « لبش نب 5 ةّريغملا نَع

 [اةكح :عجار] ٠ ماذا هْنم تّنِرَب

 هللا دبَعْنب نيدصَحُم يح :هّللا دْبَع لاق 14
 معمر ه8 مينو
 يكدَح «ناّيفس اًنندَح «يَردْحَجْا دوُعْسَم نب تلا انئدَح « يمرخملا

 .ٌاَرذ اهو هلل دبع نب ريو عت سناك : لاق. هللا دْبَع نب ريرجل نبا 2-0

 نب امنع ناظَيلا يبأ ْنَع «نايفس اًنيدَح «عيكو انندَح -6

 ًةلوُسَر لاَ :لاَك. هنلألا دّبَع نْبريِرَج ْنَع َناَداَنْنَع « «يلجِبلا ريَمَع

 [1950/1 :عجار] . . باتكلا لمآ وصلو اَنلُدْحّللا : : ل (؟770/ )هلل

 .(ح) ةَبعش ْنَع ٠ «عيكو اننَدَح - لءاخشل
 هم ئُلَّمَحَمَو

 قراط ْنَع “راج ْنَع «ةَبعُش اَنئ دح :َلاَقرَمْعَج نب
 قراط ْنَع لُجَر ينكح : لاق : رفعنا لاق) ريرَج نع «“ «يِميتلا

 :عجار] ٠ نه َمْكَسق ةولسن ىَلَع بلوم : َلاَك(ريرج ْنَع «يميمُتل
 ا

 «لئاو يبأ نَع « ءٍمصاَع نَع «كيرش ْنَع ؛ عيكو اًنندَح - -14/

 مهضعب

 ىلإ ضعي

 ءاَيلْوأراّصنألاَو نوُرجاَهملا : هللا ل وُسسَر لاق :َلاَق. .ريرج ْنَع
- 

 هير مع ورا,
 8 ايو مُهْمَب فيقك نم اقتعلاو « شيرت نم هاَُطلاو ء ضب

 .ةمايقلا موي

 َمَلَس ْنْب مت ْنَع ٌشَمْعَألا اَنْكَدَحَف : "كيرش لاق - ١1548

 لطم ةيل قف يلا نَح «ِريرج ْنَع لله نب نمر دْبَعْنَع



  نييفوكلا دنسم أ

 "2 هكا د يرش كرا نوفي - 11

 اَم : هللا وسر َلاَق :َلاَك هيبأ ع «ريرجج نْباِرذّنملا نع «قاَسْمإ يبأ

 مك ْعَمآَو هنمْزعأ اه يصاب معي نم 7 مهرهظأ نيب نوي موق نم
 [144:5 :عجار] . باّقعبهئم لجو رحل مُهتاَصأ الإ ١ هيلع اوربي

 ني لع نع كح اند رفح يدَسَحُس اند -
 ما سا# نيماهرلا

 ان ؛ ٍريرَجْنَع هدي ريرج نب ورع نب هر ابآت عمَس : لاق. كرد
 ا 2

 يمص
 :لاق: :لاكو «ساّنلا تصفتسا :ريرجلا عادوا نجح يف لاق 9 هللا لوُسَ

 [اةل41 :عجارز . ضْب باقر مُكضحب برضاك يدب وعجل

 ْنَع «شّمْعألا نع ءُاّيفس انربخأ «قاررلا دبع انيدَح - 1551

 دبع نب ريرج نع « «'يسْعْلا لاله نْب نَمحرلا دبع نع هلا دبع نب ىَسوُم
 ضني فيقت نم اصلا شمر نما :َلاَق .# يلا نع هللا
 ٌءاَيلوأ م مهني راصْالاَوتورجامْلاَو ةرخآلاو ايلا يف ضي ءابوأ

 .ةرخألاوايندلا يف ٍضْعَي

 اَندَح ٌداّمَح اَنْثدَح ؛لّمْوَم ٍنَمْحّرلا دبَعوُبآ انثَدَح - لافس

 ؟يِلَع طرّتشا : قيلت : لاق .ريرج نع ٠ «لئاو يبأ نَع ؛ «مصاَع
 اكل يّنَوتو ةموتكمْلا ٌةالّصلا ينَصتو ؛اتيش هبل هل هللا دعت : لاَ

 [1و05 :عجار] . رفاكلا مأرب ءٍملسسلل حصن ,ةطورفَمْلا

 ءرياَج نع ؛ «ليئارسإ انئدح ءعساقلا نب مشاه اًئدَح - لناخست

 ىَلَع مالْسِإلا يب :8 ِهّللالوُسَر لاَ :َلاَم ريرج ْنَع ِرماَع ْنَع

 حو ؛ةاكا ءعيو ؛ةللا ماك هلا آلإ لإن اه :سْمَخ

 [19484 :رظنا] . ذاع ءوسو«نيلا

 نُيريرج ْنَع دهان «يرْزَجْا كلمن عمرك دع :6ئالع)
 ما ما م

 َلوّسسر تير اَنآو «ةَدئامْلا تلم اًمَدْمَيملَمَأ انآ : :لاَق .٠ يجب هللا دبع

 0 .تطكسأ اَمَْدَيَحَْسَي# هللا
 ورب ةم هل سو سريا ٠م

 نسْبهّللا دع ْنْبدمَحْمَو َدواَد نب ىَسوُم اَندَح - فرن

 :لاَق ٍريرج نع ءِرماَع ْنَع َقاَحْسإ يبأ ْنَع فلير اًأدح : لاق. رْييزلا

 :عجار] هل اوُرفَْْساَف تام دق يانا مُهاَخأنإ ف هللا ٌلوُسَرَلاَ

6] 

 نب مِهاَرْيِإْنَع «كيِرش اَنئدَح ءِرِماَع ني دوس انندَح - لاق

 خدي ناَكُهنأ : : يِبلا نَع «ريرَج نَع ءٍمْزاَح يبأ ني سيق نع «ريرَج

 هل َْسسَيو اوت جريمه يف جرس
 دنع َلاَقإ َةيَش * يبأ نب دَّمَحُم نب ِهّللا دبع اَنندَح - ١

 هللا ُبع انئدح :لاَ (ةبْيش يبأ نْبا نم انآ ُه هثعمسو :هّللا

 نع ؛مزاح يبأ نب سيق نَع ءدلاَخ يبأ نب َليِعاَمْسِإ نع ؛ «سيرْدإ نب
 و و باقل نيل ىلإ ا هللا لوُسَر يتعب : َلق-ريرَج

 ذك اذ اب لاق هللا لوسَر ربح نم ائيش اَمُهبربْخأَو : لاك. وِرَمَع
 م ا يراسل

 رئت دق رطل تطاق َلاَق .ةيتلالق مابك
 يمر ساس

 لاق. ورْمَع ادت مّن نجر: َلاَق ٠ 5 لحاصْخَأ: يل لاق : لاَ

 اًذِإَق هرخآ يف متم مريم أ كله ادام ريب وُ نم «ريرَج اي : يل

 .(6//4)كوُلملا نر ْمُتيضَرو كوُلملا بضم ْمُعيضَع فيسلاب تنك

 زينا يني وا انئدَح مهاب يم اَنئدَح - 1318

 َقحل ُدِبَمْلاَقَبأ نإ : لاق. ا يلا نَع «ريرج ْنَع ماع َنَع - يدؤألا

 000 م مع و

 [لوكمت لو466 ل5407 :رظنا] . فاك تاَمَ ودا

 ءِرماَع نع «يدؤألا ديزي دواَد انئدَح هيك اتي - ليتفما

 مسلي: :لوُقَي ف ِهَّللا لوُسَر تْعمَس :لاَك. هللا دّبَع نب ريرَج َنَع

 جَحَو «ةاكرلا امو «ةالّصلا ماقول الإ هل آلان ةداهش : ِسْمَخ ىَلَع

 [144377 :عجار] . استي ءتيبلا

 < خخ + رق هدا م

 سا سواسا رلطظ هرم قرم # هس ساو تام
 0 را كل :ريرج لاق :َلاَق. نيش

 ينك 9 قب را فيل كطتل رطع اسال

 ف هللا لوس َرَكد لَه ؛ «هّللا َدْيع اي: :يسيلجل تلق لك قتل لا

 ل ًايطْخَيَرُماَسَتُي اميَيرْكللا نسحب كرك «مَعت لاك ؟انيش يرْمأ نم

 يذرْبَخ نم جفا لَه نم مُكْيلعلْخدَبس 9 ديس ُهنِإ : : لاق. هتبطخ يفُدَلض رع

 نع َنَع هللا محق :' :ريرج لاق. كّكمْةَحْسَس ههْجَو ىلع نإوآلا ءِنَمَي
 اهنلْعَل :عجار] لجو

 نع «يِبعّششلا نَع ءدلاَجُمنَع ُناَيفْس اَندَح 0١-

 لكلا املا ىلع للان وراضإم:لاق درج
 .رضع

 . ملص لكل ٍحْصْتلاَو «ةعاطلاو ٍعّمسلاَو

 ءديعَّس نب ورَمَع نع «سئوي اًنربخأ ؛ «ليعاَمسإ اَنئدَح - "١44

 ف هللا َلوُسَراتْصياَب :ريرج لاَ :لاَق ٍريرَج نب مَع نب ةعْرز يبأ نع
 راب راسا م ل

 . مس لكل حصْنأنأ ىلع « ةعطلاو عملا ىَلَع

 َلاق هّسك نم هيل ب َجْعأ َناَكو ءيّشلا ىَر رشا اذإٌريرج َناَكَو : َلاَق

 كلذ ديرب هنأ ٠ اَنيطحأ مم اَنْ َحأ اذ ملهّللاو ملت : هبحاسصل
0000 

 .ءاكولا
 رميه رب مرن كت سارع

 اَبآ تغمس :َلاَق . ةَبعش اَنلَح ءرَمْعَج نب دمحم انيدح 453 ١-

 ام: :َلاَق 9 هلا 'يِئذأ هيل ع «ريرج نم هلا ديب ْنَع ني قاَحْسإ

 020000000 00 00 مرام يف
 آلإ هوُرَشي هَُمْكَيْنَسمرتكأو زعأ مه يصاخملاب مهيف لَسْحُيٍءوَ نم

 عر
 [ا5ؤال» ءلكتتم 151455 :رظنا] . . باّقعب هللا مُهمَع

 نب دلاَجمْلا اربخأ « يطساولا َديَِيْنْب دَمَحم اندَح - 6

 اذِإ: :4 هللا وُسَر لاك : :َلاَق هللا دبَع نب ريرَج نع « «يبدشلا نَع ءديعس
 مير سل علا

 [14401 :عجار]. ًَضرنَع «لإ مُكفراكيالكاق دما مُكماَج



 نييفوكلا دنسم دآ

 عشت يب وم انكدَح كَدئاَراندَح ؛ ثاَه م ديعّس وب انندَح - 207
 اي ْمُكْحَص اكن : نميري يل لاق : لاق ريرج نع «ةقالع نب داي

 . 8 نيالا َمْوَيَتاَمَك : :ريرج لاق «مويلا تام

 ْنَع ؛ٌمصاَعاََح ؛ةَدئاَزاََدَح ديعسوب كلَ -1
 ملعأَتْناَق ؟يِلَع طرتش 3 هّللا َلوُسَراَي : :تلق :لاَق. .ريرج ْنَع قيقش

 «ةآلّصلا ميِقتو «اقيش هب كرش ال هللا يمت نأ ىَلَع كمي : َلاَق هطارشلاب

 علاوصح :عجار] . كرشملا َنم ارب رو ؛ملسملا م َحصْنَتو ءةاكرلا يتؤتو

 ناَميلَس اًمدَح :ةئاوعوبأ انثدَح ؛نافَع امدح -1

 َلاَبِهّللا دبع َنْبَريرَجنأ ؛ ثراَحْلا نب ماَمَه نع ؛ «ميِهاَريإ نَع ؛ شغألا

 . هلي هللا لور تيآَردَن : :َلاَقق هل ليقك هي ىلع َحَسصَو اضو 5

 َدْمْيناَك ريرج ٌملْسِإَنأ مهنلإ َكاَذ بجعأ َناَك : :ميهاربإ لاق

 [ا9ك46 :عجارإ . ةدئاملا

 .انثدح ١48-

 نع نامي نَع «ةبعش انئدَح «ِرَمع نب دمحم انيدَح -48
 ما ما مع مسمق

 حسو اوت :لاك بهل. .ريرج َنَع ا . بار

 اذه

 / اريرج ذأ لجأ نم ثيِدَحْا اذه ْمُهْبحعيناَكو :لاَق

 [ هلبق ام رركم] . مّلِسَأ

 نم رخآ نم

 وربه مو

 ناَمْيَلَس نع ةبعش نع ٠ «يدَع يبأ نب لمَحُمانْدَح - لح لل

 ١5١م ص (مكمر/ف) هلا دبع نير يرَج ثيدَح نمو

 ٌُض «َقاَحْسإ يبأ َنَع «ليئارسإ اندَح دم اند - 16

 آل سائلا ِمَحْريآل نم : لوُثي 8 يلا تنمَس : لاك. ريرج َنَع ؛هيبأ
 [اةعم# :رظتإ] .٠ جو نع ُهَّللا هْمَحأَي

 1 اند

 ل اوس لاق اقري اك ريرَج نع « يشل مَع اَنْ ”صْنَح انك
2010 

 [1644724 :عجار] . لاهم تريد قبآ دبع ام : ا هللا

0 

 م

 نُمْحرلا دبع نب روُصُنُم نَع ؛ ٍمصاَع ني : يلع انثدَح - 145

 9 5 8 هللا اوسر لاَ :َلاَق هللا دْبَح نْيريرَج ْنَع «(يبعشلا نع

 [1045+ عجارإ رم دقق هيلاَوُم نم قب

 مرق نبا ينعي - ناَمِيلسائدَح ء دمحم نب نيسح اندَح - ١ عها/

 نم: :48 هللا وُسَر لاَ :لوُقياريرج تغمس : َلاَق . ةقالع نْب دايز ْنَع -
 م 5 م ةعدا . 1-0

 .هَلَرْفيالْرْففيال نمو «مَحري ال محي

 نع «ليِعاَمْسِإْنَع
 الّصلاٍمانإ ىلع ل لا لوري :لاكق رج ْنَع سيق
 00 19406 :عجارإ . يش ل حشا تك

 ١564- - ديعّس َنْباَوُه - ىَبْحَي اًنئدَح -

 ءاتيإو «ةالصل

 .(ح) ريرَج

 يبثلا نع ءرسيرُج َنَع ءِرِماَع نَع دلاجم اًنئدح : :لاَك. ةدبعو

 [14401 :عجار] . ٍضاَرَوهَو آلإ ْمُكفراَمي القدم مها ذإ : لاك .

 لح «سدقانئَح لانس « ىَبحياَنئدَح - داتا حسمو اضوت مث «امئاقلاَباريرجج نأ ؛ ثراَحلا نب ٍماَمَهْنَع ؛ «ميِهاَربإ نَع

 هنأ 889 يِْلا نَع َركذف «كللذّنَع ُهيلاَسَف 66/4 )ىّلَصَو نّيَشْلا ىَلَع

 [19747 :عجار] . كلذ َلثم لعق

 نع «صروخألا وب انكدَح «ٌمداْنْب ىحَياَنئَدَح -0
 :لاَق هللا دّبَع نب ريرَج ْنَع ةليمج يبأ نَع ٠ « لئاو يبأ نع ٠ «شّمعألا

 ملغ تاو ؟يَلع طرتشاو هلدَي تاه : تلق ةميابأ 8 هللا َلوسَر اسي

 ينو «ةآلّصلا م ميو ايش هاب كرمال ذأ ىلع كاب َلاَقَق ٠ طرشلاب

 .ةلرُشُملا قرات « ملل َّصْنو «ةاكرلا

 «َقاَحْسإ يبأ َنَع «كيِرش اَنئدَح «ِرماَع نب ةونسأ انئدَح - 1637

 َدَقَك- دّبعْلا ينعي - كرشلا ضررأ ىلإ قبآ اذإ : لاك. درج نع راع نع

 اموع سل ل

 [1؟474 :ًاعوفرم مدقت] . كيرش هعفر اميرو

 «ليئارس سإ اًنكدح :َلاَق- يريزلا وه - َدَمْحأ وأ اًندح “467 ١4-

 هبل قاد : لاك - ةنكري مو - ريرج نع ءِرِماَع نَع ؛قاَحْسِإ يبأ َنَع

 [ هلبق ام رركم] . هد لَح دقكدَمْلا ضر ىلإ

 ريم مصةقمماس همه مما

 [1940 :عجلرإ ا

 ٌريِرَج اَنكَدَح «سِيق انثَدَح « ليعاَمْسإ ْنَع : ىبحَياَنئَدَح - ١1555١

 روايشرب مدس
 ءةاكرلا ءاّعيَد «ةآلّصلا ٍماق ىلع هللا لور تيب : لاق. هلل دبع نبا

 [194:08 :عجار] . ملص لكل حْصْلاَو

 ريرج َنَع ؛ سيق َنَع ءدلاَخ يبأ نبا انَدَح «عيكو اَنثدَح - لاحت

 هبي ناك معن تي ءةَصلخْلا يذ رم يٌحيِرْثألا هل لاق ف يِتلاَنأ ؛

 ةلامو َنيسْمَح يف هِي اَنجَرََت : لاق ينم هك ىَمَسُي ةبلماجلا يف

 :لاَق «بّرجألا َلمَجَلاَك هان رت ىتَح « هاَنقرَح وأ ؛هاَبَرَحَف : لاق ؛ بكار

 عقم سا عوق رع ع 00

 يذْلاو : :لاَق هءاَج املك : :لاَك «كللذب رشي 8 يبنلا ىلإ برج ثعب م

 م فم

 :لاق «بّرجآلا لَمْ هارت ىَّح كجم هلا لوس اَيقحْلاب كعب

 اي سلي : :لاق «تأَرم َسْمَح الاجر اَهلْيخ ىلَعَو سمح ىَلَع درب

 ىّنَح يهجر ىَلَعهَدَيعَضَوف ؟لْيلا ىلع تبلل جو ينإ هللا َلوُسَر

 [14414 :عجار] .ًاَيدّهَم ايدام هلَعْجا ملل َلاَكَو اهدي تدَجَو

8 



 [1994إ/ :عجارإ . 0

 سيق ْنَع «دلاَخ يبأ نْب ليعامسإ انئدَح «عيكو انْدَح - - 145

 َرظنَك 8 يلا دنع اسوُل انك لاك هللا دبع نيا ريرَج نع ٍمِاَح يبأ نب

 َلَجَورَعم كير ىلع نوُضَرمَس ْمُكَنإاَمأ : َلاَنَق ءردبلا ليك مقلا ىلإ

 ىَلَع اوُبلْغت ال نأ متعطتسا نإَف [ميف]َنوُماَضُت ال َرَمَقلا اذه َنْوَرَت امك ُهئوُرَت

 (م55/4 )رقم ءاوُعْفاَف ابو رع لبكو سنتا عوق ةالَص
 :عجار] .[9 :قإ4بوُرُشلا لبو سما وُ لبق َكبَرد دُمَحب ميسو

 ةقل

 اًنكدح :الاك - ٌريِرَضلاَوهَو - قوم ووو - - ١56
50 

 لآله نب نّمَحَرلا دبع ْنَع « يملا ةَمَلَس نمت نشَمعألا
 قرا محي نَم : قف هللا وس لاَ :ل اللا بَ نب ريرج ْنَع ؛ « يسبعلا
 [1514؟١ :عجار]. َريَخلا ِمَرْحُي

 ديب نَع ؛َقاَحْسمإ يبأ ْنَع ؛ « ليئارسإ نع «عيكو اًنندَح - كة

 مهيف لمعي موق مام : هلال وسر لاق :لاق. هيبأْنَع «ريرج نْب هللا
 معاش جرب عال ايو

 ىَلاَعَته للام َصَمَع آلإ ورمي الع َضآَو ْمهْنمُرَعأ مه ؛ «يصامملاب

 ل11 :عجار] . هباقعب

 نَع ؛َقاَحْسسِإ يبأ نع ؛كيِرش اًنربخأ «جاجَح هاَنئدَح - --1/

 َرَكَذَف 55 7 :8 هللا اوُسَرلاَك : :َلاَق ءهسيبأ َنَع «ريرج نب رذنملا

 [1914:":عجار] . ةامعَم

 وه
 َنَع « قاَحْسإ يبأ َنَع رَمَْم ارب « قارا دبع ندَح - 151584

 :عجار] .هاَنعَم ركل. . .ك يلا نَع «هيأ نع ءِريرَج نْب هّللا دّيبع

 هنن

 ل ا ا 39 كادت دفارشلا رع قاب

 [11:هعجارإ .هَرَكَذَف. . . موق لمع

 نع ؛قاحسإ يبأ نع نوي اًنئدَح ءدوسأ هاَنئلَح -

 [1441 :عجار] . هَرَكذَق . . ٠ . ف يلا نَع «هيبأ نَع «ريرج نْبهّللا اّبع)

 معو
 ْنَع «ناّيْفس اًنندَح - يدهم نْباَّوه- نَمْحرلا دبع اَنندَح - لاحق

 تعياب : :لوُشيربملا ىَل هلل دبع َنيريرَجتْعمَس : :َلاَق «ةقالع نْب دايز

 مُكل ينإَف ٠ ٍملَنُس لكل حلمي طَرتشنا ؛ كف هللا َلوُسَر

 [اةلك# :عجارإ . حصانل

 نَمْحرلا دبع اند -7
 هال

 كرم ِنْب يلع ْنَع «ةبعش اًندَح «نَم

 «ساثلا تصتتيا : ف هللا لوُسَر يللا : لاق «ريرج ْنَع «ةَعَرْر يبأ نَع

 [31ا1101 :عجار]. ٍضْنيَباكرْمُكْضْفَيب رضي ءًراقك يدْمَياوُعجْرَتال

 هيرو ٠

 ح  1١54/4مصابا ١ كرنب ديت يدَح

 ممر 6

 اَنَعَلَب : لاق. سيق ْنَع «ليعاَمْسإ انئدَح هرْيمُت نبا انيدح - 1

 دنع : اق «َساّنلا تصتلما : : هللا لوُسَر يللا : :َلاَق ءًريرج نأ

 رمق ٠م . همم

 باق ب برضي اراك يدين وعر «ىَرأامَدْعَيَنكرغأل : كلذ
١ 

 ماهم 00
 نب كاَمستعِمَس : َلاَقدَبعَش اًندَح «حْوَر اندَح - ١

 مس ةشر#ب عام
 يف ىَشعألا دئاق ناَكو : َلاق)ةَريِمَع َنْب هللا دّبَعتْعِمَس : :لاَك ءبْرَح

 كيا : تلقا هللا لوا لاك «ريرج ْنَع ةددَحُي (ةيلهاَجْلا

 هيلع ع عل 0-1
 .ٍملْسُس لكل حْصْنلاَو : لاو «هدي صبَقف : ُلاَق ؟مالسإلا ىَلَع

 مكس اّنلا ٍمَحْرَي ال ْنمهّنِإ : هللا لوُسَر لاق :َلاَكْمُث -6©
 5 يوم مم

 لت يب «ليئارسإ اد منكن يان ادندفلا

 رووم فمما
 [ا4ب6 :عجلرإ . 0 2

 نييفوكلا نماثو عباس
 م هع

 مقرأ نب دْيَر ثيدح

 .(ح) بّيَهَص نب فسوُي نَع ؛ ىبحَيانندَح - 1١ ا

 ِنْيِدْيَزْنَع ِراَسَيِنْب بِيحْنَع ُفُّسوُياَنكَح ميكو

 هيراَش نم دْحاَيمَكْنَم َلاَك يلا نَح ءُهْنَع ىلا يضر مكر

 [1ة 440 :رظنا] . انم سيل

 نب مساّقْلا نَع ٠ يناوئسدلا ماسه اَنئدَح «عيكو انندَح - -

 ابو لَه ىلع 8 هللا لوس َجَرَخ : لاك. مقرأ نب دْيَز نع ٠ «ينابيشلا فوغ

 َنمةلاّصفْلا تّنضَمَر اَذِإَنيباوألاٌةالَص : :َلاقك «ىحتعلادوُلَصيْمسَ

 [لققكتا ,لقدلا ل16 :رظنا] . ىَحضلا

 «يميتلا َناّيح يبأ نع ؛ « ميهاَربإ نب ليعاَمسإ امدح -44

 هرب رمعَو ةربَس رب نيصحو انت قلطلا : :لاَق « «يميتلاناَيحب نب ديزي يدَح

 ُدْيَب اَيَتئارْدَقل : :نيصح هللا هي نسل ملف «مكرأ نب دين ىلإ مس
 تلوم َتْوَرْخَوهَيدَح تْطَمَسَو ف هللا لوُسر تيك «ًريثك اريح

 يم هلا د هل سس 00
 هّللا لوُسَر نم َتْغِمَس اّمدْيزايانئدَح «ًاريثك ارْيَخ لير اَي تير دَقَل ُهَعَم

 سا سرب يع يا ه ملسمم
 ضّصيت يو يده مقوس تربك ّللو «يخأ ناي :َلاثك "1

 5 آلاَمَر :هوُلئاَنَم ُكدَحاَمَ اَمَق ءا هللا ل اوُسبَر نم يعأ تنك يذلا

 هام نيف اِطَخ امَْيا# هلا لور ماك َلاكَمُث :هينوُلُكُي ا /4 دل

 رَوَى ىلا دم لاو نيا عي
 ير لوُسَر يني نأ كسوُيَرَشَبانآاَمّنِ رمال هيأ ايآلآ ُدَْياَمأ : :لاق مث

 هيف لجو رح هللا باك اًمُهلوأ : نيل مُكف رات ينو يل
 ه2

 باك ىَلَعَحَ ءهي اوكسمتساَو ىلا هللا باتي اوذخَ كروُلاَو ىَدُيلا

 للام كرك « يتب لهأ يف هللا ْمُكْرْكْدأ : ينيب لهأو : لاق . هيف َّبْغَرَو هللا



 ابدعي لأنو ١ نيصح هل َلاَقَق . يطأ ينل .يطأ ماا ةلع م مو سلا # ةل ع يع

 لمآ كلو ءهنتيي لهأ نم هان : َلاَق ؟ هني لهآ نم هواَسن سبل 55

 الاول َلاَق ؟مُهَنَمَو : لاق هدب ةقدصلا مرح نم هي

 معن :لاق ؟ةكدّصلا م مرح ءالْؤه لكأ : لاق سابعا ِرْمْعَجلاو

 000000 نبحُنييزيلاَك - 15

 اًهتلَحُت ثيداَحأ اَم :َلاَقَك. هيا دايز نب هلل يع يل تحب لاق كلذ

 ُكدَحُت! ؟لجو رع هّللا باتك يق اَمدجْنال 8 هللا لوُسَر نع ؛ يورو

 :َلاَق ُباَنَدَعَوَو 8 هّللالوُسَرهاَنئَح دق :لاَ ؟هّلجلا يف اضْوَح لن

 يبلكهاَعَرَو يان هتمَساَق ينإ لاك «تْفِرَخ دق ميس َكلثككو َتْبَدُك

 ؛منهَج نم هَدَمْفم اريك دمعتي لع بذك ملوي ف هَل لوُسَر نم

 . هللا لوُسسَر ىَلَعتبدَك امو

 راَنلا لهآ نم َلُجَرلاَنإ لاق هسلجَم يفدْيَر اندَحَو - 01

 . دحأك هسارضأ نم سرا وكي ىَتح رَل انلل مظنبل

 «َناَيَح نب ديزينَع « هنشمطألا كَ ؛ةيواَس و بأ اًنثدح - 7

 ىكئشاف : َلاَق «دوُهبلاَنملُجَر ا يَسلَرََس : لاق «مقرأ نب دير نَع

 دوميلا نم ًالَجَرِّإ َلاَقَق. مالا ْيلَح لربح هءاَجَف لاَ اما كلذل
 سه ساس# ا يو ص يره ع يل يع م صاع ل
 ءاهب ٌميجَيْنَمايلإلسْراَ ءاذكو اذك ب يف ادق ادفع كلَ كَرَحَس

 مق :َلاَق ءاَهللحفاَهب ءاججف اهَجَرْخَتْساَف يلع 3 هللالوُسَر ثم
 يف هآر الو يدويا كلذل َرَكْداَمَ ٠ لاقع نم طش امْناك هلا لوس

 اا ا .تاَم ىَتحط ههْجَو
 «ٌةرُم نْب وِرَمَع ْنَع ؛ "شمعألا انئدَح :ةيواتم وبأ اندَح - ١4487

 ام: هللا وسر لاَ لاَ «مككرأ نب دْيز نَع :ةَظَرَق ىَلوَم ةَحلط نع

 اَنلُقَ : :لاَك «ةَمايقلا موي وحلا دريم ءزج فلأ ةئم نم ءْجب متن

 لوول :رظنا] ةكمعبملا ىلإ ئمتسلاَنْيلاَقف َلاَق دموي من مكَو : ديزل

 لوم 1

 50 همس نيم سلا
 «ةبفع نب ةَماَمُت نَع ؛ «شَمْعألا اًنئَدَح ,ةيواَم وبأ انثدَح - 25

 ابأاَي: :َلاَقك «دوُميلا نملُجَر يلا ىنآ َلاَق .مقرأ نب ديَز نع

 َلاَكَو «نوُبَرشَيو اهيِف نوُنكَي ةنِجْلا لْهآن مع رت تسسلآ ءمساقلا

 ىّلب : اق هللا لورق َلاَق هُسمّصَح هذّهب يلرآنإ : هيام

 بَرطَمْلاومَمطَمل يف ٍلْجَر ةقام وق ىلع مهن اإ ءهدني يسن يدنا

 دوت بشي اب يذم يدوهيلا هلاك لاَق « عاَمجْاَو ةَوهشلاَو

 نم ضيِفَيَقَرَع مهدحأ ةَجاَح : كف هللا وُسَرَلاَنَق : َلاَق ؟ةَجاَحْلا هَل

 لود ضم ذك إف كسلا عير مهد

 ٍمساَقْلا نَع «ةبوُيآ اربح نبا ليعاَمْسإ انئدَح - -ا١م 6

 «ىحضلا نم ابق جسمي َوُلَصي موق ىأر مقرأَنْبدْيزانآ «ينايشلا

 هللا لون لَ ةَعاسلا همي يف ةالصلانأ اوُملَعْدَقَلاَمآ : :َلاَقَق

 ل4 اعجاب ُلاَصفْلا ضمت نيح نيبوألا ةالَصانإ :لاَك نه

 ١1٠١ ص ممر _ مكن ديثيدَح

 . نوصي ماكو: :ٌةرَم اكو

 ير لاق ' عرج نباِنَع « ديس حيال - ١5485

 2 مارح طول يدوخ ع يكرخل نك فيك روكسي
 ان لان آلاَنإ :لاقو رقد مخل نم اوم لجل ىف

 [16645 :رظنا] .مرح

 مث عمم 3

 50 ل 0 رم

 قف هللا ل اوُسّر ناك :َلاَقَك ؟هوُلأَسَك ءاسنخس (614/4)ةتج ىلع
 م سك »م سل ال
 [اةه6 :رظنا] . قف ينل ربك وأ اربي

 ْنَع «ٍبّيَهص نْبْفسوُي ْنَع «ديعّس ْنْب ىَيحَي انندَح - -19 علما

 ْنِمَدْخاَيْمَلْنَم لاك يللا نَع مقر نب دْيَز نَع ءراَسُي نب بيبَح

 ١ [ا94097/ عجارإ انم سلق هيراش

 ينعي - بي ْنَع «ةَبعش نَح « ديعس نب ىَبحَي اْئدَح - ١[-

 نمو مقل نة تمس لاق. لاهنملا يبأ نع - تبا يبأ َنبا

 :عجارإ نيد قرّولاب بدلا عْنب يع ْنَع 89 هلال وسر ىَن : :نآلوُقُي بْزاَع

 اة

 # ا ةمم هس سس لهفه

 يفز َلاَق) ةبعش انثدح : لاق ءُناَّفَعَوَرُهَب اًنندَح -

 يننب نم الجر لاما انآ تعم : لاك . تباك ىبأ نب بييَح يِئدَح (هئيدَح
 00 هم مسامات ف 00
 ينم ريحه مقرأ ندي لس : لاَ ؟فْرصلا نع ةاَربلاْتْلاَس : لاق هناك

 .ثيِدَحلا رك 57 3 دير تلاَس : :َلاَق ٌمَلْعَو

 رايد رْسَع ينربخأ «ٍحْيَرج ني اندَح «حور انئدَح - 1444١

 ْبَدْيَتَو ءاَرَبلاْتلاَس :لاَق لاّهنملا اَيآاًعِمَس «بعْصُم َنْبِرماَحَو

 لوما لو :رظنا] ٠ وحن ركذَك ٠ . .مقرأ

 نب نَسَح ينرَبْخأ «جْيَرج نبا انئدَح «حوَر اَنندَح - 11404

 0 ريق ا ملمسث ل
 َركَذفءاَرلاَو ادي عمَسُهَل «هنم هْهَمْسَيْمَلَو «لامملا يبأ نع ملص

 . ثيدَحلا

 يسئدَح «ليِعاَمْسإ نع ”ديعسم نب ىسيحَي اند - 1

 ناك :لاَق. مقزأ نب دين نع «ينايشلا ومع يبأْنَع ؛ « ليش نبا ثراَحْلا

 نا ىلح العلا يالا يفي د ىلع ملكي لجّرلا

 ابان بريا هديا« لوو أيل ل
 هم ٠

 ات 52287 2 7 لاك. 6 ينل ع

 0 هَل تلْقك ٠ يا ا كنس ُهعَمْسَأ

 اني ف للا وُسَر جرح نحبك من َداََم أب يّنم كلَ
 يّنأ ٌنوُمَلَت مثسلآ سانا اي اي :َلاَق َلاَقَف هذ ٠ يلَع دضمبذخآَو مو «ًرهظ

 ٌةَبَطَع ْنَع نامي



 . لق
 9١ه: ح م 9 00 مكر نب ديز ثيدَح 0  نييفوكلا 8

 ةرظنا] . ثئابتلاو يخل نم كاب دوُعأ يمهل : لل 15 ةرلق الرماح مق :الاق «ىلب :اوئاك ؟مهسل مدن ةينمؤملاب ىلوأ

 علوملال يلوم :َلاَق هاَداَع ْنَمداَعَو هآلاو نم لاَو م ١ لاَك لَه : :هلت لق : : لاق. 2م

 رْضّتلا نع دق ينربخأ بش انئدَح- « هبادَح- مه ١ ّ تمسك ةريخأ مْ
 طقس] . هلم رَكْذق ... :َلاق 8 هللا َلوُسَر نأ مقرأ نب دْيَر نَع «سّنآ نْب فّسوي اًنئدح :ًالاَف. رِذنَمْلاوبآو دبع نب دمحم اًنئدَح - لا

 [ةنميملانم نع ءراَسينْببيَح يكدَح : :َلاَك : (هئيدَح يف رذنملاوبأ لاَث) بيهص نب

 يبأ نوُسْيم ْنَع فْوَع انندَح رّمْعَج نب دمحم اننلَح -7 َمتآن يال اكول : : هللا لوُسَر ده ىَلع رك دق : :لاقَمُكرأ نبل دي

 8 هللا لوُسَر باَحْمأ نم ردنا : :َلاَق «َمكرأ ِنْ دير نع هللا دْبَع هرب نانو هَرَخآاَسهْلِإ ىقبآل ةضقو بَمَتنم ناد
 رصسسا دس سا
 بات نم ىَلَع هللا بوُييو ؛ةباَرلا

 مم و لا يرويمو

 يبأ نع «ةرم نب وِرمَع ْنَع ٌفبعش انئدح «عيكو انندَح - 11405

 هللا لوُسَر عم مكسأ مالو لاق . مَقرأ نب دير نَع ءراصنألا ىَلوُم ةَرَمَح

 [19671 :رظنا] . بط يع

 .قاَحَسإ يبأ نع ؛ يبأو ليئارسإ انثدَح «عيكو انئدَح - م 1/

 توَرْغَو «ةَرشَع علت : لَك ؟ يبل اً مك : مقرأ نب ب دي تلأس : لاق

 [لوممم لوما 14637 :رظنا] ِنيئاَرْعب يَقَبسَو «ةَرشع عبس هعم

 نع «نيكسم نب مالَس اًنربَخأ ؛نوراَه نب ديزي انثدَح - ليال

 وأ : كف :لاَق «مقرأ نب دْيَز نع «دواَد ينأ نع ؛ ْيَعْساَجمْلا هلا ذئاَع

 ام: الت ايل َلاَك ؟يحاّشمألا هذه ام هللا لور اي- اوُناَق

 لاك ؟فوُصلاَ هللا لوري: :اوُلاَق :ةَئَسَح ةَر ةرغش لكي: لاَ ؟اًئم ان

 .ةنسَح فوُصلا نم ةَرْئَش لكي

 نب وِرْضَع نَع ةيعش انأبنأ «َنوُراَم نب ديزيانْتدَح - ١8

3 0000 - 

 مكسأ نم لو : لاق. مقرأ نب دْيَز نَع ءاثدَحي ةَرَمَح اَبآ تعمَس : لاق. .ةرم

 . يلع ا هللا لور عم

 ركبوا :َلاقو كلة َركذآَف ميهارْيإل كلذترَكذف : مَع لاَ
 [15618 :رظنا] . يَذ

 َنَع ٍمَكَحْلا نَع «ةبعش انئدَح « رفع نب َمَحْم انئدَح - [ةةءد

 ف هللا ل اوُسسَر عمتك : :لاَق مكر ندي نَع يطَرُْلا بْهَك نب دمحم سَحم

 ةّنيدَمْلا ىلإ نْعَجَر ند : ينأنبا (85/4)هللا دبع لاق ةَوَزَع يف

 لاق تربح ف هللا لوُسَرتئاَك : :لاكلذألااَْمْرَعألا نجرب

 « يموت ينمآلَف : لاَ ؛ كللذ نم هْيَش نكي مهن يب أ ب هللا ليَ َفَلَحَم ف

 :لاَك .انيزح وأ ابيك تسدق تفلطْناَف : َلاَق ؟انه ىَلِإَتدَرأاَم :اوُلاَكَو

 يمر

 َلَجَو وع هلاَذإ :لاَقَق- كف هلل َلوُسَر تتار - قف هللا "يبن يل لسا

 ال نوُنوُتيَن ذَا مُه) هيلا هذَه تلتف : لاق َكفدَّصَو كرْدع لنآ د

 ىَِإ اجر ندلا» علب ىّنَح ماوي ىتح هللا لوُسَرَدنحْنَم ىلغ او قم
 [لةمل] 1461١ :رظنا] . عما .نوقفانها] لألم رَعألاَ نجري ةّيدَملا

 يامر مرره لاو
 ..() ُةَيعش اَنكَدَح ء رفعج نب دمحم لمَحم اًنئدَح - ١!ةةءا

 # اك ماع

 نع « سنآ ِنْب رْضَتلا نع َهَداَتَق نع يش ينئدح : :لاَق . .جاجحو

 اًذِإَق ٌةَرَضتحُم شوُشَحْلا هذَهنإ :َلاَك 8 ِهّللا لوُسَر نأ مكر نب دير

 بابل! ب اَوْبألا هذه اوس موي لاق : لاق ؛ دجْسَملا يف عاش باب

 هللا َدِمَحَ 8 هّللا ل اوس َماَقَق : َلاَك سال كلذ يف مْلكف : لاق“ «يلَع
 و سرها و

 ْباَي لإ باونألا هذَهدَسِيْتْرَمآ يئِإَقُدَْباَمأ :لا لاك هلع لاو ىلع

 ةتنرمأ ينكلو هَ الو اني تدَدَس ام هّللاو ينو ملا هيف «'يلع 8

 وةورودهمو
 ىَلَوَم ٍجاَجَحْلا نَع ؛ رسم اَنئدَح «رثشب نب دَمَحم انئدَح - .1١46

 ايمو مانو 007 -

 ةبعش نب ةريغملا لات : لاق: ةقالع نّبذايز مَع كلاَم نب ةَبطق نَع «ةبلت يب

 ْنَع ىَهْْيآناَك هللا لوران تملَعدَ :مكرأ نبدي هل لاك لَ نم

 علوم“ نظنا] . تام دو يلع بست ملق ؛ ىَتوَمْلا بس

 :لاَق ؛ءاَذَحا دلاَخ نع ةبعش اًنربخأ «دوادوبأ اننلَح 5 146٠-

 ان | يمل ل ىلا

 قف هللا وُ «مقزأ نب دْيَدْنَع هتدَحُيا ًانومْيَم هللا دبع ابأ تعمس

 [15047 :رظنا] . تّيلاَويِدّْنهلا دوُملاب بْئجبْلا تاذ نم اوواَدتينأ مهمآ

 راض يلام
 هّللا دبَع يبأْنَع ,ةبعش اًنربخأ «دواد نب ناَميَلس انئلَح - ©

 يكدَح ءماشلا ل هاي لوفي بطْحَي ةيواَعم تْعمَس :َلاَق."يماشلا
 ُلاَرَمآل :َلاَق ك8 هللا َلوُسَرنآ (مكرأَنْبَدْيي يني : ةبعش لاَق) يراصنألا م هد عمر

 َلْهآ يمه اوُنوُكَت نأ وُجْرأل ينو نيرِاط حلا ىلع يشأ نم ةفث ٌةئاط
 . ماشل

 نب ِرْمَع نع كيك انئدَح «مساقلا ب مشا انئَدَح - -|4ةه.ك

 َنْبَديْرزتْعِمَس : لاَق «راّصنألا ىَلوَم ةَرَمَح اَبآ تعم : :َلاَق رم

 متن اَم : لاق هريس يف وُ لِزنم يف ف هللا لور دع نك : لاق . مقرأ

 مك: :تلُق : :لاَق. ينّمأ نم ضو | ّيَلَع دري نم ءزج فلآ ةّئم نم ءزججب

 [1444* :عجار] ةئمنامك وأ ةئمعبس انك : لاك ذكر م

 :َلاَق. ٌةَداَتَق نع يش اري كوابيس ارح ١1

 :َلاَق كف هللا َلوُسَر نأ ؛ مقرأ نب دْيَز نع 0

 «٠ سب اة

 35615 :رظنا] . راصنألا ءانبأ ءانبألو راّصنألا ءانبلَو راَصْنألل رف مه

 [لوقم؟ا لقمر لو مالم

 ا ل
 تحمس :لاك نمَتعم اَنُندَح «يدْهَم نب ميهاربإ انندَح - ١564-

 لاك .مقرأ نْب دَْر نع ٠ لجبل مس يبأْنَع «ثدَحُي يواّمَطلا َدواَ

 ةيشاك « ميشو كرما ١ الص ري يفوق هللا

 10 برو نير (نيرم ميهارنإ (هلاق)) «كلل كيرش آل هلدخوأبرلا تن كن



 مم قم
 ديهش انآ يش لكبر «كوُسَرَو كدب بع ائَحُمنأديهشانآ ؛ءيش

 يّلهأو د كَل اصلْخُم ينلتجلا ءايش لك برو اًنير مهّللا «ةوخإ هلك دبع نأ

 هللا «بجتساَو ْعَمسا ماركألاو لآلجلا اذ. ةرخآلاَو ايلا نم عال يف

 كلاين يلا ءضرالاو تاو يا ريا بلا

 .نيكألا رب اللا «ليكوولا معَ

 ةَمْلَس نب داَمَح اًنئدح :ًالاَق لمَؤمَو ؛نامع انيدح -4
 سا هع هم امم مج - ىلا هع

 امأ ؛مقرأَن بدير َلاَق سابع نبا نأ ؛ ءاطَع ْنَع «دْعس نب سيق انيدَح

00 2057 
 مَحَن معن :لاق لي

 سما »يمر
 14015 :رظنا] . معَ : : لاق ؟و مرح نإ : َلاَقَو كفيل هدر : 59

 .: اَق اق ءٍمَكَحْلا نَع «ةبعش ةبعش انئدَح مشاه انندَح
 سة م ةصرل ما ل

 و ع :لاَق. مكن ب دْيزَتْعَمَس : :لاَق٠ يلوا به َنْبدمَحُم

 ىَِانعَجر نثل) لاو (هّللا لورد ىلع اوُمآل) لاق اَم'يِبأ نبا
 2 يم ءد هوما عا

 ينمآلَف : :َلاَق هل كلت دك 8 يِلاَتيتاَ «هنعمَسق : لاق (ةّئيِدَمْلا

 دلسلا ىو 365 ككاو َلاَق .راملألا نم

 0 َلاَقق 9 يبات 5- يكب وأ هلللوُسَر يناتآق : لاق «تمنق

 الن وُئوَُيَيِذْلاٍمُمج 10م لزق ركع لك مذكر

 .[40 نوقفانلل] 4هللا لوُسَر دنع ْنَم ىلع اوه

 «يبأ اَندَح ءذاَحم نب هللا ديب انكدَح :هللاذبع لاق 05

 ِنْبِديَزْنَع ؛ يللا بذك ٍنْدمَحمْنَع ءٍمَكَحلا نع ةبعش اًنيدَح

 196.١[ :عجلر] . هَوحَن . .8 يلا نَع م « مكر

 :َلاَ ذاَحمُنْبِهّللا يم اَثدَح هللا دبع اًنَتدَح - لح

 ْنَح :ةَرطَح يب هرم نور بش ان لاق «يب أ انكدَح

 [هلبقام رظنا] .هَوْحّن . . .ف يلا نَع ؛ مقرن يدي

 «قاَحْسإ يب يه انئدَح « ىسوُم نب نسَح اًدَح - 1١461

 عبس :لاَق ؟ هللا لوُسَرَعَم َتوَرَغ مك«, «مكقرأ َنْي َدِيَز تلأس :َلاَق

 .ةرشت حست رع 8 هلا لوس نأ «مقرأ ندير يدَحَو : لاق ءٌةَرْشَع

 . عاتولا ٌهَجَح ٌةدحاَو ةَججَح َرَجاَه ام َدْعَب جَحهَّنأَو

 141 :عجار] . ىَرخأ كمبو :قاَحسِإو بأ لاق

 نع ٠ ٌةَمْلَس نب داَمَح اًنكدَح « ىَّسوم نب نَسَح اًنيدَح - 4

 دمر يف وس همهم
 كلام نب سنآ ىلإَبتك مقرأ نبأ سّنآ نب رضَنلا نَع ءدْيَر نبا يلَع

 هّللاّن م ىرش ب ةلرشبأ : َلاقو ءهموقو هدقو نم لف نسف هيزعي ةرحلا َنمَ
 ءاَنيألَو ءراّصْنألل معمم ض1: :لوُقيا# هللا ل وسر تغمس ءلَجَورَع

 ءانبآ ءاّسنلو ءراصنألا ءاَسنلّرْفْعاَو ءراّصْنألا ءاَيأ ابا ءراّصنألا ْ

 [5 ا :عجار]. راّصنألا اب ءانبأ ءاسنلو ءراّصنألا

 هلق م مسام
 دبعْن ع« «ليئارْسِإاَنندَح «ِرماَع نب دَوْسأ انندَح - 166

 ُماَقَق ءًاسْ ربك ةزادج ىلع مقرأ ِنْبدْيَزَفِلَخ تِيَلَص :َلاَق «ىلعألا

0 6 

 0 0 مم
 هم سول ري مرزعو

 0 الا

 1 . © طال تفتك: َلاَكَو اي
 20001 هارب مربي معارا

 امدح : هلاك « ىتعَمْلا مي وبأو دمحم نب نيسح انئدَح - 117

 : ملل مث ةبرلا يف سانا يلع ََمَج : لاق: لْيَمْطلا يبأ ْنَع ؛ٌرطف
 اًممُح ريد موي: وُ هلال وَ ٌعمَسٍملْنس يذل لك للان 00

 (ريثكس ان ماك : ٍمِيَمثوُبأ لاكو) «ساّنلا نم ونالت ُماَقك ؟ماق امل عمس

 نم نينمؤُسلاب ىلوأ يأ َنومَلعَتآ : سائل َلاَقكهدّييهَذَحأ َنيح اوُدهَشَ

 ُكالْوَم اَذَهَكالَوُم تنك نم : لاق هللا َلوُسَراَي ممن : ئاَك ؟مهنل

 ءانيش يسفت يف"نأكو تْجَرْحَف : :لاق مدع َْم داحّومآلاَوْنَم لوم ١

 نك لوين ألا يضر نإ: هل تلف مكر بدينات يقل

 لد لوُقي 8 هلا لور تعم دق ؟ركُت ام : لاَ ؟اذكَو

 2> م نب وِرْمَع نَع ٌقبعش اًنيدَح «”نيسح اًنئدَح - ١146148
 :لاَك

 6 ماع م ملف ريب ام

 وأ : :ةلوي مكرأ نب دْئاتضعَس لاك. راصنألا نم الجر ٌةْزِمَح ابأ تعمس

 [14444 :عجار] . هْنَع 0

 انورنع يخل يا نيس اند نفوس

 معدل

 نيو كد َلاَك لا لوا 03 ١

 علوم ,لؤ١67 :رظنا] . "ديدّش اك هللا لوُسَر َنَع

 ْنَع بمس (8ا/1/4)اتكدَح رجح اكن - ا
 :َلاَق ؟اَنتَدَح : قرأ نْب ديلان لاق. ىلل يبأ نْبا نَع «ٌةرم نب وِرَمَع
 هع مال
 [ هلبق ام رركم] . ٌديِدَش 8 هللا لوُسَرْنَع «ثيِدَحْلاَو ايست انربك

 نْب وِرْسَع ْنَع بع انئدَح ءِرَفَعَ نب دمحم انئدَح - 146١

 هللا لوُسَر عم مكسأ نمو : لاك. مكرأ نب ديَز نع ؛ةَرْمَح يبأ نع «ٌةرم

 . بلاط يبأ نب يلع ف

 عم ملا نمو ركبوبأ : لاق هَرَكنأَف يمّحْنلل كلذ ْتْرَك دق

 لوك جانا 88 هللا وسر

 0 لاجمل يدع 0 اقف

 بل لغلق بسكر دب ١ «نيكيرش انك ٠ ء مط «بْزاَع

 لف لل م سا

 [14441 :عجار] . مور ةئيستي ناك امو هوَ دب لك امن امهم لف

 مِصاَع نكح دايز دحاولا دب اكد ان اًئدَح - 140177“

 لوسرَناَك : لاق. مكرأ نب دير نع «ثراَحْلا نب هللا دبع َّنَع «لوحألا

 «نبجْاومرهلاَو ِلَسكْلاَو رجلا نم دلي ذوعأ ين مه ١ : لوي لف هللا



 اءاَهاكر نمتلك اهاَوقت يفت تالا هرقل بنَعو لْخبلَو

 آل ِسّقَنو ٌعَضْحَيأل بلق نم كبُدوُعأ ين نإ مهلا ٠ ءاَمَلْوَمَو هيلو تن

 :مقرأ نب دين َلاَقك : لاق اهل اجت ةوعَدو «ٌعقنيآل ملعو عينت

 .نهومُك ننوه هللا لور ناك

 معروف ه.اعث
 ينربَخأ ةرم نب ورَمَع َلاَق ةبعش

 0 ساه سفس سا سا را
 8 هلل م لق 0 لاَق 1

 ةبعش اًنئدَح ؛ناَمع اَنلَح - 5

 اس َلَق هدير مك: لاق . يلم ضو 7

 [151417 :عجارإ ٠ ةاَمن

 رس

2 
 يبأ نب ب سَح يتربخأ «ةَبعش اَنْدَح نافع اًنكدَح - 25-7

 ساس
 َنْيَدْيَيَو بِزاَغَنب هاَرلاْتْلاَس : لاق. لاّهْنمْلا اَبآ تغمس : لاق «تباَت

 اَنَهَو مّلْعأَو يئمرْيَخ هّنإقاَذَهْلَس : روكي اذه ؟فّرّصلا نع مكر

 ىَن :هلوُثبانضآلك امهئاَسف :َاقملعأو ينمي اذه لس :لوثي
 ُلوُسَر ىَهْن َلاَقَكاَذَه ْتْنَسَو ءانيَف بكّذلاب قرّوْا عيب 28 هللا لوُسَر

 [اما .عجار].نيَد بَهَدلاب قرولا عَْبْنَع ف هللا

 يع يس هم ص هربا ل سرك ل و عم

 ْنَع سيق اًنرَبْخأ ةَمْلَس نب داَمَح اًنكدَح «ناَفَع اًنلَح -5

 َوُسَرنأَتْملَع اَمآ «مقرآ َنْبْدْسَناَي لاك امني سابع َنْبا نأ «ءاطغ

 :عجار] . ىَلْب : لاق ؟هلقَيمل محموم دْبَصُوْضُع هل يدفأ 8 هلل

60] 

 مرو هر
 دبع ْنَع ُبَمَحألاَرَمَعَج اًنأبنأ ءرماَع نب دوس اًنئدَح - 1١6117

 ءآطخ ٌربك ةراتج ىلع مقرأ ندير لَختيلَص : َلاَك ٍميكح ِنْي يملا
 رظر ع سا عاكس سيد

 .- 48 مك ب وأ - 8 هللا لورباك : َلاَقق تقل

 ٍنْبَناَمْثَع نع« ليئارسإ اَنكَدَح «ِرماَع نب وأ اندَح - 1١8
 سم عه ل ل يهل هس هلو

 ىلع لضم يلا لاق. ةّميير نب يلع نع « ةريغملا

 :ل وُ ف هللا َلوُسَر تمس : لال دلع نم احا

 مَعَن : َلاَق ؟ِنيَعلا مكيف كلا ينإ

 ةَبقع نب ةَماَمُت نع « ءشَمعألا اَنْكدَح «عيكواَدَح - لاخلا
 يا»# مدعو
 3 ف هللا وُسَر يللاَق : لوي مقرأ نب ديَز تعمس : َلاَق "يملَحُمْلا

 ةوهشلاو برشلاو ٍلْكَألا يف ٍلجَر ةئام ٌةوُق طي نجلا لأ م لجل

 ةكنوُكَت ب رشَيو لكي يَذّلادإَم : هولا نم لركن ٍعَمجلاَ

 نمضيفيقَرَع مهدحأ اح : :8 هللا لوس

 5-3 :عجار] . طاقة

 اق | هيلع 0 40 هلا

 « ىتوَمْا بس نع ىهَت 8 هللا لوُسَر نأ تملَعدَنأامأ :َلاَ :لاَقَق مقرأ نْب

 هس سس سك رس سس ب
 [1461:* عجارإ . ؟َتاّم دقو يلع بست مل

 مقر نب دْيَزثيدَح
 م يهل -م

 لل َح اا 0

 يبأْن ع يبو ليوان ميكر انس - ل ترفل

 ؟18 هللا لوُسَر (701/9/ 6 )رع مك : مقر َنْب دير تْلأَس : لاك. َقاَحْسِإ
 :عجار] . نيئاَرَعِب يقسو «ةورَغ ةَرَشَع عبس هَعم توّرْغو ةَرَشَع علت : :لاَك

 لوقا

 رايد نب ورَمَع ينربخأ « حير نبا انربخأ حور اَنئدَح - - ١6

 بْزاَع نب ءاربلاٌتلأَس : ؛لوَُي لهما اب امس اهلا ءبّعصُم نْيرماَعَو

 يبا اناس ؛ ف هللا لوُسَر دمع ىلع نيَرجاَئ نك : :الاَقَف ؟مكَرأَنْيَدْيَنَو

 الق ةئيسناك نو سابا دي ادياَكإ َلاَتْق ؟فرّصلا نَع الق

 [14441 :عجارإ . مُلصَي

 نب َناَمْنع نع «ليئارسإ انْدَح ءِنَمْحرلا دبع انَْدَح -14670

 َنْبَدَْرلآَس ةيواَتُستدهش : لاق ماشا لمَ يبأ نب سايإ ْنَع « ةريغنل

 لوا ديعلا لص معَ 5 لاك ؟اعَمكا يدي 8 هللا لوس عَم تدهش مكرأ

 لجل نيا َلاَقَق ٠ ةعمجلا يف صخر مُراَهلا

 ؛ ينابيشلا ِمساَقْلا نَع «بوُيأ انئلَح «ليعاَمسإ اًنئدَح -5

 اَمأ :َلاَنَق ىَحضلا نم ابق دجْسم يف نوُلصُب است ىأَر مرآ َن بدير
 ل َلاق هللا وُسَرَنِإ ؛ لَضْأ ةَءاَّسلا ريح يف ةالّصلا نأ اُملَع دل

 [14144 :عجارإ . لاّصفْلا ضمت نبح يبدأ ةَالَّص

١ 

 همس عاش يومارعب مري هالو
 ٍنْبورْمَع ْنَع ٌقبعش اَندَح «رفعج نب دمحم دمحم ان -ه

 ًايزأاِئاكج ىَلَعريكيدْيرااَك : :لاَق ىليل يبأ نب نَمْحرلا دبع ْنَع هرم

 قف هللا وُسَرَناَك : َلاَقَق ؟هتلاَسَك اسمح رانج ىَلعَرَبك هنآ
 " (م1ه7 :عجار] . اَهربكُي

 نب وِرْمَع نَع ٌةبعش اًنيدح ءِرَفْعَج نب دمحم اًنئدَح -5

 ممش
 َمآاَم: : 8 هّللا لوُسَر َلاَق : لاق مرآ نب دْيَز نَع :ةَّرَمَح يبأ ْنَع 5 قرم

 :َلاَق َضْوَحْلا يلع ُدِرَيْنَمم «ًفلاَنيعْبَس نمؤأ ٠ فلأ ةئأم نم هج
 لمعت لق هع
 [1414487 :عجار] . دة «ةمناَك :ل لقت منك كارلا

 2 مريةمو

 نع ؛سّنآ نب ب رضَنلا نع تاع :ًةيعش يكدَح : :لاَق جاجحو

 هى
 هاَبألو ءراّصْنألل رفع مَ

00 
 1: للف هللا لوُسَر َلاَك : لاق. مكرأ نب دِيَز

 [1ة 6و هعجار].راّصنألا ءاَنيأ ءانبألو ءراّصنألا

00 
 ِنُبرْضَتلا نع :ةَداَنق ينرَبخأةبعش اَننَدَح هب اًنئدح - 1١946178-

 .ةلمَركذَ . . :لاق ف هللا َلوُسَر نأ ؛ مقر نب دير نَع « سْنأ

 :لاَق رم نور رع يش كا لاح - ل تاغ

 ءاًئيسنَو ير لاق ؟اًنطَح : مكرأ نب ديزل اَنْلَف : لاك. ىليل يبأ نبا تغمس :

 و1 .عجار] .ديدش 8 هللا لوُسَر ىَلَعثيدَحْلاَو

 يبأ نع «ةريقُملا نَع َةَناَوَع وبأ اندح ُعناَفَع)اَنْدَح - لانس

 52 :ممْسأ انآو «مكرأنبديرلا : لاق هللا دبع يبأ نوُمْيَم نَع «دْيب

 ةآلّصلاَرَمأَق «مُح يداَو : كلاي داوب ف هللا لوُسر عم اهالصف



 يبوعا دسم يأ َح ١04

 20 رسل

 داع مهلا «هآلوَم ايلَعنِإف هآلوَم تنك نَمَك : لاق « ىلب :اوُلاَق ؟هسْن نم

 (19684» :رظنا] . النمله

 َ 00 لاق را لاق تباك

 ينيب إنا تلا: :َلاَقَك ءاذَهتلآَم : :َلاَق ؟مَكْرأ نب َدْيَ رو بْزاَع

 ْنَع ف هللا ل وُسَر ىَهن :لاَنك ٠ كلذ ثم : َلاقكَرحألالاَسو «ملعاو

 [ا4ل/ل٠4 :عجار]. ًانيَد بعذاب قرا عيب

 َنَع « يبأ ينئدَح دام اَندَح هلل دبع نب يلع انئدَح - 164"

 ف هللا لوُسَرتْعِمَس : :لاَق. َمقْزأ ندين «هللادَّبَع يبأ ْنَع ةداتق

 146:4 :عجا ر] . بْن تاّد نم سرولاو تيا تعني

 . هيكتشي يذّلا هبناَج مهدي : : ةَداَتَك لاَ
 550 مد فلق نع

 يبأ نوّمْيَم ْنَع ٌقبعَش اًندَح ءِرَمَعَج نب لَمَحم اندَح - 60+

 00 ةماس#

 طاطسشلا)ىّصفأ نم لج اج ّمقرأ نب دير دعك : َلاَق . هللا دْبَع

 ّنم َنينمْؤمْلاِب ىكوأ"تسلأ : َلاَ كَ هللا وسرد! : :َلاَقك ؟ءاد نع ُهَلآَس

 دولا لوم يل اومن َلاَق 35 ؛ارثق ؟مهشلا

 15164١[ :عجارز. ل دووم لال

 نع« م حنش لاف اح « قالا ادي
 00 ا

 اذهل نارقث 2 نق لاس دحر فرق هو اب كت يب

 نيل لاَسمُ ءأرقي ملك ؟ دولاب اذهل نارقأ نيا لأسم« ملك للاب

 دولا ملاك مهي حرف مث ءاورقُي ملك دحاو نع نيا نينا لآسي عرف ىَتح

 يتلا (ىلإ) كلذ مقر ,ةيلا ين هلع لَعَجَو هَل تَجَرَح يدنا

 .ةذجاو تدي ىَتَح دحض ا

 « مْ نب نَسَح اربح « حرج نبا ائدَح «حور انيدَح- 6١ه

 ِبِزاَع َنْب ءاَربْلاَو مرآب دي عمسه نم هْعَمْسي مكو- لاّهنملا يبأَنَع

 سابا دي اديداَكادِإ : فررتصلا يف لتي هلل لوُسَ انعمس : نآلوُثُ

 141/4٠[ :عجار] . عسي

 نع «يناييشلا مسالا نَع بارع «ديعّس ْنَع ؛باهولا دْبَعَو
 37 هدر ماو

 اذإق «ةَرَضَتَحُم شوشنحلا هذَهَنإ : : 48 هللا لوُسَر لاق : : لاق. مقرأ نب ديَز

 لاو هيلا لب وأ إلا و لئيلَ لليل كا

 نير نع ٌةَداَتُق نع «ةبعش

 شوا هذهِ : قف ارا قل يت « سن

 مرو
 يعش اَنيدَح ا يدوم ربا انكدَح- انلنخ

 ة هده ل
 مكرأ نب ديز ثيدح

00 
) 0 1 

 00 »#مديامو

 21 :'لبك ءالَخلامكدَحأ لَم اذإف « ةرضتحم

 [اووبا :عجار] .ثن ثئابخلاَو

 ثبحْلا نم هّللابْذ وع

 انتدَح :لا بيكي يبأ نب ىَبْحَيو مني ىَحَي ند - 00
 :ِرْيُكب يبأ نب لاق) مقر َنْدْيْزاَتْعمَس : لاك َقاَحْسِإ يبأ ْنَع ؛ «ليئارسإ

 يب نب هلا دبعتْطمَسةاَرَع يف يسع عمات : لاق (مقزأ ِنْبْيَز نع

 اَنْعَجَر نئلو هللا لوُسَر دنع نم ىلع اوُقيأل يتسم لو ولسنا

 ينَعهركذف يمل كل ترك «لثألا اه همر نجي ةّئيدَْلا ىلإ

 يب ن طا ىلا شت شا ف هللا لوُسَرل

 تمره لو اوسر ينبذكُف : اوُناَق ام اوُمَلَحَف ا

 ام : مَع َلاَقَك ؛ « تيا يفتك «عق هلفم يشيصيملمه يناصأت

 اذإه لَجَوَرَعُهَللا لنآ ىََّح : لاق ؟كتقمَو 89" بلا كمذك نأ ىلإ تدر

 مُكاَهآَرَقق 8 هللا ٌلوُسَر'يَلإ ثم عبق :لاَق[١ .نوقفاثملا]4َنوُقفانمْلا كءاَج

 [هدعب رظنا] . َككدَص قلع هللا : :لاَك

 وق ةورعا ماش
 وبأ امدح يهز امدح «ىّسوم نب نسح اَنكَدَح - 4

 ءِرقَس يف اق هللا لور عَمانجَرَخ لوي مرآ نب دير حمس هنأ «قاَحْسِإ

 ْنَم ىَلَع اقتل : : هباحصأل يأ : نهاد لاق دش سانا باَصاَ

 ةّئيدَمْلا ىلإ اَنْعَجَر دل قو هلم وطي لا لول

 دبع ىلإ َلَس ءراق «كلذب هَ ”ربخأ اف بلا تينت لآل َهمرَعألانَجِ ري
 هللا ل وُسَر َدْيَز بَذَك :اوُناَقَف «َلَمَقاَمُهَتمَي دهتجاَك ؟ةلاس يأ نب هلل

 يف يقيدصُت لجو ُرَح هَل لن ىّتح وُ امم يسن يف مكوك : لاف 8

 1 رتل هللا لوس ْمُهاَعََو : لاك ١[ :نوقفانملا]4َنوُقفانمْلا كءاَج اَذِإ»

 [؛ :نوقفانلا ]دسم بص بشح مِهَنأَك9 : ىَلاَمَت هوقو مُهَسوُؤَر اووف مه
 [ هلبق ام رركم] .ءيش َلَمْجأ الاجر اوُناَك :َلاَ

 يبأْنَع كْيمشاَنندَح ءرَفَعَجْنْب يهمسارع# مع منو
 :لاق ؟9 هللا لور اَرع مك: هلل

 :لاَق ةَوْرَغ ةَرَشَع عبس : اق ا 8 ل
 [14497 عجار] .ةّريَشعْلا وأ «ريسعلا تا : نق از رز لاق

 ٍنْبوِرَمَع نع ٌقبعش اندَح - جنش قت نزيل

 ع ملي مسه م

 دَمَحْم اَندَح
 مما سويس هاش هل سراح ©

 .مقر نبا ينيدْيَر كلك مَعَر َلاَقَف . ىليل

 :لاَك .ةّبعش انثَدَح تعج نب (101/4/ ]محم انئدَح -

 ءدلو سّنإل تام اق سنآ نْبا رضٌنلا نَع ءثدحي دْيَز نب يلع تغمس

 اًصئأللْن عمها : لاَ 8 هللا َلوُسَر نأ «مقرأن يدير هْبلإب تك

 [1 30 :عجار] . راصنألا هلو رسال ءاَنبألَو
 ماش

1 50-7 



 سما ماع اس
 نع بِراَع نيالا كلاس: :لاك[قك ين الجَر «لاهنلا ها تمس

 تلَأَّسَق :َلاَق «ملعأو يّنمرْيَخ هنو مقرا َن يدين لس : َلاَقَف ؟فّرصلا

 ىَمن : :ًاعيمَجآلاَقَ لاق معاويه َلاَقَق ؟اْيَر

 [املل4 ٠ :عجار] . نيم بهل قرا يَ ير نع ءاق هللا لوسَر

 520- يهمار هيض مإو
 ا «رفعج نب دمحم 000 255

 رع علت قف هللا اََ) لاق مكر دير اتطمَس :لاق هلل دبع
 اها اا ردو 0000 2 -

 .ةوزغ ةرشع عبس هعم توزغو «ةوزغ

 هلق ا م مو سا »© دوما مرعاع عفر
 دبع نع « ءِرطَم ْنَع ءَرَمْعَماًنَربْخأ «قاّررلا دبع اندَح - 66

 دنت ىلإ سلف «يضؤشلا ينزل ياش َلاَك 6 ةفماهلا
 ٠ هي يا اسعا 20

 . خأ هيك كك قل ك9 هلل لوس نما

 .(ح) ٍجْيَرج نبا ارب «قارلا دبع اننَدَح -

 علم نب نَسَح ينربخأ لاق مرج نبا انثدَح : لاق ركب نباَو
 في 08 و

 فكرك سابع ااكق مقرن يدم لاق. . سووا ْنَع

 : قايل بملك ؟ مارح ف "بلل يد (رخب نب لاق) مْحَلْنَع ينتربخأ
 (وضُع لج هرب نبل لاو ضع هل يدفأ ءْمَمَ َلاَقق 4 ينل يدْمأ

 [16441 :عجار]. "مرح ان هلكت نإ : لاَقَو هيلع هدر ؛ ديص ِمْحَل نم

 عمم و ءرامو
 را يال يبعشلا نع « «َملْجأ ْنَع : ةئييع نب نايفس انئدَح - -6١ةهوها/

 يذل اا. اع ءييلخلا نيا

 ءاكرش متنأ : :لاق أل :آلاَقك ناشدت: :اقق رخل

 ةشزاردشم يكثر مر مكيف مكي عِرفم يفإ :َلاَق «نوُسكاَشمم
 ل

 00 َلاَقَك ف يبل الذ َركذك :َلاق دولا

 [156808 :رظنا] . هض

 ءدْيَز نب يلَع نَع ؛ ةَملَس نب داَمَح انربْخأ ديزي انئدَح - 164

 نسب يكلم نب نأ ىلإ مكر نيدْيَزبك : :لاَق سْنَأ نب ركب يبأ نَع

 ََع هّللاّنم ىر رشي ةلرشبأو : :هيلإ بك هر موي موو هدلو نم بيصأ
 ءانيألَو ءراَصْنالل رفغاٌَمّصَللا : لوي هللا لوُسَر تدم «لَجَو

 ١ ءراّصنألا» ءانبآ ءاسنل 1 راصألا ءاّسنلَو راّصنألا ءاَنبأ ءاَيآلَو : راّصنألا

 .راصنألا ا ءانبآ ءاّسنلَو

 اَتربخأ «ميشُه اككدَح ءَناَْمْنلاْنْب جْيَرْس اَنكَدَح - 110 هر ةساع

 يضَرايلَعنأ ؛م مكرأ نب دْيَز َنَع ؛ لبلَخْلا يبأ َنَع ٠ «يبعشلا نع“: ؛حلجألا

 مهني عرف ؛ دلو يف اوُكرتشا نمي قَت ةثالث يف يأ هْنع ىلا

 :مقراْنْيَديَي لاق هل دولا َلعَجَو ةيدلا يَ ةَعرفْلا نباص يذلا نِمَضَق
 م اة روما ةاماع

 :عجارإ. ٌهذِجاَوَت تدي ىّتَح َكِحَضَت ؛ ىلع ءاّضقيهئربخأَف 8 يبل تيا

 [لومما/

 تخل -

 «فانحْلا ءالَملا يبأدلاَخ نع يزال 02-6
7 

 منْلآف شك : ف هللا وُسَر لاَ : :لاَق مقرأ نب دْيَز ْنَع «ةّيطَع ْنَع

 موي ىَتم مْمَسلا ىقْصَو هَ ىَتحولرَقْلاملا دق نقلب حاصو

 هللا لوُسَر لانك ْمِهْيَلَع َقَشَن 3 و 88 هللا لوُسَرباَحْصَأ كلذ :َلاَق

 .ليكولا مهول انيسَح : اوُلوُم : 2

 0 نع ؛ءآلّلاوبأ َناَمْهَط نْبدلاَخ انْدَح ؛َدَمْحأ وب اًدح - اةهكأ

 هللا اوُسسَرَلاَق :َلاَق. ًيرْدُحلا ديعَس يِبْنع يفؤَحلا ةَيطَع

 11084 :عجار] . هاَنعَم َرَكْذ . . . 7

 يم م

 مالا ِنَع , اتق نع ؛رايعس نَع « باطلا د - نيد

 هَ ف

 هي اسفل تت ا 9 ب اوُناك نيبارألا ةالص (؟0/هر/ نإ

] 

 .(ح) .قاَحْنمِإ يبأ نب سنوُيْنَع ؛جاَبَح اند ساو رمش ماك
 يبأ ْنَع «قاَحْسإ يبأ نْبِسّنوُي اند :لاَق. ٌرَمَع نب ليعامسإو

000 0 
 :لاَق« الق يلا يداَمَدَمَر يِئاّصآ : لاق قرأن دع «قاحْسإ

 اع ئاك ول تأ: 8س يل : لاك و مَع
 2 0 5 5 مار -

 لل ا 0
 1 77 20 ل
 كلل بند و لجو زع

 .ةّنِجْلا كَل ىَلاَعَت هللا بجوأل تْبَسَتَح و تربص من : :ليعاّمسإ لاَ

 نييفوكلا دنسم نماث

 ل هل سس
 ني هلل دبع نمنح ؛[هّللا دبع انقدَح] لحاطلا

 «ئراقلا ردم وُبآمآلَس انكدَح ريا نْب ردنا نب : مصاَع نب ٌةيواَعَم

 نبا ناَسْسْنلا نع «ةَمكيَحْوأ يبمّشلا نع :ة لدهن ب مصاَع اَنئَدَح

 اًدإ دحاولا لجّرلاَك َنيِملْسَمْلا لَكماَمنِإ : "8 هللا ل وُسَر لاق : َلاَق.ريشُي

 [امتجو :عجارإ . دس رئاَس هَل ىَعاَذَت يش هم م عجَو

 مرا اب ع 000

 يبأ نسب روصْنَم اَنئَدَح ء[دشلا دْيع اَنَقدَحإ 6

 ءيسرل دبع يبآْنَع ؛ حلم حرجا عيكووُب اكد : ٌلاَق . مح

 نم: :ربْدمْلا ىَلَع : ف يلا لاق َلاَق . ريشب نْب ناَمْعّْتلا نَع ؛ ين

 َوع هللا كيم انا ِرْكْشَي مْ مورا رْكْشَي مل ليلقلا كي مل
 ُةَكرُلاَوةَمْحَر َرٌةَعاَمَجْلاَو ءرْمُك اهكرتو و رك هللا مذنب ث دحُتلاو و «لَجَو
 »م مع
 8 باذع

 يني ىَلوَم اهيَودبعِنب ىَحَي يئدَح :هّللا دْيَع لاق 5

 ناَمْعْنلا نَع « «يبعشلا نع ؛ محل يع يبأ نع « عيكو وب انثدَح ء ٍمشاَه



 رواق عش
 ملاذ ىلا- وغلاء ىلع: 8 هلال :َلاَق. ريشب نبا

 هللا ركشي مل سال كيم مو «ريثكلاركشَي مك ليلقل ٍرْكَْيْمكْنَم :-
 اًمَجْلاَو نفك اهكرتو رك هللا ةَمْنبهثدحّتلاَو :لَجَوُرَع

 [ هلبق ام رركم] . "باّذع ةَكرمْلاو

 00 ” كَعاَمَحل 8
 ؛ةمحرةع

 م الرف ع

 انك :لان ءمظعألا داوسلابْمُكْيلَع : يلهابلا ةَماَمأ وب لامك :َلا
 | ةروس يف يمل آلا هذه : :َةَماَمأ وبأ ىَداَتق ؟مظععألا دولا اَم :؟ لَجَر

 0.0: نونه (متلح اميل لمح امكان اَوَتْنإَمٍ
 َوُم ََمْعنْب هللادّيع انَدَح [هّللا ُدْبَع اًنَقَدَح] - 7

 ينمي ٍلمَتمْلا نبا باح اندَح دين يديد مح انئدَح يروا

 َنْياوُيراَ : :لاق يل نأ ؛ رين نامل نع «هيأ نع - بهَا َنِبا

 [امدتنؤ :عجار] . هي اووس ينعيس مكنات

 يمابلا ٍنَمَحلاَنْ ب ميهاربإ ينكدَح : :هّثلا دْيَع لاق 4

 اَنجدَح :اوُناَك ..: يرن كم يلة يال ا
 - 5 عمس هن

 الش مك اولا 9 لالش لاك: لوفر نب الما

 [ هلبق ام رركم] مئات ني ودعا « مكاني

8 

 يقرابلادغتجلا يبأ نب ةوْرُم ثيِدَح
 ةورع نع ؛ «يبعشلا نع ؛ «نيصح انأبنأ ميشه اًنئدَح - 48 !١

 ٌرِجألاَو ُربَخْلا اهيصاوتب دوُْحَمْلِي لا : : هللا لوس لاق : لاق. 'يقراَبلا
 مه مهلوس
 لتقل لحما لومالل لكحشأال# لوشالا :رظنا] . ةَماَيقلاْءْوي ىَلإْمَكَمْلاَو

 [اوهمم

 ملول ما ساو
 ورع َعِمَس هنأ «بيبَش يقرابلا اربخأ نايف انكدَح - - ١0

 اًهيصاَوَت يف دوُقَعَم لِيْخْلا : ًلوُفي ل يِببلا تغمس : وشي يقرابلا

 .اسّر َنعبس هراد يفتي َريَخْلا

 هةاسف ع رو مع
 ََنع «ًدوربخي يحلا ٌعمَسهَّنأ «بيبش ْنَع ناّيفس اًنيدح - ا١ةهالآ

 َلاكو) ةَّبحْضأهل يربي رائد همم تمي هلا لوُسَرنأ يقرا هور

 هَلاَعَدَف. ىَرخ امو رانية حار « يتلا هل ىَرتشا (ةاش وأ : :ةرم
 سا مما م

 اا 0

 .دثجلا يأثر

 يبأ َنَع «رييرلا نع ديو نب ديعس ْنَع « لماك وب انندَح ١40

 [19024 ,ل٠964 19014 :مجئر] . دعَجلا يبأ نْب ٌةورع نع :دييل

 َنَع «ليئارسإ نع «ْمَدآكن ب ىبحَي (98// 4 )انكَدَحو -

 [193997 :رظنا] . دْعَجْلا يبأ نب ةورع نع «قاحسإ إ يبأ

 . دعَجلا يبأ نبا :لاَكمُهْلُك

 هيملةورإ ع

 ١415 ص المع - يبأ نب ورع شيدَح

 يادار ءرضهمو
 نب هّللا دّبَع ْنَع عش انندَح 0 دمحم اًنيدح - ١ ها/6

 َلاَق دْمَجلا ينأ نب “ ”ةورع نع ٠ « يبشلا ٍنَعءرتسلا يِأ

 ٌرجألا «ةّمايقلا مز وي ىلإ ٌريَخْلا اَهيصاََتيدوشْعَمْل بحل :"ل وَُي 8 هلل

 [50 :عجارإ .ْمنْمَمْلاَو

 .(ج) ايرَكَرْنَع « ديعس نب ىَبحي انئدَح -

 2 مهد مال
 لوسر تعمس :

 مسو و

 نبا : ىبيحُي لاَق) ٌةورع ْنَع «رماَع ْنَع ءايرَكَرانندَح : لاق عيكوو

 لوُسَرتْعِمَس : : هئيدَح يف ميكو لاَو) لا نَع «يقرابلا دعَجْلا يبأ
 ها

 رجألا «ةّمايقلا موي ىلإ ريَخْلا اهيصاوت يفُدوُقعَملبَحْلا : :َلاَق (85 هللا

 [ هلبق ام رركم] . ُمتَْمْلاَو
 يواصل را مرت كت ارو

 «قاَحْسِإ يبأ نَع ٌةَبعش اًنئدح رج نب دمحم اَندَح- ١401/37

 يفدوُشْعَمليَخْلا : لاك ف ّيِلاِنَع دْمَج نْبةَوْرُعْنَع هِراَريَملا ِنَ

 14م١ :شنا] يخل اهيصاوت
 «قاَحَسإ يبأ نع « «ليئارسإ انندَح مد نب ىَحَي اند - ١ 6 هال

 يف وعشق هد
 دوقعم لِيَحْلا : : 9 هللا لس لاق : :َلاَق «يقرابلا دْعَجْلا يبأ نْب ورع نع

 [16014 :عجار] . مَتْعَمْلاَو رِجألا ةّمايقلا م و لِ يلا اًهيصاوت يف

 ني ريمزلا انئدَح ديري دعس اح ؛ لماك وب اندَح - نلفعا
 ممول م

 ضرع : :لاَق . ةيقرابلا دْمَجْلا يبأ نب ةورع نع «ديلو بأ انكدَح ,تيرخلا

 رتظاك بلجبلا تلا ورع يأ : لاو ارائيد يناطغأق ؛ بلج 8 يبل

 ةممف جل ع ماس جما هل
 راك هبحاَصْتْمَواَسَق بلا تيتا ٌةاَش

 سمس ص ل را موو و
 راكد هيف « يَمَواَسفلُجَر يتيفلف - - امهدوقأ :لاكوأ- امهقوسأ

 هْذَهَوْمُكَراَيِد اَذَه ءهّللا لوُسراَي هلق الب فجرا اجل

 الراي هللا :َلاَقَف «تيِدَحْلا هيدَحَف : ل ؟فيكتنئصَو : لاق«

 َلبمآفلا نيعيرأ حب :رأك ةقوُكلا ةَساتكب فقأ يشير دق . هني

 [19010 :عجار] . يَ يراَرجْلا يري اكد يمأ ىلإ لصأان

 انمكَح « جاَجَحلا نب ميهارإ انندَح : [هللا دبع لاق]- ١م:

 تْنِج دج ءراكيدب نئاَس همن

 ُنْةرَملَّوُمَو ءديبل يبأَّنَع «تيرخلا نبيا انكدَح ءدْيَز نب ديعس

 امرركم]. هلم. .4 يلا نَع؛ يقرا دْمَجْلا يبأ نبل ورع ْنَع «راي

 [ هلبق

 :لاَك .َقاَحْسِإ وب اربح ُكّبعُش انكدَح ُباَتَع امدح -01
 هنآ "يدزألا دّنَجْلا يبأ نْب ةورُع ْنَع «اثنادحي ثيرح َنْراَريمْلا تعمَس

 [194980/ :عجارإ . ٌريَخْلا اًهيصاوُن ] يف دوقعم ليخْلا : لومي هللا َلوُسَر عَمَس

 0 نب لابو نيصح يَربخأ ٌفيعش اًنئدَح نافع اًنكدَح - 0556

 يبنلا نَع ءدْمَجلا يبن ب ةورُع عِمَس ؛ يبعشلا اًعمَس اَمُهنأرْعَسلا يبأ

 207 مم عقالع هدو
 ذَجألا ءةَماّيقلا موي ىَلَِربَخْلا اهيصاتب دوُقَعَم ليلا : لك

 11 :عجنر] . مَنْغَمْلاَو



 3-5 00 ا 3-0 م 32

 متحوباودم كيحاتما  نييفوحلا دسما] 40ص 136 41/ ح
 صا سمك تس يا ا 8

 َمَلََملا كلك لس اذإ : لاق أيما بلكلا لسن : :َلاَثَن يسد « يبعشلا نَع اير اَنئدَح ءٍمِيُنوُبأ انئدَح - ١ هم
 رقم ف م م اعملرعمب لم ظل هر
 ىلإ يلا اهيصاون يف دوم ليلا : لاَ ف هللا لوُسَرانأ «'يقرابلاةورع

 [هلبق ام رركم] .مَتَْمْلاَو رجألا مايل موي

 هرب يبول اًنندَح ديزني ديعَس اَنكِدَح ءُناَّفَع اَنئَدَح - 15

 ياللي دنجلا يب ب ةورع َناَك : لاق. ديبل يبأ نع «تيّرخلا

 :لاَق. دْيَجلا يب أ نب ةورع نع ءرايز نب هَراَمُل ديبل وب كل د ءاترهظأ

 3 رتظاق بلتملا تلا 0 لاق ارائيد يناطعاق ب لج يبل ضرع
 هاضا يشم ساق هدمدس هس

 ريشا هَّبحاَص هت ْضَواَسَف بلجْلا تين : لاق َةاَشاَنَل

 يف يتوكل يي - اًمُهدوُقأ : َلاَقْوْأ- اًمُهفوسأ تْدجَك

 ُْكراَِداَذَه «هللا وسر اي : لق «ةاّشلاب ت تْقِجَو رائيدلاب تن «راتيدب

 لرابمهللا َلاقك «ثيِدَحلاهادَحَ ؟هفيكتْطتصو : َلاَق ٠ ْمُكئاَشس هذَهو

 قا 2 220
 لبكافلا َنيعيرأ حراق ةقوكلا ةساككبف أ يشير دل ةنيمُي ةٌقْفَص يف هل

 رائيدب ناشد هنم تب

 [#1408 :عجارإ . ميرال يشكو يلهأ ىلإ لصأ نأ

 نع , نصح ْنَح شدد رجيم اَندَح - ١ ةىم

 يللا تْعمَس : لاق. يقرابلا دج 0” ةَورْع تغمس : لاق . يبنشلا

 رجلا ةَساَيقلا موي ىَلرريَخَلا اًهيصاَوَن يف ُدوُقمَمْلبَحْلا : لوفي

 5026 :عجار] . (7ا/ا//4)متْعَمْلاَو

 0 سدح
00 2 

 ل 000
 ؟هُمْهَس هيفَوهدِجيت 6 بيق ديما نأ ينو ءديص

 سي س6 2
 هلق َكَمْهَساَنأَتْملعَو ِهِيخ رك هيف دجّت مو كمت دَجو اذ : لاَ

 [لوم16 4 رظنا] . هُكَف

 2 ل يلا ذك لاتك لاك متاَح نب

 ةوسأ اَمهْدَحأ نيلاَّمع ىلإ تدَمَع دمع :لاك «دوسألا طبيا َنمْضيبألا بحل

 ةئانينإ رطل ل :لاَق « يداّسو تْحَن اَمهلََجُكْ ضي حلاو

 ْتْحَّبصأ امل ءدّولسألا نم ضيا لَو ضِيبألا نم دوْسألا يل يل
 ورم

 ةكئاَسو نكن :لاَقق «"تعَنص يذبح ف هللا لوس ىلع ود

 . ليلا داوّس نم راَهتلا ضي كلذ امّنِإ «ضيرعل اذإ
 َنَع ءاَمْضريعُوايركرودلاَجم اري ميش انكدَح - ١5 هدح

 دِيَص ْنَع 8 هللالوُسَرتْلَس : :َلاَق ٍمتاَح نْب يدع ْنَع ؛ 'يبعشلا

 لققف هضم باص اَمَو «لُكف قرف هدَحب باص آم: َلاَقَق ؟ضارعملا
2 2 

 لمع :عجار] . لكن آلَقذيِقَو هن

 ها سا#» سوار هع
 ْنَع «روصنَم انْكدَح دّمّصلا دبع نما دْبع انثدَح - 14

 هّللا ل اور َلآَسهنآ ؛ متاح نبيدَع ْنَع «ثراَحلا نب ٍماَمَه نَع ٠ ٌميِهاَرْيإ

 سه اس هم
 «لكك إو : لاق ؟َلَكْدَم :تلق ٠ ٌّلُكَف َدَحأَف لجو َرَع هلل ١ مسا تركذو

 باص نإَو لك هَدَحبباّصأ ذإ :َلاق ؟ضاّرمملاب يمرأ :هسلُق :لاق

 [اه450 :عجار] . لكن الق هضْرَعب

 َنَع «َةَمَنْيَح ْنَع شمعألا اًنئدَح ؛ةَيواعم وبأ انئدَح - الح نحلل

 هللا هلك آلإ دَحأ نم مُكْدِماَم : :8 هللا لوُسَرَلاَق :لاَق ٍمتاَح نب يدَع

 هَمَدَق ًائيشالإ | ىَريلَف هم ميني م امج هيو هني بل لَجَووَع

 هلبقتست دق هِهْجو هات ُُطنيمُ هَمَدَق ًائبش آلإ ىَرِيآلق هنم ماش َرظنَي م

 ْوَلوَرالاههحو يقيذنأ مكن عاطَتسا نم 8 هللا وسر لاَ : : لاق ءٌراّثلا

 [1440 :عجار] . لملف ةَرمكشب

 تطاق , سيات 61

 يم لاق ؟3 لك فليصل يِرَْي محُرلا

 ا الامس اَنئدَح «

 لماما لماما :عجار] .ُهكَرْأَف

 اًملجأ لودبصلا يمْرأ ءهللاَلوُسَر اي تلق :لاق -1
 ََع هلا مسا ركام «تفش امي مدلارمأ : لاك ؟اصَم او ةورَمْلا لإ هب هيأ

 اق ةاَرصَت هيف َتْعَراَض ام : :لاق ؟اجرَحَت لإ هدأ َمماَعَط : :تلق لَجَو

 18401١ :عجار] . َمْعَدَتل

 يدع يئدَح ماع ينَريخأ «دلاجم نع ؛ ىَبَحَي اًنئَدَح -

 اذَك لص : لاق «مايسصلاو ةآالّصلا © هللا لوس ر يتمَلَع :لاَق. متاح نب

 طِيَخلا َكاكَنيتَي ىَّنَح بَرشاَو لك َسْسّشلا تباَخ اذِإف مو ءاَدكَو

 َلِبق لاهل ىَرتنأ الإ امْوَيَنينآلك مُصَو ءدّوسألا طْيَشْلا نم ْضيتألا

 َنَيِيالَف امهيف هنأ تدُكَف «ضتيأو دونمأ رعش نم نطْيَخ تذَحَ كلذ

 هلاك امن «متاَح نيا ا :لاكَو كلحّضق 2 هللا لوُسَرل كلذ ترَكذف ؛ يل

 00 ش . ليلا داوس نم راَهّتلاْض ايي
 +:١4[! - ةرسيم نب كلما دبع ينئدَح «ةبعش نع « ىَيَحَي اًنِيدَح «

 م موصل تاه

 يمزأ «هّللالوُسَر اي تلق ٍمتاَح نب يدع لاك : :لاق ريبج نب ديعس ْنَع

 َكَمْهَس هيف تدَجَو اَذِإ :َلاَقَق ؟ يمس هيفادجاأق ةليل دبر بلطأَد دبل

 0 ّ [14541 :عجار] . لكف عبس 2
 ْنَع «ريبج نْب دعس ْنَع : َلاَقَف. رثثب يبأل هرَكذَف - 6

 . لكك دل هلأ ملت كَمْهَس هيف تدَجَو نإ اللف يلا نَع «'يدَع

 دبع َنَع «قاحسإوب بأ اقدح قبعش اًنبدَح «(ىَحي ارح 65+١١

 واع مت 5
 : هللا لوُسَر لاق : َلاَق ة .متاَح َنْب يدع تغمس : لاق. لقْعَم ِنْ هللا

 14441١[ عجار] ةّرمكقشب ولورا اول

 ءنْوَع نبا نع «"يدَع يبأ (9.9/8/ 6 ]بسسس اَئدَح -- 17
 نب ْيدَع ْنَع :ًاقيدح دحأ تنك :لاَق . ةَقيذَح نبا نَع ءدّمَحُم ْنَع

 رو ةفرل عزم 5
 200 «هّنت ولك ةقوا ةّيحات يفيد اذه :تلّقَك . متاح



 يذلا 6 ةركاناك اد أ انك ين: لك هيك نم

 ًتذك ىّنح ةنمأتنّرق قفلت: َلاَك ؟َكلئم هُحَمْسَأ

 انآ يذلا يناكم تركك : لاق مورا « « يلام َنيملسُسْلا ضرأ ىصقأ يف

 3#. ساس كس لم سال

 ها ريا فعاف هع ةَورع
 ادمنت : لاق تلج تح نم يٌمُهلًهيهاَرك دشأهلات لك ىَتح هيف

 سا ماو كت سلام
 َوُماَمابذاكناَكْإَو «هنمَنَمَمْسآلَكآقداّص َناَكنإ هّللاو ؛«لَجَرلا

 نب يدع ناب يدَع اوُاَكو سانا ينكرشتس وهتك : َلاَق ؛ يرئاضب
 ملط ٍئاَحَنْبيِدَعاَي يب َلاَقَق :َاَق - راب تالا لمنح

 ملأ ؛ِمتاَحَنْبْيدَعاَي َلاَك نيد لهن م ينِإ : :تلق :َل

 ةلنبدب مع انآ َلاَق دل اهلك ءنيد لهآ ين ل دل

 هموت سبأ : لاق مع: لاق ! ؟ ين ينم ينيدب ملغأ تأ : تلق :لاَق ءكنم

 ٌةَملَك :َلاَق هي يسوع محم َركاق- لق «٠ ىلُب :تلق :َلاَق ؟َكَمْوَق

 املك : :َلاَق «ٌاَبرمْلا كانيد يف ل حَيآلُهّنإك لاق ٠ اَهكرت اهميِق اهَسَمتْلا
 سلا له مال

 كمي اسما ىزاذق يو لاو: لاق 5 يم ينته

0 

 ْنأ ةّئيعّظلا نك نكشوُتل : لاك قا :تلُق :لاق؟ ةّريحْلا

 :لاَقو (راوج): َنوُراَه نب ديزي لاق) «فوطَت ىّمح راوج رت هنم جرحت 9

 َفوُلت ىَّنَح (ٍمِتاَح نب 'يدَع ثيدَح ىلإ َمجَرمُِزاَوج : داّمَح نع سوي

 نب ىرسك : 520 :لاك «حتمنأ مره نب ىرسك روك نكشوُتلو «ةبعكلاب

 :لاقا كرمه نب ىرسك :تلق :لاكاإ ؟ٌرمره نب ىرسك :لاق! ؟ّرم
 ةَقَدِص وو اقويدر مده داما هز 011111

 اال الاقدار از وك

 ّ رق ةنيعظلا "تير الق « نين تير دق : :لاَق ُكِجَيَالَت

 201 كاكا ينل ليلا يفك ,ةبعكذاب فولت ىَتح راوج
 ا 0

 ثيِدَحْلهَّنإ كلا ننوُكَتل هللا مْياَو « نئادَمْلا ىلع (َتراَغأ : داَمح ْنَع

 سر

 [18444 :عجارإ] . هيكدَح هللا لوس

 ٍنَع ؛ "رشا صاع ينم نكذب ىحَياَتدَح ١ ومو

 هع نوهت 55

 9-53 :عجار] 0

 نْب وِرْمَع ْنَع «ةَبعش اَنُدَح رّفَعج نب دمحم انندَح - ١8

 نأ اح نب يد نع دي ورع نا عشعس لاق. 77

 يأ الول :َلاَق مت ؟فلَحَ هلا ايس نع هلآسَف : لاق هناَسيمءاَج الجر

 مريخ ار كر ني ىلع فل وثيق للا لوس اتدعَس

 1811١[ :عجار]. هنيمُي نع رم وري وم يذلا تبل

 000 :نَمَحَرلا دبع وبأ لاك
 يي م - يوهم مرر تالا

 تعمس :لاَق. عش انْثدَح ءرَفْعَج ْنْب دمحم اًمندح - أ[

 نْبيِدَعْنَع دَحُي شح ني دبَعْتْمِمَس : لاق. برَح َنِبا كاَمس

 - هلا لوم َلاَقْوأ- هللا لوُسر ليَ تءاَج : لاَ متاح

 :لاق 8 هلا لوُسَرمهيااتآ امل : لاق ءاساتو يع اوف برب

 ٌنوُجَع انو «دلولا َعطَقْاَو دفاَولا ىأن ٠ هللا َلوُسَر اي: :تلُق هل اودصق

 ١418 ص ميو واح نيد ثيدَحُ

 :اتلاق ؟كفاو نم : لك ؟لل للملف .ةقذخ ذم يباني

 :تَلاَق ؟ىَلَع َنَمَك : :ْتَلاَق ؛ لوس هلل مرق يذل: :لاَق متاح نب يدع

 :َلاَق ءانآلمح هيلَّس :َلاَك. . ىلع هنأ ىَرَت هبثج ىلإ ل جر و ْعَجَراّمْل

 كوب َناَك اَمَّدَلْكَف تِلَمَف دَمَل :تلاَقَ اقم (يناتاق) تلك ٠ اًهَلَرَمأَك ؟هْيلآَسَ

 '"نآلُف هاَنآَو ءُهْنم باص انآ دقق ءابهاَر وأ « بغار هنلا : تلا امي
 مه َركََك "يبّص وأ ناَيبصَو رم هع ان اق لاك هنم باَصأَق

 يدَعاَي ُهَكَلاَق هَرصِق الو ىَرسك كلم سيكهنآ تفرع « يبل نم
 مم عك 01

 ندرك ام ؟هللا الإ لإ م لَه لآل لإ لاقي كرام«

 تارك تملسأ : :لاق (لجورع هلل نرمي لالا لا لاق

 ("/ 9/4 )َنيَئاَصلاَو , وهيا مهي ٌبوُضُْنَمْلا نا َلاَقَو َرشْبتِسا ههن ههجو

 مُكْلَق ءدْعَباَمأ : :َلاَقمُث هلع ىَلآو ىلا دمَسق هولا مث « يَراَصنلا

 مْ ءاّص ضْمَني اصب ورم حصرا «ٍلضَمْلا نم م اوُحَضْرَت نأ ال اي

 نإو (ةرْسكق شب ةَرصي : َلاَكُهنأ يملعٌرتكآو : مش لاَق) ةَضْبَق ضْمَي

 مل ؟اريصباعيمس كلج ملل ل وُقأ املئاقكل جور هللا قآل مُكدَحَأ

 ْنَعَوِهملَخ ْنَمَو هيدي يني مرظنف ؟تنق اذا ؟ادلوو الامل ل عج

 ٌوَلَوَراَلا اوُقَئاَ «ههجوي لإ َراثلا يتيم ايش دجي الق هلامش ْنَحَو هنيمي
 م

 :ةََتلامُكَبلَع ىَّشْحأأل ينِإ ةّنيِل همك هودجقمَلانِإك «ةرمكقشب

 ياي ربت ع مك م دأ فيو يطعي يسارع

 اق رج والت

 يب هم
 نيِزيعْلا دبع نَع ءناَيفَس ْنَع ءنَمْحرلا ُدِبَع اَندَح - ١96١

 ىَلِإنآلُجَر هاج : :َلاَق.ٍمتاَح ٍنْبيِدَعْنَع قرط ِنْبميمَتْنَع عيد

 َدَشَرْدَقَفُهَلوُسَرَو هللا عطب نم :َلاَقق اَمهُدَحأ دهَشَتف كف هللا لوُسسَر
 :عجار].مّق «تنأ بيطَخْلا سب : ف هّللا لوس َلاَقَك اًمهصْنيْنَمَو

 ارك

 عجبا قدإو

 0 :كاقق ؟يلكل لسع هل لراس : لاق. ٍتاَح نب

 نإ لكَ لق نو كد هتك تكا خا هيلع تمس سسك َمَلَْسلاَك لَك

 املأ :عجار] . لكن الم هنم لَك
 عامر مو عاوأ

 - دْيَزَنْبا ينمي داّمَح اَنندَح «دَّمَحم نإ سنوي اندَح - 595 فو

 7-55 ها كمسربم اش

 ْنَع :ةَقْيتخ نْبةدْيُع يبل ْنَع «َنيريس ِنْبِدَمَحُمْنَع «َبوُبآ نع

 .(ح)ٍلْجَر

 ْنَع رْكذَي ملو) هدي يبأ ْنَع ءدّمَحُم ْنَع «ماَّشهَو :: داَمَح َلاَق

 نسايدَع تمدح نع سال لال نك يني: لاَ رخت
 يي 5 هوم 000

 جاد مق اتش فرك انذار ةابس ريم 7

 [ل1591/ للملا



 :ةنْي يباع ءدّمَحُس ْنَع «ٌماّشع اربح ءديَي انئدَح - 257

 معمق م

 ناب حأ َكَنَع 7 « يّدلبث يد : متاَح نب يدَعلتلُف لاك. ٍلْجَرْنَع

 [18444 :عجار] . َتيِدَحْا رك . كيم هَمَمْسأ

 همام يعدو
 نحب نب لنس ع ايس انحلت اند 0

 رجيم ينبح للك يقال لم ريل ميو محبا لصيد

 [14459 :عجار] . صا ارمآ بط كاد َلاَق

 نع ءشَمْعألا نع ؛كيِرَش اَنكدَح دَوُسآ انثدَح - -_1ةكدك

 اونا : 8 يبل لاك ٍمتاَح نْب يدع نع ؛ لقعَم نبا نَع «ةَمنْيَخ

 ٌراّنلا اونا : لامك اهيل ظْنيمَن مط ىَتح ههجَوب حاشا : لاك ءَراَّثلا

 نإ «ةّرْسَكشبْ ورانا اوَُتا :انالكأ نكرم لاق لاك ءههجَرب حشو

 18145٠( :عجار] . ةبيط ةَملُكب اودجّت مَ

 هم م عرب مرعب مدع
 - ٍمزاَح نبا يي يِرج اَنئدَح « دمحم نب نيسح انْئدَح - -1ة6/

 يِبناَي : تلق :لاك. . متاح نْبيدَع ْنَع ءِرماَع ْنَع «لّوحألا مصاَع ْنَع
 «ىَلاَمَت هللا مْ منا كلف همه مُكدَحأ ىمراذإ : :لاَقك ديس نإ هلل

 لعل يِرديالهنَ .هلكاَي القيم هَدَجَوكءام يف عقوأنإو ليل لإ

 يخرق هيف ديمو نبا وأود يفهمه دج: ملك ءاَمْلا

 نبع هّللا ملا يلق هلك هيلع لَسْرأاذإو : لاك لكل َءاشْنإَف همس

 هات لكاَيالَقهنم َلكأ إو «لكايلك هلتق نك هكرنأ كلج

 املس ردي ملابآلك طلاق هلك لس ذإو ؛ هبل كلسُْي ْمكَو هس ىلع

 [18494 :عجار] هلق اهي ير ديال لهن لكَ

 دبع يبأ ْنَع «مَحُم ْنَع «ريرَج انْئدَح «نَسَح اًنئدَح - 1١91504

 يف انآو ٍمَتاَح نب يدع ثيِدَح ْنَعلأسأ : تلق : لاك الجرن ؛ ةَقيَدُح نبا

 ؟يشرطَتا :تلقف هناك ٠ منم]هُعَمْسآ يذلا انآ نوكأ الق ةقوُكا يح
 « ىَلَب ”تلق ؟ايسوكر تنسلآ َتْلسلآ :هيف َلاَكو ٌثيِدَحلا رك. .. معلا لاق

 ؟عاَبرملا خان تْسلوأ : َلاَك « لب :تْلُقَق ؟كَمْوَق سرت تسلَوأ : لاَ

 يم اتعطاوتف : :لاق «كنيد يف كال ل حيال لاذ: لاق «ىلي الق

 [181444 :عجار] . ثي َتيِدَحْلا َركَذَف . يسن

 ٌمصاَعَو ةَدئاَز يبأ نب اًيِرَكَر انربَخأ ديزي اندَح - 156 3

 ف هللا َلوُسرتْلاَس : :َلاَق متاح نب يدع نَع ؛ «يبعشلا نَع ؛لّوحألا

 قف ضارب لت بأن. َلاَقُق ؟ضاّرعمْلا دْيص َنَع

 لمس تركو كبك تسلا :لاَقَك ؟بلكُلا دّْيِص رع تلآَسَو ؟ذيقو

 كك: كو لاس خالك نسي. اك لسنا لع
 تلي لع هل زك كل ول شقي بخ

 هليل جا.« ىلع

 م_يوم رورة مار

 نب هللا دبع انئدَح ةيعش انئدَح «ِرَمْعَج نب دمحم اَنْئدَح - اول

 نب يدع تعِمَس : :لاَق. يبدَشلا نع ةبعش مهَركذ سان نَعَو ءرّمَسلا يبأ

 م م
 اذِإ : : هلل وسر لاق ؟ضارمملا نع هللا َلوُسْرتلآَس : لاق. ٍمتاَح

 مسي _ ىكذأ يأن : للا دبع ثيدَح

 0 وبما

 :لاَق“ *غاكولت القد قون دقق ضر بام نإ كَ هدَحب باص

 َدَحأَف َتِمَسَو كبك تسر اذإ : :لاق ؟يبلك لسْرأ هللا َلوتسَر اي :هسْلُ

 ايا :تلق : لاق ءهك ىلع اَمْنإب؛ نئاتالَك د هنم لّكأ اذِإف ؛ لكك

 آل :َلاق ؟دَخَآ امني يرذأ آل َرَخآ بلك ُهَعَمدج 5 يبلك ل سْرأ « هللا َلوُسَر

 [1ه14 .هجلر].هرْيغ ىَلعمَستمَلَو كبل ىلع تيس امنه ؛ لكأَت

 ْنَع ميِهاَريإْنَع «شّمععألا انْئدَح :ةّيواَمموبأ انندَح ١-

 كبك تَلَسْرأ اذإ : 8 هّللا لوُسَر َلاَق : لاك. ٍمتاَح نْبيدَع ْنَع ؛ ءا[ماَمَه]

 اَنْيهْيآ يردت ل كنا ٠ لاَ الماعيمَج هذَا ىَرْخأًابالك لاحق يمس
 لو «لكاتالق ْقْرَحَتيْملْذإم ؛ لكك تفرح تمس تيرا ُىَذَحأ
 :عجارإ . تكد اَمآلإ ة ةكدنبلا نم لكم الَو ؛تيهد اَمآلإ ضارعملا نم لكَ

 [لدوا

 نع ءشَمْعَألا نَع ُناَيْفَس اَنتدَح ءلَمَوم انئَدَح - اولا"

 َلوُسَر اي تلق لاق. متاح نب يدَع ْنَع ؛ ثراَحْلا ِنْب ٍماَمَه نَع ٠ ميِهاَريإ
 مسا تركو بلكملا كبك تلسرأ اذإ : لاك ؟بلكملا يبلكل سزأ ؛ ءىّللا

 هكراَشي مْلاَم لَكَ : َلاَكَلَتَق نوت :لاَك «٠ كت كبل كنا هلل

 َقَرَخاَم :َلاَق ؟ضارْعمْلاب يمرأ هللا لور اي : تلق :َلاَق هرْيَغَْبْلَك

 [ هلبق ام رركم] . لكمال لق هضرعب باص امو «لْكَف

 ءروُصُنَم نَع نايس اَُئدَح «ديلولا نب هللا دْبَ اًنككَح --

 َلوُسَراَي تلق لاق. مناَح نب 'يدَعْنَع ماسه ْنَع «َميِهاَرإْنَع
 [18484 :عجار] . هاَنعَم َرَكْذَف . . . هّللا

 ىقؤأ يِبأ ِنْب هللا دْبَع ثيِدَح
 يبأ نب هّللا دّبَع ْنَع ينابيشلا انربخأ «ميشه انئدَح -5

 تَباَغ ملف «َناَضمَرِرْهَش يف رْفَس يف اقف هللا لوُسر ماك َلاَق . ىَقْوأ

 كلم هّللا َلوُسَراَي َلاَق ٠ انل حَدْجاَكُنآلُق اَيلْنا : َلاَق سمسا
 000 ع #
 اموأ برش امل «برشق هلو « لعفف : لاك ءحّدجاف لِ : لاق. راهن

 دقق امام نم ليل ءاَج اًهاَهَسْتشلا تَرَ اذ : لاق برْغَملا ىلإ هدي

 اوك لوك :رظنأ] ٠ مئاصلا رطأ

 سميه مرا و
 يبأ نب دَّمَحْم نع: يناييشنلا انآبثآ « « ميشه اًنندح -60

 قطا : : آلا درب ويأو دادش نيا ينكسر : لاق ٍمشاَه يب وم دلاَجمْلا

 ملل كناية ابو دادَش َنْ هلل دبع : هل لق ىقوأ يبأ نب ىلإ
 * سابا 6

 ريشا يف اق هللا لوُسرِدهَح يفوت مك لَه نآلوُهيو
 يف اتاك للود ين مئاخأ بيم «معل : :لاق ؟(تيرلاو)

 سل ْنَم دعه اناك م دنع لع :تلقق بيلو ملا رشا

 دْبَع ىلإ قلطلا : يلاآلاقو :لاَق كلذ ع مهلا انَكاَم :لاَقف عونه

 يبأ نبا لاق اَم لم : :لاَقَق ؟هلآَسَق ٠ َقلطناق :َلاق ؟هلآساك ىَرْبآ نب نَمْحرلا

 .ىفوأ



 .ةرايشلا نع ةقََْع يوم وبارد اَذَكو : :لاَق - 0

 .تيزلاو : :َلاَق

 َناَمْيلَس ْنَع ٌةَبعش انئدَح ءٍمَكيَهْلا نب ورْمَع انثدَح - - 551

 ْرَجْا ذيع هّلللوُسَر ىَهن : لاق. ىقوأ يبأ نبا نع ؛ «ينابيشلا

 [19581» :عجار] . يرذأ آل : لاق ؟ضييبألاَ : لق : :لاَق ءرضخألا

00-0 
 ىكوتيدب روتي افسح 1551

 ّعَمَتْورَغ : :لاق ؟دارجلا نَع لاس ىقوأ يبأ نبا ىلإ تب هذ :َلاَق . مهل
000 

 [1987؟ :عجارإ: ةارملالكأت تاوزَغ “تس اف هللا لوُسَر

 م مر

 تعمس :لاَق. ينابيشلا َقاَحْسسإ يبأ نَع «نايفس انئدَح - 11[ 4

 زنا : ٍلُجَرل لاَ «رْفَس يف اقف يل عمان : لاق ىقؤأ يبأ َنْب هللا َدْبَع

 ءهّللالوُسَراَي : :[لاق يل ْحَدَجا]: ٌةرَمنايْفْسس َلاَقَو- انلَحَدَجاَف

 52 َلاك- [يل حَدْجا : :ةرم نايس َلاَكو -انَل حدَجاَك ]زنا : َلاَك .سمشلا]

 َبِرَش الق «بِرَشق «َحَدَجَق [حَدْجا][لزئاال] لاق [سسمشلا] .هللاَلوُسَر

 ْدَقَق انام نم َلَبقأ دق لي ١ متيأر اذإ للا َوحَت هدي اموأ 8 هللا لوُسَر

 [195114 :عجار] . مئاصلا رف

 :لاق . ىقوأ يبأ نبا نع «يناييشلا نع «اَيس انئدَح -
 اَمبَروُُشلا اوما ف هللا ٌلوُسَر َلاَقك برقان م ]جراح ارمح اًنبَصأ

 .اهيف

 هن اَمَّنِإ : َلاَقَق ريبج نب ديعّسل كلذ ترك لَك
 5 سدا سام ماش

 [195581 :عجار] 5 ةردعلا

 فاقت هانى
 ياس سصعا »ا

 نب دبع نع ؛ شمعألااَنْثَدَح :ةَيواَمموبأ اَنندَح - اةوكاكا

 :لاَقادِإ 8 هللا لوس ناك : :َلاَق ىّقوأ يبأ نب هللا دّبَع نع ؛ « نّسَحْلا
 يمس اتم 2 ع3

 ةلمَو تاَواَمَّسلا ةلمُدْسَحْلا كال اني مهلا : لاك «هَدَمَح مهلا عمس

 [19834 :عجار] . ُْعَب ءيش نم تْدشاَم ءلَمَو ضرألا

 هلل دبع نع كرم نع ؛ثيل اربح يعاد -5
 جلتلاب ينرهط مّمللا :لوُقَبَق وعدي َناَك ف هللا لوُسَرنأ ؛ ىقوأ يبأ نب
 نزلا تراك اًياَطَخلا نم يبلق رهط مّللا ءدراَبلا اَملاَو درَيْلاَو

 ُهَمْلا ني تدعاَب اَمَك : يبوُتذ نيو يشيب دعاَبو «سكدلا نم ضيبأل

 يشكل يلام «عَشْحَيأل بلق نم كب وعأ يمهل «ِبرْغَمْلاَو

 « عئرألا ءلْؤَم نم كلب دوعأ ين مصل مَقْيآل ملعو «عَمْسسآل عدو

 000 ُ سا مص سا هك يعج
 .زخم ريغ ادرمو « ةيوس ةتيمو «ةّيقتةشيع كلآسأ ينل

 «يناييَسشلا مساّقلا نع ثبوت اك «ليعاَمْسإ انندَح - - ١9517

 ىأرق (ماّشلا : َلاَكْوأَنَمْياذاَتُسمدَك : لَك. ىكوأ يبأ نب ب هللا دّبَع ْنَع

 قحأ 8 هللا لوُسَر نأ هسفت يف ور ءاهتققاسأو اهكراطب بست ىَراَصّتلا

 اقراط مست ىَراَصتلا تيار هللا َلوَر اي :َلاَق مقامه َمَظَسُينأ
 ًادَحأ ارمآ تكول :لا :لاَقَق « مظَئانأ و حأ كلن يفت يف توق « اهتققاسأو

 قَحُاَرَمْلا يمَوُمالَو ءاَهجْوَرل دُجْست نارا تْرَمأل «دحآل دجسَيْدأ

 ص ١12٠١

0 
 ' نإ ةططأل بتك رهظ ىلع يهون

 ِنَع « يبأ ينُئدَح «ٍماّشه ْنْيْداَمُم ندَح ؛[يلع اندَحل - 4

 دْبَعْنَع- سه نب هرم ين دحأ ةقوكلا لهآ م لج فوَع نب مسالا

 ماعلا ىتآُهَنإ : لاك ٍلبَج نب ذاَعم نَع ؛هيبأ نع ؛ ىَيل يبأ نب نَمْحرلا
 َنوُمنصَت يش ايآل : :ًادلقم :لاَقُهتأ الإ ناَتعَم رَكْذك ٠ . ىَراَصتلا ىأرك

 اذه مسمن حن : :تلُتَ انكي ءاّيثألا ةّيحَتَناَك اَدَه : اوُناَق ؟اَدَه

 3 ْمُهَباَك اوُرَح اَمك مهئاَيْل ىلع اوُبّذَك مهن : 9 هللا يب لاق انين

 .ةّجلا لأ حن 7 ملّسلا كلذ نم يَ اند جوع هلل

 :لاَق. ٌرُسنْيوِرْطَع نع بش ننَع ؛ىيحَياَنَح - ندا
 مهتكدّصب موق هانآ نإ 9 يلا ناك : لاق . ىقوأ يبأ نب هللا َدْبَ

 ينبأ لآ ىلع لَم هللا :َلاَقَ. هدكدصب يبان عى

 لولا :عجلر] . ىو

 يبأ نبا ينْعي- َليعاَمْسإ نع «ديعّس نب بحي نندَح - اوكلك

 ؟ةجيِدح ل هللا لوس رشَب لَه : : ىكوأ يبأ نب هللا دمت لق : :َلاَق - دلاَخ

 [)989 :عجارإ] . بصك آلو هيفا سم آل بصق م تيب اهي متن: : لاق

 يبأ نب هلي اندَح :َليعاَمْسإْنَع «ىَيْياتدَح 437

 اصلا نيب فاطق جرح مت تلا فاطق ؛ 88 هللا لور َرَمَتعا : :َلاَك . ىقوأ

 لامي اهم «ةَرصْلاَ
 «باّسحلا مهرس «باتكلا مما : . لوفي باَرحألا ىلَحوُمْيهثممَس َك

 19عام لولا عجارإ . مْ مهمه مهْللا باّزحألام مِزاَه

 نب ةَحلَط ْنَع «لوطم بكلام انئدَح «عيكو انثدَح - تيل

 :لاق ؟ءيَشب فيلا ىصوأ : ىكوأ يبأ نب هللا دبل لاك. ف

 َنَع هللا باَتكي ىّصْوأ : :َلاق ؟ةّيصَولابَنملَسُملاَرْمآ فِي 2 57

 0 [1504 :عجار] . لجو

 نب (ليَرهْلا)لاَكَو :ةَحِلَط َلاَق : :لوشم نب كلام (481/4)لاق

 واو هللا لوثر 'يصر ىلا هط ءركيوبأ : لحرس
 ماضي 4 رق دا هلا لور وجمل ع ءِرْكَي

 0 نيت

 دبع نع ْنَع «يكسكسلا ليِعاَمْسإ
 سوا ع

 ماع عياش 20 00 ا

 «ءيشب هبيصيأ «دَحأ هيمي نك

 رص

 يببأ ميهارب] نع « يدوم

 ْيبنلاَلُجَر ىنأ :لاك . ىقرأ يبأ نب هّلل
 ' َلاَقك ل يقرا ذك كالا ىلإ ا :لاَقَك

 نيك هللاو هلال هبال هللا اس «هلل محلا لق ال يبل

 ٌعَمآسْمَح دعوه َضبَكَو لجل الات :لاق «هللاب آلة الو لْوَح آل

 ْ ٌرفْغا مُهْللا لُك : لاق ؟يسْفتل ل ام ىَاَعَت لل اذه هللا َلوُسمَر اي : لاك هما

 هك ىَلَع ضْبَقَو اَهَناَقَف : لاَ «يكزراَو «يندهاو ؛ يتفاعو يِنمَحْراَو يل

 ءاعيمج هيك مك َش ضب دقو لُجرلا قلنا «هَماإَعمآْنَدَعَو ىَرخ 5

 ا :عجار] يَا نم يمك الم دَقل : 89 يلا لاَ



 ؛ بأ باقك يف كر :نمْحُرلا دْيَع وُبأ َلاَق- 100

 هّللا دع عمم : :لاَق نَمْحرلا دبع نب دئاق ارب « وراه نب دي انئدَح

 لوُسراَي : :لاَقك. مال انك ا هللا لوُسَر دنع تنك لاَ. ىكوأ يبأ نب

 كَم امم معطل «ةميتيت خو ,ةكمرأ مأ هل ءاميتي ملغ اًنْهاَه نإ هللا

 . هلوطي ثيِدَحْلا ٌركذَك . . . ىَضْرَي ىّتَح هد نمل َكلاطْعأ ؟ ىََعَتهَّللا

 : يبأ باك يف اكو : :نّمَحْرلا دبع ونبأ َلاَق- اوكا

 هّللا دلع تْعمَس : :لاَق. نَمْحرلا دبع نب دئاق اربح نواه نب ديزي اندَح

 نإ هّللا َلوُسَراَي :َلاَقَ اك هللا لوُسر ىلإ جراج َلاَق ىَكوأ يبأ نب

 ؟اهلوثي ذأ عيطتسي الك هللا الإ هلِإاللك : :هللاقيٌرضُحا دق مآل اًنماَه
 مماق مصاعب هع

 دنع اَهْنم هَعََماَمَق : َلاَق ءىلب : َلاَك ؟هناّيَح يف ُلوُتياَك سِآ : :لاَقَق

 . هلوطب ثيدَحْا رك. . ؟هنم

 ْمَكُهّنأل هباكك نم اَمِهيلَع برص «نِيئيِدَحْلا نْيذَهب يبأ اًنثدَحَي مل
 ماما

 . ثيِدَحْلا كوم هن ناكأو]؛ نحل دبع نب دئاق ثيِدَح ضْرَي

 اَندَح :ًالاَق. ٍجاَجَحَوِرَفْنَج نب دمحم سماح

 يبأ َنْ هللا دْيَع تعمم : : لاك. دّسأ يني نم راَتْخَسْل ابآ تغمس : : لاق . ةَبعش

 يأ الم لق لاَ شط ُهَباَحْصََو هللا لوُسَرباّصأ : لاق . ىقوأ

 كف هللا ل وسر َلاَقَف «ْبّرْشا : :َنوُلوُقيا جو هباَحْصأ يقْسَيَلمَجف نإ

 1 [1977 :عجار] . مهلك مهاّقس ىتح ؛ مهرخآ ٍموُقْلا يقاس
 م

 يوم يب مري ظل

 َناَمْيلَس ْنَع ةبعش اًنئدح رّفْعَج ْنْبدَمَحُم اًنيدَح - - 195“

 88 هللا لوُسَر ناك :لاَق ىوأ يبأ نبا هللا دبع تغمس :لاق." يناييشلا

 :هبارش بحاَم لاَ «بارشب هبارش بحاص اعدق «مئاص وهو رْفَس يف
 مساق مولا 000
 لاق - انوا َتيَئْساْوَل : كَل ُهاَعَدَمُ هللا لوُسَر ايتو

 انه ةَملكْوأ- اطل لَ ْدَقَكاساَم نم للا ءاَجاَذإ : هللا لوُسَر ل سم سم هع

 [19514 :عجار] . - اًهانعَم

 ساه هع كرس سل #6
 م لاق ؛ ىلا اباد - 1

 ليت ل يتبل يرو طل جام ا

 هلا لوم يتبع برجع لق بالج منن 0 َلاَق
 م مهلك نمل ىَبوُط : ؛لوقي 9 هللا لور تضم نالت اهرب 031 ١

 لوما :عجار] . هوُلَتَق

 . اثآلئ هوُلَتََو : هئيدَح يف اع لاق

 هو يماهشإرا ةارعاس م سف

 ا ةَثاَب نبا جرشحلا اَنئدَح ؛رضنلا وبأ انئدَح -6

 و :هلا ماسلا لَ اهم يَ - ًيفوُك
 ثري ديعَس انآ : تلق ؟تْن نم : يل لاَ اه هْيلَعْْسَلَسَت ءرصبلا ب وُجْحَم

 220 :لاَق هك 00 2 ام ؟ةكدلاو لمقام : َلاَق :َناَهْمَج

 اهطذل َح 02 ق] ّيراصنألا5 داك يبأأ ثيدح

 ءراثلا بلك ْمُهنآ : : 48 هّللا لوُسَر اَنْندَح ءَهَق األ نم «ةقرزألا

 جِراَوَخْلا لَ :لاق املك جرا مأْمّستَْوةرازألا : :ُتلُق :َلاَق

 يدي لوف : لاك ؟مهبٌلمَْيو سائلا لطي ناطلسلا نك :تْلُق :َلاَق 50

 :ٌةاَهْمُج َنْبا اَيَكَحَيَو لاَ مكة كَ هديب (؟40// )ارم
 ٌمَمْسيناطلسلا َناَك نإ ءمظعألا داس اب َكيلَع ٠ «مظعألا داوسلاب كِل

 تلك كنافه الإو ك ذم لبق نإ ٠ ملت اَسب هربخأ هني يف هنأق كم

 .هنم ملعب

 رش نب رص لاق ةيدشط اند نافع اًنكدَح - اند
 هللا

 10 ذاق قاسم راق نيالا ل لاق - رجلا

 يبأ لآ ىَلَعْلّصّمُْمَللا َلاَقَف :هدكدصي يبأانآك : َلاَق «َنلُم لآ

 اولا :عجارإ ىَقوأ

 ْتَجَرَخ :َلاَك. ير انربْخأ «ٍمصاَع نب يلع اًندَح - ١

 - ةاَوس يني ءاوَحُهل ةلغب ىلع وهو ىوأ يبأ نب هللا دْبَع تب ةّراَتج يف

 ةتعمسم :لاَك َلَمَفك «ةّاتجلا مَآ هدئاقل
 مس سل سس

 هس

 ب ءاسنلا لَعجَف : لاق

 ذأ «ةرَم كلدَلَمَتق : َلاَق َكَقلَخ : :لاَقَث : :لاق راجل نبأ : :هل لوقي

 مدت ةآرْما َعِمَسق : لاق ؟ةزاكجا مام يِنمْقتنأ كنا ملأ : لاك مث نير

 ناك 8 هللا لور نإ ؟انَه ْنَع كه ملآ هم : لاق - ير : هم لاو

 َتَمَضْو املك َْتَءاَشاََم اًهتَرْبَع نم َنُكاَدَحِإ ضمت « يئارمْلا نَع ىَهْنَي

 ضم ب حبس ؛ةَينم ماك مث تاريبكت مب امل ربكف مدقق ؛ةزاتجلا

 8 لاق معن : : واق ؟ةسماَخْاربكأ يآ ور مك : َلاَقَق لتفناَك «ٍموَقلا

 َسْلَج راجل تمض امد هيت ماك ةَمبارلا ربك نإ ناك اقف هللا لوس

 رمح َرَيْبَح مونت : َلاَق ؟ةّيلطألارُُمحْلا موُسُنْنَع لس « هِإانسْلَجَو

 يلختلَرودُقلا نإ ٠ اَموُحَبدك ايف سانا مَكوَف ؛ةّيرقلاّن م أجرا لهآ

 ىَلَع تيآَرَو ءاَهاَتقرهأَف « اَهوُقيِرْهأ : : 4 هللا لور يداّس ىَداْذِإ اهضْعَي

 علوم :عجار] .ٌرضْخَأ رح :نم ًاقرطم ىكوأ يبأ نب هللا دْيَع

 ير يب اصنئألا َةَداَنَق ىبأ ثيدح
> : 

 يني ٍجاَجَسْلا ِنَع يدع يبأ نب دمحم اَندَح 18

 يون هلع «ريثك يبأ نبا ىحَيْنَع - َناَمْمَع يبأ نبا فاوصلا

 رف انب يلصُي ف هلال وسر ناك : لاَ .ةداََق يبا ّنَع «ةَمَلَس يبآو داق

 اًممنيو «نيتروسو باتكلا ةحتاقب نيلوألا يلا يف رصتلاو ريا يف

 يتلا يفرق ظل نم ىلا ةمرلا ين لولو ءًانايحأ ةيآلا
 . حبصلا يف زاَذكَو

 نب ىَبحَي نَع « ٍجاَجَحْلا نَع يدع يبأ نب َمَحُم اندَح - ١

 برش اَنِإ : لاك 8# "يبا ؛ هيبأ نع «ةداتق يبأ نْ هللا دبع ْنَع «ريثك يبأ

 لاَ اذدِإَ ههنيمتيْحسَصتيالك آلَ لحد اذ «ءانإلا يف سنتي الك مُكدَحأ 0



 ةفراقخ فكل 0 يخل ففي فلل لفيف :رظنا] . هنيميب 7 75ريال
 ممم

 اةنيكقنا

 ؛ ةَحلط يبأَنْب هللا دْبَع يدَح 0 ني

 ْبَرْشَيآلَق بِرَش اَدِإَو «هلاّمشب كأي ل الق مكدحأ لكأ اذِإ : َلاَق 8# يبل َنأ

 :رظتا] . هلامشب يطلق ىلا «هلاّمشي دج الَفَدَحأ اَدإَو «هلامشب

 ةنيانيي

 مما ماش مما ماش

 م يع

 يظَرُفْلا ةّيطع ثيدح
 هه

 طع ومر يا رب هرم | يع ف

 يطع نع ؛ 0 ميم اند هملج

00 0-0 

 با نويل ارت نبال ارا
 [ادقم# :عجارإ. يبسلاب ينقحلآَو يع ىَلَخَف

 رسايل ع ساه سا ع
 0 ايس اد - 1045
 مام سس سل لع

 دع

 6« جعوم ل"
 ثراحلا ِنْد ةيفع ثيدح

 هد بول ارخأ ماو ؛ ليال - اندلدب

 00 يمر 6
 تجاوزت : لاق هطنخأ دع هبل يلكا هت سس لاق

 اتاك ءاَمسسْرأ ذقن: دوس ارنا كاب (06 / 6ةار
 :تَلاَقَ ُءاَدْوَس أَم انماَجُك نلف هبا هالك تجرب ينإ :تلْقت ل يلا

 :اتلقق ههجو لبق نم هب « ينَع ضرع ؟ةبذاك يهَو اَمُكْسَضْرأ لَ نإ

 اَهَْد ؟اَمُكْمْصَرأَدَف اهل تَمَعَرْدَكَو اَهبَفبَكَف َلاَقَك ؟ةَبذاَك اَنْ

 [(للكذم :عجار] . َكنَع

5 
 يبأ نبا ِنَع ةّيمأنْب نب ليِعاَمْسِإ نَع «نايفَس اًنئدح -45

 ٌةأرما تَءاَجَف « باَهإ يبأ ب تجر لاق. ْثِراَحلا نْبةبقأع نع ٠ ةكيلم

 اوسسر تيتأف ٠ اًكيعضْرَأ هنأ ت َرَكَذَق ءاَدوَس

 اي تلق « يلع ضرع «هنيمُيْنعتْستَ «يّنَع ضَرْعَف هتملكف

 [17744 :عجار] . ؟! ليق دقو فْبَكَو : َلاَق ؟ءاَدْوَس يه اَمَنإ « ءهّللا ل وسر

 ةماماما مدع
 هْيَدْيَرْبْيتْسَتَ 28 هللا

 0 دّمّسملا بَ انْيَدَح -6
 8 هللا لوُسَر ينأ :َلاَ. .ثراَحْلا نبا ٌةبقع يكد : :َلاَق. ةَكبلم يبأ

 وبصل ١ تبل يفرم هلو هَرّمَخْلا برس نامل
 هعمل

 7-53 عجارإ رص يفت ل.ل يملا عدلا

 دو ةعدو

 2507 :َلاَك - ثراَحلا نبط

 مكن 0 رص هللا لوس

 ؟ َةبقع ْنَع

 م 0 ل

 1١172 ص

 يف اَنآَو ترد : :لاَق : قال مهم قل رينا َض

 :عجار] ٠ همْسقبت ْرَماف ائدثع تسيب يسمي نأ تطركف ندع ارب ًاربت ةالّصلا
 ل

 [لدكما

 يبأ نبا ِنَع «ديعَس ُنْيْرَمْع انكدَح َدَمْحآوُيأ اندَح 17
 ىّلَص ٌنيح > 8 هللا لوُسَر فرصا : لاَ. ثراَحْلا نب ةبفع ْنَع «ةَكب

 .ةاَعَم رَكْذك ٠ صح

 م 2 5 2

 يملسلا حيجُن يِبآ ثيدح
 مءااص م

 نع هدا انكدَح ءٍماَشهْنَع «ديعسم نب ىَبحَياندَح - - ١954

 ٍحيجَن يبأ نع ؛ ةَحلَط يبا ِنْباَناَْعَم نع: دْعَجْلا يبأ نبا ِملاَّس

 فئاطلا َرصَق وأ فئاطلا نصح قف هللا لور م اًنرصاَح : لاق. يملا

 تْغَلَبَق « ةّنججلا يف ةَجَرَتهلكلجَو رع هللا ليس يف ٍمُهسب ليم : َلاَقَق -

 لدع هوه لجو هللا ليس يف مهب مرنم ءًأنهس رَشَع نس ذوي
 سما 6 سا ع كل سو مو ب عز هلل مو لت ”هلاو

 ,ةَّمايقلا ٌمويروُت هلل َجَورع هللا ليبس يف بيش هَباَصأ مَ « ررخم

 هماظع نم مَع اقول جوعا لَ املس الجر َقتعأ لرمي
 تس 7

 ملم ةأَرما تقتعأ ةملُْص ةأّرا امي ءراَذلانم رحم ٍماظع نم اهظَع

 اهررَحُس ٍماظع نم امظَع ًاًهماظع نم مَع لك ءاقو ل عاج لور هللا

 [319/1 49 :عجار] . راثلا نم

 نب ملاّس نَع َةَداَتَق نع ءديعّس ْنَع «باٌهَولا دبع اَندَح - 1[

 حي يبأ ْنَع يري ةَحلط ينباع «يناَمطَملا دعَجْلا يبأ

 هّللا لوُسَرتْعِمَسَف «فئاطلا نصح يبل م اًنرَصاَح : لاكي ملسلا

 َلاَقَف ةّنجلا يف ةَجَرتُهَلق هَل هللا ليس يف ٍمُهَسب ىَنَم لوي

 ىَمْرَت :لاَق لجل ينجم يتلا أل 0 ثلج

 يدماغلا رخص ثيدح ُماَمَت
 هم

 نب ىّلعَي نع م ٌقبعش اًنندَح ءِرَفَْج نب دَمَحُم انثَدَح - [١

 ف يبا نَع «يدماَقلا رْخَصْنَع « يللا ديدَح ِنْبةَراَمع نع « ءاطع

 َثَعَبادِإ © هللا لوس ناَكت : :َلاَق. اًهروُكُب يف يمأل كلرابمهّلا َلاَك
 لع عرمرم يأ

 لإ هكَمْلختَمْيَيآل ناك رجا الجر رخص اكو راها لأ هبة يرَس

 [19811 :عجارإ . لامي نبأ يردي ىَنح ُهَلاَمرَْك ءراَتلا لوأ نم

 ةّدلا نايفيس ث 03

© 
 نيل دنع :ءاطغ نب لطب مْيَشُم اَنَح 0١-

 * مقل ناس
 يفقثلا نايفس

 َدكَو) هللا َلوُسر اي :لاق (180/4)ةلُجَرنآ ؛ هيبأْنَع 0



 ادخاةئع بلان رئي ولسا يف ينم هلل لوسي 3 اسال

 ىلإ أمْوأَف ؟يقت تام تلق : لاق. مقتسا مث هللابتْنمآْلُق َلاَق ؟كَدْعَب

 [1 54646 1 :عجار] . هناسل

 نما مم

 ةسبع نب ورْمَع ثيدح

-- 
 هع هو مادو

 ءاج : لاَ سبع ني وِرْطَعَنَع لكن رااح نمثل

 ربا ةاق نو
 نإ «هّللاَلوُسَراي لاق هلا ىلع معدي يك خيش فيلا ىلإ لج

 للا آلإ هك ال أدهشت تسلا : لاق ؟يلرَمْغي لهق تاَرَجَكو تاَرَدَغ يل

 .كئاَرجو َكئاَرَدَع كلرفغ دف : َلاَق ٠ هللا ل وسر كن دهشأَو «ىلب : لاق

 َوُهَو- َناَمْثَع نْب زيرح اَنئدَح «َنوُراَه نب ديزي انندَح - +١6

 وسرت :ل لاق. سبع نب ورصَع نع ماع لس ح -ين

 يا ةهمدالو

 2 هية هد ع8 م »رعو قوق مدع
 لنك ىلع ينل ؛ امين ٠ كوي

 هَمَلعَت ائيش ٠ لاف هللا يلج ٠ هلا لوُسَر اي: تلق هاف .هلوسرل
 ليعمل 20011007

 نملَضْفأ ةعاس نم لَه بل َجَوَوَعُهَللا يصَقَيو كضَيآل لهجأَو

 « يناس اَم يضع يتلآَسدَقل َلاَقق ؟اهيف ىّقَت ةَعاَس نم لَهَو ؟ةعاّس

 نم ناك ام الإ ففي ليلا فوج يف ندي لَجَوَرَع هللاَذإ َكَلْيقَحَل هن

 «سْمّشلا لَن تحل صف ةروضحَم ةدوُهشَم ةالصلاَف ٠ «يفَبْلاَو كرشلا

 الص يهتو ناطنيش يرق نعل اه ةآلّصلا نحر صْفأَدْاتملط اذ

 ةَروُضْحَم ةآلّصلا نإ ؛ لصق ُسسشتلا تلقا نإ « عقترَت ىَتَح اكل
 هما هل

 امن «ةآلّمصلا ِنَع َرصْقأَُراَلا لدتا ادق ٠ اهلا َلدَتعَي ىَّتَح ةَدوهشَم
 000 و ا ةعل رج ههه مال
 ّنإَف "لصق هينا ءاَقاذإق «ٌئيقلا :يّي ىّتح ٠ منهج اهيف رجست ةعاس

 رقاق اد « بوُرشلل سمشلا ىَلدَت تح ةدوهشَمةروضْحَم ةآلّصلا

 الص ّيهَو ناي يرق ىلع يغتاب سمشلا َبيَِت ىَنَح ةآلّصلا نَع

 .راثكلا

 نما دبع ْنَع «ءاطع نب ىلا مي انئدَح -8
 ّ 20 لاق. . سبع نب وِرمَع نَع ٠ نَمْحرلا دْبَع يبأ نب

2000 
 26 ا آلي ركب بأ يني دبعَو رح : لاَ ؟انَ لِرمأ ىلع مب

 . مالسألا عيل يو يُترك : :كلك دعب لوقي ورمع

 نع - رايد َنْبا ينعي- جاَجَح اَنتدَح رمت نبا انئدَح - 56 [١

 تيتآ :لاَق. ةسبَع نب وِرمَع ْنَع «ِبَتنوح نبٍروشْنَع لاو بط

 رمألا اذه ىَلَعَكَمبَتْنم هلا لوس راي :تلقَق 8# هللا لوسَر
 ؛كاكإ

 اي املا ٌماَمطِإَ مالكا : لاق ؟مالسألا ام : :تلُق دْبَعَو

 ا لمسألا أ :اتْلُق :َلاَق :ٌةَحاَمَسلاَو ٌرْبِصلا : َلاَق ؟ناَجألا

 اق ؟لَضْفأ نايل يأ : سل لاق هدو هئاسل نم نوما مكس
5 

: 
 3 0 وُُدْلالوُط : لاق ؟لّضْفأ ةلصلا يأ : سلق : لاق ؛ 8 00 م2

 0 3 يأن :تلق :لاَق «لجو ع كرر امج : َلاَق ؟لّضْفَأ ةّرجهلا يأ

 ةَسْبَع نب ورمع ثيدَح
 "تجسس جبسم روسو حو

 يمادس «٠
 مكر

 يأ : :تلُق :َلاَق ,همد قيرهأو هداوج رقع نم : لاق ؟لّضْفأ داّهجلا

 ةدوهشم ةيوكم الّصلا مث ءرخآلا ليلا ْوَج : َلاَك ؟لّضْفأ تاَعسلا

 ّيَلصُت ىّتَح نعل آلإةالَص الكر جفا ملط اذ ُنْجَفْلاَمّلْطَي ىَنَح ٍِ

 «سْمشتلا َمَلطَت ىّتح ةآلّصلا نع ْكسْمأَق حّبصلا ٌةآلَص َتيْلَص اد ّرجَفْلا

 اًهَلَدوُنَصُيَراَنْك 3 نإَو ناطيش يَنرَق يف علطتامّنإكس سلا تحل ان

 دوه ةَيوُتكمهلَصلاَك تمر اذإف حفتر ىّتَح ةآلّصلا نَع كنا

 ىَنَحةآلّصلا نع كاسات كلك ناك نإ «حئرلا ماَيق للا موتي ىَتح

 َناَكاَدِإَق ملا بشت ىَتح ةدوهشمةبوتكم ةالصلاَقَْت لَم اذ «ليمت

 مو ع:
 ناطيَش يَئرَق يف - "بيغ اوأ- براك ةالّصلا نع كلنا اهو دنع

 .اهل وصي نو

 ٍمْيلَس نع ٍضْيَمْلا يبأ ْنَع :ُةَبعش اَنْئدَح «عيكو انندَج ١07

 دع مورلا ( 82 )نم موق نيبو ةَيواَم َنْييَناَك : َلاَق . صاع نب
 «مِهلع ريب اوُضْنَي ىّتَح مهضرأ يف يسي لع : لاق هيوم جرف

 َنِياورْمَعَوُهاَدِإَف ٌنْدَغ آل ءاَقَو : ِساّنلا ةّيحات يف يداني لُجَراَدَِف

 يد هع 6 نام ةدع 000000 لا

 الق دهع ٍمْوَق نيو هيي ناَك نم : لومي للا لور تمس : لاَقف . ةسبع

 هسا عل سد سلسل

 جرا .ءاوسس ىلع لإ هيأ ءاقث ضني حيلة دش

 لالا

 ءْناَمُقُل انْدَح «جَرَمْلا اندَح ءٍمساّقْلا نب مشاه اًنكدَح /617 ١5

 ًاثيدح انثدَح :هل تلف :َلاَق. يملسلاةَسْبع نب ومع ع «ةماَمْأ يبأ ْنَع
 رك عدووم 1-00

 :لوقي هتعمس : لاق ؟مَْو لَوْ اقل هيف سيل هللا لوُسَر نم ُهنعمَس

 ُهّللاٌهَلَخْدأتنحلا اوكي نأ لب اوت مك مالسألا يف دلو ةككلك هَل دلو م
 2 م ل يعض وع هل هل
 . مهايإ هتمحَرب ةنجْا َلَجَوَرَع

22200 
 موي روث هَلتناَك لَجَوََع هللا ليس يف بيش باش نمو -4

 . ةَماَيقْلا

 لا يلملم ولا لس يف مسي ترسو 01
 ةبقر لدعك هل َناَك « ًاطخأؤوأ «باصأ

 ًاوضع اًهْنم وضع لك هللا قتعأ تو

 . رانلا نم هْنم

 ةٌجلل نك جوع هللا ليبس يف نيج قلن - 1

 قع 6 09-5 ماس كل ع

 . جلا اهْنم ءاشن باب يأ نم َلَجوَرَعهَلا لدي باو ام

 هش يّئدَح ءديَّسْادبَع ينَُدَح ءمشا ثاَه اَنكَدَح - "١

 يمّلّسلاةَّسْبع نب وَرْمع اع طمشلا نب ليبْحَرشنِإ :لاَك . ةّيبظ وبأ ينك
 مل

 هللا لوُسر نم تلأ ُهةدمَساديدَح يِدَحَمتن أله (ةّسبع نبا اي : اق

 كرب هْنمُهَعِمْسَرَخآْنَع « هيِنتدَحت آلَ «"بذك الواير هيف سبل ؛ 2

 ْتئَحدَك : :لوُقيلَجَورَع هل : :لوثياق هللالوُسْرتضس مع َلاَق
 هةعاس# عما لم هع اس سع س

 نم َنوُفاَصتيَن يدلل يبحَم تْنَحَو « يلجأ نم َنوُباَحتيَن يدلل يّبحَم



 « دف هكلا دل
 نييفوكلا دنسم ع

 ءولطش يس يتربخأ :الاق. حرج اكد لاق.
 2 مم اع ميو هع ع

 فيك هريس بَعْنْااَكك مكرأ نيد مد : لاق. . سوواط ْنَع

 : قالا بح لاو مرح اقف يِببلل يد دن (ركي نيا لاق) ٍمسَلَْع يتتربخأ

 (وضُع لجر : رب نيا لاث) وضع هل يدهأ « ممن :َلاَقف (ة 'يّبلل يدمأ
 [141447 :عجار] "مرح نإ هلكت ال ان : لاو هيلع هدَرَك «دْيَص محل نم

 0 يبعشلا نع «٠ حلجأ ْنَع « ةئيبع نب نايفس انئدح - /9661 ١

 رف يفر الط وأول ؛ مك دنع ٍليلَخْلا يبأ نْب هللا دبع

 ىَلَع لَبَاَف هل :ةلاقك ؟انل اسف ناّيطتأ مهم : نينثال ؛ فض يلع لاَ

 ءاكرش مكلأ :لاق «آل :ًالاَقق. الاسف نائيطتأ : :َلاَقق يرحل

 هولا ةيدلا يت هَرْغأ عرف مكيف مكيف ين : َلاَق «نوُسكاَشتم

 «يلَع َلاَقاَمالإَمَلعأآل : :َلاَن ف يبل كلذ ٌركذك :َلاق دولا

 14004 :ظنا] . يط

 «دْيُذ نْب يلع ْنَع ةَملَس نب داَمَح اربح ءاديزَي انْئدَح - ١664
 رب هو ها سا

 نسبتي كلمن ىلا لمقر ينبت ١ لاق . سْنأ نب ركب يبأ َنَع
 ُوَع هللا نم رشي و : إبنك «ةرحلا مي همْوكو هدكو نم بيصأ

 اَنيَألَو ءراّصْناللْرفغامُهللا ُلوُكيافف هللا لوُسَر تمس لجو

 ١ راّصْألا ءانبأ ءاسنلو )2 ٍراّصنألا ءاسنلو ِراّصألا نبأ ءانبألو ١ راّصْنألا

 1 0 .راَصألاءانبأ اب ءاسنلو
 يامر ةدع

 اًنربْخأ ؛ «ميشْهاَندَح ؛ناَمنْلاْنْب جْيَرْس اَنكَدَح - 14

 يضر يلعن ؛ مكر ِنْيديَذْنَع ؛ ٍليلَخْلا يبأ نع « «يبعشلا نع « «حلجألا
 00 « دلو يف اوكرتشا نما ناك إم ةثالك يف ينأهْنَح ىلا اَمَتمّللا

 :مقرآ نب دين لاك هل َدَلوْلا ٌلعَجَو ة ةيدلا يَ ٌةَعْرفْلا هتباصأ يذلا َنِمَضَق

 :عجار] . ُدجاَوتتَدَي ىَّتَح كحّضت ٠ « يلع ءاَضقبهئربخاَ اقف يلا تيا

 [لووما/

 «فاّقَخلا ءآلَمْلا يبأ دلاَخ ْنَع همي سر نب لمحم اًنئدَح -6 نيس اعرب مرره مضار

 مكئآَف لع : : 8 هللا لوسَر َلاَق :َلاَك. مقر نْبِدْيَزْنَع ؛ «ةّيطَعْنَع

 تؤ تنك يقسو تن لل بحاسو

 لج الوم : :ه

 7 نع «ءلعْلاوبأ َناَمْهَط نب دِلاَخ انْئدَح ءَدَمْحأ وب اَنئدَح - لالا

 هللا اوُسسَرلاَق :َلاَك. يِرْدُحْلا ديعَس يب نع ؛ «يفؤَعْا ةَيطَع

 11١64[ :عجارإ . انعم َرَكْذَ . . . :

 ور
 مساَقلا نَع ةَداَنَق نع «ديعّس ْنَع «باّهَولا دبع امدح - - 517

 ُلَخَد نأ- ابق دجسسم ىلع ىتأ هللا يبئانأ ؛ مقرأ نب دين ْنَع ؛ «يناييشلا

 :َلاَقف. ٌنوُلَصُي .مُهانإ كن ْسَشل ١تّقرشأ

 :عجار] اهلا تضر اذا َعَنولَم ب اوُناك نييارألا ةالص ("ا/ه/4 )نإ

 ةطلدسل

 ؟هااَنَسسب ٌءاَيَقدجْسَم

 00و لا
 ريشب نب نامعنلا ثيدح ةيقب
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 ص 1١1514 مبهر )

 مع ئ

 يبق .قتشإ يبارك :لاَق. 5 تشريعات 5
 ممم هل 2م 6

 :َلاَق« ل يِبلا ينَداَعَكدَمَر يباَصأ : لاق. مكرأ نب نع «قاحْسإ

 َكاَنيَع تناَكْو ل َتّيآرأ : 5 :لاَق .تْجّرَح تَرَ مَن
 رو ا ةمع معصم

 تربص اَمِهياَمل يانبع انناَك ول :تلق اق ؟اعناّص َتْنُك اًماَمهباّمل

 هللا تيقلَل ِ لا 2 2011 تناول :لاَك ؟تبَمس و
 س يس هو مع عه هس م هن
 .ٌ بنذ الو لجو زع

 ساس هع كو ع

 .ةّنَجْلا كل ىَلاَعَت هللا بَجوآل تْبَسَتَحاَو تربص مث : :ليعامسإ لاَ

 نييفوكلا دنسم نماث

 7 7 7 2 .٠

 ريش نْب ناَمْعُدلا ثيدح ُةْيِقَب

 نب ِهّللا دبع ْنْب ةيواَتم انئدَح ؛[هللا دبع اًنَكدَح]ل 1
 «اكراقلا رذملاوُبأ ماس اند ريل يصاب نواس

 نبا ناَمنْتلا نع ةَمَتيَح وأ ؛ «يبعشلا نع ء ,ةلَدهَب نب مصاع انكدح

 اك نيم ٌلَكماَمْنِإ : :4 هللا لوس لاق :َلاَق ريش اذإ دحاولا لجرل امل

 [امتاتف :عجار] . دس رئاس هل ىعادتم يش ذم جو

 و 32110

 يبأ ني روُصْنم انئدَح ؛[هللا دبع اَنَثدَحإ 6

 نسخ دبع يب نع ؛ حلم م 0 ا لا ميكو وُ اد َلاَك مح

 نمد :رّبْمْلا ىَلَع : 91 لك ريشب نب ناَمْتلا نع « ين

 ع هَل ريم لَ ل ركْشَيْمل مورا ركشَيْمَل ليلا شيل
 ةكرلاوةَمْحَرةَعاَمجْلاو رن اوك للا مطب حلاو لج
 .باَّذَع

 همام هل ع ما

 نامل نع «يشلا نع هوي يا ا به

 رمل انه ىلَع وأ داَوألا هذه ىلع 8 هللا لور لاق :لاَق . ريشُب نبا

 هل ركشَي مكن أنا كَم مو ريكا ٍركيْمكل لقا ريم :-
 همست ةَعاَيَحُل ل 7 هير لع

 ؛ةهمحرهعا اًمجْلاَو رْفك
 سد تس ل تس

 رثو كش هللا ةّمْننبه حلاو « لجو زع

 [ هلبق ام رركم] . باّذَع ُهَق ةْرفْلاَو

 َلاَقَق :َلاَق «٠ ٍمظعألاد داوٌسلاب مُكَيلَع : يلهابلاةَماَمأ وب بأ َلاَقَق : َلاَق

 الا ةَر روس يف يّ آل هذه : :ةَماَمأ وُبأ ىَداَُق ؟مظعألا اوس ام :لجَر

 )0 .رونلا]4تلَمح ام ميسو لح املا اوت نإ
 4ةميق <

 وم 0 [هّللا دبع اًنَثِدَح] 1
 دعما نب و

 ا لاق يأ ريب نامل نع ٠ هيبأ ْنَع - بلَهملاَنبا
 07 هم هلا م

 [14504 :عجار] . مهيب اووس ينعيس مكنات

 يلابلا ٍنَمَحلا نب ميهاَرب اري يمدح : :هّنلا دبع لاق 4

 اَنكضَح :اوُناك.“ مدلك يبا نب دَمَحُمو'ييراوقلا محن هلا هللا ديِبَعَو

8٠. 

 بجاح اًنْئَدَح دز نا يني امَح اد «يريراوقلا



 ثيدح - نييفوكلا دنسم ١:55 ص

 مس ل ع
 يه هللا ليس يفي بالجديد - 144

 4 56 ءاملسس الجر قع مش لج امو - ليحل ع ع

 نا تق طلت زل و هر مكءانفقماَنم وُ قُملا

 الا نم اهل ءاذف ةطعُملا نم وضم ب ةقتملا نم وضع كف ةملسُم

 ملَدَن ةئآلك هبلص نمل َجَوّرَع هلل مد مس لجانب - كفك

 تلا نم ةرثس هل مه «ةأرماوأ ؛ ثنحلا اوغلبي

 ساو سام سل
 ًءوُنَوْلا ىصخأق ةآلّصلا ديري ءوُضَو ىلإ ماك لجَر اَميأَو - ١51

 هللا ُهَمكر ةآلّسصلا ىلإ مان هل ةئيطخ وأ « بْنلُك نم َملَس هنكاّمأ ىلإ
000 

 ,.ااسانقةنقألو جرن اهي لجو

 هدب ري اس اسف

 ص010 هو دي

 اذه 10 َنْهدلإهَلال يَ. معن : :لاث سم نيب

 ذأ «عيرأوأ «ثآلكؤأ ءِنِيئرموأ ؛ةرمَريَغ هللا لوُسَر نم ثيدَحْلا

 -ُتْيلَباَم يَي-ْتَْلَحاَم ءعْبَس دنع ىَهتناَ ,عْيَس وأ تسؤأ ءِسْمَخ

 نمهعمَس اَمَدَدَع يرذأ املا يكل «ِساَّنلا نم اد هب ثدَحَأ الأن

 . 9 هللا لوُسَر

 1 و م نب 7 م

 ل ةَّسبع نب ردع رع م ننكر طب دل ع دعس

 َ َلَجَوَرَحَّلاَر كيل ادجسم هلل بَ : :لاك ا هللا لوس نأ ؛ ْمُهكدَح

 . نجلا يف اَيبهكُهَللا ىتب يف

 م كعمل »
 يب شك انشا أنتو ١1

 .ةَماّيقْلا

 م ام 6
 ًَ نب ميلس اَنثدَح زيرَح اَدَح : :لاَق ةريغملاوبأ اًندَح - اةوكالا

 ًائيدَحاَنْلَدَح : :ةَسْبعِنْ وَْمل لاقي نسا نب ليْخرش ثيِدَحٍرماَع
 ما
 نم: م لوي 8 هّللا لور تغمس : : ورم لاق ؟ناَصقم الو دير هيف سي

 [30146 :رظنا]. وطب وضع راَّلاَنم ُهكاكف تناك ملم بقر قتعأ

 ٍسْودوُسأ دع ْنْبناَْلع اندَح «ةريغملا وب انئَدَح - اة

 وِرْمَع (7417/4)ْنَع؛ «يلاَمشلا ذئاَع نْب نمْحرلا دبع دَح «يِبصْحَيلا

 نار برَعلا يف نييك : :ا8 هللا لو اوسر لاَق : لاَ. يملا سبع نب

 [195139/8 :رظنا] . ّبلْطَتونيو

000 
 ليخرش يّئدَح «ِشاِيَع نب ا اَنْكَدَح «ةريغملا وبأ انندَح - ١

 نب وِرْمَع نع ؛ 'يكولمألا بَهْوَم نب ديزي نبا نمل دبع ْنَع للسن
 (كساكّسلاَو نوُكّسلا ىَلَع كك هّللا لوُسَر ىّلَص :َلاَف. يملّسلا ةَسبَ

 . ناَمْدَر كولمأ كوُلمألا ىَلَعَو يلع َنآلوَح َنآلْوَح ىَلََو
 مل

 دبع نع ؛ شايع نبا انكدَح « مفاَنْنْب مَكَحْلا انتدَح - ١

 َنَع« ءطْمّسلا نْب لبحر ْنَع « بقع نْب دْيمُح ْنَع هللا دبع نْبازيزعلا

 راوتكتح
 0 لاا

 قولوا ليس يفك
- 

 لاا يلا نع« (ةّسْبَع نب ورمع

 لا ههْجَو ىلع هلل مرح قا

 ينّئدَح « ورْمَح نْبناوْفَص انئدَح «ةّريقُملا وأ انئدَح - ١1كم

 ةَسْبَع نب وِرْمَع نع ؛ «يدزألا ذئاَع نب محل دبع نع ءدْيب نب يرش
 نطح نبيع دنع البح آمؤيض ردي هلا لوس ناك : :لاَق يملسلا

 َلاَقك ٠ كلم لْيَخلابْس رف انآ : ف هللا لوُسَر هل َلاَقَك «يراوقل رب ن

 يَ :لاَق ؟دلاذ فْيَكَو : اقف ينل «ةدلنم لاجرلابْس رف انو: يع

 ىلع انين مرح ىلع يس دوبل ان
 َتْبَذَك : 8 هلل لور َلاَقك «دجت لهآ نم دوبل وسبل ْمهلويَح جساتم

 لع مجووْخل ىل «َناَمَيناَيْألاَو وا

 ةليبكو «ثراَحْلا ينب نم ريَخ توَمرْصَحَو ءاًهلكأن مريخ ”ريمح لوك
 ناَكرَحّلا كليب يلاَبأ ملل «ةّليق مرش 2 ةليبكو ديف

 تلا دب وطب تح َةَحيرألا َكوُنُمْلا هللا َنَمَل امم مهد
 هيي 2 2 مدع لمس سس را را اع

 برق نعل نأ لجو ْرَع يبر ينرمأ : لاك مث اي م

 ةيصع : ا ٠ نير مِهَلَع تيَلصَ ةمِهلَح يلصأ ذأ ينرمآو « مهمل د

 ٌراَمْعَو مللسأل : ل اق مث ةيصْعَو ةَدْمَجَو سيري ُهلوُسَروهَّللا تّصَع

 َنِاَوهَوَناَمَطَغَو ميمو دس يبن م رح ةئبَهَج نم

 وُلَيَو ارجل برَحْلا يف نييك ش : َلاكمُت نقلا موب هلا ةلع

 [19717/7 :عجار] . وُكَموجحْذَم جملا يف لئابقلاٌتكأَو بلْ

 ا ءاّهلكأن م ربَخ ٌرّيَمح َلوُكأَمَو :ناوفص لاك : ةريغملا وبأ َلاَك
 000 9 هر سا م» سا

 . يقب نمم ريخ ىضم نم

 ءورلاش اه عمل ل

 ًالخأو : ةئيزمو
 سم سس سب

 ١ - ْنَع هللا دبع نبكي انندَح : :لاَك ناَمَيلا وب اننَدَح / ماما عب

 ياس :لاَق. . يلا نَع ةّسَبَع نب ورْمَعْنَع هدْيع نب بيح

 لب «آل :َلاَق ؟هْبجوأ : تلم وعد يوجأرخآلا ليلا فْوَجَو ؛ نعم شم

 اجلا كلب يني .همَرجأ
 ْنَع ههّللا دبع نب رْكيوبإ انئدَح : :َلاق .ناَميلاوُب د 1١

 « مقا

 ردقنا] . كلذ َلَْم . . . ك9 يِبْنلا نَع «ة «ةَسْبَع نب ورْمَع نَع « « سْيَق نب يطع

 [هدعب

 ,ةّيطَع ْنَع ,ركبوبأ انثدَح «ب م بعص نب دمحم انددح - 1١5514

 فْوَجَو « ىَتتم [ىَتم] يللا ةآَلَص : :َلاَق قف يبل نأ «ةّسْبَع نْب وِرْمَع ْنَع

 نرككو «ةل :َلاَق ؟ةبوجأ :ُتلُقَق :َلاَم .ةدنتةةمزارحألا ولا

 مدور ةرعارمو
 اَممَح «ةّيواَمم نبَريَمز انَدَح 101010000 1 /

2 

 لوُسَراَنيب : لاق. ةَسْبَع نب وِرْمَع َنَع ؛ ٍلُجْرْنَع ءِرباَج نب ديزي نب ديزي

 3 0 و هام ريش َ و

 َلاَقق'ي را رد ِنبةقْيَدح نب نصح "نبي مدن لخضر هَل

 :لاَق كلم لاَجرلبر صب انآ: :ةكييع لاق : نم ٍلْيَخلابْرصْأ انآ : ةئيبمل يعل

 مهقتاوَع ىلع مقاس ٌنوُمَصْيَيذلا لاَجْرلاَرابخ : :لاق ؟لاذ فيك

 تدك : لاك دج لْطأ نم مِهلوُبَح حسان ىلع مُهحاَمر وضعي



 ةئايقلا موي لئلا كأو ." ننال ءنمبلا لأ لاَ لاجبرلخ

 كلين لاَبلامو ءثراَحلا يمر ومرصَحو «جحذم نجلا يف

 وشمل هللَنمل ؛ َلَجَورَع هلل الإ كلم الو لبق الق ٠ اًمهآلك ناّيحْلا

 7 مهتحأو ةمتعبأو ًءاَسْوخمَو اخرس ءادذمج ةَعَيرألا

 وجال رظنا] . (؟"ةبار/ غ)ةدْرَمَعْلا

 دّمَحْم نع يبعشلا ِنَع «”نيصح اًنربخأ «ميشه اًنندح - ١54

 موي يفا# هّللالوُسر اَنْ جَرَخ : لاق ىراّصْنألاّيفْيَص نْب

 :مهضني دب لاكو مَن : مهضعب لاَقَف ؟اَذَه مُكَموَي مثمصأ : :لاَقَق . اَوواَ

 اومنُي نأ ضورعلا له اوُنذؤي نأ مهَرمآو ءاَدَهمُكِمْوي يقي اومنأت : لاق آل

 . كلذ مهموي

 4-3 0 02 م -

 تباث ند ديزي ثيدح
 ما مج 20 6 د0

 ٌْنَع «يِراَصنألا ميكح بنام انربخأ «ميشه اًنندَح -0

 ا هللا لوُسَرٌعَماتجَرَخ : لاَ تبا نب ديزي مَع نع ءديز نب ةَجراَخ

0 
 ءاَهََرَعَف ةَنَآلُق : َليقق ؟هْنع َلاَسف «ديدج ربْقيَوم اذ ميلا امل

 اًمرَكَ «ًامئاص الئاق تلك «هللا َلوُسسَر اي: :اوُاف؟اهب ينوُمشد[آلأ َلاَنَك
 # ما عسا اسم

 الأ مُكِرهظأ نييك متيم مكيف يوميآ ءاوُلَعْمَت ال :َلاَقَق ٠ َكلئدْؤُم نأ

 ُهَنلَح اًنكصكَرْبقلا ىتآٌمُث :َلاَق «ةَمحَره لَ يتلص نإ «هب ينومُتدآ

 ْنَعَ- ٍميكح َنْبا ينعي َناَمْنَع نع «ِريَمُت نب انئدَح - 5-0

 يف اقف يل َعَمآسلاج اكل تبا ني ديَيهَّمَع ْنَع ءديز نب ةَجِراَخ

 دَعَم هباَحصأ رامكو راك هللا لوثر اَهآر املك ؛ «ةَداَنج تعلطق «هباحصأ
 قياَضت نمؤأ اهب دان م يرذأ ملل : َلاَك تدنن ىّح اموري مل

 . 8 هماَيق ع الآس اَمَو :ةيدوهيدأ ءايدوهي لإ اهبسْحأ ال ءناّكَمْلا
 مما

 هم امم

 يفقثلا ديوس نب ٍديرشلا ثيدح
- © 

 ولين ىلع كح طبل - - 13

 نب ديرشلا هبيأ ْنَع ,ديرشلا نب ورمع نع «ةَرَسيم نب ميهاربإ نع ٠ عرج

 سلاسل يم
 يدّيتْسَصَوَدَكَو اَذَكَهسلاَج انآو 8 هلال وسر يبرم : لاق. ديوس

 ةدْمك دمت : َلاَقَت ءيِدّيةيلآ ىلَعتاَكناَو يرْهَظَفلَخ ىَرْسبلا
 رواهعو
 .مهيلع بوضْعَمْلا

 دمحم اًنكدَح هَةَمْلَس ْنْب داَمَح اًنئدَح ءدّمّصلا دبع اَنندَح - ١ك

 اهْنَع اوُقتعي نأ تّصوأ هم نأ ؛ ديرّتشلا نع ؛ ةَمْلَس يبأ نع ءوِرَمَع نبا

 ءاَتوَس ةَيراَج يدْنع : :َلاَقق ؟كللكْن ع 8 هللا لوُسَر لس 5 «ةتمؤم بق
 م يم سمع سن 5 و

 نم: :اًهَل لاق «تءاجف اًهتوعَدَف ءاهب تلا : لاق ؟اهنع اهقتعأف هيب

 تنَأ : :تلاق ؟انم لاَ هللا : :تلاق ؟كّيَر

 ص 145١6

 اًهطعأ لاق هللا لوس سر

 [املك .عجار].ةمْؤُم اًهنإَق

 مروع

 ٍلْهأ نم حْيَش- ةليكد يبأ نْبرْبو اَنْدَح «عيكو انندَح - 5١م6

 وِرْمَع ْنَع ًاريَخ هيلع ىتنأو «ةكْس نب نوُمْبَمِنْب َمَحُس نع - فئاّطلا

 ل 500007 و
 هّضرع لحي دجاولا يل : قف هللا لوُسَر لاَق : لاك هيأ نع ءديرشلا نب

 141١١[ :عجار]. هتبوفعو

 . ةسبح هنيوفعو «هئياكش ةطرع : ”عيكو لاَ

 نَمْحرلا دبع نبا ينعي هللا دبع انئدَح ءَدَمْح َدَمْحأ بأ اننلَح -45

 ديل ولم د: َلاَق- 'يفئاطلا يقلل بْمَك نْب ىَلعَي نبا

 [ نب ةيمأر رغش نم هللا لوُسَر يتدشْتسا : لاق. هببأ نع «"ثالَحُي

 يلق طاطا لح يع :لاَف اتيهيدَشَن 1 ئااَمّلكَك عن تللصلا

 [لقتككت 193517 :رظنا] . مة

 00 اس «ةرسْيم نب ميهاربإ

 هَضَكر يش زج ىَلَع سيل هو ىََ ادقار لجرلا دو اذان ؟

 [1ةكم# :رظنا] ٠ لجو هللا ىلإ ةدكرلاٌض نبأ يه : َلاَكَو ؛هلجرب

 يا

 نب وِرْسَع َنَع ٌةَداَتق اًريخأ «ماَمَه اًنئدَح نافع اًنكدَح - ١ة"4خ4

 وح راذلا راج :َلاَق ف َيِلانأ ؛'يِفّقتلا ديوس نب ديرشلا نع : بْيعش

 [1 :رظن] .هرْيَغ نم رآدلاب

 :لاَق. َقاَحْسِإ نبا نع « « يبأ انئدَح «بوُقْعَي اًنئدَح - - ١

 نب وَرْمَع نأ « يفق دوعسم نب ةورع نب مصاَح يبأ نب هلا دبَح يكدَح
 :لوُقَي 8 هلا لوُسَرعِمَسهل فكس مابأ ("مةر/ ؟زكنأ نكح ديرشلا

 - [موُدلْجاَف برش نإ مثٌمودلْجاَ برش ا مث] ,ةوُدلجاَك جرا برش اذ

 .هوُقاَ برش اذِإمُك - - رارم ٌسْمَح وأ رارم مي
 ري اعدق و # ءيمرع

 نيَسَح اًنربَخأ ءءاطع ْنْب ِباَّهَوْلا دبع انئدَح - الحامل

 نان ديلا يلع «ديرشلا نب ورْمَع يسكدَح «بيَعش نْب وِرْمَع ْنَع

 »عه عم
 لإ مسك الو لَرش هيف دحأل سيك أ هللا لوس اي : حلق :لاَك . ديو

 [لوالمل لوك ل4141 :رظنا] ناك اَم هبئسب وح راَجلا : لاك ؟ 58

 .(ح) مّلعَمْلا نيسح اًنئدَح ؛حور اًنئدَح -01
 سم ملا »فمر كس م

 نب وِرْمَع نَع « بْيَعُش نْب وِرْمَع َْنَع «نيسح اًنربخأ ءفاّقَحْلاَو

 َلاق) ِهّللا َلوُسسَراَي : َلاَق الجرن ؛ ديوس نب ديرّشلا هيأ ْنَع ؛دبرشلا

 يمس لو ةلرش ايف دَحأل سِْكض رأ ملا لوري :لُق :فاَكَحْلا

 اكان قسيحأ ٌراَجْلا : روس لق ؟داوجلا

 9 300 : لاق أي لاك. ديلا ع
 رس إو م ه2 م كار

 181٠١[ :عجلر] .هيوُقعو هضرع لحي



 0 ل

 هللا دبع نثدَح ءٍمساقلا بره انندَح - ١155

 هللا َلوُسَر نأ ؛ هيبأْنَع «ديرتشلا نْبورْمع ع ؛ 'يفناطلا بْمك نب ىَلَْي نب
 ملك فا ةمدشنال َلاَك تلّملا يبأ نب هنأ رغش نمهدشْتس 10

 نأَداَك : :لاَق. ةّياَ ةّئم نم تْغّرفتسا اذِإ ىّتَح ؛هيإ هيإ : : لاك الإ اعيش هنشنأ

 مس.

 نّمَحّرلا دبع ْنْب

 سادسا م همام

 [لوكمك :عجار] مسي

 ريس 0 سا

 َضْرألاُهاَمَدَقْتَّسَماَمَك :لاَق :تاقئرعب 8 هللا لوُسر َمَم تْفكول د هشأ

 1997٠١[ :رظنا] . ًاعْمَج ىَنَأ ىّبَح

 ٌداّمَح اَنئدَح .«لبشوبأ هئيثك ' ديمَحلا دّبَع نْب انهم انندَح -06

 نأ ؛ ديرّششلا نع ةَملَس يبأ ْنَح وَمَن دَمَحُم نع - ةّملس نبا ينعَي-

 تصْوَأ يأ نإ هللا لور اي: َلاَقُق :ةَئمْؤم دبر اَهَْح َقَحُي نأ تصوأ هم

 ءاهب مذا : :َلاَقق ؟ءاتوَس يو هرج يدْنعَو مؤ اََْع وي نأ

 :تَلاَق ءانآْنَم :َلاَق هللا : :تلأق ؟كيرْنم : لف ينل اهل لام اهب
 000 و

 181١4[ :عجار] . ةتمؤم انو اهفعأ : لاق « 5-85

 نب ميهاربإ اًنكدَح «َقاَحْسإ نب ابرك اندَح حور اننَدَح -17

 لوُسَرل اقدر تنك : ديرما لاق : لوفي ديرشلا نب وَرمَح َعمَس هنأ «َةَرَسيم

 مَعَ :تّلق ؟ءيط لصلا يبأ نب هيأ رعش نم َكممأ : يللاَقت 8 هللا

 «هيإ : :ًانيي هتدشل دنا ملك يللي ان اَتيةئدسْناك ,يندشلا : : لاَ

 [14541 :عجارإ . تكسو اف يلا تكسمُت : َلاَق «تْيةمهئدَْلا تح

 نب ىَلعَيْنَع «كليرَش انئدَح ءٍمِساَقلاْنْ شام اد - -
 كاع

 لجَر ف يلا ىَلَعمدق : ناك هييأ نع «ديرُشلا نب وِْمَعْنَع «ءاطَع
 هنثا : َلاَقَق كك ترك فيلات هما فيقث نم مودم

 391/0 :رظنا] عجزت هعَيَبدك يلا هربخأ

 ىلْعَيوبأ هللا ٌدْبَع اَنَدَح َناَميَلَس ْنْب قحسإ انندَح -4

 1 ل ام ديول خم ريس

 دبع ْنْب هّللا دبع اًنئدَح :َلاَك. ٍرماَع وُبآَو

 دق هيا صيدلة شت

 د١ :عجار] هه نم سبأ

 سه سلا رق هس
 ينعي ب ,فْلَخ نع . دي وبدلا حاول دبع اًنكدَح - 21

 ِنْبوِرْمَع نَع ءراَتيد نب حلاّص ْنَع .لوخألا ماَع اَنئدَح «نارْهم نب

 لَن نم : :لوُقي هللا لوسر تغمس : :لوُقيةيرشلا تغمس : لاك ديرشلا

 ًآنآلُف نإبراَي لول ةناي لا ىلإ عانس روث

 مقل يقيمون يناق
 هللا قو كل رح 1/0

 ملمع أ ظل | مص ل اهرب

 :َلاَق. ديرششلا تعم : لوُقب ةورع نب مصاَع نب بوُقعَي عمس هنأ «ةَرَسيِم

 الها «ح

 َضْرألا اق اسس مق / )68 هللا لوُسَر َمَمتلضَال د هشأ
 [14744 :عجار] . ًاعمج ىَنأ ىَّتَح

 يشد مس#» ءين مهم مر وم

 .٠ تس اتسم امك تاََرعب 8 هللا لوس عم تكول : ةرم لاك

 سس سرا »و مم ع

 6 النا« هلل لوي مم حور لاق ثيَح : يبأ لاق

 .هباتك
 مما

 نب ميهاربإ انكدَح «َقاَحْسسإ نب ارك انئدَح «حْوَرانئدَح - 1م

 حبب ف 'يّبلاَنأ ؛ هيي ْنَع «ثدَحُي ديرتلاَنْبا وَرْمَع ْعمَسهنأ «ةَسْم

 ركاز عقال : َلاَقَق . هيو ذأ ىّتَح هرلآ يف َلَورَه ىّتَح فيقك نم الج
 ًدلطصتو ف لحأ ينإ هللا َلوُسَر اي : : لاق هيك ْنَع لجرلا شكت : َلاَك

 َرْيمَلو : لاق سحلب هللا قلَخ لك: ا هللا لوُسَر لاَقَق ؟ياَبْكر

 199004 :رظنا] . تام ىنَح هّيقاَس فاّصنأ ىلإ هرازإو الإ لجرلا كلذ

 ممل ةع مر

 هل «ةرسنميهارإ اك ابرك اكئدَح يور انكنَح - ل ١

 َوُهَو لُجَر ىَلَعَرَم هللا لون انكي: :لوُقي ديرشلا نب وَرمَع عمَس
 [16387 :رظنا] . لجو وع هللا ىلإ داكرلا ضب اذه : :لاَقَف «ههججو ىَلع قار

 يو ري هملاف
 ورْمَع ْنَع ؛ءاَطَع نب ىَلْعَي نَع «ريشب نب ؛ ميشه انكدَح - *١81-

 هّيلإَلَسْرا .موجملْجَر فدو ينالك لاق هيأ نع ءديرثشلا نب

200 

 اخ وسي نار يناقش اك - 20

 ةيوشلاعمَسهنآٍمصاَحٍنْ بويع ذأ هيأ نع ديرلشلا نوع

 :لاَّقك - ٌلَوُرَه وأ- هيل عساك داير لالي سر َرصْبأ :لوَُي
 م 6

 حقا :لاَقَك ؟َياَعْكر' كطصت فتح يّنِإ : لاَ هللا قّناَو َكَراَزِإ عقرا

 الإ دْعَب لجرلا كلذ يرام ْنَسَح لجو ُرَع هللا قلَخ لك نإ كَ

 . هْيئاَس فاّصْنآ ىلإ وأ- هيقاس .فاَصُنأ ب يصُي هرأ اذإ

 نب وِرْمَع نع «ةرَسْيم نب ميهاَربإْنَع ءانايفس انئدَح - 5507

 «ديرشلا نَع ينعي ءٍمصاَع نْب بوُقَْيْوأ- هلا ءاشْنإ هيأ نع :ديرشلا

 ْنمَكَمَمْلَم : :لاَقكءَئَلَخ كف هللا لور يقرأ : لاك - يبأهانمدَح اذك

 ملف ءذيه : َلَقق ,انيهثدسْناَك « يتدشلا : :لاَق ضن : :تلُق ؟ماوَش ةيمأرئش 1

 ةهسايم ووو ع 6
 . تيب ةئم هن قنا ىلح هيه ا ه لوفي

 راجت يراهن دع نا 3 2 ١

 1936٠[ :عجار] ناك م هبقسبقحأراجْلا : لاق

 يراصلالا ةَيراج ٍنْب عمَجُم ثيدَح 2
 دْبَع ْنَع «يرْهزلا نَع ءٌرمْعَم اربح «قازرلا دبع نندَح ١7 اسس إل يس سس

 ْنَع َنَع «'يِراّصْألا دير نب هللا دبع عع رع يراَصْنألا هبل نْب هللا ديب نْي هللا
 ماس



 م هل 7 ما# علا

 ماما :عجار] ٠ - بناَج ىلإ وأ-د : ل بَل بدلا

 يدماغلا رخص ثيدح

 و
 نب ةراَمْع ْنَع ءءاطع نب ىَلعَي انربخأ «ميَشُه انثدَح - 1١- وام

 يسأل لراَبمُمْلا : هللا لوُسَر َلاَق : :لاَق يدماَّتْلا رْخّص َنَع ءديدح

 وأن ممُهَتعَي ًاشْيَجَوأ ؛ةيرَس َثَمَ اِإناَكَو : لاق اًهروُكُب يف

 راَعّلا لو نمهئراَجتتَسْياكفار جاتا رْطَص اكو : لاق. راَهّتلا
200 

 [16007 :عجارإ .ُهلاَمَرثكو ىرْئاَف : لاَ

 ٍاَطَع نب ىلعي :َلاَق.ُةبعَش اَنْئدَح ءُناَّفَع اًندَح -8
 كك ماه مسام

 :لاَق ةليجُب نم الجر «ديدَح نب ةَراَمْع تْعمَس : لاَق ينأبتأ

 رابمُهللا لاَ َيِبلاَدإ : لوُشَي «دزألا نم الجر «يدماَْا ارخص

 للنمسا هل لوس اكد لاق ٠ اهرب يف يسأل

 : ادم دآم حي َناَكَف نامل هل ناكو ءًرجاَت الجر رخص ناَكو راهن
 ريم سلا كم

 نسيب لاك سك َلاَق ءراَمّنلا وأ

 [ 160119 :عجارإ . (مو 1/4 )هَضَي 7

 نب ىَلْعَيْنَع ٌفعَش اًنيدَح ءرَفْغَج نب دَمَحُم اَنئدَح - اةالل١

 هنأ 8 يلا نَع يدم رخص ْنَع «يلَجبْلا ديدَح نْب ةراَمع ْنَع « ءاطع

 َتَمَادِإ © هللا لوتس ناكو : َلاَق اًهروُكب يف يسأل كَمَا : َلاَق
 ل م لس مصل

 نمآلإهئاَمَلعثَمْيَيآل ناك «ًارجاَترْخَص َناَكَو. َراّيلا لو اهني ةيرس

 .هَلاَم (عَض يل نبأ يرذي ل ناك ىَنح لامثكَ رات لوأ
 ومر ع تا

 نب فسوي انندَح : لاق يزورملا لتاقم نب كَمَحم انئدَح - اةالزإ

 ىلع لحد لاق. ردك يحس
 .ملسلا ينم ف هللا لوُسَر ائرفأ تلق 2100

 مام
 دمحم ينربخأ : : لاق. نوُشجاَمْلا بوُقْعَي

 راسو
 توُمَيَوهَو هللا دبع نْيِرياَج

 مدع مو
 اَنْدَح ءٍمآَوَحْلا نب داَبع اًنربخأ ؛ « لقا نب دمحم انئدَح - -١1ةالا؟

 ٌممَكَحلا َناَكو : َلاَك َهَقْث َناَكَو : َلاَق) مشاه يني ىَلوم هلا دْبَعّنَع «جاَجَحْلا

 يلا ِنَع ءِرْيَضُح نْب ديس نع ؛ ىَلبل يبأ نب نحل دب نع نع دْحأَي
 نابلأ ْنَع لكسَو ءاًهناَبلا نم اوُكضَوت : َلاَقَك ؟لبألا ناَبآ نع ؛ لتس

 لقلب :عجارإ اهنابلآ نم اوُئضَونأل : لاق ؟ِمََمْلا

 راب هرف تاس ع

 انربْخأ ؛ كَراَبملا نبا انَْدَح ا لدفن

 اق .دامح نع رسم

 . هبّسأَ

 نييفوكلا دنسم رشع يداحو رشاعو عسات

 سه يم عرش 0 2
 الك ٍمَهُْلَرْذَق ُكيملام ملا ةلِمب اًندنع وبلا :

 [يرغنفالا ىنسوُم يبأ ثيِدَح
 تيييتسسسسمتصم ل سس ست سستم

 مو / يمال رخص هن ثيدح

 ْنَع ؛ةتاققانكدَح مام اَنَدَح دل بم اَنكَح - -

 لوسَر َلاَق : َلاَق «يرمشألا ىَسوُم يبأ ْنَع «هيبأ نع «ةَدَرِب يبأ نبا ديعس

 و هلع مس 2 1
 وأ ايدوُميراَنلاهناكمَلَجََرَع هللا َلَخْدأ لإ ملُْسُتوُسَيأل :8 هللا

 علقكلا لقكبت ءاوشما ءافحلت لقالفك لكلا # :رظنأ] ينارصت

 نع ُهداَنَقانثَدَح «ماَمَه انَدَح ءدّمّصلا دبع انْندَح - اوال

 دبع َنْبَرمع تدَحُي دياب ادهشاَمّهّن «ةبثع نب نوَعَو ةدرِب يبأ نب ديعس
 مساع سام

 ًةَباَذأ ءَوه الإ هلال يذلا هللبهملحَتساَك :* :ًنوَع َلاَق . ثيدَحْا اَدهيِعْلا

 .هَقلحَسُهّنأ نوع ىَلَحديعس كلذ ردي ملف اقف يبل لا نم هعمل «هئدَح

00 
 نع َةَداَنَقْنَع ؛مامَهاَنتدَح دّمّصلاْدْبَع اَننَدَح- 0

 سف يذّلاَو : :ا هللا لوُسَر لاق : :لاَق. يرمشألا ىسوُم يبأ نع ؛ ءِنَمَحْلا

 اما «ةّمايقلا موي سال ناَبصيناقيِلَح اَنَقيلَخ

 ْمُكِيلإ ل 4 لوقف ركْملا اَمأَو ٌرْيَخْلا مهدع .ويو هباحصأ رشبيف "4 نورنتلا
 ام ماس اسعا»
 . امو الإ هلت وعيطتسُي امو مك

 0 دمي انئلح «دّمصلادبعَتدَح اند

 3 تو
 وعلو لعل لع لل كلا

 هك انيس اواو « ىلا هلا اومن مكرم ذأ يبرم َجَوَرَع

 هللا اوي نأ نكرم نأ يثرمأي لَجَوّرَع هللا نإ هللا ءاَسنلا ىلإ لَ

 ْمُئلَخَداَدإ" َلاَقك َلاَجرلا ىنآ ىّتََعَجَرمُت : :لاك ءًديدس الو اوُنوُفتنآو

 اوُبيصُآل ؛ ءالوصُني اوُدَحَك للا َمُكََمَو «ْمُهَقاَوسأَو نمل َدجاَسص

 تت لقتل ل تخدت ل قالا لتالا ١ :رظنأ] ُموُحَرْجَتْوأ موون ادحأ اهب

 ََك لاو فورا َنإ مدّ دمحم

 هّللاَنإ :َلاَقَكَلاَجرلا ى

 لوقف؟

0007 

1 0 

 ُتْنلْعَأ اَمْوترَرَمأاَمَو 0 دس 2

 روب سعال
 ريد ف ءيش لك ىَلَع تْنآَو رحَوَمْلا تنآو مدّقملا سنا كن

 لال هلا نَع

 ينعي - ”يرتشأل اورق نسم لكل اع ليلا يم يفت

 ىَسوُم اَبأ

 بك: لاق « َء ءدلاجُم نع ٠ «ميشه اًنثدَح - - ا

1 

 . نينس عيرأ - ىس

 يبأ نع اشيك انئدَح ء[يبأادَح] دّمَّصلا دبع اًنندَح ٠-5

 ةزاَنج مكبر : َلاَق © هللا َلوُسَرانأ ؛ ىّسوُم يب ْنَع قدري

 اَنّنإ ومو وقت اَهَل مكلف ؛ اَهكاوُسوُمق ملْنس أ «'ينارصت وأ "يدوم

 [0لةق41 :رظنا] . ةكئآمْلا نم اَهَعَم نمل وسو

 يدوس يي مع اع ع رب كششا سم6
 َةَمْلَسنْب دامَح انئدَح :الاَق .ٌناَفَعَو دمصلا دْبَع انندَح ١١

 نأ ؛ يِرَعظألا نَع «٠ ”يشاكرلا ل دعب الطح َْح دين لع ارب

 امو : اونا ("5:5/5) َجْرَهلا ةَعاّسلا يديني لاك 8 هللا لوُسَر
 52 عا ماد عم ماي ع ع 01000

 نمّرتكأ ٍماَعلُك ل ثتنلانِإ؟لّدف امم ْرثكأ :اوثاق لئلا :لاق ؟جرهلا



 ضيم كلي ذقن كلو .يكرفشلا مكسيك لاق ءافلأ َنيِعْبَس

 201111 :لاَق ؟ذئموي الوقع انعَمو ارا
 ء”رةرميرم

 :رظنا] . أيش ىلع اوسيلو ءيش ىلَح مهرب سني سنان

 هير هيف

2 

 [اوخمم لولاك

 قايد اكن محتال كو يتألم كل
 .ًهلاَم لَو أمد ايم بصُت

 نع روُضُنم انكدَح يمر انكدَح دأب ىَبحَيانيدَح -7
 ُةَملك ٌنوُكتل لاق ْنَم : هّللا لوُسَرَلاَق :َلاَ ىَسوُم يبأ ْنَع « قيقش

 لقمتك لومام كوالا :رظنأ] لَجَوُرَع هللا ليبَس يفّوُصَق اللا يم هللا

 [1 4414 1 ة4/

 ءاقاَحْسإ يبأ نع ليئارسإ انئدَح «مدكن ب ىحَينئدَح - للفن
 نيم كلَ 00

 انك ةلَسص بلاط يبأ يلح ارك دق :ىسوم وبأ لاق : لاَق .دوسألا نَع

 عكر املك بكي ادم اهات َمِو هين ف هللا لوُسَرَمَم اًهيَلصن
 [علققأال ءلقخأ 4 :رظنا] .٠ َدجَسم اَملكو مكر اَملكو

 يباني ْدعَساَدَح :ديزُي نب هّللا دبع اًنكدَح -14

 سلاَجُي ناك ءهّللا دبع وب :هَللاَقُي شير نم الْجَر تغمس :َلاق.بوُيأ
 يبا نَع « هيأ ع ادحيي رشألا دري اأ تغمس : :لاَق. ةعيَ نب َرفْعَج

 رئابكلا نب اهب دبع اليد ٠ لجو رع هللا دلع بوُلا مظْعأَنإ : :َلاَف

 1 . اطيل يَ هيلَحَو لج لا توُسَيأنأ ءاًْنَع ىَهن يتلا

 «قيقَّش ْنَع ؛ «شمغألا اَنثدَح ءدّنيع نب دَمَحُم انئدَح - للفت

 مولا بحُيلُجرلا َلاََق "يلا ىلإ ْجَرَءَج : َلاَك « ىسوم يبأ ْنَع
 ممم علو

 افامك لفصل لوإلهم :رظنا] ّبَحآْنَمَعَمْمْرَملا :َلاَقَق ؟زمهب حليم

 علومكا اومح« ومو
 مص ريب معو نو

 «قيقش ْنَع شمعألا اَنكَدَح «ديبع نب دمحم اَنئدَح - 1١- ةا/لكك
 مر يما م لس سر ير لس ص سل ل اس ل را راجس 8  رظهس صاسسا سري
 راق حركي يسوم أو لعلك: لاَ

 دئسم عجار] ؛ 9 :رظنا] . لنقل 0 0006 لا

 [4444 :دوعسم نبا

 و 0 0-00 رك بلطي 1

 1997+ :رظنا] . ادم اًهاَنْكَرَت رم اًهائيسْنآ يرث لق «ماَق ذو دَجَس

 0 وادور
 نع - ةَمَلَسَنْبا ينْعَي -داَمَح اَنَدَح «سُنوُب انئدَح - 1١4

 هللا دبَع نب ناَطح نع ٍِنَسّحْلا نع «بيَحَو دّيَمْحَو تباكو َسُنوُي

 يديني : دفاه'يبأليتشألا سل يدع ؛يشاقرلا
 مري سام لك

 نب يلع ْنَع ءداَّمَح ْنَع ؛ ءدّمّصلادْيَع ثيدَح نم ًاوُحَنَرَكَدَد. . ةٌعاّسلا

 6 .. سدس مسحت دج زر سس 1 0 سس سا موا تيم 000 _

 اندم 0 س١ رمشألا ىسوم 7 يآ ثيدَح
 7 2 مسح

 ادله 3 ع

 نإمُكلو يلدجأ ل هدي يسن يدا سوم وبلاك : 0 دْيَز

 :عجار] . الامل مت اهيف بصُت مل هادلَحد امك اهنم جرت نأ الإ هر

 علوا

0-72 
 يبأْنَع «ثيلْنَع «نايفس اًربخأ «قازرلا دبع انئدَح - 1١

 قاونسأ يف ماها مترا : لاَ فينا نَع «ىسوُم يبأْنَع هدر

 اَهباوُحرَجَنآل لاّصْالاب اوكا مهدِجاَسَم يفوأ ؛ َنيِملْسَمْلا

 [اوإلاا/ :عجارإ .ًادحأ

 نبه نبل هاشم :َلا « قالا دبع ائدَح - الفلا

 ولا سلق بنك بأ

 يبأ نب ديعَس نب هللا دبع انربَخَأ «قاررلا دبع انئدَح - ليتفيشت

 8 هللَلو وس لاق! ىسو يَ ءٍلجرْنَع يل نع ؛دثع

 [اةالتإ 1917907 :رظنا] ٠ ارو

» 
َع «بوُيأ ْنَع رَمْعَم اًنئدَح « قازرلا دب انْئدَح

 عفان ْن
- ١ 

 ٍلُجَر نَع ءدنه يبأ نْب ديعّس م نع ٠ َلاَق :َلاَك يرَعشألا ىّسوُم يبأ ْنَع

 َمرُحَو يأن م ثانإلل يحلو بَهتلاَلحآ: :4 هللا لوُسَر

 ( هلبق ام رركم] ؛ اهروُكُذ ("970/4)ىَلَع

 سنوي نع «ةَداَنُق نع «رمعَم اًنربخأ «قاررلا دبع انئدَح - “4/8 ١

 ىّلص'يرشنالا ىَسوُم ابانأ !"'يارل هللا دبع نباح يم نا

 ان َنيبق انبَطَخ 8 هللا لوس 26 اق تيرس هبت

 مُكَدَح آكل مك مُكك 4174 وُدص اوي ميل اذ : : لاق انلَص اَنمَلَعَو امس

 علففتل لوحححك !ةهدح اشلون فني.

002 
 ءٍملْسُس نْب سيق ْنَع «يروّنلا ارب « قارلا دبع انئدَح - ١1م

 هلال وسر يع : َلاَك . .يرتشالا ىَسوُم بأن َع «باهش نب قرط نع

 ءنضَجَحَو © هللا اوُسمر جَح «٠ جَحْارضَح املك «يموق ضّرأ ىلإ 8

 ؟سن َنْبهللاَدبَع ايتللهأ مب : يللا « حطبألابلِزائوهو هيلع تمد

 :لاق مت «تنسحأ : َلاَك ك3 هللا ل اوُسَر جَحك جَحب كيل :ُتلُق :لاَ

 نيو تيبلاب فطَق ْبَعْنا : : يل َلاَقَق “تلم ُتلَمق ام :ُتْلْقَق ؟ايدَه تقم لَه

 مادو الت فاأ 0 او فصلا

 تل امك «ةّيورتلا َمْوَييَحلابت للأم لكَ ٌ'يمطخلاب يسار احلق
 «هط ري يبأ مَ م « يق ىَتح ق8 هللا" 77 0 ساّنلا ينثأ
 َساّنلا ينثأ ٍماقَمْا وأ «دّونسألارَحْاَدّثع مئاق آي هط َرمع َنَمَز م

 ٌلَجْمَتآل: لاق يناس لجَر ينانآذإ 3 هلل وسر هب ينّرمأ يدّلاب

 رسال اَيآ :تلْمَ تع كساس يف تحك سمسا

 ءاوُمَتأَف هبق مدا َنيِنمْؤُملا ريم نإ ٠ دعي ائيَش كساّنمْلا يف هايف انك م
 م وسو وفا ساس

 كساّنملا يف تدل َمَنيِْؤملاَريمأ اي تلق كرم مدقق : َلاَك



 كثار مَا لكل هللا باكي د َدُحأَت نأ ءمعت :َلاَق 5-5 م نت م6 ع ع ع
 و صو صرع 078 28م2 م ل كل

 علوممال لوجب لة نلقنا] هر لحمل يب

 م, عام مرا ع 500 يا
 22 006 بتطور

 [١1ه0 :رظنا] . 8“ :لاقنالا]4نوُر هرففَتسي مهو مهيذعم

 ْنَع -يِرَمْعلا ينمي - هللا دبع انثَدَح «جيرس انثدح - كندفرلإ

 « ىّسوُم يبإ ْنَع «ةرصبلا لهأ نم لْجَرْنَع ءدنه يبأ نب ديعّس نع ؛ ؛ عفاث
 ىَلَعَمرْحَوبَملاَو ريرحلا يم ثانإل لح : هللا لوس لاق :لاَق هع سول رق هس ل اس ومس

 علوا :عجار] .اًهروُكُذ

 يبأ نب ليِعاَمْسِإْنَع «ُنايفس انربْخأ قاررلا دبع انندَح - -1 لال

 مق : :لاَق. يرمَشألا ىَسوُم يبأ نع «ةدرِب يبأ ْنَع «هيخأ نع ءدلاخ

 د لَمَجَ اَمّلَكَتَو اًبَطَحَن ٠ ف "يبل ىلإ نيب َلاَق «يمْوُكنم يعم نآلَجَ

 روم مالم دع عم
 ينال هِهجَو ين َيِئرْؤأ- ف يبل هجرك « لمعلا ناَضَرَعي

 لاك. َلَجَورَع هللا ىَوْشَتب ذب (مكيلم بلم يدنع ْمُكَكوْخأنإ: 2
 ب

 عاؤجإل4 لوكال# قوقل" لحم :رظنأ] ءيش ىلع امه ناَعتسا ام

 يبأ نع ةداَقكْنَع ءٌرَمْعَم ربح «قاّررلا دبع انئدَح - 1

 - 8 "يبل ماسك : لاق «'يِرعشألا ىَسوُم يب ْنَع «يدْنل امنع

 ُهَلْدَدأَقاسَعْلا : : 49 يِل لاك «مَلَسكل جراج طئاح يف - َلاَقهتبسَح
 حلا, ' كلاما موتي
 ةّنجْلابٌرشبأو لخذا : :تلقَك هع ركب وبأَوه اذإق تبعت هنو

 ْنَذْلا :َلاَقَق «َمُلَسَقرَحآءاَج مث «سَلَج ىّنَح َلَجَورَع هللا دَمْحَي لاَ اَمق
 لخْدا :تْلقق « فض ِباّطَخْلا نْبْرَمْعَوم ادِإَكتقلطْاَ ؛ ةججلاب هرشيو هل

 0-0 ع م مم

 ٌرَخآ ءاَج مش« ءسلج ىلع هيلز ؛ ةٌنجلابْشبأو

 :لاقء ةَديدَش ىَوْلَب ىَلَع ةّنجلاب هرلشبو هل ندا ْبَمَذا :لاَقَث ٠ مَّلَسَ

 ىَولْب ىلع ةٌئجْابْرشنآو لحدا سلتك امنع وهاك !قتفلطلاف

 [1ةهالم 1 ةهال/ :رظنا] ٠ نمَلَج ىّتَح ارْبص مهلا لوفي َليَجَف : لاق . ةديدش

 'يرازجلا ديس تنم وأ قالا 02- وسلا

 سيق ْنْبِهّللادِبَعمَلَس : لاق. يُِحْاديعَس يبأ نع رن يبأ نع

 0 مدع بالحل نب 7 ٌرَمُع ىلع يرتشألا ىسوم

 يليق كلم ماما م

 ينإ : لامك ؟َتْدَجّرَمل : هركآ يفرَمُع َلَسْرأَ َعَجَرَف 694/4

 بجيل انالئ مدح َمْكَس نإ : :لوقي # هللا َلوُسَرتْعمَس

 [لاؤحم لوك1 1و4 :رظنا] ء( .عجار]. عجيل

 سا م عق
 سنوي نع «ةَداَنَق نَع َرَمعم انربَخأ قارا دبع اًنئدَح - الأ 4

 نأ «يرعشألا ىسوُم يببأ نع ؛ ةيشاقرلا هلا دبع نب ناطح ْنَع يب نب

 رس هع
 َكَلاكر :اوُلوُقَ ؛هَدمَح نمل ٌعمسماَمإلالاَقاذِإ : لاَ و هللا َلوُسَر

 ف هيت ناسل ىلَع ىّسَم ىلإ ككل جَعَلَ ءدمحْلا
 0 77 ما

 [1985 :عجار] . هَدمَح نمل هّللا عمس

 1 ص

 ينل دن درع نأ - 14

 ! 2 هّللا لوُسَر َلاَق : :لاَق ىّسوُم يبأ ْنَع «ةدرب يبأ هدج ْنَع درب

 ممل كامعوب م كلو
 ىتح هسفن ؟ هبط قوم الماك هب رمأ ام يطُْي يذلا نيمألا نزال هعقذي

 [لوقمح 1468 :رظنا] . َنيِقدصتمْلا لح هب ؛هكرمأ يذلا ىلإ

 سمعا سرب رو هر نيس مع ريب مرا شعل
 ةَراَْع نب تبا اربح «يراَرفلاةَوام باو اح - ١

 لك: 8 هلل لوُسَرلاَق : :لاَك يرشألا نَع ؛ « سي نب منع نع ؛ يفتحلا

 [14445 198٠ :رظنا] . نا نْيَ

 تباَئْنَع «ناقرب نب رْمْعَج ْنَع ٠ يلع نب نيسح اًنئدَح - 4/1١

 لإِنالْجَرَمصتلا لاك يس يبان قرب يبأ نع اجلا

 عما#ق ع

 َوُهذإ : اق .يضااب بكي َلاَكَورَخآلا بصك لاك انهَصأ
 ري ساس ساس ف سه

 هيك و مايقال َلَجَورع هلا يل سم ناك املأ هنيمتي اعط

 .اَهُتَرقْرَخآلا َعرَوَو :َلاَك «ميلأ ب اَذَع هلو

 00 اند

 اسم و 2ع
 0 :رظنا] . ياست 8 رق ل

 2ع عع

 «ةقرُي يبأ نع «قاَحْسإ | يبا 7 آي ويب قاَحْسإَو
 ل 00000 لو عا يه را سا

 إف اهسْفت يفُةَسيِبلمت : هللا لوُسر لاك : :لاق ىَسوُم يأن

 للقل4 ءكةهكا :رظنا] م ركن مل تبآ نإو تنذأ دقق تنكس

 ريب ةضصف 0
 ءروصتم نع نايف نَع نطل عيد جارك

 [ا1ةمل/4 :رظنا] لي

 . ىّضْرَمْلا :ِنَمْحرلا دبع لاق :لاَ

 يبأ نع ؛ «ليئارسإ نع « ءِنَمْحّرلا دْبَعَو عيكو اَنثدَح - /١-

 آلإ حاكن آل : هللا وسر لاَق : لاق. هيأ ب يأ نع قاس

 للوقمل ,/ :رظقنا] . يلوي

 «ةَبآلق يبأ َنَع «بوُيأْنَع ؛ناّيفس اًنئدَح «عيكو انندَح - ١9748-

 لكي هللا َلوُسَرتْنآَر :لاَك ىَسوُم يبأ ْنَع ؛ «يمرتجْلا ٍمَدْهَر نَع

 [1 فخلال ءاقحإالا ءاوهإلا ءلوهال» اوما لها ,لةه١٠ :رظنا] . ًاجاَجَد

 - لوألا يني مصانع ايس ع «عيكو اًنئدَح -
 ءِرَثَس يف كف هللا لوُسَر َعَماَنُك :لاك ىّسوم يبأ نَع «ناَمْثَع يبأ َنَع
 ماعم ره َّئ
 لاَقَف ؛.َن هو نو سائلا َلَمَجَك « هله نم َرَكَذُ ءداو ىَلَع اقرأ

 ميصمس هرلع ل
 اهي : :َلاَقَف «مهتاوصأ اوعقَرو , مكن ىلع اوبرا رانا هيأ : ف ينل

 ادخن لكخ14 :سظنا] ْمُكَعَم هن ابئاَع لَو مّصأ دوعن ال مُكَِإ سانا

 [اذكتأا القرا" الخلا ل تمللا 1541 ا ةخدح



 1 ص 0

 م

 200 اما

 [اوه6١ ,لؤال١6 :رظنا] 2

 ب ةمانأ

 ديرب ُهَماَس نبأ ارخأ لاب اند ءاباعانئدح ١/101

 ريكم] وسلا يضم كما « ىسوم

 [ ةلبق ام

 وِرْسَع ْنَع ؛ٌةَبعش اَنئدَح : داق. رقعَج ناو عيكو اَنَدَح - ١

 :ك هللا لوُسَر لاَ : لاق. ىسوم يبأ ع ؛ ينادمهلا رم َْع] هرم نب

 ميرو َنْوَحَرف ٌةأرما ةيسآ لإ هَلْ لارا نملك
00 

 رئاَس ىلع ديرُتلا لضم ءاَسنلا ىلع هش ةَشئاَع لْضَق إو «ناَرْمعْتْنب

 [19904 :رظنا] ماما

 و ماسو
 يدع (؟946/4)ْنَع «يدوعسملا نع ' عيكو اَنْئدَح - - 1/6“

 مَع ُرَمع اهبفل تدق امك ءاَمْسأنآ ؛ ىسوُم يبأ نع «ةدرب يبأ نع « تباث نب

 مَعَ : :تلاق ؟يه . ةيشيحلا : :لاَقَق : ةئيدمْلا قرط ضب يف فض بطلاب

 عم منك : رشا مالا . رجم ام مس مك ًالول من مولا منن : َلاَقَك

 آل ينم ادب انك 9 ديو مكلجار ٌلمْحَي 8 هللا لوُسَر

 : يبا لاق «ةلاتلاق هت 9 يبل كلن رذا ىلح مج

 ةرظنا] . ةّشبسلا ىلإ م 2 ةرجهو ةئيدملا ىلإ مُكيرجه نيم ةرجهلا كَل لَ
 لوول“

 .(ح) يدوعْسَمْلا نَع «عيكو اند -4 1

 «ةَديبع يبأ نَع رم نْب وِرَمَع ْنَع «يدوعسملا انْ لاق ديزي

 ام اهم مس هس هلا لوم وسر انْل مس :لاَك. يرتششالا سم يبآ َْع وس هي

 :رظنا] . ةّمخرلاّيِبوُرشاَحلاو يمممْلاَوَمْحآَو َسَحْسانآ َلاَقَق . اًنظنَح

 [1ةاجم لوقف“

 .ةّمَحلَمْلا يبو «ةيوتلا يبو :ديزي لاَ

 يبأ نع« شَمْعَألا نَع ءُناَيفَس انْدَح «عيكو انندَح - 11/6

 ْبَحألُجَر هلا لوُسر اي :لجر لاق :َلاَق ىّسوُم يبأ َنَع ؛ «لئاو

 [199؟8 :عجلر] . بَحَأ ْنَم عم ءرَمْلا :لاَق ؟مهب ب قَحْلياَملَ :

 نع «ريبج نب ديعس ْنَع ٠ شمعألا اَنئدَح « عيكو اًنئدَح - 161

 يصح ل : 8 هللا لوُسَر لاَ : :لاَق٠. يسوم يبأنَع ؛ «نَمْحرلا دبع يبأ 1

 ,1هها+ :رظنا] . مهُزريوهو هب كرسي هنِإ ؛ لجو ْزَع هللا نمد ةعَمْسَي ىّذأ ىَلَع

 - علومحك

 موك -

00 
 «ةقالع ِنْبداّيز نَع «ُنايْشس انئدَح «ِنَمْحرلا دبع اَنئدَح - 1١ ا هال

 ننّطلاب يأ ءانق : :48 هللا ٌلوُسَرَلاَق : : لاق ىَسوُم يببأ َنَع ؛ ٍلجَرْنَع

 لاق ؟نوُعاطلا ام ُقَرَع كُنْ انه هللا َلوُسر اي : :ليقك «نوعاطلاو

 [لقفما :رفنا] ادهش لك يو « نجلا نم ْمُكئادعأ رخو

 .ذيش ذاكَ مري اند - 1

 نَع «ةدْييع يبأ نَع م نب ورع نع «ةَبعش اربح رّمعَج نباو
 مدَحُيةَدْيع ايت ْعِمَس : : هئيدح يف رفع نيا لاق 'يرعشألا ىسوُم يبأ

 ليلا هد مطب ىَلاَصَم هّللا نإ : 8 هللا لوُسَر لاَ : :لاق (ىسوُم يبأ ع

 علطت ىّتح ؛ للا يسم بويل راهب ءراَهتلا يسم بوبي

 [15844 :رظنا] . اًهيِرْغَم نم سمشلا

 نع ؛ةي اند : لاق. رقت ياو نحر اَدَح - الكفل

 َضْفْخَي اجل يما لجعل نق

 :رفنا] . للاب راها لمحو راتب للا ِلََع هلي « ةعقريو طسقلا

 [لومتم لوخل5

 يبأ ني ديعَس ْنَع بع انئدَح نمد انئدَح -
 لسلك ىلع لاَق 8 هلل َلوُسَر ّنآ هَدَج ْنَع ؛هيبأ ْنَع هةر

 ” ق6 ل رس د هرقل هب 2 ته يع
 « قدصتيو هسفن عفنيف يق هديب لمعي : َلاَق ؟ذجيملْنإ تيآَرقآ : :لاَق ؛ةقدص

 فول جالب َلاَق ؟لمفيانأ عطتني مل نإ تيئآرلأ : َلاَق
00000 

 مكْنإ تير : َلاَق ءلدَمْلابْوأ رْيَخْلا رمي : لاق ؟لعفي مك نإ تيأرأ : لاق

 [14937 :رظنا] . ةََدص هك هرشلا نع كلسْمُي لاق ؟لعفي َن نأ عطتسي

 ؛'يوقلا حلاّص نع نفس ارح محرما - اوالكا

 تناك نم : "لاق ف "يلا نَع « ىَسوُم يبأ نع هنري يأن «يبعشلا نَع

 ُهَلَاَهَجَوَرَق اهقتعأو ءاهييدأتَنَسْحأ اهّيدآو اهميلتت ب نسح نسخ اَهَمّلَعَي مهل

 باّتكلا لهأ نم لجَرَو هبوط لجعل لح ىلع ءنارخأ

 لوالة# :لظنا] . نارجأ هل دّمَحُ هب ءاج امو ىسيع هب هاج
 م مس

 [اةقكم اتاثقلتك لأخكأ ,لةخكال لورا

0002 
 نع ؛ «شَّمْعألا نَع «ناَيْفس انئدَح «ِنَمحرلا دبع اَنئدَح - لدهت

 مم نم َعَمْمْرَمْلا لاق ف يلا نع ءىَّسوُم يبأْنَع ؛ «لئاو يبأ

 [لوالام :عجار]“ َ

 نب سيق نع ء ةبعش اًندح ءرَقَعَج نب دمحم دمحم اًيدَح “7 ١-

 8 يلا ىلَعُْسدَك : لاق ىسوُم يبأ ْنَع «باهش ِنْب قراط ْنَع ٠ ءملسم
 ؟َتللماَمِق : :َلاَق مَعَ :تلُق ؟تْجَجَحَأ : : يل لامك ؛ « حطبألاب خيم وهو

 ْفُّط :لاَق ءَتنَسْحآْدَق :َلاَك اقف يلا لالْمإك لدليل : تلق :لاَق

 تييلاب تلفطق (”95/4): لاق لحأَمُت ؛ةَوُرَمْلاَو اًنصلابو تُييئاب

 ًتللمآَمش يسأر تلق سيق ينبنمةأرماتْي مث «ةَوزمْاو اًنصلابو

 ' هلع هللا يضرم ةقالخ ناك تح سال هب ينذأ تنك َلاَق «جَحْلاب

 كايف ضْمَب َكَدْيَور - سكني هللا َدبَع ايو - ىسوُم الاي: :لجر لا

 :َلاَقَك :َلاَق كد كلا نأّش يف نينمْؤُملاريمأ ثدخ أ ام يمال كن
 مو اك م

 مكي مداك يؤم رم ذكيا يأ كن هل اها

 نإ «هللا باكي ْحآتذنإ : لاَ «هل كلذ ترك مع مدقق : َلاَق ءاوُسَتاَ
 مسا سا سس



 لدول َح

 را اق هللا لوُسر نسب ةّنسب لح "جاك ءٍماَمتلب اًنرمأي ىَلََت هللا بات

 يف ةعجازإ و .ةلحت يهاب تح لحي ملا هلل

 ْنَح «روصُنَم نَع :ةبعش اًنيدح رّمعَج نب ب دمحم انئدح 545

 الع نكي يعيش غأ هنأ : : ىسوم يبأ ْنَع « سْوأ نب ديَِيْنَع «ميِهاَريِإ

 اًهُتلأَسَق :َلاَك ف هللا لور لا اَم كفا : :اَهكَلاق «قاقأ مل :هدلو

 [لةهكم للم :رظنا] َقَرَخَو َقلَحَو قس ْنَمانم سيل : :تَلاَقك

 ََنع يأ ةبعش اًنندَح - رج نيم ان انثدح - انهن

 ماير هك سم ع
 :رظنا] ةلجلا ليم يس 20001100

52 

 507 رموه لاو

 م ا لاق - يو ومآ لجَر يئدَح

 لوُسَردَأ ءىسوُم وبأ هْيلِإ بكت « ىَسوُم يبأ ىَلِإْبتك «ةرصبلا سابع

 وَنَب ناك :لاَكم. لاب طاح بْن يف ثم ىلإ لاَمَق ينيك ف هلل
0 

 «ضيراَقَملابه صرب هلو نم *يّش هباصأق مُهدَحأ لَا ليئارسإ

 علقتما لقلة :رظنا . هليل دريل لوبي نأ مُكدَحأ دار ذِإ :لاقو

 رمق ايو ع 0100
 َناَرْمع وُبأ اَنئَدَح «َناَمْيَلَس نب رفعج اًنئدَح هب انندح - 17 ١

 ةَرلطَحبَوهَو يبأ تغمس : لاك. سيق نْب هللا دبع نْبرْكب يبأ ْنَع « 'ينوجلا

 الاه سا عاقعلو و
 لالظ َتْمَن ةّنجلا باو نإ لوُتَي هللا لوسَر تغمس : لوي ودعلا

 َتْنَأىَسوُم اَبأ اي : لاَ ةّيهلاثَرٍمْوَقْلا َنملُجَر ماك لاق فوُيّسلا

 ِياَحصأ ىلإ عَجْرُت : لق لاق 8 ملا لونان نمت

 000 اج ت2

 [15415 :رظنا] . لك بح هب برع

 «ميِهاَريإْنَع ءروُصُنُم م ْنَع ةبحش انندح «ناَفع اًنئلَح - ١

 ينإ :لاَقَق هَْلَعاوَكَي ىّسوُم يبأ ىَلَع يِمْعَأ : لاَ سوأ نب ديزي نع
 ْنَم :تَلاَقق ؟ةنارما كلذ نع وُ « ف هللا ل وُسَر هم اعرب نمم ءيرب

 [157514 :عجار] . َقَلَسْوأ َقَرَح وأ َقلَح

 دلاَخ ْنَع ءفْوَع ْنَع ءٌةَبعُش انئدَح :ناَفَع اًندَح -8

 وكف ءىَسوُم يبأ ىلع يمْغأ : لاَ زرخم نب ناوُفَص َنَع «بدحألا

 َقلَح مم اق هللا لوم رب ْنَسم مكي ا 0 : لاف قاف ؛ هيل
 ل
 لقفل لوحات ةظتا]. ّقلَس وأ َقَرَخ وأ

 سار مرية

 .(ح) فوغ انئدَح رفح نب دَمَحم انئدَح - ١ ا

 يبأ ْنَع ؛قارخم نْب دايز نع «فْوَع ينّئدَح «ةَماَسُأ َنْبداَمَحَو
 نمر هيف تيب ىلع ف هللا ورم: :لاق . ىَسوُم يأ ْنَع هتك
 ؟[يشرف الإ تيا يف لَه : َلاَك مث بابا ةداَضمِبدَخآَو : َلاَقَق «شْيرُ

 ٍموَقلا تخبل : َلاَقك ءاننخأ نب آل ريغ هللا لوس اي : :ليقُك :َلاَق

 اوُسحَر ومرت اذا آَم ٍشْيرُف يفرمألا انهن : َلاَق مث :َلاَق ءمهنم

 ص ١425

 نع لَم مهم كلك لي تق ارطسا رثسق كار اَدَِو
 ماو مس ريع رب اصر سا

 دحومي ل يعتجأ أنو ةكنلماهَلل

 :لاق هيف نَع شمطالا اح «ةياتم بأ - واللا

 تاك لكتب بحر 00 يشار

 انْ َلاَقَك هل كلك ركذق اق هلا وسر ينم بادرت امك ديعصلا

 امهم ةدحاَو لك حسم مُك ضرألا ىَلح هدي برو : لوشن َكيْكَي نك

 7 مسا سس

 ُشّمْعألا زَجُي ْمَلُدَقْجَر (7917/4)امهب َحَسَممُت ؟اهبحاَص

 [18414 :عجارإ. نيكل

 يبأ نَع «قيقش ْنَع « شمعألا انئدَح « ةيواَعم وبأ انئدَح - ١ قالا

 َلّجّرلا تيان ؛هّللا لوري“ لاَ يلا ىلإ[ جراج : لاك . ىَسوُم

 يب يس يس
0 00 

 ا :عجار] ٠ لجو رع 58

 :َلاَق ءىَحَيِنْب ةَحلَط ْنَع ءِرْبَمُت نب هّلا دبع انئدَح - ١ واب

 ايوا ثَحَباف هللا لوس ؛ ىَسوُم يبأ ْنَع «ةدربوبأ ينربخأ

 .نآّرقْلا القيل هت ِنَمَيْلا ىلإ ىَم ىسوم
 0 مرا ةموا ماع

 وأ م :لاَق. ؟ توت يب ٌقدْرَب

 [191/17/ :عجار] . ًانحآْرقَْيال اًهصقاشَم ىلَع هديب كُل ؛ انقاوسأ

 عر دش ماع

 رواثرب مو ماسو
 وُبأ اَنْئدَح ؛هّللا دّبَعْنْب يَ انئدَح :َدَمْحأوُبأ انئدح -6

 وهل «هدّني يسن يذْلاَو ؛نارا اذه اودَاََت َلاَك ىّسوُم يبأ ْنَع هدر ى« سا ملعل

 2 (لققالا :رظنا] . هلع نم ٍليإلا نم ْمُكدَحأ م اقتل

 يبأْنَع ؛ :يِندَح ينّلا ثيِداَحألا هذه هدي دريل تلق : دمحأ وبأ لاق

 لن كلو يلا نَع يه : لاق ؟ه يلا نع ؛ ىَسوُم يبأ نع درب

 . كل لوُقأ

 ىَلَعْتأَرك :لاق يميل ناَمْيَلُس ْنْبْرمَتحُم م ان -ع7

 وب يآ «زيرح يبأ ثيدَح رسم ني ليما
 الو يملا اوعرسأق يترائجب مقلط ذإ : لاقت وما َرضَح يح ىَسوُم

 ا يلون يدخل ىف للون شك

 وأ ةقلاَس وأ « ةّقلاَح لك نم هيرب ين مُكدهشأَو هاني يبق ىلع اوُلمجَ مَ

 0 . 8 هللا لوُسَر نم محن : :لاق اي هيف تْعمّسَوأ : اوُناَك «ةقراَخ

 وبأ ىصْوأ :لاَك. ادا

 نب سيق نع نايس اَنددَح «ن َنَّمْحَّرلا دْبَع اًنْكدَح - اوم

 لوُسَر ىَلَعتْمدَك : لاق“ ىَسوُم يبأ ع « باهش نب قراط نع« ملص

 يتلا لآلهِإك لكلهإب "ع أك ؟تلكما مب: :لاَقك : ءاَحطَبلاب وهو 8 هللا

 الاب تيبلابْفّط لاك ل: تلق ؟يْدَه نمت لَم :َلاثَك 8

 [158794 :عجار] . لح مث ةورمْلاَو



 نييفوكلا :

 00 لاق. اقنع ؛ةيعس كح «حْور اند - 1

 نمؤُملا لكم : 88 هللا وسر لاَق :َلاَك يرعشألا ىسوم بأ نأ « كلام ْنْب

 عمو 7 درو بّيط) «"بّيط اًهمْنَط ةجرثألا (لَكمَك)نآرشلا ارقي يذلا

 ُلَكَمَو اهل حير لو بل هذ رشا ٍلكمك ارث اَرثال يلا نما

 لنمو ءاهحيرو بيط ٠ اًهُمْمَط رم هن اسير لَمك نارا وْ يذلا رجاَلا
 سا سرا« 0001 مهرس

 :رظنا] . اهل حيل اًهُمْمط رم ةلطنَسلا لكمك كر هرَْيآل يذلا رجالا

 [اةخكخ ءااخل1 لوخوا#

 ِبلاَغ نع بش اَنكدَح مسالا نب ب مشا اَنئدَح - ١ ةا/ا/
 ما

 سارع
 نم الجر «قورسَمَّنْب سوو أ - سْوأ نب قرم تضم لاق. املا .

 هس و 12

 يتلا نَع «ثدجحي يرغظألا ىَسوُماَبآ ٌعمْسهن كدحي - عوبري يب

 لقفكك الحنك ءاوهعو لحالة ل ىالقح :رظنا] ”ءاوَس عباصألا : لاك. ف

 محن :لاَقَف ؟َرْشَع رشع : بلاغل تْلْعَق

 تقول تار اعطال .يلولا كغ ادد

 5-05 :عجارإ وسو صقار اقف

 ءنَّسَحْلا نَع ع كَرابملا اَنْندَح ءٍمساقلا نْب : مشاه اننَدَح - دك

 تبغ اًسماوؤُضَوَ : لوي هللا لوُسَرَتْعمَس : لاق. ىسوُم يبأ ْنَع

 18444١[ :رظنا] . يو ريل

 رواةععام ع ةيدور هيا ع
 نب دامح امدح :ًالاَك. ناَفَعَو دَّسَحُم نب سنوي اندَح - ١ ةالا

 نع «ةدْرُي يبأ نع (ةَلدهَبْبمصاَح اًنربخأ : نافع َلاَق) ٍمصاَع نَع ٠ ةّمّلَس

 َرَكْدَو. . باح ثْحَيناَك قف هللا لوُسرَأنأ ؛ ىسوُم يبأ

 اةفنضشل 0 نم :رظنا] . تيِدَحِْلا

 يباع «بوُيأ ْنَع دايس اند ءدمخأ وبال 19185

 رفك اشيش ينإ ؛ 1 00ش ل َلاَقَق «٠ سن

 0052 مسا ا( 611/4 هّللا لوس ْدَقَف « هدا

 هدا

 2 :لاق . ىسوُم يبأ ْنَع « لئاو

 [ا5الا 6 :عجارإ] . ْبَحأ ْنَم َمَمءْرَملا : :َلاَق ؟مهب مهب

 َنَع ءةَحْلَط نْب ىَيحُي حي نب ةَحْلَط اَننَدَح ءٍمِيعتوُبأ ثدَح - ١ مم

 مكانس لرش يل تنم :َلاَق . ىسوم يبأ َنَع «ةدرب يبأ

 مجم الاهل ند نإ ءانككت
 2 م رع ياهل يع

 يباع « ميل يثب نم 20000 قوُرْسَم وأ ء قسم نب سوأ
 [15870/9 :عجار] . اوس عباصألا : لاق يتلا نع“ « ىسوم

 ومع
 .معل :َلاَق ؟ًارشع ًارشع : :هل تلق : ةبعش لاك

 (مله/ل4)  ”يركشألا سو

 ممر مر

 يح ديب اك « بحب امسا02-١ ١ اما

 َلوُسَرْتنأ :َلاَك هيبأ نع « ىسوم يبأ نب هدر يبأ نع «ريرج نب نآلْيَ
 امو ءمُكلمْحاَمللاوآل : :َلاَقَك «ةلمَْتست يرش نم طر يف اقف هللا

 ْرْغ دوك ثآلَكباَنكَوَمأمُ ُّللا َءاَش اَماَنِلَك هلع ْمُكَلمْحأ ام يدّنع

 ُهلمْحَت هُلمْحَتْسَن 8 ِهّللا َلوُسراَني : :ٍضْمَبل اًضَْب لاق نقلنا ملف « ىلا

 اي هانا : :لاَق :ُةَركَذُت تح يأ ٠ اًنب اوعجرا . انَلمَحَي ال نأ فَلَحَف

 م :َلاَقق ؟انتلَمَح مت اَنلمْحَت ال نآَتْدَلَحَف َكلمْحَتسَ كاان هّللا لوسر

 ل ىَلاَمَتهَللا اش هللا ينِإ ْمُكلَمَح لجو رَعُهَللا لب ْمُكُمَمح انآ

 نعرف وم يذل" هاد امر ىناق يب ىلع فلحأ
 ممدالو

 حيزا او نييك“ آل: :َلاَقْوآ . ينيمي

 هلق ةعلو

 يول بأ ءِلُجرْنَع لا
 َلَخَدهَجْركَو هِيَ نيام ظفَح نم 8 هللا وُسَر لاَ : :لاَق .يرتشألا

 جلا

 ا

 ديعَسَو انوع نأ ُهَداَتق انْندَح «ماَمَه انكدَح «ناَمَع اَنلَح -8
 وب اس را سس م سا سلع
 ِ لَغ هزيزلا دع رع ”ددَحُم ة بأ ادهش ام

 ل لس َلاَق كف ينل نَع هيأ

 يذلا للاب زيزملا دْبَح نب رمح هَفلحَتساَف : لاك. ايار رصَتْوأ ايدينا ُهاَكم

 :َلاَق ؟ هللا لوُسَر ْنَع ُهكدَح هاب «تارمثالك ءوهآلإ لإةل

 نوع ىلع كيلو كَ هَلَحَتلما هند يعَس ينئدَحُي ملف : َلاَق .ُهلَفَلَخَ

 [15714 :مجار] . هلوُق

 ةاكدَح «ةدرب يبأ نبا

 بلاَغ نع« ةيعشاقدَح رَقْتَج نب دمحم اًنندَح - ننلحلا

 ىَلَع مهر دخلا نم الجر - قوُرسُم نب سْوأ تغمس : لاك راما

 هيملقلا هل
 « ىّسوُم يبأ نع ثدَحُيَ- هتقآلخ يف اًرْغَو #4 « باطلا نْبَرمُ دْهَع

 [198/4 :عجار] . اوس عباصألا : لاق ف ايلا نع

 .مَحَل : لد "تلق : ةبعش َلاَق

 يبعِمسْنَم 0 سم أ ات

 ١9786[ عجار]. راَثلاَلَخَد يب نمْؤُي مل من ؛ «ينارصتوأ يدوهيدأ يس رم نم
 © و

 نأ راّصْنألا نم لج انئدَح «ٌماَمه انئدَح نافع اَنئدَح - ١9/1
 00 هماعف

 َناَك 8 هللا َلوُسَرنآ ؛ ةكدح هايأ نأ «ةُئدَح سي نب هللا دْبع َّنْب رك اَبآ

 ين لجل ىنتآ ةّصاَخ َراَاذِإناَك «ةماَعَو ةَصاَح راّصْنألا رايز رت

 .دجْسَلا ىتآةماَعَراَز او هلم

 َنَع دّييزوبأ انندَح «يمشاَها دوا نب نايس اند اًنثدح ١-

 َلاَق : لاك يرمظألا سوم يبأ نع درب يبأ نع ؛ «(يبعشلا نَع ء فّرطم

 :عجار]. ناَرجأ هلاك اَهَجورَو اه ةَيراَجهلتناك م : : هللا لوس

 لوط



 هموم مار ةرراصع
 نع هدم زوما بح نكدَح « دسم - ١5-

 :لاَك ىَسوُم يبأ نع «بلطُمْلا نع - - ورَمَع يبأ نبا ينعي - ورْمَع
 رقم ام 2 مرهم هد م عو عويس ع

 ماسة لمَعو اهب لسَح لمَع نم : : لوي هللا لور تعمَس

 .نمْؤُم وه
 نب (4//098)نْيَسُح اَنكَدَح هللا دبع نب يلع اَنندَح - 8

 :لاَق. يراّصْنألا ةّيراَج نْبدْيَ ببي مجم نَع «يفعجلا يلع

 :لاَق. ىّسوُم يبأ ْنَع «ٌةدرب يبأ نَع «ةدْرُب يبأ نب ديعس نع هركذيهثعمس

 ُهَعَم يلصُن ىَنَح ٍِ اًنرظَناول : انف مك ا هللا لوُّسَر عم بِرَْمْل انيس

 اي مَعَن : انك انام مك ام : َلاَقَك :٠ ءاَيلإ جرح ءانرظَتلاَف : لاق ءَءاَشعْلا

 عقر مت - مُكصاْوأ - مُكَسحَأ : لاك «ةانعلا كَم يََصُن انك هللا لوس
 رب واس سا

 :َلاَقَق مسا ىلإُهَسَرعَهباَمر يك اكو : لاق: ءاّمّسسلا ىَلإهسأَ
 هور و2
 هم اَنآو دعوت ام َءاَمَسلا ىتأم موُجُتلا تبعد نإ ءاّمّسلل نم موُجنلا

 اذ يمال هنمأ يباَحصأَو «نوُدَعوُي ام يِباَنصأ ىَنآ تمد ادِإَق يباحصأل

 .َنوُدَعوُياَم يمأ ىتآ يباحْصأ تب

 اَمدَح «ٍملُسُم نبدي اندَح هللدْبع نب يلع ان اًنثدح 5 ١)
 لِيَ نب هللا دبع ْنَع 'يئدرألا زيزتلا دبع نب ىَْحَي هيلا ٠ ةماعلا هاس

 ىَسوُم ايَأ (يِرَعّشألا بزرع نب نَمَّحرلا دبع نب كاملا

 ف هللالوُسَرَدَقَع نُحب زاَوَه لجو هلا مره امل :لاق . مُهكدَح
 ٌعَرماَك ؛ مهَبلَط مف تكف ّبَلَطَم ٠ بلأعلا ٍلْيَ ىَلَع"يِرمشألا ِرماَح يبأل

 هدو ؛ةالادَحآَو رماح اب مصل نإ دير نبا هس هب

 وُ نال« فاو للحد دن ىلع

 ِيمَعَن معن تل : :لاق ؟رماعوبأ ل ؛ ىسوم اَبأ اي : لاق اولا لمحَأ ف هللا

 طا لوي هيي مكر هلا لوس : لاق هّللاَلوَسَر
 00 هر سس ره
 ل ناديظال نالت رمادي لدي

 ينكدَح :َلاَق

 ك0 :َلاَق سيشل مهل

 َلاَقك :لاَق (يرْدأ آل :َلاَق ؟اسلاَج :٠ : حايتلا ىبأل تلق «ةبعش :َلاَق) لاَ
 م ديو مقلم ل

 ٌهوُضرُكلوبْلا مهام اذإ اونا ليئاَرْسِإ يبن : ف هللا ل وسر

 [ا9875 :عجارإ . هلوبل ل ريك مُكدَحأ ليا اذ «ضيراَقَمْلاِ

 ئنزبتتل كح لارج بط شتا 1/4

 ولية لاك. لأ« يثير

 م تامَْمو رطسليقدَصْمَو ءمحر طاق ءرْمَخ نمد ةّنَجْلا

 هت ره :َلاَق ؟ةطوْارهئاَمَو ليق ؛ .ةطوُلا رهن لجَرعللهَقس رح

 .مهجوُرُف محير راتلا له يذؤُي تاتسوُملا جورُف نم يرجي

 ٍدْيع نم هنأ هتْعمَسو) دمحم نب هللا ََدَح - ليدفملا

 قرم يبأ نع «ةدْرُي يبأ نب ديري نع ةماَسأ وبأ انئدَح (دصَحُم ند هللا

 هذال / اهيتشألاي ىسوم آتي

2 00 

 2 يللا ثْدُحَ دحف حف «هلهأ ىَلَع ةئيدّمْلاب تي قرتحا : :َلاَكو ٠-

 . مدع اًهوُئفطا من اذ مُكلَو دَعَا ذَا : َلاَقَق «مهنأشي

 يف هباَحْصأ نم ادَحأ تعب اد هللا لوُسَر َناَكَو : لاك

 1554٠[ :رظنا] . اورسعُت الو اورسيو اورفتت الو اورشب : لاَ هرمأ ضعَي

 هبَلَجَوََع هللا ينتمَباَم َلتَمَنِإ :48 هللا لوُسَر َلاَكو م
 2 م.م كدمال ا. ملفا

 تليق ةقئاط هنم تناَكَف «ضْرألا باّصأ ثْبَع لكم ٠ م

 َعْمََ 2 َءاَّمْلا تكمن بداَجأ اًهنم َْتناَكَو ريكا َبْمَشْلاَو لكلا تن

 ْتاَصأَو ءاوّقسأَو ءاوُعَرَرَو ءاوقسو ءاَوَعَرَف اوبس اسا 0

 لكم كلذ الكتب 9و ام كلتا ناَميِق يه مّن ء ىَرخأ اهم ةقئاَط
 هام مطب و
 هب عَّلَو ”ءهب يع مب لَجَوَرعهللا همت «لَجَوَرَع هللا نيد ين كن

 َلَجَورَع هللا ىَدم بقيم اسأر كلر مكمل ؛ملعر و ملت

 .هبتلسزأ يذلا

0-0-0 
 ِدْيَع نم انآ ةثعمسو) دَّمَحم نب هّللا دبع اًنيدَح “87 ١-

 ذَغ نامي وبارك انرَح- (ةَبْيَش يبآ ِنْب محم ِنْب هللا

 ءوطوب اق بلا تبا لاق ىّسوُم يبأ ْنَع ءزلجم يبأ ْنَع ابع نب داب

 «يتاذ يف يَلَعْعّسَوَو ؛ينيد يل يل حلمها : :َلاَكو : ىَّلصَو ضو

 . يقر يف يل كراَبَو

 تباكْنع (٠4*ر/ عْداَمَح اَندَح ءُناَمَع اًنندَح -5
 مس هع ساس ع و
 ىّسوُم يبأ ْنَع ؛ «يدْهّتلا َناَمْنَع يبأ ْنَع «يريرجلاو دير نب يلو يناثبلا

 ؟ةّنجلا زوُنك نم زنك ىَلَع كد الأ :ُهل لاق كي هللا لوس نأ ؛ يرتشألا
 ميس طف ما 2 م ىمل سس

 [19ا/46 :عجار] . هلاب الإ هوقو لْوَحآل لاق وهام : لاق

 ٌداَرْسعوُبآ انكدَح باسم اَندَح :َلاَكْكانَع اندَح -6
 'يبتلا نأ «هيبأ ْنَع «يرعشسالا سك نب هللا دبع نب ركب يبأ َنَع ؛ ينوجلا

 «ةّيواَذ لكك يف ءًاليم وتس ءامسلا يف اهثوط ةقوجم ةردةمَلا : : لاق

 علوجوك لققتم ءاققلال :رظنا] . نور ألا هاري لهآ نمؤملل اًهنم 8

 2 هك يمال ل
 . ةيواز لكل : نافع : لاق اميرو :

 اة يبأ نَ «"تبات ترب داَمح اد عائد - ١ةمك

 ذأ ءدجّنَس يف ْمُكْدَحأَرم اذِإ لاق. قف هللا وسر انآ «ىّسوُم يبأ ْنَع

 [1 99/117 :عجار] : .اهلاّصنب خي لاَي هدّييو «ِسلجَمْوأ قوس

 . ضني هوجو يف انْ اهددَس تح امم هللاَوق : سوم وأ لاق

 ْنَع «ةَراَمُع َنْبا يِنْغَي تبا ْنَع ءديعّس نب ىَبْحَي اندَح --7
 ٌةارَمْلا تَرطْمَتْما اذإ :َلاَق كف لا نَع ؛يرعشألا ىسوُم يبأ نع ؛ مي

 َناَمْثَع وبأ اَنكدَح «ثايغ نب َناَمْثَع رع «ىَحَي انيدح ١8

 نم ِزَْك ىَلَع ْمُكَلدآ لَه :لاَك 8 يِبَلا ِنَع «يرعشألا ىَسوُم يبأ ْنَع



 0 كورولا ا: ؟هلجلا وك نملك ام يرن
 [161744 :عجار] . هللابآل 9 2

 .(ح). فات ينربخأهللا يح اريخأ سياح -

 ٍديِعَس نع «عفاَن ينّئدَح ؛هّللا دبع انثدَح «ديبع ع ب م محم اًننَدَحَو
5 
 دقق درْثلاب بعل ْنَم : َلاَق # يِبلا نع« سوم يبأ نع دله يبأ نب 2

 1910/6٠[ :عجار] . ُةهلوُسَرو هللا ىصَع

 نع« جيرج نبا نَع - ديعّس نْباَوُه - ىَيحَي اَنكدَح - ١8٠

 ثآلك هي َّرَمُع ىَلَعُد داتا ىَسوُم ابن ؛ ريَمع نب ديبع نع ؛ ءاطع

 ممم
 سيق نْبهّللا دبَع َتْوص عمْسأ ملآ : َلاقك جر ؛هلْندؤُيملَف :تاَرم

 َكاَكَمَحاَم :َلاَقَك يعدُق هوبلطق :َلاَق ءهوُبْلَطاَف : لاق ءىلب : اوثاك انآ

 ُرَمْؤُي انك «تاعَجرَف « يل ندي ملف اثآلك تن ةأكسا :َلاَك ؟َتْمَنَص ام ىَلَع

 ًاسلجَمْوأ ءادجْ ىتاق : لاَ نلف وأ ةّيبلب هيلع نيت : َلاَقك ءاَذَهِب

 َدِهَشَك َدهَّشق يِردُحلا ديعَسوُبأ مام ءابرَمْصأ آلإ كلل دهب ال : اوُناَقَك . راصمألل

 لا ر رم نم يلع اذه يفَح :هْنع ىَلاَمَتهْللا يضر مَع :َلاَق هَل
 . قاوسألاب ,قفصلا نع يناهلأ ٠ ل

 انكدَح آلاَكرَمْثَجنْدسَحُمَو ديعَسنْب حي اندَح ١-
 هيمو . رق ل مر سس

 (ُْيَمُز نْب َةَماَسُقْنَع هرج نبا لاقل ري نب ماس ينكح : :لاَق فْوَع

 ةضْق نم مدل َلَجَو رع هللا: لاك. ف يبل ِنَع « ىسوُم يبأ ْنَع

0 
 مُهْنَءاَج «ضْرألا ردك ىَلَع مدون ءاَجَ «ضزألا عيمج نم اهَضَب

 «لْهَّسلاَو «بيطلاوٌثيَحلاَو «كلذ نيو ثوسألاو ثمحألاو هثرضييألا

 [1ةخالك ءلقحال# ل4417 :رظنا] كلذ َنييَو «نَّحْلاَو

000 
 :لاق. رْيَهز نب ةَماَسَق نع فو انكدَح ا ١41

 « ىّسوم يبأ نب ةَدرَب يبأ نب ديرب اندَح ميكو اد - ١وىىإ+

 َلاََق ؟لئاَسهلاَسهِإَو كف يبل دنع سول انك : لاق. لج نَع «هيبأ نع
 هميدعلو

 ام هني نسل ىَلَع لج َرَعهَّللا ٍضْفيْلَو ءاؤرجؤُت اوعفشا : : 89 هللا ل وسر

 . .يرعشألا تغمس

 لوقا ل1 :رظنا] . بح

 نَع «َقاَحْسِإ يبأ نع ؛ .ليئارسإ اندَح «عيكو اًنئدَح - 815

 206 "يلع نرد دل يرعشألا ىَسوُم وأ لاق : لاق. ديزي نب دوسألا

 َنوُكَتْذأ موا وُ ا قف هللا لوس َعَم اَمانيْلَص ءآلَص
 [1475+ :عجار] . عقر راو دس ذو مكر املي ًادمَع اهانْكَرَت

 .(ح) نايف انئدَح «عيكو اًنئدَح - 6

 ع ْنَع «ةدرب يبأ نع ؛ ٍمَلْيَد نب ميكَح ْنَع ؛ناَيفس نَع ؛ نّمْحرلا ُدْبَعَو

 مهل لوين ءاَجر 49 يلا دنع ُنوُسَطاَعتْي وهلا تناَك : َلاَق هيأ
 000 هعمل عساس م

 لق :رظنا] ٠ 0 0 للا مك

 : هللا لوُسَر لاَ م هي هرم نبا ورم كلر ل م مع

 ههُصقَيَو طنسقلا' صَنْخَي 8 ,انيْذأهل يضمن لج هللَذإ

 هَكردأ ءيَش لُك ههَجَوتاَحبُس انك رحال اَهَفَشَكْوَل ُراّنلاهباَجَح

 [لوالمو :عجار] . هرب

 مس مر
 َناَحْبْسسَو اَهلوَح ْنَمَوراّنلا يف ْنَم كروب نأ يدوث): : ةَدْيبع وبأ أرق مث

 .«َنيِملاَمْلا بر هللا

 يبأْنَح ءُناَيْفَس اَنْندَح «يدُهَم نْب نمْحرلا دبع انندَح - ١817

 ىَرأ انآ 4 هللا َلوُسَرتْبتآ : ىَسوسوُبأ َلاَق :َلاَك. دّوسألا نَع «َقاَحْسِإ

 .اَذَه نم َرَكد مْ تيا لهأ نم هللا بَعد
 رافع

 َنَع «ِشَمْعألا نع ناَيْفَس نع ءِنَمْحرلا دبع انندَح - ١15814

 يِبنلا نع« « ىَّسوُم يسبأ ْنَع ٍنَمْحرلا دْبَع يبأ ْنَح ريب نب ديعس

 ريف دش # ماش

 ًآدلكو هل نعد «َلَجَو رح هللا َنمهعَمْسَي ىذأ ىلع ربصأدحأ ام : ناك.

 [198/65 :عجار] مهثزريو مهيفاعيو

 اخأنأ؛ ؛ نَسَحْلا نع « ّسُنوُي نع ؛ ليِعاَمْسِ اَنَْدَح - ١18

 تلك نإ : لاَقَف« يهبلو اَْنَيَلَمَجَ فلا يف عرسي ناك ىسوُم يبل

 و «ىتأ منو" ةظعؤتلا َلاَقوأ- ريسبلا ينم كيفي هنأ ىَرأ
 مل را ص سس سس سس هيه ل

 َّرَخآلا اًمُهَدَح لقمه نامل هَجاَوئاِإ : :لاك و هللا وسر

 امامك اقلاذه .هللاوُر اب اوُناَق ءراثلا يف لوُتَمْلاَ لتاقلا

 [لذقمم ,1ة41؟ ,لةهعم :رظفا] . هبحاّص لك اَرأهِّإ : لاك ؟لونملا

 نع« «'يميِمتلا مِساَقْلا نَع "بوي نرخ ليعاَمسإ انئدَح - ل نفل

 ءٍجاَجد محل هماعط يف مدقق «ىّسوُم يبأ دْنع انك : لاق ئيمرجلا مَدهَر

 وّنأ هل :َلاَنَك نديمك ؛ ومنك رمخأ هلا مب يب لج مولا يف

 لكي هئيأر ينِإ لاك نم لكي هللا لوُسَر تيد ين : : ىسوم

 يّنِ «دللدْنَع كبح :َلاَقَ . ًادبآ هَمَعطأ آل نأ تْفلَحَف هبرذقَف ايش

 عَ نم أمل م سيو هو ةلمطشسَيرتنالا نم طر يفاقف "ينل"

 «مُكُلمْحأ اَمهّللاَوآل :لاَقق (ناَبْضَعَرَُوهبسْحَأ : :بوُيأ لاَ) « ةئدّصلا

 نبأ :َلاَقَق « لبإ بتي ف هلللوُسَر يي زاك انقلطناك ٠ مُكلمْحأ ام يدْنع امو

 تلق امكَدْناَك١ ىرثلا رم دود سمح اكرم ايا ؟نوُيرعشألا ءالؤَم

 َلَسْرأَمك ءانلمْحَيآل نأ فلفل هلل وسان :يباحنمأل
 هللا َلوُسراَنلََت ني هللا هيمي هللا لور يسن : :ُتْلُقَف ءاَنكَمَحَف انَلِإ

 كيم 516 ف هللا لوُسَر ىلإ انياوُمجْرا «آدبآ حلال هني

 ءانلمحت ال نأ َت ْفَلَحَف َكلمْحَتْمَن كاد ٠ هللا وسر اي : :انلعَف هي اًنسَجَرَ

 اَمّنَكاوُملطنا : ال َلاَقَك ؟كَنيِمَي ت يسن نأ اًننظ وأ ٠ ارم اَنَلَمَح م5

 ىَرأف نيمُي ىلع ف لأ ال هللا ءاَش نإ هللاو ين ؛لَجَوُرَع هللا مُكَلَمَح

 د( :عجار]-. هتك رزحوط يذل أ اَهَرْيَغ

 يالا برق ىو يأ ةلع ا ١ لاق . .اينف و تفا «ةبآلف



 : هللادمَع اندَح - 20

 َدْنع انك :َلاَك .مَدْهَر :ُهل لاقي هللا مْيَت ين نم لُجَر ْنَع ,ةيآلق وبأ ينئدَح

 0 . ا

 "وام دع
 . هائعمو تيا. ٌُهاَغِإ يرش

 2 م ل
 سنوي نع داق نَع ءديِعّس انئدَح ؛ ليعامسإ اح - 00

 يي ملل ل

 ٌماَمإلا اَمنِإ : اق ا و ا هلا :لاَق ا

 لو ٌمهْيَلَع بوُضْفَملاِرْبَع9 : َلاَكاَ اُربَككَربك اذإق ءهبّمَكؤُيل

 2 كرف عكر اذِإَو « ىلا هللا مكي َنيمآ : اوُنوُقَف ١[ :ةحتافلا]4َنيَّلاَضلا

 ُدْمَحْلا كَناَنيَر : اوُنوُقكهَدِمَحْنّملُهللا عمس : َلاَق او اوُعكراَمَكَراذإَو

 ٌدَجْسيَماَمإلا َنإَف اوعقَراَق ْعَقَر اذِإَ ءاوُدْجحْساَف دَجَس او ْمُكلهَللا عَمْسي

 [1*+ :عجارإ . كتب كلك : ؛ هلو لكم مقرر

 سا يهمس را مرية او
 نع ةبعش انكدَحآلاَف «اَّفَحَو رفع نب دَمَحم انئدَح - -١ا76

 انآضمَس :لاق هرب رَْع يتربخأ : ناّفَع َلاَق) هرم نب ورْمَع

 اي: لاق ف يلا ىتآ آيار نأ ؛ 'يرعشألا ىسوم وب ائدَح : لاق لئاو

 قلو َركيلاقلجرلاو« متتاليه لوس
 َنوُكَتل َلَئاَكْنَم : 6 لذوات ينال ياكم ىرل

 [199/977 :عجار] . لجو هللا لبيس يف وه ايلا يه هللا همك

 «َةَمْلَس نب داَمَح اَنَدَح «َليِعاَمْسِإْنْب لوم انئدَح - لايدها

 :لاَق. هيبأ نع « ىّسوُم يبأ نركب يبأ نع ينوجلا رع وب ئدَح

 ُهنِإ معا رو نَم اورشيو اورشبأ : لاق يموت نمر يعمو 73 يبا تبت
 يلا دلع نم انجرح ؛ نجا َلَحَد اه اقداّص « هللا الإ هلل أدهش ْنَم

 ا هللا لوُسَر ىلإ ان مَجَرَق ب ارب مع اًنليفتساَف .« سدا رشم كف

 هللا لوُسسَر َتكَسَف :لاَق «رساّنلا لكي أذِإ :هّللا لوُسَراَي :ٌرَمْع َلاَقَ

 [15976 :رظنا] . لق

 سام او هود

 ركب يبأ نع « حلجألا اَنَدَح «مآلّس نب بعصُم اَنئدَح - /١81-

 اي تلق. ِنّمْيلا ىلإ 8 هللا لوُسَر يتعب لاك. هيبأ نع « ىَسوم يبأ نب

 3 :تلُق؟يهاَمو : لاَ ؟ْمَدأ امو برش امك ةبرشأاَهبنإ ؛ هللا لوُسَر

 0 :َلاَقَك ٌرُهاَم 8 هّللاٌلوُسَر ردي مَ ءرزملاو

 انك :َلاَق ءلَسَمْلا ديكر ْرمْلا اَمأَو «اعني دوُعَي ىتح خبطي ةرشلا ديت عئبلا
 مار ا لو واعر

 .ًاركذسم نيرشت يل : لق هللا لوُسَر

 دوبل ديجتلا دن بلديات - 188

 ىَسوُم يسبأ نع يدهتلاَداَمْنَع يسبأ نع ءاذَحلا دلاَخ اَنْكدَح
 واس اس

 لو ًاقرش ًاقرش مي كت ال اًيلَمَجُم ةاَرخ يف اقف هللا لور منك لاك ”يرعشألا

 ا ريكا اناوصأ انآ داو يف طبي الاف وُلد

 6 ا 0 مُكسُفلا ىَلَع اوبرا «ةرماتلا اهي : لاق اق و هللا لوس يبق ع

 كيوم مافن انسخ ديول

 يرتشألا ىَس
 د00 سا ل

 5 «؟/4)

 ىلإ برأ َنوعْدَت يدنا نإ ؛ ريصتاعيمس دوا 20

 ودك نم ةَملك كمل الأ ٠ ِسْيَنْبهّللدبعاَي هتلحأر قع نم مُكدَحأ
 لم

 [161/46 :عجار] . هللاب الإ ةوق لَو لوح , نجلا

 ينعي ؛ليعامْسِإَنْب ْةرضْنلاوهَو ريما وأ نكح - ليادط

 كوس لاق ىَسوُم يبأ ْنَع دري يبأ نع ؛دْيربائدَح «صاّقلا

 تح «'ينارصتْأ «"يدوُمتي ينأ الإ مْؤُم قب مل ةمايقلا مَ ناك اَذِإ : :

 [197114 :عجار]. راَثلاَنم كاد انه : هَل لاقي هيل مكي

 وهل هلإ آل يذلا هللاب يملا دبع دْبَع نب رمع يتقلحّتساَف : ٌةَدْربوبأ لاك

 كبس ؛ معن : تلق : :لاك ؟9 هللا لوُسَر نع هرُكَي ىسوُم اَبأ تعمسأ

 [19114 :عجار] .رمع

 نب ليعاَمْسِإ انثَدَح :ناَمِيَلاَوُي ب عفان نب مكَحلا ائدَح - ١1

 ىَسوُم يبأ نْب درب يبآ ْنَع ؛هّلا دبع نبا زيزتْلا دبع ْنَع «ِشاّيع
000 0 

 . هيام يف لفي ناك هنأ : بلا نع «هيبأ نع «يرمشألا

 نع ٍحلاَّص ْنَع ٌةبعش انندَح «ِرََعَج نب محم اَنئدَح - ١ ةماعلا

 ََ دولية :اقاظ شاع يسوم يأن ل أع يشل

 كولور بوح ىطضأ وت ودوار اها اهميلعَت

 [19751 :عجارإ اقف دّمَحُسيَو هباتكب نمل جرو هيلاوَم
 ما مم ماش

 هم سليل

 َناَمرَك ىَلِإ هيف ترسّولو «ءيش رعب اهذخ : يبعشلا يل لاق : َلاَق

 .ًاريسُي كلذ ناك

 ْنَع :ةداَقْنَع «نيَسانكدَح ِرقْطَج نيس اد 0737
 لوتس ىلإ اًمصقخا ِنيلْجَرأنأ ؛ هيْنَع «ةَدرب يبأ َنَع «ةَدرِب يبأ نب ديعس

 مص ماع
 ل ا

 . نيقصن مهي هلع امهم دحاول سيل هيَ يف ف هلل

 ْنَع ؛ثاّيغ ْنْب ناَمْلع اندَح ءرَمْعَج نب دَمَحم اندَح - ١ ةيىج

 ْلَهْوَأ ءيرْتْلَه : >8 هّللالوُنسَرَلاَق :َلاَك ىسسوم يبأ ْنَع «ناَمْثع يبأ

 ىلعأ هلوُسَرَو ( 5 07/4 )هللا : :لاَق ؟ةّنجْلا زوُنك نم ٍْنك ىلع كل

 [19146 :عجار] . هللابآلإ هر هلو لحل : :َلاَق

 يهم ءرعنو
 َنَع ٍمصاَع نَع :ةبعش اًنبدح «ِرَفْعَج نب دمحم اًنئدَح - - 1“

 «رْقَس يف هللا لوُسَر َمماوُناَك مهل ؛ ىّسوُم يبأ نع ؛ناَمْثَع يبأ

00 
 او ْمَصأَنوُعدَتآلمُكَِإ : قف هلل لورق «ءاسلامُهتاونصأ اون

 َدْبَعاَي :َلاَك مث «بيجتسيو ُكءاَحد عمي ابيجُم ابرق وعدم «ًابئاَغ

 5ك ؟ةّئجبلا زون رم رْبَك ىَلَع كذآ الآ - ىَسوُم اَبآ ايوأ - سي َنْب هللا

 [19946 :مجار] . هّللاب آلإ هو لَو
 ساما م

 مث يمت نب هللا دبع انكلَح 86ه

 الخ :لاق .رماك يتسع م ير ايس

 0 59 اق برام لو لام «ِلْمْلا

0 



 مرث كلا ل
 000 لب: :ناق ؟نولاميغ انوار يئن 509 ١

 نو رشا اذه اوت هيأ لاق ٍمْويَتاذ اقف هلل اني اطَح تلق

 وو هيّ ف يكو : :لوُقيْنأ هللا ًءاَش ْنَمُهَللاَقك « لْئّتلا بيبد نم ىَفْحَأ

 ذآ نم كوع نإمُهَللا اوُلوُق : :لاقك ؟هلل لور اَيِلْلا بيد نم ىتْخأ

 .مكع ل امل رف شكلو همت ائيش كب كلرشت

 يبأ ني دّمَحُم ْنَع « سي نة بيو اكنَح - ١- ةحلثك

 عكر 4 هللا لوُسَردْهَع ىَلَعاَنَك نام : لاق . ىسوُم يبأ نَع «بوُيأ
 سس | سر را ل
 هللا ناك امو مهيف تو مه هيلع كميل هللا ناك امو رَحآلا يَ اًممَْحأ
 هوادة راسو
 ع6 :عجار] . [مأ :لافنالا]4نورْْعَتسي مهو مهيذعم

 اًنرَبَخأ ؛ ةَمَلَس َنْبا ينعي داَمَح اَنئدَح «ُناَّع اننَدَح - ١ مل

 تلق : ىّسوُموُبأ لاق : َلاَكيشاقرلا هللا دْبع نب اطح عِمَس ْنَمَع «تبات

 لوُسَراندهَش اَمّناَكلَف ؟لَجَورَع لل اذه انمْوَيِإ اَمْجَتلَف لات : يل بحاّصل

 «لَجَورَع هلل اَدَهانَمْويَلَمْجَل لمَن :لوقي نم مهنمو : َلاَقَك ؛ ف هللا

 (014444 :رظنا] . ضرألا يف خيسأ نأ تمت تح اًهدَدَر َلاَي امك و

 ؛ ْنَمَحْلاانَدَح َداَكَنع ؛ ماه اند اع اَنيدَح -

 «ةنتفلا يف عرسي ب ناَكو «مهر وبا هل لامي حأ هلاك يرشألا ى ىسوم هم ايأ نأ

 ين ؛ ؛َكَتَدَح اميل تلقب امالول : هلاك ؛ةئتفاهَرْكييرعشألا اكو

 اَمُصْدَحأ لت مهي ايلا نمل ْنماَم :لوُقي 8 هللا لوُسَر تغمس
 هام ع هر سسك
 لوخلو .عجارإ را ًعيمج الخد الإ رخآلا

 يهمس رب مري تار
 بلاَغ ْنَع دعس اًمدَح :رَفْعَج نب دمحم اًندَح --4

 ؛ كلَح ىَسوُم ابأنأ «سؤوأ نب قورسُم ْنَع ؛لآله نب دّيمْح ْنَع هامل

 [0:*1 :عجر]. بألا نم ارث ًارشع عباصألا يف ىّصق هللا لور نأ

 «ةَملْسَم يبأ ع كبش اندَح ءرفْعج نب دَمَحُم انندَح - لحال

 ىَلَعَد انما ىَسوُم انآ : لاق. .'يردُخْا ديعس يبأ نع «ةرضت يبأ نع

 وأ َمَجَرْمُك «ثآلك نين ةدحاو : لاق اصنع ىَلاَمَتهَللا يضَرَرَمُع

 وأ ةّسياَنَم ىلع ّيأتَل :ُهْنَع ىَلَمتهْللا يضَرُرَمُع ُهلَلاَتَق ءىَسوُم

 ىَلِإ ىَسوُم وُبأ َقلَطْناَو «قاكألا يف الك كلج :لوُقينأَك لاَق «ٌنلَمْفأ
 ف هلا لوس نأ اوُمَلَت ملآ :َلاَقك مهل كلذ َرَكذقراصنألا هيف سلجم
 موفي أل ؛ىلب :اوُناَك ؟ . عجل وي ملق الك مكن دايس اِإ : لاَ

 انه :لاَقك .هكَرَمُع ىلإ ّيِرْدُحْلا ديعسوب) ماك لاك ءائرَمْصأ لإ كَم

 [14704 :عجارإ] هلع ىَلَخَك .ديعسوُبأ

 :َلاَق . ثْيَل نَع بحس انَدَح ءرَشَعَج نب دمحم ئدَح - ١45١

 ف للا ل وُس ر ىلع اورم سانا نإ لاق . هيبأ ْنَع

 :وظتا] . ةنيكسل لامُكيلَع نوُكَتل 8 هلق

 هالو

 فَحُم 3و اهآ تحمس
 ما ص رى هارت سا ل

 ءاهي نوعي ةزاتجب
 اقوا لوم

 رقعجوبأ انثدَح «ريمزلا نب هّللا دْبَع نب دَمَحم انئدَح - 15284

 :لوقي . ىَسوُم اَبآتْعمّس : لاَ هج نَع « سّنآ نب عيبرلا نَع «ييزارلا

 نمي هدَسج يفر ةلَص لجعل ل سا 1 سا ## # ساس ةس

 .قوَُخلا

 بانها :آلاق .ٌرْهَبَو :نافعانثدح 7

 ا ىسول اا رسل نسا( ؟3)4/4دَح

 هبي اه هج 0 ب يذلا نمؤملا لم : لاق. اقف يبل

 اًهمعط ل «نآرقل را رَْيآل يذلا نمؤُملا لكَ «ببط اهحيرو

 اًهحير ةّناَحْيرلا كَم «نآرقلا ارق يذلا رجاَقْلا لسمو ءاهل حير آلوابط

 اهمْدط ةلظْنسلا لكمك تارا ار بل يذلا رجاَّقْلا لَكمَو رم اَهَمْْطَو بيَط
 سا مم

 [1687904 :عجار] . اهل حير لوم

 نع َةَداَتَق نع « اًمهلك نها امدح نافع انْئلَح - 1.155

 [ هلبقا ام رركم] . هَوحن . .ل يللا نَع «ىسوم يبأ نَع سئآ

 «ميهاَرْبإ نع ءروُصُنَم نَع «ةبعش انئدَح نافع اًنْئدَح - - ا

 ينإ َلاَقك هلع وكب ؛ ىسوُم يبأ ىَلَع ىمْغأ : لاك سوأ نب ديزي نَع
 لوس َلاَقامهئآَرما كلذ ْنَعاوُناَسَف ؛ ف هلا ل وبسَدْيم عري مم هيرب

 ال كلذ اوُرَكَدف : َلاَك]؟ هللا لوس َلاقاَمْمُتملَعاَمأ : :تَلاَق ؟88 هللا
 هام م وع م م هل ما

 [19954 :عجارإ] َقَرْخَو قلسو قلح نمم : ْتَلاَتق اتأَرم

 تعمس 33و نع ةبعش امدح «نافَع انندَح -55
 همس هرم

 ؛ ىّسوُم يبأ ىلع يمْغَأ :لاَق. زرحم نب ٌناَوُفَص نَع «بدحألا ًادلاخ

 ك8 هّللال اوُسَر هم رب اسم مكب يّنإ : َلاَقَك «قاقآك هيلع اركب

 اَمِهِفَلاَُق ىرْخأةرم ؛ُناَّثَعاَسهباندَحَو َقَرَخَو َقلَسَو َقَلَح مم

 [اوالو :عجار] . َقَرَخ وأ قلَسْوأ َقلَح مم : :ًاعيمَج

 00 ا مسا» 0
 اًنرَبَخأ - ةَمَلَس نبا ينعي -ٌداَّمَح انثَدَح نافع اندَح - -85ا/

 هنري اك ا 'يِبل نأ ؛ ىَسوُم يبأ نع «ةدرب يبأ نع «مصاع

 يم هد وو 30

 «َتَدَحاَمَو مُدَكاَم ينَدَخأَ همام يف هرأ ملف ليل تاذكتمشَ ,هباحصأ

 مد مها ل
 زيزه لكم اتوص اًنعمسف «٠ تقل يذلا يقلد ذاتيا نإ رظْنأ تبهُذك

 لَه َلاَقَك «توّصلا لبق نم ف يل ءاَجَ ؛ ًمهناكم ىلع اكو ءاحرلا
 ل

 ماهم م ساتا سس © طش سارع هل

 أَنْ يريحك ل َجَوَرَح يبر نم تآ ينانآ ؟تْنك ميفو تنك نأ نورت

 َلوُسَراَي : لاق «ةعاقتلا هت رتخاَف ؟ةعامشلا َنييو نجلا يأ فص َلُخْدَي مم م سب 3-7

 آل َتاّمْنَمَو مدت : َلاَقف ؟َكتَعاَقَش يف العجيل َجَوَرَع هلام هللا

 [19ا/87 :عجار] . ينافس يف نبش هللاب لري

 يبأ نح ءٌةرم نب وِرَمَع نَع «ةبعش اَنْئدَح «ناَمَع انْدَح - - ١58548

 مل يطلع هللا: َلاَق الف يتلا نع «٠ ىسوُم يبأ نَع ةَديبَ

 ىَنَح رانا يسم بوُتيل لابي « ليلا يسم بويل راها

 191/08 :عجار] . .اًهرفَم نم سستلا لَ

 نب قورَسَم نَع هَراّمّتلا ب لاَغ اًنئدَح «ليعامسإ انندَح -864

 يشع عباصألا يف :َلاَق فيلا نع «”يرعشألا ىسوُم يبأ نع ءسْوأ
 [اوا/4 :عجار] . رشع



 يسوم ا اًنكدَ مكه عَ - لحن

 نع «ةرم نب وِرْمَع نَع ٠ «يدوُعْسمْا انآ «ٌنوُراَه نب ديزي انئدَح

 معك
 تاَمْسأهَّسْنَت كف هّللا ل وُسَراَنَل مس: لاق. .ئسوُم يبأ نع « ةديبع يبأ

 راسو
 ثَمْحآ انآ دَمَحْم انآ: :َلاَغَف اظقطَكْملاَماَهْنمو انظف اَماَهْنم

 لوم :عجارإ .ةَمَحْلَمْلا ينو وتلا ينو ءَرشاَسْلاَو «ىّفَقمْلاو

 نع - يملا ينعي - َناَمْيَلَس نَع يدع يبأ نب اندَح -0
 ف يبا ىلإ اننا: لاك ىَسوُم يبأ نع ؛ ٍمَدْهَر نع ؛ ليسا يبأ

 كلما لهللاو :َكاَق :لاَثَك ةلمْحَجَت

 كن :اَنلتَك دايك ٠ انكمْحَيآل نأ 8 يلا فلح : :ٍضْمَبل انضمي لاق

 ىَلَع اَم؛ ىََتملاْمُكَلَمَح امن مكتلمح انآ ام : َلاَقَف . ًانكمحَت ال نآَتْفَلَح

 [لوهكم جانا“ يآ آلإ ام اْبح هر ىَرأَ هلع ف لحأ نمي ضرألا

 ريامزإ مز
 انك :َلاَق.“ يفوُكا ةبعش اًنئدَح « ةئييع نب نايفس انْئدَح - ١م

 يسكدَح ؟ًئيدح ْمُكُدَحأ آلآ «"ينبيآ : لاَقَق . ىّسوُم يبأ ن نب ؛ةَدرب يبأ دنع

 وضع لك َلَجَوَرح هللا قع قرن نم : لاَ هللا لوُسَر نع ؛ يبأ

 .راثلا نم هْنم وضع اهتم

 ك0
 ٠ ىلا مب ثايب «

 نع :ةدر يبأ نب هللا دّبَع نب ديرب نَع «ناّيفس اًنُكدَح - ١ةىمله+

 ُهضْفيدشَي نايك نمؤملل نمؤُملا : لاق ةّياور ىسوم يبأ َنَع ٌةَدرِب يبأ

 [اأ55:17؟ لوخمك :رظنا] . ًاضعي

 مكْنإٍراَطَعْلا لكم حلاّصلا ( 6٠ 9/4 )سيلا لممَو -4

 مل نإ ربكلا لكم ءوُسلا سيجا لكم «دجدو نمل ةرلعع نم لذي

 ةتلارجقل برلات يؤ ينثا ومال دكلو ههه

 [اوالاا :رظنا] .َنيقدَصَتمْلا

 يبأ نع اهلج نع درب نَع « «سيرذإ نبا انئدَح - ١ هك

 صعب ششي ناَيبلاَك نمؤملل نمؤملا : ف هللالوُسَر لاك : َلاَق ىَس

 [19467 :عجار] . ًاضعَب

 نع ؛ٌميهاَريإ نَع ؛ شمعألا ان اًنثدح «ةيواَمم بأ انندَح - ١ م ها/

 تحاص «يرعشألا ىسوموُبأ لكامل : 20 عُئرَقْلا نَع ءباَجْم نب مس

 3 عم مس
 مث ءىّلب : ْتلاَق ؟8 هللالوُسرَلاَقاَم تْملَعاَمأ :

 558 اق ؟ هّللالوُسَر َلاَق أيش يأ :اّهَل لبق َتاَماَمَلَف «تتكس

 ْ ق3 وح تل © لاو
 َسْنوُي نَع ءٌةَداَنَق نَع ديعَس اًربْخأ «ليعاَمْسإ اندَح 864 ١-

 ىَسوُم يبأ نع «يشاقرلا هللا دبع نب َناّطح نَع ءِرْيبْج نْب

 ُماَمْإلااَمَّنِإ ِلاَقَق : اكسس انَئاَلَص ل هّللا ل وُسَر اَنمَّلَع : :لاَق: .ةيرعشألا

 «َيلانضلا الو مِهيلَع بوُضَْمْلاِرْبَعطلاق ذو اوبك رب اق «هبمتؤيل
 هم هم 00
 ءاوعقراق ْمَكَراَذإَو ءاوعّكْراق َمَكَراَذإَو «ىلاََتهَللاٌمُكْبجُي نأ اولوقف

 هللا عَمَْي منسي ُدْسَحْلا َكَلانير مهلا : اوُوَُ هدمَح مهلا عمس : َلاَاَنِإَ

 ل عمرو يرتظألا ىسوُم يبأث يدَح .

 مكسيما نإ ءاوقر مادو ءاوجاة دحوم

 [اةا# :عجاز] . كلب كلت : :8 اسال مكلف كرت

 00 0 ىَسوم

 : هللا ل
 6 ملل

 وساق 5مم :غجار]. ابَحأْنَمَعَم ءرملا :
 ةننفل

 نع« «شَمْعألا نَع «ناّيفَس نع ٠ عيكو هانئدَح انك - -|ةىخك

 ىسوم يبأ نع ؛ قيقش

 هم ممم 2 مل

 يهرب هر شهنو
 0 2 عش اًنئدح + جينان - -١ةك'؟

 ”(هلبق ام

0 

 يبأ نعن قيقش نع «٠ «شّمعألا نَع «ةيواَمموبأ اننَدَح - اوك

 اهي آمال مُكئارو نمنإ : 5 هللا" اوُسمَرَلاَق :َلاَق.ىَسب

 اَمَو مَّللاَلوُسَراَي : :اوُناَق «جرَصْا اَهيف رك ملل اكل
 [اوالا١ :عجار]. لمَقلا : لاق ؟جّرُهْلا

 يبأ نَع «قيقش نَع «شمعألا انكدَح «ةَيواَسوبأ انئدَح -14

 لئاقيو هةَعاَجَش لئاقي جلا نَع هللا لوس لس :َلاَق. ىّسوُم
 : هللا لوُسَر لاَ ؟ىَاَعَ هللا لبس يف كلذ يأت داير ثقي ٌةمَح

 :عجار]. لَجَورَع هللا لبيس يف َوه اللا يه هّلا ةملك نوُكَت لاك
 اةحلففن

 «ةرُم نب رع نَع «شمعألا انكَدَح « ةيواحم وبأ اَنئَدَح - ا١ةلكم

 سْسَخب 8 هللا لوُسَر انف ما : :لاَق. ىَسوُم يبأ نَح «ٌةَدْيِع [يبأ] نع

 يف 0 200 لمت رس يسع لس ل ير

 ضفْخُيهنكلو مانينأ هل يبي الو مايل ىلا نإ َلاَقَف .تاّملَك

 َلئكراَلَلَمَعَ راما لَسع لب ليلا عك تْمكرَيِو طسقلا

 هِلإ ىلا ام ههْجَو احبس اتقرح 1 هش ولولا هباجح ٠ ليلا مَع

 [19004 :عجار] . هقلَخ نمهرَصِي

 يما سل لب

 قلة :لاَق سوم يع ا نتي دع يب نع

 هلل ميو هبةكريَنإ لَجَوَرَع هللا َنمُهمَمسَي ىَذأ ىَلَعٌربصأَدَحأ ل

 [19765 :عجار] . هه مه 6 مهيفاعي وهو ءدلو

 ١ 8 لاق. اي يأ أدع «يبنشلا نع ؛ سارف

 «رخآلا باّتكلاو لوألا ٠ باّتكلاب ب َنَمآ ل جر : :نِيئرم مهرج

 1 2 هر

 لوُلْسدِبَع
 رج وتو 8

 ُ اهدا َنسْحاَ اهبد دأَف ةمأ هلل جرو

 ماع هام سم ص سال
 هديسل َحّصَنو هير ةداَع َسْحأ

 همه عل هوم

 9و ءاّهَجُوَرتو اًهقتعأ مش

 [19751 :عجار] . لاق امك



 يمرس
 نع ؛ثايغ صح اكدَح « ينبح - - ١9464

 هع
 هللا دبع نْبدَْرَب

 مل ع
 ىَسوُم يبأ هدَج نَع «هيبأ نع قرب يبأ نب

 َحَتَق ام دْعَب « يمك نم سان يف ا هلا لوُسَر ىلع : لاك يرعشألا

 . نري ملا دهشت مل دحال مسفيملو ءانل مهاد « ثآلكبريَخ هام امل

 َنُبَديسأ نأ ؛ ِنّسَحْلا نَع «سْنوُي نع ؛ ليِعاَمْسِإانئدَح - ١884-

 «ةَليقَع “تءاَجو انلَجَع ؛ناهبصأ نم ىسوم يبأ مَ اكلم :َلاك ِسْمَْمْلا
 :تلّقَف - يرعش انألا مآ ينعي - :لاق هتك لني ىلا : ىَسوُم وأ َلاَقك

 طوهسووم سم 2
 ةلأ :َلاَقَق . وَلا ٌعَمسْدَمَقَكت فج مناهل رجس نم اهداف « ىلب

 شر يل :اَنلْقَف ؟هاَندَحُي قة هللا وسر َناَك اَنيِدَح مُكُيَدَحُأ

 و :ليق ؛ جملا ةغاسلا يبني كدي ا هللا لور َناَك :َلاَق.ُهّللا

 2 لاق ؟نآلا لفت ًممرككأ : اوُلاَق ٠ لقلوب ذكلا : لاق ؟حْرَهْلا

 َلفَوراَج لجل لتي ىَّنَح اضْمَبْمُكْضَْب ب لشق هنكلو َراَمْكْلام ١ مكعب

 :َلاق ؟اَننوُقع اَنَعمو :هللا احبس : وُ مَ نب لَو هَ لَ ُماَحأ
 و سر كوس

 ىَلَعه ؛نآ ْمُكْدَحآ ب َّسْطَي ىّنَح نامل كاد لْهأ لوُشعَ عزني هنأ الإ آل

 . يش ىَلَ سلو: يش

 ةماعلا
 لت مكاو يكرنثانأت يضخ القل هدي دَسَحُم سل يذلا

 سلع مم
 جرح نأ الإ 9 نين الإ َد هع اميف اجرح اهنم مُكلَو يل دجأ امو نومألا

 .انيش هيف ثدحُت ملال امك اهنم

 يري لل نع ولاد لعاب 0

 000 :عجار] مهر ثيدَح

 2 ميري مع سارع ةرع شةدلا
 نَع هدير ُنْبداَمَح انئدَح «برَح ْنْبناَميلَس انْندَح - -١ة4الا

 .(ح) يمر ْمَْر نَع «ةبآاق يبأ نع «بوُيآ

 ثيدَحل اَنآَق :َلاَق. بتر نَع ء(يبلْكلامساَل هيكدَحَو : ُبوُيأ لاَ
 سا ساس

00 2000 - 
 .. .هَماَعط مدقق ىسوُم يبأ دعاك : لاق. ظقحا ٍمساَقْلا

 [19444 :عجار] . مَدَهَز

 0 لق يأ نع بوي

 ْثيدَحل انآ :َلاَق. . ٍمَدَصز نع ؛ « يبا مسالا هيدَحَو : ُبوُيأ لاَ

 اهو اهب ءيج «هندئاَمب احد ىسوُم يبأ دعاك لاق. ظفحأ مساَقلا

 94 هلو. رك . جاَجَدمْحَل

 ل هلا لو قا .هيآع ١ ٠ ىسوم

 عل
 اوما .عجار] .دصَقْلاْمُكْيلَع : قف هللا لوُسَر لاقت : لاك ؛قّزلا

5 
 نع هوم ءالئكس نع ءديتسأ ياخ ١- 11م1

 2-00 :عجار] . ةضيرتلا اردو 5 502

 رشا ىت ىسوم م يبأ ث ثيدَح نيب

2 
 نب ةَماَسَق اًنئدَح «فوع اًنئدَح اديس باخ ١- رم

 .(ح) يلا نَع « ىسوم يبأ نَع ءِرْيَمَز

 تعمس :َلاَق .ةَماَسَق نَع 2فْوَع انثَدَح هده ءانثدحو - 5

 قمر : هللا لوُسَر لاَ :لوقي يرعشألا

 مهم 4ك ضرألا رْدَق ىَلَع ٌمَدآونبَ ءاَجَ «ضرألا عيمج نماهَضبِ
 كلذ نيو دْرَحْلاَو لهَسلاَ «كلل َنْييَو َدَوَسألاَو َضييألاَوَرَمْحألا

 [ا١941 :عجار] ليو باو ياو

 ا

 هل حلا : :َلاَقَق «حتطسي لجَرءاَجَ ٠ نيطلاَو ءاَمْلاَنْيَب هب رْضَيدوُ

 هاو روم < سمو 0000
 مث «ةئجلاب رشي هو هل تحتم : لاق ,هقط «ركيوبأ ره اذ «ةئجلاب مشي

 ؛هلض مع وهذ ةئجلاب هرشسَبَو هل حملا : َلاَقَق تسيل جر ءاَج

 هرشبو هلحتفا : :لاَقَك .حتفتساَكل جراج مت جلبت نقتل

 - ه5 ُداَمْنْع وم اَذِإَف :َلاَق -ُنوَُت ىَوْلَبْوأ - هيب . ىَولَب ىَلَع هلا
 مايل ربو سعي ملا 8 سمع
 علورعم :عجار] . ناعَتسمْلا هللا : لاك «ةثربخأو نجلا هيرعَبو هل تحتف

 يومسارب معهم
 اي نبا ينعي - نام انئدَح ءِرَمعج نب دمحم انئدَح - - 1١8

 ْعم(407/4) تنك : لاق. يرمشألا ىَسوُس يبأ نع «َناَمْثع يبأ نَع -

 لوك يف سي ثدى. . طئاخ يف ل هلا لوس

 م1 ه+0 :عجار] . ناكل هللا ىَلَعَو ارْبص م ١ اَعَحسْلا هللا : هيك َناَمْنع

 «عفات ينربْخأ ,هللا دع نَع «ديعس نب حياد -
 سبل لحأ : َلاَك كف يِنلاِنَع ؛ « ىسوم يبأ نَع ءدئه يبأ نب ديعس نع
 [199/144 :عجار] . .اًهروُكُذ لَ مرحَو .« يأ ءاّسنل بّهذلاَو ربرحْلا

0 

 اَمكَح «ةَراّمع نبا ينعي تبا انكدَح «ىَيِحَي انبدَح - 94١ ١-

 هيرب هارب هع

 :عجار] ٠ ناي نْيَع لُك : لاق ىلا نَع سوم يبأ نع ؛ « سيق نبا مينغ
0 

 وباريس اَنِدَح :ةَرقانئدَح ديعَسُ"ب ىّيحَياَنندَح - اوما
 ِنَمِيلا لْهأل نإ .ا بلاك لاك. وين قرب يب نع ٍمَكَحلا

 اَمَق «ريعشلاو ةرذلا نم نملاَو لَم ّسَعْلا نم ملا اَذَه - ةيرشأ وأ - يارس

 [1ةؤ٠4 :رظنا] . ريشا علا :لاك ؟اًمهيف يمت

 يبأ نَع ؛َناَمْنَع يبأ نَع ٠ «يميتلا نَع ؛ (ىَيحَي اًنئدَح 87 ١-

 ىَداَناَهْيلَغ لُجَرالَع اَمّلْكَف - . ةيزكوأ - ةّيفع يف مولا َدَحأ : َلاَك . ىسوم

 اي :َلاَقَك ٠ ليل يف هِيَ ىلح قف ياو كأول الإ هلل
 َدْيَع ايو - ىسوُم ابآاي : َلاكمث ءابناَغ ومس دره

 :َلاَق ىلب تلق :لاق ؟ةّنملا وك نم زنك + ىَلَع كلر هلآ - سي نب هلل
 رع ع عرس علك -

000 

 نب ديزي نع دْيعَجْلا انئدَح «ميهاَريإْنْ بيكم انندَح 9484 ١-
 5 0 مرام اس يعم ع
 يبأ نع بْنَك نب دَّمَحُم نَع ءررحملا (نباريشُب نب دّيمح نع ( ةفيصخح

 موكل :عجار] هللاب الإ



0 
 د ا١وده4 ح

 دخان: :لوُشَي ف هللا لور َعمسهّنأ «”يرمشألا ىّسوُم
0 

 .ةلوسَرو هللا ىصحآلإ «هب يتم

 ِبَمْصُم نَع ءِرَشْعَم وب انئدَح «ديلولا نْبْفَلَخ انُنَدَح - ١ة4م5

 :لاَق. ىَسوُم يب نع «ةَدرب يبأ نَع ءردكدملا نب دَمَحُم نَع « تبا نب

 ”يناوطت أ «'يدوُتي يتأيآلإ ملام م ام ف هللا وسر لاق

 [ا19114 :عجار] راثلا نم يئاّدف اَذَه : لوفي

 مصارع مي ةدقر
 امدح :ًالاَق. دبع نب دَمَحَمَو رْضَنلاوُبأ انكدَح - ١ يم

 :لاَق: ىَسوُم يب نَع «ٌةَدْييح يبأ نع رم نْب مَع نَع يدوعسملا

 ٌدّمَحْم اَنأ :َلاَق. انظفح امامهم ءاَمْأ هس هللا لوُسراَنل ىَمَس

 [18/04 .عجلر].ةّمَحْلَمْلاو وتلا يبو «رشاَحْلاو « يمقمْلاو «دمحأَر

 اَمدَح 0 ادييللا

 ريم مم
0 

 وب َثدَح :لاَق. حلاَص ْنَع ؛ يبأ انئدَح بوي انئدَح -- 37
 ثراَحْلا ادع مفانَنْبِنَمْحرلاَدْبعنأ هرَبخأ ةَمَلَس بآن دال

 طئاح يف ناك 8 هللا لوُسَرنأ ؛ ربح ىَسوُم اب اذ ؛هربخأ يعاّرحْلا

 ًةلوُسَر َلاَقَق هك ءركبوبأ بابل َقَدَن « هْيلجر يدم رْثبلا فق ىَلَع ةّئيدَّملاب

 ىَلَدَك ءركبوبأ َلَحَدَم «لَممك ةٌنجْلابمرشبو هلثذنا : 2 هللا

 ُهْشَبَو هَلْنَدَلا : :8 هللا ل وُسَرهكلاَقك : هفط مع بالا قَد م يلج

 هّللا لوُسسَر هل َلاَقَف ٠ , دنا بايلوت لمَن ةّنجلاب

 لعمف ؛.ءالب سو لا هرب هل انا 2

 روادهربا ضاع - ما سرب ةرعاش ل

 نب دامح اًنئدَح : لاق ناََفَعَو ىسوم نب نسَح اًنئدَح - ١- ةخذخم

 ىَسوُم يبأ نَع ةَدرَب يبأ نع «ةَراَمَع نَع ءدْيَز نب يلع نَع ٠ :ةملَس

 ديعّص يف َمَمألالَجَورعهَللمَمْجَي :88 هللا لور لاف : لاق يرعشألا

 سموك لكل لم قلي عَدصمالألجع لادا مايل ميأدحار

 # م م ةاس ءاوقيو 1-2 .٠
 لَجَورَع انيرانيِتأي مه هال مهتوُمحْفي ىّنح مهوب ؛نودبمي اونا

 «نوُملْسَمْلا نْحَن :لوُفَنف ؟ ْمكآْنَم: لوقف ٠ «عيقر ناَكَم ىَلَع نْحَنَو

 َلَمَو :لوقيق :لاق ٠ لَجَوَرَع اير رظتت َنوُنوعبق ؟نورظََت ام : لوفي
 «هورت ملو هنوُرعَلا فيك : لوقف معَ : :نوُلوُقيف ؟ هوست انإ هور

 اًهيآاورشبأ : لوف ءًاكحاَّص اَنل ىَلَجَتق ؛ هلل دع ل هن معن : َنوُلوُقَيك

 راّنلا يف ُهناَكمْتلَمَج الإ َح ٌدَحآْمُكْم سنه (4 8/ 4]نسلنُسلا

 . اينارصن وأ ايد دوه

 ا ا
 دْيَز نب يلع انربخأ ٌةَمْلَس نب داَمَح اًنئدَح «ناَفَع انئدَح - ١869|

 اَنيفَو زيزعْلا دّبَع نْبَرمع ىلإ اندَكو : لاق. يشرفلا ةَرامع نع ءَناَعدَج نبا
 هلو هو سأل اكو هل سا مسا

 دبع ُنْيَرَمع لاق «َمجَر ؛ةدربوبأ جرح امل اًنتَجاَح ىَضَقَف « «ًةَدرب وبأ

 م م لس مصاص ل

 : :ةدرب وبأ َلاَقَك : َلاَق ؟كَجئاَوَح ضفأ ملأ ؟كَدَر اَم حيشلا ٌركْذأ : زيزعلا

 َمويْممألالَجَرَعهللاْمَمْجَي :َلاق اقف يبل ِنَع يبأهيكدَح ايدَح لإ
 اين «ةدرُب يبألٌرَمع َلاَقُك : َلاَكثيِدَحْاَركَدَم . ٠ .ةَمايقلا

 رمش

 روس لو

 نعطي يبأ نم همس َنآل 2( معت :598 رار هب ثادحي ىسوم

 .8 للا لوس
 م مرر ةرالال

 .(ح) ركبوبأ انربْخأ ءِرماَع نب ةوسأ انئدَح - 2000

 م ص عرب مرج هلع ل
 «نيصخ يبأ نع «رشأيم نيكو 52 : لاق . دمحم ان نيد

 مدا :عجار] . ناجل «ديدَج هم 0

 يبأ نع «ليئارْسِإاَنكَدَح (رماَع نب َوْسأ اند 1184١

 ءاّهسْفت يف ُهميِيلاَرَم مأتسست : لاق عقد ويأ ني ب نع «قاحنمإ

 [1910 48 :عجارإ . جوت الق تبآ نإَو «تئذأ دقق تقكس نإ

 ساب يي عير انكدَح «قباَس ْنْب دَّصَحُم اَنندَح - 1184

 يِنكدَح : :ةدرب وأ لاق در يبأ نع ؛َقاَحْسإ نب ةّيواَعم نع - ّيرْصنلا

 ٌرَع هللا َلَمَج ؛ٌةَموُحُرَم ةّمألا هذه : :لوُثي ف هلا لوس حسه « يب سمسا ع رع

 نم لجَر مهنم ْئِرْما 2 ىَلإم مد ةَمايقلاَ موي ناك اذه“ اهنيب اهباذع لجو

 .راّثلا ص كاف نوكي اَدَه :لاَقَ نايذألا لمآ

 هّللا دبع ْنْبْدواَت انئَدَح نوع وبأ انكدَح َناّمَع اًنْبدَح - ومو

 ٌةَمَمَح هلُلاَقي الُجَردَأ ؛ يريمحلا نّمْحرلا دْبَع نب دْيَمَح نَع «يدوألا

 هم
 «َرَمُع ةقالخ يف ازا َناَهَبصأ ىلإ جَر رح «اق دََّحُم باَحْصأ مناك

 ًآقداّص ةَمَمَ ناك نإ كال ب حيل مي ةمَمَح إما : َلاَقَك دي رع

 كال مهلا ؛ةرك نو ؛ هلع معاق ابذاك ناك نو ٠ م
 14 00 ” همام م

 «نطتلا : رماح لاقل َلاَق اه رف نم

 ديهش ةَمَمَح نخل تلم و9 كل ماحب

 ساق اق دز كح عَ - لحاشت
2 0106 

 عشة لاو
 لاق : :ربذمْلا ىلع لوُقَي ىسوم اَبآ تعمم : لاق. ةَشْبَك يبأ نع «لوحألا

 كبَق ,قبعي كيذحُيالذإ راطتلا ٍلكَمك حلأصلا سيلججلا لكم : لق هللا لوُسَر

 .ريكلا بحاص لكم ءونسلا سيجا لَو ؛هحير نم

 ءهبْقت نم بلا يم اَمْنِإ :48 هللا لوُسَر لاو :لاق -96

 . نبل ارهظ حلا اهي ةرَجَش لص يف لَم قير لكك بلقلا لمان
 للا طق انف مكي: و ل لوُسَرلَك : لات --5

 ب حبصيو انمؤم زلم يسْسيَو ءًرفاك يمسْيَو ءأنم زم اهيف لجرلا حبضي ؛ ملظملا

 يشاتلاو * يتلا مال ندد مقل سد ايات نا

 مم مرر يو مر عه شرو
 :ةَداَحُج بيد دّمَحم اًنئدَح «ماّمَه انندَح ءناَدَع اًنكدَح - 1 يا

 ِس « ىسوم يبأ نَع ؛ «ليخرش نب لئلا نع ءاناورك نب سحرا دبع نع
 اوُمَرْلاَو - - ةّنتفْلا يف ينعي - مكراتوأ | ءْلعَكو و «مكيسق اورسك : قف يتلا

 [اةقكم :رظنا] مد ينب نم رياك ايف اوُنوُكو « توُيبلا َفاَوَجَأ



_ 
 نييفوكلا « دنس

 ص١ 44 ١ 1 | ١

 نع ةداَتَق نع ٌفبعَش اًننلَح «ديعّس نب ىَحَياددَح - 464 ١-

 مريوب رعبا
 َنآرُقْلا ارقي يذلا نمؤملا لَكُم : :لاق ف يلا نَع ؛ ىسوُم يبأ نَع ء سْنآ

 ًارْقَيأل يدنا نما لَقتَو "بط اًهُحيِرَوْبْيط اًهُمْنَط « ةّجرتألا لك
 ري يذلا قفانملا لكمَو ءاّهل حير الَوٌَبْمط اًهَْط ؛ رتل لكم نر

 :ةَرَم ىَحَي لاقو) اًهكَمْفطآلو احر بط . «ةَناَحّبَرلا لكمَك َنآَرُْلا

 اًهكحيرآل ةلنحلا لكم نارا ريآل يذلا قفاسملاٌلكمو (رم اًهمْنَط

 [1999/4 :عجار] . ) ديادوس

 ل هرج نشر

000 
 ترقأ : هتآلّص يف َسَْلَج يح مواسم ل جر لاَ «ٌةالَص هباحْصأب

 :َلاَقَك. ٍموَقلا ىلَ لبقأُهالص'يرمشألا ىضُ امله :ةكزلاو اب ةالّصلا

 : ين لق : نّمْحّرلا دبَعوبأ َلاَك) ُموَقلا مرا ؟اكَو 1 ذك ةَملُك لئاقلا مكي

 :لاَق- هلا دبع نب ااطحل ؟اهتفاطح اي اًيَكلَمَل :َلاَق - - وسلا :مَر
 مع

 اَنّيلُم انآ: :ٍمْوّقْلا نم لج لاق ؛ نب يكلف. للا

 يف نوُنوََتاَمَنوُمَلَتالآ : يرعشألا َلاَقَ َنْيَحْلا الإ اهب َتدَرَأاَمَو

 :َلاَقَك :٠ انتَ انكي اكس امم انبطَح 8 هللا يبن ؟مُكَنلَص
 آلو) :لاق او اوبك ربك إم ,مُكورْفأ مكس م «مُكفوُشص اوميقأ
 اوبك َمَكرَو ماما ربك اذِإ م ُهّللامُكَبِجُي ؛َنيمآ : :اوُنوُقَك َنيَناَضلا

 كلك : :4 هللا يتلا ؛ مك عكر مك مكمل اوكا

 ُدْمَحْلا كلاي مّمَللا اوُلوُشَق. ٌهَدِمَحْنَملهّللا ٌعمَس : َلاَكاَدِإَف «كلتب
 هاضصا#

 ْنَملُهللا مِمَس هن ناَسل ىلع َلاقَلَجّورع هللا مخلل سَ
 ٠ رسم ع2 ماع صل لا ع ما

 قدْجْسيْماَمإلا نإ اوبس ويك دسك اإَو؛دمَح

 نكن سال نإ كلب كلك : : هللا يبا ْمُكلق مكرم

 مالّسسل هلل تاَودصلا تالا تحت : :لوُتيانا ْمُكَدَحآ لوك لوأ نم

 دج ىَلْعَو اَنيلَع مالا كن ريو هلا ٌةَمْحَرو يل هيأ كيل
 سم عر هلاص كت ل م5

 ةعجارإ ُهَلوُسَرَو هدْبغ ادَمَحُم نأ دهشأَو هللا * آلإ هلأ ال نأ هش «نيحلاصلا

 علوم

 دمح اًنبلَح ءدلاَخ نب ةرف انئدَح ؛ديعس نب ىَبحَيانئدَح - 1[

 ىلإت لبق + ًيرعشألا ىَسوُم وبلاك لاق «ةَدْريوُبأ اًنئدح « لآله َنْبا

 نعول ينمي احيا نم نآجَ يعم "يبا

 اَبآاَي :لوُقتاَم :َلاَق ٠ الكنسي يلو لَمْللاَس اضآلكت «يرََ

 ام قحاب كَنعَب يدْناَو : :تلُق :لاَك-
 سوهو هر

 :لاَق؛ نت دانيل شات :نهأ ان ىلع يات

 لمْعَتْست - ًالوأ - يّنِإ : لاق« تّمصلق ِهتفَش تخت هكاوس ىلإ ظل ين ناك

 َنّبهَللاَدبع ايو - «ىَسوُم ا ايَتنأَبَعْلا نكلو هدام اَلَمَع ىَلَع

 :َلاَ هيلع مدام ؛ ِلبَجَنُب ٌداَمم هَمِبئآَمَك « ٍنَسْيلا ىلع هب - - سف
 ناك :َلاَق؟اَدَهاَم :ل نك 'قكوُم هدذع جراد «ةَداَسو هل ىو زنا

 مامر تمار 006 كس عل هكا

 ؛ لتقي ىتح سلجأ آل : :َلاَقق وت وسلا نيد هنيذ عارم مكسأق دوه

 سْيَنْب هللا َدْبَع ايو - ؟ىَّسوم

 0 | (ف/ك)ا 14917 ح رشا ىم ن"نىسوم هد ثيدح 0

 ليلا رم "لق بتات - -رازم آل سا

 ل جار يت يضر

 يو ةيممع يي

 نب ةدرب وبأ ينئدح نايس نع : ديعس نب ىَبحي انندَح - 146 ىلا

 ناك : لاق. يرعظألا ىَسوُم يبأ نع هج نع در يبأ نْب هلا دبع

 ءاوُرَجْوُت اوُمَفَشا : :َلاَق «ةَجاَْلا ود وأ «لئاسلاُهداَج نإ 8 هللا وسر
 ١[ 815 :عجارإ . أَم هلوُسَر ناَسل ىلع لَجَورحهَلاٍضْقَْْو

 جر اضمن نياك نمؤُملل'نمؤملا :َلاَكَو 7

 [اومم»

 هسفت هببةبّيط هبرمأ ام يدوي يذلا نيمألا ُدْاَخْلا : :لاَكو *١44-

 0 [191/41 :عجارإ . َنيقدصتَملا ٠ دحأ

 يءهسار»ب هرب تمرس
 اندَح :آلاَق. ِرَفْعَج نب دَمَحَمَو ديعَس نب ىَحَي انئدَح - 106 3

03 

 ع مرو .اع
 نيا لاَ اق ةرم نب ورمَع يندَح : َلاَك : :هئيدَح يف ىِيحيلاَق - ؛ةبعَش

 :َلاَق. قل يلا نع «'يِرَمْشَألا ىَسوُم يبأ نع - ْيناَدْمهْلا رم نع : :رمعَج

 ةّيسآو نآرعع تْذبميميغ ءانشلانم لُمْكَيْملَو ريثك لاجل نم لمَك
 رئاَس ىَلَع ديرتلا لضقءاَسْنلا ىلَع ةشئاَع َلْضَ نإ ؛ٌتوُعَرَف ةأرما

 [19ا/8؟ :عجار] . مالا

 ا ملم
 2000 َلاَك.

 سامر ساس 2.
 م م يم ٌهَموُصَتامؤَي

 . مثنأ هوموص : قف هللا لور لاَ ادبع هذ دوهيلا هموصت

 «ٌةَدرِب يبآ نَع « ىَيِحُي نب ٌةَحْلَط نع , ةَماَسُأ وبأ اًنيلَح -7

 ةَمالا موي ناك نإ (5 ١١/5 )8 هللا لوُسَر َلاَك :َلاَق ىَسوُم يبأ نَع

 نم كواَدف انه: :هل(لاَقيف) للملا ٍلْهآْن ملُجَر نِمْرُمّلُك ىلإ عقد

 [15914 :عجارإ .راثلا

 ميم # سرا سيب

 نب سيف نَع ناّيفس اًنندَح «يرّقَحلا دوا وب انئدَح - الحلال 9

 نم تمدك :ىّسوُموبأ لاق :َلاَق . باّهش نب قراط نع ملمس
 لالهإك لالطإب : :تلق : :لاق ؟تلكعأ مب ف يلا يل لامك : لاك ميلا

 «آلا - يني - :تلُق : :لاق ؟يْدَم نم َكَمَمْلَه : َلاَقَق :َلاَق قيل
 يمؤوق نم رات مك ةيرملاواًنصلا نيبو تيبلاب"تنفأطق يتم مأَق :لاَق

 حاب تللهأ ةّيول مويا ملف تللْخأم مثهئلسََو يسأر تشم

 ىَاَمَتهَللا يضر ؛ٌرَمْعَو ركب يبأ ةَراَمِإ كدب سانلا يأت نكت : لاَ

 َكْنِإ :َلاَقَك. يٌراسق جر ءاَجْذإٍمسْوَمْلا قوس يف 'فقاو آي اًمُهْنَع

 رمال اهي :هسْلُق : :لاق «كشلا نش يف ٌنمؤُمْاَر مآ ثدخأ ام يَ

 ءاوسنأَ هب ْمُكيلَعمداق َنيمْؤُمْلارمأ اذه ديل ين يفي 1 ياكم

 ايلا ىلا هللا باَتكي دخت :يل َلاَقَق :

٠١ 

 نسب اَنْ «ٍماَمتلبرمأيهّن

 [1:074 عجارإ يهل رحت ىلح ليم سم سل كس 8 0
 8 ١

 نى

 0 ع -



 - _نييفوكلا ضسم
 يبأ (نزاديعس نع ”يدنكلا رم ان ميكو ندَح - 4

 هللا ىلإ بوُثآل يّنإ : : هللا لور لاق : َلاَك لج نَع ؛هيبأ نع هةر

 [؟/٠ :رظنا] . رم ةقم موي يف لَجَورَ

 .رحْا يبأ نب ةريغم ينعي : هللا دبع لاَ

 نع درب بأ نب دعس نَع كش الح ؛ عيكو انثدَح - أ[ 8

 ءِنَميلا ىلإ لبج نب داعم انآ يِبلا يتعب َلاَق ىسوم يبأ نع ٠ هبيأ

 «ريعشلا َنمرزملا :هكلاق اضراب متصْيباَرسنإ ١ هللا لور اي تل

 [لؤقح» :رظنا] . مارح رك : َلاَقَم ؟لّسَعْلا نم /منبلا : هل لاقي بارشو

 نع ؛هيبأ نع اة يبأ نبدي نكاح يكونَ - 1141

 كبل دجنسَملا يف لجلب مُكدَحأماَذإ : : هللاوُسَر لاَ : لاق. هدَج

 [191/117 :عجار]. اهلوُصُن

 «ةدرب يبآ نع  ىيحَي نب ةحلط نع «ةَماسأ وب اند ١-
 لك ىلإ عقد ةماّيقلا مويا نإ : 5 هللا لوس لاك : لاق ىسوُم يبأ نع

 [19914 :عجار] راما اذه : دل لاقي ؛ ٍلكملا لهآ نم لجَر نمؤم

 ءِنْسَحْلا نَع ءُناَمْيلَس اربح «َنوُراَه ْنْب ديزي انئدَح - لح

 َلَقق مهي ناَملْسُمْلا هجاَوتَذِإ لاَ. يتلا نَع « ىسوُم يبأ نَع
 م يق يهل سا لركو لاع
 لاَباَمكل تاق اذه «هللاَلوُسَراَي : لق ءراّثلا يف امه باص اَمهْدَحأ

 [1ة117 :عجار] . هبحاّص لقد رهن لاق ؟ل وعملا

 ديس يب نخ «ةرطق يب نع واخ هتان 7
 هل ندي مل ءاثكلك ءاّسفض ٌرمُع ىَلَع ىسوُم وبأن دانس لاق. يرْدخْلا

 هلو :لاَق ؟َتْعَجَر كئأَش ام :َلاَقَق . رمح هل عج

 أ يب اذه ىلَ يل :َلاق . عجيل هلي مل نآلك نتا نم "وُ

 َكلعم انآ :تلقَك «ىلعَتهَّللا !مُهََشاَنق همك سلجم ىتاق ؛ َنكَمْفآلَو نكمل
 جاب انا. ىلخت كذب هل اوُدِهَشف 55

 بأ ننديعس نع ولست ءٍمسانلاَنبا يني مشاه

 يشأ :88 هللا لوُسَر لاَ لاق. ىسوم يبأ هدَج نع «هيبأ نع قَدْرب

 2# 7 م

 لدقلا اثدلا يف ْمُهْباذَع امن «باَذَع ةرخآلا يف اًهِئلَع سيل «ةموحرم ةم

 [قلوهوت :رظنا] .لزآلزلاو ٌلبلَبْلاَو

 و لق نال :ث هرم ثلا

 :ىّسوم 0 0 معطل 0-5 َليِعاَمْسِإ (وبأ) ميهار ريل

 وبأ هل َلاَقَك «موُصَي ديزي اكو رس يف ةضْبك يبأ نب دبزيو وه بَحطْصاَو

 ءُدبَعْلا ضم اَذِإ : هّلللوُسَر لاق :لوُقيارارم سوم اَبأ تغمس : :ةَدْرب
 نرسل 6 م

 [14441 :رظنا] . احيِحّصاميقملَمَْياك ملم رْجألا مدل َرئاَس وأ

 ٌنَفعَج اَنكدَح :ًالاَق. دّمّصلا ُدبَعَو نافع اَنثَدَح - 135

 وبأ اًنئدَح : :لوُقَي قي ينوَجْلا نارمع انآ تغمس : هيدَّح يف ام لاَ ىَنْعَمْلا

 [م - ايرتشألا ىسوم يبث يدَح
0_0 0 

 ةرطَحي (611/4]َوضَو «يبأ تشمت لاك: ؛ سْي نيه بعير
 لآلظ تحن هكا َباَوبلَذإ: :48 هللا لوس َلاَق : :لوُشي علا

 َتْنآأ «ىّسوُم ابآاي : َلاَقَق. ةكيهلا ثر مولا نم جرم : لاك فويسلا

 :َلاّقَق هباَحصأ ىلإ ٌعَجَرَق : لاق «معَن : 0

 هيب رق ولا ىإ فيس شم هس هي نفح رس مش السامع

 [10007 :عجار] . لق ىّتَح

 بع نب يلع اندَح ١7
 نْب هللا دبع ِنْبِرْكَي يبأ نَع ؛ تلا نارطح وب انئدَح «ىَمَلا دمّصلا

 هول نم ةميخ

 مسرعا |
 دبع نيزيز ملا دبع اًنئدَح ءهّللا دبع

 هللا ين :لقثثأ ا للسن« هي نع« سي

 هر هلو
 39 .عجار]: و نمؤملامهلعافوأعي

 أ هع نضل اح هلا دب لع اح نحلل

 بقل مذاب هاته اتا م اج رات كن

 ٌادرآلإ ىلاَمَت هير ىلإ اورظني نأ نيو ٍموَقلا نيام انها

 [14434 :رظنا] . نْذَع تاّنَج يف لجو رع ههجَو ىلع ءاربكْلا

 2 مم مو مرر كت ال عام يام سار هع س
 نس تينت عاده يأ: لاق. نوُراَه نبدي انثدَح - اند

 2000 َنئ

 [اةم١ .* عجار] .نورخألا مُهاَرَيآلَو نمؤُملل

 نَع ؛ديعّس نب نايفس انْئدَح : لاك ذاَعُم نب داعم نندَح - نطحف
 مرو رعسم

 ف يبل نونا دوهَي تناك : لاق هيبأ نَع «ةَدرب يبأ نع ميد نب ميكح

 :ْمُهل لوي ناك اَكَف ّدّللا م 2 ري 0

 سرا 6 0
 [14416 :عجار]. ْمُكَلاَب حلصيو هلل

 :هّللا دبع َلاق) اجمل بدسم اح - 06

 هني ليعاَمسإ انندَح :َلاَق (حايصلا ِنْب دْمَحُم نم انآ هتعمسَو
 0 :لاَق. ىّسوُم يبأ نَع «ةدرب يبأ نع ء ديرب نع ءايرَكَ

 نم لبألا نم اجلا بوُنُق نم أ قت هَنِق آرُشلا اوُدَهاَمَت :

 [قوال/# :عجار] . هلْفع

 يبأ نب ديعس نع «ًةَبعش اَنئدَح «رفعَج نب كَمَحم نْئدَح - 7

 ملل لك ىَلَع :َلاَق هنأ ؛ ؛ يلا نَع ىّسوُم يبأ نَع ؛هيبأ نع درب

 «قدصقيو هش عفن هديل ب: لاك ؟دَجَيْمَكنِإَف اوُلاَق ةَقَدَص

 نإ ل دولا ةجتلا أمم 4 لاقط ل اوُناَك

 0007 :عجار] . فهلا نعلم 200

 نَح ُايْفُس اَنكدَح 'يدْهَمُنْب ِنَمحرلا دبع اند - 14977

 :َلاَق . ىسوم يبأ نَع درب يبأ نع «هيخأ نع ءدلاَخ يبأ ْنْب ليعاَمْسإ



 م علل
 ناري مج "لاق. هللا لور ىلع َيرَعمألاٌنم نجر مد

 علمك
 194١[ :عجارإ . 1 يدم مخ ١ تيل «لَمَعْلاب

 يعش مص وسوم 0
 دقق تنكس نإ « ايت يناس ا للسوق: ىتسوم ونبأ

 [190/46 :عجارإ م ركب مل تركنا انو ند

 سا سل وعاو
 . مع : :َلاَق ؟ درب يبأ نم هتعمس وأ هم هتعمَس : سئويِل تلق

 سمسم
 وبأ اًندَح «ٌةَملَسَنْبا يِنعيداَمَح انكَدَح هب اًنئدح - 1١16

 هّللا لوُسَرَنأ ؛ هيبأ نع ؛ « ىّسوُم يبأ نبا ركب يبأ نَع ؛ «ينوجلا َناَرمع
 َلَخَت اهب اقداَص ؛ ممّللا ةلإ هلإ ل : :لاق نم سانا اورشَيو اورشبأ : لد. كف

 َلاَقَف مصدق ةورشبل كف ررمع ؛ مهل «ساّنلا ورشي اوجَرحَ ءدّنِجْلا

 :َلاق ؟رَمَع اَي مُهتْدَتَر مل : لاك ص :اوُناَق ؟مُكَدَر نم : ف للا لوُسَر

 [14815 :عجار] . هلو ايل لكي

 مل :رظنا] . سويط

 «َقاَحْسإ يبأ نَع ؛ ليئارسإ اًنئدَح ءٌمَدآْنب ىَبَحي اًندَح -- 07

 61 )يبأ نب يلع اند دَقل : ىَسوُموبأ لاق :َلاق دوسألا نع

 اًهاَكَرَت امو اَهايسنَمإ ؛ 8 هلا لوران نك ةآلَص .دن « بلاط

 [18050 :عجارإ .دَجَس اَملكو مهر امو مكر امل يكب دمع

 هللا دْبَع َلاَق) اجمل ْبْدَتَحُاَنكَح لحس

 نْمْلِعاَمْسِإانئدَح (حاّبصلا نب دَّمَحُم نم اَنأ هثعمسو

 عمس : :لاَق يرعشألا ىّسوُم يبأ نَع «ةَدرُب يبأ نَع هدْيَرب نع ايَكَ

 -مككلمأ دقل : َلاَقك ءةّحدملا يف هيرطُيو لج ىلع يي الجر بل

 . لجرلاَرِهَظ - تطرأ

 ينعي - ٌداَمَح اًنئدَح :َلاَق. لّمَوَم نَمْحَرلا دبَعوبأ اننَدَح - لحاءادخا

 لاَق :َلاَق . ىَّسوُم يبأ نَع ؛ لئاو يبأ نع ؛ «مصاَع اَنندَح - ةَمْلَس نبا

 موي ِساّنلا تأ َقْوَقِرما عاب ادِيع لما مهلا : 0

 .دييع َلئاَق ىسوم وبأ لتقو ساطؤأ ميديم لف لاق. ةٌمايق
 يد هلع هع هل

 تاق ني ل جرعه َعَمْجَيآل نأ وآل ينو : لئاووببأ لاَ : َلاَق

 .راَثلا يف ىَسوُم يبأ نيبو ديب

 اَمدَح :ةيزين هّللادبَع نما دبعوُبأانعَح - ليطلركلا

 ا : لاق. ىسوم يبأ نع «ةدرب يبأ نع « تبا نب يدَع نع ٠ «يدوُعسَمْلا

 مكبس مُكَنأ الوك مّ موقلا منن : َلاَقَف . امني ؛ «سيِمع تب ءاَمسأر مع

 مُكلهاَج مب ل لوس عمت َتَناَ مكمل ضفأ حنو ةَرجهلاب

 لوُسر ىلع لُخْذَأ ىّشَح يهننأآل : ْتَلاَقَف ٠ ءاًنيدب ارو ْمُكلجاَرلمْحيَ
 ريم سب هع

 لب: كف هللا لوس لاَقَك ؛ هر َصُع اًهَل لاَ ام تَرَكَدَك تلَخَدَ هللا

 :عجار] . قي ىلإ فقس نحل إم « نيم ةرجهلا مُكل

 [اوالم»#

 يبأنْبْثِيلْنَع ةبعش انثدح :جاَجَح اَندَح -1

 نع« ىَسوُم يبأ نع «تدَحي ٍحاَجَحْلا نمر درب ابأ تغمس : لاق. ميكس

 ْمُكِيلَع كف : َلاَقَف اَهبوُعِرْسُي انج ىآرُهَنآ ؛ ؛ يلا

 ١944١[ :عجار]. ةنيكتلا

 نب مصاَعاَنتَدَح ءرَمْعَج وب كلاَم ْنْب مساَقا انئدَح - 1١

 ما ةنبا تلي يف ىّسوُم يبأ ىَلَعتلَخَد : :َلاق درب يبأ نَع «بْيلُك
 يأ ىلإ تنَجَرت اهمَشَق تسطَعَو يسمَشُي مو تلمطتت ٠ ءلَْقلا

 َْسَطَعَوهنمَُت ملك لد ينبا سطع :ًتلاق اها امل ايبا
 هنو همس ملف ىَاَعَتَهَّللا دَمْحَي دَمْحَيْملك سطع كتب :َلاَقَق ؟اًهّيمَشَك

 اَذِإ : :لوُثَي اق هللا َلوُسَرتْممَسو ءاهتمَشَ مش و ىَلََتهَّللا تَدَمَحَف ْتَسَطَع
 معها سمه

 الكل َجَررَع هلل دَمْحَيْمَكْدإَ «هوُتِمْشَف ِهّللاَدْمَحَك ًِ َدِمَحَق ْمُكْدَحآ سطع

 تي 3 ْتَلاَقَق و معي

 معشاو
 ٌليعاَمْسِإ انتَدَح : لاك. يمشاَْلا دوا نب نايس انئَدَح - ١

 نع هللا دبع ِنْب بلا نع ؛ورْمَع يتربخأ : َلاَق - -رّمَج نبا ينعي -

 «هكرخأب رض هايد بَحأ نم : لاَ ف هللا لور انأ «يركشألا ىَسوُم يبأ

 [هدعب رظنا] . ىَنْقَي ام ىلَع ىَقبَياَم اورق هايبر تصأهترحا ب َحأ مو

 نبع دبع اربح : لاك. عار ةملس وب د - للا

 ىَسوم يب نع ٠ بُللُمْلا نع ءوِرَْمَع يبأ نب وِرْمَع نَع دمحم

 ْنَمَو «هترخآي رصد ايم بح : ف هلال لَ : :لاَك . 'يرتشألا

 عل علم
 [ هلبق ام رركم] . ىَنَياَم ىلع ىَبَي امور يدبر أ هئرخأ ب َحأ

 نع «ةَدرَي يبأ نْب ديعّس نَع «ةبعش انئدَح « عيكو اًنئدَح - - 1١ه

 ةلواورشب :لاَقَك « ءِنَميلا ىلإ ىَسوُم او ذامم ثمل يل ذآ ؛ هيأ

 دحاو لكَ َناَكَف : لاك. اًلَمْخَت آلَو اًعَواَطَتَو ءاورس5ُ الو اوُرسَيو ءاوي

 مس سرير م مرر عسل ريياعشس م
 .هيحاَص اًمهدحأ روزي هيف َنوُكَيأطاطسُم اَمهنم

 . ىَسوُم يبأ نحهنظأ :نَصْحُرلا دبع وُيَآ َلاَق
 ني كلتلا دع نع زن "يلعن انَدَح 1491

 لوَسَر ضرَم :لاَق. ىَسوُم يبأ نع ٠ « ىسوم يبأ نب درب يبأ نع ؛ يم
 اي: ٌةَضئاَغ تلك ء سائلا صير كباب ورم : :لاَقق «هضَرمدَشاَ كف هللا

 ينص نأ يطال َكماَقَمْموُصَي ىقمقبقر لجو ركب بأذإ ؛ هللا لور

 ُتايحاَوَصنكنإَف ءسانلبل صب ِرَكَباَبل ارم :لاقق ساق

 لوسي (417/5) )ةاّيَح يف سانا ركب وبآ ىلصَ وُ انآ فسوُي

 [ هدعب رظنا] . ف هللا

 اَندَح :لاَك. مشاه ينب ىَلَوَم ديعَس وُبأ اَنثَدَح - 1
 ةممقاع هدو نس

 يبأ نب درب يبأ نَع - ريم نبا ينعي - كلاب اندَح : لاق. ٌةدئاَر



 نييفوكلا دنسم

 مط رك َلاَقَك. اق هللا لوُسَر ُضرَم :ل يانغ « ىَسوُم

 و
 نب سوي يسكدح : :لاق. ٍمصاَع ويااَتدح- 10

 :لاَق. ف يللا نع « ىَسوُم يبأ نع ؛ةَدرُبوب يح : لاق. ثراَحْلا

 .انَكَهَو ءاذَكَهَو ءاَذَكَحَو ءاَذَكَم رسلا يف يدل رهط ىلع هللا
 هس نيس سل ا

 نع - َنابيش ينعي - ةيواَعم بأ انكدَح ءرضُلا بأ اندَح - 11

 هلال وُسَراَنِي لص : لاك هيبأ نع « سوم يبأ نع درب يب نع « ثيل

 لاجل لبس مكلاكم :َلاَقَق: هجري انيلع لبق م ءريظلا لص ف

 لوف اوُنوُقَت أَو هللا اومن مُكَرمآ نأ يرمي ىَلَمتو كرات هللا نإ : لاق
 ينمي «ىلاَعتو كرا هللا نإ :لاقك سلا ىَتاف َلاَجرلا ىَطَخَت مت ءديدس
 ىلإ جرم ءاديس الرق نظاره مشاكل

 َقاَوْسْأ وأ - مُهئاوْسأَو َنيِملْسُمْلاَدِجاَسَم ْمَُخَد اًذِإ :لاَقَق. لاَج 4

 5 الوصي اوُكسْمأَق يش للا هذه م ْمُكَعَمَو - -مُهَدِجاَسَمو نمل
 1 [191/117 :عجارإ : 12 لش نا

 :ًآلاق. ِرْضْنلا وبآو دَّمَحُم نب نيَسَح َدَمْحآوبأ انثَدَح -

 ا هللا ل وُسَرتْعَمس : :لاَق٠ ىَسوُم يبأ نع ؛ ِنَسَحْلا نَع كرما انثدَح

 [لةالقا :عجار] . هول َذلا تري امم اوُضَوَت لوفي

 - ناي ينعي - - ةيواعم وبأ انئدَح : لاق رضنلا وب ًندَح - 11

 اذِإ : لاق. قف "يبل ِنَع ءهيبأ نع « ىسوم يبأ نب درب يبأ نع ثيل نع

 هَّنإَك ءاهلاوموُقَك ايارصتْوأ ءايدووتدأ املس َناَك نك. ةذاكج مكب تكرم

 سس لع 007

 14171١[ :عجارإ . ةكئألمْا نم امم نمل موك نكلو موق السيل
 سرس ط6

 دح :َلاَقَق دهاجمل تيِدَحْا اَذَه ترك : :اثيل لاَ -

 ةزاتج رظتت 7 يلع مس ولجل نإ: لاق. ىدزألا ٌةَربخَس نب هلل ُدْبَع

 اًماَنَم : اق مكان ٠ «يلع لَن ءاَنمُتك «ىَرخأ اتم

 نأ ءىّسوُموبأ مَعَ َمَعَر تلق ؟كلائاَمو : لاَ! دَّسَحُم َباَحْصأ اهب ًنوبأَت

 أ ,ًاًيدوهي وأ الش لك راجح :لاك هللا لوُسَر

 َنماَنهَتَمْنملْموُشتنكلو موُثَت اهل يلهو اه اووف ءاَبارصت
 20011 هلط ىلع َلاَقَ . ةٌكنلَمْلا
 ادا ىلا يبا «مي بقي ااكو باك لأ اوثاك ولا

 [1194 :عجلر] . دْعَي

 نن هللا دنياه لاق. دع نيم اندَح - ةطحادلا

 اميل يلق 200 و ا

 00 ادد بنر

 يبأ نب دعس اَتدَح : لاق. رطب نب دمحم اَنيدَح - 1!صص455

00 
 نب قورسُم نع «لآله ِنْيِدبْمُح نع راما ٌبلاَغاَنئدَح : :لاَق ةيورع

 ص ١444

 يف ىَّضَم هنأ ؛ ؛ ف هللا لوّسَر نَع 7 يالا حي

 : لوم :عجار]. ليلا نم رْشَع رعب عباصألا

00 5 
 يبأ نَع َةَناَوَعوُبأ انَْدَح : :لاَك. ىَسيِع نب ركب انئدَح - ١16

 نب هللا دْبع هيبأ نع «يرتشألا ىسوُم يبأ نب ركب وبل“ ةانكدح : لاق. 3

 - «اجلا نم مكتاطأ مرطَو انف ,ةوغأما ركنا" ؛ رس

 او ااه عَ

 مسرب مرا ا
 نع ءدْيَز نب داَمَح اَندَح : لاق. 0000 ليلا

 - م مس م لا

 نع « ىّسوُم يبأ ندر يبأ نع ,ناَدْمَه (نماي فول َقاَحْسإ نب ورام
 ةَمكررَشَع يكن كيلو موي يف ىَلَص نم : هللا وسر َلاَق :َلاَق. هيبأ
 . نجلا يف 8 يال ؛ةيأل ىو

 وباع "ل يا

 الا :عجار] 2005 8 كر :َلاَق ٠ ا قدر

 اَناَنَدَح : لاك. ةيواَمم نب ناورم (4 ١4/4 )اًنئدَح - -144
 سم سرع ري ل
 قشر رت لاق: : لاق. يركشألا نع ؛ سيق نب ٍمِينُغ نَع « ةرامغ نبا

 :عجار]. ةيئاَز يهق ٠ ءاَهَحير اودجَيل موق ترم تَرَ ةأرما امي

 لوممال

 رو ةعمةر
 ,عييّس نن حاساتاح ١ :لاَق. نامي ندب 0041 ١

 : يساهم ءاييت انسخ 0 0
 َنَمآ باّتكلا لأ نم لْجَراَمْيو «نارجأ هل ؛ اهَجَورتو اهقتعأ مت ؛ اهيل عَن

 مهيارعع عش
 لجو ع هللا قَح ىّذأ كوُمَم دعي «نارجأ هل «دمحمب نمأو « هيب

 مس ل

 [18751 :عجار] . ناَرجأ هلق ؛ هيلا حو هيلع

 يبأ نَع :ةَداَنق نع بع انْكدَح :َلاَق ميكو اَدَح -
 ْ ٠ يسوم يأ نع ؛ةَمي

 نمهَعمَس هنأ ؛ءآلَملاوبآ كلاَحّضلا يئدَحَو : عب َرلاَق-١ - 446١

 تقي َرطدلا َماَص نم : لاَ كل يلا نع ؛ ىسوُم يبأ نع «ةميَِت يبأ

 هلك ضو ذك مه لَ

 حايل يبأ نبع ٌقَبعش امدح :لاك. عيكواَتدَح- 1
 2 عيش مق لو

 نوكي َناَك « هًفِصْو الجر تعمس : لاق. 'يعبضلا

 عع ا
 شل لول رس“ يلهم نمنح داك لير يب : َلاَق

 ابق - ايل اناكم يدي - ثْنَم ىلع ماك هللا َلوُسَر نإ «ضيِراَعمْلاِ

 [1ة/55 :عجار] . 0يساعا َلكو- هيف

2 0 

- 

 هس سمع م#
 - -ن نع «ةَعاَمر ِنْيْيلَع نب يلَع انَح

 م متل ضي "5ِئ هللالوُسَ



  1 00صا 1١4450

 دْنمَك أ
 لاقل اأو ءٌيذاَعَمَو «لاَدج ناَتْضْرَع امأَق : : تاّضرع ثلث ةمايقلا

 .هلاّمشب لخآَو ؛ هنيمي لخأق « يديألا يف فصلا ريطَت كل

 يبأ نيديسأ نع يَ انندَح : لاق. ريا أح - 65 ١!١-

 امان ا :ةَحئالا تلاق ذإ ؛ ل ب بذَعي تيملا

 تأ ءامرصاتت لأ ؛ اَهُلَسَع تن : :هل ليقو تملا دج ؛هاَبساكاَو
 .؟اًهبساَك

 َدزوةَرِزاَو دِزَتآلَ) : لَجَوُرَع هللا لوُقَي ءهّللا ناَحْبَس :تلقَ

 ٌكَحِيَو دو :لاَقَك (ىَرْخأ

 وُبأ ب َدكألو « ىسوُم يبأ ىَلعَتْيَك ام هللاَوق ينك ادهن

 .فل هللا لوُسَر ىَلَع ىسوُم

 اًنَرَبَخأ :َلاَك . َةَمْلَس نب دامح اًنئدَح :َلاَق .ٌناَنَع انندَح -6©

 اق هللا لو 2 وسر نع « ىّسوُم يبأ ْنَع مح كح

 'يِبنلا نع «ىسوُم يبأ نع ؛ ”يشاكرلا هلا دبع نب ناطح نع «دْيز نبيل
 «لْثَقْلا : لاق ؟جْرَهلااَمَو : اوُناق «َجْرَملا ةغاّسلا يَدَيَنْيينِإ : لاَ .

 :لاَق ءافلأ عبس مرتك دحاولا مالا يفلت نإ ؟لئقت اًممكأ اوُناَك

 اكوُتُع اَنَعمَو :اوُناَك ءاضَُب ضني مُكضَْب لك نكلو ؛نيكر ملا مكب سكه
 َنمداَبم هلل نامل كلذ له ِرثْخأ وُ يل لاَ ذم

 [اوالاا :عجار] ءايش ىَلَع اوسلو «ءءيش ىَلعهنأ مهر بس ءساّنلا

 ْنِإاجّرْخَم اًهْنم مُكلَو يل داجأ م هديب يسْفَت يذّلاَو : ىسوم وبأ لاق
 مام د مق هرم تف

 وأسد ايف بص مل اَهاَلَخَد امك اهم َجرْخت نأ الإ مكاو يشكرنأ

 .ًالام

 نبا ينعي - نَمْحرلا دبع اَندَح : لاق .دّمّصلا دبع اَنْدَح -5

 « ىّسوُم يبأ نبا نَع «ديسأ بأني ديسأ يئدَح : لاق - راتيد نب هلل دْبَ

 ةرس نم : :لاق 4 هللا لوس نأ ؛ هيبأ نع داق يبأ نب نع وأ هببأ نع

 روسي وس تو بهذ نم قل هبل ران مفلح هتيم
 اًهب اوُيَمْلاَك ةّضفْلا نكلو ء بهذ نم اراوس اًهروَُملَف ران نم اوس ُهتيِبَح

 َهَداَتَك نَع ءنارمع اًنربَخَأ : لاق وأدب نايس انَح - ١ ها/
 أ

 وأ ٍلُجَر نم فاَح اذإ ناك ف يِْملَنأ ؛ ىّسوُم يبأ نَع ةدرِب يبأ نع

 نمكلب نوع مهروحُت يف كشعْجأ ينإمُكَللا لاق موق نم

 .عهرو
 :لاق.هّللا (5 1 8/4 دبع نب يلع انثَدَح - 4

0 
 أ سو اد ل ع «َةَداَتُق نع ٠ «يبأ يئدَج : لاق

 0 انه اك.ًاموقَف احا ذاك ا هلا يبن: سيق ِنْب هللا دبع

 داعم اًنئدَح

6 

 . مهرورش ص كبذ ب ذوعلو ,مهروحُت يف د كَمْ
 هةر هوا ورز

 رب ِهّللا دبع ىَلْيَل وبأ انئدَح : لاق. دمحم نب سنوي انثدَح + !١

 يف ةَئوُكْلا دجْمست 'م يفتك : يأ اتلاق :لاق .رباج نب ةديزَم نع «ةرسَِم

 يرمشألا ىَسوُم د

 ومو يلَحَو هند ةكاخ انك .يرعشألا ىَس

 ةطوثمف واخ مست هل

 ديري نَع قاَحْسإ يبأ نع يم ائدَح «نسَح اَنئدَح-
 قل :لاك يرتشالا ىسوُم يبأ نع ءعيمَت يني نم لججر نع «ٌميرَم يبأ نب
 يَصُت انك ةالَص اَهب انك ةَلَص «5 بلاط يبأ نب يلعن ص
 ب ءًادمَع اها رت نك نأ امو ءاًهائيست نوكأ مك ا هللا لوُسر

 1819/1 :رظنا] ٠ دوو ايكو موو عفر لك يف
 هل

 َناَمْيَلَس نَع ؛ريرج اَنئدَح :لاك .هّللا دْبَع نب يلع انندَح -01

 نَع «ّيشاكرلا هلل دبع نب نلطح نع «بآلخ يبأ نع اتق نَع يميل

 مسؤل ةالّصلا ىلإ مت اذِإ : لاك ا هلل لور انمَْع :لاَك ىسوُم يبأ
 [14878 :عجار] . ما ْمُكْدَحآ

 - مل مو

 ا :لاَك يلي عنب نيكس
 يبأ نع ءةدرُب يبأ نع ءِرَمْخَم نبيل ْنْبةَرْمَح انكدَح : لاق (يثشلا

 اَنِبسرَعَف :َلاَق. .راقشا ضني يف لل لومار ١ لاك . ىسوم
 ملك هبط 9 هللا لوُسَر حاس ىَلِإ ليلا ضعي تيِهتلاَف , 8 هللا لوسَر

 ا هللا لوُسَي باَحنصأ مج اذإَأازرب تجر : :َلاَك دج

 :لاَق« 8 هلل لور اي ها ذإ كلذك حني :َلاَق ؛بُلْطأ اَمبْلَطَي

 دل تدي الولف «كليعنمأَتَلو بح ضراب تأ ٠ هّللا لوس اوسر اي : : اًملْقَك

 ينإ : :ا هلا لوُسَر لاك : : لاق ؟كَعَم مفك كباَحْصأ ضل ت ف ةَجاَحْلا م م 000

 ير يم تأ يئانآو هللا نحت احن - ىحسرلا يايات شمس

 ؟ْل ةعافشلا نيو نجلا ينمأ ننْقَلْخْسَي نأ يتريَخُف : :َلاَقلَجَودَع

 لُخْدُيْنأب ينريَخَف «ْمُهلْعّسوأ اهئ ْتْسلَعَو « يتعاَقَش ميل رتخاَ

 اقل ؛يتاتش ملا ل هالات ١ يأ (طش)
 لهآ نم انجين ىَلاَتَئهَللا ذا هللا لور اي :الاقك :َلا «مهكْعَسْرأ

 ةق هللا ل اوُسسرَباَحْص ايتام: امل اَعَدَك :َلاَق ؟َكتَعاَفَش 0300 000

 َلوّسر اي :َنوُنوَُيَو هئوُياولعَجَ :لاك ؛ ف هللا لوُسَر لوقب مهاب

 املك :َلاق ٠ مهل اوعي ؟كتعامش لهآ نم انلَمْجَيأنأ ىلع مدا هللا

 ْنآدَهْشيَوُهَو تاَمْنَملاَهّنإ : 4 هللا لوُسَر لاق اورثكو مْوَقْلا هيلَع بص

 هللا آلإ هل آل

 :لاَقَ- - ينيحلاَسلا ينعي - َقاَحْسِإ نب ىَيْحي َنثدَح - - 159517
 يمويس » هرعت ل العاص

 ذِإ بقل ينل إو يل نيتك : لاق نائس يبأ نع ؛ ةملس نب دامح اًنربخأ

 ؛ىلب :تلق :لاق ؟كرشبأ الأ : :َلاّقك «ينجرخأق ةَحلط وب يدي ذَخأ
 :لاَق يرَعظشألا ىسوم يبأ (نَع٠ نمْحرلا دبع نب هلاحضلا يِئَدَح : لاك

 يدْبَع دلو تلصق تْوَمْلا كلكم اي : ىَلَتَتهَّلا لاَ : : 4 هلللوُسَر لا

 كَدَمَح : َلاَق ؟َلاَكاَّمَك : :لاق معَ : :لاق ؟هداؤفةَرمكو نب رق تنصب
 سم ةدو ماس هرم

 ( هدعب رظنا] ٠ دْمَحْلا َتْييمومَسَو ,ةّنجْلا يفاتيهلاوبا : 2 « عجرتساو



 - نييفوكلا دنسم |

 لا يي هلل اخ: لاق قاس! نبيل اندَح- 14

 ُكلاَحَّضلا :َلاََو. ينآلوخلا ةَحْلَط ونبأ : :لاكهلاالإُم هركذف . ٠ .- كّرابملا

 . برر نب ب نَمْحرلا ذ دبع نبا
 يني -ُدلاَخ اَنتَدَح : :لاَق. ديلولاْنْبْفَلَخ اَنندَح - 6 سفر هع

 انآ ؛ ىّسوُم يبأ نَع «ةَدرُي يبأ نع ءرماَع نَع «فّرطُم نَع - ناَحّطلا

 مع سس ع
 :عجار]. ناَرجأهَل اهيل ةيراَج أقم يذللا يف لاَ قف هللا لوس

 لولا

 نئاشيخ يخل :لاق ةو أديس اح 0

 كفل :رظنا] .٠ مارح ركل لك : ناك هلل سل سي

 ُدواَت اًنئدَح :لاَق . يبأ اًنئدَح :َلاَق .دمّصلا دبع انْنَدَح -17

 :لاَق. زرْخُم نْبناوْقص نع لامك ب مصاَع انئدَح : لاق دنه يبأ نب

 هللا لورد اق وُ هنمُهَللا كربلمم هيي ينإ ىسوُموبأ لاذ

 [1584 :عجارإ. .قَرَحَو َقلَسَو َقلَح نمم رب

 و ةشدو
 ٌدَّمَحُم اًندح :لاَك: يبأ انندَح : :لاَق: دّمّصلا دبع اندَح - 15558

 يبأ نع« لخط بليه نع اور نب نمل دبع نع حج
 للا عطقك انف ةعاّسلا يديني: قل هللا لوُسَر لاق :َلاَق . ىَسوُم

 حبصُيو انمؤم يسْميو ؛ًارفاك يسْسيوأن ًنمؤم اًهيف جرا حبصُي ؛ ملظملا

 يشاَمْلاو ءيش داما نرخ هيف مئاقْلاَو «مئاقلا مريح ايف دعا ًارفاك

 اوّيرضاَو «مُكراوأ طك و :مُكيسق اورسْكاَف «يعاّسلا مريخ اًهيف
 طرمو ل هدو م ماع سا

 ينل رْبَخَك كلُ ب مُكدَحأ ىَلَع لخدنِإَف «ةراجحلا مكفويسي

 [اةهحا/ :عجار] . مدآ

000 000 
 نب تراحم ب انئدَح :لا َلاَك دّمّصلا دبع انندَح - نكمل

 عي 1 سوكر اج: لاق. قيال هيأ نع سد

 انهن ةضف نم داكن ءاَمهيف اَمَواَسْهتَتآو اَمُهثلح بق نم نا

 َلَجَوَّرَع مهند لِ ارتي نيبو مولا نيكو ءاَمهيفاَمَو طي
20 2 3 

 ةنج نم بَخشَت ٌراَهنآلا هم لج يفجر ىلع هيكل

 [199418 :عجار] راهن كلذ دعب عدت ءَنْدَع

 ْبحاّص سراَدوُبأ اَنيدَح : َلاَق دّمّصلا دبع اَنكدَح -

 ىَأرَُنأ ؛ ىسوُم يبأ نع ؛ ىَسوُم يبأ نب ةدريوُيأ انئدَح : لاق( 9
 .رصتلا دعب تم لس أين

 دمك هي قالّصلا تق لس لاق .

 اضن مُهضَْب فري اكيال سلا ءٌنِجْمْلا قّشنا َنيح رْجَقلاب َماقأَق الآلي
 2 عم

 وأ ءٌراَهْتلا فصلا :لوُقيلئاقلاو «سمششلا تلاز نيح ٍرهظلاب ما هرم مّن

 مث :ةفترثركتلاو رثصتلاب 1 , 20 ءافمتيإل
 200 هموم 2
 رم هرمأ باغ َنيح ءاّشعْاب مقار مث سمشلا تّمقَو نيح بَاب

 َتَمَلَط : :ُلوُقَي لئاّقلاو اهم فرَصْنا بح دَّمْلا ّنمَرِجَفلاَرَحآ مك قفشلا

 «سمألاب رْضَمْلا تْفَو نم بيرق ناك ىَتح ره ٌرَخآَو «َْتَداَك وأ نسمّشلا

 مى «سْمّسلا ترمحا : :لوُشي لئلا ءاَهْنم فّرصْلا تح َرصَملاَرَخآمُ

 ثّدث اك ىّنح ءاَعْلاَرَخآَو « ققلشلا طوس دنع ناك ىتح بما َرْخأ

 . نيله ني اميف تْقوَلا : َلاَقك لئلا اعد «لوألا ليلا همام م ةص ع ع وم 11

 «هيبأ ع نايك نباح : :لاَق 6” بابحلا نبينا 415

 2 ٠2ه ييمعق د
 فيك: لاَقَف 6 مح دايلي رتشألا سو اع صان

 نبكي [(ناك] : ىَسوُم وب لاَقَق ؟ ىحْضألاو رطفلا يف ربي هلا لوُسَر ناك

 تيِسُن اَمَك :ةَشئاَح وُبأ َلاَقَف ُكَفْيَرَح هَكَدَصَو ءزئاتجلا ىلع ةريبكت“ ميرأ)

 . ٍصاَحْلا نب دعس رْضاَح ةَشئاَح وب «زئانجلا ىلع مريت هكر
 ور مر .دو

 يبأ نع «ليئارْسإانئدَح دَّمَحُم نب ؛ نيسح اًنئدَح - /1١94947-

 تيطعأ : 2 هللا لور لَك : لاق ىسوُم يبأ نع «ةدرب يبأ نَع قاس

 ًروسمهط ضْرألا يل اتلعُجَو «دولسألاو رسخألا ىلإ ف ؛ءانخ

 بطعرلاب ترصُنَو « يلب ناك نمل لحم مَكو مئانْلا يل تلح :ًادجسُم

 ينإو عاشوا يلام سلو تاتا يأت 2 ١

20111100 

 «لينارسإ اح لاك - 0 008

 ُراَتعَم َرَكَذَ : 8 هلا لور لاَ :لاَق اك. ةَدِرِب يبأ نَع « قاَحسِإ يبأ نع

 طنب (611/
 هلق هو ور

 ىَلْعُاَت سد: لاق. ىَسوُم يب نع كو بأ نع م

 ىَلإ تسي هناّسل ىَلَع كاوسلا فرط عضاو َوهَو «لاسيوهَو 8 هللا لوُسَر

 .قوف

 ل

 مير مر
 هدْيَزنئُداَمَح اند لاق.دمحم

 سل ر# م ستور كس عل سا لا
 هكاوس قري هنأك دامح فصَوَف

 اب :عجار] . ًالوُط تسي ناك

 2 مس مس ع
 «قاَحْسإ يبأ ْنَع «كيرش انئدَح : لاق . َدَمَْحأوُبأ اًنئدَح -57

 : تاَوعدلا ء ءالؤهي وعدي 88 يبل ناك : لاق ىّسوُم يبأ ْنَع «ٌةدرَب يبأ نَع

 ٍبملعا تاو ءيرنا ين ذيفارنإو « يلهو يات يل رغما

 كلذ لُكأت]؛ «يِدْسَحَو يدطَختو ءيلْزَمَو يدَج يلمع مُمَّللا «يّنم

 .يدنع

 :لاكُن 34 رايس هس ف سماع
 ًالَيَغ اَنَل هفصوَو : :داَّمَح َلاَق . هك

 وضرر هرعا ل

 امدح : لق ياكل يشي كاد نأ - ١
 سس رب سا ا ما وف ع 0.

 ىلا لل ليس يللا 1 :َلاَقَق و
 هل هس

 ف كَل 7 اوس َعَقرَك لاَق ؟ أهلك ًابَطَغ َلئاَقيو ةيمَح لاقي امدح



  نييفوكلا دن دئسم

 لقاكم : لائم هس عكا 37 اناناس اك لك 000 مسموع م ع ا
 م ل اسس
 [19777 :عجار] . لجو رع هللا لييس يف وه ايلا يم هللا ملك َنوُكَتل

 اَنكَدَح :َلاَق .ٌرْيَهُز اًنئدَح :َلاَق : ىسوم نب نَسَح انيدَح ١-١

 وأ «لُجرَلأَس : ىّسوم وبأ َلاَك :َلاَق لئاو يبأ نَع «رمتعملا نب روصنم
 7 ار 0 0

 ةَسآَرسكُمس لاَج 8 هلا لوُسَرَو 9 هَّللا لوُسر ىلإ لج بر ءاَج

 اسبح لَجَورَع هللا لبس يف اقلام :َلاَق :َلاَقَق

 وأ ًآمئاث ناك هنأ الوكو ههّبإهَس أ ف هللا لوس مقرف لاق ؟رجأ هل

 َنوُكَتلَلَئاكْنَم : :لاق مل هيله َمَكَراَم- يهز نم كّشلا ءًادعات ناك

 [1988/7 :عجار] د ل ليس يني ان مرأة

 وو 3 ل

 بأ لخ ؛هيإ ني أديس شوا لاق . متم

 دل أ 28
 اَنَعَم بَهْذا : اوُلاَقَك رتل مان ين: لاَقو. يرتألا ىسوُم

 ءفعدكو ءقي
 َلوُسَراَي :اوُلاَقَق « مهتم تمقُت

 ارك اكتم هل لوني ىلإ هسا ؟ةلتش يف يما ٠ هّنلا

 ةلانإ :

 د 2 يك كو

 الانإ : لاق اكو ينرَذَحو اف هللا لوُسَر ينكدَصق « مهتجاَح اَم رد مَ تلو

 [1ا/ؤ997 :عجار] . الاس َْماَنلَمَع يف نيس

 يهم ري مرعضم راع
 نب ديعَس نَع «ةبعش اَنئدَح : لاق. عج نحمل - ١14

 امو ىسوُمابأ 8 هّللا لوس ثعب : لاق. دج نع «هيبأ نع ؛ةدرب يبأ

 اعنا شر شير ان اهل لاَقق ٠ نَميْلا ىلإ بج َنِبا

 لاقي ِلَّسَصْلا نم باش اهيف عصي ضرأب نإ هللا لوس اي : ىسوُموبأ لاَ

 : ِهّللاٌلوُسَر لاق :لاق ؟رزملا : كلاي ريعشلا نم باَرشَو بلا هل

 [اذقتك لقكنت لونحا لقخعا :عجار] ماَرَح ركْسُم لك

 ياعسل ةرزعلنو
 ٍنْب دايز نَع «ُةَبعش اَنْدَح : لاك رفع نب دمحم انْدَح - 1134١

 كما ظقحأ تكدَت : :ٌةيعشط لاك) يموك نم لُجَر يكدَح : :لاَك ةئالع

 ىّسوُم اَيأ تْعمَسَف « هيلع َنذألا ٌرظَتنَت هذ ؛َناَمْثَع باب ىَلَع انك : اق

 :لاكق ءنوُعاّطلاَو ِنْمَّطلاب يمان : هللا ٌلوُسَر لاَ ”لوُشي يرعشألا

 رمَط :َلاَق ؟نوُعاَطلا ام داَنْقَرَع دق رَّْطلا اَذَه هّللا لوس اَي : اَنْ

 [190/617 :عجار] . ٌةداَهَشلُك يف أ 8 نجلا نم م مُكئادعأ

 لاق متم ناكو ؟يَحْا ديس اتلآسق ؛هلوقب ضار لق دايز لاَ

 . ىسوم وأ امدح «قدص

 دوب يبأ نب ىَيَحُي بأ اَنثَدَح :َلاَق . (ريكُب) يب ب اندَح --7

 َنِجَرَح :لاَك. كيِرّش ِنْبةَماَسُأ نع «ةقالع نيا اندَح : لاق يلَشهتلا
 راس لولا”

 اخي إف «ىسوم يبا «ةهك يبن م ةَرَح ملعب يف

 رظتنا] . هَرَكْذَف . . . نوعاطلا يف يم ءانق لّعجامَُّللا : لاك. كف للا لور

 [هلبق ام

 « ةيواعم وبأ ان -5١ة/41* يبأ نع «ةلوحألاٌمصاَع اند :َلا

 :َلاَك ءرقَس يف ايل منك :َلاق- ىَس ىلع ندا نان

 روق“ ح
 مس

 14 انيق

 :كتاونمأ "رتل مكر (4//41): َلاَق يضل نة ايناصل

 نما وشالال كي مكن ىَلع اوما "سانا هيأ : َلاَقَك ءريِبْكّتلاب

 اَقَن ابرك دهر هم تنك يناَعد مث لاق ءايرق اعيمس َنوُهْدَتْمَُنإابئاغ الو

 ب :تلُق : لاك لجل ثك نم ةملك ىلع كلا سَند ا ِ
 مص

 (190744 :عجار] . هّللاب الإ ٌةوُق 8 لوح آل :َلاَق

 سو رع هل
 يبأ نَع «سْئوُي انندَح : لاك ٌدادَحْلا دحاوا دبع اندَح - 1١185

 [151/417 :عجار] يلوبألإ حاَكنآل : لاَ ف يلا انأ «ىسوُم يبآ نع «5 ٌةَدْرب

 ومر م
 نب تبا اَنْدَح : :ةلاَق . ةداَبع نب حورو دحاولا دبع نئدَح - - 6

 وسر: لاق  .يرتألا ىسوُم يبأ نع « سيق نب ٍمِينُع نع ؛ٌةَراَمع
 غ تعمَس :حوَر لاَف) :8 هللا
 انج لدقل ىلع رت .تيطتتا راما 48 لو
 [4 3 .عجار).يئَز يه ءاهحير

 مس مو ع
 «ةَراَمع نب تبا اَنئدَح : : آلا. وَرَو دحاولا دبع انندَح -7

 :حوَرلاَ) : 8 هللا لوس َلاَق :لاك. اق. ىسوم يبأ نَع ؛ سيق نب ٍمْيُغ نَع

 نع لُك ( هللا وسر لاك :ل ناَق ىَسوُم اهتم : لاق. امش تحمس مس

 [199/147 :عجار] . يا

 مادو ءع
 ينعي - - ناَمْيَلَس اًئربخأ :َلاَق. َنوُراَه نب ديزي انْدَح - لدين

 َلوسَر انآ :َلاَق ىّسوُم يبأ نَع «٠ ءٍمَدْهَز نَع ؛ «ليلَسلا يبأ نَع - يميل
 اَنيلِإلسْرآانعَجَر امك ْمُكّلَمحأ ال هللاوآل :لاَق :لاَقَك ءهُلمْسَتْسَن 8 هّللا

 ف هلللوُسَرَفلَح : تَلَقَف : :لاق « ىلا مي دود ثآلكب هللا وسَ

 آلآ َتْفَلَح َكَنإ ؛هّللا َلوُسراَي : الهاف! نلمح مث اَنلمْحَي الن

 ىَلَعافلخأ ل هلو «ْمُكَلَمَح هللا كلو مُكلمْحا ملل اق ؟لَمَحتانمْحَت
 ماهل سلع

 [1 همكم :عجارإ ٠ الإ انسحاب ىراق نيم

 . ريق نب بيرض «ليلسلا وبآ : يبأ لاق : نمْحرلا دْبَعوبأ لاَ

 يبأ نع كات انَرخأ :َلاَن.نوُراَه رب ديزي نكح ١4924

 :ٌرَمع ىَلَع ىَسوُموُبأ ندم :لاَك. رخل ديعَس يبأ نَع ةَرْصَت
 َكَناَشاَم :َلاَقَك هرم هيل عج هلْندي ملف اثآلك ءامط
 هَلْنْدوي ملق اند هلك َندأَتَسا نم : لوي ف هللا َلوُسَرتْعَمَس : َلاَق ؟تْعَجَر

 سلجم ىَنأَف فاول كي رده ىلط أ :لاَقَف . عجيل

 هنع ىَلَخَن هَلاوُدِهَشُت دق «َكَعَم انآ :تّلقف ؛ ىَلََتَهَّللاٌمُهَنَشاََ همْوك

 [19784 :عجار] . ليس

 نع ؛ةدادق نع ؛ديعَساَنَبخأ: لاق. ٌديِزيانكدَح - 8 ١!١-

 اّهَجاَوَتناَمِلْسسْلا نإ : لاَق ا ينل نَع ؛ ىسوُم يأ نع ٠ ءنَسَحْلا

 انّه هللا َلوُسَر اَي :ليق ءراّنلا ف امه هّبحاَص اَمُهُدَحأَلتقك ٠ مهيب
 0 م ل

 94 عجبا |. حا 0 لاق 6 دولا 0[ لاقل

 عد :8 هّللالوَكََر َلاَك 0 «هيبأ نَع هر



 2 0 نأ
 رتل ينال ّرخآلا ينام سبل ,ةموحرمةما

 لل :عجار] .لزآلزلاو (لبّالبلاَو)

 .(ح) ماعلا اًنرَبَخأ : لاك َنوُراَه نب ديزي انئدَح - 1140١

 ميهاَريإ ينّئدَح : لاق. ماوعلا اندَح :َلاَق. ىنعمْلا ديزي نب دمحم

 لوفي وهو : ىسوُم يبأ نب هدر اَبآ تعمس :لاَق. ”يكسْكسلا ليعامْسإ وب

 هل لاق. رقما يفموصَيد يزيدك رس يف اًبَحطصاو هش يب نبدي

 3 :ُلوُقَي ل هّللا َلوُسَرتْعِمَس : :لوُقيارارم ىسوم ايآ تغمس : .ةدريوبأ

 اميقُمِلَمْمَيناك مك رجألا َنمُهَلَبُك َرئاَسْوأ ضم نإ ملل دبل

 [16618 :عجار] :ًاحيحص

 ره سةسن هسا سع م عد م تدع
 ًآميقم لَمْعَيَل اك ام لثم هللا بنك - ديزي نبا ينعي - دمحم لاق

 ىو سا رعاه

 ا ف هلو لاق. هيأ نع قي يبأ نع ينانبلا

 ضيف ؛ ءاهلاصن ىَلَع ضيفو دج وأ «ٍسلَجَمْوأ ءقوُسي

 [19117 :عجارإ] . - ناك - .اًهلاَّصن ىَلَع

 هوجو يف انضْعَب اَهبددَس ىّتح ءآلبْلا اب لاَر اَمَق :ىَسوُم بأ لاَ

-52500 

 َناَمْنَع يبأ نع «يرْيَرجْلا اربح : لاَ ٌديِزيانثدَح - 0-05

 هللا لوُسَر (419/4 )ماك : لاق. ةيرتظألا ىَسوُم يبأ نع ٠ يدتلا

 قاترلا ىلع اقرأ اًملق ةميقلانسخو .ةيألا عرس «ةاَرخ يف كف

 ريس ماس كو 20 كسل
 وساق« ىلا لاق هتبسَح :َلاَق) كي ام لجرلا َلَعَج

 لاق (يش ناك هيَبف صو ذك يلوي لعجَو لأ : 3

 0 وا عاش
 يذنانِإ .ابئاغالو مص نوال مَن ساّنلا اَهْيأ : اق هللا لوُسَر

 سيق نْب هللا دبع اي: َلاَق مث ٠ ْمُكِباَكر سور نو ودا

 راي لب : تلق ؟ةّنجلا وُتك نم ةملك ىلع كد الآ -
 [ا١وهك4 :عجارإ . هّللاب ا لق

 ىَسوُم ابآ ايْوأ -

 :َلاَق هللا لوس

 هّللاَو و هان ترج لع ا لاق 6 يرسل

 :لوُشَيْنَم ْمُصْنمَو : َلاَقَق ب َبطَحَ ميلا اذه د هاش 4 هللا لور نأكل

 مع عمم
 انآ سكعت ىّحاَهْوُتيلاراَمك «َلَجَوَرَع ِهّلل اَذَه انوي لَمجَتلك مله

 [11450/ :عجار] . يب تَخاَس ضرألا

 ١146 - سيق نب متع نَع «يرئَرجلا اربَخأ : لاق. ديزي اََدَح «

 ةالَقب ةَشيرك بلا انهن : لاق. ف "لا نَع «يرتشألا ىسوُم يبأ نع
00 

 مم

 . نطبل رهظ حيرلا اَهميِمُي ؛ سلا

 .يريرجلا نع ٠ ليعاَمْسإ هرب ملَو : يب

 ص ١448 مدل
 يم هس

 َثدَح : لاق. ةَداَتَق نع :ديعَس اًنئدَح : :لاَق. را 104 ١-

 عم نحو ادهش : يبأ لاك : َلاَق.هيبأ نَع ٠ سيق نب هللا دبع نب ةدربوبأ هلا 5 مسعر

 انساب اَسْنإ ! ءنأّضلا حير انَحيرنأتبسَح امس اتباصأ إف اني

 [١ةهحا :عجار] . "فوصل

 نع :ةَناَوَعوبَأ اًنندَح :َلاَق : دواد نب ناَميَلَس انثدَح -61/
 سا مر# ٠ رع مسوس ع ج6 هش سلا سا ظه ساه ماو مم

 ْعَمْنْحَنَو اَنتيآَرْوَل «ينباَي : ىسوم وبأ يل لاَ

 [ هلبق ام رركم] . نان ير تول ماب

0 
 اَنكدَح :َلاَق."تبام اًندَح :َلاَق. دّمّصلا ُدبَع اًندَح -4

 نم لحم وه هياحلصأب ىَسوُم بأ قلتم : :َلاَك زكجم يبأ نع ءمصاَع
 2 2 « مع ةريص سا ل

 مث سو نيتك ءاّشعلا لصق يدم ىلإ ةكم

 تقاتل َلاَقَك. ا م
 همام م 20

 يو هما در ا

 :لاكب انه انئَدَح :آلاَك. اتعود اند - لكطكلول
 ةيم عه

 نب ركب يبأ نع : نا َلاكو) ركب ابن : لاك. ينوجلا َناَرَمع وُ انئدَح

 :4 هللا لوُسَر لاَ : :لاَق. هدي نع بخ (يرتتالا سن هللا دبع

 لْمأ هما ةّيواَن لك يف ءألام ٌنوتس ءاَمسلا يف اًهثوُط ةكوَجُم رد ةميحْلا

 [1وى.6 :عجارإ . َنوُرَحألامهاَريآلِنمْؤُملل

 دّمسملا ٌدْبَع اًنكدَح - ”؟ءفدث

 .هوحن ركذو . . .هَداَتَك

 رخآو هو هْنَع «ىَلاَعَتُهَّللا يضر يِرَعشألا ىَسوُم يبأ ثيدَحرخآ

 .َنييفوُكْلا دسم



627 

 يمتنسألا هَ ةّرًرد يبأ ثددح

 هّللا دبع ْنَع ل كيما

 ىلإ لصرف ءضْوحْلا يف دايز نب هللا دبع كش : لاق 'يملسألا ةَديرب نبا

 رالي هللا دبع ءاسلج هل لاَقَق .هاَنآَف يملسألا ةرْرَ يبأ

 مَعَ :َلاَك ؟ايَش هيف كف هللا لوُسسَر نم تْعمس لَه ٍضْوَحْلا نَع كلاسي

 8 لمه اَقَس الف هب بدك ْنَمَ ««ركذي ا هللا لوُسَر 2 ْدَمَس

0 

 ايس ْنَع «يِمّيلاُ اميل نبأ «نوُراَه نب ديزي انئدَح - قضت

 ةقل الس يفأر َناَك 8 هلا َلوُسَرنأ ؛ةَرْرَب يبأ نع «لاهنملا يبأ

 لولا لالدلال لاددال] لودلل للهدف لادا" سظنأ] ةّقملا ىلإ نمسا
2000 

 #2 ممر

 ِء نع ؛لاهنملا يبأ نع« يبأ ينأبأ : َلاَق .ٌرمتعم انئدَحح “7٠3

 َنييْسسلاَو «نيتسلا ىلإ ةملاب ادا يفرك هللا لوُسَر نأ ؛ زري يبأ

 ا 5٠005 :عجلر] ا /5( /ةئملا ىلإ

 يبأ ْنع :ناَمْيَلَس ْنَع «يدَع يبأ ْنْبدَّمَحَم اَنئدَح - 500

 *ضْخَباَكْيلَ -ٌريعب وأ هك م حار تناك : لاق ةَدرَب يبأ نع ءَناَمْلَ

 «قيرطلام هب قا نذل نباح كراج الع مْوَقْلا عام

 :ف (يِبنلا لاق ءاهنلامُهَللا لح ْلَح :تَلاَقَت .4 هللا َلوُسسَر تَرَصْبأَف
 نم اًهْيَلَع - ريعب وأ ةَقاوأ - ةَلحاَرايَحْصَت آل ؟ةّيراجْا هذه ب حاَص نم

 1 1 [500378 :رظنا] ٠ . ىَلاَمتو كرات نم

 وب يئّئدَح ,فْوَع اَنثَدَح ديعّسُنُب ىَبحَياَنئدَح 68

 اًنتدَح : يلق يسال يل ىلإ يل اشف : لاك. .لاهنملا

 ا ىلا ىَلس 3 ثلا طحت نيبح أل هش يف

 - بِرْمْلا يف لاق اماتيسَنَو : :لاق - يح سلو يدب هلْحَر ىلإ

 0 ءَاّشعْاَرَْوُي نأ ابحي ؛ناَكَو

 َنيئسلاب رشي ناَكد هس اًندَحأف رعي يح ادع ةآلّص نم لقي ناك
 [؟١٠٠؟ :عجارإ . ةئامْلا ىلإ

 نب نابأ اًنئدح :ًالاق. .عيكوو ديغس نب ىَيْحَيانْئدَح - ا

 يِمْلَع ؛ هللا لوس راي : :تْلُق : :لاَق. ةررَب يبأ نع ؛ عزاولا يبأ نع «ةَعَمص

 20110101 َنيملْسْلا قيرط ْنَع ىكألا لزعا : َلاَك ؟هب عفتنأ ائيش
 اا أ تل راب ل

2 

 هدو

 يل اك: لاك ينل ارا يا ل ؛يطساَلا

 نآَدهْشأ «َكِدْمَحِيَو مهّللا َكَناَحْبس : َلاََماَقَف سلْجَمْلا لاط اَِإ ةرخآب 8

 امك اَملْوَك اَذَهَّنإ : انضْمَب هل َلاَقك .َكيِلإ بوو ةلرفشتسا ,تنأ الإ هلال
 هوغو م را راسهم مم مام م 5 ,” مودك
 يف ُنوُكَياَمةراََك اَذَه : :48 هّللالوُسَر َلاَقَف ؟اَخ اًميف كن ُهعَمْسَ

 ا 000 _يملس لا ٌةّرَرِب يبأ ثيدَح
 3 0 ) س١(

 [دقم رظنا] ٠ سلْجَملا
 نوم ةهعضمرو

 نب قرزألا نَع «ةبعش انئدَح ءرَفَعَج نب لَمَحم اًنئلَح ٠٠4

 يف ٌماَجْلاَلَمَج دَكَو «ِرْهَت فرج ىلع زاوهالاب ريباك : لاق. . سي

 39 - ُدخأَتَي لَعَجَو صنت الأداب ميد
 0 ثم“ 00 م9 7

 وأ 0 سهلا لو مشت :لاَق

 نم يلع ّوهأ يبد عم يعوجُر َناَكَ «ةَريسْيتو هرمأ تدهش ًايناَمَك

 نا . نيت رملة ىلصو «"يل وب هلام ىلإ[ هت
 فلقفأ

 نب يدهم اَنكدَح «ثراَولا دبع ْنْب دّمّصلادبع انئَدَح - كلا

 لوُسرث'َعَب :ُلوُشَي هرب بأ تعمس :لاَك. عزاولا وبر باج انكدَح ءنوميم
 يلا ىلإ مَجَر «وبسَو هومر بلا ءايحأ نم يح ىلإ الجرف لا

 ةلو كوُبْرْص ام تيت َناَمُع َلْهأْوَل : اقف يبل هلل لإ لائاكشن

 ع١ ,دح رظنا] . كويس

 نب يلع نع ءبّهشألاوبأ انتدَح سنوي اَنندَح ٠

 يبنلا نع الإ ُهُمَلَعَأ آل : بّهشألا وُبأ لاك - - يملسألا هرب يبأ نَع ' ٍمَكَحْا

 ْمكجورُفو مُكدوُطب يف يّفلا تاَرَهش ْمُكِيَلَع ىشخأ اًممّنإ َلاَك 2

 [رددلا ردا رظنأ] ِنتفْلا تآلضُم

 ٍمَكَحْلا يبأْنَع ءبّهشألاوبأ نبأ لاك. ايزي هانثدَح - 5
 مس ص هو مما »

 تاَوَهَش مُكْبلَع ىّشخأ اًممأدإ : لاك. اف "بلا نع ؛ةزر بأ نع يناثلا

 [ هلبق ام رركم] . ىَوَهْلا تآلضمو مُكجورُدَو مكنوط ب يف يَا
 يلع ْنَع ؛ٌةَبعش اَنثدَح «'يدهم نب نمحرلا دبع اندَح -

 : 8 هلال اوسر لاق : :لاَق. هيب «ةّررَب يبأ نب ةريغملا نَع ءديز نب

 َلَجَوَرَع هللان كلو هلق انآ ام «٠ اًهكُهّللَرَمَعَراقغو هللا اهَملاَس ملسأ

 ٠١4[ :رظنا] . هلاك

 دعس و

 ةَرْسَح يِباْنَع كَيمش انآبلا ياَجَح اند 1
 ماه سس مسرع رو

 «فّرطم نْب هللا دْبَع ْنَع «تلَحُي لآله َنْبديَمْح تغمس : :لاق. ْمهِراَج

 هلل لور ىَلِإ - ءايحألا ضم وأ - سّنلا ضم ناك : لَك. ذرب يأنَع

 يي م اسم ع

 . ةفينح ونبو فيقث

 نبا يني -ركيوبأ انا «اللاثماغي وم اح ك0

 لديك هناح, نتا ا 57 2

 عجين سمن «مهتاروعاوُصبئآلو يملا اوباَشَتآل هم هبال
 17 ع للا ةرءال عرب *”2 للا ع 7

 رت يف هحضْي ئروع عبتي نمو «؛هتروع عبتي مهتاروع

 هرب اَيَس انكدَح ,نيكس اًنكدَح «دواد نب ناَمْلَس انئلَح 6

 اذإ ءٍشْيَرق نم ةّمئألا : لاَ اقف ايلا ىلإ قي ةَرربابأ هس ءةملَس

 ْلَعْفي مل ْنَمَك ءاوُلَدَع اوُمَكَح ادإَو ءاوكَو اوُدَهاَح اذإَو ءاومحر اومحرُتسا
 مدس ركل ةرظفل] َنيَِمجأ سانا ةكئاَمْلاَو هلا هن يع مهن كلذ

 هاسأ يعومساع هز م هوا مدرو 1
 نع َةَمَلَس نب داَّمَح اَنكدَح دوا نب ناَمْيلس اًنكلَح - 7 ٠ آى

 هه ١ ييمسو -
 هّللاَلوُسَرنأ ؛ةَزرَب يبأ ْنَع «يوَدعلا مين نب ةاَتك نَع « ينانبلا تياث

 ؟دَحآ نم نوُدَقْنتلَه : َلاَكلاََقْلاَّنم مَرَّ هَل ىَرَْم يف ناك ف



 : ا

 لَو انآ دقت هللا لوس اي : اوُناَقَك :َلاَق

 ولم ل د نس دلع“ صفال وسلا .ًابيبيلج دقفأ

 انآو ينم اَذَه وُ َمُثَْبَس لَك: َلاَقق بَ مَن ف هلا لوس ءاَجَ
 هَعَش هَمَضَوَ كف هللا لوُسسَر ىلإ مقر «همانآو ينم انهم و ةَعْس لك هم

 امو. هَنقَد ىّنَح ل هللا لوُسسر دعاس الإ يس هناك ام «هدعاتس ىَلَع

 [0044 10019 :رظنا] .ًالْسُغ َرَكُذ

 «ييدْبعلا مرهم نْبدَمَحم انآ «نوراَه نب ديزي اندَح - "ل

 لد د نمر اة تعمم لاك. . زتعلا تولاط يب نع

 ل تشل أ :اوُناَق ؛ 8 ل تلم

 ىَاَعتو كرا هاَمَس الق بدك مف ضوخحلا يف لوي لا لوس

 هم

 ٍدْيَع نم انآ ةتْعمسو) دَّمَحُمنْ هللادبع اح - نقلي

 نع «ِلْيضُمنيدَمَحماَندَحَ (ةَيْيَش يبآ ِنْب صحم ِنْب هللا

 بو ينربخأ : لاق. صّوحألا نب وِرَمَع نْبناَميلس ْنَع ءدايز يبأ نب ديزي
 م م 0007

 يف ف هللا لور َعمانك : لاق. ٌةدَْ ابآ تحمس : لاق. 0

 :لوُقَيوهوَرَحآلا بيجي اَمُهدَحَأو نايكي يلج عمَسَ 2

 لام سلو سره س سا ها هع
 اينجل هذخ بلا ىو طع يوأكيراوح ل9

 :َلاَق ءَنآلُقَو َنآلُف :اوُناَقَف :َلاَق ؟اًمه ْنَم اورظنا + ف يل لَ

 اعد راثلا ىلإ اَمهعدَو اسكر راش 1: كف يبل لاَ
 كاس ف هس

 ْنَع ٌدلاَخ انْئدَح ,ديِجَمْلا دّْبَع ْنْب باَهَوْلا دبع اننلَح 4

 راش لوليك لل لوألا ب بأن ,ءلاقنملا يبأ

 أ ع
 ايس اَنكَدَح زيوت ديك اق عَ - 2000

 ع عم
 رق ينوب يبأ ىلغع يب حتا لاق. لاهنملا وبأ ةمآلَس نب

 - يرو سماع 8 هللا لوُسَر لاَق : :لاق ءملَغ يّئإَو نيطْرعل ذئمْوَي

 اوُنَماَحَو ءاوُمحرَف اومحرسماو «اوُنَدَعَف اوُمَكَح اَم : : انوا اوَلَمَك - امانولَك

 ِساّنلاَو ةَكئآلملاَو هللا هَل هِنلعف مهم كلذ لَمْفَيْملْنَمَق ءاوقَوَق

 [50016 :عجارإ . َنيِعَمَجَأ

 نادال ان مل نيهان ا اًنكدَح - نافع اخ انكر 3 ٠
 ٠ مساع و4

 امر يقر موب يفز دقق« رع 0

 ووكر هاد يم
 لومي قف هلا لوّسَر نم هتعمَس ءيشب اندح ءةَئري اي اي: تلق هباحصأ

 وسر ينأ «ياَنيَع تاَرو ينال تعمس ام كئادَحُأ َلاَقق ؟جراَوَخْلا يف

 ناين هيلع 2 «رغشلا مومطم دوس أ لجَر مدعو همسي َناَكَف َرياتدب ف هّللا

 لبق نمُماَنآَد 8 هّللا لوُسَرلَضرََتف ,دوجّسماركآ هع ني ءناّضيبأ

 لبق نم ُهاَنأَك. اكبَش هطُْي ملف «هنيمُي لبق نمهاَناَ] دبش هلي ملك ؛ «ههجَو

 اَيهّللاو :َلاَقَك . آتي هطْمُي ملف هَمْلَخ َنمُماَنآ مش [ائيش هطغي مل ٠ هامش

 ا ا سم

 اًَلاَق - ينم

000 2 

 "لم تعا 09جر(491/4منرطتلا لق نسيب نقل اك

 قيامك نيل نم نوعي مقدور طرية مَ

 سا مها لك ه2 ير رع وب ميك اكسال
 توتا مصور اذ مرح جريح نوجا «قيلحتلا

 7 ,- انلك اًهَلاَق - ةَقيلَخْلاَو قلَخْا رش - انآلك اَهلاَف

 [30 417/7146 :رظنا] ٠ هيف وعمل ”دامح لاَ دَكَو
 8 يسيس رباه

 نع «تباكْنَع ٠ ٌةَمَلَس نب دامح اًنئدَح نافع اًنكدَح - ”؟

 لُحْدياَرما ناك ايي نأ ؛ يملسألا هرب يبأ ْنَع ؛"يوَدَْا ميت نبا هناك

 مُكيلَع نلْحَدَيآل : ينأرمال تلت «نميعالُيَو نهب رعي ءاَستلا ىَلَع ننكر

 اًدإَراَصْنَألا تّناَكَو :َلاَق «نمْفآلو نهال مُكْيلَع لحد نانو ٠ بيبي
 آل ْمآَةَجاَح اًهيف ل ينل لَم َملْعَي ىَنَح اَهْجْوَرُي مَكمُيأ ْمُهَدَحألناَك موال 6

 ةَساَركو معن : :َلاَقَك اَمق ؟كلقبا يجوز : :راّصنألا نم لجل ف هللا لور لاق

 ايْنَملَك :َلاَق يس اسير تسل ينإ َلاَقق « يي مْ هللا لورا

 ىَنأَف ءاَهمأ رواّشأ « هللا َلوُسَراَي :َلاَقَك :لاَق « بيييجل : :َلاك؟هّللا لوس

 «ييع ةَمْملَو مسن : :َتَلاََق ءكَنتبابْطْحَي ف هّللالوُسَر :َلاَقَك اهم

 "بيييلجأ :َتَلاَقَك «بييلجل اًهطْحَي اَسّنِإ هس اهبطْعَيَسِلهّنإ :لاَق

 موي نأ دارأ ملف «ُهجَوَرتآل هللا رمَعل آل «هينإ بيل :هينإ 'بيييلجَأ « هينإ
 6-5 ُةَيراَجْلا تلاق ا لاوس

 :رمأ 4 هللا لوُسَر ىَلَع َنوُدَوْنأ :تلاَقَت ءاّيم اهم اهنا ؟مُكَيلإ
 اق ف ل لوك رك را قطا ل ينمي (راهنإَف «ينوُمقذا

 ةَوْرَغ يف ف هّللا ل وسر َجَرَخَف : َلاَق ايجار ؛ اًهب كئاَش : لاَ

 :اولانق ؟دَحآ نم نوُدقفَتّلَه : هباَحْصل لاَ ء هيلع ُهّللاَءَمآ ملف :َلاَق هَل

 آل :اوُناَق ؟دَحأ نم نودقْفَت لَه اورظْنا :لاَق ءًنآلف دقو اال دقت

 ٌهوُدَجَوُف هوبَلَطَف :َلاَق ٠ ىلا يف هوبا :َلاق اي يبل قفا يثكل لا
 ينج ىلإ اذ مهلا لوسي: اوُناقك هول مث مهل دقة بْنَج ىلإ

 ةَعبَس لك :لاَقك هبل مَن لف يبل هان :وُلتك مث مهلك دف ةَعبَس
 قمم ه3

 ءكَضَو مت -انآلك رن يَ نيئرم - نم انآو ينم اذه «هئم انآ ينم اَذَه وُ و

00 

 هّللا لوُسَر دعاس آلإر يس هلام ؛ ُهَكَرَقَحَو هيدعاَس ىَلَع ف هللا لوُسَر ياعم

 "0 . هس هنري مو «هربق يف هو مَ

 َّقَقْنأ ميأ مِيآراّصْنألا يف َناَك ام : :تباك لاق

 دهم اق لاك ًاباك ةحلط يبأ نب هللا دبع
 - 5 دك اك اهم

 ًادك دك اَهْشْيَع لَعِجَت لَو امرها

 اًهنم َقَقنأ م ميآراصنألا

 ام :ةَمْلَس نْي داَمَح إال يف بح ام ب

 [50015 :عجارإ . ثيِدَح نم هَنسْحَ

 مالا .ركيوللانئدَح , ىَسْوُم بنس انئدَح كفو

 نأ ءَرَك يبسارلا ًرباَج عِزاَوْلا بأ تْعمَس : لاَ - ٍباَحْبَحْلا نبا بْيعش

 هك : تلق :لاَق 8 هللا لور تأ لاق .ًهكدَح درب
 كك

00 

 يْنِإ '

 1 ؟هبُللا يسقي ءيشب ينئدَحف ءَكَدَْب ىقْبآَو يضم نأ ىَسَعَل يرذأ

 ِنَع ىلا مأو - كلذ تيسّناَنآ - اد لَمْ اَذَكلعْفا 8 هلا لوس



 [1...:هجارإ.قيرألا
 يبأ ْنَع ؛هييأ ْنَع «ةَئيع انآ «َنوُراَه نب ديزي انئدَح - ل

 كتم ءاهّجوتم #8 يباب نإ : يشنأ موي جَرَح : لاق يملسألا رب
 روي م 0
 سيق يل ٌَراَشآَ «ينارك «هُضِراَعأو هن سنحت مف «ةجاح ديري

 عوضا رثكي يلَصُي لجرب نحن اذِإ ءاعمجج يدنا , يدي
 «ملعأ هَلوُسَرَو هللا : دلك ؟ايس لق يِبلا َلاَتق «دوُجُسلاَو

 يكمل اُهكَلمجَو اسهم يك يقم «يديّلسا
 نيا داش نم - تارمثآلْت - ًادصاًايَمْمُكْلَع :لوُقَيو اَمِهُعَضَيَو

 18141 مما لدا ظنا ٠ هلْ

 و ؛يمكسألا ةَدْيَرب ٍ:داَدْعَي ديزي لاك و

 ديب ىلإ
 ديرب: :آلاق رين دََحَم لسمو عيكواَنثدَخ - ةقيدنل

 [5041 :ةديرب دتسم يف يتايس] . (48080/ )[يمكسألا

 يببأ نع «بهشألاوُبإأ انآ َنوُراَه نب ديزي انثدَح - 7 دف

 ْمُكِيلَع ىَشْح و خام نإ: لاق اقف يلا نع زب يبأ نع ؛ « يناثلا مكس

 9001١[ عجارإ ١ ىلا تآلضمو مكج ورث مكتوب يفايشلا تاوهش

 ويس نْبدَمَحُم : يبسارلا لالاه بأ انآ زي انئدَح - لقيتي

 يش يِسْلَع ؛ هللا لور اي :هتلُق :لاَك ري يبلع ؛ ٍعِزاَوْلا يب ْنَع

 ْنَع هَلزْعافَساّنلا يذْؤُي امرنا :َل َلاَقق ؟هب ىَلَعَتو در َكَرابتهَللا يِنمَفُ م

 اةفن ..: عجرم

1 

 اي 5 طل - 0 ًلحاراتن ا

 ير تملا «قيرطلا مهب َقْياَصن يراجع نكن

 آل :8 ينل لاق - -هنملاوأ- اًهّْنمْلا مهلا لَح ْلَح : :لوقت تَلَعَجَف

 كرات هللا مهن - ِئلَعْوأ- اَْيَلَع - - ربعي وأ ة حار وأ - قا ينبَحْصَت

 اة ٠4 :عجار] . ىَلاَعَتو

 نقرا يكد «ةببط ح ءديعس ىَصَياَ ل١
 ءهدّي يف هيا ماَجْلَوٌرْصمْلا يَّلَصُي زاوهألاب خيش تيار :َلاَق . سيق
 امل «ُهبسَي حراوَخْلا نم دعاق لجو ءاهعم صكذي لَعَجو رحت تلَعَجُ
 تس الق هللا ل اوُنمَر عم توزع «مُكتلاَقمْت ممسك ينإ :لاَق ىَّلَص

 يَ يعم عجرأ تنك «هريسيو هرمأ تدهش تاور عبس وأ ءتاَوَرع
 ؟ىّلَص مك :تلُق :َلاَق .ّيّلَع قش الامين َهَحَدأ نأ نم يلب َحأ
 [....ه :عجار] .ةَرريوبأَوه :اًدِإَولاَق نيكو : لاق

 عزاَولا يبأ ْنَع «ةَمْمَص نبدا انكدَح «عيكو انئَدَح - تيل

 ىَلَع ينل ءهّللالوُسَراَي : :تلق :لاق. ةيمكسألاةَزَب يبأ نع «يبسأرلا

 قسيرط نع ىذألا لِزْعا : لاق ؟هبْعَمتاْوأ ؛ةّنجلا ياي َلَمَع

 [ د5 :عجار]. نيملسملا

 تعمس :لاَ. َناَمْهَط نْب ميهاَربإ يئدَح « عيكو اَنئدَح - توعأا

 قمن ءا هّللا ل وَسَر ىَهَن : لاق. ٌةَررَب يبأ نع «لاهنملا ابآ
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 مّن ةَرِرَب يبأ نع َلاََناَكَدَك

 |[ هعجارإ.اهنَْب ثيدَحلاَ

 ءلاَمْنمْلا يبأ ْنَع ءدلاَخ ْنَع «َنايْفَس َنَع ؛ «عيكو انئدَح - كةقدف

 يف ينعي - ةقملا ىلإ نسا َنْيياَم يام اًميْأَرُ ري ناك ا يلاذأ ةزَب يبأَْع

 [؟...؟ :عجلر] . - حبصلا
 رباب يِسئدَح «ديعّس نب دادش يئدَح «ليعاَمْسإدَح - ول

 ىّرَعْلا دبع تلَتَق : لوي يملسألا زر اهآت غمس : لاك يبسارلا وِرَمَع ْنْب

 ا يدل يسبون

 :لاَقق ؟ُهُلَمْعأ ِلَّمَعب ينم ءهّللا لوُسَر اي : ف هللا لوتسَرل تْلُقَو

 كدَص كلو هك «قيرطلا نع ىذألا طمأ

 يباع فْوَعاَنَح ِرَئَجُنمُنحساَندَح - كي
 ُهَمَم تقلطْناَف «'يملنمألا رب يبأ ىلإ قلطلا : يبأ يل لاق :لاَق . لاَهنمْا

 يف هِي سلف ءبّصق نم ولع لظ يف دعا وهو هاذ يف هِيَ الح ىَّح ًّ

 يلي #4 هللا ٌلوُسَر ناك فيك يِّئدَح :يبأ هلا «َرَحْلا ديدش ٍمْوَي
 ضَحْدَت نيح ىلوألا اًهتوُعدَت يلا ٌريجملا يَّلَصُيناَك : َلاَك ؟ةَيوُتكمْلا

 ةئيِدَملا ىف يف هلحَر ىلإ امدح جرم رصتلا يصب اكو سم

 بحَتْسيناَكو : : لاق - ِبرْغَمْلا يف َلاَكامتيسنَو : لاق - ,ةّيَح سْمشلاَو

 7 بك مولا ُهرْكيناَكَو : :َلاَق« َةَمَلا اَهنوُعدَت يلا ًءاَسعلاَرْخَوينأ
 يهم

 اًندَحآ فِرْعي نيح ةاَدَمْلا ةآلّص نم ليفني ناَكو : :لاَق ءاَهَدعَب ثيِدَحْلاَو
1 2204 - 

 اةكللد :عجار] ملا ىلإ َنيمسلاِب اَرْثي ب ّناَكو «هسيلج 8

 نب رواّسُم ْنَع «فْوَع اًنئدَح «رمَْج نب لمحم اَنيدَح - “2 سو

 مَحَن محن :لاقك ؟88 هّللالوُسَرمََجَرْلَه :ن ”تْلَقَق ٌةَرْرب ابأ تيتآ : لاق . ديبع
 قر 2 سكع
 . كلام نب رعاَم : هل لاقي ام الجر

 .ينامحلا ديرو :حور َلاَق
 عزاولا وب اندَح ءنوُميَم نب ب يدهم ائدَح ندع انكدَح - دي

 همم هل سوا هروب
 ا لللوُسرََّي: لاك. َروَباَبآتْعمَس :َلاَق بسار يب نم لجَر

 :لاق -َوُهاَم يدهم يِرْدَيآل يش يف - " برا ءايحَأ نم يح ىلإ ًالوُسَر
 يرمع عمم هيج ودععع مع هل ع
 َداَمْع َلْهأ َتتآ كنك : َلاَقَك ف يلا ىلإ كلذ اكشن «هوُبرْصَو هوُبسَ

 ملص مماسإ ل
 [؟5١١١ :عجار] . .(5 14/4 )ةلوُبْرَص اَمَو كوُبَس ام

 وير ياَج اَنْكَدَح :يدْهَماَشدَح سنوي اَنئدَح - ث اب

 هلا لور عب ع د : لاق. كف بلا نَع ."لدَحُي ريت طعس : :لاَق . عِزاولا

 [ هلبق ام رركم] . هلم ركَذف.. . برع ءابحأ نم 'يَح ىلإ الور ف

 نب رايس نع « َةَمَلَّس نْبداَمَح اًنكلَح سّنوُي اًنئدَح -» ل

 اقل 5 قناع هل لوثر ؛يملنسألا ةَررَي يبأ ْنَع «ةَمآلَس
 ارْقيناَكو ءاَهَدْعَب ثيدَحْلاَو اهل م ولا هَركي ناكو «ليللا ْتْلُت ىلإ ةرخآلا

 اًسضَْيو فرصتي يح ُفرَصْني اكو نيا ىلإ ةّنملا َنْياَمِرِجقْلا يف
 2 وِ

 [5005 :عجارإ ٍضْعَبهَجَو فرعي
 َنَع ءِشَمْعألا َنَع هَ انْكدَح :َمدآنب ىَحي اَندَح - عل

 قف هللا لوُسَر ىَداَن : :لاَق يرلسألا ذرب بأ نع «ةرصبلا لأ نم لج

 بق نجلا ِلخْدَيْمََو هناسلب صك مَرَشَْم اي: َلاَقَق. َقئاوعلا ممسأ بح
 هءاسف هلع كن 00
 هلل عبي هيخأ روع عت مّ «مهتاَروَعاوُعِبت الو نيم اوبن



 "050 هك

 رص سا م عع هلو

 اةفادلا :رظنا] . . هتيب يف هحضفي ىتح هتروع

 نب رباج اَنئدَح هَ 0 َةَحْلَط وبأ دادش اًندَح ءديعس وب ندَح ٠ 3 ٠ ١

 لَم ينرم ؛هّللاَلوُسَراَي :تلق : :لاَك دري يبأ نع ٠ عزاولا وب وِرَمَع

 [0005 :عجار] .ةَقَدَص كَلَوهَق « قيرطلا نع ىّذألا طمأ : :لاَق ؟هلَمْعَأ

 رْثسبقلعتُمَوُهَو لطَح َنْب ىلا بع تلو لاك 0١
 سي ادبي نوُنمآَ الا : ةكم حن مْوَي © هللا لور لاو ةّبعَكْلا

 #5٠07[ :عجارإ لكَ
 1 سو ماسلا ها سال

 ني اَماْضْوَح يلذإ : لو هللا لوُسَرتْعِمَسَو ٠07

 000 ل ءاعنص ىلإ

 ْنَم ءِنْبللا نم ضو ؛حّللا نم درِبآَو ءلَسمْلا نم م ىلحأ «بَصذ نم
 .ءامسلا موُجُندَدَع ”قيرابآ هيف جلا َلُخْدَي ىتح املي ملهم برش

 ءزمِزملا د دبع دب ريكس اَنكلَح «ىسؤم نب [نسَح]انيدَح ٠7"
 يبأ ىَلَع يبأ َعَمتْلَخَد : لاق 'يحاييرلا لاهنملا يبأ ةمآلَس نْب رايس نع

 َلاَقَك : :لاق ملل ينو : لاَ« ٍنيَطرمل ذموي يأ يف نو يملسألا ري

 نآلُف ءِشْرُق نميَحَلا اذهل امئألتحبصأ يآ هللا َدَمْحأ ين: ةرربوبأ
 سف 2 هر يرعب ع سا ع عل

 كلّملاَدَع دبع يدي - ايلا ىلع لاق انما نآلَُو ايثدلا ىَلَع لاقي انهاَه

 لإ سادس إلاه : َلاََك قّرزألا َنْياَرَكَد ىَنَح : لاق - ٌناَورَم نب
 0 لص حا ةّصبمَخْل اًةَدَّلمُل لا ماي

 او «نيِملْسُمْلا لاَوْمأ نم مهنوُطُب ةصيمَحل ديلمْلا ةياصعلا هذَهَل

 «ِسيف نس ءرمألا +86 هّللاٌلوُسَر َلاَق : لاق «مهئاَمد نم مضره

 امَوَع نحمي مهو وح هيلع يل شبر نمار ألا « شيرف نم ءارمألا

 ءاََكَوَق اودَهاَعَو ءاوُمحَراومحرتساَو ءاوُلَدَمَف اومَكَح اَم انآ اوُلَمَ
 ج.م سائلا كئالملاو هللة لَم مهم دلل ليك
 - 25 ما ال

 نبلغ ْنَع كَبهُش انآ وادب اميل اندَح 4 ٠١-
 هّللاَلوُسَردأ «هيبأ ْنَع ءهثُدَحُي ةَررَب يبآ نب ةريقملا تغمس :َلاَق.دي
 هللا كلو هّشقاَنآ ا للا اهَملاَس ملسآَو ءاهل اهلها َرثغ راع : لاَ

 [50017 :عجارإ ُهلاَق ىَلاَعَتو كرب

 ,«تولاط وبأ ملّسلا دبع اننَدَح دَمّصلا دبع اًننَدَح - "6

 َتعمَس لَه : ةَدرَم يبآل لا دايز َنْيهللا دبع ؛ يريرجلا ساّبعْلااندَح

 نق نيمو رمل مك :لاق -ضوتحلا يني - ؟ع دك اقف "ينل
 يي ميس سايل

 [5003107 :رظنا] . دم هللا اق الق هب بدك
 3 000 ىلا يع ماعلا 8

 نب يت اتخ َح هلا. شوو دلما ا

 8 ساي ماع مع

 د بتلمسان لكل : لاق (دطكملا داع كرد اع

0 
 ضم باح نم ينال لاق . 'عراوخلا نع يام ا

 وق ام 70007 لس ءيشب كح

 ءدوجسلا رآه نيب - هوم وأ -مَدكرْغشلا موُمْطَملجَر مكَو ءاَهَمسََ ءاهمسقف همس

 انيط هطني لك هل رعتيو هنيمَي لبق نم هيأ لَمَجه « ناّضييأ ناو لع

00-009 

 مث ؟ ًاديدش ابضَغ بْضَنُك «ةَمّسقْلا يف مولا تْلَدَع اَم ُمَحْم اي : لاك

 َتآلك - ينم ْمُكِيلَع َلَدعأ (476/ 4 ]ادَحأ يدْمبَنوُدجَت ال هللاو :لاَ

 ص 1١14629 | 40/4  "يملسألا يَ يأ ثيدَح

 20 «مهنم اَذَه َناَك لاجر قرْشَمْ البق نميري لاق لاق مث -تأرم

 0008 8 م 6 عمر مالا 7 يا عم ع مس
 ُقرْسَياَمَك نّيدلا نم َنوُكرْمَي همت دواَجُيأل نارا نوم :اذكه

 0 يطأ ايس دف وجمال مش يل نما
 ساس رعبا سس ها كك ممن

 اةكيفل ةعجار] ةقيلْلاو قلاش

 هرب قرزألا اَنآَبنأ «َةَمْلَس نب داَمَح اندَح ُناَفَع اند 7١٠417
 هولا سارا ل

 باتمان ماجر قا لأ ىلا : لاَ. ٍباهش نب كيرشنَع ؛ سس

 نم رمت يف ةَكَرَع موي يف ٌةَررَ انآ ت يقل ؛ جراوخْلا نع يِئدَحي ف دمَحُم

 [هلبق ام رركم] . َثيِدَحْلا َرَكْذَف . ٠ . هباحصأ

 اَتَح ةَملَسنب ب داَمَح امدح ؛ دّمّصلا دبع انُكنَح - 2-0
 هيلا ةايممرو م

 ءراّصْنألا مناك اديك ؛ةَررب يبأ ْنَع ؛ ءميعن نبب ةنانك نع تيا

 يسلملي ىّنَح اًهْجَرُي مل مي مهدحالئاك اذ كف" ايبا باَحْصأ َناَكَو

 :راصْألا نم جر موي تاد هللا لوُسَر لاَ و نق 5 مأةَجاَح ايف قف
 هي ل ل م ل

 ءاهديرأ يسفتلت سل ينإ كَل اق مِنْ معن : :لاَقك ؟كلتبا يجدر

 نإ :َلاَقَك اَهاَنأَف ءاَمّمأ ٌرماتسأ ىّن ىَنَح :لاك٠؛ بيّيلجل :لاَق ؟ْنَملَق لاق
 هللا َلوُسَر جور «ِنْيعةَمْمُنَو معن :اتلاق . كتبا بطْخَي ف هللا لوس
 ةاتلاق «بيييكجل :َلاَك ؟نَملَك :تَلاَق هسّنتل اَهَديرُي سي ُهَّنِإ : لاك اقف
 َماَق املك :لاَ ءايييلج جوزأ ةل هللا محل ال - نيم - ُمبا) ب يلجأ ىَقْلَح

 ؟اَمُكلِإ ينبطَخ نم : اًهرذخ نم اه اهمال تلاق الف ليني امون
 "يِبنلا ىلإ ينوكقدا ؟هَرْسأ ليلا ىَلَع دور : تاق ف يبا : :تلاَق

 اًَهَجْوَرَف ءاّهب كئاَش : َلاَقك كف يَا اًموُبآ ىتآق « يِشيضُي الهند الف

 َلاَقق «هنلَع ىَلاَصتو راها ءاقآَو هل ىَرْغَم يف "ىلا امتي :ايلِج
 0 «آنآلف ٌدقَْت : :اوناق ؟دَحأ نم َنوُدقْفَت له : 4 هللا لوُسَر
 يف هورظناَك .ًاييل دنثأ يكل: 48 يملا َلاَقَ «انالُث دقو

 0 لاق .هوُلتك مث «مُهلتق لق ةعْبسس بنج ىلإ ُهوُدَجَوَف وظن
 اق هلل لوُسَرهلمَح مك نم انآو : يمان« م ةعبس لتق :َلاَقَك

 مك هكَرفَح ىّنَح اق هللا لوُسَرْيَدعاَس ريغ نيِرَسهَلاَم ؛هيدعاس ىَلَع

 [5:015 :عجار] . ًةلْمُض َرَكداَنَو. . . هدحل يف ُهَعْضَو
 يمص م هس م م

 :لاَق ةَمآلَس نب رايس ْنَع «ةَبعش انئدَح «جاَجَح اَنئدَح - 5

 ؟ؤ هللا ل اوُسَر ةلص تْفَو نع هانلأَسَ .ةدم يب ىلع ياهل
 ىلإ لجرلا عجرم لَو ”سمشلا لوزن َنيح َرهُظلا يَلَصُيناَك
 آل ءاَشعْلاَو (اهّنيسُن :ٌراّيَس َلاَف) َبرْغَمْلاَو «ةّيَح مشل 0
 َتثيِدَحْلاَو اه 5 موّنلابحُيآل ناك لْدللا ل ىلإ اسري دب يلي

 َناَكو «هسيلَج هوفر جراف ُفرَصْنيف حبصلا يلَصي اكو ءاَهْدْعَب

 . كما ىلإ نيتسلا َنْيَياَماَهيِفارْعَي

 [00:1 :عجار] . امهيتلك يف وأ نيتكرلا د يف يرذأ آل :رايَس لاَ
 ءمشاّم يبأ نَع «راثيد نب جاجحلا انئدَح «ىلعي انئدَح ١١-

 ناك ةرخآب َناَك امل : لاك. 'يملسألا ةَرْرَب يبأ نع ءةَيلاَعْلا يبأ عير َنَع

 ل لاق“ د ام



 10 4/4 .انيصح نب اارمع ثيدَح نيب بلا . "١107 ص 0

 :َلاقق ل بلا ىلإ توك ميكو لاق (ميمت ينيج 00000 لاق 5 اًميِف هلوقت تنك امامك آل لون هللا لوس
 . سلْجَمْلا يف ُنوُكَياَم هرم

 نب ليمج ْنَع ءدْيَز نب داَمَح اَنُئدَح ءلماك وبأ انئدَح - نيلحلا

 ونبأ لفك «ةّررَموُبل انَمَموِرْفَس يف انك د :لاَق (يضَرْلا) يبأ نع 6 ٠

 . كرفت مك اَمراَيخْلاب ناَْيلا : َلاَق ف هللا لوُسَر نإ :ةَز دري

 هّللا دبع ْنَع ءرطَم نع هَرَمْعماَنأبْبا «قاّررلا دبع اندَح - ةقدف
 مل ها

 ىلإ َلَسْراَف «ضْوَحْلا يف دايز هللا دع كلش : َلاَق .يملسألا َةَدْيَرب نب

 َلَسْرأ (455/4)منإ | دبع الج هللا هاند يملسألا رب يبأ

 ؟ايْيَش ف هللا لوُسسَر رم َتَّمَسم لَهَف ؛ ضؤوحلا نع لأسر يمألا لإ

 ْرَعْهلل قس الق هب بك َْمق ركب هلل لوس تغمس معن :َلاَق

 [50001 :عجارإ . نم لَجَو

 0/نيصح نب نارمع ثيدح

 .(س)ةَداََق انَدَح ,ةَبعش نع «ديعس نب حي نئدَح ١- تو

 8 مم مرا ©

 نب ةداَدْز نع ءُهَداَتَق (نَع) ؛ديعّس اَنآَبْا «ميهاربإ نب ليعامسإو

 َلُجَر ارفق ٌرهظلا 88 هللا لور ىَلَص : :َلاَق . نيصح نب َناَرمع نع «ىقوأ
 مشتق مكل :ذلق ىلص نلت (ىلعلا علل عتب

 روم ع
 مُكَسْنَبْدأ[ت ْفَرَعدَف : لاق ءانآ :لَجَر َلاَقَف ؟(ىلعألا كبر

 [اا ا للام 61: رظنا] ] . اهينِجْلاَخ

 :لاَق.ةَداََقْن ع ءديعَس انندَح ءِرّمَعَج نب لم دمحم اًنيدَح - "0

 يو ساس م عل عر

 همكم .ِنيَصُح نب اارمع نع «تدَحي ىَفوأ نب ةراَرَز تعمس

 ُتْعِمَس :َلاَق حاير نب دلاَخ نع دعس حيد - و ا

 : هللا لوُسَر لاَ :لاَق نيصح َّنْب ناَرَمع تْمِعَس : لاق . راوسلا ايآ

 ١54 3١[ :رظنا] ُهَلُك رح ءايحْلا

 يبأ [ْنَع يلّدهلا]ٍ ارنب دلاَخ اندَح «عيكو انئدَح - كرجل

 . هلم . ٠ . يلا نَع ؛نْيصُح نب نارمع ال نع ٠ يوَدَعلا ]راسا
 ةهمسرقا |

 ِنْيَسْح ْنَع :ٌناَمْهَط نب ميِهاَريإ ندَح ميكو اَنئدَح - اس7

 ءروُصاّنلا يبا : لاق. نْيصَح نْب نار مع ْنَع «ةَدْيرب نبا نع ٠ ,ِمَلعملا

 ءادعاقف عطتسُت ملْنِإَن ءًامئاقكل ص : :لاَقك ةآلّصلا نع قف يلا تس نيف للف م

 . بنج ىلع ْعطَتسَتمكِإ

 ياسين ماله اح ٠ شَمْعألا انكَدَح « عيكو اندَح - 14

 م يرق سانا يَخ : : 3 هللا لوُسَر َلاَق :لاَك نيصح نب لاَرمع ْنَع
 لمس ا نوبحُينوُممَسعي ديمون ءيِجَي من مهو نيا مث «مهتولي نيل

01102 
  اًهوُنأسي نأ لبق ةداَهَشلا ٌوُطَعُي

 كَ 'عيكو انئدَح 68 ١

 ههْجَو يف نْيَش يَْلا لاسم : هللا لور َلاَق :َلاَق . نْيصُح نب َناَرمع
 00 ١ . ةماعلا موي

 . عيكو ٍرخةدكسأ د ملعأ مل : يبألاَق
 نوي نع يا 0 ا

 الع نَمْسْلا نع ؛بهظألاوُبأ ان
 / 2 هلل

 رياةشم
 دبع لاك - ؟انطْعأَف انيرَشَب . هلل لوسي: :اوئا همت يت اًياهرشنآ

909000 0 6 

 ع ا.ه واي الك« ممتن ب اَيْلبَْي اقلب ىلا
 اذفن كل

 اًنكَدَح : آلا. دّمّصلادبَعَو ورْمَع نْب كلما دبع اننَدَح - "كا
 هلال هيسف

 نأ ءنْيصْح نْب َناَرْمع ْنَع ؛ .ىكوأ نبا َةراَرز ْنَع ٌقَداَتَق اًنئدَح «ماشه

 ُدِبَعلاَق) مهيفتْنعُب يذّلاُهْرَقْلا ملا هَّمريَخ : لاق . 8 ِهّللا َلوُسسَر

 لو نوري موكب تولين مث (مهب ُتْْبَنيذْلا دّمّصلا

 مهيف (وشنيز) :َنوُدَهْشَتي الو نوُدَهْشَيو «نوُيمَؤي الو نوُئوحَيو «نوفوب

 [70146 :رظنا] نَمَسلا

 يبأ نع ٌةَداَتُق نع «ماَمَه اربح «نّمْحّرلا دبع اندَح - فللدحا)

 هللا ةّيصْمَس يف ةعاط آل :َلَ. ف يَا نَع « نيصح نب نارمع ْنَع «ةيأرم

 [50145 7٠١7١ :رظنا] . ىَلاَعَتَو َكِراَبَت

 نسب ءآلعلا يبأ َنَع « يريرجلا نَع ٠ ليِعاَمْسِإ انْندَح - ديدن

 3 هّللاَلوُسَر ايليف : لَك يصح نب انارمع ْنَع «فّرُطُم نع «ريخشلا

 مالو رطل :لقق «رغلا رهط نلف
 يبأ ْنَع «ةبآلق يبأ َنَع «بوُيأانئدَح ليعامْسإ انئدَح ١١45

 دنع هَل نيكول يس َقدعأ الجرن ؛َنْيصْح نب ناَرمع نع ءبْلمُْلا
 مك ءانآللا مهرج ف هللا لوُسَر مهب اَعَدَ مُهْريَغ لامهَل نكي مل «هتوم

 .ًاديدّش الك هلَلاَقو . ةعيرأ قرأو نيا قتعا مهني مرت

 يبأ ْنَع «ةَيآلق يبأ نع «بوُي ربح «ليع امس انكدَح - يي

 نيج (471// 6 )ىدق الفل نصح ٍنناارمع نع بّلهملا

 [7010 :رظنا] . قع ينبنم وكرم نم لج ري نمسا نم

 ,ةَيآلق يبأْنَع هانَحْادلاَخ اندَح «ليعامسإ انكدح 5 7١-
 ثآلكا يف مسا يأ! يرن 0

 قي كرك هب حك هل لوا َُلاَقَق : لو هني

 ,َمَلَسمُت ءَدلَرَك يلا ةَمْكرلا ىلَصَق مَن :اوُناَق ؟ذَه َّقَدَصَآ : لاَقَف َءاَجَف
 سا م ص ا 24

 [ولنا لدلك :رظنأ] ملَس مث «ِنيَئدْجَس دَجَس مث

 , ايش اك: :َلاَق رم ع رات اح ح1

 ماس مار
 نع «ثدحي ءةَداَنَك تعمس

 ناَرمع ع قنة اسس هيد يني لل وأ نثة
 مقوم | سم مره سا يهل هم

 اًمهَدَحأ ضَحَف «ًالَجَر - ةيمأ نبا وأ - ةييم نبا ىَلميََئاَك لاق. يصح نبا

 اًمّصَتْخاَف (هيتينَن سس :جاَجَح َلاَقَو) هيل[ هف نمد « هبحاص دي

 آل هنا وعمي امكراَخأ نكح ضحي :َلاَقَف ؛ قف يللا ىلإ

 [70147 ل١ هع :رظنا] 2 ٠

 دمحم انثدح ٠148

 يع ارلا يسحر عسل احم وتعال "تنس
 معمار سالو
 [؟66١٠ :عجئر] . ريخب آلإ ينأي آل احلا : لاَقَك ا. هللا لوُسَر ْنَع « ثدحي

 يهل. ةهعدمو
 :لاَق. ٌةَداَتَق نع ٌقيعش اًنيدَح «رفعج نب



  نييرصبلا دتسم 1 ةهاسحلا

 ماو سم ينل * ل هرعوس ظ سا
 نيكس هواك ملأ ةملكحلا يف"بوثكم : بعَك نب ريشب لاَقَف

 ١. لقمع يشحن قف هللا لور كد نارمع َلاَقَ
 .(ح) ةبعش انثدح رفح نب دمحم ان أ

 نب نارْمع ْنَع ءِنَسَحْلا ِنَع «ةَداَتق نع بع اًنربَخأ ءديزيو
 ًالَواَنسَلْفَأ اَمَق اَنيَوماَ «'يَكلا ِنَع ف هللا ٌلوُسر انهت لاق .نِيّصَح

 اال ًاَمَجْنأ

 دمحم اًندَح ٠0و
 هما ريكا

 :لاق. اقنع ٌفيعش اًنندَح - ءرفعج نب

 الاول ةعجارإ . 0 لاق 8
 0 م2 يهد و يروهلو

 نَع ةبعش اًنكدح :ًالاَق. جاَجَحَو رمعَج نب دمحم انئدَح - ولا

 يْنِإ : مس لاك اقرطُم تغمس : لاق .لآله نْب ديَمَح
 َممَج دق قف هللا وسر نإ هب كمين جور هللا سعيد ككئدَحأ

 هيفانآرقِْنَيْملو تاَمىنَحهْلع هليوم «ةَرطعو يح نب

 |1141 لجل دول رظناز همرحي

 املك ءيّنَع َكَسْسأَتْي دوما املك ؛ يلع ْملَسُي ناك هنو ٠ دف

 . يل دحر
 0 رج ياام حم اَنْئَرَ 7٠١ ه1/م

3 

 -هكّليقْوَأ- سس 8رتار نيس نذ ارطع ند
 ةكءقامعطر ٠اس راسو
 ؟َنوُلماَمْلالَمْعَي ملف : لاق ءمَعَن : َلاَقك؟ هنا له نم رآثلا لهأ فمي

 .-ُةلَرئْياَملَْأ- هل َقلخ املك لَمْي :لاَق

 .(ح) ةبعش انكدَح «ِرَفَعَج نب دمحم اًنندَح 7١8
 مس ةسرب هان يم مسه راض إلا سماه

 مدهز تعمس : : لاق ةَرْمَج ابآت عمّ : لاق. ةبش انربخأ «جاَجَحَو

 يكد يراد يفّمدْطَر ينال :هئيدَح يف جاَجَح َلَق) برضُم َنْب

 3 نإ لقا لا دوش يب نررطع نست: :َلاَق

 مُهَنوُلي َنيِذَل مث «مكهّوُيَنيْلا مَن ) منوي مُث « يرق مُكريَخ

 ا ا طن لاه ل هوس يزال :نارمع

 َنوُرْدْنَيو «َنوُنَتوُي آلَو ٌنوُنوُحَيَو «َنوُدَهشَتسي الو َنودَهْشَي موق ْمُهَدََي
 بام ع

 [71 اال :رظنا] . نمسا مهيف َرهظَيَو «نوفوي الو

 مما ه م عام

 ةَرْمَجاَبآ تعم : لاق. يش نبل «جاَجح انئدَح - تضج

 مس لش هانم
 نيصح نب ناَرْمعتعِمَس : لاَق. . ينئدح يراد يف مْ ينج : لوفي

 ُهنأآلإ هلم َر كد. . ينر ْمُكَرَخ 3 :لاق هلا َلوُسَرانأ ثدَحُي

 [هلبق ام رركم] . َنوُنمَوي الو نوُنوُحَيو : َلاَق

 ييأنَع؛ يعش انئَدَح ءِرَقعَج نب دمحم اَنندَح- ؟ ولك

 ىلإ اج : لاق . ؟نائآَرما هَل تناك هنأ هن ثدَحي افرطم تعمس : :لاَق حايل

 دلع نس تيج : ةكلاكو. ٌهَاَمع هب ٌعَِْت د تّلَمَجَف : :لاَك اَمُماَدْحِإ

 - ه4 ىلا نَع تدق نصح ِنَبانارمع دنع نماتفج : لاق كتارمأ
 زعع
 [50718 1١108 :رظتا] اّسنل هّنْلا ينكاس لئن لاق - هنأ بسحأ

 م -_ داوم - نب :تارمع ثيدح

 يهماع هز سس
 يسبأْنَع كي ةعش امدح ءرفعج نسب اك لح ا ءايكب

 ىَلَع دهشأ :لاَك. ثبل ينبنمالُجَر (418/4 )تمس عمس :لاق. حالا
 ؛ 5 هّللا لو وسر ىَلع هَهشَأ (نارمع َلاَقْوأ :* :ةبمش َلاك) نصح نب اارمع هاش
 :وظتا] ٠ ٍريرَحْلاَو ءبَمذلا مَئاَخَو - ِمَكَّحلا : لأ - مقانحلا نع ىَه يَ

 اةكفييض ف

 يومي مرمر
 [يخأ] نبا نَع ةبعُش انئدَح ءِرَمعَج نب دمحم اًنيدَح - قلد ل

 ؛ يصح نب نارصع ْنَح ثدي قرم تمم : :لاَك ريخشلا نب فرطم
 يشي - ؟ايش رتل اذه متم له ٍلُجَرل لاَ 8 يِبلادأ

 أ .امْوَيْمصَق َناَضَمَر تطأ اذِإ : ٌهَكَلاَقَك :َلاك هل: :َلاَقَف- - ناش

 اجيت نشرب ناكر «لاق ءهبن لش يذل نب

 م هةية اا ا دكدفت 7

 ءسمإ هَ يوملرب معصم
 نب َنآلْيَغ َنَع دعس انئَدَح « رمعج نب دمحم اًنيدَح 89 ١١-

 .(حاريرَج
 قرم ْنَع ءريرج نب َنآلِيَع نَع هَل بحاص نَع «باّمَوْلا دبَحَو

 غ0 1

 يلعن لص .ةوكلاب نْيصُح ِنْب اريح حماتك لاَ هنأ ؛ ؛ريخشلا نب

 َلاَك ٌعْرَك املك. ُهَسآَرَعَقَراَمْلُكو دَجَساَمْلُك بكي لَمَجف بلاط يبن

 0157 1 لسفا] ف هللا لوُسَرةآلّص َلْطاَنَهاَنِب ىَلَص : :لاَرْمع

 [ل
 ل يوما مررةلمو

 نع داق نع ديس اند «رفعج نب دمحم اًنيدح - ايان

5 0 

 0 وب يلق

 تمن« «يَلَع متكاق تلثع نإ ٠ يلع ملم اكن معو يدعَب

 [10071:عجار] . تعش كش تفش نإ ْتَدَحَ

 مث «ةَرْْعو ةجَح ني مَمج دك 8 هللا لوس مكاو 04 ٠-

 امهر اَميِفلجَرلاَك ف يبل اَْنَ ءهْنْيَملو باَكك ايف لِْنيْمَل

 لالا :عجار] . ءاش

 ثا تان سنس نر فازوا عَ "م

 دم آل :لاقو .ةقم رك... يصح ني انارطع يل لاق :لاق فيم
 اذه *ا/؟:عجار] ٠ َتوُمأ ىَنَح اًمهب

 سم هيعمل 2 ممرعب هما يهلرب مرج ادر 3

 1 دح :ًالاق.ر ريم نباَو رَفَعَج نب دمحم اَنئدَح “413 7١-
2). 

 نب نارمع نَع « ىقوأ نب ةَراَرَز نَع «ةداَتَك نع «ًديعس اًنربخأ «ديزيو

 كه اعل ءدلم كام دلك اس مرأ
 هنم هدي عرف : :رْيَمُتنلالاَث) هعاّرذ ىَلَع الُجَر ضع الجرن ؛نيَصُح

 ف هللا لوُسر ىلإ كل مقر «هكيك تعرف اهب هبل جف مايك تطَقَسُك ْ
 رية ايو لاقسام

 :عجار]. َلْحَفلاٌمَضْقَياَمَك كايخأ َمْحَ مشت تأ َلاَكَو ءاَهَلَطَبَاَق

 ل



 1 1462 صا - نييرصبلا دنسم 0

 يومهم ءريهمع
 نع ٌديِعَس اًنندَح رئيس ند 44

 َرثكْدَ يبان َداَقك. نيصح نب اارمع ىتآ نارمع نب جايه ذأ ؛ ِنَسَحْلا ا

 َكاييبأل لك :َلاَقق -ُهدينمطْتيلوأ - ايم ملغ ىلع دق

 يف ثُحَيَناك 8 هلا لوُسَر نإ ءاقباط هم عطْيلو هنيمتي نع ع

 هلاك بانة ىلا. رع ىيةملا لع ب

 |” :رظنا] . كلذ لْثِم

 نع «ةداقق ع هش اَنَح رقع نبدَمَحُم انيدَح ١٠60 ١-

 ةئس سومر قدعأ راصنألا َنم الجرن ؛ نيصخلا نب ناَرمع ْنَع ؛ ِنّسَحْلا

 ل ظلغأك 4 هللا ل وسمر كلت عبق« مريخ لامه نيمو ءهترم دنع

 يف ةَميرأدَرَو نا قتعأ مهني مْ ف هللا لوُسَر مهِباَعَدَ

 عقبال لدم وقل دم لكل لحال نظنا] . قرلا

 ماس * هعمل هل
 نع ماَمَه اَنكَدَح : :ًالاَق «٠ تملا افي اَح مك

 ٌنآرْطع نب جايه ّْنَع مهن د ْنَسَحْلا نإ : ُناَفَع لاق) نَسَحْلا نَع دات

 هيَلَع َرَدَق ردك هلع ىَلاَعتو كَ َكَراََتهَّلل َلَمَجَف ف «َنبآ هيبأل مآل نأ ؟يمجزبلا

 لاق ”س ري ارم ىلإ كت لاق « هلَعَرَدََم : :لاَق. ههَدَيَمَطْمَيْنأ

 هنبطُخ يف حي ناك ا للا وسر نأ هربخأو «مالسلا لاب ئرفأ : َلاَقَف
 ره

 م
 َنَعْرَواَجَتيَو هنيمَيْن عرشك كما نَع هيو ةكدّصلا ىَلَع 3

 رم هما هما
 نآةربخأو «مالّسلاكابآ ئرفأ َلاَقَك ةرعَس ىلإ يبو : َلاَق.همآلُغ

 ركل ٠ ةلثملا نَع ىََْيو ة ةكدصلا ىلع هتبطخ يف ثَيناك ف هللا لور

 [4 :عجار] «[ هدعب رظنا] . همآلُع نع ْرواَجَتيو هنيمَي نع

 ِنَع :ٌةداَنقْنَع رَمْنَم انئدَح «قاررلا دبع انثدَح - م

 . هانعم رَكْذَف . . . حابه نَع « ءِنَسَحْلا

 ُنَسَصْلا اَنئَدَح ُهَداَنَك انئدَح ؛مامَه انئدَح رهَب انئدح ١٠١١88
 م م

 «َتاَم يباَذِإ : َلاَقَف. ل هللا َلوُسَر ىَآ الجر انآ ؛ يصح نب نارمع َنَع
 ممم

 كَل: :لاَك. ُءاَغَدَرِيدأ املك : لاق. سدسلا كل : لَك ؟هئاريم نم يل ام

 5 را مشمش مع َرَخآلا(4794/4)َسستلاَذ
 لإ | :َلاك.هاَعَدَرِبْدْأاَمَك خس دس
 [701697 :رظنا] . ةَمْعْط

 يبأ ْنَع ُةداَنَق اننَدَح « دمي نبأ انثدَح نهب اًندَح - "84

 ىَلَع دهشأ : لاق. هنأ ٠ نصح نب ناَرمع ْنَع وأ «ديعس يبأ نَع ةَرْضَن

 .مئانحلا يف بتل نع , «ريرحلا سبل نع انهن ف هللا لوُسَر
 مو م

 ٌماَّمَه اَنندَح : :ًآلاق٠ ىَنحَمْلا «ناّفَع اَنكَدَحَو زهَب انبدَح - كل ا

 هّللا لوس مر عَم انعم : : نيصح نب نارمع لاَ : لاك. فّرطم نَع ةَداَنُق نع

 ف هللا لوس ل ننتقل دن لقاتل لا ١

 نع ٌهَداَتَق انآ ل حا ا 1

 نم ةقئاط َلاَرَتأل :ل لاق . 8# هّللا لوُسَر نأ ؛ نيصح نيب نارمع نع. «فرطم

 2 (نانيسُح نإ نب ب نر ارمع ثيِدَح

 ل ا «ىَلاَعَتو

 ءءاَجَر يبأ نع فَ اكد رج نْبدَمَحم َتدَح ١١1 يود ممهنو
 تراثا يفاضل: :8 هل لوسي َلاَق :َلاَك يصح نب اناَرمع ْنَع

 :رطنا] .ََقُْلا اهله 6 تير ةنجلا يفتلطاَو هال اًهلهآٌرئكأ
 اة

 وبأ اَنْبَدَح يور نب م سانئدَح ءدمّصلا دبع انثَدَح 1١1-

 : 8 هللا
0-7 

 اوسرلاَق : لاَ ِنِيمُح نْبناَرْسعْنَع 2

 قمر
 نبا نع ؛ءاَجّر يب ْنَع ءديِعَس انآ فاما انئدَح - 0-0-5

 0١46[ :عجار]. هلثمب . .8 يبنلا نَع سابع

 م يهدر هرومع
 ءَةَعَرَك يبأْنَع ؛ُةَبعَش انئدَح ءِرَمعَج نإ دمحم لمَحَم اَبرَح 5-2

 ةلو بَلَجآل :لاك 49 هللا َلوُسَرأنأ «ِنْيصُح نب اَرمع ْنَع ءنَسَحْلا نَع

 [19111/ او والا رك انح :رظنا] َراَكش آلَو بنج

 َناَرْمع َنَع « ٍنَسَحْلاِنَح ءروُصنم انْ «ميُمانئدَح 41

 َلِئكاوباَس اوناك ذكر هدَحلا اهَرَسأ نيم َنمةآَرْماانأ ؛ نْيصْح نب
 ةقائ تبتكر : َلاَكة ةَلْقَغ مْوَقلاَنماتأَرق : لاق كف هللا لور ٌهقَن كلذ

 لاق. ءاَهَرَسْنتْنآ اَهيلَعْأسلَمَج مك 49 هللا لوُسَر

 م يهيم ةلقاعو ماش
 لوّسسَرل كلك َركذ «للأ نم تمن 4 هللا لوُسَر ةانَرَحْنتنأ تارا

 ةَنيِدَمْلا َتَمدَقَق :

 الاَمِق مدن بالَرثنآَل َلاَق م :لاَق. اَهييَْج اَمَسِْب :لاَقَ و هللا
 يه ياو كلُمُي

 نب حلاّص اَنْ اَندَح «يّنثملا نب دْبَع نب دمحم اًنيدح -1؟ /41 » ١

 نارمع نع ؛ ءنَسَحْلا نَع 0 ءُزاَرَحْا ِرماَع وبأ مكسر

 اًناَهَنَ و ةكدصلاب رمال ايطخ ا هللا لوس ايف مهام : لَك نيصح نبأ

 .ةلثملا نع

 نإَآلا هَل َمرْخَيْنأ لجرلا ردي ةلقملا نم نإَوآلآ : لاقو : لاق

 ل١ فه :رظنا] ٠ بكيل ايده دلك ايشام جيان لجل ٌرْْنَينأ لكلا نم

 مو وللا للام دا

 ِنَع ءدْيَمَحْنَع داَّمَح اَنْندَح «لماكو بأ انَدَح ١448 ٠

 لإ مخ ا هلا لور اَنبطَخ اَم لاق يصح نب ناَرمع ْنَع « ِنَسَحْلا

 [ هلبق ام رركم] . ةللا نع اًناهْنو « ةكدّصلاب ارم

 يبأ ْنَع «بوُيَأ ْنَع رَمَعُم اًنْبدَح « قازرلا دبع انئدَح - -----484

 ةقائةآرما تّنَعل : لاق. نصح نب نآرمع نع ٠ بلمس يب نع ,ةبألق

 , ْعَبَت اهب دَقلَك : :لاَق .اًهْنَع اوُّلَحَك 5 ةئوملم ان : كف يِبنل لانك ءاَهل

 (؟:١11 :زطنا] .ءاكرَوهَقاَن لَ اهل ضحي ام لزاَنمْلا

 رْيَغَو :ةَداَنَقْنَع ٌرَمْعَماَنْدَح «قازرلا دبع الح

 نْبنارْمِعَو ان تِيَلَص : :لاَق. ريخشتلا نب هللا دْبَع نب فرم نَع ءدحاو



 حريه رك بلاط يبأ نب يلع فلَخ ةقوككلاب ن نيصح

 كا :ناَرُمع يل لاك. ًانقَرَصْنا املك هل هيكل جس نحو

 ل 0

 - . ةآلّصلا ذه نم هللا لوُسَر ةآلّصب ةبشأ اذكو اكن : لاق « نيح

 7١١1/4[ :عجار] . لع ىلا يضرك لَ ةآلَص يشي

 يبأ نب ىَيْحُيْنَع َرَمْعَم نرخ «قازرلا دبع اًنكدَح - ”؟

 ةآرمانأ ؛نْبصُح نْبناَرْطع ْنَع لا ية دع ري ريك

 يَ « ل انآ: :تلاَكَو 0 بالا

 ا اننا خا ع ! ؟اهيلَع ي

 ةفنتن :وظنا] . رعت الهش هتاجألا م للا تا

 ل

 نبا نع «بوُيأ ْنَع «َُْعَم انئَدَح « قالا دب اندَح - "و ١ ٠

 كيت عراق الجر لْجَرْضَع : :لاَق. نيصح نْبنارمع ْنَع «نيريس
 و َدْلا هضصُتَي اَيَكن 000

 .لحفلا ْمَضْقَي امك كيخأ َدْيمَضْقَتْنأ تدر : َلاكو «ف ينل الطِب

 ْنَع «ُبوُيأ اَنندَح ءدْيَز نب دامَح اَنئدَح :ناَفَع انكدَح 701“

 ءاَبضعْلا تّناَك : َلاَك نيصح نْبانارمع ْنَع ؛ بهما يبأْنَع « ةيآلق يبأ

 تّدخأَو «ُلُجرلاَ َرسأَف «جاَحْلا قياوَس نم تناك « ليقع يب نم لجرل

 8 للان وُسَرَ «قاكو يفَّوهَ ,2 هللا لوس هب :َلاَق عم ءاّمْضَمْلا

20-00 
 ةَقباَس نوُدْخاَتَو ينوُدْحاَت ءدمحماي : :لاَقك ةقيطق هنلَعراَمح ىَلَع

 كئاقلُ رجب ةكذخأَن : :8 هللا لور َلاَقَ : :َلاَك ؟جاَحْلا

 ,لق يلا باح ءأ نم نيج اورَسأ دق ف يقت تنك اَقَو : :لاَق . «فيقك

 تنانالزلا : هللا لوُسَر َلاَقَك :لاَق ٠ هلْ ينو َلاَقاَميف لاك

 ان :لاق ل هللا وُسَر ىَضَمَو : :َلاق « حلا لك تسلا هلم لت

 0 :َلاق ؟ينقسا ذم يّنإو « ينمعطأق عئاَج يإَمَحّم ا

 ءابضَملا 8 هللا اور َسْبَحَو «نيلجرلاب يدق مش «َكلْئجاَح هذه : 2

 ءاَياوُبعَتَقةئيدملا حْرَس ىَلع اوراغأ يكرم نمت لاق ءهلْخَرل

 اًدإ اوُناَكَف : لاَ. َنيِملَسُصلا مكارم اوُرَسآو :لاَق. هيفُهاَبْضَمْلا تاكو

 2100 ع
 اوُماَناَمَدْعَب ةليكَت اَُواَرَمْلا تَماَقَك : :لاَق مهتيفأب مهلبِإ اوُحاَرأ اونو

 ةقاث ىلع تن ءِاَبضتلا ىلا ىّتح ءاَر رحب ىلع تن املك تَعَجُ
 ٌرَعَُللا نإ ترو :لاَق ةكيدملا لب هنو م ايكو «ةَسرجُس لوثت

 هَقا: :ليقق لا تقرع ةيدَملا تَمدَق ملك تشل لع هجن لعد

 :َلاَق- - هربا ُهآْوَأ - ءاًهرذتي 8 يبل َرْخأف د :َلاَق 8 هّللا لوس

 َكَراَج هللا نإ - اَهيجَرَج اَمَسْيْؤاَ- اًهْنرَج اَمَسْنِب : 00

 رثنل َءاَقَوآل :8 هللا لوس لكم : َلاَق اهترَْنَلاَهيلَع اَهاَجْنَأ ىَلاَعَتَو

 1 .ْمدكْنْبا كميل ايف آلو هلا ةّيصْنَم يف

 ص "1١16

 هللا
 َتَناَكَو - - دا نبا يني بملك

000 
 بتم يتيان

 نيسدسص ل هر اك ص سا سل
 هما همم

 لي الاب ملا كب هيف ةمّلس نب دامح َداَزو

 [50:56 :عجار]. 0 : نافع َلاَق

 نب َناَرَمع نع « ءِنّسَحْلا نَع ءسْنوُي نع ؛ «ميشه (نندَح 8

 ًالراَتحَلفآ امك انيَوحاَف ؛ يَكْلا نَع 8 هللا لوُسَر ىَهْن : :َلاَق نِيصَح

 [50054 :عجارإ . انحَجْن

 نب يلع اًنربخأ «ةَمَلَسنْبداَمَح اَنكدَح نافع اندَح 6

 ف يلا ةالَصَْع ٠ ؛ِنيصح ني نارمع لس ىَتف ذأ ؛ةرلطت يبأ ع هدي

 َنَع «ينلأَس ىَتَتلاذَهنِإ لاَقَف 5. ةقوعلا سلجم ىلإ لَدَصُك ؟رسلا يف

 ف هللا لوُسرَرْئاَس ام «يّنَعاوُلَمَحاَف ؛ رفا يف ف هللا لوس ةآلَص

 اي ءِنيتعكر ِنيتمْكر ىلص آلا «ارثس
 نيتك سالب يلصُي هبل ةرَْع ينام

 لد

 حملا ُناَمَرَذ 0507 مد ةَكَمَب

 للمال ءاا رظنل] نييتعكر نستمر

 عمور هيا

 ال: يف داو داتسإلا اذهب. . دمحم نب سنوي هانئلح

 روث مشع عا

 انإَف «نييرخأ نْيتَمْكر اوُلَصَق اوُسوُق همم لهآ اي :لوُقي مث - برْهَمْلا

 ةقأدج ىلإ جر « نيتك نيتمْكر ىلصَم فئاطلاو اني اَرْغ مت «رَْس
 ُتّجَجَحَو ؛ه ءركب يبأ عَماوَرخ م ءةَدّمقلا يذ يف اهم رتْعاَ
 نِيتَعْكر ىَّلَصَف د5 رضع َعَمو ؛نْيتعْكر نييَعكر ىلَصَف ترا
 لاقت د ءهق هَ (بذل الإ :سنوي لاَق) «٠ نيكد

 كلذَد َدَْب ىَلَص ؛ «ه ءَناَمْنع نمت (بِرمَملاآلإ ندم اسس

 عجل

 و ةمارلا

 َناَرْمع نع ٠ ءنَسَحْلا نع ءروصَْم ناب «مِيَشه انْدَح - اكلم 4

 دن دنهل َنيكوُمم همس قت راصنألا َنمآلُجَرنأ ؛نيَسْح صم (1/4"4)نْبا

 هل نأ تضم ْدَقل :َلاَثك ٠ نلف يبل كلذ 5 عبق مصري لاَمهل سيكو ؛ هوم

 ء نيا قتعأق ءءاّرجأ ةئآلل مُهآَْجف قيقرلاب اعدم َلاَك هيلع َيَلَصأ

 [,؟ث٠مم :عجار] . ةعيرأ قرأو

 «#.دو

 يبأ َْع :ةبالق يبأ نع سنويا ميم انكدَح - اقل

 مُكاَحآَإ لاق هللا َلوُسَردأ ءِنْبَصُح نْبداَرْمع ْنَع؛ بلهملا

 فصلا يقل ينك ُهَقلَخ امسك ماَنق ؛ ؛هيلَعاوُلَصُك «تاَمدق يشحن

 ممكأل للم ماما ملمس لولا ولما :رظنا] . هْيَلَع لص «يناّثلا

 يبأ نَح «ةبالق يبأ ْنَع «دلاَخْنَع هَ انيدَح ٠ لمح

 م املس تاقكر تل ىلتم كيل يصح 7 نب ٌناَرمع َنَع « بلُهملا

 + مكس همك لص مَنْ هل ليتك
 اةفلححل

 هلو م مل

 :عجار] . سسِلاَجوُهَو ِنْيئدْجَس دسم

 نع - كّشرلا ينعي كيتا كلام اكد - 7511

 َلوُسَراَي : تاك لاق. يصح نب نارْمع ْنَع «ريْخُشلا نْب فرم

 .٠ مم هةعو
 لَمْعَي ميفَك) :لاَق ءمَعَن : لاق ؟راثلا لهآ نم ةّنجلاَل ها َملعَأ هّللا



 5114ج را (زاٍيصح نب ءاَرع شيد -_ نييرصبلا دنسم

 اولا :َلاَق ؟اًطعأف انبرسَب دق :اوُناَق :َلاَك ٍميمَت يباب ىَرشبْلا اولا :48  :عجبر) .َلام اَمَكْوأ كوخ السكك ءاوثتغا : :اق ؟نرثماتلا

 اةكذيف

 يب ع تالق يل نع بولد «لياَنسإنَح - ؟ا
 ٍضْمَب يف 8 هللا وُسَر امن ب :لاَق. نْيّصَح نْب انارمع ْنَع ٠ «بّلَهمْلا ما مامصا سرع

 كلذ َمِمَسَق اهلك «ارجّضت ,ةقن ىلع راصألا نسا .هراقأ

 :ُناَرمع لاق ولم إف ءاَهوُعَدو اهيل اماَوُنُخ :لاقَ ظ هللالوُسَر
 - ةئثلا يني -ٌدَحأ اهل رْمَياَم سائلا يف يشنتنآلا اهيل ظْنأ ينك

 1١١944[ :عجارإ .

 يبأْنَع نادي نب يلَع : لاك ليِعاَمْسإ اننَدَح - ةفيم

 هلآَسق «ٍمْوَقلاَنم ىَت هلم اًسَلَجُف نيصح نب ناَرمعّرَم : :َلاَق . ًةَرْضَن

 ّفقَوُف ًءاَجَف ؟ ةرْسْعْلاَو جَحلاَو وزَمْلا يف 48 هللا لوُسَرةآلّص نع
 2س وارسل |

 -ُلاَق اَمَك وأ - ,هوُعَمْسَتانأت درا رمآ ْنَع ينلآس اذه : :لاَقَك اَنْيْلَع

 «ةّئيدَّملا ىلإ ٌمَجَر ىّنَح ن يسكر ال 1 لَصُي ملف 9 هللا لوس 2 رَّعَم توَرَغ
 عدل ٠ مما هع سس رق ل سس هس ل
 هعم تدهشو «ةئيما ىلإ هجر ىنح نيكول[ بلك هم بح

 يكرم م يوي هيف
 :دلإلا لْهألل وو « نيعْكرآلإ يأس بآل ٌةَرْشَع ناَمَن َةَكَمِب ماَقأَ َمَنَمْلا

 «ِنيْكآلإل صير هع َتآلَكُهَحَم ُترَمَتْعاَو رْفَس انك ًاعَيرأ اوُنَص

 ىنَح ءِنيمْكرآلإ اصيل تائبَح ٠ ادق َرمْعَو رك يبأ عماتْجَجَحَو

 501١6[ :عجار] ةّئيدّمْلا ىلإ اعَجَر

 نع ءْنَّسَحْلا نَع «َسْنوُي نع « ىلعألا دبع اًنيرَح 0“

 نع اوما وسرق ريسم يف لاك ا هلو يصح نبارمع

 ْتَحَقَترااَمَلَف « سما تّملط ىّتحاوظقْبسيْملَق٠ «حبملا الص 8

 ٌهآلّصلا تّناَح الق ءنّييمْكَرلا اوُلَصَق «َنَذأَف اناَمْنَرَمأ تطَمباَو

 1 1 [00 اج راء انإل ركن الن ةرظفل] اوَلَص

 نب ءآلَمْلا يبأ ْنَع «يريّرجلا انآ ليعاَمْسِإ انثَدَح - 101

 :ذ هللا لوّسَرل لبق : :لاَق نصح نب المع نع « فرم ْنَع ءريخشلا
 مسا

 [037 :عجارإ . َماّص هلو رف ال : :َلاق ره َراَهترطُْي لانا

 نْبةَراَرْز نع َةَداَتَق ْنَع ؛ديعس اَنْ «”ليعاَمسإ امدح 6

 الق ءرْأفلا ةالّص ل اف هلا لورا ؛ٍنيصح ننام نع «ىقوأ
 ءانآ : : مقا نم لُجَر لاق (ىلاألا بر مسا ٍحّبسب ب رقاب مُكيأ :لاَ 0

 #5٠06[ :عجار] . يلح كبل لا

 2.6 ما

 بلش ني يالطيب لح تش 2

 ْنَم «ةنم ايل لجلب عمَس ْنَم]ثم ايلف لاجل َممَّسْنَم : لاق .

 لق نمْؤُمُهنأ بسْطَيَوُهَو ؛هبتايّلُجُرل نك مايل لاجسلبعمَس

 7071١[ :رظنا] . همت ىََح هبشلا نم هم امل هب/لاََي

 مارك سار همر
 اًنمدَح «ناسح نب

 ا

 نب ٍعِماَجْنَع «شصغألا اَنثدَح «ةَيواَمَموبأ انْئدَح - ل

 هللا لوُسُر لاق : : لاق. نيصح نب َناَرمع ْنَع ءزرخم نب َناَوْقَص َنَع ءدادش

 فك 0*2 اَكِقْدَ 03 :َلاَق ءِنمَلا لهأ اي ىَرشبلا

 دن طر َناَكَو يا قلتو ريل َناَك :َلاَك ؟َناَك

00 400 
 ينال تَجَرَخَف :َلاَق اهلاَقع نم كفن ١ ارطع

 50:5٠[ :عجار] يداك اَم يرْذأ الك ءاّهرتآ يف تجرح : لاَ اتم

 نب روسملا نأ تن د : لاق. سنوي انآ «ليعاَمسإ انْندَح - 11

 اعل انآ نإ “ترشنق «قبآ يل امال نإ : لاق. نّسَحْلا ىلإ ءاَج ةَمَرْخَم

 مدي عطقت ال :ْنَسَحْلاَلاَقَق : :لاق ؟رئسجلاب آلا وهم هاجد هدي َمطْقأ

 انآ ْنإِت رن ينو قبآ ين ًادّبَعنإ : نيصح نب اارمعل لا الجراد هئدَحَو

 - اني موي ناك 8 هللا لور نك هدي مْ الق : لاَ ؟هدي عطفا أَ
0 

 [::4197 :عجار] . ةلملا ٍنَعاَهْيوةكدصلاب امك - نيف موُقي َلاَقْوَأ

 نع ةَرْضَن يبأ نَع ءدْيَز نب يلع نَع ؛ «ليعاَمْسإ اننَدَح 848 ٠

 ممم دو

 ربا راسم

كسب مان حفلا © هللا لوُسَر عَمتدِهَش : لاق. نصح نيارمع
 ةكمب 

 اق اعبرأ اوُلَص : :دلبلا لآل لقي م مك «نيتعكر الإ يصب أل هل ةَرَْع ن َء ناّمَك

 1٠6:[ :عجارإ ." .نشَس

 يبأ نع :ةبآلق يبأنح هبل ربخأ «ليعاسإ هَ - كل

 ملا نم ِنْيلْجَر ىَد اف يذلا اذأ ؛ نصح نب نارمع نع ٠ بّلَهَمْلا

 *5031١[ :عجار] ليقع يني نم نيك شملا نم ٍلجَرب
 موا ةعرعو 000

 «ّبوُيأْنَع «يفتلا ديجملا دبي بالادب اندَح - فكنفأ

 :اَساَرخ ىَلَغيِراَقفْلا وِرْمَع نب مكحْا لَمْ اايزنأ همم نع
 هعدام

 «دلاَقلا نأ يِبجُْي ناك دق : َاَقَك بابا هيقل نمت مع لع : :لاَق

 :مُكَحْا َلاَق هللا ةّيصْنَم يف ةَعاطآل : لوي هللا لوُسَر تمس لَه

 عرقا لوول ومما روج :رظنا] . «*ض نارمع بكف َلاَك « معلا

 َنَع ءِلْجَر نع دلاَخ اَنثدَح ءباّمَولا دبع اَنْندَح - ايينف
 مابا 2

 نب يلع فلَختْيلَص : لام نيصح نب نآَرمع ْنَع ءريْشلا نبا فرطُم

 8 هَّللا لوُسَرعَماَهتلص ةلَص ين 1ةلَّص ,5 ءِبلاَط يبأ

 اَملكَو حس املك بكي اذ ُفَعَمتِيَلَصَق تئلطناد :َلاَق ' نيَميلَخْلَ

 . ناَمْنَع :َلاَق ؟هَكَرَت ْنَم لَو نم ءدْيَجُن اي اي: :تلقق .عوكرلا نهر مكر

 3٠١1/4[ :عجار] . كرس 2 ومفتوح 3-2 « نافع نب

 ايئْعُي نامل 2 مري همر
 «يميلايعَي

 هلاك. 9 أل وتس تلاع « قّرطُم ْنَع للا يع

 آل :لاك رشا ارم تم لَ - هرْيملْوأ - - ترطفأ اًدِإَف :ل

 [؟01 :عجار] . نْيَمْوَي مصْق - الا َرطْفأ وأ

 ْنَع «ةَبآلق يبأ ْنَع «بوُيأ ْنَع «ةئيبع نب ناَيفس انئدَح - فنفت

 ٌةاَرْما تناك : لاق. 8 يِببلا ِنَح , نْيصْح نب نآرْطع ْنَع ؛ .بلهملا يبأ

 ماسمار

 اريمب اهم درب ليلا تنآك ؛ءاّشع مهي نوحي واكو وْدَمْلا اَهرَسأ



 نييرصبلا دنسم

 زكا قي اقتق لح كرا ينام الل 4

 كج وللا نإ هر لاك بَل هللا لوتس مس مص#

 و كلي الاسف مدن بالَرْثنآل ؛ ءاهيتيزج اَمَسْنب : َلاَق ٠ بلع يناجن

 ى قل

 503١[ :عجار] لجعل ةيصْنَم يف رن

 ْنَع ءْنَسَحْلا ِنَع «َناَعْدَج نْباِنَع نايس انندَح - 1

 200 رْقَس يضاف هللا لوم: لاق نْيصح نبا ناَرمع

 فو هنلحار -5 ةملك يبأ ىَلَع طقس - «ةعاسلا لامك اولا

 ْتطَقَس تطّقس -مكعأ ُهلوسَرَو هللا : اونا ؟لاذٍمْوييأ َنوُرَت لَه لاق ."ّساّنلا
 هم 00

 :َلاَق ؟راثلا تْمَباَمَ : لاق ءراَتلا ثبتي مدا: لوقي- ةَملك يبأ ىَلَع

 اوراق : لاق ءاَوَكبَف : لاك لا ىلإ مستو عتق منت فلأ لك نم

 ري مس

 لهآ مير اونوُكَتنأ وُجْرآل ين «ةَمقرلاكآلإٍصألا يف متم ءاوددَسَو

 0148 :رظنا] . ةنجْلا لهأ تل اوُنوُكَت نأ وآل يّنإ ؛ نجلا
 ره هس و

 نع« «شّمعألا نَع «ةنايفس انآ «قاررلا دبع انندَح - ماك

 1 ةللاو ل

 ارقيوهَو لُجَربَرَم : لاق نيصح نب نآرمع ْنَع - ٍلجَر نَعْوأ - ةَمنيَح
 ين «وُعجاَر هنو هَللاَنإ اتم لق لاس رق مق ىلع

 همي لتولي ا ام: لوي ل لورانس

 رقاب هل دع

 5 كلف

 دنس ِْبماَجْنَع «نايفس انآ «قاررلا دبع اند اًنثدح 017

 ف يلا اج : لاق نصح نْب اارمع ْنَع «'ينزاَمْلا زرحُم نب ناَوْفَص نع

 :َلاق ؟اطض اتاني . اولا «ميت يانور: لاق يَ يب نم سان

00 
 :عجار] 5 اا يوه را وا: لاق

 [ل1ل

 نيس ْنَع ءديعَّس ْنَع فاّنَخْلا ٍباَّمَولا دبع اندَح - 01

 ار ينل اع نيش نب تاو َلاق) ٍمَلَمَملا

 يل ع يمر دع
 ْنَع 8 هللا لوُسَرتْلَسق ريثك ٍماَقسأ اجرك: َلاَق . نيصح نبا

 افا كدالتس نم فلما عاق الم َلاَق ؟ًادعا يتالص
 ىة فيم

 50141 :سظنا] . دعا هتالص نم فّسُنلا ىلَع اعجطضُم ٍلجرلاةالَصَو

 اف دفا

 مماو هر اةدلر
 «هيأ نع «ريبزلا نب دمحم أنآ نأ «باٌهولا دبع اندَح - "6 ءلك6

 يفَرْدَتآل : :َلاَق هنأ ؛ ف يِبَّنلا نع + نيصح نب نارْسع نع ؛ لجن
07 

 [؟0 1817 :رظنا] . نيمبلا راك هّثرَدكو ء بضع

 م" مس هاري
 انئدَح ءبَنيَر يبأ نب لآله نب نَسَحْلا ن و ا "76 لد

 ىّلَص :َلاَق. نيصح نب نار مع ْنَع « «يريشُفلا ىقوأ نب : ةراَرَز نع« دلاَخ

 مسا حّبَسب9ب آر مكي :لاق :لاَقَفَرَم ملا مَ ءريألا الص هلال

 7 2 - اوسخ نينانعيدَح

 آف عدل ل لاق « 5 هللا َلوُسَاَيانآ مقل” رنملك «ىلعألا كي

 501١[ :عجارإ اًهينَجْلاَخ ْمُكَصْعَب

 ْنَع ءاَذَحْلادلاَخ اَنئدَح ءِنَسَسْلا نب بوُبحَم انئدَح - 31

 0 بلَهَملا يبأ ْنَع «ةبآلق يبأ

 ٌماَقَك هيلع اوُنصَق «تاَمدَكي شالا مُكاَحأانإ لاكي شاَجّنلا كو هم 000 5

 201١[ :عجار]. ةَقلَخ تاو ِهلَع ىلَص

 يبأْنَع بُني انُئدَح «ميهاَرإ نب ليعاَمْسِإ انْئدَح - ةينسس

 هّللالوُسر لاك :َلاَك  نْيِصْح نب َناَرُمع ْنَع « ِبّلَهُمْلا يبأ نع «ةَبألق

 ةعجار].يشاَجتلا ينعي .هّيلَع اوُلَصَق اوُموَُف «تاَمدَق مّكلاخأ نإ :ف
 1 2 ا

 7 ْنَع :هآلَملا يبأْنَع "يري انآ «ليعاَمْس اندَح - 1#

 لانا نإ :8 هّللا لوُسرل لبق : لاك ٍنْيِصُح نْبنآرطع نع قرم
 ساس اساس م كرو

 .ماصآلَو طف ال: َلاَق ؟ًاراَهَت رطْفي

 فرم ْنَع يوما َنوُراَهوبأاندَح «ليعاَمسإ انندَح - 5

 وك يآ ىرآل تسكر يأ: ٍنيصُح نب نارمع يللا : َلاَق
 يمل ضلع و
 دقل مث ؛ ءانيدَح [ديف]ديعأ ل نيم نيمو هلا يبن نع «ء تثدح تثش

 عمم
 نم وأ - 8 دمحم باَحْصأ نم آلاَجَرنأ هل ةيهاركو كلذ نع انطب ينداز

 ءاوُعمَس اَمُكتْعَمَسَو ءاوُدهَش امك تدهش - -8 دمحم باَحْصأ ضب

 هل م
 نَع ءَنوُلايآلْمُهَنأتْسلَع دقو ؛َنوُنوَُي امك يه ام ثيداَحأ نودي

 كح ل :لوُقَياناحأ َناَكَف ٠ مهل ةيشاَمك ي بشي انأ"فاخأق ريحا

 , مَعَ اناّيحآَو «تقَدّص ْدَق ينآَتيآَر اَذَكَو اذك 4 هللا "يبن م تغمس ينأ

 م16 :رظنا] . اكو اَذَك : لوميا هللايئاْشمَس : لوف

 « يلع نب وص يندَح : :نَمَحْرلا دبع وبَأ لاق 08ه

 ئَناَه ينكح : لاق يوتا ٌنوُراَم يبأ نع« ٍلّضَممْلا نب مرش انثَدَح

 وحن . .ك يلا نَع ؛ يصح نباَوه ؛نارمع ْنَع «فرطُم نَع وألا
 4 :عجار] ؟ثيِدَحْلا اذه

 . الجر هيف َداَز : :لاَكَو هتسحتساف ٠ هللا هَمَحَر « يبأ هب تْندَحَف

 يباع الت يرش وفا ليعاَمْسِإ انثَدَح - "1ك

 د ءاَنَلِح
 ٍلبَتَع يب ءانلح همك تَناَك : :لاق. 1. نيصخ نب ارمخ نع بعل

 لل ةلوَُلع لا اضملاَمم تصر ل
 دنياه ةادماق دوه

 مي :لاَقَق ؟َكْباَش ام : :لاَقَف :٠ دمحم اي دمحم اي : َلاَقك قاثولا يفَّوهَو

 5 ةريرجب َكّيذَخُأ : َلاَقَك“ كلذ اماظعِإ ؟جاَحلا ةياَسَت ْذَخأ مب ؛ يتذَخأ
 00 سوك ص ره

 لوتس اكو َصَحُم اًيدَسَحُم اي : َلاَقَق هْنَع «فّرَصنا مث «فيقت كافل

 ول :لاَق ٠ «مللس يْنِإ : :َلاَق ؟َكُئاَش ام :َلاَقَكداَنَك «ًاقيفَر اميحَر كف هللا

 «َفَرَصْناَمك ؛ حالا لك تضل (4176/ 4)ةرئا كنت ت نار هتف
 ا مة اص عاش

 عئاج يّنِإ : :لاَقَق ؟َكِئاَشاَم : لاك ُاَنأَف «دَمَحم اَي دمحم اي : : هاَداَتَك هلع



 ناين نب :ارمع اش ثيدح

 نيرا يدش :لاَق َكيجاَح هذه : :لاق ؟ينناك امو « يتمم

 يفُْدآَرَمْلا تناَكف هاَبْصَمْلااَهَمَمبِ بيِصْأَو راّصنألا َنمةأَرْما ترسأو

 نم سد ادت لع ليلا تناك «قائولا نم ةليكت اذ تلقئاك «قائولا

 :ةكرم ٌةَقاَنَو : :لاق. ُعْرَت مل «ءابطعلا ىلإ يت ىَتح هكتار ريعبلا

 اَهوُبَلَطَف ٠ اَهياوُرنتو تّقلطْلاق اَْنرَجَرَمُك اَهِْجَع يفاتدَمنَ عَ

 اًملق ءاَهّئرَْل الع اَماَجْن ىلاَمتو كَراَبتهَللا نإ تَرَ مهرج
 :ْتَلاَقَك 8 هللا لوُّسَر ُةَقانهاَبْضَمْلا :اوُناَقَك .”ساّدلا اهآر َةَئيدَمْلا تمد

 يبا اوف « الاميل ىَاَعتو داب هلا اهنا نإ ترتد ين

 َكَراَبتُهَّللا نإ ءاَهَْرَج اَمَسْنِب ! هللا َناَحْبُمم : :لاَقك هل كلل اوُركَذك 5
 ء مام ومام ماكس م هدب ل
 آلات هللا يمت يفر هنآ: اًهّئَرَسْنَل اًهاَجْنأ ىَلاََتَو

 [؟0100 :عجار] .دبَعْلا كلَ

 نببءآلَمْلا يبأ ْنَع «يريرجلا انآ ؛ ليعامسإ انئدَح - الا

 ويلا ثيدَحْلاب َكئدَحَأل ين :ارمع يل لاَ : لاق . فرطم نع :ريخشلا

 « ىَلاَصَتو كَراَبت ؛ هل داب َرَ نأ مَا ميلا ديب لجَوَرَعُهلا َكمم

 9 َنوُلئاَق مآلْسإلا لْهأنمةقئاَ َلاَوَت نه هنأ ملا و «َنوُداَمَحْلا ةقاّيقل موي
 رع كل ءر نو

 َلوُسَرنأ ملا لاجل اواي ىتح ْمهآو ْنَم ىلع َنيرهاظ ّقَحّلا ىَلَع
 ملو كلذ حسنت زنتملق «رشَْلا يف هلأ نم عقئاطلَرمْعأ د قف هللا

 هللا ءاَش امتد ئرْ لك ىلا «ههجول ىَضَم ىَبح 9 هلل لسه هن

 م مل
 . يتترب نأ

 200 م عم ف لاَق

 ُساّنلا رطفأ وأ - تطأ اذ : لاق ءآل : لاق ؟رهشلا اذه َرارس تمص لَه

 م 8 :عجار] . نيموي مصُق -

 وبأ ينكدح : َلاَق. َناَوْكَو نب نَسَحْلا نَع ؛ « ىَحَي انئرَح 7١١8-

 رانا نم جرحي 69[ نزع ين : َلاَق . ءاَجَر
 2 همها ومس 2 دمحم ةَعاَشب مو

 يئدَح ءاَجَروُبأ انَدَح فْوَعْنَع يحين 1 ١

 ءايرْسأ اّنإَو ل هللا لوُسرَعَمِرْفَس يفاّنك : لاق. نيصخ نب نارَمع

 رفاَسُملا دنع «ىلحأ مقال م ةمقولا كلت انعكَو ليلا رخآ يف انك اذ ىّنَ

 مُكنآلُف طقسا ِنَملوأناكو « شلاح انطق اََق :َلاَق ءاّهنم
30 

 هللا يضَر باطَخْا برم مك (فوع ميسو ِءاَجَروُيأ ميمي َناَك) نآلف

 َوُه َنوُكَي تح ء- هظق ةظير ملاذ لللوسرالكو عا لح قت

 0 ٌرمع ظّقيتِسا اَمْلَف هموت يف هلك حيوا «ثدحُي ام يل نال «ظقيتسي

 0 ساس سو مجم عار
 هتوص عقرو ربكف : :لاَ :ًاديلج َفوْجَأ الج َناَكَو «ترمتلا باص ام يلو

 هّللا لور هقوصل ّْيتسا ىَّح رييتلابهتوص عيوبي لاَ ام ءريبكتلاب
 0000 يار سس بوم

 أري َلاَقَف. . مسا اكن لوطي 8
 سموم سرع م

 هاك هنالص نم قالَ ؛ ياي لَ ةلّصلاب يدوُنَو 0

 [تحححسحسح ح دس

97885 

 سا سس م او هماع مص سموا سار »ا
 ؛ اق ايام لاق مل عملي رم لجَرب

 8 هللا .ةماواَج يس :هللالوُسَر اي: :َلاق ؟مَْلا

 سانا هيل ىكتشا ٠ كف هللا لوس راسم 'ديتخيلإو ديملا كلَ

 الع اَعدو (فْوَع ُهَيسَْو ءاجروبآ همسي اك) نال 6 ع اعدق لَك «شطَعْلا

 نبا مبلوا سام 0000
 3 اَكَلطْناَك :َلاَ املا الابن بهذا : :َلاَقق ءهْنَع ىَلَعَتهَللا يضَر

 َنيأ : اهل ًالاَقَك ٠ اًهكريعَب ىلع ءاَمنم - ٍنيَتَحيطَس أ - نيام َنْييةاَرْما
 لق :ةفرلط كرم .ةغاا ردح يشأ الب يدي ْتَلاَثَق ؟ءاَمْلا هع ىلا

 :ْتَلاَق «٠ ف هللا لوُسَر ىلإ : : لاق ؟نيأ ىلإ ْتَلاَكآذإ يقلطلا : اًهَك الاَتَق

 اًهب اًءاَجَن ءاذإ يقلطناف ءَنيَدعَت يلام : هلا اصلا هللا يذلا اذه

 اهرب وُساَف «تيدَحْاهكدَح الف (110/5) هللا لوم وسر ىلإ

 - َنْيَتحيطّسلا وأ - َنْيداَرَمْلا اوف نم هيف 120 ءاَنإي 8 هللا لور اَعَدَو
 م ساس

 ءاوُقَعْساَو اوُقَسا نأ : سائلا يف َيِدوُتَو يلاّزَعلاَقلَطاَ اَمُهماَْنأ اكوأو

 هنباَصأ يذلا ىلع نأ كلر خآ ناكر ءاش نم ىّفَتساو «ءاش نم ىَقَسَك

 اَمرظنتةمئاق يو: لاَ كبل هغرفاق بَ : اقف ءءاَم نم هَ هَاَجْلا م سا ل ص مع ف

 ةالم دشأ اهل ايلين نع َملفآدَق ؛ هلا مْئاَو : 9 ,اهئاعب لَمْ

 ني ِماَهلََمجك اَهلاَوعَمْجا : ف هللا لوُسَر لاك ٠ ايف آد َنيح اَهْنم
0 

 بوت يف» هوُلَعَجَو «ًريثك أماََط اً اوُمَمَج دمج + ىّلَح ةيوسَو ةَفيقَدَو ةَوْجَع

 2 هّللا لوس اهل لاَ اَْديَنَْي بولا اوُعَضَوُو اًهريعب ىَلَع "اًهوُلَمَحَو
 سميع عر ل سس ست ل

 َلاَك اناس وُ لجو رع هللا نكلَو ايش كناَم نم الاناَرراَمهللاو نيم
 2 يمال

 :تَلاَقَف ؟ةنآلف اي كَسْبَح اَم : :اوُاَقق مهن ءاتسستحا دقو ءاهلهأ نا

 عَ «ةياّصلا : كلامي يذل اذه ىلإ يبابعذك نار يتلا بج
 يم اس مشو مرعسا

 «هذَهَو هه َنْيَيْنَمرَحْسآل هن هللاوق ءناكذُك يذل ءاَذَكو اَذك يث

 معاك ها دعس 0-0

 ءاَمَسلا ينعي - ءاّمّسسلا ىَلِ امهر ةببَسلاَو ىطْسوْا اًهيمبص وي ابل

 8 ُدنْبَدوُمَنصلا َناكو :لاق .- اقَح هلاهلوُرل نأ «ضرألاو

 «هيف يه يّ مصل نوُبصُي لو نيرا نم اَهكوحأَم ىلع نوري

0 

 يف ْمُكَل لعق دمع ْمكَدوَُديمْوقلا ءاََهنأ ىَرأاَم اهمْوَقل ميتا

 . مالّسْإلا يف اوُلَخَدَف ءاَموُعاَطأَ ؟مالسإلا

 دِبَع اًنئدح ءمّلَعَمْلا نْيَسَح ْنَع ءديعس نب ىحيئدَح - 1 ٠

 ةآلّص ْنَع 8 هللا . وُ لأهل ؟ نصح نب ارمع نع ديري نب هلل
 ًادعام لجل ٌةالَصَو «لَسْفأَو مَآ مئاك ىَلَصْنَم : :َلاقق ؟ادعاق لجل

 هنآلّص نم فصلا ىَلَعاماهنالَصَو ءأمئاق هنآلّص نم فّنصْنلا ىلع
 ماصم

 [؟0158 :عجارإ. ًادعاق

 مدرع ها م
 َنَع قدا اًنكدَح (ٌةبعش نع هريس نب ىَحَياندَح - 1 ١167

 مدي عاف ؛' ٍلُجَرةيِضَحلْجرنأ ؛نْيصُح ى نب َناَرمع ْنَع ؛ةَراَر

 اًمَك ُهاَحخآْمُكدَحأ ضحي ب :لاَقَق ٠ ف يبا ىتاف - هديك وأ - تبت رم

 9٠١537[ :عجارإ . كلة يدل ؛ حلا َحَي 7

 ْنَْسَحْلا نَع ٌةَداَتُق اًندَح ءٍماَشه ْنَع « ىبحي اًنثدح ١8 ٠١-
 ياسعلا |م
 ؛هراَقْسأ ٍضْعَب يف َوُهَو لاق 9# هللا لوران ؛ نصح نب ارم



 ص 11١

 0000 :هّتوص نيت 5 مكر ءريبسلا هباَحصأ نيب توات
 م م كرام عل ل نب 7 د م عرعم 0م

 ٌرخآ علي ىَنَح لَه انهو موي ميظع *يش ةعاسلا لَكَ در أوقتأ

 لو دنع هل اوُرَحَو "يملا اُنح َكلَذبهباَحصأ عمّ مل لاك «ِنيبآلا 00-0 ماى كرك سا ©

 اكوا لاك ؟دلاذ موبي نورت : لاك لوح اوي امل لوي

 اي :لوُقيك ءرانلا ىلإ اَْبتَعْبا «مَدآاَي : ىلاَعَتو َكَراَست م 32 ر هيدا مد

 الا يف نََّوةعستو ةكمعشست فلأ لكم : لاَ ؟رّثلاثْعْباَمو بر

 ملف :ةكحاضب اوُحَضْوَأ ام بح هباَحْصأ سلبا :َلاَق ؛ ,هّنَجْلا يف دحاَوَو

 حَلْمكنإ؛هدّي دمحم فت يذّئاو ءاورشبأو اوم : لَك كلُ ىأر

 نم كلهْمو « جوجاَمَو جوجأي ار الإ[طق ءيش حماك اَم نيل
 ءاورشبأو اوَُمعا : اقم« «ْمُهْنَع يرق : لاق «سيلبإ ينبو مدآ ينب
 «ريمَبلا بْنَج يف ةمالاك آلإ سلا يفمتاَم هدي دَّمَحُم سف ياو

 [50176 :عجارإ ٠ ةبادلا عارذ يف ةّمرلا وأ

 دبَع يبأنب !ماَشِهَوديعَس اَنكَدَح ؛حْوَر اح - 3 اا

 .هاترتك الإ : اكو ٍموَقْلا نع ؛يَرسَق : :َلاق هنآ. ةاتعم َرْكَذَك . .

 نع ؛[ىَبحَي انندَح] م شه اًنكدَح «ديعس نب ىَيحَيانئدَح ١ ١- "هَ

 تيار كح نيس يلع ٠ بّلَهملا يبأ ْنَع «ةيآلق يبأ

 ًانَح تْبصأ ينإ هلا وسر : :ْتَلاَقك ٠ ءائؤلا نم ىلبح يه نم اقف يلا

 ءاهب ىن يناق ْعضَو اذ الإ سْحأ : لاق ٠ الو اَعَدَ : َلاَق يلع هنف ةَأَك

 ىَلَص مل تنجب اًهبَرمأمَل ؟ اهيا اَهْلَع تكشف ٠ اهيَرَمأَق؛ لعق
 :َلاَقَك١ ؟ْتَنَردكَواَْيلَع يلَصُ : ع هلع ىلا يضر رم لاك ؛ اَهْيلَع

 ْلَهَو «مهتعس ٍّ ول ةئيِدَمْلا لهأ نم َنيعْبس نيب تَمسقْؤل بوت تياَئدق

 :عجارإ. لج رح (41/ )هلل اهستي سدا انآ م َلَسْنأ َتْدَجَر
 ممل

 يبأ نع داق انَدَح «ةبت نع «ديعس نب ىَحَي اند - 1 ١.١55

 هللا ةّيصْعَم يف ةَعاطآل :لاَك ا يلا نع ؛ نيصح نب ناَرمع نع ؛ ةيآرم

 [10057 :عجارإ ٠ ىَلَعَت

 اَيأ تعمس :لاَك. ٍحاَيَر نب دلاَخ اَنندَح « بحي اَدَح - 01

 *ككمايحْلا : :لاَقا يبا نَع ٠ نيصح نب ناَرمع تغمس : لاق راوسلا

 [20068 :عجارإ . ُ

 لاق 0 نصح ٍ اا لاق. تا

 يل سرا مل يم
 ا 8 « نييرَم يرذأ

 هرب 2و 03 5-9 32 ًّ 3

 مهيفوُشُفيو :َنوُدَهشَتسي الو َنوُدَهَشيَو «نوئمتؤي الو َنوُنوُحَيَو ؛نوُقوُي

 750١31/4[ :عجار] نمسا

 ءاَجروبأ اًنئدَح ءٌريِضَقْلا نارمع اًندَح « ىَبِحَي انيدَح ك1 1.

 كرات ءهّللا باك يف ةّمْشملا هيأت لَرَ :َلاَق . نيّصح نب َناَرْمع ْنَع

 :ةليملو ءاهحَسكةيكلزثكملق ؛ © طرت جيف لاق
 .تاَم ىّتح ف ينل اَهْنَ

 َنَع- لوم نبا ينعي -كلاَم انآ ريم نبا انندَح - 01

 :8 هّللاَلو اسمر لاك :لاَك. نيصح نْبااَرمع ْنَع ؛ «يبعشلا نَع «ِنْيَصْح

 م64 701177 رظفا] .ةمح وأ «ِنيَع نم الإ يقرا

 ْنَع «(ييعتلا هللا دبع عاني دمحم دمحم اَنندَح « عيكو اَنئدَح - 1
 ةممظ اس هاش

 لا لاق نات ودع بتم نة ,ةيألق يبأ

 [؟: مح :ننا] . ةلثمْلا نع انهو « ةقدصلاب اًرمأ لإ ةبطح كي هللا

 ْنَع ,دادش ْنْب عِماَج ْنَع َاَيْفَس ْنَع «عيكو انندَح ١7
 2 و - و سي سفرس

 ينب نم رقت ءاج : لاق. نيصح نب ناَرمع ْنَع «ينزاملا زوم نب اوس

 مص ل
 هيلع مدقق و :لاق ؟اًنطعأ ارب اوُناَك ءاورشبأ : َلاَقَف. فيلا ىلإ مي

 :عجار]. . ممتن اهلي مل ذإ ىرشبلا اولا 3 يبل لاق «ِنميلا نم يح
 اةكيلنف

 نع ءِنَسَحْلا نع نايَح ْنْبْرَفَعج انندَح «عيكو انئدَح - هاف

 يفنْيَش يدا ةلآسم : :4 هللا ٌلوُسَر لاق : لاَ. نصح نب نارْمع

 1١١66[ :عجارإ . ههَجَو
 سقم

 نب نارَمع نَع ؛دّمَحُمْنَع «ماَشه انآ ديزي اندَح - 0

 ةروبصم ةَبذاك نيمُي ىَلَع ؛ ّفلّخ م : لاك. اللف يلا نَع ؛ «نيصح

 [50706 :رظنا] . را نم هدَعْفم ههجوب وبي اسم

 ةماس6
 نب نارْمع ْنَع « ءنَسَحْلا نَع « ”ماّشه انآ «ديزي اند -1 66 ٠

 ريقي أفلا وُمبس يأ نم ةنجلا لحي لاق 8 هللا لوران ءِنيَصْح

 :لاق .َنوُلكوتي مهر ر ىَلَعَو ٌنورْيطَتي لو دوسي ووكيل «باسح
 ينامجَي نأ «ىَلاَعتوكَراَبت «هّللاٌعْذا ءهّللا َلوُسَر اي :َلاَقك ةَشاَكع مَن

 مذا ءهّللا َلوُسَر اني :َلاَقَق .َحآلْجَر ماََق : :لاق ءمُهنمآتْلآ اق
 .ةَشاكع اهب كَقبَسْدَق : : لاق ؟ مب مهنم يناجي هلا

 لا ل
 وبأ اَنئَدَح ءلْضَقلاَوب بأ حار نب دلاَخ نبأ ديزي اندَح - كلا 1هك

 ريح ءايحلا : لاق. قف يلا نع ؛ نصح نب انارمع انئدَح يودع راوسلا

 نا لاهو :ةمْكحْلا يف لاقيه : يتلا نم لجو لاق اتم . هَل

 , نع «يِتدَحُتو © هللا لوسر ْنَع «كتدَحَأ : :نارمع هللا ًافعص

 7١١[ 66 :عجار]. ! فحلملا

 قَداَتَق نع - ىبحَي نبا ينعي - - ماَمَه انربخأ «ديزي انثدَح - ل ا

 نإ :َلاَقَق "يلا ىتآً جرن نصح نب نارطع نع ِنَسَحْلا نَع

 وامل «ُسلا دلك َلاَقَم : لاك ؟هئآرم نم يل امك تام ين
 ديما م مس

 َرَخآلا سدس نإ :َلاَقَف ءٌهاَعَد ىَلَو اَملَق
 راع
 مس كك :لاَقَف «ةاعد

 ش [؟١٠مه :عجار] .ةَمْعْط



 ميم ب هرم
 ١" عاملا يباع :ةَملَسئَنح اريْخأ يباح - "14

 8 هّللاًةلوُسَرَلاَق : :لاَق. يصح نب اارمع نع «فرم َنَع ؛ «'يعبضلا

 30١097[ :عجارإ ٠ مالا نجلا نكس لآ

 م وسر مو

 نع روصُنَم نَع «هللا دْبَع نب كيرش انا «ديزيانندَح - ١64 ٠"

 ةيسم ل
 ذخآ انحني نب ااردع مم يشنا تنك + لاَ. ِنّسَحْلا نع «ةَمَكيَخ

 فق: َلاقو ءاارلع ينتحل «تآرل أراب اكرر ؛هحاص دي

 يّنِإ ءانب قلطلا : ُنارمع لاَ ؟لاَس مَ املق نارا (6//490) محسن

 «هي ىَاَعتو كرات هللا اوُلسَو نارا اوفا : :لوقي 8 هللا لور تسمَس

 5١[ 145 :رظنا] . هي ساّنلا َنوُلأَسُي «نارثلا نوفي اموق مكعب

 نب هللا دبعْنَح كبش اكد ءرفعَج نب د دمحم ايدج - 3” لحل

 نْبااَرْسع دنع ءاوركذ : َلاَكٌنيريس نب ةَمَحُمتْعِمَس : لاق. .حبيص

 هقم فرعا ع مون لعو
 ءاَكيي تملا عي فيك :اوُناَقَف ٠ «يَحلا ءاَكبي ب ذَُي تيما ِنْبَصُح

 . ل هللالوُسَردلاَف دق :ناَرمع َلاَقق كولا

 | ني ااَرمع ْنَع اقنع ٌماَمَم نَدَح وادب انئدَح 0
 لوُسَر نأ ؛ نيصح 1 نب نارمع ْنَع «ةّرصبلا لهأ نم ُهئَدَح خيش نأ ماصع

 مروا ةدع# هي اير منو
 اًهضْعبَو عفش اًهَضْعَب ةالصلا يه : :لاَقَق ؟رْئولاَو فشلا نع «٠ لس هلل

 2 م16 ,مء19 :يظنا] نيو

 يمبم ري مرد 2 ع

 َةَمَلَس نب داَمَح اَنندَح :آلا. ُناَفَعَو لماك وبأ انئدَح - ضن

 نأ «نْيّصَح نْبناَّرمع ْنَع «ريخششلا نإ هللا دْبَح نْب فرس نع داق نع

 ىَلَع َنيرهاظ ؛ ّقَحْلا ىلع َنوُاَُي يمأ نم ةقئاط لات :َلاَ لف يبل

 [5041 :عجار] . َلاجّدلا ٌحيِسَمْلا مهرخآ لاقي ىَتَح ٠ مها نم

«#0 
 يسبأ ْنَع ُقَداَتَق اًنئدَح «لآلهوبأ انَدَح نهب اًنكلَح 7 ل

 2007 هي

 ةّماَع اَنتدَحُي 8 هّللالوُسَرناَك : لاق. نْيّصح نب َناَرْمع ْنَع ناس

 [ 7١ 7:رظنا] - ةآلّص مع ىلإ الإ موني ل ؛ « ليئارسإ ينب نَع «هليأ

010 
 نع ٍنّسَحْلا نع هدا نع ماَمَهانئدَح هَ اَْئدَح - 0165

 [50501 5.150 :نظنا] . مَجَر ف يبنلا نأ « نيصخ نْب ٌناَرمع

 اَنكَح ,ةَبُم اند :نمحْرلا دْبَع وُبأ لاق 6
 ى نْب َناَرَمع ْنَع ٠ ٍِنَسّحْلا نَع ٌقَداَتَق نع ؛ ٌماَمَه ال يبثلانأ « نصح

 .مَجَر

 نع« « يبأ ينكح ؛ ٍماَشهْنَب فام انثَدَح «يلَع اند لكك

 كف هللا يِبَناَك : لاك ورْمَع َنْي هللا دبع ْنَع «َناَسَح يبأ ْنَع ,ةَداَتَق

 .ةآلّص مع ىلإ آلإ هيف موي حبصُي ىَتح ليئارسإ يتبرع ءانئدَحُي
 لا همس اهم م

 وهو - نْوَع ْنَع «يبأ يئَدَح دام اَنندَح « «يلَع ائدَح - 1

 يبن ءاعد ةَماَع ناك : لاق. نصح نب نارمع َنَع « قّرطم نع - - يليق

 همم مس
 تفلح امو 'تررسأ امو تاسع موتا ام يف مُهّلا : 5 هللا

 : .هتالمَعتاَموْتلهَج امو

 نقي سانا شم نام ا , ةبالق

 ًسقأَق ادَح ْتَّصأ هّللا لوم اور اي : :تلاقك ءانز نم ىلبح يهو , قف يلا

 موه م سمس
 ْتَعَّضَو اَدَف ؛ اهيل نسْحأ : َلاَقَق ٠ هيلو هلل لور اَعدف ؟يَلع

 مث ءاتمجُرَت اَهيَرمآَمُل ' ءاهباَياَهيلَع تكشف اهبَرمأَ ؛ لعَفَف ؛ ءاهي يناق
 ْدَمَو اَهْيَلَع ىَلَصُت :هْنَع هلع ىَلاَعتُهَللا يضَرُرَمُع هلَلاَتْك اًهْبلَع ىَّلَص

 ةّنيِدَمْلا لْهأ نم َنيعْبَس َنْيامقْول بوت تباكذقل : َلاَقَف ؟اًهَتَمَجَر

 :عجار]. لجو هل اهسذتي تاج نأ نم َلَضْفأَت ْدَجَولَهَو مهتعسوأ

 ممل

 م امو سا ةماس هيفا م

 يبأ نَع هَداَنَقْنَع ٌرَمْعَم اَنآبَأ «قاررلا دبع انندَح - ” 58

 ا لاق - يدراطتل اج

 ذك أك جلا ينازل ٠ ف راش لاَ يس
 يع اس سلو
 5١0957[ :عجارإ . الا اهلها َركأٌتياَركِرَا يف"تنرظَتو « ءارقفلا

 دبع ثيِدَح اَنَهَو - - ىَنْعَمْلا ناَفَعَو قالا دْبَعاَنئدَح ٠١
 ْنَع «كلشرلا هزي يكدَح : لاَ . نامي بوب رفعَج اًنكدَح : هلاك - قارا يي مرام

 8 هللا لوُسَر َثَعِ مب :لاَق. نِيصُح نب ناَرمع ْنَع ؛ ؛هّلل دبع نْب فرطُم

 3 اللا هك

 انش تن دحأف نع ىلاعَتهَللا يضر « بلاط يبأَنْب يلح ْمِهلعرمآَوةيرَس

 نأ و دَّمَحُم ن ِباَحْصأ ْنمةَميرأ اعف : نافع َلاَق) َدَهاَمَتَ «هرقَس يف

 كيوت ماسك ناَرْمع لاق « قف هللا لوُسرل هرم اوك 0

 اي :لاقك مُهْنم لج ماك لَ اوَُحَدَف :لاَق « هيلع انمَلَسَك هللا لوُسَرب

 اي: لاق ينل اقم هن ضاق .اتك تكلس

 َماَكُمُت ُهْلَع َضَرْعَأَك ءاَدَكَو اذَك َلَمَ الع ( 418/4 )نإ هللا َلوُسَر
 ْماَق مث ءهْنَع ضرع. اكو انك لَم لَعَنإ ؛ هللا لوُسَر اَي : َلاَقَق . ثلاّثلا

 هللا لوُسَر لقا : :لاَك اكو انك لم الع نإ هلل لوس راي : َلاَقَق . . عبارلا ك0 20 0

 وعد يلع اود ءاَيلَع اونعَد : لاق هج ريفتدَكو «عبآرلا ىلع
 مم ا .عمنج سدقن

 . يدب نمْؤُم لك يلو وهو ؛هنمانآو ينم آبلع نإ دع

 , لوألا دَُْح ع يمدح «مدارب ىَحَياَُح - سف

 بهل نم : 8 هللا لوُسَر َلاَق : لاق نيصخ نب ناَرمع نَع ؛ ءْنّسَحْلا نع

 م "عنا نم سلب
 مان

 كَ :لاق اي «ريشلا نع 00 ْنَع
 5016١[ :عجارإ. 1.أن 2

 0 ا رض

 أ ا هللا ياي: اوُناَقَف . ف ينام ىتاث ا



 ىَّيحُي ْنَع دكة :قاحنإن ىحياتَح 57 1 ١

 + نب ناَرمع نع «نيريس نبا دَّمَحُم ْنَع «ن « قيتع نبا

 .ةعيرأقرأو نينا قتعاف «  مهيب 8 هللا ل وسر عرفا هل ديعأ نس

 ُهُتَعَجل ه لاق 88 هّللا َلوُسَر نأ يني ملول :نيريس ْنْب كمَحُم لاَ

 1 [50144 :رظنأ] . يأَر

 ساع ع
 َققعأ الجر نأ ؛نيصح

 ءِنَسَحلا نع ديم اربح داَمَحاًندَح لّمْؤَم اند 001

 لوُسَر اهني ملف ؛ اق هللا لوس عَ انت : لَه « نْيصْح ِنْباارمع ْنَع
 5١[ 127 :رظناز ٠ كيج علا نم ليلو هن ل نب هلل

 ةلاضق نب ِلْبَصُملا نَع بش اندَح «حوَراَنندَح - ديثدح

 نبع ايل جرح لاق .يدراطملا ءاَجّروباندَح ء سن نملُجَر
 نإ :َلاَقَ ههَهْمَبآلَو كلَ بلع مرن مكَرَح انماقرطُم هَّلَعَو . يصح
 َلَجَورَع هَّللاَنِإَ :ةَمعن ِهلعَلَجَوَرعَُللا َمَهلأَنَم : :لاك هللا لوُسَر

 .هقلَخ ىلع هتمْنرل ىَري نأ بحي

 . هديع ىلع هتمعن رك ىري نأبحُي : :داَدْعبي حور لاَقَو

 ملا تاق لي :َلاَق:ماَمَه انثَدَح ءزهب اًنئدح 017 ١١-

 لْطأ نم خيش نع ؛ يعبضلا ٍماّصع نب ناَرْمع اندَح : :َلاَقَق ؟رْئولاَو

 ٌمْفَشاَْمةآلّصلا يه: لاق يأ نيم نب ار «ةرصبلا

 1١3161[ :عجارإ]. سو واهْنمو

 ْنَع «تباك نهرو انا «ىتسيع باو اندَح - فذ
 ما مال
 ىَلْع تودع : :لاَق. يللا دّونسألا يِأْنَع ءَرمَعي نبا نع ؛ ليقع نب ىَحَي

 ٌثيِدَحْلا َرَكَذَ . .دوسألا ايأاي : لاَعَق «مايألا نم موي نيصح نب اارمع

 هّللاَلوُسَراَي :َلاَقق اف ينل ىنآ -ةَيرم نم وأ - ةئيهج نم ًالَجَرنإ
 مدع يه 0 7 يا

 9-5 مولع يد يش مه نوح ة كيو مولا ألام
 1 2 مي

 ماس
 هالو كارت لق هللا لما

 سنو : :َلَجَوَرَع هّللا باك يف كلذ يِدصتَو ءاهلَمَلهعَوي نمل

 . [ىسا/ :سمشلا] نا تنوع اهلا اًهآوُساَمَو

 مح :َلاَك. لعل 52 ع ”يناييشلا طيمسلا 50

 :لاَق. مهين ح املس

 «'يَحلا نم لجَر ينكدَح
 ينب نم سانأ يف - - يع نبا وأ - -[ديع ذأ ؛ةكدَح نصح َنْب المعلا

 ذيع لاك ف توكل ىَّح تامل ْمُهدَحأهللاقق هون مسج

 أ الَو "88 هلا لوس لاق ام ْمُكتدَحأ آلآ : لاك اقف نكت نحال

 ءنآلق َعَمَنآلُف ياوُرْغا : : 8 هللا لور لاَ : :لاق ءاوُبصُأَك مكي
 2 و مم

 اف ءاوُمجر اسلم «لاَجرلا ءاَرو نص ُهَسّعلا تاكو لاَجلا تقص لا

 َلاَق؟َتْن خاله: لاق ؟كلهللاَرثَع يل ففتسا هللا ياي: لَجَر
 سعال هيوم هدو لو

 امل :َ

 مللس ين نإ :َلاَق 5 ,ءاَسنلاو ( 489/6 )مقل َنْيالَجَرتْدَجَو مقا مر

 ف

 ) نايس 0 َناَرمع ثم ثيدح نيب
 را هما. همام

 لَه: اش الات 5 - تملأ ؛ :لقدأ-

 7-5 3 ؛ بَ ينك .كائانك َلاَقاَمَك

 يبني : :لاَق © هّللا'يِبَ ىلإ ْعَجَر امل مهم يم نم لُجَرَقلطْنا

 0 :لاق ؟َتْفَدْحَأ لَم : :َلاق ؟كلكُهَّللاَرَمَغ يل هللا رفثتسا ٠ هللا

 :ةلاق وأ - ناَملُْسسُم اَنِإ : آلاَقَق. ءاّسْتلاَو مْوّقْلا يي نب : + تُكرْدأ مقل

 ىَلَع آلإَساّنلالتاقأ اًسَع : :8 هللا لوُسَر لَن ءامهتلَتتَك - اًملْسأ

 ريش هد لي تاعك َلاَكاَمَك وأ - َككَرفْغتسأ ال هللاَو ؟مآلسإلا

 م ثضرألا هنت هناك ءوُسَرَحَو هوُنْكَد مَ

 و همم ريعاق دل هه ع رو ريس سرع لو
 هتذينف ءهوُسَرَح مد ةلاك وثق هجر ؟ماي منو ءاَج دخلك: اوُلاَق

 .- لاق اَمَك وأ - وَلا كل ارامل 5 «ةكلاك ضْرألا

 «ضرألا هيدي دق مَبصأَ

000 
 1 ِنَع ءءاَدَحْلا دلاَخ ْنَع «اَيْفس انآ «قاررلا دب اندَح - ايدل

 دم دنع هل نيكوُلمَم هس لُجَر َقَعأ : لاك. نيصح نب ناَرمع نع « ءنَّسَحْلا

 [لمادم :عجار] . مهن نيا قع « مهنيا يبل عرفا « هم

 ومع هلو هوه شو
 ْنْب حلاَص اَنكَدَح «يراّصنألا هلا دبَعنْبدَمَحم اد - 04

 ةيداس6 مكسر

 نب ناَرْمع ْنَع « ٍِنّسَحْلا نع « «ريظنش نير يثك يكد ارحل مت

 نع انهو ةكدّصلاب ارم لإ ايطخح هللا لوس ايف مَاَم : لاق . نيصح

 ء ةلثمْلا

 لا

 9 هو كم

 ءنَّسَحْلا نع« ديم اًنربخأ داَمَح الح ؛ نافع اًنيدَح ١١7-

 مو اَهْنَع ؛ اهني ملق ا "يلا ده هع ىلع اَنعنَمَت :لاَق . نيصخ نب نارمع ْنَع
 [203376 :عجار].. "يه هيف لِي

 نبا نَع ءسُنوُي انئدَح «يبأ انندَح دّمّصلا دبع اندَح - قو

 ٌمُكاَخآنإ َلاَق ف هللا لون ؛نْبَصُح ِنْب نار ْنَع «َنيريس

 اَمَك هيلع ان لَمَق اَنَقَصَم : :َلاَق هيَ اوصف اوُسوُقق «تامدكيشاجّتلا

 [؟0104 عجار]. تّيَمْلا ىَلَع نإ 2

 شب اًنيدَح نافع اًنئدَح ١9١65-
 نب سنوي انئدح « لضمان يب هرب عع يعور مرو

 نأ ؛ن نيصح نب ناَرمع ْنَع ؛ بَل يبآ َْع «نيريس نب دمحم ْنَع ديب

 اوس تاق اج ذل مُكاَخآَدِإ :َلاَق 8 هللا لوس
 ام ري هس مريس م اه ع

 دو تّيمْلا ىلع ف صَن امك لع افق اند: َلاَق

 [؟١ ١١8 :مجازإ . تملا ىَلَع

 رو فم

 اَمدَح (َرَمْعنْئابجاَح اند دّمّصلا دبع اَنْكدَح -6

 ينيمتي يجزك تسمم لاق يصح نب اَرمع نأ ء حَرعألا نا مَكَحلا

 . 8 هللا لوم اور اهب تعيب للم

 نع نايفَساَدَح ؛هللادبعْنْندتَحُم اند - فيلا

 رمهنإ : :لاَق. نيصح نب نارمع نع ؛ نَسَحْلا نَع ةَمَئْيَح نع «شّمعألا



 ارياف هلا لورنس لاَ مرت نآس ارق صاف ىلع

 يم هءيِجَيَس هن هب َلَجَوَرَع هللا لآل نارا ارق نم

 ممل ,عجار] . هب سانا َنوُآسَي

 ربو انئدَح «قارولا ناب نب ليعاَمْسإاندَح - افللدل

 :لاَق٠ نيصح نب نارمع َنَع ؛ نّسَحْلا نع ريل نب دمحم نع « يلَسهل
 م كي ل

 :رظنا] . .نيسبلا ردك هتك ءْبَّضَع يفَرْذَبَآل : : 88 هّللا وسر لاَ

 اةفيففم

 نب ثراَحْا انئدَح «يناقلاطلا َقاَحْسإ نب ميهاَريإ انئدَح - نكمل

 يبلَنأ ؛ِنيصْح نب ناَرمعْنَع ؛ ءنَسحْلا نَع ؛ « ليوطلاديَمُحْنَع «ِريمَع
 سيلك ب هتلا نَمَو ؛ٍمآلْسألا يف ٌراَمش آلَ َبَنَج الَو َبْلَجآل : : لاف ف

 ملم :عجار] . اًنم

 سوقا

 يدْهَم اَنَدَح : لاق. ناَفََو مشاه اَنْئدَح - 00
0 

 نأ 595 لا نع ٠ نصح نب ناَرمع ْنَع « فرم نع - ناي انئدَح

 لا ؟رهشلا اذه َررسس تمص - عَمسيَوهَو لْجَرلْوأ ارم لاَ نوُكي

 |[ :عجار] ٠ نيموي مصق ترطفأ اذ داق : :لاَق

 را هرظ ع رس رت

 قع ٌرَفْعَح اًندَح «ريثك نب نامي وخأ ريك نب دمحم اًنئدَح - "6 كحال

4 9 07 

8 
 هل

 ُدلُجَرَنَأ ؛ٌناَرُسَع نع «ييدراطلا ءاَجَر يبأ ع «فْوَع نع ٌناّمْيْلَس نبا

 داققإ سل منهل در ؛ ْمُكّيلَع ملَّسلا : :لاَقَق الق يِبلا ىلإ ءاَج

 رك رق ؛هّللاٌةَمْحَرَ 44١( / 4 )مُّكِيلَع مالّسلا : َلاَقَقرَخآءاَج مت هٌرشَع

 1 ا ا َلاَقَق .سَلَج م ِهْبَلَع
 َنوُنالك :َلاَقَق َسْلَج من لع ع درك هاكر هلل

 90 هج يأ نع فزع ع 4و كح ٠4
 عر هل

 .هريغ لاق كلَذَكَو

 ءِنَسَحْلا نع دراما انْكدَح ءٍمساَقلا نب ! مشاه اًنئدَح - 71

 نع ىَهنو ةكدصلاب ف هّللاٌلوُسَرَرمأ َلاَق نيصخ نب نارمع ينَربخأ

 م .00 :عجار) .ةلثملا

 نع ءةلراسملااندَح ء[سلقلا نب شاه اد - قتيحلتو

 قشعأ لرب ينأ : لاق. . نيصح نب انارمع يِنّئدَح : :لاَق نّسَحْلا

 َقتْعأَ «ْمُهنَي لف يّبلا مرئاَن «مهريغ لام هَل سيلو « هتوُم دنع َنيكوُلمَم

 [.: دف :عجار] .ةَعيَرَأ قرأو نينا

 سس

 5 ا ل
 اَمدَح :آلاَك. ىّسوُم نب نسَحَو برح نب نايس انندَح - 390015

 انآْتِّيلَص : :لاَق. فرطُمْنَع ؛ٍريرَجنْيدآِبغ نكح ,دْيرنئدمَح

 هما هع مما
 ربك ْمَكَراَدإَو ربك دَجَساَدإناَكَف بلاط يبأ نب يلع فخ ناَرمعَو

 يدين يصحب ناَرمع َدَحَأ اًنْفَرَصْنا امل ربك نيكولا نم ٍضتاذِإَو
 ةمرعاع

 اَدَّه يِنركدداَقَل : لاق - 8 دّسَحُم ةآالَص ثم اذهان ىَلَص دل :َلاَق

 [0095 :عجارإ . - دمحم ةالَص

 ني ويصح نب اارمعثيدَح

 ٌةَداَنَق اَنْكدَح "2 ؛ةلاوغ وبا اندَح : ةلاَك

 :لاَق. نصح نْباَرْطع نع « ىّقوأ نب ةراَرز نع «(ًةَداَتَقْنَع :رْهَب لاق)
 هاقد لع 00

 ,مُمنولييلَمَد مهيف تلعب تنعي يذلا نَا يسيح : : 4 هللا لور َلاَق

 ٌمْوَكاَشْنيَمُت مث -آل ْمأ تلات َركذأ معا هّللاَو َلاَك- مُهبولَيَ يل مَ
 مي رجس رص رع سس

 نويل نور «توفوي الو نورْذْنيَو :نودهشتسي الو نودَهْشي

 اةيتحلا :عجار] .نمسلا مهيفوُشْفيَو
 ىَيْحَياَنئَدَح - َراَطَمْلا يسعي - -نايأ اًنئَدَح ,ناّفَع اَندَح 65 م م

 نأ ؛نْيَصُح نب ااَرُمع ْنَع ؛ بَلَهَمْلا يبأ ْنَع « ةيآلق يبأ نع «ريثك يبأ نب

 ؟(يَلَع هنقاق آدَح بص ين : :ُهَلْتَلاَقَق ا هللا يبن ةئيَهَج نم ةأَرما

 اهب :يج تَمَضَو ملف «َعَضَن ىّنَح اً َنَسَحُينآاَهرماك « لماح يهو

 ىّلَص مُناَهمَجرمُكاَْياَ العش ٠ اًهَرَمآَك 8 هلا لور ىلإ
 تبادل :َلاَقك ! ؟سَنَرَكَو هلع لص للا ياي مَع لاق اميل
 نلّضفأتدَجَو لَهَو «مكهئعسَوَل ةئيِدَمْلا لطأ نم َنيعْبس نيب تَمضْول موت

 [011 :عجار] . ؟ىَلاَمَتَو كل اراه اهي تداَج انآ نم
 رو مر عدو ا كرس

 نِبدَمَحُم اَنْئدَح ءثراَولا دبع انَْدَح ءُناّفَع انكدَح - افينطتم

 نع ءنْيصُح َنْباَّرْمع لاَس* هنأ ؛ هندح دح ًالجَر نأ «يبأ يئدَح «رييزلا

 هللا لور تعم : ارم لاق ؟دجْنسم يف ةآللا ديال نأَََتلجَر

 مطل ير
 . نيم ةَراَمَك هُراَفَكو اءبضَع يفر لوي كَ

 ءِرْيبرلا نب دَّمَحُم ْنَع « «ميهاربإ نب ليعامسإ اَنثدَح - 714

 يللا نَع ؛ يصح نب ًاارمع نع هد ةَسالْجَر يقله « يبأ يئدَح

 م كب ف

 .نيمي ةرافك هترافكو ءبَضَغ يف ردن آل : :لاَكمَتأ د

00 
 َنْب َناَرْمع نأ با ارب «داَّمَح اَنكدَح ءُناَفَع انندَح - <«

 ري ريَشُي لاك هلك رْيَخ ُءاَيَحْلا : لاَ هللا َلوُسَر نأ ؟دَح ِنْيَصْح
 يشق ا

 لوس ؛دَحأ ينارآل لق ارمع بضتك افهم: بك

 ما
2 

 َداَرأَو داَمَجَ : :لاَق١ ؟افنض ُهْمَّدِإ : لوقو.“

 ا

 070١ :رقفا] . بحلم :ةليق هب

 هر كر
 ءِنَسَحْلا نع ءديَمَح نع ٌداَمَح اَنئدَح ؛ ُناَفَع اًنْئدَح -

 [2015؟ :عجلر]. هلم . . .ف يِبنلا نَع «نّيّصَح نب ناّرَمع ْنَع

 دن يلح« اح نجم كح - اكليل

 ًاحْسّنق هك ءِنّبصُح نب اَرمع اًددجّنَص ىلَعَرم :لاَق ةرلطَناَآ تغمس : َلاَق

 َعَمانجَرَخ : َلاَقَف ؟رْمّسلا يف ةآلّصلا نَع ُهلأَسَك هماجلب تخف هِلإ

 نحر ركبوا «بضذ ىّتح نيك يَلَصم اك يلا يفاقف هللا لوس
 ل ىسكم 5 +

 ررمعو ؛ابَهُذ ىَتَح

 5٠.6 عجار] .ًعبرأ ىّسب ةآلصلا من

 نع ؛دلاَخ ْنَع «ةَبعش اَئَدَح رع نب دَمَحُم انئدَح - 5

 :َلاَق. .نيصح نم ناَرمع (45 1/4: )نع «بّلَهَمْلا يبأ ْنَع «ةَبآلق يبأ

 َلاَقَق مَلَسمَّ تاَمكرثآلك - ٌرْصَعْلا وأ - ٌرهُظلا 8 هللا وُسَر ىَلَص

 2 «ناّمكؤأ نينساتسُهاَمْنعَو بهذ ىّتَح نب



 نييرصبلا دنسم |

 اسك ؟ةآلّصلا ت رصُقأ :قايرخلا للاب ٠ ف (يِبْنلا باَحْصأ نم لَجَر
 َدَجَس مك َمَلَس مّن ةَمكَر ىَّلَصَم :َلاَق؛ لئن شام 1 ىلا
 5٠055[ :عجار] .٠ مكس مث نيئدْجَس دج

 11205 ح

 ةيملا | و مة مم مو را م

 :لاَك داك ْنَع اة ادع ءرفَْج نب محم اكد 3“

 ف هللا لوس نأ نب نيصخ نب نارمع ْنَع «ثادَحي ىقوأ نب ةرارز تعمس

 اق (ىلعألا كرمه بس )هل ارجل ربل -
 دق :َلاَقانآ : :لُجَرَلاَقَك ؟-ئراقلا مُكياْوأ - آر مكي :َلاَك فرم
 ذقن ل. جل اهيل طبل

 نَع ءرَصْعَم نع ؛ «حاَير انُئدَح «دلاَخ نب ميهاربإ انئدَح - 0-001

 يفراَفشآل : :لاق هلا َلوُسرَنأ ؛نْيصَح نب ناَرمع نع «نيريس نبأ

 .مالسألا

 نير سنوي انئَدَح « ىلعألا دبع اندَح 6
0 

 يقل

 داق يشاّجنلا مُكاَخأَنإ : لاك ف "يبا انأ « نصح - نب نارمع نع ؛نيريس

 3 ل4١ :عجار] يلع اوُلَصَق تام

 .(ح) ٌماَشه اَنببآ :َلاَ. ديزي اننَدَح ٠١- تكا
 يام همم
 نب َناَرْمع نع« ءنَسَحْلا نع« ماَشهاَنثدَح : لاق. .حددو

 ملف اتسع للا رخآن ماك امل قف هللا لوس ََمانيرس : َلاَك٠ . نيصح

 «هروهط ىلإ اشهد موي انم لجرلا لعب ٠ سمشلا رح انتي تح ظقنتست
 قا مح راق م ءاونكسي ذأ يلام هرمأف :لاَق

 ماقام: َلْبَق نييعولا ىَل مث ناك الآلبَرمآَمث اضَوَت سما

 ْمُكاَهْنيأ : قوق ريشا ل اوُناَقَف ءانيْلصَم

 201١6[ :عجار] . ؟مُكْنم ُهلبْقيو ايرلا نع ع ىَلاَعتو كراََت مكبر

 ْمَعَز: لاق. ٍماَشه ْنَع ُهدئاَر انثدَح ةَيواَعم نثَدَح - 7 لل و

007 
 اًنيرسأ : لاَ ُهكدَح نصح َنْبَناَرْسعاأ 3

 1501١[ :عجار] 1 يدرك.

 عل م صم ٠
 ف يبا مم

 كب افلا نومي ل 500 سلا

 مه ىلع نويل «نوُقرَتسيآلو ؛نووتكيَل ؛باَدَعآلو باسح

 .نوُلَكوَتي

 ْنَع هدَّمَحُم ْنَع ناّسَح نب ماَشه انآ ديزي انئدَح - 1” 4

 8 ملا

 ةَروُبصم ذاك نيم ىلَعفْلَح م لاك. اقف يِْبلا نَع « نيصح نب نارمع

 اةيكليا :عجار] لانهم ههجوب اوبل

 م0 هدر هاش سرب مران
 ا الانبا ها 1 ١

 قي ل - ما لجلب حسم : ف هللا
 ماصم

 م
 [؟ ل15 :عجارإ . تاميشلا نم هب يي مب قدا هلأ بسْحْيوهَو

 (ز)نيصح نب نا ارمع ثيدَح
 معمار 000

)441/4( ْ 

 يف (ىمَس)َد اك لُجّرلاَو) لجَر اًنرَبخَأ «ديزي انئدَح ا
 سم سم

 «(يدراطملا ءاجَروُبأ انئدَح : :َلاَق (ديبع نب ورمَع : : نَمْحرلا دبَع يبأ باّتك
 هسا مدس

 ربِيَخ نم ف دمحم لآ حبش شام : (5 3/5 نيصح نب نارمع نع

 . هول ىَضَم ىَتح موُأَم

 ىَلَع برص ْدَكُهَّللا هَّمحَر يبأ َناَكو :نَمْحّرلا دنع ودأ لاق

 حس ْحّص َحّص هْيَع َبّتكو هب ينئدَحف ؟هْنَع هتلأسف «هباّتك يف ثيِدَحْلا اذه

 َضْرَي مل هّنأل ثيِدَحْا اذه ىَلَع يبأ برص امن :نَمْحرلا دْبَعوبأ لاَ

 .دزي هن ْثدَح يدا لْجّرلا

 ْنَع هآلَعْلا يباْنَع .اعرنزلا ابا ديت ١ فد

 نمتْمص لَه : "لجل لاق ف يلا نأ ؛ٍنيَسُح >- نب نارمع ْنَع ؛ فرم
 نم ترطفأ اذ : :8 هللا لوس لانكا : :لاَقك ؟ئيش رهشلا اذه رارس

 هلءلاو 2م

 [؟111074 :عجار]. اهلك يوت اع

 ا فارشع يفالأب ذ املس لاق) ؛ هني نب نارطع نع «ريخششلا

 ءآلدل لاق ؟اني ولاهم منن له عي: هكا يبل
 هلق 0

 . هلاكم نيمو مصق ترطفأ اذ : لاك

 .رارس :يدع يبأ نبا لاَقَو

 ْنَع وَما 6مم انآ توُراَهنب رياح - <”

 َلاَق : لاَ. نِيصَح نب نارمع ْنَع ؛ بذك نْبِريشُبْنَع «لآله نب ديَمُح

 إو ءافعَس هلم : تلتف”: "يع لاق لم ءاّيَحْلا : "89 هللا لوُسر
 يهم علقم
 ل ؟ضيراَمَمْلاب ينتيجتو #8 هللا لوُسَر ْنَع َكئدَحُأ لاق ءاَْجَع هْنم

 هّنِإَو «ىوملابْيط هن دبجُن ابل اي : :اوُناَقَك َكُقَرَع ام ثيدحب ند
 م ساس أ 0

 .ثدَحَو نكس ىّتَح هباوُثازي مل «هنإو

 .(حل ممم ديزي اَدَح 6
 0 ا

 يف ناَمَع َلاَق)َةَداَتَق نع ؛ امه ثدح : ةلاق ٠ دّمّصلادّبَعَو ناَفَعَو

 َةَداَتْكنَع : :ديزي لاقو) ٠ «يعبضلا ٍماصع ني ناَرمع يكَح : لاق (هثيدح

 نبا َناَرْمع َنَع ا

 يه : :لاَقق «رثولاو عفششلاو») ْلَجَوُرَع هلؤك يف : ف ينل نع

 ”اةكيحتت :عجار] ووش السلا

 نب هللا دبع ْنَع «نيسح انآبنأ «فيسوي نب قاحسإ انثدَح - وى اضم

 روس م مل ةمإلا

 ؟دعاَقلا ةلّص ْنَع ا هللا لور لاس هنأ «ِنيصُح نب ااَرمع نع « ةديرب

 رج ف صنهلك دعا ىَلَص َنَمَو «لَضْفأَوهكامئاق ىَلَص ْنَم :لاَق :لاَقف

 ماه
 نمو ؛(مئاقلا)

 ديعَس اًنندَح «حْوَر اًنئَدَح «يبأ يندَح هلل دبع امدح - "و فدي

 [0118 :عجار] . دعاقلا رجأ ف صنُهل امئاث

 َلوُسَر نأ ءِنْيصُح نب ارم نع ءِنَسَحلا نَع َةَداَتُق نع « ةيورَع يبأ نبا

 َصيمَقْلا نسبا الو هرفصَمُمْلا سبل الو «ناوجرألا بك بكرأآل : لاك كَ للا
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 نييرصجلا منسم د اةاثص 2
 بيج ىلإ نسا انآ 53 ريرَْلاب فتكا

 ألاف ذولا حيرت

 3 ٌةََماَعَن
 ني نارصع ع ٠ 0 0 :َلاَق.ى ودعا

 دكذَم . ..* ٌريَخ اهلا : :لوُشي ا هللا لوُسَرتْعِمَس : لاق نّيصح

 5:١68[ :عجار] . َثيِدَحْلا

 22 نا

00 0 0 
 قتل ميكب 6 أكل لج ىلع لان 1

 0 ْنَع ءفّرطم نع «تبائ نع ءُداَمَح اَنئدَح حور انئدَح ١١- كفر

 روس نم تس لَه - هرْيقلْوأ - هللا اقف يلا دأ ؛ نصح نينار مع 208

 [؟..0 عجار]. نيمو مصق تطأ اذ لاك .آل لاَ ؟اميَش َناَبَش

 يببأ ْنَع «يريرجلا نَع ٌداَمَح اًنئدَح «حْوَر اًنئدَح -0

 َرْيَغ هلثمب . ٠ . ينل نع ؛ نيصح نب ناَرمع نع «فّرطم نَع ءءآلَعْلا

 ' 7١١374[ :عجارإ نيمو لفي مهن

 كس ل م
 ٍحاّبتلا يبأ نع هداَمَح انئدَح : هلاك . ُناَفَعَو َحْوَر اًنندَح 5 ففي

 نب ارْطع نع «يشيللا صفح ْنَع حالا وأ انثَدَح : ٌناَّفَع لاَف)

 مَّا «ريرحلا سْبَلو «محلا نَع ؛ هللا لوُسَر ىعت لاق . نيصح

 ٠0[ :عجار] . بَهذلاب

 :َلاق.ٍحاّبتلاوُبآ انكَدَح «ُةبعشش انكدَح «حْوَر انَدَح ٠١71

 ؛ثدَح هنأ نصح نب اارمع ىلع دهشأ لوفي ثيل يني نمالجَر تغمس
 هر ها 000

 سبل نعو ءبَمَذلا مَئاَخ ْنَعَو «ومتانحلا نع ىَهْتا© هللا َلوُسَرنأ

 اذهل ه// :عجار] .ريرحلا

 راَسيَنْبا ينعي - كلاَحّضلاانندَح «ٌدواَد نب ناميلس اًنيدح - ٠١5

 نب ًناَرَمع َنَع فرم ْنَع ءهّلا دْبَعْنْب ديزي ءالَمْلابآ انئدَحَو : :َلاَق-

 ريكس هيقد
 ءاَسْنلا اَهلْهأرتْكآ اذِإَ راثلا يف تملا : لاق يلا نأ ؛نيصح

 .هارقلا اهله رك إم يا

 نبا نَع «نيسح اًنئدَح « يبأ انندَح ءدّمّصلاَدْبَع اَنَدَح 1 فران

 .(ج) ةَديَرِب

 يع ووعيقو م مدع
 هّللادبَع يندَح ٠ | نيسح اًنندَح « ثراولا دب انئدَح «ناَفَعَو

 هلو رم يي مم هلا
 -ًاروُسْبَم الجر َناَكَو : لاَق- نيّصح نب انارمع ينكدح : :لاَق. ةديرب نبا

 ىّلص ْ'رَم :َلاَقَق ؟دعاق لُجرلاَو ةآلّصلا نَع ك8 هللا َلوُسَر تْلأَس :َلاَ

 ًامئان لص ْنَمَو «مئاّقلا رجأ ف صن هل ًادعاق ىَلَصْنَمَو «لَضْفاَوهَف امئاث

 5.158 :عجار] .دعاقلا رجأ ف صن

 يقمع ممر .ع
 ةيَشح وبار مع نبْبجاَح انئدَح ءدمصلادبَعاَدَح - اك

 هّللالوُسَرانأ ؛ِنْبَصْح نب ناَرمع نع ؛ ء جرعألا نب : مكَحلا انئدَح يملا

 اًيْمُهْنَم: لاق. . باح ريم نوُعسس يأ نم نجا لحي :َلاَق هو

 و 74 ح هاو نعم ازاي نْيامعثيدَح

 طوي لووول وقيام: لاك ؟هللا وسر

 .نوُلكوتي مهيد

 نايس اًنندَح «ديلولا نب هللا دبع نندَح © ففي

 ال : 88 هللا لوس لاق :لاَك نيصح نب نارمع ْنَع ؛ ءنّسَحْلا نَع هرْييزلا
 لل

 :عجار] . نيميلا راك هتراثك *بتطَخ يف وأ لجو هلل ةيصْم يف رد

 ماما

 م معمم ري«

 نبدمحم نع

<-ّ 5-7 2 

 :لاق.محاين

 هللا لوُسَر لاق :َلاَق. نصح نب ناَرمع نع ٠ ريشا نب فرطم تْعمَس

 7٠١075[ :عجارإ هاّسلا هنَجْا ٍلْهأ ينكاس نكآدإ : 1

 لا وبأ انئدَح «ةبحش اَندَح «مشاَم اَنْئدَح
0 
 ذل

 ما ا# هير يموعص رو معاك ل
 نع ؛ديمح انآبنأ ةمس ري ام اكد رادع انكلَح - قفيقحلا

 آلوبَلَجآل : :8 هللا وسر َلاَق : :لاَق يصح نْب اناَرمع ْنَع « ءِنَسَحْلا
 9م ل

 [؟ ١:56 :عجئر] . ام سيل بهن بلا نمو ؛مآلسلا يفَراَمش آلَو بْنَ

 ْنَع «تبائ انآبْلأ ( 5 5 4ر/ 4 )داَمَح اًندَح نافع اًنئدح - 8٠ ١١

 .(ح) نصح نْبنارمع نَع «فرطم

 نب نارمع ْنَع « فرم ْنَع ءءآلَعْلا يبأ ْنَع رسام |

 ؟أني باب روس نم تمص له : لجل لاق 9 هللا لوُسَرانأ ؛نبصُح
 هسه سو عا صصص

 . نيمو مص نام تطأ إف : لاق. 0 :لاَق

 [؟..0+ :عجار] .ًامَْي مص :يرْيَرجلا لاَ

 و ك

 «فرطم نع ءاتب ائاَنكدَح «ٌداَمَح اًنْئدَح ؛ناّمَع انئدَح ٠١1-
 ره مهر

 ملك اَنيَوتماَف ؛ كلا نَح هتاف هللا لوس نأ ؛ِنْصُح ِنْياَرمع َْع

 [50744 :رظنا] . َنْحجْنيمَلَو نحل هي

 ١17  -8لله وُبأ انْ :لاق .اََعَو ىَسوُم بنس الح -
 جرطألاَناَسَح يبآ نع - دنع ”نَسَح َلاَقَو قَداَتق انأَبْنأ : ناَّدَع لاَك «

 ىنب نَع هلي هما ادي ف هلل لور ناك : لاق. نيصح نْب نارمع نَع
00 

 . ةتيرقلا وكلا يندي]ةالّص ممل الإ, موُيال ليئارسإ

 مظعلالإ ْموُقَيال ليئارْسإ ينب ْنَع هليل انثدَحي ةُماَع :ناّفَع َلاَق

 [50177 :عجار]. [ةالّصلا

 نع «سُنوُي انآبنآ ءءاطع نب باَّمَولا دبع اَنثَدَح - ا افخر

 نع َماَنُق «رَفَس يف ناك ا يبان ؛ِنْيَصُح نْبناَرْطع ْنَع ؛ نَسَحْلا
 ُّث «نيتعْكر ىّلص مك ناك ة مك ططَقييماَف :٠ سمشلا تّعلط ىّتح حّبصلا

 [5011 :عجارإ] . ىَلصَق اق َرَمأ م «تلقتسا ىّنح َرظْْلا

 نب يعبر ْنَع ءروُسعْنم نع ُناَيَش (نَسَحلاْدَح 7١5

 ىنآ- - ًاديصَح وأ - يصح نأ ؛هريَخ وأ - نيصْح نْبناَرمع ْنَع « شارح

 ناك ٠ للم مقل اريح ناك بلال حساب :َلاَقَك و هّللا ٌلوُسَر

 نأ ءاَشاَم ف يبا هل َلاَفَك ؟مُمْرَحْنتَتنآو ؛َمّسلاَو بكل مُهمعْطَي

 « يسْفترش ينفمُّللا : لك: لاق ؟لوقأ نأ يئرمأَتاَم : هل َلاَقَف . هل لوُقَي

 :َلاَقَك َداَج مث ّلُجُرلا مكسات قلَطْناَ : لاق «يرمأ در ىلَع يل معا



 لم : يل تلق كن نإ

 :لاق ؟نآلا وُ مَ «يِْمأ
 س سلو هاش سلو هلل

 .تلهج امتع اَموتدَمَع اَموتأَطَخأ

 دز ىلع يل [زطاو يضكرش يلا:
 امو امو تذل امو ترّرسأ ام يل رفغا مهّللا : لق

 ايفس اَنئَدَح هللا دبع بلع اند - كفرت
 را لاق نصح نب اارمع نع نَسَحْلا نَع ءَناَعْدَج

 .- لاجل ينمي - قارسسألا يف ىَشَمَو ماعّطلا لَك دَقَل

 انربخأ - يعفاشتلا ينعي - سيرْدإ نب دَّمَحم اَنئدَح - كيفما

 نب ناَرصع نع« ءِنَسَحْا نع ءاَعْدُج ندير نعنع ءانانس
 يفق بلمس لاق باطلا َنْبَرمعنأ ؛ٍنْيصُح

 7-2 ني ل سا سا
 ؟ْنَم ْعَم : :لاَق تلا ءاطغأ ف يلا تدهش : َلاََقلْجَر ماَقَق ؟يَسدَجْلا

 .تيَردأل :َلاَق ءيرذأ آل :لاَ

 اند :9ق. بحب اميكسَو ىسوُم بس ان - “ا
 مل م هع هيو همراع
 وال لّصاتِيَص“: :لاَق. فْرَطُم ْنَع ءريرَج نب نليغ انيدَح هدْيَز نب داَمَح

 م رع ع مرمر 0

 اذدِإَو ربك دس ناك يصح نب نارمعَو انآ بلاط يبأ بلع فلَح

 ديب قاس ربك نعل نم ضمن اذِإَو ربك َعَكَر يدي دَخَأَ ةلّمصلا ىَبعَت اذإَو ءَربَك ْعَقَر
 دل :لاقؤأ - هللا لوُسرةآلَّصََب انه ينك قل لاق ُناَرمع
 5٠[ 0/8 :عجارإ] . قف دّمَحُ ةآلَصاَدَهاَِب ىَلص

 ميش انكدَح ءناَمْعنلا (4 50/6 ]نب جْيَرس انئدَح - 1

 :لاَق٠ نيصح نب َنارمع ْنَع ؛ ءنّسَحْلا نَع «سثويو ديمحو روصنم انآ

 [؟..٠«”عجار).ةلثملا نع اناهنَ ةقدملاب كرمي اطيق هللالوُسَر ناك

 نع ؛ ءرشسم ألان « «نايفس انئدَح : - قلم الح ” نو

 هر يم مم
0 

 ل لو انمس رشح ار كل ارسم لانك صفي
 «ءاهش ممم م م عع

 موق :يجيي نأ لب نم هبب ىاَعتو كرا هلل اوُلَسَو نارا اولا : لوُقي

 1 ١166 :رظتا] . هب سانا َنوُنأَسي

 هما هب مسرب هرعت يبدو
 ءديز نْبيلَع نع ءدْيَز نب داَمَح انئدَح «لّمؤمانئدَح - فدل

 قف هللا لوس سورا لَن : :لاَق . نّيصح نب َناَرمع نع ؛ ءِنَسَحْلانَع

 .اوُلضَت اومن هاو انُعَبا : لام سلا

 - دْيَز نبا ينعي - داَمَحانندَح « ىسيع نب قاَحْسِ اًندَح - ةضيفحا

 نب ناَرْمع ىَلع الحد : لاق. يِوَدَْلاةدََق يبأ َنَع « ديوس نب قاَحْسِإ نع
5 

 رٌهةعاشو قاءرمدع
 نب نارمع اًنئدَحُ « بكن برياح ينم طَو يف نيم

 هلك رح جيس نإ ؛ الك يئاَحْلا : ا هلا لوس لاق لاق. نصح
 1 :رظنا]

 كرر ةهظوس هسا
 أ ةّمْكحلا لاق وأ - بّتكلا ضْعب يف دجتل نإ بصك نب ريشب َلاَقَق
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 َداَعآو ثيِدَحْاُ ناَرَمع داعأَف .؟افْنَصُم هنمو لجو رَع هلل اراكَوَو ةئيكس هم

 ترَمْحا ىّنَح نآرْمع بضُنَ «ًنالك وأ نيم كلا ركذ ىَّنَح ُتَلاَقَم يشب

 هسو وماما

 )446/04 نايس . نارمعش ثيدح نيير

 يس رو امل
 ! ؟بّتكلا ثيدَحل هيف ضرْدتو هللا لو ْنَعكْمَحأ َلاَقَو هاَنيَع

000 
 . نكس ىّتح ان امم هنو هب سايل هنِإ « ديم أي: :اًملَمَف :َلاَق

 / نع ُكَراِبملا اَنَدَح ,ديلولا نب ْفَلَخ اَنْدَدَح- فسنح
 هس ص سب هس عرو

 دطح ىلع رص يبل نصح نلمح يتريخأ لاق. ِنَسَحْلا

 نم: :َلاَق ؟هَذَهاَم َكَحْيَو : لاَقَق - ترقص نم : َلاَقهاَرَأ - ةَلَح ٍلُجَر

 يه تمول ؛ َكنَع امثل ءانسَر الإ ةكديزت آل انام : لاك «ةماَلا

 .ًادّبأ تحلأأ اَمَكيلَع
 وا ةس

 ِءاَطَع نع ؛ ٌةَملَس نب داَمَح اَندَح ؛ناَفَع اَنكَدَح 7937437

 لف يلا نَع ؛ « بيلا نب ديعّس ْنَع ؛ يناَساَرْخْلا

 ْنَع «نيريس نْب دَّمَحُم ْنَع «بيبَحَو ماَشهَو َبوُيأَو -1

 الل :عجار] . م يتلا نَع « نيصح نب َناَرمع

 ءنَسَحْلا ِنَع « بوح نب كاسات نوي ديَمُحَو ٠/- فتن

 مي 27

 َدّدع هل َنيكوُلمَم هس قتعأ الجر نأ ؛ف يلا نع « نْيِصُح نب َناَرمع ْنَع
 قرلا يف ةعيرأ درك «مُهنيب هلل لور رفاق مريع املس هنو

 [؟::40 :عجار] . نين قع

 دمحم اًدَح ءدّمُملا دبع اَنكدَح 657
 0-00 سوس #ىاش 00001

 ٍنيصْح نب اَرمعبرم ليه نب يعبأ انملجَر يد «يلَهْلا
 ايي دق لب : :لاق ؟فلأ ةئمب ,ةلرام تعب كلا اي ملآ ٠ يلبي : : هل َلاَقَك

 ةطأس لاَم دفع َعايْنم قب ل سرني: :لاَق ؟فلأ ةئمب

 اهل ال فلات اَهلع لَجَو رع هللا

 نَع دّيَمُح اَنكَدَح ٌداّمَح اًنئدَح ءدّمّصلا دبع انلَح 17

 ِنَم :لااقف (64 4/4 )هللَلوُسَرانأ ؛نْيصُح نب ناَْمِْنَع ِنّسَحْلا

 1١56[ :عجارإ . نم سة بتل

 وبأ انكدَح ءدامح اًنئدح :الاَق. ناَّفَعَو دّمّصلا دبع اننَدَح - <04

 رو مرو تدق
 ٍحيلَمْلا يبأ نب دَمَحُم

 ؛ نصح نب نآرمع ْنَع « فرط ْنَع حبلا وبأ اًنربخأ : :ناّمَع َلاَق) حاّبتلا

 .نحَحن ئ[لو نلف امك انيوتْاَف ٠ 'يَكلا نَع ىَهَن قف يبل نأ

 [103701 :عجارإ . ل نجني مل ضيم: ُناَّمَع َلاَكَو

 00 مسا

 ما عش#م سام 2-0
 لوسَر فصَق : َلاَك ءهْيَلَعا « يوت يانا مُهاَحأَنإ :َلاَك كف هّللا

 َنيي ةَحوضْوَمآلإ ةزائجحلاٌبسْحْناَمَو هلع ىَلصم ٠ ُهَقلَخ ان اًئْعَصَو ق8 هلل

 [201:8 عجلرإ هيَ

 ْنَع ءُنآلْبَغ اَنْدَح «يدْهَم اَدَح هدم دب ا
 وهو الجر لأَس وأ - 0

 ترطفأ اًدِإَف :َلاَق

 + نب ٌناَرمع َنَع «فّرطم

 لاق ؟اني رهتشلا ذه رس نم تمص لَه - "هاش

 غ0 :عجارز . نوي



 نع ,ِنسحلا نع اقنع مَ اح اع اجنَح - 7 ١"

 [20154 :عجار] .ْمَجَردَق 9 يبّلا نأ ؛ نْيَصَح نْب ناَرمع

 مس مسرب يري هد 5 0 لك ل

 ديمح تعمس :لاق. يبأ اننَدَح «ريرج نب بهو اَنئدَح - ع "7

 لاك
 اق. يصح نْب ارم نع هداك يبأ نع «ثادحي لآله َنْبا ّس 35 وسر

 [50141:عجارإ ٠ لع ني ناحل: قلل

 نب لامس نع :ةلاوح وب نكدح ء دامني ىحَياندَح ٠١89-
 قمع الُجَردأ : : نصح ِنْب ار ْنَع «يرصبلا نَسَحْلا نع ءبرَح

 امي هللا لور اوربا بارطألا مرو اج لكرة هم دنع
 :لاَك« هيَ اَنيلص مهلا ءَشْنإ اًسلَعول لاق ؟كل ََمَْوأ : لاق . مص هم م يما مال

 [10046 :عجار] قرلا يف ةَعبرأ درو نينا مهنم قتعاق مهمه

 سلا رب هر سافروا
 ا ةالللا

 ما 0 «يبعشلا

 1١16١[ :عجار] ةمحوأ ؛نْيَع

 يزيل ةَيواَُم نب ميكح ُثيدَح
> 

 يزهبلا ةَدْيَح نب ةيواَعم هببأ نع

 نك مر لكل هر

 .(ح) داّبَع نب لش يئدَح ءْثراَحْلا نْ هللا دبع انندَح - فييلن

 مر هس
 دك اَيآ تعمس : :لاَق. ىَنعَمْلا داع نب لبش اًندَح "ري 5 ب يبأ نباو

 لن ميكح 2 يبا رار ورع دَحُي : :[ريثك يبأ نيا لاك
 208 هايم لو
 رو -اذكماتلَح ين :8 يبل لاكن هيبأ نع يزهبلا ةّيواعم

 ينعي : :لاَق. هب ىو درابيل َكَقعَب يذلا ام يتب ىّح - هْيَدي مياَصأ

 لإ هلإ آل نأةداهَش : لاق ؟مآلّسألا امو : لاق مآلسإلاب ىَلاَعَتو كر اَنَتهّللا
 رسم ارب ةساس ع سا 2

 لدا :سرظنا] ةاكزلا يِتْؤتو ةالّصلا مق ُهُلوَسرَو دبع ًادَمَحم ّنأو هّللا

 اةكفن ةكتملا

 ه8 مس مس عك

 ةلرلشأ ةبوَت دحأ نم لجو رع هللا لقي ال ناريصُ ناَوَحأ - "هك

 عدلا لد كفوا الد لالال زل ال/ :رظنا] : همالسإ َدْعَي

 لق يلع اندَحأ ٍجْوَر قَحاَم هللا لوُسَ اي تلق :َلاَق - 1 61/
 و ةجولا برت الو (4 817/4 )تْيَسَتكا ا اَهوُسْكتو تلكأ اذ | اهمعطت

 همك
 ع7 4 ول الجل لل الامال ىلا :رظنا] ٠ تييلا يف الإ رجه لو م

 -ًانآلئ - َنوُرََشْحُت انهاه ؛ٌنوُرَشَحُت انهاه : َلاَكَمُث ١ ناحل

 [505:4 50124 5080 :رظنا] . مُكهوجو ىَلَعَو امو انابكر

 اًهُمَرْكَو مَمألارخآمش لأ ةَمأ َنيِعبَس ةَمايقلا موي نوُقوُت «< ٠"

 [30اج 7١ 7١125 كالو 7١714 :رظنا] ٠ ىَلاَعَتَو َكَراَبَت هللا ىَلَع

 ُبرْعُي ام لوأ مادفلا مكهاَوْفأ ىَلَعَو ةَمايقلا مْويَنوُنأَ - فيفا
 رنيم

 .هذخف خنق مُكدَحأ َنَع

 م ةَيوَُسْ ب ميكحْتيدَح
 اساسا

 اضم ىلإ : :َلاَقق مالا ىلإ هدي َراَشاآَ يكب يبان: َلاَق

 عوام رول لل دالال# :رظنا] .ن ورشحُت

 يب هر ةسربو عنو
 نب دامح اَنئدَح « لبش وبأ ديمَحْلا دبع نب ىئهم انكدَح - "كا

 ف هللا َلوُسَردأ ءهييأْنَع «ةيواَعم نب ميكح ْنَع «ةََرَ يبأْنَ ؛ةملس

 ًادكوَوالاَم ىَلاَعَتَو كرام هَّسْعَرمُكَك ناك سيف ناكالْجَرنِإ : :لاَق

 بأ يأ ينَبيأ :َلاَاَلا رح الق ٌرْصَع ءاَبوٌرْصَع بعت تح
 لاق مش نت "يسد مشل: لا بار: ءاولث ؟مكل تنك

 6-52 هدم سانوملاب رواش كل اوم

 اهلل لضأ يل حير موي يف رخبلا يف ينور م «كل هلا اوم

 لة ير كل هللا اوُلعَف و هللا لوس ّ” لاق « ىَلاَعَتو

 ًابَرأئأ :َلاَق ؟تْمَنَصاَم ىَلَع َكَلَمَح ام مَدآَنَبا اي :َلاَقَك ىلاَمَتو را
 ا هس مس

 [50.0* ٠و0 ١097 رظنا] . اهب ىَلاَعَتو َكَراََ هللا ءاَقَالَتَق : لاَ ءَككمقاَحَم

 هم

 نب ميكح ْنَع «ةعَرق يبأ ْنَع ب اًنربخأ «ديزيانئدَح 1 ١-
 ىّلع ةأرَمْلاقَحاَم لُجَرهلاَس : :َلاَق يلا ْنَع ؛هبيآْنَع « ةَيواَمم
 ِبرْطضَتآلو «َتْيَستلا ا اَهوُسْكَتَو «تسعط ان اهم َلاَق ؟ّررلا

 [ ةعجار] . تّيبلا يف لجسم جبت الو هولا

 ةَعَرَكَوبأ انآبآ ؛ ةَمَلَس هرب داَمَح اَدَح داع اندَح - فيفي

 ًاكلاَم هاَحأنأ ؛هبيأ نع « ةّيواعم نب ميكح ْنَع ؛ « يلهابلا رْيَجُح نبا ديوس

 َكَفَرَع دك هنا ؛ ؛هّبلإقلطناق «يناريج َدَحأادمحُمَدِإ ديو دواعم اي :َلاَك

 ءاوُمكسأ اوُناك دك مهن يناريج يل عد :لاقك هممت :َلاق «َكملكو
 ومصري نإ تلحق ند هّللاو مآ :لاَق َلاَقَق أطعَمتم ماَقَق «هْنَع ضرع

 لوسر َلاَقَك ملكتي هو هرجأ تْلَعَجَو « هريغ ىَلِإْفلْحَتو رمألاب رم ان َكنآ

 َنوُمعْرَيَل سانا نإ كلذ سلمك ندت هللا : : اوُناَمَك ؟لوُشَت ام : هللا

 ؟مُهئاَكْوأ ؟اَوُناَْدَكَوأ : َلاَقَك :لاَك هيَ ىلإ ف لاَخُتَو رمألاب مال كن

 ةكاوقسإا ماو نم ةللط نم مهل مأذون لمني
 [37 كة 7 كج 136 :رظنا] ةلاريج

 موو
 «يريرجلا نَع ٠ ةَمَلَسْنْب داَمَح اًنئَدَح ؛ُناَّمَع اند -45

 َنوُنوُْمُشنأَو : لاق لف هلا َلوُسَرنأ ؛هببأ ْنَع «ةّيواَعُم نْب ميكح ْنَع

 [5.10 :عجار] . ىو راب هللا ىلع همر اهي مت «ةمأ عبس

 نع .هيبا نع عيكح نهب ثيدح ((/)
 هدذح

2# 

 قار ام ءاياتح عال . نول يأ

 همم كم مم
 ل «(َجو ابر تام نم مَ هلبإ رطو هنم اهوذخأنَ اهتم نمو

 [20349 7764 :رظنا] هم دَمَحُم لآل لحي



 ع 32- 3

 نييرصبلا دنسم م ال

 ْنَع ؛هيبأ نع ؛ ٍميكح َنْبْرْهب انْ ليعاَمْسإ اَنئدَح -'» فل

 ضرع ”؟اوذخأ مب يناريج : َلاَقك قف يل ىلإ مَ هَمَعْوأ ابدأ ؛. هدج

 ا :لاَثك هلع ضرعأق ؟اوذخأ م ينربخأ : َلاَقْمُت « ع

 اَقاَم : 88 يبل لان «هب يلْخَتسَتو يملا نَع ىَهت كلنا وسعت مهن

 ْدَقل :َلاَقَق.َلاَقُهَّنِإ هّللا َلوُسَراَي : :َلاَقك .هيخأٌن باوأ «ُموُحآ َماَنق اَنَك

 اوُلَخا « مكي وم مولعه كلذ لع ذا تنك علو «مُكلئاكدأ اًموُسْتَلُق

 0 : 01+ :عجار] . هنأريج نع هَل

 لاش رجل 2 لاك يع واتم نا ويكح

 5١70١[ :عجارإ همآلسإ دعب رفك دبع بوت لبق

 نب ميكح نبزهَي نَع رَمْعم انئدَح «قارزرلا دبع انْئدَح - © "74

 زم يف ذك ماديا: لاق. هادَج ْنَع ؛هيبأ نَع ,ةيواعم

 مك 02000007 مكسإم عوف مكس ع

 يَوهَو ف يلا ىلإ يموُق نمل ُجَرءاَجَق ْمُهَسبحُ
 2 نإ : :لاَكك «هلع الفيلا تَمَصَف ؟يتريجس ْحتْمآلَ تَّمَحَم

 عما مفعم
 :َلاَق ؟لوُشَياَم : قف يبل لَك هب يلخَشسَتو ٌرشلا نَع ىَهَت كن َنوُلوعَبل
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 آل ٌةَوْعَد يمؤق ىَلَعَوَع دق اَهعَمْسَيَ 9 نفاخ مالكلب امتي ض رأت لج ل

 ءاَهوُلاَك دق : َلاَقك ءاّهّمِهَف ىَّتح هب ك8 لا لَم ءادبأ اَهدْمَب نوُحلْفي

 ْنَعٌهَلاولَح ؛ْمِهيلَع ناك اَمَويَلع َناَكَل تعقل هَللاَو «مهنماَهلئاقَدأ
 [70759 :عجار] . هناريج

 نع ٍميكح نهي نَع ؛ رَمْعم انآ «قاررلا دبع َندَح - 392208

 ملك هلام لضم هلْومُهلاَس نم : لومي 8 يبل عمسُهَنأ هج نع « هيب
 مءللاو

 00 ل اجم ىلكدالالا :رظنا] ٠ رف عاج ة ةّمايقلا موي لعج « هلي

 ِنْبِزْهب نَع رَمْعَم ("/ )آت «قازرلا دبع 1

 يذل ليم : لوفي هللا لوس تغمس : لاَ. دج نع ؛هيبأ َنَع ؛ ءميكح

 ص هللا و 00 هع اسال

 للام :رظنا] .٠ هلليوو ,هلليو «مهكحلضبل ب ذكي موقت دَحُ

 . ل ال

 ةَعَرَكوُبأ اَنآَبنأ َةَمْلَس ْنْب داَمَح اًندَح نافع اًنئدَح 0

 و هللا ل وسر تسيب : :لاَق. هبيأ نع «ةّيواَعم نب ميكح ْنَع ؛ «يلهاببا

 ُداََمَع نار - كيال نأ هذه يعباصأ دَدَع تفلح ىَتح كام : 58
 0 1 0000 91010 كا

 :لاق «مآلسإلا : لاق ؟هب َكلعَي يذلا ام قحاب كعب يّناَ - هيْفَك قبطو

 هللا ىلإ كَهَجَو جوت انآو « ىلاَعت هلل كلك ملين : .لاق ؟مالسألا انو
 ل ظهر ا م

 [5:؟66 :عجار] ةّضوُرْمْلا ةاكرلا يدوُبو « ةيوُيكملا ةالّصلا 9 و :٠ ىَلاَحَت

 مس مق م

 ٌةَبوَتدَحأ نم لَجَوُرَع هللا لبي «ناريصُت ناَوَقأ 7١1

 [؟0؟05 :عجار] همآلسإ دعب ةلرشأ

 ان اَهَمعطُت : َلاَق ؟هِيلَع اَندَحأ ةَجْوَرَقَحاَم : :تلق - فليففر

 بْوضَتالو «َتِيَسا ا اَهوُسْكَتَو تنعُط 1
 ه6 « نجْتالو بالو «ةجوْلا

 [«.00/ عجلر] . تْيبلا يف آلإ

 (/ر ويحوي يد
 كك ا ل ا ل لا ا يا

 عم

 ١4584 ص
 | ب

 ت : لاك 65

 [١1؟08 :عجارإ] 5-5 ىَلَعَو انا اًبكرو ةاَشم

 ا ميز حق هكدا

 لطف مهلا هل ىَلوَم يتاي ىلوم مام :َلاقو -6 1
 .ءانضَقلا لبسي اعاجبش هلع ىلا كَم لإ «هعئميف «هدْنِع

 - ٍمانثلاوْحَن ىلإ هدي اَمْوأَو - ءانهاَم ٌنورَشَحُت
 مما

 سو كم

 [5076 :عجار] . مَع نبا ىلوَملاب ينعي نافع لاق

 ىَلَت هللا ُّسْغَر مكب ناك مم ًالْجَرانإ : لاقو :َلاَق ”7١
00 222010 

 بأ يأ : هدول لاق ٌرضَتحا ملف ءٌرَخآءاَجَورصَع بهذ ىَتَح «ًادكوو الام

 يلاَمتْذَحأآلإَو يعيطم ملأ لَه : َلاَقَق «باَرْيَخ :اوُناَق «مكل تنك

 ينوُسرهل مث ءاممح ينوُعَدَت تح ينور انأ «'تم انآ ذإ ورنا | مُكنم

 هللا“ لوسَر لاَق - هب اح مدي هّللالوُسَرراَمآَو- « سا رهملاب

 ٍمْوَي يف ينوُرئا مَ ءاَذّكَه : :هديب- - ا هللا "يبن لاو ءهللاَو اوم : "5

 . دع لاق اذ - «ىَاََتهللا لضأ يعل حار

 اًدإَك لاذ هّللاو اوُكَمَفَف ٠ هللا لضأ : داَّمَح َنَع : لش وبأ ىتهم لاكو

 كَمْ ام ىَلَع َكَلَمَح اًمَمَدآ ءَنْبااَي لاق « لت هللا ةضْب يف مكوه

 [؟0551 :عجارإ ٠ اهب ىَاَمت هللا هات : :لاَك َكلماَخَم نم : َلاَك
 ري هد ماش سيو # ساس

 تعمسو : :لاَق ؛ةتعمس اًصيف :داَمَح َلاَف. نسخ نيد ا * فيلا
 اى للا

 :لاَق 8 هّلا لوران هيبأْنَع « ةيواَعم نبا ميكح ْنَع أ « ثدحي يريرج

 .لَجَ رع هللا ىلع اَهُمّركأو اهرخآ ممن هم نيعْبَس 2

 نيتأيلو مَع يأ ةريم جلا عيراَصم نم نيعارصم نيام

 هلم ظات ع فه
 [؟١؟94 :عجار] . ”ظيظكلُهّنِإَو موي

 نب ميكح َنَع «دوعْسُم وبأ يريرجلا انآ ديزي انئدَح - ىلا "38

 مُكهاوفأ ىَلَع ةَمايقلا َمْوَيَنوُيِحَت :َلاق 8 ّيَبلاَنَ «هيبأ نع « ةيوام

 7:15٠١[ :عجار] . هدو هذخَ "يملا نم ملكا لأنو «ماَدقْلا

 ص بأ اَن انآبثأ «جْيَرج نبا انآ «قاررلا دبع اندَح اا 9
#50 

 ام ؛8 ينل لاَسُهَنأ ؛هيبأْنَع «ِرْيشُق ينب نم ٍلجَر نَع ؛ءاطغو
 9و ؛تيسان اهو ضمك نإ سم لاق ؟يَلَع ينآرما

 [7789 :رظنا] . تيبلا يف الإجمال «ةجَولا برضُت

 «هييأ نع «ةّيواعم نب ميكح نْيْرهَباندَح ءديزي اندَح - ٠ قون

 نّممُت :ُتلق دع : لاق ؟ربآ نم هللا لور اي تلق :لاَق. 7

 لاك لأ اق ؟نس هلالي لاك مأمن

 [08097 :رظنا] . برق لاَف ب رقألا من «دلابآ مث : :لاَق ؟نم مث 9 شط

 :لاَك. دج ْنَع ؛هييأ ْنَع ره انربَخأ «ديزي اَنُدَح لول

 اَهمركآو اهرب من هم عبس نوهت مكن الآ : لوسي ف هللا يَِ
 [5:104 :عجار] . 20
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 1 سس درصيلا دنسم 1 كاك ص

 -- اق وام يل نك 10 3 :لاَك . هدَج و 6

 ةلإرجهت ألو ءحسبقت الو هج جول براطت الر يخ «تفش ىلا ككرَح تلا
2 

 ىَضْفأ دقو فيك ٠ تيس اذإ[سْكاَو ٠ تعط اذِإ معطأَو «تْيبلا يف

 [؟0761/ :عجار] . هه األ نت مت

 :لاق- ملون - اًنهاَه : هب ل

 2١764[ :عجار] . ٠كم ىلع 0520 وو

 يب مو هم

 00 ام بل ؛ةايإ هعئمب دعوه لضَق

 50 :عجار] ٠ نم يذلا

 7 نع ؛هيبأ نع ؛ ٍميكح ْنِيْرْهَياَنَأ زي اَنكدَح - 7ك

 رماني :َلاَك :٠ انلاومأ لاسم ان هللا لوس اي : :تلق :لاَ .هدَج هم دس

 برك وأ علب اَذِإَف «همؤق نبي هب حلصِبل ؛ ءَقنَتْلا وأ ةحئاجلا يف لجل

 5051٠١[ :رظنا] . فعتسا

 نع «مِهاَرنإنبليعاَمْسإو ديعَسْني ىَبحياَنيدَح - 7 ا

 اًماَنثاََوَع ءهّللا لوُسَر اي: تلق لاك. يددَج نع ؛ « يبأ يثدَح : لاقي

 ْسَكَلَم اًمْوَأ كنج نم لإ كترْوَع ظّمحا : لقانا يل

 يف ْمُهضَْبموَقلا ناك اًذِإَف هللا لوُسَر اي (4/8): :اتلُق :َلاَق «كييمَي

 اند ناك ادق : تلق 1
 مم د ا 0-0

 اًهئيري الف دحأ اًهاَري ال نأ تعطتسا نإ

 7724 7782 :رظنا] نم ىَبحَتسُينآقحأ ىَاََتو كاهل

 نإ :َلاَق ؟

0 1 

 ل

 َرَكذَف ... زْهبْنَع ٌرَمْعَم اًمدَح «قازرلا دبع اًنئدح 848 ١٠١-

 ىَلعهدَيَمضَوَوهْنم ؛ حتمي[ َحآل جرحه :لاق هلم
 [؟:12/ :عجار] . هجر

 :اضيل لاق . .٠ .دْيَ ِنيدامَح ْنَع 2سّنويادَح ١6
0 

 , [903417 :عجارإ. هجزك ىلع اهَعَصَوَف هديب اق يلا

 نع « يبأ ين نربخأ : لاق «زهب نع «ديعس نب ىَحَي اَدَح - ةكدطال

 كت اَنهّللاَو ؛هّللا َلوَتسَر اي : :تَلُقَك 88 هللا َلوُسَرتْبَتآ : :لاَق يدَج

 نأ- ىَرخألا ىلع هندي ىتخإ برضو - ءالوأ دع م َرككآ تفلح ىَنح

 هللا يسلَعاَم الإ ايش لق آل ارم 'تذج د ينو «كلتيد ين الو كتل
 :لاق كاني اير كيم هللا هوب كلاس ين ُكُلوُسَرَو لَجَورَع
 لوقت نأ : لاق ؟مآلئسإلا هيمو هللا لور :اَي اي :تلق : :َلاك «مالسألاب
 دلو 36و .ةسل مق.« وتسلم

 [0160 :عجار] . مرحم م ملم ىلع

 اة كك

 فيفا ك وهو .ةدتح ون ةياشيبح
 مم هل

 م,

 الرش ردم مجلي «ةناريصتا كوخ - فدخل

 1١767[ :عجار] . يملا ىلإ نيكُِملاءقراقيوأ «الَمَ ًةلَمَع ًالَمَع - ملسَأ ام دعب اًمَدعِي

 ريب سا

 هل « يعاد ينر ا رو فريش دنا ةيثغد

 دهاشلا و آلآ 21 بر : :هل لق انو ؟يدابع تليه: يلئاس
 هدياور

 .بئاَعلا مكنم

 اًمَلَوُأَنِإَو « مادقلاب مُكُهاَوْفآ مدعو نوم م كن م 30

 «هذخ ىَلع هدي 8 هلال وُسَرلاَثو : لاق مجري طساوب : لاق.
- 

 ْنسحُن اَمَلَو ءمُكديد اذَه : :لاك ؟انتيد اذه هللا َلوُسَر اي تلق

 اةفكفلا :عجار] . كفي

 نع « يبأ ينئدَح هي اًنئدَح «ديعّس ْنْب ىَبحَيانئدَح - ”6 فن

 لُك يف ةمئاّس لبإ لك يف : :لوُقي © هللا لوُسمر تعمم : َلاَق ءيَدَج

 مالم ع رام
 ءاًرجأ هل ار جتم هانم , اهياسح نع لبإ قرت ال ",نوُبكهّئبا يعير

 ا ىَاَعَتَو راتني تاَمَّرَع نم ٌةَمَْعهلبإر رطَشو اًهذخ نإ اهم نمو
 دمحم لآل لحي

0 
200 

 1١7566[ :عجارإ. يش اهم دمحم

 .(ح)ّزهَب انثدَح «ديعس نب ىَبحَي اًنْئدَح ١60 ١-

 :لاَق «يدَج ْنَع؛ يبأ ينكدَح :(ىَنَعَمْلا) هب انأبنأ : لاق. ديزيو

 مسمر ما

 َكَراَبتهَّللا هءاطعأ هلا دابع مب ناكل :لوُقي © هللا لور تمس

 تبل :ديِزَي ب لاق - .انيدل جور هل نيديآل ناكو دلو الاَم ىلا

 ىلاَعتو كرات هلا ضع ري مكن ملم ريد رمع يقبو رمع بهذ ىتح

 ءانابآ اَيمَريَخ : اوُناَق ٠ (ينوُملعت) بأي "يبا: لاق «هينَب اَعَد ًارْيَخ

 انتل وأ ؛ةنم لح آلإ ينم ولام مُكْنم لج دنع أل هللاوف لاك
 ينو شال هل مآ :َلاَق ءًقاكيم مهم دَخأَ : َلاَك ءهبْمُكمآاَم وع م ع

 4 هللا ٌلوُسر َلاَقَك :َل :لاك «ينوُكدق ءاممُح تك اد ىّتحِراثلا يف ينو

 هللا ل ضأ يلع حيرلا يف ينوُر مث « ينوقَحْسا : :ُلوُطَمََك هذخف ىَلَع هدي
 همم همم

 ما خ2

 - كلذ هب لعفف : :لاق ءىَلاََتَو َكَراَبت

 ام:ل َلاَقَق : ىلا هير ىلع ضر «اكاَمَنَسْحأ هب ءيجق

 يرى سلسل
 اق) ةبهأرلا نعمل يْنإ : لاك باير اي كيشَخ : :لاق ؟رذلا ىلع كلَمَح

 . هْيلَغ بيت (ابهآر كُحَمْسأ :”ديزي

 :لاَق « تام نيح -

 هْيلَع بيك :هينكدَحو اكو َنَسَحْلا ثيدَحلاادهبتددَحك هبا
 # ساس © سلا

 [13761 عجارإ - حي كش - هلع لَو َرَعُهّللا باك وأ

 ها وم 6ع ممم م

 ن ْزْهَب دج َّوُهَو ,ةَدْيَح ِنْب ةَيواَعُم ثيدح

- 

>4 
 ْنَع «ميكح نْبِزْهَب نع ؛ مهري نب ليعاَمسإ انندَح 5

 ذَا امو

 امو اهتم يتاثاَماًكاَوَع هللا لوري: سلق : :لاَق هج َنَع « هيبأ



 قرأ ؛تلُق كييك نتج نمآلإ كوع محا ٠ لاَ
 م سا سا ص صم

 الَكدَحأ اَهاَرَيآل نت ْدطَتْسا نإ : لاق ؟ضْنَي يف مُهضَْبْمْوقلا ناك نإ
507 

 نوح ىَلاَعَتو َكَرابتهّللاف :َلاَ ”؟ًيلاَخ اننَحأ ُناَكَّذِإ تْياَرأ :تْلُق ؛ اهلي

 اةيتسنف :عجار] . ساّنلا نم ىَبحَتسُي

 َنَع نع هيأ نَع ويك نيزك نع «ليماَمْسإاَدَح - 1 مل

 2 اقلك فاهم يس نوي

 انير تاَمّرَع نم ةمَْع (لبإ : ٌةَرَم َلاَكَو) هلام رطََو هم اهوذخآ إو اهتم

 اكمل :عجارإ.* ءيّش (هم)دَّمَحُم لآل لحيأل ؛ ىو كرا

 سار مرج ماس
 م نع ؛هيبأ نع ؛ ميكح نيزهي انآبأ ؛ «ليعاَمْسإ انبَدَح - 7

 ؟اوُداخأ مب يناريسج : َلاَقك 8 "يلا ىَلَماكهَمَعْوأ ءهاَحآنأ ؛ه" هدَج

 امي يناريج : لاق مك هْنَع ضّرعأق ؟اونذخأ ام يناربج : َلاَكهّْنَع ضرع
 كعضو كو عمق عيمدمم

 ىَهْنَي ًادمَحم نأ سانا ْمَعَز دَقل. لاذ تقني : :لاَق هْنَع ضّرعأق ؟اوثخأ
 و معا الا و
 ؛هيخأ نبا وأ ؛هوُحأَماََق ؟لاَقاَم : اقف( لاق هب يلوم نع

 كو « مكن لاقؤأ ٠ اًهومتلف دق اَمأ :َلاَقَك كيد هّللا لوُسَر اَي :َلاَقَك

 :عجارإ هناريج ْنَع هلاوُلَخ ؛ مُكيلع وس اَمَويَلملهنِإ كلذ لَعْفا تنك
 اةكفني

 ْنَع نع «هييأ ْنَع ميك نزين «ليعاَمْسإاندَح - 74

 تْنلَح َىَّنَح ُ َكّتآَاَم هّللاَو : انف يآ نيح كف يبل تأ : لاق هدج

 القو - هك َنييَْهَّمَجَو - كيد ينو يبل انآ ءالوأ دع نركك
 يْنإَ «لوُسَرو ىلاَمتو كرها يلح مآل اني لقعأل ارا ذج
 تاَيآاَمَو : تلق «مآلسألاب : لاق ؟انيِلإ هللا كيم هللا هب كئآسأ

 «ٌةآلّصلا ميو ئت كو هلل يِهجَو تكس َلوُشت نأ : لاق ؟مآلسإلا

 1١196[ :عجارإ] . سو ىلع لس ل ءةاكرلا يتاتو

 0 8 . َنيِملْسمْلا 0: نيكل 48 راَقب ا ملَسَأ

 لجديد قرش انا يان كيرلا

 «مُكهتلَبدَك ين :' :لئانق يّنِإو ؟هداَبع ْتْعَلَي لَه : :يلئاس ُهَّنِإو «يعاد

 ا :عجارإ. بئاقلا مكن هاش ليل

 وأ نإ مث ,اتفاب مكاو مدنا ممم: نكح

 اق ؟اننيد اَذَه «هّلا يب اي :تلق هتكو هذخَلمُكدَحأ عي

 700. :عجارإ فكي ضم َمقلَورُكم

 ام
 اذه:

 :لاق

 نع  ةَيواَعم نب ميكح نب ْزهَ انثدَح « ليعامسإ اندَح - نكنتيادو
 مد

 هللا داب نم دبع ناَكهّنِإ لوي هللا يت طمس : لاَق ؛ هادَج ْنَع «هيبأ

 نم ياتو 7 هلك ديالك «اَدَلَوَوَهلاَمُهَّللا ءاَطْعَأ عوج

 ا دنع ءٌرئي نأ هنأ ملم ارك عع قب وأ مع هنم بهدا ىّتح تبل

 كة هعس هم
 اَبمَرْبَخ : اوُلاَق «ينوُملعَت بأي أ : لاَقَف «هبينب اعد ءاربَخ ىَلاَعَتركَراَب

 ََْوةَدبح نيو ثيدَح نييرصبلا دنسم
 مرجع م | سمو

 مما رعع »مو سقم
 ةنةلاخاإيمَوملَمْمك حالته ١ لاق انا

 انآ اذِإَف آل مآ لاَقَك : ىَرَو «ًقائيم مهن َحأَك لاق مكرم يب عت

 ىلإ رن يّ نك :لاق ء ينوُقدق امَمح تنك ا5إ ىّتَح ءرالا يف ينوُقلأق تم

 لضأ يلع حلا يف ينور م «ذخق ىَلح ديلي هللا لوُسَ
00 
20 

 هب يجف «تناَم َنيح دَّمَحُم برو هب كلذ اوُلعَمَف : لاق ؛ ىَلاَمَتَو كرات هللا

 َكَلَمْحاَم :َلاََك «ىَاَعَتو راهب ىلع ضُِك طق اك امٍنَسحأ يف

 بيتك ابهاَرل َكُعَمْسأ يّنِإ :َلاَق داير اَي َكييتَح : :َلاَق ؟راّثلا ىَلَع

 اةيقفلل :عجار] .هْيلَ

 ا

 نب ٌةيواَعم نب ميكح نْبِرهَبْنَع «ديعس نب ىَحَي انئدَح - 0

 ءهّللا لوس راي : 2 :لاَق «يدَج ْنَع « يبأ يسُدَح «يريشفلا ٌةدْيَح

 ل انأ يف تْدش ىَنأ كئرَح ت تلا كيرَح : :َلاق ذك امو نهم يندم اًنْؤاَسن

 ء تيس أكو تمعُط 0 «حلت او جول بر

 [؟01618 :عجارإ َنهْيَلَع

 « يبأ ينئدَح « ميكح نْب هب نَع ؛ديعس نب ىبحَي انئدَح - فيرخا ن

 هيمي “ل 8 سم هاش

 بكيت دَسُي يللي 2 :لوُقي 8 هللا لور تمس : .لاق «يدج نع

 7077١[ :عجار] . 0 «َمْوَقْلا هب كحضُيل

 يب يح ميكس نزع ديس حيد 18 ١

 ل هاب ئه يسن. نع لك ل لل

 71١114[ :عجار] . عن يلا

 نع «يبأ ينَدَح ره انكدَح «ديعّس نب ىَحَي اَنئدَح - فنين

 مك :تلُق :لاق َكَمأ : :َلاق ؟يآْنَم هللا لوري: تلق :لاق يدَج

 َبرقألا مث ءَكاَبآ مك ءَلَمأ :َلاَق ؟ْنَمَمُت :تلُق :َلاَك ءَكلمأ مث :َلاَك ؟نَم

 (50141 :عجار] . بَرْقألاَق

 :لاق «يداَجْنَع «يبأ يندَح هزه ؛ ىَحُيائدَح -6

 اَهمكاواهرحا مم تس قو مك ”لوثيا هللا لوُسر نمت
 [5. 54 :عجار .لَجَورَع هللا ىَلَع

 :لاَق ءيّدَج ْنَع « يبأ ينئدَح زب نَع « ىَبحَي انْدَح - يي

 :لاقو «اشلاَوحَءديلاقق ءيلخ؟ ؟ ينرمأت نأ ؛ هللا لوس اي : :تلق
 م ياه مم ادثق

 [10108 :عجار] . د ىلا نورتو نقولا ا نوروشحم مكنإ

 8 :َلاَق٠؛ 1 هللالوُناَي تلق :َلاَك . يّدَج

 برك وأ علب ادِإَف هموت َنِبيَحلْصُيل قّدقلاَ ةحئاجلا يفمُكَح

 لمالك :عجار] . ف عتسا

 نب ميكح ْنَع "يرئرجلا انربخأ «نوُراَه نب ديزي اندَح -؟ ٠71١
0 

 ةّنجْلا يف : :لوُقي 8 هللا لوُسَرْتِْمَس : لاق «هيبأ نع «زهب يبأ ةيواعم



  «رلخلا رب لسملرَْي املا «نيللا رحب

 .اَهْنم
 :ٌةَيَلَس “دمج 2 ا هزل ري ري يع د

 0 ياما بكح دع "رع

 5١705[ :عجار] . همالسإ ذنب هللة دب هموت لجو رهاب

 هلام عل
 «هييأ نع ؛ ميكح نيه انبْبأ «ميهاربإ نب يك اندَح - 5 ضو

 نإ ةكدص مهن آس ءيشلاب يأ اإل يلا ناك : لاق. دج نَع

 2 0000 ع
 .اوذِخ : :هباحصل لاق 5 ةكدص : اوُاكأذإو ديس اوُناَق

 :لاَق-. هدَج نع ؛هييأْنَع ريان ؛ِياندَح - ا مل

 هبادلحضُيل ب ذكي تدَحُي يذّللِلْيَو :لوُقي# هّللا لوُسَرْتْعَمَس

 [20377 :عجارإ. هك ليو هل (1/ )ليو « موقلا:

 يبارغألا ثيدح
 ١ 7 ير

 ْنَع «ةريغملا نب ل نامْيَلَس انئدح : : لاق. هيو مشاه اَنُئدَح - ةيقيرغان

 سال ل
 هّللا لوُسر تسير : :لاَق. يبارعألا عمن يكد : لاق. لآله ِنْدْيَمَح

 37 اَناَح لح هيك مكر ٠) عوكرلا مهر عقر : لك ؛ «يلَصِي
 ملا عر

 .ناَتحَورم مهنا ء هيد عورات

 ْنَع «ةَريغملا ْنْب ب ناميلس اندَح : آلا .زهيو مشاه انئدَح - ماك

 َوُهَو هلا لوُسَر تي :َلاَق ١ يِاَرعألا عم ْنَم يدَحَو : لاق. دْيمَح

 ا 5
 لفت ثيح ثيَح كح مث هِراَسُي نع لَم : : لاق. . قب نم نآلع لع « لص

 ْنَع ءاَنَحْا دلاخَْع نايس انئدَح ءَدمْحأ بأ اند -6 17
 :لاَق .انك'يبارعأ ينرَبْخأ : لاق ريخشلا نب فرطم نع ؛ «ريخشلا نْبديِي

 ب لمت تي [١7مىكال ٠١ هدح :رظنا] .٠ ةَفوصْخَم ل: كسي لت

 وأ هيبأ ْنَع ,ميمق يني نم 'لِجَر ثيدح
 |همع

©. 
 ٌديعَس اًنئَدَح «يوامطلا نَمْحرلا دبع ْنْبَمَحم 'انئدَح - يرش

 وأ هيأ ْنَع- هيلع الا نَسْحأو - - عيت ينيئوم لج ير

 هَعوُكْرردَف ّنَعهاتلاَسف فب هللا لوُسر َفْلَخ ْتيَلَص :َلاَك.هَّمَع
 :رظنا] . انآلك - هدو هلا اس : 0000 دق : لاَثَق ؟هدوُجُسَو

 ا ةففكلي

 ىفما» ه همم هيلا د
 قيحملا نب ةملس ثيدح
 ا 4 71

 وي ام و ةضرا مريب هاش

 نب ورْمَع اًنندَح ءدْيَز نب دامح انآ نافع اًنكدَح نضل

00 000 3 
 ىلع ْمَقَو الجر نأ : : قبلا نْبةَمَلَس نع ؛ َنَسَحْلا تغمس : :لاَق .رائيد

 هل يهكهنعراع اكنإ :َلاَقَف اك ايلا ىلإ لك ف ١ هتأرما ةيراج

 :عجار] . اًهَل اهتم ِهْيَلَعَو «ًةرح يه اههَرْكَسا ناك إو ؛ ءاهَك اهم هيلع

 لكك

 ءِنَسَحْلا نَع هداف اندَح «ماَمَهاَنئدَح ءُناََع انْندَح - 1

 ةّيرقهُماَ ؛ تي ىلَع ىلآ فيِ ذأ َةَمَلَسْنَع «ٌةداَتك نب نوَج نع

 نيد < حم سما »# يدل
 اًهُعاَد : َلاَقَك ةَئيَماَعَِإ اوناقق «باركلا ف يلا َلأَسَم ةقلعم

 [15.:* :عجار] . اتاكد

 مر مرسم
 ِنَع َهَداَتَ نَع ٌفيعَش اًنئدَح ءِرماَع ْنْب دوْسأ انثدَح - ا ترفل

 نس
 ىَلَع ىتآ "يبل اذأ ؛ قّبحسلا نْب همس ْنَع هاَمَسْدَق لج ْنَع ءِنّسَحْلا

 هللا َلوُسَر اَيَةََم اهّنِإ اوُاقك هام هيف ةبرق اذإك «ىقنستساك « تيب لهآ

 [15.09 :عجار] . ألا: لاق

 صولا قتلا نسخ ءسحْا نح «ةداقَْ «- ورع

 ٌناَكْنإ :لاَقَك ٠ الف يلا ىلإ كلذ عقر «دْزَع) يف رْهَو «هنآرما راج

 ُهنعَواط تناك إو ؛ اهدي اهوار ش هلو هلام نم ةرح يق اههرْكَسا

 [15915 :عجارإ. اًهتدّيسل هلام نم اًهَلْدمَف

 مكس ْنَع ءنَسَحْلا نع سنوي ْنَع ليعاَمْسإ ند -6 “٠1
 رك امي حقوق .نارنال اجور يف جرح لجأ ن

 نِإَو اهم هَْلَع اهو «ةَقينَ قيتع ( يه اههَرْكَتْسا ناَكنإ : َلاَقَق اق يِلل
 رقععم يعمل

 . هلم هِيَ الو هثمأ يهق هْنَعَواط تناك

 [15.: .عجار] .ةَورَغ يف ناك الجرن :ةرَم ليعاَمْسِإ لاك

 نْبةَمَلَس نع ءنَّمَصْلا نع «َسُتوُي نع «ٌمْيشُه اند 8
 1 1 [1+..* :عجار] .هانعَمَركَذَق . . . لا نع قبلا

 نَع ةَداَنَقْنَع ٌةَبعُش اًنتدَح ءِرَّمْغَج نب دَمَحُم انْئدَح - فيضن

 [5.:15 :عجار] . هلم . . 8 يبا نَع « قبحملا نب ةَمَلَس َنَع ءنَسَحْلا

 0 ا
 نَع ٌةَداََكْنَع ءديعَس اَنئدَح رمح ْنْب َمَحُم انئدَح - 1ك

 ىتآ 8 هللا يِبئأَذأ ؛قبَُمْلاِنْبةَمََس ْنَع «ٌةَداَق نْب وج نَع ؛ نَسَحْلا

 هَ ا: ْتَلاَك دارْا اَنْدحَو ءءاَمي اهم اَعدق ني موي برق ىَلَع

 :َلاَقك «هتجاَحل اهم ىَآق ىَلْب : لاقت ؟ْتَنبُ دق سينآ ٠ اًهوُلَس : :لاَقَك

 لال 7 :رظنا] . هغاَيد ميدألا هاك

 نع« ِنَّسَحْلا نَع ُهَداَتَق انْئدَح «ماَمَه انندَح هي انئدح 7 1١

 ةَوْخ يف ف هللا لوُسَر مناك هلأ قُم نْبَمَلَس نع «ةداَتَق نب نوَج

 هان :ليققك «باّرشلا َلأَسَق قلم مرق همادق تي ىلع ىتاق ؛ ع

 1 [15008 :عجار]. . هع اهاَكذ :ل 8

 نع ةَداَتَق نع ٌرَمْعَم اَنْتَدَح «قاررلا دبع انئدَح - 7

 0 هيمو

 8 اوسر ىصف ىَضَق :لاَق. قّبحمْلا نب ةَملَس نَع'ء ثيرح نب ةصييق نع ؛ نّسَحْلا



00 7 

 ام بيج جيتس د دعاس جل: - 00

 ةوعس 2# 8 هدأ يس اصم سهيس# ده نار صنف يم صاش
 0 رهف قر ناك «هنأرما ةَيراَج ّىطَو لجَر يف ف هللا

 يك هت وطرال يئن كاي اهتَدّيَسل
 يفر هدول .٠

 مس ناسخ يسأل نسون . قرشا ينمي

 هنأ : : يبا نَع - يَا بحَصَدُك اكو - مكس هيب نع ؛ ُيلَذَهلا

 سمعو ارح اهل (1/8]َضَرَعأنإ : َلاَكَو جرم نيت ب تعب

 ءناَتئَدِبامهن هنأ م ؛ ىّتَح ءاَمهيتَحْفَص هب برام ؟ ءامهاَ يف للا

 يع 2-7
 كفر نمدَحآ الون اهم لكامل: لق «ةدحار ل يتَْفَص : َلاَق

 . مُكَدْعَب نمل اًهعَدَو

 « ىَنعَمْلا ٠ دمّصلا ُدبَعَوَدْواَ وو مكيهْلا نْب ورم اَنئدَح - فيم

 ةَملَس نع داك نب نوَج نع ِءْنَسَحْلا نَع ةداََق نع ٠ ماّشه انآ اوُناَق

 ان : تاق «ةأرشا دنع «ةبرق نم ءاَم د 8 هللا يِننأ ؛ قبلا نبا
 مما

 :عجارإ اهئاكف اَهْغاَب : :لاَق : ىلي : تلق ؟اَهنَبَد دق سبل : :لاَقك هجم هم هل

 [ل1

 ما س# رع هع اس

 بيِبَح نب دمصلا دبع انئدَح : َلاَق [دّمّصلا دبع اَنندَح]- فتسضإ

 ّلاَقَك :ناَوَكم : ةَملَس ني ناس َعَماَوَرَغ : لاق. يبأ يتدَح ؛(يَذوَعْلا)

 عع مور ةريشم ععوع ع هو ع
 قف هلا لور عِمَسْهل ؛ قبح ةَمَلَس يبأ يَ + : ةَمْلَس نب ناس

 تي الاَضَمَر ميلف عش ىلإ يوايةلوُمُح هل اصر هكدأ م ل 1

 [11009/ :عجار] . هكرذأ

 القل ةص و

000 0 
 ل « هب ينومترشب

 5 8و م8 - 89 هه - 4ك

 هدج نع ,هيبأ نع ىيكح نب زهب ثيدح ةيقب

 :لاق. ِهدَج ْنَع «هببأ ْنَع هب انآ ديزي انندَح - ” مع

 هب كحْضُيلب ذكي تدَحُي يذّللِلْبَو لوقا هللا لوُسَر تنم

 [؟099+ :عجار] ٠ هكلّيو هك لْيَو َمُرَقلا

 ”لهاتلا دان نب ساّمرهلا ثددح ٌةَّنِقَن

 و ثمرع 0-0-0

 نب ساره اًدَح رام نب ةمكع اند هب اندَح - 3 00

 بر ءابعتلا قرت يبق نر بيسات

1] 

 عسب مرعب مس هب
 انكَدَح ءرامَعْنِب ٍةَمركع اَندَح ءدّمّلملا دبع انْثَدَح ١ هاه

 8 هللا َلوُسَر سارت يفدرم يب ناك َلاَق يلهابلا دايز نب سامه

 . بضع هتقات ىلَح ىلا مويس اَّنلابْطَخَي

 نيالسمس هم همس بدبس سستم

 نعوم ع مز لع را كرس يس لس

 كلَمْلاُدّبَع اًنَرَبَخَأ ءةَمْلَس نب دامح اًنئدَح ؛ناَمَع اًنئدَح 7 * 1١-

 لَو تا 8 ام هاَحَأ نأ : :لوطألا ِنْب دعس ْنَع «ٌةرْضَ يبأ ْنَح ءرَمْعَج بأ

 :8 يل لق هلع ىلع اهتفأ ذأ ترا: «لايع درتو «مَهرد ةكمئآلك

 كلا :لاقك نع ضفاف هنيدي وبحَم دلاخأ نإ

 د هيي اهل سيكو أَ 72 ياسا نيراَيد آلإ

00 

 «يريرجلا نَع ٠ ةَمَلَس نب دامح اًنئدَح نافع انئدَح ٠١ بجنب

 ري دعم يصرع يل

 [1؟هه :رظتا] . هلّْثمب . ٠ . 8 (يبنلا باَحْصأ نم لجَرْنَع «ةرضُن يبأ ْنَع
 همام م

 هده ه يمل

 دنج نب ةرمس ثيدح َنِمَو

 ه» تست <

 نع ءروصُم نَع «ةبعش انئدَح «رَمْعج نب دمحم اًنكدح - "6 كشكول

 ق8 'يّلاَنأ ؛ بدَنج نْبةَرمَسْنَع « ةليمَع نْبا مييَر نَع «فاّسُي نب لآله

 اذِإ كّنِإَ «احايَر الَو ءًاراَسَيَالَو «ًاحيجْن الو «َحْفأ كمال مَستآل لاق

 مما#
 مفتول لمحل لم ظنا آل : اوُناَق «ُنآلُف مئاآؤوأ ءوه مئآ : :َتلُق

 يهده ةرعومنو

 ْنَع ٌةَبحش اَنكَدَح : هلاك. . حوُرو ِرْفعَج نب دمحم اندَح - 1 كرلزخأ

 ناك (يِرْيَشُفلا دوس تمم : :لاَق : :حور لا) ِرْيَشُق يب نم ْخْيَش

 رقع ةماعلا ع 00
 : 8 هّللا لوُسَر َلاَق : :لوَُيبطْخَي بدذج نب رست مس : : لاق . ْمُهَماَمإ

 ٌعُلطَيْوأ رْجَفْلاَر جَنْنَي ىََح «ٌِضاّييلا اَدَهَو لآلب هانن: 0 درغي آل

 11 ,2:101 5.067 ظنا] رجلا

 يهد ردع مو

 .(س) ةَبَعَش اَنآَبْن رج نب اَح - هن
 ل هاش ص سرا يي هك ماس

 «ثدَحُي دلاَخَنْبَدبعَم تغمس : لاك .ةبعش ةبعش ينكدَح : :لاَق ؛جاجَحَو

 يف ري ناك 8 هلا َلوُسَرنأ : باد ننس ع طنب دين

 :سظنا] . «ةّيشاَْلا' ثيِدَح َكاَنآ' ْلَمْذَو و «ىلعألا كبَر مسا سلب نيديعلا

 آلام 7117#

 نَع َةَداَنَق ْنَع دعس اَنكَدَح هرّفْعَج ْنْب دَمَحْم انْئلَح 1

 يف ناك ا هللا لوُسَرل اتناك : :َلاَق . بدنج نْب ةرمَس نع ءنَسَحْلا

 ءاك# هللا لوُسرْنَع ءاَمُهَظَتْحَأ اًماَنآ : نّيصُح رب نارمع َلاَكو «هنآلَص

 قاتلا رب بنكق هولا يجارلأ لال يرث

 | فاينل ل ل :رظنا] . ظفح

 نهم عورعه دنع

 ْنَع :ديعَس اًنكدَح : هلاك . حور رّفعَج نب دَمَحُم اند - ةقفسسخل

 يه : :َلاَقا# هللا َلوُسَرنأ «بُدْنْج نبا َةَرْمَسْنَع ءنَّسَحْلا نع هدا

 ملل
 هم لا ىَطْسواةالّص نع لع :رَمْتَج نبا لاك“ ٌرصَعْلا

 لفل إل
 نيومارا هةر لاو

 .(ح) منيَسااتدَح «ر «رّفَعَج نب دمحم اًنندَح 1 كراش

 .(ح) ديس انآ :لاَك «ديزيو



 ءبئالج نبةرئَسنَع نحل ِنَع َةَداَتَق نع سَ ان هيو

 سم لو هال مو مع
 موي هنع حبذت «هتقيقتبهئيعَر (0/9)ٍمآلْعلُك : لاَق ئه هنآ يلا نَع

 ولي «هيف ىمسُيو (ىمديو هئيدَح يفي لاََو) « هعباسم

 عارف رد وقإل دما مل دول كوم :رظنأ] أ : ديزي لاَ

 2 رب محم

 ممل
 نأ ةَرمَس نع ءِنَسَحلاْنَع ُةَداَكانكطَح امم انككَح نهبو

 : هئيدَح يف ردنا لاق اًهلْهآلةَرئاَج ىَرْمعْلا : لاق هللا َلوُسَر

 000 .414 :رفنا] اهله ثار وأ - اًهلمأل

 ِنَع َةَداَنَق نَع :ًديعَس اَنْكَدَح ِءِرَفََج نب دمحم ان اًنكدح - ٠" لوف نإ

 َنَع : :لاَقَك .عوبلا باتك يف هيفكلَو) يلع ٌةرمس نع ٠ ءنّسَحْلا
 هم كم رول ة عرممل ل

 لوألل يهم نانو اجرة اَميأ لَ ف هللا لون (ةَرمّسوأ بن

 ملول ل6 :رظنا] امهم لولوه نب جر نم آيت َءَبْنَمَو ءاّمهنم

 0 لقال لت ك4 ااا

 مري هيوم 4 هرممو

 اوبل نع بدل نب ةرْهَس ع« ِنّسَحْلا نَع َهداَنَق نع ءديعس

 .ةيوُت ىَتَح تح َم ديلا ىلع :لاَق كَ

 اة يل :رظنا] . يَدوُ سَ : (رشبال نبا لاَقو

 .(ح) ماسه اندَح هب انكدَح ١43 7١-

 ينئدَح قات انكدح ماَّمَه اًنئدَح ٌةَداَتَق اًنكدح :نأمتع َتسَحَو

 ءممق ها «# هامش لست ظالما
 بلا نَع «بدنج نب ةَرمَس ْنَع « فيج يني نم لج ؛ةَرَبَو نبهماَدُق

 ذَجَيمَلْنإَف ,رانيدبْقدَصَيل رع ريَغ يف ٌةَمْسَج كَرتْنَم : لاق . ف

 50 :رظنا] . رايد فصنُق

 لم عا م

 ٍنَع دانت نَع ؛ماَمَاَكدَح : الاف . ْناَّفَعَو هب انئدَح 5 *7١-
00 

 قَحأ رادلا راج : هللا ومر لاَ :لاق «بُدنج نب ةَرمَس َْع ؛ ءنَسَحْلا

 [قدقأم لد شهر للدوام 11 4 6 :رظنا] ٠ هرْيغ نم رادلاب

 ريقي نقل
 َهَداَتُق نع ؛ماَمَه اًنكدَح :الاَق. دّمّصلادْبعَورهب اننَدَح - 7

 اًهِبكاَسَوَتْنَم : هللا اوُسر لاق :َلاَق «ةَرُمَس نع ؛ ءنَسّحْلا نَع
 سي سس ها

 .لَضْف 1 كالدك لسا نمو ءاتمعنو

 رملومو كوس دعا :رظناز ُةداَتَق انكدَح : هئيدح يف دّمّصلا دبع لاك

 كدي

 مسم#»
 ءَقَداَتَق نع «ٌماَمَه اًنكدَح : ةلاَق. دّمّصلادْيَعَو هَ انثدَح - - "6

 ها
 ية ٍءْنَّسَحْلا نع هداك يندَح : دّمّصلا ٌدْبَع َلاَق)

 / مي اذَِو ءامهنم لوألل يه نايل ةارملا َحَكناذِإ لاق ِنِيلجَرلاَنمُعْي

 5١8146[ :عجار] . امهم لوألا وي

 2 تيم 7 1 5

 00 كا 5
 نم كنا اب نكح : : آلا. اََعو هي اندَح - 1 -5

 . . .تاّولصلا ىلع اوُظفاَح) :َلاق ف هللا يِبنأ ةَرَمَس نع ؛ ءِنَسَحْلا
 مسا# مام 0

 هس رمال كاسم طال وسو لما نافع لاَق)

 اةيليفي :عجار] . رصَعْلا

 َنَع ءِنَسَحْلا نَع ُهَداَتَق انْكلَح ءُناَيآ انْئلَح ءهَب انئرَح -7 م67

 :رظنا] . لاّحّرلا يف ف ةالصلا :ريطُم موي يف نينح موي لاَ كف يبْلا نأ «ةرمتم

 ع؟دقإلال رادقا# حقا: لالا لكلا لدم

 عع ىلا قشمقم ملثم عمق
 5 مل : لاك لجر

 علما ماقدر نإ كن ءملض نم تقل ةارملا نإ :ُلويا 4 هللا لوس

 . اهب شعت ارا ءاَمْرسْكَ

 ءعومو
 ِءاَجَر يبأ ْنَع «فْوَع اًندَح ءِرَمْعَج نب دمحم ايدج - ٠" ان

 امم # هللا ٌلوُسَرناَك : :َلاق "يالا بدن نْبةَرمَس انكدَح "يدراطملا
 هللا َءاَشْرَم هْيَلَع صنت : :لاق ؟اَيؤر مكن دَحآ ىآَر لَه : هباَحْصَل لومي 00007

 اَمُْنإَو ءناَباةكبملا يناثآْهنإ : ةاَدَغ َتاَذاَنكَل انو : لاك «صُقيْنأ

 ىَلَعاَنيآَنِإَو ءاَُهمم فلا ينو «قلطلا : يلاآلاَ امن  يناتعتبا

 ةرْخّصلاب هْيلَع يِوُهَيَوهاَدِإَو «ةَرْخصب هلع مئاكَرَاذَِو ٍعجطُْم لج
 امك كلي ايرَجَحْا عَ ءاناَُرَجَحْاُهَدْحََت هسأر اهب غبت هسأرل

 َلَمَق ملقم هب لَمْفيف هيلع ُدوُعيَمُت ناك اَمك هس حصَي ىّتح لَمْ

 «قلطلا : يل الاَك :َلاَق ؟ناَدَهاَم ء هللا َناَحْبِس :تلُق : لاق« ىَلوألا ٌةَرمْلا

 همك ذو ؛هاققل قلع لبر ىلع ا اَمهَعَم تْفَلَطْناَف «قلطُنا
 هاَفك ىلإ ةقدشر شري“ ههخجو يش دَحأ يتايوه ذو ديد نم بولي

2 
 ٍرَخآلا بناَجْلا ىَلِْوحَتيمُ

 ىّنَح بناَجلا كلذ نمعُرفَياَمَك لوألا بناَجلاب لَم ملثم ب لعب

 :َلاَك ىلوألا ٌةرَصْا بَل ملثم هب هب لمقدم ناك امك لوألا حصص

 :َلاَق؛ قلطلا « قلطلا : يل آلا : لاق ؟ناَذَه ام ءهّللا َناَحّبُسم ل

 هيف ذو (لاَفهّنأبسْحأَو : فو لاَق) روُتلا اني لم ىلع انك اًقلطْناَف
 همم

 مهيتي مهو «ةارماسنَولاَج هيف ادق ُحَضْلَطاَف : :َلاَق «تاوصاوطَمَل

 ام تلق :َلاَم ءاّضْوص ُبَصللاَك لذ مها إف «مُهْنم لق نم "بيه

 رّهَن ىَلَع اَنيتآَك ءانْقلَطْناَف :َلاَق ءْئلَطْنا «قلطلا : يلآلاك : لاق ا

 كلك يتيم «حَبسي لجل يف اذِإَو ملا لم رمح : َلاَك هنأ تبسَح

 :لاق رجح اربح هم ءاق هَل «ةراجحلا عمج دق يدلل

 ُهَمَقلاَومانُهكَرَقَ هبل َمَجَراَمْلك ؛ هيل عجرم «حّبيامْحبسق قاطني

 ءاَنَقَلطناَف : قلطلا «قلطلا : :يل لاق : َلاَق ءاَذَهاَم :تلُق :َلاَق ءارَجَح

 راَئَدنعَوُم إف رم الجَر ءارآتْنأ ام كاك ةأرملا هيرك لج ىَلع ابا

 :يلآلاق : َلاَك ءاَذَهاَم : اًمُهلتلُق ؛َلاَن ؛ :اًهلوَح ىعَسَيو اَهششْحَيدَل

 نم اًهيف ةّبشْعم ةّضْوَر ىَلَع اَنيئآَف (4/©)انقلطْنا : لاق «قلطلا «قلطلا
 ناد اكأآل ل يوط مئاك ل ُجَر ةضائرلا ين ارهظ َنيباذإَو : لاَ « عيبرلاروكلُك

 :َلاَق ءٌءاَمَك ىَلهاَنيََو هاَق ىلإ هارخنمو



 نييرصبلا دنسم
 طقم ميلر نادلو رك نم لجيل لوح ذو هانا يف ًةلوُط هَسأَر ىَرأ

 «قلطلا : يلآلاق : :َلاَق ءالْؤَم اَنواَدَهاَم :اًمهكاتْلَم : :َلاَق هنَسحآَو

 مَا ةَحْوَ رمل ةَميظع ةَحْوَد ىلإ يهتف اًنْقَلَطْناَك : لاك « ؛قلطلا
 0 مس ا
 ىلإ تيِهلاَف ؛ اًهيفاَنيمَتراَك ؛ اًهيف قرا : يللاَقق : لاق ءنسحأ آلَو اهنم

 ءانل حق ءاًحتتتسا «ةّئيدَصلا بَ « ضف نبلو بهذ نب مة

 ٌرْطَشَو «ءارآتْنآاَم نم نّسحاك مهقلَخ نمرطَش لاب ايفل اًنلَخَدَف

 ٌرَهئادإَ ءرَمّتلا كلذ يف وُ اوبل :مهللاَقك : لاق «ءارآتنا ام حبا

 فاو َلاَق ؛ضايبلا يف ضْحَمْاَوه انك يرجي رت يغص

 نّسْحأ يف اوُراَصَوْمُهْنَعُ وسلا كلذ َّبَمك كَ اني اوُمَجَر مت هيف

 يِرَصَيَمَيَف لاَق ؛ َكُئْْمكاَذَهَو ندَعهّنَج هذه : يل آلاف : لاق «ةَروص

 سلق :َلاَق كيم كاَذَم : : يل لاق «ءاضْيلا ةلبرلا لثم رص اذ ادعص

 نان يلآلاق : َلاَق ؛ 0
 لا ا ل أ : لاق ؛ هلخاَد

 اَق 5 :ًابَجَع ةليللا ذْنم

 ابهسأَر لي هلع تي 7 يثلج ن٠ 0 : يل

 0 « ةيوُكمْلا الصلال نع ماي فضُقْريف نأرقلا ذْحأَيلُجَرهَّنإَق

 هاَنَ ىلإ ةاَرخَْموهاَنك ىَلهاَنيعو ما ىلإ ه فدشي لَ َتْيآ يدل
 ماش اَمَنلاَوةلاَجلا امآو « قالا عينك بكي هنب هتيب م ودي لجل هَ

 يذلا لجّرلا مو « يناورلاَو الامه روما ءانب لم هان يف نيّة

 ةارَمْلا هيركْلا لجل اًمآو ءابرلا لكامنإَ ةراجحلا دع يو هلا يف حبس ب

 يذلا لبوطلا لجل امو منهج دزاَح كلاَم هن اهئ دنع يذلا
2000 

 لك لوح نينو مو « مالسلا يلع مهري هّنِإق ةّضصاكرلا يف تير

 مّللا َلوُسَراَي :َنيِملَنملا ضْمَبَلاَقَف : لاَ «ةرطفلا ىَلَع َتاَم دونم
 000 علة يف د رق عارم عل
 مْوّقلا امأو نيك ير :9 هلل نيكرلتملا دالوأو

 ٌةلَّمَع ًالَّمَعاوُطَلَخ مَن 'وك]ا حيي امهم آْرطَشَو شو ًاسح مهل مهم َرطَش ناك َنِّلا

 فلل روحا ودوعم# هو لارا يسال

 يبأ نع ءفْوَعْنَع «هب ربي داب نب داع نم تغمس - مهم

 . اًتهاَه هدهد : :لاَق ف يلا نع «ةَرَسْنَع ءءاجَر

 [50704 :عجار] . داّبع ةحاصُف نم بَجَحَنآ تلم : يبأ لاق

 8 ان دلل هب اح ,ةتاو بَ. اح - اكتر

 مو سل 8
 20001111107 000 ل

 :ةّيذَج ينّيِدَحأ رار يتب نم يبارعأ َلَخَدَ ؛ةرشب هطَرس مث (نرقب

 َلوُسَراَياَذَهاَم : لاق“ اهتمي الو ةماجحلابهلدهَحآلو «مِجَتحَي 93 مر اَملَك
 وم سة لامع 07 21

 «مجحلاامو : لاق «مَجَحْلا اذه: لاق ؟ةكدلج طَاَمََمَملَع لا

 1 1 ل :رظنا] ."ساّنلا هب ىَواَدَت ام ريَح نم اَذِه :َلاَق

 :َلاَق ةَداَوَس يكَدَح ماّمَم اَندَح نافع انندَح 861
 يروي ا ةرإي شامه مرا سرا ها

 ادن مُكيرْيأل : :لاَق 8# هللا لورد :لوقي بادنج نب ةرعس تعمس

 [؟ جا :عجارإ رَّسلا ىلعاب ىَريِضاييآلو ءاءوس هرصَب يف لآلب

 بد نب ةرمَس ثيدَح نمو

 يي ا ل م مع م دماج

 2 همم

 10 تم مج هج #

 همر ل هرقل مع
 انْثدَح :آلاَك. قع تم بيو اك نافع اًنكدَح - هرج

2 
 - ةييعم هب

 نع «بالنج نب ةرمَس نع ؛ عسا علا «ةَعَرَق يبأ ْنَع ءدواد
00 

 ام َلقسأ ام :َلاَق يلا 00 ا

 نا رن لا

 ا ةمغ نسل «٠ :رظنا] . لمولانا وحلا

 [5017 :رظنا] .٠ راثلا يف راَّرإلا نم ني

0 
 َثدَحَو :لاَق «ٌةَداَتَق نع «ناَبيَش اًنكدَح ؛نيسح اًنئدَح 0

00 
 «بَرَمْلا وب ماس : :لوُشي ناك ا هللا لوس «ةَرَُس ْنَع ؛ «نَسَحْلا

 [؟ ١64 :عجار] . شبحلاوُبْماَحَو «مورلاوُب ا( / 8ث فاو

 موال م
 ْنَع ءءاَجَر يبأ ْنَع ؛فْوَع اًنئلَح باها دبع اًنندَح -01

 واس 6 مما

 بيا ُجَر بيرل أ ةليل تيأر : : 4 هللا ّيِبئلاك لاق. بالثج نب ةَرعَس

 :عجار]. اًبرلا لكأ : يل ليقق ؟اَنَه اَمسْاَسك «ةراّجحلا مقلي ره يف

 اةفكينلا

 0 هال هل عع

 :بَمَصْلا : قلاش نَا :لاَق. 0 ِنَّسَحْلا نَع َهَدَنق

 . ىلا :مَرَكْلاَو لاَمْلا
 يا ءمرإس ممررب مرعب درار

 :ناَبيَش اًنكدَح : ةلاَق. نيسحَو دمحم نب سنوي انئدَح - ةقتشضننا

 8# مم سا هاللو مك ء ري رب ع رع عسل م ص م

 يبن عِمَس هنأ ءبادذج نب ةَرمس نع «ثدحي ةرْضْن آت عِمَسَو داق نع

 راَثلاهَذْخأَتْنَممَصْنمَو دنت ىلا مهما: :لوَُي هللا
 روع ,سء سه

 ىَلِإر ال هذْخَأَت نم مهو « هتّرجح ىلإ راثلا مدح ينم مهو هييكر ىلإ

 ن4 سل :رظنا] . هنو

 ءْنَسَحْلا ْنَع ٌهَداَتَقْنَع ؛ةَبعش نَع ءرضّئلاوبأ اًندَح - ل ان

 لات 13 هَدْبَع لَك رم :لاك 8 هلا لور نأ هم همسي «ةَرَمَس نع

 سم ساق م
 تقتل للعلا لا اللا للكل سظنا] ٠ ُءاَمعَدَج مدع عدج نمو

 ا

 0 ا

 «نعيلا اش ا 0_1 5 سم ل

 لل ٠ :رظنا] مكان اًهيفاوُفكو

 0 مس ا ريب ءرب ماش

 «نّمْحرلا دبع نب ناَبيَش اًنكدَح «ىسوم نب نِسَح اًنئلَح 5 ١-
 ساي ياصرلا 2-7
 نب جاجَحْلا ىَلَعتلَخَ : لاك «"يِراَرَملا بقع نْب دير ْنَع ءكلملا دّبَع نَع

 نب ةرعس هبيكدَح «ًائيدح َكئدَحأ آل «ًريمألا هللا حلصأ 2 هك «فّسوُي

 ُلوُسَر لاق : :”لوُشي هئعمس : لاق ؛ ىلب : َلاَك ؟89 هللا لوُسسَر نع ءبدلج

 ما هسو لعارع

 « هههجَو ىَلَع ىَقْبآ ءاّش مك «هَهْجَو لجل اَهبدكيدَك لئاسمل اَسَمْلا : يق هللا

 ٌدّبآلرْمأ يف ناسي ,ناطلس الجر لسيْنأآلإ ؛ :ةلَرَتَءاَشَْمَو

 ه4 1 427 :رطقنل] . هْنم

 نع «روصنم م نع ؛ريهز اًنئدَح « ىسوم نب نسح اًديلَح - شنو

 هو ممرب ساه

 لاَ: لاَ: « بالج نْب ةَرمَس نع ؛ «ةليمَع نب عير نع «فاّسُي نب لآله



 ةيإهلإ ال برأ ٠ «ىلاَعَتو كَواَبت هللا ىلإ ملكا: :9 هلل لوس

 :رظنا] ٠ َتأَدَب نهيب ةلرضي ال لمح 8 لَو «هللاناَحبْسَ كيا هَّللاَو هللا

 لال

70 017 

 ةيمم مجمع 2 2 2

 [0: عجارإ يَ

 ةَرْضَن يبأ ْنَح ةداََقْنَع ديس انك حور اند 8 ١
 ىَلإرانلا هْدْحأَت نم مهنم : لاَ ف يللا نَع « بدل نب ةَرِمَس نع

 20 اي" لم هدر ووو 1070
 :عجار]. هتوقرت ىلإ هذخأَت نَم مهنمَو « هتّرجح ىلإ هْدْحأَت "م مهلمَو ٠ هيب

 اة

 اَندَح «ميهاَربإ نبَرَمَع انندَح ءدّمّصلا دبع اًنئَدَح هل

 دلع هَعاََمَدَجَوْنَم : لاق ف بلا نَع «ةَرمَس نَع ٠ ِنّسَحْلا ِنَع ٌقَداَتَك

107 
 . هباقحأو هك ؛هنبعب سلم

 يا كيلعلا هلو 2 1 ل

 مس مر معمم
 اًندَح «ريشُب نب ديعس اًنئدَح « ىسوُم نب نس انئدح - ١ اروغي

 يف َلدَتعئنأ 8 هّللالوُسَر اًنرمأ : لاَق «ةرمس نع ٠ نَسَحْلا نَع ههَداَق

 .َرقْوتسْتآل نأ « سوُلجْلا

 هسا هر دل سه ره هز ةرع
 « كلما دّبَع نب مَكَحْلاانئدَح « ناّمعنلا نب جْيرس اًنئدَح - ةقيسضفلا

 ريم م

 اورضحا : الق هللا لوُسر لاق : َلاَق ءٌةَرَمَس نَع ؛ ءنَسَحْلا نَع 2 ةَداَنَق نع

 ُهَّنِإ ىَتَح ةّحمجْلا نع ٠ هفّلَخَتِل لجرلا نإ ءٍماَمإلا نم اوُنداَ ةعمجلا

 عا كد دسم
 .اهلْهأ نمل هنو هلا نعّْلحََ

 نْب ةرمَس نع ؛ نّسَحْلا نع «ثعشأ اًنْئدَح «حور اًنئدَح - تل انا

 لق هلل ةّمذ يف وهف ادا الص لص نم : لاق كف يَِللا نَع بدن

 .هّسذ يف ىو كرا هللا اورفخُت

 هاسأ يماعم
 نس قس يس اس دا نب واح ةضنشكن

 لاك /1١( )ا هلا لور ؛ةردسْنَع نَسَحْلا َثدَح لاق هدا

 . شبا وب ْماَحَو «مورلا وب ثفايو «برعْلاوُبأٌماَس

 ماَحَوماَس : ةئآلئحوتدلو : هظفح نم داَدْغَبي حْوَرلاَقَو

 [50504 :عجارإ .ثفايَو

 ْنَع ؛ُناَرْمع اَنئدَح «'يسلابطلا دود نب نامل انئدَح - فنمع

 لجل بُطْخَي نأ ىَهْن اك هللا لوران ؛ةَرمَس نع ؛ ءِنَسَحْلا نَع داق

 .هعيَي ىَح ايو «هبخأ ةبطخ ىلع

 ِنَع ةدانكْنَع ؛ٌماَشه اَندَح ءدَمّصلادْبَع انئَدَح "830
 «لوألل يه ناو َحَكَنادِإ :لاك هللا لوران «ةَرمسْنَع ؛ ءِنَسَحْلا

 [50546 :عجار] لوألل ل عيباَق ن نابل عاب اذِإَ

 0 (11/8) بالج نب رم ثيدَحْنمَو

 0 ل
 انكدَح «ميهارزإبرمعاَندَح ءدّمصلا بع انَدَح - 6 527

 فاط ٌءاَوَح َْتَلَمَح امل : لاَ قف يلا نَع «ةَرمَسْنَع ؛ ٍنّسَحْلا نَع دا

 « شيعي هّنِإَف ثراَحْلا دبع يمس : َلاَقَك ءدلو اهل شيعي ال ناكو «سيلبإ اهب
 ماضل

 10 رك

 .هرمأو ناطيشلا يحَو نم كلذ َناَكو «شاعف ثراَحلا َدْبَع دبع هومسُف

 يبأ باّتك يف تدجو :هّللا دْبع لاق - فتعحا

 دبع نب يلع ائدَح : :َلاَق نم ةطمَسدَف ينا يطرأ و هدي خب
 روق اعءش6

 مانا ملو هديطخب يآ باتك ينتج لك داعم انكدح هلل

 هرم
 :َلاق 8 يبل ؛ بُدتج نب ةرمس نع « كلام نب ىبحَي ْنَع هداك انَح

 م6 سو

 َرخوي ىتحذدَعاَبلَرَيآل لجانب مالا نم واو «ركذلا اوضح

 .اًهلََد نوجا يف

 ْنَح «يبأ ينئدَح داعم انكلَح ؛هللا دبع ْنْب يلع انكدَح 8
 ُبالجالا تان ىَهت 8 هللا ِبتأنأ : ٌةَرمَس نع ؛ ءِنَسَحْلا نَع ءرطم
 1 .داَلرضاَح عيب «قاوسألا عب ىَح

 هلو
 هللا دبع نب يلع انئدَح - 74

 ضَرَبَ : َلاَق يلا نع ةرعَس نع نسَحْلا نع «ةَداَتك ْنَع كبش

 هم هضم
 7١7144[ :عجار] ”لّضفأ لاذ لسع نَمَو ءاتسْعتو اهب

 ءِنَمَحْلا ْنَع ههَداَنَق اننَدَح «ْماَمه اندَح نافع انئدَح - 1

 لوالد يهم نسْيجْوَرُهآرَملا تّحكلأ اًذإ : لاق قف يبل نأ «ةَرمَس َْنَع
 مر
 [50546 :عجار] . اهم لوألل وه ة نيج نم يلا عيب بادو ؛ اًمهنم

 نع ءةتانق اند وعون ان اَنَدَح "08

 ْنَمَو «هاَنلَتَق هَدِبَع َّلَتَق نم : اف هللا لوُسَر لاَ : : لاق رس نع ءَِسَحْا
 همم هس ص

 مميوري هع

 اَندَح «مْيَرَر نب ديزي انئدَح 0

 كَ مهيب هع تعز

 ل 0 :لاَق 0 ءِنَسَحْلا نَع
 عا دعو

 ,مُكَتلتاَكمَنوُنتقف «نورفيأل ادمأ اوُثوُكيمُت «مَجَعل علا ا

 00 هاك كمر مال اناا إنك و

 - َليِعاَمْسِإ نع ؛ يعش اَنكدَح «ِرَمْعَج نب لمح اَنئدَح - <20

 ؛ بُدُنج نب ةَرمس نع «ثلَحب يلشلا تغمس : َلاَك- دلاخ يبأَنْبا ينمي

 ؟نآلُ يب نمدَحأ اًماَم : :َلاَقَف ٠ حبلا كبل ىلس لاذ قيل نع

 :رظنا] . هيلع نيد يف هّنجْلا باب ىلع محم حم مُكَبحاَصانِإ : لاك . مَعَن :اوُناَ

 1م لدم ال

 ناش ري ررعمو
 نع َهَداََقْنَع ٌفبعُش اَنثَدَح ءرمعج نب : دمحم انندَح - ف مك

 فاتك هَدْبَع لَك نم : لاق ّيبئلَنأ بدن نبةَرمَسْنَع «نّسَحْلا

2 
 [؟03514 :عجار] هانعدَج هَعدَج نمو

 2 0 لل
 نب َةَمَلَس ْنَع ؛ةَبعش اَنئدَح ءرَّفَعَج نب دمحم انتدَح "ملا

 شسَح) اد! : :لاق ف يلا نع ءةرَمَس ْنَع «فاّسي نب لآله نع ؛ ليك
 ما ةعم

 ل نرش نم نمو « مالكا بيطأ نم عيرأ : َلاَكَو هيلع بز الق اثيدَح



 نييرصبلا دنسم

 هللا هللا الإ َهَلِإآلَو ؛هّللدْمَحْلاَو هللا: ناَحْبَس :تاَدَب نهيب ةلرضي

 [70445 :رظنا] . 2

 لَو ؛ًاحيجُن لو ءاحلفأ َكَمالُغ نيم ال :لاَق مث - ١١18

 .ًاراّسْي الو ءاحاَبَر

 اه ح

08 2 

 مساع عز ا 0
 نع سُنوُي انئدَح « عْيرر نب ديزي اندَح «ناََع انئدَح - 0

 ةءارق نم عَرْف انو يه تكَسرَبَاذإاَك : لاق .ًةرمَس نع ءنسَحلا

 بأ ىلإ اوبك نصح نب نارثع هِيَ كلذ ركنا هيه تكس ةروُسلا

 [05141 :عجارإ . يس ينأ بتكت بنك (11/)ننا

 ةَداَتَقْنَع ديعَس اًنئدَح «فاّفَحْلا باَهَوْلا دبع اَنئلَح 5”

 وح رادلا راج هلاك هللا َلوُسَرنَأ ؛ بْدنج نب ةَرُمَس نع ءِنَسَحْلا نع
 1 1 1 اةقن :عجار] . رادلاب

 ٌةالَّص ىطْسسوْلا ةالّصلا : لاق ف يلا انآ ؛ةَرمَس ْنَعَو ٠- قرا

 7١17117[ :عجار]. رصَعْلا

 يِهَف ضْرأ ىَلَع اطئاَح طاَحأ م : هللا" 17

 دينددي هكدا :رظنا] . هل

 ريماس يل
 ىمحاتاَخآ امدبلا ىلع : :ق هللا لوُسر َلاَقَو - فيضأو

 [50045 :عجار] . يَدَوَ

 ُهَعَدَج ْنَمو « هانت هدبع لَتَق نم : : هللا لوُسَر َلاَقَو - فيرغأات

 [0904 :عجار] . هاَنَعَدَج

 حمدت «ةُتقيقح ملا عمن : هللا لوُسر َلاَكو : :لاَق - نرخ

 [5001+ :عجار] . ةسأر قلبو ؛ ىَمَسيَو «هعباس َمويهْنَع

 اَنثَدَح ءدْيَزاَبآ ينْعَي «تباك اتدَح « دّمّصلا دْبَع اًميدَح - مس

 ُهْنَع ىَمَناَمَدْمَيدِسلا يف نذأ ل يِبلانآ «ُثدَسُي يذلاّنأ ؛َركُذ مصاَع

 َفَلاَخ نم : لوفي َناَكَو هب نْبةَرُمَس نع هَرَكَذ ءَناَسَح وُبَدَننم

 .َفَلاَخ دقق َباَحْلا

 يبأْنَع « يمِيتلا نامي انكدَح ءٍمصاَع نب يلع انئدَح ٠١ ثني م

 ذل ف يبل فناني لاك « بد نب ةرمَس نع ءريخشلا نب لَمْ

 ىلإ اَهَئووَدَيلرَيْمل ُمْوَقلاَلَكَو َلكاَف : لاك «ةرك اهي ةعصَي ين

 :َلاَق «هوُبئامتيق موق ءيجيو َنوُموَُي مَن ؛ ووك لك لكي ءريظلا نم بيرق
 سقو مزرعه س هع دو ماسم
 نأآلإ آلق ضْرآلاَنِماَّنأ : لاق ؟ٍاَمطبهَمثْتناك لَه جرد لاق

 3١[ 164 :رظنا] . ءاَمسلا َنمدَُتْتناَك َنوُكَ

 ُهئاَج :َلاَق ِنَّسَحْلا نَع «دِبَمْح اندَح مْ اندَح ١
 نما عس عم صرع يع رع عر ا

 لاَقف هدي لعَردكدإَرشئهنإَ «َقبل هَلادْبع نإ : َلاَقَكلِجَر

 ويسصعو
 7 اًهيِفَرَمآ الإ ةَبطُخ لف يللا بطَخ اَمْلَك :َلاَق .ٌةَرِمَساَكَدَح :رَسَحْلا

 ٠١[ همه :رظنل] . ةّلثمْلا نَع اهيف ىَهَنَو ,ةكدّصلاب

 17/00 بدل نب ةَرمَس ثيدَح نمو

 ميه سا ربو ام عصا

 نسمع داق نع «هريغو ةبعش انآثآ «ميشه انك 08

 ًالَمَو فاَنلتقُهَدْبَع َلَتقْرَم : : ل هللا لوُسَر لاك :َلاَق . ٌةَرمَس َنَع ؛ ءِنَسَحْلا
3 1 

 [3 ١4 :عجارإ . هاَنَعدَج هعدج

 :ثدَحُي حي َنيكرلا تعمم : :لاَق . ناَمْيلس نب رمَتعم اًنئلَح
 كيم مدع م

 ةميزأ كفر يمت هللا وُسَر ىَهن : لاَ. ةَرِمَس َنَع ؛هييأ َنَع

 [ +١ :عجارإ . احاَيَرَو ءاعفاتو ءراَسَيو «حلفأ ؛ءامسأ

 ءِنّسَحْلا نَع «َةَداَتقْنَع «ديِعَس اَنثدَح «قاَحْسإ انندَح - "76 6 ١

 سمع مر هر را الهرب ممل سه

 موي هْنَع بَ « هتقيقتب نير مال لك َلاك ف هللا لوران ؛ةَرمَس ْنَع

 [7071* :عجار]. يس قلحيَو «عباسلا

 ضان ليي 57 اولد لاك :لاَق اك بجنة

 :عجارإ . ْمُكبايثِرْيَخ نم اَهنإَ ؛ ءمُكاَكوَم هيف وُنتكو «مكابحآ اهبل

 مص

 ماو رب ها ره اس
 ْنَع ماسه اَنثدَح ءنطق وبل ميلا نب رْمَع انَدَح 4#

 نالوا مكن انإ َلاَق ف هّللالوُسر انآ ؛ةرمَس نع ؛ حلا ِنَع داك

 [507146 :عجار] امهم لوألا وه نيَلجَر نم اعبي مَ اَذِإَو ءاًمهنم لوألل يه

 ِنَع :ٌةَتاَنكْنَع ٌديِعَّساَنَتدَح «ليِعاَمْسِإاَنَدَح - 15

 راّيخْلاب ناَميمْلا : :4 هللا ل وسر لاك :لاَق. بالج نب ةَرمسْنَع ِنّسَحْل ١

 علب ملم لملم لمح 614 ةرظنل] ٠ اكفني ملام

 ءْنَسَحْلا نع ءَةَداَتَك نع ءديعَس اًنئدَح ؛6دبَع)انبدَح - 7” 16

 ناَويَحْلاِب ناَوَيَْلا عَييَنَع «9 هلال وسر ىَقَ : :لاَف.ًةرمَس ْنَع

 لملم لول اا ل

 مسيو سا

 معَ نَع ؛ «يعجشألا كلام وبأ انندَح «ةيواَموُبأ اننَح تملا

 هّللالوُسَر لاَ :لاق ؛هيبآْنَع « بدن نب ةَرمَس نا نَع ؛دنه يبأ نبا

 .ابكسلا هلف لكك نَم : ف

 ,ةيواعم م وبأ اًنئدَح ه7

 ُل َى ءينقم هل
 اك ءبادنج نب ةَرمَس َنَع « ِنَسَحْلا

 ةعدعم
 . مهحرَش اويحتساو «نيكرشملا

 اولا ثيدَحلا (11/0)اذَم ريسفت نع يبأت لاس : : هّللا دبع َلاَق
 سل ع  رعاف 00

 ملْسُييأ باشلاَو «ٌملْسُينأداكيأل خيشلا لوي: لاك ؟نيكرششُملا حوش

 [1044+ :رظنا] ."بابشلا خرشلا :َلاَق . خيشلا نم قلل لب
 »همم يس صل وا

 نب دّييع نب ديعَس ْنَع « « حاَجَح ْنَع ؛ةيواَعم بأ انئدَح - 04

 اق للاسر لاق : :لاَك بدل نب ةَرمس ْنَع «هيبأ ع «ةبع نب دي

 وه هني لج دَيهَدَجَو عامه عا وأ تس لجان فرسان

 / [00456 ةرظفا] ٠ نمل ب عئابلا ىَلَع ي رتشملا عري هب قحأ

 ءْنّسَحْلا ْنَع «ٌةداَنَق ْنَع ءديعّس نع ؛ «ليعاَمْس انندَح - "8
 0 5 ملقم ٠ م

 [ :عجارإ ٠ راذلابّقَحأ دارج : 8 هّلللوُسَر لاق :لاق :لاَك «ةرمس نع

 نع ٌةَداََك نَع ءجاَجَحْلا اانثدَح

 حوش اولا : اك هللا وسر لاق :



 تم هَ

 لاك: 0 نما نع اقنع «بلاسلا 5

 .هعبي عببلا عبتيو هكر ث يح هلام نبق حأ ملا

 «ةداَوَس نب هللا دبع ينُدَح :ميهاَربإ نب ليعامسإ انئدَح - 0

 لو لآلب ذأ مكي : :8 هللا ٌلوُسَر لام : لاق. . ةرمس نَع « هيبأ نَع

 [؟ م4 :عجارإ | .ريطتسي ىَتَح «حبصلا دوَُعل ٌضاَّيَبْلا اَذَه

 نب دبع بم اَنكدَح «ةبعش َنَع «ديعّس نب ىَيْحَي اَنئدَح - "6 4١7

 يفأر ري ناك "يلا ؛ بد نبل مس ع 5 «ةبفع نب دْيَز نع ءدلاخ

20 00 
 :رظنا] . «ةّيش شاملا ثيِدَح د دلانآ'١ له» و ؟ىلعألا كير مسا حيس»ب ةعمجلا

 اةككدفل

 .()ديعَس انكدَح حور انثدَح 41 7١-

 نب ةَرِمَسْنَع ؛ نّسَحْلا ِنَع َةَداَتَق نع ًديعَس اًنآَبنأ «باَعَوْلا دْبَعَو

 ومو
 نع رَوْعأَوَْو «َيراَخ َلاَجْدلاذِإ : :لوُشَي ناك ف هللا 'ِبئنأ «بُدنج

 يِيُْيَو «صربألاو هَمكأل بيهن «ٌةَظِيلَع ةَرَمَظ اَْيلَع ؛ لاما

 :نَمو «َن دقق يبَرَتْلأ لاق مه « مُر انآ : سائل ل وُشيو « ىَوَمْلا
 ةدم ه2 همي ما هيب عم ةلوع ماهم

 الو هيلع هدعب ةنتف الو ءهتثثف نم مصع دقق َتوُمَي ىَتَح هلا َيبَرَلاَق

 سد اة م مدع ,
 مهبل ميما ىَسيع هيجي هَل ءاَش ام ضرألا يف ثَب «باّذع

 :لاجّسلا لدنك «هنّلم ىَلَعَو 4 دّمَحْسِب ,كدصم «برَمْلا لبق نم مالسلا

 . ةعاسلا مايقوم امم

 ْنَع ءِنَسَْلا نَع :ةداكْنع 'مامَه اَنندَح نهب اًنئدح - 0 55

 [؟044 :عجار] . اًهلهأل ةَرئاَج ىَرمعْلا : : هللا لوُسَر لاق : :َلاَق (ٌةَرمَس

 َنَع (نَّسَحْلا نَع َةَداَتَق نع ماَمَه اًنثدَح نهب انيدح ١606

 راس مل مهمات ع ملغم
 نأ ىَنان «ةيداتم 9 هلا لوُسَرَرماَف «ريطم امي ناك ني موي : :ةرمس

 [70767 :عجارإ . لاَحرلا يف ف ةآلصلا

 يي هو -

 نب سيح يلح ,نايفس ْنَع ءديعس نب ىَحَي اندَح - 58 ١

 يلا نَع «بدلج نْبةرْمَس ْنَع « بيبش يبأ نب نوُميَمَع « تباك يبأ

 اًيِفاوُتكو بيطار هطأ اَمّنإقض يلا ُباّيشلا اوسبلا : نق.

 لفشل ل1 ا :رظنا] . مُكاَنوم

 نع هداك ْنَع دعس ْنَع ءديعَسُنْب ىَيحَي نكح ١
 ٌةالم ىو ٌةآاَّصلا لاك كف يلا نَ :ةَرُمَسْنع ءْنَسَحْلا

 [70717 :عجار] ٠ رصعْا

 نع ا ةَيورَع يبأ نيا انئدَح «ديعس ْنْب ىَيحَياَنئدَح 3-0
 : أميل ىلع اق. ىلا نع «ةَرَمَس نع ٠ ءنَسَحْلا نَع هدا

 . هيدؤن ىتح

 [505145 :عجار] . نمضي :َلاق .نَسَحْلا يسْنمُ

 َنَع - دلاَخ يبأ نبا ينعي ي - ليعاَمْسِإْنَع « ىَبحَياندَح ١ قلع
 0 هيمو هس

 ءٍمْوَيتادَرج لاى هللا لوس « بد نب سنع ءرماع

 2 فم م

 ع 2 ل لا

 سيلا 17
-- 

 يئاكق ءاكَوُم :”ُجَر لاَ
 نيب نجلا باي ىَلَع

 "ري - تخالف يبوس اقف

 سبح دق مُكَبحاَص نإ : :لاَق ف يلا توص عَمسأ

 [50746 :عجار] . هْيَكَع َناَك

 «ةَلظْنَح نْب ةَداَوَس نع ,لآله وُ انئدَح « ميكو اَنئدَح - ا 5-3

 مكون ْمُككَيل: : 8 هللا لوس لاق لاك بالج نب ةَرمَس نَع

 يف يتسم 1(54/8١)رْجقلا نككو «ليطتسُسلا جل الو ,لالب ثاذأ

 [؟004 :عجار] . قثألا

 نْبةَماَدُق نع «َةداَنَق نَع ؛ ٌماّمَم انندَح «عيكو اًنندَح ١

 ودون هرقةشرم 30

 ةعمجلا هتن هتناف نم : :قف هللا لوُسَر لاق : :لاَق « بالج نب ةرمَس نع هرب

 [71371417 :عجارإ. رائيد فصنبوأ «راتيدب قدصَتيلَف
 مسامم سا عم

 سيق نب دوسألا نع َناَيْفَس نع عيكو اَنئدَح ١ نحف

 لوس اني ىَلَص : :لاَق « بدن نب َرَمَس نع ءدابع ني ةبلعك نع "يدْملا

 5016+ رك لدا رظفل] .ًاتوص هل عمل ملك ءفوُسُك يف ف هلل

 قلقا لدا

 يم مص رب مر

 .(ح) يدوُعسمْا اربح «نوُراَهْنب ديزي انئدَح - 0 فو

 ِنْبِدْيَر نَع ءدلاَخ نْبا دَبعُم نع «يدوعسَملا اندَح مي ىل وبأو

 3م 03 هامل ل 3

 نيديعلا يف رعي هّللالوُسرناَك : َّلاَك « بادلج نب ةرمس نع بقع

 وبس سا 8

 0 :عجار] . «ةّيش ةيشاَمْلاثيدَح كاتآ لَمطو 4ىلعألا كير ملا حبس»ب

 0 دى مل م بيع
 _.ملعملا ينعي - نمسح ارب ؛انوراه نبال. 0١ د

 مع نص عكا نَع - يعش اري كيان - 7 .46

 نم نم :َلاَق. لف يِبنلا نَع «بالذج نبا ٌةرمَس نع ؛ « ىليل يبأ نْب محلا

 5١1441, :رظنا] . َنيذاَكْلادَحأَوه بذل ىَريَوُمَو «ئيدَح يّنَع ىو

 5مل

 »له م مص رج هرب © ما

 ٍنِبِدَبْعَم نع رع اَنئَدَح ءدّيبع نب دمحم اًيدح ؟» 1آ"ظى5آ

 يف ارقي هلال ناك : لاك بدل نب ةرمس نع دي نع ءدلاخ

 :عجار] «ةّيش اعلا ثيِدَح كَ ْلَمَو 4ىّلعألا كير ملسا حسب ملا

 ا

 2 ريبمع 4 ا عاسشر هز
 :َلاَق «ٍمِاَح َنْبْريِرَج انأبنأ «َنوُراَمْنْبدبَيانْدَح - انتخفم

 ناك :لاَك. بدن نب ةرِمَس نَع ؛ُثدَحُي يدراطُملا ءاَجَر ايت ْعمَس
 ىأرُّلَه : لَك «ههْجَوب الم َلبهآةاَدَقلا ةالَص ىَلص ادِإ ف هلا لوس

 هيلع اًهَصَق اَيْوُ للا كلت ىاردَحأ َناَكْنإَف ؟ايؤر ةكيللا مكن دَحأ

 ْمُكَنمدَحآ ىآرْلَه :َلاَنقامْوَياَنآَسق لوُشَي ذأ[ُهَّللا ءاَش ام اهيل
 «ينابتآ نْلجَر ةكْل[َتْنآر انآ ن كل : َلاكآل اَنلُتَك :َلاَك ؟اًيْور دلَدلا

 ىَلَع يب رمق ةيوتْسُم ضْرأ أ انطق ضرأ ىلإ يناَجرخا يدي ذَا

 ,هقذش يف هلق «ديدح نم بوُلك هدبي هسأر ىلع مئاق لجَرَو « جر
 مما

0 



 اولا هيو رخألا قش يفلح جرم ناكل ىَح كت 7
 مس سل
 ْلُجَر اق امُهعَمْتفلطلاَف قلَطْلا : لاق ؟اًذَه ام : تلق ءهب كلذ ُلَمْفيَو م

 ءهَسَراَهبحدْشيق ةَرْخَص ورهف هدي مئاكل جرو ههاَنَك ىَلَع قلت

 «ةدلل َلْفمْعكصِيق ناك امك سراح هَدَحأَيِل بهدا نجح ىَدَتَت

 ءاَنب ىَلَع ينم تيياَدِإَف ؛ اًمُهَعَم تقلطناَف ءقلطْلا : يللا ؟اَذَه ام ام :تْلَقَف

 ءاّسنو اجر هيف ادق ءَراَث تحت دّقوي «عساو هلعسآو قي هلع ءرولا

 اوُمَجَراتَدَمَح اِإَف ءاوُجُرْخَيانأ اوُداَكي ىّتح اوُمفرا تدقوأ اذ فارع

 هيف مد نمت اذِإَف « «تقلطْناَف ٠ قلطلا : ّيلآلاَ ؟اَنَهاَم : تلق ءاّهيف

 يف يي يذلا ّلجّرلا لبق «ةَراّجح هي 23 هيدي نبيل جر رمل طش ىَلَعَو ٌّكُجَ

 لعفيوهف 5 ؛هناكم ىلإ ٌعَجَرَف رجح هيف يف ىَمر جْرَْيل ان اذكرها

 ءءاَرْضَخ ٌةَضْوَر اَدِإَف «تقلطناق ءقلطلا :الاَقَق ؟اَذَه ام : :تلقَ «هب كلذ

 لَجَراَدِإَو «ناّيص هكوَح اًهلْصأ يفحْيَش دو «ةَميظعةَرَجَش افاد

 ا ل ا
 «ةّرَجّششلا يف يب اَدعّصَق ءاهدقويو (هشحي)وهن را هيدي هم بير

 ىلا ل
 باَبْشو و لاَجر اًهيف اًذِإَف ٠ اًهْنم نسخ َق اراد رمل ًاراد ينالَخْدأ

 ينال «ةَرجّشلا يف يب ادعصك اهنم يناجرْخأت «نايِبصَو ءاسن اًهيفو

 ْدَكاَمُكَنِإ : اميل تلْتَك «بابشو ويش اهيف ٠ اهْنملَضْأَوَنَسْحآ يهراد

 هام
 لوألا لكبر امآ مسن الاَقَك ؟تْيَأَر اَمَع يناَربخاَف ٠ ةليألا نم يناَمقكَوط

 راسو ب هل يه اة س و دعك ع
 َوُهَف َوُهَف «قاقألا يف ُهْنَع لمْجُت ةَيَذَكْلا بْذْكي «باَذُك لجر هّنَِق تي يذلا

 ءَاَشاَم هب ىَلاَعتو كرات ميم «ةمايقلا مَع ىلإ تام هبت

 ىَلاَعَتَو كراسي هّللا ءانآل جرف ءًايقلَتْسم تيأر يذّنا ّلْجَرلا اَمآَو
 راسو لع زقشع ل رقع ماسلا

 اَمهب لمقر راهي فابيو ليل ما( )©/1١ َنآَرُقلا

 يَدّنااَمآ هكانزلا مهق رولا يف تير يذلا مو « ةمايقلا موي ىلإ تير

 ةرجشلا لأ يف َتْيار يذلا بشل مآ امرا لكلا رتل يف تيا

 اأو ِساّنلا دآل "أ تير يذلا نايبصلا اًمأو ؛ مآلّسلا هّيَلَع م ميها اًريإ َكاَذَك

 ءراَتلا كلو راَثلا اخ كلام كانك اًهششحَيو راّنلا دقوُي تي يذلا كلا

 ٌراَدَق ى ا ثانلا امو نين دمؤُملا ةّماَعراَدَ ةيكوأَتْلَخَد يلا ردنا اَمأَو
00 

 تَعَقَرَف «َكَسْأَر ْعَكْرا : يل لاق مك «ليئاكيم ادعولي اَنآو ؛ءادهشلا

 :اَمُهَل تلق ءكَراَد كلتو : يل لاق «باَحّسلا ةكيَهَك يه ادق .يسأر
 سس سوا سال سس هلا

 ول هلمْكَتْت مكُلَمَع كل يقيد : يلّآلاَقت «يراد لْخْدَأ يناَعَد

 [0١م64 :عجار] . كَّراَد » تَلَخَو ُهيلَمَكَحسا
 0 هم

 كتل فك كل لوألا .بالج يس نع ءْنَسَحْلا نَع

 نلت ةروُسلا نموه اذإةكَعَسَو «ةالّسصلا حسنين يح ُةَْعَس
 م مع عسعالا ل اي م سيق ع

 كلل يف بكَ «ةرمس بدك : َلاَقَف ٠ نيصح نب نارمعل كلذ لف : عكري

 10841 :عجار] . ةرمس قدص : : لاق ٠ بنك نب يبأ ىلإ تيدا ىلإ

 يدوس "# هر كس
 نع« «ةَمَلَس نب اَمَح اًنربخأ ءَنوُراَه نب ديزي انْندَح - فىاخحخلا

 وهف محا كَلَمْنَم : َلاَق هَمَكَر ؛ًةَرهَسم نع ٍءنَسَحْلا نَع ء هدا

 ةكشل دفلف :رظنا] ١

 موقع
 يال يت دوا نش "يدع ينام اح 0 1 ١

 ميو تيه ممل

 20 ءّو
 [004 :عجار] . رتل يفر الا م ِنيِبعَكْلا َتَحَناَم : 5 هللا لوسر

 هماع مربع دو
 «كاَمس نَع ُةبْعَش انئدَح ءرّفعج نب دمحم اًنئدَح - "3 41

 اقف يللا نَع : بدُج همس لَك : :لاَق «بطخي بلهملا تعمس :َلاَق

 يرق بيعته ءطقسُت نيح لو سمّشلا عل نيح اوُنَصعأل :َلاَ

 0١46[ :رظنا] . ناطيبشلا ين ينرُك ل ني برغتو «ناطيشلا

 نع «ٌةداَتك نَع «يبأ ينئدَح ءٍماّشه ْنْبْداَمُم انَْدَح 57

0 2 
 : داق 8 هللا يب عَم نحو ءامسلا اًنباَصأ لاَق «ةرمس نع ؛« ِنَّسَحْلا

 7١07[ :عجار] . لاح .رلا يف ةآلصلا

 دمحم اًنيدَح 5-3
 هاي هل نص ل ع

 اق بلا نع رس نع ل ىإ نيس ع تش

 7١7605[ :عهار]. مجحلا سانا هب ىَواَدَ امِريَخ نمنإ

 انثدَح «ةَيواَعم نْبْر يه لاَ « ركب يبأ نب ىحَيانندَح - فقرا

 « بالج نب ةرمس نع ؛ رخل يبأ "نب نصح ينئدَح «ِرْيَمع نب كلما دبع

 رمش هاشعإ
 جرحك ثَمُجْحَي نآُءْرمأَ امسح اعَدَف , هللا لوُسَر دعاك : :َلاَق

 92 رع رب محم
 نع ٌقبعَش اًندَح 0

 ا يف ملا بصق « ةرقش فّرطب هطَرْشُ هايم « نور مهل مجاَحَم

 م م صم مع مماسما و هاو رك هام مو لل
 َمالَع ؟هّللا َلوُسمَر اياَدَه ام : : لاف «ةراَرق ينب نمر هِيلَعَلَحَدُ (مدنع

 و عررو
 اذه : :لوُتَي يلا تْنمَسَم : :َلاَق متلقي ل دلج نم اذه ذه نكمت

 :عجار] . سانا هب ىَواَدَت اَمِرْيَخ نموه : َلاَك ؟مْجَحْلااَمَو : لاق مجحلا

 اةفتريفل

 نب كلما دبع نَع «ناَبيَش اًنئدَح «بيشألا اًنئلَح © 7١-

 ثيِدَحَوََْرَكذ ةمملل يِربْنَعلاٌر حلا يبأ نب نْيِصُح نَع «ِرْيَمَع

 [20561 :عجار] . ريم

 اًنئدَح :ًالاَق .دوات وبأو يدهم ْنْب نمحرلا دبع اًندَح - نفترفا

 لوسر لاق : لاك بالج نب همس نع ؛ ءنَسَحْلا نع َهداَتُق نع ؛ «ماَمَه

 َوُكَقَلَسَعْغا نمو ءاسَمْمَنَو اه ةَممَجْا مويا ْطَوَت نم : : 48 هّللا

 ل :عجار] .لَضْفَأ

 انكدَح :آلاَك. ةواَدوبأو يدهم نب نَمْحرلا دبع انندَح - افاتسي
0 5 00 

 لوسر َلاَق : :لاَق. بالج نب ةَرمَس نَع « ءنَسَحْلا نع َهداَتُق نع ٠ ماَمَه

 رانا آلَو «هبضمب الو هلل ل اوُنعآلَمآل ا هللا

 نَع «َقاَحْسإِنْيِدَمَحُم نَع مكسيم اندَح - "0 فر

 .ءلرو 2 0
 مسا: ِنْيَسَح ْنْب يلع يلّلاَك : َلاَق ءِءاطَع نب وِرْمَع نب دمحم

 ني مآلسلا هيلع ليئاكيم مسا ؛هللدبَع مالسلا هيلع ( 16/9]ليربج

: 
3 



 نمل دبع انكدَح - 1 . عع

 موي أضْوَت نم : :8 هلال وُسَر لاق : :لاَك « بدنج نب ٌةَرمَس نع ؛ ٍنّسَحْلا

 رو . را ف سس نع ع 0
 [؟05146 :عجار] .لَّضْفأ لسْعْلاَف لَسَتْغا نمو «اتصعنو اَهبق ةعمجلا

 مير ءرعع
 « سيق ني دوسألااَنئدَح يَ اتئدَح « لماك وبأ انئدَح - <32

 هلْ ًامويتدهَش .دهش :َلاَق - ةّرلصبلا لهم - يدب داّبع اب نب ةبلعت انكدَح
0000 

 اَنآاَنيَي : لاق كَ هللا لوُسَر َنَع «انيدَح هتبطُخ يف ركَذَف باج نب ةرمسل

 اذِإ ىَتَح 4 هللا لوُسَر دهَع ىَلع الن ْبصَرَع يف يمر راصنألا نم مالو
 تشأ ىّتَح تدوس رطل ٍنْبَح يف ةئآالك وأ «ٍنيحْسر ديق سْشلا تناك

 همم ماو هم م شرك
 هّللاَوق دجْسَملا ىلإ نب قلطلا : :هبحاٌصل اًندَحأ َلاَثَك :َلاَق :ٌةَموُتئاَهََك

 ىلإ اند :َلاَ «ًائيدح هّسأ يف ا هللا لوسَرل سمشلا هذه !258]

 ىلإ جرح بح ف هَللالوُسرانَتقاََو: َلاَق ؛داَبَوُم اذِإَف ءدجّسَملا

 هكا ع الَص يف بما ام لوطأك اما «مفساَف ءسأنلا

 مث] ءاتؤّصُهَلْعَمْسن ال طق ةالَص يف اني مكراَم لوطا مكر ؛ابوص

 يف لَك َمُك[ادوّص هَل عّمْسْتال طق ةالطص يف نيج ام لوطأك ايدج
 ينل ةمكرلا يف هو سْمّتنلا جت قفا «كلذ لم يلا طل

 هّللَدبَع هنآ دهشَو يلح ىَتأَو هللا دمَح (مّلسَق :َاَهئبسَح يهز لاق)

 نيل كاي طولا "مك:

 اتق نَع ع جام اَنكَح 3

 همكم

 ترا 1 تطاول جن لب
 ل يم م

 اطل كة يه م فمع
 4 ا لع ينل تي دلل تضم :دلير تآلاسر

 اَذَهَفوُسُكو « سلا ذَهفونُ نأ نوحي لَجِراإِ ُكْمَباَمأ : :لآَك

 لأمم لاَجر توم اًهعلاَطَم نع ٍموُجُلا هذه َلاَوَزو رمل

 ٌربَتعَي ب «ىَلاَصَتو كرا هللا تايآ نم تايآ اهتكلو ءاوُينك دق مهن « ضرألا

 تم لم تير نقل“ هلل ملا ميأد يو كمةك دن نسر 0

 نيعلا حوُم وسمم 0 مرح بانك نوُنَآلَتَ جرحي ىَّنَح

 يعوق د هلو مل
 ةرْدجُح نيبو هَيراَصنألا نم ذكيح خْبشل « ىَبحَي يبأ نع اَهنأَك « ىَرسْلا

 عرضا ىلع :لاكقأ جرحي مَن اَهْنَع ىَاَعنهّللا يضَر ةَِئاَع

 نم َحلاّص ُهْعَْن , هعَفني مل هَعبَباَو # هقدصَو هب مآ مق هلل هنأ مُْريَف ْوَسهنإَ

 نلسَحلاقَو) هلع نم يشب باسيل ههكو برق َمَو فلس لع
 ىَلَعُرَهظي وس :لاكوأرهظَبَس هنو (فلَس هَلَمَع نم ئشب بيلا
 0 اًرُصَْيهنإَو ءسدّقملا تيب مَوَحْلاَالإ لَ ضرأل

 ةدوُتَجَو ىلاَعتو كَراتهللاهكلهيمُ مث ءاديدش الارز َد ور ءِسدْنمْلا
 :؛بيشألا ْنَسَح َلاَكَو) طئالا لأ : َلاَكوأ ءطئاَحلا مج نإ تح وه م م

 لس مس

 انه مللي: كال نيا و :لكذأ « يداك ريشا لما

 ير 4 2-5 نعش يا قبو او ور
 ضبا كل ركآ ىَلع م ءاهيتارم (نعالابج وَ ىَّحَ ءًاركذ اهنم مُكَ

0 

 لو ةملك مقام تيدا انه هيف رك ةريس طخ "تهشم :لاَق

 0 :عجار] .اًهعضْوَم نع ءاَرْخأ

 ماع مراة لش #6
 نع ْهَداَتَق اًنأبنأ « ةَمْلَس ْنْب داَمَح اًنئدَح هب اًنئدَح - 1 ١:5

 ةَمْبَس ىَلَع نأ ارقلا َلَوَن : َلاَق © هللا َلوُسرَنآ «ةَرَمَس نع ِنَمَحْلا

 [50685 :رظنا] . ف فرحأ

 ميس »ا مر سا م ريب مريع

 «ُنايفَس انكدَح «يِرمَحْلا دوا وُبأ دْعّس نب رَمُعاندَح - ىف 447

 اقف يلا ؛ةَرمَّس نع هاب نْب بعت نَع «سيف نب دوسألا نع

 يلا ف هم أ
 [؟045؟ :عجار] .دْعَب اَمأ : :لاَققسسشلا تسليح (17/9)بطَخ

 نَع «سُنوُي انآبنأ ةَمْلَس نب دامح اًنئدَح نافع انئدَح -7 “47 4 ٠

 َكَراَبت هللا الّمَيْنأ (كاشوي) : :َلاق ف 'يِبنلا نَع ٌةرمَس نَع ٠ ءِنَسَحْلا

 اوُنوُكي مت ؛(مجاعألا ّنم :ٌةَرَم ُناَّمَع َلاََو) ٠ ميلاني ىلع

 [5.04 :عجار] . مك نوعي ؛مُكَئَقم نو

 نع «ماَضه)اَندَح «يدْهم نب نمر بع اَنندَح - <33

 رايخلاب َناَميبلا : :88 هلا ٌلوُسَر لاَ َلاَق ءٌةَرِمَس نع ءنَسَحْلا نَع َةداَنَق

 [0404 :رظنا] . ارتي مل ام
 ماس صم

000 
 ءةداَتَق نع ةَمْلَس نب داَمَح نَع « نَمْحّرلا دبع انَدَح - 1 1:6

 أ راوجلاب قَحآراَجلا :َلاَ 4 ىلا نَع ءٌةَرمَس نَع ءنّسّحلا نَع

 اةقيياول :عجار] .راذلاب

 دي نوري ال دنس ادسأ

 مر همز

 نب قاحْسإ نَع «ٌةّيِقَب اَندَح ءناَمْعْلا نب جيس انندَح - ةقفتنحا

 نأ © هللا لوم اسرار ١ َلاَك بدن نب ةرمَس نع «لوحفكم نع بع

 .اَهفظَن نأ ارمآَو ءارايد يف دجاَسملا حت

 ٍمّكحلا نع 9 «يدوعسملا اَندَح نيكد نب لْصَمْلا اًنكدَح - ل ٠517

 لاق : َلاَق «بُدنج نْب ةرمَس نع «بيبش يبأ نْبنوُسْبَم نع «بيحَو

 ايف اوُندَكَو «بيطاَو رهط اف «ضانيبلا بالا اوسبلا ف هللا ل وسر

 5١415[ :عجار] . ْمُكاَتوَم

2 .8 

 الع يَ يلي ناقل نع كلانا :الاق .َقاَحْسسِإ
 هدم 000000
 ءاسبدلا نع ىَهَنَف ؛ «بطَخَق 8 يِبل ماك

 يسع ياما م
 َلاَق ؛ةرمس نع «ةعيبر نب

 [ هدعب رظنا] . تّرَمْاَو

 - م

 :«((ليَجاْنُب ل ُدَمْحآاَندَح ؛[هّللا دبع اًنَقدَح] - <332314ع48

 (؟:44 :عجار] . هلثم . . . كَراّبملا نبا انكدَح

 00 :رركم] ٠ اًنَقدَح- 06

 نع ٌىَداَنَك اًنكدَح ءٌراَطَمْلاناَبآ اَنئَح ءُباَّنَع اَنلَح ١“
 يم همر هرع# 5008 2

 «هتّقيقَعب نهترم مالْغ لك :لوُي اك اق هللا يئأَدأ ؛ةَرعس نَع ءِنَسَحْلا

 مسهمقءماو مع
 [70747 :عجار] . ىمسيو « ىّذألا نع طاَمُيَو «هعباس موي هنع حبذت



 نييرصبلا دنسم ١ 0 50107 ح
 سمو 8

 ءنَسَحْلا نع ٌةَداَنَق نع ؛ باه انَح ُباَتع اَندَح - 7
2 200 

 كدا اقري مل اًمراَيخْلابناَميلا : لاك ل يبل نأ «ةَرمَس نع

 0 ؛ :عجار]. عْيبْلا نم يضرم امهْنم دحاَو

 « سْيَق نب دوسألا انندَح ,ةّناوع بأ انئدَح نافع اًنيدح -1؟١ 5 ©1*

 يف رَكذُف ابيطَخ اوي ماك : لاق « بالج نب ةَرمَس نع ءداّبع نب ةبلعُت نع

 02207 هم همم
 ىَلَعاَنلِن َرَع يف يرن ِراصنألا نم مالَْو انآ امي: لاك ًانيدَح هتبطخ

 دانا يناتناكت 'سمشلا تلا ,8 هللا لورد

 ل اق ن5 لاقت طخ نقر ىرغأ نلت م: ١ «لاَقمُث ةعباصأ

 ماهل يهمس هلك َمَدَكاَمَك
 اَنأ امني : :ةناَوعوُبآ لاك دكر ءايَش َرَخآ الو اهتم نَحَدَملَك ْمْدَق

 مو »ل نم هس ه هده

 وبأَلاَقدَ «اتّضَآ ىتح تدوساف :ًاضِيأ لاَكَو ءراّصنألاَنممالُع

 اةككذفن "هجر بولو هتك لد : ةناوع

 ياماما اجت - 4 ل يي

 نع 2 ةلاَق. ُتاّيَغ نب دحاولا

 [005 عجنرإ هل . لف يلا نَع ةَرمَس نع ؛ةبلعت

 نع «َةَداَنَق نع ٠ « يب يئدَح ام ادَح يلع اح - ع 16

 . للا نَع 2 ىَهت اق هللا يبن : ةَرمَس نع ٠ ءِنَسَحْلا

 ءنّسَحْلا نَع هناك اندَح ماَمَم اندَح نافع انئدَح 7١1-
 0 ناي يا مصر راع ث اع

 «هعياس موي حبذت « هتقيقحب نهئرم مالْغ لك : لاك 8 يلا نأ ؛ةَرَمَس نع

 رعلوو
 [703717 :عجارإ. ديو هسأر قلَحيو

0 
 نع ٌةَداَنَق انْكدَح ءٌراّطَمْلا ناَبآ اًنكدَح ءناَمَع اًنئدَح /61 4 7١-

 (14/0) لاقل الإ لم. . يَا نَع ءةَرمَس نع ءِنَسحْلا

 ٌةَداَنَق َناَكَف : :ماَمَه لاق. ىَمَدُيَو : ُهاَنعَجاَرَو : هئيدَّح يف ُماَمَه َلاَق « ىمسيو

 جادوأ لبقَتْستَ ؛ةقوص دَخْوُت ةقيقتلا حب نإ :لوُقيق ملا فصَي

 مث ؛ةسأر لسع لاس اَدِإ ىَنَح ؛ «يبصلا خ حوُناَي ىلع ْعَضوُتمُث ,ةَحييذل
0000000 

 دعب قلح

 هِنَسَحْلا نع داق نرخ ؛ماَمَهاَندَح داع انئدَح - 764

 :عجارإ.ه هرْيَغ نم رادلاب َقَحآ رادلاراَج : َلاَك . هتف ١ يللا نَع
00 

 3 ةرمس نع

 ا

 يبأ نع 'يميثلا نامي انئدَح «نوراَه نب ديزي انئدَح ع1
 ممل

 دير اهيف ةَمصْنب ينأ 8 هللا َلوُسَرنأ ؛بذج نب همس نع آلا

 َِْض ا: نجر نوح دعقيو ان موشي : ول نم رطل ىلإ وفا

 ءاّماهْنمآلإَمتاتناَكاَم ُبَجْنَت ءيَشيأن مق: لاق ؟ُدَمْث تناك
 1 :عجار] . ءاّمّسلا ىلإ َراَشأَو

 نع٠ ٍنَسَحْلا نَع ٠ «ماشه انأبأ «َنوُراَه نب ديزي انئدَح - يللا
 مفس مما

 ُهدْبَع َمدَج مَ فالق هدْبَع لعق نم : َلاَك قف يلا نع
 هممق
 « بالج نب ةرمَس

 اةكسنتن :عجار] . هاَنَعَدَج

 بدن نب ةرمَس ثيدَح نمو
 000 يبا اح تسسلم ٠ وس سيب بيبسي ةصحصننم

 ير 6 ملل لا

 م ةّييأ يبأ نَح ورامي - "ع١ اَنكَح ههلخبَش

 ماضل د هدوم ل سا # ماش
 .هايصخ هدب ىصخأ نمو َلاَك ةَرمَس نع « «نَسَحْلا

 راف ع

 نب ةَرمَس نَع ءنَسَحْلا نع َمَداَتَك نع ٠ اكمال دوادوبأو

 [012 :عجار] . رادلابقَحآ رادلا ٌراَج :َلاَك . ' يتلا نَع 2 ءباللج

 تباك يبأ نْب بيبَح نع «'يدوُعسملا انأبأ ديزي اندَح 1 ٠

 لاق : لاَ. . بُدُنج نْبةَرِمَس نَع «بيبش يبآ نب نوُمْيَم نَع ٍمَكَحْلاَو

 اًيفاوُتتكو ؛ُنَهطآو بط اهنا ضيا بال اوّسبلا 8 هللا وُسَر

 ةكقحل :عجارإ . مُكاَنْوَم

 «ةَبلعت نب قاَحسإ نَع «ديلولا ْنْب هيب انأبنأ يي انندَح -' 5

 ىَطاَسَتي ال : 8 ِهّللا لوُسَر َلاَق : لاق. لجسد طع نع

 نَع «ةَأطْرآ ْنْب جاَجَحْلا انابنأ وراه يياكَح - 5-5 0-7

 لوسر لاَق : لاق «بالثج نب ةَرمَس نَع «هيبأ نع «ةَبْفع نب دْيَر نب ديعس

 07 رع ع 2 هت

 . نم هارتشا ِنمُهبحاَص عبي «هب"قحأَوهَ نبع هانم ٍباَصأنَم : :8 هللا

 [1م :عجار]. ُهَعاَبَم دَجَو نَم : ةرَم ديزي لاك

 مساس ماع م

 اوس تهمس : لاق . ةبعش انأبلأ «نوراه نب ديزي اًنئدَح ١٠١5

 هل :َلاَكُهَنَأ ؛ ؛ يِللا نَع ءبل نبريَس نع دي يشف

 ًاموأو- ُريطَمسلارْجَقلا نكلو ٠ ليطَمسملاٌرجَتلا اذه لَو لآلب ُناَدأ مك

 [5096 :عجار] . ىلا هدي يزين - كم هدي

 نَع داك نَع ةَمَلَسنْئداَّمَح انأبأ «دِزَياكدَح 7
 محّر اذ َكَلَم نم :َلاَق . 5 يلا نَع . «بْدُلَج نْبَةَرْمَس نع نَسَحْلا

 [0459 :عجار] . قع وهف ٍمَرْحَم

 .(ح) فْوَع انأبنأ «فسوي نب قاحسإ انئدَح 454 7٠١-

 ِسلْجَم م يف لاو نئاركب نم خيش اندَح ؛فْوَع انئدَح ؛ٌةُدوَهَو

 هّللا لوُسَر تعمس : , َلاَقَق (ٌمِجَتحَي ٍيوَهَو ةرمس ىَلَع تْلَخَد : : لاَق . ةَماَسَق

 . ةماجحلا مُكَئاَوَدريَخ نم نإ :لوُثي ل

 «نَسَحْلا نَع هَةَداَنك نَع « ماسه انئدَح نطق وبأ اندَح - ضخم

 ءاَمُهْنم لوالد وهن نابل مكن اذ : لاق هللا لوُسَر نأ ؛ةرمَس نَع

 6 :عجار] . اًمهنم لوألا وه لج نم اعبي بادو

 «ةرضْن يبأ نع ةَداَتق نَع ديس اَنندَح «حور انئدَح - 1 ندمت

 « هتك ىَلَلاُهْح دخت نم مهتم! : لاك هّللا َلوُسَرَنأ ؛ةرمَس نَع

 مولع و ع هو #ىقعم و نماسشن قيس
 ىلإراَفا ةَدْخاَتْنَمْمُْنمو .هئرجح ىلا طاق سمك

 [0548 :عجار] . هتوُقرَت

 نَع ءٌداّمَحَو هللا دْبَع يبأ ْنْب ماشه انثدَح «حور اًنئدَح 7١
 اًهَجَوَي ةرما من :لاَق و هللا يبن ؛ةَرمَس نع نّسَحْلا نع د م#



 مس ا هااش

 م ر#ح

 رك نط نم (19/9)منَبلْج اتي ءاًنْنم لوالي لَ

 [70548 :عجارإ ٠ امهم لوألل

 4 همر مراش
 .(ح) ةَئآوَ وبأ انأبنأ «كلَمْا دبع نب ماشع اَنندَح - 3

 نْيّصِح نَع «ريمع نب كلما دبع انئدَح «ةلاوع وبأ انئدَح «ناَمَعَو

 ا للاي ىلا لاق ءبْدنج ِنْبةرمَس نع - روق ينم لج
 لوقت فيك هللا لوري: :َلاَقَق ,ةقطخ هلع مطلق ١ ْبْطْخَيَومَو ينارعأ

 ٌباودلا'يأ يرذأ آل ٠ ليئارلسإ ينبْنمتَخسمةَنأ : َلاَق ؟بّلضلا يف

 ع[ 40 :رظنا] . تحسم

 ورق د مرعاشسم
 دبع نَع :نابيش امدح «ىّسوم نب ْنَسَح اًنئلَح - ا ا

 0011 اي

 :لاق «بدنج نْبةْرِمَس نَع «يراََقْلا ةصييَق نب نيصح نع «كلمملا

 اندم :عجار] .لطمَركذَك. . ف هللا لوُسَرياَرعأ لأَس

 نع «َةَداَتَق نع :ماّشه اَنئدَح ؛دْواَد نب ناَميلس انْندَح - "39و قى

 00 م مس
 يف ىَداَنُق ؛هَيداَمَرمأ 2 هلا لوُسَرانآ ؛بُدتج نب همس نع ءِنَّسَحْلا

 2١07| :عجار] . لاَحّرلا يف ةآلّصلا :ريطم موي

00 0002 
 دبع اًنندَح ل ءدّمّصلا دبع انندَح - "7 ادد

 200 ,نيكس فرطب 1 25 0
 000 و رعد ل سايم مقام

 اًماَهِب لَمْمْي اَذَه دهن كقْلعوأ ؛ ةلَرِهظ نكمل هلَلاَقَك حمس نم

 [7006+ :عجار]. هب ميو ام ريَخ نم َوُهَو «مجحلا اذه :َلاَقَف !؟ىَرأ

0000 
 0 لا ١" وك

 ريثكب ملكت نأ رمت 3 : لوفي بدنج نب ةرمس عِمس هنأ ديرب نبا
7 

 دم ينفر َنَم انماهنأ 8 هللا لوُسسر نم ْعَمسأتُك

 48 هّللا لوم اوُسسَر ءاَرَو تيَلَص هنمعَمْسأ امظحالا تلك نإ ,ًامالغ

 اَهْيلَع ةآلّصلل 8 هّلالوسَر مَ اسفل يهو تناَم بْذكمأ ىَلَع ىَلَصَو

 [20454 :عجار] . اهطسَو

 «ديعَس اَنئدَح : ةلاَق. ٍرَفعَج باو ديعس نب ىَبحَي اندَح - 7 ا

 «بُلج نب ةرمَس نع « ءنّسَحْلا نَع َهَداَتَق نَع نم :لاَق». ف يِبَنلا نَع

 وام مل هل سلك صر لل سا هس ع رج
 . هانعدج هعدج نمو :هاَنلَتَق هدبع لت

 يبرز هس ص اس ف سا ستر ماعد
 اةفدرقل :عجارإ هيلتفي أل : لاَقَف دعب دعب نسحلا يسن مث : ىبحي لاَق

 .(ح) ةَيوُرَع يبأ نبا نع «ديعس نب ىَيَحَي انْيدَح - 1 ٠١24

 ءْنَسَحْل سلا نع َةَداَتَق نع «ةَبورع يبأ (زاديَِس ائدَح «ر مَعَ نْباَو

 ناَويَحْلاب ناَوّيَحْلا عْبَب نَع ىَهْن هنأ :# يتلا نع باج يبرم ِنَع

 م ماهم مهمامعل
 الق ناّقصلا فلَتْخا انِإ :َلاَقَقْنَسَحْلا يمت: ىيحي لاق

 504:8 :عجار] . سأي

 بدنج نب ةرمس ثيدح نمو

 يالا همس 0مل

 3” افا
 0 ٍ وع 6 ماسلا

 ا هللا يع اد ٠
 1 ما

 ا نيسح اًنكدَح « ىَيِحَي اًنئدَح - ا ٠

 يفاتَناَم ةأرما ىَلَع ف يتلا ىّلَص ؛لا بالج نب ةرمَس ن نع 00

 نْبدْبْعَم نَع ءُناَيفَسو) نم ا عير ع عا

 ًارثيالاك ا يبل «[بدنج نب ةَرمَس] نع «ةبفع نب دي نع «دلاخ

 يعم ٠
 ثيِدَح كاَنآ لَهؤَو «ىلعألا كيَرمسا حبس نيا ي يف

 [5071 :عجا .ار] . 4ةيشاّمْلا

 0 اندَح 0 انثدَح 1

 باتل اونا :
 041١ :عجلر] . بّيْطأو ٌرهطأ اَهّنإَف « مكاو ايف اونو رضي

 .(ح) نايف اًنئَدَح :عبكو اندَح 5

00 000 
 4 كلوي ١ لاق. بُدنج نب ةَرمَس نع «بيبش

 نب دْيَز نع « ءِريَمَع نب كلما دبع نع «ةّبعش اًنئدَح ءرّمعَج نباو

 0 لع 52 ع
 َلئاَسَملا هذه : ل هّللا لوس لاَك : لَك . بدنج نب ٌةرمس نع «ةَبقع

 لإ (َلُجرلا اهب ّحَدْكُي حودُك رت لاقل هج مك هية

 اةفدمملا :عجار] ٠ هم لب ميل رم يف وأ «ناطلس اد لآسْينأ

 نع ء سيق نب دوسألا نع «نايفس اًنيدَح «عيكو انندَح 14

 ملك فوُسُك يف ىّلَص اقف يلا ذأ ؛ بدن نب ةرمَس نع ءدابَ نب هلع
 م هد

 [50407 :عجارإ .( ١ / 8 ) توص هل عّمسي

 مدل عمو
 دبَع نع « «مَكَحْلا اًنئدَحَو : ةبعش لاق : لاق. عيكو انندَح - - 5

 ثدَحْنَم :

 هءممو

 : هّللا لوُسَر َلاَق : :لاَق ٌةرمس نع ٠ « ىلبل يبأ نب نَمْحَرلا

 سرا م ا
 1١176[ :عجار] . َنيذاكلادَحآَوهك ب ذك هنأ ىَريَومَو ثيدحب

 نع« 'يِبْعّشلا نع ء «ليعاَمْسإ انَْدَح «عيكو انئدَح - 46

 ًانآلئ- ؟دَحآ نآلث يب اًماَم َلاَقَق ءَرجحَقلا ىلَص ف "يبل انأ ؛ةَرُمَس
 روم 2 عرس رى ماسلا هع

 ةّنجلا نَعسوُبْحَمْمُكَبحاَصْنإ َلاَقَق :لاَق.انآ :لجر َلاَقَق -

 [50846 :رظنا] . هئيذب

 ىامم 0
 َدَعَب كب ملكا را 0 :لاَق دس نع فاي لاله

 :هللا دبس اَسْبس «تاَدبن هبا كري ال ءنآرُشلا نم يهو «عَيرأ نآرقلا

 [؟54١م/ :عجارإ . كا هّللاَو هللا نك الو ؛هللُدَمَحْلاَو

 َنَع شاد : 3 0 اًنكدَح 70

 .ييذاكلا أره 1 وهو ا يل

 (؟04؟0 :عجار) .َنيِباَذَكْلا :ًاضْيأ ْناَمَع َلاَقَو



 نعد ء ميا نا يشيب «ميكو انَح - 0

 الإ ةَبطُخ ا هللا ٌلوُسرانَبَطَخ ام : َلاَق بالج نب ةَرمس نع ؛ ِنَسَحْلا

 [١مو2 :عجار] ٠ ةكدصلاب ن رم «ةللا نع اَناَهَن

 تعمس :لاَك. كاّمس نع «ةبعش انئدَح جاجَح اَنئدَح - 74

 آل: يبا نَع مع ؛بادنج ُنْبةَرِمَس لاَ : لا «ةرلم ىب نبل

 بيفتح لو «ناطبش ير نيل اَهنَف تل : َنيح اوُلَصُ
 يم ممل 2

 [70471 :عجار] . ناقل اهنا

 نع ءٌةداَك نع داَمَح اًندَح «لماكو بأ اَنندَح - #1 حا

 م دعب مس هاش ل
 وهف ٍمَرْحُمِمحَراَدَكَلَم نم : لاك يبان ؛ةَرَمَس نع« ءِنَسَحْا

 [50 :عجار] . رح

 نَع ءدِيمُح نع ٌناّمَح اَندَح ءلماك وب اندَح 0١-
 َلَخَد ذِإ نيكس تين اف "يبلانأ ؛ بدن ني ةَرمَس نَع ٠ نَسَحْلا

 ىَلِإ اوبك يصح "نب نارمع كلذ ركن «ةءارقلا نم عر ذو ةالّصلا يف

 [30741 :عجار] ُةَرعَس َقَدَص نأ كن ٠ كلذ نع هن هتولاسي بنك نبأ

 هامارب مرعاشمو مسا هع هت ل رع
 «بَتاَكْلا دْعَس َنْبناَمْنع انأبنأ ءرْكَي نب محم اًنندَح - 71

 ول يم مم هم رس 8 سس

 :ٌةرعس لاو «ةرعسم فيس ىَلَع يقْيسأتدَنص : نيريس نبا يل لاَق : لاق
 .يفتح اكو ءاقف "يلا فيس ىلع يس دَتص

 نع ةَداَنَق نَع «ًةاطْرأ نب جاَجَح انأبنأ ميسم انئدَح 481 ٠١-
 نيكرظملا حوُيش يش اوُلتفا : : هللا لوُسَرَلاَق : :َلاَق.ةَرَمَس نَع «٠ ِنَسَحلا

 [1:14097 :عجار] . مهَحرَش اوُقبتساَو

 نع ؛ يبأ ينُئدَح «يروُنلا انكدَح «قازرلا دبع اًنئدَح - - 05

 يبل َعَماك: لاق بالج نب ةَرمَس نع جشم نب ناعم نَع « «يبعشلا
 هاو عام مع

 « لجر ماقف - انآلك هلاك ؟دَحأ نآلف يبن هاه : لاَقَك راج ينال

 هس م عع 20007
 يّنِإامأ ؟ يتبَجأ نوُكَتنأ نييلوألا ِنييرمْلا يف كمن ام : يّ للام

 :لاق هيدي دوُساَمُهنإتاَمْمُهْنم لجل انآ نإ «ريخل الإ كب وئام

 هكطَيدَحَأ ءاَج ام ىّت ىَتَح هنَع اضف هككرَحَتَي نمو هلهأ تيار ْدَقَل :َلاَق

 [70411 7:495 50496 :رظنا] . ءيشب

 نع ؛ساّرف نع «ةَناَوَع وب اَنثدَح «ُاَفَع انْندَح - ---6 ْ

 :عجار] . ٌثيِدَحْلا َرَكذَك. . .ةَرمَس نع «[ييتشُم نب ناَعْمَس نع] ؛ يِبنّشلا

4 

 سهم هامل
 ِء نع ءديأ نع أ «ناّيمس نع «يرتشملا ايس اند مادخل

 [؟14414١ :عجارإ . َتيِدَحْلا

 رو ما

 .ةّيش بأن ٍرْكبوُب اند ,[هّللاد بع اًَنَكْدَح] 0

 اذه َرَكْذَه. . .يبعشلا نع 2 «قورسُم نب ديعس نع «هيبأ نع ؛ «عيكو انندَح

 [5:444 :عجار] . عيكو مهم مل َلاَقَف . يبأ هب تْئدَحَف ٌثيِدَحْلا

 .(ح)بوُيأ نَع ٌرمْعَم اًنئدَح «قاررلا دبع اًنيدح 448 ١٠١-

 نع لق يبأ نع «بوُبأ نح ؛ةَيورَع يب" بديع اند + «حورو

 : هّلالوُسَر لاق : :لاَق بادن نب ةرمس نع ؛ .بلهملا يبأ (11/8)

 (مكوابحأ هْسِبللم : جوَرلاَكَو) ؛ «مكرابخأ هبل ٍضاَييلا هيكل

 . مُكباَئِريَخ دن ْمُكاَبوم هيف اوك

 نع بوك انكلَح «دْيز بد َمَح اح ادع اندَح -؟ 6

 .هركذف . . .ةرمس لاق : لاق. ةيآلق يبأ
 ةمرلا مسا ع

 :عجار] . بّلهَمْلا بأ هيف سيل آضْيأ بيه نع َناَّفَع ينعي َركْدَو

 لم

 ءِنَّسَحْلا نع ٌمداَنَك نَع ديعَس اًنئدَح ٌقَدْبَع ايدج '” 00 6٠

 نا اويحلاب نأ اويحْلا عي
 يم

 ب نع هّللاٌلوُسَر ىَقْن : :لاَق.ةرمس نع

 [0 ٠6ه :عجلر] .ٌةَئيسّن

 رو ةهر ض سا را

 نع «ةيورَع يبأ نب ديعس اند ءرثشب نب لمحم اْدَح - "1

 ًاطئاَح طاَج ْنَم م :لا ف هللا "يبن ؛ةرمَسس نع ءِنَسَحْلا نع :ةداَتَك

 اكمل .عجار] هل يِهَف ضر ىَلَع

 م مع هل
 م :لاق هنأ آلإ هلفم ... .ديعس نع باعوا دبع اننَدَح - يي

 [50767 :عجار] . طاَحأ

 دبع ن نع ءهّلا ُدييع انربَخأ «يدَعْنْب اركز انئدَح - نكن

 هلاك بادنج نب ٌةَرمَس نع «ةصييق نْب (ريصح) نَع ءرْيَمَع نبا كلَمْلا
 اَي:َلاَقَ ؛هقطخ لع عطقق ُبطخيوُمَو ا لالا

 «ليئارْسِإ يني مم تحسم :َلاَقَق ؟بابضلا يف َلوُقَت وف اَم هللا لوُسَر

 [501077 :عجارإ . تحس باَودلا'يأ يف ُمّلعأ ىلا كرا انت هلئاَك

 ٌمَداَتَق اًنكدَح «ةَبعش اًنكلَح : لاك. ةرمّصلا دْبَع اًنكدَح

 ناَميبلا :كل هللا لوُسَر َلاَك : َلاَك بانج ِنْبةَرْمَس نع ِنَمَحْلا نَع

 [40١9؟ :عجار] كري مام راّيخلاب

 يسايس يي هر ضت سا

 «ةَمَلَسنْب داَمَح اًندَح :الاَك .ناَفَعَو دمّصلا دْبَع اًنْئلَح 5١6

 0 'يل نحال شلل

 عم ع

 هيو .ةنعدف 0

 م ماما 0001000
 يو هم لع حتا نم كف برق هيا ال

 يمي سمس ري مرعا# ل
 نَع دّيَمَح نع َةَمَلَس نب داَمَح اًنئدَح ؛ناَفَع اًنيدَح - ؟ك

 « نيكس تكسي ناك ف هلا َلوُسنأ ؛ بد نب همس نَع ٍءنّسَحْلا

 مسه رب مل
 « نصح نب ناَرْمع كل ركنا ةءاّرقلا نم عَ ذو ةالّصلا يف لحد اد

 [5:015 :عجار] .ةَرُمَس قَدَص نأ : مهْيلإ بكف ٠ بْطَك نب ”ينأ ىلإ اوبتكو

 نَع ءروُصُنَم نَع رْيَمْز انثدَح + ؛مَدآْنب ب ىَيَحَي اًنئدَح - - 1”

 ءيكعال
 نبةرمس نع «يِراَرَقلا ةليمع نبا عير نع ءفاَسُي نب لآلم

 ىَاَمنو كرب هللا ىلإ مالكا بح :افهّللاٌلوُسَر لاَ :َلاَم بُدخج



 لطي 37 ياهلا ,هلل نحو هلا حيو كلل لإ لإ : 5
 [؟ ١97017 :عجار] . تدب نهيب

 لَو راسي كمال يمس الو ٠١
 5 لو رو ميسم ممر < قمم 2

 قا اوقَيَق ءنوكي الق وه مكأ : لوقت كنف حلفأ آل:

 م 86+ :عجار] .يّلَع

 هلو ؛ًاحيجن لَو ءاح اير

3 00 
 ندليِتالف عيرأ نهاَم ١

 لاق :َلاَق . نّسَّحْلا نع «سْوُياَنئدَح «ليعاَمسإ انئدَح 8

 ارقي ىّتح ماَملَربَك اذ ةَتكَس ةآلّصلا يف نيكس تظفح : ٌةَرمَس

 َرَكْنَأَف :لاَق « عوضا دنع «ةروئسو باتكلا ةحتاق ةءارق نم مَ اذإةكسَو

 :َلاَق“« ةَيدَمْلا ىلإ كلذ يف'يبأ ىلإ اوبك نصح نب نارمع هيَ لذ

 [؟06:04 :عجار] . ةرمس قدصق

 نع« سنوي نَع دام اَندَح «ِرِماَع نب ب دوسأ اًنكدَح 3 لل

 هللا الَمَي نأ كشوي :َلاَق. اقف يلا نَع نَع «بالنج نب ةرمَس نع « ٍنّسَحْلا

 «نوُرفي آل ادْسأهّللامُصُلَمْجُيْمت ؛ ,ٍمِجاَعَألاَن م مُكَيديأ ؛ ءىَلاَصَتَو كرات

 [207814 :عجارإ . مكتب نولكأيو مكناس وت

 ءنَسَحْلا نَع سوي انأبنأ «دامَح اَنُئدَح «لمؤم اًنئدح 7٠١-

 هللا السين كاَشوُي : اقف هللا لوُسَر لاق : َلاَق. بدن نْبةَرمَس نَع

 [50984 :عجارإ] هلم رك. . مكيديأ

 انأبنأ َةَملَس (؟17/0) نب داَمَح اَنْكدَح ُناَّمَع اَنئدَح 7

 :َلاَق 8# هللا لوُسَر نع «بدُنج ِنْبةَرَمَس نَع ٠ ِنّسَحْلا نع« سنوي

 ًادْممأ اوُيوُكيم؛ معلا نم مكيديآ ؛ ىَلاَمتو كرات ُهَّللا الْمَيْنأ َنوُم

 [«.:»+ عجار) مك نوكأ ٠ مُكَتتامنوُتَت 5-7
 َلاَك :َلاَكنَّمّصْلا َنَع .سئوُانآب همي اح - ليدي

0 

 «َسُنوُي نَع «ميشه اًنكدَح ؛ناَمْْنلا نب جيرس هانكلَحو 814 1١١-

 [؟0921 :عجار] . هلم. .. ف يتلا نع ؛ٌةَرمَس نع ؛ نَسَحْلا نَع

 نَع هدّْيَمُحَو َةَداَنَق نَع ٌداَّمَح انكلَح ُناَّنَع اَنكلَح ه6
 :عجار] .راوجلاب قَحآٌراَجْلا :َلاَق 28 هّللا َلوُسَرنأ ؛ةَرَمَس نَع ؛نّسَحْلا

5014| 

 همعف سا عمره ما »اك هيطسا ب قع هيكل
 «نسحلا نع ,ةداتك نع ٠ مامه انكدج « نافع انثدح -”<هأك

 لم أ رس

 دْخاَيوآ ءاكرقتي مل اَم رايخلاب نايا : :لاَ 8 هللا لوس نأ ؛ةَرْمَس نع

 [ 7١1014 :عجارإ . يلا نم يضرم اَمُهْنم دحاو لك

 [8:4:4 ؛عجار] . انكدَح -0 17

 ءنَمَسْلا نَع هةَداَنق نَع امامه انَدَح] ُاَتَع اَنئدَح ١4"
 اع لك # تلك 2100

 [50544 :عجار] . ةرئاَج ىَرمعْلا : لاَ قف يلا نأ ؛ةرمَس نع

 ءنَسَحْلا ْنَع َهَاَنَق نع ؛ ٌماّمَه اًنئدَح نافع انئَدَح ١84
 سف ا ريق دعم ع

 [00947 :عجار] . ِرْصَعْا ءآلَص ىطسولا ةلَص : لاك ف يبل نآ ؛ةَرمَس نَع

 ءَنََحْلا ن نَع 2 داق انسَح مَ اد نافع اًنئدَح 0
 همكلع مع را همس ع

 موي حبذت «هتقيقميةئيهَر مآلغ لك : لوُشي ناك ف هللا ين ؛ةَرمَس نع

 [5091* :عجار] . .ىّمدُيَو و لحُيَو «ةعباس

 - ةهماع#ا | كر
 َنَع «ِبْرَح برب انأبأ «مَحااندَح نافع اًنيدَح 0

 مها ومر رع س6 8 ممر ل

 نيحاه يلف ةالص يسن نم : :ًاعوُفز رم ةيسحأ : :لاَق. بالج نب ةَرمَس
00 

 لل رم

 [2065؟ :رظنا] . تقولل دق نمو ءاهركدي

 عمم مسرع ساو
 نع ٌداَمَحاَمدَح : لاق. يئرُسَو سنوي انكدَح - فلقضفي

 ينعم هاش
 فلفقأ :عجار) . هلكم . . . يق هّللا لوُسَر َلاَق : :لاَق. ةرمس تحمس : : لاق. .رشب

1 

 ءِنَسَحْلا نع داق اند ممم َدَح نافع اند -1؟ ٠0
 ٍنَمَو «تّمْطتو ابق ةَمُسُْاَمْوَيَضَوََْم : لاق ل يلاذأ ؛ةَرمَس نع
 [؟049 :عجار] . لَضْفأ كلن لستغا

 ع

 ءنَّسَحْلا نَع ةَداَنُق نَع «ٌماَّمَه اًنئدَح ُناَفَع اًنئدَح 7١4

 ةالّصلا نأ هيدا ل يِنلاَرَمأَد «ًريطَمامَْيناك نينح موي ؛ةَرمَس نع

 [8*70؟ :عجار] . لاّحّرلا يف

 ءنَسَحْلا نَع هدا اَنكَح ءُكاَبأ انَح ُباَتَع ارح 7١6
000 

 [ :عجار] . هاوس هلم. . .ةرمس نع

0 

 ُقَداَتق اًنربخأ ءداَمَح اًنْئدَح نافع اًنكدح - فانا

0 0 
 ا لزن : لا هللا َلوُسَرنآ ؛ةّرمَس نع

 ءنَّسَحْلا نع 0

 . فرحأ ةئآلث ىَلع نار

 1 :عجار] .نآرلا لِ :ةرَم َناَفَع َلاَق

 يع اة

 ءْنَسَحْلا نَع ع ٌةَداَتَق انأبتأ «دامح اًنئدَح ناَفَع اًنيزح /1 7١-

 «قحأ وال ارا نآلجرل يت اذ : لاك 8 هّللا َلوُسَر نأ ؛ةَرَمَس نع

 3١746[ :عجار] . وحاول كي ناجل ىرتش اذ

 ءنَسَحْلا نع ٌةَداَنَق انأبنأ ءٌداَمَح اًنئَدَح ءُناَفَع انئلَح ١٠١68

 :عجار] .ةئيس ناَويحْلاب ناويحْلا عْيَب نَع ىَهْ هللا َلوُسردآ : ةَرمس نع

 اةفكتكلل

 نب كلمْلادْبَع يترَبخأ بعت اَنكَدَح نافع اًنكدَح- فادح

 ايلا اذأ + بدن نب رس تغمس : لاق ةبفع نب دير تعمس : لاق ريمَع

 سهلاعمو سل ا رع ره اس
 ىَلَع ىَقْبَأ ءاَش ْنَمَف ؛ ؛ُهَهْجَولُجرلا اهب حدخيحوُدُكلئاسصْا : :َلاَق

 ل رْمألا يف َلاْسْيْوآ «ناطلس الجالسين آلإ كلر ءاَش نمو ههجو

 مورد و
 . أدب هنم دجي

 [لس رك

 راو ملم ع اة
 نع« ِنَسَحْلا نع 8 «سئويو روصنم انأبنأ «ميشه اًنئدَح - 32 كرك

 «ةآلّصلا حتا إ نيكس تكس مهب ىلَص اذنه ؛ بنج نب ةرمَس



 ىلإ بك هلع اوُرَكْنأَك ماض تكس( :لاَقاَدِإَو

 [5:511 :عجارإ] . نا يبل بلك نب يب

 هوم

 . ةروسلا ةءارق نم عر اذ

 رو ةرعسا ا
 يبأ نب مالَس اَنئدَح «يدْهَم نب ِنَمْحَرل دبع اَنثَدَح - 7

 رو -

 ِنْبةَرِمَس نَع ءالبَع نْب هبل نع سيق نب دوسألا نع ؛ ع

 َ ِنييَمْكر سشنلا فوُسُك يف هللا لوُسَراَنب ىَلَص : :لاق . ب

 [50477 :عجارإ] انتم امهم

 نم كيسا ءرَمْتَج نب دَمَحُمَو ليعاَمْسإ انئدَح - 5ك

 اوُسَرلاَق :لاَق اق. بج نبل ةرمَس نع ءنَسَحْلا نع دات

 اةلادفن در الراي
 ساما مع

 م

 مسمع جلف يع هش

 - مِلَساَنثَدَح : لا حارة ب كح - ا

 دج اذ ؛ةقرط نب ِنَمْحرلا دبع نع ,بْهشألاوبآَو-ٍرِِرَر نبا ينعي

 نمَْئاَدَحَناَ «بآلُكُا موي ةّيلهاَجلا يف همن بيصأ َدمْسأ نب ة ةجفرع

 :عجار] . بعت نم ينيافلا دخّتينأ 8 يبارك هِيلَع أك «قرو

5-9 

 «بّهشآلاوبآ انثَدَح «يدْهَم نب نَمْحرلا دبع انثدَح - ا تان

 007 ميم ره ا

 هّقنآ ب يصأ هلأ ؛دمنسأ نب جك هج نع «ةقَرط نب نَمحرلا دب اَنئدَح

 [19116 :عجارإ . ثم ثيِدَحْلاَركذك.
 وام 00

 وبااَتدَح نايس امدح ,[هُللادْبَع انثدح]- تا نوم

 . ةيلهاَجْلا يف بآلُكلا موي

 نب ةكرط نب ِنَمْحرلادْبَع اندَح :ناّبَح ْنْبٌرَمْعَج يدراطعلا بُهشألا

 ًافنأ ب يصأ :َلاَك. ةَجَقَرَع ىاَرهنأ نمل دبع َمَعَرو : َلاَك.ةَجْكْرَع

 نأ يَبلهرمأك ٠ لَ َنئاَك ءقرو نم افنآ دنا , بآل مْوَيةجَقْرَع

 انني .عجار] . بهذ نم فلآ دخن

 علم
 ةَركوح يودَملا رماعوب اننِدَح «[هللادبع اًنةدح] - ”؟ ١ هاك

 ةَجيكرَع نب ةكرط نب نمحرلا دبع نع «بهشألا ونبأ ينَربَخأ «سّرشأ نبا

 سها * عاس يهل عه لا

 دة ينال بيا مشل ناقة تشان

 لولو :عجار] .- ةجقَرَع يعي دج 37

 يجو مع عاشت 41

 ٍميمت نسب لسمحم دَمَحماَدَح ,[هئلادْبَع انثدح]- - 7١ هام

 نب ةَجرَع نب ةكرط نب محلا دْبَ نع «بّهشألاوبآ يئَدَح « يشن

 يف بآلُكَل موي بيصأه هتئاَنأ : :دَعْسأ نبا ةَجكرَع م هدج نع َدَمْسسأ

 1001. يجدر كركم . . ةّيلهاَجْلا

 ه4 2. ةيصا 7 000 م

 رج نخله يلح ناي نبق نع دلالي ان

 04/6 هيبأ نع ' يلم يبآثيدَح

 يم م م6 0
 َرَكَذَنا . . بالكلا موي بيصأةَجئرَحَدَجدأ ؛ةَجَرَ نب قرط

 0 :عجار] .ثيدَحلا

 ينعي َناَمْنَع نب ىَحَي اندَح ,[هللادْبَع اًنقدح]- "00

 ماس مدل
 َنايَح ِنْبِرَمْعَج نَع « شايع نب ليِعاَمْسإ اندَح - َراَمّْسملا (ىبرحلا)

 نَع ؛هييأ نع «ةَجْقَرَع ِنْب ةََرَط نب محلا دْبَع نَع «يدراطملا

 ا ا
 يف هلع اوفا ًءاَم يني ءبآلُكَل َموَيُهَشْلا ببصأ : َلاَثهدَج

 [19716 :عجار] . ّىَّلَع نأ ام : َلاَق « ةلمَركدك .ةّيلهاَجلا
 2 ا

 وبأ اَنثدَح ؛ناَبِيَش اَنَْدَح ,[هُئلاَدْبَع انثدح] 00
 وم نس جسر ركل

 دبع نب ةريغملا تيآر :لاَك 'يفوُكلا َناَمْيلَس يبأ ِنْب داَمَح نَع «بئيشألا

 ينال لاق «مهازإل ل لم + بضل دق هللا
 »م عم

 رانا قالا 1 اًنثدَح : زاك فلذلك .بفلا

 1 1 1 نص سر رلا

 . بالكل موي ةقئأ ّبيصأ َدعَسأ

 نيم رب هرب كاس
 نِبداّيز نَع ؛ُةَبعَش انئَدَح «رفعج نب ب دمحم اًنيدَح - ا

 8 هللالوُسَر تمس : :لاق (14/9)ةَجكْرَعتْممَس : َلاَق .ةقد

 ِمَضَ و ةّمألا هدَهَرْمأ قرين داَرآْنَمَ «تاَنََوتانمنوُكتسهِإ 2

 [اماخ# :عجار] . ناك نَم انئاك « فيسلاب هويرضاَف «عيمج

 تعمس :لاق. دشاَر نب داَبع انئدَح « ِنَمْحرلا دبع اَنئدَح - <”
 َوهَو 8 هللا لوس ىَلعرمهّنآ : طيلس يب نم لجَر ينكح : لوي ْنَسَحْلا هس نع را و »# را ما عمم سا

 هوي منعم وق دلع سلا عاب و لَو «دجْسملا باب ىلع لاَج

 امام ىلا ؛ُهُنذْخَياَلَو ,هُملظيال ملْصلاَوخاٌملْسمْلا لوي رهو

 01574١[ :عجار] .ه هردص ىلإ هدير يشُيو

 نب ءآلعلا وُيآ ينكح ءسُنوُي نَع ؛ «ليعاَمْسِإ اند 06

 هللا لوُسَر ىأز لق ]إب لو) ميكس ييدَحأ ينكح «ريخشلا

 يضر نم ؛ُاطغأ امبهدْبَح يلي ىلاعتو كاب هللا نأ ؛ م رسل هللا َمَسكاَمب
 كك راي عل ض ريم نمو «هعسوو هيف هللا راب هلَل جور

 - م 39 07 و -

 هيبأ نع ,حيلم يبأ ثيدح
00027 

 يلا دوس باخ هللا دْيَع اًنقدَح - ديلا

 رت ين جم يف سلبا لاق. 00

 يف- َمْوِيلا ةَمسْجْلاَوأ- مولا ةؤلصملانآ : يدوُك ف يبارمأن

 التكتل كتفك ل دقخإل ل ةرخال لقا لد كإلاو لد قالو ل كاما :رظنا] .٠ لاَحرلا

] 



 ليج نيرمين ورواد - 1

 ةكيلم يبأَنئاَو ءاطَع تن :لاَق. يحمجلا

 .رْخّنلاَمْويِرْجَمل ل ةَرْمَجْا
 يف «ناَمِيلس اَبآ ا : يبأ هللا

 "سس لاق

 مساس هايم

 نوري دلاخ نب ةمرْكعو ة

0 

 سمعو مع همر هرعرب ل
 «يَُِجْاَع فاح «وِرْطَع نب دوا انكدَح - 7-7654

 2 يل لسع مح م عرس
 لاق شمت الو ىو لابي هلوق يف هي يبأ نب مساَقْلا نَع

 2 م رثكأ “بط ائيش طغشأل
 مع هع 02000000
 اَنكَح 0 .[هلا دبع انئدح] 0004 ١

 ووفاة

 ا 8 للورق :لاَك كلم نبل نع ءٍمصاَع

 [13184 :عجارإ . كري ناك الإ اعيش ُهلهللا يضْقي

 اةالجَر ثيدح

 و
 :لاَق ءآلعْلا يبأ نع « يريرجلا انأبنأ ؛ «ليعاَمسإ انندَح - ١ لا  هدق و

 سمس صاع كفر #ل هس
 رذهظلا يفَو «َنوُبِتَيِساَّنلاَوِرْغَس يفق هللا لوُسَرعَمانك :لجر لاق

 َبرَضَف ٠ يدعَب نم ينحف ؛ . يتكزتو 8 هللا لوُسَر هلت تناَحَ هلق

 اَهَأَرَقَف ٠ قلقلابربُدوُعأ : تلتف « قلاب رد وعأ لثؤ : :َلاَقَق «يبكْنم

 اَهاآَرََق سائلا برب دوُعأ لك : َلاَقَمُث ُهَصَم ائاركو ا هللا وسر
 هم 1 يما,

 71١74, :رظنا] . امهب رفاق تيل تن إ : لاق ءهَعَم اهنأرَك و 5 هللا لوس

 ا

 2 0 ماو م86 - 3 -

 8 يبدلا باحصأ نم لاجر ثي. : : احصأ احر ثيدح

 َةَداَتَق تغمس : لاق .ةَبعش اًنكدَح « رفع نب كمَحم انئدَح - فتن
 يباب صا

 بلا باَحْصأ نم لاَجِر َنَع ٠ يم هلع قلع نع

 هللا قتيل رخآلا مويلاَو هللابْ موي ناك نم : لاه ف يلا نَع

 َهَّللا قّئيلَق رخآلا مولا هللاب نمْؤُي ناك نَمَو ؛هراج مر أو لجو رع

 وأ «[قَح ليلو هللا قتيل رخآلا ميلا للاب مي اناك نمو «هفي مْ

 [اعم417 ١667 :رظنا] . تكسيل

 :لاَ داك :َلاق.ةَبمط ينئدَح «جاَح اَنكدَح ٠١807-
 2 يلا باَحْصأ نم (ِلُجَر) نع ؛ ينّرمْلا هللا دبَعَنْب ةَمَقلَع تْعمَس)

 [:0601 :عجار] . هلم رك. . للف يّبلا نع

 0 نرش نب سا اًنأدح - "هم

 بق نقلل 0000
 7-1 :رظنا] ٠ نم كلذ( ب ال هنأ

 يب مدع
 :َلاَق «٠ ةرتشلا ا دير نأ 0000007

 لوُسَر ىلإ تسد : :لاَق. طيلس ينب نم لجَر ينربخأو
 درع ع الق هللا

 مميرسا و هوو
 ءامماَم ىَوْقَللا فُئْدْخَي يلو «هَملَظيال «ملْسُملاوُخآ ملم :لوُشَي

 [151/41 :عجار] . هردَص ىلإ هدي راشأو - نال وأ نيم نم اًنهاَه ىوقَتلا
0 

 تف”

 0 لا "06

 ةّيعَر يعْتسا ٍعاَراَمْبآ : :8 هللا لوُسر لاق : :لاَق. راَسْي نب لقْعُم نَع
0000000 

 .راثلا يف وهن اَشَعَ

 :لاَق. دلاَخ يبأ نب ليِعاَمْسِإ نع ؛ «عيكو اندَح ١

 لاَ لق. لطم هيأ نحاسي لم لل نع لايصال
 4 0 : ترْثَك وأ اتْلَق هنأ يلاو نمل : لوي ف هللا لور تحمس ع

 [50655 :رظنا] . الا يف ههجو ىَلَع ىَلَعَتو ربتها ُهبعألإ اًهي

 لقممنأ ٠ ءَنّسَحْلا نع «سنوي نع« ليِعاَمْسِإ انئدَح - - ١ هها/

 مآ: :َلاَقق -هدوُعَي يضْيس دامب هللا هلع لَحَدَف « ىكتشا راسين

 إو ف هلا لور تغمس ين .هب كمل ْنُكأ مل ائيدح كئدحأَس ين

 ٌمْوَيتوُسِي ةّيعَر دبع ىو كابل يعرتسيآل : لاَ اق هللا لوس

 7١841[ :رظنا] . لج لع هلا مرح الإ ٌرشاَغ اهَلَوْهَو تومي

 يوما مزعل
 .(ح) ةَبعش 7 يعش اًنيدَح «رفعج نب دمحم دمحم اًيدَح - ١" همم

 تير :َلاَق .دلاَخ اَبآ ًاضاّيع تعمس :َلاَك. ةبعش اًبربخأ « جاجَحَو
 ممر هرظا مل ممم و

 اوسر َلاَق :راَسي نب لقعَم لاق ءِراَسَيِنْب لَم دذع «ناَمصقخَي نيج

 هِلَعَوُمَو هللا يفل ٍلُجَر َلاَم اهب مَ «نيمُي ىلع فلَح نم : : هلل

 5١8651[ :ظنا] . ُرابْصَغ

2 

 همر عب

 دّمَحُم وبأي مَّا ديجَمْلا دبع نب بالادب اَندَح - نك نحل

 5 هِراَسَيِنْب لقْمَم نَع ؛ جرغألا هللا دبع نبا مكَحْلا نع
 موك الون ممم

 ,دلاَخ انكلَح

 ةرجتلا ناّصْعأ نم انام فاو :ةَييدحلا موي هللا لوُسَر دهَش 8

 ءاورفي آل نأ ىَلَع هوعِياَب «َساّنلا ياي ؛ ,8 هللا لور سأر نع ( هديب

 سه

 . كمر ةفلأذ لئموي مهو
 وقم 00

 َرَمْع نب هَّللاٌد بيع اَندَح «[هُللاَدْبَع اًنقدح]إ

 ءدلاَخ نع نايس نع ءناَميْنِب حي اندَح «يريراوقلا ٍمَكَحْلا نَع

 .اورفي ال نأ : لاق. ذل فل مهيديإ قو هللاي) ١ جرْعألا نبا

 وبأ ضايع ينئدَح «ةَبعسش نع ءديعس ْنْب ىَحَي انئدَح - فلل
 تماس هل 2

 ىلع نيمبلا تَراَصَ «ملَك راسي نب لقعل نْيَراَج نب ناَك : لاق .دلاَخ
 م مم هما ةم# ا هم ساب

 ّفلَح م : 8 هللا لوُسَر لاَ : لوُشَيِراَسَي نب لقعم تعمسق ءاممدَحأ

 [5.ههم عجلر) نابض لَ وهو هللا يقل «هيخأ لَم اهب مطفي ءنيمُي ىلع 00



 يبأ زا يت امسح ديرب ىكطيدَح - 0

 يبأ لق امل : : تناك( يتّرملا لقمة َنَع «يدوألا َليعاَمْسِإ نَع ءدلاَخ

 .داّز ا 76 3١661[ :رظنا] . ثيدَحلاَقاَسَو يني قاس.

 «نيريس نبا نع ؛ ؛مَهْلَد نب لضَملا انثدَح «عيكو انندَح - 1“

 ءاَهرعَش طَقَسَف «ةارما َجَيَرئِراَصْنالا َنمالَجَرْدأ ؛ ٍراَسب نب لقعم نع

 يب عم 2 ا ما ع

 .ةلوص او ةلصاولا نعلق ٠ لاّصوْلا نع فيلا لكس

 همر هه 2
 دح هدير نب داَمَح اَنئدَح لاك وب اند - فلا

 َلاَق :لاَق ري راسين لقْعَم نَع هر نب ةيواتم نع يسوُدرُلا دايز
 [؟.00 رف. يلإ ةرجهك جهلا يفلَمَعلا :8 هللا( لوس

 نسب ىتملا اًنئدَح :آلاَق .ٌناَفَعَو دّمّصلا دبع اًندَح - 000

 (؟"3/8)ّنب لقْمَم تلاَس : لَك. يرلجلا هللا دنع انمَح ءفْرَع
 موسم سال سل ع

 مرحف ٍرْمَتل ع اَنيَلَع «رمتلا َةَر دك تاكو «ةيدَمْلاب نك َلاَقَق بار 0 نع راسي

 . يضل 9 هللا لوس

 آلاَمّنإْكَذي ديلا اَهيقْسَيآ «ةريبك زوُجَع هلمأ نَع 7 ةلآسن لج هاثأو

 ُلَقمم دانك ؟ماَمّطلا كات

 نَع جر نع هيأ نع م كح يَا - "هوك
 نارشأ ماكس اًنَسةَرَقَبْلا : :لاق 8 هللا َلوُسَرنأ ؛ ٍ؛راَسْيْنْب لقْعَم نَع ؛هيبأ

 وُهآلإ هلإآل» تَجرْخُتْساَو ءًاكلم نوُناَمئ نم ةيكلك عملت ثور

 هربا ةروُسب تلصق نأ اهب تلصو «شْرَمْلا تحت نم «موُيقلا'يسلا
 َرادلاو ىَلاَصنو كراَبَتهَللاد يري لجَر اموري أل ءنارشلا ب لق «سيدو

 .ْمكابوَم ىَلَ اَهوْوَفاَو هكر فخ آلإ ةرخآلا

 ُناَمِيلَس انئدَح ؛كّرابملا نب هللا دبع انكدَح ماع اند - ١" هال

 نب لقْتَم نَع «هبيأ نَع- - يللا سيكو َاَمْنَع يبأ نع ٠ « يميل
 هرلنا] .(سيل) يعي «مُكاَبوَم ىلع اًهوورْلا : هللا لور لاق لاك. راسي

 م

 ً نب مَكَحْلا انندَح «رْيْلا نب هللا دبع نب دمحم اًنثدح 01 ١١-
 2 ا همت

 ينل لور اَسُيَنْب لقعماتطعس : لاق باّيرلا يبأ نَع ؛ٌةيَطَع

 ابا نمل مسا اذإو « ولا رك ناكم يفاقم يس يف لف

 اوُماَج من ءاَهْنَع مُهاَهَنَت كف يلا عم نوُلصُي ىَلصملا ىلإ اوُواَج ملهم

 ىَلّصمْلا ىلإ كلذ َدْمَباوُماَج مث م ْمُهاَهنَق ىَلَصْمْلا ىلإ كل دن

 يفاَكرئيالُكة ريشا لق نملك لاقف ؛ مهم اهحير دَجَوت

 [؟١ه56 :رظنا] . اًندجْسسم

 مسالا يبأ نب (كلاانئدَح «دَّمَحُم نب سوي اند 8

 ّعَم انك :َلاَق. راسين لقْعم نع «بائرلا يبأ نع ٠ غاتدلا ٌةَرَعوبأ يفتحلا

 [؟١هكه :عجارإ انعم ركل. . .هلر يسم يف ا هللا لوُسر

 - وشي وبا انكرَح ؛مشام يني ىلوَم ديس واكد - ”؟ هس

0 
 نب لَقْتَم ىلوَمنادْمَحأ «نارطخ يسدَح - َناَمْفع َنْب َقاَحْسإ ينعي

 . اذكو اذك قف يّبلاًتْيَحَص : لاك. راسي نب لقَعَم نَع «راّسَي

 نب ليِعاَمْسِإ انَدَح ءناَمَيْلا بأ “عفا نب ب مكحلا اًنثدح ١1

 عيل نع .ةسئا [ي]ْ دز نع ميتين حيي ةييش يبأ نع ؛ « شايع
 ٠ موق َنْييضقأ نأ ف "ىلا ينرمأ :لاك.. ينزملا لقْتَم نع «ثراحلا نبا

 ْملاَم يضاَقلا َعَم َم هللا : :لاق ؟هّللا لوُسَر ايّيضَقأ أ َنَسْحآ ام تلق

 َناَمْهط نا ينعي دلاَخ اَندَح )0 ييزلا َدَمَحأوُ بأ اند 7١ ها

 نَع راسي نب لقْعَم نع ٠ عفان يبأ"نب عفان يكئدح "فاما ءآلَعْلا وب وب -

 ٍميلَْلا عيمسلا للاب ذوُعأ : تأرم ثآلك حبصُي يح لاَ نم لاك . اقف يبل

 هب هللا لكو رَحْا ةروُ رخآ نم تايآت وألا ارقد «ميجرلا ناطيشلا نم

 تام م مويا كلَ يف َتاَمْنِإ ّيَسْني تح > هِيَ َنوُلَصُي كلم فلأ َنيعبس 2

 . ةلزنملا كلت ناك يسمي نيح اهلك ْنَمَو «اديهش

 نع نامه َنْبا ينعي ٌدلاَخ اندَح -هَدَمْحأ وب اندَح - كتفي

 ءٍموَيَتاَذ ف يّبلات أو : َلاَق راسي نْبا لقْعُم نع ؛ « عفان يبأ نب فاَن

 :اوَلَع كوم َماَقَك «ْمَمَن :تْلْثك ؛ ءاَهدوَُ مط ةمطاق يف كل لَه : :لاَقق

 نكي مل هّنأَكَف َلاَق ؛كل اًهرجأ نوُكيو دل أرَ هلق ل ميس هن اَمأ لاق

 04 هلا 3 فيك :اَهلَلاقك مآلّسلااَهِلَع ةّمطاَن ىَلَع ا /

 نما

1١١ 

 د ىتحا يش يلع

 . يمّقس لاطو « يا تتش ؛ « يح شا دق هللاَو :اتلاَق ؟كتيدجت

 طخب يبأ باتك يف تدجو :نمْحْرلا دْيَع وُدَأ َلاَق

 ءاّملس يأ َمدْفآ كمبو يأ َنيَصْرَئاَمَوأ لاق ثيدَحْلا اذَه يف هدي

 .املح ْمُهَمظْعأَو ؛املع ْمُهَركأَ

 نب لقعم نع « «عفات نَع ءٌدلاَخ انندَح «َدَمْحأوباَنئدَح - نقلكف

 ًاليلقكألإ (6//91) يدمي ١ ثَبلَي آل : هّللا لوسَر َلاَق :َلاَك. راسي

 َدَلوُي ىَتح هلم لدَعْلاّنم بَعد يش روتجلا نم ملط املك 0 [٠

 اَمّلُكَت لدم ىلاَمتوكَراَبتهَللا يتابّمُش 4 ريغ فرعي آل ْنَم رجلا يف

 آلم لَذدَمْلا يف َدَلوُي ىّتَح هلم روَجلا نم بَعد «ةءيش لَا ندا
 مسمي .ل
 ٠ هريغ فرعي

 نبا ينعَي- سوي انئدَح « نطُ وب مكب ب أ نب ورمع اند - ١" هاله

 ْدَقَو :َلاَق٠ هظَرَمع دهش : نوُميم نب وِرْمَع نع ؛هيبأ نع - - َقاَحْسِإ يبأ
 سس سف مم مما ها
 : ْنَمَهَللامُهَنَساَت «هكّحصَو هنايح يف © هللا لوُسَر ٍباَحْصأ ََمَجاَك

 د :اقل اتي ؟يَ اجلا يف رك ا هللا لور مس
 اك اسوأ د هع دج هيف ةّضيرَب يأ 8 هللا لوُسَر اتم

 .يِردَتأنأ متم ام: لاق. يشأ آل :لاق ؟ةصيرَلا امو

 ٌرّمع نأ ؛ ٍنَسَحْلا نَع «سئوي نَع ؛ىلعألا دبع اًنئدَح ١5 ١

 راسين لق ماك دا يف اف هللا لوُسَر ةضيرُ نع لاس باطلا نبا



 يملا 00
 اك ؟ْنَم عم : لاق

 نع «يفّقتلا ديعس ْنْب (لَتَْانْدَح ليزي اندَح 67 ١١-
2 00 

 لاك :َلاَكراَسُيِنْب لقتَم نَع ءةرُق نب ةيواتم نع اذار نْبروُصنم

 [5:014 :عجار] . يآ ةرجهلاَك ؛ «ةّتفلا يف ٌةَداَبعلا : 1 هللا لوُسَر

 «لآلهوبأ اَندَح : لاق. نَسَحَو دّمّصلا دب انئَدَح - 761/4

 نب ِلَقْحَم َنَع-ُهّللا ًءاَشْنإد !نَسَحْلاَو ه- ٍلَجَر نَع هداك انَْدَح

 :لاَق مك« ليلا نم ف هللا لوس ىلإ بح يش كيم َلاَق راي

 . ءاَسْلا (لي٠ آل ءارقغمهّللا

 وأ هر مَنْبا ينعي منيَرانْكدَح ءدّمّصلا دبع انَْدَح - اع

 نيوكاسل لختقراتيي سل لاق ِنّسَحْلا نع - ىّلعمْلا

 58 لقعم اَينَلسَتْل مَ َلاَقَق ,ةدوعي دايز

 .اذإ ينام تْيَرمآل : لاك يال

 ام: :لاَق؟امَتُتْكْفَس ين

 ا دل َلاَق'. نع

 لاش ىلا هّللا يع ايعَمْسا : لاق مث ؛ « ينوسلجأ .”تسلَع 0تْعلَع

 لوب للشر انت ءنيم الو رمال لو منشأ

 مكةفم ما
 0 لاك مانام مم ىلاَعَتو كرب

 1 هعل مم قلدنا هلع
 . نيئرم الو ةرم ريغ معن : :لاَق ؟8 دلل لوُسَر

 .(ح) هللا بع اح «َقاحْسإْئء لَ اَندَح - ا ميج + ف

 َنَع؛ يميل ُناَميَس اربح 4 ءكَرابمْلانْب هللا دبع انَدَح «باَتَعَو

 لاق :لاَك راَسيِنُب لقْنَم نع ءهييأ نع - يداهتلاب سِيلو- َناَمْثَع يبأ

 0000 مكارم ىلع اَهوولا 48 هللا لوس
 [1:0107 :عجلر] . (سي) ينعي :هئيدَح يف َقاَحْسإ نب يلع لاَ

 :لاَق. ِنّسَحْلا نَع «فْوَع اَنكَلَح ةَفيلَخ ّنْب ةٌدَوَه اًنلَح- ٠١

 يّنإ :لاقق دويدار ءنآك ءهيف لفك أضر راَسْينبلقعس ضر

 ملهي يعْرتلما نم: :ُلوُقَي « هللا لوُسَر نم هعمَس انيدح َكلئدَحُم

 .ٍماَع كم ةريسم نم دوي اهحبرو هللا حير جيل ؛ةحيصتي مُهطحُي

 ةلؤل «َنآلاَو :َلاَق ؟ ّنآلا لبق اذهب يتتدَح تنك لأ : دايز نبا لاَ

 [؟0 041 :عجارإ . هب كئدَحأ مل يلَع تأ يذلا

 ناحلم ِس ةَداَتَق ثيدح

© 
 ريامو مرش

 نب سأ انكدَح ؛ماَمَهاَنكَلَح ءدّمّصلا دبع اَنُنَدَح - ١ ةم

 ناك :لاَك هيبأ نع ؛ يسيل اَنْ هاك ِنْب كلما ديَع نَع «: نيريس

 :ةرْطع ميل ةرشع ثآلك ؛ «ضييبلا يلام هاّيصب رم ما 8 هللا لوس

 اةذهلنن :عجار] . رطل ٍمْوصَك يه : لاَقَو «ٌةرْشَع سمخحو

 (18/هزتسخو لاك. ٌرمَتعم اَنئدَح + راع ا ؟ترشسلا : :َلاَق نام : َلاَك لوا يش 5

 يحلم باق ناحل « لاق. ريتش ننال هيلع يأ
 ءقةعع

 حست هلو داك ١ ل6 .الققل دهن ىلع ا ل

 .ههْجَو ىَلَع

 وب مُيرهَو نيعم نب ىَبحَي انئدح : [هللادْبَع انئدح]-" ١45" ٠

 هلم ركل. . رمت انكلَح لاق .ةرْمَح
 نَع «نيريس ْنْب سن يئدَح ؛ةبش انئدَح هب انئدَح - - 76

 ناك هلا َلوُسَرانأ ؛هيبأ نَع «ةبلعتِنْب سْق يبن م لبر كلما دبع

 :لاَقأ رهشلاٌماَيِمنُم : لوُفَيَو يضيء مايصير

 0[ :عجار] .رهذدلا

 نَع «ٌنيريس ِنْب سّنأ نَع «ماّمَه اًنئدَح حور اننَدَح ٠١7

 قف هلال ناك : :َلاَق  هيبأ نع ؛ يقل لحلم نبات نب كلل دبع

 صن نأ انمي
 َسْمَخَو ؛ةرْشَع عيرأو «ةرشع ثآلك «ضيبلا يلا مو 000

 [10100 :عجار) . ره ةَيهَك نه :َلاَكَو «ةَرْشَع
 ةَبعش اَنكَدَح حور اَنكَدَح /١٠١641-

 نَع تدَحَي َناَحلمآَنْ لاقْنملا َنْب كلما َدبَعتْعمَس :َلاَ.نيريس
 57 اوس ناك : َلاَق- ل هللا لور باَحْصأ نم ناكو- : لاك هيبأ
 ا :عجار] ٠ را ماّيص نه : لشي «ةئالتلا ضيبلا ماي مايصب نرمي

 نب سن تعم : لاك

 / يباَرغأ ثيدَح

 هج -
 نيد نع .ةيش اك ءسخ هوا اتَح 1١ هرم

 5 ا ا

 ايِباَرعأ نع ثدَحي ًافرطم تعمس : لاك. لآله

 [107197 :عجار] . ةكوُصْخَم الْكَت ب هللا لوُسَر

 ةلهاب نم لُجَر ثيدح

 يبأ نع يريَّرجلااَمدَح «ليِعاَمْسِإ امدح - 79

 نَعوأ اًهيبأ نع - ةلهاب ْنمروُجَح-ُةَبيجُم يكد : لاق. ليلّسلا

 م مع
 اَمَوأ : لاق ؟َتْنآْنَم : لاَقَف هرم ةجاحل ل هلا لورا :لاَك اهمع

 :لاث ؛ لوأ َماَع كنب يذلا ؛ يلهابلا انآ : لاق ؟َتْنَآرَمَو : لاق يضرم

 معا سس ل 0
 انك ؟ىَرأ امل ملَباَم :ةتسَح كُئتيحَو كوكو كُسْسجَو يي د تك يَ

 0 لاَ اللة لني ترطل مهل ين
 و سةر سلا سا ةيصص #ظم

 مص « تآرمثآلك ؟َكَسْفن بدَمْتنأ دَرَمأ نم ؟كَسْفَت بعت نأ رم

 ع رع سم رار

 : لاق ينديزتاذأ بحأ ينو وك دجأ نإ :تلُق ناّضَمَر رصلا ٌَرهَش

 :لاَق لاق « ينتاب حأ ين «ةوُك دجأ ين : :تلُق «ريشلا نم موي مصق

اَق .«يتديز نأ ب حأ ينو «ةوُق دجأ ين : :ُتلُك «ريهشلا نم نيمو
 و :َل

 كوشي :تلق : :لاق ؟رهشلا يف نيَمويو ربصلا هش نع ٠ ينبت



 960 حج

 يل نك "يي اسال 00

 .رطْفأَو

 نييرصملا دنسم ىناث

 يفق امل يعي ثيدَح
 نع ءِنَسحْلا نَع «ةداتق نع مَ انئدَح رياح

_ 20 

 لاقي َناَك : هداك لاَ فيقك نم َروعأ الْجَرنأ ٠ يَا َناَمَْع نب هللا دبع
0 
 3 يبناذأ ناَمْنع بهي : :هل لاقي - ًاريَخ ه هلع ىَنتُي يكف ورع

 ةَعُمس ثلانلا مْوسِملاَو فوُرْمَم يناثلا مويا «قَحَُمِيلَوْلا : َلاَق

 اةيركتشإ :ةديرب دنسم يف يتايس] .ءاَيرَو

 نع ُقَداَنَقاَنئدَح ؛ماَمَه اَنثَلَح ءدّمّصلا دبع اَنْنلَح 01
 َق- فيقت نم روع ِلَجَر نع ؛ يتلا نامل نب هلل دْبَع نَع ٠ ءنَسَحْلا

 ام ير الق امل نب يمر همس نكمل «فورعَم هَل لاقي َناَكَو : دات

 ها ماع
 (15/8) ينال «"وَح ٍمْوَيلوأ ةَسيِلَولا َلاَق 4 هللا َلوُسَر نأ - هما

 . ءايرو ةعمس ثلا ميلا :فورعم

 .نل

 .٠ - - - 0 7-00 ل -

 ٍبعك ينب دحأ كلام نب سنأ ثيدح
 «ةبآلقوبأَناَك :َلاَك. ُهبوُي انكدَح «ليعاَمْسإ انئدَح - دقاضت

 ينك: لاق ؟هيئدَح يذلا يف كلل لَم : يل لكم «ثيِدَحْلا اذهب يئدَح

 تأ :لاَق ٠ كلام نب سن هل لاقي يل بير ينكدَح : : لاك يك ؛ هْيلَع

 ىلإ يناَعَدَ «لكاَيَوُهَو هاو «اتذخأ يل راجل لبإ يف قف هللا َلوُسَ

 نإ كللد نع كَربخأ مله لاَ : :ئأ ءنذا : َلاَقَك «مئاص يّنإ : :تْلّقَف « هماَعط

 ىَلبحْلا نَعَو «ةآلّصلاَرطَشَو ؛مْوّصلا رفاتُسْلا نع َعَبضَو ىو كرته

 [15؟65 :عجار] عضرمْلاَو

 ٍماَمُط نم'تلكأ نوكأ الأ :؛ لوفي «فملتي كلذ دعب َناَكإَو] : َلاَق

 .هْيلإ يناَعَد يح كف هللا لوُسَر

 نب ِهّللا دبع اَنْئَدَح «لآلهوبأ انئدَح ءدّمّصْلا َدْبَع اًنئدَح 647 7١-

 - رب ينبوُحأ بسك ينّيدَحأ- كلام ِنْب سِنآ نع ٠ «يريشُفلا ةداَوَس

 ل هللا وُ وُ ىلإ تفلطلاَف ٠ قف هللا لوُسَر لْيَح اَنيلَعَتراَغأ : :َلاَق

 َرَكذَف. .مئاّص ين :تلَُق «لُككُهَا :ّىل لاَقق ٌلُكاَيَوهَو هلت
 [19561 :عجار] . ُثيِدَحْلا

8 6 
 كلام ِنْب يب ديدح 13 اه

- 2 - 
 .(ح) داق ينَربخأ بش انئدَح «جاَجَح اًندَح - 0

 507 ايتو رابح نييرصبلا دن دنسم

 لع صرع نيرا للا

 ىقاأ نب رز تضم لاق. ةداقق نع بي يكدَحَو : لاق. .زهبو

 « كلام نب يأ نع نع
 يي

 وأ هْيدلاو رد ْنَم : : لاَق هنأ ؛ لل يلا نَع

 [ا9؟8 :عجارإ] . ُهقَحْسأَو للا دَدَمْبأَ كل دعب مرا َلَحَدمتاَمُهَدَحأ

 »يف مو

 (ثدحي

 . 0 93 4 ةماح

 نم لجر ثيدح

 ٍدْبَع نَع داق نَع هب ينئدَح «ٌجاَجَح اَنئَدَح - "6

 لائق يئن : :هّمَع نَع ٠ «'يعاَرخْا همس نب لاَمتملا يب ِنَمْحّيلا

 - مُكَموي ةيقَب اوموص : َلاَق ؛ انلكاد كان : :اوُلاَقَف ءْمْوَيْلا اوموص : 'ملسأل

 [3341/1 780:6 :رظنا] . - ٌءاَروُشاَع م موي ينعي

 2# ل 30 ل -

 ثراَحلا نْي كلام ثيدح

 #2 ساق هاش

 يلَع تعمّس :َلاَق.ةبمش يعش انجح «ِرَفَعَج نب لمَحُم انئدَح ١ هك

 ساس
 :هَللاَي- همْوَق نم ٍلُجَر نَع ؛ « ىقوأ نا ةراَرذ نَع «ثدَحُيدْيزَنْبا

 مّض ملْسسَميأ :َلاَق هنأ ؛ ؛8 يِبنلا نَع دس كلامنا وأ“ كلام

 ةنَجْلاهَل تّبَجَو «يفَْسَي ىّتح هبارو هماعط ىلإ ٍن يمل نيو َنييأميتي

 ءراّنلا نم هَكاَكَف ْتْناَك ءاملْسم الجرو ةَبقر ودع لساني دبل

 مس مما سه
 [151974 :عجار] هللا هدَحِبَأَف َراَثلاَلَخَدَق ءامهدحأ وأ « هيدلاَو َكرْدأ نمو

 نمبر نع ءانربخأ دير نب يلع : لاك. ميِشَه انئدَح -٠؟١ 41/

 َنَم : :ُلوُشَي ف يلا عمل مهن لجو «ثراَلا نب كلاَم نع ؛ ىَقْوأ

 اتبَجَو هلع يذَعْسَي ىَتح هبا هماقط ىلإ نمل نيو َنييأميب من

 هع يقم ويقع عاف
 لُكِب ىَرْجُي ءراَتلا نم هَكاَكف ناك املس اما قتعأ نمو عهَبلا ةنجلا هل

 [ :عجار] . هنم اوضع هنم وضع

 ةملتس ند ورمع ثيدح
»4 

 «عيكو اَنئدَح - نيمو نيرشعَو نام ةَنَس- يبأ يتدح 4 ١١-

 ْمُهْنأ ؛هييأ نَع «ةَملّسن رمح ينكح «يمرجْلا بيحس انئدَح

 ْنَم هّللاَلوُسَراَي : :اوثاق ءاوُقرَصْنيْنآاوُاَرآ امل ٠ كف ينل ىَلاوُسك

 ٌدَحآ نكمل : َلاَق ٠ نارشلل انخاْوأ ؛ نآرلل ْمَج مكر : لاق ؟انمؤَي

 ُتلُكف ملغ انآَو ينو : َلاَق «تمَمَج امرشا نم مَمَج مَْقلاَنم

 ُتلكآلإ مرَج نم اسْجَمُتْدهَشاَمَق : لاق« يل ةلْمَش يلو مهو
 .اذَه يمي ىلإ مهزئاتج ( هك )ىلع يلصأو مهما

 نْبوِرْسَع نع بوي انا « :ليِعاَمْسِإ اًنْكلَح 8

 ماتا: هم ليعاَمسإ لاق َكو) نابل ناك ءرضاَح ىَلع انك :َلاَق .ةَملَس
 ىلع تشل مولا هلل لورد نما راني

 .ميمالو قبو ءنالل يفر هللَلوُسري ناو بس

 اوس 8 هللا اوُسر لاق :َلاَقَك مه مَجَرَ هموق مالسإب يب أ قلنا



 مهي اوُدَجَواَك - يطع ءاوح ىلتل اوس اور :ل6 اك كرت 08

 اذإتْنُكَو درب يَلَعَو «مهبتي صق مآلُغ اَنآو ينوُمدقَك « ينم انآ رك
 »يا رادع

 الوجع لوقت اًنيْلَص امَلَك « يروح ودب اتصلت دَجَس وأ تعكر

00 
 هب حرف هنأرَكَذَ ءاصيم يلام : لاق مُكئراق تلم نع اوُطَخ : يره

 [15991 :عجار] ًاديدش احرف

 نع ٠ «يتربخأ اَذَحْلا دلاَخ : لاق. ٍمصاَع نب يلع انئدَح - دةاعكحت 2

 لوُسَر لبق نم نابل انتا تناَك لاَ. ةَملَس نب ورْمَع نع ؛ةَيآلق يبأ

 كرما محمول :َلاَق 8 هللا َلوُسَرنَأ ءَنوُمَدَحُيَ "مهر قست 8 هللا

 . ًانآرق

 هيميق <

 ةذوه شر دلاخ نس ءاّدَعْلا ثيدح

 ينئدَح ءورْمَع وبأ ديجُمْلا دبع يسُئَدَح «عيكو اَنئدَح - تسلل

 موي سالب طْخَي ف هللا لور :َلاَق .ةَدْوَه نْب دلاَخ ْنْب ءاَدَعْلا

 .نيياكرلا يف ًامئاق «ريعَب ىلع ةَقَرَع

 اند يري مارت اقدح نوح - رسل

 انفلطلا : :َلاَق- يِلْيقُْلا ديِجَمْاُدْبع : :هل لاقي - ليقع ين نم ربك بش
5000 20-7 

 :ُهَلُلاَقيةّلاَمْلب ءامنأ ٠ انلَركد دقو «بلهملاَنب ديزي جرح َيلاَيلاجاَجبُح

 ءاَنلحاَوَراَنحَأَف (قبئراانَي تح امج اًنكساَنم ايِضَق اَمَلَف «(ّبَجَرلا)

 :لاَق ءنوُندَحَتيدوجصَحُس عاب لع هرفي ىلا ىَتَح افلا : َلاَق

 هَبحص محن : :اوُلاَق ؟هّيب نيأ ٠ الف هللا َلوُسَر بح يذلا اَذَه : :املُك

 َوُهاَدِإَف انك َنذأَف :َلاَك.اًسّلَسَف « تنل اني ىَتَح اَنفلَطْناَ ديب كاذَهَو
 ومع تاو هل ريب ل هل
 يذلا تْنأ : دل) "يبالكلا دلاَخ يملا هلل اَّقِب عجطضم ريك خيش

 ٍلوُسر بات مكفول مل: لاق ؟ق هللا َلوُسَر َتْبَحَّص

 اَم ءمُكباَبَح "رم :لاك ءةّرصبلا لهأ نم : انك ؟متثأ مَ: لاق ؛ يلإ هلل

 ةلرابت كل باك ىلإ مدسَرُم ١ :اَنلُق ؟٠ بّلَهمْلا ْنِئُيَيَلَمَ

 ؟كلاَذ نمّوُهاَميِف ةلاكْنِمَوُه ايف : لاق ف يبل هس ىلإ «ىَلاَعَتَو

 نإ :َلاَق- ديزي ماّشلا له ينمي ؟ءالؤَم وأ ءالؤه ع تن ايأ : تلق : لاق

 لاق لكَ ال- اودشسرتو اوس ودق انإاودشرَتو احلم اودع

 يداني ني نياكرلا يف ئا وهوة موي هللا لورد - تأرم ثآلك

 كوس اوُلاَق ؟اَذَه ْمُكَمْوَي يأ ءساّنلا اهي اي «هتوص ىلعأب

 ب يأك :لاَك. ملعأ ُهْلوُسَرَو هللا : اونا ؟اَذَه ْمُكْرهَش رْهَش يأ ٌَلاَق

 مُكرهَشَو ماَرَح ْموَيمُكُموَي :لاَك ؛ملعأ هنوُسَرَوُهَّللا :اوُناَف ؟اذه ْمُكَدلَب
 مُكلاومأو مكءامد نإ الأ :َلاَقَف :َلاَق «ْماَرَح ٌدّلَب مُكَدْلَيَو مارح رهش

 ىلإ اذَهْمُكدلَب يف ءاذَه ْمُكِهش يف اذه مكية « مارح مُكَيَلَع

 مقرمُت :لاَق٠ ْمُكلاَمْعأ نَحمُكلاَسيي ىَلاَعَتَو َكَراَبَت مكبر نوت موي

 ًارارمَركْد مهل دهسا مهلا مهي ها مُهّلا : لاَ ءامّسلا ىَلإ يدي

 .ةَركدمك يرنأ ا لق-

 2200 . معو

22 
 6 ك0 ل اا

 اَتككَح ءنَسَحْلا نَع

 8 هللا لوسَرل يوأتل انك نإ :َلاَك (” ١ر/ه)ف هللا لوُسَر ب حاَص رمح
 [19771 :عجار] . دجَس اًذإ هْيبنَج نع « هْيدَِب يفاجي امم

 «دشار نْب داع اَنكدَح «عيكو اَنئدَح - لول

 والو

 انس هلل وُ يو َلاَك 5. هلل ورايا أ يك

 19771١[ :عجار] . دج اَدِإ هيبْتَج نع ِهْيديِي يفاَجي

 يدبعلا راحص ثيدح نِمَو
 ه2 -

 دبع نب ديزي نع ءراّسَي نب كلاحضلااَنْئدَح «عيكو انئدَح - 0"

 :َلاَق. هييأ نع يدب راَحُص ِنْب ِنَمْرلا دبع نَع «ريخشلا نب هللا

 ءاًهيفُدِلآةريرج يف يلدا ماَقَسملُجَر يْنإ لا َلوُر اي: :ُسْلُق

 [#1509 :عجارإ . اًهيف هل نذأق : َلاَق

 السلا يبأ نَح يرانا ورا نبدي اَكدَح - يسلب

 تعمس لاك . يأ نع دلما رحم بحد نع «ريخشلا نب
 هم 09

 "ل يبيك

 :عجار]. اَماَرق ىلإ ْبَسْنتاَمْنإَمَجَحْلانأل برَعلا يسيل تْفَرَمَ

 [الدد؟

 -_ 2 يِنّرَملا ورمَع نْب عفار ثيدَح

 يئدح «لعمشتملاانئدَح ءديعسني ىَيحَي يَ - دءادكدأك

 تعم :لاَ ينّملاوِرْمع نب حفار َعمَسُهنأ «ينّرملا مكسب ومع

 .ةّنجلا م5 ٌةَرَجتشلاَو وعلا :لوُقَي -فيصو انآو- :لوُشي 8 هللا لور
 1 [16097 :عجارإ

 1 نيام اد :اوُناَق ناَفَحَو رضا وأو هب انَدَح - قسد

 اك :َلاَك نك يبأ نع ؛تماّنملا نب هللا دبع نَع «دْيَمُح نع «ةَريُمْلا

 ٌدواَجي ال آل نارا َنوُوَرْفَيامْوَق يأ نم يدب مَنِ : : هللا لور

 آلم ءةّبرلا نممْهّسلا ٌجيرْخَياَمك نيدلا نم نوُجرْخَي مُهسيتآلَح
 ياه عل
 315117 د17 :رظنا] . ةقيلَْاَو قلاش « هيف نودوعي

 ٍمكَحْلااَخَأ :زهب لاَق) «ًاعفار تيقَلك : تماّصلا نبا لاق

 هّللا ل اوُسسَر نم تغمس دق آضيإ انآو : :لاَك .ثيدَحا اذه هئدََق (ورْمَع نب

 ميتا كتل :رظنا] . 2

 يِراّمغْلا ِمَكَحْلا يبأ نبا تْعمَس : لاق ٌرمتعم اَننَلَح 8

 تنك :َلاَق. راقت رش نوفا يلع ع « يتدج ينكدَح : :لوُقَي

 ًامآلُغ اماه : :ليقك ؛ ءاقق يِبلا ين اق ءراّصناللالَخن يمُراملُع انآ



 - نييرصبلا دنسم

 "هلا ينل ملغ اي :َلاَقَق ٠ فيلا ىلإ يب ين انت يم
 مث ءاَهلفاَّسأ يف طْقْسَياَم لك َلْخَشلا ٍمَْتآلَ : َلاَق «لُكآ :تلُق :لاَق اوه شالو

 .ةنطب عبشأ مهلا :َلاكو يسأر َحَسَم

 1 لا وعني لعمل دّمّصلا دبع انيدَح

 تا :لاَك ينل ورْسَع نب عفار نع يوما مكسب ورع انئدَح

000 0-0 000 
 يف ةَرَجّشلاَوةَوْجَحْلا : لاذ «ةَرْخُلاوةَوَْلا :لوُشَي هللا لوس

 [7 0545 :عجار] . -لعمشملا كش - ةّنجلا

 نب لعَمْشُمْلا انَدَح «يدْهَم نب نَمْحرلا دبع اَنندَح - -”دككأا
 رشق قش

 ورْسَع نب عفارتعمس : :لوُقي مل َنْبوَرْمَع تغمس : لاق. سايإ

 َنمةرْخصلاوةَوجَعلا : :لوُقَي # هللا لوُسْرْتْعمَس : لاق. ينل

 اكدت ١ :عجار] .هّنجْلا

 «ٌدِيَمَح اَنكدَح «ةريغملا نب نامي انئدَح «ناَّمَع انئدَح - 7 كتل

 :نإ 8 هّللا لور لاق : :لاَق. ٌر يبأ نع ءتماّصلا نب هللا دبع ننَدَح

 نم نجري «مُهميقالَح ٌزواَجُي أل نارا َنوؤرْفي امو يّمأ نم يدمي

 َقّلَملاَرَش هَل َنوُدوُعَيالمُ «ةّيمرلا نم مهّسلا جَرْخَي اَمَك نيذلا

 [50501/ :عجارإ. ةّقيلَحْلاَو

 ًاضْي انآو :لاَقهئئدَحف فار ةتيقلك تماصلا "نبا لاق - “7١71
 [لتم :عجار] . (""/ هرفق هّللا لوُسَر نم هتعمس دق

 عّرذألا نب نجخم ُثيدَح

 2 هه ا ل رن دمحم اًنئدَح 65
 ي# سه

 ار يضر .ةجح يفق لا ث ينتب تسال

 ءادُحأاندعص ىّتح همسات : َلاَق «ةّئيدَْلا قرط نم قيرط نم جراَخ
 مص

 مرو سس سو مس ام سل 2
 - :ُديِزيلاَق- امله اهدي َمْوَي يراهم ليو : لاق ةئيدَمْلا ىلع لئاَ

 ُةَقاَع : لاق ؟اًهَترَمَت لُكأَي نم ءهّللايِئاَي : تلق : :لاق «نوُكَتاَم بَ

 لكب هات اهَلْخْديْنأَد َداَرأ اَمَلُك ؛لاجدلا اًهّلْخَدَي الو : َلاَك «ٌعابسلاوريطلا

 اًذإ :َلاَق دجُْمَمْلا با انك اذِإ ىَّنح اَنَبْفأَمُت : لاَ الصادم اهنم بنك

 الفان هللا يا تل :لاق ؟اقداّص هُوَُتآ َلاَق :يلَصيلَجَر
 ل :لاَك.ةلّص ةّئيدَمْلا لأ رثكأ َلاَكْوُأ :ةّئيدَمْلا لْهأ نّسْحأ "نم اَدَهَو

 م ع قسما د نال

 7-0 ا اول اد

 [اة188 :عجار]. هوحَن رَكُذُف . ٠ .ملسأ نم لج 8 رحم ٍََ

000 
 دبع 2 هرثبوبإ اننَدَح ةَئاَوَع وبأ اًنْئدَح ,نافَع اًنكدَح '؟ 3

 اَنع لاكن جْحم نع ؛ يلهابلا ءاَجَّر يبأ نبا ءاَجَر نع « قيقش نْب هللا

 امو
 . (عرألا نباوهو

0 

 نيهَللا دبع ن نَع ع ,'يريرجلا نع

 ماسلا هما

 تاذ نّجحم عمات : ءاَجَر َلاَق :لاَق. ٍمذألا نب نجحم نع «قيقش

 باَب ىلع يملسألا ديري اندوق «ةّرصبلا دجْسم ىلإ ايها ىَتح « م موي

 كش :هللاَقيلجَر دجْسَملا يف ناك : لاق ءًسلاج دجْمَصّلا بابن م

 ٌةدْيري ناَكَو :لاَق-ةَدْيي هيلو دجُسَملا باَب ىلإ ايها مك ةلصلا ليطُي

 :لاَق ؟ةَبكَس يَّلَصَي امك يلصْتألا «نَجحم اي : لاك - تاَحارم بحاَّص

 هّللا َلوُسَر نإ : :نجحم يل َلاَقَو : لاَ «مَجرَو نيش نجم هِي مل

 «ةّئيدَلا ىلَع فراك ؛ًادحأ دعص ىّنَح يشنَيَق طنا « يدَيدَحأ لف

 لاجل اين «نوُكَت امِرَمْعأَك اًهله هلم ا اري ؛ةيرق نم اهم ريو : لاق

 َرَمَحْلا مث لاق ءاَملْخْديالَ ءاتلصُم كلم اهب نم بالك ىَلَح دج
 ديلا فيلو كوش ر ىأر دجْنصْا ةدسب انك اذ ىّتح

 نم :4 هللا وُسَر يل لاَ : لاق 05 يو دجْسيو 24 و دجسو

 اََهَونآَف انه هلل َلوُسر اي: تلق :َلاَك. هل هيرطأ تحف : لاق ؟اَذَه

 اذِإ ىَّقَح «يشْمي قلنا مث لاك كلهن هْممْست ال تكا :لاَق ءاَنَهَو

 َرْيَخ نإ ؛هرَسِآْمُكيد ريَخدِ : اقم ءيديض كر هنكل «ةربُح دنع انك

 5 رام

 2 ءداَمَح اًنْئدَحَو : َلاَق - 55 1

 [ هلبقام رظنا] . را كيد ريحا مرسي كني

 ماهي 5 527 5
 راصنألا نم لجر ثيدح

 يومان مروع شو
 .(ح) ماَشم اَنئدَح ءرفعج نب دمحم اًنيدَح 0

 نع يللا يبأ نع «ةَصَْح نع ماقهانأبأ :لاَق. ديزي

 ٌليرأ يلهأ نم تْج رح :لاق (راّصنألا نم ٍلْجَر نع :دي زي لاَث) يراصنألا

 جا طق هيلع ل مهم لْجرو مئاق هبات ذو ف يبل

 ينْرأتلَمَج ىّنَح 8 هلا لوُسَر ماد هّللاو : يراصنألا َلاَنَك : َلاَق

 َماَقْدَقَل هللا َلوُسَر اي :تْلُق فَّرَصُنا امك «ماّيقلا لوط 'نم ف هللا لوُسَرل

 :تلُق ؟يآر دقو لاَ ءٍمايقلا لوط نم كلل يثرأت لَعَج ىّتح جلا كب
 ام «مآلّسلاهْيَلَع ليرُبج كلذ : َلاَق آل : تلق َوُهْنَم يرذآ َلاَق ءمَعَن

 َتنِلَسْولَكْنِإ اًمأ :َلاَقَمُت ,هرويسُهلأ تلتظ تح راجلاب ينيصوُي لأ
720000 

 [8141 :رظنا]-. مالا كيل در هيَ 4

  (يبثلا عمتس جر ثيدَح
 2 ل 1 رك

 مو ماض م مام

 وسر ايل َلاَنك ا م نق ؛هسإ ىلع دعو كل ياو
 - دوُيلا ىلإ راَشآو- مهيلَعب وُضْنَملا ءْؤَه : لاق ؟ َمْنَم هللا

 531١15[ :رظنا] - ىَراّصتلا يني لالا ءالؤَم : لاك ؟ءالؤهْنَمك : لاَ



 مب رب سرس ساس
 :لاققجرءءاَجَو :ن َكاَكَ- 7 5

 51١١15[ :رظنا] . هل ةءاَبح يف ثلا ىلإ لاق اق نلف كمالغ

 ومو ا ئه

 يزهَجلا ةرم ثيدح
 لس 8

 0 :لاَق. ا ولا

 ف جهت (88 هلال وسر لاَ : لاق هئيدح يف رعب لاكو) 8 هللا
 ساس ع ءس هعق ةماس

 ٍعِماَجَسبْت دَخاَفْت بعت لاق ّقَحْلا ىَلَع ُهَعَم ْنَمَو اَذَهَق « يصايصلاَك

 [50547* :رظنا] . كن «َناَّفَع نب ناَمْثَع وه اَذإَ هيون

 [؟:349 دشييدحلا رركم] . اند - 17١7

 سا صا ل ىي# 6 ماس - 0 0-5 ل -

 ةلاوح ند ةديزم وأ ةدئاز ثيدح

 ريافرلا سمو
 نب هللا دبع اًنئدَح ء«ِنَسَحْلا نب سَمْهك انأبنأ «ديِزي انئدَح - فيفي

 :لاَك ةلاَوَح نب ةَديِزَمْوأ هدر هللا نمل جر ينئدَح ( قيقش

 يبل لَو «ًالَرْتَم سانا لَن «هراقسأ نم رس يف هللا لور مَ

 هبتاك ريخَو مريخ سيكو « يل ةجاَح نم لم انآو ينآرق «ةَحْوَد لظ يف ف

 ءينَعاَهلَف :َلاَك هّللا َلوُسَر ايَمالَع : تلق ؟ةلاَوَح نبا اي كيتا : لاق هع ممم 22-5

 نبا اي كبتكتأ : :لاَّعك :َلاَك كلذ نود تون مث : لاق. بتاٌكْلا ىلع لَقأَو

 ىَلَع لق «ينَع اهَلَف : َلاَقإ هّللاَلوُسَراَي اَيَمالَع: تلق ؟ةَلاَوَح

 ءركبوُبأ باكل رْدَّص يف انف ءاَسهلع تست جم لاَ . بتاَكْلا

 ؟ةَلاَوَح نبا اًيكيكتا : لاق 5 ءريخ يف لإ تكي نَمهّنأتظَ َمْعَو

 يف روُتَت ةّنثف يف عنصُت فيك ؛ « ةَلاَوَح نبا اي :لاَقَق هلا ين ايمن اًيمعت :تلقك

 َلوُسَراَياَئاَم عنصأ :تلق : :َلاق ؟رََب يصاّبص اياك ضرألا راطأأ

 اًهيف ىلوألا انأك ةنثف يف ْعَنصَتفيك :لاَكْمُت «ماشلاب يلع َلاَك.هّللا

 تسع نوُكأنآلَو «ةّرخآلا يف لاق فيك يرْذأ الد لاق ؟بئرأ هَ

 [317374 :رظقنا] .٠ اَذكو ذك نم لإ ْبَحأ ةرخآلا يف لَكَ

 ةلاوح نب هللا دبع ثيدح

 يسئدَح «بويأ نب ىَحَي انكدَح ؛قاَحْسإ ب ىَبحَيانئدَح - <« ل ع سرك

 3 ةلاوَح نْب ِهّللا دْبَع نع ٠ طيقل نْبةَميَر نَع :بييَح يبأْنب ايزي

 « يتروُم «تارمثآلك ؛ اَجنْدَقَف ثآلك ْنماَجتَْم: :لاَق هللا لوس

 مدع
 [17 ؤ4 :عجار] يطعم قحاب ربطصُم ةُيلَح لْثقو «لاجَتلاَو

 م ساس م
42 

 نسب مشاهو - ٍمشاَه يدب ىلوُم- ديعّس وأ اَنثدَح - يفسدنن

 نْب هللا دْبَع نع ؛ لوُحْكَم اندَح «دشار نب محم انئدَح : لاق. مساق

 َلاَقَث سيلا هْنْجَو ءماشلاب دج وكيس : : لاَ كف هّللا َلوُسَر نأ ؛ سَ

 َكْيلَع : 02 8 الوراق لك لوس [ يخت 8

 000010 م يل

 ماثلاب ين لثكتذك ؛ىلاتتو لري للان 066/9 نم قس

 هلهآو

 . هنمبي حليق : نب كرم : رضْلاوبأ لاَ

 ةّماَدق نب ةّيراج ث ثيدح

 هلو 0

 يدمر هيما نيك سل

 طارش رم قالا 012 نع « سيق نب

 انك .هيعأ يّلَمل يلع لأ يدي الوك يل لك هللا َلوُسَر اي: نع

 تام يعد يح هيلع: بْنَ : 8 هللا لوُسَر

 1505٠[ :عجارإ . َْعْنَتآل :لوقي

 نع « يبأ ينربخأ «ماَشه اًربَخأ « ديعس نب ىبحي انئدَح - 3” فوه

 عم يهمل عع

 اي: :لاَقآلُجَرانآ ءَماَُقنْيةيراَج : َةللاَقيهَلمَع نع ٠ سيق نْب فلحألا

 [1105 :عجارإ تدارك. ."يَلَع للثأو الوق يل لك ٠ هللا لوُسَر

 ١١178 مهو هللا لوُسَر اي :تلق) :ماشه لاك ىَبحَي اًنئدَح .

 .نوُلوُفَي مهو : لوفي ديعَس نبا ىَحَي ينمي 8 يلا كرذُيْمَل َنولوفي

 نع هيأ نع ؛ةَورع ني ماَشه اند «ةَيوام وب دَح - 6 ١
 ىأهّنأ « يل مَع ينّكدَحَو : لاق“ ةَماَُق نب ةيراَج نع ؛ سيق نب فتحألا

 َرَكذَف.. .للفأو يّنقنْيانبَس يسْلَع ؛ هللا لور اي: :َلاقك 8 هللا لوس

 علب :عجارإ] . ُثيِدَحْلا

 8 يبَتلا ىآر لُجَر ثيدح
 0 هج ا

 :لاَك. ٍللّسلا يبأ نع «يِرْمرجْا انكدَح دي انكدَح - فىسلرن

 رهن يما يآ يِئدَح لاق ميقبلب سلجم يفلُجَر اً اًنيَلَع فو

 موي اهب هك دهشأ ةكدّصب قدّصَقَيْنَم : ودك عاب هلل كوس

 َقَدَصنأ نأ يرأ انآو «نيئولذأ ؛ ءأثول يتماَمع نمتلك لاك. ةَماَيَقلا

 ملو لج َُرءاَجَق «يتماَمع يلع دَقَعَت ءْمَدآ ينير ام ينكرذأك «٠ مهب

 ةئاث عيلان ؛ مآل هنم رقم داو دش الجر عقيب
 #2 جمع م

 هذه كنود : لاق. مَعَن :َلاَق.ةَقَدَصأ ؛ هّللا َلوُسَر اي َلاَقَف . اًهْنم َنَسْحَأ

 ريع ٌريَخ يهل ِهّللاَوَ ذهب قدَصَيي اذه : َلاَقَق ل ُجَر مَرَملَف) :َلاَق .ةقأَّنلا
 مهل و م امضم ماع

 او كسْيَحَرْمَب تيذُك : َلاَقق كف هللا لوُسَر اهعمسف : لاق. هم

 نمآلإ : اوُناَق ءاثالك , لبألا نم نيثملا باَحْصآللْيَو : لكم «رارم آل

 نع يكن عَمَجَو ءاذكهو اذكه لاَمْئابلاَقْنمآلإ لاك هللا لورا

 يفدهُزَمْلا ءانآلك ءُدِهْجُسْلا د مْرُمْلا حلا دك : لاك مث. هلاّمش َنَحَو هئيمَي

 .ةّداّبعلا يف دهْجُمْلا ٠ شيلا

 2 .يم نا يش #4 4

 ىنرزملا ةرق ثيدح

 سس سس سستسسمب الم بسسس سس سس
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 359 :عجار] ٠ لا نع

 ؛ٌةرُق نب ةَيواَعم نع ٌةبعش اندح 2 رَمعَج نب دمحمو - ىلا ةنرفب

 ءهيبأ نَع «ةرُق

 لانو مُر الهٍمالاّلهأ دس : لاك ف يلا نَع ءهيبأ نَع
 02 ء عشه د

 ْموُقَت ىَتَح «مُهلذَخ نم ْمضْرَيآل «نسروصنَم يأ نمش

 [501 :رظنا] . ةعاسلا

 نع «ٌةَرُق نْب َةيواَعَم نَع «ةّبعش نَع٠ «عيكوانئدَح - ةيطامي
 [1900/ :عجار] . يس أر ىَلَع ف يبل حم حسم :لاَق. هيبأ

 «قارخم ْنْبْداَيانئدَح ميهاربإ نب : ليعاَمسإ انئدَح - 1

 حبال ين هللا لوُسَو اي :لاق الجراد ؛هيبأ نع رق ني ةيواَمانئدَح
 7-0 وع

 نإ ةاّشلاو : لاَ. اًهَحَبْذأ نأ ةاشلا مَحّرأل ينإ : :لاقؤوأ ءاهمح 01 ينإو ًةاشلا

 [163879/ :عجار] . هللا كَمحَر اهّسحَر

 نْبةَيواَم ْنَع ؛هَبعَش اًنندَح (6/8) عيكو انئَدَح 8 ١

 رهَشلُك نم ما ةئآلث آلئماّيص : للاوراق : : لاق هيبأ نع هَ

 [16554 :عجار] . ٌمراَطْإَو رمشلاَ مايِص

 نَع رق نْبةَيواَم نع بش اَنئدَح «عيكو اًندَح - ١11
 :48 يبان هكنباُهَمََو 8 يلا ينأَي ناك الُجَرإ : لاق . هيبأ
 :َلاَ كف يبل هده مح اَمَكُدَللا ككحأ ؛هّللا َلوُسَر اي : َلاَقَق ؟هبحنأ

 ابحت اَمآ : : هيبأل 4 يبل لامك َتاَم هللا لوري: اوُناَق نآلف نلف

 ل
 لم ع

 رسولا لاَ. ةلرطمتبهئدَجو الإ جلا باو نم باي ينال اذأ

 1658١[ :عجارإ] . مُكلكل لب : لاك. زل .ةساا هللا

 ورمل سم 00 مواملشع

 ًئي

 اوسراي

 رباع سه يس سا
 َرَكذ. 0 بلا

 [1ه٠38 :عجارإ . هلم

 نَع رق ِنْب ةَيواَُس نَع تش انأبأ «ديَِياَننَدَح 7
 لريال مكيف ريح ال ماشلا لهآ دسك اذإ : : ف هللا لوُسَر َلاَك :َلاَق . هيبأ

 :عجار] .ةَعاّسلا َموُنَت ىّتَح ؛ ؛ْمُكذَح َْم دواي أل نيروصُنَم يَمأ نم سان
 1 اةكقلفل

 اًنئدَح :لاق . رْضْنلا باو «بيشألا ينعي "نَسَح انئدَح 6 ١-
 لقا هيل نع« نيرا نع ريف هلا دب د نع يهز

 وبأ ريش نواة كح م يح يد يف رطل وب

 32000 :لاَق. رسل يماني كرم زم طر يف

 .مئاَْلا تْسسَمَف هصيمق بيج يف يدي

 0 سيما عيسول ل

 ءاّش يف (اساَيإ يني هاو : :َناق) هبا لو ةيواعم تير اَمَق : ةورع لاك

 *- هل
 [اه3555 :عجار]. نازي امهراَزإ يقل الإ رح لوط

 4م سرع

 يوان طعس : :لاَق. دلال اكَدَح ؛َراقَدَح - 5 7
 مل اعل
 يدي لخذأناُهمواَتْساَك ف يِبنلا تنتآ : لاق. هييأ نع ؛ثدَحي رق نب

000 
 تدَجَوَف :َلاَق . يل اَعَد نأ همسملأ انآ هم مق ٠ يل وعي انو هنابرج يف

 [اودحإل :عجار] . لل هك ضنأ ىلع

 هم هك م سل
 250 :عجار]. هَسأر 1 قرط قا هي ع

 نع «ةرُق نب ةيواَمم نع ٌفيعَش اًنندَح بهو الح

 م ٍماّيأ ةئآلئ ٍماّيص يف لاق. ف يللا نَع «هيبأ

 [16354 :عجار] . ري

520000 
 رطّتلامْوَص :رهشلا نم

 0 همها م 5

 يزهَبلا ةرم ثيدح
4 

 ' م هم رام

 ا و مرر رب ةرياش

 «هيكدح ُهَبحاَصانأ اًمُهْنم دحاو لك رعشيمكو ايد ينام نيزك

 قرط نم قيرط يف اقف للاب مَمْنْحَناَمَنَي : َلاَق .يزهبلا هرم نَع
 يصاّينص هاك ضرألا راطفأ يف روت ةنثف يف وُعنصَم فيك : َلاَقَف. ةّئيدَملا

 اونا وأ َباَحْصأَو اذه ْمُكيلَع لاق ؟هّللا'يِبَايااَممَصَت اونا

 اًياَذَه :تلْتَك. للا“ ت فحل تي تح تطرأ : َلاَق .هباَحْصَآَو اذه
 0 يب كم له موب شوو دق يام اسع

 هباحصأو اَذَه :َلاَقَك . هل نان نب ام َوْم اذ اَذَه :لاَك . هللا لوسر

 .هَركْذو

 هيب ١ - 5 ١ 4-0 هيب فرت 0 -

 ةدلك نب ثراحلا نب : ةركب يبأ ثيدح

 ثوب ذوْمألا اَنكَح عشاق يي ىو ديوب
 اند : :َلاَك ةركب يب نب ضل نَع روم نيوحَيدَح «ناَبيِش

 هك 082 00
 نامه ف هللا لوم لاَ اكتب. «هراسي نع

 روس سو ص500
 شاق ُكْيْعَبَسَم اكَتَساَك «ةّدبرجب ينيئأَيْمُكيأَن ىلبو ربك يف ناهي امو

 بقل لَو ([1/© ]مق لذ ىلع ىلا « نيقصن ارك ةديرجب

 لوبلا يفآلإ ناَبْذَكياَمو ِنَْتْطراَاَك َماَسِلَعَوميهّنِإ : :لاَقو «ةعطق

 . ةّيغّلاَو

 يب نع ؛يبأ ينكح :َلاقةنيع نع سياح 3046

 .(ح) َةَرْكب

 .(ح)ُةئييع اًنئدَح :لاَك . عيكوَو

 / نع هدي نع «ةتيعانأبأ تي

7 0 

 ل وة لزم



 مام روب سرع 2

 68 ناكر هللا“ ياك كلا لجين : يو

 [للتتل :رظنا] . هل رَخَدي

 .(ح) ُةييَع نَع ؛ حي اَندَح 5

 يبأ نَع ؛هيبآ نع ءنَمْحّرلادبَع ْنْب ةَيَع انثدَح «عيكوو

 :رظنا] . اهب َلُمْرَتْأ اكل ان هللا لوُسَرعَماآَرْدََل : :َلاَق . ٌةَرْكَب

 عمدكالا ت4

 . ًالَمَر ةّراَتجْلاب لمرَت نأ : ”عيكو لاَ

 يبأ نَع ءهيبأ نع ٌةنيع اندَح «عميكو اَنثدَح - 7 /

 سل ماع

 رخآوألاٍرْمْلا يف اًهوُسَلا : لوي هللا ل وسر تْدِمَس : :لاَق . ةركب

 :رظنا] . ةّليلرخآذأ «ثآلكلوأ « سْمَخلوأ يقي يي عيساوي هن

 [1 تحمل لحلم

 َنَع ؛ٌةنيبع اًنندَح :ًالاَق. نَمْحرلا دْيَعوبآَو عيكو اَنندَح - 14

 َلَتَقْنَم قف هللا" اوُسسَر لاق :لاك. ٌةَركَب يبأ نَع ءهيبأ
 0 م

 . جا لهل مَرَح «هِهنك

 ا :رظنا] . وح همك :نَمْحرلا ديَعوُبأ لاَ

 «يِرْصَببش «لارطع وب ابرك اَنئدَح «عيكو اًئدَح - 484

 لف يبنلانآ ؛هيبأ نَع :ةَرْكَب يبآ نبا نَع «كدَحي خيش تغمس :َلاَق

 [70ا/04 العم :رظنا] ٠ ةودتلا ىلإ اهلٌرْثحَ قرم مَجَر

 .(ح) نايفس انئدَح « ميكو اًنئدَح

 دبع نَع ءريَمَع نب كلما دْبَع نَع ءَناَيْفَس نَع ؛ نَمْحّرلا دْبَعَو
 يضْقيأل : :لاك ل هللا لوس ذأ بَ هنأ هيأ نع «ةركَي يبأ نب محلا

 [رتالفك ملال لحكم دك :رظنا] ٠ نابع ومَنْ نيب مكاتسلا

 همر مربهدو
 نع « يبسارلا زيزعلا دبع نب محم اندَح «عيكو انئدَح - 716

 نآلّجَعم ناين : :ق هللا لور لاق : لاق. ان. ةركب يبأ نع ؛ٌةَرْكَب يبآل ىَوَم

 شال ناَرَخَوُي ال

 ا 0 ع
 عتاب لدكلل :رظنا] .بَْلا باَذَعَو رْفَعْلاَو

 رع سا هع
 ؟دح ؛ماحشلا َةَمَْلَس وب نامثع اًنئدح «عيكو اًننَدَح - ع "160

 0 :ا9 هلا لوس لاَ :لاَق. هبيأ نَح ؛ةَرْخكَي يب نب مل

 «مُهقارتزواَجي 5 5 هّنوءرقي ب «نآرفلا اب ب مهلا ُهَقلُذ ؛ عادشأء ”انحأ) ثاَّدْحَأ

 رجؤي هنإف « * مَن وُلْلاَق ممول ذم ؛ ْمُهوُسنأَف مُهوُمْيِقل اذ

 [ل١الاو :رظنا] . مهلا

 نَع ءديبع دّيّيع نب سنوي نع «نايفس انئدَح «عيكو انندَح - ا

 َلاَق :لاَق .ةرْكب يبأ نَع ؛ةَلمُْث نب ثعشألا نع ؛ جرعألا نب مَكَحْلا

 ةنجل دبا للامر ءاَيأح يبدا آنت لق نم : ؛اق كلل

 [١7الؤال ,لككمح :رظنا] . اهحيرَدجَي

 نب كلملا دْبَع نع نايم نع ؛ ءِنَمْحرلا دبع نثَدَح - 0-060

 هّللا ل وسَرلاَك : :لاَق. هيأ نَع «ةرْكب يبأ نب محلا دْبَع نع ءريمَع

 مك كو امدعلاو هرم ب
 ينب نم ؛هّلل دلع ارْيَخ «ةَنيْرمو راَمخو مّلسأو ةنيهج ناك نإ ملأ : 2

 ٍنْبِماَع يتب نمو ءالانطع نب : هللا دبع يني نمو «ميمت يبو ءدّسأ

 7 ميس 0 ل ديم

 نم ريخ مه : : يبا : َلاَقَك اوُرسَخَو اوُباَخ دق : لجَر َلاَقَق . ٌةَعصْعص

 هّللا دبع ينبنمَو ءدسأ يتب نمو «ةَعصْخَص نب رماَع ينبْنمَو «ٍميِمّت يني

 [ادالمك لماكا لكحل لدتا :رظنا] َناَئَطَع نبا

 يافع
 نحر دْبع نكح "يري ئدَح «ليعاَمْسإ اند - "كك

 لهنا اك :رمليعاَمْسإاقو) : 30 هيبأ نَع ءٌةركَب يبأ نب

 :لاَق (ْلَجََرَع هللاب ةلارشألا ءانالك ءرئبكلا ربكأب مكب الا: : لاَ ل
 2 ووس 2

 قوُتْعَو «لَجَوَوَع هللابةلارإلا : :لاَقك 8 يلا دنع َدْنع ٌرئاَبَكْلاَركْذَو

 ٌةداَهَشَو «روزلا ئاَهشو اكو سلبت هزاكم َناكَو ءنيدلاولا

 هللا“ لوس َلاَزاَمَق «روزلا ٌةَداَهَشَو «روزلا لوك ا ٌةَداَهَشَو «روزلا

 [70558 :رظنا] . تكس هبل َ ىّنَح اًهُرركَي كف

 «ٌنيريس نب دّمَحُم نَع ؛بوُيأ انآ «ليعاّمْسإ انندَح - ةيدافو

 َراَدعسا دنا نإ آلآ : لاَ هّبَح يف ّبَطَح يلا ؛ةَرْكَب يبأ نع

 ٌةَمَيرأ اهم ارهَش َرَشَع اننا هسا «ضْرألاَو تاَوَمسلا هللا َقلَخ مويه

 رم ْبَجَرَو مرحملاو ةجحلا وُدَو َوةَدْمَقْلا وُذ :تاَلاَومثآلَك ُس
 هةر 0

 هلوسرو هللا : انك ؟اَنَهمْوييأ آلآ لاق ابو ناي ذل

 ايطار لاَ هملما رْيَقب هّمَسُيسُهنأًنئظ ىَبَح د َتَكَسَك َتَكَسَ ُمَلْع

 1 تكَسف َتكَسَف .ٌملْعأ ُهُلوُسسَرَو هللا : انف ؟اََه رهش يأ : :لاَق من ىَلَب :اَنْلُق

 7 :َلاَق مث . ىلَب :اَنْلُق ؟ةجحلا اذ َسْيلآ : َلاَقَك هلم يس

 ريق هيمَسِيس هنأ انلَظ ىّنَح كى َتَكَسَن َتكَسَق .ملْعأ ُهلوّمَرو هللا : :اَنلق ؟انَم دك

 هدف مكانك َلاَك . ىَلَب : انك . ةدلبلا تبل : :َلاَق. همما
 نسف سس © كسه س يه ظلما يوقد

 لكلا ْمُكلاَمْعآ نَع فلان كر رس اد يف ان

 ليل الآ تفل مآل ء ضني م باكر مُكُضْفَيب رضي الآلْص يدب اوم
 قعدم عر ممم درسوو هاهو ع6 م

 مسيوم ضب نم هلى وكيل نمل ٠ مكن بناقل دهشلا

 م < قو لمَحم
 نم هل ىَعْوأ ُهَّمَلِب نم ضب َناَك دق : َلاَق كا اذ َناَك دقو دمحم :لاَك

 [:540:رظنا] .هَعمّس ْنَم ضْحَي

 دمحم اًندح -564
 يثمر هدو

 نَع ءَنْوَع نْبا نع ؛يدع يسبأ ْنْبدَمَحُم
 يبأ نع ةَرْكب يِبأِنْبِنَمحّرلا دبع نع« «نيريس َنْبا ينعي ءدّمَحُم

 لُجَرَدَحأَو «ربعُ ىلع ف يبل دعك مويا كلذ َناَك امل : لاك .ًةَرْكَب

 هنأ انَظ ىَتَح 8 2-5 انمكَسَف :َلاَق . اَدَهاُكُمْوَي موي يأ : َلَقك ,هماطخي وأ « همام

 ريو :َلاَق . ىلْب :اَنلُق :لاَك. خلاب بلآ : لاق. همّسسا ىوس هيمسُيس
 سبل : َلاَقَف. هملسا ىوس همسه نظ ىَّتح انكم : لاق. اذه كرس



 :لاق“ ىلب :انلُق :َلاَق. ةدلبلاب سيلا َلاَقَق . مما ىوس هّمَسيسُدَنأ ًنظ

 يف ءاَذَه مُّكَمْوَي ةَمْرحَك ؛ مارح مُكتي مُكْصارعأو مُكَلاَومأَو مُكءاَدنإِ

 شع ماسلا كف باقل ةماشلا عليا ٠ اذه مُكدَلَب يف ءاَذَه مكره

 .ةنم هل ىعوأ ره نم هيأ

 [0700 :رظنا] . كاَذ َناَك َدَقَق : لجَر َلاَقَف : دمحم لاق

 «هيبأ نع ءنَمْحرلا دبع نب نيب نع ٠ 'هيَشه اًنئدَح - ع "5684

 ةراَتجْابلُمْرتلاَنَِ ف هللا لوُسسر عماني قل لاَ ةرْكب يبأ نَع

 ةكهافإ :عجار] . المر

 دعو
 دبع نَع «ريَمَع نب كلَمْلا دبع اًنربخأ ؛ «ميشه انثدَح -

 آل :8 هللا ٌلوُسَر لاف : :َلاَق. هيبأ نَع «ةَرْكي يبأ ِنْب ِنَمْحّرلا

 [756+ :عجار]. ُناَبْضَع وهو نينا ني دب يضاَقْلا

 :آلاق ٠ ىَنْعَملا «ميهاَريِإنْب ىعيرو ىلعألا دبع اندَح --0

 ىلَعْسْمشلا تفك : :لاَك. ركب يبأ نع ؛ ءنّسَحْلا نع ؛ سوي اًندَح
 و م قع كعامل

 بانو «ةجنسلا ىلا ىلح النشا 8# ِهّللا لوُسَر دْهَع

 َرمَقلاَو ستشلانإ : َلاَقَك ايل بأم اَهْنَع يلِجَف ٠ نيتعكر لصقل

 تْوَصل ناَنسَكْنَألَو ان اسبر قرر لل تاما

 ائيَش انمي ادِإَ تام ملّسلاهْيلَع ميهاريإ هن اكو : َلاَق.دحأ

 5 تك :رظنا] . مُكِباَماَمهْنم فشكي ىَتح اواو اوُلص

 ءنَسَحْلا نَع ء ءُكلَراَبمْا انندَح «ديلولا نْبْفلَخ اندَح - ا

 8 يبل دمع 2 ىلَعْسْمشلا تفَسكلا لاق. هكدَحهلا «ةركب يأ نَع

 [50351 :عجار] . امرك.
 ممورشع صا مد سرا هلو 9

 . هوك رجي اعز بنو «هدنع نحن

52 
 هَل :لاَقُيَو ءىّسوم يبأ نع 2ع ,نايفس امدح *١557”

 :رَمنايفسم لاكو) رك بأ ت عع : لاق َنَسَحْلا تْعِمَس : لاق ليئار رس

 (98/ ه)دِئلَْنَسَحَو ريْذمْلا ىلع هللا لوُسَرَتْنآَر 0 ةَركب يبأ نَع

 ُديَساَدَه يِباَذِإ : :لوُقيو هرم هيلحو هرم ساّنلا ىلع ليو هَ ّكَعَم مالّسلا

 :رظتنا] .َنيِمْلْسُمْلا نم نيف نيب هب حلصُي نأ ٠ ىَلاَعَتو كَراَبَت هللا لعَلَو

 هدف ا يل

 دْبَع نع «ريَمَع نب كلما دبع نَع «نايفَس اَنئدَح - ك5
 مهل

 يضاّقلل يِْبْيآل : َلاَق. كف يلا نَع ِء «هيبأ نع «ةركب يبأ نْب نَمحَرلا

 :عجار] .ُناَبْضَع َوُهَوْنْيلا نمي ب مكان (مكاحلل : ٌةيَم نايف َلاَقَو)

 اةاحلللا

 انكَدَح «يِرْيرجْلا انئدَح ميهاَرإ نب ليعاَمْسِإ اَنندَح - هيدا

 8 يل دلع ءرئابكلاّركُذ : لاق هبيأ نع ؛ٌةَركي يبأ' نب نمَحرلا دبع

 سجق اكتم اكو ِنْيدلاول"فوُشعو ىلا كراسي هلا لارا : َلاَقَك

 هّللا لوس َلاَراَمَك ءروزلا لوقو «روزلا ُهَداَهَشَو «روزلاةداَهَشَو : َلاَقَق

 " تكس هل :انلف بح اهرركي

 يس تكف : :َلاَق. اَذَه همك لبو َلاَك ىلب نم :لاَق . ةجحلا يذب

 1404 ص

 مص ةييع مع 8 هل

 نع «ةَركب يبل نب نحل انئدَح ير يملك

 :رئابكلا ركب مكب الا : َلاَقَك ف يِبنلاَدنع اسوُلج انك : َلاَق . هيبأ

 [50505 :عجار] .ه ُمَرَكَدَم ٠ . ىَلاعَت هللاب“ ةلارشألا

 اَنئدَح ءَقاَحْسِإ يبأ نب ب ىَيَحي انئدَح «ليعاَمسإ اَنئدَح - -اككك
 م معقب م اممم 2 0000
 اتيت نأ 8 هلال انهن : ةَرْكب وبأ لاق : لاَ ركب يبأ نب نَمْحرلا دب

 ةّنضفلا عاب اكرمآَو «ءاوسب اوس آلإ ءبّمتلابّبَملَو فلاب ةضفلا
 م و

 .انثش فيك ةضفلا يف َبَمّللاَو « بهذلا يف

 مم م
 [088/ :رظنا] . تعِمَس اَذَكَه : لاق ؟ديي أدي : ديبع نب تباك هل لاَ

 يسب نَع .لوخألاٌمصاَع ا «ليعاَمْسِإ اًندَح -01/

 نأ يِبلَق ىَعَوَو ياندأ تمس :ُلوُقَيادْخَستْسمَس :لاَك. يدل امن

 :عجار]. ماَرَح هل ةّنجلاَك هيرب هنأ مَلمَيَوُمَ « هيبأ ريغ ىلإ ىَعَا ِنَم

1 

 عوج ل ع مسهل
 يبل ىَعَوَو يان تَعِمَساَنآَو : لاق هتئدحف ةَرْكب ات يقلق : َلاَك

 هيرو

 . دمحم نم

 مص اروبا ماو
 نب مكحلا نع « ديبع نب سُوُي انئدَح «ليعامْسإ اندَح - ا "78

 هّللا لوُسَر لاق : لاك ةرْكب يبأ نَع ء مرت نب ثعشألا نع ؛ « جرعألا

 ةلجلا هلع ؛ ىَلاَعَتو كرات هللا مَْح ٠ اهلح ريم ةدهاَعم انت لكن :ذ

 00 :عجار) .اًهَحير مشي (نأ)

 «هيبأ نع « ِنَمْحرلا دْبَع نب ةتييع انربخأ ليعاَمسإ اًنئدَح - "كف

 هللا لجين ىَرحآ بل مام: 8 هللا وُسَرلاَق : لاق. ةَرْكَب يبأ نَع

 نم ةّرخآلا يف هَلْ اَمعَمايندلا يف هبحاّصل ةوُقُعْلا «ىَلََتو درا
 مسا م هله

 مْ +40 :عجار] . محلا ةعيطقَو يملا

 ٍنَمْحّرلا دبع نع «ءاَدَْا دلاَخ نَع « « ليعاَمسإ اندَح - ل

 آل ناَرهش : لاق. 88 يللا نَع ةبسحأ : :لاَق. .هبيأ نع ؛ٌةَرْكَي يبأ نب

 ان ل :رظنا] . ةجحلا (وُدَو) ناَضَمر : ديع اًرهَش ء ناصف

 مسارب ىلا هاش
 :لاَق. يبأ اَنثدَح «ةَئييَع نَع «ديعس نب بحي انْئدَح - ع "1

 هله ملاَجرَلَمَجف : لاق. ةَرَعَس نب ِنَمْحرلا دبع رانج يف تج اي

 دلل َكَراَب ديور : :توو مههاشعأ ىلع وكنت ةئاجاةولي

 نا عاص مامن

 نوُعتصَي امو كئلوأ ىأَر ملف «دبرملا قيرط نم ةركبوبل انقحلَ : لاق. مُكِف

 موك يذّناَرت ءاوُنَح : َلاَقو ءطْوّسلاب مهل ىَوطأو ؛ هدفي مهلَع لَمَح
 رة شلال

 .اه سرت انأْ كتل إو 4 هللا لوس حمار دل ف مسالا يبأ هْجَ

 [50545 :عجارإ . 8 هللا لوُسَر َمماَنتآردَقَل : هرم ىَبَحَي َلاَقَو

 نع « يبأ يّئدَح ؛ةَنبيع نَع ؛ديعَس نب ىَبحي انئدَح - اا

 همم م 00
 هينيع نيب «لامشلا نبع روعأ لاجل : : 5 هّللا لوسَر َلاَق : لاق. ةرْكب يبأ

 كس »و اعف سوس
 .بتاَكلاو يمألا هْؤَرْقي «رفاَك ب وتم



 ركب يبأ نع يبأ يئدَح :ةليع نع ؛ سياح - 5 وب

 ,0/00 :رظنا] .ةأرما ىلإ مُهَرْم اوُدَئْس موق لقب نل :َلاَق . قف "يبل نَع 7

 [اا

 يبأ نع :يبأ ينّئدَح «ةَنيبع نسع «ىَيِحَي اند --/4

 ل :عجار] اهحيِرَدجَي نأ َةنجلا (س1/م

 :لاَق. يبأ يندَح :َلاَق نبيع نع «ىَيِحَي اًنئدَح كام

 هيه مم هرم هدا ٠
 ٍرشعلا يفآلإ ءاًهبلاطب انآ ام: ِلاَقَف ًةَركب يبأ دنع رْدَقلا ةَلْيَل تْرَكَذ

 يف اًهموُسسَتلا :ل لوي هتعمتس اق هللا لور مم يش دْهَي «رخاوألا

 : قي مَبَسْوأ نيت نم رخارألا ثلا ثآلكؤأ نيني سْمَحْوأ هِيَ

 /1١541[ :عجار] . ةليل رخآ وأ ني 4

 نع« ءملعألا دايز نَع «تعشنأ انئدَح « ىَيَحَي انئدَح - م كالك

 مم
 َكَداَر : كف يلا هل لانك ٠ ءافّصلا نود َمَكَر هنأ «ةَرْكَب ب يبأ نع ؛ ءنَسَحْلا

 [701/46 مللدا/4 4 لكلا للا :رظنا] هالو صرحا

 هت
 00 نع رب نع ٠ «نِسَحْلا

 اة هب الق ال يلا ةركأ يزال لق لاق ثم هلع تر مر

 ا ففي ل ل :رظنل] .ةَدقَر

 يني محم انيدَح رق اًنئدَح « ديعس نب ىبحَي اًنئدَح - 3” "14

 ه سم مم

 يفّوُهَو ءَرَخآٍل جر ْنَعَو «ةرْكب يبأ نب نّمْحرلا دْبَع نَع - نيريس نبا
 هلل دْبعلاق) ركب يبأ نع ركب يب نب محلا دبع نم لَضْفأ يسنن

 دب نيم يسلك يف لطفا «ثيدَحلاذَه يف ىتحي نع : يبأ ريغ لاق

 انه مْوَيينورْدَتلا َلاَقَك ىّنمب سانا بطَح قف يلا نأ (نمحرل

 همنا رْيَفب همسه ان ىَّنَح تَكَسَف :لاَك ؛ معآ هلوسَرَو هللا : املك

 هلوسرو هللا : انلُك ؟اذَه دكب يأ :َلاَق مَعَ : اَنلُق ؟ِرّْنلا موبي سِيلآ : :َلاَقَق

 مُكءاَمدنِإَف : لاك« هللا لوُسَر اي كب :انلق ؟ةدلبلابسآ : َلاَق «ملعأ

 يف ءاذَ مكي مَ مارح ْمُكرشو ًمُكَضارْعاو ملا
 هللا : َلاَك.ْمَعَن :انلث ؟َتْقَلبْلَهآلا ءاَدَم مُكدلَب يف ءاَنَمْمُكرهَش

 -ةنمال عوام نقلي علم بل "باله غلي ١ ُدهَشا

 َباَفرَمُك طاب بري اراك يدْمباوُمِجْرتآل : َلاَقَو - َكلَذَك َناَكَف

 :لاَق «ٌةَماَدُق دقنْبةيراَج هكرَح يمّرضَحلا نْبا قرح مْوَيناك مل . ضعُب
 ينئدَحَن : نمل لاق «ةَركبوُيأ اذه : اولا زك يف ل ينل

 :رظنا] . ةّبصقب مهل تشهي ام يلع اوُلَخَدَوَل :لاَك. ةَرْكب أَ « يم

 ةكفف

* 

 21 ِنَسَحْلا نع ؛ثَعشأ نَع يي اند 89
 ٌءاَكَف أكف ءِنْيتْكرل ءالؤَحَو «نييتعكرلا ءالْؤمب ىّلَص ف يِبلادأ ءةَرْكَب

 3 نيتعكر نيتعكر مهل ءاعبرأ 9 يبل

 52 سس عيش ركب يبت يد
 0 و لمص ©

2-0 
 بأمس اَدَح احلا مْ نكح ميكر اكن 584

 ذوعأ يّنإ مهّللا الس لك رْبد يف لونك ف يّبلاذأ ؛هيبأ نَع ركب

 [ :عجار] .بَقْلا باَدَعَو قتلا ركل مكب

 ءريَمع نب كلملا دبع نع ءٌناَيفس نع« «عيكو اندَح - 564

 مكيأرأ : : 8 هللا لوسَر لاَ: : لاق. هيبأ نع ركب يبأ نب محلا دبَع نع

 نْبِهّللادْبَع يب ميّت ينب نم ًاريَخ راَمْغَو لسأَو «ةنيهج تْناَك نإ

 َلوُسَراَي : اوُناَق ؟- ةَئَوَص اهب دَمَو - «ةَمّصْعَص ِنبِرماَع يبو «داَنطَع

 :عجار] .رْيَخ مهل ءهدّني يسم يذّناوق :َلاَق ءاورسَحو اوُباَحدَك هللا

 ما 1 5-235

 نب ِرْحَب نَع «َناَبيَش ْنْب دوُسألا اَنْندَح «عيكو اَندَح - فستن

 :لاَقق نير ىلع رم يبل َعَم م يشأ تنك : :لاَق ةركب يبأ نع رَرَم
 ريبسعب اج رخل جرو انت فسا لاك ؟لْخَن ةديرججب ينينأيْنَم

5 
 لم ع ع 32 006

 دام :َلاَكمُث «ةدحاو ادَه ىَلَحَو «ٌةدحاو اذه ىلع َلَمجَ ءِنْياب

 يف نابي اَمُهّنِإ : لاق م "ين مهوب نم اسهيف ناك اَماَهْنَعَحبس م
 0 1 0 ا . لبا ةيفلا

 ملم يكدَح : لاق ماحشلاناَمْع اَنْئدَح «عيكو انْدَح - فسخ

 «ةكف وكت اه : : هللا لوُسَر لاك : :لاَك. هببأ نَح ٌةَرْكَب يبأ ْنْبا

 اًهيف مئاَقلاَو «مئاَقلا نمي سلاَجْلاَو سجل َنمريَخ اهيف عجطْضُملا
 َلوُسَراَي :لجر َلاَقَق : :َلاَق «يعاّسلا مريح يشاَمْلاو ء يش املا نم ريَخ

 هلاتناك ْنَمَو هلبايَْحلْيلق لبإ هلاتّناك ْنَم: َلاَق ؟يُترمأَتاَمَ ءهّللا

 ْنَمَو ءهضزابْقَحْليلك ض رآه تناك َْمَو ؛همتتب وحبل ( 40 /0]منع
 م ةرْخَص دَحب ابريل «هفيبس ىلإ دمي قزم شلل

 0/54 :رظنا] .ًةاَجّلا 'عاطتسا نإ جنم «ٌةاَجّشلا عاطتسا نإ جن

 طخ

 نب ديعَس انكدَح «ماَوَحْلا اربح نواه نب ديزي انئدَح - ل "8

 اًهَلُلاَكُي ءآضزأ ## يلا َركد : لاق هيبأ نع :ةَرْكَب يبآ نبا نَع داَهمُج
000 

 وثب هب لِزْنَيَو ءريدك لخت وذ :ةلجد هَللاَقيرهَناهبَج ىلإ «ٌةرصِبلا

 ةقرفو ءاوُكلمَر اهلصأبْقَحْلَئٌة كرف «قّرف ثآلكس لاق ريف :ءاروطنك

 مهروُهَظ ف ّفلَخ ميراث نوُنَمْجي ةقرفو ءاورمكو هنأ ىَلَعُدْخأَت
 . مهتيقي ىَلَع ؛ ىَلاَمَتو كرا ُهللاَمَتنَي ادهش مسالك ءَن اق

 لمالا# للتمم :رظنا] ٌةَرْصِبلا وأ ةريصبلا :َلاَقَك ٌةَرَم هيف ديزي كَشَو

 ةكففل

 مس فم رمامع مر هز هدو
 نع «بّشْوَح نب ماوَمْا انربخأ « ديزي نب دمحم انئدَح - 50

 :ا هّللالوُسَر لاف : لاق. هيبأ نع « رك يبأ نبا نع «ناَهَمُج نْ ديعس

 َرَكذَت.. رهن ةلجد ىَلَع «ةَريَصبلا وأ ٌفرصَبلا اهل لاَكُي اضن

 [205814 :عجار] للا مه ءاروُطَُ ومب : مولا لاق. هاَنعَم

 يلع نع« «ةَمَلَس نب داَمَح اًنْئدَح «نوُراَه نب ديزي انَدَح 581 ١'-

 اي :َلاَقالَجَر نأ ؛هبيأ نَع «ةَركب يبأ نبا نَمْحّرلا دبع نع دير نبا



 0 اك تلمع سحر رشح لاط رس لاق ؟يغ ل يأ هللا َلوُسَر

 /داله 701 :رظنا] . هَّلَمَع ءاَسَو ؛هرمع ٌلاَط أَم : َلاَق رش سانا يأ

 فن ف1 لل

 «نّسَحْلا نع َةَداَنَق نع «ٌماَمَه اربح ديزي انئدَح /١١17-

 َناَضَمَر تنص ْمُكدَحأ لوب 8 هللا لوُسَر لاَ : :َلاَق. ركب يبأ نَع

 لك هُم الو هلك

 هنمأ ىَلَع َفاَنسأ (ملعأ هللا :ُةداتق َلاَق : ياك ٌنَسَححْلا َلاَق

 ذهن .دننب :عجار] . لفاَغ وأ « دقار نم دب آل وأ : ةّيكرتلا

 «ِنَمْحرلا دبع نب هع اًنربأ «نوُراَه نب ديزي اندَح - "١كم

 ءاهسمئلمب انآ اَم : لامك ركب يبأ دنع ردا ةليل ترك : َلاَك . هيبأ نَع

 ف هللا لوُسراتْسمَس رخاوألا رع يف آلإ 8 هللا لوُسَر تمس امد

 . (همارْثوْلا يف رخال ملا يف اًهوُسَتلا : لوُقَي

 يف هنآلّصَك ؛ناَضَمَر نم َنيرْشعلا يف يّلَصِي ركوب :ركيوبأ َناَكَف :لاَق

 (؟:3417 :عجار] . دهَتجا رشعلا َلَخَد اذِإَق ٠ ةّسلا رلا

 نب يلع نع ٌةَمَلَس ني داَمَح اًنربخأ ؛ رَلاَنٌدَح - 3 56
 رمش

 : 8 ِهّللالوُسر لاَ : لاق. هيبأ نع :ةَركَب يبآ نب نمل دْبَع نَع دْيذ

 روع مآلُغ اَمُهَل دلي مك ؛ اَمْهَل دويل ماع ينال لالا اوبأ تكسي

 موُبآ :لاَقك «هبوبآ تم مث هبل مي وهاب مات ؛ْذهلَآَو ءيشرتصأ
 ورا هم اقم هلاك ,فثألاٌلبوُط « ٍمْحَللا بطعم ”لاَوْط لُجَر

2 
 دلو دوُميلا نم ادوُنوم أنقل : َلاَق ”ءِنْسيتلا ةَميظَع يحاضر

 هبوب ىَلعانلَخَد ىّنح ؛ ماعلا يربو انآ ت فلا : لاك. ةّئيدَمْلاب
 27 ةقيطق يف سْمتلا يف لدَجنم وه اًذإَو ف هللا لوُسَر تمن امه آر

 ماع الخ ان دلو مث ءانُد لوي ال ماع نالت انكم : ةلاقك يوب الاسك ٌةَمَهْمَه 5 ماع
 مام عع همم

 ا ؟هف طا :َلاَق هب ارم اْجَرَح املك هذ هلقآو ميشا وع

 ُنْئاَوّهانِإَك يبق مايا ١ ّياَنْيَعماَنَتهَنِإ معن :لاق.: َتْعِمَسَو

 [7الق1 ردا :رظنأ] ٠ داّيص

 "يمني 2

 0 و :لاَك ا _ «نيريس
 57 َلاَقمُت «موق لك دنع رم اًُهاَهَو هرم اًنهاَه مَلكَيَلَعَجَف : لاك

 ةرخّنلامْوَيَسلآ : لاق «همنما ري سس انظ ىَح انك : لاق ؟اًذه

 هيهات تح اكل : لاَ ؟اَنَهِرهش يأ : لاق مث « ىَلب :اَنلُق :َلاَق

 أ: لاك «ىَلَب :اَنلُق : :لاق ؟ةّجحلا اذ سي : لاق مث : لاق «همسا ريغ
 0-1 مه دعم

 :لاَق مث :َلاَق همس ريغ هيمَسْيَس هنآ اًننظ ىَتَح انك : َلاَك ؟اذَه دلي

 ,مُكَلاوْنآو ؛مُكءاَسنِإَف : ٌَلاَق ءىّلَب :انلُق : :َلاَق ؟ماَرَحْلا دبا َسْبنآ

 ةَمْرحَك ؛ ىلاَمَت ْمُكيراوَقلَتنأ ىلإ «ْمُكِيلعماَرَح ْمُكَصاَرْعآَو

 غليل لاك ءاذَهْمُكدَلَب يف ءاهْمُكِريس يف اذ( 1/9]كمَ

 :عجار] دهاّششلا نمل ىَعوأ نوُكيْنأ بناقل لعل :بئاَْلا مُكنم ده دهاشلا

 35 ه7

 ,ملعألا دايز نع ءةملس يان اني ُ(نيِزَيلاَنْدَح 4

 2 مك ربك ةالصلا َمتفَتسا 18 هللا وسر نأ ؛ةَركَ يبأ نع ِنّسَحْلا نَع

 اكلك دهب ىلست هرطْعَيهسأرو جرح لَخَد مك «مكلاكمانا مهمآ
 ل ل

 ا ةفنيفي تدلل :رظنا] . اج تنك ينو رش انآ امن : :لاَق «ةآلّصلا ىَضَق

 مما خم يعلو
 اَندَح - لسنا يحاك ماد ا 5

 انآ: قف هللا لوس بسر لاق :َلاَك اك .ةَرْكب يبأ نع ٠ نسل ا

 0 فسكلو

 مهنأ ؛ الف يتلا نَع ؛هيبأ نع :ةَرْكَب يبأ نب نما دْبَع نَع ءاَتَحْلا

 هّللا لوري لج ْنماَم هّللاَلوُسر اي: لُجَر لاق دنع الجر اوركذ

 ومع تنل َكَحْبَو : :4 يبل لاق انكر ذك يف ُهْنم لصف ف

 ًاحداَم مُكَدَحأ ناك نإ : :ا8 هللا كل ُلوُفيرارم «كبحاص

 يك الو «كاَدك هنأ ىَريناَك نإ ءانآلف بح : ثيل :ةلاَحَم ال هاَحأ
 اج :رلقنا] . انكر انك ضال يسحر «ًادَحأ ىَلاَعَتو َكَراّبَت هللا ىَلَع

 دلاَخ نَع بش اَندَح ءِرَفنَجن
 و

 [؟ اك الق دال

 0-60 نب لمحم

 خ ءاناخب ركب يب ومحل لاش ١ لاق . 20

 قارس ل َكَمَياَباَمَنإ :َلاََك يبتلا ىلإ ًءاَج سباَح نب َعرفألا نأ : هييأ

 دلْشَي يذلا َّمَحْس) ةئيَهجبسحأو :ةّنيْرمَو ٠ رافع «مكسأ نم جيِجَحْلا

 ابتضآو نيرو ٌراَمَْو « ملأ َناَك نإ َتياَرأ : هّللالوُسَر لاَ
 م هن عما

 اوباَحأ ءَناَمَطَعَو دّسآَو ءرماَع يبو ميّت يني نمًأريَخ «ةنيهج

 ْمُهَن « مُكهنم يخل من هدي يسن يذلا : َلاَقَق ءمَعَن : َلاَقك ؟اورسَخَو

 [5:568 :عجارإ . مهمل

 نَع ءروُصْنم نع «ةبعش اَنئدَح «ِرَمعَج نب دَمَحم انيدَح - 529256

 ناَملْسُْااذإ : :لاَكُهَّنأ ؛ ف يلا نَع «ةركب يبأ نَع « شارح نْب يعبر

 لكقاذإم ٠ منهج (قرُج) ىَلَع اَمُهَف «حالسلا هبحاّص ىَلع اَمُهَدَحأ لمح
 00 م
 .ًاعيمج اَهآلَخَدُهّبحاَص اَمُهَُحآ

 ةَملَس نْب داَّمَح نَع «ايدُم رب نما اَدَح كلك

 يبثلا نَع ء ؛هييأ نع «ةَرْكَي يبأ ِنّب ِنَمْحرلا دْبَع نَع ءدْير نب يلع نع
 هيلع لربح َلاَقق ؛مآلّسلااَمِهَّلَع ليئاكيمو «ليربج يناثآ : َلاَق هلق

 داتا : لاق . هذزتسا : ليئاكيم َلاَقك :دحاو فْرَح ىَلَع نارا ارا : : مآلّتسلا

 ٌةَيآوأ باس ةَمْحَريآْمتْحَت ملام «فاك فاش اهلك «فرحأ عبس ىَلَع

 7١784[ :رظنا] . ةّمَحّرِي باَذَع

 نَع ءمّلعألا دايز نَع ُداَمَح اَنئدَح «لماك وب نأ انكدَح /١17

 27 ءٌرجَفلا ةالَص يف َلَخَد يلد : ةرككب يبأ نع« ءِنّسَحْلا

 [5:0341 :عجار] مهي لصق ثطقي ةسأرو ءاَج مب بَهَذَ ,مكتاكم نأ



 11317 ضص

 نع ءنَصْلا نح اقرأ ادَح 5 هي 154

 َداَضْمْرْسْم ين ْمُكدَحأن لوني :لاَق يلا نأ «ةركب يبأ

 هين :عجار] . هلك

 نع «يِرْظرلا نَع ع رَمْمَماَنآَبآ «قاررلا دبع اَنلَح 6
 «ةملْيُس يف" َركأ : لاك. ركب يبآ نَع « فو نبل دبع نبا هحْلَط

 امأ : َلاَقَق .ًايطقح هللا لورق ؛ نيش هيف 8 هللا لوُسَر َلوُشَي نأ َلْبَ

 ًَ ينال نم باد ُهَّنإو .هيف مترا دق يذلا لجل اذَه نأ يفق دن

 بحر اهيل ةَدلب نم سهو ءةعاّسلا يَديّنْي وجرح كباَذك
 00 هس يس

 ىلع ةيدَملا آلإ «حيسُمْلا

 [ :رظنا] . حيسَمْلا

 نَع هكا اند: :ًالاق. ا .ًلاَنحورضلاوباندَح - نكمل

 0 لاق كيكو ينربخأ : قتلا :َلاَق كرام
 ءاَذَهَلَمَفْنَمُهَللاَنَمَل :َلاَقَق ًالوُنْسَم افيَس قيس وطارق ىلع ا هلا

 6 هر كشتل لسا 0 مث ؟اَذَه نع تيه دق سيلوأ
 1 0 2 رش هاَحأهلواني نأ

 بع اَهْلَع ناجي ؛ناَكَلَم هبات نم بْذ

 مامق فد
 ٌرَقْعَج ينكدَح للجد اندَح ءِرماَع بأ انئدَح - ل ا

 هم
 8 تيا هييآل َلاَكُمَنأ ؛ ؛ةَرْكَي يبأ نب نمحرلا دبع ينكح «نوُميَم

 « يعْمس يف يقاع مهلا « يندب يف ينئاع مهلا ؛ةاَع لك وعد كَمْ

 انآلكو حصن نيح انآلئ اَمّيعُت «تْنأ الإ لإ ال «يرصَي يف ين مهلا

 ذونعأ يّنإ مُهْللا فَلا رثكلا نم كب دوُعأ ين مهلا وُقتو « يسم نيح
37 

 نيح انآلكو .انآلك حبصُتنيح اَهديِمُت تن الإ ءِربَقْلا باَدَع نم كب

 نب حأت «نهب وعدي يلا تغمس ين «“ «ينباي ب مع :لاَق يسم

 0 ف يلا لاو : لاق

 آل هلك يناش يل حلمأ ءِنْبَع ةقرط يسذت ىلإ ينلكت آلق وج كتَمْحَ

 .تنأآلإ هل

 رية. ىز
 يبأ نب ملسم انثدَح «ماحشلا ُناَمْع اّئدَح «حْوَراَندَح - 352

 قالّصلا ىلإ لنوع دجاس لج يمءاقف هللا'ئأنأ «هيأ نع :ةَركب

 كيم : :لاَقَك ؛ كف يبل مان «دجاَس وهو يَ مَجَرَو ةالصلا ىَضَنَ

 ءهّللا يِناَي : لاق هَ هس طرتخاأ هيدي نَع َرَسَحَف لِجَر ماَقَق ؟اذه
 00 30100 او اشو قوه فر

 ًادمَحُم نآو هللا الإ هَلإ ال نأ دهشَي ادجاّس الْجَر لف فيك « يمأَو تن يبأب
 هم مم ماد 000 ما سيك ف عر ري ادم وز و
 نع رسحف ءانأ : :َلاَقَق لَجَر َماَقَف ؟اَذَه لتقَي نم : َلاَكمث ؟ةلوُسَرَو هدي

 فك هللا يِباَي : َلاَقَف هدي تَدَعْرَأ ىّتَح 3 ةرهو هقيس طرتخاو هيعاَرذ

 َلاَقَق ؟ُهْلوُسَرَو هدِبَع ًادمحم َنأو ِهّللا الإ َهَلِإ آل نأ دَهْشَي ًادجاّس الجر لأ
 .اًهَرخآو هلو ناكل هوقو ؛ هدي دَمَحُس ست يذدّلاَو :9 يبل

 اكرخأ واتوب يسلابطلا وادب املس امكَح- ” هل 3

 - :َلاَق كف يلا نأ ركب يبأ نَع :نَّسَحْلا نع مدان نع «نارمع

 ا

 اولمكأف ٠ مكي محا هتلر رطل هت لاله اوُموُم - يني

 .دقعو ءاذكهو «اَذَكَمَو اَذَكَم رهشلاو «ييثآلث ةدعلا

 ياةزر مدع
 اًنتدَح . ناره نب ديمح انئدَح ءرْككي نب

 سرا هرب تس و
 لمحم ايدج 5-76

 تْعمَس :لاَق. ةركب يبأ نَع ٠ يوَدَمْلا سكب دايز نَع سؤوأ نبا دعس

 سا ايلا يف ىلا كيه السمك: لوُشَي ف هللا لوُسَر
 ُهّللا ُهَناَهأ ءايتلا يف ىَلاَمتو درا هللا اطلس َناَهآ نمو «ةماقلا مولا

 ١916[ :رظنا] : ةُماّيَقْلا م موي

 ُنْبُداَّمَح اَنكدَح :آلاَق .ُناَّمَعَو دَمّصلاُدْبَع اند -51
 :لاَق. ا «َرطْقَي نب لآلب نَع «بئاسلا نب ءاطع انآ املس

 نَعرظْنَيَمُم ضب ةَضِبُق ضي لَعَجَف «ٌريئاندب 8 هّللا لوُسَر ّينأ

 اس 0 .ًادَحأرماؤي : هئيدَح يف َناَنع لاق يطُْي نم ادحأرماوُيهّناَك

 ام :َلاَقَ «دوجسملا أ ينبح نيب «ناضيبأ ناو هيلع هْلَع «موُمطَم درس لْجَرَو

 ؟يدْنَي مُكَيلع لميس : َلاَكو ف هللا لوس بضم «ةّمّسقْلا يف َتْلَدَع

 اذه: هباَحْصأل لاك مش ل: َلاَقَك :هشتنت الأ ٠ هّللالوُنسراَي : اوُلاَق

 َنمَنوُفلعَتبال «ةّيمّرلا نم
 ريق ساس مي هجوم رربلاو

 م مهلا "قرمَياَمَك نيذلا نم َنوُكرمَي «,هباحصأو

 .ءيشب مآلسإلا

 »# 2 2 دع
 تعمَس :َلاَق . ُطاّيَحْلا راب اَنَئدَح «دّمصلا دبع اًندَح 3< 17

 عمه: عكار يلا ءاجج ركن ؛ثدَحُي ةرْكب يبآ نب يعل دبع

 املك ةَمكرلا كردي نأ ديري «ضَْيوَو ذكي يبأ لذ تاونص فيي

 ُهَّللا َكَداَر :لاَق ءانآ : :ةَرْكيوبأ لاق ؟يعاّسلا نم : لاك يتلا فرصا

 اة اله :رظنا] دعت الَو ءاصرح

 ميكس نبا يركز اََدَح ءدمّصلا د بَعاَكدَح انرايكلال
 روا## درسا رعيشو

 اناَوَداَمْنعَنَبوَرْمَعتدَحْيالُجَرْ سمس: :لاَك. 6 ىرُمْلا
 مسةس سا ع را#ب

 ٌةَرْكَب اأن «ثدَحُيةَرْكَب بأ نب نمل َدْبح ممَسُهلا (47/ دما

 « ىلبح ةأرماب اوُءاَج ذإ ناو هم ىلع ا ل لور وضل مح

 يرتتسما : 8 هّللا لور اهل َلاَقَك ؟اًهْمُجْراَف تَكَب وأ سند اهّيِإ : تن آاَعَك

 . هل ىلع فيّ ََنلا تءاَج م ءاتَصَجَرت ؛ 0

 ؛ىَلاَعَتوكَراََتهّللا رسب يرتتلما : :َلاَقك ؟هّللا يب اي اَهْمِجْرا : هتلاَقك

 :َتَلاَقَق « هدي ماجلب تح ىَح «فقاو وهو هللا تاج مث تَجَر

 امام
 تدل تقلطناَف «يدلت ىّنَح يبا : لاَقَق اًهتسجَر الإ هللا ةلئشتلا

 يهتف يلا : :اًهلَلاَكْمُ ل هللا لور تلك «اتءاَج م ًامالغ

 ََّسْراَ «تسرُهطَت دكان َتَلاَقَف « ف يلا تنآ مث تقلَطْنا ءمدلا نم

 نع َندِهَشَو َنْجَ ذ 'ةرعل فوتيل أف ون ا هلل لو

 امم ءاَهاََرَك «ةّصّحلا َلْثمَ ل

 «تَفَط اَمَلَق « اَهَهْجَرَومُكاَإو ءاهومرا : َيملُسْلا لاَ و 88 هللا وسر

 زاّجحلا لها َنْيباَهْرْجأ مُسْشْوَل : :لاقّمش اهيل ىلص ؛ اهجاَرْخارت

 [آ514 :عجارإ . .مهعسو



 سار ةهرخا ل
 َ نا يني - هلا انْ دايز بانا - 5 الن

 عسي ًاخيش تغمس :َلاَك. يرصبلا نارمع وب ايركَر اربح - كرام

 َنَكَذَفل: .ةرخب يبأ نب نَمْحرلادْبَعانئدَح "يشر ااَمْثع نب هَرْسَع

 ٍلْمأ ني ياَعرَجأ مسؤل : :لاكو 8# هللالوُسَرُهلْمَكَف :َلاَُهَنآلِإ «ثيِدَحْلا

 [115144 :عجارإ. ْمُهَتسولزاَجحلا

 نَع :ًةَمْلْسنْبداَمَح اًنتدَح ءِرماَع نب دَوْسأ انَدَح - كيف

 يلا ىنآ «سراف ٍلهأ نم الجرن ؛ةَرْكب يبأ نَع ؛ ِنَّسَحْلا نع

 ليقد : لاق - كسك يي لق ىو 7 نأ 03
 ياما م يم ء يع فرع

 َلاَقَق َلاَق هّتنيا فلختسا دقه قف يبنلل ينعي هل مهكلمت موق حلمي أل :ل

 5 ءالوا ىدالم» :رظنا] .ةأَرما

 مسرع هرم ومر هنو
 انئدَح هدير ْنْبداَمَح اَنئدَح ٠ ليعاَمْسإ نب لسْؤماًنيدَح - 1 ء.اللأآ

 نع ءفنحألا نع« ءنّسَحْلا نع ٠ ماَشهَو ”بويأو سئويو دايز نب ىّلعمْلا
 5 ءاًمِهيْيَسب ناَملّتُصْا هَجاَوَتاذِإ : كف هللا لور لاك لاق. ةَرْكَب يبأ

 وهسه ل 000
 اَباَمَق لئاقلا اذه : لي راّنلا يف لوُقَمْلاو لاَ هّبحاَ اَمهْدَحأ

 لاق ؟لوملا

 نع ركاب بس لاق. 2 «يِرَصَصْلا َناَمْي

 ةَبتج مهب داق «ةَمايفلا موي طاَرصلا ىلع َنلالَمْحُي : لاق قف ينل

 ْنَم تمحي ىَلاَتورابْهَّللا يجني : لاق ءِرَذلا يف ار ُداَقت طاَرصلا

 نوُعْفْشي "اوف شي نأ ءاَدَهشلاَو نيا «ةكئالملل نويت َلاَق . ءاَشي

 ُناَّمَع َداَرَو) «ًنوجرْخُيو نوعفْشُيَو ءنوُجِرخُيو نوُمْتسو «نوجرْخُيو

 كفل وعنا. حاس لكان دق :َل

 000 2 ل
 نم ةَركثِزَياَمهبلق يف ناك ْنَم (نوُجِرُْيو نوَُفَيَو : ًاضيأ َلاَقَق ةرم

 [؟0ا/#1 :رظنأ] . نايإ

 َناَبآْنْب دمحم اًندَح :نمحرلا دبع ونبأ لاق 71
 اهني :عجار] هلم . . دير نب ديعس اًنْكَدَح

 مرو سرب ةرإ شةدو
 نب ميهارنإ اربح «يمشا داَهْلا َدواَد نب ناَمْيَلَس اًنئدَح 3

 هحْديأل :88 هللا ٌلوُسَر لاق :َلاَق. ةرْكب يب نَع ءاآوييأ نَع] ءدْعَس
 200 لسفلا . موس

 اهم بايك ىلع «باويآ م تمويل ؛لاجّدلا حيسَصْلابْعر ةئيدَمْلا

 [؟19/44١ :رظنا] . ناَكْلَم

 ام ل سر
 نَع ؛هَّج نع «هببأ نع «يبأ انندَح «بوُقعَي انندح - 3” لت ن

 6 ا عسا هلم 6 « ةَرْكَب يبأ

 وو هه اع ص

 جرد هيل نع .ةرك بأ لف تخل دل نع دي نب يلع نع

 ُسْلَمَع نحو ٌمرَمَع لا َْم : لاق يَ سأنلا يأ ؛ «هللا لوُسَر اي : لاق

 :عجار]. هلم ءاسو ءةرمع لاط نم : ناك "د. ( 4 ل 6) سائلا أك :لاَ

 ['اكمك

 نع امَح انَح - دَّمَحُم َنْبا ينعي - سنوي اًنيدَح - ءا/األ/

 يو شل واو
 يِبلا نع ةركب يبآ نع ءْنَسَحْلا نع يمحو سنوي

 [7 الو ل اصلا ,لدالهم :رظنا] . لطم هم

5 
 - ةَمَلَس نبا ينمي -ٌداّمَح اَنثدَح ءدّمّصلا دبع اًنئدح '» 7

 راف يل
 يبأ عم تدّفو : لاق ةَرْكَب يبأ نْب نَمْحرلادْبَع نَع دير نب يلع اًندَح

 ءايشب ينئدح «ةركباجأ اي :َلاَق هلع نلخْأَد نايس يبأ نب ةيواتم ىلإ
 ولو عصا ل
 ايؤرلا هبي 88 هلال وسر َناَك : َلاَقَك ؛ هللا ل وسر نم هتعمس

 ريس سمس رس
 ؟ايْر ىأر مُكُيأ : موي تادف هللا لوُسَرَلاَتَك ؛ : اًهْنَع لاسُيو «ةَحلاصلا

 َتْنِزَوَق «ءاَمّسلا نم يلد انام نك تير ءهّللا لوسر اَياَنآ : :لْجَر َلاَق

 َحَجَرَ « طر محب دو ركوب نم ,رثكب يبأب تْحَجَرَف ركب يباب تأ

 د حج هل ىلا يضر اطبخ بركب
 ةقالخ : :لاَقَف كف هللا لوُسَر اهل ءاتساَك .ناريمل ملا عقر مت مدل نامي

 5201118 :رظنا] . اقيم كلما ىلاتكو كرت يني هر
 هءرهرب هدر

 م ظل هر قع
 . كل هءاسف : دامح لاقو : َلاَك اهل ءاَمساف : هيف نافع لاَ

 ٍرييعرإ مر يمس

 يبأ رمل اََح «ماحشلا َناَمْثع اًنئدَح «حور انئدَح - "004

 ابآ يدلاو تغمس : لاق ؟ءيش نم جراوَخْلا يف "تسع لَ هلآ«

 هادشا ماو يتم نم جريس هن هلأ: :لف هللا يِبَنّنَع «لوُقَي

 ْمُضوُمشَر ادق الأ مضيفات واَجي :نكرلاب ميتسلاةقلا .ءادحأ

 اةفداني :عجارإ مهنا وُجأَملاَ «مُهوُسيِنأف مهوب دم ؛ ْمُهوُسينأَ

 يب دمر ثا
 نمي ملم يئدَح « ماحشلا ُناَمْنع اًندَح حور انندَح - ع نشر

 ءرشكلا نم كب ب ذوعأ يّنإ مهّللا : .لوقيو وعديوهو ةدلاوبرَم هنأ ؛ ؛ةركب يبأ
 كرب ي يف نهب مدت نُكو دْنَعهيذَخأَك لاف ؛ ريق باََعَو : رفقلاو
 ءالؤَه تلَقع ىّنأ «يّئباَي َلاَقَك نهود انآو يبَرمَت : لَك «ةآلَص

 َنيينَخاَف ةآلّص لك رب يف نهب وعْدَت كتحمس ُاَبأ اي :لاَق ؟تاَّملَكْلا

 لك رد يف نهب وعدي ناك ف هللا لوسر نإ "يتب اي نهسَرلاَك :َلاَ كَ
 م1 م 1 1 [؟:307 :عجار] . 6ًالص)

 هموم هرم

 وب اًنكَدَح «ْنَسَحْلا اًنكلَح «كَرابمْلا اًندَح «مشاه اَنكدَح 0

 يلع ْنْب نَسَحْلا ناَكَو .يالب يلا لا لوطسرالك لاق. َرْكَب

 2 :هلاوُلاَقَك «ةرم ريغ كلذ لَعَف وم ريغ كلذ َلَحَفَف ؛َدَجَس َدَجَس اذ هرهظ ىَلَع بشي ءاّميط

 مك اني َركذَف - :ةلَرابمْلا لَك - اة ام اكيش اذهب لفت نإ
 رس سل ف عل تيس

 منيب ىلا اتا هللا حليو ديس اَدَه ينبانإ : لاق

 ١ [؟ 0557 :عجارإ . َنيِملْسَمْلا

 هلم هتقالخ يف قَرَهي مل ؛ يلون َدْعَيِهّللاَو هللاَو سس لَك

0 

 ممم 2

 ري نع نّسَحْلا نع
 يار

 2 دبع نبا سنوي



 اال و ع هوي نحو 5 ١

 ضني باور مكعب رض «ًراقك يدي اوعجْرئلآلآ : : لاك ف

 ع
 الم ع ضلت بقر كش رخام نيريس نبا َلاَقَو

 اعل
 نْب ِهّبَردْبَع نع «ُةَبعش انئدَح «مساّقلا نب مشاه انئدَح - 300017

 دعا ىّنكي «يرعشألا ىَسْوم يبآ لآل ىلوَم طمس : َلاَق . ديعَس
000 

 :ةرخكب يبأ نع «ثدَحُي يِرصبْلا نَسَحْلا يبأ َنْب ديس تغمس : ني َّللا

 «هسِلْجَم نم لجر هَل ْماَقَق «تيلا ىلإ ءاَجَ (ٌةرَم ةَداَهَش ىلإ يعد
 2 هه عم كانو ممم

 «هيف سلجَينأ هسلجَم نم لجل جلا مَ اذ هللا لوُسَراَناهَت : ُلاَقَق

 [50756:رظنا] .٠ كلميم بوكبهَديلْجَرلاَحسْسَينآو

 مرعاسشو 001
 9 جرشحلا انئَدَح «مساقلا نب مشاه رنا بأ انَدَح - ةقحفتن

 نب هادي انكدَح «ةناَهْمُج نب ديعَس ينكدَح ”يفوكلا يسيل هنا

 لاق ربل ةجنص (4 9/0) يشي دج اذه يف يأ يح ركب
 رعيش هلم م

 رئي وصب :اهكل اي ءاضرأ يأ نم ةقئاط لزنتك :ة هلال وسر لا
 «هوُجولا ضارع ءاروُطن وثب يجي يمت مّ مهل اهبْرثكيو ؛مهدَدع اهب

 َكرَطِي ةلجد هلالي كر ىلع وأب يلح, ناس
 ةَيدابلاب قَحْلَتَو لبألا باتذأب ,نوُدْحاَق ةكرف انآ ءقّرف َتَآلئ َوُملْصْلا

 اأو ءاَوَس َكَلتَو هذهق «ترْثكَف اهسقْنأ ىَلَ ذخر اَمآو ء'تكلهَو

 حَتفيو ؛هادَهش مُهآلَك «نوُئاقيو مهروهل فل ٍمُهلايع ولم هكر

 7١584[ :رظنا] ] .اهّيقب ىَلع هللا

 ِدْبَع نَع ءديعَس نع ٠ ؛جَرشَح اَنئدَح «جْيرس انثدح ١5 ١

 يننَي) دجْسملا اذه يف يبأ يندَح : : لاق ةرككب يبأ نب هللا دبع نأ ٠ هللا

 1 .ةه4 :عجار] هلم َركْذف . . . (ةَرصبلا َدجّنص

 َنَع ءَنَوَعَنْب ِهّللادْبَع انَدَح «ةَقيلَخ نب ةدْوَم اَنندَح - كففلي

 امك :لاَك ةَرْكَب يبأ نع «ةَرْكَي يبأ نب نما دبع نَع « نيريس نْبَمَحُم
 ٍمْوَي يأ َنوُردَت : َلاَقك «فقو مث هنن هّللاٌل وسر بكر مويا كاد ناك

 دهاّشلا ْعُليل الآ : هيف َلاَقو ٠ يدع يبأ نبا ثيدَح ىَتعمَركذف ٠ ؟اذه

 ىلإ هل ىلع لَممُك هم بم نم وأهل « نير بئاَغْلا
 مس هده ظل ةيمامم

 7١584[ :عجار]. ٌةاّشلا ةئدلَقلاو قالا نيرا َنْيينهمسْفَيلَعَجَ ءَتاَمْينُع

 يمويش سهم كس رع
 ةَمْلَس نب دامح تعمس : لاق. دَّمَحُم نب هلا دبع انئدَح - 36 3

 يبأ نَع ٠ ءنَّسَجْلا نَع اا

 7 «َنيِرَخأ يف دّيمُحَو دي نب يلع نَع «هدَحُي

 َنيدلا اذه ديَوْيَس « ىَلاَصَتو كرا هللا : لاَ ؛ ؛ للف يللا نَع ءَةَرْكَب
0 

 . مهل َقالَخ آل مارق

 مهرب لام ما ص ل
 ةركبوُبأ انْكدَح «ينارحلا كلما دبع ُنْيدَمحآ اندَح - ةق3ييفخا

 يبأ نَع هثدَحُي يبأ تمس : َلاَق. ركب يبأ نب يزعل دبع نبا َراَكَب

 ساو ءمهُودَح ىلَحَل دج رف رشي يشب هانآ 8 يبل ده هنأ :ةركب

0 
 هربخأَق ؛ «َريشبلاٌلئاَسُي اَشنآْمُ ءادجاَسَرَخَكَماَقق ادن ةَشئاَح رجح يف

 سَ 000 ها رعموو ل ل رعاقول ماه
 اإل اَجبْرلا تكَلمَنآلا: ثادق ةرداشز يوت

 - ًانآلك - ءاَسْنلا تعاطأ اذ اذِإ لاَ رلأ تَكَلُه َءاَسْنلا تعاطأ

 هنا مراسم
 ينئدَح : :لاَق. اكَباكدَح «كلتلا دبع يم نكح - قع 33

 «هبُهّللََمَس مَمَسَْم : : 8 هللا لوس سر لاق اق :لاَق. اك. ةركب يبأ نَع «٠ يبأ

 .هبُهّلا ار اَرْنَمَو
 0 ا

 «مكعألا دايز انآ « ةَمْلَس نب داَمَح اًنئدَح «ناَمَع امدح 3-79

 نود عكر ؛ عكار هللالوُسَرَوءاَجدنآ ركب يبأ نع «نسّحلا نَع
 5200001 ديكو ع

 ىَشْممث مكر يذلا ْنَم ل يبل َلاَقَ ٠ «فّصلا ىلإ ىَشَممث "فصلا

 لو صرح هللا كدا :ك ينل لاَ ؛ انآ : ةركبوُبأَلاَقق ؟فّصلا ىلإ

 7١3175[ :عجار] . دعت

 / نع «ملعألا دايز انآ م «ٌماَمَه اًنئدَح نافع اًنئدَح 76 867

 المك «مكار يلو دجله ؛ةَركَب يبأ نَع ءنَسَحْلا

 :عجار] دعت الو صرح ُهَّللا َكَداَّز : قف يلا هَلَلاَقَك فصلا ىَلإ لص

 اةفحنمإ

 يدوي مال#ا هربا هش 0
 ٌداَيْزاَنَرَبَحأ َةَمَلَّس نب داَمَح اَنكَدَح ؛ُنافَع اًنْئدَح 7/7١

 لص يف َلَخَد ل هللا لور نآ «ةركَب يبأ نع ؛ ءنَسَحْلا نَع ؛ ملعألا

 دي هسسأَرَو ءاَجَو َبَهَذ «ْمُكَاَكميأ هباَسّنصأ ىلإ امو ِرْجَفْلا ىّلَصَق

 اةكفكل :عجار] . ساّنلاب

 مسرع هربوا

 اَنكدَح و ب م الح هلا دبع ان - 36 ا

 00 لاَ 00 20-7
 . مط « هباحصأ ُهماَعلَو 8 هللا لوُسَر اَهالَض ام

 ماش معو ل

 نع «سئوي نع ؛ ةَمَلَس ْنْب دامح اًنئدَح «ناّفَع اًنكدَح - "3 افران

 اراك يدْعَب اوُعجْرتآل : َلاَق'. كف يِنلانأ «ةَرْكَب يبأ نع دَّمَحُمو ِنَسَحْلا

 [7010/776 700/977 :عجار] . (47/8)ِضْنَي باكر م ب ب رضي

 - عيرز نبا ينعي - ديزيو بيَهو اَنَدَح ُناَّفَع انكَدَح - ”. مرفأ

 يسبأ نَع «ةَرْكَي يبأ نب ْنَّمْحرلا دْبَع نَع ىاَذَحْلا دلاَخ اًنكلَح :ًالاَق

 0 علمكم
 6 كالوس 8 يبل دنع الَجَرلْجَر َحَدَم : لاك. ةرْكَب

 هّبحاَص احدا مُكدَحأ ناك اذ ؛ارارم «كبحاّص قع تعَطَق « كليو

 شو القلاع يال شلالات : لفيف َهَلاَحَم
0000 

 [؟0357 :عجار] . اَذَكَو اَذَك هبسحأ ءَكاَذ مّلعَي َناَك نإ ءادحأ

 ا يس
 اَبأّنأ «تباَئ انآ ةَمَلَس ْنْب داَمَح انكدَح «ُناَّفَع انكلَح 0-7 ٠١

 نع : :َلاَقَك هلَمَع نبا َدَحأَ «فْذَخْلا نَع ف هللا لوُسَر ىَهَن : لاق. ةَرْكَب

 تو ُهْلَع ىَهَن هللا لوُسَر ْنَع ؛ ةلربخأ ين دار هلآ : لاق .فّذحو ءاذه

 نر تيا اع انتل للا ءفذْخَت

 يلم رجلا فرع يل دج نال نع «باهش



 ا باطلا ركود - ليز يحأ -ةركب بأ نع

 20876 :َلاَكَمت أ اوشا لاقت راكد لع تال يأت يف
 كو صر ع

 ونال ميك ,هنأش يف مترك دك يذلا لجل اَهنأَش نإ «* دعب
 رووو هلع الا 0 ميل يب رعود سم

 لإ حبسَملا بحر هَّلحْدَآلإدلَب سِيِهَنَ «لاَجّدلا لَك َنوُجَرْحَياباَذك
 هلا

 بطر اصنع نادي ناَكَلَم ذوي اَهياَن نم بتل ُك ىلع «ٌةَنيِدَمْلا

 [ هدعب رظنا] . ٍحيمَصْلا

 / نَع ؛باّهش نْبا يخأ نبا اَنندَح «بوُقَعَي اًنئلَح 5-89
 م 3

 فان ضال فو نذل دببة يخل لاق. هَمَع

 :ركب وبأ لاق : َلاَق . همأل دايز اَنحأ ةَركَب اأ نأ « هْنَدَح

 ا / :عجار].“ هلم رَكَذَ ٠

 6# مارا

 يبأ نع ءاَذَحْلا ”دلاَخ انربْخأ ميَشَه انْدَح

 ؛ْمّتْمَتص يذل ادَهاَم : تشق. ةزكبابا تيل ليز ىلا: :لاَق.ٌناَمْنُع
 ف هللا لور نم يان تمس

0 0100 
 وب لاق. مارح ِْيَهَنِجلا ؛هيأَريخ مالسألا يف آبأ ىَعَدا نَم لوقيوهو

 ٌةَّيِلَيص هما

 :لوُقَي ِصاَقَو يبأَنْب دعس تعم ين

000 
 [11814 :عجار] . قف هللا لوُسَر نم تعمَساَنآو : :ةركب

 بع اَنكلَح «يبِراَحْلا دَّمَحُمْنْب ِنَمْحّرلادْبَع اَدَح - ١/1"

 - هل نبا ىلإ بكين هرم اب ذأ «ةركب يبأ نب يئدَح ءِيَمع نب كلَمْا

 ؛ُناَبْصَع َتْنآَو نا َنِيَنَمْكحَتآلَ ُتّحَباَمأ - ٌناَسجسب ًايضاَف اكو
 20 د

 َوُمَو نبا َنِميدَحأ ْمكْمَيآل : لوفي 8# هللا َلوُسَر تْعمَس ينِإَف

 5١56٠[ :عجار] . ناَبْضَغ

 ىاَذَحْلا دلاَخ نَع «ناّيفس انآبنآ «قازرلا دبع انندَح - ضسفح
 يكول ل لك 0000

 01 َلاَق ركب يبأ نع «ةَركب يبأ نبا انئدَح

 باص احداَم ْمُكُدَحأناك اذإ ؛رئهظ تنطق : ف يبل لاك «الُجَر

 0 ًادَحآ هلل ىَلَع ُردغألَو «ةييسحهللاوهسحأ : :لْيلَف «ةَلاَحَم

 [0345 :عجارإ . هْنم كلذ ملعَيناَك نإ ءاَذَكو

 2 نَع ءرمشم نإ ' قارا بعت اًنثدح تك يذل

 يحق البدو دما ميس نمد

 .اًهَدجَي نأ اهتسئاَرو نجا لع ؛ ىَناَعَتَو َكَراَبَت هللا

 .اهئوثي ل ينل تنم أ ملأ « ين هللا مّصآ :ةركبوبأ لاَ

 اس ل سرت ل

 نع ةداَتك نَع ءَرَصَْم اًنريخآ «قاّررلا دبع اننَدَح - ع ,إ/5

 ىلإ لصْيانأ لبق مَكَرَك عكار ماَمإلاَو َدِجْسَمْلا َلَخَد ةَرْكباَبأَنأ ؛ نَسَحْلا
00 

 [؟3875١3 :عجار]. متلو اصرحُهّللا كاز : كل يتلا هللا صا

 0 ا
 ًاماشهتْعِمَس : :َلاَق .ٌرَمْعَم

 3 375 :غجار] . طا .ةركي يبأ نع ؛ ءنَسَحْلا نع

 امدح « قازرلا دب انئدَح - 006
1 5 
 4 ثدَحي

 00 تشل ا

 ه 0 هريآل سدة

 ا امثل

 ٌةداَتق نَع تا 41/262 ” [أ15

 ةَجاَوَت اذِإ : اق هللا لوُسَرلاَق : َلاَق ةرْكب يبأ نَع ءنَسَحْلا نع

 ءراّنلا يف لوم 59 او لتئاقاَف «هَبحاَص اَمُُدَحأ لَ اًمِهْيقيسي ن اًمللسملا

 لن ديري ناَك نإ لاك ؟لوُقمْلالاَماَمَك لاقل اذه هللا لوري: :اوُناَ

 [500741 :رظنا] . هبحاص

 َحِمَسْنَم ينربخأ رَمْنَم انا «قارلا دبع َنئدَح -" 17
 ٌنَسَحْلاوأم وي انادي 8 يِلا ناك : َلاَق ركب يبأ نع ءاشدَحي َنَسَحْلا

 ِنَسَحْلا ىَلَع لقي مث ؛ مهد هباحنما ىلع ليف «هرئجح يف "يلع

 نم نيتقئاط نبي حلْصُي شعبان ؛ دْيَسَل اذه ينانإ : لاق مث «هلبقيف

 [ :عجار] .َنيملُسُملا

 يبأ نَع «هيبأ نَع ؛ُةبيع انْندَح ءرْكي نب ب دمحم انيدح -

 ىَلِإ مهر اودئسأ مو ز حلقي نأ : :لوقي 8 هللا لوُسَر تمس : : لاق . ةرْكَب

 [70387 :عجارإ. ةأرما

 نيدعت دْعَس انئدَح ءَرُعْسم انثَدَح ءرظب نب دمحم ُدَّمَحُم اَننلَح -69

 ٌةيدَملا لْخْدَيآل :َلاَك ف يلا نع «ٌةَركب يبأ نع «هبيأ نع ؛ «ميِهاَرُيِإ

 :عجار] ٠ َناَكَلَم باَيّلُكل «باونإأ عبس ذوي اهل لاجسلا حيسَمابْحر

 اةككفلا

 نع «يرطزلا ن نَع هرَمْعُم نَع ؛ىلغألا دبع الح -6

 نأَش يفَساّنلارئكأ : لاك ةَركي يبأ نع «فوَع نْب هللا دبع نْبا ةحْلط

 ل يلا مع
 1١544[ :عجار]. لَقَع ثيدَح كرك. . ةمليسم

 يبأ نع ؛هيبأ نَع ؛ٌةَئيع اَنأبْنأ «نوراه نب ديزي انندَح - "ا

 ركب :عجار] . ةأَرَسا ىلإ مهر اودتسآمْوق حليل لاق . الف ينل نَع

 اةكحايي

 سامع هوو
 نع ةَلاَّضَف ْنْب كرام اًنئدَح «َنوُراَه نب ديزي انئدَح - ” تكفف

 مُهُكلمَت م وق حلي ال : :48 هللا لوُسَر َلاَك : :َلاق .ةَرْكَب يبأ نَع ء نَسَحلا

 5007٠١[ :عجار] .ةأرما

 .(ح) ةَملَس نب داَمَح انآ «َنوراَه نب ديزي انئدَح - كر نو

 :حور لاقو) «متاَح يبأ ٍملاَس نَع «٠ ٌةَمَلَس نب داَمَح اًنئَدَح ؛حورو

 نَعهَرَكُذ ثيدَح يف نافع انئدَحو (ملاَس نْ هللا دي يبأ ٍملاَس نع

 دْبَع نع ؛متاَحابأىّنكياَضَِرُمَو هللا دبع يِبآ ملاَس نع دامَح

 آل ديعاَرهَش : لاق. ف 'يِبلا نَع ؛هيبأ نع ؛ةَرْكَب يبأ نبا نمْحرلا

 [2057 :عجار] ٠ ةجحلا وو ُناَضَمَر نصي

 سا يمارس ع هل
 دمت نب يلع نع «ةَملَس نب داَمح انْدَح .«ديزَي انلَح - 0.6 ١

 27 ف هللا ل وُ لس : لاق. هيبأ نَع ركب يبأ نب نمل دبع نع

 نحو هَرْمُع َلاَط ْنَم :َلاَق.- - ديزي كلش -ريَخ : :َلاَق وأ - ؟لّصْفأ سانا
 :عجار] .ُهّلَمَع َءاَسَو مَرْمُع لاَظ نم : :لاَق رش سائلا يأ : لبق ؛ 008

 اةككيك



 ءِنَمَصْلا نَع

 ْنَم :َلاَق ؟رْيَخ ساّنلا يأ هّللاَلوُسَر اي : :َلاَق . الجر نأ :ةركب يبأ نع

 7 سوم نع نام اندَح بر اقطَح - 3 ف ةنن

 سارع سي صح فرص

 مم هم وروع يريم ص سر ص ل اة را ل
 َءاَسَو ومع لاَط نم : لاق ؟رش سانا يأ : ليق ٠ هلمع نسحو هرمع لاط

 [307117 :عجارإ] . ُهَلَمَع

 دْبَع نَع ءدْيَر نب يلَع نَع «ُدَمَح اَنئدَح «حْوَر الح ١
 1 (؟:دهح :عجارإ .املفم]. .. يلا نع 0 «هيبأ نع «ةَرْكب يبأ نبا نَمْحَرلا

 َلاَك َةّمَلَّس ني داَمَح اًنئدَح :الاَق. وَ وأو حور انندَح - 17 هاب

 َرْخآ :َلاق.ةرخب يبأ نَع ءنَسَحْلا نَع ديرب يلعاَنََح : :ةواتوبأ
 كلت ىلإ (لاّيث نام : ةواتوبأ لاك) لام عت ًءاَشعْلا 8 ِهّللالوُس

 نيا ذك اكل لجعل هل لوس :ر :ركيوبأ لاك 7
 اا كلك دْمَبَلتجَمَك :َلاَك « ليلا

 مُست :ن اََع َلاَقَو. لاَيلَعْبَس : هئيدح يف لاق دما دبع اَنَدَحَ

 .لايك

 دْبَع نَع ءدلاَخ نَع ءنَسَحْلا نب بوبحم اًنئدح ١١ ١-
 0030 ما م ل ل ع 520 2
0 

 35 ُهيَمْحأ :لُثق ءةَلاَحَمآل احدام تنك نإ قع تْمطَق كليو :لاَق

 5١7917[ :عجار] . ًادَحأ ىلا هّللا ىَلَع . يهز لَو «هبيسَح ُهّللاَو اَذَكَو

 تعم : :لاَق. ةَبعش اًنئدح رج هنبسحش اندَح - "7 ,/64

 يلا نَع 7 «هيبأ نع «ةَرْكَب بأ نب محلا دْبَع نَع «ثدَحي ءاَذَحْلا ادلاَخ

 «ديعاّسُهْنم دحاولُك يف ءناَصُقْنيل ناَرهش : لاق. (41/ هاف

 505717١[ :عجارإ . ةجحلا وذو :ناَضَمَر

 لذي اتنَخ رت شم د انثدَح ٠-5

 * حمل مموع عام
 لجرهَل اق اه ين رك وُ ع خد لاَ, سلا ينادي

 ىمش 0
 نم لجل لجل ميل: : هللا لوس لاق :ةركيوبأ لاق هسلْجَم نم

 لجيل (هسلْجم نم لجلال مَآ اذإ : لكْوأ) فيم هسلجم مه معاع م2
 هيف م مور 2 مه مم

 [509/714 :عجارإ . كللُمَي آل نم وتب هدي لجرلا ٍحَسْمَي بالو ؛هيف

 «رظثب يبأ نَع ةَبعَش انَْدَح رفع نب دَمَحُم انئدَح - ل ءاكأا

 لَم : : لاق دَيأ ؛ كل يِْلا نَع 7 «هييأ نع «ةَرْكَي بأ نب محلا دْبَع نَع

 1١7868[ :عجارإ. ر ريم يح كرو :ٌراَفْعَو

 2 ءىةسا

 يبأ نع ٠ ؛ِنَمَحْلا ن نع ٌةداَنَق نَع «ديعس نع «باَعَولادِبَعَو

 َناَضَمَرْسْنُم ين ْمُكْدَحأنكوُشبال لاك © هللا لورد ؛ةرْكَب

 اةفن 5ا7/ :عجارإ 23 ٠

 . اهلا يري هّسأ ىلَ يشأ «ٌملعأ ىو كابل :َلا

 55 ننقل ركب يبآث يدَح
 و سم »ب

 َلائزأ .هّأ ىلع يل ّيدخحأ ملعأ لا: : باها دبع لاَ 1

 1 .ةلْذَغ وأ ٍموَنْنم
 .(ح)ٌماَمَه انأْبْنأ ديزي انئدَح 00

 يبا نع نسا 57 نق انآ باَنَه اح -
 نوي ال : 8 هللا ٠ لوس

 اق ةَيِكْرَلا كار شالا ترا 3 1 ان لَ
000 

 ةف .>00/ :عجار]. لفاَع وأ «دقاَر نمل دب آل :لاَقوأ 30

 اسعل م
 هلك َناَضَمر تمد مُك

 يم ع
 يبأ نب ملسم انئدَح «ماحشلا ُناَمْع انئدَح « حْوَرانْدَح - 0-0005

 نوُكَت مث «نتف نوُكَتس ان : َلاَق هنأ ؛ ؛ هللا لوُسَر نَع ءهيبأ نَع ءةَرْكَب

 َنِمرْيَخ اهي دعاَقلاَو الأ الإ يعاّسلا َنمرْبَح اًهيف ياما الأ «ُنَف

 ْتّناَك ْنَمَكَتْلَرْلا 5! آلآ دعاقلا نمي اف عجطْضُمْلاَو لأ اًهيف مئاَقلا

 ْنَمَوآلا هضاب ْقَحلِلكَّض نآهلاسناك ْنَمَوألا ءهمقي قسمه
 هللا ينتج ٠ هللا يبني: موَقلا نم لُجَر لاق هليايق سيلك ل يإ هل تناك

 :لاق ؟متمي فيك لإ الو ضرأ الو مد هلاحسيل نم تئارأ َكءاَدف

 جليل مش هِرَجَسب هدَح ىَلَح قديمك «ةرخسص ىلإ بدمه مُث هس دخيل

 ين لجو لق ءاتْنَلَبْل ملل هتيم مهلا ؛ءَجّنلا عاطَتسا نإ

 ىلإ يب قطني ىّنح امركم يدّييذخأ نإتْيآرأ َلءادف هللا ينلَعَج ٠ هللا

 فيس ل ُجَر ينكذجي - كلشي ناَمْلع - «نيتتفلا ىدْحِإْوأ نيصلا دحأ

 باَحصأ نم ُنوُكَيو همْنإو كميه وبي : لاك ؟ينات نم دوك ذم يب

 0 مدمج :عجار] .راّنلا

 عض .٠ 20 3000

 معاش
 نب يلع ينربخأ «ةبدش اكدَح :ٌدواَد نب نامي اَنئدَح 6 ١

 :ليق : َلاَق . هيبأ نع ءانندَحُي ةركي يبأ نب محراب تغمس : لاق. دير

 اي :ليق ؛ ُفْلَمَع ّنسسَحَو هرم لاَط نم :لاَق ؟رْيَخ 2 ساّنلا يأ هلا وسر

 [؟ ١ همك :عجارإ . ٌهّلَمَع ءاسو هرمع لاَط نم : لاق رش ذب سانا يأ هللا َلوُسَر

 هلا وع
 نب يلع نع «ةَيواَحُم نْبِرَحُر اندَح ءٍمِيعتوبأ ادَح - كك

 يأ: يلا ليس : لاق. هيبأ نع «ةرْكَب يبأ نبا محلا دْبَع نع ءدْيَ

 [؟3241١ :عجار]. ةلئمَركَ .ٌريَخ ساّنلا

 نام اع [ةملس ]وُ د يعَس كانئدَح ؛ دّمّصلا دبع اند --17

 عمس . هبيأ نع «ةَرْكَب يبأ نب ملم انكدَح «فئحألا ةّميَرم يف ماحّشلا

 51 رانا يف ٌلوُدْقَمْلاَو تالا «ناملْسَمْلا لَمْ اذ :لوُشَي ف يلا

 [مماللا

 نب يلع اًنربْخأ ٠ َةَمَلَس ْنْب داَمَح اًنكدَح ءُناَّفَع اًنئدح - "ك1

 يلع ريل : لاق #8 هّللا َلوُسَر نأ ؛ًةرْخكب يبأ نع, نّسَحْلا نَع / ءدِيَ
3 0000 

 اوُجلتخا مُهئآرَو يل ومقر اذ ىَتَح ٠ « ينآدو ينيحص سم لاَ ضو

 هل
 اَميِردَتآل نإ : لاَقيَك «يباَحْصأ يِباَحْصأ بر لوقا « ينو

 507/21 :رظنا] . َكَدْمَب اوُتَدَحَأ



 ل (ة/هزلكم 1200110 «ركبب ا ا هرمز هلة اعاو
 يبأ نَع «يوَدَمْلا بيسك نْبدايز نع « سوأ نب دعس ينكدح «يدنكلا

 ايثدلا يف هللا ناطلس مرْكأَْم :لوَُي هللا لور تعم :لاق ركب
 موي هللا (هَناَهأ ايلا يف هّللاٌناطلس ناَمأَنَمَو ؛ةَمايقلا مويه ُهَمرْكأ

 فحق « :عجار] .ةّمايَقْلا

 انئَدَح «َقاَحْسِإ يبأ نب ىَبحَي يدَح «ليعاَمْسِإ انكدَح اا
 هس يسم مسوس »ا

 اتي نأ هلال وُسَر انهن : ةركب وبأ لاق : َلاَق ٠ ةَركَب يبأ نب نمحَرلا دبع

 ةئضفلا عاين انرمآو اوس ءاوسسآلإ «بٌملاب َبَملاَو ؛ فلاب ةضفلا

 . انش فيك ةّضفلا يف ّبَحنلاَو ,بَحّنلا يف

 مم
 [؟ :عجار] . تغمس اَدَكَه : :لاَقق ؟ديأدَي : هلا دْبَع نب تبا هل لاَ

 يبأ نع ,نَسَحْلا نع ؛انمشأ اكَدَح وراح - كل ابا

 هباحصأ ضعي ىَلَص ءفْوَخْلاةالَص ف يلا ان ىَلِص : : لاق هنأ ؛ ؛ةركب

 سس لا رع ع سس ل ع
 أ وبكم يناجي اناق "1 3 نيس

 [؟0 50/6 :عجارإ . "نت

 يفجر 0 يحب لاك. نيريس

 يبأ نع ءنَمْحّرلا دبع هبمُح ءنَمْحرلا دبع نملَضفأ ين

 :لاكْوأ - ؟انهٍمْوَييأ : لقد موي هللا لوس اَبَطَح : لاق . َةَرْكَب
 ةعاس ند موق عال ع

 ىتح َبْكَسف :َلاَق «ملعأ هلوسرو هللا : الف :َلاَك - ؟انَه ٍمْييأ نورت

 ؛ىَلَب :اَنْلُق : :لاق ؟ِرّْنلا مْوَيَسِيلآ لكم «هملسا يهيم هنآ َنظ

 ُهَّللا :اَنَلُق - ؟انَه رْهَش يأ َنوُرْدتَوأ : َلاَكْوأ- ؟اَذَهرهَش يأ : لاَ

 سلا :َلاق «هملما بهمس هن انظ ىّتَح تكف :لاق ؛ ملعأ هلوسرو

 :َلاَق ملغ هلوُسَرَوهَللا : :اَنلُق ؟اَذَه دّلَبي أ : :لاَك ءّلُب : الق ؟ةَجحْلا اذ

 «ىلب :انلق ؟ةَدلبلا تّسبلآ : :لاك «هملسا ري يمسه نظ ىّنَح تكس

 يف ءاَنَمْمُكَمْرَي ةَمْرحَك ؛ ,ْمُكيلع مارح مكاو مكءاَسنإِم َلاَق
 ةلآ ىَلاَصَتو كَراَبت ؛ مكبر َنوَقلَتِءْوَي ىلإ ءاَدَه ْمُكدْلَب يف ءاذه مكره
 برق «بئاَقلا د هاشلا غّلبيل ؛ دهشا مهلا :َلاَق معن : اوُناك ؟"تْقَلَبْلَم

 باقر مكن ب ري اراك يدنمنعجزآلآلا « عباس م ىلع

 [5:300 :عجار] "ضعي
 هيا

 «دْيَز نب يلع انئدَح « دير نب داَمَح انئدَح «لّمؤم انئدَح ٠00/7-

 ذم ْبطَْيمْوي تادف هّللا لور اني :َلاَق» ٌةَرْكَب يبأ نع ءنَسَحْلا نَع
 مام مع وهشام ا مرم

 ىَلَعَمَسَسَو هْيِإ 8 "ىلا مص ربما ْيلإ عصف 0

 نيت َنْيْيهْيدَي ىلع حل نأ هللا ل َملو ©“ ديَساَدَه يتب لاَقو ,هسأر

 اذ 5+ :عجار) .َنوملْسمْلا نم نْيمميظَع

 هم مع
 ءدْيَز نب يلَع نع «ةَمَلَس نب داَمَح اًنئدحح ؛ناَمَع اًنئدح -77 77/4 .

 .(ح) ةَرْكَب يبأ نع «ةَرْكَب يبأ نب محلا دب نع

 سا رب يب ريع م ملرإ ل
 اي :ل دجَلااركت بأ نع ٠ .نَسَحلا نع و نساويو لمحو
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 همم ورمل
 [لددمك :عجار] . عع سو لا ارم لاك ذر سأل

 نع« سُئوُيَو تبا نَع ءْداَمَح انُثدَح [نَسَح اَنْكدَح] 1 تفكت

 اة 710 :عجار] . هَرْكذف . . .ةَرْكَب يبأ نع ٠ نَسَحْلا

 هدير نب يلع انآ« ٌةَمَلَس نب داَمَح اَنئدَح :ناّمَع اَنكلَح 7 1 هللا 00
0000 

 ثكمي : :َلاَق ف هّللا َلوُسسر نأ ؛هيبأ نع «ةرْكَي يبأ نب نَمحرلا دْبَع َنَع

 سلا ع2 لسا سر ل ل 200
 'ئَشرَت رصأمالُع امه دَلوُي م هدو امد ال اماَح ينال اجلا بأ

 يل سم ع له مس قا
 ماني الو هاني مان« ًاعْنَت هلو
 سل ا

 لم لأول لجرموبأ

2. 00 
 قل هلو شلش

 يحاور نامهآدأك ؛ دو

 م ع مم هريس

02 
 لل لون فاق و ىلع نط ىح مالا: اوت

 ٌدَلَو اَنل لوب ال ماع نيل انكم : :ةلاَقَك ؟كو اَمُكل لَه : اًنلْقَف ءاّمهيف

 ماني لَو هاني ماَنَ هذ هلآ ءيتشرتصأ ( 6٠ /ه) وع ْمالُغ اغا
 هل سْملشلا يف ةّقيطق يف لَّدَجْنممآلْل دك ؛ ءاّمهدْنع نم انجَرَخَف ؛ سا هور هيمو

 ؟تْقِمَس هو :انلُق ؟اَمُلُتاَم : :لاَقَق ءهسأر نَعتْطَشَكَف َلاَق ؛ةَمَهَمَه 0

 . يبل مايو يامال مَن لاَق

 [5 :عجار] .داّيص نباوهَو :داَمَح َلاَق

 ممر ه2 يموعو
 «دْيَز نب يلع انا ةَمَلَس ْنْبداَمَح اَنئدَح نافع انَدَح - كيفذو

 يبأ نب ةَيواَعم ىلإ دايز َعَماندَكَو : لاَ. ةَرْكَي يبأ نب نَمحرلا دْبَع نع
 رع اسما

 ءاَنببِجْعَأ اَمِدْقَوي بَجْنيمل هلع اَسَقاّملَ ةركي ولأ ايفو ,نايفس

 ناك: َلاَقَق 8 هلل وش مدس يشب ل ركب: : لاق

00 0 
 ا ترق ,هاشلا نس لانا :جر لاق ايفر ىأ

 رمش ركوب حجر رَمَعَو ركب بأ درو م ركب يبأب تْحَجَرق ركبوبأو

 ءاَهل نساك ريما عمق اسمر مع حجر دامب معدوم

 َكلَراَبت هللا يتيمة ةقالخ : لامك كاد هاَسَك : :اضِيأداّمَح َلاَقدَكَو)

 اَبأآ آل :ٌداَيز َلاَقَف اًنجرْخأ انا يف حرك : لاق . ءاَشي نم كلملا ىَلاَعَتو

 ان آلإُهثدَحأ ل هللا آل :َلاَ اَنْ هئَدَح اري ايدَح َتْدَجَواَمأ كَل

 نم هتعمس ءييانئدَح ةركيابأ اي َلاَقَق ٠ اَاَعَدمُم ءانكرتق ؛هقراقأ ىَّح

 ابآ هل دايز َلاَقك ؛ انجح انئاَمْفآ يف حرم «هبهعكبق : َلاَق ا هللا لور
 ما عقل ل

 هب هلأ آل ٠ هللاوأل : :َلاَقَق دريم هندَح ءادَرْيَغ اثيدَحدِجَتاَمأ كَل
 هج مم ول همم 22

 اناح ركب ياي لانك ؛ 0 مثلا قرأ ىلح

 [؟ الام :عجارإ . كلاب يضر دف ؟كلسلا

 هذه تدجو ٍنَصْحَرلا دبع وب لاق
 «َةَميلَخ نْباةَدْوَه اننَدَح هدي طَخب يبأ ٠ باّتك يف ,ثيداحألا

 00 ”يلاعاو عاف
 «ةركب يبأ نب نمل دبع نع ديد نبيل نع « «ٌةمّلَس نب دامح اًنئدَح



 لاَ نم: لاق ؟سأناي م هللا لوسي :َلاكلجَرنأ ركب يبأ نع

 هاو هرْمُع َلاَط ْنَم :َلاَق؟ رش ساّنلايأَف َلاَك هُّلَمَع َنُسَحَو هرمع

 0١545[ :عجار]. ُهُلَمَع

 هي امم ىَلِإ اندَقَو : نَمْحرلا دبع لاَكَو -هداَنسإبَو - ةقحفحخلا

 نبع ام دفرب بجي علام ملك .ةركبوبل عمو دايز مهي

 َناَك :َلاَقَق ٠ 8 هللا لوُسَر نم هتعمَس ءيَشبانئدَح رباب: :َلاَعَ

 مكيأ : : مْوَيَتاد لهو ءاًهْلعلآسيوُن ةئسحلا ايفرلا هيجي 8 هللا ٌلوُسَر

 توف «ِءامسلا نم ينام«. اََق ؟اًيؤر ىأر

 وب حجر رَمَْوركيولا فان نو مث ءرْكَي يبأب تحج ركب واو تأ هيف

 «ناّريملام عفر مث «ناَمْثعب رمع . حجر ناَملَعَو مع هيف نوم هرمشيِرْكب

 ةكراَبَتهَللا ينؤُيمُ هو ةالخ : :لاَقَك اهلوأ أ ف يتلا اهل ءاَنَساَ

 دّقلاَّن مداكاَملف ؛ انجرخأو اَناْف يف حرك : لاق .ُءاَشَيْنَم َكّلُمْلا ىَلاَمَتو

 :لاَق قف هللا لور نمهعمَس ءيشب اًنئدَح ركاب اي: :َلاَقَق ءاَنَدَع

 ءاضُنأ هلآَسق ١ ادع تلال مَْبْلا يف ناك مل ءانقاَمْفأ يف حرم هب همك

 :عجار] . كلما ائيْضَر دك لوم نإ وش : :ةيواعم لاك هب هعَكبق :َلاَق

 ["١الاح

 َلَككْنَم :© هللا وُسَرَلاَن -:ةَرْكَم وأ َلاَقَو
 ْنمدَجوُيل هيرو «ةّنجْلاةَحئاردجْيْمَل اًهَفَح ريم ةدَماَعَم اسف

 ذة 74 :رظنا] . ماع ةّئمسُمَخ ةَّريسُم

 دريل : هللا لور لاق - :ةرْكَب وُمَأ لاَقو 0١
 اوامر يلإ اوم ا « ينآرو يتّبحَص ْسملاجلَع ضْوَحْا

 اوُتَدَحآ ام يِردَتالَدنإ لاق «يِباَحْيصأ يِباَحيصأ :نلوُتالف «ينوُ

 [70754 :رظنا] . َكَدْعَي

 يليْنَم :ك هللا ل وُسَر لاق -:ةَرْكَب ونبأ َلاقو
 [0071 :رظفا] ٠ .ةارما مُهَرمأ يلم حلفأ ام : لاق ؛ٌةأرما :اوُلاَق ؟سراَق رم

 نقم كار 8# هللا بترا تنج -:ةَرْككب وب لاقو 0

 هلق هّآلال وسر ىَضَق ال ؛ فصلا َنوُدتمكَرَق سّقْنلا ينَرَمَح

 ًاصرحُهّلل كدا : :َلاَق ءانآ : :تلق ؟فّصلا نود َمَكَرمُكأ : َلاَك . ةالّصلا

 [؟500١ :رظنا] . عَن الَو

 : هللا يِنَلاَف :-ةَركَب (هار/ه)-ونأ َلاَقَو 5
 ؟اورسَخ مُهتورتآ َناَمْطَعَو ءدّسأ نم ًاريَخ ٌراَمْعَو ,ملسأ ناك مآ

 كيمو ٌةنيِهج تناك نإ م مثير لاكمَّل مهم ريح منَ : لاق . مَعَ ' اونا

 كلا وُ نيب. رهو مياس شلل

 00 م

 :عجار]. ْمُهْمريَخ مهلك : :َلاَق . معن د :اولاَق ؟اوٌرسَخ ْمُهنورَتأ (هتوص

6] 

 :4© هّللاٌلوُسَرلاَت :-ةرْكَم وُسأ لاقو :لاق 6
 اةفطنف :عجار] . ةجحللا وذو ناَضَمَر «ناَّصْقْنَي ال ديع اًرهَش

22000 
 «ءيعوم

 ١ -:ةرخب وُبآ َلاَقَو- -74ك

 كبح 9 2 َ كَحْيَو : : 5 هللا ين َلاَق «ًريخ لجر هيلع ى أف

 عمقا شا: : 8 هّللا ل اوس اد ناهنمس ل ل

 0 .::+ عجار].ًادحآ هللا ىَلَع يأ الو نال نإ هللاولْثلَ ءدح

 اذه تدجو :نّمْحْرلا ِدْبَع وُمَأ لاق 520

 نذل ا« خب يبأ باتك يف ثيدحلا

 اة فك يشل لَك 9 ل لوزا .ةركب بأ نة

 محن : :اوُناق ؟اورسَخ مُر «َناَفطْعَو دَسأ نيل نم

 هم هامل هم لامع ٠

 ةعصعص نب صاَعَو ميت ينب نم ًاريَخ هةتيهجَو ةيزم تناك نإ آر لد

 ًاريَخ راّفْغَو

 معن: :اوُلاك ؟اوُرسَخ مُهتورَآ ٠ اقفل يكحَي - توم هدم َعََرو -

 [لت :عجار] : مهم ريح مُهْإَ : لاق

 نب يلع اًنربَخأ َةَمَلَس نب داَمَح انئدَح نافع اًندَح ١١1784-

 هِيَ لير انأ ؛َركَب يبأ نع «ةَركي يبأ نْب نَمْحَرلادّْبَع نَع ءديَز

300007 

 : مالّسلا يلع ليئاكيم لاك فرح ىَلَع نارا افا محمي : َلاَك مكلّسسلا

 «هدرتسا : ليئاَكيم لاق «َنِيكَرَح ىَلَعمآرْقا لاق هداَرَتساَ «هدرتسا

 ةَبآْمْخَتْملاَم فاك فاش لُك : لاَق «فرخأ َةَعْبَس الا َعَلَب تح هداَرتساَ

 مُلَهَو «لبقاو لاعت كلْوُكَوْحَت بادب ةَمْحَر هيأ ةّمْحَرِباَدَع

 [10545 :عجار] . لجعاو عرساَو بهدا

 هيو 6 يدوس عمم م
 دير نب يلع اًنأبأ ؛ ٌةَمَلَس نب دامح اًنئلَح . ناَفَع انندَح 0 8

 لتق نم: لا اق هلل لور انأ ؛هيبأ نع «ةَرْكَي بأ نب نمل دبع نع

 رواش رش سل 00 هام هد هلدالو
 نم دَجوُيِل اَهَحيِرِإَو ءةّنَجلا ٌةَحئاَرِجْيمَل اهقح ريع هده دهاعم ًاسْفنا

 اقتضت :عجار] . ٍماَع ة ةّلام ة ةريسم

 ماي هع
 ءِنَسَحْلا نَع 2 ةَلاَضَق ْنْب كَراَبم اًنْئدَح نافع اًندَح - "3 533

 نَسَحْلا بكو دِجس اًدِإَف « يّلّصَي ناك هللا َلوُسَر نأ ؛ةَركبوبأ ينربخأ

 :لاَق «عرْصُم آل اقر هر اق هللا وسر عرب «هقلع ىَلَعَو هرهظ ىَلَع

 مق ماه م اسو
 تتم لَو هللا لوسي :اوُلاَف .هتَاَص ىَصَ امل «ةرمَريغ كلذ لَم

000 
 اَدَه ينبانِإَ ءايندلا نم يتتناَحْيرهّنإ : لاق. هين كابل اماني نَسَحْلاِب
 سمعا عج ل
 نسم نيف هب حلصُيأنأ ىَلاَصَتو كراسي ؛ ُهَّللا ىَسَعَو «ديس

 [31557 :عجار] . 0”نيملسملا

 يبأ نع ءنَسَحْلا نَع ع ءُكلَراَبمْلاانئدَح مشاه اَنئدَح - ١1<

 اَسآلكو اَمهيَْيَسِب ناَملْنصْا هَجاََاَذإ : ل هللا وسر لاَق : لاق . َهَرْكَب

 لوُسَراَي : ليق ثلا يف امه ءَرحآلا مسح لق «هيحاص لتي نأ ديري

 :عجار] . هبحاّص لك اَرآُهَّنأل لاق ؟لوُقفَمْا لاَياَمَق لالا اذه هلل

 اةفتفحل

 ّن
 .ةرْككب يبأ نع ؛ نّسَحْلا نع 2 كرايم اًنئَدَح : هيو دكت 5

 1١973١[ :عجار] . ةأرما مُهكلَْتموَك حليل هللا لوُسَر لاَ



 شوو بوب دن راح انَح سوم ان - ”؟ا/ة

 يبأ نع ءفحألا نع« نَّسَحْلا نَع ع دايز ني يّلَمملاَو ماَشَو

 َلَتَقَف ءاًِهيقْيَسِي ناَملُْْاهجاَوَتاذِإ ف هللا لوُسَر لاق : َلاَق .َةَرْكَب

 [50ال١1 :عجار] ٠ عيِمَج رتل يف مه «ةّبحاَص اًمُهَدَحَأ

 ع« هع »ا علا دك
 اَنمَدَح ءهبو-ا» او ٌداَمَح اًنئدَح ؛لّمْؤُم انئدَح - ا #1

 موك حلي لا هللا لوول ركب يبأ نع ١ ءِنَسَحْلا نَع كرام
 ما هوم

 نع «ٌةَرْكَي يبأ نب نَمْحرلادْبَع نع ديرب يلع ةأرما مهكلمُت

 ؛ هيب ةَقصَو «لاجدلا ةَفص ٍمْوَيَتاذ ف هللا لوُسَرافصو : لاق. هيبأ

 ما ارءللو
 رورسُم نايك دقو امك ومآ ةتسوآلل لاجل اوني: لاَ

 ماسني الو هانيع ماسَنت هرَضآَوأعْق اك ءيش (61/هزرقأ 3

 لقآ وتحس اروُرْسَمَرَوعأ اذه انلَدلو مش : :َلاَق . هنأ الإ هَرَكذَف .

 [50544 ا

 ل 2
 نع« ءِنَسَحْلا نَع هدانا ْماَمَه َنَدَح هب اًمدَح ١١6

 .هلك اضم تم نإ مُكدَحأ كوشي : لاَ هللا لوُسر نأ «ةَرْكَب يبأ
 هم سي

 نمّدْب آل :لوقي وأ ءهتمأ ىَلَع ةَيْرَتلا يشَحأ مّلعأ هللا ٌةَداََق َلاَق

 8 !.30 :عجلبل.لفاغ دأ دار

 0 يعظ انحرف دمحم انْئدَح 5
 ما مصل سرر تمهرم

 أ نب نَمَحّرلا دِبَع نَع «ريمع نب
 سمس ”اليطق لاو يا «ناَتسجسي ل ماَع

 مو م 6
 وهو «نِيَمْصَح وأ نيا َنْْيْمَكَح ٍضْقَيآل لوي ل هللا َلوسَر

 5056١[ :عجار] . َناَبْصَع

 1/١  - 1نع ءناّيفس انأبنأ « قاررلا دبع انثدَح 0

 :لاَق. ركب يبأ نع «5 4 رن نب ثعلشألا نع « جرعألا نب مّكَحْلا نَع

 ممم نو
 َكَراَبَت ُهّللا مَيَحّدَنَ ءاَقَحرْبَمب ةَدَهاَتُم انكلكْنَم : قف هللا لوُسَر

 [؟:581 :عجارإ] . اَهَسير مياهنا لع ىَلاَعَتَو

 بوي نَع ٠ يتلا ديجمْا دبع ْنْي بآَهَولا دبع اَنكَدَح - 7

 ًافلأ َنيئآلكَنْئَللادبََرْيْخ مد املك : لاق اهيف ةّصق كَ دَّمَحُم نَع

 «نيراد نمراَجُ َمدَقَف : لاَق ةَينألا َراَمْخاَف : َناَق ةَّنضف رم ةّيآَنْييَو

 َفيكَرَتْمْلا َلاَققةَرْكَباَبآي قلم ةَرْشَع ةكذلك ةرَْمْلا اي مُهَعاَ
 تْمَسْفَأْوَأ ءَكِنَلَع تصّرع :لاَق «كلّد هَل َرْكَذَف ؟فيك : َلاَق ؟مهنعَدَح

 5 لم لق ل عع

 . اذه لثم نع« « ىف هللا لوُسَرتْطمَس يَ اهندرتل َكْيلَع

 يي ع ١ ىمرضحلا نب ءالعلا ثددح

 .() جيرج نبا انآبنأ «٠ ركب نبا

 ٍنْبدَسَحُم نب ليِعاَمْسِإ | ينربخأ «جّيَرج نبا نع ٍمصاَعوُبَو

 ديزي نب بئاّسلا نأ «فوع ِنْب نَمَحرلا دبع نديم هَريخأهَلأ انْمَس)

0 002 
 _ايمرطخلا نب ىلا 000

 ثكَمَي كني :88 هلال وُسَرلاَف : لوك مرضحلا لا :ةالقلا مسالا ةرخأ

 . لايت ثآلك : مصاَعوُيأ لاق .ًثآلك هك ءاَض دب ةَكَمبرجاَهمْلا

 ص ١6١4

 نب نَمْحَرلادْبَع نع «ديعس نب ىيِحَي انئدَح -' ١ م66

 1 1 7 ام نس ها ع سرا را

 يف َتْعمَساَمبئاسلاُلاْسيِيَِملا دبع َنْبَرَمْعتْعمَس : َلاَق .دّيمح

 :لاَق. اقف هللا ين «يِمّرْضَحَلا نب ,مآلَعْلا يئدَح : :لاَثَك 5 ؟ةكمب ىنكسلا

 لل جانا ملا ةنباتاا جامل

2 

 فس تْعَمَي
 |تعمس : :لاَق. رح ولكل داك :آلاق“ نيعَم

 نياءآلتلا نع ؛ جْرطألا َناّيَح نع دير نْبدَّمَحُم نَع يدل

 وُبأ كش - - رجم لأ وأ نيرحبلا ىلإ ف هلا ٌلوُسر ينعي لاك. يِمرضَحْلا
 همك دسم

 شح 57 اك ْمُمْسَحآْملْسي «ةوخلا َنْينوُكي طئاحلا يناتْنكَو : لاك - ٌَرمَح

 .جاَرَخلارَخآلا نو ءرشعلا ملسمْلا نم

0 

 ٍلجر ثيدح

 سس سم إل بس
 هّلآلادّبَع ِنْبَةَمَقلَع نَع فْوَع اَكَدَح «حْوَراَمدَح - "ا

 هبال وتم مف لطم ياش َلاَك لج يتئدَح : :َلاَق 'ينزمْلا

 هللا لوُسَر تْعِمَس فِي : هئاّمسلُج نم لُجَّرل «هذ مع َلاَقَك «ةّئيدَمْلاب

 لك ءاعتج ابان لوي هللا لوس تطمَس : لاف ؟لوُبي
500 0000 

 لوزبْلا َدْعباَمَق :رمع َلاَقَق :َلاَق ٠ الزام ءايسادنس مث يعاب اي

 [168446 :عجار]. ناّصْنتلا لإ

 (05/0) ثريوحلا نب كلام ثيدح ُهّيقَب
 هماسو هسا# ريبربل# مدع

 دْيَر نبا ينعي -داَمَح انئَدَح :الاق. .سويو جيرس انئدح - 58#

 :لاَق. يللا ثرْيَوُحْلا نب كلام نع «ةبآلق يبأ نع «بوُيأ اند «-
 همم ع

 «ةّلبلن يرشع نمو حن هدْع مقا لاق بيش حنو يبا ىََح اسد

 -اميحر 8 هللا اور َناَكَو - مُكدآلب ىلإ ْمشَجَرْوَل : :اَنلَلاَقَ

 َنيح [يف]اذك ٌةالَص اوُلَصُ نأ (مُهوُنْمآَو :: جيرس لاق) «مهومئمّلعَت

 اَدَك ةالَّصَو - ذك نيح يف اك الص ١ اوُلصِيلَك مهورمو :نشوُي لاق) ءاذَك

 مُكمْؤيَلو مكدح دَحآْمكَلْندَوبلةآلّصلا تَرَ ادِإَف (5 نيح يف

 [16هم+ :عجار] . مكر

 نَع ءدلاَخ نع عش انئدَح «رفعَج نب دمحم انيدَح ال ١8غ

 ف يبل رآه َناَمْيُس وُبأ رهو - ثرئوحلا نب كلام نَع ءةبآلق يبأ
 سام

 معقم علف سم ع
 ذأ بوي ٠ هَل نيَبحاَص : اًمُهَدَحأ َلاَثق) هل ناّبحاّص وأ لب حاصَوّره

 ءاَمُكَرْكْأ اَمُك يلو ءاَيقأو ندا ةآلّصلا تَرَّضَح اَنإ امل َلاَثق لاَ

 ١[ ه8 :عجار] . يَلَصَأ ينور امك اوُلَصَو

 نَع هَُداَنَق اًنئلَح ةّبعش نَع :ديعّس ب ىَبحَي الح --6©
 يبل باَحص : نم َناكو ثريوحلا نب كلاَم نع ؛مصاع نب رصُن

 ممع د



 م
 يف لحدا هيمي لنك لاك . هي

 [اودمم 0 يأ ىلإ ويلا يرق

 اذِإَو مكر «ةالصلا

 هلاك 00 م 6
 ثيل كلاَماك ٠ لاك. ؟.ةكطعابآ ملم لج نع يليقعلا

 مْدَقَت :اَنلُقَ «ًاموَيةالّصلا ترَضَحَ : ل الم ين

 هّللا لوُسَرْتْعِمَس مقال مل مُكلدحأ ىّح معن

 [1554م/ :عجار] . مُهْنملْجَر مُهسؤيلَو ميال امك دنع نر

 ٍجاجَحْلا نب ميهاَربإ انئدَح ,هّللا دْيع ُهاَنْنَدَح - "اال
 .هلثم. ٠ .ليدب اندَح «نابأ اًنكدَح : لاق يطساولا ناين دَمَحُمَو ريب ءرقة شهر

 هلا
 ليدي نع ألا يزين اي بخ : لاق. ديزي اندَح - 1784

 بهمس يع ممم هل
 ثيابك ل لاَق.- ا يل حر

 نَع «ماَشه اَنثدَح : لاك. ماَع دك كلل 3

 ككل ول تر نبات نع« ٍمصاَع نب رص نع ٌةداَتَق

 لمع َعَكر اذ .ءهذأ نم ارق اَمُهلَعْجَي ىَنح هيدر اك

 [16086 :عجار]. للفم لعق عورلاَنمهَسأَ مقر اذِإَو كلذ

 نات نع يور بأ نإ دس نع «ليماتسإ لح - 786

0 -. 

 [6ههه :عجار] هيد عوف انداَح

 نْبرصَن نَع دانك انندَح «ماَمَه اًنثدح نافع اًنئلَح ١

 عرف لاح ديريك اق "يبل ٠ ثرْيوحلا نإ كلام نع ٠ «مصاع

 [١هكهق :عجارإ . دوجسلاو عورلا يف هدأ

 هر هلع معاكم
 نب ليدب انثدح ءراَّطَمْلا ناَبَأ اَنئدَح ءناَّمَع اًنندَح -7

 َناَك : :َلاق . ثرّيَوَحْلا نْب كلام نَع - انم ىَلْوَم - ٌةيطَع وبأ انئدَح «ةرسْيَم

 # لاع
 لّصيل : لاق. هس دقت : :هلليق. ٌةآلّصلا تمي امل ٠ انام يف انتي

 َلاَق :اق.موقلا ىلس املك 0 م مكن 1

 لَجَر مهب اصي ءمهب يلَصُي الئام ًامْوَق ْمُكَدَحأ َراَراَدإ :كف هللا لوُسَر

 [1هكها/ :عجار] مهنم

 هيض 8 نا ميك مامر

 اَنككَح ,.- - دْيَرَنْلا ينعي -داَمَح اَنكدَح سنوي انئدَح - 1 مل؟

 هبال لاكن ديلا ثرْيوحْلا نب كلاَم نع «ةبآلق يبأ نَع «"بوُبأ

 م مشقما ل ا
 ريغ يف ككل ؟ هللا لوُسةالَص اتناك فيك مكي الأ :اموي

 سر عقم «عوُكرلا َنكْمأَف ْعَكرَمُت ؛ ماعلا كمآ مَعَ «ةآلص نيح

 0 لا يفر كيو مَسْأر أر عقرمُت دج م هيه امئاق بصَت و

 9 3 5 (06/6ئوَس مق :ةَبآلقوبأ لاق َدَجَّسمُت ةّييهَرظَلا

 يلا دْهَع ىَلَممْوَيناَكَو - يمزج ٌهَملس نب هَرْمَع ينعي - ءاذَه اًنخْيِش

 مهل مه ميم سا
 َناَك «هئوُعتصَت مُر ال ايش عصي ةملَس نب وَرمَع تن ُبوُيأ لاَ «٠ ف

 (ه4/ه) ْ 1 ينزل لم نب هل دبَعثيِدَح

 ىلوألا ةَمرلاَنمَاَكمُ دعا ىو يئن عَن

 [163284 :عجار]. ةئلاَثلاو

 2 .<ي+ ميما 6 هس 5

 ينزملا لفغم نب هللا دبع ثيدح
 .(ح) ةَبْعش نَع ديعس نب ىَبحي انئدَح 5 ١

 ,ناَبهص نب ةَبقع نع «هَداَنَن اًنئلَح ؛ةبعش ث اًنكدح ءِرَّمْعَج نب دمَحْمَو

 كيال :لاكو ءفْذَخْلا نَح ىَمَت 8 ِهّللا َلوُسسَرنَأ ءِلْقَمم نبا نَع

 [50844 :رظنا] . َنْيَعْلا فيو سلا سكي هتك ءادْيصديصَيالَو اودع

 نع «ءآلعلا نب َناَيْفَس يبأ نع “ ” عييكو اد - 46

 الملا ترَضَح نإ : :18 هلل لوُسَر لاق :َلاَك ٍلّفَُم نبا نع ؛ ءِنَسَحْلا

 آلَك ليلا ناطْعأ يف مثلو تَرَضَح اًذِإَو ءاوُنَصَ معلا ' ضبارم يف متو
 11411١[ :عجار] . . نيطابشلا نم تفلح هن ءاوُلَصُم

 :َلاَق. ةرُق نْب ةَيواَعم نَع ٌةَبعش اًنبدَح «عيكو انئَدَح 45

 ةروُس هريسم يف حملا َماَع يل آر لوس ٍلَقَمُم نب هللا َدْبَع تغمس 9

 لَعَجَف «هَلر يس يفَرهَو ٍحْنلاٌةروْس تر :ةرم لاقو لح عل

 [1141؟ :عجار] .اهيف َمَجَرَك : َلاَك . هتلحاَر ىَلَع ّوْهَوأَرْقَي

 ْمُكَلت يكَحلَيلَعْسَنلا َممَتسيْنأ رخال :ٌةيواَتُم لامك :لاَ

 يعم هاش مس
 اَمكدَح :آلاَك. يِراَقْلاَناَباَج نب بلاط باو َُباَبَش اَنئدَح - "ا

 يمارس
 لش .ف ّيِبلا نع ؛ لم ِنْبهَّللا دب نَع رق نْب وام نع ؛ةبش

 1 هئيدح يف نهج : 10 ْثيِدَحْلا اذه

 نب سمه انكدَح :ًالاق. ٍرَفْتَج ناو عيكو اَنئدَح - ىف 50

 نع [ةَديرب نبا يتَربخأ : هئيدح يف رّمعَج نبا لاَق] ديرب نبا نَع « نَسَحْلا

 تنآلك -ٌةالَص نادل كني :ا8 هللا لور لاق :لاَق لَم نب هلل دب

 [1591 :عجار] . ا نمل - تار

 ينّئدَح «ثاّيغ نْبناَمْلَع نَع ءديعس نب ىَحَياَندَح - 0048

 اًنمآدَحأ ٌعِمَس ان نوب ناك : َلاَك ٍلّفَُم نب هلا دبع نبا نَع «ةَماَعتوُبأ

 لوُسر فل ْتِّيلَص يهإ يهإ : لوي ءميحرلا محلا هللا مْ : لوُشي

 ٍنَصْحرلا هللا مْ : لوك مم ادحأ عمسأ مل هَرَمعو رك يبأر هللا

 [154:5 :عجار]. . ميحرلا

 نْب عييرلا نَع «يزارلا رّمْعَج يبأ نَع ٠ ؛عيكو انندَح - 56

 دَحآناكو «ٍلففُم نب هللا دبع نَع ءريَ نعْوأ ؛ةّيلاَعْلا يبآ نع «سنآ
 ةلونآ اَمادِإَ يلا ىَلَع الو ةَيآلا هذه ْمهيف تَرَكَ لا طّطَرلا

 ناّصْعَأ نم نصف لخآل يّنإ : :لاَق. ةيألا رخآ ىلإ ل .يوتلا]مهلمْحَتل
 ويم ع

 :لاَق ؟تْوَمْلا ىلع باي واق هُمُ ف لا هب'لظأ ةرجشلا



 م ميا

 .(ح) نايس وب اندَح مير اكنَح - "م١1

 ني ِهّللاٍدبَع نَع ءِنَسَحْلا نَع
 ترَمآل مَمألا َنِمُدَم بالكلانأ آلوك : قو هللا لوُسَر لاَ : لاك ٍلَثمم

 2 رو م اس
 1591١[ :عجار] . ٍميهَي دوسأ لك اهنم اوقاف ٠ اهل

 فْوَعاَثدَح ءرَفْعَج نباو

 م 0

 تلعب : :لاَك 0 عياد 3 4

 2 نا ارا التقيت رمال
 :َلاَقق :َلاَق شي جر هل َلاَقَف :َلاَق

 دقو ءاذَكو اكمل نلا نع ؛ لعق نب هللا دبع - ََفَلَحَو- هيئدَح

 . سلجم كلذ يفانَدَح
 مروع

 يبأ نب ةَدبع انثدَح ءدْغَس نب ميهاربإ نب دعس ائدَح - يلا

 نّمحرلا بع «داّز نب محراب يكدَح : لاَق. يميمتلاءاَذَحْلا ةطئار

 ها هللا لوُسرَلاَك لاق. ينرعلا لَم نب هلل دبع نَع «هلل دَعَا

 ءيدّمَيَأْضَرَع . موراتا يحس ينل لا« يلطنمأ ينل لا

 ءّمإ مُهَضَفِبأ اي 23 مب نمو (00/9) :مُصْبَح و مق وع حب مبحأ نََك

 تل 0 لَم كرات هللا ىَداَدَقَف يتلا 2 ا مهاّذآ نمو

 [لادقاك :عجارإ . طي نأ كشوف هللا

 هه معا ف هل

 نوع ْنْب هّللا دبع انثدَح ,[هللا ُدْيَع اًنقدح] - 10

 اذه لطمب. ٠ . ةطئار يبأ نب ةَدع نع ء دعس نب ميهاربإ انئدَح :ٌارَخْلا

 [ادقكك :عجارإ ْتيِدَحْلا

 نأ «رْيَبِج نب ديعس نع «ْبوُيآ اندَح «ليِعاَمْسإاندَح 6
 نَع ىَهْن 088 هللا لوُسْرنإ َلاَقَو. هاَمنك فَدَح لَم نب للا دبل اير

 «ترسلا سكت اًهتكلو ءآود اكدت الَو :ًادْيِص د يصُت آل آلاَهّنإ : َلاَقَو فْدَخْلا
 6 ربا دوس ممم مم

 مُناَهْنَع ها هلا لوُسَر نأ نَدَح : :َلاَقَكَداَمَف :َلاَك نيل اقفتو

 لكحل :عجار) . ًادبأ كملكأ ال تدع

 .(ح)نَسَح اَنكَدَحَو «يبأ يندَح ءدّمّصلا دبع اَنئدَح

 انثَدَح ءثراَوْلا دبع انَْدَح ءُناَفَعَو

 بَل َلْبقاوُلَص : :َلاماق لا َلوُسرذأ "يملا ل دْبَح نع يي

 نمل :ةَكلتلا دنع لاق سمُن« «نيتَعكر بِما لَ اوُلَص : :لاَقمُث «نْيتعْكر

 نب ِهّللا دبع اَندَح «( نيسح

 يلو
 . ةّنس ساّنلا اَعَدَْني ذأ ةيهارك ٌءاَش

0 

 نع ؛ نيَسح اَنكدَح « يبأ ينئدَح «دّمّملا دبع انندَح - ةييدف

 آل :لاَق. 8 هللا َلوُسَرنأ «"ينّرملا هّلل دبع ينئدَح «ةَديرب نب هللا دبع

 يه :بارعألا لوقو :لاَق» برَْملا ةالّص ملسا ىلَع بارا مُكَْفَت

 . ءاّشعلا

 يموس ر هك م مع 200
 َةَمْلَسم ْنْب دامح اًنئدح :الاَق. ناَّفَعو دّمّصلا ْدْبَعاننَدَح - 5084

 نأ ؛ةَماَعَت يبأ نع (يرَْرجْل انآ : هئيدح يف اع لاَقو)'يِرْيرجْلا نع

 ع2 ع
 نع« «ضييألا رصقلا كلأسأ ين مُهّللا :لوُقي هنبا عمس ٠ ٍلفَعم َنْب هللا َدبَ

 دعو ؛ةّجلا لَو كالا لس ؛ يبا :لاق الد تلا نيمَي
 ريب مارب ير 3 مسرعا م

 ين نودنعي موق نوكي : لوفي هللا َلوُسْرتْعمَس يُإك رات نم هب

 [15415 :عجار]. روهطلاو الا

 7 نَع ؛لآله نْب دْيَمَح نَع ب يعش انثدَح ؛ناّمَع اًنئلَح -8

 آبارج لج اني ىقلاك ريح ٌرصَق َنيرصاَحم انك : لاك ٍلقكم نب هللا دب

 [)5914 :غجارإ. تيكا 8 يبل ترق هذْخ تيعُلَف ب « محّش هيف

 ع موارب هس
 نع ءًاليعَسم لثَس : لاق. فاما باّمَولادَبع انثَدَح - 1م

 ٍنّسَحْلا يبأ نب نَسَحْلا نع 1 هداك نَع ءانَرَيَخأُف ؛ لبألا ناَطعأ يف ةآلّصلا

 ينعي ءاذإ :لاق 8 هللا لوس نأ ٍلْثَتُم نب ِهّللادْبَع نَع ”يرصبلا

 يف كنك اذَِ ؛لصُت الك للا ناطمأ يف تو ُبَالَّصلا عنلكرْدأ)

 َتْفش نإ لّصَ ٍمنَعْلا ضباَرَم

 ينئدح «َقاَحْسإ نبا نَع ؛ « يبأ اح «بوُدَيادَح - 1

 يبأ نْب نَسَحْلا نع يعاّرخلا زيك نب هلا دي نب ةحلط نب هللا ديبع

 هللا لور تغمس : :لاَك . ين "ونوس ملال بهَا دبع نَع يرطب نسحلا

 ةوَرَتآلا قل رجلا نما لآل يع فاول: لوُشي ف

 01591١[ :عجار] . تّكش

 لم لل نع ١ امال لالا

 َنمُيرْاَيِهاَقّنب ءِمَقلا ٍحاَرُم يفااوُلَصَو ءاسرَفَ اذ اهبابهَو اًهنويع

 [15411 :عجار] . ةَمْحّرلا

 :َلاَق.انآنأ :سانئإ وبأ لاق . ةبعش انئدَح :ناّمَع انئَدَح ١ ١-
 سرس ياكم اصلا سل 6

 َوُهَو ؛ةكم حن موي هّللاٌلوُسَرناَك : لاك. ٍلَفَمم نب هللا دبع تْعمَس

 نأ الو : َلاقَو مر مت ساَيإوبأ آرََق لَك حفلا روس ارك «هنقات ىَلَع
 أ رمال
 [15917 :عجار] . لل اَدَهبْترتل «يَلَع سانا ٌعِمَتجَي

 يرئرجلا دوعسم يبأ نع ءبيعواتدَح ناَّفَع اًنْكدَح - ” هلال

 ه0

 هيلا هلل كحال ميلا شخ هل 37 يآ

 َفلَخ تيل نإ «مآلئسألا يف ْثدَحْلاَو دلي «يتباي : لاق. َفّرَصْنا مل

 يضَر داَمْنع [مْلَخَو] ءرَمع َفِلَخَ ءرخكب ىبأ فلَخَو « هللا لوُسَر

 «ميحرلا نَمْحرلا هللا مسبب ةءارقلاَنوُسَتفتسَيآل وُناك منح ىلا

 [لكقكنأ :عجار]. نمت دَحْا هيل نه الجر َرأمكو

 نسَمْيَك اًنكدَح ءرّفْعَج (08/ 8 ْبَّسَحُم اًنئدَح 7 4 هرب تاعاوا
 ع اظر م ءل ل ل ميج يمفساا

 نيئاذأ لك نيب :8 ِهّللا لوُسَرلاَق : : ٍلفعم نبا لاق : لاق ديرب نبا ينكدح

 [159137 :عجارإ . ءاَش نمل ةدلَص نيئاذأ لك َنْي دلَص

 هو ةدو
 نبا ينئدَح «سمْهك اَنْندَح ءرَفْعَج نب دمحم اًنندَح 6

 آل :َلاَقف. ُفِذْخَي هباَسْمأ نم الُجَر أَ : لاَ ٍلَقَمُم نبا نع هيرب

 ىنسهلي : :َلاقْوأ)فذَحْلاةرْكيداَك هلق هنلا يدم ءفذخت

 ءدْيص اهب داَصيالَو وُدَع اَهباَكي الانف (ةلاذل وي رسم نع
0 2 0 

 ةكربخأ : َلاَقَق «فدخَي كلك دبمآرمُ سلا رسْكتو نما اًقْهَت اَهْمَن اّنكلَو



 5 ءافذخكألا مث ؛ «ةُمركيوأ فذخلا نع« +, بذاك هللا يأن
 ا

 [15411/ :عجار] . اَذَكَو اك ملك َكّملك

 ءنَّسَحْلا نَع

 َنمدنأ بآلكلانآلؤك : :َلاَق ف هللا َلوُسَردآ ٍلقمم نب هللا دْبَع نَع

 31591١[ :عجارإ. ميه دوسألك اهم اوفا نكلو القيت رمل ممألا

 »يا مةن
 ءرمعم انين ؛ هلا دبع اند دايز نبات اَنئدَح + هني

 :لاَق. ِلّفَتَم نب هللا دبع نَع ؛ «نسحْلا نع

 ساو مَعَ ءهمَسَعْسُم يف لجل لونا هلل لوُسَر ىَه

 [:845 :نظنا] . هّنم

 تلاَسَلافةَبطَع نب مكَْااندَح « دّمّسملا دبع اًنكدَح -7 ١878

 نب هّللادْبَع ينكدَح : َلاَق ؟هِراَد يف بلك لخّتي جلا نع« َنَسَحْلا

 ٍمْويلُك هرخجأ نم ص َقلكَدَحّناِنَم لاق .88 هللا لورد ؛ ءِلقَمَم

 1541٠١[ :عجار] . طارق

 فْوَع اَننَدَح ءرَشعَجَنب د دمحم اًنيَدَح - "9 ىمملثك

 2 هللا دبع ني ثعلشأ يئدَح

 يمل ع ءقعناع
 نَع «ٌةَبعش اًنكلَح : :آلاَق. زُهَيو رّفعَج نب دمحم انئدَح - لل ملاك

 5 صرع رع هاوس لع
 هّللاَدْبَع تْعمّس : :َلاَق (ةَرَق نب ةيواعم ينئدح : هثيدَح يف هب لاَق) ةيواعم

 ا . قا ىلع موق وا لل وراي :لاَق 1 نزلا

 لري هل

 يضيق أبل نع لقمر 220011

 وُبألاق (اهيف مجبر حذتلا ةروس ارق : َلاَق هتقاَن ىَلَع هَلَمَح وأ : هئيدَح

 :عجار]. مج اَمك تمَّ اّنلا عميان ىشخأ ىنأ الك : : سايإ

 لقا

 يود عمو ةدارو
 نَع ؛ٌةَبعَش اًنئدَح : :آلاَق. زْهَبَو رفع نب دمحم انيدَح - قيل

 َنَمَأ : لاَ. لف بهل دْبَع نع تدي قرم تمس : :لاَق. حايتلا يبأ
2 

 هةمسقر ءاع

 يف صخر مت ؟بآلكللو كلم َلاَقّمث بآلكلا لق فق هللا لور

 01916 عجارإ .مََلَو ديصلا بلك

 َعْيَس هولسغا «ْبلكلا هيف َعَلواَنِإ : ءانإلا يف َلاَقَو - 1 م١4

5 
 [15916 :عجار]. بارتلاب ةَئماَتلا يف ُهورفَعَو « تأرم

 نب دبَمَح نع ٌفبعش اندح واذ نب ناَميَلَس اًنئدَح - فينخي

 ريب مْوَيٍْحَش نم بارج يلد :لاَق. ٍلقَُم نب هلل دبع نع لله

 [115914 :عجار]. نم تيتا يلا اذ ذاك ترظنَق «هتذَحآو تور

 ءْنَسَحْلا نَع ء «فْوَع اَنثدَح هِرَّمْعَج نب ب كمحم اًنيدَح - ل م41

 بلكب سيئا دنا نم لاك هللا َلوُسَردأ ٠ ءِلقَمُم ِنْ هللا دْبَع نَع

 ٍمويلُك هلَمَع نم فته مرر بلك ذأ منغ بلك ديم

 علكقأل :عجار]. طاريق

 نع ؛ثَعشأ ينربخأ طا اتُدَح « قالا دب انئَدَح 4
 ر لاق لاق لثمن هلع نع ءِنَمَحْلا

 5 الدسم عاد ماو
 [7 مقل :عجارإ . ل اق هيف فاضي مث محك يف مُكدَحأ

 نكوبيأل آل: هّللاٌلوُس

 [10406 :عجار] 100002

 نع نّسَحْلا نع «سنوي نع «ىلعألا دبع اًنكدَح © 4ك

 باكل نأ ةلؤل (07//): 8 هللا لوُسَر لاق : :َلاَق. ٍلقَمم نْب هلا بَ

 بلك اوت موني «ٌميهبلا وسأل اوقاف ٠ الثقب رمآل ٍمّمألا نمد أ

 ٍموَيلُك مهروجأ نمّصّقَ ءةّيْشاَم وأ «ٍعرْروأ دِيص بلكي سن

 0391٠١[ :عجار] . طاربق

 راسم عع
 لو ءٍمَنَقْلا ضباَرَم يف اوُّلص :ةقف هلا ٌلوُسَر لاو - <38

 1591١[ :عجار]. نيطايشلا مقل انك ليألا كرابَم يف اوُلصُت

 نع ءٌةداَتك نَع ءديعَس انكدَح «ىلعألا دبع اًنكدَح - ” 18458

 ٌةآلَّمملا عَطْقَي :لاَق. كيلا نع« ِلَغَتُ نْب هللا دْبَع نع « ءنَسَحْلا

 138٠١[ :عجار]. بْلَكْلاَو ءٌراَمَحْلاَو قاما

 نب يقع نَع ءَمداَتَك نع ءديِعَّس انآ دي انكدَح - 210

 َقْذَحْلا نَع ىَهَتُمنأ ؛ يلا نَع لَم نب هلل دْبَع نَع :نابهْص

 ٌرستو هني انك ود بديل يَ هبدلَصْمآلهنإ : :لاقو

 ها
 .نسلا

 سك ماع سس يل
 3١4114[ :عجارإ . ودع اهباَكْيالَو ءاديص اهي داَصي آل : ةرم ديزي لاقو

 نب ِهّللا دّبَع نع « ْسَسْهَكو يريرجُا انآ دبي اندَح - نكلكلنملا

 نيئاذأ لك دنع : :8 هللا ل وُسَر لاق : :َلاَق ٍلّقَتس نب هلا دبع نَع ديري

 :عجارإ ًءاش نمل ٌةالَّص نادك دنع ٠ .ٌةالَص نياك دن ءةالَص

 [للورا

 هّللادْبَع نع« ءنّسَحْلا نَع «ثحلشأ انكدَح حور انْئدَح - ةسينملا

 رطل نإ ؛ طارق هَل اج ىَلَع ىَلَص م : :َلاَق كف هللا يبن ؛ ءِلّقَمُم نبا

 [15451 :عجار] ناطاريق هَ اهنم ف ىََح

 نع ٌدَداَتَك نع «ديعس نع ِرماَع نب ديعَّس انَدَح - 1 كيان

 آبلك َدَخَنا نم :َلاَق هللا َلوّنسَرْدأ ؛ لَم نْبهللا دبع نَع ءْنَّسَحْلا 3

 ٍموَيلُك ءرجا نم قمن منعا «ٍعْررالو ءدْيص بلك سن

 1591١[ :عجار] . طاريق

 اَنيدَح دْيَز وب تبا انئدَح «دواد نب نامل اَنئدَح - "مع

 يف دّسصلا دبع لاَف'يشاكرل دينالي يكد لوألا ٌمصاَع

 :َلاَق (تاَوّزَغ عْبَس مع َعَماَرَغ دقو دْيَز نب لْيِضُف نع : هثيدح

 محلا :َل لاق ؟بارشلا نمي مرح امير لَم نب هلل دباس
 سا ساس مك لاو

 لوو امَحُم تْطمَس اَمآلإ ةلربخأ ل : : لاق ؟نآرَقْلا يف ذ اذه :تلَقَق :َلاَق

 نوكي وأ ةلاَسرلاب ادب نوُكَي نأ مِإ) لاق 8 اَّمَحُم هلا لوُسَرْوأ « يؤ ِهّللا

 ٍمدنَحلا نع ىَهَن :َلاَقَق :َلاَق؛ ًتِلَقتا ينآب يعش : تلق (ملسالابآَب



 خمسا نع ىهنو :رقلَرَْوءّلا نع ىهتو ُنَجْلاَوْهَو

 تب درعا داك تْعِمْس امل : : لاق. ريقثلا نَع ىهنو هي وأ «قز نم اقلب

 سل مم
 [اةها+ :عجار] ايف ية اذ دوه يه همي

 ةطئار يبأ نب ةدسبَعاَنكدَح «ميِهاَريإ نب ديعَس اَنْكدَح - ا 0865

 عله كيعو
 هللا دبع نب مْ دع دايز نب محل دبع نع «يميِتلا ُاَذَحْلا

 يف للاهل : : هللا لوُسر لاَ : :لاَق "< يَنّرُمْلا لت نْب هلا دبع نع
 . عع

 مهبحأ نمُف ,يدّنَياضَرَع مُهوُدِحَتآل « يباَحْصآ يف للاهل « يِباَحصَأ

 «يناذكْدَقَف ْمُْهاَدْنَمَو «مُهَستيا ينشب كيسان «مهبحأ يحق

 :عجار] . هلْخأَي نأ كشوف هللا ىّداْنَمَو :لَجَورَع هللا ىَدآدَقَف يناذآ نمو

 [للولك

 راصئنألا نم لاجر ثيدح

 يوما مرهم معا
 رو يبل نع كيش اخ ءرفعج نب امحم

 ملمع هس
 ناشر 2-5 نابل هبت : يلا ىلإ

 .دّقْلا نم اوجرخُي نأَو ءاورطقي
 سل رامز
 [؟٠86١+ :رظنا] ٠ راَّنلارخآن مم هار :ةبعش لاق

 ءرشب يبأ نَع ٌفبعش اًنئدح «ِرَمْعَ نب دَمَحُم ان اًنثدح - "مخك

 يبثلا نَع ء :9 "يلا باح مه ةموُمع نع ؛ « نأ نب ريمع يبأ نَع

 هو د 2
 .- ءاّشعْلاو حبلا ٌةالَص ينعي - ةقفاثم اَمُهَدَهْشيأل : :لاَق هنأ هك

 .اًمهيلَع بظاَوي آل (98/ 8) ينعي :رشيوبأ لاَ

 ٠١8617 (ح) يعش انندَح ءِرمعَج نب دَمَحُم م اًنيدَح .

 لمحم امدح -060

 يل م ماع
 نع ءورمَع نب مآل نَع ءرثشب يبأ نع ةيعش ابن : آلاَق جاجحو

 اوُنسْحأَق مُكئاَوخإ لاك: كيلا نَع اقف يبنلا باَّحْصأ نم لجَر
 ام ىلع ْمهوُنيعأَو «مُكل ان ىلع مونيا «مهْيلإاوحلصاكؤأ ٠ « مهل هس مار ع

 [؟7606 :رظنا] . يلع

 نمالُجرَو «وِرْمَع نب مآلَستْعمَس : مديح ينجح |

 نع« رولخ نع ةيتاق يق ١ "0 رع

 هلاك نع نَا يضل ىلإ َقلطْناَك ؛ ا
 ءءء 8# سامع مس ع

 :ةقاابارضالا ؛ةقائابدج طيب يل يلع هَلَلاَقَق ؛ كلذ

 "يلع َلاَكْدَق : 48 هللا لور لا كهل كلذ ركذَ ل هللا لوُسَر ىلإلْنا

 ٌماَعْطإوأ «ٌموَص ةّضْيل كب كيل «ةّصْخرلا ىلإ مْ نكلو «تعمَساَمِي

 سام

 8 م.ءص مدي _ راسنالا نم لاَجرش ثيدح
 ريم ء.يعق مع 00

 - ةاَنْسَح نَع «فْوَع اندَح ءِرَفعَج نب دَمَحُم انككَح - ” 270

 مرن هاش
 يبا : :لوُقَي 8 هللا لوُسَرتْمَمَس : :َلاَق . اَهَمَع نع - ميرص يني نم ةأرما

 ينفديئولاو نجلا ين و دووم «ةلجلا يف ديهشلاو ؛ةّنجْلا يف

 [امللا ,30مك1 :نظنا] . نجلا

 هم اعو
 َّطء :لاَك اك. هللا وثني باحم ارم ل رااح

 هريس ساس
 دلع اوُدهَصَكِراَهلا رخآن مبكر اج ءامايص انحَبصاَ لاوش لاله يلع

 نآااّنلا]# هللا ٌلوُسَر رمق «سمألاب لآلهلا أَ ْمُهْنأ 8 هللا لوُسَر

 م عر. نم هدي « مهموُي نم اورطلي

 يشكدَح «فْوَع انآ - قرزألا يني -قاَحْسِإ اند ١
 نُم ءهّللا لوُسَر اَي :تلق :لاَك» اًهَمَع نَع «ةيمرصلا ةَيواعم ل هاسَح

 دولوملاو ءةّنَجْلا يف ٌديِهّتشلاَو ءةّنجْلا يف يلا 28 (يِبلاَلاَك ؟ةّنجْلا يف

 [0:م64 :عجار] .هّنجلا يف ُةدوُوْوَمْلاَو نجلا يف

 ثلا باحنأ نم لجَر ثب © ّيِبْتلا باحصأ نم لُجَر ثيدَح
 يعا6 ريوس »و ةروي تالاع

 دمحم اَنندَح 7 تعمس :لاَق. ةبعش اًنئدَح «ِرَفْعَج نب

 تحير حشا نْب : هلل دب نب فرس شمس لاق. ديوس نب قاَحْسِإ

 ْبَطَخَف : :لاَك ؛ريمأ ةقوُلاب ناك : لاك ف ىلا باَحْسمأ نم ٍلُجَر نع

 هب ماك كلَذيَو .ةتفوكاشإ ينو فلا اس أل : :َلاَقَف موي
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 0 00 م ع 2
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 ياغا لجر طيح

 ع ايمو يهم مو تاو
 دمحم اًنيدح “٠١8567 تعمّس :لاَق. ةبعش اَنكدَح ءِرَفْعَج نب دَمَحَم

 ما»ا م ةمرلا

 لوّسَر ىَلَع ىأَرُهّنأ ؛يبارغأ نَع «فّرطم نع «ثدَحي لآله نبا ديَمح

 [09197 :عجار] . (نيِقوُصْخم) يكمن 8 هللا

 رخآ لُجَر ثيدَح
>4 

 0000 ساد هع سال - يوهم هعوماو

 اق . ثاّيغ نب ناَمْنع اندَح « نب دمحم انندَح -45 :لاق رععج

 َساّنلاثدَحُي يبل باَحْلمأ نم لَجَرْناَك : َلاَق' ليلسلا ايتن تعمس

 لوسر لاق : لاق «ساّنلا ثدي تنير هظ ىلع دم يف هيلع كي تح ًّ

 وه الإ هلإآل هللا : ”لُجَي َلاَقَ :لاَك ؟مظْعأ نآرقلا يف ةيآ يأ : : 85 هّللا

 دج: :لاَق يفك نبيه عَضَوُف : لاق[ :ةرقبلا]4موُيقْلا يَحْلا

 سا هسا مسعم» هل درك - عم همام سم
 َنِيباَهَدَرِب تدَجَوَف يِبدُن نبي هدي ْعَضَوَف : َلاَقْؤأ - يَبْدت َنْبْي اَهَدرَ

 2150١[ :رظنا] .مْلعْلا معلا رذْنمْلا ابآ اي كلنهي : لاك. 8



 نع . ,ةيبآ نع ,ةيدابلا ٍلهأ نم لجر تددح

 ةهذح

.4 

 لمآ نملَجَر اَنثَدَح ءَنْوَعْنْبا انآبثأ « ميش انئدَح 6
 ءهببانرتقم هَ رق يذ عم (09// هيَحُدنأ ؛« هدج نع «هيبأ نَع ءقيِداَبْلا

 . مطب نأ نارقْلابَرمأَ .رذَهّنإ َلاَق ؟اذَه ام : لاق .8 يله

 2 ّىِبَتلا عمس ْنَم ثيدح
 تست تيت دي يت هه 0

 يبأ نع ؛ «مصاَعاَنَدَح : هلق. ٌةَدْبَعَو ةيواَحم بأ انئدَح - ؟ ملكك

 سوم ماع
 نم ةروُس لك اوطْغأ : لوفي اق يللا ٌعمَسْم يّئدَح : لاق. ةَيلاَعْلا

 [؟43917 :رظنا] دوجسلاو عطل

 00 2 ىبُّتلا فيدر ثيدح

 يبأ نع ٍمصاَح نع هرَّمْعَم نرخ « قارا دبع انئدَح - ا مىكا/

 ءرامِح ىَلع هيدر تنك : لاَ. اف يلا فيدر ناك ْنَّسَع ٠ يمْيجَهلا هَمِمَت

 سعت لقتال : :4 يَا يل لاق اناطِيشلا سعت : ”لثك محل رد

 :لاَقو ٠٠ بك يفألالا مانت ناعما تتلاءم

 0-5 رللكقكك "مشل بام

 ا ما يع
 ام لاقل ارث كيو عت ني انت لاق. ٍمصاَع

 :لاق (48 لا يدر نع لجَر نع «ةَميِمَت يبأ نع : ْمصاَع َلاَقادأ]

 نقتل : :4 يلا لاق «ُناطّبنلا سعت : :تسلقق ؛راَمح ف ينل

 «ةطَرَص يتوب : لاو مات اطيشلا سعت تادف ءافاطبشلا سعت

 [؟ ١4517 :عجار] . بابذلا لم ريصي تح َرْغاَصَت هللا مْسب تلق اذ

 ةّيواعم نب ةعصعص ثيدح

» 
 اَتكَح « ٍمِزاَح ْنْبريرَج اًنربَخأ «َنوُراَه نب ديزي انئدَح - 1 0 ملكأف

 ارتقى تالا. لايم تنم نع نَسَحْلا

 0 ارش ةّرث لاقفم لَسَْيْنَمَو هَ هر لام لَْعَيْنَم وء : :ِهْيَلَع

 02/١ :رظنا] . اَهَريغ عمم[ ل نأ لاب ال يبسَح :لاَق [مدب .ةلزلزلا]4مري ري

 [مدمالا

 مهم ع
 تعمس :لاَق. ريرَج اَنكدَح ءِرماَع نب دَوْسآ اند - -37 هما

 هلا ع
 ىَلَعْتْسدَك : لاق. قّدْزَرَفْلامَح ةيواحُم نب ةَعصْع اند : لاق .ْنَمَحْلا

 ةييخلل :عجار] .ُهاََْم َرَكذ . .ةيآلا هذه اري هتعمسُف , قلق ّيِلا

 تعمّس : :لاَق. ٍمِزاَحْنْبْر مرج انئدَح ءناَمَعاندَح - 1 ممل

 َلاَققم لَمْعيْنَم) عمس مل ةئيدَملاةَمصَْص قدرَلاَمع مد : لاق. َنَسَحْلا

 (01/ 0 ةّيداَلا لهأ نم م لج ثيدح

 آل لابأآل يح : لاق يارس هام ليم «هرياريَخ هر

 [50456 :عجار] . اذه ريغ ٌعَمْسأ

 رجلا َةَرَسْيَم ثيدح
 و

 ومدرب ةرإار# ةم

 دعس نب روصنم اًنيدَح «يدْهم نب نَمْحرلا دبع اندَح - ةفقينف
5 

 اي :تلق :َلاَق٠ رْخقلاةرَسْبَم نَع؛ قيقش ِنْب هّللا دبع نع ٠ ليدي نَع

 .دّسجْلاَو حورلا َنْي مالسلا هْيلَعْمدآَو :ل لاق . 9 تيك ىَتم هللا لوس

 18 ىبحل ١ باحص . أ ضعب ثددح

000 
 نع « «يمِيتلا ينعي ناَميَلَس نع « يدع يبأ نبا اًندَح مارا

 :هب يرّمأ ةكيكل اق ٠ اللف يِبنلانآ ٠ 8 بلا باَحْمأ ٍضْمَب نع « سن
 رواة لمع
 25516 :ةديرب دنبسم يف يتايس] . هرب يف يلصُيوهَو اقف سوم ىلع

 ااننايثب

 ْ 3 : هاا يح.
 مام 2 مومو

 ( هدعب رظتا] نسيت

 اَنثَدَح (5 */ )ورك نب رمع اًندَح :ديعّس وبأ اًنئلَح -7 ©

 . يتلا نع يبارعألا َثدَحَ «"يباَرعأ قصت : َلاَك يفوُكلا ماطْسي

 :عجار]. هلاّمش َنَِعَو هنيمُي نَع «٠ نْيَميلْسَتَمََسق 8 يللا ٌَمَم ىَلَس هنأ

 اةفلينفل

 لج ثيدَح
 ف هه -

 نَع ءدلاَخ نَع نايف اَنَدَح مدن ىَيحَي اند -7 7
 يلا باَحْصأ نم ٍلُجَر نَع «ةّشئاع يبأ ِنْب دَّمَحُم نَع ؛ةبآلف يبأ

 ٌماَمإلاوٍماَمإلا فلَخ َنوُمَرْفتْمُكَّلََل : :8 هللا لوُسَر لاَ : :لاَئ

 ماب مُكدحأ ارقيذأ الإ اوَُمْفتآلَف :لاق! كل' مقتل اَنِإ :اوُلاَق . ؟َرْقَي

 [1 م14 :عجارإ ؛ باَتكلا ةحئاف : لاك وأ «باّتكلا

 ٍرقِراَحُم نب ةصيبق ثيدح
 هج تست

 «بائر نب نوُراَم نَع «بويأ اتريخأ ؛ ليعاَمْسإ اننَدَح - مال
 0 هل ٠ ايما

 اتا ٠ ةَلاَمَح تلح : : لاق راسا نب ةصيق نع ءميعت نب لانك نع

 اَّمِإَو ءاَهلمْحَت نأ امِإَف ةَقَدَم دّصلا اَنئأَت ىتَح مقأ : لاق هيف هنآسق ينل
 لم نع رع ا ع ع م

 ةَلَمح َلّمَحَت لجل ,ثآلكآ لإ لحمل آي هلام نإ : :لاّقو ءاهيف كيب نأ



 هك

 تَحاَبِجاةَح دج قاأ لجو اناني ايي ىلح اهيل مو

 كش نمدانساأ «شبع نم موق بصي ىنحاهِفسيو هل 7

 دانس « شيع نم ماوق بيصي ىلا ئاصأ لجو السن «كسمي

 يصيح ٍلئاَسَملا نم كلل ىَوساَمَو “ ايم يعم

 [ل15011 :عجارإ انس هبحاَص

 «ةَيرك يبأ نع « ءنَسَحْلا نَع / «نوُراَه نب ديزي انئدَح - ل + ما/4

 َلوُسَرتبيآ : لاق راما صيق نَع «ةرصبلا لطأ نمل جر ينكَدَح

20 

 قَرَو ؛ينس اس تربك : :ُتْلُق ؟َكلب ءاَج ام ةَصيَِق اي : : يدك 3 لا

 رّجَحبتْرَرَماَمةَصيِهاَي: لاق. هبَلجَو رع يقْنياَم ام يمل كَ ل

 :انالك لق َرجَقلاَتّيص اذ ,ةّصيبق اي ةكرشلا يشل

 اي. جلاَقْلاَو ٍماَدَجْلاَو «ىَمَعْلاّنم ىقاَحُت «هدْمَحبَو ميلا هللا داحس احبس 0

 ُرشْناَو «كللّضَك نم يَلَع ضفأو «دلنع امك آس ين مهلا لق 2 ةصيبق

 .كلتاكرُ نم يلع لاو «كََمْحَر يَلَع

 نع «ءآلَعلا يبأ َناّيَح نع ءافوع اًنئدَح و «حور انئدَح - ٠١ ىلا 4

50 

 «ةقاّيعلا نإ : :لاَق. للف يِبنلا نَع ؛ قِراَخُمْلا نب ةّصيبق نَع «ٌةّصيق نب نط

 01١1١ :عجار] . تْبِجْلا نم قرطلاَو «ةريطلاَو

 يهد مر كالا دوق
 نع «ءفوع رمفعج نب ءَناَيَح ف اَنكدَح دمحم اًنندَح - 37 رار

 رييمام ا

 د :لوثي. ا هلو عمّن هيب نع «ةّصيق نب نَطَق ينكدَح

 .تّبجْلا نمد ًةريَطلاَو «َقْرَّطلاَو .ةقاّيعلا

 ُاطَخُيطَخْلا قرَطلاَو ءرْيَطلارْجَر :ٌةقاّعْلا :فْوَع لاَ رمم عم

 [لتمأل :عجار] . ناطْيشلا د هن :رَسَحْلا لاَ «تبجلاو
 ٍضدألا يف

 لمص اس مرا

 :ناَمْنَع يبأ نع ؛ يملا ائدَح «ديعس ب ىَحَي اَدَح - ضيا

 َكئَريِشَع رذنأو» تلال : لاك ورْمَع نْبِرْيَهُرو قراَخُم نْب صيف نع

 اَهآلْعأ ىلع ِلَبج نم ةَمكَر ف هالو َدَعَص اذن .ءارعشلا]4َنيبرْألا

 ْمُكلكعو لقمان ري انآ امن فام دْبَع ياي يدان َلَمَجَف رجح
 ممل لف 00
 يداَنيَلَمَجَ هوُفبْسيانأ يشَحف لهب بَمَدَكَرْشَمْلا ىآر ٍلجرك

 ' [هدعب رظنا] . هاحابص اي : :فتهتو

 نَع َناَمْتَع يبأ نع ؛ «يمِيتلا نَع «ليعاَمْسإانندَح - -؟هخدلك

 َكتَريشَع رند : ْتَلرَئاَّمَل : ًةلاَق. وِرْمَع ِنْبِرْيَمُزَو قِراَخُم نْب ةصي

 5١0801[ :عجار] . َُوْحَنرْكَف . ٠ "قل .ءرعشلا]4َنيَرثألا

 سو عا هاا دو
 يبأ نع ؛بوُبأانَح "ينل بهو انَح -17 محا

 همم مص م

 ىَمَقلاَو 20 ّنِإ :َلاَقك ءْتلَجْناَ ارا اًمهيف َلاطاَك نيتك لس

 ادق «هدابع اًمهب ملازم ب ؛ىَلاَعَتَو ١١( / هتلر 5 هّللا دهم َناَنْيآ
 سل هورس

 . ةبوثكملا نم اهيل ةآلّص ثدخحأك اوُنَصق لدم

 ىلئششلا قتلا لاق ب وال

 َناَوْرَغ نْب ةَبثع ثيدح

 لاله ِنْبِديَمَح نَع ؛ٌةَرُقاَمدَح عكر ينكح اد

 ٌةيعمَس :ةَماَعَتوُبأ َلاَث رْيَمُع نب دلاَخ : :هللاقي مهْنم لجو نَع يِوَدَعْلا

 ىَلع : َةَماَعَتوُبأ لاَق) َناَوْرُغ رْب هع اَنَبَطَح : :لاَق مع نب دلاَخ نم

 0 لا :َلاَقَك (5 20 رّبمْلا

 ريَخب اوُلقتلاَف دلة مة

 اعط الام هللا لوس مة عباس يارد ٠ «مُكَترطَحب 8

 . انفادشأ تحرق ىََح ءرَّجّشلاْقَرَوَألِإ

 ُرْيَغ ثيدَحْلا اذهب ْتّدَح ام :لوُقَي يبأ تْعمَس : نَمْحّسلا دْبَع وُبأ لاَ

 00 1 [1014 :يجار) .- "بير هنأ ينهي - عيكو

0 "6 0/1 
 بسد 4اس ه2

 .تيحلاكل ني

 نم :َلاَقْوَأ ا هللا لوُسَعَم يس عباس يشير دقو ٠ :َلاَق

 ءرَجّشلا َّقَرَو : َلاَقْؤُأ ءَرَجنشلا لإمام اَنلاَمَو « هللا لوُسَر باَحْصأ

 .اًقانشأ تحرق ىَتَح

 ُرَخآ «يدْعّسلا ةَماَعَتوب آو « ىّسيع نب ورمَع اَذَه ةَماَعْتوُبأ : يبأ لاَ

000 
 [17/18 :عجارإ] لاك نمر اذه انهم مَْفأ

92 00 3 5 

 مصاع نب سيق ثيدح
 و

 نَع هرَغأل د م مع عل سه 6 عون 2

 نم ؛رغ ١ نع ءناَيْفَس اًنثدَح ءنَمْحَرلا دبع انْندَح - ؟ ١ ريحال/

 نأ ف“ يبا
00 

 هرم مكْسأُهلآ مصاَع نب سيق دج نع «ِنيّصَح نب ةفيلَخ

 .رّدسَو اب َلستْعَي

 دمحم اًندَح -7 ١ مل

 ” .عرفشاوت ال نع «ثدحي

 وب 6 عاش

 مما معا مه
 ةداتق تعمس

 : لاق . ةَبعش اًنئدَح 0 رب كمَحم

2 

 #ب س را ماه

 بهي نع ءمصاخ نب سي نب ميكح نع «ثادَحي ريخشلا َنْب ف َفرطم

 و

 نإ مهري اونو ' لجو رع هللا اهنا : : لاق. هتوَم دنع دلو ىصْوأ

 لقت انو ٌثيِدَحْلا ا . مهايأ اوُفلَخ مهرب اودوس نإ مَا
 م معا 0

 . هْيَلَع م هيلع حني مل 8 هللا َلوُسَر نإ (يَلَع اوحوُت



 هء يمول
 نب ةبعش نع ؛هيبأ نع ءَربخأٌةريغم : لاقي اقدح - "6 00

 َةاَكاَم : لاَقَف . فلحلا نع يل لاسم ءمصاَع ِنْب سيق نَع ؛ مآوتل

 اةفكفلا :رظنا] . ملسإلا يف فلح لو ؛هياوُكسمتف ةيلهاججلا يف فلح نم

 «نآلبس دايز نب ميهاريإ انئدَح ,[هللا دْيع اًنَتدَح]إ

 نعش نَع ءهبيأ نَع «ةَريغُم نع ءةبعش نع داب ندب اندَح

 ١[ ده :عجارإ . ةلثم. ٠ . يلا نَع ءٍمصاَع نب سيق نع ؛ ءوماآوُتلا

 1 نع ؛"يرقنملاغألا نع ايس ادَح ميكو اند - 08

 ده ىلع مكن وي نع «مصاَع نبا سيف نب نصح نب ةيِلَ

 م2 علل
 ردسو ءامبلسفينأ رمق قل ايَنل

 م صر

 ةّرمس نب نمَحَرلا ِدْيَع ثيدح

#_ 
 هل امام حج ب هدو

 200500 هلا يل لق لاق. ل.س نب نما دبع نع

 ُربَخَوُم يذلا تاك ٠ انهم اريح اَريَغ تيار نيمُي ىلَع تيل د «ةرمس

 اتتلا لتشمل مقل وكت ل اقل ل46١ :رسظنأ] كنبمي نَعْرّتكو

 مو

 نع يردرجلا اقدح « ميار : ليما د - 1 دينا

 نهدف رشا تقلا كلر ف للا لوس هاج يف يئس

 هيَدَيْعفاَرَوهاذِإَو «8 هللا لوُسرل سمشلا فون َثَدَح املأ تْيَعَسَو

 كدذك ْلَزَي مل .وعديو ٠ كو "لل نسي لعل حج

 يع نع ؛ ٍنَسحْلا نع 7 ' لوبا ليات انَح- ' 444

 ربَغ نع ايو ان تلك نع اهئ ١ (ةَرامألا

 تاك ام اَْيَخ اربع ترف نيمُي ىلع تْفكَح ذو هيلع تنعأ ةلآّسس

 اةفيحتي :عجار]. كنيمُي نع رو َربَخ وه يذلا

 «ٍمِزاَح َنْبْريرَج انئدَح «يدْهَم نب نَمحرلا دبع انئدَح - ع م66

 رس نب محلا دبع عَماَنورَع لاك. دييل يبأ نع ؛ ٍميِكَح نب ىَلْعَي نَع
 ما الاساس سي» كس اس مب ساه
 ين «يداَي ايدام نمر دبع اًهوُبتناَف امتع ”رماتلا باَصأَف ٠ :لباَك

 «مَنقْلا هده اود ءانم سي هبت بتل نم : لوي 8 هللا لوُسَر تغمس

 303017 قدا :رظنا] ةّيوسلاب همس هود

 باّشك يف َْتْدَجَو :لاق.هّللا ٍدْبَع اَنَْدَح - كيلا

 دبع يلع اند ,ةنمةممتساذق يلا ملع يأ هدي ٌطَخب يبأ

 راَّمَع يبأ نب راَّمَع اًنئدَح مشاه ينب ىَلوَم ءآلَعْلا نب حصا اَنئدَح هلل

 هلاعق 2م مس معلما ىلع لك
 دعمه ىَلعَوهَو «ةَرمَس نب نما دبع ىلع رم « مشاه يب لوم

 يمول هقددت 200
 «ةَمُسْجلا ءديعَس الاي: :رامع هل َلاَقَف ؛ هيلاَومو تمل مَا ليسُي هللا

 ةرعتس نب نمل دبع يدَح
 ماما

 رواهش همس
 موي ناك اَذِإ :هلوُشيداك هلل وسن: : ةَرمَس نب نمحرلا دبع هل لاق

 ( هدعب رظنا] . هلْ يف مُكدَحَأ لص « لباو رطُم

 نب ِهّللاُد بيع يمدح هللا دبع اًنَتدَح- ضدنم
 اع يبا اًنكدَح « ءلَلا وبل ءلَعلا نب حصان اَنْ «يريراوقلا

 [5:240 :عجارإ هلم. . ف يلا نع «ةَرمس نب نمل دبع نع

 ٍحصاَنْير متلك : لوفي يِريِراَوَقْلا تْعمَس :ِنَمْحرلا دْبَعوُبآ لاَ
 .ًاريرض اكو «اذريَغ يدنع سيل : لاَ اهلا همس اد « يِنئدَحِ

 َرَمُْعم ٠

 اقدح ُكلَراَملاانئدَح «مساقلانب ب مشاه اَنئدَح - --84

 هللا لوُسَر يل لاَ : لاك يشرف ةرمس نب نمحرلا دبع يكدَح ءنَسَحْلا

 ةلآْسم نَع ٠ اهتيضأ إلك «ةرامإا انشا« :

 ىَلَع َتْقَلَح اًذَو . اًهْيَلَع تنع ذأ لاسم ريغ نَع ءاَ اهتيطعأ نو اًهيلإتلكوأ

 :عجار] . َكنيمُي نَعرْكوريَخ وه يذلا تاق ؛ نمار اري تأ مي

]1 

 معاك كو 00 هر همر مو
 نَعا 2 هديب سنوية لامس اند ءدْيَرْنْب داَمَح انَدَح

 :عجار] هلم . .لف يللا نع «ةَرمَس نْب نَمْحرلا دْبَع نع ءنّسَحْلا

 اةقكدن

 ءنَسَحْلا نَع 0ماّشه اًنربْخأ «نوُراَه نب ديزي اندَح - لحل ل

 و مكتب اوثلطتال: لاق. قف يلا نَع «ةَرَمَس نب نَمْحّرلا دْبَع نَع

 . تيغاوطلاب

 يغاوطلا : ديزي لاكَو

 نع ءَنْوَع نبا نع « يدع يبست انك - يحال

 لاْسَتإل : :لاَقك [8 يبل َرك]: َلاَق. ةَرَمَس نب نَمْحرلا دْبَع نَع ؛ ِنَسَحْلا

 ةلاسص ناتو اهل ع لآن ربح نع اهئ «ةراَمأل
 ٌوُم يذلا تاق ؛ اَنْ رح اهرب ترق نيمي ىلع تفلح دواي لك

 م المس ل هل

 [1:441 :عجار] . كنيمُي نحرك ريح
 مل سارع مرج ساق

 نب ىلَي نع برج انكَح وانام انكدَح - الحا

 ف هللا َلوُسَرانأ «ةَرعَس ِنْب نَمْحرلا دْبَع نع« أدييل يبأ نَع]؛ ءميكح

 هع مع
 [؟١مقف :عجارإ . نم يفهم بلا نم : لاك

 نَع ءِنّسَحْلا نع «ماشم اًنندَح ءِرْكَب نب هللا دبع انندَح - انحلال

 لأَسَت آل «نَمحرلَدْبَع اي: ُلَلقهَنآ 8 ّيّبلا نَ « ةَرمس نب محلا دْبَع

 (53/ه)اَهتبطْعأ نإ ْنِإَو ءاَهيلإَت لك ةلاّنص نَع ء اهئ نإ َكّنِإَ رمل

 رْيَخ هر تَرَ نيمَي ىلع تفلح إو ءاًهلَع تنعأ ةلآسّم يع نع

2 
 [1 ١407 :عجارإ. ٌريَخ وم يذلا تأَو َكنبمَي نع رْثَكَف ؛ اًهْنم
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 ب ريرَج انندَح :آلاَق. ناَنَعَوٍرماَعْنْب وس اندَح - 01101

0 



 تفلح او الع تنعأ لاني نع ع اه اهتبتوأ نإ ءاهيلإ تلكو ةلآسم

 َوُم يذّنا تأَو كنيمَي نع رك اهم ارْيَخ اَهريَغ ترف نيمُي ىَلَع
 [ا :عجار] . ري

 مش كنيمُي ن نع َرْفَكَف : َلاَقَف. اًمهِئيدَح يف ُدوْسآوُناَع قنا : يب نأ لاك

 ادب ثيِدَحْلاانَه يف ِنَسَحْلا نع :بهشألاوُبآ لاو ٌرْيَخَرُم ي دّلا تنا

 0 فَما
 اَندَح ءِنَمَحْلا نَع 2 ءُكَراَبمْلا اًنْيلَح ؛نيَسح اًنكدَح ع 7

 ا كول يال هلك لاكي طنب رعاة ضال

 .ثيِدَحْلا رك. . .ةرامإلا لاسنآل ءِنَمْحرل دبع اَ

 نم انآ ُهُفعمَسو) فوُرْمَمْنِبنوُراَمانئَدَح - "ودك

 «بدْوَشُنْب هلا دبع انك رم انئدَح- (فوُرْعُم نب نوراه

 دّبَع نع ةرَمَس نب نمْحرلا دبع ىَلوَم ريثك نع ءمساّقلا نب هللا دْبَع نَع
 يف رانيد فلأب ف بلا ىلإ اع نيام ًءاَج :لاَق. ةّرعَس نب نمحرل

 م ا سم هواش هل
 ,لف ينل رجح يف اًهبصت : لاق. ةَرسْلا شي يا َرهَج نيح بوت

 «مويلاَدْمْبْل مع اَمَناََع ْنْباَرْضاَم :لوُشيو هدي ايدي ف يلا لمجَ

 .ًارارم هنري

 نب ىَلعَيانْئدَح ٠ ٍمزاَح ْنْبْرِرَج انْئدَح ؛ناّفع انْئدَح - -7/

 :َلاَق لاك رس نب نمل عمار لاق. ديبل يبأ نع ءميكَح

 يدان يدان ةَرُمَس نب نمحرلا دْبعَرمأَ ؛ هوبي اَتلا باص

 َسْيِلف بهنام :لوُقي ا هللا لور تمس : :لاكَْل عما دا

 [؟ ١466 :عجار] . ةيوسلاب مهي اَهَمَسق اًَهوُدَرَ ءاهوُدر هانم

 د ويس نب ريج طي
 ف وعما هي
 تبَتأ : لَك 5 اج يمس. را نع دولا

 دقو م :تْلُقَق : :لاق :هباحصأ عم سلاَج وه نإ أ يلا

 َوُهاَدِإَف : لاق «موقلاهل را دويل نت ىلإ ام نوكيا

 هّللالوُسَراَي : 500 :لاَق هيك ىلع ايم عود تربي بح

 َنمنَرَقَْت الل َجَوَوَع هَللاَقّن د :َلاَق. ينم يشأ نَع «هوُثجأ

 ةليخمْاو ليو ءيقنتمْلا ءانإ ف لولد نم رمال أعيش فورم

 معي رب ريو كمتس ورم نإ «ةليخَملا ب حُيآل ىَلََتو كربلا نإ

 نسيم همن هلو هرْجَأك ل نكي «هبفُهملَترمأب يم الف كيف
 .ًادَحأ

 ريب مدرسا
 نب ليقع نع ؛ «نيكسم ْنْب مآلَس انآ بزي انئدَح - و48

 اَي سلق. ل هللا َلوُسَر تن : :لاَك يملا رج وبا ادَح ةَحْلَط
 مس ساشا سعظ 9000 ف يوظص هس

 ىلا ابتلي اس هيدا لأ ممكن هللا َلوُسَر

 ءانإ يف كولد نم عر نأ كويس َفرَْمْلاَنمانَرقْحَتال لاق هب

 يب وسو

 راتإلا ليس لَ 00 2

 0 ا ا للو ج

 .هَلاَق نم ىلع ُهلاَبَوَو كل هَرجَأ إو .هبف مَ امبست بالك كيف

 نب ليقع اَندَح «مآلَس اَنثَدَح ءدّمّسملاُدْبَع اَنُثَدَح - كحال
 مل عم 8

 ٍلْطأ رم سانأ يف اق هللا لوُسَر ىتهنأ يميجهْلا يَرج يبأ نَع ٠ ةَحْلط

 آلف: :َلاَك هنأ الإ «ثيدَحْا َرَكَذَف ا. . ةّيدابلا لهأ نماّنإ : اوُناَك . ةيدابلا

 هيلع هلاَبَوَو كل كلذ رجا هيف مَعَ امه شت 2

 اَنئدَح «ةَملَسُنْيداَمَح انئدَح :(14/0]ْانع اند ١
 ةَميِمَت يبأ نع يميجملا ةَميِمَت يبأ نع ٠ يميل هدب انكَدَح « نوي

 ومو فق هللا َلوُسر نَا : :لاَق .٠ (يمْيجُملا مُيلس نب رباَج ْنَع) «يمّيَجهلا

 وسر أ هذَمَحُسْمُكيآ تلف يدق ىََح ايده مهو دقو هل ةكدشب بح

 :ةّيداَبْلا لهأ نم ين هللا َلوُسَراي "تلق هسفت ىلإ هدي اًمواق ؟ق هللا
 ب6 ها يس

 ىَقلت ناو كو نيش فورعَمْلا نم رحت لَن ينصوأ مُهْواَمج يفر

 نإَو « يقْسَحسْا ءانِإ يف لولد نم عرفت نأ لو ,ةطسبم كهجَوَودلاَخأ

 ةرجأ كلن وُكيهنإَف :هيف مَعَ امب مسحت الق كيف مليم كمت
 هللا نِإَو « ةليخا نم راَإلا لابسِإنإَ ءراّزإلا لاَبسِإَو َدلايِإَو فرزو هيلو
 سس لاءرلل هلع هس 2 هع ” عراه عع
 الو ًادَحأ هدعب تببس امك ءادَحآ سَتألَو «ةليخُملابحُي ال َلَجَوُرَع

 .ًاريعب الو داش

 00 سريع ص لإ 5

 نَع ىاَذَحْلا َدلاَخ انْئَدَح ؛بِيَهَو ُهاَنئلَح َناَمَع اًنبدَح --

 هللا َلوُسَراَي : تلق : :لاَق. مِيَجِهْلَب نم لجر نَع « ميجا ةَميمَت يبأ

 م اصدمم# و
 هَتوعَدق رض كنس نإ يذلا «ُهَدْحَو هللا ىلإ وعد : :َلاق ؟وُعَدَت مآل

 نإ ينو كِل دَرٌَكَوَعَت رثق ضْرآب تللَص نإ يدّلاو «كْلع فَسَك

 نيستا :لاَك. ينصْوأَق : :ُتْلُق :َلاَق .كْيلَع َتْبنأُهَتوَعَدَفهّئَس َكّئَاَصأ

 هل سم تلو ةلاَخأ ىَقلَتْأْو لَو فوُرْمَمْلا يف انَدَهْرَتالو ءادَحأ

 فطن ىلإ ْرزَناَو « يقْسَتسَمْلا هان يف لول نمر نأْو لو «َدلْهْجَو
 را إلا َلابْسإ نإ 2 را إلا لابسإَو كاي «نِيِبعَكْلا ىَلِإَ َتْيْبأ ْنِإَف «قاّسلا

 لدم .عجارإ. ةليخملا بحي لا ٠ َىَلاَمتو كرات ؛ هلل .ةّليخَصْا نم

 نب ريرج اَندَح يدم نب ل محلا دبع اَنَكَدَح 0941“
00 

 .(ح) لوي َنَسَحْلا تغمس : لاق. ٍمزاَح

 لَخَد لاق. ْنَسَحْلا اندَح ٠ ٍمزاَح نْبريرَج ابْن «نوراَه نب ديزيو

 دنييع ىلع( يّبلا باحْنعأ يحلاص ماكو : ديزي لاَق) وِرَمَع نب دئاَع

 ”ةملشلا الش : لوي 8 هللا لوُسسَر تغمس ين : َلاَقَك ٠ رانا

 ديزي ك شي مَلو ,مُهنم نوُكتانأ لإ :لاَقهتطاف : محلا دْبَ لَك ١
 َْتَناَك ْلَهَو : لاك. ا دّسَحُم باَحّنمأ لاَ نم تأ َمنِإِسلجا : َلاَقَق

 نع لاك

 ءنّ - 2ع ا.

 . مهري يف ْمُهَدَلَشلا تناك امن لَن مهيف أ مهل



 لهيب غ كيا رق دمحم انئدَح - 7 181

 تْقرمْلاو محلا ءابثلا نَع « ىَهْنَي وِرَمَع نب ئاَع تغمس : لاق. يعبضلا

 [50591 :رظنا] . . معن : :َلاَقق ؟ يلا نَع : :هل تْلْقَف . ريقّتلاو

 مس رمز همر
 يملا ينعي - َناَمْيلَس نع ؛يدَع يبأ نب دمحم انئدَح - "6 16

 يف ناك : لاَ. وِرْسَع نب ْذئاَع نَع ؛ناَمَْع يبأ ٍسلْجَم يف ٍخْبَس نَع -

 :لاَق- .هيانحصتق «ةنثج يفذأ حد يف ف هلال ور اوت هلق ءاملا

 رو سرا سس ا ل
 :لاَق.-م لباسا ذفالإ سامان نايل

 ىَحضلا 8 هللا لوس نب ىَلص م

 نبا يشي .نتعتة ولد ولدنا اَنْكَدَح - 0 للك

 رب اضل نوت

 نم ىو كاب هللا فويس تدَحأ ام : اونا بْرح نب نايس اًيفس وبأ مهب رمق
 001 مع

 شْيَرُق خبَشل انه َنوُنوُنآ رك اق انهم

 02 مُكهئبَصْعا َكّلَعل ركاب اي: َلاََك ف "يبل َكلَدبَرخأت : لاق ؟اًمدّيَس

 لاق مج ىَلاَمتو كَراَبت كير تبطْغَأ هادم هين 2-7

 ما # سام

 هللانَقْعي ارقي ءِرْكَياَباَيآل : :اوئاقق ؟مُكِضَ (9 0مل!

 [5ةلق اء ل7 :رظنا] . كَل

 َنِبداَّمَح اَنكدَح «ُةَبده دح ؛[هللا ُدْبَع اَنَتَدَح] - فطتني

 1 / . هداتسإب هلْثم . . . َةَمْلَس

 ع عسسل ٠
 ّضَرَع نم : 78 ا لاق. رخو نع كلتش

 داك ذاك «هقلر يف بسوق ل اذه نم“ ءيش هل
 هول بخلع

 علقم نقلك لق :رظنا] . نم م هيلِإ جوحأَوه ْنَم ىَلِإ

 ع

 نب نع ب ةيواعم نع باك نام احح اندَح ادع انَح - <30 8

 اوئاكالالبو ناَمْلَسَو ًايهص نأ ءوِرْمَع نسي ذئاَع نع رك

 مم مل ىو ىاعام 0-0

 اي: َلاَقق كذب رباك ف يلا ىتآث : لاهل الإ هَوحَتركذَف

0 

 تعمس :لاَق. 0 "7 0

 0/1 :رظنا] ٠ دن يشر 00

 لاق : يتخيل دلو لاق تخيط: لاق. يعبضلا رمش

 نَع ىَهْن يبل نإ معن لاق« ينّملا : : ديعَس نب ىَيحَيل ىَيحَيتلُف : يبأ

 |[ :عجار]. َتْنَرملاَ ءريِقَتلاَو ؛ءايدلاو ءمتتحلا |

 ور مو رامز هس
 :لاَق. لس نب ماطسبانئدَح «ةدابع نب حوَر اند - ا كف

 هع ل ساس هيد سا # .
 وِرْمَع َنْبدئاَغ تْعِمَس : لوفي يِربُمْلا هّألا دبع َنْب ةَيلَخ ْتْعمَس

 يف هْيلَع حلا دق يبارغأ اذإ ؛ هل انين َمَمنْحْناَمَعي : :لاَك. ينّرمْلا هماسالا مر ماصم

 انك :لاك. ة. يطغأ ؛ للون ٠ هلل وسي 0 ةلاسصلا ١

 هجران ينتاب دخ أو لنملا لحد ا هلل

 لَأَساَم ةلآسملا يف ملم نوُملَعَت ,ومّلعَت ول هدي دَمَحُسسَْن يلو : :لاَقو

 5057١[ :عجار] . ٍماَمطب هرم « هني ةلل جيو هَ الجر لج

 ءاَقَك

 رومصمصرعب ريار

 ء هش وب ند :آلاك. ممم يع سْويادَح - 3 ديل

 قس يشلضو مس 2 تمالك هم و

 نإ «هقزر يف هب سولف (فارشإ لو ةلآسم يك رم سوي َلاَقو) قزرلا

 1 و6
 [7:518 :عجار] . لم هيل[ وح وه نم ىلإ هجومي هلع ااك

 ٍرماَع نَع ءبٌهشألا وب اَنئدَح « ىَسوُم نب نَسَح اند - » 0473

 ٌةَلَضَرَعْنَم :لاَك. 8 يلا نَع :ورْمَع َنْي ٌدئاَع لاق : لاق .لوحألا
 نإ «هقذر يف بعسل فار لو لاسم ام قل اذه نمي

 هلم هَ جَوحأَوه نم ىلإ هيجي اب هلع ناك

 ءلوخألا ٍرماَع نَع «بهنشألا وب انئدَح «عيكو انئدَح - اكتدلقم

 نم: : هلل لوس لاق: لاك (ماَرأ بهشألاوب كَ :لا) وِرمَع نْب ذئاَع نَع

 .هلبيلم ةلكسمريَ ريغ نم اقزر ىلا كراء

 :كسفت يف لوقت :َلاَق اك ؟فاّرشألاام يبا تلا :هّللا دبع لاَ
 00 ريب ا سعا ع م

 .نآلث ياصيَس «نآلُف لإ ثعْييس
0 0-10 

 2 .1 لك 101 ا ا

 يرزاا ورمع نب عقار ثيدح
02000 

 !نالتشل اك كيد ب وتشلاةلغا- فحذف

 ورْمَع نب فار تغمس :لوَُي يملا مكس نب وَرَمع تمس : : لاق . ساي

 َنِمةَرْغلاوةَوْجَعلا لوي هللا لوسط وينر

 [507:5 :عجار] . نجلا

 ”لجر ثيدح

 اًنكَدَح : لاق. ٍمصاَع نع «يوّمألا ديعس نب ىَحَيانئدَح - نسطلفي

 اهلَح ةّروُسلكل :لوَُي هللا لور عمس نم ينربخأ : لاق اعلا بأ

 . دوجسلاو عوُكرلا نم

 ءروُسلاب ةكرلا يف أرقي ناك َرَمع َنباَنإ : هل تلق لعب هتيقل مث :لاَق

 تيدا دحر د فرغ ُهُفِرْعال ين لاق ؟ث

 [10215 :عجار] . ةّس َنيسْمَح لَم ينكدح «ه « هينكدَح (5"/ )بك

 يشدَح ؛هّللا دبع نع ديس ىَيحَياَنَح - 1 134

00 
 . ثلتلاَو نيئروسلاب ؛ انهض ءٌرَمع نبا انمأ امير :ل لاق عفا

 يِراَقغلا ورْمَع ِنْب مكَحلا ؛ ثيدح ُةّيَقَب
 تيم سس لل سس سمس



 دي نبا يي هَ اح « بحي - ا 0

 ىَلَع'يِزافخْلا ورْمَع نب مَكَحْلا لمُْتْسا َلاَق: دّمَحُم نَع «بويأ نع
 ريب امر

 لأ ءدْيَجُن يآ يهل لبق ىّنَح ؛ نصح نب نارمعم هاّنَمَتَق :َلاَك . َناَساَرَخ

 . سانا نيف نصح نب نام مَن آل :َلاق ؟كَله وعدت

 هللا ةّبصْنَم يف قوُلْخَمل ةَعاطةل 88 هللا وْسَر لاك ميك

 [50171 :عجار]: خللا: :نارمع لاك مَن 5

 رايكم اًنكدَح هب اند 7١
 نارمع تي ْنأ دايز داَرأ : لاق. تماّصلا بهل بع نَع - لآل نبا ينعي

0 35 
 :َلاَق

 6 :َلاَق

 -ٌديمح اًمدَح «ةريغملا نب

 ٌناَساَرْخ ترت :ٌهباَحْصأ هل لاق يلح باف « ناَساَرْح ىَلَع نب نيصح 2

 نول و ءاَعرَحي يلصأ نأ ينسي اَمهللاو يإ : :َلاقكَلاَك ؟ًْيَلَع َنوُكَت نأ
 ُنِبَف دايز مب اتك يتيما« روحت يفتن اذإ"فاخأ ين ٠ اًهدربب

 ساما
 مس مس ف ماس

 نب َمَكَحْلا داَراَف : لاق“ « يقع تبر تعَجر نو كله بضمان

 وعدي دحأ الأ : نارمع لاَ : لاق. هرمأل َداَقاَك لاق. َْلَع يراقغْلا وِرْمَع
 مم 00000

 َلَخَدَك :لاَق. م 13 ا لك مكي

 ءٌدْمَحْلا هلل : رع لاق .معل : لاك اتق اجل يهم ين

 .ربكأ هللا وأ

 يبأ نع ؛ يمل نامي انئدَح رع نب محم انئدَح - "ا

 ىَهن ال يِلأ؛ راقغ ينب'م ليلا باَحْصأ م لج نَع «بجاَح

 [18 14 :رظتل] ةآرملا روهط لف نم لجرلا اضوتينأ

 نع ؛ماشه انآبنأ - َنوُراَه نبا ينعي - ديزي انثدَح - 5 اف

 يم علم
 لاق ذعر خلو هوم يب ارح لل اَج ١ َلاَق .دَّمَحُم

 هل لاك ىّحنرمع هن َناَسارْخ ىلع يِراَخْلاوِرْمَع نب مكَحْلا لمس

 َنْييهَبقلفنارطع ماكَمشآل هلَلاَقَق ؟كل وعدت الأ : :مْوَقْلا نم لُجَر

 رمل اميطع ملا مارت يلوا نإ نارمع لاَ ساّنلا
 هلع عع
 ةعاطآل : :4 هلال وُسَر لاق ٌمْوُيْرُكذَت لَه : َلاَكَمُث ّفْظَعَوَوداَهَتَو

 هللا : :نارمع لاق مَعَ: : مكَحْلا لاك ؟ىَاَعتو كرات هللا ةّيصْعَم يف قوُلْخَمل

 90111١[ :عجار] . نبكأ

 ٍمصاَع نع« ةيعش انيدَح ءدواَد نب ناميلس انئدح 97# 1١-

 وِوْسَع ِنْيِعَكَحْلا نَع

 ءوُضَو لق نم لجرلا اضَوَتي ّنآَىَهَت 2 هّللا َلوُسرنَأ «يراَمْلا

 14١18[ :عجارإ. ةآرملا

 ثدحي بجاَح ابأ تعمس : لاَق لّوحألا

 يب هع
 - ماري نبا ينعي - ديزي انئدَح ءدّمّصلا دبع اننَدَح - نحاول

 ناَرَمع نأ تب لاق نصح ٍنْبالرمع ثيدَح نَع آَسَحْساتلآَم : لاق

 4 هللا لوُسسَر باَحْصأ نم املك اي يافا مَكَحْلل لاق نْيصْح َنْب

 لَا هللا ةَبصْمَم يف ٌةَعاَطآل ف للنور لاك موَيملتلَه

 ةقفيحفإ :عجارإ. ”ا هللا يأ هللا : نارمع لاق معلا: ::لاَق. ىلاعَتو

 ص ١6١4

 هةهلو لرب وو
 ؛دييحَو رو اني تمجد دّمّصلا ٌدْبَع اًنْكدَح - 7 5-7

 نب نارمع هان « شي ىلَع يرام مكَحْلاَلَمْمَتسا ًادايز نأ نَسَحْلا نَع

 لَه لاقل :هل لاك ؟كّمج مل يردن َلاَقَف. سائلا ني هيقلق نصح

 ةلرئآق ؟راّنلا يف عم ؛ُهريمأهَلَلاَق يدا لجرلل ف هللا لور لوكْركدَ

 ل سيجال موو: َلاَقَق. 88 يللا كلب ربخأك «سبتحاَ
22000 

 ََك رك انآ تدَأ اَمّنإ : لاك. مَعَ :لاَف٠ ىَلاَعتو كرات هّللا ةّيصْعَم يفدَعاط

 .ثيدحلا (("1//ة)ادَم

 - د

 هّللا دبَع نْب بيحب دّمّصلا دبع انندَح مشا اد - 1

 ًةسْلَخَد :لاَق. يراقفلاوِرْمَع نْبِمكَحْلا نَع يبأ يندَح : لاَ. يدزألا

 انآو ءباّطَخْلا َنْبَرَمع َنيسْوُمْلاريمأ ىلع وِرْسَع نب عفاَر يخآو انآ

 : باطلا بم يل لاق «ةرفصلاب بوضْخَم يخأو ؛انحْلاب ب وضْحَم

 .نايإلا باضِخ اذه : : عفار 7 يخأل م لاك. مالسألا باضخ اذه

 مهم دحاو ريغ نَعَمْ انآ قارا دب نكد - 3 3
 2م

 َلاَقَك. يراَقفلا ومع نب مَكحْلاَلَمَْسا دين «نيريس نبا نع «ةبوُيأ

 هل َلاَقك هع : :لاَك جرحي نأ لبق هلأ ين ذو : :نيّصح نب نارمع

 يف دَحآل ةعاطآل :لوُقَي 8 هللا لور َتْمَس امو سلع اَمْأ : :ُناَرمع

 َلوُقأ ذآ ت درأ يذلا كاذف : َلاَك ىلب : َناَق ىَاَعَتو رات هّللاةّيصنم

 5017١[ :عجار] . كَل

 برقع يبا ثيدح
 .#خ

 يبأ نع ايش نب ةوسألا ابا نواه نب ديزي ادَح - 17

 مص :َلاَقَك' ملا نع فيلا َلآَسهنآ «هيبأ نَح برفع يبأ نب لَ

 « ينذزق ىَوفأ يندجأ يإ « يو يبأب : َلاَقَف. مداّرتساَف " ءرهش لك نماموي

 ديزي 6اَك)اَمن .ايوق يندجأ يابو يندجأ نإ : هللا لور لاَ
 2 عل لام

 َلوُسَر اي يٌمأَو تن يبأب : لاك. رهش لُك نم نيِموي مص : : لاك. هداتساف

 يندجأ ين « ءايوق يئدجأ يّنِإ : 4 هللا لور َلاَقَ ءايوق يندجأ ينإ هللا

 ةقالك ص 8 هللا ل وسر لاك. هيلع ْمَحَنآ مَ . ٌةديزَي نأ ناك اَمَك « 0

 [لوككا :عجار] . هش نم يأ

 تْغمَم :َلاَق.َناَبْيَش نب دوسألا اًنئدَح ء[نافع انندَح]-؟ ١9

 :لاَقَ مّصلا نع هلا َلوُسَر يبأ َلأَس : لوي برْقَع يبأ َنب لكون ا

 لوفي :لاَق. ينذز يسأَو يبأب ؛ هللا لوس اي: لاق. راش لكن مأموَيهْع

 َلوُسَراَي :َلاَقَق ٍرهَش لك نم ِنيموَي مص ٠ ينذز «يندز : : هللا لور
 يْنِإ : :4 هللا ٌلوُسَرلوَُي : :لاَق ايوق يندجأ ينك ؛ يندز يمأو يبأب هللا

 ٍ,ةلسنا يتلا: َلاَق "ايف يشحأ يل ايف يثجأ ف يق يناجأ

 1-1 :عجار] . رهش



 ا

 -اميلشم اند «ثراولا دبع ْنْب دّمّصلا دبع انندَح - 5 5
 # ري ص سلا

 نم لجر َناَك : َلاَق- - لآله نبا يدي - ديَمُح نع - ريما نبا ينعي

 يف ةَنيدَمْلاٌ مدع : لاَ. , ٍمُهكدَحَف يَحْلا ىَلَع ىتأن ٠ لَ ةراَدطا

 يدْنَبَنَم نلف ؛ ٍلجَرلا اذه ىلإ نقلل : :تلق م ماتَ نب ءاَنريع

 رماد: لاك اي ينبوي وهاد« ل هللا لوُسَر ىلإ يهتف لاَ .هربخب

 اهل ارث ةرشَع ين تكرتو «نيملسُملا نم ةيرس يف تجرح ءهيف تناك
 مم

 ءاهتيصيصو اهم نمازنَع تدقق لاك اًهبجسنت تناك اهتيصيصو
 هوس ها 5
 ينو هيلع طقَتنأ كلي يف جرح نمل مَ دق كني: تَلاَقَك

 :لاَك . يتيصيصو يرن ةلدشنأ ينو « يتيصيصو يمَنَغ نم اثَع تدق د

 لوسر لاق ىَاَمَتو راب اهل اهئدشام ةدش ركذي ف هللا لور َلعَجَت

 اًهناق كيئاَه قو اهواي تيا : 5 هّللا

 كُقدصأ لب تلق :َلاَك .تْ' تفس نإ اهلا

 مسك ثيدح ُةّيقَب
 خ-

 عي سا م# ع
 تاو لاق ةَقينَح 5 دم لاق. ةَلَظْنَح نبا

 م 0 1 :َلاَقق ْمُهَمَمَجَ «يصوأ نأ ديزأ ينك نب يل عمجا : : مدح

 نك إلا عرض ف ا سن ذأ يصرأ
 0 عمهم هده دلع

 م لاك هِيفانَجَرتاَماَدِإك يأ ةلع هين 58

 ةلاظنحو ُةَميَحَو مدح تراك اًنيْضَر : ميد لاك 4 هللا لوس

 يبا لاَ ؛ هلع اوس فبل أوت امل «ميذحل ف يدَرَوْهَو مال ْمُهمَم

 ذخ ىلع هدي برضو ءاذه : َلاَق ؟ِمّيذحاب اَيَكَمكَراَمَو 2

 اةضراَف «توَمْلاوأ ربكلا يناَجفينآت يشَح يّْنِإ َلاَقَق. ٍميَذح

 ةكم يرجح يف يذل اذه يسيل انأ يصوأ امون : سلق ينو «يصوأ

 ىّنَح 8 هللا ل وسر بضق «ةَمطملا ةيلهاَجلا يف ناَهيمَسُت انك ليألا نم

 :لاكو هِيتكر ىَلَعاَكبكادعاق َناكَو «ههْجَو يف ّبَضَتْلا اني

 لإو ؛ةَرْشَع سْسَخَك الإ رْضَمَآلَو سمحة قدا ل لا ل

 «نوُتآلكوسْسَخَمآلإَو «نوُثالك الإ «نورشعوسْمَخَ الإ «نورشعَ

 :آلَّسَج بِرضَيَوهَو ءآصع ميلا مَمَو هوعدوق : :لاَق. نومي ترث نإ

 يلا ىلإ يب اندم : ةلظْنح لاق «ٍميتيةواَره هذه. تَمْظَع : : 9 يبل لاق

 هّللاٌعْداَق «مُهرَفصأ انو «اكللذ َنوُدَو ىحل يود َنينَب يلاذإ : َلاَقَف . هَ

 .هيف كروي وأ ؛ كفل : لاو سر سف .هل 8

 مما م

 ةَميهبلا وأ «هّهجَو مراَولا ناَسْنإلاب ىَتُْي ةلَظْنَح تيار ْدَقلَ : : لايك َلاَق
 هسأر ىَلَع هَدَيْعضَيِو ههّلل نسب: لوقيو هْيَدَي ىلع لفت ؛ «عْرَضلا ةّمراَولا

 ل دو َلاَقَو . هّيَلَع هحسمبف 1 ابق 5 هللا لوس افك عضْوَم ىَلَع : اروي

 . مرولا بهذي
 هل

 ءٍموُتلك نب ةَعيَرانثدَح : آلاق. ُناَفَعَو ديعس بأ انندَح - ىفسدلح

 وُبأ لاق) 8 هللا لوُسَر تب ُلَوُشَي ةيداَغ ابأ تغمس :َلاَق. يبأ يئدَح

 اًنْبَطَخَو : ثيدَحلا يفآعيمج الا مَن" َلاَك ؟َكنيِمي : لتقف : : ليعس

 ,ْمُكلاَوْنأَو مكمان مالا هيأ اي :َلاَقَ ة ةَبقعْلا موي 8 هللا وسر

 يف ءاَذَهْمُكَمْوَيةَمرحَك لَجَورَع مر قل مي ىلإ مح يلع
 مُهّللا :َلاَقمَعَن :اوناق ؟تْفَلَبْلَهآلآ ءاَدَهْمُكدَلَب يف ءاَذَه ْمكِرْهَش

 َباَفرَمُك بيرث ارك يدشباوثجرال :َلاَكَمُت ءدهشا

 [اكللو :عجار] . ضعَب

 سا مهم 3000-0

 ناَيِبَظ نب دَّثَرَم ثيدح

 اح
 10 م2

 ,48 هل لونك :لاَق. اي ني دكر دج: : لاق . ٌةَداَتَك

 سها مه رب سه سس سا يل عقم رم اص سس
 لور نم اة ينب نم لجو مأرك ىَنَح ءاَنيلَح ورع تاك هل اًندَجٌَو ام

 .اوُملست اوُملسأ ؛ لئأو نب ركب ىلإ ف هللا
 سما

 مث”

 ٍلجر ث ثيدح

 هه تيم

 ديعس انآبنأ « 1اس اقل اتم كح - <«331

 هلا لوُسَر باَحمأنملجَر ضر لاق. ةَرْضَن يبأ نَع ' (يريرجلا)

 ؟هللاَدْبَع اي كيك ام : :هل يق ؛ ىَكبق هئوُدوَُيهباَحْصأ هلع لحد اف

 لاَ ينال ىّتح هر مك كراش نم دْح : ف هللا لور كلك لي ملآ

 ضف ٠ «ىَلاَعَتَو َكَراَبَت َهّللا نإ : وق لا لوشن يك. ى 8

 دبي ينعي - - ىَرْخأ ةّضْنَق ضو «يلابأ الو هذهل هذه : َلاَقَق هنيمّيب

 م

 نِيّتصِبمْلا يأ يف يرذأ الق يلابأ لَو هَذه هَذه : :لاَقَف - 2

 [17/ :عجار] . اَنأ

 (ا5/40) يِمْيَقُفلا ةورع ثيدح

 و
 راسب مربا

 انئدَح «لاله نب مصاَع انْ «نوُراَهْنْبداندَح - <«22ك
 3 مهر هَ ةوميرإوب يمسورا ريب مرظال 5-4

 ا :لاَق. ةورلع بأ ينكدَح «؛ « يميقفلا ةورع نب ةرضاغ

 الا انك «ىلسم ونش ل لري
 لاك را اسأل شي 5

 يف لوُقَت اَم «هّللا لوُسَراَي :َنوُلوُقَيس اّنلا َلَعَج : :ةَرَم ديزي لاَقَو
 ها عمام

 ذك يف لوقت اَم ؟اَذَك



000 
 قا ضر يلا

 اق ىّنَح هلم يف انآ ةَرضصبلاب بلاط يبأ نب يلع مَ« كلذ هْضَرَم نم
 فيك يلع كلا الشلاحي مكس زب بي ىلع
 مولا ءالوه ىلإ يم جتا : "يلع لاق . ريب : لاك. ؟ملنسُم اَبآ ايَتْنأ

2 0 0 

 ٌَلاَقَف ؟وُهاَمَو : "يلع َلاَك َكيطْعَأ مب تضر ىلب : لاك. ؟يتئيعتل

 «هرخجح يف ُهْكْضَوَف اد مغ هجر ؛ فيس تاه راجي : :خيشلا

 هيلع يليلَخ نإ َلاَقَف :هك#ف ٠ يلع ىَإهَسأَر قر مش ةقئاط هنم لتساَ

 انيس خا نأ ٠ ؛َييملْسصلا َنِييف تناك اذإيإ هع كَم َنْياَو «مآلسلا

 . 4 "يلع لاق َكَحَم هب تجرح تْلشانإه يقيس اذه ءبَشَح نم

 :رظنا] . ْلْخَدَيمكو ةرجُلا باَبْنمَمَجْرُم كفْيَس يفآلَو «كليفاَنلةَجاَح

 ال ةفففلا داطاتف

 ورْمَع يبأ نَح :ةَملَسربداّمَح انكَدَح ان انئدَح 17
 1 سوم سكب »سم
 ام :َلاَقَك. َناَبهَأ ىنآ بلاط يبأ َنْب يلعن «َناَبهأ ةئبا نع ؛ ؛يلمسَفْلا

 هللا لوُسَر يني - كّسَع ناو يليلخ يناصؤأ : َلاَقَك ؟ يعاب نم َكلُعتمَي
 مس ه.ا كس ب هع 0-0

 ايس ذخُناو كَ طاق لك انك اذ «ةقركو فدك : َلاَثَك- هلق

 نم فيس ذَا يفيسترسكو ةكرلاوةئتفلا تعكو دقق ءبَشَح نم

 ُءاَنسبلاَك :َلاَق ًاصيمق“ وسي الو هونفكي نأ لقت : 17 ًديح هله َرَمأَو «بُّشَح

 يولع مام
 م :عجارإ : بجشملا ىَلعصِيملاو بما ًاصيمت

 5 لس ه9 ١ تيت تبتسم

 تْعمَس :َلاَق. مزاح نْبٌريِرَج اَننَدَح «ُناَّمَع انثَدَح -4

 ءاسائهاطغاق يش هنآ ف هللا لوُسَرنآ بلكي ورم انكدَح نحل
 نع هَمَلَبَق :َلاَق'. اجر درو ءًالاّجر ىَلعأ : ٌريِرَج َلاَكَو) ًاساّن كرت

 هيلع ىتئأو هَللاَدمَحف «رثملا َدعَصق : لاق اواو اومن َدلَرَتَنيَلا

 لاق. ًالاَجر ْعَدأَو الاجر يطْغأَو ءآسا ْعَدأَو ءاسان يطغأ ين : لكم

 ًاسانأ يطعأ ٠ يطغأ يذلا نم يلإ بح ْمَدأ يلو ( يذّو يذ :َلاَق :ُناَفَع

 مهبْولُق يف ُهّللالَمَج ام ىلإ اموق لكأو « مهلا عََجْلا نم مهبوُلُق يف مل
 جو ءاقلتاسلاج تل :َلاَق بلف ب رمح مهنم رْبَحْلاو ىتفلا نم

 رمح 8 هّللا لوُسَر ةّملكب يلب حأ ام : لاق. 88 هللا لوُسَر

 [ ؟115946 7١4144 :رظنا] ِمَعنلا

 أ 0 لاك. يللي انف : لاق .َّنَسَحْلا ممم

 ًاماوفأ يطغأ ؛ يطغأ نيا نم "يل بحمد َنيذّلاَو «َنِرَخأ آو .ًاماوقأ
 ع

 لَجَوُرَع هللا لَمَجاَم ىلإ اماوُفأ لكأو « مهعّرجو ْمِهعَلَم نم ْفاَخأ امل

 هرمع لاق :َلاَق. بلقب طع مم ياو لامي ١

 ص ١6١5

 همي 6 ريش. رع. ورْمَع

02000 
 [5.هه :عجلر]. مَّا رمح هللا لوُسَر ةَملكب يل نأ ب حأ مهلا

 روقق هم
 َنّسَحْلا تغمس : لاق. يبأ انندَح «ريرج نب بهو انئَدَح - كلحانملا

 يديني وا : 8 هّللاٌلوُسَرَلاَق : لاق. َبلَْت نب ورَمَع اندَح : لوفي

 اجلا ٌمُيَمِوْجُر نآَك امو : نلتاَقتلو هٌرعتلا دوت امْوَكةعاّسلا

 لرقم لقفل لدحما :رظنا] . 0482 / 9إةكرطم ل

 راسا

 انئدَح «ٍمِزاَح بروج اند ءرماَع نيدو ادَح - 0

 نم: :ُلوقَي  هّللا َلوُسَرْتْعَمَس : لاق. ّبلْهَتْنْب وْرمَع اًنئدَح «ْنَسَحْلا

 ناجم هلا مهموم لاك رول ضارع امو اال سا طارش

 [ هلبق ام رركم] .هَ

 نَع ءنَّسَحْلا نَع ءٌريرَج اند ءرماَع ْنْب دوسأ اَننلَح -7

 اوُئاَُ انآ ةعاسلا طارش نم اذ: للورق :لاق بلت نب ورْمَع

 0000000000000 يسال شا نطعيامرلا
 تعمس :َلاَق. ٍمِزاَح بر يرَج اند دافع انئَدَح - فاتر

 8 5 دي فو هللا لوُسُر تَعَمَس :َلاق !بلْطَت ري ورْمَع انئدَح َنَسَحْلا

 و هرعشلا نوُنمتَيْوأ ءرعشلا مُهَلاَمن موق موق اقم نأ ةعاسلا طاّرششأ نم

 اجلا مولا ء ولا ضارع ازا كة طال

 إ [ هلبق ام رركم] . قر

 01 هم ره 2. م ل -

 يميجهلا زومرج ثيدح

 رة ل دّمملادْبَعاًئدَح - 392004

 20 تلق :لاَك. يملا ازوُمَْج حمس لج يئدَح : : لاق هنأ

 . انامل َنوُكَت ال نأ كيصوأ : لاك . ينصْوأ

 نع - كّرابم نبا ينعي ل «رماَعوبأ اَنْئلَح -060

 يش 3 0 «ىَحَي

 0 :عجار]. لأقل ريطلا ءقَدْصأَو «قَح َنيعْلاَو ءٍماَهْلا يف

 يكدَح « ىَحَي انئدَح «برَح اَنئدَح ءدّمّصلا دب اَئدَح - ثري نال
 م ا ملاعول يدم ساق هرقل
 يف يشل : لوي كف يبل عمَسهن بأ اذآي ميلا ساحب

 .لاَقلا ةريطلا قَدصأَو «قَح علا و «ماَهلا

 :الاق دسم نْييسحَو ىسوُ بس ند -
 1 نَع ؛هبيأ نَع «هئدح ةَيح (ربا نأ) ريثك يبأ نب ىبحُي نَع «ناَبيش اًنئدَح

 "قَح نبَمْلاَو ماَهلا يف: ٌءيَشَآل :لاَق. ف هلا وسرد ؛ةرْيره يبأ
 .لآقلا ريطلاقَدْصأَ



 لجر ثيدح
 ه6

 ُهرْب ءاَطَع انآ «َةَمَلَس نب ُداَمَح 0ْ:5دح) ندع اًندَح -
 ما هام ساب س86

 ىَلَع لمغتسا 8 يلا باَحْصأ نم ًالْجَرنأ َرطْقَي نب لآلب نع « بئاسلا

 ف هللا لوُسَرُكدَت : "لاق ف 'يبنلا باحنمأ ملجه يقلك :ناسجس

 نم ٍلَجَرل لانك انَحجْل دَقرتهَدْبِعَو «شْيَج ىلع الجر لَمَْتساتْيَح

 ٌعَئوول : :لاَقك ف هلا َلوُسَر كل َمْبق ءاهاَركَماَقَ اًهْزئاَف مق : هباحصأ

 نأ تْدَر امو ىَلاَعَتَو َكَراَبَت هللا ةّيصْعَم يف ةَعاَط 0 راَئلا الَخَدَلاًهيف

 يقل

 متن :َلاَك راش ياا

4+ 
 سرع مش م

 :لاق يمال اَنْ ءوصاَع نبع اندَح - <”

 8 1 | يفّرَمُع نع «يدْلاَمْلع يبأ ثيدَحب ْنَسَحْلا يئدَح

 هللا لوُسَر ىَلْع َلَخَد 2 يتسنا َنملُجَد ينربخأ : ُنَسَحْلاَلاَقَ
 . را نمل : : هللالوُسر لاق : :َلاَك ”جاييد اهبل هج

 (/1/) ٍدوُعْنمَم نْب عشاجُم ثيدح
 م . 2 -ٍ -

 : ءاَذَحْلا دلاَح اًنكدَح « مير نب ديزي اندَح نافع اَنندَح 1-6

 انه ءهّللاَلوُسَر اي: 550 : لاق. دوُعسَم نب عشاَجُم نع نام يبأ نع

 هبة 9 » ماصع 1-0 5 م دمر 33 م

 :ةّكم ٍحَقَدْنَب ةرجهأل : لاَقَف . ةرججهْلا ىَلَع َكعياي دوعسَم نب دلاَجُم

 [189147 :عجار] . مالنسألا ىلع هما نكلو

 0 «# ص ا

 ةملس نب ورمع ثيدح

 اسس هط
 تغمس :لاَق .ةبويأ ينكدح ,ةبعش اًنئدح «نافَع اًننلَح --01

 هل وشب ماقالت ٠ حنا ٌمْوَيَناَك امك: :لاَق. مسن وَرْمَع
 سام ما #

 ملْسِإب يبأءاَجَك ملغ انآو ارفأتنكق ٠ 8 هللا لوُسَر دّنع نم اوُماَج

 انآ مكرتكا مُكُسْؤَي :ف هللا ل وُسَرَلاَقَف . هّللا لوّسر ىَلإ همر
 :لاق ؟مُكِئراف تْنسا اوُطَغ :ةارما تلاَقك :َلاَ انآ مهرتكأ تكف اورظنَ

 0-5 ' :عجار] . كلذ يحّرَ نم دش تح رق امك :َلاَق دريل اورتشا

 رسم اَنئدَح ُداَدَحْلا لصاَو نب دحاولا بع انئدَح وك
 ماع اقع يدش سم 6

 0 :ثادحي يمرج اًةملس نب وَرِمَع تعمس : َلاَق .٠ يمرجلا ثراَحلا

 سانا مَعَ .هرْمآَرَهَظ َنيح 2 هللا لوُسَر ىلإ اوُدَكو «همْوُق نمارقَتو

 راما ع
 يّلَصِي [َنَملَوأ « ان 91 «نم هوُلأَس مت ؛ «مهجئاوح اوّضَقَف ؛ انشا

 :لاق نآرثلل اذخأ وأ . نارا اعمَج مكر مُكيوأ ءْمُكل يصب :َلاق
 دمرجل مم م

 اًممَرتكآَعّمَج ادَحأ اوُدجُيْملف ّيَحْلا يف
00 
 ذوق ني رع

 .--نفلفلا 3 ةكالح

 .ي2 سم رة ماع

 ةلمش يَلَعم مالُغاَنآَو مهبْتِمَلَصَف ؛مهيديآ نيب ينوُمَدَقَف تْعَمَج

 يمْرَي ىلإ مُهئاَمِإ[تلُكآلإ «ٍمْرَج نم اََْجَمتدِهَشاَمق : لاق يل

 [؟ ١694 :رظنا] . اذه

 يبأ نم ءذَحْلاَحانئدَح «مصاغ : يعاد ١- 1 دكا

 21101 اقف هلل لورد نر

 0 :٠+ :عجلرإ .ًانةرث

 طيلس يِنَب نم لَجَر ثيدح

 ُنَسَحْلا انْئدَح « ةلاضَق نب كرابملا انْدَح ؛ُناَمَع اًنئدح <” 65

 اَنل ب يصأ يب يبس يف ُهمْلَكأ كف يبتلا تِيَآ : لاق طيلس يَِب نم بش ينربخأ
 ع م و اء ادولو

 دعاره اذا .هباتقاطأ دقق ,موقلا شحيم « ةّيلهاَجلا يف

 هديب :لوُقيَوهو : لوي نم طمس ءيشنلوأ فيل هَلَطقداَإ لَ
 «ةملظيال ملْسلاَوُحأَملْنسْلا :ةيابسلا هعبصإب ةلراسلا راَشأَو ءاَذَكَه

 :عجارإ. - ٍبّلقْلا يف يأ - ءاَّماَم ىَولا اماَم ىَوْقَتلا هلْذْحَي

 اال

 نَع ءدْيْرْنْب يلع اَنْ «داَمَح اندَح ءُناَّع انئدَح -66
 ةلقزأ يفَّوُهَو كف يَا تْيتآ : لاق. طيلتس يني نمل جر يكد «ٍنسَحْلا

 ةكدْخَيالَو ُفُملظَيأل ٍملْنَسلاوْحآملْسْلا :لوَُي تعمم سك ءسأّنلا نم

 ع هللا يف نانا داون اَمو(هرص ىلإ هيلا ٌدامَح َلاَق) اماه ىَرْقتلا
 دور دوار مرر هلع ال ياس كا ع

 رش ثدحُمْلاَو ءاَمْمْدَحأ هديت ثَدَحألِإ ءامهنيب قرمي ال لجو

 رش ثدحُملاو رش ثدْحُمْلاَو

 2 ىبدلا فيدر ثيدح
 و

 م ع

 7 نَع ؛لوحألا مصاَع نَع ةيعش انندَح نافع انندَح - -اوكك

 هلآ كف يلا فذر نَع ٠ ٍلْجَر نَعْوأ ف يِبْنلا فذر نَع «ةَميِمَت يبأ

2 000 
 سعب لقتل :َلاَقك ءاناطيشلا سعت : هَقلَخ يذل َلَقَرثعَق رمح ىَلع ناك

 «كلُتَرص يرعب : َلاَقَو «َمظاََت ناطْبشلا سمت تلق اذِإَكلَنإَف :ثاطّيشلا

 [3 4009 :عجار] . بايد لم ٌريصُي ىَتح رْغاصم هللا مب تلف اذ

 يبا عمتس لجَرثيدح
 9 هه يبيني يدي

 نيومدروب ةرزي هدر
 هش اَندَح (رفعج نب دمحم دَّمَحَم اًنندَح - 3” وةك

 ادع بذيل توي اي ينل حمس سع «ةبآلق يبأ نَع ؛ءاَذَحْلا
 سعر 8 هلق ميس د نق جس
 َدْبَع تلأَسَو :دلاَخ َلاَق. - هبل مفي ينعي - (دَحأ هاكر قثوُ الو دَحأ

0 5 0 
 . هب لعفي يأ «هبَعيآل دموي : لاَ. ركب يبأ نب : (75/) محلا

 دلاَخ نع



 3 "76 ةكك حا

 8 ىلا باَحصا نم لجر ثيدح

 رو اةمرعرشفإ يدي ش يب مرت كي
 نقلا ادح يمل نإ اح ها انيدَح - "7. د

 هااسصلا مس 0000070 اما عع ل 0

 نكمل كصديق امان يا

 «هتضيرق نم مي اَماوثمْكاَد وطن م يدْبل ودنا لاق . اهمَت

 لاا :عجار] . كلذ بَسَح ىَلَع لاَمْألاَُخْؤمم ٌقاكرلا مث

 هم ىو م

 يِرْيَمُدلا صوُمْعَد نْب َةَّرُق ثيدح

 و
 انيلِإسلَج : لاق. ٍمزاَح ْنْبرِيِرَج انْدَح ءُناَفَع انْدَح - 0-8

 م عل # هر
يح: :َلاق َنوُندَحَتي مقل ٌعمَسق «بويأ ناَكَم يف حبش

 0 نَع يلوم 

 :لاَق يريم صوُسْعَد ْنْبةَرش :َلاَق ؟همْسسا ام: تلقَك . 8 هّللا لوُسَر

 وأ [نأ]ديرأتلعَج تلَعَجَف «" سال هكوَحَو قف هلا لوسيا يدا ًتْمدُق

لوُسَراَي يدان عطتتسأ ملكهم
 0 َىَمَع :لاَقَف. ”يرستا مالا رفقا «هللاَ

 ماما رع م م لسع
 جرا ءًايعاَس سيق نب ةلاَحَضلا ف هلالوُسَرثَعَبَو : لاك . كت هَّللا

 نري ءرهاغ بلحن 9 لوس ةلج لباب مج َ

0 
 هم ضهوع م 000

 :لاَقَف: هع كرري يالا ا ذَ كَم

 ا :َلاَم متاكده

 .تاَدِماَجَمْلا

 ةربخس نب ِس لْيَقط ثيدح

 يمومس »# مره ة رعب كش ساب هس يق ع

 نَع «َةَمْلَسنْب ُداَمَح اًنئدَح :ًالاَق.ُناَمَعَو رب اَنْئلَح

 يأ ةَربخَس نب ل نع « شارح نب يعير نع «ريمع نب كلما دْبَع

 و 0 هَ

 ص :لاَقَف . دوُهيلا نم طهرب رم هنأَك «مئاتلا ىرياَميف ىأر 1 ا

 انآ َنوُمْعْرَتمكَلا الو مقل مش مُكُنِإ َلاَق دونها رحت: اوُناَق مك

 هللا ءاَشاَم َنوُلوُقَت ُمَتْمُكُنأ الك ْمْوَقْلا منو : دوهيلا تَلاَقَك 0
 م66 ةدم ياه ةهدق من
 نحن :اوُلاَق ؟ مشنأ نم : َلاَقَف. ىَراّصّنلا نم طْطَريَرَم م دمحم ءاشو

 :اوُناَك هلا نب حيستملا َنوُنوُتْمُكنأ اول مولا مآ مُكَنإ َلاَقَق . ىَّراَصَنلا
 ص د عك لع ل مسد م اراس#

 َحّبصا مل. دمحم ءاش امو هللا ءاَض ام وُ ْمُكَّنأ الوك مولا مت "و

 ؟ادَحأ اهب تْرَبْخ لَه :َلاَقك ريخاَ كلف يتلا ىنآ مث ءٌربخأ نم اَهيَربَخأ

 م هِيَ ىنثأو هللا دمَح بق ؛ْمُهبطَخ الص ملف (مَعن :َلاَف :ُناَمع َلاَق)

 َنوُنوُقَتْمُكُك مُكْن ؛ْمُكُدم ربا ْنَم اَهيَرخأَف اي ىأر ًهلْيَمْط نإ : :لاَق

 هع 0 ردو مب كوع 2
 ُهّللا ءاَش ام اوُلوُقَت آل :َلاَق نع مُهاَهْلا نأ مك ابَسْلا يحي ناك ةملك

 اس ره سا
 .دمحم ءاش امو

 همع نع ءيشاقرلا ةرح يبأ ثيدح
 ه9 تيس

 هلق يماوسص هع هرعت ع 10
 نق عاجل سيح اح ها كح 1 1

 مم 000
 مودا ثرمأتل اهني: َلاَقك ل نيك مياس

 ٍمْوي يف : :اولاق ؟مّشنآ دلب يأ يفَو ما (زهشليأ ينو ؟ رش لأي يف

 مُككونأو ؛مُكءاَس نإ : لاق ٍماَرَح دلو «ٍمارَح رهشو ؛ٍمارَح

 يف اذه مكره يف ءاَذَه مكوة مارح ْمُكلَع مكصاغأو
 او يش للا 0 0

 نت ياتو مي يلد

 ين ناك ابر لك إو لا «ليذ هلق ثيل ين يفاعضرتسم ناك « بلل
 نب سال اير عّضوُي ابر وأنآ ىَضَقلَجَوَرَ َهَّللاذإَو ٌعوُضْوَم ةيلهاجْلا

 اولا «نوُسُْمآلَو نمل ْمُكلاَوْمآ[س ور َمُكل بلل دنع
 دع نه ارم «ضرألاو توسل لَ مي هبه ردا دق الا

 ضرألو تاَومسلا قلما باك يفر هلا هذولا
 000 7 وع م

 آلآ مس ةيوتلا](مُكَسْفْنأ نهيف يف أوم هلا نيدلا كلذ م رح ةعي ير اهنم

 داق اطيل آلآ ء ضني باقر ْمُكضنَبب رضي يدنب ون 2

 َلَجَوَرَع هّللا اوُمئاَف ٠ مكي شبرخُتلا يفُهنكلو ولما يأ

 مُكْلَع نهلدإَو ءانيش هلال لسماع مُكدْنع نك ءاسثلا يف

 ْمُكَتوُي يف ندي مُكرْيغ دمك نفط مآل أحن مك

 ٍمِجاَضَمْلا يف نُمورَجْاَو نموت نهزوَشُن مكفخ نإ (هئوُهَرْكَ دحأل

 :َلاَق ؟حّرَبملا ام :نّسحلل تلق : تش 0 عر نسوي

 ءهّللا ةنأَمأب هوم ًتذَحأاَمْنَو « فوُرَمْلابنهثوسكو نهثزر نهلو (رئؤمل

 اَهُدَرْيلَف ةئامآ هَدْنع تَناَك مو لَجَورَع ك1

 آلآ ُتْئَلَبْلَه لآ ُتْمَلَب لَهَآلا : لق َُطسبو الحمام ىلإ

 . عماس نم دعس ملم رهف «بئادلادهاشلا ميل :َلا ا

 2 ًاماَوقأ اوُكََب هللاوْدَ مل هذ علاج «ارسشلا لذ يح

 كح ا
24 

 م ومى "000 -

> 
 يب ةرارب سا سلام يموعرو هرم ع كي

 يبأ نيدو انربخأ لس نيا ءداَثع الح ١- دف

 مشع عل ع
 هبست مل : لال كتر قس ملل يح

 يذَناَوُم نإ: :لاَقَف نوما ريمأ ةَعاط يف قاّرعلا َلْطأَلئاَقيَومَو

 ةّسألا هدم يفُنوُكَي :لوُقَي ا هللا لوُسَر تمس : :لاق مث مهَرتْكأ

 ايمُكَيِفيهَو «مليصلا هو «ةدحاو تيفو عر تضم دف تفس ْسَخ

 سلع هسمرل فهيم هع 2 ف
 عم نكت الو «هنكف أرجح َنوُكَت نأ تعطتسا نق « اًهَتكَرَدَأ نإق «ماَشلا لهآ

 . ضْرألا يف اقدح الا نيران م دحاو
 مام



 تنأأ : ها د َلِبكَمَح هب احد 50 داَمَح لاق دَكَو

 ينتملعأ تنك القأ ٠ هللا َكمَحْرَي تلق معن : :َلاق ؟فف يلا نم هتعمس

 . كلاس ىّتح يَا تير كن

 "لا ل 3

 ئ ١ هي لجر ثيدح

 معاه جس يمس
 اربح ةَمَلَسَنْبا ينعي -ُداَّمَح اَنَدَح نام اَنئدَح - ةقحلفي

 اَنآَوناَمَر ّيَلَع ىنآ :لاَق. سابع نبا َنَع ءراَمَع يبأ نبا ينعي “راع

 يكرم ّعَميكرشُملا وأو «نيمللُلا عَمَنيملُسْلهآلؤأ وأ

 ُهّللا :َلاَقَك .مُهْنَع مصنع لكس 8 هلا لوران ءنآلف نَع ءنآلُف يئَدَح ىَتَح

 نَعُتْكَسْسأَ «ينربخأَلُجرلاٌتيقلك : لاك َنيلماَع اوُناَك ابلغ

 [؟0محت :رظنا] . يِلوق

 ٍسيق نم لجر ثيدح

 مساع هاش يعوم ع هل
 اخْيَش تحمس :َلاَق . ةَمْلَس ني داَمَح اًنكدَح ءناّفَع انَدَح -7 ١4

 وم 00007
 « ةبحص ةركي ندعو قف يلا انءاَج : لاق هنأ «هيبأ نع «ثدَحُي سيق نم

 َلَمَحكاهَعْرَص َحَسَمَك © هللا لوس اهم اند : لاق اَيِنكَعدَتْفُي ب
 سمسا يار ما

 آلت ذَخآَو هنّمَك يف ُهندَدَش دَكَو ءاَج يبأ َتاَماَمَلَو : لاك. ُبَلَتحاَف

 :َلاَق ءانآلكدَمَحاَهل ١ «يكسلاب لاب بُعد : :لاَقق «َنمكلا اَهبْتَْدَسَ
 ل مر ه2

 -تيأَر ىّنَح ه هرْدّص ىَلَع َقَرَبَمُت ؛ ىلّسلا ىَقلآو هردّص ْنَغفَشَكمُ

 .هرّدَص ىَلَ هقازي ضانعر (/4/8)

 مةمم همام

 ميلس :هل لاقُم ,ةّملَس يِنَب نم (لجَرد ثيدح

 لمص مل 6 ا م

 « ىّيَحُي نب ورمع اًنئدَح بيهو اًنندَح نافع اًنئدح - ” فكن

 ل يا يس

 «ميلس : هلق ةملَس ينب نم لجَر نع «يراصنألا ةَعاَر نب ذاعم نع

 مانام لب نيا هللا لوُسَرأَي َلاَقق هللا لوسَر ىنأ

 لاق .انيلَعْل وطي هيل جرحت «ةالّصلاب يداي راتب َناَمعأ يف دوك

 ْنآ امو يعم يل نأ م ناك نكت ٠ لج َنيداَُماَي: لف هللا "ل وُسَر

 لآسأ ينإ : :لاق ؟نآّرْلا نم كَم دم ميِلساَي لاق مش كمْ ىَلَع فن

 ٌلاَقَك . ذاعم ةئدَْدَالَو َكَتدْنَو 'رسحأ ام هّللاَو رآّنلا نم هب دوعأَو : نجلا هّللا

 «ةّنْلا هللا لآن نأ الإ ذا هنو يت يصُ لهو : ف هللا لوُسَر

 هللا ءاّانإ «مْقلا قتل إد نورس : ميكس لام رآّذلا وم هب دونَ

 هّللاةَمْحَر «هاَدهتشلا يف َناَكو جَرَخَ «دحأ ىلإ وُرهجَتيِس لَو لاق

 عر لو
 . هيلع هناوضرو

 نييرصبلا دنسم ثلاث

 ىّلَدِهلا ةّماسأ ثيدح
 هول تيس ل

 لس اس ل سبل ل

 يبأ نع ؛ةداقق اكد انه ان دانا - ةاك

 كرك :هيدانم ف يبل رم لاق ءاريطم ناك نينح موي «هيبأ نع ؛ «حيلَملا

 0[ :عجار] . لاَحّرلا يف ٌةالّصلا

 ءنّسَحْلا نَع َكَداَُق نع ؛ماَّمَه انئدَح «ناَّفَع اًنكدَح -17 98/7 ١

 1 ا :عجار] .ءاَوس هلم : .ل يلا نَع :

 رام ع
 يبأ نعال داق : َلاَق. بع اًنئدَح «زِهَب انْئدَح 0١

 نع «ٌةَرمس نع

 نملة 7-20 ريم سس مس
 طم مهَباَصأَك « نِتح موي هللا لوُسَ عم اونا ْمُهّنأهببأ نَع ٠ «حيبلَمْلا

 عدوكم لدقكأ /دومك حالو رظناز ْمُكلاَحر يف اوُلَص نأ : يداتم ىَداَنق

 «جيلملا وب اد كات انئدَح ءًابآ اندَح ءزهب انيدح 3١89"

 يف ٌةالَّسملا :ريبطم مْوَي يف ؛ «نيتح ْمْوَيَلاَق 8 هّللا يِبننأ «هبيأ نع

 [ هلبق ام رركم] . لاَحّرلا

 ىاَذَحْلا دلاَخ نَع «نايِفَس انآ «قازرلا دبع اًنككدَح ١٠م

 ,ةرصبلاب ةرخآلا“ ًءاّشعلاتِيَلَص : :لاَق. ٍحِيلَمْلا يبآ نَع ءٌةَبآلق ق يبأ نم نَع

 هللا لوس عماني هم اَسأوُبأ يلَلاق : لاك حتطتسا تلج مث اًرطمو

 يِبلا يدانم ىَداَ ءاَنلاَع : لاس سلالم نر ينحل سرا

 0 .مُكلحر يفاولأنأ: :هق

 يبأ نَع ءدلاَخ نع ُناَيْفس اَنئدَح «ميكواَنئدَح دح-4١

 «ةَيِئتُسلابا يبل عمان : لاك هببأ نع «حِيلَمْلا يبأ نَع «ةّبآلق

 . مُكلاَحَر يف اوُلَص : ف ينل لاق انلاعن لقسأ لب مكرم الص

 .(ح) ديس انبي «ليعامسإ انندَح ١7 1١-

 ءةَماَسَأ نب حيلَمْلا يبأ نَع يعسا

 [١ةهح :رظنا] . عابسلا دوج نع ىََن 8 هللا لوران «هيبأ نَع

 َهَداَتُق نع ؛ٌديعَس انكدَح ٠ رَمَعَج نباو

 يبأ نع «ةيآلق يبأ نع ءدلاَخ اًنربخأ « «ليعاّمْسإ اننَدَح - -7؟

 ٌتْعَجَراَّمَلُ ةريطم ةليل يف دجْسَملا ىلإ تجرح : لاق. ةَماّسُأ نْب حيلملا
 سا ماش ا

 َمَمانتيأر دَقَل لاق. ٍحيملاوُبأ : اوُناَق ؟اَذَه م : يبأ لاق تحتفتسا
 سمت هلع مه اسلا مدل 02

 ىَداَنَق الانفاس مكس الص يلا َنْزاق هللا لوس

 . مُكلاَحر يف اوُلص نأ : : هللا لوس يدان

 .(ح) ةَبعَش اَنكَح رمح نب ب دمحم اًنكدَح - "6 51844

 حيلملا ابآتعمَس : :لاق. مَداَتَق نع عش يسكدَح «حاَجَحَ

 2 مية عم

 للجو هللا : لوي تنَي يف لا مسن «هيبأ نع أ ثدَحي

 سماصا ريو مس

 2056٠[ :رظنا] . لون نم ةكَدَص لَو ءروُهأ ريب ةالَص لبي

 نع ؛ديِعَساَنَدَح يمهل ركب بهل بع اح - "6

 نم ُهكصيقَّش قمع هموق نم ًالُجَرأنأ «هيبأ نع ٠ «حيلمْلا يبأ نع هدا

 :لاقو. هلام يف هيلع هَصَلَخ َلَمَجَن ف يلا ىلإ كلذ مكر .كوَُم

 ل قحلا :رظنا] . (/9/ هك برش ىو كي هَّلل سل



 نييرصبلا دنسم

 5 ا

 دّبَْلا يف صيقشلاثيِدَح : :لاَق. ٍماَمَه نع هب اندَح - 74

 وو

 موك

 حببلملا اباد اًنربَخَأ «ماَمَه اَنكَدَح نهب اندح - ” ٠١ ةرحا/

 هلا سم سا ما عدم
 + يداي هدام كلف يل َرمأَف «اريطم امْوَي ناك نينح موي نأ هيبأ نع «هربخأ

 1١145[ :عجارإ . لاَحّرلا يفةالّصلا

 نَع ٌةَداَتَك نَع دعس اَنكدَح «ديعّس رب حي اندَح 4 ٠١-

 ,عجار].ٍعابَسلا دوُلُج نَع ىَهَت © هللا لوُسَرانأ ؛هسيأ نَع «حيلتملا يبأ
 اكملت

 نَع ُةَداََق انئدَح «ٌةَبْعش نع ءديعّس نب ىبحي انندَح - نضمن

 : 5 هللا ل اور اقف ءِنيتْحبَطَم مهَباَصأ مهن «هيبأ نع ٠ ٍحيلَمْلا يبأ

 [509108 :عجار] . ِلاَحر رلا يف | 572

 :لاَك .ُةَداَتَك اَكدَح , 6ع ديمي حي 6

 لل: لوفي ف يبل تعمَس : َلاَك هييأ نَع هثَدَحُي حملا هآةتْعمَس

 [١5ةهك :عجار]. روُهط ريب ةالَص ١ آلو ' لوُلغ نم ةكدَص أجور هللا لبي

 5 رقدو معو
 ٌةَداَتَق َنَع «ًديعَس اًنئلَح ءِرفْعَج نْباَوُهَو دمَحُم انئدَح - فطحل

 ءريطت موي يف نحب هلل لورد هيب نع ٍحيلَمْلا يبأ نع

 [:974 :عجار] ٠ لاح لا يف ٌةآلّصلا نإ (ىَداَقيدانَم رم

4 

 نبات اند مشاه يب ىو ديعس بأ نكد - 0

 َقعأ ٍلْيَُم نم الجرن ؛هبيآ نع ؛ .حيلملا يبأ نع داق نع « ىَيِحَي

 َكَراَبَت هلل َسْنِلهَلُكٌرْحَرْم 8 هللا اوّسمَر لاك ٠ دلوُلمَم م ُهكاصيقش
 0 [؟ ١546 :عجار] . "كيرش ىَلاعَتو

 نسع ءَمَداَنَق نع ماّمَه اَنَلَح «ديعّسوبأ اَنَدَح ١1

 .ليذم نمرُكَذَيمَلَو هلئمب . ٠ 9 بلا نَع «ةَرمَس نع ءنَسَحْلا

 نع «ةَداَنَق نع ءماَمَه اَنْثَدَح «ديعّسوبأ انثدَح م59

 [ هه :رظنا] هيبأ "لح رعي مو هلثمب . ٠ . حيلكا يبأ ْنَع نَسَحْلا

 يامل
 نع ٍماوَعْلا نبا ينعي - داَبع اَنْئَدَح «جيَرس اَنْئدَح - 05

 ناَتخْلا : لاَ ف 'يِبّنلاَنأ ؛هيبأ نع ءةماَسأ نْب حلما يبأ نَع ؛ «حاَجَحْلا

 . ءاّسنلل ةَمْرْكَم ؛ لاجل نس

 هيلا يبأ نع :ةناق ناد ثوبا 6

 ٌةآلّصلا : ىَداَنَق «ريطم ٍموَي يف نينح موي هيدانم رمأ 4 يبْلانأ ؛هيبأ نَع

 . لاّحرلا يف

 يلذهلا ٌةَسْيَبُن ثيدح
 هو

 هنبستوي انآبنأ هللا دب ابن «قاَحْسإ نب يلَع انئدَح - <«

 لوُسَر نَع يلدَحُي يلذهلا هيك : لاق 'يناَساَرْحْلا ءاطَع نَع ءدْيَ
 سرع 4 سو سس ساه

 ل ءدجْسملا ىلإَلبقأمث «ةعسجلا موسعا نإ ملْسصلاَدأ : :48 هلل

 ل ل هم

 يللا يي
 ذك 8-5-5 ايام لم ا

 انصرف نش ةراكاركألا هك نلت 0

 ) 5/8ص 1١6٠١

 رقت بركب لك ويش ا َلاَق يلدا

 ملف كلك لد ل رظناز لَجَوَرَع هللا

 نب ٍحيلَملا يبأ نَع ءءاَدَحْلا دلاَخ نَع «٠ «ليعامْسإ انندَح - 04

 يف ريع رتعن نكن ءهّللا لور اي :اوُاَق : لاق يللا هش نَع «ةَماَسُأ

 اوريو ناك اَم رْهش يأ يف لَجَوَرع هللاوُحبدا َلاَق ان اا اج

 ةيلهاجلا ين كَ هللا لوري :اوُناَق. اعط ىو كربلا

 اكإ ىَنَح « «كيشاتهودْفَتْعَرف ةمئاَسلُك يف : لاق ؟اَنرمأَت اَمَك ار

 ليبسلا نبا ىلع : :َلاَقهاَرَأ : :ًدلاَخ لاق - محلب ت فدصتق تحد لَمْحَتسا

 مل طول كوم :رظنا] يَ وه كلذ نإ

 اولكأَت نآ مُكاَنبَهت انك اَنإ :كق هللا لوسَر َلاَقَو :َلاََ 4

 ءاورخُداو ءاونُكَف ةَمّسلاب هَل ءاَج دق و ' مُكَعَسَت يك ثآلث الك َقْوَف اًهَموُحُ

 اةفلل 5٠٠١6 ١ :رظنا] .اورِجّناو

 رْكَذَو ءبرُشنَو (11/8) لكأ ماي مايل هذَهنِإَو آلا ٠-5-8

 . ىو كراَتهَّللا

 [5:ةؤ17 :مجار] .ةَكم : لاق: ةمئاّسلا مك : ةبآلق يبأل تلق : ٌدلاَخ لاَ

 :لاَق. يللا دشار نوب ىلا انئدَح نافع اَنْكدَح ١-

 ربحا :ُهَللاقي ليته نم ٍلُجَر نَع ٠ ٍمصاَح مأ ينج يشئَدَح
 5 اع يمك مع كم 7 0 ا يس امم و

 ةّعصق يف ّر نحَنو ةشيبن اًنيلع لَخَد : :تَلاَق . يحتم هل تَناَكَو َلاَنَك . ةّمْمت

 لع لع نا ما سيجا عر و

 هل ترفغَتسا ٠ اَهّسَحْلمُت ةّمْصَق يف لَك ْنَمهّنأ ؛ اقف يَا انَدَح : :انل

 [١١٠5؟ :رظنا] . ةعصَقلا

 ديبعو نم ا دْبَع نب حور انندَح ,هللا دب ديع اند 7

 .(ح) يريراَقلا هللا

 :اوُناَق َناَرْدص ْنْبدَّمَحُم يئدَحَو : لاك هّللا دبع اَنَتَدَحَو

 :لاَق لالا ناَميلاوبأ : :هيف َنِئدَحُملادَحآ : :لاَق٠ دشار نب ىَلَمْلا انندَح

 ام رركم] . .هوحَنب . 18 يلا َنَع نَع «ةَشِيُِن نع « ءمّصاَحمأ يندَج ينكح

 [ هلبق

 نَع ءاَنئدَح نوع نب ل ٍ 9 يأ :دمحُم الح ٠

 ًٍََئ 201001 :َلاَق .ةيلهاَجْلا

 8 557 :عجار] .اومعطأو َلَج

 نع ؛حيلُم يبأ نَع :ٌدلاَج انكدَح ؛ «ميشه اًنئدَح - 01

 يعل يف :تلق 8 هللآلومسَر تأسس : :لاَق يدها
 مام

 ىَلاَصَتَو َكَراَي هللا اوريو «ناك ام رهش يأ يف اوُحبدا :ل :َلاَق :َل َلاَق ؟انيرمأَت اَمَ



 نييرصبلا دنسمأ

 ؟يانت يمل يناعز هللا لوري 3 اومعطأَو

 تقدس صو تحب لمْحَتسا اذ «ككئيشام هدفي ةمئاسلك يف : َلاَق
000 

 [؟:ة94 :عجار] . ٌريَخ كل نإ - ليلا نبا ىلع لاق ُهبسَحَأ - : لاَق همحلب

 نب حِيلَم يبأ نع «ٌدلاَخ اَنَْدَح «ليعاَمْسإ انُندَح - 00

 اوت مكانين انك نإ : كف هللا وسر لاَ : :لاَق. ٌةَشْيَب نع ؛ةماسأ

 ةعّسلاب ىَلاَعَتَو :كَراَبتدَللا :ءاَج دقت «مُكَعَسَي يك ثآلك قوق اهموُحُل

 1 1 هور
 [؟ ١346 :عجارإ. ارجل ءاورخداو ءاولكف

 مك م

 يهم هععشو

 3 و919 :مجارإ . ىَلاَعَتو

 نع ءِدلاَخ نع ب ائدَح تطيح دمحم ايدج 7

 يطل :َلاَقُهَنآ 8: باتل لمي نع يمل
 هللاءاَجْدَقَك مكانك ثالث حالا موت نع 7 -ِ م 6 ع م

 [؟ ١516 :عجارإ اورجّناَو ءاورخداو الكت يخل ىلتت

 :عجار]. ىَلاَعَت هللركذو «برشو لكأ ماي مايألا هذه نِإَو 04:٠ ١

 الخد

 ةّيلهاججْلا يف ةريتَع رت انك نإ «هللا وسر اي : :لجَر لاف 5-9

 اًمرْهَش يأ يف ٠ ىَلاَمَتَو راي هّللاوُحَبْلا : لاق ؟انرمَ مق بج يف

 نإ هّللاَلوُسَراَي :ٌرَخكلجَر لاق اومعطاو جوع اورو ناك
 راس سا مم لعل »8 ير لعل
 لك يف: لف هللا لوس لاق لاق كان ماا ةيلهاَجْلا يف عرعر انك

 َتسُفقدَصقَف هَدحْب لَمَحَتْسا اذِإ ىّنَح كلْسَنَغ هوُدْمَتْعَرف منْ نم ةمئاس

 اة ههه :عجار] .رْيَخ وه كلذ نق ليبسسلا نبا ىَلَع همحلب

 1-5 .- 2 ا - 3 5

 (هيبأ نع) فثخم نب بيبح ثيدح

 ر 0 لم تلا ل هازل دع اس ١ كل لل

 عيمل

 َلاَقَق :لاَق - لاُتََرَم يِئأَمك َلاَك- ؟ينوك له 0
 .ةاشن ىَحْصا كو ١ بجر لك يف ا اوَُبيانأ تلك ىلع : كفيلا

 مق ريبة

 وبأ ينابثآ : لاق. نوع نبا انئدَح «ٌذاَعَم نب داعم انئدَح - "31

 هرطحتو :لاَك : لاك (يدماقلا : :حورلاق) ميل نب فلم نَع لَ

 يف تْييَلُك لهآ ىلع سانا اهي اي: لاق ةقرَعب 8 ينل عَمفوُكو
 سا ص ع ساس

0 

0) 
 :عجارإ] . (ا/ال/ هيج نا سانا اَهيَمَسي يتلا يه ؟ةريتعلا ام نوردَتأ

 [ادعام

 ّيراصنألا ٍدْيَز يبأ ثيدَح
> 

 ا < ا 1

 «يراّصنألاةْزَع ينكح لاق 5 ا قفلت

 برَتفا 0 لاق 6 ديرو هرمخأ نب اع اح
3 26 2 0 

 يتم نيو كَ كَ ري ضنك سيل

 [90900 :رظنا] . هيف يبت ارش :لاَقك. وبلا مَئاَخ نع « لس لاَ

 مريلم مسا عع ع مشا دع
 تبان : هدر انئدَح «ةَراَمْع نب يمرح اندَح - ٠ اذوب

 ميو ملي # 2
 يل: لاق. يراّصنألادْيَروُبأ انندَح َرَمَحأ نب ءابلع انئدَح «يراّصْنألا

 مث :لاَق. هتّيحلو هسأر ىَلَع هدي حَسَصَن : لاق . يمنا : : 8 هللا ٌلوُسَر

 .هَلاَمَج مدأو هلم مُهَّللا :لا

 ًلبتآلإض ايي هئّيحلو هسأر يفاَمو ءةّنَس ةَممَو اعضب َعليدَقلَف١ َلاَق

 د وزع 2 .٠
 [ 770174 :رظنا] ٠ تام ىَتح ههْجَو ضني مكو هجولا طسبم ناك دقو «ريسي

2 
 يبأ نع «دلاَخ اَنئدَح ءثراَوا دع اَنندَح « نافع اًنْدَح -85

 لوُسَررَم : :لاَق. يرانا دير يبآ نَع «ناننجب)ِْي ورْمَع نَع «ةبآلق

 :َلاق ؟َحَبْد يذلا اَدَهْنَم : َلاَقَك. راق اندر ءائرايد رهظأ نيف هللا

 هيرك هيف ٌماَمَّطلا (مَْياَدَه ناك هللا َلوُسَر اي : لاق لإ تن

 وه الإ ه | ل يَدْناَوآل َلاَك دعم :لاَك. يناريج معطأو لكل تحب ,

 اًهَحَبْذاَف : لاَق «رارم ثالث هلاك "نم أ نسل لج الإ يدعات

2002 

 [5700/0 55/4 :رظنا] . َكَدْعَب دّحأ نَع ئرجت لَو

 - 8 يدنسألا َةَداَقُن ثيدح

 «نيزري نب ناَسَع اَنكدَح : :آلاق .ناَّمَعَو سنوي اًنئدَح -6©

 ؛يدسألا دقت نع «يطيلسلا ءاَربْلا نَع / «يحامرلا ٌَمآلَس نر اَيس انئدَح
 آو هل قاهر ىلإ[ي دسألا اق مناك 4 هللا لور يري هاما

 مهمل
 مرصد قاب | تَِبق «ةاَوسَرخآٍلجر ىلإ ب َلسْراَف هدر لجل

 َلَسْرأْنميفَو هيف كرابمُهللا لاك. اَهوَُيهاَُاَهب ءاج دق 4 هلا لور

 َرَمأَف. اهب ءاَج نَميفَو : لاق. اهب ءاَج نميفو 4 ءهّللا لوس اي :ةَداَقُي لاك اهب

 َلاَمْرْكأَمُمللا : و هللا لور لاَ ترق تبحَف 8 هالو اهب

 - مومو رنآلُق قر لَمْجامُهَّللا - لوألا َعناَمْلا ينمَي- .هَدَكَوَو نال

 .- اهب َلسْأ يدا قالا ٍبحاّص يي

 يب ماب

 ٍلجر ثيدح

4 
 ٍلِيَُب نَع َرَمْمَم اَنَربخآ «قاررلا د ِبَعاَقدَح - كك

 8 يبل عمَس َْمَرَبخأآهنأ ,قيقش نب هلا دبع ينرربخأ لاق يليقعلا

 لوُسَراَي : :لاَقق نقلب نم لُجَرلآَسَو هس ىلَعَوهَو ءىرقلا يداوم

 نم: :َلاَقق دوما ىلإَراَشأق ؟مهْيلَع بوُضُنَمْلاء ةلؤه لاق لم نم هللا

 .- ىَراّصُنلا ينعي - نوُضلا ءآلؤَم : :لاق ؟ءاّلؤَم



 000 يي“ # هارسإا ص ماس
 كمآلغ : :لاقزأ رمد َلاَققُجرءاَجَو لاَ

 ل١55 7516 :عجار] . لع بع يف راَّثل ىلإ جْيَوه لي : لاك. نآلُف

 يبارعألا ثيدح
 هس

 نْبءآلَمْلا يبأ نع «يرْيرجْلا ائدَح «ليعاَمْسِإ انئدَح - "1 1/

 ةملطقُهَمَميِباَرعأءاَجَف ليلا قوس يف فرم عمتك : لاق. ريختلا
 وفم

 هنذَحأف . محن: تلق ؟ًارْقَي نم مكيفوأ ؟ًارقي نم : َلاَقَق . باَرج وأ «ميدأ

00 
 ريهز ينبل ؛ ءاقف هللا لور دَّمَحُم نم «ميحرلا نَمْحّرا هللا : هيف اًذِإَق

 ادَّمَحُمَّنَأَو هللا الإ هل 9ل نأ اوُدهَش إم « لك نم يح « شبقأ نبا ما © ما

 ٍمُهَسَو ,مهمئاَُغ يف محلا اورقآَو ؛نيكرشنملا اوُقَراَقَو هّللا لوس

 001 ه2 م2
 ةكَلاَقَ «هلوُسروهَّلا ناَمأب نوُنمآ مهن «هيفصو (6//1)ة يبا

0 
 :لاَق انتَ ائبَش هللا لوُسَر نم تْعمَس لَه: مودل ضني

 َبَهْديْنَأ هَرَسْنَم : :لوُقيه حمس : لاك. هللا ككمحَراَنندََف : :اوُناَق . مَعَ

 .رهش لك نم مايل ةئآلئ ) «ربصلاَرهَش فصيل ءهرادَص رَحَو نم ريك

 ؟2 هللا لوسر نم اَذَه تعمس تنآآ : مهضعب وأ « مولا هل لاَقَ

 َلاَقَو 8# هّللا لوّسَر ىَلَع بذا نأ ينوُمهَتت مُكارأ الآ : َلاَقَق

 مث مْوِيَلَرئاَس انيدَح ْمُكُتَح آل هلو نوُفاَخَت :ٌةرَمليِعاَمْسِإ
 504160700442 :ةديرب دنسم يف يتايس امك] 11١14:-11١0[ :رظنا] . َقَّلْطْنا

00 

 [عملاتك

 3 يمص عمر مر دع
 نبا نع «باٌئر نب نوُراَه نع ؛ةنيبع نب نايفس اًنئدَح - 11 هام

 رام
 ماَيص: :لاق 89 يِبلاٌباَتكُهَمَم لاك. شيق يسب نم لَو نع ءربخشتلا

 [هلبقام رظنا] . رالّصلا ٌرَحو بهذي رهشلا نم مَا

 دْيَمْح نع ؛ةّريغملا نب ناَميلس انْئدَح «ليعامسإ انئدَح - "1 18

 اَذَهَوْحَن كرقسلا ناري انك :الاَق ءاَمْهَدلا يبد ٌةَداَتَق يبأ نع ِنَع «لآله نبا

 يدبيَدَخَأ : ئودبلا لانك. ةّيداَبلا لهآ نم لج ىَلعاَنآ ةلاق تيل
 000 وكق

 دنسم يش يتايس] . ىلا اهلا َملَع امم يلي لحجم ف هللا لوس

 [؟9157 :ةدبرب

 . نم اريح هللا ةلاطغأ الإ لجو رع هلا قنا ائيش عدت نكن َلاَكَو
 ريبام ماش ما هع

 تعمس لاق. دلاَخ نبق اًندَح «ةداَبع نب حور انندَح - 5

 "لج اَنلَع ع ىَنأَف ءاسولج دّيرملاب نك : َلاَق ريخشلا نْب هللا دبع نب (ديزَيل

 :لاَق. دلبلا لْهأ نم َسْيلَل جر (ذَهَنآَك): : ان هاني نك ةيدابلا لأ نم

 «باّرج ةّمطق يف ؛ ُلاَك اَمّيرَو : لاك «ميدأ ةعطق يف اكاد لجأ

 نمْحرل هللا ملي : هيف اًدِإَق « ف هلا لوُسسَر يلُهَبك باك اذه : َلاَقَك

 - شي نبي ينل قل هللا لوريل دمحم نم باك اذه «ميحرلا

 ٌمككَراََو :ٌئاَكْرلامَّسيكَو :ةالّصلا مسكن مُكُنِإ- لْكُعنميح مُهَو

 5 لا 1 ل

 «"يقصلاو قف يبل مْهَسمُتمَتعَمْلا نم َسسْحْلاْمُكِطْعأَو «نيكرُسلا

 - ينازل ثيدَح

 هلوُسَر ناَمأَو , ىلا كرب هللا ناب نومه. هيفصو لاق امو

00000 
 /51١11[ :عجار] . يرنرجلا ثيدَح (ىنَسدَركد

 ةّيداّبلا لهأ نم لُجَر تيدح
 - 7 هج هَ #2

 نب ِهّللا دبع ينئدَح «ثراَولا دبع اننَدَح نافع انندَح - ضال

 ُموُبناَكَو ؛هبيآ نع «ةيدابلا لهأ نملُجَر يّدَح : لاَق يريشفلا ةداوَس
 هما مع

 ةالَّص لقتال : لوسي ادَمحُم تعمَس : لاَق٠ ف هللا لوس َدْنعاريسأ
 م قس
 . باكا م هيف ريال

 - 9 م الا 0 0 -

 راّصنألا نم لجَر ُثيِدَح
 يمومس عي مراة

 :ةَملَس ْنْب داَمَح اًنئدَح «ايدهَم نْب نمَحرلا دبع انندَح - 11

 نع ءراّصنألا نم ٍلْجَر نع نيرييس نبا دبعُم نع «نيريس نب سّنأ نع
 "'يبرَع شبك هيأ دخون انا قرع نم تمن هللا لوس نأ «هيبآ

 “لك بري «ءارجا ةئالئ ارجْتَمُت :باّذتَ ةّميظَع 7 «ةٌريغصب تسل

 زج سلا قير ىلَح موي

 ”ربثرسكآ اري «ةَمَلَس رب داَمَح اندَح كات انكرَح 71378“

 سام م

 نسوا نسخ نع نيريس نب دَبعَم هيخأ نَع «نيريس

 آل «ييرَع شبك يل دَُْم نأ الا قرع نم فهلا لور َتَعن لاق.  هيبأ

 ىسير برش ؛ءارجأ ةئالث رج ايديك ةريغَص لو ةَمِيظَع

05 

 .ًامزج موي لك سل

 لجَر ثيدح
 3 و

 نب ديزي نع ؛ يريرجلا نع ع ,ةيعش انثدح ؛نافع اًنئلَح - 5

 رم ف هللا لور نأ ؛ همك نم (179/9) لجو نَع ءريخشلا نب هللا دبع

 [,نه٠6 :عجارإ . نيئوممْلاب كتآلص يف امهب أرق َلاَقق .هب
 © هيلع ف

 : لاك. ءآلَعْلا يبأ نَع «يريرجلاانآبنأ «ليعاَمْسإانئدَح - 006

 رذيظلا يفو َنوُبتحَيِساَّنلاَو «رمّسسلا يف ف هللا لور منك :لجَر لاق
 00 ا

 يبكُم برَصَف يدب م يحلف « يتكرتو ف هللا لوس لَ تنحف هلق

 وسر اَهآَرثك «قلقلا برب ذوعأ» : ”تلقك 4قلقلا برب ثوعأ لق : َلاَقَ

 هّللا ل وُسَر اَمآَرََ «سائلا "برب ذوعأ لق) : : لاك م كَعَم اَهئاَرَكو 8 هللا
 مي هع سدا

 +5١066٠[ :عجارإ . امهب رفاق تْيلَصاذِإ :َلاَقَق ُسَحَم اهيارَكو ف

 ' يبارعأ ثيدح

 هج -
 «ةريفملا نب ”ناَمِيَلَس اًنئدَح :الاَك. 22110 اك للا

 ءامهَدْلا وبأو َةَداَنَق وبأ انئدَح :(هئيدح يف ُناَمَع َلاَق) . لآله نب دْيمَح اًنئَدَح
 سمعي كس

 لهن م ٍلُجَر ىَلَع اَنيتأ : :ةلاَق (ْجَحْلا ناَرثْكي 7 نافع لاَق)



 تلعن رس َلَعَجما© هللا لَ يدي 0

 َكَراَبَت؛ هللا ءاَقث ايش َعدَتْنَكَكنإ لاق ةنع” طم امن ناك هلل

 51١15[ :عجار] ٠ نم اريح هلا اتآآلإ « ىلاعَتو

 َدَحأ :يوَدَبلاَل

- -: 7 

 دوس يبآ تيدح

4# 
 يسم نس دلل نمل الس منان ىنيأا 2[ 5 "3

 مل 2 1 له

 "محا فمش لمجلة جالسا 0

 لجَر ثيدح

 0 لا
 لكك. دم باطما عذب ين لاق.” ينوجلا ٌنارمع

 ية لاتسملٍت نيو تاب: : للورق لا لق سرا

 رع رك 6 مام
 . الاثم أتريد «تامق

 يبأ نع - يئاوئسدلا ينعي - ماسه اندَح هرمز ادَح 8 ١

 دبع بويز هكلاَيرمأ يلو سراقب نك : :َلاَق." ينوجلا ٌلارمع

 َقوُق وأ راجإ قوق َتاَبْنَم َلاَك هللا يئن «لجَر يد : : لاَقَق . للا

 سة مل ما م ممم سا |
 َرخَبلا بكرنَسَو هما هْم تَئَيِدََ «ةلجر دري يشهكوَح سي تيب

 ه4 مدلل
 [17146 :رظتا] . عدلا هنم َتنرَي دق « جري ام دعب

 ه همس

 طرق ِنْب ةدابع ثيدح

 ٍنْبِدْيْح نَع ؛بوُيااَمدَح «ليعاَمْسِإ اكد 0١٠٠

 نم ْمُكَديعأ يف“ دأ يه ءايشأ وُ مُكُنإ : طرق نب ةداَبع لاق : : لاق . لآله

 . تاقيوملا 9 هللا لوُسر دهع ىلع ادع انك «رختشلا سس لش م هع

 راَرإلا رج ىَرأَقَدَّص :َلاَقَق :َلاك. 0ادمَحمل كلذ اوُرَكذَ :َلاَق

 ١6949[ :عجار] . هْنم

 نْبدْيَمَح نع «ُناَمِيلس اَنئدَح ءٍمساَقلا نب مشاه اندَح - تش

 َنوَُمَْت مكن

 هّللا لوُّسَر دْهَع ىَلَعاَمدعتل نك اذإ «ركشلا نم ْمُكَيعأ يف قدأ يه ًالامعأ

 اا 0 [مسيرظتإ.تاّيوحْلا نم

 ِنْب ِدْيَمَح نَع «ةريغملا نب ناَمْيلس انْئدَح نافع اَنُئدَح - فاش

 نوُلمعَتلمُكنإ : لاق طر و صف نب لمع نع «ةاتق بأ الح « لاله

 لوُسَر دْههَع ىلع ام دعت انك «رعشلا نم م مكي يف قد يم الاَمْعأ ميلا

 مو :عجار] . تاَقبوُمْلا نم كف هّللا

 د : :لاَق. صرف وأ ؛ طارق نب ةداَبع نع هدا يبأ نَع ؛لآله

 ملا 0 دوم يبأثيدَح 0

 لاَعَق رز َككَردأ ول فيكَف :5 يبألاتلث َناَكَل :َةداَنَق ولأ لاك ؟ ؟ادَهاَنَ

 م /6)لّوفأ كلدل

- 9 . 
 نب د ليمح هيي اقل «ةَريلا ب ناميلس اًنكدَح ءزهب ب انكدَح - "د ١

 يطير هللا لو ىلإ: :ةعاقروبأ لاق : لاك . لآله

 ميرنا هد نيج بيل اوُسَراَي :ت 4

 ُهَمْلَعاَمم

١ 
1 

 آي لَعَجَف 00 هلع دنَمَك' 3

 دعك يسرب ىتاق ٠؛ يلإ لاَ : :لاَق _

 3 ا :رظتا] . ارح ىتأ :لاَق. ا

 .ديعلا ٍدوراَجلا ثيدح

 ءآلَعْلا املا يبأ نم نع هيلة مات: ؛ لعام اًنكدَح 11 5

 من «هبحاص ص الق اَمهن

 هللا ل اور عم حُن امني : َلاَك 900000 .يلا دجاجة

 اي :ًةسلّتكَرهَظ امْوَقلا َركاَذَت ذإ هلق رئيظلا يفَو ,هراقْسأ ٍضْمَب يف ف
307 

 دود : هاا :لاَقَق. 0

 قل دى

 5208 0 آلف ءر قي 22 ءرتلا

 افا ةكانس فلل

 آلو «مُتكتالَو اهَدشناَ امُدِجَتةلاصلا ةطّقألا يف :َلاَكَو 7١
 .اََيَْم تؤ هللا لام آلإو ءاَهاك تقرع نإ بيت

 .(ح) نايس اَنآَبْنَأ «قازرلا دبع اًنئدَح 9١-

 نب ديزي نَع ماَذَحْلا دلاَخ نَع ,ناّيْفَس اَنْئَلَح :َلاَق . ءاذحلا دَمْحأَو

 ةعكرَي «يدبلا دوراجْلا نع «ريخُششلا نب فرظُم نَع ريشا نْب هللا دْبَع
 مدع هع حج مقر#

 .اهتيرقت ةق راَّنلاقَرَح ملم ُةلاَض : لاق اق "يلا ىلإ

 هّللا دبع نْب ديزي نع كلا انكدَح باول دبع انندَح - فاس

 ا هللا َلوُسرْنأ ؛دوُراَجلا نَع «يماجلا ملسُس يبأ نع ؛ «ريخشلا نب

 اةنلدقل :عجار] .راثلا قرح ملسملاُةلاَض :لاَ

 نَع «ديعّس نب يّنثَمْلا انئدَح «دواَد نب ناَميَلس اندَح - -171 6

 ع نع يمال يبأ نع «ريخلثلا نب هللا دبَع نْب ديزي نَع دا

 اَض :َلاَقَق .لاَوّضلا َنَع ,ف يبل َلاَسهنَأ «"يدْبمْلا يعم نب دوراجلا
 معو
 [؟4١1 :عجار] . را قرح مللسملا

1 

 لوسر لاق : لاَق اك.هوُراَجلا نع ؛ كسلا

 51١4[ :عجارإ] . را هفرَح ملئ هلا :ل هللا



 دب [نبديزيارغ ذاق اكد مَ اد هبات - 1 4

 لف يبدأ .دوراَجلا نَع ”يمذجلا ملْئُس يبأ نع ءرِششلا ني هلا

 55١74 :مجار] .راّثلا قَرَح ملسملا هَلاَض :لاَق

 ٍذقْدُق نْب رجاهملا ؛ ثيدح

4 
 ءنَسَحْلا نَع ءةَداَنَق نَع ٌديِعَس اَدَح «حْوَراَتدَح ١

 نْب (ْيَمْع)ِنْب دش نب رِجاَُمْلا نَع ؛ «يشاقرلا َناَساَّس يبأ نصح نع
 ٌغَرَكاَملَم ؛ لعمل ءاضوتي وهو ف يلا ىَلَحتْملَس : َلاَق . َناَعْدَج

 ِرْبَغ ىلَعْتنُك يآ آلإ كلَ هر أنآ ينتميْمل : َلاَق. . نوط نم

 [197147 :عجارإ . ءوضو

 يهمس مرةمرل

 نع ٠ ؛ِنَمَحلا نع داق نع ؛ديعس انتَ «رفعج نسب لمحو

 نب ربمع نبأ باول دب لام) دق نبِرِجاَهُمْلا نَع 7 ءناَساَس يبأ نيضح

 ٌغَرَكاَملك هلع ريم و9 هدو ىلع
 رخالالضيك يثالإ لل أذل يسيل َلاَق هئولضو نم

 ءْنَسَحْلا نع / دي نع حاد ا - فادي

 لاَيْدَكْوأ َلوُسيناَك (9//81)ف "يبلنأ ءذُنُق نب رجاَمُْلا نَع

 181758 :رظنا] ؛ يَلَع در مث انطوت ىَنَح يعدي ملف ٠ هيلع

 يبأ نع ؛ يبأ َثدَحَو : لاق. رمَقعُماَنئدَح ؛مِاَع اَنئدَح - -- 33
 هدي عاق ك5 0 ماشأولا هيل دهد»

 رمق «ًرضُح َنيح نام نبدا دلت لاق. يريرجلا ربمع نب ءآلَعلا

 هير اَذِإَتْنُكَو :لاَف. داق هْجَو يف ُهُئرصِاَت :ل لاق. رآدلا ىَصقأ يف لج

 .عجار] ةَهْجَو حسم 8 هّلللوُسَر اكو :ل َلاَك .ناَمْيل لا ههْحَو ىَلَع ناك
 |[ مع

 رو ةمراا سا 3

 ك0 لاق ريما ١ + فاك رئالاشا

 [؟0«م4 :عجارإ . هلْثم َرْكْذَق . . .ّناَحْلم نْب َةَداََك َدْن

 ' ل 0

 ٍلجر ثيدح

© 
 :َلاَق .دلاَخ نَع «ةبعش * اًنئدَح «رمعَج نب دمحم اَنْئدَح ١ ك5

 نم ٍلُجَر [َع] ةّشئاَع يبأ ِنْبدَّمَحُم نع دَحُيةبآلق ابآ[تْئمَس

 ل َلاَقْوأ رشي مامإلاو نور لاق 8و يِبّنلا باَحصأ

 راسهم 10
 دحأ ارقي نأ الإ اوُلَعَْت الف : لاق . مَعَن د :اوُناَق. ارقي مامإلاو «ٍماَمْؤلا

 . هسّفن يف باّتكلا

 نإ: ةّبآلق يبأل تلت َءاَشْنإ لقي مو دعي يئّئدَحَو : :دلاَخ لاَ

 [18774 :عجار] ةركذأ ذل اَق . َءاَش

 مره _ دن نيرجاهلاثيدَح
 د ا ا م ا و هس

 0 64ص

 قمل ب دادَح

 :لاق عر مث راع لا لوم ىلع للة

 هيلع بف بابلا ادهم َوُْخدياوُناَكك : َلاَق. الاسر الاسر اوُلُخْدا

 :ٌةريفعلا لاك. ف هدخل يف ٌعضْو املك : لاك رَخحآلا باَلا نم َنوُجرْخَي م

 َلَخَدَق «ةَحلْصاَقَّلخْداَ : اوك «ةوُحلصُيمك يش هيل نم يي

 بالا هيلع اوُناَمأَت «باَرْتلا يلع اوُليهأ : لاق قسم هدي َلَخْدأَو
 اسد كيم م هس 001

 هللا لور اد هع مُكُئدحأ انآ ل وياك جرم «هيئاَس فاَصنأ علب ىَتح

 :لاَق. ةريصُن وب دبع نب ملسم اَندَح ديزي اندَح - ل

 ينانآ :8 ِهّللالوّنسَر لاق : لوي هللا لوُسَر ىلوَم بيع اَبآ تغمس
 :ةّئيدَملاب ىَّمُحلاٌتْكَسْاَ ءنوُعاّطلاَو ىمحْلاب مآلسلا هِلع ليربج 1 0 02

 مهلة مح ةَمْحَرَو ينم ٌةَداَهَش ُنوُعاطلاَ ءماّشلا ىلإ ٌنوُعاّطلاتلَسْرَأَو
 دينك ىَلَع سجرو

 هموم ةلع هل 2 مسموم هس دعو
 لكنا هير اعدم لإ جر قي

 ًارْسُب اًّسعطأ : طئاّححلا بحاّصل َلاَقَت 5 .راصنألا ضل طلاَح لح ىّمَح

 باعد .هباَحْصآَو ف هللا اوُسَر لَكَ َلكأَف ؛هَعَضَوَف قعب ءاَجَن

 قذعلاَرَمع دَحأَك : لاق. ةّماَيقلاَمْوَياَنَه نع نلت : لاَقَق . برش دراب

 ساس رع رفا سلا يع
 َلوُتمَراَي : َلاَك مث « هللا لوس لبر لح ضرألا ب برص

 ةقرخ «ثآلت نمآلإ. . عت : :لاق ؟ةَماّيقلا موي اذه نع َنوُنوُيسَمَلامنأ هّللا

 هسوم عار
 نم هيف َلَخَدعَيرَجَح وأ «هتعْوَ اهب دس ةرسك وأ «ُهئرْوَع لجل اهبفك

 علف سا ل

 .رفلاو رحلا

 0 هو هةمقرمو 2 5

 يربنعلا شاخشخلا ثيدح

96 
 - و 2 أ ليي روع 6ه

 نع «ربخم ينربخ دبع نب سنوي انئدَح « ميشه اَنئدَح - "6

 مبا مد .ءامعع
 يعَمَو ا لات لاك. يبا احلا نع «رحْلا بأ نب نصح

 ينجَتالَوكيلَع ينجَيآل َلاَق معن تلق :َلاق ؟كئبا :َلاَنك يلا

 ل :عجار] . هيل

 (85/5) سجْرَس نب هللا ِدْبَع ثيدح
 رة

 نب مصاَع نع ٌرَمْعَم أنآبنآ «قاررلا د ِبَع اَنندَح - ضل لا

 -هَسْقن ينعي - حيشلا اَذَه َنْوَرَت : :لاَق. ُسجْرَم نب هللا دْبَع نَع ءَناَمِيَلس

 ةايمعمإم وللا
 يف يهو . هيك ني يلا ملتي دعم تلكأو 28 هلل يِنْتنْلك

 هدي لاَكَو - َمِمَنْجُمْلافكْلا يعي - . عج هناك ىلا هفتك ضقت فرط

 لمس هيا م
 . ليلآللا تيه نآلليخ هيلع ؛ اهضِيقَق



 نييرصبلا دنسمأ| ص 1١١١١

 يهم

 نع« ٍمصاَع َنَع شما قارا دبع اد - ةفلدح

 ين ممل :لوُقرفاسم جرح إف يلا ناك : لاق. سرس نْ هللا دْبَع

 وعدو ر 2 اَدْميرْوَحْلاَو ءبلقملا باكو رسل ءافعَو نم كلب دوغأ

 كردمإل قزدما لل“ :رظنأ] لاَملاو لهألا يف رظنمْلا ءوُسَو ,مولظملا

]1 

 هيك ملك ةوكلابمصاَع اتربخأ «دوراَه نب ديزي نيد © 61١-
 17 ”م ع 0 ا يري

 نب هللا دبع نع« ٍمصاَع نَع ؛هبهَرَعق هبثدَحُي ةمَش ثاتعمسف

 نمل دوعأ يملا: َلاَقَر اسوم

 6 سا
 2 |ةوعَدو ءروُك

 اَدْمَي رت -
 او «بَلقُمْل ةباكو ءرّفَّسلا ءاَنَعَو

 م :عجاز] ٠ لاَمْلاو لهألا يف رظنمْلا ءوُسَو

 7 نع ءِمصاَع نَع بش انَدَح رج نب َمَحُم اندَح - فل دنت

 ينل َلاَرئاَس ادِإ 8 هللا وُسرَناَك : لاك. َسجْرَس نْب هللا دْبَع

 وعدو ءِرْوَكْادْمَيروَحْلاَو بلم ةباكو سلا ءاّفعَو نم كلب دوعأ

 [6١56؟ :عجار] لاَملاو لغألا يف رظْنمْلا ءوُسَو ,مولظملا

 ِدْبَع نَع «ْمصاَع اَنئدَح «"تبائ انئدَح ؛ هديعس بأ ند - ١6"

00 
 يتلا ىأر* ْدَكَو : "بلا ينك ني يذلا مالا ىأر هنأ «سجرس نْهّللا

 91.0١[ :عجارإ .ةيْحص هَلْ مكو اقف

 دْيَع نَع داق نع يبأ يئدَح «ماَشع نْياَم انئدَح - م ١مهك

 مكمن اذِإَ ءرخلا يف مُكدَح أ لو آل :لاك ف لان ؛سجْرَس نب هلل

 اوُكرأو «تيلا لأ قرح ؛ ةليقلا دْحأَتهراَقْلا إف ارسل اوُيفْطأَ
 سا س0 0 0 معمم

 . ليقلاب باَوبألا اوُملَخَو «بارشلا اوُرَمَحَو ؛ةيسألا

 سس س6 ب :لاق .رحتجلا يف لوبا نم هَرْكياَم : ةَداَقل وُ

 نكاَسَم انفي

 هللا دبع نع لوألا مصاَحاكدَح :ةَواَم وأ اد - ةفادك

 اذإ 8 هللا لور داك : (8 يلا ىأر ناك دَكَو : مصاَع َلاَق) سحر نْبا

 باكو هرقل ءاقعَو نم كلب دو يمهل َلاَق رَمَس يف َجَرَخ

 لاَمْلا يف ملا ءوُسَو «موُظَملا ةَوْعَدَو ءروكلا دعب روَحْلاَو «بلقملا

 لطألا يف رظْنمْلا ءوُسَو لوُتيَنأآلإ ءالتم لاَكَعَجَادِإَو لمألاو

 91١69[ :رظنا] . لهل ءلاَمْلاَ

 ٍمصاَع نَع كم اَندَح رقت ْنْبدَمَحُم اندَح
 ؛حبصلاةالَصٌةلّصلا تميقأ : لاك سجس نيل دّبَح نع «لوخألا

 َكِينالَص'يأب : :ُهلَلاَقك رجَفلا يتنكر يَلَصي الج سراء اور

 .انعم تيَلص يلا كئالصْوأ َةلَدْخَو كنآلّصب ؟تبَسَح 2

 مصاَع نَع ٌةَبَعَش اَنْندَح «رَفْعَج نب دمحم اًننيلَح ح4

 كف هلا َلوُسَرتْيتآ :َلاق سجس َنْب هلا بَ تغمس :َلاَ . لوخألا
 َرقفَتما تلق .هللا لور ايدل ُهلئاَرَمَغ :"تلقَ هماَعط نم هممت 4
 21111110 وهل َلاَق وأ :ُةّش لاَث) كَل

 11064" اجر اهلا ةةارماثيدَح
 مم

 أ «نّمْبلا هفلت ضْقُت ىلإ طم 0 دمحم( تامل ينم و

 .عجار] ليلا هيلع عمججا هك وما - كلشي يَ هش -رسبألا هفتك

 ةفللفل

 وبأ تبان ان اتضح 0
 م0ق
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 يبسأرلا رثشب وبأ ىسيع نركب انندَح -
 جرس هللا كارد لادن ؛ « لوح ألا مصاَع نَع «يِسيقلا دي

 .ةَبحْص هل كَ مله ريغ ا هلل لور

 اَنمدَح :آلاق. ٍرماَع ْنْب دَوْسآَو مسالا نب مشاَمانئدَح هك

 (م*/ هالتب :لاَق َسِجْرَّس نب ِهّلل دبع نَع ءٍمصاَع نَع «كيرش

 آو« ديار منو مات نمتلك هيلو افي
 ًنآليخ امهيف عج هلك (ىَرستلا هفنك ٍضْفُت يف : مشا َلاَق) ةؤوبنلا ْمئاَخ

 [؟١6١6 عجارإ ليلا هناك دوس

 ممرب هربا سا يرو مر لاش
 نَع ءدْيَزْنْب داَمَح اَنثدَح «ىّسوُم نب ْنَسَح اَنكَدَح - فادح

 َناَك :لاَك قف ينل ىأر ناك هنأ ءسجّرَس ِنْب هّللا دْبَع نَع « ءٍمصاَع

 يف ُةَعيلَخلاَو ءرقسلا يف بحاّصلا َتْنأمهّلا :لاق لاق َركاَس اً #4 هللا لور

 كلب دوعأ ين مهلا ءاَلهَأ يف انلْخاَو ءانرقس يف انبَحْمامُهَّللا ؛ لمألا

 ةَوُعَدَو ءرْوَك ادْمْيِرْوَحْلاَّنِمَو ءبلقتما ةبلكو «رفسلا ءانعَو نم

 . لاَمْلاو لهألا يف رظنملا ءوُسَو «مولظَملا

 ام دعي راح :َلاَق. روكلا دَعَب روح | نع «مصاَع لثسَو :َلاَق

 [6١٠26؟ عجار] . ناك

 ءاجَر اهل نما أرما يح
3 0-0-2 

 ا ا تكا ُءاَجَر : 0007 م مع ممم
00 5-00 

 يل يفوت دق نق « «ةكربلاب هيف يل هللا عل «هللا لوس اي: تلاَقَك ٠ اهلنا

 لوسر : :لاَقَف ٠ 2 ْتلاَق ؟تملس ا ذئمأ : 189 هلو اهلل 8

 ٌلوُسَرلوُشَياَمُءاَجَر اي يعّمسا : لْجَر يل : :لاَقَك .ةئيصَح دج : كيف هللا

 . 8 هللا

 رم ات لك َِمَحُم نع ؛ماش اب ديد - 10165
 ما 0000 يئس مسه

 ْتَناَك يوم : اهل لاقي انيتأَت تَناَك

 ٌةاَرْما 3 7 دم كيش باَحْصأ نملُجرهَعمَو يشر ل

 نأ ىَلاَمَتو رات هللا عا ٠ هللا َلوُسَراَي: :تَلاَقَ اق اهل نياب كف يلا تنآ

 ؟تْملسأ دمآ : ف هللالوُسَر َلاَقَك هَ الكهف يل تامل ؛ يل يقي
 يللا .ةَيواَمْتلاَم . ةئيصخ لج اف هلل لور :لاَقك مَ 5: َتَلاَقَك
 دنع نم ةيوام] تَجَرَخَف : تس لاَ . ةيواَماَي يعّمْسا : تت

 ٠ .ةتييدَحْا اذه اكد اق ِرمَْم معَم نبأ

 - - 2 8 02 ول -

 تيس مست لل تمسستس سمسم



 ما م صم يو ةهرعان

 نيدلاَخْنَع ايش بوس ينكح ميكر ان - 1166

 هّللا لوُسَرريشب ,ةّيصاصتملا نْبِريشَبْنَع؛ كنِهن نب ريشب نع «رْيَمَس

 اَي : لاَ .روُبلا ني نيلعَت يف يشي الجر ىَأر اك هللا لوُسرانأ ف
 ل14 اكلت لل ته رظنأ] امها نيم ب حاص

 رو ةشام»»ه م

 اند هدي نْبأَمَح اَنئدَح : الث, ٍاَعَوهَيادَح - 1 "5
 وسر موا

 عيمععم ع
 يبا هل لور نسق اردت ل :َلاَك . ةّيصاّصَخلا

 نمانله يجن ءاهباوبهْ الإ ةّبصاهانلدَتآل ميم ينم ةريجانل

 .آل :لاَق .٠ امدح يشأ مهلاوْمأ

 ينّئَدَح «بوُيأ نع رمئسانآْ «قانرلادبعاَ انئدَح < 7٠١

 لتيار . 0 0
 ما صم ررةرعلو

 دلاَخ نع نايس نب دوسأ انا «َنوَراَم نب ديزي انئدَح ٠١ 1١-

 هللا لور ريش « ةّيصاّصخلا نبا ريشبْنَع كيهّن نب ريشب نع ءريمس نبأ

 َنِبااَي يلَّلاَقَت . . هدي اذخآ ا هللا َلوُسَر يشامأ تنك : لك ف
00 

 يشم تحبصأ ىَلاَعَتَو َكَراَبَت « هللا ىَلَحمقنت تنبصأ ام «ةيصاّصّخْلا
000 

 هّللا لعمق ةنأ تحبصأ ام تلق :َلاَق . هدب اذخآَلاَق هبسحأ :لاَق .هلوسر

 روب ىَلَعاَنيتَ : لاك .رْبَخ لك ىَاَعَتو كَراََتهَللا يناطغأ دك ءاكيش

 ىَلْع ايتن «تأرَم ثآلاك ءاريثك اريح لَم ّقََّس دق : :لاَقق نيكرتتسلا

 الك ءارسك بح اْؤَم كَرئآْدقل (65/6) :َلاَق َيملْسمْلا روب

 انك . بلت يف رباقماَنَْي يمي جرف :لاَق“ اًلوُقَي ءتارم

 8 اًنالكؤأ َنييرَم :ديكيبَس) قل ؛ نييسلا بْحاَصاَي «َكَحْيَ

 [51:50 :عجدر] هلم كف هللا لوُسسَر ىآر ملك لجل

 نب دلاَخ اَنثَدَح ءُدَوْسألا انكدَح ءدّمّصلاُدِبَع انثَدَح - "528

 َناَكَو ف هللا لوُسرريشُي يكد : لاَك ٠ كيه نب ريش اًنئدَح يمس

 قل اق ل لوس ىلإ مخ اجلا نانا

 ل

 ىلط هك تضيمأ اة 7 ذإ 8 هللا وسر يشاتأ

 - :ناّيشوُأ : لاقل .٠ هللا لوُسَر يشم تحب :  ىَلاَعتو كرا هللا

 يبأب هللا لوس ,ر اي : تلَقَك (هدبب اذحآ : :لاكشسخأ-نايشثريشومألا خو

 هس اس كاس
 َتْيِدَحْلاَرَكْذَق ...... انين َلَجَوُرَع هللا ىلَعمقلآ ام «يمأَو[تْنأ]

 ْ مل اعجابا: كيب قلأ نسا بحاّص اي َلاَقَو

 اق . مُر :َلاَق . ؟كمسا ام

- 24 

 ساب ثيدح

 ا

 يزال تدق مس ْتلاَق . ٠ نيريس

 00 ل
 ,ق هللا لوُسَر باَحْصأ نم لججر تحت اتناك اهتخأ ذأ تكد فلَخ

 2 م ع

 يطع ثيدح

 ُهَعُمتْوَرَغ : : يخأ تلاق .ةرْزَغ رع يشتا  هللا لوس ماخذ
 تلآَسَق «ىَضْرَمْلا ىَلَع موُقو ىَمَلكْلا يواَدُن انك: ْتلاَق ء تاَوّرَغ تس

 اهل ْنُكَيْمَكْنَملَساَياناَدحِإ ىَلَع لَه : :ًاتلاَقت ٠ اق هللا ل وسر ينخأ
 م6 مل

 َريَخلا دهْشتلَو «اَهيابلج نم اهب اًهُنَبحاَص اهسبلتل : :َلاَقق يمال نأ ب اج
 مم ضع
 0 مالا وأ اًهُئلاَسَق يطع ةّيطَع مآ تَمدَقاَملَك : :تلاَق . نينمْؤمْلا َةَوْعَدَو

 مهلوس ل اتناك: :تل الكوك لوب لل نت

 ري لا دهس 00 رواش :تلاَقْوأ ءروُدُخْلا
 .”ضئاَحا ةيطع مال تلقت . . ىلّصمملاٌضيحلا نتي «نينمؤملا وعدو لق سل سمس ربما ره 2و 0

 [1/4١٠0:رظنا] . اَذَك دَهشَتَو ءاَذَك دهْشَتو :ةكرَع ندَهْشَي سيكو : :تَلاَقَق

 ٌمْنَح دسم ْنَع بوي انآ «ليعاَمْسإ كَدَح - ؟1 اا

 سورس ع مص رع
 .مالّسلااَهلع هبل سفن ْختو اقف هللا لوس اًناتآ :تلاق .ةّيِطَع

 ءاَمب كلك نعبر كلك نم رتكاأ ؛ اًنْسَخْوأ اقل اهئاسغا : :لاَقَك

 نحر اذِإَ ءروُقاَك نم انيشْوأ ؛اروُفاَك ةرخآلا يف َنَعْجاَو ءردسُو

 عما عَ مدع

 .هاَيإاهئرعشأ : َلاَكَو .هوُفَح ايل ىلا انكار املك :َتَلاَق « ينذا

 انيس اًمْسَحْوأ ءانآلك ارْثو اهتلسغا : لاق .ةّصْنَح :تلاكو :ل

 ١ج 6 [9/886:رظنا] . نور هَ اًهاَطَشَم : يطع ب ةّيطَع مأ تلاَكَو َلاَق

 هام يهشاو هر ع لا
 ْنَع :ةّصَْح نع ؛ماقه ب ءقطَنْبَُماككَح - فانفغ

 آل نأ: ةَمييلا دنع ءانيلع هللا ل اوُسَر َدَخأ اميف ناك: تلا . يطع م
 »ارم سا 5000
 20552 /:راقتا] ٠ هدد يخي ياقوت 2« نحت

 جي دمحم

 ساس همم 5
 عم توزغ: :تَلاَق . هع زار :ةّْنَح | ماهه اك «ديزيو

 مطل مه عكصآو مار يف مخ « تاز حسا هل لو
17:رظنا] . مهاحرج يِراَُو «مُهاَضْرَم ىَلَع موُقآَو

84] 

 يهدر هزه داع
 .(ح) ماش اَنندَح « رمعج نب + دمحم اًيئدَح - نقل 371غ

 لوس اًنَرَمأ تَلاَق . يطع منح «ةَصفَحْنَع ماش انآ «ديِزَيو

 ويضل ءروُدُخْلا تاَوُدَو «قتاوعلا جرُْم نأ «يّسأَو بأي ٠ قي هللا

 َرْيَخْلا َنْدَهْشَيَو ؛ىَلصْملا َنرَتْميقرْصحْلا مَ ءِرْملا موو ءرطفلا

 :ناق ؟باتج اهل كبش تأ ١ :ليق :لاَق يملا ٌةَوْعدَو

 [١07١21:عجار] . اًهيابلج نم (80/ه)اهنخ اهلل

 ٌماَشه اننَدَح «يواَمطلا نَمْحرلا دبع ُنْبْدَمَحُم اندَح - "و

 .(ح)

 مَنَع نيريس تلي ةصقخ نع ,ناسح نب ماشم نرخ تو

 07-010 ًطَع

 0000 دحُت اَهّنإَ . جو ىلخ لإ تال قوق لذا + لاك

 #2 همس ع ساما 0-0-7
 آلإ ابيط سمت الو «لحتختآلو ءاًبصَعآلإ اعوبصَم اوك بتال ءاَرْشَعَو



 مقل ءاهضتح نم تروط اك اهي فالي لاق) )هيأ لع

 [70/81417:نظنا] ٠ راَتظآ واط

 تنب َةََصْئَح 0 َنَع «مصاَع اَنْكدَح هي انو نكح 11 كح

 انك لاك ٠ ب هللا لوُسَر انبي تامل :تّلاَ . يطع َمأ نع «نيريس

 ةَماَخلا يف َنْلمْجاَو حو انآلك اوثو اهل : هللا لوُسَر

 كاَسَلْعأَ : تَلاَق . يّملْعأَت اًهْتلَسَع ا ءروُثاَك نم اًنيشَوأ ءاروُفاَك

 [0004 4,54 ؟رظنفا] . هاي ! اهكرعشأ : َلاَكَو هوقح اًناظعأَف

 مأ نع ةَصْقَح ّْنَع ؛ مصاَح انك ةيواَمم وأد - 71 ول

 هللابّىكرشُمآلاذأ ىلع هَل هذَمأتلَرئامل:ختلاق .ةّيطَع
 حالهم الك: تناك . اق . 4و يف امن لز» هلو ىلإ 4

 55 0 :َلاَقَك: 2 سدس ينةثالق

 [ىا/86 9741 :رظنا] نآلف

 وُبأ يبآلكلا مْ نبق اًدَح ديس بأ نندَح ١٠
 هندَج ْنَع ؛ ,يراصمألا يطع نبأ ن محلا دبع نبال يعامسإ ائدَح «بوُقْعَي

 يف راّصنألا سن ْعَمَج :ةئيدَمّلا هللا وسر دق مل “تل تَلاَق َك ةَيَطَع مأ

 ها يقل هي هلع م

 بَ ىلع امل للا يع باطلا نر تيل تي

 ان نيل و هللا لوُسَلوُسَرانآ :َلاقق .مآلسلا لعند مَلَس
 َنْكرُمآلانآ ىَلع نيابي :لاَقَو . هللا لوُسَر لوُسَرو هللا لوُسَرب ابحر

 نيني ناهي ِنأَتالد «نُكمآلوأ نلفت و :َنيِنْزَت الو ءاًنيش هّللاب

 نم اني اندم .: . مع : :اَنلق . فورم يف ُهئيصْمَت الو كلر نكي

 انرمأَو ٠ دهسا مُهَّللا : امم تلا جراَخ نم هَدَيَدَمَو «تييلا لخات

 ةَعمجآلو ءزئاتجلا عاب نَع ىّهَْو ءضّيحلاَو قتلا جرخُت نأ نيديعلاب

 نع انين: تلا . فورْعَم يف َكَنيصْعَيالو : هلؤَق ْنَع اَهُلأَسَو ءانيلَع

 [77869؟:رظنا] .٠ حايل

 عاق

00000 
 8 نميف تنك : تلاَق .ًةيَطَع 2 ةّصْفَح نع ٠ ٍماَشه نع

 آلإ لاجرلا نسم َُدَصُنآلَو ,حوُشتآل د اَنِلَعدَخْأ اًمِفناكَ

 ع 5

 [7١71؟:عجار] .٠ امرحم

 مزاح نبا ينعي - ٌريرَج اَنئدَح دمحم نب نيس ب انكدَح - فلل هىمل»

 اىرمأي ف هللا لوُسَر ناك: تلف ٠ ةيراّصنألا ٌةيطَع ّمأ ْنَع ؛دّمَحُم َنَع -
 سو مد هديع

 َنلرَتْمَيَف رض حلا ام ,روُدحْلا تاَودَو ضِيِحْلاَو قداوعلا جرش نأ

 .نيملسُملاَْمةوْعّدلَورْيَلا نهي ,ىَلصُمْلا
 ل سا سيق ل

 ُرْباَذَحأ :َلاَق .ةداَتَقْنَع «ماَمَه اندَح ؛ناَيعانئدح ١١8١

 نأانرمأك ؛ بق هّللا لوُسسَر َةَنبا انْلَسُع: :تلاَق . ٌةّيَطَع ٌةَيطَع مأ نع هلسُغ نيريس
 نراك آلإوْتَحْلا إم اًمْسَحَكآلإَمْتَجْنآدإَ ائالك رثسلاب اهل 0000

7 
 . عبس كلذ نم ركن ارق: : :ْتلاَق . كلذ

 0 57 ةَرهَس نب اَجثيدَح
 لمع

 هيي زو هن

 يب مر ةينو
 نيبدمحم دمحم اًيدح ه2 ميا يزيح نافع اًنكدَح - فلم مو

 اَنَرَماَك ب يذلا تائب ىدحإ يق ْتلاَق هَيطَع مأ نأ تعين :لاَق .٠ .نيريس

 ين َلَمْجتْنآَو نشير انإ كلذ نم رتكأْؤأ ؛ اسْيَخ وأ انالك هَلْ

 .روُاكو رالس نم اني ةرخألاةلسْا

 (61/) ةّرُمَتس ِنْب رياج ثيدح

 عيَسهلأ كاّمس َنَع « ليئارسإ انآبْنَأ «قاررلا دبع اًنئدح ١١87 ١-

 ةعاّسلا يديني! : : هّلللوُسر : :َلاَق: ُلوُشَيةرمَسنْبَراَج

 للزمن كله وون ؟لاحإال لوله 119 ٠4 :رظنا] . ٌنيباَذَك

 [؟1 رااللا لامك كك

 ٌعِمَس هنأ «كامس نَع « ليئارسإ اننا «قاررلا دبع انْدَح - "5145

 زو ىف بق لج كانا قفين يأ :لوقَي ةَرمس َنبَرياَج

 ُهَمّلَكَف ملكك ؛هراَسي ىلع ةداسو ىَلَح كتم ا هللا لوس : َلاَق .ُءاَدر ِهّيلَع ام

 :َلاَقمت؛ ,هياوبهذا : لاَقَق ٠ مْوَقُهيَو يتيبهنم دعب انآو همي اَم يرذأ ام

 هّللالوُسَرَماَقمُت ةومجراف هب اوبهذا : َلاَقَق . .عملسأ انآو هَمْلكُف هود

 فل هللا ليبَس يف انرقَاَمَّلْكأ :َلاَقك لاَ هُعَمْسآ انآو ءاًيطَخ ف

 ل ِهّللاَو «نّنلا نم بكا ماني « سيلا بيتك بين هل مُهَدَحَأ

 ملال اا كل :رظتا] . هب تلكَ الإ مهدحأ ىَلَع ردفأ

 مردف مالو اوما

 ينربخأ :َلاَق .ليئارسإ انَربَخأ «قانرلا دبع انكدَح - فل

 منيا هللا لوُسر نوم ناك : "لوي رس نب َرياَج ِمَسْهنأ امس
 َنيح ةآلّصلا انآ «ّجَرَححدَق قم هللا لور ىأَر اذ ىَنح ميُيال لهي

 مرسال ولو ووطلال كلم ل1117 ل114 11154 :رظفا] هاري

 . ني
 رع حس راج السا لَك . دس نير ماع رع ءراَمْسم نيالا

 لريال (انرل ه) : :قف هللا ل وُسَر لاف : لاق 8 هللا لوُسَر ثيدَح

 [93116:رظنا] ٠ شرف نم فيَ رش انا نوُكَي تح مناك يدل

 سس ملل تيل لدا ست
 [71117:رظنا] ٠ ةّعاّسلا يديني توباذك جرخي مث ٠١ . مال

 20000 ا يي
 ضييألا َرْثك ٌنوجِرْحَتسَيفَنيملَسمْلا نم ٌةَباصع جرخت مث ٠١ رق

 [51115:رظنا] . ىرسسك لآو ىرسك

 هس أديل اريح ْمُكَدَحأ ىلا لَريهَللا ىطغأ اًذِإَو 6 ١١
 مر هنرظنا] . هلْهأَو

 [51114:رظنا] .  ضْوَحْلا ىَلَع ْمُكْطَرَف انو

 نع ةّيطْبقلا نب للا دْيبَع ْنَع رعَسم اَنأَنَأ «ديزُي اَنْئلَح -01

 مالَّسلا : هاف ف هللا لوُسَر ارو انيلص اً نك : لاك. ةَرِمَس نب باَج

 واوان اق هل وُ دقق ١ الام انيمي دي ْمكيلَع

 ىَلَع هدير يشي دو مكدحأ نكسي الأ ؛ سْمشلا ليلا بانَْآ ناك مهيدي



 .هلّمشْوَعو «هنيميْنَع 2 هجم ىَلَعمْتيمُت هذخُق

 [217479 1141 :رظنا]
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 ََل ام ةماسلاو 0 مساق مان
 :ل 20 ا تعمس

 كيلا نيته َسأرَ نمد اذِإ «"تاَرَعَش هسأر يف ناك

 افعل ين ف ف فت ,١711؟9؟:رظنا]

 ا : لوي ارباَج

 . كلذ نم لوطأب حبصلا يف و هاو

 نع ,كاَمس نع : كيرش ْنَع دود ننام ند - قفلحل

 ٍرْمَمْلا يفرثقلا هلال :لاقا# يِاَذأ :ةّرمَس نب اَج
 [117/:رظنا] ٠ رخاوألا

 . كاّمس ْنَع «كيِرَش اَنئدَح واد نب ناَميْلس انئَدَح - 10

 دعت :لاق ؟88 هلال اوُسر سلاَجُت َتْنُكآ : :ةَرمَس نب رباجل تلق :َلاَق
 سس ها 010

 لع رشي ةحْمأ الكر .كاحمل ليل ١ تّمّصلا ليوط (ناكو)

 [؟11:رظنا] .مسبت اميرو «َن َنوُكَحْضَيَك مهرومأ نم م ءايشأو رشا

 ظفل اَذَهَو ءىتعملا ٠ لموَمَو ديول نب هللا دبع انثَدَح - 81 45
 ه٠ يوعاو

 يبأ برفع َْع « بوح نب كامس نع نايس انئدَح «: الا ٠ هللا دْبَ

 0 1 نم اضوتا يبا لاس الجر نأ ؛ةَرَمَس نب باج ْنَع را ءروُ
 وُحُل نم اضوتآ : :لاَق . معن : :لاق ؟وتلا ارم يف يلصأك ١ َلاَك .آل :لاَ

 ك11هةنرظتا] . هل :لاَق .٠ اًهناطَعأ يف يلصق : لاق .معن :َلاَق . ؟لبألا

 ةفنض يف ضف لا ا دفنا رس فت ف يضر فنفس رفنمم

 [110م

 نبا ْنَع ,كاّمس ْنَع عش انئدَح ءنطقوبأ انئدَح ١١17

 .بقتلا سوم ءِنَْمْلا لكشف هللا وُسَر ناك : :َلاَق .ةَرَمَس

 [71791/711914:رظنا]

 ْنَع «يرَقَحْلا دوا وُبآ دْعَس نْيرمع (41//)ادَح

 ف للكل وُسَرداَك : :لاَك ٠ ةَرِمَس نْبِر اج ْنَع ءكاّمسْنَع :ناَّيفَس

 .ساَنلارمَذُيَو «تايآأرَْيَو « نِييطُحْلا نيس لجَيو اسئاقبْطْحَي

 فلا ل ا ل ا ا للا ل لا لا

 ةقييرل ةفنفش رق 0 ال لا ل ل

 قاض ا اا الا ام اا ا ا

 8. رمق كد

 لالش راش :َلاَق .' يئاوسلا رس نب اَج

 #0 ؛آواَنْنَم ىلع ارهاط لارين يلا اذه : : عادلا

 ملءيَشب مع 55م :لاَق ةَفيِلَخ ََرَشَع انا يأ نم: مضي تح «قراَقم

 0 . شرف نم مهلك :لاَق ؟لاَقاَم : : يبل تلق .هّنَهن 26

 (ما/) ةرمَس نيرباَجُا ثيدح

 ا

 نقلنا فيا ثا فين دفديعسجيب دضتفت فحق دفلتفي ةفلنفت

]1 

 1 رياَج ْنَع «كاّمس ْنَع كير اَنُئدَح « لماكو بأ انئدَح - "11
 اممم ملف همم هه

 نان ممَدْنعَتناَمَك : َلاَق هَنيجاتحُم رحاب اوثاك تيب لهآ «ةرمَس نب

 ةَيَب مهنمصعَف :لاَ ٠ اهلكأ يف قف ينل مهل صخر ؛ (هريئلاأ ؛ يك
 وللا الكلم كلمت مالح يظفا] مهتسوأ ؛مهئاتش

 ٌعِمْس هنأ كاّمس ْنَع « ليئارسإ انآ « قاررلا دبع اًندَح - "111 0

 .لُجَرهاَنأَك 588 هللا لو اوُسر ده ىَلَع لَجَر تام :ل : لوي ةرعس نب َرياَج
 ةَنلاثلا م «ةّينألاهَآَمُك تميم َلاَك .نآلُف َتاَم ءهّللا َلوُسَر اي :َلاَقَ

 روس فعل
 لاق . صقششمب هَسْفئَرَحَت :لاق ؟َتاَمفْيك : بيبا هل :لاق :لاَقَك .هريخأك

 باس رع
 ككاول كللحم للحل ىللال# كللمل كللشم ,آل1هجرظنل] .ْيَلعلَصُيْمَلَ

 ا ةقنيإ 3 سا تظل

 هللا 6

 نبِرياَج ْنَع ءِرماَع ْنَع ءٌدلاَجُم انْئدَح يمت نب انئدَح - 011

 ل: : ماتوا ةجَح يف لوي هلا لور تمس : :لاَق . يئاوسلا ةرمَس

 ىَتَح ؛قراَقم الو فلاَخُم رضي اوان ْ'َم ىَلَع رهاظ ريا اذَهلاََي

 هللا ل اور لوق نم [يلع)ي فَ م , مهلك اريمأَرشَعالا يتمأ نم يضْنَي

 اا[ اي :تلَتك . ير اكو سر ىلإ بزل انك :لاق
000 000 

 . شيرق نم اودي :َلاق ل هللا وسر لون م ينَح يذلا

 [44١١5:عجار]

 نب كاّمسْنَع يعش اَننَدَح ءرَفَتَجْنِب ' دمحم اًنئدح - ”؟1 م

 ؟م هللا وسر طْخَيناك فِي «ةَرمَس نْبَراَجتلآَس : :لاَق . .بْرَح

 (80/): موُقي مث ةَدعَف دعقي ناك هنآ ريغ ءاّمئاقكْبْطْخَيَناَك بنك :لاَ

 [قّيَس امل ًارركم ًاثيدح ٌرشع ةعبرأ انه ةينميملا يف َعْفَو] 72٠١ ه4 :عجار]

 نم كاَمسنَع كيش نكح رج سَ ايدَح 4
 ب ل ل تقي ت «ىع علقم عقم

 نإ :[لوقيإ قف يبثلا تْعمَس : 5 ةرعس نب رباَج تعمس : لاق . .برَح

 [8١11*:عجار] . َياَدك ةعاسلا يدي نيب

 . مهورذحاه :رياَج لاق :لوُقي يخأ تمس لامس لا
 يومارعب ةهريع نار

 رفعج نب دمحم دمحم اًنيدح - -1-

 ىّلَص اذإ طه هللا لوُسَر ْعَنصَيَناَك فيك : ةرَس َنبَِباَج َلأَس هنأ «برح

 هرعف ذي (64/ ه) َناَك : لاق ؟حبصلا
 موس

 نب كاّمس نَع ٌةبعش انئدح 3

 0 ا
 :عجار] .سُملشلا َعُْطَت ىَنَح هدَمْفَم يف

 11١ ,لاكمم ملا اا ا اا #

 ٍرياَج نع ءلاّمس نَع «ةناَوَعوُب ندَح ا َئدَح - ”؟1 1ك

 نة حا بل اوَُي و هّللا لوُسسَر تغمس : :َلاَك . ةَرمَس نبا

 سيال يف يذلا ىَرشك رانك «نيمؤملا َسمْوأ :َنيملَُسْلا

 [11 ا 117ه 119 :رظنا]

 رمعرم ماس
 ىمس «ىَلاَعَتَو َكَراَبَت هللا انإ لوفي هتعمَسَو : لاق 5-17

 مطل لا امم ك1 عج ل1770 117ه ,7111/4:رظنا] . ًةَبيَط دن ةَئيدَمْلا



 | رياَجْنَع «الامس نع «ةَناَوَعوُبأ انئدَح نافع انئدَح - 52 4

 ةعاّسلا يديني لوُقي ا هللا لوُسَرتْعمَس : :َلاق «ةَرَمَس نبا

 [8١١7:عجار] . َنوُباَدُك

0 
 نب رباح نع كاّمس نع «ةنَوعوبآ انئدَح «ُناَمَع انندَح ١64

 لوّسسَر ىَنأَف لجو دنع قاب ةَمْلَس ْنْب دامح َلاَكَو) لْغَب تام : لاق .ةَرمَس

 :اهبحاّصل لأ لا لوس ذأ «ةرمَس باج محرك هنتي هلل
 م ممم هس ع

 [١٠١١5:عجار] . . اهلك بَعْنا : :لاَق .آل : لاق ؟ْنَع « كلُ اَم كلام

 يدوم روع كة 2 عل

 .ةَقاَن باوصلا : :نمَحّرلا دنع ونبأ :لاَق
 رولا م

 ١1" - يكرلا ينعي «ِنَمْحّرلا دبع بأ نوُمْيَم نب هللا دبع انثَدَح «

 نُيرِباَج نع ريم نب كلما دب َْع «وِرمَع نبا يني ءمّللا دْيبع اًنئدَح

 7-5 و -
2 1 

 هيف ينآ يذلا يبوك يف يلصأ : 8 يل أسال :لاَق . .ةرمس

 [11772:717719:رظنا] ٠ ل فقااتّبش هيف ىَرتانأآلإ .: . معلا :لاَق ؟يلْمأ

 مسه ساه رمز

 دبع نع «عقري أل ثيدَحلا اَذَه : يبأ لاق : نمحرلا دبع وأ لاق

 راج نا نب ابو اك دش رس اكن لل
 انْ ينصب هللا لوُسَر ناك : :لاَق. ٌةَرَمَس نب رباج نَع «كاّمس نَع

 خوي ناكو «تلل نم اطسو ,ًفخُي لو هيف ليال ةيوثكما ٌةالّصلا

 [21714 :رظنا] . َةَمَتَمْلا

 هم جرلا هلااس#ا ةيا م ور سر

 نع ٠ ءٍمْرَق نب ناَمْيَلَس اَنئدَح « دّمَح نب نيسح اًنئدَح - "111
 ريس 0 هه

 ءاًمئاكْبْطْخَي ا هللا َلوُسَراْنآَر :َلاَق .رِمَس نِرباَج نع ءكاّمس

 ىأرو جرح اَمبرهتكل «َبَذَك دق َمئاَآلإ ب طْسيمآرهنأ ككدَح نم

 سلف هلق يف سال

 يع ما

 «ناَمْهَط نب ميهاَريإ انثَدَح ءربَكَب يبأ نب ىَبحَي انندَح - افلدلتو

 ينإ : :ف هللا ًالوسسَر لاق :لاَك . ةَرْعَس نْب رباَج ْنَع ؛ٌدلاَمس ينكح

 ُهئرغأل يّنِإ ثنا ذأ لبكي لعميد ةكمب ارَجَح افرشال
 [21914 ,115ة:رظناز] .ّنآلا

 نب ِهّللاُدِبَع انندَح 4

 نع «كامس نع ءصّرخألا وبل انئدَح : :-لاَق (دصَحُم نب هّللا . دْدع

 ءامبو مسعإو 0
 ٠ ةخنعجار] . امئاق ب طخ موي «ًنوبوثي مث 5٠١[

 4ةّي## +« مص

 نسم اثنأ هتعمسو)- دمحم

 م ا عربسو
 1١11/4 :رظنا] ٠ ةّرخألا ءانشعلا الصرخي هلا وسر داك :لاَق .نباج

 هك

 نسم اَنَأ ةَتعمسو)- دّمَحْمْنْب هللا دبع انَدَح - اقل لحن

 نْبرِجاَهمْلا نع « «ليعاَمْسإْنْمَتاَح اندَح (دّصَحُم ِنْب هّللا د دبع

 ةرعَس نب رياج ىلإ تك : :لاّق ٠ ٍصاقَو يبأ نب دعس نب رماَع نَع ءرامسم

 :يلإ بكف : لاق هللا لوثر نمُهنعَمس ءيشب ينربخأ « يمال مَ

 لاَرَيَأل : لوُقييملسألا ٍمْجَرةيشَع «ةَمُسج موي هللا لوس تغمس

 نم مهلك ةَِلَخ َرَشَع انامل دوي ةعاسلا كى

 [؟86١1 عجار] . شير

 71176 ح م -

 تلا نوُحَيَنملَسْاُةبمُع :-لوقَي هثغمسو 5
 [١١01مهنعجار] . ىّرسك لآو « ىرسك تبي ضيبألا

 مل مرقم

 َنيِباَتك ةعاّسلا يَدَيَنِسْيَنإ : -لوُقُي هتعمسو - - 7111

 /2٠١21[ :عجار] .مهورّذحاَف

 «ىَلاَعَتَو كرات ُهّللا ىطْعأاذِإ -لوقي ةتعمسَو - 1١1١14-

 [8١51ة:عجار] ٠ هتبَي لهأو « هسفتب أدل ارْيَخ مُكَدَحأ

 هما عقم
 7:-لوفي هثتعمسو- 1

 افلا :عجار] . ضْوَحْلا

 نم انآ ُهَتعمَس سو دّمَحُم نب ِهّللا دبع انئَدَح - 11

 ىلعمكطرتان

 يبأ هايس نب اهرَكُذ نَع حماس وبا اًنَح (دصَحُم ِنْب هللا ؛ دبع
 ا 1

2101 

 .ةَرمَس نب ِرباَج نَع «ٌةَراَمْع نب يلَع نَع ؛ « حاير نب َناَرمع نع « ىَبحَي

 : يما لاَ ةَرِمَس يبآو : َلاَق ٠ كلف يلا هيف سلجم يفتك : :َلاَق

 «[ءيش يف] مالسإلا نم اسي نُقل سنت َنإ قم هللا وُسَر لاق

 [5376::رظنا] ٠ ل ماتا املس سال َنَسْحأ نإ

 نب هللا دبع اًنندَح -55

 نع «يبلاَولا دلاَخ يبأ نع طف اَنكدَح «ةيدتسألا مسالا بَسَحُم ان اًنثَدَح
0007 0 

 120 :لوُشي ل هللا لوُسَر تعم : :َلاَ . ةرمَس نب رباَج

 .رّدقلاب بيذكتو «ناطلّسلا ُفْيَحَو «ءاوئألاب ءاَقْستسالا يس

 - (ةئم اَنأ ةتعمتسو)و دّمَحُم

 : 0 لاك اقع انكدَح -7

 "لاق بطخي ا هللا لوُسَرتْآر :لاَق . ةَرمَس نب باج نع «برَح

 انشق طم ىلع ىرخأ بخ الضو مُلَكَيال ٌةَدْمَكَدُمْتَي

 تاع هس
 [؟١٠ة4 :عجار] . هقفدصُت آلَق دعا بْطْخَي هاري هنأ كددَح

 هس راهرع تالا ع

 .(ح) ٌةَبعَش اًنئدَح هرج يح كح - "11 17*

 لق رسب نع بح نب لتس نع خيب

 (حاَدْحّتلا يبأ ىَلَع اج لام حاتحدلا نبا ىَلَع قف هّللا لوس

 هعبتل نحُتو «هب ص قوتي َلَحَجَن (هَبكركلُجَرهلَقعَ اعف رورعم سرب ينأ م

 قاع مك : لاَ قف يل نإ :ٍمْوَقْلا نم لُجَر لاق لاَ ثَقلَخ ىَنْسَت

5 
 * ل أ
 ات :رظتا] ٠ نا اتخلى جلا ين ىلا ٠

 ويم

 يف ماقخلا بلل قع رم ا :َلاَق :سلْجَملا

 نجلا
 2 ءريهشرو

 عا ممل سةش

رت ىف نق احن 5 سنا طمس لاق . .برح
 نو

 [؟للؤم الل 3في لا رف ١ ٠ :رظناز] .ٍماَمَحهَصِيهاَك هلل

 نب كامس نَع ةبعش اًنئدَح ءرَقْعَج نب د دمحم اًنئدح - 511

 مها ءاش مةمعم موش

 5 لوُتي ف هللا يبت مس :ل :لاَق . ةَرَمَس نب رباج تعمس : لاق . .بْرَح



 اًهْعَمْس 2
 اهنسسأ مك ةملك : َلاَقَه .٠ ايشادو

 اةفنشأ نفنعسس 1 ل ا ف ف ا نلف ,71177:رظنا] . شير

 مساع ةرعنلاو
 نامي ْنَح «ةَبعش انئدَح ٠ رج نب كَمَحم انئدَح - فلذا

 كفاح ؛ةيس وبول او :ةقرط فمع عفار (نب) بّيسُمْلا

 الأ ؛ةالثملا يفرم هَسأر كر اذْمُكدَحأ ىَشَْياَمأ :لاَق هنأ 1

 [91863,01754,111هجرظنا] . هرصب هيل | مجري

 يماوماو هربا ع ن6 ما
 :َلاَق .ٌكلاّمس اًنئَدَح ءَةَمْلَس نب دامج انئدَح «زهب اًنندح ١١7

 لاري : لشي هللا لوُسرْاتْطِمَس : لوُقَيةَرمَس َنْبَراَج تغمس

 :َلاَ .اًهُمَهْفَأ مل ةَميِفَح ٌةملك : :َلاَقَك «ةفيلَح رشح نا ىلإ اريح ماسلا

 [؟11:عجارإ ٠ شير نم مهل : لاق: لاك ؟لاق ام يبأل تل

 مسح سس يل مرا كت »6

 :َلاَق ٠ كاّمس نع ٌةَمَلَس نب داَمَح اًننَدَح ٌرهَب انندَح -4

 : لوي ا يلا “تعمم :لوُقي ةَرمَس نب َرباَج تعمس
00 

 ةَعاّسلا يدي نيب :

 [8١6عجار] .َن وُباَذَك

 يموم رعب مع
 ْنَع ؛كاَمسْنَع َةَمْلَسَنْب داَمَح اًنئدَح نهب انندح ١68-0

 مرام مله ملا م
 ما للري َلاَق . ةَرمَس نب رباَج

 [9١01؟:عجاز] . نها نهرو نها اذإ ءهسأر قرْثَم يف تاَرَعَش

 نُبرباَج ْنَع ؛رماع ْنَع ءٌدلاَجُم اًنكدَح ءرْيَمُت نبا اًنئدح - 11

 آل : عاملا ةجَح يف وُ هللا لور تغمس : لاك .”يئاوسلا ٌةَرمَس

 ىّنَح قرا الو ف لاَخُم هر ضيا وان ْنَم ىَلَع ارهاظ "يدل اذه

 لوك َلَع يفَح مك: :لاق ,ِشْيَرُف نم مهلك ارمأَرشَع ال يّمأ نم يضْني

 . يا هللا لوس ةلحار ىَلِإ برأ يب بأ َناَكو : لاق . يف هللا لوُسَر

 وي :لاَق ؟ُ هللا لوس لق نم يََع يح يدل ام هاا: تلق

 21 :َلاَك :٠ .ياّنإ يبأ ِماَهْفإ ىَلَع دَهشأَك لاَ ٠ ٍشْيَرُق نم مك

 [١٠١5ة4:عجار] نش

21010 

8 

 مسارب مو
 . بْرَح نب كامس اًنْئلَح «ريهز انئدَح « لماك وبآ انئدَح ١- نوفل

 ىلع اًسئاك ب طخ ا هللا لوُسَر ىأر هنآ «ةرمَس نِيراَج يناث : َلاَك ممل -
 مما » 4 27 له

 نس 5 نياَج يل :َلاقكَلان امئاك بطي موي سجين ٠ ءرتملا

 1 [؟١1 54 :عجارإ .ةآلص

 اَنكدَح نْبَمْراندَح (941/8) «لماكوُبأ اندَح -7
 َناَك :َلاَقَف . أيل ةالَص ْنَع ءارباَج"تلآَس : لاَ . بْرَحنْي لامس
 م معا عدشق عبار
 ارقي ناك يو هللا َلوُسر نأ ينايتو لاك . ءالؤم ٌةالَص ينصب الوفي

 ملط كام ك1 :رظنا] ءاًهوُحَنَو «ديجمْلا نآُْلاَو ق» ب رْجَمْلا يف

 [؟ل6

0001 
 اَنكدَح ٌنْيَهُّز انئدح :الاَق .رضْلا وبأَو لماك وب انندَح - 711

 ومو رمق ل عل
 هل لولا يسال َلاَق ٠ ِبْرَح نب كلاَمس

000 
 ص حّبصلا هيف يصب يذلا هآلَصُم نم موُيأل اك ٠ اريك مَن : :َلاَف ه5

 0 ادلع ةَرعَس نب اج ثيدَح

 1 ممم هلا لاق

 لمعلا

 0 ص ٠ ا
 0 ا ا

 ٌريثك رضّنلا وبأ :لاقلليطُي َناَكَو ماكس ْصشلا تعط اد «سمشلا َمُلْطَت

 . مسيو نوُكَحْضَي ةّبلهاَجلا رمأ يف َنوُدُخاَي َنوُكَدَحَتَق (تامسملا

 [55١6:11١111:عجار] ([717:رظنا]

 ْنَع ؛كاّمس ْنَع ؛ةَدْئاَز َنَع ؛ يلع نب نيَسْح اَنئدَح - 011“:

 ا يلا شا لس نإ كل لاق ٠ رس نب

 01١١6[ :عجارإ ٠ ”دشلا َمُلَطَت مح 3

 ْتَناَكَو «ديجُمل اراد يقف زال ينام :لاَق

 [711؟:عجار] . اًيفْخَت دعب ةتالص

 نب ِرباَج ْنَع «كاّمس ْنَع َةَدْئاَز ْنَع نيسح انكدَح - 5-7

 كح ْنَمَق ؛ اًمئاق عملا مي طْسَي ف هللالوُسَر ناك: َلاَق .ةَرِمَس

 01١54[ :عجار] .هبْذَكَف سْلَج هنأ

 «نّييطخ + َبْطْحَي ا هللا لوُسَر ناك : :ٌرِباَج َلاَقَو :َلاَق -5

 اك هللا ل وسر هب 97 تاكو بْطْحَبَقْموُشَيَمُت «سلْجَيمُ بطخَي

 [01769:رظنا] . ادِصَق ُهنالَصَو

 كاّمس نع «صّوخألا و بأ انكدَح «َمَدآن ب ىَبحَي اًنكدَح - ف تشم

 نيديعْا 8 هللا لوُسَر َعَماسِيْلص : َلاَق . ةرعَس نب راج نَع «بْرَح نب

 هه لك

 ءاالكك كلاما ,71117سظنا] ٠ ةماّقإ ! الو ناذأريَقِب « نسيرَم مالو (ةرم ريغ

 ا ةفلنعا

 هيه انْكَدَح «يساّورلا نَم َنَمْحّرلا دّْبَع نب ديمح اًنئدَح ١8-3

 هَسْضَتلَق الجراد ر بخأ ف يبل «ةّرمَس نب ر باج ْنَع «كاّمس نع

 ٠ ]راجع:١ 511١[ . هيلع يَلصُأ الند : لاق

 «كامس َنَع ريَهَر انئدَح ءنَمْحرلا دبع نب دْيَمح انئدَح - فلانا

 وع «مرخَي الس سششلا تّلَز اذوب ناك : لاك .ةَرَمَس نب رباَج ْنَع
 مسهل مس هلع ب
 [88١١1:عجار] ٠ اري نوح مَ جرح اذ :لاَك قفط ىّبلا يحي ىَنح ميقُي

 نُبكاَمسُنَع؛ ليئارسإ انكدَح «َمَدآْنْب ىَيحَياَنْدَح 5

 مث «نْدَوَي 8 هللا لوُسَر دوم َناَك : :َلاَق . ةرمَس نب رياك (نَع) «برَح

 وادري ع

 ميقي الف لهمي
 76١866[ :عجار]

 .هاَرينيح َماَنأجَرَخ [دَق ف هللا َلوُسَر ىأر اذ ىّنَح «٠

 نب هلام انئدَح يمر انكلَح : مسالا نب مشا انيدَح --0
 ىَلَعْبُطْحَي ناك ب هللا لوران «ةَرَمَس بر اَج ين أَي : :َلاَق ءبْرَح

 ْبْطْخَي ناك هنأ لابي مك ءامئاق ب طخ موُنيمُت سلجُيمث ؛اًمئاق رمل
 سرس ه م6 علموا

 [١51م6:رظنا] ٠ ةآلّص يقل مرتك هممت كلاود «بَذك دقق اسلاَج

 ٍنْبِرباَج ْنَع دامس اَنئدَح ريم اندَح مشاه اًندَح - 717

 ذا يلا ىَرَي ىّتح ميقي الم اتضحت اذوب انك : :لاَق ٠ ةَرمَس

 مي
 [؟85١1:عجار] ٠ .٠ ا مح مأ" اذِإَ

 0 تدهش :لاَك ٌةَرَمَس نب رباج



 0 م عهد سا # لع
 00 .ةيداجلارثأ نم يشار رطل 5ك لحنم

 [711:عجارإ

 سار ةهرزلو
 ْنَع ءكاّمس ْنَع «كيرش اَنندَح ءِرماَع نب دوس انندَح - 5114

 َرَمأَف . تار عبرأ #8 يبا دْذعرقأق ءاَج اًرعاَمنأ «ةَرِمَس نْبِرباَج

 [84١16:عجار] . همجرب

 نَا نع هالي اح ودام نيو ا 511

 اًنَحأسلَج - كفيلا يني - هبا اذان : لاَ .ٌةَرَمَس نئرباَج
2000 

 سرا هس
 اةفلييلا دنا. يوي ني

 2 هزاع

 :رظنا] ا لا

 عالم كا 11 لاح

 ينال هللا لوُسرلدَوُي نكي ملو :لاقكو 1

 [111/:عجار] . نيديعلا

 . اللف يبل هلع ل َصْيْملَف سف لك الُجَرنِإَو
 ]راجع:711١١١[

 رب هيلو اسك
 َنَع «كاّمسْنَع «كيرش انئِدَح ِرماَع نْب دوسأ اًنثدَح - 5

 «ةَباّصع بلع لاقي مئاك يدا انه لاَريآل : لاق «هَعَقَر ٌةَرمَس ني رباج
 اع

 . ةعاّسلا موُفَت ىّبَح

 ْنَمَع: :كيرشلتلق . بْرَح نْبميِهاَرإ يخأ نم معمَس) :" كيرش لاَ

 للكفت ل114 114 :رظفا] ةَرِمَس نب رباب ْنَع : لاق ؟م مث مكره هر

 ةفليض ف ضل

 8-5 َراتْحَمَسس لاك: رس نيا نع راتني ديس ونسأل

 ل َةَقيلَخَرَش َرَشَع انا يدَْينوُكي ف هللا وسر : :لاَق :لاك وأ

 :َلاَق ؟اناَمٌنوُكيمُت : وقشر ثم ىلإ مجرم لاق « شير

 هسفف ةريعو

 . جرملا نوكي مث

 كلامس اًنكدَح رْيَهر اًنْئلَح «ىّسوم نب نَسَح اَنئلَح - ١1"

0 

 َلاَقَق . .صقاّشَمب هس َرحكلجَرهكَركذ اق يبل ان ؛ةَرمَس نب رباج نع
 [١١١01:عجار] . يلع يلصأ الذ : كلف يبل

 « بْرَح نب هلاَمس اَنئدَح ري انندَح « لماك وبأ اًئدَح - فلاح

 ءًريمأَرشَع انا يدنبنوكي : لومي هللا لوس عِمَسُهنأ «رياَج يدَح

 نم مهلك َلاَك :اوُناَقك مهلك َموَقْلاتلآَسف ٠ كدب: لها يأ لم

 1 [١11؟نعجار] . شير

 ا
 يِنئدَح كلامس اًنكدَح :ريَهز اًنندَح «لماكوبأ انئدَح - فل نو

 .نيباذك ةَعاسلا يديني : :لوُكي يلا عمسُهنآ :ةَرمَس بر باَج سمسا س رع هه

 ]زاجع:7٠١8[

 طمس لاق مس تل: 20

 رياجج ع «كاَمسمَْع لرش انئدَح «لماك وب ندَح - 51164

 [١١111:عجار] ٠ . لف يبا هيلع لص ملك هس لك الجَرأدأ مس نبا

 رباَج ْنَع ؛كامس اًنكدَح ُةَدئاَر انْئدَح ,ديعسوبأ اًندَح 506

 راما الإ ةئُجلا يف ُبْطْحَيَق او هللا ل وسر تيآراَم :لاَه 2 ٠

 مك بحي يبل اك لنيل ؛هْبْدَكَف سْلَج ُهّنأ كن
 قلبا يف اتي نبط ب لطْخَيناَك 20001 8

 [١١71ةه:عجارإ

 مارب مرا

 نع ؛كاّمس َنَع َةَملَس نب داَمَح اًنَندَح باند ١- اهلا

 الإ بيشو م 8 هللا لوُسَر سر يف َناَكاَم :لاَق .ةَرمَس

 و مدل
 [١١11ة؟:عجار] . هرهدلا نهاراو نهد وه اَذإ 55 قرم يف رع

 ْنَع ةَمْلَّس نب داَمَح امَحاَتْت :الاق . ناّفَعَو رَهَب اًندَح - 61

 مو دعت هتاف المل الساق :كامس

 0-0 :عجار] . دج عي

 ْنَع «ةَمَلَس نيد اَمَح اند :الاق . لماكوُبآورهَانئَح 8 000
 لوُسَر َناَك :َلاَك . رس نب رباج نع (ةلامس اب :لماك وب لاَق) كاّمس

 [١31ةهنعجار] ٠ امئاك ب طخَي ا هللا

 نع ؛كاّمس ْنَع ؛ ٌةَمَلَس ْنْب دامح اَنئَدَح وياك ال تحل

 هللا لو وُسَولاَسآلْجَرأنآ هجن «ةَرمَس نب رباج نب روك يبأ نب رَمعَج

 ملَتْئشْدِإَو تلق ف تش: :لاق ؟مَنقلا موُحُن ماصرت لَه : :

 .مَجَر مث ىَفَقُف : :لاَق . .معَل : :لاق ؟لبألا ٍموُحُن نم اوت : لاق . لَعْفَت

 يف يّلصأ : :لاَق . مَن مَعَ :َلاق ؟مَقلا تام يف يلصأ هللا َلوُسَر اي لاق :َلاَقَك

 [١٠5؟:عجار] .آل لاَ ؟لبألا كراّبُم
0 

 5 مالو م ل

 ٍنَص «سُنوي نب ىسيِع اتْبأ «ٍرْب ب يلع انئدَح - فليلسلا

 لوُسَر تيأَر :لاَق ٠ مس ناجع بلال لاَ يب نع شمعألا

 .هذَه نم هذّهَك ُةَعاَسلاَو انآت عب ب :لوُشيو هيعببم ًابريشُي ا هللا

 0 [اهة8:عجار]

 دج نع .ةنآو وأنك 0 1

 يسن يذل ثني ستان” سك اها بدي ورك كى دك

 [7176,717417رظنا] ٠ 1 كرات «٠ هلا لس يف اود

 00 هراه دمع

 اق كارل رافت 0 :لاَق ٠ ريَمَع نبا

 نإ: ؛ يبأ لاك اهم مكةضلك لاق : لاك« ارم َرشَع اناني لوفي

 11مم لكلا ل10 177 رظنا] يرق نم مه :لاَق



 ْنَع ءكاَمسْنَع ؛ نع يلغي ان انك 0-١
 لإمَق هَمُمجْ ل مْوَيبطْخَي هللا لوُسَر ترام : لاق . ةَرَمَس نب رباج

 3-3 ةيوجار] بدك دق عاكََوبطْخَيمرهأككدَح سَ ؛ ٌمئاَكرهَو

 ٌهآلَّص َتَناَك : ةَرمَس نب رباج : َلاَك ةلاَمس َلاَقو : لاق 545

 [؟١1 ةعنجار] ادصُق هبطَحَو ا هللا لوسَر

 ْبُطْحَي #8 هّللاٌلوُسَر َناَك :ةَرَمَس نْبرباَج َلاَفو 6

 1 [7116؟:رظنا] .بطْخبق موي م «سلْجي مث ءامئاق

 .ٌناَمْيَلَس نع ؛ يعش انْكدَح ِرَمَعَج نب دَمَحُم انْندَح - فلدك

 سرب هر

 مماع و عال سد هل كاعو روب هاش
 نبرباَج ْنَع «ةَقَرط نب ٍميِمَت نع «ثادَحي عفار نب بُيسمْلا تغمس : :لاَق

 سا مع
0 

 نيزع مُكاَرَأ يلام : َلاََك هباحصأ ىلع يرحمنا ايلا نع ةَرمَس

 [01941:93995,511596:رظنا] . دوعق مهو

 .ناَمْيلَس ْنَع ُةَبعُش انكدَح ءرَمْحَج نب دَّمَحم انَْدَح - فلست

 نئرباج َنَع «ةكرط نبميِمَ نع «ثدَحُي عفار ببي تغمس : لاق

 مهيد اوُمكر دق اًمْوَرصبَق جسما َلَخ ا فيلا نع :ةرمس
 .ةآلاصلا يف اوُنكْسا ءِسمّشلا ٍلْبَحْلا باذن اَهوَكَردَف :َلاَقَق

 [7171717171:7175:رظنا]

 .َناَميلَس ْنَع ُةَبعَس اَنثدَح ءِرَفعَج َنْبْدَمَحم اَدَح ح4

 نب رباَج ْنَع «ةكَرط نب مي ْنَع ثدي مفاَرَنب َبْيَسُمْلا تْعمَس : لاق

1 ً 000 

 لاق هنأ «
200 

 اقف يبل نَع «ةَرمَس
 مدل جنتل قلما

 مامم
 يف وهو هرصَب عكر اذإْمُكدَحأ ىَفَْياَمأ :

 ا

 0 «هالج ْنَع نكس ننزل يع (بْرَح

 ِنَع لئسَو «لّصُنال : َلاَقق ؟لبلا كرام يف ةالّصلا نع لكس ا هللا ساس يي سا ع ا ل

 ٍموُحُل نم ءوُضوا ِنَع لَو ص :َلاَقك ؟منَمْلا ضِباَرَم يف ةآلصلا
 اوت تن هش نإ : َلاَقَق ؟ِمنَمْلا موَحُن َنَع ؛ لتسَو ٠ نم اوت :َلاقق ؟ليألا

 01١97[ :عجار] اموت 29 تش ذإَ

 لا اق ركل مرسل
 مه يعم سو ف سعال
 اْطَو دم دنمَقبطَخَو ءادصَقهئالَص تناَكَو «امئاق ب ثيو «ةعمجلا موي

 0٠١[ ةهنعجار] ملا ىلع نآرقلا نم تايآ

 2 واد اًنكدَح « يبأ اندَح «دّمسملا دبع انكلَح 11

 انف .ك# هللا وُ اًنَبَطَح :لاَد ٠ ةيئاوسلا ةَرمس نب رياج ينئدَح : َلاَق

 ل لَك «ةَِح شع يا ىلإ ازيِزعلاريآل نيا اذه

 نم مهلك :َلاق ؟لاق ام  يبأل تلك لا جو ءاًهمَهفأ مل ةملكب |[
 [١17؟؟:عجار] .(شْيَرُق

 ممم و مسا ملهم 5 هدرز هو دور
 ١١ دْيَز نبا ينعي - دامح انئدَح ءدّمَحُم نب سنوي انئدَح- -

 مم
 هللا ل وُسرانبَطَح : :لاَك . ةَرمَس نب باج ْنَع «يبعشلا نَع لام انَدَح

 م

 اك ىلع را اميلي: :َلاَقك . تا سمسا ماع
 ام :يبأل تلق : لاك .دْمَباَمْمُهْفأ ملف :َلاَك .ْمُهَّلك َرَشَع انا كلم ىَّتح

 [؟94١1 :عجار] شمر نم مُهلك : َلاَك ؟مُهلُك اَمَدْعَب ب لاق

 ثيدَّح نم ءهخياَشُم ْنَع ءنَمَحْرلا دنع يبأ ثيدح نمو
 سا ملقا

 . 8 يلا نس ةرتَس نب راج

 وع + نب دمحم امدح ,هّثلا دبع اًنَقدَحل

 لاق - ةَرمَس نب يني باج ْنَع «كاّمس َنَع «كيرش اَنئدَح «يناكرولا

 َاكاَم (يناكوولالاكانك) - ف يّبلا يني هرم ةلام نم ركل

 بلْ موي ةَدْعَف دعقي مث ٠ : ىلوألا هَببَطْح بْطْخَي :ب ءامئاق الإ بْطْحَي

 7١١[ 90 :عجارإ ىّرخألا هَتبْطخ

 «يبضلا وِرْمَع نب هوان اندَح هللا دنع انثدح -45

 هر رو ممل
 ناك :لاق . ةَرَمَس نب رياَج ْنَع «كاّمس نع « صوحألا بأ مآلّس انئدَح

 [ 31 عجارل ..ةانمْلرموي كلللو

 0 كاسر كيرش اَندَح ل

 هب حدك صقاَشَم ىَلِإْبَدَ ,ُةَحاَرجْاُناَف حرج يلا باَحْنم
 اا

 511١١[ :عجارإ . قفين لعلي ملك هت

 8 نم ِرماَع نب هلل دبع اَنيلعمآلْمآ اذَكَه «ُةنم بدأ كلذ لك : َلاَكَو مس هس سمعا يم مل م

 عمم

 يابت كل وق داش لو نبأ إيلا ءذَه بخ آلو «هياتك
 سا ماع مما

 2 م8 00
1 

 رياَج نَح « بوح لامس اَدَح وماني اَج ل ول
 م

 يول عمو
 2 :َلاَقَك . 8 دْسَحُم باَحْمأ ىلإ[ نمر ءاج لاَق . .ةرمس نب

 . "يبت ريغ وأ (وه يبنأ)نملعأل هتلآس نثل ؟يِن هنأ معزي يذلا اذه مكب ص
 الق «َلع صقر يِلعأرفا :يئاَمرجلا :لاك يبل هاج: َلاَك م

 يذل هللاَو اذه :, : ين اًقمرجلا َلاَقَك « ىَلاَعَتو َكَراَبَت ' هللا باتكن م تايآ لَ

 .مالسلاِهْيلَع « ىسوُم هب ءاج

 ا
 .ركنم ثي يدَحْلا اذه : دّمحَأ نْي هللا دبع لاَق

 سهو هول 418
 يلع بأ مي مهاب همخأ يئدح هللا دنع ادذدح 1١1

 :لاَق : ةرَمَس نْب راج ْنَع ءكاّمس نع ؛ ضّوحألا وُبأ انكلَح 0

 سمو يائالمإم
 [51767 :عجار]. الصم هبطْحو ادِصَق هُيَالَص تناك و يّ مم تيَلَص

 ناَئبْطُخ 3 هللا لوُسَرل اتناك : :َلاَق .داتْسألا اَذَهَبو ”<©<00

 [١٠هه :رظنا] . سانا ٍْكَديو نارا أرَ مهي سلْجَي

 ابتةَللاَنإ : :لوُقي طق هللا لوُسَرتْعِمَسَو : :لاث 11117

 [ 7١١71:عجارإ] . هياط ةئيِدَمْلا ىّمَس ىَلاَمَتو

000 
 اَمدَح «ميهاَربإ نب دَمَحأ انئدَح هللا دنع اًَنقَدَح- "1 ام

 يخي سم

 3 :لاَق . ٌةرمَسم نبا رباَج ع «كاّمس نع «صّوحألا وبأ

 يدم ٠ هفط بوي يبأ ىلإ هلّطَي ثم هنم باصأ اعط هل يدهأ اذ



 :لاَثك ؛ ا ب طم يق

 :رظنا].هرْكَت امرئ انآو : بوي وبآ لاك لاق . هحير لجأ نم هكا ين
 ا فلنيس يل ل ل

 ما ممع ا 2
 أ يأ ىلإ ينتب مو يات

 :ةرركم اعيمج تمدقت] .(40/0) .انكَدَح 71١1946- ىلإ 0١

 [11158 ىلإ 1١177 ىلإ ؟91١١/ ىلإ ١١5١" ىلإ ١١45" ىلإ

 معو م 00 -
 دواد يبضلا َناَميلس وبأ اَنئدَح 0 هللا ددع اًنقدح- "115

 سا يلع 0
 ٍنَع «ٌةَرِمَس نِبِرباَج ْنَع ؛كاّمس ْنَع «كيرش انْئدَح «يبيسمْلا وِرَمَع

 21١57[ :عجارإ] . .مقي ملو هل دوي مل نيديعلا ُهَعَمتيَلَص : لاق 5 ٠

 وبأ اًنئَدَح ءورْمَع نب دوا انئدَح ؛ هللا دنع اًنَقَدَح ١17
 ردع

 ّناَك :َلاَق .ةرمّس نب رباَج نع ءالاَمسْنَع «مِيكس نب ب مالس صوخألا

 - :عجار] اعلا رحم هللا لوس

 ءركيوب بآ مكسأ نب دالَخ 8 ّدلَخ انككَح هللا ددع اًنَقدَح 48

 1 َنيَرياَجتْعِمَس : َلاَك . الامس ْرَع بش يعش اًنئدَح ؛ ليمش نب رضتلا اًنأبْنَأ

 ةَعاّسلا يديني : لوي هللا لوُسْرنَمَس لاَق . .ةرمس

 اةفلك م* :عجار] .َنوُباَذَك

 .مهورذحاَف : :َلاَهّنِإ : يخأ يل اكو : ةلاّمس اكو

 :ناَمْهَط نب ميهاربإ انندَح ,ريكب يباب سياح - ---5 84

 :ق هللا را لاق . رس بإن عي

 70111 ةعجلرإ ١ نا

 ييوالرو معمم
 .(ح) ةَبعَش انئدَح رّفْعَج نب دمحم اًنيدَح - "11

 نبرباَج ْنَع ءبْرَح ِنْب كاّمسْنَع ةبعش انآبلا :لاق .جاَجَحَو
 يبأ: باَجَح لاق) « حالا نبا ىلع ا هللا لور ىَّلَص : :لاَق .ةَرَمَس
 ًّ 1 ْنَحْنَو بص قوتي لعجَف هب هكر هير لجرلقعف يزرع سرين مث جات

 [ ؟217:عجارإ . جاتا يبأل ةّلجْلا يف ىََتسْوأ قس قّذع نمْمك: :لائلف يان موق نس لجر لق لاَ َقلَخ ىَمْسهع ةايهاشا رع س موسع

 يف ةَرَمَس نْبِرباَج َدْنع انَعَملَجَر لَك : هئيدَح يف جاَجَح َلاَق

 حادْحُدلا يبأل ُىَلَدُم قذع نم مك : :لف هلل لوُسَر لاف َلاَك .سلجُملا

0 
 2 نسب كمحم

 م ا ظعا هدا

 [21114 :عجار] . ىلا 1 هللا

 ٍنب كلام ْنَع يعش اًنندح ءِرّئطَج نب دمحم انثدَح ح١ <"

 5 ان لاَك . ةَرمَس َنيرياَج تعمس : لاق .٠ .بْرَح
 ه0 ميم سروشو 050000 دم

 هلك :موَقْلا َلاَقَف . اًهعَمْسأ ملة ملك : لاق ءارمآَر شع ادري

 [51116 :عجار] . .شيرف

0 

 ؛بْرَح "ني ةمكَحو ادَح هللا دع ََح - فل توا

 ٍرباَج نع «بْرَح نبا يني كاّمس نع ٌفبعش اًنيدح «ِرِماَح نب ديعس انئدَح

 يبأ ىلإ هل ثَحَباماَنْط لَك ذإ ناك هللا لوس «ةرمَس نب

 ايد :لاَقَ .بويأ وأ هانا مو هيف اهم لكي مل ةضقب هب ث مب بوي

 وبال َلاَقَك .هحير لجأ ْم همسك ينك . ل :َلاَك ؟َوم مارح ؛هّللا لوُسَر
 0*0 يس 0 » م 73 5777171 كَ - 7#

 118١[ :عجار] .تهرَك ام هركأ يَ : َبويأ

 عابس نب مار يشدج ,اهللا ُدْبَع اًنقدَحِإإ 4

 نب رِباَج ْنَع ءبْرَح ِنْب كاّمس ْنَع «ةَمَلَسنْبداَمَح انكدَح «يجاّنلا

 يبل لإ هتيم لك تطِي رأ اذإ َناَك طق هللا لور انآ «ٌةَرمَس

 مضت هو هللا لوس عاصر عبي بتي (41/0)بوُيآوبا َناَكَف «بوُيأ

 فتم بناه أف هسا كى .ةقيسأ

 باص َرئَر بملف بوُيأ يبأ ىلإ اهب“ ثعبو اكديم مو حير اهم دو

 لاق لاق اك !كعباَصاَركآ اًهيِفَرأمل هّللالوُسَر اي : :َلاَقك َءاَجف قف يلا

 آلام يلإث ْثَبتَملا لاك .موُن حيراهنم تدَجَو يّنإ : ف هللا لوُسَر

 0114٠[ :عجارإ هدلكملايتآيهَنِ :لاَقَك ؟”لكأت

 رىاةق صر 3
 انئدَح «ةبيش يبأنب نايس اَندَح ؛هللا دْبَع اًنَكَدَح - 76

 مم عموم س8 همس »اع

 .ةرمس نب رباج نع « ِبْرَح نبا لامس اَنئدَح - ةَمَلس نبا ينعي - دامح

 ىَلاَصَتو َكَراَبت هللا نإ :كتف يلا لاف .ةئيدملاو بين وُوُياوناَك لاَ
20 

 [١١1:عجار] . ةبيَط اهامس

 ءهللل دبع يبأ حصانْنَع ؛ يرّزجلا تباك نب يلع انئدَح - قرم

 وين: لاك قف يلا نأ «ةَرَمَس نب ربا ْنَع « برَح نب كاّمس نع

 هيوكو
 فلصنب ميلك قَدَصْينأ نم هكريَخ هدو مُكَدَح ذأ دلو لجرلا

 [2371/ة:رظنا] . ٍعاَص

 روبل ساه سم
 لجأ نم هدئسم يف يبأ هجرْخَي مل ث يِدَحْلا اذَهَو : : هللا ديع َلاَق

 . رداوتلا يف يلع هآلْمَو ثيِدَّحْلا يف فيض هنأ حصان
2 

 ريب ة امرشا ام مو ةمراس لال
 نيود شا نسل هلا دبع انثدح“ 171 /

 دح :لاَق . ثراولا دبع دَمصلا دع اندَح «(يئاَجْرجْلا علا يأ

 اير للكرش لشن ءكاّمسنَع ٌداَمَح

 1 51 ده اسع

 21١١24[ :عجارإ . اَنلَج كيمو

 0 لاك هللا دبع اًنَتْدَح - نين 4

 350 :عجار] وة يبي 0

210 

 اًنكَدَح « ىَبحَي نْب :نَمَحْلا يكدَح .هّللا دْبَع انَتدَح - دفق

 «ٌةَرمَس نيرباج ْنَع ,كلامس اًنئدَح :ٌةَّمْلَس نب دامح اًنيدَح «دّمصلا دبع

 ريب ساد مس هم 000000
 نإ «تبعُت يل ةقاثانإ :َلجَرهَك لاَ ءرسْلاب هدلاَوعَمناك الجرن

 تلق ءانم ىنح هيدا جيل ؛ اهكسات اتبسأ لعل ع لم م
 :ةارما تلاقق تقف اتَقَنَت ص ىَّتح َلَكْفي مله ؛ اًهَلُكأ ىّتَحاَه حلا: هّتارما هل



  نييرصبلا دنسم

 00 مس هل سامع# ساس ساس يسال إلا تم (|سد لو
 قف هللا لوُسَر لاس تح : لاَقف . مَاتَ ىلح اهلا

 ٌءاَجَف ءاَهْلُك :لاق .ةل :َلاَق ؟اًهْنَع كعب ءوش يش َكَدْلع لَه : : َلاَقَق هلأسف
 ا ماسالا

 :عجار]. كلم تييحَتْسا : :َلاَق ؟اهَتَرَحَت ًاله هل : َلاَقَق كلذ َدَعَب اهبحاَص

 علل

 رو اةرزمدو
 انَدَح ءديعَس نب ديوس يتدَح ؛هّللا دْبَع اَنَتَدَح - 51

 ٍلُجَر ىلع لص مل بلان «ةَرُمَس نب راج ْنَع «كاَمس ْنَع ؛ةكلبرش

 [ل ١ :عجار] . هسفن لَتَق

 ازيا ءاَسمنْيفلَح يّكدَح .هّنلا دبع اًَنَتَدَح ١

 نر باج نع ؛ «'يِبحَشلا نع ءدلاَجُم ْنَع دير نب دامح اًنبدَح «يرقملا

 ويزع نيذلا اذه لارين : َلاَقَ ..ةكَرَعب م هللا لوُسَر اًَبَطَخ :َلاَق . هرم

 انثا َكلْمَي ىَنَح َقلاَخ وأ هَكَراَف نَمدَرُضَيَال كم ىلع اراط امي

 [51.. :عجلر] .َلاَق امك شيق نم ملك رع
 ءدْيَر نبا ينعي ٌداَمَح اًنكدَح « -دّسَحُم نب سنوي انئدَح - 55"

 هّللا لوس اَنبطَح : لاق. ةَرمَس نر باج نع ؛ «يبعشلا نَع ءدلاَجُم انَدَح

 اوك م ىلع ارهاط ايما اهلين ١ لاَقَق . تاقرعي 3

 ام :يبآلتلْتكلاَ ُدْمْباَم ْمُهئأَملف : لاق ٠ مهل َرَع انا كمي ىَتح

 51١15[ :عجار] . شير نم مُهّلك : َلاَق ؟مُهلك دْنَب

 يبأ نب دَّمَحُم نب ناَمْثع ينكدَح هللا دن ددع اَنقدَح -

 نئرباج ْنَع «برَح نب كاّمس ْنَع ءهّللا دّبَع ْنْب كيرَش اَننِدَح ةبيش

 .ةرمس

 مجر: :الاَق .َرَمع نبا نع « « عفان نع « « - ىَليَل يبأ نب باو - 1

 [1051:511::عجارإ . يدور ايدوهي كلف يبل

 مال سل

 نع هاَرَأ ايش اَنكدَح ءٍمساَّقْلا نسب مشاه اَنثَدَح - فدفلح
 م مس ا

 هّللا وسر َناَك : لاق .ٌةَرمَس نب رباج ْنَع ءروك يبأ نب ِرَفْعَج نَع «ثعشأ

 ضرُقاَملَف هدد ناتو مهبل حيو «ةاروُضاَع ٍماَيصب ان :رمأي نو

 ةنلفنل :ناءدْنع اندَهاَتيملو نعاني مو ءاَنرمأَ مَ «ُناَضَمَ

 «ثَعظألا نَع ءُناَبْيَش اندَح ءٍمساّقلا نب , مشاه اندَح- ١5

 هّللالوُسر ارم : لاك. ةرمَس نب ريا ْنَع «روك يبأ نْبِرَفْثَج ْنَع
 ناو هنا عوام اعتآلو «ليإل وحل مانت (4//ه)

 ةفلحلب :عجارإ بألا نَطَع يف َيلصَْألَو ءِمََمْلا نمد يف ّي
 مسعر ,ز

 نب هلا دبَع نب دَمَحُم يِئدَح .هّللا دْيع اَنَتدَح- 7

 نع ليئارس ا نكح «”يلوُأسلا روُصْنم نبا يني قاس اندَح ءاريملا

 هيلع لصي ملف ٠ « صّقشمب هس رحنا لجان «ةَرمَس نب رباَج ْنَع :كاّمس

 افلم : عجارإ يتلا

 م نال ينكح هللا دْبَع اًنَتَدَحَل- 6
 مل

 د :َلاَق .٠ َرَسِنْب باج نع ءكاّمس نع «ليئارسإ نع ٠ ميكو انئدَح

 ملكوم :عجارإققرم ىلع انكم هَ ل يبا ىَلَ

 هيعمل

 3258 :لاَك يس ةبعش اًنكدَح « يباح ءذاعم نب ذاَحم نب هللا 2000 مرور م 6

 عيل « ءِنْيَمْلا لكشأ ناك : َكاَقَق . 88 يبا ةَقص نع «ةَرمَّس نيرا

 01١7[ :عجار]بقّمْلا سوُهْنَم مقل

 ُراَزَبْلا ماه ْنْبْفَلَخ ينكدَح :هّللا دْيَع اًَنَكدَحل-

 َناَك :لاَك . ةرمس نْب رباج ْنَع كاّمس نع « صّوحألا وبأ اًنتَدَح :ئرقملا

 :عجار] مشا مل رى ُمآلَصُم يف د «ّرجَفلا ىَّلَص اد 8 هللا ٌلوُسَر

 للنوم

 اكَح ءٍماَشهَنْب ؛ْفَلَخ انَدَح ءهّللا ديع اَنَقدَح -65

 عجار بدوي ادي مَجَر ف يبل نآ «ةرمس نب رباَج ْنَع «كيرش

 ل

 ءًالاّمس هيف َسْيَل كيِرَش ْنَع ؛ فّلَخ ثيِدَحَو «ثيِدَحلا اَدَه ينعي

00 

 يف نكمل كيرش نع ٠ يكرابملا نم فلَخ ٠ ملأ هللاو ةعمس اَمّنِإَو

 .كاّمس نع ؛هباتك

 اََح ءاضِيافلَخ اَمدَح ؛ هّثلا ددع اَنَقدَح -7
 ةامرع# همز

 نب رباَج ْنَع «كاّمس ْنَع كير اَنكدَح «يكرابملا دَّمَحُم ني ناَمْبَس

 1 :عجارايدوُهيو | دوي مَجَرف هللا لور نأ ةرمس

 وبأ اًنْكدَح « ماّشه نْب فْلَح اًئدَح هللا دبع اًنَثدَح 71777
 3” عا هلع

 ف هّللا لوُسراتْعمَس : لاق . ةرمَس نب رباج ّنَع «كاّمس نع ؛ صوحألا

 هلام
 مل :عجارإبأط يملا مس َلَجَوَرع هَل لوُقي

 وب دلْخَمْنْب ءاَجش ينّدَح هللا دبع اَنَتَدَح 4
 «بْرَ ُناَوُه امس ْنَع ءحاَجَحْلا نَع ٠ ٍماوعلا نب داَبع انئدَح « لْضَقْلا

 آل ناَكَو دش وُ ل هللا لور يناس يف ناك : َلاَك. ٌةرمَس نب رباَج ْنَع

 سلو ءنْييمْلا ل َحْكأ تلق هر اذِإتنُكَو ءاَمّْسَيتَالإكلَحْضَي

 اا :عجارلَحْكأب

 ها همس
 ىئاق لج دعب تام لاك . لس نير باَج ع «كاّمس نع ةناَوَع وب

 اق هلل لور سرج :لاَك . هنتي 9# ينل

000-00 
 .عجارإاهْلكَف بَهْذاَف : :َلاَق .آل: َلاَق ؟اَهْنَع كيفي ام كلام : اًهبحاّصل

 افلا

 7000 :لاَق . سراج دع كسا لغو 02 ع لعل

 ءاّمئاَت ىرخأ ةبطُخ ب طخ و ماَقَق ٠ ايف ملكي الد ِةَدْنَك يدل 07 ءامئاق“

 سم عما رع د ةاوس
 ملم ارقص ادعاق بط هل لور كلكم

 نل ةح ةمخاوبأ يكن هلا دبع اًكدَح ايلا

 سامع اشص عال سره مسع ل

 10000 لاق ٠ رس نإ اج نع رت ل يش كلل دبع



 هيف ىَرَن 3 ل لاق ؟يلهأ هيف يتآ يدا بَل يف يلسصأ ف هل

 اةقلنلل :عجارلسْخت ايش

000 
 اندَح «يكرلا ِنَمْحّرلا دبع بأ نسيم نب هللا دبع انئدَح ةفحف

22010 
 .ةرعتس نب باج يم نب كلملا دبع نع وِ نب يني هلي

 ؟ يلطأ هيف ينآ يذّلا يبو يف يلّصأ : قف يتلا لآَسالْجَرتْعِمَس : َلاَق

 ملقا .عجار[ءل سه عيش هيف ىَرئأنأ الإ .. .معت :لاق

 دْبَع ْنَع نايس ْنَع «يدنهم نب نمْحرلا دبع انندَح - ةفقيفحلا

 88 يلا ىلإ يبأر انآ ت فج : َناَق . ٌةرمس نير باج ْنَع ءريَمع نب كلَمْلا

 ع اس 11
 :لاَق . م ءاريمأرشَع انا دوي ىتح الاصرمألا اذهل : لوُقيوهو

 [50155:عجارا شيف نم مهلك : لاق ؟لاَق ام : يبأل تلقت ٠ اًهمهفأ مَلَةَملك

 رع سول هسة دس يصص و هرعاصو
 :لاَك .ريَمَع نب كلما دبع نع «ةئييع نب نايفس اَنئدَح ١7٠

 :لوُقي وشي (8//3) هللا لوُسَراتْسمَس 1 :لوقي ةرعَس َنبَرِباَج تعمس .

 تَيِفَخ ةّملكب م 5م ءًاريمأ َر شع انا موُقَي ىََح ءايضاَمْمألا اذهل

 1 0 تا لق لام يباع "تاس يَلَع
 هع رب دَمَحُم 7-0 لي

 يع دا كح شل تمد لاح را
 ريم مو وو

 ا 88 هللا لوُسَر دع يبأ عمتك : لاق . ةرمَس نب رباَج ْنَع

 لير ع  اص

 ويشيل: لقد عيلان: :8لل
 ع م اك

 ا :لاَق لاَ

 دامس نِبْدمَحُت يمدح هللا دْبَع اًنَئَدَحَ- 7 يع
 «روك يبأ نبق ْنَع ءبَضْوَم ننام َْع ةَناَوَع وبأ انَئدَح :نيول

 نم اضوتأ : ٌةوُلأَسَك ؛ 8 يلا دنع اسلاَج تنك : لاق .ٌةَرَمَس نْب رباج نع

 اي :اوُلاَثَك . اوُوضَوتتال كش انإو ءاوؤوضَوف مك اذإ :َلاَقق ؟ِمتَعلا مول

 َلوُسَراَي :اوُلاَق .اوؤضوت مَن : :َلاق ؟ليإلا محل نم ضو «هّلا لوُسَر

 ؟لبألا كِراَبم يف يّلَصُت : اوُلاَق .معَت : : لاق ؟مَْلا ضِاَرَم يف يَلَصن هّللا

 [57١51:عجارإأل لاق

 نب ركب يبأ نب دمحم ُدَمَحُم اَنندَح هللا ديع اند 73377

 نع «يِّلا نع نْوَع (ربادَح « مير نب ديزي انئدَح «يمدَقمْا يلع

 َنوُرَصني مِنَ ازيزح رمألا اَذَهاَريأل :لاَق ٠ قف يبا نَع «ةَرمَس نب رباج

 .ساّتلا انيس يل ردع اش ىلإ لع آن ىلع

 ريدر ةدع

 مععشو 23010

 نركب يبا يهئحُس يح هللا ددع اَنَكَدَح 4

 ماع ْنَع ؛دنه يبأ نب ؛دواد انكدح «َقاَحْسِإ نبيه انثدَح «يمدّقمْلا يلع

 :لوُثَي 8 هللا لوُسَر تْعمَس : لاق . ةَرَعَس نبِرباَج ْنَع - يبعشلا ينعي -

5 0 2 7 
 َلاَقَو اوِجَّضَو سانلا َربَكَف ؛ ةَميلَخ َرَشَع ثا ىلإ زي رمل اذهل

 ا يبآلاتلث يَ همك
007 

00 
 .برَح نب كامس نع «نايفس انآ «قاررلا دبع انئدَح- ١ ١

 2 ص هوة هد رمصمسل ل سة ماس
 خا ني سلجيا# يبل اك لويس يح اتضمتس : 3

 لف عجارارما ىلع ل نم َ
 موق

 نب َناَمْيلَس نب دَمَحُم م ُدَّمَحُم ينئدَح ,هّنلا دْيَع اًنثدح-؟25١5

 اد انُك : لاق .ةَرُمَس نْبرباَج نع «كلامس نع «كيرش انكدَح «نيوُل بح

 10ج يي تل لج ف يبل َّق

 رع ةدع 2

 يو ا لاق . 59
 مولع هم ل

 رق : "اقرأ حيرَو رطَمةلبل يه ٠ اهي اير د يَ ءرْو يف الاضَمَ

 ١ «:عجار]حيرو

 7 مر هةموو

 مع
 نيرا ْنَع ء ءكلاَتسْنَع طايح ,ةَحلط ريا َوهَ :ورْمَع اَنئدَح

 عمو
 رات هللاَنإ : :لاَقك ُكَنيدَمْلا © ِهّللا لوُسرَدْنعَركُك :َلاَق .ٌةرمَس
 همالو 00
 اقل ./عجارإعمسأ انآو : :رياَج ٌلاَق . َةَباَط ةئيدُمْلا ىمّس وه «ىلاعتو

 ُهَفْلَخ ىّلص هنأ ؛ ف يللا نَع ةَرَس نبيا بو”

 [51157:عجارإَةماَإ لو ناب ديع ٍمْوَي يف

 ءد يصل مع م
 ريقي حش نري ريب نب املا فل ىلا لاتسمح

 .ةَماقإ الو ناذأ

 هوو اَنئَح سم يئدَح هللا ددع اًَنتدَح

20 
 ِلوُسَرْنَع هُكَدَح ْنَّمَع «ةَرمَس نب رياج نع كلاّمس نع «ةطاّبسأ اًنكدَح

 «َنيملَْصْلا نم ةباَصع هْيلَع لتاقي اًمئاك نيا اَدَهلاَري ال : َلاَكُهَنَأ كف هّللا
 عم ل

 [5114ة:عجار]ةعاسلا موقت ىَتَح

 ىَلوَمِهّللا دبع نب ىَحَي ينكدَح هللا ديع اَنَتدَح'- 0١

 رباَج ْنَع «كاّمس َنَع م ا « نيتئامو نيرشعَو عمت نس مشاه ين

 هي مم هلع 5 و
 [11«؛عجرادضْي هناك لف يّبلا يفتك ب مَئاَحْلاَتبأر ١ :لاَق ٠ . ةرمّس نب

 اَنكَح «هللا دبع نب ىَبحَي ينكدَح هللا ديدع اًَنَقدَح 5

 لوُسَر َعَماَنُك لويس نَا عِمَسُهَن « بْرَح ِنْب كاَمسْنَع ةبعش

 «صّنوَتُيِسَرَف ىَلَعَوُهَو  حاَدحُدلا يبأ ةَرانَج يف (49/0) هّلا

 [9117:عجارإهلوح ىَعسُن حنو

 انمكدَح هللا دْبَعْنْب ىَحَي يدَح ؛هّثلا دبع انتدح ”5<<
 ما وامر
 كلام نْبْزعاَم ىتآ : لوفي ةرمَس نبا ٌرباَج تعمس : َلاَق . كاّمس نَع «ةبعش

 هدق كوك
 0 م1:عجارإهمَجَر مث“ نينرم هدرَف ٠ تيزي: :لاقق 8 يلا ىلإ



 __ نييرصبلا نسم ل 7]  ::ع ]177
 ينقل عيا ربل يد ٠ ؛هّنلا دنع + اَنقدَح 4

 ها
 يمدقملا

 مع .و
 نع ديعَس ب دلاَجُمادَح هديا اوُناَق ..

 :لاقو) تاقرتباق لل لوس نط ل رس ينعم ينل

 دلؤدم ءِّ
 ىنح ءارهاظ رز دهلريَْ وعسل ميلا يأ تيد

 ملك دْمب هكوق مهفأ ملق اوُمْلكتو ْمْوَقلا طَملمَل مهلك رش انثا كلمَي
 اهيل .««:عجارإ شيرت نم مُهلُك : :لاَق ؟ْمُهّلُك َدْمَب ام هاب اي : يبأل تلق

5 2 0 2 27 
 ىّنَح «هَكراَقْوأ ُهَفْلاَخ نم هرضْيآل : هئيدَح يف يريراوقلا لاو

 .رشع اننا كَم
 هام عثر 0000

 ديعّس نب ىبحَي نب ليعس ينئدَح ءهّللا دنع انثدح 526

 مر
 ةرمس نبرباج َنَع ءِرماَغْنَع كلاَجُم انْسَح « يبأ يِسّئدَح «يومألا

 اَدَهَلاَرْيَال :لوَُي عاَولا ةجَح يف ا هلا لور تمس : َلاَق .يئاوسلا

 :عمجار] هَقَراَق وأ « ُهَقلاَخ ْنَمهَرضَيَالَ ؛هاواَتْنَملُك ىَلَع ارهاظ نيل

 [؟556

 «يريراوقلا هللا دع يكدَح ءهّثلا دْبَع اًنتْدَح - فلقح

 َرباَج تعمس : لاَق . 'يبعشلا نع « نْوَع نْبا نع ؛ (رصْخ أب ميس اًندَح

 ءاَسيم ازيزع نيدلا اذَهلاَريآل كف هللا لوُسَر لاَ :لوُتَي ةَرِمَسنْب 00 همسامسأو ساس
 مالا َلَمَجَف : َلاَق :ةقيَحَرشَع'ينئا ىلإ هْيَلَح مُهآواَ نم ىلع نورصْن

 ةقلل ؟ة:عجار]نودعقَيَو نوموشي .

 د ركب يبأ نب محم دمحم يِكدَح هللا ددع ايثدح- 51

 . يلا نَع «ةَرِمَس نب رباج ْنَع ِرْيمَع نب كلَمْلا دْبَع ْنَع ,ةَئاَوَعوبأ

 هَدَعَب «ىَرَسك آلف ىَرْسك كله اذإَو ةَدْعَي رص الق رصْيَك كله اذِإ : :لاَق

 1٠ جك للي يف ترتدي يش أ

0 
 تعمس :لاَق . ا.د نراجع «بارح نزلات نع ديب نب رمع

 «يَلَع يفَحَن خد ملف ارم شع انلا يدب نم نوكي : وُ هللا لور

 [5115*عجار] شير نم مهلك َلاَقك يِنَج ىلإْنآ ينل يذلا تاس

 'يناَمُجْرُتلا ميهاَربإوبأ يكدَح .هّنلا دنع اَنَئدَح 6

 ماما

 نب رباَج ْنَع الامس ْنَع؛ يرقملا رم بأ اندَح « ميهاَرْيإ نب ليعاَمْسإ

 .ةكيسل ناَويحْلاب ناوَيسلا عْبْنَع ٠ « ىَهَن يلا أ ةرمَس
 رو اهل يمس ةيس

 دبع ٌةَبَش يبأ نب ركبوبأ ينئدَح هّللا ددع اَنَشدَح
 معع

 ىو دصلا سوو يت نب ملا دبع يمحي ءدّمَحُم نب هللا

 ةّبيأ يت انتدَح يفق بس نبا اًمْكرْنَع ةماسأوب آل اَنسَح :اوُناَق .ذ
 27 رع مر شف
 :لاَق . ةَرَمَس نب رباج نَع «ةَرامع نب يِلَع نَع ٠ حاير نب ملسم نب نارمع

 ما ممل
 «يِماَمآس لاج ةرمَس يبأو ؛ا هلال وسر هيف سلجم يف سلات

 00 ر/6 رس نب راج ثيدح
 + مم

 ةدشا ع ساس ف
 . َشحاَقتلاَو َشْحْفْلا نإ 8 كلا“ اوس َلاَقَق

 . اقل هسا امآلسإس ذل رينو
 ««يَش يف لسلام

 نب ًنارمع نع « ىتحي يبأ ايس نب اك :ئيدَح يف ميش يبأ نبل
 [١11؟١:عجار] . حش

4 

 اندَح . قاس نيا نع ٠ 08 الاَق ينص بأ دنس دْعَس نب هّللا
 ممل مور ءرلو
 .ةَرَمَس نْبِرياج ْنَع « بْرَح نْب كاّمس ْنَع هيجّولا نب ىسوُم نب رمع

 رف ىلع .ةحاتخّدلا نب تيارات م جرح ا للنور :َلاَق

 11100 مع 0 م م 2 سا ع 2

 ىلع دقاق: .ةلم عرف ىلح رج. مت 4 هلا

 [511؟عجارلاَجّرلا هوَ ريسُي قطا ءهسرُف

 «يرطّلا مساقلاوبأ يدَح ,هّللا دّْيَع اَنَقْدَح ا 7
520 - 

 .ةرمس نب باج ْنَع « برَح نب امس ْنَع «كيرش اًنْدَح « يمع اًنئدَح

 الك ادع اكبطخي ( ٠ ٠١ /8)0 هلا لوُسَر رنا ككدَحْنَم : :لاَق

 آلف ٠ نسيم ءاساك أب بي هتف هةر ةلام مرتك هكر ذك قدم

 14 فك همر ماو ل ٠ < ع 5م

 فيك تلق «ىرخألاهَجطْخ بْطْحَي موُشيْمُ (ءيشب

 لل باك نم تاير ألهم نا ءادصق تَناَك : لاق

 عجار]ىَلاَعَت 7٠١58[
 كيس ثمر م 4

 راكي نب نارضع يسئدح ,هّللا دبع اًنَقدَح 7١70

 نع سيق اًنئَدَح - يبه دلاَخ نبا يني -هَمْحآ انكدَح «ٌيصنحلا
 و م ان

 ةباصع نحتفتل : لوي ف يبل تطمَس : لاق . ٌةَرمَس نب رباج نع «كاّمس

 ملطدتم :عجارإىرسك لآض بأ نيملسملا نم

 ما كم رارا هرج شوو 00
 يبأ نب دّمَحُم نب ناَمَْع ينكدَح .هّللا ددع انثدح ١١15"

 . ةرمس نب رباج نع ؛د ءالاّمس نع يسفاّطلا ديب نْيرمع انكدَح 5 يش

 مم ع

 م ههاهجار]مئاث الإ بْطْخَي ل هللا لوُرُبراَم لاك

 # م خرب مر شيع

 اَنكَح دمحم نب ناَمْلع يدَح هللا ديع اًَنَكدَحح 6
 و -

 :َلاَق . ةرمّس نب رباج ْنَع «برَح نب كاّمسْنَع ءنايفس امدح ءدوادوبأ

 هس ٠ هلم

 علطت ىّنَح عجريمل آلم يف َسَلَج «ًرْجفلا ىلَص اذ قف "يبل ناك

 [6١٠99:عجار[سمشلا

 اَنِمدَح ءرانيد نب مساق اَنئَدَح .هّنلا دنع انثدح- 55

 نِيِرباَج ْنَع ؛كاّمسْنَع نايس اَنكَح- ماتم نبا يشي بمص صم

 ساّنلا كدي هناا نم تاّيآ هتطخ يفأ ا

 [١51ههعجارإدصُق ُهئالَصَو ءادصُقةيبطُح تناك َاَكَو

 ُةَمَلَس اَنجدَح ب «يناَمنصلا ينئكدَح ؛هّللا ددع اًَنَقدَح 617-١

 اكو «صْنَح لح نب مسار لدي يدلسلاصَْح



 نع ؛كاّمس َنَع نينا تان تيقن ارت

 .ةرهاظتم يلا عبص أ تناك : لاق . ةَرمَس نبا رباَج

 يمدوس يي هر 6 سا

 ًالاّمس اًنكدَح «ةَملس نب داَمَح انْئدَح «دّسأ بهي انئدَح- "114
 السلا لاري :لوُقَي بلا“ تعمس : لوُقَي ةرمس نب رباج اًنئدَح : :لاق سمع ع ع

 ُحلُتَق :لاَك . اَهَمهْفَأ مل ةيفَح + ةملك لاق ةَميلَخ َرَشَع يلا ىلإ ازيزع

 [511*عجار] شير نم مهلك :لاق ؟لاق ام : يبأل

 راةعم

 .كاعس نَع م ةلس نيذأحندح ءدَسأ نبه اثدَح- "1148
 ماع معيميمو ش م هش ان

 ثتعمس : ُلوُثَيةَرعَس َنْبَرياَجت طمس : لاق

 1 0 عجارنوبَدك ةعاّسلا

 يسوم ع هرن اك ع رهو ع درع
 لامس ْنَع ؛ٌةَملَس نب دامح اًنيَدَح «دّسأ ري ا

 الإ بيلا نم ل هلل لور سأر يف كام: لاك . ةَرَمَس نب رياج ْنَع

 افلح :عجارإ نهدلا نهاراو نَهدا اذ «هسأر قرْفَم يفت ارش

  "0١برَح نب هلاَمس اَنْئدَح ري انئدَح « لماك وبأ انيلَح- .

 م «ربثملا ىَلَع امث امئاقبْطْخَي ىلا ىلا «ةَرمَس ني اَج ينابثآ ٌلاَق

 ا :رباج يل َلاَقَك :لاق ٠ امئاقك ب ْلخَيموُشَيمُتسلجَي

 :عجار]. ةآلّص ينل م َرككأ هم تيلَص هللاو دق بدك دق ادعاقب طْخَي

 15١[

3000 

 «ملسأ نب دآلَخ ركبوُبأ ينكح .هّللا دنع اًنَثدَح

 ةبعش انئدَح « ليمش نب رضنلا اًنيَدَح

 لعسس ليل اذأ «ةرمَس نب رياح نع «ةَرمَس نم راج نب ةمركع

 يقيل كسا ةآّسصلا نع لكس صخر ٍمَنْلا تام يف ةالّصلا

 نع لئَسَو ءاوُدضَوَت :لاَقَك . لبإلا ٍموُحُل نم ءوُضْولا نع ليسَ نع

 تفشْنإَو ءاضَوَتكد 3 تشان : داق. .متقلا وحل نم ءوُضُوْا

 ["١1؟تضعجا ارزالق

 نو لب لاق ٠ كاّمس رع كيش

 يوم

 نع ؛كامس ْنَع «ٌةَدئاَز انكدَح ءِنَمْحرلا دبع اَنندَح- -7115*

 :لاَقَكراَآ الجرد ؛ 8 يان سا ل ىف رق

 .مكل : :َلاق ؟اهضيارَم يف يلصأت : َلاَق ل :لاق ؟نعلا موحل نم اضّوتآ

 ين يلّصأَف لاق مَعَ :لاق بألا مسلم اموت: لاك .تْئش نإ

 [١١1ة":عجارإأل : لاك ؟اهناطغأ

 [؟55١٠ نكمل( ٠١ ا/ه)ا52-
 ودمهدو

 بيسم ينكدح «شَمْعألا نَع «ديعّس ني ىَبِحَيادَح - "16

 لف هللا َلوُسرانأ «ةَرمَسٍنْبِرباَج ْنَع :ةكرط نب ممتع ؛ « فار نبا

 [5115::عجارانيزع مُر يلام : لاك قلح مُهَو دجْسمْلا لَ

 اًهوعقَر دق :َلاَقَك . مهيدي اور دقو دج 8 هللا لوس لَو

 هذ 1"0"عجارتاسلا يف ارثكسا ءسْمش ٍلْيَخ ْبانْذأ هناك

 21116" 0 1/ه) ةَرِهَس نْبراَجشيدَح
 مما

 ملل هد سم ما يامع يدم رعخاق رن
 ةرمَس نب رباج تعمس : لاق . كاّمس ْنَع هب انْدَح «رفعج نباو

 لوي هللا لور تمس :رقعج نبا لاث) : هللا لوُسَر لاَ :لوُقَي

 ذا م" عجار]نوبأذك ةعاسلا يدي نيب

 00 «يبأ ل اق: ل

 00 200 اس لاق . ةَرمَس

 اةقإ :ةدنعجار]موقي

 تلقا لاَ .ةلاَمس ينكدَح «ةَُش ْنَع ؛ ىّحَياَنتلَح ١8
 لاق كَرْجَقْلا ىَلَص ادإعَنصَي يل داك فيك : :ٌةرمس نب رباجل

 [51معجدر[ ستات ىَتحهآلَصُم يفُسلْجي

 :َلاَق .ريَمُع نب كلما دبع نَع «ةيي نب نايس انئدَح- 1

 : اوفي هللا لوسسر تغمس : : لوي يئاوسلا ةَرمَس َنبَراَج تعمس
 آم يمر ان موي تح ايضا اهلي

 [0115؟:عجار يرق نم ْمُهلُك : لاك لاق ام يبأ"تلاَسق

 َنَع ٌةَبعَش اًنئدح ؛يدهم نب نَمْحَّرلا دبع اَننلَح 7

 «ِرمظلا ين ارث هللا ل وُسَرناَك : :َلاَق .ةَرِمَم نب ر باج ْنَع ؛كاّمس

 نم لَوطأ حملا يفو ؛كالئَرْخَتٍرْصَملا يفر شيا لِيَ

 [111:رظنا]ك لذ

 لي

 ءادق6 يس سلا

 0 : لاق ٠ ةَرمَسيرباَج نع مل

 «ٍسْمش ٍلْبَح باند هناك مكيديآ يمفار مُكارأ يلام: َلاَقق موي د تاذ

 [؟7>11عجارإةالّصلا يف اوُْكْسا

 مُكاَرأ يلام :َلاَقَك . افلح اَنآَرَق اَيلَع َجّرَخ مل م57

 1 [11153:عجارإنيزع

 دف ُةكدآلَمْلا صن امك َنوُقصَت الأ : لاق الع ير مثل 11/8“
 هنعمل و ف

 :َلاَك ؟اًهُبَردَنِع ةَكْنآلَمْلاٌ د فّصَت فيك هللا َلوُسَر اي اوُلاَك :َلاَق اَهبر

 هسا فلا فسار وألوان 2
 3 عمم 2 يما سلا ف

 9 كلو :لاَق ٠ لل «عفار

 عج آل وأ «ةآلّصلا يف ء املا ىلإ مُهَراَصنآنوُمقيماوفأ يهل

 [0115ههجارزمهلإ

 «يبعشلا نع نوع نبا نع ميهاَريإ نْب ! ليعاَمسإ انئَدَح- فدففن

 ف يلا َركدو : َلاَق . ينبا وأ يب بأ عمتك : َلاَك . ةرمَس نب ر باج ْنَع

 ىلإ ل ماكان ىلع وسي َهيالاحآيَ آل :َلاَقَق

 ام : يال وأ يبآل تلقت مثلا اَهينَمس 0  ةّملَكب م كتم «ةَقيلَخ َرَشَع ين

 [١26؟؟:عجار] يرق نم مِهّلُك : لاق ؟ساّنلا اًهيمَسَآ يلا ةَملَكْلا



 تتسم م13 ع

 مار م ام

 عش ةبعش نع «ديعس نب ىَبحَي اند ١١1

 هييممل س ساه س سال ها سا

 :ل

 كا 0 لوُقَي ةرمس نب رياَج تعمس

 اق .ىش ينم هب رف اكو : يخأ لاق ٠ َنيباَذَك ةعاسلا يدي نْييَنإ 5

 وجيز ١ :لاق هتعمس

 ل لاك. 200 ٍبْرَح نبا ينعي

0000 
 [١٠01هءعجارءاسَح شا مُلُطَت ىتَح ةالَصُم يف سلج ءةادغلا

 ينكدح ؛ «ةبعش نع ,ديعس نب ىحُي ( ٠١ ؟/ )كد فلنفيي

 « ىَلاَحَتَو كرات ؛ هللا :لاَق . 88 يِْلا نَح «ٌةَرمَس نْب رباَج نع «كاّمس

 [11عجارزتبأَط ةَنيِدَمْلا ىَمَس

 لع سل ع

 نع ءهّللا هّبَع) يبأ حصان ْنَع «تباك نب يلَع امدح 7١
 م سل

 بدؤي نأل : لا هلا َلوُسَرنَأ ةَرمس نْبِرياَج نع «ٍبْرح نب كاّمس

0 

 [011.:عجارإلص فنيل قصي مكي فلو لجل

 ديب يبأ حصان نع « «(يبأ َثدَح امل ٍنُمْحّرلا دنع وأ لاق
 هل

 .ثيدَحْلااََهَرْيغ هللا

 :لاَق ٠ كاّمس نع ِرْيَهُز ْنَع « مذنب ىَبحَي اننلَح
 رن س7 سا جما ع وو كين ىلا # م يرام هم مهم معمم

 لوسَرْنِإ : َلاَك : :لاَق ٠ . هللا لوُسَر ةآلّص ْنَع «ةَرْمَس َنَْراَجتلآَس

 ملط :عجاراهوْحَتو (4نآرثلاو ق١ رجلا يف زري ناك 8 هلل

 لا
 نبا هّللا دّيبع نع ركسم اًنْئدَح « دبع نب لَمَحُم ايد ١١

 هللا ل اوُنمَرَفلَخ لوُشَت انك :َلاَق ٠ .ةرمتس نب َرباَج تغمس : َلاَق ٠ ةّيطْبمْلا

 هنيمُي نَعو ودي اًدَحأ ريشي مُكِبلَع مالسلا ُمُكلَع مالّسلا ءاَنمْلَس اذإ ©

10000 
 العلا يفد : 8 هللا لوُسَر لاق «هلاّمشَنَعَو

 مث ؟ «هذخُ ىلع هدي عصي نأ ْمُكَدَحأ يفكي الأ « سنتا ٍلْيَخل بانا هناك

 عملطأل ٠ عجلات ونيك سس

 .رلشلا نكد 0 :ةَرمس نب رياج

 [؟لودم :عجار]دصق هئالصو « ادصق طخ َتَناَكو نارا نم تاّيآو ديو

 عيبرلا نب كلما دع اند «َميِهاَرإنْبْبوُقعَيانئدَح- فيكن

 ناطغأ يف ىَّلَصي انآ ىَهت ف هللا لوُسَر نأ «هدَج نع « هيبأ نع «ٌةربس نب

 هدبعم نب ةربس دنسم يف مدقتإمّْلا حاَرُم يف ىَلَصُي نأصَّحَرَو ؛ لبألا

 [لوؤلك

 اَتكَح ءدقاَشلا رْسَع كدَح ,يللادْبَع اَنَقدَح] 2-15

 «ءامعَشلا يبأ نب ثّمشأ ْنَع «ليئارسإ انكدَح «يلولسلا روُصْنم نبا قاَحْسإ

 اكرم: لاق . ةَرْهَس نب (رباج لج ْنَع)- روك يبأ نبا يني رقعج ْنَع .

 ءمَقلاٍموُحُ نم وتنال انآ للا ٍموُسُل نم اضوتت نأ ف هّلللوُسَر

 ملا :عجار] إلا ناطعأ يف يَلَصُم الو ملا ةاَبم يف لص نآَو

 رض سا تا صل

 نيِرياَج ْنَع ءالاّمس ْنَع ؛ كلير امدح ميكو انئدَح- --586

 ىلع انكم هش هدي يف ا هللا لوُسَر ىَلَعتلَخَد

 ملللو :عجارإتداسو

 لاق .ةَرِمَس م

 0 ا ا ءٍبْرَح

 هندي :عجار] يشم هلوح ْنحَنَو بكر ٠ جاتا يبأ

 نب الامس نَع «كليرشو ليئارسإ انئدَح «عيكو اندَح-"17١/

 ل 0
 يبل هيلع لص مل هس لقا لْجَرالأ «ةَرمَس ِنْبِاَج ْنَع ءٍبْرَح

 مللت :عجارإ#

 سا مس
 0 يما

 اةننْنَي ه0 :لاَق .ةَرمَس

 نبرباج ْنَع الامس نع ؛ يدوعسُملا نَع عيكو انندَح- 9
1 

0008 
 :لاَك ءانرلاب هدد فرعا ف يلا ىلإ كلام نيام : َلاَق .ةَرمَس

 وى
 ع يم راسعا الع ع ع
 ينأ مميت :همجَربرمآَف ؛ ارارم َفرتعاَف ًءاَجَف : لاَق . ههجو لوحف

 انكر :لاقكمث يلح ىتثآو ىَاََتهَللاَدمَحَ مَن َربْخأَ
 ورش مص هدف هه

 سيلا بيك بيئه محن مع فل ىلاتتو لت هلل ليس يف
 سمة اي املو 2 واس هلا كج كا

 مُهْنم لَجَوَرَع هللا ينتكْمأ ندل ةبكلاَ نهادحإ َحَنمَي

 [١١1ه4 :عجار]

 ا . باح ,هّنلا دنع انئدَح 1107

 مما

 را لاش 000 لوس. رس

 َرَكذَ ..تنش ه0 8/"1)نإ : :8 هللا لوُسَرَلاَتك لا ملا موس

 71١945[ :عجا .ار[ثيدَحلا

 ماةم 2

 ناك: لاق طا را ثقات ع كبح: َلاقك يب لآَسُي

 .قالصلا ىَرََتيدفَتلا ورم

 ْنَع «يبلاَولا دلاَخ يبأ ْنَع «٠ «رطف انندَح «عيكو انئدَح ١١7

 0-20 انآ تْنعُب : 3 هللا لوُسَر لاَ :لاق .ةرمَس نب رباَج

 [ادحام

 يمويوسضس يي مرا كاس

 نع :ًةَمَلَس نب دامح اًنربخأ «َنوُراَم نب ديزي انئدَح-؟ ١9

 رهظلا يف دري ناك هللا لوران ؛ةَرمَس نب باج نع «برَح نب كامس

0 
 «قراطو ءامكلاو) ؛ ««جوربسسلا ٠ تاّد ءامسلاَو ءرصعلاو

 ةفلمنم ماا :رظنا]اههبَشَو

 يوهم هر هنو
 ٍنْب كاّمس ْنَع «ةَبعش اندَح رمعج نب دمحم اًيدَح- فنيش

 ٍلُجَرب ب4 هللا لور ينأ :

 متاع :لاَق نير هدف ىتز دقو از ْلَح تآلّضَع يذ «تّنأر يصق

 َنَع ؛هّللا ليس يف َنيِزاَغ انْ َمَناَمَلُك : :8 هللا لوُسَر لاَ «مجُرق هب

 ممل ما
 لاك. ةَرَمَس َنبَرباَج تعم : َلاَق . .بْرَح



 نييرصبلا دنسم 0ص ١

 واش ا و

 ,ةّبُكل ماسي سيلا بيك بيل ؛مُكدَحأ ف لح لجو

 :عجارهّملكت وأ ,لاكت هُدلَمَج لإ !مُهمدحأ نم يِئكَمي ال ىلا رتل
 [؟لم4

 م لاق . ريبج نب ديعس هيندَحَف : لاق

 0 :َلاك . سيرا اشسح

 . سلا بيتك ببي مهدَحأ ف لحن : :َلاَق هنأ الإ شركت . .كلاَم
 2 هامور يم ل م ملل هو هوت َلاَك

 نع اًكاَمس تْلآَسف . ةثكلا ام : : يللا مْ مكَحْائدَح هتلدحف

 يقرا اق يت

 نب كامس نَع « ةيعش اندح 0 دّمَحم الح ١١5

 اذه حربي ِنَع «ٌةَرْمَس نب رباج ْنَع ءِبْرَح

 هما مل
 114 عجدر عسل موقت لح ؛ مْ نمل هَ لتي امئاق

 يوما ءرهدو
 :لاَق. كاّمس ْنَع «ةبعش انبدَح «رفعَج نب دمحم انندَح- افنهلو

 لكشأ ءٍمَهَلا َعيلَض 8 هّللاٌلوُسَر ناك : لاق. ةرمس نب رياج تعمس

 [54 :عجار]نّيبقَعْلا سوُهنم ٠ ِنيعلا

 لكشأ ام :تلق .ٍمّقلا ميظَع :لاق .ِمّملا عِيلَض اَم :كاّمسل تلق

 مُحَل يلق :َلاَق .بقكلا سوه ام : :تلُق . يلا رف ليوط : لاك . نيا

 . بقعا

 ومش
 :لاَق . كاّمس ْنَع ةبعش اًنندَح رق نب َصحُمانندَح- "14

 َروُنُك نسَتفَتل : لوُشي ف هللا يبن 8

 ة يذلا : َلاَكْوأ :ذ ةبعش : لاق ضييَألا ىَرتمك

 [ملل5 :عجارإَن يم

 ملقم سماع
 تعمس :لاَق . ةرعس نب رِباَج تعمس

 نم ةَباَصع ضيِنألا يف

 َنَع« «ةَمَلس نب داَمَح ْنَع «يدْهَم نب نمْحرلا دب اَنئدَح- مل

 هّللا لوُسسَر سأر يف ناك ام : لاَق . ةَرمس نب رباج نع «بْرَح نب كامس

 :عجار] . نما نَا اذنك ؛هسأَر قرْفَم يف تارعش آلإ بيشلا نم لف

 ادمن

 م66
 كاّمس نع ءٌةَدئاَزانندَح يدهم نْب نَمْحرلا دبع انندَح - 1

 ب حبصلا يف ري هللا لور ناك : َلاَق . ةَرمَس نب رباَج ّنَع «برَح نب

 سو ه سل
 ننقل :عجار]ًعيفَحَت دعي هتالص (تتاكو»4نارقلاو نو

 «بْرَح نب كاَمس انندَح د «داَمَح اًنئدَح « لماك وبأ انك ١
 اما مس عم

 هلطقب تَمَيو نم لكأ مامطب نأ إنك لف يَا :ةَرمَس نب رباج نع

 هلا لوس عياصأ رك ىري يح هتباصأ عب بوي وأكد بوُيأ بأ ى

 ىَإ اهب ثَعَبو ءاَهفذي ملف :٠ «موُث حير اَهْنم َدَجَوَف ةعْصَقب كل يلا ين اك 8

 اني : لاَثك هانآك ءاهف اًهْكَدَي ملق ٠ ف يلا عباّصأرآ ايف ريم َرظنق «بويأ يبأ
 كاك يعل

 موُن حير اَهْنمتدَجَو يّنِإ لاق !كعباّصأ َرْثآ اهيف َرأ مل « هللا َلوُسَر

 ملام :عجارللمْلاينيأي ين : َلاَق لكامل مب يل َسْ ثعبتَق

 0 4/6 ) ةرمَس نبا يدَح
 رد 7

 ضغعَب تعمس :َلاَق .هّنلا دبع انك 3

 يللا .لاَك ينيِدَمْلا نْب : 1٠١( 4/ه]يلعْنَع ,لوقُي اًنباحصأ

 لاق ؟اَنَّم نم اس هوجو اذه نم نسْحأ تيد كن ةئبيع نب نايفس

 «بوُيأ مز «هبيأ نع «ديَْي يبأ نب هلا بع يئدَح : :َلاَق ؟َوُهاَم : :تلُق

 :هل تلق :َلاَك . مولا ثيدَح اَدهَركذك َبوُيأ يبأ ىلع لَ ف يبل نأ

 َلَوَتا ف 'يِلنأ «ةَرَمَس نب ِباَج نع « ٍبرَح نْب كاَمس ْنَع «ةبعش عَن

 .تكَسق ؟بوُيأ يبأ ىلَع

 ماض عاما م
 :لاَق. ٌةلاَمساَتَربْخأداَمَح اَنكَح «لماَك بأ انئدَح- ٠ قإ
 0003 ةومسا شا يمقن هةداسو

 ؟"بْيَس ا هللا لوُسَر سأر يف ناَكأ هل ليقو «ةرمس نب رباج تعمس

 اذِإ ءهسأر قِرْظُم يف تاَرعَسآل هديل يفآلو هسأر يف كيم: لاَ

 اةفلحل :عجارإ نهذلا نهاراو هته

 «ةَملَس نباح انئدَح «:الاق .نهَبو لماك وبأ اند 5 ٠*1
 مسارب م 8

 الجرن ؛ةرُمَس ِنْبِ باج ْنَع (كاَمس اربح : : لماك وبأ لاَق) كاّمس ْنَع
 علق مسا يو عع ”كدوقم قلع

 نِإَف يل ةَئاثت لص يّنإ : لُجَر كلك دلو هله همم ةرحْلاب ناك
 ؛ىتآق ؛ ًاَهْرَحْلا :ةهثارما هَل تلا تضم اَهدَجَوك هكا اهئ همه سمس همر مم مل

 ىّتح :لاَق . اهمْحَشَو همم لكَ ىَتحاَهْددَت :هثآرما هل تلَقَق تقم
 00 ا

 الد :لاق ؟كيِنْغُي ىّتغ كلل لَه : هل لاقف . :رج5065 رش راع

 ؟اًهتْرَحَت تنك آلآ : :لاَقق . َكلدَدَعَب اًهبحاّص ًءاَجَف :َلاَق .اًهوُنُكف :َلاَ

 ["1 :عجارإك ثم تْيَحَتسا :لاَق

 راج ّْنَع ءكاّمس ْنَع «كايرَش انئدَح « لماك وبا انُدَح- 16

 هيام يمه ع
 ["15 :عجارايدوهيو ايدوهت مجر 14 يلا نأ «ةرمَس نب

 .(ح)ليئارسإ انآ « قازرلا دبع اَنلَح- 70"

 ٌعمَسُدّنأ ءبرَح نْبا كاَّمس ْنَع «ليئارْسإ اَنكدَح «ٌمَدآْنب ىَحَيَ

 نم وْحَتُك تاولصلا يّلَصَي ف ِهّللا لوس َناَك :لوُقُي ٌةرمَم َنْبَرِباَج

 ْنمفَحلهالَص تاك فينك هنكلو . مؤ َدوُلَصُ يلا مكتالَص

 ةَمقاَولا رق يفر اكو « مُكتالَّص

 .(ح) ليئارسإ انآ [قاّررلا دبع انئدَحِإ ٠ ١ ؟/

 .روسلا نم اَهَوَْنَو 5 (هعفا

 مما سس مسلس
 .ةرمَس نب اَج عِمْسْدنآ دامس َنَع ؛ ليئارسإ انئَدَح «ٍمْيَمُث وبأَو

 ينلا ىَرْسكَروُتك َنيِملْسُسْلا َنمطْطَرنَحَتل : ف هللا لوس لاَ : :لاَق

 ةقللف :عجارإضيبألاب (يذلا : مْ ين وبأ َلاَك)

 . مَهَرد فلآ ينباّصاق مهيف تنْكَ اج لاق

 حبسها امس ْنَع ليئارسإ اَنآَبنآ «قاررلا دبع انتَدَح- فيس
 مروع وو وبدع سدس اسرع ست سمس سل له

 اذِإ ىّنَح ٠ لهي مندوب هللا لوُسَرهذَُم ناك: لوُقي ةَرَمَس َنْبَرباَج

 [مليمم :عجاراارَي نوح ةالّصلا مَ « جرَخْدَه ف هللا ىآر

 نع« ليئارسإ اًنربخأ «قارَرلا دبع انندَح 72٠088

 ٌمدَقُم طمش دك 8 هللا لوُسَرناَك : لويس نَا عمَسُهلأ ءكاّمس
 9 :نّيت سر تعْش اد نيتي مل '؛ طَقَمو نه ذك« هتيحلَو هسأر



 "111 ح

 ناك :َلاق «فيّسلا لثم ُههَجَو :لجَر لاَقك ؛ةيحّللاَو رمل َريثك
 ةّضيب لمم فنك دنع ةَمَئاَخ تبر : لاَ .٠ ًاريدتسم ؛ ءرمَقْلاَو مشا لم

 |[ :عجارَدسَج هبشي « ةَماَمَحْلا

 ْنَع ؛ًكاّمس انئَدَح «ليئارْسإ اًنثَدَح رتل وأ لَ 1

 :عجار] انعم رَكْذف . ٠ .طمش دق © هللا لوُسَر ناك: :لاَق .ٌةَرَمَس نيرباج

| 

00002 
 امدَح :الاَك . ديلوْلا نب ْفَلَخَو قازرلا دبع اًنئَدَح - 58 نضن

 هلال وُسَر اني ىلص :لوُقيةرعَس نَا حمس هنأ كاّمس نع «ليئارسإ
2 00 

 ةالّصلا يف يوي :فلَخ لاَق) هديب يوُهَيَلَمَجَم رجلا هوَ 8

 يلع يفلي ناك وه ناطْيشلا نإ : َلاَقق «فَرَصْنا يح مقا لاس أ 5

 ىّنَح « ينم تلقا اَمهُثذَحاْ ل هواتف , ينآلص نع يتلا روش

 .تنإإةنيدَملا لها ناو لإ ٌرَظْنَي ؛ دجْسَملا ي :راوس نم راس ىلإ طاتي
 سم م ملم

 م14

 ْنَع ؛كامسْنَع « ليئارسإ انثَدَح مد نب ىَبحي َندَح- 7 113

 0-0000 َلاَق .ةَرَمَس (6/8١٠)َنّبرباَج

 َنيح ةآلّسصلا مان «َجَّرَح دق ف هللا َلوَُر ىأر اذإ ىَتَح ميقي لو «لهمي

 7-5 :عجار] 37

 :ةَئاوَع وبا انَح: :الاق . ناّفَعَو داَمَح نب ىَحَي انندَح- فيض

 تاوكصلا يصب هللا لوُسَر ناك : لاك .ٌةَرَمَس نب رباج ْنَع ؛ كاّمس ْنَع

 فقتي ااكو ؛اتيًمُكتالَص دب ةمتعلا وبلاك «مُكَتالَص نم اون
 لككالا :عجار]ةًالصلا

 رباج َنَع «كامس نع ؛َةَدئاَز نَع «يلَع نب نيسح حا

 نآرشلاو قل ب رجلا ةالَّص يف رشيق هللا لوُسَ ناك :َلاَق . ةَرمَس نب
 لس ف سره

 اةندلفا :عجار]اقيفْحَت دعب هتالص تَناَكو «ديجملا

 ىتَح الصم يف دق َرج لا ىلا ف هلا لور ناكر 01

 [ملاو :عجار] سمشلا َمُلْطَت

 «ماَوَعلاَ نبا ينعي دابع اًنكدَح ءناَمْْلا نب جرس نكد /١1

 يفناَك : لاق . ٌةَرِمَس نب رباج ْنَع «بْرَح نب كاّمس نع ؛ ٍجاَجَحْنَع

 مامسعق عم
 انإناكو امساك َحضَيال اكو ةشومح 48 هللا لوُسَر يَئاَس

 [0150: عجب كو طال هير
 «يبضلاذ دام نب ناَمْيَلس اًنئدَح «دواد نب ناميلس اًنئدح- ١1١18 1١

 نإ :8 هللا لوُسَر لاك :َلاَ .ةَرمَس نير باَج نع «برَح نب كاّمس ْنَع

 تفي يلايكي لع ملاك رجح ةكمب
 ملل

 :عجارإهب ترَر رم اذِإ هَق فرعألا ينإ ٠

 نيالا اح قنا انك «ىسوُم نْبْنَسَح انمدَح- 11
 الص 97 هللا لوس اَنب اني ىَلص :ل لوُقي ةرمس َنبرباَج تعمس : لاك . ٍبرَح

 0 دلك :َلاَقَك . اس قرص ملف هما عيش ره كس 5-37

 هعيمييقم مقيم

 (١٠ةهر/هز ةرَمَس نب رباَج ثيدَح ص 1١641١
 م م

 ساعل علا

 ولو «ةثزهتنا دقو : لاق ةالصلا نع يت راث مادريت ىلع ىقل

 لهآ ناَدلو هب فيطُي ىّنَح جسما يراوُس نم ةّيراس ىلإ طين هثذَخأ

 2 1 0 :عجار]ةّئيدَمْلا

 0 لاق .ٌةَرِمَس نيرباج

 ل1 :عجارالّصلا َماَقأ ؛ يَرَخ دق ف يِبْنلا ىأر ان تح

 ,ثعلشألا نَع ناي انئدَح ءوساقلا نب مش تام اند ١١

 رمي 8 هّللالوُسَرناَك :لاَق .٠ ةرعس ناجع رك يبأ بج
 رام ممم ص عسا م ل اسشسلا

 مك ءُداَضَمَرَضرُ ال « هدنع اثدهاعتيو هيلع تحي «ءاَروُشاَع ماّيصب

 عملكم :عجارإ دنع انَهاََتيمََو «هْنع اهني مو «هب نرمي

 رّفعَج نَع «ثعشألا نَع :ناّيش انئدَح «مشاَه اَندَح- ف ضف

2 2 

 نم ضو هّلالوُس اتم : :لاَق . ةرمَس نب رباج ْنَع روت ؟ يببأ نب
 لَو ءٍمنَْلا نَسد يف يَلصْنانآَو ءمْلاٍموُحُن نم اضوتنالو « ليألا مول

 للشك .عجارلبألا نَطَع يف يَلصُ

 سلا ف يس ص
 «كاّمس ْنَع «كيرَش اَنآَبأ «يعاّرخلا ةَمكَس وُ ها فو

 ٌراعشألا ٌنوُدَضاَتِياوُباَكَن ٠ ف هللا لوُسَر ىلإ "سجن نك : : لاك .رباَج ْنَع
 ما مسا ساه ع »ف ماد

 « مسبت اميرف «تكاس هللا لوُسَرَو :ةيلهاجلا رمأ نم ءايشأ َنوُركاَي

 مسني امير ,ةّيلماَجْا رثآ نم ءايطأركذَتو ٌرامشألا دشنت انك : َلاَقْوَأ

 ["ل1 مجارإ لف

 .ديلولا ّْنْبْفْلَخَو يري هزل هّلا دبع ْنْب دَسَحُم د ١4
 سلا ا ل

 .ةَرِمَس َنْرياَج َعِمَسُهَنأ «بْرَح ِنْب كاَمس ْنَع ؛ ليئارسإاندَح : الاك

 هيلع لتاَب ؛ اًمئاَكَرْمألا اَذَملاَرَيآل : ف هللا لور لاق : لوُفَي
 ياعم

 [لللا4 :عجارةعاسلا موقت ىَّبَح ؛ن ل

 دلو نم سيل يرييزلا دَمحأوُبأ اَذَه : نُمْحْرلا دْيَع وبأ لاق

 .ريئزلا هج مسا ناك امّنِإ اوما نبيل

 «كّلَمْلا دّبَع ْنَع نابي اًنكدَح ء«ىسوم نب نَسَح اًندح-١ ١6

 0 بقا: لوي 8 هللا َلوُسَر تغمس : :لاَك . ٌةَرمَس نب رباج ْنَع
 هةدوو قلق لدم هوم
 دّئسُس'رسطت يذلاوهَدَب كرنك آلف ىرسكَب تكا ؛ ءدعب رصيف الق

 ةمجار]ىَلاَعتَو ( 1١/6 هّللا ليس يف اًمُهْروُ َنكْتل هدي هدي
 مللت

 يموع » هربا ع رممرو عمو
 اًنكَدَح ةَمْلَس نب داَمَح اَنْئدَح «ليعاَمْسِإ نب لمؤم اندَح- 1 ١

 * كلا تعمم مم

 يبنلا تعمس :لاَق . ةرمَس نب رباج نع « «يبشلا نَع «دنه [يبأ] نب دوا

 اذن 4 .عجاررفيلَخ َرَشع انا مالا هذهل نوكي : لوفي ف

 المس اًمكدَح ٌةدئاَز ان انثدح ءوِرْمَع نب ةيواَتم اًنئَدَح-؟ نضفي

 يل لاق ا يشل ْتنّ د :لاَق ٠ ةرمس نب رياج ْنَع

 0 «يملسلا ناصع هلي اًمئاق

 1 اذه حربي عا ملمع



 نييرصبلا دئسم

 هللا 9 دعي انك اًنكدَح «ةَناَوَع وأ اًنْكدَح ؛ُناّمَع 221

 رعاك تنم : لاَق . ةرمس نب رباج ْنَع ءروك يبأ نب رَمَعَج نَع ءٍبَصوُم نب

 :لاَك ؟ٍمنَْلا مو نم اضوتت وأهلا لوري : :َلاَقَك .لجَرهانأف قف يبل عَ
0 

 ٍموُحُنَنم صَل : َلاَق ٠ هم اًضَو آل آل تْئَشْنإَو ُهْنم اَْوَ ٌّتْنَش نإ

 ؟ ليلا كرام يف يلتف : لاك. بألا ٍموُحُ نم ضو . محن : ناار

 ضباَرَم يف لص .مَهَّن : َلاَق منقل ضبارم يف يلَصنأ :لاَق .ل +

 مل برت

 ْنَع :ٌةبحش اًمدَح «يدْهَمْنْب َنَمْحرلادْبَع انثَدَح- فلرفخا

 اًدإَرهظلا يَلَصُي ا هللا ًالوُسر ناك : َلاَق . ةَرَمَس ِنْيرباَج ْنَع ءكاّمس

 .سمشلا تّضَحَد

 ْنَع داَمَحاَدَح «يدْهَم نب ِنَمْحَرلا دبع انَْدَح- قاس
 سس مرااإا هاا“ سا ما مل اه مع

 تصحي اند يلآلَب ناك : َلاَك ةَرمَس نر باَج نَع «كاّمس

 [مليمم :عجارإرسمشلا

 ْنَع ؛كاَّمس ْنَع ةَملْس نب دامح انئدَح ءرَِهَب اًندح- 4١

 ءاَسلاوِرصَماَو رطل يفر َناك ف هللا ل اوُسسر نأ ٌةرمَس نُيرباَج

 [؟154؟ :عجارإب وسلا ص اًمهَوحَنَو ُق رب تاّد اَمّسلابل ف راطلاو

 يسوم ري مر م

 ةَمَلْس نب داَمَح اًندَح :الاق . (رماك وُ رهيلاتعَح- فلدض

 اذ ريلي ناك الآل ذأ ومس نب راج َْع « برب لاَمساندَح

 1 0 م6 :عجار/رسمّشلا تّضَحَد

 :لاَق .كا لامس اد «ةَملَسنبَمَح انئدَح هب انثدرح_؟ )مع

 لاَرَيَأل :ل

 :َلاَق .اًهُمَهْفآ مل ةّينَح مل يح وم ما ىلإ دي الل

 ريا عدمسل سل هس مساس
 اوّقي 8 هللا لوُسَر تغمس : :لوقي ةرمس َنبَرباَج تعمس

 يموم»و هع »يل
 :لاَق .٠ امس ْنَع؛ لس اق ءزهب انكدَح- 1

 م 7 يا هشممع م سة سال
 ةعاّسلا[يدَيإ ني: :لوُقَي 88 يتلا تغمس : لوفي ٌةرمس َنبَرياَج تعمس

 اةفلي :عجار]نوُباَذُك

 هاسأ قكعدش هسه مر يف هدر داو ل نيت
 نع« ةَمْلَس نب داَمَح اًنئدَح : الاَق . . جيرسو رهب انكدح- - 71

 َلاَقك «ةئيِدّمْلاَو برب َنوُنوُقَي سانا ناك : لاق . ةَرَمَس نب رباَج نَع ؛كاّمس

 اذنِندي :عجارإًَباَط اًهامَس ىَلاَعَتَو َكَراَبَت : هللا : ف هللا لوُسَر

 .َئيدَمْلا برت يس

 ْنَع ؛كاَمس اًنكدَح ةَمَلَس نب دامح اًنئدَح ؛رهب اًنيدح- “80 7١

 يبأ ىلإ لطب تََبَماَمط لك ذاك قف هللا لوس نأ ؛ةرمَس نب باَج

 َينأك ٠ كف يلا عباصأ ىَريث يح باص ٌعضَيَبوُيأ وُبأ َناَكَك «بوُيأ

 يبأ ىلإ هب تعي لكي ملف « مو حير هيف َدَجَوَف ؛ ٍماَمطب ف هللا لوُسَر
 مم

7 02 
 هيفَرأمَل ينِإ هللا لوُسَر اي : َلاَقَف ٠ لف يلا عباسأر رك هيف رمل «بوُأ

 تسسلم يلإث مْ : لاق . . مون حير هْنمتالَجَو ينإ :لاَق . كعباصأ ٌرثأ

 علام :عجاردللمْلا يني : :لاق ؟الكأ

 مصرع ل

 0008 ميكو اح ب

 ١ الايس ا « يئاطلا قرط نب ميمت

 يا ةاَرابَت اهب َدْنَع ةكئالملا فص امك َنوُفصَالا : 0
 ملا هع و ف يس سو له هل

 فوفصل «(نوسني) لاَ ؟اًهيَر دع ةَكئآلَملا فصَت فِيكو هللا َلوُسَر

 3000 :عجارفّصلا يف وصارت , ىلوألا

 ََنَع «بَرَح نب كاّمس َنَع «ناَيفْس ْنَع ؛ « عيكو اًندَح- ١10"

 رد م سا ممل

 خو ءانضق ف يلاةاَص اتناك: َلاَق . ةرمس نب رباج

 [١٠هم :عجارإ( ٠١ 7/ )دمت

 [قحاللا ثيدحلاو قباسلا ثيدحلا نم ّقْفَلم] انَكدَح- ١4 ١

 «عفار نب ٍبْيَسْمْلا نَع ؛ شَمْعألا انثَدَح « عيكو اَنئدَح - ةفلقلل
 معمر

00 
 ف هلال وسر اَنيلَع َلَخَد : :لاَق ٠ ٌةَرمَس نب رباج ْنَع «ةَقرط نب ميِمَت نَع

 اهئاك مكيديا يمفار مكر يلام : :َلاَقَف . ةالصلا يف ايدي يعفار نحت

 [مللحال :عجار]تًالصلا يف اوُنكَسا « سمش ٍليَخ باند

 .نوُقرَمتم قلح نْحَنَو َدجْسَملااَنيَلَع َلَخَدَو : :لاق 535

 ةقلحكل عجاناتيزع مار يا :لاَقف

 ادق لون دلغ سا : لاق سوني
93 

 كح ينكي اَمّنِإ سمه ٍَِِح باد هناك 50 لايام
 هس مس سس سي سس سل إس

 راَشأو «هذخُف ىلع ُهنيِمَيََضَوَو ءاَنَكَم َلوُشيْنأمُكَدَحَأ يفكي الأ

 اةفلحلا :عجارإهلاّمش نَع نمو هنيمُي نَع نم «هيخأ ىَلَع ْملَسُي «هعيصأب

 نع ؛برَح نب كاّمس ْنَع «“ «كيرش اَنئَدَح « عيكو انْدَح- م
 هع

 يف ُهَلماقيالو 8 هللا لوُسرل دوي كيم : لاق. ةَرُمَس بر باَج

 11١١0[ :عجا رانيديعلا

 معو
 .(ح) كيِرشَو ليئارسإ انئدَح « عيكو انندَح- 1 14

 نأ «ةَرمس نب رباَج ْنَع «كاّمس ْنَع « «ليئارسإ انئدَح : لاق .جاَجَحَو

 0 راس ةيصس سي م لا
 يبن هيلَعَلّصُي ملق ( يَا دْهَع ىَلَع جاَجَح َلاق) هَسْفَن لَك الجَر

 [؟١١٠1 :عجارإت

 نب رياَج ْنَع ءكاّمس نع ؛ «ليئارسإ انثدَح «عيكو انندَح- 6" ١

 [0105: :عجلرادسج وَ هنو ةماعلا ةضْي لم آر : َلاَق .ةَرمَس

 ْنَع «بْرَح نب كاّمس ْنَع أ :ناّيفس اًنئدَح « عيكو اَننَدَح- فلرلدلا

 ىّنَح ادق ىلَص اذِإءالَصم يف 'سلجَي اك قف بلا «ةَرمس نب باج

 اة .ه :عجارإءانسح سْمستلاَمَّلطَت

 رياَج َنَع «يبلاَولا دلاَخ يبأ َنَع ٠ ءرطف نع ٠ «عيكو اًنئدَح- 7 4"1/

 ذأ :قيتاوملرسألا اذهل : : هللا لوس لاق : :لاَق . ةرمس نبا

 . شير نم مهلك «ةَميلَخ َرشَع انا موُقي ىَتَح ءايراَم



 نييرباَج ْنَع :كمسع «نايفس نَع ؛ ميكر اكد

 ملم .عجر]هتبطُخ يف كي ناك قف يبلا نأ «ةَرمَس

 ماسصا»
 نب رباَج ْنَع «كاّمس ْنَع «نايْفَس نع ؛ عيكو انئدَح ١8

 هش اهمال م ادهن تسارته# 53 100
 ءنآرقلا نم تاو نيت َنِيِس ليلك ف "يّبلذأ «ةَرمَسس

 ملقم :عجارادصق هيطحَر ءادصق هئالص َتَناَكَو

 نيرباج نع «كامس نع «ليئارْسإ نع «عيكو انثدَح- 6 ١
0 

 مالم :عجارايباَذك ةعاسلا يدي نين : ك8 هللا لوُسَر لاَ : :لاَق .ةَرمَس

 :َلاَق ,كاّمس ّْنَع «نايفس نَع نسخ دبع انكطَح- ”؟ أ

 سل حملا ا لتس اذإ 8 هلو :لوَُيةرمس َنَرباَج تدع

 سْمْشلا مَقَت ذكرت [ىتح وأ «ةاَسَح سلا 1 ا ىتحمآلَصُم يف

 افي :عجار]ءاّنْسَح

 باج نَع «كاّمس ْنَع «لايفس نَع نتخرلا دبع الحس 1
ًّ 00 ِ 

 0116١[ :يجار]دصَق يكلَصَو «ًنمق طخ كن َداَكو 0

 دْبَعْنَع َناَيْفَس ْنَع «يدهَم نب نَمْحَرلا دبع اندَح-[ 161

 ا يلا ىلإ يباوانآت فج : َلاَق . ةرمَس نب رباج نع ٠ ِرْيَمَع نب كلما

 َلاَكَمت اريمأَر شع انا دوُكَي ىّتح انلاَصرمَألا اَذَلاَيال لودي وهو

 :عجار]ٍ يرق نم مه :َلاَق :َلاَق اقام: يبآل تلق :اًهْمَهْفآ مل ملك
 [مللذا

 «كاّمس ْنَع «كيِرَش اَنكدَح «ِنَمْرلادْبَع اندَح- 4 ١
 َسَلَج كف يلا ىلإ انها اان : لاق .ةَرَمَس نبرباَج(158/6)ْنَع

 000 :عجار] يهني ثيح اًندحأ

 .(حاداَّمَح ْنَع «ِنَمْحرلا دبع ان “هه

 رباَج نع «برَح نب كامس َنَع ؛ ةَمَلَسنْب دامَح اَنكدَح : لاق ره

 :عجارإدلج َُكذيملَو ؛كلاَمَنْيرعاممَجَر هللا لوران سر
 [لل

 ٍشَمْعألا نع نايس ْنَع «يدْهَم نب نَمْحرلا دبع انثدَح- 8" ١

 يلا نع «ةرُمَس نب باج ْنَع «ةقرط نب ميِمَتْنَع ؛ عفار نب بْيَسُمْلا نَع

 لأ ؛ةآلّصلا يف * ءاَمَّسلا ىلإ ْمُهَراَصبنوُمَتريماَوفأ يهل : لاق .
 اندنه :عجار]مهّْيَلِإ عجّرَت

 يبأ نع ءروُصُم نع «ليئارسإ نع ءِنمْحرلابع اند, 60/
 انآ تلعب 9 هللا ل وُسَرلاَق : :َلاَك .ةَرَعَّس ِنْبِرباَج ْنَع ؛ يبلاول دلاَخ

 [امقاله :عجا ؛ر]نيئاَهك ةعاسلار و

 ْنَع ُةَدئاَر انكدَح «يدْهم نب نَمْحّرلا دبع انْندَح- 168 ١

 نأ ءا يبل نع رس ِنْبِرباَج نَع ءروك يبأ ٍْبِرفَج نَع ؛كامس
 يف يلصق :َلاَ .آل :لاَق ؟مّنلاموُسُن نم أّضَوَتآ :لاَقك .هانآالجَر ديه ممم

 مو جار ناك نس 20 سب معَ

 نع «كاّمس ْنَع :ٌةدئاَز اَنْئدَح ءنَمْحرلا دبع انُندَح ١١١4

 ءاًئاك نيل اذه حربي لامة يبل نأتي لاق . ةرمَس نب رباج
 # سل هاما 9 30

 [51149 :عجارإةَعَسلا َموُقَت ىَنَح «٠ «َنيِملْسمْلا نم ةباصع هْيلَع لاقي

 كاّمس نع ٌفبعش اًنيدح «يدْهَم نْب نَمْحرلا دبع انثدَح- ١

 :ةرَم لاول يَا تْعمَس : لاق : ةرمَس نب رباج ْنَع «بِرَح نبا

 :عجارإةَبط ةَنّيدَمْلا ىَمَسس ( يلا «ةَرمَس نبا يني ءارياج تطمَس
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 نع ؛كاّمس ْنَع يعش اندَح ءنَمْحَرلا دبع انثدَح-[

 وْحَنَو « ىَقَْ اذِإ ليلا ءرصمْلاَو رهظلا يف د ارقي ف يَا ناك : لاَ . رباَج

 ا :عجاراكللذ نم لوط حبصلا يفَو كلذ

 نِيداَمَح اد :الاك. ناَفَعَو نَمْحّرلا دب انثَدَح

 نسوي ني سال هئيدَح يف داَمَع : لاق ءكاّمس نَع« ةَمْلَس

 ءاّمّسلاب ءِرْصَمْاَورهظلا يفأ أري 88 هلا لوس

 اقنع .عجا راه وحن و 2ك راطلاَ و ءاَمّسلا 7 2 وبلا تاذ

 .روسلا نم اًمهوْحَنو :ناََع لاك

 نب دامس نع ٌقبعَش انندَح - رم نب طم ناار اد

 ,ر َناَك : 26 ةَرمس نبرباج

 لوك

 000 7 ٠ هير ةيدَمْلا ى لس تقل

 هم او هالو

 ام: 0 َلاَق . .لاقاَم يلع يفَحَ يكل

 ملام :عجارأ شيف نم مهلك : : لاق ؟لاَ

 ملمع م رن هرعادلا
 .ةرمس نب رباج نَع «كاّمس َنَع ؛ «انّيعا نب رمع انئدَح- ؟ لع

 رواسب م
 اةننيدب :عجارأمئاق لإ بطي هللا لوسيا اَم :

 هع
 .قاَحْسإ يبأ ْنَع بش اًنأبْنأ 1/7 وان نب ميكس دحام

 ىلإ انوَكَش : :لوُقَي ايت
 ما

 علام 0-5 هللا لوْ

 . رهظلا يف يدي :ةبعش لاَ

 يبان نابي انكدَح «يصلحلا شايع نب يلع انئدَح- 1 137/

 نب هَلادبَع ينكدَح : يرهلا لاو لاَ بيش أبن ءنايلا وُبأو حّةَرمَح

 نب باَبَح هيأ ْنَع « بابن هلل دبع « لكوكب راَحْا نب ب هّللا دّبَع
 هلع من عل

 :لاَكدَنأ ءاكف هللا لوُسر عماري دهس دق اكو «ةَرهز يلب ىلوَم را



 ءالكا# هللالوُسَم ٠١( 8/8 )مآل ةكيك يف قف هللا وسرت
 :لاَقك .بانَخ ُهَءاَج «هنآلّص 'نم ف هللا لوتس

 َتّيَِص كير اَم لص هللا تصدق , يّمأَو تْنأ يبأب هللا لوس اي

 ُتْلأَس ءِبَهَرَو بْعَرُةآلصاَهَنِإ لجأ : قف هللا لوُسَر لانك ؛ اًموح

 هع ل يو ساس ص اص

 ءرْجَفلاَعَمناَك ىَنَح

 يم قمر م .٠

 0 و ينمو « نيت يناطغاق لاصخ ثآلك [اهيف] ىَلاعَتَو كرات ءيير

 َمَمَألا هبكلهأ اماني الأ ىَلاََتَو كَراَبَت «يّبرتْلاَس

 هع :لَجَوُرَع؛ يّيرتْلَأَسَو ءاًهيناطَعأَ
 ك0 أولو

 ةردتتا]اهينعتمف ٠ اميِشانسي الان ىَلاَعَتو َكَراَبَت « يبر تلأسو اهنا

 ةفلسما

 عمم شايع يلع : .ةولي إ نس ١ لاق هلا دبع اند

 كنس مَ 0 لاق 2 لاق . ةكراَح ْنَع
 6 كل هع

 [مبامجا م ؟16اب ؟16+ ةرظفل] .هتييمَتَل َتْوَمْلا مُكدَحأ يمي :لوقي
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 :باَهشْنْيلت عم نع يا يللا

 عمق
 ممالك إىل. هلم يذا لشي :لاق نَح5أ

 َلوُسَر اي : لاق باج + «هتالتص نما هلل ورمل ةرجَْفْلا

 ةقلسلف

 م سمع رع دع ما رخص

 .ناَمْيَلَس ْنَع « ةبعش انئدح «ِرَمعَج ْنْب دَمَحم انئدَح-[ ٠/٠1

 ءاًياَبَح اَنلأَس :َلاَك رم يِبأَنَع ,ثدَحي ريمع نب ةرامع تعمس :َلاَق
 مك نين مق :َلاَق معن : :لاق ؟رهظلا يف اري هللا ٌلوُسَرداكأ رىااعع

 انفك ا ف ف ف :رظنا ]هتيحل ص ارحب :لاَق ؟ن ومّلعَت

 رو مره دو
 سيق ْنَع ْنَع ؛ليعاّمْسِإ انَدَح «(دييعانْب دمحم انكدَح- فىدسف

 هل نر رى ماس هسا م
 ةدرب سوم ةَبعكلاٌلظ يِفَرُمَو ا هللا َلوُسَر انآ : لاق . ايش نع

 :َلاق ءرصْنَتساَو انل ؛ :ىَلاَصتو كرات هّللاٌعذا « هللا لوس اي: اَنلْعَك هل

 ل ل ني مك نَماداَك دق :لاَقق ريمي ,ةثول محا
 هر عطا ا

 اًثْمأبطشْمُيَو «هنيد ْنَح هُفرصَياَمقشُيَ هسأر ىَلَع عّضوُيم راشنملاب

 شله ميا بطال مّن م مظَع نود ام ديدحلا

 ىلإ ءاَمَنَص َنْيباَمبكأرلاَريسُي ىَّنَحَرْمألااَنَه «ىلاَعتو كرا للا

 مُككلو «همَنَغ ىَلَعبكذلاَو ىلاَتت اَعَتَهَللاآلِإ ىَشْحَيآل تْوَمَرْضَح

 راب هديا احب 167144 :رظنا]ن نوُلَجْعَت

 ”تعمس :لاَق . َشَمْعألا تغمس : لاَق . ىّيِحَي اًنئدح-+ فنسف

 1 ماما و
 ل

 ع هلل ىلع بأ بجو ىو ليلة يتق هللا لوس قاما

 ما ع ةمصرعإا را امرا سم راو سه سا# يا

 لكِ ئ بتل طم رجا نم لايعل ضم نان ل 2
 جرح هسا اهب يطع اذنك رمت هيف هن اكيشس دج مل مدح َمْوَي

 اهب يطَتُت نأ 1 48 هّللا ل اوس اَنرمَف «ةسسأر ج مي رح هيلج راَنيطع اذ 74

 0 ها 000111001

 ينعي- اهيدهي وهف
 م2 مق
 كلاش و ءارخاإ جر ىلع لجو

 [9000/61, 71595 :رظنا]- اًهينَمِجي

 ريم نب رام نَع 0 000 اننافرلا

 ا :عجارإهتيحل بارطتماب : لاَ ةرمتل ريا يا

 :َلاَق . . سين نع ءدلاَخ يبأ نبا انْندَح «عيكو اَنندَح ١

 ٌلُك يِفُرَجْؤُيْملُْمْلا : َلاَقَق . لاا يهوه باب ىلع الح

 الك :لاَكو ؛هنطب يف اب ىَوتا دقو باَرثلا اذه يف لعجَياَم لإ )يش

 :رظنا] ٠ هباتْوعَدَل تْوَملاِبَوُحْدَتْنأاناَهَ 8 هللا لورد

 اةففكس لا في

 نام رواة
 ْنَع :َتاَّيفْس نع ءنَمْحّرلا دبع اَنثَدَح 6/١

 ربا نكن لبق : لاَ .٠ باب ْنَع ِرَمْخَم يبأ نع ؛ةَراَمُعْنَع « شمعألا

 متلك ءينيأب لسق .. محل: :لاك ؟رصَمْلاو رهظلا يف أرْثَي ٠١( /هزق

 ل :عجار]هتيحل بارطتطاب : لاك ؟كلذ َنوُرْعَت
 سس مم

 اعدم 5 م سةور ماع ريم يهم ع فل
 :لاق ا .ناميلَس نع يعش اًنكلَح ءرقعج نباو-؟

 لل ا

 اةفلعُم :عجارإماعم . . .ةرامع

 مني س خا ه6 لا

 :لاَق .ٍرَمعَج نباو حلايفَس نَع ؛ ,نَمْحرلا دبع انئدَح- 1 111/1

 :لاَق . باَبَحْنَع ءبْطَو نْب ديعّس ْنَع «قاَحْسإ يبأ ْنَع يعش اًنبدَح

 :عجارإتالّصلا يف يني اًناكشأ اَمَف ء اضل ةدش اق ّيِبنلا ىلإ انوَكَش

 عملست

 سوس عظام سا نم

 . اًنكشي مل :رقعج نبا لاو

 ْنَع «لآله ِنْبِديمُح ْنَع «بويأ انآ ؛ ليعاَمْسإ انئَدَح- ١

 َةَيرتاوُلَخَت : لاق كركم جروح ماك «ِسْيَْلا دْبَع نم ٍلُجَر

 ْدَقَل ِهّللاَو : 0 اوُناَقَك ٠ اجي ارعا باح لادْبح جر

 :لاق ؟ هللا لوُس سر حاس بان نبل ارث . ينور
 2 ه مب

 ما ريب »# ل ورام - 6م

 ةَقفَركدمنأ © كلون تل طش . معت : : لاق ؟هانمدَحَت

 اًهيف يشاَمْلاَو «يشاَمْلا نم ريح اًهيفمئاَقْلاَو ؛مئاقلا نرخ اف دعاَقلا

 لاقل َلوُثَملا هللا َدْبَع كك لا تكد إف : :لاق «يعاّسلا نم ريَخ

 تغمس َتْنأآ : :اوُلاَك٠« َلتاَقلا هلا بح نك الو (لاق الإ همك الو : بوُبأ

 . محل :لاق ؟8 هللا لوُسَر ْنَع ههَدَحُيكييأ نم اذه

 رمش سا سا لا ا لال طعم ماس 0
 ٌةلاّرش هنأ هم لاَسَ «هّقلع اوُبرَصَف را ةّمْض ىَلَح هوُمَدَقف : لاَك

 اةفدعغا :رظنازاهنْطَب يف اَمَع هدلو مأ اوريو كذبا ام لْعَت



 نْبدُحْنَع كَمْ اَنَح ءرْضَتلاوبأ اَنندَح -48
 2 ع و معدوم هلل ع

 ََ دبع كتل :ل َلاَكَو- قرفتي مك ينعي كذبا م : لاق هنأ آلإ هوحت .٠ .لآله

 [1/4 :عجار] . اضيأ نهب : لكك تالا هللا

 00 ءعةمو

 اَم د كب ل :لاَق . برم نب ةئراَح ْنَع

 مس ماه ع
 دْهَع ىلع اًمَمْردجأ اَمَوُتْنُكْدَنل تقل اَمءآلبلا نم يقل اَدَحأ ملأ

 َلوُسَر نأ الوكو الانيمي اذَه يحن يف يلو كف هللا لوُسَر

 مالم :عجارإهنينمَتَل «توَمْلا ىنمتت متن نأ ىَهن . وأ انه هللا

 .(ح) شَمْعألا انَدَح « ةيواَعم وب نأ الح ١181

 تلق : :لاَق .٠ (مْعُم) يبأ نَع «ةَراَمع ْنَع ' «شمعألا اًنَبنَأ ءريمث نباو

 . هلال اناك له بابل

 يبأ ْنَع ءشَمْعألا نحنا اَنآبن « قارا بعاد" 5-5
 «ةّكمب انيق تنُك :ترألا وب ب اّبَح لاق :َلاَق . .قورْسَمْنَع ؛ ىَحضلا

 تجف مارد ِهِيَلَع يلاتمَمتَجاَك ٠ لاو نب صامل معآ نك

 رفا هللاو “تلق : :َلاَ «دّسَحُسِبَرثكَت ىَ مَ كيضْفأ آل : َلاَقك .ٌءاَصاَقتآ

 .دَكَوَو لاَم يل ناَكتْنعُب اا َلاَك . تمكن ىَتَح 8 دمحم

 يذلا تْياَركآ> : ىَلاَصتو كرات هللا كرا ٠ الف يل كلذ ُترَكَدَ :لا

 ل ةرظنا]4اًدرَا َّمَلَب ىَتَح (ادلوَو هلام يول :لاكو اا

 يل ماس

 نب سيق نَع ءدئاَخ يبأ نب ب ليعاَمْسإ انأبْنأ «ديزي انثدَح- "1
 عع

 هنطب يف ىَونكأ دقو هدوعت فض ترألا َنْب باح اَنيتآ : لاق . ان

 .هب توعَدَل «تومْلاب َوْعْدَت نأ اًناهَ 8 هللا َلوُسسَر نأ الل : َلاَقَق

 ايدل مههصقت مك اوم نا : لاق مّ «٠ يشار لعل

 يني ناك : لاقل باري آلإ اًعْضْومهَلَحَتالاَمْمُهَدْمانبصأ إو ايش
 ةقوشم ل6

 يف ُهُلَعَجَي ِءيَش يفآلإ ؛ اهلك هدققك يف روي ملسملا راه اطئاح

 ا :عجارإباّرتلا

 ين لرب دسوتس وهو للا لوس ىلإ وك لاق 75

 ّسَْلَجَف انك ىَلاَحَت َهّللاٌرِصْنَتْست آل « هّللا َلوُسَراَي : :اَنَلقَك ٠ ةَبعكْلا لظ

 ىَلَع ريِشانَمْلا لحج شخ كاك لو َلاَقَك .ُههَجَو ا رَمْخُس

 َكَراَبت هللا سلو .هنيد ْنَع كلك ُهفرصَياَم « نْترفبقرَيف .هسأر
 ل «توَمرْطَحَو الص َنيْياَمبكأرلاٌربسَي ىَنَح يْمَألا اذه «ىَلاَعَتو

 .همّنْغ ىَلَع بنذلاَو (111/ ىَلاَعَتو كرا هللا الإْفاَخَي

 [؟18ا/1:عجار]

 | :عجارإمر دو

0 

 راض م م سا سمعه مرةلرو
 هانعم رَكذَف ٠ . .ليعاَمْسِإاننَدَح « ديزي نب دمحم اَنئدَح ١ انوي

 همظَع َنوُداَمديدَْلا طاب طْسُيو اني ايدل مُهصت مل : َلاَق هنأ الإ

 [2139/1 :عجار] . * يش هنيد نع هفرصَيآل بسصَعَو مخل نم

 ْنَع «َقاَحْسِإ يبأْنَع ؛ شَمألاانَدَح «ميكو انئدَح ١-

 يف باح ّجَرَخ: ْتلاَق .٠ باّبَحل تْنب نع ؛ «(يشناقا ديرب سحر دبع
 سم

 ولا ني بانَحا ثيدح
 10 هت دن حس 00

 أ ملحم#)

 َناَكَف اكلي بلطي ناك ىّنح اصاب هلو اكو «ةّيرَس

 اَهلَح باب مدقق :خسلاق .مَقطَ ىّتح لمَن اكك ا فج يف هلي
 ص ايديا هللا لوس بير َناَك :ٍباّبَحلاَنَلُعَف : :َلاق ناك ام ىلإ اًهيالح دامت

 هم م هوم مرش عا امك 86

 00د الح متت هيك. ءانتنهج ئلتمت ىتح

 :لاَقَف .٠ ا :لاَق ٠ برطُم نب ةئِراَح ْنَع

 .هُتْيمَل توَمْلامُكدَحأ ىّنمَتيأل :هلوُتَي ل هلا لور تمس يثأ الوك
 رم مم

 ّنآلا يتب بناَج ين نإ ءاَمَهْرد كلم ام هللا لوُسَر عم يشي َدَقَلَو

 ملم 1 00

 مل ةَرَمَح نكل : َلاَق . ىَكَب هآر اَمَلَف هنمَكب يأ مث : لاق . ٍمُهَرد فلآ َنيعيرأل

 هيد ْنَعاتمل مرير ىلع تلج اذ 0

 [؟1هنعجارإ 0 فى

 نع سيق اَنثَدَح «ليعاَمْسإ نَع «ديعس نب ىَبحي ائدَح - 84"١<-

 م ا ره
 لظ يف دم سوكم ذئتمويوهَو هلل لور ىلإ وكس لاق . ِباّبَح

 : لاَ .انكرصْنتست 6و٠ ىَلاَعَتَو َكَر راجت هللا امل“ صْنَتسَت الآ : نقف « ةَمَكْلا
 2 احق

 ءاَجِيَك «ضرألا يهل ُرَُْيَحْؤُي مك ناك ْنَمِيِفل جلا ناك د

 ْنَع كلذ هَدْصَياَمَقِن ْيقصنبل يق هسأر ىلع [راَنْلاَمَصوُ] راشنملاب
 ميم هاشم ماس راع مولع

 هدصَياَمَق بَصَعَو محل نم همظَع َنوُداَم ديدحلا طاق طي « هنيد

 ةَنيدَمْا نم بكأرلاَريسُي ىّتَحَرألا اهوا سَ هَللاَ كلذ
 01 م مما أ

 مُكدكل ؛همَنَغ ىَلَع بدلا ؛ ىَلاَعتَهَّللا آلإفاَخَيآل َتْومَرْصَح ىَلِإ

 . 110 عجارإ َنوُلِجْمَتسَت

 نبي كامس نَع ؛ يريشُفلا سنوُي وبأ انكدَح : حور انثدح 4 ١-

 ًترألا نب باح يبأ يسد «ترألا نب ِباّبَح نب هللا دْبَع ْنَع «برَح

 سرر م لع را ل

 5 ءرئطلا المل َجرْخَي انآ ظن هللا لوئسر باب ىلع دول: :لاَّق

 :اَنَلقَف .اوُعَمْسا : :لاَق مت . انعمَس :اَنَتَق .اوُعَمْسا : َلاَقَق نيل َحَرَخ

 نَمَف ,مهملظ ىَلَع مُهوُيُِتالَءاَرَمأ مُكيلَع نوُكَسهّنِإ :َلاَعَف . [اًنعمَس

 [1ا/١1 :رظنا] . هن "ضو ةريل ميكس

 سميص رعي ماع
 ب نَع ورسم ل ناك 2 :لاَك . هاا باح[ 2

 00 يم سدو
 رت ىنَ - كايضقأ ل للارآل َلاَقَق ٠ اضافي لئاو نب صال
 ه ماع دّمَحمي رفْكأ هل هّللاَو :تلْقَك 3 و .دمححب

 هزات لزق .هقط خا لونك و يتم شلاش لأ

 دع ِهلوَق ىلإ «ادلَوو الام نيتوأل : لاو اتاي َرمك يذّلا تيآرقأ» : ىَلاَعَتو

 [؟185:عجار] . ارق انيتايو» :لَجَو

 ءٍملْنُس نع «شمعألا انئدَح «ِرْيَمُت نب هللا دبع نندَح - "1

 نب صاعلا ىلَع يل اكو ٠ اني جرن :لاَق . باَبَح ْنَع «قورسَم نَع

 55200 حم دّمَحُسبَر شكت ىَّح كيطغأ ال : لاَثَف تاَضاَقَتآ هاك د « قح لئاو

 سراج موا هم م اس هيه ملأ عيا هر ةمقاعع
 مث لضم : َلاَك . َتَمبمُثَتوُسَت ىّنح ق دّنَحُمِبْر أ ال لاول



 نييرصبلا دنسم ١١4 هص

 تيياَركأ» ىَلاَعَت هللا َلَرئأَف . َكَفَح كيطغأ ٠ لووك ل دوك :لا َلاَق

 نَمْحَرلا َدْنع َلَخَنا مآ بيلا ملطأ دلو لامني يوأل :لاَقَو انتايآب رك يذلا

 [2147 :عجار] . هيلا هدْيَع

 شمعألا تعِمَسَو : لاق. سيرذإ نب ب هللا دبع انندَح - "1

 اق هللا لوس َعَمانرَجاَم لاق . ٍباّبَح ْنَع «قيقّش ْنَع يوري

 رت انت لم كلم اكو َتاَمْنَم /١1١7( )يمت
 َدَي هيل راَنيطَع اَذإَو هآلجر تدب هَسأر اهب اوُطَع اإةَرمّتآلإ كريم

 اى اَنمَجَو هس اوُطَغ : ا هلا وسر اك لاق «هسأَر

 [15/؟:عجار] . اهدي َراَمتلا مني نما امو :َلاَق
 ومما عل

 نب ةَراَمع ْنَع «شَمْعألا انثَدَح ءةَيواَتُم ولأ اند 71و

 يف اَرْقي 8 هللا لوُسرَناَك لَه : : باح الق : ل .رَمْعَم يبأ نَع «ريمع

 :لاق ؟كللذ َنوُفَتمكُك ءيش "يبق ادم : لاك مَعَ 3 ره

 0157٠[ :عجار] ٠ هتيحل بارطّضاب :

 يق لتشر .ديسل با

 نأ الول : وشي همعمَسَو نط يف اعبسس ىلا دقو هدوعأ اًبَبح تيت لاَ

 سا
 [؟1كب14:عجار] . هبت وعدل «توَماب وعد نأ انهت 88 هلا لور

5 _. 8 
 ةرغلا يذ ثيدح

 هل سس
 يكب نب دَمَحُمْنب ورَمَع يدَح هللا دن دنع اَنّتدَح --6

 يني هللا دبع ِنْب هلا دْبَعْنَع «(يبضلا ديَمَح مح نب ةديبع)اتئدح « دقاّثلا

 ُْضَرَع :َلاَق ٠ هرُصْلا يذ نع ؛ ىلي يبأ نب نما دبع ْنَح "يلا يضاَ
 انكر هللا لوُسسَر اي : لاق .* ُيسَي هللا لوُسَرو ف هللا لوُسَرل'يبارغأ

 شل: ف هلا لوُسَر لاق ؟انين يصنف ؟لبألا ناطْعأ يف حتر ةالّصلا

 ؟ِمَنَقلا ٍضِباَرَم يف يٌلصتلآ : َلاَك .مَعَن : :َلاَق ؟اهموُحُن نم اضَوتآ : لاق
 :لاق ؟اًهموُحُ نمأضَوقكأ : لاق .مَعَن :9 هللا لوُسَر لاَن ما هرعو ريس مل هع

 [15745:عجارإ .ةل

 ٠ه هموم

 يمّلسلا دعس نْب ةَرْيَمْض ثيدح

 ىَيَحَي نب ديعس َناَمْئع بأ انئدَح ؛هللا دنع اًنَثدَح -5
 رو اةهققمو

 نب دمحم ماد, يبأ ينكح «يصالا ندع ناب نيس

 نْبةَرْمَط َنْبداَيزتْعمَس : َلاَك .رييزلا نب رفع نْب دَمَحم نع َقاَحْسِ

 دئاناكو :يدَجَو يبأ يتدَح : لاَ .ريزلا نب ةورع ثادَحي يملسلا دعس

 مش يطل لورا ل :الاق ٠ ٠ هلا لوب نه

 200 00010 لا ره رجا ال

 هللا لوُسَر يديني اَمصَتْحاَ اق «فدنحل ماج نب مَع « عقدي سباح
 > ةحلا نجت : سقم ع

 اَذَه اِرَفَس يف َنيسْمَح َةيدلا ّنوُذَخ : لوي ف هللا لوُسَرانعمَسف ؛ 2

 2و 0 2
 0/0 ! ةرغلا يذ ثيدح

 سا | 0و

114 

 ميم

 ىّنَح هعدأ أل ؛ هللا َلوُسراَيَّللاَو :5 :ةئيبع لوقي لاق . اًنعَجَر اَّذِإ َنيسِْمَحَو
 ىاعمم

 َنوُنْخاَتْلَب :8 هللا ل وسمر لاَق «يئاّسن قا ام نزلا َنمهءاسن قيذأ

 م ليكم : ُهَكلاَقُي ثْيلْن ملَجَرماَقَك .ةئيع ىبأك :ةيدلا
 «ماللسألا هرْخ يف اهيبش ليتل اذهل تدَجَواَم ٠ هللا يِئاَي َلاَقَق ٠ .عومجم

 مقرف :لاَق ٠ ادَغ ريغ مويلا نئسا ٠؛ اًهرخآ رت هلوأ يمر تدر دك الإ

 «َنيِسْمَخ اَدَه اَِرَمَس يف ةيدلا َنوُلْبْفَت لب لاقي هلل لو

 اوثاملك :لاَق هي ةيدلا اوُلبق تح موَْلابلَرَي مل ءاَنعجَر اذِإ نيسْمَح | نيسمخو

 ْمدَلُجَر ماك ؟ة هللا لوس هلْ ذكي مُكبحاَص نبا اوُلاَق :َل ذة : ةيدلا

 8 دل لوم ينيج ىلح لل ه6 لخبر يول
 .ةماَدج نب ملَحْمانآ :َلاق ؟كمْسا ام :ةق هللا لوُسَردلَلاكَسلَج م
 تلك ؛ٍمُكسُسلْفْمالمُهلا ءٍمكَحْسل فتأمل: هللا
 قيال بو كوتا تأ

 3 مربرب ه.يو مم سام 0
 نم ْمُهْنَيِساَلا عدل َرَهظأ امَرهظا هنو هَكَرقَْتْسا دق ل :لوُقك

 اةئثفش :دعس نب ةريمض دنسم يف يتايسو] . (111/7 . ضع

 لا ىلا

 يِبرَي ِنْب وٍرْمَع ُثيدَح
 4« كلا مريع لع

 « يملا داب نب دمحم يندَح ,هللا ددع اًنَتدَح -517
 مساس هاك

 ةرامع نع «ييراَجلا نَسَح نب كَما دب ْنَع «ليِعاَمْسإ نب متاح اَندَح

 ءآلأ :َلاَقَق . ف هللالوُسَراَبَطَح : :َلاَق . يرثي نب ورع نع «ةّئِراَح نب

 َلوُسمراَي تلقت . نم سف بيطب لا * يش هيخأ لامن م ئرمال ل حيألو

 ةَجْعَناهتيقل نإ : لاق اش اَهْنمرزتجأ مَع نبا مَع تيقل نإ تيرأ ؛ هّللا

 [1ههدك:عجارإ ٠ اه الق شيمجلا تبَحب ائزأو ةَرفش لمحت

 "سبأ اهب سي ِراَجْلَو ةَكم نيب اضرآ شيمجلا َتْبَح ينعي : َلاَك

 نب كلَملا دبع اَنُندَح ءِرماَع وب انئدَح هللا دبع اًندَح - ١١14
500 00 00 

 :لاَك ديعّس يبأ نبا ِنَمْحّرلا دبع انئدَح «يراجْا ينْيِنَسَحْلا

 تدهش : َلاَق . يرمّضلا يبي نب ورع نع «ثدَحب راح نب رامعو)

 نم إل لحَيألو: لاك هببطَح مف اكق 6 ؛ سي فيا

 يف يلع قبة ساق لع ىف هاير ٠ هللا

 اهمال ادائآو ةَرْفش لمحت اَهتيقلاذإ : لاك ؟ة”يش كلذ

 مور
 8 َنيِيرصبْلا دئسم رخآ اذه



 راصنألا دنسم يناثو لوأ

 ٍبْعَك ِنْي ين يذلا يبأ ثيدح

 م6 ع - 0 وولع شل عل
 : ل هللا لوس َّنَع فض باطخلا نب رمع ُهْنَع هاَوَر اَمَم (*)

 دمحم نَع ؛هيأ نَع 0 00

 ل
2 

 , نياك يبأ نْب بح نع ايس اند ميكو ادَح - 1"

 ينو انقل: : طر مع ل: د سبح نب نري نب ديس نع

 عش هموم رع
 يق هز خسلا» وقم لتقول لال كل

 ٍ [914037 281401 :رظنا]. 4َلثم أ اهنم ريب تان

 ده 5 هم
 ينعي بيبح يِئدَح «نايفسس نع «ديعس نب بحي اند - 0 ١

0 
 :رمع لاق : :لاَق . هت سابع نب نع «ريبج نب ديعس نع « تبات يبأ نبا

 نم َتْدَخ  :لوي يبأو يبأ لوق نم مدت َّنإو ءانؤرثأ ي و « اناضفأ يلع

 زأةيكنم غسان : لوفي هَّللاَو ُفُحَدأالَف ف هللا لوُسَر مق

 [014..:عجلر] . هس

 ةّس يف ديعس نيم يئدَح «[هللا دبع اًنَدَح] - 71

 بيَح نع « شَّمعألا نَع ءِرِهُْس نبا يلع انئدَح « نْيئامَو نيرشعَو تس

 دع
 همم اَنبَطَخ : لاق . سابع نْبا نَع «ريبج نب ديعس نع « تبان يبأ نبا

 ُهْنَع ُدَللا يضريِبأو ءاناَضْفأ يلع : َلاَقَق .٠ ل هللا لور ريثم ىَلَع

 ف هللا لوُسسر نم عمس ا.ه اذإو ايش يبأ لوق معدل انو انف

 أ دعب لرَتدَكَو هللا لوس نم تمس امد آل : وينو ءءايشأ

 5 ٠عجار]. باّتك

 نب يبأ نع .يراصنألا ّبوُنَأ يبأ ثيِدَح (*)

 ها ميسور
 يا لما ديس ضب 35 ؟

 :تلق ٠ ل هللا لورنس : َلاَق ٠ ُهئدَح ا.يأ نأ «بوُيأ وبأ ينربخأ « يبأ

 ضَوتيَو هلم ةآرَملاس سامي : :لاق ؟لِْثُب الق هلأ ٌعِماَجُبلُجرلا

 اةقليلا ف نوفل 6 :رظنا] . ىَلصيَو

 ًْنَع درس فانا: لك ا

 [2140* :عجار] ارز امرك د

 7045 ص 0 00 057 9

 ديد بمر صالإاو
 طحين - 2146

 « يللا هلْوّقب ينعي - يلَمْلا نَع « «يلَمْلا نَع «يبأ يكد : لاَ .٠ ورع نبا

 يتأي يدل يف طف هللا لوُسَر نع ؛ بنك نب يأ نع - َبوُيأ يآ يلَمْلانَع

 ماَهْنَع فب اًنئدَح : لاق .

20100 
جار] ] . اضوتيو رك 5 لسْفَي لزني ال مث هلهأ

 [1140 :م

 .ةقث نع .ةقث ؛ئيِلَمْلا نَع يلمْلا :يبأ لات :هّللا دْبَع َلاَق
 ممر عام

 َرَمْعَنْب هللا دابع يئدَح : َلاَق . هللا دبع اًنَقَدَح - "51

 .هيبأ نَح ةَوَرُع نب ِماَشه ع دين دَمَح اد : لاك. يريراوقلا

 تقلق : :لاَق ٠ مورلا ضرأيَوهَوثيِدَح دير نب بوي يِأ نع يتب َلاَق

 َعَماَج اَذِإ :َلاَك هلا لوُسَرانأ بْمك نب يبأ نع « ينّكدَحَف بول ابآ

 :غجار] ضو م هضم ةآرملا باص ام ٌلسْفِيل لسمك هتآرما لج لا

 م

 بك نب يِبأ نع ,تماصلا ِس ةَداَّبَع ثيدَح (4)

 اًنَرْبْخأ :َلاَقُداَّمَح امدح :َلاَق .ُناّفَع اًنتَدَح :َلاق 5-5717

 : ِهّللا لوُسَر لاق : لاق بْعك َنْب يبأ نأ ؛ةدابع نَع «سنآ نع «ٌديَمَح

 ملومل للكمل رزوشم لول 148ه نظنا] فيرخأ ةَمبس ىَلع نر لن

 ُدْبَمُح انَربْخَأ :َلاَق .داَّمَح امدح :َلاَ اقع اتضح 0١8
 هّللا لوسر ينأ او: : لاق بْعَك َنْب يب انآ ؛تماصلا نْب ةدابع نَع « سنآ نع

 اهينآزثأ : اق اَهَعاَرْفأدََم :تلْقَق . يب ةءارق رح رح اَمآرْثآَو :ةيآ تؤ

1 
 جّلخَتاَم . ؛يِبألاك ذك اك اهيا هلا تلق لاسر

00-0 000217 
 قا نأ يعي: َلاَق 0 1690507 يفرلل ال هللا

 دي عيشهم اَجَواَمَك َدلا ْبَحَدَق يردّص يف هدي برع . اَدَكَو ذك

 هل ادق
 َلاَقَك ؛مالَّسلا اًمهنلَحٌليئاَكيموليرْبج يناثآ : : هللا ٌلوُسَر لاكن

 ىَلَع ارا :لاك .هذتسا : ”ليئاكيم لاَقَف « فرح ىَلَح كرا أفا :ليربج
 فاَشالُك : َلاَق . فرخأ ةعبَس علب ىَشَح تس : َلاَق ءنِيقَرَح

 [7111/ :عجارإ . فاك

10 

 . بأ نأ سئآ نع ءدّيَمَح ْنَع «ديعس ْنْب بحي انئدَح - "14 ل

 َركذَ ل. .ةيآتأرق يثاآلإ ُتسَلس ذم" يش يردص يفاكلَحاَم : َلاَك

 [16 ٠ :عجار] .ةداَبع هيف ُرْكذَي ملو ثيدحلا

 همدةدو

 :ٍبْعَك نإ يبأ نع ٠ يبسودلا ةَرْيره يبأ ثيدَح (4)

 ةييش يبأ نب ركبوبأ يكدَح : لاق هّللا دْيَع اًنَقْدَح - "51
 وع دع مةوة مع
 وبا اندح : اق ءِريمُت نبا ثيدَح ظل اَدَهَو ءِريمُت نب هللا دبع نب دمَحْمَو

 «بوُقْعَي نب محل دبع نب ءآلَعْلاِنَع هرمْعَج نب ديمَحلا دبع نَع «ةَماَسُأ

 ام: ة هّللالوُسَر لَك : لاق بدك نب يأ نع « ةريوه يبأ نع «هيبأ نَع

 معبسلا يهو «نآرلا م لم ليجنإلا يف الو ةاَرتلا يف لَو رعاك
 00 ع 5

 .لآَساَم يدّبملَو « يدب نيبو ينيب ةموسقم يهو «يناَنَمْلا



2010 

 :َلاَق تطول يك :لاقق : هللا دْيَع اَنَتْدَح- 5
 ء«نَمْحرلا دبع نب ءآلَْلا نَع ءرقعَج ني ديما دبع نع :ةَماَسأ وأ اًنندَح

 5 48 هلال لاق لاق ٠ بنك نبأ نع «ةريَره يبأ نع ؛ هيأ نع

 يف لَو ليِجُنألا يف الو روُبرلا يف الو ةارْوّتلا يف لأم ةَروُس د كمْلع
 بالا كلدك نم رح الان جرين :لاَق . ىَلب : :تلق ؟اًهلْم نآرقلا

 ينئدَسُي ل دج يديده هللا لوس مم اهَمَلَعَت ىَنَح

 يتلا ةروّسلا ٠ ءهّللاَلوُسَر اي الق ُهيركدَف :لاق ٠ بالا برق ملي ىتَح

 :لاَق . باّككلا ةَحتائب ارق ؛ يلصُت تق ذرفت فيكَ فكَف :َلاَق ؟يل تل

 .دعَي تيتوأ يذلا ّميظمْاارُْلاَو يناكملا بسلا هو .. . يه يه

 نَع ؛يبأتلاّس :هّثلا (9١1/ه)دْيَع :لاَق
 ليس ىلع العلا مدن ٍحلاَّص يبأ نْب لْيِهَسَو محل دْبَع نب ءآلَعْلا

 .ءوُسب لَا َكدَدَحآ َْمْسأ مل : :لاَقو

 .ءآلعْلا نم يَ ْبَحأ حلاَص (يبأ نب ليهس) : ِنَمْحّرلا ديَعوبأ َلاَمو

 بنك نب يبأ نع (عفار نب ةعاقر) ثيدح (4)

 راو ريم انطَح :لاق مارب ىَبحَي اح :لاَق 7141
 يبأ نبرمَْمنَع « بح يبأ نبدي قاس نب مَ نَع سيرد

 ةعاَقر : ربح يف يمر لهي نم « عفاَر نْب ةَعاَقر نْب دبع نَع 6 ٠
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 تباكَنُبدَيرانإهكليقك .رمع دنع دنع تنك : لَ يذق اكو عفار نب
 كر خر سام ع

 يذلا يف (هيأري َساَّنلا : هئيدح يف ريم لاق) دجْسَمْلا يف َساّنلا يَ

 ءهسْفَكَودَعاَي َلاَقَف . هب ينأق هب [يلع] لجْعأ : َلاَقَك .لي الو عماجُي

 ام: :َلاَق ؟كيأرب 8 هللا لوُسر دجْسَم يف ساّنلا يت انآ تذل د وأ

 ؟َكَسوُمُع يأ : لاَ . .8 هللا لوُسَر نع ٠ ينموُمع يندَح نكلو ؟تلع

 [رمع]تقتلاَق (عفار ني ةَعارَو بوُيأ واد :ريهز لاَق) بْمَك نب يبأ : لاق
 اذه َلوُقَياَم : هئيدح يف ٌريَهُز لاَكَو) ؟ىَنَمْلا اَذَه لوُقَي اَم : [داَقق] يَلإ 52

 هن مَنلأَسَك :َلاَق . هّللا لوُسَر دْهَع يف ُهََْ انك : تلت (؟مالثلا ررقس م ارو
0000 

 . لست مل ءهدْهَع ىَلَعُهلَعَْتاَُك : لاَ ؟ه هللا َلوُسَر

 َنمآلإ وكيل ءاَمْلانآ ىلع سانا (َوَمِصْآَو)َسَّنلا مَمَجَف :َلاَ

 ٌرْواَج اَذِإ : الا ِلبج َنْيْداَمُمَو ءبلاط يبأ َنْب يلَع ؛ يجر الإ ءءاَمْلا

 نإ «َنيدمْؤُملاَريمأ اي: يلَع َلاَقَك : َلاَق .٠ سلا بجو دقق ناتخلاناخْلا
 ويوم

 معا: َتلاَقَق . . ةصفخ ىلإ لسا ا هللا لور جاوز اذهب سانا مَع

 ٍلسفلا بجو لاخلا نالوا اذإ تلاقق قلاع ىلإ لست ل

 ” يو كمل لذب
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 ,ةَيَش يبأ نبا ركبوُأ اندَح ؛هّنلا ددع اًَنَتدَح 7-41

 نْي زيلع َقاَحْسإِنْب دمحم ْنَع ؛ ىلعألا دْبَع نب ىلعألا دبع ند

 نع« عفاَر نْب ةَعاقر نب دبع نع ؛ يح يأن رمعَمْنَع « بيبَح يبأ
 مس

 رامدس ظلم عد
 .ءاَتعمَو وحن ركَذَ ؛هيبأ

 نبع .هللا ا دبع نب رياَجُيدَح(©١
 0 يس كوس مق سا

 هن ةيط يبارك و ف :[هّللا ددع اًنََدَح] - 060

 معد يو
 «يرتنشألا هللا دبع بوق انئدَح اسر اًنئدَح دس هلا

 :لاَق . بْعَك نب يبأ نَع ؛هّللا دبع نْبِرِباَج نع ؛ يرجي ىسيع انندَح

 ام :َلاَق لَم ةلّبللا ْتْلْمَع هللا لور اي : لاَ ف "يّبلا ىلإ[لرءاَج

 اني لصق ءارذتالورقت نإ يلى «رلدلا يف يسون :لاَق ؟َوَه
 اًضر ُهَتوُكَس نأ انيك : لاك. لف يلا تكف : َلاَق .ريَوْلاَو ابناَمكتيلصَ

 .ناَك امب

 ماع عع
 فُسوُيْنْبحاَجَح اَندَح اهلا دْبع اًنَتدَحإ - 111

 نع «رباج ْنَع نايف يبأ ْنَع «شّمعألا نع ةّيعش نع ةَباَبْش اًنئدَح

 . هاوك كَ يبنلا نأ ؛ بْعَك نْب يب

 . بْعَك نْب نأ نَع دعس نسب دهس ثيدَح (*)

 هصعل ص سرا ار عر اس عزل السر ل
 :َلاَق ٠ يرظلا نع سْنوُي انآ َر مع نب نامل اَنئدَح - "1 1/

 يف ةرَعسْمَحْنْباَوُهَو 48 يَا كرد دك ناكو «يراصنألاَلهَسَل

 اّمْلاَنمهاَمْلا ونوم اوُئاك يلا ايلا نآ ءبنك بيب ينَدَح : :هنامز
002 

 اَنَرَمأَم «ٍمالْسألا لَوأ يف اهب صخر هللا ٌلوُسَرناَك كّصْخُي

 [1111111 111111471 1ك :رظنا] . اًهَدْعِب لاّستغالاب
 سلا مس ما سا

 سبا ينعي هّللا ُدبَع اَنْ «َقاَحْسِإ نب يلع انَدَح - -71

 ِدْئَسِنب لوس (115/9)ْنع «يِرْطْرلا نَع ؛ سوي ينربخأ ٠ «كّرابملا
 ينكدَح : :لاَق ٠ كس ةَرطَعَسْسَح نيو بلا لَرأ دقو «"يراصْألا

 املا َنمُهاَمْلاٌمِهلوَك يف اهب توُتْياوُناك ينال ؛ بنك بيب

 لاَسالاب انرمأْم ش٠ ٍمالَسإلا لأ يف اهب صخُأ ناك ةّصْخُر

 [51117 :عجار] اَهَدَعَب

 سنوي ْنَع «كَُراَبمْلا نبا انندَح ءديلولا نب فَلَخ اًنئدَح - فلم

 .هوحَن . . . .يِبأ نع ؛لهس ْنَع « يِرْهَزلا نَع

 [91417 :عجار] . وحن داّنسإلا ادَهِيَرَمْعَم ينَربْخأَ : كرابملا نبا َلاَق

 ربا لاق :َلاَق جيرج نبا انآبثآ ءِرْكي نب دمحم انئدَح - قفاقف
 م ا عوعال 001

 َيّنوُثنيح دنس ةرظَع سْسَح علف اكو دنس ربل هَسلَق باهش

 . . بنك نب يبأ ينَربخأ نم َعمْسو يبل

514117 

 :عجار] . وحن َرَكَدَو ٠

 :لاَق ٠ يرْظْرلا نَع «بْيَعَش اَنآبآ ءناَمَيلاوبأ انئدَح - 51١

 ريان رك نم عمو "لا ىآر اق الك يراصألا دس لس

 اَيقلاَدأ بْنَك نب يبأ يكدَح : : 2 يلا قوت (ْوَي) ةلس ةَرشَع سمح

 مث «ٍمالْسإلا لوأ يف ايف صر فبل ناك صخر اهب نوي اوثاك يلا

 [؟11411/ :عجار] . دعي لاّستغالاب رم

 8 هاما ها م 2 8 مع ها 0084 5 5 8 59 . م8 .

 نب لهس نع « ىّضَرأ نم ضعَب يندَح « باهش نبا نع :ْتراَحْلا ْنْبا



 ١١48 ص ا راصتألا دنسم 002320200121438 ح

 ١" هلق يسّؤُملل ةَصْخ اهلج 9 هللا هك انآ دنس

 م مع
 ممم يبس

 -ءاَملا نم هاما مكوك يني د اهْلَع ىَهَت ف هللا لور نم ,مهبات

 [11411/ :عجار] .

 يني - يمللمألا ينُدَح «ثراَحْا ني هللا دبع انَدَح - 11

 يب نع دْعس نب هس ْنَع «سنآ يبأ نب ناَرمع ْنَع - ٍرماَعَنْ هللا َدْبَع

 . ىلا ىلع سْسأ يذلا دجسملا نع لكس هللا لوُسَر نأ ؛ بْصَك نْبا

 [ هدعبرظنا] . يدجْسَم وه : لات

 َ ْنَع «يملنسألا ماع نب هللا دبع انَدَح ٍمِيمْتوُبأ انَدَح - فخفت
 500 بدك نيب نع ءدَْس نب له ْنَع « سآ يبأ نب اارمع

 [هلبق ام عجار] . اَذَه يدجَسم ؛ ىَوَُتلا ىلَع سْسأ يذلا جنا : َلاَق

 يب َْنَع «صاقعلا ْنْب وِرْمَع نب هللا دْيَع ثيدَح (4)

 تبعك

323092 

 « بيش ِنْب ورْمَع ْنَع ؛ ءىّتتمْلا نَع 21110
2 

 ف ينال لاق. بنك نيب نع ومع نب هللا دبع ْنَع ؛هيبأْنَع

 نسوا امال ةقلأملا هلم َنْمَضَي ضي ران َن هلأ لامحألا تالوأَو)

 . اهل ىو كلك لل يه: لاق .اَهْنَع

 : بعك نب يبا نع «سابع نم هللا ديع ثيدح (©)

 مري تم عش
 . يئاَسقْرقلا بمْصُم نْبدسَحسَو ملئ ني ديلا اند - افا شا

 يملا نأ «يعاّروألا اح لمَحَم َلاَكَو . يعازؤألا يدَح : ٌديلولا لاك

 نيرحْلاو وه ىَراَمَتهَنأ « سابع نبا ِنَع هلل بح ِنْب هللا دبع نع «هدَح

 َلآَس يذلا «مآلّسل هْيلَع ىَسوُم ٍبحاّص يف يِراَرَقل يصح ِنْب سي

 بنكي يِبأاَمِهرَمْدِإ .رضَخَوُه : :ِساّبَع نبا لامك ؛ هّيقل ىلإ ليبسلا

 ىَسوُم بحاّص يف اذه يِبحاصَو انآ يراَمَت ين َلاَقَق ٠ سابع نب اان

 اق هللا ل وُسَر َتْعمَس لَه ؛ هيل ىلإَل يّسلالأَس يذلا ؛مالّسا لَ

 هلع ىَسوُم اني :لوُشي ف هللا َلوُسَرتَممَس .: معن : :لاَق ؟هَئاَش مدي

 ًادَحأْملعَتْلَم : َلاقكَلُجَر بَل ماَكْذِإ «ليئارسإ يلم الا

 وضح اند هبل ىلاَمَتو كَراَبَتهَللا ىَحْوأَف : لاك .ّال : لاق ؟كْيم م

 ُهَل ىَلاَمَتَو كَراَيَتَهَللا َلَمَجَو دف ليتم مكس ؛ سو لاق
 هي ٠6 < هم

 نبال قس كلبك جزاك ولدان : لق ,ةيكت وحلا
7 2 8 <2 

 عمد يعد مس ماج
 توافق ال دلت 4سم تس نمت ان: ماتم

 توُحْلاَركك عب ملَّسلا هْيَلَع ىسوُم لَمَجَف فاصصَق اًهراثأ ىَلَع دئراَقِم

 يف ىَلاَمتوكَراَبَتُهَللا ص قام امهنأَش نم ناك : لاق هرحبلا يف

 [514؛هنرظنا] هبات

 وعامر هدو
 نع ٌرَعْسم اَنثدَح «يدْبَمْلا رب ْنْبُدَمَحْم اَنتدَح - 7 1/

 5 يمد
 :لاق َق سابع نبا نَع 1 نب ىلع نب بيَح يبأ ْنَع «ةبيش نب بعص

 :َلاَق . (ةّلسلا يني :ٌرعسم َلاَق) ؛ هلا الك نر

 ان .(سوُمَوم اذِإَف هر تح هبي لاَ مق ؟- تأ ممَرَمع هلآَسَ

 ”بباَلاَقَك :٠ اًنائ امِهْبلِإ ىَمَبا «نيييداو وأ « ايداَو ئرمال نول رَمْع دمع

 .باكَْم ىلع بوت بارما لإ مدنيا فوج الَمَيالو : سابع

 ناك اَدِإَف :َلاَق . يبأ نم : لاَ ؟ادَهَتْمَمس مم سابع نبال مع لاَ

 امو: َتلاقك اهلك لك ٌَرَكذك لفل مأ ىلإ مَجَرك ََق يلع طا ادق

 م ْتَناَقَق . يسن يب نوكيانأ سابع بأ يشَحَو هَرَمع َدْع ٍمالَكْللم كَ

00 
 ىلإ انفلطْناَن . ةَردلاُهَمَمَو َرَمَع ىَلِ دمك «يسن نوكيا نأ ىَسَع اين

 تلكَ يَذَم ينّباّصأ هَّنإ َلاَقَك ءاَضَوَتْدََو اَمِهْيَلَعُ يبأ َجْرَخَ ٠ هيب

 . مت : :لاَق ؟كلذ ئَرْجُيوأ مخ لاق دل رتنسم) « يجر ذأ «يركذ

 هدو
 مس, عماش هربا :َلاَقاَّمَح ُهلأَسَو :لاَك . . مست : :لاق ؟ هللا لوم

 اوسر نم هتعمس : :لاَق

 عام ل

 .هقدصف سابع

 دس سل عب
 ديزي نع « «"يناّيشلا قاَحْسمإ يبأ ع « ةيواَعم وبأ انندَح - 51

 هما هع مم
 [صع] لمجُ ؛ «هلأيرمَع ىلإ[ جو هاج : لاَ ِساّبَع نبا نَع ؛ مصألا نبا

 مث انيس سؤ نم هيلَح ىَريْلَه « ىرْخأ هيلجر ىو «ةَرم هسأَر ىلإ

 :تلقَق : : سابع نب لاك ليألا نم نوُميرَأ لاك ؟كلاَمْمَك :رَمَع معدل لاَ
 3 ورز دمع

 لَو «تلَّثلا ىقبال بد نم نايم مد نبال كو ,هلوسرو هللا قدص

 ماو هيما م

 ام :ٌرّمع َلاَقَك ٠ باََْم ىلع هللا بوو «بارثلا الإ من فوج الي

 : وا :َلاَ . ِهّْيلِإ انبَرَمَق :َلاَق . "يأ اًهيناَرفأ ذك دكه :تلقق ؟اَذَه

 َلاَك .ك# هّللاٌلوُسَر امين اَذكَه :يِبألاَف ؟اَنَهلوُكَياَم :َلاَقت

 1 1 .اَهَتبنأَف .[معت :َلاَق] . اهتب اها
 ريماس

 وبأ اًنئدَح ,:الاَك . ُناََفَعَو كلما دْبَع نْب ماسه اَنكدَح - ةفلقملا

 يرق ننذوسألا اد : بح ينل ين هوسأاكَ

 مقش 520 12 5
 وشو مالكا لعلي سني اع لقوم ا

 بطر

 رك يبأِنْبْدَمَحُم يكدَح هللا دْبَع اَنَتَدَح
 ءاوُنكَمْلا فسوُي نع ديل نبل يل نع «ةبعش اًنئَدَح «ٌرَمَع نبا رشب انئدَح

 نملوُسَر ْمُكَءاَجْدَقَل) : :تَلرَ ةيكرخأ : لاق .٠ يأ اع نان

 نب ورْمَع َناَمْثَع وب ينّئدَح هللا دنع اَنَكْدَح- ما
 ء”اهدع

 رو اةرو هدو

 - رايد نا ينعي ورْمَع ْنَع ؛ ةئيع ب نايس ان اًنثدح ءدقالا ركب نب دَمَحُم

 ذأ معزي يماشلا اكون : سابع نّبالتلُق : َلاَق .ريبج نب ديعس ْنَع

 فْونَبَدَك :َلاَق . لاس يب ىسوُم رض بحاص ىَسوُم سي :لوقي
 يني يف َماَق 8 ىَسوُمَأ ؛ 8 ىلا نَع؛ بنك نب يِبأ ينئدَح « هللا

 8 هللا وأ انآ: د لات انش ليام
 ما مرهم مايعا م

 ىف منعم 1: م مهمل عدس
 ا 527 :ةققاثحق لكم ينل اًنوح



 راصنألا ديسم 0 ية: ص 000

 م يس مس 2 ممل اسلم
 َدَقَر ًةرخصلا اني ىّنَح ٠ لحأسلا ىلع اينياصوُم لج هلم

 ءرْخَبلا يف مكوك لكما يف توُحْلا بَرطْضاَو «مآلّسلا هْيلَع «ىّسوم

 و مام
 :هاتمل لاَتَك « ىسوم ظَقيَتِساَف املا بَرطماَف هاما ةيرج هُيلعهَللا سبح

 عم سا ل 0 0

 واج ىّنح بصل بصُي مو بص اَدَه انف نم انيق دل اءآَدح انتأ»

 ةرخّصلا ىلإ نيو !تيأرأ» :لاَقَك :لاك . هب ىلاَتو كابل ءرمأ يذلا
 2 2 م

 اًمهراكآ ىَلَع مئرانِ> «ذاطْيشلا الإ ديناَسْنَأ اَمَو «توُحْلا تيسن بينَ
 000 هس مس كساس 2 يشم ادم

 كنس : :لاَ برس رخَبلا يف هلي دَخّناواَمهَرانآ نصفي الَحَجَف هاًصّصق

 ىَسوُمل ناك يرسم تول ناك « قالا لمَ َراَصَ ءءاَمْلا ةيرج ُهْنَع

 بوك ؟ هلع جس جر اذِإَ «ةرخصلا ىلإ اَيهتْلا ىَتَح ؛ اج ماسلا يَ

7 
 لاك ءىَسَوُم انآ : َلاَق . السلا كاضْرأب نو : َلاَقَف هيلع ىسوم ْمَلَسَف

 ادن تشل انم يتلا ىلع كنا مقل لاق ؟ليئارسإ يني سوم

 ةَئيِغَساتنرَمَف « «لحاسلا ىلع نيني لكل هلم مع
000 

 رقمك هرم ب هام هما
 َدَحأَف «ةّئيفّسلا يف رو هبجُْيَملَف لوَن ريب لمْحَف «ًرْضَخْلا اوُقَرََق

 اًهكرْخَت نأ ديرو «لوُت ريب نلمح : لاَقَف ٠ ولاهم ريكي يب موق

 يْنإ : :لاَق 4ربَص يعم َعيطتْسُت لكنك مكآ» : لاق !اًهلمَأ قرم

 لَو يملع ص قيام :رْضَخْلا لاق ءِرْحَبلا يف رق ومص اجو تيس

 ربا اذه نم َروُمْصعْلا انه صني اَمَكآلإ «ىَلاََت هللا ملع م كمل

 كآرق هانم وُتيْضُي نأ اوبك اهله امَمْطَتسا هَ رك لهأ يآ اذ ىَتح اَقلطْناَتَ
 تفج ْدَقل ستر قب ةيكر اسطتتلتقاا» :لاَق .هََتاك هس حا مآل نا هرم هما هيت

 :نايفس َلاَق) 4ربص يعم حيطتست نكن دل لأ ملا» : لاَق «ارْكن اًعيِش

 َضَقْنينأ ديرب راد ادق اََلَطْناَف : َلاَق (ىلوألا نمش هذهَو : ورم لاق
 مل م هس

 اًمَهَمَقرف هِيَتَحاَر عّضوُف امر ذك هيدي مكر « هيدي نايفس اًنارآَو ,هَماَقأَق

 ماو
 َقاَرفاَذَه : لاق . رج هيلع تدخّل تْفشْوَل) ١ َلاَقَق ٠ انفَرهّيَفك نطَتي

 : هللا لوُسر لاق ًناَيْسن ىلوألا تناك: سابع لاق كيو يبي
 نك لا كاعد م

 ,11455:رظنا] . هرذأ نم اَنيلَعْ صب ىتح َرَبَص الاكْول ىَسْوُمُهَّلامَحري

 لال اا ل ل 1م

 2 يه 8 نكاح "
 امدَح ءدقاَلا وْرْمَع اًنئَدَح . هللا ديع انثدحإ-577

 نب يبأ ْنَع ؛ سابع نبا نَع «ريَبج نب ديعّس ْنَع ءورْسَع ْنَع «ُناَيفس

 .ارجَأ هيلع َتخَنال تفشل : َلاَق . يلا نع ٠ بْعَك

 اَسدَح ءٌدقاّنلا ورْمَع اًنئدَح ء[هللا دبع اَنَقدَحِإ 17م

 نْبيِبَأْنَع سابع نبا نَع رْيبج نبا ديعّس ْنَع ءوِرْسَع ْنَع نايف

 هديب : َلاَق «هَماقاكَض فيان بري ارادجاادِإَف : هال نع بْعَك

 هع
 [471١5:عجار] ٠ اعْفَر اَمِهَعَفَرَق

 0 مالنا الس ينَدَح ءدسأ انين ١" ١ دما

 لك رخل بحايل سأل ال لح ع

 اك: :لاَق . 9 يلا نع ؛ «بنك نب يبأ انكدَح هللا ردع بدك : :لاَقَق

 "1١1ه ح 0 115/0 بنك نب يأ ثلا يديد

 :َلاَق ؟ملعأ سانا يأ : لثسُف ؛ ليئارسسإ ينب يف اًبيطَح مآلّسلا َِْلَع ىَس

 ٍعَمْجَم دلع «يلدْبَعْلب َلاَق . نإ لمياه ب 5 انآ

 اًنوح ذُخ : َلاَق ؟هب يل فيكَ بر يأ : لاَ .٠ َكنممَلعاَوُم نيرحبلا

 اتق هَعَمَو ىسوم َقلطْناَ مكوه تدق اَمئبَحَ قلل مث ٠ لكم يف هلَمْجاَ

 َبرطنطاو «مآلّسلا هلع ىَسوُم دكر «ةرْطّصلا ىلإ اهلا تح ناشي

 لْئم ءاّمْنا ةّيرج ُهْنَع للا َكَسْسأَت ءرخَبلا يف وك جرحك لتكملا يف "تول
 22 سم يعم ل

 جوك ةَبَسلاو ماهل دق ُناَيقُس َلاَقَو) انَرَس تول ناك «قاّطلا

 م م
 ءانءاَدَغ انتآ» : اقل ىَسوُم لاق دما نم ناك 1 ىَتح الطن : لاق (اًمِهْنيِب

 رع هس سماس كس ماس هع عمم ب هع
 تَِ رَواَج ىّنَح بَنلا دجُيملَو : َلاَك 4ص انه اس "م يقلق

 هع« هل
 .اًمهراثآن اضقي اصّصَق اًمهراكآ ىَلَع اَدئراَف غ ب انك اَم كلذ َلاَثِم ٠ ٌرمأ

 َرَكذَك.. .اًبرس توُْللَواَبَجَع توُحْلاركآ ىَسوُملناكو : :َلاَق

 ةقادش :عجار] . ثيِدَحْلا

 1 نب هللا ُدْبَع رْكبوُبأ ينئدَح هللا دبع اَنَقْدَح -06
 ها سام ظلموا

 يبأ نع ؛َليئاَرْسإْنَع ؛ ىسوُم نب هلا ديب اند « يش يبأ نب دمحم

 -- وسم

 :َلاَقَق . هذدنع انك : :لاق . ِساَّبَع نبا َنَع «ِريبج نب ديعَس ْنَع «َقاَحْسإ

 ينّيئىَسوُم سي ملعلابْلَطَيَبَعَد يدلنأ «مُعْرَييماَشلا اون: مْوَقْلا

 ؟ٌديعَس اي كلذُك :َلاَقَف « اسلاج ىو اكتم سبع لك ليم
 هيو 8 دع ه مم ٍ

 َبَذَك :)١١19/0( سابع نبا لاق . لاذ وقَي ةعمَساَنآ . ,معل :

 ءىد
 اَنيلع هللا ةَمْحَر : :لوُقي ف يل َممَسدلأ بعك نبا يبأ ينئدَح «فون

 هْيلَع ىَسوُمنإ :َلاَقمُش داع يخأىَلَعَو ايل للا ةَمْحَر «حلاَص ىَلَعو

 عاد ضرألا يا: 0405 وب تان موق بطي اني مالسلا

 س2 مر هل كروم
 انمار هير 2ظ2*ظ-0 هد ا

 ىلإ اولا ملق ؛هب اورمأ يذلا ناكملا ملاذ ىَنَح ءاَكَوَوُمَقلَطْناَ

 «ةرْخّصلا ىلع توُحْلاهاَقْعَّضَوَو بلطي ّْبُنْطَي ىَسوُم َقَلَطْنا ,ةرذّصلا

 8 هللا يِنَءاَج اذِإ : هاَنَق لاق انس رْخَبلا يف ليس دَّناَفبَرطساَو
 سالم

 بطلا نوفا بمياه اَعَلَطْناَك تاطْيشلا ُداَسْنأَف دج

 مع 0000 ٠
 ىَنَح «لآلكْلاَو بسلا نم َرفاَمّصْلا بيصُياَمهبصُي نكي مَلَو «لآلكلاو

 اَذَه انِرَقَس نم انيقل دق اناَدَع انتآ : اقل ىَسوُم لاَقك هب مام رواج

 نأتي نإ ,ةرخصلا ىلإ ايو ذإ تير ٠ هللا ياي: هاتف هل لاَق ءابصت
 م هع امم

 كلذ : لاق ءابرس رخبلا يف هس حتا «ًناطّيشلا لإ هناَسْنآ امو «كئدَحأ

 ىلإ اها ىّح هلا نصت اًنصّصَق اًسهراثآ ىلع اعرف « يب نام

 هس قرم هيلع مل ءهل بقي ىو اذ اهب فاطاق «ةَّرْخّصلا

 ينب ىَّسوُم : :لاَق ؟ىَسوُم نم : لاق . ىئّسوُم : :لاَك ؟َتْنآ نم : دل لاق

 نئَكَْنِإ : لاك َكَبَحصأ نأ َتْدَرأَف املع َكَدْنع نأ تربخُأ : :لاَق .٠ ليئارسإ

 كلل يصْأ لو ءاَرباَص هللا ءاَشْنإ يندجَتَس : َلاَق . اربط يعم عيطتسَ
 مو
 انآ ترمأذك : :لاق اريح هبطحُ ملام ىلع رعت فيك : لاق «ارمأ

 يناسّنالف يتم كا نإَك :َلاَق . «رباَص هللا ءاش نإ يئدجتس» :لاك هلْ

 «ةئيفسلا يف ابكر َّذِإ ىتح اَلْناَف اًركذ هذم كلل ث دحأ ىّتح ءايش نع



 هلل

 يَ فل اياكم جر
 يشترك اج «نإاتم نانا "هاني 000

 ملغم ل ا ىو طلع لحال

 لع يسون رقت قات لم ين فلما الغلا يفي

 ةنانك لحال: لاك. أس ع عيش ل لإ دل لاك: لاق . ارك
 ذك يِبحاَصُت الق اَهَدْعَب ءيَشس نَع كلاس انإو : لاَقَف ٠ ايحّتسآَو هبحاص نم

 اًمَمْطَتْسا> اًماَل «ةَيرَ لم ات اذإ ىَّنَح اًهَلَطْناَكِ) 4رذع يدل نم َتْغَلَب
 اًهيف انج ءاَمصوُيصُي ملقك) هج مآلسلا هيلع ىَسوُم باص دقو 4اهلهأ ساس سرا لا

 0 دْهجلا نم مهبل امم : ىَسوُمُهل لاق 4هَاَذض قيد يي ارادج
20 1-0 

 هيلع ىسوُم دحأَ كيو يني ف اف اذه لاق . ارجأ هيلع تنال تفش عش

 َنيكاَسَسل اتناك اأو : :َلاَقك يد : :َلاَقق هبؤك فرطب مآلّسلا

 َماَِإَك . اص ةئيفَسلُك دخيل مُهَماَرَو اكو ءرَْبلا يف َنوُلَمْعَي
 200 مالو جس ساكس ل

 اّمأَو اهب اَوُمَقتتاَف ةيشَح ةمطقب اًهُلْهَأ اَهَمَقَرَو :اَهَعَرَت ةَقرَخْم م اًهآَق اهيل

 وو هنو نحمل قلق اكد «ارفاك عبط َمؤَيمِبْط ناك ُهنإَكمالْْا

 ًةاَكردْنم ايَخ امير اولد نأ اندَرأَف اينو اًناِّيط اَمَُقَرآل ءاغاطأ
 7-5 ربا رعل هع

 برو ءاك هنم اريح هنم تدك تقلق هنأ ىلَح موب َمَكَوَو امر بوفد

 لع ل هر ل م هع لما
 ءاَمهَل زنك هتحت َناَكو ةّئيِدَمْلا يف نْيَميتَي نيمآلغل َناَكَف رادجلا امأو» اًمَحَر

 ضاعف ساما دمع 0 ا 200 معو
 ةَمْحَر امرك اجري امش ايا كبر دارا اًسلاص امهوُبأ اكو

 :عجار] ؛ رئت هل حست مانام لذ يأ عةقامو «الئرذم
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 «يزورملا © ميهاريِإ اندَح ؛[هّللا دبع اًنَثَدَح] 1١
 ينربخأ مهلهل يذلا حْيرج نبا ريت يف سوي نب ماه يكدَح

 ىَلَع امسح مزيل ريح نب ديعس نع ءريد نب ورمَحو ملل نب ىلحي
 اين ند يَسْنَم ةقطي ا ضمت َلاَقاَمهرْيَغَو .رخآلا

 ؟ينوُلَّس : لقد هي يف ٍساّبعِْ هلا دبع نإ( /م: َلاَق

 08 :هكلاّقيِإص اقل جر ةوُكلاب ؛ كءادفُهللا يلج سابعا : :ُتْلْتَ
 ُودَع ْبَّذَك : :َلاَقق رايد رسام «ليئارسإ ينب ىسوم سيل هنأ معزي

 .بْنكبيِبأ يكد : سابع نبا َلاَق : "لاق مكس نب ىلَْي مآ هلل

 َساّنلاَركد مآلّسلا هب هللا لوُسَر ىَسوُمنإ 1 هللا وسر لق : لاَ

 اي :َلاَقْكْلُجَر دق ]جر هكر هكا ىو «بوُلقلا تقَرَو «ًدويعْلا تضاف اذ ىتح امي
 ْذِإ هْيَلَع بتعق :َلاَك .ل :لاك ؟كنممَلَعآدَحأ ضْرألا يف ف لَه «هللا لوس

 َمَلعأ ادبَع يلذإ ؛ هِبإهَللا أ لَن كراََهَّللا ىلإ مل ريم

 يل لما برأ : اك. نيَرحَبْلا عَمَجَم : :لاَق ؟فآَو اسر يأ َلاَق .كْنم

 َلاَكَو (توُحْلا َكفراَقُيتِبَح : لاق :ورمَع يل لاَق) ٠ هب كل ملح امل

 « لدكم يف هلَتَجفنوح ذَحأَف «حوُرلا هيف حقتي اَنوحدُخ : ىَلعَي

 يتّلك ام : :لاق ؟توحلا كفرات يح يتربخشنأ الإ كئلكأ ال : اقل لاَ 5م
 نوت نب عضوي اقل ىَسوم لاَقْذإه ىَلَعتو كريه كلذ ءًريشك 0000

 ا

 مل كم سو قيما اذ | ىَتح ؛

 205 انك لاق همن ا سو وحلا ب

 ًَك اقل كتارا لَحَد لح احلا يتو «هريخي نأ يسن

 ًنأَكَو : ورْمَع يل َلاَقق (رحج) يفرك ىّنَح خبل ةيرج هلع ىَلَمَت

 هاذه انقسم يقلق هنن يلو هان َقَلَحَو رججَح يفرم

 نْب ديعس ْنَع هذه اتَسِل) بصل كنَع ىَلاَمتو كرام مط دف لا
 رو مرا 00

 يبأ نب ناَمْنَع يل َلاَقق) مآلّسلا ِهَْلَع رْضَح اجو اَمَجَرَكهَربْخأُف (ريبج

 :ريبج نب ديعس لاَ .رخَبْلا دبَك ىَلَع (ًءاَرْضَخ ةّسفنط ىَلَع : نامل

 لعملك بارض كرو هجر تضر لج ذك ىجتش
 2 سا ع

 :ناق؟ئاشاتت : :لاَق .مَعَن : لاق ؟ليارشلإ يب سوم: .لاَك .ىش

 ءَددَني ارت ءاَْنأ َكيفْكَياَمأ َلاَك . ادن تملع امم ىمُلَعُمل تدج

 اًملع كلن هَملتانأ ي يبيح يلأذإ «ىسوم ايدي

 يملعاَم هللا لاَقَق «ءراقئمب داك ئاط ءاجَ هَملَعأ نأ يضُبيآل

 اذِإ ىّنَح ءِرحَبلا نم راقب رئاطلا اَذَمَدَحأ امك لإ هللا ملع يف َكَسلعَ

 اَدَه ىلإ لحاسلا اذه لَه َل محن اراّمص َرباَحَم اَدَجَو ةئيفسلا يف ابكر
 ميمو و

 :َلاَق .٠ رْضَخ : :ديعسل اَنَلُقَف . حلاّصلا هللَدْبَع : اوُلاَقَق هوُفَرَع ؛ لحاّسلا

 اًهكَرَحأل :ىَسوُم لاف . دو اهيف َقدَو اهَكَرَحَ ,رجآب هئوُلْحُيآل مَ

 لأ ملآ لاق» (اركن :دهاجم لاق : :لاق) 4(رثإ نيش تن دل اهلمأ قر

 ُةَللاَو ءاطْرَش كَل ءانابسن ىلوألا تاكو 4ص يعم ميطتست نكن

 نال ينل 4نمع يم نم يطهر الو تيس امب ينخاوثآل ل5 ادع
 هيا هس ع صا

 َدَخاَفَن َنوُبَملَيناَمل ادَجَو :ريبج نب ديعس لاق : ملص نب ىَلعي لاَ هلق

 اشنتلتقأ : :لاَق .٠ نيْكْسلابهَحَبمُكَهَحِحصأَف اقيرط ناك اوفا ملغ

 لاَق) ماك ض قْنَينأ ديري ارادج اَدَجَوق اهلنا ؟ثّنحْابْلَمَْتملّيكز
 52 200 م يسع يام هم مع

 :َلاَق اديعس نأ تبسَحُ : :ىَلْعَي لاَ . َمقَْساَقُهديَمكَرو اًذَكَه هدي د يعَس
 ا سال ع ع
 2 يسلك اب لع تما َتْفشْوَل : لاق (ماَقتساَف هدي حسم

 َناَكو» اًهُؤَرْعَي ِساّبَع 2 َناَكو «مهءاَرو ناكر اًهؤرقي َناكو : َلاَق (هّلُأَ

 لوما العلو «[ددب ندهن دعس ريغ ْنَع «نومَعرَي 4كم ْمُهَماَم

 هباتنرَماذِإدارأو بص ةئينس لكحل : لاك وُسْيَج همنا ذأ نوحي

 هم سرع

 اعيسو هسا همس هسا سم مس
 :لوُشَي نَم مهم ءطَاهاوُماماهوُملأ ووجه اعين

 َناَكَو «نيتمؤم هاَوبآ ناكو» راقلاب لوُقَي نم مهنمو «ةَروراَشب اًهَوُدَس

 هامان ىَلَعهبح امهم 4ارْثكو انا ايئط اهي نأ اًنيشَحَف) ارفاك

 هب امه 4اّمْحُر برو ةاَكَر هم م أري 52 الدي نأ انرَق «هنيد ىَلَع
00 

 .رضَخ هتف يذلا لرألاب امهم مَحْرأ

 يبأ نب دواَن امو «ةيِراَج : آلا مهن ديعَسرْيَغ (1731/9)مَعَرَو

 نأ ريبج نْب ديعَس ْنَع يّئلَبو «ٌةَيراَج اَهّنِإ : دحاو ٍرْيَغ نع َلاَقَق مصاع

 5145١[ :عجار] . ةيراج



 سام م
 ساب عام

 ل رسولنا

 ما هوس هع

 اَمكَح ”يبااتشمتا لاك. 500 متم مم اكد «(يلامرلا ملا د 3

 0 3 "رب يب انكدَح « سابع نبا نَع «ريج نب ديعس ْنَع ؛َقاَحْسإ يبأ ْنَع 3 :ةبقر

7 
 همز يف مالا لع سومان :لوقي هللا يبن تمس : :َلاَك . ِبْعَك

 اى م عال
 ضرألا يف مَلْعَأاَم َلاكْذإ هوا همعن هلا ميو هلا مامر

 يّنإ ؛ هبل ىو كَرابتهللا ىف لاك. ينم ملعأ وأ « ينم اريح الُجَر

 «كلنم مَلعأَوم الَجَر ضرألا يفّنإ «َوهْنَم دنع وأ «َوه ْنَمِريحْلاب ملغ

 يلق َجَرَخ مُكَلَعَنَ ؛ ءاَحلاَم نوح دورته ليقك ؛ لع يَلاكبر اي: :لاَك

 مالا ةيرقلب اوم كلر خآن اك ىّتح اك ام امهرْمأ نم ناك ٌرْضَخْلا

 ُهْيَلَع صم مك ءاَمُهوُتْيِضي نأ اوْبآَق اَمَعْطَمساَف ِسلاَجَمْلا يف اًئاطَق ؛ :اهلهأ
 8 مرو هد هع ساس ع سم | سيصل سة لكس ىلع

 ملام ءاميرم الملا اهوار امو ةنيئدا اجلا

 اًناّيُْط اَمُهَقَه هه آل كرد هنأْوَلَك ؛ هِيَ انما ناك ارفاك بط موي م
 هلم

 [5141 :عجار] ةّئيِدَمْلا يف نيميتي نيمآلغل َناَكَف رادجلا أَو ار

 0 ا
 نابلس يكتعلا عيرلا وُ انئدَح ,هللا دبع اَنَتدَح

 رُكذَي يبأ تغمس : لاك . َناَمْيكَس بَل انكدَح ينازل دود

 .(ح) ةَبقَر نع

 ركب يبأْنبدَمَحُم يئّئدَحو : لاق. هلا دْبَع اَنَتَدَح و

 .(ح)ةقرْنَع ؛هيأْنَع «رمَتعم انئدَح «يمدقمْلا

 .(ح) ديعس نب ديوس ينئدَح و :لاَق .هللا دْيع اَنَقَدَحو

 مو هيمدو
 دلاَخ نْيدمْحأنْبدَّمَحم ينّئدَحو : :لاَق. هّللا دْبَع اَنتَدَحو

 يبأ نع ؛ ءاَعيِمَج اوُلاَكَو ةَبكر ْنَع «هيبأ نع رمت اننََح : الاقي لساَّولا

 يلا نع ؛ «بْذك نب يب نَع سابع نبا نَع «ريبج نب ديعس نَع «َقاَحْسإ

 .ًارفاك عبط رضا هلتق يذلا مالم 2

 رزكم] . افك انايْْط هيوبأ قهرأل كَرذأ ولو : : هئيدَح يف عيبرلا وبأ دا

 0 [ةدعب ام

 عيبرلا وبأو سنوي نب جيرس اًنئدَح هللا دبع اَنَقدَحمح

 سابع ْنِيِراّبَجْلاَدٍبَعاَقَدَح ةّيُنْنملَس اَدَح : الاَق . ينارهزلا

 يأ نع ؛ « سابع نبا نع ءريبج نب ديعَس نع «َقاَحْسإ يبأ نع« «ينادْمهلا
 «مآلّسلا هلَح ىَسوُم ب حاّص هلق يذلا مالا ال يلا نَع بْعَك نبا

 [هلبق ام عجار] . فاك عبط موي 9

 ءرْمُت نب هللا دبع نبدَمَحْم اندَح ,هللاّدبَع اَنَتَدَح - فاتح

 ع :ةدئاَز يبأ نب اركز نب ىَبحَيْنَع (نْنَسنْبرَمع ةوادوُبأ اًندَح

 ؛يِبأ نع: « سابع نبا نَع ءريج نب ديعس نع «قاَحْسإ ؛ بأ نع :ةَرَمَح
 تليد يباني يش ْنَع كئلاسانإ) : رك 8 هللا َلوُسرَنأ

 [71146 514414 :رظنا] . ردع يثدل نم

 راف حا 0 0171/8 بنك نبي ريل يلانيح

 يري هللا دبع وب انك ,هللا ُدْبَع اًنَدَص 147

 يبأْنَع ع ْنَع دبل رجاوي انئَدَح ءدلا نيم يم اًنكدَح

 'يبنلا نَع ٠ «بذك نب يب نع « سابع نبا نع «ريبج نب ديعس ْنَع «َقاَحْسِإ

 . اهدي 4اَرذع يثدل نم نلَب دق :اَرئهْنأ ها
 سر # عر مرا 3101

 َفُسوُيْنْبجاَجَح اَندَح ؛هّللا دْبع اَنَقَدَح - 7155 3*

 :لاَق . يبأ اَنئَدَح ؛(هتلآَس َنآ) ءريرج ْنْبْبْطَو ينّئدَح : لاَق .رعاشلا

7 
 ننا؛ بأن سا نع يجنن ديس امبولات

 رك شم عل

 تئاكل هكتوَل لعامل مح: رتل لق .: نسلط

 . يعم ءاَم
 لص اس يل

 «تايزلا بييَح َنْبةَرْمَح اَنُدَح مَآ نب ىَبحَياَنئدَح - <”232ي55

 .بذك نبيع « سابع نبا نَع «رييج نبا ديعَس ْنَع «َقاَحْسِإ يبأ ْنَع

 ىَسوُم موي تَرَكَ هس ادب دّحأل اعد اذإ 8 هللا لوُسَرناَك : َلاَق

 ع ملصق اكل يسوم ىلع لَمْ َلاََك

 5-6 ١ :عجارإ رع يل ضلباق (111/6) يني

 امدح :الاَق . ميلا نب هرْسَح نطق وبآو جاجَح اًئدَح - 6

 نْبيِبَأ نع ؛ « سابع نبا نَع «رييج نب ديعّس ْنَع « فاَحَسِإ يبأ نَع ةُرَمَح

 [؟1441 :عجار] انعم ... كلفَِلا نَع ٠ نْمَك

 ىلوم هللا دْبَعْنْب ىَحَي اَمدَح [هّللا دبع اَنَتدَحإ ١7
 نب ديعس نَع «قاَحَسِإ يبأ نَع « يعجل نابآ نب دَّمَحُمانكدَح ءٍمشاَه ينب

 ةلَراَبت لوك يف ٠ يلا نع ء بك نب بأ نع ؛ سابع نبا نَع «ريبج

 . ىو كرا هللا متنب : لاَ «هّللاماْمُهْرْكدَوِ : ىَّلاَمَتَو

 «يرَبَملا هللا دْبَعوُبأ اننَدَح ,هّللا َدْبَع اًنَتَدَح - 777

 نع «قاحسإ | يبأْنَع داب هربَسَحُم انندَح «يسلايطلا ديلولاوُب انئدَح

 كو يكشف ع علق ع
 . هعفري ملو هوحبن .. . يبأ نع ؛ سابع نبا نع ريب نب ديعتس

3211 

 وببأ ميحّرلادّبَع نب دمحم يئَدَح هللا دبع انتدح 4

 ءاندَح سيف : لاَق . كما دبي ماش ديلولا بأ اندَح «ٌناَربْلا ىَيَحَي

 ؛بُعَك نب يبأ نع ' ٍساّبَع نبا نَع «ريبج نب ديعس نع ؛َقاَحْسإ يبأ َنَع
 ىَلَعَو هاني هللاةَمْحَر : َلاَقَق . . هستب أدب ايلا رك اذإ ناك يلا نأ

 . حلاّص ىَلََو دوه

 «يكملاداّبع ْنْبْدَّمَحُم اَدَح هللا دبع اَنَتدَح -46
 نا نع «قداّصلادَّمَحُم نير رفع انْندَح « حاَدقلا نوُميم نب هللا دبع انئدَح

 نم لَجَر يناَراَم : لاق. سابع نب نَع هلل دبع نب هلا دبع نَع «باَهش

 ٌرْضَحْلاَوُم :تلقق ا. مالسلا هيلع ىَسوُمهَمبل يذلا لجَرلا يف ذةَراَزَق ين

 ربا لاق. بدك نإ يبأ انيرَمقرَخآ ٠ «لُجَرَوه : يراَرقلالاَكَو ؛ ماسلا هِيَ
5 

 هم عقم رعد هيل ل رع رخو ع ل
 ىَسوُم حبب يذّلاْر كدي هللا لوُسَر تْعِمَس : هتلأسف هتوعدف : ِساّبَع



 قتل َح

 مام صصص

 ىو للاب لعله ا «ليئارلسإ ين ييْملَم يف

 ليم لاسقرضخلا يدع ىلب هللا تال كرام: لاك ؟كنم

 [؟1475 :عجار]. لتتم كرات 0

 : بْمَك نْب يِبأ نع كلام نم سّسَأ ثيدَح (4)

 ةيااق يل هلل ميش يرد يفلح: لاَ . بْعَك نب

 00000 م عسي
 اَدَك هي يتأّرفأ : تلق :لاَق“- فيِ اياك « ينو ري لج اَر

 .معل : :لاك ؟اذكو ادك يآ ير مل :رَخآلا َلاَقَق :َلاَق . .معت :لاق .اًذكو

 « يِراَسَيْنَع ليئاكيم و « ينيب نع :[ليربج َدََقَق « ليئاكيمو] ليربج يناثآ
 ىّتَح «ةدزَتسا : ليئاكيم داَقَك . دحاَو فرح ىلع نارا أرق ليربج َلاَقق

 [51407 :عجار] . فاك فاش اً فرحأ هس علب

 ُدََمَحُم ىتئدَح ؛هّللا دْسع اًنَتّدَح - "1
 ياام مدع

 سلئأ لاق :َلاَق . ديَيخ اَنَدَح «ِلصَممْلانبرشبانَح « يملا
 رم سا ا ها ع6 مام ساس

 يبأ تيِدَح ىَنعَمَرَكَذف . ..تضلسا لم ْيَش يبق َلَحَد ام :؛ : يبأ

 [514.7 :عجار].ديعس نْب حي

 هل "اكس

20 

 32 ص

10 1 
 اًنُثدَح ءديعس وساوس اكح بهألا دبع اندَح مالا

 0 :عجار] سرك 00

 ُدَّمَحُم انئدَح هللا ديع اًَنَتَدَح 31١46

 "يأ َناَك : داق ١ سنآ ْنَح «"يِرظلا نَع «سْنوُيْنَع :ةرمتط وب اًنئدَح

 جرَعَف «ليربج َلرَف ؛ةكدب انآو يتييأفقس جو : لاك ف يِنلا نأ «ثدَحُي

 ةّمْكح ءوُلْمَم بَهَت نم تلسطب هاجم مرر ءاَم نم هس م ,يرْدِص

 [0116 :رظنا] .هقبطأ مت يردَص يف اَهَعرْذأف انام

 : بْمك نب يب نع «يّربأ ِنْي ِنُمْحرلا دبع ثيدَح (©)
 لمه ل وع

 نب ِهّللا دبع اندَح ملجأ ْنَع «ديعّس نب ىَبحَي انئدَح - 51

 هّللا لوُسَر َلاَق : لاق. بنك نب "بأ نع ؛ هيب َْح « يآ ني نمل دْبَ

 (1/ َكِيَع نارا ضرع نأ ينرمأ ىَلاَعَتو كرا هللا : 5

 كلذ ءهََسْحَرِبو هللا لطَتب : ناك ٠ ىََو كرب ير كلل ينمو َلاَك

 ."يبأ اَهآرَت ذك ءاوُحرْفتل
 سرت ص دف كك سر اس

 ْنَع «يرّقنملا مكن انئدَح نايس اًندَح «لمؤماَنئدَح - 6

 2 لاق . . بك نب بأ نَع ؛هيبأ ْنَع , يري نبا نما دْبَع ني هلل دْبَع

 :لاَك ءانكو اك ةَروُس َكِنَلع ارفأ نأ “ترمأ 6 : 5 هللا لوسسر يل

 اَيآاَي :هل تّلَعَف :لاق. مق :َلاَق .٠ ا :تلُق

 ين رمق س 2
 رطب اريل تخول لص

00# 

 بعك نب يبأ لا يأ ثيدخ
 لنيل 9 مهري هك

 . مَعَ :لاَق ؟ثي يلا نات هاي :تلُق لق لطم
 و مر ةدو

 هم هر هلع

 نب بيبَح ْنَع ؛ وضاح ثلا دش لا كح . يلا

 ني يبأ نَع ؛هيأْنَع «يَرئآ نب مْ دْبَع نب ديس ْنَع ءتباك يبأ
 َنوُصَرْكَتاَم اهنم مُثيآراذإَف «حّيّرلا اوُبسَنآل : لاَ .٠ قف يبل نَع «بْنَك

 رْيَخ نمو ءاَهيف مريخ نمو حلا هذه ريح نم كات نمل : اونو

 امش نمو ءاهيِف مرش نمو « حلا هذهَّرش نم كلب دوت .هباتلسْأ ام

 [هدعب رركم] . هب تسر

 «يفوكلا ديني دمَحُم اَندَح ؛[هّللا دْبَع اقدح -؟ ١61

 نبذ نع «تباك يبأ نب بيبَح نع ؛ «شمعألا انئدَح «لْيضُق نب اننِدَح

 نب يِبأ ْنَع ؛هيبأ نع «يَرْبأ نب نَمْحرل دبع ِنْبِديعَس ْنَع ههَللادْبَع
 ةلَراَهَّللا حور نم ان «حييرل اوبستآل : قف هللا ل وسر لاك : لاق .بْعَك

 اوَُوَمَتو «هباتلسْأ اَمَرَْخَو ءاَهيف امر اهرب للا اوُلسَو ؛ ىلع
 [هلبق ام عجار] . هباتلسإأ امو ءاهيف اَمّرَشَو اَهرَش نم هللا

 مم ل ميك
 «يطساولا دواَدْنْب ىَحَي انندَح ؛هّللا دّْيَع اَنَكَدَح - نق ل

 نع «ٍلْيهك نْبةَملَس ْنَع :ناّيفس نع ؛قرزألا فسوي نب قاحسإ اًنئدَح

 . ينك نبي نع هيلع ؛ يآ نب نشل دبع نب دَسْنَع

 هللا سنتا قدا هجن هي ةوزجتلا © يابس َلاَك
 سرس سره م صم ف عدو
 لل: اك ءاهتيسنأ وأ ةيآلا هله تحسن هللا َلوُسَراَي لاك «فّرصْا املك

 اًهئيسنأ لب
 « 6ييش) يبأ نب امنع انْكِدَح هّللا دْبَع اَنَئدَح 46 ١

 َنَع قع دة ٍشممعألا نع لالالا صلح وان

0 
 «ترزاعل اهلج ألا كرا مس برو

 كلفت كلو :رظنا] . (ُدَحأهّلا رم لُمْجَ

 يام هيما ا
 ,ةَيَش يبأ نب ركب وُبأ يّدَح ءهّنلا دبع اًَنَقدَح

 م مو رونو
 «يماَيلا ةَحْلَط َنَع «٠ شَمْعألا نع ؛ « يبأ انئدَح :ةَديبع يبأ نب دمحم اًئدَح

 :لاَق ٠ بنك نب يب نع ؛ هيب نع « يي ني نمل دبع نبا نع دنع
 اَيْلُقٍؤَو 4ىلعألا كبَر مسا حبس ”س» ب رثولا يف ري هللا لوُسَر ناك

 كلَمْلا َناَحْبس :َلاَقَمَلَساَد اق «دَحأهَّللاَوُم لقط نوفاك اهي

 00 [5114ه9 :عجار] . ترم ثآلك سودا

 مرادي يك ,هلألا دع اَنئدَح - ةفلقلا
 دنيز ْنَع « ٍمِزاَح نير يرج اًئدَح «يرصبلا ريرضلا َرَمع وبأ انيدَح ذاَربلا

 ِنَع؛ بنك ربح هيأ اغا «ِنَْمْحرلا دع نب ديعَس نع ركع
 [ل1 :عجار] . هلم .. . ل يِنلا

 نب ليعاَمْسإ نب ميهاربإ يمدح ؛هّللا دْيع انكَدَح 1407 7



00 
 هثلالوُسَ الك : لاق .٠ بْذَك نب يِبأ نع «هيبأ ْنَع « يري نب نَسْحلا دبع

 «صآلخألا ةّملكو ملْسِإلاة ةّرطف ىَلَع انحبصأ : : انحّبصأ نإ انمي ف

 َنِمَناَكاَمَو «املْسُس اًفَح َميهاَريإ اني ةّلمَو ءا دَّسَحْسانييئةنسَو

 . كلل لم انس ذو «نيكرشملا

 مو لو را سم
 نب بح َنَع ٌفبعش اًنبدَح دوا نب اميل سدح 5141

 سا ةعماف

 مدعم ار ع

 اقل ركا لل وسن تلا عش 0 هّللا

 ىَلاَمَتو كرات هَللاب اوُدَوَمَت ءءاَرْطَح ةَجاَجُر هناك هيَ ىَدَحِإ

 1 14331148,81434 :رظفا] بقا باَدَع ١( 714/4 ) نم

 ه سا هام ةربم سار دوق

 00 «ىّزب بنما دب نع حي

 نبين هد بخ نب هلل دلال : هثيدَح يف حور َلاَقو) بْمَك

 5 :َلاَقَتُمَدْنَع ٌلاجَدلا م ُهَّنأ لق( ينل نع (بعك

 لل :عجار] رْبقْلا باَدَع نم هللا ودوم ,ةجاج اجلك

 نب بيَِح ْنَع ُةَبعُش اَنئدَح «ريِرَج ْنْبْبْهَواَنئدَح - 1

 دبع نع ؛ ىَريأ نب نمل دب نع ؛ لْيذهْلا يبأ نب هللا دبع نع يزل
077 

 ... لاَجّدلا يف اف هللا لوس لاق لاق . بدك نب يِبأ نع ؛ باح نب للا

 [5145* :عجار] . هلم رك

42332 

 ةمرل ري ةراق
 َدْبَع تعمس : لاَق 5. ابيح اح كيا ٠ « ليم نب رضا

 نع ٠ «بْدَك نبين َنَع «ىَزُب [ نب نَمْحّرلا دْبَع ْنَع « « ليلا يبأ َنْب هلل
 :عجار] باَّبَح نْب هللا دْبَع ثيِدَح يف دآلَخ كيمو هلثم ... ف ل

]145 

 هام معمم

 : بك نب يب نع ,درص نب َناَمْيَلَس ثيدَح (*)

 َهَداَتَق نع «ماَمَه اًنئدَح «يدْهَم نب نَمْحرلا دْبَع اًنكدَح - 51١ عال

 تأَرَك : لاَق . بْنَ نْب'يِبأ نع «دّرص نب امس نع «ر ؛َرَمعَي نب ىبحي نع

 00 هس عم كرست
 اَنَك ةَيآي رم ملأ: :تلقف ٠ قف يبل تي ٠ اهئالخ دوُمْسم نبا ركوة

 .ىلب : َلاَقَ اذكر اذك اهي مآ دونم نب لاق ٠ ىلب :لاَق ؟اَذَكو

 نب يب اي : َلاَقَق «يردّص َبرَصُف : :هل تلق :لاَك ”لمجم نسحم اًمُكالك

 َلاَقَف : لاق ءِنْيقرَح ىلَعْوأ فرح ىَلَح يل ليقف نارا تفرق ين ِبْنَك

 ىَلَع :لاَقق نكح ىلع ل .ِنيْرَح ىلع : يعم يدنا كلملا
 ىلع : تلق. ةئآلُث ىَلَع يعَم يذلا : للملا لاقك ؟ةنالئأ . .نيقرح

 اًروُتَغ تلُكْنِإ فاك فاش إثم « فرحة علب ىَتح :ةنآلَ

 0 ا
 ةيآ مضت مام كلذك هللا ؛ ءاعيمس اَميلَع وأ اَميلَع اميمَس تلقؤأ ؛ اًميحَر

 [11454451434 :رظنا] . باّذعب ة ةَمَحَر هيأ ءةَمْحَرب باَّذَع
0 - 

 114/5 نب يب أردنا يبأ“ ثيدح

 نب ىّيحَيْنَع ٌقَداَتَق انْكَدَح «ٌماَمَه اَنْتدَح ل "1

 َةَيآتأَرَك : لاَ . ِبْمَك نب يِبأ نَع ٠ يعاّرخلا دّرص نب نايس ْنَع ءَرمْعي معي

 :عجار] . َثِيِدَحْلاَرَكَذَق .. . 8 يِبلل تناك ؛ الخ دوست ارك

 ةقفنف

 هرمز
 «يسْيقلا دلاَخ نب ةَبدُه اَنكَدَح ,هّللا ديع اًَنَقدَح -8
 ماس ل مر هربا ل

 نْبَنامِيلَسْنَع «ٌرمَعَي نب ىيَحَي نع ُقَداَتَم اًنكدَح « ىَيَحَي نب مامه انئدَح

 ركو ءاًهقالخ دوُمْنَس نبا اركو ةيآت آر لاق . بْدَك نب يبأ نع ؛دّرص

 [1147 :عجار] .ثيِدَحْلاَركذك .. . ف يِبلاتيئف ٠ اًهئالخ رع 00

 2ك

 «ةبيش يبأ نب ركبوبأ انئدَح ,هللا دْيَع انثدح 5-5

 ريق ْنَع «قاَحْسإ يبأ َْنَع ؛ :َليئكَرْسِإْنَع ىّسوم نب هّللا ديبع اًنئدَح
 7 ريمدرععا م

 الجر تعمس : َلاَك . بذك ن[يِبأ نع دّرص ننام ْنَع «يدبعلا

 تيَبأَق هبل قلطْلا : :تلقف . كف هللا لوس : لاق ؟كارقأ نم :تلْتَ ار

 اتلقق .تْنَسْحَأ :لاقق . ارق آَرثا :َلاَقك . اذه ٌئرفتسا : تلق 48 يبل
 عم هلو
 ءرقو هع دق يدين

 هق «تنسحأ دق تنأو . ىَلَب : لاق ؟0كو اذك يفت مكوأ :هل

 مهلا : َلاقَمُث يرَدَص يف هديب فيبَبلا برت َلاَق ٠ نوم تح

 هّللالوُسَر لاك ؛ ارق يقوج الما اكَرَع تضف ,ًدلّشلايِبأ نع بهذأ

 هُرَخآلا لاق «فرَح ىَلعآرْلا :اًمهَدَحأ لاَ ينايتآ يكلم نإ "يأ اي :

 :(تلق) .هذز خلا َلاَقَك . نير ىلع أَرقا : لاق . .ينذز : :تْلُقَ .هذز

 ارا لاك ين : :(تلق) .6أ هدز :َرَخآلا لاَقَق . ةكآلك ىَلَع ارا : َداَقَف . . يندز

 ةَمْسَخ ىَلعَرْلا : لاق ٠ .ينذز : :تلُق .: هد :رَخآلا لاق «فرخأ ةعيرأ ىلع

 :ْرَحآلا لاق نس ىَلَع رفا : لاَ . .ينذز : سلق هذ هرَخآلا لاق «فرخأ

 ةَمْبَس ىلع الرا ارقلاق «فْرَسحآ ةئبَس ىَلَعاَرفا :َلاَق هز
 [هدعب رظنا] .( ١ ”ه//0) فرح

 رَمْتَجْنبْدَّمَحُم اَندَح ,هللا ُدْبَع اًنَقدَح 1-0

 بذك نأ نع املس نع «قاحنمإ يبن "يرش تان يناكرولا

 :لاق .هرفأ :رخآلل د لاق «ناكلَم ينآتآ َلاَك اقف يلا ىلإ همك
 ام عجار] . . فرخأ عبس لب ىَح لاق ٠ دز: لاق .٠ .فرح : :َلاَق . مك ىلع

 [هلبق

 : بْمَك نب يب نع .دونسألا ِنْب ِنَمْحّرلا ٍدْبَع ثيدَح («)

 نع دعس ْنْب مههاربإ انآ «نوَراَه ْنَب ديِزَيانندَح - فاخف

 َناَوْرَم ْنَع ؛ ٍماَشه ِنْب ثراَحْلا نب نَمْرلا دبع نْبرْكَب بأ ع «'يرهزلا

 َلوُسر نأ« بنك نب يِبأ نع «توُكَي دبع نب دوسألا نبا نع ,ٍمَكَحَلا نبا
 7114174 21147 :رظنا]([ 19408 :عجار]. ةَمْكح رتلا نمد! :لاَك 8# هللا

 كاكا كاكا ,لكاؤلعلا 0ك ادشا تفشل يف فس ف ف فاشل فلل

 ملام

 اَنكدَح :الاَك . لماك وأو يدهم نب نَمْحَرلا دبع انندَح - ؟1 ا

 (باّهش ربا انلَح : :هئيدح يف لماك وأ لاقل ييرْلا نَح همسي ميهاَرنإ
 00 مس

 9 نْ هللا دبع ْنَع ٍمَكَحْلا نب َناَوَرَم نع ؛ «نَمْحرلا دبع نب كَ يب نع



 راصنلا ددسم

 نم نإ نإ :لاك ل هللا لوَُرنأ « بنك نب مَع توي دبع نب دوسألا

 ين دْعَس نب ميهاربإ لوي اَذَكَه : ِنمَحُرلا دْيع ونبأ َلاَق

 دْبَع ني دوسألاّنْب ِنَمْحّرلاُدْبَعَوُماَمّنإَو ءدوسألا نْبِهّللا دبع : هئيدَح

 [7140/7 :عجارإ ٠ ميِهارإ يلوي اذ «توُعَي

 ء 00
 اَنكَح «ريشب نب روصنَم يئدَح ؛هللا دبع اًنقدَح- 08

 نب هللا دبع ْنَع ءَناَوَرَم نَع ٠ ركب يبأ نع ؛ «'يرطزلا نَع «دعَس نب ميهاربإ
 نمد: لاق ق8 هلل َلورَأ بدك نب يأ نع وُ دبع نب دوسألا

 [7147/7 :عجار] . ] . ةمْكح رغشلا

 نع« «يرطإلا نَع ٌرَمَْم نبأ «قاّررلا دبع انتدَح - 71

 دْبَع ني دوسألا نب رمح دْبَعَنَع ؛ ءٍمكَحْلا نب َناَوِرَم نَع ورع
000 

 َتيِدَحْلا رك ا هللا لوس تعم : لاق . بذك نب يأ نع «“ توني

 رعما عاش هس رس 0
 وُبأ الودي مّلو ورع ىَلَع اَّقَتا ينعي « كّرابملا نبا هَققاَوَو : يبأ لاَ

 [21477 :عجارإ ]. نَمحلا دبع نبكي

 مس ست
 نَع سنوي اسنابنأ ؛ هللا دبع انآ ءدايز نْب باع انندَح - -71

 نع مَكَحْلا ِنْبَناَورَمْنَع ؛«نَمْحرلا دبع ْنْبِرْكبوُأ يدَح «'يرهزلا
 ًّ 0. ةهوع هما

 .بطك نْبيِبأْنَع .ءثوُقَي دبع نب دوسألا نب (رمحرلا دبع

 [014079 :عجار] ٠ مح رشا نم: ف هللا لور

 لاق :ّلاَق

 سقصا مامش همم
 َرْيَغ «ءاَوَس هلم رَمْعَم يئدَحَو : : كرابمل يا نب للاب لاَ /١101-

 00 ا
 ل1 :عجار] ورع : :رثكب يبأ َناَكَم لْعَج هلأ

 نع ؛ ءِرَصْعُم نع ؛ ءَحاَيَراَت اندَح ءدلاَخ نب ميهاريإ اندَح - 171

 دْبَع نَع ؛ِمَكَحْلا نب ناَوَرَم نَع « « نمحّرلا دبع نب ركبوبأ يدَح «يرطزلا
 نم نإ َلاَككق هّللا َلوُسَر نأ بك ِنْبيِبأ نَع «دومألا نب محلا

 . ةمكح رغشلا

 نع :الاَقاَمْهنآل قارا دبَعَو كّراَبملا نبا ةياور حاَبَر فلاَخَو

 [51147/7 :عجار] . نمْحرلا دبل نير كي يِبأَنَع : حاير لاق ٠ .ةوًرع

 يبأ نب ركيوُيآو مكس وبآ يكد هلا دْبَع اًنتدَح - 7

 رك دبا يتربخأ "يره نع سُنوُي نع ؛كرابملا نبا اننَدَح : الاَق .ةَبَش

 نع. «'يبأ نَع «دونسألا نب نَمْحرلا دْبَع ْنَع «ناَورم ْنَع ؛ ِنَمْحَرلا دْبَع نا
 [01109 :عجار] لم ٠.٠ .كف يبل

 ريا ملام سل روب هاري اس ع نيت
 «"يِرهلا ِنَع سنوي اًنربخأ ءَرَمع نب نامثع انثدح -م59

 نب يأ نَع «دّوسألا نب نَمْحَرلا دبع ْنَع ؛ نَمُحرلا دْبَع نب ركب وأ يئَربخأ

 [؟1406 :عجار] :هلْثم . .. ف يِبنلا نَع ءبْمَك :

 ' نبا ينعي ب - دايز يتربخأ «حْيَرج نبا اًندَح «حْوَر اًنئدَح - -”58

 نع «نَمْحرلا دبع نبكي ينربخأ :لاَق : مربح باهش نبا نأ -
 يأ (175/6)ّنأ «دولسألا نب مْ دْبَع نع ٍمكَحْلا نب

1-01 
 [2141009 :عجار] . هلم . 8 هللا لوُسَر ْنَع 6 رب

 0 رب

0/١ 2 
0 6 

 نع ,داّيز يبأ نب : هللا يم يد اندَح «ةيفالا عم بأ نبا جاَجَحْلا
 يت ديا

 ناورم نع «ماَشه نب ثراَحْلا نب محلا دبع نب ركب وأ هربخأ «يرطّلا

 نْبْيَب ع ؛هَربَخأ ثوُي دبع نبا دوسألا نب نمْحّرلا دبع ءٍمّكَحْلا نْب

 مدا ردم
 [؟11177 :عجار] . .ةلذم ٠ . 8 هللا لوُسَرْنَع « هربخأ بع

 ريب ةرمدوع
 اَندَح .ديعسْب ديوس يح هللا دبع اًنقدَح -5

 ةمصاش م
 دلع يركبه تمس: لاَ . .ايرطألا نع ؛ 'يرقوملا مَ ّيول

 0 و .. لوي هلل وسر حمس 2 دعَمَس

 [1 د َناَوْرَم يفرك

 نع هنتر دبع يركب بأ ؛باَهش نبا دعس نب ميهاربإ

 نب يب نع «ثنوُي دبع نب دوسألا نب محلا دبع نع ؛ ٍمُكَحْلا نب نوم

 .تيِدَحْا رك .. . ف يلا نَع ءبْنَك

 مهِهاَربِإ نَع ؛ ِرَصْعَموبأاندَح اَذَكَه : :نمحُرلا دْبَع وُبَأ َلاَق

 ْنَم يور ِرَمَْم بأ فلاَخَو : دّولسألا نْب نَمْحرلادْبَع : هيف َلاَقَو دعس نب

 :هيف اوُئاَكو دهس نب ميهارنإ نع ودع اونا دْطَس نب ميار نع اور

 [114/7 :عجار] . دوسألا نب هللا دبع نع

 را مرعب هو لا ينكح ها ةهما#

 :بْعَك نب يبأ نع ةلفغ نب ديوس ثيدَح (*)

 .(ح) نايف اًنئدَح «عيكو اًنندَح - 45

 يندَح « لْيهُك نب ةَملَس َنَع نايس اًنأَبْنَأ ءريمن مل نب هللا دبع اًنكَدَحَو

 تم يمال هاةض م مر# هامن يوسي »و هي هدو
 ىَ ةطير نب انامل ءاناحونص نيب يعمر َلاَق . َهَلَمَع نب دي بوس

 02000 هةر
 حمد اّملق تيا :هقأ : يلالاقق اًطوَس تطَقَتلا بْيَذَعْلاِب انك اَذإ

 نا : َلاَقَق هَل كلذ“ تركذَ بْنَ نبكي بأ تيقل ةئيدَمْلا

 ادَحأد جأ مل ةنس كرت هس اًهْكرَع : : لاق .ةتلاسق هللا لوُسَردهَع
 ساس سول

 نس اَهقَرَع مث ءاَهءاَكوَو ءاَمَماَعوَو ءاَهَدَدَع فرعا : َلاَقَق : ناك . اقري

 1مم سا سس ياعر سس سل
 . عيكو ظل اَنَهَو «دللاَم ليَسَك يه الإ اهيحاَص اج

 هّثيتأ مث :ًالْوَح اَهْنْقَرَعَف اَهْفَرَع : :َلاَقَف : : هفيدَحن يف رْيَمُت نبا َلاَكو

 مُثالوَح اًهتكرعَف ءاَهفرع :َاَقَف . :ُنيتمَكالوَح اقر ٠ اًهُفرَع :َلاَقَ
 ماعاش مم ع عمد
 ةكربخي دَحأ ءاَجْنِإَف ؛ اَهَناَكوَو ءاَمَماَعوَو ءاّهّتدع َمَلَعا : َلاَقَق . هتتينأ

 ْعَمَت سان آلإَو هاي اَهطغأَت اهئاكوُو ءاقئاَعوَو ءامتدعب

 [11 11كم حبا ١ 11/1 متبل 418 ظنا ٠ 170(.1/هزايب

 ومدرب هيه دو
 نب ٌةَمَلَس ْنَع ٌفَيعَش اًنندَح ( رفعج نب دذمحم دمحم امدح - ١" م6

 يومي هموم هسعاو
 [511444 :عجارإ ٠ ] .ةلَفَع َنْب ديوس تعمس : لاق .٠ ٍلْيهُك

 هس معو هم 8
 َرَّمْع نب هللا دبع يّئدَح هّنلا دْيَع اًنَتدَح و- -”١غمخك

 ليال يح طاع ديعس نب ىبحَياكَح يمال

 َوناَحوُص َنْبِدْيَن عَماتوَرع ؛ لَك ٠ ةلََع نب ديوس تغمس : َلاَق



 تلت هج يما لم.
 .هحرطا : ا: يللا أ طوق يَ نا

 5 فرع
 سيلا .هبتستسا الإ فرعي نم اتدجو نإ

 نككر 5

 ياهي لاقت . تزال

 تاما لاقل يفي جا مالو رت لح هع
 ةّنَس يف كده : لاق يِرذأ لو «تأرم ثلث «ًةلْوَح اًهْفّرَع : لاف اَهُفِرْعَي

 َنَِاَمئاَكوَو ءاَمَدَدَع افرغا : ةمبأرلا يف يل لاَقك «نينس ثآااك يفد

2 
 .اهب عتمتساُك آلَ ءاًهُفرْعَي نَم تدَجَو

 مع
 . ديعس نب ىَبحَي ثيدَح فل اَذَهَو

 رىرةشر ةامل
 :َلاَقَك ةَكَمب كلل َدْعبهئيقلق : :لاَق . هئيدَح يف مَعَ نب دَمَحُم دارو

 ا :عجار] . ًادحاو هلأ لاوحأ نلت يرذأ 1

 اَقدَح :ةَمَكيَحوبا يكدَح ؛[هللا دْبَع اًنْكدَح]إ ١117

 انك :َلاَك . ةلَقَغ نب دْيوس نَع « ليك نب ةمَلس نَع « شّمْعألا نَع «ريرج
 علاوة يردد ماب م مو
 للشر ٌمُدْخَأَت : مولا َلاَقَُهّيذَحأَق طوس تدَجَوَف اًجاَجُح

 تبق «ةبقذلا كايا مريخ هب تاه ذخأ يل لرأ "تلق :لاك

 ايف رص تسطقتلا : َلاكمُت . تنسخ :لاَقكُهل كلذ“ تْرُكذَف بنك نبي

 يكرم ًالْوَح اًهْفَرَع : لاَقَق .هل كلذ "ترك فيلا" رائيدلم

 مث «ىّرْخأ ةَنَساَهْفْرَع : لاق . ةلَْح اَهقرَعدَت : سلق هَ لوح

 ًءاَجْنإَف اَهَدَدَع صخأو اهتقرخو ءاَهءاَكو ظْقحاَو ءاهب عفت : لاَق

 - ثيدَحلا ٌماَمت يعي - اذه دْمَياَم حمل :ريرَج لاق .. . اًهبحاص

 [؟11444 :عجارإ.

 دشاأَر نب بوي نب دَمَحأ يمدح هللا دنع اًنَتدَح -4
 يعوس هاش يعم هال تعلمت

 لسع ناحل م اَنيدَح «ثراولا دب اند «يرطصتل

 2 َلاَقَك . 0 راكي هلام هلا لوي

 «ىَرْخأ ةَئَس اَهْفّرَع :َلاقف .ةّنَس اَهُتقَرَع دق : :تلقف هيام دس اَهيكرَعَ
 هس لاهو ل
 ءاهءاكوو ءامددع صخأ :َلاَقَق . ةّئلاَثلا يف هنأ مث ىرخأ هس اًهتقَرَعَ

 [؟1144 :عجار] . اهب عتمتساو

 ومرجع لش يصلنا عون
 0 هَياندَح - -؟١ 84

 يعدم ع هم مول

 لاق. ظبيان «لم ب نكسر همس ريدان انك

 دَحْلا رك .. .ةَعيبر نب املس ناَحوص نديرو انت ججَح

 ءاَمَئاَعِوَو اَمَدَدَع فرغا : لاق . ةئآلكؤأ ءِنيَماَع اهتم : :َلاَق
000 0 

 اًهطعأَت ؛ اَمَاَكوَو اهندع فرق اهيحاَص َءَجْنإَم ءاّهب عتمتساو ءاَهءاكوَو

 3 [14 :عجار] . هاي

 : بنك نإ'ينأْنَع «ىَلْيَل يبآ نب نَمَحْرلا دبع ُئيِدَح (©)

 ْ كاسر بنك نب يثارذألا يبآثيدَح

 :دلاخ يبأ نب ليام ءديعسرب ىَاكَح - "1

 نب يبأ نع ىَلبَل يبأ َنْب نَمْحرلا دِبَع نع ؛ « ىسيع نب هللا دْبَع يٌدَح
 مث هيلع ايل ةءارق ارك ل جر حدك َدجْنَصْلا يفتك : لاق .بْعَك

 لوّسر ىلع اَْلَخَدَفاًميِمَج ام « هبحاص ةءارق ىوسةءارق ارق رخل َخَ

 ذَهَلََمث ل هير ارق اراه: هللا لوس اي : تثق 8 هللا

 :لاَق .آرَقَف . رفا : كف يِبلاامُهل : َلاَقق «هبحاص ةءارق ري ارق ارث
 سرس 6# مع سلا ك وم
 يفاتنُك ذإ لَو يَلَع ربك ؛ َلاَك يذنا ف يبا اَمُهَللاَقامل ٠ امتبصأ

 ءاَقَرَعأتضَفُ يرد يف برص ؛ ؛ يّيشَع يذلا ىأَر املك ةّيلهاَجْلا

 كرا يبان يأ اي َلاَقَق ارك ىلاَعتو كرات هللا ىلإ طنا ناك

 ىَلَع ْنْوَهْنآ هيل تْدَدَرَف «فْرَح ىَلَع َنآَرقْلا ايقانأ يلإ لَسْرآ ىَاَعتو
 دم ىلع وَمن هله ؛ نكح ىلع هَرْها نأ "يل لّسراَك ؛ يأ

 :َلاَق .اًهيثآست لات در لكب تلو فرخ ةَعبس ىَلَح رفا نأ يل لس
 بريمو هال ُتْرخآَو « يمل َرفغا مهلا « يسأل معامل : :تلُق

 [؟14ةه ظنا . مالّسلاَو ةلّصلا هيلع ميِهاَرْبِإ ىَنَح «قلَخْلا هيف يل

 سر معمم
 نَع ءٍمَكَسْلا نَع «ٌةَبعش اَنئدَح ءرفُعَج نب دمحم انْئدَح - "1

 نما نعام 8 يل بْذَك نب يِبأ نَع ىليل يبأ نبا نَع « دهاَجم

 ىَلاَعَتو َكّراَبي َهّللاَّنِإ :َلاَقَق . ملا هْيلَعليوْبج هانا : لاق .راّمغ يب
 ل ص ل ل لل

 كترفْتَمَو ُهَئاَاَمم هللا لآسأ :لاَق فرح ىلع آر كأم

 كرمي ىَلاَعَتو َكَراَبتَهَّللا نإ :َلاَث هيَ اءاَج م «كللذ قيال يّ أنَ
 نإ هرمون هللا لآنسأ :َلا نكح ىلع ردا 6

 نأ كرمي ىَلاَعتَو كَراَتهَللا نإ :َلاَق 0 هاجمت كلذ قيطُم ال يّسأ
 : 8 هللا لوُسَر افك . فرح ةثآلك ىَلَع نارا دل 1 (178/ هر
 3 لاق عب يأ ءج لل قي 9 يا 'ةفنتو قفا

 ا :رظنا] . اوُباصأ د

 همم 000 ٠

 نَع ةَرَْع رع «َةداَنَقَْع .ةتطا ديس ياخ يوي

 ب يِبأ نع ىليك يبأ نْبل نَع هرآَرَجْلا نب ىَبحَيْنَع ؛ « (ينرعلالْنسَحْل

 هل ِباَدَعْلا َن نود د ىتدألا ب باَذَعْلا نم مهيد : ةيأألا هذه يف بعَك

 ماقالو اعماقي لاك

0 

 0 امو :لاَك . 5 هللا: 0

 ةّحتاَنب لف يِبلا كوت بديني هَعْصَوَف هب ينأق : لاَ . ممله: لاق

 لإ مُكهَلإو» نيبال ناو «ةربلا ةروُس لوأ نم تاي عير باتكلا

 لآن م ةّيآو «ةَرَقبْلا ةروس رخآ نم تاّيآ ث ًالكو يسرا ةيآو ؛«دحاو

 هللا مُكيرنِإَ فاّرعألا نم ةّيآو وهال | هَل لإ الُهنأُهللاَدهَشٍَ «ناَرُمع



 511444 ح راصنألا دنسم

 هللا ىلاَعق) نيمو رخآو ««ضرألاَو تاَوَمَّسلا َقَلَخ يذّنا

 تاَيآرشَعَو « كير دج ىَاََتهنأو) نجلا ةروس نم ةيآو , «قحسلا كلما

 ومقر ردو رخآ نم تا تال ١ .«تاناسلاو) لأم

 يم

 2000 م نحس اَدَح هللا ُدّْبَع اًَدَح - <52
 3 ةاداهع هو

 ه”رمطفالا ملاَسبْرَمْع اًّئلَح يأ ِنْب محم نب نَسَحْلا اًنئدح ؛نيول

 نأ بذك نْبْيَبْنَع ىليل بأ نب محلا دبع نع ء ديب ْنَع «هيبأ نَع

 ُتَّمَحْساَي َلاَقكراقغ يب ةانمأ يف وهو يلا ىتآ مالسلا لع لربح

 ةَْبس علي ىّتح دزيري مل «فرخ ىلَح نارا ارثتانأ كميل نإ
 [م14 :عجار] . فرحأ

2421 

 نمسا دنعَْع دماج كسلا نع ةش نع ل اند

 لاك . ملا لع لربح انآ 8 يلا نآ ؛ بنك نب نأ نع ىليِك يبأ

 امي « فرخ ميس ىلع نار كس كتم أ عر نأ لرمي ىلا كاهل نإ

 (11441 :عجار]. اوُباّصأ دق لَ اوؤرق فرح

 لابس تاره ْنْبْرَمْعَ انْدَح ,هللا دبع اَنَقدَح 7

 نع ؛ . وكمل نص اج ندمان تراوح « يصب

 نلت 206 هللا لاَقكراَمغ ينب 0 ىَنأ 5
 ”اَئاَعُم هللا لاس :َلاَقك . دححاو فرح ىلع انآ أ رف أنأ كَ هل سا

 َكأ ئرظُت نأ كماَي هتك : لاق ىلإث يِدَحْلاَرَكَذَف . .هّنرفَْمو

 ['آ١151 :مجارإ . لاق مكوه نم ًنرَح ارق مَ « فرخ عبس ىَلَع نر

 هَ

 ,ةّيش يبأ نب ركب وبأ يّئدَح هّنلا دبع اًنثدَح -17

 ني كلما دبع نَع هل نايا هرمنا اًدَح
#2 0 

 مور مس عمو مع
 8 نيم ا . لل لودي ىلع وج

 مل هم مام 000
 ىَسوُم ده ىَلَع نآلُجَربَسَتلا : اف هللا وسر لاف ؟كلمأ ل ؟تنآ

 لس را سا سس يع
 ل ؟تلأ مك ةَمستدَح ىَتح نآلف يَ انآ اًمهدحأ َلاَقَف . مآلسلا ِْيَلَع

 ىَسوُم ىلا ىحؤوأَ : لاق مالسإلا نبا نآلُق نب آلف انآ : : لاق ؟كلمأ

 ىلإب سما وأ يمّتّمْلا هيأ تلآ اَمأ ؛ نييسكملا يدهن مآلّسلا لَ

 ينل ىلإ بكمل اذه بانو ؛مقرصات نئاق اا ين

 لا يف امهات ؛ لجل
00 

 انئدَح «ةّيقَب نب بهو ينئدَح هللا دبع اًنتدَح -64

 نب هّللا دبع ْنَع - دلاَخ يبأ نبا يني َليِعاَمْسإ نع ءهللا دبع نب دلاَخ

 تنك :لاق : بذنب 'يبأ يكد ؛ىلبل يِبأ نب نمْحرل دبع نَع « ىسيع
 هْبَلَع (1؟8/ )اترك ةءارف ارق ٠ ىّلَصَملُجَرَلَحَدق دجْمسَْلا يف

 ةالتصلا امم « هبحاّص ةءارق ىوس ةءارق ارق ىَلصق آل لحد

 اًهثركلا ارق ارك ادمن هللا َلوُسَراَي :تلقق 4 هللا لوُسَر ىَلَع اَلَخَد

 (١؟4/8)  بْعَك نب يب دما يب ثيدَح

 هللا سر
 هللا لور امرك لاق « هبحاّص ةءارق ىوس ةءارق ارق اَذَه َلَخَدَف هيلع

 لَو بيلا نم يسن يف طقس ٠ مكَضأذدَق : َلاَثَق . اوُوَرَفَف اوُوَرْقا : 8

 سي سل

 برض ٠ ءيسشَع دق اَم 8 هللا لوس ر ىأَر اّمَلُف ٠ «ةّيلماَجلا يف َْتْنُكْذِإ

 َلاَقَف اَقَرك ىلا رات ير ىلإ نأ اَمئاكو هرعت لطم : لاق .يردَص

 «فْرَح ىَلَعْأَرْفا يلداَقَق . لإ لس ىلا كابي يبرنإ «يبأ : يل

 تدر نِيكْرَح ىَلَع هآَرْقا نأ يَنِإدَرَف ٠ يتمأ ىَلَع انوه نأ « ديل دحر

 فّرخأ عبس ىَلَعأَرْفا نأ" لعق ينم ىَلَح انو نأ تأرم ثلا هل

 مهلا : يسأل رفا مهلا تليف . اًهكيطخأ كلم هدر هدر لكي كلَ
 يَ ميار تح قلَْلا هيف لإ ٍمْيل هللا رَأَو « يمال رفغا

 ةقاحلا :عجار] . مالسلا

 : بْهَك نب يأ نع كلام ِنْب سْنَأ ٍثيدح ةيقَب (©)
 ربا كل ست م

 كَرابملا نبا ينعي - هللا دب اَنْ «دايز نب بات اَنئدَح - 8

 نب سنآ ْنَع «ةبفع نب دير نب محلا دبع نع «ةبفع نب ىسوُم انآ -
 هش ءاَربْحَو اًمْحَلاَنلَكاَف اَسوُلَج َةَحلَط وّنآَويِبأَو انآ تنك :َلاَك .كلاَم

 :الاَقَق . اَنلكأ يذلا ماما اذهل : :تلْقَف ؟اضَوتَت 22 الاَقَق ءوضوب توعد

 [15114 :عجار].. كم ويه نم هن اً « تانيطلا نم اضن

 : بنك نب يأ نع شنيبح نْج نْزثيِدَح(#)

 :لاَق رز ْنَع « ٍمصاَع نع ؛ « شايع نب ركيوبأ انئدَح - افالم
100 

 8 اوُسّرانلآأَس :لاَقك . نيئوعملا يف لوُثيهّللا دبع : يبل تلق

 ىشنا] .َلاَقاَمَكْل وُ انك : :تلتق . يلّليق : َلاَقَقاَمْهْنَع

 للقدم لل ةءاللإ ةدكرت | ةدش 1 د1: ا ا

 :َلاَق .دزْنَع ؛ ٍمصاَغ ْنَع ءًنايْفس اند «عيكو اًنئدَح - فاد

 .اَمُهْنَع 88 يِلاَلاَس : لاَ . نْيتدوَُمْلا نع ٠ بنك َنْبيِبَأ تلاَس

 نق ف يَا انآ لاَفَق :"يِبأ َلاَك .اوُنوَُم مل تلقت . يل لق :َلاق
 1 ملول :عجار] . لوقت

 ْنَع ن نايفس اًنئدَح «يدُهَم نب نَمْحرلا دبع انْئدَح - 516

 ودو
 كل هللا َلوُسَر تنس :ل َلاَك ٠ ة . بنك نب يبأ يد :لاَق . .رزنَع ٍمصاَع

 ف هللا لوُسَراَنَل :ل َلاَقَك :"يِبَأ لاَك . "تْلُقَف يل ليق : َلاَقَف ٠ نيئكوَممْلا نَع

 116.١[ :عجار]. لوقت نحَتَف

 ريما نع نايف نع "يدهم ْنْب نمر دبع اًنندَح - 13
 .. بك نيب نَع شن نْبَدزْنَع «نيزر يبأ نع "يدع نبا
 00 1 00 0 516٠١[ :عجار] .هلعب

 رو ءزوشو
 نب مصاَح ْنَع هبه اَنئدَح ؛ٍرّفعَج نب ب دمحم اًنيدح - ل 1

 تلآسا :ايِبألاَقَ . نيئوتملا نَع آيت لاَس : َلاَق دين كد
 ولك سم

 نحتف 8 هللا لوُسَر اَنرَمأَك تلق يل ليقف : َلاَق . ف هللا لور اَمُهْنَع مه

 اةقليللل :عجار] . لوقت



 ص 1١5017

 يدوس »ا
 ”رئةصاغانألا مسرب ام انك «ناّمَع اًنندَح -6

 ناك دوُعْسَس َنِياَنِإ : بك نب يبأل تلق : لاق . شيح نب رز نع ؛ ده

 ا َلاَقَف .٠ هفَحْصُمم يف نيكولا بكيل

 انك . يد ٠ قلقلا برد وعلق هللا ماكس لع لربح
 و ءدواو
 [؟16:0 :عجار] . كف يبل لاَ ملوح اًهَتلعَف سال بريد وعأ

 رز ْنَع مصانع ؛ةناوع بأ انك دان اح

 ملت :عجار] .هوحت .. . ل يِبنلا نَع :يبأ نَع

 نيسان حم يشدَح هللا دبع اقدح 10 رياةوزراةدو

 جب هللا ع ناك :لاق ؛ةيينب نَا دبع «قاحسإ يل نع

 هللا باَتك م اََسِِلاَمْإ : :لوُقيو ( ٠3١ /6) فحاّصَم نم نيكولا

 . ىَلاعَتَو كَراَبَ

 :َلاَق . بنك نب يب نَع «ُدِزْنَع «مصاَع اَنَدَحَو :شمعألا لاق
 يبس سرا هس نم
 516٠١[ :عجارإ . تلق . يل لبق : َلاَق . ف هللا َلوُسَراَمُهْنع الأس

 نزع ؛ ٍمصاَعَو َةدْبَع ْنَع «ةَيبع نب نايف انئدَح - 118

 ِنّبَنايِفُسلليق) فَحْلمُسْلاَّنم اَمُهْكَحيَداَ اَخأَنِإ : :يبأل تلق : :َلاَق

 .يلليق:َلاَقَف . 8 هللا َلوُسَرْتْلآَس : لاق كني ملف ؟دوُملَس

 هيفو فلتخم ةينميملا يف هظفلإ . ف هلال امك لوقت تلْقَق

 516٠١[ :عجار][تادايز

 «يِبشلا نَع «حلجألا اد مآل نب بتم انئدَح 4

 8 هّللا لوُسُر ب اَحْصآ ََكاَدَت :لاَق . بك نب يِبأ نع ؛ « شبح نب رز نَع

 ُةلبلا يه ٠ يه ةليك'ي أ ملعأ يَ هلال ياو انآ : لت .ردقلا هلل

 ُهَيآو «ناَضَمَر نم يضم نيرشعو عبس هيل هللا 'لوُسَر اهب اًنربخأ يّ

 . عاش اهل سيك وقت ةليكلا كلت نم لا حبصُم سلا نأ كلذ

 لوأ نم َنينس تل اَمَدّصَرهَّنأ «هَربخأ ارزانأ ٠ ٍلبهُك نب ةَملس مَعَ

 قرف ن يرشعو عبس ةَحيص ملت اَهآَرك .ءرخآ ىلإ اضم لْخدَيِمْوَي
 ملمزت مزمز ملم! مزمل كلملا ماملا ماهو :رظنا] . عاش اهل

 [ملوام تا هلو طل امال

5000 
 «ةبيش يبأ نب ركبوبأ ينكدَح ؛هللا دبع اًنَتدَح- تي تل

 . شبح برز نع ؛ «يبعشلا نع «٠ حلجألا نع« سير بهل دبع اًندَح

 يبا [ذكلا] يه َنيِرشعَو ْبس هلل : لوُكَي بنك نب يبت نعَس :لاَك
 لهم ع علا

 [0161 :عجارإ . قررت ءاضِيي علطت سمششلا نأ ٠ للون
 يم

 « ةَبيَس يبأ نب ناَمْنع هانئدَح و هللا ديغ اًنَقدَح- "1 هزأ

 اًهكَسِنَل هبفَداَرَو هلم ... 8 ”ىّبلا نَح :هااّئتساي سيرد ب انكدَح

 دز نع ؛ ءمصاَعَو ََدْبَع نم تعم : لاق . نايس انندَح ١7-

 مقيم لوي دوعسم نب كاَخأ نر دنملا انآ تلق ني يأ تلا :َلاَق

 بنك نبين رنا يبأثيدَح
 ._ٍ هرع 4

5 /( 

 يراد وس
 ٍرْهَش يفاقم هللا :َلاَقَف .رْدَقلا ةليل بصُي لَوَحْلا

 دولت فيكم ف فَلَحَو : لاق . َنيرطعَو عبس اَهنأَو «ناََمر

 كلذ عُلْطَت نْمّشلا نأ « اهب ارب يتلا ةَيآلابوأ ةَمآلَعْلاِب : لاق ؟كللك

 0 ٠ نعجارإ اهل احس ال ميلا

 «ٌمصاَع يِنئدَح «َناَيْفس ْنَع ءديعّس ْنْب ىَبحَيانندَح - -؟61١*

 َناَك دبع مناد :رْدَقْلا يلع يتربخأ : يبل تلق : لاق . .ٌرزْنَع

 َملَعدَك ءنَمْحرلادْبعابآهّللاَمحْرَي : لاق .٠ اًهْبصي لوَحْا مُقَي نم : لوي

 لّبكل ِسَّْنلا ىَلَع ىّمَعُهّنكلو « نيِرشعَو عْبَسل ام ءناّضَمَر يفاَمّنأ

 ميسي داََمَر يفاَّنإ ءدَّسَحُس ىَلَع باكل لأ يلا هللوق اوكي

 انآ يلا ةيالب : لاَ ؟هتمَلَع ىّنَو ءرْذنمْلا اَبآ اَي : تلق: :َلاَق . .نيرشعو

 اَم :ٌرزلتْلُ . تسي اميه ا هللاوك ٠ اًنظفَحَو اندم هللا لور

 :عجار] .عاعش اَهَل سيل ”تندَط انك ذإةاَدَغ ملط سمان! : لاك ؟ةيألا

 1 اةقايملا

 هرم رب هرب ك سلا ل ل
 تعمم :لاَم .ٌةَعَش ةبعش انئدَح «رَفْعَج ْنْب دَمَحَم دمحم انثدح - 516

 م يلع لع ف ماع رس رْدَقلا هليل :«
 ” ناك: :لاَق . . شييح نب رز نَع «تدحي بابل يبأ نب هدب

 لا ةليللا يه (يملعُركآَو :ةبعش لاَق) . اهملعال ين هللاو

 .َنيِرْشعَو عبسي ه اهماّبقب ا هلل

 راسا معلش

 لوُسَر اًنرمآ يل

 هّللا لوُسَر ارم يلا هَليَلا يه : فْرَحْلا اذه يف هَ كش امن

 [510:. :عجار] .ُهْنَع اهي يل بحاَص يئدَحَو :لاَق ل

 نع «ديعَس نايف انآ «نوراَه نب يي انئدَح - اق نكن نإ

 َيِهَناَمّنإَو «نيرظعَو ٍعْبَس كلان "يِبأ يللا : لاق . دْزَنَع ؛ ٍمصاَع

 يهل انك ندعو ًنبسَحَت « ف هلا لوس اَنكدَح يلا ةيآلاب ىسي ام «يه

 [؟19:4 :عجار] . ىَتتسي ام يه

 ركب يبن ْبْدَّسَحُس يسَح هللا دبع اًنْشدَح- فادح

 :اوُناَق .ي رياَوَقْلا َرّمَع نب : هلل دعو راجل ٍماشهي 6 :فلَخَو يملا

 ينأل (11/ هتف : َلاَق . دز نع ؛ مصاَع اَنئدَح ديزني داَمَح انندَح

 نبا ينعي - اًنبحاص نإ ءرْدَقلا ةكيلْ ع ينربخأ هردنمْلا يآ بصك نب

 مَحْرَي :لاَقَت . اَهْبصُيْوَحْا مكين لاك. اَهْنَع لكس ادإناَك - دوعسم
 آلا بح كلو ءاَصَمَر يفاّنآَملَعْدقَهللاَواَمآ «َمْحرلا دَْابآهللا

 َتْسلَع ىَنأ ءرذُنمْلا اَبآ :تلُق . نسيم نيرشعو سهلا اوكي

 حطت ءردقلا ةكيت 6ص قف هللا لوُر لكي ةبآلاب لاق . كلذ

 ثيِدَح ظفت اَدَهَو) عقترت ىتح ٠ «"تَط اَهْناَك ٠ اهل عام آل سلا

 0 ٠٠ :عجار] . (يمدقمْلا

 ْنَع «مصاَع اَنكدَح ءدْيز نْبداَمَح انئدَح نافع انندَح - -"1 1

 ...رثق كن ينبح «ردشتلا بُعَك نب يبأل تلق : لاك .٠ دز

 يتلا ة ةيألاب : َلاَق . كلذ َتْسلَع ىَلآرذنملا ايي :تْليَف : :لاَك ثيِدَحْلاَركذ

 [؟9١195 :عجارإ . ف هللا لور اربح



 1 رومملا لال
 نب روني فس وبول يد هللا دبع اًنئَح - 111

 نباح اكد «"يدم نب نخل تح وندم بلاس

 بأ نْب ديزي نع «ةعاقر نب ديزي

 دقلة[ .يئاكلرثأ ينيب نول راه ةلوَل لو

 اَهَد اَهَدْمَيَو ثآلك اَهَلْبَف ءرخارألا ْيّسلا يف «رخاَوألارّشَمْلا يف َناَضَمَر يف

 510.٠ :عجارإ .هبْكَيمل نما نع « ينيذكي مل نمت "ثآلك
5 0 

 اذَك :َلاَق . قف يلا نَع- بدك ّنْبيبأ ينعي - : فسوُي يبأل تلق

 شييح نب رز انعمس : :لاَق . َناَميلَس يب

 هما سو

 . يدنع وه

 دبيان ْبَْساَّبَْلا يئئَح .هّللا دبع اَنَقدَح 848

 نع شح نب رز نع ؛ صاع نع ءبيم نباح اد «(يسرتل»)
 ىّنَحتْفاطْلاَف ءاًهبصي لوح ِمُكْيَْم :رْدَقلا ةليك يف لاهل هّللا دبع

 نما هلا لوَُرباَحْص "يفلت َالَذع نب الع ىلع اسد

 ةِيعَو بنك نبأ مركهلا يئدحت دَحُف : مصاَع لاَ :راّصنألاَو نيام

 ناكر شا برت (رح) ناموا امن معرف « فو نب محل
 انك ضفخا : ةّساَرَس هيف اسناَكو "يبل تلف : لاق. برم لبق يسكر

 ةيآْمدمأل انآ يرث : َلاَقَف ٠ امم كنم مت امن يف هللا كَمحَر َكَحاَتَ

 اًأاَي : تلق قص بحاَص يلناَكَو لاَ ؟اهْنع يتتلآس الإ نآرلا يف

 َلوَحْا مُكيْنَم : لو دوعسم نب نإ «ِرْدَقلا هليل يربح رمل

 ىَلَع ىَّسَع هّنكو «ناَضَمر يف اَهّنأهّللا بحمل دََلهللاو : َلاَقَك . اًهْبِصْي

 يفلان ءدّسَحُس ىلع باكل لنآ يذلا هللاو ءاوكُي الكل ساّنل
 ساس سا سل

 . كل تسع ىَلأ ءرذملا هاي: :تلقَق .٠ َنيرشعو عبسُهَلَل هنو «اَضَمر
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 صاع ع هعمدع
 ام يِهلانإ هلو انظفَحَو اَندَدَمَق دمحم اهب اَنأْآ يّ ةيآلاب : َلاَك

 اكس ِبلْمطَت يح > نتا :َلاَقَك هيلا امو :لْتَم : :لاَق . تبسي مس
 م صو هل

 ٠ عقترت ىتح 32
 رجلا ىلص اذإ ىَنح اعط معطي «رحّسلا نم ذليل مصاَع َناَكَو

 همم
 واقع عم

 ؟نهح «سْمّشلا ىلإ رظَنف «ةعموصلا ىَلَحدعَص

 [510.. عج. عفترتو ضي

20000 
 ىَّتَح ؛ اَهَل عاعشآل

 ع .ةاطْرأ نب جاَجَح انْ نورا نبَِياَندَح - 5
 َعِبَتْنم : :لاَق ٠ كف يلا نَع ؛ «يبأ نع :٠ شيح نب رز نَع « تبا نْب يدع

 ىَلَصُي ىّتَح اهي ْنَمَو «ناطاريق لف نم ريو اَهيلَع ىلصي تح انج
 هانم زم الأ ؛هدّيي دمحم سفن يدَّلاَو «طاربق هلق هيلع

 سا عم ع مك ساع بيص د

 َّ لاق ٠ و دن نزاع لتنمو صا

 .َنارّقلا كِل ارق ذأ ينّرمأ ىَلَمَت كابي هّللاَنِإ : َلاَك هللا َلوُسَر .

 نأ ايف ارك ل «باكلا لأماكن نخيل ار: َلاَك

 ,ٌطْعَأَت (يناث لأس وكول ياكل فَيطْعَأَف لَم نم يِداَو لس َمَتآَنْي

 : اقر لعلب ا ءاًنئاث لاس

 هه ص

 هم عر
 لَو ةّيدوُيلا الو ةكرشلا

 [ هدعب رركم] . رقي نلك (1500/9) اربح لعْفَيَْسَو يارا

 َرَمْعْنب للدم يكد .هللا ُدْبَع اًنَتدَح - فادغ

 ْنَع ةَكدهَب نب مصاَح نع بش انئدَح هبي نب (ملَس)اكدَح «'يريراوقلا

 مع ع ادم راع اش
 ىَلاَصَتو كراَتهَّللا نإ : : هللا لوُسَر يل لاق : لاَ . بنك نيب نع دز

 لْهأ نم اورَتك يذلا نكي ملا يَلَعأرَتف :لاَك . كلَ ارفآ ذأ يتّرمآ
 حم وني ِهّللا نم لوُسَر هيلا مُهنأَت ىَتَح ح نيكفنم م نيكرئتملاو باّتكلا

 هل يماسعا «ه معي قر
 اًمدْنَيْمَألإباّتكلا اوُتوُأ يدا قَرََتاَمو دَمُيكَبَلُك اًهيف ةَرهطُم

 عومي رعماس
 لَو «ةّيدوهيلا 3 « ةكرشلا بخ يفتح هلا دنع َنيدلا نذل ْمهْنءاَج

9400 
 .اَهنعَب تاني كَم : - ةبعش لاق هرفي نلف اريح لَحْفَي مَ « ةّيناَرصٌنلا

 َفْوَجةَلْمَيَالَو ءاَقلاَ ايداَو َلاَسَل « لاَ م نيدو مآ نبال انآ لو أرق مث

 هدد هو
 [هلبق ام رركم] . اهْنم يقام اَهمتَح مث : لاق بارا الإ مت نبا

 سارع را هسا و
 ءمصاَع نع «َةدئاَز نَع « يفلجلا يلع نبنح الح - 17161

 دع مالا لَ لرب اقف هلا لور ين ؛ لاق. يبأ ْنَع «رز نع

 مهيف نيم َّمأ ىلإ تلعب ين ٌليربجل 8 هلل لور لاق ءارما راجحأ

 اًووَرْفِلَف مهرمَف : َلاَق .مَالْعْلاَو ةريِبكلاةَروُجَعْلاَ ؛(يساّمْلا] حبلا

 . فرخ ةَمبَّس ىَلَع نر

 امدح :ٌةَدئاَر اًنكدَح ءمشاه ينب ىَلوَم ءديعّس وأ انئدَح - 5552"

 نيدلا كلذ نإَو ّءٌةيفينَحْلا كاد

 نع: َةَمَلَس رب ُداَمَح لاَكَو : ديعس بأ لاَث)يِبأْنَع « نع ؛ 6

 ءارملا راَجحأ دنع «مآلّسلا لَ ليربج ف هللا لوس يقل : لاَق(َةَقِي

 هذيلا ياني ةيلح دس ي تيسو) يحرك.

 م 2002
 ٌدلاَخ انين «ةّيقي نب بو يندَح ءهّللا دنع انثدح -”-5-6

 نب يبأ نَع ٠ يح نب دز نَح دايز يبأ نبا ديزي نع ءاذاحل هلل دب
 2 ةيآَنيِعْبَسو اعضب : لاك ؟ باّرحألاةروس نورت مك : كَم ِبْعَك

 م ريم م ل هوس 5
 ةَيآاَهِفَنِإَو ءاَقْنمَركْكاوأ «ةرقبلا لذم 8 هللا لوُسرَحَماَئَرق دش

 [ هدعب رركم] . مْجيرلا
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 انئدَح ءماَشه نب ,ْفَلَخ اَنكدَح هللا ددع اًنقدَح - ؟1 اك

 :ٍبذك نبي يللا : َلاَق .رز نع لدي نب ٍمصاَعْنَع ءدينْيدَمَح
 همم مم 201

 نيعبَسَو ,و اًنَآلَك : هلل :َلاق اعدت نئاك وأ « باحألاةروس رقت نئاك

 حبلا هيف ان قلو ربل ةروُسل دا انوار دل ٠ مك :َلاَقَك .ةيآ
 2000 ميايعم لو عز هاي اس

 .ميكح ْميِلَع هللا ءهّللا نم الاكل اَمُهومجَرا اير اذ ةَحَبشلاَو

 انك هَرَمُع نب هللا ديب يكدَح ؛هّلا : ددع اًَنَقَدَح-17

 يبأ نْبدَّمَحُم ْنَع ثواَد اًندَح : :الاَق . ىلعألا دبَعَو ٍعِيَرَز نبا ديزي

 يبنلا ءاّسن نْموَل بُذَك نب يبأل تلق : لاق ٠ يراّصنألا دايز ْنَع : سوم

 تلم : :لاَق ؟هْيلَح كاد مْرَحُي امو لاك ؟ّيريأنأهللحّيناك يلع لف
 رعاسالا

 "رص 8 هللا لور لحأ اَمَّنِ :لاَق عين مماَلا كلل ل حيال : هلوقل



 0 مح اَنكدَح ,هللا ٌدْيَع اَنَقدَح 5-4

 ةَيدَمْلاتْيآ : :لاَق ٠ دز ؛ ٍمصاَعْنَع « ضايع نب ركب بأ اندَح بوبآ

 اَبَّللا َكلسَحْدَي 'ي :تلقق هيت ٠ بذك نبي بباتآ اذ َدِجْمَمْلاْتِلَخَدَف'
 رو ماووووت

 رثقاةلزع لا .ةسارش هير اكو ,ةلخاتج يلضنخلا ءرملا

 لقال لاء كنتم ا ل لوكا يشأ يف

 716١9[ :عجار]. عفَترَت ىَتَح اهل عاش آل تطلا لم اهتَحِبص يف سْمّشلا

 راَدنبِراَشَبْنْبدَمَحُم ينكدَح ؛هللا ٌديَع اَنَثَدَح 04

 ٌرِزْنَع ءةقرب يبآَْ .قاتنبإ يأ نب سوي ًدَح 0

000 

 نزلا دق ل راقت هللا دبع اندَح ١ 016٠

 يبأ نب تاَرّعلا وخأ ءتاَرقْلا يبأ نب جاَجَحْ بلا اَنْثَدَح :َلاَق .ئ رقملا
 هل ه6 يم 60

 هليل ردَقلا هلل : َلاَق . بعك نب يبأ نع دْزَنَع ؛ مصاَعاَنندَح «تاّرقلا

 .هعقري ملو ٠ .نيشي ثآالل نيرشعو عبس

 يسبأ نع يِدْهُتلا َناَمْثَع يبأ ثيدَح ()

 :(1ع/ه)
 ٍبْعك نبي

 .يِبأ نع َناَمْثَع يبأ نع ؛ ٍمصاَع ْنَع نايف انْئدَح - 16١"

 ؟اًئيَس وأ رام َتدَخَّلا َكَنأوَل : :تلْقَف .رآدلا مساس يل مَعْنبا ناك : َلاَك
 هةماع 2-2

 ملُتْممَسآَمَت :َلاَك . افق دّسَحُم تدي كبتطُم يتييانأ ينسي اَم َلاَقَك
 يلا َلاَسك دجْسَمْلا ىلإ اًطْحْاكذيَوُم ادق لاك. اميل ةركأ ملك

 كافل لل هعو لا هجم للا هولا :رظنا] . َةَجَرت ةوطُح لكل : :لاَقَت ف

 اةفلتسإ

 يب هل دوت هش رس د ل
 ءكّراّبمْلا نب ِهّللا دْبَع دبع اَنئدَح ؛قاَحْسِإ نبا يلع اًنثدَح - ةفادض

 3 5 نقل م2
 لاق :لاَق .بْذَك نب يِبأ ينكدح «ناَمْثع يبأ نع ؛ «لوحألا مصاَع انآ

 [؟ 1690١ :عجار] . تبا ام كلك اَمأ : : 4 هللا لور

 َناَمْنَع يبأ نع « «يميتلا نَع «ديعَّس نب ىحَي اَنئدَح - ك3 تضو

 ُهْنمَدَمْب ناك الُجَرمَلعأَل ةَئيدَمْلاب لج ناَك : لاق .٠ بْمَك نب يب نَع

 ةنبكرف ارامح تيَرتَشاوَل : هل ليقف هم دجْسملا نم( : َلاَكأ) الن

 ىَلإ يَْْم : َلاَكْوأ يِراَنأ يُنرسياَم َلاَقَق ٠ تامل ءاَضْرلا يف

 كويت ام: :َلاَقَك ك8 هللا لوُسَر ىلإِث يدَحلا يمك .دجْنَملا بْنَج
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 نأ : َلاَق ؟دجْسَمْلا بْنَج ىلإ يراث : َلاَكوأ ٠ ؛يلزنمدأ ييرسَياَم

 . يلطأ ىلإ مج اذ يعوجبرو ؟دجّسَمْا ىلإ “تل ذإ يلابقإ بتي
 هوما عك 00

 وأ مَمِجأَتْبَسَتحا اَمهَّللا كلاطْنآ وأ ؛ هلك كلذ ىَلاَمَتمَل كاطع :لاَق

 [؟1601 :عجار]. 1. عمجأ تبَستحا امهّلك للك ىلا د ٌدلاطَنأ

 . مصاَع نب ُةَبعُش انئدَح «رّفعج نب دمحم لَمَحم امدح 5 ١5١

 ينأي لجَر َناَك :لاَق . بنك نب بأ نع تدي امل اَيآتطمتس : َلاَق

 لاقل « مولا ةلوشلاَو ءاَضرلا كليقي اراّمح تخول : هل ليقف ٌةالّصلا

 يهد رار ادع

 اند
 امس 1 31 0 02

 اقف هللا لو د بلطب يبطل بحأ امو :لاَك يره ةبعش

 .تَبَوَتاَمرَجأ كل : :لاَقوأ -َتَيَوَت امك : :َلاَقَ 8 بلل كل رك

 [119871 :عجار] .- - كلدلوُتيةبش

 نِبذاَمُمْنْبِهَّللاد يع اَنَدَح .هللا دبع اًنَتَدَح - اك توات

 د نا باد هلل ةحر يبل لاَ . روم هلا كل اير

 وكلا 0 يمك لَك. دج يت لا رس
 رسم م

 ءاضرلا يف هكر اراّمح تير ريشا : :هكاسلْتق ف يلا مَمَنملُ

 . هّللا لوّسَر دجْسَمب (قزلب) يتيانأ ب حأ اَمّللاَو لاَ ؟ءاّمْلّظلاَو

 اًمِيَكل هللا يب اَي :َلاَقَك . يسال هلو ترجف : َلاَق

 ُّلُك كلذ ُدَّللا ءلاطُنأ :َل ان. هي يلابقإَو يلهأ ىلإ يعوجرو يرثآ بتعب
00 

 [116871 :عجار]. لاق اَمَكوأ ٠ َعَمْجآ تْبَسحا ام ةلاطعأ وأ

 ركب يبان ْبْدَّمَحُم اَنَدَح ؛هللا ُدْبَع اَنَتَدَح 21675 1 هد تدعو
 هع هنا ومر 2 هايد
 "وبأن الع يبأ نع «ٌمصاَعانئدَح ءدابح ندع ائَدَح "يدعم

 َناَكِم ةكيدَمْلا يف تيب أثير اصنألا نملجَرناك لاق . بصك نب

 يب و ريرب سس
 اي لشق - كجوَتَق :َلاَق: ف هلا لوُسر عسل هن اكل

 نم كيقَيو ؛ءاَضْرلاٌرَح نم َكِبقي رام ح تي ريشا كأول ؛نآلُك

 :َلاَق .٠ كل دّمَحُم تْنَي بطب يتيانأ ب حأ امللاَو لاق ؟ضْرألاَماَوَه

 كلذ َلْئم لاق اعدك ربحا ا هلل يبت هباسنتآ ىَتح المح تلَمَحُ

 انَدَلُدِ :كف يِبلاٌهلَلاَقَ .رجأآلا هرثآ يف وجْريهنآَرَكدَو مع 1 هلق هعمل دعم

 اةفلتفإ :عجار] . تبَستَحا

 3 ةهمارب هرب ةداو
 ٍنْيِوِرْسَعْْيْدَسَحُم اَدَح .هللا ُدْبَع اًنَقَدَح - ا تخ4

 يب ْنَع َناَمْنع يبأْنَع ؛ ٍمصاَع ْنَع نايف انئدَح ,يلهابلا سبل

 َتنُكاَم : :اوُلاَقَف . هيا هيأ ا ىتط الجرن 3-8

 ع نإ :َلاَق ؟

 : بدك نإ يِبأ نَع (يحاّيرلا ؛ ةيلاعلا يِبأ ثيدَح 2

 1 همر هوما م
 وبأ امدح «”يناغاصلا رسخت انئدَح - "1 ه4

 'يِبأ نَع يعل يبأ نع ؛ « ينآ (14/9) وب ميلا نع «يزارلا رمَْج

 لّرْبَأَف .َكَبَراَنَلأبسْنا دَمَحْم اَي : ف يبل اوف يكرس نأ ٠ «بُدك نب
 ه ظرسو سس م ع رم ىعاه سه سا ار سد 1 هم كال دي
 نكي مّلو دوي مو دلي مل ؛ ُتَمّصلا َُّللا ءُدَحأ هللا وم لُقط ىَلَمَتو كَرابتمَّللا

 . 42 اول
 ِنَع ٌةَمْلَس يبأ ْنَع ءَناَيْفَس انآ «قاررلا دبع اَنندَح - "1 ها

 هّللاٌلوُسَر لاَ :لاَق. بذك نب يأ نع «ةيلاَعا يبأ ع ؛ « سْنآ نب عيبرلا

 يف نيكُمّتلاَو ءِرْصّنلاَو « نيدلاَو ةَمْقرلاو الا هما دهب ف

 ةّرخآلا لمَ مُهْنم لمع َنَمك : 8 سيكل يجوع «رضأل

 .بيصت ةرخ د ةرخ | يفُدَل كَم اييدلل
 ةربرب هيل عنقاس د عمد

 وخأ ءملسم نب ةريغملا اَذَه ةَمَلَسوُبآ : يبأ ل ان :هّللا دبع لاَق

 0 :رظنا] .يلَمسّْلا ملُسُم نب زيزتلا دب
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 ركب يبأنناَحُ دش اح ,[هللادبع اًنَقدَح]

 ةمَلَس يبأ نع يروا نايس انئدَح نامي نْبْمتْعماَنئدَح « يقع
 يل

 نع بنك نب يب نع «ةّيلاَعْلا يبأ نع « سل نب مييَرلا نع «يناَساَرْخْلا

 [؟1659 :عجار] . هلم .. .2 ينل

 ينكدَحو : :لاَق ٠ دّمْحَأ نْ هللا دع اًنَتَدَحو - 11
 مام هاه

 نايس ْنَع ءناَمَيْنْب ىحيانئدَح «يطساولا نَسَحْلا "نب يلع ءاّمعشلا وبأ

 نم [يِبأْنَع «ةّيلاْلا يبأ ّْنَع «سنآ نب علا ِنَع ؛ «جاَرسلا ةريغُم نَع
 ةَمْقْلاَو ءءاكّسلبةَّسألا هذَمري 88 هللا لوس لاق :َلاَق .بْمَك

 لكيم ايتدلل ةرخألا لمع لمَعْنَمك .ضرألا يف نيكّْتلاو «رَصّتلاَو

 [؟1589 :عجارإ . (يمدقمْلا ظفل اول ب يصُت ةرخآلا يف

000 
 نُبَِِعْلا دبع انْنَدَح يدهم نب نَمْحّرلا دبع اننَدَح - ةق

 مالمو :عجار] . ملل

 ضاحك يس ينعي نع «ٍملْس نبيا دبع انئدَح

 .كف يبا نَع ؛ , بك نبأ نع يللا بأ نع ميلا اح « هيد

 َلَمَع مهنم لمع َنَمَك ' «نيكمنلاَو ءرصألاو ءانسلابةمألا هرب َلاَق

 [11984 :عجارإ. 1 ميم ألا ينال كيبل يدلل ةرخألا

 ينل يباارخ «ابوث ل الساكن .ةسيقالت ءُراَريلا ميحّرلا

 انسب ملا ءدَهْرشَب : 8 هللا لوُسَر لَك : لاق ٠ بْمَك نبا ّيَبأَْنَع

 لَم مهم لمَع ْنَمَو نيا يف ةمقرلاو ءرْصتلاَو البلا يف نيكل

 [؟ 1١6569 :عجار]. بيصُن ةرخآلا يف هَل سلف ؛ ءاّيشلل ةرخألا

 نيمؤُملا دبع نب حْوَراكَح هلا دْيَع اَنَكَدَح - افلا تاند

 نب عيبرلا نَع «يزارلارْفْعَجوُبأ انئَدَح « قيقش نب رمع اًنئدَح 6 ؛ئئرقملا
 ىَلَعسْمَشلا تقَسَكْلا : َلاَق . بذك نيب نع :ةّيلاَعلا يبآَنَع . سآ

 « لوطلا نم م ةروسب ارق مهب ىلص اف هللا لوس« للا لوس دْهَع

 «لوّطلا نم ةروسب أر يال مم ٠ ِنيئدْجَسَو تاَكر سْصَح مكرم

 ةلبقلا َلفَعَسَوَ امك س لج مت ٠ يئس َدَجْسَو ؛ تاعك سَ كرو
 مو اعكو

 . اهفوسُك ىلجْلا ىَتَح ءوعدي

 ءنمؤملادبَعْنْبْحَراَتُمَح ؛هّللا دبع اَنَدَح - "0-0

 نع . سنآ نب عبرا انئدح «يزأرل عَ وب اح « يقتنع انا

 ةقاللخ يف فحاّصَم يف نارا اوُمَمج مهن ٍبْعَك نب( يأ نع ؛ يللا يبأ

 اوَهتنا املك ءبضك رب بأ يب ملح يلو نوبتكيل اجر اكد ٠ قط ركب يبأ
 الاب طل لد إل 46

 كى 01

 ارب ةروس نم ةْيآلا هذه ىلإ

 يبأ مهل َلاَقَ «نآرقلا نم لزْنأامرخآ ادمن اوُظَف (نوُهمنَي ال

 ٌريِزَع ا مك لملم ماج قل ياهي ينازل ا لاسر

 هوو ىلإ . .ميحر فوُؤَر نينمؤملاب ؛ (ْمُكِيَلَع ص يِرَح مسَعاَم هلع

 َحُحاَمِب مك : :لاَق . نارا نم َلزْنأ اًمّرخآ اذه : َلاَكَمُث (ميظَمْلا شْرَمْلا

 اهدا نع 1
 نمار امر ىلاهتو كرب هلام لإ كبل يذهب هب

 . «نوئبغعات انآ لإ لإ الهه ىحوُي لإ لور نم كل

 نع «عييبرلا (نع) :رَّفْعَجوُبأ اًننَدَح «عيكو اَنئدَح ح41

 وهل : : ىَلاَعَتو كرات هلق يف بْعَك نب يبأ َنَع ,ةيلاَعْلا ( ١ 7 ه/ 8 ) يبأ

 عيَرأ نه : َلاَق ٠ يلا «مُكَقوَف نم اَباَذَع ْمُكْيلَع ثمين ىَلعرد اَقْلا
 م رس ه عقرب م سل 4

 8 يَ ةاكَودَْب نال تم «ةلاَحَم ال عفاونملُكو ادع و

 يقبو «ٍضْمَي ساب مُهِضعي قاد ءاعّيش اوُسبلاَف «ةَنس َنيرشعو سحب

 [هدعب رظنا] . مجرلاو فسح «ةلاَحَسآل ناتعقاو نا

 «نمؤُملا دبع نب حور انئدَح هللا دبع اَنِقَدَحِإ - --1

 ْنَع ءسئآ نْب عييرلا نع ٠ يزارلا رفعَج وب انئدَح «قيقش نْيرمع انندَح

 هوت َرَكَدَف .. . (رداقْلاَوَم لق): هلق يف بْذك نبا ين نع ؛ةيلاَعْا يبآ

 [ هلبق ام عجار] . ُهفْدّقْلاَو فْسَحْلا : هثيدح يف َلاَقَو

 هسرإ هرعت م 3110

 دْبَعْنْبْةّيِدَم حلاصوُبأ اَثدَح هللا دْبَع اًنَتَدَح - 08

 ٍنَع هديب ىتسيع انئدح « ىسوم نب لطقلاكدح يوما باول

 دٌحأ موي ناك امل : َلاَق . بْمَك نب يبأ نع يالا يبأ ْنَع « « سن نب عيل
2 0 

 ُباَحْصأ لان سيجال و العر نوسة راصنل نم ل

 ميلادي فريال مول نمر 200
 ريس | سد ري سارع

 اّساَن ءاَنَآلْفَو اَنَألُف آلإ ضيبألاَو وألا نمأ : قف هللا لوُسَر يداّتم ىَداَن

 هب مُكقوُع اَم لذمب وقاص ْمُئاَع ناو : .ىَلاَعَتو كرات هللا َلَرْئاَك مهاَمَس

 كورس 8 هللا لوس لاق نيبال ريَخَوُجَلمترَبَص دلو

 [مدعب رظنا] . بقاع

 هد مت اك ؛هّللا ددع + اًنئدَح - 51

 ل مس ا

 «مِهْيلع نيل رطشدلا نم اَمْوَيمهنم انبصأ نئل :راصنألا تلاقك «مُكانَب
 اما عه صاع 000

 «ٍمْوَيلا دبش «فرعي ال مقل نم لجَر ىَدانةَكم حنت مويا مَ

 «هبمكبقوعاَم لثمب اوبقاحف مَئاَع نول : 89 هي ىلع ىلاعتلل لن

 [هلبق ام عجار] . ٍمْوَقْلا نع اوُتُك : :9 هللا يلق ٠ ةيألا

 باَّمَوْلا دْبَعَنْبةّيِدَم اننَدَح ءهّللا دْبَع اَنتدَح - فل نمل

 ربيت انبآ «ىّسوُم رب لضَفْلا انكدَح : : الا .َنآلْيَغ باد وَمْحَمَو

 ويا سنك ومال نع لا أد« ف حا نع دا

 را بوتين طش كح هل دبع ايثدح - 110

 نع ؛ وأ عجبا نع تاي يب تنس ميكس نيم

200000 

 يل «ريشلا ىلع يشار باتش مرو سو يب سر



 00 سا سة سف را هريس

 حم ءاونلكت مطول كج هع: َلاَق

 ىّنإَك : :َلاَق ؟مُكبَري تسسلآ 0

 مدا مكاَبلْمُكلَع اه أو «عَبسلا َنيضَرآلاَو «عّبسلا تاَوَمّسلامُكيلَ دهشأ 97

 هيب هل اوكا ان يكل اق واول ماكس هلع

 اورو طرةدل هس هرب ع
 انسب نب كرهت اوُلاَق . يل كل لرد يقكيز يدع مخك

 مدل عقرو كلبا ورئاق[ك ل لإ لو] لع الب َرآل ٠ انهو

 بر :َداَقَك . كلذ َنوُدَو ةروصلا َنَسَحَو «َريقَقْلاَويَغْلا ىأَرَق مهني

 لذم مهيف ينال ىارَو رك ذأ تنيَحأ ينإ : لاق ؟ةلدابع ني تيرس الول

 هو وو ةوبثلاو ةلاَسّرلا يف َّرَخآقانيمب اوُصُخ روت مهل جرسلا

 َناَك « «ميرَم نب ىسيعإ هلو ىلإ «مُهفاَتِم نيل نم اًندَحأ آو : ىَلاَعَت
200000007 00 

 . اهيف نم ّلَخَد هنأ هوب نع تدَحَ ميم ىلإ هلسَ 7 «حاَورألا كلت يف

 نب يب ْنَع يدعتسلا ةَرْمَض ِنْب َيَتُعْتيِدَح (*)

 (175/8):بعك

 دمحم اًيرَح -71667
 ديول ع ةرصهنو
 نع ِنَمَسْلا نَع وع اَنئدَح ( رفعج نب لمحعم

 هع ةّيلهاَجلا ءاَرع ىَرتعا الجر نأ بك نب يبأ نع «ةَرمَص نب يتع

 ين: مكن يف يَا ىَرآ د ين : مولا لاق ها مْوَلاَرطت نكي مَ

2110 

 [ك1ةها/لر؟ هما ههه هه :رظنا] اوُنكتالَو وضعت ةيلهاجلا ءاَّرعب

 نع ؛ ءِنَسَحْلاِنَع وع اند ءريس نب يحيد

 ين ينل كك لات يدا جل "يبات ياخ
 هك هدو هر دوع
 ىرزعت نم : ؛لوُقي هللا لوُسَر تغمس «ةلل الإ عطتسأ آل ينإ كش

 [؟516609 :عجار] ٠ اوُنْكَ الو وضعت ةّيلهاجلا ءارعب

 يصمم
 ,ةبيش يبأ نب ركيوبأ ينئدح .[هدلا دبع اًَنَقَدَحِإ - ه2 تان

 «'يِبأ نع «'ينع نَع ِنّسَحْلا نَع ءفوَع ْنَع «سُنوُي نب ىسيع اًئدَح
 [51567 :عجار] هلم -. . لق يلا نَع

 «يتع نع ؛ ٍنَسَحْلا نع« سنوي نع ٠ «ليعاَمْسإ انندَح - 71 -ك

 ادرَمْؤن نك : بأ لاَق ٠ تيِدَحْلا َرَكَذَ .. . ةّيلهاَجلا ءاَّرعي ىَرَعَتالَجَر نأ

 [؟1هه+ :عجار] . اوُيْكَت الو هيبأ نهم ةوضعأَ ةيلهاَجْلا ءاّرعب ىّرعت لجل

 سمسرلر
 ِنْيَرَممنْبهَلل ديم ينئَدَح هلا دبع اًَقَدَح - 7” هها/

 :لاَق . . يّتع نع ٠ نَسَحْلا نَع «سّنوُي انئدَح ٠ عْيرز نب ديزي انئدَح ,ءةرسيم

 [؟1560 :عجنر] . هلم َرَكَذف .. ٠ لْجَر ىرتعا اذِإَرمْؤُ انك : "يبنأ لاَ

 وُبأ ىّنتملا نب دَمَحُم يسد .اهّنلا دبع اًنَقدَحِإ - -7164
 همام مع ع

 نب سنوي نع « بّعْصُم نب ةَجراَخ اَنندَح ؛ةوادوُبأ اند «يََِملا ىسوُم

 ءوضولل : لاَق . 8 يللا نَع يبأ نع ؛ يّتع نَع ؛ ِنَسَحْلا نَع

 .بوُردَحاَف :َلاقْوأوَُّتَف داو 1

 د تس كت جبد هي دصتتس  01ل ١ بنك ني يئاردللا يبأيدَح

 وب ميحرلا دب محم يكد هللا دْيَع اًنَقْدَح - فادح

 ْنَع ايفل انيَح هدوُسس نب ىسوُمةَقيلح وبان ُناَرَبْلا ىَحي

 لاق :لاَق . بذك نبع «يّتع ّْنَع ؛ ءِنَسَْا نع ديم نبش

 ريس كمم علا مدعم ع
 هَحْلَمَوُهَحرَ نإ ءاييدلل الكم لمُج مِن مَمطمدِإ : ف هللا لوُسَر

 .يصي ام ىلإ اونا
 انئدَح «ِدلاَخ نبه اَنَدَح هّنلا ديع اَنَقدَح 5-6

 رمزا كت
 انيستا َلاَق . . يلع نع نسل نع ديَمْحْنَع ٌةَمَلَس نب دامح

 هْيلَع مَداَنِإ َلاَقَق . ٍبْدَك ةربىبأ اذه : :اوُناَقك .هْنَع تلا ملكتي ةئيِدَمْلاب

 جا راّمش نم يهكشأ ين "نبيل هينبل لاككت وَما َُرَضَح اََّ مآلسلا

 ْمُهَعَمو هطوتحو هناك مهم ةَكدلَملا مها هل وطي ويم
 2 لس ف هم يمقسو

 اَمْو َنوُديِرُت ام مَدآ يبي :مهل اوُناَقَق ٠ ,ئاكتلا يحال سووا

 ِراّمث نم ىَهتشاَكض يوم انوبأ : اوُلاَك ؟َنوُبَحََتَنيآو نودي اَم م وأ ؛نوبلطَت

 ءاَوَح مُر امل اوُاَجَف ٠ « مكييأ ءاضُق يضُق دقق اوعجْرا : : مهل اوُلاَك ةَنَجْلا

 يلح «دالف حتي ايو «ينع نإ: َلاَقَق .٠ مآ تدل مهر
 و عَ راو يدك ًّ

 و هولسغو هوضبيفف 3 « ىو ربت ير ةكئألام نيو يني

 ؛ِربَق يف ووري الختم :ِهْيلَع اوْلَصَو تكاوُبَسْلاَو هَل اورْفَحَو

 :اوُناَف مث ! باتل لح وكمت «ْبْلاَن م اوُجَرَخ مت نبا هْيَلَع اوُعَضَوَو

 . مكس هذه مَآ يا

 0 نب ليقأما مدح (ه)

 م لللوراَلَك لاَ .هيبأْنَع؛ بنك نب نوط « ليقع

 .هيف مب تملا ءاج «ةقدارلا اهم ؛ةقجأرلا تاج

 ِنْبدَّمَحُم نْب هللا دْبَعْنَع ناّيفس اًنئدَح «عيكو انئَدَح - ا نما

 1 0 :لجَر لاق :َلاَق . هيبأ َنَع ٠ « بدك نْبا بأ نب ب ليقطلا نَع ٠ « ليقع

 آلا كيفي : َلاَق ؟كِلَع اهلك ينآلم تعج اذإ َتْياَرأ٠؛ هّللا

 حولي نمت كلت

 ةملإ نيق
 م بَل دير - هم نبا ني - ا 01/ الاق

 :َلاَق .٠ 48 يلا نَع هيي ْنَع ٠ بنك نب يِبأ نب  لاقُطلا نَع ؛ «ليقع نب

 َعْضْوَم اف كرت ءاَهلَمْكاَوَهنسْحاَ اراد ىَي لج لم نيا يف يلم

 ول: َنوُوُقَبو هم َدوُبَجْميو نابلابدوُفوطَبِ ل َلعَجَ ؛ اهني مله
 م 7
 .ةّبلا كلت ٌعِضْوُمَتلا يفانآق ؛ بلا هذه عضْوَم من

 نب ثمشألاَنْديَساَتدَح هللا دبع اًنَئدَح -4

 يبأ نبا ينعي د «ةَمَلَس نب ديعَس اربح ركب دأ عزل يل الايس

 نبي نب ليلا نَع «ليقَع ِنْب دَّمَحُم نب هللا دبع اَنثدَح ماسح مح

 ىَنتلا لجو لكمك يلا يف يلكم ؛ لاك © هللا َلوُسَرنأ «هيبأْنَع ؛ بَْك

 لعجف ٠ اً ملة مضمار :اًهَملْكأَو اهَلَمْجََو اَهّنَسْحأَف ارا

 .ةّئبَلا هذه عِضْوُم مثول :نوُلوُفيو نوبجحَيو ناينبلاب َنوُوُطَي ساَّنلا



 ل ىلا 000 0

 نع , محم نب ينعي راسا 11

 0 يبل ا
 هنا َّناَق

 1 ور ةالورل 1 هاكر | هلل هكر 1 هكلا :رظنا] خف َريَغ « مِهتَعاّفش

 رجلا آلؤك : وشي هللا َلوُسَرتْعِمَسَو : َلاَق "55

 َعَمْاسنكل ؛ ءابعش وأ ؛ داون كلَسْوكَو ءراّصنألا نم ارا تنك

 11 تا اال :رظنا] . راّصُنألا

 هللا دْبَع نع وِرْسَع نب هللا ديب اند ءايركز اندَح - افادت
 ها ةمع

 لاق :لاَق . هيبأ نع ؛ بْنَك نب يب نب لْيعُطلا نَع « ليقع نب دمحم نبا

 :عجاز] .هاَتَمَرَكَذف .: . نيام مام تى < ةمايقلا م رينا اذ اذا: 3 هللا لوسر

 [عملدكم

 3 نا
 نس درع لي 7 ايد نيك22 51

 هد
 هن ني سل ك1 عنج ىلإ يلو ف لاس

 رب ساس هب
 نأ كَل لَه هّللاَلوُسَراَي : هباَحْصأ نم َلُجَر َلاَقق «عّدجلا كلل ىلإ

 0 "موراتا كار ىّنَح ؛ ةحمجل ل مْوَيِهْبَلع موق اعيش كل ّلَمِجَت
20 00 

 املق «ربنملا ىَلَع يتلا تاجر ثلث هل عصف . . معن :َلاَق ؟كتبطخ
 رقيرعم هم

 7 نأ دارأاَمَلَك ؛ 8 للا لوُسَر هيف هعضو يَا هعضوم يف عضوو ربنملا
 كوسم طلع

 لوس عج «شْاَوَعدَصَ ىّنَح جلا َراَخ هرج امل لَم رمل

 ىَّلَّص ىّلَص اذإَناَكو ءربتملا ىلإ مجرم لكس ىَّبَح هدّيدَحَسَمْ مق 8 هللا
 ريس ا ةاسواس

 شع اَكك بك "نبي عدجلا َكاَد َدَحأ هٌريَخو دجْسَمْلا مد امل هيل

 [3164 71619779 :رظنا] ٠ نارها ُهنلَكأَو يلب ىَنَح

 هّللا دبع ْنَع «ةكليرش اَنئدَح «يرْييلا دَمحأ بأ انندَح - هيام

 لاق : لاك . هيأ نع ؛ «بُنك ٍنْبيِبأ نب ليتُطلا نَع « ليقع نب دمحم نبا

 ها سول
 ُبحاَصَو «مُهييطَحَو سانا ممسك ميقا مويا نإ : هللا لوس

 [1618 :عجار] . َرْخَف 08 هتعاَفَش

 هاش راف وهم دي هما هريس ها
 «وِرْمَع نب هللا دبع انئدَح «كلَملا دْبَع نب َمَحآاَنئدَح - 71

- 
 ريب م”مامع كك

 نحن انيب :لاَق . هللادْبَع ِنبِرياَجْنَع ليقع نب دَمَح نب هللا دبع ْنَع

 َنئيانيَس لوني هدأ ءرصعلا وأ رهظلا يف 8 هللا لوسر فخ اوم

 مش هني هَكَي ل يحمُك هَلْخاَيل ل ةكراتت مك "محالة ةآلّصلا يف وهو هْيَدَي

 :ه بنكي مَلَسَََلك احا ينل رحت مث ءانرحاَتو رحت

 :لاَك . هعتصَت ( هكتصت نكت مل نيش كنآلّص يف مئتي كانو« هللا َلوُسَر اي

 ميتا يت ماقلت راق لمه نبات

 ٌلبحَف «هئوصُقَتي ” ال ضزألاو ءاَمّسلا نين َمُهْنم لكل ُهئذَأْلو هب

 هكا ع تأ هام رح تنجو املك ذل لَحآتضِرْعَو هيو ينيب
 يبأ َلاَق) نيت َنئآساإو «َنيشأَ متل نإ ينآللا هَل ايف تير

 3 رع هع دعك

 2 َحْل اًهيف ٠ نركشي مل َنيطعأن إو (نْفَحْلأ : يدع نب اًيركَر لاَ

 "نم (18/ه)يظعأو (هَبصُقرجَي مَع

 يشل باد هنت اع

35 

 1 امهرم)

 هل م
 َتنأ .آل :َلاَك . لإ هش أم ىلَع ىطُي هلا لوسي ديعم

 ١445٠[ :عجار]. مانصألا ىَلَع ْبرَحْلا ٌعَمَج نَم لوأَرَهَو «رفاك َوُهَو نمؤم
 ه0 م ملارب هارت مس سرك

 نبا ينعي - هللا دبع اَنندَح « كلما دبع نب دّمحأ انئدَح - -”١ةألآ

 يتلا نَع «هيبأ نع ؛ «يبأ نب ليتُطلا نع ءدَّسَحم نب هلا بع اند - وِرَمَع

 هلم. 4#

 عيبرلا يبأ نب ديعَس اَنندَح هللا ٌدْيَع اَنَثدَح - 1

 ان «ينيدتلا انشا يب للسيد يل ركب وبأ نامسلا

 . هيأ نع «يِبأ نب لْيقطلا نَع «بلاط يبأ نب ليقع ِنْب محسن للاب

 ناك ءاًشيرَعدجْسَمْا ناك ذِإ عالج ىَإ يلَصُي 8 هللا لوُسَر ناك : َلاَق

 لوُسَراَي : هاَحصأ نم لُجَر لاق ءعذجلا َكللُذ بناج ىلإ لا بْطْخَي

 سائلا ىَرَي ىّتَح ٠ «ةّمُمجْا َمْوَيِيلَعم وُ ارم كلل لمجأ نأ كلل لَه « هّللا

 اَمَلَق ربما ىلع يلا يه تاجر تال تست .: . معلا: :َلاَق ؟َكبَطُخ

 لوول ادب 8 هلال هيف هَعَصَو يذلا هعضْوم يف عضو «ربثمْلا يضق

 لاك يدمج انامل رمق «ربسلا لذ ىلع يان هل

 لت قشلاو مص ىلا عتجل كلل ع هلع هلك بلحم

 ملا ىلإ لم ل م ىلا

 هرم ه2 فر دعاس علال ع
 كلذ ِبْمَك نب يِبأ هوبأ َدَحأَريغو جسما ٌمدُه ملف لي لْيَنُطلا لوقي

 :عجار] . اًناكر َداَعَو ةضّرألاهفلكأو يلبى هني يف هدد ناك ؛ عّدجلا

 [ملهتمه

 دح ؛ ثا بما ا هللادْيَع اًنقدَح 7169

 ْنَع «ِلبتْطلا نع ؛ ليقع ني دَّمَحُم نب هلل دبع ْنَع «وِرْمَع نب هللا دي

 َنيينلاَماَمِإْتُك ةَمايقلاٌمْوَي ناك اذإ 88 هللا ل وُسرلاَك َلاَق .هيبأ
 ةيمرامم

 [؟1658 :عجار] .رْخَف ريغ« مهتعاّقَش بحاصو «مُهيطَخَو

 وكَو ءراّصنألا نم اءَرْما تكل ٌةرئجهلا ةلؤل : -لاقو ١45-
 ةالرر صم

 [؟1555 :عجار] . ].راّصْألا نمتنكلابعش : :َلاَقْؤأ اًيداَو راَصنألا َكلَس
 4م ميورعب هر ماع 2

 يلَعوُبأ َةَعَرَ نب نَسَحْلا اَنئَدَح ؛ هللا دبع اًنَقدَح 606
 موق م مو

 نع «هيبأ نع ريو نع .ةبعش انكدَح « بييَح نب نايس اَنئدَح «"يرصبلا

 ماو هلل عكس
 ملك َمُضَمرلاَ): لوُشي هللا لوُسرْعِمَسْمَنا ؛هيبأْنع لبتطل

 هللا ا :لاَق . (ىوْفَتلا

 م مر اع 10
 مع بلله اح .هللا ُدْبَع انكَدَح- ندم

 0 لاق . هيبأ نع ؛ بنك نبأ يللا « ليقع نادم نبل
 ساما م

 هاويسام كد عشق ماع ساس هال د
 ًبحاّصَو ؛مُهَييطَحَو نيل مام تنك ةَمايقْلا مينا اذإ : قف هلل ونس

 ١ [1516 :عجار] .رْخَف َالَو «مهَتعاَمَش

 دمحم امدح ؛هللا ديع اًنقدَح ١7-7
 1 هيد د ةدو

 ركب يبأ نب
 ل م هنرز ها سا يملا 0 مث هيي

 نب ادْبَع نع ءدَمَحُم نيه نَع ؛ ىسوم ةميذح وب انثدح ؛يمدقملا



 57 لاق. ا "يبل نع ءهيأْن ع رن لقطل نع هلق نيد
 تلكل ابعشوأ ؛ داو راصنألا كلسْولَ ءراّصألا نم اءرما تكل ةرجهلا

 [51615 :عجار] . راّصنألا مَ

 .(ح) يدع نب يك انندَح ح4١

 ءوِرْمَع نب هلا دبع انئدَح «ينأَرحلا كلما دبع نب دَمحأ انئدَحو

 لاق :َلاَك هيأ نع يب نب لبطل نَع ؛ ليقع نب دمحم نب هلا دبع نع
 هرم

 ثاّتلا َكَلَسوَلَو ءراّصنألا نم اءَشاتْدكك ةرجيلا الؤك : : هللا لوس
 ةقرمم

 [1015 :عجارإ] . راّصْنألا َمّمتْنكل اًيداو : َلاَقْوُأ ؛ اًبعش

 رام سوم
 ٌماَمِإتْنُك :ةَماَيقْلا مْويناَك اَذِإ : ف هللا لوُسَر اكو - فادح

 سمس 86

 رف ريغ ؛ «مِهتعافَش بحاّصَو ؛مُهيطَحَو نيل

 [51616 :عجار] يِدَع نب يركز ظْفل ىَلَع؛ ثيِدَحْلاَو

 وب ٍملاَّس نب ىَسيع انئدَح : لاق.هّللا دّْبَع اًنَتْدَح - "1م

 ينعي ومَنْ هللا انئدَح ء نيو نينآلك ةئسس يفي شأنا ديعس
00 

 نب يبأ (نبا نَع) «ليقَع نْب دَّمَحُم نْب هلا دبع ْنَع «بطووبأ - يقرلا

 ناَكَو عج ىلإ ي مصب 8 هللا لوُسرناَك : َلاَق . هبيبأ نع ؛ ءبعك

 َلاَقَق . عالجلا كلذ بْنج ىلإ[بطْخَي اكو ءاشيرع ( 178/0 ]دجْسَسْلا

 َمْوَيِهبَلَعم وقت ايش كل ل محن ؛ هللا َلوُسَراَي :هباحْصَنمالاَجَ
 سال مسي ىَحَ رمال ةلاََي بح : لاق وأ «ساَنلا ىَرَت ىّح ؛ةّممْجْلا

 0 هع عش
 َناَك امك 8 يبل َماَقَت تاَجّرَد ثآلك هلاوعتصق .. . مع : :لاَق ؟فلَيطُخ

 ل
 علجلا اذه : هياَحنمآل لاك نكسا :هَل َلاَقَف ٠ هيلإ عاجلا ىَمّصَ م 06

 م
  ةتمكاق' جلا يف كسر نإ كسا ف يللا «يَلِإَنَح

 ءايدلا ىلع ةرخآلاَراَتْخاَف اًبْطَر تنك امك ةكديعأ اَنْ :نوُلاصلا

 :عجارإ | .ةضرألاهنلكأ ىَتح هدْنعلريمَلف ني يبأ ىلإ عفد قف يلا ضم اَمَلق

 فاشل

 :هيبأْنَع ٍبْعَك ني يأ سر دمحم ثيدَح (*)

 وُ ميحرلا دبع نْبدَمَحم انئدَح ؛هّللا دنع اَنَثدَح -0
 ه ا همدرور رب مورو هر وار

 ِنْبْداَُم] نب دَمَحُم نب داَعم انندَح «دّمَحُم نب سوي انئدَح «ناربلا ىَحَي

 ََع ءذاَعُم نع ؛ذاَتُمنْيدَمَحُم يبأ ينل بنك نينا دمحم

 تعال 000
 هللا َلوُسَر آسيا ىلع اديرَجناك رهاب ؛ بك نب 'ينأ نع دمحم

 يي معمر لكل عزم هدا
 َتْياَراَملوأ ام ؛ هّللا لوُسَراَي : :لاَقَق ٠ ريغ اهّْنَح هنآََي ال ءابشأ نع

 :ةَريَره ابآ تنس دَقل : َلاَكو اسلاج هللا ٌلوُسَر ىَوتسا ؟ةوُبلا رمأ (نم)

 لج اذإَو يسأر قْوَه ملك ذو« رهو ننس رعبا ءارَحَص يف ين

 مق ولطلاكن ملي يت . م :لق مَ لجل

 ٍِّ هك لو
 َلاَقَف « ات اتصتحال جلا يطمن حاول دخان

 مسا 2و
 مو 20
 اًمهدحأ َلاَكَو . رص الو رصف الب يناَعَجْص أَ ةعجضأ : هبحاصل اَمهدَح

 ميرا ساس لا
 مدل ىَرأ اسيل يردص ىلإ اَمُمْدَحأ ىَرهَ ؛هَردَص قفا هبحاصل

 © #4 صو هس لع ل لم ص رع 8 رم

 مش قاتلا ةكيك يش يطاق ٠ ةسحلاو م جرخأ ل : هَل َلاَقَف . ا

 هيي جَرخأ يذلا لم نإ «ةَمْرلاَوةقكرلا لخّذأ : هَل َلاَقق . اهَحّرَطَم مَن

 ودغأ اهب تْعَجَرف ٠ ملسأ اَوَدْغا : لاق ىلا يلج مان «ةفلا

 .ريبكلل ةَمْحَرَو «ريغصلا ىلع هَ هَ [هب]

 :بْنَك نب يأ نع ثراحلا ْس هللا دبع ثيدَح (4)
 م هع

 . ثراَْلا نب دلاَح ان اًنكلَح ءُناَّفَع انئدَح -7
522909 

 نب تلّصلا اًنكدَحو :َلاَق . هللا ِدْبَع اَنََدَحَو - 8 1١”-

 َنِبدِيَحْلاَدبَع اَنئَدَح ءثراَحْا َنْبدلاَخ انندَح «يرَدْحَجْلا دوُعُسَم

 . ثراحلا ب لا دبع ْنَع هراَسَيِنْب انمي ْنَع يبأ يلح رمعَج

 قرأ يب يللا اح مل ظ يف بنك "بيو ان تق َلاَك

 تعمس :َلاَق .ىلب :تلُق : :لاق ؟ابدلا بلط يف مُهفاتعأةَلَتْخُم سنا

 اذإَف ءبَهَد نم لب ْنَع رست ارث كلوي :لوُي 8 هللا لوُسَر

 َنوُدُخَأَي سائلا انكر ند هللاَو دلع ملوي لإ وراسل هب عمس

 . قست عت ةلام لك نم لقي ىَتح سلا لتي نبعد هيف

 .ناَفَع ْنَع 2 'يبأ ثيِدَح فَ اَذَهَو

 [قحاللاو قباسلا نم َقْفَلَم ثيدح ةينميملا يفزع 1641 ١

 راو دخن اجشا ند هللا دبع 2 اًدَح 114

 م اه ارع هع 2# سة
 نيرفعج يل رأي دحلان (67 2/0

 يأ نع ؛ لفون نب ثراحبلا نب هَل دبع نع «راَسيِنْب كامكس ع ؛هلل دبع

 ْنَعرسْحُينأ"ت افلا كلشوُي :لوُقَي 8 هللا لوُسسر تغمس : َلاَق بدك ِنْب
 .ثيِدَحْ رك .. . بمكنم لج

 : بك نب يبا نَع داع ٍِنْب سيق تيدَح (4)

 ,1 تغمس :لاق بع اند معَ نحمد 6 معلا هاش عامل دوت

 .دابع معنا نس دة رص

 هم 8 ميسم اع ع

 سيح سحيق نب سادي تشم :٠ لاق . 6 ىلع يش

 طرسو هع
 مهيف نكي مَلَو 8 دِّمَحُس باَسْنمأ يقل ةَنيدَملاتْبتآ : لاق . دابع نب

 باَحْصأ َعَمرَمُع َجَوَحَوُمالّصلا تَميِقأَف «" «يبأ ( 5 ّيلإ بح ُهاَقْلا لجو

 مَا هوجو يف َرظنُف لجر ءاَجَف ٠ لوألا ّصلا يف تس ءاق هللا لوُسسَر

00020 00 
 . ىَّلَص امل « يتآلّص تع اَم * يناَكم يف ماكو يناَحنق « يي مُهكَرَ

 نكلو «ةلاَهجب كشْنآ يذلا كلدآمّل ين ؛ هللا ةكووُسُي ال يِنباَي :َلاَق

 يفتر ينو ينيلي يذل فصلا ف اونو : اَنل لاق هللا لوُسَر

 اًَئاَنعأتَحَتَم َلاَجّرلا تّياَراَمَك «ثدَح مت :دكريع مهر مولا وُجد

 لص سل # سس رومورم ل
 « ةبعكْلا برو ةَدقعلا لهأ كلم : لوفي هتعمس : لاق ء هيل اَهَحوُنم ءيش ىلإ



 0  راصنألا دنسم اح

 َوُهاَدِإَو ملام دوُكلَْنَم ىلغ ىلا كلو ىلا هللا

 : .يبأ

 . ةواد نب َناَميَِلَس ظفَل ىَلَع ثيِدَحْلاَو

 نْب هللا ِدْبَع هنباو يِدْبَعلا ريصب يبأْث يِدَح ()
 : بنك نإ'يبأ نَع ريصب يبأ

 اَبأتْعمَس «ةَبعُش اَنئدَح ِرَّفْعَج ْنْبدَمَحُم م اَنثدَح /3١1"-

 هنأ بذك نب ”يبأ نع حي ريصب بآن بلاد هس قاس

 :َلاَقَق .آل: :اوُاَقك ؟نآلُفٌدهاَش : َلاَقَق ٠ حبلا 8 هللا لور ىَّلَص : َلاَق

 نْئاَهَّنِإ : َلاَقَك .آل :اوُناَقَق ؟نَآلُف دهاَش : َلاَقَف هل : اوُناَتق ؟نآلف دهاش

 مهول اَمهيفاَمَنوُملَميْولو «َنيقفانَسْلا ىَلَع تاوكصلا لأ نم نييتالّصلا

 َنوُمَلَتْوَلَو ,ةكئآلَملاٌ فص لم ىَلَعمَدَقملا صلو ءاوبَحْوَلو

 ؛هَدْحَوهتآلاص نم] ىكنزأ نيلجرلاّم لجل ةالّصو ءةومئردتبأل « هَتليِضَف

 بح وهتك لاك امو « لج عم هتآلص نم | ىكذأ نير عَمهئالَصَو

 ملموو ىزمحأل للموت ,21ههةي؟ا هده :رظتا] . ىَلاَعَتو كرات هَّنلا ىلإ
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 [هقحالو هقباس نم ّقْقَلَم ثيدح ةينميملا يف] . . .انثدح -ه 7 /١61

 دّبَع نع «َقاَحْسِإ يبأ َنَع ءَناَيفَس نَع ؛ عيكو اًنئدَح - -”<١1ةهلح

 رخل هلللوُسَر ىلعم َلاَق . .يذك نإ يأ نع ءريمت يل يول
 ها هقاس هلم اع

 صمام س
 رجلا امال فال ىلع سلا لق ةق هلل لوس :لاَقَف

 لثم ىَلَع لوألا فّصلاّنإ“ ” وُبَح ولو اَمهوتآل اًمهيف اَمَنوُمَلَْيولَو

 نيلِجَر عم كئآلصاإ هوست ُهكلضَنوُمَلعَتْولو ةكئالملا فص

 تلال نم ىكزأ ٍلجَر عم كَنآلْصَو «ِلجر حم كنآلص نم ىَكذزأ

200 
 . ىَاََتهّللا ىلإ ب َحأ وهم رثك امو «كلدخَو

 [؟100 :عجار "يمنع «ريصب يبأ هللا : ميكو لاق : : ىبأ لاق

 ركب يبأْنْبْدَمَحْماَنَدَح ِهّنلا دْبَع اَنَتْدَح - 114

 َنَع «قاَحْسِإ يبأْنَع ؛ُةَبش اَنئدَح ؛ ثراَحْا بدلا اَندَح «"يمَقُمْلا

 (هيبأ نمو دئمهُيعمس دقو : َقاَحْسإ وب لاق) هيب نع ؛ « ريصب يب أ نب هللا دبع

 حّبصلاٌةالَص 4 هّللالوُسَر ىّلَص :لوُقَي بك نب يبأ تغمس : َلاَق

 0 ل :رظنا] . تيدا َركذف ...اَم وِ

 هللا دبع نبا دَمَحَم ركوب اند ؛هّللا ديع اَنقَدَح -

 نا ين دجال عا «يداتزلا وب ادَح ءرعَج نإ

 حلا َرَْكُذَق قف راع 0

 ماهم

 وب انك ير انئدح « كرم نْبَتظُم لماك وبأانئدَح ١1١
 تيل ةَنيدَمْلا تْسدَق : لاك . هيبأ نع ؛ «ريصُي يبأ نب هلا دبع ْنَع «قاحسإ

 بنك نبين را يبأ ثيدَح

١] ٠ 

 نآلف دهاَش : َلاَقَف ههجوب

 02 كيلا

 لق ص ١6514

 لوُسَر نم هتعمس ثيدَح بَجْعَأ يندَح ءرذنمْلاابآ : :تلقق ٠ بْدَك نب يبأ

 اَنيلَع قمة ةالَص . ا هللا لور انلوأ ؛ اني ىَلَص : : لامك ف هّللا

 [ل ها .عجار] . ثيِدَحْلا َرَكْذَ 0

 . ىلوَم ِهّللا دعب ىَبحَي اًمدَح ؛هّللا دْبَع اَنَتَدَح 1-5
 ْئ ملأ ول طاع قاتل ري اَنَدَح «ٍمشاّه يي
 :عجار] كلل َلْطمَركذَف ... بْذك نيب تقلق دما ُتْدَف : َلاَك ٠ هيبأ

2 

 لمص را هلا

 اًنكَدَح «ةبْيَش يبأ نب نايس انْكدَح ءهّللا دبع اَنتدَح 17

 نب يِبأ ْنَع «٠ «"يدبملا ريصي يبأ نع «قاحسإ وُ اند «ٍمزاَح نير

 ٌدكذَف .٠ .نآلق دهاَش : لامن دعا © هّللا'يِبئ ىّلَص : لاق ٠ بك

 [؟15417 :عجار] . َتيدَحْلا

 ُنْبْداَمَح اَننِدَح نايس انكَدَح هللا ٌدْبَع اَنَقدَح - 15
 ألا دّبَع نع ؛ ْينادْمَهْلاَقاَحْسإ يبأْنَ ٌكاطْرأ نب ٍجاَجَحْلا اًئدَح ءةَمَلَس

 ًاَمساّنلاٌمَلْمَيوَل لاق 8 هللا لسن ؛ بدك نْب يِبأ نَع «ريصُي يبأ نب

 :عجار] . اوبح ولو امهوتأل « ةَعاَمج يف لْضَقْلا م ةاَدَمْلا ةالَصّو ءاّشعلا يف

 [؟١هما/

 وُباورَربلا ماه ْنْبْفَلَح انندَح ,هللا دْبَع اَنَتَدَح - 6

 نع قاس ي يبأ ْنَع ءصوخألاوُبأ انندَح : َلاَق .٠ ةببَش يبأ نبا ركب

 اقف هللالوُسسَر اني لص : أ لاك : َلاَق .ريصت يبأ نع « ثيرح نب راَريعلا
 7-0 ذة ع

 دهاَش :َلاَقَف . ةّلق دجْسَمْلا لهآ رم ىأر ةآلّصلا ىص مله ِرْجَفْلا ةآلَص

 ىَلَع لق ةآلّسص نم سل هّإ : َلاَثَك .قتةنآلََع ىَنَح . معن : :اًنَلَق ؟نآلُف

 َثيِدَحْلا َرككَو .. . رَْلا الص نمو «ةرخآلا ءاّشعلا ةآلّص نم َنيقفاَمْلا

 [؟154ا/ :عجارإ . .هلوطب

 مَع ٌرَمْع ْنْب هللا دبع ينكدَح هللا دنع اَنَقدَح -5

 يبأ نع يملا باحد :ناَمْيَلَس نب رَمعَج اًنكَدَح «يريراوقلا

 اني لم لاَ ٠ يبأ نع« ءِسْيَقْلا دبَع نم ٍلجَر َنَع ؛ يناَدمَهْلا َقاَحْسِإ

 :لاَق مى هج انلع لأ هآلَص ىصق امل ؛ « بصل ةالَص هللا لور

 . ناتآلّصلا نانا «َنيقفانمْلا ىَلَع تا اوُلصلا َلقئأ نإ

 يذكرنا خيش بخ ه١

 رااح فكلما ىليق يأ نب خدي
 ثلث رق انك ؛ «دَحأ هلو لمؤبَركَْم : هللا لوُسر لَك َلاَق

 .نآرقلا

 دّمَحُم يدَح هّللا دنع انك -4

 .(2) "يملا باعوا دبع اننَدَح «يمدقمْلا

 و ُُُكَفَحم هالماو

 ركب يبأ نب

 يق ع
 يطساوا لاح اَنْ يقي نيبو ينئدحو : لاق . هللا دبع انئدَح و

 انآ : :بْهَو لاو (يرْيرجلا دوُعْسسوبأ انكدَح :  هئيدَح يف يفق لَ)



 راصنألا دنسم ١هكه ص

 ٌةاَّصلا : : بنك ملاك :لاك .© ريض يبأ ْنَع «يريَرجلا نع ءدلاَخ
 اني باي لو اقف هللا لوُسَر : َرعَمهلعَْت نك «ةّلس دحاَولا بْوتلا يف 000

 روماسرو 6
 ْذِإ كاد َناَك اَمَنِإ : :دوعسُم نبا لاق

 . ىكأ نيبوُلا يف
 هو كم اع 25 رك لك ر ل

 .ناّفَعَو ىسوُم نب نَسَحَو يدهم نب نمَحرلا دبع انْثدَح - 11

 يبأ نع (تبا انآ ان لكو) تباع لس نيم اد ولا

 ْمَّسَو ذِإ اًمأق ٠ هلق باّيتلا يف ناك
0000 

 ف ةالصلاق ٠ للا

 اقدح داك يديكم اكن .هّللا دْدع اكقدَح و- 00

 ف هللا وسرد ٠ بنك نبْيِبأْنَع مفار يبأ ْنَع « تباث (َع] ؛داَمَح

 امك :٠ افكتني مق تسركاست «ناَضَمَر نم رخاوألا رثشعْلا يف فكتحُيناك

 . موي نيرشع ْفكَتعا لبقمْا ماعلا ناَك

 «يرْيرجلا ديعَس ْنَح «نايفس نبأ «قازرلا دبع انندَح ١ ١

 .اين نع حبر نيل دب نع «ليلسلا يبأ ع
 «يِريراَوَقلا هللا دي يئدَح ,هّللا دْبَع اًنَشدَح و - ا

 ضب نع ؛ «يريرجلا انكدح ((1831١/)نمِئلْس نبت انكدَح

 يف ةّيآ يأ هلاَس لف 'يِببلَنأ "يِبأَنَع «ٍحاَبَر نب هللا دبع َنَع ؛هباَحْصأ

 روامدع
 يآ: : يبأ لاك مث «ارارم هدر دهلعأ ةلوسَرَو هللا : لاك ؟مظْعآ هللا باتك

 اًناَسل اًهلنإ مدني يسفت يذّناَو 0 لاَ . يسرا

 ِشْرَعْلا قاس دنع َكلَملا سدت نتف
00 

 . قال دبع «"ربأ ثيدح لاذع

 وا منش
 «َقاَحْسإِنْبدَّمَحُم ْنَع ؛ « يبأانئدَح «بوُقْنَياَندَح - ةفادلنت

 مه هةموو

 دْبَع نب ىبحَي نع ؛ ٍمَْح نب وِرمَع نب دَمَحُم نب رك يبأ نب هللا دْبَع ينكدَح
 نع مح نب ورم نب ةَراَمع نع «ةرارذ نب دعس نب محل دبع ِنْب هلا

 عِمَجو ةَرْدْعَو لَ ىلع اًهدصم ف هللا لور يتعب : َلاَق .٠ بْذَك نب يب 00 ا 2 ل

 نمرَخآ عضم يف : "بوُقعَي َلاَكَو: يبأ لا) ةَعاضق نب ميه نب دْعَس يب
 ساو و ه2

 ديو هم ناكو علم لج رخآب ترم ىّتح مهد لاق (ًةَعاضُق

 كالت نجا لقيا لاوس ىلإ هزم بز نم

 لوا هلو يلام يفاقم« كهف ام لاَ

 بلال ام يلام نم ىلاعتو راب هَللا ضرفأل تنك امو «كلب طق هلل ونس

 انآاَم :ةكتلتك :لاَك ٠ اَمدُخقةئِمَسةَيَك قا هذه نكلو رهط الو هبف

 ٌهَيتاَت نأ تيبحأ نإف "بيرك كلثم ف هلا لور اذه ؛هيرموُأ ملام ذخأب
 ممم

 سا رع
 كلَ هدرإَو هلق كنم هلق نإ ؛ لفك لَ تَرَ امص ضر

 يلَع ضرَح يَ قلب جرو يعم جرح َلاَق .٠ لعاق يّنِإَف : لاك هدر
 َككْلوُسَر ينانآ ٠ هللا يني: هل لامك : لاَ . ف هللا لوس ىَلَع اسد ىَتَح سمس عمم مم

 لَو« هّلالوّنسَر يلاَم ين مقام هلام ؛يلاَم ةَدَص يمدح
 مم 2 يعمم عاد
 «ِضاَخس هبا هيفُيَلَعانأ مَعَ يلامهلَتْنَمَجَت كلك هلل وسر

 را 47/) لا
 32200000 ل 0س كب سما 2

 اًهَُم سام يمس
 اه ةئيمَس هك هَ هيلع تضع دك ءَرهَظ الو هيف نبال ام كلَدَو

 .اَمْدُح هلا َلوُسَر اَياَهب كمج دف هذه يهام : َناَكَو «ةشللذ يَلَع ىَبَ
0000 

 اَنلِقرْيَخِب تْعَوطتْنإك َكيلَع يداك لت : ف هللا لوُسَر هلاك : َلاَق

 اهب دل كجْدَق هللا َلوُسَر ايه يهاهق : لاك ,هيفُهَّللكَرَجآَو «كلنم
 عامل

 . ةكربلاب هلام يف هل اَعدَو ءاهضبقب 8 هللا لوُسَرَرمآَك لاق ءاَمْدُسَك

 دو مر هالو 2
 امدح ,راششب نب دَمَحُم يّدَح هللا ديع انثدح 3

 ْنَح َدَحُي قاس نب دَمَحْم تمس : لاق . يبأ اَنئدَح «ريرج نْبابهَو

 يح وز نب راُعَع هلع ىحيْدَع ركل :لادبع

 نما ا ع ين مهمتك: ضلك هيف دارو

 .هْيلَح ريعب ةئمسْمحو فلأل مح يئآلك لجرلا كلذ
 سمس

 يعاّرخلا ةَمَلَس وُبآَو يدهم نْب نَمْحّرلا دبع اَنندَح - فلل

 نع ةَرْبَس يبأ نب دوراجْلا نع « تيان َنَع ؛ ٌةَمَلَس نب دامَح اًنئدح : : الاَق

 . بك نبي

 . بنك نبا يبأ لاق : هئيدّح يف ُيعاَرْحْا لاَ
32-095 

 نب ميهاربإادَح دّمحَأ نْي هّللا ديع اًنَثدَحو و5٠
 هم يسوع رب هع ل

 «ةربَس يبأ نب دوراَجْلا نع « تبا نع ؛ «ةَمَلَس نْب داَمَح انُئدَح « ٍجاَجَحْلا

 مكي لاك هيد لرتك سالب ىَلص 8 هللا لورد ٠ بْذك نبين
 اذك هيك كر ءهّللا لوس اًياَنآ :' "يأ لاَقك ؟ ينزف نم ايش يلح َدَحأ

 ممامس معنا قدم
 كنف ؛ يَلَعاَمَدَحْآَدَحأَناَك ْنِإتْسِلَعْدَق : اف هللا لوس لاق ٠ اَذَكَو
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 .وه َتْنأ
 مع رب هر مع

 ْنْمَع ءٌةّيمُأ نب ليِعاَمْسِإ ْنَع «ةنيبع نسب نايفس اًنيدح - -”161/

 00 سا اع ل
 ىَلَعلْجَرَلَخَد هَل بنك نبي نع بْدَك نب يبأ دلو مأ نع 2, هتدح

 . - مَللاَو دلجلا َنييَرَحَوَمَو - ؟متلم مبدع ىَتم : : لاَ ينل

 يامن .ماسالام عيش
 لدم نمؤملا لم : ف هللا لوُسَر لاَ طق ينباَصأ اَمٌعَجَول كلذَنِإ اق

 .(17١1ره) ىَرأرقصتو 5 ممن ةماَلا

 هل مع نأ ؟؛ ِنّسَحْلا َنَع ؛ «سُنوُي اَنآْبْنَأ «ميشه انكدَح - ١5104«"-

 مساس ماكملو 000
 َمَم اَننمتْدق «كان كا سيل : "يب هل لاق ٠ جحا متم َنَع ىَهْني نأ دار

 ىَْنُي نأ دارأو «ٌرَمع كلذ نَع برصد . كل نع اَنهْيمكو 8 هللا لوُسَر

 دق ؛كل كلذ سبل : "يب هل لاق ٠ لؤبلابعَبمُاَال ةربحلا لَ ْنَع
 ةارعس
 يل يسلب

 ” رطل اك ايل خش نول اقدح قل

 ودمه يس لن ع هع ماي رم ع ا هيمم هد هاعأ ا فلل هيمدع و
 هَعَم رّمتو وه لقأ : لاك .٠ ناَحوُص نب ةَعَصْعص نع ؛ لَهُ نب ةمَلس نع

 سرب راع يه اس قس
 َةَنيِدَمْلا تْمدَيَق :هوهني آو ةورمأ يلق هبا ُهَذَخأَف ؛ طوس اوُدَجَوَك

 «ف يلا نَمَر يف رايد ةَماتدَجَو : :َلاَقَك ٠ ءاَلاَسَق بنك نب يب أ انيق م رع مول



511 
0 

 هم هاش سوال سا

 .ةلالك لاو َرك ىنح لوك ؛ و اه: :لاقك يلحق

 "0 جار اهي :لاَقَف . هللا لوري : : تلق

 ماو 6 00

 بلم انَح 0 رخل اكرا ديس يأن هللا

 َلاَق :َلاَك . بْمَك نب يأ نع « ءاّروجلا يبأ ْنَع ٠ ؛ِلْضَمْلا (يِنأ)ْنَع «لّوغم

 نملكألارْفَي اسف ماَقإَو كنأ نيل عجل الباي : قف هللا لوس

 ءهّللا دبع اًنكدَح . لهم يف هَجاَح ٌئضَوَتمْلا يضيو ؛ لَم يف هماََط
 ا عام هارت

 نب هلراَحُم اربح بيبح بة اري بلا مي ٍميحرلا دْبَع نب دَمَحُم يد

 ْنَع ؛ءاّروَجْلا يبن نب هلا دْبَْنَع ؛ «ِلْضَفْلا نب بهَا دبع اًنربخأ يدب دابع

 [ هدعب رظنا] . ] وحرك لاب اي: لاَ هلل َلوُسَرنأ بدك نبأ

 و امري هادو
 ميحرلا دّبَعنْب دَمَحَم ينكح :هّنلا ديع اَنَقَدَح 5

 نب هّلاد ب الآ “يدب دبع نب راما ء بيحب ابل ءذأزتلا

 هّللالوُسَردأ بنك نب يب نع «ءاّروتجلا يِبأ نبل دبع ْنَع ءِلَْملا

 [هليق ام عجار] . هوحَن َرْكْذُف .لآلب اي : :لاَث

 ماد نايت يئاح هللا دبع انئاَح اقددل

 ياه ا بكرت راسين ءرمُن

 وُبآو ف يلا اجو بنك نب يبد «هللا ماير ديم ئاًقوهَو «ٌةءاَرَب ةعمجلا

 مع
 هذه تل ىَتم لاقك . امُصْنَحأ بك َنْبيِباَرَمم ؛ُْدوُبَو ترا

 ملك تكا أ هِئلإَراَسأَ ؟نآلا الإ اهْنَمْسأ مل يئإق يِبأ ايةَروُسلا

 سيل :يبأ لاك. ربخُت مل ةروتسلا هذه تزن ىتَم كلاس : لاق .اوُقَرَصْنا

 نكد اقف هللا لور ىلإ تبعك توق مآل ميلا كمل مدلل

 .يبأَقَدَص :لاَقَف ٠ "يأ لاك يذّئابُهثرخأَو هلك لذ

 هع ملنو 2

 نب َقاَحْسِإْنْب دَّمَحْم اَننَدَح هّنلا دبع انددح 5-5

 لاَ : لاق . .هيزتل نب سنوي ْنَح ء ضايع نب اًئدَح « يسم دمحم

 هللا لوُسر نأ «ةَندَحُي بدك نبي ناك: كلاَمنيْسنآ لق باشا

 جرف مآلّسلا لعلب َلرَتك :ةنكمي انو يفقس جرم : :لاَق

 ةَمْكح ْئلتمَم ب بمد نم تللطب هاجمت مرمر ءاَم نم هلع مث «يرْدَص

 ءاَمسلا ىلإ يب جرعق يديب خم «هقطأ مث «يردص يف اها

 له :َلاَق . ليربج لاق ؟اَدَّهْنَم : َلاَقَق .٠ حتقاق ابل هاما اج مل

 .حَتْفاَف معن : لَك . هلل لس : لاق ٠ الَمَحُم يعم . .معل : :َّلاَق ؟دَحَأ َكَمَم

2 
 «ةَدوْسأ هِراَسُي ْنَحَو دوس هنيمُينَعلْجْرادإ ايلا َءامّسلا انولَع اَملَق

 ه2 ما مم سر 5 5
 يتلا اًبَحْرم : َلاَق: ىَككب راسي لبق رادو مسبب هديمَيَلبقرظَناذإَو

 :َلاَق ؟اَذَهْنَم : مالا يلع ليربجل تل : َلاَق ٠ حلاّصلا نيالا حلاصلا

 لهأ مه نيميلا لها «هينبْمَسَن هلاّمشو هنيمُي ْنَع ,ةَدوَسألا هذهَو ؛مَدآاذَه

 احس هني لير اذإذ هاا لهَأهلامش نع يلا ةدوسألاو ٠ ةّنجْلا

 ٌءاّمَّسلا َءاَجحَتَح «ليربج يب َجَرَع مش : َلاَك . ىَلكي هلامش لق رنا

 0 515 ص (115/0) _ يراقفلارت يبأشم ثيدح 5

 ءاّيثدلا اسلام لم اه

 [1115عجا ار] .ُهلَمَتقَ
 هس مست

 سيرف مل تارامسسلا يفَدَجوهنوكف تامل

 ها 6# لس سإ

 نسا يف مها ءايدلا ء هاي مهلا

 هّللالوَّسَرَو مآلّسلا ِهْيلَعليرْب جَرَم املك نآ لاق ةّسداّسلا

 مم ةس سماها م
 «حلاّصلا خألاو حلالا يلب ابََرم : لاق. َسيرنإب )١54/6(

 ٍ:لاقق ىسْومبت وسم َلاَق ٠ سيرْدإ اذه : لاق ؟اَذَه ْنَم :تلَقَك :َلاَك

 مث «ىسوم اَذَه :َلاَق ؟اَذَه ْنَمتْلُق . . حلاصلا خألاو حلالا يلب 7
 مامات املا خالو ياملا يب يم: لاقى مله هم

 مل هلع مين لاق اه رم : تلق . ؛ .مالا نا حاصل

 ةّبحامآَو سابع َسْبانأ «ٍمْرَح نبا يتَربْخَأَو : باَهش نبا لاق

 ىَوَتسُسبترهظ ىَتح يب جرح من: ف هللا لوُسَر لَك : نآلوُدييراصنألا
 2 سي سك رعالام
 . ملقألا فيرص عمسأ

 ٠ اجل ضر: لكسر يي ستدخل

 ىلع لتوريد ضرك اذن :[ىتوشا اق متل ىسوم

 :مآلّسلا هْيلَع ىَسوُم يل لاَ .ةآلّص نسمح مِهْيلَع ضَرَك : :سْلُق ؟َكنمأ

 رع يبر تعَجاَرف : لاق . كلذ يمال كأن « ىَلعتو دربي دبر عجار

 نإ كبر عجاَر : َلاَقَف . ربحا ىسوم ىلإ ضجر اَهَرطَش ٌمَصَوَكلَجَو

 يهَوسْسَخ يه : :َلاَقك ل َجَوَرَع يِبرتْمَجاَرَف : لاق . كلذ قط ال كتم

 م م مدبب عمس
 . مالا يلع ىَسوُم ىلإ تجف: لاَ. ّيَدَللْوَقْلا لَدي ال نوَسْمَح

 مث :لاَق : « ىو اي ير نمت ييحتسا دق: :تلْقَق . .كلّير عجار : :لاَقَق

 يهاَم يرْدأ امنا اهيشَعَف : :َلاَك ىلا ةردس يب ىتأ ىّتَح يب قلل
 اَنباَرئاَدإ اذَِ وُئؤُللا د انج اًِفانإَفةَّنَجْلا تخدم َلاَق

 [45١1:عجار] كسملا

 .ط ٍبْمَك نب يبأ دسم رخآ اذه

 راصنألا دنسم ثلاث

 تعمس :لاَ . يبأ اَنثدَح «ِرِيِرَج نْبْبْهَو انْندَح -5

 سعما
 ْنَح ءثراَحْلاِنْ ل دبعْنَع هرم نب ورْمَع ْنَع «هدَحُيَشَمْأل

 اتق 88ه لوط ماا َلاَق نك يع ؛نامحانإ بيَح
 سرم ساس ل

 ىلا َلاَقَك ؛ةيدَملا ىلا ليتك هل سس ل متم عمل ل



 00 ساس
 يرْعشاتيل : لاك مث ٠ تناك ام نَسْحأ اَهنوُعَدْيس مهن امأ «ءاسنلاَو ةَنيدَمْلا

 كوري لبألا قاع اهم“ ءيضُن قاروللا لج نم نمل مرات يرْخَت م

 .راهتلا ءوَضَك ىرصبي

 «شَمْعَألا نَع ةَدئاَراَنَدَح « ومع نب ةيواَعم انئدَح - 6

 نب بيَح ْنَع ؛ «يرَككبلا ثراَحْا نب هلا دب ْنَع هرم نب ورْمَع ْنَع

 كاع َركَذَف .. . 68 هللا لوسر عما : لاق رك يِبأْنَع ء(زاّمح)

 نب ب ليعامْسِإ انآبأ ءناَميلاوُب  مفاك نب مكحْلا ” اندَح 1011

 دع بوح نيه ع نيس يبأ . لادن شايع

 ىو

 قراني ا ينانآق ؛هبفمجطْما يدع ماتش
 سس ص ف

 فيك نَداَبَأاَي : يل لاق « ءاّسلاَج تيوتساَف ؛ «هلجرب يِنرَمَخَف ؛ «عجطضُم

 . ينيب ىلإَو 88 يَا جست ىّلإْعجأ : تلق ؟اهنم تجرخأ اذإ عتصت

 َْم هب برضاك يسبح ذِإ حلك هنمإ جرخأ ا عتق فيك َلاَق

 امال فْداَبآ اَياَرْفَغ :َلاَقَك . يبكُم ىلع هدي يبل َلَمجف ٠ . ينجرخُي

 .دوْنمأ ادْبَعْولو وفا اتْيَح مهم قات «ةلوداَك ث يح معَ دات لَ
 هم ا أ اح د لح

 ناك دوس لُجَر مدقق ُةالّصلا تّميقأ «ةّديرلا ىلإ تين اَملَ :ردوبأ لاق

 لّبَتْنآ امك تلتف يميل مجلد أ ينآر مل ةقَدّصلا مَّن ىلع هيف
00 

 (14هر/ل0). هللا لوس رمل دان

 نع « شايع نب ليعاَمْسإ انثدَح ءَاَمَيلا وب "اَنئدَح - فدتمم

 ِنَع رك يبأْنَع «كلاَم نب سّنآ نع « «ْفَلَخ يبأ نَع « ةَعاَمر نب (ناَعَم)

 .ًالول5 الإ بكري آل لود مآلسإلا : : لامن ؛ 8 يبل

 نب يِرَتْخَبلا نَع ؛ « شايع نبا انندَح «ناَميْا بأ ”انئدَح - فدك

 ٌريَخ نانا : لاكن ف يبا نَع رك يب بأ ْنَع «هيبأ نع ٠ عناَملَس)ِنْب دع

 ْمُكيلَت ,ةقالكنم ْْيَخ ةَميرآو نا ِنمرَيَخ مئالكو) ءدحاو نم

 ماس هس

 . ىه ىلع يأ َمَْجَيْنكلَجَو رح هللا ؛ةعامجْلاب

 نيل انآبلا هللا دبع اَنئدَح «ٍحاَجَسْلانْبدَمْحأ انَدَح - 11

 يأ ب لو وت تا ساأ ءسخ ىلأن يتاح عيب

 قل 1 ل هر ي هقلجاس ركتل سل

 [7184:ظنا] . َكِلرْنم يف

 كاس سوس وع را يحتل

 نب داَمَح اًنكدَح :الاق . ىَنعَمْلا َناَمَعَو سنوي اًنثدح -
 عام ع مكس

 نَع (ءالَعْلاوُبأ درب اًنربخأ : لاق : َناّفَع َلاق) للا يبأ درب نَع ؛ ةملس
 سعرا 5 سعال ثعلب .يملداع
 دط باّطَحْلا نيم مهنا ثراَحلا نْب فيضع نع ؛ « يسن نب ةذابع

 :َلاَك . ين رفعت يَحأ يأ : : لاق رد وبآ يقل "فيضع ىلا معن : َلاَقَك

 تغمس ينإ : :َلاَقَق . يل رست اأ”قحأ تو ال هللا لوُسَر بح تن

 رمش 000 2
 3 .89 هللا ل وسر لاَ دقو "فيضع ىلا من : لوي باطَمْلا َنْبَرَمع

 [؟1ملل# 719/86 :رظنا] . هبلكو مع ناسل ىلع قحاب ب رص لجو هلا

 ربا عش لسع
 هيوم نسل ىلع : نافع َلاَق

 لص ع ل ع

 هّللا دبع ْنَع ٠ ةعيهل نب اَنْ «قاَحْسِإْنْب ىَحَيانئدَح - قفايدف

 36 َلاَق . .ردوب أ ينربخأ : لاق . يناَشيَجْلا ميمَتوُبأ يتربخأ «ةَريبه نبا

 اًهلاَق ؛ يأ ىلع يو لاجل ريغ : َلاَقَ كو هللا لوُسَر مم يشأ
 ا
 ىلع َكئَوْخأ لاجل ٌريَغ يذلا ادهم هللا َلوُسَر اي سلق :َلاَق انت

 . َنيَّلِضُم كَم ةمئأ :َلاَق ؟َكتمأ

 «ةرييه نبا نَع « ةعيهل [نبا] نبأ «ٌدواَد نب ىسوم اًنكدَح - 1 لدغ
 ءماش ندع ع ايس 0000

 ف يبا ٌرصاّخم تنك : لوفي رد ابآ تعمس :لاَق . يناّشيجلا ميِمَت يبأ َنَع

 لايام يأ ىلع قوخأ لجسد :"لوُقي هتعمس هلزنم ىلإ امي

 َكمأ ىلَعفّوْخَأ ءيشأيأ هللا لوس اي: تلق َلُخينت يش مل

 .َنيّلضملا ةمئآلا : :َلاَق ؟لاجدلا م

 نع 0 ,يتشالا رع لشئ اغ اح 5 ١-

 ا فردي ,5157:رظنا] . هّللاي

 ليم بوت
 يندَح «َقاَحْسِإ نبا نع «يبأ اَنَْدَح «بوقعي اًنئدح - 00

 رّيَمع نب ديبع نع ؛ , اجلا يبأِبَج نبا دهام نع شمعألا َناَمْيَلس

 يب هاي مل اسَخ تيتو : . هللا وسر لاق .٠ رك يِبأ نع «ينيللا

 تلعَجَو ءرهش ةَريسُم نموا ينم بحريق بطلاب“ ترص « يلب ناك
 ناك دَحألَل حَْمَلومئاَنَت انقل يل تَّلحأَو ءاروُهطَو دج ضْرألا يل

 ٌةَعاَفَش امش ابابا هطْعُي لس : يل َليقو «دوسألاو رمحألا ىلإ “تنعي ؛ يلب

 افرول يسال هانم عد يأ

 [١8155:رظنا] .

 نجلا دوسألاَو سْنألاَرَمْحَألا نأ ىَرْيدهاَجُم َناَكَف :شَمْعألا َلاَق

 انتَ - ةَملَس نبا يني داس انك سم اند
 :َلاَق ك8 يِنلانأ رد يبأ ْنَع «هيبأ ْنَع «يِميلا ميهاَربِإْنَع سلو

 ينل هللا كلت تناك اف جرت اهله شرعا تضع نعل بيغ

 ْنَم يملطا اًهكّليق تَحبصأ ادق اه دوم برغملا نم اهتم لطت
 يَا كير يايا ةكنلملا مهين نأ الإ نري لها آر م «كناَكَم

 اةقينفا دف ةفدفلا فليقل 51009: رظنا] . «كلير تاي[ضْحَب

 ٍمصاَع نع ؛ «ليارسإ اندَخ «رماَع نب دوسأ اَنئلَح 5

 .ه يلا نَع ّد يبأ ْنَع َناَمْنَع يبأ نع نامل (155/8١)ننا

 . هلك رهدلا ماص دق «رهش لك نم مانا ماض : َلاَق

 مور مرعي ربا اس ل
 يبأ نب بهو نع « «مليد دحام نب سوي اندَح - 77

 هللا اوَّنَمَر لاك : :لاَك رد يبأ ْنَع ؛ « نّجْحم ْنَع ؛بْرَخ يبأ ْنَع «؛ « يبد

000 
 ىدَرَتيمُتاَقلاَح َدَمْصَي ىَنَح ؛هّللا ناب لُجرلا ملوك نيل : :ه

 [0180:عجار] م



 ص ١١14

 77 يراوغ اطارات يتاح يح صح - "17

 اني حَرَخ د لاَق رد يِبأْنَع «ٍلُجَر ْنَع دهام َنَع «دايز يبأ نبا ينعي

 مم # رار
 َلاَق لج هللا ىلإ بح لاَمْعألا يأ نور : لفك © هللا لوُسَر

 عماوس ل 000
 ىَلِإلاَمْعألابَحأدإ :َلاَك .ٌداَهجْلا : ”لئاق اكو ٠ ٌةاَكَرلاَو ةالصلا :لئا

 .هللا يف َضْنْبلاَو هللا يف بُحْلا َلَجَوَرَع هلل

 ِء ْنع «ةبآلق يبأْنَع «بوُيأ انندَح «ليعاَمْسإ انندَح - فت_-حطل
000100 

 برأ تلو «مآلْسإللُهللا ينام ارفاك تنك ٠ لاق .رماَع يب نم لجَر

 تمعن دكَو يسن يف كلذ مك ءةياََجْلا ينبيصت ؛ يأ يِعَمو «ءامْلا نَع

 واقوم ه ساس اس اخ يبا »

 خيشاتإَك تاب هرم ىنم دج ْتلَخَدَقُسَجَجَحف دوب يل

 , يِلَصُيَوْهَو هبلج ىلإ تن تحت بعدك "يرطق لح هِلَعْمَد 1اقوُرتَم)

 راسخ هك الصم ىكس هش ّيَلَع دريم : هيلع تسلق

 :لاَق ٠ كلذ َنوُمْعْرَي يمن : لاق ؟ٌردوُبأ تْنأ : :ْتلُق .يَلَع در عر امل

 ءءاَمْلا نَعبْرْعأتْنكو , ينيد ينمو« مآلسإلل هللا ين ارفاك تنك

 اَبآ ف ِرْعَتلَه : لاق .

0002 
 ةَملكوأ : بوي لاق) «ةنيدملاتيوتجا ينإك :َلاَك مَعَ مَحَن :لُق

 هنوف تلك منين دوت هلو لو خت

 ري ةعرب
 يسْقَت يف مَكَوَق ٌةَباتَجْلا ينييصتق ؛ ؛ يله يعمو ؛ءاملا نع برع تنك

 فلن هللا لوُسَر ىلإ“ ٠ اًهْنم ريع ىَلَع تدَحَنَك تكلم دق يّنأ

 نعترف «هِباَحْصأ م رقت يف دجّنَمْلاٌلظ يفسلاَجّوُهَ ءراَهنلا

 اُكسَحَف ؟َكَكَلَمَأاَمَو :ّلاَق تكلم ؛ هّللاَلوُسَراَي كش ريعبلا
 لو سا هه

 َوُهاَم هام هيف بادو ةيِراَج ْتءاججق هلهأ نم انْ اعد . كحضَق
 سما سارعاس 8 هع

 نم الجر ِهَّللالوُسرَرَمأَ ءريعبلاب"ترتساكَض َضَنصحَيكهّنإ الم

 ْملاَمٌروهَط ببَطلا ديّصلاذإ :َلاَقَف هيت م تلَسحْغاَ «يتَرتَسق ٍمْوَقْلا

 ساَقَءاَمْلاَتْدَجَواَدِإَف ؛ججح رشَع ىَلِإَوَلَو ءءاَمْلا دجت

 [ااكحم 0

 م هم ع
 يسن يف كلذ َمَكَوُق «ةَباَجْلا ينبيصُتق ؛ « يلهأ يم

 هاش يهدم هععدناو

 .ءامناوخ يطأ لاك . .ريقف ينب وم لج نع :ةنالف يب

 هم م ما اسس
 تيتاق ٠ «كللُد نم يسْفت يف َمقَوق ؛ ؛مَسِيِا ءاَمْلا دجأ لق «ةياتجلا يبيصنَ

 وه اذ هعيَم يل تقصو دو دجْسَسْلات يبا ةذجأ ملك هلم يفر

 .'يلع هرم قرصا ىنح يلع يلق تنل تملا هتف يِلصُ

 0 ومعي وب نم دحأ َناَك ام : ٠ :اتلقق َكاَذَن رماد لق تل: تل
 وومو

 :تلل نم يشك يفرك ديا ل ىلبأل هارت

 يلّرَمأَف ؛ اًهتيوتجاَ ةَئيدَمْلاب تلك رد اَبآفرعتآ: َلاَقَق . يلع لكشأ وأ

 «ديعصلاب تمسي كَ يئباَصأف اهيفاسِجَرحف مي 9# هلل وُسَ

 ةَقانبترمأَك ؛ «كلاَه يثآ"تنتط ىّنَح كلذ نم سن يف مكوك مآ تلَص

 ءةَنْيدَمْلاٌتْسدَق ىَّنَحتلبقأف «تيكر منا اَهْيَلَع دَشَق ءدوعَقوأ «يل

 ُتْضْلَسق هباَحْسأ نم رقت يف دما لظ يف هلا لوُسَرتدَجَوَ

 نات ان ؟ركوأ ليم لَو ل ِط
 م عمو 7

 لش يف هوست لسلك ادب يلق هللا لونا كلك ريم امن

 (140//ه)الُجَر هللا وُسرأَو « ةلحارلاب ترتيساَف ” «(ضَخْضَخَتَي

 ّبّيَطلا َديِعَّصلاَنِإ ٌرَداَبَآ اي : ف هللا وسر لاق مثتلسْغاَ « ينرتسَ
200 

 نما ءاّسلا ىلََت رماد « ججح رع يف ولو املا دج مل ام روُهط

 [215؟9:عجار] . كتَرْشِب

 يبأْنَع «َبوُنأّْنَع نايف نبأ «قارلا دبع اد ١11
 سهم ع 00

 املا َنْب هلل اس ٌةالّصلا دايز“ «ءاتما | ادبع تل 0 دايت ن

 علام : :لاقو . يذخق برص ردا يليلَخ تاس : لاق . يذخُ برص

 لسعق تخرذأ إف ؛ اًهتاَقيمل ٌةالّصلاّلَّص :َلاَق .اقف لا ين يلي
 م

 ل11/41/ ل1الا/ لاك :لظنا] يلَصأ الق تِيَلَص دق نإ لوقت و «مُهَعَم

 [لاملا كاحلا ءللؤلد١ ,لواللت والم لالا

 نبا هلا دبع رح : :َلاَق  ةّيلاَعلا

 02 ديلألا يع بل

 ل ل
 .مكلارلحلا بيلا اذه بري اَمَنَسْحآدإ : 5 هللا لوس

 لاك :َلا

 نع «قاَحْسإ يبأ نَع يهز اًنئدح «َمَدأ نب ىبحَي اًنئدَح - فاينسو

 اوُمَدقَت يباَحنمآل تلف . هذيلا اَْغَلَب ملف اًاَجَح اَنِجَرَح :لاَك . قراَخَمْلا

 عوكل ْيو «ماَيقلا ل يطير يلصْيَوُهَو رْداَبأ تيتا «تَْلَخَتَو
 00 ا 5 مب د سع#

 َلوُسَرتْعمَس ين نسخ نأ" تولآ ام :لاَقَف .٠ هل كلذ تكد ذَق ءدوجسلاو

 ْتْلْحَو ةَجَرَ اهب عقر «ةَدْجَسدَجَسْوأ «ةَعكر َمُكَر نم : لوي هللا

00 
 .ةكيطخ ابْنَ

 اذه يبأ ىَلع تَرَ :لأق .هللا دبع اَنَثدَح -

 .ٌةرْخَص يسسدَح «يلرلا رفع ْنْبي دهم يدَح هب ّرقأَف ثيدحلا

 ُغّلَتُب رئوأ َناَك :َلاَم . ةَيواَحُم بجاَح ربك نَع ؛ «ينابيشلا ةَعْرر يبأ نع

 و مَع ىلإ ءاتّردلا يبأ كلو تماّصلا نة ىلإ ُهاَكَشَف :َلاَك . ةّيواَممل

 مَ ءبحص انك ٌمُكْحَصْدَف مكن : َلاَقَق ٠ ماََحمأ ىلإَو صاع نب

 .هوُمْلكك «ءاَجف رد يبآ ىلإ َلسْرَمَ موُمْلكَن نأ مُر نإ « ىأر امك

 « يلع لْضَْلاو سلا كلو يلب تملأ دمك «ديلولا اه ايتن مآ : َلاَقَق

 نك ءءاَتْرلا ابأ ايتن َمآَو «سلجَملا اذه لفم نع كب بحر تم دك

 يحلاّص ْنمَسنكَف « َتللسأمك وُ 8 هلا لوُسَرءاَكوْتداَك

 هّللا لوُسَر مم (كئدَماَجادَت « صعاب ورع ايتن َمآَو «نيملسملا

 َتْنَأ امو «ةرا لْفَع كلَ ةَرما تلا مّن ءٍماَرَح ماي تنام ف

 .ادبآِس لجَمْلا اذه لئم تسجل مرج داع َلاَقق : لاَق .كاَّذَو
 م ع كرس ده

 :لاَق . يقي اَندَح ءٍساّبَعْلا يبأ نب ميهاريإ انكدَح - افلح ران

 َِّإ ا لاَك . َناَدَعَم نب دلاَخ ْنَع « انْمَس ْنْبْر يحب ينّربخأَو

 املَسُمَبلكَلَمَجَر ناَيإللُهَبْلك ص لخأ َْمَمَفادَك : لاك هللا لوس

 0 000 كم ىعو يهدم ساس مت سو رع هام هيل ريماس ها
 ةعمتسم هنذأ لعجو ؛ةميقتسم هتقيلخو ةنع م8 هَسكو ءاقداص هس



 _ راصتالا ددسم
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 سا جك يعرب هلو م م
 قادر «ةبلقلا يعوب برقم «مم لان .ةَرطات هيَ

 . يعاب لَمْ

 ْنَع ءناَمْهَط نْب ميار انئدَح ؛(قباس )نب دَمَحم انئدَح - فلما

 :َلاَق .رُث يب ْنَع ديوس نب رورعملا نع ؛ شارح نْب يعبر نع ءروصْنم
 بارق تْلمَعْوَل :ٌمُدكَنْبااي : لجو َرَع هللا لوي : ف هلال وسر لا

 :رظقنا] .ةرْفَثَم ضرألا َباَرق كلل تْلَعَج ؛ انيس يب كرش مو اًاَطَخ ضْرألا
 0 [؟ادقم ةفينف ملام اوت ملدا لوكا

 مه م ع درت

 ها هع
 نع« ةيصلحلا مناخ نْبيدَع ع ملط يبأ نيكس «َنآليَغ

 لا
 َراطفإلااوُجبَع مريب يّ لاََنآل :ل هللا لوُسَر لاَ لاق . د يبأ

 .روحسلا اوُرَخأَو

 هّللا دّْبَع ْنَع َداَتَق اننَدَح ٌماَمَه انئدَح «ناّفع انئدَح 8 ١-

 اَمْو :لاَق .ُهل ةقاسك ل لل لوريال: د يبآل تلق :َلاَ . قيقش نب
 !ك :لاَك ؟لَجَو رع بر ىأر لَه هلآسأ تنك : لاق لات .هتلأس دق ين ورع هب

 ثق :َلاَثَك
 1 :رظنا] . هارأ ىنا ءاروت فاضل فنش فلفل 1] . هاَرأ 00 ل هتيأر

 0 سس هل ا يس
 هنآ (ًذاَمَم ينْعَي) ماّشه نْبا نَع ينّكَبو : نافع : لاق - ؟ ك1

 يا | ةماس
 719797 :رظنا]. 1.( 4/7/6 كردَق : :ماَصَه َلاَق اَمَك ؛هيبأ ْنَع ؛هاَوَر

 [ماوكل كام

 يه كاس سر

 «ِشَمْعألا َناَمْيلَسس ْنَع «ةَنآَوَعوُبأ اند ءُناََعانْنَدَح - 55355

 هّللاٌلوُسَر لاف : ُلاَق ٠ رد يأن ينيللا ريمع نب دّيبع نع ؛ دهام ْنَع

 ءدّوْسألاَورَمْحألا ىلإ تلعب 0 يلق َحأ وطي مل ضخ تيطغأ : 2

 دخل لحمل ليلو يمطر لالش

 :يل ليقو ءرهش ةَريسُم م يّنمَوُهَو وَلا بحرب بلا ' ب ترصُتو يلب
 هللا ءاَسنإ مكن ةلئات يه « يسأل ةعاَش يود (تاَبَحاَت) ُهَطْيلَس

 .اًنيَش هللاب كلي مَكْنَم ؛ ىَلاَعَت
 رب ةلفو سا سرع ها

 رورعَمْلا نع « مصاَع اند «ماَمَه انثَدَح نافع اًنئلَح -01
 2 وق دور 5-53

 نع «يِورَي اَميف ف قوُدْصَمْلاقداّصلاانَدَح : َلاَقُرَد بأ نأ أ ؛ ديوس نبا

 وأ ةدحاوي ةئيَسلاَو ثيزأوأ اهلا ر شعب ةَسَحْلا : لاق هنأ ؛ لَجَوَرع هي

 ابار كيف . يب لرب ملام اَياطَح ضْألا باشي يتيقلْولو رفغأ

 (1155:عجار] . ةَرَفْعَم

 ضرألا لم ضرألا ُباَرقَو :لاَق

 نع« ٍمصاَعْنَع :ةَناَوعوبأ اًنندَح ؛ُناَّمَع اَنْنلَح -7
 مامس6 مب

 ...48 قوُدْصَمْلا قداّصلاتْعمَس : َلاَق .رْك يبأ ْنَع « ديوس نب رورعملا

 [1155 :عجار] ةاَنَعَم ركَذَ

 نب يلع ْنَع «ةَمَلَسْنْبداَمَح انتَدَح «[ناَّع انندَحإ "15
 ءاسد يه مال

 َلَعَجَفلْجَر ءاَجَف «ٍشْيَرُق نم ِرَفَت ىلإت دَعَف : َلاَق . فّرطم َنَع ءديَز

 ام هّللاو تلك .دّمَْي
 ا ءاسو عدع عد 200010 وو سو هل ع

 ب ال دجسيو مكري مث موقي مث «(دجسيو ري يلصي

 .( ١ ؟حركوز ىراّمغلا رد يبأ ثيد ثيدح
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 ؟هل كوش هيلإ موتا : اوُناَقق رثو وأ عفش ىَلَع فرّصْني « يردي اذه ىّرأ

 7 هع
 ىلع أوف ىلع فرصتي دياي :تلَقَق تمقق :لاَك

 :لوُشي 8 هللا لوسَرتْعمَس ؛ يِرذيهللاٌن كلو : لاق .رثو

 جت نال علا قدح يوت لطبق بك هدم
00 
 هللا مُكاَّرَج :ت هللا مُكاَرَج تقف يِباَحصأ ىلإ تمر .ردوبأ : َلاَقَق ؟تن

 8 هللا لور باَحْصأ نم الجر مَعَ نأ ينوُمترمأ ءارش ءاَسلَج نم

 مامر م2 وام و درع سا لإ كيس
 :كردم نب يلع لاق . ةبعش اًنثدح نافع اًنندَح 2-615

0 
 يبأ نع ؛ٌرحْا نب ةَضرَح َْع هتدَحُي ةعْرزاهآتْعمَس : َلاَق ٠ ينربخَأ

 موي مهل بلو هللا مُهمْلكي ل ةكآلك : :4 هللا ل وسر لاَ : لاك دك
 ه6

 مه نم ؛هّللا لوسر اي :تْلُق :لاَك . ميلا اد مهو مهي الو ةمايقلا
 ىبادمعو ومعلم

 «لبسملا : لاق ؛ ترم ثآلك ف هللاٌلوُسرهَداَعأَ : لاق ؟اوُباَخَو اورسَخ

 مساوا ريشسف 0000

 ل1376 717رظنا] ُناَنَمْلاَو ءِرجاَقلا وأ ِبْذاَكْلا فلَحْلاِب ب هتعلس قمنملاو

 عملوا كاملا كاابتك ا حل

 ُثراَْلا انندَح ءداّيز نب دحاولا دبع اًنكَدَح ءُناََع اًنْئلَح -6
 0 سعال
 رارم ٌرْثَع فلحأ انآل :ردويأ لاَ : لاك . بْهَو نب دير انثدَح «ةريصح نب

 و هضم اس سكس
 . هبه ةدحاو رم افلح نأ نم يلب َحأ « اجلا وم دئاّص نبدأ

 ع2
 :لاَق ؟هب تلمح ْمكاهلس : َلاَق .٠ هْمَأ ىلإ يكتب ف هلل "ل وُسَرناكو : َلاَك

 ان ينلَسْرأمُت َلاَق . ارهش رع يلا هبات لمح : :ْتَلاَقَق اَهُبلاَسَم هيئات

 :اتلاقق اهئ اَنْ: لاق ؟َمقو يح هتحْبَص نع اهل : َلاَقَف
 كل َتاَبَحْدَق ينإ : ا هلل وسر هل لاك «َش نبل بصلاة حاَص

 َلوُقَي نأ َداَرأَق :َلاَق . ناحل ار ةاَشمطَخ يل تاب لاق . اًئبَح

 َكَنِإَف اسخا : هللا لوس َلاَقَ .خدلا خلا : لاق عطس نال

 . َكَرْدَق َوْدْعَت نَل

 دوعْسص وأ اَندَح بِيَمُو اَنَدَح ءُناَّنَع اَنئدَح -
 يبأ نع «تماصلا نْب هلل دبع ْنَع «ئيِرْسَجْا هلا دبع يبآْنَع 'ىرئزجلا

 ٌرَغ هّللا هاَفَطّصا ام : :لاك ؟لّضفأ ملل يأ 8 هللا لور لكس : لاك

 [ىامتلا ءكاا/ه9 :رظنا] . هدْمَسبَو هللا داحس داع

 يبأ نَع ءدْيَز نب يلَع َنَع ناَّمَح اًنكدَح ؛ناّمَع اًنئدَح 137

 باَرشب ينلبقتسا يدب األ يللا هَ دان «فورتم

 هاما ص عر ها رعش
 نع ؛ٌةرضْب ورح يتربخأ ؛ةب اكئدَح دا اكنَح - 111

 ام :لاَق. ف ّيِلا ْنَع رد يبأْنَع ؛ثراَحْا (59/8١)ِوُب دْيعس
 7 ٍِكو قويق و 002000

 فطن رايهم يدْنعَو توم مْوَيوُمأ ابد انحأ يلأذأ يس

 11438 ,7119/01:عرظنا] . ٍميرْغل هدصرأ نأ الإ رايد
 مسام م

 رامز هز 0 رع كرس رق
 «لآله نب ديمح ينربخأ « ةبعش امدح «ناَفَع اًنئلَح 49-١-

 ٌعَطْقَي ف هلال وسر لاك لاق .رذ يبأ نع «تماّصلا َنْب هلا دبع عِمّس

 راَمحْلاَو هكآَرَمْلا ٍلْخّرلا ةَرخآك يديني نكي مل انِإ لُجّرل ٌةآَلَص

 ءيخأن با : َلاَق ؟رَمَحألا نم دوُسألالاَياَم : :تلق ثوسألا بلَكْلاَو



 وشو
 وسأل بلك: لاقت يتاًسانك# كلا لوُسراناَس

 ملام موال مالا مالت ملت :رظنا] .ناَطْيَش

 َناَرْمَع وبأ ين د ءراطَْلا زيا دْبَع نب موُحْرَم َنئدَح - فلما

 كس لاق .ٌرذ يبأ ْنَع «تماّصلا نب هللا دبع نع ؛ «ينوجلا

 َتْنُك الص ذكو سائلا تين ؛ اتقول َةالّصلا لص دم ا اي : ف

 ةلاكاتئاكو معتم وكس وثوب كذإو «ةلتلم ترش

 [013"١:عجار] . ةَلفاَن

 هّللا دبع نَع ؛ ينوجلا نارمع وأ انئدَح «موُحرمادَح - فسم

 ةقلَخ يكدرأو ارامح ف هللا وسر بكر : لاَق .رد يب ْنَع « تماّصلا نْب

 نم موتأال حطت د يدشنون تلا باصأ إيل اي: َلاَكَو

 فشعت : لاق . ملعأ هلوسرو هللا : لاق ؟ عّنصَت فيك ةلدِجْسَم ىلإ كشارف

 دياب ناتي وكيد ترم سانا باص نإ اي لاق
 رار لس رت ل ص ساس هر سهر

 اَبآاَي :َلاَك .ربصا : لاق ٠ لع هلوُسَرَوهَّللا : تلق ؟عقصت فنكَربَقأ يني

 نم تزل ةَراَجح َقرَْت ىَّنَح ينعي ؛ ءاَضْعَي مهضْعب سانا لق نإ َتْيآَرأ ءرَ

 وايدود ما اعل
 َقلْطأَو كي يف دفا : لاك .٠ لع هلوسَرو هللا : لاق ؟ عّنصَ فيك «ءامدلا

 .مهيفْنُكَك ؛ «مكنم تن نم تاك : لاك ؟كَرْثأ مَن : لاق .َكَْباَبَكْيَلَع

 َتيشَح نإ نكلو هيف مه اَميف مهَكراَشُتْنذإ : لاَ . يحآلس حاف : َلاَق

 ماش داع
 همّ ءوُب ىّتح كاهجو ىلع كادر قرط قلأق ؛ « فيسلا عام َكَعوُري نأ

 [0151:عجارإ . َكمْنِإَو

 ناَرسع بأ انَدَح دمتم ِدْبَعنَِْمْلادبَعاَنَدَح - افلداح

 لاَ ف هللا َلوُسَمذأ ءرذ ي يبأ ْنَع ءَتماّسصلا نب هّللدْبَعْنَع «ينوجلا
 يم

 َنِييمسفاوأ كلئاريج داو ؛ةكرملا رك تضبط اذ مابي هَل

 |[ ؟:رظنا] . كناريج

 َناَرْمِعوُبآ انكدَح ءدّمّصلا دبع (رباِمَِمْا دبع اَنندَح - قت

 َلوُسَراَي :تلق :َلاَ. رك يب ْنَع «تماّسصلا نب هلا دْبَعْنَع ينوجلا
 ا

 موجُن دَدَع نم رك هئينآل ءهديب يِسْفَن يذّلاَو : َلاَق ؟ضْوَحلاُْينآاَم ؛ هللا

 اهم برش نموا ةيحصملا لا للا يف يكرم هاا

 لرمي 0 هور ان

 وشل زي عاد

 ْنَع «يرماقلاتْيَلُق يّئدَح «ٍلْبَصُق نبدَمَحُم دح 000

 ةيآب ارق هليل 8 هللا ل وُسَر ىَلَص : َلاَق 25 يب .ةردتف

 مهل رفنت او ةلدابع مَ ْمهيدَعْانإ) ٠ اَهبجْسيو ءاهب عكري حبصأ ىّتَح

 اَرْقَت تْلْزاََم ؛هّللا لوُسَر اي :تلُق ٠ .حبصأ ملف (ميكحُليَمْلا تن كَ

 َوَع يِبرتْلاَس نإ لاق . اَهبجْستَو اهب مكرت «تحبصأ تح ةيآلا هذه

 هّللاب هلي .: + ملل ءاَساإ ثا يعر ءاهيناططاد يّ ةعاشلا لجو

 َلئاَك

 [كامالا ,كادكم ؛/اهكال ,71917:رظنا] اًنيش لجورع

 نبا ديز نع روض وا لع دلال ماس ةّصْفَح

 اذه ٍلَبَج يأئاَبآاي ف هللا ًلوُسَر يل لاك : لاق (رذ يبأ نع «بهو
 و تع

 بهذ يهنأ يبرُسياَم هدي يت يذّلاَو : َلاَق . هّللا لوُسَر اًيالحأ :تلُق
 عدكم

 ؟هّللا لور ايران 20 اطاربق هم َْدأهَّللا ليبس يف عفن ًمطق

 َوُم يدنا لوُأ اَمنِإ وك اَبآاَي : لاك مث «تأَرَم ثآلئ الا .ًاطاربق : َلاَك

 ٠ ١) هر .”ركأَو م يذلا لوثأ الو لك
 ْنَع «صّوخألا يبأ ْنَع «يرْطّزلا نع نايس انئدَح - فلكل

 «ةآلّصلا ىَلِإمُكدَحأ ماكان ؛ ؛مُلَسو هع هللا لص يبا هب «رَد يبأ

 [لامحت كالو ل502 :رظنا] ٠ ىصخحلا ٍحَسْسَيآلَ ,ةهجاوُم ةمحرلا إو

 را صرلا و
 يبأ نع ؛ هيبأ نع « ةورع نب ماشه انندَح «نايفس اًنئدح - ؟١ < ها/

 :َلاق ؟لّضفأ لمَمْلا يأ ٠ هللا َلوُسَر اتق َلاَق رد يبأ َنَع ؛ «حواَرم

 باكرلا يأن هّللا لوُسَر اي: :تلق ٠ هليبَس يف داهَجَو «ىَلاَعت للاب نام
 مل 0-0
 :َلاَق ؟ذجأ ٌمَلْدإَك : لاق . انَمكاَمآلَغآواًهلهأ دنع اس : لاَ "ل ضف

 ٍنَع كلا فك : لاق ؟عطتسأ مل : لاك «قرخأل عتصاوأاًمناص م

 [؟ 18897 7110/8٠ :رظنا] . ّكلسْفت َنَع اهبقدَصَت ةقدص اَهَنإ « سانا

 ينربخأ ءبُهَو نب ِهّللا دبع انندَح هنوُراَم اندَح ١

 «ثْيل يب ىَلوَم صوخألا اَبآ تغمس : َلاَق باهش نبا نع سنوي

 رهاب مسمن سلاَج ِبْيَمَسْلاَنب ناو « بّيَسصْلا نبا سلجم يف ايدَحُي

 َةَمْحّرلاَنإَ :ةآلّصلا ىَلِإ ْمُكَدَحأَماَكاَذإ : َلاَك هللا َلَوُسَردِإ : لوفي
 مدي وو

 (11703 :عجار] . ىصَحْلا سي الأ ٠ ىَّصخْلا كَرَحُي ال ,ههجاوت

 نع يبيثا مم ميِهاَريِْنَع ؛ شط نع اسال -؟ انه

 00 لاق يم تلق ل لا جلا لاق

 َتكرذأ اَمُْيَح مث : لاق ؟؟يأمث ؛ :تلق تس و لاق ؟اَمُهتيْمكتل
 هةطسم عاش مدع

 ماوع للام لالا لالا كوالا ١ :رظنأ] الجسم اَهَلُكف ؛ لصف ٌةالصلا

 0 :لاق) ايس انئدَح - انوا

 والسوم 2007
 يبا ميسي 8 لل اور انآ : رد: باكا

 [؟1501 :رظنا] . ٌةَرتَع َسْسَخََو :ةَرْشَع َميرآو «ةَرْشَع ثآلك ءٌرْعْلا

 روامإو
 ةَحلَط نب ىَسوُم نع «نانثا انئدَح «ُناَيفَس اَندَح - فلدسن

 يبأْنَع ,ةّيكوحلا نْبا نَع «رْيبج نبا ميكَحَو نَمْحرلا دبع نب دَمَحْمو

 َعّيرأو ةرْشَع ثآلك مايصبهَرمأَك كف ينل لاك لُجَردِإ : َلاَقَدَنأ رد

 113٠[ :عجارإ. ةرشع سمّخو َةَرْشَع

 مس كم رمش مادو اصر
 ْنَع ةَكرَب نب بئاّسلا َنْبَدَمَحُم عمَس «نايفس انندَح - دقسدسن

 اقف هللا ل وّسَرفلَخ يشن تلك : َلاَق .رذ يبأ نع ءَنوُمبَم نب وِرْمَع



 راصنألا دنسم

 آلَو لوح آل :َلاَق . ىلب ؛اتلف ؟هجلا زوتك نم رثك ىلع أ أ : :َلاَعَف

 . هّللاب الإ هوك

 نع «حلجألاتْعمَس : لاق .٠ َسيرْدإنب هللا دبع ننَدَح - فادني

 اق لل لورق : لاَ رد يِبأَنَع ؛ يللا دوسألا يبأْنَح ديرب نبا

 [71577:عجار] ٠ مكاو ءّنحْا « بيلا هب متري ام نّسْحأ مَن

2200 00000 
 «يرْيَرَجْلا ديعَس ْنَع ؛ َُمْحَم اني «قاررلا دبع نَدَح - فسكت

 َلاَك: َلاَق رد يبأ ْنَع ءدولسألا يِبأَنَع ؛ يملسألا ةَديَرب نب هللا دبع ْنَع

 :عجار] . مَنكلاَو ءاَنحْا بيلا هبرْيْغ اَم نَسْحأ نمنِإ : : 45 هللا لوُسَ

 اةفكنف

 نع« «ليلّسلا يبأْنَع ؛ «يريرجلا نع ٠ ليعاَمْسإ اننِدَح - 10006

 ةارَملاتيآَرَو ؛ةدجأ ملك داَبآتيتآ : :لاَق . يحابرلا بتعق نب مَع

 ارطاق نيريعَبق وسي دوُشيءاَجف هل ةعيَض يف لاَ وه: تكف هلاك

 وتلا ول و اننم دحأو ل قلع يف ' حابس ياض

 تاون يفإ' ب :5 90متر ل لاق . كمال نأ

 هوب هل يم
 ءاَجَرْخَمَو هوت يلادأ ينَربْشُت نأ كئاَقل يف ورأت نْكَو «ةّيلهاَْلا يف

 ؟ةّيلهاَجْلا يفأ : َلاَقَك . يل يوه يخت انأ كئاقل يف ىََحأ تنك

 يلَرُمأَفةرَمْلا ىلإ هسأرب جاَعمُت «فلس معلا اع : َلاَقَق .معَن :تلق
 0001 ها ممم

 نوم ىلح هع انا هيه لع توات.

 . 88 هّللاٌلوُسَرنُكيفانل لاق ام َنوُدَْت نكَُكَتإَف كَ اني اهيإ : :َلاَك

 ٌةآرَمْلا : لاق ؟8 هّللالوُسَر (191/6)نهبنمُكل : َلاَقاَمَو : :تْلُ

 ْتَّلَوَق هَل در ايف اعدت ءاَهرسَْت هموت بهِ «علض

 ماَق مث ؛ ٌمئاَص يّنإ كنلوُمأ الو لَك : َلاَقَق . .ةاطق انك. ةديركي تاج

 «براَقأ وأ ' عبط نأ ىَرحَتي هئاَرَو هدنحَ و عوكرلا بذهب لع ٠ و «يّلَصُي

 ؟َكَلاَم : َلاَقَق وجر ِْيإ انو هلل نإ :تلقق ٠ يحَم هدي عّضَوُف ءاَج مث

 نأ ىَشْخأ تنك اَمق ؟يِسبكيأنَأساَّنلا نم ىَشْحأ سنك نم :تلقَق

 ينرخُت ملآ : َلاَقَق يتيقل ذم ةبذك كبذك نإ لوب هلل َلاَق ٠ يبذُكَت

 رهشلا اذه نم مي لآل تمص يإ ىَلب لاق. لك دلارأ مث ب مئاّص كن

 [930785 :رظفا] .٠ "كلم ماَمَّطا يل َلَحَو «رجأ يل بجو

1 
 نب ءآلَعْلا يبأ ْنَع «"يِرْيرجْلا اندَح «ليعاَمْس ندَح - ةقفحدسملا

 سرع هدر ةورظ ياسو

 كن كذَع يتب : هل تلف رد ابأ تيقل : َلاَق ٠ سمخألا نبا نع ؛ «ريخشلا

 ىَلَعْب ذأ يِناَخَنالُهَّنإاَمأ : َلاَقَق . ف هللا لوس ْنَع ًنبدَح اد

 كلن يشب تل ؟ ين َكَقَب يذلا امك نم همم ام دعب هللا لور

 مكلفا: لاق ؟لَجَوَرَع هللا مم يشكك هّللامُهبحْيدَ 555 لوقت

 يف َرْدَحْلا ىَقلَي لجّرلا: لاق ؟هَللابحُي نيل ءالْؤَم مَ : :تلُق .ةّتعمس

 واس موقلاو ,هبحلل حالك لح رطل لاب صليل

 ْمُمدَحأ ىَحَت وُ «ضزألا اوُسَسْينأ اوُبحُي ىّنَح ْمُهاَرسلوُطَ

 .ةداوج هينا كاوكاو ملح مظتوي ىلح يل

 وص هال

 200 الا رد 3 ىبأ ثيدَح
 5 1 20 رار 7 00 ه8 سا مرا رمسيس 2

 َنيِذَّلا ءآلْؤَه ْنَمَوْ تق . ةرضطظ أتمني قري تحن ىلع بت

 وووم

 ليخبلاو «فآلَحلا عئابلا : َلاَقْوأ ءفآلَحْلاٌرِجاَّنلا : لاق ؟ُهّللا مُهْوَنشَي
 يوما ع

 . لاتخمْلا يقفل 1 بلا

 نع نّمَحْلا نع« سنوي نع ؛ ليِعاَمْسِإ اَنئَدَح - تو

 2 لاق ؟لَماام تلق داَبآَسْيتآ :َلاَك . 5 .ةيواعم بعص

 20100 كسل رسل سقي 1

 [211/44 11/40 هك: رظناز . اًمهَل

 نماَم : الف هللا لوُسَر لاق ٠ معن :لاَق .٠ يِنئدَح : :تلق ١
 000 ساس كاس ماير و

 هتلبقتسا الإ ٠ "لجو هللا لمس يف نوره لامك نمي مل

 تناكذنإ : لاق . هاذ فيكون تلق هَددع ام ىلإ وعدي و هيجل ةَبَجَح

 ارق تاكو ءنيَريعب الي تناك ذإو «نِيلجرت الاجر

 [؟االمم ,كلالاا كاتم :رظنا] . نين

33 - 

 طم 0ك َلاَق 5.55 ين تان ننال دي

 هِيَ كي ملاذ «لْخرلا ةّرخآ لم يديني ناك اذ تسهل لص
 ةييضاعا هوم دو م

 دوسألاٍبلَكْلاَو ٌةَرَمْلاَو راّمحْلاهَنالَص عطف ؛ « للا ةرخآ ل ثم

 بلكلا َنمِرَمْحألا بلكلا نم . دّوُسألا بْلَكْلاُلاَب مرد ابآ اي :تْلُق

 :َلاَقَ يَِلأَس اَمك ف هللا لوُسَرْتْلاَس ,يخأ َنْبااَي لاق ؟رّمصألا

 (01545 :عجارإ ناطْيَس دوسألا بلَكْلا

 ْنَّمَع ؛ شارح نب يعير ْنَح «روصُم نَع «ريرج اًنْئدَح - 5320586

 نملك نماَمهّيتوأ ينإ ف هللا وسر لَك : لاق . .رذ يبأ نَع هندَح

 هي مادو مرو

 ةروُسس رخآ نم نييألا ينعي يلقي بناتي مل « شرعا تْحَت تيب
 [ هدعب رظنا] |.ةرقبلا

 نع ءروصُنَم نَع ؛ يه اًنئدَح ؛ ىسوم نب نسح اًنئدَح - ىليدف

 يبأ نع «ِلجَرنَعأ «اييظ نبدي نع (روصنَملق) شآرح نب يعير
 0607 عدس

 ٍَْك تبي نم ةَرَقبْلا ةروس ميتاوخ تيطعأ : ف ِهّللا وسر َلاَق : َلاَق رد

 [هلبق ام عجار] . 1. يلبق يب نهطنُي مل ٠ « شرعا تحت نم
 يوه هس و هموت

 ايمن نع ءِروصُُم نع «نابيش اًنئدَح «نيسح اًنئدح - - 716

 يبأ نَع «ديوس نب رورعملا نَع «رحْلا نب ةَسَرَح نع
 . شرما تنم نك تيب نم «ةرّقَل ةروس مهتاوخ ات يطعأ : 2 هللا

 ةرظق ع
 [21891/نظنا] ]. يلبق يل“ رهطني مو

 دهاَجُم ْنَع ناَمْيَلَس انكدَح اس ىلا“

 كلم ةلآ :َلاَ . كيبل نَع رد يبأ ْنَع «(831/8١)ىّل يبأ نب نَع
 [21517:عجار] ملا لا نون نم ْثك ىَلَ

 ديس سرع هام سيت ل
 ءبُطَو ِنْب دير نَع « ءشمعألا انَكدَح ( هيواعم وبا انثدح - 71

20 
 نْطَنوءاَشع ةَئيدَمْلا ةرَح يف "يلا مم يشأ تك : لاَ رد يب نَع



 راصنألا دنسم 116م6 ح

 دحأ ىلإ ظنت بحأ ام :َلاَق . هلل لوس ايي: :تْلُق رد اَبآ اي :َلاَقَق ٠

 كمر رايد" الإ ناَنيد هْنم يدْنعَر ٌةَئلاَك يسُسأ اًبَهَد يدع "كلا ساد

 نع ؛ هيدي نو «هنيمي نع انحَواذَكَ هلل دابع يف هب

 موي ولما ٌمُس َنيرتكألا نإ را اي: ٌَلاَقَك . انْيشَم مك ؛ لاق ءهراَسُي

 ءهّيَدَي نيو ,هليمي نع اًمحَو كرنك انكم ,ةمايقلا

 لاَ . يآ َىَّنَح تْنأاَمَك ٌرئاَبلاَي : :لاَقق اًْيَشَم مث : :لاَق ٠ هراَسُيْنَعَو

 َعَل : تلتف : : لاق ٠ اًبّصَو اطَنْل تْعِمَسَف : لاق . يّنَع ىَراوت ىَّبح َقلطْناَ

 جربت ال : ُهكوَقترَكُد متعب نأ تْسَمََف : لاق .هل ضرع هللا لوُسَر

 ةلاق قم
 َكاَذ : :َلاَقَكتْعِمَس يذلا هلت رَكَذ :ءاَج ىّنح هُترطلَف ؟كىَّتَح

 ائبش هللا ذيل كأم َتاَمْنَم : َلاَقك « يناثآ مالّسلا لع لربح
2 

5 

20 
 نِإو ىَنْزنإَو : َلاَك . قّرَس نإَو ىَنْزنإَو : تل :لاَق . ةَّنَجْلا َلَخَد

 [11/97 ,؟30914 :رظنا] . قرس

 يبأ ْنَع ؛دنه يبأ نْبدواَد انئدَح «ةَيواَعموُبأانئَدَح - 11

 يقّسيناَك : َلاَق رك يبأ ْنَع «دّولسألا يبأ نع «دّوسألا يبأ نب بْرَح

 ْابَضَي رك يبأ ىلع ِوُيْمُكُيأ :َلانكمْوتءاَجَن هل ٍضْوَح ىَلَع
 يقع ع مامر

 َضْوَحلا عوكل ج٠ انآ : :لُجَرلاَقَق ؟هسأر نم تاَرعش

 مرت َداَبآاَي : :هل ليقف ؛ «ٌمَجطْضا مث «سّلَجف امئاكر ثوب ناَكو هّقدَك

 بضع ادِإ : انكَلاك هللا َلوُسَرإ َلاَقَق : ل ؟تنجلشا كلج

 .عجطْضِيلكآلَ دبضصَتْل ل هْنَع بمدن سليف مئاكَوُهَرمُكَدَح

 ,راب يبأ نع ؛ةلاوح وب كح : دامب ىَحَيادَح - امامك

 لاق : :لاَق .رُد يبأ نع « ْيوَدَملا بدك بِي ْنَع «بيبح نب ٍقلط نع

 آل :َلاَق .معَن مَعَ تسلق ؟ةّنجّلا زنك نم زنك يف كلل لَه : :85 هللا وسر يل

 [1م5 :رظنا] . هّللاي ةلإ وق لَو لَوَح

 هم ع٠ هع سارع سك

 عاش عم

 نم: - .ا8 لل وُرلاق َلاَق ك5 يبأ نع ةحلط نب سو ماس

2 
 2110517 :رظنا] ٠ ضيا ثآلتلامُصِيلَ ؛ مَآ الكتل نم م اًمئاص مُكْم َناَك

 ماما

 مرير ها هه و هةرزض باو
 اَنكَح : الاَق. ىَنعمْلا هُمُ ناو ديبع نْب دمحم انئدَح - 71

 قب هللا َلوُسَر تبت : لاَ رك يبن َع ديوس نب وُرْعَملا نع ؛ ءشمعألا

 نورس ألام ةَبسكلا برو نورسخالا مه : لاَقَق .٠ ةبمككلا لظ يفرم

 يع هس س# لل مل
 َثَدَح ءيشالاَذَه : تلق :َلاَك؛ تا 'تلعتبو مَع ينذخأت ١ بعصا سَرَو

 يف َلاَق نم الإ نورتكألا :لاَق . يمأَو يبأ ةلاَذف ؟مُه م : تلق :لاَك . يف

 كتب وُسَي لجرْنِماَم «مُهاَمل لَو ءاذَكهَو اَدَكََو دك هل بع

 اَممظعأ مالا مويا هكَرَوُمْم اركي ةليإؤآ ءاَمنَع

 نس ويضفي  ى ءاًهنورعب هَحطْنت هَحطْنتو ءاّهفآلظابمآطَت ىّتَح َنَمْسأو نوت

 م2 <
 ماما ىلا 217+ لاك :رظفأ] اًهارحأ ىَلَع اًهآلوأ دوعت مث « ساّلا

 . اًهآلوأ حتا اَهلَرْخأ تدق املك رينا :َلاكو هيرو

 617١1/؟ ص (6١/هز يراقغلا رد يبيت

 هيوم
 ميهاربإ نع « «شمعألا انُكدَح ءديبع نب َمَحم اندَح - فحدتحا

 دجُسَمْلا يف 8 هللا لور ََماَتنُك : َلاَق رد يبأ نع ؛هيبأ ْنَع ؛ «يميتل

 تلق ؟َمّشلاَب َمَدَتَنْئآ يرد رداَيأ اي : َلاَقْك ص ستشلا تّبَجَو َنيح

 لجو رع اهْيريديني دج ىَتح بهتان : :لاَق . ملعأ هلوُسَرَو هللا

 . تفج هثيَح نم يعج اهلل دق اهَكو ءاه ب عوُلا يف ذات
 رْفَعسُمل يِرْجَتْسسششلاَو) أرقم ءاَهرقتسُم كلف اهعلطم ىَلِإ عجرم

 [215؟6 :عجار] .(اهل

 ما رع
 بدير نَع «ديِزياتدَح «ةدئاز اندَح «ديعس بأ اًندَح - 01

 لإ ماقذإ بحي افيلا (191/ اسي :َلاَق .ر ذ يبأ نع ءبهو

 طا :49 يَ لاك هجضلا اَنلكأ ؛ هللا لوسر اَي :َلاَقَف ٠ اق هيف"يبارغأ

 ل يَمأ َتْيَلاَيف ءا ص ايدل ٌمُكْلَع بص َنيح ْمُكْيلَع يلف َوْخَأ كلذ

 [؟امه١ ,؟1147:رظنا] . بهذا َنْوّلَحَتي

 نب نوُسْيم نَع «بييح نَع ؛ُناَيْقس انئدَح «عيكو انَدَح - "164
00 

 عبار تنك اَمّكَح َهّللا ثا : هل لاق 8 يتلا نأ رد يبأ نَع « بيش يبأ

 [كامحك ,لاال :رظنا] . ٍنَسَح قلخب سلا قلاَخو ءاّهحمَت ٌةَيسَحْلا ٌةّتبسلا

 يبأ ْنَع « يباتك يف َتدَجَوَق ذاع نَع اكرم نايقس : َلاقَو عيكو : لاَق

 ََ 50 ا

 . لوألا عامسلاوهورد

 يرو تشو

 .روصُنُم ْنَع ٌفعش اًنئَدَح «رّفعَج نب دمحم انْندَح - فلك

 يبا ىلإ «َناَيظ نْبدْين نع «ثدَحُي شارح َنْب يعير تعمس : لاَق

 ريو ان ووو يعش 92
 امأ ؛ هللا مهضفبي ةئالكو للا مهي هيي لال: :َلاَق كل يلا نَع رد

 نر ابل ؛هّللبمُهلاَسق موك ىنآلجَرك :لجَو رح هللا مهبحُي 9

 هلا الإ يطب ْمَكعَيآل ارس ُهاطعأف :مهياقعأب ل جرف دق وُ مّ

 امم مهي ْبَحأ مْوَنلا ناك اذإ ىّنح « «مهتليل اوراس موَكَو هاطعأ يذلا
 وسلا

 ناكل َجَرَو , ينادي و يو يَ مهسوؤر اوعَضَوَف اوُلَت هي لدعي

 هَل هللا َمَتيْوأ «لَتْقِي ىَتَح هردصب لبق اوس وَما اول هير يف

 يَقْلاَو «لاتخملا ريِمّمْلاَو ٠ ينازلا ْحْيّشلا : :هّللا مهضغني نيا ةئآالّثلاو

 . مولّظلا

 ْنَع ُناَيفْس اَندَح ءوِرْسَعْنْب كلما دبع اندَح - فخر

 هللاَذِإ : :لاَق . ف "يللا ْنَع رد يبأ نع « شآرح نب يعبر ْنَع « روصُنم

 ريقتلاو .٠ ينازلا ميشا ش ضب ةنآلكض خيو ؛ الك سيو

 مهيضَيكك يك يفداك لد قالك بحبو لخلل«

 "نم اوُربَق اوجلدأَف ٍمْوَق يف َناَك لُجَرَو هِيَ ميو «لّق ىَنَح

 0-2 ءاوُماَنق هبلَدُْي اسم مهل ٌبَحأ موّنلا َناَكَو ءليثلا

 هيو مُهَتي ةَبَرْمهلاسل جر مها ٍموَق يف ناكل جرو ؛ ينقل

 هسا ار هل
 ْنَموهَلا ةلاريل يح ءاطعأ «ٌمِهباَنْعايَفلَخَر ءهْنَع اوُلخَب

 [ ةدعم رظنا] . ئاطغأ



 راصنألا دنسم  5ص 1١61

 ه هاش هله وي هدو
 « يعير نع «روُصْنَم نَع «نايفس انئدَح «لمّؤم انئدَح - 115

 َرَكَذَف . ضني هللا :88 هللا لور لاَ :لاق .رذ يبأ ْنَع « لجر ْنَع

 [ هلبق عجار] .ثيِدَحْلا

 ءنَسَحْلا نَع رق اندَح ءورْمَع نب كلما دب اَنندَح - 14

 ساةلع ها ل يعم هم
 لوسر تعمس :َلاَق . دولاب رد اَيآ سيق : لاق . ةّيواَعم نب ةعصعص نَع

 ةترَدتبا «٠ لجو َرَع هللا ليبس يف هلاَم نم ِنْيَجْوَر قف نم :لوُقَي كم هللا

 [7155ه:عجار] . ةّلجْاُةبَجَح

 َنيَملْسُم ْنِماَم : :لوُشي ل هّللا لوُسَر تغمس :َلاَكَو - 1

 لْضَنب هللا ْمُهلَخدأ الإ هشنحْلا | اوُملَي مل ؛ دلولا نم م ةلآلئ مهل تومي

 "مجال . مهاَيإ هتَمحَر

 للي قيل نع خا نك دنغ ا رج يأ

 ةَقيطَح القرط ٠ قلم ٍريع هلَرْثس آل باب ىلع رمان :لاَُمَنأ ؛9
 هع

 [٠515هدرظنا] . الأ ىلع ةَئيطخلا امن هْيلَع

 هم سس ع كسا
 اما يكس يزاد اهلك حر

 هل تلمح اي يبي آل يقلك ةقطَخ ٍضْرلا بار لمح و «نفْغأ
 ةيلإ برقفا نمو ءاًارف هل برت اش ىلإ برفان هةر اهلئم

 |1317 :عجارز كوره هبا يشن يناتآ نمو ءاعاي هيت ؛ اعارذ

 مر
 اَمكَح ءرْئُم َنَع ؛ شَمعألا اَنْكدَح ءريَمُت نبا اندَح - 78

 ء 8-1 يم ةماعلا

 ٌرئاط ُكرَجَي امو 4 دمحم انكَرَتدَقَل : :ركوبأ لاق اوُناَك . ميلان م خايشأ
 رع هس

 عدا مدل“ ضنا( 16 ره . اًملع هنم اكد الإ ءاَّسلا يف هْيحاَتَ

 «ةدْيرب نب هللا دبع ْنَع «حلجألا اًنئدَح «ِريمُت نبا انثدَح - فدل

 ام َنسحآ نإ 8 هللا لور : :لاق : لاك يبأ نع ؛ يليدلا دوسألا يبأ ْنَع

 [117 :عجارإ . مَتكْلاَو نحل بيتشلا هبي

 نب وِرْمَع ْنَع «”شَمْعألا اندَح دْيع نب ىَيندَح 0١-
 ّبَهُذ ؛هّللاَلوُسَراَي : تلق : :َلاَك .رذ يبأ نع «يرتخبلا يبأ نع رم

 «َنوُلَصُي منو : لاَق . نوُجَحَيَو «نوموصيو ,دوُمْيجالابءاَغألا
 ب كعك ع

 .نوجحتو «نوموصُتو
 َقمرطلا َكاَثياَدهَو «ةَكَدّص قيرّطلا نع مظعْلا َكمْفَر ةََدَّص قَد

 قدس قَد (مكرألا نع كاتو ةَقدَص كنف لضَتب فيعضلا َكنرَعَو

 قريش ين هّللالوُسَر اَي :تلُق :َلاَق .ةَقَدَص كتارا َكئَمْصاَصَو

 .ْمَعل تلق :َلاَق ؟مكأتناكأ م اًرَح يف ُهَنلَمَج ول َتْيآرأ :َلاَق ؟رَجْوُنَو

 [؟اه ١ 00000 شضنل] يلا َنوُبسَحَتالَو ٌرشلاب نوبسَتحَتك :َلاَق

 سال سا رو را كل
 قنألاِنع ءةَملَس نباح الح «لماك وأ اد

 م مب جرم ا يعم ع ع
 اكلهف تأ : لاك .قّدَصَتت آلَو نوُقَدَصَتَي :ت

 ُهَقَدَص -_

 يراَقغلاَرَد يبأ ثيدَح
 م

 "احا (4١//ه)

 ةكآلكو رْبَصلا هش ْمْوص : لوي هللا لوّسَرتْعمَس :لاَق ٠ ركوب انفو
 مو: تلق : :لاَق ردا ةلََمْبعْدُيَو ءرْهّذلا مو «رْهش لك نم مي

 . ناطيشلا سْجر : لق .رّْصلاهَلَتَم

 ٍنْبدَبْعَم ْنَع ؛ مكس نباح انئدَح «لماك وب انيدَح- قفدكلي

 رك يبإ نع « كلام نب فون«

 .ئزجم ضرك : :َلاَك ؟موصلا ام « هللا لوس اي: : لاق
 ماس ب هلأ رع

 ْنَع ءروصنم اًنئدَح «ُناَبِبَش اَنْثدَح ؛ :جاَجَح اَنثَدَح 7١415

 َدَحأ اذ 8 هللا لوس َناَك : :لاَق .رك يبأ ْنَع ءرحْلا نب ةَشَرَخ ْنَع « يعير

200000 
 :لاق قيس او ٠ اينو توُسَنَكمسابمُهَللا لَك ليلا نم

 طك كن نبأ ىف نعل

 َقشَمد دجْسسم يف لَجَر يئدَح « لآله

 3 صم

 ٌُنَع ّ ءمرع هرم ع

 نع هتك بصل مكس يل نبا ٠
 مُكّلُك يداّبع اي: لجو رع هلا وشي : : هللا وسر لَك : َلاَق كين

 ىَلعُردفآ يآ مل ْنَمَو «مُكلرفغأ ينورفْتْساكْتياَع مآل

 ْنَمآلإاَس كو «لابأالو هل ترق ينط يسرد

 و «مكدهأ ينودهتنماق تْيَدَه

 سيو دكج مر 6-1 و «مكرخآو مكلوأ نأ ولو «مُكنغأ

 انج يكلم (رماصقتاَم؛يدبح بوم بل ى ىّقشأ ىلع اوُعمَتا
 نم يكلم يف داَزاَس يداّبع نم دْبَع بل ىّتْنأ ىلع اوُمَمتجا ولو «ةّضوُصَي

 ْمَّكِبطَرَو مكتب كو َوْمُكيحَو م ْمُكَرخآَو مُكلوأ انآ و «ةَضوُعب حان

 لك الطغاة قلبا منم لس ينسق وتمام

 َسَمَقف ربا ةَئَشِبَمْمُكَدَحاَدآَولاَمك ؛ ينصَقَناَم « آس اَممهْنم لئاَس

 ُدِجاَمْدَوَج يّنأب ؛ كلذ : يكلم نم ص فنيا كَذَك اَهَعَرتلا مث هين هبف
 000000 دعي ممف هل سي # حا 0
 'نُكُدكلوُف وَمن اًنيَستدراذِإ «مآلك يِباَذَعَو مالك يئاَطَع ءدَمَص

 [7128 :عجار] . وكي

 انئَدَح ءديمحْا دب انَدَح ءٍمساَلاٌنْبمَشاَم انكدَح - 5
 ُدَع للا : لاق 8 هللا لور نع كده ذأ ٍمْنغ نبا يكد هش

 كايف ناَك ام ىلع َكلرفاَخ ين ينتوَجَرو يب ام يدْبع الويل َجَو
 م معاش

 ابار كاثيقل يب ذلر طن ملاَم ةكيطقح ضرألا بار يتبق اذإ يدب اي

 انأْنم الإ ب ندم مُكَّلُك يداَبع الويل َجَورَع هللا دروب : لاو ةرقْعَم
 جهد عد رس و قطف ع
 يئاطَع امنِإدجاَمدجاَوداَوَج يثآب كل : َلاَقهَنأ الإ هَوْحَ لق هتيقاع

 .مالك

 يبأ نْبَديِزيْنَع نايف اَنئدَح «قاررلا دع اندَح ١17

 ف هلا لور ىلإ يباع مَن : َلاَقرم يبأ نَع ء«ٍبْطَو نْيدْيَز نَع ءدايز

 يلفّوْحأ كل ريغ : لاق نسا يني ٌعبضلا انك هللا لوُسَر اي: لاَ

 :عجار] . بها َنوُسبليل يم تيليق اب ْمُكيلَاتبص الا مُكبلَ

 علام



 - اينيختلابوُثَع «نايفَس انربَخأ قار

 َناَدْجَي نْب وِرْمَع نع ءٌدلاَخ ٌهَركد امهآلك ةَبآلق يبأ نع ؛ءاَذَحْا دلاَخَو

 ُهَكاَحدَق بنج دو ا يلا ىتآٌرْث ابان رد يبأْنَع «لُجَرْنَع بويا

 ملساء بيلا ديلا نإ : لام لسور ءامب فل

 َوه كل نإ هش مسمي َءاَمْلا دَجَو اَذإَو نينس ٌرْشَع املا دجُي مل نإ

 يلا دبع اًنئلَح 8

 [11574 :عجار] . ريح

 :َلاَقدوسألا جاَجَح اَنَلَح ءداَمَح اَنئَدَح 2لمؤم اًنبدَح ١6
 راب لرب اسيوي يم ةلدو
 «يناَبلا انبات ثدَحَي قيدصلا بأ ت ْعمَس : لاق اًحلاّص ًالْجَر َناَكَو لمؤم

 ريدك اضع ناَمَر يف ْمُكنإ لاق لف يبل انأرد يبأ ْنَع ؛ «لُجَرَْنَع

 ىَلَع يناّيَسَو َكَذَه : لاك وأ ىَوَه مي مرش هيف كرت ملي هابطخو

 . اجتمعا رشح يفد ممبطح ثيم لقي اَمْز سلا

 نع« «مْيكَس نب ىَبحَي ينئدَح « ىَسيع نب قاَحسإ انْدَح - ؟1/0

 منع «هيبأ نع ءرتشألا نْب مهاب ءدهاَجم ْنَع «ناَمْثع نب هللا دْبَع

 مهو هع
 امو: ْتَلاَق كيكُياَم : :لاَقَف تيكب : َْسَلاَكداَقَوْلا رك اب تَّرْضَح امل: ْتَلاَقرَد

 يدع َسْيلو كدفد يل دْيآْلو ضرألا نم ةآلثب'ت وُ تْنآَو يكبأ آل يل

 هللا لوُسَرْتْمِمَس يُنِإَف يرشْبو يكْبتالف َلاَق هيف كتفك كمَسَيْب وَ

 وأ ناربصيُف ةكالكؤأ ناَدو نيِملَسُم نيرا نبي توُسَيآل' لوُعي كف
 .اَدَبَأَر رتل ناَ ري «ناَبستحُي

 مكمل ُجَر تومي وكي هللا لوُسَراتْدمَس ينو ١ ١
 لإ دَحأ را كئلوأ نم َسِيَو َننمْؤُمْلا َنمةَاَصعُم دهني ضرألا َنم هاب

 لوكا لاو ةالبسوثا يذل ياما يفآتام قد

 نب ديزي نع ؛ «ٌةَعيهل نبا انثدَح «ديعَس نب هبي انئدَح - ضدي

 ريما ىلَعَوَُو يراَعلارئاَبآتْممَس : لاق ٍمِيِعُت نب ديزي نع ورْمَع

 ارش لَجَوَرَح هذلا ىلإ برقم ويف يبل تطمَس لوفي (طاطشناب)

 ىّلَع لبق ْنَمَواَحاَهََلِإَب رق اعارذ هللا ىلإ برو اعارذ هلق

 ىلع هّنلاَولَجأَو ىَلْعأ هللا 78-5 لمَ َلْبقآ ايشاَم جدر هّللا
 ماو
 لجو

 دع نع ءدطس نانسي انئَح ديس نأ ب يتق اند - <” ؟

 تغمس :َلاقرَت يبأ َْنَع «بلاط يِأْنَع ؛ «"يصلحلا ِنَعرنَج يبأ نبل

 هلق همع# ه2
 طْوّسي ةَايقلا ميلا هدلَج ينيك نر نم لو هللا لوس

 .راث نم

 لاق نسا وب رجاَهم نَع يعش اًنبلَح نافع اًنُكدَح - نع م

 20008 راسا زل نق لس يه هدم

 نحل فش يلع ول لاق وأنآ مث دل
 ةمققم

 20 كالا :رظنا] 5 ةدلّصلاب 8

 رولان مصاحب اح اح - 1

 َقوُدْصَمْلا قداصلا 8 ِهّللا َلوُسَرتْعِمَس : َلاق رك يبأ ْنَع ديوس نبا
 . اقر ةدحاو يسود رع نسال ا مساس هك

 0105[1 :عجارإ .ةَرَْم

 دْيمح اًنندَح «ةريغملا نب ب ناَمْيلَس اًندَح نهب اًنكدح - <؟”3323 5

 نكي ملا لجل ٌةالَص حطي: َلاَكَرُد يبأ ْنَع «تماّصلا نب هللا دبع نَع

 يبآلتلك: لاك دَوَسألا بَلَكْلاَوَراَمَحْلاَو ارا للا ةرخآ ثم هيي

 َلوُسَر تاس يخأَنْب اي: لاك رَمخألا بلا نم دّونسألا بلكلاَلاَياَمر

 :عجار].ناَطْيَش دوسألابلكلا :َلاَقَك يتلأَس امك ١) ه</ ه) ف هللا

 ةفكلكأ

 نع ءديَمَح نع «ةريغملا نب ناميلس اًنلَح نهب اًنئدح 57

 بحي لُجرلا هللا لوس اَيتْلقَركوُبآ : :لاَق: َلاَك تماّصلا نب هللا دبع

 َتنْيحأذَم مرد اهآ ايتن لاَ ْمِهلاَمْعأبَلَمْمَينأ عيطتسيال مَا

 [؟11/48 :رظنا] . نيرم وأ رم اًهديعي ُهلَوْسَرَو هللا بحأ يّنإَك تلق

 :لاَق 3

 هيب اس اسم

 «ينوجلا َناَرْمعوُبأ انكدَح ٌداّمَح اَنْئَدَح ءٌرَهَب اًنكدَح - 3 4
 ره سو سرع# رعاك ا كت اسر رس سس سي

 ُلَمْحيْل جر للا َلوُسَر اي لاَ هنآ رد يبأ َنَع «تماّصلا نْب هللا دْبَع ْنَع

 ٌلجاَع كللت ف هللا لور : لاق ب لع َنوُيَو لع نلاهدَمْحَ 7 محق َلَمَحْلا

 [1 :رظتا] . نمْؤُمْلا ىرشب

 0 أ هيل“ 6# سو
 «َناَرَمعوبأ اًنربخأ ٌةَمَلَس ني دامح اَنْئلَح ,زهب اًنثدح 2 84

 اذِإ 89 هللا لوُسَر يناّصْؤوأ : َلاَرُد يبأ ْنَع «تماّصلا ِنْب هللا دْبَع ْنَع

 لال ع هريس هع
 [1501 :عجار] . ناريجلل ُمَسوأ نك اًهتكرمركأ نأ ارق تخبط

00 
 :َلاَق نامي ْنْبرمَتعم انئَدَح للا دبع نب يلع اَنئدَح - ةفحمل

 نع «يلّيلا دوسألا [يبأ] نب برَح يبأ نع ءدفه يبأ نب واذ تعم

 ةّنيدَمْلا دجْمسم يف مئاَنانآو 8 هللا يبن ينانآ : ناكر يبأ ْنَع هَّمَع

 يس يل ملل يايا لق ف اك لك جرب بست
 - ماهم

 ام : ا نق لا مج صدي ٠ لاق ةكرشلا
 ةيَخَوُم للا“ اند
 َوُهاَم ىَلَع كّذذأ آلآ 8 يلا :َلاَقَق يفيسب برأ هللا يني علصأ

 .ةلوفاس يح مهل"قاسنتو عيطتو مست ابر برو كلذ نم

 هوم رع كرس درع
 «شممعألا َناَمْيَلَس ْنَع «ةناَوَع وبأ انِئدَح «نافع اًنئدح 5١١"

 ين يلع ضَْو هيلع ضرطأ تنك لاق هيأ نع « « ايميل ميهاَرْيإ نع

 50003 ةعّدب رع
 مصُن : :َلاق كسلا يف ُدْجْسَتآَتلُ : َلاَكدِجْسيَف ةدجّسلاب رمق ةكسلا

 يأ هللا َلوُسَر ايلف :لاق ف هلل لوْسَرتلاَس لوي ابآتنمَس

 :لاَ يأ مث اتلُق : َلاكماَرَسْلاد جنتل : َلاقلوأ ضرألا يف عضو ِدجْسَس

 امني مث :َلاق ةّنَس نوعيرأ : لامه َلاَك ىّصُألا دسم م

 ارْقيو هيلع اَرقأ تنك ةَئاَوَع وبأ :َلاَق دقو دجسم وهف لصف مالا َكنَكَرْدأ

 [11565 :عجار]. يَلَع



 نب ديعس نع فدان اًنكدَح بَ ات اع تسَح - 7

 ٌةءاَطَع َجَرَخكرك يبأ َعَم ناك هنأ تماّصلا ِنْب هللا دْبَعْنَع« نّسَحْلا يبأ

 اَهَرْمأَف : لكس هعمل: لاك هَجئاوَح يضقَت تَلَعَجَ كَ ياس

 لِزْنَي فيضلل وأ كي كبوت جال هما وكُهلاتلُك : :لاق سون هب يرتْشَت شت

 مح ُرَدَجوُهَ هيلع يكوأ ةّضف وأ بَهْد امي نأ لإ َدهَع يليلَحاذإ : لاك كب
 ود هياكل

 [7 1451 :رظنا] . للي يفر كح حاس ىلع

 يله
 يل يِنمأ دش ف هللا لوس : َلاَق : .قرخ لاا حل يناس

 ُهنوهَلاَمَو هلهأ ىطخأ هنأ ْمهدَحأ دوي يدم نوحي نوُمويموَف اخ
 [؟1م55 :رظنا] . ينآر

 نع َةَدْيَرِب نب هلا دْبَع نَع « حلجألا نع ىَحَانْئدَح - -«1/

 ”بِيَّشلا هبَريْغ اَمنَسْحأدإ َلاَك فيلا نَع رد يبأ نَع «دوسألا يبأ

 [21677 :عجار] ٠ مكونا

 نع « شَسْعألا نع نايس اَنئدَح « ديعس نب ىبحَي اند - 700006

 ٌةَوُقَالَو لْوَحآل : َلاَك يلا نعد يبأ نع ؛ ىَليل يبأ نبا نَح دهام

 [01509* :عجار]. نجلا زوُنك نمر ُهّللاب الإ

 تب ةَرْسَج ْنَع «يِرماَعْلاَنآلُف انكَدَح «عيكواَدَح - - 1

 3 ّمّبمآ ىَّنَح اَمَدَضَر ةَيألا هذَهأرَق 3 يبلا أرَ يبأ نع :ةَجاَجَد
00 
 رسما تلاد َنِإ مهكر افنان منقي

 [015604 :عجارإ .( ١ هال /9]«ميكحلا

 نع« «ينوجلا َناَرْمع يبأ ْنَع عش َنَع ؛ «عيكو انْئدَح - 111

 لاق :َلاَق كرك يبأ نَع «تماّصلا نْب هللا دْبَ

 [؟151 :عجارإ . اتقول

 ميِهاَرْيِإ نع « «شمعألا نَع َناَيْفَس ْنَع ؛ عيكو اندَح - -”7

 عضو دج هللا لوُسَر ات: لاقت يبأ ْنَع «هيبأ نع ؛ «يميتلا

 ىصُألا د جْسَملاَمُت : :لاَق يأ مث تلق : :َلاَكماَرَحّلا جسما : َلاَك ؟!لوأ

 وهف لصق ٌءالّسملا َكْنكَرْدأ امتي مث ةّنس نوعبرأ : لاَ مهي مك تلق :َلاَق
07 5 
 [11589 :عجار] . دجسم

20 

 ةآلّصلا لص كف هللا وُسَر :ل

 عألا اَنكلَح ُةَدبْيَع ايل 5١8
 [ :َلاَقهَنأ الإ هَرَكذَك شمع . ©

 [لل5 .عجار] "لَو ضرألا يف ٌعضْو دجْنسم

 ِْنَع « ميما :٠ :الاَكّهَيو عيكو انندَح - ةقئفق

 وَلرَد 5 يبأل تلق لاَق قيقش نب هللا دبع ْنَع داق انئدَح نهب : : لاَ َةَداَنَك

 لاق دير تل لملف يشيع لاق :لاَ هلآ كل هللا َلوُسَر تْكَرْدأ
 ب 2 طوع

 [01594 :عجارإ]. باجل قيرط ىَلَع يني هاَرأ ى راو :لاَقق هلأ دك

 0 .عتضالا كح 0 عال

 سا مرام تنص اًمّئَدَما

 00 ا و

 :َلاَق : :َلاَق اَهاَرأاَم اوُيُذ يل نإ لوقف : َلاَةنَسَح يسلك ناك ءوُطعَأ
 سل هل

 [ا214 :عجار] . ٌةذجاَو اتي تح كح ا هللا لوسرتيلَر ُدَقَلَق رد وُبأ

 دبع نَع ءدهاّجُم نَع ؛ شممعألا انئدَح «عيكو اَنُئدَح لح 750

 ف هللا لوُسَر : لاق : اكدت يِبآْنَع ؛ ىَليَل يبأ نْب محلا

 «ٍبشوَح نب رهش نع ؛ شمعألا اًنئدَح ؛ىَلعَي انئدَحَو- 71077

 هلآ 48 هلال وسر يل : َلاَق : َلاَقرت يبأ نع ؛ «ٍمْنَغ نب نَمْحّرلا دْبَع نع
 لم ل سس نس ص ع ع

 . للاب لإ هو الو وحل نجلا وك نم زنك ىَلَع كلذ

 رهْسُص نب ناَمْيَلَس َنَع ؛ 'شمعألا انئدَح «عيكو اَنئدَح - 7

 : أَلا راي ايف هللا لوُمر يل : لاك : َلاقَُك يبأ ْنَع ءرحْا نب ةشَرَح ْنَع

 انهت : لال هلع ِجَراذإَكت رظ : لاَ دجْسمْلا يف لج مكر

 هْلَعلُجَر ذك تظن : لاَ دجْنسمْلا يف لُجَرَعيصْوأْرظْلا يل لاق :َلاَق
 ا يي

 َموَيريخآ هللا دنع اذهل هللا لور : َلاَقَك :َلاَق اذه تلق :َلاَق قالَخأ

 . اذه لثم نم ضّرألا ءلم نم ةماعلا
 20ه هم > م

 ب هس لكك يب ع ءبْهَو نبا

 تيل زك «دجنسلا يف لعد عقل ىل فك كسار

 2 هر كاس رع سو

 بقسم ةط الخ :لاَقو . ”خيدحلا ركل. . رك يبأ َنَع ءْبْطَو

 همر سا

 .دْيَز نع : : ورم نب ةيواعم لاق اكو ذه لْفم ضرألا

 «شمعألا نَع ٌقدئاَر اًنُكدَح «ورْمَع نب ةيواَعم اًندَحَو- فنشففي

 .ُهركذَك .

 ءدّيَوُس نْب روُرْمَمْلا نَع شّصعألا اَنئدَح «عيكو اندَح - -714

 موي نوُلْفَسَلا مهن دورك ا هللا لور يل : َلاَق : َلاَكرد يبأْنَع

 :عجار] مه ام ليلكو اًدكهو اذَكَمَُو اَذَكَهَو اَذَكَه لاَمْلاب : َلاَك ْنَم الإ ةَماّيقْلا

 فكلما

 , ةشرَخ نع «رهْس نب نامي اَنيدَح

 0 حا اكول ةانع
 - رع شت ب و

 لوُسَراَي : َلاَكَُنآ رك يبأ ع مح رد وب ناكو رك يبآ يخأ نبا تماسملا

 ىَرشُب ل ِجاَع كلت : :لاَق هيلع ساّنلاهبحُي مَ لمعي للا تيكر هللا

 [5107: :عجار]. نمل

 روس نمر ورطملا نع ضشتطألااتدَح ا مااا

 َداَك كام همت موي تما 5 اَهَئاَكَر دل

 5-5 ْتَداَع مارح تَدَقئاَمْلَك اَيفاَمْخأبهْؤطَتو انوش حطيه

 [13512 :عجارإ] . الا نيب ىضقي تح اًهآلوأ



 راصنأالا دئسم

 نيد نع :ةريُْا نبدي ميكواكتَح فيفضإ

 كف هللا َلوُسَرتْلاَس : :لاقرك يبأ ْنَع «تمّصلا نبه دْبَعَْع «لآله

 [511345 :عجار] . ةناَطْيش : لق ميهبلا دوسألا بلكلا نع

0 
 «بيبَح ْنَع «ناَيْفَس ْنَع ؛ نَمْحّرلادْبَعَو عيكو انئدَح - 1

 ينصوأ هّللا َلْوُسَر يتلق : :َلاَق نَمْحّرلا دبع : َلاكَرُك يبأ ْنَع «نوميم نع

 يلخبَساَدلاقلاَحَواَهحَْمةتسحلا جيلا عنو هللا فا: َلاَك
 رييوعع م

 َنَع « بيب يبأ نب نسيم َنَع « «عيكو هب اَنثدَح ناَكَو يبأ : َلاَق نَسَح

 [؟1541 :عجارإ. عجرم

0131 
 َةَشَرَح نع «ِلْجَرْنَع شمعألا انئدَح «عيكو اندَح - ةقدفقق

 ٍنَعرُد يبأْنَع 5 ٌةّشرَخ ْنَع كرد نْب يلَع نع ؛ يدوعسلاو رد يب نَع

 مهكري الو مهي ظني الوةايقلا موي ل آل ةئالك : َلاَق كو ّيِبلا

 ناّنمْلا :َلاق اورسَخحَو وبا دق مهن هللا لور ايلف ميل اذ اَذَع مهلو
 رماد الو

 [11544 :عجار] . رجاَقْلا ٍفلحلاب عل قس لبسملاو

 يرخجتسْمّشلاَو» ىَلمتهلَْقّْنَع ءاقف يّبلاَتلآَس : :لاَقَّرد يبأ نع ؛هيبأ

 [؟1578 :عجلز] . شررعْلا تْحَئاَهرفسم : لاق 4اهكر قتل

 داَمْيلُسْنَع كبش اَنكدَح ِرَئْطَج نْيدَّسَحُم ند -
 :َلاَقرك يبأْنَع را نب َضَرَح ّْنَع ره ّنْيناَمَي

 يهمل م ما هسلا سكك د دسم
 ىطغأ امبالا نبا : َلاَكَثيِدَحلاَركذَك  هّللالوُسَر :َلاَق

 [51744 :عجار] .هَراَزإ لبسُمْلاَو

 نأ رد يبأ ْنَع ءِرْكَبْنَع «لآله يبأْنَع ؛ «عيكو اًنِدَح - ةققلا

 ةكاطن انآ الإ وأ الو رمح نم ٍرْيَخبَسنِل نك رنا :َلاَق ف يلا

 . ىوُقتب

 تغمس :َّلاَق

5010 
 اربح قاررلا َدْبَعَونايْفَس اَنئدَح « ءِنَمْحرلا دبع اَننَدَح - ةفتفسل

 يبأ ْنَع را بة نحره بام شمعألا نع ناَيفَس

 آلإ ايش يطُنُيَأل يذلا ُناّنمْلاَدَّللاُ م هل ةقالك : لاَ قف ىلا نع رك

 [5151414 :عجار] .رِجاَقْلا فلَحْاب هتعلس قّقتمْلاَو هَراَزإلبسْلاَو هن

 نع لصاَوْنَع ءُناّيْفَس نع« نّمْحّرلا دبع اَننَدَح - فتق

 1 تحن هَ هلل ٌمُهلتَج مُكئارْخِإ لاق يلا نَعرد يبأ ْنَع ءروُرْمَمْلا

 لو هساّبلن مسكي هماعط نم دعبل هيدي حن هوخأ ناك َْمَقْمُكيدب

 [؟110/17 711/11 :رظنا] ٠ هلع هني بَ ام هَقْلُك نإ هبي مهلك

2 
 نَع دِهاَجم : لاق : لاك نين ميكو اند - 7

 . همة آلإ يئُهللا ثَعْبي مل هلال وسر َلاَق : لاك يبأ
 سصصأ سام ساس

 ها
 ْنَع «ديعّس ِنْب َرَمَع ْنَع «ثراَحْا نب هللا دبع انئَدَح - 5251

 يبأ نع «هوبأ ثراحلا نب هَل دبع : لاق :َلاَك ِمصاَع ْنَع ؛ ءٍمصاَع نْيرشب

 نوُلَصُي اياب روُدلاَو لاومألا"باَحْصأابَ هَّللاَلوُسَر اسف اقرت
 مس م سم ع را
 اندْنع تَسْئواًهب نوُكدَصَعلاَوْمأ مُهَنْعَو موُصََو امك نوموصيو

 0ص ل يللا ل حا

 دا
0000 

 نك مل تدع لدغ لابي م اة ميسو صم عمات
 امير كو نين 500 مساس

 دو نيئالثو نال دَمَحَتو َنيئآلكو اًنآلَ ةالّص

 «ديوُس نْبِرورْعَمْا ْنَع ش نشّمعألا ند «عيكو اًنَح - 0

 ملكت لقأَن : :َلاك همك لظ يف اًسلاَج يبل داك َلاكَرُد يبأ ْنَع

 لإ تلق نآراقتآ ملكت ْسّلَجَ تلجأ هيك لابو َنوْرَسْحألاٌ م : لاق ينآر

 املاب ب :لاكْنَمآلإلاَم نورك :َلاَك يسأو يبأ ةلادف ْمُه نمت

 [15174 :عجار] . مهام ليلك )١69/8( دكر انَكَهَو اَذَكَه

 .َنيثآلكو اع

0 

 مما د دع
 ينكدح ءنَسَحْلا اًنكدَح رف نع «ديعس نب ىيحَيانئدَح- ١7

 جعهم سرق هراشم هن

 ينّنلَت ذكرك يبأب انآ اد ةذبرلا ىلإ تيتا لاق ةّيواعم نب ةَعصعص

 بريل ام ريب قع يفي ةّبرق َقَلعَأدَكو اَهَرَدصأ مت اَهَدَروأ دك لحاَورب

 يلا لاق كلكم كاب اياتّلق برعلا قالخ أ نم الخ ناك هَبَحْمأ يي

 لوس 0

 تكوني الك نكاح احقك أ: لك ناجل

 [ك1514 :عجار] . هللك لاَ َفاكصأ دع ىَّح ناريعب البإ

 ا ننفذ

 اه يقص وك
 :عجار] يملا تحلب ٌةنِجْلا 75 2 تنحلا اوغْلِيي , مك دكر

 [؟لككال

 «بّدْحألالصاَواَنيدَح «يدْهَم اَنكَدَح ُناَّنَع امدح -615

 تآيناثآ لويس : لاق 8 يبل ِنَع رد يبأ َْع « ديوس نب رورعَم نَع

 نمتاَمْنَمُمنآْيِدهَم الش يرش لاق ينبح لجو رع ير نم
 ىَنْزنإَو : :َلاق فرسان ىَتَزانإوتلك نا لحدا لاب هلي ال يأ

 مو :رظنا] . قر قرَس َنِإَو

 راسل ل

 ِنْيِدَّسَحُم ْنَع ءردنملاوبأ مآلَس انثَدَح ءُناَمَع اننَدَح - ةفنفلاو

 سب ف يلي ينرتآ لاك رد يب نَع « تماتصلا نبه دبع ؛ ءعسأو

 آلو ينودوه نم ىَلِإ َنَظْنآ نأ يترمآَو مهم ودلاو : نيكاسَمْلا بحب ب ينم

 آل نأ ينرمأو تريد نإ ّمحّرلا ّلصأ نأ ينرمأو يقوُت وه نم م ىلإ ظن
 يف فاح آلانأ يرَمآَو ارم ناك انإو قحاب وأ انآ يرو اي اَدَحَأ آس

 نم لاب آلإ وه الو لَوَحآل لو م رك ذأ يترمآو مل مول هلا

 . شرعا تحتك

 «ةيآلق يبأ نع هدا انندَح ءماَمَه انئدَح َناَمَع اًنئدَح ١١5
 رايهادكو ريس و

 ءاَدوَس هلْ هَدنعَو ةّديرلاِبَوُمَوَرَ يبأ ىَلَع لَخَمهّلأءاَمْسأ يبأ ع

 ىلإ نورظنَت آلا :َلاَقَك : لاَ قولا الو دساَجملا را اًهيلَع سل ٌمَبم)

 يلع انام قارعلا "تأ اذإكقارعلا ينآنأ يّئرمأَتءاديوسلا هذه هب يبرم ام

 ةلَِمو ضد اذ اًقيرط منهج رسج ودان يل هع لف يلي نإ مهاب

 ٌمَمَجَأ ثيدّحْلاِب اًضْيَأَرَطَم تَدَحَو .رادتفا الاَمْحأ يفَو هْيَلَع يتنت [ذِإإ نو



 يانا نإ ألا لاَقَو 26 انلاَمحأ يفو هب هْيَلَع يا نأ : امهدَحأ لْوق يف

 نو هيلع يَ َع «ٌوُجَْئانأ ىرحأ اراَهطضا)اَلاََحأ يف هَ

 .ريقاوم

 ,ِةماعن يبأ نع :َةَلاَضَق ْنْب كرابملا انُئدَح مشاه اند 77

 ٌركاَيْأاي : "لاق 8 هللا َلوُسَر نرد يبأ نع «تماّصلا نب هلا دبع يئدَح

 ةالّصلا اوُنَصَق ْمُهوُمُكَرْدأ نإ الّصلا نوُنمُي هنأ مُكيلع 12 نوت اه انهن

 [ملكالا .:عجار) .ةلفانمُهََم مكاو اوُلَمجاَو اتقول

 نيسح انثدَح- ١

 رد اب اي : هللا لوُسَر لاك :هل لاك اَهآ نأ تماّصلا نبا هلا دبع يندَح

 [؟1591 :عجار] . ٌثيِدَحْلا َركْذَ . ٠

 :ٌةَماَعَتَوبأ ينكَدَح ُكَّراَبمْلا انثدَح ؛

 م فس
 .مئأ وكس

 دّبَع نب ديلوْلا نع دوا ْنَع ٠ صاخب يلعاَنئَدَح - 048

 ف دّللا لوُسَر عم اَمص : َلاَقَرَد يبأ َنَع ءِرْيَقُت نإ ريبج نع ؛ ءِنَمْحرلا

 اَنبماَكَنيرشعَو عيرأ ليل غتناكذإ تح شل نم عيان مل اضم

 ملاهي يلا هليلا تناك ملك ليلا تلف بهذين داك ىَتح ف هللا لوُسَر

 انآ داك تح ف هلو ناك نيرطعوْأتسةكيتناك القاب

 آل :َلاَق هذه انتل هيَ هللا لوس راي تْلُق : :َلاَك ليلا رطَش بَعْدَ
0000 

 ليلا تناك مل ليل مايك هلبسُح فصين ماما ممم اإل ذإ

 ف هللا وسر عَمَج نيرو ناَمئةل “تناك نأ ملقا ميم اهل يل
 هل ايو رالمام ماع
 : لاك حالقلا كويك ىئح ف هلل" انب ىلصق "آلله

 مم ورار يم
 نم اكيَش يأ نب اًياَنبْمُشيمَل مك روحسلا : لاك حلما امو تل

 م :رظنا] . رهشلا

 اًنُكدَح ,:الاَق ىَنْعَمْلا دّمّصلاْدْبَعَو نَمْحّرلا بَ اند 1

 يبأ نع «ةَبآلق يبأْنَع ٌقَداَتَق انْدَح ءدّمّصلا دبع : لاق َةَداَتَق نع « «ٌماَمَه

 «يورَياَميف كف يلا نَع رد يبأ نع ءوبحرلا دّمّصلاُدْبَع : َلاَقَو ءامسأ

 القآلا يدابع ىَلَعَو ملظلا يسْنَت ىَلَعْتَْرَح يّنِإِلَجَورَع هّيَرْنَع
 يلاب الو هكرفغأ يرفع راهتلاو للاب طخ َمدآ يب لك اوملاطَ

 نسالك مكونا الامكان: :لاَقَو

 قت تْيَقسْنَم الإ انامظ ناك مُكُدْكوتمعطَآ َْم الإ امئاج انك ْمُُوتَْسَك
 مكس ينومعطَت ساو مُكسْكأ ينوُسْكتساو مكدطأ ينودهَعْساَ

 ْمُكَنْنإ مكن مُكرخآو مُكلوأ' نارك يداّبعاَي ةمُكَعْسأ ين نوفستسأَو

 مكب (مُكَيَحوادَسصلادبَع : لاق مُكاَأَو مُكركدَو كركر مكر يغَصَو
 ْمُكَكوأنآْولو ايش يكلم يف اوُديرَتْمَلادحاَوالُجَرْمُكاَقْنا بل ىَلَع

 بل ىَلَع مكاو ْمُكَرَكْدَو مُكريبكو مُكَريغْصَو مُكَسْنإَو مكر مكرخآو

 د مكبر مكرم
 .رخبْلا

 هلا سامع
 نم طيخملا' سأر صيامك الإ نيش يكلم نم اوُصقُت

2 
 مِيِهاَريِإ نع ؛ «شّمعألا اَنثدَح «ةَيواَعموبأ انئدَح- فتكح

 ينام جنس هل هوتيل َلاَكَرُد يبأ نَع «هيبأ َنَع ؛ «يميتلا

 يه مع ةوعكو
 :َلاَقأيأمُثْتْلُق : :لاكْماَرَحْلاجّنَصْلا : َلاَكلَوأ ضرألا

 يراّقغلا رد يبأ ثيدح راصنألا دنسم
 ع ل

 :لاَكاَموتْيْمَك تل لاك سدقمْلا تي ينعي ةيواعم وبأ : لاك ىصْقألا

 .دجْسمهنإك لص ةالّصلا كنكرذأ امنيا نس نوُميرأ

 مدام لع

 صاسم

0 
 تعم :َلاَق َناَميلَس ْنَع «ةَبعَش انئدَح «ِرَمْعَج باو

 [[1366 :عجارإ .داتعَم ٌرَكْذف . . يميل مي ميهاربإ

 هاربا ةيلاَعْلا يبأ ْنَع «ُبوُيأ انكَدَح «ٌليعاَمْسِإ اًنئدَح - ةقتكني
 درودو هر

 ًايسْزك هلت يقلك تماّصلا نب هللا دبع ينانآق ٌةالّصلا دايز لاق

 يذخق برضو هَقَش ىَلَع ضم دايز نبل مهنه هلع َسْلجَ

20 
 ىلع تيَرض اَمُك يذخُ بري تلاَس اَمكر دانت لاس يْنإ : لاَقَو

 م مم م ولو
 امك يذخُ برك يتلا امك هللا لوُسَراتلآَس ينِإ : لاَقَو ,كذخُف

 ديم د يهعش

 لقت الو لصف
 هم ل ا
 همس كئكرذأ ا اهو ةآلّصلال ص : لاَقَف ءكذخَف تبرض

 [؟1501 :عجار] . يلَصأ آلَوتْيلَص دق ين

 نع «لآله ِنْب دّيمَح ْنَع « «سْنوُي نع ٠ «ليعاَمْسإ انئدَح - فنك

 مق ْمُكَدَحَأ اذ هللا ل وسر : َلاَق :َلاَقرَت يبأ نع ؛تماّصلا نْب هللا دبع

 لم هَْديَنْيي نكي مل ادإق لخرلا ةرخآ ل فم يديني ناك اد هريس يل

 تلتف :لاقذوسألا لَكلاَوُةَرَمْلاورامحلاُهنالَص مْ هنإَ ٍلْحَ لا ةَرخآ

 :َلاَقكرقمألا بلكلا نم رَمْحألا بلكلا نم دونسألا بلكلااَباَمرئانا

 دوْسألاٌ بكا : َلاَقَق يتلاَس امك 8 ِهَّللاَلوُسر تاس يخأ َنْئااَي

 ةقسلف :عجار] .ناطْيش

 نسب ءآلَعْلا يبأ نع: ًيريرجلا نَع ع «ليعاَمْسِإ اَنثدَح - فذ نان

 اًهيف ةقلَح يف آي ةيدَمْلاْمدَق لاق .٠ سيق نب فتحألا نع ءريخشلا

 ىلإ لج ىّنَح هبل «تيِدَحْل رك .. لجو ءاَج ذإ ء يرق نمألَم
 اَبآ يِليلَخ نإ :َلاَقق ْمُهَلَتلقاَماوُهرك الإ ءالؤه تير امال . ةيراَس
 امر ؟انخأ ىَرئلم : : لاق دميَجَأَف «ركاَبأ اي :لاقق يناَعَد ف مسالا

 نأ يئرسَياَم : َلاَق .٠ هارأ تقف .ةجاَح يف يعي يطأ نآَو سمشلا نم الع

 [ك1414:7 1111147 :رظفل] ريئاتسلا ةنالكآلإ «هلخ هنأ بهذ هلم يل

 نب وِرْمَع ْنَع ؛ٌةَبعُش انئدَح ءِرَمْعَج نب هَمَحم انئدَح - ؟ “هك

 :لاَق .ٌرْكاَبآتْعِمَس : لاَق . «ثراَحْاَنْ ديوس تْعمَس :لاَق . رم

 يع رمع
 :ةش لاق) بمد دحُأ لم يلب حأ ام :48 هللا لوُسَر (171/0)لاق

 َفطصنْأ ارائيدتوُمأ مويهنم عد (بهت اد ًَ أ يلد بحأ ام : لاق وأ

 [؟15148 :عجار]. ٍميرْغل لإ ,راتيد
 سا سا سا م

 يهم رب مز
 نب وِرْمع ْنَع هَ اَندَح رمح نْبدَسَحُم دمحم ادَح - ١" /هاب/

 جون ءايشأ ركنا ٠ الف يلا نع رد يب بأ نع ٠ «"يرتخَبلا يبأ ْنَع هرم

 يفرَجْؤُيأ ؛هّللا َلوُسَر اي: اوُناَقَف « هلطأناَيفَع يلرك تح «لجرلااًهبف
 اطيح سل ل # م

 ؟رزولا ِهِبلع وكي ناك سْئنآ اًمئآ ناكل تيأرأ : لاق ؟اهّبيصُي تره

 [لل561 :عجار]. د لاك . معن د :اوُلاَقَك

 6 ماس مم هروورو

 57 508 هديسف «نارمع يبأ نَع



 عه مو
 ردت. فارطألاحَجُ ديْلكَوْطأََمْا ١ هاك مكس لَ يلي

 [؟امت

 هه تب هجدص دع
 مهبصأُف كلناريج نم تي لهآ ظنا م ءاَهعاَمٌرثكأَ قرم تْعَنَص اَذِإَو

 [مللما :عجار] . فورم

 َتْرَرْحآ د َقَك ىَّلَص ْدَكَماَمإلا َتدَجَو اَدَِو ءاهتقول5 ٌةآلّسصلاّلَّصَو

 م سدس اص ص سص سا
 [ 3151 :عجار] . ةلفا يب الو كتالص

 .(ح) ةبعش نئدَح ِرطَج نْبَمَحُم اًنئدَح ١8

 هّللا دّبَع يبأ ْنَع «دوُعْسَم يب ْنَع 5 (ةَبعش تعمس : لاك . جاجَحَو

 هنأ ؛ ؛ هّللا يِبئْنَع رد يبأ نع «تماصلا نب هلا دْبَعْنَع ”يرسجلا

 ع . هذمحبو هّللا ناَحْبس : دما َلوُقينأ هللا ىلإ مآلكلا بحد نإ :َلاَ

 ىو سام
 «لَجَورع هللا ىَلِإ لمَ بَحأ ْنَع قف يلا لآَسهَّنِإ جاَجَح لاق

 :عجارإ. هدْمَحَِو هللا ناَحْبس ٠ هّللا ىلإ مالكلا بحد : لف يتلا لاقْوأ

0] 

 هم هد_يدم رعي ةربةدلاع
 "نع ؛ةبعش اًنئلح :الاق. جاَجَحَو رفع نب دَمَحم انئدَح - ةيدشلا

 هنأ ؛ ؛ يبا نع رد يبأ َْع «تماّصلا نبه دبعْنَع ,لآله ِنْبِدْيَمُح

 ٌقارَمْلا ؛ لخرلا ةرخآ ثم لجرلا يديني نكي ملاذ! ةالصلا عي: ٌلاَق

 :لاَقك ةرسخألا نب سأل لاَي اَم : تلقت .ذ ويسأل ألا بلكلاو : رامحْا 7

 ملل

 َدْحألا لصاو : َلاَق .ُةبش اندح ٌنْهَب اَندَح 0١--

 وةك تقل لاق . ديوس نيرورعملا تعم : لاق . ينربخَأ

 00 .بوُك همالغ ىلع و

 2 هع 2 ل رع سرح

 [؟178 :عجار] ٠

 3200 :باَجَح لاق .د ديوس نْبِرورَْمْلا نَع «بّدحألا لصاَو ْنَع

 م اعل ع وع م
 همآلغ ىَلعَو (ةرلاب ٍجاَجَح لاق) لح هيلع اهأت يآ : لاف (َروُرعَمْلا

 هع مس را اس
 ىلع ًالْجَر بس هنآ ركَذ «كللذ َنَع (هنلَسَف (ىَرخأ هرم اَجَح لاق) هلم

 وسام ع
 .هّل كلذ ٌركذق اف يبل جرا ىتأت : َلاَق .٠ 2 , هيك 8 هللا لوُسَر ده

 ُهَّللاٌمَّلَتَج ؛ ْمُكلَوَح مُكئاوْخإ ةيلهاَج كيفما كن : اقف ينل هل لاق

 َسمهُسْكيلو لكيم همسي «هدي تحت هوُحأ ناك نق ؛ ,مُكيديآ تحن

 :عجارإ. هِلَح هوَ مهول نإ ٠ مُهلْظَياَم مه ُموُفلَكُي الو كرسي

 ملام

 هر م لا علا ست

 لصاَوْنَع يعش اًنندح رفعَج نب دمحم اًنندح - اا

 88 يللا نع ُسَحْيرْد ابكت غمس : لاق .رورعملا نَع ؛بدحألا

 [51 :عجار] . ها يرش أل لعين ينك: لاق

500 
 مسا ينج يرش :لاكثآ ؛ ؛ة "را نع "يرانا يأن

00 

 ْنِإَو :تلق :َلاَق ةئلاَلَخَد ايش هللاب لرب 8
 مخرج

2 1 

 اةقدلف :عجار] . فرس نو ىَنَز نإَو :لاك ؟قَرسْنإَو ىتذ

 اَنكَح : اوُلاَق . جاَجَحَو رْهَبو ِرَفْعَج نب دَمَحم انَْدَح - "ا

 - دممكو

 لاقو) دمع (بتخآلا ل صاواَح زي لاق) صاع « ةبعش

 م #0 يم

 نو ءاجنت وطال يلج يقيم اخ

 ٠ عع هيل س2

 ٍرْهَش ةَريسم بطلاب 'ترصنو (0//175] يلبي دلل حت مَ « مئاتعلا يل

 للا يهو :ةعاّمشلا تيطغأو ءدوسأَو رمح لك ىلإ تعب « يودَع ىَلَع

 . ايش هللا كردي ال َْم يّمأ نم

1 
 هدد هيصس

 1 ارم هذ يبأ نع اور ع ىلع كرم

 مهري «ْمِهْيلإْ ظني لَو مالا مْوَيمللاَ ملكي ال ةكالك : :لَكُه هنأ

 اوُباَخ :ٌرئوبأ َلاَقَف : َلاَق ءتاَرَمثآلَن 8 هلو اً: َلاَق

 هللا لوُسر اَيْمُم نم : لاك اورسَحو اوُاَح ءاورسَخو اوُباَح ءاورسَخو

 ساه تافه ش روعاع
 :عجارإ. بذاَكْلا فلحلاب ُهتعلس قمتملاو ,نائملاو «هَراَزإ ليما : َلاَك

1 

 ماع موسما
 نع نامي نَع ؛ةبعش انئدَح «ِرفعَج نب دمحم انْندَح - فتشت

 لوُسَر يل لاق :لاهَّأ رد يِبأ نع ؛ «ةحلأط نب ىسومنَع ٍماَس نب ىََحَي

 :ةَرْشَع ميرو «ةَرْشَع ثآلك م ثمَق ءاث الكر هش نم تمص اذإ : :لف هللا

 [1151// :عجار] ٌةَرْدَع َسْسَخَو

 نع نامي نع «ةبعش اًنئدَح « رفع نب كمَحُم انئدَح - ؟ ١م

 يطال نأ ىلع « مهل خايشأ َنَع «يِرْوّللا رذنم

 يد سرع ل

 ىف هلل لورد ا .َرك يِبأْنَع لاش ع١ ىّلْعَي

 :لاَق 037 :َلاَق ؟ناَحطَتت ميف يِرْدَت له رك ابأ اين: َلاَقَق «ناَحطَتتت نيَئاش

 امني يضفيسو يديها كل
 م يب هرب تاس ىلا لت ل

 ِنَع َناَمْيلَس ْنَع «ةبعش اًنئدَح «رفعَج نب دمحم اْئدَح - 71

 هّللا ل وُسَر انكر َدَقَل :َلاَق رد يبأ ْنَع ؛ مهل حايشأ نَع «يروُتلاِردنملا

 3 007 و7

 [؟1146 :عجار]. املع هم انْ لإ ئاط ءامّسلا يف بَل مو

 رد يبأ ْنَع رذّنمْلا نَع «رطف اندَح «جاَجَح انئدَح

 [11584 :عجار] . ىنعملا

 ِنّسَحْلا يبأر جاهم نَع ءاَنآبنآ ةبعش : لاق .جاَجَح اًنكدَح 3-7
 هَ

 نب ديرب اًنررمَ «ةَّراَنج نم اًنعَجَر : َلاَق- مهل ىو هلا يبيني نم -

 َدَرأَف (ِرْفَس يفق بل َعَمانك : َلاَق .رد يبأ ْنَع :ثدَحُف ءبُهَو

 :فيِبل لاق نوي نأ دار مث ءذريأ : 8 يتلا لاقك ندي نأ دولا
 سو ل لس مم

 :َلاَقَمش ىّلصَف ٠ « لولا ياي تح :ل اق اك - ترم ثآلك اه: لاق -دِرُبأ



 :عجار]. ةآلّصلاب اود اونا َرَحْلا دَنْسا اذإق منهج حبق نم ٌرَحْلا ةدش 8
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 ذي يلح اشي : الاَق ٠ ان ميم جس ادع فلل

 مطار نإ 1 ذل نة
 رعلو سارع

 :لاَق ءِمئاََبلَنم ةّميهبلءاَعداَمَو : لاق ُهُبَوْعَد هَل بيجّتسا دق َنسَرَمْلا

 َتْنآممَّللا : لوقف حس لك وعدو هو الإ سرق نم امد يسن ياو

 هيام
 هلطأ نم هل[ َحأ ينلمْجاَ «هدبي يقزر تلعَجَو «كداّبع نم ادّْبَع يتتلوَخ

 . دوو هلاَمَو
 هذال يمس
 [؟1459 :رظنا] . ةساَمش (نبا )نع « ثراَح نْب ورَمَع هقفاوو

 يجو ارب هرم
 هلا «لضَقمْلا نْب رش اَنئدَح - فدفف

 َلَبقأ هنأ ٠ يريم لشي مكو)يِئَمْلا نلف نع ريشي بوي

 بَ كاس ين رد اي اي : تلت ةْنَع سَ امَلَقتَمَجَر امل ُ

 مك هللا لوس رس مارس لاك هل هللا لوُسسَر رم
22-001 

 :لاق «هُحفاَصي دنياي يل اذنك نكلو «رسب سل : "تلق هب

 تناَكو «ةّدحاو ةَرَمَريَع ؛ يدي دَخَلَ يقلب مَل َتطَقَس ِريَخْلا ىَلَع

 رار ع ل
 هُكدَجَوَ «هبف يقوي يذلا هضّرَم يف هتك لإ لّسْرأ نسَرحآك لت

 [1 11ج ,ا80/ :رظنا] . 1 .اكف يستفد مكر هلَعتبمأَف اًجطْضُم

 يسوي مارب هر 0
 وبأ ينَربخُأ ؛ َةَمْلَس نب ْداَمَح اَنَتَدَح ُناَّفَع اَنكدَح - فلفت

2 

 لك ةركخ ام لجارح «يوتقلا بك ينوي ١ نيسحلا

 يعم هيقلاَم لق رش كساس كاوا هيف

 [؟10/4 :عجار] يام

 وب انئدَح يملا دَمّصلا دبع ُْيِزَحْلادبَعاننَدَح - فلففأ

 َفلَخ تنك :َلاَك د يبأ نع «تماّصلا نَا دبع نع ؛ ينوجلا َناَرمع

 َةَالَّصلاّلّص هرْداَبْ اي :َلاَقَف . ةّئيِدَمْلا يشاَح نم انجَرَح ّنيح اك يبل

 كلك لبق «كئالص تَرحأ دكت ماَمألا ىَلص د كو تنج نإ ءاهتقول

 دكت نكَو ؛ةلفاث كلك َكّئآلَص تناك ُهَمَم َتِيَلَصلَصُي و تنج نإو

 [ 7151 :عجار] . كتألص َتْرَرْحَأ

 ءدْهجْلا نم دلَدجْل مْ ىَنَح ءاوُعاج ساَّنلا نإ تير «ُرئاَبآ

 للا : سلق : :لاق ؟عناص تأ فيكف « ءدهَجْلا نم كشارف ىلإ مجرما

 ىَتَح اوُناَم ساّنلا نإ تيأرأ ءرذ ابأ اي: لاق .غَمَّتَعَتو :لاَف ٌمّلعأ هَلوسَرَو

 .ٌمّلعأ هثوُسَرَوهَللا :تلُق : :لاق ؟مئاّص تن فيكف , ,دبعلاب تيل َنوُكَي

 ٌةَراَجح قرف ىّنَح اوُنَنُق ساَّنلا نإ تْيآَرآ ءٌرئاَبآ اي : لاق .(ربصت) :َلاَق

 :لاَق. ْمَلعأُهوُسَرَوهَّللا يل اس نادك دال نر

 َتْنآْنَم يتأت : لاق ؟يَلَع لخد انآ إف ٠ هللا َلوُسراي :تلُق .كتي خدت

 فيك تلق :لاَك. َتكراَشدِإ لاك. حآلّسلا لمْحأَو : : تلق :َلاَق . هنم

 وي امرعام
 ةقئاط قئآك « فيسات رين تف لاك ؟هلللثَر ايعتصأ

 وك ول
 11561١[ :عجار]. همّنإو كمإب ءوبي كهجو ىَلَع كئادر نم

 رب هل سل

 نع « ىليل يبأ نبا نَع ءُنايفس اَنأبنَآ « قاررلا دع اَنُئدَح - ندففي

 .(حالرك يبأ ْنَع ءنَمْحّرلا دبع ْنَع ؛ ( ىسيع

 7 نع ؛هيخأ نع ؛ ىَلل يبأ نْبا نَع ناَيْفَس اَنكدَح : :لاَق .لموَمَو

 هاما
 أدعْملاَس ىَّنَح «ءيش لك نع 8 يبل[ تاس: َلاَق .رذ يبأ نع « هيبأ

 قال حا :لقق ىصتلا حست

 2 ل هس
 «دنه يبأ نب دواَد نَع ناسك: ان - فحفي ل

 ْنَع «يمَرضَحْا ري نب ريب نع «يشّرجلا محل دْيَع نب ديلَوْلا نَع
 «رْهّشلا نم اي نمي مق ناَصَمَر ا هللا لوس عَ امص لاَ :َلاَق رد يبأ

 هليل انيْمُقْيَمكَمُت ليلا ثلث موحد ىّنح انبماَقكْ بس يقب ىبح

 :َلاَق . ليلا رطَش َنِمْوْحَنبَهَك تح اًهيلَت يلا ليلا اب ماكو «ةمبآرلا

 عَممااذِإَلْجرلاَدِإ :َلاَقف ؟هذّه اَنْ ] هبت انتل هللا َلوُسَر اي : اً
 201018 هد و

 انب ماَقَو ةّسداّسلا انيمي مكمن «هت هنكيل قبه ب سح «فرصَْي تح ٍماَمألا

 أ انيشَح ىّنَحاَنب ما الا عّستجاو هلهأ ىلإ عبو لاَكو . ةعباسلا

00 
 [210/144 :عجارإ] ثروحسلا : لاق .حآلَقلا امو : تلق : :لاَق .حقْلا نوي

 ووبهس سرك ل
 .(حارَمْعَم انكدَح « قاررلا دبع انئدَح - 7

0000 

 ْنَع ءصّوْحألا يبأ ْنَع يِرْرلا نَع ءِرَمْعَم نَع ؛ىلعألا دْبَعَو
 محلا نإق «ةالّصلا ىَإ مُكدَحأ مَاذِإ كك هللا ٌلوُسَر َلاَك : لاَ .رك يبأ

 [؟1565 :عجار] . ىّصحْا اوك ثا جار

 نع «”يرطْلا نَح ءرَمَْم انْ «قاررلا دبع اند 1

 يبأ نع« «يراّمغْلا جوار يبأ نَع ورع ْنَع «رييزلا نب ةورع كوم سب
0-0 

 يأ هّللاَلوُسَراَي : َلاَقَف . ُهلاَسْ ف ْيَبلا ىلإْلُجَرَاَج : َلاَك
 عطس هع

 ةقاتعلا يأ : َلاَقَق .٠ هللا ليس يف ٌداَهجَو للاب ناي قلل لامضأل

 وأ «َمناّصلاٌنيمك : :لاَق ؟دجأ م كْنإ[تيرْقأ : لق . اًهسّفنأ : َلاَك ؟لَضْفَأ

 كرش نم َساّنلا عَدَق : لاق ؟مطقسأ مل نإتيآرْقآ :لاَك قّرخأل عتصت

 [؟1569 :عجارإ . لع اهب ةَكَدّص اه
200 

 لالا لوش ىلع اخت :لاَك قي ٍلْجَرْنَع ءلوُحْكَم
 هم لس تعلو

 َكَلْلَه فاَّكَعاَي : كف يّبلاهَلَدَك ٠ يملا رثب فاك : هَل لاَ

 تنأو : لاق . ةَيراج لو : َلاَق ؟ةّيراجلو 552 :لاَق ؟ةَجْوَز نم

 «نيطايشلا ناَوْخِإ نم اذإ تن لاَق .ريَخب سوُم اَنآَو لاق ؟ريخبر سوم

 مكاوْش حان انسان مهناَبهر نم تنك ىَراَصَتلا نم تكول

 نت( )نوُسرَمَت ناطيشلابأ . مكبرح ْمُهاَتوَملذلرأو مكبر

 كعلوأ نوجوزتملا الإ . اَمّلا نم َنيحلاّصلا يف علب حالس نم ناطيشلل

 بوي ب حاَوص نمل ُهفاَكَعاَي َكَحَيَو ءانخلا نم نوُؤربملا نورهطملا



 سضا ياي سا رعب ةراق سابا يش سو سل
 نوران مرتو ةَيطع نب رشب هل لاَقك قو سوو واكو

 مم سو يش سرب دع

 ؛ٍماَع ةئمكآلك ربا ٍلحاَوَس نم ٍلحاَسب هلل دمي ناَكلُجَ : : لاق ؟هّللا ره ساس ا لق

 ء؛اًهَقْشَع ةأرلا بس يف ميما هلابك همك ٠ 1 للا موُقيو راها موُصَي

 كان اة لو هلة نملك امرت
3 2 

 000 ماهم سل
 .يريسلا يق نبيع وُردَق : لاق . 6 هلالي يَ

 نب ةَريمُمْلا نع ناَيْفْس اَنْدَح «قازرلا دبع اندَح - 7

 رندا اكطح لهل عل نب : ديزي نب هلا دبع انئدَح ءناَمْنشلا
 رو امد م« يمص سف

 :لاَق . هكوري يح همس انفي لجرب انآ اذ ئيدملاب تنك : َلاَك سي

 ام :تلُق : :لاَق . . 8 هللا لوُسَربحاَص دون لاق ؟تنآ نم تل

 ماع
 هّللا لوسَر ُهْنَع مها َناَك يذلاب ,زوثكلا نع ْمُهاَهْنأ ينإ لاك ؟ساّنلَر في

 312037 :رظنا] 7

 :لوُقي يعاّروألا تْعمَس : لاق . قاّررلا دبع اَنْندَح - - 7“

00 
 تسلك: :لاَق . سيق نْب فألا ِنَع «باّتر نب نوُراَه ينربخأ

2 
 كلل رم يسْفت يفاسدَجَوَم . ةوجسمارثكي الجر هيف تْدَجَوَف سدقتملا

 ةلأإ : :لاق ؟رثو ىلع مآ تفَرَصْا مدس ىَلَع يرد سلم . َفّرَصُنا امل

 مك مساقلاوبأ يبح ينربخأ لاق مث . يردي لَجَوَرَع هللا نإَف يرْثأ آل

 يئربخأ : لاقت « ىَكب مك #8 مسالا بأ يبح ينربخأ : لام ءىكب

 هللا همكرآلإ «ةدْجس للبي دبع ْنماَم : :َلاَق هنأ ؛ ؛ل مساقلاوبآ يب

 يتربخأ : :تلُق لاَ .ةسَح اهبهَلبتكو ؛ةليطخ اهب هن اطخو «ةَجَرد اهب

 ْترصاَقَت 4 هللا لوُسَرابحاَص ردو انآ : لاك ؟هّللا َكُسَحْرَي تأ ْنَم

 . يسن يل
 رب هع

 نع ماه اَنكدَح : :الاَق . ليزي قاررلا دبع اَنئدَح - 75
 ير 07 ايعع هس

 وهو داي يقل هّنِإ(ةَيواَتُس بدمي لاق) . .ةَحَصْص يئدَح ءْنّسَحْلا

 لور مهتم اًديدَح يدل : هلت لير هقلع يفاو هَل الج دوي

 ًاسوُسَي نيملْسُم نماَم : :لوقيا# هللا لور تمس ٠ ىَلَب : لاَف ؟ك هّللا

 لْضَتب هلال َمُهلَخْدأ لإ تنحلااوُكليْمَل دلولاّنم ةكالئ امم

 [113437 :عجار] . مهي هْحَ

 هللا يس يف هلام ئم نيود نمق لس مانو ١
 يي اكس و عل سا هل

 هتمْحَر ٍلْضَمب هَنَجلا هللا اًمهَلَخْدأ آلإ | :ديزي لاَ ٠ نجا ُهبَجَح هَنَرَدَتا آلإ

 [211374 :عجار]. 2

 هم
 «يريرجْا ديعّس ْنَع رَمْعَم ندَح «قاررلا دب انئدَح - - 1ك

 تَرَ: لَك . بع نب يعن نَع «ريخشلا نب هلا دبع نب العلا يبأ ْنَع

 ؛هْيِلَعْتدَر اَهْئاَك « يش يف هنآ ملك «ءاج دق رك وبأن ةذرلا ىلإ
 ملمس م عم
 «علضلاكةَرَملا : 49 هللالوَُرلاَقاَم ىلع َرئاَم : َلاَقَق .ْتَداَمَق َداَعَو

 [01554 :عجار] ُهَوأَوةمَْب هِفَو ترسل اهتيكَ ٍ

 نب دير نْب يلع نَع ٌرَمْعَم انْئدَح «قاررلا دبع اًنئدَح 137 ١-

 َةآاَّصلامطْقي : لاق .ُرد يبأ ْنَع «تماّصلا نْب هللا دْبَعْنَع «َناَعْدُج

 دل

 ص ١68١ )٠/ر50(ر

 ىبأل تلق :َلاَق .ضئاحلا ُةَرَمْلاَو : اكتمل كرمال للا ١

 لاق ٠ 6 رع هلل هوس لإ لاق ؟دّوسألا بكا لاَ

 [11144 :عجار] . اطمن

 مدوارع مز هم
 وُبأ انئَدَح «يشرفلا عيمْج َنْي ديلا نأ يَ اندَح - -7184

 يبا :لاققر موب ماك :لاق .عديسأ) نب قيد ع «ةلئو نب ما لبطل
 نائل « يكد قود ق دانا داء ال راع

 موا ه

 ميمي ىلع اكل محو ا

 َنيِذْلا لاَياَسَك ؛ ءاًمهاَنْفَرَع دق ناَذَه : مهنم لئاق َلاَقَق . راثلا ىلإ مُهَرشَحَتو

 َّصس ف تا لح ألا ىلع لال ني َلاَق ؟َنْوَعْسَيَو نوُشَمَي

 هرم ةحاعمل 2. م

 الق: بدلا تاّذ فراّشلاب اهيطعيف هب
 هل

 هيلا هيدا هل نويل لجل

 «لوحْكَم ْنَع «َقاَحَسِإ نب دمحم اًندَح «اليزي اًئدَح - 79

 باَطَخْلا نْبَرمْحبْررَم :َلاَق .٠ ةلآ نم جر ثراَحْلا نب فْيضُع نع

 مذا ,يخآ نبا اي لاق ٠ دلع الك ْسملجَر يبا مالا منن : :لاَقَق

 دوب انآ : َلاَق هللا كَسَبَتْ نمو : تل :لاَك .ريَخب يل هللا

 ينم يل وعدت نق حآ تْنآ كلل هللا َرَفَغ :تلْقَق .٠ 8 هللا ل اوسر بحاص

 انآ هبت رَرَم ٌنيح باطلا َنْيَرَمْعتْمَمَس ين «يخأ نيا : َلاَك .كك

 ّقَحْا ٌعَّضَو هللا نإ :هلوُتَي هللا لوُسرتْطَمَسَو ءمالُغْلا معن
 لله

 :لوُشَي
 ١ :عجارإ. هبلوقيَر مع نسل ىَلَع 5157١[

 نب كارع ْنَع ءوِرْمَع ْنْبْدَمَحُم انَدَح ديزي اَنئدَح - "1

 يْنإ ف هللا لوس نم ةمايقا وَما :ٌردوبأ َلاَق : لاق ٠ كلام

 نم َجَرَخ نَم ءةَماَيقْلا موي ينم مُكَيرْفأَنإ : وشي 8 هللا لوُسْرتْسَمَس

 اًهْنم ثبشَت ماكو الإ دحأ نم ْمُكْماَم لاَ هيلع هك رت موي هيك ايدل

 . يِريَغ ءيشب

 2 َلاَق 1 يباع «هيع ميلا مها ٍمُكَحْلا

 سْمشلا بوُرُغ َدْلع «َكاَذَق : لاق . فرط أع ِهلَحَو رامح ىلَع

 ٌةلوُسرودَّللا : تلق : :لاَق ؟هذّهُبِغنَنْيأ يرده : 200 ين لاق
 هس م هاش ماهل

 لجو اير لَرخت حقل يباح ٍنْبح يفت: :لاَك .ملْع
 اذِإق علطتت . جرْخَتق اهل هللا لذ اهجوُرُح َناَح اَذإَف « شرعا تْحَت ةَدجاَس

 .ًاديعب يريسُم نإ "بر اَيلوُفَتق . اًهَسْبَح ٍبرْعَت : يح نم اهعلطي نأ دارآ

 لا لل ل

 اهل لوقيق
 اةقكنلل

 رمل هس
 :عجار] . اهئ انك منيل يح كلذق « تبغ يح نم يملا :

 سر مرضك ص يس ع
 لاق). ماوعلا اًنئدَح : :الاق ٠ ديزي نب دمحم ديزي انئدَح - -

 فْوَع ْنْب مِساَقْلا ينئدَح : هئيدح يف ديزي لاَكو) ِمساقلا نَع : : محم

 ألا يطال يال تف َلاَق ٠ ٍلُجَر نَع (يناييشلا
 هم رمل

 هه ندا يس يف ندا : ليق ٠ هجن ملف دنع الآس هذيلا اتا



 راصنألا دنسم 21 5١م١ ص

 دَيْشاَف ؛ اًعيرأ ىَلَص َناَمْثعنِإ : هل ليق ذإ دع نحَناَنيي « ىنم يهو ةدلبلاب

 ياماما عم
 كل هللا لوُّسَر َمَماسْيَلَص : ََلاَمَو . اديدش ًالوَق َلاَكَو .رذ يبأ ىلَع كل

 ءاَحَيرأ ىَّلَص رئويأ امك رم ركب بأ مِلصو يَ كر قلص

 .دّشأ فآلخلا :َلاَق .تْمَنَصم مكي نيدمؤملا ريمأ ىَلَع تبع : هل لق
 هميم ةاكعإ ع

 ْنَمَق .هوُلدُت الق «تاطلس يدب نئاك ُهّنِإ : لاقت . طخ قف هللا لوثر

 لح هيك لوي لو. قطر ملل قر ل كال

 وش عم و ءدة و 2 020
 نر «هزعب نم دوُكيق دوُعيمت لعاقب سيكو « مل يل همت سي

 نع ىَهْنَتَو «فوُرمَمْلاِب رمت نأ « ثآلك ىَلَع انوُبلْعَي ال نأ 8 هللا لوُسَر

 . نسا سانا َملعتو كما لم سرا لعل و

 َنَع َداَنَق نع « ىَيَحَي نب مامُه اًنربخأ ديزي اَنْندَح ١1791

 نإ :َلاَق .رْكاَبآ مس ؛تماّسملا نب هّللا دبع ْنَع ءنّمَحْلا يبأ نب ديعس
 # م ما م

 ىَلَعْيَك وْ هلع يكوأ «ةّضف وأ بهذ امي يل دِهع اق يلي

 [23ا/1؟ :عجارإ . اغار هللا ليس يف ُهَعرْب ىَتح « هبحاص

 هميفام
 نب سيف نَع ؛ «لّمََمْلا نب هللا دّبَع نَع ديزي اَنندَح - 0

 2 تْعمَس :لاَقق هدا باَبةَقلَحدحأُهّلأ د يبأ نع « دهام نع ءدعس

 َدْمَبآَلَو «سْمّلا برهن ىّتَح رمادي ةالَم آل :لوُقَي 8 هللا لور

 .(17ر/ه)ةكببألإ ةكمبألا سلا َُلطَت ىَتح رجلا

 قوارب ةهرباشو مال
 «ةَريغملا نب ناميلس اًنئدح : الاَق . مشو اكد - 76

 م8 هسا سيق ل
 .تماصلا ِنْب هللا دبع ْنَع (دْيَمُح ْنَع : : مشاه َلاَق) لآله َنْبدْيَمَح انثدَح

 اآلن اقول حيل هلال رايات دقوا :َلاَق
 همام 00

 تلكَ يلي .” داق لاق تلح اب لاَ كليو

 [؟1ال :عجار] .تْببحأ نم عم تْنأ (تأَرَم

 يبأ نب بيبَح يربح بع اَنثدَح ؛ٌدواَد وبأ اًنئدَح - -7”١/ةك

 .هتلدَحُي بَطَوَنْيَدْيَرَعمَس مهلك ؛ «شمعألاَو ٍعيكر نب زيزعلا دبَعَو تبا

 َلَخَد يش هللا هلرذتُيآل تمم : :َلاَقُهّنأ ؛ ؛ "يلا نع رد يِأ نع

 [للتالف :عجار] .َةَنجْلا

 «نْيَسَح اَنئَدَح «|يبآ ينكدَح] ؛ دّمّصلا دبع اننَدَح - 1/1

 دّوُسألا اَبآّنأ ءَر هَرَمْخيْب ىَبحَي ينكح «ةَدْيرب نبا نَع ٠ «ململا “يني دى

 ىَعدا لُجَر نمَّسِيل : لوُشَي هلا لوُسَر حمس رد يبأ نَع هئَدَح
 0 يي م < م

 دَعَْماوبتيْلو نم سيل هلْ ام ىعا نمو فك الإهملْمَيَوهَو هيأ ربل

 لإ َكاَذَك ّسْيَلَو ءهّللاوُدَع : َلاَكْؤأ ءرْكلاب الُجّراَعدْنَمَو ءرَّنلاَنم

 [؟1504 :رظنا] هلعرَح

 نبا نَع ؛ ”نريسح اًنيدَح « يبأ ينندَح دّمَّصلا ُدْبَع اًندَح ١١74
 ري مت سا ره ع سل سة ام ل

 كاي :هَكدَح يلّيدلا دوسألا ابا ؛ُهُكدَح َرمْمَيَنْب ىيحْينأ « ةَدْيَرِب

 هيت «مئاوه ذك ٌضيبأ بو هلو ا هللا لوسرتْنتآ : لاق . هئدح

 آل لاق دْبَع نماَم : َاَقَق ٠ هْيلِإتسِلَجف طقسا دقو هنت مث ؛ «مئان وه اَذِإف
 م سة ع

 ؟قَرَسأنإَو ىَنر نوت ٠ ةنجلا َلَخَدآلإ «كللد ىلَع تاَممُثهَّللا لإ هل

 انكاكلا اح يراقغلا رك يبأثيدَح

 نو ىَنَذ نِإَو : َلاَق ؟َقَرَس نِإَو ىَْزنِإَو : :تلق .٠ قرَس نو ىَنَز نإو : لاق

 وّبأ َجَرَخَف : َلاَق .ُرذ يبأ فلآ ٍمْعَر ىَلع : ةّيأرلا يف َلاكمث نول قرس
 يا لاهالي 20007 سوس عسل كا لك
 ثدحي ردوبأ َناَكَف : لاق يب فلآ مَرأَو لوفي وهو هَراَزإ رجْيرُد

 .ُذ يبأ فلآ مغرأنإو : لوقو دعب اَذه

 ٌناَمْثَع نب ِهّللا دبع اًنئدَح «بيهو اًندَح «ناَّدَع اًنبلَح ١6

 ُهَرَضَح ركاب انأ -رتشألا نا يني - ميار نَع «دهاتبم ْنَع ٠ ملح نْب

 ديال [هنأ] يكبأ : ْتَلاَق ؟كيكبي ام :َلاَقَك .هثأرما تك ةذيرلاب رهو تاوُمْلا

 ينإَق «يكبتآل :َلاَقَك . .اًنََك (هلك سيك بوك يدْنعسِنِلَو كسب يل

 0 :ُلوُقيِرفت يف هدنعانآَو ميتا هللا لوُسْرتْعمَس
 َناَك ْنَمَلُكَف :َلاَف . َنيِسؤُملا نم ةباَصع هدهشَي ضرألا نم ةآلَفب مكن

 كو « يري مهم قيم «ةكرثو ةعاَمج يف "تام سلجم كلُ يف يم
 هللاو يقل وأ امنيرك فس كنف «قيرطلا يبقارقت ومأ القاب تسبصأ

 يبقا َلاَق . ّجاَحْلا َعطَقْا دقو . كلذ ىّنآَو : كاك. سيدك الَوتبدك ام

 مهل مُهّناَك مكلحاور مِهِبَدْحَت مَوقلابيهاذإ «كللذك يم ايي : لاَ . َقيرطلا

 8 تلاق ؟كَلاَم : :اوُناَقَك ٠ نط اكو لح قللت«

 هرَدَمَ .ركوبأ:أ ْتَلاَق ؟وُه نمو :اوُناَق . هيف ٌنورَجْؤو ُهنوُنْمَكُت نيملسمل

 اورشُبأ : َلاَقَق .٠ نورد اًهروحُت يف مُهطاَيس اوُعَضَوَو مهام 7
 هلال وُسْر تعم ارش لاَقاَم مكيف ف هللا 'لوُسَر لاك نيالا م

 اَبَستحاَف :ةئالكأ «نآدكو اًمُهييَكَلَه نمل نيآرما نماَم :لوُقي

 نم اوك لَو نْوَرَتثِيَح ميلا تحسم ذك مع «ادبآ ثلا ناري اربصو

 ناك ْمُكْملُجَر يستفكي الذ انآ هلل مُكناك ,هيفآلإ تكا مَ ينسي يبي

 نم ىلإ انيس كلذ نم َلاَئْدَق ناك ٍموَقلاِلْكف «اديربوأ ءاًقبرَح وأ ءاريمأ

 ؛ يأ لْزَغ نم يبيع يف ناو كِبحاَص انآ :َلاَق . مولا عَمناك راصنألا

 . ينك يِبحاَص تأ : َلاَق ٠ يَلَع نيدّللا ِنْيذَم يَبوُت دحأو

 .َناَميْلَس ْنَع «ةبعش اَنْئدَح «ِرَفَعَج نب دمحم اًنيدَح ٠-7

 ف يِبلا نَع «رذ يبأ نع «هيبأ ع «هادسُي لا ٌميِهارإتْعمَس س :لاَق

 دجسكا : :(6//1617)لاق .ِساّنلل عضو دج ّلوأ نع ةلاَسْمن

 اًنَُحَو .اًماَع َنوُسَيرأ : لاق ؟َميييمك لف سدقملا تيم «ماَرَحْلا

 [ 51544 :عجار] . دج منك ١ لصق ٌةآلّصلا كمن

 نع ءِشَمْعَألا نَع ايف اَنبأ «قاررلا دع اندَح - فلما

 بهذ : لق ينل لبق : لاق .رذ يبأ ّنَع ”يرَشَبلا يبأ ْنَح رم نْي مَع
 َلْضَف َركْذاف :ةريثك ةَكدَّص كفانإ : ف يَنل َلاَق ءرثألاب لااله

 :رذ وأ لاق ةَقَدَص كله َكتعَصابم يفَو : لاق ٠ ةلّصُبَلْضَقَو «كعْمَس

 َكْيلَع ناَكأ لح ْبَع يف ُهتمْضَوْولَتيآرَأ لاق ؟هتوهَش يف اندَحأ بي

 :عجدر] يلا َنوُبِستحت الورش نوُبستِحتل :لاق معن :لاق ؟رزو

 ملكك

 يِرَصَمْلاديلخ انئدَح «بهشألا وأ اًندَح ُناَّفَع اًنئدَح 3-587

 . سيق نب فلحألا نَع (يرذأ :لاَق ؟ادْيَلَخ تيقل ّنْيَأ :(يزَج)وُبأ َلاَك)



 نم يراك ىتحرذ وأ ءاجذإ « شيف نم سال عم ادعاق ان : َلاَق

 «مهنوأطُ لبق نم جرَْي «مهروهظ لبق نم يكب نوُراَتكلا رشي : لاق
 :َلاَق .َدَعَفَف ىَحْنَت مث :لاَق . ”ميدابج نم جري مهئاقا لمي

 َكتعمس ءيش ام :تْلَقف ِهيَلِإ تْمَقَف :لاَق .ركوبأ :ًاولاَق ؟اًذه نم :تلقق

 لق هل مارق اعيش مُهلتْلقاَم :َلاَك .هب يدا
 م يبرود دهم 00

 َناَك اَدَِف «ةّتوُعَم َمويلا هيف َنِإَف هذخ : لاك ؟ءاطتلا اذه يف لوقا كَم : هل تلق

٠١ 0 03 ١ - 

 0م

 [311/هه :عجارإ. هعدَك كنيدل اَنَمَت

 وو

 مق م سف
 ْنَع ينكح عقار يبيض اح يتلا ا

 هّللالوُسَر لاَ : َلاَك رد يبأ نع نّجْحم ْنَع ءدونسألا يبأ نب بْرَح يبأ

 :عجار]. هنم ىّدرَتيمُت اَقلاَح دَّعَّصعي ءهّللا نذإ لجرلا علولَنيعْلا نإ : 2

 [عملتلال

 ُثَالْيَغ اَنتَدَح ءنوُسِيَمْنْب يدهم انئدَح «مِراَع اَنئدَح - -58 03

 يوري ب.« يلا نَ رد يبأ نع برك يدعم نَع «ٍبَشْوَح نْب رهش نع

 أم ىَلَع ؛ «دلَك ترفع ينئوجَرو يتوعد ام كَنإ مدنا لاق . .هيوْنَع

 ل
 :ةرفغم (هب)كتيقل اًياطَح ضرألا باَرطب يقل نإ الإ مَا ٠ كيف َناَك

 َناَنَع كبد عني تح بّثدِإكن مدننا اًنيَش يب كرْشُت مل ْنأَدْمَب

 0 :رقتا]. يلا آلَو ككَرفْغَأ « ينرفْتسُت م «ءاّمَّسلا

 موعرب 2 كس
 ءنوُسْيَم نب يدهم اَنثَدَح : :الاَق . ُناَعَعَو مراَع اَننَدَح - ا

 كمل مالو ل هم

 َرَمعَي نب ىَيَحَي نع ؛ « ليقع نب ىَحَيْنَح يع يبأ ىلوَم ل صار اَنئدَح
 لهآ بعت هلل لوري اوُناَك :َلاَق .رك يبأ ْنَع ؛ يلا وسلا يبأْنَع

 َنوُقدَصَتَيو موُصَناَمَك ُنوُموصَيو يصل امك َنوُلَصُي «روجألاب روتدلا

 ام مُككهَّللاَلََجْدق نو قف هللا لوُسَر لاق : َلاَق : [مهلاومأ لوضُب

 عي يقَو ؛ةَكَدَص ةَديمْحَتلكبو ؛ةَقدص ةحيينت ل كأن ؟نوُقدصَت

 هلُنوُكَيهَتوهَش اننَحأ يتايآ ٠ هّللا َلوُسَر اي :اوُناَق :َلاَق . ةَكدص ْمُكدَحأ

 َكلَدَكَ زو ايف هلع ناَكأ ماَرَحْلا يف اَهعَصَوْوَل مُر : لاق رجأ اًهيف

 .نجأ هه ناك للا يف عضو اذ

 فوُرْعَمي رْمأَو « ةقَدص ةريبكتو ةليلهتو ؛ َلاَقَو .. نوُقدصَت : نافع لاق

 [؟14114 :رظنا] لطب يفو «ةكَدَص ركْدم نع يمن ةقدص

 لس و ظرماسو ا مر صو

 اًياركذيملو.. .يدْوَم اَنكدَح ءِرْمَتلاوُبأ انتدَح - ؟14ك

 وسألا

 ْنَع ءنوُمْيَم نب يدهم انئدَح :الاق طك 1

 يبأ نع رمي نب ىَحْيْنَع « ليقع نب ىبحَي نع «ةتييع يبأ ىَلوَم لصاو
 لَك ىلَعْحِبصُي ل هّللا ل وّتسَرَلاَق : :لاَق .رَ يبأ نع « «يليدلا دوسألا

 ري كَتو ءةَكَدص ةليلهتو «ةَكَدَص ةسيست كو ؛ةكدَص ْمُكدَحأ نم ىمآلُس

 كلا ِنَعيِفَتو ةَكَدَص فوُرمَمْلابْْآَو ةُقَدَص ةَديِمحَتَو «ءةقدص

 :رظنا] . ىّحضلا نم انمي نام هلك كلذ خ نم ْمُكَدَحأ ئزجيو دق ةفدص

 [ماوحا

. 

 ”يراقفلا رد يبأ ثيدح

 تت ا اب

 هداه ع
 وبأ) يربح ةمآَس رام اند اقع انسَح - فليح

 لق هلآ ؛ةزَْع نم ٍلْجَرْنَع : يِوَدَْلا بْمَك نبي نب بوي نع يح

 ْنَع «للأشأ ْنأ د يزأ ينإ َلاَق ٠ (8//138) ماسلا نم ريس نبح رد يبآل

 .اوس َنوُكيْنأ الإ ءهب لربح نإ : َلاَك .٠ ف يللا ْتيدَح نم ثيدَح

 ؟وُسُتيقلاذإْمُكُحفاَصُي 8 هللا لوُسَر ناك لَه . .ًارس سين تلت
 يقع ماع

 امل «َتْبيْلا يفَسْسَلو اًمْوَيي لإ ثَمَبو « يحاص الإطقُهئيِقكاَم: َلاَقَق

 دَوْجأ َتَناَك ءيسْرتلاَ ُهَلِ ير ىَلَعَوُمَو يي هلوئسرب تربخأ تنج 8

 [ 3110/4 :عجار]. دَوْجَأَ

 أ تعمَس :َلاَق .ةبعش اًنئدَح «ِرفعَج نب َمَحُم اَنئدَح - 551

 :لاَق رك يبأ ْنَع ؛ تماّصلا ِنْبِّللا دبع ْنَع «تدَحُي نوجا ناَرمع
 ”لجاَع َكاذت :َلاَق ؟" سانا ُهبحُبق هس لميلر هللا لوس اي: تل
 ا

 نمؤملا ىَّرشب

 ْنَح «بويكْنَع هع اكد رج نبَحُم اًنئدَح - 3-0

 ؛ قف يِبَتلا نَع رد يبأ نع «تماّصلا نب هللا دبع ْنَع ؛ءاربلا يالا يب أ

 اَنأ اي :

 [١717م :عجار] .

 سوم م لك
 ؟اهتقو نع ةآلّصلا َنورْخوُي موق يف تيب اذِإتلآَفيك راب

 ءمهعم لصف اوُنَصُي مك مُهتكرْأ نك ٠ اقول ةالّصلا لص : يل لاق :َلاَ

 [؟591١ :عجار] . ]. يلصأ آلَ تّيَلَص دقي ينإ لقت الو

 .ةرسيم (نبا ل يدب نَع ٌقيعش اًنئدَح ءِرماَعوبأ انئدَح - -714 ١١

 نأ رد يبأ ْنَع «تماّصلا نب هللا دْبَعْنَع َءآَرَبْلا ةّيلاَعْلا اَبآ تعمّبس :َلاَك

 ورش موك يف تيقياإتنأ فِي :ُهَلَلاكو هدف برص يّ

 دجلمْلا يف تْنُكنإف ٠ ضمنا مث 5 ءاهتقول الص لص : :َلاقَمُث ؟ةالّصلا

 م1591 :عجارإ تت عقال م لح

 نم ٍلُجَرْنَع كيش انكدَح :ِرَقْنَجنْئدّسَُم انئدَح ١
 هرم ره ل

 م /:لاق .بيجُم انآ تمس : لاق ٠ دحاولا دب نب آل للاي ء فيقث

 َلاَق لوي لاو هاَهنق ضف هفّيس ةَمبيق : لاق هارأ ّلعَجَو ةرْيْره ايل رد وب 1
 لإ ءءاضيب اًضيي وأ «ارُفَص درت دَحأ : َلاَكوأ نان مام: ا هللا لوسَر

 اهي يوك

 اَندَح 7181
 24 هادع8 هس سفرا ره هاش

 نع «رهسم نب َناَميَلَس تعمس : لاق

 لو «مِهْيلإْظْنَيآلو ةَمايقلامْوَيمَلا مه 5 آل ةكالك : : هللا لوس لاق

 قّقنمْلاَو هَراَزإ لبَْمْلاَو «ىطعأ اًمبَذ انمْلا : ميل ب اذَح مهو مهي

 [11544 :عجار] . بذاكلا فلاب تمس

 .اَمْئكْس ْنَع بش اَنئدَح ءِرفَْج ْنْبْدَّسَحُم وشاب مري ضاع
 :َلاَق رد يبأ ْنَع «رثحلا نب ةََرَح

 ها هيلع 2 واهم دع
 ْنَع ءنوُْمْن ب ودْم انكدَح «ريرج بطون - 300

 «يليلا دونسألا يب أ نع رمي نب حي نَع ليقع نإ ىبحْيْنَع ؛ «لصاو

 نوُلصُي «روجألاب روثدلا له بهذ هللا لوري: لبق : َلاَق رد يبأْنَع

 :َلاَقَف . مهلا لوُضُب وُكدصعيَو «موُصُن امك نوُموصَيو يَ امك

 ريكا اع سم ه يل هور
 كيو ةَقَدَص حييت لكيهَّنِإ ؟نوُقَدَصت ام ْمُكَلهَّللاَلَمَجْدَ سيِلَوأ

 5 ٌةَمَدَص ةليلهَتل كيو ٌةَقَدَص ةريبكت رمآَو «ةَقَدص ةَديِمْحَن لُكَبَو هَق 39 د



 .ةكدصس مكدحأ علم يفد :ةكدص ركل نعرف .ةكدنص فوم

 :لاَقك ؟رْجَأ هيف هلك ُهََوْهَش اندَحَأ ينايأ هّللا لوسي: اوُلاَق

 :اوُناَق .رزولا وأ ؟رو هلع وكي الاَك سي ماَرَحلا يف اَهَمّصَوْوَل مُر

 [؟8١18 :عجار] . او «لآلَتلا يف َهمَصَو اذ كلّذك لاَق . ىَلب
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 نع« ُناَيْفْس اَنكَدَح ءوِرْسَع نب كلما دب انندَح - 551
 اسم

 مك مآل ْنَم ؛ ف بلا نع رك يبأ نع ؛ قرم نَع ءدهاجم نَع ءروُصُنم

 :لاكؤأ «َنوُسبلئ اسم مهوُسْكاَو ؛َوُلمَت اسم مُه معطف ْمُكَمَدَح نم

 0 و يق مُكسنالَيال نمو .نوُستك > و

 :رظنا] لَجورَع هللا َقلَح اوي آلَو «هوُعيِ

] 31447 

 ىلع ةكركدك الا لس نبدي ١ ىَّبْحَي نع - كرام

 اي تلق ف . هس ىَلَحهنم ةَكدص'سسسشنلا هيفاتعلط موي يف سكك

 بابن مأنآل : لاق ؟لاوُمأ انك ِيكوقدَصَن نبأ نم هللا لوُسَر

 ساهلا
 َفعتسأو للا هلِإآلَو ؛هّللدْسَحلاَو «هللا ناب ريتا : ةّقدصلا

 ْنَع ةكرشلا لزم ءرَكْتملا نَع ىَقنتو «فوُرعَمْلاب ماتَ هللا

 عمو « ىّمْعألا يدَْت َرَجَحْلاَو ,مظعْلاَو « سائلا (8//159) قيرط

 يلم ىل
 َتْسلَع دكه ةَجاَح ىَلع لدا لدُتَو :َهَقََي ىّتح ْمَكيألاَوّمصَألا

 ةدشب ع كرت «ثيَِتْسملا ناَقْهللا ىلإ كيقاَس ةدشب ىَمْسَتو ءاَهَئاَكَم

 سنت ىلع لم ةقالملا باو ملل لك ؛ فيولا عم كيسا

 يف هس اس (اسس
 وو كاك دلو فتاك ولت : ا للورق ؟يترهش

 :َلاَق ؟هَمْقَلَخ تنأق : :َلاَق .مَعَ 5 :”تْلُق ؟هب سنحت تنك «تاَمَك 2

 [تنكإَتْنأَف :َلاَق قش :لاَق كةيَدَم تْنأَق :َلاَك . ُهَقلَح هللا ِلَب

 هبتجو هلآلَح يف ُهْعَضَق َكلَذَك : لاق . هكر ناَك هللا لب : لاق قررت

 .ٌرجأ كلو هم ءَشْنَ :مايحأ هللا ءاَش نإ هَمارَح

 يماسما »ع يمدد و هس مرت ل موت
 َةَماَعَت وب اَنآْنآ َةَمَلَس نب داَمَح اَنْتدَح ؛ناَفَع اًنئدح 17

 نْب َناَمْنَع نم َءاَطَمْلا ديرأ اَنآو ةَئيدَمْلا تْمدَق :َلاَق . سيق نب فتحألا نع
 دق لاَمْشَأ عجاج ضف قلح نم ةقلَح ىلإ فلج ادَثَع 6 سرع سا لس

 ينيكو ؛هابجلا يف “يكب نيزاّنكلارشَب : :لاَق هسأر ىَلَع اًبوْفَل

 . نير اهل لصق ةّيراس ىلإ ىحدت مث « بوُجُلا يف يكب رولا

 ؟هب يدا كتعمَس ءيَشاَم : :هلتْلتَ .ٌنكوُبَ اذه ليقك ؟اَذَه نم :تْلْقَك

 ّّللا َكسَحْرَي مل[ تلت . ف مهتمه وُممتس نيل مهلا ام: لاق

 ٌةَنوعَم َموِيْلا هيف َّنِإَف هذخ : :لاق ؟ىراَمكَر مع نم ءطماةخآتنك

 [؟10/88 :عجار] . هَضْفَراَق اًْيَد ناك اذ اني َنوُكَي نأ كشويو

 ةَماَعَئوُيَأ اَنكدَح ؛داَّمَح اَندَح :لماكوُبأ اد -71814

 اي اوس اا مي.

 َناَقَع اًمَعنأل بهْشألا يبأ ثيِدَح ىلإ بَهْدَو َمهَوآ آلإ نافع ىَرأ الو

 [710766 :عجار] ايدْيَع نكي مَلَو هدو

 :اهتطألا كح ياو اكَح- 11
 3 ينصروأ ؛ هّللا َلوُسَر اي تلق : :لاَك ّّ يبأ نَع «هخايشأ نع
 َنمأ هّللاَلوُسَراَي : :تْلق :لاَك . اَهُمْنَنةئَسَح اهئ كبس تلمع
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 ةيدنش :رركمإ ان 0

 هس م ست ل
 هدير نب هللا دبع َنَع ؛ حلجألا اًنندَح «ريمت نبا انثدح - 4

0 
 َنَمْمَأَدِإ: :8 هللا وسرق : َلاَق .ٌركيِبأْنَع ؛ يليدلا دوسألا يبأ ْنَع

 ["1587 :عجار] مكاو ءانحْا بيشا بريا

 يبأ نع ؛ «مُكْسر نب حلاّص اَنَدَح «ليعاَمْسِإ انَُدَح - 717

 يلالاَق : َلاَق . يبأ ع «تماَّص ِنْب هللا دبَعْنَع «ينوجلا ٌنارمع

 َنَعَد ٌةالّصلا َنوُرَخَوُيءاَرَمأ ْمُكيَلَع نوُكَبَس وي هنإ ردا اي: كه هللا وُسر
 اس ا هع

 مث َكلْخَر يف لاق امير قول التلال هتك تنآذإل اًهتيقاَوَم

 ءاوُنَصُي مل مُهَتدَجَو إو :تيَلص دق تنك «٠ ءاوّلص د مُهَتدَجَو نإ « مهتنأ

 مدس هكذ
 [؟151 :عجار] . ةلفاث كل وكف مُهَعَم تيْلِص
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 نْيِروُرَْمْلا نع ؛ ٌشَمعألا اًنكدَح «ةَيواعم وبأ اندَح - -71817”7*

 لظ يف سلاَجَوُهَو 8 بلا ىلإ ْيَهتلا َلاَق د يبأ ْنَع ديوس

 يلام: تلكَ . ةبدكلا برو نورسْحألا مه : اكلم ينآراَملَ ؛ ةبعَكْلا

 نمل ةلاَوْمأ نوُرَتْكألا : لاق يسأَو يبأ ةلادف مه مميش يف لزْنأ يلح

 ينو : َلاَكَم: لاق « هلاّمش ْنَعَو هنيمُي نَعَو هيدي ني اَنَحَف ٠ اًذكه لاق

 04 / اًمَنَع وأ« « ارو البإ حدف مكنم دحأ تومي هديب يسن

 هؤطت ”ةتللو هلاك ان اطأ ضي ومثال هكا ويم

 هيا هلك
 2 :عجارإ . سلي ىَي

 دع
 را لاح فغال نإ: ا لل ١ َلاَق ل ع د

 وحن: :لويف لجرب ىتؤي ؛ «ّجلا الو نجلا لأ رخآو اتا نم اجرح
 رو سرا يعل

 انك َمَْي ءاَنَكَتَّلمَع : هل لاّقيف :لاَق . اًهِراَغص نع هوُلَسَو «هيوُتذ رابك

 ُتلمَعْدَقل براي : : لوفي : لاق . اكو اذَك موي ءاذُك تلمعَو ءاَذَكَو

 لاق ' .ةذجول تدي ىّتح ا هلال وسر كلحضُ اق .٠ انه امرأ مل ءايشأ

 [0130771 :عجارإ ٠ ةسَح ةكيسلكناَكم كلو هل لاقي

 يس سرع ديب
 ءبُطَو نب دز نع ؛ «شمعألا انئدَح «ةّيواَعم وبأ انئدَح - 5576

 1 َمَقرآْرطناَق َةلَرَصَب عقرا رد اَيآ اي :48 هللا لوُسَر َلاَق :َلَق رك يبأ ْنَع

 :َلاَق :ٌهَّلَح هْيَلَعَسلاَج َلَْجَر اًدِإَف تْرَظَنُق :لاَق ءدجُسَمْلا يف هاَرَت لجَر

 ينهار لج ٌمَضْوَأنظْناق ةلَرصب قرا رد اَبآ اي : لاق : لاق ؟اَدَه تلق
 م مام عمد بايع

 :َلاَق اذهل : لاق. اقآلخأ هيلَع فيعَص لجَر ادق ترظُ « دجسمْلا

 ةَّمايقلا موي هللا دنع لّضْفأ اذه ءهدّي يسْفَن يذّلاَو : 8 هللا لوس لاق

 اافدفكل :عجار] . اذه لم ضرألا بارق نم



 راصنألا دنئسم ؟امكك ح

 مم بيق

 قاد ! داق ا ل لاح دما ناس ونا عام

 00 :مجارإ. ارا يار

 اهم ادعام

 ٌةَرْلَج ينئَدَح ؛هّللا دْبَع نب هَماَدُق انئدَح « ىَيَحَي اًنئدَح - -78/

 هع
 رئابآ تمس «ةبرلا ىلإ ته ةرمَتُم تقل هنأ «ةَجاَجد ات

 مم مقلب ىَلَصَم ءاّنملاةالّص يف يلا نمل يلم: لوُقَي

 لح ىلإ فصلا 8ع وهما ىأر ملك :نوُلصُي هل باَحصأ َفَلَخَت

 تنشق تلج 5 «ىلصَ هناكم ىلإ مج ناَكمْلا الخ كَمَا ىأر مق
 هسا اساس 000
 ينل اق دوست « هنيمُي نع «تْصْقَف هنيمّبي يلِإ اموأَ ؛ هَمْلَح

 لّجَرلُك يَلَصُي اًنئالثنسَق « هلاّمش نع َماَقق «هلامشب هيمو ُهَفَلَخَو
 لعل سرس سايس عر

 ادري نارا نم ةيآبماَ وت نأ هللا ءاَش ام نآرقلا نم وُلْثيو «هسفتب نم

 نأ دوُعسم ِنْبِهللا دبع ىلإ "تامؤأ اًخّبصا ذآَدْمَبَق هاَدَقْلا ىَّلَص بح

 ءيَشْنَع لاس آل هدي دوم نبل اقف «ةحرابلا ملص ام ىلإ ارأ املس

 َكَمََو نآرُقلا نم ةيآب تنش ؛ يّمأَو تأ يبأب : تلْقَف . يل دَسُي ىَنَح

 اداَمَك :َلاَق . يَنمأل توعد : لاك . هيلع اَندَجَو اًنْضْحَب اذَه َلَحَف ول ؛ ناقل

 ملط مُر يك لع ملطا ول يدّئابت بجأ : َلاَق ؟َكْيَلَع در اَذاَم وأ ؛ تبجأ
 عم هيد 0000

 نم ابر اًقنعم تقلطناَد . ىَلْي : :لاَق ؟ساّتلا شبا القأ : َلاَك . ةالَّصلا اوُكَرَت
000 

 اولكت اذهب ب ساّنلا ىلإ َْمْبَتْنإ كن هللا َلوُسَراَي :ٌرمع َلاَقَق .رَجَحب ةكَذَ

 كداَبع مهن مهينعتادإو : آلا كلو عج عجل نأ ىلا نع

 [51584 :عجار] مديل «يكتلا يتلا“ نادل مهل فت نإو

 [115014 :عجار]. ةَدابعْلا نَع اوُلُكْني : لاو

 ءِرّفَعَج نب ديِمَحْلا دْبَع نَع ء«ديعّس نْب ىَيحَيانْندَح - فليح

 جيد نْبةيواَمم نع ٠ سيق نب ديوس نع ١ بيبح يأن ب ديزي ينكدح

0 
 هند الإ؟يبرع سر نم سبل ُهّإ ف هللا لوُتسَرَلاَق : لاك د يبأ ْنَع

 ينب نم يتلو نم ينتلوَح [كنإ] مُهَّللا "لوين يوب وعي رجلك مَ
 :هّيلإ هلاَمَو هلهأ بَحأ وأ هيل هلاَمو هلأ ْبَحأ نم م يَا مآ

 هم م
 ثراَحْلاَنْب وِرْمَع ُهَقلاَخ : يبأ لاق : :نّمحرلا دْيَع وُبَآ لاق

 ةٌفاَمش نبا ْنَع : "نييك لاك و ةَشاّمش نب َِمْحرلا دْبَع َنَع «َدييْنَع : َلاَعَف

 [(؟1ا//# :عجارإ . 1. (١/1ر/ه)اتضبأ

 اَنثدَح «ٌميِهاَربإ نْب ديزي نع «ديعس نب ىَبحَي انلدَح- 1 ٠“

 لورا سنم ول : رك يبآلتلق لاق . قيقش نْب هلل دبع ْنَع دانك

 هير دمحم ىأر لَه هلأسأ : تلق ؟ءيشأيآْنَح لاَ .هتلاسل كف هّللا

 ٍ [ 11504 :عجار] . هاَرأ ىلا: :لاَقَك .ُهتلآس دق :َلاَقَك :َلاَ

 هلق يا دول را كح يل سول

 ْنَع 8 هللا لور تلأَس تنك : :تلق .ردايآ تلأس :َلاَق . كرم (يبأ)

 (0ال/) ١هم4 ص يراّقغلْ ياثيح

 ءهّآلا لوس

 يف يهب لاق ؟ِرْيَغ يف ذأ يه ناَضَمَر يفأ ردا ةلبك ْنَع ينربخأ

 سلع فيص ه هاشم هس دل
 يه ْمأ تقف اوُضِفاإك ءاوُنك ام ءاينألا مدون :تلُق : :لاق .ناضمر

 لسا سماع
 َناَضَمَر يأ يف : :ْتلَق : :لاَق . ةّمايقْلا موي ىَلِإ يه لب : لاق ؟ةٌمايقْلا موي ىلإ

 لوُسَر َثَدَح مت رخاوألا رشَمْلا وأ لوألا رشا يف ف اًموسمَتلا :َلاَق ؟يه

 :لاَق ؟يه َنيِرشعْلاّ يأ يف : :تلقف قلع الط كسر ل

 لوُسَرَتسَحمت اهي يش ْنَع ينآستآل ءرخارألار ملا يف اهو

 كيل نتف ؛ لوسي :تْلقَق هلَمَخ 0” ليتها همن مث ثدَحَو للا

 "ع ىلع يه ٍرَمْلاٌيأ يف ينئربخأ امل َكيلَح يحب
 0 روم ل راع

 يف اهوا َلاَك ارت (هيحاَصْأ هتيحَص لم ُهلثم ابْنَ

 .اًهَْنَي ءيش ْنَع ينلآستال ءرخاّوألا عّبسلا

 لص ع وع
 اي نأ «يبأ يئدَح ماش اَنثَدَح « ديعّس نب بحي اندَح - فينس

 راي : سلو :لاَق .اهْنَع ساّنلا لأسأ تنكانآ : لاق رْدَقْلا

 عمم
 ِلَمَعْلا يأ هللا لوُسَر اي َلاَقُدَنأ مربح رك اَيآَذأ «هربخأ يراقغلا حوارم

 ساس ضصس
5007 

 ؟لّضفأ باكرلا يأ : َلاَق« «هليبَس يف داَهجَو «هّللابناَيِإ : َلاَق ؟لَضْفَأ

 :لاق ؟لَمفأ ملذإتئآرقآ َلاَق . اهلها دع اهسقلآو امك اَمآلْغأ : لاك

 نع كسْمُت : :لاق ؟تفُعَص نإ تيآزآ :لاَق . -قرخآل عئصتْوأ مناص م

 [لل5ا/ :عجار] ّكسْنَت ىَلَع ابكت كد هن هن ءّرَشلا

 َناَرُمعوب دااَندَح .' ”ةبعش نع « ديعس نب ىَبحي انئدَح - 3-0-7
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 نم َاّمْنَع ىَلَع رْئوبأ َمدَق مل لاق . تماّنصلا نب هلا دّبَع نع « «ينوجلا

 َمسَجُم ادبَعْو لَو عطآوعَمْسا : ثآلقب كف يليلخ ينرمأ : َلاَقك ٍماّنشلا

 [؟١1ا/ه4 :عجار] . فارطألا

 هع يدع دع
 مهبصأ كتّريج نم تيب لهأرظلا مث ءاَهعاَم رثكاك ةكرم تنص اذ

 . فوُرحَمب اهم

 تزرخأ دقق ىَّلَص َدَق َماَمألا َتْدَجَوْنِإَف ءاًتْقول ٌةآلّصلاّلَصَو

 ملدعا :عجار] .ةلفات يهم آلإو كئالص

 وم دعم
 ءداّيز يبأ نب هّللا دبع انْئدَح «ميهاَربإ نب كَم اَنُدَح - 1

 لور َلاَق : َلاَك .رد يبأ ْنَع رد يبل مَع نبا نَع بوح نب هش نع

 هماعا هدو مرسق هلو
 باش ءَباّتنِإَف كل نيبرأ ةآلص هل هللا لبي مكَرمَحْلا برش نم : : قف هّللا

 َلاَق ا ميرا يف أل نأ ذأ مق لأ مادا يعل
 ه سام م

 رقماشا و
 ” رالف ةَرَصع لك ؟لبتنا يطا هلو اوُناَق ؛ لاَبَحْلا

 دَْس نبا يشي - ”ريدر اند نهي رب ىبحَي ند “١

 78 .(ح) «ثراَحلا نب ورَمَع يندَح -

 نأ ُهكدَح 'يبيِجُتلا َنآلْيَع نْب ملاَس ْنَع «نيدشر ينكدَحَو : لاق

 ٍمتاَح نب يدع وأ «ٌيدَع يبأ ِنْب متاح نع هةَدَح نامل يبأ نب املس

 تيبأ نأ ديرأ ين 8 هللا لوسْرلاتْلُف : َلاَق .َرك يبأْنَع؛ «يصمحلا
 ولم

 هّللا لوُسَر مات « ينال عطل لاك . الصب يصد هللا ةلدنع
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 2007 :لسعا دلت اكو بزب” ف لَكَ

 لوط نم تاَردجْلا يسأري ب رصأ"ت لد ىّنَح هممت

 اًيَكلَنِإ :َلاَك . .معل : :لاَق ؟تّلَمَمأ :َلاََق . هامل هك هلم

 اَمنإ حّبصلا كلذ َسْيَلَو ءءاَمَّسلا يف اًعطاَس ٌحبصلاَناَك ادن دول لكلب

 .(010/ هن ساعات نكمل

 ريما

 راع مش ٠ هسوف
 هللا لوُسُر َلاَق :َلاَك . 1 يأ .ةيوتتلا بنك نع :بيح وا

 اوحآل :َلاَق . محن : تلتف : :لاق ؟ةّنجلا زو نمر يفك له 2

 [كا5م/5 :عجارإ . هللاب * الإ هوك الو

 ْنَع ؛لوخألار ماع اًنئدَح «ْماَمَه اًنئدَح ,نامع اًنئدَح /777 1١-
 - م را 7 ه سل علا ص هيه سمس ةس ه8 هر

 اميف « 88 يبنلا نَع ءرذ يبأ نع «برَك يدْعُم نَع « بسط وح نب رهش

 ينتوَجَرو يتوعد اَم كّنإ ؛مدآَنبا اي: :لاَك هنأ ؛ «لجوذَع هير نَع يوي

 نيل اًهطَح ضرألا باب يتقن كو «كيف ناك ام ىَلَح كلر فغَس نإ
 لرقم ملام «ءاّمسلا نابي ىَتح اَياطَحْلا نم تلمَعْولو هرم م اهياَرقب

 [؟٠14 4 :عجار] . لاجل مث كلت رفع ينقط مل ايش يب

 نب َنآلْيَغ نع «نوُسْيَمْنْبْيدْهَمانئِدَح نافع اًنكدَح - "1مم

 8 بلا نَع رد يبأْنَع ابرك يدم نَع ءبّشوح نب رهش نع «ريرج
 [918:4 :عجارإ هلم...

 ٍنبٍملاَّس نع « «ةَعيِهَل نبا انئدَح ءَدَواَد نب ىسوم انندَح - "11

 نع يصمحلا متاح نْبيِدَع ْنَع «ناَمْثع يبأ نب ناَميَلَس َنَع نآلْبَغ

 اًعطاَسس حملا ناك ا دَوُملالب ايتن : البل لف" اأن يبأ

 اًعَدَّمُت ءاّضركُس اَذَكَمْمِسصلااَمنإ «حيصلاب كلذ سيل ٍاََسلا يف

 ٌروُحَّسلا اوُرَّخَأ اًمرْيَخب ىَّمأ لاَرَنَأل : لوُشي ناَكَو َرَحَست هروحسب

 اا [؟1406 :عجار] َرطفلا اوُنجَعَو

 ينكدَح : :ِهّللا دبع لاق :َلاَق .٠ َقاَحْسإنب يلع اَنئدَح - 0

 يف ايدي ثيل يتب ىلوَم صوخ ألا ايت عمّ : لاك. يرطزلا نَع «سنوُي
 لاق ؛لوقيرت ابآ عمس هنأ سلا بيساو بيلا نبا سلجم

 همم وم
 ْمَكاَم هنآلّص يف دّنَمْلا ىلع الم لَجَوَرَعهّللالاَريآل 9 هللا ل وسر

 روع اس مس مام مس
 هلع فرصاههَْو قرص اذ تفي

 يبأَو ناَسَيْلا يبأ ْنَع ءداوْفص اًنكدَح «ةريغملاوبأ اننَدَح 85

 >8 هّللالوُسسَر ينيب َلاَقَرَد اَبأّنأ ؛ ىّنمْلا

 : ىّنكمْلاوّبأ لاف - مآل ةَمْوَلهَّللا يف فاح الانأ اًعنست يَ هللا َدَهشأَو

 ؟ةّنجْلا كلكو همي ىلإ دله : لاَ 8 هللا لور يناَعدَم - -ٌركوبأ َلاَك

 الأ: نأ يع طتيوعَو ا هللا اق يدياسطتسو متل اش

 ا
 05 هْيَلِ !لِزْنَت

 ءاعبَس يدّقتوأو ءاسمَخ

 7 يراقغلارت يبأ ثيدَح

 ملل هان ا
 ير ْنَع ورضي ناوطص اح نامي وب اكد - 11

 ٌرخاَوألاٌَمْلا ناك امل : َلاَكمّنأ ؛رذ يبأ ىلإ هدر 1 يمرضَحْا دّيبع نبا
 نم ٍرصَمْلا الص "بلا ىّلَص املك ءدجسملا يف اق هللا لور فكتعا م سم ع علك

 أكد اضن للة نر + لا 5 .نيرشعو ناوي

 نيرو عمر هك داك مك «فّرصُنا من ' 2008 ع (قّمَتعْلا

 ٍرصَمْلاةآلص ديمي شعو سمحه نك امل مشي ملو اًْْشلّصْب مل

 م
 سْمَح هليل يي هللا ءاَسْنإةلبلا دوس 1 اَّنِإ : لَك «نيرشعو يأ موي

 مث ةليألاثّكَل َبَهَد ىّتَح ِساّنلاب ىّلَصف . ْمُكيلك ءاَش مك - نيرشعو

 دعنا ملك ميمو ايلي نير شعَو تسلك امله قرصا

 -هّللا ًءاَشْنِإ نوُمئاَم اّنإ : َلاَقكَماَق نيرو تم ٍمْوَيُنمرْصَمْا ةالَص

 اَنَلَجَتف :ٌدَوُيأ لاَ ٠ مك موي ءاَس نم - نيرشعو عبس ليل يني

 2 . لال كلن رح هايل كسل 2

 وُتَئنأهّللاٌَلوُسَراانعمْط دق نك اذإ : ”لتلُتَق دج
 فرم تفّرصلاو لت ! مم تيك ان كلن «رئابآ اي : اقف . .حبصُت

 . كتلك ت وُ كلل بك

5 

 اذه تدجو:نّمْحُرلا دبع وُبَأ لاق -84
 ءدَّمَحُم نب هللا دبع انئدَح هدب طخب يبأ باتك يف ثيدحلا

 «ةناورل) نب نمحرلا دبع نع ثيل ابا (170/9)ةَملس بد َمَح ان
 ناتو ًسلاَج ناك هللا لوُسَر نأ د بأ ْنَع ؛ليخرش نب ليلا نع

 هّلالوُسَر كلحتضُ : :َلاَك . اهْنْضَهْجأَف ىرْخألا اًمُهاَدْحِإ تحن « ناَئرَتقَت

 يسن يذّلاو ءاهلتبجَع : :لاَق ؟هللا لور ايكُكحْي ام : :هلليقُ 0 ٠

 .ةَمايقلا مياهنا هديب

 يه ساس است
 دْبَع نب (ييْحا)انتدَح ةَعيهكنْبا اننَدَح «نسح اًنئدَح -15

 بحاّص يراد اَبآعِمَس هنآ هدَح مشاَم يب ىكوَم ريثك آن ؛ هّللا

 :ريكأ هللا : الص لك ريد رم ةم رد نمت امل : :لوُمَي #4 هللا لوّسسر
 ميس اع

 َلَوَح لَو مل كيرش آل ُهَدْحَوهَّلا الإ هَل لَو ؛هللُدْمَحْلاَو لد

 نسل نايل اكل «هّللاب الإ هو

 رثاملو

 نسب تِراَحْلا اَننَدَح «ةَميهل نبا اًنئدَح ارت 30-2

 ركاب عمَس نم يتَربْخأ : لوب حيا رَجُلًا فمَس : لاك . ديزي

 ؛هّللالوُسراَي :ةتلقق ٠ ٍحّبصلا ىلإ ةلبل 8 هللا لور تيجان لوطي

 اهْنَحِب اَمَنَحآ مآل «ةَماَيقْلاَموَيةَماَدَتو يْزخَو هاماً : َلاَقَق ٠ ينرمأ

 .اًهِف هبلَع يذلا نو

 يبان متاح ,ةسيك نب ادَح نشات
 5 رتل

 000 7 ُُك
 نال حاس مكتب لوا هلل وسر سن:



 ثيدَح

 ساره يس وم مم ها
 يبل 8 هلم يف يف دلقجت فَما ذكو لَجسرَع

 للتو :عجار] . كلِزنم

 ياةعق 00
 ءروُصُنَم ْنَح ايف اَنئدَح ءاديلولا نب هلل دبع اندَح - 77

 نم : :لاَق . كف يلا ْنَع د يبآْن ع « يلجعلا قروم نع ءدهاَجُم نَع

0-02 
 نمو «نوُسل مم مُهوُسْكاَو :نوُلكأَت امم مُهوُمعطأَ ْمُكَمدَح م ْمُكَممآِ

 :عجار] ٠ 1 .لَجَوَرَع هللا َلَخ اوُجَْمُمآلو ءاوُسيب «ْمُكمَدَح نم مكن

 ملحلم

 نع ؛ ليئارْسِإاَنسدَح ءِرماَغ ْنِباَوُه دوسأ اًنلح --4

 لور لاق : لاق د يبأ نع قرم نع «دهاَجم نَع «رجاّهم نب ميِهاَرنإ

 ا
 َقَحَوءاَمّسلا تأ وَمَن امْعمْسأَو «نورئآلاَم ىرأ نإ : 5 هللا

 ام ْمُملعْوَل دجاَس كلم هْيلعآلإ «مياَصأ عيرأ عضم اًهيفاَم أ
 0-5 0 ا مع ومر دك و
 «تاَترفلا ىلع ءاَسْلابْمُنكلََآلَو ءأريثك متيكبلو اليك متكحضل

 .هَللا ىلإ وُراَجَت تاَدُعصلا ىلإ وأ 0
 رس ةرصمم ل ل

 ان رش ينأ هذول ل : :رلوُ لا: َلاَق

 مول مش علو
 نَع هك بأ نع ا ٌنمع اَنأَبنَأ «ينَدَمْلا لاّجّرلا

 ,مهسل اجو نيكاسَمْلاٌمَحْرأ : سْمَخب يّبح يناّصوأ : لاق. قف يبل

 ْنِإَو محّرلا لصأ نو « يفرك وه َْم ىلإ نأ الو يتحَتوه نم ىلإ نأ
 الإ هرقل رحال َلوُتأذآَ ءاوُم ناك ْنِإَوقَسناب وأ نآَو «تربدَأ

 . هّللاب

 هل اَنلْوَق ءهَذَهآلِإسْمَحْلا نم اَنيف يقي مّلْعأ آل : :ةَرْفَغ ىَلوَم لوقُي

 . هّللاب الإ هو الو لوح

 نب ٍمَكَحْلا نمانآ هعمَسَو : ِنَمْحْرلا دّْيَع وُبَأ َلاَق- 6

 هلم. . يلا نع ره يبأ ْنَع ؛ بْذَك نب دمحم نَع : َلاَكو ىّسوُم

 ينعي - - لعام «”يمشاهلا واب املس اند ١61١
 - هيومق م ريمرزرةمو ديه مس سم

 يِبأْنَع ؛ِراَسْيِنْب ءاطَع نع «ةكمرح يبأ نب دمحم يتنربخأ - رْثعَج نبا

 ةالّصب يناصْأ : ادب ُدَّللا ءاَش نإ !نُهعَدأ آل ثآلقب يبح يئاّصْأ َلاَق د

 سمو
 .رهش لك نم مي ةثآلثٍمايصُو «موتلا لب رتوابَو « ىَحضلا

 امم ءَداَرَخْلا رماَعوُبأ انَدَح «حوَر اًنئَدَح - 7

 لاكن 88 يِللا نع رد يبأ نع «تماّصلا نب هللا دْبَع نع ؛ ينوجلا

 « اوقع جرب اخوات ملأ ايش َفوُرعَمْلا نمر

 تعمس :َلاَق . يبأ اَنئدَح «ريرَج ْنْبْبْهَواَنتدَح - 10
 ءدساهو »مع

 يبأْنَع ةَساَمش نبا نَمحّرلا دْبَعْنَع ءثدَحي (10 6//4)ةلمرَح

 «ٌرصم وتتسم ل . 89 هللا لوُسَر لاَ : َلاَق ذي ىبأ نع «ًةرصب

 و

 نإ هلأ ىكإ اوُئسحاَ اهو اد ؛ عاريا هيف سس ضرأ يه

 اًهيف ناَمصتْخَي نْيلَجَر تر اذا ءاَرهصَوةَمذ : َلاَكْوُأ اًمحّرَو مذ مهل

 مم هر

 .اهم جا بل عضْوَم يف

 "يراقغلارت يبأ“

 0000 فا

 ًَة ةَميَرهاَحأَوةكَسَح نب َليخَرُش نيم بعل ١ َلاَق

 سو م هاشم م سم
 .اهنم تْجرَخَف هب عضَوُم يف ِناَمصَتْحَي

 نع ةَلمْرَح اًنكدَح «بطَو نبا اًنئدَح كوره هانَحو 51042

 . .رداَآتعمَس : لاق . ةّساّمش ِنْب محلا دْبَع

 نبأ ن نخل دبع اندَح دل ا اك 11

 ول مرسل 00-0
 لبقي هللا نإ : 0

 ؟باّجحلا عوُمو امو : :ليق) ُباّجحلا يملا هدب فيو « هدب هموت
 وراق ماش

 [؟145ا/,1865 :رظنا] . مكرم يهو سلا رحت : لاق

 واه هب
 «َناَبوَت نب نَمْحّرلا دبع انَْدَح « بابحلا نب د كير اًنْكدَح - -86ك

 يبأ ْنَع ناَمْس) نب ماس ْنَع ؛ يَ نير نع « لوُحْكَمَّنَع «هيأ نع

 مس هك سا 0
 مقيما َجَوَرَع لاَ: ا هللا لوُسَر لاك : َلاَق رد

 سفتلا تومَت نأ : َلاَق ؟باّجحْلااَمَو ؛هّلا َلوُسَر اي: اوُلاَق ٠ باَجحلا

 [قادق# :عجار] ةكرتم يعو

 اَنكدَح :الاق . ا لَ ني ماصعَو شا يلع اندَح 1 االول

 مح 27 بشل ون سد انتل

 [مارم# :عجار] جي

 ورب ةهرإ سدو يبس رب هرب اس سمت ل
 اَنكَح « ةريغملا نب نامل اَنْ ؛نوراَه نب ديزي انئدَح - 51864

 نماَنجَرَخ : :ٌردوبأ لاق :َلاَك . تماّص ني هللا دبع ْنَع «لآله ْنْيدْيَمُح

 الطن ءانمأو "سبأ يخلو انآ «مارحْا رهشلا نوُلحُي وُناكو «رامغ انو

 ءاَنيلِإنسَحآَف « اَنَلاَخ اَنَمَرْكأَ كيه يذو لاَم (يذالتل لاَ ىَلح ار ىَتح
 لامبا رز ياس سل

 "سبأ مهلك مَ لأ ْنَع تجرح دِإَكنإ مل اونا. هَموُق اًنَدَسَحَف
 هرم سس اس سس اص ع
 ْدَقَف َكفورْعَم نم ىَضَماماَمأ : "تقف هل ليق ام هْيلَع تك الاخ انَءاَجَ

 ىو اهلا امص رق: لاق . خب امبف ان عاّمج لَو هك

 :َلاَق .ة م ةَرْضَح اَنََرَي ىّنَح اندلطْناَف : َلاَق . يك لعَجَو هوك انلَخ
 مق ع هب ماس سالم

 اَناَأَف « اَنيارّيَشق ناك اتا هلم ْنَعَو اً ع ءًالجر سينا رفات

 تلك قط هللا وسر لأ األ يختص دق ءاهلثمَو اًتمرِصِب

 هماز قفمس# ماع

 . هدبعل رفغيل لجو

 و ه ممس#
 ثيح :َلاَق ؟هَّجَوَتَنْيآَك : :تلق :َلاَق .٠ هلل لاك ؟نَملأتلثك : لاق .َنينس

 «لّيَللا رخآن م َناَك اذ ىّنَحَ ءاَشع يّلصأَو : َلاَق ٠ لَجَورَعهَللا يجد

 ةاقخ ينك : :ناَمْيلَس لاَق : :ِرْضَلا وب لاق : يبأ لاا ءاّفح ياك سيق

 ٌةَجاَح يلأنإ "سنت َلاَقَق :لاك . سْمّشلا يوت ىَنَح[ءاَبح ينعي َلاَق

 ام تلق ينانآ م «يلَع َثاَرَق «قلطناك :َلاَق . تأ ىَنح ينفا ةكمب

 :لاق .كنيد ىَلَع ُهَلسْرأ لَجَوَرَح هلا نأ معْزَي الجر تيقل : لاق ؟َكَسْبَح

 :َلاَق هاكر حاس رعاش نإ تول وَ :ل5 سأل امف "٠
 ُلوُتَياَمَق ناكل َلْوَقْتْممَسْدَك : َلاَقَق :َلاَك ٠ اًرعاش سينا َناَكَو

 هنأ دَحأ ناس ماني اَم هّللاَوَ رشا ءارفأ ىلَح ُهلوقتْنَضَو كو «مهلْوَب

0 



 هو
0 

 كلاس :ُرْهَي لاَكَو . ةكاوثيش ؛ اع اكوا تهل

 ىّح تقلطناف :لاَق (مَل امش :رضنلا وبلاد

 :كيكإ راما لاق َنباّصلاُهئوُعدَت يذلا لجل ا َنْيآ :تلْقَف ., . مهم

 تَرَ ىّتَح مظَعَو ةَرَدَ كب لَ يداؤولا لأ لامك لاك ؟موباّضلا َلاَق

 رَمْحأ بم ؛ يئاكتمقترانيح تحترف «يَلَع (178/8)اشَْم

 ةّبعكلا َنْبَيتْلَخَدَف «مّدلا ينَعتلَسَعَو اَهاَم نمت َمَرْمَر تبا

 عام لإ ماَعط يل امو « ةّلبكو موي نيب نم «نيِنآلك يخأ نيا هب تلك اهراس

 فخ يدبك ىلع دو اَمَ :٠ ينط نكح تركت تح تمس 36 مر
 له سرع

 ناّيحصإ : نان َلاكو) ناّيحْنمأ ارم ةلي يف كملي : لاق. .عوج

 لأ ةةيمنصأ ىَحهللا برق (رضّنلا وبلاك كلَذكو (ناّهحضإ) : وهب لاَكَو

 .لئانو فاّسإ ناو امُهَو لع اا « نرمي تنياب ف ب اَمَق كَم
 تم | سرح سس | سس ع ع ل هلل هلع

 .يَلَع اَنتَد : َلاَك . كلك اَمضاَتئامكَرَحآلا اَمُمدَحآاوْحكنآ :تلقَف : لاق

 نآلوثكو نآلوُلوُ الطف لاق . نك مك يري بشل لمنع : تلك

 ريال لو رص
 ركب وبا ك8 هللا لوُسَر اَمُهَلقَتساَف : لاق .٠ ائراقثأ مدح هاه ناك
 ةّبكلا َنِيينباَّصلا : :اَنلاَقَك ؟اَمُكَلاَم : :َلاَقك لّبَجْلا نم ناطباَم امه مم ل سار مرل

 ماع م ل ع مس
 ءاَجَف : لاَ د ملال مَن ةملَك انَللاَق : اَتلاَق ٠ .امكل لاَقاَم : الاَق ٠ اهراتسأو

 يرد لم هع م دهوسد و

 ررشو سمس اةردس مصمم س06 8 هما عا
 و لق مقالا لأ يق نال مق ل َلاَق

 ىَلَع اًهَمْضَوَف هدي ىَّوْهْأَف : لاَق .رافغ نمتلُث : َلاَك ؟َتْنآ نسم هللا

 نأ تْدَرأَك :َلاَك . راقغ ىلإ تيما يأ ءرك ينك يفتك: :َلاَق . هتهبج

 انما تلك ىتم + لاق . يم بملأ اكو حصى هدي

 ركب ىّتحاتْنمَسَل : لاك . 2 مال ءاعط ينال دل ؟تكطمل مس ع

 هللاٌلوُسرلاَق : لاق ٠ ٍعوُج ةقخسس يدب ىلع دَجَو امو « ينطب نك

 يف هلا لوُسَر اي يلد :ركبوبأ لاق . منْ ماَعط انو هةكرابم نإ 2

 رَكَبوُبأَقلطناو 8 يبل قلطنا : لاق .لَعَفَف :َلاَق . ٌةَكَّتلا هَماَنَط

 . فئاطلا بييذ نم الضبي لَعجف اياب ركب بأ تق ىّتح ءاًمهممتفلطاَو

 للورق مث احبس ايثار ل اكل لا َلاَك

 ساس كل 2000
 :لاق .مهيف باو ءتلي مفتوح للا لتل تتينح

 :تلُق :َلاق ؟تْمََصاَم :يلّلاَقَك :لاَف .اًسْيأتْتآ ىَّتحْفلطْناَف

 ذك يئإف كلنيد ْنَعةَبْعَر يلاَمك :َلاق :َلاَك .تفَدّصَو تملأ (ينأتننص)
 دَق يّنإَق ؛ «ًاًمكنيد نعبر يب امك: ْتَلاَقَك .اًنمأ نبأ مث «تقدصَو تملأ

 ْنأَلْبَ ب مهب ماسأق ءاراقخ انما تح انكَمَحَف تُقَدصَوْ تنل

 ا :دادَْي دري ينَْي «لاكو) ةَنيِدَملا ف هلل لومي

 (رططلا وبأ َلاَقاَذَكَو مس اكئاَوْحإ ملسأ اذإ] :رْهَب لاق و .[انملسأإ] مد

 .ذكمْوَيْمهديَس ناك ”"يراقفلاةَضَحَر نب ءاَمإْ بفتح ْمُهمْؤَياكد

 :ةيدملا 8 هلال مدقق ءانكسأ ف هللا ١ مهتيقب لاك

 ملت اًنناَوْحِإ ءهّللا لوُسراَي اوُناَقق ملَسأ َتءاَجَو : َلاَك . مهب مهيب ملا

 هلل َرََغراَمغ : : هلال وسر لاَقك اوملسأك ٠ لَ اوُمكسأ يذلا ىلع

 .هّللا ًهَملاَسملْسأَو ءاََ

 رظنا].ءاَيإ :رضَتلا وب َلاَقو . ةَضَحَر نْيءاَيِإ مُهمْؤَي تاكو :هَب لاَقَو

 0 ّ [هدعب

 ُنَمْلَس اَندَح ُةَبَدُماننَدَح ؛[هّللا دْيَع اًنَقَدَح]إ 4
 [هلبق ام عجار] . هداتسإب وح د َرَكُذَف .. .ةريغملا نب

 «ميهاربإ نب ب ديزي اًنكدَح - َنوُراَه نبا ينعي - ديزي انئلَح -

 تكرذأوك :ٌرد يبآل تل :َلاَق . قيقش ب هللا دبع اَنكدَح ٌقَداَتَك اًنكدَح

 َوَع ُهّبَر ىآر لَه هتلأَس :َلاَق ؟هلأْسَت تنك اَّمَعَو :َلاَك .هتلاسل 28 يلا

 [؟202١ :عجار] . هارأ ىّنأ رون : َلاَقَق . هتلآس د : :ردوُبأ لاَق ؟لَجَو

 همس 2
 يبأ نب ديعَس نَع «ةداَنق نع .ماضاتبا دينا -”مك١

 سم و مع رقدشع رو
 :لاَق . ينتبه يكل 1 ا

 م ماس ع ساما يع
 نأ اَهَرَمَك :َلاَق .عّْبَس : :َلاَكهْيسْحَأ :لاَق . (107ر/ه)لْضَقْدَعَم َلْضَمَم

 فّيضللو «َكاُبوُتَت ةجاَسلل هَكرَخداوَل د اَيأ اي : :تلُق .٠ اًسوُُف اهب يرش سَ

 هع 7 # م

 َوُه ِهِبَلَع يكوأ ةّضف وأ بمد اَنْ نأ لإ َدهَع يليلَخ نإ َلاَقَك . كاي

 :عجار] هّللا ليبَس يف اًغاَرْفإ هَغرْمي ىَنح ٠ ةّمايقلا موي بحاص ىَلَعْرْمَج

 [عملالا*

 صل ار ل
 دْبَع يبأ نع ءدوُعسم وب يريح نبل يزيح - فانك

 يأهل هّللا َلوُسَراَي : :تلق :َلاَك .رذ يبأ ْنَع «تماّصلا نبا نع ؛ «يزنعلا

 هم اد مر مام ىلع هال 2
 هللا َناَحْبس «هتّكئآلّمل هافطصااَم : لاق ؟َلَجوَرع هللا ىلإ ْبَحأ مآل
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 11١456[ :عجار] ] . اهلوُقَت انذلَك «هدمحبو

 (يبأد يِريْنَع «َناَبيَش نب دوسألا انآ ديزي انئَدَح - قفللو

 ثيدَح رد يبأ نع يلب : َلاَق . ريشا نب هللا دبع نب فرم نع ؛ءآلَعلا

 تدع ثيِدَح َكنع يكب ابي: :هكسْلقف هئيقلك داَقْلا نأ بحأ نك

 يسلب تلق :لاك .لَساَك تقلد :َلاق سنع كلآسأَ َكاَقْلأ نأ ب حأ
 'لَجَوَرَ هللا مهب كال :لوُشَي هللا لوُسَر تع : لوقت كن

 يليلَخ ىَلَع ب ذْكأ يئاَحأآ اَمَك .. مكن: :لاَك . لَجَورَعهَللا مهي الكر

 ؟لَجَوَرَع هّللاَمُهبحُي نيل ةنالَتلا نَم : :تلُق :لاَف . اًهنوُتَي مالك كف
 هلم ماس يم

 ىّنح َلَئاَق بسم ادهاَجمودَمْلا يقلق ؛ ءهّللا ليبَس يف اَرَغلجَر : َلاَق

 َنوُئاَقيَنِذلَب حُب هَّللنإ») لجو رع هللا باتك يف َنوُدجَت منَ لق

 ُهَبفكي تح هبَيوماذأ ىَلعر بَ هيذؤُي راج هلل جرو 4اتص هليبس يف

 ميغ قشَي ىّتح نورس موك عَمانوُكيلجَرو ةاّيَحوأ توَمِب هاي هللا

 :لاَق . هتالصو هئوضو ىلإ موق ؛ «لّيللا رخآ يف َنوُنريف ساَمتلاو) ىَرَكْلا

 ورز
 مثثاَو لاما ٌروخَمْلا :لاَت . هللا مهضْي نيا ةنألَتلاَنَم تلق

 ,«روَُف لاَتْخُم لك ب حُي ل هلل نإ لجو َرَع هّللا باَتك يف َنوُدِجَت



 اننادقلا 6

 ام ءٌركاَبَأاَي : لق :َلاَق . 5 فالس ٌرجاَتلاَو ءُناّنمْلا لبخَبلاَو

 تسل :تلق :لاك. - ريس امنع قرفلاب ين يني - دودو انقر َلاَق ؟لاَمْلا

 0 لاق ٠ 0 «لاسأ اًذَه ْنَع

 ةآ حيصأال ىسنا امو
0 

1 
2002 

 . هوي لك فلوسه هل م
 .٠ <. هم ب لَمَحُم

 َّ 500 لل شرخ را تمارا يقم

 توُكرمَي «مهقول واج ال نارا نوفق لحل مهاميس يأ نم اسانأ

 . لاو ولطاش ينل قنا يلا

 دع ل

 َلاَك :َلاَك انآ تشم ١ :لاَك تيان لاق رم
 . يهد دَحأ لثم يلد ب حأ ام : .8 هللا لوس ملي هاه

 هلو هليم ع
 ةتومأ موي هنم مداد ادُحأ يلدأ ب حأ ام : َلاَقْؤأ :ةَبعش َلاَك

 [؟1144 :عجار] . ميرّعل الإ «رائيد فصن وأ ءارائيد

 تْعمَس :َلاَق .ُةّبعش انندَح ءرّمْعَج نب دَمَحُم الح ح5
 هساسا ل رك

 .رك يبأ نع ءادَحُي بطون عملا دي نسحب ارجاهم

 :لاَق وأ ءدرْآ دري : 8 ينل لاَ 0 :لاَق

 اوُدربأَكٌرََل داق ٠ مه حلق ن مرحلة :لاَقَو ظننا رنا

 [107:4 :عجار] . 1. لولا *ي يآ ىَتح :ركوبأ َلاَك . ةآلّصلا نع

 نص ايس اق ايدو ننشر قس -1145ا/

 0 ينل اتت ينبت

 واسف .
 5 يثإ لاَ 57-2 ورعاك يّ رثكلا نع

 [؟11/45 :عجارإ 1.48 هللا

 راهس سيت ل

 :َلاَك 2 01/لسا «ينوجلا نارمع
 هدم مع سرقا# لاس ديدي ف هي عمل

 . اهل ىلاعتو كرا هّللاَرَمَع راَفْعَو كلل اًهَملاَس مكسأ : ا هلل وسر لا

 ها م00 اه ساسل د

 نع «بييَح يئَدَح «ناّيفس نع ءديعس نب ىَحَي اًنئدَح - -084

 امنْيَح هللا قنا: :َلاَق . فيلا نَع رد يبأْنَع « بيش يبأ نب نوم هم
 هيبمد 2 تي
 ةَنَسَح ْلَمْعاَف هس َتلمَعادِإَو ِنَسَح قله سانا َقلاَخَو ءَتْنُك

 مللكحل :عجار] . اًهَحْمَت

 تاكو لالا © هلل وسا لاق رك ينأنَع حل نب سو

 [؟1517/ :عجار]. ةرْشع سمخو :ةَرْشَع مير ةَرْشَع

 اَهَّنأ ؛ةَرْسَج ْنَع ءهّللا دبع نب ةَماَدُقنَع ٠ ىَبِحَي اًنئدَح - -«ا4الا

 [11114 :عجار] . اهدي هلل آب َماَق 8 يِبّلانأ ءٌرداَبأ تَعمَس

 ١ همم ص ' ”يراّمغلا د يبأ يد

 «هيبأ ْنَع دعس ينئدَح «َنآلْجَح نبا نَع « ىبحَي اد ١١7
 همه م
 1 «ٌلَستْغا ِنَم : لاك 9 يلع يأ ليَ

 0 د هيل ء ع يسعد لن
 َرَمْغ 201011000 ةئئجلا يا هلأ أ ١ بيط

 همس مد عك
 [319017 :رظنا] . ىرخألا ةّممجلا نيو هيام

 بّيَسَصْلاَنِْبا يي - ىَسوُم اندَح ريت نيا انئدَح - 3ةفنفشت

 7 نَع رد يبأ ْنَع ؛ «يرتشألا منغ ِنْب مْ دبَعْنَع ءرهَشْنَع - يفَقتلا

 تاب كل داعم لوفي ىلاَتو كلر هللا نإ :َلاَك .كلف "وبلا

 ىلع ةَرْقوُ ين مّكْنمَملَعْنَمَو ؛مكلْ فغأ ينورففتساك تيكا

 ا
 نَمآلِإ لاض ْمُك و يلابأ الو هلت رقع يترقب ينشاف ةَرفغلا

 ينولسف «"تييْغَأ نم لإ يقك ْمُكُُك ,مُكدهَأ ىَدَّصلا ينوُلَسك “ «تيده

 .مُكَسِاَيَو مُكِبطَرو نكرخأو مكلوأو « مكتيم 0 ْي و رْمُكُيح آول «مكفزرأ

 وع
 «ةطوعب اج كلم يامل احد ىلا لق ىلع ان

 اوُعَمتجا «ْمُكَسباَيْو مُكبطَرو ؛مكرخ از مّكلوأَو مكن بو مكيح نأ ولو

 * ررعا ل6 ها دع
 ْمَكَلَساَم لئاَسلُكْتيَطْعأ ينل تقلبات لم هس كال

 ءاَهَعَرَتلا مت ؟ةرنإس مق رطبلا ةقَش ىلع مكحول اَمَكآلإ « ينصُفْن

 يِباَذَعَو «يمآلك يئاطع ؛ُماَشأ اَملَمْفآدِجاَودِجاَمداَوَج ينل كلذ

 عا هم سك ب مصل
 [ىا586 :عجارإ] نوُكَيف نك هل لوقأ امن ايش ' تدرأ اَذِإ « يملك

 م عمم

 هيب إرب هيي تدل ه ررو وع
 اَمدَح :الاَق . دييع نب دمحمو ريمن نبا اَنئدَح - -71/

 هم هه
 ْعَماَنَأ امن :ردوبأ لاق : لاَق . هيبأنَع؛ « يملا ميه ارب نع ٠ شمعألا

 َنِيأ ءٌرْئاَبَأاَي :َلاَق . سْمّشلا تيجو نيح دجْسَمْلا يف 4 هللا لوُسَر

 َدِحْسَت ىّنَح بَعدَ اَهّنإَه : َلاَق ٠ "ملأ لوس :ُتْلُق ؟سمكشلا به

 يعج اهل لق تانك ءاهكُن وتنام د مث «(لَجَو رع اهبر يدي نيب
 آرَكَمُت (نَّمَحُم همر لملم

 لاق. اهلك كلذَو ءاهناكم نم ملط تنجح نم

 [11556 :عجار] هل كسل يِرْجَن سْمشلاَو»

 تي

 سلس ةهاشو

 ده يل ع ميو ةلع
 نم رفث هعمو رمعب تررم : :لاَك تالا نبا فيض نع لوُحْمَم نع -

 هلا كراَبِيَخب يل هللٌعذا ىَنقاَي : لاق مهم جر يكرذأق «هباحنمآ

 :تلُق :لاَك أ رئوي نأ لاقل حرت تلق: : لاك . كيف
 ا اصلع سل 00 0

 نات ىلع وحلا عوج هل« لانو انسم
 را دعدسلو
 115١[ :عجار]. هب لوقي رمع

 نع ؛ يريم انا نع ؛ .شتطألاَندَح عير ان 11م1

 م مالو

 :عجار] . ٍشْرَصلا تْحَئامرقعَسُم لاق 4 قل ققنشل يرجو

 اةفكنع

 :كرْذُم نْب يلع ْنَع «يدوُعسَمْلا اندَح ميكو انئدَح /١١111-

 .(ح) لاقإ رك يبأ ّنَع ءٌرخلا نْب ةَشَرَخ نع



 ا هللا وول لقريب ع « لْجَرْنَع ؛ رشم انصَح و

 ْمُهَلو مهكر الو ؛ةمايقل ٌمْوَيْم هل ظْنَيآلوهَللا ملكي ال هنالك

 فلحلاب همس قفا ُضاّنَمْلاَو لبا ميل (78١/ه)ْباَذَع

 [4 :عجار] .رجاّقْلا

 نب تبان ْنَع ءرباج نَع ؛ ليئارسإ اندَح «ميكو انْندَح - -1718

 َرفْحأ نأ ينم «ةأرما مَجَّر اف يبل «رذ يبأ نَع «ديعس (وأ) «دْعَس

 . ير ىلإ اهل ترفَحف « اهل

 َرَمُعَوُبأ ئنأبأ «“ «يدوعسملا انئدَح «عيكوانتدَح - قفلذمم

 ا َلاَق .رذ يبأ ْنَع ضاّخشَخْلا نب دبع َنَع ؛ «يقشمدلا

 هل :تلُق ؟تّيْلَص لَه رايي : :َلاَقك .تْسسلَجَك ٠ دجْلملا يفرم ف

 520000 َلاَقَف .تنسلَج مث تيَلَصَق تْسْقَف :َلاَق .لّصَق مق :َلاَق

 سْنللَو هللا لوُسر اي: :تلق :َلاَق . نجْلاَو سنألا نيطاّيَش رش نم هّللاب

 .معل : :لاق ؟نيطاَيَس

 لقأ ءاَشْنَم 6 :عوُضوُم ريَخ : :َلاَك .ٌةآالّصلا هللا َلوُسَر اي ؛ تلق

 رك ًءاش ْنَمَو

 َدْنعَو «ئئِرْجُمْضْرَق :لاق ؟(موّصلاق) هللا َلوُسَر اي :هتلُق :َلاَ

 .ديزم هلل
 و وعي مه ىداد رو 00

 اي :تلق .ةّفعاضم فاعضأ :َلاَق ؟ةقدصلاَف ٠ هللا َلوُسَراَي : تلق

 .ريقك ىلإ س وأ «لقم نم ده :َلاَق ؟لّضفأ اهيا هللا لور
 اني :تلق .مد: لاق ؟لأ ناك ءاينأليأ هللا َلوُسر اي : تلق

 هّللا َلوُسَر اي :تلق :َلاَك
 مهدها م عمم م

 يبن .معت : :لاك ؟ناك يبو هللا لوس

 ةسمخل :ٌةرَملاَكو ءاًريفغ اجرح ةعلضبَو نمثل لاق . َنوُلَسْرملا مك

 ا 8

 « يسرا هيأ : َلاَك ؟مظعأ كي لأ امي هللا َلوُسَر اي : : تلق :لاَق

 [؟1886 :رظنا] . ٠] مولا يساره الإ هلا ال هللا

 يبأ نبا يني - ديزاد نايس نع ؛ «عيكو اننَدَح ١88

 : لامك 8 يلا ىلإ جر ءاَج : لاق ٠ .رَذ يبأْنَع ءعبطو نب دْيَز نع - دايز

 كلل نم ْمُكْيلَع يدْنع فوْخأ كلذ ريغ : :لاَق . بلا الك ٠ هللا َلوُسَراَ

 [؟٠1328 :عجار] دابا نوما يأ تلق. انما اسأل

 كا لام . لظروف يلع او تا ليَ

 قسم فواد :ةقتتم رسل ىلع لميا ةكَدَص قيرأل

 ما لظعل محلا اعمل ل
 َلوُسَر اي : اَنْلُق :لاَق ٌدكَدَص َكّلْهأ َكئمْضصاَو ٌدقَدَص ركْرمْلا نع كنهتَو

 لعَجول تيارأ ٠ . محل : :لاك ؟ةقَدَص هل د وكتو هوس لَجرلا يضلل ٠ هللا

 ُهَّنإَك :َلاَق . ىلب : انك ؟رزو هيلع ْنُكيملآ لَهَا مرح اميف ةوهشلا كلت

 مصاص ه6 ا «اهمما 00

 ةقَدَص ءايشأَرَكْذَو :َلاَق . كد يه لَجَرَهللَحأ نيف اهلج اذإ
 [؟1807/ :عجارإ . 1. ىّحضلا امك هلك اذه نم عزي : :َلاَك مُث :َلاَق هَ دَقَدَص

 ىّيحَي نع « ”لصاواَنتدَح «يدْهَم انكدَح ُناََّع الح -7

 ْنَح يللا دونما ارك مر لصاَو ناك َرَمَْي نب ىبحَيْنَع ٍليَمَع نب
 ايس اهْنَسَح يأ ٌلاَمْحأي لع ضرع : َلاَق ٠ اقف يلا نع «رت يبأ

 يف تدَجَوَو ءقيرطلا نَع طامي ىذ الا اًلاَمْعأ نِساَحَم يف تْدَجَوَ

 115٠١[ ,؟امه# :رظنا] . نكمل دجْنسَمْلا يف وكت هع اهلاَمََأ واسم

 هم سول

 نب ىَيْحَي نَع ٠ ٍلصاَوْنَع« ماش اَنْئدَح ديزي ائدَح - -7184*

 ًانّضرع : :لاَق .٠ ف بلا ِنَح رك يبأ ْنَح رَمْمَينُب ىَصْيْنَع ليقع
 ةَطاَمِإ هلام نساَحم يف تارة ةكسحهلادعأب يأ لع

 آل دجْمَسْلا يف ٌةَصاَخشل اهلاَمعأ يس - يف تِيآرَو ؛ قيرطلا نَع ىذألا

 [؟1885 :عجار] .نكدت

 وُبَأ انكدَح «نَمَحْلا بس َمْهَك اَنكدَح ,ُيِزيانثدَح ح5١

 يآ ءذَهيَلَع وني © هللا ٌلوُسَر َلَمَج : َلاَك رك يبأ نع« « ليسا
 سم هل م اشو مر 2 ها
 ول باباي : َلاَكَمُث آلا نم مَرك ىّتح جرحه ل َمجَيلل ني 7

 ىَّتَح يلع اًهددَريو (َهوُْيلَعجَف : َلاَق . مئتكل اهي ارذخل ميلك أنآ

 :َلاَق ؟ةَيدَمْلاّنم تجرخأ نإ عئصت فيك كاب اي: لاق مث ٠ تسع

 ٍماَمَح نم ةَاَمَح (17/5/0]نوُكأ حقل ةعلاو سلا ىلإ : :تلُق

 ةّسلا ىَلِإ : :تلق : :لاق ؟ةنعم نم تجر خل نإ ملصق فنك : لاق .ةّنَم

 هم
 نم تجرْخأ نإ ْعَصَت ّفْيكَو : لاق .٠ ةَسدقملا ضرألاو « ماّشلا ىلإ ةعشلاو

 :لاَق « يقتاَح ىَلَع يفي عَضأ قلاب كعب ياو د :سلُق :لاَق ماّشلا

 انإَوعيطُنو مست : لاك. كلُ َنِمرْيَخَوأ : سلق : :لاق ؟كللذ ْنمريَخَوأ

 .اهشبح دبع ناك

 «يِماشلا رْسَع يبأ ْنَع «يدوُعْسَمْلا انآ دِيايدَح - فلن

 يفَوُهَو طق هللا َلوُسَر تأ َلاَق ٠ رد يبأ َْع شاحن نب دبع ْنَع

 ْمُك :لاَق .آل :تْلُق ؟َتّيَلَص لَه رهاب اي :لاَقك ٠ هتك دجْمَملا

 ٌرْداَبأ اي :يل َلاَقَك . هْيلإ تلج ُهَبْآ مث ءتيلَصَق تشن :َلاَق .”لّصَق

 ءهّللا لوُسَراَي :تلق :َلاَق ٠ نجلاَو سلا نيطاّيش رش نم هّلاب لعَتسا
0 

 رد اَبأ يحن : "لاق ؟نيطايش نم سنإلل لَو

 تن يبأب . ىَلب :تلق : لو نملك ىلع كلل
00 

 . ةلجْا زوُنُك نمركاَّنإَف هّللاب الإ وُ لو لوَح ل لق : لاك

 ًءاَش ْنَمَك ْعوْضْوَم ريَخ :َلاَق ؟ةآالّصلا اَمَق «هّللا لوُسَر اي تلق :لاَق

 . لأ ءاش نمو ءرْكأ

 ةَفعاضم فاعضأ :َلاَق ؟ةَقَدَصلا اَمَف هّللا لوُسَراَي : تلق :لاَق
 روس امرا

 نم دهج : :َلاَق ؟هّللا َلوُسَر ايلَضْفأ هيأ تق :َلاَك .ٌديِزَم ِهّللا َدّْنَعَو

 يك إسأل ل م 6# هواوكر



 هلاك 9 لاَ ملط تع لَجََْرعُللا لَنَا: كك

 : ةيآلا منح ىّتَح (موُيقلا يَحْلا

 َلوُسسَر ايناَك يبتوأ تلق .ْمدآ :َلاق ؟لوأ ناك ءايبثألا يق :تل
 :لاق ؟هّللا لور اينوُلَسْرُمْلاٍمَكَ :اتلق .مّلَكَم يب ء[معن] :َلاَف هللا

 [؟141 :عجار] . اريِفَغ امج َرَشَع ةَسْمَخَو ةّئمثآلُت

 يبأْنَع «يرطّزلا نَع «بُنذ يبأ نبا ءديزي انئدَح ١7

 ىَلإْمُكدَحُأ ماقد : :48 هللا ل وسر لاَك :لاَك' رد يبأ نع «صّوحألا
2 

 [؟130+ :عجار] . اَهْعرَحُي لَو « ىصتحلا سمي الَكمْحسلا هنلَبقتسا ءةآلّصلا
 هربا رس سرت

 نْب كلما دبع ْنَع «ًةاطْرأ نب جاجح اَنْ ديزي اًنُئدَح - اما

 1 .ُك يبأ نع ؛دادش نبا نَع ؛ ٍماَدمْلا نْب هللا دبع َنَع « يفئاطلا ةّريغمْلا

 ءاَنَردكّرخآلاَنإ َلاَققء جودات «رقَس يف اف هللا لوُسر عمتك : لاق

 ُهَدْنع كاف : ٌةرَملاقو) "يبل لَك ٌعّيرَمُت «ثّلك مث هْنَع ضرع

 مج /رق ةليوطلاب تسل ةَريفح هَل رفح انرماَف (لّزك مث ء اعبر هدر ابزلاب

 لوس نح يرسم لَن تح اًرسف « يح يك ف هلال وَ لَحتراَ
 .ةلجلا لخْ أو هكر ع مُكبحاص ريم داي: يللاَقق ٠ ف هللا

 يعش رو هرب سارع سرع
 يبأ جام نَع «فْوَص انئدَح عج نصح انئدَح - ١8484<-

 ماَيقيأ : رد يبأل تلق : َلاَق . مس وب ينكح ياما وب يكدَح «دلاَخ

 ف رح كاشي) يتلأس امك 8 هللا لوُسرتلأَس :روبأ لاق ؟لّضْأ ليلا
 وو يه

 . هلعاق ليلقو «ِلْيَلا فن وأ باتل ليلا فْوَج : َلاَعَق

 «ةّيطَع نبا ينعي «ليلجْا دبع اَنئدَح «رماَع وْبأ اًنئلَح 5١١8

 َنَمَر جَرَخ ف يِبلاَنأ رد يبأ ّْنَع ٠ يلا ةَيواَعم نب محارم انكدَح

 كلذ د لعجف : لاَ «ةرجّش نم ينصب ْذَحَأَ «َتَقاَهَتُي قَرَوْلاَو «ءاّنشلا

 3 لاق . هللا لور اي كيل : 2 :لاَقَق :َلاَق . تكاَهتيدوَرَوْلا
 ةروت دعو 000 د سمس رورس يري وسقف
 امك :هبوُنُذ هنع تف اه هللا هْجَو اهب ديري ةآلّصلا يصب ملا َدّبعْلا

 "رجله ذه

 يباع وين دخل ونار هت تاق يق ي

 ِمَّْلا يفو ءاَهتكَدَص لبألا يف : لوي هللا لوس تعمس : لاَ .ر

 , هتقدص ايف دمر ينو اقم

 ا مم اس
 اًنكدَح : الاق "ريكي يبأ نب ىبحَيو مد نب ىحياندَح - 0

 ص ينمي - فرم (6 /ه)ادكَح :ِريكب يبأ نبا لاَف) فرم نع يهز

 يلع ىتأو هاربا ىلوم : :"ريكب يبأ نبأ“ َلاق) ِمُهَجْلا يبأ نع (-: يئراَحْلا
 :رذ يبأ ْنَع تاهو وأ : :رْيكي يبأ نبا لاق) َناَهو نب دلاَخ نع .(اريخ

 ومش
 9 ءايقلا اذهب نورتي يدب نم ةمئأو تن فيك : : 8 هللا لوسَر لاق : :لاَق

 هب برطأ مل « يق ىلع يفبس ضأن حاب كَ يَا اذإ :تلُق :لاَك

 مَن كلذ 'نمكَح وه ام ىلع كّلدأ الوأ : لاق . كب َقَحْلأ وأ كاَقلآ ىّتَح
 52 م كهل

 [مدعب رظنا] . يناَقلَت 0-

 نحر فَ وبل اند هللا دْيَع اَنَكُدَحِ- 7

 يبأ ْنَع «فّرُس نع - شايع نبا ينعي - - ركوب انئدَح «بوبأ نبا دَّمَحُم

 ياي: :لاَق 8 هللا لوُسَر نأ رك يبأ نع تابعو نب دلاَخ ْنَع ؛ ءمُهَجلا

 َدقعَب يذّلاَو َلاَقك ٠ ينل هيد وئام ولعت فك د

 راهم لو
 [هلبق ام عجار] . + ينقى قط لك هانى

 نْيدلاَخ ّْنَع؛ ملا يبلع رع ضايع نبا يني - ركيوبأ
 «ًاربش ٌةَعاَمَجْلا فلاَخ نم : ف هلل وسَرلاَك : 5 .ُرك يبأ نع نابع

 كيف هادم
 [51850,51844 :رظنا] .ه هقئع ع نب السلا قر علخ

 لاق :َلاَك رك يبآْنَع داو نب دلاَخ نع «ٍمهَجْلا يبأ نع ؛فيرط

 نم مآلْسألا هير َعَلَخ ءاًربش ةَعاَمَجْلاَقَراَفْنَم : ف للا لوس

 [؟1465 :عجارإ . هقنع

 سمر معلم
 نع «فّرم ْنَع ركوب انندَح ءرماَع نب دوسأ اًنئدَح ١6

 ك6 لق 2 يبا فج ول داخ رح منخل ى

 [؟14407 :عجار] .هلْم َركَذَك .. .ق

 «بوُيأ يبأ نب ديعَس اَنكدَح «ِنَمْحرلا دْبَع بأ انكدَح - "1ك

 نع ينال ٍملاس يبأ نلاَس نع ؛ ءرّقَعَج يبأ نب هللا دبع يندَح

 مي َلاَم دال رد اَبآ اي : : 8 هللا لوس .ر لاق : لاق نك يبأ نع «هيبأ

 نْيثا ىلع ماتو

 ْنَع هروصْنَم اَنْكدَح ؛ناَبِيَش اَنكَدَح ؛جاَجَح اَنْكدَح - فليملت4
00-0 

 لوسر لاق :َلاَق .رذ يب ْنَع ءِروُرعَمْلا نَع ءرحْا ِنْب نع « يعبر
 نهَطعُي ملو نَا تحتك نم ربل ةروس ميتاوخح تيطغأ : :8 هلل

 [؟1513/7 عجار] يلب يب

 رورعمْلا نَع ٠ ٍعِصاَض نع ايش اندَح ؛ مشا اًنئدَح - -714

 - ٌتيِدَحْلا َعَكَر - قوُدْصَمْلا قداصلا ينئَدَح : َلاَق ٠ رد يبأ نع ؛دّيوس نب

 ل ينيقل نمو ءاسرفغأ وأ ةدحاو ُكيَسلاَو ؛ديزأ نأ عسا َلاَك

 [؟١ مح :عجار] . ةرفغَم اهلئم هلت لعَج ٠ ةقيطتح ضرألا بار اًئيط يبل

 ةلاس سرع
 ينّئدَح «ٍحلاّص ْنْبةيواَعم اندَح « باَبحْا نبدي انندَح - 1-46

 ف هلا لور مانت : َلاَك .ر يبأ نع يت نب رج ْنَع «يرهازلاوُب 9

 آل :َلاَق مث «لرألا ليلا ثْدث ىلإ اضم هش يف ٠ َنيرشعَو ثآلت هلك

 فن ىلإ َنيرشعو سمح هيهات من مكءاَروالإ نوبلطَت ام بسحأ

 عيَسَةَله ماسك مُكءاَروآلإنوُبلطَت امسح ل : َلاَكَمُت ءليللا

 .تكسو «حبمأ ىَّتح َنيِرشعو

 انكدَح :اوُناَك . ستوب مِراَحو رمرَج نب بو اد - 1

 «لصاو اَنكَدَح : ٌمِراَع َلاق) ةنيبع يبأ ىَلوم لص نع ءنوُسُيم نب يدهم



 يبأ َنَع ؛ رتل دوما يأ نع هَرَمْعَي نب ىبحي نع ؛ « ليقع نب ىَحَي نع

 انيَسَواهْنَسَح يأ لامع لع تضع : 8 هللا لوس لاق :لاَق -* 2
 يناس « قيرطلا نع ىلا ةَطاَمِإ !اًهلاَمَعَأ نساَحَم يفُتدَجَر

 ْنكدمآل دجّنسَمْلا يفُنوُكَت : راع َلاَق). ةَعاُلا َهلاَمعأ ئواسص
0 

 [؟401١ :عجار] . نكدُمآل دجْنملا يف نوُكتُةَعاَحْلا سنوي َلاَقَو

 نع ءاَذَحْلا دلاَخ ْنَع نايس انئدَح «َدَمْحأوُبأ اند - فلل

 : ف هّللا لوس .ر لاق :َلاَق .رذ يبأ ْنَع ؛ناَدْجُب نب ورمَعْنَع ؛ةبآلق يبأ

 هداج اذإك «نيتس َرْشَ املا دجي منو ملساء وضَو بطلا ديلا نإ

 .(اذ1/هريَ َوه كلِ «هرشب سيل
 ةمرم يا ربا ست ل

 نسبا ينعي - دّسَحُم ْنَع «شيلانْكدَح سنوي اَنثدَح - 00 ,١

 ٌةَميدَو ِنْبِهّللادْبَع ْنَع هييأْنَع «ديعس يبأ نب ديس ْنَع - َنالَجَع

 ةحمجْلا مْوي لسا نَم : لاق ٠ ا هللا لوُسَر نَع رد يبأ نع ٠ يردخلا

 ذأ بك ام هديب نهد نم ؛هبايث حلاص نم سكن ٠ 0-0 ق

 وو هه ع ةدع اه ملام هل ةهاس هلل إو 6
 .ةمَجلا نيو هيام هَ هللا رك لا نيب قري مل مث «هبيظ

 قدص: لاقف ٍمْرَح نب وِرْمَع نْبِرِماَع نب ةدابعل تكد :دَمَحَم :كسَحُس لَك

 [؟141/؟ :عجاز] . مَآ لا الئ َةَداَيْزو

 نم اَنأ هتعمَسو) فورد بدوُراَماَنَدَح 140
 10 ريب

 نب ثراَحلا نع « ورصَع ينربْخأ بُمَوْنْبااَنَدَح و (َنوراَه

 رك يبن ع ؛ راف ناَمْْلا نع ؛ «يراَمْلا دوْسألا يبأ نع «بوُقعَي

 سا سا ل 00
 َنِمآلجَر يئاياقاعل' ككل وأ م لقا رد اَبآ اي :َلاَق هنأ ؛ ف يّنلا نَع

 3 َككلوك ام لقا رد ابي هءاَرو هكر عد دحأ نم هلي نمل

 امر اَآ ايما ٠ "05و ذك لاَكْنم الإ ؛ةّمايقلا موي نوُلكألا مم َنيرتكملا

 يف َلْيَحْلانِإَوأ «ةَمايقلا ٍمَْي ىلإ يَ اهيصاوت يف َليَخلاَنإ كل لوُمأ
 رقد هس

 .ريَحْلا اهيصاوت

 :لاق (ْيَسُح) يندَح ,يبأ ينكدَح ءدّمّصلاْدْبَع انئدَح -5
 رد يبأ ْنَع (هَكدَح دوسمألا اينآ رمي حي ينكح : : ٌةَديَرب نبا لاك

 هَمْرَيآلَو قسفلابًالُجَرلُجَر يِمْرَيآل لوُثَي هللا لوس َعِمَسدن

 دقق شا 6 كظسو مو
 [؟11/910/ :عجار] . َكلَدكُهبحاَص كي مكإ هيلع ترا الإ رفُكلاب

 .(ح) ةّميهل نبا اَنْ «قاَحْسإ نب ىَحَيانندَح - 00 نما مل م رم م م

 يبأ ْنَع ؛ ءرَمْعَج يبأ نبا [هلا] دْيبَع نع ٠ «ةميهل نبا انئَدَح «ىّسومو

 لجو امي: اقف هللا وُسَرلاَف : لاك ذي يبأ نَع ؛ «يلبحلا نَمحّرلا دبع
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 همر مماس هوو موا د
 انآ هك/لحْيآل ا د ىَآ دك .هلةؤأنآ لين مرصبَلَحْاأَ اس قشك

 ُهكَرْبسآل با ىلع ماجر نول «تردهل هب اق الْجَرأْركو هيأ

 :عجار] . تيل لطأ ىلع ةَكيطَْااََّنإ هيل ةَِطَح الك هلأ ةَرْوَع أر

 اةفني

 هم مار هو ع

 اب لاق قف هلل لور نك يأ نع «مكيهْلا يبأ نَع

 رةمم سرا يعش وعاص
 يف هلا ىَرْتي ايصوأ ١ :َلاَق . ياسا ميلا اك ملك نب كلو م

 000007 6 م
 طقس إو اعيش ادَحأ نسم «نسحاق تأَسأ إو ؛هتنآلَعَو كرْمآّرس

 . ناني ضْفَت لَو هةَلاَمآ ضال «كلطْوَس

 همر ةريس سو
4 01 0 

 قلع ىلا يِبأَنَع حرم نع ورْمَع

 .. كل لاقي اًمرَد اي لقعا ماين : ف

 نيا ني نضال ةئاَمأ

 همر ةرةدو
 «يلبألا يدم نب دمحم اًنندَح هللا ُدْيع تكد "1 "4

 ١ نة يبأ ىلوم لصاَو نع هدومي انئدَح :ةواَد وبأ اًنندَح

 دَقِ] :َلاَق . يللا دوُسألا يبأ نع رمي نب ىَحَيْنَع ليقع نب ىَبحَي
00000 

 .اًهيِشَرَ يبأب هتف امك 8 يبل باَحّصأ "تن
 رمل عع

 ,.هنع «ُهَّللا يضرَرُد يبأ ثيدَحُرخآ

 5 3 6: .٠ اي -

 تدئاث نب ديز ثيدح
 ما م ل # 007

 نب نِمحّرلا دبع اَنئدَح «مشاّه يني ىَلوُم ديعس وبأ انكدَح - 7-48

 ُدْيَر ينمُهدَحاَف ,قاوسألاب اسهنتذَحأ :لاَق .٠ ليبحَرش نع «لاجّرلا يبأ

 َنْيياَمَمْرَح 5 هلل َلوُسَرنأَتْلَع اَمأ :لاَو دَلَسْرََك تباكُنب :

 ةفكف :رظنا] اهب

 ْنَع ؛هيأ ْنَع ءداّنزلا يبأ نبا انْندَح «جْيَرَس اَندَح - 1

 عيب يف هللا لوُسَر صخر : َلاَق تباكَنْب دْيَرَنأ دْيَر نب ةَجراَخ

 .اليك اهصْرَب عامين اًياَرعْلا

 ءربسو مسا ست ا

 نع « نيكرلا نَع «ةكيرش اَنئدَح «ِرماَع ني هوس انئدَح - "11

 هّللاٌلوُسَر (187/]لاك : َلاَك ٠ تبا نب دْيَز نع «َناَسَح نْب مساَقْلا
 ةساسو# رب اه اسال هر هس

 ءاّمّسلاَنِيياَمدوُدْمَم لْبَح ِهّللا بانك ؛ ِنِييلَخ مكيف كرات يْنِإ : 2

 لاَ « يي ْطأ يترتعو « ضرألا ىلإ ءامّسلا نام «ضزألاو
 ره هي

 [؟199* :رظنا] . ضوخلالعايي حار

 قرت اكيد اًنيدَح را ىلع تبا ل :َلاَك . هللا دْبَع
 ما عورسو وع 00-0 ومرسو

 هئيدَح نسم اًنيَش بٌتكنانأ ىَهَب 88 هّللا َلوُسَر ندين : لاَ بكينا
 راس م
 .ءاحمف

 نب بلَلُمْلا نَع ءدْيَز نب ريك اَنثدَح :َدَمْحأوُبأ انْئلَح 7١917"

 ةَجراَخ ىَلإاوُنَسْرأَ ءرطصلاو رهظلا يف ةءاَرقلا يف اوَراَمَت َلاَق . هللا دْبَع

 كريو ؛َماَيقلاٌل يطُي 88 هللا لور ناك وأ مان : يبأ لاَق : لقد

 9195٠[ :رظنا] | "لف ان ةءارقل الإ نكمل كلذ ملعأ دق «ينقَس

 ور مر ةدع اص ل
 نع «يعازوألا اَنئدَح «بعْصم نب دمحم اَنثدَح - "1014

 88 هللا َلوُسَرنأ ؛تباك نب ِدَْْنَع ءٌرَمع نبا نع «ٍملاَس نَع :يرهزلا
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 عجار]. كلل رْبَغ يف صقل اصب عثر عي يف صخر

 [49011:41459 :رمع دنسم يف

 يمرر هم
 .ةّبقع نب ىسوم اَنندَح «بيهو اًنندَح ُنافَع اًنكدَح - افلح ن

 نأ ؛تباك نب دز نَع «ديعّس نب رسب نع «تدَحُي رضا اي تغمس : َلاَق

52 00 0 
 ا هللا وُسَراًهيف ءاصَق «ريصخ نم دجسَملا يف ةَرْجُح دنا "ىلا

 ُلَمَجَن ؛ َءاَنْدَكُهَّنَأ اوُظَ .ةئوص اود مث «سائ هل عمتجا ىَنَح « يلا

 مريت نراتنلر يذلا كبلز ام: :ناق ميل طي عت م ب

 الملا آلإ هي يف نَا ةَاَسَلَصْلادإَد ْمُكَتوُي يفرم

 |[ :رظنا] . ٌةيوُنْكَمْلا

 نبا لاثو : .لق اع اموت لما ةخ- 0
 م

 7 ماك مجاور ].اهصرَخب

 ّنأ ؛هيأْنَع «ملاّسْنَع «يِرْهّزلا نَع نايس اَنكَدَح -7

 1 :عجار] سلاما عْيَب نع ىَهْن كف ينل

 مرمية رعامم
 :عجار]. ] .اَياَرَعْلا يف صخر ا هللا َلوُسَر ذأ ؛ تبا نب يَ مهَربَخأَ

 [لل1

 نع« «سْنآ ْنَع هدا اَئدَح «ٍماَشهْنَع ٠ « ىَيِحَي اَنُكدَح - فتحا

 دجْسمْلا ىلإ انجَرخَ ؛ هّللا لور حَماَنرَحَسَت : َلاَق . تباك نب دْيَز

 َنيسْمَح لجلي اَمرَدَق : َلاَق ؟مُهنيَناك ْمَك اتم ٌةالّصلا تمي

 هن ف يل لف :رظنا] . ًّ

 ٍرْجُح ْنَع «سواط ْنَع وِرْمَع ْنَع ؛ُنايفَس اَندَح - <55 46

 عه ماس
 . ثراولل ىَرمُحْا َلعَج 8 لان ؛ تباك نب ديد نَع يتلا

 [؟اةهح ءكاةحال :رظنا] . ىَرمعْلاب ىضق رم لاَقو

 :لاَق .٠ دبع نمي تبا نع « « شّمْعألا نع ءٌريرَج انئدَح - فتق

 ينبت اه نايرسلانسحُي : كف هللا لوُسَر يللا تبان نب َدْيَر َلاَق

 .اًمويرشَع ةعبس يف همم ٠ اَهََْمتَك :لاَك .آل لق :لاَق ؟ْبُك

 ْنَع «َقاَحْسِإ نب نَمْحرلا دبع اندَح «ليِعاَمْسِإانندَح -0

 نب ةورع نَع ؛ديلولا يب نب ديلولا نع راس نب دم نبدي بأ
 ملأ هّلاَو انآ «جيِدَح نب مفارل هلل رعي : : تباكب ب دير لاق :َلاَق .ريمزلا

 ناك نإ : ا هّللا ل وسر : َلاَقَف اتق دق نجر ىتآاَّنِإ هلم ثيدّحْاب

 اوركَتأل هلوق فار ْعِمَسَف : َلاَك عِراَرَمْلارْكبالَكْمُكَناَش انه 7

 [م1955 :رظنا] .َعراَرَمْلا

 ناّئس وب اننَح «ناَيْفس انكدَح «ديعّس ْنْب ىَبحي انْئدَح - قفلدنف

 يبأ تيقل : :لاَق . يملا نبع «دلاخ نيبو ادَح ءناتس نيس

 هرقل اذه نم أيش يس يف مكودَّنإ هردُنسلا ابآ اي تلتف . بط نب
 لماع ع ل مسا كل

 هتاوُمَس لأ َبُدَع هللا نأ : :لاَق : يِلك نم بَهْديهَعل ءيشب يئدَحُ

 وشل 9١و17 ص

 مهل همْحَ تناك تحول مهل يدل مهيذعل تالا

 تلك ذل ىلع حمو فايف الخ أو شل

 هج يهمل
 لثم يل َلاَقَق ةَمْيَدَح تيَآَف :َلاَق

 .كل ل ينل دوم نبا

 سهم و
 :رظنا] . كلذ لْئم ف يبل نع ٠ ينكدَح تباث َنْبديَراسِنْآَو

11114 

 مم ل بيت

 ناني دلع هك باطلا بردو نم ميس

 فلصن نم اوُحنناَورَم دنع نم َجَرَخ تبا بدينا ؛ هيأ نع ٌناَمْتَع

 همه سا مجمل يمار# لما ساما ل لما

 ُهَّلإ سْمَقَف دنع هَلآَس ء ءيشل لإ ةَعاّسلا هيَ َمَباَم : هلاَنَلُقَق ءراّمّتلا
 يب ع

 تمس ؛ هللا لور نم اَهتعمس ءايشأ نع الآس لجأ : :لاَقَق . هتلاسو

 ني ىَنح هظَفحق ايد نم َعمَسآرْاُهلاَن لوميا هللا َلوُسَر

 هقفأَوُم ْنَم ىلإ هقف لماَح برو ؛ هيقفب سي هظف لماَح برهن هريغ
 د ل سا مم

0 
 . هلم

 صآالخإ : ادب مْ بلك َنهيلَع لَْيآل لاصخ ثآلت - 7

 نم طيحُت مُهتَوَعَد إف «ةَعاَمَجلا مورو «رمألا آل ةَحَصاَنُمَو ؛هّلل لَمعْلا

 . مهئارو

 سا مس سا رسوم سا رو اس ساس مش
 لعجو هلم َعَمج ةوخآلاهمَهناك نم : لاَقَو - فايدتن

 ُهَّللا َّقَرَق ءاَيثدلا هنن تْناَك َنَمَو ,ةّمغار هو اًيندلا هنآ «هبأَك يف هاَغ

 سا سك سو رو ماعم ع دفع هل
 .هل بك انآ ايلا نم هنأي مو هيي نير لعَجَو هني هَ

 .ٌروظلا يهَو ىطنسُوا ةالّصلا نَع اَتلآَسَو <57

 نب ديزي نَع «بذذ يبأ نبا نَع ديعس نب ىبحَي انئدَح - ت36 في

 ة ّيَبلا ىَلَعتأرَف : لاق . تبا نب ديد نع راسي نب ءطَع نع ؛ طيس

 (لاؤ51 :رظنا] . سي مل َمْجّنل

 يبأ نب ركب يبأ نع ءُنايْفْس اَنئدَح «عيكو اَنئدَح - -

 :لاَق ٠ ساّيَع نبا نَع «ةَبتع نب هللا دبع ني هللا دّيبَع نَع هريَص نْمُهجْلا

 مل يب ضأن م ضرأ «درق يذب فول ٌةالَص اف هللا وسر ىَلَص

 لل 507
 فصلا ىَّلَصَق ٠ ءَقَلخ اََصَو َودَعْلا يِزاَوي اقص نيف هل انا فص

 فام ىلإ ءالْؤَمَ ؛ءالؤَه فام ىَلإ ءالؤَم صك مت «ةَعْكَر هيلي يذّلا

 [5057 :سابع دنسم يف مدقت] . ]. ىرخأ ةعكر هب ىلَصَق 5

 هو
 نع« «يِراَرَقْلا نبكلا نع «ُنايْفس انئدَح «عيكو اَنئدَح - 0

 ٌةالّص ىّلَص ل هللا َلوُسَر نأ ؛تباك نْيِدّيَز نع «داسَح ِنْب مسالا
 ساحر

 .ساّيَع نبا ثيدح لدم َرْكَذَك . .فوَتْلا
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 دك تاك بدمع «ديعس نبِرْسِبْنَع تلا يأ ماع

 ٌنوُلَصُي اوُناَكَف هُباَحْصادلَ نطق ؛ هيف صب ب جرْخَيداَكك «ةرجحب

 [للؤلم :عجار] . هتآلصب

 ءام

 سميه رع هر يل را سرت ب

 نب هرْدَع يشد هش انئدَح رَفعَج نب دمحم اًنندَح - 1“

 دْيَز نع ِْيصْرلا نب ةورع نَع ةفدَحُي ناَكريرلا تْحَمَس : لاق .٠ ٍميكح يبأ

 نكي مكو «ةَرجاَمابَرهظلا يِلَصُي © هلال وُسر ناك : لاق . تبان نبا

202 
 اوُظفاَح» ترك :َلاَق اًهنم 8 يبل باَحْصأ ىَلَع دش ةآلَص يلصُب

 اَهَدْمَيَو «نيتالص اًهَنْبئَدِإ :ل اَقَو اكو .«ىطسولا ةالّصلاو تاّولّصلا ىَلَع

 نينالص ٠

 نع «َةَداَنْكْن ع ٌقبعش اًنيدَح ءِرَمَعَج نب دمحم انئدَح - ؟

 هسا هكا هماعر
 تيانئنْبدْيَرو صاَعْلا نبا ناك : لاك . تلصلا نييك نع «ريبج نب نوي

 سا عا
 هللا لوُسَرتْممَس : :ديز َلاَقَق . ةيآلا هذه ىَلع اورق «فحاّصُملا ناك

 اسكر امك :ُرَمُع لاَ بلا مُجرد هيلا و خيشلا : لوي

 َلاَقَق (كلد َهَرَك هَنَأَكَف :ةَبعش لاَق) اهينبتكأ : :تلق ل هلل َلوُسَرتْينآ هذه

 ذكو ىَنَز اذإب الا نآَو :دلُج ْنَصْحُي ملاذ عيلان ىَرَت آلآ :رَمْع
 سا عاش

 . مجر نصحأ

 تعمم :لاَق .ةبعش اَنكدَح ءرَمْعَج نب دمحم اًنيرح ١8#

 راَسْيَنب اميل (184/ تغمس : َلاَق . لهاا رجالا َنْبرْصاَح

 صخر «ةَوْرَمب اهوُحبذك ةاش يف بَ اينذ نأ « تباك نب دير [نَع] هند

 . اهلكأ يف ف يلا
 ْنَع «'يرطزلا نع ءبئلذ يبأ نبا نَع ءرماعوُبآ اند ١

 بلان « تيا ديو دي نب هجاَخ نع ء(ركي) بأ نب كلما دبع

 للكتفمل 1 ةة4 ل1 ةئت 1م :سظنا] ٌراَلاتِّسص امم اوؤَّضَوَن : :لاَق ف

 مل

 ١١8 يتربْخَأ تبان نب يدع : :َلاَك . ةَبعش انكدَح ره انكدَح «

 «دحأ ىلإ جرح هللا لوران «تياك نب يَ نَع يزينها دْبَع نع
0000 

 لوقت ةكرف ٠ نيتكرف ال هللا لور باح ناك همم اور انج

 َنيقفاَنَمْلا يف مُكَلاَمت جو رع هللا َلَوئاَف .آل كو : يلي

 ُداّثلا يفت امك ثبتْلا يمان يطال : اقف هلل لور لامك 4(

 ملوألم كلوا للكتك للكتح :رطتا] . ةّضفلا تْبَح

2-0 0 

 وسلك يفتن نأ َلاَق . . تيا دين + حلفا يربك

 يف" جر أف «نيئالو ا امير ريكو «يئالكو اًنالك دمحَتو « ينالوا

 ًّ راسو
 لك ريد يف اوبس ان 9 هلو مك : كَل يقك راصْألاّ م ماما

 اًمْسَخ اَموُلَمْجاَف : لاق .مَعَن : : همام يف يراّصنألا : لاق ؟اذكو ذك ةالَص

 ىَلَع اَدَغ َدَغ َحَبصأ املك . َليلهتل هيف اوُلمْاَو «نيرشعو اْسَخ «نيرشعَو

 159م :رظنا] . اوُلَعْفاَف : ا هللا لور لاَ .هَربحأَ 8 يبل

 تبكي ديد ثيدَح
 5306 7 تداعب 5 سك دك

 مع

 نع :ةيرضرلا نَع ؛ مم اني « قالا دع نكح - 51 ا/

 ف هّللا ل اول بشكأ تنك : :لاَك . 'تباك ني دْيَدْنَع بْيوُد نْب ةصيئ
00000 

 ليس يف دوُدهاَجسْلاَو نيِسْؤُملا نم نوُدَعاَفلا يوتسيال بكا : َلاَقَ

 داهجلا بحأ ينإ هللا َلوُسَراَي: لاق ٍموُنْكمم ["نبا هللا دبع ءاَجَن هللا 1 66

 :ديز لاق . يِرّصب ب َصْدَو « ىَرتْدكو املا نم يب كلو هللا ليس يف

 :َلاَقَق « اًهَضْرَت نأ ت يش ىّتَح يذخ ىلع اك هللا لوس ذخت تلق

 َنوُدهاَجُمْلاَو ءرّوُضلا يلوأ ريغ نينمؤمْلا نم نوُدعاَْلا يوتسيألا» بكا

 . هللا ليس يف
 نباَلاَك . حلاص نع« «يبأ اَنئدَح «بوُقَْيانكدَح - "16

 متل يوما: لل «اهدعانلا دس لس يَ باهش

 هكد

 ل . هرقل ووجب هلع را هلل نر ثا ب

 سا
 مماس يصر هااسا رو
 5 :لاَق ٠ تيان ديس وفرع طن

 «ةَبنلا ةليللا سان ٌرثكَك : :لاك ؛هَنالص دجنسملا لأ عمَست سك هليل 4 هللا ا هس
 ما الدم ويشن هلا هس ع ص

 :لاَق .٠ نوحي نوُسنأَسياوَُعَجَف هللا لور هتئوص ْمهْبلَع يف

 انآ ت يش ىّتَح وَُتصَت يذْئابْمتلزاَم لاَ 8 هللا لور مهل َمّلَط

 يف ملا ةالّص َلَضْفِإو اه مف ام ْمُكيلَح تب ولو «مُكيلَح بكي

 [11416 :عجار] ةيوتكملا ةالَص لإ هيب

 يامر راةإق يو
 ةَبقع نع «بنذ يب أنبا اًنكدَح َرمَع نب نامْثع اًنئدح - 5

 تباك نب دز نَع « ناي نب محلا دبَع نب دَمَحُم نع «نَمْحَرلا دْبَع نبا

 :رظنا] . داس | مهئاينأ روب اوُذَحَا دوما هَللا نمل لاَ هللا لوس

 [51557 لاول

 هلم ٠. . بلذ يبأ ]نبا انآ ءورَمَع ْنْب كلما دبع نئدَح - 10١"

 5194١[ :عجار] دوُهيلا هللا َلَئاَق : :َلاقُهَنأ الإ

 يبأ نب ديزيانئدَح «ةَميهكُن با انكدَح «ُنَسَح انكَدَح 17
 وسر َدْعَنْحَناَمتي لاق ٠ تبا نبا دير نع «ةساّمش نبا نَع «بيبَح

 ؟ماّنشلالاَياَم : تلق . ماشلل ىبوُط « ماشلل ىّيوُط : لاَ نيح موي هللا

 [هدعب رظنا] . (18/ه)ماشلا ىَلَ اهتسنجأ وطسايةكئآلَمْلا : لاَ

 انك :بوُي نب ىَبحَي انآ قاس ب ىَسياَدَح -15*

 تباكَنْ دير ةربْخأ ةَساّمش نب نمر َدبعأنأ «بيبَح بأني ديزي

 ىَيوُط : لاق ذِإ «عافرلا نم نارا هللا لوُسَر دعنا : لاق

 ٌةَطساَب ِنَمْحرلا َةَكَتلَمَنِإ : لاق ؟هّللاَلوُسَر ايَكلد ملَوَليق ءماشلل

 [هلبق ام عجار] .اًهيَلَع اهَتَحْجَأ



 يع نب قاَحسإ اننَدَح 4

 آ ؛تباكنب دنع «ديعس نب رسب ْنَع « يربي ةبفع نب ىسوُم لإ

 ديالا يف مجمل لل

 « يبأ ينرتخأ لاك. واقع ديس ياخ - 6

 يَئدَجَس ترق ةلرأ ملأ : ناَوْرَمل لاق بوي ايآْؤأ تباكَنْب ديد

 [508440 :رظنأ] ٠ 1. فارغألاب ايف أرَ 8 يل تيآر «برَْمْلا

 نع نق نام سةر نانا فلاحا

 نَمَبْل لبق ملط ف هلا لوُسَرنأ تبث ِنْبِدْيَرْنَع «كلاَم نب سنآ

 ب َلاَقَك . اَذَك لبق نم عّلْطاو ؛مهبولقب لب مهلا : َلاَقَك
 رم

 . اندم اًنعاَص يف انك كلرايو  مهبوُلقب

 ناَنسابآت عمَس : :لاَق. َناَمْيلَس نب قاَحْسِإ اننَدَح - 7 /

 يف عك : :لاك. يمليدلا نْبا نع ؛ 'يصلحلا دلاَخ نْب بهو نع تدَحُي

 لوسر تعمس : َلاَقق هبلَأَسَف تباك نب ديرتي ءرَدقلا نم يش يسفت

 ري مُهيدَمَل .هضرأ ل طأو هتاواَمَس لطأ بدع هللاَنأْول : :لوُقي © هلا

 َناَكْوَلَو «مِهلاَمحأ نم اربح ْمُهَلهَِمْحَر سناك ؛ :ْمُهَمحَرْولَو مهل ملا

 َكْئم ُهَّللا هكا« هللا لبس يف تق اَههذ دحأ لجل فم وأ ءدحأ لَ دلل
 مى هم
 مل ةلاطخأ امو كفيل نكمل كَ امن َملعََو ءرّدقلاب نموت ىتح

 [21957 :عجار] . َراَّتلا َتْلَخَم امري ىَلَع تم نإ نو «كلبيصيل نكي

 رمق مع
 دبع اًندَح «ةَميِهل نبا انئدَح « ىّسوُم نب ْنَسَح اَنئدَح - 4

 ع ملمع
 َلآْت ربْخأ ةَضِئاَعنإ لوفي ٍبيْؤُذ نب ةصيبق تعمس : لاق . ةريبه نب هللا

 .اًهّنوَُصُي اوُناَكَ ءرصَمْا دب نيتعكراَهدْدع ىَلَص هلل وس رأيا

 2 تباث نب دير لاَقَف :ةّصييق ةصييق َلاَق

 ريجهب 8 هلل لوُسَ اونآ بارألا نم اسانأ أل كلذ ناك امن «ةّشئاع نم

 دع مك «نيتعكرلَصُي مو رهظلا ىّلَص ىّتح « مهني هنولآس اودع
 رطل دن َدْمبلَصُي مَلهئاَرَكذَ هني ىلإ فرصناكَرصمْلا ىَلَص ىَتَح مهين

 م ع اعدل ع ل
 رم 8 هللا لوُسَرب ملأ نت هشام هللا رفعي ءِرْصَحْا دعب امهالّصَق ؛ نيش

 [هدعب رظظنا] . صَل دي ةالّصلا نع هللا لور ىَهن «ةّشئاَع

 هّألدبَعْنَع ؛ ةَعيهل نبا انئدَح «قاَحْسسإ نب ىَبحَي انئدَح - قلدتخلا

 . ريمزلا لآ ت ربخأ ان شئ ةَشئاَع نع «بْيَوُذ نْب ةّصييق نع «ةريبه نبا

 [هلبق ام عجار] . انعم َرَكذَ

 ينئدَح «َقاَحْسِإ نبا ِنَع 0 1مل

 ساس ساس

 ["1945 :رظنا] . لوط

 ينُئدَح «َقاَحْسإ نبا نع « « يبأ اَنئدَح بوعي انثدَح - 5-6

 هللا وسر لاَ : لَك .٠ تباك يَ ين "جراح نع "ير

 قف . 1 :رلفتا] .| اَهحالَص ردي تح َةَرَمّنلا اوعي يال: 2

 نَغ «سنكْنَع اق 7 ءنافَع اًنْئدَح -7

 السا ىلإ جرم َلاَق ٠ قف هللا لوس مَمَرَحَسَت هلأ «تبات نْب دي
 سام ماش

 ألواح :عجار] . هيأ نسمح ةءارق ٌردَق : : لاق ؟كللَذ نيب مك : : ديزل تلق : :لاَك

 يبأ نع واد انكدَح «"بِيَمو اَنئدَح اع اَنئدَح 1461
 5 اًبَطْخ َماَق 8 هّللا لوُسَر يكون امل : لاق .٠ يرُحْلا ديعس يبأ ْنَع «ةَرضَ

 ماس م م 2 م هم -

 نون 5 نإ : نياكي (187// لوين ْمهْنم لَم ءراصنألا

 نأ ىَرَتَك ءاّنم الجر هَتَّمََرَك مك الجَر لَمْغتسا اد ناك و هللا وُ

 همم نصوم 000 معا عا
 ُءاَبطُح تَمَبَتَك : :لاَق« ءاّنمرَخآلاَو مُكنم امُهَدَح ءنآلُجَرَرمألا اذه يل

 َناَك ك8 ِهّللا َلوُسر نإ : َلاَقق تباك يدير َماَقف : لاق. كلك ىَلَع راّصنألا

 امك «ةَراَصْلأ نحو «نيرجاهملا نم ثوُكيْمَمإلا منَ «نيرجاهمْا نم

 انيس باي لا لاققٍرْكبوُب مك . كف هللا لوُسسَر َراَصْنأ انك

 َكلئَربَغْمكَمْْوَلهّللاَو :َلاَكّمُت .ْمُكلئاَكَتّيكو ِراَصْنألاَرَشْنَ
 . مكاتحلاَص

 يبأ ْنَع ءنَمْحّرلا دبع انكدَح «دْواَنْب املس انئدَح 4
 8 يلا مدقاسََُنأ «هربخأ ادبَرهاَبآ ءدْيَز ِنْب ةَجراَخ َْع 0 ”دانؤلا

 لوُسَر اي : اولا. يبا طات يلا ىلإ يباع: در - ةيدَمْلا

 م هم عكر مد
 ياك .دوث باك يزل لقوا بلا كل بحضأت روس

 يب اتئرَماَم مها [مل[ْت سلع : دير لاق ٠ يباَتك ىلع دونم ام للاو

 بيجو هبل اوبك اذإ مه هل أرفأ تنكو قدح ىَتح لب ةرشَع سَْح

 [510007 ,51400 :رظنا] .بَتك ا هلع

 مهرب هسا
 7 نع ؛دانزلا يب ان اكَح واتش نعي اني 110 ١-

 1 :عجارإ. وك

 لص اس اسر ع

 َنَع ُقَداَتَق اَنْكدَح ءٍماّشه نع ءديعّس نب ىبِحي اًنْئدَح - 71965

 عع
 . ةئيدمْلا همدقم

 [51414 :عجار] . تبان نب دير نع «ءسنأ

 «سنأ نع ةَداَتَق نع «ٌماَمَه انآبْن :لاَق .ديزيف .(م) -75161/

 [51414 :عجار] . تبان نْب دير نَع

 .ةيآ يسمح لجل ًَرْفَياَم اًمُردَق : :لاَق ؟امهَنبب مك : :تلقك ةالصلا تم دجْسْلا ىلإ اكَرْخَو اق هلا لوم ارحَسم لاق تبا نب دير نع «سآ نع ذاق ْنَع «يناوتسٌلا اند «عيكوو . ل 8

 لل مس ل
 وحن :َلاَق مهني ام ردَق َناَك مك : ديزل تقف : هئيدَح يف ديزيلاَ

 [؟1414 :عجارإ . .ةيآ يسمح نم

 «سّنآ نع َةَداَتَق نَع «يئاوتس لا انئدَح «عيكو اَنئدَح - 01

 يي اشك ا هلل وشمر تاك لاَ. تبان نب دْيَز نَع

 رقي ام ردك َلاَق امه َناَك مك تلق تلق هُةآلّصلا تمي ءدجَْملا

 [51418 :عجار] .ةيآ يسمح جرا



 دنع نب بسلا نَع ديرب يك انكدَح ميكو ان

 ناك : لاق تلو تار سلال تاكو فاعل هلل

 ةيزئارغ .بنذ يلا لَك هي كو كَ 5-06

 تارك: لاق . تبان نب دير نع راسي نب ءاطع نع ؛ طيس نب هللا دبع نبا
 ساشا ساس

 ه كاس
 .اهيف دجْسي ملك (مجّنلاَو) ف هللا لوُسر ىَلَع

 [؟1407 :عجار] . هللا لوُسَر َدْنع تَرَ : ديزي لاق

 نع ءدل يبن دس نب لاذع اح «عيكو د ١7
 يبأ ملاس

 دع سال
 هلوُسُر لاَك : لاق . تبان نب دْيَز نع «ديعس برب نَع « ءرضْتلا

 هم كرد
 ماع ع

 [؟1416 :عجار] . ةيوتكمْا الإ هني يف ء ِءَْمْلا ةآلّص لّضْفأ : : هللا
 سه را هسا

 .(ح) بْنذ يبل نبا اًنئدَح ءورْمَع نْب كلما دبَع اَندَح - ١و6

 ملإل رب هزي سهرت ل
 ءِنَمْحرلا دْبَع نب ةَبْقع نع « «بذذ يبأ نب انآ «رمع نب ناَمْعو

 . يبدأ «تياكِنْبدْيَزْنَع «ناَيوُت نسب نَمَحرلا دبع نب دمحم َنَع

 مو مام اس سم رع سوا
 مها روق اوذَحا (دوهيلا هللا نعل : نامثع لاقو) .

 هم هك مالق مم
 دويل هللا لت : لاق

 0[ :عجار] . دجاسُم

 رى صرع لع
 نبا نع ءاَنيلَع مالُمَأ نايفس اًندَح «ِنَمْحرلا دبع اندَح - "هك:

 8 هلا لوُسَرانأ ؛تباكأ ندي نَع «لجَر نَع ؛ « واط ْنَع ؛ حيجُن يبأ

 [11944 :رظنا] . ثراولل ىلا لَعَج

 نبا نَع « ٍمفاَنْنَع «كللاَم اندَح ءِنَمْحّرلا دبع اًندَح - 16
 ما ملل
 نأ ةّيرَعْلا بحاّصل صخر 8 هّلاَلوُسَر نأ ؛تباك نب دْيَز نع «رمع

 [11414 :عجارإ] . (1/6// ]اهرب همي

 ْنَع «َقاَحْسمإ نب نَمْحرلا دبع انندَح «ليعاَمسإ انئدَح - 51و65
0 3 

 نْبةورُع ْنَح ءديلولا يبأ نب ديلولا نَع ءراَّع نب دَمَحُم نب ةييع يبأ

 مع هلو انآ جيدَح ِنْب مفارل هللا فَي : تيباك نب دير لاق :لاَق .رييزلا
 روس سيم

 اذه َناَك نإ : قل هللا لور لاق التت دق نجر ىتآ مَنِ «هنم ثيدَحلاب

 اورْكُيأله كوك فار عِمَسَم : َلاَق . عراَرمْلااوْرْكُتآالَف كاش

 للؤكا :عجار] . ٌعِراَرَمْلا

 ِنْب ورْمَع ْنَع ؛ُةَبعش اًنئدَح «رّفعَج ْنْيَسَحُم انندَح - فلست

 هّللا لوُسَرْنَع يرد ديس يبأَنَع «يئاطلا يِرتَبْلا يبأ ْنَع رم
 ل عهقع

 اَهأَرَق :َلاَق . (حققلاو للا مت اج انإ) : ٌيآلا هذّهْت لَ امل : :لاَق هنأ ف

 :لاَقَو ويح يباَحْصَوانآو ري ريح ساّنلا : اكو اهمتح ىَتح قف هللا لور

 ُهَدْنِعَو «َتبَذَك : ناَوْرَم هل َلاَقَف .ةَّو داهج نكلو . حلا دب ةرججه ل

 وُبألاَقَك . ريرّسلا ىَلَعُهَنَم نادعاَ امه « تيكن بيو يدخن فار

 1 اًكَلَق ُدَي م
 سل يرضي ردا اوم هلع مكر ةلائدحل نآَدَه وَ يرحل ديعَس

 [11184 :عجار] . قدص : الك كلذ ايل

 « يترَبْخَأ تباكنب يدع : لاق . ةيعش ايدج هب اًندَح - - "154

 دّحأ ىلإ جرح قف هللا َلوُسَر نأ ؛ تبان نب دير نع ءَديِزينْب هللا دبع َنَع
 سام ماش

 تباك نب دير ثيدَح

 ياك :

 رمسشرب سو
 ةقرف ٠ يق مهف 8 للا لوُربَحْسالاكت هم اوُجَرَخ ماجر

 سا رع مم يو

2 

 اوُقت ةقرقو «مهلتتب : لوقت

 :رْهَبلاَك 09 : َنوُنوفَي اقيرْكو «مِهلْتعب : َنوُلوَُي اقيرَك «نينقرف

 : 8و هللا لور لاَقك . 4نّيطَنقفاَسْلا يف ْمُكل مق لجو رَع
 هم سا

 [21996 :عجار] . ةّضفلا َثّبَح راثلا يفت اَمك ؛ ْتبحْلا يفتت اهنإو

 مهيفْساّنلا داك :رّمتَج نبا لاقو) ٠ ل ل

 هللا َلْرْئاَ

 ةَيط اَهّنِإ :

 َرَكَذف َديِيَنْب هللا َدْبَع تغمس : : هيف َلاَكوَناَفَع ءاَنئدَح 8 ١-

 . حاَّجَحْلا نب تاك اَنئَدَح رفع (كدَح) يثق اَندَح - "1

 اَمَو :تلق . ةَرياَخُملا نَع ف هّللالوُسراَنآَهَن : تياكْنْب دير لاق : َلاَق
 عسسل ل
 [71914 :رظنا] . عيري وأ تلو «فضصنب ضلي : لاق ؟ة :رباخملا

 7 ْنَع ءدنه يبأ نب ديعَس ْنْب هللا دبع اَنئَدَح يم انيدَح 5”

 َرَجَتَحا : لاق . يراصألا تبا نب دين ْنَع «ديعّس نب رسب نع ءرضّنلا يبأ

 ليلا نم جري هللا لور ناكو «ةرْجَح دجْسمْلا يف اقف هللا لوُسَر

 «ةليلكيث رثكم- الاجر ينعي - هتآلصبهَعَم اوّلَصَف ٠ اًهيف ينصب

 اوُحَنسَت 8 هللا وُسَر مه ْرْحَي مَ يلابللا نم لب ناك اذ ىَتح

 َلاَقق :َلاَق «٠ انضم لف هلل مهجر لاك . مهتاوصأ اوعقرَو

 ْمُكْيلَع بكيس انآْت نط ىّنَح «مُكَميص مُكب لازم “سانا اهي مهل

 ٌةالّصلا آلإ ءهنبي يف مْرَمْلا ةآلّص َرْيَخ إف ؛ مكتبي يف ةآلّصلابْمُكيلََ

 91416 :عجار] . ٌةيوَتْكَمْلا

 هلا م ةمرا
 يبأ ب نَمْحرلا دبع اَنْ ءدواذ نب ناميلَس اًنئدَحح 5-5

 يللاَق :كاَق . ٍمُكَحْلا نب َناَورَم نَع «هيبأ نع «ٌةورع نب ماشه نع ءداّنزلا
 يذلا بما يَدَس يف ةءارقلا تتح هليل ةلرأ ملآ : تباث نبدي

 :رظنا] : نييلوطلا ىتوطب امها يل 85 هللا لوُسَر ناك نإ هديب يسن
 مرقم الشمل

 وا ةر
 تباك نب يدع : َلاَق .ةبعَش امدح نافع اًنئدح ١9137

 كَ لاَ . تبائْنْب دْيَز نع ءديِزَيَنْب هللا دع تْعمَس : لاق . ينّربْخَأ
 ساما م

 ُباَحْمأَاَكف ؛هَنَماوُجَرَخ سان عج دُحأ ىلإ  هّلاٌلوُسَر َجَرَخ

 يبا َلاَق) .آل : لوُشَت ةقرفو « مهل : لوُقَت ةّكرف « نيِتَكرف يق هللا لوسَر

 لّرئاك :ٌرْمَيلاك .«آل :نوئوُمييركو ٠مل :نوُلوَقَي قرف اناكف :رثعج
 . «نّْيتف َنيقفانمْلا يف مُكَلاَمَقل : تلزنف «َنيقفاتمْلا يفمُكَل امك : :هّللا

 تب راَنلا يفت امك تبا يّئاَهّنو يطا : 8 هللا لور لاق

 [؟ 19178 :عجار]. ةّضفْلا

 «يّرلا دّمَحُم وب َّمَحُم نب (18// 9 ]ضي اًنكَلَح ١4

 ”بْدْيَب لاق :َلاق ٍجاَجَحْلا نْب تبان ْنَع- اقرب نبا ينعي - رفْعَ ْنَع

 ؟ةَراَخُسلا ام ؟هللبقو : َلاَق . .ةرياَخصْلا نع قف هلل لوس اَنَهَت تباَن

 .عجار] .اًذَه هاّبشأب وأ « عرب وأ « ثلث وأ «فصنب ضرألا َدحأَتنأ :ّلاَ

 اةقحنف



 مسه اسك رم

 نب يدع نَع ٌفبعَش اًنئدح رفْعَج نب دمحم اًنئدَح - "هام

 هذه يف : :قدلأ تيا نع حيه لادن تبا

 عج َلاَق ٠ 4 وُسك امي هكر هللاَو نيف َنيقفاملا يف مُكَلاَمكٍِ : يا

 :َنوُلوُقَي قير « ءِنييترف مهيف سانا َناَكَف ف يَا باَحصأ نم سان

 َنيقفاَسُسْلا يف ْمُكَل امك آلا هذه تلك : لاق .آل : َنوُلوُعي قيرو «مُهل

 َتَبَحْراّنلا يفت اَمكَثبَحْلا يفّئاَمنإ ٌةَنيَطاَمنِإ : :َلاَقو 4نيتتف

 [7197 6 :عجار] . ةّضفلا

 سا رو هرم
 اتق َنَع انه انَدَح «دوسألا وبأ دسأ نب زهي اند - م

 مث :َلاَق قف هللا لوُسرمَمَرَْسْممْنا ,تياك ِنْبدْيَنْنَع سن ْنَع

 7 ؟للك نياك مك : : ديزل تلق : *سْأ لاك «ةالّصلا انين ىّتح انجرح

 [1 ١518 :عجارإ. ةيآ يمس وأ «ةيآنيسمَخ ةءارق رد

 مثمرة لشو
 نع « فات ْنَع «هللا ديب انئدَح « دبع نب دمحم اًنئدَح - - 71

 اياَرْلا مب يف صخر هللا لوُسَرانأ ؛تباك نب دْيَنْنَع ومع نْبا

 701404 عجارإ اليك اهصْرَحب

 نعل «هللا دْبَع نب ركبوبأ انئدَح « عفان نب مكَحْلا انئدَح - 719 ْ

 جوز نَع ؛ «لُسُهنأ ,تباك نب دير نع ءدشارو ةَرْمَصَو ةيطَعَو لوُحْكم

 ين ملكه ' فلنا تخحألاو «فصُتلا جوّزلا ىطعأق «بآَو مأل تخأو

 .كلاذب ىَصَق هللا لور ْرَصَح : :َلاَمَف كلذ

 اذه تدحو :لاق .هّللا دْيَع انثدح -5-08

 انآبنآ « عفان ْنْبمَكَحْلا انئدَح : :هدي طخب يبأ باتك يف ثيدحلا

 امل : :لاَق ٠ تبائَنْب دير «دْيَ نب ةجِراَخ يتربخأ «'يرطزلا نَع ؛“ بيعش

 يلامس تلك ذك « ٍباَرْحألا ةَروُس نم آت د «فحاّصَمْلا انْخَسَن

 ياك بئر عملا دحام اقذجأ ملك اَهُنَْسَتلاَف ٠ اًهيأرْتي#

 َوَح هللا“ لوك ٠ ءِنيَلجَر ٌةداَهَس دئداَهَس يف هللا ل اوسر لعَج يذْلا «يراّصنألا

 :رسظتنا] (هيلَعهَللااوُدَماَع اًماوُقَدَصلاَجِرَنيِسْؤُمْلاَّنم)٠ لَجَو

 [؟لةة 11ش

 ماع مرجع لاو

 يبأ نبا نع ؛ « جير نبا انثدح رفع نب دمحم
 :هك لاك تباك ب ديزانأ هربخأ ورم اذأ «ريمؤلا نب ةورع يتربخأ ٠ ةَكْيلَم

 ايف ريك هللا لوسر تير ذك ؟روسلا راصقب بلا يفر كارأ يل م

 7 .نيلرطلا ىلوطب

 :عجار] .فارعألا : :لاق ؟ِنْييلوُطلا ىكوط امو اَمَو :ةَكْي كلم يبأ نبا لاَ
 ا

 انكلَح 3-5

 نب نع ليقع ينكت «ةنيلاكح بَ انَدَح ١-
 نب نمْحرلا دْبَع نب ركب يبني كلملا دبع يِنرَبخأ : َلاَقُْهّنَأ ءباّهش

 ساهم مدو
 نبدي ةابآنأ هرب يراَصنالا دز َنب ةَجِراَحألآ «ماشه نب ثلا

 :عجار] .راثلا تسمم امم اوْؤضَوَت : : لوي #8 هللا لور تغمس : لاق تباك
 مام

 اةفئلفل

 تبان يدير ثيدَح
0 

 امر

 «باّهشنْبا انثدَح « ميهاربإ |انئدَح « لماك وأ انيِدَح - 5

 ةروُس مهيأ ت د وشي تباك نبدي عمس هنأ «دْيز نب جرا يتربْخأ

 ريمو م مام
 ءاَهب ارث 8 هلا لوُسَر عمسسأ تلك الك فحاَصمْ نست َنبح باّرحألا

 نْب همي َمَماَهتدَجوَ هُتْسَسَتلَ لع هَّللُدَهاَعاَماوُقَدصلاجر»

 [؟19104 :عجار]. فّحصُمْلا يف اهتروُس يف اَهتْفَحْلَ تبا

 نبا اَمدَح دعس نب ميهاَريإ انثَدَح «لماَك وأ انندَح - 0-0-0

 ركبوا لإ لأ : لاق . تباك نب دير نَع « قابلا نب دبع ْنَع «باهش

 «تباكَنْبدْيَراَي :ركيوبأ اكو ٠ ”سلاج هع رم اذ مايل

 .ةلف هللا لوس يحَولا بكت تكدك سهما ؛لقاَع باس مال كلِ

 لايام ل لت ينك لا : ديزل تا

 خيول زيا خلو 0 هزات لع

 هَرَمْعَو رك يبأَرْدّص هَل حرش يذّلاب يِردَصُهَللا حرش ىّنَح يساري

 [91 :ركب يبأ دسم يف مدقت] . اًمُهْنَع ؛ هللا يضر

 « حجت يبأ نبا نع ,ناّيفس اَنَبنَأ « قادرلا دبع اًئدَح - 585

 ىلا َلَمَج هللا لوُسَر نأ ؛ تباك نب يَ « «لْجَرنَع « سواط ْنَع

 1 عيا ارم يذّلل ىَرْمَعْلاَو ءاهبقرأ يذل

 2 را هل
 .جيرج نبا اَنأنأ : لاق .ركب 6 نباو قالا دبع اد - تكا

 ”مم اع ءريددو رسولا »ع ل دك يل

 «رييزلا نب ةورغ ينربخأ : لوُشيثدَحي
 برْغَمْلا يفارق كلان : تاكيد يللا : لاَ . 0000

 ىّلوط بِما الص يفر فيا هللا لوس الك ذل ؟لئَماراصقب

 :عجار].فارغألا :لاق ؟نِييلوُطلا ىّلوُط اَم :ةَورعل تلق :َلاَق

 اةقيلفي

 رماص ما سون

 ِنَع هِرَْعَم باك يفت آر : :لاق قالا دبع اًنكَدَح --
 ٍنَع «تباك نب دي نَع ؛ةَجراَخ ْنَع ءرْكَي يبأ نب كلما دبع ْنَع ؛ «يرهزلا

 1١594[ :عجار] راَلا تسمم ءوُضولا يف ايلا

 ءراتيد نب ورْمَع ْنَع ٌرَمْتَم انئدَح « قاررلا دبع اندَح - -7<١ة3ا/

 هّللاٌلوُسَر َلاَك :لاَك ٠ تبان نب دير ْنَع «يِرَدَملا رجح َنَع ؛ سواط نَع
 ساما ما م

 [ ؟414١ :عجارإ . ثراولل ىَرُلا هم

 جُيرج نبا انآبنأ : الاق . ركب نباَو ”قاررلا دبع انندَح ١1984"

 .(ح)

 «هريخأ اسواط نأ «راتيد نب ورَمَع ينربخأ « جيَرج نبا انآبْأ «حوَرو

 همم سا م اووع علم سمق سو رعبا عب
 هّللا َلوُسَر لاق : لوُشَي تباكَنْبدْيَ عمَس هنأ «هَربخأيرَدَمْلا رجح نأ

 [11414 :عجارإ . ثأريملا يف ىَرمُملا :

 نِيَرَصُم نع «حايراَندَح ءدلاَخ ْنْب ميهاريإ انئدَح -8
 ماهمع»

 ِنْبدْيَزْنَع «ّيِرَدَمْلا رْجَح نَع « سواط نع ءرايد نب وسع ْنَع «ابيبح
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 ليَسقب قرأ تقاويم :8 هللا لوُسَرَلاَف : :َلاَق .تب

 ١ [هدعب رظنا] . ثاريملا

 ني وِرْمَع ْنَع « لبس ْنَع «ثراَحْا نب هلا دبع اَنَدَح -

 َلاَق :َلاَك .تباك نب دْيَز نع ؛ يِرَمَمْلاِرْجُح ْنَع ؛ سواط نَع «راَد

 نق اول ةئَمَموماَحَ هرم يه ىرط رغم: 8 كلور

 نع ؛ «يِرْهْرلا نَع تشم نقيل قرنا فلحطلا

 راه يي
 قكافحاّصملا تيك امل لق تبادل غال ديوب:

00 00 9 

 اك لاق «اليدت) ىلإ يع لواحد اجر نمل

 .نيلْجَر اهب هداَهَش 2 هلال وُسَرَراَجأ نيته اذ ىَعدُي مير

 [؟14176 :عجار] . 52 عم َنيَفَص موي : لتقو : يرهزلا لاَ
 مو هرو هع

 بُصَو نع ؛ «يناييشلا ناس يبأ نع ؛ ٍماَمت نب نآرق انئدَح ١

 ُهَنِإ :هلاتلتت ٠ ٌبَنَك نبأ تأ : لاك .٠ يمليدلا نْبا نع «يصئحلا

 بهذُيأهَللالمل تيدحب يكرم نأ ب حأق * يش رق ّنم يسذن يف مك

 ضرألا َلْطأَو تاَومّسلا لهآ بلع لَجَورَع هللا نول : لاق ٠ دجأ ام ين

 نم ارْبَخ مُهلٌه حر اتناك ؛ «مُهَمحَرْوَلَو مهل ملاط يَوْمَ مهيد

 مم بة ضع <
 رّتقلاب مْ ملم هللا ليس يفتن هذ دلك د خأ اك كو «مهلاَمعأ

 انمار لالالا ظني مز لداسل نال لك

.2 
 اكدت

 َدَبَع يقلق . هَلأسَتُم تنل هلل هلع يحل يقاتل

 . كلذ 5 لم هلَلاَقَك ٠ هللا

 5 م يديها
 .كال لل لق ناين قدح يقل

 هّللا يبت ْنَع فئَدَح ُهّنأ آلإ كلذ َلْثم هل لاق تبا َّنْب دير يقل من

 00 [ل1ؤ97 :مجار] .

 .نيكرل نع ءاليرش انئح ير دمخأ وأ َح- 110

 م6 نيت مَعَ كرات

 رمل بع

 0 /ق)زل تو . يلو هل باك . نيب

 0141١[ :عجارإ هيي مرج

 ْنَع ؛يرْطُرلا نَع هرَمْعَمْنَع ؛ىلعألادْبَع اًنندَح -45

 اًمماوُمصَوَت َلاَك 8 هللا لوُسَرنأ ؛تباك نْبدْيَبنَع ءدْيَر نب ةجراَخ
 ساما م

 [7 1514 :عجار]. راَثلا تّسسَم

 9 نع نب ىيحي وراه نب كيري «عفات ْنَع «ديعس ْنْب ىَيحي انأَبْنَأ «نوراَم نب ديزي انئدح ١١6-
 ميم اعل -_

 يف صخر هللا لوُسَر نأ «تياكنبدْيَن يتربَخأ : لاق .رمع نبا [نع]

 [91414 :عجار] ٠ يطال هلك رمت اهصرخ لمبدأ يَا

 معا ةس إلا

 000 تباك نب دي ثيدح
 مم مل

 نبا نع ٠ فان نَع « قاسم ان ديزاد - "15

 «ةَلفاَحسْلاَو ةئباّرمْلا نَع ىَهّت 8 هّللاَلوُسَرأنآ ؛تباك نب دْيَنْنَع مع

 1156٠١[ :عجارإ اًهصْرَخ ثم اهون اًنأرعلا لهأل صخر لإ

 نع «يريرجلا دوُعسم وأ انآ «نوُراَه نبدي اندَح - 51 1/

 لور مَماَنك لاَ . تباك نب دْيَز نَع ؛ «يرْدُخلا ديعس يبأْنَع «ةَرضَن يبأ

 رو هدو
 هب َتَداَحَف ؛ هتلخَب ىلع موري هيف «ةَئيِدَمْلا ناطيح نم طئاخ يف اقف هلا

 ياماما
 الجر لاق ؟ريفألا هذه باَحّنصَفرْعيََم : لاَقَف ٠ .ةيفلث نأ تداكو

 هللا ٌتوَعَدَل اوُنكاَدَت ال نأ الو : لاك . ةّيلهاَجلا يف اوُكلَمموَ هللا لوُسَر

 ِباَدَع نم هّللاب اوُدَوَعَت : :انل َلاَكَمُت «ربَقلا باد ْمُكَعمْسيأَلَجَورَع

 ةنثف نم هلا اونو : لام . مم بلع هلو :اَنلُق .٠ منهج

 :لاك مك «لاجدلا حبسَملا ةّف نم هّنلابُدوُمَت انف .لاجّدلا حملا

 :لاكمُش هْبَقْلا بدع نم هللابدوعن : 576 .وْبقلا باد م هللا

 رياعج رم ع
 اًيحَمْلا ةنف نم هّللاب دوعن :اَنلِك «تاَمَمْلاَوايحَمْلا ةنثف نم هّللاباوَُوعَت

 .تاَمَمْلاَو ممل

 نب ريك نع ءدَّمَحُم نع ؛ ٌماَشِهاَنَدَح «حور اًنئدَح - --4

 نال ةالَص لك ريد يف حبست ذأ اكرمأ : لاَ ٠ تبا نب دْيَز نع « حلفأ

 َنينآلكو اَمَيرآَرَك و ؛ةديِمْحَت َنينآلكو انالك َدَبَحَنو ؛ةحيبسُت نيئآلكو

 :ةحييست يثآلكو ثآلكب مترمأ : َلاَقكٍمانمْلا يفجر ىأَرَ : :لاَك .ةريبْك

 للا ان مُكَمَجْولَ «ةَريِبكَت نيثلكو عبو «ةَديمَحَت َنيئآلثو ثآلكو

 مارد : لاَك ٠ 88 يل كلذ تَرَكَ «نيرظعَو اًمْسَح اَموُمََجَ

 لوم .عجار] . كلذ َوْحنْوأ ,اوُلَحْفاَف

 نبا نع ءبُنذ يبأ نبا انَدَح ءٌرَمَع نب ليعاَمسإ انئدَح - فلكم

 نب ةجِراَخ َنَع « ؛نمحرلا دبع (رزاركب يب كَ «باهش

 تْسَم امم اوُضَوَت : : 89 هللا َر لاَق :َلاَقهَ
 - سام تماس

 [719914 :عجارإ . علا

 نبا نع ٌقَداَتَق اَنتَدَح ٌماّمَه اَنكَح ُباَّفَع اند 7 ٠

 رك ملط اذإ ىَلصينآ ىَهَن ا يبلانأ ؛تباك نْيِديَرَنَع «: نيريس
 ساس سااش
00 

 ني نم وأ «ناطبش يرق بيكن ان َلاَكَو ءاهنرق باَغ وأ « ءسْمشلا

 . ناطيش ير

 ور مري رار
 هللا دْبَع نب نَمْحرلا دبع انندَح ءدَّمَحُم نب سنوي انئدَح - فيلما

 مدق : : تباري دي لَك : لاك .٠ دْيَذ نب ةَجراَخ رع « هييأ نع ءدازلا يبأ نب
022 

 مع هام هم
 ٌعِمْسق ؛اَهَحالَص ودبي َلِفَراَمَّلاٌعياَتتْنحَوةئيدَملا هللا لوُسَر

 ٌَراَمّتلا اوعاَتبا ءآلؤه : ٌهلّليقَت ؟اَذَهاَم : َلاَقك ةَموُصُح 8 هَللالوُسَر
 ماقد دعما ع يدم امم ع سيدونلع

 ىّنَح اًهوُمياَبَت الف : كف هللالوُسَم لاَ ٌماَُقْلاَو نامل اًَصأ : نوُنوُقَي
 سا سراء

 [91401 :عجار] . اًهحالّص َردْبي
 يع # مدع

 . ماَشُقلاَو نامذألا :َلاَقَو . جرس انئدح - دف



 و .ع هلو
 يدان يح نايس اًنئدَح هللا ديب اكَح - 3 ثلا

 0 ةرع ها همكم ل
 ْنْحَنَو تباك ندي انآ : لوي دعس نب لير حمس ٠ 'يناسارخْلا دعس

 اوُسَلْمَتَملآ : َلاكواَندَطَو ان حاَصق ؛ اهي ابصنت حاف اموال طئاح يف
 ا

 [؟14:4 :عجلر] . اهَدْيص مرح ف هللا َلوُسَر نأ

 يبأ (َنَع) ٍنَمْحّرلادَبَع اَنآّبْنأ ءٌدواَد نْب ناميَلس انئدَح - 5

 ِبْنَج ىلإ د عاق يّنِإ : تباك نب دْيَز لاك لاق .٠ دير نب ةَجراَخ ْنَع ءدازلا

 :لاق(9١؟/5) .ةقيكسلا ُهنيشْعَو : :َلاَك . هّنلإ يحوأ اذ اميل
 يا # ةساع هم هم
 ام ءللاَوآلَد ”نَتَلاَك . ةيكنلاةةيدغ اح يذخت ىلع دخت قو

 ايسؤملا نم نوثعاقلا يونية اب :لاََق ءاَنَتْتْدَحَأَف دير
 مل ةدصم مام

 « فسكت يف كل تبت 4مِظَع ارجأ» هلوق ىلإ هلك ةيآلا «َنوُدهاَجْسْلاَو

 ةليضَ حمس يح مَ « ىَمَْآ الجر اناكو ٠ موُكممأ نبا همس ّنيح مَ

 َوُهْنم اها يطيل مب فبكت هللا َلوُسر اي : لاق . نيالا

 ىَضق نأ الوم ام ملك ىَصَماَم لاو : ُكْيَر لاق ؟كلذ هاّبشأو ىَمْح 7

 نمو « يذخُ ىَلَعهذخَف ْتمكَوَقةيكسلا يبا تيشَع ا
 ترقق ءاَرقا :َلاَقَ هلع يرسم ىلوألا ةَرَمْلا يف تدَجَو امك اهل

 8 يلا لاق 4اس وساق يرسل لع

 اًهقَحلُم ىلإ ظنأ ي يتاح هللا اًهنتحْلأَك ديو لاَق . «رّرتصلا يلوي

 و اف رظنا] . فتكا يف ناك ٍعدَص دنع

 0 سوم هال
 نم لفن طق اًكيَش تدَجَو

 وب هريرلا ايت سا

 ةَجراَخ نَع ؛ هيبأ ْنَع «داٌتلا يبأ نبا انأبأ «جيّرس اًنئدَح - 06

 هم ممل سمر هر هم ا

 انآو ف هلوُسر ىَلَع لجو وعلل لنآ : تبلت نبدي : لاق. دين نبا
 ماش

 نب ةرمَص اًنئدَح ءركبوبأ اندَح «ةّريمُمْلاَوبأ انثدَح ى

 ف للا لوألا تبا باي نع «ءادزّلا يبأ نع « بيهص نب بيَح

 سا ةيارعام 2 ل لل سل ل
 0 كو 50 ميلك هلهأ هيهات هروح هَمّْلَع

 هم ةماو ساس سا هم لا

 1 كل او نو دلي ينال يتسم اليك

 َكَّنِإ كب الإ 21100 تك ام هيي

 انو تيل نم ىَلََق ةالَص نمت ص اَمو مهلا يدق ءَش لك ىلَع

 يكون ؛ةرخألاو ايّدلا يف يلو تن كن تعلم ىلع عل نما تنعل
 سم هس ص يو را د

 000 م يق سة ماس
 شيما درب« ءاضقلا دب ارا مهلا كس َنيحلاملاب ينقحلاو املس

 ار ربع نم لاقل ىلإ اثوَسَو «كلهجَو ىلإ رهو« تاما

 نأ يدتعأوأ .ملظأ وأ ملظأ نأمُّللا كلب دوُعَأ ةّلْضُم نيف الو ةرضم

 َرطاَفمُكللا نتف ب الام: ةَطِبحُم ةكيطَخ بسك وأ يلع دب

 ينك« ماّرإلاَو لآلَجلا اذ«ةَداَهّتشلاو بْن ملاَع «ضُرألاَو تاَومّسلا

 ْنادهْشَأ يآ «اديهش كب ىفكو ةكدهشأو ءايدلا ةابحلا هذه يف كِل دهعأ

 ىَلَع تْناَوكمَحْلا كلو للملا كل كلل كيرش ل كلَدْخَو تن الإ هلإ ذل
 ساس هع

 َكَدْعَو نا دهشأو «كُلوَسَرَو كدبع ادّسَحْسنأ د هو ريدك ءيَسلُك

 ها سو سا هس اس ام سايس © س7 هيمو
 نص انتلاو ابالي ةعأدلاو 5ر2 جاو وح لاقرب

 ةَمْيَض ىلإ ينلكت ؛ يت ىلإ ينلكت نإ كنا د هو رولا يف

 3 لك يل يلا لت ل يت .ةيلخم يلو

 راق
 ميحّرلا بولا تأ كلنإيلَح بث تن الإ بولا

 ْنَع هيأ ؛دانّزلا يبل" انكدَح «جيرس انثدَح - ول

 ىَلِإهَمدْقَم ل هّللالوُسَر يب ينأ : لاك تبان ِنْبدْيَي نع «دْيَر نْب ةَجِراَخ

 ؛ هيأ ْنَع) دانّرلا نبأْنَع «دواَد نب نامي ثيدح َوْحَتَركَذَ.. . ةنيدملا

 [51404 :عجار] . (تباك نب دْيَرْنَع هدير نب جراح ْنَع
 ساس ساس

 وبأ يدَح «فاَحْسِإ نبا نَع « يبأ انندَح « بوُقعَي اًنئدَح - 4م

 ٍلصأ نم م لجَر َمدَق : لَك رم نب هلا دبع ع «ٍنيح نب يي نع دال

 .ىَّنَحا. .ةنماثتبا ىَّنَح رجلا نم هب موس نصيف هواه « تيزي ماشا

 هدنيتدَخَأَك :َلاَق .يناّض أ ىَّتَح هيف يحير ل ُجَرَيَل ماك: لاك

 نادين انك هلت ققلاَق يفلح نم يعارذبلُجَرَدَحأَت يلع برسل
 2 هد هك هما او هس

 هللا َلوُسَرنَِف :دللحَر ىلإ هَروحَت تح هنت ثْيَح هبال : :لاَقَك تباك

2000 
 . يدي تْككَسمأَف « كلذ ْنَع ىَئْدَق ف

 0 د6
 نع «بيعش دام (197/ه)َناَمَيلاوُبأ اَنتَدَح 9

 نذ ثراَحلا نب نما دب نبوي بأ نب كلملا دبع ينربخأ ير

 :لاَق تبائَْب يرن «ةريخأ يراصلالا تبان ديون ةجراَحأل ءماشه
8 

 ريمرباو
 2١594[ :عجار] . الا تنص مم اوُقضَون: لوقف هلل لوس تحمس

 نب نَمْحَرلا دبع اَنئدَح «ساّبعْلا يبأ "نب ميهاريإ انئدَح - 1

 يعَمَو قاوسألا يف تبا دْيَز ينكدَح دعس نب لبحر هازل يبأ

 ايَتْسَلَع اَمآ : َلاَقو ؛يدي نم ُهلَسْرأَو ياك مطلق َلاَك .هيلُطْصايَط
 0 هيما
 [؟1604 :عجارإ . ايبا َنْياَممرَح ف هللا َلوُسَرنأ َكسْفَت ودع

 رمز مع
 ههَداَتَق انئَدَح ؛لآلهوبأ انئدَح «ىسوم نب نَسَح انُندَح - كفر 1١١

 َوُهَو ف هللا[ روم : َلاَك . تيائ نبا در ْنَع ءكلاّم نْب سّنآْنَع
 انآو :َلاَقَك . مصل دير يّنإ تلق . لكَ َلاَعَت : لاق. رمت ميرسي 00000000 يب مه دك دل

 اَنْ َنَْيو انك مَنْ اَكف «ةآلّصلا ىلإ نمت الكاك «يِرت امير
 هيرو

 [91414 :عجار] . ةيآَن يسمح لدليل «ةآلّصلا ىلإ

 رم َلاَق .٠ 5.88" نع هرَمْعِنْباَنع ءٍملاَس ْنَع «يرْطرلا

 .اَهحآلص وني تح هرم الو ؛ةرمقب

 هّللا لوُسَرّصّخَر : :َلاَقق َرَمُع نب هللا َدْبَع تياك بدير يقلق : َلاَك

 [51514 :عجار] . ايارع يف

 نأ َنوُعبطَتسَي الَف نيكاَسّمْلل بّهوُت تناك ل َخَناَرَمْلا : ناّيفس َلاَق

 .هرمت نم اوءاش اًمب اهئوعيبيف اهب اورظَتني

 2 ىمار 2. ه0 هما #ب 5

 ىنهحجلا دلاخ ند دير ثيدح
 ١ 2 00 ا د0

0007 



00 

 سوت
 هرب نما هبا« نب يحامسإ ان

 هّللادبعْنَع «هيبأ نع « «ٍمَْح نب ورَمَع نب دمحم نب ركب يبأ نع «قاَحْسِإ

 8 هلل لوُسَرلاَك لاق . يه دلاَخ نب دْيَز نع امل نْب وْ نب

 [ ال17 :عجار] . اهلا نأ لب اهبحاَص اهب َدهَش ام ةداهّشلا رْيَخ

 ْنَع ءَقاَحْسِإِنْب نَمْحّرلا دْبَع ْنَع ؛ ليِعاَمْسإ انئدَح -4

 ِنْيِدْيَرْنَع ديس نْبِرْب نع ؛ « ماَشه نب وِرْمَع نْب هلل دْبَع نب دَّمَحُم

 وام
 هَدِجاَسل للام اوُمََمتآل : ف هللا لوس لام : َلاَق . ينهجلا دلاَخ

 [55054 :رظنا] . تآلفت جرحي

 َنَع« «[ديعس نْب ىَيْحَيْنَع ءديعّس نب ىَيحَيانْكدَح - 35 لان

 ام الجسر ينهجلا دلاَخ ِنْب دي نَع «ةَرَمَع يبأ نع ؛ « ىَبحَي نْب دَمَحُم

 :لاَقك كف يل كل ٌركذ ري موي يم 8 'يّبلا باحنصأ نم عج

 هقرع والك هد
 ْمُكَبحاَّصنِإ َاَقَق ٠ كلذ نم ِساّنلا هوُجْوَرْيَمَتك' «مُكِبحاَص ىَلَعاوُنَص

 يواَسياَم :َدوُهَي زرَخ نم اَرَرَخ اًندَجَوَف هَعاَتَم انْشَتَمَف ٠ هّللا ليبَس يف َلَغ

 [قالامك :عجارإ . نيمهرد

 «ءاطَع اَندَح كلما دْبَح نع «ديعس نب حي اندَح - فكم

 بكد كاك هام رقم اقلاع ينل دل نبدي نع

 مي ؛يزاقلا رجم لبد لاك هللا ليس يف ين

 [االلال :عجار] . ايش يِزاَغْلا رجأ نم

 لص اع سول

 نع ءاطَغ نع ؛ كلما دبع نَع «ديعس نب ىحَي انئدَح - <33 17

 لو «مُكتوُي يف اوُلص : 8 هللا ٌلوُسرَلاَف : لاق : ينهجلا دلاَخ نْب دير

 [3الا 66 :عجار] اروي هود

 «دييل يبأ نب هللا دب ْنَع ءًايس انئدَح «عيكو اًنئدَح - هفضل

 نب دْيَننَع «بئاّسلا نب دآلَخ ْنَع بطَُح نب هللا دبع نْب بلطُملا نَع

 مسا هبل ٌليربج ينج : ف للاوراق : لاَ .ينهجلادلاَخ

 رئاَمَش نما ةَيتلاب مهتاوصأ اورق كلَحْم أُم ُنَّمَحُم اي : لاَق

 .جحلا

 ينبأ ِنْب ِهّللا دْبَع ِنْبِزيَِمْا دبع (نكدَح) ديزي انئدَح - 004
 مة هع هو

 .(ح) َناّسْيَك نب حلاّص اَننَدَح ,ًةملَس

 ةَملس يبأ نبل دّبعنْيِبِعلدبع اد لاق ٠ رْضَنلاوُب أو

 ْنَع (6)1918/6بغ)نْي هل دبع نب هللا دبع 2 ْنَغ :ناَسْيك نب حلاص

8 

 00 2 ع دو
 وُعْدي نإ كيلا اوُبسَتآل 8 هللا لوُسَر لاَ : لاق . ينهجلا دلاَخ يدي

 .ةالّصلا ىلإ

 :لاقَو 3 كيادلا بسس ْنَع كل هللا لور ىَهَن :رضتلاوبأ لاق : ىبأ لاق

 [3االا٠5 :عجار] 5 ةالصلابذ 5 وي هن

 50 ؛يتحلا دل نبدي ةربخآ سيق نيل دبع ركب

 هم ايدو و عة اس اطلس م مع
 ىلصف ٠ اطاطنفاا هع السوق 8 لا لول لل

 رك نير -.؟ نبل كل ذر اشو

 ا 2 مهم ناو نيم

 [17:7755051 :رظنا] . .ةرطط تلا ل

 سعيت ل

 رطل طش يبرق لهل 2 يلع ءِرْكَب يبأ نْبِهّلا دبع نع

 .تيدَحلا رك .. .”ينهجلا دلاَخ نب دير نَع

 ىَوَر ام باَوصلاَو (هببأ ْنَع) كلام ثيدَح يف نّمْحرلا دب ْركََيمَلَو

 5505١[ :عجارإ (هيأ ْنَع) بَعصُم
 0 ماوز 7 8

 .-يراصنألا ىسوم ونأ اًنَقدَح ءاَذَكو 1
 هّللا بَعدَ «هيبأ نع «رْكي يبأ نب هلا دبع ع كلام اَنْئلَح ؛نْعَم اًنئدَح

 [؟١٠١52 :عجارإ . ] .ينهجلا دلاَخ نب دير نع ؛ رب ةَمَْخَس نب سين

 نَمْحرلا دبع ْرُكَذَي مَلَو (هييأ ْنَع) نْعَمو بَعْصُم :َلاَقاَم باوّصلاَو

 . هيف مهو (هيبأ ْنَع) هيف

 ينددَح «ىَبحَي انْئدَح «برح انئدَح ءدمصلا دبع اًنئدَح “37 737١
 هللا لوُسْر نأ 'ينهجلا دلاَخ "نا يكدَح ءديعس يسب ينكدَح «ةملَس وب 2

 دق ريح هلأ يف اًيزاَغْفَلَحْنَّمَو ءاَرَغَدقَااََرهَجْنَم : : َلاَق يو

 [لالاكف :عجار] . اَرُغ

 نب نَمْحرلا دبع اَنئدَح «ميِهاَربإَنْبا ينعي يعير اًنئدَح - 0-01

 «ديعس نب رسب نع ؛ ماسه نب ورم نب لا دبع ني دَمَحُم نع «ّقاَحْسإ

 هللا ءاَمِإاومَتمتال ف هللا لوُسَر لاَ : َلاَق . ينهجلا دلاَخ نْب دي نَع

 [5؟14١5 :عجارإ تآلفت َنْجَرَْيلَو «َدِجاَسَمْلا

 يل ربا رس سوت ل
 هللا دْبَع نع « سنأ نب ؛ كلام اَنئدَح ارق حوُنوُبأ اندَح - ةقفيقيقن

 نبل نع «ناََع نب نامل نب ورم نب هللا دبع ْنَع ؛هيأْنَع ركب يبأ نبا

 مكربخأ الأ : لاق ا هللا لوس ٠ يتهجلا دلاَخ ِنْب دير نع ةَرَمَع يبأ

 ناب هنداَهَشِبر بخير اهلآسيْنآَل بق هتداَهشب ينأي يذلا ءادهشلا ربح

 [19155 :عجار]: ): الآن

 ْنَع «َقاَحِْإ نب دَّمَحُم ْنَع «تباكنْب يلع انَدَح كفيحفا
 مه

 ني نَمحسل دّبَع نب همس يبآ نع « «يميتلا ثراَحْلا نْب ميار نب دَمَحَم
007 

 ةوثعأ نأ الك : :48 هّللالوُسَر لَك لاق. ينهجلا دلاَخ ِنْبدْيَي نَع ءفْوَع
 ساس ب ع

 . ةآلّص لك دنع «كاوسلاب مهترمآل يأ ىَلَع

 ملك عضؤتب هنأأ ىلع كاَوسو دجْسصلا ىلإ حيين ناكف : َلاَك
 000110 همملاشا ع

 [19ل1 617 :عجار] . ٠ يلعنالأ لق !0١ مات ام بناَكلا

 11110 ؛ هيبأ نع عدل هو تشاد

 لالا ؛ :عجار] . ةَسلخْلاَو بهل ةبهنل



 ب 00 هيا هج وتدحصح 006

 ءادردلا يبأ ث ثيدح دَح يقاي راصنالا دئسم |

 ينئدح ءد يبان صانشإْ بم اح -؟ فم "1

 ربا
 قلاع لس هلل لوثر ٠ "ينج دلاخ نبدي نع ديس

 اًهَصاَنعفرْغاَف لَو« هِئلِاَمداَق اَياَبءاَجنِإف هَنَساَْقْرَع : َلاَقَف

 [107117؟ :عجار] . هبل اا ًهيغاب اجد اَهلُك مث ءاَمءاَكوَو

 لس نب اعنا يلح باين 2ظ2<ظ1

 ينكدح ؛ٍمَْح نب ومع نّبِدَمحُم نب ركيوبأ ينكح « يدعاسلا دنس ِنْبا

 تبا نْب دْيَرْنْب ةَجراَخ يِسدَح داع نمنح ِنْ وَمَنْ

 نب دير يح ءايراصنألا ردع يبأ نب نر دْبح يّتدَح «يراصنألا

 هتداَهَش ىّدأ نم دوهشلا يَ : وثيق هللا لوس َعمْسهَنأ «“ « يه دلاَخ

 11/155 :عجار] . اًهلاسب نأ لب

 نب ليعامسإ ( 14 6/9)ادَح « ضايع نب يلع اَنئدَح 1118
 ٍحلاَص يب نع «دلاَخ ب بوُقْعَي ينربخأ ديعس نب ىبحَي ينئدَح «(شايَعا

 0 ع 2-000

 لوُّسَر ْنَع «دلاخ نب دْيذْنَع (لاقهآ الإ ملغ الو : ىَبحيلاَ) ناَمّسلا

 و .مكسآوراقخالأ افعو «مكسأو ناصتالاو شي: لاق . 18 هللا

 نم مهل سيل« «يلاوم ءاَمَلَح « جاو هج أ ةئيَهْجَو مجْطأ مناك

 . ىو هلوُسَر الو هللا نو

 عا عم هيع د
 ينُئدَح «َقاَحْسإ نبا نَع ؛ ؛ يبأ نكد «بوُقْيائدَح - فقتشت

 0 هلا
 . ينهجلا دلاَح نبدي نَع يلا بع .اهرخزلا لش حم

 1 ضو 008 م 3

 «َقاَحْسِإ نْب دمَحُم ْنَع ؛ يبأ اَنئَدَح يوني اح - 3في 5-5

 نب دير نع ؛ « بْيَسمْلا ِنْب ديعّس ْنَع « محط ن نب هللا دّبَع نب ةَراَمع ين“

 ءايَحَضللاَمَنَع هباَحْنآ يف 8 هّللالوُسَرمَسَ َلاَق . يّ دلاَخ

 نإ هللا َلوُسَرأي: تلق هبهجَف : :لاَق ءِزَمْلاَنِم اعد دونَ يناطعأت

 . هبتيحضَق هب حض : :َلاَق ٠ .ْعَدَج

 - يدرَواَردلا ينمي - زيتا دبع اننَدَح ٠ ل ل ا هموت

 ا لل وُسرلاق اك ينهلا دحين «ملسأ يَ

 راصنألا دنسم هاو

00 - 2 

 ءادردلا يبأ ثيدح ىقاي

 راةرع هدر
 وِرْمَع نع ءبطونإل انئدَح «ناَمْْنلا نب جيس اندَح - 0“

 ٌمَنَع يمنا (َْع)ْنَع ؛لآله يبأ نب ديعّس ْنَع «ْتِراَحْلا نبا

 ىَدْحإ 8 هللا لوُسر عم دَجَسهنأ ؛ءادرلاوُبأ يكدَح : تَلاَق ءادرلا

 [14047 :رظنا] ٠ مْجَّنلاٌ نم ةَدْجَس ةَرشَع

 ْنَع ءورْمَع نب دوات انآ «ميشه انندَح :ناَفع انئدَح - هفضل

 هللا اور لاق :َلاَق ٠ ءادرَدلا يبأ ْنَع ؛ يعاَرُحْلا اًيرَكَز يبأ نْب هللا دبع

 اونُسَحف : «مُكئابآ ء ءامسأَو «مكئاَمسأب ةَمايقلا ميدو عدت ْمُكَنإ :

 .مُكَءاَمْسأ

 نم هلا دبع ِرْكيوآ يكد ءدلاخ نب ماصع ادَح - ةفقحا هماع
 « اقرا يب أنبل ؛ ' ينل دمتم نبدا نع "ينام يأ

 مم

 َمَسمُ مس وهوه و ارع عامل
 دمحم يناَسفرَمْلا هَعَقَرَو هْعَقرَي مل ناَمِيِلاوبأ هاندَحو - اذ

 [م نإ .(بتامالب

 م

 يف كو لجل هم : لاكن ؛ ران هال يع .ةزش

5 17 

 «زيِزَمْلا دبع ْنْب ديعَس اَنْئدَح «ةريفملا [وبأ] اَنندَح : انا

 انك :َلاَك ٠ ءاترشلا يبأ ع ءءادْلا منَ نع « هللا دبع نب ليعامسإ يك يدَح

 ةدش نم هسأَر ىَلع هدي ْعَضِيِل اند «رفَس يف اق هَّللا لوُسر عم

 :ردقنا] . ةَحاَورب هلا هو هلا لوُسرآلإمئاَص انما رَحْلا

]| 

 «تياْنَع ؛ شّمْعألا نع اس اَنئدَح « عيكو اًنئدَح - فتم

 «يتشحَو سنآمهّللا لاَقَق . 06 َقشَمد َدجْسَم َلَخَالْجَر نأ تبائ يبأ ْنَعْوَأ

 نك : :َلاَقق ءادرَدلا وب هَعمَسَق ءاحلاّص اًسِيلَج ينقزراو « ينير مَحْراَو

 :ُلوُشَي# هللا لوُسَرتْممَس ؛كلْذم تلقاَمِبد مس انآل اًقداص َتْنُك

 مهلا َكلَذَك كلذ همام يف هْنمدَخْوي ملاظلا يني هلت ملاط مُهنمَت)
 عيش م ون
 قياس مهنمَو) ًاريسَي اباّسح ُبَساَحُي : لاق «دصققم مهنمو) ّرَحْلاَ

 سقنا] . باّسح ريب نجلا نوحي َنيِذَّلا : لاق همّللا ذِإِ تأ اريَخْلاِب

 [5م

 َنَع- دعس نبا ينعي - ٌماَشه اَنثَدَح رماَعوببأ انئدَح - م0

 :لاَق . ءادزدنلا ي يبأ َنَع ءءاَد رشا مأ يربح «يقشملا ناَيح نب امنع

 ديد ميلا يف راف ضْنب يف قف هللا لوس عم ارق

 معلا ل
 اَمَو ءرَحْلا ةّلش يف هسأر ر ىَلَع هدي عضيل لجرلا نإ ىَتَح (118١/©]رَسْلا

 [7؟ ١076 :عجار] . ةحاَوَر نب هللا بح 8 هّلالوُسَر الإ 'مئاّص مولا يف

 يد سدد رع
 «يسوُدرُملا ناسَح نب ماَشه اَندَح :ةيواَعم وب ائدَح - و 1:

 لاما
 لوُسمَر لثسم :َلاَك . ءاقتدلا يبأ نَح «هكدَح لججر نع دعس نب سين

 و ةلاّس ريغ مهنه كاَناَم َلاَق . ناطلّسلا ءاَطعِإ ْنَع 8 هللا
0 

 . هلومتو هذحَف فارشإ

 روماسشو
 وأ ءاَهْيلِإ ل َحْرَت ملام اهب ساب ال :هّللا هَمَحَرْنَسَحْا َلاَقَو : :لاَق

 181١4[ :رظنا] . اًهَل ف َّرَشَت

 شعلان :ٌةيواَعُم وُ انلَح 758٠4
 اًبضْخُس ءادرسلا وأ اَموَياَهيلَع َلَخَد :تَلاَك . ءادردلا



 راصنألا دن دئسم ص ١١١١
 كا _

 ةءاعد عع

2 01 

 00 هع رن ديزل ونت

 لوُسَر دجْسسم يف انابوُت تيقلف : لاق يفق ءاَق كف هللا َلوُسَر نأ « ءادردلا

 :رظنا] . ةءوضَو اف هللا لوُسَرل تيبس انآ : َلاَقَق . كلل نع هلاك ف هلل

 امم

 ينكدَح «ديعس نب هللا دْبَع ْنَع «ديعّس نب ىَحَي انكدَح -06

 .(ح) ةيرحب يبأ نَع « شايع نبا ىّلوم

 ْنَع ءدايز يبأ نب دايز ْنَع ءديعس نب هللا دبع انَدَح يٌكَم انكدَح و

 َِت ريَخَ مُكب الأ: : هلا لوس لاَك :َلاَق: .ءاقرلا يبأآ نع يرحب يبأ

 محتاج يف اًهعَكْرأَو «مُككيِلَم دنع (اَماَكْرأَو : يكمل لاَق) ؟مُكلاَمعَأ

 ْمُكودَع اوقلَئْاأ نم ْمُكَلرْيَخَو «قرولاو بهل ءاطغإ نم ْمُكَلريَحَ

 ؟هّللاَلوُسَر اَيَوُهاَمَكلدَو : اوثاق ؟مكقانحأ اوُيرضَيو مها اوبرضتق

 .لَجَوَرَع كلارك : َلاَك

 دبع ْنَع هرْيَمُخ نب َديَِيْنَع بع نع ؛ « ىَبْحَي الح -5

 ىلر ف يبل :ءادرسلا يبأ ْنَع «هبيأ ع ريت نب ِرْيُج نب محلا
 ه2 م 0

 لعل : 9 هلل وسر لاق طاطنم فرط وأ طاف باب ىلع [ جسرا

 عللو وأ ممم
 يف هَعَملْخدَتعل هلم نت مهد لاق . مَعَن  :اوُلاَق اهب ملي اهَبحاَص

 يور شق فلكو اكسبو هَ

 اةكش 4 ةرظنا] . هل

 يامر عام
 :ةّبقع نب ىسوم اَنئدَح بسلهو اًندَح ُناَّفَع اًنكلَح - فرخ

 ماب ري ص سا ل
 للف يبنلا ىلإ هعكري ءادردلا يبأ ىلإ هر اًيدَح دايز يبأ نب دايز يسدَح

 .ُثيِدَحْلا رم .مكئاتعا ري كب ل لأ :َلاَق

 [57045 :عجار]]180376 :رظنا] ٠ دايز يبأ نبا

 ْنَع ُةَداَققانكدَح «ةببُش ْنَع ؛ديعس نب ىَحَي اندَح - <؟”393<ى”ي ٠١8

 :َلاَق .48 يلا نَع «ءاترّسلا يبأْنَع ناعم ْنَع دْعَجْلا يبأ نبا ملاَس

 نمو: كلا اةقيطُي فيك : وا ؟ةّليل يف نارا ثُْ ارقي نأ ْمُكدَحآ زجَْي)

 [ممبال لرد ل[لجم 4-1518 :رظنأ] 4سم هّللاوه لكل : لاق .٠ لاذ قيطي

 من هرزاةناو
 يبأ نب لْيهَس يدئدح لايف نَع (ىَيحَياَنتدَح 05 48

 عّبضلا نَع ؛ ءبيس بة مسالا لاَ . ديزي نب هللا دّبَع نع ٠ «حلاص

 لُجَرَلاَقف .َنوُسَلنيآل :لاق .ُهَنولُكأَيَكَمْو نإ :هلاتلقك .اههركت
 يذلُك نع ؛ ىَهَنهَّنأ ؛ 88 يلا نَعتدَحُي ءادَلا ابل تغمس هدنع

 .عابسلا نم بات يذ لكَ «ةتطَخ يذّلُكو 3

 [584.057 :رظنا] . قدص :ديعس لاق

 ءاْرَلا يبأ ثيدح يف
-_ 0-107 

 ما

 َنَع ؛ءاطَعْنَع كَما دبع اَنَْدَح «ِرْيَمُن نب انئدَح - 011
 راسه2 كام ره م وع هاو هم مول

 تيتآ :لاَق ٠ ءاَدردلا ُدَتحَت د تناَكَو : لَك . ناوفص نب هلا دّبَع نب َناَوْفَص

 .ءاذ ردلا مأ أ تدَجَوَو هدجأ ملف ءءادردلا يبأ ىلع ُتلَخَدَك َدَق ماشلا

 نإ ءِرْيَخب اَنلْْداَ» َْتلاَقَف معن: لق : :لاَق ؟ماَمْلا سادي: َْتَلاَقَق

 دنع ء «بِيَّقلارهظب هيخأل ةََجَتُْس ملص وعمد: لوفي ناك كلف يبل

 . لثمب كلو «نيمآ :َلاَق . ريح هيخأل اعد َمّلك لكُم كلم هسأر
 سا مش ممم

 سا راعومم
 نع «هرثأي كلذ لغم يل لامك «ءاَدرلاابآ ىَقْلاَق قوسلا ىلإ [تْجَرَخَ

 [كمل١1 ل1 :رظنا] (8)195/0 ينل

 «كلَملا دبع اًنثدح :الاق . ىَلْعَيو وراه نب ديزي انثدَح - فنا

 رك .«هللا دبع نْبا) :ديزيلاَ ٠ ناَوْفَص نع ِرْيلا يبأ ْنَع
 نع لّوْطم نبا ينعي - كلام اَنئدَح ءِرَْمُ نبا نندَح - ةقفخح

 «لُجَر ءادرشلا يبأب لَن : لاق . ءاتردلا يبأ ْنَع «َرمع يبأ ْنَع ؛ ٍمَكَحْلا

 كف درو
 :لاَق . نعاظ لي: :َلاَق ؟فلْيَت نعاط مآ حرت ميم : ءاترنلا وبلا

 هللا لوُسَر تن ٠ يدور هنم لَضْأ وه ام دج دك ةورأَس ين
 هم م عر

 «نوُلصيو يّلصُن «ةرخآلاو ادلب هايبغألا به «هللا لوري : 3

 نإ أيش ىَلَع كندأالآ لاق قدصتت هلو َنوُدَصَتيَو / «نوُموصَيَو موصْنَو

 هي لال ع جاع فرم سف 00
 ص ْنَمآلإ ؛ َدْعبدَحأ كلك مَلو «كلبق ناك دحأ كبي ملُهتلعق تنأ

 «ةَديِمْحَتنيئالكو اًنالكو «ةَحيتنينآلئو اًنآلك ةآلّص كريد .” لفت يذلا

 ْ [18.58 :رظنا] .ةَريبكت ينال ميْنأَ

 بئاسلا ينكح «ةَمادُقنْبةدئاَر ينئدَح «عيكو انئدَح - دقو

 وب يللا: َلاَق . يرمي ةحلط يبأ نب ب ناَدَعَم نع ؛ «يعآلكلا شبح نبا

 تعمس :لاَك . .صّمح َنوُد ةَيرق يف : :تلُق : :لاَك ؟َكنَكْسَم نبأ : ءاردلا

 هللا مهي ماقالو هديل ةيرق يف ةثآلك مام: لوي ف هللا لوُسَر

 ”كاَيَبلاٌنِإَف ةَعاَمَجْلاب كَم «ُناطْيتلا ملغ ةَوَحَتْسا ١ لإ

 1 [54.:+ 00.04 نا].ةَيصاَقْلا

 بئاّسلا اَنثدَح هدا اننَدَح ءاضُيأ ديعس وبأ اكد 6 0

 .ةركَذُف ٠ . يعلكلا شبح

 مس هرب كاس هم مرق

 ٍمِلاَس نَع َةَداَتَق نع « ىبحَي نب مامه اَنْ ديزي انندَح - 000

 يبل نَع «ءاّرلا يبأَنَع :ةَحلَط يبأ نْبناَدْعَمْنَع ؛ ء دعجْلا يبأ نبا

 نممصع؛ «فكلا ةَروُس لوأ نم تاسيكَر شع ظفَح نم : لاق. 2

 انا سل :رظنا] . لاَجّدلا

 ءناَمْعُت (نْبالنَع ٌةأَط 'رأ نب جاجَحْلا انْندَح ءًديزي اندَح - فينا
 هس

 ءنْيَشْبَي 8 هّللالوُسَر حض : لاك . هيأ نَع ءءادرتلا يبأ نب لآلب نَع

 [هدعب رظنا] . نْيَبجوم ٠ نيِعّدَج

 ع ْنَع :ٍحاَجَسْلا نع «باّهشوبآ اندَح «جْيرَس انئدَح 77١617

 ٌلوُسَر ىَّحّض : لاق . هيأ نَع راد أ ن٠ 0



 مارا يبأ ثيدَح يقاب

 207 لرب هوو ك ل رع ارك
 وح يارب مصاعب ديزي نب دمحم اًندَح - - 74

 َقشَمدب َوهَو ءادردلا يبأ ىلإ ةَيِدَمْلاّنم لجَر مق : :َلاَق .ريثك نب سيق نع
 رس 5 م 2

 دوس شتت يات ١ َلاَك ؟يخأ يأ كمت قام : َلاَعَق

 :َلاَق ؟ةَجاَحل تمد اَمآ : :َلاَق .5 آل :َلاَق ؟ةراجتل َتْمدَقاَمأ : :َلاَك . كيف هللا

 يي لاك معن :َلاَك: ثيدَحْا انه بلط يف لإ تْمدَت(مأ) : :َلاَق .ةل
 َكلَس ءاّملع هيفي اقيرط َكلَسْنَم : لوي هللا لور تمس

 ُهَّنإَو ملل بال راه تك جلا ىلإ يرطب

 لكَ .ءاملا يف ناَيحْلا ىّتَح ضرألاو تاَوَمّسلا يف م ملام فْفَتسِل ب

 ُةكَرَو ْمُهَءاَمَلمْلاَِ! بكاوَكْلا رئاّس ىلا لضم ديالا ىل ماعلا

 ٌدَحآ عِبذَخألْنَمَق معلا اورو اَمّنِإَو ءاًمهد الو اريد اوي مل: ءايألا

 ٍمصاَعْنَع ؛ « شايع نب نكح « ىسوم نب مُكَحْا اًندَج - قر جحا

 لبق لاق . سيق نب ريشك نع « «(ليِمَج)نْب دوا نَع «ةَويَح نْب ءاَجَر نبا
 انعم ركذَف .. . ةئيدَملا َنملجَر

 نب ءاَطَع ْنَع ءَُبهُش اندَح ءِرَمْعَج َنْبدَمَحُم انْندَح - قرح
 هع ممم و

 هُنَرَمأ الجر نأ ؛تدَحُييِملَسلا نَمحرلا دْبَع يأ تعمس : :لاَق . بت

 0 1 «هئآرما قلي ذأ (كلذ؛ اوفي ةبعش لاق) امهآلك وأ وو 2

 صو ءاهليطُي ىَحضلا ي ملص وها اتا بأى رحم هم هلع
 ا وع 6

 «َكَيَلاَوَربو ءَةلرْدَت فوأ : ءاردلا وبأ هل لاق لاَ ءرصَعْلاَو ريا ني

 هسا ل 2 يدا اسوا

 ىَلَع ظفاَحُم ؛ةّنجْلا باَبَسْوأدلاَولا لوي 8 هللا لوُسَر تغمس ين

 لما اممم 1ك :رظفأ] (199// )ذكرنا وأ ءدلاولا

 اَبآ تعمَس :َلاَك . بوش انكدَح «ِرَمْعَج نبدَمَحُم نئدَح - فرس

 ليبَس يف َريئانَد لب لجر ىصرأ : لاَ: ةيبح اَبآ مس هنأ «ثدَحي َقاَحْسِإ

 روتي يذّنا لكم :لاكهَّنأ ؛ ؛ لف يِبنلا نَع ءَدَحَف ءادْردلا وُبأ لكس « هّللا

 1 .عَبشيامَدَْب يدهي يذلا لكم ,هتوَم دنع قدصتيوأ

 ما :رظنا] .ءيش كلذ نم ينباصأُف : ةّيبَحوبأ لاَ

 ةيمرظاة سم
 يبأ ْنَع نايف ْنَع ؛يدْهَم نب نَمْحرلا دبع انندَح - ضفيسحت

 .هلاَم نم ةّقئاطب يخأ لإ ىّصْوأ : َلاَق ٠ يئاطلا بح يبأ نع َقاَحْنسِإ

 نياك ٠ هلام نم ةّقئاطب يناصوأ يخأذإ :تُلق ءادرّلا ابآ تيقلق : َلاَق

 ولك انآَّمأ : َلاَق ؟َنيكاَسَمْلا يف وأ «َنيِدهاَجُسْلا يف ف وأ «ءارقفلا يف هع

 يذُنا لكم :لويا لا لور مَ «نيدماَجلا دعا مكن

 [11051 :عجار] بش اذ يدْعي يذلا لَ ءتوَمْلا دنع «قتعي

 0 ةَيواَحُم ْنَع ءنَمْحّرلادْبَع اننَدَح - ا

 اَي :َلاَك الجرن ؛ ءاتْدلا يب ْنَح رس نب رك َْع «ةيرهأزلا يبأ ْنَع

 :راّصْألا َسملُجَرلاَقَ .. .معت :َلاق ؟ةءاَرق ةآلّص لُك يفأ ؛ ؛هّللا َلوُسَر

 1808٠[ :رظنا] . هذه تَبَجَو

 سو # ر# هلا سبط ل
 نع «َةَداَتَق نَع « ماَتمااََدَح هَح ءِنَمْحّيلا بَ انكدَح - 01 5

 ْتَعَلْط ام : 8 هّللا لوس لاَ َلاَك . ءاتردلا يبأ ْنَع ؛ يِرصَملا ديِلَخ
 طك 007
 سمش

 هدم

 اي «نيلقثلا

02007 
 لإ ! ضرألا لمَ ناّعمبْسُي ءَناَيِداني ناَكَلَم اًهيَجِب تعب لإ طق

 ريك َممْربَخ ىَقكو لق منك ٠ مكبر ىلإ اوم ؛َس انا اهي
 س سهرسع ها عكاش يم هدف

 ٌلْطأ ناَعمْسُي ؛نايداني نام هيج ثعْبالإ طقس سس ث تَبآ الو ؛ ىَهلَو

 الالام اَكسْمُس طغأَو الحقن طأ مُهَّللا ءِنيََتلا الإ ضْرألا

1 

 يرو عزل طابو ست ل

 ُدلاَخ اَنَُدَح «ةلاّضق نب جرا ادَح ءرضتلا [وبأ] انئدَح - قحلد

 َلاَق :َلاَق . ءاتردلا يبأْنَع ءاترسلاٌمأْنَع ؛ سبح يبأ نع «ديزي نب

 «ِسْمَخ نم هفلخ نم دعك ىلإ حرك لَجَووَع هللا: قف هللا وسر

 [هدعب رظنا] . هقزرو «هرئآذ «هعَجضَمَو ؛هلمعَو ءهلجا نم

 مع رعدمزا 0 ليه ير ةرا هع ,

 ٍحْيبص نب دلاَخ اَنئَدَح وقتل ىيَيب ينكح - 0
 332 يا عع
 ءاتردلامأَعِمَسنآ هل دبع ني ليام اح « البلا يضاق رمل

 ىَلإ هلا مر : لوي هللا لوُسَرتْطَمَس : لاق .٠ ءاتردلا يبأ ْنَع ثدَحُ
8 0 

 ام عجار]إ. ديعّس ْمأ يقسو ءهرْئآو «هقذرَو ؛هلجأ نم ؛ سَ نم د دبع لك

 [هلبق

 رع سيت ل
 امدح ءٍمارِهَيْنب ديمَحلا دبع انندَح ءرْضَنلا وب انندَح - 1

 ءاتْرَدلا ًاَيَراَرُهَّن مل نب نسمْحرلا دْبَع اَنيدَح «بشوح َنْيَرِهَش
 سس سمس اس سم ما ل

 :ءادردلا وبأ َلاَقَق (مَلإ ف كوأ هر رامحب (ماَقيلايِكهدْلع كمت «صمحي

 «ًاسهْيرامح ىَلَع امج اًراَسَ جس هراَمحبرماَ «كممألإ ! ينارأ ال)

 هسا اَمُهقَرَع «ةّبياَجْاب ةيواَعم دنع « سمألاب ةعمجْا دهش َدهّش ًالْجَر يقل

 نط ركْر خيو : لاق َلُجرلانإَمَث « سانا ربح امرأ اقيم

 :لاَق ؟يِمت ٌرداَيآ ل َمَلَف : ءادردلا وأ َلاَقك هناّهَرْكَت اَمُكاَرأ ؛ اًمُكربخأ نأ

 وب َلاَكّمَّن « تأ ٍرطَع م ابرق هبحاّصو ارا وب َمجْرَتساَف هللا. مَع معَ

 اوك إلا قا باح لانك ؛ريطْصآو مهلا ءادرَدلا
050 

 وُسقسا نو مُصّلل ا موصل نإ ملل هيك ال ينكر

 دينك ا هللا لوس نإ ةتغتسأ ال ين

 معاة هس اس
 َمَطق رد 57د كلا يذق يو نأ .دحأ لرجال حل

 م لوكوم 0107 8 0

 تّّلظأاَم : :لوّنَي هللا لوس اتْسِمَس يدا دعت اَم ينمي

 سرد يب أ نم قَدصأ ٠ ةَجهل يذ نم هاربا تلك الو ارحل

 رو «انحأ ُنمَنايآل نيح

 نَع :ةَرْمَح ْنْب ىَيحَي اندَح « ىسيع ْنْب قاَحْسِإ اننَدَح ح١3

 دمع ا. يامعلم
 ريبج تعمس : :لاَق . ّدءاَط نبدي ينكح ءرياج نب ديزي نب محلا دْبَع

 مسرب هازل م

 طاطسُم : القا هللا لوألا ١ ءاقردلا يبأ ّْنَع تدير يكن

 ساس فس سو سا هاعو
 د :اهكلاَقي ةئيِدَم بناج ىلإ ةكطوُصلا ةمحلْا مْوَينيملسُملا

 ساس ماش

 ( كما
 يرش كح دس( نب نيسح اًنيدح -08

 ءاترسلا ابل ُجَر ىَأ : لاَ . يِملُسلا ِنَمْحرلا دْبَع يبأ ْنَع ءاَطَع ْنَع

 .اًهتلطأ نآ يمت يندلَرنإَو ءاّهبحأ انآَو يِّمَعْتْنب ينارماَد :َلاَقَك

 َكُتدَحُأ نكلو . َكَنَدلاَو يصمت كرم[ الو ءاَصقْلطنأ هرم مآ آل : َلاَقَك

0 
0 



 مرو م رع
 لولا لوي هلل وسر تضمتس 8 هللا لوس نم همس يد

 [؟؟05١+ :عجار] ب عْدَق تئش َتقش انو كلنا تْنش إف « ةّنجْلا باب طسنوأ

 شيلا ضايع نبا لأ يكدح , ىتسيع يقاس دَح - قفل

 يبلع يدا هلا دبع نبيل ْنَع «ةبفع نب ىسوُم نع ٌةَرمْص وبأ

 مث :لَجَوَرَع هللا َلاَق : لوُتَيف هللا لوُسر تغمس : لَك . ءادردلا

 صم كو شاطي نم كنمنول باك اً

 َنيَِّلا كتلوأف تاَريخلاب وقس نيل ناك 4دّللا نذإب تاّريَخْلاب قباَس مهْنمو
 ياعم هي يعض اب هع ل
 اًباّسح نوبَساَحُب كئكوأق اوُدّصعا نيل مَ « باسح ريب هلا نوحي

 لوط يف َنوُسَبحُيَن يلا كنلوأت ْمُهَشن 124 "كلا اوُملط نيام « ًاريسي

 دَْحْا» َنوُنوُفيَن يذلا مف ؛هتسحَرهلل ماقلت نيا مهم ؛ رّشْحَمْلا

 . «بوُغُل 3 هلق ىلإ «بركش رقابة أع تقلا ينل
 م مع ءع ماع

 د يشتد ءةميل نب نأ ان

 وب ٍضَرَمْل يب تعمس :ءادردلا 2 أب هل ةّحّصلاب : لاق ءامدل 1

 لثمن « نمْؤسْلابلاَرَمال ةليلمْاو عادصلا نإ لومي ف للا َلوُسَر

 97١1/9[ :رظنا] . لور نم بح اقم كلذ نم هلَحَوهعَدَتاَمَ ءدحأ

 ها 0
 ْنَع دعس ِهَّللادبَع اند ؛ميهاَرنإ نب يم اًئدَح - اا 7

 َلَمَمْعا نم :48 هّللاٌلوُسَر لاَ :لاَم . ءاردلا يبأ نع ؛ « ِسْيَق نْب برَح

 ةمُمُجْلا ىلإ تمم ؛هدْع ناك اإ ايط صو هَل (رسب مة موي

 رت 0 ؟ ل يضُقاَم مكر ؛هذؤُي مو ادَح مَخَك ًَخَتيمَلَو ,ةئيكسلا يلح

 0 إلي ىلع

 هاساعا ومع تيع ها

 لا ىلع اني للون لاق“ ءاتّرادلا يببأ ْنَع ؛ سب
 يال 0

 56 :دل تلف . ٍبْمَك نب يبأ يِبَج ىلإو :ةيآ البو سانا بْطَخَف

 - ىَّنح ءيمْلَكي 1 ىبَق هلا مث « يسلك ذأ ىبأَ لاق ؟ةيآلا هذه تل

 سا هيوم سس قاع ماع
 3 َتَْعلاَمآلإَك دمج نم كلام : "يبأ يل لاق قف هلل وسر لَ

00 
 َتْوَلَتَدنِإ هللا َلوُسَر يأ : تلت .ةئربحاك فج 8 هلل لور قّرَصْلا

 نأ ىَتأك هيلا هذه تكل ىَتم : :هتلاسف ٠ بنك يب بأ بنج ىَلَو هيل

 .ةسْيَملامآلِإ يتعمُج نم يل سيكل يبأ مَحَر «َتلَر اذِإ ىَتَح ؛ يملك

 000 هلا
 . عرفي ىتح حصا مَلكي مَ َتْعِمَس اذ < يعبأ ( قدص : َلاَقَق

2000 

 ْنَع «كراّبمْلا نبا اًنثدَح .قحني نبات" "4

8 210 0 2000 2 520 
 220111 6 قاس نايل

 و9 327 مامص م طل لا 0
 . ءادردلا يبأ نع ءريمُت نب ريبج نَع 2 رأ نب دير يئدَح ءرباَج نب ديزي

 نور امن مك 1 مكءاقَعْض ينوب : لوميا هللا لور تمس : لق
 وه ريبن سو م يعل هلع

 . مكئافعضب نورصندو

 م ْ 00 3 ءاذ ءاتزتلا يبأ ثيدح دح يقاَي

 ا 2 7 90
 0 لاَ . لا

 :ماّتلالوُقَيال : :تلقَق م مست اًنيِدَح َثدَح اًدِإ ءاتردلاوبأ ناك : لوقت
 دع ىلا سوم

 ُثدَحُيا هللا لوُسَراتِْمَساَمْوآ تيرم : :لاَقَك ؟:و قمح يأ كن

 اذفك ل :رظنا] . مسن" آلإ اًئيدَح 5

 ْنَع :ةَرْمَح نب ىَبحَيَدَح « ىسيع نب قاَحْسإ اًندَح - ” هالك

 ,ض عةرم ع
 َنَع «ينآلوخلا سيردإوُبأ يئدَح هللا دبع نْيَرسي ينكح «دقأو نب دي

 تيرا مئائ انآ نيب : ل هلل لوس (199/6)لاق : َلاَق .٠ هادا يبآ
 يل رو رم و ررماس ل عدرا

 هَتعِبأَف هب بوهذُم هنأ تننظَ ,يسأر تحن نم لمّثحا باّتكلا دوُمَع

 . ماننلاب نتف قت نيح َنامإلانإَو ,لأ « مانشلا ىلإ هب دمع « يِرصَب

 نب تباكن ب محلا دبع انئدَح «دواَد نب ىسوم اًنُئدَح - ةقفيسفو

 اق :َلاَق .ءاقرتلا يبأ ع ءءاَرَْعلا يب نَح «ئاَه نيم َْع «نابو 5

 .مُكلْر فَ نيل ولجأ ف هللا لوُسَر

 الت : ناَيوَت نبا لاق

 ءارئلاوبأ داك ْتَلاَم ٠ 6 تساي «يراّصُن اصنألا

 ثرماّنلا َكقُمَحُي نأ ىَشْحَأ ين : هل تْلقَك هيف مسا ثيدَحبدَحُي دحي هل

 [770376 :عجارإ ] .مسيتآلإ ثيدَحب هديل 9 هللا لوس كر ناك : لاَ :َلاَقَق
 مص

 ْنَع ءُناَّبْر ””اًنئدَح «ةَميِهل نبا انُدَح نَسَح اَنْئَدَح -89

 ٍةدلاوُبأ لاق ذئاَع َآ أ«. ءاترتلا يبأ نع «هيأ نع ال

 يف بل وكل هلل لوثر اتش ل لاق

 نم هيلع اَمَو ذي ىَتح «دحأ نم مظحأل ايلا نم لعن «عادصلاو

 ةنكقف ١" جاي رح نمي لا اًياَطَخْلا

2 

 00 لاَق . الا يبن يلج نب شا دنع بيش

 ميمو معلا هعمل ماك ع ع
 مقري نأ هل ندي نم لوأ اَنأو 0 ف

 لم يفْلَخ نمو ءمّمألا نيب نم يّمأ فرعا يديني ىلإ ظنا هس

 اي لج هك لاق .٠ كلذ لْثم يلاّمش ْنَع و «كلذلثم ينيمّيْنَع و كلذ

 :لاَق ؟دلسأ ىلإ حو ياسيف ٍممالا نبي نم دلت فرت هللا لوس

 مهنا مفرغ «مُهَريَغ كلذ دَحأ سب «ءوضوا رثآ نم َوُلَجَحُسرخ مه
 م ورتيرب ه 2 دل م مم يامر ل ةهاص ع

 . مهي مهيد ني ىتسي مفرح «مهناميأب مه ١ دوتؤي

 اَيآت عمّس :َلاَك . هيفادلش «َقاَحْسِإْنْب ىَحَيانندَح - فضح
 سمس مهام ارد عه رمرق م

 نيب ىعسُي مهرون نأ مهفرعأف : لوسي ىَحَيَلاَفو . هاتر ايو ِض

 ربود يرمتالا ريش ف ل
 ينكدح :ةَعيِهَل نبا انآ هّللا دبع اَنِكَدَح ءُرَمَعَي انْئلَج - 0-75 -

 و هر ابل عمه يت نب رج نب نمل دبع ْنَع «بيبح يبأنب ديزي
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 راصنألا دنسم

 يهرعو سرع رعاشش
 .. دوُجّسلا يفور أ: 88 هللا لوُسَر لَك : الاَق . ءادردلا اَيأ

 .ٌءاَتعَم َرَكْذَ

 م لاصرت

 يبأ نْب ديزي نع ؛ ةعيهل نبا انئدَح «ديعّس نب هب انئدَح - فقر

 نأ «ءادالا يبو رد يبأ نم َعِمسُدَنَ «ريبج نب نمْحّرلا دبع نع «ابيبح

 اي: هولا. ويسب ل ب يأ ديل لإ لاق للا لوس

 ىَعْسَي ب[ هروُتب قلما «دوُجحسلا رثآ نم مههوُجُو يف انس مهرعأد

 يبأ نب ِهّللا دِبَع نْبِرْكَبوُبأ اننَدَح «ةريغملا وبأ اًنَئدَح - ”؟9” 56

 , يع نب ابييحو ريم نب ميكح صوخألا وب اًنئدَح «يناّسْا مير

 هلل لمني ْمُكَنملُجَرُعَتَيال . لاق 8 هللا لوُسرَنآأ « الا يبأ نع

 «َرَم ةَكم هدْمَحبَو هلا ناب : لوفي« حضي يح ةئسح فأل جور

 ماصق سل هس #2
 « بولا نم موي يف كل مهلا ءاَش نإ لَمْ 8 «ةّئسَح فلآ اَهّنإَ

 ورد

 . ارفاو كلذ ىوس ري م ”لمَع ام نوُكَيَو

 ه يماح

 لق هللا لوئسَر بح ٍدْيَر نب ةماسأ ثيدح

 نب ميهاربإ انثدَح ري انئدَح «ْمَدآْنْب ىَيحَيانْتدَح - م06

 فيك ينربخأ : :تلق : : لاق . ديز نب ةَماَسأ لاس هنأ "بيرك ينربخأ : بقع ع

 0 ذلابنشلا اك : :لق 9 لل لوس ترة متم

 ماواو
 :َلاَق دج خلاب سل و اطر شوب َءاَمْلا َّقاَرمَأ

2 
 َمدَق ىَّنَح بكرُو : لاق .َكَماَمَأ ةالصلا :َلاَق 5 للا هللا َلوُسَر اي :تلُق

 ىّتَح ءاوُلْحَيمَلَو مهل يلام يف سأل حام «برْغَملا ٌماقق «ةقلَدْرَمْلا

 َنيح ْمُنلَعَق فيك فيك :تلقَق :َلاق .ساَّنلا لح مّ « , ىَلصَق [ةرخآلا| ءاَمّل مان

 ىَلَع شرف قابس يف انآ تفلأطلاو « سابع نب للا هقدر : لا ؟ْمَبصأ

 [9713975 ,77110/6,17164 :رظفأ] . يلجر

 بيو اَنكَدَح:الاَك .ُناََعَو َقاَحْسإ نب حي اَندَح 787
 ءدْيَر نب ةَماَسَأ نع ؛ سابع نْبا نع «هيبأْنَع ٠ سواط نب هللا دبع اَندَح

 يف ابر امن يعي - :لاَك دي اديك اميف ايرآل : َلاَق هللا َلوُسَرَنأ

 اقفل قفل فلل ف ف ف ف :رظنا] . - ءاسّنا

 # قي

 «ريثك يبأ نب ىَبحَيانثدَح «ُناَبأ اَنكدَح «ُنامَع اًنئدَج -7١7؟١ملا/

 ىَلوم ْنَع «نوعظُم نب ةَماَدُق ىّلوُم َنَع « ٍمكَحْلا يبأ نب (مع)يئدَح
 ّناَكَو .ةكالات بطي ىَرقْلا يداو ىلإ ةَماَسأ َممقلطف هنآ دير نب ةماسُأ

 نييئالا موي موُصُنت مل : ُملْوَم هَللاَقَق ٠ 'ررشلا لا ممول

 َناَك 8 هللا َلوُسرَنِإ لاق ؟تْفَقَر دكر كَم آى آو ءسيِمَخْلا مويو

 سائل َلاَبْع أد : َلاَقك كلذ ْنَع لس ٠ «ِسيْا موو نيالا مومو

 12150 ,79174 :رظنا] . نسيِمَخْلا َمْويَو نينتالا موي ضرعت

 (؟ رن لوُسرابح ديو بمس د

 70 سس

 .َناَيبَظ يبأ نع «نيَصح اَنْئدَح «ريشب نب ميم ندَح - 7784

 ةقرحلا ىلإ 8 هّللا لوُسَراَعَب ؛ لاق .ثّدَحي دير نب ةماسأ تعمس :لاَك

 موق لباد[ ُجَرْمُهْنم ناك «مُهانلئاق ماحب :لاَق ٠ ةَيهج نم

 لُجَرو انآ ثيم َلاَق «٠ مُهتاَح ناك اوي اذ ايل مهُدَسأ مناك

 يِراّصْألا هع فكك. ُهّللا الإ هلِإ ال :َلاَقداَيشَع اَمَلَق : لاَ .راّصنألا نم

 ملا الإ هَل ال :َلاَقاَمَبْسَبَتلَتقأ ةَماَسُأ اي : :َلاَقَق 8 يلا كلذ مليك دقو

 ىََّتَح يلع اًَهَرَرَكَف « لَا م ادعم ناك امّنِإ : هللا لوُسر اي :تْلُق :َلاَق

 [5214 :رظنأ] . ذئموي آلا تملأ نك مل يثأ سمت

 يدهدلدع
 ٌناَمْلَع يبأ ْنَع ؛ « يميل ناَمْيلَس انآ ؛ «ميشه انئدح - 4

 ف يدْمَيْكرتاَم : ف للاوراق : َلاَق . دير نْب ةَماسُأ ْنَع «؛ يدْمتلا

 20 [97187 :رظفا] . لاجل لح سلا نم يأ ىلََرصأ

 َنَع ٍنْيَسْح نب يِلَع ْنَع ؛ يرهزلا نع نايس انئدَح - هضم

 ملا تريل : َلاَق ٠ اقف بلا نَع دير نب ةماَسأ ع «ناَمْقَح نب ومع

 [للل151 ,لك10/ ككل كد :رظنفا] مَنْ َرفاَكلا لَو َرفاَكْلا

 نْب ةماَسُأ نع «ةَوْرع ْنَع «'يِرهْلا نَع :نايفس ايدج -069

 اَمنْوَرَتْلَه :لاَقك . ةَئيِدَمْلا ماطآن م مطعأ ىلع فرنسا ك8 يبل نأ هدي

 [51164 :رظنأ] . رطَقلا ٍعقاَوَمَك مُكنوُيي لالخ نتف قاوم ىَرأل ينإ ؟ىَرأ

 ع ٍنَع «بُيَرُك نع « ةَبقع نب ميهاَربإ نع ناّيفس اًنُكدَح - فرحا

 ريس
 كك «ةكرَ نم هقدر ف يلا «دْيز نب ةماسأ ين ريق : لاق . سابع نبا

 مار و مص ص هع هع هع

0 

 ٌةَقلَدْمْلا ىنآ د :َلاق . َكَماَمآ ةَالّصلا :َلاَقَق ؟ةآلّصلا :ْتَلْقَق اًيِفَح
 رو عدس يس

 [0018 :ناظشا] . .ةاقملاىلتم م. ملاح ولحم برطتلاىل

 ءراَئيد َنْبا ينعي «ورْمَع انندَح «ةيبع نب نايف انئدَح - فقر

 .نزوي انزو بهذلاب بهَا : لوفي ديعس ابآ تغمس : لاق . ٍحلاّص يبأ َنَع

 «هّللا باّتك يف ُهئدَجَو اتيشأ لوقت ام تيارأ تلق سابع نبت يقلك : :لاَق

 هللا باَكك يف ُهئدَجَو ءيشب يل : َلاَق . ف هللا لور نم هَسمَسْوأ

 ف هللا لوس دير نب ةماسأ ينربخأ نكلو اق هللا لوُسَر نم هثعمَس

 لاق [51041 :عجارإ ةٌكيسّنلا يف اًيرلا :

 :َلاَق . دْعَس ِنْب رماَع َنَع ءوِرْسَع ْنَع نايس انئدَح - 4

 انآ: دين هماَسأ لاق «نوعاطلا نَع (8١7//1)َدْمسلآَسيلجَرءاَج
 ُهلَسْرأاَدَكْوأ «باَدَع ادهن : لوفي هللا لوُسَر تمم نع كئدَحُأ

 ْبَهْذَيَو انايحأ ءيِجْيَوِهف « «ليئارسإ يب ؛/نم ةقلاط وأ ٠ مكب سا ىلع

 اوُْطئلك ضب حو إو هيل اولْحْدئآلَك ضال اذ « اًنايحأ

 [1715581718171 ل5١11 :رظفا] . هم ارارف

 رواةهر هدو
 اَنَح ءةّصْنَح يبأ نسب دْسَحْم اَننَدَح « حور اًنندَح - دفا 66

 ؛دْيْرِنْبةماَسأْنَع «ناَمْثَع نب وِرَمَع َنَع «نيسَح نب يلع ْنَع «يرهزلا

 - حلا َنَمْر كلكم - ؟مَللا ءاَسْدِإ ادع لني هلا لوري: لدهن



 لَو سرا ٠م ورع مقال 5
 الو ؛َنمْوُملارفاكلاث هل :َلاَق

0 

 مش ؟لْنَم نم ليقع انكم :َلاَقَ
 اةقيقحلاب هعجار] .َرفاَكلا نمؤُملا

 ه مو ص راهم

 وببأ سيق نب تبا انئدَح «يدُهَم نب محلا دب اندَح - فحل

 ناك: لاَ . .. بناس يكن «يويقملا دعس يكن ءولط

 و. فيم ينال هنا نست ومي

 .ناَبعَش نم ْموُصَياَم روهشلا نم رِهَش نم موُصُي نكي مل ءامهماص

 نأ داكتأل ىَنح رطل «َرطْم نأ اك ال موصَت نإ هللا َلوُسَر اي : :تلْقَك

 ؟نْيمْوَي يأ : لاك ءاَمهتمص آلإو كماّيص يف الَخَدإِنمْوَيآلإ ؛موُصَت

 اًمهيف ضَرْمُت ناَمْوَي كناذ : َلاَق . سيمَحْا ميو نيالا موي :ُسْلُق لاَ

 :لاَق٠ ٌمئاَض انآ يلَمَع ضَرْمُي 3 بحأو «نيمَعلا بَ ىلَع لاخلا

 َكاَذ :َلاَق . ناب نم موصَتاَم روهشلا نم رهش نم موتر ملو :هتلُق

 ىلإ | لاما هيف كرير هوَ :ناضمرَو بجي نين ساّنلا َلْفْعَي ر هس

 للعلا سهر
 [9714 :رظنا] .٠ مئاص انآَو يلمع عري نأ ب حأت ٠ َنيمَلاَعْلا بر

 اًطعل تلق :َلاَق ٠ جير نبا انآبنأ «قاررلا دب اَنئدَح /١1١1-

 أ يري لوُشَي هيعمس ينكلو ةصق ٌرَكَذَ « سابع نبا تْعِمَسأ
2 

 ىّنح هيف لّصُي ملول هيحاوت يف اعد تيل لحمل فيل نأ دي
 :رظنا] . ٌةكلقلا هذه :لاََو ةَبعَكلا لبق يف يعكر مكر جرام ءجرخ

 اةففلدي

 «َقاَحْسِإْنْب دَّمَحُم ْنَع ؛ «يبأ اَنْكدَح «بوُقْعَي انُندَح - 0704

 هبيأْنَح دير نْب ةَماَسأ نب دَمَحُم نَع قابلا نب دبع نب ديعس يلح

 ىَِإ يعم سانا طبر تم ل هلا لوس لَم :لاَق . دْيَر نب ةماسأ

 مقري لَعَجف ؛ ملكتي الَف تم َتَمْصأ كو 88 هللا لوُسَر ىََعتلَخَدَف «ةّئيدَملا
 عاف سر 101

 .يِلوُعَدَي هنأ فرعأ « ىلع اهيصِيَمُت «ءاّمسلا ىلإ هيَ

 رياععا هو يموس ريب مرام
 نب سيق انآ «َةَمَْلَس ْنْب داَمح اًنَدَح «ناَمَع اًنئدح -8

 َضاَقأ ف هّللا ل َلوُسَرَنأ ؛ٌةَماَسَأ نع «ساّبَع نبا نَع ؛ءاَطَع نَع ءدْعَس

 ند اكل اهارفذ نإ ىتَح هقلحار حبيل حكم هْشِدر :ةَرع نم
 را عيش وم

 اًهّيَأاَي : لوُتَيَوُمَو لخارلا ةَمداَت (بيصُتأأ : دام لَك . اًميرَو) رست

 :نظنا] . ليلا عاّضيإ يف َسْيكَّرِبلا نإ ءراَكَوْلاَو ةئيكسلاب مُكِْلَ ساّنلا

 اةففلفإ

 ٠ ا بْنَمُو اَنئدَح ُناَّمَع اح 2

 آل :لاَق . ف هللا لوُسَرنأ ءدْيَر نب ةَماَسأ نع سابع نبا نع «هيبأ

 اذفكح :عجار]. دي اديناك امي

 يبأ نْب اركز نب ىَيحَي انئدَح «ديعَسَنْب يق انئدَح - فقل

 نْب ةماَسأ نع ورم ْنَع «يِرّصْرلا نع «َقاَحْسِإ نب دمحم ْنَع «ةَدئا

 هرم يفي نبل دبع ىلع هلا لوُسر مسلط :َلاَق يَ
 يمهد ءدواو مايد معكو
 :هّللا دبع لانك“ وصباح نع الاه تلك الف يبل هك لق فدوعت

 سم مس سل ل هاك 6
 تامْقَد :رارز نب دعسأ مهَضَبأ دق

 ةفث /هز لوس ابح د نبأ ثيدَح

 ية سو 3000
 اَدَح ءيدوُعسَمْلا انكدَح ءٍمساَقْلا نب مشاه انئدَح - دفق

 يول رعاظ در ءرمدشو
 ف هللا لور ىّلَص : لاق . دي نب ماس ْنَع ءرَْج ويل يلع نْيدَمَحُم

 [0116 :رظنا] . تّيبْلا يف

 ا يصح رهن

 سمكا تَدقَو ملك: َلاَك .َةَق نع يدع 8 هللا لور فيد تنك : لاك
 م هدو

 اَهْيأ ديور :لاَك . ُهَقلَخ سائلا ةَمطَح َعِمَساَمَنَك ؛ كف هللا لوس عَ

 موس اك: لاك . عاّضيألاب سيرا ؛ ةنيكسلامُكلَ ساّتلا

 ح صنف دَجَو ذو «قلعأ سل لَ مَا ف

 .ةرخآلا ءاّشعْلاَو بَْمْلا «نيتالّصلا نيب اهف َمَمَجَن

 «َقاَحْسِإِنْب دَمَحُم ْنَع ؛ «يبأ انْثدَح «بوُقْعَي انئدَح - 105

 ماس ْنَع ؛ سابع نب هللا دْبَح ىلوَم بيرك نع «ةبقع نب ميهاربإ ينئدَح
 سهلا تق ملف «ةكرع يشع 8 هللا لور فدرتنُك : :َلاَق . دْيَز نبا

 اَهّيآ دبر : :لاَك . ُهَقلَخ سانا ةَمْطَح ٌعِمَساّملك ف هللا لوُسَر مه

 هّللا لوُسَرَناَكَف : لاق . عاضيألاب سكران ةئيكتسلامُكْيلَح سأل

 بمظشلابَرَم ىّنَح صن ةَجْرُ َدَجَواَدإَو ؛ َقدعأ سانا هيَ محلا ا

 َقاَرَهأ : لوُقَياَم «لابق هب َلَرتَف «هيف ىَلَص هنأ ساَّنلا مر ثكْمُْرَي يذلا
 ابددلَّصل امام هل

 :١ تلق : :َلاَكمُن ء اًضَوت ةواتإلاب هج من نوُلوَُياَمَك ءاَمْلا

 ارا لوس بكرت ٠ َلاَك . َكَماَمأمالَصلا :َلاَقك : :َلاَق ؟هلا َلوُسَر

 ءاّشعلاو برْغَمْلا «نيئآلّصلاَنْيبَمَمَجَف ؛ ءاهب لَك ةَقلدُْملا ىتآ ىّنَح ىلَص

 رخ .ةرخآلا

 ينئدَح «قاَحْسإ نبا ِنَع ؛ «يبأ انْكدَح بت بوُقعَي اًنئَدَح - ؟ 16

 ْنبةَماَسأ ينّكدَح اءبيَسُصْا نب ديعَس ْنَع عار يبأ نب يلع نب هللا“

 .ةئيسّنلا يف لإ يرد
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 ساس رع
0 

 دم .٠
 نب دّمَحُم ْنَع "كلام انآ «يعاّرخْا ةَمَلس وُ نأ اًنثلَح -7

 دعس نب رماَع نع رُغم نب هللا دبع نب بر ٌرَمع ىَلَوَم ِرْضَنلا يبآو ردكم
 م مس

 هس اس # نس
 ٍلوُسر نمنع : دْيَذ ني ةَماسأ َلآسهّلأ هيبأ نع « صاٌقو يبأ نبا

 جر :لوُشي هللا لوُسَر تمس : ُةَماَسُأ افك ؟نوُاّطلا يف د يؤ هللا رشق هان

 ومحل ذلكم ةلاط ىلع ١ ليئةرسإ يبن ةقئاط ىَلَع لس

 مثأو ضرب مو اذإو هيَ اوُمَدْقَ الك ضْرأي هب متعمَس اذ (ثيدَحلا يف

 ررعع مماعإس

 هلم ارارف اوجرخت الف اهب

 ملل :عجار] . هم ارا رارف آلإ مُكَجِرْحي ل :هثيدتح يف رلاوبألا

 ٍميلَس ْنَع ِرَشْمَموُبآ انئدَح دمحم نب نسَح اًنئدَح - فقلحي
- 

 ري سومه

 دي نب ماس ىَلح مَكَحْلانْبناَورمَرم : لاك .اًمدَك َناَكَو « ثيل يتبل ىَلوَم
4 

 سل يم مس اس سال سيو يس 2ع
 ماس لاف اج اً ورم اكحق «ي وهو

 مه مرش

 كا
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 مو م92
 هوز لاذ فورم ثري وراَم انضَح ١- ا 4

 ىريمق هل هلع ساو وم رم
 ربخأهنآ كدت ردكم نحمل واحلا ومع يتربخأ

 هاقمئارب م

 0. ام ري

 !َنْيي هللا لوُسَر ٌعَمَج : ُلوُقَيِديَز َنْبةَماَسأ عِمَس
201 

 . ةعلدزملاب

 عع

 يلَع ْنَع «'يِرظزلا نع رَمَْم انآ « قالا دبع انيدَح - 3في 4

 اي د تلق : :لاَق ٠ ديون ةماَسأْنَع «ناَمَْع نب وِرْسَع ْنَع «نيسُح نبا

 م مك ؟الزلم ليقع اق ةلرق لَو َلاَق ٠ هجَح يف ؟اذغ لن ني هَّللا لوس
 ع هسا 4

 «بصَحُمْلا يني :ةناتك ينَب فيَّ ءاَسْنإ ادع نوران : لاَ

 ف هدقما مس يا هل
 روكا ىلع شفر اتسسا اني

 . نفكلملَسلالَو ناش ا

 ري مس هسا
 . يداولا فيَحْلاَو : :يرهزلا (؟١ */ةزداق

 هس اس هسا 3-9
 ىلع انت تلاَح هناك يي كلو

 نع« «يرظزلا نَع َُمْعَم انئدَح «قاررلا دبع اندَح - 015

 هْيلَع اراًمح بكر للف يبل نأ «هريَخأ دير نب ةماسأ نأ «رييزلا نب ةوْرع

 هلة اول علو و2 رس ماقبل يطاق رو
 نب دْعَسدوُمَيوهَو هدير نب ةماَسأهءآَروْفدرأو كدي تحف

 ِسلْجَمب رم ىَّنَح ذي ةَمقَو لبق كلو : جَررَحْلا نْب ثراَحْلا ينَب يف َةَداَبع

 دبع مهيف ؛دومهبلاو ؛ناكوألا ةَدَبع نيكرشُمْاَو نيملسمْلا نم طلخأ هيف

 َسْلْجَمْلا تيشَع املك .ةحاور هّللاَدبَع سلْجُمْلا يف بأ نب هّللا

 اوربت مث .هئادرب ِهَقلأ يب نب رمخ ءاَملَع اوُرَقُب أل :َلاَقَمّت . هئادرب ُهَقْنأ بأ رب هللا دبع َرَمَح ةبادلا هَجاَجَع
 ذا مولع اولا ىلإ است لزق قو ؛ ف يلا مهي مَلس

 لوُقَتاَم اك نادم نم َّنَسْحأآل كَما اَهْيأ :' يبأ ”ي هللا دبع هَل لاق

 :مئش اك لط ىلإ عجن اا يني ١ ءاقح

 :لاَق كلذ ب حُن اَنإَك «٠ ءانسلاَجَم يف اًنَشْعا : ةَحاَوَر نب ِهّللا دبع َلاَق . هيلع

 لَرَيْملق ءاوبئاوتيانأ اومه ىّتح دوُهِلاَو وكر شمْلاَو نوم لا بّتماَ
 هب ما ةلاظاظ ل هور ةمرر هير

 :لاق ايم بدن ىلع لح لحاكم مليا الا

 سا سرس ل
 يذلا 227 ماهل لور با َلاَقَق ٠ دك

 «ةَباصعلابهئوبصَمُي وجون ريحا هذه لهآ َحلطنما دقو «ةلاطغأ

 تيكر اَم هبل كاد « للبر كاطع يدل وحاب لهل دام
 هما ممم
 [57115,75111 :رظفا] 8 يبل هنا

 هس سرك سا مو
 ينكح - دْعَّس نبا ينعي - ثيل انئدَح «جاَبَح اننَدَح - 7111

 .. هربخأ دير نب ةَماسُأ نأ «ٌةورع ْنَع « باهش نبا نع ليقع ُاَنحَم َركْذك .

 يي
 551٠١[ :عجار] ريب هده لهآ عمت دقو لاق هنأ الإ

 ينريْخأ «يرطزلا نع بْيَعُش انآ ءناَميلاوب انئدَح - فقد

 ىَلَع اراّمح بكر 18 يل نأ م «هريخأ دير َنْب ةماَسأ نأ «رييزلا نب ورع

 ةءيدواول قلل هلل عيب
 ةداَبع نبا دعس دوعي هدر دي نب ةماَسأَف درو يكد هيَ هلع فاكإ

 551٠١[ :عجار] . ةَرحْبْلا :لاَكَو .هركَذَف . رد ةمْقَو ل « جرزحلا يني يف

 000 1/8 لوس بح دير نْب هما ا5١5 ص 3 ثيدح

 ما 2
 ينريخأ ويح اند : رمل ما دعو - ف 1

 «ِصاّقَو يبأ نب دْعَس ِنْبِرماَعْنَع هد ضنا بأ انآ « سابع نبض يع

 هالعالم ساس هم هس هس ل همام يم
 ًءاَج الِجَر نإ : هَل لاف :لاَق . كلام نب دعس ُهَدلاَو رب دير نب ماس نأ

 ىَلَع اَقَّفَش : لكم لاَق . ينأرما نع لِزعَأ يّنِإ َلاَقك ف "يبا ىلإ

 َسراَق كلذ راَض ام لق كلّذك اكن : :َلاَقَق : امدالوأ ىلا ؟امدكو

 .مورلا لَو

 نم انآ ُهَتْعِمَسَو :هّللا دْنَع َلاَق)- ْمَكيَم الح -*5
 نبا نع« لعن ءدنسْنبندس اند (ةَجراَح نب مهلا

 ليربج ذأ ف يلا نع ءدْيَز نب ةماسأ نع «رييؤلا نب : درع نع « باّهش
 0 يلا ىلع لول لَ

 . هئوضو
 مدهاق هااسوع

 د :لاَق .دْيَر نب ةَماَسَأَنَع 0
 لم ليربج ي يتتايمل : َلاَقق ؟ةلاَملاَنَق باكل لَو ا هللا لوتس ىلع

 هبلعليبجهَلادَبق لف هرم هنوني لك رجا: :َلاَق . ثآلت

 انِإ :َلاَقَق ؟ي يتتأت مل : َناَقَف فار نهح اف هللا لور هبِإض هب ؛ السل
 سمس را 6

 [هدعب رظنا] .ٌريواَصَت آلو كهف اتيب لخدت

١ 
0 

 ]مح

 يف هل را سرت
 نب تراَحْلا نع «بئذ يأن با ائدَح نْيسَح اًنئدَح - 3

 :لاَق . دي نْبَماَسُأَنَع ما طل لوم برأ نس «نتطلا د

 َرَمُع نْبناَمْلُع ثيدَح ىَممَركدف .ةيآك هلع ف ىّبلا ىلع تل

 [هلبق ام عجار] . ثآلك ذم يتأت ملك : :َلاقهَنآ الإ

 انئدَح ءٍمشاّه ينّب ىَلوَم ديعس 1١( 4/©)وبأ انندَح ح7١

 نب ةَماسُأْنَع يعاّرشلا مولع ْنَع «دادش نب عماج اَنئدَح « عيبرل "بِسْم

 يلع اوَُحَدَك «يِباَحْصآيلَع لذ : ف هللا لوُسسَر يل لاق لاق .٠ دي

 ْمهئاييْآَر وسم اوُدَخَّنا «ىَراَصّتلاَوَدوُهَيلا هللا نحل لام «ماَتقْلا فَسَكَ

 ل 0

 [هدعب رظنا] . دجاسُم

 :َلاَقهنآآلإ.. . عماَج ْنَع ؛ سيق انئَدَح «جْيَرس انئدَح 4
 مسكر ءراا # ايي لورنس هورس لس ساب
 [هلبق ام عجار] ىَراَصنلاو ليلو فاس درب تقم وهو هيلع وُلد

 ٍمصاَعْنَع ةَبعَش اَنْئَدَح ِرَمْعَج َنْبْدَّمَحُم اَنَدَح - فضلنمح

 :لاَق . دْيرْنْب ةَماَسأْنَع ؛هتَِدَحُبناَمْنْعاَبآْتْعمَس : لاق . لوخألا

 دق (ةئباوأ انْيااَهَلا صدأ :هتانيضْمَي هللا لوُسَر ىلإ تسر
52 201 

 َدَخَأ ام هّنلَّذإ : :لوُشَيَو السلا اهيل لَسْراف : لاق .اًندَهشاَف ترضتحا

 ءابستتلوربطتلق « ىمسش لجأ ىلإ دنع يشل كو « ىطغأ ان
 رجح يف وأ رجح ىلإ يملا عفر انو مَ هبل مست تكسرت

 يسحأ يِبأو ؛ةدابغ نب دعس مْوَقْلا يف قت هس ف هللا لوُسَر
 اهم اه سل
 :لاَق؟ هللا َلوُسَراَياَذَهاَم : :لمَس هَل َلاَثك . ف هللا لور اني تضم
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 الأ مورو لوس بح دير نب ماس اَمأ هثييدَح

5 
 حلل 7“ ص

 ياش وش راش سو
 نمُهلمَحاَنلَو «هداّبع نم ُءاَشيْنَم بوُُق يف لل اهمَضَيةَمْحَ هده

 [؟1117,571517,07175 :رظنا] ٠ ًءاَّمَحّيلا هدابع

 :ةَمَلَسنْبدَّمَحُسانكدَح كلما دعني َمحأ اند --
 ٍنْيِدَمَحُم ْنَع طيس ِنْبهَّللا دبع نب دييْنَع «َقاَْسِإِنْبدَمَحُم َْع

 ص هع 44-5 2 رمل ما سلا 2

 :ٌرَمعَج لاق . راح نبدي يلَعورفعَج عمتجا : :لاَق . هيبأ ْنَع « ةَماَسُأ

 .ل هللا لور ىلإ مُكبحأ انآ :"يلَح لاق و .ف هللا لور ىلإ مُكبحأ انآ
 لوُسسَر ىَلِ اني اوُشلطْلا : :اوُناَقَك . قف هللا لوُسَ ىلإ مكي أ لير لاَكو
 جرخا : لاك . ُهَيوُنذاَتْسَي اوُواَجَن : دير ني ةماسأ لاَ هلآسُت ىَنَح ا هللا

 َنَذْنا :َلاَق . يبول ذيج انه لق الوم رطل

 006 ةنأن نجلا لك رتل اولا

 32 لو يلو يلو تلا . نتناول و يدل

 . لإ موَقلا 0 00

 نبا عِمس ءَديِزَي يبأ نْب هّللا دّيبع ْنَع :نايفس انئلَح ١١-
 سك عع يع

 :ٌةَرَملاَكو) ف هللا لوُسَر ْنَع ديرب هماَسأ ينكدح : لوُقَي سابع

 [1؟045 :عجارإ. ةقيّنلا يف اب ءرلا : (َلاُهَنأ هَماَسُ ين نرخ

 َناَمَْع يبأ نع ؛ «مصاَعاَنتدَح «ةيواَموبأ اًنندَح - ففتف
 ما صس لص

 «بَنيز ةكياةَْيمأب 88 هلا ٌلوُسَر ينأ : لاق . دير نب ةماَسأ نع «يدهتلا

 عا هم لك
 اًمهَّللَو ءَدَخأ اًمهَّلل : : 8 ِهّللا لور َلاَقَك «نش يف هناك مق همت

 مايد اهو هرم اك وكللا يقمع ممم م
 اي: داع نب دعس هَل َلاَقَك هيَ تعمد «ىَمَسُم لجأ ىلإ ل كو « ىطغأ

 ّيِهاَمْنِإ : ف هللا لوُسرَلاَقك «ءاكبلا نَع هْنئْمَلوأ ٠ يكب هلا وُ

 هدايع نمُهَّللاٌمَحْرَياَمْنَ «هدابع ء بوف يفَُّللا الج هَمْحَر

 [؟؟9١١ :مجار]. ًءاّمَحّرلا

 مما مع يقم سرع »ا
 نم الن نشمخألا الح :ةَيراتموأ اد 11

 هم سس ري ع ساس ل هما رع هل
 ىلا تحرم َجَو ١ لاق . طاب فرك لحم ير

 ف هلا ٌلوُسَر ىّلَص ني هلك تلق ىّلَص ملف :لاك .اًبرأ ىَلَصَم « يَج
 ديس اس

 :لاَك ىَلّص هنأ دْيَر نب ةَماَسُأ يتَربْخأ ءاَنهاَه : َلاَقَق : لاق ؟تيِبلا نم
 رقلمعو

 هَحماسْدكَم ين يس موُنأ يئدجأ اذه ىَلَع : َلاَق ؟ىّلَص ْمَكَن : :ُتْلَق

 تَجَرَخ :َلاَق . لبا ماَمْلاداَكاًسلك ٠ ىّلص مك هلأسأ مل مث ءارمع

 ما ىّنحِر يملا نبا ءاجق :لاَق هماَقَم يف تق ىَنَح تجف :لاَك اجاَح

 :رظنا] . اًمّيرأ هيف ىَلَص مث هلم ينجرخأ ىّبَح ينمحاَري ليم « يِبَْج لِ
 ل

 انكدَح «يئاوتسدلا ينعي ماه اَننَدَح «ليعاَمْسإ انئدَح -45

 ىَلومنأ ناو نب مَكَحْلا (؟ ٠ ه/9)ٍنْيَرَمع نع «ريثك يبأ نب ىَحَي
 همس ه يم
 دْيََنْب ةَماس نأ ُهُكدَح دير ِنْب ماس ىو ؛ُهكدَح نوُمَم نْب هما

 كتل َسيِمَحْلاَو نيالا موُصيق « ىّرقْلا يداَوبُهل لاَ يف يخي
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 يامل
 ناك 8# هلا لوس: َلاَقَك ؟َتْقَكَرَو تريك دكَو ءرّمسلا يف ْموصَت مل

 نيالا ٌموُصَتَمل ؛هّللاَلوُسَراَي :ُتْلْتَق . َسِيِمَخْلاَو نيالا موُصُي

 :عجار] . سيمَحْلا م مويو و نييثالا مو ٍضَرْعُت َلامْغألا( نإ :َلاَق ؟سيِمَخْلاَو

 اةففلم

 نع «يَمَيَتل َناَمْيَلَس نع ؛ «ميِهاَرْبإ نب ليعاَمسإ اًنئدَح - ةفقادتت

 ها ه2
 ٍباَي ىلع ف هللا لوُسَرلاَك : لاق. َماَسأْنَع يدل امنع يبأ

 ل ا
 نب ىَيحيَلاَكَو)دَجلاباَحْص اذ «نيِكاَسَمْلا اَهَلَخَد م ةماع اًذِإَق جلا

00 
 ّرمأ دَقْكراَنلا باَحْصآ الإ «نوُسوبحَم (َدَجْلا باَحْصآلإ : ريغ ديعس

 :رظنا] . ُءاَسْنلا اًهُلْخَدَي ْنَم ُةَماَع ادِإَ «راّثلا باب ب ىَلَع تمُقو ءراَتلا ىلإ مهب

 اةدقلما

 م ل دي

 َناَك :َلاَق . ؛ دش لح يلا نورت ةَماَسأ لكن

 :رظنا] . شيدر انآو «قتعلا قو صنلاَو «صئ ةوجق جو اذ قتلا رس

 اةففتفف

 . لئاو يبأ نع شمعألا انْئدَح « دبع نب ىَلْيانندَح - ففليفمي

 الإ هَسلكأالانأنْوَرَكْمُكنإ َلاَقف ؟ناَمنع ملكا ةماّسأل لبق َلاَق

 نأ بحأ آل ارث حتفأ نأ نود ام هيو يب امهم ل ين ؛ (كدْنَسأ)

 يلع ناك نو سالب كن لجل لوُقآ 9 هللاو هَل ملأ نوكأ

 :لاَق ؟لوُقَي هتعمس اَمَو : اوُلاَق . لوفي ف هللا لور تسدد اريمأ

 ُُباَمأ هب ولدْنك ءراّثلا يف لبو ةماعلا موي لجلي :لوُقي هثعمس 2
 ري عسل راسل عا

 :وُنْو رانا لْهأ هب في هاَحَررامحلا رودي امك رتل يف ابرد

 ؟ركُدملا نع انآهْنتو فوُرَمْلاب ارم نكَت ملآ باص ام َكَلامداُم اي

 :رظنا] . هينآو كما نَع مُكاَمْلآَ « هيتآ الو فورعملاب مكر مآ تنك :لاَقَ :َلاَعَق

 ا ةفف اسفل ضف فنسف

 الر يك لاك ٠ دفن قاتل نع ريل بة ع يرهزلا
 هم اا ىلع

 [؟؟154 :رظنا] . قرح مُكاَحاَبص اهنا :َلاَقَك ىّتب 97 اكلي رك ىلإ ف

 دبع نَع ء«دَمَحُم نبا ينعي يهز انئدَح ءرماَعوببأ اندَح - ف فلححلا

 :لاق َةَماَسأ ابدأ هدير نب ةماسأ نيا نع « ليقع نب دمحم نبا ينعي ءمّللا

 'وسكم "يبلكلا هيد اًهاَدْهآ ًممآتناَك ةقينك يف هللا وسر يناَسك

 َلوُسَراَي : تلق ؟ةّيطّبقلا سِلَتْمَلَكلاَم : ا كلوي يلق يأرما

 ,ةلالغ اَهَتْسَتْلَمْجَتل اَمْرُم : قف هلا لور يل لاق « تارا اَهنَسَك هل

 [5211 :رظنا] . اهماظع من مجح ْفصَن ب نأ فاَخأ ين

 اًهنْوَسَكَف ع ِهيدَع

 :لاَق .٠ هببأ نَع رمتعم اًنيَدَح «لْضَملا نْب ماع اَننَدَح - 1
 000 م ماع يع

 َنَع :ناَمثع وب هُنَدَحُي يدْمهتلا نام يبأْنَع «ثدحي ةَميِمَت اَيأ تعمس

 دعُقيو .مدخق ىلع ير ين اقف هليل : :لاَق ٠ دير نب ةماَسأ
 هم 2و

 م « ىرخألا ءذخ ىَلَعيلَعَنبَنَسَحْلا مقل :لوشمف ءاًشنعب

 ميلا
 .اًمهمحرأ ينم ؛ ءامهمحرا



 نفلفل 5-5

 ينعي - ير ىلإ ملام ينيدَمْلا ني يلع لاَ : يبأ لاق
 [57131779 :رظنا] . - يللا هميم د ابأ

 ْنَح ء ومَن هلام انئدَح «(يدال ب ابرك انكدَح - قففتضت

 :لاَك .٠ هيأ نع ءدْيز نب ةَماَسأ ني دَصَحُم ْنَع « ليقع نْب دَّمَحُم نب هللا دْبَع

 اَهيْوَسَكَك ٠ يكل ةيحد هلام اسم ةقيثك يطبق ا هلال سر يناسك

 اهم :لاقق يتاَرنا اهنوَسَك : :هتلُق هي ةيطبفلا سبتمل كلام : َلاَقَك . يتأرما
 [51175 :عجار]. اًهماظع'" ”فصُت نأ "ف احأ يك ةلالخ اهلل

 2 رع هس
 يبأ َنَع ءمصاَع ْنَع ءُناَيْفس نبأ « قارا دب اَنئدَح - ف فدشي

 ينبا نأ © يِبلاٌهل تلَسْرَأ : لاَ ٠ ديت نب ةءاسأ نع« الن

 هلو َذَحأ امل : لوو ٠١( تر ©) مكلسلا ءاَرقإب َلَسْرأَف ؛ ءاَننأَف ضبع

 هيلع مس د هْبل[َتكَسْرآَت :لاَق تش الع يو .ىلضأا
 نه ف مال صام ل يع 2
 ٌةبدْمَسَو كو بفكر « لب نيام عم امو ماك : لاق . نيني

 فم م يي يه يدق هع 2
 مس َلاَقَك راني ْتَحَمَدَ : لَك عفت هسفنو يبصلا ذَحأَف : لاق . ةدابع

 امن «هداسع بوُلُق يف هلل اهَلمَجةمْحَر هذه : َلاَق ؟اَذَه ام هللا لوُسر ا
 وه رعد هم
 [1؟114 :عجار] . احلا هدابع مهلا محي

 ِنَع كّيَدُق يبأ نب ان اًنكَدَح ءٍحاَجحلانْبدَمْحأ "الح 1

 ٌةقَدرأهَنآ ءدْيَرِنْبةَماَسأْنَع ؛ « سابع نبا نَع «ةبعش نع « بّنذ يبأ نبا

 كهيعص سو
 مك ءاضوتو سلا قاَرهأ مك بلا لحد ىَتح ةكر موي هللا

 [1 :عجار] .لّصُي ملَو بكر بكر

 يبأ نع ؛ سيق نب تباك يتربخأ « بابحلا نْب دير انثدَح - فقري

 ٍنّيئالاٌموُصَيْداَك ف هللا لوس ؛ًةَماَسأْنَع؛ «"يربقَمْلا ديعَس

 [11:17 :عجار] َسيِمَحْلاَو

 انآ ناَمِريؤلا نَع ءبذذ يبأ نبا نبأ «دِزي انئدَح - ففي

 ِنّيمالْع لانسر «نوُعمَتجُم ْمُهَو تبان يدير مهيرَم شير نم اطر

 نآلُجر هبل مان ؛ ءرْصَحْلا يه : َلاَقَق « ىطنسوا ةالّصلا نع ءهنآلاَسيمُهل

 هآلاَسف دْيَر نب ةماَسأ ىلإ اًرصنا مك بيلا يه :َلاََك .ةالاسق مه

 نوكيا رجلا ريل يلا هل وذ 'هظلا يه :َلاَث :َلاَقَ

 هلل لنا «مهتراجت يفر «مهتلئاَك يف ف سلا نم ناَفصلاو فصلا لإ هءارَو

 .«نيتاَ هلل اوُسوُكَو « ىطُسوْلا ةَلّصلاو تاوّلصلا ىَلَع اوظفاَح ىَلاعَت

 1 موي نكرحأل ول اجر يميل : : هللا لور لاَ : لا
 هعامعو د رعاه سرت

 ةرزع نع ؛ ةداتق نع « هامه انثدَح ءدّمّصلادْبَع انَدَح - ف فنا

 هم

 َنيح ل هللا لوُسَر فرانك : لاك. ٌهَكْدَح هنأ ةماسأ نع «٠ «يبعشلا نَع
 هس كس هي ل

 يف مدقت] . . عَ لي ىَح يدع اهلج هلحار مكتمل « تاقَرَع نم ضاق

 [18474 :سابع نبا دتسم

00 
 يبأ نع ؛ ٍمصاَع ْنَع داَمَح اَنئدَح «دّمّصلا دبع اننَدَح - ةفققتس

 ىتؤي :لوُي هللا لوُسَر تغمس : :َلاَق . دير نْبةَماَسأل ليق :َلاَك . لئاو
 هب قلد ءراثلا يف فدي ىلع هللا يصاََم يف عاب ناك يذلا لجلب

 هحتاط لذا بلح ينابت ءاحلا يفتح دسك هدي كبت

 تلك يّنِإ : وت ؟هبانرماَتَتَ امي لقْيأ: َنوُنوَُيَق ساّنلا نم

 [591597 :عجار] ريغ ىلإ | مُكلَحأَو أب مُكرمآ

 / 0 ءدّمّصلا دبع انْندَح - 10
 2 م

 مسمع :عجار] . ا. ةكيلا يفتر: لاق. 8 ارسل د
 ير ريامرعةدناع

 .(ريراملا)سِيقُنْب ىَيحَيانآَب ءرْكَي نب دمحم ان - ففي

 ورام لضابط َناَك

 مكاَمِب تحي سابع َنباَنِإ :ريمزلا نبا لاك هَلحَي سابع نبا ناك لاك

 لور نم همس مل ينِإ : َلاَقق سابعَنب بق ؛ « هللا لوُسَر نم عَمْسَي

 اًبرلا سيل : لاك ل هلا لوُسر نأ « يد دي نب ةماَسأ كلو اقف هللا

 [1؟:041 :عجارإ 5 ةّرظنلا وأ « «ةكيسّتلا يفآلإ

 نع طم بنش يدوس «نت بأ اتدَح - 514

 ممم د

 0س لاق يأ تباك يأ

 الق ضْرأب نوعاطلاب مُمعمَسدِإ : لاق قف للا لوران ءادْهَس حيد
 50 قلو مدام

 .اهنم اوت اهب منو ضرب م قو اذِإَو ءاَموُنْْدَ

 مدقت] . معن : :َلاق ؟ركْذي ال وهو ادعس ثدَحَي هتعمس تأ : تلق :َلاَق

 علو :صاقو يبأ نب دعس دنسم يف

 يماسرلا يف
 َناَمْنَع بأ ينكدَح «ٌمصاَع اَنئَدَح «ةَيواَحُم وب انئدَح - ففتح

 ةَمِيَمأِ 0 //0)ة هلال وُسَر يأ : لاق . دير نب ةماسأ ْنَع «يدُهتلا

 اند َدَحَأاَم هلل :َلاَقَك . نش يف اهنا ؛ قمت اهسضتو بير تن
 هعماش مرسم ب

 دعس هل َلاَقَق هاَنيَع تَعَمَدَف : َلاَك «ىمَسُس لجأ ىلإ [ل كو ىطغعأ

 يِهاَمَنإ : قف هللا لوس اق ؟ءاكبلا ن نع َهّْنَت ملوأ ٠ يكبتآ ؛ هللا لور اَي

 هداستع نسم هللا مَحْرْياَمّنإَو ءردايع بوث يفُهَّللا اهلج َمْحَ

 0001 :عجار] . ءاَمَحرلا

 : دام نبدعس

 ْنَع «قيقّش ْنَع «شَمْعَألا اًنكدَح «ةَيواَعُم وأ اند 7714

 :َلاَك ؟هَسْنَُت لجل اذَه ىَلَعلُخْدَملأ : :هلاولاَق :َلاَك. دْيَز ِنْبةماَسُأ

 هيو يبي ام هتملكدتل لاو ,مُكعمْسأ الإ | همك ال يأ ورمل َلاَقَق
 درع عش

 نأ لجَرل لوقأ لو هَ نَم وأنآ نوكأ ذأ بحأ ال ارم نأ نود ام

 ىَنؤُي :لوُضي ا هلا لوُسرتْعَسامدَْب ادار هن اريمأ يلح وكي 7

 راَثلا يف اًهبروُدَيف هئطبْباَتقا قلد ءرنلا يف ىَقلي مايل موي لجلب

 نآلُفاَي «َنوُنوُيف هَل ل هأ عمتي لاق . اراب رامحلا وياك

 دق «ىلب : لوقو : َلاَق ؟ِركْمْلا نَع ءاناهْنتَو فوُرمَمْلا ٌدرمأَت تنك امأ

 [971117 :عجار] . هينآو ركذمْلا نع ىهنأَو «هيآ الو فورَمْلابْم مآ تنك



 راصنألا دنسم ص 1١5١9

 ياس سلا هاا
 3 رام نَع «شّمعألا ان 1

 ىَنَح ات جرح : ف

 يب ىلإ لصق رشا جف طئاتبلاب تفز ىّتح تم نيسان
 هما م م 0000

 ؟ تيل نما هلال وُ ىلع: "لسلق ىَّلَص املك ٠ اًميَرأ ىَّلصَم

 :لاَقك ىَّلَص مك :تلقق . اماه ىّلَص هنأ «دْيَز نب ةماَسأ ي يتربخأ : ٌلاَق

 مث « ىَّلص ْمُك هلأسأ مل ارمع هَعَم تْدَكَم يثآ يسفتم ولأ يندجأ اذه |ىلَعا

 ريل نبا ءاَجك ءهماَقم يفتش ىّنَحتفجَق لما ملا نم تْجَجَح

 هيف ىّلص م «هْنم ينجَرْخأ ىَّتح يحال مل ينج ىلإمَ تح
 [5515 :عجلر) . اًعيرأ

 انتَ ءناَيْبَظ يبأ ْنَع ُشَمْحأل انِدَح « ىَلَيانندَح -64
 0-3 هم مس 00

 اًنياوُرْدَنَ «تاَكرحْلا ىلإ ةّيرَس ا هللا وراني لاق ٠ دير نب ماس
0000 00000 2 

 ىتتح هانيرضف تقلا الإ هَ ال : :لاَق. هاَنيِشَغ اَمَلَق ُهلُجَر اًنكْدأَف :اوُيرهَف
 سما »

 :َلاَقَق . قف هللا لوُسرلهَنركذه «*يش كلل نم ينل يف ضرع انت

 الكامن هّللا لوُسَراَي :تلق : + ؟ةَمايقل مَّا لإ هلل ب كلل نم

 كلل لجأ نم ْمكعَت ىَنح هلق ْنَع تفتش الأ َلاَقَم ٠ لقلاَو حالّسلا ةَقاَخَم

 ىّنَح كلذ لوُفي لاَراَمَك : لاَ ؟ةَّماَيقْلا مهلا آلإ لإ آل ب كل نم آل مأ

 اةففاشا :عجار] . ذوي الإ ملسأ مل يأ تددَو

01010 
 نع دعس نب سيق نع دام اًنئدَح « لماك وبأ انثدح - "715

 نم 8 هلل وسر ضاق : َلاَق . دْيَ نب ةماسأ نع « سابع نبا نع ؛ ءاطغ

 داب يصْنداكتل (ارفذالدإ ىَّتح هابيل فدان
 مشع ءدلو

 يف سيان ءراَكَولاَوةتيكسلا مكي سانا هيأ اي : لوفي وهو لحرلا

 اةقكحما :عجار] . لبإلا عاضيإ

 نبا اًنئدَح «دْعَس نب ميِهاَريإ انندَح «لماَك وب انئدَح - -771/
 يلام

 ٌةَماَسأسْنِب تَناَكَو ضايع : هللا دي نب ةماسأل مح نبل نع «باهش
 م عل

 انإ ىّنَح ؛فاّيرألا ٍضْمَي م َجَرَخ لج هللا لوس َركذ : 237 د

 كانك : لاق . اولا باص «قيرطلا ٍضْمييةَئيدَمْلا نم ارك ناك
 ينعي اان اَنيلَع ملطي ال نآوُجْرأل يّنإ كف يبا لاَ : لاق .ّساّنلا 201

 [514 :رظنا] . - ةَنيِدَمْلا

 مساع 2
 عمْسدْنِإ : :اًميمَج الاقو ب وُنَيو يمشاهلا ءانئدَحو -4

 ضاع لقي د نإ ناسخ نبل نع «باهش اح دنس

 . هلم د 3 ثيِدَْاركْدَو ..هلعةئانأ هدو تاكد

 [17141/ :عجارز (يرْبَسص)

 انش ءاوئألا نح هنن ان قالك 71

 ور
 "ل15 ح ) 8/و) لوس بح دير نْبَةماَ 1ثي

 ل ا أ هس

 يقبدق نو يملا بلل كلطأ ١/8 ٠١( ]جراند 2

 الق ضرب حَكَو ادق انحناء يجي ضزألا يفانم

 [؟؟54١ :عجار] اًوُتأَت الف ضرأ يف هب مثعمس ساذإَو ءاهنم اوُجَرْخَت

 يخلي رنا نع ؛ بيتش اًنكدَح واتت اخ - اال

 كس صف

 1 :عجار] َتيِدَحْا رك .. .مَجَرل م

 نيا ينربخأ جْيرج نبا انآبنأ «قاررلا دبع اَنئدَح -7

 .(ح)باهش

 نع ٠ ءِنْيَسُح نبيل ْنَع «يرظْلا نع ءِرمْعَم نع ؛ ىلعألا دْبَعَو
 ُثرَيَأل َلاَك ف هّللاَلوُسَرنأ دز ِنْبَماَسَأ ْنَع «َناَمْلع نْب ورْمَع

 [5؟06 :عجار] ٠ ملص ٌفاكْلاثريالَو رفا ملَسُمْلا

 .(ح) ٍجْيَرج نبا اَنْ «قاّدرلا دبع انثَدَح -1037 161

 نبا تغمس : :ءاطقل تلق : :َلاَق . جُيَرج نيا انثدَح : :لاق .حْوَرَو

 نكي مل : َلاَك. لوُحدلاب اوُرمْؤُت ملو « فاوطلاب متر امن :لوُفَي سابع

 يلد دَْرَْبةماسأ يتربخأ :هلوَُيهةعمسس يثكأو ؛ هلو ع ىه
 ؛ جرَخ تح هيف لّصيْمّلو ءاهلُك هيحاوت يف اعد تيل لحد اَمل ف

 سة لجين تر ةكم «عيخ ان
 [؟؟:907 :عجارإ .ةلبقلا هَذه :لاَقَو : قاّررلا دبع َلاَق

 ْنَع «يرْهُزلا نَع همم انْندَح «قاررلا دبع انثدَح - 7

 :َلاقك بدم ماطآن م مع ىلَع فيلا فر أ :لاَق . ةَماَسُأ نع «ٌةورع

 (مُكتويي لالخ قت نَتفْلا ىرأل ين لاي .آل :اوُناَق ؟ىَرأ اَمَنورَتلَه
 اقيمت :عجار] .رطَمْا ٍعقَوَك

 هعد شع
 .(ح)ورْمَع نب دَمَحم اَنئدَح «رشب نب كَمحُم انئدَح - فخ نكن

 ْنَع ردَكدمْلا نب دَّمَحُم ْنَع ,وِرْمَع نب دَمَحُم انربخأ : لاق . ديزيو

 هَّللا ُلوُسَر لاق : َلاَق ٠ دروب ةماَسأْنَع « صو يبأ نب دَْس نب رماَع

 هلع وُلدت الف ضْرأب نوعاألاب معمسدِإ 0

 [؟؟.44 :عجار] .هنم راف اوُجَرْحَتلَ

 ضْرأب م مشأو قو اَذِإو هي

 نع ءدهاَجُم ْنَع رد نب رمع اَنئدَح «عيكوانتدَح - -111ك

 اربي : ُساّنلا َلاَقَق :َلاَق . ةَكَرع نم هكدْرأ 89 يل نأ ءديز نب ةماَسأ

 َسآَرفك (فكَوَةَكَرَع نم عقال : ةماسأ َلاَق :لاَق « مَنص ام انبحاَص

 نال ىلا ميكو للا ةطساواهّنسأرباأ ىَتح تلحار

 َنْب لضَملا فدرأ مث اَعَمَج ىتآ ىَتَح ؛ ةيكسلا ةئيكسلا ةتيكسلا هدي

 رتل لاق . هلل لوس عنص امي انبحاص اربي ؛ رمال لاق : َلاَق
 ٌهَقَدَك عانق 0 سل
 مقدق رْسَصُس يدار ىَلَع ىَنآ ىّتَح سْمألاب هك ٠ اني اري ريسُي لري مل

 [؟؟309 :رظنا] ٌضرألا هب اتنوتسا ىَتح هيف



 راصنالا ددسم لاح

 ْنَع "يمل نَع كلاَماَتدَح + نضر دي كلَ 01601

 .48 يل نع «دْيَ نب ةَماَسُأ نع «ناَمْلع نَرمع ْنَع « نيسح نب يلع

 55١5١[ :عجارإ َرفاكْاٌملْئصْلا ريآل : لاك

 ةَبقع نب ىَسوُم نع كلاَم : :نَمْحرلا دبع ىَلَع ترق - "114

(). 
 لس

 نبا ىّلوم ٍبْيرك نع «ةيفع نب ىسوم ْنَع « كلام نَع « حور اًنُئدَحَو
 مس ام سم 8 رعيمرس 2

 ةقرع نم ف هللا لورد : لوُقيهَعمَس هلأ دير نب ةماَسُأ نع سابع

 هلت «ةوضولا عسي مل اضمك لاب لَ « بطلاب ناك ادإ ىَتَح

 م مع ع اع سد ني سف قا 0-4 00

 [ٌصَوتق رن ةَفلََْمْلا ًءاَج اسف بكرت :َكَماَمأ الملا :َلاَقَق ؟ةالَّملا

 ناَسْنإ[لُك خانم «برَْمْلا ىَلَصكلّصلا تمقأ[ مث ؛ةوضولا عبس
 مع مسالا ل لال سا سل

 :عجار] ايش اَمُهنبَيِلصْي مو ءاهآلَصَم :ٌةالّصلا تَميقأَمُت
 رس ل
 « هلم يف هريعَ

 [ملموم

 اًنأْبْنأ «ليعاَمْسإ اَنْئدَح - 711489

 :لاَك دير نب ةَماَسُأ نع «ساّبع نْبا

 نع «ةَمِرْكع نَع ماَذَحْلا دل

 يفاَيرلااَمّنإ : :8 هّللال ا

 [7؟45١ :عجارإ لا

 اسوم

 ىَيْحَياندَح «يئاوُعسَدلا ٌماَشه انآ «ليعاَملسإ اَنندَح

 نأ ُهكدَح ةَماَنُك ىلومنأ «اَبوت نب مَكَحْلا نْبَرَمُع نَع ء«ريثك يبأ نبا

 « ىَرشْلا يداوب هلام ىلإ جْرَْمناك دْيَ نب ةماسأ ذأ ؛هئَدَح هم اسأل ىَوَم
100 

 ْدَكَو «رقسلا يف موُصَتمل هلتلقَف ('؟١٠ 4/8 )سيمَمعلاَو نيتئالا وص

 .سيمّخلاو نيالا ٌموُصَي ناك هلا لوُسَر نام ؟تْفكرو تربك

 َلاَمْعَألاَدإ َلاَنَك . َسِيِمَحْلاَو نيالا ٌموُصَتنإ ١ هّللا لوُسَراَي تل

 77١41[ :عجارإ سيمَخْلاو نيثالا مْوَيْضَرعُم

 نب وِرْمَع ْنَع عش انئدَح «ِرَفْعَج ْنْبدَّمَحم انئدَح - ىف فلس

 :لاَق . سابع نبا ىلإ يرحل ديعّسوبأ ينكسر : لاق .َناَوْكَذ ْنَع «رائيد

 يف تأرق وأ «عَمست ملام هللا لوُسَر نم تنمتسآ «فرصلا يفُهَلْ

 دْيَرنب ةماَسأ “تمس يكل لود الل كب : َلاَقكأَ رقت مَكاَمهَّللا باتك

 يف: :َلاَمْوأ ءنّيدلا يف آل اّيرآل : :لاقاقق هلال اورد فتَسَحُي

 77١846[ :غجارإ . ةّئيشلا

 جا َمَحم اني 7 0 6-2 امو 5 هدو هرم
 ينو َلاَق . ةقوكلاب َنوُعاَطلا نأ يصل ةَئيدَملاب تنك لاق .تباك

 نم :تلقَف :َلاَق ٠ يااارب

 20 َلاَق .٠ اع ناكو هدعَسنيماَع: اوُلاَقَق : َلاَق ؟هْنَدَحُي
 وي بر يل

 نأ ؛(َّعَسككدَحُي ةَماَسأ تعمم :َلاَقَك . كلذ نع هبلآَسَف : َلاَق .دعَّس

 "بسيح) ل ب عدل اعأل لاق هلل

 هولا ضاأ يف بسس 71 5200

00 
 ا١٠5 ص 0 0/0 1 اوبر ابح ديو نب ةماَسأث ثيدَح

 اك هروبي بص يا د

 لاق ؟ركذي ملق ادعس ثدَحُي َماَسَأ تْعَمَس تنآ :هل تْلَقَف :َلاَك

 01 :عجار] . محن

 يهد ع هيمو

 سلكت ل اسلي َلاَق 6-5 َلاَق

 اًهيفْنَحَْق ءِراَنلا يف حريق لُجريهاَجُي :لوُدي ف هللا َلوُسَر تحمس و

 2 ريس ماس مس سس
 َتنُك تنللا لذ اي : تل دي هج سف ضلك

 آلو فورعملابرمآ تلك يّنإ :لوُيف ؟ركدمْلا نع ىَهْنتو فورسلاب ما

 .(م) ُهلَعْفآَو هركْدمْلا نع ىو تلف

 هْنموْحَتبةَماَسَأْنَع لئاو يبأ ْنَع روُصْنَم يئدَحَو : ةبعش لاق

 [؟؟15939/ :عجار] هنطي بات قلد : : هيف داره الإ

 0 رمرزرةماو
 «باَهش نبا نب رمعُم اًندَح «رمَعَج نب دمحم انلدَح - 00

 لوس هدي نب ةماَسأ نَعَمْ ِنْ ومع ع ءِنسُح بلْ

 :عجارإ. َرفاَكْا ملص ُسِريآلو «َملّنْْاَرفاَكلا ريآل :لاَك ف هللا

 ل

 َلاَق :َلاَك . ءاطَع انئدَح « كلما دبع اني ميش اَنئدَح - فقم

 وعُدَيِهْيدي كر .تاقرتي 9 هللا لوُسَر فير احل : دْيَز نْب ةَماَسأ

 َوُهَو هيدي ىَدحإب ماطخلا َلَواَنَ َلاَق ءاًهُماطخ طقَسقهمقَت هبا تلامَ

 . ىرخألاهديعفار

 َلاَق :َلاَق . ِءاَطَع ْنَع « كلَمْلا دْبَع اًنئَدَح «ميشه انئدح -55

 هِهجَوب لبث تْنَيلا نم جَرَخ َنيح © هلا َلوُسَرتنآَر :دْيَز نب ب ةماسأ

 [77317/4 7715197 :رظنفا] .٠ ُكيقلا هذَه بقا هذه : :لاَثك بابلاَوحَن 93

 َلاَق : لاق . ٍءاطع نَع «كللا دب انآ ميم ا 2 1

 ؛هّبَلَع ىو هللا دمَحَكَس لَجَ «تتحيبلا 8 هللا لوُسَر عَمِلَ : : ٌةماَسُأ

 ُدَخَو هيلع هَ هردص ْمُضَوَف ؛ « تبا نم هيدي نيب ام ىلإ ما قمت مُث لْلَهَو رْبكو

 َرَخعُم العناكب ل لكك كو لعكس لاك . هْيَدَيَو
 وأ ءِنيرَم ةلبقلا هذه «ُةلبقلا هذه : َلاَقك بابا ىلعَرْمَو ةلبقلا ىلع لاَ

 17155 :عجار] . اًنكلك

 06 يأ. ةور نع ٠ .اعرذؤلا ينك + ,رتخألا|ين]

 ؟َكِِلإَدِهَع يدّنااَم: هت ركب وبأ هلاسف ٠ كف ينل ضف ٠ ,ةهجو ههجو

 [؟؟114 :عجارإ . قرح م ءاحابص ىّبأ ىَلَعريغأ انآ : َلاَك

 «َناَمْثَع يبأ ْنَع « « يمينا انئدَح « ديعس نب ىبحَي ند - 555

 ُةَماَع اًذِإَف « ةّنجْلا باي ىَلَعتُْت : َناَك . ف يلا نَع 0

 لإ إ.د الا اتش ُاَرَقْمْلا اَهُلْخْدَيْنَم
 هلع .٠

 ٌةَماَع اَدِإَف ءرانلا باي ىَلَعْتْفَقَوَو راّثلا ىلإ مهبّرمأ د 7

 ْ [971؟6 :عجار] . ءاسنلا اَهَلَخَد



 _ راصنألا دئسم كا1ص

 نويل 3 ةادت وعل

 َلاَق :َلاَق . هو لاق. دعس نب ميهاربإ نع

 ادِإَو ءاَموُلْخَدَت ال ال اه سْيِكْمُهآَو ضراب وعلا نك اذإ : ا هلل لوس
 ه مم امس ٠

 [071141 :عجار] ٠ ياويل اهيا ضال ال

 ا وقح يامال لاق. اك دين ربنا

 م ١" عجادلا انُمبحاَت« 2 اًمهبحأ

 . يدع عاشت يجر كو 52 هب تدحأ
 مااهماس

 نع دي بَل ع :ةاتط يع «يمّيتلا نَع ؛ ليِعاَمْسَِ

 نم لاَجبرلا ىلع رضأ ؛ةَنثف يدب ساَّذلا يفتك : َلاَق ٠ كف يبل

 [؟؟46١ :عجار]. ءاّسْتلا

 ْنَع ءاَطَع اَنتَدَح ءكلَملا دْبَع (ََغ)٠ ىَيحَي انكدَح - 11
 راسم

 َفاَجاَتالآلبرمأَف ؛ تلا © هللا ٌلوُسَرَوَوُم َلَخَدمَن هدير نب ةماَسُأ

 نْيئاَوطْسألا ىنآ ىَّنَح ىَضَمَ «ةدمطأ هّنس ىلع لاذ ذإَتّنيلاَ «باَبْلا

 ٌدِلاَسو هيلع ىّنثأو هللا َدِمَحَف ّسّلَجَن ؛ ةَبعَكْلا باب «باَبلا ناي نّيَثلا

 ُهَقْجَو عضو ؛ ةَبعكلا بد نم ليفت ام ىآ ىّتح اقم «هرفغتساو

 َفّرَصُلا مث ُرَفْمَسماَو هلاسو ؛ه 0 هيلع ىَنبأو هللا َدمَحَف « ةبعكْلا ىلع هدَسَجَو

 حييل ليتل يبل هلت «تْنيلا ناكرأ نم نكرلُك تأ ىَتَح

 نيَعْكر ىّلصَ جرح م ,ةلآسملاو راقتتسالاو «لَجَوَرع هللا ىَلَع ءاّاَو

 ةلبقلا هذه : :لاَقق فَرصُناَمك «ةّبدكلا جولس ٠ «تببلا نم اًجراَخ

 [17155 :غجار] . ُةكيقْلا هذه

 هاا يمرر
 نع ؛ةبقع نب ميهاربإ ينئدَح «ناَيْفس نع ؛ ىَبْحَي اًنَئدَح - 011

 ىتتق « ةكَرع نم ضاق أ مكمل ل يلا ءدْيَز نب ةماَسأ ْنَع « بيرك

 موو ضو ءاَمب هيت لاق َلاَق . ءاقلخلاو ارماني يذلا بلا مار ع
 يا ةالّصلا :تلق ٠ ُهَتلحاَر بكر مث نيءوضولا ب انسَح مةع مل ل

 0 لحي مكّمُك «برذملا ىّلَصَق مَآ اًمْمَج ىتاق : لاك . َكَماَمَأ ةالّصلا

 [1؟١م6 :عجار] اعلا ىَلَصَ مَآ ىَتَح ساَّنلا

 مهاب نع «يِروَّلاَورَمْعَم انئدَح « قالا دبع انئدَح - 1ك

 مق ةقرح نم يلمح : لاق . ةَماَسُأ ّْنَع « بيرك نع «ةَبفع نبا

 :عجار] . هاّنعم َرَكَذَف. . بْقتلا : يوتا لاَقو ٠ ّبْمّلشلا : :رمعم لاق . لَ

 اةفقلن

 :لاَق . هيأ نع ؛ةَورلع نب ماشه اَنَدَح «عيكو انندَح -116 17

 .ةكَرع نم عَ نيح قف يبل ريم ْنَع َلئَسف ءةَماَّسأ دنع اًناج تنك

 ل ان تصلوا

 ةرصت وَ دَجَو نإ «َقَتعْلا ريسي َناَك : لاق

 ةففنفا

 :عجار] . -قنَعْلا قوق ينعي صن

 نْب َةَماَسُأ ْنَع ءدهاّجُم َنَع رك نبا نع ؛ «عيكو انئدَح - 71

 .عجارإةئيكّسلاب مهم كنيس لَو 8 هللا ل وسر ضاق : لاق . دي

1 

 2 ساق نايل ه يم مولا# -

 ولا له ما سات

 ا ا

 هّللالوسَر ىَنأهَنأ قع عومي: ىيحيلا) تملا بج

 قكوُمنوُتجَملُجَر ْمُهدْنع موق ىَلَعرم «هدْنع نم اًمجاَر لأم 3

 ا
 ءاَجَدَقاَدَه مُكيحاَص ٌنااَكَُحْدَكاَنِإ : *َنْهأ كاَقَك . ديدحلاب

 لسا ل ل لاس 6
 باَتكْلا ةَحئاَقبهَتْيقرَك : لاق . هيواَدُي يش ُهدْنع لَه هق 1/6 بَ

2 

 تنيك «ةاّن ةئم ينوطعأت آرب « نكرم ٍموَيلُك (ماّيأ ةثآلك يول

 دَقل لطاَ يقرب لك ْنَم يِرْسَمَف اًمدخ :َلاَقَك .ًةئربحا هللا لوُسَر

 نب ِهّللادْبَع ْنَع ؛ُّبعَش اَنندَح «رفعَج نب دمحم انْثدَح- ففليم

 انلقأ :َلاَق .هّمَع ْنَع «تلّصلا نب ةَجراَخ نع «يِبحشلا نَع ؛ ءرّمسلا يبأ

 نم ْمّشج ْمُكَنااَعأ اَوُلاَقَك .٠ برا نم يح ىلع ايد اقف يبل دذع "رم

 يف اوم ان نإك يرو مكدلع له ربح لجل ذه دنع

 ةتأرَقق :لاَق .٠ دويقلا يف موُتَمِبلاوُؤاَجَف : لاك .مَحَن : :انقَق :لاَك . دولا

 :لاَق. رتل يفاجأ. ردع م ةكلك باك حد

 لآنمأ ىّنَح .آل :تلق . ًالْعَج ينوطعأَف : :لاَق .٠ لاثعْنم طعن
 ةيقري تلكأ دق « ٍلطاَيةيقرب لكأ م يَ مو

 يجوق»
 :رَمَعَل لك : :لاَقق هيلأَسف ٠ 48 يلا

 2 8 0-0 ه5 شم ه عيري # 5

 ىدتكلا سدق نب ثعشألا ثيدح
 هه مسام 4 ننس -ٍِ

 يس سر »ا
 دبع نع « قيقش نع ٠ «شمعألاةذح راسو 22

 ومش

 َداَقَك . : لا يرجو يفأ :مللش ننال

 "ضر دوُميلا نم ٍلُجَر نيو يني ناك ؛ كلك ِهللاَوناَك يف : :ثعشألا

 ع 200
 :ُتْنُت ؟ةَنيي كل : : 88 ِهّللالوُسَر لاَ قط اىّبلا ىلإهثسََف , يِندَحَجَ

 َّبَهَدَق ّفلحَي نذِإ ؛ هّللاَلوُسَراَي : :تْلْقَف .فلخا : يدوكيلل لاق . ل

 ليل انَمكمِهئاَميآَو هللا دهب نورتي نيل نإ) ىلا لنا «يلامب

 77124 77145 771486 :رظنأو ,8041 :دوعسم نبا دنسم يف مدقتإةيآلا رخآ ىلإ

] 



 راصنألا دنسم 514 9

 هسا#
 ؛نَمْحيادْبَعنْب مسن داَقسْنَع ؛ ميكو اند 17

 آل: :1 هللا لور لَك : َلاَق . سيق نب ثعلشألا نع ؛ بلك نب دايز ْنَع
0200 

 مكلفا :رظنا سانا ريشي ال نم هللا در كشي

 يديم ع هس سوت
 «ةَمَلَس ْنْبداَمَح اَنُئدَح يدهم نب نَمحرلا دبع انندَح 71١14

 :َلاَق . سيق ند ثتألا نع ءٍمَضْيَم نب ملص ْنَع ؛ (ةَحْلَط نب ليقع ْنَع

 ؛هّلالوُسَرَي :' 2 . ملص ينأ وريال دفو يف ف هللا لوسر تبتأ

 يفتت ءانمأوْمْقَتال ةقاكن بِلا بْن: لاق . نم من متن

 مرار ه2

 ةققلل :رظتا]يبأ نم

 نْيرْضٌتلا نم اًشْيَرُف ىَفت لجرب ىتوأ ال : لوي ثعشألا َناَكَف :َلاَ
 .دَحْلا هتدَلَج الإ َةناَنك

 لص حن هس لا رس هللا لص
 «ٌدلاَجُم اَنْبْنأ «ميشه انئدح ءَناَمْعْلا نب جْيرس انئدَح --4

 8 هللا لوُسَر ىَلَعْسْمدَف : َلاَق ٠ سيق نبا ثعشألا انْندَح «يبعشلا نَع

 يف يل دلو الع : تلق ؟دكو نم كلْلَم : يلَلاَقَ .ةدْنك دْنَو يف

 آل :لاق . مْوَقلا بش هئاكمأنآ تذدولو «ْسَج)ةنبا نم كلب يجرح

 مهن لاذ تلق كو مث ءاوضبم اذ ازجأو « نب هَ مهن كلذ لوُفَت
 هلع ”ء ادم ل6 خ27 يمه هلم ل
 . ةلزحم ةنبجمل مهنإ «ةرحُم هجم

 اَنكَح «يئاَكبلا لْْمطلا نْب هللا دْبَع بدار اند 6

 نمي ىلَعَف لحم لاق . دوعن نبل دبع نع «قيقش ْنَح دونم
 نإو ناَبْضَغ ْبَعَوْمَو هلل يقل «رجاق اًهيف وهو لام اهب قحتسي « اريص
 ىلإ اليل امك مهنامْيآو لا دهب نورتي نيا نإ» ناقل يفل اَهَيدصَت

 از يف : رقي وه جرَخَف : «ةيألا هذه تّلز 1 :لاَق . هور مو فشلا :لاَك " ,ةيآلا رخآ
2000 

 نأ ؛كلادهاَش : : لاَ هلا لوُسَر ىَ اًمصتحاَف يل ايكر ىعدا ًالجر نإ

 ّفّلَح نم: كف يبل لاك ٠ .ارجاق ف لحفل انهم :تلَقَف . هيمي
2000 

 .اَبضَ يلع َوُمَو هللا يقل« لَم اهي قحَتسُي ِ «اربَص نيمَي ىَلَع

 :َلاَق . لئاَو يبأْنَع «”شَمْعأل انكدَح «عيكو اندَح
 ؟نمْرلا دبع وأ مكسيم (117/ه)لاقق سيق تعنشألا َلَحَت

 هالاع هلل يي رع ارم
 ا تلت يف قدَص : سطل َلاَقك . هوربخأق

 هل :تلق هني كلا : :لاق لقبا ىلإ ئدَصاَحَ «ضرأ يف

 ل 88 هللا لوس لاق : :لاَق .َفلْحَيْنَدِإ :تلُق :َلاَك .ُهّنيمَ
 6# ص سال ص سال يس لع ىلا ئرلا سه ل »ا صاع ص ع

 هللا يقكرجا هوَ ءملسس ئما لمه مطل ايم يمي ىلع

 هّللا دهم نورتي دي َنيذَلاَنإ ترك : لاك. ناَبْضَع ِهْيلَعَوهَولَجَو
001 

 . اليلق امك مهناَمْيآو

 وقررو
 ا ا -141<7<7/

 لماع 6 ميدي « ملص مساس

 هَ لَجَرَع هللا يقل ذاك اَهِفَومَد .مللش رنا ناب عطقي

 انيمي :رظنا]ملَجأ

 (17/6) يدّنكلا سْيق نب ثلا يد

 1 مَ

 هم مه هديكختخلا

 يه
 نيم ىلع افلح نَم :كلاق هنأ ؛ قائارع لاش ولاد بأ

 هيع ساه س # ساس ظ عال

 لا ديني ال يف ل: ةيمت أو. ةلاَجْصَع

 باَدَعَل ىلإ ةرخآلا يف مهل َقَالَخ ل كنلوأ ؛ اليل امك مهنا

 يميل

 تلق :َلاَك . مْوَيل هللا دْبَع مُكَكَدَح اَم : َلاَقك تعشألا ينقلك : لاق

 .تلزْنأ يف : َلاَق .اَذَكَو اَذَك :ُهَل
 سل يمد م ع هو ا كس سف »ل رت

 يِنئدَح ؛ةَمَلَس نب داَمَح انئدَح : لاك .ناَمَعَو ره انئلح 789

 ْنَع (يملّسلا ةَحلط نب ليقع انآ : هئيدَح يف نافع لَق) ةَحْلط نب ليقع

 يف هللا لوُسَرتْنآ : َلاَق هنأ ؛ سبق نب ثعشألا نع ءٍمُضيَه نب ملْسُم

 نإ ؟هللا َلوُسَراَي : تلق : لاَ (مُهلَصفأ ينوريآل : نافع لام) ةدنك نم دو
 ةل «ةئاتك نب رتل وُ حَت : كف هللا لوُسَر لاَ لاق .٠ مَ 2

 [9714+ :عجار] انيبأ نم يفتت هلو اًنمأ ومع

 ماها 0001 سي عع
 نب رضنلا نم شيق قت ادَحآ ْعَمْسأ ل هللا : :ثعشألا لاَ :لاق

 روةرعهدو له اس يك ل
 دبع نَع «فّرصُم نْب ةَحْلط ني دَمَحُماندَح نهب الح

 ثعظألا نَع «يدنكلا يدَع نْب نَمْحّرلا دْبَعْنَع «يرماَْلا كيش نْب هلل

 «لَجَوَرَع هّلل ساّنلاَرَكْشأَنإ ف هّللالوُسَر لاَ : لاك. سيق نبا
00 

 . ساّئللمهركشأ

 0 ةطربش نبا نع« 'لسف نصف 8 دح 111

 3 جار سألك

 ْنَع ءِشاّيَعْنْبِرْكَبوُبانَدَح «َمدآْنْب ىَيْحَيانكدَح 7

 دوُعْسُمِنْ هللا دبع (َدَح) .ةملس نب قش نع ؛دوُجلا يأ نب صاع

 :ف هللا لوُسَر لاق : لاق . َتيِداَحأ نال 5 ريب ملم يرش َلاَم عطفا نم 50

 يرع هع موس ك سس كل

 سكب ثعشألا ءاَجف : لاك اب لَوْ لجعل ينل نَح
 اذَه َناَك يف : لاق .هاندَحَف :َلاَق ؟ نمْحّرلا دْبَعَوُبأْمُكندَحُي ام َلاَقَك

 يف يل تناك رغب يف ا هللا لوُسَر ىلإ يل مَع َنباتْسَصاَح «ثيِدَحلا

 :َلاَق. نيم ألو كك هنأ كني : ف هللا لور لاَ .يندَحَجَف هدي

 انإ « يبت منيمَبلاَمْلَمْجَتْنإَو «ةنيب) يل ام ؛ هللا َلوُسَر اي لو

 لش رن

 ".ةيالا 4هلا دب نويل

 9 للورق لاك . رجا رنا يصح

 َناَمْيَلَس نب ثراَحلا انآ ءِرْيَمُت نب هللا دبع انثدَح- "1

 نم آلُجَرَو ةدنكْن مالُجَرنأ ؛ ؛ سْيَق نبا ثعلشألا نع وُدُْك اَنكدَح

 َلاَقَك . ِنَميلاب ضرأ يف اف هللا لوس ىَلِاَمَصْنخا َتْوَمَرْعَح مسه
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 اي :يدئكلا لاق . 6 ةوبأو اذه اهبصتغا يضرأ ؛ هللا َلوُسَراي : يمَرْضَحْلا

 هلا لوري يمّرْضحْا لانك يبأ نم اَهيرَو يضْرأ ؛ هّللا وسر
 هع

 ًييصْغا هقليل) 0'يدلاوٌضرأو يضر انآ مّلَياَمهّنأ هفلحتسا

 وأ دبع عطب الهّنإ : : 8 هللا ل اسر لاَقَك . يميل يدنكلا ايه 0 موبأ

 يه: :يدكلا َلاَتك .مَدْجَآَوهَوهاَتلَيمْوَيهَللا يقلآلا ؛ هلام هنيمّيي جر

 ل14 :عجار]هدلاو ًضْرأَو «هضرَأ

 ه يم هم مال

 تبا ِنْب ةَمْيْرَح ثيدَح

 © سمس« 6# 0 رعوم سس ع

 داش نب هللا دبَع نع أ ناّيفس اًنئدَح « نمحرلا دبع انثدح 55210

 ينام ىهتا هل لوألا تيان مخ اع «ِلْجَرَنَع «جرعألا

 . اهرب يف ُنآرم لجل

 ٌداَمَح اَنْ انكدَح «يئاوثسُدلا ماسه اندَح «ليعاَمْسإ انَدَح- اففطحلد

 َلوُسرنأ «تياكنب سرع ُيلَدَجْا هلل دبع يبأ نع «ميهاَربإ نع

 امْويمقُمْلاَو «لابل ثآلك نقلا ىلع فال ٌحَسْنَي لوي ناك ف هللا

 تكرق مروجو وول ىوولا وول ركل" كلكم ككل هت :رسظنا] رةكيكو

1 1 

 م مد هوي لماع

 ياي فشل ٠
 ةَميَرْخ نع ؛ ؛يلَدج لادن يع ,ميهارإنَع ؛داّمَحَو ٍمَكَحْلا نَع

 ةيكو مْوَيِن يلا ىلع حّسَمْلا يف : َلاَكَمَنأ٠« 88 يلا نَع «تباك نب

 [؟014* :عجارإرفاتُسْل نيلي مي ةككلكو «ميقحلل

 ِنْبةَمَلَسْنَع هبه انكدَح ِرَْعَجنْيدَمَحُس انَدَح 7
 نع «دْيوُس نب ثراَحْلا نع تدي ميلا ميه اَربإ تغمس : لاق .٠ ٍليَهُك

 ةئآلك :َلاَمَنأ . 4 يلا نَع «تباك نب ةَسْيَرْخ ْنَح نوم نب هع
 ىَلَع حْسَسلا يفرفاَسُمْلل يلا : :لاَق هبسحأ : :ةَّمش لاق . ماي
00 
 .نيفخلا

 عا مراجما يدان حلالا سبل :8هلل

 لكك ل ا

 نب ورْمَع ْنَعِ] حاَجَحْلا انآ «ٌةَدئاَر يبأ نبا اَندَح ١١8

 ابا وش ؛ تاق ير "ينبه دنع نع عيش
 [؟؟19 :عجلر] .هلثم . . . لف

 وِرَمَع ْنَع «ةورع نب ماشه اَنئدَح ءرشب نب دمحم دمحم انيلَح --

 تباكِنْبةَسْيرخ نع «[ةَمْيَرَخ نب ةَراَمَع]َْنَع « ينزل ةَمْيَرَخ نبا |

 اهيف سي راجح ةئالك :لاَقَق . ةياطتنمالا َركذ 9 يبل نأ «"يراصنألا

 ةنففن فكل :رظنا]عيجَر

000 6 
 تبان نب ةميزخ ثيدح

 و سس عن سوسن دولا

 اَنثدَح ٌنوُصْنَم اًنئدَح /وسَل دما دبع وب اند 07“ ١

 «يِلَدَجْلا هّللا دبع يبأ ْنَع نوُمُيَم نْب ورَمَع َنَع ؛ يملا ديزي نب ميهاَربإ

 ىَلَع اوحّسما : لام هلا لوُسَرانأ «"يِراّصنألا تياك نم ةَميَرَ َِض

 [04 :عجرزاَرلهندّرتسا ولو ماي الك فاّقخلا

 ينمو رامز مو
 ءداَمّلا نب هللا دبَع نب َديِزيَنَع «ةئييع نب نايفس اًنيدَح- 00 ١

 له ع يمة ملا هم
 يحتْسيةل هَل! : لاَ ا للا لون ؛هيبأ َْع «ةَميِرَح نب ةرامع نع

 .نهرايدأ يف لا اوُانآل «قَحْلا نم
 د6 لو امر

 َنَع« «يمّيتلاّمِي ميهاَربإ نع ءروصنم ْنَع ناَيْفَس اًنئدَح- ١7707
 ٠ 210 وبس عرعلا ا

 نب ةَميْزَخ نع «تدَحُي هعمس يلدا للا دّبَح يبآْنَع «نوُسَْم ني مَع

 فاصل صخر ؛ نيتخلا ىلع حْلَصْلا نع 9 هلل لورانس ؛تباك

 [514 :عجارإةكيو ام موي : ميقملاو نملك مايا

 هتلآْسُم يف لئاّسلا بنطأ ولو «ميقُمْا كي نيم نايس نم ُهثعمس

 . مهَداَرَل

 .ديَز نب ةَماَسأو تبان نب ةمْيَرخَو كلاَم نب دعس ْنَع ءدعس نب ميهاَربإ نع

 ان ؛موق هب بلع بالعدل حراطألل 8 كلور ثق

 37 ضاقو يب نب دعس نسم يف مت

 «ًةَمِيَرَح يبأ نع « ةورع نب ماشه اًنئدَح «عيكو اندَح - م0006

 م ا
 يف : : 8 هللا ل وسرق : لاق . تبث نب ةَمْيَرْخ ْنَع «ٌةَمْيَرخ نْب ةَراَمع نع

 اةنفيلل :عجارل( 3815/78 ]ٌميجَر ايف سي راَجحأ ككل ءاجتسالا

 نع ءِروصُنمَو داَمَح ْنَع «َناَيفُس ْنَع ؛ هيك اند 7 لح

 َلَمَج :لاَك . تباكِنْبَمْيَرُخ ْنَع ؛ ّيلدَجْلا هللا دبع يبأْنَع ؛ «ميهاَريإ

 اةفقحلل .عجدراةلبكو اَمْويٍميُسللَو ءانالك رفا اف هللا لور

 مهرس رب هرب ك سا رن" ست ل

 رّفْعَجوُبأ ينئدَح قبعش اًدبدَح «رفعَج نب دمحم اًنثدَح- 5 8

 نب لَهَس نْيناَمْلع َنْب ةَراَمْعْتْعمَس : َلاَق- يمطَحْلا ينعي - 'ينيدَمْلا

 يال كيا هس يف ىلا تبا نب ةَْيَرْخ ْنَع ُدَحُي فْيح

 3-0 همة 0

 هته لبق 9 يبل ُهلواَك «كلذبهربحأق 9 يبل ىتأت 3

 يمدش لا
 رّقعَج وبا انآبثأ ؛ َةَمْلَس ْنْب دامَح اًنئلَح نافع اًنئلَح- فقل

 ياما يفتر: :لاَق هابآ انآ « تبا نب ةميَرْخ نب ةَراَمع نَع ٠ يمطخحلا

 ”خورلا نإ : َلاَقك 8 هللا لور كلب ت ربخأَ « قف يلا ةَهبَج ىَلَع لجْسأ

 يلا ةَهّبَج ىلع ُهَتهبَج عضو ءاَذَكَه هَسأَ الف يبل منفأو «حورلا ىَقْلَتأل

 م1001 77777 :ظئارفتق

 :لاق . ميه باو ةَوْبح اَنَح ديزي هلا دبع اكد 674
 هلادبعْنَع ءلاله يبأِن ديس نع « لهَس نب دَمَحُم ىو اَنئدَح

 ياهلا 6 سسفام

 بحاّص تبا ْنْب ةَمِيَرَخ نع « يمطتتلا وِرَشَع نب يصَره نع «يلع نب



 ةهّيمدةلع و

 ١5١4 ص 11 هر/ه) تباك نب ةَمْيَرَخ ثيدت راصنالا دتسم 7 ح
 يسم ل ا ب صم انا - ل ص ييسسسسسس ل

 يف هاش اوُثاَتال اًنكلك ْقَحْلا نمُهّللا يحّتْسُيآل : لاق هللا َلوُسَر 3 .سوَكلا نم م يحتْسيآل هللا نإ لاا هللا وسرد لق هللا لوُسَر

 اةففحيل :عجارانهرابدأ يف لا اوُنأَن

 ِنْيدَّنَحُمْنَع ءدْيَر نب ةَماَسأ انثَدَح «حْوَر انكَدَح- ففرحلا

 نم :لاَق . ف يللا نَع ؛هييآْنَع ؛ «[تباك نب ةمْيَرَح نبا نَع] ردكم

 اةفففلل :رظناهيراَهَك وه «بّنذلا كلذ دَح هيَ ميقأ اينَذ باصأ

 :ةميهل ذا انكدَح «ةبيألا ىَسوُمنَسحلاانطَح- ففضلن
 م لل

 يراّصنألا ةَمِيَرْخ نب ةراَمُعْنَع «ثدَحُي ورع حمس هنأ دوسألا وبأ انندَح

 دسم
 :لوُشقاَسْنإلااطبَشلا ينأَي : لاَ ف هلا َلوُسْر نأ ءهيبأْنَع «ثدَحُي

 .ُهّللا ونيف ؟سضرألا َقَلَخ م لوي مم .هللا لوقف ؟تاَوَمّسلا قل َْم

 هلابْتْنَمآ :لّدلك كلذ ْمُكْدَحأَدَجَو ادق هّللاَقَلَخ ْنَم : َلوُقَي ىَتَح
 ىامن

 .هق هلوسرو

 :آلاَق .رَفْعج نب دَمَحُمَو يدهم نب نمْحرلا دبع اَنَدَح- فقفح

 «'يلدَجْا هلا دبع يبأ ْنَع ؛ «ميهاَربإْنَع داَمَحَو ٍمَكَحْلا نَع ٌةبعش انئدَح

 رفاَسُملل : َلاَق ٠ نيفْلا ىلع حملا يف 8 يّ نع « تبا نْبةَمْيرَح ْنَع
 كم :عجرتليكو موي ميقمللو ٠ هيلا مي ةالث

 ءداّمَح ْنَع ؛ماّشه اَنْكدَح «يدهَم نب نمحّرلا دبع اَنند 7713“

 بلا نع ,تباك نة ْنَح يلدا هّلل دبع يبأ نع «ميهازنإ نع
 ملل :عجار] . هلم هه

 ْنَع «ةَداَنَقْنَع ٌديِعَساَننَدَح هرج نب َمحُم اندَح- ففف

 تباك نب ةميْرْخ ْنَع « يلدا لا دبع يبأْنَع ٠ «يعَخّنلا نَع ءرَشْعُم يبأ

 مكلوم ةعجارإهلثم . .َلاَق هللا َلوُسَرَدأ «يراصنألا

 .(ح) نايس ْنَع ('يدهم ب نمد اند 1-1

 نع يملا ميِهاَربإ ْنَع «هيبأ ْنَع ناَيْفس اَنْئدَح : لاق ِمِيمثوبأَو

 نأ «تباك نب مير ْنَع يلدا هللا دْبَع يبآ ْنَع «نوُصيَم نب ومع

 ولهّللَمِيلَو: :َلاَك .ةليو اَمْوَيٍميقمْللو ءاًنالك ر فاس لَعج هللا لوُسَ

 اةففحال :عجار]اسمَح المج هتلاسم يف لئاسلا ىَضَم

 3 ل موي : : ِمِيعنوبأ اكو

 :ةَمْيرَح نب ورْمَع ينئدَح ٍماشه ْنَع راش احح "1

 ٌلثس ف هلا َلوُسَرانأ «تباك نب ةَمْيَرَخ هيأ ع [ةمْيَرْخ نب ةراَمُع ْنَع]

 انقل :عجاراعيجر هيف سبل راجح ةئآلك : لاق. ةباطتسالا نَع

 رشم وبأ انئَدَح :الاَق . ديلولا نب فلَخَو سنوي انندَح- فففتمي

 تانك خا لاق. تاك نب مير نب ةرَمُع ني دَّمَحُم ْنَع
 انك .لَدُك ىَتح لاق قيس لس أ نيفصب رمح لق ىَتح ٠ لّمَجْا موي

 . ةيغابلا هتفلا ارامَع (؟19/]لثقت لوي هللا لوس تنس

 نب ديزي ْنَع ثددَحُي يبأ تغمس :َلاق .بوُقحَيانندَح ١

 327 ُهكدَح (يلئاَولا)ْنْيَصُحْلا َنْب هللا دبع ءداَهْلا نب ةَماَسَأ نب هّللا دبع

 نأ .ُهكدَح 'يمّطَخْلا تباك نب ةمْيَرْخ نأ هكدَح 'يفقاوا هلا دبع بير

 [؟؟198 :عجا ارآنهز :زاجعأ

 # كت ع سا ع عع
 اًعَمَس اًعمَس ءداَمَحَو ْمَكَح ينربخأ ؛َُبعش انئَدَح نافع اَنْلَح- 8

 8 ّيَبلا نَع «تباك نب ةَمْيَرْخ ْنَع ؛ يلَدَْا هللا دبع يب ْنَع ؛ « ميهاربإ
 جس مت س#
 ةفقحأل :عجارميقملل ةكيكَواَم اًموُيو .رفاسُمللنهلايلو ماي ةثالك ص حره

 ِنْبَّسَحُم ْنَع ءدْيَز نب ةَماَسُأ اَندَح «حْوَر انكدَح 7

 :لاَق . ف هلا لوُسَر ْنَع «هيبأ ْنَع « تيا نْبةَمْيرخ نبا نَع ءردكُملا
000 

 اةففقلا :عجار]هئراَمُك وهف بلا كلذ دَح هلع ميقأ ايي باَصأ نم

 هسو ةهردمو
 يبأ نب ماَشه اَنْئدَح « يّنثمْلا نْب هللا دب نْب دَمَحُم انئدَح- قفىففف

 هللا دبَع يبأْنَع مِهاَريِإْن ع داّسَح انَدَح «يئاَوُتسَسلاهّللا دْبَع

 هّللا لوُسَر َناَك : َلاَق .٠ يِراَصنالا وح ِنْ قع دوُعَس يب ْنَع يلَدَجْلا

 0071+ عجاريرخآو «ةطسؤأو ءلّيْلا لوأرتوي

 000 هع 00
 رّقعج وبأ انآبنآ ؛ ٌةَمْلَس نب داَمَح اًندَح ُناَّفَع اًنكدَح- ففففي

 هم سلا ةيمضامإر مان
 ماَنَمْلا يفسر :لاَقهابآ نأ «تبان نبا ةَمْيَرخ نب ةَراَمْع َنَع « يمطَخْلا

 ف هللا لوُسَر كالذب“تربخأَك ٠ ؛ا هللا لوُسَر ةَهبج ىَلَع دْجْسأ يِ 03

 َمّضَوم ءاذَكَم هس ف هّللالوُسَرَمَنْفأَو «حورلا ىَلَمآل حولا نإ : َلاَقَك

 ةنئكل :عجارزلف يل ةهبج ىلع هته 8

 يلا نَع «هيبأ ْنَع ؛ ماش اَنئدَح «ديعس نب ىَحَي انندَح- فةففو

 .راَجْحأ ةثالك ْمُكدَحأ د جَياَمأ ٠: ءاَجْنتسالا يف لاق . ظ
 مساس م

 «تيائ نْب ةَمْيَرَخ نب ٌةَراَمَع ْنَع « ”لجَر ينربخأو : لاق 5535333
 م

 .ًميِجَر هيف سيل راَجْحأ آل : ف هلل لوس لاق :لاَك ٠ هيبأ نع

 ْنَع َهَداَنَق نع ًانيعَس )اًنكدَح ءرّفَعَج نب دمحم اننلَح- ١6

 ٍتيائٍن بيونغ يلج هللا دبع يبأ ع «يعَحّتلا نَع رشم يبأ

 مْويَو رفا نهيلايكو مي ةئآلك :َلاَق 8 هلا َلوُسرنآ ؛ ؛يراّصنألا

 ل4 :عجارإريقُملل هليل

 نع« «ينبأ يسّئدَح «نايفس انين «قاّررلا دبع اند م71

 نع ؛ «يِلدَبا هل دب يِبأْنَع ءنوُسيَم نب وِرْطَع نَع «يمدلا مار

 قفل هراشحاهتجل كن ياام تال لت ميل

 سا سلب را هر اس قرا اسحص
 نع« «سُنوُيانأبْنأ سرا نْباَوهَرَمع نب ناَمْع انندَح-

 نع . واهلا بحس ٍايراصتالا تيا نة نب نع « ريل

 لق شل نا بيرم قف هللا لوُسَر
 يبس سوس

 8 هل وي ىلع دج كيور كلذب وُدَِص

 هسضل عضد رعد ع مودل عازم سو
 قي بخس نَا عرسال طير رش

 هيد ءوعم ه2 2 رادامم
 ءهسّرف مك هّيضَْبل اف بلاك «"يباَرعأ نم اسر عَ ال يتلا نأ
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 , يبل هبال يلا سّرقلا نَمك ىلع موّسلا يف'يبارحألا مُهضْنَب

 لإ ؛هعَتلَف سَرَملا ذه اَعاتم تنك نإ َلاَقك 8 يّ رارطألا ىَتا

 َسيَِوأ :لاَقك . يارعألا ادن مِمَس يح (؟117/8) ف يل ما عب

 دق .ىلْب : قف يبل لاق ٠ كليب ام هّللاَوأل : : يبارعألا لاق كم هب دق

 اعجاب اَمْصَو ”يبارعألاو ف "بلد وولي قف كليم هيب

 َنَمءاَجْنَمْف هَتياَب ينهش ادهش مله دوش ي بارحألا قفط

 .افَح الإ لوني كيل ىلا إدكو : يبارغألل لَك نيِملُسملا

 قفلطق «يباَرحَألا ةََجاَرمَو يبل ةَمجاَرُمل مسامح هاج ى تح

 فن دهشأ ي 6 :ةَمْيرَح لاف « كَ يآ ده ادهش مله وشي يبارعألا
 مج ىف سو ب ياعوسالا هع نوي نم عم مس
 كقيدصَتب :لاَقق ؟دَهشَت مب : َلاَقَف ٠ مير ىلع كف يبل لفات سَ

 . نير ةداهَش مرح ةداَهش اقفل لَم هللا وسر اي

 -حلاَص اند «يلهابلا نَسَحْلا وب يا نب نكس ائدَح 14
 يي ةو و هعل

 نأ ءةَميَرَخ نب ةَراَمع ينربخأ يرْهرلا نع - رّضحألا يبأ نبا ينعي

 ىَنأق :َلاَق .٠ قف هللا لوُسسرةَهَج ىلع ٍانَمْلا يف ىأر مير

 لام 8 هللا لوُسمر [ملََجطضصا :لاك هربا هلا وسرير
 575:8 عجاراف هللا لوس هج ىلع جسق كلير قَد : 8

 ايزي نب سنوي يكدح «يريزلا حلاص نب مَع انئدَح- نففيرح

 يذلا ُةَمْيَزَحَو)؛ يراصنألا تبا نْب ةَميَرَح نبا ةَراَمع نع «باهش نبا نَع

 ينربخأَك : باَهشنْبا لاك نيج ةداَهَشهَداَهَش 8 هللا وسر لَعَج
 مير نأ ؛ هللا لوُسَر باَحْصأ نم اكو « مَع َنَع :ةَمْيَرح نب ةراَمْع

 لوس َءاَجَف ء هللا لوُسَر بج ىَلع دمنا للا يف ىأَر تبكي

 . هته ىَلَح دس ا هللا ل وسَرهلعَجطنضاَ 0 كلذ َركذف 8 هللا

 اكياس ب ريشب يبأ ثيدح

0 

 32 تو َلاَق . يراّصنألا

 حينما «ءاَمْلاباَهوُدرآ ىمحْلا يف : :لاَمَهَنأ ؛ 9 يلا نَع ءامهيبأ
0 

 هللا دّبَع َنَع «كلام نَع هرم نب ليعاَمْسإو حور اًنئدَح- ففغفسض

 ْعَم داك هنآ هةريَخآيراصْنألا ريشتابأ نأ «ميِمَت نب دابَع نَع ءرْكَي يبأ نب

 يقيل : :لوُسسَر 98 هللا لور لَسْرأَ «هراقسأ ض حب يف اف هللا لوُسَر

 .اتستطُق آلإ «ٌةدآلق الو ءرتو نم هدأ «ريعب ةبقر يف
 سام مام

 . (مهتيبم) يف [ ساّئلاو : َلاَق ةيسحأو لاق :ليعاّمسإ لاَ

 نبا انآ ءهّللا دبع اَنكَدَح «َقاَحْسإْنْب يلع انْئدَح- قففيسي

 ريشُ يبأو دْيَز ِنْ هلا دبع نع ؛هيآنَع « مسأو نب ناَبح يئدَح دعيه

 يراصْنألا ريشي يلام ثيدَح

 ءءاَحطبلبةآَرما ترم ؛ ٍمْوَيَتاَذ مهب ب لس 8 هل نوسألا "يراسل

 .تارم مث ١ « ىَلَص ىّتح تسرك / يِرخأَتاأ هلا "ل وسر اير شل

 نمانآ هتعمسو : هللا دبع لاَث) فوُرْعَم نْب وراه اَنئدَح- فففرغت

 نب ديعَس ْنَع ؛هييأ ْنَع ُكَمَرخَم ينربخأ ؛ هّللا دبع اًنئدَح : :لاَق (َنوُراَه

 رلع
 ينص انآو «8 هّللا لوس ب حاصيِراَصنألا ريش وأ ينآر : :ُلاَق ٠ عفا

 كرا .يناّهتو «يَلَع كلذ باعك ؛ سْمّشلا تَملَط نيح ؛ ىَحضلا الص

 نيب ملطف ٠ تشل عفئرت تح اوُلَصنآل لاك هلل َلوُسَردِإ : َلاَق

 . ناطييشلا يئرَ

 نللا ل 53

 6 ثيدح

 : بأ رجح يف كلامك 0و هيبأ نع « لآزَه نب

 اب هربْخأَف 88 هللا لوُسَر تا : يبأ هَلَلاَقق يَحْلا نم ةيراَج باَصاَق

 يرحم هَل نوي ءاَجَرَكلدبد يامن «دلكرفشتسيهلَعل "تنص

 «هْنع ضرعأف ٠ هللا باَتك يلع مقا تين ينإ ل لوس راي:

 ضرع هللا باكي مفاتن ينإ هّللا َلوُسَر اي : لاك

 هللا بانك يلح مقا تير نإ هللا لوُسَر ا اي :َلاَقَق : 0
 َلاَقَك هللا باكل مقاقتيتز ينإ ٠ هّللا َلوُسَراَي : لاَ « ةعبارلا هان مث سه هس

-ٍ 

 لَه :َلاَم ةنآلقب : لاَ ؟ْنَسِبق ترمي هتف كل نإ: ف هللا لوس

 . اًهَتعَماج له : لاَ .٠ . معت :لاَق ٠ ًهَترْشاَبّلَه : لاق . مَعَ :لاَق .اهتعِجاَص

 مجْر املك «ةرحلا ىلإ هب جرخأ : لاق .٠ مجيد تا لاق . .معَل : :لاَق

 دقو سين هلا دبع هيف دلي جرحك ٌعَرَج ةراجحلا سم َدَجَو

 مم طمس
 ايلا ىآ مث : :لاَق هلت هبهاَمَرَ «ريعَي فيظَب هلت «هََحْصأ رجع

 . كحل بونك ويلَلمومكئالَه : :َلاَقَق . هل كل رَكَذَ

 هّللا َلوُسَرانأ ءهييأ َنَع ؛ لآره بميت نب ديزي يئدَحف : ماّشه لاق

 اسم اريح داك كوي هئرتس تكول ٠ ءلَرمايهللَو : : أر َنيح يبأل لاك

 اةففنرس اففنشف لنا ] هب" تعنص

 -زاطتلا نينا يني نا نئَح دات ان

 هلو م
 رجة ادلاكو كلت نعام جاك اك لارخألأ ١ لاَرَ

 اَنْلع َمَكَوازعاماذإو «ْمُصَل امنع ىَعَرَتتئاكو ءاسَكلُم تكل ْدَكُدَّمطاَف: اه

 ليان ىّسع ؛ةربخأَ 8 يلا ىلإ قطا : :َلاَقَك .ُهَعَدَحَم الاَرَم (5)

 قطا ةَراَجحلاٌسَم هتعمل مج 8 يّ هرم ءنآرُث كيف

 حرص هبهَبَرصَ «ريعب قاس وأ ءروزَج يحلب هكبساَك «ىم 0

 0-1 مدع م
 88 ظل . كل اريَخ َناَك « كبوكب هترتس تكول ٠ ًةَزَه اَيَكَلْيَو : الف يبل لاَ

 ِنْيدْيَز نع «ناّيفس نع «يدْهَم نب نَمحَرل دبع اننَدَح- فو

 همم
 :لاَق 8 يلا ىلآ كلام َنْيَرعامانأ «هيبأْنَع « ميت نب ديزي نع ؛ ملسأ



 اله 3
 00 : تارت عين هل نضر هللا بانك َيَلَع مقأ

 0 ما مم

 رج ةراَجحلاَهّح ةكْضَع امل :ةَرَمَلاَكَو : نَمْح لا دبع لاك) ةَراَجحْلا 0007

 فيظوب همر يدان م)ء سل وأ « سبأ هللدبع جرو دعي جرح
 َناهَّلَمكم وُمَْرتَالَم :َلاَفك . ءرمأب هدم ف يلا ىتاث عرق راح
 اريَخ ناك كيوي هئرتَسْوَل ؛ ُلاَوَه اَي : َلاَكَمُت « هيلع هللا بوتيق بوسي

 [7776 :عجا ركل

 ريبامعا

 نب ديزي ينربخأ « «نعَساَنْب ماَشهانثدَح «عيكو اننَدَح- فففرلل

 اًمَلَق :َلاَق . رجح يف اك كلام َنبَعامأنأ هيأ نع لَه نبي

 اي هيلو هلاك هللا ل وسر لاق ٠ خت ل لور هل لاف .رَجَك جف

 اقلب :عجارإعب تدل ام اري الاكل ؛ كبوت كس تنك ول اَمأ 7 «٠

 و
 . ديعس نب ىَحَيانندَح ٌةبعش انئدَح «دمصلا دبع اًنئدَح- 7 7778

 َرك هل «هيبأ نع « لاه نب نَح هثدَحُي ردكم َنْبدَمَحُس ب دمحم تعمس , : لاك

 ير نس توك هللا لوُسَر هل اقف 0000 ٠

 ْنَع كبش اَنكِدَح ردا ونت الطش اتطتس 996.
 «لاَزَه نبا نَع ؛ ثدَحي ِردكْمْلا نب دَمَحُمتْعِمَس : لاق . ديعس نب ىَحُي

 - عام يني - ةئرتس ول ٠ لازَه اي كَحْيَو : هلاك . اقف ينل نع ءهيبأْنَع

 . كل اربَح ناك كوكب

 ىثيللا دقاو ىبأ ثيدح

 ٌةَرُْمص ْنَع ؛كلاَم انئدَح «يدُهَم نْب نمْحرلا دبع اَنكدَح ١-7
 ماو

 باطلا َنْيَرَمْعُدأ ؛ هللا (118/8) دْبَعِنْي هَل يع ْنَع «ديعس نب

 لاَ. ؟ديعلا يف ريا هّللالوُسَرناَك مب : يللا دقاوابآ أس ؛ ظ

 [51061 :رظنا]4ْتَبرَتْقا و 4ق» ب أرْعي َناَك

 يح - ٍرعَس نبا ينعي - تي اند (جاَجَح د
 ية هير
 مك «يلؤدلا ناتس يب نب ننس َْنَع ؛باهش نبا ءدلاخ نيلي

 ةاد اوس عم كَم نع اوجرَخ مُهنَأ «ينيللا دقاو يبأ نع ٠ يعَدنجْلا
 املس ل سا

 اَهبَن 2 ُداَمَدْنع َنوُكْكديةَردسراّتكلل ناك : َلاَق . نِينح ىَلِإ

 .ةّميظَع ءاَرطَح ةرئاسب ارم : َلاَك طاَونأ تا اًهَللاَقي ؛ ميَسلْسَأ
 عل

 :38 هللا ٌلوُسَر لاف ٠ طاّونأ تائانل ل مجا هّللا َلوُسَراَي اَنْلُقَق : َلاَك
 سا مرر ع عسا

 هَل مهل امك اهلل ما : ىَسوُم موق لاَ امك ء هديب يسْفت يّلاَو مل

 شم كلبك مَنْ يكرتك ساه ولج موق مكي! ١ َلاَق

 [977407 77748 :ظنارةَنَس

 نْبناَسَحْنَع يعاّروألا نع ٠ «ٍمِساَقْلا نب َمَحم انئدَح- ففغحو

 انييصُت ضرابإاّنإ هللا لوري: 550 :لاّك .٠ يلا دقاو يبأ نع ؛ ةَيَطَع

 اوقفت مَلَو ءاوحبطصُ ملاذ : لاق ٠ ةيَمْلا نم الل حيا ةَصمْخَماَهب

 رص معاد
 اةففنق + :رظنا]اهب مُكَأَشَ القي اوئفتحت ملو

 اذ5١ ص

1-0-2 

 ينربخأ «جْنرج نانا ركب نْباَو قاررلا دبع اَنكدَح- 7

 يرخبلا دقاوابآ ادع : َلاَك َسجْرَس نب عفان نع كَم هلل

 ّناَك :لوَُي مسا «هبف تام يذلا هعجو يف (يرذبلا : :ركي نبا لاكو)
 يسمع

 هسْفَنل ةآلَّص ساّنلا لوطاو ءساّنلا ىَلَع هَالَص ساّنلا نَخآا 8 يبا

 اةففينحتف فلل ففي :رظنا

 كك ىف هل
 ناّئس ْنَع « «يرْهّزلا نَع نَمَعَم انآَبْنَأ «قاررلا دبع اًنئدَح- 5<”

 8 هللا لوس حَماَجَرَح : لاق . ينيللا دقاو يبأْنَع «يليدلا ناس يبأ نْب

 « طاونأ تاّد هذَّهاَنل ل عجا « هللا يبن اي : 11 ةّرذسب نَرَمف « نين لبق

 وطي ةركسب موحالس ول راما ناك ءطاونا تاذراقكلل امك

 : ىتبومل ليئاَوسِإ وني تلاَف امك اذه ريكا : : 9 يبل لَ .اًهكْوَح

 مجاري نس كر مَء ةَهلاْمُملامك الإ مجا

 اةففنَخ

 ملم (نيديلوْلا انندَح- ففلخا
 يك مسرع م
 اًنييصُت ضْرأب نإ «هّللا َلوُسَر اي :اوُلاَقْمُهّن «يلا دقو يِبأ نع «ةيطَع نب

 م يهامعو ما مسسو هش عاشق
 اوت ملو ءاوحبطصت مل اذإ : َلاَق .٠ تيما انلل حت ىتمف ةصمخملا اهب

 م :عجارااهب مكئاََ ؛ اوُيفَتحَت لو

 نع« « سّنآ نب كَم اًنئدَح امكن ب قاحسإ 0152-1

 :َلاَق . يللا دقاو يبأ نع « يللا ناس يبأ نب ناّنس ْنَع ءيرهزلا
 . .ِنْيَح ىلإ © هّللا لوس عَماَنَجَرَخ
 [17747 :عجا رائيدَح مّن ر معمر 1

 (ِرَسْنَم ثيدح ىَتمَمَرَكذَك ..

 2 2 يع هرم است ا

 اَنكَدَح :آلاَق ءىَنْعَمْلا : ءدلاَخ نب داَمَحَو دّمّصلا دبع انندَح

 دير انكَدَح (هئيدَح يف دمّصلا دبع لاق) .راتيد نب هللا دّبَع نب نَمْحرلا دبع

 هّلللوُسرمدَق :لاَق . يللا دقاو يبأ نع «راَسيِنبءاطَع نع ملَسأ نب

 ءاَهئوُبجك لبألا ةَمئْسآَو مَا تايلأ ىلإ نودي انا :ةّيدملا

0 
 [ هدعب رنيم (وهقلةيح يهو ةميهبلا نم علق ام ف هلل لور لاق

 ٠ هلل دْبَع َنْبا ينعي - ِنَمْحرلا دبع انثَدَح ءرطُنلاوُبأ انندَح- 4”<525

 . يللا دقاو يبأْنَع ,راَسَيِنْب ءاَطَع نع ملسأ نب دْيَر نع - - رايد نب

 , ليلا منشأ نوي انو :ةنيدَملا 88 هلا لوس مقال َلاَق
 0000 ها

 ةّبَح يهَو ةَميِهَبلا نم م مق ام : الف هللا ل وُسَر لَك منقل تايلآ مطفي .

 [هلبق ام عجار] .هَنْيَم يه

 د نودع ها ات ءروُصْنم يا اندَح - افق

 000 ل : هج يف هلاسن

 ِديْرزْنَع ءدْعَس َنِبماَشه اَنتَدَح «رماعوُبأ انئدَح- ففتح

 :لاَق ٠ يللا دقو يبأ نع «اَسَينبءاطَع نع ؛ مكسأ (؟19١/)زنبا

 َرَع هَّللاَنإ : موي تاذاَنل لاق ثدي هلع لأ اد يلا ين رانك

 مدن بال ناك ولو ؛ةاكزلا ايو ةالّصلا مقل لَمْ اَنْ اك 7

 ناَسَح اًنكَدَح « يعاّزوألا اَنكَدَح



 ص ١51١7١

 لدلا ساس ما هس
 نه وُكَيذأَبَحآل نايك اكل «نائ هْيلإنوُكَي نأ ب َحآل داو

 ودءو ع 050
 بقا لعل بويا هبا النفر يلو «ثلاك

 ساس

 - دادش َّنْبا ينعي ب - بْرَح انْكَدَح ءدّمّصلا ُدبَع اَنلَح -7

 يل يهل دعس يكل - - ريثك يبأ نبا ينعي ي - ىَيحَي اًنئدَح

 َعّمنْحَن امي : لاَ ٠ كحل دقن هرم يبأ ثيدَحْنَع ةَحْلَط

 ةّقلَحْلا يف ةَجُْفَدَجَرَكْمُمَنَحاءاَجَ «ِرَقت ة الكرم ذا هللا لوُسَر

 : هللا لوس لق ُثلاَلاَقلَطناَو مهئارو نمرَخآلا َسْلَجَو سلجم

 ينام : َلاَق ٠ هللا لوس ايلي : اوُناَق قتلا ء ءةلؤهربَخب ب مكربخأ آلآ

 ىَحَتْساَ ىَستْساَ مكئارو نم َسْلَج يَدَّلاَو «هَللاهاواَق ىَوأَف س لَجَف ءاَج
 نع هللا ض عاف ضرع (لُجرف)قلطنا يذلا مآ مهلا

 دبع نع « جيرج نب انندَح «ميهاَرْيإ نب ليعاَمْسِإ انئدَح- فقتي

 يدكلا دقاو اب ندع : َلاَق .٠ سجس نْب مان نَع «ٍمْيلخ نْبناَمْع نْب هللا

 ةاَلَص ِسَّنلافَحأ 8 هللا وسر ناك : :َلاَق هيف يلو يذلا هْضَّرم يف

 ةنئييل :عجارإهسْقَتل ٌةآلَص ساّنلا لوطأو « سالاب

 رت لال هع سب

 . جيرج نبا انثدَح : الا . ركب نِباَو قاررلا دبع اَنْئدَح- 525”

 :َلاَق .٠ سرس ِنْب عفان مح نبل اقع هلا بح ينربخأ : لاَق

 . . .هيف تام يذلا هعجَو يف (يرْذبلا :ركب نبا لاقل يدنكلا دقاو الند

 اةقنلك :عجار] . ثيدَحْاَركذ

 دولار وَ داجسوا ب لمَحم

 ْنَع «ئيِْيللا دقاو يبأ نبا نع ملْسأ نب دْيَر ينكح « «يدرواردلا اننِدَح

 و عانوا ةَّجَح يف هجاّوزأل لاق يِنلَنأ .هسيأ

 م :عجارارصحلا

 نْبةَرَمَص نع ؛ "يلف انكَلَح : :آلاق .جيرسو سنوي انئلَح 7

 .ينيللا دقاو يبأ ْنَع ءدوعسم نب ةبتع نب هللا دبع نب هلا دبع ْنَع « يعش

 لاق ؟نيديعْا ة ةالّص يف © هللا وسر آَركاَمَع فطر مع ينس : لاَ

 ارق :تلْتَك : :لاق ؟(جورُخْلاةالَص يف اق هّللالوُسَر ارق مب :ٌييَرس ير

 اةققنل عجار(ريجملا نارقلاو قاد ركن اتناول تبرتقا»

 يب ىلع لخمس ا بخ ياا نب هللا دبع

 ثإ :َلاَقَق . هيفَتاّم يذلا هضرَم يف ها يبا بحاَص ؛ يللا دقاو

 هنت ىَلعُهَسْودآَو سانا ىَلعةالَص سانا فخ ناك هللا لوس

 دمحم ايدج 7-6

 اَنكَح قَدئاَر اَنْتَدَح ء مشاه ينب

 [17؟144 :مجارزا#

 يَ يبا نب نايس ثيِدَح
 مارا#

 نب َديِزْيْنَع كلاَماَتْتَدَح ءدلاَخْنْبْداَمَح اَنثدَح 7-71
 ءايكمو ةيهع
 هنأ 8 يلا نع ري يبأ نب الايس نع « ديزي نْب بئأسلا نع « ةميصخ

 ري يب نييك ثيدَحا
 خلط ةمو

 اةفففلي :رظناط ريق

 م سا هع ب مع

 ؟88 هللا لوُسَر نم اَنَه تْعمَس تن :َن افسل تلقق :؛ :بئاّسلا َلاَق

 هيف سما# 2ع ةامم
 '.دجْسَصلا الَهبَرَو : معلا: *+لاَق

 ينعي - ليعاَمْسإ ان «يمشاَلا 200111 اَنثدَح 49

 ا د نب ديزي ينَربخأ - رَمعَ نبا

 «قيقَملاب تّيعأ هسرْكانأ مُهَربخ [ نايفس نأ ؛َنوركُدَي نيا سلجم يف

 امك نايف مَعَ ٌهُلمْحَتسَي ِهْيَلِ | جر ف هللا ُلوُسَرمُهَتعَب تمي يفرم

 0 يبل يتيح /ه)ا ين ؛اوركا

 مك اعقل فمات طل ا

 نأ نايا كاشوي : :لاق ف يلا َمَعَر «َباَهإلا رب مَ اذ ىَنح حر

 دبله لأني حتي مسلك كشوُيَم «َناَكَمْلا اذه يني

 حتي مك ؛ نوُملََياوناك ول مُهكرْيَخ ةئيدَملاَو ةماَحَرَو /هثير هيجي مي

 سا موش هاشم دك هل هك مدعو

 ُريَخ ةَنيِدَمْلاَو ؛مُهَعاطأ ْنَمَو مهيلهأب َنوُلَمَحَتيت وُمَحَتف دوسي موك يتأيق «قارعلا

 كرات هللا لأسأ يّنإَو ,ةنكَم لهل اعد ميار «نوُمْلحَي اوُناَكْوَلْمَه
 سمو

 لهأل كَراَباَم لم اندم يف ان دراي نأَو ءاتعاتص يف ال راين ىو

 نب ماشه ينربخأ «حْيرج بابا قال دبع نم ا

 . يهبل ريم يبأ نب نايْفس نع «رييزلا نإ هلل دبع ْنَع «هيبأ نع ورع
 ب دق د سكب ظ ماقمي بيع لامار مع

 نولمَحتي نوسبي موق يتأيق نما حتي لوي هللا لوُسَر تعم : :لاَق

 'ماشلا حب مث اوال كي تنل ع

 وسكس

 نب ٍماَشه ْنَع كلام يتربْخأ « ىسيع نب قاَحْسإ انئلَح 0١- 

 لاك .ريهُز يبأ نب اَيفس ْنَح «رييزلا نب هللا دْبع ْنَع ؛هيبأ ْنَع «ةورع

 َرَكذَف .. .نوُسي موق ينأبق ملاحي :لوُشَي 8 هّلا لوُسَر تغمس مس

 . ثيدحلا

 ٍماّشه َنَع «- دينا ينعي -ةأَمَح انئَدَح سوي اًنَدَح- ففشت

 لاقي يأمن «رْيلا نب هلل دبع ْنَع «هيبأ نع ورع نب

 0 بخ أ ريان < .دو ا عومع م76

 ب ةاعر
 .نوسبي : 50 اوُحَتَك

 نب ديزي نع« سآ نب كلاَم اَنكَدَح ءْجْوَراَنْدَح- افقضشني

 ' ءرْيَمر يبأ نب نايف عمه ربخأ هنأ «َديزَي نْب بئاسلا نع « ةَمْيسُح

 بية لعمان, باحما شجر

 ُهْلَع يِنتُيألابلك ىَتلا نم: لوميا هللا لور تنس : :لوُقي دجْمسملا

 ةققييلل :عجارطاريق ميلك هلَمَع نم ّصّقَ اعرض لَو اعْرَي



 8 ب ع الا

0 

 لوُسَر ىَلْوَم ِنَمْحْرلا ٍدْبَع يِبأ ةّميفَس ثيدح
 هك هللا

12110 

 نب ديعَس اَنْدَح َةَمَلَس نب داَمَح اَنئدَح ٌزْهَب اَنلَح 85

 .(ح) َناَهَمَج

 7. نع «َناَهْمَج نب ديس ينئَدَح ء[داَّمَح ينئَدَح] دّمّصلا ٌدْبَعَو

 ةالخلا : :لوُقَي 8 هللا لوُسَراتعمَس : لاك .ةئيفَس

 انقنيض اففه نمل كلا لنبي

000 
 مث م ءاماَع َنوُنَآلَكَةَك

 ماما 2
 َرذَع هرم ةقآلخو « نيس ه5 ركب يبأ ةقالخ ْكسْمأ :ةيقَس

 د نينس تس "يلح ةقالحو لس ردع يت :10044ط نام ةقالحَو «نينس

 « ىَيحَي نع - كراس نبل ينعي 28 نيرا 17

 سا ماع

 5 ديت نئاََح اند « ىّسيِع نب قاَحْسِإ انُثدَح- 300

 عموم سبب ماش
 لوسر هل َلاَقَق ٠ اريثك اني محياه «ةَيفَس ع «ناَهْمِج نْب ديعس

 ب ا :رظنائيفَس تنَأ : : هللا

 ْنَع - ةَمَلَس نبا ينعي دي -ُداَّمَح انكدَح « لماكوبأ انئدَح- ففشتي
00 00 

 رع فسأل ضي نس َلاَق ٠ َناَهْمَج نب ديعس

 ل هللا لور اَتوْعَدول : : ظ ةَمطاَق َتْلاَقَق .٠ ماَعط هل اوصف «بلاط يبأ

 هب برض دمار ادق «بابلا يتداّضعب ذَا َءَجَ هَ وسر انعم لكَ

 ةَمطاَف َتَلاَقَ عجاف (571/هزهللا وسمك الق ءَتْبل ةّيحاَت يف

 لوس اَيَكَمَجَراَم :َلاَقَق هع : :لاَك ؟كَمَجَر ام :ُهَل قف هع 2 :يلعل

 ةقييفل سضنازاكورم انبي َلُْخْدَينأ بتل سْيلْوأ يلَسِنَُهَّنإ :َلاَ ؟هّللا

 1 1 ا ظ57

 مما منكم ربا هع هع توك
 ١01 َةَمَلَس نبا ينعي ء-المَح يح « بابخلا نب دير اند -

 يلا تغمس : لاق
 [77774 :عجا ارم

 تطال دول نس يت, يدع

 . كلما مث ءاَماَع نونا ةقالخلا : : لوفي

 َناَرْسع ْنَع «كيِرَشاَنتدَح ءِرماَع نيدو اَنثدَح- 5250

 اكيِتاَفرْفَس يف ف يل مما : لاق ةَمَلَس مال ىلوَم نع ؛ (يلختلا»

 هلال وسر يللا : لاق « مُهلمحأ وأ «سانلاُبَأت لعلك «دآو ىلإ

 .ةيسالإ امال يسال ان :

 هايم 2 لو

 نب ديعس امانا َةَمْلَس ْنْب داَمَح اَنْ . اقع انك 11

 ان ملكك «ِرَمَس يفق هللا لوُسرَعَماَنُك لاَق . ةئيفس نع «ناَهْمْج

 1050/0 نَمْرلادن
 هور ةن ةراظ ر#ب سا ةراس ل يس

 انيس كلل نم ْتْلَمَح ىّنَح ؛ةحشو سو هقول قل ٍموقْلا ضعب

 اةقئفكا :عجارًةئيقَس تنأ: ا يللا اريك

 نب ديعس اًنئدَح «ٌةَمَلَس نب دامح اًنئدَح ؛ناَمع اننلَح
000 

 دال يان يطاق تش طريق :تاَهمَج

 ٌركَدَف . . . هلل لوس اًنوَعدْوَل : :ٌةَمطاَقْتلاَقَف . ًماَعَط هَل َمَصَق «ذ

 ىأرف ءباَبْلا يّنداضع ىَلَع هذي عَضْوُف ًءاَجَك مْوَعَدَ لماَك يبأ ثيدَح وحن

 ملا :ةكلشق هْذَحْلا : يل ةَمطاَ تاق «َعَجرف تلا ةّيحات يف اًمأرق

 ةننهن# :عجاراكورم اب لأ نأ يل سيئه اقف للا لور ايت عجّر

 نيديِعَس اًنكَدَح َةَمَلَس نب داَمَح اًنندَح « لماك وب انئدَح 1

 تطّرتشاَو ةَمَلَس مأ ينئقتعأ لاك نما بَ يبأ يس نع :ٌناَهمج

 [275417 :رظنا] . شاع ام قف يبل ّمدْحَأ نأ َيَلَع

 «يفوُك يسبعلا اج نبا جَرشَح انئدَح ءرضتلاوبأ انثدَح - ففففي
 رمش دردمر ع هع

 : هّللا لوُسسَر َلاَق :َلاَك . ُةئِفَس ينكح ناجي يعَس نكح

 نيف :عجار]ك لذ دعب كس مث ةنس ا ال يأ يف ين ٌةقالخلا

 اق لاق «٠ الا ير اقل اهنا نات

 .نوُنآلك مهل قت هدجأ ملف الملا يف كلذ دب لَ ترن مُث نس هس َنيئالك

 ٍلخ نطَيبهيقل : :َلاَق ؟ةَئيفَس تيقل ني : :ديعسل تْلُقَف- ا

 هّللا لوُسر ثيِداَحأ ْنَع ُهنأسأ لاَيل نامكهدْنع تما ءجاَجَحْلا نَمَز يف

 ف هّللالوُسَر ينأَمَس ٠ لرفسياَم: لاق ؟ككمْسااَم: لاحق لان ف
 عرش معلم ماع مس

 باح هَمَمو اق هللا وسر جرح :

 ْمُهَعاَتم هين اوُلَمَجَك كنج كانك الث ١ نال ميش مهل
 يي6 سو عسل هو
 ولف ُةَئيِفَس تْنأ اَمّنِإَق «لمحا : ف هلال وُسر يل َلاَقكَيلَعُم هوُلَمَح من

 وأ «ةّسْمَحْوأ ؛ةَعّيرأ ذأ «ةئالكؤأ «نيريمبؤأ ءريعبَرْفو «ذئموي تلمح

 عمماكك "جرجا: ل «ةعبس وأ ؛ةئس

 مم كيس م سواك م ع

5 

 قف هللا لوس نبط : َلاَقَ- قف كلا لوس ىو - ةّيفس ْنَع ءلاهْمْج

 هنيع روغأ ره هس لاجل َرلَح كل يلبق بتنك الأ َلاَعَق

 عمري رفاَك هيتيَع نيب وكم ٠ ةظيلَخ ةَرثأط ىتسبلا هب « ىّرسِبلا

 رم َناَكَلَمُهَحَم تان دَجَو دن رانك نا ُنَخحآلاَو هّنِج اًمهدحأ :ناّيداو

 ءاَمْسأَو امهئامْسأ اًمهيِمَس تفس شل ءءايئألا نم ني نابي ةكئألملا
 ادعس هما 7

 لوقيف ٠ هَ كلو «هلاّمش ْنَحرَخآلاَو ؛هنيميْنع امهم دحاو ؛امهئابأ

 دلالات (091/0)' تسيل يشأ تسل مير اسسك لاَجصلا

 يسُيمُت .ةق لكم ا تقدم
 ريسيْمش؛ لجلال يهدم: لو اهله ال يداي لح

 20 هع سل



 ٍراصنالا دنسم
 نب يلع اند 1 م سب

 سوس # سوة مع
 ,ق هللا لوُسر ىَومةئيقَس ينربخأ لاق مَنْ هلا بع يلع هامسو

 .ةيانجْلا نم ٌعاّصلا ُهْلسْفَيو لما تطوي ناك هللا لوران

 :يبأ لاق ةناَْيروُبأ يح ؛ ؛ٍمصاَع

 نع «ةَناَحْير بأ اَنثدَح «ميهاَربإ نب ليِعاَمْسِإ انكدَح- فقفففي

 « عاصلابلسّتعَي ف هللا ٌلوُسَر ناك لَك هللا لوس بحاّص ةتيفَس 3

 ملا رهطَتيو
 نب ديعَس ْنَع «ةَمَلَسنْبْداَمَح اَنكدَح نباح 1/1 يمسه ص رع هلا ك سأل ا سمت ع # هسا سل

 28 ىَقْلأ لُجَر اهعأ املك َناَكف : اقر يف انك : َلاَق ةَئيفَس نع ؛َناَهْمِج

 :# يلا لامك َلاَق اريك كين لذ نمت لمَح تح ايس سمه

 [11515 :عجا راةتيفَس تن

 همر 000

 نأ ءداَمَح اًنكدَح ءزهي اننلَح 7-8
 مع 00 رب اس ة سوس
 5 للة مطاق تلا ٠ 206 « فض ًايلع فاض الجر نأ ّئيفَس

 دقو «باَبلا يداعب َدَحَأَف ًءاَجَنُهاَنوَعَدَ ءاَنَعم لكأف ف يلا َتْوعَ
 000 200 م م لع

 ةحلا :[يلَمل ةَمطاكَلاَ «َعجَرْمر امل «تيبلا ةّيحاَت يف اماه اَنْيَرَص
00 0 

 اني لْخْديْنأ يبنل سيل : َلاَق ؟هّللا يَا اَم : لاق ! هَعَِجَر ام َرظْناَف

 و مهم م هع

 [7 :عجارإاقورم

 الع سيك
 انعم ٠ . .لماك وبأ اًنثدَح- ضف

 2 لا 5 لو سلا اع هل
 35 000-5 دي نأ يبنل سيل

 لس ع الرا

 ةدابع نب دعس نب ديعس ثيدح

 ميا ل <

 َقاَحْسِإ نبا ينعي - ٌلمَحم اًنثدَح « دبع (نبا ىَلعَيانثدَح- ففمل

 ديعّس نع « «ِلهس ِنْبةماَ يبأ ْنَع « « جيلا نب هللا دبع نب بوُقْمَيْنَع 5-2

 لهآ ْعَرُي مل «فيعص ْجَدْخَس نَا َنْيداَك لاق ةَداَبَع نب دعس نب

 لاس مكر املس تاكو ءاهب تبخير ءاَمإ نم ةمأ ىلع َوْهَو الإ ءرآدلا

 نإ هّللا َلوُسر اي : اوُناَم ٠ مدح ةوُيرطأ َلاَقَ هللا لور ىَإدَْس

 ٌةنأم هيف ًالاَكذع هل اوُُحَف : لاَق . ف ا قام اتيرَص أذإ ؛ لل نم افتمأ

 ماع مع
 .ةلبيتس اوُنَحَوةدحاو هرم هب هويرصاَف ؛ خارمش

 057 هام هم ل هَ

 تباث نب ناسح ثيدح

4 
 امام ريب هر مع

 :لاَق . ديعّس نع « يرهزلا نَع «ةّئيبع نب نايفس اًنْئَدَح- 55
 يا ورث 20 هرم ساس ودو هل
 تلك [دَق] : َلاَق . هل ظَحَل ٠ ءدجْسمْلا يف دْشْنيَوَهَو َناَسَحب كطرَمع َرَم

 تغمس : :لاَقَك . يره يبأ ىلإ تقتل مك «كنمٌرْبَخ َومْنَم فو دشلأ

 :رظنامَحن : :َلاق ؟سّدقلا حور هدي مهلا ينَع بجأ : وشي هللا ونس

 عممتلا ةففحا طفل

 دّْبَع نب ىَحَي نع « وِرْمَع نْبدَمَحُم اًكدَح «ىَلعَي انئَدَحَ- فق قو

 عمم رهسو هس
 .دجْسَملا يف َرغشلاذَشْيَوُمَوَناّسَح ىلع كرَمْعَرم : لاق . ِنَمْحّرلا

 امم 0 ابن دَْس نب دعس ثيدَح

 م
 نَم هيفو دشْنأ تنك دق : :َلاَق ؟رمّشلا دشنت هللا لوُسَر دجْسسَم يف : َلاََك

 « طاطا هيو هالات

 ٍ - ميهاَربإ اَنكدَح «لماَك وب اَنئدَح 15

 ضيا ىَلَع محم : لاق بيلا نب ديعَس ْنَع «باهشَّنْباانثدَح
002 

 :ناسح هل لاق . هَم : َلاَقق ؛ُدجْمّصْلا يفُدشْي

 سام مرشالو

 كنم ريخ وه

 «- دعس نبا ينعي

 يب ومش سرع ها سو
 ُريَخَوه نم دشنأ تلك دك :

 همس ل
 ا :عجارإف# هلا لور ديرُبهلأ فرَيَوهَورمُع قَرصْناَ : :لاَك كم

 ع هل الم
 نبا نع « «يرطلا نَع ءَرَمْعم نبأ «قاررلا دبع انُندَح- 5ظشطسبلم

 دجْنصْلا يف (77/)
 ضيم دق هان

 ْرْيَخَوُم نَم هيف تدشن دق هّللاو :

 ميش ا
 َوُمَو باك ب ناَمَحَدَشْلآ لاق بيسمل
 ع2 همم دلو هع
 ناسح َلاَقَق « "لفل «هبرش رق

 0-0 ريش رس هلق
 ا :عجارهكرَتو َراَجَق «٠ كف هللا لوُسَرب يمين يشَحَف «كلنم

 محللا ىبأ ىلوم ريمع ثيدح

 ينئدَح « دْيَز ِنْب دَّمَحُم َْنَع ؛ (ٍلّضَممْلا نبش انئلَح 1

 هّللا لور يفاوُمّلك يناس عمَرَخ تدهش : َلاقٍمحَّللا يبآ ىكومْرْيَمع

 ءيشب يلَرَمأَك َريخأق «ةرجأ نأ ا ايست (يب رم ) اقف يري سمسا هور كلوُلْمَم يّنأَرِب

 [دعب رخنا] . عاملا ينّرخ نم

 ىنُنأو هيلع نبا َليعاَمْسِإ وخآ «ميِهاَربإ نب يعير انئدَح - فقد

 نب نَمْحرلا دبع اًنكدَح «ليعاَمْسِإ ىَلَع لْضْفَيناَكو :
 رصاص ةاللع

 .مطّللا يبآىَلمِْيَمع ْنَع ءرِجاَهَمْلا نب دْيَز نب دََّحُم ْنَع «َقاَحْسِ

 اَدإَف ءانيَس 2 تدّلَقَف « هللالوُسر يبرأ ربح يتداس عَمتندهش : َلاَك

 روم هلام
 اين نم هيشب يلتف َلاَك . كلوُلُمَم َدْبَع ُهّنِإ : هل ليقق : َلاَك رج انآ

 .ةّيلهاَجلا يف َنيِناَجَمْلا اهب يقرأ تنك ب 'ر هيلع تلطَرَعَو : لاَ « عاملا

 . يقب اَمب قّراو انكر ذك اهنا لاك

 ا
 لاَك: اريح هيلع

 لامس ل اور

 [هلبق ام عجار] .َنيِناَجَمْلا اهي يقريوهو هتكردأو :
 لع هعمل

 نسبا ينعي - نحيل اَدَح ميه عنرانئدَح - -7174

 اَنْ راما نْ دْيَر نْبدَّسَحُم ّْنَحَو مَعَ ؛ يبأ ينتدَح - - َقاَحْسِإ
 صا سولرب اس
 ىّنَح «ةَرجهلا ديت ياس عمت لاق . محلا يب ىَلوم ارم امس

 :لاَق ٠ مهرهظ يف ينوُمّلَحَو «ةَيِدَمل اوَُحَدَك لاَ . ةّئيدَمْلا نم اًونَد (دإ)

 .ةّيدَمْلا نم جوْخَيَنَمضْفَي يبرمك َلاَق ةَديدَشَآَعاَجَم يصل

 ءاًطئاح ْتْلَخَرَم ءاًهطئاَوح مك نم تْبصاَ «ةَيِدَمْلاَتلَخَدْول : يل وُ

 «ا هللا لوُسَر ىلإ يب ىتأ « قاتلا ب حاَص يناتآق « نيونق هنم تنطق

 ىلإ هلت رشا لضْفَأ مهيأ : :يل لاق . نايكي لَعو يربح هخآَ

 .يليس ىَلَخَو هَرخآلا طئاخا بحاَص يطغأَو م ءهدخ :لاَقَق ٠ اًمهدَحأ

 نب دلاَخ ْنَع دعس نب ثيل اندَح « ديعّس بة ئدَح - ففتح
 ماش هل

 يبأ ىو ٍرْيمع نع هلا دبع نب ديِيْنَ « لآله يبأ نب ديعّس ْنَع

 تّيرلاِراَجْح دنع ف هلا لور ىارنأ [مْحّللا يبان ع ل
 عمد كى ياو هاص
 شا يرو ياش



 "9 َح

 انآبثأ : :بُطَو نبا لاق : َلاَق : فوود - ةففضخللب

 يبأ لوم ٍيَمُع ْنَع ؛ يملا ميار نب دَّمَحُم نع ءداَهْلا نبا نَع ُةَويَح
 َنَم نير تيَلاِراَجْحأ دنع يقلي هلا لوُسَر ىَاَرَُنأ مْحَّللا

 نطاَنيل قم «هَسأَر امه وجيل هي اعفار يقنتسي وعي مئق ارز

 [هدعب رظنا] . .ههْجو ىلإ هيك

 هةَوْبَح يتربخأَو لاك . بطون اكد نراه انئدَح 7١

 ىَلوَم مَع نَع «ميهاَربإنْبدَمَحُم نَع ؛داَهلا نبل نَع « كلام نْبَرَمُع نع
 “ مهلبق ام عجار] .هلثم رك . . . . هللا لوس ىلا ؛ مَّْللا يبآ

 مس ا

 100 ل ءنم

 لي يلع ونا سلك لاَق . د نْبةَعارْنَع ءريَمع نب كلما
 ل ل 00

 برضاك يِفْيَسلُسأ ذأ هلل ٌمِياَوتْمَمَ ُتتَدكْت حت املك هامل

 هلا عايو
 هللا لوس تغمس : لاك قمَحْا نب ورم هيك يح هتك ىَنَ 2 هقنع

02 
 وَيَا ءاَول يطغأ هلق هسذت ىَلَعالْجرَنّشأْنَم :لوثي ف

 [؟11 17 اا 1 :رظنا]ةّماَيقْلا

 90 مسوق

 َنْبَرَمْعوبأ ىِراَقْلا ىّسيع انئدَح رمت نإ انئدَح- 777

 راَتْخُمْلا ىَلَعَُسْلَخَد : َلاَكّيئابقلا عار در نع «يدسلا اًنكَدَح :رَمع

 ([71784 /6)هذّمْنَعَماكَليرْبج يخأ ناو لاَقو .ةداّسو يل ىَقْلآَ

 ل مومو
 يخأ هيك ائِدَحْ رك هلع برتصأ الأ نأ :لاَق .٠ كل اًهيملأل

 همد ىَلَع انمؤُم نمأ نمؤمامْيآ :ا هللا لور اق : لاك قمَحْلا نب ورَمَع

 ءيرت لئاقلا نم انك هَلَتقَف

 رم عا رق

 ةَمَلَس نب ِداَمَح ْنَع ءُناَطَقْلا ديعَس نب ىَيحي انثدَح - م5

 ىَلَع موق تنك : َلاَق . داَدَش نب ةَعاقر نع ءريمع نب كلما دْبَع يدَح

 و يوجع هدول
 قط يرعاك ينس لال نت اهلك قرع ل ءراتخمْلا س أر

 وي 5 هللا لوس تغمس : لاك قمح رمح هاك ًنيدَح ترك

 ".ةمايقلا مورا اول يطأ ١ هلت «هسلت ىَلَ الجرس نم

 ينئدَح « حلاّص نب هيوم انئدَح « بابحلا نب دْيَ انئدَح -6

 ل

 هنأ 'يعارخلا قمحلا نب هرم نع ءهيبأ نع ءِرْيم نب ريبج نب نمحرلا دبع

 ؟ةلَمْطَتسا امو: :ليق ؛ كمساعد ذإ : لوي ف بلا يلا ممَس
 ساو معمم كل هلا رورو مع

 .هكوح نم هْنَع ىضري ىَبَح هوم يديني حلاَص لمح هل حتي َّئ

 ©يِبْنلا باحصأ نم لجَر ثيدح
> 

 "ع ؛يرطُرلا نع رَمْعَم اَنآبْنأ «قاّررلا دبع اندَح -7

 ٌرَمآ :َلاَك ا يلا باَسْلمأ نم جر َْع ,ةيراصالا مك نإ دوس
 « ىتم ماي هتلر بكر ياني مهسلا ةقادخ نب هلا دب قف هلال م 21

 1 سس وع طاحت لالا اا 56

| 

 اق بر و فانها موَُيل سأل يف حيصتت

 . كلذ يداي هتلحار ىَلَع

 :يرهزلا لاق : َلاَق . .ِرَمْعَم نع «قاررلا دبع اَندَح 17

 َنيلا ةئثلاَدَحآ هوب اكو «كلاَم نب بْطك نب نمْحرلادْبَع يتربخأَو

 َدصويماق فق يل َنأ 8 يَا باَحْصأ نم ٍلُجَرْنَع ٠ يعاب

 مك «دخأ مْوياولُكَنيذّلا ءانهشلل َرقفَتساَو لَ ىتأو هلا دمَحت َق

 ل هبا لاو فطير ساهل ركن وش ذك َناَك
 مما مام

 «مهِئيص ْنَع اوُرَواَجَتو ؛مُهَيرَك اوُمرْكأ .اهنلإ 'تيوأ يلا يع راصنألا
 . مهل يذلا يقّبو «مهيلَع يذّلا اوضَق د مهن

 ل 0ك - 42 8 2 >

 ىسودسلا ةيصاصخلا ند ريشي ثيدح

 همرب6

 ينعي - - وِرْسَعنْب هللا دبع انئدَح يدع نب اركز انئدَح- فضفخال

 ىلا يبن وحشني اندح .ةسيا ىل نتاع قل

 سات الع 11 20110
 شنو لإ هلإ 9 ةامشيلع طرت َلآَك . هني رتل

 ةَجَح جخاذنأو :ةاكرلا يدؤأ نأو ةالَّملا ميقأ نأو ُنلوُسَرَر دع

 اَي :تقق . هللا ليبَس يف َدهاَجُأ نأو «َناَضَمَرَرْهَش ٌموُصأ نأ «مآلْسألا

 اُمعَرْمُمإَف «ةَكدصل اجلاء م هلاوق يتقن هللا لوس
 ها مرو يب موق هام
 تّمْشَج كلت ترْضَح نإ فاحت ؛ هلام بع يدل ىو

 نه دودو همي آلإ يلام لاَ ةقدصلاَو «تنوملا تهركو « يسن

 مُكهَدَيكرَح مث هديا هللا ل وسر ضب : َلاَق ٠ ُهئلمَحَو يلهأ لسد

 لَوُسَراَي :تلق : :لاق ؟5] ةّنجْلاٌلُخْدَت مب كد لَو داَهجآلَف : َلاَق

 .نهّلك َنِهلَع تعيق لاق ٠ كليا انآ ؛ هللا

 نب دلاَخ ْنَع ناي نب دوُسألا يئَدَح «عيكو انندَح- 11

 هّللا لوُسَر ريش ةّيصاّصَخْلا نْبا ريشُبْنَع «كيِت نب ريشُب نع يمس

 يَ :لاَقق روبل نيب نيلحت يف يِشمَيًالجر ىأر اقف يبل : لادن ب كف

 51١56[ :عجار] . اًمهقلآ نييبسلا بحاَص

 داَيإ نب هللا دنع اَندَح : ةلاَق .٠ ُناَفَحَو ديلا وب انثَدَح - فرك

 (5978/8)ةارما ىليلكت غمس : ُلوُكَي طفل نبدا تغمس ءطيقأ نب

 ملا ل ملكأ لو ةمسجا ميمو ينل لاسر يشبذإ ل سد

 يفوأ ٠ هدوم ماي يف الإ مسا ميت : كف يبل لاَقك ءادَح ًّ

 2 ىف نسي لكلا يرش نخل ملا ريش
 لا
 .تكسَت نأ مريخ ءركنم

 ءداّيإ نب هللا ديب اَنئدَح : :ةلاَق .اَقَعَوديلولا وُ انئدَح ١ 371٠

 موُصْذَتدَأ : :تلاَق . .ريشبة ةأرما ىلع - طيقل نبا ينعي يداي نَدَح

 54 كم يافع ممم ع 00
 :لاق 3 .ُهْلَع ىَهَت 8 هللا وسرد : لاَقو يدب يتم :ةلصارت نيمو

٠ 

2 



 هج اخ سمع ا كرس سرع -
 انك اوثوُنمنرككو (ىَراَصْلا كلب: :ناَمَع َلاَكَو) ىَراَصّنلا كلذ فَي

 .اورطفأَك يلا ناك ا ٠ (ِليقلا ىلإ مابصلااوُمنأَو) «لَجَورَ هللا مُكرمأ

 ندا نب هللا دبع انئدَح ريكي يبأ نب ب ىَيَحَي انكر --8 7

 ريشُي نع ؛ةّيصاّصخْلا نبا ريشت ةأَرثا ىليلْنَع «هيبأ نع «ينابيشلا طيقل

 #6 هاما 2
 . ريشي ف يلامس اَمَسق مَحَر ةملما : :َلاق ف يلا ىتآدَك ناكو لا

 يبأ نب بهاّرلا نْبا ةَلَظْنَح ِنْب هللا دْنَع ثيدَح
 ' ةكئالملا ليسغ ليسفلا رماع 1

46 
 اح نبا يني - ديم اح حُسن اًدَح - ااا نإ

 سم 52 بر ةقاب ايت 205300 :لاَق
 همم م مام

 . ةينز نيثالثو

 « ميكر نب زيزعلا دبع ْنَع نايف انئدَح عيكو اَنئدَح - م01

 ينزأ آل لاق . بدك ْنَع «بهار نب ةلظْنَح نب نع « ةَكيلم يبأ نبا نع

 1 يأ هللا مليار ْمَهَرد لككنأ نم يلإ[بحأ هنزل

 .اًير هلك نيح

 ِنْيدَّسَحُم ْنَع ديس اند ,' رَبي َمَحُم يلح - 9
 َملَسالُجَردَأ «بهأرلا ِنْب ةلطْنَح نبل دب َْع ؛ «ِلُْجَرْنَع ردَكْممْلا

 - طئاَحلا ىلإ ديب لاك تح ف يلا هيل دري ملف َلاَيدكَو 8 يلا ىلع
 .- مسيل يني 2 1 ه6 د

 هر

 ينئدح «َقاَحْسِإ نبا ِنَع ؛ ؛ يب اَنْئدَح بوق انئدَح - ففركما

 َْع ءراَجْنلا ينبنْزاَم «ينزاملا م «يراَصنألا ناَبَح نب صيني دَمَحُم

 000 هما َ و

 َرَمع نب هللا دبع ءوضو تير : هل تلق : :َلاَقَرم نب هلل دبع نب هللا دي

 1 مم م
 تْنبءاَمْسأهكدَح : :لاَقَق .َوُم مَع ريغ آنك ارهاط ةلَص لكل

 ؛اًهكَح ليسَعلاَ نبا رماَع يببأ نْب :ةلظنح نب هلل َدْبَعنآ «باَطَخْا نب دي

 «رهاط ريغ وأ نك ارهاط ةالّص لكل ءوُ واب رمأ ناك ف هللا لوس

 َمَضْوَو ؛ةآلّصلُكَدْنَع «كاوسلاب رم قف هللا لوس ىلع كلذ قش ف اَّمَلَق

 ةمامو عمر
 كللو ىلع وُ هبانآ ريل دبع ناكَف ُلاَق .٠ ْثَدَح نمآلإ ءوضولا هنع

 ىمعْتَخلا هللا دْيَع نْي كلام ثيدح
 و

 «بقَعملا ميهاربإ [وُبأَوُهَو ءدََحُم نب ليعاَمسإ نكح - ةفنشل

 «يدّسألا ناي نب وُصنمانكدَح - يالا ةيواَعم نبا ينعَيناَوْرم انئدَح

 م توَرَع لهل دبع ِنْي كلاَم هلاَخ نع ٠ يارا رب نب املس َْع
 عالم

 عوُبرلا ٍماَمَت يف الص همَرجْوأاك افلح لصأ مل هلل لور

 [؟١3576 :رظنا] . دوجسلاو

 71716 حا 0571/0 زن ةلقح نوف منع يبخ

 0 لك يقل

 سوس »0

0 

 لبيس يفُهاَمَدَق تربع نَم : وَ هللا لور تضع ين: َلاَك ؟بكْرَت

 .راَنلا ىلع مارح امه ءراهَت (517/ه)ّنم ار هللا

 ْنَح «(وكشتلا)هللا دعس اكد ميكو اندَح - ففركما

 هّللا لوسَر لاق : لاك . يما هلل دب نب كلاَم ع « لكوتملا نب ثيل
 هءا هع

 .راّثلا ىَلَ هلا ُهَمَرَح هللا ليس يف ُهاَمَتكَت ريغ نم ؛ ”5ِئ

 اَمدَح دايز نب دحاولا دبع اَنثدَح «٠ نوقع اَنْلَح -

 .هّللا دبع نب كلام هلاَخ نع يارا نامي ينكدَح ناّيح نب روصنم

 فخ انا مْؤيٍماَمِإف لح تيل ام اق 8 هلا لوس موزع: لاَ
 مم
 ا :عجارزف# هّللا لوسر ير نم ةالص

 يئاّطلا بله ثيدح
 تيس يسم 9

 يِنئدَح 0 ا اندم

 هلاك. نحن نط مانا نسأل 0

 ةففشل فلفل :نا]ةيناَرصّنلا ه هيف ذ تعَراَض» ءيش كلفت يف نَجِلَِخَي

 595-5 ففي

 نع «بْرَح ِنْب كاّمس ْنَع نايس انكدَح «عيكو اندَح- ففضح

 ٍماَمَط ْنَع 8 هّللا َلوُسَرتْلاَس : َلاَق هيبأْن ع٠ بله نب ةّصيِ

 هيف َتْعَراَض ماَنَط َكرْدَص يفَّنَجَلََيآل لانك . ىَراَصُتلا

 00 1 1 1 0901١[ :عجلر] .ةيئارصَلا

 نَع «ًهلاّمس يِنّئَدَح نايف نع ديعس نب حي ائدَح - فنضني

 ْنَعو هنيمُيْنع فرصتي بلْ آر :َلاَق «هيبأ نع « بله نب ةصيئ

 ىَلَع ىَّنمُبلا ىّيحَيْفصَو) هر هِرْدَص ىَلَع هذه ٌمَضَيلاَك يآَرَو راسي

 ا اا ا م ال ال :رظنا]لّصْفملا َق َفَوَق 5 (ىّرستلا

 ارا ل و ا

 ميك دم هم

 اَنثدَح ؛ ؛ ةبيش يسبأ نب ركيوبأ اَنندَح «هّللا دبع انثدَح- ”<65

 . هيبأ َنَع «بلُلا نب ةَصييق نع «بْرَح نب كاَمس ْنَع «نايفس نع ؛ عيكو

 «ًفرصْني هر ؛ةالّصلا يف هلاَمش ىَلح هَ اعضاَو فيلات : :لاَق 0

 ا ا

 يه

 2 «هيبأ نع « بطن ةميئاع الامس «كيرش اًنئَدَح ؛ يناكرولا

 يف َنكيحَيالْوأ جلت لاَ ىَراَصُتلاٍماَعط نحاس : لاق 8# يبل

 377811 :عجار] ةيئاَرصلا هيف َتْعَراَض ماَمَط كرْدَص



 راصنألا دذنسم ا

 عضيو ؛ هني هواي فصْي ناك ١ :َلاَق- اك

 [1701 :عجار]-ىَرْخأألا ىَلَع هي هيَ د ىدحِإ

 اندَح 0 اللاب

 ولو إمي موي 509 3 ةاّشب 8

 م سم ٠

 ايضا َلاَق . هيب 0م كاتس نيش

 هيف تْعَراَض ماَنظكلرَدَص يف نُكيحُيأل : لَك ىَراَصنلاٍماَط نع انف

 اةفييقمل :عجارإٌةيناَرصتلا

 0 ل

 لاق « ىَرخألا ىَلَع هْيدَي ىَدحإ عّضيهتيأرو : :لاق- 556

 اةدنفلف :عجار]لاّمش َنَعَد ةَرَمَو و هنيمي نع هرم فرص هيرو

 اَندَح ,ةبيَش يبأ نب رْكبوبأ انثدَح مّللا دبع انئلَح ٠-5

 هيبأ نع ؛ بله نْب ةّصيِقْنَع « بر نب كاَمس ْنَع «نايفس نع « ؛عيكو

 يفنَجلخَيآل ؛لاَق ىَراَصَنلا ماَمط ْنَع ءاقق هللا َلوُسَرتْلأَس : لاق

 ل :عجاراةينارصَن هيف َتْعَراَض ماَعَط َكِردَص

 ٌردْنُغ اًنكدَج «ةئيَ يبأ نب ركب وبأ انئدَح هللا دبع اًنْئدَح )6

 لوُسَرت يأ : لاك هييأْن ع ؛ بله نب صيف نع ءكاّمس ْنَع «ةبعش نع

 [1701 :عجار] ٠ هّيقش نع فِرَصْني 8 هلل

 يِسرَتلا ديلولا نب سابا انندَح .هثلا دْيَع انتل -7
 هر هما
 نبين ءكاّمس نع صوخألا وأ اكدَح : :ًآلاَق ٠ يرسلا نب دانهَو

 نم ةناب افناف كللرشر الك َلاَق . هيأ ع بله

 [313217 :عجا ر]هلامش

 [هقحالو هقباس نم قفلم] انْئدَح - 1 7173717“

 و هربا وع 03
 «ةَبيَش يسبأ ْنْبناَمْنع انئدَح هللا دبع انثدح - ا

 ناك: اق هيأ يلهب اصيب نع لاس نس «صوحألاو ان

 سا

 يبأ نب نْوَع ْنْبْدِرحُم اَنئدَح هللا دبع اَنَقدَح 606 مرو سرع ٠
 هكر ؛هبيأ نع بله نب ةصييق ع «كاَمس نع :ًكيرش اَندَح « نو

 [7211 :عجار] ٠ ةلرُلص يف نكيحي ال «ةياَرصنلا هيف تْعَراَض املك : : لاق

 مشاه يتب ىلومدَمحسوب اكدَحهَّنلا دع اَنتَح - 3 فضفل
 لهب اسي ةَصيِبق تعم : :لاَ كاّمس ْنَع ةبعش انئدَح «(ميودبَعنِب ىبحي

 نيجي : َلاَقَك . ةقدملا ركوب حمسْنا هيأ ع «(ثدحي

 [000109 ةغجار]ءاغر هَل آ ةاّشب مُكَدَحَأ

 .حيصت :لوقي :لاَق

 3555 ص [مى

 همسة 6

 0 ” بلا و ةيق لح ؛ باح نب لسع ياك ءمشاَ

 ,عجارإيقش ىَلَع فرص ناكو ف هللا لوس عَماتيَلَص : لاق . هيبأْنَع

 اةفنفلي

 م هو همر

 لسا .هيلغ 0 لاق . .برَح

 اةفنضللا :عجارإ يف َنَع «فرَصْني 8 هللا لوس ىَأَرت ف هللا َلوُسَ

 اًمككَح 0 ةواَدوُبأَوهَو وان اساس ديلا

 2 معشق هم

 لا كي يل: :لاَقَ ٠ ؟.ةكئتسلاركذ هل

 ْنَع ءبرَح نب كاس ناس نع ”عيكو اًندَح- 5 2 ةرووكل

 ةَرَمافرَصْنيا هللا لور تأ : لاق . هيبأ نَع ؛ يئاطلا بله نب ةصيي

 ةفنيشليا :عجارإهلامش رع ةَرَمَو ؛ هنيمي نع

 نب كامس نع ةَدَئاَز نع «يفئجلا َنْيَسَح ص انكدَح- فق سرفل

 اذِإ 89 هللا لوُسَر ناك لاق . هيبأ ْنَع ؛"يئاطلا بله نب صيف ْنَع «ٍبرَح

 اةفنقلي :عجارإهلامش نعو هن هئيمي مي نع ؛ نقلا ةالّصلا نم تع!

 سماع ِنبِرطَم ٌثيدَح

 كيك ”قاتسإ يأ ايس ع رتل

- 20 1 

 اهيَلِإ هل لعج ٠ « ضرب دبع هما ىصق ا: هل وسر لاَ

 اًنكدَح - .ركزفرتج نالت ب دمحم اًنئدَح ؛هّللا دبع ايدج 7707“

 اًكع نب رطَم نَع «َقاَحْسِإ يبأْنَع َناَمِيكَس وب (جْيَدح)

 7 هيلا آلإ ضربت وُمّي دحام ف هللا لوس

 .ةَجاَح

 < مهم لل

 َداَيْثس نب نومدم ثيدح

 يرصبلا بحاص بوك وأ نكح ملا دب اند 10“

 جر تعمم :َلاَق

 : 2 ِهّللا لوُسسَر َلاَك

 .هييأ ْنَع ءراَئيد نب نورا انئدَح «ًبوُيأ نب ناَميَلَس

 ”دوياس ا ذولي ين باَحصأ نم
 مرا ا

 ْ . اًنآلَئ اَهَلاَق 5 اهرارشب يأ + اوق

 راصنألا دنسم سماخ

 لبج نب ذاعُم ثيدَح
 اَتكَح ءنيمو نيرشعو نامت ةّنَس يف هللا دبع نكد” 78“

 ماما هع

 َعَجَراّمَلهَنأ ٍلبَج ِنْبذاَعم نَع «َناَيَظ يبأ ْنَع ”شمعألا انكدَح «عيكو



 مدي 10 نبذ ” ذاع“ ثيدح

 3 00 الللا 2 داس هج مي بصح اة سعص ب سو

 يِردَكْلَه ل َلاَق . هلا لوس ايي : "تلق . داعم اي :َلاَق مث :لاَق ءاّتيَش ء ضب يس دب جس خ قب لج رثسنار هللا لوُسَر

 .ملعأ هثوُسَرَومَللا : :تلُق : لاق ؟لط وق هش هلل ىل دا ترم رش هُجْسي ارسم ارمآ تنك (1718/ )ول : تلو 1

 .اًهِجْوّرل دجسَت نأ ةآرَملا

 َناَيبَظ اَبآ تعمس :َلاَك .شمعألا انكَدَح ءريم 3 نبأ اكل

 نم داعم لبق :َلاَقِلَبَج نْب ذاَعُم ْنَع ءراّصْألاَنم لْجَرْنَع «ثدَحي

 ' .هاّنعَم رَكْذَف . . الاجر هير ينِإ هللا لوس اي َلاَقك نَميْلا

 :تباكيبأ ون بيخع ءناّيفس اًنئدَح «عيكو اًنئدَح- ١ فسخ

 م علو يةضام ما

 عب داعم اي: هلَلاق 8 هللا لوُسَرنأ ذا ْنَع «بيبش يبأ نب نوميم نع

 0 :رظنا]ْنسَح قلخب َنْماَنلا قلاَخَو و 'اهحمَي َتَسَحْلا)ةَِيسلا

 لوألا امس َوْخَ 0 يبأ نَع) يباتك يف هندَجَو :عيكو لاَكو

 مضل مو
 .(ذاَعم نَع) : ةرم نايمس لاقو : عيكو لاك

 ووضح نايس كد كيد رب نمل بح اس 770“

 باك انفع لاق .ةَحلط نب ىَسومْنَح بضم نبا ذي ام نب
 ِبيبّزلاَو ريعّشلاو ةطئحلا نم ةَكَدصلا دَحأ امن هنأ 8 ( يبل ِنَع ءذاَعُم

 ااا اا تلا

 ٍنْبِدَّمَحُمْنَع ِرباَجْنَع داَيْفُس ْنَع ؛ «عيكو انثدَح 19

 دحأانأ يتم ةّييرع رق ىَلَح ف هللا لور يع : َلاَذاعُم ْنَع هدي

 0 :رظنا] ضرألاُقَح

 نَع «ِرباَج ْنَع «َناَيفس نع - - ينعي - قاررلا دبع لاق وم

 ذاَتُم تيدَح يف يني - دْيَر نب دَمَحُم ْنَع «دوسألا نب نَمْحرلا دْبَع

 [1 75804 : عجار] .[اَذَه

 ْنَع «َقاَحْنسِإ يبأ ْنَع ؛ٌليئارْسِإْنَع ميكو اَنئدَح -0
 ٌداَعَم امي : :لاقك ا هللا لور فرات : :َلاَقذاَعُم نَع «نوُميم نبا ورْمَع

 نأ :لاَك . ملأ هلوُسَرَو هللا : :تلُق: :َلاق ؟دابعلا ىلع هللا َقَح اَم يردن

 مهاد هّللا ىَلع اعلا قَح أَم يِرْدتلَهك : لاق. ايس هباوكر الود
 عسل سس يل م« عع
 1 :رظنا]ههبذعي آل َلاَق مّلعأ هلوسرَو للا تلق : لاق ؟0 كلذ د اوُلَعَف

 وُبهادَش يكد مه نب ِساَتلِنع ميكو انكدَح- 3
 طارش نم اتس : اك هَّللالوُسَر لاَ َلاَق لج ْنبْذاَعُمْنَع ءِراّمَع

 ِصاَنُدَك ِساَّنلا يفُدخأَيتْوَمَو «سدقملا َتيَْكَو ءين روم : : ةعاّسسلا

 رايد فأل جلا ىطْني ألو مل لك تب اهيْرَحلْخديَتفَو منقل

 انلا «دنبلك تخت نب نينامت يف نورس مولا ردت نأ ءاهطحَست

 . املأ رْشَع

 سن ْنَع «ناَيْفَس يبأ ْنَع ؛ شمعألا نَع ؛ «عيكو اًنَدَح- قفنضدو

 لوُسَر ثيِدَح بئاَرغ م اكدَح : نلف لحب ايأ :لاَق .٠ كلاَم نبا

 لب َنْبداَمسايلاَقك : لاكِراَمح ىَلع هقدر مَن :َلاَك هللا

 :تلق ؟داّبعلا ىلع هللا" َحاَم يره َلاَق .هّللا َلوُسَر اَيَكّيل :تْلُ

 هن هبااوُكرشي و هولي ند اَبعْلا ىلع هللا وح َنِإ :َلا اك .ملعأ ُهلوِسَرو هللا

 هني للا شيا لاق

0 
 نب وِرْمَع نع «َقاَحْسإ يبأ ْنَع كمن انك : لاك قارا دبع

 ام يِرْدَت لَه : لاَ يلا فدرتنك : لاق . لوين نوم

 هودي :لاَق .ملعأ ُهَلوْسَرَو هللا تلق ؟هداّبع ىَلَعَ جو ورع هللا قَح
 يه هل 000

 ؟كلذ اوم هللا ىلع دابا قَحاَم يرده : لاق . اي هباوُكرشُم الو

 اةقيكلل جار لَو مكرم

 او عي مهلعد : :لاَق

 «نيصح يبأ َنَع «نايقَس اَنئدَح « نّمْحَرلا دْبَع انكَدَح- 5

 . .ذاَعُم نَع «لآله نب دوسألا نَع
 ساما

 اةففرلا :رظتا]هوُحَنب .

 ءاَطَع ّْنَع « لسا اك تشل فنيلحل

 ىَلَع َكّددأ آلآ : :لاق ا يلا ءذاَُم ْنَع «نيزّر يبأ ْنَع «بئأّسلا نبا

 :نظنا]ّللاب الإ وق الو: اوحآل : لاق ؟َوُهاَمَو : :لاق ؟ةنجْلا باوبأ نم با

 اةقيفك فيل

 يبأ ْنَع «دلاَخ ْنْبةرُق انئدَح ءنَمْحرلا دبع انكَدَح- 7”

 قف هلا لور جرح لاَ . لج نبدا نكد « لطلاب اًنكدَح ريما

 ءِرْصَمْلاَو رمل َنْييَمَمَجَ :َدوبَتةَرْزَغ يف كلك ءامرئاَسةَرْفَس يف

 جرحي آل نأ دار : َلاَق ؟كلد ىَلَعُهَلَمَحاَم: :تّلُق ءءاّنعلاو َبرَْمْلاَ

 [اكنا ا 1 ا 5505-9-8

 «لآله نْب دّيمَح ْنَع ؛ «سْنوُيانئدَح «ليعامسإ لَ 6

 ىلإ ْتسَلَجُم ة ةرصبلاب ٌعماَجْلا َدجْسَمْلا اح د: لاق لهاكلا نب نصه ْنَع

 هللا لوُسَرْنَع ؛ « لّبج نب داعم ينكدح :َلاَقَف . ةيألاو سأرلا يأخي

 لوُسَر يّنآو هلاالإ هلال نأتي هوت وكت سكن مام: لادن لذ

 . اهل هللا َرْمَغ الإ «نقوم بلك ىلإ | مُكاك عجْرَي ءهللا

 موضتعت ال : :لاق ينوُقَنع مولا كك ذم نم همست: :هلتْلُق
 ميو علك دولو

 . هللا لوُسَر نع هريدي اتم نم لاك تمس معنه وعد موبيل

 :مهضعبل تلق : لاك هللا لوُسر ْنَع مرمي : رم ليعاَمْسإ لاك

 [لام1 مم اع :رظنا] ٠ اسال أله: لَك ؟اَنَه "م

 0 ةٌيهاَجا ين كنك :لاَق ٠ لماكلا نيه

 ثدَحُي 'ِ ةيللاو سأرلا ضييأ خيش ادافع نْبَناَمْنَ ةَراَمِإ يف َدِجْسَمْلا

 [000+ عجارل. تيد رك ..  ف هللا لوس ذاع
 لعللا

 نبا ينعي :- ٍحاَجَحْلا نع «يدَع [يبأ] نب دَمَحم اَنئدَح - 0
 وا ةرع مرو

 .يِوَدَمْلا نماكلا نباص انِدَح «لآله نب ديَمَح يئدَح - َناَمْثع يبأ



 راصتألا دنسم 0 ١

 اَنكَح : لاق . ةقرطأ لو رعت رذ نخر هيف سلجم نلج :لاق

 0 توست سفن ضرألا ىَلَع اَم : ب هّللا لوم َلاَق :لاَك . بج نب داعم

 ةلإ « نقوم بلق ىلإ مهاد مجري هللا لور يأ دهن ءاتيش هللب كر 3

 اهل رمغ

 مْوُقلا يقنع : :لاق ؟لبج ناعم نم اَذَه تمس تن : :تلُق :لاَق هيام ع

 ص ةَممَسْمنآَمَحَر هذاك نم طمس اَآمعَ «لوقْلا ئسي مَنِ هوعد : :لاَقف
 واشف
 اةقفتإلمل :عجار] 2 هللا لوسر نم

 هماعا ه
 ديمح نع ٠ ديهشلا نْب بيبَح نع « « يدع يبأ نب انندَح- 3

 ان هرمي نمل دبع لهاَكْلا ِنْب نصه ْنَع «لآله نبا

 [؟؟01+ :عجار] . هلْوقَوَحَتهلم .. . .ذاَعم

 ني ىَلْعَيْنَع ُةَبْشاَْندَح هرفي اَنَدَح - فقيضح

 وأ (يَذِيمْلا[سِينِإ يِبأْنع؛ نَمْحّرلا دِبَع نبأ ”ديلولا نع ؛ءاطَغ
 ساه ل هال

 اذ , يلا باَحَسآ نم نوُرطع هيف الجم تلج : لاق . ينالوخلا

 اذ اًيانتلا أ ءنْييعْلا جَعْدَأ ءهجولا نَسَح سلا ٌثيِدَح باش مهيف

 امكن .٠ لباسم إم وق ىلإ ارت الوك لاق ءيش يف اولا

 مك ؛هنآلص نمفدَحَم لا ةيراس ىلإ يصوم ذك نج + دّعلا نم ناك
 ما مس م مص

 !هللل : :لاَق ٠ هللا لآلج نم كبح ين هّللاَو : :تلْقَق :لاَق ٠ ”تكَسَف ىبحا
 يف : :َلاَهَّنأ بح امي هللا يف َنيباَحَتمْلا نمّنإَف لاك! هللا :تلق :َلاَق مجمع س٠

 تيدا يف يف يني - اكل هيَ يف سلمت «هلظ ةللط ل مولا ل سم ميه رعب ع مه

 ويل ميل كلو م ارسال
 آل :َلاَقَق تماّصلا نب ”ٌةدابع هدَحَف :لاَق ُءاَنَهَّشلاَو نوقيدصلاو يتلا

 َنياَحَتملل يّبحَم 2م تقَح اتقَح ها هللا لور ناسل نع "تغمس اَمآلإكئدَحأ
 هامهطكم 6

 ء(يف اجمل ييحَم احح « يف نيروازتملل يتبحم ْتَّمَحَو ؛ يف

 .َنيلصاَوتمْلاو'يف (وفاصمللا يح اح
 .َنيرواَرتمْلا وأ «نيلصاَوتمْلا يف بش كش

 ْنَع َةَداَتَقْنَع ٌقبعش اًنندَح ءرَفعَج نْيَمَحُم انئدَح - ١ 8 فرار

 ةلإ َهكإ آل نأ دَهشَيَوَهَو تام ْنَم : : 88 هللا لوُسَر لاق : لقا ْنَع ؛سنآ
 5-0-2 يقم هساس ع عال مهد هلكت
 . ةنجلا لحد لفن اقداص هللا لور ادَمَحُم آول

 0-30 1 كح

 . سّنآ (نماهعمّس هنأ ةاَنَق لانس مل : :ةبعش لاك

 نيصح يبأ ْنَح هب اند «رقَْجنْبَمحُم اند -4
 ًََ تدي لاله نب ةوسألا امس انيس 373٠١( /( )نب ثعشألاو

 ىَلَع هّللاَقَحاَم يرد ءُداَمْماَي هللا لوس َلاَق : َلاَق لّبج نب ذاعم

 ءاكيش هب دوك شي الو هنوُدبعَي ١ لاق . ملعأهلوُسَروُمللا َلاَقك ؟دابعلا

 :َلاَق .٠ .ملعأ هوس لاق ؟كلذاوُمَق اذهل مُهَفَح اَم يردن لاق
0 
 اةفيكتل :عجار] مهيدي ال نأ

 يبأ نسب ورَمَع نَع «ةبعش اًنئدح رج نيم اَنكدَحَ- فقراحات

 هام مو عا يل
 دوسألا يبأْنَع َرَمْعَي نب ىيحَي نع ,ةدْيرب نب هللا دْبَع نع ٠ ,ٍميكح

 - 1 تسد ص سا

  7/6ص 1١574

 0 تناول لاو كا َلاَق . يليدلا
 ل 1 ا ها

 7794من. كرَوَف صفي

 يهد ةوهدو

 20 لقلب نْذاَمُمْنَع وليل بأ نبا نم نَمْحّرلا دّبَع ْنَع ءرْيَمع نبا

 ُهَّللا : تلق ؟داَبعْلا ىلع هللا َحاَم يردن ؛لاَقك هللا لور فيدر
 2 كر ورم فب

 اَم يرْدتَلَهَو : َلاَق نيش هب وكر الو هوبي : لَك. هلع هَلوْسَرَو

 لنآ :لاق .مَلعأ هَلوُسَرَو هللا :تلق : لاق ؟كلداوُعَ اهيل مُهََح
 هر اسال

 كَمَحم انئدَح /61 ١7"
 يوم عمرة دع
 ءنوَع يِبأْنَع كيم انئَدَح ءرفعَج نب دمحم

 باَحْصأ نم ِساَنْنَع ؛ةمش نب ةريغملا يخأ نب وِرَمَع نْب ثراَحْلا نَع
 نَا ىلإهَعب يح 8 هللا َلوُسَرنَأ ءذاَم ْنَع «صنح لهآ نم ذاتم

 هللا بانك يفاّمب يضُأ : لاك ؟ءاّضق كل ضرع نإ مّنصت فيك : : لاق

 : ملنِإَف :لاك ا هللا لوُسَر ةّنسبق َلاَك ؟هّللا باتك يف ْنُكَيمَل نإ لاَ

 007 هع
 برص :لا .وُأآل يار دهتجأ :لاق ؟88 هللا لورنس يف نكي
 8 هللا لوُسَر لوس َققو يذلا هللْمَحلا : َلاكَمُت يراد كف هلل لور

 [م71461 97411 :رظفا]: 1.8 هللا ٌلوُسَر يضري امل

 نب سيق اند يعش اًنندَح - يتاح 1004 00 مهربي مر 9 مرت

 7 ياسع ع كك يع 0 7
 ؟نيقال دلو ةاَممُهَل لاق تلا وذ بجو ف ل لرل َلاَق

 اةفلقما :رطنا] نيالا وُدَو : َلاَق

 انآ «سنآْن ع ادق نكد «ٌماسَمانَدَح رْهَياَندَح 6
 ايدل : :لاَق ٠ ٍلَبَج َنِبْداَعم اي : هل لاق هيَ يلا انآ «هئدَح ِلبَج نب داعم

 ىَلَع تومي مت للا الإ لِ َهَلِإ آل نأ دبع دهشي ال :لاَق . كيو للا لوس

 يّنِإ آل َلاَق ؟ساّنلا سدح ةاقأ :تلُق :َلاق . ةّنجلا َلَخَآلِإ «كللدذ

 0 ١
 راه دعم

 نب ورمع اًندح ديزني داَمَح انندَح «لماك وب نندَح

 ين ف هَللالوُسَر يْرمأَيمَل لاك ٍلبَج نبا ْنَع « سووا نع راتيد

 كامل ماو للحم لكل رظنا] ا]ًئيِشرَقبلا صاّقوأ

 ْنَع «- ةَمَلَسَنْبا ينعي -ٌداَّمَح اَنَدَح «لماك وُبأ اند 50001

 افلم :عجار] . هلم َرْكَذَف . . ٠

 .(ح) ناّيفس انآ ؛ قرا دبات - قفلضت

 . ذاع نع «سوواَط ع «راَنيد نْب وِرْمَع

 نع ؛ليتْطلا يبأ نع ءرْيبزلا يبأ َنَع نايس اَدَح ءَدمْحأوْبآو

 ءءاّضعلاو برَْملاوِرصَمْلاَو رهظلا نيل ٌعَمج لاق ٠ لبج نب ذاعم

 [50010 :عجار]. لوب ةَوزَع يف

0 
 نع «شَمْعألا نَع نايف انآ [ «قاررلا دبع انئدَح - 5 فضا

 ؛نَمَيَلا ىلإ كفيل ُهَنََب :لاَك ليج نْبذاَعُم ْنَع «قورسُم نع «لئاو يبأ



 ا
 لُك نم دْخأَيْن هرم

 فام هلدعأ «ًارائيدملاَحلُك نمو «ةّلسم

 نب ناميلس لاق . جير بلان قالا بع انكدَح - فقضتت

 َلوُسَر عسل مهد لج نيد هرمي لام تيد : : ىَسوم

 كتبو هناك َق اوف ملئ ٍلجَر نم هللا ليس يف لئن : لوي 8 هللا
 هع عل

 ءَتاَم ("31/هزم ءاقداَص هس دن نم لقا هلا لاس سو ةنجْلا

 ةَبكت بكت وأ هللا لبس يف اًحرج حرج ْنَمَو ديهش جهل لق وأ

 اَهحيرَو ناَرَعْرلاَك امثل «ًتناكاَم (رَرْغأَك)ةّمايِقلاٌمْوَيُميجَتاَهنَ

 :رظنا] . ءادهشلا عا هِيَ هللا ليبَس يف اًمْرج حرج مَ «كنسلاك

 ا 14 .

 7 ٌءاش نإ | باوصلا اًدُهَو

 (رَرْغاَك) قا ربا دبع َلاَقَو ء(زغأك) :,م

 همر ٠
 ديمح نع :بوُيأ نع ءٌرمْعَم انآ «قاّررلا دبع اَنثَدَح - ففضلت

 هع و هر اشو
 ٍلَجنئالنس سوم يبأ ىلع لَك . درب يبأ نع «يِوَدَمْلا لآله نبا

 مث ؛ملْسأَكايِدوُهَي ناك لج : َلاَق ؟اَذَهاَم : َلاَكهدْنع لج ادق ؛ ءنَمِيلاِ

 هّللاَو : :َلاَقَف . نيرهش بح : َلاَقّذْنم . مآلسألا ىلع هديرُثْنْحَنو ءدوهت

 سم ارسا سايظلو 0

 قرع ال ءاييدوروب . دو رك وءيوو
 مان هلوُسَرَو هللا ىَضَت : لاقف هقنع تيرضقف قلع اوُمرضَت ىّح فأل

 . وُ هيد لَدَب نم : َلاَقؤأ وُ هني نع َمَجَر

 يبأ نب مصاَعْنَع ٌنَمْعَم اًنربَخَأ « قاررلا دبع اند 75

 ٍرَمَس يف ف يبل ممالك : َلاَق ٠ لب نب ذاَعُم نَع لئآو يبأ نع « دولا

 ٍلَصعِب يتربخأ ؛ هّللا يبني: :تلقك .يسُن نحو هلم ابرق موي تحبصأ
 0 عر يعل

 ريس هَنَو مط نع َتلآَس قل لاَ ؟راَّتلا نم يدعو هلا ياخد

 «ةألّصلا ميقثو ءاقيش هب ”لرطتشلو هللا هيلع هللا هَرَسيْم ىَلَع

 ىَلَع كد آلآ : :َلاَكَمَت تنل ْحَتَو ناَضَمَر موصتو «ٌةاكّرلا يتْؤُتو

 ريت ريس ساس يمرض
 يف لجرلا ةالصو « ةَقيطَخلا ئفطُت ةَكدصلاَو هل مْوصلا ؟ْيخْلا باو

 ىّنَح 4ٍمِجاَضَمْلا نَح مهين ىَئاَجَتت) : ىلاعتهكوق آر مث للا فوج
 ؟هماّنَس ةَورْدَو هدوُسَعَو رمألا سأرب بةكربخأ لآ : َلاَكَمُث؛ «نوُلَمسيو َملَب

 هةالّصلاهدوُمَعَو ؛[مالسإلا] رمألاس أر :لاَك . هلا لور اي ىلب تلق
 ىَلب :هل“تلت ؟هلك كلذ اكآلمب ةلرخأ الأ : لاكمي .داَهِجْلا هماّنَس ٌةَوَرْدَو

 ؛هّللاَلوُسَر اي: :تلْقَق . اذه َكِبلَع فك :َلاَقَك . هناّسلب َدَحاَف ءهّللا يَِناَ
 لس ل را

 َساّنلابكيْلَمَوداَُم ايَدُمأ كئلكت : لاق ؟بلكتَمب دونا

 . مهتتسلأ دئاصَحآلإ «مهرخاََم ىَلَع َلاَكْوَأ ءراّثلا يف مههوُجو ىَلَع

 «يريرجلا ديعس ْنَع ؛نايفس اًنئدَح « قارا دبع انئدَح 737

 .(سل- ةَماَمُت نبا ين ينعي - درَوْلا يبأ نَع

 مث ني درَولا يبأ نع « «ةيررجا ابنا نوادي
 راق عمو هه

 :اعيمج َة

 مهلا : لوُقيَوُمو لجبل يلام : لقلب نيام ْنَع «جلَجّللا نَع

 َنَمَو] :لاَق ٠ يفعلها لَسك «ةالبلا تسد لاق .ربصلا كلأسأ ين
 . ماركإلاو لآلجلا دي :لوُقي لجَرب ىامقش علشك

 مُيَامَةَ  5

 يعاص ةتاصسا 6

 ٍلُجربمَ[لسض دلل ب يجسد :لاق

1 0-3 8) 

 ٌماَمَئاَم يردنآ َمدَنْبااَي :َلاَك .ةّمُْلا مامن 210 وُ
 نمد مَّا ٌمَمتِإِو : َلكَريْااهيوُجرأ َهبتْوَعَةَوْعَ : :َلا مَا

 اا :رظنا] . نجلا لوخدَو رت

0000 00 

 5506 آلا .رقبولاو قايل كَ - 1

 :لاَق . لب نب اَْسانأ ؛ةربخأ اسوواط اذ رايد وْرْمَع يتربخأ : لاَ

 هللا َلوُسَردِإِم ؛ قف هللا َلوُسَر ينآىَتَح طرقا اقوا يناطلانل

 [3115 :عجار] . صاّقوألا يف ذخآب نسل را

 ذاع ينأ «سوواط ْنَع ؛وِرْمَع ْنَع «نايفس اًنئدح - ففرشللا

 . ءيتشب امهيف يلا ينْرُمأَيمَل َلاَقَق .٠ ٍلّسعْلاو رعبا صقؤوب

 [؟؟6 :عجار] . ينل نود اَم 0 :نايفس لاق

 3 سلا
 اًعفار «رحسلا ّنم 8 هللا لوُسَر لور َنَمِْلا ليج ْيذاَعُم اًيَلَع م دق لاَ

 ىّنَح ُهكَراقاََق يِبحَم هلع تيا « توصل َجأ ريبكَتلاب هكوص
 ساّنلا مَقْفأ)ىلإ "تر مث هلل هَمحَر ايم مانشلاب بالا هبل تتح

 د رم ْمُكِيلع تن اذإ تلا فيك يل لاق دوُعسَم نب هللا َدْبَع تيك مدع

 ينكرذأ نإ ينرمأَت ام :تْلقَ : : (970// هزَلاَق ؟اًتقو رْيَمل َةآلّصلا َنوُنَصُي

 حبس مهم اللا لتتاو ءاهول المصل لم : لاَ . كلذ

 دمحم اًندح ١7١

 نيام نع يفت نير نع محلا دْبَع ني يلوا نع يمكسألا
 «مّبط ىَلِإ يده عَمط نم هللاب اوذيعتسا : : 8 هللا ومر ان لاك : لاو لبَج

 [141/ :رظنا]عمط آل ث يح عمط نمو عَمطَم ريع ىلإ يدي مط نمو

 نع« ٌةَمَلَس ْنْب داَمَح انكَح «بابحلا نب دير انُئدَح

 مر

 ِرماَعْنْب هللا دبع انتدَح ءرشتب ني دمحم

 ؛َلاَقهّنأ كف يِسَتلا نَع ٠ « لج ِنْيذاَعَم نَع «بّشوح نب رهش نع ءٍمصاَع

 17484 :رظنا] للا نمد دّنمْلا ُماَيق : لاق «ٍجاَضَمْلا نع مهيونج فاتت

1 

 راهز هس
 «َناَبْوُت نب نمحّرلا دبع اًنئدَح «ِباَبَحْلا نبدي انئدَح 1170/8“

 :8 للسلم :لاَك لج نْذاَُمْنَع «لوُحْكَم َنَع ٠ يبأ يدَح

 َمَحْلَم ل جورُخ برغي اَرَحَو «َبرْعَيباَرَخ سدقتملا تّيناَرْمع
 قاقع عك ريوق هس ع م نسم هس -
 مث لاجل جوخ ةينيطنطشلا حقو «ةيبيطنأطنشلا مَ ةَمَحّلمْلاٌجورْخَو

 .ًدعاق كن امك وح ادهن لاك مث .هبكُم ىَلَع وأ هذخ ىَلَع برص

00 

 َرماَخَي نب كلام ْنَع ءريَتت نب ريبج نع « هيث دَحُي لوحطم َناَكو

 اةيلدقل يقام ٠٠ . .ك بلا نَع « لبج نب ذاَعم َنَع

 َتدَحَو :َلاَكَداَتَقَْع ايش ريش ينال ا
 هيث معاع ملقم ءعقم
 9 َلاَق ِلَبَج ِنِباَذاَعُم نع « بشوح نب رهش



 سلا فلفل
 71171477 :رظنا] . .ةلس اينآلل يبل نر رش ةمايلا ويوم

 [11 ا

 مر ةعشف

 يبل رطل ملط ياخ 2 يخ ءٍمصاَع
700 

 ورجال هيلي يذلا الرمل اذإ 8 هلا ُلوُسَر ناك : لاق ىَسوم

 انآِلّيّللاّنمترراَمَك : َلقهلوَح حوا يبل مَ ًالزنم انَلَرَق : لاق
 ْذإ ءاَحْرألا زيزهك ًريزه انعمَس 1 اًممَسْذإهبطَت انجرح : :لاَق اًنرَظنَف ُداَحَُو

 «تنك ثيح دلّت ملك انها : وُلاَق ؟مُكُأَش اَم :لاَ .ّرظَن لبق امْلَك ؛َلَبْكأ

 ياس يف تآيئاثآ لاق . كبلطت انثج ءيِش كباَصأ نوُكَينأ انيِشَح

 ةعاّفشلا هَل ترتخاَف َعاَفْس وأ ؛ يأ ف صن نجلا لحين ني ينريَخَ

 :ٌلاَق .ةّنجلا اَنَلَخْدَأاَمَل امل ةبحّنملاّقَحِبَو ٍمآلّسلا حب كاس نق : : اًمْلْمَ

 لَمجأ يّنإ : َلاَقَق مانا ريكو الفم لم هلاوُئاقك سال لع مَمتجاَ

 . ايش هلاب لزم آل تام نمل يضاَقش

 انئدَح ,-ٌةَملَسَىْبا ينعي - داَمَح اَنكدَح «جوَر اند 7-0

 ناك اق هلا َلوُرأدآ ىَسْوُم يبأ نع «ةَدرِي يبأ نَع «ةَلدهَب نب مصاع

 00 رووكرم
 [154417 :ىسوم يبأ دنسم يف مدقت] .ةوحت . . .َرَكْذَف هباخصأ هسرحي

 هما
 - شايع نبا ينعي - - ركب وبأ اًنأبنأ « را فيضفل

 نع « ىَليل يبأ نب نَمْحرلا دبع نع «ٌةرم نب ورمَع نع « شمعألا نع «
 يف تير نإ : :َلاَقَق كف يلا ىَلِإ راّصْنألا نم لجَر ءاَج : لاق لب نبا

 لذ «نارطخل ربل نشل كراج أ .فتش تس ينك ل

 :لاَق .٠ و ام معن : لك رقم نش

 . ينقبس هنكلو كلذ

 مي اعس» م
 لمي ٌلاَق

 يف ةرع هع هيرو
 نبدي ُدِيَراَنكَدَح ءدّمَحُم ْنْبْريهُزانندَح «حوَراَنئدَح - 10١

 © هللا لورا : لاك ٍلبج ِنْبذاَعم نَع «راَسي نب ءاطغ ْنَع ؛ ملَسَأ

 5-5 َرفْغ «ناَنضَمَر حوصَيَو «َسْطَحلا ينص يَ ب لما هللا يقل نم : لوي

 77480 :رظنا]اوُلَمْحَي م مهعد د لاق ؟ ِهّللا لور ايم هرشبأ كاك :تلُق .هَل

 [؟114

 نب ءَلَصْلا اًنكلَح ءةَداَتَق ْنَع «ديعَس اَنئدَح حور انئدَح ١١9 ري ةرظسا سول موك

 بد َناطْيَشلا نإ : : 050 /ه)لاَق قف هللا يبن ؛ « لبَج نب ذاَعم نع دايز

 «باَعُشلاَ و مكي ءَةيحاَنلاَ و ةَيصاقْلا ٌةاَّنشلا اُخأَي ٠ ءِمَنَقلا بْئذَك ناّسْنألا

 7-0 :رظنا] دجْمْلاَو ةماَمْلاوةَعامَجْلب مُكيِلَعَو

 .(ح) كلام اَنتَدَح 'حوراد 01

 نب ٍمْزاَح يبأ نع ؛كللاَم يتربخأ - ىَسيع َنْبا ينعي - قاَحْسِإَو

 انآ ذك مالا قشمد دسم سلخ : لاق ٠ يتلا نس َسيِذإ يبأ نع هايد

 هي ودقنمأ يس يف اولا اذ وحنا اعلا قأري ىت
2 0 

 "لا َناَكاَّمَلَك . لبج نبذاعم اذه : يق هلع تناسق .هيأر نع اوردّصَو

 صا ١11١

 هُندَجَوَو ( يجلب : واحس لاك و( ريجيلاب يكب دق دج وقت رجه

 هِنلَعْْلَسَف «ههجَو لبق مه ُهَتالَص ىضق اذإ تح هترطَتلاآ ١ يلَصِي

 . هللا :تلْقَق . هّللا :َلاَقَ لجو َرَع هلل كّبحأل ين هللا : هل تلق

 يناكزشنأ َلاَقو هِي ينذبجَك يئادر ةوُبحب دَحأَ هللآ : :َسْلعَف هللآ : َلاَقَ

 0 ا

0-0 000 0 

 َنئاَحملل يبحَم تبَجَو لجو رع هّللا َلاَق : لومي هللا لوُسْر طمس

 1 :رظنا[ي ف َنيلذاتمْلاَو « يف َنيرواَتمْلاَو'يف َنيسلاَجتمْلاَوي

 ٍنْبِرهَش ْنَع «دوُسألا“ ”اجَحْلا اَنندَح حور اَنئدَح 0

 يف هللا يف نوُباَحَمْلا : َلاَك ف هللا َلوُسَر نأ « « لج نْبذاَعَم نَع ءبّشْوَح

 .ةمايقا موي شرعا لظ

 تعمس :لاَق . ٍمُكَحْلا نَع ةَبعش انئدَح حور الح 77

 يعش ل9 لج ني ذاعم نع تنل ورع نيل أ الاب درع
 ءيموو رورو

 00 :عجار]“ ضاع

 سس ع هس
 . بيبش يبأ نب ومب نم ُهتعمَسَو : مّكَحْلا َلاَق

 “١718 ٍملَلص نبا ينعي - زيتا دبع انثَدَح ءدّمّصلا دبع اَنثَدَح- -

 ناك : َلاَقذاَحُم نع ؛ « ليل يبأ نب نَمحرلا دبع َْع نيصحْا اًنِبدَح ؛

 ْمُهلآَس هنآلص ٍضْنَييلُجرلا قبس اذإ 8 هللا لوُسَر دْهَع ىَلَعْس ان

 لسبع 0 «َقيسساَم يضْيق ديك «ةآلصلا نم هب قبس يّ هه اوما

 دقق مهتالص يف دوت موَقْلاَو لبج نب داعم ءاَجَ «مهتآلص يف مقلم

 1 . هب قب ناك اَم ىَضَقََماَق ؛ 2 هللا لوس عر مل
 رعاس سال
 [ل11/ 1 ها ان عصاه اونا : هللا لوُسَرَلاَق

 هزل ك سا ظل دع ل

 ذك 2 ريك نخ « بي ىلا يشيل اح ٠

 نيش 8# هللا لوُسَر نم تعمسدك : ِهْضَرَم يفٌذاَعَم ال لاق لاَ ٠ لبَج

 هكإ ل همآلَكٌرخآ ناك نم : لوفي 8 هلال وُسَر تنس نومك تنك

 َُء 1114 :ظناهَبجْلا هَل تبَجَو د هّللا الإ

 تعمس :لاَق : يبأانئَدَح «ريرج نسْبْبهَو انثدَح 1-6

 نأ ؛دْعّس نْب بص ْنَع «ٌةَرَسْيَم نب كلملا دْبَع نع ثدَحُي شمغألا

 منو معنا َر تح يلادآ ب حأ امو جلا يفرم نإ هللاو :لاَ . اد

 يلا ىأر يلا اير مُهئدَح مت , لا تلق مل مُكربخأ نأ لبق مكرم

 ةفئدف :رظناوح يلا يرو : "لا َرَمْع نأش يف

 وهرب كت اس دق

 يبأ ْنَع دعس نب ماّشه انُدَح ءدلاَخ نب داَمَح انندَح- فقس

 ةَرْزَغ يف يلا ناك : لاق ٠ لبج نب ذاَعم نع ؛ « ليقطلا يبأ ْنَح «رْيبزل
 سم ل هلال

 بِرْفَمْلاَو رصعلاَو رهط ني عَمْجَي ىّنح " وو ىّتح حور لوب

 [33771417 :عجارإ ءاّشعْلاَو

0 
1 



 راصنألا دئسم
 7 ا سس

 يني - -ركب وب انصح ” مشاه دوب امي ايد - 000

 ايبا يتعب :لاَق . احم نع لئأو يبأ نَع «مصاَع انندَح «- شايع َنْبا

 ينرمأو واحس هكدع وأ «ارائيد ملاح لك نم د أنأ ينرمو نمل ىلإ ف

 «ًايلْوَح سين رب ننال لُك نمو :ةئسةَرقَبنيعبرأ لك نم دحذنأ

 2 هقيرعم اه
 فطن يلاودلاب َيَقَّساَمَو ءرشعلا ءاَمسلا تقَساَمِف ينمو

 م1 :ناز( 1176/9 ) رمل

 «ميرَم يبأ نب ركبوبأ اندَح «ب م بعص نب دمحم اًنئلح- ١8< ١

 هّللاٌلوُسر لاَ : لاق: بليد 'لجَر نع باج نإ ىَحُيَْع

 م مل رواها هس

 مو م
 يبأ نع ؛هنَحْلدلاَحْنَع ١ :مَصاَخب لَ انكدَحَ 55
 ه2

 اي :يل لاق ف يلا فيدر تك : لاَ لب نْب ذاَعَم نَع ؛ ,يدكنلا َناَمَْع

 :لاَق .٠ ملعأ هُلوُسَرَو هللا :تلق ؟داّبعْلا ىلع للان َحاَم يرذآ ءُاَُ
 سارا عارم سا
 ؟َكلئاوُنمقاذِإ هللا ىلع دابا َحاَم يرئآ اًديش هب اوُكر شي الو هولي

 .ةلجلا مهدي لاك : ٌملعأ هلوسَرو هللا : : تلق :لاَك

 ني داَمَح اَنَث :ًالاق .ىسوم نب نَسَحَو نافع انبلَح 7

 يبأ نع ديزي يعاب : هئيدَح يفسح لاَق) دْير نب لَع نَع ؛ةملس
0007 

 نع ماوعلا يبأْنَع ؛دباَع نب 23 َنَع يي نسحلا لاَق) حلما

 اَي :َلاَقَف .رمْخآ لَمَج ىَلَع يبا فرنك :لاَق. ٍلبَج نِيذاَعم

 ثق لقد ىلع طاح يل 6 جك :تلُع لاَ

 نآل جو رع دتَح : َلاَكَمُث 4 اكلك كلذ تلي املك اهلا ملعأ هلوسرو هللا

 اد هللا ىلع دايما َح اميرته َلاَق مث. ايش هب اوك الو هودبعي

 ءانالك كلذسلُيَو اًنالئاًهَلاَك . ملعأ هَلوَسَرَو هّللا :تلقف ؟كلّداوُلَعَك

 . هلا مهدي انآ «ْمهكَرفشيأنأ كلل وُ مها هَ مُهَمَح : َلاَثَ
 جا # هلا مع عن

 نْب ءاَطَغ ْنَع داّمَح اًنئدَح :الاَق .نْسَحَو َناَفَع اننلَح- 79

 278 اَهَنَرْيَغ هلم .٠ ولج وا نح ؛دهزت يب نع قال

 سا ماس

 نك

010 
 .هنيدَح يف نيتاتسألا مم نسخن آلإ

 ُةّيقَب انكَدَح : لاَ هير دْبَع نب ليزيو حْيَرَس نب ةويح اندَح- فنضت

 يب نع :ادْنَمنيداَخ ع ءدمَس نير يحب يكد ديلؤلا ارم

 ؛َناَوْرْعْوركلا َلاَكهَّنأ ف هللا َلوُسَرْنَع ؛ « لب نب ذاعم نَع ؛ :6يرحَبل

 «كليرشلاَرَسايو ؛ةّمركلا ناو مالا اطأو هللا جوى نم

 ءايرَو ارخُ رغما هَل رجأ هيو همك ءداَسَقلا بتتجاو

 200 22001011 ففضني

 , ةيرحُب يبأ نع «ناَدْعَم نب دلاَخ نع ؛دعس نر يحب يكدَح «ديلولا نبا

 يف يه : :َلاَقك دق هلع لس ف هللا لورد ليج نبذ نع

 .عتّماَّخْلا يف وأ للا يف 7 رخآ ل ٍرشَعْلا

 771407 ح + 000 ليج نيذاعم ثيدح 0
 م ص كلاما

 م قوق مرعمسفو
 ”اَنكدَحَو لاق : هللا دبع لاق) ىسوم نب ”كحلا انكر 7١75

 نب ِنَمْحرلا دب نب هللا دبع دَح « شايع نبا انئدَح «(ىّسوم نب مَكَحْلا
 ها هماةان هما

 حقتي نأ : : هللا لوُسَر ْنَع هذا ْنَع «بطوَح نبِرهَش نع ؛ نيسح يبأ
 ه ومد لهل ل ع رع كو هلل ل 6 8 هم

 ِءاَعدلاب مُكيلَعف «لِْني مك اَممَو لت ممْعََْي اعدل كلو ءِرَدك نمرذَح

 هلل دبع

2 

 هضم عع
 ءربوُي اندَح ةلاَق ٠ ناَميْلا بأ ةَريهُمْلا وب انَدَح- ففضلت

 ممر واهب الف
 ْنَع «'ينوكسلا بلم نبيع ميم يبأ نب ايف ني ديلولا يكدَح

 تضم لاق (سْي نب هلا دبَعْنَع : : هئيدَحب يف ةّريغُملا وب َلاَم) ةيرحب يبأ

 ا مما لا ةَّمَحَلَمْلا : :8 هللا وُسَر َلاَق : َلاَكلّبَج َنْيداََم

 .رهشأ ةعبس يف لاجدلا جرو « ّينيطْنطسُف لا

 رو ا ةهرشم
 ني ٌةَرَمَص اَنندَح ءرْككبوُبأ انئدَح «ةريغملا وبأ انئَدَح- 11

 ُناَتخْلا َرواَج اذِإ : لاق يلا نَع « لب نب ذاَعم نَع ؛ ٍلُجَرْنَع «بيبح

 وةعق شك
 . لسغلا بجو دقق داخل

 نب ةَيَطَع يِنئَدَح ءركيوبأ انندَح «ةريغملاوبأ انئدَح ففضنم

 مآلْسإلدوُمَعُداَهجْلا َلاَق هللا َلوُسَردَأ٠ « ليج نْذاَعَم نَع ؛ ء سي

 [1 :رظنا ]ماس ٌةورُدَو
 0 سا عرب ةهرإ سس يعن ماس

 نيدامح اَنكَدَح : لاق. ىَسسوُم ب مرَسَحو ور اكل 4+

 يبأ نَع «بّشَوَح نب ؛ (1126/ 8 )رهش ْنَع « لهب نب مصاَع نع « ةَمَلَس

 ٍرْكذ ىلع تي ملم نم ام: لاَ هلا لور لب نب احم نع «ةييَط
 ايدلا رثأ نم ماَريَخ َلَجَوَرَع هللا لاَسي ؛ ليلا َمراََيق ارهاط هللا

 مكتحم اا تاي هاطعأ الإ «ةرخآلاو

 اذهب َثدَحَق انها اَنيلَع مدقق : يناثلا تبا لاَ : : هئيدَح يف نَسَح لاق

 . ةيبظ اي ينع أ هنافأ ةملَس وب لاق ذاعم نع «ثيدَحْلا

 مدَقَ :لاَق . تبا 0ك اَمَح اَنكدَح يرن - 9

 [؟؟9094 :عجار] . ثيِدَحْلا 0 . .اًنكَدَحَف َةبظ وبأ اَيَلَع

 ع هل نس ص

 ٍنَع؛ لناس رايي كلام ام نب دل نع دنت

 ركل
 :عجار]ةنجلا هل تيجو نان قاَوُق هّللا ليبَس يف لت ْنَم : لهن كف يبل

 م

 لا

 . اهَبَلَح مل اهبل ردت امَرَدَق : قا قاوقو

 هّللا دّبَع نع« شايع نبأ اًنكدَح فاتني مكحْا اكد 5 4٠

 (نَمْخرادبع َنَع «بّشْوح نب رهش نع «نْيسح يببأ نب نَمُحرلا دبع نْب
 لسع عسر

 اهلا «ماللسإلا ماس ةورش :ناكاق يبدأ لب نبذ ْنَع و 'نع نب

 ”رئلشأر ينكح او انكدَح «ةريُمْلا وب نكد 1 76٠

 هّللالوُسَرهَعَب امل لاقي نبذ َنَع «ديَمُح نب ٍمصاَع نع دْنَس

 ٌظ هع مك
 هللا لوُسَرَو «ابكار داعم «هيصوي 8 هللا لوس هعَم جرح نمبْلا ىلإ



 ب يناقلتالانأ ىَسَع كنسي لاَ َملق هتلحاَر تحن يِئْسَي
000 

 اًعَشَج ُداَعَم ىَكَبَ «يِرْبَكْوأ اذه يدجُسَمبَرمَتْنأَكلَملْو ءاَذَه يماَع

 ىتوأ نإ : لاك ةئيدْلا وَ هرب فاق تقام ءاقف هللا لوْ قآرفل هما م اهم سا ايه

 771١4[ :رظنا] . اوُناَك ثيحو اوُناَك نم ءنوُقتملا يب سائلا

 و يح ءناوُذص اَنئدَح ,ةريلا ولا تلح 1 ١
 0 ةص يم م

00 
 دَكَو .يدسنتو يرق تالت كك سبا ىلإ لل نوس يك

 َكَعاطأ نم لاقت « نيم مولا ىلع َنوُتاَي ميول ةّقيِقَر موق ىلإ كعب
 ءاَهَجْوتارَمْل ردا ىّتح مالسألا ىلإ ويقيم «َلاّصَع نم مهن

 .كلساكسلاون وك 1 دارت ان ِرْئاَ ناَحأم 0 هُهتلاَودلَوْلاَو 7

 32 رت يس «دعس نب دشار نع «ورْمَع

 "بكراك «هيصوُي #8 يبل همم (يَرَخ نَمبْلا ىلإ) يبل هع

 نأ ىَّسع نإ ُذاَعَم اي : لَكَ هتلحار تست يمي هلا لوُسَرَو

 رقه

 ثري اَمُم ىَكَب « يِرْبَقو يدجْنسيَرمَت انآ لَم ءاََه يِماَع دعي ينال

 كابل ءُاَحم يبل ها يلا لق 8 هلل لور قارفل مشب

 ةقيش .عجارناطيشلا نم ءاكبلا نو

 ّمِيرَم يبأ نب هللا دبع نب ركبوبأ انثدَح ءناَمِيلاوبآ اندَح- 5<

 ٍرخآ يف وكي لاق 8 يلا ءذاَتس ْنَع « دبع نب بيب ْنَع «يناَسَمْلا

 فِيَكَف :هّللا لوُسَراَي :ليقُك . ةّريرسلا ادع « ينل نوح اوه ناملا

 ىلإمِهضَْبةَرَو «شضْنب ىلإ هضبة كللأ : لاق ؟كنا ابوك

 يبأ نع «يربرجلا اَنكدَح ميه ليعاتسإ

 َوصَو لج ىَلَح ىَآ قف هللا لوُسَر نأ «ُداَعم ينئدح  جآلْجّللا نَع «درولا

 «هآلَبلا تاس :َلاَق .ربصلا كلآسأ ين ملل :هئاَعد يف لوُتيَرمَو .ة
 م َماَمَت كلاسأ ين مهّللا : وُتيَوهَو لجَر ىَلع ىتأو : َلاَك . يَا هللا لس ويميل ل 3 0

 ءهّللا لوُسَراَي : لاك هم ماَسَناَم يتمم َلاَقَق «كتمعن

 2 راَلاّنم ٌروَق همن َماَمَتِإَف : :لاَق ريا اهب وج اأو هوَ
 رسم ع

 لآلجلا ناي: دوُيَوُمَو لْجَر ىَلَع ىّنآو ةّنَجْلا 271/03لوُخُدَو

 اةننسل "ارق لبيس دق: َلاَقَق . ٍماَرْكْؤلاَو

 كر ا وال ٍميكح

 َلاَق وأ: :لوُقي 89 هللا لور تضع : :لاقق ملم هثراو يدوي داعم ينأ

 .ةسمعا# مق يعمم
 لم :عجارإهكروُف .٠ صفي الو ديزي مالسإلا : قف هللا لوُسَر لاق

 سلا يس سلا
 نع شمعألا اَنكدَح يرض َوهَو , ةيواَعم وبأ انئدَح- ضل 4

 دَّح ٍبْئاَرَغ ْنِماَكَدَح : اَنْ اذاَمُم انآ : :لاّق سنآ نع «نايفس يبأ
31 0000 

 داعم اي : :لَقك رامح ىَلَع يَا فذرتُك : لاق : َلاَك ك8 هللا لور

 َلاَق ؟داّبعلا ىَلَع ِهّللا وح اَم يرذنآ :َلاَق . هللا َلوُسَر ايديك :تلقَ

0/6 

 لوو داَبعلا ىلع هلو حدك: َلاَك . ”كعألوُسوهألا :تلق
 م

 :َلاك ؟كللداوََُف اذ هللا ىلع دابا حام يرْذتّلَهت ايش هب اوُكرشي

 نأ كل وُ اذ هللا ىلع داّبعلاقح نإ : َلاَك . ملغ هل وسر هللا : تلق
0 

 [177147 :عجار] . . مهبلعي آل

 1158 ص

 «تباث يبأ نب بيبَح ْنَع ءثْيلْنَع « ليعاَمُسإ اَنكلَح -49

 :لاَق .٠ ينصْوُأ « هلل وُسَراي : :لاكل ذاع ْنَع « بيش يبأ نب نوم

 ةَئَسَحْلا ةقيسلا عبنأ : لاق . .ينذز : :لاَق تنك اَمنِيآ وأ تك اَمَبح هللا ىلا

 ووجب .عجارازَسَح قلْخب َساّنلاقلاَخ : :َلاق يندز ز ؛لاَق ءاهْسَت
 ينام يي هرب اصر

 -راَنيد نبا ينعي - وِرْمَع ْنَع «ةنييع نب نايفس انندَح

 ُهكَرْضَح ٌنيح داك دِهَش نم اًنربْخأ : لوي هللا دبع َنيَرِباَج تعمَس : :لاَق

 لوُسَر نم ُهتعمَس اًنيدَح مُكئَحأ ةّبقلا جس يدع اوثشكا : :لوُشَي اكوا

 نأ ينتمي مل( هللا لوسر نم هتعمسس يشب مكربخأ هرم لاك) 8 هلل
 اًصلْخُس هللا الإ هل هلِإ ال ْنآَدِهشْنَم :لوقي هثعمس ؛اوُلكت نأ الإ همك دحأ

 .ةّلجلاَلَخَ أَلا لخْديمَك بلك نم انيق هبلق نم

 ري 2 را# سالو ع يكس ف ساس ل مو
 .راثلا هسَمن ملو ٌةنَجْلا َلَخَد : رم لاَكو

 ِنَع «يفّقّتلا نَوَع يبأ ْنَع يعش اًنكدح «عيكر انندَح ١

 اان ا.د بتنزل يق  دحلا
 ما ماس

 نكي مكانإف : لاك ٠ .هّللا باكي يضفأ : لاق ؟يضْتَت فيك :لاَقَك ٠ َِميْلا

 ةّنُس يف ْنُكَي مك نإَق :َلاَق . فَلا لوس هت :لاق ؟هللا باك يف

 هلل محلا : هللا لوُسَر لاك لاك . بأ دهتجأ :َلاق ف هللا لوس
 [1 :عجاراق + هللا لوُسر َلوُسَر و يذلا

 يبأ ْنَع ءرْيسْرلا يبأ ْنَع «َناَيفُس ْنَع ؛ «عيكو اندَح- ففقتي

 ءاّشعلاو بَِْمْاَو رص رهط ََْمَمج لن ذم ْنَع « ليلا

 ا 1 [93771417 :عجار] . دلوُبت ةَوزَع يف

 ماس عش ماها هل
 ٍرْهَشَنَع ماري نب ديمَحلا دبع اًئَدَح 0 عب كو اًنَْدَح - -1011*

 :اقا بلان السنع .ولخ نيود «بشوَح نب

 .مهتّسلآ

 يل بخاخ كر يح جرا فكل

 * راَشادإَم ١ بلا بّتشمأ مالو ايان انك دم طش

 ى ىتتلا لإني يف انك اقام سل لمقام

 َلاَك . ٍلبَجنْيداَحماَنَه لاَ ؟اَذَّهْنَم : يل سيلَجل تلق لاق

 وُنيِجَيمَلَق : َلاَكدَمْلا مم َتْوَدَفَف : لاَ اورضَحَي ملك يشعل نم تفجَ

 لق اكلك .ةيسرل غالب 1و ال

 ان .هّبكإ يِنّدَمَف : لاق. هللا يف كبح ينِإ : تلق هنم توُنَدَكمَلَسَ

 يك ا :لاك هللا يف كبحأل ين . | :تلق ؟تلق فيك



 لظ يفرون (5901// )سريا ىلع هللا يف دوباَحتمْلا لوي رع
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 انصاف حير ١ للطالب شل

 م "ينال ينّبحُم تَّفَح : + لوجو نر
 رام ىلع هللا يف َدوبَحتمْلاو يف نيروارتملل يحس تحوي يابس

 ملال للا :رظتنامذظ آلإ لظآل موي شرَعْلا لظ يف روُن نم

 [ممساتخ

1-0 

 اندَح «حِيَملا وُ انندَح « سابعا يبأ نب ب ميهاربإ اًنثدَح- فيما نى

 َدِجْسَمَْسْلَخَد : :َلاَق ٍملْنَسوُب بأ انثدَح «ءاطع ْنَع «قوُزرَم يبأ نب بببَح

 8 هللا لوُسَر باَحّصأ نم الُجَرَنوُنآلكو نا اهي هَل اق صلح

 [111414 :عجار] . ثيدَحلاَركدَف ٠. . .لَحْكأ باش ىَتق مهيفَو

 -ناَمْقع نبا ينعي - -قيرَح انرَبخأ وراه نب ديَِي ائدَح - 1

 باَحْنمأ نم ناكو 'ينوُكسلا دْيَمُح نب ِمصاَعْرَع ءدْعَس نب دْشاَر انندَح 2

 ءءاّعلا ةالّص يفق هللا لوُسَر نبك : َلَقذاَمُمْنَع ؛ «لبج نب ذاَعَم
 1 هلام ده ب

 ؛جْرْخَينلو ىَلص دف ُلوُشَي نم لِئاَقلاَو يري لن ًنظ ىّتَح َسبتحاَ
 قمم مم
 نم لئاَقلاَو «جرخَت نل كلن انَظ ؛ هللا َلوُسَر اي اًنلَفق 8 هللا لوُسَر َجَرَحَ

 ءةالّصلا هذه اوُسنْعأ : اف هللا لور لاق «َيرْخَيْنلَو ىَلصْدَ :لوقي

 0 ا يلي 8

 ما ماعب يني - مشاَم انكدَح 4١

 00 «دعس نب دشار

 مود يب رمد مادع َركَذك -هارظَتلا ينعي 9
 .. 8 يلا اَنبكر نإ : "لوي احم ْعمَس : لاق
 وام ع
 . هانعم

 2 هعممو

 وثم عاقب َلاَق ٠ 5 لي نبدا سيلان ب ةورغ تعمس

 ينربخأ ؛ هّللا لوُسَراَي : مل تلق يَ ًملك كلوب ةوْزَع نم 8 هللا

 ْنَم ىلع ريسُيوهَو ؛ميظَع نع تلال خب ١ اق ٠ جلا يحي لمَ مه
 مقع يع هايم عع 0
 ىَقْلَتَو «ةّضوُرْمملا ءاكرلا يدوي . ةبوتكملا ةالصلا مق هيلي

 ةَوردو هدوُمَحَو رمألا سأر ىَلَع كلذأ الوأ ٠ اني برت الَلَجو هلا

 هةالصلافهدوَُع اأو «ملس مكسأْنَمَك « مالْسْإلاَق رمألا سأر ام مآ ؟هماَنَس

 ؟رْبَخْلا باو ىَلَع كد الو هّللا ليبَس يف ُداَهِجْلاَف هماَنس هور اَمآَو

 هذَا اناطَحلا رشي يللا فوج يف دلما ؛ةكدصلاَو «ةن مولا

 امو اَمَمْطَو كوخ ْمُهّير نوعي , ٍمجاّضَمْلا نَع مهو ىَئاَجتت) يلا

 كت لاَف لاك ؟هلُك كلك كلل كّلمأ ىَلَع د كل الوأ ٠ «نوُقْني مُهاَقْرَر

 (اَهَوَحَن ةَملَك وأ : :ةبحش لاق) ل لل لور يع اوَُْي نأ تيشَحَ : َلاَق

 أ ىلع أ ني لو هللا لو اوسراي : :ةتلقك ٠ :لاَق

 ةبعش لاق
 كساس موو ص عو قرم

 . ةّنس نيعبرأ ذم هنم هتعمس : مُكَحْلا

 مد هرب ةمو

 هل يلا نح هذان مشد ةَلَمر يبأ نَع ؛ ءٍملَس

 وذو : لَك . هّللا لوس ايِنْيثالا دو : داعم لاَقَق . د لئلا وذ بَجْوُأ : لاق

 1 [1 ه2 :عجا ارانينثالا

 ْنَع «كللاَم اَنثدَح : يدهم نب محلا دْبَع ىَلَع تأت

 مهن مرح انام ؛ «ةلثاو نب رماَع ٍليَُطلا يبأ نع ؛ يكمل رْيبزلا يبأ

 رمظلا َنْييعَمجَي ف للاسر ناَكَف ةلوُبتماَح ف هللا لوُسَر م اوُجَرَح

 ىَلَصَ َيَرَخ مك ةاَصلاّرَحأَو : لاق (؟98// 9)ءاَمْلاَو بِْغَمْاَو رصمْلاو

 ءاعيمَج ًءاَعْلاَو برْغَملا ىَّلَصَ جرح مث ؛ َلَخَد مث ءاًعيمَج ٌرصحْلاَو رهظلا

 ىّنَح (َهوُبدلْ لمني «لوبَنيعُهَلل ءاَسْنإ ادع َنوُنتس مُكنِإ لاق ل قُم

 دقو اًنْتِجَف «يتآىّتح اب اهنام مسيل عاج نها

 امُهَلاَسَ «ءاّمنم ءيشب ضن كارشلا لطم ُنبعْلاَ ءنآلَجَر اهيل انقبَس
 وام لوم 00
 هللا لوُسَراَمُهبَسُف معن : لاق اًئيش اهئام نم اعمله 8 هلل لوس

 اليلقاللق نيل نم مهيدي اور م لوألا امامه لاو ا

 داعم يدي هه هيف 8 هلا لوُسَر لس م « ءيش يف مَمَتجا ىتَح

 : 88 هّللالوُسَر لاك مكس اّنلا ىقَتساَ ؛ ءريثك ءاَمب نعل تَرَجَف ؛ اًهيف
0 

 :عجارإ انتج الَم دق انُهاَه (َم)ىَرَْثآة يح كلب تلاط إم اياكلشوُي

]| 

 ايل يملا يبأْنَع سنأ نب كلام اًنئدَح حور اًنئدح - ةضقحش

 نم ءأيشب ضب :َلاقَو هاَنعَمَركذَفهربخأ لج َنْب احا ؛هربخأ لبطل

 [771417/ :عجار] ءام

 نب ىَيحَي انآ «هّللا دبع انآ «قاَحْسإ ني يلع اَنكدَح - فلخف و ملص م لع م2

 يبأ ْنَع «داَّرْمع يبأ ِنْب دلاَخ ْنَع هكَدَح رْسَر نب هللا دع < َبوُيأ

 اَممُكُياَبا مس نإ: : هللا لوس لاك : بج نيالا : َلاَق . شايع

 لهوا ةماعلا

 مثبيحأ له : َنيمؤُملل لوفي لَجَو رع للان : لاق . هللا لور ايمن : : انْ

 كَوُفَع اَنَوَجَر : نووي مل: لوي اراب نولي ١ هل

 ا

 كب ىلق طوول تح د بطاح نير هش يئدَح ءنيسح

 يلا نَع ؛هكدَح لب نب اَكسأدأ سانا مالا ىلإ بطلا ْيَمع 1

 :لاكَمُث ءفيل نم هئسر «روُحَي :هَللاَقيهلرامح ىلع امي بكرا 3
 عرق هقدر بكذا : َاَقَق .٠ هّللاَلوُسَر اير : :ُتْلْتَق دامس اَي'بكرا

 لعق ءاَفَسآ يذل نمر تسَو "كليف يبل مَع ان اًيرامحْا

 ّبّرَضَف ُكَدَيَفَلْخأَف دامني بكر ءةئلامث «ةينألا كلك
 ماع ا رعس سس مسماعم

 ىَلَع هللا قَح ام يرْدَت لَه ُداَمم - اما: :لاَك مث ءاّصعْوأ همم طوب يِرْهَظ



 159217514 ح

 دوي نأ داّبعلا ىلع هللا وح 35 :َلاَق . لعأ فور وللا تلت

 ّبرّضَق هد ُهَدَيْفلْخَمُت هللا ءاَشاَمَراَس مك: لاك. اشهار

 هلا لدا يت ذا أنا. :لاَقق يرهظ

 هّللا ىَلَع داَبعْلا ََح نإ : :َلاَك . ٌملعأهلوسَرَو هللا تلق ؟كل اوَُمقمُه

 . جا مُهلخاي نأ كلذ اون اذِإ

 4 نب ةرابض يّكدَح «ٌةيقَب يئدَح « حْيَرش نب ةوبح انئدَح- فخفت

 اي هلاك يبا « ِلّبَج نْيذاَعم نع ؛ «وفات نب اهيودَنَع هللا دبع

 انآ نمفاكيَخ ؛كرشلا لهأ نم الجر كيدي ىلع هل هللا َيِدْهَيْدَأ داعم

 .ٍمَّنلارَمح كل نوُكي

 نع ءِشاّيَع نب ليعامْسِإ انآ ءناّميلا بأ انثدَح -06

 نع «يمَرضَحْلا بقلب ريَجج نْب نما دْبَع ْنَع «وِرَْع نب الَوَْص

 انيس هّللاب كرم آل لاك تاملك رعب هللا لوس يناصؤأ : ُلاَق . ذاعم
 طا عبو عاش

 كم نم جُرْخمأأ كارم نوكيا نت الو «تقرحَو تلكَ

 ةَيوُكَمةالَص كرت َماِإِ ؛ ادمَعتم هيوم ةالَص كرت الَو «كلاَمو
0700 2 

 «ةّشحاك لكس آهن ارَمَخ َرضَتالو هلا هس هنم تن تَئرِي دفق ادمعتم

 نم رارفلاو ايو لجو هللا طَس لح ةّيصْسْاب نإ ةيصماَو كَ

 نا عبق ىلا سال كلَ إو فحل

 آلّو «كلوط نم كلاي ىَلَع قمن
 0 ا .هللا

 هةر هرمدو
 يبأ ْنَح «كيِرَشاَنْتدَح ءدّمَحُم نب نيَسَح اَنئدَح - كفؤدشا

 هلال وُسَر لاك : َلاقذاَعم نَع ٠ « ليج نب ذامل قيدص يبلاولا نع «نيصح

 ةقحضلا يلوأ نع بجحاَم اي سال رمأ نم يلو نم (119/6) : الف

 .ةَماقلا مويه هللا بَجَتحا :ةَجاَحْلاَو
 ماسمعت يو مر ةدو

 ءاربلا اًنكدَح «ىّنمْلا نب ِهّللا دْبَع نب َمَحُم انئدَح - ةفقخفي

 ّيآلا هلت 8 هللا لوس ران بج نب ذاَُْنَع ٌنَسَحْلا اًنثَدَح يونا

 هذه: لاَقَك نيَتضِيق و هيدي ب صبمُف . 4 لامس "باَحصْأو» «نيميلا باح

 . يلابأ الوات يف هّهَو «يلابأ لَو نجلا يف

 نِبَرِهَش اَندَح ءدِيَحْلاُدْبَع انُدَح «ٌمشاَم انئدَح - كة

 هئيقلك نما مهيلعامدك اال دبع َنْبهللاُئاَع يقدح ءْبَشْوَح

 ٍمُصَرْكَصأ اهني يف مهاب تكرم َرشَع اننا اهل َنوُنب اَهَعَم َنآلْوَخ نم ةأَرما
 اًهينبْنم نآلجَرَو ءذاَمُس ىَلَعْاتَمَلَسق اتا ؛ ةتيحل اتَمَمَتجا دق يذلا

 ينسْرأ : :داَعُم اهل لاَق ؟لجرلا اَهبأ كَلَسْرأ نم : :تَلاَقَك ايس اكس

 لوُسَرلوُسَر َتْنآَو 8 هلال وُ كلر : ٌةآرمْلا تّناَق : 4 هللا لور

 مَع ينيلَس : تم اهلا ؟8 هللا لور لورا يراك ف هّللا

 املا يفك : امم اهل َلاق ؟هنجْوَر ىَلَع ملا قَحاَم يئدَح : :تَلاَق تنس

 حام يشيل لبنت :ْتلاَق . عيطتو «عَمْستَو «تعاطتسا

 مل سم
 يّتتو يميثو يمتانأت يضرم: داعم اهل لاك ؟هنجْوَر ىَلَع لجّرلا

 اهانخين جز ىلع ءّرَمْلاقَحاَم ينئَدَح نكلو . - ىلب : :ْتَنََق ؟هّللا
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 وك هد يف امش يلا فاس اهل لاق ٠ تيل يف اريك احبس ءالؤَم

 َقَرَخَو هَمْحل قرح دق مانجا تدَجَوَ ِهِيلِإ تمَجر انإَنيمجْرَت كلنأ

 مف ماسسام 6
 ام يكل « كاَقاَمِهيسَقلآَمُ ءامتو احيق نآليسُي هيرخْنم تدجَو « هيرخنم

 عويس
 . نيل كلذ تْنَكَباَم هَنَح ين

 نبا ينعي - -ؤيَِعْلا دبع انئدَح « ىّنمْلا نب نيَجَح ا فقححلا

 هنأ ؛ةعيَر يبأ نب ؛ ضان هل دب ىو دايز يأ نإ دايز نع ٠ ةملَس يبأ

 ساسم # ل
 المع يِمدآَل مَع ام : اق هللا ل وسر لاك لَكُم ٠ ليج نيام ْنَع علي

 .هّللا ركذ نم « هللا باّذَع نم هل ىجْأ دعم

 يع ساس سا ب سرا ل
 َْف ريَخب مُكربْخُأ الأ : : هللا لوُسَر لاَ : :ٌداعم لاقو 537

 َمْمُكيََ ,ْمُكَتاَجَرَد يف اَهعَكرأَ « مُكَكيِلَم دنع ءاَماكْزأو مُكلاَمْعأ

 «مهئاَتعأ اويرضتق ءادَغ مُكَودَع اوت نمو «ةضفلاو ٍبَهّلا يطاعَ

 همسه 1

 .لَجَوَرَع هللاركذ : لاق ٠ هللا لور اي ىلب اولاق و ؟مُكقاتعأ اوبرضيو

 - َناَقْرب نبا ينعي - ٌرَفْغَج انثدَح « ماشه نب ريك اندَح - ةفيخسشت

 ٍملْلُس يبأْنَع« حار يبأ ِنْب ءاطَع ْنَع «قوُزرَم يبأ نيب اَندَح

 نمالْهك نينآلك نمو هيف ذك ص مح َدجْسستلَخَ : لاق ٠ ينالوخلا

 اًِإَف ٠ تكا الا قارب نيبعْلالَحْكأ ب اش مهيف اذ "بلا باَحْصأ

 ؟لَهْنَم : يل سجلت لفق 38 لاس هيَ اونا ءيش يف موَقلا ىَرسا

 ىّنح مُهَتَماسْنكف بُح يسن يفُهل كو ؛ «لّبَجْنْبَذاَعم اَذَه : لاق

 ,ةيراّسس ىلإ يلصُيمئاق لبن بام اذِإك دجْسملا ىلإ[ رجم مث اوك

 َسْلَج مك «يل ءادوب تيتا ؛ حلل مناص يسلب ال ٠ َتَكَسَك

 :لاَق. تبحأل ين هّللاَو :تلق مث ملك ل آلت كَسَو ؛ يسْلكُي ال تكس

 هل ينج يتوبحب ذآ ىلا ربتها يف :هتلق :لاق ؟يبحُ ميف
 قمع, 720
 :لوُشَي 8 هللا لوُسَراتضمَس ءامداص تنك نإ شنأ : َلاَكْمُت ؛ةيئله

 :لاَق . انهو نوني ٌمُهْطَِ رول مياه ينآلج يف وُ
 لاه سس لف

 اَمب كندَحأ آل دبتولا بأي : ٌةسلُقَق تماّصلا َْنْب ةَداَبْعتيقلَكتْجَرَحَف

 كري 8 بلا ْنَح «كئدَح أ انك : :لاَق ؟َنيياَّتمْلا يف لب نيام يكدَح

 ينبح اسَدَحَو «يف نيام يبحَمتّدَح : لاق لجو رع برلا ىلإ

 يلصاوتملل يبحَمأتنَحَو «'يف يلام يحمر «'يف نوال

 م :عجار]يف

 نع «يلجعلا ف اّمَحلا ءاطَغ ْنْب باها دبع اندَح- فقخسش

 :لاق . ذاَعم نَع ءبَشوَح ِنْب هش َنَع داق( /ةْوَع

 00 2 سوارا م 0 0 2 مد
 ينبنيلحَكُم ادرس ادرج ةّمايقلا موي نوُثمؤُملاثَصْيي : 007

 [175/14 :عجا 57 َنيثالك

 سل رب هرعش هام
 َنَع ؛ «شمعألا ناَميَلَس يّئدَح «ديَمح نب هديب د1 36 410

 تبت : :َلاق ٍلَبَج نب ذاَحَم نَع داش نب هللا دبع ْنَع «يراصُنألا ءاَجَر
 يل هيوم مع

 آلإ دَحابُمأ ال تْلَعَجَف : لاك َجَرَخ : يل لقت ُهيلَط هبط هللا لوُسَر

 تق نحت : لاَق . يلي امك هم اتنرم ىَتح م لاك

00000 2 
 ءهّللاٌلوُسَراَي : :تلُق : :لاَق ةالّصلا ىَضَق املك «ةالّصلا َلاطأَم : : لاق هَمَلَح



 ةبطرةالصاتيَص ين :4 هللا لوُسَر لاَ .ةليوطةالَص تكد
 هس م عل ىلع
 27 «ةدحاو ينَعَتمو « نينا يناطغأت ءانكلك لجو رع هللا تْلأَس «؛ةبهرو

 سلا ع مهره لأنو ان اًهيِناطخأَ اًكَرَغ يأ كلي الأ

 2 هع أَن اع 0-4

 . يلع اَهدَرَف أ « مهني مهسأيب انتسيالااةقانم «اًهيناطعأَت مهم

 3 ديل“ هر كس يع ل

 داق اك هلل لوشن اتم خ كلام آن . بم ني
 »ماس

 [117 :رضتاركتَجْلا َلَخَد نيش هللاب كرش ال تاَمْنَم داعم اي : :هَل
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 :ًالاَق . فوُرْعَم نب نوُراَهَو ورْمَع (نْةَيواَُم اند ١

 ِنَع :ُةوَُح لاو . لاق : هئيدَح يفور لاك ِبْطَو نب هللا دبع انئدَح

 ءقَماَسأ نْب مل ْنَع (يزيْن ع «ةوْيَح حيوا لاَقو) بيبَح يبأ نب

 لأ قلص 8 هلا لوُسَر يتعب : َلاَك . داعم« ٍمكَحْلا نب ىَحَيْنَع

 ميّتلاو : :نوراَه َلاَك .اعيبَت ناك لك نم ربا نم دخحآ نأ يرو «ِنَمَلا

 دحآنأ يِلَعاوُصَرَع : َلاَك . ص يعبر ل ك نمو «ةََدجْلا وأ «ٌعدَجْلا

 نيَتسلا نسي «نيسنتلا6)(نيعبرأل ني ام :ُنوُراَم َلاَق) َنيعيْرألا نم

 لآسأ ىَنَح :مهلتلقو ٠ كلا ةتباَ :٠ َنِعْسشلاَو ننال َنْيباَمَو «نيعبسلاو
 هع تك رعب هم

 نم دْخآ نأ ينرمأف ؛ ا يبل 'ترَحأَتتسدن «كللد ْنَع هللا لوس

 نم عدلا م 2 ع
 َنيعبسلا نمو نيم نسا نمو نسم نيعبرأ لك نمو « عيت نيئالث لك

 ةكمْا نمو عاب الك نيعْسملا نمو ؛ِنيسُم نال نمو ايتو هَ

 هلا رع م و
 ةّنامو نيرشعلا نمو ءاَعييتو نييتسُم ةّنمْاو ةَرظعلا نمو ( نيعيبتو ةنسم

 ايف دخان 5 هللا هلوسَر ينرمأو : لاك ,عابتأ ةميرأ وأ « تام آل

 مم لكل
 ءاَعدَج أ ؛ةَنسُم نين الإ (عيش كلل َنْيباَمبف : ثوراه لاَكَو) كلذ نيب

 .اًهيف ضير آل صاقوألانأ مَعَ

 يزني تيك اة واط يتلو ديول
20 

 لق ساسوكي كا َلاَقَق نوعا

 كلل هماَقَم نم لَم « ةمْحرلا هذه نم مُهبرصَنذاَحُم لآ ىَلَع لخذأ مُهَّللا

 آلق «ككير نم قحْلا) : نمل بحلق ذاع نب محلا دْبَح ىلع لد

 .نيرباصلا مهلا ءاَشاذإ يئدجَتس : دام لاَقَك (نيِرَتمُمْلا نم َئوُكَ

 ٍنَع «كلملا دبع اًنئدَح قائد «ديعتس وب اند

 بضَتُف © يلا دنع «نآلُجَربعْسا : َلاَق . ذاعُم نَع ؛ ؛ ىّليل يبأ نبا
 2 لس سو
 لاهَنِإ تح امهدحأ

 50 صو ص را كس مسالا هي
 هلل وُ: « بضمان قنا نايل(

 ساس سل وسع مس ف
 مَكّللا : بَل ُهْنَع بَمَدَلناَبْضَمْا اذَهاَهنوُمَيْولةملك ْمَلعأل ين : قف

 1 :رظنا ]ميجا ناطّيشلا ص كب ب دوعأ ين

 هر هلع | لص ل
 ينعي - زيِزعلا هب انكدَح املا نب جْيَرس انَدَح- 177

 بج ِنبذاَحمْنَع ِراَسَيِنْب ءاَطَعْنَع ملَسَأ نب دير نع - يدْرواردلا

 تيل جَحَو «سْمخْلا تاَولصلا ىَّلَص ْنَم : ف هلل ٌلوُسرَاَك : َلاَك

 نأ هللا ىَلَع اح ناك (آل مأ َةاَكرلا َرْكْذأ يرذأ آلَو) ءٌناَضَمَر َماَصَو ماَرَحْلا

 ءاّهب دلو يلا هضرأب تكمْوأ :(؟51/6) )هليبس يف َرَجاَه نإ ٠ هرفي

 راسا بع
 ا

 ةنَجْلا يف ءُذاَمم ايس الا رك : لاك ؟َّساَّنلا ٌربْخ

 هدم مم ع عر ل هرم للص عم

 ءاهطَسوَأَو ةّنجْلا ىلع سورا « سم نجر نيام « ةجرد ةثم

 مس و ع 00000

 ا ةفيعشل :عجار]سوُدرُْلا مولآساك هللا ملآَس اذِإَ « ةنجلا ٌراَهْنَأر جفت اَهنمو

 نع ءدّبعم نب ةرسم اًنندَح بيرم دموي اح 1“

 ا هللا لوُسْراتِْمَس : :لبَج بامان : َلاَق هللا دبع نب ليعاَمْسإ

 وأ .لمدلاَك هان مُكيف ف نوككيَو « مك حتي ماّننلا ىلإ ٌتورجاَهتَس كلر

 مُهلاَمحأ هب) يِكَريو مهلا هبُهللادهشسي لجرلا قارمب لحي ةَرَسْناَك

 َس د هانا هلا لون نات نئةألا كلل

 رع سا
 م لوك كسلا هعبصأ يف

 هّللا ديب اَنكدَح «ينارحلا كلَمْلا دبع نب دَمْحآانئدَح ١

 « ىَلبل يبأ نب نمْحرلا دبع نع ؛ ء«ريمَع نب كلما دّبَع ْنَع ءوِرْمَع نبا يَ

 ىَسوُم دنع ىلع ليئارنمإ ين برم آر بسلا : لاق لب نبذ ْنَع
 انآ: ا رشا بسقف 2 ومحل ل نضمن

 ياخ

 يدمر
2000-0 5321100001 

 ةعلست ىلِإَب َسعْلا يذلا تنأ مآ ءاَمْكَتَي يضق دق :َلاَقهش ْمُهَمَمَجَف سال

 لا تلا «هيوبآ ىلإ بسلا يدم ءِرّلا يف رشا ْمُهقوق تاق «هانآ

 . مالئسألا لهأ نم

 ىَيحَي اًنكدَح - َناحْطلا يني - دلاَخ انْنِدَح «ناّفَع اَنْئلَح-

 ام : ِهّللا لوُسَر َلاَق :َلاَق . ذاَعَم ْنَع « لص نب للا ديب نَع « يملا

 ءاَمْهيإ هسْحَر لْضَمب نجلا ُهَللا ملحد الهالك امه ى ىَقَوتينْيملََص نم

 وأ : لاق ؟دحاوؤأ : اوُلاَ ناّنثا وأ : لاق ؟ناثاوأ ٠ هلا لوري: اوُناَقَك
 كعمل

 ةّنجْلا ىلإ هرَرَسِهَّمأر جبل طقتسلا د «هدّي يسْت يذّلاو لاق مث ءّدحاو
 رسم م

 .ُهئيَسحا اذ

 عرب اس سر

 زيتا دبع انثَدَح ةَمْلَس نب دامح اًنئدَح نافع اًنئدَح/ 7

 نم: : هللا لوُسَر لاق : لاق ذاَعم نَع « كلام نب سْنآ نَع « بيهص نبا

 [07144 :عجار] ردا َّلَخَد اًنيَش هّللاب ل آل تام

 ا ٌداَمَح لاك دَقَو
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 م 5

 نس يسم هال مو
 ْنَع ءبشْوَح ِنْبِرْهَش نع مصاَع ثدَحَف تاتو هدب نب مصاَحَو ان

 تسي ملْسُس نما : َلاَق 8# هّللا َلوُسَرنَأ ؛ لب نب ذا نع «ةيبظ يبأ

 لإ ؛ةّرخآلاو ايدل نم اري هلالي للانمي ارهاط هللا ركذ ىَلَ

 .ةاطغأ

 اَبآ ينعي - آلإ هسَلعأ الو تيدا اذه اَنئدَحَ اَنيلَع مد : "تباك لاق

 [1 44 :عجارإ . ذاعم نع : لاَ ؟ذاعم نع : داَمَحلتْلُك - بط



 ِنْب ْتِراَحْلا ِنَع « « ةَميهل نب اندَح هديتي اندَح- 22322111

 داحس نع «ِصاَمْا نب ورْمَع ِنْب هلا دب ْنَع ؛ ء حاير نب يلع نَع «ديزي
 ىَلَع انما ناك نهم لف ْنَم سْسَخح يف ل هللا لوس اكد هَ: َلاَق

 وأ (هّللا ليس يف زاَغ رخو رت مم جَرَخْوأ ًضيرَم َداَع ْنَم :ِهّللا

 ملا مكيف هني يف دمك أ «ةريقوتو مريت كلذب ديري ماَمِإ ىلع َلَخَ

 .ملسيو

 يبأ نبدي هِي انكدَح «ديعّسُنَْْني انَدَح- 52”ظظ 6

 يف ناك ف يِبلنأ هام نع ؛ةّلئاو نْبِرماَع لْيّْطلا بأ ْنَع ١ بييَح

 ىَلِإاَهََمْجَي ىََ طا رخأ نشل علب لح وز

 َرطصمْلاَوَرهظلا ىلّص رضا ودبل اإَو ءاعيمج اهلي رصف رص

 اَهيْلصُي ىّتَح ٍبِرَْمْلاَرخآ برغل َلْبك لستر اذإناكو ٌراَس مث ءاعيِمج

 اهألصَق ءاّشعلا .(16/6جَح «برثملا نيل إو ؛ءاشملا عم

 موب ماس
 نمانآ هتعِمسَو : هللا دبع لاَث) فوُرْعَم نب نوُراَه انندَح- 2ظ؛55

 رخو نب هلا دبع ْنَع بوي نب حي يئربخأ «بطَو ني اًنئدَح (نوُراَه

 مدبب ني داَمنأ «ةيقيرْفإ يضاق «"يحوُتلا ماو نب سحر دع
 هل ٍماّنثلالْهأ ىَرأ يلام : ةيواعمل لاَقق «نورتوي ال ماّشلا لهآ مالا

 َلوُسسرتْعمَس .. .معت : :لاق ؟مهْيلَع كلذ ب جاَوو : يوم لاق ؟نوُرتوُي

 ءاّعلاَنْياَم اكو ءرْثوْلا يهَو ةآلّص لَجَورَع ير يدا : لشي ف هللا

 .رجقلا عونُط ىلإ
 نأ ءسنأ نع «ةَداَنك اَنئَدَح «ماَمَه انئدَح نافع اَنبلَح- 77١47

 الهي يني سلاف هللا لوري انآ امني : لاق هئدح ليج نب داعم

 مث :لاَق ٠ َكْيَدْعَسَو هللا َلوُسر كيل : "تلق ماي لاق لحل ٌةرخآ

 اعم اي :
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 تو هلا ثري :تلُق .٠ لبَجَنْيذ

 َلوُسَرَكَيَل تلت :لاق . ٍلجَجَنياَْساَي ل لاقت
 ُهَّللا :تلُق : :َلاَق ؟داّنعْلا ىَّلَع هّللاوَح اَم رت له ك0

 هب اوُكِرْشُي الو هودي دابا ىلع هللا ََح

 ٌلوُسَر كابل تلق . لب نيام اي: َلاَقَمُم «ٌةَعاَس راس هُم :َلاَق

 ؟َكلّداوُنَمَ او هّللا ىَلَع داّبعْلا وح اَم ني

 آلنأ هللا ىلع داق حنِإَف :َلاَق ملغ هلوُسَرَوُهَللا تسلق
 [190067 :عجار]ههبْذعَي

 ءماََهانئدَح ءدلاَخ ْنْب بده يدَح «[هللا دب انندَحإ- فيقتل

 هلم وأ وحل ٠٠ . 8 يلا نَع امنع «سنآ ْنَع اق انئدَح

 نع [سنأ نَع] «َةَداَتَق نع « بات اندَح كي انصح فضلا

 . .لخّرلا ةرخآآلإ يبو ينبي سيل 8 هللا لوس فرات : لاق ذاعم

 هوت ريد

 ْنَع «بئاّسلا نب ءاطَغ ْنَع «ٌداَمَح انْئلَح «ناَمَع اًنئلَح'-

 نم باي ىَلَع كد آلأ لاق ف يبل انآ ٍلّبَج ِنْبذاَُم نع «ِنيزَر يبأ
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 عاهل
 :لاَق. نْوَعوُبأ يربح يعش اَنكدَح نافع اًنئدَح- قفقتحلا

 ءدقيمع

 نم ِسْانْنَع «تدَحَي ةبعش نب ة ةريغملا يخأ َّنْبا وِرَمَع نب ثِراَحْلا تْعمَس
 ل نذل أع نصل لأمم باحتما

 يضفأ : لاق ؟ءاّضق دلك رعد يفت فيك رك بلا ىلإ هب ح

 . ف هللا لوُسَر 6نسب): :َلاق ؟هللا باك يف ْنُكَيمَلْنِإَف لاك . هللا باَتكب

 :لاَق .وُلآآلو يبأر دهتجأ : لَك ؟ هللا لوس ةئسس يف كيمو َلاَك

 امل ف هللا لوّسسَرلوُسَر َققَو يذلا هلل دمحلا : :لاَقَف . يرّدّص ْبرَصَق

 اةفيرنف :عجارة وسر يضْرُي

 شايع ْنْب ليعاَمْسإ انئدَح «؛ ءيدْهَم نب ميهاَريإ اندَح- 777

 نب ْذاَمُمْنَع هةر نب ريثك ْنَع «َناَدْعَم ني دلاَخ ْنَع همس نب ريحَبْنَع

 تجوز سلاما! ايلا يف هجوما يؤ لاق يبا نَع ؛ «لبج

 نأ كش : ليخَد كدنع وم امن ٠ هللا كلَ «هيذؤت آل : نيغْلا روحا نم

 .انيِلإ كراع

 « شايع نب ليِعاَمْسم امدَح يدهم نب ميهاَريإ اند 746+

 ْنَع ءبّشْوَح ِنْبِرْهَش ْنَع « نيَسَح يبأ نب نَمَحّرلا دبع نْب هلل دّبَع نع

 لإ النآٌةداَهَش نجا حام ف هللا وسر يل لاَ : لَك لج ِنْيذاعم
 للا

 هللا الإ

 َنَع َةَمَلَس نب داَمَح اًندَح « ىسوم نب نسح اًنيلَح- 2”«2”ظ<”©ي9310

 يلا نع« ٍلبَج نب ذاَعم نَع «بَشوح نب رهش نع «ةهب نب ٍمصاَع

 ٠ هاَحَمْطَو اًفوح مهي نودي عجاَضَمْا نع مُهيوُج ىَئاَجت) : لاَ .

 : [070ب7 :عجارإ . للا سد دْبعْلا مق
 ا بة

 دع بأي: :هلليق . وتلا لج روح ل لاَقَد ةريِمَع نب ديزي نع

 ِنَماَمُهَاكمفاَمإلاَوملعْلاَنإ َلاَقَك .٠ ينوسلجأ : َلاَق .٠ اًنصْوأ « محلا
 همه ع هلال كلل نم
 ءطْهَر ةّعيرأ دنع ,ملعلا اومسَتلاَ « تأرم ثآلك ل وُقَ ءامْهَدَجَو اَمِهاَفَتبا
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 ِنْيِهّللادِبع َدَنعَو يسال دامس دْنعَو اقرا يبأٍ مْيوع دنع
 ماس

 تعمَس يَ ؛ ملنسأ م ايدوهي ناك يذل الس نب هلل بعدَ ءدوعسم

 . نجلا يف ةرَشَعرشاَهَنإ : لوي هللا لوُسَر

 نب ةَيقب انئدَح :الاك .“ ووالي اح 40
 نأ ل اعم نع «قورسم رسم نب حيرم نع ؛ معني نب يرسلا نع ءديلولا

 هّللا داب ّنِإَف «مُصَتلاَو ياَيإ :َل لاق ِنَِلا ىلإ هب َتَمباَمل هللا لوس

 هيف :ظنا[نيمعتتمْلاب اوسيَل

 ْنَع ٌةَداَتُق ْنَع «نارْمع اَنْتَدَح ءدواد نب ناميلس انيدَح-! 74 617
 20 سلا مراشعم ل ههه سهم ملف 00

 َلأَسهنآ بج نْبذاَحُم نع ءِمْنَغ نب نمْحّرلا دبع ْنَع «بّشْوَح نْبِرْهَش



 راصنالا دنسم

 رم رج :ةّنجلا نجلا لهل :لوُشي بلا حمس 02

 عملا عجار]نيآللو ثآلث ينب «َنيلَحَكُم

 نب رمع اًنئدَح «ثراولاُدْبَع اَنندَح ءدّمّصلادْبَع اَنئَدَح- فقل

 نع «هب قثي هئدح لجر نع ءدايز نب ءلَعْلا نَع ّقَداَتَق انكلَح «ميِهاَريإ

 متل بدك ناسنإلابْلذ ناطيشلاَنإ : هللا لوُسَر ْنَع « لبج نب ذاعم

 ةَعاَمَجْابمُكيلََو «َباَعَشلاَومُكاَيَو ؛ةَيحَلاَو ةَيصاقلا ةاّشلاُدخأَي

00 
 [؟ 700/9 :عجار]. مَا و

 رواقرزشو
 دْبَع رْيَمَع نبا نَع «كيرش اَنَدَح ءِرماَح نب دوسأ اَنئدَح - 1

 8 يلا ىَّلَص : لاق. « ىليل يبأ نب محل دْبَعْنَع ؛ كلَمْلا

 هذه : لاقل كلذ ترك ياو دوُجسسلاو عوكل اف نَسْحأَ ةالَص

 ينطنُيمَلَو (َْل)يناطغأَ ٠ اًنالكاّهيف يِبرْتْلاَس ةبهرو ةَبْغَر هَألَص

00 
 هل نأ هبلآَسَو .ءيناطغأت اوُكهيَ عوج ةتسب يأ لقي الأهل ةدحاو

 مال ملم مهني مهسأي مه م
 َلَمْجَي الْنآ هملاَسَو .«يناطغأق مهريغ نما وُدَع مهي طلسم

 1 دقن يف

000001 

 يصاب هاقش

 ين يت 0-٠ ب يك يس ىَيحَيانئدَح «- يماَميْا

 دج ىلإ الس يبأ نيل يكبر َوَهَو) «مآلَس يبأ نَع «- مآلَّس

000 
 24 ٌرماَخَي نب كلام نَع يمرضحلا (رشئاَغْنب محراب ُهكدَحهن

 ةلّص ْنَع ةاَدَخ تادف هللا لور اَنيلَع سبا : َلاَق ٠ لب نبدا

 اعيرَس هللا وسر َجَرَخَ سْمنشلا رك ارت انك ىّنَح ؛ «حّبصلا

 ىَلَع منن امك : َلاَك . مس املك «هنآلص يف وتو ىلَصو «ةالّصلاب بون

 ْمُكْدع يسيح ْمُكُتَحأَس يّنإ : لاق الإ َبفأم ٠ [ءمّثأ امك ْمُكفاَصَم

 «يتآلّص يفتْسَمَ :يلٌرْاَمتِيَلَصَ ؛ لييللا َنمتْسُت ين هَل

 دمحماي: لاَقَف «ةروص ٍنسْحأ يف لجو ع يري ان اذ تظقتسا ىََح

 دمحم اَي :َلاَق . براي ير ال "تلق ؟ىلعألا الملا مصَخَيَميف يرذتآ

 مصَتخَيَمِيفدَمَحُم : :َلاَقإَسَر يرْذأ آل تلق ؟ىلعألا الملا ٌمصَخَيَمف

 ندَجَو ىّنح يل ينك مصور [بر يزذأ آل تلق ؟ىلعلا الكا

 52 رو م دم عاش 0

 ميف دمحم اي : لاَقَق . تَرَ ويش لك يل لج يرالص نيب هلمأتآ در

 :هتْلُق ؟تاَراَّقَكْلا امو : َلاَق تاَراَمَكْلا يف :“ تلق ؟ىّلعألا الملا مصَنْخَي

 بو للا دْنَيدجاَسَْلا يف وُنجَو ,تامئجْا ىلإ ماقال

 يلو «ماَصَطلاماَْطإ : :ة-لق ؟تاجردلا امو : :لاق . تاقيركلا دنع ءوّضوْا

 ا
 َلَمف كلاس نمل : تلق ؟لّس : لاَ مان َنلاَوةالَصلاَو لَك

 « يسحْرتو يل رفنتانآو «نيكاسَتلابُحَو « تاركا ةلرتو « تاريخا

 ْنَمبْحَو دل كلاناو «نوُتَُمَرْيَغ يوت موق يف ةَنف َتدَرأ اذِإَ

 وحان : اق هللالوُسَرلاَكَو «كلّبح ىلإ يرقي لمع حو «لبحُي

 .اه و اهوسرداق

 ام سرا ءر هس
 نع ءابوث نب اند ,يننتالا يبيح

 لج نب امتدح

 سك

 هر )144/8( فلشلم م

 مسار هم

 حرج نم :
 حير هحيرَو «نارقعإلا نول هثول ةمايقلاَمْوَيَءاَج ؛ هّللا ليبسس يف حرج

 :8 هلو َلاَق وتيم اتْسمَس : :َلاَق .يكسكسلا
 ساس ف سو سما

 م مق همسك
 هللا هاطعأ « اصلخم ةداهشلا هللا لاسم نمو 2 ءاتهشلا عِباَط ه هيلع ,كسملا

 «ةكاَقاَوُم هللا لييَس يف َلَئاَكْنَمَ «هشاّرف ىَلَع تام «ديهش رج

 1 عجاراذَتجْلا هَل تيَجَو

 دبع نَع «ناَيْفَس ْنَع « «يدْهَم نب نَمْحرل دبع انَدَح- فلست

 بتلما :َلاَق . ذا َنَع ؛ ىَقي يبأ نب محلا دبع نَ «ِيَمع نب كمل

 ةَملَك ةّملكْملعأل نإ : 8 ينل لاق ٠ اًمهعدَحأ بضقق بلا دنع «نآلجَر

 1 :عجار]ميجرلا ناطيشلا نم هلاب دوغ ُيضُخ . 2 هلال

 اَنكَدَح :آلاَك : ديعّس وببآو يدهم نب نحل دبع نكح 3757

 نب كلما دبع اَنكَح : ديعّسوُبأ لاو ٍريَمع نب كلما دبع ْنَع ءٌةدئا

 َلوّسَر ىتآ :َلاَق . لب نب امم نَع ؛ ىلي يبأ نبا نمل دبَعْنَع (ريَمع
 لة يقل ٍلُجر يف لوُدئاَم هّللاَلوُسْراَي : :َلاَقَق 0

 مل هنأريغ ؛ اًهْنم هانآ دق الإ اعيَش هتأرما نم لجرلا يتأي سيلك ءاَهف قري

 راَهتلا يقرط لّصلا مقأ) : :ةيآلا هذه لَجَوَرَع هلل لاَ 01

 2 8 يلا 8 لاق: 0 ّديألا «تاكيسلا نمي ت َتاَنَسَحْلا نإ 0

 ع ةيسؤل لي لاق دم

 7-0 يوما هيمن
 نع َهَداَتَق نَع «ديعس اَنكَدَح ءرّفْكَج نب دمحم نل1ح 45

 ءاذف يه «ةَنمْؤُم بكر قتعأ نم لاق هنأ قف يلا نَع ءذاعم نع ؛ ءسي

 .راذلا نم

 ْنَع هةكدهَي نب ِمصاَع ْنَع دامَح اَنكدَح « لماك وبآ انئدَح فين

 كلش :لاَق لبج نْب ذاَعَم نَع «ةيظ يبأ ع ءٍبَشَوَح نْبرهش

 هللا للامم ءارهاط هل ركذ ىلع نم: 57

 ماما

 [؟؟؟94 :عجارإ . اي ماطغأ 5 الإ 3 ةرخآلاو الاي: نم ح

 اَنآّبآ - همس ةَملَس نمل يي دام اكد «لماك وب اح - 2ظ10
 آلآ :ل 3 ف يِلا نأ ٠ « لبج نْب ذاَعم نَع «نيزر يبأ نَع « بئاسلا ْنْب ُءاَطَع

 1 َلاَق .ىَلْي تلق ؟ةّنجلا باو نم بَ ىلع كن 5

 [750145 :عجارإ . هللاب

1 1 

 ير ةمرععالاع
 .(حل عير ارخا , كيب َسَحْاكَح - ىفقشستي

 يب مرر سفرا
 اَندَح ءىّسوُم نب ناَمْيَلَس لاَ : :لاَك . جيرج نبا انثدَح «حْوَرو

 , ٌعِمَس هنأ (مهئَدَح : حور لاقو) هد لجني اَُسانأ ؛َرماََيْني كلام

 لبس يف َلئاَك : حور لاقو) هللا ليس يف دهام :لوُقي 8 هللا لوس

 لمعلا هلا لآَس َْمَو «ٌدّنجْلا هَل تيَجَو َدَقَ «ةقاكق وقم ٍلجر نم هللا

 حرج ْنَمَو ءءاَنهشلاٌرْجأ هلك لك «تاَمّمُش ءاقداص هسْفن دنع نم

 اًمّرْغاك مالمو يجَناَمّنإَ ةَبكك بكد ٠ هللا ليبَس يف اًحْرج

 تناك اَمَنعاَك : :جاجحو رعاك حور روك : قاّررلا دبع اكول تناك



 ملط لت هللا ليس يف حرج ْنَمَو «كلسلاك اَهحيِرَو ءنارفعر لاك انو

 [؟؟714 :عجار] ءادهشلا

 دْبَع ْنَع ءِرباَجْنَع ءناَيّْس انآ «قاّررلا دبع انندَح - فقل

 لوُسسَر يعي : لاَق : ذاَعُم ْنَع دي نب محم نع «دوسألا نبا ِنَمْحّرلا

 مومو .عجار] ضرألا ظح َدحآ نأ ينم ةييرَح ىَرُق ىلإ هلل

 . عيرلاو ثلثا ضرألاُظظَح :ناّيفس لاك

 ع
 نع َمُعْنَي نب يرسلا نَع 3ٌَبقب اًنئدَح سنوي انئدَح- فرديا

 ُهَنْعَب اَمَل «لاك هللا لوُسَر نأ: « لبج نب ذاَعُم نَع «قوُرسَم (نْب )حرم
 عالم و

 عجارايستُملاب اولا دب ٠ «معّتلاو ياَيإ : :َلاَق ِنَميْلا ىلإ

 ةففتما

 م ةهيامرو هر سرت
 نب ٌةَبفع تعمس : َلاَق . ُةَوبَح اَنكدَح ««يرْقمْلا انندَح- فحم

 ع يللا ن نتطلع يك وشي يوتا ملط

 م
 اللة بيد تايم ُداَعم هل َلاَقَق . لحال يإ 30

 :لوُقَ انآ ةالّص لك ِربُد يفعل ُداَمُم اي كيصوأ :َلاَق . كّيحُتاَنأَ رع

 . كتداّبع نحو ةلركشو ةلركذ ىَلَع يثعأ مهلا

 دْبَعابآيحباتصلا ىّصْوأَو «يحبانصلا داعم كلذ ىّصْوَأَو :لاَك

 [574879/ :رظنا] ٠ علة عشا يل الت ١ نَمْحرلا

 مل اكإ لاق . د دنس ون بت «ةَرَسيَم نب

20 
 هنإو «"وَحَوهَك هموت هني يف ىأر اًمناَك © هللا َلوُسَرَنِإ ةّلجْلا

 ةيدمقا ل 27
 نب رمعل ليقف ؟ ءدِمْنمل ١ تلتف . اراد اهيا نجلا يفاآ اني: لاك

 [؟؟؟م6 :عجارإ هض باَطَخْلا

 نب تباَكْنْبِنَّمْحَرلا دب اَمكَح ءرْطُنلا وب انك 1
 ميلا 5 همم ما

 ٌرماَخَي نْب كلام ْنَع «ِرْيَقُت نب ريبج نع « لوُحْخم نَع «هيبأ نع ءَناَيون

200 0001 

 «برْثَيْباَوَخ سدُقَمْلا تي ناَرمَع : ا هلل لورق َلاَق . ذاَعم َّنَع

 ها هيل هية مور ياس وسوم اهم سم وسو عرياشا هلو مي
 حقو , يطل حل شلل جو ,ةنخلتلا جوخ بفارغ

 وأ م هندح يذلا ذخُ ىَلَع هدي برص من «لاجّدلا جوخ ةميطْنطْسُفْلا

 يْسيدعاَت نأ اَمكْوأ اّماَم نأ اَمَكوَحَلا اَذَهَّنإ لاك مث ءهبكم

 [؟؟/+ :عجار] . اًذاَعَم

 - مارب نبا ينعي
 اقف هللا لورد ؛ ؛ ليج نْيذاَُم ثيدَحْنَع ٍمْنَعنْبااننَدَح رهش اًنئدَح

 دي - ديمَحْلا دب اَندَح ءرضَتلاوب انندَح - فقخفو

 « حبلا ةالَص ساَّنلاب ىَلص َحبصأنأ ملف ؛ كلوب ةَوْزَع لبق سالب جَرَح

 «ةَجّلدلا ركآ ىَلَعْساَنلاَسَمنْسْسنشلا تملط ذأ ملف ءاوُبكر سلا نم

 ٌداَوَج ىَلَع مهياكر مهب ترف َّنلاَو مرآ ولي 8# هللا لوُسَر ذاَعُم م مزلو

 ةَرَم لك ؟كلاتو ف هللا لوُسَر رأ ىَلحداَتُم امني «نريستو لكان قيرطلا

 ُهَقاَن اهنم ترق ىّح تبق ٍمامْزلب اهب هذا اَنْ , ىَرْخأ ر يستو

 هم يهايرس ب رمسام م
 م سيل اذإك تتلف هع هنع فدك 9 هلا لوس 4 رم 8 هللا لولب

 :لاَك ءٌذاَعم اي : 12ش

 اَتُماَتلحار تقص ىّنَح هم انَدق كانوا : َلاَق هللاَيِبناَيَدَيل

 اًنمَّس الا بسحأ تنام: :8 هللا لوُسَرَلاَقَك «ىَرخألاب اَمُهاَدْخِ

 هب اتسكرفتك انا سعت ؛هّللاَيِبئاَي : ُداَمُم لاَقك ءدْنّبلا نم مهناكمك

 هس را ص ل ل رخل
 ُداَّمُم ىأر ملف : سعات اَنآَو : ف للا لور لاَ ء«ريِستو عّئرت مهباكر

00 08 
 ٍكللاسأ يلانثلا « هللا لوري : لاك هل هن و هِي هللا لوُسَر ىَرشب

 مَع ينلَس :8 هللا يلا « ينئَرحأَو ينمو ينصرف ةَملك نع
 هيك

 يشاع انلاسلالةم يحتمل يح لاا: َلاَق «تنش

 لا يذق ىلع سيل للا بلا أ ىلع سل

 تلكم هلاك الإ ءايَشبهئَسُي مل ءٌرْيَخْا هبهَّللادارأ َْس ىلع سيل

 "يبن لاق هذ هتيم 'يكل اصرح تأرم ثالث لحدا ينمي - تَرَ
 شو عل

 ب ةَدْحَو هَّلادّبعَتو ؛ةالّصلا مين ءرخآلا ٍمْويْلاَو ؛هللاب نمْؤُت : 5 هللا

 «يلدعأ «هّللا ياي َلاَقَف ٠ كلذ ىلع تنآو توُمت ىَتح ؛ نيش هب لرش 3

 ُداَحُم اي كّيبدَح تش نإ : 8 للايتام « ترم ثآل هل اََاَعأَ

 يبأب ءىلب :داَعَم َلاَتَق « ماسلا ورد ءرألا اذه ٍماوكو ءرمألا اذه سأرب

 نأ رمألا اذه َسأَرَدِإ : ف هللا يِبئَلاَنق ينئدَحَ ؛هّلا يب ايتنأ يم 7
 2 ووو دسوق مل 01 و 0

 نإو لوُسُرَو هلع ادَّمَحْمدأَو هَل كيرش لا هَدْحَوهَلا الإ هلِإالانأ ده

 لس هد
 ماسلا هوَ ءةاَكّرلا ءاَيَ «ةالّصلاماَقِإ (؟ 4 ”//ه ألا امم

 «ٌةالّصلا اوُسيُِي تح َسّنلا لاق نأ ترمأ مَنِ هللا ليس يفُداَهجْا ُهْنم
 سا ة ساعه 007

 ادّمَحَم نأو هل كيرش ل ُهَدْسَوهَلا الإ هلآ اوديو قالا اوُيْويَو

 ْمُهكاَوْمآَو ْمُهَماَمد اوُسَصَعَو اوُسّصَمعا دقق كل اوُعف اذ ةلوسرو هذبع

 يذْناَو : 8 هللا وُسَر لاَ «لَجَوَرَع هللا ىلع ْمُهباَسحَ ءاًهقحِب الإ

 سيو تاه م 4-0 ةيور< 5

 تاجر هيف ىَقُب لَمَح يف مَ تبغا الوهجَو بَحَض مهدي محسن

 دبع داَريم لك 07 ؛هّللا لييَس يف داّهجك ةّصوُرْمْا ةآلّصلا دبل
 2000 روما اعشق

 . هللا ليبَس يف ة الع لمحو ؛ هللا ليس يفهلقَ دك

 ه هسة لسور ص رب يب رب لت ل
 نع ةَسِيْنأ يبأ نْب دْيَز نَع ؛ حيف انئدَح « سوي الح - ةفقخفت

 ةدلَّصلا نأ :ذاعم نع « ىليل يبأ نب نَمْحّرلا دْبَع ْنَع رم نب ورْمَع

 [؟5م+ :عجار] .طَق اَهَلاَوْحأ َرَكْذَف «لاوحأ َةَكَالَت تليحأ

 .(ح) يدوم انكدَح «رضّتلا وُبآ اندَح ١60

 :(هئيدَح يف رْمّنلاوُبآلاَق)يدوُعْسَمْلا انربخأ «نوراَه نب ديزيو

007 0 

 . لبج نْبْذاَعُم نَع ؛ « ىَلْيل يبأ نبا نّمْحرلا دبع ْنَع «ٌةرم نب ورمع يِنئدَح
 هي 3111011111

 انآ ٠ لاوحأ ؟لك ماما ليحأو «لاَوحأ هن 595 ٌمآلَّصصلا تليحأ :َلاَك

 ارهَشرَشَع ةَْبَس يْلَصبَوُهَو «ةَنيدَمْلا مدق 8 بلاك «ةآلّملالاوحأ

 ءاَمّسلا يف َكهْجَو َبْنقت ىَرئدق9 لعلام ِسدْقَمْلا تيب ىلإ

 مُكُكاَمثيَحَوٍماَرحْلا دجْسَماَرَطَس َكَهْجَولَوَق اهات كوبل

 .لوح اَذَهَق :َلاَق كم ىلإ هلا هَهَجَوك : َلاَق «ةَرطَ ْمُكَهوُجو اوَُوف



 1 .وتكاش تن كشر اس ريشا ل :َلاَك

 ىَتأ دْيَز نب هللا دبع :ُهكلاَقي راصنألا نم الَجَر نإ مث : لاق ,َنوُسفْني اوداَك

 تلَقْوَكَو «مئاتلا ىَرياَميِف تيري هلل لوُسَراَي : :َلاَقَك . ف هللا َلوُسَر
 هما
 اًصْخَشتنَرذِإ ناظبلاو مليان ان ينِإ "تفدصل امئا نأ مل ين

 ادهش ”بئامشلا ريكأَمللا :َلاَقك ٠ ةلبقلا لسا «ناَرَْخأ نامت لَ

 مث :َلاق «ةَعاس لهمأ مث «ناذألا نم مَ ىَتح ؛ ىَتنم ىَتَم هللا الإ لل

 تاقذق لما تاق :كللذ يف يهني لاق يذلا لم : َلاَق

 نم وأ لاب اك اهب دويل الاب اَهمَلَع : كف ِهّللا لوس َلاَقَ ًةالصلا

 يب فا دهن كل َلاَقَك بطلاب ءاَجَو : :َلاَق .٠ اهب ذأ
00 

 َنوُبأي اوُناَكَو : لاك. نآلْوَح نامت ٠ ينقبَس هلأ « هب فاطأ يذّلاّلْثم

 ٍلجرلا ىلإ يش لجرلا ناك : :لاَق ٠ اف يبل اًهضْنَي ْمُهقَبس كو «ةالّصلا

 مولا عملي ءاهيلصْب نتا وأ ةّدحاو : لوقف ٠ ىّلَص مك ءاَجنإ

 تلك الإ ادب لاَح ىَلَع دج آل : َلاَقَداَحُم ًءاَجَ :َلاَك «مهتآلّص يف

 : لاك هضمي ف يلا هس كو ءَجَك : لاق «يتّقبس اَماتسيَصق مث ءاهيلَع

 هللا وُسَر لاَ ىف َمَهُنالَص اقف هللا لوس ىَصَ امل هَمَمسب

 ًةلاوْحَأ مَ «لاوحأ هن ؟ هذَهف ءاوعتصاق اذه مكس دك : 2

 ماّيآ ةلالكٍر هش لك نم موُصَيلََجَ يدم مده ف هللا وسرت مايصلا

 هس 001 هع
 لُك نم ناَضَمَر ىلإ لوألا عير رم اَرهَضرَشَع كستاَاصق : ديزي لاو

 هَْلَع ضَرُكلَجَورَع هللا إم «ءاروُشاَع ْمْوَيٌماَضَو ما الئ هش

 امك ماييصلامُكيلَع بك اوُنَمآَن يذلا اَهُيآ ايه لَجَو رع هللا َلَرْئاكَ مايصلا

 يف هَنوميطُي َنيِدَلا ىّلعَو) ةّيألا هذه ىلإ «مُكلْبق نم َنيذَلا ىَلَعبُك

 اجلك ٠ ائيَكلسم معآ ءاَش ْنَمَو ما ءاَضْنَم ناك : َلاَق 4نيكسم ماَعَط
02007 

 ما معسل
 َناَضَمر روش ىرخألا يآ كر َجَوَرَع هلام : لاق ءهْنَع كلذ

 :لاَق ؟هْمصيْلُ لرش مُكْنم َدهَش ْنَمَق) هلك ىلإ نارا هيف لن يدل

 فَلاَ ضم هيف صخر «ميحصلا ميلا ىلخ هنالك

 ناَدَهَق «مايصلا عيطَتسَيآل (8//147) يذلا ريبكلل مامْطإلا تيك م

 اوما اوُمانيمَاَم ءاَسشلا نوني نوُرشيو نوعي اوك : لاق .نآلْوَح

 اًئاّصلَمْخَيِل ظ ؛ةَمرص :هللاَقي راصنألا نم الجر نإ م : لاق ءاوُعتتما

 كو :لُكاَيْمَلكماَمَ ءًءاَشعلا ىلَص هلهأ ىَلِإ ءاَجَن « ىَمْصأ ىّنَح

 َدَهَج ْداقَو 8 هللا لوُسَر هآَرَق : لاق امئاّص حبا «بصأ ىَنَح

 همصبف

 ىتح «برْشُي

 لوُسراَي : َناَك ءاديدش ادهَج َتدَهَج دَق كارأ يلام : لاك ءانيدش ادِهَج
 ةيع ءوع ع

 ءاتسمنق يفتت ِيقلاَق تلج يح تنجف ءسمأ تلمع نإ ؛ هّللا

 يعمق
 نم ءاَسّنلا نم باّصأ در مَع َناَكو لاق ءامئاص تطبصأ يح تْحَبصأَو

 مرام س سف
 ٌدَمَدّللا َلرْئاَك ٠ هل كلذ َرَكذَم ف8 يتلا ىتآو منامي ةرح نم وأ «ةيراج

 اوُمنأ مؤ هلك ىلإ «مُكئاَسن ىلإ ثكرلا ٍمايصلا لب مُكَل ل حأ» :لج ل

 ىلإ لوألا مير نم ارهش رع ةعست ماَصق : : ديزي ل 205:0 4 ىلإ مالا

 [؟7347 :عجا ر]ناضمر

 ومر هدو
 نب كلما دبع ْنَع «ةدئازْنَع ل

 م

 ٌةآلّصاَقْنِإ َلاَك اق ؛ةوُجسلاو عوُرلاو وْ ملاهي نسخ ةالسص

 ؛ٌةَدحاَو نع ىَوَرو نينا يناطغات ؛ املك ايف َهَّللاْلآَس «بَهَرَو بْغَر

 م سةص سفر
 ءهيئاطغات «ْمُهَحاَتجَيق ْمهرْبَغ نما وُدَع يّسأ ىَلَع تَحْيآلْنآهآَس

 ةلنأكيلأَسَو ءهيناطغاق « عوج مَ هس ةّنَس مِهْيلَع تمني أل نأ هئلاَسَو

 سكش هيمو عل ولم سا ل
 [11 :عجار[يَلَع اًهدرف «مهنيب مهسأي لعجَي

 ءمِلْلُس نب ةبقع يدَح هوي انيدَح «مصاَع وب اًنّئدَح- فقدفُم

 يتبيقأ : :َلاَقذاَحَم نع « «يحباتصلا نع "يلبحلا نَمحرلا دبع اتَح

 هللاو آو هللا لوُسَر اي : :تلقق ٠ لبحأل ين هكاَمْماَي : َلاَقك هللا وُسَر

 يّنعأمُّللا ةآالّص لُك يف نم 2 نوف تاملكي  ليصوأ ين لاق ؛كّيحأ

 0 0 نحو ويك َكلرْكذ ىَلَع

 لت 2 تا سلا سا

 [10004 :عجارزتتَجْلا هَل تبَج 58 الإ لإ مالك“ كن ًَُص

 ٍاَعَنْب هللا دبع اَنتدَح َرَّمع نب نامت اًنئدَح- <89

 نأ ءذاَُمْنَع «ِرِيَمُت نب ريبج نع «نمحرلا دْبَع نب ديلّولا نع ؛ يمكسألا
 1 يف مط نمو عبط ىلإ يد عَمط نم للاب اوت "لاك هللا لوس

 ل :عجارّعّمطَم ؟ آل ثْيَح رح ٍعّمْط نمو «عَمطَمِريَغ
 كياعل معامسر

 ءٍمصاَع ْنَع «كيرَش اَنكدَح ءدَّسَحُم نب ني اَنئدَح

 لك نم دخان مبا ىلإ فيلا يتعب لاَ هنأ ذاَعم نَع ٠ لئاو يبأ ْنَع

 لك نمو - عدو لام وأ - «ةعيت وأ ٠ نيئة نادت

 مم

 35 و 0 له ماسلا ل

 نع نع يدر اك د يكس 2200

 ابحت نأ : :َلاق ؟ناَيإلا لَضفأ ْنَع ءف يلا َلآَسُهَّنأ بأن ؛ «لهس

 اهلل َلوُسر اَياكاَمو :َلاَق؛ هّألاركذ يف كاسل لمْ ؛هّلل ضب
 ساس فرس اس 6 ل ع سس 00

 :رظنا[ فلست هرم امك ةَرْكَتو «كسطتل بحمام ٍساَّنلل ب حتأذأو : لاَ

 اهني

 نْب دَمَحُم ْنَع رَشْعَموبأ اًنئدَح «دَّمَحُم نب نيسح اًنئدَح- ففثد

 نَع رئي هللا لوُسَر نع ذاك ْنَع ؛ «ينآلوخلا سيرذإ يب بأ نع ؛ ءسيق

 «يف َنوُسْلاَجَتِ «يف نوباَحَتين يدلل يسبح اتبَجو : َلاكلَجََرَع هلل

 اةفيرشك :عجارايف َنوُلداَبَيو

 0 ءدئاق يناير انثدَح يهل نبا اندَح نسخ اًنئدح- 7447

 ٍلَضفأَنَع 8 هّللا َلوُسَرَلأَس هنأ :ذاَحم :ذ امم ”هيبأ نع ءذاَمُم نب (لْهَس)

 كئاَسلَلمْمتو هللا يف ضب هلل بحت انآ ناميألاّلَضْفأ : :َلاق ؟ناَمإل

 ُبحُتاَم ساّئلل بحت ْنآَو :َل لاَ هللا َلوُسَراََذاَمو : :لاَق «٠ هلل ركذ يف
 رم مس ةسم كسي

 تشمت ارْيَخ َلوَُت نو دلل 1هَرْكَتاَمْمُهَل رو «كاسفتل 0

 ملا جاز. (؟44/ا]



 »ف همر
 نع - لسيف يالا 'جيرس اح 01011

ل ا 2010
 ول انك 22 لخل

 - وو 8 ا

 « مجالا نع ْمُهبوُج ىَقاَجَتا» ارم «ليقلا نم دبا ماَقَ ّراَتلا اَمْلا

 [170/7 :عجا رإقيألا رخآ ىلإ

 مسار ماهم ماج
 مق لوني“ َلاَق ٠ ذاَمم نع ؛ . لي لني ماد

 ذلا ىَلَع :َلاَثَ ربكأهّلل | هللا : لوي اًيداتم عمس ْذإ راقثسأ ٍضْعَي

 سس َلاَقّقَحْلا ةَداَهَشب دهش : :َلاَقَك هّللا الإ هَل ال نأ دهشأ : َلاَقَق

 ايعاَر اهب ودجَعَسُق اورظْا هراتلا نم جَرَخ :لاق هللا لوُسَرادّمَحُم

 .اهب ىَداقةالّصلاُهّئرصَح اًيعار هوجو هور بلم اَمإَو ءاِزعُم

 ومار
 نب ورمع اًنتدَح ديرب دامح اًنئدَح «لماك وبأ انئدَح- ١١

 صاقوأ يف ا هلال وسر لهيك :َلاَق ام ْنَع « سوواط ْنَع «راَيِد
 00 عجارإةّيشرَبلا

 نأ ؛ةّيآلق يبأ نع «بويأ نع« ليِعاَمْسِإ اَننَدَح- فش

 اورفك ْمَكودَقَرْجَّرلا انهن ٍصاّما ني ورم لاَ «ماشلاب مَكَو ٌنوُعاطلا
 ءيعلتو 201

 :َلاَقَق َلاَك يداهم دس كل عب «ةيدوألاو باشا يف هن

 مهب كتمت الطآوااتم غال ا مك رطتو مضره

 هع 000 5
 ل لوم ني لان. وعدم

 «تاَرم آل ,ةنوعاط وأ اذإ ىمْحَف «ةنوعاط أذ ىَمُحَف : هئاَعُد يف لاق
 هاو

 وعدت كيلا كئممَسْدَق هللا َلوُسر اي : هلهل نم ناساف حَبصأ مل

 آلآ ل َجَوَرَع يِبرْتْلاَس يّنإ : لاك «مَحَن : لاق ؟هّتعمسو :َلاَق «ءاعدب

 مه ماو مللي ءاًهيطضأ5 ةتسب يأ ل
 َسأَب هضمي قيذيو امش مُهَسِي الانآهئلاسَو ءاًهيناعاق مه دق

 ا اذِإ ىّسُح اًبوُعاط وأ اذ مح تلق -اهينعتمف لاق وأ « 'يلَع ىباَف ٍضْعَب

 . ترم ثلث - انوُعاط وأ اذِإ مح ءاًنوعاط

 راصنألا دنسم سداس

 ا

 سا سماها م ه

 نالحجع نيد اي ىدصلا يلهاتلا هَ َةَماَمُأ يبدأ ثيدح
  يلهاتلا م ورْمع نسا

 رزة
 - يميل يعي - َناَمِيَلس نع ٠ يدع يبأ نب كمَحُم اندَح- -7744

 ايلا ىلع ير ينلضق : َلاَك 8 هللا وسرد «ةَماَمأ يبأ نع ءراّيس نع

 ىلإ | تلسرأ : :لاَق «عيرأب - مَمألا ىلع : َلاَق وأ - «مالسلاو ةالصلا مِهْبلَع

 اَننباَك ءاروُهطَو ادجْسَم يَمألَو يل املك 'ض رألا تلعجو ءةقاَك سآّنلا

 ول وعادي ماررعا 6 مريس ه بالاس
 ترصو ,ةروُمط دعو هدجسم مدع هآلّصلا يأ نم الجر تكرْأ

 ,رضنازَمئاَنملا اَنَل ل َحآَو ,يئانغأ بوُلُق يف هدير هَ ةريسم بطلاب

 اةذيملل

 صاش ا
 544/) ) يَدَّملا يلهاتلا َماَمأ يب

409 

 :لاَقيو َيَخأثيدَحب - يام لآل ىَلوم - رايس نَع ءديبأ نع رمتعم
053 

 .يماشلا رايس وه

 مو سرب هان
 نم اقنع 0 مادا

 لهم ]رار نس ل 0

 ةفقاقا

32 

 امدح ؛دلاَخ ْنْب ةبدُم انثدَح ,هللا دبع اًنثدَح- 0١
 روةرز ةيماس ام درع درع ع ل
 :ةَماَمأ يِبْنَع «َنَمِئْنَع :ةَداَتُق نع «دعجلا نب دامَحَو ىيحي نب مامه

 [7؟١141 :عجارإ . وحن ١ هس . . . يلا نَع

 يبأ ىَلوُم - لصاَو ْنَع ؛ ناماشه ْنَع ؛ رات 04

 :لاَق . ةَمانأ يبأْنَع «ةوبَح نب ءاَجَر نع «بوُقَعَي يبآ نْب دَمَحُم نع -

 هدو
 يل هللا عدا« ءهّللالوُسَراَي قم . هَ ةوَْخ 88 هللا وسر اَشْن

 امل :َلاَق مُهُمْنَعَو مهملَس مهلا : َلاَقَك ةَداهٌشلاب
 .هّنيآق ٠ يبا وزغ ا هلا لوُسَر ان مث : َلاَق](8//148) ءاَسنَغَو عمم

 ٌمهْملَسَمَّمَللا :َلاَقَ 5 .ةداهشلاب يل َهّللاٌعْذا : هللا َلوُسراَي : ل
 هام خب
 اي :تلْقَق هتيئاق ٠ انلاث اَوْرَع انآ مث : لاق . [اتسدَغَو املس : لاك «مُهَمْنَعَو

 ما ف ع

 يل هللا َوُعْدْنآ كاس هذه يمر لبق نْبرم كب ين «هّآلا لوس

 اي“ اًمنَغَو انملَسَف ؛ انمي اَمْلسي ذأ ل َجَوَرَع هللا تْوَعدَف «ةداهشلاب

 :َلاَق مُيْسشَع ءَءَو مهمل مُهّللا : َلاَقَق «ةَداّهتشلاب يل هللا عدا ءهّللا لوُسَر

 َكِلَع : :لاَق . ل للكون: تلك دو

2 

 نلت شارت لق راهبات هيا يف يركن لَك اع

 لوُسَراَي : :تلُوق دست مث للا ًءاَش ام كلذب (تنبلق) : لاك ٠ «ةلزات مهب لَن
500 

 هللا لوُسَراَي «هيفانكُهَّلا كراَبْدك وكي نأ وجا مايصلاب انتر ؛ هّللا

 اهي فكها مكر الإ ةَدجَس هلل َدجْسَت نك كلن ملعا : َلاَك رَخآ لمع يم
 هم هم
 [ هما راج ل1161 116 :رظناَةكيطَخ اهب َكْنَع ًاطَحَو « ةجرد

 مر ةدادر
 نب دمحم اًنندَح « نوُسْبَم نب يدهم اًدَح «حوَر اًنكدَح- فقحنو

 كف هّللا لوسَر أَشْنَأ : لاق . ةَماَمُأ يبأ نع «ةويَح نب ءاَجَر نع «بوُقعَي يبأ

 01 وراق لاش ا
 يعني كذع هذُخآ لمَعب ينم : لك ُهنآالإ هاَعمركلَم ٠.٠ . .هييتأف اورَغ

 [5119؟ :عجار] ٍموصلابكِيَلَع : لاق ٠ هب هللا

 م.م 000

 ءدقاو نب داَمَح ْنْبَرطف اًندَح ,[هللا ديع انثدح] - 3530

 قيعو 2
 اجر نَع «بوُقحَي يبأ نب هللا دبع نب دمحم نع «نوُميم نب يدهم انئدَح

 [؟؟ 4914 :عجارإ. موحَن وأ ؛ هلم . . . .49 يلا نع ةماَمَأ يبأ نع ةويح نب

 امدح دات نيون اكد ,هّنلا دنع اَنَقَدَح- «2”ىضي

 ,رانيد نب كلاَم :'
3 
 ساّنلا لوفي : لوُشي رايد نب كلام تْعمَس : لاق . يبأ

 امُنلَّدْآ يَدَلا زيزعلا دبع نْبَرَمع دهالا امن دهر رائيد نب كِلاَم ينعي



 شارب هوك
 ْنَع :ةناَوَعوبأ اًنْكلَح «ءكلَمْلا دبع ْنْب ماشه انئلَح -ح-65

 أَم :َلاَقُدّنأ 4 هّللا لوّتسَرنَع «ْتدَح ةماَأ ابن ٠ ملاّس ْنَع «نّيصح

 َدَع هَللُهْمَحْلاَو َقلَخ ملم هللُدْمَحْلاَو «َقلَخ امنع هللدْمَحْلا : لاَ
 «ِضَرألاَو تاَوَمّسلا يف ام لَم ِهّلل مَا ضْرألاو تاَوَمّسلا يف م

 باك ىصحأ ملم هللُدْمحْلاَو باك ىصْحأ امَدَدَع ةْنَسلاَو
 هلا ناَحْبسَو يشل: هلم هَللٌدْنَحْلاَو « يش لك دَحَع هلل محلا

 . كلذ معآ ٠ اهلثم

 نع ؛ يريرجلا نَع ٌناَّمَح اَنْكَدَح ءدّمّصلا دْبَع انْئدَح 3-717

 م
 ُةَعاّسلاٌم وقتال : لاَ. ةَماَُأيبأ ْنَع هاما نب طيقكَوُهَو « ءانَمْلا) يبأ

 م

 ىَِإ ٍماسشلا لْهأ ارش َلَوَحَتيو «ماّشلا ىلإ قارعلا لهآ رايح لوحتي ىَتَح

 . مالا مُكْيلَع :ك هللا لوُسَرلاقو «قارعلا

 :نولوقيو . طيقل : : هل لاقي ءاشملا بأ : ِنُمُحْرلا دْيَع وأ لاق

 .ءاشملا وبأو ءءاشملا ْنْبا

 هاشم ساق هس سيت د

 ل 1

 ؛ناَماَمَعاسهناك ةماَيقلا مَ نايا اَمُهّنإَ «نارمع لاو َةرَقَبْلا « نيوارهزلا

 ءاَمهلْهأْنَع نجاحي فاوص ربط نم نار اا ذأ ناتي اَمّناَك وأ
 26 سمس هلة ل 0

 اهُميطَتْسيلو :ةرسح اًهَكرَتو «ةكرباَعذْخآنإك هربا اوؤرفا : لاَكَمث

 عمكمجح /رمج مروو6 :رظئازةلَطَبلا

 ان ربك يلا تيا اا اع ا

 0557 :عجار] . ا

 رثمععهمو
 ”شمعألا اًنكَدَح :ديبع نب دمحم اًنئلَح » ١16

 00 :اَنْلْقَف ٠ ف هللا ٌلوُسَر دحض : :َلاَك .َةَماَمُأ يبأ

 ..ةّنجلا ىلإ لسآلّسلا يف َنوُداَقُيٍمْوكنمتِْجَع :َلاق ؟هَلل
5 

 أب مو هدو
 يبأ نب لمحم اًنئدح ؛ةبعش اًنئلَح ءدمصلا دبع اًنئدَح - "ا

 نع ويح نب اجر تيتا" طمس : لاق . ايبضلا بوُقْعَي

 ةّنِجلا ينلخْدَي لَمَعب ينرم : تلق 8 هلا َلوَسَرتْنتآ لاق ةَماَمَأ يبأ
 همي ست ىلا لع

 َكِيلَع : :[يلإ اق ٠ .ةَيَل هيأ مك هلل دع ال هن وصلا يلع : َلاَق

 . 008٠ /8)مايصلاب
 هم ع ممول ع

 رايس انئَدَح «(ريَجب نب هللا دبع انْدَح «ديعس وبآ اَنَدَح - فقنميا

 ناَّيزلا رخآ يف ملا هذه يف دوُكي : : لاق اك هللا َلوُسر نأ َرَكد همام اأن

 ةطايسا اينما (ناَمّزلا رخآ يف ةمألا هذه نم اجر جري : َلاَقْوأ) لاَجر

 . بضخ يف نوح وري هللا طخس يف نودغَي بلا بات اها

 رايس اًنْئدَح ءاريجبنب هلل دبع انْئدَح ء«ديعّس وب اندَح - فليت
 مام

 وّبَأ ءاَجَو ءدجسصملا بَين اتبصُنق « قارعلا لبق نم سوري ءيج : لاق

 5108 انيس )/16١( يتلا يلهب مام يب ثيدَح
5 

 مقرف مهل ظلت مه رحم نيتك عكر ءَدِجسَمْلا َلَخَدَ ةَماَمأ

 لط تحن ىلقتريَخَو نآلل ءاَمّسلاٌل ظ تحن ىو َلاَقَف ءهسأر

 قرصا سر 2 يم ع علوه سسك
 * «ىكب هنت ءانالك ءراّثلا بآلك : َلاكو «هوُلَق نم ءاَمّسلا

 بآلك : :تلُق ثْيَح َثيِدَحْا اذه َتْيآَرأ «ةَماَمأ بأ اي : :لئاق هل لاق «مُهْنَ

 لاق ؟كيأَرب لوقت أيش وأ ف هللا لوس هر نم هتعمتس يش رتل َناَحْبَسم :

 تح « نيكرم وأ «ةرم - 8 هللا لور نم هتعمس ول ؛ءيرجْ اذ ينإ هّللا

 :لاَق ؟تكب ؟تِيكي ءيش يل : ٌلَجّرلا َلاَقَك فرك ال نأ تلخل «- مس رك

 .ْمهسْحَر ْنمْوأ ميل ةَمحَر

 ٍحلاَّص نبا ينعي - ٌةَيواَعم اندَح ءدلاَخ نب داَمَح اني - ف
 1 ملا مه هع

 تعمس :لاَق . ةَماَنأ يبأْنَع ؛ « حْيرش نب ديزي ْنَع «رْيسُن نب رفسلا نع -
 ساما م مم

 ايليا «نقاَحََصَوةالّصلامكدَحأ تايآل لو ب 8 هللا لوس

 ,لكهقك ةرظنا ]هنود ةوعدي ٌهَسْفَنَص ْخَيَق قام و مام نمؤُي لَو ,نذإب لإ
 سا مما سه

] 

 ىو هدا دوك
 نب هّللادبَع اَندَح «يِئاَقلآَطلاَقاَحْسِإ بأ انتدَح- فقلت

 ديزي نب يلع نع ءِرْحر نب هلل دبع ْنَع «بوُيأ نب ىَحَيْنَع كرما

 مل ميني سأَر حسم: لاك هللا لوُسرانآ همام يبأ نع ؛ ءٍمساَقْلا نَع

 ىلإ نسْحأ نمو «تاَسَح هيلع ترم ةَرئَش + لكي هَل ناك هّلل لإ هْحَسْسَي

 527 هيعيصأ فم سا هع
 هيعبصأ نيب قرفو «َنيئاَهك نجلا يف َرُصَر انآ تنك « هدنع ميت « ةميتي

 م :رظقل] عسا ةبأّسلا

 يب مرق مس
 نب دامح اًنيدَح : ةلاَق . ناّفَعَو ىَسوُم نب نسَح انبلَح' 7000

 تول : (ُناََّع َلاَق) َةَمْلَس

 :َلاَقكو . بلاط يبأ نب : يلق اَمُهَدَحَأ بهو ؛ناَمآلخُهَمَموَرََخ نم لب
 2. "و عووموم 6 عع

 1 «ةآلّصلا لأ بْرَض ْنَع « "تيه اك ينو نوط

 ربي نم لبق 8 يّباَنأ ةَماَأ يبا َّنَع «(بلاغ)وبأ انآ : : هثيدَح يف
20 000 

 «تْفْسَاَمْهيدَخ : :لاقف ؟انسدْخأ هلا لوُسَر اي: : يلع لاَ «ناَمآلَ همم

 ربح ( ربح م اَنلقَم يصبه دك يق هبرضت الو اذه دخ : لاك ٠ «يلّرخ : َلاَق

 ءاًمآلُغ رد اَيأ ىطعأو (ت تيد يَ

 3 ؟مآلغْلا لعق ام : اق "يبل هل لَن

 [؟1 44١ :رظنا ]يقع اَ اًقوُرْعَم هب

 ٍجاَجَحْلا نَع' ليئارسإ انكدَح َرَمُع 2 (ني)ليعاَمْسِإ اند 77 0/

 لاقت يَ ءٍمساَقْلا نع «كلاّم يبأ ني ديلولا نَع «ةاطرأ نب

 ب مهضب نيملسمْا ىَلَع ريجُي : لوي ل هللا لوُسَر تغمس

 ومعاشس
 َنَع ءوِرْمَع نب ناو يِئدَح «دلاَخ نب ماصع انندَح ١

 َلوُسْرَنأ ءةَماَُ يب ْنَع ؛ ينوه ناَميلا يبآو يرئابخحلا رماع نب ميس
2 0 

 اهلا نعبس ةّنجلا يأ نم ٌلخُدُي نأ يدعو لجو هلا: لاق ك8 هللا

 لإ كسأ يف تليلوأ ام هللاَو : يملسلا سن سخألانْ ديزل «باسح يب

 ههه امكن م م

 دق َلَجَوَرَع يِبرنإف) : : 6 هّللا لوُسر لاق ءناّبذلا يف بهْنمألا بابدلاك
 م صفع راس

 :لاق « تايتح ثالاك يدار ال وُ فلأ ل مَ ءاقلا َنيِعْبس يئَدَعَو

 ا اًقورْعَم هب صؤتسا : لاَقو

 يصؤتتسسأ نأ يّبرمأ هللا لوُسَر اي :َلاق



 0 تثحا

 ع سألت ىلإ | َنَدَع نيب اَمُك : لاك ؟هلايببنلضْوحة عسا

 يِبئاَيَدضْوَح اَمَق : :لاق «ةّضفَو بَهَك نم نابت هيف : لاق - هدي ريشي -
 سادسا س مص ما

 ءلَسَمْلاَنمَةَقاَدَم ىَلْحَو :نِمللا ماضي دَشأ :َلاَق هّنلا

 «اَهَتْنَي اَمظيَمَكُهْنم برش: م م «كلسملا نم ةَحئار ( ١ / ه)بّيطآَو

 . ادبآ ةهجو دوسي مكو

 ْدَكَو ديب بأ باك يف مدلج :هللا دبع ( لاق

 007-0 00 ها يم سل
 اوُمّلَعَت : 8 ِهّللا لوسر لاق : لاَ . ةَماَمَ يبأ نَع ٠ ةّمْلَس يبأ نع

 عكم

 نول

 امن نيالا اول «ناَرمع لاو هربا وُمّلعت «ةَمايقلا موي عفاش هن
 2000 هس

 بط نم ناقرف انك نأ « ناي نأ «ناَماَمَ اسماك هما مينا

 كرو فكري اهميلعَت نإ ةَرَقَبْلا اوُسّلعَت اًمهبحاص ْنَع ناَجاَحْي فاَوص
 م عدس شع ل
 .ًةلاطبلا اهعيطَسيآلو «ةَرسَح

 هرب 6 سار اسم ل
 يعي - رع اندَح (ِشَنآ) نب سحاب َمَحم انئدَح - فليم

 . همام يبأ نع «بلاخ يبأ نع - دايز نبا يني - ىّلَعُم نع - َناَمِيَلس نبا

 يبأ نع «ِبلاَخ يبأ َنَع ٌتاَّمَح اَنْ حور انئدحو. 5

 لجَر ىَنأ :َلاَقٌةَماَمأ مول رع عم ما
 ىَمَراذإ ىّنَح ُهْنَع تكس : لاك جور هللا ىلإ بح داهجلا يأ ٠ هللا

 لجو َرع هللا ىلإ ب َحآ داهجْلا "يأ هللا لوري َلاَقَك ٠ ؛هل ضرع يلا

 ةرطقجلا يف ضرع ىّتح 9 هلال وسر ىّضم معك : َلاَق

 ؟لجَو رع هللا ىلإ ْبَحأ داهجلا يأ ؛ هللا َلوُسَراَي : َلاَقك «ُهَلضَرَع هللا

 اةفلفلل ةرظناا]رئاج مام لاقي قَح ٌةَملَك : لاَ

 0 ممم همام ل

 َلوُسْراَي : : لاق «ةرْمَجْلا يمريَوهَو ف هللا لوُسَر

 ساس ها ص هر ةمرق
 . ملاظ ماّمإل : لوفي ْنَسَحْلا َناَكَو : هثيدَح يف نّسَحْلا نب دمحم لاَ

 نع «ِرَمْعُم نَع ؛ «َحاَير انئدَح هدلاَخ ْنْب ميهاربإ انندَح- فلشح

 ةَناَنأ بأ تممَس : :َلاَق هد ْنَع «ٍمآلَس نب دْيَز نَع «ريثك يبأ نب ىحَي

 كاست يفلح اذِإ لانك من الام: :لاَقَق . ل يبل لُجَر لأَس : لوُشَي
 تتَسَح َكّئَرَس وكيس كس اذإ : :َلاق ؟ناَيألا امك :َلاَق ءُهْعَدق ءيش 200 هس ل عقل

 1 77019 :رظنا]نمؤم تنأَف

 لعاب ينئدَح «ٍملْم نب ديلَوْلا اَنَح- 7761

 ْنع ؛يلهابلا ةَماَمَأ يبأ ع ؛ (ْمُهكدَح بيح نبال هلل دبع نبا
1 

 تََقَت تمت اَملْكَم :ةَورع ةورع مالْسألا ىّرع نضل : َلاَك كهل لوّتسر

 .ةالّصلا شرخآو محلا اضف هوو ءاًهيلَت ينلابسَّنلا ثبته ورع

 ينُئدَح «ٍحلاّص نب ةَيواَعم انئدَح «بابحلا نبدي انندَح- 5561

 بَطْخَي هلا لوُسر تغمس :لوُقَي َةَماَمَأ اآ تعمس : :لاَ ماع نب م

 للا رك يف هكر مَصاَو اعلا ىلع عال ََح يف سلا

0000 

 :َلاَق ؟لوُقَت اَم :ٍمْوَقْلا رخآ نمل جر َلاَقَ ؟نوُعمْسَن آلآ :لوُقَي لواطتي 2 ديه مب مدد عد ىا عموم

 8 8 يدم يلهب ما ٌةَماَم يبأ ثيدَح
 ع

 0 2 لا همام

 مكان اكن اونو 4 شو كنا صو كير اوشلعا

 [05005 :ضنا[مُكيَ ةّنج اوُلْخدَت «مُكرمآ اذ اوعيطأو

 مق :هلاتل
522 7 
 ةنس نيثالث

0 
 نبا اَنآو :َلاَق َةَماَمُأ اَبآ اي« ٌتيِدَحْلا اذه تْعِمَس مك ذَمَف

 نع «ةَيورَع يبأ نب ديعس انئدَح «رثشب نب لمحم انثدَح 6

 .(ح) ٍبُشْوَح نب رهش ْنَع ةداَتَك

 ءٍبُشوَح نب رهش نع «َةَداَتَق نع ماه اتدَح ءمسلقل ير

 ةّماَمْأوُبآ : ِباّمَولا دبع َلاَكَو) © هللا لوُسَر بحاّص ةَماَمأ يب ْنَع

 اًمُرمَكُي ءوضولا : :َلاَق ف هللا لوران ( هلا لوُسَر ب حاَص 'يصمحلا
 200 ملا

 . ةلفان6 ةآلصلا ٌريصُت مّن هلق

 آلَو «ةَرَمَرْيَغ مَعَ : لاك ؟8 هللا لوُسَرنمهممسأ هلل يقف

 [؟لكنى ةرظتا] سمح الو «عيرأالو «ثآلئآلو ء نيم

 ِراَّمَعْنْب ةَمِرْكع يسّئدَح «باَبحْلا ندير اَنندَحم 5

 هّللا لوس ماك : لاك. ةَمامأ يبأ نع هلل دبع ني داَدَش نع « يامي
 207 ةقمكم

 0 هللا لوُسَر اي َلاَقَق ٠ لج هءاَجَق سلْجَم يف اقف

 هّللالوُسَراَنب ىَلصَق :َلاَق «ٌةآلَّصلا تميقأك :َلاَق ؛هّللا باك

 021211101118 (؟ه؟/ هز 2

 : يِللاهكَلاَك٠ هللا باَتك يَ ماا دّح تب هلل لو اي لاَ :َلاَمَك
 هم مس

 لاكن تيك ءوشمول تنس اننا تلا م عضو ل
0 

 ب :لجرلا
 اةفهانن ففتف

 مس ةاساس

 00 ري ةس
 «شارخ نب باهش اَنثدَح ءدادحلا دحاولا دبع انثدَح- اففنننم

 هللا وُسَرلاَك : َلاَق مَ يبأ َْع «بلاَغ يبأ َنَع «راَئيد نب ِجاَجَح ْنَع
 هل -

 ةّيآا هدم آلم «لَدَجْا اونو الإ لح اوُناَك ىَدم دعَبموق لص ام : :

 [11 604 ل ههال :رظنا]نوَمصخ م موق مه لي الدج الإ كلك هوبرَص امو

 «فّْرَطُم نب دَمَحْم انآ - نوُراَه نبا وه - ديزي انندح

 قف يلا نع ةَماَمأ يبأ ْنَع «”يرّمشألا حلاَص يبأْنَع «نيِصَحْلا يبأ ْنَع

 َنمُهَّظَح ناك اًهنمَنمْؤمْلا باَصآ مف ؛ منهج ريك الم ىلا: ٌَلاَك

 ةففنش :رلنا]رآَّتلا

 نب ىَبحَي نَع هللا دْبَع يبأ نب ماسه انْئدَح «حور الح 6

 الجرن ؛ةَماََأ يآ نع ءروطَْ هد نع «مآلَس نبدي ْنَع «ريثك يبأ
 كيس كئاَسولَسَح فرس اذ : :لاَق ؟ناَيلا ام هللا لور لس

 يش دلسْفَت يف َدلاَح اذإ لاق ؟مقألا امك «هللا لور اي: لاك «نمؤُم تناك

 اةفكحلا :عجارإهعدق

 بهما يِبأ نع «لاَص نإ لَ اندَح ميكو انئدَح- 55

 مام يبأ ْنَع ٠ مسالا ع ديزي نب يلع ْنَع ءرخّز نب هلا دبع ْنَع



 ود هذال «نمؤُم يدنع يئاّيلوأ طَبْغأنإ : ل هللا لوُسَرلاَق : َلاَق
 ماس 8

 مميلإ) راَشي آل اًضماَع . ساّنلا يف َناَكَو ,هُيَرمداَبع نسخ «ةآلّص نم ظَح

 37 ,لاهه١ :رظنا] . هيكاوب تلكَ كْئاَرْيَلكَو هتيم الجن « عباصألاب

 يبأ ْنَع «َناَدْعَم نب دلاَخ نع روت اًنكدَح ميكو اندَح - فيةفح

 دمحلا : لاق . ُُدئاَم تمر أ «هماَعط نم ْعَرَق اًدِإَناَك كف يتلا نأ ؟ هماما

 صل عاهل
 اًنير ءهْنع ىتغتسم الو ءِعتوُمألَو «(يِنْكَمَري 'ءهيف اكرام بط اريثك هلل

 للتمإل لكحل لهم :رظنا[ل جو رع

 هللا دينهم نامصلا دالَخ اًنئدَح «عيكو اند 7

 ةَماَنأ يِبأَنَع ؛ «نَمْحبلا دبع نْب ِمساَقْلا نع « ديزي نب يلع نع ءِرحّر نب
 ٌةراَجتالو ُسْؤارشآلو «تاّيثَممْلا عيب لحيأل : لق هلل لور: لاَق

 ةنقلف :رظنا ]مارح ٌنهْناَمن لْكأَو «نهيف 2

 «تّندح :لاَق . شَمعألا تْعمَس : لاَ . عيكو اًنئدَح- مسوس

 اًهْلُك لآلخلا ىَلَع نم دؤما عبي ل هللا لوُسَر لاق : َلاَق .٠ ةَماَمُأ يبأ نَع

 .بذكلاو ةناَيخلا لإ

 نْبِرْهَش نع «رّمش نع « شَمْعألا اَنئدَح «عيكو اننَدَح- 14

 لجل اًضوتاَذإ :8 هللا وُسَر لاَ : َلاَق ٠ َةماَمُأ يبأ َنَع ءبشْوَح
 َدَمَكَدَنَئ وقبر م دشن ة.عق
 نإ ؛ هِيَ ِهْيَدَيَو هرَصِيو هعْمَس نم هيون تجرح ملا

 د

 [مودصب ىودسا /رممو 7557 :رظنا] . هَل اروفغم

 0 ماشا ةاضاف

 ٌةَداَنَق نع «تدَحُي ٌةبَعش تغمس :َلاَق .جاَجَح اَنندَح1 606
 .(ح)

 دْعَجْلا ابآ تعمس :َلاَق .ُةَداَنق انآ ءةبعش يئدَح : َلاَق .٠ ٍمْشاَعَو

 يب نع مي يي ىلوم دنا وأ: هئيدح يف مشا لاقل ثدَُي ب

 :هل 88 هللا لورق رايد لوو ينو فصلا لهأ نم الجرن ؛ كَم
000000 

 . نايك : 8 لوس َلاَقَق . نيرا تق رخآ يو مث لاذ ٠ ُُى

01 

 ميه راةقددلإاو هديت

 ٌلاَق) اًملاَس تْعِمَّس : "لقرون كي يح لاك .جاَجَحَو

 يبأ َنْبملاَستْعمَس :ِرَفتَجنبا لاَ ءدْعَجْلا يبأ نب ٍملاّس نع : :جاَجَح
 امو هلآست "يلا تنام نآ ؟ةَماَمأ يبأْنَع ؛ «يلركذ : لاق ء(دعجْلا هلل عل

 :َلاَ ةَرْمَاَمُهَنم دحاو لك تطغأق «تاَّرَمَت تلك اَهاَطْعَأف ٠ النيص

 َلاَقَف اًملمن دحاو لك تطغاق هش : َلاَق ىَكي نيصلا َدَحأ إم

 اًمالزك (؟ 88 9 ]نهدالوأب”تاَميحرتادلاَو"تآلماح : ف هلل لور

 [ملد337 507+ :رظناَركَنَجْلا لو كانا نعْبْضَي

 الل ممر دي ل
 لس اق. ةرتحلا نأ يأ نخ «بشْوَح نب رهش نع , ةداتق نع

 مث :َلاَق٠ 86 ف هللا لور لاق ايد ءرّرغم يف دج ةّفصلا لهأ نم

 عيقد 1 02
 . نايك : كف لل لور لاق «ناَراّثيد هرّرْم يف َدجوُ رَخآ يفوت

 مهر يَدّصلا ّيلهابلا ِةماَمأ نأ يبأ ثي ثيدح
 عمعاسض 2 00000100

 را ح

 ْنَع هرَمْعَمْنَع : اصح « دلاخ نب ميهاريإ انئدَح ١

 .هلْثم .. ةَمأَمَأ يبأ نع « بشرح نب ِرهش ع اق

 ثدح :َلاَق .َةَداَتَق نع «نابَش اًنكدَح ؛نيسح اَننلَح 48 زا سا رو صن »ية ةلدو

 أ يبأ نع «بشوح نيرهش

 راطع نب ىلا لسيد أَحادَح مادا ضرير

 نع. بتسو . راس للا يللا

 هخْفكَو ءِرَْه نم ميجا ناطْيشلا نم كلب ذوعأ يمهل لوي يمت انك

 [ل76737 7701 :رظنا] ٠ هك

 . . . .ةّمصلا لْهأ نملُجَر ينوي : لاَ . همام 0

 هرب ىَلخَياَنئلَح ةَمَلَس رب داَمَح اَنُكدَح رهان -1
 هّللا ل وسر َلاَق :َلاَق . َةَماَمأ يبأ ْنَع «قشّمد لهآ نم خيش ْنَع ءءاطَع

 هلو لآلإةلإالو . هلله سَلاو هلا ينم خب حبس 8

 [1؟68: :عجار] . هبسْتحَيَف لج لل“ ْت وُ لاصلا دولا ْبْكأ

 نب ىَلعَي نع «اكليرش انئَدَح قسوم رب قاس ان اًنثدَح 6
 مسلما 00

 اذإ 89 هللا ناك : لوي يلهابن ما عهسُهَنأكدَحٍلجَ نع طع

 0 « ترم ثآلك هللا الإ هل ل: َلاَكَم مك «تأرم تلي ةآلّصلا ىَإماَ

 جتا | ةتمس ساي همس ص © ماس 0
 ميجا ناطّيشلا نم كلب ةوُعأ : لاك مث « تام ثآلك دم هللا ناس

 اةففنشت ١" جار. هينلو رخو زعم نم

 لوُسَر َلاَق :َلاَق . ٌةَماَم ا :لاَق : دك نم هادا ينبع ص طح

 وأهَيَك - هَل لاق ينعي - يراد وأ ءاراتيد درو يفوت لج يف ف هلل

 [لل0ا/و لال :رلقنا ]انيك

 ايا - 52 ٠

 ع َلاَك ٌةَماَمَأ 20010000 «سْبَدَعْلا

 ,وُمَت ال :َلاَقَك ءهْيَلِإ انِمْفَف : صح ىلع وتم وهو ا هللا لوس انيَلَ
 موق معال

 1 لاق . ضعي : «مجاَعألاموَُتامك كَم

 انلخدأَو نمو داع ضو ءاَسحاو١ ءانكرا ملل: لاَ ؛ 5

 .2 د كل
 ءاًنديزي نأ ايهتشا اًناكف ٠ اا ءراَنلا نم انجَتو «ةَنَج

 َرمألامُكلتعَمَج دق : لاق 0 همم

 2 ضْخَب اهْضْحَب ءءء

 هو عمو
 اَنثَدَح داع نب دَمَحُم انئدَح هللا دبع اًَنَتَدَحإإ 68

 ْنَع ,بلاغوُبأ مهم « يبأ نع ؛ «يبأ نع ؛ يبأأ نَع ؛ رمم اَنئدَح نايس

 وحلو هل ٠ . . .ك يلا نَع همام يبأ

 ِبلاَغ ايأ تْعمّس :َلاَك شاك قايل تس( 96+
 عما ل

 وباءاج «َقشَمد جرد ىلع تين « ةئرازألا سوؤرب ين امل : لوفي

 يب د ما ملل هس حس الا
 راَّنلا بآلك : لاَقَف «هاّنيع ْتَعَمَت مهر املك «ةمامأ

520 
 نيا ءامسلا ميدأ تن اولى يح «ءامّنسلا ميدأ تحن اوم ىلتقرش

 ءالْؤَم « ترم ثآلك -
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 ثيدَح  راصنألا دنسم | 3 تا ح

 راّنلا بالك .ة تلق يي ا لق مقل فأر

 نم يعم ْلَي يرَجَ ين ] :َلاَق ؟ هللا لوُسَر نم هتعمس يشر

 :رظتا](رارمدَحَف : لاك . ثآلكألو ؛ِنْينالَو «ةرَمَرْيَغ اق هللا لوُسَر

 اةقيكلل

 2 لوسي تيكا ىلع يانا ب «بلاَغ يبأ

 75107 ,87هؤ4 :رظنا] . ريعشلا ُريَخ

 هل ارعمرعباسو

 نيدامح (194/0)اَندَح « برَح نب ناَميس انئدَح - فاير

 :لاَك . َماَم يبأ نع «؛ رمبصلا بلاط (يبأ)ْنَع هدي نب يلع ْنَع ةمَلَس

 للم ربَكأ سْسششلا عوُنُط نم ىلاَعَتهَللاَر كا ّنآل : هللا وسر لا
 نم هّللاَر كذآ نآكَو «ليعاَمْسإ دلو نم اميرأ قتحأ ان نم لب حأ حبس

 دلو ْنم اذكو ذك قتحأ ان نم لإ بَحأ سما بيت انآ ىلإ رصتلا ةآلّص

 [776141/ :رظنا] . ليعامسإ

 0 ا 110100 «حلاّص نب ةَيواَحُم يهم اا

 اَدَك اًمرَح يف ُداَّريَو «ليم ردك ىلع ةمايقلا مويس ويت : لاف
 وشكل موو ممل هلا يممق عمو لف

 ردك ىَلَع اًهيف نوُكرعَي ءروُدّقْلا يلْعَياَمَك ماوَهْلااًهنم يلغي ءاَذَكو

 ْنَم هنمو . يقاس ىلإ مّلبينم منو ؛ هين ىلإ عليم نم ٠ «مهاَياَطَح

 .هقرعلا همجلي نم مهم « هلو ىلإ علي

 نبا يعي - هللا دبع انآ «َقاَحْسإ نب يلع انئَدَح - دفين

 «ديزَ نب يلع ْنَع «ِرَّْر نب هللا دع نع ءبوُيأ نب ىَحَيانآْأ - كّرابملا
 هللا لوس وك أ تعض أنآ: لاَ . ةَماَمأ يبأ ْنَع ؛ ؛مساقلاٍنع

 اَهْنمَو مكاو ْمُكاَنقلَح اهم :8 هللا ٌلوُسَر لاَ ءربَقْلا يف
 هليل مبلل يل :لاَق ىَرْخأ را مُكُجرخن

 (مهلإ]حرطَيَق فطحل هلع ىف آل مأ هللا لوُسَر ةّلم ىَلَعَ
 ءّس

 ُهّنكلو ءيّشب سيل اَذَهنإاَمأ : َلاَق مث بلا هلو بولا

 . يحلا سني

 وُبأَوه :نَمْحرلا دبع بأ لاَف) «نوُسيم نب حوُن انئدَح - فليم
 ها امو همز روبل كمدرب سموا سرا ل

 ةبلع مرح وب اد (جوُ نب دمحم بورما وْ حوت نب دَمَحَم

 «ٌصّسحب ةَماَمأ ابآ يقله يب يبسأرلا بلاَغ وب يسّئدَح «ءابهصلا يبأ نبا

 ٍملْلُس دّبَع نِماَم : لوُشيَوهَو يبا عمس سه ْمهدَح :ءايشأ 'نَع هلاَسَ

 و 000
 نم همك بيصُت ةرطق لوأب هكر مغ لإ وُصَو ىلا لَ اآ مْ

 نم فلس مهكر ف لإ هلو نم مري ىتح رطقلا كلذ دب ؛ءاَمْلا كلذ

 .ةلفاث يه هتآلص ىَإ مَ « هبوُُذ

2 

 | 0 يدصلا ”رلهابلا مَع أ يب
 عاش #

 امك ؟8 "يل نام تنس ةنانأ يبآلاتلق باخ بأ لاك

 7 ثآلكآلو «ِنْيترَمآلَو رمي «ريذكو اريشب قحاب هَّلعَب يذَّلاَو يإ

 ٍرطعالَو «عْستةلَو ءناَمكالَو ,بسآَلَ ءاتسآلو حالو وأ

 . هيدي قَفَصَو “ رشَعَو

 متاع
 اَمكدَح ؛كرابملا نبا انكدَح «َقاَحْسِإْنْب يلَع اَنثَدَح - 0101

 20 لم

 انآ بأ

 اوُسَرَلاَقَق هَعَم ىَلَصَقل جر ماَقق ؟دَعَم يِلصُي اذه ىَلَع

 [07117/7 :رظنا]ةَعاَمَج

 ءٍمساَقْلا نَع «ديِزي نب يلع نع ءرْخَز نب هَل دبع ْنَع «اب

 5 عصر
 قدصتي لجَر الأ :َلاَقَق ٠ يُنَصُي الُجَر ىأر قف يّبلانآ ؛

 ناَذَه : : هللا

 نب ىَيحَي انْ هللا دبع اندَح «َقاَحْسإ نب يلع انيدَح- فللخو

 يبأ نع ءٍمساّقلا نَع « ديزي نب يلع نع هر نب هللا دي اندَح «َبوُيأ

 .للف يِبلا نَع «ةَماَم

 َزَع يّبَريَلَع ضرع : لاك ل يلا نَع ءداتسألا اذهب اندَحَو : َلاَق

 اًمْوَي عبشأ نكلو ءبراَيآل : :تلْقَ ءابه ٌمكَدَّم َءاَحْطَي اًمطَب يل َلَمَجِيل َلَجَو

 ادم َكَترَكْدَو و كي رت مدلج ادق َكلّدَّوْحَت وأ اَمْوَي جوجو

 .كتركشو كئدمَح حبش

 انآبثأ ٠ كربلا نب هللا دب انآ «َقاَحْسإ نب يلع انندَح- 2<:

 ءٍمساَقْلا نَع «َديزَي نب يلَع نَع «ِرْحَر نب هللا دي نع «بويأ نب ىَحَي

 هلم قام هع ع مهل 7 م
 هب ينبت امسح : لجو رع هللا َلاَق : :لاق ا يبل نَح مَ يبأ نع

 . يل حطصتلا ٠ يل يدْبَع

 ىَيحَي اَنأبنأ «؛ هّللاَدْبَع اننَدَح ءداّيز نبا وهو بات اَنكلَح ١7

 يبأ نع ؛ ,ٍمساقْلا نَع «ديزي نب ىلع ْنَع ءِرْحَر نْب هلل دْيبع نع ءَبوُيأ درب

 لجو هّللاب ىلوأَومكا مالا ادَيْنَم : لاك ا هلل َلوُسْردأ «ةَماَمأ

 ماتا الم ا 0 :رظتا]هلوُسَرَو

 (؟ 66/8 ْنُب ىَبحَيانندَح «نابأ انئدح :ناَفَع اًنئدَح- "١١64

 لوسَر لاق : :لاَق يلهابلا ةَماَمَ بأ نَع « ٍمآلّس يبأ نع ءدْيَز نع ؛ «ريثك يبأ

 اوَُرْلا ؛هبحاّصل ةَمايقل موي َميفَش ينام نآرشلا اوُؤَرْفا : 8 هللا

 وأ «َناَنياَيَغ هناك ةمايقلا موي نايكي مهن «ناَرمع لآَو ةَرَقبْلا : نوازل

 ءاَمِهِباَحْصأ ْنَع نجاحي فاو ربط نم نامرف هناك وأ ناّماَمَ اَمُهَناَك

 اهميطَتْسَتآلو ةَرْسَح اًهكرَتو كرب الخان «ةرشبلا ةروُس اوووف

 [؟؟4هه :عجارَلَطَمْلا

 ْنْبيلعاَنآبآ َةَمَلَس نب داَمَح اًنئَدَح ؛ُناّمَع اَنْكدَح 17

 :َلاَق .٠ 8 هللا لوُسرنأ «ةَماَمأ يِبآْنَع ؛ «يعبضلا بلاط يبأ ْنَع نيرا

 «سْمّشلا َمُلطَت ىَّنَح للَماَو حسو هدَمْحَو ريكو هللا ذأ دمفأ ذل

 دعب نمو ؛ليعامسإ دلو نم ءرتخأ وأ نير قد الأ نم يلب َحأ

 دلو نم باكر ْعيرأ قتعأ نأ م يلإبحأ سْمّشتلا ب رك ىتح رمل
 [؟7 08+ :عجار] . َليعاَمْسِإ



 ير ةءرزق ع

 اَنِجدَح نومي نكح دس انَح "غم

 هلق هدو
 يبأْنَع :ةَوْيَح نب ءاَجَرْنَع ٠ 'يبضلا بوُقعَي يبأ نب هللا دبع

 مذا هللا لوري: تلت هاك .اوزخ ا هلل لورا: 7 . ةَماَمَأ

 اًملَسَ ءاَنوَرَكَق :َلاَق٠« مُهتعَو ُملَسمُللا :لاَق «ةتاهشلاب يل هللا

 َلوُسراَي : :تلْقَق هتف انا وزع 8 هللا وسر أتأمل لاق ءاَنمَتَغَو

 ءاَنْوُرَعَف :لاَق مُهنَنََوْمُهمْلَسمُهللا :لاق ةتاهتشلاب يل لدا هللا
 ميس لم سا
 اي :تلْقق «هّتبتأَت ٠ لاك ورح ا هللا لوُسَر أم َلاَق انسنَغَو املس

 200 مه ع
 .ةاهشلب يللا لس نئرم ىرت بدك لَو

 «ةداهشلاب يل هلام هلا لوُسَر اي «مُهْننَ غو مُهَملَس مُصَللا :تْلْت

 ديه مث ءانسنَعو سلس ؛ انوُرَفَف :لاَق «مُهَمْنَعَو مهمّلَس مهّللا :َلاَقَ
 رياهشمل ةل وزرع

 :لاك «هبُهَّللا يسقي هذآ ِلَمَب ينم هللا لوس ,َر اي : :تلْقَك كلذ

 رق امش هاس يم
 ةلٌسداَحَو هنَرماو مام وب ناك لَك هلل ثم لهن إو ؟ مصاب كِل

 مّن اوُمَرَ ْمهلرَْم يف راتب اَناَحُدْوأ ارا وأ اراَذإق ؛ ءاًماّيص الإ نْوَم

 يتترتأ د كن هللا لوس اي : تلت عَ هثبتآ مث : لاق "فيم ارا
 000000 ء يقاس عهس عم

 هلا يدير مأب ينرمق هب ينفد لجو رحل دوُكي نأ وجو أب

 طخ جاهلا قرأل جس جنم 0 لاك ؛* هيب

 صل سس سس ع هس

 يا ةعاو
 كح بس نظن <2”<ى4

 روُْفَمَدَحَت َدَعَف نإَو . جار ةليطقلاتنك يلمح ١ كل اروُقْغَم

 :لاق ؟ةلفاكهلُنوُكَ ىلصَ َماَقْنإَتنآرأ «ةماَمأ جاي لجلال
0 07 000 

 بوُألا يف ىَمْسْيَوُهَو ةلفانهلُدوُكَتفيك ؛ ,لقو يل ةلفاتل امن ل

 اةقلليف :رظنازارجأو ةليضق ُهلادوُكَت اَطَخْلاَو

 «ٍمِلسم يبأ نب ثلا «ميهاريإ نب ليعاَمسإ انندَح- افيانلنلا

 طْبغأ نإ :َلاَك . ف "يبل نَع همام يب بأ نَع ؛ ,مساّقْلا نَع ؛هّللا انبَعاْنَع

 نر عا ءةآلّص ْنِمظَح وُ ءذاَحلاًفيفَح ءنمْوُمدْبَع يدّنع سنا

 «عباّصألاب هكا ال «ساّنلا يف اًضماَغ َناَكَورسلا يف هَتداَبع نسْحَأَو

 الندب اكو هيديما يق هلال َلَعجَو لاَ ءاًفاَقك هشيَع ناكر
 وال هيد ع وق ل هي هع

 عجارٌوهتاَرُي كو « هكا تلو هتيم تلت اًفاَمَك هشيع َناَكَو ءاَقاَمَك

 َةَماَنأ بأهم : :لاَق .بلاَغ

 اةفلفلل

 . .ةثاريم :لاق لاَ

 يبأْنَع علاَص نبا انس وس انكدَح- فقينملا

 َثيِدَحْلا َرَكذَه ... . ديزي نب يلع نَع هِرْخَر نب هللا دبع نع « :بلهملا

 اةفيفح :عجار] . هديب رّقتو

 ىّيحَي نع ؛ «يئاوتسالا ماسه اَنربخأ «ليِعاَمْسِإ اندَح - ةفقاتف

 تن .ةَماَثأ يِبآْنَع ءروُطنَم هدَجْنَع «مآلس نب دير نع ؛ ءريثك يبأ نب

0 
 2ك هع

 كرس ادِإ : لاق ؟فاَمِألاَمهّلل لوس اَي جر (6/"6)ل5 لاق

 دام :تلُق يبأ تلاس :نَمْحلا دّبَعوُبأ لاَ

 ؟هكا ع 00د أيدل ملاين | همام
 سعس#م 52

5 
 ل :عجاره حدف يش ةلرْص يف َكاَح اذ: لاق

 « ماس
 ءناَدْعُم نب دلاَخ ْنَع روت ْنَع «ديعس نب ىَبحَيانئدَح- 7“

 ُدّْمَحْلا :َلاَق .ٌةدئاَمْلا تَمَقُ اَذِإ هللا ٌلوُسَرَناَك :َلاَك .ةَماَمأ يبأ ْنَع

 :عجاراكير هلع « تتسم لَو عدَوُم الو يفك ريغ هيف كد رام اًيط ريب هلل

 اةفيدفل

 لص اس اي ل

 ءِسْبَدَمْلاوبآ انكدَح «رَعسسم نع « ديعس نب ىَبحَيانُيدَح- فيننا

 ّحرَخ :ةَماَمأوُبَلاَق :لاَكآ٠ قوُدَرم وبأ اكدَح « فخ اب تأ ٍلجَر نع
 امك اوُموُقَت الق ينسي اذإَق :َلاَ ءانمق هاير املك ءف هللا لوس اَْيَلَع
 مُهّللا :َلاَق ان وعدي ائيهَمشا انك لاك ءاَضْمَباًهمضْمَب مظَمي مجحلا لَمْ

 َنماَنِجنو هَنَجْلا انلَحْدآَو ءانم َلَّبقتو ءانَع ِضْراَو ءامَحْراَو ءاَنلْرفْغا

 0 ءراّتل

 م كلذ لاق ٠ ع لل «يناَساَرْحْلا
 ل عب مرش

 .ءاقت رطف لك دنع لجو

 .دقاز بنس وه ادهن يس لوي يب تعمس

 ٍنْيَسَح نع« ُشَمعألا اَنثَدَح هرْيَمُت نبا اَنندَح 5

 هللا لور َكَحْضَتْما :َلاَق .هماَمأ يبأ نع «بلاَغ يبأ ْنَع «يناّساَرخلا

 ىلإ َنوُباَسيْمْوَك :َلاَق ؟كَكَحْضْأ ام هلا لوسي" :هل لقت ٠ امي لف

 . لسآلّسسلا يف ينم نجلا
 ه6 10

 ْنَع «يطساوا رانيد نب جاَجَح اَنئدَح نبا انئدح- انني

 َدْمْيْمْوُق لص اَم : ف كارل

 1 مه لَيالَدَج لإ كك هور ام ارم

 ممول :عجار]4ٌنومصَخ موق

 [؟561 :عجار] . هلثم ع جاَجَح انمَح «ىلعَي اًيدَح- ١١60648

 نبا ينعي ءرْمش ْنَع ”شَمخألاانَح ميكو اند -
 اَدِإ : : ف هللا لوثر لاق : لاق . ةَماَمأ يبأ نَع «بشوَح نير هش ْنَع ؛ ةيطع

 نإ جرو ِهْيَديَو ءرَصَيو هع نم هيون تجرح ملا لجرلا ضو

 اهلنا :رظنامَل اروُْغَم دَمَق دَمَق

 وات
 «بلاَغ يبأ نع « :ةَمْلَس ب داَصَح اًنَندَح «عيكو انَدَح

 مقنع
 . ىلوألا ةرْمَجا دن َومَو يلا ىلإ لج لاق ٠ ةَماَمأ يبأ َنَع

 مث ؛هبجي مو ُهْنَع تكف : َلاَق ؟لَضْفأ داهجلا يأ ٠ «هّللا َلوُسَراَي : َلاَقَق
 اكد ا

 ةَرَْج ف يّبلا ىَمَر ملف : لاق كلذ لمَ لق ينل ةرمجلا دنع لاس

 َدْنع «لدَع ُهَملَك : لاق ؟لئاّسلا َنيآ : َلاَق . زرَْلا يف هجر عّصوو ةبعلا

 [ململا :عجار]رئاج ٍماَم 7

 «ِبلاَغ يبأ نع« ةَمَلَس ْنْبداَّمَح انكَدَح « ميكو اَندَح- فقيل
 عدا 4

 ىبالاقف «قشمد دجْسص جرد ىلع ةَيوُصْم سور ىذه : ةَماَمُ يبأ نَع



- 

 7017 ح ا

 ريح هسا ميدأ تت كش - ل - را بالك ءراّثلا بالك َةَماَمَأ

 تلف «نْيتيالا هوجو دَولستو هوجو ضي موي ارق مك هوك نم ىلت
 وأ «نيئرمآلإ ؛هَمْسآ ملول : َلاَك ؟8 هللا لوُسَر نم هتعمَسأ : ةَماَمأ يبآل

 |[ :عجارمُكتدَح ام « اعيسوأ ٠ .اتسوأ ؛ سمح ءاعيرأ وأ نَدنَك

 ريل سالت ل

 يبأنَع راس نَع ؛تا هني اخ كيب 5

 يسوم بابوا هلاك سل ىلإ لس «اروهطو ادجْسَم
00 

 [؟ 1 14ده :عجارمئاْلا يمال تلو «؛ 2«( يدي ندب ريسي رهش

 نع «ةّيطَع نيرَمش ْنَع ؛ نس 0

 ٌةصاَخ ُهَفاَلا تناَكاَمَنِإ :َل
 ساس

 ا للا لوس

 نب ميلس اًندَح يِرَحاَتدَح «نوُراَه نب ديزي انثدَح- <؟”<”ي65

 لوسَراَي :َلاَقَق 88 يّبلا ىنآ اهلَش ىَنقنإ : لاك . هَماَمأ يبأ نَع ءِرماَع
 روارقم مم

 هم اونا «هوُرَجَرَك (8//191) لَ 2َمْوَقْلا لب ٠ انزلاب يلا هلل

 :لاَق ؟كلّمأل ُهّيحُتأ :َلاَق ؛ َسَلَجَف : َلاَق اير هن ادق هدا : َلاَقَق هم

 :لاق «مهتاهمأل هئوبحُي ساّنلا الو : :لاَك؛ اق للا يت لو«

 هلو :لاَق ؛ةلءادغ هللا ينكح هللا لوُسَر يللا ل : لاك ؟كتتبال هبحتتأ

 هللا ينج ٠ هللاو أل :َلاَق ؟كلحأل حقا : لك مهي
 :لاَق ؟كعل هب َلاَق «مهتاوخأل ويحي سنا الو : :َلاَق «َكَءاَدف

 :لاق مهام هوبحُيْساَنل َلاَق «ةلادف هَل ينكَمَج هللاو «ل
00 0 81 

 هنوبحي ب َنساَّسلا هلو: لاَق ,ةلءادف هللا ينك هللاو :َلاَق ؟كتَلاَخل هيحتنا

 رو .ةيئكرفا مدل: َلاَكوهّْيلَع هدي عضو ١ :لاَك «مهتآلاَخل

 282 مم ه6 عرس هدم

 [هدعب

 نب مس يكدَح نِيرَح نكح ةريقمْلا بأ اندَح -6
 :عجار] .ُهَرَكلَك ل. . يبا ىَتآ أب ًاباش سلع نأ هكدَح ٌةَماَمأ اَبأ نأ «رماع

 د

 اةفكفلا

 دْيَز نع « ىَّبَحَي نع ٠؛ «ماَشه انآ «نوُراَه نب ديزي اًندَح - 1 هكك

 :ل هللا وسر َلاَم : لوفي

 نيالا وَلا ؛ةمايلا مْ باح افا ياي ارقْلا اوما

01 00 50-0 501111 

 وأ هناي وأ ءناَتماَمَ َنهْئاك ةمايقفا موي نايم نارمع لآو ربل

 ةروُسم اووَرْفاَو ءاًمهِبحاَص ْنَع «ناجاَسُيفاوُص ربط نم ناكرف امها

 مم م ل 2 رف دم
 [؟116 .عجارئلطبلا اهعيطتسَالَو هةر اهو كب اَهَلأنإِو «ةَرّقبْلا

00 
 . طساوب ٌنوُراَه نب ديزي هآلمأ ثيدَحْا اَذَه : : هلل دّبَع لاَ

 ايس ع سا
 يَا يآ عمن «مآلّس يبأ نع« «ٍمآلّس نبا

 مادو هرم ع
 ا 0 اللا

 0 عجايب و يري - تس ىلإ و غيب

 نب نمل دبع كَم دير اقدح «ًديزَي انئَدَح- 1

 َدَّنِج ََّنَجْلا نلْخَدَيل : لوي هللا لوُسَرَعمَسهنأ :ةَماَنأ يبأ ْنَح «ةَرَسْنم

 هيي سس عش يعل 8# هل هل عل سام
 َلاَقق رم هير نّيحْلا دحأ لغم وأ نيلي سيل لج ةعامشب

 :رطتنالوأ ملون : :َلاقق !؟ٌرَضُم نم هع اًموأ ؛ هللا لونسَر اي: لجَر

 لاكمال رلحمم م

 م :عجار] ١ ما يشل نع قد ا تنستس :لاَق . .ةرسيم نب

 رايد نب ورع نع اهل ئالح 7 ياخ - اند

 موجب 0 «انألَم اًنآلك سنس َقضيماَو مستو ءانكلك

 يوم مذ هى هر
 نبب يلع نَع « «يبصئمحلا ةلاضق نب جر انْ يي انئدَح ١

 لَجَوَرَع هللا : َلاَق . قف يلا نَع :ةَماَمأ يبأ ْنَع ٍمساَّقْلا نَع ءَديِزَي

00110 
 - (تارانكلاَوريماَرَمْلاَقَحْمآ نأ ينمو ءةيملاتلل ىو ةمْحَر يتب

 َمَسقأآَو «ةّيلهاَجْلا يف دب تناك يلا ناكوألاو فِزاَممْلاَو - طباربلا ينعي

 هع موك مت سل ل قس
 نمد اَعَديالَو هل روم م مت ٍممَحنمَهلكَعقَس

 م معمل موه 00
 الو نهعيب لحي الو «سدقلا ة ةريطح نم هاي هيَ آلإ يتقاَخَم نم يدي

 و و سل عوق لس لص يس لس د 00 ءءء

 . تاي مارح َنُهاَمْأو «نهيف ةراجت لو همي الو ضوارش

 [5558 :رظنا] . (1 9 8ر/ ©)طباربلا تاَراَتكلا : ديزي لاَ

 نَع ءِروُصنم َنَع ,نيرش اًندَح ءانو راه نب ديزي انئدَح -

 اَهَمَمَو ارنا 8 يِلا تنآ :ل 8 َماَمأ يبأ نع ءدْئَجْلا يبأ نب ملاس
 9 م 52 م م ا

 لست ملف «٠ «لماح يهَو - :ل 50 اعأ الو ءرَخآ اَهدييو هُلمَحَت اهل يِبص

 "تاَدلاَو تآلماَح : لامك هاي اَماطْعأ الإ ذكمْوَي انيس هللا لور
 عكف يش عش سس سم س6

 َنهاَلصُم َلَخَدنهجاوزأ ىلإ وُباَياَمةَلوَل دلو أب تاَميحَر

 اةفييشل :عجارإةنَجْلا

 يبأ نب دَّمَحُم ْنَع وُ ادم ءايي اس انف

 8 كلوا: لاك. ةَماأ يب جر نع

 او 0

 هاي جام همت هرم معو سقاس م يم »ب ل
 هسيتَأَق : رت ءاَتمَتَغَو انملَسَف اَنوُرَمَك ؛ مهمْنَعَو مهمل

 ْمُهَمْنَغَو مهمل مُهّللا :َلاَق ةداهشل اهشلاب يل هللا عدا ٠ هللا لوُسَر اي تلق
 ا : تقف ؛ هني «َرَخآ وح اش مث ؛اًسنَعو املس انور مم نس م رص سس

 ةهَمْلَس ملل تلق ةداَهتشلاب يل هلل َوْمْدَتْنأ كلآسآ انالك ىَرنت كتبت

 ؛هب هلا يصيبها لوُسَرَي ينم ءانسَنَخَواَنملَسف انْوَرَمَف مُهُمْنَغَو

0 
 يف ىَريْداَكيأل ةَماَمأ وبأ ناو : :لاَ ,ةل تمالك ٍموصلاب كيل َلاَق

 امم ْمُهاَرَتعا اًفْيَص نأ اوُكَرَعِر الاب احلا يراد ءراَهّتلاب ُناَخّدلا هت

 سن ولورا تلك . لات 05 اد

 7 هدد



 هام مع
 اًهِبَكْنَعطَخَو :ةَجرت اهلا كمر آلإةدجَس هلل سنت كلن

 م م م ع

 11 :عجار]ةئيطَخ

 َدبَع تعم : :لاَق .ٌةّيعش انئلَح «رّفعَج نب دمحم اند
 يف اَوُدَجَوَف ؛ لجر يفوت : لاق ٠ ةماَمأ آت ْحمَس :َلاَك. ءاَدَعلاَنْب نَمْحرلا سمسم هن روم م يور

 ا :عجارإناَنيك وهيك : : 8 هللا ٌلوُسَر لاق « نيران وأ اريد هرم

 ."كششَي يذلا محلا بَ

 ٍلهأ نم ءِنَمْحرلا دبع ْنَع :ةبعش اًنئلَح حور انثدَح 6

 ةَماَمأاَآْت غمس : :َلاَق -ةَدْنكن م ءَدَمْلا ينّبْنم« صح

 [710677 :عجار] 03

 َةَعِبيَ در ب انسان دي نيام أعد فلشفا همر مو

 ُفّصَو و :لاَك . َناَأ يبأ ْنَع «بَشوَح نيِرهش ْنَع ”يرباسلا ب حاَص -
 هما ل قهيدو

 ةتتلا رك فيك يلو تالت انلئَركَدَ هللا لوُسر ءوعو
00 

 ف هللا لوُسسَرناَكو : َّناَك «سأرلا نم نانذألاو : َلاَكو «قافتتسالاو

 ةفشترما :رظنا ]هيام َحَسَصَو 2 ُداَّمَح اًناَرآَو . .هيعبصأبَ ب لاَقو ؛نيئامْلاَ حّسْمي

 اةففثم

 هب ورْمَع اَنآَببَأ :َةَمْلَس ْنُب داَمَح اَنئدَح ؛ناَّفَع اًنئدَح- 76117

 ءاَنآلك ضمُطَمي ناك ف هللا َلوُسَرَنأ ؛ةَماَمأ يبأ ْنَع ٠ يا

 اةففيف :عجارانالك نالت يسار ُهَهْجَو ليَ اَنَالَثقْشْنَتسَي 9 و

 هللا دْيع ْنَع رم نْبرْكَي اَندَح ءديعس نبي نئدَح- 5-57

 هّللا لوُسَرْنَع «َةَماَمُأيبأ نع ؛ «مساقل نع دي نب لع نع «رْحَرن

 نلضمفتلو وجو رسمتك وأ «فوُصلا كوست : اكدت

 . مكراصبأ نفطخَشل وأ ؛ مُكَراَصْبأ

 دصال ا وام
 نع «لآله يبأ نب ديعّس نَع ثيل اًنئدَح بيق اًنيدَح- 7 هأ/4

 هلأَسَ ةيواتس ديول ىلع سلعة جألأ هيي ريس سل يساس 200003 ل
 عدد6 سمسا ص مرش

 ا.ه ىلع ردا ردا ىلع رم إلا أ وعي
 يمومس رب هربت عام

 «ٍبلاَغوُبأ اَنآْنأ «َةَمْلَس نب داَمَح اَنئلَح «ناَفَع اًنئلَح'-
 "يلع افك «ناَمآلخ ُهَمَسَو ريح نم لبق 88 هللا َلوُسَر نأ همام يبأ نع لب رب سس لص

 ؛يلرخ : َلاَقَف «َتْئْشاَمْهياَذَُح : َلاَقَك ءانمدخأ ءهّللا َلوُسَراي : : كط

 اق يو ربح نم انلبقم يصير ذك يَ برصتأل اذه دخ : لاق

 :َلاَقَق َنَخآلاَمآلُحْلاٌركاَبآ ىطعأَو «ةآلّصلا لْهَأ برص ْنَعتِيِه

 :لاَق؟ ؟كُعطعأ يذل ْملُحْلاَلََ اَمْرْد ابآاي: لامك ءاَرْيَخ هب صوتسا

 اةفكلحا :عجار]هتفتعأف | ريح هب يصوتسأ نأ يتّترمأ

 شايع ْنْب ليعاَمْسإ !اًنثَدَح «يدْهَم نب ميهاَريإ د ل

 هللا ل وُسرلاَق :َلاَق . .ةناتأ يع مسالا نَع «نآلْجَع نْب تباع
 5 'دعَق كي

 َترْبَصُق َكِقَمِركت كَحأ اذ مَدَنْبااَي جور َعدّللالوُقَي : :ه

 نو باوكيدلكض أ مل ىلولا (؟98/9)ةممل دنع «تبَستحاَو

 .ةّنجلا

 هلو هع
 « شايع نب ليعامسإ اَمدَح «يدْهَمنْب ميِهاَرُيإ نكح

 هللا لوس ُمَرلاَق :َلاَق ٠ ةَماَمأ يبأ نع ٍمساَقْلا نع «ثراتعلا نب ىَحَيْنَع م اشو م
 هك م ل ةلاععقم عدو لل ع ها ل

 .لجو رع هير مك آلإ[لجَو رع هل دبع دبع بَحأ ام :

 :َلاَق .بلاَغ يبأ نع ٌرَمْعَم اًنندح «قاررلا دبع اًنئدح -77 647

 ْمُككَوَةَلفان 8 يبل تناك :َلاَقَق ؟ةلفاّثلا نَع «ةَماَمْأ اَبآَْتْلأَس
 ١ 0 00 [51014 :عجار[ةليضق

 ةرع عنا

 ادقرق تبينآ :ل َلاَق 1 اداسللا
 سل سا سلم وم اع ع

 قرى فلقلو فشلا يف لوك رغ يترخأ دلت ؛ثيدَحْلا

 لل وسن ا لق هلا لوس 2

 5-0 : لهن 2 نع 2 مانأ

 . بيم نب ديعّس ْنَع هداك يئدَحَو- فران نإ

 :َلاَق 8 ِهّللا َلوُسَرنأ « «يمَحّنلا مي

 دوق نوُحبصُي م «بعلو ونهو برَشَو لْكأ ىَلَع ينم نم ةفئاط ات َ

 نم تَفَسَن كام مه حير مهئاحأ نم ءايحأ ىلع هريزاتَخَو

 وو عمد ا
 ْمهناَخُناَو ,فوثدلاب مهْرَصَو َروُسُخْلا مهلآلختساب ؛ مهل ناك

 . تاَنيَقْلا

 ميهاريإ هب ينّئدَحَو -

 ه مس رةدو هر
 يف سلْجَيناَك يفعجْلا يفوُكلا نوُسْيم نب ليها انَح- /3 ١

 ميدق َحْيَشاَدَه : هلل دب لارج يب يدم يي ةئيدَمْلا دجْنص
000 

 8 ديزي نب يلَع نَع ءِزْحَز ِنْب هللا ديب نَع «ديزي نب حطم نَع (يفوك
 هاه يكلم 02

 ًادعمَسَق َهََّجْلا َتْلَخَد : هللا لور لاق لاق. ةَماَمأ يبأ نع ؛ ءٍمساَقْلا

 هو 6ع َلاَق ؛ لآلب : :لاَق ؟اَذَهاَم : :تلقق يدين ية اَهيف

 نملك اد [هيفإَرأ مَ َنيِملَمْلا "يراَركَو نيرجاَهمْلا اف نجلا لهآ
 يهمس مما 200

 وبس بالا بانها ْمُهكءاَيْغألا ام : يل لبق «ءاسنلاو ءاّينْغألا
 ع عاشو 3037
 ما :َلاَق يرَْلاَوْبَحَدلا ناَرمْحألاُساَْاكماَسْنلا اأو «دوُصحَسُيَو

 ةّمكب تيِنأ بابا َدْنَع تنك امل املا ةّنجْلا باَوْب اَحأ نم اًنْجَرَح
 ٠ اماه هاعم
 هت ركب يبأب ين 0 مك ءاهي تضج ةثك يف يأ صضوو ءايف تضل

 سا عع

 , د رخو حجر ءاوُمَصوُ ةثك يف يأ عبمجب ب ءيجو « فك يف ٌمْضْوَ

 رمع حجرف ءاوُمضُف يأ عسب يجو ؛ةّنك يف حضور ينأ من

 نمل دبع تأطتساق «َدورمَياولََحَالجر ا ينمأ تّضرْعو كف

 اي يسأَو يبأب : َلاَقَق ٠ « محلا دبع : تلْقك «سايإلا دبا « فوغ نب

 طلال يّنآت نط ىّنح لي نملخ محبب يذلا هللا لوس

 بَساَحأ يلام ةَرْيَك نم :َلاَق ؟َكاَداَمَو :َلاَق «تاّيشملا دع الإ بكن
25 

 صو و #0

00 



 راصنألا دنسم ؟؟ هرم َح

 ْنَع «كيرش ٠ انكدَح «ينيحليسلا َقاَحْسإ نب ىَحَي اَدَح- فلن

 :َلاَق . ةّماَمأ يبأ ْنَع « يماّشلا َةَيبَظ يبأ نع ٠ يِراّصْنألا دعس نْب َمَحُم

 ٍ :لاَق . ادْبَعُللاّبَحآ نإ ؛ءامّسلا يفُةّقملا : ف هللا لور لاق
 سل هر هم
 ةفهتهل :رظنا] ضْرألا لْمأ يف ةّقملا هل لزق : َلاَق ,هوُبحأ انالف تيبحأ

 اةففلفي

 لا ميت هل

 «ةَعيهل نبا اَنكَح «ينيحليسلا َقاَحْسإ نب ىحي اندح 48

 يّنِإ :لاَق ٠ ةَماَأ يب ع٠ ءمساّقْلا نع ؛ «ٍنمحرلا دبع بنام نع

 اًميف َناَكَو «اليمَج انسَحالوكلاَقَك حامي هللا لوُسَر ةلحار تحتل

2000 
 انيك اَمهيلَعو انامل « يكرم هرجأ هلك نيياتكلا لهآ نم ملأ نم : َلاَك

 انيك امل ان اَمهلو رجلك نيك ثا نم ملأ نمو

 ىَيْحَيْنَع ؛كّرابمْلا نبا انندَح «ديلولا ْنْبْفَلَخ اندَح- فقنطلا

 يبأ نع « ٍمساقْلا نع «ديزي نب يل نع ءرْحَر نب هلا دع نع «بوُيأ نب
 :َلاَق ةاَجّتلااَم هّللا لوُسراَي : :تلق : :رماع نب ةبقع لاق َلاَق .هماَمأ

 .عجاراداسكيط ىَلَع كِباَو كلّشيَدْمَسيلَو ؛كلئاَسل َكِلَع الدنا

 0( / ها

 2 هازلا نبا امدح ديول نب فل ا اندَح 70

 06 ا عع َلاَق . 5

 .ةَحفاّصُمْلا مكي مكَئاَيحَت ماَمَتو َوُم فيك هلام

 - ةقاّصّرلاوبأ انثدَح رد ْنْبَرَمَع اًنتدَح ؛حور اًنئدح/ “7
 وُ لاق. ةَماَمَأ يبأ ْنَع «- يباع ةلهاب نم مانشلا لهآ نم لُجَر ومش

 نسْحبف أضف موُهِِق يوك ةآلَصهَرضحُت ملُس ئرما نماَم : :# هّللا
2 

 0 همي
 يو اَهئَياكماَيهك"للرثخ الإ ةلملا سحيق يصبو «ءوضوْا
 2 . 4 08 ل ةيوكم ةلص ٠ يمك «هبوذ نم اهل تناك يل الّصلا

 نإ ي6 سمع لع ماهل لاو
 هبوُذ نم اهلبقْتناك يلا ةالّصلا نيو هن امك لإ ةالّصلا

 ك0

 - دقأو نبا ينعي - ”نيسح ينربخأ « بابحلا نب دز اًنئدَح- 21
 وامس م

 ماما اقف هللا لوس َلاَف : ُلوُشَب هَ اب َعمَسهنأ بلاَغوُبأ يئدَح
 3 هممع رك عدونا

 .نمتؤم نذؤملاو «نماض

 ملاعرا هريس ةر
 - ليعاَمْسإ اَندَح «يمشاهلا دوا ْنْبناَمْيَلَس اندَح- 2<ه5

 هيخأْنَع ؛ يملسلا بنك نب دَبعَمْنَع مآلَمْلا ين ةربخأ - رّفَعَج نبا ينعي

 رماح عطفا نم لاق .٠ ف ينل نأ م اَمأ يبأَنَع كني لاَ

 جر هل لاق نجلا لع مَرَحَوَرَتل اهبهلُهللا بَجْوُأ دقق همي ملل

 ,5006 :رظنا]كاَرأ نم اًبيضق ْنِإَو : لاق ؟هّللا َلوُسَر اي اريسُي امش ْناَك نإو
5 140 1 1 0 1 

 ميقا

 1 دَحآ - لهَس بة بأ نع: لاكن بتم َرَكَذَف . . .بْمَك

 كن يَدّصلا يلهب م أ أ يبأ ثيدَح
 مشع #

 ص ١544

 ٌةَماَم اَبآَوُم َسْبلَو «يئراَحلا مام وب اذه : ِنَمْحّرلا ديَعوبأ لاق - ةئراَح

 [7؟044 :عجارإ. يلهابلا

 ءحلاّص نب ةَيواَعم ينّئدَح ءباَبحْلاْنْب ديَر انئَدَح - فضلا

 يِبأْنَع ؛ «يمرضَحلا حرش نْب ديزي ْنَع «يدزألا ريس نيرا ينئدَح
 ه هدم يع و مع مم 2

 نمؤي الو نقاَحَوُمَوةالّصلا ْمُكدَحأ ينأيآل : َلاُهّنأ 89 يبل ِنَع همام

 [5؟0.4 :عجارمُهناَح دقق لَم ْنَمَ مهند ءاعالابُهَسَْن صْخَق ْمُكَدَحأ

 يكدَح «بلاَغوبأ يِئدَح «نيسح ينكدح دير اًنئرَح- /١691 ١
 مل سواك عع عوف

 بآَوْبأ ىَلَع ةَكئلَمْلامْفت لوُثي ا هللا لوُسَرْتْطمَس : َلاَك ةَماَمَأ وبأ
 مورك هس ل

 َحَرَخ اذِإ ىَّنَح «َتلاَلَويئثلَو لرألان وبيك ؛ «ةعمجلا موي دجاَسَمْلا

 [59574 :رظنا] . فصلا تكفرُماَمإلا

 سر هر مدع ورام ز فن
 وبا اَنكدَح «دقاو نب نيسح اَنأنأ «بابحلا نب دير اند - "4

 دجْمَصْلا يفَّلّْلا :8 هلالوُسَر لاَ : :لوُقَي همام اَبآ ٌعِمَسْهَّن بلاغ اس اي م ا
 امم ووو و

 . ةلسح هنفدو « ةئيس

 ةنلنمل :رظن | ريعشلا 0

 شاع نبا ينعي - ركوب اد يا ٠

 ركب نط وق نيل هل يلا لك عارم

 . منهج رجس دلع هلك رالف صنألو فاك

 -زيزعلا دبع انكَدَح «يبأ يسّئدَح ءدَّمّسملا دبع اَننَدَح ١

 َناَك 8 يِبلانأ ؛ةَماََأ يبأَنَع بلاغ يبأْنَع «- بيوس نبا يني

 ايلف َو «ضرألا تزل اذإ» اًمهيف رقي «سلاَجَوهَو رولا َدْعَب

 للتكف ا

 دلاَخ (551/9)ْنَع ةَيهكنبا اندَح كرس انكر "/
 م 2
 ةعيرأ :لاَق هن

 ب اًمِهيَلصُي عدو

 9 هللا لوُسَرْنَع يلهابلا همام يبأ َنَع «ناّرمع يبأ نْبا

 ُهلَمَع لمع نَمَو ءهللا لبس يف طباَرم « توما دمي مهروجأ ميل يِرجَت

 الجرو ترج امه اهرَجأَكةكدّصب قادصُت لجو َلمَع امله رخأ
 هلق

 [عللدالو م04 :رظنازمل وعدي وهف احلاّص ادّلو َكَّرَت

 ينربخأ ءبْطَو نبا انئدَح «فورْعَم نب نوراَه اًندَح- ا كذا

 هب يلو مسا نش نالها دوال لع

 اهدعب روتي اهدا ارح بيم رخآلا ميو
 رافعا هما ئهاسو رس روم سال مه 8 00107

 . فورعم نب نوراه نم انأ هتعمسو :نمحرلا دبع وبأ لاق

 نع «ةَعيِهل نبا يتربخأ «َقاَحلسإ نب ىَيحَي انندَح - 6 3

 يبل تْعمَس : َلاَق ةَماَمُ يبأ ْنَع ؛ ٍمساّقْلا نَع « «نَمْحرلا دْبَع نْبناَميلس



 راصنألا دنسم
000 

 لو ريح ْسْبليالق رخآلا ميله سؤالك نم :لوفي #8

 [؟1511 :عجار] . اًبَهُد

 نْب ِنَمْحرلا دبع ْنَع ريِرح اَنْدَح ءِرُْنلا بأ ائدَح - م6

 دحاولا ٍلُجرلا ةَعاَقَب هللا نكي :هل لوقي ةَماَمَأ ابأ تعمس :َلاَق 5

 لور اي: "لكل ءٌرضمَو ةعبيَر نّيحْلا دَحأْنأ نيام - ا

 11 .عجارٌلوقأ ام لوُأ امن : :لاَق؟ رتطم نم عبي ير امو ؛ هللا

 يبن هللا هي اكدَح .ةتيه رائد «سَح اند لح

 لاق :لاَق . َةَماَمَأ يبأ ْنَع ؛ ٍمساَقْلا نَع «ناَرَمَع يبأ ِنْب دلاَخ نع ءرّقَعَج
 هي ماعم
 ىتأدَقَك ءاَهَلبَقَق يدهم ىَدْمأَ «ةَعاَمش دَحآل منش نم :ا8 هللا لوس

 1 .ايرلاٌنم اميظع اي

 - ٍحلاّص نبا ينعي ب نَسَحْلا اَنئَدَح رماغ ْنْب دوسأ اند -3/

 «مساقلا نع نب يلع نع حربها دي نع بهما ي أ نَع

 هّللاب ىلوأَو مك مالّسلابادّبَْم : : هللا لوس َلاَق :َلاَق ٠ ةَماَمأ يبآ ْنَع

 اةففيدب :عجار]هلوُسربو

 َنَع َةَداَنَق نَع ديعس اًنئدَح رّفعَج ْنْب د لمجم ايد 77 هم

 :لاَك ٠ قف هللا َلوسَرانإ لاق يصْمحلاَماَمُأ يبأ نع «بشوَح نب رهش

 َتْنأ : :هلليقت لاق ةلاكةالصلاريصت مث لب امري وُ

 «ثآلكآلو «نيكرمآلو «ةَرَمَرْيَغ ؛ معن: :َلاك ؟قف هللا لوُسَر نم هتعمس

 [م عجارا مخ آلَو ؛ ميرال

 يف مهدلاع
 :لاق .٠ حاملا يبأ نع ُةَبعش انَْدَح ؛ ٌدَّمَحُم اَننلَح 8

 عمم مل رب اة
 ىَلَح ف هللا لوُسَر َجَرَخ : لاق . ةَماَمُأ يبأ نَع « ثدحي دعَجلا اَبأ تعمس

 روس م ره 5

 نأ ىلإ ودع دف نآلككص ف : : 88 هللا لوتسَر َلاَقَ كَمْ صفي ص اق

 بيرك ىّتَح رطصتلا ديو « با مير قنعأ ان نم لإ بح شل قر

 : . باقر يأ قنعأ نأ نم يب حأ سلا

 ءحِلاَص نب ةَيواَعم نع «يدْهَم نب نمحرلا دبع انندَح . ١
00 9 7 : 

 نأ ؛ثدَحُي َةَماَم انآ ٌعِمَسُهنآ «حْيرش نب دز نع ريس نْرثسلا نع

 سفك ْخَيآلَو نقاَح رهو ةالصلامُكدَحأ تأَيآل : لاق . اق هللا لوس

 ا ...٠ وجرت ىلح يي أل «هباَحنصأ نود ءايشب

 ءال ءدَحُي ٌةَمامأ

 نع - حلا نب يشي

 ىلعألا د امص نرخ لاك ٠ نادم نب دلاَخ ْنَع « بيش ِنْبِرماَع

 يِماَتَمتْنُ فقل :َلاَقَك ءَةَماَمأ وب مق «ماَعَطلا نم انْ ملف ٠ لآله ِنْبا
 ف هللا لوُسَرتْنمَس ينك ,ةَبلحْاٌديرأ امد «بيطَخب اَنأاَمو ان

 لو يفك ريغ «هيف كرام ايط اريثك هلل مَ دمحْلا : مالا ءاّضقْا دذع وُ

 عرررسسع م صنف ع 2
 .عجارانهانظفَح ىَتح يلع تري لَم َلاَق «هْنَع ىتخَسم الو عدوم

 ملفا

 اب تْعمّسانأ : ليزي هندَح مليش َلاَقَق

 ب - ةيواعم نع «يدْهَم نبا اند ١

 ؟؟118ح ٠ 'يَدّملا'ىلهاَلا مَ يبأ ثيدَح )130/8

 يبأ نع «٠ ٍحِلاَّص ِنْب ةيواَعم نَع ؛ يدهم نبا اَنملَح 7

 يش :2 هللا لوس لاق : :َلاَق . ةَماَم يبأ نع ؛ يدنكلا
 ساس كا سه سول 6

 و تيرم 2 0737/ هّللا لوُسَر اي : :اوُاق «ةَمايقْلاَمْويهفرعأ نأ
 , دلك نايتس ردات تلا َلاَق ريم مرو مو

 و لو بلشت لاك . يعآلَكلا ِرماَع

 سلامي واطتي «زرّقْلا يف هيكجر عضو ءاَعدَتْا ىلع ذئمْويَوهَو

 لوُسَراي : ساّنلا فئاوط نم لجَر لاق ؟نوُعَمسَت الأ : هتوص لأب لا

 اوُموُصَو مُكَسْسَح اوُلَصَو مكر اودَجعا : :َلاَق انيك ََْ انام هللا

 . مكبر هج اوُلْخَدَت «مُكِرْمأ اذ اوميطأو (مُكَريش

 نيثآلك نبا ذئمْوَي انآ : لاَ. دموي تْنأ نم لثم مَ ابآ اي: :تلقق
 [51014 :عجار] . لق للا لوُسَرل [مدق]هحْرحّرأَريبلا محا أ ماع مال

 :َلاَق .بلاَغ يبأ ْنَع ءٌداَّمَح انكَدَح ,لماك وأ ان 714
1000 

 همم

 يف َنيِذّلا اًمأق» لَجَو رع هلوق يف ف يبنلا نع «ثدَحَي ةَماَمأ ايأ تعمس

 ْمْوَي9 هلوق يفو « جراَوَخْلا مه 7 :لاق «هنمهَاَشَناَم نوير مهبوُُق
 2 1 1 سس هر رع وملف سه عاق كمر

 . جراوخْا مه : :لاَق 4هوُجب هوجو دوستو هوجو ضيبت

 ُناَمْقَل اًنئدَح 0 راوي 51116

 0 يق د ا

 ؟لَمْفَت يذلا امك ءهّللا يِبئاَي : لاق ةاوُنَش لاَجر نم هناك ل يوط لج
 كرون هع واعمل

 اوجحو ذو ووو كت اوس عكار لاَقَق

 الجو زعم ير ةنَج اول جدن ءمكسمل لآ اه ةميط ْمُكَتاَكَ اوُدآَو مكن

 .رماغ ننتقل «ٌجرملا اندَح ءرضنلاوبأ انئدَح -5

 :لاق ؟كلرْمأ ابو ناك مهلا يبن ايت لاق . َةَماَمَأ اَيآ تعمس : :لاَك

 هون اهم جرخيهنأ يمأ تأرو « ىسيع ىَّرشِبَو ميه يأ تءاَضأر

 . ماشلا روصُ نم) 00

 يبأ ْنَع ءُناَمْقُلانْتدَح «جَرَق انِدَح ءرطتلا وبأ انئدَح - 1161

 نم ناك (م)آلإ «توُييلا رماَوَع لق ْنَع ءا هللا لوس ىَهت لاق .َةَماَمَأ

 استلام دخت راَصِبألا نامي ام انهن ءرتبألاو نيل يذ

 يبأ نع املاح ,(يرقلا نكد مشا اند - ةقفللم

 فصلا ىَلَع نوصي هَتكداَمَو هللا نإ : ِهّللا ل وُسَر َلاَق :َلاَك .ٌةَماَمأ
 َنوُكَصُيهتكَئالَمَو هللا : :لاَق «يناثلا ىَلعَو «هللا لوس اي: اوُلاَق «لوأل

 هللا نإ : َلاَق] يناثلا ىَلَعَو «هّللا لوس راي :اوُناَق 0 ٠

 [يناّثلا ىَلَحَو «هللالوُسراَي اوُناَم . لوألا فصلا ىَلع نوُلَصُي تكد
 .ينأتلا ىلََو : َلاَق



 َنِئْياوُاَحَو «مكوُتم اوس 8 هّللا لوس َلاَقو - 1

 رشي شلاق للا انس ماش يدنا ينالوا

 . - َراَكَصلا نآلادآلوأ يني - فّذحلا ةلزئمب مكي

 :َلاَُداَمْفلانندَح َُرَقلا َنَح رم انتَ 0
 ا 81 ا ان .َماَمْأ انآ تغمس

0 

 مم ها ههت

 ِنيدانَكْنَع ار كح 0و لول لوفي ةَرمَري
 ام همس

 اي :لوُقياق هللا لوُسَر تغمس :لوَُيةَمَم انآ تعم : :لاَق . هللا دي

 ىَلعْرماكَو «ككرشهْكسْنِإَو «كلكري ريا لت نإ كن مدنيا

 . ىلا ديلان مَ العا ديلاو «لوُمتْنَمبادباو « فاقكلا
00 

 َلاَقو) ةَمرْكع انئدَح : آلا دّمّصلادَبَعو حوُنوُبأ انئدَح - ةفضخف

 اَقُْنْمَس : :َلاقهّللا دبع ِنْي داش نَعَمْ ةمرْكع اَنْ : جون وبأ 2

 َلوُسَراَي :لاَتَك هدجْسَملا يفَوهَو 8 هللا لوُسَر لجو ىتأ : كلوب همام لس يع سا
 لا اعمل اقفل تك لاق« 0 هّللا

 يف دَمّسصلاُدْبَع لاهو : َلاَق ؛ ا ناسا لق «”فيسملا

 َلاَقَك : لاهل وُياَمملَأل (ةعبتي لجارلاو اقف يّ عَمتْفَرَصْناَف : هئيدَح

 يِبلاٌهلَلاَك :َلاَق "يلع همقأك ا دَح تْبصأ ين هلا لوس اي : لجلال

 مُكَءوضْولا «تنَسمحاَ كن نم جرت لبق اوت ذك لآ : 2
 ما مم ع اع عي ع

 -َكَبْدَوأ- َددَح َكئَرَفَْذَه هللا : َلاَق «ىلب :َلاَق ؟اًنعم تيلص

 مله :عجار](ةمركع هيف شد

2 2 

 . لجرلا هَعبتاو 8 يلا مم تْفَرصْاَف : هئيدَح يف دّمّصا دبع لاَ
 ريس لت

 رْهش ْنَع ءماَرهَي نب ديمَحْا دبع اَنئدَح ءرضُنلا وب اننَح- ضفضهكفو

 ماَكِلُجَراَنُيآ لاَ. ف هللا لوْ ةماَمأ وب ينكدَح «بتشْوَح نبا

 لأم هيَدَك نم هُشيطَخ تلتهب َلْسْغ مت «ةآلّصلا ديري هثوضو ىَِإ

 عَمهْيَْشَو هناّسل نم هعيطَح تلت كتساَوَ وُشْنَيَساَو َضَمْصُم اَذِإَ ,ةَرطق

 «ةرطق لأ حم هرصبو هعمس نم هيطَح تلهحَولَسَح اذ «ةرطق لوأ

 وه بل لك نم ملَس نيكل ىلإ هلجرو «نيقكرملا ىلإ هيدي لس اذ
 م هع همام م

 َمَكَرةالّصلا ىلإ ماده :لاق ّمأهئدكو موي هتك ٠ ؛ةكيطَخح لك نمو هل
 00 هلام هك
 ةقيدنل :عجارإاّملاَس لعق دعَف نإو :هَتِجَرَد اهب هّللا

 - ةلاَضق نبا ينعي - كرام انئدَح ءِرْضَنلا وب ا 1

 دعْفَت :قق هللا لوُسَرلاَف لاق. َةَماَمُأ يبأ نع ؛بلاَغوُبآ يئّئدَح
 - 28 لا ريم

 «َساّنلا َنوُبْكَي فحصلا مُهَعَم ؛ ءِدِجْنَسلا باي ىَلَع ةٌمجْا موي ةكلَمْلا

 1 :عجار][ ف حصلا تّيوطم ماَمْإلا جر جرخ اذإَ

  00ص 1١5145 0 2022 ١ يدم "يلهب مَآ يب

 ا رو اش ةمماس
 ؛تنج مامألا ورح دنيا نمل نبل هنأ اي : تلق

 . فُحّتملا يفتك نسم سل نككو « ىلب

 نع ءٍبْطَو نب هللا دبع اَننَدَح « فوُرْعَم نب نورا انئدَح- دةفضهكتت

 :َلاَق .؟

 ءٍمسََتلاِنَع «د يي نب يلع نع «ِرْخز نب هللا دبع ْنَع «بويأ نْب ىَبحَي

0003 20 
 لإ طق مآلسل لع ليربج ينءاَج م : لاَ .٠ هلوسة يع

 يي أ نأ تيشَح َدَقَل ؛ كاوسلاب يوم

 8 لاوس :َلاَق . ناتي نخيط يأ يطساولا دْعَس

 اًذِإَق «ءامّسلا نم (تيصلاو)(ةّبَحم ِحَمْلا ةَبَحَمْلا يه : ”كليِرَش لاق للامم نإ

 ُدَع هَّنلاَدإ : :ليربج يداَنيق ؛ انالكابحأ ين : ليربجل لاق ادْيَعَمَللاَدبَحأ

 هلي - :لاق ذك اكيرش ىرأ -هوبحأ انف بحي يني - ميج
 ب

 ضفنبأ يّنإ : َليربجل لاَ ابَع ضف اذإَو «ضْرألا يف ةَبحَمْلا
 ء معو

 ىَرأ :لاَق) موضعا نلف ضفبي مُر ليربج يدانيق : :لاَك ْضنْبأَت

 [؟ هده :عجارل(ضّرألا يف ضني 2 ِي ريف - :َلاَق دق اكيِرَش

 انآثأ ”يدرألا ميكح رب لع اندَح هللا دبع اَنْكلَح 717 ّ

 0 1 .(ح) كيرش
 هيه مق ع

 هدْغَسِنْبِهمَحُم نع «كليرَش اَنئدَح «ةبيش يبأ نب ركبويأ يئدَحَو

 . . يلا نَع «ةماَمَأ يبأ نع «ةييظ يبأ ع

 ل سم
 هللا دبع نبا ينعي - ناَبآ اًنكَدَح «يرلا دمحأ وب اح - فضفتلا

0 
 ءدجْسصْلا يف ليهو همام يبأ ىلع جد :َلاَق . ٍملْسوُب بأ اَنُكدَح «-

 َكنَع يسدَح ًالُجَرَدإ َةَماَمأ اياب : هَل تلقق ٠ « ىَّصَحْلا يف َلْمَقلا نفدَيو

 َلَسَقَف «ءوُضْولا عبس اضَوَت نم : لوي هللا لور تغمس :َتلُقَكْنأ

 «ةّضوُرْفَملا ة ةآلّصلا ىَلِإماَقَمُش هيد هسأر ىَلَع َمَسَصَو «هَهجوو هيدي
 هم مع عقر 2
 تعِمَسَو ؛هاَديِهيلَع تْضْبََو هل لإمام يلا كل يف رت

 [؟؟ هده :عجار] . وحن .

00 
 ناقل هّللاو : َناَق «ءوُس نم ُهَّسْفَل هبت دَحَو هاي هْيلإ ترظنو هاندا هَل

 ظما اس 3 دوم لك
 . هيصخأ آل ام اقف للاي مه

 يبأ نب َناَمْثَع نع ؛ يطساولا ديِزيْنْيدَمَحُم انئدَح - مس
7 

 لوس َلاَن لاك . َماَمَأ يب ْنَع ءِنَمْل دْبَح يبأ مسالا ٍنَع «ةكتاتلا

 رْثِإ يف نع (114/ هزت يبأ لاك رلص يد يال : : 8 هللا
 اساسا » م

 مو هوة سان
 الط رماد: يلا هللادْبعلَك

 ول - فرط شي :نوُراَم ني ان

 يبأْنَع؛ يرعشألا حلاَص يبأ ْنَع؛ ءنيصَحْلا يبأ ْنَع «- يلا ناس

 اًهنم مْؤَمْلا باَصْأ ام ؛ منهج نمريك محلا :َلاك ف يبل نَع ؛ َةَماَمأ

 [؟1014 :عجار[مّتَهَج نم هَظَح ناك



 0 راصناألا لنسم

 لص سا سيل لا

 ٌةَدئاز اًنكدَح : الق ديس وأو ركب يأ ب حي كدا فهنض

 ول لاَ هَماَمأ يبأ نَع «بتوَح نْب هش ْنَع «دوُجنلا بأ "نب مصاَعاَئدَح

 َتْددَح ام (رارم عستاآل : ديعّس وب لاَ) اس آل يلا نم همَسْسأ مل

 هيد هرصَو همس مما هدر امك لجل اًضْوَذِإ: ُلاَق ءهب

 [5094 عجمي
 دْيَع نب دَمَحُم ْنَح «ةَبعش اًنئدَح واذ نب ناَمْيلس انيلَح- 7”

 لوُسَراَي تلق :لاك .٠ َةَماَمَأ يبأ نَع ءرصُ اي حمس بوعي يبآ نبل

 وأ هل َلدع آل نإ موّصلاب يلع : لاق« ,ةلجلا يخي لمع ينْربْخَأ مّللا

 .هللثمآل : لاَ
 تاع ده ل

 اَنكدَح ماّمَه اَنتدَح : ةلاَك .ُناَّفَعَو دّمّصلا ٌدْبَع اند 77370“

 ْنَمل ىّبوُط :َلاَق .48 ِهّللا لوُسَردَأ «ةَماَمُأ يبأ ْنَع ءَنَمْأ ْنَع هدا

 7 6088: عجارإينري مو يبْنَمآ نمل - رارم عبس - ىتوطَو «ينآر
 .(حل الراب كح «قاحنسإبميهارإ اح 1“ ش

 هو
 نب ىَيحَي ان « كَراَبملاَنْباَوَ هّللا دبع اَنئَدَح : َلاَق . باََنَعَو

 يبأ نع ؛ ءٍمساقلا نع ؛َديزَي نب يلع نَع ءرْحَز نب هلا دبع نع «بوُبآ

 رم لوأ رطل نساَحَم ىلإ يل نم ام : لاق .٠ يبل نع مان
 همم "معامل سم سه عساولعلاد# ردع
 .اهتوالَح دجَيةداَبع هللا ثَدْحأ الإ هرصب ضغي مث

 سا سم عرب معو رب هرياصا دوق ل
 دبي يد «ٌرطم نب ركب انئدَح « ديعس نب ب نندَح- فضيات

 ْمَكَريةَّماَنُأ يبأْنَع؛ ءمساقلا نع ديزي نب يلَع ْنَع ِرْحَرْنْب هلا

 :عجارإ# هلوُسرو لجو رع هللاب ىلوأَوهَ ٍمالسلاباذبْنَم لاق. َثيدَحْلا

 ا

 هلام يَ هرمي نكي همَكَس سوبا اقنع
 همهم يمس

 يف َرْيَخلَو ّ 00 تاب ايل 56 5

 ا :عجار ]مارح ( نهنمتو «نهيف ةَراَجت

 ْنَع ءٍمصاَع ْنَع «ٌةدئاَز ان « ورع نب هيوم انئدَح- فهن

 ساري تشن ملال لاق. ةَماَمأ يبآ َّنَع «بّشنوَح نْبِرهَ

 همس نم منا بَمْكَرمأاَمكُلجَرلا اضوتاذإ لاَ «هبتّئَدَح ام رارم

 1 .عجارإيلجرَو و ميدي هرصِبو

 رار سرك
 نب ناس نع «دّيَزَنْبا ينيداَمَح اَنندَح سنوي انئدَح- فضيل

 ءاًضَوَت ف هللا لوُسَرنأ ؛ةَماَمأ يبأ نع ءٍبَشْوَح نب رهش نَع « ةعيبر

 2 جرريسو سا اساس هع
 2000 َلاَقَو ءهسأرب م اري حّسُمو ءائآلك نالت هيو ءانألكههْجَ لس

 (4 يلا لوك نمْوَأ «ةنمامأ يب بأ لوك نم يأ الف : داَمَح َلاَث) «سأرلا
 عادم

 ةفكفإ :عجارانيقوُملا ىلَعْحَسْسَي ف هللا لور ناكَو

 ءرْبَر نب ءلَعلا نب للاب انكدَح « ىَبَحَي نب دير اًنئلَح- ١8

 ىَلَع هلال وُسَريَرَخ : لوُقَيةَماَمْأابآ تغمس : :َلاك مساقلا يدَح

 اوُرمَحراَصنلَرَشْنَساَي: َلاَقك «مُهاَحلِض يب ءراَصنألاَ م ةَخيتَم

 راس
 لمآ هللا لوُسَراَي تقف : لاك ؛باتكل لاخر ٠

 اوررتْناَو اوُلَوُرَسَت : ف هّللا لور َلاَقك ؟نوُرِئاَيالَو نوري باتكلا

 َنوُنََحََي باتكلاَلْمأَذِإ هّللا لوُسَر اياَنَلْقَف : لاك «باتكلا لمآ اوُلَخَ

 َلْهَآاوُفلاَخَواوُلتاَو ونحت : قف يتلا لاَقَق : َلاَق «َنوُنعكيلو

 مهنا وُصْقَيباَككلا لهآ ءهّللا َلوُسَر اي : :اَنْلُقَ َلاَق «باتكلا

 . باّتكْلا نلهأا اوُصلاَخَو ْمُكَِناَتَع اوفو ملبس اوصف (؟"9/ ]يبل لامك :لاق ملبس نووي

 حبا كرا اب قاتسإ يلع ان 14١

 ْنَع ؛مساّقلا نَع «دَي نب يلع نَع ءِرْحَّ نب هَل دبع ْنَع «بوُيأ نبا
 0 لل لاَ . 8 يلا نَع همام يبأ

 وأ ةّميَِي ىلإ نَسْحأ ْنَمَو «"تاَنسَح هي هيلع ترم هر لعب هكآناك 1" ٠

 [مل :عجارإ يعبأ نير « نيه جلا يفرم انآتْنُك هلع مي

 هش لس ادع ع

 نب ناوفص اَنأَبْنَأ ٠ هللا دبع انآ «قاَسْسسِإ نب يلع اننَدَح- 5554

 هلك يف :ة يلا نَع :ةَماَمأ يبأْنَع رب نب هلل دع ْنَع ورع

 نم اند اَِإَق همر هيلي : لاق ٠ «ةُطرجَتَي د يدص ءام نم ىَق9َْ

 نم ري ىّتح هءاَمأ طك هبرش اذِإَو «هسأر ورك تمقَوَو ههجو يوش

 هع همك يمارس م ا ضصاش هاما
 هلا لوي مات مط اًممَحءاماولسو : لجو رع هللا لوي «هربد

 . «بارشلا سعب دب ةوجولا يوني لملاك ءامب ب اوُناَعي اوُيِغَتسَي إو

 - راَمَعوُبأ يكدَح .ةرعاوألا اح ريما وأ دَح- فشتح

 َلوُسَراَي: َلاَقَق ٠ لف هللا لوس ىَآالجَرأنأ ؟ةمَأ وب يدَح - دادس

 تبصَأ يْنإ : لإ لاَقَمُث هَ ضَرْعأَك يلع همقأ ا دَح هتّبصأ ين هلا

 ادَح تْبصَأ يّنإ ؛هّللا َلوُسَراَي : َلاَكمُث دْنَع ضَرْعأَف يلع همقأو ا دح

 : لاق ماك لف "يتلا مّلس ملك «ةآلصلا تّميقأَو ُهْنَع ضرع ؛ يلع مقا

 َنيح َتاَّضَوَتْلَه : َلاَقَق يلع همقاق ا دَح ْتّبَصَأ يّنإ ؛ هّللالوُسراَي

 :َلاَق ءمعت : :َلاق ؟اَنيلَص َنيحاَنَمَمتيَلَص لَه : َلاَقق مسن: :َلاَق ؟تْلْبْق

 01 :عجار]َكتَع اًمَع دق هللا َنِإَف َْبَمْنا

0 

 يلَع ينكدَح «ةَعاقر نب ناَحم انئدَح «ةّريُِمْلاوُبأانندَح 1143

 ف هللا لوُسَرنأ ؛ةَماَمأ يبأ ْنَع ؛ ءنَمْحرلا دْبَع يبأ مساق نَع هديب

 هَعَضَوَف ٠ مشب لْجرهءاَجَ؛ هلْ مس مقا رح ةدش يف يشي امي

 مك هللا وسر هيلع تلمح اَمملَعَتْول ف دّللا لوس َلاَقَف ٠ هلْعَن يف

 . 8 هللا لوس لَ تلمح مني

 يلع ينّدَح «ةَعاَقرْنْبناَحُم اَنئدَح «ةريقملا وب انئدَح ١14
 َناَك :َلاَق . َةَماَمُأ يبأ ْنَع « ء«نَمْحرلا دْبَع يبأ - مساّقلا نَع :ديزيبا

 اوُرصُقَأَف ؛ هلع ين وطي اوثاكو ء'سلاَج دجْسَمْلا يف ءاقف هللا لوس

 8 يلا مِهبلَع لقا ؛ إس لَم ىتك محن رك وأ ءاج ّىَبح دنع
 ىّلص اَّمَلَف لصف مق َلاَق «آل :َلاَق؟َمْوَيْلا تِّيَلَص لَه ءرْداَبآ اي :َلاَقَ

 رش نم [هللاب] ُوَعَت رد اَبأ اَي :َلاَقَق ٠ هَْلَع لبق ىَحّضلا تاَمكر عير

 :َلاَق ؟نيِطاَيَش سألك لَهَو «هّللا ياي : لاق ؛سْنْإلاَو نجلا نيطاّيش



 711146 ح

 لوقلا فرْخز ضب ىلإ مهضعب يحوي نجلاو سنإلا نيطاَيَش» محن
06 

 ؛ىلب : لاق ؟ةّججْلا زنك نم ةملك كلم آلأٌرئ اب اي: لاق مث «ارورغ

 ةل :ُتْلْتَق :لاك .ِهّللاب آلإ وق الو َلْوَح ال :لُق :َلاَق« َكءاَدف ُهَّللا ينلَعَج
 سس الا هب هسه سلا سس اس سس كت ع سر ينال عر ماكل مس سهم
 :لاَق ُنَمالَكْتاطْييْساَف ' يّنَعتكَسمْت : لاق هاب آلإ وقل َلوَح

 سا عسل ع
 ةَمْحَرهَللا كامب ,نائوأ ةدَبعَوةّيلهاَج َلْهأ انك اَنإ ؛ هللا ياي: تلق

 لقا َءاَشْنَم ٌعوُضْوَمريَخ : لاق ؟يه اًداَم ةآلّصلا تير ؛ َنيملاعْلل

 :َلاَق ؟َوُه اَذاَم ٌماَيصلا تيأرأ « هّللا ياي :تلُق :َلاَك .ٌركتسا َءاَشْنَمَو
 2000 5 وم هوو

 :َلاَق ؟[يهاام ةكدّصلا تيار هللا يبا اي :تلق :لاَق «ٌئرجم ضْرَف
 سا #ييس ام رع لس

 ةكاّصلا يق هللا ياي : :تلق :لاَق ٠ مْ هلو عام فاًمصأ
2 50000 

 مآ هّللا ناي: :تلُق :لاَك لق نم د هجو ءريقق ىلإ س : لاق ؟لَضفأ

 يسرا هَل (موُيقلاّيَحلاَوُهالإ لإ 9هَللا َلاَك ؟مظعأ يلعب

 َرقْعَو هَ كف نم : لاك لس ءانهشلا يآ هّللا ياي : :تلق :َلاَق

 انَمكاَمالْغأ : :لاق ؟لَضفأ باكرلا يأت « «هّللا يِئاَي : :تلُق :لاَق ُكْداَوَج

 لاك ؟لروأ ناك ءاينألا ياك ٠ هّللا يبني و هلق :َلاَق ٠ اهل َدْنع اهسقْنآَو

 يعن : لاق ؟متكداك يِبنوأ 00 :تلُق : :َلاَق « السلا هلع مدآ

 مما ع
 :ُهلَلاَكَمُت ءهحور [نم] هبف حت م هدي دلل ("/هائقلَح «مّلكم

 ةقام : لاق ؟ءاّيألاٌة دع ىّقَو مك ٠ هللا لوس اي : : تلق :َلاَق البق مَدآاَي

 050 رع ةَسَحَو ةئاماشتلا كلذ رم لسا ؛ الأ نورشعَو ةَعَرأَو فلأ

 .ًاريفغ

51-0 

 يلع ينئدَح «ةَعاكر نب نام انئدَح « ةريغمْا وب انئدَح- 2ظ2ظآظ'آظ6

 جرب ل هّلالوُسررَم : لاق. ةَماَمَأ يبأْنَع ؛ ءٍمساَقْلا نَع ”ديزي نبا
 ع 01 و و همس ل

 .ةّلجلا ذهل تيجو يأ ؛ اَذَه بجْوأ : :لاَقَف «دح دحأ هّللا وه لق» ارقي وهو

 يلع يبئاح ؛ةَعاقر نيام اح ريما وب ادَح ١ اضفنا

 نطل وتو - ل عوج يف اك

 لبق علام اوت «أنل هاي لاق «مدأ لم ىلع ٠
 هك ساس كه

 سابع نب

 يح اه انو« موش مثيل وأسهل

 دقات :لاَق . «ميلَح روث ُهَللاَو اْنَحهللا اَنَ ْمُكَل دنا رش

 انِيَتأَف :َلاَق ف ي ىَلع هللا لنآ ّنبح لذا انيِعَلاَو «هتلآسَم نم اريثك (دهِرك

 درا ةَيشاَحأتيآَر ىّنَح : لاق . هب مَكَعاَف : :لاك «ءادرب هانوضََفايِاَرع

 هللا :لاَق٠ اللف يلا لس : هكا مث لاك « ميلا هبجاَح نم ٌةَجراَخ

 ايف اماَنمَّعَتدكو «فحاَصُملا انرهظأ َنْييو نم ملعلا عقرب فيك ؛ للابن

 ْسَلَع ْدكَوهَسأَر فيلا عكر : لاَ ءاَنَمَدَخَواراَرْكَواًنءاسن اهاَمّلََو
 هيه ةهراق دم
 دويل هذه :كلمأ كّنلكك يأ : :َلاَقَق :َلاَق . بّتعَقْلا نمد ةرمح ههجو

 امم فَرَسِ اكلت وُحِبميْم ُفحاّصَمْلاُ مهرهظأ َنيَ ىَراَصُنلاَ

 تلك ُكمكَمَح ب َبَمدْينأ ملعلا باَمدَنمَنإَو لأ مهمين هب مُهنماَج

 .رآرم
 مسا

 ص ١548 75/) يَدّملايلهاَبا ةَماَمأ يبأ ثيدَح

 يلع ينئدَح «ةَعاَقرنْب ناعم اندَح ؛ةريغُملاوُبأ اندَح-1/
 يف ا هللا لور ََم انجرح :لاَق ةَماَمَأ يبأ نع « مساٌقلا نع «ديزين با

 صار كه عع
 َثَدَحَف : لاَق ءءاَم نم ءيش هيف راقب لَجَرَرَمَف : لاَق «هايآرس نم ةّيرس

 مام

 نم هلو انبي 0

 يع اق 020
 تروم ينإ ؛ هللا ياي لاق 0-0 قفا مكون ٠ يلا ل

 ىَلنآو هيف مهيأ ذاب يس يئكدحف باو ءاملا نم يشوف يف را
 هدر

 ؛ةُيئارصٌلاب الو ةيدوهيلاب تب مل يّنإ ف يبا لَ : لاق ادا نم
 2000 اب يثككر

 ةَحْوَر وأ «ةَودّقل هدي دَمَحَم سْفَن يذلا « ةّحمّسلا ةيفينَحلاب تحب

 ْنمرْيَخ فصلا يف ْمُكدَحأ مام ءاهيف امو ايلا مريخ هللا ليس يف

 .ةئس نيس هنآلص

 يلع ينئدَح «ةَعاقرنْبناَعم انئدَح «ةريخُمْا بأ اندَح 1-0 0
200 

 ياس يد نَا - مسالم ل ل دمت نبا

 ؛ بت يف كلارك دلتا جست لك“ قط رم

 لَم :لاَقك ؛ شا لاَ“ مايا رئيت دك
 هل سلس( ع با عش د 0

 ناَبْدعيل اَمهّنِإ : َلاَق بآلُشَو نام ؛ ءهللايِبناَي : اوُناَك ؟مْوَيلا انهاَه مش
 مع

 اَمُمْدَحَأ اَمأ : لاق ؟كاد 5 مف هللا لور اي: اوُناَق ءاَمهْيربَق يف ناَتتفيو نألا
 هسا ميلا م هت
 ٌةَديِرَج َذَخأَو ءةّميّنلاب يِشْمَيَناَكَفرَخآلا مَ «لوبلا نمهتْيال ناك

 :لاق ؟تلعَ مو هللا باي : اوُناَك ءنيَربقلا ىلع العجم ؛ اًهَعَسَك هبط

 ةلاسيغ : :لاَق ؟هللا امهبَذَعُي ىتم ىتَحَو ءهللا ياي: اوُناَق 90 :٠

 ْمكِمَسَل ثيدَحلا يف ْمُكيْرَتْوأ مكوك ْرمتالوكو : َلاَق هللا الإ هْمَلعَي
 .(751//)ممْسأ م

 يلع ينّئدَح «ةَعاقر نيام انئدَح ةريغملا وب اندَح- 0

 ىلإ اًنْسلَج :َلاَق . ةَماَم يبأ ْنَع ءِنَمَحرلا دبع يبأ مساّقلا نَع « ديزي

 «ءاكبلاَركأَك ص انو يبل دعس ىكبأ فرو ائركذك اق هللا لومسر
 درك !؟َتْوَصْلا ىّنمتَت يدذعأ د مس اي : 88 يبل لاَ اتم يتيلاي :لاَقق :لاَقَق

 رم لاط امك نجل تفلح تنك ند عساي: :َلاَق م «تأرم ثآلك كلذ
 فة سل سل كلا مال

 . كلكريَخ وهف ٠ َكلَمَع م َنُسَحّوأ

 اَمكَح « شايع نب ليِعاَمْسإ اَمكَح «ةّريمُملاوُبأ انكدَح 176
 د

 :لوقي . . يلهابلا هَماَمأ يآ تْعمَس : لاك. ينالوّخلا مْ نب ليبْحَرش

 ْدَك هللا : عادوا ةّجَح َماَح هنيبطُخ يف : لوفي هلا لور تشم

 رهاَعْللَو شارفلل“ ُدلَوْلاَو ءثراول ةّيصَو الف ُهََّح وَ يذلُك ىَطْعأ
 ِريَغ ىّلِإ ىلا وأ «هييأ ريح ىلإ ىَعدا نَمَو هللا ىلع ْمُهباَسحَورَجَحْلا

 لإ ابن ايش ةارسْلا قمل « مالا موي ىلإ ميلا هلل هن هيَ هيلا

 ءاَنلاَوُمأ لَّضْفأ كلذ : لاق ؟ماَمّطلا الو «هّلا لوُسَر اي : ليقف ٠ ءاًهجْوَر نإ
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 َنيدلاو ءٌةدوُدرَم ةَحْنمْلاَو ةاَدَوُم ةَيراَعْلا : ف هلل لورا َلاَق

 .مواعمَلاَو "يضم
 اَنَدَح «نيعمْنب ىَحَي يتدَح ؛[ِّذلا ندع اًنَكدَحِإ- اف نلل

 ميعّرلا : : يّبلا نَع همام يبأ نَع «َليِيَحَرش ْنَع « شايع نب ليعامسإ
 .مراَغ

 ٍرماَع َنْبمْيلَس اَنئدَح «ز ٌريِرَح اَننَدَح «ةريغملا وب انئدَح- ففتح

 لأ (نماللضْفَيناَك ام : :لوُقي يلهابلا همام أ تغمس : لاق. يرئابَحْلا

 اب :عجاراريعتشلا بخ ف هللا لوُسَر تي

 دبع اًنئَدَح «ناَمْثَع نب « [َريِرَح اًنندَح] « ةريغملا وبأ اندَح- فضاننو

 ا يس
 لوُسَر يل لاَ :لوُيَماَمأ أ تغمس : :لاَق . (يمّرضَحْاَةَرَسْيم ني نَمْحرلا

 دال لمس حاز للاب لا نلَخْدَيَل : :88 هللا

 :َلاَك . .رضُم نم هيب راَمْنإ: :لئاق لاق هَرَضُمَو ير ءِنيحْلا دحأ

 ["؟0ده :عجار[ل وأ ام لوُتأ

١ 

 رب مر كاس رع الر
 دايز نب دمحم اَنئدَح «ةيقَانئدَح « حرش نب

 ماع
 ا ا

 يصوي 48 هّللا لوسَر تْعِمَس :لوُشَي ةَمامأ اَبأ تعمم :لاَق . يناهلألا

 ا 1 .ةقروبسهَنأتننظ ىّتَح «راجلاب

 ينّئدَح دايز ْنْب دمحم انئدَح يق انندَح ويح انئدَح- ففانن

 يناربحْلا دشار وُ

 هيك يل يلين منينمؤُمْلا نم همم يآ اي يب لاق اق لال ونس

 يدّيَدَخَأ :لاَق . يلهابلا ةَماَمأ وب يدّيدَحأ : لاق .

 ديزي نع ؛ شايع نب ليعامسإ اَنئدَح «ناَميلا بآن فطحل

 ام“: :لاَهنأ 8 يلا نَ «ةماَمأ يبأ نَ ءِرماَع ِنْبناَمَقُلْنَع «كلاَم نبا

 َمْوَيالوُلَْملَجَورَع هللا ىلآ آلإ كلذ َقْوَق ام رم يلي جر نم
 هم ا ءرعصم عزوز دم عش عد" قلم رع سرك
 اًهْطَسْوأَو ههَملَم هنو ؛ُهُسْنِإ هقبوأ وأ ؛هربْهّكَ « هقع ىلإ هدي ةَمايِقْلا

 .ةَماقلاموييّزخ اًهرخأآو :ٌةَماَذَت

 هو هلو
 ُرماَح ينكح منين يرسلا انئدَح «ةريغملا وب اندَح- فضح

 ةّسيلَو ىلإ انيعد : لاَ . ةَنامأ يبأْنَع «َناََْمِنبدلاَخ ّْنَع «بيشَجُنْبا

 و سدو
 اذه يماَقمْموُتأ تس يّنِإاَمأ : لقا اَنْطلا نم عشه اًنعم وهو

 اكرام اّيط ريتك هلل ُدْمَسْلا لاَك . ماَمَّطلا نم عش اذإ 9 يتلا ناك ٠ اًيطَخ

 اةفييفت :عجارمنَع ىَنعسُم الو يفكم ريغ ؛ هيف

 يبأ َنَع « شايع نب ليِعاَمْسِإ اًنكَدَح ءناَمْيْلاوُبأ اَنْئلَح-4

 3 يبحر دبع نب بسيح ْنَع ؛- مير يبأ نبا ينعي - هلل دبع نْيِرْكَب

 انا مانا وبأن داو مل ىقلاق « ديزني دلاَخ ىلع لحم همام ا

 ءًالَجَر ملكي دلاَخَو «طاَمسلاَرخآَم لب تح ىَرَهَفْلا يشي سنت «ريرح

 لق اس سس مرسم يم

 َلاَق 6و اهّأ أ تن ام يخأ اي : : هل لاق 0
 هول كم 2 000

 اقل هلالي سان شمسنا «ةئنأ ناب“ دلاَخ هَل

 ,(8"5/©) يَدّصلا'يلهابلا مام يبأ ثي

 يناله 9و لوس نا ضمتساع ءاط 7 00 0

 لس مل اوبس ليف هل

 دَمَحُم نع ؛ شايع نب ليعاَمسإ اننَدَح ءناَميلاوبأ تتح 770

 نأ َجَوَرَع ير ينَدعَو : َلاَق . اقف يللا نَع 7 «َةماَمُأ يبأ نَع ءداّيز نْب

 فلأ لك َعّم ؛ِباَدَعآلَو باّسح ري الآن وُعبس يأ نم نجلا لحي

 هك سهل تم 7 ب مع

 .لجوَرَع ير تايتح نم تاَيقَح ثآلَكو لأنو

 ام ادوال ماا عا
 ىَيحَي نع ؛ شايع نب ليعاَمسإ انمدَح ءناَميْلاوُباننَدَح- فضلا

 ِنَع َةَماَمُ يبأ نع 2 نَمْح را ديَع يبأ مسالا نَع «(يراّمّذلا ثراَحْلا) نْب

 جاَحْلا رج هلاك رهط وهو ةيوكم ةالص ىلإ ىَشم نم َلاَق ٠ .قف يللا

 ةلَصَو ءِرمَتُمْلا جاك هلاك ىَحلا ةَحْبسس ىلإ ىَشَمَْمو «ٍمِّصْلا
 مق مدع

 000 :عجارَ يلح يف "باك مهيب ل ةآلّص ِْذإ ىَلَع

 يف داّهجْلا نم دِجاَسَمْلا هذه ىلإ حاَوَرلاَو ودعا :ةَماَأ يآ لاكو

 .هّللا ليبَس

 نع ملنس (نزديلولا انثدَح هُو دْبَع يدي ١

 ْنّسَع هَماَمأ يبأ نع ؛ ,مساّقلا نَع ديزي : يلع نع ؛ ةكئاتلا يبأ نب اَنْ

 ٌدوُع هديب «لآلاب هبناَج ىلإو «ةّيورتلا موي ىنم ىلإ ح زر 8 هللا لوُسَر ىآر

 . 8 هللا لوُسَر هبالظب «بوث هيَ

 ْنَع؛ « سيت نب رْكَبانْتدَح مسالا (زبلمشاَمانندَح- فشحت

 هّللا لوسَر لاق :َلاَق . ةَماَمأ يبأ نع «ةاطرأ نبدي نع ٍميلَس يبأ نب يَ

 قوق ُرديكَربلَنإَ 0 ا ”

 مم هم
 جرح الكب ىلاتت هلا ىلإ بام« هال يف ماما أر

 .- نارا يي -* هلم

 نب يلع اَنئدَح «َرمْلا انئدَح مسالا نب مشاه اندَح- افسكنو ّْ

 هّللاٌلوَسَر َلاَق : َلاَق ٠ ةَماَمأ يِبأ نع ؛ «ِنَمْحَرلا دبع يبأ مسالا نَع ديزي

 لَجَورَع ير يترَمآَو «ئيملاَعْلل ىَدسَو نيم هَمحَر يتعب هللا : 5-5

 َفلَحَو «ةّيهَجَلارْمآَو «بتصلاَو نائوألاو ريماَرَمْلاَو فزاَعُمْلا وحمب

 سا عمر سكك كش دهم عع
 نم هيف آلإ رمح نم عرج يديبع نمد ريل هزعبلَجورَع يي

 ًاريغص |. بص اًهيقْسيَألَو ادعم وأ هَل اروُْعَم ةمايقلا موي اهم ديدّصلا

 امم وأ :٠ هل روم مالا مْوَياهلم ديدصلا ٌمُهيسآلإ املس ًقيعَص

 لحَيألو ةئاقلا موي فلا ضايح مهل يحسم هيل

 - ماَرَح نهنمَتَو «نهيفةَراَجتآلَو ؛ نُمْميِلعَتآلَو ءنمْواَرْسَآلَو ؛ ًنهعبي

 , ماما عجابإ تاير ينعي

 . ل

 فالوب ب نتا رع ,- ةوطجاتا لس بأ

 لاق“ قف يلا ىَلإهُكَيةَماَمأي بأ ْنَع هكدَح الإ هسلعأ آل «يِنّرَمْلا
 ررةنتو دع ع2 عارف
 ىَّنَح ؛ مكيف نورتي «مهميطاَرَخ ىَلَع َساّنلا مسن « ةبادلا جرخت



 دئألا د للا حج 007

 ورمسم ٠ ضيع ىلا هس را ءلم ل
 دَّحأ نم هتيرتسشا : 0006-00 شا نم : لوي ريعبلا لجّرلا يرتشي

 .َنيمْطَحُسلا

 نيمو مكيف دورمعيإلمُت : - دَّمَحُم نبا ينعي - سنوي لاو

 . همكم :لاَك

 نبا ينعي ؛هّللاٌدْبَع اَنآَبآ «َقاَحْسسإْنْب يلع اَنندَح- فأل

 « ديزي نب يلع نع «رحَر نب هللا دي نع «بويأ نب ب ىيحي اًنأبْنأ كّرابمْلا

 ٍضيِرَمْلادئاَغ : :8 هّللا لوس لاق. :َلاَك ٠ َةَماَمُأ يبأ نع« «مسلاِنَع

 ذَكَم : َلاَقَمُت «هكرو ىَلَح هدي هلل [لوُسر عَضَوَو ةَمْرلا يفض وحي

 كوع عي هل
 .ُةَمْحرلا هنرمَغ دنع سّلَج اذإو ءاَربَدسو ًالبقم

 لم ع رت
 ناس َْنَع ءدْيَز نب داَمَح انآ «َقاَحْسِإ نب ىَبحَي انندَح- ملكك

 88 يلا نآ ؛ةَماَمأ يبأ ْنَع ء- بوح نبا ينعي - رهش نع ؛ «ةَعيَر نبأ

 حسنيناكو جو َلَسَعَو ءانألك قش َقّشْنتَماَو ؛انالكضَمضَمَف ؛ ضو

 َناَكَو «ةدحاَو ةرَمُهَسَأَر حسي يبل ناَكَو : لاَق « « نيعلا نم نيقاعلا

 .(؟ة/ه)وومح :عجار] سرا نم نامألا :لوقي

 ْنَع ٌروُصُنم انكدَح «يئاّكبلا هّللا دبع ْنْبداَيزانندَح- 1

 همم ك8 هللا َلوُسَرةَرْما تءاَج : لاق ٠ ةَماَمُأ يبأ نع ؛ دْعَجْلا يبأ نب ملاَس

 :َلاَقَمُث ؛ ءاًماطعأ الإ ائيشإ ذويه اَمَق ”لماَح يه ءاَهَل ناب

 جراج لحث يج انا ىلإ تايجر تاذلاو تلمح

 اةفيلشا

 000 ماياسا كاسل هرب هلع سيكل
 نبدمحم :آلاَق . 1 .ةيشودَعحس نب نيح الح 514

 مد ع هاش

 لص ع رق رم
 . قالَ ناجع ناَيمْلاَو ماَنْناَو الاس ناتي 'يعلاوأ ءاَيحْلا

 هعاسو واورت ساس درت ل
 0 انددحلا

 هدا مرمر
 13 ”رلاجذو نيتك لص ويسب * لركوب ع

 ةنهم :عجار]4َنوُرفاَكْلا اهي اي لثؤَو «تلزْل اذإ»

 ميم َنْب ناوُْفَص تحمس : لاق . ضايع نب سّن انندَح- 2 1
8 

 ءانبصُت دق ءارورَح سوو ىآرق «قشَمد يهاب همام وأ لحد : لوشي

 ؛هاَمّسلا ل ظ تحن ىَلْرَش ث - اًنآلك - ءراَثلا بآلك ءراّذلا بلك : َلاَقَق
 00-200 هم ع هل ها
 يدنا انه ما ايي: َلاَقَق ؛ لُجر ماتَ ١ ىَكبمُش ءاوُلتق نم لك رح

 ْنَع اَدَهلوُفأ ف بك يِرَجل اذ يّنِإ : لاق ؟هتعمس مأ «كيأَر نم لوقت

 :َلاق ؟ككيياَمَف : :لاق ؛نيئرمآلو ؛ةرمَرْيَغ عمك لاق !؟يأَر

 . ايش مهيد اونو اوك يلا اوم ٠ ,مآلسألا نم مهجور يكبأ

 نب روك ْنَع «كرابملا نبا ائدَح ءديعس نب ماسه انئدَح- قىهنفأ

 َلاَقَق ىّلصقدِجَْسْلاَلُجَرَلَخَ َلاَق ٠ كلام يبأ نب ديلولا نَع ديزي
 لُجَرَماَقَق :َلاَق .ُهَحَم َيْلَصِيِف اَذَه ىلَع قَدَصَتَي لجَرآلأ : 48 هلل لوس يشم امم م رشم سال ب ا

 .ةَعاَمَج ِناَذَه : هللا لور لاهم ىلَ

 0 رآدلا دنه دئه يبأ ثيدَح

 نب ىَيَحَي نع رح كراس ديس ماها ف هدف

 يبأْنَع ؛ ءٍمساَّقْلا نَع «ديِزَي نب يلع نَع ءرخَز نبل يع ْنَع بوي

 00 عجارَعاَمَج ناَذَه : َلاَكَو بوح .. . يلا نع مام

 ءانئدح ٍحلاَص نب ْنَسَحْلا : :لاَق ءرماَع نب دوسأ انئدَح- 717

 ءٍمساَقْلا نَع « ديزي نب يلع نع رح نب هلل يع ْنَع بَلَهمْلا يبأ ْنَع

 َرع هّللاب ىلوأ وه ٍمالّسلاب ادَبْنَم : َلاَك . ف يللا نَع مال يب نع

 هلك مل

 اةفيللل :عجارإفف هلوسريو لجو
 رم ماو

 نبا اَنآَبنأ كَراَسْلا نبا انْنَدَح «َقاَحْسإ نب ىَبحَياندَح- 5

 :لاَق . يلهب مام يبأ نع هئدَح ْنَمَع ناَرمع يبأ نب دلاَخ نع ؛ :ةَعيِهَل

 توما دعب مروج مِهْبَلَع يرجي :لوُشي اق هللا ل وسر تمس

 امهيَلَع يِرْجَيهْرجاَف سلع مّلَعلُجَرَو هللا ليس يف اطبارم تامل
0000 

 لجرو هبل ترجم هيلع يرجي اها ةكدَص ىرجأل جرو «هب ل مَع

 [53:9 :نظئاإهَل وعدي اح احلاص ادكو َكَرَت

 يبأ سب دلاَخ نع ؛ ةميهل نبا انَْدَح نَسَح اَنئدَحَ- 57
200 

 َنَمَو : :لاَهّنأ الإ هَ دق . . .4 هللا لوُسَر ْنَع هٌدَماَمأ يبأ ْنَع «ًناَرمع

 [5:.: :عجارملع ملم هَل يرجأ مع مَع

 يسدَح ؛هدَّي طَّخِب يبأ باّتك يف تدَجَو م7

 نب ىَبحَي :ةمساو - (ينايسلا) نع رص اَنئدَح يللا رقْعَج ني يدهم
 لاك :َلاَق .هَماَمُأ يبأ نع ؛ يمّرضحلا هلل دْبَع نْب وِرْمَع نَع ؛ -وِرْمَع يبأ

 مُهْودَعَ ؛نيرهاظ لا ىَلَع يأ نم ةقئاط لَم قف هنا لوُسر

 م ْمُهأَي تح ,اوآل نم ْمُهاَصأ امل :مُهَفلَخ م مُهَرْضي ال ؛نيرهاَت

 ءسدُقا تيب لاق ؟مه َنْيآو ؛هللالوُسَر اَي :اوُلاَق َكلَدَك مهو هللا

 . سدُقلا تيب فاَنْكأَو

 نظأو) هدب ّطَخب يبأ باتك يف َتدَجَو 07
 « ىَسوُمْبمَكَحْلا اَندَح .( (مّكَحْلا نم انآ ُهَتَعمَس دق ينَأ

 هللا دبع نع ٠ «يناتكلا ديزي نب حرطُم (نع) « شايع نْب ليعاَمْسإ انندَح

 نأ ؟ةَماَمأ يبأ ْنَع ,مساّقلا ْنَع «ديزي نْب يلع نع ءرْحَز 2( /8)ِني
 هع
 ليبَس يف طاطسُم لظ : لاك ؟لّضْأ ةكدصلا يأ 8 هلل َلوُسَر آس الج

 1 .هللا ليبسس يف ٍلْحَفةقوْرط أ « هللا ليبَس يف مداح ةَملخ وأ ء هللا

 . هنع ىلاعت هللا يضر يلهابلا ةمامأ يبأ ثيدح رخآ

© 
 اًنكدَح ءديزي نب هللا دبع ءيِرقمْلا نَمْحرلا دّبعوبأ انئدَح - ةقضهنكل

 و 7-0 و

 «يرادلا دنهوُبأ يِندَح : لوُقي الوحم عِمَسهَّنأ ءرْخّص وُبأ انندَح ويح

 هب ىَلاَمَتهَّلا ىأر ةعْسسَو ءاَير ماقام : لوي للا لوس عمن



 وي باحصأ نم ٍلجر ثيدح 0

 م عال هو مادو

 نع 8مل باتنما نم لج هيلع رج ننوتشل

 8 ينمي - ةَطوُملا هكا انكم اَهبَذإَو «ماّشلا مكي ميس عبس لاك .

 [قارلتم ٠ عجارامحآلمْلا يف يي نمل لانمي نم - قَد

 2 ٠.2 8. يقوم -

 يدعسلا نب هللا ديع ثيدح

 :و_
 ْنَع ةَرْمَج نب ىّيحَيانئدَح «ىسيع نب قاَحْسإ انئدَح - 0 لا

 نم ٍلْجَر - يدا نيه دبع ْنَح يي نبا ينكدَح يناس ءاطَع

 اوُناَك ؛ هبات نم سان يف اف يلا ىلع َمدكهأ - بح نْب كلام يب

 « مهتجاح مهل ىَضَقَف : «ٍمْوَقْلاَركصأناكو «لْخدَتمُت ءاَنلاَحر اظقَحا : ٌّ

 تنضَقْلأ يِئدَحُت يتجاَح : َلاَق ؟َكَتَجاَح :لاَقَف «لَخَدَف لخْذا : هَ اَوُناَق مث

 امٌةرْجهلا مقتل مهجئاوَح نم ٌريَخ َكتَجاَح : 88: يِبلا لاَ ؟ةَرجهْلا

 .ودَعْلا لتوُ

 هاش دعم يه عفر كالا
 «دوعسُم يبأ ْنَع ؛ٌةبعش انندَح ءِرَمعَج نب محم انئدَح - هيف

 َوُهَو ف يَبلا تممَساَهَنأ رمل ين مزوُجَعْنَع ؛ ليلّسلا يبأ ْنَع
 يلوا :هنم تظفَحُ : :(تلاق)؛ تيا ىلإ ههْجَوَو « سأَنلاب يلي

 [ا5تا/“ :عجارإ . يلْهَجَ ياَياَطَخ

 راصنألا نم ةارما ثيدح

 و تاس ع د ل
 اَنكَدَح دلت بإن ماننم نكس اك ةيسقدح

 نع بْنَ نب هلا دبع ِنْب ومع نع هكلَح نَمَع «هّللا دّيَع نب كلاَحَّضلا

 سا ل ل راش يعش
 ينب يف ُهباَحْصأ هعمو ف هللا لور اًنءاج اتَلاَ انآ تاياَبمْلا نم 6رَما)

 اءوُضَو هيل انيك مك ؛هباَحْصأُهَمَمو لكَ اًناَمَط هْبِإ اَيَعَك ملم

 ؟اَاَطَحْلا تاَرشكمب مُكربخأ الأ َلاَقَق .٠ هباَحصأ ىلع َلَبْقآَمُك ءاضوتق

 ىَلِإاَطْحْاةَرْثَكَو ءهراكملا ىَلَع ءوُصولا ءاَبْسإ :َلاق .ىل :اوُاَق
 .ةآلّصلا َدْعَب ةالّصلا ٌراَظنْناَو ءدجاّسَمْلا

 ه مس ما ةدو

 ِهّمأ نع ءصوخألا ٍنْب وِرْمَع نب َناَمْيَلَس ثيدح

 يبأ نب ديزي نع ةبعش اًنئدح «ِرَضْعَج نب دَمَحُم اندَح - 1118

 يبا تدهْشاَهنأ ؛هّمأْنَع « صوخألا نب وِرْسَع نب املس َْع «دايز

 هلأ اوُنُتقَم ال ”رماَثلا هيأ اي : لاَقَف «نوُسْوَي رماتلاَو «ةّبقعلا ةَرَمَج دنع 1

 :عجارفدَخْلا ىّصَح لْثمب تاّرَمَجْلا وأ ةَرْمَجْلا اوُمْراَو مكن اوُكلهت
 [علكلموم

 نفل يلا باَحْصأ نم جرش يدَح

010 0 5 5-5 00 

 . ةيابسلا هعبصإ فّرطب ُةَبعش راَشأَو

 8 يِبّتلل ةراج ةأرما ثيدَح

 - ادعس انئدَح - ءيرقمْا يني - ِنَمْحرلا دْيَعوُبأانَدَح- فشلت

 دبع نَع ؛ «يناَساَرخّلا (111/8) ىسيع وبأ يدَح - ّبوُيأ يبأ نبا ينعي

 هللا لور عَمْسَت تناك انآ ؛ 8 يبللةَراَج ينكدَح : لاَ . مسالا نيل

 نمو «ِربَقْلا باَدَع نم كلب دوُعأ ين مُهَلل :رجَتلا عولط َدْنع لوُتي
 هيفا م
 .ربقلا ةنتف

 ؟ناَسْنِإ اَمِهََمَج ْنِإَتْيآرأ : هللا دبتل أحلك : ىسيعوب بأ لاك

 اقام هللا لور لاَ :لاَقَق

 2 6 4 هم 2 هه ع -

 همع (وأ) .هيبأ نع ءيدعسلا ثيدح

 :فلَخ امدح -606

 8 هّللا لور دَسْفمَر : :لاَق . همَعْوأ «هيبأ نع ؛ «يدنّسلا نَع «يرْيرجْلا

 اسمو ام سس
 هّللاَناَحْبَس : :لوَُياَمَردَق هدوُجُسَو هعوُك يف ثكْسَيناَك « هتآلص يف

 ديعَس نع ٌدلاَخ اَنكدَح ءديلولا نب

 كلك دْنَحِبَو

| 2 

 ه5 يِبّنلا ٍجاَوْرَأ تي

 ءءاّنكبْلا ىَيحيْنَع (رَقدَج وب اكدَح ءرضْنلا وب انندَح - ؟كم1خك

 (رطمتسا هن يتئدَحَف « يبل جاوزأل عوصأ "تنك : لاق . . عفار يبأ نَع

 ْنَمَق ءنَْوب انذَو ؛ةضفلاب ة ضفلاَو «بّهنلابْب لا : : لوي ف هللا لوُسَر

 . ىترأ دق درسا وأ دا

 يمال يب 7

 ةأرما ثيدح
0 

 هع م اع

 نورا ْمُكنَوءادَعآل كراش َلاَقَ « برة مب

 «نوُيعلا راَحص ؛هوجولا ضاّرع ٠ جوجو جوجأي يني ىّح اودع نوُتاَ
 هم مور رد رار

 ُداَجَمْلا مُهَمَوُجَو ناك نولي بَدَح لُك نم فاعلا (بهص)

 . ةكرطملا

 هسا سيق سا

 ةَملَس نب عفار اندَح « ثراولا دّبَع نب دّمصلا دبع انندَح - -754

 اَمّنأ ؛هيبأ م هندَج ْنَع؛ ؛ يعّجشألا دايز نب جَرشَح يكد «يعجشألا

 «ةوُلسن تس سدس ريح ةاَرَ يف 8 هللا لور عمت جرح : َْتلاَق



 0 ام سعت

 َح 525549 ١1

 مايو ؟نُكجّرْخأ ام :َلاَقَ ءانيِإَلَسْرأَ «ءاّسن ُهَعَمانآ 88 هّللا لوُسَر مَ

 مو «قيوسلا سأل يمول وناجح : : انتَ ؟ جرح م

 َنِمَق :لاق٠ ؛هّللا ليس يف هب نيمو ءَرعّشلا َلْعَو «ىحرتجْلا هب يواَدُ

 ل

 والا اهسك نه ان يخي هلال «َنْفرَصْناَ

 اةففلف

 .ارمث :تَلاَق . نك َجَرْحأ امُهدَج اي :تلق

 200 207 5 53 ل 9
 8 ىبنلا باحصأ ضعب ثيدح

 «ناَرْمعوبأ امدح ءُناََأ انئدَح ءدّمصلا دِبَع اًنئدَح --484

 نَع «- ارْبَخ هيلع ىو جون ىلع لاَ ناكو - هللا دبع نري انندَح

 َسْيِلراَجِإ ىلع منَْم : :َلاَق هنأ . 8و يِْبلا نَع 4 'يّبلا باَحْصأ ٍضْنَي

 دق كرا اًذِإَرحَبلا بكر سَ ةمثلا مَرْيَمَ

 اةقلحفأ :عجارإةمدلا هْنم تَرَ

 8 يِبثلا ٍجاَوْرَأ ضْعَب ثيدح

6. 
 همم اص سا يه همر سرت

 ُدحْلا اَنكدَح ةَناوَع وب انئدَح : ةلاَق َناَفَعَو جْيرس اَنثدَح -

 نع هتأرما نع ءدلاَخ نب ديم نع (رحْلا نَع : جرس لاَث) حاصلا نبا

 .ةببحْلا يذ مست موُصَي اق هَللالوُسَرااَك :ًتلاَك . قف يلا جاوز ٍضْعَب

 والقال تلال ٠٠ :رظنا]رهش لك نم مي ةنالئو ؛ةاروُشاَع موي

 .(1837//©) نيسِمَحَو رهشلا نم م نيا لوأ : نافع َلاَق

 يبأ نْب ىَيْحُيْنَع 530 .قاكرلادن اح 1١

 َعَماَك : لاق .مَلَح نم لج ينئدَح : لاق ٠ ينابعشلا ٍماَمَه يبأ نع « ءريثك

 هانم عمو ةليكتاذ فكر وُ ةوخ يفاقق هلا لوس

 دكوُنمْلاب ينمو «مورلاو سرا ريك ب لاين لإ لاَ

 هللا لاَم نم نوُدْحأَي وني ُمنلاآلإَك لَم

 0-3 هللا ليس يف نري

 يت

 ٍلجَر ثيدح

 بأ ولسان« اح «مصاغ العا - دفضفحت

 ْنممئاَح يلع اقف'ِبلا لحل: َلاَق ٠ همْوُق نم ٍلجَر نع ؛ ءدْعَجْلا

 رَحَف :لاَق . هحَّرْطا : َلاَكو ؛ ينك اهب برص درج دَحاَف ءبَمُد

 لق تلق : ذاق َلاَقَق 0

 1١560١ ص 0/0 اف يلا باَحْصأ ٍضْنَيْتيِدَح_

 0 ىنرملا لفغم نب هللادبع ثيدح

0 
 :لاَق ٠ بئاّسلا نب ءاَطَع ْنَع ؛ «ٍمصاَع نب يلع انْئدَح - ةفسكلت

 هَرَمْع دلو نم ناش َلَخَدُ ' يزل لق ينل دن دا
 سل سس سس

 ٌةالّصلا ءذَهاَم: :لاَقَق ٠ اَُهاَعَدَق َمهْيَلإ َلَسْراَك هرّصَصْلا َدْعَي نيتمْكَر اًيلصَق

 هللا يضر ةَشئاَح اًميكَدَح : لاق !؟اهّلع ىَهَياَمُكوُبآ ناك كو اًهاَمميلَص يلا
 8-0 سل عا

 . ايش اَمهْلَح دري مَلَو تس سَ 5 ءاَهَدْنع اًمُآلَص 8 يِلانأ : اًهْنَع ىَلاَعَت

  لجر ثيدح

 دَّمَحُم نع ٠ ٍحييلَمْلاوباَنئدَح «دَّمَحُم نب نيسح اًندَح - فضحت

 لجل ارئاز جرحه بح دج اكو «هدَج ْنَع «هيبأ نع ءدلاَخ نبا

 هس ل ل ع 00000007
 ادئاَع ارئاز كش : َلاَقَق ِهِيَلَع َلَخَدَق : لاق ناش هَل هناوخإ نم

 :كَتَراَيز ديرأ اًنآَو تْجَرَخ : :لاَق ؟هّلُك اذه تْعَمَج فِبَك : :لاَق اشو

 هللا لوُسَر نم همس ءيشب لرش هبأو :ةدايع تَناَكَف « كئاكش يمل

 ين هلام .هلمحب اهي ملهم هللا نم دبل اتبس اإ لاق « 3

 قبس يتلا لما همي ىَتَح ةريصم ءهدلو يف وأ ٠ هلام يف وأ ءهدّسَج

 . هنم هَل

 يراصنألا ورمع نب ةَبقع ٍدوعسم م يبأ ثيدح

 4 ١
 درصع يأ نع ؛ شعل .ةَيوام وب ادَح - ادوحلملا

 2 هوا

 َلاَقَق : :اك .يدنع ل: َلاَقَق : 5 لق ينك دله
 هّللا لوُسَر لاق : لاق« هلْضَيْنَم ىلع الآ ٠ هّللا َلوُسَراَي :لَجَر يلمس

 عقال .عجارهلعاق رج لمه ِريَخ ىلع لَن : :

 يم اسع دب
 نب ليِعاَمسِإ نع « «شمعألا اند «ةيواَعم بأ انئدَح - دفشحل

 كعلم
 لوسر لاق : لاق . يراّصألا دوم يبأ نع ؛ ٍحمْمَص نب سوأ نع ءِاَجَ

 «ءاوَس ةءارقلا يف :اوئاك إف ؛هللا باتكل مُر موق موي : 28 هّللا

 يف اوُناك إف ؛ةَرّجه ُْهمَْفَ اوس ةسلا يف اوك ؛ سلا ْمُهملعأ

 ىَّلَع سِلجَتال : هناطلس يف الجر نموت الو انس مهري ءاوسة ةرجهلا

 [3الا46 :عجار]كَل أي ىَتح هني يف هتمرْكَ

 نك ايوب

 .(2) يئاوتسدلا اَنآبْنأ : لاق . ميِهاَرْيإ نب ليعامسإ اَنندَح 17

 دبع يبأ نع ؛ َميِهاَربِإْنَح داَمَح انئدَح «يئاوثسدلااَنآْبآ «يزي

 توي ناك هنأ ؛ ف يلا نَع «دوعسُم يبأ وِرمَع نب ةبفع نع ٠ «يَلدَجْلا هلل

 ” يل .عجاراءرخآو هطَسْأو للا لوأ نم

 رش يدخل نس ديس نب شيا 141١



 1507 ص

 « سطع اذإهَمَشُي ءهاَعَد ايجي ؛ لآلخ عير ملم 9 لا ىَلَع ملئ .
 رد 53

 .هدَهشيْنَأ تاما « هدومي نأ ضم اذِإو

 يبأ نع« سيق اَنْندَح «ليعاَمْسِإ ْنَع ءىّيحَي اَننلَحل 8
 ماض ساه

 اماه ناَمألا :لاَقَك ٠ نَميلاَوْحَئ دبي © هللا وُسرَراَشأ :َلاَك . دوعسُم
 م مست يكلم مس

 بائْأ لوّصأ دنع «َيِداَدَملا يف َبوُللا ظلغَو هولا نو انهاَه نامل

 لاو :عجارآرضمو ةعيبر يف ناطيشلا ارك ْملْطَي ثيَح «لبألا

 10 00# له ماسلا ل

 سي يِنئدَح «ليعاَمْسِإانثدَح «ديعس نب ىبحَيانيدَح - 22قيقا

 ف يبنلاَل جر ىَلأ : لاق .وِرْسَع نب ةبفع دوم يبأ نع ؛ ٍمزاَح يبأنأ
 ُتِاَراَمَك ؛ نيل امم آف لجأ مة ةالَص نع نإ : :َلاَقَك

 رصاص لل اق ل

 مكمن «رماّتلا اًهّبأاَي : لاق ءذَمْوَي هنم ةظعوَم يف بضع دل 8 ل

 اذَوَريِبكْلاَو فيعَضلا مهيف نإ هروَجعلَف سالب ىَلص امم يا يرسل

 [لالاؤا جاجا

 ١  - 7يعنو نع «روُصنَ اني اس نع ؛ ىَحَيانندَح «

 ةَوبْلا مالك نسما كرأ ًمماَنإ] : لاَ . 8 يللا نَع ءدوعْسَم يبأ ْنَع

 ااا :عجارتفش ام عصف 5 حّتست ملاذ: ىلوألا

 اَنثَدَح «بابحلاْنْب لْضَقلا انكدَح : كلاَمّنْبا لاق - ةففحت

 نع دوم بأ يعير ْنَع «روصنم ايدَح ؛ةبعش ائدَح «يِبحفلا

 ٍحَتْسَت ملاذ: ىّلوألا وبلا مالك نم سال كرد ًممّنإ : لاق ٠ قف يتلا

 [يعيطقلا دئاوز نم] . َتْفشاَم ْعْنصاَف

 نع ءِشَمْعألا نع ةَدئاَ انْدَح ءٌةَماَسْأوُ ب اند “١-

 ُرمأَي 8 هللا ٌلوُسَر ناك : :لاَق . دوعسم يبأ وِرْسَع نب ةبقع نَع « قيقش
2 2 

 ةئمْمْوَيلمهْضََْنإَ ءدملاب ميج ل ماَحب اندَحأ قلي «ةقدصلاب

 .فلأ

 . هسذتبضرعيهنأ“تيآر :”قيقش لا

 نع «تباك نب يِدَع ْنَع ٌقيعش انئدح «عيكو اننَدَح - 007

 ٌَُقَي هيم+ ليد تيتو ع <
 ةققث :8 يبا لاك : َلاَق . يرانا دوُمْسَص يبأ ْنَع ءديَِيِنب هلا دْبَ

 اةنفنلل :عجاركدَص اَهبستحَي هلأ ىلع لج .رلا

 نب ضايع نع ؛ ا ا دعا

 مث 00 20 00 مح

 «الجَر َنيئآلكو نس ىّمَس ىَنَح ؛نآلُق يمك ءنالف الث ايم «نالُق ايف :لاَق

 نم ٍلُجَر ىَلَعْرَمْعَوَمن : لاك هللا اوُقَتاَق ان مُكَنمُو 6 م نإ :َلاَق مث
 هكَحَف 01 0001 2

 هللا لوس لاَقاَب هكدَحَ :َلاَق ؟َكلَكاَم لاك -ُهفِرعيناَك دق مّنَقِم ىمَس
2 
 مرموق

 ا :عجار]وُيْاَر داس كل ادب : لاق ف

 ءِلُجَرَنَع ٌةَملَس ْنَع «ناّيفس اَنثَدَح يوب 2-0

 :لاَك . دوُمْسَم يبأ نع (ضاّيع ”َنْبَضاَيعُمارَأ نايفس َلاَق) هيبأ نع

 .ُةاَنعَم رُكْذَف . ٠ . .ك هللا لور انَبَطَح

 فلفت ع د ثيدَح راصنألا دنسم
 مو مد عصا 00 هوما

 َلاَقَق طه ناو اع « يملا ميهاربإ

 ةتعأ ينام هللا يبن اَي :َلاَق ٠ هيلع كنم كيل نشأ هلك هّللاَو : : ف ينل هَل

 [10ل؟6١1 :عجارإ. لجو هللا هجَول

 ْنَع نايس نع بط اهئ رقت اَئدَح 10١١ يهمس عي ءربش الو
 «هَلاَسَف كف يلا ل جر ىَنآ : لاهل دوُمسَم يبأ نع يناييشلا وِرمَع يب

 َلاَقَك اطْعأك ل جلا ىتآق ؛ انف تنأ نكلو «كيطعأ ام يدْئعاَم : :َلاَقَق

 :عجارإهلماَغ وأ «هلعاق رجأ ل فمه ِربَخ ىَلَعلد نم : قف هللا وسر

 لالالا

 .(ح)"كلاَم :نَمْحرلا دْبَع ىَلع ترك لاك ”-8

 نأ ؛ ؛رمْجُمْلا ِهّللا دبع نبا مْيعُت ْنَع «كلاَم يتربخأ «قاحسإ اًنكدَحَو

 ُدِبََو :ِنَمْحرلا دْبَع ثيدَح يف)يراّصنألا دير نب هللا دب ع نب َدَمَحَم

 يبأْنَع هَريْخُأ (ةالّصلاب ءادتلا يأ ناك يلوم ديني ل

 ٍنْيدْنَس سلجم يف © هّللاٌلوُسَر انآ : َلاَُهّنَأ "يراّصْألا دوُمَسَم

 هللا لوُسَر ايَكِبلَع يِلصْند هللا اَنْرَمأ : : دس نب يشي هل لامك «ةدابع
 ةلآسي مهن اّيَمت ىَّنَح 8 هللا لور تكف َلاَك ؟كّيلَع يلَصُن فبكك

 ىلع َتِيلص امك محم لآ َلَعَو دََّحُس ىَلَعلَص مُهّللا :اوُلوُق :لاَكَمُث

 َنيمَلاَعْلا يف ؛ «ميهارنإ لآ ىَلَعَتْكراَباَمك ءدَمَحُس ىلع الراو «ميهارنإ
 ل

 0 ' عجيل ذاك [اكسلاو ءٌديِجَمديمَح كن

 ع لك ءانوبالل ايت يرحل ؛ييرهزلا باهش

 َوُمَو اًمْوَيةَآلَّصلاَرَّخَأ هش نبا ةريغملا نأ هَربخأك ءريب بولا بور
 ريد ساس مس رس سامي © اس هجر رورو عا طع هول ماس عر

 !؟ةَريِغُم اَي اَذَهاَم :َلاَقَق ؛يراّسْألا دوُمْ وبل َلَحَ « ةئوُكلاب

 , هللا لور ىّلَصق ٠ 0 دي

 مث ؛© هّللاٌلوُسَر ىّلَصف ؛ ىلص مش ا هللاهلوسسَر ىَلَصَف  ىلَص اص مث

 :لاق من ؛ هللا لور ىَلصف ؛ « ىلص م ء هللا لوس ,ر ىَلَصَم 9
 نآوأ ؛ُةَوْرُع اي هب ثدَحُت ممل :رييزلا نب ةورعل رمع لاك تن أ اذهب

 َكلَدَك ورع َلاَقَك ؟: ةآلّسصلا َتْقَو اق هللا لوُسرلَماكآ يدوم لربج

 [30/17117 :عجار] دهيبأ نع «َحُي دوُمْسَم يأن بر يشبك

 نع «شّمعألا نَع ناَيْفَس ْنَع ٠ ءِنَمْحرلا دبع اَنئدَح - 3ففشلا

 اًكوَُْم برأ انآانيْي: َلاَق .٠ دوُعْسَم يبأّنَع ءهيبأ نع ؛ «(يميتلا ميهاربإ

 ؛دوُْسَماَبآ معا دوُعْسَم ابآ اي ملا : يفلَخ نم يداي لَجَر اَذإ يل

 ءاذَه ىَلَع كم كيرف هللاَو : :لاَقَق «8 هللا لوُسَر ادت لَ

 .ادبأ يل اكوُْمَمبرضأ آل تلح : َلاَق

 نب بيِبَح نع ُنايْفَس اَنكدَح « مشع ْنْبيواعمانئدَح - ففشت

 تح نب هللا دبع نب هلا هنيعَْح « ثلا نب مسالا نع « تياك يأ

 َرمآلا اَدَعَنِإ : : شير ل هللا لوُسَر لاَ: َلاَق ٠ يِراَصنالادوُعسم يبأ نع



 كوس مش قاف ١ ةلاتطأ ثُم 00 مث مكي
 0 .عجار[بيضَقْلا ىَحََياَمَك مُكَوحَتلاَف هقلَح رارش ْمُكلع

 سلا سا ديت ل
 :لاَق. 2 نب ادع ساروا انثدح 577

 وحَتْلاَف : َلاَقَو ءدمحأ وبأ لاَق كِلَذَكو «مُكَوحَتلاَف امك :مِيَمُثوُبآ لاف «مُكْوحَتل هللا هع هر

 [؟؟19/1 :رظنا] . ْبيضَقْلا ىَحَتْلُي

 نع « شمعألا نع ٌقبعش اًنكدح «ريرج نْبْبْهَو انئدَح - 01

 يقولو هاب قدَصت الجرن ؛ دونم يبأ نع «ينايشلا رع يب

 [17177 :عجا رط وخَم

 5 ميه ل هر تاس را لم ل
 :ُلاَق َناَمْيلَس ْنَع؛ ةَبعش اًنكدح «رفعج نب دمحم اًنثدح- ففحت نإ

 نيل : :لاَقكَك شي مكو هر دق ٠ ... ينابيشلا ورم ابآ تغمس
 مم وق دم مخ

 نب ءاَطَع َنَع .ةئاوغ وُ انآ دامب ىَحياندَح - فؤغمل

 راك ف
 يراَصلألا دوُمْسَم يبأ ىَلَعاَنلَخَ : لاق . داربلا ملاس اَنكدَح ءبئاّسلا

 سارع م م ص6 ل
 ؛ ينصب هللا" وُسَر اا امك مكي يلصأ الأ َلاَقَق ؟5 الّصلا َنَع دالاس

 َنيَي اجو هنتر لَ هيك عضو مكرم هيدي : َلاَق

 ىو هيك عودت ذم ءانط ل رفا ىنح ماه: َلاَق ؛ بطب
 ٌعَيْرأ ىَّلَصمْت يش الُكركطسا ىَّنَح ”هسأر عفر مت «هْطيإ ني

 . اذكَه تاعكر

 هريس هاى.
 «شّمعألا نع كير انئدَح ءِرماَع نب دوس انئدَح- فففتي

 يلا نع : هرم ناد لاقو) همك دوُعسم يبأ نع «'ينابيشلا وِرَمَع يبأ نع

 .نمتؤم راشتسملا : (لاَق ©

 ما ةععإ ماسلا هه
 رْيَخْلا ىَلَعْلَدلا : ٌتِيِدَحاضيأ ناداَش َرَكْدَو- فففلي

 [1791؟ :عجار]هلعاَمَك

 52 يب :ةيط يهل دبع ؛ ثراَحلا نب سال نع «(تباث)
 هاوس م ع

 امد او [مثنآو مكيف لاري رمألااَدَهَنإ ضشيرشل ب هللا لوُسُر لاق : نا

 هقْلَخ هقْلَخ رارش مُكيَلَهَّلا طَلَس كلذ كلذ لَمَك (99/8/6)اإَم ءاوُدْحُن مَ
 مال م رم
 0-5 :عجار] ] .بيضَقلا ىَحَتْلب امك مُكَوَحَتلاَو

 سامو ب

 نابوث ثيدح نمو

 لع
 وبأ انئذَح «ةَعيهل نبا اندَح : لاق . جاَجَحَو نَسَح اَنندَح -

 لبق يبأ نع : :جاَجَح لاقل لوفي يرما محلا دبع يأ تطمس : :َلاَق ٠ ٍليِق
 رم م

 قلك هللا لوُسَر ىَلوم ابوك عمس هنأ (ينالبجلا نَمْحرلادْبَعوبأ يّندَح

 هذه اهيِفاَمو ادلا يلب حأ م : لوي هللا لوُسَرتْعمَس : لوفي

 هللا هلا ةَمْحَر نم اوُطتَتال مهن ىلع اوُهَرسأ يذلا يدابع اي ةيآلا

 ْنَمق هّلالوُسَر اي: جر لاقك يراه امج بولا

 .- ترم ثآلْث- ةلرشأ مآل : َلاَقم مك 8 يلا تكف ؟كرش 3

 و دمع ا تهلمو © نري مع
 نبدمحم هن انئدَح ؛يبأ يكد دل دب انَح 1

 ىَلَوُم َناَبَوُك نع « (يهَْمْلاَدمْكس ْنَع « يماّشلادْيَمَح يِئَدَح :ٌةَداَحِح

 ناَنإب هدهَعرخآرئاَس اذ هّللاٌلوُسَرَناَك : َلاَك . لف هللا لوس

 ًاَهاَنآَك ءُهَلةاَرَغ نم مدقق : لاَ هَمطا مدد هلع لْحْدَيْنملوأَو ةَمطاَق

 ,ةّضف نم ِنْيلَق نْيَسُحْلاَو ِنَسَحْلا ىَلَع ىَآَرو ءاهباَب ىلع ْحَسْسَيوُم اد

 اهيلع لُخديمَكهنأ تنظ ُةَمطاَق كلذ ١ ْتاَراََّلَف « هيلع لُخْدَيَكو َمَجَرَ

 ءاَمُهْتعَطَتَف ٠ نيبصلا نم نقلا تحت ريسلا تكتم ىََراَم لجأ نم
 مرقع عع معا طلوءدام

 ءنايكْي اَمُهَو 88 هللا لوّسر ىلإ الطن انهي هنمَسَك «نايصلا ىكَق

 - نآلق يني ىلإ ادهِبْبَهْذا نانا : َلاَقَق ٠ انهم اقف لل[ وسرد

 ّيشأو - ةيدَملاب تيه

 .ادلا مهتابح يف مهتاّيط اوُنكأَيْنأ بحأ الو « يتبل هأ ءالْؤمنإ

 تيد اَذَهَو) هناا وبآَو ىَسيع َنْبقاَحْسإانئدَح - فففف

 ” كولمألا دوا نب دشأر ار نع ؛ شايع نب ليعاَمسإ اَنكدَح :ةلاَق (قاَحْسإ

 2200 :لاَق ٠ ل هللا لوُسَر ىَلوَم نايك نع ؛ حرا ءامنسأ يبأْنَع

 ه ارعمامو ربه اش فرعش
 جدأ فعلم لوب عصُم جديا نوجد اَّنِإ هكر يسم يف اف هللا
 يه يلو مه كوع 2-7
 كف هلال وسر َرماَ «َتاَمقهذخَف تفند طقس « ةبعص هل قات ىلَع لج

 0 مم هك العلو
 َ «ٍصاَسل ل حَتآل نجل : ساّنلا يف يداي ايداّسَرمآ مث هيلع ةآلّصلاب

 .- ترم ثالث - « صال ل حّتال هج

 ريع
 يبأ نع ؛ «يعاّروألا انئدَح «ةّريمُمْلا بأ اَنئدَح - كقفففنا

 اك : ناك“ ا هللا لور ىَلوم ناو نَع ؛ يبحر ءاَمْسأ يبأ ْنَع دادش

 :لاَق مث « ترم ثآلكرقطتساهنآلص نم فصين ارأ اذ 9 هلا لوس

 ةقنيفن :رف ]ركل لآلَجلا اذ ' اي تحري

 « جاع نم نيراوسو بّصَع نم ٌةدآلاق ةمطاَقل تش

 رامع

 ََن

 200 سام معا ا ومع
 يت مالّسلا َكلثمَو ملّسلا تن للا

 نع ٍمصاَع ْنَع «"كيرش اَنئدَح ءِرماَع نب دوس نكح - قفففلت

 لّدكتلَو ةدحاوي يلكلّتكتيْنَم : لاق ٠ . 88 ايلا نَع «نابوتْنَع ٠ ةّيلاَعْلا

 ْمَحَن :لاَق- اًئيش ينعي - َساَّنلا لآَستآل :َلاَق « ان : نابوك لاق ؟ةجلاب

 [0/#+ :رظنا]ل اسي آل َناَكَف :

 نا

3 6 

30 

 20 م اس جرب ءرر هاا سرت ل
 دَّمَحُمْنَع ؛ شايع نببا انئدَح ءدَمَحَم نب نيسح اًنئدَح- 55

 زيا دبع نيم َثَعَي : لاق ٠ يِمخَللا ملا ِنْب اعلا نع رجالا نبا
 دق ءضوحلا نسال بديلا ىلع صف يشل مالَس يبأ ىلإ

 :ًةلوُمي كف هّللا َلوُسَر تغمس :لوُقينابوكت غمس : لاق هلأَسَ ٠ هيلع
 نم ىو بلا نم اًضاَييشأهماَم ءاَقلبلا ناَمَع ىَلإَدَع نم يضّوَحاَنإ
 سرعو ل رق مالدرو 20
 «ادبآ هدد اَمظَي ملة يرش هنم برش ْنَم موُجّنلاَدَع هواك لَسَمْلا

 ْنَم : هط باطلا لاك نراهم ع ادورو سلال

 ءاَباثكَسْندلا ؛ اًسوُؤلر ثعشلا مه : لاق ؟هللاَلوُسَراَي(؟973/هْمُم
 سش نع سم وا مع م ك0

 .دّدسلا باَوبأ مهل حتت الو « تاّمعنتمْلا نوحكُي آل يذلا

 وما اع يسم ورع اه هما ةرت سرع ل
 ددسلا يل تحتَ «ِتاّمْعَتَتمْلا تحك دَقَل : :زيزعلا دبع نب رمع لاق

 مامن ل ساعه سوإ سا
 هلو تعني ىّتَح يسأر نمد آلآ مَرَج آل هللا هّللا يسَحْرَيْنأ الإ

 . ختي ىّنَح يدسَج يلي يدا يبوك لسغأ



 :ةَميهل ربا نكح ؛هيلكك مقحم ىَيحَيانئدَح فلولا

 ق8 هللا لور عمن ف هلا لوُسَر ىكوم ابوك ع خيش اًنئدَح

 وأ «ةرمْم ةَرَجش مط ٠ الخ ق رح وأ ءاريبك أ ءاريغّص لَم ؛ لوفي

 ب
 .اقاقك عج مك اهباَمإلًءاَش حب

 م 523 00-7

 ماسلا هك 0
 ٌقَداَتَق اًندح :الاَق . نابآو ماَمَه اَنندَح «٠ نافع اند ”-”--77

 حلاة: لاق. ل. يبل نع الو نع لاَ ءٍملاَس ْنَع

 00000 ,لاالذا تلاد اال

 نب ورْمَع ْنَع هع انئَدَح ءرَمَعَج نب دمحم اًندَح- 554

 هرم
 لوْ 0 :لاَق . دا يبأ ناس نع رم

0 

 اةقليك

 هما هرصمو
 َنَع َمَداَتَق نع ٌفبعش اندح «رَفعَج ْنْب محم انْئدَح- فقغحلا

 هّللا لوُسَر ىَلَوَم نابت نَع ؛ منَ نب نَا دبع نع «ٍبشَوَح نب رِهش

 اللا :رظنا[موُجْحَمْلاَو مجاَحْلا طف : لاق . 8 هللا لورا

 يبأْنَح ؛ُةَبعُش انثدَح هِرَّفَْج ْنْب ؛دَّمَحُم امدح - ففورلل

 ةافا يام
 سائلا ان َناَكَو : لاق . يرهَمْلا يش يبأ ْنَع ٠ ٍجْلْبْنَع «يدوجلا

 دير :لاَك . 8 هللا لوُسرّنَعاَكدَح : :ناَبونل لبق :َلاَك ةينيطْنطسُعب

 [97801/ :رظنا] . .رطفأ ءك 8 هللا لوُسَر

 هه مصارع | الرع ل
 ٍمصاَع ْنَع ٌةيحش اًندَح ءِرَفْعَج نْب دَمَحَم انْندَح - دففعشإ

 هللا لوُسَر ىَكوَمناَيوتْنَع ءءاَمْسأ| يبا ْنَع «ةَبآلق يبأ نع «لوحألا

 هع 200 موعوةاسشع اما هام رو # 8ك
 ةكرْخَم يف وهف ملئ ُهاَحأ ْملسُسْلالُجرلاداعادِإ : لَك 4 يبل ف

 هفضل ف فس فا فق فش ل ففعل :نظنا]ةّنَجْلا

 [ململو

 سه اع ريض دوت ل يولق .عمدو
 ب دمحم اندح “75١

 اق ف هللا لوُسََر لوم لاق ؟ْناَبوتاَم : ةّيلاعلا يبآل تلق : َلاَق

 َلاَقَك؟ فهم رك بت لبا يل لت ١ ف هللا لوس

 [177/14 :عجار] اعيش ادَسأ اسي ؟ آل َناَكَف انآ : َناَيوَت
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 يببأ ْنَع دلاَخ ْنَع بع اَنئدَح ءرَفَعَج نب دمحم اَنئدَح 1١1770-
 اذإ :لاق هنأ ك3 هللا لوُسَر ْنَع اوك نع «يِبحرلا ءاَمْسأ يبأ ْنَع «ةبآلق

0000 
 اةقييفل :عجار]عجّر 7 تح ة ةّنِجْلا فا أ يف هَ هاَحأ لجرلا َداَع

 نب ملاَس َنَع ةَداَنَق نع ٠ ما ات , نطق وب ادَح - 1

 :لاَق اي ةحلط يب ننام .رمجلا

 مالا لكم قطب لالا ةرظنادخأ( لثم انضم َلاَق ؟ناكاريل

 اةنينفن

 :لوُشَي يعاّروألا تْعمَس : َلاَق . مش ا 5-5

 .يرمنبلا ةَحلط يبان نادم يكدَح يطا ماشه ني دلولا يكدَح

 ُهُلَمْع ل َسَمِب يربْخأ : تلق ف هللا لولو لوم نايت تيقل : لاق

 َتَكَسَف ءهّللا ىلإ لاَمعألا بحب :ًةسْلُق :َلاكوَأ - ؟ةجلا هبُللا يخي
 هللا لورد تنام :َلاَ ,ةكلل [كَسمث تكساس م هب عم ع ل ع هلم

 هللا كمر الإ ةَدْجَس هلل جْسَمال كن ء«دوجسلاةرثكي كْيَلَع : :لاَقَف ُهَنَع

0007 
 ةقنيكل :ناكيطَح اهب كن طَحَر «ةجرد اهب

 مه ريب سوس ل
 ام لثم يل لاه هتلَسق ءادرلا اب ت يقل مث : نادعم لاق -75

 .نابوك يل لاَ

 م مولص مر هام

 وشلل يل ظفاَحُي 000 0 اتش يخ اوسع

 اةفيدللا :رظنا/نمؤم

 ْنّمَع ةّبآلق يبأ ْنَع ُبوُيأ انئدَح «ليِعاَمْسإانَدَح - فففي

 قآلّطلااَهَجْوَراتْلَس هاا اَمْيآ الف لوُسَر لاق : لوك هد

 0 ل كاهل ِسَْيامِريَغ ص

000 

 200 0 َلاَق :َلاَك ٌنابوكْرَع هكر
 سماع اي
 ليس يف هباَحّصأ ىَلَعْوأ ؛هّللا ليس يف هند ىلَعوأ «هلايع ىَلَع لج

 . هللا

 «ريثُك يبأ نب ىَبحَي نَع «ماشه اَنآبنآ ؛ «ليعاَمْسإ انئدَح - ةففحلال

 لوس ؟ ارا يبأ نع «ناَدْعَم نع ماّشه نب ديلولا نب شيعي نَع
 ْنَع هُتلأَسَ «ق َقُشَمد دجُسم يف َناَبوَك تقلق : َلاَق ءٌرطْفأَف هاك ف هلل

 [5؟:44 عجرم ءوضو ا هللا لوس تيب انآ :لاَقق ؟كلذ

 نب ىّيحَي ْنَع ؛ 'يئاوثسملا ماسه انآ ؛ «ٌليعاّمْسإ اَنْندَح -0

 هلا لوس اوك «ةسل ين لق نع «ريثك يبأ
 هما مح هايل

 رنا موجخَملاو مجالا: :لاَقَق اضم يف مجَتحي لج ىَلع ىَ

 ل8414 ؟االوت  م

 «دعس نب دشأر ْنَع روت نع «ديعس نب بحي انثدَح - ففقح
 مرسم يمك

 اوُسدَقاَملك هديا مُهباَصأَتةيرَس اف هلا لوُسَر تعب : لاق . نابت ْنَع

 ىَلَع اوُحَسْسيْنأْمُهَرَماَك ء«دربلا نم سمي م هباَصْأاَم هَ اوكش اقف "بلا ىلع

 . نيخاّسَلاَو بئاّصَمْلا

 سرعإو ماش
 َهَداَتَق نَع ءانئدَح ةبعش : لاق . ديعس نب ىَبحَي انئدَح- ففيغذوا

 ةّراتج ىَلَع ىّلص ْنَم : ف يلا نَع ابوك نع «ناَدْعمْنَع «ملاس نَع
292502001004 

 1 :عجار]دحأ ب ار داما ُهَلَق اَهَْقَد ده نإ ”طاّريق هلك

 ةايمسو ل
 ا 0 لاوس لاك . ؟ اك نع« دي نب نحل دبع ع



 سانا لاْتآل :َلاَق ءانآ : 51 لاق ؟ةجا هلو ةدحارب يل

 بلح يلوتدخا وثب بكار َوُصَوهطوس عقيلي اَكَف
 ما اسما س

 [71/مج ,الالا/ل/ ال 4 :رظنا]هّلَواَنيق

 « ىّسيع ِنْب هللا دبع ْنَح ايف اَنئدَح "ميكو اَنئدَح -6©

 نإ :45 هّللالوُسسَر لاَ :لاَق .َناَيوكْنَع دْعَجلا يبأ نب هلا دبع عع

 يفي قلقا مب بلابل

 كولا ىابجب :رظناربْلا ةلإرمعلا

 يبأ ْنَع ءدْيَر نْب يلع نَع كيِرش نع ؛ ”عيكو انئدَح - 7

 ذك دولا تايلر مكر اَذِإ : 88 هللا ٌلوُسرلاَك : لاك َناَيوُت نَع «ةبآلق

 ."يدْهما هلا مي هيف اهوا ناَساَرخ "نما

 :لاَق .َناّيوك نع« ءٍملاّس ْنَع ؛ « شّمعَألا نع ميكو اندَح- فففخ#

 .مُكَل اوُماَقسا ام شير اوميقتسا : ف هللا لوُسَر لاَ

 ْنَع ءدْيَر نب هللا دّبَع نع « مصاعب ديزي اندَح - 777

 لوُسَر ىَلَوَم الايك ع ؛ يبحر ءامْسأ يبأ نع ؛ يَناَمْنصلا ثعشألا يبأ

 با ةقكرخ يف لَرَيمل ضير داعم : لاَ. 8 للا لوُسَر ْنَع ؛ف هلل

 ملا :عجاراَهانج لاَ ؟هلجا قَامَ : ليق

 يبأ نب ملاس ْنَع ٌةَداَتَق نع ٍماَّمَهْنَع , ديزي اندَح - ففعل

 :َلاَق . قولا لو لون ةحلط يبان نجلا

 وهف مامر #

 0-00 جرجا هل تيجو وأ ةّنجْلا يف

 نبا ينعي - ةيواعَم نع ؛ «يدْهَم نب محلا دبع اَندَح - ة3ففقلا هسا يمانع

 هللا لوم وسر حب : لاق ٠ اكس م ع «ةيدألا يع ٍحلاَص
 تُلْزاَمَك : لاَ ءةاّشنا ءذَمَمْحَلْحّلصأ اوت:
 اقفل :رظنا]ةّئيِدمْلا مدَق ىّتَ 0

 قمت 4 يما

 ْنَع ءروصُنَم دم نع ؛ «ليئارْسِإْنَع ءنَمْحرلادْبَع انئَدَح- فف نحل

 ّبَعّتلا نوُرتْكَيَنيِذْلاَه تَلرنأ امل :لاق . ناو نع دعَجْلا يبأ نب ملاّس

 ٍضْنَب يف اف هلا لور مان : لاك «هللا ليس يف اهون الو صفا

 نالت «لَوئاَم ةضفْلاو بهتلا يف لردك :هباَحصأ ضْعب لاق ؛ هراقسأ
 < سم سدس عع م 2 هه

 ءاركاشاَبلكَو ءاركاذ اناس هضم : َلاَقَق ههاَندَحّلاريَخ لاَملاّيأانملَع

 ملول :رظنا]هنايإ ىلع مؤ هور

 نَمْحّرلا ُدْبَع اند -7

 اَمنإ :4 هلللوَُرلاَق لاق .٠ َناَيوكْنَع «ءاَمْسسأ يبأ ْنَع ؛ةيآلق يبأ ع

 [3411/ الاله :رظتا[نيْلمْلا ةمألا يأ ىَلَعفاَخأ

 نع بولا لح نحب اد الن“ ا

 [50/6؟ :عجار] . َنيلضملا ةندألا ينم ىلع فَ

 «ٌبوُيأ نع ءدّيز نب دامَح اند «ن 3

 (؟الا/#)

 ّيل كد لجو هللا ق8 هللا لون لاق : :لاَق هبو ”-15

 ءاَهيراَمَمو اهكراَشَم تبارك «ضزألا يل ىَوَز يبد َلاَقْوأ ءضرألا

 َرَمخأآلا نيرَْكلا “تيطغأ ينو ءاّهْنم يل يوُذاَم لبس يأ كلَ
 اس ع

 ملم لَو :ةّناَمب سب اوُكلْهيأل نأ يمل يٌبرتلاَس ينو «ضييألاَو

 اي: لاك ع ينو «مهتضني حس مهشلا ىوس نما وَ ْمِهلَع

 »م رشد اع وعسل 2 م وهو

 ينإو (دريأل : سنوي لاَقو) دريل هن ءاضَق تبق اذِإ يّنِإ «دّسَحُم

 نما وُدَع هلع اطلَسأ الو  ةٌماعبةئَسب مهل هل نأ كمال كّيطعأ
2 

 3 .اًهراطفا نيم ملم َممتجا ولو : متي حتي مهلا ىرس
 افشل :رظنا]اضْعَي يِبسَي مهضعَب نوي ىَتَح ءاهراطقأب نم : َلاَك

 [731/07 :عجا ار[نيلضملا ةمئألا يتمأ ىَلَع فاح ام اَمّنِإَو

 موي ىلإ مُهْنَع مقري مل فيسلا يتمأ يف عضو اًذإو -6
 ملول :رظنا]ممايقّلا

 نيكرطملاب ينم نم لئابق َقَحلَي ىتح ةعاسلا مو الَو - ةففكلل

 [77416 :رظتاز . ناكوألا يّمأ نم لئابق بعت ىَتَح

 ُهّنآ معزي 30 َنوُنآلت َنوُباذَك يّمُأ يف نوُكَيس هنو - اففقنو
 مس6# عد »م رع سا

 00 يب

 و يق ل هل يب لح قل
 ٍملاَس نب هّللادْبَ اَندَح يَ نندَح ءرظلا وبأ اندَح - ففكحلا

 ٍنْبَناَمْقُل نع« «يديزلا ديلولا نب دَمَحَم نع ٠ «يدييزلا ديلولا نب ركبوبأَو

 ىَلوَم َناَبوُت ْنَع ؛ ينارهبلا !ْيدَع نْب ىلعألا دبع ْنَع «يِباّصْوْلارماَع

 َنمُهّللامّهَررحأ يأ نم ناَدلَصع : لاق .٠ ف يلا نع اق هللا لوُسَر
 ل 0011

 . مالا يَ ميرَم نبا ىسيع عم انوكت ةباصعو ه دْنِهْلا وْ ةاصع رتل

 وبأ قوزرم اًنئدَح «كرابملا ”اَنئدَح ءرظنلا وبأ اًنَدَح - ةففشلا

 م كال «يِبَحّرلا ءامسأ وب انْ ّيصمحلا هللا دْبَ

 لُك نم مم لا مُكيلَع ىَعاَدئانأكلشوُي : :8 هللا لور لَك :َلا لاف . 8

 ان هلق نمأ « هّللا لوُسَر اَي : انلُق :َلاَق « .اهنعصق ىَلع هللا ىَعاَ امك قثأ

 عري ؛ «ليَسلا ءاثك ءانغ نوُثوُكَت نكلو ريدك ذكموُي مشن : لاق ؟ذئمَي

 هاش
 اًمَواَنلُت :لاَق < مولا مكي يف لمجَيو «مُكَودَح بول نم ياهلا

 . تملا ةيهاَركو «ةاينملابُح : َلاَق ؟نْهَوْلا

 ينكدَح « ىَيحَي انئدَح «ماَمَه ان اًنثدح ,دّمَّصلا دبع اًنئلَح -60

 ساس يفرز هل
 هللا لوئسَر ىو ابوك ؛هئدَح امس اذ «هئدَح هدد مآلَس نبدي

 ع لس ساس ابل ير امج
 نمو اهدي فو هللا لور ىلع تلح ريما د 8

 هن ةّيصعب هدير هلال وُسَرلَمَجَ ؛ حقل :اهكَلاقُي ءبَهُد
 ةَمطاقتنَف !؟ران نم ميتاوح كدي يف هلا َلَمْجَيأنأ كرسي : اهلل وي

 هّللا لوُسر َعَمانآتفلطلاَو لاق« ف هلل لوس اهب َمَنص امال تكس

 0/4 /8)-باببا فَمَن ناكر - بالا فلَخ مَ قط



 راصنالا دتسم
08004 

 وبأي اها يل ةلسلسلا هذ هذه م ىلإ يي نفل هَ ةَمطاَق اهل تَلاَقَق :َلاَق

 اي: اي :لاقت 9 "يبل لحد قل نة اي ين: لاق «نسَح
 ءلقا ٠

 نضال هلع م ود

 :لاكو ريك قفل كلذ مس الق ها ادب اهب

 راب ةما ىجت يذل ل

 تعيق نب هلع دقي يح مديد مَع

 :لاَق . ةاَبركَع 72 يا لا أع تلا -شاّيَع

 مهم
 اًمُهنيَب يشْمَي يذلا يني - َشفأرلاو يشّرملاو يشارلا ف هللا" وُس نعل

 رموز هةر
 ين ملا دَمَحُم م وبأ نوميم انأَنَأ ركب نب دمحم اَنيَدَح - 0

 . يلا نَعناَبوكْنَع ؛ «يموُوَحَما داب نْبادَسَحُم

 تجر لص قالا ألو ملجأ ناس

 2 اسوا ع هزي نال

 لو هللة رسب : لاق ٠ آ100000

 نأ" رسمتي يدع انام :ليربجل ل َجَو ع هَل لوقف كلبا

 ؛نآلُث ىَلَع ِهّللاٌةَمْحَر : ليج لوك ؛ بلع يِتمْحَر إو آلآ «ينيضإر

 تاوَمسلا له اوفي ىَتَح هلو ماهو « شرك اهو

 . ضرألا ىلإ هلطبهمُت «عّبسلا

 نب دمحم اًندح «نوميم اًندَح « ركب نب دمحم اًْئدَح - ففذؤلن

 مهري «هّلل داع اوال: :لاَق . ف يلا نَع «ناَبوت نَع ءداّبع
 هان عك

 :هّتروع هللا بل ؛ مسا هيخأ ةرْوَعبلط مهن «ميئاع اوما

 لم م هرم

 مد هم هل
 «بوُيأ نع - د ذبح كا شون 11 ١-

 ل: 9: هلو :لاق .٠ ولع هامل يب نع الق يأن

 [09768 :عجارإ . لور هلل أ

 ريا ةشاعرب عع
 «بوُنأ نع ٌداَمَح اَنكدَح : :ةلاَق ٠ ُناَفَعَو سنوي اًنندَح - 0

00 
 لاك هَمَكَرْدَقألِإهَمَلعأ آل - َناَيوت ْنَع «ًءاَمسأ يبأ نع « ةبآلق يبأ نَع

 ةكرْخَم يف ٍضِِرَمْاُدئاَع لاك (9 يلا ىلإ همك َناَيْوَت نع :ناَّمَع

 [؟7871 :عجارإ . ةّنَجْلا

 1 :رظتل] . يدهم نبا هيف كاشي لَو

 رو امره ماع هم و ةهرهمو
 َنَع ؛«(قاحسإ) ب دمحم اًنيدَح « دبع نب دمحم انئدَح - م

 2 ُناَبوك يكد ديزي نب نَمْحرل دْبَع ْنَع ؛ نَمْحرلا دْبَع نْب سال

 هل ن مْضأَو ةدحاو يل نمْضَي نم : : هللالوُسَر لاَ : لاق . 8 هللا لوس

 : لاق اعيش ساّنلا لاستآل : :لاَق «٠ هللا لوس اَياَنآ :تلُق :َلاَك ؟هَّنجُل

 نايت ثيدَح نمو
5-8 
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 هريعب ىلع رم تس نار 5 ّناَكَف

 1 :عجار] . هينلواَن

 نب يني اح اندَح يده نب نحر دب اد - دمج

 ل ل لا
 دّحأل لوفي اَمو هَدْخاآَي ىَتَح حيي

 مث ؛ هنت ىلع : لع ىلع جبري 3017 روم رع معك ل

 5785٠[ :رظنا] . هللا ليس يف هباَحصَأ ىلع مُ هللا ليبس يف

 . لاّيعلاب ًادبيف : ةبآلق ةوببأ لاَ
 لَجَر ُهَقْقئآَراَئيد :هَعقْرَي مَلَو + برحيل و ١ وه را سار ايف

 . هللا ليبَس يف هَ ىَلَع

 ا

 مس مو
 3-55 :عجار] . ” عج ىلح جلا لت يف زي ملل

 ْنْبِهَّللاَدبَع اَمدَح «يناقلاطلا َقاَحْسِإ وأ انكدَح - فففش

 «"يبحرلاءَمْسأ وأ ينكدَح ءِراّمَعوُبأ يكدَح «”يعازؤألا نَع كرام

 . هنآللص نم فرصتي دار اذإ © هلا ٌلوُسَر ناك : لاق ٠ ايو ينكدَح

 /6)مالّسلا مو ملا َتْنآَمَُللا :لوقي مث اًنلك هللا فغَتسأ :َلاَق

 [ 77977 :عجار]» .ماركألاو لالجلا 5 تر

 نع ٍملاَس ْنَع «ةَداَنَق نَع ؛ هامه اًنئدَح نافع اًنئدَح - 35ةفققشزإ

 هع دو ماا مْوَي يضْوَح رعب انآ لاك 8 يبنلانأ «ناَيوت نَع :ناَدْعَم

 يبل ليق : لاق« هلع ضقرَي ىَتح يصعب ميرو ءِنمَبلا لهأل سنا
 ع مقوس“

 :رظنا] ٠ هناَدمَي نايم هبف تشي ءَناَمْع ىلإ يِماَقَم نم : لاق ؟هتعسام : 2

 الرا تكلل ل1 ال

 نب ىَّيحَي ينكدَح «يعارؤألا انئدَح ؛ةَريخُمْاوُبأانئدَح - "ا

 لوُسر ىَلوم نايت نع "يحل ءاَمسأ يب ّنَح «ةَبآلق يبأ نع «ريثك يبآ

 نم سلخ هللة نا يف ميقا اق هلو لام 8 هللا

 07074١[ :عجار] . ٌموُجْحَمْلاَومِجاَحْلاَرْفأ : ٌلاَقَق

 نب ديلولا ينكلَح يعاّروألا اَنكدَح «ةريشُمْا وب بأ اند -6

 انفي ئيِدَح انئدَح يلا ىكوم اولا : َلاَق ٠ .ناَدعَم ينئدَح « ماَشه

 هيدا

 عمم
 هعقر الإ

 سا عش ع مكمل

 «مِجَتحُي لجرب تاضمر

 هةاعرإاو
 (ةَنْيَس هلل ئْلَيدبعنماَم لوي 8 هللا لوُسَرتْعَمَس : لاق

 [؟6#87 :عجار] . ] .ةقيطخ اهب هلع اطَحَو ةَجرَ اهبل

 م مر ل
 نب ىَيْحَي نع ؛ ٍضاّيَع نب انئدَح « عفان نب مكَحْا اند - ةدفففح

 .ف يِبنلا نَع تايون نع « يبحر ءامْسأ يبأ نع ؛ "يرامذلا ثراَحْلا

 رطفلا دب ماَيأ همس ٌماَيصَو «رهشأ ةرّشعبرهَشَف «ناَضَمَرْماَص نم :َلاَذ

 .ةكسلا ماّيص ُماَمت كد
 نب ِهّللا دبع ْنَع ؛ناَيفس انآَنَأ «قاررلا دبع اًنئدح 77777

 هّللا لوسسر ىلوم نايت نَع «يعجشألا دَْجْلا يبأ ب هللا دبع نع : ىسيع



 وزو العم لل مس
 را يفي هاا مال: َلاَق .٠ 9 يبلى قرا

 [9990/4© :عجارإ] . ةبيصي بْنذلاب ََق قولا مرحب دبلن 1 بلا لإ
 ُديرَح هل م مرت

 دَح : لاق دلاَخ نب ماصعو شايع نب يلع انندَح - 71

 قر «ٌةَرَسْيَم نب نَمحرلا دْبَع ْنَع َناَمْثَع نب

 عقر ادم معفم
 لإ ءوُضولا ىَلَع ظفاَُي لَو هةآلّصلامُكلَمْعأرْيَ ءاوُحلُفُت اوسيقّتسا
 ياثو

 . نمؤم

 . ظفاَحي لو : : ماصع َلاَقَو

 ىلا كسا و
 ْنَع ءِشاّيَع نب ليعاَمسإ انندَح « عفان نْبمَكَحْا اَنئدَح - 1

 اي يبن .يررضتلا حيرش نبدي ؛ جام نب سيخ

 نري خم درك اب ىلح ل كي فوج ينل

 ”نقحَوُهَو لَصيالَو «مهَلاَح دق َلَمَك نإ « مهو ادب سفك ص تحي

 [هدعب رركتيإ . ًففَخَتي ىتح

 هس را رعبا ه0 كن هارت هس سرك ل
 اَنئدَح - يباَطَنْلا ينعي - دَّمَحُم َنْبِراَبَجْا دْبَع انثدَح -

 ٌءاََمَرَكْدَ 00 حّيرش نب ديزي نع « ٍحلاّص نب ٍبيرَح ْنَع «ةّيقب 4

 [؟؟الالة :عجارإ هداتسإب

 اع لبيوت دعو قع يعآلكلا ديبع نب هللا ادييع)

 هاي 5 م
 نائدْجَسوهَس لكل َلاَكُهنأ ف يبل نَع ايون نع قعر

 نع« ءِشاّيَع نب ليعاَمسإ امدح :َناَمْيْلاَوُبأ اًنندَح --7
 هاو هرب هو

 دبع اَْيلَحَو «صلحب ابوك ضر : ديب نب حيرش لاَ ؛ ةَعرز نب مْصْمْص

 نس 9 َنيبعالكلاَنملُجَرناَبوت ىلع َلَخَدَ هدي مل «يدزألا طرق نب هللا

 يما هو عر هم ىلا ع ل 2
 اسلوبك بنما: لاق مع : :لاتق ؟بتكتآ : اوك كنق ءانلع

 و رو اةن

 هعّلبتأ : كلك :باكذ طم كلل كترطحي ىو سيو ىو

 ميد اا مس 0500-7
 َماَقهآرَق امَلَف طرق نبل ىلإ هَمقدَقهباتكب'ل جلا قلنا معن : َلاَقَف ؟هاب

 هلع َلَخَ ىنح «قابوك ىَتاق ؟نمأ ثدحأ ناش ام : :ساّنلا َلاَقَق ءاعَزَك

 ري قماش هدو ما رس همرععتب
 ىَتَح سلجا : لاو هئادرب ناو دَحأَ «ماَقمُث «ةَعاَس ُهَدْنَع سْلَجَوُهداَعَق

 :لوُفيه حمس 8 هللا لوُسَر نم 00 /]ةنمَس ئيدَح أ

 ّلُك َعَم باَدَع لومهَلَع ٍباَسح آل املا نوُمبس يأن مهنا نخل

 وع وامل
 لتونس فل

 - دعس نبا ينعي - تيل اننَدَح «راوس نب نَسَحْلا انئدَح - ففكذيا

 نع ءدولسألا ٍمآلَس يبأْنَع «يقشتدلاةّيمأ يبأ ةَبع ْنَع «ةيواعم نع

0 
 ون 8 هللا لوُسَر تْيآَر : َلاَقُدَّنأ ناب

 .ةّمامعْا مُر راّمَخْلا

 هر 00
 ىَلَعَو «نيُْلا ىلع َحَسَمَو ءاضو

 ساو را هل
 نب َكلَمْلادْبَع اًكدَح 0

 هس هش اس
 رق بهل دبح ولع كد - 0

 َنَع «ةيورع يبأ نب ديعس ْنَع ؛ « عْيرز نب ديزي انئدَح «َناَمْثع نب هللا دبع

 نع ءَناَيوُت نع « «ةحلَط يبأ نب ناََعَم نع ءدّمَجْلا يبأ نب ملاَس نع دا

 موي هِهْجَو يف اًنيَش تناك يدع اَهْنََوَو لاسم لاس نم : :لاَق . الف يِبلا

 . ةماّيقلا

 ساس

 رو مرإع دو رو هرب هس و
 يِنئدَح ءٍحلاّص نب ةيواعم اند «باحلا ندير اَْدَح - فقل

 حبذ :لاَق ٠ 8 هللا لوُسَر ىَلوَم ابوك نع ري نب ريبج نع « ةيرهأزل بأ

 ؛ةاّشلا هذَمّمْحَل حلْصأ ُنابوئاَي : يل لام «هل ةيحتسأ ا هللا ل وسر

 77076١ :عجارإ ٠ ةئيدَمْلا مد ىَتح اهم ةمعطأ تلز امك :لاق

 ا يني مسااء ١ ندا

 هس هاري مرر سل هلو هو
 عجارإ اَهاَنَِج : :لاق ؟ةّنَجْلا كح اَمَ هل لوساي ليتك هللا ةكرح

 ةقئيفإ

 يبأ نبا اَنكَدَح : لاك .رضضتلا وبأو نورا نب ديزي انئدَح - ففلذو

 ْنَع ةّيواَعم نب [ديزي نْب] نمحرلادبع ْنَع ؛ سون دَمَحُسْنَع «بلذ

 يلل بقيم : :5 هللا لوُسَر لاق :َلاَق : ف هللا ل وسر ىَكوَم ناي
 سلا لاسم : لاَ هللا لور اًيانآ تلق : :لاق ؟ةّنجلاب هللا هد ةدحاوب ارامل هع

 نأ ادَحألآْسَياَمَ هريعَب ىَلَعَوُهَو دايو طاوس طقس امير : اق . 7

 ةلفيت عجب ةلخا5 هيل لني ىَنَح هوني

 .٠ و هع هدو

 0 وام بلة نحصل دبع ايم نب محلا دْبَع

 يةس و رب درع س6

 ا ةّنجلا هك معو ةَّلَخ يل مضي 0 : هللا لوسَر لَك : لاَ

 [1744 :عجار] . هاّنعُم َرَكْذَف

 سول
 حور انثَدَح -48

 ٌباَصْأ اًذِإ :َلاَق .٠ فل نع ءااّئك ان ماشا ذأ

 يل هال نم ةمطق حان «ىّمْحْلاٌمُكَدَحأ

 فطام ءهّللا مسي لوُب املا ةيرج ليتسيايراَج اره لتس

 سمن ؛ «ٍسْمّشلا عولط َلْبق فلا ةآلّص َدْهَب «كلوُسرقدصو كدب

 قيود ف 7 ا
 هد 0 0

 23 3 »800 ءد 0 5
 انكدَح «يماّشلا هللا دّبَعوبأ قوُزرم انلدَح ؛

 موا هن
 «درابلا ءاَملاب هْنَعاَه

 كاعد
 7 لج رعلل نأي

00 
 ٍملاَس ْنَح َهَاََقْنَع ؛ «ماَشه انئَدَح «دّمّصلاُدْبَع انئدَح - ففحلا

 . هللا لوس اوك ةَسِلَط يبأ نب نادم نع «دْعجلا يبأ نبا

 ىّنَح ياَصَمبْب رض ؛ نَميلا لهآلُهَعدوذا ءيضْوحركعبل ينإ :لاَك

 ْنَع َلكسَو مح ىلإ يماقُم نم : لاَ ؟هْضْرَع نع لكس« مهل ضكرَي
 ناَياَريم هيف ْبعَشْنَي «ِلَّسَْلا نم ىلحأو نبل نم اًضاييدَشأ : َلاَقَق ؟هبارش

06 
 ةففففر :عجارإ .٠ قرَو نمْرَخألاَو بهذ نم اَمُهدَحأ ةّنجلا نم هنأدُسَي



 «ليعس اًنكدَح :الاَك . بالو ركب يَ كَ - 5

 لور ىَلوَمناَيوت نع ناَدْعَم نع ؛ دْعَجْلا يبأ نب ٍملاَس نَع َهَداَتَق نع
 مما

 يربو َُودَسجْلا حراق: : لامه ٠ هللا لوسَر نع ل هللا

 [377/717/ :عجارإ ٠ نيدلاو  لوُلُعْلاَو «ربكلا : َةََجْلا َلَخَد ثآلك نم

 فيعش (187 /ه)انكَح «ِرَفْعَج نْبدَمَحْم انندَح - 07

 .(ح) َةَداَتَق نَع

 دْعَجْلا يبأ نب ٍملاَس نع« ُمَداَتَق اَنْكدَح «ماَمَه انثدَح) : لاك .ٌرهَبَو

 2 ؛ هللا لوُسَر ىلرم نابت نَع ءناَدْعَم نع (ٍملاَس نَع : هب لاَق)

 َلَخَد ثآلكن مءيِرَيَوُهَو دَسَجْلا حولا َقَراكَْم : لاق . ف هللا لوُسَر

 [33101/ :عجارإ (ربكلاو :رهب لاق) «نيدلاو «لوُللا دَنَحْلا

 ْنَع «ٌديِعَس اَنئدَح :لاق حْوَرَِ رمح هرب دمحم اًنئرَح -1 717/46

 ىّلوَم َناَبوَت نع ؛ ملغ بنما دبع ْنَع «بٌشْوَح نْبِرهش نع هنا

 :عجار] . | .'موُجْحَمْلاَوْمِجاَحْلاَرظْفأ َلاَق٠ اق هلا لوران قف هللا لوُسَر

 اةففففل

 ٌقداَتك اًمدَح «طْيَمّسلا يبأ نب ريب ان اًنثدح دهب اَنكدَح -م' افخكذزا

 ناو نَع « «ةَحْلَط يبأ نْبناَدْعَمْنَع يِناَمْطَمْلا دْعَجْلا يبأ نب ملاس نع

 [ةينميم لا نم طقس] . موَجْحَمْلاَو مجاح ا َرطْفَأ َلاَق هنأ ك8 يلا َنَع

 ٍملاَّس نع ةَداَتَق ْنَع ٌرَمْعَم انكدَح « قالا دبع انئدَح- ففخلت

 ُلاَق :َلاَق ءَناَيوُت نع ؛ ةَحلط يبأ ِنبناَدْعَمْنَع "ينط دعَجْلا يبأ نب

 يْنإ ءِنَمبلا لهل هلع سان دوَذأ يضْوَح رفع دنعانآ : كف للا لوس

 «[ةّنجلا نم] نابزيم هفته , مهل ضْقرَ ىَتح يصعب مهبرضأل

 للأيام ءاَمْنصَو ىرصُب نيام « بهذ َنمْرَخآلاَو قرو نم اَمُهَدَحَأ

 نم طقس 1077 :عجار]. | .ناَمع ىَلِإ اذه يماَقُم نم : -لاَكوأ - ةَّنكَمَو

 [ةينميملا

 همي رو 6
 جيرج نبا انآّبئأ : اق .رْكَبْنباَو قاررلا دبع انئدَح -6

 .(ح)

 ْيَحْلاَنِماَخْيَشُنأ لوُحْكَم ينربخأ ٍحْيَرَج نبا انثدَح «حورو

 ْمِجاَحْلاَرَْنآ : لاَق ٠ ا يبل دأ هرب ف يلا ىو انايوئدأ ربح

 . موجحَمْلاَو

 .(ح)ررَمْعَم انئَدَح «قاررلا دبع اَندَح -

 َنَع ءريثك يبأ نبل بحي نع ء لا دبع يبأ نب ماش اًندَح «حورو

 لا لوسَ ىو اوت يكد : لاق . يحل ءَمْسأ يب أ نع بالك يبأ

 ةقففح ب وحلا را :لاَقَف «٠ «مِجَتَحَي

 دَح «ناَيوك نبا انئدَح «ملسم نب ديلوا انئدَح - ففكتف
 و هم حب هموم عم 30

 وسر لاق : اوي ذابوُ عمتس هنأ :مهئدَح لولا هَ ايان ءةّيطَع نبا

 ب 3

 الملا مكلَتعاريَخأا املا ءاوَُمْعاَو ءاوُيراَكَو اوس :8 هللا

 .نمؤم لإ ءوضولا ىلَح ظفاحي لَو

 لل سجل ختان هع هس

 ُقَداَتَق انئدَح :الاَ . نابأو مامَه اَنئدَح ؛ناَفَع اًنئدَح - - 7/4

 حورلاَقَراَن نم : :لاَق اللف يِبلا نَح ايون نَع ءناَدَْم ْنَع ؛ «ٍملاّس َنَع

 :عجار]. ] .لوُلعلاَو «نْيدلاَو ءرْبكلا : جلا َلَخَد ثآلك نم يِريَوهَودَسَجلا

 اةففففي

 «[ةَداَنَقِ] نع ءاًنكدَح ةبعش :لاَق « ديعّس نب ىبِحَي انئدَح - ففخأل

 ةّراَنَج ىَلَع ىَّلَص نم : اف أيل نع ابوك نع «َناَدْعَمْنَع ؛ «ٍملاَس نَع

 1 عجار]. دل ثم طاريقلا « ناطاريق هَ اََفَد ده إف ٠ معاريف هل

 ماَسْنَع شَمعألاانتَدَح ةلاَق ٠ . كتيب يراد فلل

 مس هس سا ع
 لإ وُ لاي للامارات. اوت

 [1800 :عجار] . نمؤم

 ْنَع :ٌهرُمِنْب وِرْمَعنْب هّللادْبَع يكد «عيكو انئدَح ١-
 ا لاق . َناَبوكْنَع دْمَجْلا يب نب ماس ْنَع «هبيأ

 ل يطال اح لليل: اولا لب امِبملاَو

 وو قمل هل 6
 كيكه ءاركات اناس .اركاش ا :لاَق ؟لخَتَت لاّمْلا

 اةففكمل :عجار] ةّرخألا مَآ ىَلَع

 «ىّسيع ِنْب هّللا دْبَع َّنَع ناّيفس انكدَح «عيكو اًنندَح - 0

 دْبعْلا نإ : 8 للا وسرق لاق . َناَيوُك نَع « ءدّمَجْلا يبأ نْب هللا دبع نَع

 حلا يفد لَو ٌءاَعّدلا لاَرَدقلا ٌدرَيالَو «هبيصي بذا :قذلرلا مرحب

 [؟8/46 :عجار] نبل الإ

 ند يني اصح 2 يدا تشل ةقكتلل

 يبأ نع «ةيآلق يبأ نع ؛بوُيأ نع - دْيَز

 :عجارإ. ةّنجْلا ةكرطَم يف ضيم دئاَع 0م /ةز: اقف هللا لوس

 اةفييفل

 2 2 هيو هاك س رص م هم رت

 هللاثلوُسولَق لاق اق« و تسلا ل لاق . 6 ىلع

 ًةَحئاراَهْيلَعماَرَسك «ِسأَياَمِرْيَع يف قآلطلا اَهَجْوَز تاس أرنا اَميأ 8

 [77772 :عجارز ةّنجْلا

 نبا ينعي - ماسه اَنئدَح ءورْمَع ْنْب كلَمْلاُدْبَع انلَح 86

 يبأ نب ملاّس نع َةداََق نَع ديس انئَدَح - -اَرَدْغ ينعي ركنا

 عبن نم :لاَق ٠ ف ىلا نَع :ناَبوتْنَع ةحلط يبأ نب داَدَْم نَع «دنَجْا

 امو : اوُناَك «ناطاربق هلاك اه َدهش نإ اره هلع لصق ةزانج
 روق يهرم

 [157514 :عجارإ] . دحأ لغم امُصرَْصأ : لاك ؟ناطاريقلا



 نب ورد كش انكَح هجين اند - افرثملا 5

 لل لوسعاَح اوقف لاق . رطبا يأ لاس ع

 11 :عجار] . يح هبط تينا ل

 هم يدع هرم شو

 “ساق ناكر : َلاَق .( يرْمَمْلا هبي طة يباع ؛ جلع يشل يع

 :َلاَق .8 هّللا لوُسَر ْنَع انثَدَح : َناَبوتل لبق :لاَق . ةينيطْلطْسٌقب سال

 537١[ :عجارإ . َرطْفاَ اما هللا لوس تي

 .ةيبطنط نش :”ياَجَح لَ
 رار رعاك

 ؛ءاَذَحْلا دلاَخ ْنَع ؛ « يدر نب ديزي انئدَح «سُنوي انئدَح - 7184

 نإ :َلاَق 8 يتلا نع «ناَيوكْنَع ؛ءاَمْسأ يبأ ْنَع «ةّبآلق يبأْنَع

 :عجار] ٠] عجز ىّنح ةّنجْلا ةكرخ يفرم َملّْْا هدا اد ملل

 اةففيشل

 هس
 ْنّمَع ةَبآلق يبأ ْنَع بُني اندَح «ليعاَمْسإ انئدَح - 1-1

 ةكَرْخم يف ضيرَمْلا دئاَع : 8 هللا لوس لاق : َلاَق .َناّيوُت نع «هئَدَح
 هلا هس لش

 [5؟١701 :عجار] (] هلبق ام رركمإ . عجري ىتح ةنجْا

 يبأ ْنَع ٌدلاَخ اَنكَدَح «فاّقَحْلا ِباّمَوْلا دبع اندَح - 08

 اذِإملْنْسْلاَِإ : :َلاَقَدنا اقف يلا نَع اموت نَع «َءاَمْسأ يبأ ْنَع «ةبآلق

 1905١[ :عجار]. مجري ىَنَح نجلا ةقرخ يف لري مل ءهاَحأ َداَع

 ٍملاَّس نع «َةَداق نَع ءديعّس اَنئدَح «باَعَوْا دبع انندَح - -5383خ١1

020 
 َناَيَوَت نع ؛ «يِرَُْل ةَحَلط يبأ ِنْبناَدْصَمْنَع ؛ 0

 َمْوَي ضوحلا رعب ينِإ َلاكهنآ ف يلا نَع لاكن « هلا لوُسَر ىَلوم

 ضَقْرَي ىَنَح يصعب مهيرضأ ؛ نيا لهأل سانا نع ُدوُدأ ؛ةَمابقلا

 ساس
 اذه يِماَّقَم نم : :لاَقق ؟هضّرَع نع ا هللا لوس لس : لاق ٠ مهل

 نم ىّلحآَو نبا م اًضاييدَشأ : َلاَقَق ؟هباَرَش ْنَع لَو ؛َناَمْع ىلإ

 حلاو بَمَت اَنضُدَحأ ةنجلا نم هناَدَمَي ناباّريم هيف ُبصَي لَسَعْلا

 اةففففيل :عجار] .قرو

007 
 ْنَع هلا دْبَع |يِبأ] نب ماشه اندَح « باها دبع انئدَح - 1041

 02011 ف يبل نَع ءناَيوُنْنَع ءنادعُم نع ؛ ملاسْنع مدان

 [57// :عجار] . هلم

 ساس هار# هر
 "نب نيسحو ىسوم نب نسح اًنيدح - - 781

 . * ماجلا ةيآلق بأ ينئدَح : لاق -ريثك يبأ نبأ ينعي نب -(ىَيَحي) نع نابيش

 «عيقبلا يف 4 هللا لوُسَر عَم يشوه امني سوأ نب دادس ؛ هربخأ هنأ

 لاَقَف ل ةَرشَع نامل ناَضَمَرنم ىََم امد جَتحَي لج ىلع

 .'موُجْحَمْلاَومجاَسْلا طف : : هللا وُسَر

 انكَح :لاق دسسس رب ريحَو سوم برس انلَح 141

 ٠ كس رعب 2
 اًنئَدَح :آلاَم دَّمَحَم

 صام 8 سات  ساسع
 «هكدح يِبحرلا ءَمْسأ اه اذأ ؛ةبآلق وبأ يتربحآو َلاَق .٠ ىيحَي نع «ناَيش

 َرَطْفأ : نلوشي بل عيال يخل ف هللا لوثر ىلوت هلا
 مومو

 [17/141 :عجارإ . موجَحَمْلاَو مِجاَحْلا

 نب دامح اًنئدَح «ىسوم نب (185 /90)ْنَسَح انْئلَح 60

 «”ينامنصلا ثعلشألا يبن 0 ةملس

 َداَعادِإ : 8 هللا ل وُسَر
 الوم ع

 5-5 :عجار] . عج تحلل ةقرَخ يف يَ ةادشلا

 ْنَع بوُيأ اَنكَدَح ءدْيَز نب داَمَح اًنئدَح نافع انكدح - فرقذللل

 - هّللاَّدإ : ف هللا لور لاك : :لاَق . َناَيوُت نع «ءامسأ يبأ نع ؛ةبآلق يبأ

 يأن اَهَيراَثَعَو اهكراَشَم (تيآرق) «ضْرألا يل ىَوَر - ينو

 يّنإَو ؛ نضَييألاَوَرَمْحألا ن نيزثكلا"تيطغأو ءاهنم يل يوُزاَم اهم ميس

 نم اَودَع مهل طْلسُيآلو «ةّماعب ةئسب اهلي الانآ « يسأل ي ير تلأس

 مهن بو اًضَْب يِبْسَي مُهضْنَبنوُكي ىَتح ٠ ْميَيْصَي : يس مهشنآ ىوس

 سل هدف 00
 َنَم :لاَموأ- اَهراطفأَنِيَيْنَم هلع َمَمَججاوَلو ءاضْنبلَُي

 [99064 :عجار] . اه هراطقأب

 :عجارإ َنيّلضُمْلا ةَّمئألا يسم ىَلَع ْفاَخَأ يّنإَو الأ -87

01/1 

 ٍمْوَي ىلإ اًمْنَح عقرب مل يتم يف فيلا عضو انو 81

 [؟7/هه :عجار) . ةمايقّلا

 «نيكرشمملاب يتمأ نم لئابق َقَحلَت ىّتَح ةعاّسلا موُقَالَو - فقم

 [55/55 :مجار] . َناتوألا يتتمأ نم لئابق دعت ىّتحَو

 اًمكَدَح ءاَنيِلَع هام ءدْيَز نب داَمَح اند اًنكدَح نافع انئدَح -

 :لاَق كف هللا لور «ناَيوت نع «ًءاَمسأ يبأ نع «ةيالق يبأ نَع «بوُيأ

 ٍليبَس يف هند ىلع هير نِدَو «هلاّيع ىلَع لجل هع ايد راتيدل ضف
 مم سمس

 [77714 :عجار]. هللا

 ”لطأ لجأ َلاَق ءلاّيعْاب ادب : هلبق نم ةبآلق وبآ َلاَق مث :لاَق

 . هبل مُهّفعي اراكص هلايع ىلع فني لجر نم ارججأ
 نْب ملاَس نع ُةَداَتَق انثَدَح ءُناَبأ انئَدَح ؛ناَفَع اًنندَح -1

 لاك. ف هللا َلوُسَر نأ تايون نع « ةحْلط يبأ نب َناَدْعَم نَع 0

 ساس سل نع 00
 اي: لي .ناكاريقهلك ادهش «طاريقل ات ىلع

 77784 :عجار] . دحأ لغم امه مهرْغِصُأ : لك« هلل
 6 مو ارلا هس

 نع «اديعّس لس : لاَ . فاّمَحْلا باَهولادبَع انندَح - ةف/ثق
 سا همس را ممل يام
 يبأ نب ملاَس نع :ةدك نع اربح ؟رجألا َنمُهَلاَم :ةَراَج عبي لجل

 يلا نأ قف هللا لور ىكوم ناَبوُك نع «ةَحلط يبأ نب ناَْعَم نع « دعَجلا

 «ناطاريق لَ اَنْ ٠ عاريه رانج ىَلع ىَلَص َْ : :َلاَف .

 [1507/014 :عجارإ] . دححأ فم لاق ؟طاريقلا كلذ نع ؛ 8 يتلا لسع

 لم ص عازل

 ةدانع نس دعس ثيدح
01-2 



 اوك١ ص | 728307 ح

 يوم و مره لماع
 بأ نذ هي نخ ياك ب دمحم اًنيدح - 86 ثفوا

 هنأ كفيلا نع «ةدابع ني دعس نع ؛ « لْجَر ْنَع «دئاق نب ىسيع ْنَع دايز

 لإ هُملطُيل ةمايقلا مْويآلولَْم لجو هللا ىتآ الإ ةَرَشَع ريمأ مام : لاَ
 مت ع

 َلَجوْرَم هللا يفك آلإ يسئمْث نآرشلا (مُلمتدَحأ نماَمو «لدَعْلا

 [52800 :ظنا] . مّدِجَأ

 ءدّمَحُم نْب هّلل دبع ْنَع يهز انئدَح ءرماع وب نأ اًنكدح - 5ن181

 هلو
 «هدَج ْنَع ؛هييأ نع «ةدابع نب دْعَس ني ديعس (نب) لبحر نب هرم نع

 "نع اربح : لاق ٠ ا "يلا تر اصّنألا ماجر ؟ةدابع ِنْ دعس نع

 هيو «ٌمدَقلخ هيف «لآلخ ٌْسَح هيف لاك ؟رْيَلا نم هيف اداَم ةعسْجلا ٍمْوَي

 02 مي نب ةملس ثيدح ' راصنالا دئسم

 ارك لُجَرْماَمَو لَمْ للملا كلك نم م6 لوُلْخم) مالا موي

 ةفضاننا .عجار م دج أوه قي موي هللا يقل الإ 9 هيسنق نأ

 مْيَعُم نْب ُةَملس ثي ثيدح

 «- ناَبِيش ينعي - ةيواَعموبأ انئدَح ءرْضَنلا بأ انئدَح - فنينض

 نم ناو ءِميُت ِنْبَةملَس ْنَع ءدْمجْلا يبأ نب ِملاَسْنَع ءروصُنم ْنَع

 هب رشي الهلا يقم : :8 هلل وُسَر لاَ : :َلاَق :٠ ف لولا باحْصأ

 علموا :عجاراقرَس نإو ىَنَز نإ ؛ نجلا لَخَد اني

 يمْيَحُسلا ةّيعر ث ثيدح الاقي اهب هلل لسيل ةَعاَس هيفو «مدا[هنل] ىو هيفو مآ (عبهأ)
 نماَم «ةَعاسلا موت هيفو حرة ؛ كام لاَسَيْمَلاَم ناي هللاذاَتآ

 ايس نع قاتم انتَ « ومع نب ةيواعم انئدَح - ١8 ثرضشإ قفُْبَوُمَ الإ ءرجحألو لاَج لَو «ضرأ آلَو ءاَمَس لَو ؛ برعم كلم

 و

 .ةمسّلا مي نم

 دْعّس ْنَع ءنّسَحْلا نَع «كّرابملا ”انآَبنأ (مشاه اًنئدَح -60

 ىَلَع ينل ؛هّلا لور اي تلق 8 هّللاٌلوُسَر يب رم :َلاَف.ةدابع نبا
 . َءاَمْلا قسا :َلاَق ءةّقدَّص

 سعا سي ع سا رع ا ع را
 قات نَح حي ةيتش تعمم : لاَ ٠ جاَجَح اًنئدَح - 55

 م انآ ؛ةدابح ِنْبدْعَس (186/8)ْنَع ءثدحي نسحلا تعمس :لاَق

 معن : :لاق ؟اهْنَعقَدَصتآَكآْتناَم يّمأَنِإ ءهّللا لورا: :لاَقَف تنم

 [21145 :رظنا] ٠ ءاّملا يس : :لاَق ؟لَضْفأ ةٌقدّصلا يأَف : لاَق

 .ةيبدتلاب دس لا لقس كلت : :َلاَق

 لبن ناَمْلُم

 دس نب سيق نب وِ نب ليا شادي بأنني
 نب دعس - باَتك يف ذأ - بّتُك يف اودَجَو مُهن ءهيبأ نع «ةداَبع نْبا

 . دهاششلا عم نيميلاب ىنع ف هللا وسر «ةداَب

 يو اهرب يةومع
 نب نامي انْكدَح ءمشاّهم يدب ىلوم ؛ديعس وب انئدَح - 7

 ٍنْبدْعَّس نع« بيس نْي ديس ْنَع :لآله نب دِبَمح اننَدَح «ةريغملا

 7 نظن «نآلك يب ةقَدَص 0 دّص ىّلَع مك : هكا اق هللا لوُسر نأ داب

 َمويماَخْر هَل َكلماَك ىَلْعْوَأ كقتاع ىَلعهلمْحَت رْكي ةّمايقلا موي يأت

 نع اًهَقَرَصَق ٠ يلع اهفرصا هللا َلوُسَراَي لاَ مالا

 مسام هم
 اًنكدَح :- دْيَز نبا ينعي - داَمَح اَمدَح «سنوُي اًنئدح - 11

 : ْنَع «فارصلا ديعّس ىَلإهدَو « لج ْنَع ؛ «ةليمش يبأ ْنْب نَمْحرلادْبَع
 : 4 هللا لوس ءر لاق : لاب ندع هيبة نب دنس نب فاَحْسإ

 م ةرظنا] . قاقن م ذ مهضُفب بو نا مهيح ةلحم راّصنألا نم يَا اذ ادهن

 يبأ نب ديَِيْنَع «دلاَخ اَنئدَح «ديلولا نب فخ 00 -

 ريغ طمس : لاَ ةَداَبع نب دعس نع ؛ « لْجَر نَع ءدئاق نب ىسيع نع دايز

 هب ىَتؤيآلإ «ةَرَشَع ريمأ مام : ف هللا وسر لاَ : لوي ِنييرمآلو رم

 لاق . يناييشلا وِرَمَع يبأ ْنَع «َقاَحْسإ يبأ نع

 « يل مو يدلو ىلع ريغأ : َلاَقَف ٠ 8 يبل
 هه 28

 عم ابك لول مآو مشا د

 ىلإ ِمْيَحّسلاُةَيعرَءاَج :ل

 ُلاَّمْلا اّمأ : : هللا وسر لاَ
 يه سطس سس

 هله ْنكاَُهَدََو قرع نك لبا

 هقرعت : لاَقَ تاي هاَرآَكهَحَم ِبَحّتَف :لاَ

 لح راكي انآ لبق مكسأ نأ نْوري :ايس لاَ

 ما مم ل ع يم

 بَهَ هبل هَمكَدم) مسن :لاَك : لاَ ؟

 ىلا كح ياش رب ند فينس

 هللا هلإَبتك لاَ . .يِمِيحسلا هير نع ؛ يبعشلا نع «َقاَحْسإ
 مسمن

 هلال وُسَر ثم ولد هب عكر ا هللا لور باك دَخأَ ٌرمَحأ ميدأ يف

 00 ا
 لإ ةلاَمآالَو الأ آلَو «ةحراسآلو :ةَحئارُهَلاوعَديْملَكةيرس الف

 5 مهم | همس صا اس ل ع

 ىلإ يهني ىّح ؛ٌةرق هلع َسِنل هل سرق ىلع ًايرع تلقا موُذَحأ

 ناك الأ ملل تسلل دكو «لاله ينب يف ُةجْوركم يو تل

 ملف :َلاَق «٠ تلا ءارَو نم اهيَلَع َلَخَد ىّتح راد ءاَهي ب ءاّئفب موَقْلا سلجم

 هَلكرُتاَم كليبأب لّرئرشلا لك : َلاَق ؟كَلاَم :تَلاَق ٠ ابوك هلع تقهر

 ىلإ تيعد : :ًاتلاَق ؛ذخأ* ُدَقَو الإ لام الو "لهآ الو «ةَحراَس الو ؛ٌةَحئار

 ؟ككاَم :َلاقك ءنآك :َلاَك «ليإلا يف :تناق ؟كُذَبَنْيآ :َلاق ؟مآلسألا
 آلَو «لهأآلو «ةَحِراَسآلَو «ةحئار هَل تك ام « هبل رشلا لك : لاق

 «يلاَمَو يلهأ مسي نآَلْبهرداَبأ ادّمَحم ديرأ انآ :دخأ ْدَكَو الإ لام

 َدَحأَف :َلاَق٠؛ اًهيف يل َةَجاَحآل : لاق اًهَلْخَرب يدلحار ذُحَف َلاَق

 اًذإ بوك هِيَلَعَو :َلاَق ءاَم نم ةَواَتِإهَدوُرَو يعارل (؟8//85)انوُحَت

 أ ةركيوَو هج حو هسا ىلع او ل تجرد ب ىلع
 . هللا َلوُسَر ىنآ مّن «ُهَنلحاَر َلَقعَف «ةّئيدَمْلا ىلإ ىهتنا ىَتَح فرعي

 لوُسراَي : :لاَكَرْجَلا هللا وسر ىَلَص مَ( هئاذحب داك

 اًهَضَبَق ؛ ايل بريا لك اه نانيابالت لد )ل طسبا ٠ هلا
 لعب هرم ما م

3 2 
 َلَواَنتَق :َلاَق« ا يتشرب لاك ؟ح 0-5 .نئاكل تاك



 ةيعراذه :َيِملُسَركْنَماَي لاكش هَعَكَر مث ؛ «ةدلصَع ا هلللوُس

 .هْيلإِرضِتيدَحاَ هود هب ْعَكرَق يباتك َدَحأَ هنلإ'تنتك يذل مبحُسلا

 َكَذْهآ امو مس دَقَك كلام اَمآ : لاق ٠ يلاَمَو يلهأ للا لوري: تلق

 ْمئاكَوُمَو ؛ةلحأرلاّفَرَع دك اذا جرح ٠ «مُهنم هْلَع ترك ْنَمَ 0

 جرخا للي اَي : َلاَقَك «ينبا اذه : َلاَقَف كف هللا لوُسَر ىلإ عجرم ءاَهَْنَع
 م عدم
 :لاَقك هلَلالب جَرَحَ هَل همقْداَق ءمعت لاق نإ ءاّنَه َكوُبأ هَلَسَق هَمَم

 ام هللا َلوُسَراَي : َلاَقك هللا لوُسَر ىلإ مَجرَق «: «مَعَن :َلاَق ؟اَذَه كوب

 . بارعألا ءاَمَج َكاَذ لام ءهبحاص ىَلإ ٌربعتسا ادَحأ تيأر

 يرؤفلا َِمْحْرلا ِدْبَع يبأ ُثيدَح
 00 0 يبا ا رع سلا لع

 نب ىلعي يرش لس نيا اند زهيد الا
0 

 يفي وي ع يف هل وعتاد لَك . ”ىروفلا نحل

 هر دع سرع
 ُنّسّشلا تلازم ءرجّشلا لالظ- َتْحَناََلرَتُك رَحْلا ديدش ظئاق ٍمْوَي

 يفَرُمَو 48 هللا لوُسَر ىلإ[تفلطْناَق « يسكت بكرو يتمأل تسب

 ؟حاقرلا َناَح ٠ مّللاةّمْحَرَر وهلا لوُسَر ايديك مالّسلا : :ُتلّقَق هطاطسق
200 

 ءرئاط لظ هلك ةرُمس تحن مَراَنك ”لآلب اي : َلاَقَق «٠ لجأ : َلاَقَك

 جراف «يسررق يل جرسأ : :لاَقَك ؛كؤادف انو ؛كَْيَدْمَسَو كي: َلاَقَق

 بكف : لَك «جرسأك : َلاَق (رطَ الورش امهيف سل « فيل مهاد جرس
 هدو اممم

 نوملُسَمْلا ىّنَوَق ءنآلْيَحْلا تّماَشتق ؛ انتو ايش مهاَنقاَصق اًنيكرو

 هبعاتآ ءهّللا َداَبع اي : : ل هللا لوُسَر َلاَقَك ٠ جو رع هللا لاق امك «َنيِريدم
 وربي سس 2
 ممم :لاَق ةلوُسَرو هللا دبع انآ «َنيرِجاَهسْاَرَشَْم اي: :لاَق مث « هلوَسَرَو هللا

 هام
 ناك يذلا يَربخأَف « باري نم اذكذَخآف هس نع هللا لور محتقا

 هللا مصر هوجو تهاَش : لاَ «مُههوجو هب بر ؛ يم هْيلإ ىَندأ

 2م هك هه

 .لجوزع

 َقبي مل : :اوُناَك مُهنآ مهئابآ نع ٠ موا ينكدَح : ِءاَطَح نب يزل لاَك
 هس و ملول مل" هل 300

 ضْرألاو ءاَّمّسلا ني ةَلَصْلَص اًنعمَسَو ءاَباَرُت همكَو هاني تآلتما آلإ دَحأ ام

 .ديدَحْلا تلطلا ىلع د ديدَحْلا را 2

 ا اس | ديت ل

 نب ىَلَعَي انآَبْنأ « يكس رباح اَنكلَح كاع اندَح - 3

 - . .ايرالا تطال دن يع ٍماَمَه يبآ راسي نب هللا دبع ْنَع «ءاطَغ

 . .ظئاق مْوَي يف اًنرسُق « نينح ةَوزَخ يف اقف هللا لور عمات : لاق

 سادس و6 هس ا

 ينافطقلا رامَه نب ميعن ثيدح

 نبا ينعي - ةيواَحم انئدَح «يدْهَم نب محلا دبع انْئدَح - 11

 «يناَفطَعْلا راَمه نب مِنْ رم نب ريثك نع «ةيرهأزلا يبأ نع - حلاص

 وىهمسمس ساعت
 ْنَعْرجْتَتآل 50 لَجَورَع هّللا َلاَك لوي 8 هلل وسم

 للملا لاخلا لامع ٠" دنا/رخا كرهت للأم تاَعَكر عين

2007 
 لانو لَك ٠ الرخا لوح ايد - 2

 سو

 م هس سر اسر
 نب تبان ينعي - دْيزوبأ انئدَح « وِرْمَح نب ةيواَحم انْئدَح - 171

 شنو لوشن ىّسوُم نمنع درَيَْع منيزي)
 مي

 اي لاهل هللا لوُسَرْنَع ٠ منعت نع ؛ "يمائجلا سيقع «[يِمّرْضَحلا|

 .ةرخآ كفرا لَو تاَمكر عير يل لص ٠ مَدأَّنْبا

 نب دمحم اًنئدَح :الاَق . دّمّتملاُدْبَعَو رْضَنلاوبآانّئدَح - - 171

 هنأ ءراّسَه نب ميت نَع ؛ يِمرضحْا هرم نب ريثك نع « وحكم ْنَع «دشار
 0127 هلكت
 اميرأمدآَنبا اي يللّص : الَجَورَع مُكيَر لف لوفي هللا لوس ممس

 [؟؟مب5 :عجار] /مرخآ كفك راَهّنلا لّوأ يف

 ءزيزتلا دبع نب ديعس يتربخأ َقاَحْسإ نب ىَبحيانئدَح - 004

 َلاَك :لوُشَي ف يلا تحمس : لاك .٠ ينام هرم (نبا)ٍنَع « لوُصْكم نع

 كفار اهتلا لركن م تاَمكر عبر يل ص َمدكَنْبا : لجو رَعُمّللا

 [ىامك؟ ,؟؟مسوب :رظنا] . هرخآ

 « ةّيرهازلا يبأ ْنَع ةَيواَعم انْئدَح ؛ دلاخ نب داَمَح انْئدَح - -085

 نبا لوي يِببلاٌ تغمس : َلاَق .راّمَه ني ٍمْيَعُن نَع ؛ةرم نب ِريثك ْنَع

 اةفيياشا .عجارإمرخأ كفكأر اهلا وأ تاَمكر ٍمْيرأ نع ْرِجْعَت ل مد

 نب نَحُ انكدَح - مشاه يب ىو - ديعتس وأ ايد -17 ريو ورب كت ع و مس سدر ا

 نب ميت نَع «"يِمَرْضَحَل 2 هرم نبيك نع «لوُْكماَنّدَح "يقل دشار

 يل لص ٠ َمدآَنْبا : ىَلاَعَتَو كرات مكبر َلاَف : :لاَ قف هللا لون امه

 مام :عجارةَرخآ كفك اتا وأ تاعك مير

 نْب ديعس نم ايد بص جر ماشلاب سي : يبأ لاق : هللا دبع لاق

 .زيزعلا دبع

 َْنَع؛ شايع نب ليعاَمْسِ انكدَح « عفان نب مَكَحْلا اند 77847

 راس نين ؛ةرم نبيك نع ادعم نب دلّ دنس نرحب
 ىف اَوَّقْلُي نإ َنيَِلا : لاق ؟لَضْفآ ءادهشلا يآ ؛ 8 يبل لسكر

 ىلا فشلا يف موتي تكوأ ٠ اوي تح مُهموُج بو نوفي[ فصلا

 ا ايّدلا يف دبع ىلإ كير كح او ؛ « مير مهيلإكَحْضَيو « نجلا نم

 . هيلع باَّسح

 يِرْمضلا ةيَمَأ نب ورمع ثيدح

 . خا
 انة تي يبن طخ لا اخ

 ممم نم هم



 مش يضل ناك لعج قولا «"يرطلا كيمو كَ سس

 «ليعاَمْسِإ نب ميهاربإ نع «نوَح ْنْبرفعج ادَح (يبأ ثيدَح ىَإ مج

 2 هدم
 اني هدْحَوهنعَب #8 هللا لوُسرانأ هيأ ْنَع يأ نب ومع نبرفعَج ينربخأ

 مم لو كل عل

 ايف "تيكر «نوُيملا وَ انآو بي ةبشَح ىلإ تنحف : لاق « شير ىلإ

 َرأملقأتقتل مدع َرْيَخ تبَتلاَك «ضرألا ىلإ كو ءانيْحْتْلَلَحَم
 .عجارإةعاّسلا ىّتحرَنأ ببحري مل ”ثرضرألا دمعي اَمنَك الو ءاًيييْح 0 ايي

 علرما

 يبأ نع ؛ مكارم 0 اَندَح ءِرماَعوُبآ انندَح -6
 رمز م 0-00

 2 ؛ةّينأ نبا ورم نيْرمْعَج ينربخأ ٠ ةملس

 ب .عجارنيحْلا ىلع

 ينكدَح «'يرهزلا نَع مِنَ اَنَح ءٍرماَعوُبأ انندَح -7
 هله ممف

 (ىّلَص مكااوضْع لك 8 يلا أر هنأ ؛هيل نع
 هما ههه

 هنأ نب وِرَمَع نب رمعج

 [لرلملا :عجاراضَوَتي مَلَو

 هر شمع انآ ُبَوْيَح انكدَح «َنَمْحّيل دبع وُبأ اند -17
 نب ورْطَع هع ْنَح كد اقيزلذأ كد ٍحبص َنْبَبلكأنأ « سَ

 ةالص ْنَع مان راقب يف قف هللا لوس عمك: :لاق يملا هين

 دحر هاف هلل لورد « اوُظقْيَس تي مكن سّتشلا تّعلَط ىََح حبصلا

 ارسم :عجارإ لص للا مقام اَميَمَكَرَف ٠ نمر لباد

 وِرْسَع ب ِنَمْحّرلا دبع اَنئَدَح «ةريفُمْلاوبأ انثَدَح - 1774

 رّثعَج نع ؛ «ةملس يبأ نع ٠ أيار ثك يبأ نب ىَحَي يكدَح ”يعازألا

 ىَلَعَحَسَس م 8 هللا لوُسَر ىََرهّنآ ؛هييأ نع ؛ ئيرطملا هيأ نب وْمَع نب

 اةليعفل :عجار]ةَماَمعْلاَو ٍنيمحْلا

 2 هات سا تيك

 نع 00 علو ٌةملَس يبأ نَع ءِريثَك يبأ نب
 7 ملا

 هلبق ام وكما راّمخلاو نْيَخْلا ىلع حَسْسَي ا هللا لور تيار : َلاَك هيبأ

 [دام :عجارإ[

 ينئدَح َقاَحْسِإ نبا نَع ؛ «يبأ اَنثدَح «بوُقْعَي اَنْدَح - 0

 ىَلَع ْحَسْسَي © هلا وسرت :لاَق هبيأ ْنَع ةّيمأ نب ورَمَع نْبر عج

 [1707 :عجلر] .[ هلبق ام رركم]ن محلا

 ٌنِباَلاَق . ٍحلاّص نع« «يبأاَنتدَح «بوُقعَي اًنئلَح -01

 هللا لوسي :لاَق ٠ ةايكاذأ يأن ِرمعنبفعَج ينكح : باّهش

 اكو نيكل حَرَطَق «ةآلّصلا ىلإ يعد ءةاَش فك ْنِمرتْحَي

 [لالمل :عجارزاضوتي

 رّفعَج نَع « باهش نبا نَع « يبأ اَنئدَح «بوُقعَياندَح - ةقثاف

 نمر لكي 8 هلا لوُسَر تيار لاَق .٠ هبيبأ نع ةّيمأ نب وِرَمَع نب

 [امم :عجارإ[ هلبقام رركم]ض وعي مَلَو ىّلَصَ ؛ةالّصلا ىلإ يعدم , فك

 ةلاوح نبا ثيدَح
 هيه

 05000 ع

 سارإرب مرا عش هم اس يارب هرب ةسارع
 انك: : آلا .٠ دس يُحَو ىو بس اند - 500

 ساس هم ديهس ©
 يرذتملا هيأ نْب ورْطَعَنْيَرَفْعَجَاأ ٌةَمَلَس يبأ نع « ىيحي نع «نابيش

 يم رم سو سا را صر

 عمم وا
 اةذيعفل .عجار|نيقحْلا ىَلَعْحَسْسَي يَا ىأر ًًَ ؛ةربخأ هايأ نأ «هريخأ

 يمرم م

 ةَلاَوَح ِنْبا ثيدح

 ْنَع ةَيواَعَم اًنئدَح «يدُهم نب ِنَمْحّرلا دبع اَندَح 1

 نب ِهَللادبَع يلع لَ : لاق . كح 'يدايإلا بط َنيااذأ بيب نة

 ف هلال وُسَراَنتَعَب - يني يف يلع لزاَكهنإَو : يل َلاَقك «يدزألا ةلاَوَح
 هع اص ص ع

 يف ّدهَجْلا فَرَعَو ايش مَن لو اَنعَجَرَف مقل نمادفأ ىلع ةّئيدَملا لوَح

 ىَلإ هلكت الو «فُعضأق يل ملكت ال | :َلاَقق .انيف مق ءاتهوجو
 يق سانا ىلإ ملكت الو ءاْنع اوزجْيت مهلا :لاكَمُ مهيلَع ورئأتسي 1

 مك دحأل َنوُدكي تح ؛ َسِراَقَو مورلا وأ «سراَقَو ”مورلاَو ماسلا مُكل حتي

 ْمُهْدَحأ ىطْمُي ىّتَح مَا نمو ءاذكو اذك رقبلا نمو ءاذكو اَذك ليألا نم

 اي :َلاَقَف . يتماَه [ىَلع]ْوأ «يسأر ىَلَعهَدي عّضَو مث اهطَخَسي لير ايد دم
 سا سااش

 هيي يف -

 تدق ةّسدقُملا ضْرألا تلّرئْدَك
 هم

 ةقآلخلا تير اذ: ةَلاَوَح نبا

 دم ساّنلا ىَلِإ[بَرْفأ ذكمْوَي ةغاسلاو ماظعلا روُمألاَو ءاَيآلبلاَو «لزالزلا

 .كسأر نم هذه يدي

 يب اك ع
 «(بييح) يب نب ديزي يلح ثيل ائدَح «جاَجَح الح - -66

 لوُسَرْنَع ؛ يدزألا ةلآوح نْب هللا دْبَعْنَع ؛ ييجُشلا طيقل نب هير نع
 يي

 :اوُناَق - تأرَمثآلك هلت - ءاَجنْدقَق ثآلك ماجن : :لاَق هنأ كف هللا

 ؛هبطْنُيقحْلابربطُصُم ةَيلَح لْدك نمو« ينم : :لاك ؟هللا لور ايدام
000 

 [١7١ةه :عجارإ . لاجدلاَو

 اَنكدَح :ًالاَك ٍشاّيَع ْنْب يلَعَو دلاَخ نب ماصع اندَح - 11

 باَحْصأ ماكو - يدزألا لوح نبا نَع يمس نب اميل نع «نيرَح

 ع روم 2
 نميو ماش قدّتَجم دانجأ نوكيس : لانا قف يبل نع قف هللا لوس

 آلآ «ماّشلاب مُكيلَعَو الأ «ماّشلاب ْمُكيلَعَو - ادَباَهيأبّمكعأُهللاو «قاَرعَو

 َرع لان «هرداغ (نم)قْسيلَو ءهنمَبي ِهْيَعف رك مف ؛ ماشلابمُكْلَعَ
 م عا ل

 .هلهآو ماشلاب يل َلكوتَلَجَو

 ه عمو

 كلام نس ةيقع ثيدح

> 
 :ريغملا نب ناميلس اًنلَح :ًالاَق .رضْتلا وبأو زهب اًنئنَح -6617

 :َلاَق «٠ «يلبحاّصَو انآ (0//5814)ييلاَعلاوبأ) ينتآ : : لاق ديَمَح امدح
00 11 

 ينم ل ىع ينم َقلْطْناَف :َلاَق ثيدَحْلل وأو ءاتس ين ُهَسَآَمثناَك مَلَه : انل َلاَقَق

030 2 

 د

0 
 كو ةويصإ 7

 دقيت يات ةّياَمْلا بأهل َلاََك : لاق ءمصاَع نب رثشب ىَلإ ان

 / ٌرْميلاك) يبل :رْضَنلا وبأ لاك) كلام نب ةبفع اًنكدَح :َلاَق

 6 دول َلاَك يرسم 8 هللا لوُسرثَصَب : لاق (هطهر
0 

 5 هاك لع الاع
 َلاَقَف : لاَق اق قيس ارهاَش ةّيرَسلا نم لجَر ُهَعبئاَف : لاق "لج مولا َنمدَعَ



 راصتالا دكتسم ادن َح

 ةرعر هس دلل سيم هس
 لاق لقت برق ؛ لاقي َلاَق ٠ 5 مس ين: :ٍمْوَْلا َنمّذشلا

 غلق ءاديدش ًالوق هيف َلاَقَك : لاق ف هللا لوُسَر ىَلإت يِدَحْلا ىَمنَ

 هّللاو ءهّللا َلوُسراَي : للا لاكٌبطَْيا هللا : َلاَق « لقال

 نمُهّلَقَْمَحوُهْنَع ضرك : َلاَق؛ ء«لْقْلا نم انوع الإ لاق يذلا لاما

 لإ لاك يذلا لكم هللا َلوُسَراَي : اني لاك مك «هترطخ يف َدَحآَو « سأل

 مَ «هتطخ يف دَحأَو « سنا مهب ْسَحَوُهْنَع ضرع ؛ "لقا نموت
 مش هع

 لبا لقا نم اوال هللا ءّللا لوسر اي : ةقلاتلا لاق" بصَيم
 هك ساس كاس سا هلم سور شمع ءيعت

 لَجَورَع هللاَدإ : لاله ينال ا هل وسريع

 سهم ادعم ل

 م سيروم

 ةّيلظنَحلا ِنْب لهس ثيدح

 «حلاّص ِنْب َيواَُس نع «يدْهَم نب ِنَمْحرلا دبع انثدَح - -78648

 ُتْلَخَد :لاَف - ةَيواَمُم ىلوَم - ٍمساَقْلا نع ؛ «عيبرلا يبآ '”َناَمْيلَس ْنَع
 هارب ص راب ماس سا ماع

 ؟اَدَهْنَم : :تلُق «مُهئدَحُي شو نيعمتجم اًساَن تير ؛( «قشَمد َدِجْسم

 كي هّللا لوُسَرتْعِمَس :
 يبا عشرا»ا ل

 :لوُشيهتعمَسَف ٠ ةُيلظنَْلا نال ْهَساَدَه : اوُناَق
 هم مم

 . اضوتيلق محل َلَكأ م : : لوي

 000 0 همام 5

 ءاوففلا نب ورمع ثيدح

 دْعَس نب ميهاربإ انآبنأ دّمَحُم وب دبي نْب حوُنانَدَح - 25ش

 نب ورْمَع نب هللا دْبَع ْنَع «ِرَصْعَم نب ىّسيِع ْنَع ؛َقاَحْسإ نبا هيّئدَح
 نآدارأ دقو ؛4 هللا وسر يناَعد : لاق .هيبأ نع « يعاّرخلا ءاَوْهَْلا

 :لاَقَف :لاق٠« حفل دب ةَكمب شير يف ُهمسْفَياايفمس يبأ ىلإ لاب يني

 نأ يل: لق يرسل أبدع يئاجق َلاَق «٠ 6 ءابحاص نسل

 اك ابحر: 3 َلاَق «بحاَّص

 :ُتلُق ؟'رَم: َلاَقَق :لاَق ٠ يذق اًبحاص َتْدَجَو نإ: : لاق 8 هللا لوس

 دق ُهَّنِإََْدحاَف همؤك داب تطَبم نإ : َلاَقَق : لاكي رمطلا هيمن مَ

00 
 ًءاوبألا تلج > اذ ىَنح انجَرََك : لاك هْنَماَت 65يرخبلا ةلوخأ : لئاقلا لاَ

 :ةتلق :َلاَق يل تبق «ناََوب يمْوَق ىلإ ةَجاَح ديزأ ين يلالاق»

 مك «يريحب ىلع عتذَدَضَ) .اق هللا لور لوك ترك لوم ادشاَر

 :لاَق« هطَْر يف يحضِراُيَوهاذإفاصألاب تك اذ تح دضوأ تجرح

 ْتَناَك : لاك ينءاجو ءاوُقَرصا هد (يّنآ ين ارامل «ةفبسف تنّضْوأَو
 عا ع صمام

 ْسْنَقَدَف هةَطَم امد ىَنَح اَنْيضَمَ لجأ : تلق : َلاَك ةَجاَح يمْوق ىلإ يل

 .َناَيفس يبأ ىَلِإ َلاَمْلا

 ها م 0 8 89 مسام ر# ع -

 شحح نبي هللا ديع نب دمحم ثيدح
 8 *ه د - م: ما * م -ِ

 لان همر «يدهم نب نحر ًدَح 5 ١-

 تو دج بار لاك ا
 رسم ماع هع 00

 رصيف هلال وسر مقرف ءانيرهظ ندي لاَج اف هللا وُسَرَو «نئاتجلا

 َناَحْبُسم : لاقت هتهبج ىَلحهدَيَعَصَوَو رص اطاط م ءَرظَن ءامسلا ل

 (7394 ٠ / © )اَنَمْوَي اننَكَسَف : لاق ءديددتلا نمل ادام هللا نحب هللا

 اق هللا َلوُسَرْتْلآَسَ :ّمَحُم لَك ؛ ء انحَبصأ ىّنح اريح ذل َربِملَن انتو

 نول ديِدَسَحُمشَ يذلا «ِنّيدلا يف : لاق ؟لَرَت يذلا ديِْضَتلا ام

 مُنَشاَحمُت هللا ليبَس يف لكم اح مش ءّللا ليبس يف ل الج
 رعاصم

 . نيد ضي تح لا لحام يلح «[شاع مث هللا ليس يف لك

 مَع ْنَع ةَرَسْيَم نب صقخ اًنثدح ؛مميِشه)اَدَح 1١-

 بلا نكح شح نب دمحم نَع - شح نْب دَمَحُم ىَلوُم - - ريثك يبأ َنَع

 ءهذخّفقرط ع اًذشاك ايس دجْمسصلا ءافي رمْسَم ىلع رس اف يبل نأ :
 مما سا 07

 0000 كل ع مس
 .ةَرَوَع َدحَفلاَنَكْرَمْعم اَيةلَدخَْرَمَخ : ف يبل هلل

 يتربْخأ لعاَمْسِإ اَنتَدَح «دواذ نسب ناَميَلَس امدح - فقتي

 ىَلَع همم انأو يلام : :َلاك شْحَج ِنْي دَمَحُم ْنَعِريثك يبأ ْنَع ءآلَعْلا

 نْيدِحَملاَنَِف ؛ كلْيَدخَكطَعرمَْماَي لاَ ءناَقوشْكَم هاذخكو ءرَمعَم

 كده
 .ةروع

 هريس سو
 09 ءروُصْنَم نع ةدئَز اند ءوِرمَع نب ةيواَعم انئدَح - - مك“

 َوُهَو بع)ِنْب مشاَه يبأ ىَلَعتََت لاق . "منه نب رم اكد « قيفش
 ٌعَجَوأ ؟كيكْيام :ةواَسهللقق ىك موون لحد يم

 كلو «آللُك ىَلَع : :َلاَقَف ءاَمْوْفَص َبَمْدْدَقَك ؟اًّيدلا ىَلَعْمأ كر

 :لاق ا هلل لوريل يآ تنده اديك د هع هللا لوس

 ءِلاَملاِمْنَج نم كيفين ,ماوفأَنْي يمس الاوأ كرذت نأ دلل

0 
 [18217/44 :رظنا] . تْعَمَجَف تدَجَوَف ؛ ىلع هللا ليس يف بُكْرَمَو مداَخ

  2م .٠ 2

 ثراحلا نب فيَطُع ثيدح

 ْنَع ةيواََم اَنكدَح «يدْهَمْنب ٍنَمْحرلا دبع ان - 5

 ام :لاَق . والان في ذأ الط نب ثرالا ع «رفيس نب سو

 عمات 2

 لالا عجارتاللملا يف هلاّمش

 يم مع

 ةمّلَس مُأ - ثيدح ومو بلاَط يبأ ِنْب رقَعَج ثيدح



 _ راصتألا دئسم

 قاب يأن يوان - اول
 مرعإ م دامَحم ين

 رئي يكل ل

2 
 ريح اهب ارواج ةّشبحلا ضرأ انامل :ْتَلاَق؛ 8 ّيّنلا جر « ةّريغُملا

 قلق عكس
 مسكالو ىو ال ؛ «ىَلاَعتهَّلل ندعو اسيد ىَع نم (يِشاَجَّنلا راج

 نير اَنيفيشاَجّنلا ىلإ اوين ورم اَْرُف كلذ علب مل حرك ايش

 نم اكو كما نمت نانا وألا ءنيَدلَج

 نم ايمو اركان هاوس تالا اهنا بج
 هيما م

2 

 همن اع
 ضو هلا لويس نر موس ريل

 هيشاَجّنلا اوُمْلكت ذلك هكْيدَه قيرطب لك ىلإ مذا : اميل اوُناَكَو «٠ مهم

 ذل ِبكْمْكِيِإمُهَملسي نأ ءوُلسمَ هاَاَدَميشاَجّنلل وُ مث مهين

 را ريَخبهَدلعْن حو "يشاَجّنلا ىَلَع مدقق اَجَرَخَف : :تلاَق ؛ْمُهَمْل
 - يع

 نأ لبيد هل امه الإ[ق يرطب هنقراطب نم قِيلَ راَجريَخ [َدْنعَو]
٠١ 

 اثم كلما دلب ىلإ صدقه : مهتم قيرطب لكل 64م ١ يشاَجتلا املك

 نيدب اوُؤاَجَو «مكنيد يف :اوُلخدَيملو «مهموك نيد اوُراف كاهن ناَمْلْغ

 فارشأ مهيف كلما ىَلِإَقعَبْدَكَو مآ الو نحنُ عدكم

 هِيَ اوريِشأك «مهف كلما اسك اذإ ٠ مهْيلِإ مُمدرَل 1١( / ]هموت

 امي ملعأَو هاني مهي ىلعأ مُهَموَقنِإَك ْمُهَمْلكيالو ايما

 البق 'يشاَجّنلا ىلإ مهاد امه مث محن : :امهكاواَق ؛ هلع ااَ

 نامل نم ةلدلب ىلإ اص دهن "كلما اهيل : :هل الافق . هاَمْلُك مث ءامهنم

 لمس نبدي اواو كيد يف وُْخْديْمكَو «مهموُ َنيِد اوراق ناهس

 2 مهئابآنم مهموق فارشأ م هيف كي انعَيْدَكو «تنآ الو نحف
0000 

 اوُباَح امي ملعأو ءانيَع مهي ىلعأ مهن ٠ مهمل مهر ئاَشَعَو مهمامعأَو

 يبأ نب هللا دبح ىلإ[ ضقَبآ يش كيمو : اسلاك ءهيفمُهوُبئاَحَو «مِهْلع
 و ده ه كلن 4

 هتقراطب تلق «مهمالك يشاَجبتلا مسْسيانأ نم صال نب وِرمحَو مير

 اوُباَع اَمب معآ هاني مهب ىلغأ مهم مسك كلما اي اوُكَدَص : هلوح

 ٌبضَقَف : لاَ «مهموَو مهدآلب ىلإ مهنا اهل مُهْملْساَ ؛ مِهيلَع

 اَْوَداكو امهم ءاذإ هلل مي امل لام يشاَجّتل

 مهوعدأ ىتح ياوس( نم ىَلَع ينوراتخاَو «يدآلب اوُنَرَتَو ؛ يتورواج

 اًمهيلإ مهتملسأ «نلوُكياَمكاوُناَك نإ مهرمأ يف ناَذَه لوَُياَم مهلآسأ
 رقم مس
 نسخ اهم مهتم لل ربع ىلع اوئاكأذإو , مهموق ىلإ مهتدَدَرَو

 8 هللا لوُسسَر باَحْصأ ىَلِإَلَسْرأ م :اتلاق ؛ينورواج ام مُهَراَوج

 َنوُلوُقَت اَم : ضمن مضيق مث «اوططتجا وسو همام« ماع

 نئاَك اخي هب ارم اَموانسلَعاَمهَلاَ : لوقت : اوُناَق ؟هومتتج اًدِإ لجّرلل
20 

 ارش كتتقاسأ يشاجتلا اَعَد دقو :ةوؤاج املك «نئاك وه اَم كلذ يف

 «مُكمْوَ هيف مكر يذلا يلا انَهاَم :لاَق هلآ هلوح مهَفحاَصُم
 يذلا َناَكَك : تل ؟مّمألا هذه نم دَحأ نيد يف لو 2 ينيد يف يف اوُنْخَدَت مكو

0 
 ممم 0000
 .ةلهاَج لهأ منك «كككدتلااهأ هل َلاَقَك .٠ بلاط يبل نيج

 كيفاش جا
 5؟ىكه َح

01010 

 سنو «ٌماَحْرألاٌعطْقتَو «شحاوقلا يتان 2 ' .ةاتمألا د
 ني هللاتمَب نحلل ىلع, فعلا نموت راوجلا

 راه رز م رام ع علا لع
 لجعله هنوف مانو لاا عت « هدبعتو هدحونل

 نْسَحَو 03 ٍمحّرلا ةلصو «ةّنامألا ءادأو «ثيدَحْلا قدصبّرَمآَو «ناكرألاو

 2 ,يشحاوتل نع ات الواو "نكلاو ءرازجلا

 ا لاق - مملوك: و 5 لل

 0000007 هب ءاَجاَم ىَلَعهاَحاَو هب انمآو هانفدَصَق - مالسإلا

 اًنْيَلَع ادَعَف ؛اَنل ل َحأ اَماَنلكحَأَو ايل مرح ماسح ءايش هب كلر ملك

 ءمّللا ةدابع نم نائوألا ةّداّبع ىَلِإ | اًنوُدويل انئيد ْنَع ءاَنوُنسمَك ءانوُبْذَعَك ءاَممْوَق

 اوُقَشَو انوُملَظَو انور (ّملَث) «ثئاَبَحْلا نم لحتسَن انك اَملحتسَتْذآَو

 ,ةلاَوس ْنَم ىلع كائَتْحاَو كدلب ىلإ انجرح ءانيد نيو انني اوُلاَحَو ءاَنيَلَع
 مم

 ُهَلَلاَقَق :تناق ؛كللَملا اهي كد ملم ال ذآ نجر «كلراوج يف اًنبَْرَو
 للان :تلاقا يشر هللاوع وياج كمدَتم لَه يشاَجّتلا ع سامع

 ا ءالم ع ل

 0ك ةقحل لشاعر اجلا كلو يك ١ تاق « صم

 َلاَكَمُث ,ْمِهلَعآلَناَماوُممَس نوح ْمُهَحاَصم اوُنْحأ ىّنحهققاَس اس
9 2 

 ءاقلطلا حا اكشم نم جول ىسوُم هيءاج يلون: 0

 هبتلصاتساش لع معدي هّللاو : صا هلع

 و رجم سو ع

 نيلجرلا ىقثا كو .ةمير يأ بهل حلل: ْتَلاَق «مُهَءاَرْصَح

 هنربخأل هّللاو :َلاَق اوَُلاَح دق اوُناك إو ءاَماَحرأ مهل ّلَمْفَتآل اًيف

 .تلاك سي مئاندا انه من يسعنا

 يف نوُنوَُي مهن كَمْلا اهي : :هكَلاقك ءَدقْلا ِلَعاَنَع (1917/مُث

 سناك .هيف َنوُنوُعَياَمَح ْمُهلسق مهبل ل سْرأَك ميال ميم نا ىسيع

 َعَمَتِجاَك ؛ اًهلْئم ان لِزْنَي لَو : :تَلاَق هلع مهلا ب مهيلِإ لسرأَف : ةَملَس م

 :اوُاك ؟هَْ ْمُكلآَس اذِإ ىسيع يف َنوُوَُ د ادام : ٍضَْبل مضي لاَ مولا

 كلذ يف اًنئاَك يَ اي هب انماج امو ىَاََتو هاَحبس هللا لاق ام هيف هللاو وُ

 ؟ميرَم نبا ىسيع يف َنوُوُفَتاَم : :مُهَكلا يلع اوَُحم ملف «نئاك وهام
 ُدُبَعَرُم وله ءا انين هب ءاَج يدا هيف لون : : قط بلاط يبأ نيج هللا

 َبرَضَف :ْتَلاَق ؛ : او ارا ص ىلإ هال همَملَكو ةحورو هلوُسَرَو هللا

 نبا ىَسيِعاَدَع ام : َلاَكَْمُع ,ادوُمع امهم َدَخاَق ضرألا ىَلَع هيي شاَجّتلا
 0 رهام عور لم ل له
 :َلاَقَق لاَ ملاك نيح هكوَح هقراطَبْترَخاَدَف ءدوُمْلا اذهل اممم

 ْنَم (نوُمألا مويسلاو) يضزاب مويس متنا اوُبعلا ١ هّللاو مُثَرَخَتْنِإَو

 م 1 0 5 200 سكك م 4 هد هدعو هم هب عدل

 َرْبَد يلانأ بحأ امه مَع مكبس نم مث مر مكبس نم مث «مرغ مكبس
 00 ةَميسلا ناب لاَي)٠ مك الُجرسْنلا نار بقت

 ةاوج ورا ينال اًهباَنَل ةَجاَح الق اًمُهاَياَدَه امِهْيلَ

 تلق هيف مهيأ َاَنلاّيف عاطأ امو «هيف هيف ورا لحاف يكلم لَ



 اك55 ص موعد

 راَدِريَخ هَدْنع اًسقآَو هيج امامه ادور ٍنيَحوُبَم هد م جر

 يف هاني نم يني - هبلّزئذإ كلذ ىلع | هللا :تَل راجي عم م -

 « كلك دنع ُهنَِح نّرْح نم دش لك عقار اًملَعاَم هاو : 557 هكلم

 همر ع ماس هم ما 2ك
 َناَكاَم نفح نم فريال جر ينأبَقيِشاَجّنلا ىلع كلذ ةرهظي نأ نوح

 «لتلاٌ ضرع استي يشاجّتلا راسو : :َتَلاَق «هنمف ِرْمَي «يشاَجّنل

 ٌةَمْقَوَرْضَحُي تح وطي لا لوب َلاَقَق :تَلاَق
0 

 َناَكَو :تلاَقاثأ : :ط ماَوَعْلا يري لَك ْتَلاَق بَاب اَنيتأيَمت موُقْلا

 َحّبَسمُك هردّص يف اهلج «ةبقُهل اود : تلك ءادس ٍمْوقْلا ثدحأ نم

 ىََّحَقَلَطلاَمُت مَوَقْلا ىَقتلم اهب يلا ليلا ةّيحام ىلإ جَرَح ىّتَح ؛ اهَْع
 ودع ىَلَع روُهظلاب ّيشاَجّنلل ىَلاَعتَهَّللاانوعدو :تلاَق «مُهَرْضَح

 لمي يف دنع نك ةّشبحلارمأ هيلع (وسْوتساَو)هدآلب يفُهَل نيكو

 [ 10/4٠ :رظنا]ب] 7 .عجارإةكَمب وهو هللا لوسر لَ امد ىّتَح

 يسود رب هلع هموت
 .ةلتسرتالطخ اك ١ «يدهم نب نخر دبع اند - 10

 نإ الخال نبارك اهي ا هلو

 :لْفاَف َلئاَقْلا آل ل وَما هَل دبع نو انأ تمطتسا

 :لاَق دادش نب ٍعماَج ْنَع «ةبعش اًنيدَح «جاَجَح انكدَح 7-817

 نْيدلاَحَو در نامي عملات اقر اَسْينْب هللا دبع تغمس

 كمي نآ اًيهتسشا اَمَئاَكَك :لاَق ٠ هنطب نم تاما اوكف لاك . ةطقرع

 نك هنو هنطب هلق نم : 9 يبل لشي ملآ :رَخآلل اَمُهَدَحأ َلاَقق : لاق ؛ هيلع

 16٠١[ :عجارإىلب :رَخآلا لاق ؟هرْبَ يف بذي
 رمزا ة دع رب هس سوت

 امكَح «رشب نب دمحم اًئدَح ءدّمَحُم نب هللا دبع انئدَح - فيلل
 سو هر

 ني دلاخ ىَلوم مس انكدَح «ةَملَس بلح اًنئدَح «ةئاز يبن بايك

 يأ ”نْب دمَحُم ِنْب هللا د دبع نم اًنأ تعمسو :َلاق) ةطّقرع

 ذه :راتْخّسلل لاق ةَطفْرع َنْب َدلاَخ نأ (ةطْقْرع نب دلاَخ ىَلوم : :ةيدبش

 ل هش بلك :لوقي 8 يّبلا تمس دقو بدك لجر

 همام 201
 ديوس نب قراط ثيدح

 0 وع سرع
 «برَح نب كامس انربَخأ)دامح سَ « لماك وبأ انثدح - 2ظللأ

 :لاَق يمَرْضَحْل ديوس ةضلي /8)ْنْب قراط ْنَع ٠ « لئاو نب َةَمَقلَع نع

 آلا َلاَق ؟اهْنم برق اًيرصمت ابان نضرب نإ هللا لوُسَر اي : :تلُق
 م يووم دو ييورمه د دع
 «ضيرَملل اهب يفت نتف ؛ ل: َلققةيمَجاَر مث «آل : َُلاَقَق هتعجاَر

 [ادحكأ :عجلرإءاد هثكلو ءاَفشب سيل هَِّإ : َلاَق

 هفط ماش نا وللا دْبَع ثيدح

 قره انئدَح :ةميهل نبا انئدَح «ىسوم نب نسح اًنئدَح - 1

2 
 عَماسلُك : لاق . دج ْنَع « ليقع وب « ماش نب هلا دَْع نْب دَبعم نبا ينعي

 اًيهّللاو :ٌرَمَع َلاَقَك هظ باَلعَخْلا نب َرَمَع دبي ذخآَوهَو 9 هللا لوسَر

 : هللا وسر َلاَقَك يسن لإ يش لك نم يل بحأ تنل هلا لوس

 تنك :ُرَمُع لاق“: فلسفي[ حأَوُطأ ىَنح هدي يسن يذلا

 :رظنارمع اينألا : ف هّللالوُسَر لاَ ؛ يس نم يلب َحأ هللاو انآلا

 عاملا
 رشم

 ٍليقَعوُبأ رز انئدَح «ةَميهَل نبا اًنكدَح «نَسَح اًنكدَح - ىلا

 . 57و 8 هللا لور نار يف ملتحا ماسه نب هللا دبع هج ان يش ثرَقلا
 عع
 .ءاسنلا

 نع حلاَصثرْب يونس انك ءنَمحّيل دبع اَندَح - 171

 :لاَق د نب هللا دبع َمَعَْع « ةيواَعم نبا مارح ْنَع ؛ثراَحْلا نْبءآلَمْلا

 0 :رضتازاهلكاو : َلاَقك ء ضئاَحْلا ةلكاوُم ْنَع ف يلا تنس

 هم م كايرو و مر همر دع
 رم نب وِرَمَع ْنَع «ةبعش انئدَح « دمحم نب نيسح اًنئدَح - 37 الاا

 :لوُشي ا يبل عمس نم يترَبْخأ : لاَ يئاطلا يِرَتَبلااكتْغمَس : لاق

 04 :رظنا][مهسّمْلَأ نم م اوُرذعي ىَتَح سانا كلين

 لس يمت لا

 ُدْبَع ائدَح ءكَراّملا نبا اربح «َقاَحْسإ نب يلع اَنَدَح - 7

 ٌحِمَسْنَّسَع ؛ديعتس يبأ بديع ينكدَح : لاَق .رباَج نبدي نب نَمْحَّرلا

 « يضقم نيدلاو ءةدودرم ٌةَحْنمْلاَو هاوس ةيراعلا نإ الأ : لوني يبل

 .٠ 'مراَغ ميعّرلاَو

 عقد
 هنمأ يبأ ثيدح

 يبأ نبا ينعي - قاسم انآ ءامح اَنَح ُنْهَي انئدَح -816©

 نأ ايموُرْخَما هم يب ْنَع د يبأ - ىَلَوُم- -رذْملا يبأ َنَع - ةَحْلَط

 ُهَكَلاَقَق امهم جوي مَ «[فاَرتعَأ] فرعا صلب ينأ 8 هللا لوس

 َلاَقَق :َلاَق- انآلُ وأ نير ىلْب َلاَق ؟تقَرَس كلاب اَم : 2 هللا وسو

 ُهكَلاَقق ؛هباوُؤاَج مّنموُمطَت : َلاَك ؛هب اؤيج منه موعطُفا : ا هللا لوس

 ,هْيَلإبوُنأو هللا رس : لاك هب نو هللا رفتسأ لك : ف هللا وُسَر
 و م ءامو
 . يلع ملل : 8 هللا ةلوُسَر لاق

 هام لا

 ٍلجر ثيدح

 «ةَدئئاَز ْنَع «َقاَحْسسإ وب انندَح « وِرمَع نب ةَيواَعم اندَح - "مالك

 اًنِجّرَخ : لاَ ُهرَبْخأ راّصْنألا نم الجرن «هيبأ نع ؛ بلك نب ِمصاَع َنَع



 ءرشْيف نم ةآرما يعاتاَنيقلاَسجَرَس :ةراتج يف ا هلا لوم

000 
 ”فرصلا ءٍماَعط ىَلِإَدَحَمْنَمو وعتاد هللا لوس اي: :َلاَقَق

 ما عدم مدس
 ًءيج من ؛ « مهيدي نيب مهئابآن م ناملغلا سلاَجف ٠ 5 عم انفرصناَف

 ٌمْوَقلا هك ؛ مهيدي مول مصر هديا هللا لوُسَر عضو ٍماّمَّطلاب

 اوَُخاَف اور م نع اوَُمْعَو «مهيديأ اوعقرف ءاًهْريجُي ال ُدَّمْقل كوُليَوَمَو

 ايدي اوُعَسْسآ مث «طْقْست ىّتح هدي ةَمَلا بريل َلَعجف ايدي

 :َلاَقك ءاَماقْلاَف (؟94 /ه)اَهَظَنَلت : ف هللا وُسَرٌعَنصَياَمنوُرظني 9
 لوُسَراَي :تَلاَقَق ةأرَمْلا تَماَقَق د ؟اًهلهآ نْدِإِربَمب تدخأ اش حل دجأ)

 ىَلإ[تْلَسْرأَف «ماَمط ىلع َكَعَمْنَمَوكَعمَأ انآ يس يف ناكل هللا
 نم سْأًاَش مايا ٍصاَنَو يبأ ٍرماَح تاكو ؛عاَةاَش دجأ ملف عيقبلا

 َكَنَأ يل ركذ ءذَجوُن ملف عيقبلا يف :ءاش يل يب نأ لتس « عيقبلا

 اوم هله َدَجَوَو وسلا ٌهدَجَي ملك ّيلإ اهب لسرا :ٌةاَّش تْيَرَتْسا

 . ىّراَسألا اًهوُسَعطأ : : هللا لور لاق ٠ يِلوُسَر ىلإ

 هلاخ ْنَع راوسسلا ىبأ ثيدح
 0 4 هو كم 1

 اَنكدَح «هيبأ ع «َناَميس نْب متم انندَح مِراَع انئدَح - فنثفم

 َلوُسَرتْبََر :لاَق . هلا ْنَع «راوسلا بأ هئدَح راوسلا يبأ نع طْبمُسلا

 «نوعسي موّقلا يكجُمف : لاق ٠ مهم همت ٌَلاَك . نومي سائأو ا هلل

 انِإ «ةبرص يرض 8 هلال وسر يَلَع ىَتاَف : َلاَق ءمْوَقْلا ىَقْبأَو : لاَ

 اَمهّللَوَف : لاك ةَمسااك ءيشنأنا) دلاوسألا «بيضقألا ءبيستي

 ةلإ ف هّللا ل وُسَر ين رص اَم :ثلق وأ :لاَق «٠ ةلبلبات بق: :لاَق٠ ينج

 ب الوش يأ يق لَك «يفّهّللاهَملَع«إ ءيشل

 ٍعاَرَدَنِإ :لاَقق 8 "ينل ىلع مآلّسلا هَل َلَرََق :َلاَق ةتّخّبْصأ
 همس عع م

 لاك اًنحبص : اذا اقل ايس لك يَ دوانرسكتألف

 ةَرَفْفُم : لاق. 20 للا همس. كلا

 .لاَق اَمَكوُأ :ةمحرو

 مُهَش يبأ ُثيدح
»© 

 - م اصلا رب هر هةر

 ا نع - ناس ميم اح ريا ني وس اا - اننيزيولا

 قلة 0502 ة يل يسأ» َلاَق ؛ ءاهحشكي

 ومعأ آل هللاَو تلق :لاَق «٠ !؟ ويجلب حاَص : :لاَقق « ينسي ملف

 اخ

35 

 و همر
 ءرشب نب ناي نع طع ندبات جلا يدملا

2 
 ةيعلع

 ّناَك اَّمَلَف ؛ 6 يشك ىلإ رخال كل ل ضم ينج يامل رم

 )8/ 03 111م ح لاح ْنَعراَرسلا يبأ يد 1

 سيابأل يدّيتطَسَ د هنو يي هللا وسر تت َلاَكّدَعْلا
 لس اح ل را مم راسا

 حا كنا يني - ةدييجْلاَْبحاَّص 'دجأ) : لاَقو هذي صبَعَف

 ءانَيآ دوعأ آل هّللاَوَ «يتمياَي هللا َلوُسَراَي :تْلُ :لاَق - ٍسْمأ ةدّييجْا

 معاق 7
 قر 3 ةراخم ثيدح

 ْنَع ءبْرَح هرب كلام اَننَدَح ريع نْدَح «نَسَح انكدَح "84+
 نإ ترآ :َلاَقك ف هللا َلوُسَر ىتآ الجر أنآ ؛يبآَْع « قرا نب وب
 مط لاك ؟هب ينام [يلام] يمدح ايوأ ينقرسُي نأ ديري ل جر ءاَج

 نك : َلاَق «َتاطْلُسلا يدْمَتْسَن : : لاق ؟هئي ملك تلكَ َلاَق «هّللاب ِهْيَلَع

 ءادهش يف بكي ىَحكلتاقتو | ٌمدهاَجُت :َلاَق ؟دَحآمهْنم يبرق كيم
 1 .كلاَم مكسر «ةرخآلا

 نيسح اًنيدح ١1

 :لاَقك يلا َلُجَر ىتآ : َلاَق . يع «قراَتُس نب سوا ْنَع «كاتس

 نإ تيأَرأ : لاك «٠ تهلك لاك ؟يلاَمهُحَأيلجَر يناثآ نإ تَرَ

 الق قيال ١ لاف [هلب هيلع نيِعَتسُت لق ؟ىلذ] لاب

 ُنعتسَت :لاك ؟ينَ يثم ناطلسلا ناك أنإَتيآرأ : :لاق ناطلسلاب هلع نعت

 و /9)]نمادَحأ ينرضْحَيْملانإتئلرأ : لاق يملا
 طظريسم اس صل و عم ماس هظ و 2

 هةدوو مراء
 نع «ٍمْرَك نب املس اَنثدَح دمحم ني

 يف نوت ليو كَم روحت تح لئاَقك "لاك ؟'يلَع َلجَعَو «َنيملُمْلا

 . ةرخآلا ءاَدهش

 هل ويحب 2م 2

 ةهةيفع ىنأ ثيدح

 ٍمزاَح نبا ينعي - ريرج انئدَح « دمحم نب نيسح اًنئدَح - - "8من"

 يبأ نب نَمْحرلا دبع نع ؛ يصح نب دوا نع «َقاَحْسِإ نب دمحم نع -

 يبن عم تدهش : :لاَك - َسراَك لهَأ نم ىَلَْم اكو ؛ةبقع يبأ نع ؛ةبقع 0 م يم

 انآو ينم اًمدَخ :تلقق ؛ نيكرشملا َنمآلْجرتنَرَصق د وَ هلا
 انئآَو يّنم اَمَدُح :َتْلُق لَم : :لاَقك . ف 'يِبللا تقلق «يسراقلماَلا
 ميسو

 . يراصنألا مآلغلا

 مس مسي مل لِجَر ثيدح
- 

 اح كراج ادَح ء[قاحنسإ ميال اح - -17184*

 نأ هدوم نبيع نب هللا دبع نب هللا دي ينلدَح "يلا نع «سنوي

 مُكدَحأ ناك اذ : لاقل عمد (هكدَح ا يّبلا باحْصأ نمالْجَر
 لعل ساس هلك وكم عمم ع

 [1 بحب جاب سي كي نأ ءامسلا ىَلِإه هربصبب عكر الف ةالصلا يف

 اصنألا دنسم نماث

 يراصننألا َمَداَتَق يبأ ثيدح



 راصنألا دنسم 11844 ح

 ندا َنبا يني ٌروُصْم اربح هريشبن ميم دَح -5
 هّللاَلوُسَرنَأ ؛ةداتق يبأ نع ينازل دبع نب هلا دبع ْنَع هات ْنَع .-

 هدم 7 كت دج مجم

 ةرامك : . لاق ؟ةقَرع موي موص نع لكس لف
 [1 :رظناإ كس ُةَراَمَك :َلاَقَف ؟ءاروُشاَع

 هاش هو ساق ساس

 موي ٍمْوّص ّنَع لثسو ٠ يئن

 ا »سلو
 ريثك نب (رمع) نع «ديعس نب ىَحَي انئدَح «ميشه انثدح - - خ1

 نأ َةَداَنَك بأ اًنْئَدَح : لك داق يبل َناَك سيلج - دَمَحُم يب َنَع ؛ حلفأ نب

 للرقأ للدم :رضنا]بلسهلك لك ىلع َماقأْنَم : لاق ك8 هللا َلوُسَر

 دبع انتدَح]« َليِعاَمْسِإ وبأ لضَمملا نب رشب انئدَح -

 2 نوي وِ ْنَع باح يأ بينَ -قاحسإ نأ يني - ِنَمْحرلا

 لشي يلو ه لل تاتا :لاَق .٠ فق يلع سس

 معلا مع سا

 37-0 هيرفي فطحل رفض دفع فيس فسخ رنا سس م

 «يئاوتسالا ماسه اَنئدَح «ميهارإإ نب ؛ ليعاَمسإ اندَح - -71841/

 َناَك :َلاَق . هييأرَع «ةداك يبأ نب هلل دبع نع «ريثك يبأ نب ىَبحي انْئدَح

 رول وس نسر تسطر نان ازا لانوس
 مي ناَكَو ,ةّيألا يفُرصَقِيَو ىلوألا يفلوطي 7 اًرطُيو ءانايحأ هيلا اًعمْسُي

 يف اً اكو ةّيئاتلا يف رص 3 و ىرألا ينال عمل لص ينال

 موقت موو مولا لاو ة:رظنا]رصعْلا ةالص نم نيل وألا نيتعكرلا

 وامام لا ارا لاا لالا مات ال

 0 ل اق ب نهل دي

92 8 0000 
 يبا نب هللادبع رظنا]ةدح ىلع اًمهنم دحاو لكُل نكلو يشب هلم يش

 [0::77 ١19415 :ةملس وبأ وأ ةداتق

 وو هلأ صيت

 يبأ نْب ىبحَي نع بوي ْنَع « يتلا باها دبع انكدَح - - 7/1

 ؛ءانألا يف سنتي أنآ ىَهت اف يل نأ ؛هيبأ ع «ةداقك يبأ نبا نَع ءريثك

 ع ع 2

 لوكات اد هةر هبت د سمي وأ

 نيك عكر هجن 2 ا :َلاَك .ةداك
32107 
 لوو 242 كم1 :رظنأ] سلجي نأ لب

 مسروق مه ا راهن
 ٍرماَع َنَع كلام انكَدَح «ايدْهَم نب محلا دبع انئدَح - 4

 لوُسردَأ : دانك يبأ نع ميس (0847/8)ِيورْمَعْنَع ؛ هللا دْبَع نبا

 ءاهَصَو دس مكر إف بير تب ةمامأ ل مَح وه و يلَصُي ناك 8 هلل

 [؟1847 :عجار) . اهْلَمَح ماَق اذ نإ

 يمه عاورب صو
 .ةَمْلَس يبأ ْنَع « يره نَع « ةئيبع نب نايفس اًنئدَح - 0

 :ةداقْكابآَت يقل ىّنحلمَرأاِل يئآَرْيغ اهم ىَرضأ اًيؤرلا ىَرأ تنك : َلاَق
 رم ع

 ٌملحْلاَو هلام ايلا : لاك هللا لوُسَر ْنَع « ينكح هل كلذ ترك

 (43/0) ٠ يراصنألا دا يبأ ثي أ ثيدَح

 «اًنآلك مراسي ْنَع لفل ءاًهبْر بَ آل اههَّرْكَ اير ىأر : نم ءناطيبشلا نم

 .ةرضت آل اك اًهرش نم هللا ذعتسيَْو

 م اما

 الوم :رظنا] ٠ ههركي ايش ىَرَي نلف : ىَرْخأ رم نايفس َلاَق

 مسا مطل اولا ا

 لاصار
 يبأ نم ُهَممَسناَسَْك نب حلاَص ْنَع نايف اَنثدَح - 789

 مُهَوَ- لحس رهَو يني - ٍرشْخوَراَمح باص ات يبأ مَعَ دمحم

 [لاظ ااوالال لاول :رظنا] هلفأب مُهَرماَك 8 يلا اوأس + ءنوُمرحُم

 ريثك نب (رمعْنَع « ديعس نب ىحَي اَنْكدَح نايف اًنندَح -15

 نيلح َمْوَيالْجَرتْرَراَي : َلاَق ةَداَنُق يبأ نع محم يب نع[ َحفأ نب

 [؟؟مه6 :عجار] . سا لك وسن 3

 70 َةَحَْلَط

 َنماَعن سجن ات َهّن انكدَح هللا لوس : :لاكو يرش رهلل

 يع تالا أولم

 نع :ةَاَق يِبآْنَع ونورت لو :هلا دع نم

 نأ ٍلبقْنم نمر صْيلَ د جلس مل دج ْمُكَدَحأَلَخَد نإ لاق ف يبل

 [75144::عجار] . َسلَجَي

 نع «َروُباَش نْب دواَد نم هاَعمْس : لاك .نايفس اًنئدَح -17

 ماَيِص : لاَق . ناك يباع «ةلَمْرَح يبأ ع ؛ «ليلَخْلا يبأ َنَع 0

 نس كب ءاَروُشاَع مايصَو ءاهيلت ينلاَو سلا رك
 م سل سا ل اصر رو رص

 القنا :رظنا] عوُفَرَم وهو نايفس انل هعقري مل : يبأ لاق :هللا دبع لاق
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 يلع (يارصت هبانئدَح ء[هّللا ُدْبَع اًنَكْدَح] 4
 . ف يلا نَع :َلاَقَك .نايفس انئَدَح

 ؛نآلْجَ نانا يبأ نب ام نع ايم انئدَح -5
 :لاَق . داك يبأْنَع ميكس ن ب رع نع هيلا نبل دبع نب ماَعْنَع
 -اًهلماَح ينعي - ص احلا يِبأ تب اأو سانا موي هللا لور تن

 [؟1401:عجار] ٠ هكر دوجسملا نم م حرك اذِإَو «اهَعّضَو مكر

 ينئدَح «ناَمْثع يبأ نب جاجَحْلا اًنندَح «ليِعاَمْسِإنندَح - 04 اني

 لوسر لاَ : َلاَق . هيبأ نع اتق يبأ نبه بْنَ «ريثك يبأ نب ىبحَي

 للالؤما/ ل190 1:رظنا] ٠ ينورَت ىّنَح اوُموُقَت الق: ةآلّصلل يدون اَذِإ : ف هللا

 اةنانش ين فكل رف ف كفل

 يبأ نب ىَيَحَي نع ؛ «يئاوثسدلا انئدَح «ليعاَمسإ ائدَح - 11

 : هللا ٌلوُسرلاَك : :لاَق َةَداَنَق يبأ ْنَع هداك يبأ نب هللا دبع ْنَع ري
 مدر يمص

 ُءَرَكسَمَي لَك هَآلَخْلا ىَنأ اذ اإل يف فبل كح اذ

 [19769 :عجفر] . هئيميي 7 هنيمتي حسي َحسمتاذَِو « هنيمبي



 ك4 ص

 هام ," اه مادهع ل
 نع ءروصنم نَع «ناّيفس انَئدَح ج هديتي يَ - 0 دف

 :اق هَلللوَرلاَك لاَ ةدانَق يب ّْنَع ٠ مامي نب ةكمرَح نع «دهاتجم

 ةنس ذكي ءاروُشاَح موَصَو «ةلبْفَتُسَو ةَيضام نيس ب ةقرع موي موص

 [717441/ :عجار] . ةيضاَم

 و 00ص م اسم د

 00 هريس صياح 0 5 ١
 هدو هم هدو

 لاَ 5 جب يبا ىلع اقره نبق بأ ع.“ «كلاَم

 م 5
 و دما مم ءدم <

 ؟ةنم حارسا حيرت ام هللا لوس اي اوُلاَق هن, اًرتسُمَو حيرتسم

 :ىَلاَعَت ِهّللا ةّم ةّمْحَر ىلإ | اهو يذلا بّصُن نم حاَرتَسا «نمؤملا : َلاَق
 سم لس رسل

 :رطنا]( 917 / )باولو رَجّشلاَو دآلبلاو ٌداَبعلا هنم حارتسم رت اًرجاَمْلاَو

 اةففاليمل افه ا فلا ترق

 يو اءعسش هي

 نب نآلْيَغ اَننَدَح بط اندَح ءديعسنب ىَحَياندَح - هفضل

 تلق : :ةبعش لاق) ةَداَتَك يبأ ْنَع ؛ «ينامزلا دبعم نْب هّلا دبع نَع «ريرج

 ْنَع ا يِنلَلاَس الُجَرانأ (مَعت يأ «هسارب لامك ؟يراصنألا : نايم

 مالسإلابَو اي هّللاب يضر لاق تير : :ٌرمع لاَقَق «بضَنُ هم

 م لعل هلل
 :لاق ياي الوسوم( َلاَقْدَق الإ هسَلْعَأ آلَو : :لاَق) ٠ اًئيد

 ساس »از قلق د
 ل :لاق ؟ديألا ماض َلُجَر هللا لور اي :َكاَق أ لجو وأ ءرمع َماَقَق

 «لاق ؟ٍمويراطفو نيَمْوَيْموص : لاق ءَرطْفأ اَمَو ماص اَم وأ ءَرطْفأ الو ماَص

 َلَجَووَع هللا يك : لاق ؟مْيموّصَو نيموي راطُفإ : لاق ؟كلُذ قيطي مَ
 دود يخأ مْوّص كلذ : لاق ؟ٍمْوَيْراَطْفَو ٍمْويْمْوَص : لاق تالت انو

 ءهيف'يّلع لزثأو ءهيف تذل ميل : لاك ؟سيمّحْاَو نيالا مص لاَق

 رْمّدلام ُمْوَص ءَناَضَمَر ىلإ َناَّضَمَرَو ِرَهَش لُك نم ٍماّيأ ةنآلث موص :َلاَق
 :َلاَكةَيقاَاَو ةَيضاَملا هاري : :لاق ؟ةقَرَع موي مْوّص : لاَ ءهّراَطْفِإَو

 كالا لكل هارظتا .ةَيضاَمْلا نسا ٌرّقَكُي :َلاَق ؟ءاَروُشاَع مْوَيْمْوَص

 [7ولل الا ا

 ا همن رو .هماو
 0 دمحم انئدَح -6

 هّللا لوُس 078 0 تعمس :َلاَق . ةتانق يبأ نع «كلاَم نب بنك ينكح -

 لكم. يلع بَل ذكر محايل :ربملا اذه ىلع لتي ف

 ُهَدَحَن دَمْفَم اوبل لكأ مكاَميَلَع لاك َّنَمَك ءاقدص أ « قَح الإ نلوم الف لَ

 اةفرفأ !ة:رظنا] .راّثلا نم

 مو عم
 يبأ نْب ىَبحَي ْنَع دراما نب يلَع انئدَح « عيكو اَنئدَح - 0 5

 انممْسي ف هللا وُسَرناَك : :َلاَق . هيأ ْنَع داق يبأ نْب هللا دبع ّْنَع ءريَك

 [5؟مها/ :عجار] . اًناّيحَأ رصَلاو ريظلا يف ديلا

 نبا ينعي - رماَع نَع ؛ سيما وب انئدَح « عيكو اَنثدَح - ةضشادلم

 َسَلَج اذِإ ناك 8 يلد ؛ةَداَق يبأ ْنَع «'يقرزلا نع -رييزلا نب هلل دْبَع

 . هعبصاي راو ىلا هذخف ىَلعُهئيِمَي صو «ةالّصلا يف

 ْنَع هداك ْنَع «ديِعَس انَدَح ءِرَْعَج نب دَمَحُم انئدَح - فضه

 ؛يراَصْنألا ةداَقَق يبأ نع نامل دبع ني هللا دّبَع ْنَع «ريرج نب ني
 مسام

 (؟9ل/ /ه) اَنَق يبأ ثيدَح
000 

 فش اتوب ح يِراصنألا هَ

 . همْوص ْنَع ف هللا لوُسَرلاَس ايان هنأ الإ «ثيِدَحْلا َرَكَذَف.
 [14 :عجارإ. هيف يلع لزْنأَو «هيف تلو مولد : لاك نيالا مْوص :لاَق

 َديِعَس نأ «ديعّس نب ىَيحي انآ «نوُراَه نب يي انئدَح - "0 8

0000 
 ناك هاي نأ «هربخَ دات يبأ نب :هلل دب انآ ربح يريم ديعتس يأن

 يف “تلق نإ ترآ هلل لوس اي :لاقق قف بلا لآ الجرن ؛هثَدَحُي
 م مي هكر هلع هانز م ماعم ل

 وسو لاق ؟ياَلطَح هلك ري ام احس ارياَص هلا ليبسس
 سةر هر سم دم م

 هيلا رثك ل يش الذل عاام هلل ليس ينال : 5 هللا

 اي :لاَقَك لجّسلا هلآ مَ هللا ءاشام تبل ف هللا لوسَر نإ مك «كاياطَح

 ؟ياَيطَح ينل ركب المها ليس يف تل ؛ هللا َلوُسَر
 لس م20 م

 م لفسو 5 ره م م
 كَ ُهَللَرَقك ذم ري الم هللا ليس يف تلق : قف هللا لور لاق

 10668 :سظنا] . مالّسلا هيلع( ليربج يل َلاَق كنَذك «نيَدلا لإ كاياَطَخ

 اةفيالدف

 دعس نع « رع نْبَمَحُم نبل «نوراَهْن يدي اَدَح - "5

 ينأ: :لاَك . هبيأْنَع «ةداقق يبأ نب هلا دَْعْنَع «يربقملا ديعس يبأ نبا

 «ناراتيد مست اوُناَك ؟”نْيَد هّيلَعأ : ءَلاَقَق ؛ اهيل يسيل ةزاجب 8 يبل

 وّنآَلاَك ٠ ْمُكِبحاَص ىَلَعاوَُص : :َلا آل :اوُناَك ؟ءاقَو امه كآَرنآ :لاَ

 كذلك لكوكع نظنا] اللف يلا هيَلَح لصق ٠ هللا َلوُسَر اييَلَعاَمه : :ةداَنَك

 اةنتح دفهأملا

 َنَع «َقاَحسِإ نب دمحم م اَناَبنَأ «َنوراَه نب ديزي انئدَح - 590
 هامل
 8 هللا لوُسَرتْعمَس : :لاَق . ٌةَداَتَ يبأ ْنَع كلام ِنْب بْنَ ندعم

 374137 :نظنا] .٠ قَحْسيمُك فيهن عنيا يف فلا ةرثكو مكي :لوقي

 هذه

 ينّئدح «َقاَحْسإنْا نع ؛ «يبأ اَنَْدَح «بوُقَعي اًنئلَح 5-7

 «ثدَحُي ب يمكسلا داب حمس كلام نْب بنك ( / © )نب دعم

 مث ىف هَ ؛ عيبا يف فلحلا ةَرثكو مكي : لوب اق هللا لور

 [17474 :رظنا] . ّقَحْمَي

 يعوع و مع راسو هربا
 «تباكنَع ؛ ةَمَلَس نب داَمَح ابْن «نوراَه نب ديزي انئدَح - "1

 يف 8 هللا لوُسرَعَمانك : لاق . دانك يبأْنَع ؛ «ٍحاّير نب هللا دبع ْنَع

 مم ب مر
 ِساّنلاُناَعَرَس قلطناو ءاوسطنَت اد ءاَمْلا اوك الإ ْمُكَِإ ٌلاَثَك ءرثَس

 «ةثلحار اق هللا لورا ف هللا كوسرت ءءاَمْلا َنوُنليري
 لسا سار ل ل لم هم عع لاس ص سامع

 ىّنح َلاَم مل مَعَ هَسْعدَف لاَمْمُت ؛ مع همَحدك 48 هللا لور سعت

 وبأ : تلق ؟لُجّرلا نم
 امك هللا كاظفَح : :لاَك «٠ ةليللا ذم : تلق ؟ككريسُم

 ظنا :َلاَقَف لري ةَرَجَش رج ىلإ لامك ءانسرَعْول كم لوس تظن
 يود «مدس م 0-0

 :َلاَقَك ءةَعْبَس ةْبَس علب كح «نابكأر ناَذَه "بكار اذه :تلق ؟ادَحأ ىَرَت له

 تك انتَ سلاح الإ انطق اًمكاَسك ؛ اًنتالّص اَنيَلَع اوُظَمَحا

 ف اممم :اقق كرمة كرس راق هلو
 :َلاَقَ اهئ ءاّهب تلا :لاَق «ءام نم أيش اًهيف ضيم يعَممعَن :اتلق

 :لاَقَف َهيتناَف هتمعدك هد ان لما



 ايار َلاَثَك :ةعزج ايتو مولا اوت اهم اوم اهم اوُسَص

 مكر لق نيتك اوّلَصَو لب 3 0 ,ةداَتَك

 ذلك مكلف ا زك ذإ نورا ل راق

 يف طيرقنأل : َلاَقَف اَننالَص يف انطق هللا لوُسَراي : ان لإ مُكنيد
 هه لم ع

 مُك ءاَهَتكو دَمْلا نمو اهوُلصَق كلك ناك اد ؛ ةلطقيلا يف طرت مّن وَلا

 مَعَدَملااوُكرت اذ | :سمألاب تلق َكنِإ : ١ اوُناَك مَا اوُنظ : َلاَق

 مهضعي ب َلاَقَق « مهي اوقف كو سانا حَبصأ : لاق ١ ءاملابْ لاق اوم
 يما عاش

 هيأ ةلاَقَق .َُمْعَو ركيوبأ مْوَقْلا يو «ءاَملاب ف هللا لوس : :ضعبل

 عطب ,ْمُكَئلَُيو ءاملا ىلإ مُكَمسل نكي مل هللا لوُسَرأنِإ "سئل

 هلم منهل مكر ةريهظلا تدّمشا سل -اًنالَئاًهَلاَق - اوُشرَيرمعَو ركب بأ سال

 ا هّللا لوُسراَي : اوُلاَقَف « ا هلال

 اهب ديتاَك :ةأضيملاب تْنا ةَداَنك اَبآاَي : لاق مث« :مُكيلَع كلما : َلاَقَك

 هيف بصي لكَ هيت هكَلَحَك ١ «-هَحَدَق ينْمَي- ٍيِرَمْع يل للخا : :َلاَمَك

 مرماتلا اهي اي: 8 هللا لوس لان ؛ هَْلَع سانا مَحَدْزاَك ساّنلا يقسُيَو

 يربح قيم ىَنح موق برش «'ير نع ردصَيس مُكَلْكَ ءالَمْلا اوُنسْحأ
 ري دل عقم

 سلق :َلاَق َداَنَتاَبآاَيْبَرشا :َلاَقَك . يل بصق 8 هللا لوُسررْيََو

 َبِرَشَو "تبر ؛ مهرخآ مْوَقْلا يقاَسانإ لاق ٠ هللا لوس ايتْنآ برا

 .ةقام آل ذوي مهو هيف ناك اًمموِحن ةأضيملا يف يقي «يدْعَب

 مسارب رعامزرإ شم
 َتيِدَحْلا اَذَهثدَحأ انآ نّيّصح نب نارمع ينعمسق : :هللا دبع َلاَق

 حارب هَّللاُبَعاَنآ تلق ؟لُجرلا نم: لاَ ,عِماَجْلادجْمَمْلا يف
 1 هامع علو

 دحأ ينإق ثدَحُت فيك رظنا مِهنيدَحب ملعأْموقل هلا : :َلاَق «يراَصنألا

 8 اََهَُْسَي ادَحآ ذآ سْحآ تلكم" َلاَقكتْعَرك املك ٠ ةلبْلا كت حبسا

 .يريَغ َتيدَحْلا

 نع «ينّرملا هللا دبَع نري َنَع ؛ «ليوطلاديَمحانئَدَحَو داَمَح لاق

 :لاَق َداَرَو ءهلثمب .. ..2 يبا نَع «ةَداَنَق يبأ نع ؛ «حاير نب هللا دْبَ

 حملا َسرَحاذِإو هيمي د سوت هلو سرح اذإ ف هلال ناك
 واش وعم م
 10415 1418 1914 :رظفا] ةدعاَس ٌماَقَأَو ىَنميْلا همك ىَلَع هسأر عضو

 [ل و لا

0 
 اق يبلع يوه ٌةَمَلَس نْب اامح اًندَح

 [5؟41 :عجار] . وحن اقف يلا نع

 ٍدامَح انندَح مار اننَح ءهّللا دْبَع اًنَتدَح - ةفشلال

 ْنَع «ٍحاَبَر نب هللا دبع ع نع (6 /ه)هلا دبع نب رْكَبْنَع «دْيمَح َنَع

 [؟351؟ :عجار] ] .هوحن اف يتلا نع ؛ٌةداَن يبأ

 :َلاَق اَكدَّمَحُم ْنَع ماش انندَح «َنوراَه نب ديزي اننَدَح - ةففهتسا

 وبا لاق هِي اورظنك ؛ ضقا ابكوك ىف اني رهظ ىلع هداك يبأ عمان

 .اراصبإ همت اذأ نهد ٌةَداَتَي

 ”يراصنآلا دات يبأشم ثيدح
 فلل /80 سم هه مس

 «[نوُسْيَم نب يدعم نعإ يده نسحب اَنكَح - ةفخادنل

 ليس َُلاَق . 1 اق يلع دمي لدي رح ننال ع

 اةذهلل 4 :عجار].يَلَع

 تل قرف ابك قل لاق . (ريمْس) نب دلاَخ ّنَع

 :لاَق كك هّللا لوُسسَر سرا ءةَداَنكَوبأ انكدَح :َلاَق .ساّنلا نمسا هبل

 راح نب ليز مُكيَلَع : :لاكو ءارمألا شي اف هللا لوس تعب
 - ًٍَ 2 0 ال 3

 و ؛ يراّصلال حارب لَ مو رثعجفأ ابن

 َبيصأ ْنَف هَ

 ثرتبَجلا قلطلاق : لاَ يح كلك وأ يردك كَ اوم ّ 9200

 ٌةالّصلا ىَداَنُي نأ َرَمَأَو ربما َدعّص هللا لور نم هللا ًءاَشاَم اوبل

 (نَمْحرلادبَع لشيخ باتو يحب : للرد

0000 
 ُدَْلا اول ىتح اوت مُْنإ ؟يزاَقلا اذه ْمُكَشْيَج ْنَع مكربخأ

 ٌرّفعَم ”رقعَج اولا دَحأم سانا ُهلَرفْغَسساَف ؛ هلا ورقْعَتساَف «اديهش دي 20

 :ةداهّشلاب لَه ءاديهش لك ىّتَح ِمْوَقْلا ىَلَع دسك بلاط يبن

 ىَّنَح ؛هِنمدك تبا :ةَحاَوَرْنْب هللا اولا دخت هلاورفغتسا

 نم نكمل «ديلوا نيد ولا َدَحأ من 4 هل اورفغتساُ « اديهش بيصأ

 "فيس وم َمُّللا :لاَ :لاَكَو

 للاخ يمس موي (هيْرصَتلاَف رم نمحرلا بح لاَكَو)هرصْناك كويس نم

 دن ملحن الو مُكَئاوْحِ اودمأف اونا ف يبل لاك هللا بس
000 
 [؟7974 :رظنا] اني ةاَشس ءديِدّش رح يف سانا رم

 .هّيعبصأ 8 هللا" 4 اور مكر «سْفَكرمأَوه ءارم ملا

 ينعي - زيزعلا دْبَع نع نايف نَع ءنَمْحرلا دب اَننَدَح - 70484

 هللا لوس لاف : لاَ . هبيأ ْنَع داق يبأ نب لل دبع ْنَع «- كرنب

 [3س0»٠ :نظنا] لاول نإك «رعلا اوبس :ه

1-0 

 :آلاَق . ٌةَوْيَح اَنكدَح ءيرملا ِنَمْحَّرلا دبَعوُبأ انّندَح - ةفشام

 «ٌةداَتَق يبأ نَع «هئدَح رضا َنْب ب ىَحينأ «دايز نب ديمح (رخٌص)وُبأائدَح

 همم 4
 اي: َلاَقكا ف هللا لوُسَر ىلإ حوُمَجْلا ني رْمَع ىتآ : َلاَق . َكلْذَرْضَح هل

 هده يلو يشأ للا ىّتَح هللا ليبَس يفتك نإَتْيآرأ هللا لوس

 مَحَن :8 هللا اوُسَر لاف «اجرع هلجر تاكو ؛ةّنجْلا يف ةحيحص

 ةم 6 معشق عع
 :ذاقق اقف هَل لور يعم ٠ هل ىتومو هيحأ ناو وه دحأ مويا

 اق هللا ل 2 اوسر رمأف نجلا يف ةَحيحّص هذه كلي يشن يظن ينك

 . دحاو بَ يف اوُلعَجَم اَمُهآلوَميَو امهب
00 

 يبأ نب ىَيحَيانتدَح «ماَسَه انكدَح ءدّمصلا دبع انئدَح - ةقطحم

 ىَلَع ىَلَص # يّ دهس ؛ هيأ نع «ةَداَتك يبأ نب هللا دّبَع نع «ريثك

 ك0 و و لووم 32-0
 اكريغصَو ءائئاعَوائدهاشو ايمو انيحل رفا مُهْللا : لوقي ي هتعمسف تيم

 .اًنانَأَو ارك «انريكو



 اصلا دئنسم

 م د جار. نايل ىلع وموت «مآلَسؤلا

 رع هسا
 هّللادبَع يِنئَدَح «هييأ نع« يبأ انئدَح «بوُقعَيانثدَح - دةغفختف

 َلأَس «ةّراتجل يعد نإ هللا لوُسَرناَك لاق . هيبأ نَع داق يبأ نبا

 لاق. كلب الح يأ ذو هلع ىَلصَ مكي هيلع ين نإ ان

 [ةدعب امرنا اهيعَصْيمكو اهب مكناس 0٠٠ /9) اهلل
 « يبأ يُئدَح دْعَس نب ميار اندَح ءرضتلاوبأ انئدَح - افضافي

 [ ةلبق ام عجار] وحن َرَكَْف .:

 «ةَميهل نب اندَح «-مشاَه ينّب ىَلوَم- ديِعَس اَنيدَح - ةفهاف

 هللا لوُسر نأ ؛هبيأ نع دا يبأ نبا ِنَع ءرقعَج يبأ نب هللا ديبع انئدَح

 . هيأْنَع «ََداَتق يبأ نب هللا دبع ّنَع

 ه2
 رظنا] . اناث ةَمالامويَُلهَللاضبق ةيفُم شارف ىَلع دَعقْنَم : :لاَك يف

 اةففلرك

 آدَع دَّمَحُم نُبزيزَمْلادْبَعاًنَح ؛ديعّسوُبأ اد -606
 ْ'َم :لاَق 4 هللا ل وُسَر نأ ؛هييآْنَع دانك يبأ نْب هللا دْبَع ْنَع .ديسأ

 0000 يا
 َلاَث) ةَمَلَس نب داَمَح اًنئدَح :الاَق .ناَّفَعَو سوُي اًنندح -71
0 

 «يطرقلا بْعَك نْب دَّمَحُم نَع «يمطخلا رمد وب انآ (هئيدَح يف نان

 اوأ هير رَغسّفت م : وشي 8 هللا لوس تمس : لق دك يبأ نع

 [17444 :رظنا] . ةَمايقلاَمْوَيِشْرعْاٌلظ يف ناك هْنَع اَحَم

 سلا سا ورا مر ساس
 اَندَح : ةلاَق. ٌدواَد أرب ىسومو ىسوم نب نسح اًنبدَح - 10 /

 هّللا لوُسر ىََرهّنأ ؛ةَداَتَ يبأ نَع ءِرياَج نَع «رئيزلا وب اندَح «ةعيهل نْب

 معو ون
 . ةكبقلا لبقتسم لوبي ف

 :َلاَق) هلم .... عاّبطلا نبا ينْمَي - قاحْسإ اننَدَح -
 سس سرب لاعب

 . (ةداتق بأ ينَربْخَأ

 .() ةّميهكَنْبا اًنكدَح « ىسوم نب نسمح اًنبلَح -8
 ياما مرعا ف

 : (هئيدَح يف ْنَّسَح َلاَق) ةَعيِهل نب انأبْنأ لاق . َقاَحْسِإ نْب ىَبحَيو

 لوُسَر نع دانك يبأ ْنَع ؛ « حاير نب يلع نَع ؛ بيِبَح يبأ نب ديزي نكح

 ءثآلّتلاِلَجَحُم) مكرألا «حّرفألا «مهنألا لْيحلرْبَخ :َلاَق كو هّنلا

 .ةيشلا هذه ىلع'تيمْكف مهد ْنُكيمِْإِو ؛ نيميا (ولَط
 مص ل ست ل

 هّللا دبع نع ؛ ةَعبهل نبا انآبْنَأ «قاحسإ نب ب ىَيحَي اًنئدَح 3-56

 نم: : هللا وُسَر لاق : لاق هييأ نع ةَداَتَق يبأ نبا نَع ٠ ءِرَمعَج يبأ نبا

 [371974 :عجارإ اب ةماّيفلا مويه عب «ةييغم شارف ىَلَح د

 ْنَع ءريدك يبأ نب ىَحَيْنَع ناب اند "نسوي اند ١- يب روب ص
 يفر اب يلصُ كي هللا لورا لاق هبأ نع داق يبأ نب هلا دبع

 اًنعمْسُي ناَكَو ؛باَتكلا ماو نيتروُسب نْييلوَألا نيبَعْرلا يف ذره رصَمْلا

 لول يطُ اكو « باتكلا مب( خلا نيكل يف ةارقيو هيلا نايحألا

 [؟084 :عجارإ ٠ رأطلا الص نم ةَعكر وأو رفا ةآلص نم ةمْكر

 0552 ح يراصألا6 ٌةَداَتَق يبات ثيدح
 بسب ب 89
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 نركب 8/ ٠

 اَمدَح :آلاَك ٠ .بّعُصُم نب دَمَحُمَو زرياب اند - فحلسش

 ينلنأ «هييأ ْنَع دانك يبأ نْب هللا دبع ْنَع  ىَحَي يددَح «يعاّروألا

 ملح اذِإك «ناطيتشلا نم َملَْلاَو هللا نم ةَحلاصلا اورد :لاكا

 نم هّللابْوصَيلَو «تأرَم ثآلاك هلاعش نع صن هفاَحَي ملح ْمُكَدَحأ

 1 . رضَت)ل انف «ناطّشلا

 يبأ نبا ينئدَح «يعاروألا اَنكدَح :ةريغُمْلا وُبأ نكد ١797#

 لوس عِمّسهنأ «يبأ ينكدح «ييراصلال اتق يبأ نب هلا دبع ءريثك

 «هنيمتي يجْتْسَيالو  هنيمتي هَركذسَسَيآلدْمُكدَحأ لاب: : لوي 8 هللا

 [155379 :عجارإ . ءانإؤلا يف ستي لَو

 بر معإ
 «ًناييش نب دوسألا انئدَح «يدُهم نب محراب انئدَح - فهر

 تَناَكَو «؛ يراّصنألا حاير هلع الع مدق : لاق . (ريمْس) نب دلاَخ ّنَع

 ىلع ٍعراَشلاِرَوْعألا نب كيِرَش ءاوح يف رهو هت دمقفَت راصتألا

 «يراصتألا ٌداَنكوبأ انكلَح : َاَقَف سائلا نمسا هْيلح منجا دَهَو «دّبرملا

 :لاقك «ءارمألا َضْيَج 8 هّللالوُسَرثّضَي :لاَق . 8 هللا َلوُسَرَسِراف

 بيصأ ْنِإَف بلاط يبأن بَرعَجت ءاديَز بيصأ نإ «ةكراح بنَ

 تأ يب: لَك . .رفعج بلوق  .ايراصالا حائل ءرثعج

 50 يح لك ينتاك نا هك 1/0: َلاَق

 ُةآلَّسصلا ىَداَني ْنأَرَمأَو ؛َربْمملا دعص 8 هللا َلوُسَر نمت ُهَّللاَءاَش
 هم هع

 كلَش) ربح َباَتْوُأ ربَخ تاَيوأ بحلب + 8 هللا لور َلاَقَك :ةعماج

 وقلق اوُكلَطْلا مُهّنِإ ؟يزاَقْلا اذه مُكْشْيَج ْنَع مك ربخأ الأ (نَمْحرل بَ

 ٌدَخأَمُث «ساّنلا هَكَرَفْغَتْساَك هل اورفغَتم اك ءاديهَش دْيَز بيصأق ءّوُدَعْلا
 00 همم

 هل دهشأ ءاديِهّش لق ىَنَح ٠ ؛ٍمْوَقْلا ىلع دَشَ « بلاط يبأ عَ اللا

211 2000 
 هّيمَدَكَتبَأَك «ةَحاور نب هاب اولا َدَحأَمت هل اورفتَتساَ ءةداَهشلاب

 كيوتو «دييلولا نب دلاَح اولا َدَحآَمُث هَل اورفَْتِساَك «اديهش لك ىَنَح
 عع ع رغم هال هير

 وه مهّللا : َلاَقَف ؛هيمبصإ ف هللا لور مكر مُثسَرسأَوه .«ءارمألا نم

 :لاَقَمُت ؛هّللا فْيَسدلاَ يمس دموي نمَق « هرصناق كفويس نم فيس

 ديد رح يف َساَّنلاَرََك َلاَق «دحأ َمْلَحَتي الو مُكلاَوْخِإ اومأَق اورفنا
 سمعو
 [؟1918 :عجار] . ابكر ءاَُم

 يبأ نَع «كلاَم : يدهم نب نَّمْحرلا دْبَع ىَلَع تَرَ - ع

 يراَسْنألا دان يبآ ىلَوَم عفان نع ؛هّلا دبع ِنَْرمُع ىَلوَم ؛ ءرضتلا

 :ةّلكم قرط ضي ناك ا ىّتح 2 هللا لوُسَر عَ ناَك هنأ اتق يبأ نع

 ءايشحو ارامح ىَآَرَق ' ٍموُْسْرْيَغَوُهَ «َنيِمِرْحُمُهَل باَحْصأ مَمهّلَخَت

00100 
 مهلا ءاوَبأَت ؛ ةطْوَس مولان هباَحْصأ لأَسَو ؛هسّرق ىَلَع ىَتساَف

 ِباَحْصأ ضْعَب لَكَ هلق راّمحلا ىَلَع دسم ُندَحَأَو ءاوُبأف ةحمر

 كلل ْنَع «هوُئأَس ف هللا لوُسَر اوُكرذأ مل ءمهضعب ىبأو ء فلو ينل
 م هال ع

 [(؟؟م47 :عجار] .لَجَو رع هللا اًهوُمُكَمَمْطأ ةَمْعُط يه امن : لاق

0-3-5 



 فضال كف .راصنالا دنسم

 نبدي كلم ؛ يدهم نب َمْحرلا دْبَع ىَلَع تَرَ - ففنسا

 لم . يَشْحَولاراَمحلا يف داق يب ْنَع ءِراَسيِنبءاطَعْنَع ملسأ
 راسم

 َّ َكََمَمْلَم : :لاقاق هللا َلوُسَردأ : :ملسأِنْب دير ثيدَح يفانأآلإ كلذ

 . يش همحل نم

 نب ىَحَي انئدَح «يئاوتسالا ٍماَشهْنَع ؛ ليِعاَمسِإانندَح - ةفضاسم

 َماَعا هللاٌلوُسَرمَرْأ هلاك . ةَدانق يبأ نب هّللادْبَعْنَع «ريشك يبأ

 سم عار
 اوُدَصّانَأ © هللا لوُسَر تدُحَو : :لاَك ,ةداتق بأ مرحي ملَو ,ةّيييدَحْلا

 هم هه
 ْمُهضْنَي لحق «يِباَحصأ َعَماَنآ امني ؛ كف هللا لوُسَر قلطناك ٠ ةقب

 « ينوي اوباق مهنا «شْحَو راسحب انآ بكت رت ؛ «ضْنَي ىَلِ

 بذل “تفلطناق «مطت أ انيغَحَو ء همك م الكف ئه تلَمحَ
 نم ًالُجَر تيقلو اوأش ريس 1و ءاوأق يسرق عقرأ تلَعَجف هللا َلوُسَر

 طرت :َلاق ؟لف هّللا َلوُبمَر تْكَرَي نبأ : تلق «٠ للا فْوَج يف راَغ يني
 ساعم

 ا ؛هللالوُستَمي تلْقَف هكر :٠ ايفسلا يّلياَسمَوُهَو َنهعتبوُمَو

 «كنوُ اوما اوُشَح دقو« ةمْحّرو السلك َكَنوُت رقي كباحصأ

 . تلق ءمهرظَتناَف : لاَ «مُهرظَماَ

 اكوام ىكقتل لكلا رظنفا] .نوُمرَحُم مهو ءاوُلُك : مولا َلاَقَ .ةلْضاَ

0-1 

 ير هش مق يع
 هم يدْنعَو شْخَوَراَمح ْتْبَصأَدَ دقو :

 ىَْحَي يدّكلَح «يئاوثسدلا ماسه اَنآْأ «ليعاَمسإانندَح - ةفطلرلا

 ا هللا لور ناك : لاق . هيبأ نع داق بأ نب هللا دبع ْنَع «ريثك يبأ نب

 "لوطبو «انايحأ ةيآلا امسي رهظلا ةآلص نم نييلوألا نيتعطرلا يف نير

 ين لوطي حملا النص ينك علك لا يفئمقيو ألا يف

 ةآلّص نم نييلوألا نيكل يف ابار ناَكو «ةّئَتلا يف ُرصَقْيَو ىلوألا
 550 :عجار] .رْصَعْلا

 ينّئَدَح «َقاَحْسإْنْيْدَمَحَم اَنئدَح «ليعاَمْسِإ انثدَح - فهلا

 4 ْمُكاَيِإ 8 هللا لوس لاق :َلاَق . داق يب ْنَع ءكلاَم ِنْب بدك ُنْيَبعَم

 ام ن2

 [1741 ١:عجار] ' قحْسيمُ قه عبيلا يف فلحلا ةرثكو

 رفَعَج نب دمحم اًنيدَح -0
00 

 ) 9/0 يب نز هل دع دي بون لا بندا

 انك هلع يَلَصُملراّصْألا نم جرب ينأ ا بلان ؛ هيبأ نع :ةداَتَك

 0 ٌةداَتك بأ َلاَقَق : لا اني لحن ْمُكِبحاَص ىلع اوُنَص
0 

 نامت هِيلَع ناك امن [و ِهيَلَع ىَلصَم : لاق ءءاقولاب : َلاَق ؟ءاقولاب : َلاَق هللا

 ةتعمَس :َلاَق .ةَبعش امدح «

 57943٠١[ :عجار] . مْ رَشَع ةعلتؤأ َرَشَع

 هسا ءرإ سدو
 نب هللا دبع نب ناَمَْع ينرخأ ؛ٌةبعش انكدَح رهَاَدَح 944

 لإ هلم رك هيأ ْنَع «تدَحُي دك يبأ نب هلا دب طمس :لا :لاَق . بهوم

 ع :عجار] [ءاقولابإ لاق ؟ءاقولاب : لاق . هبل آد ةويآ َلاَقك : لكُم
50 

 اةفْفْلْلل

 يبأَنْب ِهّللا دبع تْعمَس) : ٌلاكو هب لُمكأ انآ : اًضيأجاَجَح َلاَقو
 ل
 . (ةداتك

 556 ا517/؟ ص يراصنألا َّةَداَتَك يب ثيدح
 ل 0 2.

 قاف تعمم :لاَق م

 ما اعلاف مهام 000 0
 « ثدحي اق بأنهم: لاق . ِبَهوَم نب هلل دبع نب ناَمْع

 ةيعش اًنيدح (رَقَجبدَمَحُس حم اكل -7-64

 تيكر «ِشْخَوَراَمح تيار ؛ هر يسم يفاثاك ما داق يبأ يل نع

 :َلاَق ؛ُهنم اوُلَكأَف : لاق «مِرْحْلا ايفو : لاق هنلَتقف مللت ذَخآو اسر

 قف هلا لوُسَر ليس لاَ كف هللا لوُسَرْتْلاَسَك :لاق ءاوشقشأ5

 وأ ] مشعأ :َلاَ يرذأأل :ةبعش لاَق) ؟مئاصاوأ ؛مكا أ عثر :لا

 [؟؟*: :عجار] . هلكأب مُهَرَمأَف ءآل :اوُناَق مث ُ (مثدصأ

 ومرة مو
 نع «َةَداَتَقْنَع نيعَس) اَنكدَح رَفعَج نب دمحم اًنندَح - فاو

 هّللا لوُسَرَعَمْنْحْناَني :لاق :لاَق

 «هتلحاَر ْنَع ممل َلاَقْؤأ هلال وُسرلاَمْذإهراَقَسآ ٍضْمَب يف ف
 يع 2 مد ءوم عع
 هّللالوُسَرلاَمَف :َلاَق ءارس مث :لاَق ءظَفيَتَساَف :َلاَق يدي هْيمَعَدَم

 ءهّألا لوس ايست هن 46 هك ؟ةداكوبأ :َلاَقَك ظَقيتساَف يدي هسَعَدَف :

 انيَقَش دع الإ اَناَوأ آل :َلاَقَمُت مث «ةكيلاُذنم انتظم امك هللا كظفَح : :َلاَقَك

 قيرطلا نع اندم كيم بما :يطه رعي.

 نظقييسا اَمَق «٠ «هتلحاَر عارذ ام لجَر لك دوت هتلحاَر ا هللا لوُسَر حان

 ءهّللالوُسر اي لت لاك «درصلا َتْوصَركْدَو «سنسشلا تقرشأ ىَتح

 مكنت مكو ءاوُكلْهتْمل: كف هللا وسر َلاَقك ةآلّسمل انك ؛ اَنْكَلَم

 هَنيئأَف : :اَق ؟ءاّم نم لَه ؛ مالا سوُشالَو نايا تُقام آلّصلا

 لإ اقدم اقف هلو او ءءام اهيف ةأضيم : لق ةحيطسب

 الص 7 0 كاملا َماَقاَكٌدَرَمآَق هناك ا 0 ر لس

 او دقََرَمعَو ريا اوعاطأ "اننا انإ : : ل هللا يبل حبلا

 ركب وبأ َناَكَو ؛ مهاب اور د امو اونا او «اوباّصأو مهنا

 ءاوُحبصُت ىّتح ءاَمْلاباوميقأ : ساّنلل آلا . كف يبل اوقف يحرمَعَو

 نأ اوُداَكدَكَوِراَتلا رخآ نم ا هّللاٌل وسر مهل ىَهتاَ ءاًمهيلَع او

03 
 اَعَدمُت ؛ةاَضيمْلاباَعَدَك ءانْكلم هللا َلوُسَراَي : اوُناَقَف ءاَشَطَع اوُكَلْعَي

 دلو
 مث هللا ل وسَراَمُهطَبَك ؛ ءِبْمَقْلا نوُدو ءحَدَقْلا قوق اب ين راك «ءانإ

 .يراصنألا اتق بأن حام ِنْ هللا دْبَع

 لوسَر ىَداَن مث « , مهلك اوبر ىَتح مولاي «ءانإلا يف ابّسصي لعَج

 :لاَق اًهيف َناَك اًممّوْحَن اهيفَو ًةأضيملا دمت : لاَ ؟لاَ نم له كف هللا

 َعَمانْكو :ًالُجَرنوُلاَمكَرَمعَو ركب يبإ ملاك : َلاَقَف ؟مط مك هانلآسَ

 36 [1؟91 :عجارإ . الجر ٌرَسَع يتثا 88 هللا لوُسَر

 وهدو 0
 دمحم يندَح دمحم نب ريهز انئدَح ؛ يدهم نبإ انندَح - 6<5 5

 :(يبأ لاق) داق انآنأ ٠ « كلام نْب بك نْب دبعُم نع « «ةَلَحلَح ِنْب وِرْمَع نب

 [1؟57 :عجار] . ةربخأ

 نع «َقاَحْسِإْنْب دَّمَحُم اَنْ : لاق . َنوُراَه نب ديِزيو -6
 0 هلا ٠ مد
 0 َلاَق -ىنعمْلا - داق يبأ نع «كلاَّم نب بْمَك نب دبع

 م درَتسسم : هللا لوس سر لاَقَك انك رانج ترم ؛ سلجم يف سونج
 اك يقتل هلالي 27 :لاق هلم حاَرَسْسَو ام م« اش مقرن



 ص 1١57 راصنألا دنسم

 ةَمْحَر ىلإ ماكر اييدلا بّصت نم ٌحيِرَتْسَيْنِمْؤُمْلا مد /هزدجملا

 ٌدآابلاَو دابا هنم حيرتسيرجاقلا دبا :لاق ؟ةنمْحاَرتسُمْلا ام : :اَنْلُق هللا
50-00 

 [77907 :عجارإ . باوَدلاَو رَجّشلاَو

 اذه ينْعَي . .... كلام ىَلَع هأرَكو : ِنَمْحّرلا دبع لاق - 2555

 1 00 [1940* :عجار] . ُثيِدَحْلا

 ْنَع «تباك ْنَع ءدْيَر نب داَمَح اًنئدَح « يدهم نبا اند -7

 .مُمرخآموَقلا يقاس : لاك 8 يلا نأ داق يبأ ْنَع ؛ حارب هّللادْبَ

 اَنكدَح : :آلاك قالا ٌدبَعَو يدهم ْنب نَمْحرلا دبع انئدَح - فشل

 داق يبأ نع ؛ يس نب وْ نع رمل بَل دبا للم
 هع

 هللا لوُسر لاك : :َلاَق (ًةَداَنَق اَبآ تعمس لاق : : هئيدَح يف قازرلا دبع لاَق)

 :عجارإ َسلْجَي نلف نيتك عكر َدجْنَصْلاَمُكَدَحَأ لَخَداَدِإ :

 م

 رب هل ساق ا

 «كلاَم اَنثدَح : :آلاَك . قاّررلاُدْبَعَو نَمْحّرلا دبع انُندَح - -48

 قايل بعل ذك يع ١ عطس شع ٍهلا دلما

 َدَجَسَو َمَكَراَدِإَ هقتع ىلع: (قيل دبل بكري

 [؟ 14ه :عجارإ . اًهلَمَح ماَقاّذِإَو ءاهعضو

 0اس وتشمل دس ىلع أر 11

 ية قربي ا طل يل لدي

 2 أ مدان يعأ نب تحت 7 تَناَكَو : هئيدح يف قاَحْسِإ لاك) كلام ٠ نب د بعك

 همم ةءر دع مصمم ع سة الص اس ع ع ماع نوي
 اهل ىَفصأق هلم برش ةرهتداَجَ هدءوضو هل تْبكَسَف اهيلَع َلَخَد دا

 مما م ما لس ه6
 َتْنباَيَنيِبَجْعَنآ : لاق هب ظنأ ينآرق : ةشبك تلاق تيرس ىَنَح اإل

 اَنِإ ءسّجتي تسل ان :لاك ف هللا َلوُسَرنِإ :لاَقَق مَعَن : لاَ ؟يخأ

 . تاقاوُطلاَو مُكلع ذأ نم

 [3001 :رظنا] ٠ تاقأوَطلا وأ قاَحْسإ َلاَقو

 ينئدَح «ناَمْثَع يبآ نب جاَجَحْلا انندَح «ليعاّمْسإ اَندَح - اطل

 لوسر َلاَق : لاق : هيأ نع «ةاقق يبأ نب هللا دبع نع «ريثك يبأ نب ىَبحَي

 119١[ :عجارإ. ينور ىَتح اوُموعَت الف ةالصلل ّيدوُت نإ هلا

 يورهدقا م
 نب َنآلَيَغ َنَع ٌقبعش اًندَح ءِرَمْعَج نب دَمَحم ان انثدح - ظ2ظ“<'ة

 َلوُسَر نأ ؛ةدانك يبأْنَع «"تلحُي نامل دعم نب هللا دبع حمس ريرجج

 مالسإلابو «اهَر هّللاب اًنيْضَر :ٌرمع َلاَقَق «بضَمَت « هموص نع لسا هللا

 [114014 :عجار] . َثيِدَحْاَركَذَك ..
 علم ةلّعت

 ..ًالوُسَر دّمَحسيو اند

 ةيعش اًنثدح :ًالاَك . 'جاَجَحو رَفَْج ْنْبدَمَحُم انئدَح - فخاذو

 تنك نإ : َلاَك .ةَمَلَس يبأ ْنَع (هُبَر دبع ْنَع : جاَجَح لاكو)بَر دبع ْنَع

 ىرأل غن انإلاكآو َلاَقَق َةداََكاَبَأ ت يقلق :َلاَ ٠ يشر امذرلا ىّرأل

 ٌةَحلّصلا اولا :لوُقي ا هللا لوُسْرتْعمَس تح « يضرم ايؤرلا

00 
 يراصنألا اذن /0_ 1514ه ح ةداتق يبأث يدَح ثيدح

 ام ىاَراذِإَو بحي سلبي الك بحي مْ 1ك هلا
 ارو ميجا ناطيشلا نم للابد لو الك هراَسيْنَع م ع مم 0

 ل 2

 [1144؟ :عجار] . ص 0 3 ادَحأ اهب' ثدَحي الو

 ساس هام ورع مري جك
 -دْعّس نبا ينغعي- ثيل انندَح « دَّمَحَم نب جاجح اًنْئدَح - 001

 ةداَدق اب ْعمسهّنآ يقرا ميس نب ومع نع «ديعس يبأ نب ديعس يّئدَح

 مارت مر ع 20
 لمْحَي ا هّللال وُ اَنيلع َجَرَخ «"سوُنج دججْسَملا يف ناي لوفي

 يهو :8 هّللا لوُسرتْنبْب نر امو « عيبرلا نب صاعلا يبأ َتْئب همام

 «هقتاع ىَلَع يهَو © هللا وُسَر ىَلَصَق « هقتاع ىَلَع اَهَلمَحَ يم

 ريس سس مع
 ّيهَو ا هّللا وسر ىّلَصَ ماقد هقتاَع ىَلَع اهدي « مكر اذِإ اًهْعَضي

 هه سيشل لس
 [؟1241 :عجارإ . اهب كلذ لع هَ الص ىَضَق ىّنح مامن «هقناع ىَلَع

 راهو 2
 يبأ نب ديعَس ينئَدَح ثيل اَنْثَدَح (جاَجَح اندَح - -66©

 ُقلَحُي 06 4 //0) اتق اج حسن «ةاجق يبأ نب هلا دبع رع «ديعس

 «لَجَوَرَع هللا ليس يف داهجْلا مُهكَركذك مهيف مكه ؛ 8 هللا لوُسَر نع ّ

 هيو ع ع د ب
 َتيآَرَأ هّللا َلوُسَر اَي : لامك لج َماَقَق «لامعألا لضْفأ نم هللاب ناَجْألاَو

 معن : : ف هللا لوس لاَ ؟ّياياطَخ يحرك هَللا ليس يفت نإ
 مرر مد و

 َلاَكإمُتإ «ربذم ريغ لبشم ءابستحم رياَص َتْنآَو هللا ليبس يف تل نإ

 /,رثكي هللا لبيس يفتك انإ[ت يآرأ : لاق ؟َتْلُقفيَع 3 : 8 هللا ل وُسَر
 ماوه

 بستم رياَص تاو تلق ءمعل اق هللا ؟ييطَ يل

 :عجارإ . كلل يل لاق مآلّسلاهّبَعَليرْبج نك نيل الإ ءريذم ريغ ليقع ريما هر

01] 

 ديعس نع ورع نْبَمَحُم ايد يعن ىلعيانيدَح - فخلال

 ينأ : :َلاَق .٠ هبيأ ع «ةداقق يب نب هللا دبع ْنَع «”يربملا ديعس يبأ نب

 ءْمَعَن :اوُلاَق ؟ْنِيَ هيلع :لاَقق ءاَهْيلَع يِلَصُي ةراتجب 8 هللا لور
 ؛مُكيحاص ىَلَ اوُلَصت لاش ءآل :اوُناَك اكو اميل درت : َلاَقق «نارائيد

 :عجار] 1. يَ هبَلَع ىّلَصَق ٠ هّللا َلوُسَر ايْيِلَع امه : دانون لاَ

 [للؤلل

 يب نْب ىَبحيْنَع ءافاوصلا جاَجَح اًنئدَح «ىَلْعي اًنئدَح -61
 يمس

 اذِإ : : هللا ٌلوُسَرلاَك : لاق . هيأ ْنَع «ٌةَداَتَق يبأ نب هللا دْبَع نَع ريثك

 514١[ :عجار] . ا. ينور ىَتح اموالك ةالّصلا تمي

 نع ءروُصُنَم نَع ؛ُناَيْفَس انابنآ «قاررلا دبع انثدَح - فهنا

 8 هللا َلوُسرنأ هداك يبأ ْنَع يناييشلا ساي نب ةلَمْرَح ْنَع «دهاجم
 وعام م ا

 موصو « ةكقتسسم ةئَسو « ةّيضام ةنس ؛ نيكس ةَراَقك ةكرَح ٍمويمْوَص : لاق

 [1144م/ :عجارإ . لس ةَراَدَ ءاروشاع م

 يدمر 0000
 نب ماَح ينربخأ ؛ حرج نبأ قايل بع اَنَدَح - 89

 ةداَقق بأ َعمَس هنأ يختل يس نب ورحنا« هلا دب

 ب يهَو اف يل با بيرن ُهماَمَو يصب ناك 1 لاذ لوي 4

 ْماَقاَذِإو اهو مكر اذ هكر ىلع « كيلا دبع نبيل نب صاعلا يبأ

 ويريد 6م

 . هتبَكر ىلع اَهَداَعأَف ؛ اَهَلَخأ هدوجس نم



 ع باع يأبه سو جاجا 0ك

 عمال
 . حّبصلاُةآلَص اَهّنأ ميس ِنْب وِرَمَع

 دوج: :نمحّرلا دْيَع وُيَأ َلاَق

 «ريشك يبأ نب ىَبحَي نع «َمْعم اَنْ «قاررلا دبع اًنئدَح - -""ةك١ا

 1 َنَمْرا هللا لور َعماتْجَرَخ : َلاَق . هيبأ ْنَع داق يبأ نْ هللا دبع ْنَع

 هلَعْتْلَمَحَف ءاراّمح ْتِيآرف ؛ مرح مَ ؛يباحصأ مرح ةّيبدحْلا

 تطرح نأ مل يّنآ تركو « هللا لوُسرل هنأ ةتنركذُك :هيدطصاَق

 َنيح هنم لكايَمَلَو ءاوُكاكهَاَحْصأ ف "يبل رم كل هثدطصا امن ينو

 [؟؟97 :عجار] . هَل هئدطصا يثآ هرج

 ْنْب هللا دْبَع)يِنرَبْخأ ُرَمَْم اَنئدَح «قاررلا دبع اَنئدَح - فضح

 قلك :ةَئيدَملاةَيواَُممدَك لاك -بلاط يبأ نبا يني ليقع نب انَمَحُم
 ساضصأ

 .ةرلا يدمي مكن َلاَكْدَق ا هَللاَلوُسرَنِإاَمأ : َلاَقك داك بأ

 . اذ اوربص صاق :لاَق هَريصْنانآ ارم : لاق ؟مُكَرمآَمِه لاق

 يبأ نْب ديعَس نب ِهّللا بَ اَنئدَح «قاررلا دبع انئدَح - ةفضطحتي

 « كلام نْب بْعَك نبا نع ؛ 'يليدلاةلَسْلَح نب وِْمَعنْبدَمَحُم ينئدَح ءدنه

 :َلاَقك «ةزاتجب هبل رمق مويا هللا لوُسَرعَماَنُك لة يبأَنَع

 حارئْسُسَوح يتسم اَم ؛هّللا لوسَر يأ :اَنلُق :لاَك هنم حارتسمو ؛ حيرتسم
 00 م6 مع

 هللا ةَمْحَر ىَلِاهمَهَو اييدلا بص نم ٌيِرَتْسَيْحلاّصلادَْملا : لاق ؟هنم

 رجشلاَو ءدآللاو داَعلاّ نم حيِرَتْسيْراَقلاَدعْلاَو ءىَلاَصَت

 [1؟907 :عجار] . باَوَدلاَو

 يبأ ْنَع «يرهزلا نَع َُمْحَم انََدَح « قاررلا دبع انندَح - اففطلل

 وُبَأ ينكح ىّنح «لمْأ ال ي يأ ريغ ةدش ايلا نم ىَقْلأ تنك َلاَق . ةمَلَس
 ودق هَ 2000
 ملحلاو هللا نم ايؤرلا ( ٠١ 9/0) : لوي هلا لوُسَر عمه ةَداَتق

 ثالَك هِراَسَي نع ؛ «قُصْيَلهُهَرْكياَملح ْمُكدَحأ ملح اد «ناطيشلا نم

 [77؟437 :عجارإ. رضي هن «ناطيتشلا نم للابد تسيل « تقصي

 رو اصول ليحصل
 رماع عمس نامْيَكَس يبأ نب َناَمثَع نع «نايفنس انثدح - ا

 انآ «ىَداََك يبأ ْنَع «٠ مسن وِرْمَع ْنَع «ةثدَحُي رييزلا نب هلل دبع نب

 نأ لِي نيك مكر د جنم مُكدَحأَلَخَداَذِإ َلاَق . ل هلال وسر

 [0 :عجار] سلي

 هم وب
 ِْنَع َنآلْجَع نْبا[و] دامس يبأ نب ب َناَمْتَع نع :َلاَقَق هرم اًندَحَو

 .تيدَحلاَركذَف. . . ريل نب هللا دبع نْب رماَع

 َنَع« «يعاّروألا انكدَح «يناَرحْا َديِزيْنِبدلخَمانئدَح - -1؟1و

 داق يبأ هييأ ْنَع «ةداَق نب هلل دْبَع ع «-ريدك يبأ نبا يني يحي

 نييلوألا نبتعْكرلا يفارق ناَك هنأ : "ىلا نَح 8 هلا لور سراف

 ةحئاقب [نييرخ ألا ٍنيتعْكَرلا يف ذر «ةروُمسو باتكأا ةحتاقب رصَملاو ريا نم

 [7144ا/ :عجار] باتا

 يرانا اق بأ ثب ثيدَح
 هه مس سي

 00 / 1 0-ظ5آ3 ص
7 

 مدرب ءرعايينو
 : يزين لاب اكد «'يِلكلا وربنا - ا

 نأ ؛هبيأ ْنَع اتق يبأ نب هلا دبع نع «ريثك يبأ نب ىَحي نكح ملا

 مو نيئروسب نييلوألا يف رصتلاو زهطلا يفي يلصي ناك اف هللا "يب

 َناَكَو «باتكلا مأب نيترخألا يفو ديلا َناّيحألا اًنعمْسُي ناَكَو ؛ باكا

 [؟؟00 :عجارإ ٍرصَعْلاةلّصو هلا ةآلّص نم ةعكر لوأ يف ليي
 يمد م

 ىَتحاوَموُفَت الفد ةالَّصلا تَّميقأ اذإ : وينك - ففعل

 ةففللا :عجار] . ينور

 نب ىَيحَياندَح «يعاّروألا اَنئدَح «ةريفُما وي انكدَح - ففسح

 ماير اه اناك فل "يان ؛هيلأ نع :ةدانق يبأ نأ هللا دبع نَع «ريثك يبأ

 ءرصَعْلاَو رطلا ةآلس نم [نيلوألا] نيم يف اَهعَم نيئروسو و نأ
 [مادحا :عجار] .ىلوألا ةّمكرلا يف ليطي َناَكَو ءاّناّيحأ ةيألا اتعمسيو

 ينَربخأ يرهزلا نع ٠ « يبأ يئدَح «بْيعش نب رشب اَنئدَح - ا

 هماظ و يمان
 ف هللا لوُسَر باَحْصَأ نم ناك داق انآ «نَمْحرلا دبع نب ةَمَلسوُب

 َنمّملُحْلاَو هللا نم ايلا : :لوُقَي ا هللا َلوُمَر تعمم : :لاَق . هناَسرفَو

 ءانآلك هراَسَيّنَع َّقُصْيِلَ ُتُعَرْكيَم ل مُكدَحأ ملح اذإ ناطبشلا

 [115845؟ :عجار] . رضي لَ نم ِهّللاب ذعّتسُيو

 ؛هّللا دبَع نّْبِرْكَبْنَع ءكّرابملا ثَدَح) ءمش كام اَنكدَح -

 يقاس : لف هللا لوُسَر لاف : لاَق . داك يبأ ْنَع ٠ «حار ِنْب هللا دّبَع ْنَع

 [55447 :عجار] مهرخأآ ٍمْوُقلا

 نَع «هّللا دّبَع نب رْكَيْنَع «ُلرابمْلا انئدَح «مشاَه اند - فضنف
 ربما

 ُطيَِلا سيل : ف هلا لور لَك : لاق .٠ دات يبأ ع ؛ «ٍحاير نب هلل دْبَ

 [17417 :عجار]. ةقيلا يف طرفا امن «موتلا يف

 يم دو
 ني ورمَع اًنئدَح :ةدئاز اًنئدَح « وِرْمَع نب ةيواعم انئدَح - ع

 نب ميكس نب وِْمَع ْنَع «ناَبح نب ىَحَينيَمحُم نئدَح «يراصنألا ىَبحَي

 ف هللا لوُسَرَو َدِجْسَمْلاُتْلَخَت : لاَق . ةداَتَق يبأ نع ٠ يراصنألا ةدلَخ
 سمسار

 نأ َكَمَماَم : :4 هللا وُسَر لاَ ؛ تلكَجف «ساّنلا يرهظ َنْيِسلاَج

 ُساّنلاَو اًسلاَج َكشيآَر يْنِإ : :تلق : :لاق ؟سلجَتنأ لق نْيتعْطر َمَكْرَ
 ما هل م سما ساس ه م6

 َعَكرَي ىَّنَحسلْجَيآالِك دجْسَمْلاٌمُكدَحأ لحد اذإَو لاَ "سولج

 اةفلخلا :عجار] . نيتمْكر

 دراما نب هللا دبع انآ «ٍحاَجَحْلا نب مح اًئدَح - فضلك

 ,ةدانك يبأ نب , هللا دبع ْنَع «ريثك يبأ "نب ىَبحَي يئدَح «'يعازوألا يكدَح

 ءاًهبف لوط ندير ةآلّصلا يف موق ينِإ : لاَ . كف يلا نَع ؛ هيأ نع

 . هم ىلع شأ نأ ةيهارك ينالص يف نوجا 'يّبصلا كب عمسأ

 9 ةيرعا رب هريس هه ات ل
 7 عِيكر نب زيِزعْلا دبع يدَح «ديمح نب ةديبع اًننلَح + 1

 نم رش َعماتنُك : لاَق . داق يسبأ ْنَع داك يبأ نبا نَعَو «دهاجم ْنَع

 03 رصَبَف ١"( 5/8)دحاَو الجر آل نيم اوُناَكَو «8 يبا باحْصأ

 رم سس مام م هل هةر سا امم
 اًندَوُرَت مث ءانلكأَو .هَنملكأَت ههَداَصََف هيلع َلَمَحَ طوس دَحأِ ءديصي



 يعلم

 ًالحُم َناَك اَنالُف 0 هل لاهيا

 ب 5 8 هللا

00 
 ينئدَح «قاَحَسإ نبا نع ؛ « يبأ يدَح ب وُشعَي اًنيدَح - 1ك

 ءدر هةرعاص سا
 انعَب :لاَق ٠ مير نب ثراَحْا دانك يبل ْنَع «كلاَم ِنْب بْسك يدب

 اقل اَنَدَحَوو لكم ىلإ هرمع ٍضْحَي يف رخبلا فيس ىلإ هللا لوس

 َرَكَدَف الآلَختنُكَف : َلاَق مارح امو لالَحْلا نمو ءاَتجَرَحُك ديد

 :لاَق اهتيطأَو اَهمجَضْنآَو او لك لضَمْلا هذه هيفو : َلاك «ثيدَحْلا
00 01 

 .اهنم عر ىّنحماَرَحَوْهَو ف هللا لور اسك ٠ اهب هنِحَف لاك« اماه

 ينئدَح «َقاَحْسِإ نبا نع ؛ « يبأ اَنئدَح بوُقْعَي انندَح - لال

 ىّلوَم «عرفألا فان دَمَحُم يبأ نع اهيل يب ىلوُم «ةَملَس ةملس يبأ نب ب هّللا دبع

 كويل بْن دبمم ثيدَح لطم. .ةفاق بإن ءاَع يتب
 [؟718449 :عجارإ. ْصقْنُي

 [هّمَعإْنَع ؛باّهش نْبا يخأّنْبا ينئدَح «بوقعي اند ١-5

 اكن «فْوع نب ِنَمْحرلا دْبعْنْبا ةملَس وب يِئدَح « باهش نبا دمحم

 يف ياريس ماما يف ينآر نم : لومي هللا َلوُسْرتْعَمَس : لاك 00 ١

 يبأ دنسم يف مدقت] . يب ناطيشلا َلَثمتيآل ؛ «ةظّقبلا يف ينآر َّمئاَكَف وأ ةطقبلا

 [/044 :ةريرش

 نم: قف هللا لوُسَر لاَ :ةَداَتْك وبأ لاق : ةَملّس وبأ َلاََف 5-89

 .قحلا ينآر دك ينآر

0000 
 يِنئدَح «َقاَحْسإ نبا نع ؛ «يبأ اَندَح «بوُشعَي ايدج -

0 

 .ةَداق يبأ نع «َثدَحُهنأ ركب يبأ نب هللا دبع

 «ديعّس ِنْب ىَبحَيْنَع َقاَحْسمإنْبا يئدَحَو : : يبأ لَك - 4

 وّنآلاَق : لاَق . دانك يبأ نع ءراقغ يب ىلوم « دمحم يبأ عَرألا عفان نَع

 ديري نيكرشُملا نم لج اِإَو ؛ رشم مللُس «نآواتتي نيج تير : : ٌةداَتَك 2 ل

 ءاَهُتنَطَتَُهَدَي تنص هيا ءٍملْصلا ىلع كرما هَبحاَص نمي

 الولف ءتْوَمْلا حير تدَجَو ىّتَح يتكسرأ ام لَ ىرخألا هديب يتّقتتعاَو

 هيمو لافلام يتضهجأو هلق رصف «طقسق « ينتقل هكر مهلا نأ
 000 ريس 2 يس ىو ا هرش
 لاك . اًهَراَيْوأ ب ْرَحْلا تمَضَوَو ءاَنغَرق ملف ؛ هبلسق ؛ ةكم لهأ نم لجر

 ذك هللا َلوُسَراَي : :ُتلُق :َلاَق هل هباَسْفاليتق لَك نم : كف هللا ل وسر

 كيلطسا نم ؛ يرذأ الق ؛ لاتقل يصَهجاَف (بلساذ) لق تلت
 00 ساعكم ساي
 "زم يّنَع ءهْضْراَف فهتبلس انأ ؛ هللا لور اَيَقَدَص : كَم لهأ نمل جر لاَ

 ع هّللا نع لاقي هللا دنس نم دّسأ ىلإ دمعت :ركيوُيأ لاق َلاَق .هبلس

 َقَدَص : : هللا وسر لاك ٠ هتك بلس هْلَع كرا .هبلَس همساٌقت ّسَو
 سم رع فل روم يعم ع معده 00 ا

 هس بريش هتف همت ٌةَداَنَق وبأ َلاَق « هليتق بكس هْيلع درا

 [؟ دهم :عجارإ ٠ ةثدقتعا لاَ 6 هن :ةئيدّمْلاِب ٍاَقرْخَم

 مكهمل ح !ٍ 1 8 _ ايراصنألا: ةَداَنَك كط ثيِدَح

 يا عم عرب مريم م د عر هريس س
 انئدَح :ًالاق قدّس سحَو سوح ان - 111

 مهام
 امك .هيبأ نع دات يبأ نب هللا دبع ّْنَع ء«ريثك يبأ نب ىحَي نَع «نابيش

 0 2 لاجل مسالة يلا عم يل نتي
 لق : لاك «ةآلّصلا ىَِانلَجَْْما ؛ هللا َلوُسسَر اي :اوُناَق ؟مُمكباَس اَم :َلاَقَك

 (كئَبَساَمَواوُكَصَق مكر ذآ اَمك ؛ ةنيكسلا مُكَمَ ةالملا مث اذ ءاوُلَعْنت
0 

 .اومتأق

 م هربةمار 1

 هم
 يضل بس يبو انتي رطل اهلا شمت َلاَق

 راَّمَحل َلاَك . ا لل لور اذأ ؛ مريح ره نم ينربخأ ٠"( /ه): َلاَك

 يمس نبا سوم :لوُقَيو هَسآرْحَسْسَيَلَعَجَو «َقَدْنحلاْفحَيَلَمَج بح

 [ هدعب رظنا] ةيغابلا قفل هلل

 اص »ل دوت
 ديس بأ رت يأ لَ يبأ نع ٌقبعش اًندَح «لْيمَش

 لاَ هس سرا م 2 و ع َ
 . هللا لوُسَرأدأ ؛ةَداَق وب يمر وم نم يتربخأ : لاق . ّيرُْْا لاق

 بق ام جاب ٌةيغاَبلاقفلا كت : راين برام

 رمق هو

 يلاكانعا ليك را «ِنَمْحرلا دبع نبا
 مما

 اَي :اَنلُقَق «ةّكيلَت اذ ٍرْقَس يف نطو اف هللا لوم اًنرس : َلاَق .ٌةَداَنَ

 نم ؛ةآلكمل نع اان فاح ين َلاَقَق ؟اًنب تّسرَع ول «٠ هللا َلوُسَر

 موقلاب سرع :لاَك ٠ هللا َلوُسَر ايانآ : لاب َلاَقَف ؟ةآلّمعلل اًنَظقوُي
 هللا وَّلَسَر ظَقيَْساَو باني ُهّيِلََف ٠ هتلحار ىلإ[لالب دئمسأو انمَجْطْضاَف

 آي تلق ؟انلَتْلق امني لكلب اي :َلاَقَك ٠ سْمّشلاٌبجاَح ملط كو

 3 : 5 َلاَمَق الذم ةَموئ يلح تقلا ام'قسْلاب كعب يذلاو هلا لوس

 مث ؛ًءاَشَنيح ْمُكيلع امر :َءاَش يح مُكَحاَوْرآَضبِكل جوع هلل

 مهي ىَّلَصَم ٠ ءسمّشلا تَحفتراَف (وُؤُضَوَتَو) «مهتجاحل اوُرَشَتئاَف مهرمأ

 .رجعلا

 امر ألا لاَ ,ةداقق يبأ ني هلل دبع اخ يل
000 

 ٌراّمح اًدإَ «ٍمِرْحُم ريغ ةداَكوُبآَومُمَومَو ندوة ةميَط يف

 مسا
 داّصق ْمهضْعَب طوس سلتخاَ ةوثواني ملك طوس مهن سمه َبلْطَق «شحَو

 ل اي اًَتص نإ :اوثاك .ءاوبألاَب ينل اوُقحل م ولكل ع تح

 [579507 :عجار] . 5 َلاَقوه اَم يرد

 الق ا : لاق. 4 ا ارق قلة هع

 516٠١[ :عجار] ينورُت ىَح اوُموُتَت

 دي نع ؛ ءةَميِهلْن با انكدَح «ىّسيع ْنْب قاَحْسِإ انندَح - فضلا

 َّ ؛ٌيراصْنأا داك يبأ ع ؛ جرطألا محلا دبع نع ءِرمعج يبأ نب هللا



 راصضنألا دنسم 1159484 ح

 هاصا ره ع سل له عاق مارا
 سْنشبهََ ءهَعْردَو هبلَس 8 هللا لوُسَر هلْ ءراّقُكلا َنم الَجَر لت

 .قاوأ

 نب ِهّللا ُدْبَع انكدَح :َلاَق ٠ فوُرْعَم نب نوراَه اَنكلَح 68

 اي ٌعمَسهّنأ «هكدَح 'يراّصألا رنا نب حين ءرْخّص وبآ ينربخأ بهو

 نال: :راَصْنأللِربْمْلا ىلع لوُشَي# هللا لوُسَرتْعمَس : :ًلوُشي داق

 ثاصنألا تَكَلَسَو ايدو نا كلَسْوَل «يراعش َراَصنألاَو يراثد سأل

 5 راّصنألا نم الجر تنك ةَرجهلا ال وو راصنألا ةبعش تن

 «مهئيُِم ْنَعْدَواَجَتل « مهنسّحُس ىلإ نحيل ءراّصألا (مأيَوْنَمَ
 مكس سولو همم ل م

 . ف هسْنَت ىلإ ٌراَشأو «نيَئاَه ني يذلا ادم ََْفآ دك مهران

 تميل بش

 يبأ نب ءاَطَع لثس :َلاَق .ماَّمَه اًنئدَح نافع انئلَح -

 نم اَذُه ءاَج : َلاَق «ةَكَرَع ٍمْوَي موّص يف لْضَملا نع ءدهاش انآو حاير

 يبأ نع ؛ ساَيإ نب ةكمْرَح (غ)' .ليلخعلا وب هينئدح « قارعلا له يمك
5 00 60 

 موّصبةَفَرَع موص : :لاَق .٠ كلك َلْدَع هب ةَملك لاق . ياذا.

 30 :عجارإ. ةّلس مصب ءاَروشاَح موصَو ؛ نيس 1

 ع كم
 يبأ نب ىَيحَي اَنْئدَح «ٌماَمَه اننَدَح : لاك . نافع اًنْكدَح - 3

 رقي ناك يبان ؛ةداتك يبأ هيأ ْنَح هتك يبأ نب هللا دبع اندَح 0

 اًعمْسي ناَكَو كروس باكا لوألا يلا يف ذأ السم يف

 ناك : لاق ,نآرشلاٌمأب نرخ ير لا نيم يفًارْفَي ناَكَو هيلا ناَيحألا

 ءرْصَمْلا ة الص يف اكو ةيئلا يف ليي آلام ىلوألا ةرلا يف ليل

 [؟244ا/ :عجارإ بصلاة ةآالص يف اذكهو

 وسم هلثم راطَعلا ديزي نب نابآَو : نافع َلاَق
0 

 يي

 «ريثك يبأ نب ىحَي اَنئدَح ناب انُئدَح ناّمَع اًنئلَح -7

 ْنَع ىَهّئف يبل نأ ؛ةَداََت يبا" 'هيبأ نع داك يبأ نب هلا دَبَع يكدَح

 طيلَخ ْنَعَو مشو بييزلا ("“ 8/8] طيلخ َْعَو متلو ِرسبلا طيلَخ

 [؟80+ :عجار] ٠ بطرلاو وهلا

 يبأ ْنَع ءْنَمْحّرلا دبَعَنْبا ةَمَلَس وبأ يّئدَحو : لاق 7”

 [5:0 :رظنا] .٠ هلط .ق يلا نَع هدا

107 
 ءريثك يبأ نب حياك مَ كح ان اد - 15

 « تيم ىلع ىَلَص اقف يبل َدهشْهنأ ؛ هيأ َْع «ٌةَداََق يبأ نب هللا دبع انئَدَح

 2 1 واووم م
 انريغَّصَو ءاَنِئاَغَو اًندهاَشَو « اَقييمو انيحل رفغا مهلا لوُقُي هتعمسف

 مه :عجارإ .اَناكنأَو انركْدَو اريك

 ناَمّللا ءآلْؤَهب نّمْحَرلا دّبَع نب همس وبأ يتدَحو : لاَ .-6

 نم هيو نمو «ٍمآلْسألا ىلع هيحاق نم هيأ نم : ِنْيَتَملك داَزَو تاَملك

 .ناَميلا ىلع هنو

 ْنَع «ريثك يبأ نب ىَحَيْنَع اب امدح ا انئدَح -7

 10ه :عجدر] .هوحَنب فيلا نَع هيأ نع «ميهارنإ[يبأ

 ان  5 /1ص ١5 يراصنألا داَتَ يبأ“ ثيدَح
 رب هرعاسا هع و

 نب الي اك نوبي د اع ادَح - 5

 :لاَق اقف يلا نع داك يِبأ نع“ ينام دبعَم نب هلل دبع ْنَع ءريرج

 ةملاَرْثكي ذأ هللا دنع بح : لك هةر ميم جر
 :َلاَق ؟ءاَروُشاَع ٌمْوص تيار هّللا َلوُسَراَي َاَي :لاَق َهَي

 0«. عجرا مسكي كل لع بست
 مادو ءعقش

 ىَيَحي نع « ىبحَي نب مامه انآ «نوَراَه نب ديزي انئدَح - فخلال

 هللا ل اوسَر َلاَق : :َلاَق ٠ هيأ ْنَح اتق يبأ نب هلل دبعْنَع ءريثك يبأ نبا

 1295:١[ :مجار]. ينور لح وُ اللا تمي نإ : 55

 وُبآ انآ - -ةَمَلَس نا يدي اَندَح ع اًيدَح - فضلا

 ىَلَع هَل َناَك دانك اأن ؛ يظَرقْلا بصك نبا دَمَحَم نع ْنَع «يمطقلا ِرمْثَج

 يِبَص جَرَخَف ٍموَيَتادءاَجَ ليش قب بابكو ل

 جرحا ُنآلُكاَيماَدان «ةريزخ لكَ تلا يف وه ٠ « معلن : :لاَقَك دنع لايك

 لس لل راكم را م اص م هو 6 خ8 مر

 يّنِإ : لاق ؟ينع َكَبعَي اَم :َلاَقَف ٠ هِبلِإَجَرَخَ ءاَنهاَم كانت ربخأ د

 :ٌَداَنك وب ىَكب مَعَ لاق ؟رسْمم كن هللا : َلاَق «يدْذع سيو سس

 همااش ردم ها ئىث
 ُفْنَع اَحَموأ همر نع َسَّكََم : لوفي 8 هللا لوُسر تمس : لاق مث

 [11915 :عجار]. مايا م موي هش لظ يفك

 نب دنس كيد انك رق ئ هَ نكح ةفركسلل

 ملو ؛ةاتك يبأ ىَلوَمُهللاَقياَك : دعس َلاَق) الجر تعمس : َلاَق . ميِهاَربإ

 ا « شو راَمح باص : داق يبأ نَع ةشَحُي ( لومي

 مث حش لاق) ؟::يَشهنم مُكَعَم يقبآ : قف يبل لاق ٌمِرسسرْمَر

 :عجار] .هوُلُكَف :َلاَق وأ هلكت : :لاك (6يش نم ْمُكعَميقبآ : : لَقَدْ هلاَس

 اةفككلي

 . معلا: :َلاق ؟هب سأل هلوق ىَنعَم عم : ةبحشل تلق

 هس ا طعاشق و .و
 يملا ينعي ُناَمِيلَس انآأ «َنوُراَه نب ديزي اَنئدَح - 3-3 ١

 28 هللا َلَوُسَرَنأ «هيبأ نَع «ةقانق يبأ نهب ْنَع ؛ تنالح : 66 نى

 . نارقلا)ماي لإ اوال لاق «مَعَن : :اوُاَق ؟يملَح نوُؤَرفَ :

 رقع
 ديعّس نع «ديعس ْنْب ىَحَي انآ «نوُراَه نب دي انئدَح - فوك

 يبا ىلإ ل جر ءاَج : َلاَك .٠ هيبأ نع «ةداق يبأ نب هلا دْبَع ْنَع «يربملا

 ون
0 

 مهم

 ريغ الم يستحم ارياص هللا ليبس يف “تل نإ ؛ هللا َلوُسَر اي :َلاَقَك ف
 هللا ليبَس يف َتْلقنِإ 8 هللا لوتس لاق ؟ياياَطَح بهل ثُم رى م مر هع مص

 ذر 00 سا رص ع سك
 امثل لجان «دلاَاطَخ هبل ثيم ريغ الم ابستحُم ارباَص

 هبُهّللَرّثك هللا ليس يفُتْلكنِإ هللا َلوُسَراَي َلاَكَمك ّللا ءاَش
 يام ماع م 000

 الم يستحم ربا هللا ليبَس يف تان : : هللا لوس َلاَقَق ؟ياَياطَخ
 00 0 راسم

 هيَلَع ليربج يسل َلاَق كلذُك «نيدلا الإ كايَطَخ هبل ركب َريَ

 اةففلح :عجار] مآلّسلا

 رص سرب هر
 نب انابآو ىبحُي نب مامه انآبْنأ «نوَراَه نب ديزي اَندَح - ةفركتلا

 نأ ؛ هيأ نَع «ةداَق يبأ نْب ِهّللا دبع ْنَع «ريشك يبأ نب ىَحَيْنَع ديزي



 رطل نام نيوألا نيرا يسري ناك قف كلا كوس

 ًارذيو ءاَنايحأ آلا اًعمْسمو « روسو باتكلا ةحت ةحتاّقب ٠ ةر/ه)رصَمْلاَ

 [؟014ا :عجارإ . باتل ةحتاقب ب نييرخألا نيرلا يف

 امدح « -داَدَش نبا ينعي بر اَنْدَح ءديعس وأد - فرك

 . ريثك يبأ نب ىبحي [؟114لا :عجارإ همر. نب ىبحَي

 - ىَجَياَدَح ملح ملا نيسح امدح «حوَر اد

 نأ ةداتق يبان َع ءِنمْحرلا دبع نب ةملس يبأ نع « -ريثك يبأ نبا ينعَي

 ءاعيمج اًعيمَج «َبيّرلاَوَرسَّتلاَو «َورلاَو بطلا اوُدِتآل : لاَق 37 .٠

 [؟؟محح :عجارإ. هندح ىَلَع دحاو لك اواو

 امام
 ةَداََق يبأ نب هللا َدبَع كلذ ْنَع «تْلأَسَك : : ىيحي لاق - "لك

 [1؟147 :عجار] . كذب هيبأ ْنَع «ينربخأف

 سمر ري مع ساوع
 ديعس نع «بُذذ يبأ نبا نب َرَمَع نب ناَمْع اًنئدَح - 0101

 8 هللا لوُسرنأ «ةَداك يبأ ْنَع ؛ ةداََك يبأ نب هللا دّبَع ْنَع «يربقَملا

 :َلاقَمُك ءاَيفسلا توبي دلع ءةّرتسلا لأي دعس ضرأب ىَلص مث ءاضوت انضَوَت

 َكدبَع محم انآَو ةّنكَم لهل كاع كيت 200 َكليلَخ َميهاَرإ نمل

 لهل ميار هب دلاَعَداَمَلْمم ةنيدَمْلا لْهأل كوُعدأ ؛ «كلوسرو دلت

 انبلإ بيحب ١ «مهراَمثوْمهدُمو مهعاص يف مهلا وذ كم

 ذك يّنإمُهّللا «مُحِبِءاَيو نم اَهب ام لَمْجاَو ةكَم انَلِإَت كح اََك ٌةَيدَمْلا

 .مرَحْلا ميه دهارإ نال ىَلَع تمرح مك ابالي اَمتضرَح

 ْنَع «ٌةبعش اًنندَح «ةيسلابطلا دودي ان اًندَح 0

 88 هللا َلوُسَرنأ ؛ةَداَنق يبأ ْنَع ثدَحُي حاير نب هللا دبع عمم تبان

 ريال و عي
 اًموُلَص : اق هللا لوُسَر مهل لاَ ٠ ا

 م م 2
 ةلصلا ىلإ وما َمكهَبَحصأَو

 .اهتقول َدَمْلا

 نع ؛ديمح اًنئلَح ؛داَمَح اًنندَح ؛دمصلا دع اند 84

 اإداك الف هلو ؛ةداَقق يب َع ٠ ٍحاَيَر نب هللا دْبع (ع) ءركب
 هيل © م 2-7
 هِيَعاَرذ بصَن حّبصلا َلْبقَسَرَع اذ هنيدي ىلع جال

 [5761 :عجار] . هيد سس سر عّضَوَو

 .فاّقَخلا بامَوْلدبَعَو وِرْمَعْنْب كلاب انئَدَح - فرك

 |! ْبْنَك :َلاَق . ماسه اًنكَدَح :الاَق
 هُكدَح هد يبأَنْب هللا دبحانآ « ىحَي 000 م

 ىّتحاوُموُتَتَالَلا ةالّصلل يِدوُن اذ : لاق . 8 يلا نأ هيبآ نع

 3 0 :عجار] . ينور

 ينعي برس اَنئدَح مشاه يني ىَلوُم « ديعس وبل انيدَح - ةفيكتلل

 داق يبأ نب هللا دّبحْنَع -ر يك يبأ نبأ ينمي ىَبحَياتَح -داَدش نب

 َنَحّسَمَتي الكم لَا مُكَدَحأ ىَنأ اذإ لاك. .89 هللا َلوُسَر نأ هيب ْنَع

 [اةت94 :عجارز اهل. يف ىتتيألا برطاإو «هنيميي

001 
 كين اير كيوم ١ داقاه فال اق يبن ةملس

 فرات ك يراّصنألا ةَداَتَق داق يبأ؛ ثيدح

 كه

5/١ 

 آلَق اًهُهَرْكي اَيؤر ىأَر نَمَو ؛َلَجَوَرَحَلاَنم ىو اهي ثدَسْيلَ

 [1؟845 :عجارإ. اَهرَس نم هاب دَوَعَتيو « هراَسي ْنَع ليلو ءاهي ثدَحُي

 مرعب #

 نع ؛كلاماَمدَح «طاَيَحْلا دلاَخ ْنْبداَمَح اَنندَح - فظل

 تِياَرْتلاَف . َةَشْبَك نع دم ع ٠ ةَحْلَط يبأ نب :[هلا دبع نب َقاَحْسسإ

 اًنَرَبَخ 8 ينل يكن لاق «تبرشُ هلل ءانألا ىَعمأ هدا اب

 ام اَنِإ « سب تسلا

 «ْجاَّجَحْلا انكدَح «يّكرلاَوُه 011000 15

 0 :عجار] . ت

 غلوق «ءوُصَو هل عضو هلأ ؛هيبأ نع «ةَدَعَق يبأ نْب هللا دّبَع نَع َةَداَتُق نع

 :َلاَقَك ءروَنسلا هيف َعَلَوْدَق داق: اوُناَقَك ءاضوتي ذَحاَك «روتملا هيف

 َنيفاوَطلا َنْمهَّنإَ «تيَيلا لهأ نم روّسسلا :لوُقَي 8 هللا لوُسَرتْعمَس

 1 )0 .ْمُكيلَع تاقاوطلا وأ

 هّللا دّبَع ْنَع « ىّيَحَي نع «نابيش اًنَدَح «مشاَم اَنئَدَح - ةفركلا د

 الق ْمُكْدَحأ برش اِإ : هّللالوُسَر لاك :َلاق هيأ ."نَع «ةاق يبأ نب
 اذإَو «هنيمي ٠١"( / 9)هركد سي ميلف مُكَدَح لاماذِإَو «ءانإلا يف ْسَّش

 [اةكالت :عجار] . هنيمتي حسي آلا نم ْمُكَحَأ حسن 0

 ايم امس ر» هر كت اس سل

 نب دّمَحموب انآ َةَمَلَس ْنْب دامَح اَنئدَح ؛ناَفَع اًندَح +5

 ةداَنَتوبأ اَنيَلَع َيَرَخ : َلاَق .٠ كلام نب بْعَك نبا نع ةَداَنق يبأ نب دبعُم

 :َلاَقَك ءاذك كف هّللا وسر َلاَكَو ؛اذك : ف هللا لوُسَر لاَ لو حنو

 َلاَق ْنَم : لوفي هللا لوُسَرت طمس ؟وُوَُت ام نوردَبآ «هوُجبوْلا تهاَش

 [15608 :عجار] . راَذلا نم هَدَعْفَم وبل لأ ملام يَلَع

 يه يمص ع عكس

 يل : :َلاَك ْدَكَو :ُناَفَع َلاَق
 يلا

 . ٍبْعَك نب دمحم

 نب دَّمَحُم يبأ ْنَع ؛ ٌةَمَلَس نب داَمَح انْئدَح «نَسَح انئدَح 77١7

 0 نأ تدي كلام نب بدك نيل َدبَعتْعِمَس : لاق . ّةَداَنَق ىب

 يلي انعم َرَكْذف . ٠

 -_ :لاَق .ماَشه اَنكَدَح : َلاَق .٠ نطو انندَح - فرامل
3 

 اق . هّللا اوُسَر نأ «هيبأ ع «ةداتق يبأ نب هلا دبع (َع) « ىحَي 3 0

 516٠١[ :عجارإ .ة ةآلّمللا ل ينعي ينور ىّنح اوُموُقَ
 م8 رت هريعم مرو

 //ي دولا رج وَ هَو هاجس اح - افركلمح

 دبع نَع «ريثك يبأ نب ىيحَيْنَع يعاّروألا نَع ؛ مل نب ديلولا اندَح

 ةكرَس ِساّنلااونسأ : كف هللا لوُسَر لاَ : لاق ٠ هيبأ نع «ةداك يبأ نب هلل

 «هنآلص نم قِرْسَي فيو هللا َلوُسَراي اوُاق « هئآلّص نم قِرْسَي يذلا

 عوضا يف بلص ميقْيآل َلاَقْوَأ اًمَنوُجسَلَو اهعوُكر منيأل لاق

 [ هدعي ام رظنا] . دوجسلاو

 نع« ملمس نب ديلا انئدَح ءىسوم نب مكَحْا انثدَح "7
 م ادعم

 هييأْنَع «ةداتق يبأ نْب لل دبع ْنَع ءريثك يبأ نب ىحَي ْنَع ؛ يعاّروألا

 [هلبق ام عجار] . هَوَحَن . . . يلا نَ



 ةلفدلب راصنالا دنسم

 2070 سعف صلع
 9 رطل اق ليسا لدتا نست

 يسارا ل لطب ّللا نما: :لوثي

 |1467 :عجارإ رض

 لص لص سبل لع

 ًليعّس يِنكدَح «نآلَجَع نبا نع رعت نب ىَحُيثدَح - فرايف

 يالا ؛ةداكق يع 0 رطل لادا

 [11801 :عجار] «ءايتشوقا ءاهعَضَو

 هو 203 يل لهل ربك

 لك اولا :َلاَكَو .اًعيمَج بيرلو ُرْمّتلا وأ اًميمج وهرلاوبطرلا دبي

 [؟؟مه0 :عجار] ٠ .هتدح ىَلَ امهم دحاَو

 8 مما م سيت ها

 :طادطا اذِإ : َلاَق . لاه وع اطال نق يلو

 [153776 :عجارإ . هنيمّس

 . هنيمّيي هرَكَذ مك دحأ سمي مي الو :رماعوبأ لاق
 ممم

 ينخر لير « عيكو انئدَح ٠ فلن

 5 هللا لوُسَرناَك : َلاَق . هيأ نع اتق يبأ نب ب هللا دبع ْنَع «ريثك يبأ نب

 ةقكرلا يف لطب اناَحأ ةيآلا انعمْسُي «رهلا نم نييلوألا نيكل يف ار

 ليطُيو ٠ ءرطصعلا نم نئيلوألا نيتعكرلا فأر « ةّيثلا يفرق ىلوألا
 [!املا :عجارإ ٠ ةّيثلا يفرصَقِيو ءرجّقلا نم ىلوألا ةمكرلا يف

 سا سرع ع ع موك

 .(ح) :لاَق :٠ كرابُْلا نب يلع انئدَح «عيكو اًنئدَح - اك

 هموت م

 ْنَع «ريثك يبأ نب ىَحَي نع ؛ اًميِمَج ناش انئدَح «(مشاَهاانْندَحَو

 تَيِقأاذإ : :48 هللا اوسر لاق : :لاَق ٠ هيأ نع «ةَداَتَق يبأ نب د ِهّللا دْبَع

 53-5 :عجارإ. ةئيكمدلا ميو ينور ىَنح اوُموَُ الاصل

 ِنَْنآلْبَ ْنَع ءنوُمْيَمْنْب يدهم انئدَح «عيكو انئدَح - كفر "0

 سال لق يع هدم نلمس (11١/ه]يَج

 م نْيَكَسةَراَدك هللا ىلَعْبسحأ : َلاَقَف « قرع [موُي] موص َنَع ءلقف يلا

 :لاق ؟هلك رمسلموُصيالجَر تر هلل كوسا لاك« ةلبتسمَو ةيضاَم

 الجر تيأرأ ؛ هللا َلوُسَراَي َلاَق رف امو ماَّص امو يطأ الو ماصآل

 اي: لاَ ؛مآلّسلا هيلع دْواَد يخآمْوَص داك : لاك ؟اَمْويرطفيو اوي موصي

 ينأتذدَو : :لا؟ نمير طْقيواَموَيموصَيالْجَرَتآَرأ هّللا لوُسَر
 همم هدمدو عاشم

 نمو : :لاك ؟اًسْوَيرططيَو نمي موصَي ًالَجَر تياآَرأ :َلاَق كلذ تفرط

 هللا ىَلَعْبستحأ : َلاَك ةاَروُشاَح موي موّص َنَع ليسو : لاق ؟كل قبطي

 [؟86014 :عجار] ةلس را

  511ص ١518 يراصنألا اق يان ثيدح

 هللا دْبَعنْبَرِماَع اَنئدَح «سيمعلا يبأ َنَع ميكو كح - فرك

 يبان داق يبأ ْنَع ؛ ميس نب ومع هَل 'يقرزلا نَع «ريمؤلا نب

 َناَكَو (ي مي وهو همام لمح: هرم لاكو) هقتاَع ىلع هاو يلصْبناَك ف

 [0مه :عجار] . اَهّذَخأ َماَق اذِإَق اًهعَصَو َدِجْسي وأ ْمَكَرَي نأ دارأ اَذِإ

 هّللا دبَع ْنْبٌرماَع نع «٠ سيلا يبأْنع ”عيكو اَندَح - ةفيكحا

 هّللالوُسَرلاَق : لاَ. داك يبأ نب هلل دع َنَع «'يقرزلا نَع ءرييزلا نب

 :عجار]. نيم امي ىّتَح سْلجَي الك دجْسَملاْمُكَدَحأ َلَخَد نإ : 2

 اةفسخلا

 ماس
 نع« كر نبل دبع نع ايس نع ٠ عيكو انئدَح - 3

 ٌَرْهَسدلا ويست: 186 هللا وسو لاق َلاَك . هيبأ نع داق يبأ نب هللا بَ

 [ 71115 :عجار] انوا

 رس ما

 10 :َلاَق .هييأ ْنَع َةَداَنَك

 ةيآلا اًممَّسُيو «نْيئروُسَو باَتكْلا ةحئامب نيكولا نعل يف ةرصَعْلاَو

 َكلذكو ءةَنألا يف صفو رهظلا نم ىلوألا ةلرلا يف لو اكو انا

 [؟78مهل/ :عجار] ٠ حملا

 َناَمْنَع يبأ نْب ٍجاَجَحْلا ْنَع ٠ يدع يبأ نب كَمَحم انئدَح - نركض

 نأ «هيبأ نع «ةَداق يبأ نب هلل دْبَع نع «ريثك يبأ نب ىبحَي نع « فاوّصلا
 مسمار

 َلَحذَ ءءانإلا يفتي ْمُكدَحأب رشا َلاَك . 8 هللا َلوُسَر

 اوكف :عجار] . هنيمسي هر ميامي لالا

 وما ص ل

 يب بر او .دنسب ا ةمكَحأ لكأ نإ: َلاَق .٠ يش

 :عجارإ . هلاّمشب يَطُْي الق ىطعأ اذ ؛هلاَمشب حايل دخان «هلاّمشب
 مم ما

4 

020 0 
 هّللا دّبَع نْب نام ْنَع ةَئاوَع وبأ اًنئدَح نافع اًنْكدَح - انرا 1

 هر دددوعو
 اياد نم ل جر يوم :لاَق.. هيبأ نع «ٌةَداََق يبأ نب هللا دبع َّنَع ءٍبعْوَم نب

 ٌكَرَئاَم هّللاَوآل :اواق ؟ءََش نم للم لاق هيلع يلصْبل قف بل

 ؟امَهْردَرَشَع ةَيئاَمك ممل: اوك ني نم هيل دلت لاق «ءيش نم

 :َلاكق «ءْيَش ماهل كَوَئاَم هللا «ل : اوُلاَق ؟ءاَضَق اَهَلَكرتلَهك : لاَق

 6 و
 ير ةل عا 8

 هع تّيَصق اإتيآَرأ هّللاَلوُسَراَي ٌةَداَتَقوبَأ لاق« هيلع مّشنأ اولصق

 وُيأ بهدف :لاَف ؛ هِلَعت لص ءاقولاب هلع تصمد : ل ولع يل

 هّللاٌلوُسَر هباَعَدَ معن : :لاك؟يلَعاَم تيكوأ : ٌلاَقَق هْنَع ىَضَقَف َدَد

 اذمللا هلع لست#

 ىَّبحَي يّتدَح «يعاّزوألا نَع ؛ دَْخَم نب كلاَحّضلا اَنئدَح - افراتر

 هنأ (انكَح أرأ) ةداَقوبأ ينكدَح دانك يبأ نب هللا دبع انئدَح «ريثك يبأ نب



 00ش ل هول بنك دلال نيتي الك ا هللا لوس

 [؟10410 :عجارإ ءاًنايحأ يذلا ام اًنعمسيو « كلذ لم رصَملا يفو «نييلوألا يف

20 

 يظرُفلا ٌةيَطَع ثيدح

 مدعو مر هزه را ليم
 نع «ِرْيَمَع ْنْب كلما دبع انْ «ريشب نب ميشه اَنندَح - ةفراتسا

200000 
 ,ةظيرث مويا (17/8١]يِبلا ىلع تضر : َلاَق . يظرقلا ةَيَطَع

 ملك اورظتق ؟دنبأتبنا لَا ورظني أن فل برت "يف وكت

 [اهؤه :عجار] . يبسلاب يندَحْلآَو ينَع ىَلَخَك «اتبنأ ينوُدجَي

 تنك لوُشَي يطع عمم كلما دبع نع نايف اند 8/7

 َنِياَداَنْأاَهَف اًهيفاستأ ينوُدجَيملق اآلن دَْسمَكَحموَ

 [اذهم :عجارإ] مُكرهظأ

 ل 00 هم م اوع 8
 ىملسلا لّطَعُمْلا نب ناوفص ثيدح

 ٍرْكَي يبأ َنْب دمحم 0 ءانتدَح .[هللا دبع اًنَتَدَح] - فلل

 ِنَع «َناَمْنع نب احلا اَنئدَح ,دّولسألانْبدَْمح انكدَح «'يمّدقملا

 اي :َلاَقَق الف يلا َلأَس هنأ 'يمكلسلا ٍلطَمسْا ِنْبناَوْفَص نع ٠ يربقملا

 راّمتلاَو ليلا نم« ٌلهاَج هبانآوملاَع هب تأ اَمَع كللآسأ يإ هللا

 السماك حبلا تيل اإ + هللا ل وسر لَك ؟ةالّصلا اهي ركن ةَعاس

 ةَروُضْحَم آمل لص تمل ان ٠ سلا مط ىَتح ةالصلا نع

 نق كلسأر ىلَعْتكدمحا ذك « طرلا فم كسأر ىَلع َلدَتعَت ىَنح هلي

 َكِجاَح نع لوزن ىلح اهيا هين حو «مُتهج ايف ُرَجْسُت عسا كلت

 ةروضحُم ةآلّصلا َنإَف لصق نّمِيألا كبجاَح َنَع َتَلاَز اَذِإَف نّميألا

 6 لاي 00 5-1 لح ةكقم

 0 يقول انَح «ءاقَسلا (ريدك)نْب رحب نب يلع

 له ما 0

 «اًجاجح اًنِجَرَخ :َلاَق . ٍلطَممْلا نب ناَوْفص انئدَح «ىسيع وب مآلّس انندَح

 اهل جَرْخآَف «ْتَناَمْنآَتَبلَتْمل "بر طلضَت يحب حد حمل نك امل

 انين ملك « ضْرألا يف اَهَلَدَخَو ءاهتكَدَو ايف امل ؛هتييع نم ةقرخ لج

 بحاَّصْمُكيل : :َلاَقَك "صْخَش اَنيلَع ف كو ٍماَرَحْلا دنس نإ هَ
 ءاَذَهاوُناَف ؟ناَجلاٌبحاَص ْمُكْيآ : َلاَق فرعا : : الم ؟ ؟رباَج نبا ومع يعرب همس

 عمق ع
 اويل نوم ةعسُملا رخ6ن مناك دهام اريل لاَرجهإاَمأ لاق

 . نارا نوُعمَسي 8 هلا لوُسَر

 َنَمُْع (رذ)هّللا ديب ينئَدَح ,[هّنلا دْيع اَنَثدَحإ

 دبع ْنَع سوي دَمحُم ينربخأ رقع نب هلا دب انئَدَح «يِرياوَقْلا

 نب تاَوْفَص ْنَع «ثراَحلا نب محلا دبع ِنْب ركب يبأ نع ؛ لْضَملا نب هللا

 هَنالَص تْقَمَرَك ؛ رس يف هللا لوس مات َلاَق يملسلا لطم
 التف قيما ليلا فص ناك مْ ماَنِمُت 3 «ةرخآلا َءاَشعْلا ىّلَصق ٠ هلل

 مل يق م

00 

 هو ريب ع

 0 0 0 عوقد ير يشك

 م ءاضو مث رس ءنارطع لآ روس رخآر ثلا تالا

 8-5-5 ءانق رسل ٌُ ل وكلا يا

 َةَرْشَع ىَدْحِإ ىَّلَص ىَّنَح « ةرَم لوأ لعق امك لَمْفَي لي ملم كلذ َلَعَفَ

 ماما 0 8 هم 2. 3

 ٍبيبح نب هنلا دبع بنا بييدخ ني هللا ديع ثيدح

 ركب يبان بدسم يتدَح ؛اهّللا دْبع اًنتَدَحإ- ملك

 ني ديسأ ْنَع «بلذ يبن ا انئدَح ءدلَْمْنب , ةلاحشضلا اَنئدَح «يمسّقمْلا

 شط اًنَباَصَأ :( َلاَق ٠ هييبأ نَع بِي نب هللا دبع ِنْيذاَعُمْنَع «ديسأ يبأ

 :لاَقَق . يدَنيدَحآَكجَرَحف ءاَنل ينصب هللا َلوُسَر انرظَماَ ةَمْلظَو
 هش هلم

 ُتَحاآُهَنلاَوُهْلُم) :َلاَق ؟لوُقآاَم : دلت : :لُق :لاق .تّكَسف لق

 . نيئرم موي لك كيفي ؛ آلَ حبْصُت نيحو يمت نيح نيئؤوعمْلاو

 شنقأ نإ راحلا نيد

 بهل دنع «دْه يأ نب دود نع « لمْ :دب نكد « يملا

 نيملسُم نمام: : ف هللا وُسَرلاَف :ل :لاَق ٠ ٍشْيتأ نب ثراَحْا نَع « سيك

 اي :اوُناَق ,ةّنجْلاُهَّللا مهل ("1/ه)ألإ ,دالأ ةَميرأ مهل توَُي

 اق ؟نانثو هلل لوي اوُلاَم ٠ ةكلكو : لاَ ؟ ؟ةئآلئو هللا َلوُسَر

 نمو 'اَهاياَوَر َدَحأ نوي ىّتح راّنللمظْميْنَمل يأ ْنمإَو ءناَنْثاَو

 18١14[ :عجارإ َرتُم نم رككأ جلا هتاف خيل يم

 2 0 0 ل “>2

 تماصلا ني ةدابع ثيدح

 نْب اناّطح ْنَع « ِنّسَحْلا نع نوُصَنم اثربخأ م ميشه اًنكدَح - 0101

000 
 8 هللا لوُسَر لاَ : لاَ .٠ تماّنملا ِنْبةَداَبع نع ؛ يشاقرلا هّللا دبع

 ةَممدلَجِر كلارك «اليبَس نمل هَّللا لَم د « نع اوُدُخ « يلع اودُخ

 اكادن لدا الأ :رظنا] مُجرلاَو ةّئم دلَج بْيّتلاب بلا «ةّنس يلو

 [55114 لا

 ْنَع ءسسنآْنَع ديم ْنَع ناس نيت يلح -1100
0 
 «ةَعباَسو « ةعساَت يف اهون : لاَ ف هللا لوُسَر نأ «تماّصلا نب ةدابع

 [للقف معمم الا 141 :رظنا] ٠ رذقلا هلل ينمي «ةَسماَخَو

 يبأ ْنَع ءاَدَحْلا لاَ اَنْ «ميِهاَرْيإ نب ليعاَمسإ اند 7 5

 نب ةدابع لاق :لاف . اّمْسأ يبأ 0 رك بس دلاَخ َلاَق) هبه
 هس سا ع تس ا سا

 الانأ' تس هاَّسّنلا ىلع َدَحأ امك 8 هّلاٌلوُسرانيلَعَدحأ : تماّصلا

 لَو ْمُكدالوأ اوُنتَتَالَو ءاوُتزتَلَو ءاوُقرْسَمالَو ءاَنيَش هّللاب اوُكرْشُي



 راصنألا دتسم 1 7:46 ح

 نهم كم باّصأْنم «فورعم يف ينوصَُتالَو اضع مك

 نإ ىَلاَعت هللا ىلإ ها ُهّنعَرْخأ ْنِإَ كرات وه د
 رت ع ع ل

 ,ل" ١15 277:16 :(ثعشألا وبأ وأ ءامسأ وبا رظنا] . ٌهَمَحَر ءاَش نو هبذع ءاش

 اةنقنل

 ةَبآلق اَبأت عمت : :َلاَق . دلاَخ ْنَع «ميَشَه اَندَح 60

 لَن َع «تماملا نَا ْنَع «ثعشألا يبأ نع ثدحي

 [52:44 :عجار] هلم. قف

 يومنا مروع لع
 :لاَك . دلاَخ ْنَع ؛ٌةبعَش هب انكدَح ءرفعَج نب محم انج - ةفرك 4

 يباب ب ل يس
 :لاَق . تماصلا نبع ْنَع ؛ ثعشألا يبأ ع « ثدَحي ةيألق ايأ تعمس

 َرَكَذَك. . . ساّنلا ىَلَ وأ ءاَسّنلا ىلع دَحأ امك اَيلَ ف هللا لور دَحأ

 اةنيكتنا :عجار] . هاَمعَم

 نع «َقاَحْسِإ (نِبالْنَع « ةملس باب دمحم اًندَح - افرلتخمي

 اني لم :لاَك 2 .تماصلا اع ويلا دوت وخفت

 آل هن «باّتكلا ةحئاَب لإ وعشت ال ذأ كيل :َلاَك هللا لور ايْمَحَ

 7-0 اطال عاام لعلوم وصلا لعد م# رظنا] اهب لإ ةالَص

 0 لاق ٠ تماّصلا نب داع

 آد برأ انآ تجرح : ف هللا وَ لاَ «نآلجر ىحلَق ؛ ءرْدَقْلا ةكلب

 «مُكَلاريخ نوُككيانأ ىَسَحَو تقر ءنآلُجَر حلك ردا هيب ْمُحَرْخَ

 [1:14* :عجار] . ةّسماَخْلا وأ « ةعباسلا وأ ءةّعساّتل يف اًموُسَتلاَ

 ريَمَع ينئدَح «ةرعاألا اكد «ملُس نب ديلولا انندَح - --0184

 ةرْبام ينكح لاق . هنأ يبن بَاب يّكدَح «يسْنملا ئناَهن

 هللا آلإ هَلِإ آل :َلاَقَك . ليلا َنمراَمَتَْم : لاك 8 هللا لوُسَرْنَع «تماّصلا
 سا و

 ريد ءيَشلُك ىلع رو ُتْمَحْلاٌد و كلسْلاَدَل دلك يرسل هَدْحَو

 :َلاَكم هم سم

 وك مّرع نإ هل ب يجشا هادم: َلاَقْوأ « 0

 وي مدز ع2
 ٌدّيَمَحَو ينانبلا تبا انآ ٌداَمَح اند نافع انْكدَح - فوكتنملا

 تا جرح هنأ 9 يلا نَع «تماّسصلا نب ةبع ع «كلاَم نب سآْنَع

 كلإ «ثيِدَحْلا َركذَ.. .رْقلا كيب مهربي نأ ديوُيَوهَو هباحصأ ىلع هك

 وأ «ةعياسؤأ «ةَعساَت يف رخارألا رْشَْلا يف اًهوُبلْطاَ : :َلاَقُدَنآ

 اةدرخإ 4؛* :عجار] . ةّسماَخ

 ُرْيَمْع ينئدَح «يعاّروألا اندَح ءملسم نب ديلوا انئدَح 0
 لور ْنَع «تماّصلا نب داب نع « هلَح هم ينج نأ «ئَناَه نب

 هلك يرش الُمدحَو هَل الإ هكإ آل (01 4/0)نآ هش ب رم :َلاك ل هللا
 روز مس وعول سور و

 ىَلِ هالات هوس هلل بع ىسيع انآ فو

 6 رس لل

 ١١8١ ص (م14/8) تماّصلا ن نب ةدايع ثيدح

 ىلاتتر ةراَتملا هّلَخدأ 3 تح َراَثلاَو 0 0 جل نأو نم حورو 0 ميرَم

 يقع 6

 . ِلَمَع نم ناك ام ىَلَع نجلا

 يَناَه نب ريم عمس هنأ ءرباَج نبا ينئدَح ديلولا اندَح - ةفيكح
 ماع # مدر
 هللا لوُسرْنَع ةَتاَغْنَع «ةَداَنِج نع ءْتِيدَحْلا اذهب ثدَحي

 اَهياَوبأ نم نجلا ىَلاَمتوكَراَتتهَللا لذ لَك ُهَّنأ الإ هلثمب . ٠ .ه
 م ص ص سل

 .لخد ءاَش هيأ نم « ةّيئاَمّتلا

 2 ا ممجب بوري اصلا 00

 نب ِدوُمْحَم نع« يرطْرلا نَع :ةنيبع نب نايفس اًنئدح - ا“

 ه ساضصمإم ا رو رولا صامل
 ْمكََملَةلَصآلا؛ كف يبل اهب «ةياور تماّصلا نْبةَداَبع ْنَع « عيبرلا

 [1:417 :عجار] . باّتكلاةَحئاَقب رق

 « ينآلوَخلا سيرذإ يبآْنَع ٠ يرهزلا نَع نايس انئدَح - فر

 :لاَقَف ٠ ِسلْجّم يف هللا لوُسَر دنع انك : لاق .٠ تماّصلا نبةَداَبع ْنَع

 اوال اون الو ءاوقرن 'رْستآلو ءانيش لاب اوُطْمألانأ ىلع ينوُيإُ

 نَمَق 4تاَنمْؤُم ؤملا كءاج اند ِءاّسْنلا ىَلَع ًتدخأ ينل ةيألا أَرَك مال وأ

 وهف « هب بقوُعَ نيش كلذ نم ٍباَصأ ْنَمَو «هللا ىَلَح هرج مُكْنم ىّنَو

 ىلإ يلع ىَلاَعَتو لراس اعيش كلم باصأْن مَ تلرَتَك

 [1111 7117 :رظنا] . هيذَع ًءاشنإَو هلَرْفَغ َء ًءاشانإ ٠ هللا

 َدْنعَّوُهَو َثِيدَحْا اذه يل اطمح : يلا يل لاك نايفس لاَ
 سها 3
 . يره يني طق اذه لم وريم :ركيوبأ يللا يل لاق .. ير :رهزلا

 ةدابع نب ديلولا نب ةداَبع نع « « ىَبحَي نع :نايفس اًنئدَح -!7 © ١
 سمع دو مع

 َلاَق) ةَداَبع (هُدَج ْنَع : ٌةَرَم نايفس َلاَقَو) هدج نم هعمس « تماّصلا نب

 00 سا سرع مام ل ع اصع
 عْمّسسلا ىلع هّللا لوُسَراََلي ؛ ؛ (ةّمكسلا نم وهو بيق ةَداحَو : :نايفس

 هلهأ َرمألاَو نات الو ؛هّركَمْلاَو طَشنَملاَو ءرْسْبْلاَوِرْصْلا يف «ةعاطلاَو
 4 معو دك

 921١4[ :رظنا] . مئآل ةَمْوَلهَّللا يف فال انك مح وَلا وم

300 2000 
 .اًحاَوَي ارُْك اَوُرَت مَلاَم : ساّنلا ضمير نايس لاَ

 يا نبا « ىسيع نب قاَحْسإ اند - 0

 8 كلوز لاق . ماسلا نيم نع ؛ برك يدم نب

 ْنمباَي ىَلاَمتو كرات هللا لييَس يف َداّهجلا نإ هللا لييس يفاودهاج

 اسمو :نظنا] . ٌمََلاَومّهْلاَّنم هب ىلاعتَو كَرابتهللا يجنب ,ةّنجْلا باَوْبأ

 "الاهم 1

 هام ياسر مرععشو
 نع «ِروُصُنَم نَع ؛ٌةَبعش اَنْندَح «ِرَفعَج نب محم [نكدَح - فرك

 ٍنَع ؛تماّسصلا نب داع ةآرشا نبا نع ٠ ىّنثمْلا يبأ ْنَع «فاّسي نْب لآله

 اهنقو ءْنَع ٌةالّنملا ٌنوُرْخَوُي ايش مهلَتشَت ءارمأ وكس : لاق يف ىلا

 ل١ هم :رظنا] . اًموَطَت مهم مُكتآلَص اوُلَعْجاَو ءاًهنقَولَ ٌةالَّصلا اوُنَّصَك

 عوامل رسب مسك



 ع
 _ راصنألا دنسم
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 ادلمقا ص

 نب لآله ْنَع هروُصنمنَع ةين ئدح جاب اًندَح - - 74

 يِبَلا نَع «تماّصلا نْبةداَبع ةأرما نبا نع « ىلا يباع فاح

 [18:60/ :عجار] هلم رك

 «ةَبآلق يبأ نع ءدلاخ نع «ميِهاَربإ نب ليعامسإ انُدَح - فى

 ءءاطَمّلا ىلإ ٍمناَقمْلاّنم ةضفلا نومي سان ناك : لاك . ثعشألا يب ْنَع

 ةضفلاَو «بهشلاب بهذا نَع 8 هللا ل وسر ىَهّت : تماّصلا نب ةدابع لاق
 وعقو

 ًالإحلملاب حلملاو «ريعّشلابٍر يعلو رب ابّربْلاَو هرْمّتلاِب رمَّتلاَو ,ةّضفلاب

 501٠5[ :رظنا] . برأ دقق «داريسا (وأ) دار مك ٠ « لمب ًالْمَم ءاَوسب ءاَرَس

 ريب يكد لاك .ةبك نع «ديعس نب ىَبحَيانئدَح 3
 ةَداَبع نَع «طمسلا نبا نع ٍحْيصمْلا يباذأ « حبصمْلا نْبا نَع ؛ صفح نب

 ْنَحهك وحن ام ةحاور نب هللا دبع 8 هللا ٌلوُسَرَداَع :َلاك . تماّصلا نْ
 نإ :َلاَق هةداَهَس ملصق : :اوُناَق ؟يَمأ ءاَدَهَش ْنَم : لاك شار
 نطبلاو ءةَداَهَسنوُعاطلاو هداه ٍمكَْلالْك ليلقل اذ يأ ءادهش

 مهسا هرسمو ل
 [؟٠99846+ :عجارإ . ء ًاَمَْج ("16/0)اتسكو الفيء اَرمْلاَو «قّرَعْلاَو

 نب ةداَبع ْنَع ءزاْلا نب ماشه اند لاَ ٠ عيكو انثَدَح- كا

 ؟مككيف ديهشلاَنوُدُصناَم لاك 8 يبل نأ , تماصلا نبدا ْنَع يس

 83 كف هَّلللوُسَرَلاَقك ؛ ىَلاَمَت هّذلا ليبس يفي «لتاقي يذلا :اوُناَ
 هديِهَش ىَلَمتو كرات هَّللاٍليبَس فليقل ليت اذ يأ ءادهش 07 ٌةفدادو

 دي ديه لبو آملا ديِهَسنوُطبمْلاَو ,ديهدوُمطملاو

 . -ءاّسّقتلا

 قم ا

 نب لاله ْنَع ءروصنم نع ءداطم انئدَح «عيكو انينَح - عل 7

 نب ةدابع ةأرما نبا يب بأ يبأ ْنَع « «يصئمحلا ىّنْكمْلا يب بأ نع «فاَسَي
 و فرع علم

 ُنوُكَتَس اَهْنِإ : 8 هّللالوُسَم لاف لاق ٠ تماّصلا نْب دب ْنَع «تماّصلا

 اَموُلَصَق انفو نع اَهوُرْخَوُي ىَتَح ةآلّصلا نع ءايشأ مُهلَخسَت ءاَرمأ ْمُكْلَع

 2 ىلا
 :َلاق ؟ يل ْمُهمَم اهتكرذآ نإ هلا لوري: لجر َلاَقَف :َلاَق ٠ اهتثول

 [37131 :رظنا] . تئش َتْشْنِإ

 يبأ نب ىَحَيْنَع كربلا نْب يلع اندَح « ميكو اًندَح - ةفضدنوا

 هللا َلوُسرتلآَس : :َلاَق . تماّصلا نْبةَداَبْع ْنَع ؛ ةَمَلَس يبأ ْنَع ءريثك

 ؟(ةّريخألا يو الا ةاّيمسلا يف ربل مُهل) ىَاَتو كاي هلوق نع ذل
 هم م لإ

 [5:34 نظفا] .٠ هَل ىَرثوأ ملا اهََيةَحلاّصلا اولا يه : َلاَقَف

 يبأ نع «٠ « ىَحَي يِدَح ُناَبأ اًنْكدَح ناَّفَع ان +04

 هّلا َلوُسَراَي : :َلقك ل لل لوُسَرلآسمنأ تملا نع ٌةَمَلَس 00

 «ةّرخألا يف ايلا ايلا يف ىَرتبلا مهل ىلاَعَتو كرات هللا َلْوَق تْياَرأ

 كلف دَحآوأ- يتم كوي َنِمددَحأ هلع ينلآس ام ءيش نع يلاسدَقل :َلاَقَك

 [57058 :عجار] . هل ىَرب وأ“: حلاّصلا لجل هاري ةَحِلصلا ايؤرلا كلت : َلاَق
 ياعرب معلش

 « يسن نب ةدابع نَع دايز نب ةريقم اًندَح «عبكو انَدَح - ةفركب "6

 لهآ ْن م اَسائْتْسَلَع: لاق .٠ تماّصلا نْب داب ْنَع «ةبلعك نب دوسألا نع

 انراقفل 2ك "ا هر/ه) تماصلا انباع ثيِدَح

 م ةيو ارث 1 ثْلام ٌدَواَي
 يلاتّسِيِل : تلقف قمم لُجَر يل ىتفأك لاو باتكلا ملا

 :َلاَقَق « 8 يتلا تْلاَسَ «ىَلَعتوَرَتهّللا لبس يف اع يمْآو « لاعب

 .اهليقاَقر ان نم اًقوَط اهب قوم انأ كرس نإ

 انآبثآ « هللادبعابا -رشبن ب ينجس“ رَمْعَي انْئلَح 70

 نع يصئمحلا ىّنكمْلا يبأ ْنَع « فاّسي نب لآله َنَع ءروُصُنَم نع ناّيفس

 هّللا لوُسَر دع ءاّسوُج انك : لاك . تالا نبدا اوما نبا يب

 ٌةآلّصلا ١ مي ال ىَتَح ءايشأ مُهلَكَشَي ءاَرمأ ءيجيس ؛ «"رماتلا هيأ :لاَمَك ف

 يٌلَصُت مث ءهّللا َلوُسَر اي :' ُلُجَر َلاَفَك ءاّهتاّقيمل ٌةآلّصلا اوُلَصَم اًهتاّقيمل
 ا رص يع

 [50:40 :عجار] . مَعَن :َلاَق ؟مهعَم

 ريماس
 .باوصلا اذَهَو : هللا هَمحَر يبأ لاق : هّللا دْيَع َلاَق

 هما مرره ماو :لاَق .هَرَكَذَك .
 .ًةبعش اًنيَدَح «رفعَج نب : دمحم اًنيدَح - نفواسحأو

 [50:07 :عجار] . هلثم كلش يتلا نع ؛ ”ةدابع ةأرما نبا نَع
 يسود ري ماه“ كاع

 نع« ةَمَلَس نب دامح 0اناآبآ «َنوُراَه نب دز انئدَح - افروكسم؟ا ل

 ةَداَبع هج ْنَع « تماّصلا نبا َةداَبع نب ديلولا نب ىَْحيْنَع « ةيطع نب َةَلَبج

 يوني َوُهَو هللا ليبَس يفرغ نم : َلاَك كف هلل َلوُسَر نأ تماّصلا نْ

 كلا م1117 :رظنا] ىَوَناَمهلَك الاقع " لإ هتاَرَع يف

 ٍنْب دَّمَحُم ْنَع -ديعَس ّنْبا يشي ىَبحَي انآ دي اندَح - فرحا

 ماب ناكَو ؛هربْخأ يحمجلا مث "يشرف زيريحُم نبا «ناَبح نب ىَحَي

0000 
 «هرَْخأ ةئاثك يبن مآلْجَريِجدْخُمْل نأ و «ةيواَعم كلذ تاكو

 سارع ساب
 «بجاو رول ؛ةربخأ دمحم انآ ىتكي ماشلاب ناك راصنألا َنم الجرن

 دكلا

 دّمَحُمابآنآهكَركذف «تماصلا نْب ةاَبع ىلإ َحاَرهنأي جدْحُسْلاَركذ
 معمم

 طمس هدّمَحُسوُبأ بدك: تملا نابع َلاَقك "بجاوُرثولا لوقي

 «دابعلا ىلع ىلا رايت هللاَن هتك تاولصسْسَح :لوّقَي 8 هللا لوس
 علال

 كرا للا دنع هل ناك نفح داما يَ نم ْعيضُي مك هب ىتآ َْم

 نعد (”175/6)ّسْئلك نهب تاّيْمَكْنَمَو هج ةلجلاهلخذُي نأ هع ىلاعَتو

 [5917 :رظنا] . ُهكَرْمَع ءاَشْنِإَو «هَبَدَع ءاَش نإ هع هللا

 ْنَع ؛َقاَحْسِإْنْب دَّسَحُم انَربخأ : :لاَق . ايي اَنندَح - - ا ا

 اني ىَّلَص : لاَق . تماّسصلا نْب ةداَبع نع « عيببلا نب ب دومحُم ْنَع ؛ لوحَُم

 ماعم 7 ا
 يّنإ : لاق . فرصا مق الا لع تلك هادا ةالّص ف هللا لوس

 لَمْ ءّللاَلوُسَر اي هّللاَو ْمَمَن انلق !؟مّكماَإ ءاَرَو َنوُوَرفَ مُكاَرل

 :عجار] . اهب ارقي مك نمل ةآلّص هَ . نار ماب لإ اولا َلاَق ءاَذّه

 اةنكدل

 .(ح) ىَبحَيمرب مَ انكلَح :َلاَ ليزي اند 1

 نْب ءاطَع ْنَع «َملْسآْنْدْيَرانكدَح امم انكَدَح ان اندَحو
 ام ءةَجَرَدهَم هنا : َلاَق . ف يِبللا نَع « تماّصلا نب ةداَبع نَع راسي

 ةدص سما عرس فل
 ىلإ ءاًمّسلا َنِيباَمَك : ٌناَّفَع َلاَقَو) (ٍماَح ةّكمةَريسَم نتجت لُك ني
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 وشق فس

 شرَعْلاَو ةعيرألا راهنألا جرخت اهْنمَو ةَجَرَد اه اًهآلَعأ سْوَدرفْلاَو (ضْألا
 راق هل عش

 14 :رظنا] . سودا موُلآَساَق ىَلاَعتو َكَراََت هللا ملأَس (دَِق) ءاهقوق نم

 يومار هعمل
 :لاَق . َةَداَتَق نع «ٌةَبعش امدح رفع نب محم انئدَح - فوت 0/3

 هنأ 89 يلا نَع ؛تماّملاِنْيةداَْع «ثدَحي كلام ْنْب سن تعمس

 ُهّلل رك هللا ءاَقل رك نَمَو فال هللا بح هللا ءاَقل ب َحْنَم : َلاَق

 [ :رظنا] . هءاَّقل

 :لاَق . َةَداََق نَع «ةبعش اندَح «رعَج نب َمَحُم اندَح - وكل اي

 هنأ 6 يِبلا نَع « تالا ندب ْنَع «ثدَحُي كلام نب سْنآ تعمس

 :سنأ دنسم عجار] . وبلا م اءزج نيعيرأو هس نمزج ملا اق: لاق

 للقتل

 نْب سنآ ْنَع «ةَداَقْنَع ديِعَساَنكدَح راح - 5
 مليا اَيؤَر : : هللا لوُسَر َلاَق :َلاَق . تماّسصلا نب ةدابع نَع «كلاَم
 م 6. عر
 [77077 :عجار] . ةربلا نم امج نيعرأو هس نم رج

 اَنثَدَح :آلاَق . ىّسيع نب قاَحْسإَو ناَمِيْلا وب انئدَح - نكن

 ٍمالَس يبأ نع ؛ «ميرم يبأ نب هللا دبع نيا ركب يبأ نع ٠ شايع نب ليعاَمسإ

 َسّلَجهَنآ ”يدنكلا برك يدعم ِنّبٍماَدقمْا نع (جَرعألا ”قاَحسإ لاَك)
00 000 00 

 اوُرَكاَذَت «يدنكلا ةّيواعم نب ثراحْلاَو ءادرلا يبأ تماّصلا نبع م
 وشو

 لوُسر ُتاَملَك داع اي : ةداّجل ءاد 0 وُبأ لاك « لف هللا لوُسَر ثيدَح

 َقاَحْس َلاق) :ةداَبعَلاَقَق ؟نساَمْحألا نأَس يف اَدكَو دكة ينال هللا

0 

 نم هذهِ لاَقَق : هْيتلمْلأ ني ةَريو لوك كف هللا لوس ر ماك مل امَلَق

 ”سستلاو «نسسسخلاآلإ ؛ مكتت يملا اة «مُكمْاَتَع

 اوُلَُت لَو ؛ٌَرَمّصأَو كلذ نم َرْبكأَ «طيخَملاو طْيَتْلا اوُيأَك مُكْيلَعدوُدَرَم

 يف سانا اوُدهاَجَو «ةرخآلاو ايلا يف هباَحْصأ ىلا لوُْا نإ

 اوسيِقأو ءمنأل مول هَّللا يف وُ آلو «ديعبلاو بيلا ىَلاَعَتَو َكَراَبَت هللا

 باَبَداَهِجْلاَدَِف ٠؛ للحس يف اهو رسال فلة

 :عجار] . ٌمَهْلاَومملا نم [هيإ ىو در َرابَتَللا جن يجني مي نجلا باوبأ ص

 اةنياافلا

 ينئدح «َقاَحْسإ نبا نع « « يبأ انئدَح «"بوُعَياندَح - فركتح

 ِنبةدابع هَذَج ْنَع ءديلولا هيبأ نع «تماصلا نإ ب ًةدابع نب ديلولا نب ةدابع

 َةاَكَو) بَل هيب هللا لور انياب :لاق ءاَبقلادَحآ ناَكو- تماصلا

 (ىَلَعا(ءاَسْلا عبي ىَلَع ىلوألا ةّبَقَعْلا يفا اعبي: نيا ًََسع يتثالا ص وا

 عراق آو ءاَنهَرْكَمَو اًنطَسْنمَو انس ارْسع يف ةَعاّطلاَو ٍعْمّسلا

 :عجار] . مث لهم هللا يفهفاَحنآل نك اًمثيح ساب لود ْنأَو ثلهارمألا

 [لوطم

 0 «ميشه اًنندح ءناَمْتلا نب جْيرس انئدَح -10ل ٠/ا/

 وُ #8 هللا لور تغمس :لاَك . تماّصلا َنْب اع نأ «يبعشلا نَع

 مسير تماّصلا نب ب ةدابع ثيدح

 مودع عاشو
 اّملْقمُهْنَع :لعاكلاَرثكالإاهيقدَصتَ .ةحارج دج يفرج لام

 [1كا4 711/6 :رظفا] (611//ه)هب قدَصت

 ءداّيز نب ريم اَنئدَح «ىَناَحملا انتدَح «جّيَرس انئَدَح - فركت#ل يف همز

 : لاق تالا نْبةداَبع ْنَع «ةَبعَت نيدو وسألا نع« يس نب ةدَبع ْنَع

 لَه: َلاَقك «ينوُدوُمي راصنألا نم سان يف ضير انو هللا لوس يناثآ

 :لاق وكس يبان لاَ ءاوُتكَسَف ؟ذيهشلا اَمَنوُرَدَ

 َُُم نم :تلقق ٠ يللا ,ينيرثمأ : ينازل ل لا اموره

 أَو وشلل ليس يفارق ينم 206
 هس سس م سك ا هس
 .ةداهش ءاسفنلاو ,ةَداهَش قرَمْلاو

 سا # هدرا سرس دع 00
 ِنَع ُدِيَمْحَو داق انآْنآ ُداَّمَح اَنتدَح ُناَّفَع اًنكدَح - فرخ 3/4

 يلا انأ ؛تماّصلا نْب دبع نع ؛ «يشاقرلا هللا دبع نب ناَطح ْنَع ٠ ءِنّسَحْلا

 راكد يس اًدِإَو تيجو درت هب رك يحول هلع ل اذ ! داك

 ابل دايما لمجد -رارم ثآلك- يّنَع اوُدُخ يّنَعاوُدُح

 * عروس
 دلَجّرْكِلاَو «مْجيرلاَو ةمُدَلَجاَسنلل هركبلابركبلاو « بتل

0 
 0 ةداهش

 را عش لل
 يفت ةّنم“

 اةيراذ عجار]. سس

 هام ري رب هرب هسرعا
 ْنَع «قرطم ْنْب دَمَحم انندَح «دَّمَحُم نب نيسح اند - فرك

 وب مَعْر: لاق . ةيحباملا هلا دبع ْنَع هراّسي ني ءاطَعْنَع مّلسأ نب دي

 هالو عكست 00000 سوسو كل كاس
 هشأ دّمَحُم بأ َبْذَك : تماّصلا نب هاب لاَ باو روان محم

 «هدابع ىلع هللا نصرا تاولص ْسْسَخ :لوُثي هللا َلوُسَر عتّشمَسل)
 همم مدع عل ساشا ركون علاش

 نهدوجسو نهخ ار مئاق ن هول نُمئالَصَو نس صَحوْصَو نَسْحَأْنَم

 دل دنع لسيف ؛ لمي مل نمو هكر فطين د هع هلل دنع هلاك هع

 .ههدَح ءاش إو هلرفَ ءاَشاذإ دع هللا

 ه عم

00 
 ْنَع ثيل اًنئدَح ءراوَس نب نَسَحْلا ءآلَعْلا بأ انندَح - 74

 سرا ها هيل لاا
 . يبأ يدّكدَح دبع نب ديلولا نب ةدابع يئدَح «دايز نب بوُيأ نع ؛ ةيراعم

 ُناَيأاَي : تلق «َتْوَملا هيف اَخلآ[ض مومو ةدابع ىَلَعتلَخَ لاق

 َكّنِإ «ينباَي : :لاق ُموُسلِجأ املف) ؛ ينوسلجأ : َلاَقَف يل دِهَتجاَو ينصوأ

 « ىَلاَمَتو كرات هّللاب ملعلا ةَقيقَحو ّقح وح لب نو «ناَيلا معَط ممْطَتْنل
 0 2 هده 1 010 ا

 ام ملعأ نأ يل فبَكَ ءهاتيأ اي تلم: :لاَك «هرشَو هيَ رَدقْلاب مؤ ىَتح

 ه مع سم عامك م د
 مل كَِباَصأ امو َكَبصِيِل ل نكي مل كأطخأ ام ًنأملَت : لاَ ؟ةرَشو ردا ريح
 سام سف »ع لع
 َقَلَخ اَمَلَوأَدإ : لو هللا لور تغمس ين باي ؛ «كتطخيل نكي

 َوُهاَمِب ةَعاّسْلا كلت يف ىَرَجَأ بكا : لاَكَمُت ملا ىَاعتو كَراَتهَللا

 :رظنا] . .رلا َتلَخَد كلذ ىَلَع تْسلو تم ذنإ يّ اي «َمايقلا موي ىلإ ئاَك

 اة

 ْتراَحْلا نَع ءةَعيِهَل نسبا انندَح وأد نب ىسوم اًنئدَح -1 7

 لوط تبانسلالَس يسال عار اع ديو



 ماي ال : هللا لوسَر َلاَقَق ٠ قفاتملا اَذَه نم كف

 .ىَلتت
 نب ديزي نع ؛ «ةَميهلْن با انْكدَح ءَدْواَن نب ىسوم انْئدَح - فركاتخوا

 هلا هَمحَر يب يناصؤأ : لاق . تماّصلا نْبةاَبع َّنْبَديلولا نأ «بيبح يبأ

 سال مك ل

 مل كن ءهرشَو هريَخ رَدَقلاِب نمؤُت نأ كايصوأ «ينباي :لاَقَق ىلاَعَت
0-00 

 وأ : :لوّقي © يبا تْعمَسَو : لاَ مالا ىلاََتو رتل كلَ مؤ
 "5 يل معمءم و هل م سم

 ؟بتكْأاَمَو :لاق «بتكا : هللاك مث ممَلَقْلا ىَلاَعتو كَراَبَمللاَقلَخ ام

 ْموُقَتنَأ ىلإ ؛َنِئاَكَوُهاَمَو نوُكَياَم (ِبَتكَل) : لاك .[رَدَقلا :َلاَق]

 ةنيكيتل :عجار]. ةعاسلا

 ما 6و

 0 لاق . زول ضي
 ٌديِصيناَك هنأ ؛هَربْخأ يقرا داب َنْب هللا بع ومره نْب نمل

 ذكو تماّصلا نباح ينآرق : لاق «٠ هَل تاكو « باَهإ رب يف َرفاصمْلا

 هللا َلوُسَردإ ّينب يأ :لوُقيَو «هلسْريك ينم هع روثصملا تذَحأ
 ما سا رع ع ير لس ةسص نس هع ص صا ل

 [583377 :رظنا] . كم ميِهارذإ مرح امك نيام مرح )١1/9( قف

 «بتاَكْلا سْوأ نب دعس انْندَح «يريزلا دَمحأوُبأاندَح - فوك 46

 /ِويرْيَحُم نبا نَع ٍصْقَح ِنْبِرْكَي يبأ نع (يسعْلا) ىَحَي نْب لآلب ْنَع

 : 8 هللا لوم اور لاق : :لاق . تماّصلا نب ةداَبع نع « «طْسلا نب تباك نع

 . هاي | اهتومسُي مسايَرمَحْلا ينم أ نم ةقئاط نحس

 انآبنأ :اوُناَق قازرلا دبَعَو حوَرو ركب نب دمحم انُدَح - اك

 نأ رسب ريثك انئدَح اًضْيآ ىَسوُم نب نابلس لاَقو : :لاَق . جيرج نبا

 نم ٍضْألا ىلَعاَم: لاَق . اق هللا لوْ نآ «مهكدَح تماّصلا نب داب

 هل لإ عجزت انآ بح ريح ىلا هللا دنع هلو «سوُمَت ست

 ها معو ع م م و
 لقي مجري انأ ب حين هللا ليبس يف (ليتتلا الإ: حور َلاَكَو) لوتقملا

 5-5 :رظنا] . ىَرْخأ ٌهَرَم

 ياسا ٠ سا هاير هر وو
 نلَجَع نبا نَع ثيل اَنكدَح « دمحم نب سنوي انئدَح - 0ع ملال

 :لاَكُهّنأيحبانصلا نَع يريح نبا نَع «ناَبَح نْب ىَحَي نب دَمَحُم ْنَع

7 
 ملآلُهَم : :َلاَقَك . تكف «تَْمْلا يف وهو تماصلا نب هاب ىلع تلَخَ

 كل مَعَ َنَمَفشأل تنقش دلو كلك ادهش تادهسا ند هللاَوَف ؟ يكب

 هللا لوُسَر ْنمهتطمَسثيدَحاَمهللاَو لاق مث «كحتْلال ات نطتسا نثكو

 هوُسكتدَحَأفْوَس ادحاو انيدَحلإ ؛هوُسْكتَدَح [دقإ الإ يح هيف ْمُكَل

 ةلإةل نأ َدِهَش ْنَم : لوُشَي اق هللا لور تنمتس « يستب طبحأ دقو ميلا

 [؟ مه :رظنا] . راَتلا ىلع مرح « هللا لوس ادمَحمنأو هللا الإ

 هيلع ىَلاَمتو راب مَرَح : لاق. . .هلئم بق انئدح -7708

 [هلبق ام عجارإ . را

 :لاَك. ٍمشاَه ينُب ىَلوُم « ديعس وب اًنئدَح - فركح 3في
 .ء ماكرو يموس ري هرإا

 ني دمحم نب هللا دبع انكدَح -ماَسحْا يبأ نبا يني ٌةَملس نبيع اَنئدَح

 ا” ؟ تماّصلا نب 2 ثيدَح
 2 هيك سسجم

 لاَسمنأ ؛تاّملا نبع ءِوَمْرل دْبَعنْبوَْعْنَع «ليقع

 «َناَضَمَر يف : : هلا لوس لاَ ءرْدَقلا ةكيلْنَع ا هللا لوس
20 

 ثآلاكؤأ «َنيرشعَو ىَدحإ يف «رثو يف نإ رخارألا رَْمْلا يف اًموُسَعلاَ

 وأ «َنيرظعَو مستوأ «َنيرظعَو ميسو «نيرشعو سْمَح وأ «نيرشعو

 001 ها
 امٌهَلَرْقُع هل تقوم ءاَباستحاَو انا امال اَهماَك سه «ةلبأ رخآ يف

 [5014 ,7111 :رظنا] .ٌرَخأَت امو هبْلد نم مق

 -يِراَرَمْلا ينعي قاَحْسإ اننَدَح « وِرمَع نب ةيواَعم انثدَح - فرحت

 «لوحم ْنَع ىَسوُم ِنْب املس ْنَع « ثراَحلا نب محل دْبعْنَع

 . يللا نَع «تماّملا نب ةَداَبع ْنَع «ةَماَمأ يبآَنَع «مآلس يبأ نع

 07 رو هسا م 00
 ٌمْوَي هلطأ ىلع َراَع ُهّنِإف ؛ «لوُلُعلاَو مُكاَيِإ طيِخَملاَو طيح اود: لاق

 .ةَماّيقْلا

 ٍنَع َهَداَتكْنَع دعس اَنكَدَح «ِرفْعَج نب كمَحُم اًنئدَح - فرك كب

 ناك :لاَق : تماّصلا نبا نع « يشاكرلا هلا دبع نب ااطح ْنَع «ِنَسَحْلا

 هيلع جودت «كللذل برك عرايس هيلع لم اذإ 8 لال وسَ

 ير امل ءوويتائألع ىو لَ اك « ماسلا ةالّصلا

 رخبلاو « بّيّتلاب َبْنّتلا «اليبّس نمله َلَمَجْدَ «ينع اوُذُخ : لاق ٠ دع

 يفتمُت ءةَقمدلَجْرْكِلاَو «ةراجحلاب مْجَرَو «ةّكم دِلَج بلا ءركبلاب

 م :عجار] . .ةّنس

 رو هعمدو
 نب دمحم اًنكدح :الاَك . ُناَّفَحَو مسالا نب مشاه انندَح - ةفركحلول

 :لاَق . هبيأْنَع «تماّصلا ني ةداَبع نب ديِلولا نع « شمعألا نع «ٌةَحْلُط
 معو ع مساع ع اص مس
 ٍرْسْعْلاَو 'ءطشْنمْلاَو هرم يف ةعاطلاو عَمسلا ىلع ا هلا لوُسَر ان

 هّللا يفُفاَخَنأل ؛ نك امي لدا نسا ميِقتنآو ابل ا ةرئألاَ ءرسِيْلاَو

 [19/4 :عجار] . مآل ةَموَل

 ا هام :عجار] . انس :ناَفَع لاق

 َنْبُتِراَحْلا اَننَدَح «ةَعيهَلنبا اننَدَح نَّسَح اًنْبدَح - - 0 5

 ٌةداعْحمَس : لوفي هم يبأ نب ةداكج عَسهّنآ حاير نب لع َْع ديزي

2010 000 
 ٍلَمَمْلا يأ هّللا يِبئاَي : لاَ يلا ىت الجرن : لوُقَي تماصلا نبا

 «هليبّس يف داَهجَو هب قيدصَتو للاب املا لاك ("19/)؟لّضْفأ
 ديرأ : لاق نبصلاَو ةَحاَمَسلا : لام هللا لوُسَر ايكلذ نم وه ديرأ : لاق هد وم عل

 هد م مص

 ءأيَش يف ىَلاَمتو دريل مهمل لاَك ٠ هّللا َلوُسَر ايل نم نوه

 . هبال ىضق

 هريس سو
 دبع نَع «َقاَحْسإ وب انندَح « وِرْصَع نب ةيواَعم انْندَح - فوك نإ

 الس يأ نع ء لوم ىَسوُم نب امي نع « شايع نب نَمحرلا

 بنج نمةَريَو 8 يبل َدَخأ : لاق . تماّصلا نب هدا ع مام يبآْنَع

 ّ هَدَهَردَكمُكيلعُهَّلا ءاقأ اسم يل ل حيال «ساّنلا هيأ :َلاَقَ «ريعُب
 قمر وءدو وو هير عر

 .ْمُكيلَع دوُدرَم سسْحْلاَوسمَحْلا



 راصتأالا دنسم
 3111 0 يا

 ريع سو
 نب نَمْحرلا دبع نع «َقاَحْسِإ وب انَدَح :ةيواحم اًنكدَح - كفر 0415

 ةَداَبَع ْنَع «ةَماَمأ يبأ نع «لوُحْفم َنَع ؛ ىسوُم نب اناس نع شاع

 كرات ليس يف داهجْاْمُكيلَع ف هللا لوُسَر لاَق : لاق ٠ تماّصلا نب
 هوك رب سس

 [18:61 :عجار] . ْمَعْلاَ و مهلا هب هللا ؛ بهذي ةنجلا با اوبأ نم "باب 4 ولت و

 اه دمه
 ديعّس نسب ىَيحَي نع اطل ديعَس نب ىَبحَي اح - فرك 9

 عَ كا لن ماعدا م
 يِبَقَع يردي ؛ديلولاوُبأ «تماسصلاُنْيَداَبُع : لاق :لاق .يراّصنألا

 يسمو ع# 8

 .بيقُت وهو يرجش

 نبا ينعي ىَيْحَيْنَع «ُناَّطَقْلا ديعَس نب ىَْحَي اَنندَح - افرك

 نب نع ءَنابَح نب ىَِسيُْبدَمَحُم يئدَح : لاق -يِراّصْنألا ديعس
. 

 ما معاش هلال
 ناَك : لاق «يِجَدْحُمْلا : :هّل لاقي : :لاق . اك ينب نم لج ْنَع ءزيريحم

0000 
 ىلإْت حرف : لاق . بجاَوُرتولا : لاَق . محسوب هل لاقي لجر ماشلاب
 ادع ع 200101112 00
 «دمحم وبأ بَذَك : لاق !بجاَو رول نأمُعْيدَمحس اَلَنِإ :تلقق ٠ ةدابع

 سلق ك2 ع سس وسر هاش
 ىَلَع ىَلاَصَتْهَّللا نهب ت اًوَلَص سمح : لوي هللا لوُسَر تحمس

 ةلخدي نأ هلا عدو ءَج ؛ يهم عيب مل هي ىتأ نم ءداّبعلا

 اشو هلع ءاَشْنإ هَلَدَهَعَا لَو ءاَج اناَْحْنما نهَمْيَض َنَمَو جلا

 0.97 :عجار] . ٌةّنَجْلا هْلَخْدَأ

 و6 لمه ساس

 ْنَع٠« «سّنآ ْنَع «دِيَمح اَنُكدَح ءديعَس نب ىَحي اند - 8
 2 وماع م رع ع ع ع

 انَربخُي نأ هرُيَوهَو ف هلال وسر اني جَرَخ : لاق . تماّصلا نب ةداَبع

 مُكَربخأ ذأ يأ اناو تجرح : َلاَثَق تمر نآلُجَر ىَحآلق دق ةلبلب

 «ةّعباّسلاو «ةعساّنلا يف اًهوُسِمَملاَف «تَعفرَت نآلَجَر حال ءرذقلا هليل

 [29: 147 :عجارإ . ةَسماَخْلاو

 راس هع
 يَنّلا ةَمساَتلا يف اَموسسَتلا :َلاَقَو.. .ةديبع انيدح 86٠

 للا ريقش ب
 .(ح) ةَبعش نع ٠ «يدْهَم نب نمحرلا دبع اندَح - كثفرخ ١

 نب ٌةداَبع نَع ءسنآ نع َةَداَتَق نع ٌةبعش يئدَح : :لاق . . حاَجَحَو

 داب ْنَع ءاّسْنآت غمس : هند يف جاجَح لاق) يبل نع «تمأنعلا

 ما عمر
 نمزج ملْسُصْلا وأ «ِنِمُْمْلا ايفر

 [9077 :عجارإ ]٠و نم اءزج َنيعبرأو هن ةتس

 عع
 لاق هنأ (ا9 يبل ِنَع «تماّصلا نب

 نع «تبائْنَع يعش انيدَح ءنّمْحّرلا دبع اَنْئدَح - ,؟

 [5007 :عجار] .هلْم . . يلا نَع ؛ سنأ
 ماس

 لص ع رت
 يبأ نبا ينعي- َليعاَمْسِإْنَع «ديعّس نب ىَحَي اَنئدَح - هفضل

 تعمس :لاَق . تماّسصلا نْب داب ْنَع ءِياَجج ني ميكح انكَدَح -دلاَخ

 ىََنَح لئمب الثم ٠ ,ةضفلابةضفلاو «بهتلابْبَحَتلا :لوثيا هل لوس

 ل همام َلاَقَك ىداجَل ايش لوفي ديل انه د : :ةيواعم لاَقَق ؛ حلما صح

 ورش يقذف يداوم رايد لال ىلإ
 كلذ و

 كلذ لوقي ف

 6 سرع هش ل

 م١ /ه) ص 1١5484 تماصلا ن نب ةدابع ثيدح

 ديلولا نب ةداَبَع نع ءدْيَر نب ةماَسأ انندَح «عيكو انئدَح - ةفضلب
0 

 هّللا لوُسَر اني : لاق . تماّصلا نبدا هد ّْنَع «تماّصلا نْبةداَبع نب

 لثآو «هّرْكَمْلاَو طَشْنملاَو (رْسياَوِرْسُملا يف «ةَعَّطلاو سلا ىلع كف

 د
 )نأو 0 له َرمألاَ عزان

 ما اص ما

 ةَمْول هللا يف فانا ءانك اَمُنْيَح قَحْلاب (وُقَ

 |[ :عجار] . مئآ

 نب ِنَمْحَرلا دبع ْنَع ناَيفس اَنندَح «عيكو اَنئدَح 6 ١

 يبأَنَع «لوُصْخَمْنَع ؛ ىَسوُم نب ااَمْيلْس نع «ةعيير يبأ نب ثراَحْلا

 3 هضف 2/8)تماّسصلا نب نس ةداَبع نع 4 ٌةَماَمَأ يبأ نع جرعألا مالَس

 [ 381457 :رظنا] . تلا ةعْلا يفّو « يلا ةءادبلا يف لَن فيلا

 يبأ نع «ءَذَحْلا دلاَخ ْنَع نايف ْنَع « عيكواًنبدَح- فرضا حا

 َلاَق :َلاَق « تماّصلا ِنْبةداَبَع نَع ؛ «يناَعنصلا ثَعشألا يبأ ْنَع «ةيآلق

 ُريِعّشلاَو لاب ربْلاَو ةضفلاب ةّضفلاَو بملابسها : 8 هللا ٌلوُسَر

 َفلخا نإ ءدّيب اذ «لئمب ًالْثم ٠ «حلملاب حلملاو همتارو «ريعشلاب

 ا :عجار] . ديدين اذِإ مش فيك اوعي ؛ ء(فاتصالاو بق

 نُبداَمَح اًندَح : الا هَبو يدهم نْب نَمْحرلا دبع انَدَح- نضال

 هدَج ْنَع «تماّصلا نب ةداَبع نب ديلولا نبا نع ٌةَيطَع نْب هلَبَج نع ؛ ةَمْلَس

 لَو ىَاَحتو دراي هللا ليس يفرغ م : 8 هلل وسر لاك لاق . َةَداَبع

 - ىَوَن مهل ؛ ءالاّقع الإ ِهناَّرَغ يف يوُني

 نب ديلولا نب ىَيَحَي نع ؛ ةيطَعع نب ةَلبج اَنْئدَح : : هئيدَح يف ري لاَ

 اةنينحل :عجار] .٠ ٌةداَبع

 نبانَع ٌةَمَقْلَعْنْبُهَمَلَس اَنْتدَح «ليعاَمْس اد 4

 دبا ىَعْدُيناَكْدَكَو ءدْييغ نب ِهللادبَحَو راسين مس اند «: : نيريس
 ةمإرلا ها - 057

 يفانإ ؛ةَيواَعُمَنْييَو تماّصلا نب ةَداَبح نينا عَمَج : لاق .ٌرمره

 بّهآذلا نع هللا لوُسَر انه َلاَقَق . دبع ْماَقَف «ةعبب يف ماو «ةّسنك
 مدة مرج

 ءريّتشلابرمتشلاَو :ريئابرجلاو رشاش « قرولاب قرولاو «بّعّتلاب

 ةضفْلاَ ءةّضفلاب بلا عيب كرم خلهم 1
 هوو

 .اش فيك دادي يا َريمَشلاَو ءريعشلاب ربلاَو ءبَهذلاب

 نع َهَداَنَق نع :ةّيش انكدح رجم اكئدحس ل١٠ لح

 !لاَق ٠ تماّصلا ِنْب ةَداَبَع نع ؛ «يشاكرل هلل دبع ني ناطح ْنَع « نَسَحْلا

 «بّيئلاب بلا السكه لتجف« يلع اون: 8 هللا لوس لا

 00 :عجار] . ىَقْنيَو د دلجي ركبلاو « مجريو دلجُي بيتل «ركبابركبلاو

 هاش مع ايص ل # 2 م
 نع «ثدحي ٌةبعش ةبعش تعمس :َلاَق . جاَجَح 0" 1

 ةداَبع نع« هللا دْبَع نْبَنَطح ْنَع ةداتق «ثدحي نَسَحْلا تعمس :َُلاَق .

 -رَقَْج نبا ثيِدَح لم يني - هلم .. . 28 يِبلا نَع «تماّصلا نب

 [58:0147 :عجار] .



 ص ١586

 :َلاَق . دلاَخْع ةَبعش اندَح ءِرَفَعَج نب دمحم اًنئدَح- فضلدلا
 يري # سصاءعام دع يوهان

 .تماصلا نْبةداَبع ْنَع «ثّمْظألا (يبأ)ِنَع «ثدحي ةبآلق ابآ تعمس

 لوم الانأ ءسأّنلا وأ ماسلا ىلع دحام هللا لور اَلع َدَحأ لاَ
 م همم هم

 هّضَْيالَو ءْبَتَنَألَ ءاّمالوأ لمت الو «يْتَألَو «قرستالو ءائيش هّللاب

 هن يِهّن اسما دَح ْمُكْنم ىَنأ نم «فوُرعم يف ُهصْن الو ءاًضَْي انضْحَ

 ءاش نإ | ىلاعتو ُكَراَبَت هللا ىلإ رمق رخ 2 أ نمو دلدردَك وَ هيلع مي

 [15:4( :عجار] . هَلَرَفَغ ء ءاَشْنإَو هْيْذَع

 مر عقيق
 نسبا يمدح ٌنَمْعَم اًندَح «رَّفْعَج ْنِبْدَمَحُم انلدَح هن

 .تماسصلاَنْبةداَبعتْعمَس : لاَك . ينالوا سيردإ (يبأ)ِنَع «باهش

 هّللاب اوُكرشُي مآل نأ ىَلَع مكعب : َلاَقَك طّغَر يف ف ِهّللا لوُسَر تعيب َلاَق

 ةكورتنك اتي اوثاتالو «مكدالوأ اال اثرت ءاوقرنسلو هاني

 ةرجأ كم ىَقَو نم « فورم يف ُهّنوصْحَنَالَ ءمُكلْجْرأَو مكين 7

 هرتَس ْنَمَو رويل هلَوهف هب بقوُُ اعيش لل نم باّصأ مو هللا ىلع
 20 ا
 :عجار] . ُهَكَرَفَغ ًءاَشْنإَو ءهَبَْع ًءاَشأنإ ىَاَحتو كرا هللا ىلإ لادا

 اهيل

 وأ «روهط هَلَوْهَق ايئدلا يف هب بقوم : قاّررلا دبع لاق -771 17“

 1 :عجار] .ةَراَمَك :لاَق

 نَع ٌةَداَتَق نَع «يعَس اَنَدَح «رْكَب نب هللا دبع اندَح- "ا

 تماّصلا نْيةدَبع ْنَع شاكر يب يخأ ؛ هللا دبع نب ااطح ْنَع ؛ ءِنَسَحْلا
 2 هلك هع م عا < نى يل

 َدبرَتَو «كللذل برك هيلع يحول لَن اذإ 8 هلال وُسَر ناك : :َلاَقُدَن
 ميسم يع ساس ع عاام معقم ين
 هّللاٌلوُسَرَلاَقهْنَع يَرُساّملَ كلذ ٍمْوَيَت ا هبل يحوأق هيج

 بابل ليسهل لَمْ« يلع اونخ : ( قف ا
 ةئم دج ِرِْلابْرْكلاَو «ةراّجحلاب اَمْجَرَمُث « ةئم دج بيتل «ركبلايركبلاَو

 7-0 :عجار] . ةّنس يَ مُث

 نْبِريمُع ْنَع ؛ « يعاوألا يكدَح ملم نبدي اند
 لاك: لاَ . تماصلا نْب تابع ْنَع نأ يبأ نب ةداثج ْنَعُهدَح هنأ ئناَه

000 
 َكطَشْنَمَو كريو ةلرْسُع يف «ةَعاطلاو َمَّّسلا كلَ الف هللا لوسر

 :رظنا] . َكلانآ تيار هكمأرمألا ٍءِزمآلو «َكلِيلَع ةرئآو ٌكهّرْكمَو

 [؟الو

 نع هلع اَهَدَح « ملدا!
 , هلثمي . .. ةدابع نع ثدحي  «ةداكج نم حمس هلأ «رضُنلا بأ (ناَيح)

 هس

 نَمْحرلا ُدْبَع هلع ناو نبا يدَح : :َلاَق .ديلولا اًنئدَح 87

 نع :ةّمأ يبأ نب ةداكج نع «هكدَح ئناَه نب بم ْنَع «ابوك نب تاك
 ورم يلام : لاق .كلذ لطم .. . ف هللا لور ْنَع ؛تماصلا نبدا

 .اًحاَويِمْنإِ

 «ملسأ نب دَْرانئدَح «ٌماَمَ انئدَح ءدّمصلا دبع انكدَح- 711

 :لاَق .88 هللا لوُسَر نأ «تماّملا نا ةَداَبْع َْع راسي نب ءاطَع َنَع

 6 مم مس ع
 ةضفن 5 711 ح تماّصلا نب ةدابع ثيدح

 ميس #00 جبسم

 «ضْرألاَو امس َنْْاَكاَُْم نِيتَجَرَت لك َنِبياَم ءَةَجَرَد ةَنَمُهَّنِجْلا
 ا سوعه# ياسو مل لل 00

 ُنوُكَي اهقْوَف نمو «ةعيزألا نجاه رج اهم «ةَجرَماهآلعأ سوكرفْا

 [ 7000/1 :عجار] . سس ودرفْلا مولا هللا مكلاس اًدإإَو] ءشرَعْلا

 .(ح) ةَوْيَح نَع « كّرابم نبا انكدَح «َمَدأ نب ىبحي اَنئدَح 1 19

 كلاّمْنْب (َمْعاْنَع قوبح انأبنأ هللا دبع اًنئدَح :لاَق . باّنَعَو

 271 قيضَملاٌماَع كلك َرَضَحْهن هرب همك ْنمالْجَرانآ ياما

 هيلا لس يذلا نع هلآ نيح ةيواَعم رب تماصلا نبدا 20
 ىَتَح : :باَّنع َلاَقَو) مسي ىَّتَح هكرنا : كف يلا لاك ٠ مسي لبق الاقع يسم سوو 0110

 .ارارم ةلايطعا تْئش دو لاق ةلائيطعأ "تف نإ مث (مسْنت

 اَثدَح ابرح اًنكلَح ء مشاه ينب ىَلوَم ءٍديعّسوبأ اند 1

 لأ ؛تماّصلا نبع مكس يبأ ْنَع « - ريثكت يبأ نبا ينعي - . ىبحي

 مو رفا
 ينو ايلا ةايحْلا يف ىَرْشُبلامُهل) يلا ذم ّْنَع ظل لوسَرلاس

 [ 7:55 :عجار] . هل ىَرت وأ دبعُلا اه اري ةحلاّصلا اًيؤرلا يه : لاق (ةرخآلا

 هةر ةهرمدر مو رو هس
 ءرصم نفر يهز اد ؛ ردع نب كلاب اح دنس

 اق رشق هلل نان لل لوسر :لاَق' "ا تصلنا

 رو اَهّنِإَ ءرخاوألا رَْمْلا يف اَوُسَتل ءاناَضَمَر يف يه : : 8 هللا لوس

 مْيَسْوأ «نيِرشعَو سمح وأ «َنيِرشعَو ثآلكؤأ نيِرشعَو ىَدْحِإ يف

 اًباّستَحاَو انام اَهماَق ْنَمَ «ةكيك رخآ يف وأ «َنيِرشعَو منت وأ «نيرشعو

 [للمك ا 1و نمت لش

 اباء م ين 2 وسع «يحباتصلا نَع ءريَخْلا يبأ

 لو هاني هللا ةلرطُمال نأ ىلع : :لاَق اق هللا وسر اوصل َنيَّلا

 يشع إو «(بِهت1َآلو هل مرح يتلا سلالم «قرسمالو يت

 هل م ع
 [ 716 :رظقا] . ٠ لوز لا ىلإ لاق ية

 0 2 الا

 هللا لوران هريْخأ تماّسصلا نب ةدابع نأ هرب « يمر مهرب نم هو

 ةهسو مه سا مما
 [ 3740 :رظنا] نآرشلا مايا يمك نمل ةالَص آل : َلاَك .

 نهب :0ناقع >2 - 7
 ًءاَقلُبَحاْنَم :لاَق 8 هل « تماّصلا نْبةداَبع نع « سن ْنَع

 :عجار]. (7 ؟/8)هَاَقلُهَّللا ءرَك هللا ل 1 رك نمو ُىَماَق لكل بحال

 م

 ٌقَداَتَك اًنأنأ مامَه اَنكَح : الاَق

 و 26

 يِنئدَح «َقاَحْسِإنْبا نع ؛ يبأ انْئَدَح «بوُقعَي انُندَح ©

 :َلاَق . تماكصلا نة نع «يراصألا يرن دوم ْنَع "لوك

 فرصا مل ,ةءارقلا ايف هلع تلق حّبصلا ا هللا لوُسَر اب ىلَص

 َنوُؤََْتمُكاَرآل يّنإ َلاَقك ههْجَرب ايلف «هنالّص نم 8 هللالوُسَ سر



 راصنألا دنسم

 نيل ءهّللا َلوُسَر اياد ِهّللاَو لجأ :انلق :اَنْلُق : َلاَق ؟َرهَج

 رف مل نمل ةالص لهن نارام ماب الإ اوُلمْفَتال 0 لهو

 اةفيفل 47 :عجار] . اهب

 سات ساي 35 ويورةهمإرل
 اذمحم ينعي - - َقاَحْسِإ (نِئالْنَع« «ةَمَلَس نب دمحم الح 7

 :َلاَق تماّصلا نْبةداَبع نع «مييرلا نْب دوُمْحَم ْنَع «لوُحْكَم ْنَع -

 :لاَق هيت ارق هع ًارقك 8 هللا وُسَر اني ىَلَص
 ةّحتاَمب الإ اوُلَمْفَت ال نآ مُكيَلَع الق :لاق « «هّللا َلوُسَر ايمَحَن : : الم ؟ٌفوُوَرْقَت

 ااةنركفف :عجار] . اهب الإ ةآلّسص ل هّنإَف باكل

 هسا مف كس ع ديك د

 هر اا يل رخل « يسوم بيس ع«

 مم قص ام
 باَحْصأَرَشْمَ ايف :َلاَقك ؟لاَقثألا نَع تالا نب دابا َلاَق

 يام الام
 نمُهّللهَعرتاَ انثالخآ هيف تءاَسو ؛ٍلّذتلا يف انفلتخا يح ترتد

 ْمّلَسَو ويك هللا لَ هلل وسو همس , هللا لوُسَر ىلإهلعَجَو «انيديأ
00 

 [ 7013م ل147 :رظنا] - ءاوسلا ىَلَع : لوي - ءاَوَي نع ٠ «نيملسسلا ني

 ناَمْيلَس َلاَق :َلاَق . ٍجمَرج نبا انآ «قاررلا دبع اند ١١
5 

 هللا لوُسَر ذأ مُهكدَح تماصلا نب ةدابحأدأ كرم نييك ائدَح : : ىسوم نب

 نا بحت يَ هللا نع اهلو اسوم سك نم ضرألا ىلع ام: لاق 2 ٠

 مه لالا مكبس فاسق م ةرباص ا فه
 رم لَ مجيانأ ب حين ١ لل لإ اثدلا ماضتألو «مكِيلِإ جرت

 [ ؟8"*:ىح :عجارإ. ىّرْخأ

 ْنَع يرض نَع َُمْعَم انْتدَح «قاّررلا دبع اَنندَح 6

 هل: :8 هَّللالوسَرلاَك : َلاَق .٠ تماّسملا ِنْبَةابع ْنَع عيبرلا نب دومَحَم
 سو سه سا سس لس

 [ 38:41 :عجارإ ٠ ًدعاّصق نآرُقلا مي اري مل نمل ةالص

 سول

 ينئدَح «قاَحْسِإ نبا نَع «[يبأ اندَح] «بوقعي اًنئدح- ١١

 :لاَق . تالا نب ْنَع يراصْألا مير نب دوُمَْم نع «لوُمْكَم

 لوس فَرصُنا امل «ةءارقلا هلع حبصلا هلا لوُسْر ان ىَلَص
 َفلَخ َنوُوَرْفَتْمكارآل ين : َلاَقَ هِهجَوب اني لَآ «هتآلّص نم هَل

 اوُلَمعَت آلف : :لاق ءاَدَم هلا لور اَيهللاَو لَجأ : انْ :َلاَق ره ا ْمُكماَمِإ السوس سراج مرو سم راسو "ا < رس ةىس »ع ص 2

 [ 7904177 :رظنا] .٠ اهب اري مل نمل ةالّص لهن «نآرل مايل

 َناَوْكَدْنْب نسل انئدَح «ءاطَغ نب باهل دبع اَنندَح- هفضحسب

 :لاقَُّنأ ف يلا نع «تماصلا نبع ْنَع سيك نب دخاولا دبع نَع

 اَمَّلُك لجو رح محلا ليل ميهاربإ لم نوال ملا هذه يف لاَدبألا

 .ًالجيدئاَكم ىلاعَتو َكَراَبَت هللا لَدبأ لجَر تام

 ءاَدَمْرْيَغ مآلَك (ِباَّوْلا دْبَع ثيِدَح ينني) هيف : هللا هَمِحَر يبأ لاق

 . ناوكذ نب نسحلا ثيدَح نْميَركْم وه

 قرم دو

 اَنكدَح «َقاَحْسِإ نبا نع ؛ « يبأ اَنئدَح ؛بوُقْعَي انندَح- ةفضتف
 هام و ةرزهلنو
 نع «يِجدخُْلا نَح يحس نب هلا دب نع بح نب ىحَيْنمَمَحُم

0 
 لوقأ آل «يف ىلإ هيف نم - كف هّللالوُسَر لاق لاق تماّصلا نْب ةَداَبَع

0 
 ١١دك ص (م8؟/ه)  تماّصلا 27 ثيدح

 ك1 ااا

 ْنَمَق ؛هدايع ىَلَهَّلانُهَصَرتْفا تاَولصُ سَ انآ آلَونآلُف يئدَح

 8 ورب ةووبم د علم 00 ل ل ل

 َنَمو ءةَنجْلا هب هلخْديدهَع دنع يقل ؛ اًئيش نهنم عيضي مل ؛ «نهبهيَ

 500 02 م

 هَ ءاَش هل ده الو هيفل وقح اناقخحتدا ايهم صا دقو هي

 [ 5:54 :رظنا] ٠ كرت ءاَشْنإَو

 ينئدَح «قاحسِإ | نبا نع « «يبأ اَنثدَح «بوُقعَي اًنيدَح- 741787808“
 ا

 وم نب نامي نع «(دباحصأ)نمهريخَو ثراَحْلا ب محلا دبع

0200 
 اجلا َلاَق .٠ يهاب هَاَمأ يبأ ْنَع «لوُحْكَم ْنَع «قدنألا

 نيح ءاتلرَ ردي ِباَحّصآَرَشْنَماَنِف َلاَقق ؟لاَقثألا نع «تماّملا

 دلَراَبي ُهَّللاهَعَرتَك ءاَنقالخأ هيف سْءاَسَوِلذلا يفانثلتخا 0 /ه)

 ءانيف 8 هّللاٌلوُسرهَمَسَقَف 8 هللا لوُسَر ىلإ هلعج ايدي "نم ىَلَمَت

 [721717/ :عجار] - ءاوسلا ىلع لوفي - اوين

 ينتَدَح «َقاَحْسِإ نْبا نَع ؛ « يبأ انئدَح «ُبوُقْعَيانيدَح- 0

 دنع هللا دبَع يأن ع ٠ يلا هلا دبع نإ دكر نع « بيب يأ نب ديزي

 نميِف تنك : َلاَق ٠ تماّسصلا نْبةداَبع ْنَع ؛ «ءيحباتصلا يسع نب نمل
 ةَميي ىلَح هللا لور اعف الجر َرَشَع يا انكو ؛ ىلوألا ةّبقَعْلاَرصَح 2 مد

200110 
 لَو ءانيس هللا لشن آل نأ ىَلَع - برَحْلا َضَرَتْي نأ لبق كلو الا

 انيديآ نير ناتي يتانآلو ءانتالأ َلشتتآلو «ينزكآلو «قرْسَ

 نمش نجا مكلف مو إو «ف ورحم يفُهَيصْمَتالو ءانلجرأَ
 :عجار] ْمُككَرَمغ ءاَشْنإَو مكبذَع اش ؛هّللا ىلإ مُكرم أن ايش كلذ

 ا

 رع و
 رجلا نبا كلاَم يئدَح «ِبْهَونْبا انندَح «نوراه اًنئدح- فرض دان

 هللا َلوُسرَدأ « تماّصلا نب ةدَبع ْنَع «يِرفاَعَمْلا ليبق يبأ َنَع , (يدابزلا)

 فرعيو ءاَنريغَص ْمَحريَو هاتريك ل جي مَلَنَم يم نم سيل لاك. 2

5 
 .”اًملاعل

 ةمساع مه ةهيسا اع رام
 صفح نب ركبوبأ : لاق .ةبعش اًنندَح نافع اًنئدح 77

 نبا نع (رْكَبوُبأكش) حُب نبا وأ يصمت مس: لاق . ينربخأ

 نب هللا دبع داَغ © هللا َلوُسرنَأ ؛تماّصلا نابع نع ؛ طمسلا

 ؟يّنأ ادهش ْنَم يرذتآ : َلاَقَك «هشاّرف َّنَحُمَلروحتاَمَق : لاق ةَحاَوَر

 ٍملْمَصْلا لذك! نبق َذِإ يأ ءادَهشنِإ : :لاك ؛ةتاهش ملاك: اوُناَق

 :عجار]. ةَداهَش َءاَمْمَج اَمُدَو اهلي ءآَرَمْلاَو ٌةَداَهَش ُنوعاّطلاَو و ,ةداهش

 عا

 0 سر سال ءلإ سمع
 انْ ليعامْسإ انآ «يمشاَلا ٌَدواَد نب ناميَلَس انما

 اوئمضا :َلاَق . 8 يّبلانأ تماّصلا نابع ْنَع بلطُملا نَع :وَرْمَع

 اذ ووو مَ انإاوُقدْصا ؛ةّنجْلا مل مص ٠ ْمكشنَأ نماتس يل

 اونو «مُكراصبآ اوُضْعَو «مُكج ور اوظقحاو ءمتمتلا اً اوآَو «ْمُتدَحَو
 هاهم هع
 . مكيدبأ



 - ملمس نبا ينعي - يزعل دبع انئدَح «دّمَّصلا دْبَع اًنْكدَح- لل

 نْبَداَبع ْنَع «دئاق نْب ىّسيع ْنَع - داّمز يبأ نبا يدي 7 - ليزي ينندَح

 موي هب ىَتؤي الإ ةَرَشَع ريمأ نِماَم : 8 َللالوُسرَف: لاق . تماّصلا

 هل ًِ هَ
 ءهيسن مث ن نارا مُكَعَتٍلجَر نم امو هد آل هنم هديل الوم ةمايقلا

 [ 761337 :رظنا] .٠ مد ةمايقلا ميلا يفلألإ

 يهل سه ل

 ْنَع؛ «مصاَع (نكَدَح) "تباك اَنئدَح ءدّمّصلادْبَع انثَدَح- فضلنا

 :لاَق . تماّصلا نْب ةَداَبع ْنَع «ةدانج ْنَع ءٍماشلا لهآ نم لجَر املس

 ىَلاَحَتَو َكَراَبتهللاُ دام عَجَولا نم هو هدو هللا لوسسر ىلع تلَخَ

 َتْلَخَد :هل تْلْقَف «ءرب نسْحأ ري دقو يشعلا نم هلع تخدم :مدش)

 دقو يلا َكْبلعتلَحَدَو «ةدشب هلا ْمَلْعَياَمعجَوْلا نم كبَو هود كبل

 تفي يقرب يناقر مالّسلا يلع ليربج نإ ؛تماّصلاَنْبااي : َلاَقَق !تْئْرَب

 نبيل يفي لل َلاَك « ىلب : تلق ؟اَهَكسْلَعأ آلآ

 كيفي هللا ملسب ِنْيَعَو دساَح لك دَسَح
 ما ساس

 نع « نايت نب نَمَحَرلا دبع انآ باسل نكح فرش

 ٌةَداَبع تعمم : :لوُقييدنكلا هم يبأ نبدا َعمَسهنأ « ئناه نب ريمع
 مما

 علّوداع
 ءدعرُي وهو هانآ ليربج نأ ؛ كف هللا لوُسَر ْنَع «تددَحُي تماصلا نب

 ٌلُكَو دساَح دّسَح [لُك] نم «كليذؤُي ءيش لك نم كي هللا مب : َلاَقَق

 [ هدعب رركتي] . كيِفشيهّللامساَو «ِنْيَ

 هلم َرَكذَظ. . ناَوك نبا انكدَح ه ضاَيع نب يلع هانئدَح- ةفضلخ

 ام عجارإ» كيفي هللا مسا ءِنْيَعلُك نمو «دساح دّسَح نم : َلاَقهَنأ الإ

 [هلبق

 دّبَع ْنَع «قاَحْسإ وب انئدَح ءوِرْمَع نب ةيواَعم اندَح- فضح

 هوآلَس يبأْنَع . ىَسوُم نب انامل نع ؛5 ةعيير يب نب شايع نْب نَمْحّرلا
 ٌعَماَنَجَرَح :َلاَق . تماّصلا نب 4 / ]اع ْنَح ةَماَمأ يبآ نع

 ودَصْلا ىَلَعَتوكَراَئهَّللا َمْرِهَف ”ساّلا ىف « ارم تهشم ايل

 رّكْسَمْلا ىَلَع ةقئاط (تبكأق) «نوُقَيو نومي مهراكآ يف قئاط تقلل
 و. كر اوو ماشي ردع سقي قو م
 هنم ودَحْلا بيصي ال # هّللا لوُسرب ةٌقئاط تقَدْحَأَو « هتوعمجيو هنووحي

 اوُعَمج َنيلا لاَ ٍضْنَي ىلإ مُهضْحَب سلا «ليَلا ناك اذِإ ىَتَح هَ ءةرغ

0 
 َنيِذْلا َلاَقو ”بيصت اًهيف دَحآل سبل ؛ اَهاَتْعَمَجَو اَهاَديَوَح رحت : مئاَلا

 طلال ايقنت نايا: :ٌوُدَْلا بلط يف اوُجرَخ
 نحْناّنم اًهبقَحأب ملل : ل هللا لوري اوُقدحأ نيا لاو «مُهاَسَرَمو

 ؛هباَكقَتْشَو ؛ةرغ هْنمُوُدَحْلا بيصيْأ انفو 8 هللا لوُسَري اقدح

 ّللااوُتئاَق لوُسرلاَو هلل لاقثألا لق لاقثألا نَع كولا : :تَلرَنَف

 «نيملْسُْلا نيب قاوق ىلع 8 هللا لوس اهم 4ك تا اوُحلْصأَو

 لأنو «عمرلا لقت ولا ضزأ يفرغ اذإ كف هللا: لاك
00 0000 

 يوك دريل : لوفيو َلاقثألا هرْكيَناَكَو تدلل لق ساَّنلالُكو اًمجاَر

 ملال ,عجار] .مهفيعَض ىَلَع َنينمْؤَمْلا

 تماّسملا نبدا ثيِدَح راصنألا دنسم
 تا ا لا

 3 كج

 نْبةدابع نع نشل دبع نْيرمعَْع ليقع ني دمحم نب هللا دبع

 ٍرِهش يف يه : :لاَقَق .ذقلا ليكن اق هلال اريح : لاق. تماّصلا

 أ «َنيرظشعَو ىدحإ ةكيكُرْثو هن رخاوألا رشَعْلا يف :اَهوُسَتْلاَف «ناَضَمر

 متو َنيِرظعَو ميسو «نيِرشعَو سمح وأ «نيرشعو ثآلك

 ةمادو
 نم َمدَقَاَمهَكَر مَع انساك «ناَضَمر نم ةليل رخآد أ ؛ :(نيرشعو

 [ لاق :عجار] . هند

 1 همر رب ها هس
 انثدَح :آلاَق . .هّبر دبع نب ديزيو حرش نب ةوبح اًنئدَح- 7315

 ءدولسألا نب وِرَْع نع ءَناَدَخَم نب دلاَخ نع« دئس نير يحَب يكد

 ل َلاَكُْهَّنَأ تماّصلا نْب داب نع ٠ مُهكدَح هنأ ةّبمأ يِبأ نب ةدانج ْنَع

 ةلانأ تيشَح ىّنَح لاجّدلا نع مُكدكدَح د يّنِإ لاق .٠ ب هّللا لوس

 ءِنيَملاسوُمطَمروعأ دمج َحْفآريصق ل جَر لاجل حسم ءاولقعَت

 نأ اوُملعاق مكبر : 0

 ىّتَح ىلاَعَتو كرات مُكُبر نورين ْمُكنآَو «روغأي َسْيل ىَلاَعتو كرايم

 .اوتومت
 ريع رس هل 9

 .اوثومت ىتَح مكب ورث : ديزي لاَ

 ري اةءراث ةنا

 نب ريحُب ينئدَح فِّيقب اًندَح حرش نب ويح انئدَح- فرغ 7

 .ف هل َلوُسَر نأ «تماّصلا ِنْب داب ْنَع «ناَدْعَم نب دلاَخ نع دعس

 َهّللاٌنإَك ٠ «نهتبسح َءاَكتْبانهَماَق نم « يقاَوبلا رشَعْلا يف رَْقلا هليل : لاَ

 ؤآ همست رود ليهو رخام هندي لوا
 ماض

02 
 َةَراَمْأَنِإ : كلف هّللا لوُسَر َلاَكَو «ةكيلرخآوأ «ةكلاكؤأ ؛ةساَخ أ «عْبَس

 هم مم م
 1 مآل ةيجاَسةكاَس ؛ اًعطاَس ارم اَهيِفناك ؛ ةَجلبةِفاصاَهّنآ ءردقلا هليل

 ءاَمهئراَمذِإو «حبصُت ىنح هيف ب ىمريأنأ بكوكلك حالو حاله

 ءردبلا ةلبآِرمَلا لم «ٌعاَعْش اهل سي «ةيوتدس ْحَْخَتاهتحييص مشل نأ ل مم ع

 . موي اهعَم جرخي نأ ناطيشلل ل حيألو

 نبا ينعي دي - هللا دْبَع نْيْرْشب انكَدَح «ةريغمْلا وُ اننَدَح 7

 ع كم يبأ نب دج ْنَع ينس نب ةدابع ينكدح : لاق - 'يملسلا ِراَسَي

 جام جر مداد لمي 8 هلالوُسَر ناك :لاَك . تماّصلا نب داب
 هللا للا لوُسَر يل مد «نارثا هميم لج ىلإهَمقَ «ا هللا لوتس ىَلَع
 هّئرفأ تنكف «٠ تْنيلا لطا ءاَشَع هندَعَأ تْيبلا يف يم (اكل) الج ًالَجَر

 اسك يلإ ىَدْماَ ءاَقَح هيلع نأ ىأَر « هلطأ ىلإ ةقارصلا فرصناك «تارقْلا

 و هلال وُسَرتيتاَف ؛ ءاّمطع اهم َنَسْحأ الو ادوُع اهم دَوْجَرآْمَ

 وأ اًتدلقَت كَم َنْيَرْنَج : َلاَكاَهيِف هّلاَلوُسَراَيِىَرَئاَم : تلقت

 .(3378 / )هت

 دبع نب دِسمَح يِئدَح َناَوْفَص اَنئدَح «ةريُمْلا وب انكدَح- 717١3

 ملط هللا لوق ْنَع «تداصل ب اَبعلاَسآلجَأأ يني نر

 َدَقَل : :لاَقك 8 هللا َلوُسَر تلآَس : ٌةَداَبع لاق ايدل ةايَحلا يف ىّرشتبلا



 راصنألا دنسم اا 14 حا

 اَماري حاصلا ايؤرلا كلت « يتمأ نم دَحأ هْنَع ينلأَّس ام رمأ نع يتلاَس هم معاي

 .هل ىرُت وأ «نمؤملا

 كرْدُم نب ليقع ْنَع « شايع نبا انندَح ءَناَميلا وب انندَح- فرغ ل

 نبا ٌةداَبعْنَع ؛ (يناربُحْلاددشار ار يبأ نع ؛ ِماَع نب ناَمْْلََع ؛ يملسلا

 قاما َماَقأَك ؛ انيس هبلرشُم ال هللا َدبع نم : :لاك ف يلا نأ «تماصلا

 ةّنجلا باب 'يأ مهل ىلاََتَهّلانإك «عاطاو َعمَّسَو «ةاكزلا ىتآد

 «ةآلسصلا ماكو ءانيش هب كلشي هللا دب ْنَمَو «باوبأَُلَمَاََلَو ءءاّش

 ًءاشْنإ ايلا هرْمأ نم ىَلاَعَتهّللا ف ؛ « ىّصحَو حمس «ٌةاَكَرلا ىنآو

 . بدع ءاَش نإ محرر

 نب ليعامسإ ان اَننَدَح - هامبلاوبأ ئاتننمكحلا نكد(
 هم ل

 2 ربها نا ص يبل داع َلاَقَك .. بَل و 2
 يف ةَعاطلاو ٍعْمّسلا ىَلَعُهاََماَنإ 8 هللا لوُسراَسيَبْدإ انتم (نكت)

 فورْعَمْلابِرسألا ىَلََو ءرْسصْلاَو سيلا يف قتلا ىَلَعَو «ِلّسَكْلاَو طال

 ةَمْوَل فاَخَنالَ « ىلا رات هللا يف لوُقتانأ ىَلَعَو ,ركملا نع يتلا

 0 "بيل مد ذإ "لاما ىلع « هيف مث
 ا

 مقص سو

 هريهس سايس هيلع م

 ول هلع باي وأ ل هس ىلع ادن كل ءاهيلع

 ىَلِإةّيواَعم بَتَكف ؛ 18 هي هل عابس ىلاَعتودكرايتهللا ىو اقف هل

 37 لاو مالا 'يَلَعّسْفأ لق تماما نبدأ« نيام

 ٌةدايع لَحَر نأ  هبَلإَّبَتكَ «ماشلا َنييو هني يلح م امإَو « ةداَبَع د كِل ُأنكف

 لولا ىتح نم رى َءَدَق ءَدَنيِدَملا َمدَق ع ٌةدابعب ثَعِبف «ةَئيِدَمْلا هراذ لإ هع

 َنمْوآ «َيهقباَسلاّنم لج ريغ رأدلا يف سلو «رآدلا يف َناَمْنع ىَلَع

 ”يدلو 00000
 «رآدلا بْنَج يف ٌدعاَقَوُهَو الإنمي ٠ مدَقلا كرد «َنيعبأَتلا

 هم ةماعلا 207
 َنَييةداب ماك ؟كَلَواَنلاَم «تماّصلاَنْبةَدابْعاَي : َلاَقَك ؛ هلِإ تَفئاَ

 :لاَقَف انك ء ساّنلا يرهظ

 2 :لوقي ف ادَمَحُم مساق بأ 8 هللا لوُسَر تغمس

 امك َنوركْيو نورك اَم مكوك لاَ يدب مُكروُمأ يلبس
 .مكبربا ت55 ىلع رايها ىَصَح مل ةعاط آلف «نوُفرَ

 نع ءشايع بلاس كح « مف نب مكَحلا انئدَح - 5نسضلمل

 ِنْيذامْنَع يكّسخسلا [ءاطَع نب ديزي ءاطع يبأ َنَع «ديعس نب َديِزي

 كادي تماصلا نة مسهل يبأ نب دج نع ٠ يكس دنس

 ملك ؟ءاَخرلا نم كس ةدَماَم هللا َلوُسسَر اي : :لاقك 8 "يلا ىتآ الجر ذأ

 فرصا ُهنيِجيآل كال ُك ءرارم ثآلكه انس ىّنح ايلي

 ْدَقَل :َلاَقك هلع هوُدَرق ؟لئاسلا َنْيأ :َلاَق .ك8 ينل نإ مت «لجرلا

 ُةَمءاَخرلا نم يأس ؛ يّتمأ نم دَحأ هلع يناس ام ءيَش نع يتلأس

 نم كلّذل لَهُف ؛ ؛هّللالوُسر اي : لجل افك ءانالئ وأ نكرم اهل «ةئسس

 تماصلا نب ةداَبع ثيدَح
 ااا

 2 ممكك /ه)
 ُلاَسْرِإو ف ْجّرلاَوفْسَخْلا معَ : :لاَقَف «ةيآوأ ءةَملَعْوَأ ءةَراَمأ

 . سل ىَلَع بجُسْلا)نيطابشا

5200000 
 َنَع شايع نب ليعاَمسإ امدح « عفان نب ب مكَحلا انثدَح- ١7

 «عاز نب حور نَع ناسخ نب نَمَحرلا دبع ْنَع «يناعْنصلا ٌدواَد نْب دشأر

 م 20000
 اوُنر اذ واكو «هَباَحْمأ هليل يلد : َلاَق . تماّصلا نبدي نَع

 0 ممم م ع م
 اَباَسْمآ هكَراتْخا ىَاَمتو كرات هلأ اوُنطَو اوُسْرَمَ .مُهطَسْأ هول 1

 :اوُناَقو ؛هوأَر نيح اوربكف (3377 /©) ذب يلا لاّيَحب ب مه اًذِإَف ءمُهَريغ
 مع هع سيظل ل رع

 ءاَنَريَغ اًباَحْصأ كَل َراَتْخا ىَلاَمَتَو َكَرابيهَّللا َنوُكَي نأ انف ٠ هللا َلْوُسسَراَي

 هّللاَنِإ «ةرخآلاو ايدلا يف يِباَحصأ ْمّكنأ لب آل :8 هللا وُسَر لاق

 0 ُئَحُ اي :َلاَقك ينطق ىلا
 ةَعاَقَس يتلانم :هتلقك ءطق دمحم ايلاناك هي اهيطعأ ةلآسس
 يا َلاَق ؟ةَعامَشلا اَمَو ءهّللاَلوُسَراَي :ركوبلأ لاق «ةَمايقلا مْ

 مقل : :ىَلاَمَتو كرات لاُلوُثَي ,كدنع

 .هّنجْلا يف مهدي ءراَتلا نم يأ هيب ىلاَتو كرات ير جرب

 نب سنوي َنَع «ايرصبلاٌباَّصَقْلا ريك نب محم ان انثدح 71 ها“

 . هللا وسر نأ ءتماّصلا نْبةداَبع ْنَع 1 «نيريس نب دمحم نع دبع

 مل 7
 ةلدنع ُتأتْخا يلا يتعاَمَش بر

 .ةلفاَف َكَمَرَح َكْيلَع لَكَ مَ مرح رادلا : َلاَك

 :تماصلا نب ةَداّبع راَبْخَأ

 َنْب ةَداَّبَع ىَمَسَق َءاَبعلا مسي ةنيبع نب نايف تغمس 5
 2# سرعسا # ساس

 َوُهَو «يرجّش 'يردب يدحأ يِبتع هَداَبع : هايف لاك . مهنم تماصلا

 اسيل .٠

 .دادش نب برَحْنَع ؛ 00 ءديعس وأد 1

 لينك

 نْباِنَع ءهيأْنَع «ميهارنإ نْببوُتَي ىَلَعْتأرَك 15167
 نبل نب[ نم تأليف: َلاَك .قاحْس

 51 ةيقعلا

 وب َناَمْثع رب ىيحَي انئدَح ,[هللا دْبَعَ] اَنَئدَح 1 67/

 دبع نب رْكَب يبأ نع ؛ ضايع نب لحام دَح يرحل "يصل يك

 عمسلجهنأيدنكلا برك يِدَْم نب مافماِنَع «مآلّس يبأ ْنَع هللا

 اوَرَكاَذَ «يدنكلاَهَيو ام نب ثراَحْلاَو ءادردلا يبأو تماّصلا نْب 07

 هللا ل 4 وسر تامل قاع اي : :ةدابعل ءاتردلا بأ لاَ هللا لور ثيِدَح

 0000 رع
 نبا ينعي قاس! لاق) : دبع لاَقق ؛ ساَمخألا نأّش يف اك ةَرْزَخ يف ف

 نم ريحت ىلإ مهتزع يف مهب ىلا للا لسا (هيدَح يف ىسبع
 نإ :لاقق . هيما نيبو لوا 8 هلا لور مف ٠ ٌمُلَس امل ؛ ءٍمّسقمْلا

 «نسْحْاآلإ «مُكَعَم يبيصت لإ اًهيف يل َسْيلهّنَم «مُكمئاَنُغ نم هذه



 اا ىلا ا
 رَمْصآَو كلك ْنمَربكآَو ءطيخملاَو طْيخْلا اود ؛ مك دوم سُحْلاَو

 اوُدِهاَجَو ؛ةرخآلاو ايثدلا يف هباَحْصأ ىَلع راَحَو رات لوُمْلا نإ .اوَُْتال

 1: مَن ةَْولهَّللا يفاوثايالوديعبلاو برقا ىلا كراَتهللا يف سنا

 نق هللا لبس يف اودهاَجَو ءرْفَسلاَو رَصَحْلا يف هلل َوُدُح اوُميقأَر

 مهلا نم هب ىلاَعَتو كرات يجي «ميظَع نجلا باَوبآ نمباَداهجْل

 [ 75055 :عجارإ. ْمَحْلاَو

 اَنْكلَح :َناَمْنِع ْنْب ىَِحَي انئدَح ؛هللا دبع اَنَثدَح "4

 ّْنَع «ريثك يبأ نْب ىَيَحَي نَع «فسوي نْب ديعس نع « شايع نب ليعامسإ

 اا ا [00:6+ :عجار] . كلذوَحَت ... ملَس يبأ

 «يردحَجْلا لماكوُبأ يِنكدَح هللا دع اَنَثْدَح 8
 هر اهلا

 ىَيحُي نب اقاَحْسمإ ْنَح «ةبقع "نب ىسوُم اًندَح نامي ب ليضفلا اًنكدَح

 هّللا لوُسَر ءاَضق نما : لاق . ةدابع نَع «تماّصلا ٠ نب ةداَبع نب ديلولا نبا

 ممله 52000
 :ُءاَمْجَمْلاَو راب اَهَحْرَج ءاَمجَْلاَو راح َرْْلاو «نابج ندمان ف

 .مرقي آل يدّناَرَدَهلاَوه : ٌرابجْلاَو ءاَهرَعوٍماَمألا نم ةميِهبلا

 . نصا زاكرلا يف ىَصُقَو

 ك0

 رشينآ الإ هَعاَبْنمل كوُلْمملا لَم ىّضق .

 يشل رعت الأ ضو

 . رودلاو ٌنيضَرألا يف ءاكرشلا نيب ةمشلاب ىضقَو
 اًهْنل يلا هنآَرْما نع «هئاريمب يلّذهْلا كلام نب لّمَحل ىَّضَقَو

 مير نا .ىرْخألا

 . عاتبملا طم

 اَهئرَوَق : لاَ . ةَمأْوأدْبَع رب لوُشَُملا نينجلا يف مصضقو

 :لاَق ٠ دلو مهلك هينآرما نم هَل ناكو : لاق ءاَهوُنبَو نفي / ه)هْنْمَب

 احساسي ١ لوسي يي يل قل دل

 رم عدو
 .ناهكلاَنماَنَه : ا هلل لق

 ءاهيف نايا اهله دبري مث قيرطلا َنيِبوُكَت ةبحَرلا يف ىَضَقَو : َلاَق

 (يسَسُت)"ويرطلا كلت (تناكو) َلاَق , عرذأ عبس (هنم) قيرطلل لري ان ىَضْن

 . ءاّنيمْلا

 قوّشح يف َنوُفلَتْخَيَق ثآعّتلا وأ ؛ ِنِيبلخَّلا وأ ؛ ةَلْخّنلا يف ىَّضَق
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 يف ىضقو . .اًهكريَح اًهتديرج علم ككوأ مطاط ءككللذ

 ىلإ ءاملا كَرتيو « لقطألا َلْبَقْبرْطَي ىلعألادأ ٍلْيَسلا نم ٍلْخَملا برش

 «ًطئاوَح يضَقْني كلَذَكَف ٠ ء هلي يذلا لقلمألا ىلإ ٌءاَمْلا سيمت ؛ نيكل

 1 . ءامّلا ىتفي وأ

 . هور نذل الإ ايش اَهلاَم نم يطع ل ٌةآرَمْلا نأ ىَضقَو

 مام م
 .ءاوسلاب مهني سدسلاب ثاريملا نم نْيئدَجْلل ىَضَقَو

 تماّصلا نب ٌةَداَبع ثيدح
 1 عا( 0مل /ه) قا )ا

 لذاك ذإ هقلعُراَوَج بلع ؛ الوم يف اكبرش قع مان ىو

 .لاَم

 .رارْض الو َرَرْص آل نأ ىضَقَو

 .قح ملاظ قرعل يهنأ ىو
 . رثب عن عدم آل ِلْخّلا يف ةّئيِدَمْلا لأ َنْيَب ىصقَو

 .قلَكلا لف عمل ءاَم لضق عمي ال هنأ ةيدابلا) لأ نيب ىضَو

 :ةَّقح َنينآلتو ءنوبل ةنبا َنيئآلك ةظّلتمْلا ىَربُكْلا ةّيد يف ىَضََو

 .ةفلَخ َنيِعيرآَ

 نبا َنيِرشعَو ةّقح َنيئآلكو «نوبل نبا َنينآلك ىَرْخُصلا ةّيد يف ىَضقَ

 هللا لوُسر اكو دْدبيإلا تلم «اروُكَذ ٍضاََم ةنَنيرشعو « ِضاَخَم

 مهر فآلآةَّس يداك ليإ لط باطحلا برم موت مهاردلا تَناَمَو ملا

 ُنْيرَمْعدَرَ قرا تناَمَ «ليألا تع مت «ريعب لكل ةيقوأ باَسح
 مهاردلا تَناهَو "ليألا تل مث «ريعب لكل نييقوأ باسح ءِنيقْلا باطلا

 تدر َلاَق «ريعُ لكل قاوأ ثآلد باَسح اهل َر شع يَ ارم همت

 هيد ْتََمَنك : لاق ءواَرلا دل يفرح لوو ارا رهشلا يفي

 ل للا نق اعل فشل ريكي

 . مهلاومأ

 دوُعْسَم نب تلّصلا انثَدَح املا َدْبَع اًنَقْدَحإ
 ديلولا نب َقاَحْسِإْنَع :ةبقع نب ىسوُم انكدَح «ناَميكس + شا ا

 ٌردْمَمْلا 8 ِهّللا لوُسَر ءاَضق نمد ؛ةدابع ع «تماّملا نب داع نب

 همام 0
 َلاَقَ داَنْسْإلا يف اَقلَتْخا اَمُهنأَريَغ هلوطب لماَك يبأ ثيدَّح َوحَنَرَكْدَو

 ةَداَبع نع «ةاَبع نب ديلولا نب ىَحَي نب قاَحْسإ َنع) هثيدَح يف لماك وبأ

 نب َقاَحْسِإَنَع) : تلصلا اكو 8 هللا لوُسَر ءاّضق م (لاق ةدابع نإ وأ

 .ثيِدَحْاَركدَو 8 هللا لوُسَر ءاَضق مّن ؛ ٌةدابع نع (ةَداَبَع نب ديلَوْلا

 انككَح «ةبيش يبأ نب ناش انئدَح هللا ديع ايندح-””١155

 ىَلَع َلْزَن : تماّصلان بهدا لاق : لاَ نَسَحْا انئدَح «ٍمِاَح ْنْبريرَج

 كلذ َلمَمَف : لاق ٠ ةيآلا رخآ ىلإ «ةَشحاَْلا نيتي يتآللاو» : هَ هللا لوتسر

 داك لونج ا لوس اَنيق 8 لل وسر

 معن :اَنلُق «ينع اوُذُخ :لاَك . 2

 لج بيبا .ةتسو ةعالج ركفٌكل «اليبس هَل َلَعَج

 .مجرلا مك ةكم

 اودهش نإَق :َلاَق - آل مآَوُه ثيدَحْلا َّنمأ يرذأ آلف : نَسَحْلا َلاَق

 ترجو ةكملَج هب اَهَطلاَخ عاَمج ىلع وده آل فال يف ادجُو اً
 ع عع

 .امهسوؤر



 1 راصتألا دسم 6_0 ل

 0 تر ا هّللا دْيَع اَنَقَدَح- 5
0 

 يبأ نب ديزي نع لَو وب ينبح يمرض َقاَحْسإ نب بوق ِياَنكدَح

 . تماّصلا نب ةاَب ْنَع - ةثرلا ىلع ايم اكو َلاَق - ىسيع نع دايز

 مويهبءيج ةلإةَرَشَع ريمأن مام: :8 هّللالوُسَرلاَق : َلاَق

 سف 7 1 ولاة ل 1 هلع ىلإ هديل د
 [ 18194 :عجارإ] داوم هللا يقل يسكت نر

 ِنَسَحْانْيدلخُم دموي اندَح هللا دّْيَع حم
 مسرمع

 ”يازقلا حيز هولا داك ملى

 220010 :ناق نس يلع دان يب ونه نع هوم

00017 
 هللا لوُسسَر باَحْصأ نم الجر نوُنآلكو نال هيف لَ هيف ادق «صمح

 ءيَش يف اولا اذ «بَتحُم ايلا "قاَرَبلَحهأب اش مهو لاق ؛ 1

 ًةاَمْس اَذَم :اوُناَق ؟اَذَه ْنَم :تلُق : :لاق هرب ىلإ اوت مهَرباَ هوس
 هعمل هش

 ملف ءمهضعي ىَقْلا نأ تدّرأف : لاق« السلا ىَلِإْتْسَم : لاك «لبَج نب

 ىلإ يّْلَصُي داعم اًذِإَ ُتْلَخَدُدَملا َناَك ملف ا اوُكَرصْا مهم دحأ ىَلَع ردقأ

 مُكءةراسلا هيو ينبت قرصا املك دلت يلصق : َلاَق  ةيراس

 ين هللاو : :تلُق مث :لاق“« يمْلَكيال الوهملكأ ال ةَءاَسسفبلف تّيتحا

 يألف : َلاَق؛ كتبو ينيب ةَكَرك الو دلنم اًهبيصأ اهو ايد ريل كبحأل

 شباك : َلاَكَم يتوبح رك : :لاَق ىَعتو كابتهَلل : :تلق : :َلاق ؟ءيَش

 هللا يف َنوُباَحتُلا ”لوُقي © هلا لوُسَرْعمَس ينك اًقداَص تنين

 ويلا مهناكمي مُهطِغَي أ الإ لط ل موي شرما لظ يف ىَاََتو كرا

 يذّلاب هتدَحَف : لاك «تماصلا نب داع ىلا تجرح من لاق . ءاَدهشلاَو

 1 :عجار] . داعم يكدَح

 هبَرْنَع يوري هللا لوُسَرتْعمَس : كداب لاقت 4
 هش يِسي- ين ناحل ىلَع يِبحَم اح : َلاَكْهنأ ىلاعَتو كرا

 00 ا «"يف نيحصانتملل يتّبحَمتَقَح
 كمي مُهطبفي روت نم رباَنَم ىَلَع ؛ رفا ىلع ينم
 [711414 :عجار] . َنوُقيدَصلاَو نويل

 نب مَكَحْلا حلاّص وب اَنئدَح ب ,ِهّللا دنع اَنَكدَحل 6

 يفجر يكد 'يعاّرألا نع .- دايز نبا يني 1 - له اندَح « ىّسوُم

 ُتَلَخَم :لاَق. ينالوا َسيرفإ يع ريك يبأ نب ىَيْحَي سلجم
 باَحْصأ نم الجر َنوُنآلكو ناااَهِف ةقلَح ىلإَت سجن «صلدح َدجْسَم

 مث تدي 48 هللا َلوُسَراتْعمَس : .مهنم لجل لوفي : َلاَق 1 يبل

 جَعذلُجَرمهيقو : لاق: ثدي هلا لور تمس :ٌرخآلا لوفي

 ملف: لاك ؛هبق لوي امباوضرو هيل ود ءيش يف اوس ذو ايلاف

 ٍلُجَرَمسافرعاََو مولا قر هلم سلْجَم ُهَدْعَبآل لو هلْبَق سلجأ

 طا "لجان : :تلقو : لاق «٠ اًهلْثمب تب اَم ةكيلب تبق : لكم مم

 لو مم لج مككنا فرغأ ملك هلابك باَحْصآ ىلإ تسل معلا

00 
 ائإاوثاك يذلا لجلب ذك دجسلا ىلإ” تب اًملق ل كلم

 وقم هل
 ه1 ءدجّنصْلا تاَاوطَسأ ضب ىلإ كي إم ود ءيش يف اوش

 كرات هلل كابحأل يّنإ هللا للا َدْبَع اَي تلق فرصا امل «هبناَج ىلإ

 :لائامأب يتشال َلاَكمُك ؛هنم ينائدأ ىَنَح يتوبحبدَحأَف ىلاعتو

 اوي 8 هللا لوسر تغمس ين : َلاَك ٠ هلل كبحأل ين هللاَو يإ : :تلُق

 :َلاَك . ةلظآلإ لظ آل مْ هشرَع لظَو هللا ٌلظ يف هلا لآلجب َنيَاََتمْلا نإ

 :تلق : :لاك حم اوُناَك يلا ٍمْوَقْلاَّنم ٍلجربانآ اذا هدنع نم تست

 [ 77907 :عجار] . اح الإ كلوي الهام : لاك ل جرلا هيد اشيدَح)

 ل

 يريد لم م
 «ةنم لّضفأَو كلذ تْممَسدَك : َلاَقَق هثْربَخاَف :لاقق 5

 ينبَحُم تَّضَح : : ىَلاَمتو كرات هير ْنَع رئاَيَوُهَو 2 هللا لوُسَر تمس
 لي

 ينبحَم اتَّشَحَو يف َنوُدَتَيَنيْلل يِبحَم سَّقَحَو «يف نوبات يدلل

 هربا ةدايع انآ : لاق للا َكْسَحْرَي تْنَأْنَم : :ْتلُق : :لاك "يف وروي َنيذلل

 ا ا تلك : :لاَق «تماّسصلا

 يدوس عمر كاع
 :لاَك. ل ةَملَس نب داَمَح انئدَح « ثاّيغ

 هباَحُصأ نم رف يف ف هللا لوس ينَداَع : لوي تماصلا نب هدام تعم

 ِنَم نوُردَت لَه : لاَ

 َلاَقَق ءاوُتكَسَف ٠ انالك وأ « نكرم - ؟يّسأ نم ءادهشلا "19 /ة)

 ُنوُطَْمْلاو «ديِهش هللا ليس يف ليلا َلاَقَ هللا َلوُسر ايانربْخأ :ُةَداَبَع
 مع لع

 . جلا ىلإ هوس اعدل اهرجيديهش ءاَسقْلاَو «ديهش ن نوعطملاو «ديهَش

 ريب دةدع هر 2

 روصُم نب قاحنسإ اح هللا دْبَع اَنَقدَحِ ب74

 ع «هيبأ نع َناَيَوُك نبا اًنئدَح «فّسوُي نب دمحم انآبنأ «جَسْوَكْلا

 هللا لوران هئدَح تماصلا نب هدا هنأ يت نب ريبج نع « وحكم

 سس كت هس سا
 َلَجَورَم للاي مْ ٍلُجَر نم ٍضْرَألارهَظ ىَلَعاَم :لاَق

 نأ مب ميما اهم ءوٌسلا نم هلع افك أ اهلا ءنآآلإ « ةوعدب

 . مَحَر ةعيطق
 ريفر هنو 21

 .(عورقلا ديس اكد هللا دبع انقدح- 111

 لوي مساق نت لاق ٠ ” تالا نبدا نع دي يأن

 اَنْرُكَتوركيَو « نورك ْمُكنوُيَريِلاَجَر يدب نم ْمُكروُمَأ يلّيس

 [5:55 :عجار] مكب ولت ىَََتهَللا ىَّصَع نمل ةَعاط الق نوُفَْ

 مسارب ءريوللا يل مس 00
 « ٍبْرَح نير يهز مليح وبأ انكدَح هللا ديع انتدح- 2

 نبا نع ؛ « ىّنمْلا يبأ ْنَع «فاّسينب لآله نع ءروُصُنَم نَع «ريرج اَنئدَح

 وكس
 يآ 85 هّللا لور َلاَق : لاق. .تماّصلا نْبةداَب ْنَع :ةداَبع تخأ

 اًهَنكَو ْنَع اَهَوُرْحَوُي ىََح «ةآلّصلا نع ءايشأ ملت ارم مكي دوكتس

3 
 :لاق ؟يلّسصأ مُهعَم تكرم هللا كورا :لجَر َلاَقَق «٠ نول اول

 اةديكدلل :عجار] . تش - تعش
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 ثاّيغ' نندحاولاهبَعاُتَح هلا دْيع اَنَقدَح

 نْبهَلْيج ْنَع هَمَلَسنْبداَمَح انكدَح : آلاق يِجاّتلا حاَجَحْلا نب ميهارنإو

 «تماّسصلا نْبةدابع ْنَع « تماّصلا نْبةداَبع نب ديلولا نب ىبحَي ْنَع ةيَطَع

 هللا ليبَس يف(: هئيدح يف ميهاريإ لا)َرَغ نم : لاق 8 هللا لورد

 [ 58154 :عجار] . ىو املك الاف الإ هتاَزَع يف يِْني[َوُه] لَو لَجَو رع

 ىمم

 "يلا داّبع نْبدَّمَحُم اَنئدَح ؛[هللا دبع اَنَقَدَح]م | ١7

 نَع :ٌةَرمَض بأ انكلَح : :لاق دلاَخ نبك َمَحُ نام ناو بأ

 داب نب هللا دبع َرمْرُم نب نَمحرلا دْبَع نب ىَلْيَْع « ةَلمرَح نبا

 ولام م2 0

 ْمُكلتناَكَو « باه يبأرثب يف ريفاَصمْلاهصيناك هلأ «هربحأ يزل
 م ماس ساس إو

 َنوُسَر نإ : َلاَكّو . ُهلَسْرَأو ينم حتا روفصُما تذَحأ دو ةدابع ين آر

 لس رس رس رص ري

 . هك ميهاَربإ مرح مكتبا نيام مرح ف هللا

 [ 4 :عجار] .قل يبل باَحْضأ نم ةداَبع َناَكَو

 ريب ممر

 روُصنَم نب قاَحْسِإاَندَح .ِهّللا دْيع اَنَقدَح 17

 دقرقْنَع؛ (ىَسوُم ب ةَكَدَص اًندَح «ِنْيكد نب لضَفلا انآبلا «جَسوكلا

 ِنْيةَداَبعْنَع «ءاطع يبأ نع« يماشثلا بيس وُبأ نكح «يخّبسلا

 . هللا لوُسَر نع «تماّصلا

 نب ِنَّمْحرلا دبع ْنَع ,-بقزحنئريش ينئأدتحو

 .اقل هللا لوُسَر نع « ءِمْلغ

 يبأ ْنَع «يلَجَبلا ورْمَع نْب مصاَع ينكدحو :-لاق 0
 [ 335414 :عجار] : لاق . هللا لوُسَر َنَع : ٌةَماَمَأ

 سا رب ىلإ يسرا م هتلر و را فإنا 20
 نبا نع «هنع تندح وأ «-بيسملا نب ديعس يّندَحَو ١١١

 نم سان نيل هدب دَّمَحَم سْفَن يذّلاَو : لاَ ا هللا لوُسَر نع ٠ ِساّبَع
 ما سس مس

 هم عل
 مهلآلختساب هريزاتَحَو ةدَرق اوحبصي ءوهلو بعلو رطَبو رشأ ىَلَع يأ

 مهسبلو ءابرلا مهلك َرْمَخْلا مهَرشَو « تاني مهنا ؛مِراَحَمْلا

 .ريرحلا

 يش يبإ نم ركوب ,أيشلا دبع ع انثدحإ-١ داوم
 20 مءمشمل

 .لآاهلا ىأر نا هلل لوك لاق تملا بف ءماشلا
 رض هس سقس

 كلئانسآ نمل هّللابآلإ هوا َلْوَحآل هللدْمَحْلا ريكا هللا :َلاَق

 .(رَشْحَملا)ءوُس نمَو رق رش نم كبد وُعأَو هرشلا ادَمَرْيَح

 َىدَح نكمل نسب عاجش انئدَح هللا دنع نقد

 تعمَس : :تماّصلا نب ةدابع لاَ : لاَ . يشل َنَع « ةريغم نع ؛ ميش

 هلاك اهب قكدّصتق «ةحارج هدّسَج يف حجم لوي ف هللا لور

 [ 380109 :عجاز] هب قصت اَم لعب ُهْنَع َلَجَو

 لا سل اس سرت سا
 ني لا اَنئدَح 2 هلا نالها

 هللا )ا ُفاكَدَح تمص نبذ نيس لَك نأ يَا كلام
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 بيك ىَقْيق ىلا ءانق نم ىلع كو ةتايقلامْيْك نإ: لاك . 8
 00000007 2 قدهقب مقار
 ةودر :ىَلاَحَت رايجلا لوُقَي ءاًمهْنَحا تفل ءراّثلا ىلإ اًمِهبرَمُْيَ نآلَجَر
 بم وع
 :َلاَق ةَنَجْلا يلخدُت نأ وجر تنك ْذإ : :لاق ؟تّقتلا مل : ل لاَك دوسري

 تضطقطأ يئأ ول ىَلَح لجو رَعُهللا يناطعأ دق : لوي نجلا ىلإ هُم

 اذإ 45 هّللا ل اوسَر َناَكَف :َلاَق « ايش يدع ءامّم كلذ صام جا له

 [ 54474 :رظنا] . ههَجَو يف رورسلا ري

 رَمْعَموُبأ ليعاَمْسِإ اَنندَح .هّنلا دْيع اَنَقْدَح

 لاك . تماّسملا نبا نع « «يبعشلا نَع «ةريغم نع «ريرج اًنثدَح «يلذهلا

22 000 
 رْدبهْلع ىلاَدمُهَلارثك يتب هدَسج نع قدصَتْنَم : ل هلل لور لاق

 [570377/ :عجارإ . هبوُثُذ

0010 

 ْنح هديل نب مسالا نع ةدوسألا بدي اكد «ةقن اكو ,جولقَمْلا

 تا
 َناَك يبا : تماّصلا نب ةَداَبع ْنَع ءدجاتِنْب يَ 0 نع « قداص يبأ

 املك الإ هيف يلام: وشي ءٍمَنَْمْلا نم هريعبلا بنج نم رولا دْحأ

 نايل موَمحام ىلعايزح نول ؛ لولو مك لم مكدتإل

 8 هلا باري 'رم ابي ةاهج د رصلاَورتصحلا يف يبا بيرل

 ع ع مي
 بيرَقلا يف هلا دو اوُسيِقأَو مهامها نم هب ىلاعَتو كاهل يجن

 .٠ مثل ُةَموَ هللا يف ْمُكَدْحاَي آلَ ءديعبلاو

 2 2 مه . 00 2 5 -

 يدعاسلا دغس نب لهس كلام ىسأ ثيدح
 هما 4 م < م م م ١-3 هه

 را م
 نع دعس نبي ٍلهَس نع ؛ «مزاح يبأ نع اكس اندَح

 7717177 58156 :رظنا] . هَذه نم هذه ةَعاسلاَو انآ تْنعُب 3

3711 

 :لاَق .هنأ 88 يبل

]| 

 عام
 :لاَق ٠ راعس نب لهس نع ؛ « مِزاَح يبأ ْنَع ءنايفس اَنئدَح- فرض خلا

 رمش
 :عجارإ هيف مو ايندلا نمر نجلا يف طوس ٌعِضْومَل : الق هللا لوُسَر لاَ

 [ 1هكاح

 دمما#

 نلوم لاق.
 ُدَكاَمّنِإ ءهَّللا ل وُسَراَي : اق زل تخت قل يف لوفي دعس

 ىَّنَح هبجْيَملك اًهيْجْوَي :لُجَرَلاَقك ؟َكيَراهفَرك كلك اَهسشتتبَمَو

 :لاَق «٠ ْبُلطاَف ْبَمْذا: :لاَق آل : :لاَق ؟ءيش َكَدْلع : :هل لاق ةنلَثلا تما

 تدَجَواَم : َلاَق «ديدَح نم امْناَحْوَلَو 'بلطاك بمالك َلاَك ءذجأ مل

 اَذَك ةروس مَن : :لق يش نام له لاق ءديدَح نم اَمَئاَخ
 أدم 0 0 هد و م

 79750 :رظنا] .٠ ].نآرُشلا نم َكَمَماَم ىَلَع :لاَق ءاَذَك ٌةَروْسَو

 ةنفنس



 146 ح
 رو امو

 ٍءيش يأب ؛ ٍليَسَْع وراح يب اان

 ءهسْرُث يف ءاَملابُء يجي يلع ناك : لاق ؟ هّللا لوُسَر حرج يووُد

 هب (يدخقاقرخأق اصح خآو ءههجَو نع مدلك ةتطاقو

 [ 30711/ :رظقنا] . ةحرج

 :َلاَق دعس نب لهَس ْنَع ؛ ٍمِزاَح يبأ ْنَح نايف اَنئدَح

 [ 9084 :رظنا] . ل يبل َرثم يَ «ةَّباَلا لآ نم ناك

 نع هدفَس نب له حمس مزاح يبأ نع ءدايس اند ا
 اَمَنِإ هللا َناَسْبُسس ليل هن هنآلص يف هيَ هَلنَْم لاك . اقف يملا

 رام الم امال( سال :رظتا] . لاجرلل ا حيبستلاَو ء ءاسنلل | حيت

 [رطلمل ملا لل

 َعلَطا ءدْعَس ِنْب ِلهَسَنَع «يرهزلا نع نايس اًنكدَح- "144

 ول: لاق سر هبه لحي ىرادمهَمَسو ف يلا ةَرطُح يف رج نم لج

 :رظنا] . رّصْبلا لجأ م ناذفتسالا لع امن « كي هباتنعطَل رت كملعأ

 علا

 َدهش ءدْغَسَنْبَلْهَس ْعمَس رطل نع :نايفس اًنكدَح- فرقا

 8 هلال وُسَر ده ىَلَ اناا «ِتعآلسْلا يف (ل١ / 9) قب يبل

 ءاَهْلَعدْبَلُك دق هكا نإ «هللا لوس اي لاف :ٌةرْشَع نسخ ُنْبااَنآَو

 ماما لطجا ىطالامل 7سم :رظنا] . هَرْكَي ناك يذل هب تءاَجَن :لاَق
 سا ممم

 اةنفكذ دنفنخا

 هللالوُسرلاَ : لاك دس نب لسع مزاح يبأ نع ناّيفسَو

 [3ا 0 ماس 41/ 70715 :رظنا] - طفلا ارجع ام ريح ساّتلا َلاَرَي ال :

 نآرمع ْنَع ؛ يميل ناَمْثع نب هي انندَح ؛ميكواَنندَح 1

 لوُسَر دْهَع ىلع نآلجَرفلتخا : لاق .٠ دّعَس نبا لهَس ْنَع ؛ « سّْنآ يبأ نب

 دِجْسَمَوُه : :اًمُهُدَحَأ لاق « ىَوقلا ىَلَع سس يدا دجْسملا يف © هلا

 وه: :لاَق ؟مآلاَسَك © "يبل اتاك ءءائُدجْسسَرم :رخآلا اكو «لوسرلا

 [ 3830071 :رظنا] . اذه يدجّسَم

 وبأ يئدَح ,قاَحْسإ نبا نع ؛ «يبأانثَدَح «بوُشعَي انيدح 07

 دْعَس نب له نع ؛ «يم وخلا ايس نب دوسألا ىو ُروألا ٍمزاَح
 .ثيِدَحْلا رَكْذك .. . ةَعّرام يف ءوِرْمَع يتب نم يدعاسلا

 ْنَع ؛ٍمِزاَح يبأْنَع «”يدوُمْسملا ان ديزي امدح 7197“

 وسر مهيلإ قلطلاك «يّش راصنألا نم سائَنْييَك َلاَق : دْعّس نب له

 هللا يضر ركب يبأ ىلإ لآدلب ءاَجَف ةالّصلا ترضَحَف « «مُهتَي حلصيل 5 هلل

 ف هللا لوُسَر سيو ةالَعلا تَرضَحْدَق «ركياَبأ اي: :لاَقَف ؛هنع ىلاعت
 ركبوبأ َمدَق هتك :(لَحَنَق)َتْيشاَم : لاك ؟يلصْتو مدقق مقود انها

 سانل ١ حّدصَق ا هللا وسر اَجَ «ةالّتملا َمتفعَساَف ؛ هنع ىلاعت هللا يضر

 «كَناَكَم يأ 8 هّللاٌلوُسَر هيل اَمْوأَ ؛ ىَحَنَتي ركب وبأ بَهَذَك ءركب يبأب

32001 

 مه مس
 اكو" ص

 اَبآاَي :َلاق ةآلّصلا ىَضَن امل ٠ لمه طوب قوي ١

 لوس ماَمأ مدي نأ فاسق يبأ نبال َناَك ام : :َلاَق ؟تبنَتْنأ َكحَتم ام ركب
 ىلع 6 ع6

 حفص َلاَق ريا َمَتل : :اوُق ؟مُهفَص ملم َلاَق هللا

 [ 314 :عجارإ . لاجل َحيَتلاَو الل

 آلإ هملعأ آل ِمِزاَح وب ينُئدَح «ضاّيع نب سنآ انئدَح- 215

 بوثذلا تاَرقحمو مكان ف هللا لوُسَر لاَ لائِدَْس ِنْب هس نَع

 ءدوُسي ا ءاَجق «داو نب يف وُ وك «[بوُثذلا تارّقحُم لم امن
5 

 ءتم وفر ذل 0000
 خوي ىتم بولا تارك انو متري اوجَضْلا ىَتَح «دوحبااث ءاَجَو

 .هكلهنهبحاَص اه

 0 1 سو ال وراح يأ لو" 6

 [ ا :عجلر]. لاي يل لا 7

 . ناّهر يسرق لكم ةعاسلا لََمَو يلم : لاك مث "195

 ةعيلط موقع لجو لَم سلا للَمَو يلم : لاق مث-”11/

 انآ :ة هل لوُسَرلوُشَيمُكمشيأ مي هبوقي حالا قبس أذ يش املك
 .كلذ

 رش ترك جر لوي دس نب لهتس احط لاق ٠ ٍمزاَح

 نفكر : ءاَمْنلاَقيَف ءناّيصلا ةَقيهك مهباَثر ىلع مهررأ يدقاع
 سا ل

 [ 16541 :عجارإ. سوك لاجل يوتسَي مح كسور

 نع ٠ ٍمِزاَح يبأ نع ممم انآ «قازرلا دِبَع انثَدَح 8
 هعادفق و

 .ًاَْلعَو محو رخكب وبول هلع «لحأ جئرا دعس نْب لهَس

 .ناَديِهَشَو قيدصو يب الإ كِيَع ام دحأ تبْئا : : 28 ينل لاقك

 - ةّبقع نبا ينعي - شايع انكدَح ءِنَمْحّرلا دّيَعوُبأ اند

 .(ح) نوُميَم ني ىَحَي يكدَح : لاق

 ةبفع نبا يني - شايع ينئدح : َلاَق ٠ بابحلا نب دير نيسحلا وأو

 دْعَس نب لْهَس اَكيلَعفَقو : لاق ىَنعمْلا نوُمْيَم نب ىَبحي يكدَح : لاق -

 ٌرظَي دِجْسَمْلا يف َسْلَجْنَم : :لوُشَي هللا لوُسر تمس هس لاق
 . ةآلّصلا يف وهف ةالّصلا 0

 - ِنَمْحّرلادْبع انْثَدَح ءرْضنلا وب (90717 /0)ادَح-١

 ناك :َلاَق . دس نب لهَس ْنَع «ٍمِزاَح يبأ ْنَع ءراّيد نب للا دبع نبا يدي

 ًبجقق ءاَنَسَح انسخ ءَالَب ىلباك «هيِاَعَم ضْحَب يف لْجَر 8 هللا لوُسر

 يف : نثق را لازم“ هّنِإ امأ : 9 لوس لق , هب من وملشلا

 لّخجرلا رجا :لا مَلعأ هلوُسَرَو هللا « هللا لوُسَر مَمهَللا ليس

 ينأف هلع كنا مك هيك ني هفبس باد معو حا ءارجْا هب تدنشا امل

 يم ةرذك تقاتل تلف ينك جا :هل ليقف هللا لوس
 سم رجا سف عسا را مو

 ةّنجْلا له ٍلَمَعب لَمْعبل لجَرلاَنِإ 38 ينل لاق . هفاعضأ َنييفيسلاو

 وعم



 راصتالا دنشم ١١14 ص
 مسام رع سم سمر كال مو ع

 نيرا للمعلن ءراَثلا لْهأ نمَهَّنإو ءساّنل ودبي (ميف)

 [ #3003 :رظنا] . ةّنجلا لهأنمَهإو الل 4

 نبا ينعي - نَمْحرلا دبع انَدَح : لاق .٠ دّمصلا دبع انئدَح- نرخ

 لَه ٌهكّليقهلأ دنس نب لهَسْنَع ٠ ,ٍمِزاَح وي انيدَح .- رايد نب هللا دبع

 ىاَراَم :َلاَكك- ىراوحلا ينعي - هنيعب هتوم لبكي قتلا هللا لوسَر ىأَر
 فوم نه عك همهم رواق
 ْمُكَلَناَك لَه: هل ليف «٠ «لجو رع هللا يقل ىّتح هنيعب يقتل ف هللا لوُسَر

 فيك :هل لبق ١ لخاتم التناك اَم َلاَك ؟ف هللا لوس ده ىَلَع لخاتم
 مرو عا يمزق قون من هاما
 0 0 و

 ىاممم
 عل لاق . ا

 لمُكهَللا :8 هللا وُسَر لاَ ٠ اَنفاَْكأ ىَلَع باتل ْنَْنو نوفي
 .راّصنآلاَو نيام معاك «ةرخألا شيع آلإ شيع

 نع «مْزاَح وبأ اًنئدَح ءدْيُز نب دامح اندَح ؛ناَفَع اًنُئلَح-78 39

 اف يبل علق ءفوع نْب وِرْمَع ينّبَنْنَيلاَق اك : لاق دعس نب له
 ْمكَوةالّصلا تَرَضَح نإ« لآلب اي : اكو « متي حلصبب رهظلا َدَْب ب ْمُهاَن

 لآلب ما ءُرْصَعْلا تَرَضَح املك : لاق ءٍسانابل صبر كب همك تآ

 وأ َلَخَد اَمَدْمَب كل ِهّللا ُلوُسَر ءاَجَو «مهب مد رخام ٌقآلّصلا
 ٍِ ىَنَحَّساَنلا"شي 8 هلا لوس ءاَجَو ءاَوَحمَص هور امل «ةآلّصلا يف ركب

 اتفتليملةآلّصلا يف َلَخَد اًدِإر كيوب ناكو : َلاَق ءرخكب يبأ فلَخ ما

 هْيلإ اموات ؛ قل ف يلا ىأرق تلا هلع كسي ال حيِفصتلا ىلر مل

 م «كلل ىلع هلا دحيه رخو مان هنا نأ ديب لل

 ىف املك «ساّنلاب ىَلصَق هلل لوُسَر مد : لاق ءىَرَقِهَقْلا ىَشَم
 رى اهم ىياق ع
 الذات َدَمَساَم ركاب لان . نال هلو

 2 هس هله ع 00000 5
 3 : لاق ؟تيضم نوكَت

 لاَجرلا عب ها 17ش يفك سال لاَقَق 8 ِهّللا
 عاشو مم
 [ ؟"14ا/ :عجارإ . ٌءاَّسْملا ففصيلو

 هاو م هو عع

 داب ع نحل هس با نش

 نب وِرْمَع ينّبَنْيَيلاَنق ناك : َلاَك ايش يكد اًممركلأ ملف هب يش كلج
 مدد ماراءع

 :لآلبل لاو ؛ مهي حصل مُهاَنَ ءرهطل دعب يبل كل َعَلَق «فرع

 اًَمكك : لاق «ِسانلبل صل ركاب رمق تآملو «ةآلّصلا تَرضَح نإ

 لوُسَرَءاَجَمَدقتامّلف «َمقتق ريما «ماقأ مه «نذآٌةآلثصلا ترضَح
 «ٌساّنلا مقص َءاَج ملف 8 هلل

 مهاراملق :لاَق« تفي مل ةآلّصلا يف َلَخَد اًدإركبوُبأ اكو َلاَق
 ءةضئنا نأ هدي هبل امو لاق« قف هللا لوس اذ: :تقتلا َنوُكي آل سم يما عع هدد

 يوم س# 2 همام ها

 ىَضَق امل« ا هللا ٌلوُسَرمَدْقَتو : َلاَك «ىَرَقَملا ركبوا مَجَرَف :َلاَق

 اي :ل ُتاَمْوَأْدِإَكَمنماَم ءركبابأ و المل الّصلا (80807 /6) هللا لوس

 ٌمْوَيذأ ةَفاَحُق يبآ نبال ناكاَم :َلاَق :َلاَقَك :َلاَق «كلئآلّص يف ّيِضَْتْنأ كبل

 الل 07

 «لاَجّرلا حّبَسيلَق ءيَش ةآلّصلا يف َمُكياَادِإ : ناقه طا

 [1141/ :عجارإ . ٌماَسْنلا ق

 نَع ءدْيَر نب داَمَح اندَح : كلا دلع نيت سس 707:4

 فكل اَبَب هيج نإ :لاَق ؛ قف يبا نَع هدَْس نب لهس نع ٠ ٍمزاَح يبأ

 ادِإَ «ناّرلا ىلإ اوُسْلَم ؟نوُمئاّصلا َنْيآ :ةَمايقلا ٌموَيلاَي لاق ءُناّيَرلا

 [ 3080٠ إل :رظنا] . باَبْلا كلذ قلغأ مهر هرخآ لَخَد

 3 يع هر
 دبع اَندَح ءلّضفمْلاْنْي وشب اًنئَدَح ُكاّتَع نكح فضلت

 لوسسر لاك :َلاَق . دس نب هس رح «ٍمزاَح يأ نع «قاَحْسإُن نحل
 هم

 اذِإَ ؟توُمئاصلا ني ةّمايقْلا موي لاقي نايرلا ىَعْي اياب هّنجل نإ : :48 هَل
 مرام رعو

 . مُر هلم خذي ملف قلغأ هوُلَحَ

 ِنَمْحرلا دْبَع ثيدّحل ين َريغ هب يِئدَحَ تل مزاح اهأت يقل : َلاَق

 [515؟:5 :عجار] . ظَفَحَأ
 ا هيرب مرا

 , نخاولا دبع نب بوي ادَح روم نب دس اح افرفرلا

 ع سه هلم هع 020 0
 لق نيو« لغنلاو كداب اك: جلا لق مه

 «ِنَّمْحّرلا دبع ْنْببوُقَْي انِدَح « ديعس بة انئدَح- فرغم

 :يِمخ ويلا 8# هلا لون ؛دّمَس بلوس يتربخأٍمزاَح يبأ نع

 ٌلوُسَرَو هللا بحت هيدي ىلع هللا ٌحَتَْيالُجَر اد ةرلا هذه نيطغعأل

 موو موو و و
 املك :٠ اًهاَطْمي مهيأ مهتليل نوُكوُدي سلا تاب :لاَق ,هلوسرو هللا هبحي

 نأ :َاَقَ ءاَماطْمي نأ وجر مهلك ؛ 9 للون ىلع هت حمأ
 ماوس : :لَق هْيَع يكتشتي هللا لوُسَر ايوه َلاَقَك ؟ بلاط يبأ نب يلع هم م

 كي مل نأك تح :اريقَذلاَعَدَو يع يف ا هللا ٌلوُسَر قصب «هب ين

 اوى لأ هّللاَلوُسَراَي : يلع لاق «ةيلرلاهاطغأق «ٌعَجَوهب
 هما اررعم

 ىلإ مهعذام «مهتحاسب كنت ىّنح ؛ «كلّسر ىَلَعْذَفْلا : :َلاَقَك انكم

 هللا يدينا هلق «هيفهللاّقَح نم ْمهِلَعَْبحَياَمْمُهْربخآَو «مالسألا

 ممل
 . مَّن رمح كلل وكي نأ نم كلر يح ادحاو الجر كلب

 ءِنَمْحَرلا دبع ْنْب بوعي انْكدَح «ديعس نب يق انئدَح- نضفلي

 َآ :لوُتي ف يلا تْعمَس : :لوُتَيالهَس تحمس : :لاَق . ٍمِزاَح يبأ ْنَع

 «انآهَدَْبامظَيمل بِ ْنَمَو "بوش دووم « ضو ىلع مهر 7

 وبأ لاق - «مُهَنييَو ينيب ب لاَحي مش « يومي مهر ماو" يلع ادري
 :َلاَقَك «َثتِيدَصْلا اَذَمَممَدَحُأ انآو ٍشاِّيَع يبأ هرب راما عمَس :ٍمزاَح
 يبأ ىَلَع ُدَهَشأ انآو : َلاَق معن : :تلق :لاَك؟لوُقيا هس تغمس اَدَكَه

 اًميرْدَتآلَك نإ لاَقبك ينم مُهّنإ : لوُقَيَف - - ديزي كعمَسلايِرَْا ديعتس
 كس

 [ 72951 :رظنا] . يدب لدم اًقحس اَنَحسم : لوما ٠ كْنَياوُلمَع

 مار هو

 اَيآتعمَس :َلاَق « يلع نب رمع انثدَح ءَناّمَع انكدَح ١

 هيك َنْيْياَم يل لوَتْنم : لاق 8 يللا نَع ءدْعّس نب لس َنَع « «ٍمِزاح

 .ةتجلاب هلت لطوَت ٠ هيج نيياَمَ



 انففلل راصنألا دنسم

 ياخ يب كلام اًنكدَح « ىسيع نب قاَحسإ انئدَح- فضلت

 هلم برش « باَرشب ينأ ا هلا لورد ؛يراّصُنألا دعس نْب لهَس َنَع

 ّيطغأ نأ يلدا نوال لق غل دي الغ هئيمُي نَعَو

 وندم 3 دَحآ كنم يبيصُتب رثوأ آل ؛ هللاو آل : َلاَقَق ؟ ءالؤم
 هّللا ل وُسَرُّلق : َلاَق

 [ 798 :رظنا] . هذي يف اف

 هلع هلع ليش
 :َلاَق ءٍمِزاَح يبان انكدَح ءناَمْقنلا نب جيس انئدَح- ا

 ف هللا لوُسَر تن ةرماَدأ «ٌيدعاّسلا دْعَس نب لهسْنَع يبأ ينربَخَ

 :اوُلاَق ؟ةَدْْلااَم َنوُرَدَتَلَهَو : ”هَم لاقل ١ ,اًهاَتيشاَح اهيف ةَجوُسْم ةدرَبب

 يدب هذَهْتْجَسَن ءهّللاَلوُسْراَي : تَلاَقَق - ع لاق ؛ ةلمشلا يم محن

 اجا "يلمح اًهكوسكالا ( 04 /ه)ًهبْت نجت

 ام :َلاَقَق -ُهاَمَسُجَر - نآلك نبل اسال انوع اء َجّرَخَف

 ءاهاَوُط َّلَخَد اَمَلَك معن : ؛لاَق هللا لوس اياها دبا هذه َنسْحأ

 قف هللا وسر اهَيسُك تنسخ ام هللاَو مولا هَل لاَقق هاب لَسْرَأَو
 كرم

 ام ين هّللاَو : َلاَقَف «٠ لاس كري هنأ تمل دقو اهي هلام اهيل احس

 :لهَّس لاق توُمأ موي ينتك ٌنوُكتلاَهيإهتلاَس نكلو اساله
 مالو ل يل مم
 . تام موي ِهْنَمَك تناَكَف

 نم انآ هتعمسو)- فوُرْعَم نْب نوره انئدَح- فضفلل

 اَيأَنأ ءِرْخّص وب ينئدَح -بْطَو نبا انآ (فوُرْعَم ِنْب نوراَه

 هللا لوُنسر نم تدهش : وشي دْعَس نب لهس تعمس : لاق ٠ ُهدَح ٍمِزاَح

 الاَماَهيف : هئيدح رخآ يف لَم « ىلا ىّتح جلا هيف فصَو الجم

 ةيآلا هذه أرق من ؛ َرطَح ِرَشَب بلق ىَلَعالَو تعِمَسانُدأ الوتر

 مها اسمو امو اح مُر نوعي عجاّضَملا نع مهب ىئاَجَتو
 ل عساه سلا رع الع سلا تو جس يراها 6 ع سال 8 هه لال هبال ماس سي

 . «نوُلَمَْياوناك ام ءاَرج نيحأ رق نم مهل يفخأ ام سف معَ الق َنوُقفن

 «باَهش نبا ِنَع «كلاَمانآبَأ «نوُمْيَم نْب حوُن انئدَح- فرفخ ان

 للا
 :عجار] .اَهاَعَوَلئاَسَملاةركْهَنآ ال يللا نع «دْعَس نب لهس ينربخأ

145" 

 رهن دق

 نع« ءٍمْزاَح يبأ نع ,نايفس انا « قاررلا دبع انندَح- قفرفقملل

 انجح أَم ريَخبِساَّنلااَرَيآل :8 هللا لور لاق : لاك دعس نب لهس

 [ 7815٠ :عجار]. ٌرطفلا

 ننساك .مماريإ نم 0 يمنر كح اننا

 وقس هام وقسنلا
 ن1 ىلع تامل يصح مانت خا أب 9هلل

 شه هلم م م هم»
 هَدَعتلَسَقَقءاَم هيف سرب ينأو : لاق هجري يذلا 8 هللا لوُسسر

 ماسم

 [778146 :عجار]. مدا

 اًنكَدَح - - دعس نبا ينعي - ميهاربإ انئدَح « لماَك وب انيدَح- 51

 .يدَع نب مصاَع ىلإ وع ءاَج : :لاَق . دعس نب لهَس ْنَع «باّهش نبا

 مَلتق هنآرما عالج دَجَو الجر تيآرأ قف هللا لور لس َلاَقَق :َلاَق
 قمع مما مس

 لور َباَمَ 8 هّللا لور مصاَعَلآَسَ : لاق ؟مّنصَي فيك مأ ء هب لقب

 تت الا تل

 1555 ص

 ءتْعَنصاَم :َلاَق ؟تْعَئِص ام: لاق ميول َلاَق 7-0 ٠
 تا هلع

 روع َلاَمقق ٠ 5 لاس باع هلا لورانس ري يتاكد

 هه مدد
 نكي يآ ميرا لاق ءامهتيي نعلق ؛ اًمهِباَعَدَم : لاَ

 هللا لوس هرمي لب اراك : لاق اَهيلَعْتْبدكدقل #8 هللا لوُسَر

 : هللا وسر َلاَقَك : لاق« ءِنْيَنعآلتمْلا يف هس تراَصَق : :لاق 4

 دق الإ أ الق نيالا مَع نَا جحد مح هب سدا نإ اًهوُرصْنأ
 م ع سس ل لا قع

 6 ال[ هارأ الق ةَرحَوهنأَك َرمحأ هياتءاج انو «قَدَص

 1 [59144 :عجاز]. هوركملا تلا ىلع

 «'يرهزلا نَع «َقاَحْسسإنْب اند «سيرذإ نبا اندَح- فرفقممل

 نالت ينبوُحأرمْيوع نعلم : لاق يدعاسلا دعس نْب لهَس ْنَع

 يه «قآلّطلا يه ٠ اًهَتكَسْنأ نإ اًهتملظ ٠ هّللاَلوُسَراَي لاق . هتآرما

 50144 :عجار] . قالّطلا ( يهَو «قآلّطلا

 هباتماَجَ : :َلاَق اَيذاَك

00 
 نع« ٍمْزاَح يبأ نَع رَمْعَم انْئدَح «قاررلا دبع انئدَح- 0

 َرَكَذَه ل. . يلا تَداَج ةارْماانأ ؛ةتدَحُي تهمس : لاق دعس نب لهَس

 :لاَق ؟اَداَم :َلاَق ممن :َلاَق ؟اًئيَش نآرَقْلا نم ارت لَهَف-: لاك ؛ثيِدَحْلا

 نم كَحَم امهم دقق :لاق ءاذك روسو 9ك روسو ذك ةروُس

 انقل :عجار] . ةعبتت يه: يضُمي هني :لاَق «نآرُقْلا

 ْنَع «يرْهزلا نَع رَمْعَم اَنُندَح «قاررملا دبع اننَدَح- فردفف

 رثس نما يلا ىلع ملألا ( مورد )الُجَر نأ دْعّس نْي لْهَس

 هيأ ىَنَح ين ظني اذَه نأ مكعأ ول : َلاَقك «ىرذم ايبا دي يفو ترجح

 لجأنم ءّآلإناتطشسالا لج لَصَو ءهَنْيَع يف ىَرذمْلاب تلت

 [ 74ه :عجار] ]. ؟رّصبلا

 مم :عجارإ .٠ 0017 ب : لاق كف يبل

 يبأ ع «فرطم بحماس وأ ائدَح اي انئدَح- 01
 ُلَمْنبللجّرلاَدإ : : 8 ِهّللا لوُسَر لاق :َلاَق . دْعَسِنْب ِلهَسْنَع ؛ مزاح

 :ةّنجْلا لآ لَمعبلَمْل لجل نإَو جلا لأ مكن رتل لهآ لمع
2-00 

 [ 58501 :عجارإ ميتاَوحْلابَلاَمَْألا امن ءرتلا لهأ مَّن ْ

 نع كلام انتَ : :آلاَق .رَمَع نب ليعامسإو حور اندَح 5

 نإ: َلاَق . 8 هللا لوُسَرانأ «يدعاّسلا دْعَس نْب لْهَس نع «مْزاَح يبأ

 :رظنا] موتنا ينعي - نُكَْمْلا يقو «ةأرملا [يفإو ؛ ِسرّفْلا يفق دق ناك

 اةنفكلت

 معضم
 َقاَحْسِإ | نبا [ينعي] دمحم اًندَح «دْيبع نب دمحم اَنئدَح- افرففلم

(2). 

 نب ِلْهّس نب سابع ينئدَح «قاَحْسإ نبا نَع « يبأ أ اندَح «بوُقعَيو
 كيل اهلا : يدع ب مصاّعل ف هللا لوُسَر لاف :ل اق ءهيبأ ع ءدْعَس

27 8 



 ص 1١5516

 ماع مس
 ُنِإَو مير هنم ىقتلا يذلا هيلو َرتخأ ذلك ٠ َكَدْنع دلت ىَتَح

 املك : صا لاق هنت الو .داملا ل شلل يهم
 مل لع رعا م
 َلاق)تدَخآَمُن «ريغصلا ٍلَمَحْلا ةورق لَم هسا ادِإَف «يلإ ُهئذَحأ مك

 «ةّرّْتلاٌل فم ُهئاَس ينبفتساو ؛ قبلا لثم رمي ”ْيحأ وه اَذإَف هيمتَِب (: "بوُقعَي

 .8 هلوسَرو هللا َقَدَص :تلُقَك :لاَ

 يني - يملطسألا ينكح «ثراَحْلاُنْب هللا دبع اندَح- فنففحلا

 .دّعَس نب لهَس ْنَع « سن يبأ نبا اَرمع ْنَع «-ٍرماَعَنْبهللا دبع
 هع
 0 . ىَوُقتلا ىلع سسأ يذلا دجْسَصْا نَع ؛ لثس اًذإ 88 هللا لوس ناك

 [ 558351١ :عجارإ .يدجْسَم وم

 3 م ملل كل

 اَمدَح نيم نب ىَبحَي يدَح هللا دنع نقئحإ 30091

 يشل تس رب ورب هع
 اَنكَح «فسوُي نب ماّشه اَندَح «رطبب يلع اك 55

 نلْخْدَي :لاَق . ف يبدأ ؛دمَس نب لْهَس نع «ٍمزاَح يب ْنَع رَمْعَم

 .باج طف لسا ذات ينل نمل
 5 ماما ساضص

5205 00000 

 ْنَع «قرطم نب دمحم اًنندَح َمَحُمنب يح ان اًنكدَح- 011
 ساس ع 8

 [50959 :ظنا]. بالا : َلاَق ؟ سابعا ال يحل م : هَل تلقَك

 . ىّسيع نب قاَحْسِإَو 'يمشاهلا واد نب ناَميلس ان انثدَح_ ا“

 .دْعَسِنْب لْهَس نع ؛ « مزاَح يبأ نع «ِنمْحرل دبع ديس انئَدَح : ل

 هل ثايرلا : كلاي نجلا يف ًَياَبَنيمئاصلل نإ ا هللا لوس َلاَق : َلاَق
 رزقي ريق ارب م
 مهرخآ َلَخَد اذ « مهريغ هنم لخدي

 ا .> :عجار] .ادبآ امظيمَلهنم

8 

 برش َْمو برهم لَمْ قلغأ م

 ْنَع «يرهزلا نَع « سن بكلام انئدَح « حوُ وب انندَح ١

 :عجارإ اَهياَعو لئاسملا هللا“ لوُسَر رك :لاَك ."يدعاسلا دَْس نب لس

46 ] 

 «مزاّح يبأ نع نايك انئدَح « حارا نب ميكو اند 03
 0 اا 1 1 .(ح) دْعَس نب لس ْنَع

 دعس نب ٍلهَس نع ؛ «ٍمِزاَح يبأْنَع نايس انئدَح «نَمْحّرل دْبَعَو

 1 مري رْيَخ هللا لييَس يفةَحْوَروأةَدَغ : :لاق 3 هللا لوس يدعاسلا

 [16544 :عجارإ . اهف امو اًييدلا

 لّهّسْنَع مزاح يبأ ْنَع نايس انئدَح ميكو انئدَح 0386#
 .ح) دعس نبا

 ملاح 7 /هلكَس نب لْهَس كلاَ يبأ“ ثيدح ْ

 َنَع ٍمْزاَخ يبأ نع ايش كل.( / 8 )ِنَّمَح ا

 ءلاَجّرللة ةآلّصلا يف َحيْسّشلا : :.ق هللا لوُسَر لاك : :َلاَ . دعس ني لْهَس

 [؟اجال :عجار] .ء ءاّسلل 1 "قيصُلاَ

 ع -_

 َلاَق :لاَق . دس ني لسع منح أع هاا ةلاققّرْرألا

 +18195٠[ :عجار] طفلا اوَُجَع اَمريخعب الالي : 88 هللا لوسَر

 نب لَهَسْنَع مِاَح وُ انكدَح ٠ لقلي نشب اًنئدَح 1“

 :عسجار] . قف هللا َلوُسَرَعَم ةَمجْلا َدْمَب ىَدَمتو لقت : لاق .دْعَس

0-- 

 هما
 وبأ انآبْنَأ - ةَمَلَس نبا ينعي -داَّمَح اَنكدَح ٌنْهَب اند 07“

 يف فْوَع ِنْي ورْمَع ين ىنآ 8 هللا لون ؛ دعس نب لهَس نع «ٍمزاَح
 عمد ومس

 ء(رصَملاُةالّص اتضح مهي حلصُيل مهي ااك (ماصخ : ْيأ) ءاحل

 َماَقاَف ْمَعَن :رفب وب لاق ؟ساّنلاب يلوم 3: : ركب يبأل لب لَ

 قِرْخَي# هللا وُسَرءاَجَق «ساّنلاب ينصب ر كيوب مدت “ ءالآلب

 سلك «ةآلّصلا يفتْفَتيداَكيآل رخوُيل ناكر «موَقلا مقَصَق «فوُيملا

 وأ رحت «فوُتصلا قرْخَي 8 هللا لوُسَري ومان ركب وبأ تقلا اورثكأ
 0 هريس لعله 070 7

 لوسرمَدّقَتو ؛ ءركب وبأ رحت ؛ كئاَكَم نأ ف هللا لوُسَر هْبإ اَمْوأَو «رْكَب

 ذإكئاَباَم رَبي اي لاك ٠ هنالَص ىَسَق ملف «مسهب ىَلَصَم ءاقق هلل
 هرب سو ايم ل

 8 هللا وسر مويا ةهاَسُق يبأ نبال اك اَم : َلاَق ؟م مت مل كلت امرأ
 ريم كدا ب عمي
 انِإَق ءاوُحّبَس «مُكحْفَصرلأ مكن ذِْمُكَلاَم : ف هللا لوُسَرلاكَمث

 [؟لاما/ :عجار].« ماّسْنلل ] َحيِفصَتلا

 يبأ نع ءكلاَمَْع "يدم نب نَا دبع اند 17010

 ىَلَع ىَنسْبلا اوُعَضَي انآ نوُرمْؤُي رمايلا ناك : لاق ءدْعَس نب لهَس نَع ؛ مزاح

 . ةالّصلا يف ىّرسُلا

 . كلذ يمي الإ ملعأ لَو : مزاح وبأ لاق

 .ا "يبل ىلإ[ : يبي :نمحّرلا دبع وُبأ لاق
 .(ح) كلاَم َنَع ؛ محلا دبع ىلع "ترق 1

 انآ ؛دعَس ِنْب هس ْنَع ءٍمِزاَح يبأ نَع «اكللاَم انآ قاَحْسِإ انْندَحَو
 هي

 الل يشتانموذق لإ 8 هللا لوس اي: :تلقةآَرماهْنَءاَج ف ينل

 ْنُكَيْملَذِ اًهنْجوَ ؛هّللا لوُسَراَي : َلاَقَك ل ِجَر ماَقَق «٠ ًاليوط اًماَيق ْتَماَقَ
 رس اس ساس مص نسا سا ماش
 ؟ناَهَصتيَش نم دنع لَه : 88 هلال وسر لاك «ٌةَجاَح اهب كلل

 تنل كرار اهقيطغأ نإ : اقف ينل لاك ءاذَه يراَرإآلإ يدع ام : لاق
 2206 تا

 مصل ع
 امَناَخْوَو سمكا : َلاَقَف ٠ اًعيشالجأ ام : :لاَقَف ٠ ائيش سستلاَ ؛ كل رار

 نآرلا ممم قف يله لامك ٠ انيس دجّيملق سلف ديد نم

 يِبلاٌهكَلاََك ٠ همسي وسل اذكةَروُسَو ءاذك ةروس «مَن لاك ؟ءيش

 ةنضيلل :عجارإ] . نآرقلا نم كَم اَمِب اَهَكَتجَوَردَك م



 اح راصنألا دنسم

 0 بوه واع كلم: نمي دبع ىلع ترق - ممم

 .(ح)

 َلُهَس نأ «باهش نبا نَع «كللاَم ينَربخأ « ىسيع نْبقاَحْسإ انئدَحو

 .ييراَصنالا يدع نب مصاح ىلإ اج ينالجملا ارمي نأ ؛مربخأ دس نب

 مآ هنوُلعَي هلت ٠ الجير هنارما عم دو الجر تار «مصاَع اي: :لاَقف

 0 0 سرس سا ل
 رست . 1 هللا ل وسر مصاَع اي كلذ ّنَع يل لس ؟لَمْفَيفْبَ

 ٍمَصاَح ىلع تح هيَ لئاَسَملا هلوسة «كللذْنَع ءاقف
 مصاَعْعَجّراسلف ( هلا لوُسَر نم َعمَساَم قاحسإ َلاَق) « «عَمْسَي امم

 اع اي : لاق .رميوع هءاج هلهأ ىلإ اقفال هلل وسلك اذاَس «مصاع قف .”رمجوع ما

 اوسر ُمرَك دَق) ريك يتاثمل : ميول مصاَع ُتلَس يللا هلآ هلا لو

 ىتآ نحر بو لاَ نع لاسأ ىَتح يأ ا هللاو ميو لاَ ؛ اًهْنَع

 (مممل / هاجرت : ل هذا لوتس لاك «ساّنلاطْنسَو ف يلا

 هللا لوُسَر هللا ؟لَمْفَيَف يك ماه ولعب هلئقبأ ٠ الجر هنآرما ََمَدَجَو
 : دعس نب لهس لاق ؛ اهب تأق ْبَهْذاَف َكتَبحاَص يفَو كيف هللا َلَرئأْدَك :

 :ٌرمْيَوعلاَك اَعَرَماّملَق ؛ هّللا لور َدْنع ساّنلاَعَماَنآَو اعل
 ُهلوّتسَر هرمي نأ لبق ءانالك اَهَقَلَطَم : اهّمكَسْمأ نإ هللا لوس اياًهبلَع تدك
 1 [ 44 :عجار] . لق ه هّللا

 نب ٍمزاَح يبأ نَع «كللاَم : ٍنَّمْحَرلا دْبَع ىَلَع ْتآَرَق - ةفشضل

 فْوَع نب ورمع يب ىلإإب هَ ا هللا لور انآ ؛ دس نب لهَس نع «رائيد
 نا نآ ل هلا لوس را َلاَق «ثيِدَحْلا َركذَك .. . مهي حليل

 لوُسَر هب هَ مام ىلع هلام «ءامسلا ىلإ هدير مقرف «كلتاكم

 َمدقَتَو «فّصلا يف ىَوتسا ىّتح ركب َرحأَتْسا مك «تللذ نم هللا

 :عجار] .ةَمَلَس نْب داّمَح ثيدَح ىّنعَم لدم َرَكْذَف .. . ىَلصَم ف هللا وسر

 ااا 1 [ ماجا

 راهرإ ةيو
 نب ليقع ينئدح ؛ دعس نب ثيل انئدَح «جاَجح انئدح

 َةاَجِراصْنالاَنمالْجَرنِإ :َلاَكهَّنأ ٍلهَس نع «باّهش نبا نع دلاَخ

 آلُجَر هنآَرما َعَمَدَجَوالُجَر تيار هللا َلوُسراَي : َلاَقك 8 هللا لور

 ءِنْعَلا نم نآرُشلا يف ركام هنأتش يف جَعَلَ : : لاق ؟هلمتب

 اًهكراكمث داش انآو ءانعآلت : ِلاَق . ”كلئآرما يفو كيف يضُقْدَق لاَقَق

 [ 7144 :عجار] . قف هللا لوُسَر دنع

 مس مرا سا رواةرع م

 - َرَمُع نبا ينعي هللا دبع اننِدَح « دلاخ ْنْبداَمَح انئدَح- فضتخ
 راق م

 دي ناك 8# هللا لوُسَردَأ ؛هيبأ ع ٠ يدعاسلا لهَس نب ساّبْلا نع

 ,- ِنلَدعْقآ يي - يش يل ناك ولو “سَْنلاٌرثكذَم لاَ «عذج ىلإ

 يرد امك : َلاَق هبا َنمربنملا دادي َعطَقَق يبآ بم : نابع َلاَق

 .اًهلمْحَتسا وأ :يبأاهلمَع

 نب نَمْحَرلادبَع اَنكدَح «ميهاَرْيإ نسب يعير اكد 173743

0 

 ورم ىلع وطبق راش هلل لوز :لاَك .دْعَس

 « نقب تمايز دال يدل اينما هيَ

 :لاَق ٠ .'يدَعِنْب صاع ةيدعاتلا دس نب لسن 'يِرْهْزلا نَع
 27 مدام ةدنارعك م
 َدَجَو الجر َتْيآَرَأ ءمصاَع اي : َلاَقَق ٠ نجع ينب نم لج هرمي هءاَج

 سا ع سلع
 َلوُسَرْمصاَع اي يل لس ؟ْعنصُي فيكم نوعي هلئقيأ ٠ الجير هنأرما مم

 8 هّللالوُسَر َءرَكَف «َكلذْنَع , لا لوُيمصاَع لانك هل
 .. كل هللا لوُسر نم ٌعمَساَم مصاَح ىَلعَربك ىَتح ءاَهَحو لئانَصْلا

 :َلاَق . ف يبل رمان لب اقلط : :َلاَُهّنأ الإ كلاَم ثيدَح ىَّتَمركذ

 يمال يةتساتأإ هقارف ّناَكَف

 يكد عار

 رسم ع ةهماق م

 ينةَردَغ وُ 8 هللا لور تمس ١ لَك. دعس نب لهَس نع

 اَمَو ايلا َنمرْيَخ هللا ليس يف ُةَحْوَرَو ءاهيف امو ايندلا نم ريح هللا ليبس

 [( 16344 :عجارإ. ايف امو يلا نمر هج يف طوس عضؤمو ءاهيف

 «ٍمِزاَح يبأ ْنَع «فّرطُم نب دَمَحُم انئدَح «نيسح انئدَح 7
 هللا ليبَس يف ةَحوَر : لوُقي ف هّللا َلوُسَر ٌعمَس هنأ ءدْعس نْب لْهَس َنَع

 [16144 :عجار] . هاَنعُم َرَكَْذَف ...

 ءٍمِزاَح يبأ َنَع «اكللاَم اًنثَدَح رع نب ليعامسإ اَنْ ف

 اوُنجَع اًمِرْيَخَب سال لاَرَيآل : لاك يبدأ دْمَس ِنْب لْهَسْنَع

 علطول :عجار] .رطفْلا

 ومص رباةوع رفق مسرع رب مرعي هسا 1-0 1

 نبا ينعي - ليلا انئدَح دمحم نْبنيَسْح اَنئدَح- 521

 .هّنأْنَع - - ىَيَحَي يبأ نبا ينعي دعي (1178 / الدَسَحُم انئدَح «- َناَمِيلَس

 يدي 8 هللا لور تيس : لوي ي دعاس دس نب لهس تدم : ْتَلاَق

 . ةعاّضب نم

 74-١ َناَمْيَلَس نبا يعي ٍ- لبَضمْلا (3دَح) زيسح انثدَح -«

 نع «يدعاسلا دْعَس ِنْب لْهَس نب سابعا نَع « ىَيحَي يبأ نب دمحم نندَح

 اا لمه - »- 2 هد

 َفَداّصق هب رفح َنيزركلا ذَا « قدنَْلاَب فيّ َماتنُ لاق .٠ هيبأ

 نمت كحض : :لاق ؟هّللا لوُسَر اَيَكُكحْضُي اَم :ليق «كحَضُف ءارَجَح

 ْ ف ا ىو لق

 « مزاح يبأ ْنَع « فّرطُم نب َمَحُم انُندَح «نيسح اَنئدَح- 0

 ةعاسلاو تلعب : :لوُشَي هللا لوُسَرتْعمَس : َلاَك . دعس نب لهَس ْنَع

 [ 78145 :عجار] ىطسوْلاَو ةياّسلا يمص راَشَأو اَذَكَه

 ينعي «زيزتلا دبع اَنتدَح ءىّنتمْلا نْب

 بحال دس رمال مزاح يأ :ةملسسي

 و يا هيك

 سا عال
 فوغ نب ورم ينْينإ َلاَقُك تآ ف هللا َلوُسَر ىتآ : لاق . قف هللا لور

 هراملع 6 عانس هلا علق ةماسمم م
 مهني حلصُل 8 هللا ل وُسَر ٍمهلِإَرَخُ «ةراجحلاب اوريو اوفا د

 ميِقأف ىلصُتأ : :لاَقك فج قيلصلا ركب يبأ ىلإ[لآلب اج ؛ةآلصلا تناَحَ



 راصنألا دنسم
 سا ساس 6# م يمس | مل

 لَخَداملَف « ءركبوبأ َمدَقتو «ةالّصلالآلب ماه : لاق معن : لاق ؟ةآلّصلا
 5 ربا رس سا

 «بكت تي نم 8 هللا لوُسَرءاَج «“ ءهءاَرو ساّنلا فَّصَو ةآلّصلا يف

 سانا َلَعَجَو «فكو مث «لوألا فصلا علب ىَتَح «فوُملا لَخَكلَعَجَ جف

 يف تفي ال ركبوبأ َناَكَو « هللا لوُسَرب ركب اَبآ اوني َنوُقُفَصُي

 روم اشو 200 ومع
 ءساّنلا مهل اق هللا لوريم َتَنَلا ُهْيلَع اوُرككأ مل ,ةآلّصلا

 ٌرَخآَتْسا مك «وُعاياك هيي ءاسبلا نأ هللا لوُسَر هيا
 ٌعرَكاَمَل «ساَّنلاب ىَلَصم هللا لور مَ فصلا َءاَج ىَتَح ىَرَقَهَْلا ريو ص س6 يمس 8 يك نساسأ كسلا سيعرف

 همم طم مع
 فيلم فين ملم :2 هللا لوُسَر َلاَق . هنآلّص نم

 حلا بسلك هنالّص يفيض ْمُكدَحآ باد ؟وُقَست م جف

 سعال ىف هش
 ا سس :ركي يبآل لاق م « ءاسنلل قيفصتلاو « لجل

 سل

 ان ىلع هلا ا يلدز: لاق ؟دلإ ترا ةيح تا

5-9 

 لص اس سمت

 دَّمَحُم نع ةَعيهل نبا اَنَدَح «قاَحْسإ نب بحي انثدَح 7

 ف هلا َلوُرْنَأ يراّصْألا دَْس نب لس ْنَع «كلاَم نْب هللا دبع نب

 . هيد ض ايي ىَري ىَتح «هراّسُي َنَعَو «هنيمُي نع هتآلص يف مليك

 «ةداوَس َنْبرْكَيانئدَح «ةعيهل نب انكدَح رَسَح اًنئدَح- 0

 :لاَق . 8 هللا لوْ دنس نب لهن «يفالصلا ٍحْيرش نب ءاقو نع

 يتأي نأ لبق هوُمّلَعَت ضي نألاَو رمْحألاَو دوسألا دمعتي هللا باك مكيف
 م رك يلا اس را عل ااا يال م <يععد 0 8

 ءمهسلاموقيامك هنوموقيو «مُهيقارت زواجي الو سان ُهُمَلَعتيناَمُز

 رع 6 حس سس رس تس رك ع سلس
 . هتولجأتي الو هرجأ َنوُلِجَعَتي

 نع ءٍمِزاَح يبأ ْنَع «كلاَماَنثَدَح ءرذنملاوبأ "انكر - 45

 سَرُفلاَو ةأرملا يفك ٠ ,مؤشلا ناكْنإ : لك 8 للا وسن دس نبل

 وأ : كلام ىَلَع َِرُق : لاق. ا

 هنيمينعَو «ةنم ب رشف باربي قفل انآ دعس نب لسع مزاح

 آل وم هَيطْعَأ نأ يفددأنآ : ملل لاَقك ,غابشألا هلامش ْنَعَوملُغ

 ا :عجار] ادَحَأ كم يبيصتي رثوأل تنك املا َلوسَراَيهللاَو :لاَقَف

 فاَّطَمْلا اَنْثَدَح :الاَق .رْضْنلا وبأو دلاَخ نب ماصع اَنئدَح- فرفيسملا

 ف هللا َلوُسَرتْمِمَسلاَك دعس نْب لهَس ْنَع « «ٍمِزاَح يبأ ْنَع «دلاَخ ْنْب

 هّللا ليبَس يندر: : 88 هللا لوس لاق (مس9 /©) ؛رْضّتلا ولأ لاَق)

 ايف امو ايلا َنمرْيَخ هللا ليس يَُحْوَرَو اف اويلي

 اَموايدلا َنمّرْيَخ (ةّنجلا نم هضاب لاق) نجلا يف طْوس ٌعضْوَمَو

 [19144 :عجار] . اهيف

 نَّمَحَّرلا دبع اَننَدَح «ريمزلا نب هللا دبع نحس اند 101 01/ ودلع

 هيأ ْنَع؛ لس نب سابو هيأّنَع ءديسأ يبأ نبا ةَرَمَح ْنَع ؛ «ليسَملا نب

 ىلإ انقلطْلا ىّتح عم نجَرَخَف ٠ 61)ُباَحْصَأَو 8 هلل وراني : :ةلاق ريب ص اس ةاعأ
 ل صم رهام له 00

 َلاَقَف « امه اَنسْلَج نيطئاَح ىلإ انهت اذِإ ىَتَح «ةطارشلا : هَل لاقي طئاح

 ةيارفل /هلغَسا نب نولي كلام يبأ“ ثيدح
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 نضفتس كه

 يش رت هلال سارش ين داما هبة ر

 اَهَّسْفَت ةَكلَمْلا بَهَتْلَهَو : لاق ءكّسقت يل يبه: َلاَق . 8 هللا

 ك0 هدتطأ يلق يل «ةقوسلل

 ماضل لل 6

 علكالمم ةعجارإ اًهلمأب هنأت يقوله ملون َلاَقَق

 م اق م

 ا بسسس 5

 ءٍمزاَح يبأ نع «ًكللاَم يني ىسيع نب قاَحْسإادَح- ففتح

 اوُلَجَع اًمِرْيَضب سانا اريل :َلاق ا يل «دَْس نب لْهَسْنَع

 [ا :عجار] . رطل

 يبأ نبيا دْبَع اَتدَح « ىّسيع ْنْب قاَحْسإ اند ١17

 ؟وه دوُع يأ نم يملا علك دهس نب لهَس نع ءهيب نع «ٍمِزاَح

 مويا هلمَع نمار ءَوُه دوع يأ نم فرغآل ين هللاَوَمأ : :لاَك

 يتلا َلَسْرأ ؛ يلع سلجم وأ ل يلا عبط موي يأ«( « ملص

 يل َلَمْمَيْدَراَجّنلا كمال يِرُم : :اهلَلاَققراَجَتْمالُع اهل أرنا ىلإ لف

 َعَطق هَل ىلإ“ َّبَهَدَك فرم «َساّنلاْتَْلَك اذِإ اَهَلَع لجأ ناوغأ

 يف ٌمضْوُف ف 'يِنلا ىلإ هب تكسر « تاَجَرَ ثآلكرببمْلا لمع ءءاقرط
 وس هلا دق ب سا

 مث ءهْيلَع َوُهَربَكَ عيطاو موي لو هلع سلف نور يذلا ذه هعضؤم

 مق عَ ىّنح داَع مث همم دَجَسَو دَجَسَك «ىَرقهقْلا لكم عكر

 . ينال اوُملعَتلَو يب اوُمَأَتل اذهل امن مانا هيأ اي : لاك .فَّرَصْنا

 هم ناك دق : لاق ؟ساّنلاُلوُقَياَم عذجلا نأ مناك لَه : لمس َليقُ

 [ لامك :عجار] ناك يذلا

 ّلل دبع َّنْب نَمْحرلا دبع اندَح مسالا نب مشا انكدَح- نضل

 هللا َلوُسَر نأ يدعاّسلا دْعَس نب لهَس ْنَع ؛ «ٍمزاَح يبأ ْنَع «راتيد نبا

 حلاو اهي امو ايلا مريخ هللا ليس يف ٍموَيطاَبر: لاك 1

 حِضْومو ايلا الا َمدْيَح ودا وأ هلال يس يفلح

 [ 15544 :عجار]. يلع امو ايلا نمي هنَجلا يف مُكدَحأ طوس

 نبا ينعي - نَمْحرلا دبع انندَح ءٍمساَقلا نب مشاَم انكدَح- اك

 لوُسَر لاق :َلاَق . دعس نب لهَس ْنَع ءٍمزاَح يبأ ْنَع :- رايد نب هلل دْبَع

 مك برش نمو برشة ١ هولا ىلع مَ: : 8 هللا

 هاو مدل
 25202 لقب دخأينايح يبل يمس ٠ لاق - مهتيبو

 : لايق ٠ ينمو « يأ مهن لوقو - : لوي هيف ديزي ردخلا ديعس يآ
 م م رمعال#ا

 ْنَمل اح اَهَحْسلوقاَت َكَدْخَي اوُلَدَي ام وأ « دمي اوثدحأ ام يت ال كلِ

 [ 7855٠١ :عجار]. يديد

 نع «يرطصبن املا َديزَينب ناَرمع اًنئدَح سنوي انئدَح- فضضهك

 اذه يربْنمَنِإ : ف هللا لوُسَر لاق : لاق ٠ .ردعس نب له نَع مزاح يب ل

 [ 50554 :عجار] .ةّنَجْلا عر نم ةَعَرَ م ىَلَع



 ةيدرارب مر ةير
 / َنْئدانعْنَعا ماس اَنُمَح ؛دّمَحُم نب نيَسح اَنثدَح- فضه

 هاج ملأ ماجر هدْنَس بله يبد مزاح يبأ نَع « قاحسإ

 0 ا
 ةآرّمْلا ىلإ 88 “يلا لست اًهاَمس ةأرماي ىََر د هن هن : لاَ كيبل ىلإ

 كرولا ل 61 40 لَك مَع اهلآَسف اَهاَعَدَف

 يف َلاَق .٠ ؟ ا هللا لوس دنس نب لسع رح يع
01 

 .ءامسلا يف بكا وماما ف را نوار

 ديعّس اَبأ تعمس :َلاَقَف . ضايع يبأ َنبناَمْتلا كلذ تْئَدَحَ : َلاَق

 وأ : [ يقرا ىثألا يف ّي ردلا ٍََى وكلا ٌنْوَعاَرَت امك :ُل اوُقياير ردُخلا

 .يِبْرَعْلا

 اًنَرَبْخأ ؛ ؛هّللادْبَع اَنَدَح ءٍحاَجَحْلاْنْب دَمْحأ انندَح -09

 دْعَس نسب لهَس تْععَس : لاَ. ٍمزاَحوُبأ ينئدَح «تباك نب بعصم

 ةَئمب ناَمإلا لْهأ نم َنمْؤُملاَنإ :لاَق اف يلا نع «ثدَحُي يدعاسلا

 ىفاَمل دَسَجْلا ملأَي امك َنايإلا لآل مؤملاَملأَي دّسَجلا نم سأرلا

 ل. سأرلا

 يف امل دَسَجْلا م

 نب رْكَبْنَع «ةَميِهَل نبا ان «قاَحْسإ نب ىبحيانندَح- فضهملا

 يسن ياو : َلاَق © يلا نع «ييراّصنألا دعس نب لهَس نع ةَداوَس

 قيل لك سا
 مامش

 م وق هاما

 0 د صل يمكسألا

 ؛ٍميلَحْلا نم هيف حمال ميلا هيف َييأل ؛ امر وكرم وأ «ناَمَز
 . برعلاةئسلاْمهتسلآو «مجاألا "بوم يبول سمو لس

 هس يمثل ا انكملَح رَسَح انك 1٠774 يه ل ع الر
 قرمع ةَحرز وب انئدَح ؛ٌةَعيِهل نب

 است ل آل لوي 8 هللا لوُسَر تغمس : لاق ٠ دس نْب لهَس ْنَع «رياج نب

 .مكسأ ناك دقه اب

 بَطْخأ نب ورمع دب صر يبأ ثيدح

 ل هل
 « كه وأ يكد يح ائدَح « بابحلا ني اند 9

 قا َلاَق ٠ 'يراصنألا بطخ نب هرم دْيروُبأ ينكدَح
 هيا ناو

 .هْلَمَج مهّللا : َلاَقَق «٠ اًهنْدَحأَ هةرعش هيف'تناككءاَم هيف حدب مام

 :رظنا] .ع اضيع هدّيحل يف سي َنيعّستو ٍعيرأْنّباَوهَو هش َلاَق

 اةيريففل

 :لاَق . دقاو نب نيَسَح يكدح « باح نب دير انئدَح- 0

 تير : كك: بطل نب هَرَْع دياب تغمس : لوي كيه آت ْعمَس

 ءاَذَكَه 6كلّتلا)هعبسصاي لاق ٠ لج 2 هللا ل وسر ينك ني يذلا َمئاَحْلا
 يديه 20

 ينكدَح - قيقش نبا ينعي - نساعد ا

 :لاق .بّطخأ نْب ورم َنَع «يدزألا كيهتوُبأ اندَح ءدقاو نب نيسحْلا

 هكون م مك هيدر ةَرعش هيَ جام هيف ءانإ دبا ٠ قف هللا ل وُسَر ىقستسا

 همم مس
 تار يف ارسم تالقي :لاَك ؛ُهْلَمَج هّجَللا :َلاَقَ

 0 [50154 :عجار] . ءاَضْيَيةَرعش هتيحلو

 نْبْمِسَناَنْدَح؛ ٌقبعش اًنئدَح ءدّمُصلا دبع امدح

 تالك هللا لوُسَر عماتلتاَك : :لوُقي دَْراَبآتْعمَس :لاَق 6

 ل يسهل تش ع سلس ريض ل
 .اذه ةررع دج وهو : ةبعش لاق

 وو مر اع ع
 عمسأ ملو :لاق) يطيطاَسقا ريمان ادَح قفضففو

 هلو يح « مريس نب سنع «دلاَخ نبق انئدَح : لاك (مَريغ هنم

 للا ككمَج : : 8 هللالوُسَر يل لاق لاك .ّبطخأ رب
 ساس ع م

 .(طمششلالَنّسَح ًاليمَج الجر َناَكَو : نسنأ لاَق

 « ةبآلق يبأ نَع :دلاَخ انّ « ميهاَرُيإ نْب : ليعاَمسإ انئدَح- نفضفمت

 ديت يب نع دين ردع يخل : ٌدلاَخ َلاق) همك نم ٍلُجَرْنَع

000 
 نص :لاق ارا َدجَوَكراّصنألا روني هللا ٌلوُسررم : َلاَق .٠ .يراصنألا

 مال ل هس هس ص
 ءهّللاَلوُسراَي: لاقل جر جّرخعق (ليع مّن كّش) َلاَق اَمَكْوُأ اذه َعَنَص

 وهمس و هيف و م سوس
 امهللاَو : :لاَق ءدعأق : :َلاَق « يتكيسُتتْلَجَع ع ينو «هبرك هيف مُحَللا موي اذه

 ْنَغ ْعَدَج ٌيَزْجُي الو هْحْبداف :ل لاق ؛نآضلا نم لَمَحْوَأ (؛ «عذج الإ يدْنع

 [11014 مجار.( / ه)لدْعَيدَحأ

 ٌءاَذَحْلا دلاَخ اًنئَدَح ,يبأ اَنئَدَح (دّمّملا ٌدْبَع اَنْئلَح - 60 وماما

 نم : :لاَق . يراَصْألا دير يبأ نع «نادجُب نب ورمَع ْنَع ؛ةبآلق وأ اندَح

 .ًةاَنعَم رَكْذَف .. . رايد رهظأ ني ف هللا لوُسَر

 نب ءابلع كَ «تباك نب ةَرزَع نكح «مصاَح وب انندَح- 1 فو

 8 هللا لوُسر اب ىَّلَص : لاك . يراصنأا دي وب اكدح يكدر

 َلَركَمش هرْظلا تَرَضَح ىّنح اَنَطَسَ ريما دعَّص 4 مك «حبصلا آلَ

 لكم «رْصَعْلا ترضح ىَّتحاَنبطَحَ ريما دعّص مش ؛ َرظلا ىَلَصَ

 اَمبانكدَحق ص سّششلا تباَخ ىّنَح اًَطَحَ ريما (لعص مثال رصَملا ىلَص
 . اًنظَمْحأ سلع «نئاَك وه اَمَو َّناَك

 َرَمْحأْن بابل اندَح :ةَرْزَع انندَح «مصاعوُبأاَنئدَح- نفنضففي

 ْحَسْماَو ينم ءدْيَراَبآ اي : : هللا لوس يل لاك : لاق .دْيَروُبأ اًنئدَح

 يعبأ َنييمَئاَخْلاَتْلَمَجَو مر دتْحَسَصَقُهَرْهظ فشكو « يرهظ

 ىَلَع عمت ْرمَش : لاق ؟متاَخْلااَمَو : ليك :لاَق ؛ اَنْرمَفَك :َلاَق

 [1١71؟ :عجار] ٠ هفتك

0 

 نب ءابلع اًنئدَح « تاك نْب رع اًنندَح «ٍمصاَح وب اندَح- فرفش

 لاتجاه اهو حست هلل كورلا ؛ديَروُبأ اد رمح



 :عجار] 3٠١1 [

 دلاَخ نع« «مْيشَه اَنئدَح «ىّسيع َنْبقاَحْسإ انُندَح- فضفحا

 دنا سوارا «يراصأل دز يع «ةبآلق يبأ نَع « ءءاَدَحْلا

 ل فر 7

 هرا هدو
 ءٌدئاَخ انآ «ٌمْيَشه اَندَح ءناَمدنلاَنْب جيَرس اَنيدَح- فضلا

 كلذ لم". . 8 يِبنلا نَع ؛ يِراّصنألا دْبَر يبأ ْنَع ؛ةيآلقوبأ اندَح

 ُهَلَنيكولمَمةئس قع الْجَرأنآ ؛ ؛نَسَحْلا نع وص ثيدَح لم يني

 يرعشألا كلام ىبأ ثيدح

 ٍرْهَش ْنَع هدا اكدَح ءٌاطَْلااَبأانئدَح ؛ُناََ انئدَح ١
 عَمَجهَّنآيِرَعشألا كلام يبأ ع ؛ «ٍمْنَغ نب نَمْحَرلا دبع ْنَع ءبَشْوَح نْ

 عم ا« ”يمس
 نم ًالَجَر َناَكَو : َلاَك اق هللا يب الص يّلَصْأَملَه : :َلاَّقَكُهَباَحْصأ

 َضَمْضَمَو ءانآلت ِهْيَدَيلَسَمَف ءءاَم نم عنمَجبلاَعَدَف لاق . نييرعشألا

 هيو سايس ال هيعارتَو مالكه َهْجَوَلَّسَْغَو :َقّشْنيماَو

 نين َمكَو باَتكلا ةَحتاب ايف ارك َرهظلا ىّلَصق : َلاَق ءهِيَمَدَق لَسْغَو

 [ 3م للا 744 :رظنا] ٌةَريبْكَت نيرشعو

 0 « نيَسَح يبأ نبا نع رمعم اًنأبنأ « قاررلا دبع ع فل

 اقف يلا دلع تنك : َلاَق يرتشالا كلام يبأ ْنَع " ا

 . هموت مك دما ءايشأ نع اوثآست آل ومآ ذا هيأ يؤ : : هْيَلَع تل
 ساس ص لا ساس سل سف وسلا ساس

 هاهو ايلي اوك لَجَوَرَع هلل َلاَقذإ اخ َلاَك

 َرَكْذَف . .. ةّماقلامْوَيهَّللاّنم مهو مهدَمْفملُاَدهشلاَو ويلا ٌمُهْطِفَي

 عمطظم عمل لاا 141 :رظنا] . هلولعب ٌثيِدَحْلا

 يَ وايه .ليطت حشو دم «- دمحم

 طرا يف 31 ضرألا يف ِنيراَج 0 1 ََن دج ضل 5 ارد

 مْوَي ىَلِإ نيْضَرَأ عْبَس عْبَس سن نم هقول هع اذإ «اًعارذ هبحاّص اح نم امدح

 [ 1507 :عجار] . ةّمايِقل

 نب هش نع « بسلا دم ياس حيو انادللا

 هش لاجل ناقل /0زادسل لوس ل

 [79141 :عجارإت نا ولا َفْلَخ ءاَسنلا فص مث ؛ لاَج .رلا فْلَخ َناَدْل ولا" فص

 اه / 0 ْ 3 0000

 مرهم
 دمحم اًنئدَح- 0

 طاسة كلائتشال كلك :لاَق بّشوَح نب رهش َنَع

 ساه يسع م ع ل معلوف لك

 تبسَح :ْفّْوَع لان . ةليمَجْا نسا دهاََْاُهمَمَدهسَو 8 هللا لوس
 هع :لوُشَي هلا لوس تغمس : :لاَق .٠ كلاَموُبأ وأ كلام : هَل لاقي هنأ ع ا

 مِهئاَكمي ءاَنهُشلاَوءاَينأل مُهْطِبنَي ادهش لو ءاينآب مم مه اماما اَوُفأتْملَع
 تاس اس كسا 8

 . لجو زع < هللا ع نم

 دمحم اًنكدح- 5-3
 يهل و مرهم

 نع َةَداَنُق نع ءًديعس اًنئَدَح ءرفعج نب

 هنآ ؟يرتألا كلام يبأ نع « مل وبول دعو «بّشوَح نب رهش

 .اوُعَمَتجا املك ف هللا وسر الص مكب يّ يّلَصأ اوُممتجا : : هول لاق

 نبا :َلاَقف . انل تخأ نبا آلإ ل :اوُاَ ؟مُكرْيَغ مدح مكيف لَه َلاَق

 َلَسَعَوَقَشنساَوضَمْصَمَو انضوَتْءاَم ايف تجب اعد ,مُهنم موقلا تحأ

 ءمهي ىَلص م ءدْيَمدَقَرهظَو هسأربَمَسَسَو اكلك انآلك يعاد انالكههجَو

 َنِمهَسآَر عهود ءَدَجَس ادرك «ةريبخكنيرطعَو ني مهبربكك

 [ 373041 :عجار]. هيلي نم َمسأَو باتا ةحئاقب ٍنيتعرلا يف أرك «دوجسلا

 دّييع (نبا) حرش ْنَع «ناوُفص اًنتَدَح «ةريغمْا وب اًدَح- فرو

 راسلوا ع
 ٌعماَساَي : َلاَك . اكوا هَنَرَصَح املي رعشألا كلام بآن «يِمّرْصَحْلا

 :لوثي 8 هللا َلوُسَراضمتس ين «بئاقلاٌمُكنمد هلا لل ير

 مآل لح الو تحال اًيشدلا ةوْلَح

 يل لاق . ير هم تالا

 َلَخَد ذِإ كلذ نإ ء سيق نب كاحّسضلا ةقآلخ يف ةلطلا اًئرَكاََق يش
 هر

 اركان «ءكلّطلا ورك : رو

 َنبدْبَر َلاَق ذك :يبأ لاق :نمحّرلا دبع وُبأ َلاَق) ءالطا

 وأ يِئدَح : َلاََق (8 يللا بِحاَّص - منغ نب محلا دْبَع يني «بابحْلا

 َرْمَخْلا ي ينمأ نمسا نيرشَيل ”ذوثيا بل عيسألا «يرتشألا كلام
 0 مم

 يد اقتصاب ناتي «ةطو يثمقتنصأ يف ينَدَح يلا

 !هَلإآل ين هلو: :لاَقَق . [كنمو]
 سا عش

 ا :كلاَحَّضلا ل نقل لف رين هتمتس «'يرتنألا

 .رهدلا رخآ باَرَش

 نب رهش نَع َةَداَتَق نع ِرَمْعُم نَع « قاررلا دبع اندَح- فضح

 :همْوَقل لان . يرتظألا كلام يآ نع نب نَمْحرلا دْبَعْنَع ءٍبشَوَح
 عمم هع 2

 يفرك َلاَق . هيَمدكَلسَعَو لاقت ايس ثيدَح لم رك ...

 [الاما 719141 :عجارإ هيلي نم عملسيو ب باّتكلا ةحئاقب ؛ نيبوألا نيتَمْكَرلا

 سا سو هز

 .(ح) ديزي نب نابآ ينربخأ «قاَحْسإب حيا ضلال

 لمص اس سيت ع

 «ريثك يبأ نب ىَبحَي انْثدَح ديزي نبا ناب اني لاق .ناَّفَع اَنئَدَحَو
 لاق لاك . .يرعظألا كلام يسبأ ْنَع «مآلس يبأ نع ؛ [مالس نب دير نع] 5
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 َلاَق) ؛ناّريملا نآلْمَتَهلل َدْمَحْلاَو ءناّيألاٌر طش روهّطلا :8 هّللا لوسر

 َنِبي ام (نآلَمَت) رب هللاَو هللا الإ هل هل | لَو (ربكأ ُهللاَو هللا َناَسْبسسَو - : :ُنافَع

 ءروث ةالصلاو «(ضرألاو تاوُمّسلا َنيَباَم- : ًةراَّمَع لاكو) .٠ ءامّسلا

 ساّنلا ُهلُك كلا َكْبلَع ةَّجْح نارا «ةاّيض ريصلا و ءُراَمرُي ةقدّصلاَو
 1 و 8 0 ل ا

 نقيل هيون اق رف

 م 2,6

 يفّرَْتلا لروما اسال 0 :لاَق
 ُكَحاّبلاَو «موجلاب“* ءاقستسالاو ءِباَسْنألا يف ْنَّْطلاَو «باّسْحألا رماي6

 ا ا ا ل

 لكرسي ايفا مم اهتوم ("8 / ]لقبت مل اذإةحتأتلاو

 [ 80: 46 :رظنا]. برج نم عرد وأ ناَرطَق نم

 نَا نبل يني يلع اتم 2 ع 1

 ودل دجال أ فأن لق 8 كس كلام

 ءةَحاّييلاَو جلاب هاَقْستسالاَو باح الابْرغ هلا :نهيكراَ
 ّ < تو 5

 الع مايا مومو انف «توُمئ نأ لقبت مكن ةحئ ةَحئاَتلا نإ تملا

 [ 38041 :عجارإ . راثلا بهل نم عد اهلَع ىلُْي مَ « نآرطق نم ليي

 «ريثك يببأ نب ىَبحَيْنَع «َمْعَم اَنْ «قاررلا بح انندَح- ةفضختوا

 ةلوُسر لاق : لاق ٠ ييرتشالا كلاَم يبأ نع «(قناَُم) يبأ أ « قناع نبا نع

 نم اَهيطاَبو ءاّهنطاب نم ءاَهرهاَظ ىرُيةَقرُع ةنجلا يفنإ : 5 هّللا

 ,مايصلا ْعَياَتو «ملَكلاَنآلآَو ؛ماَمَّطا َمَمطْنَملهَّللا ام ءاهرهاظ
 .مانْ لاو ىَلَصَو

 0 رضا 0 كشللا

2 27 

 ماتو ءاوكمتبا يتطلب َلاَقَكَدَم موق مج

 اوُمَمَجَو اوُممتجاَف «ةّيدَمْلاب ال ىَلَص « قف يبل ةآلَص مُكمْلَعأ « ْمُكءاَبَو

 ىلإ َءوُس ولا ىصْخأَق أم صوتي فيك مهارأو أضوَت «مهءانبأو مهءاسن

 َلاَجبرلا فصَق ءَنّدأَف َماَق لْظلاٌرَسكْنآَو «ءيَلا َءاق نأ امل ىَتَح « هنكامأ
 ساس سي ع را »يي # نس

 سا سا سدا
 «ناَدلولا َفْلَخ ءاَسْلافّصَو ءمُهَفلَخ َنانلولا فَّصَو «اّتصلا ىَّنَأ يف

 ةروُسَو باَّتكلا ةَحاب آر ؛ ربك هِي مقر مدَقَ دآلّصلا َماَقاَمَ

 لانك «رارم آل ؟ هدم هللا احبس : لاق َمَكَرْكَربك مث ءاًممرسُي

 / َعَكرترْبكمش ءالجاَسرَخَوربك م ءامئاق ىوتساو «هَدمَح ْنَمل هللا عمَس

 دكم ع سةر ف هاسكي معي ع
 ةَّمْكر لوأ يفهريبكتاَك ءامئاق (رضَهتناَفَربك مث ءدجسف ربك مث ءةسأر

 لبق هئالّص ىم ىف ةّيئَتلا ةَمكرلا ىلإ مَ نيحّريكو « تريك تس

 « يدوُجُسَو يعوكر اوُملعَتو «يريبكت اوما "لاق هوب همز ىلإ
 عماش سه

 مك ءِاَِ نم ةعانسلا انك ان يّلصُياك ينل هلل لوسَرالص هَ

 "يآ اي :َلاَقَك هجري سانلا ىلإ لب هئتالَص ىَعم سل قف هللا لور

 لَوءاَيئأبإ اوسع َلَجَوَرَع هلل نأ اوُملعاَو اوقع اوَُمَسا «ساّتلا

 ص 117٠٠١ (81* /ه) يرعشألا كلام يبأأ ثيدح

 ءاَجَف ؛هّللا نم ْمِهْرثَوْمهِسلاَجَم ىَلَع ءاَدهشلاو ءاينألا مطبعي ا

 هع اش
 اَي:َلاَقَق هللا يب ىلإ هديب ىولآو سأنلا ةيصاق رم بالا نمل

 ٌءاَدهشلاَو ءاينالا مُهطفَي ادهش وهاب اويل «ساّنلا نم أن هللا ب 2

 ِساّنلا ةّيصاق نم بارغألا نم لج ءَجَف هللا نم مهو مهسلاَجم ىَلَع

 ايل اويل «ساّنلا نمسا « هللا اي : لاقَق « دلل يب ىلإ هدتي ىولأو

 !هّللا نم مِهبْركو مهسلاَجَم ىلَع ماده هايل ٌمُهطَِيءادَهش الو

 ف للا لوُسر هجوم «- ل مهلك ءاذل فص يني - المها
 00 ا

 عاولو « سانا ءانقأ مكانه : هللا لور لاَ «يبارعألا لاوسل

 هللا ضي ءاوُاَصتو هللا يف اوُباَحَت يرام ماَحرأ متي لصتْمَل لئابقلا

 ءاروت مههوجو لَعَجَيَف ؛ اَهْيَلَع مهسلجي ءروُت نم َرِباَم ةَمايقْلا َمْوَي مهل

 لَنا هللا هاو مُهَو «َنوُعَرفي الو ةماَيقلا مْوَي سانلا عَ ءاروُ مها

 [10147 :عجار] . َنوُنرحَيمُهآلَو ْمهيلعفْوَح

 نب بح نَع يرَحاَتْدَح هنو نشل

00 000 

 أل نسوي وجا ل يد
 مص

 عة
 «ريثك يبأ نب ىَيحَي ينّئدَح «ُناَيأ انْئلَح ءُناَفَع انندَح 5

 ناك 8 هللا لوس انأ «يِرَمشألا كلاَم يبأ نع «مآلَس يبأ نَع دير نع

 ازيمل و - هّللا َناَحْبَسَو «ناّريملا المي هّلل دَمَحْلاَو ءناّمألا رطَش (روهّطلا) : لوفي

 يوُنولّملاَو «ضرألاو ءاَّمَّسلا َنِيَياَم الْمَتْرَيْكأ هّللاو هللانحلاَ

 ساّنلا لُك ٠ :َكيلَع وأ ككهَجُح ْنآْلاَو دايض ٌريصلاَو ؛داَهْرَبةَكدصلاَو

 [ 3814٠ :عجار] .اهقيوم وأ اهقتعم سفن 0 / )مناك ودْعَي

 000 مع ةدو
 نب ىبي قامت ولأ ادع التنانير اتت 0

 و :لاَك ٠ ل رالي لس يب

 ةكدَّصلاَو نامي هالّصلا :َلاَث . هنأ لإ هلم َرَكذَف ... ُةَكَدَس ناّميألا طش روهّطلا

 [ 541 :مجار] روت

 ْنَع َرَمَْم رَمْعَم انأبنَأ «هّللا دبع اَنَبَأ «قاحس ! نب يلع انئدَح- 1/9/8

 نم ِلُجَرْنَع ءِروُطَْم هدَجْنَع ؛ السود ريك يأن
 هلل ل وُسَرلاَق :لاَق- ًيرتشألا كلام ابهر :لاَك - كفيلا باحْنمأ

 ةرجهلاو عاجلا «ةعأطلاو سلم َُث سْمَمبْمُكمآ ناو :ا

 قير حل دق ريش دق ةَعاَمَجلاَِم جرح نسف هللا لتس يف داهجلاو
0 00 

 :لَجَر لاق «منهَج كج وهف ةلهاجلا ىو اد ْنَمو «هسأر نم ماسلا

 نكلو ىّلَصَو َماصْدنِإَو « معن :لاق ؟ىَّلَصَو َماّص ْنَِو هللا َلوُسِراَي

 .هؤللا نيل شل هلا دج مكس يلهب

 -َناَبِيَش ينعي - ةَيواَمموبآ اندَح ءرْضَنلا وب انَْدَح- فضلا

3 

 لا

 هّللال 9 اسرع يرعظألا كلام يبأْنَع «بّشْوَح نب رهش نع ثِيلَو

 ةَمْكلا لَمْجَيَو ءٍمايلاَوةءارقْلا يف تعكر عيرألاَنْي يوسي ناك هلأ ؛ :

 ءناَملغلا مادُكَلاَجرلالَمجَي «ساّنلا بوي يكل هئوْطأ يه ىلوألا



 راصتألا دنسم لنحت ص

 «عقر 7 و دجس 7 اًمّلُك ربكيو «ناّملغْلا ّفْلَخ َءَسْشلاَو مُهَمْلَح َناَمْلْعْلاَو

 .ًسلاج ناك اذ ٍنيتعكرلا نبض : ضع املك يكبر

 ْنَع «ريثك يبأ نب ىَبحَيانئدَح :نابأ اًنْئدَح نافع اًنئدَح-؟8ا# ٠٠

 :لاَق . 9 هللا لوسرّنأ «'يِرَملشألا كلاَم يبأْنَع ٍملَّس يبأ نع دير

 يف نْمطلاَو «باَسحآلا يفرْخَقْلا :نهنوُكري ال ةدهاجْا نم يأ ينعي

 لباب مكان ةحئنلا : لاو ةَحاَيتلاَو , موجب ءاقستسالاو «باّسْنألا

 :عجار] . برج نم سس «ناَرطق نم ليياَرَس الع مايل مويا اهتم
 اةنففكل

 0 ليف بلحم ح١ فرووكلا

 اوُمصق لَك ٠ 5 كس لسا ىل 0 0 هماقل

 0 ل وار
 اةنضكت :عجار] . اهلك هتآلص

 ِنْب دَّمَحُم نب هللا دّبَع ْنَع «كيرش ْنَع ؛ «عيكو انئدَح- 5 ٠“

 هلللوُس: لاق . اذ .ايتشألا كلم يبس دواس سَ 'ٍليقَع

 حماس طار نار نيكيرشلا نيد كا
 هلك عوف فب

 [ 141 :عجارإ . نضر عبس نم هثوُط « ضْرأ نم اًعاَرذ

 : َلَمَتَ 27 5-8
 ين كلك

 ساهم
 اً :َلاكَو ؛يرعشألا َلاَك .. . كيرش ْنَع «دوسأ هانئدَح- فسر و

 .َنيْضَرأ عْبَس نم هكوط كلذ لع

 .يعجشألا : ةلاق.. . رضا ولأ :اهنكب يب ناك 5

 .يرعشألا : َلاَقْوأ

 باتك يف تدجو :نمحُرلا دبع وبأ لاق
 ينمي - يفقاولا (لْضَقْلا نب

 يش اندَح لي انكدَح دا نْبهرُقّنَع «- فقأو يني نم ,يراّصنألا

 ب سابعا لَن تئدح هدب طخب يبأ

 لأ : :ةيرعششألا كلاَموُيأ لاق : لاق ٠ ملغ ني نمل دبع نَع «بوَح نب

 :َلاَق مل هلامش نحو هيمن مَلسَو : لاق ؟ هّللا لوُسَر ةآلّصب ب مُكُتدَحَأ

 [045 :عجار] .ثيدَحْاَركدو ٠. . 88 هللا لوُسَرُهآلَص هذه

 وِرَمَع نبا ينعي - هللا دبع نربخأ «يدع نب ايرَكَز انئدَح- فريف

 .يعجشألا : :َلاقُهَنأ الإ ثيِدَحْلا َرَكذَف -

 نيد م

 اهيا /ه) ةْنْيَحُب نا كلام نب هللا ٍدْبَع ثيدح

 دّبَع ْنَع ءديعس نب ىَبحي ندَح « ليَضُق نب ب لمحم ايد 7“
 اصل لس ٠

 نم نيتلا يف ماك 8 هللا لور ؛هريخأ يحب نبذ ءجرغألا محتل

 | دع دبس َمْلَسُي انآ ىلإ هنالّص نم مَرَق اد مح «سوُنجلا يسن رهظلا

 اةييفك نيف نيف دييضل نع .4 :رظنا] . ميلُسّتلاب مَ مّن «نيتدجس

 - 0848 /هزوبا ءكلام نب هللا دّبَع ثيدَح
 دعا 0 هج اصلا جب ب سس

 فروشلمل ك

 نبا نع« جّرضألا نَع "يلا نَع نايس اند 7“ ٠ م

 مليئا يف ة ماَقَ «رصَمْلا اأن ظن ٌةالَص 8 هلال وسر اب ىَلص ؛ةَيُب ةنيَحَب
0100 

 يف ٠ عبر يتجسس ملال لقا اَكاَّمَلك ٠ ني

 ير ع سلا

 2 ىّض ملك «ةالّصلا تسي رجقلا يتعد مي الجر ىَر 8 ل نأ

 [ مرج 9014 :رظنا] اًميزأٌِبصلا : كف يبل لاَ ءهب ساّنلا ثآل ٌةآلّصلا

 .هَّمَع نع «باهش نبا يخآ نب اندَح «ُبوُقْعَي انندَح 0٠

 نم ناَكو «ةَنْيحُي نبا ِهّللا دبع نع رسم نب محلا دبع يتب : َلاَق
 يسعَم ْمُكْنم دَحأ ارق لَه :َلاَك .8 هللا َلوُسَردأ ٠ كلف هللا لوُسسَر باَحْصأ

 مضل تا نراعي ىنإ :ل :َلاَق معن : :اوُا ؟انآ

 كل كلذ لاق نيح همم لا

 روو عم
 نب ورع اد «نيدشراَتدَح 0 للا

 هر ترام يهم

 :رظنا] . يع ا تا نو

 اةنيفلف

 ْنَع «لآلاب نب ناَمِيكس اندَح « يعاّرخلا ةَمَلَس وب اكد 07

 0ك س5 لا شل سقط بأ نب ةَمَقْلَع

 طّسَو ىَلَح كَم قيرط نم ٍلَمَج يحلب ا هللا لوس مجَتحا : :لوقيةكيحُب

 .موْحُسَوهَو هسأر
 ٠ يهم ٠ دس سم يعرب معقب مار ءرامع

 نْبِرَمْعَج ْنَع رم نب ركب انئدَح « ديعس نب ممر بدك وفن

 8 هلل َلوُسَر نأ ؛َنيحُي نبا كلام نب هلل دبع نع ؛ جرعألا نع ؛ٌةعب

 [ 371١ :عجار] . هنيدي لح هدب جيف لص إل

 # نب صفح اَنئَدَح «هيبأ نع ؛ يبأ انثدَح «بوُشعَي اًنكدَح- نيف

 ود يم
 « لجَرب 8 هللا لوُسَرَرم : لاق . يحب نبا كلاَم نْب هللا دبع نع « ءٍمصاَع

 يرد ال اعيش هل لاَ ءرججقلا لق نيم يومَ ةالّصلا (تيقادَكَو ا عمك هو هع

 َلاَك :َل ا ؟ة هللا وسر كَل لاَقذَم : ا
 رو

 2[: دهجار) . امير مبصلا لصيد كو دَحأ كشوي

 «ريثت يببأ نب ىَبحَي نع رشم 1 قا تمس

 أ ؛ةنيحَب نبا كلاَم نب للا دبع نع «نايوك نب محلا دْبَع ني دَّمَحُم نع

 ةالّص يديني ءاَذَهَوحَتوأ «ةَنآلَص لوَطي يلصُيَوُهَو هبَرم ف يلا
 ءاَهَسْحَيو اهل «رهظلا ةآلَص ثم هذّهاوَُمَجَتآل قف 'ىبلهلَل م ءِرِجَفلا

 يسوع مل عسم
 اا

0 

 2 صْقَح 37 جاو يش نرخ ,جاجح

0 
 تسي قب جلال9 :ةكتجر كلت نع (بّلْا



 انقل

 كس ا هم 6
 رتل هبل ا هلل لور اً ءرِجَفْلا يتعْكَر ىَلصَف «ةآلصلا

 [ 5:4 :عجار]. اعيرأ حبصلا : :لاَعق

 , نَع «باهش نوع كلت يتلو دم ىلع انددال

 000 هس را سس ع ست 4

 2 ساس هس م امم هم يمت نقم
0 

 [ 10+70 :عجار] .ملَس

 :آلاتق . ركب ("41 /©]نباَو قاذرلا دبع انندَح- ما

 0 ينربخأ ؛ جيرج نبا

 نأ هريخأ هنأ - ف يبل باَحْنمأ نم اكو «ةَنيسُي نب هلا دبع ْنَع

 مولا
 ِساَنلا ُماَقَق « ءاَمهيفدمْفيملو ماَكَمُك نييتكم مصل ىلم ا هلل

 مث دج َدَجَسَكَربَكف هميلْست سان َرظَتلاِنْيَرخ ألا نيكل ىَلصآَملَف هَ

 [؟00+0 :عجارإ مل مث دسك

 «حْيَرج نبا انثدَح : :ًالاق . ركب نباَو قاّررلا دبع اَنئدَح- فريشما
 يه

 يدززألا : : ركب نبل لاكو) 'يدّسألا حُب نبا نع ءاّضيأ باهش نبا ينربخأ

 «ٌسوُنج هيلو رهألا يف ماه هللا لوران (بلطُملا دبع يني فيلَح

 ّلُك يفُربكي همَلَسُي انآ َل بكس لاَجَوُهَو ِنْئَدْجّسَدَجَسهَتالَص مَن مل

 . وجا نم يِسناَماكمهَعَمسََنلا امُهََجَسَو قدجس

 ِنَع «سيَوُأوب ب اَندَح «ِساّبعْلا يبأ نب ميهاَريِإ انندَح- ملعب.

 نب ثراَحْا نْبةَميَر ىَلَوُم «جرْطَألا ريمي محلا َدْبَعانآ يطل

 ومو «ةآوتش دزأ «يدزألا يحب نب هللا دبع عِمَسْلأهربخأ بلا دْبَع

 ٌماَقَمت ؛ نييك ا هللا" وُسَراَنك ص : َلاَق .بلّطَملا دبع دْبَع يني فْيلَح
 سم ماع ماس ا

 َدَجَسَهَن هَنآلَص ىََْت املك ُهَمَمَساّنلاَماَقَك نيل دَّنبسلجَيمَلَ

 [ "+007 :عجار] .مَّلس مث ٠ «ٍميِلسَتلا َلْبكسلاَج وهو ءنْيَئَدْجَس
 ريقس اب

 «ديعّس نب ىَيحي نع «ناّيفَس اَنبْبآ «قاررلا دبع انئدَح

 000 يم
 ف هللالوُسَرماك لاق . ةكيحُي نب هللا دبع ْنَع « جّرعألا نَمْحرلا دبع ْنَع

 نم عَركاّسلَك سلجي ملف ءرّصَملا وأ «رْهظلا نم نييلوألا نيتمكَرلا يف

 [50.1/ :عجار] . ثمَّ نيج دس : لاق .٠ هتالص

 طَخب ىبأ باّتك يف َتْدَجَو : :هّللا دْيَع َلاَق 77
 م *ةرهار

 هاربر هرب دهم هو 09 هع ا ساق سو ل
 ءدمحم نب رفعج ينريخأ «جيرج نب اَنْ ءِرْكَي نب دمحم اندَح ءهدب

 حملا ةالصل جر قيل يحب نب كأم نها دبع ؛هيبأ نع
 هس سر

 «بظقلاَنبا اي َلاَقَو « بكم لف يبثلا برَصَ 1 ؛يٌلصُي بنقلا نبا
 د هلو رعاأو

 .ادلشَي حرج نبا «نيكرمدأ ! ًميرأ حّبصلا يلصُت

 راصنآلا رشع يداح لوأو رشاع رخآ

0 - 

 نبل دبع ديوس بل انئدَح راند م

 سباح بَل ردبْنُب يع يبل دن َمَتجا لاق ٠ هيبأ ْنَع «ةديرب
 يما د ين هك هد دوم
 مكَسادإ قيل لاق ءَدوُدَجْلا اورَكَذَك :ةئالع نب َةَمَقَلَعَو

 -رَجّششلا فارطأ ْنِمَلكايمتآْوأ رَمْحآلْمَج ٍرماَع ييدَج «مُكتربَخَأ

 ' للا ثان اق اقطَغو - ةّطور يف : لاقي أو :لاَق

 روةدر6 سمور هش
 هّللا دبع اًنكَدَح يثسشل نايا. نسحب اندَح- هقول

 رخكبوُبأ همم ءارح ىَلَع اسلاَج ناك قف هللا لوس نأ ؛ هيبأ نع ٌةَدْيرِب نب

 0-0 سور مرسل ل
 هَ ارحل "38 هللا وسر لاَ ٠ رجلا دكرَحَت دف ناَمْنَعَو رمعو

 يلااسا م سا فدع سا هر
 .ديِهَش نأ ”قيدص وأ «يِتآلإ كِل سب

 اَنكَدَح - قيقّش َنِْبا ينعي - ِنَسَحْلا نب يلع اَندَح- نفريوضنن
0 

 سرر سرا م مس ةموو ٠ مر رب هلا ف
 لوسر تعمس : لاق . هيبأْنَع «ةدْيرب نيا هللا دبع اَندَح «دقاو نب نيسحلا

 2 رع امد نمد
 :رنا] رك دق هكر نم الصلاه اني يلهم : لوي كو هللا

3756 ] 

 نب لصاو نع يهز انئَدَح « ٍرماَع نب دوس اَنئدَح -7

 :لاَق ٠ 8 يل نَع «هييأْنَ ديرب هلا دبَح ينكدَح لجبل بح١

 ًءاَدوسلا ةَبَحْلا هذه 3 َّنَجْلا ةّهكاق نم ةَوجَحلاَِإَ نإ «نْيَمْلاءاَودةأمكلا

 آلإ هالك ْنمّءاَوَد حلملا يف نوُكَي يَا نينولا يني هدي هديب نبا لاَق)

 [ لا م :رظنا] .تْوَمْلا

 نع «يبأ يّئدَح ماش َنْيداَعَم يدَح نافع اًنكلَح- 1وشخشو

 و سد هم
 ولوقت آل :لاَق . 8 هللا يبدأ ءهييآْنَع «ةديب نب هللا دْبَع ْنَع هدا

 َنَع مكبر مئطَخْسأ دف مدس كي نإ (3417 / )نإ اكديم قفاثملل

 لجو

 اَنكدَح :َلاَق . مللشأ نب رز رماد دبع كد ذاع 0

 ال دق را «ةصةكعو فورد الها 27 ١

 مهما قس

 [ 38444 7ع :رظنا] فص َنوُناَمك مهنم مت ةرم نافع لاقو

 يام يراه هع
 لاب انئدَح «نْيَسُح يئدَح « بابحلا نبي اندَح 4

 مث « شرقا ىلع اسلاك «ةَيواَعَم ىَلَع يبآو انآ تلح : لاق . َةَدْيَرب نب

 :لاَق م« يأ وامس برك باليه اك مالا أ
 220110 36 هه ياس م لع ل اق را

 هر 2 و ع ساس

 كش ناجل نك لذج هل ةيضاتن كة

 : ينتدَحي دم لاس نإ ألي

 يعفو عر
 كبارا دلع دج ل ١ لاق . يي

 « ينّرهطُت نأ در انآ تيَردَق ين «هللا ياي: َلاَقَق « كلاَمْنْيرعاَمُ

 ءاّرلاب دنع فرت اضيآ هنآ دعا نم ناك امك «عجرا : يبل هَل لاَ



0 2002 
 لاق هم مها موق ىلإ "لاله جا: 0

 نأ“ اَساَبهبَْوَرَتْلَه ٠ يملْسألا كلام نْب زعاَم نم َنوُصَلَت اَم :مُه مهل

 نمر امو ءاّساّبهب ىَرَئاَم هللا: اوُلاَق ؟اًنيش هلْقَع نم نورك

 اي:لاَقَك ؛ اني اّزلاب هدف فرعا هللا ف يلا ىلإ د مش ؛اًيَش هلْ

 اكلك واهل ماسك بأ همزق ىلإ فبل لسا ينط هلل 8

 ىلإ جهتي هلع وكت امواسأب ب ىرام: ىلوألا هرمنا هل اونا

 هكانرقحك يبل َرماَف ؛ اًزلاب هَدِنع فَرَتعاَق اًضيآ ةَبارلا 8 يلا
 هر هشةس علا يع م اور هلق رى ملدوو
 انك : ديري لاَكو هومر نأ سانا َرمآ م «هردَص ىَلِإ اهبف لعجُف «ةرفح

 قبلَ يف كني تما يل باسات

 ثراَحْنَع ؛ ظ00 هه

 جرام ةّيواَم ىلع َلَخَ لَك . هيبأ ْنَع «ةديَرب نبا نع «ةريصخ نب

 ىَريَوهو مَن : َلاَقك ملا يف يل ندا ةيواعم اي : هديب لاق ُىَلَكَت

 هلق سيم عك
 :لوُشي هللا لوُسر تغمس : دي لاق ءرَخآلا َلاَق ام لثمب ملَكتيِس هنأ

 سلس صل صل ل
 :ةَردَمَو ةَرجش نم ضرألا ىَلَعاَمدَدَع ةماّيقا موي مش انآ وجرأل ين

 .ل بلاَط يبأ نب يَ اَهوُجْرَيالوةيواَعم ايتن اهو : َلاَق

 يبأ نع يرش نأ - مكس وُبأَوهَو -”يعارلا ادا

 لجو يشم :لاَق ٠ هيبأنَح ديرب نب نع «- ليربج هملسا - ٌرَمَحأ ني ركب
 سرع رع همم

 هل اوسمَتْلا ءانراو هل اوما قف هلل لوس لاق انراَو عديم دزألا نم

 .ةعاَرخ ربكأ ىلإ هوما ل هللا لور لاق جوي ملف : لاق ءمحّراذ

 نع ,62غ)يبأ نبا انكدَح نيكد نب , لْضَمْلا نير
 0 ا

 توُرَغ : :لاَق. ديرب نع «ساّبع نبا نَع ءرييج نب ديعس َنَع ؛ (مكحْلا)
 1 مسن هامل ساعد
 ترك ف هللا لوُسر ىلع مل ون هم تيك ٠ «نميلا يلع عم

 تْسلآ ةَديٌراَي :َلاَقَ ريدي هللا لوُسَر جوتي ُتْيِصّقَتَت الع

 تلك نم : :لاك هللا لوُسَر اي ىلب : :تلق ؟مهِن نم نينمؤُملاب ىلوأ
 رمد ليوم

 .هآلوم يلَعف هلم

 دْبَع ْنَع «ةَداَنقْنَع ماسه انئَدَح ءدّمّصلاُدْبع انندَح -4
 ّرء ,ه

 هنكلو « يش نم ريتال ا هلل لور : لاق . ديبأ نَع «ةدْيرِب نب هللا

 هام
 اَنَسَح ناك نك ؛ اًهمْسا 0( /8)ِنَع َلاَس ضرأينأيذأ دار اذا

 َثَعَيادِإداَكَو ؛ههجَو يف كلذ ير اسيا إو «ههنجو يف رشبلا ير

 ماع
 نإ « ههجَو يف رشا يِكر مسالا َنَسَح ناك «همّسا نع لس الجر

 . هو يف كلذ ير اَسييكناَك
 مل ةلعربا م 5

 ا هريثَياَتُدَح يل اف سنان

 .يثبقأ 20

 2ع مدعو ٠ هما ل
 «ٌةَديَرب نب هللا دْبَع يدَح هيب ائدَح ميو اًنندَح- انقر

 اًهْيَأاَي :َلاَقَك .رارم ثآلث ىَداََق مي يلا ايل جَرَح : لاك . هيب

 ا تملأ هوِسَرو هللا :اوُناَك ؟مُكَتمَو يلكَماَم 0 5 9 يمان:

 مهاَمَنيبَف ؛ مُهلاََريالجَر اوت مهنيا ود اوُاَح موكل مك
 ما م2 200

 َرئنيْنآَلْبكَودَعْلاُهَكرْدُي نأ َيَشَحَو مه رذنيل لبق وعلا رص كلذك

 . - رارم آل - مينا اهم نأ الا هيأ ءهبوكي ىف هَموُق

 «ةَديَرب نب هللا دبع يئَدَح «ريشُيانئدَح « مع وبأ ند 000/““ا/

 9 مم 5-2

 ءرماق نِةارشا هنا 8 يسئاذلع اجت :لاَق . هيأ نع

 0022 2 مس

 تلق ٠ ا ل0
300002 

 يثإ كلان كلا نعام ذر امك ير 'ينل ألا يا

 يم عر
 يبقا لاَق . كَودَفاثَم.هللائاَي :تكاقك .ةلخل بعلب

 واقل ماسو دعم اك وي
 «بُخ ٌةرسك هدي يف يبصلاب َتءاَج ُهَممَطَف ملف هيمطت ىّتح هيعضرأف

 ٍلُجَر ىلإ كَ يِبصلاب 8 يبا رم مط دق ذه هلا يني: تلا

 رم مث ءاهردَص ىلإ اَهيفتلعُجف رح اَهكَرفُحَفاًهَرَمآَو «َنيملسمْلا نم

 مدا حض هس ىَمررَجَحيديلولاْ لاَ لَ اًهوُمُجري نأ سال

 ٍياَح اياهم :َلاَقَق ل انس يبا عيت 5 هس نري ةتجو ىلَع

 هل ه2 مامالع

 تطال كرف كت

 ما ريورم ع يسهم و
 0 لاق. 5 يع «ةديرِب نب هللا

 سو مسمع هل 2 مر م

 اهعيطَتْسَي الو ٌةَرْسَح اهكرتو كري اَمَتْخآَنِإَ «ةرقبلا ةروُس اوّل

 «ناَرمع لآو هربا ةروُس اوُمَّلَعَت :َلاقَمُث «ةَعاَس (تكسامث : َلاَك «هلطَبلا

 وأ ءناَتماَمَعاَمهنأَك «ةَمايقلا موي اسبح نآلُي نارها امن

 ةّمايقلامْوَيهَبحاَص ىلإ «فاوّص ربط نم ناكرف الأنا

 اَملوُشيق ؟يّضرعَت لَه :هل ل وُبَق ,بحاتشلا لجلك هرهََعق شين ح
 ترهسأو ءرجاوُهلا يف كئاَمظأ يلا أَ كبح انآ :لوُتيف كفر اسم

 «ةراَجت لك ءاَرو نم مويا كو «هّراَجت ارو نم رجال كنإَو «كل

 اكوا جات هسأر ىَلَع عّضوُيو «هلاّمشي َدْلْْلاَو :هنيميي كلملا ىطنُي

 ؟(ذَم)انيسُك مب : نآلوُيَت ءايتدلا له مهل م قيال نيَلح هادلاو ىسْكُيَو

 ةّنجْلا دل يف دَمْصاَوأَرْا :ُهَكلاَقيمُت «نارُْلا اَمْكدَو دَحأب :"لاقي : لاقي

 اامإ# :رظنا] اليو «ناك اذ َرفْيماَداَم دوُعُص يفوض اًهفَرْعَو

 | 1 حل اما

 هسا ل
 هللا دبع يِئدَح «رجاهم نب ريشُ انئدَح «ميعُتوبأ انئدَح 108

 يلا تْنمَسَف 5188 يلا دلع اسلاَجتنُك : لاق .٠ هيبأ ْنَع ديرب نب

 مههوجو ناك « نيل راَغص «هجوألا ضرع مو اَهفوُسي يأ نإ 8

 امأ « برع ةريزجب مُهوُقحلي ىَّنَح ارم تال 4 /0)فجَحُل ةجح

 وُجْنْيو ضْمَب كلهه اًمآو ٠ «مهنم بَرَه نَم جنيف ىلوألا ةقباَسلا
 ؛هّللايِبئاَي :اوُناَك ؛ مّننم يقيم مهلك نومللصإلا كلل اَمآو ضْمَي
 ىلإ مُهلوبِح ُطِبَْيل هدي يسْقَت يذلا اَمأ : لاق «كلرتلا مه :لاَق ؟؛ 8



 فسرت َُح راصنالا دنسم

 يه نقع هس
 قالك :نارصب فرقة اكو َُلاَق .٠ َنيِملْسُمْلا دجاّسم يراَوَس

 ءآلَبلا نم يلا نم عمَس مم برها كلذ مب ةيقنسألاو رسل عَ

 . كرا (رمآلنم

 ْنَع «ٌةَمْيَرِب نبا نَع كلام انآبْنأ ءَرَمع نب ناَمْثع انئدح- ٠

 ُهلَْدأَك هدي َدَحأَف فيلا هيف ءاَشععةَدْيرب جرح : لاق . هيبأ
 ظل هس ع هم عي سل راسل نع 2 50 سيم

 قَدْيي تكسأ ءاَرم هاري : : 1 يلا لاق رقي لجر تصادق َدِجْسَمْلا

 آل يذُنا ُهَّللا تنآ َكنأ دهشأ ين ب كاسأ ين ملل :لاَقَك وُعدَيلُجَراَدإَق
 م ورز م هسه سا مال

 اوُثْكملن كيمكو نكوُيْمَلَودِيْمل يذلا ؛ متصلا دَحألا تأ الإ هل

 ءهدّيي دَّمَحَم سفن يلو لاق وأ ءهدّيب يسْفَن يذّلاو : الق يِبلا لاَ سَ

 اجا هءاشا] اذِإَم لأ يس اَدِإ ! يذلا ملا همساب هللا 'لاَسدَقل

0020 
 220 أرشد 2000 َدجْسَملا ُهَلَخْدأَ

 م هسا ل
 نمْؤُمْلَي' ل : يَا لاق ؟هلا وسر ايام هنوف ديرب

 بناَج يفُهل تصب ارش يرعشألا اذ «بيُم نمؤُم ليل «* « بيم

 .دجْسَمل 1

 سهام سل هع
 يطغأ سيق نب هللا دبع نِإوأ «يرَعشألا نإ ف هللا لوُسَر لاَ

 ؛هربحأَف ىلي : لاَق ؛ هّللاَلوُسَر ايم 1901 لقق دوا رام نم اراَمزم

 كف هللا ل 2. اوُسرْنَع يتبق بلص يل : :لاَقَف ُدئْرْخأَت

 11111 111 خال لد :رظنأ] . ثيدحب

 نأ ؛ ؛ةَدَير نب هللا دبَع نَع ؛ يريرجلا اًندَح ءديزي اًنكدَح- 0

 .ةَوزخ ةَرشَع تس ف يبل مَ اَرَغ هاَبأ

 . هيأ ْنَع «ةَدْيَرِب نبا نَع « ِسَمهَك نَع متم انئدَح- فوم

 ًًء ري مصل ما 2

 _ قع هلل دونا لاَق

 يلا ىتآ : لاق . هيازَع يبني نع ءدئرم نب َةمَقْلَع

 سم ع ل د هو
 َنيحالآلبّرَمأَك ءِنْيَلَه انَعمْلَص : َلاَقَف ؟5 لّصلا تْقَوْنَعهلآَسَ ٠ :لجَر

 ريُظلا «سّتلا تلوح نكرم َماَقأَ هرم مث نقرا عل

 ماَقَأَق هَرَمأ مث ةَعفَترم ٌنصّشلاَو َّرَصَعْلا َماَقأَق هَرَمأ م ءَماَقَأَف هرَمَأ م

 ءاشعلا ْماَقآَك قّمَشلا ب َباَغ م َنيح ةرمأ مُث « سْمششلا ب ْبِجاَح ٌَباَغ ّنيح ِْبرْعَمْلا

 متنا رفظلاب دربك هرمآ من ؛ ءاهب ٌرْفَسأَد َرِجَفلا ماَقأَ دقلا نم هرم ىّلَمَت

 ناك يذلا كلذ قوق امرأ «ُاَضْي سلو رصَعْلا ىَلَص من ؛ ءاهب دري نأ

 بمد َنيح ءاّشعْا مقا هَرَمآَمُت فشلا بين َلبك بَل ماك مم

 اًياَنآ :لَجرلا لاق 5 ةآلّصلا تْقَو نع لئاّسلا َنْيأ : لاك مش ليلا كلت

 .متيآَراَمَنيَيمُكنآلَص تو لاق هللا وسر

 يبأ نب كلَمل املا دّبَع نع «فسوُي نب قاَحْسِإ انئَدَح- تف 0

 ّنآ هيأ ْنَع ديرب نب نامي ْنَع يكمل ءاطع نه دبع ْنَع نامل
 ةّيراججب يمأ ىلَحتفدَصَت نإ هلا لوري ْتَلاَقَف قف يلا تنام

 يف كيل هرَوهَّلل كَرَج لاَ « ثآريملا يف "يلِإأتمَجر انو (َْتَناَمَق

 )#ر٠هم (| ص 1١7١4

 اق 9ع يحال يتلو شم نأ تلق ؛ثارمملا
 مود سا مالم

 لاق ؟اّهْنَع موُصأ أ جي هش مص اَهيلع انك نأ :ْتَلاَق .' « معن

 اةيفتف :رظنا] . مَعَل

 «يناوثسدلا ماَشه ارب «ميِهاَرإ نب ليعاَمْسإ انئدَح- ©
 ديرب عَمانك : َلاَق . حيلَم يبأ نع «ةيآلق يبآ ْنَع « ريثك يبأ نب حي انْندَح

 قف هللا َلوُسَرَدِإَك «ةالّصلاب اركب : َلاَقَق ءٍمِيَغ يذ موي يف ةاَزَغ يف
 ياس سا مقاممإاس هامرق ع

 سول سو :رطتا]هَلَمَع طبح رص لص در : لاك(“ /ه)

 اةنفنعل

 رم ور مزةدو
 - ةرم نبا ينعي - لارض اَنئدَح « ليَضُف نب محم انكل 87 #7 ع <

 :لاَق . هبيأْنَع «ٌةَدْيري نب هللا دبع ْنَع «راكد نْب براَحُم ْنَع «ناّتسوبأ

 ”ءّد
 ٍموُحُل نع مك هلو ءاَهور ور روق ةرايز نع مكين اك هللا لوس لاَ

 نع ؛ْمُكْهَتو مك اَدَباَم اهواك ثآلك قوق اَهوُكسَّْن ذأ ”يحاتمألا

 رطنا] .اًركْسُم اوُيرْشت الَو اهلك ةيقلمألا يف اوبَرشاَك «ءاّقس يفآلإ ذيل

 | سول سوا

0 
 نع« ىَيحَي نع «ناَبيش اًنئدَح « ىسوم نب نسح ايدج 17 #7 عا

 ةآالّص َكَرَتْنَم :لاَق . قف يِّنلانأ ديرب نَع « ٍحيلَم يبأ نع «ٌةَبآلق يبأ

 [ 046 :عجار] . ُةلَمَع طبح دقق ِرَصَمْل

 ْنَع ةَرضَن يبأ ْنَع «يِرْيَرجْلا نَع ؛ «ليعاَمْسِإ انئَدَح- نفسو

 يَدَي نبي ريسُي لجري انآ دإزاوهألاب ريس انآ امي : لاك ةلَوم نْب هللا دْبَع
 هلشدو

 :ةّمألا هذَهّنم ينرَقَّبَمَنَمَملا :لوُشَيَوم (دإَو) ةّلْئَبوأ ٍلثب ىلع

 نإ اذه يِبحاّصَو : َلاَق ٠ َكنَوْعَد يف ُلْخْدأَفانآو "تلْتَف مهب يقحلاك

 َنيِذَلا م «مهنم ين يمأريَح : 8 هللا لوُسسَر لاَ : لاق مث كلذ َداَرَأ

 موي
 مهيفُرْهَظَي ماَوُقأ ف لْحَت مث (آل مثلا َرَكَدآ يرْذأ لو - : ناقد

 -يملطألاُةَديَربَوهاَدَِو لاق - ءاًهولأسيآلو ةداهشلا نوري هي ؛ نمسلا

 [591417 :رظنا]

 نب ْعَسْنَع «شّمعألا اَنثَدَح ؛ةّيواعم بأ اَنندَح- فريواخلا

 :لاَق . ةيرسس يف ل هللا لوُسَر اب : لَك . هيبأ ْنَع ديرب نبا نع ةدْيبع

 ُهاَكَشْوَأ ةتوكَش إف : لاك ؟مُكبحاص ةََحَّص مثبآر فيك َلاَقاََم
 مامر هاو لع ك0

 دق ام

 دكا يلا اذِإَ : َنأَك . اياكم الجر تْنكو يسأر تْعَقرَق : َلاَق .٠ . يري

 39415 :رظنا] هيلو يلق ُهيِلوتنُك نم : :لوُشي وهو َلاَق . هجر رمح

 ١ م[

 نع ديرب نبا نَع ٠ «شمعألا اًنكدَح «ةّيواَعم وبأ انندَح- 5

 ام: ف هلل الوسَر لاَ : :لاق (ةنمُهَعمَس مرا: : ةّيواعم وب َلاَق) هيبأ

 .اناطيش نع يحاكي تح ةقكدّصلا نم ايجي

 نع« ِنَمْحّرلا دْبَع نب نبيع اننَدَح «ليِعاَمْسإ اَنثدَح- فروزن
 مق ةلإلو

 لاب انآ اذ ةَجاَسل ميتاج : َلاَق . ةيملسألاةَدْيرُيْنَع «هيبأ



 راصنألا دنسم ص 17١6١

 يدنئ طنا يديك يبني ينمو:

 َلاَقَف ءَدوُجَّسلاَو موكل رئي يِلَصُي جرب ايدي َييْنْحَنادِإف اًعيمَج

 لدتا ىدتالتك هلمكعأ هلوسرو هللا : تلق ؟ يثأر هارت ف يلا

 اكاّيدَه ْمُكْيلع : لوو اهرب سيوَصي لَمَجَف هيدي عَمَج
 ا داي نم هْنإَف ءادصاق اّيِدَه ْمُكْيَلَع ءادصاَق اًيدَهْمُكْيلَع

 [ 0014 :عجارإ .ُهبلْعي

 «ٌةَداَتكْنَع «ديعتس نب ىَّمْا نَع «ديعس نب ىَبحَيانئدَح 7

 تومي مْ : لاق. الف يلا نَع «هبيأ نع ديري نب هلا دبع ْنَع

 [ 7816 741٠١ :رظفا] ٠ نيبجلا قرب

 0انئدَح «لّوغم نب كلاَم ّْنَع ءديعّس نب ىَحَيانندَح- افرنرانرا

 يملا لوفي الجر يلا حمس : َلاَك . هيبأ نع «ةَدْيَرب نب هللا دْبَع

 يذلا ءٌدمّصل دَمّصلادَحألا تن الإ لإ آل ياهلا تناك د هنأ ي أب كلاسأ

 هّللا ممماب هللا َلأَسْدَق :َلاَقَ هدَحآ ارث هلن كيمو ءذلوُي مو ليم
 1 :عجار] . باج هب يعد ادد « ىطعأ هب لس اذ يذّلا ءٍمَظَعألا

 8 نب ُةَمَقْلَع ينئدَح َناَيْفَس نع «ديعس نب ىَيحَي اًنيدَح- 3 1و

 تاركا لس ا يأ هيلع ةَديَرب نب ناَمِيَلَس ْنَع دم

 نعم 50 موس 0 5 هلل ل عل
 هعنصت ْنُكَن مل اًيِش تعنص كن :رمع هل لاَقَك «٠ « حتا مْوَي دحاو ءونضوب

 1 704117 مما :رظفا] . يفصل( َلاَق

 تبهَتلا :َلاَك .ليلجلا ُدْبَع اًنئدَح ءديعس نب ىَبحَيانثدَح 6-١

 يبأ ينّئدَح : ديرب هَل لاق «ٌةدْيرِب نباو زلجم وبأ اهيف ةَقلَح ىلإ
 سار لو ور مي م هر 0011 000

 الجر تسيحأو : لاَق*« قد َحأ هضفبأ م اًضْنبايلَع تنبأ 26 ةديرب

 كلذ ثعبف :لاَق ءًاَيِلَع هضْفب ىَلَعألِإ م١ 1/0)ةّبحأ مك ير نم
 راع سام ىف 0
 اًنيصأف : :لاَك .َيلَع هَضْب ىلع الإ هب اَمهكِحَصَف ليَ ىَلع لجل

 - َّثََِ وواسع وم م همم
 بك :لاق ءهَصَخَي َنَماَنَلِإ تعب ف هللا لور ىلِإب تك لاق ٠ يبس

 َّمَّسَكَورسمَخَف َسّسَحف «يِّسلاَنمَلَضْنأ يهةَنبصَو يبسلا يف و ءًايلع اني

 000 :لاَق ؟اَذَهاَم « نَسَحْلا اب اي :اَنَلقَف ٠ ىطٌقم هسأَر َجَرَخَف

 يف تَراَصَقْتْسّسَخَوُتْمَّسَف يّنإَف يبّسلا يف اتناك ينّلا ةّمبصَولا

 يَلَع لآ يف تَراَص مش ؛ يلا تي لْهأ يفت َراَص مّن «سّمْخْا

 ينفي دعب تلق ؛ 89 هللا ين ىلإلجرلا بكت َلاَق ٠ اهي تفكر

 كا هْضَقْبَتَالَف : لاق ءمَعَن : ثق كن خنت لكو بكل

 يف يلع لآب يصتآ هديب دَّمَحُم رست يذَلاو ءابح هداف بحت

 دلال ةنيخأ لام 6 نأ :لاق ةّقيصَو ملص

 .يلَع نم يَلإْبَحأ
 اَدَّه يف ف يذلا نيبو ينيب مهري هلال يدا : :هّللا دْبَع َلاَق

 [ 3794147 704٠١ ظمأ ٠ ديرب يبأ ريع ثيدحْا

 وش يروا هولي نم ين دس فرناس

 نم بحُيَلَجَوَع للان : هللا لور لاَ اق .هيأْنَع ديري

 5 0 ٠ يلق اير ثيدَح _

 سوس سا
 يسرا تس يراني 00 لاق« 5

 2 و

 مايو ور
 [ 784037 :رظنا] .٠ ً"يدّنكلا دوسألا ني دادقمْلاَ

 مم هما هرم رار

 «ةَدْيَرِب نب ِهّللا دبع ْنَع كلام اًنكدَح «ريَمت نبا ادحإ- 116١8 ©ا/

 يطغأ 'يرَعشألا سيق َنْب هللا بع! ناك ل هللا َلوُسَر نأ هيبأ َّنَع

 |اةةنقتل :عجار] . دود لآر ماَرَم نم َراَمؤم

 نع ءدواَد يبأ ْنَع شَمعألا اَنأَنأ ريَمُن نيا ان انثدَح-(1* م

 َنَمَو ٌةَقَدَص ويلكم َناَك ارضا نم لاق . اقف يِبلا نَع «ةَدْيَرب

 »يمل ا  همعاعإ
 .ةكدص ٍمْوَيلك يفهمها + َدْعَب هرظنأ

 نع ؛ ءاطغ نب ب هللا دْبَع ْنَع «ناّيفس انْئدَح «عيكو انْندَح- و4

 ين : تاق 'ْيّبلا ىلإ را تاج : لاق . هيبأ نَع «ةَدْيَري نب هللا دبع

 هع تاس ع رش هل ىص سل سا سا ىلا اه سا ع سات لع

 كِيَلع هَرَوهّللا كَرَجآ : لاك ؛َسئاَمامِّإو ,ةَيراجي يٌمأ ىلَعتفدَصت صن

 1 [ 75447 :رظنا] . ثاريمْلا

 « -ناّيح نبا ينعي - حلاّص اَنيدَح «ديبع نب دَمَحم انئدَح- فسم

 نم َنيعيرأو نيا يف اقف هللا لوم رسال هيل دن ٍنَع
 اًمَلَق ةئورظنيس + هَل مَعَ «ماَقَمْلا يف ينصب ف يلا ؛هباحصأ

 ىلإ فرصناَمُك ءاَتيَش دحين يُُهّاك ةبعكلا نيو هي اَميِف ىَوْهَأ ىَلَص

 ينوُمُتبأر :َلاَققاوُسلَجك اوُسلجا نأ هدي مه َراشأو اوراق «هباَحْمأ

 دخان د يرأ ىب ينك ٠؛ ةّبدكلا نوي اميف تيوهأ يتآلص نم تْغَرَ نيح

 امرأ مقلع ضرع نجا َلاَق ٠ هلا لور امن : اوُلاَق ؟اًنيِش

 اتحاد «ينتعطاق بتع نم ةلصخ يِباراهّناو اف

 ,ةّنجْلا ةهكات نم اولها ىَتح مُكينارهظ ني اهم اثنا ولو « يتنقسَف
 َدَهدَ :ةّنجْلا ةهكات رم ةَوْجَمْلادأَو نيمار ةانكلا نأ اوكا

 الإ املك َنمداَرَماَمنأ اوُملعا حلملا يف ُنوُكَت يملا ءادْوسلا بحل

 اةيديففا :عجار] . َتْوَمْلا

 ْنَع ءدكرم ِنْبةَمَلَع ْنَح نايس انئدَح ميكو انئدَح 1١
 يكسو هي ثق همك

 مح حتا وتلك تل ل وسأل ذب نيام

20-007 09 00 

 0-0 هجر تش ايت نع ٠ َلاَك ٠ ع مك

 نبا نع :ةَمييَر يبأ ْنَع يرش انكدَح ميكو الح 07
 َمنإه) «ةرظ لا ةرظّلا عِبُتأل 8 هّللا لورا : :َلاَق . هيبأ نَع ديرب

 7 هو مصب :رظنا]. مةرحألا م /ه]ل تنل .:ىلوألا كل

0007 
 200 ل 0 :لاَق . هبيأ نع ةَدْيَرب

 َناَرْسع لآ هرب اوسع دَلطُلا اهُعيطَتْسَي يلو قرح اهكرَتَو ةَكَرَب

 رع سابا سل كس نس سلف سر سرا
 وأ ناتي وأ ءَناَماَمَغ اًمهنأك ةَماّيقلا موي َناَعيِجَي «ناَواَرهزلا امه امُهنإَ

 لل

 000 :عجارإ. اًمهبحاّص ْنَع نآلداَجبُت «فاوص ٍريط نم ناّرف اهئ



520 
 هيا نيارشل يحب ا للورد َلاَق . .هيأْنَع نب

 ًتاَمَظاَو كاك رَهْسآ يدنا انآ : هبحاصل  لوُقَ «بحاّشلا لُجَرلاَك

 م .عجا ار] . كلر ارجاوه

 نع ءدّئرَم نب ةَمَقْلَع ْنَع ناّيفس اًنئدَح «عيكو انثدَح- اف رورفإ ان

 ّىك سمع
 ءاسن ةّمرح : الف هلا لوُّسسَر لاق : لاَق . هبيأ نع «ةَديَرب نب ناَمْلَس

 َنيدعاَقلاّنم لج نم اَمَو «ْمهتاَهمأ ةَمْرحَك َنيدعاقلا ىلَعَنيِدِهاَجمْلا
 00 هو هل
 «ةَمايقل مويه فكو الإ ايف هِي هلأ يف َنيدهاَجسلا َنمآلْجَر لي

 [ ؟بمؤ7 :رظنا] . .؟مُكظ امك «ءاشاَم هلَمَح نم دْخأي و

 نع ءدّئرَم نب َةمَقْلَع نَع ناّيفس اًنكدح «عيكو انئدَح- فورا

 ىَلَع اريمأ َثَحَب اذ هللا وُسرَناَك : َلاَك . .هيبأ نع «ةدْيرُي نب نامل

 َنِمُهَعُمْنَمَو هللا ىَوْتي هس ةّصاَخ يفءاصْأ «شْيجأ ؛ةّيرَس

 موس
 هلابك اون هللا ليس يف هللا مسي اور َلاقَو ءاَريَخ َنيملسملا

 أ لاصخ ثآلك ىَدْحِإ ىلإ مُهعْداَف نيكرشملا نم َكَودَع تيَقل اَدإَف

 ىَلِإْممعْا منع افكر مهن لاهي واَج امنيا لالخ
 عم مم

 راد ىلإ مهراَد نم لولا ىلإ هع مث , مهم لقاك كوُباجأ نإ ملسألا

 مِهيلَعأنآو َنيرجاهمللاَم هلأ كل اوُنعَ مهن | مُهملْعآَو «نيرجاٌهمْلا
 هي # عسا ه عماش

 نوُتوُكَيْمْصأ مهمل ْمُهَراَد اوراَخاَو اوبل ذِإَف :َنيِرِاَهُمْلا ىَلعاَم

 «نيدمؤملا ىَلَع يِرْجَي يذلا هللا ٌمْكح ْمِهْيلَع يرْجَي َنيملَسْلا بارع

 «َنيِملْسمْلاَ َعَماوُدِهاَجُي نأ الإ "بيت ةَمَْلاو ءيقلا يف مهل وكي الو

 فك مهم ليئاق واجد «ةيزجلا ءاطعإ ىلإ معالق امه

 [ 78418 :رظنا] ٠ فلا نسا األ «مُهْنَع

 يمن هع سةر
 َبِمَلَنَت: 8 كلامك لاَق . هيأ نع يرون ال

 .همّدو ريزتخ محل يفُهَدَيْسَصَ امنا «ِريشترتلاب
 سمع م

 [ 78444 741 :رظنا] .ةرم عيكو هدنسي مَلَو

 هّللا دبع ْنَع «يناطلا بلكي ديلا اَنئَدَح «عيكو اَدَح-؟ نضال

 َفلَح ْنَماَنمَسِيَل : ف هللا وُسَرلاَف : لاَ . هبيبأ نع ةَدِيرب نبا

 .ام سيف هكولمَسوأ هز ئرملا ىلع بخ مَ «ةثامألاب

 :هل لاقي خيش نع ؛ «حلاّص نب مهل اندَح « عيكو انندَح- م
 ةسارل ةرع هسا ع
 يانا نأ ؛هيأ نع «ةَدْيَرب نب هللا دْبَع َنَع «يدنكل هللا دبع نْبريَجُح

 200 مرق همن م هب
 َحَسَمَو اضَوَت متاَمْهَسِلك يجد نئتولمأ نب لق يبل ىلإ ىدطأ

 ءدئرُم نب َةَمَقْلَع نَع ؛ يدوعسملا انئَدَح ءُديِياندَح- فريشمل

 َلوُسَر اَي: َلاَقك يبل ىلإ ل جر ءاَج : لاَ . هيبأ نَع « ةَدْيرب نبا نَع

 آلق ءةّنَجلا هللا كلخْديْنإ : :َلاَق ؟لْيَح هّنجْلا يفق ؛ ليلا بحأ ين هللا

 إ آلإ تْفش نجلا يأ يف كلب يطت ارح ةَئوُقايِم اسرق َبكرتَأءاَشَن

 َدْبَع اَي :َلاَق .٠ ؟نبإ حلا يفأ هّللا َلوُسَر اَي : لاقل جرو تنكر

 مس / 0

 . كبح تذل كلمت تهشم اَهيف كل ناك نجْاهللا كللخاي نإ« هللا

 دبع نع «ٌةَبثع نب باو اًنئدَح « دادَحْلا ةذيبع وبأ اند

 ىّنح يُرْخَيآل رطفلا موي 8 يبل داك : :لاك .هيبأْنَع ديري نْب هلل

 [ 00.000 رن. عج تح مَعطَيل ّل مْوَيَو «ممْطي
 نب ةبفع 1١97( ر/0)اَكَدَح «سُنوُي اَنئدَح -

 آل 8 هلل هلو ناك : لاق .٠ هيبأ نع «ةديَرب نب هللا دبع يئدَح «يعاكرلا

 نمي «َعجْرَي ىَنح ىَسْصَألا مْويِلكاَيلَو « لأي تح رطفلا ميدي
 [07ب١ :عجار] . هتيحضأ

 هّللادْبَع

 يا مس وةربيل ادعو
 «ناّيفس اًنئدَح :الاَك . مخأ وو ماشية يواتس ل -780ما/#

 هّللا لوُسَر ناك : لاَق . هيبأ ْنَح ديري نب اميل ع «دٌئرُم نب ةَمَقْلَع نع

 0 ل رتل سعدل عد
 لهأ مُيلَ مالا : لوي مهنا ناك «رباقتلا ىلإ اور اذ ْمُهمْلَعي ف

 مكي ُهَّللا ءاَش نإ َّنِإ : (هئيدَح يف ُةيواَحم لاق) يملا نما نم ريل

 هس سس يس ب سس
 :رظنا] ةَياَمْلاَمُكلو انل هللا لست وب مُكَكحَ و ار مثنأ ءنوُقحأل

] 

 دبع ينكح دقاو نب نسح انئدَح « باّبحْلا نب ليز ارح 7اا/
 رى طم مع هم

 نصح :"لوُقَي # هللا لوُسَراتْطَس : :لوُقي ةَديَرِب يبأ تعمس :لاَق . هللا

 ثَِعْلا لزتيو ؛ةعاّسلا مْلعُمَ ُهَدْنَع للان : ىَلاَعَتهَّلا الإ همي

 ناو اقتل يذق غايات

 ملا 4 يبس -

 ربح مَع هللا نإ «توُمَت ضرأ يأب

 «دقاو نب ْنيَسَح يح - بالا رار كي

 ىَلَع مالسلا هلع ليربج َسّبتحا : لاق . هيبأ نع «ةَدْيَرب نب هللا دْبَع ينكدح

 سهو للا
 .هبلك هيف ايل آل نإ :ل 5 ؟(نلسبح امل هل لاق ٠ 8 هللا لوُسَر

 َدواَد يبأ نع ؛ «ليِعاَمْسإ انآ «نوُراَم نب دزَياَدَح- فويس

 فيك اًملَع دق «هّللا َلوُسَر اي : :اًنْلَق :َلاَق . يعاَرخْلا هدير ْنَع ؛ (ىمعألا)

 َكتاَولّص ّلَمْجاَمُهَللا : اوُنوُق : َلاَق ؟َكْيلَع يْلَصُن فبكت 53 َكلْيلَع َمْلَسُ

 مهاب ىَلَع المج امك دَمَحُس لآ ى لَو دَّمَحُس ىلع تاكو كَمْحَرو

 .ًليجَم د يمَح دن ميهاريإ لآو

 هّللادبَع يِسئدَح :زيسح اًنئدَح «باّبحلا نب دْيَر انْندَح- انسضفي

 ٍضْخَب نم عج دقو ف هللا لور 'تنآ دوس من ؛ هيبأ نع ديرب نب

 هم
 لذ برش ال تدلل قت يل: :ًتَلاَتَك أ هياتم

 كير موق لكم يوك يعم ركل لح اير

 : 29 هللا لوُسَر لاق ةَتقم يهوه اف تلعَجَم : لاق «رمع لخد

 ْنااَّمَلَ ؛ءالْؤَم َلَخَدَو انماَمسلاَج انآ «ُرَمُع ايم ناطّبشلا نإ

 [ 7و9 ؛رظنا] . انَلَمَف اَمْأتَلَمَف َتْلَخَد



 1 ل.“ ص  راصنالا د دنسم
 تل

 سال هر هلا
 ينئدَح هداني ينكح 2001110 بعلب

 ٍلّمأ باَسْحآذإ : هّلللوُسرَلاَق لاك. هيب نع ديرب نب هلام

 [ 7241417 :رظنا] ٠ لاما اذه ِإَوُبمتَي يَا ايلا

 سيئر يبأ نع "كرش اح ء مسالا نب | مشا انندَح 7

 عال يلَعاَي يلعل َلاَكُهَنأ ؛ لف يلا نَع « هيبأ نَع موا

 [ 31 :عجارإ -ةرخأآلا كل تسيلو ؛ ىلوألا كلف لاء 58

 ءدقاو نب نيسح يِندَح - بابحلا نْباَوه - -دْيَز انتَ ١
 راسا مل لمع هيلا ١

 ف هّللا لوس اني : لوي يبأتْعمَس : لاق ٠ ديرب نبل ينئدح

 فلم قدمق نو ماع
 لجل رحت بكرا ٠ هللا َلوُسَر اي : لاك «راّمح ُهَعَم لج ءاَج ذِإ ي

 « يل“ كمت آلإ « ينم كاد ردصبقحأ ألا : : 8 هللا ل اور ل

 .بكرف :لاق ءةلكهلَعَج دك ين :لا

١ 

8 

 يئدح «دقأو بحل يئدَح :ببحْلانيراكنَح- قيل
 2000 مسثوصوو 5 ك2 رع هع
 وُبأ ءاوللاذَخأَف ريح اًئرَصاَح : لاق ديرب يبأ ينئدَح  ةديرب نب هللا دبع

 ' ْحّنفي مّلو ْمَجَرَ َجرَخَف ؛دّمْلا َّنمُمدَحأ م هل حقي مكو قرصْناَ ركب

 'عفاق يّنإ : :48 هّللا ل وُسَر لاق ةَجَو دش ذوي ساَّنلا باَصأَو هَل

 0 هللا بحُيَو هُلوُسَرَودَّللا ةبحب لجَر ىَلِإ اذَغ ءاَوّللا
 ف هلا ًةلوُسمَر حبصأ [نأ] سلق ءادَح مقل انسأةميط انبف هل حتي مساس ع هيف 2 د

 شرت ؛ءارللب مَ ءاّمئاق ("84 /ه)ماَكَمُت ُةِةَّدَمْلا ىَّلص

 حقو اوّل هن مك هع يف لَ دَمرأَوَهَو الع اَعَدَ «مِهفاَصَم

 هل هس
 [114"3 قو 7مل :رظنا] . اهل لواط سيف اَنآَو ةَدْيرب لاق ؛ هَل

 ينكدَح ءدقاو نب نيسح ينكدَح « باَبحْلا ْنْب ديَز ها سل

 ءاشعلا ةَلَّص يفأَرْقَي ناك 8 هللا لور نأ «هيبأ ع ديرب نب للاب

 .روسلا نم اههابشأو ءاًهاَحضَو سمشلاب

 مو ةعيلو
 ينئدَح ءدقاو نب نيسح ينئدَح « باح نبدي انكر مما

 هلل اك : ل يدرب يبأ تغمس : لاق .ةديربْن هللدْبَع
 ناّيشْمَي ءَناَرَمْحأ نايم اس نْيَمَحْلاَونَسَحْلاءاَجَ ٠ .اًنْطْحَي

 2 يديني وع اًمهََضَواَمُهلَمَحَ رملا نم هلا لور لَ :نارثعَيو
 لَه ِنْيَدَم ىلإ ترظُت (ةّنف د مكدالوأو مكاو اوسرو هللا قدص :لاَق

 :اًمويعقَرَو يئيدح تدق ىََحْربصأ مل ناّرثعَيَو ن ناّيشْمَي نييبصلا

 لرب هرج هلال
 ينربخَأ «دقاَو نب نيسح يد «باّبحْلا نب دير انيدَح- 357

 2 هللا لوُسَر حبصأ : لوي ديرب يبأ تدع : لاق . ديرب نب هللا دبع

 لعق نجلا هج ىلإ يتسم لآل ٌَلاَقَق ءًالالِب اَعَدَك
 يهم ع هاش

 نمت هَّنجلا ةَحِراَلَ سلخ ينِإ «يمامأ َكَئَشَخَْح تممَس

 ََهَنَمل ل فرم عفترم به نمت ىلعأت ادت يسمح
 520 "يبّعانآ : حلق «برعْلاَّنمٍلُجَرل : اوُلاَق ؟رصَقْلا

 اَنَهْنَمل دمحم انآ : :تْلُق ءدّمَحَم هم نم نيملسمْلا نم لجل : اوُناَك

 َكجرْيَخ الك : #8 هللا لوس : َلاَقَك «٠ هع باتخلاٍ يرش ١ + اوُاَك ؟رصَقْلا

 :َلاَق «َكيلَع راحل تلك مهلا لوس راي :َلاَقَك «ًرصَقْلاتلَخَدَلرَمُع اي

 ايبكمآلا دي ةكيدَح

 هت ماع
 د صو ثدانضوَ الإ تفدحأ ان لاق ؟ةجلا ىلإ يبس مب :لآلي لاك

 [ 79498 :نظنا] .٠ اذهب : ف هللا وسرق ٠ نيتك

 ما رم سم

 هّللاٌدْبَع ينكدَح ”نيسح ينكدَح « باباي 5 وو

 2 يموةمررب 6

 نيح ل هللا لوُسَر ىلإ املس ءاج : لوي ديري تعمس : لاق . 0 ديرب نبا

 مس اسم هش اسلم سر و8 ير سويس ساس يم مم اس ع
 َلاَقَك قف هللا لوُسَر يَديَنْيَب اهو "بطر الع ةدئامب تيدا مد

 «كباَحْصَأ ىَلَعَو َكْيَلَع ةَقَدَص : :َلاَق ؟ناَّمْلَم ايده ام : : 48 هللا لوُسَر
 هلال عع همس نيس

 نيب هَعْضَوَف هلثمب دما نم َءءاَجَف ءاًهَعكَر «ةكدصلال كنان هع َلاَق

 :َلاَق َكباَحْصَ ىَلَعو كلَ ةَكَدَص :َلاَق ؟ناَّمْلَس اًياَدَهاَم : :لاَق] . هيدي

 نيب هَعضَوَف ؛ «هلئمي دّكلا نمهءاَجَف ؛ اًهَمَقَرَك ةقَدّصلا لكنا ان 5
 وثبات م مو ماس

 هللا وسر لاَقَك «كككّيدَه : :لاَقَق ؟ناَمْلَساَياَذَهاَم : :لاَقَك ٠ «[ديدَي

 َنمآَك © هللا لوُسَر رهط ىَلع يذلا ٍمئاَحْلا ىلإ َر ظنت ءاوطسبا : هباَحسمأل

 نأ ىَلَعَو ءاَمَهرد اذَكو اذكب 8 هلا لوُسَرُهارتشاَ ءدوُبلل تاكو .هب

 ف هلال وسر سرك : لاك« َمَْطَي ىّتح ايف ناَملَس لمْ الخن في
 ْملَواَهماَع نملْخَّتلا تلَمَحَت ُّنَمع اَهَّسَرَغ «ةذحاو هَْلْخَن آلإَلخَنلا

 عامتسمب دم
 اني اَهتسَرَع اَنأ : ٌرَمع لاق ؟هَهنأَساَم : قف هللا لوُسَر لاق ؛ ةلخَّدلا لمحت

 هين الت اَهساقهل لوسراهع١ لاق «هلل لوس

 نييسح ينئدح يَ انئدَح- 3سم
 ل هلع 6

 .ةدَِرِب نب هّللا دبع يدَح نب 2

 را يرعما ل 0

 ناّسْنإلا يف : :لوُشَي هلا وُ : لوي ةدْيري يبأ تعمس : لاَق

 ءةقادص اهتم لص لك ْنَع قَدَصَتيأأ لَك ؛ « لص ةئم"ثآلكو نوُتس

 دجْنسَملا يفُهَعاَتلا : لاق !؟هّلا وسر ايل قيطُي يلا مق : اوُلاَق

 جت ىَحُصلا امك دقت ْمَلِإَ « قيرطلا نع هيمن مشلا وأ اَهفدَت

 [ :رظنا] . كنَع

 يمةودو سا » هسا دهم
 :لاَق . هّللاُدبَع يّدَح ءنيَنُح ينكح كبَر انكدَح-(8مم/

 ايس ل هلو 5
 ةّبحلا هذهبمُكيلَع لوُقَي يا يلا تغمس : لوي ةدبرب يبأ تغمس

 المت :عجارإ ٌءاَقش اًهيف نإ (زينوشلا يهو) ءادؤسلا

 ل سلا رب معقب
 ْنُب ءاَطَع اًنثدَح «ةَئاَوَع وبأ اًكدَح « ىتيع نيكي تيد

 لاق: لاق . هيبأ نَع «ٌةَدْيَري ب هّللا دبع ْنَع يهز يبأ نَع «بئاّسلا

 هللا ليبَس يف ةّقلاَك ْجَحَلا يف '/ ذة : ف هللا( / ]لوس

 مرر هر هلع يب ةرعمس و
 يح «دقاو بنش يشاع «بابحْا ْنْب دير انثدَح -8

 قع © هللا َلوُسَرنِإ لوي يبأ "تغمس : َلاَق .٠ ديرب نب هللا دبع

 [ 374145 :رظنا] . نْيسحْلاَو سَحْلا

 انتِدَح ءٍملُْسُم نْبِزرعْا دبع اَندَح «دّمّصلا دبع اندَح- انفروركل»

 نعوم

 ل هاسلا#

 نبا ِنَع راكد نب براَحم ْنَع «يناييشلا ناس وبأ - ٌةرم نب يني - رارض

 هذه " «فصُهَّكمَو نورشع نجلا لهأ لَك. 8 يأ هيلع « «ةديرب



 انوخلا ك راصنالا دنئسم

 صّوخألاوبأو ثراَحْا يرش تام :نّمَحْرلا دبع وُبَأ لاق
 [ 30714 :عجار] . َنيرطحَو عبس ةئس يف ةَجراَخ نب مكيْلاَ

 :آلاَق كلما دبَعْنْب دَمْحأآَو ىّسوُم نب ْنَسَح اَنثدَح 7-0

 ثراَحَلا ندي انئدَح : (هنيدح يف كلما دبع نب دَمحأ لاري نئدَح

 يلا َعَمانك : لاق . هيبأ نع ءةَدْيَرب نبا نَع «رائد نْب براَحُم ْنَع ؛ يميل

 لقمع نيتك ىَّلَصم بكار فلأن مب يوهم حنو انف اقف

 ٌمالاَر بألاب“ هادم بالخل ُيرَمَع هْيَلِإ | مَ ءناقرثت هاَنيعو ههْجَوب الع

 مع

 يفَّلَجَوُرَع يِبراتْلاَس يّنِإ :َلاَق ؟َكَلاَم 8 هللا َلوُسَراَي : لوفي
 سمعا 0001

 ينو ءراّثلا نم اهل ةَّمْحَر ياَنْيَعْتَمَمَد « يل دايم يسأل راقطتسالا

 اريح اَرابز مُكركذل هور رولا رايز ع : ثآل نعم ينك

 َمك ديكو هس ماو اوكف ثآلث كدب ةيحاتلا موسع م هو

 ّرآلو «متش د ءاَسو أ ين ورا يلا يف ةيرشألا نع .اركْسُم اوبرشَ

 كسا عجارإ

 ٍنَع دكرَم ِنْبةَمقلَع ْنَع «ثيل نع «ةّيواَمم بأ ايد 4
 نيالا تن: : هللا ٌلوُسَر لاَ :َلاَك . هيأ ْنَع ةَدير نبا

 ادهاَجُسفّلخَي دعا نماَمو «مهَتاهمأ ضن ةَمْرحْلا يف َنيدعاقْلا ىلع

 َكَئاَخ اَدَهَدإ هل لق ةمايقل مويه فو آلإ هلأ يف نوح «هلهأ يف

 ةنيفلل ةعجارإ ! ؟مُكُنظ اَمَك : :لاك «تْفشاَم لمع نم دْحَك كللهأ يف

 «يناّساَرم | ءاطع ْنَع «ر رمْعَم م انكدَح « قاررلا دبع ابر امام“ ب ا#

 تنك يّنِإ :88 هللا لوُسَر لاق :َلاق . هيبأ نَع «ةَدْيَرب نب هللا دبع يندَح

 هيا «ةرخآلار كدت اَهنإَك ءاَهوروُزف روبقلا ةَراز نع مكه

 .رُحُل لأ ْنَع مُكََت هركْسُم لك اوبتجاَو «ءاو لك يف اوفا

 [ 38517 :عجارإ. .اورخدأو اوُدوتو اوك الك دن يحاضألا

 ينُدَح «نيسح يئدَح « هباتك نم باَبجلا نب دْيَز ما

 م هس ولو هم هلل
 هيبه فلح نم: ف للا لوُسَر لاق : َلاَق . هيبأ نع « ةديرب نب [هلل دبع]

 ىلإ َمِجْرَيْنلَك اقداَص َناَكْنإَو ؛لاَق اَمَكَوَهَف اًيذاَك َناَك ْنإَف مآلسألا نم

 [ 0و4 :رظنا] . املاّس مآلسلا

 همراةمو
 اَنكدَح ءدقاو نب نيسح اَنئدَح «باّبَحْلا نب دير انئدَح- 3 يخل نأ

 ءاءّمد رس هلو ٠ اوم
 ُهلْرَن مهتييو اني : :8 هللا لوُسَرلاَك :َلاَق . هيبأ نع «ةَدْيَب نب هللا دب

 [ سا :عجار] رف د اهكرَتْنَمَك ,ةآلّصلا

 هللادْبَع اَنكَح ليس يندَح 2 باّبُحْلا نب 25 ان!

 ىَلص "لجن
 نأ لبق نم لج ماَقَق 4ةَعاّنسلا تيرا اه ارك ءاشعلا ةالَص ه هباّحصأب
 00 95 مورفي

 يبل لُجرلا ىتاذ ءاديدش ًالوَقُذاَعِم هل لاَقَف ءبَهَذَو

 َلاَقَق ؛ءاَملا ىلع فخم لَن يف لمع تنك ين : َلاَقَك 0
 رار

 .روسلا نم اَهوُحّنَو اًماَحضَو سمشلاب لص: دلل لوسر

 دسم هدو دما هسا الا
 داعم نإ : لوفي ةدْيرب يبأ تعمس : لاَق . ةَديرب نبا

 "يملأآلا ديري ثيدَح

 قون هللا عع 35060 ليك نب لس نع 5

 - ل / هز مود ص ١41/١7

 1 ينئدَح «دقأو نب نيسح ينئدَح «بابحلا نب دْيَرانندَح- فرس

 يب نب يلع ىلإ ةيآرلا كدا هللا لور ذأ ؛هيبأَْع «ةديرِب نب هللا دبع 7

 [ ملا :عجارإ يَ مْوَي بلاط

 موك / )ين زربخأ ٠ ةليمت وبأ حضاَو ْنْب ىَحَي اندَح- ممم

 اعرم ةلظل سرب هةريةشوا
 :ُلوُشَي يبأ تعم :لوُقيةيري نبا تغمس : لاَ . دقاو نب نيسح

 اًيذاك ناك نك مالسألا نم هيرب ين لاق نم : : لوقي ف هللا لوُسَر تغمس
 ها
 [ 344 :عجار] . ماسلا ىلإ جرين اًقداَص ناك إو لاق اَمَكَوهَك

 هل هلع ربو مس سيدهسال لا
 «دقاو نبني ان اد يملا

 راشق ال هل
 راع لإ هلل لوس: كعك سراج تاج هيام

 ترث تنك نإ : َلاَقك «فئدلاب كلسأَر ىلع برأ ذأ املاتس ىَاَمَتْلل در
 عع ع 00 0000
 ه8 هلل وُنرَدَمَتك َلاَق تركتك ين : :تلاَق ؛ الق ألا « يلعفاَ

0000 
 [ صلال :عجار] . فلاب ت يَرصَ

 نْبهللا دبع ْنَع «يدنكلا حلجأ يكدَح ريم نبا انندَح- افون

 ىَلَع؛ نيا ىلإ نيب هللا لوُسَر ثَعي : لاق . ديرب هيب نع دير

 ميل انِإ َلاَقك ديلا نبدا ِرَخألاىَلَعَو بلاط يبأ نب يلع امهدحأ

 اَنيقلَف : :لاق «هدنج ىلع امكن دحاَو لك امرا نو * سانا لحي لع

 اَنَدَقك ٠ َنيكْمْلا ىلع ومنا َرَهظَت انشا ؛ «ِنَيلا لأ نم دْيَز يب

 ديرب لاَك «٠ «هسْفَنلل يّبسلا نم ةارما يلح ىَفطْصاَ , يذلا اًييَسو ٌةلئاَقمْلا

 تِنَتآ املك ؛ كذب هريخي ف هللا لوس ىلإ ديلولانْبدلاَح يعم بك

 هّللا لوُسَر هنجو يف بقايا هيلع عر «باتكلا نكد يبل

 اذ يئرمآو لجو عَ يتتعت ذالك اذه هللا لوس راي تلق 28

 ُهّنإَف «يلَع يف ْعَقَتَأل : :ق هّللا لوُسَر َلاَقَق هب تلسرأ اَمتْلَمَفك همبطأ

 ْمُكيَوَوُمَر ةطماكو يشن «يدْسيْمكيِلَو وهو ؛هنمانآو ينم
 [ 50000 :عجار] . يدب

 ةَبَلعَك نب ديول انثَدَح ريم انئدَح « ماك وبأ انئدَح- فواتملا
0 

 َنيح َلاَقْم ف هّللا لوسَر َلاَق : لق ١ هيبأ نع «ةديرب نبا نَع ؛ «ينأطلا

 انآو دبع انآو ينتفخ تن الإ هلل آل يبت مهلا يسمي نيح وأ حبي

 وب تمتص اًمّرَش نم كب وُعأ ؛ تشتمل كده ىلع

 «َتنأآلإ بولا رين «يلرفْغاَف «يبندبموُباَ « يلع كتمننب

 .ةجلا ل هلام هما

 ل لَك . : ضرع هيا“ «ةديرب نب

 00“ :عجارإ] . يدنكلا ُدادْقملاَ و /ُباَمْلَسَو و

 هوَكوبآو مهم

 رام قعر

 مس هضإ



 ص 1١7١59 راصنالا دنسم

 هم هل
 تلك: لاكن هللا لوح « بصح ندر هيأ نع يملسألا

 :ةَربعَو ةظع اهرب يف اَهوُروَُ رولا رايز نع : هاا

 ٍنَع مكين ءاورخاو اوكف ثآلك قوق 'يحاّنألا ٍمْوُُل نع 2 مكي

 [ 3141 :عجار] . ني ارشاد ارا يسأل هده يف ذيل

 همه ةدو
  5٠«ناّيفس اًنئدَح ,لمْؤم انئدَح-71 0

 و ومس و
 بهن تنك يّنإ : كلف هللا لوُسَر لاَ : َلاَق ٠ هبيأ نع «ةَديَرب نبا

 ل سينا [يحاّضالا ٍموُحُنْنَعَو رولا ةَراّيز نع : ثآلث

 ل نم ىَلَع ةَعّسلا وذ عسويل يحاّألا موُسُ ع مكن ,ةّيعزألا ِنَعَو

 ةكنذأ دق انَسَحْإَو وُ ةرايز نع مك ءاورخداو اوُلُكَف كَم

 لس ضل عا سرع
 و نيش مْرَحُمأل فورا «فورظلا نَع مكن أي ةراز يف

 [ 30114 11 م رظنأ] مارح رك لكو لح

 ٠ م ةيرزرب هريمدو
 نع «رباَج ْنْبْبوُيأانَدَح ءدّمَحُم ْنْب نْيَسْح اَنئدَح- <«” 6

 :لاَق .هبيآْنَع :ةَدْيرب (نْبالَنَع ؛ «ِنَمْحرلا دبع ِنْب ِمساَقْلا نَع ؛كاّمس

 ىَّنَح ْمُكَناَكَم : لاق: ناب نك(" / هذ لح يلا عَماسْجَرم 5

 ُتلاَسق دمحم ماَريكآتنتآ ينإ َلاَقَق ٠ تطهر اناَجم قطا« مُكيآ

 0 اَهوُرور روبل ةّرايز نع كتبه اتنُك ين ينإو ءاّهينعَمف ةعامّشلا يّبَر

 ,ْمُكَل ايام اوُكآَو اوكف ميل ةثالك دمي حاّصألا وُ ْنَع مك طى

 :عجار] . ْمُكَلاَنَباَسيِف وُيَرشاَف ةّيعوألا هذّه يف ةيرشألا هذه نع مك دو

51] 

 بس انكدَح «َوْرَم لطآ نم . ىحْيْبنسَحْلا اَئدَح الا" "٠
 ْنَع ديري هللا دّبَعْنْبلَهَس يخأ يتّربخأ لاق . ديرب نب هللا دبع

 سل عرس
 يدعي نوكتس : : لوي هلا لوُسَر سْطَمس : لاق .٠ ديري لج نَع ؛ هيأ

 ود اضاف ورم يدم اوّل م «ناَساَرخ ثني يف اوُبوُكف «ةريثك ثوب

 م« و ليموعلا دع م م م
 .ةوم اهلل بالو كرب هاو نير

 ْنَع «ىّسوم نب لْضَفْلا اًندَح ؛ ىَبَحَي نب نِسَحْلا اًنئدح-17 5 7

 هللا لوُّسمَر َلاَق :َلاَق .٠ هييأ نع ينل نع يكتملا هللا ديب

 .- نال هلاك - نمل ْرتويمكْنَمَف ؛ وحرتولا
 ما معن

 نع «نيعأ نب ىسوم اَئدَح «كلَملا دبع نب دَمحأ انئدَح- 52210

 لاَق : لاَ . هيأ ْنَع ديري نْبناَملُسْنَع ءدٌئرم نب ةَمَقلَع نع ْثْيَل

 «مِهتْيشاَمَو مهقيقرو مهيضر نم هل اول امل: 8 للاسر

 ١ ُةَكدصلا آلإ هيف مِهْيَلَع سبل

 يبأ ْنَع «كيِرَش انكدَح ءكلَمْلا دبع ْنْبدَمْحأ اح 84
 َلوُسَر نأ ؛هيبأ ْنَح «ةَدْير نب هللدِعَْع «يدايإلا ةمير يبو قاَحْسإ
 اتسْبلَو ىلوألا كلامك هَ دا رطل عب ب2 يلع اي: يلع لاق 18 هللا

 1 [ 707 :عجار] . ] .ةرخآلا كل

 نبا نَع ٌةَداَتَق نع «ديعّس نب ىَم انئدَح دهب اًنكدَح- فرخ ل

 وم د عب ملو كوك 00000
 هدجوف «ضيرَموهو هَل اَخَأ دام ناَساَرْخِب َناَك هنأ ؛ هيأ نع ٌةَدْيَرَب

 مم ةيملسألا ديرب يدَح
 11520 رمس سس

 51 َح

 : لوي هللا لوُسَر تْعمَّسرْبْأ هللا : لَه قيوم إو تاب

 [ 3007 :عجار] .نيبجلا ف قرعب نمؤُملا' توم
 ءم 92

 28 يرن ليا هس يل بل ا

 «ةكم نم عبير ةّيدابلاب عضْوم ىلإ ف هللا لور يب بَ : لاَق . هيبأ

 اذه نمُةّبادلا جرْخَت : : هللا لوس لاق ؛ لَ اهو ةَسبايِض أذ

 .ريش يف رف ادق عضم

 م يعيش ريب مز 0
 نع «يرْيرجْلا نَع ٌةَمَلَس نب داَمَح انندَح نافع انكر 41

 .يلطألا ني عمران لاَق . ةلوَم نب هللا دبع ْنَع «ةَرضَن يبأ

 انآ تْنعَب هب نيل همألا هذّهريَخ :ل : وي هللا لور تغمس : َلاَقَ

 موق ويم ,مهوُيَنيذْلا مَ متولي لامك مهول نيام ء مهيف
 .مهتداهش مهئاميأو مهلا مُهئاَهس بت دست

 َنيِّلا مث « مهو نيا م « مهيف تلعب َنيَِّلا نقلا رم َناَفَع َلاَكَو

 [ 5+: :عجلر] .مُهّتوُلَي َنيذّلا ” (نوُليَنيِذّلا مث مهول
 ءدَكرَم نب ةَمَقْلَع نع نايف اَنْ ءقاررلا دب انندَح- 1417

 ريشُرتلاب بعل نم : َلاَق . قف يلا نَع ءهيبأ َْح ديرب نب املس ع

 [ 370017 :عجارإ . همدو ريزنخْا محل يف هيدي سْفَياَمّئاَك

 2ك سو رع هل
 نب ىَيحَي نع «ماَشه اَنآْبَأ «ءاطع نب باها دبع انندَح- 521

 ةَوْزَغ يف ةَديَرب ماك : لاق . ُهكدَح حلم انآ «ةيآلق يبأ نع ء«ريثك يبأ

 ةآلص َكَرَت نم :َلاَق . ف يبل ةالّصلاب وركب : َلاَقَق «ٍميَغ يذ ٍمْوَي يف

 [ 77715 :عجار] .ُهَلَمَع طبح دقق رصَمْلا

 هك كت س اى عر مراسم
 1/١ يبأ لاَ اذَك) نآلث)وبأ نبأ ءفسوي نب قاحسإ اند «

 نَْةَمَقلَعْنَع , (ةقيتح اجآ يضيق هرب ءانئدَحو ءدْمَع ىَلَع همسي مل

 :اَنآ لجل لامك هلا لور نأ ؛هيبأ نع «ةدْيري نب اميل ْنَع ءدكرم

 .هلعاتك("68/ زري اريَحْلا ( ىَلَع« لادلا نإ ْبَعْذا

 نع «ةديبع نب دعَس نَع ؛ ءشمعألا اًنَكدَح «عيكو اند "7
 7 هم

 ففقوف ٠ «'يلع نم نوُنواَتبمُهَو سلجم ىَلعرمهلأ ؛هبيأ ْنَح ديب نب
 ديوان دلاَح َناَكو ؛«يش يلع ىَلَع يت يف ناك دك :َلاَقكْمهّلَع

 :لاَق «٠ ايس اَنبصآويلع اهي برس يفق هَّللا لور يتبق «كللذك

 :َلاَق «كتود : ديلولا نبا دلاَح لاق «هسّفنل سما نم يراجع دَحأَ

 َدَخآاَِعَِّإ تلك مك «ناك اب هثدحأ تلَعَج ا يلا ىلع اند املك
 رىادع ما مل

 اذِإَق يسأر تمت : لاق ءاباّبكم الجر تنكو :َلاَق سما َنمةيراَج

 :عجارإ هيلو يلتف هيلَوتلُك نم :َلاَقَق هريقت دك اق هللا لوُسرُهَجَو

 ا

 نب ةَمَقلَع نَع «ُنايْفَس انئدَح ءنمحَرلادْبَعانندَح- فرغت

 دنع « وكي ب يبل ناك : َلاَق . : هيبأ نع ةَدْيَري نب ناَميلس نع « دكرَم

 تاَولّصلا ىَلَصَو ؛ هيفخ ىَلَع حسم مو و اوت حلا موي ناك مل «ةآلَص لك



 فرات ح

 نكت ملاتيش تلقت هلالي: :ٌرَمَع هل لاَقَف ءدحاو ءوضوب

 |[ .٠ جل متت لع نإ: :لاَك ٠ سس

 سوا را ةل

0000 
 ا :لاَق ٠

 يملا َنمْهَحَمْنَمَو هللا ىو هئصاَخ يف هاًصؤأ ؛ةّيرنسوأ ٠ شي

 اوُزَغا « للبث َْم اوت هللا ليس يف ؛ هللا مسياوزغأ لاكش اي

 َنم دلوع تيقل ذو ءاديلو اوقفت الو وُ الو اورد الو اوتاكو
2-0007 

 َكوُباَجَأ ام نهتيأف لالخ لاّصخ ثآلك ىَدْحِإ ىلإ( مهعداق َنيكرشْلا

 لبقاف كوباجأ نإف .«مالسإلا ىلإ مهعدا منع فكو مهم لقتال

 «نيرجاَهملا راد ىلإ مهراد نم لوحّتلا ىلإ مهام « مهنع فكو «مهنم
200 

 «نيرجاهملا ىلع اَمْمهيلَحَو نيرجاهملل ام مهكنأ ءاوثعق مها ْمهْربْحآَو
 :نيملسْلا بارغاك ٌنوُنوُكيمهنأ هربا اهم اوُلوَحتي نأ اوبآ مه نإ

 يف مهدي املس ىلع يرجي يذل هلا مك مهل يجي

 ملا مهام ؛ َنيِملْسمْلا عم

 هيأ لوما

 ماوُدهاَجُي نأ ل2: يش ءيَْلاو ةَمِيَقلا

 نمسا اوبأ مُهْنإَ ؛ْمنَلَعفكَو مهم لقا كوُباَجأ مهن ؛ ةيزجلا

 هللا ةّذ مك َلَمْجَتْنأ كارا « نصح َلهَأ َترَصاَح اذِإَو ؛مُهلتاَكو هَل

 سنمار كلم « هي هم الو هللا ةمذ هل لعمال يي منو

 ذو مكممذ اورْْشُت نإ مكن َكباَحْصأ َمَمْدَو كيبأ مَ

 نأ وُناَرَق نصح لأ ترا وسو ولا ذا نم

 ىلع ْمُهزْئأن كلو ؛هللا مكح ىَلَ مهمل هّللاٍمْكَح ىَلع مهل
 9! مهف لل عك ابيل يردتال لو لح

 [ بج :عجدر وتو اذَه نملك

 اَنكدَح :ةلاَق . ىَنعَمْلاَحْوَرو ِرَّمْعَج َنْبْدَمَحُم اَنثدَح 6

 نْبهّللا دبع ْنَع (يدرُكلا : :حور لاَ هللا دْبَع يبأ نوُسَْمْنَع «فْوَع

 لْهَأ نصحب ب هّذلا ل وسر لري امل : لاق .٠ يملنسألا ديري هيأ نع ديرب

 عمم صو باطلا محلا للا ىلضأ ريح
 ادَخ َءآوْللا نيطَعأل : 4 هللا لوس لاق َريَخ لهآ اولد ٠ َنيملنسملا نم

 000 سس عه عش رس يس ل سل
 َوُهَو الع اعمق ناك ملك ؛ وسوم هبي هلوسََو هللا بحي الجر

 َرَيِبَح له يفلت حم سانا ( صون رو «ةاولا طوي يف لتمر

 1 ىاقممسلال»
 'كوقيو وهو 0 نيب زجر“ بحرم اَذِإَو

 رو تم هيب سعا سال لمع م هاساو
 برجم لطب جآلسلا يكاش

 0 ادِإ بِرُسأ انيحَو اقل

 هرم را /0) لحم .تازطأب هايل

 [ ملا :عجارإ هلو هَل حق ىّتَح يلع عَم سانا خآْمائاَمَو َلاَق

2 
 نبانَع « ؛هِلطَعْنْب هللا ُدْبَع انكَدَح ءرْيَمُن نبا انندَح

 تاق يل ىلإ ةآرما تاج : لاق . هيبأ نع دي

 سا ع سام

 ءمّللالوُسراَي :

 ا يملطألا دي ثيدَح
 سنس

0 
 دق: َلاَثَق قق اجلا تيتو يأ تكاتك 00

 وص يأ ىلع كذإو لك تار يف إتجَ دك
 0 0 و

 [ 37744 :عجار] كنا ع يب ١ : لاق

 رباه هي
 انكَح «لوطم نبك لاَم يتَربحأ «بابحْا نيد انئدَح 0١

 ٠ سف ساس <
 يِدَي داك دجال حدا هلال هين «ةديرِب نب هللا دبع

 نم اراَمْزم اذه ينوأ دل : لاق يّنصُيو أرقي ل جر اذِإف همم دق

 :لاَق «يرعشألا ىَسوُم وبأ سيق نب هّللادبَعَوُه اذ «ٌدْواَد لآر يماَزَم

 يلام: َلاَقَق ,هتربخأف ٠ مخ . لاق ربح هلا لوري: كو

 [31504+ :عجارإ . اًقيدص

 نْب هلا دْبَع ْنَع «ةليمُتوبأ وهو ءحضاو نب ىَبحَي انئدَح- فراخف

 مرا ها
 دّي يف ا هّللاٌلوُسَر ىأَر : لاق . هيبأْنَع «ةديَرِ نب هللا دْبَع نع ؛ ملص

 دقو ءاَجَ : ا لق «بقلنم انتَ

 "ضف نم : :6 هن يحل
 هما هةر هازل

 7 ْنَع «يبأ اًنئَدَح «يساؤرلا نمحّرلا دبع نب ديم انئدَح- فراتحفو

 ا َلاَق . هيأ نع «ٌةَديَرِب نبا نَع «طيكس نب ميركلا دبع

 نم سرع ب الهنإ : :8 هللا لوو لاق لاق اهنع ىلا يضر ةمطا
 م هسا يس #  هرك هسا هع اس ماس هوه

 ْنَم ادَكواَذك يَلَع : نآلُف َلاَقَو «شِبَك يَلَع : دعم َلاَقَف : لاَق «ةَميلو

 .ةرذ

03 

 دبع نَع « فوُجْنم نْب ديوس نب يلع انكدَح «حور انكدَح- <525<

 ديلا نب دلاَخح ىلإايلَع 8 هللا لوُسَر ثَعَب لاق . هيبأ نع ةَدير نْب هللا رب مص سا سس

 يلع حَبصاَف : :لاق (َسْمْحَلا ضل : ةرَمْجْوَرلاَقو) ١ سمْحْلا مسيل
 مصل مم ةسلا# ان

 َعَنصاَملاَذَهْعَنصَياَم ىلإ ىَرئآلا : ةديربل دلاَخ َلاَقَق :َلاَ نفي سار

 :لاَق ءايلَغ ضفْبأ هدير اي َلاَقَق :َلاَق يلع ضفنبأ تلكو : َلاَق ٠ ؛يلع

 سُمْخْلا يف ُهلَِإَف بحت : ةَرَمحْوَرلاك) ضال َلاَق ءمَعَن م

 [ معمم :عجار] . كلذ نمر

 سس ورع مش اس مع ع
 ءدقاو نب نيسحلا اَنأْنَأ «قيقش نب نَسَحْلا نْب ؛ يلع انثدح- 1

 اسنإلا يف: ا لللوُسرل َلاَق ٠ يدع قا لاك
 همك ب

 0000 يسار مم
 يف اها 5000 اوُلاَك .ةكدصب

 ىحضلا امر دقت مَلاذإف « قيرأطلا نع هيَ ميلا وأ ٠ افك دجْلسصلا

 [ 185 :عجارإ. . كجم

 2 هواهم
 َةَميلَخ نبا ينعي

 0 0 ؛ باج يأ نع

 هيل لج اهادأ ىلإ ىَأاذإ ىّح روُبملا ىلإ يشي جرح ؛ «ْنقلا ٌةَوزَع
 راهو در ودمع

 ام :َلاَقَق باَّطَخْلا رْبرَمْع هليَتساَف : اق يكاد ان ل

 ةراَمز يف يل ندين لَجَورَع برت :َلاَ ؟اَدف هللا ينلمَج كليكُي



 _ راصتألا ٠ دنئسم

 مةيرعإ»#
 هل يلإ «ىتاق اهل فتنس يل ةراَيؤا تام ؛ يلا دحر

 هةماقر هع
 ماي ةكالك دْمَباوْكسَسُتنأيحاتضمألا ٍموُحُنْنَع : : ءايشأ ةكالك ع 5

 ةرامز يف يل ذأ قدي ا مك ءروُقلا رايز َْعو مكمل

 مَعَحلاَو بدلا اهف نوُرشَت فوارألا نع دلّ دمحم دّمَحُم مأرب

 اوبتجا همي الو اعيش لحي ال ءاَوْلا نإ «فورظب مُكُيرَمأَو َتَقَرمْلاَو

 [ 701404 :عجار] . ركسم لك

 نع :ناَيفس نع .نايفَس وبأ دبَمح ْنْب دمحم ان

 رع
 قي هللا لوُسَر ناك : لاق . هيبأْنَع «ةديرب نب َناَميَلس نع ءدكرَم نب ةَمَقلَع

 َلْهَآْمُكْيلَع 5 / هامآلّسلا :لوُشيرباقمْلا ىلإ اوُجرَخ ا مهمل 8

 انلمّشنأ «نوتحآللْمُكهَللاءاَش إنو «نيملْسْلاَو َننمؤما م رالا

 5 عَن مُكل نحنو « طرق

 ديَسحلا انكدَح «قيقش نباَوهَو ؛ ِنَسَحْا ني يلع انكدَح- 218

 «ًالآلب 8 هللا لوس اعد َلاَق . هببأْنَع هدير ب انكدَح ءدقاو نبا

 مرسل ل سم م
 اةةنيففي :عجار]. .ةيفاَمْلا مُكَلواَنكَهَللا لأَن

 تضمّ حرا جل تلت يلإ هنا ىلإ يتسم لب َلاَقَق

 ؟رلمتل اذهل صم: تلق دمحم هَ أ نم لجل اوُلاَك ؟رصَقْلا
 يقاس س م م

 ٍلجرل :اوثاق لصقل اذه نمل «"يِرعانآ :تَلُق «بّرعلا نم لجو :اوُثاَ
 ِباَّطَخْلا نْيَرَمُمل :اوُناَق ؟رصَقْلا اذَه نمل ٠ يشرف انا تسلق «ِشْبَرُف نم

 يِباَصْأ امو «نْيتَمْكرتْيْلس الإ ط قتلت ام هللا َلوُسَراَي : لكلب لاَ
 يلا عل
 [ 324 :عجار]. ].اذهب : 8 للورق اقع اسواق

 قب لن يك ولج عساف يل يع ني

 دَحأ اوك هلْ كيمو ءذلوي مو دليل يذلا ٌدَمَّصلا ٌدَحَألا ءُهّللا َتْنَأ
 راسم هع
 هب لس نإ يذّلا ٍمظْحألا هممساب هللا َلأَسْدَقَل : و هللا لوُسَر َلاَقَت

 م[ .عجار] .باَجأ هب يعاد « ىطعأ

0 
 «يردهملا ةثع نب باوك يئدَح «ةَراَمْع نب يمَرح اَنئدَح- فراخ

 ٌمْويناَك اد ناك ف هّللاَلوُسَرنأ ؛هبيأ نع «ةَدَِرب نب هللا دْبَع يدَح

 :عجار] . َحَبَذي د ىَتح لكامل ٌمْويَناَك اد . كاي ىَتَح جْرْخَي مَ رطفلا

 [ ملا

 يمومص م هر كس يب مسا ديظ
 ةَمْلَس نب داَمَح اًنئدَح :الاَك . َناَفَعَو دّمّصلادْبَع انندَح- فراخسش

 رس هال
 ةديرب نع «َةَلوَم نْب هللا دْبَع نع «ةرطَل يبأ ْنَع "يروج ديعس نع

 ٌمداَخ ايدلا ّنمَمّكَدَحَأ فكي : َلاَق ف هللا َلوُسْردأ يملطألا

 يكرمَو

 هاف ع كه لل هع سيق ل

 ناّيفس اًنئدح اق ."لّمّوُمَو ديلولا نب هللا دبع اَنئدَح 71

 َلاَق اننا هببأ ْنَع ديري نب انامل نع ؛دئرم نب ةَمَقلَ انئدَح

 آل : يق هلل اوُسَر ل اك ؟رْجَلا دبر مْحألا ِلَمَجللاَعَْنَم : دجّسَمْلا يف

 مم م عم م
 ذه لنوم َلاقو) تونا هذه ْتّيباَمّنِإ «هَندَجَو ال هَئدَجَوألُهئدَجَو

 اةفياتيلا :رظنا] . هل ١ تينب ب امل (دِجاَسَمْلا

 - ايلا بايد

 يبأ نب ىحيَْع ٌنَمْعَم اًندَح «قازرلا دبع انئدَح- فرغ ةرفوإ

 .4يِبلاذأ ءٌَدَْربْنَع م ةَماَسأ نب حيلم يبأْنَع «ةَيآلق يبأّنَع ءريثك
 سال سره اه سو سل عل سس

 [ 370146 :عجارإ . ُهلَمحهللا طبحأ اسم رصتلا ٌةالَص َكَرَت ْنَم :َلاَق

 نب دمحم اًمدَح «ثراولا دبع اَنكَدَح نافع انك 7
00 

 هلل لور: لاَ . يأن فرب ناس نع «ةداحج

 لو هلل لوسي سس 1 00 7
 َرَظْنأْنَم :لوُشَت كئطمَسمُت ؛ةَكدَص هلثم مويه ارسم رظْنأْنَم
 لحين َلْبق ةَقَدَص ويلكم : َلاَق «ةَكدَص هِي موي لكيهلَك ارسم

 00 ل رع م هعمل هك
 .ًةقَدَص هيثم ويل بدل ظنك نيدلا لح اذ يذلا

 .(ح) ديعّس نب نما نَع « دعس نب ىَبحيانئدَح 8 11١

 َهَداَتَق نَع «- يعبضلا ينعي - ديعّس نب ىّنمْا انندَح ءدواد وبأو

 :لاَقَق «"قرخيهةيبج ىأرق هَل احدا هلأ ؛هيأ نع «ةَدْيرب نب هللا دْبَع ْنَع

 وأ َلاَك) 8 هّنلا لوُسر َلاَق وأ - :لوُقي ا هللا لوُسَراتسمَس يدلل

 قَرَمبْت ومين مؤُملا (لوُثَي 8 هللا َلوُسرْضِمَس : :هئثيدَح يف دوا

 [ 706١ :عجارإ . نيبَجْلا

 «ةَبآلق يبأ نَع «ريك يبي : يات ماتهاأبآ ليعامسإو

 اورْكب :لاَق .٠ . ميغ يذ مْوَي يف «ةَوْرَغ يف َةَدْيَرِ عَماَنك : لاق . ٍحيِلم يبأ ْنَع

 ريريسمال
 هََمَع بح رّصملا ةالَص كلكم لاق . ف هلا لوران ةالّصلاب

 [ 746 :عجار]» هن /ز

 نب هللا دّبَع ْنَع «رجاّهمْا نب ريب انْئدَح « ميكو اًنئدَح- فراذسي

 نق «ةرّقبلاةَروُس اوُصلََت : اقف هللا لوُسَر لَك : لاق. هبيأ نع هدير ير
 0 لاا

 [ 1مم :عجارإ ةلطبلا اديس الو ةرسح اًهَكرَتَو ةكرب اًهَدْخَأ

 ِنْبِهّللا دّبَع ْنَع ءرجاّهمْلا نب ريش انئدَح « عيكو اَنئدَح- فرفور

 امنا نارمع لاو رعبا اوُمّلَعَت 8 هللا لوُسَر لاَ لاق . هيبأ نع هدير

 اك أ نال انك وأ نات اما مايل مْ ني نوال
 سم لف

 نع «(نآلداَجي : رم عسيكو لاَقَو) ناجاَحُيف وص يَط نم ناكرف

 علم :عجار] . امهبحاص

 نَع «نائسوبأ وهو « ناس نب ديعَس انئدَح «عيكو اًندَح- فراخرخا

 48 يبل ىَلَص : َلاَق . .هبيأ ع ديري نب املس نع « دكرم نب ةَمَقلع

 «َتدَجَوأل : 8 يللا لاق ؟رمحألا ٍلّمَجْلل اَعَْنَم : َلاَقَفلْجَر ماَقَ

 [ 581157 :عجارز ٠ هل تي اَملٌد جاَسَصْلا تيان

 ؛ ديرب نب َناَمْيَلَس َنَع « بانج وب انئدَح تيكر لَ

 0 مم 00
 رولا ةَراَيز نع تك : قف هللا لور لاَ :لاك هيبأ نع

 [ 75404 :عجار] . ارجه اوُلوُعَت الو ءاهوروُزَف



 فراخ َح راصنألا دنسم

 يل «نَّمْحرلا دْبَع ْنْب ةنيبع انئدَح «عيكو انئدَح- 174 5 ١

 ُهّنإَف ءادصاق اًيدَم مُكيَلَع :ف هّللا لوسر لاق :لاَق .يملسألا ٌةَديرِب نع

 م :يملسالا ةزْرب يبا دنسم يف مدقت] .هَْي نيا اذه داي نَم

 نع ءءاطع نْ هللا دبع ْنَع «ناَيفس اًنكدَح «عيكو اندَح- قفرولتح

 يْنإ : َتلاََك 8 يِبلا ىلإ را تاج : لاَق .٠ هيبأ نع «ةَدْيَرب نب هللا دبع

 كلَ هَرَوهَّللا كَرَج : :لاَعَف ءاتَناَماَهَنَِ :ةّيراجي يّمأ ىَلَعتُف

 [ 864 :عجار] . ثاريملا

 «ريثك يبأ نب ىيَحَي نع ٠ « يعااألاانَح «عيكو اد 52501

 لاَ «ةاَرَع يفهم نك : َلاَق . ٌةَدْيَرب نع ءرجاهمْلا يبأ َنَع «ةبآلق يبأ نَع

 لوب هلل وسر
 ررمعم عاش مع ع

 .هَلَمَح اطبح دقق رضصتلاٌةآلَص

 عَ

 وو
 ُهَنكْ مهن ميلا ويلا يفة ةآلّصلاب وركب :

0 
 َةَمَقْلَع نَع «َناّيفَس ْنَع ءنَمْحرلادبَعَو يكو اَندَح- 2”آ 5

 هلي سهم
 نم: بعلا : هللا لوس َلاَق : َلاَق . هبيأ ْنَع ديرب نب ناَميلس نَع

 [ 378017 :عجار] همدو ريزلخ محل يف هيَ اَمّئاكَ ريشا

 نع «ةَدْيع نب دعس ْنَع ٠ ”شَمْعألا انكدَح «عيكو انئلَح 60
 لل هم 5

 يلتف ُهيلوتنُكَْم كف هللا لوُسَر َلاَق :َلاَك . هيأ ْنَع «ةدْيرب نبا

 [ 344 :عجار] . 3

 ْنْيَسْحْلا انآ ءقيقش ُنْباَوُهَو ءِنّسَحْلا نب يلع اندَح- نفراتخا

 ِنَعَوَع 8 هللا لسن ؛هييأ َنَع «ةديَرب نب هّللا دبع َنَع «دقاَو نبا

 [ ؟”/مك :عجارإ ٠ د نيسحْلاَو نسَحلا

 ءدقاو َنِباَوُه «نيَسحلا انأَبنأ ؛ ِنَّسَحْلا نب يلع انثدَح- 0

 َباَنْحآَدِإ : : هللا لوُسَرَل اق :َلاَق . هيأ عة بلادي اح

 [ مسلم :عجارإ لاَ اذه ايلا له

 يما مع
 اَنكَح هدا اندَح « ثراَولا دبع نب دمصلا دبع انُدَح- 52210

 ف هللا لور ضم : 50 هيبأ نع ةدْيرُي نبا نع ءِرْيمَع نب كلما دبع

 يبأذإ ؛ هَّللاَلوُسَراَي : ٌةَئاَح تلاَقك «سّنلاب يصب ركاب ورم : :َلاَقَق

 «فسوُي تابحاوص نإ « سانلابيلصُي ركب يآ ورم : لاق «قيقر لجَر

 . يح هلا لوُسَرو سانا ركب وبأ مَ

 انكدَح ءِملْسُم نبيع دبع اندَح ءدّمّصلا دبع اندَح 6

 لأ :لاَق .٠ 8 ىلا ذأ «هيبأ ْنَح ديري نب هلا دْبَع ْنَع ءنائس وب ارض

 [ 3887+ :عجار] ٠ ص َوُناَمكَك لذ نم مالا هذَهَو فص مو نورشع نجلا

 راصنألا رشع يداح

 (507 /0)# يِبُلا باحصأ نم لاجر ثيداحأ

 لاجر ثيِداَحَأ

 23511 لا ا

 هذا 8 )"يتلا باَحْصأ نم

 َنَع «كلاَم نب سّنآ ْنَع «يميتلا نع يان م40

 يلصُي مئاق هب يرسأ ليل ىسوُم ىلع رمل ؛اللف يلا نَع «هباحْصأ ٍضَْب

 . يق يف
 :ةيدابلا لهأ نم لجر دنسم يف مدقت]. هّللا ءاش نإ مئاق : ىَيحَي لاق

 0 اةفيليإا

 انّيع) َنَع «هيبأ نَع ٠ , ٍماّشه نَع «ريَمُت نب هللا دبع انئدَح- فرغت

 تول هَح يف لف يبل ايامي نا لاق : | يدع نبل

 رش اهي اعح ألو ءانامعطلأ نكشألإ :لاق ولج

 [14118 :يبنلا ايتأ نيلجر دنسم يف مدقت] . بستم وقل

 هّللا دّبَع نع سمعا اًنئدَح ءريمُت نب هللا دْبَع ان 1

 ًاِباَحْصْأ اَنكَدَح : :لاَق ٠ ىَلب يبأ نب نَمَحرلادْبَعْنَع «ينهجلا راسي نب
 سارع ماما دع هادم ع

 لجر مانق :ريسُم يف ظل هللا لوُسَر عَ نورس وك ما ف هللا لوس

 «عَِك ل جلا ظْقتسا املك ٠ ءاَهَتَحاتَُمَم لَ ىلإ مُهْصْنَبَقلطْناَم مهم

 اَدَهَلْبت اَندَحأ اَنأآلإ آل: اولا مُكْكَْضياَم: لاق «مْوقلا دحض
 00000 واعلم م يم
 ل ازال ملشل أل: 8 ' عزمت

 هلل لوسي باحسن 0 ديزي نب ميمن
 ُاَقَوْنَم نان سانا اَهيأ : َلاكَمُث ؛ « موي تا اق هللا لوُسَراَبَطَخ : َلاَق
 ماع يا تس هس اس ع سرة ع
 هللا َلوسَراَي : َلاَقكراصنألا َنملُجَر مَ : لاق« ٌهَنحلا َلَخَد اَمُهنَس دلل

 مرسل ةل
 اذ ىّنَح ؛ :ةّنجْا َلَخَد امر هَّلااَكَو نم نانا : لاك مث ؟اًمه ام انربْخُش ال

 لف هللا وسر ىَرَت : اوُلاَقَق ٠ هللا لوُسسَر ب اَحْصأ ُمَسَبَحَُلَتلا تناك
 سم هرب سر ع
 اكو نم ناتث : َلاَقك "سَْنلا َلكَتي نأ ف اَحأ يّنإ َلاَقَف 9مم اوعي دري

 . يلج نينو هينا : :ةّجْلا َلَخَد اَمُهَيَش لا

 يبأ نب ديزي (رع) ءُدّمَحُم اَننَدَح « دبع نب ىَلعي انئدَح- 525«

 :َلاَق ٠ 8 يللا باَحْمآ نم لُجَرْنَع ءهّلا دّبَع نب دَكرَم نَع «بيبَح

 اًءزُج َنيِعْبَسراّنلا تّمْسُق : َلاَق ءرمألاو لاقل نَع ,ق هللا وسر لس

 روم 2 ل ممو دك مس
 .ةيمحو ءزَج لئاقللو «نوتسَو عت رمأللق

 ٌراَج يتدَح هيبأ ْنَع ءماشه انآ هَ اًسأوبأ اًنئدَح- فوغ نان

 يأ :ةّجيدَحل لوُشْيَوُهَو ك8 هللا لوُسَر عمن دليوخ تنب ةجيدَخل

 لوقف : لاق ءادبأ ىَرُْلا دع ل هّللاَو ,اًدبآ تآللا دبع ل هللاو ةَجيِدَح

 .نوُعجططي مث نوُدبمَي يلا مُهمَص اتناك : لاك ىلا (لح) :ُةجيدَح

 ملأ نبدي نع بدئ نب ءاتم نع ءاطال الح 2ع هك

 تضم :لاق 8 بلا باَحْصَأ ٍضْحَبنَع ؛ يناَمَليبْلا نب محلا دّبَع ْنَع

 همها لبق موبي تومي ذأ لبق َلَجَوَرَع هللا ىلإ بام : لوي ف يبل

 َتْنأ :َلاَقك . ثيدحلا اذَهِبَر َخآ © يِبلا باَحْصأنمالْجَرهئدَحَ : لاق

 هللا لوُسَرتَممَس يّنآدهْشاَت :َلاَ معن :تلق :لاَق ؟هْنم اَذَه تمس



 راصنالا. دنسم

0 
 لق هللا ىلإ بام لوقي

8 
 :كاق .ةئملا لق مي فلمن

 :َلاَق ؟اَذَه تْعِمَس َتْنآ : لاق يلا باَحّنمأ نم رخل 1لجر اهتكدَحَف)

 َلبق هللا ىلإ ب ئَْم : لوبا هلا لور انشمتس لة َلاَق ءْمَعَن

 لوس باح رخجركخق : 2 6 .ةنملا ل وحول

 عرق هم
 :عجارإ هكا ليش هال لك بت وشال

 ا 1 6ةرنك ,] هدرخا" أ ةدرخأاا ,له دما

 نابع ءروُصُنم نع :ناّيقس اًنئدَح < عير اند ١- انني

0 

 لااله كل تينت نايا اهني / )اجت: َلاَك 2

 [لونلف * :عجار] .اورطْاك سانا 8 هللا لوُسَرَرمأَ «نّسألاب

 لد نيا د ف اح «عن انس الدان

 نوط دبعَْع كايفس اَنكَح ير

 ؛مئاتصلل ةماَجحلاَ "ماما يف لاَ ل 7

 [ 15:39 :عجار] اهي مكو هباَحصأ ىَلعاَق

 بييش نع «ِريَمَع نب كلَمْلا دْبَع نع «ًنايفس انْدَح «عيكو اَنئدَح-

 ف هلو ىلَص َلاَك . 8 يَا باَحْصأْنملْجَرْنَع؛ « حدر يبأ

 ام :َلاَق . ىّلَص املك «ةَءاَرقلا يف هيلع سلاف :مورلاب امهيف رع َّرجَمْلا

 اَنيلَع نوُسليَن يذلا كدلوأ «روط ريكب ةالصلا اًنعَم نوُرْطَحَي لاجر لاَ

 [ 15454 :عجار]. روهطلا نسي ةالّصلا انعم دهش ْنَم ءاننالَص

 تعِمس :َلاَق .َقاَحْسإ يبأ نْب سنوي نع «عيكو اًندَح- فولد

 هللا وسر نهَدَع : :لاَق .٠ مس يتبم جر نع يدتلا بيك نب يَرَج
 ,ةؤكست لله ذو ءاازيملا قلصت نشل ءهدَي يفالأ « يدي يف ف

 ”روّطلاَو «ربَصلا ف ضن مْوسملاَو «ضرألاو ءامّسلا ني يام السيريل

 [ 1447 :عجار] ٠ نايا ف صن

 يال

 ل

 نْب دْيَمَح ْنَع «ةريغملا نب نامي انئدَح « عيكو اَنْئدَح- ك1

 ةّيدابلا لهأ نم لُجَر ىَلَع انآ :آلاَق ءاّمْعَدلا يبأو َةَداَتَق يبأ نَع ,لآله

 نإ :لوقيهثعمس عل : لاك ؟ايش اف للا لور نم تطمَس ُدمَس لَه :اَنْدَ

 001 :عجار]. 21100

 ْنَع هرْيَبرلا يبأ نع ؛ لباب نمي انندَح ؛ « عيكو انندَح- افراطتي

 امك هَل المي © هلا لوُسَر ناك :لا 8 َلاَق .هل يللا باَحْصآ نم ٍلجَر

 . نآرقلا نم ةروسلا انمي

 د! ني دْعَس ْنَع «ناَيفَس نع ؛ ”عيكو انئدَح- نراطلل

 اوسر د :لاَك . اًصألا نم خيش ع «لاَموك نب نمل دبع ِنْيدَمَحُم

 | 77437" ح

 0 05 مر ةمرو
 :عجار] . ةّممجْا َمْوَي كلاوسلاَو بِ 0 هل

 [لامزا

 نب هللا دبع ِنْبديِيْنَع كَرُقانئدَح «ميكو اندَح 6-١

 ةئلطق هم يباَرعأ ءاجَن لاق «ةرصْبلاب دّبرملا اهب اَنُك : َلاَق .ريخشلا

 وأ َلاَق «٠ ف يبل َيلُدَبتك باك اذه: َلاَقك «بارج ةمطق وأ «ميدآ
 اذه محلا نمر هللا مس : هيف ذإك «ٍمْوقْل ىلع هنا هك هيْذَحأَك : ءَلَعْلا ”ععق عقل

 مشق نإ مكَنِإ نأ نبا ربه يني ل هللا لوُسَر دّمَحُم مبان

 ف يلا مُهَسَو سْمْحْلا مناَكَمْلا نم َمُكيَطْعَأَو ةاَكرلا مثيبكر) ةالصلا

 [4"7ه2 :عجار] . .هلوُسر ناو هللا نامي توُمآ مناك.” :يفصلاو

 ةتعمس :ل اق هللا لوُسَر نم َتْعِمَساَم : اًنْلُق :َلاَق 7455
 1 3 ماس وع سا عاقش

 ض1

 [؟؟1454 :عجار] .ردصلا

 ْنَع ةَويَح نْب ءاَجَر (ْبَمصاَع اَنئدَح «عيكو انئدَح 1 37/

 اًمُرعطَقتال : لاق . ةّرجهلا نَع «ق يبل لاس يذلا لولا نع « هيبأ
0100 

 .ٌودعلا ةهوج

 نْيرْصَنْنَع ٌةَداَتكْنَع بش اَنئدَح ميكو انكدَح 4
 َيْلَصُي نأ ىَلَع َمَلْسآَ ل يَبنلا ىَنآُهَّنآ ؛ مّن لُجَر ْنَع «”ينّيللا مصاَع

 00 0 جر هم مليك «نيتالَص
 نباِنَع ءاَذَحْلا دلاَخ نع «نايفس اًنئدَح «عيكو اًنكدَح- 20

 يل
 .ةقوُصْخم اتناك 8 هللا لوُسَر لئن يبارعألا نع ؛ «ريخشلا

 دبع نع «نايفس (114 /ه)اَنكدَح «عيكو اَنندَح 7

 اق :َلاَق .هّمَع ْنَع «ةَرْمَع يب نْب نَمْحرلا دبع نع «يرّرَجْا ميركل

 [ اهملكك مجانآ ميو ينمتاوتطلال: كف هلل وسر

 هلل لوُسر لَ َلاَق .٠ رفا بنما بع يا ىلع
00 

 لَو ٍالَكْلاَو املا ثآلك يف ا رش نوملسملا : هم

 عا يبأ نم ليس نع «نايفس اندَح تدلل

2 

 0 ماع دعس
 لطب ٠ ل ارش سرعت لكاتب وذ: ل

 [فارطالا نع ,ةينمبملا نم طقس],[ 158٠١ :عجار]. حبصُت ىَتح برقع

 نْبِنَمْحّرلا دبَع ْنَع ءُناَيْفّس اَنتَدَح «عيكوانئَدَح- نفرلخف

 .88 دَّمَحُم باَحْصَأ ٍضْمَيْنَع ؛ ىَلبل يبأ ْنْب نَمْحرلا دْبَعْنَع « سباع

 يف لاّصولاَو ؛ٍمئاّصلل ةّماّجحْلا نَع , هللا لوُسر ىَهناَمّنِإ : لاَق

 كنف ٠ هللا لوُسَراَي اوُلاَق ارحم ؛هياحنصأ ىلع واصلا

 . ينيقْسَيو يِبر يسعطُي لظأ ين ْمُكدَحاَك تسل يّنِإ لاق !؟لصاوت

 [ 15031 :عجار]



 قوما يب نع ؛ كركم اكدَح ميكر اتنسسا7م47#

 اي: :لاَقق فيلا ىلإ ل جر هاج : لاَ . ف يبل باَحْصأ ٍض ْمَبَْع

 «ينامهبهتلوأ اهيل مك «يطئاح يف ذ َدَلْخَت نالكل نإ ٠ هّللا لوُسَر

 ةّنجْلا يف لحنا كلو لَمْ : ا هللا لوُسَر لاق ٠ مضل ىَبأَف : لاق

 . ساّنلاَلَخْبأ اذه : كف يِنلا لاق ,ىَبأت

 ْنَع ءهََسَع ْنَع «ثحشأ نَع :ناّيفس نع «عيكو انئدَح- 0

 :لاَك ءاهيحسأو ءاَسْلَم يلةدْرييَلَع ءِاَجَمْلا يذ قوبل يثإ َلاَق ؛اَهَمَع

 اذإَك ترف « ىَقنآو ىلإ راما : لاق «ةرصخمب ل جَر يتتطت

 [ 7040/6 :رظفا] . هيقاس فاصنأ ىلإ هاا رظَق 5 هللا لور
 - هررعر» هزلي سفيرا

 نع ٠ مزقت اكد دمحم ننس اح افراخفن

 انآ ٌةَنيِدَمْلاٌتْمدَق : لاق . فخ ِنْةديعْنَع «مْظر همَع َنَع «ثعشألا

 هع مم ل مع عساس هع سهو ضرعوع 8 ل
 ُفَحَم ةٌَرصخمب ٍينَرَمََكْلْجَر يكاد ؛ اًميجأ ءاَحْلَم يل ةدربب رزأتم باش

 هلال وُسَرَوَاذِإكتقتلاك « ىقنآو ىقبأ ناك بوكت مقل امأ :َلاكَمُث 0 يم
 ةَدَرِب تناك نإ لاق! رب يه مَنِ هللا َلوُسَراَي :تلُق :لاق لق

 تحَتو و نيكل قوق وه ا هراذإ ىلإ ت رطتف « يتوسأ يف كل اَمأ َءاَحْلَم

 [4174*1 :عجار] ةَلَضَمْلا

 ْنَع هةر ِنْيِِرَْع نع رَعْسم اَنُثَدَح «عيكو اَنئدَح- م

 «لآلي اي :َلاَك . اللف يبل نأ ٠ ٌملْسأ نم ٍلْجَرْنَع دعَجْلا يبأ نب ملام

 .ةالملاب نر

 ل را لا لور للا تح َلاَك . قربا بتمام

 4 .دجسملا

 تس انك :َلاَق ٠ دهام ْنَع «نْوَع نب انآ ليزي اكد
 هلك م يك أ

 راّصنألا ماجر اني لاق انيَطَحَ َماَقك «ّيمأ يب أ نب ةدانج انيلع نينس

 نمَتْعِمَساَماَنكَح : :اَنُقَف . هيلع اَنلَخَدَف 8 ِهّللا لوُسَر باَحْصأ نم
 واع ل لا

 َماَق : لاق هبل اندَدَشَ ءساّنلا نم تْممَس امتدت الو ف هللا لور

 :لاَق)٠ نّبمْلاْحوُسْسَمَوُمَو «حيسملامُكبرتلآ : لاق ايف ف هلل لوُسَر
 راد 00800 لمع ميدو

 ثكمي هن مآل ؛ءاَماراَمْآوربْخَلالاَبج همسي (ىَربلا : :لاَكُهسْحَأ

 :دِجاَسَم ةعيرأ يتايآل لهم هلاطلس عبي حاب يعبر ضرألا يف

 نم ناَكاَمْهَمَ ,روّطلاَو ءىصقألا َدجْسمْلاَو ,لوُسرلا دج كلا

 ذكهبَسْحأَو نوع نبا لاَق) داب سل هلأ ومكطال

 :رظنا] . .هريَخ ىلع طْلَسُيالَو هميم هلي هَل ِق لَجَر ىَلَع طََسُي (: لاَ
 2 ىلع لكادم1 1[

 ماصس هسم م 2مم

 عبي نع "را الور َلاَق . 4 لا لكسر باحشمأ ام لجو

 .ةّيرَعْلا يف صّخَرَو ءرمَتلابَِملا

 7 1014 ص

 اَمهصْرَِبِل جرا نم رتب نات اَوةَكَتا :ةَيرعلاَو لاَق

 ل ينحني كرمان م 716/6

010-00-1 
 يبأ نع ؛لوحألا مصاَع نَع ايس كي «ديزياندَحس 6٠١"

 ل يلا فدرْنَع هّكدَح نم وأ ف ايّبلا فذرْنَع يميجهلا ٌةميِمَت 9

 م
 هن نع .َلاَقك «ناطّيشلا سعت : َلاَقَك هّبَد هياترعق هقدر ناكل

 (ةتعَرَص ينوب : :لوُشَيو « لجلال ثم َريصُي ىَّتَحَدلد : تل ذمتي

 لس كس ساب لس
 . بابذلا لم نوي ىتحَرغاَصم هللا مسب تق اذ

 ْنَع «ٌنيريس تْنب ةّصْفَح ْنَع ماه انآ ديزي انئدَح ١
 اق ىلا برأ يلهأ حمار : لاق .راّصنألا نم لج نع «ةّيلاَعْلا يبأ

 ,تللجق ةجاح انهالت هيلع ِبقُملُجرادإَو ؛مئاَقهباَنآ اد

 مك ؛ماَيق افلا لوط نم هل يئرآ تلم ىّتح ف هللا وسر َمَقدَقَل هللاوق
 لحل ذيل هللا َلوُسَر اَي :هتَلقَف . هْيلإ تشق «فرصلا

 آل :تلُق ؟َدَهْنَم يِدَنآ : لاَ «ٍمايفلا لوط نم كلل يئرأ "تعج

 وكدا .هروَسُهَنأ“تللظ ىّنَح راجلاب ينيصوُي ليربج لاذ

 [9:0318 :عجار] ٠ مس كيد هيلع تمس
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 ثا 3-8

 باَحْص ضي سنآ َْع املس اا «ديزيائدَح 7
 مئاَكَوهَو مآلسلا هيلع ىَسوُمبَرم هب يأ هلق يبلأأ هَ اظل
 و

 [ 7١4877 :عجار] .هرْبَق يف

 دبع نَع - وِرْمَع نبا ينعي - اَمَحُم انئدَح «ديَِي اًئدَح- فرامل

 تلأَس :َلاَك .ةنيَهج نم ٍلُجَرْنَع ؛ «يراَرَعْلاَ ةَرْمَص نب وِرَمَع نب زيِزعلا
 .داَو لك نطل لمَ : َلاَق ؟ةرخآلا ًءاشعْلا يلَصأ ىتم كف هللا لوُسَر

 ىو دمام
 يبأ نب ةريغمْا نب هلا دبع نع ؛ ؛ حيات كي اكس فرفتول

 نوبي اوُناك مهن ؛هربخأ لدم ين ب ضْمَيَدَأ «هَربخأ هنأ ؛يناتكلا هرب

 ٌةآلّصلا مهكر ؛قشللءاَمْمُهَمَمنوُلمْحيِ ديصلل رَْبلا يف تاَمْرألا

 اَقَِباَسَوَعانِإ : اوُناَقَك © يبل كلل اوركدَمُصناو ءرخبلا يف ْمُهَ

 ”ومطلا وه : ميل لاَقَك ؛ اَسنأ يف اجو حبلا مب اوتو ءاتشطع
 عدم

 . هنييم (لح الهام

 يع ل دم
 يبأ نع ؛ يملا ديَز نَع «يدوعسملا اَنْ «ديِياندَح- 2ك” 6

 :َلاَق ةّيلاَعْلا يبأ ع « ينحل دْبَدْنَع ايفان : ديزي لاق ٠ .ةرضَن

 اف هللا الور هيف هي دام اَمأ : :اوُاَقك ل "يلا باَحْمأ نم َنوُثآل منجا

 لاق «هبُرهْجَي اَمِبِْسيق هَ قتال هيف ُرَهْجيال امو هامل دف ءارقلاب

 ةالَص يَأرْذيلاك قف هلال وُ نانا مُنم فلان انسحب

 نيكل يفو :ةَمْكرلُك يف نييلوألا نيكل يف ةيآَنينآلكَردق رهظلا
 فلصُنلا رْدّقِب نييلوألا يف رْصَمْلا يف ذ اري ؛كلذ نم فصُتلاَرْدَق نييَرخألا

 نم فضلك نييَرْخألا يفو « رهظلا م نيلوألا نيكل يف هنءارق نم

 .كلذ



 نع .رتضالا وع هديتساالاساكح ديا يات

 - ا -

 34 لا ىلع متي ناك يذل نا 80 8

 ملا ىلمْالو ألا طلخا يذل نمار

 مرق ع رس هيعس

 بل باتش نم ملم يدب نجر ىلا + لاق . يَرج َنَع ءدوجُنلا

 مسرع ل جس
 ”فضصن هّللا َناَحْبَس :لوقَي 88 يلا تغمس : :هبحاّصل اَمُهُدَحُأ َلاَفَف كف

 «ِضْرألاَ ءاّمّسلا َنْيياَمالْسيربكأ هللا هولي هلل دْمَحْلاَو ءناّريملا

 [ 38451 :عجار] نجلا فصن ءوْضْوْلاَو ؛ ءربصلا ف صن موصلاو

 «”ئوُسلا هل دبع يبأ ماسه اكد يباح 54

 كح الج الجرن ٍمالَس /0) يبأْنَع «ريثك يبأ نب ىحي نع
 ام :لُجَر لاك «نازيملا يف هلأ ام حل خب خب: لومي يبا عمس

 هلال وم 527
 ٌدْمَحْلاَو ءهّللا ناَحْبِسَو ربك هللاو للا لإ هَ ال : :لاق ؟هللا لوس اي

 قييم نهب هللا ىلا نمسح .ةدلاو ستيف ىو حلأصلا دولا هلل
 أ روق دشقو مد سهاد

 َنَفيأَو هلوسرو هدبع اذمحم نأو هللا لإ هلل ند هَش نم : ٌهَنِجْلا َلَخَد

 [15ا/44 :عجار] باَسحْلاَو «ثعبلاَو «توَمْلاب

 هنأ هل

 .ملَسِيدَح «ةبعش اًنيلَح رجيم كح فرضت

 َلوُسرانأ يلب حاص يندد : لاك . ٍلْيدهْلا يبأ نب هللا دبع تعم : :لاَق

 ّعَمّلطلا هنآ يِبحاّص يِنئدَحَن : لاق« ةضفلاو بهل َلاَك . كف هللا
 هو
 ادام ةَّضْفْلاَو بهتلل اب كلو «هللا لوري : َلاَقك  بالطَخْلا ِنْبَرَمع
 ىَلْعَاي َنيمتةَجْوَرَو ءاركاشابلكو ءاركاذ اناس ف هللا وسر لاق را هع

 هد يف ه8 ع رع سرع

 .عجارإ ا. قرط نفاخ لق دسار بول يف يلام لا كَ

6464 ] 

 يبأ دبر ْنَع «ةبعش اًنئدَح رفع نب دَمَحُم مادخل

 هنآ يِبلا نَح ؛اف يلا باَحْصأ ْنَع «قيدصلا يبأ ع ٠ «يراوحلا

 تلقت : ؟ :ل) اسير مهيأ هلا ؤلا الخ :لاَ

 عم ملاع
 :لاَك' البغال ياي 20 لاك اع

 هوُرْكَم ناك اً مه : لاك ؟مِهئاَمَس انك مهم هللا لوري: املك

 نع َنوُبَجْحُي يذلا ممَو «مهاوس هيَلِإ تعب مَنْغَم ناك اَذِإَو «هّلاوُتعَب

 .باوبألا

 َبلاَغ ُتْعَمَس :َلاَك . هع اَنئدَح ءرّفْعَج ربدَمَخُم الح 07701
 بلا ىأ هنأ ؛ دج نع ؛ هيب يمت يني'نم لَ نَعثدَحُيالأطقلا

 كي َءَوَكِيَلَع : : 4 "يَا لاَ «مالسلا كيل اري يبأذإ : : لاق هه

 . مالسلا

 ميم مراع ل بيع د

 0 0 ,قيفش يبل

 «يِتمأ نم نجلا نخيل : :لوُقَي 8 هللا لوُسر تغمس : :َلاَك . ماَعْدَجْلا)

 [ 15501 :عجار] مَ يني مك ٠ يتأمل تب ةعاّمشب
 يهدد هر هدر دع

 نادل لاَق .رمقألا ريو رع ؛ثراحلا نبل دع رع كم

 ا

 "مط مال لو لل يام يل

 . قاَحْسِإ يبأ نع بع اًنيدَح «رفعَج نب كَمَحُم ان انثدَح' 6

 ةّئسْؤأ «ًةََسَح ما «َساَنلا يلع دشن : لاك ِبْطَو نب ديعَس تغمس : لاَق

 لوم تنك نم :لاَق . قف هللا ل وسر أ اودهشك اقف بلا باحْصأ نم
 .هآلوَم يلع ع

 نب كلَمْلا دبع نع فبعش انندح رف نب محم نثدَح- فرت

 ءرّدَي لهأ نم لجَراَندَح : لاَقَف ٠ ُصْنَي ناك : لاَ . سوُدرُك ْنَع «ٌةرَسيم

 نأ نمي لب َحأ سلْجَمْلا اذه لثم يف سلجأ نآل : لاق هلأ 8 يلا نع

 10154[7 :عجار] .- صّصَقْل ينعي - باقر ََيرأ قتعأ

 هما معه شو
 ِنْيِدَّسَحُم ْنَع ٌفيعش اًنئدَح «ِرَفْعَج نب َّمَحُم اَنئدَح- فرات

 يو اس رعس ل

 نب دوُْسَمْنَع ءَحُياانحَنْباَقيفشاتْشمَس لاَق . َبوُقْعَي[يبأ]

 «َحّبصلا براَحُم نم يَحْا اَذَه ىَّلَص : لوفي دوُعنَص نب ةصييِ وأ «ةَصيي

 مك تيس : لوي كل هللا لوُسَر تلعمّس : مُهْمباَشَلاَف الص ملك

 ا
 نم مآل ءراَنلا يف اًهئامع نإَو اهب راَثَمَو مس /8]) ضرألاقراَشَم

 . ةئاَمألا ىّمأَو هللا ىَنقَلا

 يول عمر هدو
 0 ٌقبعش اًنئدح - رشح نيل اح املا

 2 ل .كسأ : :اقق مالا ىلع خل نأ وشير

 معَ لتاقأ ذأ آلإكواَيمُمنإ ١ :تلق :َلاَق . َكلاَمِب دفا : َلاَك «َنْوُبأَي
 م مه

 يجي : :لاَق . هللا لوُسَرنآْنآلُف يئكدَح : م لاَقق فِيّسسلاب

 :ُةبش لاَك) ينتمي اذَهْلَس براي : لوقت ةمايقا موي هلت وَما

 :َلاَق .نآلُق كّلُم ىَلَع هلك :ُلوُئيف (؟َُتلَتَملَع : لوقف : لاك بسحأَو

 00 (10/00 عجارإ اهلا :بُسنج لاق

 اَبآتعمَس :َلاَق . هع اَنندَح رفح نب دمحم انْندَح- فراخ

 يف اَدوُنُف انك : لاق . مآل يبأ ْنَع «ةيِاَن نب قياس ْنَعثدَُي ليف

 ْتْصَمْنُق :َلاَق «٠ هك هللا لوس َمَدَح اَنَه اوُناَقك لُجَرَرَم ذإ ص مح دجْنسم

 جلول هللا وُ نم نمسح تل لاس

 هم لستم

 نيد مساءا لابتي يطا يشب يح كارت



 فلل 06 /

 :عجار] . ةئايقلاميهيضْرمْأ جدر هللا ىلع اح ناك آلإ اين دنس
20 

 سو اسر

 علوا

 ام يع

 .ينَربْخأ ليقعوبأ : لاك .ةَبعش اًنئدَح نافع اَنَلَح

 يب حي ملا لأن مالُجَر :ةيجاكن ب قياَسأحطمس َلاَق

 .. صّمح دجُسَم يف ادوُصُق انك : لاق قشَمد لأ نم لَجَر «ءاَربلا ٍمآلس

 يهل : ىَسْأ اذإَو حبصأ الوش : َلاَق هلآ آلإ هانم ركذ

 اذإ ترم ثلَكَو «حَبصأ اندم ثآلك ؛ اي دّمَحْسبَو ءانيد السلا

 .ةّماَيَقلا ميدي 7 نأ َلَجَوّرَع ه هللا ىَلَع اح ناك آلإ « ىَسَمأ
 مس اةص درب هاش نيومارو هر همر ادط ع

 دبع تعمس : َلاَق . يعش اًنئدَح ءِرَمَعَج نب دمحم انئدح- فوانملا

 َِنَع "للحي ثراَحلا نب هلا دبع نع“ (ثدحي «يداّزلا بحاص :ديمحْلا

 يياوع د كدلعم 00
 :لاَقَف رحَسعيَوهو ا يّبلا ىلع لَخَدهل ؛ بلا باحنصأ نم لج

 [ 77687٠ :رظناز . ُهوُعَدَت الق لجو رع هللا هوُمكاَطعأ ٠ كرب

 ءدوعْسُم يبأ ْنَع قبعش اًنئدَح ءرّفعَج نب دمحم انكدح- فوات

 اص يروق هممامس
 يف لوي اكد هلا صرَيل عج ٍلجَرْنَع ؛ « عاَفعَمْلا نب [ديَمَح] نَع

 « يتكرر اًميف يل كابو « يتاذ يف يل ْعَسَوَو « يلد يل رفغا مهلا هئاعد
 00-0 ةمءو

 .كلل لملف ناك نَا هَدَصَر م

1 
 تعمس :َلاَق . ُةبعش انكدَح رفع نب َمَحمانْندَح- فرامل

 ْنَع (ةبصح يبل لل ةَبصَحٍنْبأِنَع «ثدَحُي يفعجلا ِهّللا دبع نب ةَوَرع

 يذلا : اوُناَق ؟بوقرلا ام َنوردَت :َلاَقَق ٠ بطي 8 هلل لور دهش لج

 بولا «بوُكرلال ُكبوُكرلا «بورلا لك «"بوُقرلا : : لاك هكدا
 مارم هو

 اًمَنوُردَت : لاق« ايش مهم ْمدَتيْملَو تاكد لول يذلا «بورلا لك

 ُلُك كوُنكصلا : ةقيِلاَلاَك لاَمهَلَسْيل يذْنا : اوثاق ؟ةلوئتصلا

 هن مدي ملَو تامل اَمُهل يذلا دولا لك كلوُلعصلا ٠ كولطصلا

 :لاق «عيرصلا : اوُناَق :لاق ؟ةَعّرَصلا م : ال يتلا لمت : :َلاَق ايش

 جرا « ةّعّرصلا لك ةَعّرمملا « ةَعّرصلا لك ُدَعّرصلا 8 هللا لور َلاَقَ
 ا نإ فعشم 2# لوس هرم مسمع سس مول كام صاع اقم 1

 هبصَع (عرصيق) «هرعش رعشقيو ؛ههجو رمحيو 2 هبطغ دتشيف « بضغي

 لمحم ايدج 76 5
 ومر مشو
 نب كاّمس ْنَع «ٌةبعَش انئدَح ءِرَمعَج نب دَّمَحَم

 باَحْصَأ نم سان ينس : :لاق ثيل ينم الجرم َلاَق ٠ .بْرَح
 مك هلم هامل هع

 :َلاَق« اًموُحَبَطَن اًموُيهتئاَف ٠ اّنَنَغ اوُباَصآَف «مُهَمَمتنُكف ٠ يبل
 ياو مه مم ايع# مقلع

 اوزنكأق حلصتأل ةبهتلاوأ ؛ ىبهتلا نإ : ُلوُشَي ف هللا لوُسَر تمس

 .َرودقلا

 هدوم دو
 ٌهَداَتَق ْنَع ٌةَبَعَش اًنئَدَح : آلاف ٠ جاَجَحَو لَمَحُم ايدج 0

 مَع نَع همكم نبا وأ) لاَهْنمْلا نْب نَمْحرلا دْبَع نَع

 ملام نب لس يب نتطرل 1 /ه )دبع 0
 مي نتي # م5

 [ 1.040 :عجلر] .- ارو موي ينني- كني قاسم : 0

 ص 15١/١

 رْفعَج يبأ ْنَع ٌقعَش اًنندَح رق هك

 3 «يَسيقلا ينكدَح فتح ِنْئالَْع نب ةراَمعتْطعَس : َلاَق . ينيدَمْلا

 ممم
 «ءانإلا نم هدي ىلع لاف ءاّمي ىتآق ؛ لامك «رمسس يف 8 هللا لور مناك

 مك مام يم 00 ل ا ا

 هيديب يرمي لَسطَو مر هارد رم هج ىَلعو ماهل

 . ماهيلا ةعبصإ“ فَتلا : هئيدَح يف لاَ
 روامو 5 مهري مدمو

 تعمس :َلاَق . ةيعش اًنئدَح ءِرَفْعَج نب دمحم انين < هدا/

 ُويُحَيناَكَو «هييبأ نع ؛تدَحُيمُهَماَمِإاكو «يملسألا ٍجاَجَح َنْب َجاَجَح

 20 39 روم مع
 دبع هازآ : جاب لاق يبا باح نمل اق هلا لور

 رح دعشا اف ٠ ؛َمّنهَج حبق نمر ٌهدشَّنِإ : :لاَهّنأ 86 يلا نع (هللا

 .ةآلّصلا نع اود

 نيوسارب مع مدمدو
 ميع) ينربخأ ةّبعش اَنئَدَح ءرَّفْعَج نب دمحم انثدَح

 ٍباَحْصأ نم لجَر َنَع «ثدَحي ينابيشلا ورَمَع اآ تغمس : س :لاَق .بتككملا

 21 ةبعش لاق) ؟لّضْفأ لمعلا يأ هللا ل وُسَر لس : لاق. ف ينل
 سواعاسا#

 .ُةاَهجْاَو «نيدلاولا ريو ءاهتقولةالّصلا لمعلا لصف (: َلاَق

 نب قرزألا نَع «ةبعش انئدَح ءِرَمْعَج ْنْب د لمحم ال2

 وسر نأ : : 4 يلا باح نم ٍلجَرْنَع حاير نب هللا دبع نع ؛ «سْي

 اَمنإَ ٠ سلجا هَل َلاَقَق رمح ُءآَرَ «٠ ينصب لْجَر منك هّرصَمْلا ىلص 8 هللا

 : هللا ٌلوُسَر لاَ لق مهتآلّصل ْنْكيْملُهنا ءباتكلا لأ ك لَه

 . باطلا نبا َنسْحأ
 0 ا

 يبأ نبدي ْنَع ؛ةبعش انئدَح رفع نب محم انْدَح

 اي :لاَقك نيب ىنآ اَيَرعأ نأ ؛ ٍلُجَر نع ءبطَو نب دير َنَع دايز

 فّوخأ يدّنع «عّبضلا ريغ : :اقف هلل وسلا جلا نك هللا لوس

 سبلت يم تلا ءأّبص مُكيلَعبصْتس اًّدلا نإ « ميلا نم ميل

 . بهذلا

 نب مِصاَع ْنَع ةَبعُش اَنْنَدَح ءرّفْعَج ْنْبدَّمَحُم انُئدَح- افرسفلا

 يباب اَحصأ ناك : لاَ ٠ ةكيهج وأ «ةكيزم نم ٍلجَرْنَع «هيبأ نع ١ ِبْيَلُك

 ,ا.ئاوُدَحآَو يعد اوطغأ نمي مي ىحنضالا لبق ناك اذ 8
0 2 

 .هيَلا هنم ئيزَجُت امم ئََجُت ةَعَدجْلا نإ : 8 هللا لوس كات

 يومان هيه ماو
 نب ٍمصاَع ْنَع ,ةبعش انئدَح «رَفْعج ْنْبدَمَحُم انئدَح- افوتنلد

 هنآ 1م مهنم ِلجَر نع « ضايع ْنْي دكر وأ دم نب ضايع ْنَع بْيَلُك
 ل ساس ما سم كك يلمس

 ةئجلا يأخي لمعي يِنريخآ هلا لوُسَر اي: :لاَقك ف هللا لور لآَس

 :َلاَق ءآل :َلاَق- تارَم : هلَلاَق- ؟"يَح دَحأ نم كيلو نم لَه : َلاَق

 مهيلإ ةلمخا 58 وضح اذ اَذِإ !هتلا مهفْكا : َلاَق ؟هيقسأ < فيك :َلاَق ءهاَمْلا قّساَ

 03 :رظنا] ٠ هع اوُباَغاذِإ

 نب كلما دبع ْنَع ٌقبعش اًنيدَح « رفعج نب دمحم انيدَح- 617“

 هم
 يلا باَحْصأ نم ٍلُجَرْنَع «"كدَحُي حور أ ايش اتععس : لاق . .ريمع



 راصنألا دئسم) ص 1١17/1١17

 اينما «مورلاب اًهف ارك حّبصلا ىّلَصُهَّنأ ؛ اقف يِبلا نَع 22

 مسلم هلك ىنعَمو عقرلاَركذك : ٌةبعش لاق ؟ينعتمَياَمو : َلاَقَك

 [ ١هذكم :عجارإ . َنيفظنتمب

 كراع | سرق ل

 بلك نب مصاَع : لاَق ؛ةَبعَش انكدَح :ناَّفَع اَنْئدَح 1

 ٍلُجَرْنَع «ضاّبع َنْبَدكرَم وأ دكرَم نب ضايع تغمس : َلاَك « ينربخأ

 لادن الإ هر 2. 20 . هللا ُهلحُْيِلَمَعْنَع 2 يبل َلآَسُمنأ ؛مُهْنم

 سمرا :عجار] . هن اوياَغ اّذِإ مهل لمحت ُنوُرضَح اَذِإ ! متل مهيفخكت

 هام ةمق م يوما ةرعسةنو
 نع ءروُصنم نَع :ٌقبعش اًنئدح رع ني دَمَحُم ايدَح- 501

00 
 2 هلي ١ اقل 9 يلق الا“ 1

 عع مشعوم ع2 رفع رامر عر
 لوفي تمس : لاق ؟(لخْذأ «مُكَيَلَع مآلّسلا : : لقي : هل يلو «ناَدتسالا

 لمد :لاّقوأ ءٌتذأف : َلاَق ؟لخدأ ْمُكْيَلَع ملل : :تلْقَق ٠ كلذ

 لهَدْسَو هلل اوبتما يجب الإ مكنآمَل لاق ؟هباَنتيتأ مب : تلق

 اوعَدَت نأَو - كك يرْسآل هدو : :لاَقهيسْحأو : :ةبعش لاَق) هَل كيرش

 اوموصَت نأو « تاَولّص َسْمَحراَّلاَو للاب اوُنصُتانأو « ىَرعْلاو تلا
 هم عدم

 اهون ْمُكَئاَيْغأ لاَم نم اوُدْحأَت نو «"تنلا اوجُحت انو ءارهش ةّسلا م

 دق: لاَ سلتا يش ملعلا نم يقبله : َلاَمَق : لاق ٠ ْمُكئاَرَُف ىَلَع

 ّانإ» [سْنخلاإ كل لإمام معلا نماإو ري لجعل مل

 ٌسْفَن يِرْدَناَمَو ٍماَحْرَألا يف اَمْمَلَعيو تي َتيلالْيو ةغاسلا مع ُهَدْدع للا

 . ري ميل هللا انت ومَت ضرأ "يبس فَ يَ امو اد بْن ذم
 هام هم ارو هزة

 ْنَع ءروُصْنم ْنَع «ةبعش ائدَح ءِرفعَج نب دمحم انْئدَح- هاك

 يلا باَحْصأ نم ٍلُجرَْع «ةَرمْبَحُس نب مسالا ِنَع « فاَّسُي نب لآله
 ركل

 ةحئار حريم هدا لهأ نم الُجرَلَقْنَم لكَ 89 يلا نع ا

 ردك نمُدَجوُت اَهحيرنإو لاَشلاٌروْصْنم) هلا حيردجَيمكْدآ ؛ ّنَجْلا

 [ املك :عجار] .اًماَحَنيِعْبس

 ميم 8 ميه ري هر شام رق

 َقاَحْسِإ يبأ ْنَع فبحش اندح «رفعَج نب دمحم انْئدَح- هاا

 2 ساس
 يتلا نَع «ا بلا باَحْصآْن م لُجَرْنَع «ثدَحُي ةَْيَدح بأ ٌعِمس هنأ

 .ةئطتب "قلها هَ ردقلا لب ةحيص ِرََقْلا ىلإ "ترن :َلاَك .ف

 ثالث" ةليك حم يبس بص َكاَذَكرَمَقْلاوُكَياَمّنإ : َقاَحْسإوبأ َلاَقو

 . نيرشعو

 .رشب يبأ نع :ٌقبعش اًنيَدَح «ِرّفعَج ْنْيالَمَحُم اَنئدَح- فرات

 نم ًالُجَر تحمس :لاق ماشلابب طْخَيةَشْبَك يبأَنْب

 نإ :رَْخْلا يف لاه :َناَورَم نب كلما َدْبَح دحية يلا باَحْنمأ
 ةارإ عرب .ه اي اسساس »ب

 .هودلِجاَف داع نمت ؛ةوُدلجاَ اهَيرَشْنإ :رْمَخْلا يف لاَ هللا لوس

 . هولا ةعيارلا داع نإ مث ُ «هوُدلجاََداَع إم
 ءام يومان هرمنا

 نع رشي يبأ نَع فيش انضَح رفق نب دمحم اَنئدَح- فرات

 :َلاَق ف ىبَتلا نَع افق بلا باَحْصأ نم لْجَرَْع « قيقش نْبهّللا لْبَع)

 , ديزي تعمس :لاَق

 357-5 )يتلا باح“ نم لاجر ثيِداَحأ
 27 داس تعي

 : مث «َنوُمْلطملاءاقعلا : :لاَق ءىّلب : اثق ؟ةنجا لأ ىلع مهل
 .يرظعَج ديدش لك : َلاَق «ىَلب : اوُناَق ؟رّتلا لهأ ىَلَح ْمُكلد الآ :لا :لاَق

 هّللا دبَع نب دْواَم نَع َةَناَوَعوُبأ انْ «جيرس انكدَح 5-7

 8 يللا بحص الُجَراتيقل : لاق. ِنَمْحرلا دْبَع نْب دْيَمَح نع ٠ يدوألا

 هم سل عيبعش مسرب
 صمتي انآ 8 هّللالوُسَر انهت : َلاَق . َنينس عير ةريه وبا هَبحَصاَمَك

 وأ «لُجرلا لست هآرَمْلا لست لستم يف لوبي ميلك اندَحأ
2000 

 [ 17156 :عجارإ . اعيمَج اًنرتْعَيلَو «ةآرملا لب لراس

 نبا ينعي - ليِعاَمْسِإانثدَح ءَدْواَدْنْبناَمْيلَس اًنئدَح- كف

 الُجَردَأ ءءاطع ْنَع «- ةَكَمْرَح يبإأَنْبا يني - -ادَّمَحُم يتربخأ - رّفعَج

 اًمُهبحُأ يّنإ ملل لوين انس همي بلى ؛«ربخأ

 ِنْب دْيَز َنَع اكلم ينَرَبْخأ «ىّسيع ْنْبقاَحْسِ انْئدَح- "0

 نع لئْسس لف هلا لوُسَرنآ ؛ هيب ْنَع ءةَرّْص يب نم لجَرنَع ؛ « ملسأ

 2و

 حاقد نم لاو «ملسالا رك هاك «قوثُلا ب حأ ل : َلاَقَق ةقيِقَعْلا

 .لمْفَيلَف دلو ْنَع سنين

 لآلب نبا ينعي - ناَمِيلسس انابنآ «يعاَرحْاةَملَس وبأن 0

 نم ٍلُجَرنَع ءِراَسَيِنْب دعس ْنَع «ةراَمع نب ىَيحَي نب ومع نع ؛-

 يف بَرْشُيَرفاَكلانإ 0١ /ه)ا يان :َلاَك . ةئيهَج
 ممم مول

 نية وَ كلا يربط «ىسيع ع يقاس كح "سو

 موي هللا لوُسر حم ىَلَص نهج « رج نْب تاو نب حلاّص نع امور
 دما هاو ةئاطَو هُهََم تدك ةقئاطأنأ ؛ فو ةالَص عامرلا اذ

 اوصف اوُكَرَصْنا مث « مهن اومنآو اَمئاق تبث م :ةعْكرهَمَمينلاب ىَلَص

 نم اسي يَ ةَعكرلامهب ىَلَصَ ىَرْخألاٌةئئأطلا تءاَجَو وَلا اجو

 . مّلَس مث «٠ ,مِهْنأل اومن ءاسلاَج َتبتَمُ .هتآلّص

 .فْوَخْا ةآالص يف لإ ْتْعِمَساَمابَحأ اَذَهَو : كلام لاَ

 مال راع هار# هازل ارك ل
 ؛هيبأ نع ءداّنّزلا يبأ نبا انأَبلأ دمحم نب نيسح انئدح-6

 دن راع يشلا :لاَق. سيق نب فتحألا ِنَع «ٌةورع ْنَع
 آل :َلاَق هلق هذقعأ يلع ل فاو الوق يل ل ٠ هّللا لوس اَي : 8 هللا لوس

 211001011101011 :لاق ءابَضْنت

 ْ [ 5006٠ :رظنا] . بضْنَت

 نب ىَّسوُمْنَع ؛دْيََجْلا انَدَح « ميهاربإ نب يُكَم اند

 نَمْحرلا دع لاْسْيَوُمَو بْذَكَنْيدََحُ َعِمْسهَنآ ؛ ّيبطقللا نمر دبع
 دبع لاَ : ف هللا لوُسَر ْنَع ؛ «لوُقُيكلاَبأ تعمَساَم ينربْخأ : لوفي

 ْسَملَي يذلا كلوش هللا لور تضم :لوُقي يبأ تغمس : نّمْحرلا

 موُشْيمكريزتخلا مو حْيلاب اّضَوي يدّلا لكم يلصق وشي مل درا



 راصتالا ٠ دنسم اننا اذا حر

 «ةقاحنسإ يبأ رح كي كَ رجس اندَح 53
 وأ ءهدّي يف َدَقَع ف يبل ؛ لس يبرم لجَرَْع «يِدّْتلا يَرُج ْنَع

27 
 الْميهَللدَمَحْلاَو «ناّريملا ف ضن هلا احبس : َلاَقَف .٠ يملّسلا دي يف

 فطر وُمُطلاَو ءضرألاو ءاَمَسلاَنْيياَمالْسْيْرَبأُهَّللاَو «نازيملا

 [317451 :عجار] ريصلا فن موّصلاو «(نايإلا)

 َنَع «زانيد نب وِرَمَع نع (ةبعش اًنيدح «جاَجَح هي لل
00 

 يداَنُم ىَناَن : َآَك . اقف هللا لوس نوم هئدَح ٍلجَر نَع ٠ سوأ نب ورَمَع

 [ ١الكتح :عجار] ” لاَ يف اون ريطم موي يف هللا لور

 م امرب مارب مس

 ىيحي نب ورمع

 يبا بحاّص بَل نْ سان با ميرَم ينكح « ِنسَح يبأ نب ةَراَمَع نب

 كدنعأ :َلاَقَف اَنْبلَعنَخَد يتلا نأ ؛ 8 يبا جاوزأ ٍضْمَبَْع اقف

 مُك «هِنلجر ٍمياصأ نيف ىلع هموت اًهباَعدَف «مهن تلاق ؟ةريرذ

 .تعَف تقفطك , يع اهفطأ ريل بكسور فم مهلا : لاَ

 ساو رعب هل
 هبحاّص دياب يد ٌقبعش اًنيدَح حور اند 0101“

 نأ ؛49 يلا باَحْصأ نم ٍلُجَرْنَع «تراَحْا نب هللا دْبَع نَع «يدايزلا

 َلاَقَف رِحَسَتي ديَوّمَو 8 يتلا ىلَع َلَخَتآلُجَر
57 

 [ 8.1 :عجار] . اًهوُعَدَت الق لَجَو َرَع هللا اَهوُمُكاَطعَأ

 ءٍمكَحْلا نَع ؛ «ليئارسإوب بأ انيَدَح ءِرماَع نب دوس نأ ايل 770١

 :لاَقك «َساّنلا يلع َدهشتسا : لاك .مقرأ نب دْيَر ْنَع «ناَملَس يبأ ع

 ؛هآلوَم يلف الوعل مهلا لوي يبل عمس الجر هللا دشنأ
 .اوُدهَتَ الجَرَرَشَع سمك لاك هاد َْم داَحو مآلاَو نم لاو ملل

 ينّربْخَأ « جْيرج نبا ائدَح ورا

 مسلم و
 ةَكريَروحَسلاَذإ:

 نببِنَع ع عفا نيا ينعي - ميهاَريإ اًنكدَح ( ىَيَحَي نيل “١0

 سال يلا بلح : لاق . ركب يني نم لج نع هببأ نع ءجبجُن يبأ

 نات |ةبسحا ةيسحأ آلو : :ميهاَريلا) ايدي دع نحو ؛هتلحار ىَلَع حب

 1 .ةرمجلا دنع

 اًيركْرْتْعِمَس : لاق . يزارلا نامي نب قاَحْسِإ انئدَح- فراتسو
 ساس
 ؛هيأْنَع « ثدي مآل نب

 هم

 َوُمَو ف يلا ىلإت بلا :لاق . لُجَرْنَع
 ايي مسالا /ه] .ةقرفلاو مهو عاجبك ؛ ثرمأنلا اهي لوُقَي

 هيما د
 . قاَحسإ اهلا .رارم ثلا «ةرُاوْمُكِلو ةعاَمجْلاب ملح "سال

 يلح «َقاَحسِإ نبا نع ؛ يبأ اَنئدَح «بوُقَعَي انيدَح- 1١١

 نم هكدَح سمع :ةورع هدج نع ءريمزلا نب ةورمع نب هلا دبع نب (رمع)

 دجاَسَملا عض اأ امي هلا لوس داك : :لاك هللا لوسَر باَحْصأ
 ل علا ب لل ل عم هم

 .اًهرهطُمو اهتم ملص انآ ءائرود يف

 ملَّسْنَع ءرشب يبأ نَع ةَئاَوَع وبأ اًنكلَح نافع انكر

 را عاش
 لوسر َلاَق : لاك . .189 "يللا باَحْنمأ نم ٍلجَرْنَع «”يركذتيلا ومع نْب

 (ْمُكبَع اَم ىَلَعْمهوُنيمَتَساَو .مهيلإاوحلصا ْمُكَاَوحإ :كف هللا

 [ ؟..م/ عجار] .ٍمُهبْلَخ ام ىَلَح مُهوئيعأو

 | صمد /ف) 1 يلا باَحنمأ نم لاجرثيداَحأ .
 مسار هعمل

 «رثب يبأ نع كم اند رجح انكدَح م01

 هنأ ٠١ ا يلا نع «ف يلا باَحْصأ نم لج َْع مَع ِنْب ماس ْنَع

 ام ىَلَعْمُهوُنعَتساَو «مهيلإ وحلا وأ ؛ ء مهل اوُسْحأ مُكئاوْخإ لاك

 [ةينميملا نم طقس][ 20401 :عجار] . مُهَبَلَع ام ىَلَع مهوُيعأو مكب
 نيوس رو ءرعسنو

 .رظثبوُبأ انئدَح يعش اًنئدَح «رَفعَج نب َمَحُم اَنُئدَح- فريف

 باَحْأ نم مك نم ٍلُجَرْنَع «تندَحُي لآل سَ تشم : لاق

200 0000 
 ىلإ َدوُمجَريمُت «برغمْلا 8 يلام َنوُلَصي اوُناَك مُهنأ ؛ ف هللا لوس

 .مهماهس مو نورصني «نوُمترَي ؛ةئيدمْلا ىصْقأ مهيلهأ

 يهمارعب مره ماع
 نع نّبَصُح نَع ٌقبعش اًنيلَح رفح نب لَمَحُم انُيدَح- 32 :نرفف

 راّصنألا نم ف يبا باَحْصأ نم ٍلجَرْنَع نادر نَع « فاّسي نْب لآله
 وسار سال

 ةالّص يفك يِبا عمس هنأ ؛ (راصنألا مجول :ةبحش لاق) لاَ

 يَلَع ْبُتَو (يلّرفْغا مُهّللا : َلاَكوُأ : ةبعش لاَقك) يل رفغا بر :لوقيوهو

 .ةَرَم م رولا بَوتلا تن كلن
 سار هزه ساو

 نب ثعشألا نَع ٌفَبعش اًنبدَح رهن َمَحم نُدَح- فوامرل لا

 دعا هلي

 ماو ادوع
 مس يف الجر تْعمَس : لاَق ريما نبا ةرْمإ يف الجرام :لاَق .

 ةلإ هلإ ال : اوُنوَق رساّتلا اهيأاي : لوُقَي ظاكع قوس
 دلو وامل
 أنآ در اَذَه نوبي

 [اا هرظنا] . له

 َةَدأَتَق نَع ؛ ماَمَه انئدَح «يدهم نْب محلا دبع انْئدَح- فران

 َروُعَأ فيقت نم ٍلُجَر ْنَع ؛ يتلا لاَ نمل دبع نَع ِنّسَحْلا ِنَع

 ركل
 ىَنلأَو (فورعم : هلي

 رع
 لُجَرَو ءاوُحلْمَّلل

 وبأو ف يتلا انِإَف «مكتهلاْنَح ْمُكدصَي

 00001 يشم
 ةَميلولا : ف هللا وُسَر لاَ : لاق . اريخ هيلع

 [ 5١895٠١ :عجارإ. يرو ةْسس تلال مْويلاَو فورم ينأتلامْويلاَو قَح

 يبأ (نَص) نايس نع يدهم نب نَمْحرلا دبع انندَح- فرامل

 :لاق 3 "يَِنلا باَحْصأ ٍضْنَبْنَع ء«صوخألا يبأ نع « ءاَرعلا
 ععموو 2
 . هنيحل كيري رهظلا يف اف يلا هءاَرق فر

 َنَع «ليئارْسِإ انندَح «يدُهَم نب نَمْحرلا دْبَع انْئدَح- ا[ فراخ

 ِنْيدَمَحُم نب هَل دَْعْنَع هدا يب نبل ملا ْنَ «ةَريملا نب امل

 تَرَضَحُف «راصنألا َنم ان هص ىَلَع يبأ ْعَمْاتْل د :َلاَق ٠ ةّيََْلا

 كرك انآ «٠ حيرتساك يلصأ يلع ءونضوب ينيج َلاَقَق ٌيالّصلا

 انحراَكلآاب ايف :لوُقيف هَّللا َلوّسسَرتْعمَس :لاَقق « هّيَلَع َكاَذ

 .ةآلصلاب

 نبا ينعي - ٌريَهَز اَنلدَح «يدْهَم نب ب نَمْحرلا دبع اَنَدَح- ةفييلنخ
 سا رورة

 :لاَق ٠ . فيت نْب له ِنْبةَماَمأ يبأ ع هِي نب ىَسوُم نع - دَمَحُم
 الجر تغمس :لوُقي 8 هللا لور اتم : :لوُقي 88 يلا باحصأ نم الجراح عمم

 لمص ص نا 0-5 م,

 نم نيتقيسلا وذآلإ ةببكذا ربك جِخَتسيا نب ءزمكوكرت ام ةشَبَحْلا اوُكرنا

 . ةَّشَْحْلا



0000 
 ع

 ءروُصُنُم ْنَع :ناّيفس اًندَح «فسوُي نب قاَحْسِإ انئدَح- 9

 لوو َداَغ : :لاَك .راّصنألا نم لجَر َنَع «َناَوْكد َنَع « فاّسي نْب لآله َنَع

 «نآلُك ينب بيطلع ف هللا لور لامك «ٌحرُج هبًالجَر ف هللا

 :لاَقق ؟اّيَش ءاوَدلا يبو هللا لوس اي : (وُلاَقَك) َءاَجَك ُهْوَعَدَف :َلاَق
0 

 . ءاّفش هل لعَج .ةلإ ضرألا يف ءا "مهلا لأ لمَ هللا َناَحبس

 هم مرق

 / 8 )يطع نباح ْنَع « «يعاوألا انئدَح حور اندَح- <2”آ' 5

 لوُسَر باَحصأ نم لْجَر «رَمْخَم يذ نع َناَدْعَم نْب دلاَخ ْنَع ؛ ةاهف

 احلْص مولا ْمُكُحلاَصيَس : لوكيل هللا لوُسْرتْعَمْس : َلاَق ف هّللا

 نوُهِرصت م َنوُنَنمَتَو نوُمَلْسَتو نورت | ودع ْمُهَو َنوُرَْمُ ءاّنمآ

 :لوُقيك 3 ءاييلص ارنا نمل عقرب « لو يذ حرب اوت ىنح
 هد عمو

 كلل دع هَ هيمو «نيمللُلا نملُجَربَضُني «بيلّصلا بلغ

 [ 1546٠ :عجار]. .ةَمَحْلَملل َوُمَمْجَيَو مورا دَْ

 نم هلي اح « وعن كَما ماحب انَدَح- <”

 هم لل

 .هَّمَع ْنَع ءهيبأ نَع « بِي نب هللا دبع نبدا اَنكدَح «'ينيدَم نامي"

 ءءاَمْرآ هسأَر ىَلَحَو قف هلال وُسَر الع علطق ؛ «سلْجَم يف انك : لاق

 َضاَخَمّل : َلاَق ء«لَجأ :َلاَق سْنلا بط الارث «هّلا وسر اي : : الع

 َرع للا ىَقَتا نمل ىتغْلاِب سبأ : : هللا وسر لاَ « ىتفْلا ركذ يف مولا

 . ميلا نم سْقَتلا بيطَو ؛ « ىلا مريح هللا ىَنتا م ةَحّصلاَو :لَجَو

 ْنَع ءدْيَرنْبداَمَح انئدَح «بْرَحْنْبناَميلس اَنثدَح- افينحا

 َوهَو ءهبساّنلا فاط دو ةئيدَمْلب الجرس : لاك . الق يبأ ْنَع «بوُيأ

 باَحْصأ نملُجَر ادق 485 كلا اوس لاق «٠ لف هللا وسو لف : :لوقُي

 ا لل بالكل مني سأل :لوُتيَوموةتمََ َلاَك قف ينل
 ويل موو

 ويدعو
 اوقيس د رم نم 260 ل ُهَّنَو تأ م ثَالَك « 2 هنأ

 نم هللا نكت هلا اير كل ءانير تسل :َلَق نم
 [ ده :رظنا] . اطلس يلع هل نكي مل لرش 0

 هلأ "يدْنلايَرج ْنَح "سْنوُيانئدَح « نطق بأ اندَح 7 مه 8 هرعاف س٠
 دع هللا لوُسَرأَنأ ؛ يّكدَحَف سالب مكس يني'رم اًخيشتيفل لاق

 هلل دْمَحْلاَو «ناّريملا فن حيل َلاَقَق ءيدي يف وأ دي يف انسخ

 «ربَصلا ف صن موُصلاو «ضرألاو ءاَمّسلا ني اماسي يحتل مولع

 [9451 :عجارإ . نايإلا ف صن روُطلاَو

 َنَع «ٌةَمَلَسنْمداَمَح انئدَح ءبْرَح ْنْبناَمِيلس انْئدَح- 50

 ذإ تيبلاِب فوطأ [[] مَن : لاك فتحألا نَع ِنَسَحْلا نَع دير ِنْب يلع

 :لاَك ءىلب :تْلُق :لاق ؟كرُشبأ الآ :لاَقَق + ميكس يتب نمل جر يتيقل

 ؟مآلْسألا ىلإ مهو دْعَس يني كلمؤق ىلإ ف هللا لوس يترك

 ينإَف ٠ ءانْسحآلإْعَمْسأآلو ءاَريَخ آلإَلاَقاَمهّللاَو :تنأ تلتف :لاَك

 :لاَق «فنح اللمع مهلا َلاَقَف . َكتلاقمب قف يِْلا تربْخاَف تْعَجَر

 اهل ينم ىَجْرأ ”يشلاآ ام

 قف 0/6 !”يبَتلا باح ُ مأ نم لاجر ُيداَحأ . :
 000 ا امك بع

 ربطت انشأ ناخاشخ قيئاكتسلا مم

 ما ساس

 ُهَنْاَع 0 قر © 2 لي لاسر ل

 [لوللا :عجار]. كر أل نَمَو لف

 «ةورع نب ماشه انثَدَح يهز اًنئدَح « لماك وُبأ انئدَح- فوات نل

 ا هللا َلوُسَر ىَتآهَنأ ؛ ُهَلَمَع نع « سيق نْب فنحألا ِنَع «هيبأ نع

 ارامل ابننا : لاَ «هيعأ يمل للفأو يسقي الك يل لق َلاَقَق

0000 
 [ 7505166 :عجارإ. بفم نأ هلال لإ عِجّري كلذ دلك

 هّللا دّبَع نْب ةَريغمْلا نع «سّنوُي انئدَح ؛ نطق وبأ اننلَح 0

 تلم «قوسلا يف ةَعاَمجب انآ ةجاَحل تودع : :لاَق .٠ يدلاو ينئدَح

 :لاق ؛هتّقص فْصَوَو هللا لوس فصَو مُصئدَحُي لرد «مهّبلإ

 بكر يف يل مقر ؛ « ىّنمَو تاَكَرَع ني قيرطلا ةَحراَق ىلع هلت ضرع
 هوجو نَعلَح بكرا اهيا لُجَر يب فنه 50 ةّقصلاب هرم

 ىَنَح تنحف : :َلاَق ؛ هلام راق بكأرلا اورد: ف هلا وُ لاَ «باكرلا

 ينربَخ نأ ؛يِنْئدَح «هللاَلوسَر اي: لق اهماطخ أ لا مميت ذأ

 َكلدَوأ :َلاَك ءراّثلاّن م يدعي ملك / هللا )يي لس

 بعت «مَهاوأ ؛ ءاَذِإ لقعاَف :َلاَق مَعَ :تلُق :

 :تاَضَمَرٌموُصَتَو ءقاكرلا يتؤُتو «ةالّصلا ميقثو ءائيش هب“ 0

 ام ساّنللهَرْكتو ؛كلبلِإ ىَتْويانأ بحت ام ساّنلا ىلإ ينأتو تيا جُحنَو

 .اًهَماطخ وأ ألا َماَمْزلَخ ؛ كيل ىتؤي نأ هرْكَ

 لاق ؟ةريغملا نم هّتعمس وأ «هنم هتعمس :هل تلقَف : نطق وبأ لاق

 [ ١هوالل :عجار] . معن

 وُبأ اَنآَبنأ :َلاَق .ةَمْلَسْنْب داَمَح اَنئَدَح «زَهَب انئلَحح 7

 لْهأ لتاثأ نأ ىَلَع رمزا نبا تْمياَب نإ بدنجل تلق :َلاَك .َنارْطع
 :َلاَق ؟بَدنَج (ينافأو) "بدن يئاتفأ لوقت نأ دير رم كلم :َلاَ ءماتنلا

 « ينم لبي ال هَنلإ :تلُق ؛كلاَمب دفا :َلاَق يسشتل الإ كادي ام: تل

 ذأ ينربخأ انا «اروزَح امال فيلا ده ىَلعتع د نإ لاق

 ايل وُتبق لاقل الم ةماعلا موَيلوُتمْلاِء يجي لاك هلل لوُسَر

 كلل وُ ءّلل قنا ءنآلُث كلم يف : لوف ينك منهل بَ

 [ 15/119 :عجار]. لجّرلا

 نَع - ةَمَلَس نبا ينعي -داَّمَح اَنئدَح «لماك وبأ انئدَح- م

 اق يتلا نأ ؛ دَجَنَع هّمَعْوأ ؛هيأْنَع «يموُرْخَملا دلاَخ نب ةمرْكع

 الع اوُمْهتال اهب مُسلَو ضرب د وعاطلا مقود : ةلوُبتةوْزَع يف لاق
 [( 16014 :عجار] اهنم اوُجرْخَتال اهب متو اهب مك اذ

 ورع ينربخأ « حْيَرج نبا ينربخأ «قاررلا دبع انندَح- <”

 َممَسْهن ؛ةَريْخَأ فيقك نم الجرن «ةربخأ سؤأ نب وَرمَعأن «راَيد نبا

 - وو
 ىلع يح «ةآلّصلا ىَلَع يح : لور يطم موي يف اقف هللا لوُسَر وم

 [ 1754 :عجار]. ْمُكلاَحر يف اوُلَص ٠ «حآلَقْلا



  راصنألا دنسم

 جي يايا ياذا الا

 220101001 يح

 يمل ام عي 000
 نب ف سوي ينربخأ «حْيرج نبا انبنأ «قاّررلا دبع انندَح- مك

 «فْوَع نب نَمْحرلا دْبَع ِنْبَرَمع َنْبصْفَحَدأ نايفس) يبأ نب ِمَكَحْلا

 لاَجر نع 2 0'فوع نب نمحرلا دبع نب [رمع] نع ,هاَربخأ هَنح نب ورع
2 

 5 يا ىَلِإ اجمل اجر يبل .باحنمأ نم راصتالا نب

 كمال كم نيس لا طلو يإ هلا لاق

 البق شر يف اًماَه مشل لهأ نم الجر تْدَجَو ينو ءسدقملا تي يف

 تدلك ذم هوك لجيل َلاَقَك لصق اَمماَه : :89 يبل لاك «اريدَمَو يعم
 هس ديس هي يم خس 1200

 ءهذَههَنلاَقم ةعبأرلا لاَ مث لَصَم اًنماَه : يلا لوي كلذ لك « تأرم

 تيل ولو حلب ادّسَحُم ثََي يذوق «هيف لّصَق ْبَعْلا : ف يبل لاق
 يس هس سا م مع

 . سدقملا تي يف ةآلص لك كلذ كْنَع ىَصَق اًماَه

 فسسوُي ينربخأ حير نبا انندَح ريم حم اندَح- فران

 فْوَع ِنْب نمل دْبَع ِنْبَرَمْع َنْبّصْنَحنأ «نايقس يبأ نب مكحا نبا

 نم ٍلجَر نع ؛فْوَح نب محلا دبع نيم نهار هنح نب وَرمَحَو
 ساعت

 تلا ىلإ ءاَج راّصنألاَنم الجرد ؛ ف هللا لوُسسَر باَحْصأ نم راّصنألا

 اًنهاَه : لاق ارب البف يلريفَخح ير يفانهاَه :لاَقَو هر لق .

 رام سا 0-7
 . هاثعم رَكْذَف . .. لصف

 ديَمَح نع ؛ «ةيرزل نع "طال نرد تس 6+

 احرك: جلالك َلاَق «ْبَضْنَتال : َلاَق «ينصؤأ ٠ هال

 :رضنا]:( 01/4 /0)ُهّلُكَّرَّشلا ْعَمْجَي بْضَعْلا او َلاَقاَم يبا لاَ

 اةييشلب

 2 ىبتلا باحصأ ضْعَب ثيدح

 يي نع «اعرطإلا نع نضمن « قالب اح ادزايفح ممول

 ياما لق هل لع وعر راقت 062 قف

 صيته يّلَع ضرع «كللك نم َلَفْسأعْنياَماَهنَ يذلا
 ياسا هه ماس وشو
 .ةنيدلا :لاق ؟هلل لوس ايلا تلو امك اوُلاَق ءهرجي

 ْنَع «سواط نبا نَح معَ اَنئدَح « قارا دبع انندَح- فران

 4 يلا باَحْصأ نم ٍلُجَرْنَع ٠ مح نب وِرَمَع نب َمَحُم نبِرْكَب يب

 ءهنْيي لأ ىلَحو ءدّسَحُم ىلع صمُهّللا : :هلوُشي ناك هنأ ٠ ف يلا نع هى

 «ديِجَم ديِمَح كلن ! «ميهاربإ لآ ىَلَع َتيَلَص امك ؛هيردَو هجاوأ ىلع

 تقربت هوجان ىلطو هيفا ع لص عر
00 

322320 1 

 دبع نَع ءكاّمس نع ؛ ليئارسإ انآبنأ «قاّزرلا دبع انثلَح

 َرَمآَو؛ اقف يِبلا ده ْنَم ينُكدَح «ّيشّرقلا هرْمَع نب هلل دب نيل
 ٌةيقعإام ٌةاوقسن سوط يقع ع ةع ىف دك هك ل
 يِبتلا كلذ لب رق ةراَجحل لص مل «ةئيدمْلاو كم ني لج مجرب

 .هومكرت ًالهف : َلاَقف هَ

 'ياشتملا سس نانا فاول اس اا

 هم م 42 0

 لج هَمَمءَجَو دم م

 فرص علا يفانآو «ُهَعَم مق نمم لُجَر يِنَءاَجف ٠ اف يلا باح أ نم

 ماو هس لا ين ل
 َوُمَو ءامْلا نم ةبقاَس ىَلَع سْلَجَ نْوَج هَّسُك يفُدَمَمَ « عرزلا يف َءاَمْلا

 مله يسرا ايي : :َلاَقَف جف ىلإ راش مث «ةلفأيو زوجا كلذ مرسي

 ىَلَعِوجْلا اذه نم س رْغأَو يلنمضتآ ينقل لجرلا اقف «هنم تونَدَ
 هامور يم لب م مج سارع كرر

 تغمس :لُجَرلا َلاَقَف : َلاَق ؟كلُذ يّسْقْنَياَم : جند هلَلاَقك ؟ءاّملا اذه

 اًهظّشح ىَلَع َرَبَصَ ةَرِجَش بصنع : نيام يذبل ومي هللا لوس

 دنع ةَكَدص اًهرمك نم باَصي يشك يفهم ىَتح هيلع ٍمايقلاو

 ير ا ةرل هس
 َلاَقق متن: لاك ؟8 هللا لور نم اَذَهَتْعمَس تن : جف هل لاَقَ ٠ هللا

01 

 [ 139057 :عجارإ. ذابتيدلا روج اَهْنمَف ؛ اًهئمْصَأ اَنأَك : :جنف

 نب هللا ديبع يتربخأ « حْيَرج نبا انآ «قارلا دبع انئدَح- انراضني

 ايل سرع «هربخأ ةَمقلَع نب قراط َنْب محلا َدْبعانأ ديزي يبأ

 اًَغَدَق هلم ع رصاص رفض عشت ب همم م
 دق تيبلا ليقتسا (هّللا دبع هيسن) ىَلعَي راد نم اًناَكَم ءاَج اذِإ ناك 2

 اس رت أع :ركب [ىبا]لاقو (هيأ ع١ :حور لاق

 1 1 0 [137: :عجار]

 ْنَع . جرعألا دْيَمَح ْنَع َرَمْعَم اَنْ «قاّزرلا دبع اَنئدَح -15

 نمور دات نتطالا دن «يمِيَتلا ميه
 ملام ْمُهكرتو « ىثمي ساَّنلا في بلا بطَح : لاك 4 يبل باحصأ

 اساس ةلبقلا ةَنَمْبَم ىلإ راَشآَوانهاَه َنوُرجاَهملا لِ : َلاَقَو

 ارب نب دَّمَحُم

 ياس كل
 مُهَمْلَعو : لاق كوخ سانا كِزنيلَمُك ؛ةكبقلا ةَرَسْبَم ىكَراَشأَو

 «مِهلْزاَنَم يف مُهَو هوعمس ىَنَح ؛ « ىتم لأ عاَمسأ تح « مُهَكَساَنم

 وبعدووم ديك
 [ 150704 :عجارإ . وخلا لمح لأ رص ١ لوقي هتعمسف : لاق

 لاَ . يميل العنب نحر دبع يصيب طحن

 َرَكَذَك . . .8 هللا لوُسَر اَنِبَطَح : :لاق 8# هللا لوس باَحْصأ نم ناو

 [الوطنك :عجار] .ثيِدَحْلا

 ِنَع ءناَيفَس نَع « «يعجشألا اَنكِدَح ءِرْضَنلاوبأ 6 نيل

 :َلاَقهَنأ 6# ّيِبنلا نَع ٠ ٍلُجَرْنَع «عفاَسينُب لاله ْنَع ؛ ؛شّمعألا



 هه دمعه يدع عرس

 [ 10 .. يجز هَ نيس ةريص جوله

 ما عع همعم

100 

 ٍ,ركرابملا نبل هللادبَع اَنكَح - ءرطنلاوبأانتدَح- نفراتم
 سموا عض عاش

 سور سالو ع هم عل هع
 يس يقل ؛لاَق دك هبا ىلع مدي 0 اًيهص

 لآن هّللا َلوُسَر اي : لاق ؟َدَمَر كنيعب نإ : قف يلا هل لاق ءرَْتلا نم

 [ 157:2 :عجار] . ف لاوس مسك : لاق ء ىرخألا ةّيحاتلا م

 نب ءاَطَع ْنَع نايف ينربَخأ «بابحلا نبدي ائدَح- افران

 ْنَم ينربخأ : لوفي يمرضَحلا نب نَمْحرلاَدبَع تْعِمَس : لاَق . بئاسلا

 نورك ؛ مهو روُجأ لم وطي امك يتمأ نمانإ : وثيق يبا عمَس

 علت“ 4 :عجار] .ٌركُسمْلا

 «َقاَحْسِإ يبأ ْنَع (ليئاَرْسِإ)انسدَح مدني ىَبْحَي اًنكلَح- فوم ا

101 
 هللا َلوُسرنأ ؛ 8 للا لوسسَر باَحْصأ ٍضْعَيْنَع « برضم نب ةئراَح نع

 مهنا ىلإ مهلك ءاكيَش مهيطغأ ال الاجر مُكْمَإ هبال لاَ

 رايق ةرم
 اةدنفلاا :عجارإ . لجع ينب نم : لاق . َناَيَح نب تار مهنم

 اخ دهن لاه نصرا دبع وبأن - فرايف

 "انس لاك. لال يتب نمل جَو ينئدح لامس لي وبأن ؛ةمكع

000 
 :عجارإ ييوَس رم يذنلو «"يَّضلةكدصلا ل حَتأل :لوُعي ف هللا لوس

 عللاللا

 هم ار ةهربعرم

 نب نَمْحرلادْبَع نع اد ورع رب يح -بو

 راسا ع عضال ع
 أنس عندا بس نانئا# هل لوس مخير ءرييج

 :تييِجاَو تْيَدَمُو ل تقار تلطلو تقلل شلل مصل 3 ١

 1071١ :عجار] . تيطعأ ام ىلع دمَحْلا كلك

 اَنمنَح ءِنَمْحّرلا دبع بأ َليعاَمْسإ نب لَو انثدَح - نرافف

 غلب :لاَك ٠ .هَّمَع ْنَع «(ِبيصاْنَع ءِريَمَع نب كَما دبع انندَح «داَمَح

 هنأ يلا باَحْصَأ نم لجن ؛ يلا باَحْصأْن مآل
 اع و اعءلو
 مللاةرتس ايلا يف ملُنسْهاَحآَرتسْنَم لهن يّبلا نع ثدي

 معن: :َلاَق ءثيدَحلا نع هَلآَسَقَرْصمَوُمَو هبَِلَحَرَد ةَماَيقْلا مْوَي

 مويه ايّيدلا يف ملم َحأَرتس نم :لوُقَي 8 هلا لور تْعمَس

 [1571 :عجار] . 88 هللا لوُسَر نمهثعمَس ده انآ : َلاَقَق : َلاَق ةماعلا

 يبأ نب ايزي يسّئَدَح ثيل اًنئدَح «جاَجَح انئدَح 101

 نم الاَجرأنأ ؛هَدَح ةّبمأ يبأَّنْباٌةَداَنجَنأ ءريَخلا يبأ نع ءبيبح

 اوفلتخاَف ٠ .تنطُلا دق ةرجهلانِإ مهضعب لاق . قف هللا لور باص

 3 هّللاَلوُسَر اي : علف قف للا لور ىل[ت فلنا : لاَ« « كلذ يف

 0/6 8 يتلا باحنما ضيا
 5 آل ةرجهلاّنإ : 8 للا اوسر لاَقَف .تَمطَقْنا دق ةرجهل نإ َنوُنوُقَي اسانأ هب م عب عيمص

 [ل01 :عجارإ. ُاَهجْا ناك ام مطَقت

 نباَنَع "ليقع انئدَح «ثِيآ انثدَح ؛جاَجَح اَندَح 4

 نم ناَسْنِإ نع ءراَسُي نب ناَميَلَسَو نَمحرلا دبع نب ةَملَس يبأ ْنَع «باهش

 اسف يا يفك ننقل ا هللا لوُسَر باح نم راصنألا

 ىلع هَ يف ةكراخ ينبئ رانا نم ينادي لوس

 [15716 :عجار] . دوُهَيْلا

 :لاق ."يِررجْلا دعس ْنَع ب اقدح «ياَجَح اند

 ماسك
 راه «مدلا

 يشم مل نواس هيوم رب
 ”ُجرَقَمَر : َلاَك .ةلْلَح يني ماجر تدي اقفل َنْب دبع

 « يبن يلْرْمْغا مُهَّللا : هنآلّص يف لوي َلَعَجَل ؛ يُلَصْيَوهَو قف هللا لوس

 [131/15 :عجارإ . يتكرر اميف يل ُكِراَيو «يتاذ يل عسَوَو

 :َلاَق .ًنارمع يبأ نع ةبحش انثدح « جاَجَح اًنثدَح 1

 نأ نودي معَ «ريملا نبا ينعي «ءالْؤَمتْعياَب دق ين : بدنجل تْلُق

 مهن تلق ٠ َكنَلَع كسسأ : :لاقك «ماشلا ىلإ مُهَمَم مهعم مدر )يأ
00 

 ْمَُم بر انآآلإ نوم : تلق: :َلاق كئاَمب دفا : ُلاَقَق نوبي

 ءيجي : :لاَك  هَّللاَلوُسَرَأ آلف يكدَح : :بادنج لاَقَك «فيسلاب

 لاقل ؟ينلتكَميفاذَهْلَس براي : ُلوُشبق «ةّمايقلا موي هلتاقيأ لولا

 كلم ىَلَع همك :لوُميَق :لاك (مَعل مَع لوف :لاقهبسحأو :ةبش
 1 [130197 :عجار] . اًهَقَّئاَق :بدنج َناَقَ :َلاَق ءنآلُ

 ٍرْكَي يبأ نع ؛ يمس نع «كلاَم اًَرَبْخَ حو بأ اكد 80010

 .89 يلا باَحصأ نم لجَرََع « ماسه نْبا ثراَسْلا ِنْب نمْحرلا دْبَع نب
- ََ ًّ 

 اَّمِإَو ؛ُرَحْلا نم ام ءايفسلابءاَمْلا هسأر ىَلع بكسي يبا تير : :َلاَك

 امي اَعَدَمُك ؛اديدك ىتآ تح اًمئاَص لري ملم مئاَص ومو ؛شطتلا نم

 [لهوشمت :عجار]حْنَمْلا ٌماَع َوُهَو «َساّنلا َرَطْفأَو َنطْنَأَت

 ساسإا رب هر ساهرا سرع
 َنَع يمس ْنَع ءكلاَم اَنَربْخأ ءَرَمُع نب نامثع انثدح - -7 هاله

 انآ "يلا باَحْصَأن م ٍلجرْنَع «ثراَسْلا ِنْب مْحّرلا دّبَع نب ركب يبأ

 :لاقو ءراطفإلبهَباَحْصْأَرَمآَو « حفلا مَ هرَفَس يف َماَص 8 هللا لوُسر

 اوُماَص دق سانا هّللا َلوُسَر اي: لقت ٠ ووقف مُكودَع وقلت مكن

 هللا لور تيد : ينكدَح يذلا لاَ .َرطْن ديدكلا ىتآ مل ٠ كمايصل
 مق م الل هسع ش عك مكر
 [169ة:عجار] مئاّصَوُهَورَحْلا نم هسأر ىَلَع َءاَمْلابْصَي كف

 :َلاَق «ثَعْشأ ْنَع ؛نابيَش اًنئدَح ءرْضّنلاوبأ اًنئرَح 48

 يذ قوُسسب كف ِهّللا لوُسَر تْيأَر :َلاَق ا انك نب كلام ينب نم حبش ينئدَحَو

 :لاَك ءاوحل هلا الإ لإ ال اونو ثرساَتلا هيأ اي :لوقَي اَهََّخَتَي « َزاَجَمْلا

 ْ'نَعغاَنَه ْمُكمْمَيال كرمال اهي اي :لوُشَيَو بارثل لَ ينحَي هج وبآو

 تفَتلَي امو: لاق « ماو تالا اوك مكه وكرت دبيان ٠ مكنيد
 ةلوقم هل

 نُيدرب نيب :لاَق «٠ قف هللا لوُسَر العلا الق :َلاَق'« 2 هللا لوُسَر هَ



 ل ع ت2

 يبأ ةّنبأ ثيدَح

 ع رشا داَوَسديدَش هولا ءمحللا ريثك ؛ عوبرم «نيرتخأ

 [١15175:عجار] .رغششلا ياس « ِضاَيلا دي ديدش

 نع ثَعشَأ نع نابيش مح ءرْظَنلا وب انُدَح

 نْبَرَمع ةقالخ يفلوَُيالاك هنأ ؛هموق نم لجن «لآله نب دوسألا

 لت نين م اف "فطن تحمل اتْوميَأل : باطخلا
 ةئالكأك ماعلا يف هللا تير : : لوي ف هللا لوُسَر تغمس : لاك ؟كلد

 نو مُث روك ُرَمع نو م :َروق ركب وأ درو ءاوُندو يباَحْصأ نم
 - يم

 [17771:عجار] . ٌحلاَصَوْعَ [يحاَص]ّص قنا

 يبأرجاٌهُم ْنَع «يدوعسملا انكدَح «٠ رْطُنلاوُبأ اند ١-

 «رَقَس يف ا يلا عماتْجَرَخ : لاق: 88 يبل لرد «خْبسْنَع ءْنَسَحْلا

 «كرشلا نم ريدك اَذَهاّمأ : :لاَقَق نوفاك اهي اي لاري لجَربرم
 يي مرز#ه دو الة

 ةلاتبجو [اهبإ : ف يبل َلاَفكدَحأهَللاَوُه لقي اذإو : لاق

 [عللالكا :عجارزهَنجْلا

 ”ثج 2 ام هام لو

 اوُسَرلاَ :َلاَق .؟ يراصنألا يَ ننال ع لت لا َنيعَأ
 . يلح ولصق «تاملكيشاَجّتلا مهاد : : هللا

 و

 ءِرَمْعَج نب ديمَحْلا دبع ارب «يتَحْلا ركبوبأ انئدَح- فرننت
 هم

 ف هللا لوس َلاَسْهنأ ؛ اًهيبأ نع «ةمرك با نَع « بيع نب مَع ْنَع

 نم ٍعْمَج ىَلَع ناَكْذإ (لاقف٠؟ يلبإ نم ةَئالكَرحْنأ ذأ تر ين : َلاَق

 نِإَو الق ءنكو ىَلَعْرأ ةّيلهاَجْلا ديع نم ديع ىَلَعْوأ «ةّيلهاَجْا عْمَج

 هذَهْمَأ ىَلَعدإ هّللاَلوُسَراَي : :َلاَقك «كلردَن ضفاف كلذ ريغ ىلع ناك

 [1 ا :عجار]معْن : :لاَقكهْنَع يشأ ايم ةّيراجلا

 « يوتا يمل دبع ديعَس نع« «ٍمصاَعوُبأ انئدَح- ف

 تقل :َلاق ٠ َناَرْسن نب ديزي اَْندَح «ناَرْمن نب ديزل ىو انئدَح
 لوُسسَر يدي َنْيِيترَوَم : :َلاَقك كتلاسَك ٠ ةلوُبتب ادعم الَجَر (الالال// ه)

 مرن هللا َمَطَق ءانتآلّص اَنيَلَع مط :َلاََ «راَمح وأ :نانآ ىلع ف هلا

 [1577:عجا رادع

 « ثيل نعاس يني وامس وب اد «رلا وأ اند 6
 لوُسَر نادبْبحاَّصيِراَصْنألا يكد : لاق : لاق . ٍبشْوَح نْب رهش نع

 ينرمأت م هللا لور ايت لك تجر لاعب مل 8 هللا لوران 8 هلا

 اههتَحْفَص ىَلَع اه مثاهمَد يف الت ينص مث امرا لاق اهْنم بطعام

 [05:.عجار تقر له نم دَحأ الو تن هنم لَ آلو اه ىلع

 يِراقغلا مكَحلا يبا ةّئْبا ثيدح
 اس همر ه ع سرس

 ناَمْيلَس نع َقاَحْسِإ نب دَّمَحُم ع :يدَع يبأ نب انك” هم1

 يعيق .م
 هّللاَلوُسرتْعمَس : ءاتلاَق . 'يراقفلا ٍمَكَحلا يبأ هبا هم ع ؛ «مْيَحَس نإ

 ْذاَمُم نب وِرْمَع ْنَع ءاملْسأ نب دايز نع «٠ حور اًنئدَح- 1 641/

 آل تائمؤُمْا ءانسن اي : ف هللا وسر لاك : تلق هنأ هتَدَج ْنَع ؛ يلهشألا

 [177ه:عجار]ق رحم ةاّش عارك ولو اهتراَجل نكاح نرقْحَت

 تتسع ههل# 5-7

 رواةلاد سة م
 « جيَرج نبا انندَح : :الاَق «قاررلا ُدِبَعَو حْوَراَنْتدَح- همم

 ورمز لاس هلام
 ينل نإ يلا رد لُجَر نع ٠ سواط ْنَع ؛ ءملسم نب نسح ينربخأ

 . ركب نبا همك مكومآلكلا اود منطاد .ٌةالَص فاول امن: لَ

 [١166؟:عجار]

 ملك 1 سة قر لاق ٠ اه ككذم اخ.
 َكاَنذأ مك َكاَآَو َكنْحَم َكاَيآَو كَم ءاَيمْلا يطقملا ٠ دي لوُشي «ساّنلا

 اوُباّصأَن يذلا عوُبْرَي نب بع وي ءالؤ هلا لورا :لجَر َلاَقَق ءكاَندأ

 ىَلَع سقت ينجتآلاآلا 88 هللا ل وسر لاقت : لاق ءانآالف

 [٠151:عجار]ىَرْخأ
 يدوم و ءراةس

 نع ءةملَس نْمََح انئدَح « ىّسوُم نب نس اًيدَح- فرنمال

 ف يِبنلا باَحْصآ نم ِلُجَر ْنَع ءرمخي نب ىبحي نع ؛ « سيق نب قرزألا

 م عقم سكك ل عاش اشو دو 0000
 رات اكان «ةثالّص دبل بسيد : 0 لك

 املا مم ف سوفا لك طقم يد

 ةدليفل :عجارا كلذ بَسَح ىَلَع

 «َقاَحْسسِإ يبأ ْنَع «كيرش اَنئدَح «رماع نب دوسأ انئدَح- "هو

 ف يلا نع .اقف بلا باَحْصأ نم لجو نع ؛ةرفص يبأ نب بهما نَع

 ال مح :مكراعشفاولعف نإف :مكنوتييسآلا هليل مَهاَرْأاَم َلاَق

 [1771:عجار]نورصني

 دلاَخ ْنَع « ٍلْبَصُم (نب)مكَحلا انئدَح ءرضتلا وبأ انئدَح - فرلخحات

 :مُكراَعشفاوََُ نإ ٠ مكوه نم لجر نع «ةميمَت يب نع ؛ءاذحلا

 هللا لون اور تدهش :لاَقْوأ ؛ ف هللا لوس ىتآهلأ ؛ موك نورَصني آل مح
 تو مر ها يي منع دعما و ريارعمماو يي مع لو

 «معت :لاَقك؟ دمحم تنأ : :لاكْوأ؟ للا ٌلوُسَرَتْنأ : لاَقك ٠ لجر هانأو هو
 ممم ع 000

 ُهََتوَعْدُك رض كب ناك اَذِإ ْنَم ُىَدْحَو هللا ىلإ | وعذأ لاق ؟وعَدت مآل :لاَق



 0 سم سل هم ئع
 يف تنك اذ ن نمو فلك تبهر سماح كب 5: سو": كل هك

 :َلاَقَمُت لُجّرلا َمْلْساَك : لاق كبل درئوَعَدَم تلك ضاق رشق ضْرأ
 هك عد سا ماش

 ادَحأ :َلاَقْؤأ ءانْيَش نيستا : الهلا هوس ان( ) ينل

 هلال ينس الر ايبا ب امك :َلاَق (مكَحْلا كش)

 ُهَمْلك ؟تنآو كايخأ ىلإ كهْجَو طنستيؤلو فورْعَمْلا يف دَمْرَتالَو ف

 تلك قائدا فمتى« يشاء فت نمر

 ُبحُي آلهلاَو ةليخَملا نم انك : لاق ءراَرإلا لابسإو كلاي « نيبعَكلا ىَلَق

 0” جارالجتل

 ساتر لق ركل لا 0 زيبا لش
 هع م < اَرْمْيَوُهَو رك

 [10؟:عجارإ هَل

 َنْبوِرْمَع ْنَع «ريملا يبأ ْنَع يهز اَنكلَح «نَسَح انك

 8 هللا لو وسر ىَوَك : لاق بلا باَحْصأ ٍضْمَبَْع ؛ هيأ ْنَع «بيتش

 يسن يفد آل َلاَكو «ةّحْيلا نم هقلَح يف ةَراَرز نب دعسأ وأ «ادعَس

 [157ه:عجار] .ةَراَرْز نبا دعسأ وأ دعس نم (ءاَجْوَح)

 مما م دوت
 هللا دي | دبع نع ؛ «ةعيهل نبا اًنربحَأ «قاحسإ نب ىبحَي انئدَح 0

 تعمس :لاَق . هييأ ْنَع ةّيمأِنْبوِرْمَع ِنْب لََقلا نع ؛ ءرّمعَج يبأ نبا

 راّيخْلاب يِهكُهَمألا يهف مالا تقنع اذِإ : لا ف يبل نع َنوُنَدَحَت الاجر

 عيت اَواَهلَر يح الف اَهطَو نو هَكَرَف تءاَشْنِإ اَهاطَيْمْلاَم

 [1 38 :عجل (رزهقأَر ارف

 يبأ هللا دبع ان اَنكدَح ةَميهكْنْبا اًنكدَح :نَسَح اًنئدَح "047

 تعمس :لاق. يرْتلاةّيمأ نب ورمَع نْب نَسَحْلا نْب لَمْ َنَع ءرمعَج

 : اذِإ : :لاق 8 هللا لوُسَر نأ ؛نوُنَدَحَي ل هللا لوُسَر باَحْصآ نم الاجر

 يه أَي ىَتَح ترقأ يهم اهدي اَْرمأَقدْبمْلا تنك يعَو مالا تقنضأ

 [157/:عجار] . 1

 كش نت فلا دع نعول شتي بزي

 هلو نق هزل قرط جلا يا

 امو : َلاَق ءهْجَوْلاَقرُْمْوأ ءهجَواَرغْسُم ٠ قل ب لئن
 معلق

 كيبل :تْلُق دمحم اي : :لَق ةروُص هوت ينال ير ينادي

 يأ يرذأ آل : :تسلُق ؟ىلعألاًالّمْلاٌمصَتحَي

 ُتْدَجَوَف « يفك ني هم مضَوَف : كك ءاتالكرأ نكرم كلذ لا «' بر

 آلَتْمُت « ضْرألا يف انو تاَوَمّسلا يف ام يل ىّلَجَت تح « « يبد نيب اهَدرَ 1

 :لاَق 6 آلا «ضرألاو تاومسلا وكم مار يرث لذكر آلا هذه

 دي ميف دمحم أي :َلاَق ؛تاَّراثكلا يف : ل :لاق ؟ىلعألا ألما مصَتْخَي هيف دمَحُس اي

 خي ميف :لاَقَف ٠ نينو يب

 يف وللا ءتاعامجا ىلإ ماتفألا ىلع” رشم مدَمْلا لا هلق ؟”تاراقكلا امو

 َّلََف ْنَم :َلاَق ؛هِراَكَمْلا يف ءوضْوا عآلْبإَ « تاّولّصلا فآلخ دجاّسَمْلا
 مام

 ساس وقر هلع

 نمو هم هندلو موُيَك هتئرطخ نم ناَكو «ريَبتاَمَوِرَْخبَش اع كلذ
 للاب ةالَّصلاَو «ماَمعلا ماَعْطإَ ءمالَّسلاَلدَيَو ٠ مالكا بْيَط تاجرا

 كلاَسأ ينإمُصلا : لت . َتِيلَص ادِإ ُدَّمَحُم اي :َلاَقق ماَينساّنلاَو

 َتْدَرَأ ادِإَو ؛ لع بوت انآو ءنيكاستمل حو « تاركا ةلرتو م تايطلا

 دنيا :عجاو]نوُتَْم ري ينتَوَت ساّنلا يف نتف

 ْنَع «ليئارسإ اَنئدَح هللا دعبل اح فواح

 هسا يح رماح نب هلا دبع نبيع ُدبع يكدَح : لاق .كامس

 : َسَم دج (10/9// 5]َّملَ 5 «ةَيدَملاو كمي لج جرير ؛ ينل
 [ا10/1:عجارهوُسشرتالَهف : ف يبل ٌلاَقك «بّره جَرَح ةراجحلا

 دلاَخ ْنَع ٌداّمَح اَمدَح ءناَمْمْتلا نب جْيَرْس ان 10

 ءهّللالوُسَراَي :تلُق :لاَق . لجو نَع «قيف نب ادب نع ءءاذَحْلا

 [13 :عجارإدسجلاَو حارا ني يمدأَو : لاق :؟اي تلج ىتَم

 - م6 000 5

 طيلس ينيب نم خيش ثيدح
 م »ري يد لك ر . -

 رمل رس مج ل
 اًخيَشَنأ ْنَسَحْلا اًنْئدَح «ككَراَبمْلا اًنْكلَح ءرضْنلا وب انندَحح

 انك ب يصأ (يس) يف ُهملكأ هللا لوُسَرسْننآ :لاَق . ةريخأ طيلتس يي نم

 يام عدول 8 ِِ
 َمْوَقْلا تدَحُيَومَو «هب تقاطأدَقَلَح هيلع دعاََوْم اذ ٠ ةيلهاجلا يف

 ردوا
 :هيَبصاير يشي َو هول وشي مس ءيشالواك ؛ ظيلغ هل قال

 اضاَم ىَّرْقَتلا اًماَم ىَوُقتلا ؛ قلتي الَو ؛ملْظَيال ؛ ءٍملُسْلاوَخ ملا

 [4٠1!هيجاربَْقلا يف ف يأ : لوُقَي

 مسارب ةرعلو
 نب ىَيحَياندَح «يِرَفحْلا دود وب دعس نيم اَنئلَح- 5-7 ١

 « ىَحَي نب لآلب ْنَع «قراط نبع يح ةدئاز يبأ نبا يني انيك

 :"لوُشَي يَا عمس هنأ «يبارعأ يتربخأ : لاك ٠ يصح نب انارمع أ“ نع
 نِإَو ةرحئةحشأ : َلاَق ؟ْمَّقلاَم تلق ؛ اهنا الإ شر ىلع فام

 مكقلاَك مهي سانا ىَرَت ىَّنَح سانا نومك مح كب لاط

 [6>1؟عجاركَرم اذه ىلإَو هةر اَدَه ىلإ «ِنيْضْوَحَل ني

 دّبْعَم نع ؛كاّمس نع « «ليئارسإ اَنكدَح ء[يرييزلا انئدَح]إ- نفضل

 يبأ ةنيا جوز ينكح : َلاَق .ةريَمْعْوأ ريم نمل دْبَعْنَع ء سيق نْ
 :َلاَقَف بهل يبأ لبا تور نوح 8 هلل لور اً لحد : لَم. بيل

 جال يا

 يضل 9 وذي“ سار أر يميل يح اَئدَح «ريثك

 (>؛؛عجارلأقلا ريطلا قَدْصآَو ,قَح َنْيعْلاو ءماهْلا يف

 ةدور مي دوو
 ءدّمّصلادْنَعَو ناب اَنُكَح ءدّمَحُم نب سنوي اندَح- فول ع

 ٍضْنيْنَع راسي نب ءاطَع ْنَع رَفعَج يبأ نَع ' ىَيَحُي نع ؛ ماّشه اَنئدَح



 باهل لقدر يصب اجر اَمَنِب : لاَق ٠ قف يلا باَحْصأ

 هّللالوُسُر هَل لاق ءاَج مت :اتصَرتت بهدف :لاك ٠ َضَرَكْابَعْنا

 اا 'انوق بحق :َلاق ا 2

 52ظ010 دبع ةالص لبقيال / هكا نإو «هَراَزإ

 ه م ا ساه سرا

 ِهّمأ نع «صّوخألا ند وِرْمَع نب َناَمْيَلس ثيدح

01١7 
 © مُكَضْمَب لتقبل سانا اهي اي :َلاَق .ناَيفَس اَنندَح

 هدانْسإ هّْيَلَع ٌيَرُقَو .فْدَخْلا ىّصَح لئمب اهومراَق ٌةَرمَجْلا متيمر اذ اضعب

 يلا نَع يني ؛هَّأْنَع صّوخألا نب ورْمَع نْب نامي ْنَع «دزي

 [ةدهمبعجيرإ#

 ْنَع دادس مهلا دب ْنَع شل انربحأ «مْيُم اند
 ثرماتلا هيأ اي : َلاَك ٠ . ضاق ث يح ا يبل تمس اه ؛ةيدزألا بنجم

 اةنهدب :رظنا]فذَخْلا ىصَح ثم ْمُكْيَلَعَو «راقولاو ةنيكسلابمُكلع

 دمحم اًنربخأ ؛ هللا دبع اربخأ «َقاَحْسإ نب يلع انئدَح- فرامل
 ره

 اًمْنع مأ نع هنن ءِنَمْحَرلا دبع نْبِروصْنَم َنَع ءِنَمْحرلا دبع نبا

 دقو : مخل دعنا رباكألا يش يني[ يهودا

 ماس سم هم هميم يه
 جرو تيا لَخَد امل 5 حقت يع ءاَعد 9 لا نأ ء قف لا تيب

 "تيأر ينإ :ل اق ءهاَتأَك ءبجأ نأ : هلال الو اج ا

 ْنَع «يّمأ نع ٍمفاَسُس نب هللا دبع يدَح وصْنَم لاَق - 3-7 4

 هن م / هز ٍثيدَحْلا يف هللا لق يِنلا نأ ٠ نايس ةّبا نام مأ

 [15176+:عجار ]ني لا يهل ايش تّيِبلا يف نوُكي نأ يبي

 و مه ىو م.وك 6ك 7. -

 ميلس ينب نم ةأرمإ ثيدح
6 

 نع ؛ ناس مل نَع دونم يكد :ناّيفس اًنئدح - فوض لا

 يكرس ءأ هول يو ا ةهلعظ يمس

 سا ست سس يم ا 0
 اًهَنإ : نقول يم لإ هلا لول كرد لأ

 ْثّبَح شكلا يرق يرن ينإ : :لاق ؟28 يبل لاَ مل نام تكس

 نأ يبيله انضْرَمَخَق اممم نأ ةلَرمآنتيسنق تلاحم

 يف ٍشْبَكْلا ارك لَزَي مل ايس لاق يصمم تيل يف دوك

 [17164:عجار] . ثيدَح ٌرخآ اذه . اًقرتحاف تيَبلا َقرتحا ىَّتَح تلا

 29 يِبْحلا جاَوُرزأ ضْعَب ثيدح

 هلال

 04 /ه) | نبوِرْسَع نْمداَمْيَس تيد
 ص ١7١4 هام

 نع ما يكد هللا دي نع ديس حياك فرضكل

 اًفاَرَع ىتآ ْنَم : َلاَق . ف يلا نَع « يّبلا جاوز ٍضْمَبْنَع يقص

 مري م ملا اطعال وع
 [15/هه:عجارزاموي يعبر الص هل لقت مل لوي امي هَقدصَق

 7 ْنَع «قاّررلا دِبَعَو «يدْهَم نب ِنَمْحرلادْبَع انثَدَح- فضلكم

 يلا باَحْصأ ٍضْمَيْنَع «نَمحرلا دبع نب كي يبأ نع يمس ْنَع كلام
 «ٌمئاصَرُمَو ءاَمْلا هسأر ىلع بُصَيَوهَو « جرعلاب يئر اقف يِبلانآ ؛ ف
 [16942:عجا ارإشطعْلا وأ ّرَحْلا نم

0 306 
 ٍةأرما ثيدح

2 
 نسب نيَسح اَنئدَح «ميهاَربإ نبا ينعي لعام ندَح- فضلت

 دَّمَحُم نْب ِهّللا دَْع َْع :٠ .ةحلط يبأ نب هللا دْبَع نب َقاَحْسإ نع ؛ناَوْكَ

 ةتلكو ؛ يلامشب ل كانو اف هللا لور يلع َلَخَد :تلق مهم ةأَرا نع

 «كلاّمشب يِكاَتآل : :َلاَقَق ءُةَمْقْللا تطقَسك ء يدي برق اس ةآرما

 تكوحَك : :تنلاق (كَنيمَيهّللا قلطآَدكو : :َلاكْو أل انيمي كهل لمجد ْدَكَو

 [0>1>عجارنَي هبت مق « (نيمي) يلامش

 ةعازخ نم لجَر ثيدَح

 ني دلاَخ بهل دبع يلعن 0 مهل

 نايس نكي مل) شرَخُم أش رم هَل لاقي ةعاَرَح نم لجَر نع ؛ديسأ
 َجَرَخ له يبل نآس ْملو "شرط : لق اَميرَو «همسا ىَلَع افقي

 هرهظ ىلإ ترظنُف «تل تنابك اهب حَبصأق «مَجرمُثَرَمتعاَف لب لاَرمجْا ّنم
 2 مع
 [لة ملال :عجارإةّضف اكس َّيئاَع

 تست إل

 [15/هدنعجاراهَجْرَل َحَضَنَو َلاَي كف يلا نأ ؛ هبيأ ْنَع ءفيقك نم لجَر

 ةموُمع نع ,كاحضلا نْنا اةَريِبِج يبا ثيدح
 8 - هل 03 رسل 68

 نَع ءدنه يبأ ْنْب ب دواد امدح « ثاّيغ نب صفح انندَح 6

 يبل مدك؛ هل موسع ْنَع «يراصْألا كاَّسلا نب ةريج يبأ نع ٠ «يبكشلا

 :اَنلُم هبقلب الجر اَعَد اذإ ناَكَف :َلاَق ءناَبقل وأ بَقلُد لإ مدح سكر ف
6 7 

 اوُرباَتَت هوو تلت: لاَق ءاَدَمُدَرْكَياَدَمْدِإ مهّللَلوُسَراَي

 (؟8 1 /6) مدفن «عجار]4باّقلألاب



 نفل ص راصنألا دنسم

 ويش َناَمْيلَس ني هلا دبع اَنئدَح «ِرماَعوُباًنيدَح - فسلم
 هما هر ويم

 508 :ءٍبْييح َنْب هللا دبع ربَّ انكدَح « ينم ةيلانسَح حلاَص

 رك هسأر ىَلَحو 8 هلا لور اً ملط« « سلجم يف انك : لاق . مَع نَع

 َضاَخ مث :َلاَق «٠ لجأ :َلاَق ؛ سنتا بيطار .هللا لوس اي : الك هام
 عما

 ةحصلاَو ءىَقَا نمل ىتغلاب سايل :ةلف يلا لاَ ؛ « ىعلاركذ يفوق
 يااا ينقال نَا هلا نمل

 يمل م هس دل سلا
 م طيلس يتيم لجن ءِنَسَحْلا

 هو هةر بو هيلع سيل (طقامككب وك عَ «بتحُم هدجْنسم باَب ىلع

 ىلإ هدّيَراَشأَمُن ؟ هكْخَيآلَو هُملظَي ل ؛ ,مللّسْلا وُحآ ملل لوي
 [151/41:عجارإ . اكمام ىَوْقلا ٠ اًنهاَه ىَوْقَتلا : لوُقي هردص

 روةمرعإلا مر
 1 ْنْب نيرا اندَح ةدئاَر اندَح « ورْمَع نب ةيواعم انئدَح- 14

 ِنَع ءِراّصنألاّن م ٍلُجَرْنَع «يناييشلا وِرْمَع يببأْنَع « ةليمع نب عير
000 

 «ىَلاََت هللا لبس يف لجلي يسرق :ةنالث لْبَحْلا :َلاَق ٠ قف يبل
 سا »م. مزعل دب
 اَهْيَلَع قلاَميِسَركَو ؛ جا همَلَعَو ا ءرجأ هبوُك رو ءرجأ هنمَتف

 31 م ا ا ا

 ةنطبلل ل سرفو ءرزو هبوكروو «رزو هفلعو ءرزو هنملف ؛ نهاريو لجرلا

 [17/:عجار] ىَلاَعَت هللا َءاَش نإ ٍرَْقْلا م دادس نوُكي نأ ىسعفد

 هه ل ”ي+ 6+ س6 ص ل

 هتدج نع ةورع نب نيصح نب ىَيَحَي ثيدح

0 
 نب ىَيحَيْانئدَح ءةببش ْنَع «ديعَس نب ىَيحياندَح- فرك

 قب هللا لوُسسَر تعمس :تلاق ٠ . يندج ينكح : :َلاَق «ةَوْرَع نب نيصح

 هك ًوُمَمْساَ ؛هّللا باتككب كوفي دبع ْمُكيلَع لسا ول :لوُشَي

 [157:عجار]ا اوعيطأو و

 ْنَع «نْيِصُح نب ىَيحَيْنَع ؛ةَبعش انئدَح «عيكو انئدَح 07٠
 «نيقلحسلا هللا محي ري , :لوُقي وهو 8 هللا لوُسَر تغمس : ْتلاَق . هّندَج

 ؟نيصَتمْلاَو ةّلاَتلا يف او ٠ «َنيِقلَحُمل هللا مَحْرَي نيف -_ اهلل محي 8

 [+:.عجارنيرصُتمْلاَو َلاَق

 ناجح نب روُصُنُم ْنَع :نايفس اًنئدَح «عيكواندح 0١
 اير : 48 هّللا لوُسَر لاق :تنلان ٠ هنادج ْنَع ءداجب [نْبا] نَع ءيدسألا هد

 [0ويجار] قرم وأ « قرم ةاش فلظبولَو لئاسلا

 معمم ل

 س6 م

 ِهّمأ نع نيصح نب ىّيحُي ثيدح

 ىَحَي ْنَع ءقاَحْسإ يبأ نَع ٠ « ليئارسإ نع ٠ «عيكو انئدَح- 3 ضافي

 عاتولا ةّجَح يفبْطَخَي يبا تمس 5 :تلاق .٠ همأ نع « نيصحلا نب 8

 ٌدِبَعْمفبلعرماَذ إو ءاوميطأو ءاوُسْساو هل اولا سال اهيا: لشي
2 0 

 1 هعجار لجو رع هّللا بانك مُكِف ٌماَقأاَم 0 عدجم يشْبَح

 (1/) ورع نب نيصح نب ىَبحَي ثيدَح
 11010705373 ا ب

 سس ها رب ما هم ار

00 

 (زا» - واقرا
 نع «َقاَحْسإ نب دمحم انربْخأ وراه نب ديزي اندَح- 77

 تلم اتناكْدكو :َلاق) مهئاّسن نم ةأرما نع « هد ْنَع «ديعس نب ةرمص

 :يلّلاَقَك ف هّللا لتر ىَلَع تْلَخَد : :تنلاق (88 يلا عم نْيتكبفلا

 :تلاَن ٠ لُجرلا ديك اهدي نوُكَت ىّتح باّضخلا نكاد لرك « يبْضَتْحا

 اًهنإو بضتختل تناَك نِإَو «لجَو رع هللا تقل ىّتَح باضخلا تكي ام امك

 ع
 [ا5851١/ :عجار] َنيناَمُ ةئبآل

 «ةَرَسْيَم نب صفح اَنئدَح ةَجراَخ ّنْبا ين ينعي ميه اًنثدَح - 2-100

 2 :لاَق. | ير اى نو

 0 نمل ةآالّصآل ا 5307 هل لسا تنسس
 لو ؛ يبن مْوُيالْنَم هللا م لو هل لاما ٍركَيْمكْ ملء

5 
 وامر
 057 :عجار]راصُنألا“ بحي د نس ين نمؤي

 يندَج ينئدَح لالا رشم وبحب اد فضكنن

 همَحَشب نامل الك : لوُقَي الع تعمس : :تلاَق .ة ةيآلكلا ضايعه يعبر
 ماض س

 53 م 5 0

 . ةدعملا غابد هنإق

 َسرْشأ (نَغ) ءٍحاَّبصْنَع :ناَمْيَلَس نب رمتعم اند 7

 وئام لإ :َلاَقَق ؟ رَْجْاودَمْلا نَع ٍصاَبع نبا لئس : َلاَق
000 

 .اتضا اً ادإو تتصاقهكجر عّضَو اذ «ِرخَبلا

 امدح ءراَنيد نب ميهاربإ يّئدَح : :[هللاَدُبَع لاقوإر 1”3/

 .هلفم سابع نبا نَع ٠ سرشأ نع ؛هيبأ نع « ءحاّبص نب حلاص

 ىسيع يبأ نب ىسوُم نع « يي نيا ينعي نايف ايد 1#
 0 «هبلطب تراك «مآلّسلاهَِلَع ىّسيع تدق ميم
 َدَكاَعََشْرأَ اطبخ تفل ؛ ا هّْيَلَع تعَدَف امشي
 'ههيلإ ملجُي 2 مروع و

 ٠ه سميع 5

 ٍناّمّيلا ِنْب ةَفْيَذح ثيدح

 هي نامل

 .ةَفيذَح ْنَع ةلصرَع «درْوتْسُمْلا نَع + ,ةدج دس ع تطأ

 بَ ناَحبْس : : هعومر يف لوي اَكَف اقف هللا لوُسر َعَماتيلَص : لاَ
 لإ ةّمْحَر بيوم اَمَو لاَ ؛ ىلعألا بر ناَحْبْس : ل

 رعب محمد :رظنا] ٠ اًهْنم دوَعَت الإ باَذَع ةيآآلو .ءلاَسَق امتنع فَ

 3 بما

 «لئاو يبأ َنَع ءانربْخأ شمعألا : لاك «ميشه اًندح - 5 ضولل

 .٠ ةَقينَح م

 َلاَبق موك ةطاَبس ىَنآ 8 هللا وسرت : :لاَك ناَميلا نب ةَفيذح نع



 00 »يا يمر

 ملام رظنا] ٠ يح ىلع حسو اوت «هَنيئأَف «ءاَمي 0ع « مئاق وهو

 اة يي يل

 ما يمص عمر مو
 ْنَع ؛ لئآو يبأ نع روصْنَم نَع : ةئييع نب نايفس انيدَح - 35 ةضكافضإ

 :رظنا] . كاَوسلاب اقص وشي للا نم م َماَق اذنك كلف يلا نأ ؛ةَقْيدَح

 5375 ركام الا ال اا

5 
 ءِرْيَُت نْبٍملْسُم ْنَع «قاَحْسإ يبأ ْنَع ءنايْفس انئدَح - ةينضئض

 ٌعضْوُماَذَه : :لاك «هقانس وأ « يقاس ةلّضتب 8 هلا لوُسَردَحأ ؛ةَقيدح نع

 َنوُناَمِفِراَنللَوَحالَف تيا ؛ لفْساَئ تيذِإَ ؛داَإلا

 نيف ممل ,70/ام:رظنا]ييَْا

 , ةَفيَذَح نع ٠ يعبر نع ؛ «كلَملا دّبَع نع ؛ًنايفس انئدَح- فضارنو

 ؛هدَخ تن ىَنمَياهَديمصَو هشارف ىلإ ىوأ اذ 8 بلا ينيك : لاق

 .ةلدابع ْعَمْجَت أ ءاشَعبَت موي كباَذَع ينق بر : َلاَقو

 نار هر مز
 نب كلَمْلا دبع ْنَع ةَدْئاَز نَع « ةّئيبع نب نايفس اًنئلَح- ا

 اودققا :َلاَق . ف يبل :ةَئْيَدح ْنَع ؛ « شارح نب يعير نَع (ِرْيَمَع

 مولا متم :رقنا معو رْكَب يبأ : يداعب م نيل

 نع قيقش اَمدَح ؛شَمعَألا اَنْثَدَح ؛ُناَيفَس اند
 ياةلقدا ه ع

 هنع دعابتأ تيهذك ءامئاَق َلاَبَق ءٍمْوَق ةطاَبس ىنأ ف يِبلا نأ ؛ةَميَدح

 ا .عجارتملَك يبأ ىَلَعتطَقَسَو : محلا دبع لاك ىّتح ينم

 نع ميهاَربإ نع ؛ «شَمْعَألا اَنتَدَح ,ةّيواعم وبأ اًنئدَح- فضا

 :رظنارَت اَنَق َةَّنِجْلا لْخْدَيل : كف هلل وسر لَك : :َلاَق .ةَقيَدَح نع ؛ ٍماَمَه

 اةنريتفم نسا دنعشلا دنوفحخ ديسكم دنسمل

 هي
 .ةقيذح نع ٠ لاو يبأ نع ءروصُنم َنَع «ريرَج اننَدَح- ملا

 اوُناَك ليئارسإ يبن: لوطيو «ةدوزاك يف ل ويلك ىسوم انآ: لاق
 هادرم 0000

 9 ْمُكَباَص داو ةَقيَذَح لاق «هَئاَكَم ضر وبلا مهدحأ باصْأ اذ

 ىلإ انيك ف هللا لوُسَر عم ىَضاََت يشير دق ديِدْتلا اذه ُددَعَ

 ةّندا : لاَقَق هْنع ىَحتْبا تهد مُكدَحأ ل وُبياَمك لوي ْماَقَق ؛ ةطابس

 ةنمنع ,عجارإا بقع َدْذع تك تح هنود

 نع :(787/ 8 )شَمْعألا اَنثدَح :ةَيواَمَموبأ اَنثدَح 8
 ُنْبُهَمَلَس مسا :نَمْحْرلا دْيَع وُيأ َلاَق . ةَقيَلَح يبأ نع «ةَمْلخ

 اد انُك :َلاَق .٠ قيد ْنَع وُ نبا باَحطأ نم بهم نمل

 هللا وُسَر ادني تح اني ٌعّضْنٍَْماَمَط ىلع 8 هللا لوس عم اًنرْصَح يَ

 «مَقدُتاَمناَك ةَيراَج َْتءاَجَن ؛ ءاًاَنطُهَمَم انرضَحاَنإَو هَدَيَمَضِيَف 8

 ماما ياس سم هع
 : يبارعأ ًءاَجَو ءاّمدَيي © هللا لوُسَر َدَحاَفٍماَّْطلا يف ءاَهَدْيْمَضَت تْبَمَدَ

 َناَقَك ءهدني 8 هللا ل وسر دَحأَ اطل يفهدَيعَصَي بعدَ 0

 مك
 لص هيلع هللا مسا ركذي ملاذ مََّطلا لحتسي ناطّيشلا نإ 8 هللا لوس

 يبارعألا اذهب ًءاَجَو ءاَمدّييْت ْدَخآَ هيتس هيجل دي ءاَج

0 00 

 انهدَيعَم يدي يفد هدي يس يذلا هديا هبل حتمي

 اا 0 ءرناطبشلا يب

 7مم« يناررَ 38 دن هر راو هج هَعَم ءرغشلا

 يعير نع ؛ «يعجشألا كلام بأ انئدَح + ةَيواَس بأ انئدَح- فول

 آلي ممل دانس ىَلع ملا هذه تضف : :َلاَك ,ةّفْيَلَح ْنَع « شارح نْب

 فوُشُم ىلع اَهُموُمَص تلج ءانِجْسَو ًاروهط ُضْرألا اهل تلج
 رخآ نم تاّيآلاءَهتِطْعأَو 5 5 لوُشي كف يل ناك : لاك ةكئآلملا

 3 : ةيواتموُبأ لاك . يبقي هميم شرعا تحتك نم ؛ةّرقبلا
 . يلا نَع

 ا ملا ,50/+6:رظنارةقَدَص

 ديم سلا ع
 يعير نع ٠ «يعّجشألا كلاَموُبأانندَح «ةيواَعم وبأ انئدَح- افضكخ

 لاق: ةلاَق . ةَقَدح ْنَعَو «(زاليِراّصنألا دوُمَْس يبأ نع «شارح نبا

 ُهَرَضَح امل « يصاعمْلابَلَمْعَيمُكبمَ ناك نم لُجَرَناَك : هللا لوس

 2 م معو

 يف ينو مث ينوُيَحْطا مك ؛ ينور تما ا :هلهآل لَك . توملا

 رشم ص ل
 ٌرَع هللا ُهَمَمَجَف :َلاَق ءاوُلَمك تام امل : لاك «فصاَح جير ٍمْوي يف رْحَبْلا

 :لاَق كمر َلاَق ؟تْمَنَص م ىَلع َكلَمَح ام: هللاظ هدي يف لجو

 [19014 :عجارإ . َكلكت رفع دق ين

 ديس سلا لا
 يعبر نَع ٠ «يعجشألا كلام وب ادَح «ةيواَعم وبأ اًنندَح - نفساني

 ومش
 نم سنا كرد مسّنإ : كف هللا لور لاَ : َلاَق . ةَقْيَدَح نَع «شاّرح نبا

 [80”5+:رظنا[تْفش ام مَكصاَق يسَتستمَلاذِإ ىلرألا ريا مآ

 «ءبُطَو نب دير نع « ءشمعألا اًنئدَح « ةيواَعم وبأ انندَح- 0

 ٠ هيما 200
 انو امدح تَرَ ,ٍنيدَح ل لل لوك: لاق .٠ يلح نع

 قالا رحم هذان شكوك ا

 رئآ لئم امرئ لطبق ؛ هلق نم ةنامألاض بت «ةَمْوَنلا لجّرلا ماي: َلاَقَق

 رئآَلْئماَسْرأَل طم هبل نم ةئامألا ضم [ةَمْوتْمانيمُت] تكلا

 هلا يش هيف سواريهات «كلجر ىَلعهتجَرحَم مك ؛ «لْجَمْلا

 ُداَكي آل «نوُحياَبَتب سائلا بصب : لاَ« « هلجر ىلع هَجَرْحَدَف ىصح َدَحأ من

 :َلاَقي ىنَح ءاّنمآالُجَر نآلُم يتب يفَذإ : :لاقي ىَتَح «ةئاَمألا يدوي دَحْأ
 كلو لامس عل ع سمس عت
 ؛ناّمِإ نم لدْرَح نم هب هبلك يفامو , هلّقعأو هق آو هدلجأ ام لجرلل

 يلع هند مِلْسُم ناك ند ةسْضْياب مكي يلاَبأ انامل ىلا قلو

 ُتلُكاَمَكَمْويلا اما ؛ هيعاّس يلح هنري ايدوهي وأ انارصُ اك تلو ( هنيد

 ممل مسيح مجم :رظناز . اًنَالْفَو اَنَدلُف لإ مكن ميلبل



 مل م هي
 ْرظَلآ ناو ءاَمْعدَحأ تير نيد هللا لوس انئدَح : لاق .ةقيذح

 [5544 :عجار] . انعم رَكَُذَف . . . .رَخآلا

 .ااَميكسْنَح كش انئدَح رق مسح اَندَح - فضتحا

 قو هللا لوُسَراندَح : لا ةقْيدَح نع حي بطون ديْزاَتْعمَس : لاك

 هللا جاب تدرك . نيّئيدَحِ

 هم يس سل

 011 0 00 لاق

 هذه ْمَكَدْم" ةقيذح هل لاك فّرَصُنا املك ءدوُجّسسلا لَو عوكل ميل

 َنيعَيرأ ذنم تيَلَص ام ةٌقيذح هَل َلاَقَك + لاق ةئس َنيِحيرأ لمس لاق َكبَص
 0-5 صام يمس

 يلع رت ينل ,ةرطفلا ريغ ىلع كّتآلّص هذَهَوَتُمْوَكو (ةنس

 لَجّرلا 3 لاك ملي هلع لبق مث“ لاق مالو الصلاح 7

 . دوُجسلاَو عوُكرلا ميله « هتآلص يف فمش

 ْنَع «قيقش ْنَع شَمْعألا اكد ةَيواَمُموُبأ اند سم سل
 اي: انك مالم آالْسإلا ظلي مك يل اوصخأ : :89 هللا وسر لَكَ" لاق ةّفْيَذَح

 لاَقَقَ لك ؛ةكسدّكلا ىلإ لا نام لع افق هللا لوُسر
 آل نم لجلال ىّنح ؛ انيك: َلاَق ءاكجي نأ ْمُكَلَمَل نورْدتآل مكن رم ماعم

 .ارسآلإ يّلَصُي
 وأ لآله ِنْب دْيَمَح نع ؛ سنوي نع ؛ «ليعاَمسإ اَنئدَح - 8

 اَّنِإ ءلاَك- فيلا نع« ةنْيَدُح نع « شارح نب [يعير نع ؛هريَغ ْنَع

 ىَلَ مُهاَعآو مهيذكي مُهكدَص ْنَمك : نوُسلظَيو نوبي ارم د وُكَتس

 مُهفَصُي مل نمو ضوَحْلا يلع ديالو ؛ متمسك م سيق“ مهملُظ

 يلع ُهِرَيَسَو هنم انو يّنمَوْهَف'؛ مهملظ ىلع مهني مَ ؛مهبذكب

 .ضْوَحْلا

 نب دعس نع ؛ «شَمغألا اَنكدَح ةّيواَعموبأ انندَح - فول

 لاك ةَقْيَدَحْنَع ركز نْب ةلص ْنَح «فلحأ نب دروَتُس نع“ ةديي

 سر علب ىّتح ارك «ةَرَقبلا َحَفاَ: لاق ِةكيكت اناقفيِبلااتْلم

 ىَنضَم مث« عمري : تلقت ؛ نقم لب تح ىتضت من“ عّكري : ” تلق ٠ ةّمْلا
 هم م رمد عر 6 0

 ءاَمآَرَقَق ًءاسنلا ةروسم َمَتْقا من لاق“ . عّكري : تلف لاق «٠ اهم تح

 ناَكو :لاَق« ميلا ير ناَحْبس : هعوُكر يف لاق لاق عكر مث :لاَ

 يفلاقو «هعوكر لْثم 0 يش القطف ها ةاب ادق
 مك

 مادو لاَ مح يي اًذإَناكَو + لاق «٠ ىلعألا يِبَر ناحبس :هد

 مروه هللا هبا .ةرشلابانع امية

 [1؟57ة:عجار] . حبس

 َنَع «لآلب ْنَع «ثّيَل نع« « ميهاَريإ نب : ليِعاَمْسِإ انندَح - هفضل
2 

 :اوُلاَق ٠ يراقفلا لحسم نب كيل ْنَعو ركز نب ةلص ْنَحَو لكس نب ريش

 العنل نك ذإ «امآلَك وملك مُكنإ : لاَقق ثقي حنو ةَْيَلح ايل َجَرَح

 . قاتلا ف هّللا لوُسر دْهَع ىَلَع

 ”ةَداَنَق اًنْدَح : لاك“ . ةبعش نع هديب حيا - ل نع ءبُهَو نب دْيَز نع ؛ «رشسخألا نكح يكون 0

 نوعُلَم :لاَق . , ةّقلَحْلا طلو يفي يذلا يف ةٌيُح نع زلجم يبأ نع

 [مب وح :رظنا] . اق دمحم نال لأيّ ناّسل ىَلَع

 لمص ل سلك ع

 نع لصاَو ينئدَح رغم َنَع «ديعَس نب ىبحي الح - -

 ىَوَهْأَف ِةَنيدَملا قرط ضْحَب يف هيل ف بلان قيل ع ؛ لئاو يبأ

 ةلمرس ةركق
 8611 :رظتا] ٠ سْجْنيأل نمؤمْلا نإ: لاق" بثج ين“ ”* تلق : لاق . هَل

 َنَع ٍروُصُنَم نع < ةبعش ْنَع دعس نب ىَبحَيانئدَح - 2 1

 ُهّللا َءاَشاَم : اولوفت آل :لاَق - 8 "يَا «ةَقيُ ع راسي ني هللا دْبَع

 اممم ,مصبمل :رظنا] . نآلُف َءاَش مث ”مّللا ًءاَشاَم : :اوُلوُق ءنآلُف َءاَشَو

 سار ةرممو
 « بيه نبا ينعي فلو انئدَح « دبع نب دمحم اًنئدَح - 1 كك

 ةيخأاَم ةّقِيدَُل لاك :لاق يِسْبعْلا لآلب ْنَع ءراتخَمْلا يبأ نب ىسوُم َنَع

 للا امري هلا لون

 رعب ساس م را يح ع
 مهن مُهلَخسي ام مهاتآ الإ اءوس موق مهي ديرب الو , ,ةّيذألا /هذه

 يبأ نْب رْكَب يبأ نع ؛ُنايْفُس اَنئدَح ميكر اند 10
 ىَّلَص : لاك. سابع نا نة نْ هللا دب نْب هلا دّييعْنَع ِمْهَجلا

 فص مِن يب ٍضرأ نم ضْأ - « درك يدب فول الص ف هللا لوُسَر

 يذلا فلاب ىَلصَف“ هَتَلَخ َقصْوءوُحَمْلا ياو اقص نيب هَقلَخ سنا

 همك ةّمكر مهي ىَلَصَف ءآلْؤَم ف اّصَم ىلإ «ءلْؤم صك مش: ةّمكر هيل

 ةقفحنيم :عجار] ىَرْخأ

 مماسلاك ةيخَدْنَي

 :ءائعشلا يبأ نب تعش نَع «ناّيفَس نع «عيكو اند(" ا/

 ٍنْي دعس ماك لاك يلظْنَحْلا ِمَدْهَز نب بلت نَع «لآله نْب دوسألا نَع

 ؟فْوَخْا ةالَص 8 هللا َلوُسَر ٌعَم ىَّلُص ْمُكُيأ لاق « ناتسربطب صال
 ساس ع اصر

 دّيَدَو سابع نا ثيدَح لْثم فص نايس : َلاَق نأ“: ةّقْيْدح لاك : لاق

 [307/41 :رظنا]ت باك نبيا

 دْبَعْنَع؛ ٍءمَكَحْلا نَع قش اَمدَح عك اح

 سب ْنَع 8 هّللا لوُسَر ىَعن“ لاق - ةٌقْيَدَح نع « ىليل يبأ نب نَمْحّرلا

 انو ءايدلا يف مُهكَوهَ لاَكَو ؛ةّضفلاَو «بّهذلا ةّنآو ؛جاّيدلاو «ريرَحْا

 الوم الامل رطل رامبل لحل 6 لل ١ :رظفا ]5 :رخآلا يف

 نمب لآل ْنَع «يِسْبْلا ميكس نب بيبَح ْنَع ؛ عيكو اًنندَح نكد 16
5 

 نع ؛ هلال وُسَر ىَهَن : :لاَك . ةَقيَذَح نع « «يسبعْلا ىِحَي

 اةنييايل .ظفنا] يعل

 ءِرْيَمَع نْب كَما دبع نع ءًاَيفس انئدَح «عيكو اًنندَح- فرضأملا

 ىَلإ ىَ نإ ف هللا لوُسَر ناك : لاق . ةَقِيدَح نع « شارح نب يعبر نع

 وسد ما م
 :لاك ماتم نم] ظقيتسا اذِإَو؛ « ىبحأو' تومأ مُهّللا كلملاب : َلاَق ٠ هشارف

 هية لعق لهل :رظتا[روُشا هْيلإَو اًنتاَمَأ امدعب انآ يذلا هلل ُدْمَحْلا
 سا سم

 مارما



  راصنألا دئيسم

 نبةكصْنَع «َقاَحْسِإ يبأ ْنَع نايف ْنَع ؛ ميكو اند كا
2000 

 اي ةلاَقَك : 88 يللا ىلإ قاَْلاَو ديلا ءاَج لاك .ةَقْيَدَح ْنَع رك
 ظريمصم ع مه يعمم سا

 مكعم ثدبأس : :لاَق اًنيمأ: ةرَم عيكو لاكو كيم انعم ثعبا ؛ هّللا َلوُسَر
 ما ةءمم م

 َنِبَةَدييع اَيَدَعَب ساَّنلااَهَلََقَرَشَتف : َلاَقِنيِمآَوَح انيمأ

 موا اا م :رظنا]حارجْلا

 ِ ْنَع ؛رجاهم نب ميهاَريِإ نَع «ناّيفس نع « «عيكو اننَدَح - دفن

 ينل ينل : لاك ةقيَدَح ينعي يبذكَي مل ْنَم يشدَح : لاَك « شارح نب يعبر

 نوري سن َلاَقَق :هاَرمْلاراجحأ ديعَوُمَو : ملسلاهْيلَعليربج هك

 هرم م سار مك

 و َملَعامك اريل فرح ىلع مهن ارق ْن مق فرخ بس ىلع انكار

 [12:7:رظناهْنَع ْعِجْرَي

 الق فرَخ ىَلَع أَرَق ْنَمَك « َفيعّضلا كس نمد : ْيدْهَم نبا لاَ

 ان نط ىلإ ياو

 000 هم لاق «ةَفيَدح ْنَع
 ريش رو سرس سلع ريماس هاش

 «هيسُن نم هيسْنو «هظفح نم هظفح ؛ «كللذ هماَقَم يف رك لإ ةعاّسلا يَدي
 00 مر ورا 000
 «لجرلا فرعي امك اقرأ اهيل تكد ءابشأ ىرأل ينك ةَنْيَدَح لاَ

 هاَرَقةرَمعيكولاَقَوهُكْيقهاَوَيُهْنَع اع َناَك دق ٍلُجرلاَهْجَو

 اةنهفتف 5ك: رظناهقَرَعَ

 :كالكيعيش ع 'ىلتل يب نا ا دسم

 5015315 :اتحات :َلاَقَف قاتلا حش

 نع مديت نب كما نع نايس نع ؛ تول فضلات

 ََشأَو :يدنب وم يلب ارث كف يتلا يزن ب لاَقق

 دوُعْسَمنَياٌمُكَكدَحاَمَو ءراّمَع دهم اوُكّسَمَتو ءرمعو ركب يبأ ىَلِ

 [77594:عجار]هوقدصُق

 وِرْمَع نب ركب يبأ نَع « « سيَمعْلا وب انئدَح «عيكو اَنثدَح- كك

 اَمَداَنإَناَك © يسد ؛هييأ نع ةَقيدَحل نبا نَع ءةبتع نبا

 م
 [ 10/85 :رظنا] . ءدلو لَ لي تياصأو ةام(04/ لزب

 0 لاق“ ةٌقْيلَح "رع" يِسْبَمْلاداكرلا

 سلْجَملا يف َمْوَيلامُكدَحأ نم اهُّمَمْسأل يَ ءاًفام اهب يصيق كلف يبل

 ةنعف !ةرظنا] ترم َرشَع

 ُدْعَس يعجلشألا كلام وبأ ائربْخَأ ؛نوراَه نب ديزي اًنكدَح- فرضا

 َلاَق :َلاَق. ناسي نب يح ْنَع « شارح نيب انكَح «قراط نب

 «ناَيرَجي ناره هعَم لالا نم لاجل مَماَمب ملأ انآل : 8ك

 نك 0مإق) جارت نما ير رَخآلاَو ضي 11م نيا ير اَمُهْنَح مهدَح

 ١/78 ص | (مهقرل) نايل نب ةَفيدح ثيِدَح

 َسأَرْئطاَي مش ضمن مك ضم كاري يذلا تاب مكس ادحارو

 ٌةَرَمَظ اَهّلَع «ىَرْسبل نيا حوسَْم لاجل نو «دراَبءاَم هَ برس

 رم اهع» وك ورود ءي اع همم م هده
 ريسْغو بتاك نمؤم لُك هْؤَرَفَ فاك هيي نيب ودكم ؛ ةَظِيلَع

 ا ا :رلقنا]بتاك

 نب يعير ْنَع لاَ يا 'نوُراَمنْبديادَح- 50

000 

 دل لق رف يفق لارا اك ف لسا سم يما ل سا ساس

 نع اشك لجل كو هلأ يفسد نوت كلل لق حس 1

 َلْوَكَعمَس ْمْكْيل نككو ةكدصلاَو مايصلاو ةالّصلا اه ايري كلت لاسأ كلت
 ؛وقلا تكسألا» لاق رطبا ومحو يا لاي ن1 للا لوس

 دل فاشن لارا لحنا ضاع بولا لعل تدل

 لل ىلع بلقاس لح او داك هنأ ليات

 دول خآلاوْضْرآلاوُتاَومسلا تامل ًعلا لم ضي م كم مسا
 م خلا دك ا يلا موع
 اَمآلإ ارَكْم رك لو افورعَم فرْميآل هك َلاَمآَو اًبجْحُم :ُثروُكلاَك ديرم

 !ةنيينقنا ةرظتا] اوه نم برأ

 روةهدرو
 نب يدَع ْنَع :ةبعش اًنئدَح ءِرَمْعَج َنْبَمَحُم اَنندَح - فرع

 8 هللا لوُسَر يتربخأ : لاهل ؛ةَْيلح "نع «ديَِي نب هلا دْبَع ْنَع «تباك

 مه سام لن 00

 مل ينآآلإ ٠ ُهتاَسْدَك الإ يَشهنم ام ,ةعاسلا موقئانأ ىلإ نئاك وه امب
 00 علاء والعلل

 . ةّئيِدَمْلا نم ةّنيدَمْلا لهأ جرحي اَم ةلاسأ

 «ةريغملا نب ناَميس اَنْئدَح : :ةلاَق «٠ ءرضتلاوبأو وهب اًنثدح +

 ءُدّيمْح يِدَح : :هئيدَح يف ٍرْضنلا وب لاق) لاله نام مح اتدَح
 مع و

 يف يِرْكَشُيْلا تيَتآ : َلاَق .٠ يلا مصاَح برص كَ (لالح نب يني

 :لاَق« ثييكوذُي : :اَنلُق : :لاَق ؟مْوَقْلا نَم :َلاَقَق :َلاَق « ثيل يني نم طهر

 عمان: لَ «ةَقْيَتُح ثيدَحْنَع «كللانت كايت :اَنل مَ السودان

00 
 اَبآ يل بحاص انآ تاتا «ةكوكلاب بالا تلْغَو «َنيلفاَق ىسوم يبأ

 ين : :يبحاّصلتلَْ راما سم اركآب ةقولا اسد ءانكن ذاق «ىَسوُم

 ءَدِجْممْلاَتَلَخَد : لاق « كيلو وسلا تمدد ٌلخات
 د

 :لاَق٠؛ 5 لجو ثيدَح ىلإ وسي "ول ف كح ا

 هارب هرع اهل لوك عمتك امو ١
 :لاَق ءناَميْلا نْب ةقيذح اَذَه ممل

 تَرَ هرشلا ِنَحدلاسآويخْلا نع ء افق هللا َلوُسسَر نوني انا ناك

 راي: 0 سوس 5 اي :َلاَق ؟رَشَرْيَخْلا اَذَهَدَنَبأ هللا لوُس

 لوُسَراَي : تلق: :َلاَقإ «تارم ثاللث) هيف اَمبْاَو هللا باك مَعَ ُك قيد

 «هللالوُسر اي :تلق :َلاَق رَسَوهَ لاَ. برة.

 تآلل) هيف ام عاَو هللا بانك دن ةَقْيلح اي : لاقي رشلا اَذَمَدَّنبأ

 ىَلَغ ةَئَلَه :َلاَق ؟ريَخ رشا اذه َدْمبأ « هللا َلوُسسر اي :ْتْلُق لاق ٠ [نارم



 راصنألا دنسم

 ٍنَحَد ىَلَع ةئدَهْلا هّللا لوس راي: :تلُق: :َلاَق ءءاَنْقآ ىَلَ ةَعاَمَجَو «نَحَد

 اي :تلُق :لاَق« هيلع اتناك يذلا ىلع موب ولك مجمل لاق ؟يهاَم

 اَمْعَتاو هللا باك ْمَلعَت ةقيتح اي] : َلاَق كر شيخا اَذَه دعب هللا لوس

 ؟رَشرْيَخْلا اَدَمَدْمَبآ «هلل َلوُسَر اي تلق :لاَك: (. «رآرمثآلث) هيف
 نت مق ا مسوق عل امد عم

 اَيتومت نأ تنأو ءراّثلا اباوبآ ىَلعهاَعداَْيلَع ءامص ءايمع هتف[ : لاق
 3 م

 :رقنا] .مُهْمادَحأ عبتانأن م ككريَخ لج ىَلَعضاَع َتْناَوَةَْينخ

 عالما 1 الامل 7 ماا لارا ملك

 ْنَع ءِرْنلا وبريدك انئَدَح املس نب قاس اند 11
 ىلإ[ الا َراَس ياي نئاَدَملب ةقْينَح ىلإ تلا : لاق. شارح نب ىعبر
 ام 52500
 لاس ْمهلابيأ نع سلق : :لاَق ؟َكمْوَق َلَمَقاَم «يعئراي : َلاَقَق «َناَمْنَع

 هل جرح نّسسوالاَجرمَسَف ؟لُجرلا اذه ىلإ مهم جرَخْنَم َلاَق

 ءَةراَمْؤلا لدّتِساَو « َةَعاَمَجْلا َقَراَق نم: لوفي هللا لوُسسَرتْعِمَس : لاَقَق

 ام رمال ماا :رطظفا] ٠ دنع هل هَ لو لجو َرَع هللا ينل

 اَندَح «ريثك يبأ نب ريثك اَنئدَح ءرْكب ني دمحم انئدَح - فضافت

 [3صلا :عجار] .ه 0

 نب دز نع ؛ ٍمِصاَع ْنَع ءُناَييش انندَح ءرُْتلا وبأ اند - 735

 يايمسيلا ٠ وما م ع
 .نئاَدَملب اهل ؛ةَقيتح ْنَع « شارح نب يعبر

 يرْسأ ةليل نع ْتدَحْيَوُمَو ءناَميلا نب ةقْيدح ىَلعتْنتآ : لاق ٠ . شيبح

 تي ىَلع انا ىَّنح انيق انَقلَطنا وأ" قلطْناَ :ُلوُصَيَرْمَو 8 دمحم
 5 و ذليل هللا ونهب : :تلُق : :َلاق مآلخَْيْملف ءسدقتملا

 «كُّمْسا اَم يرأ الو كّهَجَو فرغأ يّنِإَقف ؟ملصأ ايما ام : لاق ءهيف

 ىّلَص اقف هللا لوُسَر نأ كسل امك : لاق « شبح ني رزاتآ : تلق :َلاَ

 «حلق نارا مَلَكَتْ لَك ٠ كلب يُئربْخُينآرعلا تلق: لاق ؟ذكلبت هيف

 «ماَرَحْلا دج نم البل دبي ىَرسأ يذلا ناس تَرَ : لَك أرق

 سلق : :لاَك ؟هيف ىَلَص دجَتَلَه ؛ «ملصأ اي : َلاَق هيف ىَّلَص هذجأ ملف : لاق

 بكل هيف ىَّلصْوَل ؛ ددتلإل ا هللا ٌلوُسَر هيف ىّلصاَمهّلاَو : لاق آل

 ةلّيَراَم ِهّللاو ءقيتعلا تلا يف ةآلَص مُكِيَلَع بح امك هيفةالَص ْمُكَِلَع

 ةّرخآلا دضَوَو راو نجا ارك ؛ءاَمّسلا باو امه سَحف ىَتح قابلا

 تيآَر ىّنَح كلحض مش: لاق« ءاَمهنَي ىلع اَمُهَدْوَع اَناَحمت ٠ ؛عمجأ
 ةدوع لى م عررت# ع يعم لف لها

 بيْغْلا ملاع هل هرخس امنإو ؟ةنم قيال نوُندَحيو : َلاَق هَدجاَوَت

 هيأ هيد: :َلاَق ؟قا موكل هللا دبعابآ : تلق : :لاَك .ةَداهّشلاو

 اةنييقن ة نعفف ةنعففا ةنعف هواري م + انكم ليوط

 5ر0 َلاَق . م شارح نير «ريمع

 هدَخ تْخَن ىَتْيلاهدَيَمََو ِلبْللاَنمُهَمَجْضَمدَخَأ نإ : َلوُينأ ام
 ه2

 نم طقسا اَذِإَ ءتوُمأ كمشسابو ايحأ كلمساب مهلا ويم «ىنميلا

 [؟٠7:عجار[روشُتلا هيلو ينئامأ اندْيَي ينايحأ ي ىلا هّلل دْمَحْلا :َلاَق . ليلا

 سرا »ا ع رش سيت

 نيكي 0 نضذم

 اق :َلاَق . ناَميْلا نب ةقيَدَح َنَع ٠ كلما دبع يبأ َنَع ءوِرْمَع هلا لوس سر : لاق ::

 8 يف سر

 (؟دحرة) ناَميلا ع نب ةميدح ثيِدَح

 ىللغ يالا لص مسالا ذل ىلع ِدجْسَمْلا نم ةَييرّقْلا رادلا لْضَم 3

 اةنعيفف :رظنا]دعاَقُلا

 ؛ يصيمتلا ريثك يبأ نب ريك انئدَح ءمصاَع وب انئدَح 1

 َُ ؟ يعبر نع ؛ «ريثك اَنْندَح «ناَمْيلَس درب قاَحْسإو « شارح نب يعبر اندَح

 ام :ةَقيدح َلاَقَق : .لاق هوو روز نادم اميل نبةيدح ىلا
 رى 0-0000

 يف كلْدَو ءاَرَقَت َمَسَق ؛ مَعَ: :لاَق ؟دَحأ ْمُهنمَجَرَحَأ يعبر اي كمْوَق ّلَعَف

 ب هللا ل وسمر تعمّس : :ةَقينح َلاَق «َناَسْلَع ىلإ سائلا جوُرُخ مَ

 ُهَلهْجَولَوهَّللا يل ؛ةراَمإلاَلَدَْساَو.ةَعاَمَجلا نمر َْم ١ لوفي

 [771/7:عجا ارز دنع

 َنَع ءناَّسَح ْنْب ماَشه اَنئَدَح ءريرج نب بهو اَنثدَح- ١/7

 ِدْهَع ىَلَع ل جر لأس :لاَك . ةَقْيَذَح ْنَع «ةقيدَح نب ةدّيبع يبأ نع دمحم
 نب ي25 م هت رك علاق م 6

 يلا لامك «موَقْلا ىططأق «ُاطْعأالُجَرنِإَمَل «موقلا كما اف يبل

 صقتم ري هيَ روجأ مو هرج هالك هب يما اريح سم : 1

 راَروأ نمو رو هلع ناك هب ُشْساَكا رش نمو ءانيِش مهروجأ نم

 مو سه ع همم

 (8/©) اني مهراوأ نم صقتم هبي

 رب هم يق ا

 اًمدَح ءٍملُُم نبزيزعلا دبع اًنَدَح ءدّمّصْلا ٌدْبَع اَننلَح 8
 5 ل يس سامدو
 يلع دريل : َلاَق 8 هللا َلوُسْرأ «ةقْيدح ْنَع ؛ لئاو يبأ نَع ٠ « نيصح

 « يِباَحْصأبَر , يباَحْصأ بر لوبا « ينو وجل . مفضوح

 مبدع صب ؟+:رظنا]َكَدْعَي اوُتَدْحأ ام يرْدَت ل نإ : يل لاعب

 نبا ينعي ٍ- حلاَّض نع « يبأ انْئدَح بوني ان ١/0

 يطا طخ كوالا :َلاَق. ٍباَهش نبا نَع ناسيك
 لع سم © يه

 روكي ات هاا يبا ةقاكي ع

 هلل لوُسَر كلو « يي هب تح نكي "يلإ هرسأ يش كلذ نم يكدَح
 سو مثلو دوم

 نهيف فلا حيَوُهَو « نفلا نع لكس هيفانآ الجم ثدَسْيَوُهَو لاَ 2

 ناك ءٌراَبك اًهنمَو ٌراَّمص اَهْنم « فيتصلا حايك نم ءاميش َنْرَدَي ال ثَآلَك

 هحو كيفما
 [5807,9/1 :رظنا] ري عَ طهرلا كلل وأ ْبَحَلَف :ُةَفيْذَح

 هاما سو
 انئَدَح ءدْعَس نب ميهاربإ انئدَح ورع نهرا اندَح - ةنضللا

 [1ت4 :عجارإ. ةلثم َرَكذُف

 يه ممم م رقةيدقو .

 نم انآ هثعمسو)- فشلوا اك - م

0 

 َنُيوَرْمَع نأ «ثراَحْلا نبا وْرْمَع ينكدَح «بطو نبا اًنئدَح :(نوراه

 ٍرماَ َنْب قع عِمَس هنأ هئدَح ةَنسَح نبل لحرس ىلومانأ ؛هئدَح بيش

 ل 06 ةدس 0 م ةييعمع ع2 لعاو
 ُكلْيلَع ترام لك : قف هللا لوُسَر لاق نآلوُقي ناسيا َنْبةفيَدَحَو ينهجلا

 [16:0:عجارككسْوَ
 رب دمار هس دع يقم مرا ٠ يئس # كد "ا

 نيورمع اشدح ,ةعيهل نبا انثدح «نسح انثدح- 758

 ةَنَسَح نبا ليبحَرش ىَلَوَم نأ ءهُكدَح هنأ بيَعَش ِنْب وِرمَع ْنَع «ثراَحْلا



 راصنألا دنسم فش َح

 3 ضرس ساه رص يةسإ# سا © لس سا يصر سس رك
 لاق :نآلوقي ُةَيِناَميلاَنْبا ةَقْيَدحَو ينهجلا رماح نب ةبفع مس هلآ «هئدَح

 [1/ه>هءعجار/كمسوق كيلع تدر ام لك : :8 هللا لوس

 ْنَع :قاحسإوبأ َلاَق :َلاَف . َليئاَرسِإ نع ٠ «عيكو ا

 مح ةَمايقلاَمْويَمدآ كويس: :َلاَق .ةَقْيْلُح ْنَغ «بلاَغ نب هللادْبَع

 ممم مصل اصمم رظنارت

 ْنَع :َقاَحْسِإ يبأ ْنَع ؛كيِرَش انئدَح «جاَجَح اَنئدَحَ- 6
 محم ةَمايقلاَمْوَي مدد : لاك «ةَّفْيَدَح ْنَع «بلاَغ ِنْبهللادبَع يعمل رس مروا لع لل ع يامل

 [11414 :عجارإ . 0

 يبأ نع كيرش اس نم 2 سم نسا اند 47

 سرع يصرخ
 00 .عجارإ . 1 مالا

 يبآْنَع "ليات اَنئدَح 0 هد َدّمْحأ راد 0
 مه ملم

00 
 00 :عجارإ. 18 ميقا

 ساس سلب رق هر
 انئدَح لاك ديول نبل رمع نب ليعامسإ ندَح - 1

 دَّمَحُم نَع (راَمَع نب ةَمرْكع نع «- ةدئاز [يِأ] نبا يني

 ذا يهمل“ يابكسعل م سلا سو رك دع هاو مع
 : ناك: قيل لاك : ةَميدَح وح زيزعلا دبع َلاَق : لاَق ٠ ا

 . ىلَص م هَْرَح اذ هلال وسر
 ساهل هرم مرا هرب هدر

 كلما دّبَع َنَع «داَمَح اًنئدَح «ناَمْعنلا نب جيرس اًندَح - ةفضيح
 ريش دم سرا

 هللا لوُسَر عمات : لاق .٠ قدح نع «ةقيذحل مَع نبا يندَح «ريمع نبا

 هسا اكو « تاك نس ف لاول يسار كيل تا انف

 توُكلملا يذ هّللُدَْحْلا : َلاَقَمُث هَدِمَح ْنَمل هللا عمّس : َلاَق . عوُرلا
 م

 لذم هدوُجسَو « هماّق لْئمهُعوُكر اكو « ةّمظَعلاَو ءايربكلاو « توربجلاو

 [؟مام ب هه: رظنا] ٠ يلج سكنت تاك دقو فرصنا «هعوُكر

 نبا ينعي - ليِعاَمْسِ اربَخأ «يِمشاَْلا نامي اَنئدَح -

 دّْبَعِنَب هللا دبع ْنَع «- - ووْمَع يبأ نبا ينعي ورْمَع - يتربخأ - رفعج
 يسن يلو : لاق ٠ 8 ينل هناي نبي نع ,لّهشألا نمل

 تعبي تعيينها نكشوُلأ ؛ رّكدمْلا نَع ان كوهْتلَو «فوُرعَمْلاب كرما هدي

 مك ييتنباتا004/) ) هتعدتلَمُت ؛هدْنع نم بقع ْمُكيلَع
 [130/15:رظنا]

 ْنَع :ُْرْمَع ينئدَح «ليعامْسِإ انربْخأ أ «ناَمِيَلس اًندَح 0

 . يِلَنآ «ناَمبلا ب هَمْيََح ْنَع لهشألا ِنَمْحرل دبع نب هللا دبع

 َِم (كفيااودطتجتو «مكهامإ ولت نحاس مودل: لاق

 . مُكرارش مُكرايد

 يكدَح رمح انئدَح «ليعاَْسإ ند اا ائدَح - ةنضكن

 8 يبا ؛ناتيلا نب فيكن عي لهشألا نحر دنع لع

 . عَكّل نب 5 الاب سانا دعس نكي تح ةعاسلا مو أل ٌَلاَق

 .٠ يب هسا و

 (؟مكر/#) ص 1١7٠١ نامل نب ةفيدح ثيدح

 هللا لوُسَرَد ةك لَك ٠ 0 ل يل َشمعألا

 رمت «لاجدلا ةّئف نم يدْنع فوخأ ْمُكْضْعَب فلانا َلاَقَف 2

 لَو ريغَص ايدلا تناك ٌدنمةنعف تمص امو ءاَهنم جن الإ اب اًممدَحآ

 عاش فأل

 هيا فاق ناسا ل علا

 معلمو

 نجلا : هلو 0_1 لاق
0 

 [ض عجار]ت اتق 2

 نقلل لاق. حر نب يل شم: َلاَق . طيقل

 ّنكلر ُهَوُم آلِ اَهقَول الجي آل ؛يّنَر دنع ءاًهملع» : َلاَقَق ؟ةَعاّسلا
 ايم سم

 اًياوُناَق ٠ اًجْرهَو تف اهدي« اهدي وكي امو اهطيراشمب مُكربخأ

 لمعلا : بلا ناّسلب لاك ؟َوهاَم جراف امال لا لوس
 سام مهررراع همع

 . ادحأ فرعيندَحأداكيال كالا ساتان و

 َنَع ءروصنُم َنَع :ٌةبعش اًندح رق نْبَمَحُم نيد 6

 م لس يه
 اَذَهبحاَصْْسمَس : لوي ةْيَدح ةراتج يفلجراتْممَس : َناَق ٠ .يعير

 ْمُتتْلا ندلو ,8 هللا لوُسسَر نم تمس اَمسأَي يِباَم :ُلوُشَي ريرسلا

2 
 ا :رظتاكمْنِإَو هناي ام : نكوقأل ا 2 0 نك يالا

 مع ءرثدع

 ربو ةشق مارا لاف
 0 ع

 دبع م نبا الدو اًنمَسَو اّيدَه ف هللا لوُسرب ساّنلا بَرفأ [نم] ناك : َلاَقَق

 لح دمحم باتصا "نم وطول َملَْدَقلو هت يف يع ىَراوتي تح

 ب٠6 :رظنا] .ةَقْلُر هّللا ىلإ مهبّرفأ نم دبع مانا نآْمالَسلاَو ةآلّصلا

 م

00 
 ْنَع ءشَمْعألا نَح نايف انرَبَخأ « قارا دبع انيدَح - ةفضخللا

 اعيش هيف َدكرئاَم امام ا هللا "لوسَ ايف مَ : لاك ٠ ةَمْيَدَح ْنَع لئاو يبأ

 ىال ين هيمو ةظفح م ةظفح هكذا ةعاسل لبق دوكي

 :عجارإهقرعَ هر مث هلع ٍباَغ ٠ «لجرلا جو لجل رياَمك مرد" ءيشلا
 عممكتا

 َنَع روُصُنم ْنَع نايف اًنربخأ « قالا دبع اند ادد - 7014

 َناَمْنَع ىلإ ٌمَكْريْلُجَر ناك : :َلاَق .ةَقْيدَح نع ءٍماَمَمْنَع ؛ ميهاَرُيإ
 ريدم م 1 يا

 لخَدُي آل :ل 3 وُقَي للا وسر تعمس : ةقيذح لاق ةْيَدح نم ثيداَحألا

 [1:عجارإ اماَسَن : يني تاك هج



 لاك مكر هك لاق ؛ لسة ير إو وت فرخ

 0 /أ) ىلعألا يب ناَحْبُس لَك : جس اَذإو «ميظعلا ير ناَحْبس

 [775576 :عجار]

000 

 وا ةدشسو او
 هيت لا لشد ىلع ةنالكللجألنال 26

 يما « ترم عيرأ دحاولا دما يف مُهدَحأ نم اَهَُمْسآل ينو « قفا

 ْمُكتسنْلْوأ «رْبَخْلا ىلَعنضاَحَتلو ءرَكُتمْلا نَع نوهت «فوُرمْلاب

 لق مكي وعديمُت «مُكرارش مُكيِلَع ومولد ء«ِباَدَمباَميمَجهَّللا

 ما :عجا ار مُكَل باجي

 لاَ: قيقّش ْنَح دار اكَح ورعب يوم اكد 6/3
2 

 مس © ع 0
 اقص وشي دُجَتلل ماقد 8 هَّللالوُسَرَناَك : َلاَق - ةّفْيَذَح تْعمَس

 [1731 :عجارإ ]لارسلاب

 20 قة 2 نب محلا دبع ْنَع ؛ ,ٍمَكَحْلا

 ريحا اوُسلَالو ؛ةّضفلا يف الو بَل يف اور 2 وشي هلل

 [0+ :عجارإ . ةرخآلا يف مُكل يه ايندلا يف مهلا َجايدلاَو

 دْيَز نع « تبا نْب يدع ْنَع «ةَبعش انئدَح ُناَّفَع اًنكلَح- فريم 3

 ف يبل ىلآ رز ينال ؛ةيدو نا تباك نع ءٍبُصَو نبا

 مآ: :لاَقك «هْيدْيَنِبي اَهْنم اص َبْلَقي لَعَجُف :لاَق اهشرتحا دق بابضب

 يِرْذأ امو : لاَق : ْتَلمَاَم يِرْدأاَم َلاكُهَّنأ يملعربكأَو : َلاَق تحسم

 لرب ماا اذهل

 :َلاق .ةقيَدَح نَع ءبُطَو نْبِدْيَز نَع : "ريصح َلاَكَو : ةبعش لاك و

 .ادَحأ يمك هيرمأيملَ : لاك اذه نم وحن ايش

 رع سر
 يبأ نع َداَنَقْ نع« ماَشه اَنثَدَح :دوادوبأ انْندَح- فسكت

 :لاَك ةَقيدح انين ىّتَح ٍمِلَص نبا ورْمَحَوانآت فللا : لاق ٠ ليتطلا

 ضرألا يف هلع رم نم يَحْلااَدَإ لوي هللا لور تعمَس

 اهلي مدنا م دوُنجبَّْلل اَهكُي ىَتَح .هنكلهأَوهتتقآلإ حلا دبع

 .ةملق بلك عمنا ىَنَح

 رز نع ؛ ٍمصاَع نع داَمَحانْئدَح «دّمّصلا دبع انندَح- افرضفكسما

 هني ءرطُمو لأ ني اَمَك يضخ ني: َلاَك اك هللا لور نأ «ةَقْيَدَح ْنَع

 انسي دَشأَو «لَسَلا نم ىَلحأهماَم «ءامسلا ٍموُجُن دَدَع لم : َلاَقْؤأ ءرْتْكأ

 اَمظَيْ[كُهْم برَس نم ءكلسلا نمو حلا مدرب نبل نم

 ُهَدْعَب

 و
 7 ْنَع ءمصاَعْنَع مكس يداَنَح انتكاَح اع انس ضف كو

 هَرَكدكرصْمَو ةلياك ف يبل ضوَح 'يكرط نيام لاك ةَقْيَدَح ْنَع نز
 هم

 102844 71 :رظنا] نافع َلاَق امك ثروُي لاق اذُكَو

 ير مرا
 يبأ نَع َمَداَتَق نع ةبعش انكدح ءِرماَع نب دوس انئدَح - فرنك ١مم

 مّتعنَص يذل اذه ْمُكَعيص مشير :راّمعل تل : :لاق . | سيق نع «ةَرْصن

 ا هللا لوُسَرْمْكلِإَدِهع انيس مأمور انآ «'يلَح رم ن ماك اًميف

 مو اشو سامر
 نكلو «ةَّفاَك سائلا ىلإ دهيم اني ب هللا "لوسيل هيل : : لاَ

 مهنم ءاَقفاَمَرَشَع انا يِباَحْصَأ يف : َلاَق : ف يلا نع ينربخأ ةقيدح

 لوقت :عجار]طايخلا مس يفلَمَجا جلَي ىّح نا َنوُْحْديال هم

 نَح ٍمِصاَح ْنَع ءانايْس انْيدَح رم نب ليعامسإ اًنْئدَح- نوح
 ٠ هم دوم ييمعلا 2

 هيف َىَّلصْولَو « سدْقَمْلا تْيَ يف ف يتلا لَصُب مل : لاَ . ةَقْيَدَح ْنَع ءرز

 [م3074 :مجاررتق لس بقت

 َى هلو و ف هني اهمو

 داكو)) ١ ا يباع مردف عجل ىنعي - ديلوْلا اًنيدَح

 ناك :َلاَق . (يقألاوُب بأ انثدَح «(عْيمج نب ديلا انئَدَح : هللا دبع رب لمح

 آ :َلاَقق ءساّنلا نبوي اَس بقعا لهآ نم لجو قدح ني
 عى سامو سيعوالا د

 نإ :َلاَق ٠ كلاس ذإةريْخأ : ْموَقلا كلك ؟ةَبقعلاٌباَحْصأ ناك مك ٠ هللا

 انك لُجتلا :َلاَقَك : : مي ثوب( 9//1)لاقو) َرَشَع ةعبرأ مهن ربحت 53

 َناَك دَقَف (مهيف : مْ وبأ لاقو) مهم تنك نإ : لاق (رَشَع ةَعْبرأ مُهَّنأربخُ

 يف هلوُسرلو لب مهم "يأن هلو ع موق

 .اهشألا مو موقي مويو اي ايدل ةايَحْا

 ّيِداَم اًنعِمَساَم : اوُلاَق . َةَنالَئ (َذَعَو) .داَهشألا :َدَّمْحَأ وثااك

 ناك دو : هثيدَح يف دّمْحأ وب لاك ٠ موَقلا در اَمانملَع امو هللا لوسر
 م ولا

 َدَجَوَف دَحأ هْيلِإ يفبْسَي القليل ءَمْلاَنإ : ِسّنلل لاَ ؛ ( ىَشَسَف رح يف

 [مللل 1 مبلل :رظنا] اوبل وبس ادق امو

2 

 عماتناك هيأ بيم َناَث ٠ ةَِيَّدَح نع ٠ يِسبعْلا لآل ْنَع ؛ «سوأ

 سقس ع ره ع ل مم

 هذه يف تعض ةّيذحأ نم رقكأ هورطكملا نم اح مهيأ ف هللا لور

 [؟2168 :عجا ارإ.ةعّشقملا

 هللا لوس ده يقل نإ اروُمأ وال برر ميل مكن لاَ
 . ههجَو ىلع قاقثلا

 و# ماس سرق ل

 يبأ نْبداَّمَح َنَع « «[ةَملَس نب داَمَح ْنَع] «نسح اًنئدح ١

 8 هللا َلوُسَردَأ ءناَمَيْلا نب ةقيَدَح َنَع « شارح نب يعير نع ؛َناَِي
 ري رمز يل 2 00

 :مُهكلاقْيرلَف مهْنَمَحَم اَمَدْفَبِرتلَنَممْوك مَْي َلاَق

 [17218و1811:رظنا] ٠ َنوُيمّنهَجْلا

 سا ساس
 نع :ةَمَلَس ْنْب دامح اًنكدَح : هلاك «ناَفَحَو نَسَح اَنكدَح - فضفتو

 وب عرس ل ل هزل
 ,ةَقِيَِدَح ْنَع ٠ ؛ (دنه يبأ نبا : هئيدَح يف نافع لاَ) مْ نَع ؛ « يتبلا نامثع



 لاح

 و هم
 لاقل ةإ لإ 9 :لاَقْنَم : َلاَقَك «يرْدّص ىلإ ف يلا تنس ثئسأ :َلاَق

 هْجَوءاََلمْويْماَص مَ جلا َلَخَد اهل م (هللا هْجَو ءاقنبا :[ :نسح

 رس م مق مل
 اهي هل مح هلا هْجَو الا ةقدصب قصت جلا لحد اهبل مح هللا

 يقص ه ساس سا

 50 0 ا ةَقْيَلَح ْنَع .[لئاو
 1 2 2 يك 6

 [1ج ل مب رامبل :رظنا ]مامن ٌهَنِجْلا لخدي ال لوفي هللا لوس

0 
 نع هده نب مصاَع اَنئدَح ٌداَمَح اًنْكدَح نافع اًنْئلَح- 0

 2 ييوملا م

 ىَلَع ْداَرُقْلا لزنَأ : لوي اق هّللا لوُسَر تغمس : َلاَق . قيد ْنَع رز

 اة دنعشلا ةرظنا] ف ةرحأ ةعبس

 0 ورث يأ وو :لآلي

 فرماشل هدي يسشت يذلا : َلاَق ا يك «ةَقْيَُح نع ؛ «لهشألا

 ًالَك هنوعْدَت مش امو مُكْيَلَع نئمييَلْوأ ءركدملا نع وهو فورعملاب

 | :عجارمُكل ب باجتسي

 سمرا م ع هي

 ريَسُت نب رقسلا انئدَح «ناَوْفَص اَنكَدَح «ةّريغملا وبأ انئدَح- انريفتم
 2 مرمي م ماسلا سي 25

 3 ءهّللا لوُسَراَي لاهل نايل نب قيد ْنَع «هريغو يدزألا

 ريح لإ 0 سما م
 دعب لهف ؛ هيدي ىلع راب اجو «رشلا كلذبُهَّللا بَ «ش

 اَهنْعَبْعَبي بي «ملظما ليلا عطقكن : َلاَق ؟َوُهاَم :َلاَق مَن :َلاَق ؟رَش

 .يأ نم اد نورد ل قبلا ءوُجوك ةَهبشم مكينات اًضْعَب

 نب ٌةَرَسِيم نع ؛ «ليئارسإ اند دمحم نب ب نيسح ايل(
 همك م رار هر مدر

 يم ومص

 :لاَق“ هيل ع ء شيم نبذ نع ءورطَع نم لاما نَع « بي
 ءاَنَكو اَدَكدمم : اهلل : : لاق ؟1 يلب كدْهَع ىَتَم ذنم يمأ يتلأس

 اف يبْلا يآ ينك «ينيعد : :اهل تقف : :لاَق «ينّبَسَو يمت : َلاَق

 يبات 3: :لاَق« كلو يري لح ةلالملستلنم لست

 شبك لدفم «ةامعلا فيلا ىلصت ب ْهَمْلا هَعَم تيلصَم

 نم: :لاَقف « يتوص ٌعِمَسَق «هتعبتاق بهذ مث تاجات 0

 كن هّللاَرَمَغ :َلاَقَك ءرمألاب هتئدَحَف ؟كللاَم : لاك ُكَقْيَدح :'تلْتق ؟اذَه ا و وهتت سا ا

 :تلق : :لاق ؟لْييُش يل ضرع يذلا ضراَملا تَرَ لاق مث «كمألَو

 ءةّكيللا ءذَهَلْبقَضرألا طوي مل ةَكئلَمْلاَنمكلَمَوُهت َلاَق 9 «٠

 لّهأ ٍباَّبَش اديس َنْيحْلاَوَنَسَحْلا نأ ينرشيو يلع مسي َندأَتس

 (9837/) هللا يضر ةّنجْلا لأ ءاَسنُةَيَس ةَمطاَمَ نأو ءةّنجْلا

 [؟21هنرظنا منع

 يبأ نبا نع «ليئارسإ انئدَح ءِرِماَغ ني ُدَوْسآ انثدَح- فسفلح

 رطل همي يلا: لاك .ةَْيَلَح ْنَع ٠ «يبعشلا نَع «ركسلا

 َماَتق ؛هِرَجُح + َنضْنَبلْخنْيُدي ري وهو هع مت «ءاّشعلاو ب ماو ٌرْصَعْلاَو
 :لاَق :ًةقيَلِح : :ُسْلُق ؟اَذّهْنَم لام: :َلاَق ءادحأ ملكنا ُهَقلَح اَنآَو

 َنَّسَحْلا نأ يرش ءاَج ليربج نإ : :َلاَق ,آل :تْلُق ؟ يم ناَك نم يرد

 8 يي لا

 اا ص 0041/6 ناّمّيلا نب ةفيدح ثيِدَح
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 يهل
 « يمالو يل رفغتسا : ةَميدَح َلاَقَك : َلاَق «٠ ةّنجْلا لطأ باش اديس َنْيحْلاَو

 0 . مالو فيَ اكلها ٌرثَع لا

 «ميهاَرْبإنَع ؛ ء«مَكَسْلا نَع ةَبش انئدَح « نطق وبأ انئدَح- نسف

 َلاَق . ءارمألا عَ اذه اوُلاَق .ٌلُجَرَرَم :َلاَق . ِثِراَحْا نْيِمامَه نع

 اةيسنهل :عجار]ةّنَجْلا تانك لْخَدي ال : :لوُقي اك هللا لوس ر تعم : : ةقيذح

 هسا »» ماس مع ا عر

 َنَع- ةَمَلَس نبا يي -داَّمَح اَنكدَح «سّنوُي اند -0

 هللا لوران نايل ِنْب قيد ْنَع «شيح نبذ نع «ةَلدهي نب ِءصاَع

 ىَهتنم دلع هرفاَح ْعَضَي ؛ ليوط ضي ةَباَد وهو «قاربلاب تينأ : : لاك هيف

 « سدا تين ىّتح ملا لحلو ان ةرهظ ليات ملك «هقرط
 0 22 ع

 22 ناَميْلا نب ةَمْيدَح لاَ ءرَتلاَو جلا "يَرو «ءامسلا باو انل تح

 م ام :ُةَقْيَلَح لاك ءىَلَص دق ة ىلْب :ُهَل تلقت رز لاك ءسدْقَمْلا تْيَي يف ّلّصُي

 نب رزانآ تلق «َكَمْسافرغأ لو لهو فِرْعَأ يك ؟مكمأ ايدكس
 :لَجَو رع هللا لوقي :ُتلْتَق :لاَك ؛ ىَلَصْدكهنأ كيما : َلاَق ٠ « شبح

 ىّصْقألا دجسمْلا ىلإ م اًرحْلا دجْسمْلا نم اليل هدّبعي ىّرسأ يذلا ناَسبس>

 يشر : لاقل (ريصببلا ٌميمّسلاَرْمهَِإ اًننايأ نم هيرثل هلوَح انكر راي يذلا

 اه ءماَرَحْلا دجْسَمْلا يف َنوُنَصُت امك هبف مكيَصل ىلَصْول ص

 لح َلاَق اق «مآلّسلا مهل اَيْنألا اهب عبري يلا ةقلسلاب بدلا طَبرَو

 [120174 :عجارإ . اهلا نكد كو هنم بدأ فاَحيناكوأ

8 ١ 
0 

 منا
 انئدَح «ةَملس يدم اَنئدَح « ىسوم نب سح انندَح - نوفق

 يي سيلا ها

 هللا لوُسَر نأ ءناَمِيْلا نب ةَْيَدَح ْنَع « شبح نب دز نع «ةلَدهَبْنِب مصاَع

 تيدا اذه يني هئيدَح يف سَ لاق هاَعَمَرَكدَف قاربلابتينأ : :َلاَف 8
 ل

 ريس وعش 0/7
 ةّنجْلا ىأَرَو ءاَمّسلاباوبأ امهلتَحشَو : اقع َلاَكو َراّلاَو هّنَجْلا اَيًرَو

 [؟31/14 :عجارإ ٠ َراَّثلاَ و

 «َقاَحْسِإ نب دَّمَحُم نَع ٠ , يبأ انْكدَح بوعي انئدَح 1/1

 نم اّنم ىَنق لاق : َلاَق «"يطَرفْلا بْمَك نب دَمَحُم نع «داّيز نب دي ينُئدَح
 يي

 قق هللا لوُسر مثيل للا دبَعاَيآ اي : :ناَيلا نب ةَفْيَدحل ةكوكلا لمأ
 يل مص م 00 ورو م
 :لاَق ؟ن وُعنصُت مّشُك فيكم : لاق. يحأ يعن: لا ؟«ومتبحَصَو

 ضرألا ىَلَع يشْنميهانكَتاَمماَنكدأْوكهَّللاَو لاك هجن نك ْدَقكِهَّللَو

 عماتي دق هَللاو « يخأ نا اي: :ةقيدح لاق :لاَك اقاعأ ىلعاعج

 تقتلك ءا. وه ليلا نما هللا "لوُسَر ىَلصَو « قدح قف هللا لوُسَر

 ف هّللالوُسَردَل طرتشي مولا لعق امان َرظْنيف موشي لجَر نم : :َلاَقَق انين

 نم وها هللا وُسَر ىَّلَص مث «لجَر َماَقاَمَك ؛ ةلجلا للاهل أ عجين

 2 ُمْوَقْلا َلَمَك ام اَنلَرظْنَقموُفْيلُجَرْنَم : َلاَققاَينإَ من ليلا

 يف يقي نوكأ هللا لاس «ةَمرلا قف هلا ٌلوُسردل طي عج

 دبا دو عوججا ةدشَو فلا دش عَ مقل ملاك« ةْنَجْلا

 ني مايقلا نم دب يل نكي ملك ٠ 8 هللا لوُسَر يناعددَحآْمَُيْملاَملق

 ١ دوم ومي اَملاَق موقلا يف لحام يح ايلاف «يناَع

 د
 لَو

 هللا وجو حيْرلاو مولا يف تلحق تبعت لاك ءاَيتأَت ىَنَح اعيش كدت



 117 ص راصنألا دتسم

 بْرَحْماتس وُبآماقق ءءاتي كورت الورق مهكر « لعْفَت ام لعفت

 :ةقيذح )1١91/6( لاَقَ ُةسيلَج ج ْنَم قرمأ رطب « شي برق رشعم اي : َلاَقَق
 رب ةرع ص رع يس سا يس ةجفا اس

 نب َنألُف اَنأ :لاَق ؟تنأ ْنَم : تلق ينج ىلإ يلا لُجرل ديتدَحاَ

 راّدب مُكحَبصأ اَمهّللاو مُكَنِإ « شرق رَشعَم اي :نايفسس وبأ لامك ءنآلف

 ءهركت يذلا (مهنَع)انَب[و] ظرف ودب انتقلخ آو ٌعاركلا كلم دق مام

 كورا انك موت الوردق انك متم هللا نورت اَم حييرلا هذه نم انيقلو
 ا

 لوُتَمَوُهَو لَمَج ىلإ اكمل ”لحئرم يَ اوذحراق ؛ةباتل د لسمتسي

 ؛مئاَكَومَو الإ لاقع قلاأ ام . ثآلك ىَلع بوتر مث هلع بلَجَ

 لقا فو يبات ىلح اش دن أل ف ل لوول

 يف ص م :مئاَكَومَو 4 هللا لوُسَر ىلِإتْعَجَر مت : : ةقيّذح لاق ٠ ءمْهَسب

 فرط يلع حَرطَو هلو لإ يل ين املك ؛ لحم هئاسن ٍضْقَبل طم
 ْتَعِمَسَو َرْبَخْل رَبَخلا نبأ مَلَس امل هيفل (يّنوَدَجَسَو مكرم ءطرملا

 1 .مهدآلب ىلإ و اوُرمَشْناَفل شير تّلعَف اَبْناَْطَ
 راةشقا عم برر مرب مدع

 ءروصنم نع ناش اًنئدَح ءدّمَحُم نب نيسح اندَح - 5

 ٍوتلاَسجر لاق ,ةق لج يفتن: لاق شارح نب يي نع

 سم 7

 قط ير ين تب سارا شكا ءا هلا كوس

 :عجار[ كو يبن أ كمْنِإَو يمئإبْوب اَم :نلوُقأل يلع ( لخد ندلك

 ادهن

 سلف مج و 6
 هلأ ريض نبل نئلَح 0 سس دح0/

 هم يا هيب م مم مس ماش
 .هَسا نقاشا ايف ضد سنك كك قط جس جر تل

 ام :ان مهب لصف ادام يم يف يتراشتسا ىَلََتو كات يرن لاق

 ا :ةينَثلا يتراَشتساَك ؛ «َدداَبعَو كلَ مه بر يأتفش

 نم ةّنجلاٌلُخْديْنَم وأ انآ يترشَو دسم ا ب كبمأ يف كئزحأ آل لاق

 «باَسح ْمِهْلَع سل الأن وُمبس فلأ لك مَ الآ نوُمَْس «[يعّم] يّمأ

 يبن يطرأ : هلوسرل تقف ؛ طم لَسَو ءابَجت ملا : لاق يل لس

 َلَجَورَع يِبَر يناطغأ دقو «َكَيطميل الإ كب ينكسر ام : َلاَقَق ؟يلؤسس

 ءاَحيحّص ا.هَّح يشن انآو راو يبد نم مدام يبَرْمَعَو رخال

 ةئجلا نمر وكلا ينط بلت" لو يت ةيجتالا نأ يناشأو

 ءةَميَقْل تيل يتب م هيفا 00 يّنأ يناطعأو ءارهش

 "جرح نم الع لعجَيمَو ءاتبق م ىلع دش امم اريك انك آو
 ورا ءيزا

 لعلوم «ٌمْيَشُه انكدَح ءناَمعنلا نب جيَرس انكدَح- فريفشإأ

 همي ْنَع «لئاو يبأ ْنَع ؛ «نيصحَو دوعسُم نبا نَع ؛ « لئاو يبأ َنَع

 لج يركز قطا رمال طا: لال :ةلاَق

 8 يي هس ا

 افق (موس//) ناَميلا نب ةفيدح ثيدَح

 يِباَحْصأ ءيِباَحْصأ بَ : لوُقأَف « ينو اوجلتخا مُهتفَرَع ذِإ ىَتح « مُكْنم

 يَ
 [0ال :عجا (رإةكدعب اوُبَدحأ ام يي رد ل نإ لاَقبق

 ريب ةهشق هةيارعر#ب هر هدو
 «روصنم نع :ناَبيش امدح ءدَّمَحُم نب نيسح اًنئدَح - 0-7

 هّللالوُسَر لاَ : :لاَق[هَنأ] . ناسيا نب هين ْنَع « شارح نب يعبر نع

 هرم ْيُح اكول”. قت اَرْهَعَمَدِإ نم لاجل امم انآل : 2

 ؛ هلع نضمْفَيل 3 «هب نَكلهيالَف ْمُكَمهكَرتأ نم دراي ام رهو (قرحَت

 م: عجارادراَبءاَمرهن ان اراها يلا يف ميل

 م يملا ةااعو هر هدو
 نع ةتييع نبا ينعي نايفس اند « دمحم نب نيسح اكل - نوفا

 :َلاَقَق ف يّبلالُجَر ىتآ“ لاق .ةَقيَذَح نع ؛ يعير نع «كلَملا دْبَع

 أ موق مدن: :َلاَّقَف ءباّتكلا لهأ ضْعَب تيقل يأ مانمْلا يف تيار ين
 يما سب © سارا سا عا ل

 تّكْدَك ة 18 يبل لاق دمحم ءاَضَو هللا ءاَس ام نونو مكن الل

 (م8.4/ هسَحُس دمحم ءاَش مث هللا ءاَشاَم : اوُوفَ مُكنم اهُهَرْكأ

 نع «َقاَحسإ يبأ ْنَع ؛ ليئارسإ انئدَح ءَدَّمْحأو بأ اندَح - فنسفح

 الع مَ يل ىلَعبَرك يئاّسل يف ناك : :لاَق .٠ ةَقيَدَح نع «ةريغملا يب

 ؟ةفيذح اَي ايراقفتسالا نم تنآّنيأ : لاق 3 يبنلل كلذ "تركك «هربغ ىلإ

 عملوا مصل 5/01: بوُثأو رم ةئام م موي لك هللا ففتسآل ينإ

 نع ؛ يشكدَحق « ىسوُم يبأ نة يبآل ةركذ : لاَق- مبرعو

 رم هلام ليلو و ب لك هللا 0 5 رفغتسأل يّنإ لاَ 8 هللا لوس انآ « ىَسوُم يبأ

 [..:هيهجلرإمبلإ بوث
 معرب ةرعشه لع

 .قيقش نع ؛ شّصغعألا اَنْتدَح هديب نب دمحم انئدَح - فسيرفل

 1 ني هللا دبع ف دَّمَحُسَمَسَواَلدَو ايده سانا ةبشأ نإ ةَقيذح لاك : لاق

 . هني يف عصي ام يرذأ آل مجري أنأ ىلإ[رخَي نيح نم ءدوُمْسَم

 «شمعألا نع «ٌةَدئاَز انندَح ءوِرْمَح نب [ةيواَعم اَنئدَح] 67

 رمل ماه يمعلو همم
 لاق« دوُعسَ نب هللا لقاك :ةَقْيدح عم ادعاق تنك : لاق .٠ . قيقش َنَع

 وو يريم

 هني نم حرْخَي نيح نم هللا لوري لَو اًيدَه سال بشأن : ةقيدح

 يس هسا ع

 مَع دق هّلاَ ءدوُمسَم نب هللا بل هلأ يف عصيام يرذأ الق مجري ىَتَح

 ةكيسو هللا دنع مرفأ نم هللا دبا ل دَمَحُم باَحْصأ نم َنوُظوُنحَسل محَمْلا

 . ةّمايقْلا موي

 نبا مصاع اًنربخأ ؛ ٌةَمَلَس نب ؛دامح اًندَح [نافع اَنئدَح] - م

 «قاّربلاب ينأ #8 هّللا َلوُسَر نأ ؛ةَمِيَذَح نع شييح نب رز نع « ده

 يال لا ا يق يدع 6

 در فقس يال تق ةَفْيذَح لاق ٠ 0 3 :رن

 اًمو:َلاَق ءشييح نب رزانآ :تلق :لاق . كما اَم يرثأ الو «َكهْجَو

 َناَحْبْسل :لَجَورَع هّللا لوَقل :ُتْلُق : لاق ؟ىّلص هدو ؟كي
 هيف اَنيَلَص هيف لص ولف ؟ ىَلص دن ل َعَو : :لاَق . ةيآلا «هدبعب ىرسأ يلا



 يلا ةقكحلاب ةا عبر ةَميدحل ليقو ٠ ماَرَحْلا دجْسملا يف يمناك امك

 هللا ًاانادَكَو بَمْدَت نأ ْفاَخَي ٌاَكَرأ :ٌةَفيِدَح َّلاَقَك ؛اَيينألا اه طير

 لالالالا :عجارإ . اهب

 َناَمْيَلَم ْتْلأَس :َلاَق.ةّبعَش اَمدَح ؛نافَع امدح -8

 نع َرقُز نْب ةلصْنَع دروَتْسَمْلا نَع «ًةَدْيبع نب دْعَس َنَع ؛ «ينئدَح

 1 َيّبرناَحْبم : : هعوكر يف لوي ناَكف ؛ كف ينل مَم ىَّلصْمَّنأ ؛ةَفْيَرَح

 فقول مرير ىلا يبس دوج يف: ميلا

 م :عجار] . دوَعَت 3 باَذَع ةيأب لَو 0 لاَ

 ْنَع «َقاَحْسِإ يبأ نبا ينعي سنوي انئدَح ,مِيعُتوُبأ اندَح - 51 سفرح

 ٌلوُسَر تير: لاَق. ةفْيَدَح اًنكدَح «يلولسلا (نْب) كين ْنَع «قاحسإ [يبأ]

 .مئاَق لاَ ل اس هللا

 000 ا
 20000 تكا "يلا ضار قرط نيام لاق هنأ « ةميذح

 َنماَضاَيدَضَو لسان ىَلحأهءاَم «ءامّسلا ٍموُجُندَدَع لْمْوأ نك

 اَملظَي هلو م
 مطية ذم بِرَض نم «كسملا نم امرأ تلا َنمباَو ءنبل

 100 /:عجارإ ادبأ دعب

 ديع ن 0 ُناَّفَع انكدَح - افضل
5 2 

 سا سا سا رك سس ييهسإلا ٠
 آل :َلاَك ف يللا نَع ٠ ةَقْيدَح نَع ءِراَسَي ع 3

 سم جر داتا اونوُق نكلو

 صر ها ةم عم هش و هيك ل ع نع ل
 ءةرم نب وِرْمَع ْنَع «ةَبش انئدَح «رفعج نب دمحم اًنثدَح ١-١

 ةَعّرَجْا َمْوَيداَمُْعثَعَي َلاَق .روك يبأْنَع ٠ «يئاّطلا يرتحَْلا يب أ نع

 يبأَعَم ادعام تلكَ : َلاَق هوُدَرَق يل اوُجَرْخَ : لاَق « صاَحْلا نب ديعّسب

 0. هوم 2 5 7

 هيف قرْهي مل عجري نأ ىرأ تنك اَم : دوعْستوُبأ لاق «ةقيََحَو دوعسُم

 قرهي مل اًهبيمَع سى ىلع نعجْرَتلتْسلَعدَق ن كلو: :ُهَفْيَدَح َلاَقَف :َلاَق مَ
 م ها 000

 هتملع الإ انيس كلل نمُتْسلَعاَمَو «مَدةَمَجْحَم ("96/)اًي

 ُهنمدَمَماَم يني م انمْؤُم حبب لجل ىَّنَح يح دَّمَحْمَر

 هللا هيو مولاه كف لتاقب «*يش نم هَ امص ًنمؤُم يو "نيش

 .ةثسا :لاَق ءهلقسسأ :تْلقَف :َلاَق كيسا هوُلَْت هلق ضني ءادَغ

 نْبِنَّمْحّرلا دبع نع ؛ رشَمعألا اَنكَدَح «ِريمُت نب انئدَح - فسفرخا
 وعاو 0

 دْبَعْرْصُم عدل هّلاَو : ةفيذح لاق : لَك. ةلَظْنَح نْب وِرمَع نع ءَناَوَرَت

 ال ىّلح اوئمؤمناو ةكنلماو هللا ممرضين .ةولقق ال مولا ل
 ما ةملكدمبا عم
 نم لَجَر َتْلآَو هلا دبع اَياَدذَه لوقت دَتَأ : لجَر هل َلاَقَق ٠ حلت بد اوعنمي

 . 8 هللا ٌلوُسَر لاَ ام آالإ وُ مل + لاق! ؟َربصُم

 ينربخأ : َقاَحْسإوبأ لاق ةبعش انكدَح ءَناّمَع اًنئدَح -3:
 هيي هر

 تّنّسلا بيرق ٍلجريانرخأ :ةقيذحل اَنْلَق : لاَ . ديزي نب نَمحّرلا دْبَع ْنَع

 انس َبَرْقأ انَحأ ملغ ام لاك هلع دخان تح ف هللا لوُسَرب يَا

 مكو) ءدْبَعمأ نبا نم هْييرادج هيرو ىّتَح هلا لوُسربالَدَو يَ

 روم اسف مارس ماسق م مة شسق
 باَحْنصأ نم نوُطوُتحم وَلا َملَعْدفل زينب نمل دإ+ نم اه عمت

 [791:عجار] . ] .ةليسو لجو رع هّللا ىلإ مهبرفأ نم دبع ْمأ َنْباانأ ف دَمَحُم

0 
 7 نع ؛راَّريَمْلا نب ديلو ْنَع فيعش اًنيدَح نافع انكدح - فرففدل

 [؟؟ت4ا/ :عجارإ . هلك اذهب ةَقِيَح ْنَع «يناييشلا وِرَمَع (يبأ)

 و داس لسه ع

 وبأ انئدَح ,دايز نب حاولا دبع انندَح ,نافع انثدَح -

 ديعّس َعَمتوُرَغ : َلاَك . ثاّمد نب لمخم اَنئدَح «ثراَحْلا نب هيَطَع قو

 هّنلا لوُسسَر َمَم فولا الص مُكْنم ده ْنَم سانا َلآَسَ : َلاَق .٠ ٍصَعْلا نب

 ةّهجاَوُم ةقئاطو همك ر وقل نم ةقئاطب ىَلَص ٠ انآ : :ُةَقيَرح لاق : َلاَف 28

 تَءاَجَو ءَودَعْلا وهجاوم مِهِباَحْصأ ماََم اوُماَقَق ء ءالؤَه بهي م ٌودَعْلا
 يي ساس اسس ماه س2

 لوس ناَكك َمّلَسَمُ ةَعكر رق هللا لور مهب ىَلَصَك ىرخ ألا ُةقئاطلا

 .ةعكر ةقئاط ل كلو «ناَتعْكر هلل

 سوا رع هس 101
 نب كلما دبع انيدَح «ةَناَوَعوُبأ اَنْكدَح ,ناَّمَع اَندَح 778/47

 هي ةهماقا هةراصوع
 َلاَك :لاك .يعير نَع ءرْيمَع تنم ام ارحم الأ : : ةفيذحل ورمع نب ةبقع

 َم جرح اذ لاجّلا ممن لوسي همهم: لاق : لوي هللا لوس [نم]
 مىبادر همر رو ل رع ا

 ءاَم هَّنأ ساّنلا ىَرَي ب يَذَناامأَ ءدراَب ءاَمَق ران اَهَّنأ ساّنلا ىَرَي يذلا ؛ اراثو

 ٌءاَماََنِإَك ُناَئاَصَّن ىَرَي يذلا يف مَ مُكْنم كلذ لَرْأْنَمَ ورحت

 ْ [م0/0:ظنادراَبَب دع

 ْمُكَلق ناك نسم الَجَرَدِإ لوي هتعمسو : :ةَقيَرَح لاق 73

 ْمَلْعْأاَم : َلاَقق ؟رْبَخ نم تلمَعْلَه : : هل َلاَقَك 0

 ,مُهفزاَجأو سال ميت يني نيش ملعأ م: لاك زنا :ُهَك
 م ما

 َلَجَوَر عدلا ُهَلَمْداَ يستقر نام كلان

 اةنعففت :رظناةََجْلا

 سو ريش سا سا سا رواسورلم ماس
 اَمَلَق «تْوَمْلا هَرَضَح الجر نإ :لوُقَي هتعمسو : : لاق --6

 ودم يار سس ف
 ار اريدك ابطَح يل اوُمَمْجاَقْس انآ ذِإ : ةلهأ ىصؤأ ةاّيحْلا نم سي

 2 ْتَقَحَتساَف يمظَع ىَلِإصْلَخَو يمخل تلك اذِإ ىَّنَح ارا هيف اوندقوأ

 مل :هنل لاو هلل جور هللا هَمَمجف اوما يف وراك َهودَحَ
 00211 يس هع
 ["4؟:عجارإمل هللا َرَمََف : لاَ « كلتش نم : لاق ؟كلذ تْلعُ

 مر ءرعصر هاو
 . اان َ ناَكو : :كلَذ لوقي هتعمس انآ : وِرَمَع نب ةبقع لاق

 دبع نم انآ: هّذَم ةقطمتسو حم لَم اضيللا

 يثأالإ بد هيا لاق. 30 اتم ليا وب

 َنوُدايْثْمُكنإ اوُناَقق ءٍشْيَرُ رانك انذاك ٍلْيسُح يبو انآ تْجَرَخ
 * ع فمع ع

 َنَهرَصتل هك هللا دْهَع نم اوُدَحآَف «ةَيدَمْلا الإ يرث ام : :اًنْلُق ؟ادمَحَم
 يم هلم هاو اامام رياساصإ رمد يع س ع لف

 :لاَثَ َرَبَخْلا هانربخأق ؛ ف هذا لور اً عملت الو ةيدْلا ىلإ

 (7/8”89) مهبل هللا نيعتستو مهدْهمب مهل يفت اكرَصْنا

 ءةّصفاَركْنْب جاَجَحْلا اننَدَح «ٌماَمَه اندَح «ناّمع انئدَح ٠71+

 ّدآ اَمَنيِب :َلاَقَف ف يِبْنلا ىتآ هّنأ ؛َناَمَيْلا نبا ةَمْيَِذَح ْنَع «٠ «لجر ينئدح



 لع لطم كلكر كل دنحْا كلا ل اوي َمُلَكَم تْعمَس ْذِإ يلصأ
 ساس# رعب سا هس ص سل ع يلد ةعل

 ءَدَمْحْتنآلهأَف َرِسَوُهُكَتالَع ؛ لال هلك ريل لدي

 «يبن نم ىَضَماَم عيمَج يلْرفغامُهَللا يدق ءيَشلُك ىَلَع نإ

 َلاَقَف « يّنَع هب ىَّضْرَتايكاَ الَمَع ينزداَو « يرمع نم يب اميف يتمصعاو

 . كير ديِمْحَت كملي ةلاثآك لم الذ : 18 يبل
 اك

 لاق ءقاحسإ | يبأ َنَع « ةيعش اًنئدَح «نافع اَنئدَح -70748

 ةلّضتب © هّلاٌلوُسَرَدَحأ : لاك :ةَّقْيَذَح ْنَع :رمَُت نب ملسم تغمس
 00 ا

 نإ «[هاَه تي نإ ءانماَهراَإلا : لاَقَق : لاك ؛هقاَس ةلَضعبْوأ ؛ يقاس

 :عجار] راإلا يف نيكل َح الو نييمكْلا يف رازإلل قَح الف تي

 اةنسنفل

 :داك مَكَحْلا اندَح كيم انكدَح ُناَّفَع اندَح +8
 م دع مها رخام 00

 نم حدف ناقهد هءاَجَف «نئاَدَملاِب ناك ةفيذح نأ ؛ ؛ ىليل يبأ نبا “تغمس

 امد ل2 طم هك اع
 « هنتي ملق هيه دك يثأآلإ ءاَذَه َلَمْفأ مك ين َلاَكَو : هبُهاَمَرَدَدَحاَف ضف

 ةّنضفلاو بلا يآ يف برشلا نع يناهت يني اف هلا لوس

 :عجار]. ةرخآلا يف ْمُكَلو ايندلا يف مهل يه : َلاَكَو «جايدلاَو ريرحلاو

 [ملكمم

 ٍماَشهَنْبا يني ءاَمُم انَدَح هّلادْبَعْنْب يلع اًندَح - ةفرففملا

 يبأَنَع ٌةَداَتَقْنَع مه مكو ديب يبأ باتك يف“ تدجو : لاَق

 :لاق 8 هللا يِبأنأ؛ةَيتُح نع ءٍاَمَهْنَع يعن ميهاَربِإْنَع ءرَشْعَم

 مَئاَخ يْنِإَو «ةوسن عَيرأ مهن 9 «نورشعو بس نوُاَجَدونوُباذك يأ يف

 . يدب ينال نيل

 «بَدْحألا ل صاَو انئدَح «"يدْهَم انئدَح نافع اًنئدَح - 0م
 كوي مش م ل عل 50

 «ثيدحْا مي لجَر نع لَه ؛ةَْيدح نع ٠ « لئاو يبأ نع

 :عجار] .ماَمَن َةَّنِجْلا لْخَدَي أل :لوُقَي © هّللا لوسر تعمَس :َلاَقَ

]| 

 ؛بَدْحألا ل صاَو اًنكَح «يدُهَم اَنئلَح نافع انئدَح +1
 الك دوس الو اًعوُكر ميل الجر ىأرُهلأ ؛ةقيدح َنَع ؛ لئاو يبأ نع
 ؟ةآلّصلا هَذه َتِيَلَص ْمُكُدَم : :هل َلاَقَك هةقْيح هاد هتآلص نم قَرَصْلا

 انءلاكدأ َتِيلماَم نيت لق ءاذكو ذك اهسد ل :لاق'

 قد 400

 مميمس #06 0

 ا نافع اًنكدَح - انفك

 رّدقبو ءابحف حيرت ل طا لوبن

 ماع
 داير انو : :لاَقك «مْوّصلا د يرأ ينإ : :تلْتَ :٠ ْلُكَف ندا : :لاقمُم تدحُست

6 5-0 5 

 لح َلاَكَمُت هآلّصلا تق دجْسَملاَنآَمث انيرَشو الأ « موصلا

- 1 

 مهو حا ” ايس نامل نب : هيد ثيدَح راصنألا دنسم انفنن ص

 سك

 مارب همم
 يحمل َر هتك: :لاَق . حملا بأ: :تلُق اق هللا لوُسَر يب َلمَق اَذَكَ

 . سلا علت مكاري

 ناَتْسُيَو تبائ دجْنَ َنْيَياَمَك دجْسمْا َنييو ةَقْيدَح تيب نيبو : :َلاَك

 .طْوَح
 سا سرس هضم سو كيس اا يفشل

 ءاقق يلا َمَمتْمَنَص اَذَكَه : ةَفيذح لاقو : ءاًضيأ دامح لاك دَكَو

 مجسم محبا لرب ةرظتا] ٠ الف يبللا يب عّنصو

 اَبآ تعمس :َلاَك . ةَبعش اًنئدَح «رفعَج نب دمحم اند - نسكن
 مس ناب سا لاق سسس سول هدام ساو ترام

 نأ ؛َُّحُيِديَِولاَب ةريدملا وأ «ةريملا يآ ديلا تْعمس لاَ َقاَحَسِإ

 «يلهأ ىلع كلذ ةماَعنإَو ناَسللا برك ين ! «هللالوُسَر اي: َلاَق َنْيَتُج

 يف ذأ ةليألاو ميلا يفرغ ين : لاَ ؟راقفتسالا نم تأ َنْ يأ : لاَقَق

 [00004 :عجار] . هرم هلام ٍمْيلا

 ريش نب كلتا دي اح لح اند هَباتْدَح - 0

 هَل عر انإكلكك : :لاق «تاَمكر م ا
2 

 (699/0) ليحل لكم دمحم حمس َلاَق ٠ عورلا نم

 ارم وطنه حور ناَكَو «ةّمظَعْلاَو ءايربكلاو «توُربَجْلاَو توُكلمْلا يذ

 يالْجِر داك دكوهَناَص ىَضْقَف .هعوكر نم اوت هدوجُسَو هما
 [؟؟ه4 :عجار] . نارسكدت

 ءدهاَجسْنَع نوع نبا نع « «يدَع يبأ نب دمَحُم انئدَح - ك3ةفرفيكنلا

 نمحرلا دْبَع َنَع ءدهاَجُم ّْنَع نوع نب نكح : لاق . ىليِل يبأ نبا نع

 « ىَقْستساك داس اذه ٍضْنَب ىلإ يلح َممتْجَرَح : َلاَق .٠ ىَلبل يبأ نب

 اونكسا :انَلق : :َلاق ههجَو يف هب (ىمَرَق) لاق « ضف "م اناقه
 كلك َدْمَبناَك اَملَق :َلاَق ءاَثنكَسف :لاَق «٠ ادي مل هاتلاس نإ َّنِإَو ءاوتكسا مس هم هم لو عع

 ل لاق آل آل انف : :َلاَق هه يف هب 'تيَمَر مل نوردتآ : لاق

 010000 2 ]ظ
 برشَتل : :ٌداَعم َلاَق) بها ةّينآ يف اوُيرشَ 00 : لاق ف يَا َركذَف : لَك

 لهل ريحا اسلملو ةضفلا يف لو (بّلا يف

 [1730 :عجارإ ٠ ةّرخألا يف ْمُكَلَو ايندلا يف

 ا
 نع قيقش ْنَع ؛ ءشَمعألا اًنثَدَح «ةّيواعم وبأ انئدَح - افرنكفم

 سو اراس 6
 اَنْ « ىلا نبلغ : : 8 هّللا ٌلوُسَرلاَق :َلاَق.ةَقْيَنَح

 [؟؟ت035 :عجار] . رن سسجو ا راو جانت ءرعششلا

 مدعم ييهسكل ه
 وبلاك هل لاك لاق :َلاَق .ةّقيذح نع « قيقش

 [؟2ت0ا :عجا 1 . 3

 هير را ل ع

 . معل : :َلاق كاوسلاب : سشَمعأللتْلُق : :رْيَمت نبا لاَ

 :ٌةَدبيع نب دعس نع «شمعألا اًيكدَح «رْيمُت نبأ انئدَح 8

 تيَلَص :لاَك . ةقيذح نَع + رق نب 6ص )نع «فتحألا نب دوك نع
 "تقم م يف هل

 مك: :َلاَق ء«ةئاملا دنع مكر :ت الق رتل مضاف ٠ هكا هللا لوُسَرَمَم



 دادافتنا ل _ راصنألا دنسم

 ا ا تا 0

 عج لصق عكر وتيم ,لاَسلاَوسيرساذأَي يس

 ير :لاقدجَسم :ةكر تميم حل

 3754 :عجارإ همايق ع 3 نم ايرث هدوجس ّناَكَف « ىّلعألا

 هاسا ل
 ْنَع «ناَيفس اًنئدَح :الاَق . مولود اد - فضشلا

 ليقف ةَقْيَدَح َدْنَعاَنُك : :َلاَق . ثراَحْلا نْب ماَمَهْنَع «ميِهاَريِإ نَع ءروصنم

 ل م
 اقف هللا َلوُسَرتْعمَس : :َلاَقَك «ثيداَحألاَناَمْلع ىلإ كري نال : هَل

 كت

 [75153 :عجار] . "تانك ةئجبلا خدي :لوقي

 نب كلما دبع نع ,نايفَس ْنَع ءِنَمْحّرلا دبع اَنئدَح - مالكا

 جا يملا مابا م هس
 ىلإ ىَرأاذِإ ف يلا ناك : لاَ . ةَقيَذح نع « شارح نب يعبر نع ٍريَمَع

 2ع
 ُدْمَحْلا : لاق قيس او ءايحأ كلم ابو تو كلما مهلا ل هشاّرف

 [؟3 :عجارإ . ولا هيلو انتم امَدْمَب اًنايحأ يد هلل

 :ةَقيُ لع «ةيمر نع كلام يب نرخ بت اند ءرّمَْج نْباَو

 فوُرْمَملُك : ف كيبل: لاق (88 يلا نع :ِرَقعَج نبا لاَق)

 اةنسلم :عجار] . ةَقدَص

 َنَع «قاَحْسإ يبأ ْنَع «ناّيمس ْنَع ءِنَمْحّرلادْبَع اًنكدح ةفضفنو

 ىلع برك الُجَراسْنُك :لاَك .ةَفْيْلُح ْرَع «ةريفملا (يبألدّسع

 :َلاَق رانا يناّسل ينلخُدُي نأتي دك « هلا َلوُسر اي : :ُتْلْقق يلهأ

 .[رم] ةكم مولا يف هَللارفغتسآل ينإ ؟راَقغتسالا نم تأ

 [؟/79 :عجارإ . دْيَلإ | بوثأو : َلاَقَك َةدْرب ينآل هئرَكَذ : َقاَحْسِإوبأ لاَ

 ؛َقاَسْسإ يبأْنَع دايس نع ءنَمْحّرلا دبَع اَنكَدَح -45

 اوُدُحأَف ,هابباو هوُذَحأ َنيكرشتملا نأ ؛ ةَفيذح نع ءاَنباَحْصأ ضعي يكدَح

 هلت مهلا : قف للدور لاق مْونهوتاَعي آلآ مه

52-7 
 نَع ءَنايفَس ("98/0)ْنَع؛ ءِنَمْحرلا دبع انَْدَح - م06

 ٍلوُسَر مم انك : لاق ةَقْيْح نع يح يع .: َةَمّئيَح نع ؛ « شمعألا

 يبا دَحأَك لواَنتِي بَهَذق د َرطُي امناَك يبارعأ اج ؛ٍماَمطب ين راق ك8 هللا
00 

 َلاَقَق اًمدّيي يبل داك توه ُدَرَطناهّناكةَيراَج َتاَجَو هدي

 ماما ل حتي ةيراجاو'يبارعألاب ًءاَج هوُمُسيعأ امل ناطيشلاَنإ : ينل

 [؟52 :عجار] . اوُلُك هللا مْسب يَ هللا مسار كدي ْمَكَدإ

 .مَكَحلا ِنَع كيم اَنئدَح ءِرََْج ْنِبهَمَحُس اندَح 1715
 نم ءائياناسنإ انا ىقستس ةَْيِدحَأنأ ؛هكدَحُي ىليل يبأ نلتمس : لاَ

 رعرمسمو و
 لق هللا لوُسَرنِإ « يهتني نأ ىف هئيهُ دق تنك ينإ : َلاَقَو ءهب امر ضف

 0 يي هلا

 ارك ص سيرو 7 ناميلا نب ةمفيدح ثيدَح

 «جائيدلاو ريرَحلا سبت ْنَعَو .ةسفلاو بلا يآ يف برشا ااه

 [؟ت6+ :عجار] ٠ ةَرخآلا يف مُكلَو ايندلا يف مُهَلَوه لاو

 يه مع
 نْب وِرَْع ْنَع بع انثدَح ءِرَفْعَج نب دَمَحُم دمحم اًنئَدَح - فسشتف

 نع ٍسْبَع [ينيإ نم ٍلُجَرْنَع ؛ -راّصنألا نم لجَر -ةَرْمَح يبأ نع هرم
 يف َلَخَداَمَلك لاق« للا نم هلا لوم ىَلصُهَأ ؛ةقينخ

 :َلاَق ةّمظَمْلاَو ءايربكلاو توربجْلاَو توما وُ شأهَللا :لاق . ةآلّسصلا

 :لوُشَيناَكَر «هَمايق نم اوت هع ناَكو «ٌمَكر مت :ةَرَق :ةَرَشَبْلا رع

 َناَكَو دعو م اوني «هّسأر عقر مث ؛ [هيقتل ير

 ءهماّيق + نم وحل دوج ناك «َدََِس م محلا يلح ير :لوُقي
 اع هع ساس

 سر عقر من ؛ , ىلعألا يّ ناَحْبُس ىلغألا َّيّبرناَحبس : لوي ناك

 بر «يلْرفْغا بر : لوقي َناَكَو « دوجسلا نم وحن نيئدْجسلا ني اَمناَكَ

 .َماَْنالاَو «ةَدئاَملاَوءاَسُلوناَرَسع لاو قبلا ارق ىَّح لاق « يلف

 [44 :عجارإ . .«٠ منال قتلا ينادي يل يش

 4 همراةاداو

 يح نبق ام يباع فاقع «ةّبعش يتدَح 0-00

 :لاَق . ةَقلَح طْلسَو يف لُجَردَمَت لاق (زلجط ابكت طمس : جاَجَح َلاَكَو)

 3 دمحم ن ناَسل ىلع هللا طْسَو يقدَمقْنمنومَم :ةَفيذح َلاَقَك

 لاَ :جاّجَح لاق فَلا طلو يف دَمكََم قف هلاٌلوُسَر نحل : لق

 [90/4 :عجارإ . يلح راجم ولكل

 5 وهدا

 وبس رع سا
 ةارجك لماء ناقد «ةقبق ل را لمنع «ثدحي قاحسإ

 ل «تاعاش 2
 مكي نَكَعب دعبل َلاَقَق ٠ انيمأالْجَراَنيلإ اونا اوَلاَقَف : قف هللا لوُسَر ىَلِإ

 رالف «نيمأقَح «نيمأق ح ائيمآ الجر

 [18171 :عجارإ] : هل حرجا نب ةديبع ابآ

 «قاحسإ يبأ نع ,ةبعش اًنئدَح «ِرَفعَج نب دمَحُم اًنئدَح - فرو

 نأ يناس لتي ا يا ذك لاق يلح نَع ناز ملص نع

 ثاعبف : َلاَق . «رساّلا اَهلفَر

 0 :عجار] . لا يف نيس 5 ِنْيكْلا يف ةرازألل

 اَبآ تعمّس :لاَق .ةَبعش اًنئَدَح رفح نب دمحم نندَح - فسفف

 :ةّفيِذح نَع ؛ يعير ََنع : ثدَحَي .يرططألا يشيد ف يتلا نَع

 هلل
 [778541 :عجار] . ةَكدَص فورْعُم لك : لاق هنأ

 نع «روصُم م نَع ةبعش انئدَح «رفعَج نب ب محم ايد - 7
002 

 هللا لوُسَر اَنبَطَخ : :تَلاَق . ةَقْيَدحتْحَأ ْنَع «هنأّرما نع ٠ « شارح نب يعبر

 نُكْماَمهنِإاَمأ َيلَحَتاَم ةئضفلا يف كَل ام ال َرَْعماي: :لاَقك ف

 الهدا ىالههل :رظنا] ةّماّيقلا موي هب تْيذع آلإ رهظُ ابعد بهذ سبلت ةأرما نم

 [؟الكامو لاهم



 ص #١ راصتأآلا دنيسم

 8# سمعا نهلرعب مريض ماع

 ٌةبعش اًنيدَح : :ًآلاَق ٠ جاَّجَحَو رَفْعَج نب دمحم انئدَح -10

 ييهعلا ٠ ع
 هّللاٌلوُسَرَلاَق : لاكُهَّنأ ؛ةمْيدَح َْع ءراّسَي نهد نَع ءروُصنَم نع

 َءاّش َمُثهَللا ءاَشاَم :اوُنوُق 'نكلو نلف َءاَشَو هللا ءاشاَم : اولوُقَت ال :

 [ميدأ :عجارإ (؟ةةر/ هزل

 كلّما دّبَع نع ةبعش اًنئدَح «رفعَج نب محم ان اًنئدَح -14
 هم

 4 :-اهمأل شئ ةَشئاَع يخأ -ِلْيُطلا نَع « شارح نب يعبر نَع ء«ريمع نبأ

 اةفينف .عجار) . تيدا رك 53 . همام يف ىأر يدوم

 هما ه ا م يوم ريب مربع لال

 كلّما دبع ْنَع ٌفيعش انكدَح رج نيم اتدَح 0

 2-5 هم 0

 يفلاَق ؛ ف ينل نع :ةَْيَتْحَنَع شارح نب يعير ْنَع ءريمع نبأ

 وُبأ لاك . اوُكلهت الكر نهُماَمَو دراي ءام هراَتَق ءاراّتو ءاَم هَعَم نإ : لاجّدلا
 يسم

 [33090/147 :عجار] ٠ . هللا لوُسَر نم ُهعمَسانآو : :دوعسُم

 هع م
 كلّما دْبَع ْنَع بع انكدَح معَ نب دَمَحُم انْدَح - فردفحأ

 تام لجو نأ ؛ ؛ لف يِبْلا نَع ةفيذح نع « شارح نب يعبر نع ءريمع نب

 يبا هل 7 لع هم
 ين لاَ « مَ ركد مف : َلاَق ؟لّمْعَت تنك ام : هل ليقف ٠ ٌةَنَجْلا َلَخَدَق

 ءدّللا يفذأ ؛ ةكلسلا يف ٌرَوَجتآو رسما رطْأ تنك «ساَنلا يابت نك
 يمك هع هع
 ١ [500/114 :عجارإ .٠ ف هللا لور نم همس انو : دوعسم وبأ لاَ. هلَرفعُ

 نركب ينئدح :ٌةويَح اًندَح :ةيزئب هللا ديم كح - بال

 ل

 ْنَع قلبنا ؛هكدَح يقشملا ديزَيَنُبيلع كلما دبع ابن ءوِرْمَع
 530 هي
 [مسبات :عجارإ . لاكن 8# يبل نَع :ةَميذح

 وِرْمَع ْنَع ؛ «يدارمْلا ملا انكدَح « ديب نب دمحم المحمد -١-

 :لاَك . ةَقيدح نع «شارح نب 'يعيرو هللا دْبَع يبأ ْنَع ”يدزألا ٍمرَه نبا

 مكيف ينام يرذأ تسل نإ لاقذإ ب هللا لوُسر دنع حن اني

 يَذَه اواو ؛هطرَسعَو ركب يبأ ىلإ ريش « يدب نم نيل اود

 [؟5/14 :عجار].. هت دبع مأ نب َدْهَعوراَمَ

 ل صاف انش دن رواش نيا اخ -

 اك!ثيِدَحامكيالْجَرنِإ: :ةقيلحل لبق : لاق .٠ لئاو يبأ نَع ءبدحألا

 [10/14 :عجار] . 'ماَمَت جلا خدي ال: لومي بلت طمس : :ةقيدح

 .دّمَحُم ْنَع ءَنْوَع نبا نَع «يدَع ْنْب دَمَحُم انئدَح - افسكين

 هّللاَو :لاَقَك لاَ . لُجَر مكَو ةَعرجلاٌمْويَناَكاَمل : :بدنج لاق :لاَق

 ىلب :تَلُقآلَم :لاَك «٠ هللاوآلك : :لجرلا لاَ : لاك «ءاّمد ميلا ناره

 ُهَنإ[مَللاَوآلَك : لاَ . هّللاو ىلَب : :تْلُق :لاَقإ« ءهّللاو الك :َلاَق ءهّللاو

 وس سيل األ يّنإهللاو : :تْلق : :لاَك ,هيكدَح هللا لوُسَرثيدَحَ

 لاك ؟(يناهنتال 8 هللا لور نم هع قو فلحأ يمس «ميلا ذم

 اًدِإَو :لاق ٠ ةلانسأ تلَبقاَو بعمل ب مقا تَرَ : ف بتلوين تلق م
 0 مع

 ةفيذح لجرلا

 : ياش ع يدطت نوت ل انش
 5 :َلاَق يعوبرتلا مدر نب بلك نع «لآله نْب دوسألا نع «ثعشألا

 ناَمَيلا نب ةَفيذح ثيِدَح
 2000 ما

 لو ح (موةر/ه)
 رك

 مم فرح ةالَصعتْسَيمُُيأ: َلاَقق .ناَتِْر بطب ِصاَمْلا نب ديعَس عم
 00000 0 ل آ 58

 وُدَعْلا يزاوم اهصَو ُهّفَلَخ اَدَص انشق (1) : :ةَقيدَح َلاَقَك ؟يف هللا لوُسُر

 ككلوأ ءاَجَو «كلدلوأ فاّصَم ىلإ اوُبهكمُش «ةَمْكرهنوُلب 1 وب َنيِدّلاِب ىَلص

 [18191 :عجار] .٠ ْمهْيلَع مَلَس م ةَمْكَن ر مهي ىَلصَ

 ْنَع «بئاّسلا ني ءاَطَع ْنَع ءنايمس نع ؛ «عيكو انْندَح - 0

 ٍنَع «هلولاسييِبلباَحْصآ اك : ةفيذح لاق :َلاَق :يرتخَبلا يبأ

 رشا ىَقْلا نم : َلاَك ؟كللد تلق مل ليق هرشلا نع ع  هلأس اسأتنُكَو ريَخْلا

 .ريَخْلا يف َعَكَو

 كلما دْبَع ْنَع «ناَيفس اَنأْبْنأ «َناّيَح نب ناَمْيَلس اًنئدَح -860/4*

 اذإ 8 هللا لوُسَرناَك : لاق . ةَقيذح نع ٠ شارح نب يعير َنَع «ريمع نب

 هدد ع ل
 هّللدْمَحلا : لاق. ماقد «ةت ومو اًيحأ كلمساب مهلا: : لاق هَعَجْضَم َدَحَأ

 5+ :عجار] . وشمل هيلو اًنَامأ امَدَعَي انايحأ يذلا

 نزاع ؛ ءٍمصاَع ْنَع :ناّيفس اًنكدَح ؛لمَؤَم اًنئلَح -65

 7 يَسيَوُمَو ٠/0 4١( )69 يلا ينال لك : 0
 ك0

 اَهنأَالِإ «حّبملا دن : :لاق ؟حبصلا دْمبأ :ُتْلَق ؛ « يلب مقاوم رصب

 [؟اا/له؟ :عجا ار] ..سمشلا 1

 هه كلور: لاك ٠ ةَقْيَذَح ْنَع « ءلئاو بأ نيصح اًنئدَح

 ير يأ : لوُقأف «ينود اوجلتحا مهتبأَر اذ ماو ض وحلا "يلع دريل

 [؟34 :عجار] . َكَدْعَي اوُتَدَحَأ ام يردن 5 نإ لاقي يف يبن يبتسا

 ةالَّصنأ 0 لسلق قدح نب نع ؛5 بع

 عقلمكك :عجار] . هدو َدلَوَوهَدلَوَو لجرلا لرش هللا لور

 عصرا ب
 اًمدَح -عيمج نبا ينعي- ديلا انثَدَح وع وأ اد - ةفضكل

 :لاَق .ةلوبت ةوخ موي هللا لوُسَر جَرَخ : لاق . ةَقيدَح نع ٠ « لْبمطلا وُ

 آلنآس اّنلا يف ىَداَنَق ؛ اًيداَنمَرمأَك هدر يذلا هت املا يفهمك

 سم 0020007 ٠ يما

 720٠١[ :عجار] . مهّتعْلف ؛ هوك هب دو ءاَمْلا ىتاق «دَحأ ءامْلا ىلإ يبي

 .اَريَعْلا نب ديلولا نع سْنوُي انُندَح ؛مِيَمُت ثوب انثدَح -8

 يّلَصُي : هللا لوُسَر ما دك و هللا لوُسَر لآب تب : :ةَفيذح لاق :َلاَق

 .يلصُن آل ٌضئاَح يهَو ؛ُهفَرط ةَشناَع ىَلَعَو فاَحْللا فرط ِْيلَعَو

 :َلاَقاَنآَبأ َقاَحْسِإوبأ : َلاَك . يعش اًنئدح ؛ناَمَع اند -8
 هول

 ارت لملف هللا لوسرأنأ؛ةقيلح نع راب لم تضم

 مننا .عجارإ. 5-5595 م رمل

 ْنَع -كَملَس نبا يدي ُداَّمَح اَنكدَح ُناَنَع اند -
 هيَلَع ليربج تيقل : :لاك ا هلل َلوُسَرنأ ؛ةئْيَح ْنَع نزْنَع ؛ ءٍمصاَع

 يأ هنأ ىلإ تلسزأ ينإ ليربج اي : تلك ,ءاّرملا راَجْحأ دنع ,مآلّسلا



 مروا ح راصنتألا دنشسم

 يدل يذُنا (يساّعلالمْيشلاَو ةَيراَجْلاَو مالا 2 ةارَمْلاو لجرلا

 [اطلا# ل1674 :عجارإ فرخ ةَّيس ىلع لتنال نإ : َلاَق طق

 انكار

 اَندَح ءاّيرَكَز نب ىَيحي انْندَح ءديلولا نب ْفلَخ انئدَح 0١-

 0 ني نب ةَحْلَط نع «ةرم نب ورمَع نَع ؛ نال

 رى ؛ يليق اضم نم ةلب يف اقف يبل" : لا :لاَق .ةقْيَدَ

 قلت«, جلو هت لاا َلاَك

 مكرم امين «فقو لإ في

 ٌعِمَس : :لاَقك هس كرمت ءاَمئاق ناك ام لم ميلا ير ناَحّبس : :لوقي
 دام عاقلمم ل مكمل ظل

 ناَحْبس : :لوُقي جس من ءًمئاق ناك اَم لم حلا كل انّيرهَدمَح نمله

 امم يلرفغا بر : لاق هسأَرَعَرمَل ءامئاق ناك اَم لغم ؛ .ىلعألا ير
 اوس ص سا هو اممم

 مث ءاّمئاق ناك اَم لم ٠ « ىلعألا يٌبر َناَحْبس وَ دجَس مث امانا

 .ةآلصلاب ُهئَف لآل ءاج ىَتَح ء نيتك لإ ىَلَص امك «ٌمََقُهَسْأَرَمَكَ

 :َلاق .[رز ْنَعإ ءمصاَع ْنَع نايس نَع ٠ ؛ عيكو اًنْئدَح -

 نأ الإ

 8 بوُخَت ةيآب رمي ال «نارطع لآ مث ماسلا مث

 0 ا ا ييمسل لف
 ٌراَهَنلاَوُه :لاك ؟ هللا لوُسَر م ْمثْرحَسَت ةعاّس'ي أ ةَقيَدحل تلق

 [5مب6» :عجار] . مُلْطَت مل سّمّشلا

 دبع نع« ٍمَكَحْلا نَع ء عش اَنكدَح «عيكو اَنَُدَح- افوكلر

 اياك ؛ جلع وأ ناهد نم هيل ىقنستسا : َلاَق ىّليل يبأ نْب نَمْحرلا

 هب - لع اَمّنإ ين: لاكم ءًارئتعا ٍموّقْلا ىلع لأم هيدقَدَحُف ؛ ةضف

 م 0
 انهت : : هللا لوُسَرَنِإ ؛هَرَمْلا هذه لبق هتان ينل ادع

 يفْمُيكَوُم : َلاكو «ةّمضفلاَو بَهّتلا ةيئآو ءِريِرَْلاَو جالا سب نَع

 [1856+ :عجارإ . ةرخآلا يف اَنََوُهَو ءايندلا

 ْنَع «َقاَحْسِإ يبأ ْنَع «ناَيفس اَنئدَح «عيكو اَنتدَح - فسح

 «يقاّس ةلّضمب 8 هللا لوس بر َدَخأ :لاق . ةَقيَدح نَع ءِرْيَدُت نْب ملص

 نِإَف كلذ نم لَقَساق (؟١ ١/ه)َتييانإف هراَزإلا عضو اَذَه : َلاَقَك

 [107 :عجار] . نيبعَكْلا يف راَزإلل قَح الق تيب

 م 2

 0 َلاَق :َلاَق .َةبذ

30 57 
 يف لودي هللا لور تْعمَس اَم - تح يذبل يل دوت

 معا

 . لجرلاُةَيطَم سكب :"لوُقَيةثعمس : َلاَق ؟اوُمَعَر

 ْنَع «ثّيَرح نْبراَيَعْلا نَع سنوي نَع «عيكو اَنْدَح -1
 هقَرطَو هيلع كَرَط بوك يف ىلصَ ان يبل دلعأتب : :لاَق .َهَقِي ةقيدح

 [؟/+ه :عجار] . هلأ ىلع

 اتيان. للان لاق . ةقيَذدَح نع ٠ لئاو
 يه لكل ع 1 0

 [15»* :عجار] . هس نم هيسنو (هظَح نم هظنَح «ةَمايقلا موي ىلإ نئاَك

 ءزاجم يِبأ نع ا :ةيعش اًنيدَح . يوان 77/944 ١-

 ه ييهسل ع

 178 ص (4:1/8) ناَميلا نب ةفيذح ثيدح

 .عجار) قلل ةطشس”رسلجي يلا 9 هللا لوثسر ناس ىلع وُ لاَ
 اةنسلدل

 ٌةَلِصْنَع «قاَحْسِإ يبأ ْنَع «ناَيفِس نع «عيكو اًندَح - 8

 :لاَقك ٠ ف بلا ىلإ يسلاَو بقال ءاَج : َلاَق . ةَقيدَح ْنَع ءَرَقَز نْب

 اًنيمأ اًيمأ الجر ْمُكَعَم ل سرس : لف يلا لاك اًئيمأ ال مكمل سر

 ايآتَمبق :لاك «بكمرلا ىلع هللا لوُسَرباَحْمأ اهلج : لاَ ءانيمأ

 [33161 :عجازإ . فذ حارجلا نب ةديبع

 دبع نع «قاَحْسِإ يبأ نَع ؛ «ليئارسإ نع ؛ ”عيكو اَنئدَح - ا

 لوسي امس سانا برأ نع اًنربأ : : ةقيحل اَنْ : :لاَق . ديزي نب نَمْحَرل

 اَيِدَهَوالَدَو امس سائلا هبشأ ناك : َلاَقَك « هلم عَمسنو هْنَع دُحَأَت ( : 6 هّللا

 ساق مش ماطر

 [1417 :عجارإ . 0

 د هتلر قس يا يل :ةقئح نع ليَمْطلا

 180/1٠١[ :عجار]. حاملا ىلإ ينسي ل :لاََ :َلاَقَك

 نب ميهاَرإ نع :ناِيِفَس نسَع « ِنَمْجّرلا دبع انْدَح - 1

 َناَكَو :َلاَق ٠ ينبذكيملْنَم يكدح : َلاَق ٠ شارح نب يعبر نع «رجاهم
 هّألاَلوُسسَر يقل : :لاَق ٠ ةَقْيلح يسيل يآ ينيذخكي مل نم ينئدح : اك اَنِ

 ىَلَعأَرَق ْنَمَق «فيعضلا كأن منإ َلاَقق «ءارملاراَجْحاليربج

 [1071 :عجار] .هّنَع ةبْعَر هريَغ ىلإ هنم م لوحتي لَك فْرَح

 دبع ْنَع ٌةَدئاَز اَنْثدَح «يدْهم نب نمي اح - فرك وا

 سا عاشو 2 يي
 لوُسَرتْبَيآ : لاق . ةَفيذح نَع :ةقيدح يخأ نبا يكدَح ءريَمَع نب كلما

 0 السبيل للا لا

 هنَسْلا : لاك تحلل عسا اق هعمل

 لولا (نم)َْرق ىّنَح «ةمظمْلاَو ءايربكلاو «توُكلمْلاو توريجلا يذ هلل

 . ليلا نم دوس هّيلَحَو

 [لمتخف :عجار] . ليلا موَطَتَوَم : :كلملا دبع لاَ : لاك

 .”ؤيقش ينكدَح ءشّمطألا نع ديعس بوب ىَيحَي ان 05
 ييعسل دع هااس

 .ةَفيذدح تعمس :َلاَك

 06 ين يح ,ختطأل نيس شيال ل

 :َلاَق . ةقئلط شم لاك ديم 7 0 فرك 4

 ؟ةكئلا يفا هلل وُ لوكعَتسَيمك :َلاَقَق ءٌرَمع دنع اسولج انك

 هك احلم . هلع اهيل ءيِرَجَلَك نإ : َلاَك ُهَناَقاَمَك ءانآ :تلُق

 ُرْمالاَوةَكَدَصلاَوةآلّصلا اميركي هراَجَو هدلوو هلاَمَو هلهأ يف لجل

 ين ةّشلا نكلو ءذدزأ ا لاق: 'ركنملا نَعيهلاو فورم
 هو َ



 ب اموواوو ماس م همم 1
 0020 َلاَق 5200 َّت 50 نأ : لاق 1000 ٠

 ْمَلَْياَمَك مَعَ لاق ؟باَبلا نم مَعَ رمع َناَكأ ( ١ «/ه) ان اق ءاَدَبأ

 يديك ل لا * سس مم سوه( م لالا رس ءنياكر"م هس
 اَبأاَي : :ةَقيذحل قورسَم لاق : لاق : هثيدَح يف ميكو َلاق) لل دع نون

 علل
 :لاك ؟باَبلا نم مكْيْرَمُع ناكأ : انف ؟هبهكدَح ام معي مح ناك ٠ هللا ذيع

 اَنبهق ؛ طيلاغألاب سيل انيِدَح هد يّنِإ لب دع نود ملَْياَمك «مَه
 ردو

 .رمع بابلا :َلاَقَق ةلاَسَف اور امك ؟باَبلا نم هلآ نأ ةَميَدَح

 لص ع سرق هل

 دبع نَع «َقاَحْسإوبأ انتَ «ةبعش نع « ىيِحَي اًنئدح - 01 .ا/

 2 هيي
 تمّسملاو يدَصْلا بيرق جرب اربح : ةّقيذحل اَنْلُق : لاق : ديزي نب نَمْحّرلا

 ساس رس 2
 مق سا م 2 0 رهام ع تاس
 اًيدَهَو امس برق ادَحَأ ملأ اَم : َلاَق ُسْنَع َدْحاَتك ب هللا لوسرب لاَ

 [5[+8/ عجار). دب منا نم ير ادج يروي تح اقف هللا لوُسرب الدو

 «"قيقَس يح « معلا نع يسب يا - فرك م

 كاس 50

 ءاَمِباَغَدَو ءاَمئاَق لاب هيمان ترص ىَلح ينك عهنم تدَعاَبَتُ
2007 

 اةيرفلف :عجار] . | .هيخ ىلع َحَسسَو اسوق

 رع امو
 .(2) نايفس اًندَح «عيكو اَنثدَح 08

 .لئاو يبن َح نْيصْحَو روصْنَمْنَع لاس نع نسر
 0 1 1 1 .(ح)

 :لاَق. ةَقْيدَح ْنَع ؛-لئاو يبأ نَع «شَمْعَألاَو :نّمْحّرلا ٌدْبَع َلاَق

 ٌءاَكضوُشَي (دجْمتلل : عيكو لاكو) ليلا م مَ اد هللا لور ناك

 عملا :عجار] . كاوسلاب

 .نيريس نبا نع « «ميهاربإ نب ديزي اندَح «عيكو انْدَح - 08
 هد هولسف 00000

 م: َلاَقك «ءاج مث لسا هن َداَحم ؛ُةقيدح هيل ٠ اقف يلا جَرَخ : لاق

 آل ملْسمْلا نإ :8 هّللا لوسرَلاَقَف ءابج تنك ٠ هللا وسر اي : َلاَق ؟كَل
 يب رب هل
 ٠ سجني

 « لئاو يبأ نع ٠ « لصاَو ْنَع رَمْسم اَنئدَح ؛ عيكو اَنئدَح - - "خ1

 [ يانغ ماري َنَع ؛دامَح ْنَعَو 9 يلا نع ؛ةَْيَدُخ ْنَع

 آل ملا : لاَق َءاَج مت َلَسحْغاَ نع داَح يلا يفلهنأ : :هوحُت

 !ةنضلفيا :عجار] .سْجْني

 ُهَكلاَقُيْحْيَسْنَع ؛ىّلل يبأ نبا نَع ميكو اندَح ١
 [نَع] ىّتَح ءإيَشلُك ْنَع اكلات لآَسَو لاَق . قيد نع آله

 مضت .عجارإ . عدو ةدحاَو :لاَقَف ٠ «ىَّصَحْلا حنس

 هرْيمَع نب كلما دبع نع داس اح «عيكو انئدَح - 78

 انك :َلاَق . ةّمْيَلَح نَع ؛ شارح نب يعير نع ؛ شارح نب يعبرل ىَلوم نع
 اوُدَنقاَف مكيف يئاقبرْدُقاَم يرذأ تسل نإ : ٌَلاَقَف ٠ لف يتلا دنع سول

 نبا مُكدَح اَمَو : لاَ هرمْعَو ركب يبأ ىلإ أو ءيدَّنبْم لل

 [73774 :عجار]. هوقدصق دوعسُم

 نامل نب ةَقيَدَح ثيدَح
 هك هم يي

 كب هي

 دي: يأ ياك يكون - 0186

 «يلطأ ىَلَع برد يناّسل يف ناك : َلاَق . ٌةَمْيدَح َنَع «ةريغملا (يبأ)نبا

 :لاَق“« 8 يتلا ىلإ كلذ تكشف ٠ ءْمهرْبَغ ىلإ مُهوُدْنَيآل كلذ ناكر

 ةقام وبل يف هلا وئتنسال يلإ .ةقيتخ يراتلمالا نمل
 [؟10/75 :عجارإ . م

 تى عج برب مَحُم ص 3
 .روُصنم نع ؛ةببش دَح «رفعج نب دمحم انثدح - 5

 :ةقيذح - لاق“ نصا شملاب هعبتي لوبلا 0 اَذِإ 5 انس وثب ناك
 عرب سرع لا

 ىَلِإ - ىَشم : :لاقوأ ىنا- 88 هللا لوُسَر يردك هدي الهلل تذدَو

 |7701 :عجارإ مئاََوُهَو لايق موك ةطاّبس

 هت اسم يهل هرمهدلمو
 فيعش اًندح : ةلاَك . جاَجَحَوٍرفعج نْبََحُمانئدَح - -118خ1/

 (88 يِبلا ىلإ رم هَمَكر : ةبعش لاق) ٌةَفيَِذَح نع «٠ « يعبر ْنَع «داَمَح نع

 ميحد يق «يمفاشلا ةاَشبَْلاٌمُهنشَحَ الق نم موه جري : َلاَك
 هَ عب هيكل

 [3810/17 :عجارإ . اويل نومسيف َةنِجْلا

 هنا كلل

 ْنَْع ؛ُةَعَش اَندَح ءرضُتلاوبأ ١( مرورا فيني

 يلا نَع ؛ [ًةَقْيَدَح نَع] «ثدَحُي شارح ّنْب يعبر تغمس : لاق . داَّمَح

 [5م/1؟ :عجار] . هَرَكْذف . .

 ري مرا# سارع اع
 . حالا يبأ ْنَع «ةَبعشت انثدَح ءِرَفعَج نب دمحم انْئدَح - 86

 ىلإ ءاَمْنم ينوُلَسْرأ : َلاَق .٠ يس ْنَع ةتدَحْيارْخَصاْطمَس : َلاَق
 م2 40002

 امك: :لاَق مج هيلع ل ُجَر آد ةَساّتكْلا ايت ؛باودلا يرتشأ ةقوكلا

 ماع لروم دا 0017100
 :لوُق همس فيد وه اذان انآ اًمأو "بالا ىلإ َقلطْناَف يبحاص

 ءركشلا نع هاو ريا نع هوس هللا لور باَحْصأ ناك

 :لاَث ٌرَش هَل ناك امك ٌرَشِرْيَحلااَذَهَدنَبََم هلا لور اي :تلْقَك
 :لوُقَي حاملا وبأ)بَسْحأ فّيسلا : :لاَك هن ٌةَمْصعْلا امك تلق مَن راسم ع ىم همه رعسشل

 مي مرعب عرمت 32004
 ءِنَخَد ىَلَع ندم نوُكَت مُت : لاق ؟اًذاَم مث : تلق : لاك بخ فيما

 دموي تير نإ : لاك «ةلالّضلاٌةاَعدنوُكَ مث : لاق ؟اداَمَمُث :تلُق :َلاَ مع معيسعد
 مما م ضم سالو

 هوت ملْنإَ «كللاَمَحآو كم همر ضرألا يف هللة

 :لاَق ,ةَرَجَش لذجبض اَعَتْنآَو توُمَتْنآو لَو ءيضرألا يف برها

 يجي ميف : :ًةسلُق :لاك؛ لاجدلا جرخي مث : لاق ؟اَذاَم مث :ت 000 ع
 ل

 ؟َنَم هني“

 روع كك لكل مو 0
 «هرزو بجوو مرجأ طح هرهت لَخَد ْنَمَق ءراَتَو ءاّم : َلاَقْوأر هب : لاق

 ول: َلاَك امم : :تلق : :لاَق «ةرذو طخو ؛ةرجأ ب جوهر لح مَ

 سا كس سلع
 [لركالا :عجار]. ةَعاسلا موت ىّتح اَهولَف بكرت مل اسرق تجتتأ



 مح
 - اا

 ّيَبنلا نَع «ةَقْيلَح ْنَع هل دانْسِإ يف رظثب وب يئدَحَو : :ةبعش لاك

 ُدوُصَت الب ولف : َلاَق ؟نَحَد ىَلَعة لدم اَمهَللاَلوُسَر اي: :تلق :لاَق

 .تَنأَك ام ىَلَع

 ,ٍحالاوبآ ينئدَحا « يبأ يِسّئدَح ءدّمّصلا دبع اَنندَح

 َلْئمَركدم.. .يعبضلا دلاخح نب عي ْنَع « « يلجعلا رب نب رخص يِئدَح
 دَخَلَ كره كَننإَو : لاَقو زو طُحَو رجا ط حو :

 1/١[ :عجار] . كلام

 م مم هل و همر ءرق

 يعم
 لاو هاَنعَم

 02 ا يا

 2 09 ذك. . [يصّيلا دل بيس نع رغم
 مس معمم س7

 [عممكالا :عجار] ٠ ةرذو طحو ءهرجأ طحو : اكو ؛كلاَملكأَو

0 
 ندرصت نع اقنع هما« دبع اَدَح فيفي

 لاق. ركل دلاخ نبا دلاَخ نع « يللا مصاَع
 مي يم 2 ممل عامر
 ٌلُجَراَهيِف ةقلَحب انآ اذ ؛ َدِجْسَمْلاُتَّلَخَدَ  «ةقوكلا تدق ىّنحرتُش

 0ك

 :لاق ءزانجحلا له لاجر نمل قري ءرقنلنَسَح لاجل َنممَدَص

 م :تلقَك

 لق ف للا لوُسَربحاَص نامل نب ةقيدح

 هلأسأ تلكو «رْبَْلا نَح ,ا هلل لور نوُلأَسَياوُناك سنان َلاَثَق

 نم مُر ام كبح نس ينإ :مل لامك ؛ هْيلَع موُقْلا كلذ ركْذأَ «رشلا نَع

 ذكتنكو «ةّيلهاجلا رمأك سكر جف اج نوح السلا هاج ٠ كلذ

 تنكذ «رْيَْلا نَع نوني َنوُنيجيلاَجر اك َّمْهَق ناقل يف تيطْعأ

 ناك امك بَل ام َدَْب وكيل هللا لور اي: تلق رشا نع هلآ

 فّيسلا : :لاق ؟هلا لوُسَرايةَمصعل مك :تلق :لاَق ءمَحَن : :َلاَقَف ؟رَش هَلْ

 ىَلَعةَراَمِإنوُكَت ْمَعَل: لاق يف قيسلااَدَهَدْمبْلَمَ : :تلق :َلاَق

 ُةاَمُناَسْكْمُك: لاق ؟اًناَم م : سلق : :َلاق ءِنَحَد ىلع ٌةَنَدُمَو .ءانفأ

 :َكَلاَمَدَخآَو :كَرْهَظ َدَلَج ةَقِيلَخ يضرألا يف ذوي هلل ناك نإ ةلالضلا

 ؟اًداَم مث 0 :تْلُق : :لاك «ةَرَجَش لذج ىلَعضاَع تنآو تق الو هنا

 8 م يما مما ه هم
 تحتف نامز تجزخ :

 اع ها 000
 اَذَه :اوُلاَقَق آل : تلق ؟هرَتامَوأ : موّقْلا َلاَمَق ؟لجّرلا نم

 سو يوهس هه 0022
 0 ْوّقْلا ثدحو «تْدَعَتَف :

 بجو 55 و «كلل ديلا ريم لاَق

 10 ما ررزو مامش مم (سيس و مع معقل ماب 00
 :لاق هرج طُحَو رو بجو ؛هِرهت يف مَ ْنََم هدو طحو «هرجأ

 رمق د يوقع مع 4
 .ةعاّسلا موقت تح بكري ال رهملا جب ب مث : لاق ؟اًذاَم مث :تلُق

 مر هرم يع د
 :َلاَق .هنمٌةَمْصَعْلااَمَق : هّلْوَقَو «برضلا : :لاجّرلا نم عدّصلا

 هلو ءرَذَب يبأ نمر يف "تنك يتلا دا ىلع عضد ناك :“ فيسلا

 ىَلَع :هُنوكَو ملص : لوشي ةندهو . [ىَذَق ىلع : لوُشي] ءاذقأ ىَلع هَراَمِإ

 ريا رعم ساس

 .َنئاَفَ ىَلع لوفي نَحَد

 ةءاق(رم):َلاَق ؟ريسفتلا ننس : قاَررلادِبعلليق

 [1911/1 :عجار] ٠ 00 4/6مَحَر

 كَم ْنَع ب ةيعش اًنئدَح ا دمحم اًنئدح 78377

 ناميلا نب ةفيدح ثيدَح
 04/8 4( 0 عفا

 لل ل
 :عجار] . َثيِدَحْلا َرَكْذَق 0 .َرَخآلاّرظَنْنأ انآَو اًمهَدَحأ تير دق نيّئيدَحب

 انهن

 ناصع ُقَداَتق انَدَح «ةناَوَع وبأ الح هي اًندَح -886

 ْنَسْفَنَمَر ةقوكلا تدق : َلاَق . دلاَخ ِنْب مْيِيَسْنَع؛ ءٍمصاَع
 رمر

 مما :عجار] ةرذو طخ : لاو ِرَْمَم تيدَح ىَنعَم لْثمَركدَم.. .نتست

 هلو ةمررصا ل 22 ع هس
 دّبَعْنْب دآلَخ يدَح راكي نأ «قاررلا دبع اًنكدَح - فسففن

 اي: وشي نابل َنْب يح حمم ثدَحُي اْينُّطل |ايآ مسهل «نمحّرلا

 نع ؛ هللا وسر َنوُنأسياوُناك َساّنلا نإ ؟ ينوُلأست الآ اَنلا اهي
 8 نس مإ# نإ ةيعزر رم هلع هما
 ساو ةالمل هطلت ؛رّشلا نع هلأسأتدكو ؛ «ريخلا

 َباَجَتُساَف ءىَدهْلا ىَلإ ةللّضلا م و ءَناَمإلا ىلإ ثلا نم( َّساّثلا اَعَدَ

 اَكاَم لطابلا نم َتاَمَو ءاتيم ناك اَماوَْلانم يح «باَجَتسا نم(

 در هل
 1 . وبلا جاهم ىلع ةقالخملا تناك وبلا تهدم ءايَح

 :قاحسإ | يبأ نع رَمْعَم اَنْ «قاّررلا دبع ان اَنئدَح 855

 بَشَحْلُةَوْرَغ : كلاي ةَوْرَع يف ٍصاّصْلا نب ديعسعمداك م يئدَح

 مس ساشا ساو رو ةقيلع كلم
 الص ف هللا لون عَمدهش مكب." دعس لاق ٠ ناسيا نب ةقيذح هعمو

 300 و 20000 هع

 ةئخم رطل ىتشإب لست :لاَق ٠ اي 7 يع

 «كلدلوأ مام اوم اوُماّقُف ء لم اوه فّرَصْنا مث هولا ةَهجاَوس ىرخألا ُةفئطلاَو

 .مهلع مسه «ىرخأ ةَمكر مهب ىلتصق لتواجد
 سا يمص عوار مو

 نع ؛ميهاربإ نع «روصُنم نع « ةّئييع نب نايفس اند 1
 اهلل هل م © سام م ايهما ماع م

 6-2 :اوُلاَقَك ل َجَرَرَمَف «ةَفْيَدَح ْعَماَنُك : لاق . ْثراَحْلا ْنْب مامَه

 ةّنجلا لُخَدَيآل : : لوي ف هللا َلوُسَر تْعِمَس مَ َةّدجْلا دي : َلاَقَك «تيداَحألا ءاَرمألا

 1ك :عجارإ .تاّثَك

 ا لاق 5 هع ءمارأ : راجي يق يأن

 سا عوسا#
 َرَصُم ىلع نيل : َلاَقَق «يرضمْلاَو يمينا هيف «ةلطَْح نب رماح راد يف

 هم ع ريس سا عزل ره ساسة
 بدوي اهرتم مرضا موالد اهب هلل نعل مو

 ٍمْوَقلْوأ ٠ َكمْوَشل اذه لوُقَت ب هللا دبَعاَبأ اي :ليقك ة لَك لقسأ وأ« ةّمل

 هّللا لوُسَر نم تْعمَس اَمآلإ -ينعي- لوف ل لاك !؟مُهْنم - هيي

 وشي

 ٌةوَسْيَم ينربْخأ :ليئارسإ | نرخ «باَبحلا بدير انثدَح - فركثخا

 يللاتلاك لاك .٠ ةقيدح نع « يح نبذ ْنَع لاَثملا نع « بيحب

 تلت: :لاق ؟8 يلب لذه ىّتم : يم

 هدأ الك يلا ىلإ ىلَح ينعت اي: تلق «يِباتسَهَ : لاك

0020 

 تس ل هلا م
 ءاذكو ذك ذنم دهع هب يلام

 املك «برْهَمْلاهَمَمْتكَصَق هجن :لاَق ٠ كَنَرْفْطَتْسَيَو يلَرفْغَتسي ىَّبَح

 مث ؛ اعلا ىلص ىّتح يلصق يك ماكةالّصلا ىتضق

 اةنعفللا :عجار] . جرَخ



 راصنألا دنسم

 ماس # ها فم
 نع« روصْنم انُكدَح ءدّمّصلا دبع نيِيَمْا دب اَنندَح - ةفركلرك

 لوسر ىَهَن : لاق . ةَقيذح نع ٠ « ىلبل يبأ نب نَمْحرلا دبَعْنَع ءدهاجم

 سف م#إ
 َسِئانآو ءاهف لكان نآو «ةضفلاو بضل هي يف برش ذأ ل هلل

 [؟0+ :عجارإ .ة ةرخآلا يف ْمُكَكو دل يف مل يه : :لاَكو «جاّبيدلاَو و َريرَحْلا

 هِيَ بنشر نَع «جاَجَح انْ دِياََح - 10
 مرا ءان

 ءر تعمس : لاق . ةَنْيَذَح نع ءهيبأ نَع

00 
 قط خ ىو ج ياا هبال الاي طش .

 قراط نب ديعَسم كلاّموبأ انئدَح «وراَه نب ديزي انئدَح - ةفيسنف
 مسا

00 5-6 
 لاَ . ناَسبلا نب ةَقْيَدح نع شارح نب يعير يّئدَح «يعجشألا

 «لاّجّدلا نم لاجدلا عَماَمب مكعأ نال( :٠5/6 18 هللا لورا

 ران نييعلا َيََرْرَخآلاَ ضي ءاَم نيعْلا يأ اًمهدحأ ناجي ناره هع
 مسا سرع ع ل

 مث ضمْفيلو راكي يارا تاب مُكْم ادَحأ كأن جات

 « ىَرْسُيلا نعل حو .وسمم لاجدلا نو دراَيماَم إف بَرْشِلَف هسأر ئيطاطبل

 باك يملك "اك هيَ بابكم هر .ةطغ رطل
 يف
 [3لك4 :عجار] . بتناك ريغو

 هيي سرا
 2111 سَ انك: : لاَ 15 نش دلع نم ةميذح

 :َلاَق «اتعمس نحُن : واق ؟نّتفلا يف ف هللا لوس لوك عمس ْمُكيأ ؛

 كلت ْنَعاتسل : َلاَك ءُلَجأ : اوُاَق ؟هلامو هلهأ يف لجرلا ف نون ْمُكَّلَع

 َلْوَق عِمَس مُكُيأ نكلو ةَكَدّصلاَو مَوّصلاَو ةالّصلا اه امرت دلت ٠ .لاسأ

 ءمْوَقْلا تكْساَف : َلاَك ؟رْمَبلا حْوَم جوست يلا نّتفلا يف هللا لوُسَر

 :َلاَق ةلوبأ هلل تنأ : َلاَق «كاذانآ :تلُق : لا «ذيري ايل تق

 تق ارك بلق يأت «ريصتلا َضْرَع بولا ىَلَعنتْفلاض ضر
 َريصَق ىّنَح ؛ادوَسهمئ هيف تشكن (هترشأ) بلك يأو «لّضْي 2

 ناس ا تَماَداَمةنف رضي آل اصلا لم ضي نْييلَق ىَلَع بوُنَْلا

 ريال هَّفَكلاَمَأَو يحبس وُكْلاَك ديم دوسأ» ُرَحآلاَو ”ضرألاَو
 مان مامدم 3 مهد 00

 بيري وخدم برش مال: عط و يع

 :تلق :َلاَق ؟ككاَبأ آل اَرْسسَك :ُرَمَع لاق ءارسكر سكي نأ د شوُي العم

 ءارْسك لَبأل :تلق :َلاَق قلب دامي نأ هلع ناك مق هنوف : لاق ءمَعَن

 سيل ائيِدَح «توُسْيوأ ٠ َلَكقيْلُجَرَباَبلاَكلدنآُهكدَحَو : َلاَق

 [18153 :عجار] طيلاَخألاب

 سى مه مار مرا سادت ل
 انذاهقي ياخ كارلا. ا

 ةكدَص هلك افورعملا : : هللا لوُسِرلاَك :لاَ .َْيَُح ْنَع ؛ شارح

 يحتمل ةوبلا مالك نم ةّيلهاَجْلاٌلهآ هبّقّلعَامرخآدإَ

 َتفش ملفا

 يبأ نب : مصانع هلا دبع نب ةئليرش انْ يد 3-00

 [38148 700141 :عجار] . تش

 هللا دبع اَبآ اي - ةقيذحل ينعي - 50 :لاَك . شبح نب رز ْنَع دوجتتلا

 6 اي هلا

 ناميلا ع نب ةميدح ثيدح

 سس
 7841 ح (4:0/)

 مممم هك م

 ا اطا «محَت :لاَق هلت
 يعو م اه هاكر ري كس هل

 ْنَع «ةَمَْلَس نب دامح اًنئدح :الاَق . نََعَو حور اندَح 77
 وياها م يايهسلط مال هآلاو

 اقل يلا تْعمَس : لاَق . ةفيذح نع «شيبح نب رز نع «ةَلَدَهَب نب مصاع

 دَّمَحُم انآ : ةَنيِدَملا ككس نم ةكس يفلوُي
 22 يه هل

 . ةَمحرلا يبو ؛ ىلا

 06 «ٌةَمَلَس نْب دَمَح ْنَع ؛ «مصاَع نب ومع انئدَح /71 ٠

 آل :لاَق . فلا نع قيل نع « بالج نع ءنَسَحْلا نَع ءدْيَز نْب

 نم ض رحتي : :لاق ؟هَسْقت لذي فِبكو : لق «هَسْك لذي انآ ملسل يبي

 . قيطي ل امل البلا

 وي ةلاع
 ُرْشاَحْلاَو ُنَمْحَأ اَنَو (كمحم

0 
 ْنَع؛ ٍمصاَعْنَع؛ :ركيوبأ انئدَح ءرماَع نب دوسأ انثدَح ١8

 امل طي هديل
 اذِإ : لاق ةكيدملا قبرط يف يشنأ مي ةقيذح : لاق : لاق . لئاو يبأ

 يبت ُتَّمْحَأاَمآَو ةَّسَحَشاَنَأ : :لوُقَي هتعمسُف «يشنَي هللا لوس

 . محملا يبو ؛ ىّنقمْلاَو «شاَحْلاَو «ةيوتلا يبو «ةمحّرلا

 نب ب مّكَحْلا نع يثار رس اًنأْنأ « صاع نب دوسأ اًننلَح 8

 لرش هَل َلوُسَردأ ؛ةّئْيدح نع «فّذَحنْباٌةريغملا ينئدَح ةبيَتع
 رق سفن
 [59845 :رظنا] . ةعْبس نع هربا َنيملَسمْلا نب

0 
 رزْنع ٍمصاَع ْنَع داَمَح اًنئدَح ءدمصلا دبع اَنْلَح

 «ءارعلا ةراجح دنع 8 هللا لور يقل السلا هيَ ليربج نأ ؛ فيَ َْع
 ماشوف

 مالا .زوجملاو عجشلا ىلإ هيأ همأ ىلإ تلسزأ يّنإ « ليربج اي لاَقَف

 َنآرُشلاَدإ : َلاَقَق «٠ طق ابك ارثيمل (4 05/6 يد ّْبشلاو «ةيراَجلاو

 [5011 :عجار]: فرح ةعْبس ىلع لأ
 رو هل سمحت ا

 امدح «ملْسُم نب ِزيَِعْا دب انثدَح «دّمّصلا يع اننلَح 7
 ا سارا ل

 ةَقْيدحلىَلْوَم ىَّسيع ف لَختيَلَص : لاق .رياَجْا هّللا دّبَع نب ىَبحَي
 #© سار سل سرااصم لسا لع يام 2 لا م مق درب

 وتنمو ام : لاق ءانيلإ تقل ءانض ريك «ةَرانَج ىلع نئ ئاَدَمْلاِ

 07 ساهل ةراي هو 8 م مكرم م ل
 ىّلَص نامي ني ةقيدح يتمدن يلو يلوم رب مكتبك نكلو تيس

 نكلو «ًتْمهَوالَوْتسْناَم : لاق الإ[ قلمك ءاضخ ريكو ةقج ىلع
 . اخري ةزانج ىلع لص ءاقف هلل لوميا نب مس هج رع سة ص اع هيوم رو ع عسل سلال

 رب هل ست ل

 ؛ديَزنب يلع اَنكدَح ٌداَمَح اًنكدَح ؛دّمّصلا دبع انئدَح

 ريَخلااَدَم ديم هللا َلوُسَر اي : تلق : :لاَق «ةقيدَح ْنَع "يركشيلا نع

 ءهيفاَميْلَمْعاَوِهّللا باك آرْفا ُةَْيَُح اَي َلاَق رش مل ناك اَمَكرش

 هلا اريح اك انآ ملَحَو «تأرم ثآل هلع دعأَد , ين ضّرعأ

 نتف معن : لاق ؟رَش نم بخل اذه دبله تلت 26 «هبتجا | رش ناك نو
 معيوف عع قالدقم فيم قعد قامذ
 ُموُدَق مُهَباَجأ نم ٠ منهج باب ىََح لآل اعد «(ءامص ءامع ؛ ءايمع

 7511/1١[ :عجارإ . اهيف



 راصنألا ٠ دنسم فرك تقيا َح

 يباع ءلصاَْنَع دمع :دّمّصلا دع انس 7104“

 سا هك ههه ل سوة معلمو هك ييمعل ٠
 تعمس :ةقيذح لاَقَق «ثيدَحْاميالْجَرنأهملَبهلأ ؛ةقيح ْنَع ؛ « لئاو

 ييلس هلل ه ع
 [1م/16 :عجار] . مَن ةََجْلا لُخْدَي ل : لومي 8 هلا لوس

 تحمس 7 :َلاَق .يبأ اَنْئَدَح «ريرج نب بهو اًندح 15

 ةَصاَيقْلامْوَي © دّمَحُم ضْوَح نإ :لاَك .ةَقْيَدَح ْنَع «رز ْنَع ءاَمصاَع

 يِهلآَو جل نمو لل سم ىلحأو ء نيل نمضي برش :

 [780/017 :عجازإ ٠ ءامّسلا موج ودع هنآ «كّسملا نم احير

 اًنكدَح «ريكك يبأ يريدك يشدح ركب نيم دمحم اَنكلَح- 350
 ماس عام 000000000

 لعق ام :ةّقيذح هل لاَقَق «ن :ئاهمْلابهآُهلأ :ةقيتح ْنَع ؛ شارح ْنْب يعير

 اذه ىلإ ملهم جَرَح نَم لاق ؟لأسم مهلابيأ نع : :تلُق : لاق ؟ككموَ

 تمم :َلاَق «ُنآلُفَو ناتو داق :ُتَلَق :لاق ؟- َناَمْفع ينعي - لجّرلا

 دلال زلوم لوي هلا لو

 نب مَكَحْلا اَنكَدَح « ليئارتسإ ! 9نكدَح ءمدآنب ل ى فوككخا

 ين اف هللا لوُسَر كرش :لاق ٠ 1 «فدَح نْب ةريغملا نع «ةبيتع

 [؟04 :عجارإ . ةَس ع ءةّرَقبلا يف يملا ني هجَح

 «قاَحْسِإ ! يبأ نع نع ليث رس اًنكلَح «ْمَدآ نب بحي انئدَح

 «لاتسر طب صاَمْلا نب ْيِعَسعَمانك َلاَك ٠ يلولسلا دبع ِنْبٍميلس ْنَع

 8 لا لوس عم لس ملأ: لاق .8 اوس باتسا نمت
 2 00 سلا م

 كيو ربل «وَذَمْل همام يو
 وكيف مكرم مد 2 دعاء اطول

 ينل هَ ةّفئاطلا َكَعَم دع تلال نيج وقلق هني

 م َكَّسأَرَتْمَكَر َراَذِإَق ءَوُدَحْلا ءا نإ ماَقوََعلا ءاّرإي ب يتلا ٌةَفئاَطلاَو ءَكيِلَت

 ؛ْمهئاَصَم يف اوُماقك «نوُرخألا مدقْتيو ءالْؤَم رحيم وتجسد وجا

 ةئنأطلاو ؛كيلت ينام ةقئاطلا دست مك ءاًميمَج َنوُمكري مكر

 مك ءاوُدجَس دوجٌسلا نم كسر َتْمكَر اذ ملا ءاَزإيةَمئاق ىرخ ألا

 نيم ْمُهَجاَهْنإَكِبَحْمسأَتو ءٍضْنَب ىلع ْمُهضْعَبمَلسَو تل تْمَّلَس
 لش سلس لاس ف را ع يت سا 0 سسك را سف
 نك و لاتقل 0 لح ِدَقَق ودَعْلا

 هية
 هيا لاك . لتنال يع « يسبعلا لآلب

 نع ىَهْنَي #8 هّللا لوُسَرتنِمَس يّنإ ءاّيَن َنوُكَيْنأ ف اَخآ يّنإ ءادَحَأ

 1 1 1 1 1 :عجار . يتلا

 ْنَع ءدَمَحُم نْبَرَمع ْنَع «انايفس انئدَح « مْ ثوبأ انثدح -9

 لوُسِرلاَف : :لاَق ٠ ل ا رنا نمنع - غوت - َرَمع

 َنِيِذلا ةمألا هذه سوجَمَو ءاسوجُم ةّمأ لكل نإ ( 5 01//ه) : لف هّللا

 القمم َتاَمْنَسَو (هوُدوُصتالَك مُهْنمّضِرُم ْنَمَ َرَدَقآل َنوُلوُقَي

 . هب مهقحي نأ ل َجَوَرع هللا ىَلَع ةَح «لاجّدلا ةَعيش ْمُهَو هودُهْشُت ده

 نيل نب ةقيدج ثيدح

 نع (رياَج ندم اند ودرب ىَسوم اندَح- 2700

 ينال عمان لاق . ةفْيدَح نع «يرتخبلا يبأ ْنَع «ٌةرم نب ورم

 مث ؛ «هيفُهرصَي ريال مَ هفَس ىَلَع دَصَ كربلا ىلإ ايما « ةّزانج

 « اراك رفاكلا ىَلَ المي يو ُهلئاَمَح اًهْئم لور 7 ةطْغ هيف مْؤُمْلا مي : لَ

 دابع ريح مُكربخأ الأ هيكَسسمْلا لا ؟هَلل دابع رش مكر الآ :لا :لاَك م

 كت هللا ىلع مفك «نيرئألا أل تصشل فلا ؟هلا
 عدم

 ها م و دمر ةدو
 نع «ةَبعَش ينّئدَح : :لاَق« ءرَقعَج نب دمحم دَّمَحم اننلح

 هّللا ل وُسَر َناَك : لاق . قيد نع ندي لئآو اب تضع : َلاَق . . نيصْح

 ["لا :عجار] . كاومسلاب 2 ص وشي دج ىلإ ْماَق نر

 نب كلما دْبَع ْنَع نايفس اَنآَبنأ «قازرلا دْبَع اندَح

 ىلإ ىوأ اذ ف يلا ناك : لاق . ةَقْيَدَح نع « شارح نب يعير نع «ريمع

 يذلا هلل ُدْمَحْلا : لاك طقس او ءابحأو توأم دلما لاك هشارف

 م37 :عجارإ] وشل هيلإَو انام اَمْدْحَي اناحأ

 هم

 .ايرفذلا نس يعش آبو : لاق . ناَمَيلاوُبانندَح- انفو انو
121 

 تمس :لوُشَيينآلوتعلا هللا دبع اهلل ئاَع سيرد وب ناك : َلاَق

 ٌةَقاَك يهَو " ”ةكف لكي [سادلا]ملعأل يلو : وفينا نبيل

 مّلاتيش كلذ يف يل َرسأ ف يلا نوكأ يب امو «ةعاسلا يدينا

 نع مها سلمي: لاك ف يل نكلر « هي يرْيَغ دَحُي

 ماعم رع

 نتف نهنمو «اًني
 سصص لاس سا ساس
 * نْرُذَي ٌندَكَي ال ثآلك نهتم - اَمدُمَيَوُهَو : َلاَك نفل

00 

 .راَبك اَهْنمَو راَغَص اَهْنم فييصلا حاير

 اةنسكل جار يري مل طنا تتلو أ بح :ةَقيَذَح لاك

 رب ةراش ههه
 « لمثاو يبأ َنَع روصنَم ينبدَح « دّيَمَح نب ةديبع اًنئدَح- فو 1

 يايفصلا هاس

 ةفيذح نع
 عى يع

 ءاق ص وَسنَي ليلا نم َماَق ان هّللالوُسَر ناك : َلاَك .

 [501 :عجا ر] . كاوسلاب

 نبق ع دَح 2 0 نب بتم ان اًنأدح-+ 00010

 رفع دحر سرة سن قا حار :9618 لوس

 000114 م مص ما مسا
 اوُناَك امك نإ : لاق اهرئاس لَو الم انما هللا لوس البرص : َلاَق

 هامل 8 رعاك هي هل
 فئتعلا لمآ َريطاَ دعويه مهلك يكسو ٍفعَض له

 هللا اوُطَخْسأَف ؛ من

 . كول مي ىلإ هيلع

 نْب معن نَع «حلجألا اَنئَدَح « مآل ْنْب بعصم اًنندَح - 3 انلا

 ىَلَو ناَسيلا نب ةَقْيَلح ىلإتْسَلج : لاق شارح نب يعير نع ءدنه يِبأ

 مع
 لوّتسَر نم تغمس ام ثدَح :رَخآال اًمُهدَحأ لاق يرانا دوُعسَم يِبأ

 ٌةَكدَصَوهَبحاَص اَمْهدَحآ ثدَحَف «تنآ تدخلي هل :َلاَق 4 ِهّنلا

 لوقف ةَمايقلاَمْوَي جرب ىتؤي وشي ف هللا َلوُسَرْتْعمَس : َلاَك ءُرَحآلا



 مالا ح (1 ١ خر ه) ”١ باَحْأ نم لُجَرثيدَح

 ياك هّنآٌريخ ءاريَخ لَمْعأ تنك اَم بر : لوقف ٠ ِهلَمَع يف اورظْنا :هّللا

 ارسْطم ناك نمو لتسير سوُم ناك نم ٠ َّساَّنلا طئاخأ تْنُكَو لام

 :لاقك .هلرقق سم قحأ انآ لج رع هلا لاق « رسم ىلإ[هثرطنأ
 [114: :عجار]. مث اذَه :ُلوُصي كف هللا َلوُسَرتْعمَس َتْقَدَص

 مال موي ني :لوُقي ا هللا َلوُسَرْتْعِمَس : :َلاَق "م ها/

 يبااوُلبقَتْسا مث « ينوثحطا من « ينوقرحأق تم اَنأاذإ : هلهأل َلاَقْدَق لجَرب
00 0062 

 م وُ مالم ىو قرات « ينور صاخب

 )م 8/ هت ْعمَس :لاَق هلي :لاق «كتيشَح نم : :َلاَق ؟تْلعَف

 "مصل عيبر كرب لل لوس

 دْبَع ْنَع دايز نب يي انْكَدَح ءمصاَعنْب : يلع اندَح - انفركحلل

 «نئادمْلاِب ناَمِيْلا نب ةَقْينح عمتك : لاَ . ىليل يبأ ِنْب ِنَمْحرلا
- 

 2 + مس
 مث «ههجو هب بيصي نأوُلأَي اَمهبهاَمرف انين اقهدُمَناَف : ىقستساَ

 هللا لوُسرَنإ ءاَذَه هب لمْ مل نكرم وأ «ةرم بِ تدَقَت ين الول : لاَق

 جالو روحا َسلئانآو «ةّفلاو بهل ةيآ يف برأ انهن

 [764 :عجار]. رخآ اذه ةَرخآلا يف اَنلَو ءايتدلا يف مُهَلَوم : لاَك

 .5# ناَمِيلا نب ةَميَدَح ثيدَح رخآ اذه

 نع «بْيِلُك نب مصاَعْنَع 7, 0 525211

 ةذاج يف قلل وسعر لاق .ٍراّصْنألا نم جر ْنَع ؛هيبأ

 رح ىلع 8 هلال وسر سلَجَف ؛ يبأ عم مال انو راّصألا نم لج

 لق م عسا سلا لق م خس لوو رفاتعلا يصوُي َلَمجَف بقل

 [57411 :عجار] ٠ ةّنجْلا يف هَل َقذَع برك نيج

 م لا -

 لحر ثيدح
ٍ- 8 

©» 
 وم رب مو

 دبَعْنب ديزي ينئدح «بْرَح نب مآلّسلا دبع اَنئَدَح - ديري

 ءِنَمْحرلا دبع نْب دْيمْح ْنَع « «'يدألا ءالعلا يبْنَع ٠ «ينآلادلا نمْحرلا

 نايعأدلا َممتجاذ اًذإ :لاَق [48 يبل نَع] ال ينل باَحْصآ نم ٍلْجَ .ر َنَع
2 00 

 اَسْدَحأَقيَسادِإَ «ًاراوج اميين ابا امرا اَباَب امير بجاق

 . قبس يذّلا بج

 © يِبُنلا باحصأ نم لجَر ثيدح
 8 - هه ما 8 0

 ع#يق ٠

 « يمس ْنَع ؛كلام َنَع «يدُهم نب نَمحرلا دبع اَنثَدَح - - كا

 8 يبل نأ : :4 يبا باَحْصأ ٍضْمَبْنَع «ِنَمْحل دبع نب ركب يبأ نع
 ك م دع

 َنمْوأ؛ ءٌرَحْلا نم ءمئاصْوُمَو ههاَم هسأر ىَلَعبْصْيَوهَو ء جرعلاب ير

 [109ةه :عجار] . شْطَعْلا

 ٍلجر ثيدح

 ب
 ِنَمْحرلا دبع نب دْيمُح ْنَع يرْظزلا نع نايس اًنئلَح - فرككت

 هيلة ف يلا بام مَع فون

- 
 ا
 [7؟هه4 :عجار]. ّبَتعَْلا بتجا : َلاَقَك ٠ دك يعد «بصضغل

 لا «٠ < < يلا

 .(ح) نايس اَنئدَح « ديعسس نب ىبحَي ينكدح -187

 َنَع ءروُصنُم ْنَع «ةَدئاَرو نايفس اًنربخأ «يدْهَم نب نمحرلادبَعَو

 يف محراب لاق (مَكَْلا نب نايس ْوأ) نايس نب مكَحْا نع ءدهاَجم

 .ءاّملاب هجرق ضو انضَوتو لاب هللا لوُسَر تير : هئيدَح

 0٠ عجاج حو لبا يل نإ : هير يف تسيل

 هر اص ع
 رش. كاش رز كحل طوس فيقوم لجو ءدهاجم

 [16469 :عجار] . جك حضنك لاباق هللا ل وسرت يآ: لاك مكَحلا

 يب ةررإش#ا

 لهأ ت لاس :لاَك . "كير اًنئدَح ِرماَع ني دوس اًنئدَح - افركحلن

 . . يبل كري مهن ورك« نب مكحْلا
 2-0000 ل ا ا

 ْنَع ؛بِلهَوو ةبعش هاورو : ٍنَمْحّرلا دبع َلاَق - اكلك

 .اف ينل ىارُلأ هيأ ع «ًايقس نب مَكَحْلا نَع ءدهاجبم نع «ِروُصْنم

 هيف سلا سرع 2
 ٍمكَحْلا نَع ءدهاجُم نَع ءروُصُنم ْنَع : امهريغ لاو -"81/

 [195469 :عجار] . هكذا . للف يبتلا تْيآَر : :لاَق( ٠ 9/9)نايفس نبا

 يبأ باّتك يف ْتْدَجَو :هّللا دْبَع لاقو -6
 ع ءروُصُنَمْنَع ناّيفس اًنئدَح ءدّييع نب ىَلعَيائدَح : ِهدّيٌَّطَخِب

 كلَ بلآ مكحما ايس ل) دايس ين مكحلانَع ءدهاَجس

 [15404 :عجارإ . هج حَضصَت

 |[ :رركمأ . اند -46

 95 0 يت سال ل

 راصنألا نم لجر ثيدح

 َنَع روُصُنُم ْنَع «ريرج انئدَح « ديعس نب ىَبحي انْئدَح - 7

 نم راَصْنألاّنم ٍلُجَر ىلع دهن ىو انآتلَخَد : لاق .دهاجم

 « بلا دبع يتبل ةالوم ل هللا لوُسَر دع اوُركد لاق لوُسرلا باحْصأ

 انآ يثكل : :8 هللا لوُسرلاَقف لاك هاهنا موُصتو ليلا موَُاَّنِإ : لاَ
 ْنَع بغَرْنَمَو « ينم َوهك يب ىَدَدْلا نَمك فو موصأَو « يصوم
 ةّعدب ىلإ هرب تناَك ّنَمَ رقم رش ٍلَمَح لكل الإ « يثم سلف يئس

 . ىَدَتها دقق هس ى لإ هيرب تناَك مو «لّض ْدَقَك



 فريينفل َح راصنالا دنسم

 ا هاش
 نع «ةداتق نع ؛ةَيورَع يبأ نب ديعس انئدَح حور انئدَح - 55

 هّللا لوُسَر (ىَلَعاانوَدَع : َلاَق .٠ . مَع نع ؛ « يعاّرخْا ةَمَلَس ِنْب محلا دبع

 كك دال : :َلاَق مويا اذَهْمُممصأ : لاَ اني دقو ارواح ةحيبص لف

 [5:556 :عجارإ . مكي يق اومتأق : لاق ءاَنيِدَعَت

 يماسع
 م ةيواَس تنبح نع وع اًئدَح «حْوراَتدَح - ةفركسف

 يفْنَم هللا لوُسَراَي :تلق :لاَق ٠ يّنَعاَنتدَح : :تلاقق -ٍمْيَرَص ينَب

 ٌدوُوَمْلاَو ءةّنَجْلا يف ٌديِهشلاَو «ةّنَجْلا يف ف يلا َلاَقكةَّنَجلا

 00000000 ااا ميصمو يجيز ةديلوْلاَ

 8 َيِبْتلا باحصأ نم لَجَر رَمْخَم يذ ُتيِدَح
 سس ست سس إل ش

 «ةَّيطَع نْبناَّسَح نع ؛ يعاّروألا ادَح « حور احح - ةفركثذفت

 :َلاَك 2 يبا باَحْصأ نم لحجر ءرّمخم يذ َنَع َناَدْعَم نب د كلات ( نع

 مهو نوُرْفَكَمن) ءانمآ اًحْلص مورلا مُكُحلاصْيس : لوفي يلا تنمس

 يذ جرب وُ تح وفرص َنوُسَنعَتو نوملَسَتَو نورصنتت ء(اودَع

 د 'بضْني ”ببلصلا بلع : :لوقُ ٠ ايل ةّيئارصّنلا نم لج عئربم ل لول

 نومي ممل رشيدة دنع قدك يموت ٠ «نيملنصْا َنملُجَر

 ل١ هعجار] .ةمَحْلَمْلل

 00 هم ا ل ا اس 9-5 مما م

 .نوفرصنت مث نوميقتو نومنغتو ٌنوُمَلَسَتَو :ٌةرم حور لاو
 ورا مري رعاع

 ءدايز نب دحاولا دبع انكدَح ءدّمَحُم نب سنوي انندَح - ا

 ُلقَرَمَع نبا تلاَس :لاَق . يبخّتشلا يسّكدَح «ديعّسُنبدلاَجُمانَح

 ؟سُفآةعبَس اهو «يِبعَش اي : لاق : لاق ؟ةعبس نع ُئِزُتةرَلاَوروزجلا

 هك 2007
 َرورَجْلا سس #8 هلا لوُسَرانأ «َنوُمُحرَي دمحم باَحْصأ نإ :تلق :َلاَق

 مَعَن : :لاَق ؟نآلُم اي َكاذكأ : : لجمع نبا لاَ :لاق حبس نع هلا

 .اَنَهبترعَشاَم لاَق

 ءاَمْجَعْلا نب دوعتسم ٠ تأ ثيدح

 تسلسل هج
 يبأَنْبا يشي دزيْنَع ثيل اَنكدَح سنوي اًنئدَح - ا

 ذآ «ةقكر به نب ةحلط سمح «قاطمإ بط ْنَع -بيخ

 يف : : ّللا لوُسَرل لاق امان ؛هئئدح ءاَمجَعلا نبا دوُعسَم تخآهَتلَخ

 هر عراب يشب اًهيدت : ةَقيطق تكرس يلا ةّبموُرْخَملا

 نم يهو امي تم اَهبَرمأك اهل ريح رهط نآل : ف كلل وسر لات

 .دتسألا |ينب نم وأ «لهشألا] دبع يب

 )41١/0( راقغ يِنَب نم لَجَر ثيدح
 سستم إل :

 ص 1١7:5 ١4/ه) نم ٍلجَررّمْخم يذثيدَح

 وِرْمَع نب ديزي انئدَح «ةَميهل نبا اندَح ءازسح امدح 8

 ْقلسَيْمْلْنَم : َلاَق 8 هللا لوُسر نأ ءرامغ ينّبْنم لج ْنَع «يرفاَعَمْلا

 نم سيل يرش رجيم ةَراَفظا ملتي ياَح

 2 ىدسل ١ باحص 1 نم لحجر ثيدح
 5 م همام .ِ

 ها
 هللا دبع ان اند إلا َمدَح ءتاّيفس اًنندَح «ينَدَْلا ديلولا نب

 نم لج نع .ةَئاع يأ نبع .ةيالق يأن حلال

 تا بل ل را ناك لك اوُناَق - لك يل

 [4*185 :عجار] . باّتكْلا

 © يبثلا باَحنصأ نم لجَر ثيِدَح
 هر هدو

 ارثك د9 للا باتشمأ نم كرب اك نا لاق . نَمَحَّرلا

 َّسَس ىَرْخألا رثَمْلا يف نوحي : تاع هلل وُ هور

 .َلَمَعْلاَو معلا اسلم : اوُلاَق «٠ «ِلمَعْلاَو ملعلا نم هذَه يف اَماوُمَلعَي

 هل
 لآله نب بْرَح ْنَع « بئاسلا نب ءاَطَع ْنَع «ريرج انثدَح - - 4/1

 لو 3 هّللاَلوُسرعمَسمنأ «بلطتْنم ٍلجَر «ةّمأ يبأ ْنَع أ « يفت

 مم اه اوو ار
 :عجار] . ىَراَصُنلاَو دوُميلا ىلع روُشُحلا مّن «روشع نيملسملا ىَلَع سي

 [لووقك

 ْنَع ءاَذَحْلادلاَخ اَنثِدَح «ميهارنإ نب ليعاَمسإ اَنكدَح 11

 نيكل دآلؤأ يف لوُقأ تنك :لاَق (رسابَع) نبا ِنَع «راَّمَع يبأ نب راَمَع
2 0 

 « ينكح هيل يلا باحنصأ نم لَ نع لجَر يّتدَحت مهم مه

 ايو «مهيملعَوْهَو مقل ره «مهبملخأ مير :لاقهنأ قبلا نَ
 ع هع :عجار] . َنيلماع اوُناَك

 راصألا نم لجَر ثيدح

 ىَيَحُيْنَع ؛فاوصلا جاَجَح ينئدَح «ليعامسإ انلَح

 يفاًّهَقْلي آلواَهَرِصِيْلَف هبوت يف َةَلْمَقْلا مُكدحأ َدَجَو اَذِإ :َلاَق كف هّللا

 5207 3 02 0 يبث دم ىلا

 8 يبنلا باحصأ نم لجر ثيدح



 راصنألا دئسم ص 40/١

 ءٍشَمعألا نمنع َلاَق . ديعسُرب ىَيحَياَنَح - ا

 نم ٍلجَر نع ؛ « لل يبأ نب نحر دّبعَْع راسين هلع ينئدَح

 مُهئرمأل يأ ىلَع قش قش [نأ] لول : لاق 8 يلا نَع ؛ه يلا باَحصأ
 هس ع قرع لك

 . ةآلص لك ْعَم كاوسلاب

 8 يِبْنلا باحصأ نم لُجَر ثيدح

 ْنَع :ةّبآلق يبأ ْنَع ُبوُيأ انئدَح «ليعاَمْسِإ انْندَح - 111

 نمنإْوأ مُكَدْعَي نمد : لاك يِئلانَع ءاق بلا باَجْصأ نم ٍلْجَر

 :لوُقَيَس ُهَّنإَو ؛ :كلح كح هئارو نمهَسأر نإو ؛ َلَضُملا باذكلا منار

 الكوت هْلَعَو ءانير هللا ن كلو اني تسل ت بَدَك : :لاََْمق مُكُيراَنأ

 .عجارإ .(411/6)ْيلَعُدَكَليَسالَم لاق ؛ كم هللاب دوعن «اَنبتآ هيلو

 س1

 88 يِبْنلا باحص تحج
00 

 دج يف 8: باح نم عيش ىلإ شل ل لاق . درب يبأ نَع

 هللا لوُسرلاَك : لاك أ) 8 هّللا َلوُسَر ممم : :َلاَقق يئدَحَ « ةقوُكلا

 ةرفعتسآو هللا ىلإ[بوُثأ ينو مرفت هللا ىلإ وبوُت ٠ ”ساّتلا هيأ اي (كف
 لوُقآ امَوُم :لاَك . نات كوع يّنإ مهلا تثق هَ

 تلَقَق .ةرّمةنم ميلك 5

 [14445 :عجار] . كل

 © يبُّنلا باحصأ نم لِجَر ثيدح
 هلا هاو

 يد نع ؛ 7 يراد يس اح ليعامْس اَنَح - 86

 انك قيرشتلا ماي طسو يف ا هللا لوس طخ حمس م يئدَح رع

 يورتفال دجا ا ةسا كلا طلا

 . وسأل ؛دَوْمآ ىَلَعَرَمْحآل لَو برع ىلع ي مجمل الو 'يمَجْعَأ ىَلَع

 7 لامك ءاق هلال وُسمَْلَب اوثاك ؟تفلبا « ىَرَُتلاب آل[ مح ىَلَ

 :مارَحَرِهش : :اوُناَق ؟اَذَهرْهَش يأ : َلاَكَمُت مارح موي :اوُلاَك ؟اَذَهٍمْوي
 ارم ل6 كا دى مم

 ْمُكَتُي مرَح د هللا إف :َلاَك ماَرَحدَلَب اوُاق ؟انَه دل يأ : َلاَكمُت :َلاَ

 ةَمْرحَك (هل مآ ْمُكَضاَرْعأ وأ :َلاَق يرذأ لَو :لاق) ٠ مُكلاَوْمأَو مُكءاَمَد
 الوُسُر علب :اوثاق ؟تْلبآ ءاَذَه مُكدَلب يف ءاَده ْمُكِرْهَش يف ءاَذَه ْمُكمْوَي

 .بكاتلا دماشلا غليل لاك هللا

 ه8 ىبل ١ باحص 1 نم لحجر ثيدح
 تك 2 مام : وي

 نب ديزي نع ٠ «َقَحْسإ نب دَمَحم انئدَح :«ليعاَمسإانبدَح دح 1841

 ةَممو الإ دِجْسَمْلا ىَلِإُءيِجَيآل هللا دْبَع نبك َناَك :َلاَق .بيبَح يبأ
 000 سام 5

 افركخال 0 02 ١ للا باَحْصأ نم لجَرثيِدَح

 روت سا سل
 هَل تلُقف صممت دجنستلا ىلإ | موي تاذ ءاَجَق : لاَق « هب قدصتي ءيش

 اَمهَلاَوهَنِإ ءيخأ نبا اي: َلاَق ؟َكَبوُن كلَ نب اذَه ىلإ يبا رْيَخْلا ابآ

 يبل بتسأل إد است نت ذك

 للى ع

 هيلا | باحصأ نم لْجَر ثيدح

 ةَجَفْرَع ْنَع « بئاسلا نب ءاَطَع انين «ليعامْسإ اندَح - 7مل

 ُباَوبآ هيف: َلاَقَك ؛ناَبصَمَرَرَكد هنأ ؛ هيل باتمان ل
 لك دام هيف يداَتيَو «نيطايشلا هيف مص ءراذلا باو هيف لو نجل :

 ء اوك
 ّيِْضَقْنَي ىَنَح صفرا يغاَياَيَو «ٌمُكهَرْبَخْلا يغاَباَي : 7

 [19:1:1 :عجارإ اضم

 رخص يبأْن ع «"يِرّبَرَجْلا نَع ؛ «ليِعاَمْسِإاَنتدَح - 71844

 يف ةّئيدَمْلا ىلإ ةَبوَُج تبل : لاق . باّرعألا نم لج يح « يلْيقعْلا

 َلَّجَرلا اَذَه نيل : تلق يتيم طرفا ف هللا لوُسَر ةاَيَح

 ين مُبق وَُْيرمْعَو كي يبأَنْي ينتت :لاق نم َنََمْسآلَ
 اهب يِرَعُي ءاَهؤَرََي ةاروشلا أ رشات دوكهيلا : نم ٍلُجَر ىَلَع اآ ىَتَح مهئاَْ

 يار سس هع
 هّللاٌلوُسَرلاَقك هلَمْجأَو ناقل نَسْحاَ « توما يفُهل نبا ىلع هس هلا

 ؟يِجرْخَمَو يتّقص اذ كباتك يف دج لَه :ةاروتلا لأ يذلا ةلدشنأ : 8

 ُدَجَنلانِإ «ةاَروّصلا لرب يَدَلاو (ي)) :* هئبا َلاَقَك -ل 'يأ- دكه هسأرب : َلاَقَك
 رب ص سا

 «هللا ل وسر كو هللا الإ هنإ نأ دهشأَو ءاكلَجَرْخَمَو كتْفص اَِباَك يف

 ود هاش اس عاج
 .هْيلَع (ىَّلَصَو هجر هند يلو مث ؛ مُكيحأ نع دويل اوسبقأ : َلاَقَق

 لجر ثيدَح

 نب مسالا نَع 0 «ليعامسإ ان اَنثدَح -89

 كب وحي ؛ ةََمليعاَمْسإ (4 11/8)لاكو) سْوأ ني ةبمع نع «ةَمييَر
 َنَمَر 8 هللا وسر بطَخ :َلاَك . 8 بلا باح نم لج نع (سدأ

 َقَدَص ُكَدَْو هللا آلإ هلال : :لاَقك (ةكَم حق َمْوَي: رم لاككو) حَْلا

 ىَعسمو دع ةَرئاَس لكن هدحو بازحألا ْمّرُهَو «هدْبَع رِصْنَو دعو

 إو لَو آلأ ٌجاَحْلا ةياَقس وأ ءتيبلا ةئادس آلإ « نْيئاَهيَمَدُق تحن لاَمَو مو

 طولا ليتك (دمحْلا هْبش اطلالتك : :َلاَكَوَأ : لاح َلاق) دما طَح لي

 [15457 :عجار] . امال اهنوطُب يف نوميرأ اهم لبألا مَن ءاصعلاو

 لُجَر ُثيدَح
 8 1 هي

 6 الا باتش لج يم بين نع

 .هلةراَدك ناك هلل هكر هدسج يف ءيشببيصأ ْنَم اق



 راصنأالا دئنسم ملح

 -لجر ثيدح

 يبأ نب ىَيحَي انئدَح «ٍماّشه ْنَع «ديعس نب ىَبحَيانئدَح - -

 مَن كرا أ- محم يي :راصنألا ميري يبأ ْنَع ١ ريك

 اًندِهاَشَو ءاَنتيمَو انيحل رفغا مهلا : تملا ىَلَحةالصلا يف وُ يبل

 .اريبكو ائريغصو ءانكأو انرَكْدَو اًئاَعَو

 لجَر ثيدح
 ىلإ 8

© 
 ُةَمَقلَع ينكح ءراقخ وُ انكدَح «ديعس نب ىَحَيادَح 17-٠

03 
 هل لو حبسا « يمقن لجو يح,” هلل 00

 ْنَم -رارم تآلك- قي مركب رخآلا م ْؤيْلاَو هّللاب نمؤي َناَك ْنَم :لوقي

 ٌناَكْنَم؛ ٠ -[راوم ةثال]- هرج ىلإ نصي رخآلا مولا للابن وك

 [0 061 :عجار]. تكسو أ اريح يلم رخآلا مْويلاَو هاب نمؤُي

 لجَر ثيدح
- 8 

 يوم راي
 نب ورْمَع يِنئدَح « ٌقبعش اًنيدح « كيعس ْن نب ىَحْيادَح - مو

 :َلاَق٠ ا يلا باحْصآ نمر يلح : َلاَق .ٌةرم تعمم :لاَق .ةرم

 [موَيآ يأ نوردتآ َلاَثَك «ةمرضْخُس ارم ة ةّقاث ىلع ا للون

 ءربخألا حامي مص َلاَق٠« ءرْمَنلامْوَي :اَنلُ :لاق ؟اََهْمُكَمْوَي

 هّللاٌرهَش «ْمُكَدَص : لاق“ ةجحلا وذ : الو ؟انَه ْمُكرهس رهش يأ نورد

 :َلاَق ءماَرَحْلارْعَشَمْلا : اوُناَك : لاق ؟انَه مُكدلَيدلب يأ نورنا «مّصألا

 ءاَذَه مُكَموَي ةّمرَحَك ؛ مارح مُكلع ْمُكلاَوْآو مكاو : لاق ءمتقدَص

 مي َلاَكْوأ- اذه ٌمُكدَلَب يف ءاَذَم ْمُكَرِهَش يف

 اًكُم ينو .مُكرظْنأ ضوَحْلا ىَلَع ىَلَع ْمُك رك ينو الأ - انه ْمُكدلَيو اذه

 يم كمت ينو قل يجد ويت الك ألا مكب

 8 تم يّنإو آل آلا َنمُهدَمفَماوبق'لَع بلك مق ؛ ين ٌنوُلأسْتَسَو

 «يِباَحْصأ براي لوفاق «نوُرَحآ ينمو (سانألزأ «ًالاَجر

 [اهةملا :عجار] . َكَدْعَب اوُنَدَحأ ام يِرَْتآل كلَ : اق

 راصنألا رشع ثلاث

 مارس دس هاريس 6م 3-0
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 اصئألا ؛ َبوُدَأ يبأ ثيدح

 0و
 نامل بلادي اح ءٍمصاَعنب يلع اندَح - 65

 اجر ءاَج: َلاَق .٠ ّيراَصنألا بوُيأ يبأ نع «ريبج نب َناَمْثَع نع ٠ م

 لصق كنلّص يف َتْنش نإ َلاَقق ءزجؤوأو ينظع : َلاَقق 8 ّيِبلا ىلإ
001 011000 

 نّي) يف اسم َسايإلا عَمْجاَو ءادغ همت مالك ملكتآلو « عدوم ةالص

 . سال
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  (4 55ص ١7/145 لُجَرثيدَح

 و رولر ءعاشس
 انكدَح «ةَعيِهل نب هللا دبع اننَدَح 2« ىسوم نب نسح اًنيدَح -60

 انك :َلاَق . .يلبحلا نَمْحرلا دْبَع يبأ ْنَع «يرفاََمْلا هللا دْبَع نب يح

 ا «يراَرَقلا سكن هللا الع ءرْخبلا (4112/9)يف

 « يكبتةارما اًدِإَق «يبَسلا (ماكآْدَكَ و ٍمساَقَملا ٍبحاّصيَر برم 2ي يراّسْنألا
 ا ل 2 هه

 اَمدَلو دَيَدَحأَف : لاق« امد نيبو اهب اوك : اوُناَق ؟هذَه نش ام : َلاَقَك

 سين نب هللا دبع ىَلِإٍمساَقَمْلا ب حاَص َقلَطْناَف ٠ امد يف ُهَحّضَو ىَ و ىتح
 لاق ؟َتْنَص ام ىَلَعكَلَمَحاَم؛ :لاقك .بوُيأ يبآ ىلإ لسان «هَربخأت عمم اة 0

 :لوُقي 8 هللا

 755343١[ :نظنا] .ةَمايقلا موي دبحألا

 ل هم رف مس م نم ص ةسسإ ع جا سا

 َنِبيو هيي هللا قر ذ اهدلوو ةدلاو نيب قرق نم :
 ريمرب اش

 لوسر تعمس

 هلا و مرتو

 يِدَح « برح نب دمحم
 هلع هع

 دمحم اًنندَح - ؛ةر د اين انددطلا

 لإ ا :لاَق .٠ يل 0 راسا

 1 لال كا ندا هل عسانا يت عت 7

 .همد نم ا ةرطق رخآ ىلإ نيجألا كَل ٠ كر نك بهي

 هربت اند يري رئاوُم «رْخُب نب يلع اًندَح - -81<7/

 « يئاطلا راج نب ىَيَيْنَع لَمْ مكس وب انئدح ”ينالوحلا بْرَح

 هنآ ةريخي بويأ ونبأ هبه «'يراّصنألا بوُبأ يبآ يخأ نبا ينربخأ

 .هَرَكْذُف .٠

 يقي انثدَح « حْيَرش نب ةَوبح اَندَح «ئرقمْلا اًنكدَح - 550

 علّم م

 . هللا لوسر عمس

 نأ «"يَِمّسلا مهروُبأ انكدَح :ناَدْعَم نب دلاَخ نع دعس نب ريحب يدَح
 روم سس

 ء اعيش هب كلشي ل هللا بيان : َلاَك 4 هللا َلوُسَر نأ هكدَح َبوُيأ بأ

 ريس عم ماس مسرع ع
 هلنإ رئابكلا بتجي َناَضَمَر موصيو ءةاكرلا يتيم «ةآلّصلا ميقيو

 ةَملُسسْلا سْفنلا لثكو ءهّللاب كلارا : لاك ؟ُرئابكلا اَمُهوُناَسَو :َةَّنَجْلا

 [504.5 درظنا] . فحل َموُيَراَرفَو

 نع شايع نب ليعاّمْسِإ امدح « عفان نب مَكَحْلا اند 4

 تلح الاك عسا مهر اج اذأ  ديبع نب حير نع «ٌةَحْرر نب مصْمَص

 معمم 00002
 محن ةآلّص لكَ لومي ناك اف يبل هدَح يراصنألا بوُيأ بآن

 . ةئيطح نم اهدي نب اَم

 -ٍ ممل

 ْنَع ريب نبل انئدح ؛ةَيهل نب ادَح ءنَسَح اندَح - 0 ٠

 حلا سحرا دبع يب

 ةَمّصَتب ف

 اكد ا لا دب الح سوم اند ١- هول ١

 عع رو ث

 هلو لوط يراسل بر س3 5و ملا لأ
 مساس هلا لهم هه م هم

 سنو يد لجو مكر مهل لانك ؛ مهلإ مْوَي تاَذ جرح ف

 نضَعَب هل َلاَقَق « يسأل دنع هيلا نيبو « باسح ريب لا َنوَُدَيا
 مسام م



 1 17 ص

 أ هللا َلوُسَراي : :هباّحصأ
 مس سا سل

 بس فلآ لك م يال تن َلاَقَك ريكي وهو جرح مث

 هللا لوس ةئيَح نام «بوُبأ اَبآ اي مهروبا لا :ٌهَدْنع ةَييَْلاَو امل

 لاق !؟8 هللا لوُسَرةَئيََو تأ امو وُ مههاوفأب سنا هلا
01 

 نأ امك اف هللا لوُسَر ةئيَح ةَئيِبَح نع ْنَع «مُكربخأمُكْنَع لُجّرلا او : بوُباوبا

 هلإآلْنَدهش نمبر : لرش كل لوم يخل نقيتسملاك لب
 وهنا سابع يب ورب رت سل ير مل هممهدعت

 هتاسل اقدصم ءهلوسرو هديع ادمحم نأو هلك يرسل لمحو هللا ة الإ

 مه :عجار] .ٌهَنَجْلا ملح اق)

 2ك ص ع كس ل شع 4 روس اساس
 هلل لوس لحد لجو بر كلُ

 دلاَخ نع« «ريحُب نع يقين «يدَع نب يركز اَئدَح - فرجا

 ًالوُسرلاَك : لَك َبوُبأ يبأ نع ٠ كد 'يعمسلا مر بآن «ناَدَْم نب

 ْماّضَو «ٌةاَكّرلا ىَن و «ةالصلا ماَقأَو ايش هبي الهلا بْنَ : : ف هللا

 ُهَلأَسَك -كةّنجْلاَلَخَدْوأ-ُهنَجلا (4 ١ 4/9 ءَرئابَكلا بنتا ناَضَمَر

 َمْويرارفْلاو «ةَملْسُم سفن كو هللابلرشلا : َلاَقَق ؟رئاَبَكْلااَم

 [ 11 :عجار] . ٠ فح ل

 ْغَس نب ريحُيْنَح يَا «يِدعْنْب نكاح - فلا 0

 َمدَكاّمل : لاَ . َبوُيأ يبأْنَع يقل نب ريبج نع «ناَدْعَم نب دلاَخ نع

 ا لا نو ىرؤت فاسأل سرت نا هلل وس
 مالاس سا

 اًهيفةَمْصَ انف ني يوان لت ١ لاك «بوُيأ يبال يدم

 وُبأ ٌعلطاَف : َلاَك ؛ قو هللا لوُسَر هب لَسْرأ : اوُلاَقَق ؟اَذَه ام :َلاَقَك «لّصَب

 :لاك ؟ةّعصَقلا هذه نم كعَنَماَم ٠ للا لوري :ل َلاَثَق ٠ ف ىلا ىلإ بوبي

 نكلو موُلُكَف ىلب : َلاَق ؟لَصَبلا انلَل حي الو َلاَق «الّصَب هيف تير

 .ْمُكاَْفَيالاَم ينافي

 . مُكاَشْفَي ال م يناّشَْهَنِإ : ٌةَويَح لاكَو 1
 يف هر 5 مدر ارا هريس هس

 نب ريح ينكدح ٌدَيقب اًنندَح « حْيرش ْنْبةوبح اندَح - 4 03

 ّبوُيأ يبأْنَع برك يدهم نب مادقملا نَع ءَناَدْعَم نب دلاَخ نع دعس

 ,مؤ6 :رظنأ] . هيف مكر مُكَماَعط اولي : لاك ف ينل نأ «يِراَصْنألا

 [مالورك

 هاير
 نع ةِيقَباَتدَح دَّمَحُم ْنِبِراَبَجْادْبَع انَدَح -6

 [5 :عجار] . هلْ َركَذَف . .ريحب

 ماس »# مز
 نع ٍشاّيع نبا انئدَح «ةَجراَخ نبا ينعي مكيه انئدَح - 1ك

 يبأ ْنَع «برك يدعم نب ٍماَدَّقمْلا نع «ناَدْعَم نب دلاَخ نع دعس نب ريح

 مُكَل ككَراَبي مكماعط اوليك : هّللا لوسر لاق :َلاَق .يراّصنألا بويأ

 [؟؟ 95١14 :عجار]. هيف

 هّللا دبع َنَع « ةعيهل نبا انآ «قاَحْسإ نب ىبحَي انئدَح - 10

 . بوي يبأ نع ءدوسألا نب ومع نع ءرمَعَج يبأ نبا

 يراصنألا بوب يبأش ثيدح
 50 ا ل

 هم سيق عا

 ” ا هلابك احس ول اكو لاف "4
 اصل سرس

 يبأ َنَع ءدوسألا نب ورْمَع نع هد رع يبأ نب هللا دّيبع ْنَع « ةعيهل

 هللاَدَيَو « يضفي نيح يِضاَقْاََم لاي : : هللا لولاك لاَ . بوي

00 

 . مسي نيح ٍمساَقْلا عم
 ورْمَع ينربَخَأ «نيدشر اندَح نآلْيَغ رب ىَبحَي اَننِلَح -4

 :ْمُهكدَح- مشاه يي ىَلوُم- َقاَحْسِإ(يبأنَ ءريكب نع « ثراَحْلا نبا
 َبوُيأ وأ مِهيَرَمك ؛ .عْرَْلا يف اوراق هيف ديا اوي اوك مصل

 :َلاَق ؟هيفُدَببْعرَمْلا «"بوُيأ ا اي : َلاَقَق «٠ ناَسْدإ هيل اوُنَسْرأَك «”يراّصنألا
 هدو 0

 دوق َعْرَقلا هيلع در . هيف لتي ترم لك نع ىَهْني ا هللا لوُسَر تغمس

 . لوألا هلوق لم بوي ا

 هلا دّبَع نب يح يكدَح «نيدشر اَنئدَح ( ىَيحَي اًنيلَح

 بوي يبأْن ع «يلبحلا نَمْحرلا دبع يبأ نع -بّصْحَي نمل جرح

 يف هدلاَوَو دّلولا نيب قرف نم : :َلاَقُهَّنأ « 8 هللا لوُسَر ْنَع يرانا
 مهل ل هلع

 [؟مقم :عجار] . .«٠ موبيليس قت

 د قاَحْسِإ رم ىسيع نب قاَحْسإ اًنئدَح - فرغم

 واس ةحلط يب ىو «َقاَحْسِإْنْب عفارْنَع مّللا دْبَع

 سيياركْلا هده نصأ فيك يأ امهللاو : -رطصمب وهو لوُقييراصنألا

 وأ طئاقلا ىلإ مُكدَحأ به كاد : قف للا وسرق دقو -فّتكلا ين يني

 سوم معو :رظتا] . اريَسَي ا لوبا

 بوي يأ ْنَع :ةمرص يبأ َح -زيعلا دبع نْبَرمْحصاق- سيئا
 هب هم 0

 اًئيَش مُكْنَع تنك تلك دق : ٌةاقولا هنَرَصَح َنيح : :َلاَق هنأ ؛ ؛يراَصنألا

 َكراَبهَّللا َوَلَخل «َنوُبندُت ْمُكَنأ الول : لوُتَياَ هللا لوُسَر ْنمٌهّعمَس
 . مهكر ففي «نوبندي موق ىلاعتو

 ةس نسم عاش يسمع زها
 نع مولا مدا اًنرَبحأ «ينئادَمْا رج بأ اد - _1*

 بوي يبأ نع ؛ «"يِمّرْضَحْا دمحم يبأ نع «درولا يبأ نع ؛ ساّيإ نب ديعس
 «يَلَع لَ هنيِدَْلا 8# هللا وُسَر (4 18/)مدقَمَل : لن . يراَصنألا

 :َلاَق٠؛ هللا َلوُسَر اي ىلب : سلق :َلاَق ؟كسْلَحأ الآ ؛َبوُيآ بأ اي : يل لق

 هلو كنا ُهكٌدل كيرش آل ُهَدْحَوهَّللا الإ هل آل : حبصي نيح لوُقَي دبع نم ام

 لو « تاس رْعهْلَعاَحَمَو «تاَئسح رع اهبل بت آلإ مخل

 ناطْيتتلا نم ةّنج يف ناك آلإو «َنيِدرَحُم باق رش َلدَع هللا نعلن
 سر م حا م م ىلع مل

 ياكل يسئ اةلاألو ؛ « يسمي ىتح

 0 هلل دا ياس 4

 يب ىلا أ

 َلَقْسأ ف يبا لرتَم لَ لَ 8 هللا لوس نأ ؛"بوُبأ يبأ نع «بوُيأ

 ِء شراح نب هلع معَ دنا



 11016 ح

 الار حسان باج يناث دمع

 تأ ةئيقس ولع ل َبوُيأ وب لاك « يب قرأ لفسلا : يلف ا

 مطمن وعلا يف 8 "يبلاو لسسلا يف بوُيأ وب ٌلوَحَتم ءاَهتحَت

 عسي 3 اال يسأ ضاع .اسل ران لإادسنت © يبا

39 

 ينك : َلاَق ا قا َلاَقَق ٠ متل لي

 . ىَتؤي ف يبا ناَكو «ةتهرك امو «هَرْكَاَمهرْك

 نب ةَملَس انئدَح «يزارلا مهاب بقاَحْسِإاندَح - 6

 نع ء«رياج نب ديزي نب َديِزي ع «َقاَحْسسإَنْبَمَحُم ينئدَح ءِلْضَملا

 .يراّصنألا َبوُيأ يبأ ْنَع؛ َشيعُي نب هللا دبع نَع «ةَرِمْيَخم نب ٍمساَقْلا

 اول لإ ؛حصلا لم الم: 8 لل وسلا: َلاَق

 28 لو ناتخل ع ولابد باقر نلت

 ىّتح ناطيشلا نم سرح هل نو تار تط أ « تافيس رشع

 كلذ لثمَف بَل دبلن «يسْمي

 وة
 ل اانا نافع انَْلَح 5

 ”م م
 عَلصَنَفِيَك يِردَئاَم: :لاَقْهنآ بوي يبأ ّْنَع «قاَحسإ ن نب عفارْنَع

 . امرت نيتكبقلا ليفت نأ هللا "لوس اَناَهَندَكَو «رصم سيرك

 5541١[ :عجار] .لوَبلاَو (الخلا) ينعي :ماَمَه لاَقو

 رو ا ةهدر مو
 دب انكدَح -يناَساَرْخْلا ينعي روصْنم نب ديعَس انُدَح - 101

 ىَلَع دهس : لوُقي باهش َنْبا تغمس : لاق . ينيللازيرعْلا دبع نب هّللا

 هللا لوسر ْنَع «'يراصنألا بوُبأ يبأ ْنَع كحد 20006

 رجالا نيكل لل بلإ دغيم ما لاهل ف

 م و هام

 لاك نينا يلع «نارمع يللا « بيبَح يبأ نبأ

 مينا ٍعولط لبق برغم ةآلّصب ادا :ل اوي هللا لور تعم

 يبتدي ةعيهل نب انئدَح «ديعس نّه ائدَح - 848

 يراّصْنالا بويأ يبأنَع سْوأ نب بيبَح نع ؛ « يعفايلا دشاَر َنَع «بيبَح

 مءع 2
 ٌمَظْعَأَناَك اًماَمَط رمل ؛ ًاًماَمْط َبمَتَ ءاَمْري يبل دنع نك : لاقت

 لوُسَر اَياَذَهَفِيَك: انلق ءهرخآ يف ٌةَكرب لك الو ءاَنلَكأ ام وأهم دكر

 ةنَيَدَكَكد سمك
 ٌدَعَق مت © ءانلكأ ّنيح لَجَوَرَع هّللا ملا انك اَنأل : :َلاك ؟هّللا

 .ًناطييشلا ُهَحَمَلكاَف مس مَلَو لَك (51"/هكم

 ٍلُجَرْنَع ءٍمصاَعاَنندَح «ماَمَه انئدَح) «ناَمَع انثِدَح
 م مريم ملط سقس

 وب هيف اَرَغ يذلا شْيَجْلا ىلع ريم اك هيومن ديزي ؛ كم لها نم

 1748 ص (4ا5/ه)

 ىلع اوفا تسا: بو اللقا جملا دع هيلع لد .يب

 ضنا يف يبالي طل كج ينتج ربا

 ارسال َمالَتْساَف ْبوُيأ بأ َتاَم امل مالا ثدَحَت ءاوُعاطَتْسااَم مورلا

 . هتائجب اوُقَلَطْناَو

 َنبَرَمْعَم يلع ىلُمأ :َلاَق .رّفْعَج نب دَمَحُم اَنثدَح - فضادف

 :لاَق . يراّصْنألا بوي يبأ ْنَع «ديزي نب ءاَطَع ْنَع «يرهزلا نبأ ءدشار

 نكلو ؛ةلقلانكبْفَتْسَي آلف طئاقلاْمُكدَح دَحأ ىَنآ اذِإ : هلال وُسَرلاَ

 وَلا لعج ضيحاَرم انو مالا اد ملك : :َلاق «بُوكيلْوأ ءقّرشبل

 مسبب مسوي مسوس :رظنا] . هللا رف رففتسُتو وف رت «ةكبقلا

 يهم ةمرصهمو
 نب كاَّمس ْنَع ٌةبعش اًنئدَح «ِرَفْعَج نب دَمَحُمانئدَح - 3ةفضدف

 .لوسر َناَك :َلاَق . يراَصالا بوُيآ يبأ نع «ةَرمَس ِنْبِاَج ْنَع «بْرَح

 مل ةَعصَقب موي تَعَبهّنِإَو ؛ «"ينإ هللطقب تسب هنم لك ٍماعطب يأ إف هلل

 ْنمدُسَرْكأ يثككو ل: :لاك ؟وّم مارح هلآَسق «موُث اهبف ٠ اني اهم لكَ

 [مو4# :رظنا] َتْهرَك ام هركأ ينك َلاَك ؛هحير لجأ
 لمع رع ل

 رةثرةدو
 يبأ نع ؛ يشاقرلا ل صاَو اَنئدَح ءدْيبع نب دمحم اند 7807

 اش اَمهْنم لاَنٍماَمطب يأ انإ ناك هل هللا لوران ؛؟بوُيأ يبان «ةَروَس

 هيف ماَعْطب ين اق هديا هيفو «بويأ يبأ ىلإ رئاسب سيمت «لينأهَّلا

 هل لاقق «بوثل يبأ ىلإ يتَبوءاتيط الف لآل وسر هن معطي ملك مولا

 اق هللا لوُسَر دّيرئآَريْمَكاَملَك ؛ « هْيلِإ جاتحأ نإ ينم موتا :لاَقَك . هلهأ

 انه «يّمأَو يباب هللا ياي: َلاَقَق «٠ لف هللا لور ىَتآو هندي هيف

 لبرج يَلَعذأَتسِِقهَموُتلا كلذ هبف : لاَ ؟هْنم لكآ!هنم كات مك ماَمْطلا

 . لكك محن : :لاق هللا لوس ايهم لاف : :لاق «مآلّسلا هيَ

 نع ؛ةروس يأ نع «يشاكرلا لصاَو ْنَع «عيكو اًندَح 5 5١١

 :لبق ؟َنوُلْلَخَتمْلا اَذَبَح : قف هللا لوُسرلاَ : : الا ءاطَع ْنَعو َبوُيآ يبأ

 .ٍماَعَطلاَو ءومضولا يف : لاك ؟نوُنَْحَمْلا امو

 ْنَع ؛ديزي نب ءاطع نع « «يرْطْرلا نَع «نايفس اًنيدَح -6

 «ثآلك قو اخرجي ملل لحَيآل اقف يلا هفركَ «بويأ يبأ

 78و :رظنا] . ملسلاب يي يذلا اًمهريخو ءاَذَهدصَيَو اذه ُدصَيَ نايلي

 للملا

 دبع نب ميهاَربإ نع« ءملسأ نب ب دْيَز نَع «ةنايفس انئدَح - ةفضحفل

 :ةرَم لاَقَو سابع ْنئاَو رولا فلا : لاَ . هيبأ نع «نينتح نب هللا

 َبوُيآ يب ىلإ اوُلَسْرأَك : لاق «ءاّسْلا هسأر ىلع ص مرسلا يف ىَرتما

 :رظنا] ربدمو ًالبقم اَذَكَه : َلاَقق ؟هَسأَرلسْفَي هللا لوُسَر تيار فيك

 اةنضاك نضال

 ماض عيش
 .نايفس هقصو



 راصنألا دنسم

 ْنَع «يرهّزلا نَع «جاَجَحْلا اَننِدَح «ةَيواَمم بأ انئدَح 1917

 3 : 88 هلال وسلا 0 :لاَق .يِراّصْنألا بوُيآ يبأْنَع ءريشُي نب ميكح
 ءدهج

 ع
 . حشاَكلا محّرلا يذ ىلع ةكدصلا ةكدّصلا لصف

 ا نيوتن وِرْمَع َنَع :نايفس اًنكدَح - فواح

 - ُءاَم
 نم ءاَمْل امك .48 يلا انآ «بوُي يبأ ع دعس نب نَمْحرلا دبَعَْع

 [؟861/7 :رظفا] ٠ ءامْلا

 ٍمهسنَع ميا نع :ٌةديبع الح تيا 010

 ءاقم
 لو 50 :َلاَق يلا لود تانك بألا

 َباَوُبَأ نإ : لاق (417/6)؟هتدأ دكار ينل تاكل دهام هّللا
 ملام 10

 الاابحأت ثرهّظلا اصب ىّنَح كرت الق ٠ «سْمشلا لاَ د مق ءامّسلا

 َلاَك ؟نهْلُكنهيفأرقَت هللا لوُسَر اي : ل :لاق ريح اهيف يل َدَعْصَي

 آل :لاكل صا مآلّس اهيِفك : :تلُق : :َلاَق محن : َكاَق
 مار هرم كَ يمارس »و

 نبا (رَمْعلْنَع «ديعس نب دعس أنت «ةيواَمم وبأ انندَح - فدخل

 ٌماّصْنم : :8 هللا لوُسرلاَف : :لاَك. يراّصْنالا بوُيأ يبأ ْنَع «تبا

 [مجومال /سوم؟ :رظنا] لا 00 كرد لاش نما اتبا ةاَضَمَر

 هوعمو

 ::بوول باق يرفتلك ا

 -4 ممر و

 نآآلإ يب اَمهّللاَو اَمآ لاك ءانلغُش :َلاَقك ؟ةبقع ايٌمالَصلا هذه اَم : َلاَقَك
 ماع مس و

 هللا لور تضم نأ ءاذطعتصي لل وسرت سنلعي

 نأ ىلإ برم اوُرْخَوُي مل ام -ةرطفلا ىَلَع وأ- ريح يسأل ارنال :لوقي 8

 [30ل457 :عجار]. واكب

 «قاَحْسإوبِدَسَحُم نَع نع دس يبن ياس انَح اول

 0 لكم 7

 ءاَطَع َنَع « «يرْضرلا نَع ؛ َرَمْعم انآ «ليعاَمْسإ انندَح - افكانتا

 ءالَخْل لَخْاْمُكْدَحَأ ىتآاذإ : اقف للا لوُسرَلاَف لاق ٠ َبوُيأ يبآ ْنَع «ديزت نبا

 املك :َبوُيآ وُبآ لاق برو قرَشُيلَو ءاهريِديسيالو «ةلبقلا لبْفَتسَيالَ

 َرَع هَللاَرَْْتسلَوُفِرَحنتانلَعَجَ ؛ ةلبقاٌلَتْستد عام املَجَو ماشا اني

 [37135571 :عجار] جو

 ْنَح لامس ينئَدَح «ةَبعش ْنَع « ديعس نب ىَيحَيانئدَح - فضيات

 ّثََي اماَعْط لأ نإ ناك 8 هللا لوس انآ ؛بويأ يبآ ع «ةَرمَس ني اَج

 اي :لاَق ٠ اهي مو ايف ةعصقي امينا : :لاك «َبوُيأ يبأ ىلإ هلضَمب
 انك ين ال اه «هَسيرمرْكأ ينكلو لاك ؟َوُم ماَرَحأ ٠ هللا لوس
 [789577 :عجار] .ه رك

5 55 20 

 ح 6 300-5 ” ىاسبلا , يراّصُنألا بويأ يبأ ثيدَح

 يف يفر ريل ضّرع ًييارعأ نأ ؟هربخأ ب 0 ةَحلَط ّنْب ىس
 ايو« هللا لوُسَراَي قف هت مامريأ ؛هكماطخب أك ست

 مل ضعوا وعمر
 هّللاد عَن : :َلاَق ءراّثلا نم يئدعاسيو لام يرقي ينيخأ محم

 :رظنا] . محلا ل صتو «ةاكرلا ينؤثو «ةآلّصلا مقتو ؛ ايش هب كر ارش لَو

 م

 ةَفيحج 0 انصندلا

 [رمومل :رظنا] ٠ ارو يف عدوي ١ لاق ؛ 2 رشا

 «ةَروَس يبأ نع ؛ لاو اَنئدَح « ديب نب محم انئدَح - انضلس

 الا م للناس ناك 8 هللا وسر نأ ؟بوُيأ يبأ ْنَع

 7 يَشبرُمأَيآلَوْملكيل ٠ عت هكر عير ىَّلص ليلا نم يُلَصيمَهاَذَِو

 .نئتك ل نيون
 َضَمْصَمَت اًضَوَن اذإَناَك 8 هّللا َلوُسرَنأ «هبو - م0

00 
 .ءاّملاب اهتخت نم هتيحل َحَسَصَو

 : لصاو يب نع ءذابح نبضي اند «عيكد اد - ةنلوللو
 سا ماس سات

 هاا وو اشار رْبَخ نع ؛ ا 8 طا: :َلاَقَك
 ميظ ص دل سل و سل رع

 .ثَقتلاو تبادل هيف عمتي ءريطلا ريفاطأك

 «يراّصْنألا :ةَرَم عيكو لقي مل

 3 يتناول وأ ريل َلاَق

 "يتبق «يياسلال بني لق :َلاَقَق

 انمدَح -يعجشألا ينْمَي- كلام وب انثدَح ديزي انئدَح - فرخذرخلا

 (88)8//418 يان َع «يِراّصْنألا بوي يبأ ْنَع ؛ ةَحْلَط نب ىسوم

 ء«بَعَك ينب نم ناك (نمآلو ؛ ةيهجو عجوة افخر مكس اذإ لاق

 [115146 :عجار]. مهآلوم هلوسرو هللاو « سانا نود يلاَوَم

 يبأ نَع «هييأ نَع «ةورع نب ماشه اَنئدَح «عيكو انثدَح - كفرطلا

 يف فارعألاب بِرْغَمْلا يف ذ ارق يبل نأ ؛تباك نبدي نَعْوأ «بوُيأ

 [11414 :عجار] نيتْكرلا

 نع «'يرْهَزلا نَع نيش هرب ايس اَنكدَح ديزي انئدَح 0

 :اق هللا لوُسرلاك :َلاَق . يراّصآلا َبوُيأ يب ع ؛ يئبلا َديَِي نب ءاطع

 مكانك «ةدحاَوبق عطَْسَتْمكانِإَف «ثآلكب طمس مَنِ سمحتو

 .هَيإ ئموأق عطَست

 نب نَمْحرلا دْبَع ْنَع ءرماَع ْنَع وا انآ «ديزيانئدَح - نضل

 هللا الإ هلإ 9 : :لاَق نم: لاق 88 هلا لوران ؛؟بوُيأ يبأْنَع ىَليل يبأ



 .براوحب 0 همس

 هل ُدَدْحَم
 يد يشك ىَلعَرَْو نسال وللا ٠ هل كيرشآل ةدجحو

 لوما :رظنا] . ةبكراوأ باقر رشح قنع لدَمك هلك « تأمر

 ه م ماه نا
 نع ءزوُصُنم نع كبعش اًنيلَح هرج حُسن - افراد

 َنَع «ةأرما نع نوُمِبَم نب ورَمَع نع ؛ ٍميثَح نبا عِبَر نَع « فاّسي نب لآله
 َتنثلدْنَتدَحاهَّللاَو ملم: َلاَكُهّنأ 8# يلا نع بوي يبأ

 ”ةنضلما :رظنا] . نارا

00 
 ِنْب ديد نَع كلام اَنئدَح يدهم نب نَمْحرلا دبع انندَح - كفرا

 ٌروَسملا فلتخا : َلاَق . هيبأْنَع نينح نب هللا دبع نب مها « ملسأ
 هلق هم هان همس هل
 ؛«لسْفي : سابع نب لاق «هسأر لسْفي موحمملا يف سابع ناو ةمرْخم نب

 ىَلْعب 82 بصق :هلاَسَك «بوُيأ يبأ ىلإ ينور ؛ سميا :روسملا لاقو

 قف يذلا تي اذه : :َلاَق مث ءاَمهبريدأَو هيدي لبا م هاما هسأَر

 3713175 :عجار] ٠ عك

 1 لا ب هةر لد

 طفت لكون فمر طق :رظنا] قلد ملا ءاّشعْلاَو

 ساو رع هر تس رع رع
 يحن اح «ةبعش اًنيدح ا دهام

 سا عج سا مس سا

 8 مه يو ممم هه يقع
 :لاَق؛ 2201 كلور لامة ظنا ,ةنجْلا

 ّمحّرلا لبصتو :ةاكرلا ينو «ةآلّصلاٌميقتو ءانبش هبل + هل هللا دبعَت

 [؟0998 :عيجار] ٠ هتلحار ىلع نك هاك : َلاَق ءاَهْرذ

١ 

 لص اس سر

 نع« « شّمْعألا ِنَع "كير اَنئدَح مدن ب ىبحي انئدَح - ةفضتخم

 هنأ ؛يراّصلألاَبوُيأ يبأ نع ٠ تلّصلا نب يلَع ْنَع « « مفار نْب بْيَسْمْلا

 ؟ةالملا هَ: هلق ءرئأطلا لبق تانكر عمأ ينسيك

 اًهيف حت 5 ةَعاَساَهَنِإ :َلاَقَك هلق ٠ لَم هللا لوس سي ي 17 :َلاَقَك
0 

 .حلاّص مَع اهيف يل حفريات يح «ءامّسلا باب

 ا ينيخأ وح اقدح هوت مشرد اولد

 بيرالف طه هوس 210111 يتربخأ ؛ 7

 0 مم سمه دمام
 ةكَلاَقَف ةَّسَحُم اَذَه : :لاك ؟ليربج ايكَعمْنَم : لاَ «ميِهاَريإ ىَلَعَرم

 اًهّضْرأو «ةَبْيَط اًَهَتيرثنِإَف ٠ نجلا سارغ نم اوُرتكيلف كأم , : ميهاربإ

 . هّللاب الإ وق لَو لوح ال : :لاك ؟ّنجْلا سارغ امو : َلاَك ةَمساَو
 مه ماتا

 نب يدَع يِسكدَحَو ةبعش ْنَع «ديعّس نب ىبحيانْندَح - ةفرخا#ا

 .(ح) تباث

 هلا دبع نع «تياك نب يِدَع نع يعش اًنبدَح رج نيدصتو

 03 هلع هل

 0-3 :عجار] . عّمَجب

 ةيراصنألا ب بويأ 3 8

 نع ةَماَُق نبدا ْنَع «؟دهس ب نمي اح - ةفوخ نمل

 «نوُميَم نب وِرمَع َنَع ؛ ٍمِيَح نب عيبرلا نَع «فاّسي نب لآله ْنَع ءروصْم

 ِ ْنَع ِراّصنألاّم آان َع ؛ ىليل يبأ (419/6)ٍب نمل دبع

 يف نارا َثّْ ارْينأ مُكَدَح َحأ (ْرجْمُيا) : لاق . ف "يلا نَع «بويأ يبأ

00000 
 تدل ذل دقق كيك يف مصالحها وه لق اقف هليل

 [9114 :عجار] . نارا

 يبأ نْب نوع ْنَع بع اًنْئدَح «رفعَج نب كمَحُم اَنئدَح - فرط

 جرا :لاَق . يراّصْنألا بوُيأ يبأ نع هاربا نع «هبيأ ع «ةَقيَحُج

 ٌدوهَي : لاك اوس حسم َلاَق ُنْسّشلا تبجَو يح هللا وسر

 | ةل :عجارإ اًهروُبق يف بَ

 و6
 تعمَس :َلاَق .ةبعش انئدَح ءِرَفْمَج نب دمحم اًنيلَح 7

 اذا "بولا اع هيلع نع يعش نب لغس نع تنحي هاو

 اةنيكلش :عجار] .رهدلا

 رو اءعممو
 ٌفبعش اًنيدَح : :آلاق . 0 افلا

 ا ل كاكا رش

 ْحلْصُيَوُهَّللا كيدي :َوُه ْلكْيلو هللا كّسَحْرَي : هِيَ دري يذلا لد

 [ممومت كوم :رظنا] . كلاب

 ا يا :جاَجَح لاَ

 ل يك شبل نطل
 ا هه ل سل سل

 ُهَلَلاَقَك ٠ دجْسَمْلا يف اًهَحَرطَيلاَمََحأَت لد هيوك يف لَجَردَجَو : لاك

 . دجْسَمْلا نم جّرْخَت ىَنَح كيو يف اًهددرا ؛ «لَْتال ف هللا لوُسَر

 -ةملَس نبا ينعي داَّمَح اَندَح ءدّسأ ْنْبْرهَي انْئدَح - 10

 «قاحسإ نب : عفار ْنَع -ةَحلط يبآ نب :هلل دن ينعي قاس اَندَح

 ةلبقلااوُنَْتْنَم ال كف هللالوُسرلاَف : َلاَق .٠ يِراّصْنألا [بوُيأ يبأ] نَع

 [؟١41 :عجارإ . اهورديسَت الو مُكَجورشب

 «ناَيبظ اَبآتْعمَس :َلاَق . شمعألا نَع ِهرْيَمُت نبا الح -51

 .(ح

 «مورلا بوي وبأ اَرَغ :َلاَق نابظ يبأ َنَع «شَمْعألا اَنئدَح : ىَلْعيو
 هةر دو عارم

 ودعلا متعفاص اًدِإَف , ينولمح اف تم (نآ5إ): َلاَق .رضح امك «ضرَمُف

 8 هللا لور نم ُهتعمَس اًنيدَح ٌمُكُتدَحَأسَو , مُكمادفأ تحن ينو

 آل تام نم : :لوُمي هللا لوس تضم وكت اَماذَه يلاَح الو

 [50455 :رظنا] . 1 جلت يم لل,

 مق ءعبو ما مهام
 يتريخأ «ثراحلا يسب نم لج تي تح يترخأ ديس ول حب



 ١/١ ص راصنألا دنسم

 ناَضَمَر صارم : لوُقَي 8 هللا لوسر تعمم :لاَق .يراّصنألا َبوُيأ وبأ

 [؟؟ة8: :عجارإ . رهدلا ماَّيص َكلاَذَق لا لاوش نم اس هعَبْبأ مث

 َّنَع « تباك نب يدع َنَع « حي اًنندَح «ريَمُت نبا انئدَح - - 7

 لوُسَر عم ىلص هلأ يراصنألا بوي يبأ نع ؛ يمطتحلا دي نب هللا دْبَع

 :عجار] . ةفلتزملاب ةرخآلا ءاشعلاو برْمَمْلا ةالَص عادوا ةّجَح يف 8 هلا

 اةيكاتل

 يقل نب ثراَحلا نب شح اَنندَح هدأ نب ىَحَي انئدَح - 489

 يلع ىَلإطْضَر ءاَج : لاق. ْثراَحْلا نْب حاير نع « «يعجشألا يمَحّنل

 مشو مُكالومنوُكأف بَ : لاق ءاَنآلوَم اي َكْيلَع مالّسلا : وُ بحلب

 تلك نم :لوُقي مخ ريدغ موي هللا لوس ”راتعمس : :اوُنَق ! ؟برع مو

 سرس اه ساراس 6
 .هآلوم اذه نإ مالوم

 رت اوضَم اَمَلَق : حاير لاَ

 .ايراصنل "بيئات مويراسلا

 َنِمرَقَت :اوُلاَق ؟+ آلْؤَه نم تْلَأَسَف «مهتعبت

 نَم :َلاَقَك 0 عسل :َلاَق

 . هاّتعم رَكذَف . ٠ .نينمؤملا َريمأ ايكيلاَوَم :اوُناَك ؟مَْقْلا
00 

 اَنَح ُناَيْفْس اَدَح «ديلولا نب هللا دبع اَنندَح - فرخ

 ناك :لاق . َبوُيأ يبأ نع « لجَر نع « عفار نب بْيسُمْلا نع ٠ شمعألا

 59 0 :هل ليقك ءاًميرأ رهظلا لبق يَلَصُي ( فرك ١/0 )ذل يبل

 رت الق ٠ نشل تلا نإ[ شدا ب لاَقَق ٠ هيد

 ريَخ ءامسلا ىلإ يل دَمصَي نأ ب حف ُرهظلا ىَّلصَي

 ديس نب يي قت نَمْحّرلادْبَع ىَلَع ترق -

 ابدأ ٠ يمطتلا َديِزيْْب هللا بح «يراّصُنألا تباك نْب يدع َنَع

 عانوا ةّجَح يف 8 هللا لوُسر عم ىَلَص هنأ ؛هَرَبْخأيِراَصنألا بوُيأ

 [589146 :عجار] . ةقلدزملاب اعيمج ءاَشعْلاَو ٌبرْغَمْلا

 نب هّللا دبع اَنْ هّللا دبع انَدَح دايز بات ائدَح - مموج

 هن هكدَح ييِجّتلانارمع ابآ مكس نأ اء بييح يبأ نبل ديزي ينئدَح ؛ ةعيهل

 َماَمآةَرداَناّنمْترَدن ردي موي اَنْفَفَص : لوي راصنألا بول عمس

 [؟556 :رظنا] . . يعم يعم : : لاَقَف :٠ مهل هللا لوُسَرَرظََ ؛ فصلا

 6 مسمع م سمر ومقام
 .راي مويأنقص : :لكو ردا 0 لاق ٠ اذَكو

 يبأْنَع مام وسلا

 هلا لإ هلل : ”حاج كا ك0 يع يراصنالا بو
02007 02 

 عمم سفيم
 «تانسح رشع لَك البلل بق تار رع «ريدق ء يش

 سمام و
 هلو « تاجر رع اهبل هكر ؛ تيس رع اهلل عَ

 (45:/) ٠ ائطقاب# وأ يبأث يدَح .
 كلش

 عع سةر
 . تالف ينتج كلف طلي لسع

 ”ميهس وا عل سل سس ع ها
 انفَقَص : سلا عسل 0 ملل بخ

 يعم : :َلاَقق ل يِبلامهْيلإَر طف ٠ فصلا ٌمَمآَةرداَنمْترَدَبق ردي موي

 [57947* :عجار] . يعم

 وار رب جت ل
 را يبأ نع ءديزيَنَع ءنيلادَح ل ةددكللا

 2000 يذق يفالم يزل لا يفك سل

 ل للم هع م هه 1 لم

 ىلإ" نك ءاقف هللا لوس ل املالية هلل تال ةئيطتب

 َنوّكَتانأ يبيك هللا َلوسسَر اي :هح قفاثم انآو 9 هللا لوُسَر

 ”ليكطتو لفت تيا ارت. ىلإ كارت

 لإ بلسان تذهل ىح هذ ياتو ميسا

 هيفانإ ؛ ل :9 لللوُسرلاك تاس فرامل دعت

 كم هشاس

 الجرن! : يبل .نَمَحَلا دْيَع موت لاق و سار سا
 يف اَهيْلَصُينآالإ زج مل دجسملا يف بما دب يعكر ىَلص نم : :لاَق

 ؟اَذَه َلاَقْنَم : َلاَق «توُييلا تاولص نم هذه : قي هت
000 

 لاق اَمَنسْحَأ ام : لاك .نمحرلا دبع دمَحُم
 َنَسْحآ ام :َلاَقْؤوَأ ماشو 2

 .َلَقَئاَم

 «َقاَحْسإِْبدمَحُم نع «يبأالح بوتيك 0

 هل لوس كر تْعِمَس :لاَق 0 ٠

 سبلو دلع اك ذإ بط سرت « ةّعمجْا موي لَسَتْا نم : :لوُثي
 مص

 هس ساسس مو

 يمل لاَ َمُكَربك دجْسْا يني ىَح جرح مث «هبايث نس نم

 نسي اَهنيياَلةَراَثَك ْتَناَك َيَلصُي ىَنح همام جرح اذِإ تصل ءانَحآ

 . ىرخألا ةَعمجْل

 «هَكدَح 'يملسلا كلام نب بْهك نبل دبعنإ نطور يفالكو

 هسا َلوَّسرَعِمَسهَّنآ هكدَح © هللا لور بحاَص بوب ابآذنآ

 جَرَخ مش ءهيف دارو. . ةحمجلا مويَلَسَعْغا نَم :لوثي ( 4 ١؟/هزقف

 .دجلسلا يني ىَتَح ح ةئيكسلا هْيَلَعَو

 ْنَع «تباك نب يدَع اًنئَدَح ؛ٌةَبعش اًنكلَح رعب اندَح +

 نيب هللا لوُسَرمَمَج : َلاَق ٠ يراّصْنألا بوي يبأ َنَح دين هلل دبع

 [؟89146 :عجارإ . عمَجب م ءاَشعْلاَو ِبرْغَمْلا

 هر ا ةرامف
 كرام نب هّللا دبع انئدَح ءٍحاَجَحْلا نب مح اننَدَح - -_ 7 ا

 ديزي ِهّلا دبع ْنَع «تباك نب يدع ْنَع ءرياَج ْنَع «نايفس انابْنَأ

 سام



 َناَكَهَّنأ ؛ 2 ملا اان :ياصلألا بو مبأ نع

00 

 همهم رو هءعةمو
 بْيَنَصْلا نَع « «شمعألا انئدَح «دْييع نب محم ان اًننَدَح 691

 اورق ؛هِبيخ ت) :بوُب تبر: :لاَق . كرم نب يلع ْنَع ؛ عيار

 َبّبَح نركلو ءاًمهْلعْحَسَْيا هللا لوسيا ين امأ َلاَقَق هيل
 مق وو
509 

 نب ورم ينربخأ ٠ جير نبل انربخأ «قازؤلا ع انئدَح - - 7م هال

 اكرم نب نسر دْعَْع ياسا محل دبع نع« ءرايد

 ا :عجا 5 الا

 يافع
 َنَع «'يِرْهزلاِنَع ُرَمُْم اندَح «قاررلا دبع انُندَح - ةدةفضنفت

 ٍملسللحيآل لاق . هيو راصتألا بوب بأَْع يَا ديزي نب ءاطع
-. 

 ةوومسلا م6 معا
 امهريخو ءاذَهُدصَيَو «اذّمدصْيَق «ناّيِعتلَي .ما الك قرح رجم

 3-03 :عجار] . مآلّسلاب دبي يذلا

 ْنَع أي رطزلا نَع مَعَ اندَح «قاّررلا بع اَنئدَح -46
 :4 هللا لوُسرْلاَم لاق ٠ يراّصْنألا بوُيأ يبأ نع ؛ يئيلا ديزي نب ءاطع

 رع م سه صاع
 راقت نكلو اَهريدَمسَي ةلو ةلبقلا لبفَتْسيآلَم طئاعلا ْمُكدَحأ ىت اذ

 عقلا :عجار] . برك

 «ةلبقلا وحك تلج ضيِحاَرَم انج ملا اًسدق ملك :بوُيأوبأ لاَ
 سه عب فاه صا 0 مق
 . هللا رفْفَتسُتَو فرحت

 .() جير نب اندَح ركب بَصُماتدَح ١- _ا سو هر اسوا

 نب ميِهاَريإ نع ؛ , ملا يدبر ينربخلا عرج ال اكن ءحورو

 لاقو «ِساّبح لآ ىَلْوَ :ياَّجَح لاَقو) سبح ىو «نينح نْب هللا دب

 سا عمم
 تك كاك . نينح نبه دْبَع هيبأْنَع هيأ (ساّبع ىو + :حورو

 هَسأَر موصل لس ازكد ىتح انئدَحف ءاوألابٍروسسْلاو سبع نيم

 يبأ ىلإ سابعا ينس ىَلَب : ربا ف لق ل :روسعلا لا
 2 686 رافع م 000

 مهل هلع هم مع لك عر يسم
 رفيق يلمح دق رش ارزق لاو

 يلاَدب ىَنَح هرْدَّص رئاَص ىلإ بولا هلت امل « بو لَيسَ

 5 راع يال م وم
 َبوُماوُبأَراَضأَك : َلاَق «ءامْلا هسأر ىلَحب صيام نانو هيرو «ههجو

 َلاَقك ريو اَمِهَلْقَف ,هسأر عيمج + ىَلَع ًاًميمَج هسأر ىلع هيَ
0 

 اايهلدل .عجار]. دبا كيرامأ ل: : سابع نبال روسملا

 هردّص ىَلِإ بولا مّض ُهتَلآَسَو هل تبَسَتلا اَمَلَ رو ياَجحْا لاق

 . مئاق ناَسْنإَو ,ههجوو هسأر يل ادب ىتَح

 ادد يراَْألاَ بوب بأم ثيِدَح

 ا ا يلا وع :نايفس اًنئَلَح - 1

 سم

 ١ا/له١ ص

 [للقلا :عجارإ . ارك لوي

 ةلبقلا وحن تلعُج َضِيِحاَرَم انج َماَشلا اًمدَقَك : َبوُيآوبأ لاك

 سلا رب فام عع اس هدم
0 

 4 وراك

 22 8 هلو ١ لاق . يول يبغا لجن بيحب

 . مولا عولط اوردابو مئاصلا رطفل برَْْلا

 لوُحْكَم نع ؛ةاطْرأُنْبْجاَجَحْا انآبنا لِي اند -
0 

 7 2 كا نسما رشم نسج ا :بوُيأ

 .(4737/8)(انحناو) ُكلَونسلاَو

 ب اةرةشو
 «قاَحْسإِنْدّمَحُ نَع ءيدَس يأ ملص اد - رنصسنولا

 0 2000 روث هومر 2 هع
 ا يرث أك هدم ىلع ذك يما” نحو « بويأ

 يباَم هّللاَو مآ :لاَق :لاَك ءانلغش : لاك ؟ةبفع اًيدالَصلا هذه ام : :َلاَقَق «بوُيأ

 لوُسَر تعمس اَمأ  ءاه مص هللا لوُسَر تير نأ الا ظنا الإ

 ىلإ برم اوُرْخَُيمَاَم ةرطفلا ىَلَْوأ يب يأمل :لوُثي 8 هللا

 اا ةعجادلا ولاكن

 آل هَدْحَو هللا الإ هلإ آل :َلاَقْنَم :َلاَق . يت وف ع دفن

 «تارم رع يد ءيَضلُك ىلع َوهَوَمَحْلهلوكلمْاُهل هل كيرش 27

 .َليعاَمْسإ دلو نم باقر مَآ قعأ مك ناك

 هللا دبع انئدَح «ةدئاز يبأ نيم انئدَح «حور اد - 0

 :لاَق «كللذ لثمب.. . .مِيلَخ نْب عبير نع ؛ 'يبعّتشلا نع« ءرّمسلا يبأ نبا

 ني ورسمت ءنوُمم نب ورع نم : َلاَقق ؟هّتعمَس نعم : يبل تل

 نمم : : ىليل يبأ نبال تلق ىَلبل يبأ نبا نم : َلاَقف ؟هتعمَس نعم : :نوميم
 :عجارإ. ل يَّبلا نَع هندسي يراصلألا ب وُيأ يبأ نم : َلاَق تعم

1 

 قم ل

 نأ «باهش نْبا نع «حلاّصَو كلام انئدَح وراح - 14

 ملل حيل لاكن 9 ينل نع “٠ بوي أ يبأ نع «هكدَح َديِزيَنِبءاَطَع

 يذُنا اَمصْرَْخَو ءاَذَه ديو اذه دصَيي نايلي « ثآلك قو ٌءاَحآَجْمَي نأ

 5-3 :عجار] : مالّسلاب ادبي

 لسه رق هس
 َنَع دين نب ريثك اَنَدَح «وِرْمَع نب كلما انندَح - فرط ىذا

 هه ٌهَهْجَو اَمْضاَر الجر َدَجَر ءامْوي ناووم لَبَأ : لاك. ٍحلاّص يبأ ِنْب دوا
 لل رسل يس ع

 :َلاَقَف «بوُيأ وُبأ وه اذإ 0 لع لقاك ؟عئصتاَم يد: :َلاَقَق ءربَقْلا ىَلَع



 ابو ص راصنألا دنسم

 وشي هلو تضم رجَسْلا تاعك هلا لور تفجع

 منه ع 100 هرم
 . هلأ هيلو ا هيلع اوُكْبا نكلو .هلهأ هيلو نيدلا ىَلَح اوكا

 يبأ ني يني دعس اَنندَح ءِنَمْحّرلا دْبَع وب اننَدَح - افرك ايت

 نمْحرل دبع يسيأْنَع ”يرئاتتلا كير ل خرط يح بول
0 0 

 :48 هّللالوُسِرلَف : لوُشَي يِراَصْنألا بوُيأابآتممَس : لاق."

 .ًسيَرْخو شا هلع تمل ممر هَ ؛ هللا ليس يفرد

 ِنْبدسَحُمْنَع يش انئدَح ءمسالانْب مشاه الح - 6

 اذإ : 1 لق 9 ]لس يول يأ, ضأن ىليل يبأ

 :لطقُي يذلا لكَ ءلاَحلُك ىلع هللا ع
 :عجار] . كفيله | مُكيدهَي : لعرب يذلا ليلو هللا

 اةنهلنلا

 يمليه ذي ادَح 0

 و :لاق) هيخأ نع « ىَيل يبأ نب

 770017 2001 0 هلم كد. . . يلا نَع

 [5090 :عجار] . -مُكَلاَي حلي للام مكيِدهي : َلاَقْؤوأ- َكَلاَب
 سوالف

 اَندَح ءِرَمْتَج ْنْيِديمَحْلادْبَعاَننَدَح «ٍمصاَعوُيأ انيدَح - 71

 يبأْنَع؛ ىلت نبدي ْنَع هيأ نع ريكي نع «بيبَح يبأ نب ديزي

 تناَكْول :بوبأوب بأ لاك يدل رص ْنَع ف هّللاٌلوُر ىهن : لاق .بويأ

 [00هلح ,؟؟ههم :رظنا] .اهّتربَص ام ةَجاَجَد يل

 ي هدر
 نب وِرْمَع ْنَع ءبُْطَو نسبا اَنثَدَح «جْيَرس اَنكدَح - -_ 7144

 دلاَخ نب محلا دْبَعَمَماَنوَرَغ : :لاَق-. (ىلعت نبل ْنَع «ِربكب نَع «ثراَحْلا
 وعلا سو ع

 «لّبلاب اربَص وُ مهيرماَك ؛ٌوُدَحلا نم جال أ ةيراب ين اك «ديلولا نب

 لدقْنَع ىَقنَيا# هللا ل وُسَرْتْعمَس : "لاق «بوُيا اباد مل

 [15441/ :عجارإ . ربصلا

 اَنكدَح «ةَميِهَل با انئَدَح هللا دْبَع انئَدَح باع اننَدَح -8
 2 راي سا ع

 بوما كد (ىلعتانن يع همس ءابآ نأ «جشألا نير 3

 [؟؟ةها/ :عجار] بدلا ( 77/ 8)ث اربص نع ؛# هللا« لوسر ىَهَن :لوقي

 نع ؛ « ىّليِل يبأ نبا نَع «ناّيفس اًنكدَح دم وب كح - 22

 وْهَس يف ناكهَنأ ؟بوُيأ يبأ نع ىّليل يبأ نْب نَمْحرلا دبع ْنَع ؛هيخأ

 اراد :لاَقَق « كف يلا ىلإ اَماَكَشَم دُحآَك ءيجتلوُثلا تاكف هل
 ماما

 :اَهكَلان «تماَجَ لاق« 85 هللا َلوُسَر يبيجأ ٠ هللا مب : نثق

 ام : يبا هَل َلاَث «,ءاجف السر ءدوعأ آل يّنإ : هل تَلاَقَف «٠ َمَدَحآَ

 :لاقك السا دول ين ! :يلاتلاتق ؛ اًيَنَخَأ : : لاق ؟ةلريسأ َلَعَف

 0 لوُشَ كلك ٠ الك وأ نيم اهتَحاَق «ةَئَعاَّنِإ

 آل :لوُقيتف ٠ اًهتَذَحَأ : وقم ؟كريسأ آَلَمَكاَم :لوُشيق 88 يلا ىلإ

 اًيَش َكَمْلَعُأَو يلسُرأ :تَلاَقَ ءاّمدَحاَك ,ٌةَئاَعاَمِإ : لوُفي وع

 يدعأسلا د دْيمح . ثيدح
 بأ ء ل

 عع 1-2 ح
 اا بمس 0-0 هيي سس

 :لاَقف «هريخأق فلو يِبثلا ىَتَك «يسركلا َةيآ يش 50500 ملوفت)

 [هدعب ام روكتي] .بوُذُك يهو «تقدص

 يعاد عموم
 ينكدَح «قاَحْسإ نبا نع ؛ يبأ اَنثَدَح «بوُقعي انيدح - 5١

 هو .رعمدو
 يني هداني ثيدَحْااذهَركَدم. . ىليك يبأ نب نخل دبع َمَحُس

 [هلبق ام عجار] . هدا اح وأ ألق لوا د

 لع علف

 اناث: :َلاَقَك : 0 لاق .٠ 6 ناي يلع

 دما وقلت يَ ْمُكماَنفاَتْحَ ينوثفااق «ٌودعلا ضر ينولخذ قاتم

 عش للبر تار لوي هللا لوس تغمس : :لاَق مث :لاَق
 همم
 [؟ة855 :عجار] . ةّنَجْلا لخد

 يقطن صاح شدي را يأ دعس

 اوُعَجَر مت ءاوطبارق «دزملا مها « لسلة اور مُهنأ ١ معلا
 و ةوامع م يلو ل يع سعت

 «ٌبوُبأ اَبآاَي : مصاَع َلاَقَق (رماَعنَبةيفعو بويأوب هدنعو ةيواعم ىَلِإ

 نجح لاكز) ءدجْسمْلا يف ىّلَص مهن ربحا دك ماعلا وْ انك ي مدعو

 َرَسْبآ ىَلَع كسا : :يخأ نبا لاَفك يي ُدكَر م رفع (ةَعب بألا دجاّسَمْلا [يف]

 5207 ءَرمأاَمَكاضْوَتْنَم لومي ف هللا ل وُسَر تمس ينِإ ؟كلذ
 ل سرا ع مع عع

 . مع : لاق ؟ةبفع اي َكاَذَكأ ٍلَمَع م مدمر هرم

 يبأ نب ديلا انْدَح «ةَعيِهَلنبا انْدَح نَسَح اَنْئدَح 5

 7 ْنَع «هييأ نع ؛هئدَح يِراصنألا بوب يبأ نب دلاَ نب بويأ ْنَع ؛ديلولا

 . هّللا َلوُسر نأ ؛ 8 هللا لوُسسَر بحاٌص «يراصنألا بوُيأ يب 8

 هللا بكت اَملّصَو «ةلءوُصضو سحق اضم « «6طخلاِمُّككا : هَل لاَك

 مَلعتو ردفأ الوُردقت كنها : لك مث هْدَجَمَو كير ْدَمحا مث كل

 ءاّهمْساب اهم «ةنآلُق يف يلتيآَرإَ «ب يغْلا مَالَع تْنأ ؛ملعأ الو

 ينيد يف اهم يل ريح اً نك أذو ء يترخأو ياو ينيد يف ارب
 [مدعب رنا] . يل اهداف :لاقْأ .اَهب يل ضفاق يترخأو يد
 نأ ةَوبَح يرَبْخأ «بْهَوَنْبا اننَدَح :ثوراَه اًنئدَح - 6

 . هربخأ ديلولا [يبأ] نب ديلولا (هلبق ام عجار] .ُهاَنعَمَو هداتسإب ةركذَف . .٠

9 

 يدع انسلا ديَمَح يبأ ثيدح
2 

 وبأ انأَبنَأ :« لوو عمس ٠ يرطزلا نع نايف اَنئدَح - 1
 ا

 نبا : ٌةللاَقي- دزألا نم الجر فيلا لَمْعتسا : َلاَق . يدعاسلا دْيَمْح

 لوُسَر ماَقَق ٠ يل يدْفَأاذَهَو ْمُكَلاَدَه : لاق ءاَجَ ؛ةكدَص ىَلَع يللا

 اذَهَو مُكل اَذَه : لوقف ء ءيجي ُهّنعبَت لماَعْلا لاَباَم : َلاَقكربثملا ىلع هلل

 يذُناو آلم هبل ىَدْهيَر ظن هو هينا تْنَي يف َسَلَجآلكآ يل يدفأ

 ىَلَع ةَمايقلَمْوَيهب ءاَج الإ يشب نم مكن لحأ ينأيآل « هدي دمحم سف
00 



 راصنألا دنسم
 الا تتسع

 اساس يس عل رع سهل 0-10
 ” هيدي مكرم ,ةريئاةطاأ ؛رط اهل ةرظأ كارل (رصبناكأدإ هه

 ..انآلك تبل م مُهلا :لاق ( 479/9 هيدي رفع ان تح
 اوُلَّسَو ينْيَع َرصْبأَو ينذأ عمس : :دْيمح بأ َلاَك : : ةورع نب ماشه داَزَو

0-0 

 .رّفعَج نب ديمحلا دبع ْنَع «ديعّس ْنْي ىَيحَياْئدَح - ا

 وثروة مدع
 ةحعمم : َلاَق . يدعاسلا ديم يبأ ع ؛ءاطع نَْمَحُم يد :٠ لاق

 انآ: :لوُشي يعير نب داق وبأ مهدَحأ يلا باَحْصأ نم نم ةَرَشَع يف وهو

 انرككأ هلو ةّحنص اًنَمَدْفَأ َتْنُك ام : هكاوُلاَق ٠ 38 هللا لوُسَر ةالّصب مكمل
 عا مع سي
 َلَدَمعا ةالّصلا ىلإ مَ انإناَك : لاق «ضرعاَ : اوُلاَق ىلْب :َلاَق «ةَعاَبت هَل

 ىّتح هيدي مكين دكرأ اذ ٠ هييكنم مهب ىداَح ىَّتح يدير ءامئاق

 هَسآَربصَيِمَلَف َلَدَمعامُك مكرر هللا : لكم هّييكم مهب َيذاَحُي

 مث «هَدِمَح نَمِلهَّللا عم : َلاكمُث هيب ىلع دي َعصَوو هيمو

 ادِجاَّس ىَوَهمُ لدم هعضؤم يف مظَع لك عَجَر ىَح لدار

 , هيج َماَصأَحَتك «هلطيَنَع ,هْيَدضَع َحَنكَو ىَناَج من ءرْيكأ هللا : لاَقو

 يف مَع لك َعَجَر ىّنح َلَدَعاَو اهل َدَمَكَو «ىَرْسبلا هلجر ىلل من

 ىَّنح اهيل دقو« ةلجر ىتث م نبكأ هللا : لاو ادجاّس ىَوَ م «هعضْوُم

 «للد لم يَا ةعرلا يف مص ضن «هعضوم ىلإ وضع لك عجزت

 امك ؛ هيك امهب يذاَحُي ىّحح هيدي كرو ربك نيئدجسلا نم ما اذِإ تح

 يلا ةمكرلا تْناَك اذِإ ىَّتَح «َكلَدَك َمَنَص مث «ةآلّصلا حقها ّنيح ٌمّنَص

 اس "م فش ىلع نقر ىلع هذ يضل

 يا يأ اق طش ا

 :8 هللا وسر لَك ؟كِيلَع يْلَصُت فيك ؛ هّللا َلوُسَراَي : اوُناَق مُهْنأ

 لآ ىَلَع تمص امك هّيردَو هجاوزأو دّسحّس ىَلَعل ص ملل اوُلوُق

 لآ ىلع تكَراياَسك هيرو هجاوزأو دَّسَحُم ىَلَع الراو «ميهاربإ

 . ديم ديمَح نإ «ميهاَربإ

 ةعاد
 ١8 شايع نب ليعامْسإ امدح « ىَسيع نب قاحسإ انكَرَح «

 نأ «يدعاّسلا دْيَمُح يبأ ْنَع يملا نْب ورع ْنَع « دعس نب بحي نع

 .لوُلغ لاما ادم : "لك 8 هلا لوس

 نب ِهّللا دبع نع ري انندَح « ىسوم نب نسح اًنئدَح - <33: ٠

 نمكّشلا)ٌةَدْبَْحْوأ دْنَُح يبأْنَع ءهّللا دّبَع نب ىَسوُم َنَع ٠ « ىسيع

 م
 نأ هيلع حانج الق را مُكَدَحأ بطَح اذ : ظل هللا ةلوُسرلإَف : لام(

 .مَكحَتال تناك انإو «هتبطخل اهنا اداك اذ |

 ًّ نب هّللا دبع اَنتَدَح ريم انْئدَح ؛لماك و بأ اَنُندَح - "ا

 يبأأ) دّيَمُح يبأْنَع «ديَيِنب للا بحب ىسوُم يسكدَح « ىسيع

 اذِإ : ف هللا لوس: لاَق . اق هّللا لوُسَر ىاَرْدَقَو : َلاَق (ةَدْيَمُح

 " ملَتال تناك ْنإَو «|اًهيلإ ظني نإ هْيَلَع حاتج لَ ةآرما مُكَدَحأ بطَخ

 ١/64 ص (4؟هر/6)

0 
 ب هرْدَعاَكَدَح ءدلاخ ريو كَ ا انَح - <33

 ديم يبن ع «ةيدعاسلا دنس نب لْهَس نب النَع «ىَّي

 يداو انثج (ىّنح)«ةلوُب ماع قف هللا لور مانجر : لاك . يدعاّسلا

 ءاوصرخا : باتصال 8 هلا لونسراقك اهل ةقيدَح يف رم اذِإَك ىَرقْلا

 ف هللا“ لوس لاقو « قسأ رع 8 هللا لوُسَر صَرَخَو «مْوُقْلا صرَخَف

 َجَرَخَف : :لاَق هللا ءاَشأدإ كي حج حميم يعن : ةآرملل

 حير ليلا مُكيلع عبُهَتسا اه ذا: : هللا لوُسرلاَقق ؛ :دلوُبت مد ىّتَح
 2000000 م يع مه

 :َلاَق «هَلاَّمع ِْق قئويلك رعب هلاك نم ؛ جر اهيف مُكنم (رموُمي ال ةَديدَش

 ماَقَق «ةديِدَش حير اَنْ تيه لل مناك ملف« اَهاَّنَقَمَف : :ديمُح يأ لا

 كلم (4؟8]9/8 هللا لوس ءاَجم , ئط بج يف هلاك ل جر اه

 ءاَنرُب ا هللا لوس هاَسَكك ءَءاَضْيي هلْ هللا لوُسَرل ىَدْهأَك ٠ كب

 داو انج ىلح بويمن :لاق «هرخحَبي هللا لوُسَرهَلبتكو

 :تلاق ؟كَئقيِدَح مك : ةآرملل لاق «ىَرْلا

 َلَجَمَتينأ مُكْمبَحآ ْنَمَف لجعتم ينإ : :[ هللا لوُسرَلاََ] . 88 هّللا

 ىَلَع ىقوأ إي هُهَحَم انجَرَخَو ا هللا ل وسر َجَرَخَم :َلاك لَمْ
 هجن ايي اذَه :لاق انحأ ىأَر مَ أَ هذه يه : لاَ .ةّئيدَّمْلا
 ريَخ : :لاَق ٠ ءهّلا لوس ايىلي اوُناَق :َلاَق ءراصْألا روث ريخب مُر ال

 مث «ةَدعاَس ينّبراَ مث « «لهشألا دْبَع يرام ءراَجلا وي راَصنألا وذ

 ريح راصنألا رود لك يف

 نب ناَمْيَلس اَنْئدَح ءمشاَه يني ىَلوُم ؛ ديعس وبأ انندَح - قتلت

 يبأْنَع «ديعّس ِنْب ِنَمْحرل دبع ْنَع ؛ « حلاَص يبأ نب ليس ْنَع «لآلب
 هيخأ لاَ خي ئرمال ل حيل : لاك هللا لوُسَانآ «يدعاسلا ديمُح

--_ 

 [ هدعب ام رظنا] . ملا ىلع ملص لمه مّرَح امل كلدو «هفَحِرِيب

 ينكدَح ناَمْيلَس اَنْئَدَح : :ٌةرق يبأ نب دييع لاكو 4

 نأ «يدعاسلا دّيَُح يِبأْنَع «ديعّس ْنْي نَمْحرلا دبع ينئدَح أليهس)

 َكلْدَو .«هسْفن بيط رغب هيأ اًصَع دخأانأ لجلال حيأل : لاك لف يبل

 لوس صْرَخ قّسوأ ٌةَرَشَع

 وم ساق

 . ملا ىلع ملا لاَم نم هللا لور َمرَح َمةدشل

 نب هَ نَع كل نب املس تَ وما وب اننَح - 0

 35 مو كرف لع تتلق ك6 شذ د

 إم ان بي فاق ور ,كراشناو مكشلل

 عقم هذ
 م يبرم ديبكا نورتو

 ء«دْيَسُأ يبأ وأ ديَمَح يبأ ْنَع : َلاَقَ رق يبأ نب دبع امهيف كَشَو

 .بير هم ملأت لاّكو

 . يّنَع َثيِدَحْلا متعمَس اَذِإ :يف اًمهدَحأ يف ديعسوببأ كَشَو

 نب عير نع ءلالب نيام اد 0 4 ءآ



 20 :8 هلللوُسَر ب مخ ا

 مهلا : لّثلكرَح اذإك «تاَسْحَرباَوبأ يل حاملا ليل َدحَْسْلا

 [15184 :عجار]. للص نم كلاسأ ين

 همم
 لاق قاَحْس 00 ا 0

 ةلوك: اا كسل هدم
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 نأ ةيقلسألاب فيلما : ديَمحوبأ لان ؛ هرعت دوعب وو هئَمَخ

 .ًالْيَل ىلثُت نأ بابل كوت

 . يلبي يبأ لو يكرم
 م

 ٍبيقيعم ثيدح

 ءريثك يبأ نب ىبحَي نع ؛ يئاوتسادلا الح «عيكو انئدَح - قمل

 دجُسمْلا يف َحْنَصْلا © يبل رك : َلاَق . بقيم نع «ةَمَلَس يبأ نع

 [16091 :عجار] ٠ ةدحاو العا دب ال تنك نإ َُلاَقَق «٠ « ىصَحْلا ينعي

 يم
 نيم ب اع ا حى حي اًنكدَح - اا

00 
 :عجار] ٠ ةدح ارق العادل تن نإ َلاَقَك ٠ «ىَّصَحْلا يني .دجّتَملا ف

 [م 5

 يت نع تبول كح ,ديال يامل ا 111

 وهوه :عجارإ رس

 هت طالب اح لسماع هك يلون شاع

 مح

 ل .. .ةجارإ.ةدحاَوَ

 داك: اوُناَق ٠ لش ل كاو .دالخ يذوتشألا ع١ «ملَسأ

 مهام ع 5 وم
 . مويا مشي ايده تدَعاَو ينإ : :لاَقَك « هيون قش 5 ءانلاج ف يلا

 دّمَحُم ْنَع ريم انئدَح يدهم نْب مْ دْبع اَنئدَح - 0 كا

 .يراقنلا ةقخط نال هلل دّبَعِنبميَمُنْنَع ةَلَحْلَح نب ورَمَع نبا

 «هدنع انتبَق : لاق ءرثك عما هللا لور َفاَضهَّنأ ؛ يبأ ين هرب : لاَ

 هكر ههجَو ىلع اطار لطي ليلا نم هلل لوس جر
 [1959+ :عجاز] . راّثلا لهآ ةَعْحض هذه : لاَقو هُظَقيأَف هلجرب

 نب محم نَع «قاَحْلمإ نبا نَع مكس نب دَمَحْم اًنئدَح - <22

 تفِض :َلاَق . هبيأْنَع «'يراّقفلا ةَمْخط نْبَّشِعَيْنَع ءءاطع نب مَع

 ليلا يف هللا وسر جرح ؛ نيكاْلا نم هيت نميِف ف هللا لوس

 آل :لاقَو ؛هلجرب ينَّضَكَرَف ؛ ينطب ىلع اًحطَْم ينآرُف «هَْبْ هاتي
 كاس ل هال را

 . لجو رع هللا اًهضفيي ةعنحض ان :ةعجلا هذه ْعِجطْضَ

 دْبَع ِنْب ثِراَحْلا نَع «بنذ يبأ نبا انآ «يزَي انئدَح - <_ي3"ن3230 لمن

 ايل ملط ا نَمحرلا دبع نب ةملس يبأ عملا اَآانْي :ل َلاَق .٠ ِنَمْحّرلا
 يصوم فسسا يس سم سال
 اًنربخُت الأ : ةَمْلَس وب لاو : قطط نب هلا بعلب راَقغ ين نم لجر

 ناك ف هللا لوران : : قطط بهل َدْبَع يبأ يد : لاك ؟كيبأ ربح نع
 2 دك ع كيم عل م

 ىلح دقيت لجلال: اك هلل َلوُسَر لاق دنع فيصل رك اذ

 لقي 8 هلال وسر لاو رج اس نم نحل ل داك

 2 معن : الا ؟.يشم لم ةَقْئاَع اَي : :لأَك . 53

00 
 اليك ابر 8 هالالوسر واق اهلي يف هبا َلاَق ءكراطفإل

 3 رش نم د ل ٍاهيملع ل َلاَق ل طي 2 :تلاَق ؟بار كدْنع

 2 0 يطل هلو لح كيفك .هلل مشب وا .د َلاَق

 ظقوُي لَمَجَ هللا لور جَرَخَك ٠ يهجو ىَلَع تْعَجطْضاَف ' ٍدِجْنَمْلا
0 

 انآو يبرم: ةآلّصلل سانا ظقوُيَرَخ ا ناَكَو ةآاّصلا ٌةلصلا سائلا

 ّذِإ :َلاَقك ٠ ةقخط نب هّللادبعانآ : :تلّقَق ؟اَذَه نم : لاق « يِهْجَو ىَلَع
 هس ع كال رجا سل سعب

 .لَجَو رع هللا اههركي ةعجض هْذَه

 نع“ رئاوتسملا امنع, .ةاإ ب ليام 116

 بلقيل تحك جيب كالو رتاك ملا بمآ يب

 هّللالوُسِرَلاَقَ «ةّمْصَخَح َسماَخ تيب ىنَح ؛ « نيل لاَو لجرلاب لجل

 ءائيمعطأ ةَشئاَعاَي : :َلاَقَف ءةَضئاَع تْنَي ىلإ همم اقلط ءاوثلطلا

 اق ءاَنلكأَ ذولا مسببا ءاَنلَكْأَف 0 ,«ديدجيلاتاَج
 م ة صر هر و

 سا نها ساس

 1 تشو متع ثان : لاسر 2 ٠

 يفانآ اَنْ : َلاَق دجْسمْلا ىلإ"قلطنت لي ؛ 0 انتَ ءدجْسَملا ىلإ

 هدهد : َلاَقَف « هلجرب يري ُجَراَذِإ ينط ىَلَع اًمجطْضُم دجْسَمْلا

 [16178 :عجار] . "3 هللا 8 وسوم اذ" ترظَنُق هللا اصيح

 ين وام وبأ اًنلَح - وباقل نبا ين ا اًنكدَح - ال 17
 0 5002 م



 م00 هياء
 هلاك -هّّثملا لهن موب ناكر هيب نع ةقفط نب سرب شيعي

 .ةاعَم َركَدَو ٠ .كعَم اهب قلطلا نلف اي : ها هلل لوسرل

 ١14  4٠قاَحسإ نبا نع « ينأ اندَح «ميهاَرْبإ نب ٍبوُقعَي انئدَح «

 د يأ ونس ورع وتنال هاش كح

 هه أ -

 207 :لهشأل دبع يني كم فا غار سيل

 مهب ٌعِمس « « جرحا نم مهمْوَق ىَلَح شرف نم فلحلا وسعي «ذاَُس نا

 انس رْبَخ ىلإ مُكَلْلَه: مهل َلاَقَف ٠ مهْلإَس لَ ؛ مهاَنأَك ' 8 هللا لوُسَر

 ْمُضوُعدأ «داّبعلا ىلإ يكتب هللا لور َنآ : لاق ؟كلاَذ اَمَو : اوُناَك ؟هل مث

 «مالْسلاَركد مث باك يلع لزنأو ايش هب اوُك كري الهلا اوي نأ ىلإ

 اذه مَوكيأ : ائدَح مآل ناكو ءذاَمم نب ساي لاك نارا مهل الو

 نم ةَنَّقَح عفارئربسنآ سيل وُبأ ذَا : لاَق « هلم ممّريَخ هّللاَو

 ل 8 للوراء نب سل جو يف اهب دل

 مَ :لاَك ؟ ءجرلاو سؤألا ني ثاعْبةَمقو تناك ةقيدملا ىلإ وفرن و

 رايز م/ءم
 ْنَم ينربخأق : ديبل نب دومحم لاق ؛ كله نأ ذاع نب سايإ ثيم

 ا و هللا ١ ر هئوعَمْسي ونار ْمَل منا : :هتوم دنع يموُق نم

 ٌرعظتسا ناك دق الس تاق لأنو اوثك ا ؛تاَم ىَح همجي ا

 ؛باقهيش نين دس ميه يكد ري اتسَح - 553 1

 ُهَرَضَح

 هو و ملا ع صو مج

 هَهْجَو يف © هّللالوُسَر اَهَجَمةَجَم َلَقع ناك دك « عيب نب دمحم ْنَع

101 

0 
 مم ماس

 0 لاَق . مَ نْبدَحسَْع دعس

 [158199/ :عجار] . ههْجَوَوْحن هيك نطا رش ءاَذَكَم وعدي تّيزلا راَجْحأ

 يبأ [نب] وِرْمَع نع ناَمْيلَس اًنئدَح «ديعّس وُ انندَح - <ي”2"9 ١"

 للا لوس ديب دوُمْحَمْنَع «ةداَتق نب رمع نب مصاَع نع ءورْمَع

 مك هبحي وهو ءايتدلا نم نمؤملا ُهدبَع يمل لَجَو رع هللا :َلاق
065 00 

 [721411/ :رظنا] .٠ هْيَلَ هوُفاَحَت «بارشلاو ماعْطلا نم مُكَضيرَم نوُمْحَت

 ساس #8 0-00

 َرَع هللا : لاق. 8 هللا لوُسرَنأ ؛داتْسإلا اَدَهبَو - فدحف

 هلق َعْرَجْنَمَو ُرْبَّصلا هَل َرْبَصْاَمَف ؛ مالت موكب اذَلَجَد

 [51041 + :رظنا] . ْعْرَجْلا

 طم ينيخأ د دين يدوُسْحَمْنَع ”راصمألا ا نيم رن صاغ

0000 
 امل اندجَسَم يف بما ان ىَلصق قف هللا لوران : لاق .٠ لهشألا

 َدْمَي ةَحْبّسلل مُكَتوُيي يف ِنْيتَمْكَرلا نْيئاَماوُمكْرا :َلاق اهم َمْلَس
 0 عا. برثتل

 عمق

 ل ير نا نو صغ اغع

 نم نِمْوُمْلكرْيَخ توَملاَو «توَمْلا مداني اميركي اثنا :لاَق كف

 [هدعب ام رظنا] . باّسحلل لقأ لام املا ةلقو « لاما لق رْكيَ « فلا

 ورْمَع يتربخأ ؛ ليعاَمْسإ اَنْ «َدْواد نب ناَميلس اَنئدَح - <31

 ايلاَنأ ءدييل نْب دوُمْحُم نَع ؛(9//4118)ٍوصاَعْنَع ومع يأن

 [هلبق ام عجار) . هلم رَكْذَ . . .لاَك . هيج

 (هيلي يذلا رركم] اند 7

 وِرْسَع ْنَع دمحم نيز يزاد اناَبآ «ةَملَس بأ انئدَح 14 1١

 هللا لوُسَردأ ٠ ديل بدمع « (مع) نب مصاَع ْنَع ءورمَع يبأ نب
 امك هُبحْيَوُمَو ءايثدلا يف نمؤمْا دبع يِمَحَيلَجَورعهلاَنإ :لاَئ كَ

 عم هماعق
 [؟١407 :عجار] . هْيَع َنوُفاَحَت بارو ماعلا مكرم نوُمْحَت

 ينئدَح «َقاَحْسِإ ِنْبَدَمَحُمْنَع « «ْيدَع يبأ نبا انئدَح - -7 058

 ةهدملو عثر
 ف هللا وُسَر ىَنأ : :َلاَق . دبي نب دوُمْحَم نَع ءٌةداَتَق نب رمع نب مصاع

 نيه اوكا : لاق . مكس ملف «برذملا مهب ىَلَص ؛ ٍلهشألا دبع يب

 [؟407 :عجار] . مكتبي يف نيتك

 ىّلَص ْنَم :َلاَقالُجَرنِإ : يبأل تلق : ِنَمْحّرلا دْبَع وُبَأ لاق

 انآل ءهنْيَي يف ايلي نأآلإ هزت مل دجْمصلا يف بهَا دَْبِن يتم

 :ًةسلَق ؟اَذَهَلاَقَنَم : َلاَق . توُييلا تاَولَص نم هذه : :لاَق . ف يللا

 سو ة.رعدر
 . رتل ام نسحأ اًموأ « لاق ام َنَسخحأ ام : لاق «نمْحَرلا دبع نب دَمحُم

 نب ناَمْيلَس نب نَمْحرلا دبع انئدَح «ْمَدآْنْب ىَحَي ائدَح - 4

 تقسك : لاَك . ديبك نب دوُمْحَم نع اتق نْبَرمَع نب مصاَح ْنَع ؛ «ليسّفْلا

 متل تْقَسَك: اوُناَقَف ٠ اق هللا لوُسَرَْل مهري تاَم موي سما

 هّللا تايآ نم ناَآرمقْلاَو سلا اذإ اق هللا وسلك «ميِهاَربإ تمل

 ًمُهوسُييَراَذِإَك :هتاّيحل لَو دَحأ توَمل نفسك الامن الأ لَجَوُرَع

 م باك رلا» َضْعَب ىرئاميف أرك ماك ءدجاَسَمْلا ىلإ وعفا كلذ

 يف َلَمَكاَم َلْثمَلَمَفك ماهم ِنيَئدْجَس َدَجْس م :َلَدَتعا مث ؛ مكر

 . ىلوألا

 -داهلا نبا ينعي ديزي نَع ثيل انندَح « سوي انئدَح - <ي32"3ع: وحل

 اَمفّوْخَأَنِإ : َلاَق . كف هللا لوُسَرأنأ ءديي نب دوُمْحَمْنَع هورْمَع ْنَع

 ؟هللا َلوُسَر ايْرَمصألا رشا امو : اوُلاَك رت ةركصألا كلرشلا مُكيلَع فاَخأ
 مه ساس مة ع5

 :مهلاَمعأ ساّنلا يزج اذ ةّمايقلا موي مهل لَجَو رع هللا لوُقَي ءءايرلا :لاَق

 .ءاَرج مهَدنع نوُدجَت له اورظناق ايندلا يف نوار مك َنيذّلا ىلإ اوُبعْذا

 مي هر

 نبل ن محلا دبع انئدَح « سبل يبأ نب ميار دَح - 17

 َنَع٠« يرق َرَمُع ِنْبٍمصاَع ْنَع ورع يبأ نب ومع ْنَع «دازلا يبأ



 راصنألا دنسم ا١ا/ةها/ ص

 ' فاح اقوا: لاما هّآلا َلوُسردأ ديل نب ِدوُمْحُم

 [؟5١4 :رظنا] . امم ركل . . .مُكيَلَع

 ىَلوَم «ورَمَع نع ديزي نع «اشيل انئدَح «سوي اًنئدَح -75
 َلَجَوُرَع هَللاَذإ: لاك .ك يل ديل دوُسَْمَْع بلل
 َباَرلاَوٌماَمَطلا مُكاَضْرَم َنوُمْحَتاَمَك بحي لَو ايلا ُهَدْبَع : (يمني)
 .ِلَعلاوحَت

 رار

 ىَلَوُم « ورَمَع نع ديزي ْنَع اشيل انندَح «سْنوُي انئدَح - 1

 َلوُسرْدَأ ؛ دييل نب دوُسْحَم ْنَع هداك نيم نب مصاَعْنَع ؛ « بلطملا
 ٌعِزَج ْنَمَو تصل هلق َربص َمَف ٠ مهل امها بَحأ اذ : :َلاَق هللا

 [14077 :عجار] مرج

 «َقاَحَسِإ نبا نع « « يبأ انئدَح «ميهاَربإ نب بوُقعَيانئدَح - 5

 يبأ ْنَع ءذاَعم نب دَعَس ِنْب ورْمَع نب ِنَمْحرلا دعب نْيصحلا يد

 « ينوُندَح : :لوُقي ناك : لاق . ةريره يبأ نع «َدَمَحأ يبأ نبا ىلوُم نايف

 وُ َْمموُلاَسْساَّنلاُهفرعَيمَكادِف ؛ طق لص ْمَل 0

 :نيصُحْلا لاق « شو نب تيلي رمح لهشألا دبع ينبمْيص مآ .

 مالسإلا ىئياك 0 :ديل نيدو 7 ا

 ين لك (4 2 49)مولا ىتا لح ادع كس ذأ 26

 دّبَع يب لاَجِراَمنييَ : لاك «ةَحاَرجلا هلا ىَنَح َلئاَقف ءساّنلا ضرع

 ذهن هّللاو : :اوُناَقك .هب مهاد ةَكرْمَمْلا يف ْمُسآلَق نومي لهشألا

 اَمبوُلاَسَ :ٌتيِدَحْلا اَدَهركْمل هنو هاكر دقل ؟[هب] ءاج امو «مريصألل

 يز اشرد لق ىلع احراج: اواق ؟هب هاج

 اًميِباَصأ ىمحتلئاَنك ا لل روش اسد ينسخ

 ا هلا لوُسرلهوُرَكذ مهيدي يف تاَمْنأ ثبليملْمُت َلاَك «يتباصأ

 . ةّنِجْلا لهأ نمل هَّنِإ : َلاَقَك

 نب دير نب نمْحرلادْبَع اَننَدَح اج «ىتسيع واحنه - "م
 د4 هللا لور لاق :َلاَق ٠ يراَصنألا دبل ني دوُمْحَم نَع «هبيآ نع ٠ ملسأ

 .رجألل مظعأ هن رجلا اورفسأ

 يف ثيَِحْلا اذه تدَجَو :هّللا دْيع لاق 0“
 ِنَمْحّرلا دبع انئدَح «-ىّسيع ْنْب

 ص «ةَداَنق نباٌرَمَع نب مصاَع نَع ورع يأ نب وَ ءداثؤلا يبأ نب
 ٌمُكِيلَع ف ةاَخآ اَمَفَوْخَأنإ :8 هللا ل وُسِرلاَك : :َلاَق . دييّل نب دومْحَم

 ءءايرلا : َلاَق ؟رَمْصألا كرش اَمَو ؛ هللا وسر اي : اوُلاَق ثدصألا ةلوشلا

 َنيِذَلا ىلإ اوبمُ اوبَهْنا : :مهلاَعأداَبملا ىَاَج ملوي ىلعتو كريه

 ممتنع َدودجتْل اوراق« ايّدلا يف ْمُكلاَسْعأبنوماَرتْمشُك

 14071١[ :عجار] . أريخ)

 0 ل يس

 144 (؛؟ة//6)

 راصئنألا نم لجر 'ثيدح 37

 ني ديزي نع يهل نبا انئدَح «قاَحْسإ نب ىبحَيانئدَح - 4 ٠لا/
 ًالُجَرْمَمَس :َلاَف: (جَتْش )نب واع نب نسخ دبَعْنَع ءبييَح يبأ

 َعِمَسهَن ءراّصنألا م اقف يّبلا باَحنصأ نمل جر يكدَح :لوُقي ةدك نم

 ٌرَع ُهّللا اهمتآ الإ ايش هنآلص نم ْمُكَدَحَأ صقل لوي هللا لوس

 . تحبس نم لجو

 8 مما مام 3 0 نك 0 ل -

 عيبر نب دوُمْحَمو»و ديِبَل نب دوُمْحَم ثيدح

 ينّئدَح يي :رهزلا نَع ءٌرَمْعَم اًنكدَح « قاررلا دبع انئدَح ١

 نمل امة لق ء9 هللا لوس لعل ؛ديل يدوخ
 .مهراد يف ناكل

 ينّربَخَأ : لاَق . ةدئاَر يبأ نْب اًيركَر نب ىّيْحَي اَنْندَح - <ي”3ت"ُغ فرك

 سو رب معهما
 .ديبل نب دوُمْحَم نَع «ٌةداَتُق نْبرَمَع نب مصاَع نَع «َقاَحْسإ نب دمحم

 لو .دحأ موي ميد يبأ ءناَِبلا ىلع َنيملْسُمْلا ف فوم تقلا : :لاَق

 سل س2 ل ” داق د هلَتَتَ ميو هن
 ىَلَع هنّيدب هَفْيَدح قدَصَتَ .هيدي نأ هللا لوُسر دار ,هولتقف ؛ هنوفرعي

 ْنَع -ورْمَع نبا ينعي دّمَحَم انآَبَأ ديزي انْئدَح - 14 5

 «ْاَكَتلامُكاَهْلاه تلزم : َلاَق . ديب نب دومْحَم ْنَع « ميكس نب ناَوفص

 يأ ْنَع ءهّللا َلوُسسَر اَي :اوُناَق . « يذلا نع ذئموي نأ شل لب ىتح امر
 هواموس 52 لل

 ودعلاو «اًباكر ىلع اوُيسَو متلو ُماَمْلا نادوسألا اَمهاَمّنإَ ؟لاَسُت ميعُت

 .نوكيس كلذ نإ :لاق ؟لآست ميعَت يأ نع ءرْضاَح

 يهم مل مرر صرب ةره ساء سرا

 ءِرَضْعَج نسب ليِعاَمْسِإ اان «دواَد نب اميل اَندَح - قدا

 37 َلاَق . كف يلد ٠ دبي نب دومحُم ْنَع ؛ ٍمصاَع ْنَع ءورْمَع ينربخأ
 هاربا رص

 :عجار] . رجا ُهلكَعَِج مو ككل هلق رّبَص اَّمَف ٠ آليا اًمْوَكُهّللا بح

 ةنلدفب

03000 

 ةَيواَعُم ٍنْب لقوت ث ثيدح

 نَع «بنذ يبأ نبا اندَح ءورمع نب كلما دبع اًنْئدَح - <ي3"ت323ع: 1:

 نسب لكون نَع ؛ «ماشه نب ثراَحْلا نب محلا دبع ِنْبرْكَي يبأ نع «يرهزلا
 1 / الهر كو انا ٌمالّصلا ُهْنكَف رم: :لاَق ف يبان «ةيوام يرو ةممق سا 00

 [54554 :رظنا] . ُهلاَمُو

 هموق نم ٍلجَر نع « ةرمض ينب نم لجر ثيدح

 :ملْسأ نب دين انس نَح ءِترل ب اند - 17#
0-0-7 

 ِنَعاففََّلاتْلاَس : :َلاق . همك نم ٍلجَر ْنَع «ٌةَرَمَض يني نم لجَر َنَع



 14 لح
 سارع هسقإ

 كئيب اكد لرةكَدكو منك قوما بحل 9 : َلاَقَف ؟ ةّقيقعْلا

 ."لمشبلكُهَْعْوأ٠ ٍِس

 «ٍلْجَر ْنَع ؛ ملنسأ نب دير انئدَح « ةئيبع نب نايفس اًنئدَح - <«”301

 نع َلِكْسَ ةقري # يِبنلا تدهش : َلاَقهَّنأ ءهّمَع َنَعْوَأ هيأ ْنَع

 مالا هس ا هس ل ع
 كسي بَحاك دلو ُهَلَدَلو نم نكلو «قوُُعْلابحأ ل: :َلاَقَق ؟ةّقيَقَعْلا
 مهم هو هع
 . لعفيلَف هنع

 همر 50 0 لا 2 "2

 ميلس ينب نم لجر ثيدح

 نبا يشي دير ْنَع ناس نع « نضرب اح 6
 :َلاَقك ةّضفب يّ ىَلاُهنأ ؛هدَج نع ؛ ميكس يني نم لج نَع -ملسأ

 مع رس
 . سانا ارش ايري داعم نكس ف يلا : َلاَقَق ال ندعم نم هذه

 راّصلألا نم لج ثيدح
 نم لْجرْنَع ؛ ؛ مفاَنْنَع «بوُيأ انآ «ليعاَمسإانثدَح - "455

 01 لوي نيب لبق نأ ىَهَن ا هّللالوُسَر نأ ؛هيبأ ْنَع ءراصنألا

 . طئاغ
 ما

 ةقراح يِنَب نم ٍلُجَر ُثيِدَح
 هلا سوق ل

 «ملَسأ نب دْيَز نع «ناّيفَس ْنَع «نَمْحرلا دبع اَنئدَح - "04 عال

 اهيل يف هائج الجر ةكراح يب م ٍلججر ْنَح راسي نب ءاطَع نع
 هم

 .اهلكأب مهو -هَرمأف ف يلا لاسك ,ةتوقت ذأ يشَحو «دتؤب

 نب دز ْنَع نايف ْنَع يدهم نب ِنمْحرلا دبع انئدَح - "754

 لاقل نح دس برمج راسي ه١ ملسأ

 1 3 0 ل 286
 [للولو :عجار] ٠ اَنْ َلاَس آلإ الدو :ٌةيقوأ هلو لُجَرلآَسي

 تا

 5 | باحصأ نم لجَر ثيدح
30 4 0 22 5 

 200 و را

 َوّمَو ءشطتلاّنم مو ْرَحَلا َنمهاَمْلا هسأر ىَلَعْبصَيَوُمَو جرعلاب

 [1 5948 :عجار] مئاص

 م م6 3 0000 27 -

 ملسأ نم لجر ثيدح

 يبأ نب ليهس نَع ٌةبعش اًنيدح «رفعَج نب دَمَحم انئدَح - <30

 م يا رع
 فيلل كلذ َركَ عين لمآ نم ٍلجَر نَع ءهيبأ ْنَع « « حلاص

 هممهدق و
 نم تامل هللا تامل وأ: تينا يح لف كول ار لل
 مايع سرعس
 198٠١[ :عجار]: ةلرْضَن مل َقلَخ اَمّرَش

 دلَحأ عدت (5)) يبأ َناَكَف : ”ليهس لاق

 .هضَم ال اه ىَري هناك : :لاَك ءمَحَت

 نبا انتدَح ءدْعَس ْنْب ميِهاَربإ انئدَح « لماك وأ انَدَح - ١

 نمي ثراَحْلا نب نمر دبع نب اركب بأ نب كلتا دع ّنَع «باّهش
 َبلْعَي نأ كشوي :َلاَق . ا يللا باَحْصآ ْضَنَبَنَع ءهيأْنَع ؛ ماشه

 . قري مل « نير نكن مؤ سانا ل ضفأو ؛ عك : نب مك يذلا ىَلَع

 (601/ه) © ييشلا ىَلؤممْيَبُع ثيدَح
 يبلا ىلوَم دبع نَع ؛ لج نع اهيل 2 رمش اح 1

 ىوس وأ ةبوثكملا دي ةالَصبمأَي# هلال وسر اك لس : :َلاَك هَ

 [71 084 :رظنا] . ءاّشعلاو ٍبرْغَمْلا نب مَن : لاق ؟ةنوثكمْلا

 .(حل) فايس نبا زي اكد -1 6 61

 سلجم يف ْمُهكدَح ٍلْجَر ْنَع ؛ « ىّتعَمْلا نابلس ْنَع «يدَع يبأ نبا

 امنع يبأ سلجم يف خيش نع : يدع يبأ بلاقي َناَمُْع يبأ

 اي: َلاَقالجَرَنأَو ءاًصاص نيام ؛ قف هللا لوُسَر ىَلوَم دبع ْنَع

 َنماَتوَُتأن اَناكْدَفاَسْمّنَو ءاماَصْدَك نيام اًنهاَهدِإ هللا لوس

 اي: َلاَق ةَّرِجاَهْلاب َلاَقُهاَرأَو ءَداَعمُت «تّكس وأ ُهْنَع ضرع ؛ ِشطَعْلا

 :َلاَق ءامهعذا : لاك اًنوُمَت نأ اَنَداَك وأ اَنناَمْدَك هللاو اَمْهّنإ هللا ين 03

 اَحْيَق تءاَقَق يئبق : اًمهادحإل َلاَقَك سؤ حدب ءيجق : 1

 يبق : : ىرخألل لكم« ءٍحدَقلا فصن اتاك ىّتح امو (ديدصومَمْرأ

 20 «َحَدَقْلاَتآاَم ىَنَح «هرْيَغَو طيب مْحلَو ديدّصَو مو ّيق نم تا

 ساس #6 سا رب سات ل

 َلَجَورَخ هللا مُرَح ام ىَلَع اًرطْقاَو هللا لَحآ اَمَح ايماَص ني َداَه نإ :َلاَق

 :رظنا] . سانا َموُحُن نآلُكاَياَلَعَجَف ىَرْخ هلا ىلإ امهاَدَحِإ تَسَلَج ؛ َمهْيلَ

 ل151

 :لاَق .يمّيتلا نَع َءةَبعش اًنئدَح َدواَد نب ناميلس اًنُئدَح - «ظظ"كثظ6

 ىلوم «دّيع ْنَع انكِدَحَ «يدُنلا َناَمْنَع يبأ سلْجَم يف لُجَراَنَلَع آرط

 بركن َنِييُدَ َدالّص َرَكَذَك اق يبل ةالَص ْنَع َلئَسَم : 3 يبل

 [[16 :عجار] . ءاشعلاَو

 5 يهد عمد لاو
 :َلاَق . ثاّيغ نب ناَمْع انئدَح «رمَعَج نب كَمَحَم دمحم اًنيلَح 68 ١

 دبع وأ دعس اًنئدَح : :ٍمْوَقلا َنملُجَرلاَقك : َلاَق. َناَمْثَع يبأ ْمَمْتْنُك

 1 اورمأ هنأ ؛ ءاف هّللا لوُسَر ىلوَم (كلشَي يذلا ثاّيخ ني نامْنع)

 آلَ انا نإ لل لوسي َلاَثَق الضجر لاق

 [71087 :عجار] .ناَمْيَلَس



 رريعص نب ةبلعت نب هللا دبع ثيدح

© 
 ,ةيرلاِنَع «قاَحْس ندم نَع ميسم 1 0

 اذههل ص |

 :لاَكَو :لاَق طلبا ين فْيَمجَو ١ ل

 [14011 0١84م 14٠ ها/ ةرظنفا] . اًنُْق مهرتكأ اومْدَق

 رب امر هد
 نَع «َقاَحْسإْنْيهَمَحُم انآ «نوراَه ندي اند - "ا

 9 هلا لورق امل: لاق .رتام ون لل نا دعس يزل

 ا
 12017 0-2 ىو نايا وا بالجد

 :عجارإ. ربَقْلا ين ْمُهَماَمأءوُمدَقف نار مجم درك اونا ؛ كلملا

 5-5 ده

 نة نب وادع يال نت لح ديا

 رار هع زعل
 00-7 ١55 :عجارإ. يا

 نبا ِنَع «يرْهزلا نع رَمْعَم انئدَح «قاررلا دبع اًثدَح - 14

 8 يللا فرشأ دحأْمْوَي ناك امل :َلاَق ٠ هللا دبع نْيرباَج ْنَع ' ءرْيَعَص يبأ

 تدهش يّنإَك «مهئاَمدب مهوُلُمَر : :َلاقك «ذكمري اول نيا ءادهشلا ىلَع
 نا ةرعم مم .٠

 اكمل لاسيو «دحاولا ربا يف تلو نآلجرلا نكي ناَكَف ٠ مهي

 . دحاَو بق يف ذوي يمَعو يبأ نفد ٌِرياَج لاق تومي نآرثلل آر
0-00 

 ينئدح -َقاَحْسإ نبا ينعي دَّمَحُم انآ ديزي انندَح - "ل

 ىّقَتْلا نيح َلاَق ٠ ٍلْهَج ابان ؛ريَعص ِنْب بعت نْ هللا دبع نَع ؛ يرهزلا

 َناَكف ؛6َدَقْلاهّسأَف هُفرْتالاَماَننآَو «محّرللانَمطْفآمُهّلا :موُقْلا

 .(40/)حتفتسلا
 ينكدَح «َقاَحْسِإ نبا نع «يبأ اَنْدَح ؛بوُقعَي اندَح ي”2":39 5١

 وهسو
 ايفو يرد ريَعْص نب بع نب هللا دبَع نع ؛ يرهزلا ملم نب دمحم

 ف هلا وسر فّرشأ : :لاَق . ٌةَرْطَز يب فيلح «يرذعلا بوُقعَي ىلع آر

 .دحأ باَحصأ ىَلَع
 له ع

 ٠ :عجاز] ديزي ثيِدَح ىنعم َركَذف 54:41[

 يف ل ُجَر انْكدَح «َناَمْنع ْنَع «ديعّس ْنْب ىَيْحَيانندَح - كةقدسن

 اورمأ مهن اقف هللا لوُسَر ىَلْومدعَس يئدَح : لاق «َناَمْنع يبأ ةَقلَح

 ةنآلَُو ةنالفدإ ١ ؛هّللا لوري : لاق رالاض نبل ءاَجَ موي مايصب
 ب مو 200

 . .ضّرعأت دهجلا امن دَق

 نبا لاو : َلاَق .٠ رج ناد قالب ادع ١ دق
0 

 [؟4:8* :عجار] َتيِدَحْا ركع

 أ نيني حق ياما أ َلاَقَق يرش

 ةيدقت عز

 . نيكو ريغصَو ءدبعَو رح لك ىَلَع ريعش نم اًعاص وأرمَ

 ةّقدص نع ادي نْبدامَح تلأَس :َلاَق اقع اند 4 4

 يبأ نْب َةَبلعَت نع «يرهزلا نَع ءدشاَر نب ناَمْعُن نَع « يتئدَحَ ءرطفلا

 (4/) ريَعص نب ةَبلعُت نب 98 هللا دُّبَع ثيدَح
5 

 قدحمما َح

 نم اًعاص وأ « حقن م اًعاّص اودأ : لاق : هلل لوس «رم

 دوم أ بأ وأ ركذ «ريبك وأ ريغص « نيالك ْنَع (داَمَح كشَو)

 اًمسْرتكآ هلَعدريك كربقُ اأو هللا هبي مُكبَع اَمأ «ربقك ذأ ين

 . لني 000
 ِنَع سنوي يلع هآرق :لاَق . راحل نب هلا دبع اَنئَدَح - <« 00-0

 ياس

 ' َحّسَم 8 ِهّللا لوس َناَكَو عك“ نب هلل دْبَع يتربْخأ : لاق . باههش نبا

 ىَّنح اًهْيلَع ديزي أل «ةذحاو ةمكري قوي صا يبن دعس كأول ١ ههجو

 [7151/ 7455 :رظنا] . ليلا فوج نم َموُقَي

 مسام ههةهشو
 دَح ٠ برَح نب لمح انئدَح « هير دبع نب ديزي انئدَح - ةقسسسا

 :َلاَق .يرذُعْلاِرْبَحُص ِنْب ةبلعت نْ : هللا دْبَ ْنَع «يرْهرلا نَع «يدييزلا

 اةنيتحلي :عجارإ حْقلا نمر هَهَجَو حسم ذك ف هللا ل وسر اكو

 ينكَدَح «يرْضرلا نع :بيعش اًندَح ءاَِيا وب اند - قاسي

 ني ةَبلعك نب هللا َدْبَع 2

 مة موس هيف ل مس هلق ل
 ماريد هش هداك « ِصاقَو يبأَنْب دعس ىارلأ : : حتفلا نمز ههجو

 ديزي ل «ةَمتعْلا ينعي ؛ءاّعْلاةالّص عي ةدحأو ةعكر توي , ليف هللا لوُسر

 ممل ع
 حسم هّللالوُسَر اكو لاق . يرذتعلا رص 0

 م :عجار] ليلا فوج نم موي ىَتح هيلع

 نبا يشئدح ؛ برج نب انئدَح «قازرلا د اَندَح - 1764

 ْنَع ؛ةيلهاجلا يف ُةَماَّسقْلا تناَك : لاق ءمدلا يف ةّماَسَقْلا نَع ؛باّهش
 سا هي سةرعاسا لو

 نم لاَجر ْنَع هراَسَيِنْبناَميلَسَو نَمْحسلا دبع نب ةَمْلَس يبأ ثيِدَح

 هِيلَعتناَك ام ىلع امرأ هللا لوُسَرنأ ؛ ؛راّصنألاّنم 8 يلا باَحصأ

 ىَلَعهْوَحدا ليك يف راسنا م ساكن اهب ىَصقو «ةيلهاَجلا ين

 [ا3ا/16 :عجار] . دوميلا

 ينئدَح -دْعّس نبا ينعي ثيل اَنئدَح «جاَجَح اَنَْدَح - "76

 َناَكَو يرحل رْيَحص نْب هبل نْ هللا دبع ْنَع «باّهش نبا نع «ليَقَع
 . كف هللا لوُسَر ,باَحصأ كرْذآو «ههجو ىَلَ َحَسَم د 8 هللا لوس

 َنوُملَسُمْلامُك ءاَهم رخال برت أكون ةلبقلا نع ينوي وناك : لاق

 املا ظفح ملاك اق هل لوس 3 ملاك لتي ءاهنع نوني مولا

 راّصنألا َنِم لَجَر نع يدع نْب هللا ِدْيَبَع ثيدح

 ذا ينزبخلا عرج انا «قاردادعاَْح - 0

 نأ «راّيخلا نب يدع نْب هّللا دّيبَعْنَع « «يئيللا ديزي نب ءاطع ْنَع «باهش

 سلجم يفَوّمَو ا هللا لوُسَر ىنآ ؛هكدح راصنألا َنمَألُجَر

 هللالوُسرَرَهجك قفا نم لجو لق يفد ر ( 40/6 )هرَسَق
 معمق عل

 لوُسراَي ىلْب : يِراَصنألا لاق ؟هّلا الإ هلال أدهش يآ : لاَقَق 0 ٠

 ُلوُسر ادَّمَحُم ُنآدَهْشَيَسْبَلا : ف هلل وسر[ لَ ٠ هل ةَداَهَش الو هّللا

 ىلب :لاق ؟يلصِي سيِلآ «لاق . هَل ةداهش الو هلا لور اي ىلب :َلاق ؟هللا



50 
 هلا ينهي كلت : هللا لوُسرلاَقَك ل ةالسمآلو وللا

 ْ'رَغ ”يرْظُرلا نَع رَمْحَم انئدَح :قاررلا د بَعامَح 740١
 نب هللا دب ْنَع ءراّيخلا نب يدع نب هلل ديم ع ؛ ينيملا ديزي نب ءاطع

 - جراج ذإ[لاج وَ ايي هلال نأ ؛كدَحيراصْألا يدع

 انعم رك . . .ةراسي نلا) هناي يني

 ٍضْعَب نع يِراصْنألا تبا نب ٌرّمع ثيدح

 88 يِبَنلا باحصأ

#. 
 مو يب هن

 :يرضّلا لاك َلاَق .ْرَمْعَم اَنأَبْنأ قاّررلا دبع اند -

 أ اي بام ضبا 'اعراصلألا تيار ينبح

 ل همدان هه 7 -ٍ راع هع ٌةاع ع ةسكوكم هلم لم

 اك ب نيب مَ «تونَي لحجر مكس ىريل

 صاع ع ل عال مه

 .هَلَمَع هرك نم هؤرقي

 هم عما

 نزح نب بيسملا ثيدح

00 
 نباِنَع «يِرْهزلا نَع رمعم اًنئدح « قاررلا دبع انئدَح - "4 07١

 لاق ؟ككمْسااَم -ديعس دج دج لق ينل هيَ بيلا

 . يبأ يناس امسي يغأ ل : لاق «”لهَس تنل : يبل اقف «ْزَح

 .دْعب ةئوزح اني لَ اَمَق : بِيََسْلا نبا لاَ

 7 ْنع «يرْطُرلا نع رَمْحَم اًنلَح « قازرلا دبع انكدَح 54 5

 هع ذا ه مماش
 لَ لَخَ اولا بلاط يأ ترَصَح مل : لاك . هيبأ نع « « بُيمَصْلا نب ديعس

 آل مَع يأ: لاق «ةّيبأ يبان هلل ُبحَو له وبأ ةدفعَو 89 يل

 لبو لج لولاية الإ 0

 اقبل ديكس ىلع :هبكتلك وشر ل

 يقطف ا لح 2106 تل رفا ف ىلا

 مْ مهل يي ام دعب نم ىترُق يلوأ اونا ولو نيك سل اوفس انآ اونمآ

 . .«تيَحأ نم يدل َكإ هيف ترف :لاق 4م بحَجلا باَحْصأ

 ديعّس نع «قراط نع ,ةَئاَوَع وبأ انندَح نافع انئدَح 56

 دعب ةَسيي ةرَجّششلا تخنق يِسْنلاٌماَيْنَمم يبأ ناك : َلاَق . بيسان

 هس سل ع
 اتناك نِإَف « اًهئاَكَم انيَلَع يمعف َنيِجاَح لياَك يف انقلطْلا : َلاَقَ «ناوضرلا

 [هدعب ام رظنا] . ملأ منت مُكل تكي

 ركذ: لاَ . قراط َنَع «ناّيفس اًنئدَح «دمحأ وبأ اًنئدَح - يلا 7

 ةسواسأا يدب ل
 مَا كل ناكل: يببأ ينئدَح : :َلاَفَك «ةَرجّشلا ٍبْيَسُمْلا نب ديعّس َدْنع

 [هلبق ام عجار] . لبقمْلا ٍماَمْلا نم اًهوُسنَق مهم

 1 (4514/) ي راّصنألا تبان نب َرَمْعيدَح
 ك0 0320

 ١7١ ص

 نامعنلا سس راح ث ثيدح

> 
 ينَربخأ "يرطلا نَع همم انآ ,قارلا بع َئدَح - ىفدحفم

 ىَلَعْت رَرَم : لاق . ناَمْمنلاِنْب ةكراَح ْنَع «ةَمييَر نْبِرماَعُنْب هلل بع

 لَك ءدعاقملا يف ملا مالا ع ”ليربج همو 8 هللا لوُسَر

 يذلا َتْيَرلَه : لاما يبل قَرصناوضر امل ءاتنزجأ مث ِهْيَلَع

 .مالَّسلا كي دَردَكوٌلربج هك َلاَق مع : :تلق ؟ يمناك

 .لاجّرلا يبأ نب نَمْحَرلا دبع اَندَح «ديعس وب انئدَح - نفق
 ياعل“ سا ممر عاق

 ْنَع كلام يبأ نْب هَلْ َع ةثَحُي رفع ىلوم - رمع تعمن : :لاَك

 ْمُكَدَحادحَتي ( (4 4 / كف هللا لوُسِرلاَك : َلاَق . اشار
 ما ردم عقر

 ول: لو ُهيَمئاَس ِِنلَْردََتف «ةَعاَمَج يف ٌةالّصلا ده مت

 ,ةممجلا الإ د هْشَيلولوحَ ءاذَّم نم الأ َوم اناكم يمن مئاَسل َتْبَلَط

 ءاَنَه نم الْكاَو م انكم يتمئاَسلت بطول : لوقف هيمئاَس هيلع ردت

 . هبلُق ىلع عب و ك «ةَعاَمَجْلا آو ةّعمجل لاهي الق لوحتي 3

 (عرعنفالا مصاع نب بَ ثيدَح
4 

 نع يرْظرلا نع ؛ ٌرَصَْم انآ «قاررلا دبع اَننَح - قديح
22 

 - يِرَمظألاٍمصاَع نب ِبْعَك نع دارا ْنَع هلل دْبَ نب َناَوْفَص

 نم سيل : لوُشَي ا هللا لور تنم : لاك -ةقيقتسل 2 (باَحْصأ نم ناكو

 [؟ غ١ 1لا لغد :رظنا] رسما يف ماَيص مارب ما

 ملمع و
 . عقر نباح :آلاق 1 . ركب باو قالب اح 4 4

 ساس هي صفرس

 نإ (مصاَعِنْبا : 0

 [؟4:1/4 :عجارإ . رّمسلا يف مايصلا ربْلاَنم سيل : َلاك هللا َلوُسَر

 نبل دبع نب ناو نع "يطل نع ايس ايد - افشل

 هللاَلوُسَرنأ ؛ «يرمشألا ٍمصاَح نب بدك نع ءءاترلامأ نع اَوْفَص

 [14096 :عجار] . رّمسلا يف ماّيصلا ربلا نم سيل :َلاَق ©

 راصئألا نم لجَر ثيدح

 نب دْيَز ينربخأ « جير نبا انآبنأ «قاررلا دبع انئدَح - 1714

 بخ يِراَصنالاَنَأ ءراّصْنألاَّ م ٍلجَرْنَع ءراَسُي نب ءاطع نع ؛ ملسأ

 ٌتَنآَرماَرَمأَك «مئاَصوُمَو ف هَّللا لوس . رده ىَلهنآَرما لبق هلأ ؛ءاطَع

 يع
 كلذ لَمْنَيهَللاَلوُسَرنِإ : : 8 يبل َلاَقق ؟كلذ ْنَع 8 يلا تلآسق

 هّيلإ يعجْراَن ءكاّيشأ يف هلُصخرُيا## يِبلانإ : :َلاَقَك هّتاَرما هثربخأَ

 يف هل ص حري 8 يبل اذإ َلاَق : تلك ف يلا ىلإ تَعَجَرك هل يلوُهَ

 .هللا دوسي لحب مُكملعأو هلل مك انآ : :َلاَقَك ءايشأ



 0 يتلا باحصأ نم ٍلجر ثيدح

 :لاَق ٠ دهام ْنَع ءَنْوَع نب انئدَح «ليِعاَمسإ انئدَح - 72

 ٍمْوَيَتاَذاَنبطَخَ «نهتس تم ِرَْبلا يف نيل ريم هي يبأ نب هداج ناك

 تغمس امي انكدَح هلو 8 ا باح نم لج ىَلعانلَخَد :َلاَق :

 :َلاَق: اوثاق ءساّنلا نم َتْطمَّساَمب اند « هللا لوُسَر نم
 م رم مروا تروم مع
 حيسَملاٌمُكرْنأ : لاَقَق 8 هللا لوُسراَنفماَك : لاَقف هع اوُيَدََف

 فاد نْيعلاٌحوُسْمَم ْتلُجَرَوُمَر :لاجلا حيَِمْلاٌمُكردْنأ َلاجدلا
 يي مس

 لاَبجُهَنَم ءاحاَبص نير ضرألا يفي (ىّرسُلا : َلاَقهّْظأ : :نْوَع
 5 ٌةَمَيَرَأ

 َرَكَذَف َدِجاَسَم ةَمْيرأ ينأيآلا؛ لهم لك هئاطلْسْعُتي ماَمراَهْنآَوْرْبَح

 َناَكاَمَنآَرْيَغ :ةّدَمْلاَو ءروُطلاَو «ىصقألا دجْسَمْلاَو ؛ماَرَْلا جسما

 ٍدوغابهّللا سي روعي هللا سب هَروغأب سكه نآ اوُمَلْعان كلذ نم

 . مُك هنتي رَبلم ٍلجبر ىَلَْلَسُي (هيدح يف“أآو : نوع نبا لاق)
 ءاقكد

 [77408 :عجارإ ٠ هريَغ ىلع طْلسيالَو (هييحي

 منوم رب مرعب جي مار

 رفعَج نب دَمَحم انْئدَح - 1 -

 يللا باَحْصأ نم الُجَرتَْنآ : لاقل ؛ةينأ بأ ناجع «دهاجم

 لو لاّجدلا يف هللا لوُسَر نم ُهتعمَس اًنيدَح يِنئدَح :هلاسلتت ك5

 8 هللا لوُسْرتْعِمَس : :لاَقَف ٠ ءاكدَصُم كدنع ناك نو ريغ نَع ينئدَحُت

 هَسوَق ردن الإ يِبت (8/8*61)نم سك لاجل ف مُر 'رذنأ :لوُثي
 (جّشلالت يلوم « رسب هنبَع روعأ دمج هَّنإَو 58

 مَن ءاَمربَغ ىلع الو اهي اهلي سنت لخطأ
 تبين :ةّنج هَراَنَو ب رانج نإ «زبخ لبجَو «(ءاَمرهتو) راو دج

 ْنَع ءَناَمْيَلَس نع «4 ٌفبعش اًنيلَح

 «ٍماَرَحْلا َدِجْسَم هدام عي آلإ لهم لك هيف رياَحإَبص نمير مك

 شو ْمُكيَلَع لكشْنِإَ , ىَصْقألا دجْسَسَو ءروُطلاَو :ةئيدَمْلاَدحَْصَو

 [140/4 :عجار] ٠ وغاب سيكو هللا

 شمغألا نَع ناَيْفْساَنآَبَأ «قاررلا ُدبَع اَنتَدَح - <33

 انآْتْبَمُد :لاَق ٠ يدزألا بم يبأ نا ةداج ْنَع «دهاَجم ْنَع روُصْنَمَو

 َتْعِمَس اَم اَنئَدَح : ند "يَبلا باَحْمأ نم لَ ىلإ راصنألا َنملْجَرَو

 ناك يَ َْعاَدَُنَلو «لاّبدلا يفرك هللا لور نم

 نكي مكلف انالك ؛ َلاجسلا مكر :َلاَقق يبل ابطَح : لاق ءاقدصم

 حوُسمَم ٌمتآَدْمَجُدَن هنإو او ٌفّمألا اهني مكي هنو َّصأ هرْذنَأ دك لإ يلبق يب

 بخ نملبجهَمََو «اآةتجَو جرا اوت همم « ىلا نيا

 سنن ىلع ْلَسُيهَنَ ءٌرجشلا تيل هَرطَمْلار يهنأ ام نمت
 ءاَحاَبص نيعيزأ ضرألا يف تُْكْسَيهنَو ءاهربَ ىلع طلال .اهل

 َدجْنَتَو مارا َدِجْسَم «َدجاَسَم ةميرأُرفَيآلَو «ٍلَهنَملُك هيفي

 ْمُكَيرنِإَف اف ءْمُكيلَهبُياَمَو «ىصقألا دجْسَسَو ءروُطلا دجْستَو«ةّيدَملا

 [57408 :عجار]. روعي سيل

 راقغ يني نم لِجَر ثيدح
> 

 م 2-3 باَحْمآن نم م لجو ر ثيِدَح

 0 .دجشتلا يفوت دب ديس بنج ىلإ دجال

 ديب هِبل[َلَسْرأ د .نقو : :َلاقؤأ «ْمَمَص هدأ يفو «راقغ ينب نم ليمَج
 - ه يوم مل ره ميم 37 0

 بحص دق ِهْنِإَف كئيبو ينيب اَمِفُهلعسْؤأ «يخأ نبي: لاق ٠ لجأ ملك

 اَدّه :دْيَمْحُمَلَلاََك كيو يني اَميفس لج ىّنح ءاَجَ ؛ 8 هللا لوُسَر

 ٌلوُسَرتْعِمَس : خيشلا َلاَقَق ؛ , هللا لوُسَر نع ؛ « ينتدَح يذلا ثيِدَحْلا

 «قطنلا سحق طْنيف «َباَسسلا نيل َجَوَرَع هَل! :لوُشي هللا
 دع

 . كحّضلا َنَسْحأكَحْضَيو

 ءدْعَس نب هللا دْبَع ّْنَع « يعازوألا انئدَح «حْوَر اَنكَدَح - 14 مىا/
8 
 ًّء

 هللا وسر ىَهن : لوقي اي ِببلا باَحْصأ م ٍلُجَرَْع «يحباتصلا نَع

 . تاَطوُملا نَع ف

 .اًهباعصَو لئاَسَملا دادش : تاطوُلملا :؛ : يعازوألا لاق

 انك سنوي سب اند «ِرْخَبْنْب يلع انئدَح - -74 4م

 يللا نَع «ةيواَحم ْنَع ؛ «يحباتصلا نع «دْنَس نب هللا دْبَعْنَع ؛ ًاىعاروألا

 . تاَطوُملا نَع ىَهنهَلأ ؛ ف

 راصتألا رشع عبار

 ٍدوعسُم نب ةَصْيَحُم ثيدح
 هو كح

 نهيب ينكح ثيل ائدَح صحب : بباب اندَح - 1

 :ةَملَح يبأ نب له نب َمَحُم نع «'يِراصنألا مح يبآ ع « بح يبآ

 عفان : :هللاَقي ماَجَح َءالُخ هلَناَك هنأ ؛ ”يراصْألا دوُمسَم نب ةصيَحُم تيا

 «هيرْقَتَأل : َلاَقَك ءهجاَرَخ ْنَعُهلآي ا هللا لوُسَر ىلإ قلنا بط وبأ

 . هشرك يف هلَعْجاَو «ٌحضاّنلا هب فلغا : َلاَقَق ؛ ف هللا لوَُر ىلع در

 «يرْهرلا نع ؛كلاَم اني ءىسيع نب قاَحْسِإاندَح - <«ظ533

 ؛ٍماَجَحا ةَراَجِإ يف ا هللا َلوُسَرَن ٌدأَتسسا هنأ : هيبأ نع ةَصْيخُس نبا نع

 ةّنعْطأَو كلَحضاَنه فلا : :ُهَلَلاَق ىّنح ايف هلي [لزيإ ملك اَهنَع دات

 1 [14 ١54 ,14045 :رظنا] . كَقيِقَر

 ٍنَع لاَ اند ؛ىّسيع نبه «فاَحْسإدَح 1 4 ١-

 اقف طنايا لأى 1046: /ه)8 هلل رشي ضقت هيف

 . هلأ ىلع ٌنماَص للاب يش اَوَمْلا تدان راتب

 نع «َقاَحْسإنْبدَمَحُم انكدَح نوره ديزي اح 4 » حب

 نع هيل نصا دوطن نة نعاس ارح اخ يأ

 اًمَلف اريك اسك بسك ب هي بط وبال لاقي ٍءاَجَح مالْخ هلَناَك : َلاَق .[هدَج

 «هيف هلا لوُسَرصَخْرتسا ؛ٍماًنمَحْلا بْسَك نع ف هلال ىو 5

 بسك قلل : :هلّلاَ ىّتَح «ةجباَحْا كركي هيف همي ليم ملك ؛هلَ ىَباَ

 [؟1056 :رظنا] . احضان نطَب يف



 ني دْطَسنْياَرَحَْع «ةيرضلا نع ايس نكح - 7594#

 ما ةَصخم نأ ؛ 000

 كت صُنع دات لمنح بدك نع يبل لآ ةصْيحْسَ

 . كير هَمعْطأَو «كلَحْضاهفلَع عا: لاك ىنح هني هب

 ني دعس (نم) «يرطّلا هَعمَسَو : لاَ .ناّيْفس اًنئدَح 5

 طئاَخ تلد بزاَع نب ءاربلل ةقائنأ ةصْيحُم نب دنس نب ماَرَحَو بيلا

 راما اهلهأ ىلع لاومألا ظفحب ا هلا لور ىَصقَم «تدَسفات مْ

 . ليقلاب ْتياَصأَم ةّيشاَمْلا له ىَلَع 38

 نع «يرهزلا نع :قاحنإ يح يآ هب ادَح 6

 هم هدو »َ ريع ربل ل 0 م

 نْب ةَصْيحُم هدَج ْنَع ؛ هيأ ْنَح ءدوُعْسَس نْبةصيُس نب دعاس نب ارح

 [14:57 :عجار] َتيِدَحْلاَركذك .ماَجَح ملغ هلاك : لاق .د

 مارح ع ير نع مبا قالب اََدَح - 0 1

00 
 َداَعأَ هاَهَتَ : ماجَحْلا بسك ْنَح "بل آهن ؛ هيأ ّنَع «ةّصيحم نب

 لل هدد
 ةسمطأو «َكلَخْضاَئافلغا : َلاَقَق ؛ هَمجاَح ْنِمَرَكَذ ءهاهنف : هِيَلَ

 114036٠[ :عجارإ . كفر

 ْنَع «'يرْطلا نَع ُرَمْعَم اَننلَح «قارلا دبع انندَح -؟ 17
 مم 0 ا لا

 لج طئاَح َْسَلَخَد بزاَع ِنْبءاَربْلل ةقاثأ : هيبأ نع ؛ ةصيحم نب مارح

 َىَلَعَو راَمّلاب اَهقح لاَومألا لهأ ىلع هللا ل وسر ىضَقف هْئَدسْفاَ

 0 . ليلا اهظفح ي يشاوملا لهأ

 ٍماَرَح نع «'يرهزلا نع «بنذ يبأ أ نبا انآ «ديزي انئدَح - - 79

 ,هنع ِهاَهَنَف ؛ ٍمانِجَحلا بنك َع ف يبل َلآَسُهنأ ؛ هيل ْنَع « «ةصّيِحُم نب

 114:5٠[ :عجار] . هللا لا :َلاَقَف تق جالا كرك

 م امش عال و و رص ع
 ”كوا ؟؛ ةصيخم : :هللاَقب . 6 رسال نلجأ بو ين طش

 "عطا د موععلب هك ده رع
 آلقأ :َلاَقَف : هبل نع اق للا وُسرهَرَجَرَت «ماجَح مالُع

 رو يسع مر رسل 6 سس هر ني يم "ىك م سهر م» لم
 هلع نادك محرق ال: :لاق ؟هبقدصتآ آلآ : لاق آل: :َلاَق ؟يل

 ىَماَتي هم

 .ُهَحْضََن

 ه يما مع

 يضايَبْلا رخص ِنْب ةملس ثيدح

 َنَع «َقاَحْسِإ نْب دَّمَحْم ْنَع «سيرذإ نبل انَح - -5"7 ٠

 رص نمسا لمنع اطعم بوس نش

 :لاَق رف يف نازل سانا قات ءاحالترزوش لأ
 تمكّن تبل مل يش اهنم يلف نكت

 :تلُق :َلاَق ةَبَكَرررَح : :لاَقق ؛هربحأَت ف هللا لوُسر تناك ٠ اًهْيلَع

 نْيَرهش مِصُق : :لاق «يدتكررْيَم ةَبكر لأ اَم؛ «قحْلاب َكَمَعَب يذّلاَو

 طاق لاق ٠ مايصلا نم آلإ ينباصأ يذلا يتباَصأ ل مَو : تلق بَ

 [1569 6 :عجار] نيكس: نيس

 رم هه
 فشَكَت رذإ ةليل اذ يدخن يه امني

 يمدوس رو هر كاع مو ول
 نب كلملا دبع نَع ؛ ل ني الح هزه ا 4 ١

 02 نبا هلم دوم
 ريق يقيس نا لا ننم كذك يبكي , رشا

 َلوُسَرتْضَمَس : َلاَق . قمح نب ورم هيكدَح ءاًئيدَح تركت ىَتح هَ
 سوا م 00

 َموَيِردَقْلاءاول يطَْأهلَئقَق هت ىَلع الجر َنّمآْنَم : : لوفي 8 هللا

 37797 :عجار] . ةّمايقلا

 ينكح هر وبا يراقلا كس اَدَح رمل - 4 0

 يل ىّتلاك : َلاَق ءراَتْخَمْلا ىَلَعاح لا ةعاقر نع

 هسكرأَك : لاق للا هد نعمك لج يكل قو قاس

 :لاَق . قمَحْانْبورْمَح يخآ هب يكدَح «ئيدَح ترك ؛هقلَع برتصأ نأ

 هعاس
 لئاَقلا نما هلق همَد ىَلَع انمْؤم َنَمأِنَمْؤم امي : 88 هللا لوس

 اةففْعتي :عجار] .ءيرب

 سا ماو

 يسراقلا ناَمْلس ثيدح

_ 
 دبع نع« ميهاربإ نع ؛ «شّمعألا اَنكَدَح « ميكو اَنئدَح - 17 *

 ةيمسف سو عمم ياه اق لا همس ماو سراي م صوص هاش
 نوُنهَتْسَيمُهَو نيكرذتملاضْمَبلاَك لاق . َناَمْلَس ْنَع «ديزي نب َنَمْحرلا

 نأ انَرمأ لجأ : املس لاَ «ةءارخلا ىّنَح ْمُكْْلَعي مُكَبحاَص ىرآل نإ هب

 هم
 راجح ةئالك ندب يفتكتآلو ءاَناَمِبَيِْنتْسَنآلَو ,ةكبقل َلْفَسنأل

 [521.«شنا] .”مظَح الو 'عيجَر هيف سبل
 دي نع ءالليرش اريح «َقاَحْسإنْب ىَيحَياَندَح - قم

 ّيدَهلاٌلَبْفَي# يبل ناك : َلاَق .َناَمْلَس نع« لْيَْطلا يبأ ْنَع ءبتكملا
00 

 [ هدعب ام رظنا] . 1 . ةقدّصلا لبي الو

 اًنَرَبْخَأ «ميكح نب يلَع هانكدَحو :هّنلا دْبَع لاق 5-6
 [هلبق ام عجار] . وحن هدائسإي . . .بتكملا دّييع َنَع «كيرش

0-01 

 ْنَع ٌروصْنَم اًنندَح ءٌهدئاَراننَدَح ءديعّسوبأ اَنندَح - "51

 يلا باَحْمأ نمر اََدَح «ٌديزَي نب محل دبع نع ميِهاَريِإ
 ا الرع اطسال © قر

 ُهَّنِإ ىَنَح «نوُحَنصَت فك مكَبحاَص ىَرآل يّنِإ : "لجَر َلاَق : َلاَق

 ُهنِإ "تزخَسْوَلو لجأ ؛ْمعن : :تلق :لاَق ٠ ةطئاقلامُكَدَحأ ىتآ اذ مكمل
 مني هنو و ع

 ناو ةكبقلا اًندَحأآ َلْقَتسَي نأ انهن هّنإو ءطئاَقلا اًندَحأ ينافي اًنمْلَعِي

 ,مظع َآلو يجرب ان َحّسَصكينآَو «هنيمتي اًندَحأ يجنتسي انأَو ءاَهريدَتسي

 [11م جار راَجحأ لكن م لأي يجي

 قامردرو هدر هرش دو
 نب رمع اًنندَح «ٌةدئاَر اَنكدَح « وِرْمَع نب هيام انئدَح - "74 9

 هت
 َناَكَف «نئادَمْلابَْفينُح ناك : لاق . رق يبأ نب ورع ْنَع «ٌصاَمْلا سب

 الوش هَناَمْلَس ىلإ َفْيَلح ءاَجَف ف هللا وُسَراَهلَت ًءاَيشأ كدي

 لوي ىصرتو «لوُقيكبَضْنَي ناك 8 هللا لوران ففيذح اَي : ناَمْلَس

 ًُ هوم م هنَس يأ نم ٍلُجَراَميآ :لاقك بط هلل وسرت ذل



 :دوُبضمَياَكب عفا «متآدكو نما نإ تلال ين

 [14377 :رظنا] ٠ ةَمايقلا مَع ةلَص اَهلَمجاَق نيم هَ | ةَمْحَر يتعب ام

 هيمدهس ريل هر س سك ل 0

 ءديَر نب يلع انآبْنأ َةَمْلَس نب دامح اًنئدَح نافع انندَح -8
 مع مد ولا سم م ل هر ص وس ع ل

 اهْمَدَحاَو « ةرجَش َتْحَن يسرا ناَمْلَس مَماتْنُك : َلاَق . َناَمْثَع يبأ َنَع
 عرب عريسم##

 مل ياست «ناَمْلْع ماي: لاق مث «هقرو تاَحَن ىّنَح ُهْرَهَف ءاسباَي اًنصع

 ريس سا سد اس هم ىف قاع هرم
 هَعماَنآَو ل لوُسَرَلَماَدَكم: َلاَقَق ؟هُلَعْفَت ملو : تلق ؟اَذَه لَمْ

 مايو عوسمس# (|سمأ هل عه دب
 اي :َلاَقَك ,هقرو تاحت ىتح هزهف ءاَسياَياَنصُع اهم َدَحاَ هر « ةرجش تحن

 سر ع ل هر 0000 0
 اذإ ملّسملا نإ : لاق ؟ّلعْفت ملو :ح تلق اهم مل ينئاسنآلا ُناَمْلَس

 امك ااَياَطَخ ّح َتّناَحتسْمَحْلا تاولصلا ىّلَص مث ءوضولا َنسَْح اق اَضَوَت

 نإ ليلا نم اَنْ ِراَمنلا يكرط ٌةالّصلا مقأر) : لاكو ووو اذه دات

 641117 :رظنا] . 4نيركاذلل ىَرْكذ كلذ تاّئّيسلا َنيِهذي تاَسَحْلا

 نع اس اك دنت نوت اَندَح 00

 ىَّنَح ؛ كتل حام رئت ا لاق. يسال
 ره 201 ةهرورلدلو

 اًندَحأ (478/0)]يجفتسياأ كنه لجأ : َلاَق ها ارخلا مُكَمْلع

 يِجْنتْسَيأل : لاقو:واظبلاو لعالم ؟ةلبقلا ليتسيوأ ء نمي

 يامل ل عمو يه ةقع سو تهل
 نع روُصنم رع كيش اح «رئطَجمحساكدَح - 03500

 لجّرل لاق ٠ نيرا َنمالُجَرنأ ؛دبزينْب نمل دْبَعْنَع «ميهاَريإ

 . يشك اَذَهمُكَملع : ف بلا باَحْصآ نم .ثيِدَحْلاَركد ٠

 ْنَع «بلذ يبان انكدَح دَّمَحْسْنْبجاَجَح انكدَح 10
 ٌناَمْلَس نع ؛ةَميدَو نْب ِهّللا دبع نع« يبأ ينربخأ : لاق. يربقملا ديعس

 اميرتي ةئمجلا مويَلُجَر ليل لامن يلا نَع نَحْلا
 5 م هز

 ىلإ ممل ءف بل نيأشنألا هياتم هر نم عاطتما

 لم هسا اع

 م :رظنا] ٠ ىلا يك لإ ! هلكت

 امك :َلاَق . نّسَحْلا نع ءِروُصْنَم ْنَع ؛ ميشه اًنثدَح 47 ١-

 اًماَكرتف ءاْهَع اَنيِلإَدِهَع © هللا َلوُسَرَدِإ لاك ءىَكَب ناَمْلَس اس رح
 مماعا
 اًميف اًرظَن من : َلاَق بكرا دارك ايدل نم اندَحأ مْ نوُكينأ اَنْ

 سم اس عع
 .اًمَهْردَنونالكو ةَعضِْوأ ًامهرد نورشعو ةعضب ليام ذو لَ

 قالو ادم ليس نس ليك وت 51 ١-2

 يطختو ا يشق لأ اك ؛تيدأَكتل سرا

 ىّتَح : ينوعابق «ينوديمتساَك .بارألا نم مَ ىَلَعت م ىّتح ىرخأ
 تلق «ًاَريزعض يملا ناكو اف يلا نودي مهتسمَسك كارما ينترتش

 128 هك اًطَح تبطَتحاَك تقلطْلاَف مَعَ :تَلاَقَق م

 دهام : َلاَقَق هيدي يي هَتعْصَوَ «اق# يبّلا هباتيتآق ٠ اًماَمَط تمَتَصَم

 نمهذّه:تلُق كايرو ءاوُلُك : : هباحصل لاَ ةَقدَص : ت

 اوي يل يبه : ينالومل تلد ق0 ءهتاَملَع

 ءاًماَمَطتْمَبِصَت «كلد مركب بط ُتْبطَحاَ «تفلطْناَك معن تلا
 هم مرنم

 :تَلُق 9اَهاَم :لاَعَق ؛ هيدي نبي هتعصَوُف ؛هباَحصأ نيكس لج وهو هب هنأ
 هيام ع  هدعس عع قلم م لو

 تمقو ؛هّلا مساح : هباحصأل لاَكو ٠ .هدي عضوف يده

 راسل علو لف
 سا َلاَثَق «هللا لور كن دهشأ : كت «ةوبثلا متاح اذ هاد عضو

 راع م يقل
 ينئدَح هَ هللا لوُسَر اَيّنَجْلالْخْدَيأ : ُتلُقو «لجرلا نع هئدَحَ ُكلاَذ
 ٍّللالوسرأَي :تلقق ٠ ةَمللُس سفاجا خيل : َلاَقق ؟يببََنأ يس ىادقد# ةسعإ يعش اسال مع

 سفن إةنِجْلا لحنين: َلاَق ؟ةنَجْلا لحليب كن يربح 4 ظ سس كس سلس

 14٠١١[ :عجار] .ةَملْسم

 َنَع ميهاربإ نع ؛ (شمعألا اًنكَلَح « ٍليضُق نبا انثَدَح - "115

 اذَهَّنِإ ! :توكرشملا َلاَق : لاق. َناَمَْلَس نع ديب نَمحرلادْبَع

 اكّهئْدَقل ؛َكاَذْمُّق نك :1 تلق :َلاق .ةءارخلا مكمل هن! تح مكمل
 نودي اًندَحأ يفتكيؤأ ؛ ءاَنتاَمأب يجسد ٠ اريد ةلبقلا لفتت ذأ

 143١[ :عجار] ٍمظَع وأ عيجّرب انآ يِجْنتسَيْوأ «راَجَحأ ة ةكذلث

 ْنَع ناَمْثَع يبأ َنَع ؛ يملا نايس انآ «ديزي انئدَح - قلد

 اَرْيَخ هليل ائَيأنأ يحتك جوع هلل : :َلاَق .َناَمْلَس
 هيض سا سل كق دع
 . نيتبئاخ امهدريف

 يب ب را را
 به شع يسرق نامل ع قي اتينا يش

 . نوميُم نب رمعج وه : اوُناَك يل ومس : ديزي لاق

 . طاَمنألا بحاّص َرفعَج ينعي : يبأ لاق : ِهّللا دنع لاَق

 يسوع ع هع
 ءدْيَز نب يلع نع « لس فاح لا نيتاتخ "111

 اهْنم اًنصُن خا ةَرَجَش تن ب َناَمْلَس ْعَماَنُك : َلاَك . يدنا ناَمْنَع يبأ ّْنَع

 عوشم د عاش هع ل سب ءاتَرْبخأ ا شتم نع ينوئاتتألا لات «هقرو طئاستت «هَصْمن

 ع مع ساما
 ءاهنماتصغ ُذَحَأَف :ةَرَجَشلظ يف هّللا لوُسَر َعَماَنك : َلاَقَق

 فق ؟تْطص مَع ينوثاتالا لا "112 قا (404/ هزات 6
 هم ع م

 ُهْنَع تَناَحَت ة ةآلّصلا ىلإ مق اذِإ ملم َدّبعْلا نإ : لاَقَف ٠ هلا َلوُسَر اياَنربْخأ
0000010000 

 [؟8١41 :عجار] ةّرجّتشلا هذه هقَروتاَحّن امك

 0 يل يع ولا تملا ا ال

 ا ”رسراقل نأ س عمات: ف يدل داوم

 ىَلَعَو يح ىلع حسي ئاَملَس هما . يح عيانآُديريَومَو «ثّدحأ

 ىَلَعْحَسْسَي هللا لوُسَرتْيآَر : ُناَمْلَس لاَكو « هتيصاّنب حّسْمَيَو هتمامع

 (54116 :رظنا] . هرامخ ىَلَعَو « 0

 ,«ميهاربإ نع ءِرَشْعَم يبأ نع «ةريغم نع ؛ « ميم انئدَح - "048

 يلا يلَّلاَك لاق ٠ يسرا ناَمْلَسْنَع « «يبضلا مرق نَع « ةَمَقْلَع نع
 ةاعظو سام

 «مُكاَبأ هيف ُهّللا َعَمَج يذّلاٌمْويلاَوُم تلق ؟ةَحمجلامْوَياَم يرث : ف



 ح 511١٠١ راصنألا دنسم

 م يمت هروهط نسحيف لجرلا رهطتي آل ؛ ةّممجلا موي ام يرذأ يكل : َلاَق

 كيال رَذك اكل ةتالس األ نقب لح صج

 [04180 رظنا] . ةلتقملا تيجا اَم ٠ ةلبقمما ةَعمُجْلا

 يمارس
 نع ميهاَربإ (نَع) «”شألا اكل ؛ةيواَُس وب انئدَح - 01

 ءيشالك انف مكي كلَ :ناَمْلَسلَلق : َلاَق .٠ يي نب سحرا دبع

 دول لوَييوأ طئاقب ةلبقلا ليسَ انهن لجأ :َلاَق ٠ ةءارخلا ىتَح

 لاذأ راما تالق نسا يجتسبااذأ نيميلاب يجنتست

 8 اتق يب نخ .ةنتلسنخ ديس باح 0

 ٌةَمْحَر نم «ةَمْحَر م َقلَخَلَجورع هل! : لاك يلا نَع «ناَمْلَس
 َنيعْلستو ةعسترخآو ءاهدآلوأ ىلع شوو فطن اهب قلَّ اهب محا

 1 :رطتا] . ةماَيقْلا مي ىَلِإ

 راك كح نامل ىلع يب َضَرَع : :َلاَق . ”يدلكلا هي يبأ نب رم نع

 200 1 رق يق عم م ع م 8 مدع
 داَملَس نياكه ركاب علب لاق ٌةَرْيَقَب : اهل لاقي هل ةالوم جوزتو

 هَعَم هيَقَلَف هّيلإَهح | ةَجَوتَك 3 هل ةَلَقبَم يف ُهنآَربخأ «هبَلْطَي هاَنَف ءيش ةَفيِذَحَو

 اَبأ : لاك ؛هقتاع ىلع هو لييزلا ةورع يف هاَصَع لح دق لقب هيف ليَ

 ناسا ناَكو) :ُناَمْلَس وشي : لَك ؟ةّفْيِدح َنْيَيَو كتي ناَك ام ٠ هللا دع

 ٌمآلَّسلا : :لاَقَف ٌراَدلا ٌناَمْلَس َلَخَدَق :ٌناَمْلَسَراَ انآ ىَّنح اَقلطْاَف 4لوَجَع

 ا مال مع
 ب «تانبل هسأرد ردنعَو «باَب ىَلَع ٌعوُضْوَمطَمَناَِإَفنذأ من مُكيَلَع

 مث :لاق ٠ اهسْفتل دهن يذلا كتآلوَم شارف ىَلَع سلا : َلاَقَق «ناطرق
 ًءادع علام هي

 يهاب تالت خلا :لاك هدي انآ

 9 كليفر مان ا
 اي :تلُق ؛ٌناَمْلَسمأَنْبناَمْلَساَي : "لاق هقيلح يما لوقت مب كيد

 َر رس هَقوَحاَمَلَ َرَمْع ىلإ نبكأل وأ ؛نيهتتل هت هي مَنْ هقْيَُح

 ةئعل ُهنعل ن نم دبع اميل ؛ اآمدآ دلو نم : ا هللا وسلا دكو « ينكر

 2010 هند هدمدل
 /111١9[ :عجار] . ها لس لع اهلنا نر ي « ةبس هتبيس وأ

 1 مق م هادم

 نباِنَع دي نب دوكْسَمرَع ا نيَرَمع نصاَع نع «قاَحْسإ

 2 لود اَنآَو «ماَطب ل يِلاتيآ : َلاَق . املس يندَح : لاق ٠ سلع

 ؛ٍماَمطبهاَمُث ؛ ْلُكاَيْمكو اوُكأق ؛ُهَباَحْصآَرَمأَ ةَقَدَص هذه :ت

 «ةكَدّصلالكأتال كبر يُنإَف اهب كُمرْكأ كل ل اهيبَدهأ هيد هذه : تلت

 [5418 :رظنا] ٠ .ْمُهَعَم لكأو اوُلَكاَت هباَحْصآ رم

 «قاحسإ (يبأ)ْنَع « يبأ يدَح ابرك نب ىَحي انئدَح - 7

 6 //ه)يف يتآلومتنالتساك :لاَق ٠ َناَمْلَس ْنَع ةَرُق يبأ لآْنَع

 :عجارإ. ماما كالذي 0 درعشاَف «هشعبق ءاَبَطَح تبطتحاق ٠ يل 'تنيطَق كلذ

 ايدل

 5 :/ه) يسال نام 1 ام ثيدَح

 انمدَح :آلاَق . او رفملا نخر دب | اد

 يس يأ ء عفش يأ دز نب َطَحُم نع + سارا أ ذا

 هي

 م امعمو عمال
 حسم 0 رولي عربي 000

 هّآلا لوُسَرتْيآَر : :ُناَمْلَس لاقو  هتيصاني مَسَْيو هتاَمع ىَلعَو يح ىَلَع
 [14118 :عجارإ] .اتج ىلع ل حتما

 معا دع

 4 0 ةميو وي هلل دعو يأ ينرخأ «يرتلا

 «رط نم عاطتسااَبهطتَيو «ةعمجلا موي لجلال سيال : لاق 88 يبل
 هلو دي ء 001 2 ماع دلتو
 «نينثا نيب قري ملف ؛ « حوري مث هني بيط نم سي وأ « هن نم نيم

 َنْييوهَنيَياَمٌهكَرفْع الإ «ٌماَملا ملكت اَذإتصْني م ب

 411١"[ :عجار]. ىَرخألا ةَمُج

 نع ليئارسإ اكد هلا دحمان - ةنللل
 هم يدوس م ل

 ف كل لورا انكي ينو هي هباَحم آل لاق نيمو

 نإ والسؤال ينادت «مُكَمالجَراتَنُكاَنإ» َلاَنَك مُموُعْدَي

 مشو ةيزجلا اودأت مكيآ م نإ ؛ اَكِلَعاَم ْمُكْبلََو انام ْمُكلَك ميل
 سس هر م سل

 «نيئاَكَلابحُيل هَّللنإ) ءاَوَس ىَلَع ْمُهاندَبئْمشيآنإَ «نورغاص

 اهيل سانا اَدَغ عبارلاموَيلا َناَكاَّمَلَك ءٍمايأ ةئا ؟ مهب كلك لَمْ

 [7411+ 71416 :رظنا] . اًهوُحَتْمَك

 يأ اح كا « ىو يا وسس اح انامل

 يلو طخين طمس نيَخْلا

 ُهكَناَك ةَكْلْوأ اَمْوَيَطَباَر نم :لوُشَي ا يلا تْنمَسس :لوُقَي لحاسلا

 نال كاوا ينط قو ءدعاقا ره ماسك

 [ ةيقدفأ 15+ نإ بألا عَن

 ري ةرش سو

 ةَدئاَز نع «قاَحْسإوبأ انئدَح « وِرَمَع نب ياعم انْدَح - 5

 اًيركَر يبأْنَع :ةَنوُمْيَم يبأ نب ليمج ْنَع َقاَحْسِإ نب دَّمَحُم ْنَع

 يف ةليكو ٍمْوَيطاَبر لو هللا لور عِمَسُّنأ «اَمَْلَس نع ؛ « يعاّرخلا

 ىّنَح طبلرملا رج هيلع ىَرَج تاما هاو ره اص هللا ليس

 [70178 :عجارإ َناّثَمْلا َنَمْؤَيَو ثَكْبي

 يباع ةرش نع كوع وَ نعال كَ ف

 2001 شاين يا 4 اق للاسر َلاَق

 ْمَحَر يرْأآل : َلاَق) مَعَ تلق [؟ةمجلا موي ام يِرَْتأ لاق مث ملعأ

 مولد اونا فج يذم :تلَق : :لاق أ ةميأرل هلآ

 م ىرماف و كم دعم يووقا6 ه هما
 مث «ملسم لجر رهطتي ال ؟ةعمجلا ٍمْوُي نَع :كئدَحُأ الأ : :4 يلا لا



 نفل ص 0 ثيدح راصنألا دنسم

 كم ل كرم ل تلا#

 ةرافك ناك الإ «هنآلص مالا يضْقَي ىَّنَح تصْي م ءدجنستلا ىلإ يني

 [14116 :عجارإ . ًةلئقملا (تبشجا ام اي يلا هما ني هيي امل

 هلو 8 يمداع وف هرع اك 00
 دير نب يلع انْ ؛ ٌةَمَلَس ْنْب دامح اًنئلَح نافع انئدَح -6

 5 ه2
 سرع انأ ىَلَع يلطا“تْبتاك : لاق .َناَمْلَس ْنَع «يدْهنلا َناَمْنَع يبأ ْنَع

 تركذف ا يِبلاَتباَف : َلاَق .رخاَاكآتلَع اذ ةليسُف ةكمسمْح عسسل ةَئمَسْمَح مهل

 :لاَق . ينذآك سرت نأ ترآ اذإق مهل طرت رَتَشاَو سرغا : لاق هل كلذ

 لَنْ يدي اهتسَرَع ةدحاو آلإ هدي رفَيَلَمجف ءاَجف : لاق

 ةدحاولا

 يب نب سو باق هَرَكَذ :َلاَق .ديلولا نب عاجش انكدح - ما

 آل ُباَمْلَساَي : :9 هللا لوُسَر يلكلاَق : لاَ .ناَمْلَس ْنَع ؛هيبأ نع ناب

 َكبَو كضفإأ فيك هلا لوس اي: "تلق :َلاَق «كتيد َقراقتق يضخ

 . يضف برا ضي : لاق ( 45 ؟/6) للا انه

 ءٍمْشاَه وب انَْدَح « ٍميبرلا نب سيف انثدَح ءُناَدع انئدَح - 71

 موصول ماعلا ُةَكرَب ةَروتلا يف تَرَ : َلاَق .َناَمْلَس ْنَع نادر ْنَع

 ءةاَروّلا يف "تَرَ اَسب هثربخأو ا هللا لوُسَرل كلا تركك لاق «ملبق)

 .ُهَدْعَي م وضْوْلاو دل يق ءوضْولا ماَمّطلا هكر :َلاََ

 اء

 نب ناَمْنع اَنْكدَح « عييرلا نب سيق انئدَح ؛ناَفَع انْدَح - نيرا

 َناَمْلَس نأ ؛ ؛ (سْيقكَش) هوو أ ٠ قيقش َْح -دسأ يبن مجد َنوباَس

 8 هللا َلوُسَرَنأ الوك : لاو «هَدّنعناَكامب هَل اَعَدَكل جر هيلع َلَخَ

 . كلك لكَ هبحاصل اًندَحأ ف لكتينأ اين األول ٠ اَناَهَت

 َنَع «بئاَّسلا نب ءاطَع ْنَع داَمَح اًنكدَح نافع اًنكدَح - "11

 : يامل لاق وا و ادم اح لسألا ارت
 م 50-3

 هانئ ماسلا قره .مهس ا ىلإ ١ َلاَقمُت

 اَمْمُكِيلَع يِرْجَياَتَْثمب مت اَنْ مثرَجاَحَو ْمُتملَسأ مثثأ نإ « برع

 بارطألا ةلْنمب ْمُتَأَف مُكَراَيد يف مثمكاو متملْسأ تأ ذو ءاَنيلَع يرجي

 مكي ذإَ ْمِهْيلَع يِرجَياَممُكَبلَع يِرْجَيو «مُهل يِرْجياَم كَل يجي

 «ةَيزجْلا لْهَأ ىَلَعامْمُكيلَحَو ةّيزجلا لهآلاَمْمُكَلَف ةيزجلاب مُر

 ءمهيلإ اوُسدَهْلا : هباَحْصآل َلاَقَمث؛ ماي ةثالكك لذ مُهلَع ضرع

 [57157 :عجار] . اَهَحَتَفَ

 يِشئدَح «ناَيوك نب تباك نبا انندَح «ةريغملا وبأ انئدَح - فتش

 نع ؛ٌناَمْلَس ْنَع «لجَر ْنَع اًيركَر يبأ نْ هللا دْبَع ْنَع «ةّيطَع نب ناسَح

 للدم ,هماقو روش ايس ملوي: :َلاق كو يبل
000 

2 
 ادبي ىَّنَح هلَمَع حلاَصك هِبلَع ىرجب اطبارم تام هرمي َمئاَكو

 [11 :عجار] .ربَقْلا باَّذَع ( يقوو

 ؟111ح (؛؛ا/0) يسرافلاَن
 1000 ا سا 000

 ٌعِمَسْنَم ينئدَح «ناَيوك نبا انكدَح «ةريغملا وب انندَح - ع دب

 ثم. َناَمْلَس نَع طش لا نب لبحر نع ثدي َنْبدلاَخ

 . كلذ

 يكدَح «َقاَحْسِإ نبا نع ؛ يبأ اَنثَدَح «"بوفحي اًنيدح - - 7114

 ِنبهّللا دْبَعْنَع «ديبل نب دوُمْحَم نع «يراصنألا دق ِنْبَرَمُع نب مصاَع
 سام ماش

 تاق اضع ف

 الجر تنك :لاَق ٠ هيف نم ُهَفيدَح يافا ُاَملَس يلح : َلاَق ٠ سابع

 يبأ َناَكَو «يَجاَمل: لاقي اهم ةَيرك له نم ءَناَهِبصأ لهأ نم ايسراق

08 
 ىّنح ياي هبح هبْلَرَي مل ٠ هّنلإ هّللا قلَخ بح تنمو «هنيرك ناهد

 ىّنح ةيِسوُجَمْلا يف (تدهتجأو) «ًةيراججلاسّبحُت امك هني و يف يسبح

 يبأل تناَكو : َلاَك :ةَعاس وّبحَت 6:0 هقوي يذلا نطقت
 م مهم
 دق نإ «ينب اي : ين لاق ءاًمْيهل نابي يف لش : :لاَك ةميظع ةعيض

 اًهيف يرو ءاَهملْطاك بدا « يتحيَض نع ؛ ميل اذه يني يف تلف

 سئاكك نم ةَسيَكبْترَرَمف «هَنعْبِم د برأ تْجَرَخُ ُيِرياَم ضعي

 رام يرذأ“ آل تو ءنوُلصَي مم مهو اهيف مهتاوصأتنمَسق « ىَراّصتلا

 تلت قف أعان د ىف ل نتطل ل

 متكلم ل لعل يذل يلام هلو له ١ دكر ءزمهنيد

 لْصآَن ب :مّيك تلق ؛ اهنآمو يبأ ةعْيص تطرتو «سمششلا تَرَ تح
 « يبلط يف َثَحَيْدَكَو يبأ ىلإ تْمَجَرمُت لاق «ماّشلاب : اولا ؟نيلا اذه

 نك ملا ؟تْنك نبأ «ينب يأ لاك هج اًملق :َلاَ هل هلَمَع ْنَعهملََسَو
 يف نوُلَصي ِساَنبْت رَرَم ءتيَأاَي : تلق: :لاق !"تدِهَع اميه

 كلامها 3

 ىّنح ْمُهَنَْع تلزم هللا «مهنيد نمت ام ينبَجْعأَك مل سيك

 نيدو كيد ٌريَخ نيذلا كلذ يف سيل ٠ ينب يأ : لاق «رسمشلا تّيَرغ
 ءيقاَخَ لاق .اًنيد مري هن ؛هّللاو آلك :تلُق :َلاك «هْنمٌرْيَ كئابأ ماو جمد

 يل تكتبو :َلاق هلي (4 430/9 ]يف يسبح م اق لجر يف لج عم سر مال هع
 ىَراَصنلا مران مالا مبكر مُكلع مدق اذ : مهل “تلق « ىراصُتلا

 « ىَراّصنلا نمر ٍماّشلا نمبر مهي مدَقك لاَ مهب ينوربخأَ

 اورو مهَجئاوح وضم ذإ :مهلتلق : :َلاق «مهب ينوُرَخأَف :: :َلاَق

 مهدآلب ىلإ ةَمْجَرلا اوُداَرآ الق : َلاَق مهب ينوُيذآَت مهدآلب ىلإ ةمجَرلا

 ًلدق ىلح ممتن مَم 'يلجر نم ديدَحلا تيل مهب ينوربخأ
 يف فقْسألا : اوُناَك ؟نيّدلا انه لأ لصف ْنَم :تلق اهنسدق مل «مالا

 نت ديحآَو «نيثلا اًذَه يف تبعد نإ :تُلقَف « هيج :َلاَق «ةَسيئكْلا
 م لص

 :لاَك «٠ َكَحَم يّلصأَو «دلنممُكعْاو «كلتسيك يف كسدْخأ كلم نوكأ

 ميري كلل ماي سبر : لاق ءهَعَم تلَخَدَق «لخداق

 ىّنح «نيكاَسَمْلا هطْنُي مَلَو ءهسفنل هسفنل هَركا ءايشأ اهْنم هيل اوعمج اًدِإَف ءاهيف

 ُهُنيَر امل اديدَش اًضَفُب هيضَتباَو : :َلاَق «قِروَو بهذ نم لآلق عبس َعَمَج
 َناَك انهن : : مهل تفك «هوُئفديل ىَراصنلا لتعم تام « عّتصَي

 ل اهب هومتتج اًدِإَف ءاهيف د مكرمو ,ةقكدصلاب ب مكرمأي ءءوَس لجر

 َلاَق كذبك ملي : اوُناَك «٠ اياهم َيكاّسَملا طي لَو «هسفتل

 ما رعخرااب مرا ل



 .راصتالا ١ نلدسم . انتل

 ضو ملا لاق « هيكع انك : :ارثاك ههرثك ىلع ماك :تلُق

 اهون املك : لاق« اكرَوَو ابعد ةءوُلَمَم لآل مس هنم اوُجَرْخَتْس +َيساَف :َلاَق

 لج اوُءاج مث «ةراجحلاب هومر مث «وبَصَم اديه هلو : اوُلاَك
 مسدد ع

000 
 هل ةلجيساَراَمَق : :ناَمْلَس لوفي :لاَق ؛هناكمب هوُلَعجُفَرَخآ

 87 الو ةرخآلا يف ْبَغَرأ و لا نهم لأهل أ لا

 م # ءاَناَمَبهََمتْمَقَأَف ؛ هَلْبَق نم
00 

 بحأ ملاح هتيِحأَت : لاك « هم اراَهَتو الي
 يملا حقير كتمت ين ءانالثاي :ُهَلتْلقَف اكوا هْيَرِصَح يب ل رمم ما ممل عع رادع

 َ « يب يصوُت نم ىلإَف ؛ ؛هللارثأ نم ىَرَئاَم كَرْضَح كَ ءكَلْبَق نم

 دق ؛هيَلَعتنُكاَم ىلع مز لا اح ملأ ام هللاو « يتب يأ :َلاَق ؛ ينرمأت

 ٌَوُمَو ءلصوَمْلاِب ًالَجَرألِإ هْيَلَع اوُناَكت اًمَرَتْكأ اوُكَرَتَو اوُلَدَبَو ساّنلا َكَلَه

 تقحلبيقَو تماسك : :َلاق ءهب قَحْلاَف « هْيَلَع تْنُك ام ىَلَع وهم انآ

 نأ هنوم دنع يناَصْوأ انام لقا دلت ٍلصْوَمْلا بحاّصي

 تناك «يدنع مقأ : يل َلاَقق : لاك ءهرْمآ ىلع كن يربخأَو ؛كب قحْأ

 هئرْصَح لَ «تاَمانأ ثْبلَي مَ «هبحاص مآ ىلع لج ري هئدَجَوفهدذع

 ,كلب قوُحْللاب ينمو كلي يب ىصؤأ نال نإ «نآلف اي: :ُهلتْلُ ةاَكَوْلا

 « يسمو يب يصوُت ْنَم ىلَِف « رت اَملجَو رع هللا نم لرضَح دقو

 َوهَو «نيييصتيألإ ء هبل نك ام لَم ىلا مَع اَمهَللاَو يبي : لاَق

 5 عم

 «ًنيِبيصَت بحاصب تحلب ّنعَو تماسك : لاقَو ,هب قَحْلاَف ,نآلَف

 تنقأف ءيدّنع مقأق : لاَ « يبحاص هب ينرمأ امو يرعب هثربحأ كحق

 27 ا رقو م عمهم
 نآث بلاَم هلله ؛ ٍلُحَر ريح عماتنَقأَ ؛هييحاَص رم ىَلَح هُنَجَوف دنع

 ىلإ يب ىصْوأ ناك انهن ُبَآلُف اي :ُهَلتلق ٌَرْضَح امل «اتوملا هيلز

 :لاق ؟يُبرمأَتاَمَو يب يصوُت ْنَم ىلإ ؛ كيل نآلُف يب ىصْوأ من ,نآلُذ

 سارع ساس
 الجر الإ ِتاتنأ ةلرسآانرْمآ ىلع يق اَنَحأ مَعَ اَم هللا يأ

 :لاَق ارم ىلع هن .هناق تيحأ نإ ٠ هيلع ْنْئاَم لمهن :ةيروُمَب
 مع اي

 مقأ : :لاَقَك . يِربَ هيرو ةيرومع بحاصب تحل َبّيْعَو تام امل

 تسكاَو : َلاَق «مهرئأو هباَحصأ يَدَه ىَلَع لُجَر َمَماتْسَقاَ :يدنع

 تَلُقَّرَضَح امل ؛ هللارمأ هبلزتمث لاك ةَمِتغَو تاَرَقَب يل (تراص) ىَّتَح

 يب ىّصْوأَو «نآلق ىَلإَنآلُف يب ىصوأَ آل ممتن ين ءانآلف اي : هَل

 ؟يرمأت اَمَو يب يصوُت نم ىلإ كيل نلف يب ىصْوأ مث ءنآلُف ىلإ نآلُ

 لمآ نلمح لع انام ىلع حبصأ ملأ مهلا يني َلاَق

 ضْرأب خب جرحي  «ميهارإ نيدب ثوُعبم وه يب ناَمَز كلظأ دقه هَيتَأَت نأ

 ىَفْخَتالتَمآلَع هب لَنا يي رضرأ ىلإ اجا بَل

 (4"/هزذإف «ةوبنلامئاَخ هيك نب :ةَكدّصلالكاَيَالَوةيِدهْلا لأي
 يو ةممصما م

 تْنكَمَف ْبّيَغَو تاَم مت :لاَق ٠ ٌلمْفاك دآلبلا كاتب َىَحْلت ذآ تنطتسا

 :مهل تلق «ارآجُث بلك مرق يبرم تكمن ُهَّللا اش ام ةيروَمَعِب

 :اوُناَ ؟هذَه يْيُعَو هذه يترقب مكيطْغأَو بّرعلا ضرأ ىلإ ينوثمحت

 راع عقر
 ينوطلط ىلا داو يبا اذ لح يسد ءامومهتطعات « مَع

 هم رهو
 اكان ٠ ؛ يسلك يف يل وحي : يات يل هس يذل دوت

 1 مع 1 ”يسراقلا دامس ثيدَح

 ينلئحاك ذم يَضات ير يني ةيدملا مهله مد هنلع

 لم ل عع ع م
 ءانب انا « حاسم ةنصب هات اال إم الك يدا ىلإ

 مما سا مس

 يدل قد ل يل نإ هلق ؛ةئيدتا لرجال ل لش

 فو ىَّنَح ؛هلمعْنْبا َلقأذإ "سلاَج يدّيَو ؛ لَمْ ضعي هيف ُلَمْع

 « وتنام لاو ال ىلا لق: َلاَقق هيلع

 روامدقو
 تْلزَنَو : َلاَك ودبس ىلع سافل لاا يشاحا تس

 :لاَق "لوقت ادام ؟لوُقَت اَداَم : كل هع ننال وثأ"ت لع ةلْخّتلا نع
 لس ع نس 00

 اع لبق م أ ؟اذَهلو كلام : َلاَقَم ؟ (ةديِدَش ةَمْكَل ى 3 يديس ُبْضَقَف
 َناَكْدَقَو :لاَق اَمَعَح تبسأ نأ" ت زا اَمّنِإ «يشأل 56 لاَ «َكللَمَع

 هّللا لوُسَر ىلإ هب 38 فيلَحا تيس ملف ُتيَمَج ذك يش يدنع
 «ٌعلاَصلُجَر كن هدم بدق ُهَّنِإ : هل تلق « لع تلَحَدَف :ةابَوْمَو
 راسا 100
 «ةقدصلل يدّنع الاككيّش اَذَهَو «ةجاح وود «اَبرْغ كلك اَحْصأ كلَعَمو

 ف للاولاد ٠ هله كرت: لاق « ْمُكِريَغ نم هب قَحَأ مكتب

 هذه : يسن يفت : :لاَق «٠ ْلكاَيْمَلَتُهَدَيَكَسْأَو ءاوُلُك : : هباحصأل

 ىلإ 8 هذال وسر لوََتو اتيت نسج هنعمل «ادحأو

 هم سل
 ٌةّيدَه هذّهَو «ةقدّصلا لُكأَتال كتير يّنِإ : :تْلْقَك «هلب تلج مث

 ٌتَمَم اوُلَكاَف 5ةئاَحْصأَرَمآَو ءاهنم ل هللا لور َلكأف لاق« اهب كرك

 َوُهَو ف ِهّللا َلوُسَر تلج م : لاق .ناَننْثا َناَناَه : يس يفتت َلاَك

 ومهو ْمَل نابلس هيلع ؛هباَحْص نم رانج َعئدَكو لاَ دقرَعْلا عيقبب

 ىَرأ لَه هرئيظ ىلإ ر ظنا تردتسا مل ءهْيلَعتْمَلَسَ ل

 0 دس هللا ل وُسَر ينآر امل « يِبحاَص يل فّصَو يذل مئاَْلا

 .هرهظ ْنَعْمءاَدر ىقلاك : لاق« « يل فصو ءيش يفاح تتم ينأ فرع

 لوَسَر يل لاق ؛ : يكباو هبا هل تنيكناف قرع محلا ىلإ ترق

 نبا اكد امك يئيدح بلع تصَصَنَف “تلوح لوح : : ل هللا

 َلَغَس مك ؛هباَحْصأ كلذ َمَمْسْيانأ 8 هللا لور بعت : لاق « سبع

 يلّلاَكّمُت : لاَ دُحََوُرْدَب © هّللا لوُسرَعَمُهناك ىّنَح قرا دامس

 ةَلَخَن ةنأم ثآلك ىلَع يبحاّصْتئاَكَ «ُناَمْلَس اي بتاك : 8 هللا لوسر

 اوُيعأ هباحصأل اقف هللا ل وسر لاَ ,ةّبقوأ نيعيرأبوريقتلاب هل اهب

 «نيرشعب لجرلاو «ٌةّيدَو َنيثآلكي لجّرلا ؛ «ِلْخّنلاب ينوُناَعف مُكاَخأ

 ىّنح دنع امر لجَرلا (نيعي) « رعب لجَرلاو ؛ةَرشَع سمح لجل

 ْقَقق املس ايبَمْلا : كف هلل لوس يل لات «ةّيدو ةكمثآلك يل تحمتجا
 سما مش

 0 ةَنيدَمْلا

 يِناَعأو ءاهلترَّصَقَف ؛ يدي اهْئَصأ انآ نوُكَأ ينتأق تغرم اذإك ٠ اًهَل

 يعم 8 هللا لوُسَر جَرحَ تيربحأَ «هنثج اهنم تْغَرُق اذإ تح ٠ يِباَحصأ

 "من يدار ؛هدّيي ل هللا لور هَْضَيو يدا هلق الع« اَهيَلِ

 لاما يلع يَقيو لخلايا ٌةدحاو ةيدو اهنم َتَناَم اَم مدي ناَمْلَس

 (444/9) بم بَ نم ةجاجدلا ةَضي لسيف هللا ور ين

 دُّح :َلاَقَك هَل يعدم : :لاق ؟بْئاكمْلا يسرا لف ام : َلاَقَك ءيِزاَمَمْلا



 هلا لوُسر امد .:

 :لاَق .ةل قي ويس لوعة نق هل :لاق يعمم

 دقو نيعَيَر هدي ناَملَس سفن يذْئاو ام مهكر ٠ اَكّينَحآَت

 ملم «قدنَحْلا © هللا لوُسَرعَمتدِهَشَ أ ءاتفتعو «مهفح مهئيكوأق

 ماا
 [5417* :عجار] . ًدهشم هم يفي

 انئَدَح «َقاَحْسسإ نْبا نع ؛ يبأ اَنُندَح «بوُقْعَي َنئدَح - -78

 ريل َناَمْلَس رع ؛ ءِسْيَقْلا دْبَع يني نم لُجَر ْنَع « بيِبَح يبأ نب ديزي

 لوُسَر اَهدَحأ ؟هّلا لور ابيع يذلا نم هذه قت نيو :تْلُق مل : لاَ

 اَهَنْذَخاَف ءاهنم مهفوأق اَهَدُخ : 0 ف هللا
 همكم سو ةقرمم

 كات هو ويبدسو َلاَك .يرتْخَبلا
 هم م ريل

 ناك امك مهَوعدأ بح آل : لاق ؟مِهِإد هما ٠ هّللا دّيَع اَيآ اي : هباحصأ

 «يسراق لُجَرانآ :َلاَق «ْمُهَمْلكف مه فانك :َلاَق ؛ ا هلل لوس ْمُهوُعْدَي
 رب دش لوس

 ءاوُملَسُتْدأاَِّإ «ثآلك ىَدْحِإ اوَراَتْخاَ « ينوعيطيْبرَعْلاَو «مُكْماَنآَو

 ْنأاَّمإَو «َنيِدومْحَم ريغ انور غاَص مشو دَيّنَع «ةّيزجلا اوُطمتنأَّمَو

 ,مُكي نعل ,ةّيزجلا يطعن الو ملال: اوُلاَق .مُكلئاَقتك مكدبات
 راسو

 آل لاق ؟مهّإد هال ١ اوُناَق «هباحْصأ ىلإن املس عجرم 7

 [14157 :عجار] . اهَحَتَمَف ميتا ءاوبق ملق مي هلال

 ْمُهاَعَدَف :َلا ل

 2 ما مهما م

 ٍنرقم نب ديوس ثيدح

 يد رمر هاش
  - ->15١ةَمَلَس ّنَع «نايفس نع « يدهم نب نَمحرلا دبع انئدَح -

 كلان نك ىلوم تنل 3 6. نب نواح مان ين

 فكر ةلليقأ ؛ اهو ا احط نحو

 0١ هجر اع هوت مح مدخَتل : :َلاَق «٠ اقري مداَخ

 م ءىءء ةدو

 يباع: لاَق . نق نبدي لَم فاسي نب لله حطمت : لاَق

 الجر اتَسلك ديول ةيراَج تجرح : :لاك نقم نب ديوس راد يف الا

 ٌعباَسَليّنِإَو يشار دق ؟اهتمطل :ًديوُس لاك ءاههجَو مطل تسكن
 هّللاٌلوُسر ارم اًهّمَطَلَف اًندَحأ َدَمَعَف ءٌمداَخ لإ الام « يتوْحإ م عبس

 ما مص

 . اهقتعب كف

 نأ ءفاّسي ني لاله ْنَع يصح اًنآبنأ ؛ «ميشه انكدَح - 75153“

 :َلاَق هل اًمداَخ َمَطَلَك : :لاَق «نرم نب ديوس راد يفلان اكالجَ

 ٌعباَسْنْحَنو يت دَقلو هور حآلإَتدَجَو مآ : َلاَقَق «ًدّيوس بْضَقَ

 ءهَمَطلف ترص هْيِلِإَدَمَع ءالحاو آلإ مداح اَنل امو ءنرقُم دو مة
 و مم رم 00
 .ةافتعاف قت نأ انعجَ اد ا هللا وس ابا

 وح يبلع ياك حراق - 207

 :لاق . رقم نب ديوس ْنَع (ثدحي ءنزاَم ينب نم ًالجَر «ًالآله تغمس

 :عجارإ. هس ان ينام ٠ هلاك رج يف ديني 8 هللا لور تب
 مص م

 [5الؤم

 0 د4

- 
 نيمو م رع مز

 ٌةَمَْلَس نب دامح اَنئدَح :الاَك .نهيو نمْحرلا دبع انثَدَح - "716

 ْنَع (ينؤَجلا َتاَرْمع وب اًنربخأ : :َلاَك :ٌرهَب لاَق) ينوجلا ٌناَرمع يبأ َنَع
 برموقا مسوس * هم هوم
 َناَمْهُلا َلَمْعَتْسا َرَمُع نأ ؛ ؛ِراَسيِنْب لقْعَم نع ؛ ينم هلل دبع نب ةَمَْلَع

 َلوُسَر تدهش يثكلو -نامّصل يي : لاق . َتيِدَحْاَركذك .نركُمنْبا

 مسا دج هس ل 32307001

 َلوْوَت ىّتَح لاَقلا (4 4 0/8 )ّرَخأاَهّتللوأْلئاقبم اذنك“ يق هّللا

 لو حقو مشل
 راع

 بَسَو : 20177 لاق .٠ يقم نب نامل ِنع «يبل دل بأ
 ىيما# نم فدع يشق م. دوك 1 هل دالعر
 «مالسلا كيلع : ُلوُشَيْبوُْسَمْلا أل جّيرلا ّلَعَجَف : لاق دع الجر لُجَ

 ءاَنَه . ل دلي با لال وسرل : َلاَق
 2ع

 يكل لا تلا

 واد نا يني بْرَح اَنَدَح ءدّمّصلا دبع اَنكدَح - "<51

 :لاَق . ٌركُمِنْب ناَمْعلا نَع ءدْمَجْلا يبأ نْب ِملاَسْنَع نيصح اًنئَدَح

 ف هلو انما «ةكرم نم ةقمعبرأ يف اق هللا لوُسَر ىلع نمد
 هني عع لدم 22000
 8 ينال ' روز ماد ا لوسي مولا ضعي ل 6

 لطم هل ىو تقاتل: َلاَقك ءاّيش

 موموعو اشم
 ةكشا هلم لمح دقو .ةرشق مضت قول لاَ ,مقلارخآ

 لجو

 كيت ِنْب رياج ثيدَح
<#. 

 نع -فاوصلا ينعي ب جاَجَحْلا نَع ٠ ليِعاَمْسإ اَننَدَح - -114

 كِيَع نير باج نبا نع ؛ «ميهاَربإ نب دَّمَحُم نع «ريثك يبأ نب ىَبحَي

 هللا بحي املا نمّنإ : اق هللا لوُسرلاَِق : َلاَق ٠ هيبأ نع «يراصنألا

 اَّمأَك لل ضْيَمامَو هللا بحي م ءآليشلا نمو هللا ضيم اَهْنمَو

 ريغ يف ُةريَمْلاَك هللا ضفني دي يلا و «ةّئير يف ُةيملاكُهَّللا بحي يتأهل

 «لاققلا دنع هّلل هسذتبد ملا ليحَينأهَللا بحي يلا مليح امو « ةييَرلا
 ساس ساس سم م ع

 5210 مق

 . ةدصلاب ليَخَتي ل نأو



 ادني

 «(يضشّرفلا مهاب نب دّسَحُم انكدَح -ريثك يبأ نبا ينخي- ىَّبحَي انثدَح

 لوُسر باَحْصأ مه بأ ناَكَو رباب ذآ «كيتع نب اَج نبا ينكدَح

 ءآليْخْلا :لاكو ُناَتحَمَرَكدَك. . .ةّريَمْلا مَن :لاق 8 يلا هللا

 ُمليْْلاَو ؛ةقكدّصلا يف ُهناَيْخاَو ؛لاّتقلا يف لجلال اخ هَللابحُي يلا

 416١,, :رظنا] .رّخَفْلا يف لاك « يبلا يف« مليش هللا ضعي ينل

 اةيقليو

 ًبْرَح اَنثدَح ءدّمّصلا دبع اَنئدَح - ققلحا

 يا للم يد نول دم لطأتأرأ 61

 سل سس ع
 لَه: :يل وسال ىو ممل هةر يب يفي لع

 ترشأف مَعَ تلت اه ْمُكدَجّنَس نم هللا لور ىَلص َنْبآ يَ

 :تْلُقك ؟هيف نهب اَعَد يات آلَّنلااَم يرده : لَك نم ةّيحا ىلإه
 مم

 نما ودع َمهْلَعْرِهظي الناب اَعَد : :سَلُقَف مهب يتربْخآَف : :لاَق معن

 ا ْمُهَساَبْلَمْجَي بآل أب اَعَدَو ءاَمهيطْعأ ؛ َنينسلاب مُهَكلَهي اهيالَو ءمِهرْيَغ

 .ةمايقا ٍمَْي ىلإ جهلا لريال لك َتْقَدَص :لاَد ٠ انعم مه

 اَندَح َناَمْثَع يبأثب جاَجَحْلا انثدَح «ليعاَمْسإ انَدَح - 1١

 ساسرلا هس 00

 «هُكدَح كيتع نب ربا َنْباذأ «ٌميِهاَرِإ نب دَمَحَم َنَع «ريثك يبأ نب ىبحي

 اًماَهْمو للاب حياَم ةَريَكلاَن مَنِ: 8 هللا لوُسرَلاَف : لاَق . هيبأ نع

 ينل راك تلا رضفْيياَم اهنمَو هللا بحت اَم ءآلَْجْلا نمو ُهَّللا رضي

 «ةّبير ريغ يفّةَرْيمْلا : هللا ضني يَلاةَريقْلاَو «ةييرلا يف ريا :ُّللا بحي

 هلاَيَخاَو «لاَتقلا دنع ؛هّلل هستيدِتلااَيخأ : :هّللا بحي يلمح

 يدّلاك وأ ءِربكلاَو رْخَفْلا يف“ ماليا : هللا ضب يتلا ٌءاليشْلاَو «ةكدّصلاب

 [141145 :عجار] كف للا وسلا

 0321 رع يع ل
 دبع نع « «ليئاَرْسِإانندَح معن (6 5 1/©)وبآ انثدَح - -7546 1

 لوس َعَماتَلَخَد :َلاَف ّمَع)ْنَع «كيتَع نْب بج َنَع «ىسيع ِنْبِهَّللا
 رس سمسم

 لوُسَراَذَهَو َنوُكَبتأ : :تْلقَ «نوُكْيهلهأو راصنألا نم تيم ىلَح ف هلل

 الق تْبَجَوادِإَ ؛ نهَدنع مادام نيكي هع : : 4 هلل لسلك ؟ة هلا

 مس مة ممول
 ؟ْتبَجَو اًداَس يل : لاَقَق . (زيزملادبَعَْبَرَمع هباتْنَدَحَم :ربَج َلاَقَك

 . هربق لخدأ اَذِإ :َلاَق

 نع رك ان ىَحياندَح نَا ادَح- انتا

 29 ل مقاس! لاق . 2 و
 ٌةَريَخْلا (ماَق)هَّللا ضني يمه ل بحياَم ليحل ند هللا

 2 رعشفمو
 ٌةَريَملاَك هللا ضي يتبل َمآو «ةييرلا يف يل ريَغلاَك ٠ هللا بحُي يلا

 لع سقي للاخ بحُي ينال انآ «ةّييّرلا رْيَخ يف
 كيش مع 6

 لجأرلا َلاَيتَحاَ ,هّللاض فيي يتلا ليحل « ةئدّسصلا دن ُهلاَيَخاَو ء«لاَتْلا

 [؟4149 :عجار]. يَبلاَوِرخَفلا يف

 ١/8 ص اانهعللا يراصنألا ةملس يبأش ثيدح

 نب هللا دب نب هللا دْبع نع ؛كلاَم انْجَدَح يراك 10

 نب هللا دبع لج هَر) « كيت نب ثراَحْا نب كيت ْنَع «كيتع نب رياَج

 تباك َنْبهّللا َدْيَع نأ : :هربخأ كين َنْبراَج نأ «هربخأهنأ همي هللا دبع

 تنك كن اَمأ ٠ اديهش َنوُكَت نأ وجرأل تنك ْنِإ هّللاو : ها تلا .تاَماَمَل

 رذق ىلع هرج عقود هللا : 8 هّللا لوتس لاَقَق «كراهج َتْيِصَق

 : يو هّللا لوُسرلاَقَ ءهللا ليس يف لَك ا

 ؛ديِهَشهقِرَمْلاو «ديِهَشنوم مل ٠ هللا لبس يف ٍلْقلا ىوس ميس ةداهتشلا

 «ديهش قرَحْلا ابحاصو «ديهش دوطْبمْلاَو «ديهش ٍبْنَجْلا تاّذبحاّصَو
 .ةَديهَش عْمجِ اتوُمت ةرملاو «ديهش مهلا تْنئاتوُمي يذلا

 "سيق انئدَح «رُس وبأي فتحا رم نب ثراَحْا اندَح - 217106

 هللا َلوُسَر انآ (ريادَْوْلا يفتك : لاق ٠ يرسل راج ولد نع

 مُهاَهَنَق : لاك ء يبأ عمات اَمنإو «مهنماتنسلو لا دبع

 ءٍمَتَحْلاَو ءءاّيدلا : همس يلا ةضْلا يف برا نع ل

 .تّنَرَملاَو «ريقلاو

 يراصنآلا ةّمّلَس يبأ ثيدح

 اعص سا سوو
 نب ديمَحْلا دبَع نع « 'ينبلا َناَمْثَع نع « ليِعاَمْسإ انندَح - -”41 هك

 م
 َنصلَحأَو قف يبل ىلإ هيف امص هوب ؛ دج نع «هيبأ نع ؛ ةملَس

 ءهدْها هللا : َلاَقَق : اًمُهْن رفاكلا ىلإ هج مريخ ١ فاك خلو ملم

 1415٠١[ :يظنا] هب هل ىَضَقُف ؛ ملا ىلإ بوت

 دّبَع نع« «يّنبْلا وِرْمَع وبأن اَمْنع انئدَح «ميشه امدح /١61 54 ١-

 مدح مش موا هللا لور دهَع يف مكسأ دجال ةّمّلس نب ديمَحْلا

 ميم اسو مال هه
 ْنِإ : لف هّللا ل وسر امل لامك ٠ نلف هللا لور ىلإ اَمصنخاَ نبل اهنمهلو

 :ةَيحامألاَو ؛ةّبحات يف بألا سلو : َلاَق ملح امني امش

 َعَجْرَك : لاَق ؛هدنا مهلا : كيف هللا لوُسرلاَقَف « هم وحن َقلطْناَ َُرَحَت

 . هيبأ ىَلِإ

 دبع ائدَح سنوي نب ىسيع اًندَح ءِرحب نب يلع انئدَح - 8

 تّبآو َملْسأهلأ ءنائس نب عفار يدَجْنَع ٠ يأ ين ةربخأ «رفعَج ن نب ديمَحْلا

 ورسم و
 هبط وأم يطق يعو يتب : تَلاَقَق اق يتلا تتاث ملل نآهئارما

 يدا: اًهكلاكو يانا اقف يلا هكَلاَفك « يتتبا : 'عفار لاكو

 اَهمأ ىلإ تلاَمك « اًماَوعدا : َلاَقَمُت اً يملادمْفاَد :ةيحات

 .اهذَحآَف اًهيبأ ىّلِإ ْتَلاَمَق ءاَمدها مهلا : : أ يبا

0 
 نع «يّتبلا (4 9//49)ناَمْنع انآ ٠ «ليِعاَمْسِإ | انكدَح --49

 «باَرشلا ةَرْفَكَْع ىَْب 8 هللا لوُسَرأنأ ؛هيبأ ع « ةَمّلس نب ديمحلا دْبَع
 رع 2

 الاس ا 00
 .ريعبلا نطوي اَمَك ة ةآلسصلا يف َُماَقَملجرلا نطوُي نأ «عبسلا ةّشرَق ْنَعَو

 ْنَع «يّنبلا َناَمّتَع ْنَع «نايفس اًنأبنأ «قازرلا دبع اًننلَح

 نأ هثأرما تيآو ملسأ ُهذَج نأ ؛هدج نع ؛ هيبأ نع ,يراّصُنألا ديمَحْلا دبع



 راصنألا دنسم ٠ ص ١715

 هم :ةرسلاقَو ةَسْؤُماَّإ اهم :لاق ؛هلالوُسَر تن اماما 9“ سلات َلاَك ملي مكر يفصل ناب ءاجن مل
7-0002 

 [ 111 :عجارإ. هيبأ ىلإ بَعد ءهدها مهلا لاَقو ريح مك «اًنهاَه مألاو

 6 هي

 ورمع نب سيق ثيدح

 دَّحُم ينكح «ديعّسن يدهس ند «ريمُت نبا انئدَح - -"غ١16

 ميالجَر 9 يتلا ىأر :َلاَق .٠ . ورع نب سيق نَع ؛ يملا ماري نبا
 ؟نْييرَم حبصلاٌةالّصأ : : هّللاٌلوُسرلاَتف ؛ «نيتمْكر حّبصلا ةالَص دْنَي

 «نآلا اَمهلصَق امه نيل نب نعل يلَص نك ْمَلينإ : لجرلا لاَ

 8 هللا لور تكس : ٌلاَق

0000-0 
 َدْبَع تْعَمَسَو : لاك ير نان « قالب انَح - ةفضسحت

 ىَلإَجَرَخ : لا هد نع هدي ديعس نب ىَيَاَحأ ديس نهر

 ىّلصَ ءرطقلا يتتر مكر نيمو «حبصلا يف ف لا دج حبلا
 يبا برم ءرْجفلايتْكر َمكرف حبصلا نم مر يح مام مث 8 ينل مَ

 2007 كيسان ياذاه
 لّقيمَلَو ىضَمو اف يلا تكس هربخأَف ؟5 اللصلا هذَهاَم : َلاَقَك
52 

 .اًعيَش

 يملسلا محلا نب ةيواَعُم ثيدح

 يبأ نب ٍجاَجَحْلا يِنكدَح «ميهاريإ نب :ليعاّمسمإ اح - 11

 هَ ؛ةنوُيم يبن لاله نع «ريثك يبأ نب ىَحَي يدَح ؛ناَمْنع

 لوُسَر َمَم يِلَصْنْنْحَ اني :لاَك ٠ "يملا مُكَحَلا نب ةَيواَعُم نع ءراَسُي نبا 1
 نيتي لاثش ُلُقق مولا نمل ُجَرَسطَعْذِإ هلا

 ُأَعَجَف وُدَعَجم لاق ؟ينإ تورنت مُكئاَس اَم هايم لك او: تقم تلف «مهراصإإب

 ّسل دل لسكس يعل يشم لق .مهئاخلا لع مهد رع
 َنَمْخَأ ُهَدْنَب الود 5 َملعَم تيأَر ام  يمأَو وه يبأبق 8 هلل وسر ىَلَص

 هذَهْنِإ : لاق «ينتَرتملو ؛ يّسْعَسآلَو ينك اَمّنلاو «هنم ايت

 يبل يبس يمان اذه سنا ملك نمي اً مليا ةلنصلا

 [111377 711371 74117 :رظفا] ٠ 8 هللا لوُسرلاَك امك وأ «نآرُقْلا ةءاَرقَو

 ,ةّيلهاَجلاب دْهَعتيدَح ٌمْوَقاَنِإ ءهّللا َلوُسَر اي :تلْقَف 45

 مُهوُنَتآلَف : لاق ناكل َنوُنأَيامْوَتانمدِإَو ؛ ملل هللا ءاَجْدَكَو

 لن مهرودص يف هئودجي يش لاذ : لاق «نوُريطتي اسوق منإ :تلق

 طخ َوقاَو مَ «دْخَي يب ناك :لا ا ءنوُطُحَياَمْوقاَنمَنإ : تلق مهتلصَي ٠

 لل ىعتح :رظنا] . كلذ

 دحأ لبق يف يلاّمَنَغ ىَعْرَتةيراَج يل تّناَكَو : لاق 7-6

 انآو ءاَهمتُغ نم ةاّشب بهذ دبا ٍمْويَتاداَهتملطا «ةّيناوجْلاَ

 يبات ؛ ةَّكص اهتككص يثكا ونسي امك سآْمدآ ينبنم لج

 ءاّهب ينتنا : :َلاَق ؟اًهقتعأ آلَقأ ؛ هللا لوس راي : تلق ٠ يلع كلذ مَظَمَت
500 2007 

 :ْتَلاَق ءانأ نم : لاَ «ءاّمّسلا يف : ْتَلاَقَق ؟هّللا نبأ :اًهَل َلاَقَف ؛ اهب هنا

 هوه 0 هيد 0-1

 21 َح (778/5 ورمع نب سيف ثيدح

 « ةقاس

 [43374 14154 :رظنا] . اًهْقتَعَأَك

 يبأ ْنَع «يرهزلا نَع «بنذ يبأ نبا نَع «مشاَم اندَح ١15

 ُءاّيشأ ٠ هللا َلوُسَر اي: سلق :َلاَق . يملا مَكَْلا نْب ياعم نع ٌةَمَلَس

 اوبال: كف يبل َلاَقك ؟ناّنكلا ينآئ انك ٠ ةّيلهاجْلا يف اًهعَتصَنانك

 الق هسن يف ْمُكَدَحأ هدجَيْيَشلاَد لاق ؟طتت انو : َلاَق :ناهْكْلا

 [198/44 :عجارإ . مُكئدصَي

 0 اسما ةَملَس وبأ
 مقلوب هرم قه ل

 يفهم اكاروُمأ تيآرأ هّللا َلوُسراَي : :تلق :َلاَق .٠ يبس اكو
00000 

 الق هسفت يف ْمُكْدَحأ هدِجَييَسَالذ : الف ينل لاك ؟ريطَم انك ّيلهاَجْلا

 :عجار] .َناَهُكْلا وبأن الَو : لاق ؟ناّكلا ينأن اكو : :تلْقَق مكتدصُي 8

010 

0000 

 تي ل
 لوُسَراَي : لق : َلاَك 8 هللا لوُسَر ْنَع اًهظَح َثيِداَحَأ لاكي هندح

 5 هلع

 ؛مالْسلبءاَجْدَكَلَجَوَرَع هللا ,ةّيلهاَجي دْهَعثيدَح مو نإ ءمّللا

 لَ قو نك حَي ءايثألا نم يب ناَكدَق :لاَق ؟نوُطُحَي" الاجر نمد
 وم سم

 يف هّنودِجَي ءيَش َكاَّذ : لاك ؟نوريْطتي الاجر انمأنإ : :هتلُق :لاَق «َكلذَك

 .مهتصَيالا «مهرؤُم

 3 :تلق :لاَك

0 

 ساما مرنم ىمر#
 :عجار] . مه مونت الق :َلاَق ؟َناَّهْكْلا َنوُنَأَي“ الاجر اَنَم

 .ثيدَح اذه : لاق

 دُحأ لبق يف اًهاَْرَت يل ةيراج ايف متع يل تناك :لاَك
 ءَةاَشِب اهم بَهَكْدَق بْنتلا تدَجَوَف ٠ ميتا اَلَعْتدلطا « ةّينآوجْاو

 ةنكص اَهتككصف َنوُنَساَاَمك[ْ سآت ينب نمل جبر انآو "تْفسأ

 اَهاَحْرَتةيراج اًهيف يل تَناَكو «ْمَنَغ يل اتناك اهنإ : :تلقق . قف يبتلي

 ذك ب قثلاتدَجَوف ميتا اَهلَعتدلطا ينإو «ةيبأوجلاو دحأ لبق يف

 ينإو نوُفَسأَي امك (فسآمدآ يتب نمل جر انآوتفسأَك «ةاّئباهنم به
 7 اي تلق :لاَق: 5 لاوس ىلع ل متت«: :لاق ةكَص اًهيككمف

 ؟اًهفتعأ الأ ءهّللا لوُسسَر

 ان :َلاَق؛ ؟:هلل وست: تلق 5 :لاق ءءاَمّسلا يف [ل] :تلاق

 ص

 [154156 :عجار]. اهطدعأت ةيمؤم

 .نائيدح ناذه : :لاَق

 ََسْلَمَف ؛ ٍمْوَي تاَذ 8 هللا لوُسَر فْلَخ (تيَلَصَو): َلاَق - 000
 .افاسا سارع
 :تلْقَق «مهراّصْبأب ْموّقْلا ينام هللا كَمَحرَي : :تلَقَك «ٍموّقْلا نم لجر

 ىلع مِهيدْباِب اوُبَرْصَ :َلاَق ؟ينإ َدوُرُظنت مُكُناَشاَم فاس َلْكُتاَو



 رب م وم ورم

 ُّهَّسم اًميِلعَت َنَسْحأ هَدْعَب الو هب لسنا 0 يأ لاق « يناَعد

7 00 
 اًهيف حْلصَي ال ةآلّصلا هَذه لاَقو «ىن يبس الو ؛ ينرَهَك الو « ينّيَرَص اَمَق

 :عجارإ . نآرشلا ارو ريكا و حنش يمال ءاَذَه سلا مالك نم يش

 ةفيحنا

 كف هللا لوس اَمَكْوأ

 .٠ اهينَدَح َثيِداَحآ ةنالك هذه

 سا معلا رب كس دو
 ىَيحَي يِنئدَح ءٌراطَعلا ديزي نب نابآ انندَح «نامع اًنئدح - ىقحعإ

 راسين ءاطَع نع ,ةّوُمَيم يبأ نب لاله اًنئدَح «ريثك يبأ نبا

 هيف داك هوْحَنب ثيدَحْا اذهب ينئدَح «'يِملسلا كح نب يوسع
 . نآرلاةءارقو ديمحُتلاو و ريل و حيسَتلا يه امن : لاَكو

 [14157* :عجار]. ل. هلل امك

 مها ل هت

 ا راسي طخ طن يلم يح ربك يكن لحب

 ءٍمْوَقْلا نمل جر سْطَمَ : لاك فيل َمَمتيَلَص : لاك .٠ يملا ياعم م

 ام دام لْكْتاَو :أح تلد «مهراّصْأب مولا ينام هللا كَمْ :ُتْلُتَ

 ,مهناَحْف ىلع مهيدي ب ويصيب : لاق ؟يَلإ َنوُرظْنَتْمُكناَش

 يبأب «ةالّصلا ف يَّبلا ىنَت مَ تكس يكل ٠ « ينوُتمصُي مُهّنأ تفرح

 هل ٌةآلّصلا هذهِ : َلاَقَف . ينيرص الو ينرهك الو يمت ام يم ماووه

 ةارقو ربل و ميلا يامن ءاَذَه سال ملك نمش اهيف حلمي

 نارا

 [؟41>© :عجلر] . ف هللا لوُسِرَلاَق اَمَك وأ

 دقو 0 للاسر اي“ :تلق 63

 ءامم# 71 2 يب هما < َئ - هع ٠

 اةنقكلا ا 3

 دحأ لبق يف يل تاَمْينَع ىَعْرَت يل ةَيراَجاََنيَيو : لاق 7”

 قو ءَةاَشب اهْنم ْبَمْد دق بلا اد «ةَعآلْطا اَهّْيَلَع ْتْنلَطاَ :ةّناوجْلاَو

 هلظَمَف :لاَك ةّكَص اًهيككَص يكل نوَُسأَياَمكفس سأَيممآ يني نم لجو

 اًهلِإ تعِبا : َلاَك ( 4 ؛ ةر/ه)؟اهفنعأ آلآ : :تلُق 88 هللا لوُسسر ىَلَع كلذ

 :لاق ؟ءامّسلا يف : تلاق ؟ُهّللا نبأ : َلاَقَف اباحي َلسْراَك َلاَق

 14156 :عجار] . .١ اواضا : َلاَق ؛ لوس: ّتلاَق ؟انآ مَ

 0 يوما

 ُّّئ .ةيلهاَجْا يف لَن نك ءايشآ تير ا هللا لوسرل لاقُهنأ ٠ ”يملسلا

 - 8 للدول ىَح د
 [161/44 :عجارإ] . [ناهكلا] تال : لاف ؟نامُكْلا 3 52

 يبأ ْنَع "يرْظرلا نع هرم انئدَح « قررا دبع انئدَح - "17

 88 يللا باَحْصأنأ ؛ ؛ِمَكَحْلا نب ةَيواعم نع ؛ ءِنَمْحرلا دبع نب ةَمَلَس

 يف ُهئودجَت يش لاذ : لاق ؟نوُريطتيلاَجِ نم ؛ هّللا لوُسَراَي : اولاَق
 رب سدا

 اوت الَك ملاك ؟ناّمكَلا َنوُباَيلاَجر امو :اوُناَك؛ مكسْصَيالَ ؛ مكسفلا

 . اًنهاَك

 مه مس اسمو

 كلام نب نابثع ثيدح

 هل

 :لاَق يرْظْلا نع ٠ رشم انآ «قارلا دع اند - نقحفُي

 ف يبلانا َلاَك كلام ِنْب نابع ْنَع ؛ عييرلا نب دوُمْحَم ينّكدَح

 ؛ دج نيبو يِنْيلوُحتلوبسلاَو ءيرصب تركنا ذك ينإ :هتْلُقَ

 اكسل | هللا رس هس سرع هس
 :8 يِبتل لاقت ؛ دج هذّنأنكم يي يف تلصق فج َكأت دول

 ُدَمَمَّقَلَطْلاَف ُكَمبَكَساَ «ركَي يبأ ىَلَعَرَمُف : لاق« هللا ءاَش ْن[لَمْفآ

 هلت رشا ؟يٌلّصأ نأ يرث نب مئاكَوُمَو : َلاَقَك ٠ لع لحد «ائاتساق

 مث :لاَق «ديرأ تح لها عمم : َلاَق هل مريخ ىلع بم

 َنْأ :لُجَر َلاَقَك َُسْنَلا آلَمأىَّتح هّيِلإ اوُبَنك - را دلاله يني يدار

 ”لجوكلاك :لجر َلاَقك . نيسان يرو ؟نشخسدلا نب كلام
 هَلِإ آل :لوُشيَوَه «لوُقَتال : : 8 يلا لاَ هوَ الو هللا ب حُب ل ”قفاثم
 ُ ههجو ىَرْتُف نحن امأ هّللا لوسي: : 5 ؟هللا + و كلذب يفتيهللاالإ

 يبا شعسو هيما
 ةلإَةَلِإ ل : ٌلوُشَيَوه «لوُقَتآل : انصب يبل لاك «َقفاتسْلا ىلإ هكيدَحو

 ُدَّنَع يفاَوي نك :َلاَق هلا لور اي لي :لاَك ؟هّلا بو كذب يي هلل
 ىلع هَ آل هَل هَ كلل يفي بي هّللا الإ َهَلإ آل : لوي ةَمايقلا موي

 00 [:04> :عجار] .راَّنل

 يبرق عع
 «يراّصنألا ٍبوُيأ بأ مهيف ارق ثيدَحْلا انهبْتنَدَحَ دومحم لاك

 ىلإت عَجَر انإتيلآَف : َلاَق «تَلُق املاك ٠ 8 هللا لور نظام: :َلاَقَك
 مع وهل للك ررزم م ل ةماعو

 وهو ءهرصي بهذ دق اريك اًخيش هتدَجَوَق يجر ءةلآسأ نأ نابع

 اَّمَك هينكدَحَت «ثيِدَحْلا اَذَهْنَع ,هتلأسك « هبلج ىلإ[ تسل همك مَ

210 
 .ةرم وأ هيكدَح

 ْتَلْزَن مّ :لاَق ٠ ْثيِدَحْا اذهب ثدَح اً يِرْهلا ناك :ٌرَمْعَم لاق

 الق ميلا نأ ٌعاطَتسسا نَمَك ءاَهيإ ىَهَتلا رمألا نأ ىرك ومو ضنئارق

 [لددقك :عجار] . ارَتْغَي)

 تباك نع «ةّريغملا ْنْب املس انْئدَح «جاَجَح اَنئدَح - -7

 نسب نابع نع «عييرلا َنْب دمحم اَنتدَح «كلاَم نْب سنآْن ع ؛ «ينانبلا

 :لاق ؟كنَع يضلَبٌت يِدَح ام :تلقق ٠ كلام نبات يقلك ؛كلاَم

 «ا هّلا لوُسَر ىلإْت مب ,ءيّتنلا ضب يِرصَب يفداك : لاك يّندَحُ

 :َلاَق «ىَلَصُم هُنا هيف «يّلَصُت يلِزْنَم ىلإ ء يجئانا "ب حأ يت



 راصننلا دنسم

 راس ساع

 يف ف ل لوُسَر ىلع لق يتنمأ ناش 9 لوس

 ٌنوُدنْسيَو مهتم َنوَقْلي امو َنيقفاتمْا نورك َنوُندَحَتَ بياع ؛ لزم

 ف هللا وُ هلع اعدل اوُدَوو ١(م يحس نب كلام ىلإ كلذ مَظع

 ينو هللا الإ هاله دهشَيَس بلآ : : ل هللا لوُسرلاَقك ارش باَّصأو

 .هبلق يفوض امو كل لوَُهَنإ هّللا َلوُسراَي : اوُناَق ؟هّللا ل وُسَر

 ؛هّألالوُسَر ينو هلا الإ هلإ ل هنأ دحأ ديل ف هللا وسرق

 [11945 :عجار] . (غه ٠ / )رتل هسَسَتْوأ ُراَتلا هَمَعْطَتَ

 ينكح ,”يرلا نح نم ادَح «قّرلذ باح - 1

 ملل ل1651 رز لع :لاَق ل . :تلقَق

 :لَجَر َلاَقَك «اتيلا لسا لح لإ وُ -رادلا لهآ يني يداولا لأ هب

 .نشيَُدلا : َلاَقامّيرَو : لا ؟ نتحكم

 سلب رب هرب اس را سرت ل
 ْنَع «'يرطزلا نع سُنوُي انئدَح رم نب نامثع اًنئدَح - 74

 هني يف ىّلَص © هللا لوران ؛ كلاّم نب ناَبتع نع « عيبا نب دوُمْحَم

 سا مظس سل يلع
 .هتآلّصب ولصق ُهءاَرو اوما ىحضلا ةَحْس

 يدع نْب مصاع ثيدح
 سا يصر ري مر امرا سوك ل

 نع ءركَي يبأ نب للان «ةئيع نب ليث الح 14

25527 

 3 ال11 اا قنا وياتي

 يبأ نْب ِهّلا دبع ْنَع ءادللم اَندَح «ِنَمْحرلا دبع اَننَدَح - 17

 َلوُسَرألا بْنَ «'يدَع نْب مصاَع نب حالا يبأ ع « هيبأ َنَع ركب

 مم «ِرّْنلامْوَينوُسرَي «ىتم نع ةّنوُْلا يف بألا ءاَعرلّصخَر فهلا

 [؟ة141 :عجار] رامي ومر مُك «نيمؤولا دعا دعب نم وأ دا نوري

 يبأ نْب هّللا دْبَع ْنَع «كللاَم اندَح « قالا دب انْندَح - -718”7*

 :لاَق٠. هيأ نع "يدَع نْب مصاَع نْب حادَبلا يبأ ْنَع ءهبيآْنَع ؛ ءركب

 0 م وشلالات يللا بترا 9 لور هل

 مم :عجار] قلاب مهم رخألا يف

 سر هر لس ل سرت ل
 « جْيَرج نبا انندَح «حور انابنأو ؛ ركب نب دمحم اًنئدَح - 785

 «حادبلا يبأ نَع «هيبأ نَع حن دمحم نركب يآ ب َمَحُم ينربخأ

 مْوياوُمْريَف اوقات ءارلل صخرأ ف يِبلانأ ؛ يدَع نب مصاَع ْنَع

 [54141 :عجار] . قا اوريو امي اودي من ءِرْخّنلا

 2 ل. ساهل ساه 4# -

 ىنزاملا دواد يبأ ثيدح

 عن :لاق . هيبأ نع «قاحْسإبَسحْم نب دي اند - <”146*2

 2 مو مقاس روش
 ينزاَمْلا دواد وبأ لاك

 يدع ني صاغأشي ثيدح

 بس مس مح ل اا ب4 يسال صصص

 سس. سس سم

 1411 ع

 لو هر ةدمو

 رتل يبق م يم لجن 7 يل يلاحق تش :لمحم لاك

 ذإ «ةبرضأل نيكرشملا نم الجر عب ين : لاك لاق ارب دهس ناَكَو-

 . يو هلق ذل رت يقتس نإ ل ميال ار عقو

 مالس نب هللا دبع ثيدح

 نب ديعّس ْنَع ميلف انكدح :لاَك .جْيَرسو سوي انئدح 7 ١5-

 ال هللا لوُسرْنَع ءانثدحي ًةريره وبأ َناَك : لاق . ةملس يبأ نع « ثراَحْلا

 ابكت فج َللاَو : تلق «ثيدَحْلا َركَذَك

 هللا دب ىَلعسلحَدف دع مجرم ءتيِحلا كاك ديس

 . ةعاس ةّممجلا يفانإ : لاك نأ

 2 طال موُشَ هَ :ةئجنا نيتي .ةكلجلا نير

 8 هللا َلوُسَرَنِإ تلتف (هتعاسرخآي هقف : 'جْيرس لاَكو) «ةعاَسبرخآ
 دع

 .8 هللا لوُسرَنأ مَعَ مكوأ : لاَ «ةآلّص ةغاَسب تسل ةالَص يف : لاق

 [11549 :عجارإ ] يه ِهللاَو يه ىَلب : "تلق ؟ةلَص يف: ةآلّصلارظننم : َلاَق

 هل اع ةمعاعو سقشقلا وذم م مدو
 ينْمَي- ليصل انثدَح -دّمَحُم نبا ينعي يبست نيد - -5184<”7

 (سْيُخ)ْنْب هللا دع ّنَع « ىَّيحَي يبأ نب دَّمَحُمانكدَح املس نا

 سر ٌمكرَح دحأَو (3كَنْيْياَم َلاَق ٠ مآلَس نْب هللا دْبَع ْنَع « «يراَقَغْلا

 .ارئاط هب لق الو ةرجس هب مطقأل تن م (401/6) هللا لوس
00002 

 يبأ ْنَع «ٌهلاحّضلا يدَح «ثراَحْا نب هللا دبع انندَح - نفيليم

 :لاَق ٠ ملَسِنْب هللا دْبَع نع« ء«نَمْحرلا دْبَع نب ةملَس يبأ نع رتل

 ةَمُمُجْا موي يف َّللا باك يف ُدَجَنانإ «ٌسلاَج ف هلا لوُسَرَو تلق

 لإ يَ لَجَوَرح هللا لسيف «ةالّصلا يف َوهَو مل دبع ففي آل َةَعاَس
 ىلع عم

 50 :لاَق «ةَعاّس ضب : لوسيا هللا لور راسا نال اًمراطْعأ

 :8 لاهور َقَدَص
 هم ين مل له يموسأ  ععم

 رخآ : لاق ؟يه ةعاّس هيأ هتلآس : َةَمَلَسَوُبأ َلاَق :رضّنلاوبأ َلاَق
5000 

 َدْبَعْلاَنِإ ءىَلَب : َلاَقك ؟: ةآلّص ةَعاَسب تَسلاَإ :تلُق هراَهَتلا تاَعاَس
 اعز

 راظتلا آلإ هَسِبْحَيآل الصم يف دَعَق م « ىّلَص اإءالَص) يف ملْمُمْلا

 . ةالّصلا

 وُبأ يلْغَيْنْب ىَبحَيانْدَح «دَّمَحَم نب هللا دبع انندَح - نايل

 نذل دنع يحال يَ ءريمع نب كلا دب نع يشل

2 06 0 
 راك لل لع لور يت وكس هلي ينم

 امدح ءبْهَو نبا انثدَح «-فوُرْعَم نب نورا انئدَح - "<15

 ٠ ريق ع

 نَمْحرلا دبع َنْب يحين ؛ لاله يبأ نبا ديعَس ْنَع «ثراَحْلا نب هرَمَع

 .هيأْنَع ؛ مآل نبه دبع نب فسوُي نع هلل دبع نب نوع نَع هئدَح



 يمس مصاعرا

 « هلوُسَرَو هللابناَيإ : 5 لهل. ل سا # ساس سا

 هه مما 3

 2 وُ مهو ةموقلاعَس

 ةّيشأ: وشي يداَولا يف ءادن عمس من ورم جَحَو ءهللا ليس يف داَهجَ

 دهشأ انو : :8 هللا لوُسر لَك هللا لور اصح نال لإ لإ الانأ

 . كرشلا نم ئرب الإ دَحأ اهب دهشَيال نأ د هش

 .نوراَه نم انأ هتعمسَو :هّللا دْبَع َلاَق

 :َلاََق .ةَراَرر اًنئدَح ء«فّوَع ْنَع ءديعس نب ىَحَي اًنلَح -7

 00 .ٍملَسنْي هللا ُدْبَع لا
 ارز نع فوغ نكح رقد انكدَح و -؟4197*

 هيلع الا َلَمَجْلا ةئيدَملا ينل مدق مل : لاَ ٍمآلَّس ِنْب هللا دْبَع ْنَع

 هجَربَسِللُه هونت ْفَرَع ُهَهَجَوتَكيتاَلك لَقَْلا نمي تلك
 ءَماَمّطلا اوُسعْطأَو مالا او نوي مس ءيشالوأاناكف «باذك

 .ٍمآلسب ةنجْا اوُلخْدَت مان انلاَواوُلصَو «َماَحْرألا اوُلصَو

 ِنَمْحرلا دْبَع ىَلَع ترث - قللت

 دبع نب همس يبأ نع ؛ «يِمّبيلا ثراَحْلا نب ميهارمإ نب دََحُم ْنَع هداه نب

 دكه. .ٍمالَسَنْب هلل َدبَعاسيقكَمَل : لاَ . ةريره يبأ ْنَع «. ءِنَمْحرلا
 وب لاق «يه ةَعاَسةّيأتْملَعْدَك مالَسنب هللا دبع َلاكمُك «تيدَحلا

 ةَعاّسرخآ يه :هّلا دب لاق "يلع ٌنضَمآلو يتربخ اق هلت لق :ةريَر

 هّللا دّبَع نب ديزي نع كلام :

 ةَممُجا ٍموَيْم ةَاَسرخنوُكت فب : ةريره ولأ لاَ « ةحمجلا موي نم

 ل ةَعاَس كذتو «يلصي ملم دبع اًهفداَصُيآل : هّللالوُسرَلاَ دك
 رمق رشف

 نسل نسا لوني ئل مالَسنْبهّللادَبَعلاك اهيف ىَلصُي

 اق «ىَلي :تلْقَق ؟يّلَصُي ىَنَح ةآلصلا يف وه ةالملا هيفي سلجم

 ٠١١4[ :مجار] . كاد

 هادضصل سس م ريب هرب سا دمت ل
 نب دمحم اًنندَح «نوُراَه نب ديزي انثدَح - 6

 نول: قة يب نع لس يع ”ةمارإ سا يمول ' لسد

 5 لقبر لق مي يف ل هلك

 اي: تلق :لك اس فضال ين ديوس ينل دين ينل

 نس: لراس لاك 20000 َلاَق

 :عجار] .كاذ َوُهَك : لاق ىلي سلق آي ىّنَح ةآلّص يف وه ةالَص را

|] 

 م علعل# هر

 مام ا
 نع ءَنْوَعَنِبااَنتدَح «فّسوُي نب قاَحْسإ انندَح - "اوك

 هيد يطرد ديلا يفك لأ . داعب قع دش

 1 فل ملحم ىلا حر نك َهّنَجْلا ل

 دج ملا لبق تَلَخَماملمْوَقلَنإ : :هلاتلف ٠ َسناَتْسا امل 3قَحَف

 ُىَلْعَي الام َلوُشينأ دَحآل يَبياَم؛ هللا ناَسْبْس : :ٌلاَك ءاَذَكو اَذَك :اوُناَق

 ١الل؟ ص 1 )/40(

 هْيَلع اهَتصصَقُ تمتسقت 9 للود ىلع ار لإ يقتل

 يم رسام -
 قا ىف هسا ية ءيضرألا يف ديد هل

 َلاق) «فصنم يناَجَف ٠ عيطتسأ آل : :تلْقَق :٠ هلع دما : :ي يل«

 هْيلَعْدَمْصا :َلاَقَك يفَلَخ نم يبان مقرف (فيصوًاَوّم : نْوَعْنْبا
 معو

 1 اهنإو تلظَقْيَتِساَف «ةورعلاب كلسمتسا : َلاَقَك «ةورعلابتذخأ ىَّحتدعصق

 :ةَضْوّرلا اّمأ : َلاَقَك هيَ اًهيِصَمَنَف فبل: لاك « يدي يفل

 ةوراعلا يه :ٌةورعْا مآ «مالسألاُ مح :ُدوُمَعْا َمآو «مالئسألاةَضْوَر
 رمض مرا 0
 .ٍمالّس ني هللا دبَعَوُمَو لاق «َتوُمَت ىّتَح مآلسألا ىَلَع تل «ىّقنولا

 نم نَع ؛كَرابملا نبا اًنندَح ؛ٌمدآ نب ئَّحي اَنئدَح -17

 1 .(ح) ةَملس يبآ ع «ريثك يبأ نب ىتحَيْنَع «”يعازألا

 :َلاق . ٍمآلَس ِنْب هللا دبع ْنَع «ةَملَس يبأ ْنَع راسي نْب ءاطَع ْنَعَ
 ؟ىلاَعَت هلا ىَلإْبَحأ لامخألا"يأ هلآ اق هللأَل وسر يني مكي مئات

 اَنْيْلَع اَرَقَف ءاَنَعَمَجَت الجر هللا محمي

 [هدعب رظنا] . اهلك فصلا هر ةروس يني ءٌةروسلا» هذه

 انآبثأ كَراَسلا ْنْب هّنلاٌدِبَع اَنكَدَح نَمْعَياَنندَح 64

 نأ ءةَئوسْيَم يبأ باله ينّكدَح ٠ «ريثك يبأ نب ىَيحَيانئدَح «يعاّزوألا

 07-092200 م مم ل
 [هلبق ام عجار] . حواس للالعأل «هدَح راَسَيَنْب ءاطَع

 هللا دبع نع ءِنَمْحّرلا دبع ةَمَلس وب ينئدَح < :َلاَق وأ - اق حا

 يبق طل لوثر يناير اك نيب انركاَدَت لا ٍملَس نْبا
 مك م شوا

 اني ف هللا 4 اوسر لسرأَف ءدَحأ نم َموُقينأ اًنبهَو ؟هللا ىلإ ْبَحأ لامعألا

 00 0-521- هقاضماو

 لوُسَر اَلَع ارك ٍضْمَب ىلإ ريش انضََْلَعَجَ « اًنَعَمَج ىَتَح ءًالجر الجر

 اَنقَمَرْبَك هلو ىلإ «ضْرألا يف انو تاومسلا يف اهلل حبس م : هللا

 . اًمرخآ ىلإ اهلوأ مام: لاق هلا دن
 م

 اس سس سس ا 00
 اَنيَلَع اَهآلَتَق :َلاَك ءاّهرخآ ىلإ اهلَوأ نم مآلّس نبا اَنيلع اهلك : لاق

 اهلوأ نم لاله اَيَلع مآل ىَبَحَي لاق ؛ .اهرخآ ىَإ هلو نم راسين ءاطَع

 .اًهرخآ ىلإ اهلوأ نم ىلع مآل : يعاّروألا لاق ؛ اًمرخآ ىلإ

 ّنْب داَمَح اَنْكدَح :ًالاَق «ُناَفَعَو ىسوم ْنْب ْنَسَح اَنئلَح -

 .رحلا نْبةَشَرَخ ْنَع ؛ ءعفار نْب بْيسُْلا نَع «ةَلدْهَي نب مصاَع ْنَع ؛ ةملس
10 00 

 حيض ءاَجك "يبل دسم يف ةخيش ىلإ نلجُ «ةئيدملا تمد : :لاَق

 ةّنجْلا لأ م لجَر ىلإ طينة ْنَم : :مْوَقْلا لاق ل اصح ىَلَع كوي

 30 هْيلإ تشك ؛ نمر ىّلصَ «ةّيراَس لح َماَقَف ءاَدَه ىَلِإْظْنيلَ

 ْنَماَهُلَْديِلَجَوَرَع هَللُّنجلا َلاَقَك ءاَذَكَو اَذُك : ٍموَقْلا ضْحَب لاق : :هَل
 سارع ع وهسا رع سل
 : لاَعَق « يناتآ الجر نأَك تي ءايؤر ف يبل دْهَع ىَلَعتيآر ين ءءاشي

 ْنَع "قرط يلتضَرَمَت امي اهم يب كس ُهََمتْبعتَف «قلطلا

 يل ضرع مك ءاهلطأ نم تسل نإ :لاَقق :َلاَقَك ءاَهكلسا نآْت دَراَف ءيراسي

 «يِدَيَدَحآَك قلّ لَبَج ىلإ تيل تح ؛ اًهتكلَسَك ٠ ينمي ْنَع «قيرط

 نم دوُمَع اًذِإَق ٠ «كلسامتآ (مكوراَقتا مل « تورد ىَلع انآ اذ « يب َلَجَر



 هدأ ىّح يلج يديد ءبقك نمل هنو يف ؛ديدَ

 .هلجرب َدوُسَمْلا بَّوَضَق «' ءمعت : تلتف كستسا : َلاَقَق «ةّوُرعلاب

 :لاَقْ ل هللا لوُسسر ىَلَع اهْتصّصَقت ؛ةررملاب ( 407/0 ] تكن تسا

 ْنَع ْسضَرَع يلا قير مَ هْحَمْلاكميظعلا جملا اَمأ ارْيَح تير

 ْنَع ءاتضَرَع يلا ”قيرَطلاامآو ءاًهلهأ نم تسول لأ قيرطق كراسي

 ورع مآو «ءاهشلالِزيمكْ للالبوم لطأّقيرطق كنيمَي
 سا يعم هم ءدمع م

 .توُمت ىتح اهب كلما « مآلسألا هور اهب تكسضتسا يلا

 «ةّنَجْلا لهأ نم َنوُكأ نأ وجرأ اَنآَ :َلاَق

 . مالس

 نب سف نع ؛ ٌةَمَلَس ْْب داَمَح اًنئدَح نافع اًنيلحح ١

 نع ءنَمْحَرلا دبع نب ةَملَس يبأ نَع « «يميتلا ميهاَربإ نب دَمَحُم ْنَع « دعس
 00 هع هم وموك

 ءةاَروّتلا نَع يِّتدَحي ناَكَف « ءاّبعك تقل ٌماشتلاتْمدَق : :لاَق ةريره يبأ
 ماوي ل هم

 نأءكدَحَف «ةممْجلا مير كذ ىلع اني تح , هلا لور ْنَعُهئَحأَو

 لب هارب سرلا ل

 اهيف هللا لاسيما ا «ةَعاس ةَمجلا يفّاَنإ ل َلاَق ف هللا لوُسَر

 ةَئسلُك يف يه ؛هلوُسَروُهَللا قَدَصاسْمَك : لاق هاي ءاطعأ الإ اريَخ

 نب ِهّللا دْبَعَّوه اًذإو :َلاَق

 يف يه لوُسَروهَّللا قَد : لاق مث دعاس ْبْعَك َرظَنق آل آل :تلُق ٌرَم

 لك ين“ اوسسرو هللا قدص :َلاَقَق (ًةَعاَس َرَظَنَق آل :تلُق ؛ٌةَرَم رهش لك
 .٠ هيمو همم ع هضل لوو
 مويه: "تلق وه مْوَي يأ يردتآ : "بعَك َلاَقَق معن : 5 رم عج

 ٌةلإ ةَخِبصُم هبفاؤ العلا عسا موت هيف + مداها َقلَخ هيف : :َلاَّق ؟وُم

 َنَّب هللا دبر «ٌةيدَمْلاٌتْمدَتَ «ةَمايقْلا ةيِشَح سْنإلاَو نجلا ِنيلعْلا

 يلو ىلإ َمَجَرْدَكُهَنإ : :ُتلُق بنك دك :َلاَقك ٠ « بدك لوب مآلَس

 «يتربخأ : : هيلع تْكَلاََتَو آل : تلق ؟يهةءاَسأيأ يِرْدَنآ : َلاَقَق

 !؟ةالَص الوفي : تلق «برَمْلاَورصَمْلاَنيياَميف يه : َلاَقك «ينربخأ
 وسامو سمسا ع اس نو # كم ع عاش

 يف يف يبل هالصم َناَك ام ةالَّص بلا لاري : لوفي 1 تطمَس مآ: :َلاَق
 [٠مم اد اللاتي

 ةّلئاَو ِنْب ٍرماَع لْيَقُطلا يبأ ثيدح

4 
 ميم نذ هل دب نا يشيدون ديزي ادَح - 32 ١

 ايدام كلوُبَتةوْرَخ نم 8 هللا لوُسَر لأ امل لاق . لْيُطلا يبأ ْنَع

 هر ع اح هيي عسر
 هّللا لوس امتي مدح اَمدْحَيآل بقعا َدَحآ 8 هلل َلوسَرنِإ ىَداتُك

 «لحاورلا ىلع َنوُمْنلم طهر لذ اَمَح هبقوسَيو ةَفْيَح دوي اف

 وجوب ِرْضَيراَمَع لبق 8 هللا لوُسَربقوُسيَوُهَو ارَمَع اوَشَع

 ل ا
 دحل ب هللا لوُسرلاَقَق ٠ « لحاورلا

 لَه ٌناَّمَعاَي :َلاَقَ ُاَّمَع َعَجَرو لَ هّللاْل وسر طَبم املك ؛ 0
 لَه: لاق «َنوُمْتلتم مْوَقْلاو لحاورلا ُهماَعتْفَرَع دق : َلاَقَق ؟موَقْلا تفَرَع

 لوّسرب اورفْني نأ اودارأ : َلاَق ملعأ هَوُسَرَو هللا َلاَق ؟اوداَرأ ام يرْدَت

 8 هللا لوُسسَر باَحْصأ نم الجَرراَمَع باسق : َلاَك «هوُحَرطِي 8 هللا
 ممم ع يو م ع

 ٌرَشْع َةَميْرأ : َلاَقك ؟ةّبقعلاباَحْم ناك مَعَ مك ؛ هللاب تدع :لاَثك

 1 بس كي يسب سس

 "12017 ح )/40(

 مهنم ا هللا لوُسَر رَدَمَل)٠ َرَشَع ٌةَسْمَح اوُناك دقق مهيف تنك نإ : :لاَقَف

 دار َماَنَملَعاَمَو «8 هللا لوُسَر يدا اًنعمَساَمهّنلاو : اوُناَق ءةكك

 هلل برَح قابلا َرَشَع يِثال ادهش :ٌراَمَع لق /8) مْوَقْلا
 .داهشألا موي ميو ايندلاةايحْلا يف هلوُسَرلو

 َلاَق هللا َلوُسَرَنآ ءةَوَْمْلا كلت يف لْبّطلا وبر كَدَو : :ديلولا لاَ
 ةل نأ : ىَداَنق ايدام كف هللا ٌلوُسَررَمَت ؛ ل ءامْلا يفانأهكَركدَو ءساّنل

 ذك اطْمَر َدَجَرك 8 هللا اوُسَرُءدَرَوَك ف هّللا لوس سر ليك لح املا دري

 . ذوي هللا "لور مهمل 6 دكه وُرَو

 ينئدح ءدْيَز نْب حاير انئدَح ءدلاَخ نب ميهاَريإ اندَح - 22 ول ذا

 مسارب ةراشوا

 يبآ ىَلَعْتْلََم : لاَق . ميك بملح نب للا دب نع بين يوم

 اَبآاَي : تلتف .ةنم كلذ نَمتْعَأل :تلقك . سفنلا بْبط ُهئدَجَوك « ليثُطلا
 ْنَمَهَف : :لاق ؟م مهني م ا ل لوس لرلا «لاألا
 َلوُسَرنأ َكَمَلَب اَمأ « لْيَمُطلا ابآايذَم : مسرة تلق مهي يربي

 ةَوْطَد هِلَحتَْعدنينمؤمْلا نم دبع اَمْياَ ءرَشياَنآ مَنِ مهلا : :َلاَث 8 هللا

 .ةَمْحرَو ءاَكَردل اهْلَمْجاَق

 هما

 يدون 6. هدا ىلع ولة بلا احلا

 .الف هبوك سبكو َرَجَحْلا ىَقلأ ٠ َكئرَوَع افشكتال

 -دُيز نبا اَّمَح اَنكدَح ءدّمَحُم نب سوي انئدح ١68

 لوُسرلاَك : كام 5 وا :َلاك يبسأرلا دبع نب نامل اَندَح
 سا عي سا سرع سري مق

 َلوُسَر اَيتاَرئشبمْلا مو :َليق : :لاق «تارشبملاآلإ يدمي ريال : يق هللا

 .ةحلاّصلا ايؤرلا : َلاَكؤأ َْسسَحْلا ايؤرلا :َل اق ؟هّللا

 هلالوُمَر تناول لو يطا شمس لاق .٠ رتل اع

 اذ َناَكم قلل هكر نكلو آل : لاك ؟هتمْلَك لَه لبق ٠ محن: :لاث 8
 هلا همس

 (راَد) ىتآ ىَّنَح ؛هباَحْصآن مانو دوُعْسَم نبه دبع ءاَّذَكَو

 رمصمإلا هسا امن 07
 َُمَمْتْلَخَدَو 48 يِبلاَلَخَدَو 3

00 

 اد ةَقيطقْلا امهر ةَقيطَلا هدَماوُمكرا لاق تلا طسو يف ةَفيطَقاذِإ

 مالُع اي :َلاَقك ماما ماك ملغ اَيْمُق :لاَقك ةقيطَلا تحَئروغأمالَغ

 ُدَهتنآ :لاق ؟هّللالوُسَر يّنآ د هنآ مالها لاق ؟هللا لور يأ د هننآ
 ردا

 : لل هللا لوُسرلاَق ؟هّللا لوُسَر ين دهس :مالُملا َلاَق ؟هّللا لوسَر يأ

 َحَمقَق «َباَبلا اَنَهاوُحَقا َلاَقَق ءءاَروك

 وم ا وا

 و 7 ع



 11228 ح

 هم فا
 هن :َلاَق ؟هنيأَرَو : تل ا لاق ؟ةّتَفص ناك فيك : :تلق :لاَق مَعَ
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 اَبأ تعمس :َلاَق . يكمل فورم انئدَح ميكو انئدَح - 5-7 14

 ُفوُطَي باَشمآلُع انآَو ؛ف يلا تير َلاَق . ةلئاو َنَْرماَع ليلا
 رو لماع

 .هنجحمب َرَجَحْلا ملَتسَي ؛ «هتلحار ىَلَع تيا

 ينئدح «ٍعْيمَج نب هللا دبع نب ديلولا نب تبا اَنئدَح - قدرا

 ةاّيح نم َنينس ناَمكتكردأ لطلاب يلَلاَق : َلاَق . يبأ

 . د ماع تدل و 5 هللا (400/0) لور هشمادع

 يبأ ْنَع« ٍمِيلخ نبا نَع ءرمْعَم انآ «قاررلا دبع انندَح - 1"

 اوُلَعَجَو شيرت اهتمت : َلاَق : ةّيلهاَجْا يف ةَّبعكْلاََنَركَدَو : لْيَمُطلا
 00 كم قمع
 ءاّمّسسلا يف اًهوُعقرَك ؛ اًهباكر ىلع شير اهلمَحَت يداولا ةراجحب انوي

 تقاَضق رم لَو دايجأ نم ةراَجح ل محيا يبل اي ءاعاّرذ َنيرشع

 «ةّرملا رّهص نم ُهُتروَع ىَريَق ,هقتاَح ىلع رمل ٌمَضيبَََ هَل هلع

 141١4[ :عجار] : كل َدْعَب انايرع ىري ملف كتروَع رمح دمحم اي يدوُن

 يلع اَنكدَح ٌةَمَْلَس نب داَمَح اًنئدَح « دّمّصلا ُدْبَع انئدَح 2-5

 ىَرَياّميفْتْيَأَر : ف هّللاٌلوُسِرلاَك : َلاَق . ٍليِْطلا يبأْنَع ءدْيْرْْبا

 «ركَيوُيأءاَجَ فَ مَنَخَو دوس ْمنَخَو يلَع تدرو اًضرأ 1 عن ياك «مئاَنلا

 مرت مع ءاَج مث ؛هلر فتي هَّللاو فض اًمهيفو نيون وأ ؛ ءابوُند َعَرَق

 اًعْرَتَنَسْحأ ربع رأ مَ «ةدراولا ىَوْرأو ضو الق اير اتَلََتساَ

 .مَجَعْلا َرفعْلا أَو ِسرَمْلا َدوُسلا نأ تلف ءرْمع نم

 الم ساد
 ْنَع ءكَراَبمْلاُن با هّللاٌدبَع انكدَح مدرب ىَحَياَنئدَح - 17111

 2 لت :لاق : دايز يبأ نب هلا ديب

 [71715 :رظنا] رَجَحْلا ىلإ رجحملا نم لمَ

 نب ميهاربإ انثدح ءاكِرْدُم نْبْرَفظم لماَك وب انندَح - -7111*

 ىَلَع رم الُجَرنَأ ؛ ةلثاو نب رماح لبطل يبأ نع «باهش نبا اندَح دعس

 :مُهْنملُجَر لاق ْمُهَرواَج اَسَلق «َمآلّسلا يلع ورك مهل مَ ٠ موق

 «َتلقاَم هللا سب ِسْلْجَمْلا لهأ َلاَقَق ؛ هللا يف اذَهّض غل يّ هللا
 عي دف دعك

 مهلوسر هكردأف : لاق «هربخات مهم الْجَر نق ايم هيبتل هّللاو ام

 لوُسَر اي :َلاَقَق « ف لل لور ىَتأ ىَتح لجرلا فّرصناَف لاق مب هربا

 اوُدَرَف مهلك «ُنآلُكمهيف نيملْسُلا نم سلجَسبترَرم هلل

 2م رم هور
 هّللاَو : :َلاَم اَنَالُف نأ يربح مهن لج ينكرذأ مُهتواَج امل ءمآلّتسلا

 ٌةاَحَدَ ؟يضعيي ام ىَلَع ُهَلَسَ ةعداق ٠ هللا يف لجل اَدَهضفْبأل ين

 ُتلُقْدَق :لاقو ؛كلذب َفَرَبعاَك لُجّسلا ُهَرَبخأ مَع ُهَلآَسَف ٠ 8 لل لوس
 او ع ماسو

 انآو هراج انآ : :لاك ؟ةضفْب ملك : : هّللا لوُسر َلاَقك للا لور اكله
 يدم طرس و هم عمم ور ممسلا

 ينل ةَبوُتكَمْلا ةآلّصلا هذه الإ عَ ةَآلَص ينصب هت اَمهّللاو ٌرباَخ هب
 210 لاسر 0

 اح طق ينآر لَه هللا لوس الس : لجّرلا َلاَق رافال هيلصُي

 ُهلاَسَق ؟اًهيفَد ةوُجسلاَو وكلا تاَسأ نأ ؟اهل ءومضولا تأَسأ وأ ؟اهتقو نع

 رار لع يمول ل
 لإ !مك مصير اهلل: َلق آل: َلاَقَك

 ماعاش

 كلك عا لل لو١

 هّللا لوُسَر اي هلسف : لاك جالون هموصَي يّ َرهشلا اذه

 ل :لاَق «لوُسَر هلآ ؟اقيَش هّلَح 'نم تصل أ ؟هيف "نر
 نم ءيّش يف اديس هلاَم نمو قيهتآَرآلو طق الئاس يطير اَم هللا

2002 
 اَيهْلَسَق :َلاَق جاور اهدي يلا ةقدّصلا هذَهآلإ ريب هلا ليس

5500 
 ابا هيف ُتْسكاَمْوأ ؟ق اني اكرلا نتكلم لوس

 ومقر هولو

 :َلاَق

 مق: ؛8 للورق آل :َلاَقَق « كلذ ْنَع هلا لور هَلآَسَ
32200 

 . كم ريح هلعَل يرذأ نإ

 «باهش نبا نع «يبأاَنتدَح «بوُقْعَي اندَح - 71

 مو ىَلعَرَم 8 هللا لوُسَر ةاَيح يف الجرن ربْخأ (403/نأ

 . لبطل اي ركذيْم ٠

 نم ثيدَحْلا اذهب ثدَح دْعَس نب ميهاَربإنأ يقلب : هّللا دْيَع َلاَق

 يآ َركذَي مق هيب ع « بُني هب ثدح «لبُطلا يبأْنَع : :لاَقَق « هظفح

 مرو سا
 . ملعأ هّللاو «بوُقْحَي يور حيحصلاَو «مهَو هيسحأَ ليلا

 هم ست ممر وو
 نع ةَمَلَسنْب دامَح اًنئدَح :الاَق «ُناَمَعَو سْنوُي اَنئلَح -”-6

 هللا لوُسَر دع ىلع مآل هل دواجن ؛ لْيَمُطلا يبأ ع ءدْيَز نب يلع
 تَنْبَنَق :لاَق «٠ ةكربلابُهّلاَعدَو ههجَو ةَرشبي دَخاَ ؛ قيل [هي] ىتأك 2 ٠

 راو َمْرالاكاّملق مالَلابََو « سول هك هيج يفرش
 عما مل داس عازلة عل طعأ دم رو
 نأ ةَفاَخَم ُهَسبحَو ديم وُبأُهَذَخاَ (هتهبج نع ةرعشلا تطقسف مهبَح

 َناَرَئْملآ نر اسي لاو. هلع لح. ممل
 نع ََجَر لح ياكم كنج اتتقو ذك 9 لل لوو هك

 كراس يني هلع انعَح شنب م
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 هّللا لوس: لوفي لبقطلا أ تغمس : لاق . دايز يب نْب هّللا ديب اًنكَدَح

 [1451؟ :عجار] ٠ ٍرَجَحْلا ىلإ رجلا نم نال لَم اك

2 . 

 «َقاَحْسِإ يبأ ْنَع ؛ «ليئارسإ انئدَح َمَدآْنْب ىَحَي انئلَح ١

 مآ ةنبا 8 يبل يلإ مه : َلاَق ٠ هييأ نع « يعجألا لقت نْب وْ ْنَع

 :َلاَقَق فيتم للا ءاَش ام ثكَمَف : َلاَك «يرثظ َتْنأ مَنِ : َلاَقَو َةّمَلَس

 اًمويِحَمَ لاك ءاَهُمأ دنع :تلق : اق اينجل وأ يدا تلقا

 100 كام دعها : َلاَقق «يماَتمَدْنعلوُثأ ام يسلم َلاَق ؟تنِج

 :رظنا] . كرش نمور اهتمتاخ ىلع متم لا 4ك هن

 [ل11ا

 يموُرَذَمْلا مقرألا يبأ نْب مقْرآلا ثيدح ُةّيقَب



 اَنكدَح .دئاَخنئافأتلا دَح د نع كح "1114
 5 وا مم م

 هللا لور ىلإ ءاَج هنأ ؛ ؛ مكرألا بنام نب هللدبع نع :ًناَرمع نب ىَحَي

 موو انهاَه هلل لوس ايت لاق ؟ديرث نبأ : :َلاَقَف . هلع مله ا

 :تلق : :لاق ؟ةراجنأ هْيلإدلجِرْخياَم : لَك . سدا تيت ْيَح ىلإ هدي

 -هدّييَةَكَم ىَلِإ امْواَو- اماه ءالَصلاَف : لاق ٠ هبف ةالّصلاتدَرأ نكلو .آل

 [ةينميملا نم طقس] . مالا ىَلِ هديب موو -ةالص فلأن مريخ
00 

 اَنكَدَح ءدلاَخ نب فاّطَلا اَنْدَح «ضايري لع كح - قمل

 هنآ ءمَكرألا دَجْنَع « مقرآلا نْبَاَمْثع نب هللادبَع نَع « نارمع نب ىَبحَي

 [ةينميملا نم طقس] ”ثيدَحلا يكد 7 . 8 هللا لوُسَر ىلإ ءاَج

 يعازخلا َءاقْرَو نب لْيَدِب ثيدح
 و 6و دع

 هرم دع
 اَنْ ملاصق شع ا ل يح واش يكس

 َعَماتناك ان ؛قيرط تب يَ هج نع ٠ «ييقرزلا ٍمَكَحْلا نب ىسيع ْنَع

 . الحري ف هللا لوُسر ةلحار ؛ءابضتلا ىلع ءاقرَو نب لِ اذِإف اهبيأ

 لكامل طلق امئاص اص ناك ْنَم : لاك هل َلوُسَردنِإ ءىتاَنق

 [ةينميملا نم طقس] . برشو
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 يبنكلا ةقراح نب ةَلَبِج ثيدح

 َنَع «َقاَحْسِإ يبأ نع كير اَنْكِدَح دوسأ اًنئلح - قف

 .ةماَسأوأَلعَح الس ىطْعأ ءوزفَي مل اد ناك ف هللا لوُسَرنأ ؛ ؛ةلِج

 [ةينميملا نم طقس]

 يدْزألا َةّيَمُأ يبأ ند َةَداَنَح ثيدح ُةَيقب

 تيسيسسسسسسس
 ٌَنَع «َقاَحْسِإْنْب دَمَحُم انربخأ ويت لح 011

 :لاَق يدألا ًةفيَدُح ْنَع «٠ اينيلا هاد بدكم ْنَع « بيس يبأ دي

 مما انآ آلان ةْيَس يف مج مَ يفق لا لوس ىلع تح

 ان هلل َلوُسَراَي : :انلتَق :لاَك ٠ ءاَدَكلا ىَلِاوسَْم : َلاَقَف ءىَدَمَتْيَوُهَو

 :لاَق ؟ادَغ نوّموُصَتت : َلاَ .الئانلُق : :َلاَق ؟سْمأ مُتمصأ : َلاَق ٠ ماّيص

 َجَرَخاَّمَلَك :َلاَق . كف هللا لوس َمَماَنلَكَأف لاق. اورطْفأف : َلاَق .هل ان

 رق ءربْدلا ىلْع ومو “ «برَشَق ,ءام نم ءانإب اَعَد ءرّبتما ىلع سلجو
 [ةينميملا نم طقس] . ةمجلا موي موصل هلأ مهيري ؛ نوري

 ْنَع «َقاَحْسِإ يبأ ْنَع ؛كيرّش اَنثَدَح «جاَج'َح اًنكلَح 74777

 يلع هل لورا :تلق :لاق .ةلبج نب ثراحلا ع « لت ِنْبةَدرَ
 اَبالُث) اًرئاق ليللا نم َكَعَجْسَم كَمَج َكَمَجْضَم َتْدَخَأ اذإ :لاَق .٠ يام دنع هلو ائيش

 هلم سا
 5 [ةينميملا نم طقس] . ةلرتشلا نمار اهّنإك «تورفاكلا اهي

 همر «٠

 عار ارو نب ليت يدَح

 ملَو ككَج :لاق) . ١ .كيرش اَنكَح ثوم هانكس 614

 [ةينميم لا نم طقس] . (كشي

 .يبلكلا ثراخلا نب ةلَبَج : «ينيدكا َنْبا ينعي يلع اكو - فيفتي

 َنَحتمُي نأ َلْبك لع ع يبأ* ةانكدَحَو ءريزولا يِبآ نبا َنمُهتَمَس : "يلع لا

 [ةينميملا نم طقس] . نآرشلاب

 25 ل ا

 يودعلا ةفاذح نْب ةجراح ددسم

 رةربا سادت ل
 َنَع «َقاَحْسإ نب دَّمَحُم نربْخأ وراه نْب ديزي انندَح - 7

 ٌةرُس يبأ نْب هللا دّبَعْنَع ؛ قاوزلا دشأر نب هاب ْنَع « بيبَح يبأ نب ديزي

 ا هللا لوس اَنْيَلَع جَرَخ : لاق .٠ يودعلا ةقاذح نب ةجراَخ ْنَع ؛ ينؤّرلا

 .مَحّنلارْمُح رم ْمُككْرْيَخ يه الصبان : :لاَقق . ةاَدَغ َتاَذ

 عوُنط ىلإ ءاشعلا ةآلّص َنْيب اميف رولا : لاق ؟هلل لور اييهامو : : امل

 [ةيتميملا نم طقس] 154737877 :رظتا] . رْجّقلا

 نب ةجِراَخْنَع ل يل دعخ ًقاوزلا دشاَر نْبهفادبَ

 يبو
 ٌرْيَخ يه «ةالّصب مكس دهان : 8 لل وُسَرانل لاَ: لاَ .ةقاذح

 ٍعوُنط ىلإ, ءاتثعلا ةالّص َنيباَمبف مكه اهلج ؛ ٍمَحَّنلا رْمَح نم ْمُكَل

 [ةينميملا نم طقس].[14775 :عجار] . .رجفلا

 ينئدَح ؛َقاَحْسِإ نبا نَع ؛ يبأ اَنثَدَح «بوُشْعَي انيدَح -

 يِبآ نب هلل دبع ّنَع ءدشار نبل دبع ْنَع «يرصملا بببَح يبأ نب ليزي

 نب يدع يبدأ يضر ةقاذح نب ةجراَخ 'نَح «هموُق نم لجو رم

 ُدَقَل لاك . حملا ة ةالص ىلإ 8 هلل وسر ادلع جَرَخ : لاق .بعَك

 اَم :تْلقَق :لاَك٠ مكن رح نم مُكلََخ يه ةالّصب ةليللهّلا كَم

 عجارإ ب. .رطشا عون ىلإ املا صبا ولا: هل لوس

 [ةينميملا نم طقس] [//5

 ىنهجلا يدع نب دلاخ ثيدح ُةّيِقَب

 وبأ يكدَح «ةويح انئدَح ءئرقملا

 00 سد هدة وهم عال
 هر ديعَس نيون «هريخأ جشألا نب هلل دبع َنْيريكبنأ «دونسألا

 نمْحرلا دبع بأ انْئدَح 869-١

 هيخآْنمّدَءاَج نم : :لاَك ُهَّنأ ف هلل لوُسَر نع يِدَع نب لاَ نع

 هيد مل سق ل
 هَئاَس قرم امن دري الوهبي 5 «ةلس لَو فارثإ يَ نم فورم

 [ةينميملا نم طقس . هي هلل

 يراصألا رذدُمْلا نب دعس ٌدَّنْسَم
 هو تست



 #م
 «عساو بح اندَح .ةعيهكاكدَح نمسح اقدح 1 1

 ناقل ارث « هللا
 سا اا سس 06

 لوس اي : َلاَق هنأ ؛(
 اريل ا ا

 [ةينميملا نم طقيس] ٠ 0000 .معل 200

 7 دعب ٌةَنقَد

 مس ملا -

 ةدابع نب دعس نن دّيعَس ثيدح

 م
 ْنَع «باّهولا دْبَع ْنَع رشم اندَح «

 :لاَق . هدَج ْنَع ؛هييآْنَع هتدَحُي «ةدابع نب دعس نب ليبحَرس نب ورمع

 هم مع رسل ل
 ىَلَعْهَدَجَو نإ ؛ هللا لوُسَر اي : لاَقَق .٠ رابع ب دعس قو هللا لومر ٌرْضَح

 :لاق!؟فيسلا نم نأ ةيييأ : لاق ؟يفْيسِ هبرضأ ٠ الجر يترما نطَب
 م سا
 «هلل َلوُسَر اي: ُدْغَس لاق. ٌاَنهشلاَو هللا باَتك : لاَعَق ٠ هلوق نَع ْعَجَر مث

 سوي اند 67 وادور

 اذه ءراصُنألا َرَشْحَم يآ .ءاَدَهَشلاَو هللا بانك : :َلاَق ؟ فيلا نم ني يأ

 اي :لجَر َلاَقَك : لاق .٠ هللا باك فلاَخ ىّتح قرف هرقَتْسا مكاليم

 اجري اًنمدَحاَر دقق ٌةأرما َقّلَط امو« روي ادعس نإ « هللا لوُسَر
 سب ويا ف

 ريْغأهلاو «هنمْريغأ اذآو «روُيغدْعَس : ف هللا لوُسَر لاق لَك . هرم

 يف دهام ٍلجَر ىَلَع : لاق ؟هلاراَكَي ءيَش يأ ىَلعَو : ٍلُجَرلاَق . يم

 [ةينميملا نم طقس] . هلأ ىلإ "فاُي هلل لمت

 مرا ةادع
 َنَع «َقاَحْسِإ نب دمَحُم انربخأ «نوُراَه نب ديزي انندَح - 7

 ْنَع ءفِيح نْب لهَس نب ةَماَمأ يبأْنَع «جَضألا نب هلل دبع نب بوعي

 ملَق «جدَخْسميقَس فيعمل جْيور انتل َنْي ناك لاق ٠ ةدابع نب ديعس

 ٌدْعَس َكلْدَرَكَذَف : لاق« ءاهي يحي «مهلامإَْم ةمأ ىلَح هَ الإ يحلا عري

 هللا لوُسَر َلاَقَك ٠ املس لِجْيمرلا كلذ تاكو «ك هللا لوُسرل داعب

 انيَرْض ولو «دلاذ نم فَعضأهّنِإ هللا لوُسَر اي: اوُناََك . َح هويرضأ : : هم

 عدس هب

 001000 هب كل مدي هع
 ةَيرَض هب هويرضا مّن عارتشأكم هيف «الاكذع هلا : لاَقف . هاَنلَتَق ٌهَئم

 [ةينميملا نمطقس] .اوُلَحَمَك :َلاَق .ٌةدحاو

 حلا لح قط يح
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 معك م درت

 يفرش و نقيا يلع نط نع ربو هد

 [ةينميملا نم طقس] 1794 :عجار] . ةّلي

 علقو اجرت عال ب لوثر ؛هيأ نع

 [ةينميملا نم طقس] ,[| 17 مجانا قري عكار (جاح

 ّط ءدحاولا بول يف كلل ل لاس هي

 َمُلَساَسَلَك هيف ىَلَصمُ ءهب مشو ؛ ءاَمُهَمُي قرا « ناو # هللا لوسر

 [ةينمبملا نم طقس],[17844 :عجار]! ؟نييوت دج مكه لاق

 (ةكرا#) نْيدْعَس نْب دْيِعَم ثيدَحدمقَي
 200000000 ا

 ا
 رمق و هو

 «قلط نب سيل

 نم طقس] 111408 :عجار] . 006 نق طا هيلع

 [ةينميملا

 0 قدر لاق . هيبأ نع « قلط

 ةينميلا نم طقس] ,(158997 :عجارإ . بك ريظ ىلَع

 يال و هو

 3 :عجار] . هل يف ارثو ل : ا دلال 6 هيأ «قّلَط

 [ةينميملا نم طقس]

 امو يب مو

 نأ سلق نع ةبع نب ابوي اند ءرْضَنلا وبأ اندَح -7 4 9

 اَي :َلاََق را دب ءاق بلا ىلإ جراج : :َلاك .هيبأ ْنَع «قلط

 ترحل ,تكتش َلاَق ؟دحاولا بولا يف اندَحأ يّلَصَي هلل

 ىَلَعاَسِهب حَوَتَمُت راو هّنحلم نبي قَراطَ با لَ ؛ رْصَعلا

 ينعي- يآ : لاَ «فّرَصْلاَو -رصَملا الص - ةالّصلا ىضَق و امل « هّيبكْدم

 . هللا يبني« ءانآ : :لْجر لاق -دحاولا بلا يف ةالصلا نع لكاس امني

 [ةينميملا نم طقس] 17844 :عجار] . !؟ نيو جي سانا لك وأ : :َلاَقَك

 نب سيق ْنَع «ةَبْتَع نب بوُيأ انْكدَح ءرْضَنلا وُبأ اَنْكلَح

 «هللا يبني: َلاَقَق . قف يِبلا ىلإ هج الُجَرأ ؛ بأ يدَح : َلاَك .قلط

 نموأ ٠ َكْنمُدَمْضَباإإَوُمْلَه: لاق ؟ةّرَكذ سماد اندَحآ اَضَوَتآ

 [ةينميملا نم طقس] ([15746 :عجار] . !؟ةدَسَج

 ْنَع «رياج نب دمحم انثدح ؛ حم انكدَح ؛”ينيحلسدلا ابرك وأ ائدَح -0

 ٍضَيآلابْرْجَلا سيل : ف هلل ل وسر لَك : َلاَك . هيبأ نع ؛ قلط نب سي

 [ةينميملا نم طقس].[١٠4١1 :عجار] . ُرَمْحَألاهنكلو «ٍضرَتْلاَو

 مير هع

 سيق نب هده يئدَح « مزآلم اَنئدَح دّمّصلادَبَع انَُدَح - قفقدغح
 سو سم رع

 «هنيمُي نع مْلَسي ؛ , هلل ل وُسَرناَك : : لاق ؛ هادَج نع «هيبأ نع ؛ قلك نبا

 :رظنا] ].رَسْنأل هَ ْضاَييَو ءنَمِبآلاهلَح ضان ىُي ىَتح ؛هراَسُيْنعَو

 اةنذنتل

 ءِرْذدَب نب هللادبع اندَح مم اندَح دّمّصلادْبَع اًنكَدَح 7474م

 « هكدَح يِلَع نب قط هابأ نأ ؛ هَّدَح قلَط
 سهم ةيرش ماك

 "نب سيف هَمَعانأ « ةبفع نب
 رراشإس

 جارسو
 :ةَْييمهضْرابنأهوربخأق هوَنآ ىَّنَح , هللا لوُسسَر ىلإ قله

 يفُهّبص مت َضَمْضَمَتو اضْوَت ؛ءاّمب ادق هروهط نم هوبهْوَتساَو

 ؛ مكتب اورسُكاَف ؛ مُكدَلَيْمُسدق اذِإَف .هلكا اذهب اوُبْمْا ١ لاو« ةَواَدإ

 اَهناَكَم اوُحّضْناَو
 نإ ءاكا نم هوم َلاَك فضي ماكاو ؛ هاو مومسلا ريك نار يف جرْخت

 . عبطراربك يشالنم ىَقي

 اَهَناَكَم اًنَحّضَنو انتي اًنرَسَكَن ٠ ادلب اَنْفَلَب ىَّتَح ءاَنَجَرَخَف :َلاَق
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 [ةينميملا نم طقس] , 7 :عجار] . ًادجسُم اَهاَنْدَحَت

 يبن اي و نم اَنِإ هللا د اي : :اَنلُق : :لاَق . ًادجْسَم اوُذخَناَو «ءاكا اذه"

 ُلَخَناَو ءءاكا كلذب



 ٠ تلا دنس ع ١ا/الا/ ص

 0 0 ةبقع

 :لوُتيناكو اق هلل لوُسرَحّمدجْسلا تيب :لاَق يلع َنْب قط هابآ
 نم طقس] .ًابكنم مُكدْشأَو ءاسمهلْمُكْيسْحَأَ دج هَ هنا نيلا نم يماََبلا (وُبرق)

 [ةينميملا

 نب مزالم انئدَح «َنَحَتسي نأ لب هلل دبع نب يلع انئدَح - «ظك]ظ6

 ِهدَج نع ؛ «قلط نب سْيق هيأ ع ؛ قلط نب سيق نب ةئوَه يكدَح « ومع
 ءِنَمآلا هَخ َضاَيياَنيأَ «ق هلل يب ممايلص اذ لاق . يلع نب قلط

 [ةينميملا نم طقس] 7 :عجار] .رّسيألا هد هدح ضاِييَو

 باّتك يف ُتْدَجَو :دمحأ ْنْب هللا ُدْبَع َلاَق- فقلح

 اَنكدَح «مزالُم يكد : لاك . انباَحْصأ َضْعَي يِنئدَح : ِهدَيّطَخب يبأ
 رم عر

 يِنتَغَدل : َلاَق يلع نب قلط هيأْنَع قلط ِنْي سيق نع ردي نب هللا دبع

 نم طقس] .[17407 :عجار] . اهَحَسَمَو يناَقرق .ءف هلل لوس دع برفع

 [ةينميملا

 يبأ نب ىَحَي نع ءُناَيش اَنئدَح «ىسوم نب نسَح اًنئدَح - نقنقفخم

 كرش ءابآذأ يفتحلا قلط نْب سف ْنَع « ؛ مي نب ىسيع يِئدَح «ريثك

 بوك يفاندَحأ يٌلصْيأ ؛هلل لوُسرَي : َلاَقَك ٠ 89 يلا ىلإ ءاَج الجرد

 نبيا هللا لوس ,ر قراط : لاَ . ةالّصلاب يدون لعكس ؟دحاو

 [ةينميملا نم طقس].[11744 :عجار] . اًمهيف ىّلَصَق ؛ « نيون

 هةايور هو وو
 نع «سْيقْنَح "بوُيأاّئدَح «دَمَحُس نبني انئدَح - قل

 ْمَكُدَناَكك : َلاَق ٠ َدجْسلا نوُديهَباَحْصأَو ف يلا ىلإ تفج

 ةهّيجعأ هَناَكَف نيل اًهيتطلخق ةاَحْسلاٌتدَخآَ : :لاَق . 0

 .نيطلل ا مكب هن نيطلاَوي يفحلا اوم اوُعَد :َلاَقق . يلَّمَعَو ًءاَحْسملا يَدْخأ

 [ةينميللا نم طقس]
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 «يميحّسسلا وِرْمَع يمل انئدَح دما ُدْبع انئَدَح - فقم
 يبأ ينّئَدَح : َتَلاَق . قّلط تب ةَدَ هع ْنَع «ةَبقع نب جاَرس اندَح

 مو هم سقس ا
 :َلاَقَك . سيفا دبع راَحص َءاَجَف ؛ ًاسلاج 8 هللا لوُسَر دنع ناك هلأ ؛ قلَط

 ريميل م
 هلع َضَرْعأَ ؟اًنرام نم ءانضزأي هعتصت بار يف ىَرئأم هلا لوري

 ٌفَنَالَص ىَضَت املك ؛ ؛ ىَلَصَق َماَك ىَتح « تأرم تلك هلاَس ىّنَح لف هللا و

 «ملسملا كاَخآ مقلست)آلو «هْيَرْشَتَال ركل نَع لئاّسلا نم : قرش
 رو ةوعع ع

 ةَذَءاَقنْبا لجر هبرشيأل « (هب"فَكُْي يذوق أ) ءهدّني يسن يذّناَوَق

 [ةينميملا نم طقس] . ةمايقلا َمْويَرمحلاهلل هي ؛هركس

 8 ء هكر ل" # مي كيا

 يماميلا قلط نب يلع ثيدح

 نْبِمصاَعْنَع ٌنَمْعَم اًنَرَبَخَأ « قاررلا دبع اَنثدَح -0

 قل نب يلع ْنَع «ناطح نإ ىسيع ْنَع ؛ «ٍملس نب مْ ْنَع ناَمْيكَس

2007 0 
 اوُبأَمالَو ءاضَوَتلَف ْمُكدَح َ ًااَسْقاذِإ :لوُتي ف هللا لوُسر تغمس : َلاَق

 معا م
 . ددفشلا ينتا لط نعاس

 ل

 ,14701 14001 :سظنا] .ّقَلا نم م يِبحَتْسَي ال هلل نق ههاًمسأ يف اَسّنلا

 [ةينميملا نم طقس 06 دبلاط يبأ نب يلع دنسم عجار]. ةيتليرت

 ءًناطح نْب ىسيع ْنَع «مصاَع اَنئدَح ءةّيو اًمموبأ انئدَح -0

 :َلاَقَق . يبل بارع ىتأ : لاق .٠ قلط ِنْب يلع ع ؛ «ٍمألّس نب ملم ْنَع

 0 ل

 اوُأَتالَو ءاًضَوَتيل ْمُكدَحأ سَ اذإ : : 5 هللا لوس َن َلاَقَق :َلاَق ٠ «ةلق ءاكا يف

 نم طقس] ,[؟١906 :عجارإ وانس يسقي َِ نهر ابدأ يف هَل

 [ةينميملا
 يمس ريب مري كامارو

 ٍمصاَعْنَع ؛ُةَبعشاَنتدَح رَفْعَج ْنْب دمحم اًننلَح 5-17

 َركذك ماس ِنْبٍملْنُسْنَعتدَحَي ءالاطح نب ؛ ىسيع تغمس «لوخألا

 [ةنميملا نم طقس] . ٌثيِدَحْلا

 نع« ٍمصاَع ْنَع «نايْفَس اًنربْخأ «قاّررلا دبع انئَدَح - نقخلنو

 ىَهَن :َلاَق .قلط نْب يلع ْنَع مس ِنْبٍملْنسْنَع :ناطح ٍنْب ىسيع
 نم يِِحْسيآل هَل نهرا يف ماسلا ىتؤث نأ 8 للا لوُسَر

 [ةينميملا نم طقس :عجار] . قحلا

 مه سم دسصس سابا راس م را

 يراصنألا ٍمْرَح ِنْب َةَراَمع ُدُْم

 ديعّس َْنَع « « بللطملا نب زيزعلا دبع انربَخأ "بوُقْمَي انئدَح - «ظظ6 5

 ديعس بك يف هبلَجَو باك : :َلاَ هنأ ؛هادَج ْنَع ٠ «ليبحَرش نْب وِرَمَع نبا

 نيميلاب ىصق 8 هلل لور انأ ؛دهشٍَْح نب ةَراَمعدأ «ةَداَبع نب دعس نب

 [ةينميملا نم طقس] . دهاشلا م عم

 نيركبات اندَح ؛  ؛ةقيب يأ اح حاد

 ينآر : :لاق .م 8 ْرَح نْبةَراَمَع ْنَع «يمّرطحلا مْ نب دايز ْنَع اوس

 [ةينميملا نم طقس] . . ربك ىَلَ قف هلل لوُسَ

 امو ءورْمَع امِإ «ٍمَْح يان مين نبدا :َرَخآ عضْوَم يف لاَكَو

 نم لزنا : َلاَقَك .ربك ىَلَح يكتم انأو « هللا لوْسَر ينآر : :َلاَق .ةراَمع ع ام سمع

 .كيذؤُي الو ءِرْبَقلا بحاّص يوت ال ءِْبقلا

 هم راديو ل

 يِراّصُنألا مْرَح ِنْب ورع ُهَتنُم

 ىو دارو
 ورم انربخأ « بطون اندَح «هلل بن يلَع اًدَح - فكلما

 «يمرضحلا منع من نب دايز نع ٠ « يماّدجلا ةَداَوَس نب ركب ْنَع «ثراحخا نبا
 ذولا : َلاَقَ ربك ىلع اكتم اق هلل وَ ينآر :لاق ؛مْرَح نب ورْمَع

 [ةينميملا نم طقس] 747617 :رظنا] . -هذؤت ل01 رثلا اَذَه بحاَص

 الر َلاَق . .ٍمْزَح ِنْبورَمَعْنَع مي يدان ءةداوس



 نم طقس] 7 :عجار]. إبلا ذَمَبحاَص ومال ١ لا“ َلاَقَق .ربَق ىلع

 [ةينميملا

 | وز أل ؛ٍمِيَعت نْبداَيَز :َرَخآ عضوم يف لاق

 هولسو
 . بق ىلع 8 هلل لور ينآر : :لاَق . ةرامع

 نب ناَمْنع اًندَح « دحاولا دبع اَنئَدَح :ناََّع اًنئلَح 44 ١-

1 1 
 3 »وه

 إو ءورمع

 وأ- تَضَرَع : لاَ. ٍمْرَح نب ِرْمَع نب دَمَحُم ِنْبرْكيوُبأ يدَح «ٍميكَح

 طقس] . اًهبَرمأَ قف هلل لوُسَر ىَلَح يح نم ةسْئئا يفر تضع : َلاَق

 [ةينميملا نم

 ْنَع ءسوواط نبا ْنَع معَ انا «قاررلا دبع انْندَح - قنا

 : َنيْاَّمَع لكامل : لاق. يبأ نع ؛ « مْرَح نب وِْمَح نب دمحم نْب رك يبأ

 ذداقَو راَمَع َلتق :لاَقك ٍصاّعلا نب ورمَع ىلع مح نب ورع لَخَد رساي
 [ةينميملا نم طقس] . يابا ةئفلا هلق : : ف هللا لوُسَر لاَ

 ربةزإاس سو
 َنَع «ِبْهَو نب هللا دبع اندَح « وْ نب ةَيواعم انئدَح - تقحضلا

 ري هلا دْبع نبت مَْح نب رك يبأ نع « لآلاه يبأ نب ديعّس

 عرقو م
 . روبقلا ىلع اودع آل :"لوُقي 8 هلل ل وسر ْعِمسهّنأ مح نب رم نع

 [ةينميملا نم طقس]

 يراصنألا كلام نْي ٍبْعَك ثيدح ُةّيَقَب

 هسا يع هر تاس و و

 ْنَع ِهِرَمْعَم نع ؛َنايفَسوبآ دِبَمَح نب دمحم اًنئدح - 4156١"

 هللالوُسَرلاَك : لاق . بْذَكْنَع «بمك نب نمحّرلا دْبَع ْنَع «"يرْطزلا

 طقس] ٠ هدستج ىلإ اهعجْري ىّتح هبا رج يف قلت نموا همس: 2

 [ةينميملا نم

 يدسألا -رْيَمع : :لاقيو_ةريمع نب كلام ثيدح

 نب كاّمس ْنَع « ٌةبعش اًنيدح «نوُراَه ْنْب ديزي اَنئدَح - ىفدفتي
 و .هوهةهدوس هم مر

 نب دمحم لاك)يدَسآلاِرْيَمُع َنْي كلام اوف اَهأتْعمَس : لاق . .برَح

 رو ماس 0027 مز ةدوو

 ا هلل وُسَرَرجاَميذأ لبق ةكمتْسدَف لوفي (ٌةَريَمع نبا : :رقعج

 [ةينميملا نم طقس] . يل حجرا «ليوارس لجر ينم ىَرتش

 يليألا ياعم نب لفت ثيدح يق
 وه اس سوط

 ينُئدَح ءَقاَحْسِإ نبا نع ؛ «يبأ اَنَْدَح «بوُقعَي اًندَح - فدضتو

 نب لَقوَت تعمس «"يراقغلا كلام ِنْ كارع ْنَع «يرصملا بي يبأ نيد

 يما م هه
 تعمس : هوكي «ةنيدكا قوسب ؛ ءٌرَّمع نب عم مساج ومو «يليدلا ةيواعم

 َلاَقَف : َلاَق . لولو ناك قم ذل وثيق كوسم

 دنع بركب يبن «يرهزلا نَع «بقذ يبأ نِْنَع «مشاَعَو

 نم: :لوُقَي 8 هللا لوُسَرتْعمَس : َداَق. ةَيواَعم نب لكون نَع ٠ نمْحّرلا
 ب سس # الاهم
 [14047 :عجار] هلو هله تو ااَكَ ,ةالّصلا هنا

 .رصعلا : لاق ؟هذَهاَم ركب يبآل تلك هئيدَح يف مشاه لاَ
02000 

 .يرذأآل : لاك ؟ةآلّصلا هذَهاَم : :تلقق : : هئيدَح يف ديزي لاَ
0200 

 7 نع ؛هيبأ نع ؛ ٌملاَسءانكَح يذلا ثيدحل امو: يرهزلا لاَ

 نم طقسإ] . ُهَلاَمَو هله رو اَمْناَكَفريصتلا هال هتاكَْم : لاق “٠ اللف يبل

 [ةينميملا
 سر رب هال سم سوت

 ءدْعَسَنْبا ينعي «ميهاريإ انندَح «رمع نب هَرآَرق انكلَح - 06

 نب عي ِنْباْنَع ءنمّحرلا دْبَع نْيرْكَب يبأ نع «باّهشُنْناانَدَح

 «هّللا دبع نع « ملاس ثيدَح لثم- ”يّليدلا ةيواَعم نْب لكون نع «دوّسألا

 : ديزي ركب ابأ نأ الإ -رصعلا ةآلَّص يف ءقف يلا ْنَع

 نمطقس] .(هَلَمَو هلأ رو اَمنأَكَف هتاف نَم قالص ةآلّصلا َنم)

 [ةينميملا

 ىعحجشألا لقت ؛ ثيدح ُهْيِقِب

 وسو مرا 24 0

 وباقي اكَدَح مسالا مام انَح - ةقفحضل

 َكَللَم :هلَلاق 8 هلل لوران ؛هيبأَنَع ؛ « لقؤت نب ةورق نع «قاَحْسإ

 .اَهْنَع © يِبلاُهلاَسَ هاجمت بكر اَهاَرأ : َلاَق . التكتل ةّيَِر يف

 ؟َكبءاَج امٌءيِجَمَق : :لاَك .اهمأ دنع اًهمكَرَت : َلاَق ؟ةيراَجلا تَلََن ام :َلاَقَ

 اهُيااَيَرُتِهاَرْف: َلاَقَف . يِماَنم دنع هنو ائيش يمل تنج : َلاَق

 ,[714719 :عجار]. كرُشلا مدري انك اًهتئاَح ىَلعمَ و مث «نورفاكلا

 [ةينميملا نم طقس]

 ' نَع «قاحْسإ يبأ نَع ؛ ليئارسإ انئدَح ءَدَمْحأوُبأ انئَدَح - نخشن
 ماو ممعم
 . يبات :َلاَق . َمََسمأل ارغظ ناَكو «هييأ نع ؛ « شوت نب ور

 :لاَك . يمام دنع لوف ائيش يِمْلدتلت ذج ٠ لاَ ؟تفج امه يُِم :َلاَقَق

 [147107 :عجار] . كرشلا نمار اَهّنِإف َكماتمدْنَع «نورفاكلا اهيأ يلق

 [ةينميملا نم طقس]

 ْنَع ءَقاَحْسِإ يبأ ْنَع نايس اندَح «َدَمْحأ وب انئَح -

 كماَنَمَدْنعأَرفأ : لجل لاق الف ينل نع «يعجشألا لكون نب هور
 نم طقس] ([هدعب ام رظنا] . «نورفاكلا اهي ايل : درا نمار اه

 [ةينميملا

 «َقاَحْسِإ يبأ ْنَع نايس اَنربْخأ «قاررلا دبع انئدَح - 170

 :كمانَمَدنعأَرْقا : لَجَرل لاَ ؛ يلا ىلإ همي ”يعتشألا وك ْنَع
 م
 نم طقس] ,(هلبق ام عجار] . كرششلا َنمةءآرَياَهنإَف «تورفاكلا اهّيأ اَيْلث>

 [ةينميملا



 راصنألا دئسم ١ 1 ٠

 دبتلا رماعوتب اعداذإا :ليقو) عزاولا د ددسم

 عمار سول سان 26

 22 2 لول تبا حلاو بةلام عمس سس «نمْحّرلا
 ياام وماو اءقملو

 «باصم لجر مهعمو ءرذنلا نبدأ «دئاَعَنيردَْلاّجَشالاَو 6 هلل

 آوَتأَف «مهلحاور نم اوتو ,ا يبل اورام قف هلل لوُسَر ىَِإ اوه
 رمادمل علك 0000 مسرعا رعد لأ عمير

 0 ءهقلحار َلّقعَف ؛ «جشألا لَن ءهدياولبقف ف ينل

 ءاًمُهَسِلف هبايث نم نيضييأ نيبو جرخأق ٠ ءاهحَتَمَ اهَلَقعَف اًهلَعَف مهلحاَور ىتآمن يوت جرخأف ءاَهَحَتَمَف
 اَمْهبحُي انهي نِيتاَمَح َكِفنِإ «عَضأاَي ف يله لامك ٠ قب يبنلا ىَنأَك

 ا اًمئلَحَتاَأ هلل وسر اي: َلاقق . ٌةاَنالاَو ملحلا : :هلوسرو

 ىَلَع ينتج يذلا هلدْسَحلا َلاَق . اًمِهيلَع كلَبج هللا لب : لاق ؟اًمِهيلَ

 يللا يمن «هلل لوري : عزاولا لاق هلو اهب نيل

 ٌعَنْص ام لطم تْصَنَصَق : :لاَق .٠ هب ينيتآ وهني : َلاَقَق . هل هللا عدا «ًاباصم
 عقم معلش ا
 َضاَنَيانْيأَر ىَّنح ٠ امهَُكْرَي هئاَرَو نم َذَخأَف هش «هبيوُت هتسبلا جشألا

 ُرطَْيَوُمَوُهَهْجَو ىو هلع جرخأ : َلاَقَف . هرْهظب برم «ءهطبإ

 [ةينميملا نم طقس] . حيحّص لُجَر رن

 ىثراحلا َةَماَمَأ ىبأ ُدَنَْسَم

 هاسا مش ها هر كنا مصع # هال درع ل
 نم «قاحسإ نب حس انابا «ةوراه ني ديزيا تلح 403

 كم 2 2
 0-2 5 0 دع

 ىيام# م قادة ل معلش
 رااح هع لإ ! هيل لجرقحلُجَ

 ممم مص
 لل سس
 نم ريس ًاكاوس ناك ْنِإَو : لاق ايس ناك انإو «هللا وسر اي : "جر َلاَقَف

 [ةينميملا نم طقس] 12054 :عجار] . كاّرأ

 «ليعاَمْسِإ اَنئدَح يمشاقلا َدواَد نْيناَمْيلُس ان 4

 نب دّبْعَم نع « نمحرلا دبع َنْبا يي «مآلَعلا يِنَرَبْخآ ءِرّمْعَج َنْبا يني

 لق يبا «ةّماَمأ يبأَنَع ٠ بك نْب هلل دْبَع هيخأ ْنَع ؛ ”ةيملسلا بنَ
 طقس] 45 :عجار]. ّبَجوأ دق «هنيمتي ملم ءىرما وح عطفا نم لاَ

 مما مص ل

 [ةينميملا نم

 ل كس نيس ا - 1

 ساما م سا ع سام

 قل يَ هلل يح هني مس ةوح عطا نم ١ لق لورد
 ممم مص

 دار نم ابيضُ ناك نإو : لاَ ؟اريسي ائيش ناك إو :اوثاق .َرآَّثلا هَل بجو

 [ةينميملا نم طقس] ,[؟7044 :عجار] . كالت اهلوُقيس

 َنْبا ينعي «ِريَهُر ْنَع يدهم نب ن محلا دبع اًنكدَح - 8

 ذأ ؛ةربخآ همام يبأَنْ هلل دبع نأ ؟ناَسيك نبا ينعي ٠ «حلاّص ْنَع دمحم

 مس عباس ا هع لك ذ-
 .ناميإلا ص مادبا : :لاَق ق هللا لوُسَر

 ل0 نن(هيأرلا :ليقو) عزاولادس
 تسوس

 يراصنألا ثراحلا نب ميهَج يبأ دّئسُم هي

 ْنَع ؛نايفس اًنئدح :الاَق . نمْخرلاُدْبَعَو عّيكو اًنَدَح - 71

 ميج يبأ ىلإ َلّسْرأ دلاَخَنْبَدْيزنأ ءديعس نب رسب ْنَع ءرضّنلا بأ ملاس
 مع

 ام (يراَصْآلاٍميهج يبأ ىلإ دلاَخ بدير يكب نَمْحرلا دبع لاَق)

 َوُهَو ؛لُجَرلا يَديَنْييرمَي لجرلا يف لوُقي ا هلل لوُسَر نم تْممَس

 يَدَيَنييرميانأ يفُهَلاَممُكدَحأ معَ لاق : لوي ععس :َلاَق ؟يلَصُي

 موقع
 وأ ًامْويوأ« َماَع يرد آل) َنيعَيرأ فقيأنآل ناك« يّلصْبَوُمَو لجل

 [ةينميملا نم طقس] م, :عجار].كللذ م ُهكريح (ارهش

 م لا هع لمت ل

 َنَع « رتل يب ْنَع كلام انربَخأ «قاررلا دبع انندَح - ىققففإ

 ,هلآسأ ”يراصنألا مْ بأ ىلإ دلير يسن : لاق .ديعس نْب رسب

 هئعمس : لاك ؟يلصملا يدين يرمي نمي لوفي هلل لوس نم تمس ام

 َلاَق يرذأ الق يما يديني مهكر هماقم يف موقيانآل لوفي

 نم طقس( 41 :عجار] .ًامْوَي َنيعَبرأ وأ ؛ًارهش َنيعَيرأ وأ «ةَنَس نيعيرأ

 [ةينميملا

 ساب دع كرت رع يالا طل يكتح
 ملط

 نب ٍمْيَهج يبأْنَع «(يلَب امي «ةقث سابع نب هل دبع ىلومْريَمع ااكو)

 «همججاَح ٍضْنَبل 8 هللا لوس َجَرَخ ؛ لاك .يَراَصْنآلا ةمّصلا نب ثراحلا

 هبل دريم لح ملك باحمأ نم لجل َلبقأَمُك ٠ ٍلَمَج رفبوحَ

 مث . هّيديو هَهجو َحَسَممُن ءرادجلا ىَلع هيمو تح « هللا ل وسر

 [ةينميملا نم طقس] ,[17187 :عجار] . مالّسلا َكِيلَعَو :لاَق

 : لاق .ٌرْمْلا نحل دبع باو مسالا نب مشاه انئدَح -
 .يودَلا ةَعاَقر يب ْنَع ؛لآله ِنْبِديمُح ّنَع «ةرين | نْب ناميلس اًنئدَح

 ْنَعلاْسَيءاَج «بيِرَغلْجَر : تلت «بطْحَيَوْمَو 88 يبات :َلاَق
 ىنآمُث هي ةلرتو .8'يِبلا ياك: َلاَق . ُهُنيِداَم يِرْدّيأل ,هنيد

 ّيَلَع َلَبْقأَمُ ؛ ل هلل لوُسَر مَع دمك «اديدَح همئاوق تلح يسرك

 . اًهرخآ مَن «ةتطُح ىّتأ مث «هللُهَمْلَع مم يسْلحُب

 ًابّشَح ىأر هارأ :َلاَق ؛ديمح لاق: : هئيدَح يف نمْحرلا دبعوبأ لاَ

 11 :عجارإ ٠ وس ةينميملا نم طقس] 51١7[, :عجا ًاديدح ُهبسَحَدَ ا

 لاق :َلاَق ."ديمَح اًنئدَح «ناَمْيلس انئدَح «ُناَّفَع اًنئدَح - ع /

 وهو 3 :يدصص يّنب نم لج ةَعاَقروبأ

 [ةينميملا نم طقس] +71١7[. :عجار] . ثيدحلا َرَكَذَ . .

 يفق | ٍرْيَهُز ىبأ ثيدح ُةّيقَب
 هه -



 ممل
 نب يأ نَ رش نا واح 011

 َلْمَأ وملئ نأ كلشوُي : 0

 له : :لاق الهلع الو) - -مُكرا ارش نم مُكرابخ 18 راثلا له نم هن
 سو ع سر مم 000

 الاب : لاك ؟لاَلوُسر ايمي: :نيملسملا نم لئاق لاق (راتلا لهأ نم نجل

 نمطقس] . ضني ىَلَع مُك نب «ءاَدهش مشنَأ ,ءيسلا ءانتلاَو نّسحلا

 [ةينميملا

 8 سام 3 0 هم ٠ يهمس عب -

 همع نع ,كلام نب بعك نب هللادبع ثيدح
 3 مع م م ا *ل» م < م م: ب

 دْبَع نَع «يرطزلا ْنَع هُمْ انربَخأ « قاررلا دبع انئدَح 0١-
 يلا وجْيلاك فّرششألا نب بنك هَ ْنَع كلام نب بك بلا

 يفَرُمَرمونأَ ءرشت ضخ ىلإ ثنيان داس نب دعست ياما ل

 ؟مُكِيَءاَجاَم : لاك . مُهْنمَرعَ ْمُهآراََلت يلاوعلا يف «همْوَق سلجم

 « هتجاحب ينئدَحُبل مكتبي ُنْدَيلَك :َلاَقَك . ةجاَحل َكْيِلِإ انج :اوُناَ

 ملم نإ هلو :لاَك .انل اعُرْدآ كميل انتج :اوُناََك . هضم

 ناهد - -مُكي: َلاكْؤآ مُكرهظأ نيج اذهل لم متدِهَج دق

 ام: بارما دلتا .مهلإ مق هوا َلاَق ٠ ليلا نم ةأده ديمو

 ينوثدح دق مُهّنإ : َلاَق .٠ يحتم ءيشل ةاسلا هذه يف الملا

 ةَمَلْسَم نر ْبدَّسَحُس آلََو « سنع وُبأ هّفتعا مهن انامل «مهتَجاَحِ

 ىلإ اوَدَخ دولا تحبس اًملق وُ «هترصاَخ يف ُهتَمطَو «فييسلاب

 يف هوُجميداَك ام يلم مرُكذَك :ةليغ ايم ل : اوُناَقَك ٠ كف ينل

 مهني هني بكيانأ ىلإ | 48 يِلْمُهاَعدَمُ «هيذؤي َناَك امو «هراَمشأ

00 > 
 [ةينميللا نم طقس] . يلع مَمباَتكلا كل ناكف : َلاَك ابك

00 
 نبا َنَع «'يرهزلا َنَع ِرَّمْعُم نَع «قاّررلا دبع انثدَح - 5

 « قيقا يبأ نبا ىلإ ثّعَبّنيح قف يان ؛هَمَعْنَع كلام نب بعَك
 ساشا ساس

 مم ماهل
 [ةينميملا نم طقس] ٠ نايبصلاو ءاّسنلا لق ْنَع ىَهْ «ربيخب

 نب بك ن نا ْنَع «'يرطزلا َنَع «ناّيفس اًنئدح - قتيلا

 [ةينميملا نم طقس] . .هوحْلا

 يِرَب ذعلا ٌةَبَلعك نْب ّذلا ُرَفْيَس

0 

 27 ف ئارغ هيلع طا "رتل رشب ين هل

 راس روش مس م حض رن

 [ةينميملا نم طقسإ] ؛ اف يبا ُهتمَضُي ملق ٠ كولَمَم نم مهل ًابيصُ قع الج

 يي ما سل دمك و رس هلا ل

 ”نيا) وه اَمّنإو «(بلكلا نْبا) :ٌرَدْنع َلاَق اَذَك : يبأَلا هللا دبع لاق
 رقص و سورس

 .ُهْنَع مهدي ملا دع لع «ةمْنل ينعي «ةنيش هناسل يف ةبعش ناكو (بلتلا

 يزاصنألا ةعيدو نب تباث ثيدح هي يزاصنألا ةعيدو نب تياث ثيدح هيب

 ديوس ربة همر

 نع ءمّكَلا نَع دبعش اندح رج نص انلح

 ربا ىلا يدون تباع « باع ِنْب اربلا نع ءبطو نبدي

 [ةينمبملا نم طقس] .(18051 :عجار]. يلع هّللَو ٠ .اتخسأمأ : لاق اَمَق .ابضب

 ه ساي مارال ري يه رت

 يِبلَطُملا ديزي دبع نب ةّناَكر دّنسم

2. 
 نيم انئدَح مزاح نمير انربخأ «دبباَنئَدَح - 71

 7 نع ؛هيبأ نع ة هنا كر نب ديزي نب يلع نب هللا دبع ْنَع «يمشاقيا ديعس

 ؟كللدب تدر اَم : َلاَقَق . ينل كلذ رك هلا ُهئآَرما قط هنأ ؛هَدَج

 [ةينميملا نم طقس] .تذرأ امو :لاَق . هللا : لاق ؟هلل :َلاَق .ةدحاو :َلاَق

 سمس م

 [ةينميملا

 يدْيَعلا دوراجلا ثيدح ُةّيَقَب

 دس هلا
 يبيأ نع« يريرجلا اًنرَبْخأ «َنوُراَه نب ديزي اًنئدَح - "84

 :لُجر َلاَقْأ) تلق : لاَ . دوراججلا ْنَع « يمذجلا ملص يبأ نَع آلا
00 

 نإ بيعت الو مَتكَتَلَو امرشا : لاَ ؟اًمتجت ةَطَقلُلا ء هلل لوُسر اي

 كالو لول :عجارءاَشي نم هيتؤي هللا لامك لإو ٠ هاه هير َتْدَجَو

 [ةينميملا نم طقس] 71١14 71١16 71١10[ ,ل١1/

 ْنَع هَهَداَنَق ْنَع «ٌةَبعَش اًنكدَح مَعَ نب ”لب دمحم اًنكلَح 48 ١-

 ملا ةَلاَص : َلاَك هلل وسر« ىلع نب دوراجلا نع ؛ لس يبأ

 [ةينميملا نم طقس] .راثلا قرح

 يرهفلا سْيق نْب كاحنضلا ثيدَح هيَ
 يلع نع« مكس أح اند وي وساد نحف

 .مكَهلانْب سيق 00

 كلوش شمسي 050 م ل

 عطتك اسكر ملفا للا عطنك اه ةَعاسلا يَ :لوثي ا

 ءانمْؤُم لجرلا حب حبي هديت وسَي امك لجرلا بَ هيف تومي «ناَخحلا
 .ءءدءما»

 ْمُهَتالَح ماَوْفأاهبف ع ءأرفاك حبصيو ءانمإلم يسْيو ءًارفاك يسمي

 . ليلق ايّندلا نم ضرع مهيد

 اوُقبَستآلَك انْواَقشأو انتوحِإ منو «َتاَمْدَق ةَيواَعم نب ديزي نإو

 [ةينميم لا نم طقس] 6 :عجار) . اسمن َراتْخَل ىح ءايشب

 تيب هفصا # يما #

 يوتبلا ةقمر نب ةَمَقلَع دسم

 مسام .لر

 مقلع نع ٠ 0 ( سيق نْب ديوس نع بي يأ



 _ راصنألا دسم

 جرَخَف 5 رحل ىلإ صاقلاَنْبَهرَْع تبا هل لور ؛ةكر نب

 اوسر سعنف هعم اًنجرَحو «ةّيرنس يف اقف هلال ونس
 يسلم ا يم م مسمع عش

 محري :لاَقق ٠ 85 هلال

 . ف هلل لور سعف لاق . ورع مسا نم ل انا : لاق اْسَع هلل

 هلل محي : :َلاَقْك ,ظَقْيتلماَك هللا عَن مّن :َلاَك . ًارمع هلل مَحْرَي : َلاَقَق

 :اَنَلق . صاٌعلا نْب ْرمَع : لاَ ؟اذهورْمَع نم «هللالوُسَرأَي ١ اَنلْقَف .ًارْمَع
 هدم

 الزجاج .ةكلملا ىلإ سلات :َلاق ؟هلاَشاَمَ و

 ساما م
 كم هع

 ريكي لل دلع

 يذلا اَذَمَنَمَرلآل : تلق ؛ اكل هللا ل وُسَر َضْي امل : سيف نب ريهز لاَ

 نم طقس] . َتوُمأ ىّنَح ؛(ريثك اربَح هلل دنع هَلَإ) : 8 هللا لوُسمَر لاَ

 [ةينميملا

 2 يم مهني لقد# سا ىلا ما شم يم
 يب ناييس سس يلع بيدح ةيغب ىفدحلا نايدش ن يلع ثيدح ةيقب

 ُدْبَع انكدَح «ةَبثع رب بويأ اًربخأ «َنوُراَه ب ليزي اَنكلَح -7

 ! يب ينكدح يي اييط نبل هلع اح :َلاَق .رادب نب هل

 ني هَبلص ميقُيأل «دَْع ةالّص ىَلإهللْر ظنا لوي يبل عبس

 [ةينميملا نم طقس] 1794+ :عجار] . . هدوجسو هعوُكر

 دبع اَننَدَح ءورِمَع نب آلم انئدَح دّمّصلا دبع دَح - فخخلو

 ههكدَح نايس نبيل ؛هئدَح لح نب نمحلرلَدبعانأ رينيه

 :يْلَصُيالُجَر ىأَرَق «فّرصْناَف ؛ 8 لل لوس فل تيم َلاَكُدَن

 . هتالص نم لجرلا فرصْلا ىَتَح ءاق هللا يب فكرك ٠ فصلا َفْلَخ ءادْرَك

 م1040: عجارإ .فّصلا فل در ةالَص لف ؛ كئآلص لبقتسا : هل َلاَقَك

 [ةينميملا نم طقس]

 هللادبَعوُبأ انندَح «يبأ يّتَدَح ءدّمّصلا دب اَنتَدَح 4 ١

 نمحرلا دبع ْنَع ءرالب نب هلل دْبَع ْنَع «رباَج نب ورَمَع يندَح «يرقشلا

 ىلإ ظني هلل : :لوُشي هللا لوسر تمس : لاق . هيبأ نع ٠ « يلع نبا

 نم طقس] ,[17747 :عجار] . دوج يقو هعوكر يف ُهبلص ميِقيآل لج

 [ةينميملا

 ُيِرَمْدلا بلغت نْب وِرَمَع ثيدَح ُهّيقَب
 و

 «ْنَسَحْلا انثدَح ٍمِزاَح نْبْريرَج انربْخأ ُديِزيانئدَح - قاد

 هَفلَبَك ءاسائمنَمَو ءاسات ىطغآ هلل لوس ؛ ّبلْطَتْنْب رْمع انئَدَح

0 
 تيطعأ يّنِإ :َلاَقَو . ِئلَع يتلا لل دمَحف سانا بط ءاوُب مهن

 بحه يَغَو «لُجرلا عمل يطغأل ينو يلع اوُبَِعَف ءاسان'تْكرتو سان

 ايامك عا عرج م ميو يفانل مهيأ انو«

 1 حا (عةكر#) ١ "يتلا نيش نبكي لع ثيدَحأيقَب

 هت كن تامل ا

 ممر ريما مع
 :عجار]. متل هل لور ةملكب يسمي :ورْمَع لاَق

 [ةيئميملا نم طقس] 4

 سا هس ياعرب م

 نع سنوي تعمس / يب اندَح رج نيبو د - 11

 ا ل
 نمطقس] راجت رشم كار 7 ركل ضال علا

 [ةينميملا

 َرماَتسأ ىّنَح :لوُشيف . علا عيبيل لجّرلا ناك نإ :ورمع لاق :َلاَق

 .دجوي الو «ةبتاكلا ميظملا يللا يف" 9 ليو «نالق يّيَرِجاَت

 لوشن لاك 5 تلو دع سل

 اس # سس 6

 ينزف لاَ .٠ يقع ناطق 5 دعا :َلاَقَق

 :لاق ؟هلل لور ايْحَنْنَّسم : تلك : هللا َلاَقَك دما :َلاَفك . .(وثألا

 [ةينمنملا نم طقس] .ريمح نم

 نب عيرلا نَع ,ةعيهكْن با اًنندَح « ديعس نب بيق انئدَح - فخلال

 :لوُشي اك هللا لوُسَر تغمس : وقمنا هرم نب ورمَع تغمس ةربس

 000 كي
 هَعَم نم امام ناَكْنَم تلك كل مدس دفا: َلاَقَف .تمقق .

 نحن نمم :تلُق .هلَّتلا تناك مل ءٌدعْفا لو .موُنأ كلذ لك « ترم
0 

 [ةيئميملا نم طقس] . .ريمح نم ةَعاض ٌَرَشْعَم مثلآ : لاك هلل وسر

 همم هدضم »و ماش
 . ةّلس نيرشع دْنم ثيدح ا اَدَهْتْسَنكَ : :ورمع لاق

 هللا دبع نَع ؛ «ةعيهل نبا انربخأ «قاَحْسإ نب ىَبحي انئدَح - 749

 ءاج :لاَق . ينل رم نب ورم ْنَع ةحلط نإ ىسيع ْنَع ؛ ءرَمعَج يبأ نبا

2000 
 كَنأَو هلل الإ هك آل نأ "تدهش «هللاَلوُسَراي َلاَقَك . اقف "ىلا ىلإ لج

 .داَضَمَرَرهَش تْنْصَو « يلام ك٠ تيدأو َّنْسَحْلاْتيَصَو « هللا لوُسَر

527 0 

 ءاَدهشلاَو يقيل الك ءاَذَه ىَلَعَتامْنم قف ينل لاَ

 [ةينمدملا نم طقس] . .هيدلاَو قع ملام «هيعَبصِإ بصَنو ءاَذَكَه :ةمايقلا موي

 «ييناَنبلا يلع نع « ٌةَمْلَس ْنْب دامح اًنربخأ ديزي انئدَح -7 ٠٠

 َلوُسَرتْطَمَس يّنإ : ةّيواَسل َلاوهَّنأ كرم نب وِرمَع نع ءنَسَحْلا يبأ نَع

 ٠ «ةتكسملاَو ةَجاَحلاَو خلا يذ َْع هَ لي لاو نم ام : لومي هلل

 طقس] [ادلقك :عجارإ. هتتكْسَو هاو لَ نو ءاَمسلا باهل قل

 [ةينميملا نم



 تيأَر :لاَق .٠ 0س لا

 نماعقسإ] . هيك طب اعفار « يقستسُي «تّرلا راجح دنع ف هلل لور

 [ةينميملا

 هم همر ةهريصنو
 نْب دير نب دمَحم انئدَح «ةعيهل نبا انئدَح َسَح انُكدَح 8١7
 همز و

 «شْيلا تاذب ىلع 10 ٍمْحللا يبآ ىَلوَ ِرْيَمَع نَع « دقق رجامملا

 لَ ينوُلدك « بلا باحنصأ ضب كلت رك ؛ةَصاَصَخس يباصا

 يبل ىلإ يب اوُبْمَدَ « ين وُدَحأف اقدم ا ْمَطَقَف ءراّصنألا ضل طئاح

 طقس] ٠ هّلهأى لإرئاسدرو ءادحاو وثق يناططأ : ينجاحب هيَ 8

 [ةينميملا نم

 رسم نع دع يبأ نيبال ناَوُفَص اًنكلَح 7 *٠

 يكلم هج: لا اللد اذ ياو يمل َلاَق . وللا يب ىلوم

 ل لق زكا ام يات ممل: لكس َلاَثَك
020000 

 [ةينميملا نم طقس] . مكب رجألا : هلق

 كه #2 مما مم ٠ يد هك سل 8# نم

 ىفيطخغلا كيسم نب ةورف ثيدح ةيقب
 رم م ا - 200: 5 مرا.

 .(هنم انآ هئعمسو»- د ب لاب اكدح - 9«

 كْيَسُس نب ةَورقْنَح ماَح ينربخأ ؛ُدلاَجُم انربخأ ,ةماّسأوبآ اًنئَدَح

 ؟ناَدْمَه 'يَمْويَو مُكْمْوَيته رك اقف هلل لوُسَر يل لاك : لاق. يداَرملا

 ِنَملرُيخ هنِإامأ :َلاَد . ةريشملاو لآل انك هلل لور ايمن تلق :َلاَ

 [ةيئميملا نم طقس] . مكنم ىَقَلا

 «ٍمَكَحلا نب نَسَحْلا اَنئدَح «ُنايش انئدَح نيسح اًنئدَح - 7116 سلس (رل) هع م »ف هلع سو ل

 4 هلل لوُسَرتنآ : َلاَق . كِيَسُس نب ةَوَرَق نَع « سباع نب هل دبع نَع

 سيل : :َلاق ؟ةرما وأ ءاّبَس «ضْرأ هلل َلوُسَر اي: لوفي الجر تعمم

 :ةَميرأ مهتم مدا «برَخْلاَنم ٌةَرْشَع دلو ل جر نك قَالَ ضرأب
 امآَو «ةلماع ُباَّسَكَو ٌمْحَلَو كَحَن اوما نذل مَ لس ميت

 ”اَمْنآَو :نويرعشألاو «ريمحو «جحذَمَو هةدْنكو لاك اوستن

 رياسوب هرم ا م من عك
 ةليّت متل مليا لاق ؟َراَمْنْأاَمَو «هلل لوُسر اي : :لجر لاَق

 [ةينميملا نم طقس]

 يبأ نب ىَبُحُي بانج وُبأ انْكدَح «نوُراَه نب ديزي انثدَح - 2ك

 :لاَق . كيس ِنْب هور ْنَع «ةورع نب ءىناه نب ىَحَي نَع ؛ لكلا هي

 0مل ملعق
 ؟مُهريدم يموق لبي لتاقأ «هلل لوسي: :تلتق ٠ اقف هللا لوُسَر تي

 ل :َلاَقَك .يناَعَد تلو امل «مُهَريدم كامو لبقمب لئاقق .. . مع :لاَق

 َتَيَأَرأ «هلل لوُسَراَي : :تلق :َلاَق . مالسإلا ىلإ مُصَوعدَت ىَح مهنا

 ُهكَدلو «بّرَعلاّنملُجَروُم لي آل :لاك ؟وُم لجأ ءوُمدارأ ا

 هلسمك ما م 2
 ريمحو توُيرعشألاو ءدْزألا َنَماََت ؛ةَميرأ َمَءاَشَتو «ةلس مات ةَرشَع

 ( كِيَسُس نْبَةَورَق ثيِدَحةّيِقَب
 عهد هامو

 هيسما رشف
 ئاَشت َنلحوةليجَي ينم لاكي يذلا ٌناَمْنأَو «, جحدمو «ةدنكو

0000 
 [ةينميملا نم طقس] .٠ ُناَّسْعَو «ٌةلماَعَو ,ماذجو بَحَل

 وبأ اًنئدَح « ماش نْب افلح اًنّئدَح ,هللا دبع اًنكدَح -7
 هه هل مم رى هر مام 00
 يِعَحّنلا ةَرْبَس وب اًنرَبخأ :لاَق .٠ علا مكحلابْنسحلا يكد «ةماَسأ

 لوم اي :تلْتَق . #8 هللا لوُسَر تنبأ :لاَد ٠ يفيلشلا كيس نب ةوْرْنَع

 .يلاَدبْمُت ىّلْب : لاق ؟مُهنم لقب يمكن مري ْنَملتاقأ الأ «هلل

 يترَمأَك لاق . ةوُكدَضآورَحأَمُهَقاَيَسلْهآ ليآل «هلل وسر اي: تلت

 اس يف فا لَن هدذع نم تجرح امه « مهلا يف يل ذأ « هللا لوُسَ

00 
 *يلْنَم ىلإ لَسرأَك ؟يفيطُلا لَمْ اَم؛ كف هلل لوس لاَ لون اَم

 هَمَو دعا ُهدَجَو « #4 هللا لوُسَر تيت اَمَلف تدرك "ترس ذك يندجَو

 ْبجُي ْمَلَْسَ «ةنم لَبقاَف باج سَ ؛ ءَمْوَقلا عذا لب :َلاَقَق :َلاَق .ُةناَحصأ

 لوُسَراَي : ٍمْوَقلا نم لجَرلاَقَق : لاق لإ تدَحُت ىَنَح ٠ هيلع لَجْمَتالَ
 ؛ةأرشا الو ضرب اتَسْيل : لاق ؟ةأرْماْوأ يه ضْرأ ؛ ايس نع اًربخأ ؛هللا

 :ةَعَيرأ مهن امهم معاَشَتو لس مهم نما «بّرعلا َنمةَرَع دكرلْجَرهنكل
 نذل «ةَلماَعَو «ئاَسَغَو مادو «مْضَل ءاوُئماَسك نيا

 ميمو هل م مدن
 لاَقف . .جحدمو ثاَمْنأَو «نويرعشألاو «ريمحو ةدْنكو درالاق ءاوُئماَيَ

 نمطقس] . لجو مَن مهم نيا : َلاَق ؟ امن امو «هللَلوُسَر اي جر

 [ةينميملا

 اَنكَح دّسَحُم نب هللدبع اَندَح .هللا دبع اند -
 هه معو دس هلل ساس

 ةورف نع «٠ "َِحَنلاةرْبس وأ ائدَح ءمكحلاَسَملا ينثدح «ةماسأ وب

 َرَكَذَك .٠ . 8 هلل لوُسَر سن : َلاَك «”يداركا مش «يفيطُلا كيس نب

 اوثاحأ دقو بتكلا ملاع ةعبط نم ٌطقسلا كردشسا انه ىلإ][ةينميملا نم طقس] .هاّنْعَم

 [اهنم كردتسا يتلا خسنلا وأ بتكلا ىلإ ثيدح لك

 دونمألا نْئ داّدْقملا ثيدح
4 

 نع ءقاَحْسإ[ن بدسم انآ «نوُراَه نب ديِزَي اندَح - 7 8

 :يلَع يل لاك : َلاَق . دولسألا نْيدادقمْلا نع «هيبأ نَع «ةورع نب ٍماَشه

 امري نم يذلا ذم حريقه بعلي لجل نع , يف ِهّللا لوُس زر لس

 بعلي لجل هلا لوُسَر اي : :تلْتَق كلاسك ع ينحت نأ الولك ؟ةايحْلا

 انور هَل لاَ ؟ةاَيَحْلا ِءاَم رْيَخ نميذَملا نميري هلمأ

 [08 :رظنا] 5 ةآلصلل هَءوْصو

 دايس نتندق : ل 20 دل ل نوت

 اَي: يلق را ياتو هل ىلإ هلال مَ

 ُهلْوُسمَرسّبحاَف ءاعاَيرأ انسي هرَج
 لهل ل

 1 «اًعايرأ اني اهبل ورح دادقم

 راّصْألا َضْمَب ىنآ دق ك8 هللا لوُسَر نأ يسْفتتئدَحَ :ةكيك تادف هللا
 1 كس كهل ش هدمت

 217 «ةيصتتنرش ولف يور تح برو عيش تح لَكَ



 وم رق 2 تبرشف يوك أ ث 5 قايم ير هبيصن | تمق

 او تيجسُتل ايش د جيو اعئاج ف هللا لوري : تلق كل

 0000 همقم 00
 ين ين سف للنور حا تك 025 يشاع

 ّمّقللا : :لاَقَ نيش َرَيْملَف هَفَسَكت َحَدَقْلا ىَتاآَمَ منا ظقوُي لو نايل

 ةَرفشلا ىلإ تشق ةوطّلاٌتَْتْغاو يناَقَس نم قساَو يس ْنَم معطأ

 ىَلَع يَدَيرُمَت الف «ٌنَمْسأ اهي هس [تلَمَجَثعألا "تيتا اَهيذَحاَ
 500 تس ف هيض سامس اش | مرو م مس

 تنام َحَدَقْلا تألم ىَّنَحْتْبَلَحَف «ًالفاَح اهنَجَو لإ ةدحاو ٍعْرَص

 ضْعَب : :لاقك لإ سأر عقر هللا لور امرشا تلق ءاقط هلو

 « يور ىّنَح برش َرْبَخْلا مث «برشا :تلق ؟ربَحلا ام ءداَدقم اي كنس

 نملة هذه : 0 :ق نر ياو

0000000 
 ا ,11015 :رظنأ] تالخأ يلق ةكربلا

 و ا يل

 ييمال ع
 :لاَقكل ُجَر هرم موي دَوْمألا نب دادقملا ىلإ انّنسلج : لاق .هبأ نع

 َتْيَأَر ام اني نمد هاو ءا هللا لوس انآر نيل نيل نيئاَهل ىبوُط
 مص هج م وره ف نسا ساق ساس

 مك ءاَربَخآلإَلاكاَم !ًيَجْعآ أن «بضفتْساَك «تدهَشاَم ادهش

 مدرع وك عاصي م د 520000
 اهنا ار نينا ىلع لميا :لاقمِهلِ لق

 ماَوُفآ 8 هّللا َلوُسَر َرَضَح دق هللاو «هيف نكي اناك فيك ُهَدهَشوَل يدي
 واسف

 0 موقد مو هوبي مك متهَج يف مهرخام ىلع مهب

 مكيف دك «ْمُكين هب ءاج امل نيكدصم مكبر آلإَنوُفعَال مُكَجَرحأ ذهل

 هع لا لا الط حبق ذل كتبت

 «ناكوألا ةداَبع نم لَ نيد نْوَياَم؛ يهاجر يف « األ نم

 نإ ىَّنَح ؛هدّلوَو دلاولا نيب قرقَو لطاَبلاو قا نيب هب قر ناكر ءاَجَ

 هبلك لفقهَّللا َمَكدَكَو ًارفاَك ُناَحأَوَأ ُهَدَكوَومَدلاَو ىَرَيل ل جرا ناك

 يف ُهبيبَح نأ
 هعاعم هومر 2 ممم م 6 ماس عا ىلع

 وهو هي رق را َلَحَد كلَ نه َمَلْعَي ءناميإلل

 اًنجاَوْزَأ نم اَنل بِه اسير نوُنوُفَينيدَلاِ> : لَجَوَّرَع َلاَق . يل انو را

 .«نيغأةر انايرذو

 نب ِنَمْحّرلادبَعْنَع؛ ميهاَريإ نب ليِعاَمْسِإ اننَدَح - 7

 نب يدع ِنْب هللا دْيع ْنَع «ديِيِنْب ءاَطَع نع ٠ «يرهزلا نَع «َقاَحْسإ

 ٌةلُجَر تار ءهّللا لوُسَر اي :سْلُق :َّلاَك . ومع نب دادممْلا نَع ءراّبخْلا

 ؟لتفأآ هللا كل هلل :لاكمُث ةرجّشب يمال مَ يدي مطَقق فلاب يبرم
 ام لوُتينأ لبق هلثم نوت نأ الإ ل : لاق 6ك «نْيَرَم تدع «آل : لاق

 113م 0 1914 :رظفا] ٠ تلف املأ كلم دوو لا

 نبا ينعي نامل اَنْتدَح ءمساقلا نب مشاه انئدَح - 72

 :َلاَق .د داّتاقمْلا نع « « ىّيل يبأ نب محلا دبع ْنَع «٠ تباث ع -ةريغُمْلا

 :لاَق دبل مامر سان تيد ياسا انآ

 :َلاَق البق انفي َحأ سبل 8 هللا لور باَحنمأ ىلع انس ضن اَنلَعَجَ

 2-1 انفال دولسألا نب نب داتقلا ثيدح
 أ

 َلاَقَق هرعت الك ادإَف هلطأ ىلإ يقل ؛ . هللا لوس ىلإ النا
 ألك برْتَيقْب لح انف :لاَك انكي: هللا اذه اوُملَتَحا : ل هللا لوس

 0 ءيجيف :لاق 0 « هبيصُن َناَسْنإ

 5 يناس َلاَقَق ت6 الا يناتآق : لا ةهيرشيف هبارش 20007 20
 رععم رو هزي
 ام :َلاَق« ءاهيَرشاف «ةعرجلا هذه ىلإ هجاَح هباَممُهَْدحبيصيوهنوُحْن

 اهلل يله (سَْرَعَو) ينطب يف تخوم ؛اهنيرش ىّتح يل يي لاذ
 ؟دّمحُم باَرَش َتْيرَش «َتْمَتصاَمكَحْبَو :َلاَقك يس : :َلاَك . ليبَس

 ّيَلَعَو : لاق كئرخأو كلاثذْب عدم «كللهتك كلَ وعيب الجي

 ُتلَسْرآاذإَو «ياَمَدقْتَجَرَح يسأر ىَلَغ اَهّيَكَراملُك فوم 'مدلََش

 ّياّبحاَص امو : َلاَق ٠ مول يلّؤيِجَيال َلَمَجَو ءيس أر جَرَخ يَمَدَق ىَلَع

 ؛ ىّلَصَ َدجْسَمْلا ىنآمُ مسي ناك امك َمَُسَ  هلالوُسَرءاجَه ؛ اًماَنَ

 :لاَك .٠ ءاّمسلا ىلإ هس مكر ايش هيف جيم هْنَفشك ارش ىَ دا

 ْنَم قساو « يتمعْطأ نم معطآمْكَللا لاك لطاك يَ ويلات
 مسمي كا نع ءس دوم ل وه سمر

 ةرفشلا تْذَخَأَف «يلع اًهْند ُهَدَّشَق ةلمّششلا ىلإةسدَّمَعَن : لاق .٠ يناَقَّس

 نه اَدِإَف : ِهّللا ل اوُسَرل حبذا آن مس هيأ ل هسجأ زيعألا ىلإ |تْقَلطْناَ

 هبف اوين َنوُمَمْطَي اوُناَك ام دَّمَحُس لآل هَ ىلإ[ دمت «ُْكلَتح

 «ةوطرلا هلع ىّتح هيف هيف وتس: : ىَرخأ هَ رضا بأ لاَكو)

 ؟ُداَدقم اية ٌمُكبَرَش مٌثرَشاَمأ: : لاق ف هللا لور ىلإ هبات فج مث
 هه

 ٌلوُسَراَي :تلْدَك ؛ « ينوانَمُث «برَشق «هللا لور اَيْبرْشا :تلُق :َلاَق

 انأتْفَرَع املك تنسَ يقباَمت ذخاف يكواتمُث «برَشَك برشا هللا

 هس ل سا رب يشق ل
 ىلإ“ ت يقلأ ىّتح تحض ُهّشوعَد يِناَصأَ «َيوَرْدَق ف هللا لوس

 اي :ةتْلُت :لاَك . انظم اي كتاوَس ىَدَحِإ : 18 هللا لوس لاَ ضرألا ىومش
 و ع هم هو

 تناكام: 4 هلا لوُسَر لاق ذك تنص «اذك يِرمأ "مناك هللا لوس

 اهم ناَييصيق ندم َكيِحاَص ظقوُ يت آتْنُك الأ هلام ةَمْحَر الإ هذه

 اس سلا لوم هه ماع هع مع 1
 ْنَمَكَم اهب هس ذإ يلا اموَسْلاب كعب ينو : تلق :َلاَك

 [ل :عجار] . سال نم اَهباَصأ

 دبع نَع «كَراَبمْلا نبا انتَدَح «َقاَحْسإنْب يلع انكدَح - 51

 بحاّص ُداَدْقمْلا يئدَح «ِرماَعنب ميكس يكدَح «رياَج ِنْي ديزي نب نّمْحرلا

 ةَمايقلاْمْوَيناَك اذِإ : لوني هلا لور َلاَق . ف هللا لوُسَر

 مهرهصتق :َلاَق . نيليمأ ٠ « ليم دق وكت ىَنَح تح دابعلا نم سمّشلا تين

 ؛هييقع ىَلإهدْخأَيْنَم مهم مهلاَمعَأر دق قرعلا يف نوُبوُكيَك سلا
 و

ءذخأبَنَم منو « هتك ىَلإ م ْحأَيْنَم مهم
 مهنمو ,هيوفح ىلإ (8/]

 نطل جلت

 والنية ةتشعتس لَكِ نيم تعمس :لاَق .رياَج نب

 دمي ضرألا رهظ ىَلَع ىَقيال لوي هللا وسر تنمَس :لوقي



 راصنألا دنسم 11715 ح
 رسم سس

 ورش عد يم ل هع
 للا مهري اَمإ ليلك لذ وأ ءِيَِعرعب مآلسألا همها هلَْدأ الربو الو

 .اهك نودي مهدي اهله نم مهل ٍِقلَجَوَرَع

 هلم

 ينئدَح ءديلولا نب ُّيَِب انئدَح « هير دبع نب ديزي انئدَح - 32 ةرضملا

 ْنَع هدي نب حْيَرش نع «5 َةَعْرُز نب مضض َنَع ؛ شايع نب ليعاَمسإ

 :الاكَةَماَمآ يبو دولا ني دادقمْلا نَع «دّوسألا نب ِرْمَعو رين رج

 .ْمُهَدَسْفآ سلَتلا يف ميل ىلإ يمألاّنإ : لاَ فق هللا لوُسَر نإ

 00 ريب س6
 ناَمْيلَس اَنكدَح «حَرَقْلا اَنكدَح «ٍمساَقْلا نب مشاه انئدَح - ةقخشضنم

 اوسلو اريح لُجَر يف لوقأ ل : دّوسألا نبا دادقملا َلاَق : لاق . ميس نبا

 امو: لق بل نم ثعمس يشد يب هل مق املا تح

 َنم يلع دشأ مكن بَل : لوفي 8 هللا لور تغمس : لاق ؟تعمَس

 .اًيلَغ تَعَمَتِحا اًدردَقْلا

 مَع ْنَع «باّهش نبا يخأ نبا انددَح «بوُقعَي اند - 111

 نب يدع َنْب هللا ديب انأ «يعدتجلا مث يلا ديزي نب ُءاطَع ينَربخأ

 ناكو «ةرهز يتبل اًنيلَح ناك «"يدذكلا وْمَح نب ءادفملا نأ ؛ُريخآِرايخلا

 تيار: :4 هللا لوّسرل لاَهّنأ .مربخأ ا هللا لوُسَ حم اَردَيَدِهش سم

 مك ءاهَمطَقَ فيسلاب يدي ىدحإ براك راكان الجريان
 00 راع دكدع سس 011
 لقلب هَل لوْ قا لاننا َلاَقَق ٠ ةرجشب ينم دل

 َلاَكمُش يدي ىَدْحإ مطمن هللا لوري لاق ءهْلمْمَت أل : : ل هللا لوس

 نألْبق كلكم «هلئفمأل :ة هللا لوُسَر لاَ امم امَدَْبَكل
 [1151؟ :عجار] 1. ين ةتلك لوا لق مو ا

 .روشأل ثقل نش ؛باهش نب قراط د «ةَرَسيم نب َناَميْلس نع

 لك يف يني رع رش هلو رع دمام: لاق
 كه © لا ب

 اًنيِقَبو كبرها للون اع لاق ٠ هت ارجل

 50 ءانمتو : َلاَق ايل أطْبأ ةليل تاذ ّناَك اَمَلَق يصنف يبل

 :َلاَك فاَعَ ًناَسْنإل مل ةلبللاٌويجيماَرَأ ام يِبنل لاطأ دل دوسألا

 انآْمَنأ مله ةيرش ملك َلاَك . .ةنيلا لحق ءَج للا نم بح امل«
 ايضريْمكاَسلك «حَدقلا ىلإاَممُ «ديَملومَلَس لحدا َلاَق

 "تذحأو تو : لاق . ةكيللاانسَمْطأْنَم ممطأ َمْمَّللا : َلاَقَمَُت «تكسأ

 هدعس سا
 يننتثا آل : َلاَق ءحبْدَأ : :تلُق ؟كَلاَم : :لاَق . ةاّنشلا ىلإ تق نب 1

 . و برم اي حرف هرم حست اهب هَ «ةاّشلاب

 يبأ ٍملاَسْنَع ,كلاَماَنآبأ (َرَمْع درب اَمْنع اَنلَح - ف ةرغ

 هللا َلوُسَرَلآَسمّنأ .دوسألا نب دادملا نع ءاَسَيِنْب نامي نع ءرضتلا

 «مكُدَحأ كلك َدَجَوادِإ: َلاَك ؟يدّسْبق هنارما نم وُندَي لُجرلا نَع ف
20 

 |[ :رظنا] 5 ةالّصلل هءوضواضَوَو هلْ ينعي : لاق . جرف حضن

 « لماَك نب ديلولا دبع بأ انئدَح « انحني يلع اند - 1

 ةَغاَبض نع ؛ ؛ينارهبلا رْجُح ْنْباَبلهملا يد « يلَجَبلا صمح لهأ نم

 مه سقيم

 ت4 كاسم دومآلا نإ نبد دادقملا ثيدح
 ىَلَص اق هلا لور م: :لاَهنأ هيأ نع «دّوسألا نْبدادقمْلا تْنب

 ءِنَمْيألا هبجاَح ىَلَع ُهَلَمَجآلإ ةَرَجش لَو «دولعألو ءدوُمَع ىلإ
 موشاو

 . ادْمص دل د مصب ألو ءرسيألاو

 نب ديلولا ينئَدَح ةّيقب اًندَح هر دبع نب ديزي انئدَح - ةقخضف

 ينيدَح : :لاَق ٠ ينارعبلا بٌدهمْلا نب رجحلا يباذأ ءرجحلا نَع ؛ لماَك
 اذِإناَك 8 هلا لورد اًهيبأ نع برك يدم نب امادقملاواتنبةعيبض رس هرب

 لمس
 هكر ؛هيييَع بلص هليل كلك يشأ ءةبشَح وأ «دوُمَع ىلإ ىَلص

 0 . رسيألا هبجاَح ىَلعهلَعْجَي ُهّلَعِجَي
 رع كل د

 نع «تباك نع« َةَمْلَس ْنْب داَمَح اَنئَدَح «ناّفَع انئدَح 1747777“

 انآ ةّئيدمْلا تمد :لاَك . دوسألا نب دادقمْلا نَع «٠ ىَيل يبأ نب نَمْحرلا دْبَع

 ل ارك اقفل دحض مل سأنل نضر « يل بحاّصَو

 ةَميرأ نهئَْجَو دادقم اي نهبلتحا : :َلاَقَك رثعأ عب برأ هدْنعَو وهل لم م ىلإ اَنب بهذه
 يع ماع يع سوم علا ع

 ناز "يبل كو كلذ لَمفأ تنك . هرج نآَسْنإ لك طغأو ءءاّرجأ

 يتلا! : يسن يل تلات « يشارف ىَلَعتدَِبطْصاو سبتحاَف « ةليل تاذ

 لَرَتْمْلَ ,ةيرشلا هذه تيرس تسول ءراّصنألا نم تْنَيلهأ ىتاذَت ف
 2 ممل 6م

 ام ينَدَحأ راقت ينط يف ّلَخَد مل ئازج (0/ ترش تنش ىح يب

 ٍحَدَقْلا يف ىَرَيآلواَناَمظ امئاج ف يِلَويجَي : تلقت دَحاَمَومُدَق

 عمم ميل مَلَسقافَيلاءاَجو يجو ىلع ابوك تيَجَس ءائيش

 هم سصعهم 2 نس سم
 . ءامّسلا لا ىلإ عق 0 ل الل

 اب شاول رثغألاد م تود ةرطلا ُتدَخأَ
 هلق هوم

 هب هنا يف 0 ل

 :لاَثَ رَبَخْ م برشا : "تقف ؟داَدْقم ايَرَبَخْلا : َلاَقَف برشا :تْلَْ

 يبني برشا :تْلْقَق ءبّرشا : َلاكَمُك «برَسك «ُداَدْقم ايلتآوس ّضْخَب

 لاق ربحا هئربخأمث ”تنرقق تدخن ؛ ملط ىَّنح برك هلل
 تكره كري هذَه : قف يبا لاق ءاَنَكو اك ناك : :تلّقَق ؛ةيه : :49 يبل

 انآ ةكربلا تير اذإ : "تلق كّيحاَص يقنسأ ىّتح يربخأ لك «ءاَمّسلا نم

 1451١[ :عجار] . تاطخا م يلا

 د مب كس ل سرع

 ُداَدقمْلاَدَمعَ 0 َلاَق . بيش يبرئ

 َلوُسر نإ لاق ؟اَذَهاَم : نام هل لاق «ههجَو يف بالا وُتحَيلعَج

 , بانا وع يفرح مكر :َلاَك كف هللا

5 

 هضاشس
 . تعور اف ىلإ قارعلا نم انقَو تحي صاب دعس

 نأ هلالوُسر اَنَرَمأ : لاو بالا مههوجو يف وُحيدادقملا َلَمج

 هه

 :لاَك داداقملاماَنك ةرَمةنايْفس لاو بالا َنيحاَدَمْل هوجو يف وتحت

 . بالا َنيحَذَمْلا هوُجو يف اوُنحا : :لوُقي 8 هللا لوُسَر تغمس



 هايل يملم
 لعام ىصق دانا يلا لاَ

 ءاَطَع اًنكدَح ءٍحيَرج نبا نَع « دعس نب ىبحَي اند - ف درفشا

 َلاَقَق ىَدَمُل يمْاهقمْاَورََحولَ رك لاَ «ي يركبلا سن نب شئاع نَع
 5 مهله م الا و

 لاك ؛ يك كب لجمال يكل ل بر "يلع

 لس يس شلاع يل هاَمَس : :ءاَطَع َلاَك) : دادقملل وأ راّمَمل امهدَحل
 ري ةماشعام

 ام :تلُو همم دلال ِسْفيل «يذَملادلاذ : :لاَقك ؟هنلاَسَك ؛ 89 هللا لوس

 ةءولضو لم اَضوتْيْؤأ .ةةوطو نضيف صوت مرَك د: لاق لماذ

 . هجرك و ءهجرَك يف حضْْيو ةآلّصلل

 هلل دبع تْعمَس : لاك . دْواَد نب لئاو نع : ىَبْحَي انئدَح -7 317
 هيض 3 000000 0 و ع

 مكو ءهّيلَع اونثأَو ٌهوُحَدَمََناّفَع نْب َناَمْنَع ىَلَع اوُمَكو اَبْكر نأ ؛يِبلا

 ؛ بكرا وج يف اهانحُ ضرألا نم هَ دَخاَ ؛دّومألا ني هامْلا
 # مساهم

 .باَرْثلا مههوجو يف اوُنحاَف َنيحَأَدَمْلا مُتعمَساَدإ : :8 هللا ْيئَلاَق َلاَقَك

 ْنَع «نايفس اًنئدَح :ًالاَق ٠ ِنّمْحرلاُدبَعَو عيكو انثَدَح - 711

 َناّمْنَع ىلإ ل َجَر ءاَج : َلاَق . ثراَحلا نب ماَمَه نع « « ميِهاَريإ نع 7 نَع ءروُصُنَم

 هِهجَو يف وتحب دوسألا ُنْيداَدَملا لَم : َلاَك ءهِهجَو يف هيلع ىت رأَك

 يف وُمحتْنأ َنيَحَأَسْل انيفل نإ 8 هللا وسر اَنرَمأ لوو بال

 [؟ 84771 :رظنا] . َباّرتلا مههوجو

 نع« نع اس نع «ند رادع اَنيدَح - 001

 يف خل هلل هوس كو ؛باثا هو يف ينمي

 . باتل َنيِحادَمْلا هوجو

 .(ح)"كلاَم : نَمْحرلا دبَع ىَلَع ترق ٠-

 دْييع نب َرَمَع ىَلَوُم رضُنلا يبأ ْنَع «كلاَم اَنأَبَأ «قاَحْسِإانندَحَو

 بلاط يبأ نب يلعن .دوسألا نب دادقمْا نَع راسين دامس نع ٠ هللا
 4 يذَمْاهَّنم جرحت هلطأ نم اند للا نع هلا وسر آسيا هرمأ 6 سمس 11

 ١ ةلانسأ نأ يحس انو ا هللا لوُسَر هكا يدنع نإ ”يلَع لاق ؟هيَلَع ادام

 لل ْمُأدجوإ َلاَقَق ؟كلذ نع هللا َلوُسَر تنسف : داَدعمْلا لاَ

 11407١[ :عجارإ 5 اصلا وُ وي 3 تلا

 روامو 0-0 رب محم

 ِنْيٍماَّمَم نع ميما رع روت اع مشان يح

 ثيِدَح ىَنعَم لطم َرَكْذَ 4 . . .َناَمْلع حَدْمَيَلَمَجالْجَرَنَأ ؛ثِراَمْلا

 [1119378 :عجارإ]. نايس

 ريب هما سك

 نسبا يتَربُخأ «ٍجيَرج نسبا انآ «قاّررسلا دبع انيدَح - ةيدسسض

 ُهنآرايخلا نب يدَعِنْب هللا دع ْنَع ؛ يبا ديزي نب ءاطَع نَع «باهش

 تقلا نإ تهل وسر اي لقال رخال «ىنيخأ اك
 يم كش ام < م

 او َلاَقك . رتب يشم 2

 191 ا بسب بسب بكام م«

 َلوُسَر اي :تلُق « هلتفَت أل :٠ ؛ 8 هلل لوْ كاك ؟َهلاث ذأ دي (1//1)لا

 لور لاق !؟هُتأ اعط امَدْمَب كال5 لاق مث "يَدَي ىَدحإ عطه هللا

 َلوُدي نأ لب هتكزثمب تْنآو هلت نأ لبق كنك نمل إو لَم ال : : هللا

 [14387 :عجار] . لاق ينل هتملَك

 ْنَع ؛يرهزلا نَع ءَرَمْعَم اًنئدَح ؛قازرلا دبع اًنْيدَح 1 8#“

 َنِي ادمان ءراّيخلا نب يدع نَا هلا دْيع ْنَع يني ديزي نب ءاطَع

 اناٌتفلتْخا نإ تيارآ هللا لوُسَراَي :سلُق :َلاَق هك لح دوسألا
0 00000 

 |5111 :عجار] . ؟ةعدأ مأ هلق : :لاَق هنأ الإ «ثيِدَحْا َركَذَف.. .لجرو

 ل ماو لا دع ف طش م ثيدح

 مم

 قير 00 َلاَق

 القآ تخيل يبات الغلا َلاَك بام

 ةرتلا يف لع ابوثكم هجن هَلللوَ اي: اوك لق نيا

  ءاّملاب قاجشتسالا

 ننالشاكح دكتس رنوةلسالإا نيزك [46

 ” راجل

 0 هاه 0 ماس مم عب # 2

 ُرِيَكَب اًنئدَح «ًةَميِهَل

 ف كلل :ك ماكس هلل ديعوكسوع جّشألا نبا

 مس كسب سرر همر ع عدو عك سا هبال 6
 ام ابهد ادح مهدحأ َقفنأ ول : . 80 هللا لور لاق ؟ادَْبَْم مآ ريَخب نحنا

 00 ع ل

 .ةًفيصتالَو ْمُكَدَحأَدُم ملي

 مقبلا يبأ ْنْب ىَيحَي انُئدَح «ٌةَسانك نب دَمَحَم اَنُندَح - ا

 88 هّللالوُسَر يناَمَس :َلاَق مآلَّس نْب هللا دْبَع نْبَفُّسوُي ْنَع ءُراَطَعلا

 0017 0 مسلح ف يتكارالف
 :َلاَق .راّطَمْلا ِمَنيَهْلا يبأ نب ىَحَياندَح «عيكو اندَح 8 ١-

 / َحَسَسو © هللا وُسَر يناس وُ مآل نبل دبع نب فسوُي تغمس

 [01014 :عجار] يسأر ىَلَع

 :لاق . سْيق بِلا نَح مص اند «عيكو اند
 قف للا وُسَر يناَمَس : لوٍَُمالَس ب هَللادبعَنْبفسوُياتطمَس

 [15614 :عجار]. .فسوي



 نب ىَيَحيْنَع ٌقبعش امدح + رئَجُ 20000 1

 ينادي ندا «َنابَح نب ىَبحَيِنْب دَمَحُم ْنَع «ديعس
 هاف مأ هد

 وعأ : :لْثَف كَمَجَْم تذَخَأ اذإَف : لاق ؟ةَشْحَو دج يّنِإ هللا لوس

 تاَرَّمَّمْنِمَوهداَّبِعرَشَو «هباّقعَو ؛ هبّصَع نم تامل َّللا تاّملكي

 :عجار] . َكَيرْيال ني رحلابو «ةلرضي لهن «نورضحيَْأو « نيطايشلا

 [لاكمك

02000 

 ةداَبع نب دعس نب سيق ثيدح

© 
 ةَمَلَس نع «ييروّلا نايس انا نوران ديزي انكدَح - ققيلخلا وشرع

 َنيَسْيقْت لاس : لاَ .راَمَح يبأ نع «ةَرمْيحُس نب مساقلا نع ؛ « ليك نبا

 كاكا كنت َلْبق © هّللالوُسَرارمآ َلاَقك ؟رطفلاةكَدَص ْنَع دعس

 ٍمْوّص ْنَحلآَسَو كلعْفَت رحت ءاهيرمْؤت مك هَ هلل مل ءاكرلا تلزم

 لص رم نص ىلع رحال لا مص ما هم م مم -7 همر

 َناَضَمَر رت «ُناَضَمَر لزيأ لبق هللا لور اًنرمأ : َُلاَقَف ؟ءاروشاع

 [1ه ه5 :عجار] . عفت نحو ل

 نم 0 :لاَق . دخن ننتقل .بيح يأ

 نا باكل ذا ل ينسي ناس نت

 مص ل يبت

 يبأ نبا نَع د «ٌةرَم نب وِرْمَع نع عش اًنئدَح رج تحل

 اوُرَمَف «ةيسااقلاب نيدعاق انك دعس َنْبَسِيِقَو فينح َني لسن ؛ ىل

 8 هلل َلوُسَرنِإ : لاك «ضّرألا لهموم ليقف ٠ اما ةراتجب

 سنتي : لق يدون: ع قنا هلام

 لاق دْغَس نب سنع ينالها رع يب نع «ةرمْيْخُم نْب مساَقْلا

 000 ملفك كو
 مل اكل كت لبق رطفلا ةكدّصب هللا ٌلوُسَراَنرمأ

 [16007 :عجار] . ًهلعفت نحَتو انهي مل ارمي

 دبع ِنْب دَّمَحُس ْنَع «ىلي يبأ نب انئدَح «ميكو اندَح ©

 . دعس نب سيق نع ؛ « لير نب دمحم ْنَح ةَراَرز نب دعس نب محلا

 ةّقَحلمب هايم «َلَستْغاك النسخ (5//0)كانمَصَوَف يبل انآ : َلاَق

 د  هنكع ىَلَع سْروْلا رئآ ىلإ ظنأ يئاكق ؛ ءاهب َلمَتشاَف «ةّيسْرَو
09 
2 
 هانيث

 00 انك ٠ هراّمح ردَصِقَحأ رامحْا ب حاَص : َلاَقك بكر رامحب

 مث

 َكَلُدرَم 1
 كل رامحلاق ؛ للا

 لل ع لع را 0

 ةدابع نب دعس ثيدح

 ياعم يملا سا موت
 اق نع ١ ثدحي ٌةبعش تعمس : لاق . جاَجح اًنكدَح - 54141

 تك

 سمس عر ا

 اق :َلاَق .م لمعت : لكك انَعودَصَتآَنآ تنام ينأذ نإ: 8طن

 . ءاّملا يقس : لك لا قدما

 و0

 . ةَئيدَمْلاِب دعس لآ اَقس كلم :ل
 ماض مس

 :َلاق ؟دْعَس لآةياَقس كت لوُقَي أوُقَي نم : اقل تل ةبعش لاَ

 [11451 :عجارإ .ّْنَسَحْلا

 ية

 7 ِنَع دوام وبأ ريثك نب ناَميَلَس انْئدَح نافع انئدَح - قدرادو

 ؛ةدابع نب دْعَس نع ؛ سابع نبا نع هلل دبع نب هلا دبع ْنَع يره

 قدعأ نأ اهَْع زجر اهو تناَم يمأ نإ :لاَقك 8 يلا ىتان

 .كمأ نع قتغأ : : لاق ؟اًهْنَع
 يع اس سرق ل

 نب نَمْحَرلا دبع ْنَع ءدْيَز نب داَمح اًنْئدَح «نامع اًنندح 178 ١-
 و

 -فارصلا دعس َوُهْوَأ- فارّصلا ديعَس نع ؛ لُجَر يِئدَح «ةلّيَمش يب أ

 انه نإ : ف هللا لور لاَ : َلاَق ٠ هيأ نع داع دعس نب قاس

 [31479 :عجار]. "قافن م د مهضخبو دنا مهب هلم راصنألا نم يلا

 ىَلَع الأ َيَلَع ُهَّلَمأ ؛ كلش هيف َسْيلوةَرَم هبانكدَح دو : :ناَمَع لاَ

 . ةحصلا

 يراقغلا ةرصن 1 ىبأ ثيدح

 هّللا دبَع ِنْب َديِزيْنع «كللاَم : نّمْحرلا دْبَع ىَلَعتأرَق - فق قراخلا

 دبع نب ةملَس يبأ نع ؛ «يمَييلا ثراَحْا نب ميه نب دمحم ْنَع ءداهلا نْب

 ايت يقلق : :ةريَرهوُبأ لاَك ٠ َتيِدَحلاٌَر كد. .ةرنره يبأ نع نمل

 وَلاَ :َلاَقَك . روُطلاّن م لق ؟تلإقاَنئآنم : لاق .يراّقغْلا َةَرصَب

 .الو لا ًلوُرتضمتس هيت جرح مَ تأ لبق رن

 ىَلإو «ٍمارَحْلا دجُسَمْلا ىلإ : َدجاَسَم ةنآلك ىلإ الإ[ طَملاْل منشأ

 . (اكئشب) سدقملا تيا هي دسم ىَلإو ,يدجنس

 نب ديعس ْنَع «كَرابم نبا اندَح مَآ نب ىَبحَي انئدَح - اف ةركنلا

 َنمناَضََر يف َجَرَخ ةَرْصَي اب ؛ بييبَح يبأ نب ديزي نَع « ©يزي)

 :َلاَقق ءْدْعَياَنَْاََ اّنَع بهن مل : هَل ليقف «هماعطب ينأ «ةيردنكْسألا

 َناَكَم اوُلَب ىَّنَح َنيِرطْمانَزاَمك : لاق! هللا لور سارع وُ

 .اذكو اَذَك

 دِبَعنَع ُناَيَشاَنتَدَح دَّمَحُم نب نْيَسَح اَنُدَح - 1

 وأ يفل : َلاَُهَّنأ ءاّشه ِنْب ثراَحْا نب نَمحرلا دبع ِنْبَرمُع ْنَع كلَمْلا

 :لاق ؟تلبقأ نأ نم لاك «روطلا نم ءاج)َوهَو ةريره ابآيراقغلا ةرصب

 «َتْلَحَراَم ِْإَلَحْرتْنأ لب بق كذا و لاَمأ : لاق. هيف"تيلَص «روطلا نم

 :دِجاَسَص ةئآاك ىلإ" ةلإلاَحرلا شال : لوُشَي هللا لوسر تعمَس ين

 . ىصقألا دجْسَمْلاَ اذه يدجْسمَو «ماَرَحْلا دجسَمْلا

 نبا ينعي هللا دْبَع اننَدَح «قاَحْسإْنْب يلع اَنَْدَح - ا

 ؛يناَشيجْلا ميم يبأ َنَع «ةرييه نيا يكدَح «ديزينب ديعَس انآبْبأ - -كّراّملا



 راصتألا د نددسم

 ؛ ينكح رصين: 3
 مس صمم س ء.لع

 ةلّص َنْيياَميِف اَهوُلَص هولا يه ةالَص مُدان :َلاَك ف يبا نأ

 .ِرِجَفلا ة ةآلص ىلإ ءاّشعْلا

 ؛ةرصي يبأ ىلإ د جْسَملا يف راس كولا يديد ٍميمتوبأ لاَ

 نأ :ةرصب .وبأ لاك ؟ورمع لاك ام لوي هللا لوسر تغمس تأ : هل َلاَقَق

 [ماطبلا :رظتا] ٠ ف هللا لور نم هثعمَس

 8 ه مم مال 0 .: 2 م4 ا م

 تماصلا نب ةدايع ةأرما نبا ىيبأ ىبأ ثيدح

 2 مودم

 ةأرما نبا 25 . طا لانخ .فانيون للعود

 نع (تماّملا نب + ةدابع ةأرما نبا نع : :جاَجَح لاق «تماصلا : نب ب ةدابع

 اهو نع ةالصلا نوري ايش مُهلخْشَي ارم وكس : لاق 8 يبل
000 

 [30: 09 :عجار] . اًاوَطَت مهَعم مُكَتَالَص اوُلَعجا مت ؛ ءاّهتقول ٌةالّصلا اوُنَصَق

 ديَبَع نب ملاس ثيدح

 روُصْنم انئدَح «نايفس يئدَح «ديعس نب ىَحياُدَح - ترا

 :لاَق .ٌرَحآْنَح ؛ةطقر ني دلاخ لآن م ٍلجَرْنَع « فآسي نب لآل ْنَع

 ل ماسلا ل َلاَقَق « 0 سلطت 2

 يلع : 2 ا ا 0 رس يف اقف هللا لور
 وأ لاَح لك ىَلع هل ْسَحْلاٍئل مُكدَحأ سطع اذإ لام كم ىَلَعَو
 (ىَحَي كّش)ُهَّلا َكسَحْر وأ هللا مُكسَحْرَي هَل لقب َنيمَلاَعْلا 210

 .ْمُكلو يله فَي لّقيلو

 ها يمت نم

 دونسألا نب نس دادقملا ٌةيقب

 هم ريب هرب ار

 نب ٍلْيَضُف نب دمحم
2 

 يعل بط آت غمس : لاق . يراصْألا دس نب محم ئدَح ٌناَوَرَغ

 ٌدّمَحُم اًنئدَح هلل دبل انَح- 6

 ريس سلي "ل وس سه جراش ف صقر
 ام: هباَحْمأل للورق : لوي دوسألا نب ةادقملا تضم لوفي

 .ةَمايقْلا موي اي ىلإ مارح وهف «“ ؛ةُلوُسَرَوهَّللاهَمَرَح :اوُناَق ؟انْزلا يف َنوُوَُ
 سي ةوسن رطب ليلا : هباحصأل 8 لاوس لاَ : لاق

 :اوُناَق ؟ةقرسلا يف نوُنوَُ :َلاَقَك لاَ .هراَج ةرماب يني نأ نم لَ

 يا لاق. مارح يه «ةلوُسَرَو هللا اهَمَرَح ومرح

 .هراَج نم قس أن نم يلوي

 _ فار ينبأ ثيدح
 هَ سم

 ممر -_ نب قاع ألا نأ" ينأ يبأثيدَح ش

 ع نع «َليعاَمْسإ : اح الآ جاتا دمخأ اح - 110

 :َداَفْطَع يبأْنَع ؛ « فار يبأ نب هللا دبع نب داَبَع نع «َنآلَجَع نب دَمَحُم
 م همم بعسل

 نم انيس هكا انما فاس هللا لور نحب لاق ٠ ٍعفاَر يبأ نَع

 788/٠[ :رظتا] . نصَوَتي ملو «ىلصف ماك مثلك ؛ اهطَب

 م ْنَع «لوَخُمْنَع ناّيفس اًنئدَح «قاررلا دبع انئدَح - 7 2 هاب

 ُهْساَرَكْلْجرلا يلين ف يبلا ىَقَ : َلاَق فار يبأ نع ءِلُجَد سمو ارع#قم لم »م

 [9790/71 :رظنا] . .صوُقعَم

 درب هللا لبع اًنكدَح «يِباَطَحْا دمحم نب رابجْا دبع اَنكدَح - فرامل

 نب نسَحْلا نَ «ةكدح هللا دبع ني َرْيكْينأ ءثراَحلا نب وْمَع ّنَع ءبْطَو

 ىلإ ير ين : لاق . عفار يبأ هج نَع «هيبأ َنَع ؛ «عفاَر يبأ نب يلع
 اَي :تْلّقَك + الطإلا يبل يف عوق يلتف : َلاَق فيِ

 : بخل دْهَلاب سيخأ آل يّنِإ َلاَق . مهيلإ عج أل هللا لوس

 تعَجَرَف : :لاَقإ . عراك َنألا هيف يذلا كابلق يف ناك نإ مهْيلإ عج

 . متسَلساَف 4 هللا لوس ر ىلإ ت ليام« مهيلإ

 .اطْبق ناك عفاَر بآن «ْنَسَحلا ينربخآَو :ريكب لاق

 .قاَحْسِإ نب دّمَحُم ْنَع «يبأ انئَدَح «بوُشعَي اَنْئدَح - 178

 ىَلْوَم عفار يبأ نَع ؛هلْهأ ٍضْصَبْنَع (نّسَحْنْب هّللا دبع ينَدَح : لاق

10 
 اند امل« هت هللا لوس ُهّلعَب نيح يلح عم انجرح َلاَق هللا لوُسُر

 هس حرف دوي نمل جر هترضَ ٠ مها لأ لإ ٠ نصحلا نم

 هدي يف الري ملف «هَس هب سرك ٠ نطحلا دع ناك بَ يموت « هدي نم

 يف يّ قل «عَرق بح هدمها لعلمك ىَنح لاقيه

 .هبلقت اَمق بابا كلذ بلقت انآ ىَلَع هج « مهمات انآ ةعْس يعم رث

 2و
 نب نَمْحرلادْبَع يّكدَح دام اَنْثَدَح لّمَؤَم اًنئلَح ١١

 .ةّيلصَمةاَس اق هللا لوُسرل مم لاق ٠ فار يبأ ع ءهَّمع ْنَع ' عفار

 ا نق: عارفا يوان اذان: يللا . اهب يأت

 ْلَمَو هللا لوس تلق عادلا ينوات عيا لا "نواح

 عانيت جس إل لق 5 ؟ناَعارذ الإ ةاثلل

 سلا عع
 . عارذلا هبجمي 8 هللا لوسر َناَكَو : لَك

 يو هلع لك ل
 ءدَّمَحُم ِنْب هلل دبع نَع «كيرش انئدَح «نيسح انثلح -0

 يشبك هللا وُسَر ىَّحَ : لاق . عفار يبأ نع «ِنيَسَح نب يلع ْنَع
 «غولبلاب هلو ديحْوتلبَد هش ع اَمُهْدَحأ : لاَ نّيصح (نيجوم) نحلم

 :رظنا] . اَناَقَك دك #8 هللا َلوُسَر ناَكَف : لاق. هني لهأ عَ هْئَعَرَخآلاَو

 ا الا

 «ةَعيهل نبأ انآ هلا دب انآ «قاَحْسإ نب يلع انئدَح ١-
 اقف "يلا نع هيأ َح ُهكدَح فار يب هللا ديب «رلضلا وب يدَح

 هنكيرأ ىَلَع ْئكم وه ءءيش يئيدح نم مُكدَحأ عي ام نكرعأل :لا
 . ىَلاَعَت هللا باّتك يف اَذَم دجأ ام :لوُثَبَي



 يبأنت مشان. ٌدامَح انكَدَح ؛ناَفَع اًنيدَح - وافل ا

 ةَنلَعَج ول هللا لوُسَراَي لق .هذ ع لذ ليج مي يف

 [وارالا و 7680/7 :رظفا] ٠ ثرهْطأو بيطأو ىكزأ اذه : لاق ؟ادحاو الْسْغ

 نع « ىليك يبأ نبا نَع ايس نأ قالا دبع انيدَح - ا

 نباوأ «يرطرلا مقكرألا يَلعَرم : لاق ٠ عفار يبأ نبا نَع « ةبيتع نب ٍمَكَحْلا

 تيا :لاَك ٠ ينكبتتساَف : لاق «تاقدّصلا ىَلَع َلمْعمساَو مقرألا يبأ

 دّمَحُم ىَلع مارح ةكدصلااذإ مفارابأ اي: لاَ ؟كلذ ْنَع هلاَسق 9 يلا
5-02 

 ,114707/4 :سظنا] . مهلا (4/5]نم موقلا ىكومدإ (دّسَحُم لآ ىَلَعو

 اةفففكل

 مناص تلج

 هارب هر ةياع تا ميمو»
 .ةمركع نع 0 ول

 دْبَع نب سام اًمالْغ تنك : : هللا لور ىكوَم عفاروبآ لاك : :َلاَق
 تاكو ءلْضَملاٌمأ تَملْمآَو 'تمكماق ٠ الحمد مالْسإلا َناَكَو «بلُطُمْلا
 وبا ناَكَو هَمآلْسإ مكي ناك موكب اياك هنو «مكسأ كس بلا
 نب ٍماَشه ّنْب ص اعلا ُهناَكَمتََيَو .رنتوع فلق «كلاواع بل

 ءالَجَرناكم تيا[ ُجَر افلم ءاوُعَتص اوك كلذكو ةريخم
 .ثيدَحْلا رك. م است اًننَجوَو ماَرْخأَو ه هللا هيب حلا اَنءاَج املك

 هى ص هريس وقس »اضف سس
 هيف سيل لّسْرم بوُقُعَي باك يف ٍعوُضْوَمْلااَذَه نمو - 5

 وب ىَراَسألا يفداك : لاق فوغ ٍنْبٍملاَس يِبوُخأ هيف لاَقَو ءداسِإ

 رجا سيك ابا ةكَمب هل : ف للا لور َلاَقَك ٠ يمهسلا ةريبص نب عاد

 ا :شيرف تلاك دقو «هبيآ ءادف يف ينءاج دق هب مُكلاَكل لاما

 يبأ نب بلطملا َلاَقَقُهُباَحْصاَودَمَحُم فيلَعبرايأل مكر ارْسأ)ءادغب

 ةعيراب هاب حو يدم مدقق ليلا نم لَسْاَو وُ «مقَدَص : َةَعاَدَو

 لَه ءادف يف فيخألا نب صفح نيود «هب قلنا ٍمَهَرد فآلآ

 . فوع نب كلاَم يب وُحأ نشخدلا نب كلام هَرسأ يذلا ناكو ورم نب

 هلو

 يبأ نب سابعلا ينربخأ , جير نب انئدَح «حْوَراَنْدَح - ةيققسنل

 يبن ءوفار يبأ ْنَع مار يبأ نب هلل دب نب لضَمْلا نَع ء(شادخ)

 نم ٌةَوُسن تالَجَوَف : لاَ هن ةّيدَملاِب بلك لك للا «عفاراَبآ اي: :لاَق

 هللا لوُسَر نإ عفارابأي نبق "بلك هل ؛ عيقبلا نم نيروصلاب راّصنألا
 سهو د امام سا فج

 ع دَحآ عيطمسيامهَللاَو «هللَدْمياننَمَيَبلكل ادهن ءاتلاَجر ىَرْعأ دك

 ُهَركُذَك ,ف يبعد سيو يو هني لوح مرا موقت ىّنَح «انيئأَي نأ

 . لجو رهام هللا مفار ايلا: لاق قف "يل مفاروُبأ
 عي عرب مز هماشع ع سرر عش

 اَنكدَح : 0 اننراو

 الى كوت ل 00 َّناَك :َلاَك#

 . هّللاب الإ ٌةَوُق و لوح لل ا

 امم ْ ١"دخ ص
 0-00 ممر 6م

 نع ءدّمَحُم نبيع دبع اننَدَح هدي . ن1 فدا

 ىّلوُم مار يبأْنَع ؛ « عفار يبأ نب ةَريغمْلا ٍنَع -وِرَمَع يبأ نبا ينعي وِرْمَع
 ْماَقَمُت ؛ ءاًهلكأك ءةاش فكي, ينأو 8 هللا لوُسَر ىَرهّنأ :8 هللا لوُسَر

 يمنا لس

 [0"14 :عجار] مام ةَرْطَق سمي ملو ة ةالّصلا ىلإ

 انئدَح «َليعاَمْسِإ نب متاح اَنئدَح هولاند - ةديدسك
 اله دس ماما اس

 ىَلوَم عفار يبأ ْنَع «ناَقطَع يبأْنَع فار يب نب دابَعَْع «نآلَجَع نبا

 ْنمُهلتيَقك يترماك هدا اق هللا لوّسَرل تسب : :لاه ف هللا لوُسَر

 [؟ 1908 :عجار] سوتيمََو 8 د ماك مث نملك ءاَهْطَي

 ا ءِنمْحْلادبعو حياد - را

0600 
 1000 71/0/72 :رظنا] . ةالّصلاب ةمطاق 08 نيح نَا 7 يف ند 5

 وامر اعين

 نب دامح انئدح :ًالاَق . ماك وب نمره ان - قدسف

 يبأ نع هَمَع ْنَع ؛ « عفأر يبأ نْ : هل دبع ِنْبِنَمْحرلا دبع ْنَع «ةَملَس

 «دحاو موي يف عم هئاّسن (1/١1]ىلع فاط 8 يلد ؛ ؛ فار

 ُهلَعَجَت لدتا هللا لوُسَر اي 3 .اللش نهم ةدحاَو لك دنع لسا

 [245 :عجار] .'بيطأو رهطأو ىك نادم: :لاَقَق ؟(> و ًالْسُع

 نب ْمِهاَرإْنَع ايس انكدَح :[ن محلب انكَح] - مر

 واس عفار وب أ - عفار آم نسأل ؛ديرلا نبوة

 ُهوَحآراَجْلا : لوسي هللا لور تمس ين الو : عفار وبأ لاك امس

 < [0ا//79 :رظنا] .٠ قلعطعأ ام «هبقسي

 .برقلا :بّقسلاو : :هئيدح يف قايل
 - يا # م هدف هرقل نع

 ٍنَع مشائخ : :آلاَق 0 ولج نب تما ااا

 قلم بصنع: م يبا اق قس ل ولت يب روما

 :َلاَقَك ,هَلاَسكى لا ىلإ قلطناك ةلاسأق اق للا لوسَرينآىنحأل َلاَق

 يف ءاج] [14704 :عجار] . مهل نم موَقلا ىكومدِإَو انلل حت آل ٌةَكَدَصلا

 [اقفكم ةينميملا

 دمحم انئدَح - اه

 ْدَك وو يلع سلا ىلإ ةج عادت :َلاَق دعس يبأ

 9 ىأر # هللا وسر :َلاَكو (كلذ ْنَعءاَهت وأهَقلطاَف برش ّصَقَع
 َيَصُي نأ ا هلل لور ىَهن : َلاقؤوأ ءهاَهنَق «ُهَسآرَصَّقَعْدَكو يلَصي

 .ةرغطرصقا ولج
 ْنَع "لوَخُم اًنئدَح رْيَهُز اًنئدَح « لماك وب انبدَح -1 // 4/ه

 . . . يكد ديعّس يبآْنَع ؛لوخم لاق .هاعمَركدم . . نّدَوْلا ديعَس يبأ

 [ةينميما نم طقسإ هيأت ديعس يآ يرّمعَج وبأ لوقي : لاك . هاّنعَم َرَكُذَك

 ْنَع :ةاَيَكْنبْملاَص انكَح كايفْس انكدَح -" 74/6
 لي عك © ساعا 6

 لت هيف ترص نكلو هّلزْنأ نأ يترمأي مل : عفاروبأ لاق : لاق .َن

 0 وس رو ةرعيدهمو
 نع لوح نَع فيعش اًنبدَح « رفعج نب

000 



 م١ ديعس نْبةريمص ثيدَح راصنالا دنسم 2 ُح ١784 ص
000 

 . اذه ْنَع ةئييع نبا تلأس : يبأ لاَ

 يبأ نْب هللا دبع ْنَع «رضّنلا يبأ نع «نايفس اَنئدَح -4 6 ١/

 . هتكيرأ ىلع اثم مُكَدَحأ يلا ال: لاَ (يِبْنلا َنَع ءهيبأ نع « «عفار

 ام ءيرْدَتآل : لوُقق هنت بهن هبت رمأ مم يأ نم رمل هيأ

 [ةينميملا نم طقس] .(14777 :عجار] . ةاَنعبتأ هللا باتك يف اندَجَو

 ءوِرْمَع نب ب هللادنيع انئدَح «يدَع نب ايرَكر ان دح -6 0١
 ةماإلا

 وبأ ينربْخأ َلاَق .٠ يح َن يلع تاس ؛ « ليقع نْبدَسَحُم نب هلَْبَع نع

 هنأ تدار :٠ دلو يح َربكآلا يلع نب نَسَحَنأ ؛ اق هلل لوُسر ىلوم مف فاَر

 يقلحا نككو ُهْنَع يّنعَتأل ا هلل لوس َلاَقَق . نيشبكب ومَن نأ ةمطاق

 نْيَسْح دلو مث «هللا ليس يف قرولا نم هسأر نوب يدّصن مث ؛هسأرَرعَش

 [ةينميملا نم طقس] . كلذ لْثم تْعَنصَق كلذ َدْعب

 نارمع يندَح « جيرج نبا اًنئدَح « قاّررلادبع انئدَح -6 1 ©

 ىَلوُم « عفارابأ ىَرهَنأ ؛هييآ نع «يربقملا يبأ نب ديعس ْنَع ؛ « ىسوم نب

 يف ترفض رو دقو «امئاق ي اصيب ونهو « يلع نب نَسَحبَرَم قلق هللا لوسَر

 ىَلَع لبق : عئاروب لان .ابّضْفُم هنلإَتتلاف «مفاروُبأ الحم هان

 لفك كلذ: لوي اف هلل لوُسَرْتْعَمَس يئإَف «بَضْنَت الو كنالص

 . ناطيشلا

 [ةينميملا نم طقس] . هترْفَص ٌرّرْغم : ينعي

 ديعس ِنْب ٌةَرْيمض ُثيدَح
 تس سس هل

 «َقاَحْسِإ نب دَّمَحُم َنَع «[يبأ يندَح] «بوقعي اًنئدَح - - 7 الك

 دس نبإ ةَريمص)نْب اليزاتعمس : لكِ يزل برج نْبدمَحُس يندَح
 هم سم مرا رع ب ل ادا

 دهَشاَناَكَو ؛هلَج ْنَحَو ةرْمَتص هيأ ْنَع «رييزلا نب ةورع ثادَحُي ل

 ىلإ دمع م «ٌرهظلا ف هللا لوران ىَلَص : ةلاَق .٠ ف هللا لوُسَرّماَنبَح
 ءيمع م
 نب ةَكْيعَو سباح نب َفألا هِي مك ؛ نينحب وهو هيف سلف ةَرجَش لظ

 «يعَجشألا طبضألا نب رماَع يف ناَمصَتْخي ءرْذَب نب ةَنْيلُح نْب نصح

 - سار را و مه ا

 ها رفا .ذاتطط سور دكت طم راع نب كل اتو

 دلّدو د رمد م -ِ 0 و 0

 هللا لور اَيهللاَو : لويد هني انهت ١ « عمست نحنو صل لو

 :لوُشَي هللا وُسَرَو « يئاّسن قاد امرا نم
 ره اص ص باع اه صاع سا م ص يع

َمارقَس يف َنيسْمح يدل َنوُدْخأَتلَ
 هو :لاَق اَنْعَجَراَدِإٌنيسْمَحو ءاَذ

 اي :َلاَقَق . عر 1 وعجم ريصق لَكُم هلي ثيل يبن مجرم هْيَلَع ىَبَأَي

 5م ار يف اهب لل ذهل تلَجَواَم هلا هللا لوس

 مقرف : :لاَك ءانخ ريَخو مولا نسا اًهارْخأ ترش اهلئاوأ تسرك تَرَ

 لس ع يع يدع عمم
 ,انم رثس ين ين يلة لاق مث هدي 88 هللا لوس

 رقفتسَيْمُكبحاَصَنِن : اوُناق مث «ةيدلا اوُلبقف : َلاَق انَْجَر اذ َنيسْسَحَو

 َلاَق ؟8 هللا لور

 0000 هن وو ل
 ةءاسن ّقيذأ ىتح هعدأ هل

3 ٠. 

 0 ُدكهَّلح هْيَلَع ل يوُط برص مد" لج َماَقَق :َل :

 ؟َكُمْسا ام :َلاَقَك ٠ ةق هللا لور ينيج لح قلل هن اه
 آل مهلا : لاك مهدي هللا لوُسَر مكر : َلاَق . ةَماَنج/بمُلَحْم انآ : لاق

 امك: لق .هئادر لضَمبهَحمد ىو مَ ؛ [ءمُق]ةَماََج نب مَلَحسل رفعت

 هم يسب ب
 و «هَلرفغَتسا دق 8 هللا لور نوكأ جنن : لوقف اَنْ اً

 ما وجار انهت هللا لورد

 م عا لل

 (اار/كك) :رفظلا ةدرب يبأ ثيدح
 ددلا

 وبأ ينَرَبْخأ ءبُهَو َنْب هللا دبع انَدَح :نوراه اًنئدَح - 7 ا

 .هاَجْنَع ؛هيآْنَع ؛ يرقظلا درب يبأ نب (ثْيمُم) نب هللا دبع ْنَع ءرغ ءرْخص

 نشل سردي لج نييهاكلا نم يرخُي : .لوُقي 8 هللا لور تغمس : َلاَق
 رسوم رم رخو م

 ودع انوي دَح "أ اسري ال ةسارد

 مو م 1-5 8 8 ةضصارز -
 أ 03 ٠

 دردح يب نب هللا دبع ثيدح

 و. ير اد نتا ١ طْيَسق ن نب هللا دّبَع نبدي

 يفاتْجرَخَف ٠ «مّسإ ىَلِإ 8 هللا لور انثعب لاق ردح يبأنب هلا دبع
 ةيدكس ع مر هلوسق

 نب ةَماَنِج نب و يعير نب ثراَحْا اق وُبأ مهيف ؛ ءَنيِملْسَصْلا م رق

 دوُحق ىَلَع يعجشألا مَع اَنيرم « مّضإ ني نك اذإ تح اجرك سي

 ُءفنَع اًنكَمْس 1 كَ اني مَلَساَنيَرَماّمل نبل مابطَوَو هيتس هعم هل

 يامدسا تيمي ل ةعأو هو كداو هس سا عل ل
 هيلع لَمَحَو

 ايه: الا ايف ليَ اكرخأ اقف هلا لوثر ىلع اندم «هعيتمو

 ميل ىقلا مل وو الو اوي هلل لس يف مير اذاونمَن اه
 مس سل يس ك4 سو سا ص# ا ع كاس سلك

 كلك ريدك منَ هلا دفا ةاَْلا َضَرَع وُ نمْوُم تسل ماسلا

 0 يت
 . ريب نوَُمَْتاَم ناك هلا نإ اوي ميله سكك نم مك

 َنَع ءرمعَج نْب هللا دبع ْنَع ؛ يبأانئدَح بوعي ند - ةقدسحلا

 هلأ (يملنسالا ردح يبأ نبا نَع هندَج ْنَع «نْوَع يبأ نب دحاولا دْبَع

 مك :لاَقق . اًهقادَص يف هنتي هللا لور ىَتاك آرما ورته رك

 نم مهارلا وُفِردَتمْكَرَ : لاق «ٍمَهْرد يتم : :تلق :َلاَق ؟تقَدصأ
 م ةمرم

 يناَعَد مث تنكَمَف :لاَك . كيطْغعأ امأيدّنع ام ءمئدز ام اذه مكيداو

 ريمي ذَخآَو نيبو هنبي ناك ءيّشب هلق ة ةماثج نب

 هذه يف جرخا : :َلاَقق ءدجَئَوْحَناَََب «ةّيرس يف يتعب 8 هللالوُنسَر

 ٌدْضاَحْلا انتج ىّنح اَنْجَرَخَف :لاق . كلتا ايش بيصُت ان كلم يرسل

 :لاَك . نيكجَر نكح نري عَ ,ءاشعلاةَمحف تبعت املك : :َلاَق ٌنيسْمُم
 نيح َلاَكَو ءاوّلمْحاَو اوبك تلمَحَو تربك اإ :لاَقَو ءركْسملاب انطَحأَت

 لجأ آلق هبحاَص بَ ْنَع ؛ اُكْنم ادحارو نآس ألو ءاقرتفأل : نْيلجر اَنتحَب

 الُجرْسمَس «لمحتانآ اندر اَملف َلاَك . بألا يف ونش «هَدْنع

 «ةرطخ مُهنم ب يصتس نابت : :[لاق] :ةرضخ ا اي: ؛ حرص رضاَحْا نم

 ماعم ماثرل م ع
 يفلُجَر يبرم :لاك .اًنلَمَحَو ايكو لمحو ايمأ ربك نمت ملك َلاَق



 ورم عمو
 - هذاا دبعْدقاكريمأدإ : يبحاص يللا :(لاكإ «هتعبباَف فيسلا هدي

 وأ «َنعجْرَعَلهللاَو :َلاَ :َلاَقُهَسْنتا نأ الإ (تبياؤاَمَلَ « عجْراَك بلطلا يف نمت

 هتك :لاق. نما هللاَوتلثك :َلاق «تْييآ كأنو هل[
 ملْسُم ايا : َلاَقَك « عقوق هم ادرج ىلع مسير اذإ تح

 ما رم وعل
 فّيّسْلاب ب يناَمَر ِهَنَحْنأَف َرَخآ مهر ِكإ وندأ ل ينآر ملف «هّنَجْلا ىَلِ

 معو مع
 اًمَعَن اندَدَشَو «ُهَسأَر هب"ترْرتحاَو [هب] هَقك فيسلا (تدَخاَت)يناطخاق

0 00 
 يع بنوم يريح اقضي : :لاَق انفَرَصْلا مث :َلاَق . اَمتْعَو ريك

 اهلل . (ردكت)َهَقلَح أت فتلتأتلمَجم لاق .ةباش لمجال

 :لاَق؛ ْمُكَطلاَخ اح ناك هّللاو «ٍلُجَر ىلإ : تاق ؟َنيفتلت نبأ ىلإ

 وهو ,هفيس اذهو ُتّيلتك هللاَوْدَك : تلق يذلا يبحاصهنأ تنطَو تلق

 ولم أيش هبف سيل فيلا مخَو : لاق: يلعن يذلا ريعبلا بقبول

 دنغلا (17/5)م كنود : :تلاَقاَهك كلذ تلفن ءاَهريِعَي بنَ

 ترام : :َلاَق .هَّقَبَطَف هيف هنِمْشَف ُهْنْذَحأَف : لاَ :٠ امداَص تنك نإ بف نسق

 مَّا كلل نيم يناطغا ٠ ,8 هللا لوُسَر ىَلَع انمدَقك لاق .ْتَكَب

 .هباّسدُ يللا

 لألب ثيدح
2 . 

 َناَمْثَع يبأ نع ؛ مصاَع اَنئدَح « ٍلْيَضُف نْبَمَحْم انئدَح - فقرا

 [؟4141317/ :نظنا] . نيمأب مقتل هللا َلوُسراَي : لكلب لاَ :َلاَق

 نع ٍمَكَحْلا نع« ْشّمعألا اَنئَدَح ةيواَعس وب انْندَح - نقلل

 حسم : لاق « ٍلآلب ْنَع «ةَرُع نْب بنك ْنَع ىَليل يبأ نْب محلا دّْبَع

 [14401 :رظنا] - .راتخلاو نيش ىلع هلل

 مم ل درت ل

 بحق دا يش ىلإ لس يح ةيوشألا 0

 هلَلاَقَك ءَرَمَع نبا َءاَجَف :لاَق «َرَمع نْ هللا دّبَعييلَع : َلاَقَق «ةّبعكَل

 َّلَخَد «مَحَن: :لاَقك ؟ةبدكلا يف ىَلَص ف هللا لوس نأ كَمَبْلَه : 92
 0-2 هاير ورك ع

 تلج مُكاسْبَمَدَم نيش تدَجَوق جور َرحآَك ةَبمكْلا 88 هللا وسر

 لسا جراح ا لل ورج ءاعيرس

001 

 2 ل را اح يلع 0 :للبل ل َلاَقّرَمَع
 ا لك اللا ينل

 يل ةماعلا لاك لآاب نع «باهش نبا
 . ناطيشلا ير نلت اهنيك «سْمشلا رميا هلق رو م سك

 .©2) ءآلَعلا وبأ اَنآَبن «َنوُراَه نب ديزي انئدَح 6 ١-

 عا

 نب (ره )نع ٌةَداَتَق نع ءآلَعْلا يبأ ْنَع يي سحُس 7

 .موُجْحَمْلاَو مجالا َرطْنآ : ا هللا لور لَك َلاَق . لآلب نَع ءبشوح

 «ليئارسإ انكدَح :ةلاَق .َدَمْحأوبآَو مَدآْنب ىَحَي اندَح ١

 تأ :لاق . لآلب نع: ينّمْلا لقعَم نْب هللا دْبَع ْنَع «َقاَحْنمإ يبأ ْنَع
 م هدقلا

 اَعَدق ماييصلاٌدبريَوهَو َدَمْحأَوبألاَق) «قالصلابهئذوأ ف هللا لوس

 ربعي ينصب ماَقَ ةالّصلل دجْسَمْلا ىلإ جرحك ؛ «ينائَسَو برش

 [514765 :رظنا] . موصل ديري «ءوضو

 سرع ساو
 نب ديزي نع ٠ ةَعيِهَل نبا انثَدَح «دواَد نب ىسوم اًنكدَح - - 7 4ا/

 :لاق لق يلا ؛ لآلب نع ؛ «'يحباصلا نَع ِرْيخْلا يبأ ْنَع «بيبَح يبأ

 .َنيرشعَو عيرأ هكر دق هل

 نبا اًنَرَبخأ :ةلاَق . قاّررلا ُدْبَحو رْكبْنْب دمحم انئدَح - فقر

 نع ءِنَمْحيرل دبع وبأ ينربخأ هرمع نب صح نب ركيوبأ ينربخأ ؛ جْيرج
 حسم فيك : البلاي ِفوَع نمر َدْبَععمْسهلأ هللا دبع يب

 مكه ف هك د
 ويس ل 7, 0

 ههجو َلَسَمَك ءةَوادإ يأ «ةزر ب اعد مث زربت : لاَ ؟نيقحْلا ىلع كف يلا

 ممم هد
 0414٠١[ :رظنا] . ةماعلا رامخ ىَََو يح ىلع َحَسممُن يدي

 . ةوادؤلاب ةرهطمب اَعَد مث : قاّررلا دبع لاَ
 ما مع

 .دشاَرْنْبدَّمَحُم انآ «ديعّس نب ماشه اَنئدَح - -79
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 ساد رب حب سا ريض را

 :َلاَق

 هّللاَلوُسَردأ «لآلبْنَع «راّمخ نب ميت نع ثدي الوُحْكَمتْسمَس

 [14148 ل4 موم سوم رظنا] . راّمخْلاَو نّيَْسْلا ىَلع اوُحَسْما : :لاَث

 و دَنَحُم هادو
 نب ْدّسَحُم اندَح «ٍمشاّه يني ىَلوَم ديعّس وُبأ انْدَح - قدرا

 أ لآلب ْنَع ءراّمخ نْيِمِيعت (1/3)ْنَع «لوُحْكَم اَنُندَح ءدشار

 [؟؛؟ م6 :عجار] راّمخْلاَو نّيَقْخْلا ىَلَع اوُحَسْما : لاك ف هلل لور

 نبا نع ٠ عفان نَع كلام اًنْكدَح ءنَمْحّرلا دْبَع اًنْئلَح <30

 ديرب َماَسأَو حط ْنبناَمْنعَو ةَسكلاَلَخَد 88 هللا َلوُسَرنأ ؛َرَمُع

 رت :َلاَق ؟ يلا عَ اَداَم لآل "تس جرح ملك اًهَتَلَغ دك «لآلبو

 « ىّلَص مث ُهَنلَخ ةدمعأ ةئآلكو ءهراَسّيْنَع ادوُمَحو ؛هنيميْنَع نيو

 [4454 :عجار]. عزنا هلك ةلبقلا يَ

 مرعب همر مدو
 ايبا ليارنمإ قاح دكت بيتش ات انددللا

 ىَلحَرَحَو يقاتل برك شمل وشر اما بكا

 [؟4585 :عجار] . ةآلصلا

 يتربخأ ءدشاَرْنْب دَّمَحُم اًنَْلَح «قاررلا دبع ان اَنثَدَح 00-

 كف هللا َلوُسَردأ ؛ ؛مَرَبَخالآلبأدأ] هرَبخأ راَمخ نب مين "لوحكم

 [؟4586 :عجارإ راّمخلاو نيفشْلا ىلع اوُحَسْنا : َلاَق

 نيل دبع اند هس ا« 1

 2 صمموع ياه هوم سا يمس هه ماع ل
 لق رخل كتف يق لك "ا ورمل اًصل



 ك0 م م
 ْ يلف 6 "ىذا يدب لَ : لاجل قاعأ بك لوب

 همس 2 ع م
 َنيح يلا عصف : نْدَوُملا اللب لاس ؛ اجراَخ بابل دنع ها
 200 مم هدا 6 يم هو هام ل
 ةَعاَسلَجَوَرَح هلا دمت هو لاَيح نينعْكر ىَلَص : لاق كل َلَحَ

 [؟178؟ :عجار]. جرح مث

 ٍنَح ؛ةبعش اَنئدَح : :ةلاَق .رفْعج نب كَمَحَمَو عيكو انئدَح - 06

 لاق هثيدَح يف رفعنا لاَق) ىليل يبأ نبا نما دْبعْنَع «ٍمَكَحْلا

 .(ح) (ىليل يبأ نا تمس

 نبا نع « ٍمّكَحْلا نع« «[ٍشَمعألا ْنَع] ايف اَنْ «قاّررلاَدْبعَو

 ”رطنا] .رامخلاو نّيفحْلا ىَلَع َحّسَم ف هللا َلوُسَرنآ ؛ لآلب ْنَع « ىليل يبأ

14 151117 11116] 

 م

 نان ل ىزع ارامل اكيثآ 1 رك سس 2و

 5-5 :عجار] نيتيراسلا يي : :لاَق

 . نيئَدِجَس :رْكب نبا لَكَ

 نبا نَع مات ْنَع دعس نب ماسه ْنَع ؛ ميكو اًنئدَح - - 7<

 ل حض يسجل عا يع ع رواش ةماش
 ناك : لاق ؟ةَبعكْلا لحد نيح 4 هللا لور ىَلص ني لآلبتلآَس : لاق
 ل همم رع مل
 [1114 :عجار] عر ةئآلك رادجلا نيه

 ملل

32 

 ىَلوُم داَدَش ْنَع ناَقرُب نب رفع اًنئدَح «عيكو انثدَح ١-

 ُمَدَجَوَف ةالّصلاب هندي ف يِللا ىلإ ءاَجّهَلَأ ؛لآابْنَع ءِرِماَح نب ضايع

 . هني دجْسم يف رَحَسَتي

 نب درولا يبأ ْنَع «يريرجْلا نَع ؛ ليِعاَمْسإ َنئَدَح - -"89

 يلج يالا: لاق . سادرم نب ورُمَع نع هةَماَمُت
2 

 وهو هوُلَأَسََ» حآلس ديني اذإ (فنألاو نيتك مْخَم : :لاكوآ) نيت

 يف [هبإ اوُدهاَجَو «هوُحلْصَتساو حالسلااَذَه نم اوُدْخ لا اهْيأاي : : لوي

 . 8 هّللا لوسر َلاَق «٠ «لَجَوَرَع هللا ليس

 3 : اوُلاَق ؟اًذَه ْنَم ل

 نركب يبأْنَح كيش اكن رنج حم اكن - كيث

 دْبَع مّ ادعاق تنك : :لاق محلا دبع يبأ نع هللا دبع يبأ ع ؛ صفح

 ناك: َلاَقك ؟نيفخْلا ىلع حملا نع هس « «لآلبمك فوع نب محل

 حَتَْيو ءاضَوَتف ؛ءاّسْاب هتاف ُهقجاَح يضيف هللا لوس

 [؟49 2 :عجار] . ] .نيفحْلا ىَلَعَو ةمامعْلا ١( 5/)ىَلَ

 ؛ 6ييتع) نب ٍمَكَحْلا نَع ٠ «شمعألا انآ يمت نبا انئدَح - قققملا

 تير ؛ ؛لآليْنَع ؛ٌةَرْجُع ِنْب بنك ْنَع ىّليِ يبأ نب َسْحَرلا دبع نع
 [14941 :عجار] ٠ راَمخْلاَو و نيقحلا ىَلَع حس حسمي هللا لوسَر

 مرإ سهام
 نع فِيصُح يشدَح ,عاجش ابار انَح - 11 7

 7 ها
 مكر 8 هلل وسر ريحا ؟لالبلَسمن مع نبا نَع ءدهاَجُم

 [14404 :رظنا] 0

 .(ح) جيرج نبا امدح « قالا دب انك "744 *
 مل ٠ ريوس يساص مس يعم

 ءٌرَمَع نبا نع ءراتيد نب ورَمَع انربخأ « حيرج نبا اَنْ ركب نباو

 . نيتككر هيف ىلَص اف يبل ذأ ؛ لآل نع «ةربخأهَ
 000 ا هرم

 تعمس :َلاَق . َناَمْيَلَس نب فيس اًنئدَح يمت نبا اندَح - <2ظظي

 في١ كليك هلم يرمي 1 :لاَق .٠ ادهاَجم

 هسا لس ل ص
 :ةكل يف هلل وُ ىلسم لهاا: 0 اًمئاك

 نيللا نيتيراسلا ىلإ راشآو- «نييرآسلا نيته نبين يعكر مكر «معن لاَ
 هش يمس له عكر

 ةبعَكلا هجو يف ىّلصَق جرَخ مث : َلاَق -َتْلَخَت ادإ كرامي ىَلَع

 [؟440؟ :عجار] . نيتعْكَر

 دح "دَح مسالا نب مشاه اًنْئدَح - - 6

 :89 هللا لوُسر لاَ اَق :َلاَق .لآلبْنَع ءرامخ ِنْ مِن نَع لوُخْكَم

 [؟4584 :عجار] راّمخْلا وِنيَمحْلا ىَلَع اوحسما

 نب مشاه اَنْئدَح - "4ك

 ياعم رمتعا : لاك لاب يسب ديس « صاَعْلا نب ديعّس نب وِرَمَع

 نبأ: :َلاَقَك .َءاَج ىَتح هرظَتني سْلجَو مع نبا ىلِإَلسرأَك تيا َلَخَدَ
 ا خمس م سلع راع

 ُتلَخَد يّتكلو ُهَمَمْاتسْنُكاَم : لاك ؟تْييلا لح موي هللا لوس 9

 ني ىلصهَنأ يتب ؟ ىَلص نبأ : لاق الالب" ت يقلك جرحا دار انآ دي

 اً ىَلصقُةَيواَس ما ٠ نيتئاوطسألا

 وببأ يكدَح ؛ءآلَحْلانْب هللا دبع اننَدَح «ةريغملاوبأ اَنئدَح - فقدت

 يلا ىتأ هن هكدَحُدَنأ لآلبْنَع 'يدنكلا 6دايزاْْب هلا ديب 6ةايز)
 000 سا هل

 ُهَحَّضَن ىَّنَح دنع هاس أب اللب لاَ أتلعََةاَدَهَل الصب

 0500 مه ميدل سا
 «هناثأ ني مباَتَو «ةالّصلاب هنداقلداب مَن : لاق . ادج حبصأو «حبصلا

 هلْغَش هش ةّشئاعأأ هيأ ساّنلاب ىَلصَق يرحمه 8 هللا ل وسر رْخَيْمل

 ينإ : َلاَقَق نق «جورشناب لع أطهن مث :ادج عما ىلع افلا

 نقاد .انتسخاو : همك ضب امك ضبا

 ؛هّللا دع انَدَح «يِباَطَحْلا دَّمَحُم نْب راب اَندَح - "224

 َنَع ءدشاَرْنْمدَّمَحُم اَنْ

 ْنَع ؛ىّليل يبأ نْب َنَمْحَرلا دْبَع ْنَع ءمَكَحلا نَع ةَسيئأ يبأ نْب دْيَر نَع
 :عجارإ راّمخْلاو نّيثحْلا ىَلَعْحَسْسَياك هلا لورد :لاَق .لآلب
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 هزاع اس سيق ل
 (وبآ)انئدح :ًالاَق .َدّمْحَأ وبأو عيرلا نسب ْنَسَح انَْدَح - م8

 يبأ نب نَمْحرلا دْبَع َنَع ؛ مَكَحْلااندَح (هئيدَح يف َدّمْحأ وبأ لاق) ليئارسإ



 راصنألا دنسم | ْ فخ
 سس ك0 00

 ةآلّصلا نم ءيش يف بو 951 هلل ينرتأ َلاَق لآلب نع ؛ ىليل

 [هدعب ام رطتا] رجلا ةالّصاآلإ

 القت ند انِإ :8 هللا لوُسَر يلّلاَق : هئيدح يف دَّمْحأوبأ اكو

 مه اعم

 «بئاّسلا نب ءاطَع دْيَر بأ ْنَع ؛ ءٍمصاَعنب يلع انئدَح - 54٠"

 لوُسَر (19/5)ينرمأ لاق. لآلب نع« ىَليل يبأ نْب محلا دّْبَع ّْنَع
 [هلبق ام عجار] . رجلا يف الإ بونأ ال نأ هللا

 نبا نَع « مكحلا ةبعشل لجَرَرَكذ : َلاَك .نطٌقوبأ اَنْكلَح ١

 .ءاّطعلا نع ياتو رْجّمْلا يف بوث نأ يئرما «لآلب نَع « ىَليل يبأ نبا

 ةبعش لاَقف . اًفيعَض اًداَنْسِإ الإ َرَكذ آلَو ىليل يبأ َنْباَركْداَم هللاو ال : قع

 0 لك هم هرظأ : لاَ
 لس لع

 دلل وشال طا ءمكحلا نع ,يضتطأل م لَكَ
 نّككْلا 02

 نيفخْلا ىلع حسي هللا لور ناك : لاَ لقب نع هاربا نَع

 نع .يشطأل رعايا «قاربانَح- قتلا

 88 يبل ناك : لاق .لآلب نع ىّلِبل يبأ نب محل دبعْنَع ِمَكَحْلا
 [؟4596 :عجار] . رامخْا ىَلعو ِنْيمحْلا ىلع حسي

 اَنتَدَح -ةَمَلَس "نبا ينعي اَسَح انئَدَح نافع انندَح - "1115

 هللا لوُسَر تيأَر : :لاَق .٠ لآلب نَع ؛ «سيِرْذإ يبأ ْنَع «ةَبآلق يبأ ْنَع "بوُيأ

 ماشقس

 .رامخلاو رتل ىَلَع حسمي

 6 :عجار] .راّمخْلاَو

 سا كل
 نب ورْمَع اَنندَح ؛دْيَز نْبداَمَح اَنثدَح نافع اًنندَح - "<15

 سا سما
 . تْيلا يف ىَلَص ف هلل لوُسَرنأ ؛ «لآلب نع «ثَدَح َرمع َنبانأ «راَئيد

 . هيحاوت يفرك هنكلو «هيف لّصي مل : لوُقَي سابع نبا اكو : َلاَك

 _يهسص ريب مرا كة سا ع

 ٍمصاَعْنَع «ةَبعش اَنكدَح «ِرَفْعَج نب ْبدَمَحُم انندَح 0١

 يبتلل للبلاك : :لاَق ٠ َاَمُْع يبأ ْنَع ((يل)بك : ةبعش َلاَك) لوألا

 [١1454:عجار] 1 .نيمأب يتب ل

 ْنَع ءداور يبأ نبا انكدَح «فسوُي ْنْب قاَحْسإ اَنندَح- نقلا

 :َلاقهَقَح لابو تيا © هلل ٌلوُسَرَدعَّص : :َلاَقَرَمَع نبا نَع « عفا

 كف هلل وُسرمّنصاَم : هكتلثكل الب يتبقتناكت دعت اباَس تنُكو

 [4454 :عجار]. نيك ىَلَص يأ . هدَيَراَشأف : : لاق ؟اًمماَه

 هرَمَع نبا نَع ,قاَنَع .بوُْنَع ءنايفس انئدَح 6

 3 تيك «هب هيي بكت . عاقلة نيالا اعد مث ةبعَكلاب

 همر و

 ١و١ نم (1ه/ك) بيهص ثيِدَح

 حقت هدف «يبللم رم فيسلاب يخي ةليطعتل : ٌلاَقَق . هيطعت

 َلاَق .ًايلم م ْمُهيَلَع بالا اوُفاَجأَ ةَماَسأَوناَمْدْعَو لاب هعمو لحق بابل

 رم اس مب 20 هممرور ٠
 َلالبتدَجَوك « مهترَدبُق ساّنلا ترداَبق « ايو اَباَش ًالَجَر تنكو : :رمع نبا

 نيَدوُمَعلا ني : َلاَقَق ؟ هللا لوُسر ىَلَص نبأ : :تلُقَف بالا ىَلَع امئاق

 [4454 :عجار]. ىّلَص مك هلآاسأ نأ ت يسّنو . نمد

 ينكدح ,هلل دبع اَنَدَح ءديعّس نب ىَيحَياَنكَدَح - م1
 لسا سل سل لس هل ص نس لا

 ةماَسأَو لبو وه تيل لد هلل لوس ذأ رمح نب هلادبعْنَع « عفان

 ةَعاس اوُكَمَك «باَبلاٌمهْلَع فاجأف لكلب َرَمأَك ءٌةَحْلَط ب ناَمْْعو دير

 نش كسول ةلآاب تْلأَسق «ُلَخَدَنَم وأتم املك رحم
 نم طقسا ىّلص ْمُكهلاَسأ"ت يسّتو ؛ نمد نوعا ني :لاَق . كف هللا

 [ةينميملا

 ةهمق ل 3
 ده هه دح

 20 هر

 يب ةقااشف

 ني ناَميلَس اَنندَح «يدْهَم نب ِنَمْحرلا دبع انَدَح - نقتحف

 :لاَق . .بيَهص ْنَع؛ « ىليل يبأ نب ِنَمْحرل دبع ْنَع «تباك نع « ةريغملا

 هلك نموا «ِنِمْؤُمْلل هلل ءاَضق ْنمآسْبِجَع : 88 هللا وسر لاَ

 نو هَل ارْيَخ ناك ٌرَكَش قارس“ هنياّصاذإ ؛َنِمْؤمَللآ الإ ! كلذ سيو يح

 هم م سس م هس
 ةنلكلف :عجارإ. هَل اريح ناك َريَصَق وأرض هتباصأ

 «ينانبلا تبان نع ؛ «ةملَس نب دام انئدَح ديزي يد - قىدحف

 اذ: ف هللا لوُسَر لاَ : َلاَق . بْيَهَص ْنَع « « ىليل يبأ نيب نَمْحرلا دّبَع ْنَع

 هللا (15/5)دنع ْمُكَكدإ ءهّنجلاَلْهآ اي: :اووُت هنا نجلا لهآ لَحَ

 ءراَثلا نع انحْرْحريو ءانهوُجو ضي ملآ ؟َوهاَمو : اونا هرم دعم

 ام هلا لدور: :لاَك .  باَجحلا فتي : :لاَق .٠ نجل اد
 صمد مم اووك

000000 

 00 هسا يم
 .ةّنجْلا له َلَحَداَدِإ : ةرم لاَقَو

 هلل دبع نَع يهز نَع «يدهم نب نحر بع انئدَح - ةقحدف

 ىيحَيابآ ىّنكي ناك ايهْص نأ : :بيهص نب ةَرَمَح نع ٠ ليقع نب دَّمَحُم نب
 لام« يمحي مطلوب نمل لو

 مامْطلا متو ؛بّرعلا نم كن لوو لَو لَو « حيا نك
 اَبآ يناتك 8 هللا لورد : :بِيهص لاق لاَمْلا يف "فرس كلو «َريكْلا

 لأ نم طسا نبل مجان بسلا يف نو مآ «ىَحَي

 امأو «يموقو يلهأ (َتلَتَعدَك ًاريغص اًمآلْغ تيبس ينكلو «لصؤَمْلا

 «َاَطلا معظم ْمكراَيِح لونك هلا لوُر نإ ٍماََطلا يف كو

 [14458 :رظنا] . ىلا ذأ ىلع يري يل كلذق ٌمالّسلادَرَو



 ص ١17/5

 َكَلامْبْيِهص اًيرمع هَل : لاق ربك ماطلممي بّرَعْلا نم ُهّنِإ لوقيو

 ريكا ماما ٌمعطُتو برا نم كن لوقت دلو كلك ىَبصَي بأ كت
 مو ىَبحَياَبآ ينك 8 هللا لوُسَر نإ ْيَهص : َلاَقك لاَمْلا يف فرس كلو

 يّنكلَو لصْوَمْلا لها نم طسا نبل نمر اَنآَف بسلا يف كلو
 نق ماعُطلا يف كنق امآو يمْوَو يلهأ ت لَقَغ دق اريّص اًمآلُغ تيبس

 .اقف هللا لوس
 نب ناَميلَس اًنندَح «يدْهَم نب نَمْحَرلا دبع انَدَح - 72 *

 اك :بّيهص ْنَع ؛ ىَلي يبأ نب نَمْحرلا دْبَعْنَع « تبا َنَع « ةريغملا 0 حن

 قيم عل دععم
 :لاَك . هي اربي الو هُمْ آل بش سَمَه ىّلَص اذا هللا[ وسر ناَك

 نم دودج يطغأ ايلا نم يئن نإ لاك «ممَت نلف ؟يل مت

 « ملكا نم امري وأ :ءالؤهل موفي نم وأ ؛ءالؤم فاي نم : لاَقَق . همْوَق

 نم اودع مهن : ثآلك ىَدَحإ مولا نأ هْيلإيحوأ

 # هلع مهم
 يبن تنآ اوُاَنك كلل يف ُهَمْوُراَشساَك «َتوَمْلاوأ «ٌعوُجْلا وأ ءمهريغ

 ىلإ اعاد اوناكو الاصل ىلإ ماك« انلرخ كيل كلك لكك ٠ هلا

 مهري نم ودع امأ بر يأ : َلاَكمت ُ :َلاَ .٠ هللا ءاَشاَم ىّلَصَف «ةآلّصل

 قي تشق ءارملا هيي طش ل هزتلا كلو ءالقؤوكلا أ الق

 «لواَصأ كبَو لتاقأ كب مُهَللالوُثأ يآ نورت يذلا يمه ملأ نُحب
 14141١[ :عجار] . هّللاب الإ هو لَو لْوَح لَو

 ٍنَمْحّرلا دْبَع نع « تباكْنَع :داَمَح اًنئدَح «حور انئدَح - "5

 للا لواك اق هلل لوثر بيم نع ىَليَل يبأ نبا

 ع
 [14141 :عجارإ . لتاقأ كَ «لوُصأ كب «لوحأ كب مهلا

 ْنَع ,وِرْسَع نب هللا ديب اندَح «يدع نْب ايِرَكَرانندَح - <52

 َلاَقَك :ٌلاَق . هيأ نع « بيه نب ةَرَمَح نع ليقع نْب دَمَحُس نب هللا دبع

 ء ىنحي ا يات ا هلل لورد دكو لك لوي كوم: مع

 ْنَم مُكريَخ : َلاَك هللا لورق ٍماَمّطلا يف فرس كليف : َكنوَق مَ

 [1447؟ :عجار] + ماعلا َنوُسعَْي َنيِذَّلا وأ ؛ ؛ ماما معْطآ

 ا كس

 ْنَع «تباكاتكدَح «ٌةَمْلَس ْنْب دامح انئدَح ءنامَع اًنئدَح ١5

 مساع ل هلا لوُسَر اي

 مم هللا َلوُسَراي : اوُلاَق
 0 هاشم

 بحي ام هباصأ نإ يخلع هنأ ١ نمؤُلا مآل تْبجَع : لاق ؟كَحضَت

 سنو يح هل َناَكَرَبَصَ 93 ؛هَرْكياَمهباصأ نإ يحد اكو هللا َدمَح

 [14147 :عجار] نمؤُملا الإ سه ةرمأ دَح دَحألُك

 اَتدَح ُناَمْيلْس هاَمجدَح ءاضإء اع ادَحر 477

 :َلاق بيهص نَع ؛ ىّليَل يبأ نْب نَمْحّرلا دْبَع

 كلَحْما مم ينوثانت هلآ : َلاَقق كح ِإ هباّحصأ

 [هِانثدَح كو ءداَمَح ظذل اذه «مهَوةازأو : : هنيعب ظْفّللا اذه . . .تباَك

 نع «نَمْحرلادْبَع ظفل نم ارطكت باك انئدَح ؛ طامي اَنكدَح : :لاَق

 يلح مر هباتك نم كلو ءناَمْلَس

 - ديمومعص يو هر“ م ع مع كم

 ْنَع «”تبائاتآبنأ مكسيم انكدَح ادع ادَح - 7

 :َلاَق (17/) هللآلوُسَر نأ «بْيَهَص ْنَع ىّلي يبأ نب َِمْحرلا دْبَ

 هدو و

 14458 ح .(17/ بيهص ثيدح

 :كلملل لاك حاس ريك اًملق حاسه كو مهب نكنسف كلمنا

 دحّسملا هَملَعَأَك ٠ اَمآلغ لإ عقدا ٠ يلجأ َرضَحَو , يس تربك دق ين

 كلاين ٌرْحّسملاةُسْلَعُي ناك :٠ ءاَمآلُع هيل مكَد

 وحل هَجْعاَف .همآلك نم َعمَسَك ءبهأرلا ىَلَعْمالُملا ىتاَق بهار

 لهآ ىنآ ذو «َكلَسْبَح اَمَلاَكو «هَبرض رحاّسلا ىنآ اذِإناَك تمالك

 نحال 5: :َلاَقَق .٠ بهأرلا ىلإ لد اكشف «َكلَسَبحاماوُناكَو .هويرض

 اب يسبح لق كلوُبِرضيْنآ كلها دارا او ؛ يلطأ ينَسبَح بح لّقق كَيرصي نأ

 6 يم نم ل هع خصر هع يم لا

 دقو ةَميِظَ مية ىلع ميتا أذ كاد اَنْ لوح

 بمهأرلارْمأ ملأ م ويلا َلاَقَق ٠ اووجي نأ نوُعيطَتسَيآلك «َساّنلا تسبح

 مآ َناَكْنإ | مهّللا : :َلاَقَق رَجَح َدَحأَف رحاّسلا ارسم هّللا ىلإ بح

 وجي ىّتح «ةّيدلا ءدَه لقا رحاسلا مدلك ىّضْرآو كبح بهأرلا
0 

 يأ :َلاَقَق . َتالذب بهار َربْخآَفك سلا ىَضَمَو ءاًملتَقَ اًهاَمَرَو «سأَنلا

 َناَكَف « يلع لدَتالَك تيا نإك ٠ ىّلتتَس َكنإَو يثم لضْفأ تن «ينب

 يتق للي الكويت «ءاوذألاَرئاَسُو « ةمكألا ربي مالا

 ام :َلاَقكَمَمَجأ انهاَه ام كلو ينفشا : َلاَقَك ٠ ةريبك اَيَدَه دا ءهب عمق
 همم

 هللا تْوعَدَف هب تنمآَت نأ نإَف ؛لَجَوَرَحهّللا يقيم اَدَحآ انآ يفشأ

 داك اًمَوَْنهَنمسَلَجَف كلّما ىتآمُث ُاَفَشَق هَكهَّللا اََدَق مَ ٠ َكاَدَسَم
 هس كس ه سرنا سرع 202

 :لاق يب َلاَقَق ؟ةلَرّصَب كْيلَع ٌدَر ْنَم نآلُف اي :كلَمْلا هل لاَقَك . سلُجي
 م صاع اع

 محن : :َلاق ؟يِرْيَغ بر كلوأ : لاق « هلا َكّيَرَو يب نكلو «آل : :َلاَق انآ

 ع2 م ا وعر هن اورو دوو
 نم َعلّيدق يني لاق هْلإَت عبق مآلُغلا ىَلح ُهَلَد ىتَح هذ لري ملف

 0 اولا هذَهَو «صرِبألاو «ةَمكألا ربت نأ ةلرخس

 بر كنوأ :َلاَ .آل :َلاَق؟انآ :َلاَق . لجو هللا ريغ يفي ام ءاَدَح

 بيم بقلب اًضْياهذَخأَك ُهّللا َكّبَرَو ير محن : :لاَق ؟يِرْيَ

 ْعّضَوَف ىَبأَف ؛ كيد ْنَع عجْا لاق بهارلاب ىَتاك ءبهأرلا ىلع لد تح

 «كلنيد ْنَع عجزا ىمعألل لاو هاقش حقو تح هسأر قرم يف َراَْنمْلا

 لاَقو «ضْرألا يف ُهاَقش َعَقَو ىَنَح «هسأر قرم يف راَشْنمْلا ْمّضْوَف ىبآَ

 :لاَقَق .٠ اَدَكو ذك ٍلبج ىلِإرقكَمَمهب ثم ىف ٠ كيد ْنَع عجْا مالم

 لق هبات هقوق نمهوُهَدْعَآلإو هند جرف تو مكمان

 ُلَبَجْلامِهبفَجَرَك تش : اًمبمهينفكامُهّللا َلاَك ٠ َلَبجلا هباولع

 :َلاَقَق . كلما ىلع لح تح ًدرصْلَتي مالا جو «َنوُمَمْا اوُمضْن

 .روُقرُف يف ِرَقت عمن لجو َرَعهّللا هناك : َلاَقَق ؟كباَحْصأ لح اَم

 هب اوُجَجلف هوُكرَمف الإَو «هنيد نَع عَجْرْنِإَف رحَبلا هب متجَجْل اذِإ : لايق

 ءاَجَو َنوُعَمْجأاوُقرَعف ؛” تع َتفشاَمِب مهينفكا مُهّللا :مالُصْلا لانك .َرْخَبْلا

 :لاق ؟كُباَحْصآ َلَمَكاَم :َلاَثك . كلَمْلا ىَلَع َلَخَد ىَنَح ؛ سَمَلَتي مالُغلا

 اَمَلَمْفَت ىَنَح يلئاقب تسل كن : كلملل لكم «لَجَورَع هللا مهيناَمك

 « يلذق عيطتسمآلكّنإمآلإو . يتلق هب ةلرمآ ام تلم تنأ إف هب مآ

 «عذج ىَلَع يلم ءديعّص يف َناّنلا ٌعَمْجَت : لاق ؟َوُهاَمَو : َلاَق

 الل

 للك تلم ا كلن مكملاً هللا مسلك « يتناتك نم امهس دخت

 ْبَرهّللا مب : َلاكَو ىَمَر مث سؤ دبع يف مسا عصَوو «لك ؛يتلتق



 مسا عضوت ىلع عر «هغالص يف مُهّسلا ٌمَضَوَق « مآلغْا

 ةعرا ماس
 تماَمَتْبآرأ : :كلَمْلل ليقف.« مآلُكْلا برب انَمآ : ٌساّنلا َلاَقَف ءَتاَمَو

 تود ككسلا هاف مهلك ساّتلا َنمآدق كب لَن هللاَو دقق حت

 ههوُعَدَك هنيد نع ْعَجَر ْنَم لاَ ُاَريّتلا اًهيف تمرْصْأَو :دودخألا اهيف

 نوُمَقاَدَتُيَو ءامييفَدْوداَمتياوُاَكك َلاَق امين (16/)وُمحفاَنآلإَ

 ا
 َلاَقكِراَنلا يف مَقئاذأتسعاَقَاَهئاَكَ ؛ةمضْ اهل نارا تاج

 ."قَحْلا ىلع كلنإَف يربصأ همأ اي, يِبصلا

 - 8 7-00 000 ع -

 كلام نب بعك ةأرما ثيدح

 يموس رو» هونك اس رب اص
 نع احس نبدصحم نع ا اللا

 اًعيمَجُ« 2 تلك 7

 .ُهَدْحَو اَهْنم دحاَو لك دنا : لاقو
 امام

 رَمْعَم اًنئلَح ؛(حابَر)ايدَح ءدلاَخ نب ميهاريإ انئدَح - ةقيقم

 ءهّمأ نَع ءكلاّم نْب عك ِنْ للا دبع نْبا نَمْحّرلادبَع نع ؛ ؛يرهزلا نَع

 ْتلاَقك هبف ضْبك يذلا هعجو يف كف هللا لوس ىلَع تلد مأدأ

 يذلا مامَّطلا الإ مهل يإك ٠ «دلسْفتب مهتم هلل لور اي يأ يبأب

 «هرْيَخ مهّتآالانآو : لاك . اللف يبل َلْبَق تام اهنا ناَكو َرييَخب َكَعَم لَك

 . يهب عطق ناوأ اذه

 مي م يه مي

 .راصئألا دْيَدَع نب ةلاضق دئنسم

 وِ

 مولا ضال ىلإ دش بلع ماجر لا َلاَق .٠ ةَماَمُث نع -َقاَحْسإ

 ةَلاََ هيلع ىَلصق ؛ نلمح نبا بيصأت « برا ىَلع ةيواَُمل لماع َناَكو

 دق هلع اوُقخأ لاقت هِيَ ايوَس ملك هآراو ىَتح هترثح ىلع ماكو

 [14464 114596 :رظنأ] ٠ رولا ة ةيوُستب اًنرمأَي ناك 8 هللا لوُسَر

 هلك سا ل وت ل

 ريب ا ريورم
 200000 ,”يراصنألاة لَ ١ « قوزرم يبأ نَع « بيبَح نب ديزي

 َبِرَشَكَمِهِيِف انباع هموُصَي ناك موي يف مهل جرح ف هللا لوُسَر
00 

 يدعم دش
 .تنق نكلو لجأ : لاك ةموصُت تنك مويا ادن « هللا لوريال

 :لاَق. َقاَحْسإ نبا نع ؛ « يبأ انئدَح «بوُقَْياندَح - 7

 كلو ىَلعَو مورلا ضر انور : َلاَق .

 :ُةَلاَضَقَلاَقَق .تيِدَحْلاَرَكذَن . .

 يئاَدمَهْلا يفش ْنْب هَماَمُت يّدَح

 .يراّصنألا ديبع نب ةلاّصق ٍشْيَجلا

00 
 [14481 :عجار]. رولا ةيونتب رمأي هللا وسر تغمس يَ ءاوفمح

 :َلاَق . ٌةَويَح اَنثدَح «ٌرَقمْلا ن

 هنأ يكد «'يِبَْلا كلام نب ورع ْنَع يناَه نب ديمَح ئناَه وبأ ينربخأ

 علمك يوم هسا م
 ف هلل لوْ عِمَس لشي هللا لوسر بحاص دبع نب هلا عمس

 وم ههص
 ِنّمْحّرلا دبَعوبأ اندَح - 7

 3 اعل

 مَلَو جوع ل ركع سل يب
0 

 قربا عار
 ىَلَص اذِإ هيمو هللاَقُ ُهاَعَدَمُت ءاَذَمَلِجَع : لف هّللا لوُسَر لاَ

 مما سل ب ع ياو
 بمال ىلع ليم هي الو هن ديبي م دحأ
 ور د

 لاك ويحد «طرظملا نضل دولا - للملا

 لما زيت راي أب لس 8 2 ناك : 7

 :بارغألا َلوُقَي ىَّنَح « ةّفصلا باَحْصأ نم ْمُهَو «ةّصاّصَخْلا نم مهباَمل

 َلاَقق مهل فرَصْلا «ةالّملا ا هللا لوُسَر ىَضَق اذ «ُناَجَمء ةلؤَم نإ

 ْمُكئاْوَلْمُتيحآلكلَجَوَرَع هللا َدْنع «(19/5)ْهُكَكاَم نوُسلمَتوَل 8
 هيهيابس همس

 .ةقكو باح نونا

 همم

 هم عب
 :آلاَق ٠ ةقيبك ورح كح نمل تح أ اح - فيحرفإأ

 تأ :َلاَك . دييع نب ٌةَلاَضَف نع ٠ حاير نبا يلع ْنَع « ئناَه نب َىناَهوُب انآ

 كيتا مهلا نم يو لراعي

 .نز وب اند بهذا بهذا َلاَك م ءهَدْحَو مرتك ةَدآلقلا يف يذلا بذل

 وبأ ينربخأ لاك ويح اكد «نمخلا دعوي ائئدح -1 6 0

 هللا لوُسْنَع هللا © دي نب هلق ْنَح «'يَِجْلا يلع يبأ نع «ئناَه
 11459 :رظنا] ؛ ريكا ىَلَع ليلَقْلاَو ءيشاّملا ىلع بكرا ملي : :لَ

 اةفكتل

 ْنَع :كّرابملا نبا انئدَح «قاَحْسإ نب (ميَِريإلاَننَدَح - ل

 كلام َنْب وَرْمَع نأ «ينآلوحلا ئئاَموُبآ ينربخأ : لاق . . حيرش نب ةويح
 تام نم : لاق ف هللا لور ْنَع ."ثدَحُي ةلاضق َعمَسُهنآ «هربخأ يِنَجْا

 [111444 1444 :رظنا] . اهْيَلَع ثعب بناَرَمْلا هذه نم ةبرم ىَلَع

 .كلدُوَحَتْوأ ؛جَح طاّبر :لوُشَي :ةَوْبَح لاَ

 نا نع ءداَتْسلا ادم يف َيئاَقلاَطلا ءاَنثدَحو 8

 مئاَقْلا ىَلَع يشاَمْلاو ءيشاَمّْلا ىَلَعْسِراَقْلاٌمَلَسُي لاق. .كرابمْلا

 [14407/ :مجارإ ].ريثكلا ىَلَعليلقلاَو

 :َلاَق .ةَوْيَح اننَدَح نّمُحّرلا دْنَع وُبَأ اًنَشَْدَح 1-0

 :عجار] . هلثم . ٠ .يِبلجْلا كلام َنْب وَرْمَع يِلَع ابآَنآ «ئئاَهوبأ ينربخأ
 هنيدي

 ِنَمْحُيلا ِدْبَع وُبآ اَنَكَدَح 0١
 ُنُب ةَلاَضَق هئدح را كات نإ دزنخ ردع أل ينظر نرخ

 َقَراَفل جر : مينغ لاْستال ةئالك : َلاَق هنآ هللا لور ْنَع ديب

 ةأرماو :َتاَمَق َقَبأ دبع وأ ةَمأو ءاًيصاَع َتاَمَو «همَإ ىصْحَو ةَعاَّمَجْلا

 :لاَق . ةويح اًدَح 0

 ء مدعو هع يمال سدس م سقس سا
 مهلع لسن الف م «هدعب تجرب ايلا ةَئْؤُم اَهاَمَك دق ءاّهجوُز اهنَع ِباَغ



 سس كس سه

 يربك ارجل ركل: مهنع لست آل نال

 .هللا خرم طوُنقْلاَو «هللا رْمآ يف كش لِجَرَو ءٌةَرعْا هراَزإَ

 :لاَق .ةَوبَحاندَح ءْنَصْحُيلا دْيَع وُبَأ اَنَتْدَح 1
 َعِمسدّن دين ةلاغق عسل «هَربْخأ يلع اَيأ نأ « يناَهوبأ ينربخأ

 اًناَنَك شبع َناَكَو «مآلْسإلا ىلإ يده ْنَمل ىتوط : لومي هللا لوس

 . علقو

 باو ةَوُبَح اًنكدَح ,نُمْحْرلا ٍدْبَع وُيَأ اًنَقْدَح - 7” *

 0200 ا قع 2 هعوم 0
 َنْب ةلاّضَق َمِمَسهَّنأ «هُئدَح يِبنجْلا يلع اأن «ئئاَهوبأ انآ :آلاَق . ةعيهل

 رول هي
 هَذه نم ةَبّبرَم ىَلَع تام نَم : :لاَك هنأ 8 هللا لوُسَر ْنَع ؛ ثدحي ديبع

 [114145 :عجار]. ةّمايقلا م موي ,اهيلع تعب بتارعلا

 20م يد سارا هرعت
 اًجاَجَح تْعمَس :َلاَق ٠ يمدّقمْلا يلع ْنْب رمع انئدَح - "5

 نب ةلاَصَقلَتْلُ لاَ ٠ زيريَحُم نب محلا دْبَع ْنَع ءلوُحْكَمنَع كلي

 اسير مَعَ : لاك ؟ةئسلا نأ قتلا يف قراّسلا ديت تيآرأ : دي

 يف تقلع اًهيَرمأمُك «مديْتمطُق هبَرمأَف ءقراسب ي أ هلل لوس

 و

 . ةرَجّشلا تحن َمياَبْمم ةلاَضق اكو : جاَجَح لاَ

 :دّمْحَأ نْ هللا دْبَع محلا دبع وب لاق 5-6

 يأ :َلاَق نبش يم مْايلَع نْبَرَمُع نم تمس نيعَم نب ىلا
 آل :َلاَقَك . ديلا قيلت يف دي نب ةلاضقث يح : تلق لعلك يش

 . نع نافع هب اًنئلَح

 نبدا انكدَح «يناقلاطلا (قاَحْسإ نب ميِهاَريإانئدَح - ةفققش ور سو رب هزي

 ْنَع «[ًةَرَسْيَم نَع] ؛ ءهّللا دّيَبع نب ليِعاَمْسِإ نع ؛ ؛يعاّزوألا نع ' ءمللس

 تّْصلا ِنَسَح جلا ىلإ نكشه : لاَ يبل نَع ديب نب ةلاضق

 [04465 :رظتا] هنتي ىلإ ةبقلا بحاّص نم «نآرلاب

 ١- :لاق َقاَحْسِإْنْب بحي انندَح انبآناايِن)”/١؟(

 ةلاضق ْنَع شح ْنَع قُم يبأ نع «بيبَح يبأ نب دنع ةعيهَل
 يا هيل

 ْضْنَيهكَلاَقق بار اعدك اًمئاَص حب 8 هللا لوُسر نأ ديب نب

 :رظنا] . تق نكلو «ىّلب : لاق ؟امئاّص ْحبصُتملآ هللا لور اي : :هياَحصأ

 335 ةقققلم

 رار هرم
 ينئدَح : :لاَق ةعيهل نب انئدَح + ىسوم نب نَسَح اًئدَح - -144

 :َلاَك ف هللا َلوُسرنأ دبع نب لاق ْنَع يلع يبأ نَع ؛ ينام وبأ

 ىَلَعَل يلق :دعاقلا ىلَع يشاَملاَ « يشامْلا ىلع بكأرلاملَسُ

 [71443307 :عجار] . ريثكلا

 ْنَع ,كراّبملا نبا انكدَح :(قاَحْسإ نب ميار انندَح - فتق

 كلاَمَنْب وَرْمَعنأ “ينالوا ننام ين ينريَخأ :َلاَق ٠ ٍحْيَرش نب ويح
 :َلاَق ا هللا لوُسَر َنَع «كدَحَي ديبع نب : لاصق عمل ةربخأ يِلجْا

 00 ا
 .ةمايقا مويه ثعب بئرا هذه نم بيرم ىلع تام

8 2 

 ؟140107 ح امم - ايراصتألا دي نب ةلضق دس

 را رعم رمل
 [14 45+ :عجار] . كلوت «ةيَحْؤأ الابر: لوقي : ةويح لاق

 سا و مع 6 00
 لوُسر تعمس : لاَ ديب نْب ِلاَضَف نع «داتسإلا اَذهيَو - <«ظ”ظ222

 لس يف اًطباَرُم تام يذلا آلإ هلَمَع ىلع محي تبمْلُك : : لوفي #8 هللا ممو هنمقفقر ر

 [1414014 :رظنا] . ربقلا ةثف مايو « ةمايقلا موي : ىلإ هلم ومنين هللا

 سرعة سس
 نَمدِهاَجُمْلا : لوُقي ا هللا لوُسَرتْعِمَسَو : لاق - قش نلل

 [74456© :رظتا] . لجو هللا يف : :َلاقْوأ هلل هَسََْدَماَج

 هما م مسارب مريام
 يأ ندين 'ةقيوأ نب الح ديس نباح - 1

 ميو س6 مع ماض
 ةفايفا نيل وثاتنك ٠ هللا ليس يفي بام ؛ 207
 رواش سو 000
 نم: : 88 هللا لور لاق ؟بّيشلا نوني الاَجرَنِإَف : كلك دنع جر لاق

 روك فقيل اش
 يئئدَح : :لاَق . نيدشر انكدَح «وِرْمَع نب ةيواَعم ًدَح - قف نفر

 88 يلا نَح ء دبع نب اضف نع (هدح َْسَع « يبيت ديعس نب ةيواعم
 0 ا 2

 .لَجَو رع هلا َرَتسااَملَجَورع هللا باََع نم مادبا : : لاك هنأ

 ينكدح : :لاَق . نيدشر اَنئدَح ؛ وِرمَح نب ةّيواَعم اندَح - <ظ2322212

 :لوُي ةلاَضق عمَسهَنأ ؛هكدَح كلاَمّنْم هَرْسَعنأ «ينآلولا ينام

 يف طباَرمْلا الإ ؛هلَمَع ىَلَع مَ تيم لك : لوي هللا لوس تغمس
 000 هد هيل

 :عجارإ. ربا ةنئف ىقويو  ةمايقلا موي ىتح .هرجأ هيلع يرجي ءهّللا ليبس

5] 

 نب ناَوْفَص انكدَح «يمّرْضَحْا دلاَخ نب ماصع انئدَح - 0-006

 :لوُشَي ناك يراّصْنألا دبع َّْب ةلاضق انآ «دّيع نب حر ْنَع ورم

 ىلإ اوك «ًديدَ دج رهظلاب َدَهَجَل «ةلوُب ورح 8 يلا عماد

 .هيف ف يل َراَسك اقيضَم «مِهبنيحَ ؛ دهجلا نم مهرهظب ام ف ينل

 :مهرهظب حضي لَمَجَك مهرهظب هِبلَعس الا َرَمَ ٠ هّللا مسي اورم َلاَقَ
 ىَلَعَو «فيعضلاَو يَا ىلع محُت كلِ «كليس يف اًَْلَع لمح مهلا
 تَلَمَج َّنَحَةَئيدَملا اَنَلْياَمك َلاَق .رْحبلاَورَبْلا يف ءسياَيلاَو بطلا

 «فيعتضلاَو ّيِوَقْلا ىَلَع فيلا ةَوْعَد هذه : :ةَلاَضَق َلاَق . اهتسزأ انعزات
001 

 ءرخبلا يف سرب ةَوْزَخ انور مالا نمد امل « سبايلاو بطلا لاا

 يول ياتو زنا لترا

ٍِ 

 رسم نع رجلا ينط حوف ما ءيانالا

 :عجار]. هدي ىلإ يلا بحاص نم اولاب توما سحاط

 ل

 01/0 ركبوا ل َلاَق عا ولا - اني

5 

 يدْلاهّلاكر 7 ينال ياني يف يأ يأن

 جس



 راصنألا دنسم "1158 ح

 كرم اَمَك مل ءيضْألاو ءَمّسلا يف أ« سقت ؛هانسلا يف

 اتكْرفغا «نيِبَطلا بر مهلا «ضزرألا يف ايم كنَمْحَر لَمْجاَ «ءاّمَسلا يف
 هع دم سك
 «كلئاَفش نم ءاَفشَو «دلََْحَر نم ةَمْحَرلْرتَ ءاًناَياَطَحَو اًنيونذو انيوح

 ةوَستَمُك ءانالك كلذ لق : لَك .ًاربَيَق ىَوْعَش نم نآلُذباَم ىلع

 . تارت « نينذ ب

 مام تح م

 ل و هس َلاَق ."ثِيِلاَنآََأ

 : عادولا ةَجَح يف 9 هّللاٌلوسَر لاق لاق . دبع نب ةلاضَق ينكدَح : لاق

 ْنَمملمْلاو ماو مهلاونأ ىلع همم .نمؤُماب مك خأ ل

 ؛هّلا ةَعاط يفُهَّسْن َدَماَج ْنَمدهاَجَملاَو ا

 7-2500 مصمم لو معك
 [75141251/ :رظنا] . َبوُئذلاَو اياطخلاَرَجَم ّنَمِرِجاَهُمْاَو

 اق .ةعيهل نبا ند : :َلاَق . ىسوم نب نِسَحْلا اًنئدَح -469

 0 هنأ ؛هريَخأ يناَدْمَهْلا يلَع ابأ نأ « بيبح يبأ ْنْب ديزي انئدَح

 هّآلاَلوُسَراتْعمَس اكو ٠ مورلا ضرأب تيوس نيملسُلا روبي رمأ دبع للا م
 [؟411 :عجار] . |. ضرألاب مكروب اوس لوي ف

 يبأ نبا نع «ُناَيْفَس اَنْ : لاق ٠ قاّررلا دبع اندَح - 7

 «ةوزَغ يفاقم اوك دي مل «ِلْجَرْنَع « لي
 هم اساسا سرس

 وا مر
 0 َلاَك ٠ لا طا كل

 ل10 اكل دنع اقنع «هيبأ نع« ءلجَدَع « ىَليَل يبأ

 . هك ْمسفيالق «نيكوَلَم فو لاق « ار يف قف
 لاق. ا لق "ونت شاق نَح- 1

 رواق ةارذع يبأ نب احم يرسل عش أ ل
 2مم

 :َلاَق . 'يراسْألا دبع نب ةلاضَق ْنَع ؛ ينام رشح نع يرام

 اهتم اَبعن ا « رايد َرْشَع يّتناب ربح حق موي ةدآلق ترش

 م ا ل :لاَقك ف يبل كلذ ترك اريد شع يت
 س6 هي هلو

 . لصٌفت ىتح عابت

 :لاَك .٠ قاَحْسإ نب نع يبأاندَح : لاق .بوُقَعَي اًنئدَح -؟2 27
 سم عي هربا ع

 َنَع «شّنَح ْنَع 2 بيت ىلوُم قدوس يل َْع « بح نب ليزي يد

 مهي يف ف هللا لوران رح :لاَق ٠ يراصلألا ذفان نب ديب نب لاَ

 ناك نإ هللا لور اَيهللاَو :هَلاَقف برق ءاَماََدَه لاق «هموصي ناك

 [؟4441 :عجار] . تق يثكلو لجأ لاف :هموصت تنك مويلا اذه
000 

 انآبنأ :َلاَق . هللا دب انئدَح : َلاَق ء(رشبازب رمي انئدَح ةققست

 كلام ِنْيورْمَع نع ينالوا ئئاهوبأ ينكح : لاق .٠ . دعس نب نيدشر

 رق هللا لوُسر نأ هاكدَح تماصلا ني ةاَبعو دبع نب ةلاضق نأ «” يبنجْلا

 الو ص م0000 يمجش ع يعجششألا كلام نْب وع ثيدَح
27776 

 نآلُجَر ىَقيَ يللا ءاق م ىلا وة مويا: َلاَق
 َََ 010 رو ل ا ا ا

 هودر : :ةملسا كرات ابا لوف اَمهَدَحأ تق «راَنلا ىلإ امهم
 هي معو هكا
 ينلخدُت نأ وجرأ تنك دق - لوف ينمي تقلا مل : : هل لاقي .. .هودريف

 كس «لَجَوٌرَع يِبَر يناطعأ دلل لوف نجلا ىلإ هرمي : :َلاَك .هَنِجْلا

 لوُسرَناَكَو : لاني يدع امم كل َّصْْتاَم؛ ءةّنجلا له تعط يثأ

 [311/6 :عجار] . هه يف رورسلا ىَري هركد اذ (88)117/1 هللا

 نا يني هللا دبع انْ :َلاَ . قاَحْسإ نب يلع انندَح -6
 لا ياللا الخ لاق ل يحاك َلاَق .٠ | .كراملا

 00 ا
 دل ليس يف تظكدقاَج نمد: ا

 [؟١440 :عجار]. لجو

 نب لّضَممْلا اَنثَدَح :َلاَق .َنآلْيَغ نب ىَّحَي اَنندَح -15

 ُهَنأ ءبيَح يبأ نب َديِزيْنَع ٠ شايع نب هّللا دبع يئدَح : لاَ . ةلاضَف

 دِيْيع نب ةلاَضَق ْنَع «يئاَمصلا شح ْنَع قُم يبأْنَع 2

 [1441417 :عجار] رنات ٌءاَقَق مئاّص ناك هنأ يلا نَع ؛يراّصْنألا

 ءدْعَس نب نيدلشر ينكدَح : َلاَق ٠ ديس كَ - فدشتي

 « دع نب لاَ نع «كلاَمنْيورْمَع نع ٠ ينالوخلا ئناَه يبأ دّيَمح نَع

 َمَلَس ْنَمْملْْلا نَم ْمُكَربْخ آلآ : اتوا ّجَح يف لاق 8 هللا لوُسَرنأ

 « رشا لؤنأ ىلع نسأل دقو هس نولشلا

 [؟11ه+8 :عجارإ . 2-6

 م همم

 2 فطر َلاَق 5 دين لع 0
007 

 آل: هللا ُلوُسَر لاق ,ةئاللاو ِنيَرائدلاب بَل ةيقوألا ,ةوملا عياد

 . نوب نو الإ ؛ بّمّتلاب بها اوعي

 مر مز
 نع« «يريرجلا ينربخأ : َلاَق . َنوُراَه ْنْب ديزي انندَح -8

 نب ةلاَضق ىلإ ل حر يلا باَحْصأ نم الُجرأنأ ؛ةديرُ نب هللا دْبَع

 ءارئازكنآ مل ينإ َلاَقَق ٠ هَل هقاتدَمَيَوهَو هيلع مدقق «رلصمب بهو دي

 هلم ادع نوُكينآت وجر هللا لوُسَرْنَح يّملَب ثيدحل كأم

 َلوُسَرنِإ : لاَ ؟دلبلاٌريمأ تنوع لاَ يلام َلاَقَق ٠ اًعَش آر ٠ ملع
 م مس قص

 لارأ يلام : َلاَقاِفاَحاَرو ؛ناقرإلاَنم ريثك ْنَع اناني ناك ف هلل

 .اًنايحأ يفتح نأ اًنرمأ هللا لوُسَرنِإ َلاَق ؟َياَح

 يراصنألا يعجشألا كلام نب فوع ثيدح



 راصنألا دنسم ميقا ١/517 ص

 001 لوي هلا لوُسمَرتْممَسدقَنسبلآ :اوُناَقَق :َلاَق . كلِ

 يتم ؛ءاَهقّسلاةرَمإ ءاتسفاَحأ ينك «ىلب َلاَق .هَل اري ناك ملل

 نار َدوُدْحيَد وشي يشكو محلا ةَيطقو «طرشلا ةَرْثكَو «ٍمْكْحلا

 [5440 :رظنا] . ملا كْفَسَو «ًاَريماَرَم

 مو درع اةمربامإع واسر هر
 «نيَّسح نب نايفس اَنْ لاك ٠ نوران نب ديزي اَنئدَح - 7

 ف يللا ىلَعأتُن تنداتس :َلاَق . كلام ِنْب فْوَع نع «فسوُي نب ٍماّشه ْنَع

 1 وهو هْيلَع تلَخَدَ كلك ْلُكَكا: :لاَك ؟يضنبوأ يك لَخ 2 لو

 :ةَعاّسلاَلْبَق اس ددْعأ كلاَمَنْيفْوَعاَي: يل لاق ءاًنيكم اًءوُضو اضَوتَي

 ََن 8 وصمم مُكلْح أيت وم مث « سدقملا تيك مث د لح مكي توم

 جلا ىَطْخُي ىّمَح لاَمْلاردْكيَو مف لا رهظت مث ٠ مما صَمْتاَمك هيف

 هيا َنيِناَمكتْحَئرّمصالا وُنبْمُكناَيَمُك اهطَخْسقر ايد ةنمدحاَولا

 . قار انا ةياَع لك تحت

 ةلاحضلا (7/7)اكئدَح : 0 يفتحلا ركب اندَح - ةيدحف

 كلام ْنْبفْوع َلَخَد : َلاَق جالا نب هللا دبع نيب نع نام

 َكّمَع .َكمَع (نبا َكَدنع): "فرعا ٠ سدقملا تي دسم عالكلا وُدَوَوُه

 :فوع َلاَشَق . سال حكمأ نمل ِْيَخ نمنِاَمآ علكلا وذ :لاَق :لاَقَك

 وأ ٌنوُماَمْوأ ريمأ آلإصشيأل لوما هللا لوثر اضم هذ

 ثرماتلا انآ :َلاَ ركام اح - قدي
 لإ يناخ واطي لاَ .”ىعَج يمجلشألا كلام نْب فْوَعْنَع «راَمَع
 آل نمؤَملا نإ : لوقا هلا لوس تمس ؟نه لو ثمل: وُ

 :عجار] . عيكو ثيِدَح لمَن .. . ىلب : لاق ؟اريَخ لإ رمل لوَط هيَ
 دنيز

 يبأد دادّش ْنَع

 هع كم
 َرَهْزَأ نع « حلاّص نب ياعم نع «دلاَخ نب داَمَح اَندَح - "44/4

 هللا َلوُسَردأ ؛ كلام نْب فْوَعْنَع ؛ «عآلكلا يذ نَع - ديعّس نا ينعي -

 للام

 مهم: سنا] لكُم وأ َروُمأَم وأ «يمأ 3 كالت ماَصُتْلا :لوُشَي نع

 .٠ سو # رعي ةم
 ٍبيَح نع ةيواَم نع ادهم نب نضرب اح 4

 نحو ةكرشلا هل نال شه تي ىلع لم ©

 جلو ءاَمْلابهَلسْغاَو هَلْ مّسَوَو 1 مركأو ؛هنَعافعاَو «هفاَعَو

 راد هلدبآو « سّندلا نم ضييألا بولا تين امك انطَحْلاّنم هنت ءدَربلاَو

 ةلخذأو ءهجْوز نم اريح ةَجْورَو «هلْهأ نم اَريَخ ًالهآو «هراد نم اريَخ

0005 

 [14501 :رظنا] . ربقْلا باَذَع هقو ءرَنلا مهجن نجلا

 موز هر
 ءِرَمْعَج نب ديمحلا دبع انكدَح ء[يفتحا كيوي اكَح] - <«

 نب ِفْوَعْنَع 0 دي يأ ف عام ع

 مص هيمو »ام
 هيف لاسر فتح هيه اق دج

 ةكدصل | هذه برن ءاًهنم بيطأب ف ود ّقدَصَن ةّفدّصلا هذَّهْبر ءاَش وك: :لاَق
- 2-9 

 ع

 لْهأ اَيهّللاَواَمأ : لاَ اَنيِلَعَلأمن :لاَق ٠  .ةئاقلا ويفتح

 ينعي : لاق .ملعأ هّللا تلق :َلاَق . يفاول مَع َنعبرأ هند ةئيدَمْلا

 يهُمَجتلا مست يذل انهن :لوُشَتاكو :لاَق . سلايل

 اةيتدمل :رظنا] ."يكاركلا

 حبلَملا يبأ نب دَّمَحُم اَنُكدَح : :َلاَق .دّمّصلا ٌدْبَع اَنْئَدَح -75 417

 ْنَع درب يبأ ْنَع ؛هييأ ْنَع ؛ حيلَمْلا يبأ نْبدايز ينكدَح : لاق : يلذهلا

 مهموي مهب راس ءرقس يف ف لمَ
 ىلح :ةالسلالإ .ةنلط بال عنج قلو طلي مج
 .ُهَلْحَر عضو نحف هللا لوُسَرلُجَر سكرت : لاَ . ليلا طَسْوأ وُ اوُلرَت

 (عضاو)آلإ ًاريعب الو ءاّمئات آلإ دَحأَرآ ملف ترظنق ؛ هّنلإ تهت : لاك

 يف هرأ ملق ؛هلَحَر فلا عضو ثْيَح 'ترظنف تلاع لاك امان هئآرج
 ُتيَضَممُت ٍساّنلا ىَلإسْجَرَح ىّشَح لالا ىطخنآ تجرح «هناكم

 ني ذاب انآ ذك هته« تحمس للا اوس يف ينجو ىلع

 رزه اذإَف ؟8 هّللا ل وُسَر َنيآ :تلثَ اًمهْيلِإ تيه يرعشألاو لج
 ءدعقا : لق ؟ تلا اذه دنع ,اقف هللا وسر ناك :تلّدق احلامك

 َلوُسَر اي : اند . هيل انمي انيلإ ىلا ىَتح َلّيقأَك .ًاليلق ىضَمَف «تكما

 «لَجَووَع يبر نم تآ يناتأهنإ :َلاَقَق . ةلّرت باو نمل نعل

 َةَعاَفّشلا ترَتْخاَف .ةعاقلشلا نيو نجلا يأ فثصن ليالي يتيح

 :لاق ؟كتَعاَمَش لهآ نم انتل الإ ( 3 4/5 )ةبحصلاَو هلا كرت اند

 هبانربخأ يذلا مسربي «نآلجرلاَو للا هيجي انيَمَم مث ؛ مهنم مثأ

 مهم مكي لوي ٠ هتاف لأ نم معَ الإ حصا هلا هك
 مكه ينك لاق ٠ ملم اَنلَعجا : :اوُلاَقو . هيل اوبك نا ىلا تح

 1461١[ 1غ ١14 146“ رظفا] ايش هلابك ال يأ نم تامل هن

000 2 

 َناَك هنأ ؛يعّجشألا كلام نْب فوغ

 اَنَثَدَح :آلاق قاَحسإ نبي لَو قاس ميهارنإانمدَح - 7171

 بي يبأ ْنْب ديزي انئدَح : لاك بوي يبأ نب ديعس انْ لاَ .٠ كّرابم نب

 يعجلشألا كلام ِنْب فْوَع نع ؛ مذله نيا كلاَم نع «طيقل نبي ةَعبيَر نَع

 وق ىلع رقصت صان هوَ لاق

 َلاَكَو) كيش اهم ينوُسعطُت نأ ىلع ْمّكَل اًهجل اًهجلاعأ :تلقق روج اوُرَحَت

 هبتنتاك «ينوطغأ يذلا تذَحأَمُت اهلا اهم (نوُمعطتق : : ميهاربإ

 لم لا ربما احا ان ىلق «بأطل يرن م

 َلوّلسَر اَيْمَمَت : هلك روج بحلم تلا َلاَقق ل كعب ينك

 دمع نلعب: َلاَق . يعي دما
 ساو هيا عاش

0010 
 200 لاك .٠ مكمل كازا لق يو ,يحُسالرخآ



 لاق ؟لع هد ا َلاَقَق ؟لخذأ : 5300

 .انيكَم اءوُضَو ًاضَوعَي وه اذ 57

 يم سرا ماسلا خب
 يام نع الاد لاق .راوس نب نسحلا انندَح - 7

 تشمت هودي نصا حمس ”يدفكلا سل نبع نع

 همم 060

 فو لإ محرم «ةرّقبلا متفتساك ادب ماش لم اق

 رقي اًمكأر ثكمف مكر من

 ءايربكلاو تولملاو توربَجْلا يذاَحْبُسم : هعوكر يف لوُشَي همايق

 0011 7 هلي
 لب لعق «ةروس مث ؟ «ةنارمع لآ آر مث «ةَمَظحْلاَو

 هميم تيما ف عمت 2
 نب يلع اَنئدَح - -441

 0 ؛ُوَعتي ف كول باَدَع ةيابميألَو :لأسَف

 ساو عسر 000 اى ع اعلا سل ع ها اعلا إلا 6 اسف 6

 يلا يك َلاَق ؟ راج يديكي نحلة ينربخأ
 تحمس 0 ا «ةطرق بس نع ايان

- 
 هم ساه عريع 2 ملم هع داون 200 00
2000111 000 

 لوس اَي :اَنلُق مُكوُبمْلَيو مهتوثعلتو «مُككوضنْبيو مهلوضخُي َنيِذَّلا

 ْنَمَوآلأ «ةآلّصلا مك اوُماَقَأ اَم آل :َلاَق . كلذ دْنع مُهدباَن القأ ؛ هللا

 ةّيصْخَم نم يناير هللا ةّيصَْم م اي يناير «لاَوريمأ هلع يلو

 [؟١٠40 :ينا] . ةعاط نم ادي عَرْببالَو ءهّللا

 يئدَح :َلاَق .ديلولا نب ةَيقب انآَنَأ :َلاَق .ةَوْيح انئدَح - 7

 نب فوَع ْنَع ريق نب ريبج نع «ُناَدْعَم نب دلاَخ ْنَع «دْعَس نب ْريِحَب

 وأ ءنوُاَحَتَرفَْلا لاَ هباَحْنمأ يف ماك 4 هللا َلوُسَرنإ : لاقت كلام
 ابَصنَو «مورلاَو س رافض أ مُكلحت دا هللا َنإف ٠ الا مُكسهتوأ وعلا 201010

 .يهآلإ مُكَعاأ نإ «يدْميْمُكُييأل ىّتح ءابّسص ايلا مُكيلَع

 :آلاَك .ساّبعْلا يبأ ْنْب ميهارْبإو حيرش نب ةويح انئدح “587 5 1١-

 «قيس نعام ندا نع طن يحي يَ َلاَق .ةّبقَب اًنكدَح

 يلج َنْبَي ىَصَت (10/1) 48 يبنلا نأ ؟ مهن

 هلللوُسَرلاَك٠ ليوم يمس :ريدأ امل يلع يضم لاق

 منو هللا يبسَح :تلث لاق ؟تلُقاَم : :َلاَقَق لجل يَلَع اور : ف

 دِيَعْركلي و «زجتلا ىلع وبل : 8 هّللا لوُسَر َلاَقَق .ليكولا

 .ليكولا مهول يَ لت .رمأ َكَبلع اذ سيكلاب
 ياش هع 5 0

 دح :َلاَق..ناوفص اًنكدَح :َلاَك . ةريغملا وبأ انئدَح - "55

 جهل كلام نب فوَعْنَع

 طا َلاَق . كلام نب فْوَع َنَع هيأ نع ريت نب ريبج نب نمحرلا دبع

 «مهل ديع موي ب «ةئيدمْلاب دوهيلا ةسينك اَنلَخَد تح عم انآو موي يلا

 ينورأ) دوما رشم اي 8 هللا وسر مهلا ؛ مهل اكو اوُرَك
 5 م 21 001

 طبخي هللا لوُسُر اطَحْسَدأَو هللا لإ هَل الد نوُدهشي الْجَر َرَشَع (يننا
 لال عر ل
 لاَ . هِيلَع بض يذلا بتعمل ءاَمسلا ميدأ تحت يدوُهيلُك نعل

 ملف 5ث مث كح هجم مهل رم .ءدحأ مهنم جام اوُثكسَ

 يبا »ف م
 يبل انآو اةيقتلاكو ءٌرَشاَحْلا انآل ين كلو ْمُيآ : :َلاَقَق . دَحآ هبجُي

 انك كين ءهَمماَنآو «فرصنا مث

 سال نسيم فج م سا

 قو راك دوك رقنم كي هر لجأ 7 مس ةارع سه رع 00 وار

 كبت كيأ مآل «كئمُهَقفآ الو «كنم هللا باتكب لعلم حر اَنيف ناك

 * ك2 يرتع هَ رع 10
 هَئوُدجَت يذل هللا[ هللاب هله هشأ ينو لاق « كيل دج مالو

 لوس لاك ءاوش هيف اونو هلو هيَ وُدر مث «تيذك : اوُناَك . ةاَرْوتلا يف

 «مكْيلآ اميل نم هيلع وُ انآ نأ ٠ مُكُلوَق لبقي نأ ؛ 2 : 45 هللا

 اَنِجَرَخَف :لاَق . محل َلَبْقُيْنلك مشق هيف مُكُكَو وُ نامل

 رمال والسبل اكو اق هلو :ةلالك نحو

 000 لع رع
 77 يللا يدنا أ فرك نق هلم ىلع يا

2 007 
 اًندَح :َلاَق .ُناَوُْفَص اَنكدَح :َلاَق . ةريشملا وبأ انندَح - 5”ظ<حآ6

 0 ؛هيبأْنَع «رْيمُث نب رييج نب نمحرلا دبع

 معن :تْلَقق ؟فْوَع :َلاَق . هيلع سلس ف يّبلا'تنتآ :لاق
 فرع يك لاك كلك لب :َلاَق ؟يضْميوأ يلك :تلُق :َلاَق .ّلْخْذا

 راق ص مامن
 هللا لوُسَر َلَعَج ىّنَح تِيكْتساَف َلاَق ٠ يتوَم نهلوأ : ةعاّسلا يديني اةس

 ل .سدْقَمْلا تبي حْنق : ُةَناَثلاَو ءىدخحإ : ةط :لاَق .٠ . يكن

 :َلاَق .٠ ِمََْلا صاَُت لم ْمُهُْحأَي يأ يف توكيد اتم :3 ةَكلاَعلاَو نيت
 سا

 ُةَمساَْلاَو ءايرأ : 20 اَهَمظَعَو يس يف وكت : :ةَعبارلاو ءانالك

 :لاق . اَهطَخَسَتقرائيد ةقملا ىَطُْيل لجل انإ ىّنَح ٌمُكيفلاَمْلاض فَي

 1 ْمُكيلِإ نورس «رفصألا ين َنْيو مُكتينوُكَت هله : :ةسداسلاو انسخ

 ىلا
 َرتشَع انا يار لك تحت لا : لاَ ؟ةَياَمْلا امو : تلق. اخ امك ىلع

 اًهكلاَقبةَئيِدَم يف هُطوُصْا اهلل اَقُي ضرأ يف ذئَموَي نيملسُمْلا طاطسُم ءاَقْل
000 

 .قشمد

 امدح :َلاَق .ُناَوُْفَص اَنكَدَح :َلاَق . ةريخملا وب انّئدَح - فقم

 .يعّجشألا كلاَم ِنْب فْوَع ْنَع ءهيبأ ع «رْيَقُت نيرييج نب نمحرلا دبع

 م يلا
 لمألا ىطْعاَم ' «هموي نم ُهَمَسُك يف ءاَج اذإ © هّللالوُسَر ناك : :لاق

 نير امَع لبق ىَعدأ تنك ايد ءادحاو اظَح َّبَرَمْلا ىطعأو «نيظح

 سعت 1
 نب 0اس دعا لهآ يلناكو «نيظَح يناطغاق “ «تيغدَك ءرساي

 الق يبل لعَجَف « بَعد نم ةلسلس ةعطق تيم 5 د3 ءادحاو اظح يطأ رساي

 ْمشلأف يك :لوُقَيَوهَو (؟1/1)َهمكَرَمُت «طقستف طقستف «هاَصَع فرط اهي
 [1460© :رظنا] . اهم مُكَثْكي موي

 ينئدَح :َلاَق .ُناَوُْفَص اَنكَدَح :َلاَق . ةريغملا وب انندَح --7 اا

 كلام نب فوغ َنَع « ري هيبأ نع ريق نب ريَبج نب نَمْحرلا دبع

 كيلوا نب دلاَح نير مالا فرط ىَلِةوَْع اًنوَرَع : لَك يعجشألا

 هل يش هم سيل نحر ىلإ ىو ءريمح دادنأ نم لُجَراَإمَضْناَك : لاَق

 همم م مس ها ها هس
 لْرَيملك ءاروُرَج َنيِملَْلا نم لُجَرَرحَ «هريغ حالس هم سيل «فيس

 دقو مث « ضْرألا ىَلعهطَسَي تح نجما ةثيهك هدلج نم دَخأ ىّتح لحي



 دع الأن يق سلة اكسس هلل ا ىلح لع

 يف ءاديدَس لاو «ةعاض رم برا رل م طالخأ مف

 ةَخطلم ةقطنمو ءبّصَلُم جرو ءَرفشأ هل سرق ىلع مورلا نم لُجَر مولا

 َلَرَيمَلف « عي يرو مولا ىلع لمي كلل لم فْيسَو ءابعُد
 َبوُقْرع بَرَضَف اَققتساَ هب رم تح ؛ «'يمورلا كلذ ٌلاَتحَي يدَدَمْلا كلذ

 ُهّللا منك امك هلتق ىّتح فيسلاب ابر هع مك ؛ « عقوق «فيسلاب هسرف
 مال بهمس هد
 َّضْحْبدلاَخ هاَطْعأَ هلت هب تلا هلَد هش دقو بكسل آيل منقل

 :فْوَعهَلَلاَقك «هَركَذ فْوَع لْحَر ىلإ ٌمَجَراَملَق «هرئاس َكَسْمأَو ءهبلس

 ىنآ ىّنح فْوَع ىَشَمُه هلع ىَأق لإ مَجَرَف «يقباَم كميل ؛ :هْيلإ عجزا

 :َلاك ؟لتاَقلل بلّسلاب مم  هَّللاَلوُسردأمَلَتاَمأ : َاَقَق . ًدلاَخ

 .هل هئرتكتسا دِلاَخ لاق ٠ هليتق َبْلَس هل مكين كمَسَياَمَك : لاق. ىَلْب
 همم را

 مدئاملَك هَل كل نَركْذَأل اك هللا لوُسَر ةْجَوتْئَر نأ "فْوَع لاق

 .دعاقفْوَعَو «ًادلاَخ اَعَدَق 8 يِنلا ىلإ ىَدمتساَف ف وعن َةَنيِدَمْلا
 ه2 عام ماع عام م
 : لاك ؟هليك بكس اذه ىلإ مدح اكتب : 88 ِهّللا وسر لاَقَق

 هدم ل هس م سو ووو مره
 فْوعَرَجَف ءفوَميَرَمَف : :لاَق . هيل هعقدا : لاَقَق .٠ هللا َلوُسَر ايل هثرتكتسا

 لوُسَر هَعمَسَف 5 989 هللا لور نم كلك ترك ام دلل (تنَجُنأ): َلاَقَق هئادرب

 اَمْنِإ « يئارمأ يكرات مك لَه لاَح اي هطنشل : َلاَقَف «بضختساَف كف هللا

 اًهيقَس (ريحتم مناَماَعرف منغ الإ يعزسا لجَر لَم ْمُهلكو مك

 ةوُفصَك ردك تكرتو « هاما ةَوفَص تبت «هيف حرش اضْوَح اهو

 [314 442 744917 :رظنا] . .مهيلع هرَدكو «مُكل مهرمأ

 :لاَق . وِرَمَع نب ناوفص ايدَح : لاق .٠ ةريغملا وب اندَح - فقشلل

 كلاَم نب فْوَعْنَع ؛هييأْنَع ريق نب ريبج نب نَمحرلا ُدَبَع ينكدَح
 ع« دعم

 .بكسلا سخي مل 8 يتلا ؛ ؛ ديلا نب دلاَخَو يعَجْشألا

 اَنثدَح :َلاَق . ءآلَمْلاَوُبأ روس ْنْبْنَمَحْلا اَندَح - -7؟9

 نَع] ِرباَج نب ىَيَحَي نع ؛ ميس ِنْنَنامْيلَس ْنَع ؛ شايع نب ليعاَمْسإ
 ٌرَعْدّللا عَمْجَيْنل : لوي هللا لوُسَر تمس : لَك . كلام نْب [فْوَع

 سا رع
 .اًنودَح نم ايو ءاهنم ايس يقيس ةمألا هذه ىَلَع ل َجَو

 ٍريْمَح نْبالَصَحُم انَدَح : لاَ .ٍرْحَبْنْب يلع اند - "6

 نمْحلا دْبَح نب ديلوْلا نَع بح يبأ نبا ميهاربإ ينكدح : لاق ٠ يصئمحلا

 امتي :لاَكهّنَأ كلاَم نْب فْوَع ْنَح ريتني اندَح لاق يشرجلا

 :َلاَكمُ هاَمّسلا يفَرظتق «ٍموَيتاَذ ا هللا لوُسَر دنع «”سوُلج "نحن

 هاش عمو م هلق لق ل 000
 : دبي ميز هاي - -راّصنألا نم لُجَر هلام . قري نأ مّلعلا ناو اذه

 ؟نماسَو انما اَمْلع دقو ءهللا باك اَنيِفَو هلا لور ايملعلا عري
 هع
 ةلَالَض ردم ةئيدّمْلا لهآ قف نم كلتظال تنك نإ : ف هللا لوُسَر لاق

 .لجَ رع هللا باتك نم اَمُهَدْعاَماَمُهَدْعَو نيِباَتكلا لهأ

 اذه هَئَدَحَف ءاّصملاب سوأ نب داَدَش ريع نب رييج (1//11) يقل

 ام يِرْدَت لَهَو : َلاَمُثةفْوَع َقَدَص : َلاَقَك . كلام نب فوغ نع ء«َثيِدَحْلا
0 

 يِرْدَت ِلَهَو : لاق . ةتيعوأ باَهَذ : لاق ٠ يرذأل : تلك : لاق ؟ملعْلا عفر

 لاقكا ح دام نيعجشتألا كلام ن نب فْوَع ثيدَح
0 

 يا ع سكه

 هلو ور او
 ُداَكَت آل ىّتَح عوشخلا : لاق .٠ يرذأأل :تلق : كقول

 وفق بانل يربح َلاَك .مص اعني يلع اَنئدَح - كقتقلا

 نم : :8 هللا لوُسَر لاق : لاَ . مف درع بأ

 «نهيف هللا ىلا ناتحأ نأ «ناَبَْأ «تاَوَحأْثالَتْوأ « تاب [ثآلك] هلك

2 
 [94602 :رظنا] لا نم اباجح هلك « نشمي وأ نبي ىَتح نهي َّْسْحأَو

 ربةرإ ساس ست ل
 اك .ةَميهكْن با اَنَدَح : لاك . ىسوم نب نِسَح انيدَح -17

 مادي لانا تا جلا نييك اند

 هج
 0[ يظن. 0 20000 لوقي

 ماو هرم
 هزي نَع « ءةميل نبأ َلاَق ٠ مسني اد - 1

 ءينوُعياَي : اكن :با سا لس ين لا ل

 سم مج هس قص
 أمال هدا « ين َلاَق .٠ ليذهب :اًنلُعَ

 اًكيش سانا اوُلآَسَت ال :َلاَقَك . ؟ «ساَنلا ىلَ

 اَنكَح :َلاَق . ٍبْطَوُنْبا اَنئدَح : :َلاَك .ٌُنوُراَه اَنْدَح 2-15

 مرق سا هس كلل 5 مّن
 ةيِفَح ةَملك كلذ مين مث

 يب َنْاَوُماَحَأ ب وُشمينآ هّللاِدْبَع نْبرْيَكب ْنَع ءْتِراَحْلا ني ورمَع

 امي ةيططل لاب ملص دين للاب 0ك منا

 آل :لوُكَي هللا لوُسْرتْعمَس : :َلاَق ." يعجشألا كلام نب فْوَع َنَع

 [1414957 :عجار]. لاسر 56 «ريمأ لإ سلا ىلع ص قي

 يا # هل رع سم ل
 نب اسئل ورم نب ذوات بأ : لاق 4 0 .٠

2 
 قو رش يف ىلا ىلع متضرر أل صال

 ل يول نيا رفاتسملل ميل ةئالك

 معقل
 يفرم ١ لاق . رجلا كلت وب فع هصم يأ

 اًمَلَك .َكّنم : :َلاَق ؟يّنُكأ : :تلُق .لُخْدا: َلاَقق ؟لُخْذأتْلقَق هكر دخ

 :َلاَق . مكين هاَقو نهلوأ : ةَعاّسلا َلْبَقْنوُكَت انس كلما : َلاَق ُسْلَج

 هَقَو «سدقتملا تنبح مث (دَباَْيآب يرذأ الو :ميَشَه لاَث)ت بكَ

 ةقملجرلا ىطُي ىَنح ٠ مُكيفلاَمْلا ضيفيانأو «ِردَمو رش لك تنل

 روت ندعو : لاَمِنَكْلا صاشك ساَّنلا يف وكي اثومو ء الخس رائد

 ةَياَغ َنيناَمَك يف ْمُكيلإ نوري ؛ ْمُكِب نورد ءرثصألا ينبني مكن

 امل رد انا اخ لك تحت( ننس يف : ىلي[يع]َلاََد)

 «وِرْمَع نب ناَوْفَص يئدَح : َلاَق ملص نب ديلا انئَدَح - نققحت#

 كلام نب فوغ ْنَع ؛هببأ نع ريق نب ريَبج نب نَمْحَّرلا دْبَع ْنَع
 يف نمسا نم راح ندعم جر نم ماتو ١ َلاَق ٠ يعبشألا

 م وكم لد دي
 نمل جر َرَحنَ «هفْيس ري هَعَم سيل ؛ ِنَميلا نم يِددَم يّققارَو هُم ةوْزَع



 راصنألا دنسم 14448 ح
 0002 سما

 هذَخَتاَف ءهاَيإ ءاطغأق «هدلج نم ةقئاط يدَدَملاُهلآَس « روج َنيملسمْلا

 هل سرق ىَلَعلُجَر مِهيقَو مولا ومجال ايمو «قّرتلا ةكيَهَك
 يِرْفُي يبؤرلاَل مج بّعتم السر بعت يرَس هْيلَع ٌرقْشأ

 بكرت «يمورلا هرم «ةَرْخص فخ يِددَْلاُهكَدَعَك :نيملسملاب

 هللا (38/) متكامل ُتَحآلَسَو ُتَسَرتَراَحُو ُتََتقفمالَحَوحَق سر

 .هنيئأَف :فوع لاَ .بكسلاُهْنمَدَحَأَك ءديِلوْلا ْنْب دلاَخ هِيَلِإ ثَعَب نب
 سوال ل

 :لاق ؟لتاقلل بكمسلاب ىََم اف هللا لور انآ تمل مآ «ُدلاَح اي: تلق

 هللا لوّسَر دنع اكتر ال وأ هَل ندر تلق كير ١ يكل «ىلب

 أ أ ْدَصَصَقَو 8 ِهّللا لوُسُر دنع اًمَمَتجاَف : "فوغ َلاَق . لَ دريان ىتاوا##

 َكَلَمَح اَمُدلاَخ اي : : هللا لور لاقل ام[و] "يدا ةصق لَ

 ُدلاَخ اَي : ِهّللا لور َلاَقَك .هئرككَتسا َلوُسسَر اي :ٌلاَق ؟تحَنَص ام ىَلَع

 ؟كلك فا ْملآَدلاَخ اَيَكنوُم : : عَسْلْمَق) :فْوَع َلاَق . ُهْنم َتْدَخأ اَم هْيَلَع در
 در ورم م

 اي: لاَقَو ٠ 8 هلل لور بضم ,هتربخأف ؟َكاَذ امو : : هللا وسر لاَ

 ساس ٠ ةقسومل ٠ رضرق مدع
 ْمُهْيَلَعَو مهر ةَوْفَص مك ٠ .(ينارمأ) يل وكرم لَه « لعمال لاَ

 [؟4440 :عجار] . هلك

 : ينكدَحُف ؟ثي ْثيِدَحْلا اَذَه نع ءاروكتلآَس : ديلا لاق- 726

 كلام نسب فوغ نع« ,ريق نِبرْمحْنَع ءَاادَْسِنبِدلاَخْنَع

 اني عيان هَوحَن . .يعجشألا

 وأ ف كوس لاَ . لل لان ن ف

 ءفَشَح انقل ُجَرَوَلَعدَكَو ءاّصع اصع هديبو ءدجْنسُملا يف حن «لخد

 َقدَصَت ةكدّصلا ءذَهُبَر ءاَشْوَل : َلاكَمُت ءونقلا كلذ يف اصمْلاب (رمطَ)

 :عجار]. ةَمايقلامْوَيَفَشَحْلا لكَ ةقدّصلا ذه برن ءاذَه نم بيطأب

 ةييدعل

 يمام يقوم عجل هلا ماع
 نب َةَحيِبر نع ؛ةَلاَضَف نب جرف انآ : لاق . ديزي اننَدَح - ع"

 :لاَك يلا نَع كلام نْب فْوَعْنَع «ةَظَرَِنْبٍملْسسْنَع ديزي

 ْمِهْيعَد ولَصُيَو «مكئوبحَيو مهتوبحت يذلا مَطبَخ مُكراَيَخ

 ,مُكئوْضْخُيَ مهلوضخبُ يذلا مكسر ارشَو مكرر «مُكيَلَع َنوُلَصُيَو
 مآل :لاق ؟مُهلئاقتآلقآهّللا وسر اي: اوُلاَق كويلو مهتوُئْلَتَو

 ؛هّللا يصاَنَم مانيش ينأيمآرق «لاوهيلَعْنسَوألآ َسْمَحْلا مُكَل اَوُلَص

 ١ [؟١44 :عجارإ . ةَعاَط نم اي اوُعْرْكالَو « ىَنأ ام هَرْكيلَق

 دْبَع ْنَع ؛ةيواَمم نَع «يدْهَم نب نَمْحرلا دبع انئدَح - "ع

 هّللاٌلوُسَر ىَّلَص : :لاَق . كلَ نْي فْرَع ْنَع ؛هيبأ نع «ريبج نب نَمْحَرلا
 مهْنَحْراَوهكْْغامُكَلا : هلع هتالص نماتْسِهتل َلاَق تيم ىلَع

 نم ضيا بولا تي اَمك ؛ يطل نم هو ؛لَتلاَو ءاملاب هلسغاَو

 [؟110/8 :عجارإ . ىندلا

 2 0 ص (8/6) "يعجل كلام نب فوغ ثيدَح - و

 ني رهْزأ نع ؛ « حلاّص نْب ةَيواَعم َنَع « نّمْحرلا دبع اننَدَح - "1

 8 هللا اوُسسر لاق :َلاَق ٠ كلام نْب فْوعْنَع « « علك يذ ْنَع «ديعس

 [5 :عجار] ."لاَْشُم وأ رومأم وأ يب ككل اضقلا

0000 0100 
 ٌهَداَنَق اًنلَح :َلاَق . ةناوعوبأادَح : :َلاَق نهب انئدَح 746038“

 هّللا لوُسَر (بلَسرَع : : لاك يعجشألا كلام نْب فْوَع ْنَع « حلم يبأ ْنَع

 (يفالتْيبتلاك : لاق . هنكحار رفا را ٠ ةلل تاذ 8

 تطلطناَِك :َلاَ .لَحآ اَهَماَدُك سيل هللا لوُسَر قت ادق« ليللا ٍضْعَب

 تلق . ناتناك سْفقنب هلل دعو لبني او 8 هللا َلوُسَربْلْطَأ
 رسما
 اذ « يداَوْلا ىلعأب ابوص انسان َريغ يام : : لاق ؟8 هالو نأ

 ُهَّنِإ :َلاَقَك . ف هلال وُ اَنءاج مث ءاريسياوُتكما : لَك لَخرلا زيزه لم
 ما هدم اع يبق لم جل هل

 نيو ةّنِجلا يأ فصن َلُخْدَينأَن يَ ينريَخَت يّنر نم تاليا ينثأ

 لهآ م اَنََمَج امل ةَبحصلاَو هللا كدت ايي ل

 « ساّنلا ىلإ قنا ابد : َلاَق . يتعاّفَش لْهأ نم ْمُكَنإَ : : لاق ؟َكتَعاََم
 ميسمضايمن معيار ب

111111111111111 

 هداف نينجا يأ فلصن لخاجبألأنْي يحق تأ ين نمل

 00 000 0ك
 امل ةَِحصلاَو هللا كشك : هللا لوم اوسر اياوُلاَق . ةَعاّفشلا ترتخا يّنإَو

00000 
 يتعاَفش نأ مُكَدِهْشُأ انآ لاق هِيَ اوُبضأ ملف : لاق ؟كتعاَمش ٍلْهأ نم

 [؟14497/ :عجار]. يأ نم ايش هللا هلم ال نم

 روثرع داو
 «ٌةَداَنَقْنَع دعس اَنئَدَح : لاك . رْخكي نب دمحم اَنكدَح - <”

 َعَمانُك :لاَق . يعجلشألا كلاَم نب فْوَع ْنَع ؛ يلذهلا حلما يبأ ْنَع

 َرَكَذَك .. .هَمم انَخنآو كف هللا يبن حان راقنسأ ٍضْحَب يف ا هللا لوسر
 2 يدوم /ع ام ع
 [؟440/ :عجار] . جلا يأ ف صن َلْخْديْأ نيبو :لاهَّنأ الإ هانم

 نع ءكَّراَبمْلا نبا اَنئَدَح :َلاَق . مآرب ىَحَي نكح

 نب فْوَع ْنَع «هييأ ْنَع ءريبج نب نمُحرلا دْبَع ْنَع ٠ «(وِرمَع)ِنْبناَوْفَص
 راس ع يراه ل

 ىطعاَف «هموُي نم همسك هنآ اذِإ © هللا ٌلوُسَرَناَك : :َلاَق .كلاَم

 [14485 :عجار] | ظح َبَرَعْلا ىطْعأَو «نيظَح لهألا

 اَنكدَح :لاه . ديمحلا دْبع اَنآَبَأ :لاَق . ٍمِصاَع بأ انئدَح - معك

 لخد : لاك. كلام نب فْوَع نع ؛ٌةرم نب ريك ْنَع «بيرغ يبأ نيْحلاَص
 ام :لاَقَق . ٍلُجّر ىَلَع سانا اذ : َلاَق ٠ صح َدِجْسُم كلاَم نب فْوَع

 هّلألا لوُسَر لوك عملا هَسْيو اي: َلاَفأصْقيْبْحَك : وُ عاما هذه

 .لاّتخم وأ ؛رومأم وأ «ريمأآلإ صني : 5

 داَدَشْنَع 20 ””' ساَكهتلا اَنْ : َلاَق . كي نب دمحم اًنئدَح - <32
0 

 ٌةماو انآ : 88 هللا لوُسَر لاق : لاَ. كلاَم ِنْب فْوَع ْنَع ءراّمَع يبأ

 « ىطْسوْلاَو ةبايسلا هيعبصأ نيب َممَجَو ةَماَيقْلا َمْوَي ب نيئاَهَك « نيد امس

 ءاًهماَيأ ىلع اهَسْفنسبَح ءاَهجْوَر نم انمآ لاَمَجَو بصنم تدر

 .اوُباَم وأ اونا ىَّتَح

 يبأ دادَش َنَع ؛ «ساهّتلا اَنأَبنَأ : لاق . ركَي رب دمحم اًنبدَح -7 5 0١8

 ٍملْسُم دبع نماُم : :ف هللا ل اوسر لاق : لاق ٠ كلام ِنْب فْوَع ْنَع «راَمَع



 2# السام راو رمق عرش
 نم اًباجح هلك الإ نمي وأ نبي ىّتَح نهيِلَع قفا « تاب ثآلك هَل نوي

 4441 :عجار] .َناَتّنا وأ :لاَق ؟ناَيثثا وأ هللا لوُسَر اَي :ٌةأرما تَلاَقَق .راّثلا

 نع ءراّمَع يبأ دادّش ْنَع «ساّهْنلا نَع «ميكو انندَح -69

 ةّنَجْلا يف ُءاَعْفَس ٌةآَرماَو اَنأ : 8 ِهّللا لوُسَر َلاَق :َلاَق . كلام نب فوغ

 وأ اوُناَ ىَّنَح اَهاَماَتَي ىَلَع اهَسْفنتَسَبَحَف ءاهجْوَر نم تمآةرما «نيَئاَهَك
 [؟46:7 :عجار] . اوُنأَم

 اًنكدَح :َلاَق .ةَداَتقْنَع ءَناَبيْش ريسْفَت يف (ْيَسْحااَنْتدَح - 5

 .ُهَرَكَذَك . . .كلاَم نْب فْوَع ْنَع ؛يلّدهْلا حيلَمْلا اَبآ هظَأ الب حاس

 [؟4477 :عجار] .ةّنَجْلا يتمأ فصن َّلْخَدَي نأ َنيِب :لاقو

 .ه راّصألا دسم ماَمَتَوْهَو يراصألا كلام نْب فْوَع دّنسم رخآ
 سام ساس

 ا هلل 0
 ثألا كلام نب فوع ثيدح راصنألا دنسم 180١ ص

 20 سس 000 ..

 وهو اس ٠

 1 دس

 506 ح (؟ةر/ك)



 3 2 و

 ةشئاع ةديسلا ثيدح
 ا

 ء

 ريقرز كر
 نع ؛هيبأ نَع «ةورع نب ماشه ْنَع «داّبع نب دبع انْئدَح - -”<غها١١

 0 ىم#
 اوربا الإ ءتوُعا ناتج لق ع ىف هللا لورا هفط ٌةَشْئاَع

 نم َلْمَحلا ناَح ريو راَصْيألا ناسمطُي : :َلاَقْوأ ء(ناَنْطَخَي) امهنإف «نيتيفُّطلا
 م م رس م

 نادل لل :رظتا] ٠ نم سي اَمهَكَت مَ ءءاَّسْنلا نوط

 هر كس اسك ا

 7 َنَع «هيبأ نع «ةورع نب ٍماشه ْنَع «داّبع نب داب انئدَح - "غ1

 مهو دم اعلان
 1 يفضي هٌصوصَي موي ١( /5) ءاَروُشاَع مْوَيَناَك : ْتَلاَق . ةشئاع

 َرَمآَو هَماّص ةَنيِدَمْلاَمدَقاَّمَلَ ,هموصي 88 ِهّللا لوسر ّناَكَو :ةلِماَجْلا

 مص يذوق زد و ,همايصي

 ماتلل للمحل 11

 مم رج هر كيس

 نع ؛هيبأ نَع «ةورع نب ٍماشه َنَع «داّبع نب دابع انئدَح 7غ

00000 
 «تْبضَع اذ كَبْضَع فرع ين : اهلل وَُي ناك 8 هلا لوُسَرانأ ؛ةّعئاَع

 راسا مس
 اذِإ: لاق ؟هَّللالوُسَر اكل فرْتَفيكو : ْتَلاَق ءتيضَر اَدِإ كاضرَو

 114077 :سرظنا] ٠ هّللاَلوُسَر اي تلق تيضَر ذو َُّمَحَس اي تلق تبع

 [لتكح

 «ةَمَلَس يبأ نيَرَمَع ”ئربخأ) :َلاَق "ميش اننَدَح -4

 اقف يل ينج ءامّسلاّنم يِرْذع لَنا : ْتَلاَق ةَشئاَع نَع ءهيبأ نَع

 [599537 :رظنا] ٠ َدَمْحَتَدل لجو رع هللا دَمْحَت : تلق َكلَذب ينَربخاَف

 ءٌةَمَلَس يبأ نَع «ةَملَس يبأ نْبَرمَع َنَع ؛ ميشه اًندح - 6

 ءانِإن م 8 هللا لوُسَرَو انآ ستْغأ تلك : تلك . ةَشئاَع نَع «[هيبأ نع]

 [1همحكم لها71 14207“ :رظناز . ةباََجْلا نم دحاَو

 مضافا م
 ِنّمْحّرلا دّبَع ْنَع «روُصْنَم نري : لاق .ميَشُه اًنثدح -5

 وسل اق هلل وسر ذأ امن تأ ةَئاَع نع [مساّقلا نع | ءٍمساَقْلا نبا

 :رظنا] ٠ ةطبكةآرما تناك اهنا « مْمَج نم حبصلا لَك ةّضاقإلا يف ةَعْمَر تن

 [1ةمام كه فلا اهالل ا

 «ةَرمَع نع «ديعتس نب ىحَيانربخأ : :لاَق .ميشه اًنكلَح -"<غةهاا/

 ءاو نم هنبنوُمئأَي س َّنلاو يترجح يف فيلا ىّلص : :تَلاَق . َةَشِئاَع نَع

00 
 .هنآلّصب َوُلَصُي ةرجحلا

 نب دعس نَع ؛ «نّسَحْلا نَع ءٌةَرَح يبأ ْنَع ؛ ميشه انثدَح - -”04

 يِنصُي لِيَلا َنمماَق اذ هّللاٌلوُسَرناَك : تلاَق ؛ةَشناَع نع ؛ ءٍماَشه
 ءدمعال 2 د
 [551951 نظفا] ٠ . نيِتيفَح نير هّتالص حّسفا

 نع مِنَ «ةريقم اًنربَخأ : لاق. تم اتضح - 1

 يفراَصلا نم تي لهل صخر هلال ؛ةَئاَعَْع دولا

 [؟اال117 كله لحج 14م :رظفا] . ةّمح يذ لك نم ةّيقرلا

 نب ِهّللا دّبَع ْنَع «ٌدلاَخ اَنربْخأ : َلاَك .ميَشَه انثَدَح - »هس رع ل ل

 عطش م اقف هللا لوس الصنع ٌةَشئاَعْتْلَأَس : :لاَق . .قيقش

 مث « سأَنلب يلصق يريم يتب يف امرأ رهظلا لبق يِلصُي اك: تلق

 عجرم «برْهَمْلا سالب ينَصي تاكو , نيتَعْكر يصب ينيب ىلإ[ جري

 يلصق يي لُحديمش «ءاشعلا مهب يصلك نيتك يّلَصي هني ىلإ
 الي يصب ااكو ولن هيف تاعك منت للان يصب اناكو ٠ يعكر
 َوُهَوَدَجَسَو عكر مئاكَوُمَو أرق اذ اًسلاَج اليوط اليك «امئاق ًاليوط

 ُرجَنلا ملط نإ ٌناكو هدعاكَوُضَودَجَسو كر دعاره اذَو ؛ «مئا

 1010 :سظنا] .رَجَفْلا ٌةَلَّص ساّنلاب 9 يم نيتك ىَّلَص

 1 فلا ضاق ضلع ف ا يي ريض مال

 [4 لكامل تاما تملا

 يه هس رع ا سك
 نب ليعاَمْسإ انئدَح ؛ «ميشه انثدَح - 01

 لوُسَريدَم ددقلق لاح ٠ :تلاَف . ةّشئاَع ْنَع «قورسم نع ؛ «يبعشلا

 باَججحلاءارو نم اهدي اهقيفصَت تعمق : قوم لاك يدب هلا

 الدقا مشتل ل1 م14 :سظنا] . لاح ايف مق - كلت دَحُت يهَو

 لدكمم لعق

 نع دايز يبأ نب ديزي اًنربخأ :لاق .ميشه انئدح -7

 هّلا لوُسَرعَمنحَنو اب نورمينابكرلا ناك : ْتَلاَق . ًةَشئاَع نع هاجم

 ىلع اهسأَر نم ابل اناَدْحِإ[تآَدْسأ ان اوُداَح اً تمرس

 . هانفشك ئوْرواَجااَذإَ ؛ اًههْجَو
 يف هارب اله ل

 يبأ َنَع ؛ «لُجَرْنَع ءٌدلاَخ انَدَح : لاق .ميشه اًنثدَح 175617

 :نآرُشلا دوُجُس يف لوُشي © هّللاٌلوُسَر ناك : :تَلاَق ةّشن ةَشئاَع نع «ةّياَعلا
 07 ولكم معلول وه م ممم
 . هتوقو هلوحب «ةَرَصبو حنس قو هقلَخ (101/1) مل يِهْجَودَجَس

 / [77711 :رظنا]

 نع 'يبحشلا نَع ؛ٌةَريغُم اًنربْخأ : لاق .ميشه انكدَح 5-4

 : ةقرط تي هيف لمَ بْلا تاركا اذ هلا لور ناك : :تَلاَق ٠ ةَشئاَع

 [10144 :نظنا] دور 6 ل نسر كيني

 .مَكَحْلاَو 00 ا ؛ ةَشئاَع ْنَع «ةَداَعَم

 [784ا6٠97 :رظنا]

 مم مو

 لآ 0 اسلاك .ةشئاَع ّْنَع «قيقش وباشر سا عب سارع ٠

 .نيتعكر وصي رس نم مد



 0 لاق. هلك يبئنأ ؛ةَشئاَع نع ريل

 1 مدا ,76161 :رظنا]

 ْنَع ْنَع يره نع درب انئدَح «لّضَفمْلا نب رشي اند - 74
2 

 هَْلَعْباَبْلاو ءتنيلا يف ينصف بلادك : :تلآَف . ةّشئاع ْنَع ؛ةورع

 نأ َتَصَوَو «هماَقَم ىلإ عجرم « يل حت ىََح ىََمَف "تجف قلم

 [ىل154 55014 :رظناز ] . ةلبقلا يف بَل

 ْنَع «َناَمْلع ِنْب هللا دبع ْنَع ؛ لّضممْلا نب رشب اَنئدَح 32 فحخا
 500 هما

 ءائربخاق « نَمحلا دبع تلب صح ىَلع اَنْ: َلاَق ٠ َكلَهاَم نب فسوي

 ؛ناََناكم نائاَ ملفا نَع :َلاَق كف هللا َلوُسَر نأ ؛ اهئَرحَأ ةشن اَغ نأ

 عقمرلم لتكتمل :رظنا] . داش ةيراَجْلا نَعَو

 هلع مرو ريف
 َناَرْمَع وبأ يِسئدَح : لاَك .يزْا دْبَع نب موحرم اندَح - 0

 ٌلَخَد هدع هللا يضرك آذآ: ٌةَشِئاَع نع « «سوُنبأَي نب ديزي نع ٠ ينوجلا
 هي - 008 5 020000

 . هيغدص ىلع هيدي ب عضوو ؛ هيليع . ني هم مَ هتاقو دعب يلا ىلع

 [77856 :رظنا] .ه ةاّيفصاَو هليل وهاي اَو : :لاقو

 سمراش هم
 َلاق) ديعس نب ىَيحَيَو- قَرزألا ينعي قاَحسِإ اًنئدَح 754

 ْنَع «ءاّروَجْلا يبأ ع ؛ ءلْيدب نَع ٠ «بتكسلا رب ليس ب اًنكدَح : (قاَحْسإ

 راس سا
 بةءاّرقلاَو «ريتلاب ةالّصلا حسني هللا لوُسَر انك : تلا .ةَفئاَع

 : يحب لاكو) ُهَسأرأ عقري مل عكر اًذإَناَكَو «نيِملاَعْلابَر هللُدْبَحْل»

 َنمُهَسآَر عر اذِإفاَكو كلل نبين كلو هَبْوَصي مك( سر صخشي

 جليم دولا مهام اذإو ءامئاق يوسي ىنح ديم عوكل

 َناَكو «ةيِحّتل ِنْيَْكرلُك يفلوُشيناَكو : :تلاق ٠ اًسلاَج يوَنسَي ىَّنَح

 ةكجربصَْيو ىَرْسيلا كج شرف ان)ناكو «ناطّْششلا بقع نع «ىهني

 ةلّملا مخي ناو بلاك هيخارذ دحض رتفيأ هناك « ىتسبلا

 . ميلستلاب

 :رظنا] ٠ ميسا ش خارتفا هِيعاَرذ شرفي نأ هرْكَيَناَكَو : ىَيحَي َلاَق

 لتقل لكلام لدول ا ا لا

 3 و امر نا يغمر

 | نيسح اًنكدَح :رَفْعَج نب دمحم انئدَح -5-7

 50 اتلاَفاَهنأ ةَشاَع ْنَع ءءاّرَوَجْلا يبأ نع ؛ ليد

 . عبسلا ش ثاَرتلا : َلاَقَو . ةسأرصخي لاو هم رك.

 ريب هلع م
 .(ح) روصنم نع ةزايقس اًنئدح «قاَحْسإ انئدَح 0

 ماس
 نع« مِههاَرإْنَع ءروُصُنُم ينّئَدَح : :لاَق . َنايفَس ْنَع ىيحيو

 َبِيطاَدِإ : :لاَقُهَّن ذا 2 يلا نَع 7 ؛ ةَشِئاَع نَع ءهّنَمَع َنَع ؛ «ريمع نب ةرامع

 اول موال لاح :رظنا] ٠ .هبسك نم هدو ذإو «هبرسك نم لجرلا لَك ام

 اةفلعغ هانم رس نفضل

 7 نع نصح اًنكَدَح : لاق ٠ ٍلْيَضُق نب دَمَحُم

 يللا ءاَغْذ نع َءةَشئاَعْتلاَس : :لاَق . لا

 3 ةشئاع ةديسلا ثيدح
- 

 :نا] . يسلم امر "رم كلب وأ ين مط لريال تلق
 علككنا لتتم تمام تا لك ددحإل لدلك

 اَندَح :َلاَق . يواَقّطلا نَمْحرلا دبع ْنْبَمَحم انندَح 1ع
 مس و يدرب هر

 هّللاٌلوُسَر برضا : :تلاَك .ةّفن ّة ًةَشئاَع ْنَع «هييأ ْنَع «ةورع نب ماشه

 3 هديب بَرَضَآلَو عَ هلآ لَو ف هَلاَمداَح كف (”37/5])

 هم م رمل رش يصمم ع يل
 كه نأ الإ «هبحاص نم هَمَقْلاَف ءيش هْنم لين امو هللا ليبَس يف دهاَجُي

 اَنُصُدَحأ نار هيلع ضرع امو «لَجَورع هلل مق «لجو رع هللا ٌمراَحَم

 ناك امَئأَم اكن امْنأَمنوُكَينأ الإ مهرس دَحألإرخآلا مرسي

 سس مدمس مدام لاق 04 له106 :رظناز بهم الا َدَعْبَأ

 و دمحم

 0 دَح - يلع نبا ينعي - ليعاَمْسإاننَدَح - االول

 قاب ف ل اوُسسَرَناَك : تلاَق .ةقئ ةشئاع نع هل نَع بل

 يلصق 507

 َحّسولاَنكاَدْحِإ ْرْسَتاَمَك ؛ «ميقسلا داو ْنَع ءورسيو .«نيزحلا دا وري

 .اههْجَو نَع ؛ءاّملاب

 ْنَع ةّبآلق يبأ ْنَع ُهبوُيأ انكدَح «ليعاَمْسإ انَدَح 1 “ا

 :تَلاَقك ؟ةولّصملا ٌضئاَحْلا ي يضف ةضئاَحٌءآرْما تلا : :ْتَلاَق .ةداَعَم

 هسا ارك 8 لاحت طخ < اع

 ينعي هنإ : وقيم هم اوّسَحَف مهمآ م

 رسم رس سا
 رمؤن الو ٠ « يضَقَنَآلَف ءاق هللا لوس دع «"ضيحُ انك دق !؟ تن يرورحأ

 اةقلن ف يف تف ف يل 2 ءاضقب
 مال

 ما مارا م
 «لآله نب ديمح نع «هبوُيأ انئدَح «ليعاَمْسإانئدَح - - 37674

 .اظيلع ارازإو ءادّبلم ءاّسكدَسن ئاع ايت جرح لاق . درب يبأ ْنَع

0100-0-7 
 [؟١901 :رظظنا] ] . نيه يف ف هلل لور ضم : :ًتلاَقَ

 بع نع «ةيآلق يبأ نَع «بوُيأ انئدَح «ليعاّمْسإ انندَح - 70

 ال :لاق لق يبا ؛ هي َةَشناَع نَع «ٌةَّشئاَعل ناك اًميضَر «ديِي نب هللا
 لتعم هوو شا هك

 اوُثوُكيانأ نوُمَلبَي ِساَنلا نم هِيَ ف «نيملنسلا نم دحأ تومي

 [17841 1584٠ :عجار] ٠ هيف اوعُمش لإ“ كاوتش هلام

 نع ميهاربإ نَع نوع نبأ نع « ليِعاَمْسإ اندَح 001

 ىّصْوأ ىَنَم : ًتلاَقك يصون العن ةَئاع دنع اوك : لاق . دوسألا
 هع .٠

 تّطلاب ادق «يرجح يف : ْتلاقْوأ «يِردّص ىلإ هتدسسْتْنك دفق ؟هنلإ

 .هْيلإ ىصوأ ىَنمَكَتاَمهَنأترعش اَمَو يرنجح يف دخن دق

 9 ءشَمعألا اَنْثَدَح :َلاَق. لبق نب َمَحُم انئدَح 1
 همس سلا
 ناك فيك اك فيك ملعآل ينِإ : ةَشئاَع سلاف :لاق . ةيَطَع يبأ ْنَع «ريمع نب ةراَمَع

 9 لوقت هت ىبْلت يب هدمت : لاق « يبكي ف هللا لوس

 يموا# يس سوس <
 :رظنا] . كلل كيرشأأل «كالمْلاو لل ساو دحلان كيل كل كرش .:

 ع؟تدوب اكمل لكفتل للتز11 ,[55556 1م

 كتب ل وُ لك :تَلاَم . ةَئاَعَْع ةورع نع ٠ ةملس

 14045 :رظنا] ٠ ”ضئاَحانآو ؛ةلسغاق ٠ ءِدجْسَمْلا نسر 'يلإ يرْخُيِف



 لككللا ىلكملا لكسمل لل ال1 ا ديال لوققت لها ماكودألا

 عيدملاا ,لكاحنمو

 ٠ معا سلا هسا رار مرا ست سارع

 نب ةَراَمع نِع « شمعألا نَع « « ليَضُ نب دمحم دمحم اًندَح -7 5647

 ًدتوُي ## هللا لوَّنَر ناك :تَلاَك ٠ ةئاَح ْنَع رار نب ىَحَيْنَح ءِرْيَمع

 000 [3414 يظنا] ٠ يسب ركوأ فو سأاًملق «عنصب

 ْنَع ؛شَمعَألا اَنثَدَح :َلاَق . ٍلّبَضُف نب محم انندَح 05

 يلا ىلإ بجْعأ ناك لمعلا َملسْمأَوةَشئاَح تل : لاق . حلاّص يبأ

 07037 :رظناا] ٠ لق نإَو مانام : انف ؟ق

 للا لا هما ع هراش سارع 2
 0 َلاَق .٠ ٍليَضُف نب دمحم اًنثدح -606

 وفي هللا لوُسَر َناَك :تلأق .ةّشئ ٌةَشئاَع ْنَع «ثّيَرح نْبِراَيَمْا نَع

 اصيب مث « هقرط ةَش ةّشئاَح ىَلَعَو « فاحّللا فرط هيلع 2

 همم ريب را كت سارع

 / نع ؛يأ نع ءماَشهاتدَح « ليضف نب دمحم دمحم اًنيَدَح 705

 ءماَيمْلالاطأك ٠ 8 يلا لص « سمشلا تقَسكْلا : :تَلاَق اهّنأ ؛ ةَشناَع

 ميو ءمايقلا لاطا «ديْسيآَبعرم حولا لاطأَف مكر

 مام ءدَجَس مث «لوألا عوُكرلا نود وهو « عوكرلا َلاطأَ مكرم «لّوألا

 وأ نأ َريَغ ٠ ىلوألا ةمكرلا يف لمقام لْثم لَم مت (770/1) كَل

 َدَقَو هَتالَص ىَضَقَف .«هرخآن م لوطأ هعوكر لوو « هرخآ “نم لوط هماَيق

 متت لدلتم لهم هداج ا 10 114456 :رظنا] . سمشلا تلَجَت

 روع مع هدو
 دبع نع يناَبيسُشلا نع «لِبَضُق نسي دَمَحُم انثدَح 11

 هللا
 علم

 اوسر ناك : كلام َةَشئاَع نع «هبيأ نع «دوسألا نب نَمْحّرلا

 [مامبإل كهكأال رظنا] ٠ ضْيح صو رازإلا َقوَف ةءاَسن رشابي

 .(ح) فْيِصُخ َْنَع :ةَملَس نب دمحم اًنئدح ١-

 0 َلاَق . ٍعاَجش نب ٌناَورمَو

 :َلاَك .٠ بكم يشي ةانسلا طنا َرايانلُق ءبهتلا سب

 :رظنا] ٠ بهذا ثم َنوُكَ ناَرَمْعَر ٍةوُخ م « ةضفلابَ ريال

 لم هس
 2 اوُقَت ةشئاع تعمس : ناورم لاَكو)

 برئ
 اةقانعأ

 هما هسا يعيش يةرسشماو
 .(ح) فيصخ نع ؛ ٌةَّمَلَس رب دمحم اًنئدَح -48

 منع ءءاطَع ْنَع :فئصُخ اَشدَح :لاَق .ناَورم انيَدَحَو

 [50010 :رظنا] . كلذ لكم . ... :ةمَلَس

 يوما هرمنا
 :َلاَق ٌرَمْعَم اَنتَدَح :َلاَق .رَفعَج ْنْبدَمَحُم اننَدَح - ةيثلجل

 ءاَمْيلع لَخَد ركب يآ ؛ةّمئاَع ْنَع «ةَْرُعْنَع «باهش نبا انربَخأ

 نهد , فيله ركبوا نيب نامت نار اَمَنْنَعَو

 لميحم لمحت ,لهاول لهممل لهدا 11 سلظنأ] . ادع موق لكل نإ

 [عللممل للكل تلا لال

 ورع ْنَع «يرلا ِنَع «ِرَمْعَم نع ىلع يع اًيدح +-

 ىَلَع َلُخْدَي لنآ 8 هللا لوس سر مسقأ :تَلاَق اهّنأ « ةشئاَع ْنَع «رييزلا نبا

 0 سعوا
 يلا ص ١8١4 ةشئاع ةديسلا ثيدح

5 

 :تلاَق ٠ نيرشعَو اعست ثبلق : :تَلاَق . ارهش هئاسن

 .نيرظشعَو اًعلستْمَألا تدم ؟ارهَش تْمسْفأ تنكس لآ 8

 لكحل ل5178 دولا اهوا :رظناز .نورشعو عست رهشلا : : 9 ينل لاَ

 مهام ست
 هب ذب نم لوأ تنكف :

 رى  ةقرب

 ورع نع ؛ يرْهزلا نَع ءِرَمعُم َنَع ؛ « ىلعألا دْبَع اًنندَح 32 كفل

 مث ؛ «ةانقلا 8 يلا مَا نك :ْتَلاَق . ٌةَشئاَع ْنَع «رييزلا نبا

 [؟”5374 710917 :رظنا] . . نفرعي د نوط ورعب تايم َنِجرْخَي

 ةورع نع ؛( «'يرهزلا نَع ِرَمْغَم نَع ؛ « ىلعألا دْيَع اًنَكدَح ط0

 ين نلتقي ساو سْمَح : . 88 هللا لوس لاق ْتَلاَق ةشئاع نع «رييلا نبا

 :رظنا] . باَرْغْلاَو ثوُقَمْلابَّلَكْلاَو ءاّيدحلاَو «ةَراَقْلاَو « برقعلا : : مرَحْا

 اةفئقك دفلشل نشا تن ف ل ل هل

 نع يِرْضْلا ِنَع هِرَمْعَمْنَع ؛ ىلعألا دِْبَع اًنندَح 74

 اًهلأتلاَقَك دنع تاكو اهّيتْسَن اهنا ةريرْبأنأ ؛ةَشئاَع نع :ةَوْرُع

 هل :اوُناَقَف . مهل كلا ترك اهلهأ 'تناق ؟ كلهأ كمي ةَشْئاَع نأ آلإ ءآل

 نمل لولا اَمنِإَك ؛ اًهيقتعأق اهيرتشا : كف يَا لاَقك اماكن طرت

 مدمجتت دسم كجم لك محا لهدا نظنا] .قعأ

 درع نع يلا نع «ِرَمْعَم نَع ؛ىلعألا دبع انندَح -6
 َةَشئاَغ ىَلَع ند تساي يبآ اححأ حلق ؛ةّشئاَح نع هان

 5 راي :تلاك .8 يبل اج نأ املك هل نان “تب
 اي :تلاق . هل ينذلا : :َلاَثق ؟هلَنَد[ْنآ تيا « يلع نتلما سيت يبأ

 ُهَنَكَهل يذلا : َلاَك . لجرلا ينعضَري ملو رمْلا ينتَعَص أ منال

 تحتم لكلام لتمو دقمإل ل[ اا :رظنا] ٠ كُئيمَيتب دوت كلمَع

 8 ْنََع «يرْضْزلا نع ءرَصْعَم نع ؛ «ىلعألا دْبَع اًنَْدَح م1466

 اًهتطعأَن)ءاَهلناتتبا اَهعَمو الع تلح ةآرْانآ ؛ةَشئاَعَْع ورع

 هيب ىلثل نَم :لاقك اقف هللا لوُسرل كلذ "نكد اني هع نت
 ,لهمك1 ,/هدالق رظنا] .اّلا نم ريس هَل نك ٠ نها نَسْحآَك «تاّبلا هذه نم

 اذهل

 َ نع «”يرطْلا ِنَع ِرَْمَمْنَع ىلعألا ُدْبَع اًنبلَح ١-  ةدا/

 لمني حيوُمَو لسع كرثَياك ل هل 'ئأنأ ؛ةئاع نع دع

 لع ضَرُفيف « هب" الانسي ةيهارك (4/1)

 هدر درا ىمرحك هك له»هم رظنا] . ضْئاَرَفْلا نم « مِهْيَلَع فيخ مخ

 ا ةهايرخا ةفنض اب هاف ف يال

 راسا د
 اًمابحُيناَكَك

 ةورع نع «"يرطْلا نع «ِرَمْمَمنَع ,ىلعألا دبع اَنئدَح
 ىَتحإ ءاشعلا دب يصف هلو : :تَلاَك . ةَسئاَع نع ِرْييزلا نب :

 هّقش ىَلَع عج ماما« ني نع ىلص حصد كَمْكر َةَرشَع

 ركممو1 لوقت رك( هالا :رظناز . ةآلّصلاب ُهَنذؤيَ «ندؤملا هبي ىَح «نّميألا

 3 1 شل فلا يشل ا لل



 ْنَع «'يِرْطرلا ِنَع هِرَمْمَمْنَع ؛ ىلعألا دبع اًنلَح -69
 0 لمص - مص هلا

 دنع ركيوباو انآو «ييطَرا ةعاقرةآَرما تلد : :تلاَق ٠ َةَشْئاَع ْنَع «ةورع

 ريما نب نمْحرلا دع نو هيلا يقل ةَعاكردإ :تلاق . لف يللا

 َنْبْدلاَخَو اياب نم ةَبدُه ْتَدَخآَو . يملا هدنع اَمّنَو ؛ ينجو
 نعد ىَمْنكألا ركبابآ اي :لاَقَك .هكْنّدؤي مل باّبلاب صاعلا نب ديعس
 . اك. مُسملا ىلع هللا وسد اَمق ف هلا لوُسَر يديني هبرهجَن
 يقوُذت تح «آل ؟ةَعاَثر ىلإ يعج جرتانأ ٌنيِديرُت كنك : اك هلال وُسَر

 ياك ككل رجال مو :رظنا] ٠ كتلي َقوُيو :ةتليسع

 ْنَح «”يِرْضْرلا نع ءِرَمْعَم ْنَع ؛ ىلع الاي اند 0

 نْيْرَمع هَذا ىّح «ءاّشعلاب 8 هلا لوس متعأ تلا َةَشْئاَع ْنَع ؛ةورع

 ف هللا لور جرف اصلا ءاَسنلا مان نع هنَعُهَللا يضَر باطلا

 نيمو . مُكريَغ لعل ءد يسم نضنألا ل أل ِ

 ماتم الام ؟10007/ ؟11144 :رظنا] ٠ ةئيدَمْلا له ريغ ل لعمر موي 9

 رب هس سم

 دبع ْنَع ؛ يِرْزلا نع ءِرَمْعَم نع « ىلطألا دبع ارح 1

 َلَوَئاَّمَل : ةلاَكاَمُْنأ ةشئاع ْنَعَو ساي نبا هللا دبع ْنَع «هّللا دْبَع نب هّللا

 ُهلع اَماَنَْكرَمَْغا ادا ؛ ههجَو ىّلَع ةَصيِمَح) يقلي قفط ا هللا لوُسري
 لوقت . َدجاَسَص مهيأ اوُذَحلا ىَراَصّتلاَو دويل نعل : لودي وهو

 ١404[ :عجارإ ٠ اوُعَنَص يذلا لْثم ْمُهْرْذَحي : ُةَشْناَع

 دنع ْنَع ءيرطرلا نع ءرَمْعَم نع ؛ « ىلعألا دبع اندَح اكتمل

 تي يف 8 هللا لوُسَر ضرَم : 90تلاَق .ةّشَن

 89 لوُنسر َجَرَخَ ,هلدذأك يق يفضلن داس ل

 (لاَدق) ضْرألا يف ناطْحَتهآلْجِروَرَخآ ل ُجَر ىَلَعَو ساّبعْلا ىَلَع دمحم
 ه8 سدر

 يبأ نب يلَعَوُم ؟لجرلا كلذ نم يرذنآ : م : هللا دييع

 َوُعَو : يبل لانك :ييرضُولا لاق سنت ملا يطَت ةّشئاَع كلو بلاط

 نت يفلق لمت سائل: قرط تاتش كو

 0-0 يسمع ك0
 َتوص اَذَه سبأ : هك تركع هج اكو قف وتم

 رخكيابآ اوم «نوُمْؤُملاَو كد َرَعَو جهلا ىتأَي لاك. ىلْب : اوُناَق ؟رَمْع
 تيب لخد مل هنأ ٌةَشئاَح نع هلل دب نب هللا دبع لاق سالب صب

 نإ ِهّللا َلوُسَراَي :ةَشئاَغْتَلاَك . [سائلاب صل ركاب ورم : لاق . ةشئاع

 تلق اَمَو :لاَق ٠ ىّكب نارا ارق ادهن همم هكلْمَيال"قيقرلجَررْكيابآ

 لوُسر مام مام وأ توُكينأ ؛ ركب يباب سنام نأ ةّيمارك الإ كلذ

 ركاب ورم : َلاَقَق . هْنَعَجاَرَف . سآئاب لصيف ربو :َلاَقك 8 هللا

 [514506 ,كم0/» ,ى1504 :رظنا] . ففسوُي :بحأوص كَنإ) سناب صب

 يبأ ْنَع «"يرطْرلا نع ِرمْمْنَع ؛ « ىلعألا ٌدْبَع اَنَثَدَح -7؟ عكا“

 ىَلَع يبا انت لحد : لاق ءٍماّشه ِنْب ثراَحْلا نب محلا دْبَع نركب

 .(مه/6) موُصَيَمُك اني حِبصُي ف يِسلاَدإ الق ةَمَلَس ماو ةَشئاَع

 علال كالاكم لالا كالا لكما ا :رظنا]

 مس
 َهَداَتَق نَع ٠ ”ماّشه اَنئدَح : لاق . مقا ن و اج 111

 هعوكر يفكون ف هلا لوُسرأنأ ؛ةَضئاعْنَع «فرُم نع
 4م فريم ثول“ وقس
 هامه هلل :سظنا] ٠ حورلاو كلما برس ودق وبس : :هدوجسو

 اجلا مكمحأ مكلما لكلا لهل لمكالا لوكا

 ءرَشْعَم يبأ نَع «ديعس نع «يدَع يبأ نب كمَحم اندَح 060

 لوُسَر بوك نم هكرْفأ تنك : ْتَلاَق . ةّضئاَع ْنَع «دّوسألا ِنَع ْيِمَخَنلا نَع

 قال ه1 رهاجت سظنا] ٠ هوما لسانه انف ف هللا

 عمكومل لكك رك

 ومر ةمرو
 .(ح) َدواَم ْنَع « يدع نب محم اَنئدَح "هك

 . قورْسَم ْنَع ؛ 'يبعشلا نع ءُدواَد انئدَح : لاك. ميهاربإ نب يعبرو
 َناَحْبسس لق نم هرْمأ رخآ يفُرثكي ف هلل لونا : ٌةَشئاَع تلق :َلاَ

 يلاَّمّللالوُسَر اتت : تلا . هْيِلإ بوُبأَو هللا رفثَتسَأ ءهدمَحبَو هللا

 3 لاق ؟هبلإ ب ونوه فَْتسآ هدم هلل ناس لق نم كن كار
 د سك 2 مك

 نأ اًهَتياَر اذِإ ينّرمآَو يم يف ةملَح ىَراس يأ ينربخأ ناك َلَجَوَرَع ير

 هّللاٌّرصَنَءاَج اذإ9 اَهَتياَرْدَنَ ءاَباوَت ناك هن ؛هرفثتسأو هدب حّبَس

 2 سا هدفنا
 كبَر دْنَحبْمّبَسَف اجل هللا نيد يف َوُنَخْدَيَس الا ترو حفلا

 م +7 :ظنا] . كوننا هّنِإ هرفْعتساَو

 دّبَع نع «َقاَحْنسإ نب دَّمَحُم ْنَع «"يدَع يبأ نبا انئدَح - 7ع ةكا/

 ما «يِرْذُعلوناَمل :تَلاَق . ةَضئاَع ْنَع «ةَرْسَع نع «ركي يبأ نب د ِهّللا

 َرَمأ «َلَرَن 5 «نارُثلا التو «كللك َرَكذَ «رْذملا ىلع كف هللا لوسَر

 [4456 :رظنا] ٠ مدح اوبرضَف ةأرماو نيج

 :َلاَق .٠ َقاَحْسِإ ِنْب دَّمَحُم ْنَع «يدَح يبأ نبا انئدَح 3

 نب هللا دبع نأ كح َرَمع نب هلا دبل دلو ما هأرما تناكو « عفان يئدَح

 نَمأ ؛لزئاملف

 ماصار
 اًهَل ىَمَتاَف هَمَميُحَتْنآاَهَرَمآو اَهقَتعاَف كَم قيرطب ةَيراَج عارم

 . نيِبعَكْلا نم لق ِنّيقخ اهل مط ؛ اهدي ملك يلع

 «ملاَس ينكدح : :َلاَقَف . باَّهش نبال كلذ ترَكْذَك :قاحسإ نبا لاَق

 ةئاعأنأ دي يباب لس قدح مش «الل تيا ّللانعألأ

 .كللدَدرَتَف نْيَمحْلا يف اَمّللل صخَرُي ناك  ِهّللاَلوُسَرنآ ؛ اًهْنكَدَح

 [1485 :عجار]

 ْنَع هِرِماَع ْنَع ءَدواَد نع «يدسع يبأ نبا اَنئدَح - 8

 ةَيدَمْلا نم نالبلابثَمَْي 8 هللا لور ناك : :تلاق ٠ ةَشئاَح نع « قورْسم

 َعُنيْنَلك؛ ُلالَحْلا يتأَي ام ينأيم مث يدي نابل َدئآلَف فو م ىلإ

 [115؟١1 :عجار] . كم نجلا

 نع يبعشلا نع 7 واد ْنَع ؛ «يدَع يبأ نبا انئدَح - 3”

 هذه ْنَع 8 هللا لوُسَرَلآَس ساّنلالَوأ انآ : :ةّشئاع تلاَق :َلاَق . . قورسم

 راها دحاولا هلل اوريو تاومّسلاو ضرألا ريح ضرألا لد موي يلا

 . طارصلا ىَلع : لاق ؟هللا لور ايذمْوَيِس انآ :تلتق :تلاق



 ِنَع ؛كلاَمْنَع "يدهم نَمْحبلادبعاندَح - 4/1

 ىدحِإ ليللاَنم م يُلَصُب اك قف يل نأ «ةشئاَع نع «5 «ٌةورع نع «يرطلا

 هش ىَلع عج هنآلص نمر اذِإ «ةدحاوب هما مكر ةرْطَع
 [14هه2 :عجار] . نَميألا

 ْنَع «يرطُرلا نع كلام ْنَع ءنَمْحّيلا دبع اند -7
 اوُتاَط ةَرمعْلاِب اوُنَهأ يذلا 8 هللا لوسسر َباَحْصأ نأ ؛ ةَشئاَغ ْنَع :ةورع

 نيو مِهَحل ىّنم نم اوُمَجَر نأ دهب اوفا مث ةورمْلاَواًمصلابو تيل

 لكتدم لمحمم لمولا لهطول ل1094 :رظنا] ٠ ادحاو اًقاَوَط اوفاَط اوُنَرَك

 لاتأا لكمال

 يبأ ٍملاَس ْنَع ؛كلاَم (رع) ءِنَمْحرلادِبع اَنْئدَح -7 عمال“

 اًدِإَ « ليلا نم يَلصُي ناك ف يلد ؛ةّشئاَع َْع ٠ ٌةَمَلَس يبأ ْنَع ءرضتلا

 إو يعم دَحَت (1//1) (ىنيلتنُك نإ ٠ جبنا هَنلَص نم عر

 .ةنذؤملا تاي ىَتح مان ةمئاكت نك

 يبأ نب ديعس ْنَع «كلاَمانكدَح «ِنمْحرلدْبع امدح 6 4
 يف 8 هللا لور ةآلّص َْع ةَئاَعْتلأَس : لاق. ةَملس يبأ ْنَع «ديعس

 ريس 8
 ا الات ناست

 53 قفل ذم 1 رشح نع لثة ل ىلع
 ميم لج تر همم

 ساس اهل
 [(ه1106 4966 رفا 0 ياَنيَع

 .(ح) يمس ْنَع «كللاَمْنَع ء«ِنَمْحرلا دبع اننَدَح -00

 ماو ةَشْئاَع نع ءِنَمْحرلا دْبَع نبرْكَب يبأ ْنَع «ديعس نب هبر دبعو

 و ريراسع#

 .موصي مث ملتح ري عامج نم اج حبصُي ناك اك هللا لوسر نأ ؛ةَملَس

 ا :عجار] | ناطر يف 'ررام ير ياو

 ا ف9 ياخ ان «ةقئاَعْنَح ٍمساَقْلا نَع ءكلَمْلا

 َنَعَو يصب روب لج 3145457 :رظنا] ٠ هصْخَي لَكَ وْ هللا نأ رَذن١ مو نطيل رح

 ةفا ب

 َلَمآْنَماّنمَك 8 تلك ٌةَشئاَع نع قوزع

 لوُسْرلَهآَو «ةرمعلاو جحلاب لَه ماو «ةرمعلاب له مانو «جَحلاب رمعإم الوب نها كشوف صاع

 امّصلابو تْيلاب اوُفاَط نيح اوُلَح ةرصلاب لَم مام جَحْلاب هللا

 موي ىَلِإ اوُلحُي ملف ةرَْْلاَو جَحلاب وأ «جحلاب لَه َنُماَمَو «ةورملاو

 674 :رظنل] رجلا

 نب نمل دباس «كلات نع نما الح 0#
 :سظنا] .جكلاب دَرفأ © هللا َلوُسر نأ ؛ةَشئاَع ْنَع هيأ نع ,ٍمساَقْلا

 ولاا لما

 ص14:0١

 رامز
 ًةَرْمَع نَع «يرطزلا َنمُهُتعمَس : لاق . ناّيفس اًنئدَح - 7 غةأ/4

 :رظنا] ٠ ادعاّصَق رانيا عبر يف ٌعَطْقَي ناك 8 هللا لور ذأ ؛ةَشئاَح َْع

 اةفئلنف فذ ا ب يل

 ما مج اشاو
 كربلا نب يني هللا دبع اند :لاَق بات اًنكدَح -
 ٠و ريشو سا 6م ما #8 رخ را لله

 نع : :نَمْحرا دعت ةرْمع سلا :َلاَق كى ضزلا نع «سنوي اًنربخأ -

 هلبق ام رركم] . ادعاّصق رايد عير يف قراسلا دي هي يبل نع ةَشئاَع

1 
 عا امرا

 ةَشَئاَع نَع (ًةَرمَع نع ؛ «يرهزلا نَع :نايفس اًنئدَح 4

 م ماي كس

 :اوُناَق ؟اَذَه ْنَمتْلُق «ةءارق اهيف تْعمَسم ةَّنجْلاٌتْلَخَ 0

 .بلامكاَذكربل 1 مُكاَذَك :ناَمْعْنل مشل ةكراَح
 سل مكس مريم

 [اهمها اا :رظنا] ٠ هللا اش | ةشئاع نع «ةرم لاقو

 دَّمَحُم ِنْب مساَقْلا نع « يرْهزلا نَع «نايفس انيدح -7

 ؛ليئاَسكهيف مارقب ترتسا دقو , ل هللا لوُسَريَلَع َلَخَ ؛ ةَشئاَع نع

 00 م مهر مهم هل هم لعل هس 6 سلا
 ساّنلا دش : ًالاكَو هدي هكر (ههجوَروَت : هرم َلاَكَو) ههجو َنوَلَت هآر امْلَق

 ْوأ هَّرَعَو لَج هللا قلَخب نوُساَضُي نيل ميقا َمْويلَجَورَع هل هللا دنع َياَدَع

 اوكا لوا املا لهما لها :رظنأ] . -ٌءاَوَس ٌناَيفُس َلاَقحَد نوهبشي

 تطال لت لا

 َنَع٠ «َةَملَس يببأ نع« «يرهزلا نَع «نايفس اًنندَح -1 4641“

 مهامه :رظنا] . ٌماَرَح َوُهكَركْسأ بارشلُك : :لاق 8 يِبلاَنأ شئ

 اةييقق دف

 نع .ةَملَس يبأْنَع «يرهزلا اًنرَبْخأ «ناَيْفَس اًنكدَح -4
 الّصلل هَ .وضو اضوَت بج رهو ماني َداَرأ نإ ناك قف يلا 3 ؛ةَِناَع

 م1 لكما لتتلا متاوت تكلتل لهل ماه 1 ؟ هلا را :رلظنا]

 ؛ةَشئاَع نع ةورع ْنَع «"يرهزلا نَع ءناّيفس اًنيدَح 16
 له ساس ل راك ع ل

 بدي اَسم اعيش دتجَيال مكي دبي هللا لور يَ دئآلكلفأ تنك

 لوبا تلا كت كام لكلا لكمال ل097 :رظنا] مرحملا

 «ةوردع نع (5//3) «يرهزلا نَع ناّيفس اًنئدَح - 7 4ك

 ؟هتلأسف هَلَنذآنأ"ت يباب اَجحْا برسم امد يمَعءاَج ؛ ةَشئاَع ْنَع

 ينْنضْرُيملو «ةآرملا يشع انْ: كك كَّع نكمل ينذلا : : لاق

 يلع

 [؟1008 :عجار] . كّمَعَوم امن ينل « كئيمَي تمت لاق ؟لجرلا

 ؛ةَشئاَع ْنَع ورع ْنَع «"يرطْلا نَع نايس اَنئدَح - -7؟ غهملا/

 رامز. دش يلوم ءريمش لد ام
 ةّمأ نْبا يف يلع «ٍصاّقَو يبأ ْنْيدْعَسَو ةَْمَرنمدبعمصْخا

 لاو (يبأ شارف) ىَلَح دلو يبأ ةمأ نبا يخأ هللا لوس اي : دبع لاق .ةَعَمَ
2007 

 « ينبا هن سلك ةرمأ نبا رات ةكم تدق إ يخأ يناصْرأ :* دعس
 موعدكم

 « شارفلل دكوْلا ُنُبَعاَيَكَكَوُمَلاَك . باني اهبش الف يبل ىأرت

 عمتك مكمل ككيزك ككلتم رهؤمم 1405ه :رظنأ] .ةدؤَس اي هنم يبجتحاَو



 لص است

 ةّقئاع نحره ْنَع يلا نع: د - 14

 يلتَشا َلاَقُهَئآلَص ىَضَ ملف ملأ اهل ةصيمَح يف ىلَص فيل انآ

 كلم 71544 ظنا . اجلا ينوثأو « منهج يبأ ىلإ هاوي ؛ اسال
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 ؛ةَشئاَع ْنَع ةورع نع «'يرهزلا نع «ناّيفس اًنئدَح 176

 ةكبقلا نيو هنية صم انآَو ليلا نم هنآلَص يَلَصُي قف هل هّللا ل وُسَرَن
 57 هيي ل يع ل لل :رضنا] .ةّراَتجْلا ضارعاَك

 ةقيين فاق قل نفل ةفلحما 59 53 56

 ؛ةَمئاَع ْنَع «ٌةَوْرَعْنَع «يرهزلا نع «نايفس اًنئلَح -5

 «حَدَقلا نمل سيداَكو «دحاو ءاَنإ نم 9 هللا لوُسَرَو انآ ل ستغأ تنك

 كتم كتل تا 0 :رظنا] ٠ َقَرَمْلاَوُهَو

 لتقل

 : ةَضئاَع ْنَع ءةَورُع نع «يرطُرلا نع نايس انندَح - -”غهولا

 ْتَلاَقَق «َكِنَلَع ماسلا : اوُناَقَف . 8 يِببلا ىَلَح دوُصيلا نم طْهَرَنْدأَْسا
 رمق همة سعه نك هم اس رس ملم 000

 بحُي َلَجَورَع هللا نإ شاع اي: لاق لاو مُكلَع ماسلا لب : ةَشْئاَع

 .ْمُكْيلَعَو :تلق دقق : :َلاَق ؟اوُنقاَمْمَمْسَتْملآ : :ْتَلاَق ٠ هلك رمألا يف قل

 لكامل ,لهدكت. ل1097 :رظنا]

 ةَشئاَع ْنَع ورع نع ؛ يلا نع نايف انئدَح - 1

 . هلك رمألا يف "قالا بحي جور هللا : َلاَك قف يِنلانأ

 ,ةَضئاَع ْنَع «ةَوْرُغ ْنَع "يطل انكدَح ؛نايفس نندَح 1“

 تّيم ىَلَع حت رخآلا ٍمْوَيلَو هاب صم ةأرمال ل حيل َلاَك قف يلا نأ

 0000 7 متع د١ نضناز .جْوُز ىَلعألِإ ءثآلك قوق

 ,ةَشئاَعْنَع «ٌةَورْع نع ؛ «يرهزلا نع «نايفس اًنئدَح ١14-

 لَمآو «ةَرسلاوْجَحْلابْس ان لَهآَو جَحْاب هللا لوُسَرَلَهأ : تلا

 [11601/7 :عجارإ . ةرمعلاب 4

 2 «نايفس اًنيدَح -[ 6

 شارفلل دولا : لاك أف يلا نَع

 «ةَشئاَع ْنَع «ةَوْرَع نع ؛ «”يرطلا نع ايس انَح - 7ك

 رهظي مل: ينَرْجُح يفُةَملاطَسْسّنشلاَوَرصَمْلا لصين ؛ لف يِبلا نَع

 اذفكلل نهنك د يل :رطنا] عي يقل

 0 ةَشْئاَع ْنَع «ةورع نع ؛ «يرهزلا نَع
 [لكهجلا :عجار] .

 هر

 ٍ؛ةَشئاَع نَع ةورع نع «'يرهزلا نع ,نايفس اًنئدح - 37 1/

 تانئلم ؛ حبصلا 88 هلا لور م َنيْصيَنك اؤمن ءاَسنانآ

 حجار) .سلقلاَنمْدَحأَن رفاه ىلإ ضجر هط رب
 اةفانن

 * ؛ةَشئاَع نع ,ٌةَورع نَع ٠ يرهزلا نَع نايف اَئدَح - ةفقنلل

 .دواَد لآ يماَرَم نم اَذَه ينوأ دل : َلاَقَق ىسوُم يبأ ةءاَرق ف يّنلا عمس

 [[ه100 رظتا]

 11404 ح  ةشئاع ةدّسلا* ثيدح

 ؛ةَشئاَع نع :ةورع نع «يرلا نع ءنايفس اًنكدَح 140

 1 سالم هس
 دنع تلك يّنإ : َتَلاَقَف . ف هللا لوُسَر ىَلإ يطرق عاق ةآَرما تاج
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 هَعَماَمَنِإَو ءريبزلا نب نمحّرلا دبع تحور ؛ ' يقلط تب « يلم ةعار

 ىلإ يعجْرئذأ َنيِديرُت : لاو اقف هلال مسك بول بَلْ

 ٍرْكَب وبار « كتليسُص َقوُدَيوهَتيَسع(”8/5) يِقوُذَ ىّتَح آل ؟ةعاقر

 نين ظني باَبلا ىلع صاَمْلا نْ ديعَسُنْيدلاَحَو ل هللا لوس دنع
 مع عع 0 ا

 هللا لوُسَر دنع هير هجَتاَم هذه ْعَمست ل رك اي: لاقف اهمالك عمسف هَل

0 

 [؟4404 عجار] .؟18 هللا لوُسَر دن تقرت هذه ىَرئاَم :َرم لاَ

 :ةَشْئاَع ْنَع «ٌةورع نع «٠ «'يرطزلا نع نايس اندَح - عك

 يطق اًمِهْلَحَو ادي ةماسأ ىآَرك ف هللا لور ىَلع يجمل ْزَجُم َلَحَ

 نم اهضَْمادْقألا هذه : َلاَقَق . اَمُهماَدْنأ تَدَبَو ميسور اًَطَغ كَ
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 ملكا

 ورع نع «يرطُزلا نَع 7 «ِرَمْعَم نَع «نايفس انئدَح 0 ١

 :رظنا] اَبلاَولَسْلا 8 هللا لوُسَر ىلإ بارا بح ناك : :ةَئاَع نع

 اةنفلل

 َةَشْئاَع ْنَع ورع نع ًيرظزلا نَع ُناَيفُساَكدَح - 32

 :َلاَقك 8 هللا لوُسَرل كلت رَكذف تضاف امد أتَضصاَح ؛هض

 ب سدا ل
 م انتسباَحأ

 ةهلفك دهنفك دفنا ف لا

 و مع
 ْنَع «ةَوْرُع ْنَع «يرهزلاو ماسه انئدَح نايف اَنئدَح 04 ,

 برص امد ناَْسَي سيفا يبأ احلف ينج : :تلاَق .ةّشن
 مسد يا واع

 «يَلَع نذاَْسَي ءاجف ؛هوُحآَو م هنبل نم ُةَشئاَع تَعضْرَأ يدلاَو “ باَجحْلا

 ا ع2 هع
 َوُماَمنإَكهل ينآكلا : لاك ف هللا وسر يلع َلَخَدُف هل ذآ نأ “تيب

 اتيت : :لاَق ؟لجرلا ينْعضْرُي مك ؛آرَمْلا ينتعَصأاَمَّنإ : :تلُق ءكَّمَع

 [[ :عجار]إ ٠ كُمَعَوم كمي

 ةّشئاَع نع ؛هّللا دّيبع ْنَع «'يرهزلا نَع «نايفس اًنئدَح - 85
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 اليل لإ هلوأ نم (ظّمحأ )سب ًاليوط اًنيدَح همم : :نايفس لاَق)

 . هللا لور ضَرمْنَع اًنيرخأ مؤلم ب نم ةَشئاَع ىَلَع انْلَخَد

 ٌروُدَي اكو «بييرلا لكآث هللا 8 بق اكشن لَعَجَف ىكتشا : :تَلاَق

 ريو «ةّشئاَع تي يف نوي هتان ُهاوكَش ىكتش املك :هئاسن ىَلَع

 اَمُُدَحأ اسهل انكم يلج نيا هلال وُسر لخلاف ؛ هيَ
 ِنَم كئربخأ مآ : سابع نبا لاق : ضرألا ين ناطَُتملجِرَو 002

 [140555 :عجار] . يلَعَوُم : لاق .آل : :َلاَق ؟رَخآلا



 ءاسنلا دتسم 1546 ح

 دبع نيكي يب ع“ «يمس ْنَع نايف اًنئدَح 6

 لسّتفيِف بنج َوُهَو حبصلا هك ناك 8# يلا ؛ةَشئاَع نَع «ِنمْحَرلا

 [ ل614 ت1 1114/ 717145 :رظنأ] .موصيو

 سا سل يع سور رع مر
 ُهاَبآ ٌعِمَس هنأ «ةورع نب ناَمْنع انثدح :نايفس اًنندَح 5 ا

 . بطلا بيطاب : :تلاقق ؟قف يِبلا تليط ءيش يأ ةشن َش ئاَع تس : :لوقي

 759144 لهخ01 لهدا رظنا]

 دعك ف ل ٠ و مع
 ٌةورع ينربخأ : َلاَك . 2 0 و/

 اون يبل ربخ ريبزلا نب اوُنذْنا :َلاَقَك 86 "ىلا ىَلَع َندأتسا ًالَجَر نأ ؛ نرخ ةشئاَغ نأ ءريلا درب

 َلَخَداَّمَلَق (لَجَر : عدو ةّريشتلا وُ سف «ةريشتلا نبا سفيه

 0 :ةَقئاَعتلاَك 0 لوقا هلل
 1000 م

 ء مس ايرعبا و 00
 شحم اَنْ لة وأ ترسل

 ِنَح داس اربح :لاق .فّسسوُب رب هقاَحْسإ د - ما
 يناَك : :تَلاَق . ٌةَشئاَع نَع «دوسألا نع ؛ « ميهاربإ نَع ؛ هللا دّيبع نْب نَسَحْلا

 م1508 :رظنا] .٠ مس َوهَو ل هللا لوس سأر يف كنسملا صييو ىَلإظْنأ

 لك 1 لالا 1 ا م1411 161 1/4 ال

 اةهفكنس ديانا دفا ف ا ل و ف ف وفل

 ماسق © م ني صر سيت ل

 مسالا نب نمحرلا(5//9”1) دّبَع ْنَع ءنايفس انثدح ١8

 هللا ل وُسَرَي : ْتلاَقَك .٠ لَه اتذب له اتاَج لشن ةَشاَع ْنَع ءمساّقلا نَع

 هيعضرأ : لاق "يلح ملاَس لوح م اني قدح يبأ هجبو يف ىَرأ ين

 2 :لاق ف هللا لوس كحق ؟يك لجَر وهو ةعضرأ فيك : ْتلاَقَف

 انش ةقْيدح يبأ هنجَو يفتي ام اتلاف تاج مث ريك جرن ملعأ

 [55144 ,؟318 :رظنا] . هَهرْكأ

 «هيبأ نع ؛ مسالا نب نّمْحبلا دّبَع ْنَع نايف اَنُئدَح ةقشللا
 ماع

 ,ةكم لُخْدَت نأ لبق فرس اضاَحَو : اهل لاق ٠ ف يِنلا نأ ؛ٌةَسئاَع ْنَع

 اًنكاَمَلَف : :تلاق 0 َلاَق

 ”[عوامالا ,لكالم ل51 :رظنا] يق

 :مساّقْلا نْب نَمْحرلا دبَعلتلُق : َلاَق .نايفس اًنئدَح « 8 الل
 سا رس عر سالاللا ع

 وو هاك ف هلا َلوُسرأد «ةّشئاَح ع ثدحي كابأ تعمسأ

 الع م ل ع لي
 [«4+ :رظنا] مَع : اقم ةّينه ينع ؛ تكسف ؟مئاص

 هايآ عمس ؛ ٍمساَقْلا نب نَمْحرلا دْبَع ْنَع نايس انندَح ةقسقن

 نيح همرحل نيام يَ ق هللا لور تبيط

 راكخلا لكن 1 دل هنت كهل رظنأ] . َفوُطَيْنأ لبق لحلو ؛ مرحأ

 : لوقت سة ٌةَشئاَع تمس : :لوقي

 عيتمم مال ل ال ا

 سم سك سال
 00 :عجارإ . يللا ةشئاع

 ص 1١18١08 هر ةشئاع ةديسلا ثيدح

 يأن «مسالا نب نمل دبع ايس اَنَح - 1

 لاَقق ل هللا لوسرل كلذ (كذقةيفَص اتضاَح : :ْتَلاَق هنأ «ٌةَشئاَع ْنَع

 ,1هاملا نظنا] . الق : لاق « «كل لكَ ماقد : تلق "يم اًكسِباَحأ

 اةفتنت دشلتفا يدنا

 «هييبأ نع ؛ ءٍمساَقْلا نب نَمْحرلا دبع ْنَع ,ناّيقس اًئلَح -6

 01 اكوام ك وشب كاشي ملل نماَم : لاك 84 يِنلا نَع ؛ةّشن كاع نع

 [وكرصبا اتم :رظنا] .٠ هتييطَخ نماتطَح

 مارب مرو
 عمس «هيبأنَع ءرْكَي يبأ نب هللا دْبَع ْنَع نايس اًنئدَح -”ةكأك

 مر ل8
 باع تملا ىَلعيَحّلءاكبأنأ بد نا عفا تاَمنهحَرم نا

 َلاَكاَمَنِإ : ةّشئاَع [تَلاَق] :تَلاَقَك - اهل كلذ تركك «ةَرْمَع تيك :تييلل

 ةلو» : ًاتاَرقو "بَل الع وكل مُكنإ : ةيدوُبل 8 هللا لوُسر

 [ماالا١ مز5 :رظنا] ٠ عنيا ةرزاو دن

 هَنالَص تنال 5 ا ةشئاعل

 . رجَفْلا انعْكر هيف عكر ةرشع ثآلك هاوس هِيغَو اناَضَمَر يف

 ذا

0 

 اتم دقو وتلك تلا ؟هدايص نع ينيوخأت تلق

 ورب يي سيضع
 530101 رامز لهالاد ردكلا 79554 :رظنا] ٠ ليلك آلإهموُصَي ناك

 نأ ؛ةَشْناَع ْنَع «هبيأ نع ءٍماَشه ْنَع «نايفس اًنئدَح 75148 نم

 ثدي م آلإ يل سلو «حيحش لراس آن لا لوُسَر اي : :ْتَلاَق َدْنه ا ا لا

 [15419* :رظنا] .٠ فوُرَْمْلاب كَدكوو كيِفْكَياَم يذُخ : لاق ين

 . ةَشَئاَع نع ءهبيأ نع « ءٍماَشه ْنَع ءُناَيْفَس اَنندَح - 848

 يئس مْحَللا يقهر اذِإ ىتح انتل هتقَبسَ ىلا يقاَس : َْتَلاَق

 [6407 :رظنا] . كيتب هذه :َلاَقَق . يقَبَسَق
 م معلم 5

 0 عم مع
 ؛ةورع نب ماّشه نع «قاحسإوب د امدح وام انندَح .- ا

 ابل متناكه ةقئاح يقرأ لاق ٠ نما دبع ِنْب همس يبأ ع

 اهل َلاَقمُ ءاوُمدقَ ءاوُمدقَت « هباحصأل َلاَقَ «ةَيراج يهَو رس يف اقف

 فكل :رظنا] . ثيِدَحْا رك .. كفباَسُأ يلام

 نع (4 /1) هبيأ نع« ءٍماَشهْنَع ءُناَيفُس اَدَح هةفحدف

 اوءدباَفَة ٌةآلّسملا تّميقأو م ؛ءاَشَعلا عضو اَدِ ؛ للف يِبنلا هب ُْلْبَت ءَةَشئاَع

 [771104 7407/6٠ :رظنا] .ءاّشَملاب

 نأ ؛ شئ ْنَع يَ هاشم نايس اد 0011

2000-0 0 
 000 ةَشئاَع َنَع ؛هيبأ نع ؛ « ماشه ْنَع نايس اًنئدَح 38 فو

 وُبأ اكو [يلإ لاو . ضي ةيلوُحسم باوثأ ةثالك يف نك 6 هلل لوس

 ف :هتْلَف ؟88 هلا لوس ند ءيّش يأ يف : ركب :لاَق . باَوَنأ ةئآلك يف سس ل



 ١ ا بس 32

 ص 18١:54 ءاسنلا دئسم

 2 ريسفاما ةمسصدع م 5
 ,لهداو 76141 5454+ :رظنا] .رَخآ اون اورتشاو نْيذَه يبون يف ينوئفك

 ملط ل متكلم مكلوف ك1 محل

 سما ساش

 ابق. 0 نس يؤ .دي

0100220 

 قي 0 :تَلاَق َةَشئاَع ْنَع ةَمَلَس

 :َلاَق# هلا لوم اوسرنآ (ايْفَّس نم هْمَهْفآ مليش يَلَع يفَخ) ليلا
 َْع هلا «َنوُعيُماَم لمعلا نم اولا : َلاَقَق هنكلّصب َن مي نوما
 هم # هدم ماع
 لَمَمْلاٌ ب َحآَناَكَو ءاَهتينأ الص ىَّلَص اذ ناك اول ىنحلَممالَلَجَ

 ماي ود محك لهدا ىلمكك رظنا] . همَودَأ هْيَلِ

 يني ةَرمَع يخأ نب ِنَع «ىَحَياَنكدَح نايس اَنئدَح -7
 88 يبل ناك :ْتَلاَق . ةشئاَع نَع «ةَرَمَع نع - ِنّمْحرلا دْيَع نب دَمَحُم اذه

 حاب ارق لوم ىَتح نيكل فخُي

  0151١ل5116 ١لمكلع

 ,هل914 7276 :رظنا] ٠ لم باَتكْلا ةَح

 َمدَقَ ا كا تلاَك . ع "رع - ري وأ اذه يرذأ مموص ف مسوس .

 هّللاَو : :لاَقك اَهعَجَو ْنَع هولي اهيخأ وثبَبَعن كبت دما دان

 ٌةيِراَج اَهئَرَحَسةروُحْسَسءاَرْما هذه : لاك . ةيوبطم ةأرما تحن دوت م

 قمع يتوُانأ تادرأ مع مَن :تَلاك .اه

 م سومص ع

 مكن

1١ 

 رلظمو سد هع
 اوُنَعْجاَو «ٌةَكَلَم بَرَعْلا دش يف اًموعيي : ْتَلاَق ةَرّبَدم تَناَكو :َلاَق

 . اهلثم يف اهتم

 هّللا دبع ّْنَع «ةّيآلق يبأ ْنَع «َبوُيأ ْنَع هايس انيدَح 7

 يلَصُي تيم نماَم؛ كف يلا ْنَع «ةَضئاَع « ةَشئاَح عيضَر «ديِزي نب

 هيفا الإ هن نوقشت قم رخال 6ر١ ساَّنلا مم هيلع
 [114 ه4 :عجار]

 ملص ِنْب سي نَع « ٍمِيِرَكْلا دْبَع ْنَع ,نايفس اًنئدح ةرقددحلا

 ٌةَشئاَع نع « « يلع نبا دَمَحُم نْب نَسَحْلا نَع « «يلَدَجْلا ف يّنلل يدمأ ؛ةّشن

 ننس يطق
 [504.09 :فا] دقو خبط امةَميشوْلا :نايْفس لاَ

 ورع ْنَع «يرطزلا نَع ءرّمْمَمْنَع نايس الح - لوا
 .دراَبلاَوْلُسْلا 8 هّللا لوُسر ىلإ بارّتشلا بح َناَك :ْتَلاَ . ةَشِئاَع ْرَع
 14501 :عجار]

 ؛ةَمَقْلَع نع « « ميهاَربإ نع ءروُصُنَم نع « نايف اكس اًنندح ١21

 َناَقَق)٠ رشابيو لبي مئاصلا مهضي رَكذُف اجاجح هباحصأو َُمَقَلَع جَرَخ
 ماا ع سل ةديع سايق يفاعع ب رعا ل
 اه كرضأك يس َدُخآنأتْمَمَه : اًمهُماصَو نيس ْماَق دَق مهنم لجر

 <«ظ22ظثزي3-3:30ب- َح 3 كر ةشئاع ةئاع ةديسلا' ثيدح

 ؟دللَْ اونا ةَئاَح ىلع اخد ,ةّاع اونا انك لاق همم دس مسا ع

 .هبْرإل مُككلما اكو رشا لبق هذلاٌلوُسَر اك :ةّشناَع تاق
 مما

3 

 :تَلاَقق ؟اَهوُنَسك مولا امنع تقرأ آل :لاَق. الس ليش: اوُناَ

 دما م1077 :رظفا] ٠ ما َوُهَورشاو لبيك

 اب يني ساطسن نب دبع نبا ِنَع ايف انندَح ةنهنف

 يلا نَع ركن ؛ ةشئاع(8 1/) نع ْنَع «قورسَم نَع ؛ ملص نَع- - روُفحي

 .روفملا دو هلأ ظقيآو ليلا يحرم لحد نإ ناك لف

 .دجو :رخآن م ٌةدحاَو : نايس لاك

 َةَشئاَع نع« ىَبَحَي نب ةحلط اًنئدَح ؛نايفس اًنئدح -1 5177“

 يمك سلال امل :تلُق :تلاَق .ًةَشئاَع ْنَع ةَحْلَط
 دلل 0 ا

 ُهَّللاَقَلَخ ةَشئاَع ايدي: َلاَق ؟ةّنجلاريفاّصَع ْنمٌروُفْصع سلا
 و هك ع ل هل

 .مهئابآ بآلصأ يف ْمُهَو ًالعأ اهل َقَلَخَوَرانلا َقَلَخَو «ًدلْمأ اهل َقَلَخَو ٌدّنِجْلا

 [353951 :رظنفا]

 نع رم نَع «دشار يبأ نْب عِماَج ْنَع نايف انك اًنثدح 75

 موسلاَرَهظ اذ | ؛ يلا بلت ةئاع ع «هنآرما نع هَّمَحُس نب ِنَسَح

 هللا ةَعاطّلْمآ مِهيِفَو : تَلاَق . ُةَسأَب ضرألا لأب هللا لنآ «ضرألا يف
 كس ع هم
 . ىلا هلا ةمْحَر ىلإ نوريصُي مت « معن : : لاق ؟لَجَو رع

 ىّلَع رو . بييأطلا صييَو تْيآَر : :َلاَك .ناّيفس انئدَح -؟ ©

 ْنَع ءدوسألا نع مانع بالا نيني ليش

 / [؟4504 :عجار] ٠ . ثآللك دنيا هللا لوُسَر قرم يف ؛

 نع «ميِهاَرْيإْنَع «شّصعألا نع افسح ا

 بيطأ نممُكدآلوأذإ ؛ف يبا نَع ةَئاَع ْنَع هل هَّمَع ْنَع «ةَراَمع

 [1490+ :عجار] ٠ موا بنك نماولكك ءمُكبسَك

 نع «ميهاربإ نع ؛ «شَمعألا نَع ءُاَيْفَس اَكَدَح يي

 ,لكك505 :سظنا] ٠ امنع هَرَم ىدمأ  ْيِبلا نَعنآ ؛ةَشئاَع نع ءدوسألا

 اةقنيفإ

 . ةَشئاَغ ْنَع ءءاَطَغ ْنَع ورْمَع اَنئدَح «نايفس اَنئدَج 8 ١-
 1 مجالا :رظنا] . ءاَسنلا هل لحأ ىَتَح قف هللا وسر تاما :تَلاَق

 َنَع «٠ يرهزلا نَع « ىَسوُم نب بوُيأ نع «نايفس اَنئدَح 1

 اي :اوُناَقَك . مط هبَرماَك «(قراسب يلا ين دأ) ؛ ةَشئاَع ْنَع ؛ةورع

 .اًهتعطقلةَمطاَكَت ناك وك: :لاق انه هم يانأ ىَرئ نك املا لوس

 [5همل١1 :رظنا] وهيك يرث :نايفس لاك مث

 ريب هربا فب
 نع« «شمطألا اند : لاك .٠ ' .ثايغ نب مل اً 01

 ل



 قياس ءيشَمْألا نع .ثايخ بْنَ اد 7

 ةارمااَمْيأ : :لوُقيا هللا لوُسَرتَعمَس : َتَلاَق . ةّشناع َنَع «دعجلا يبأ

 :رظنا] ٠ اين اهني اَمَرْفس اسكت ٠ ءاَهجْوَر تيَيريَغ يف اهنا

51] 

 وِرْمَع َنْب هللا ديع تْعمَس :لاق .سيرذإ نبا انندَح ةنهلح همس

). 

 نع ءمساَّقْلا نَع « كلَملا دبع نب ةَحْلَط نع« سْنأ نب ب كلام انربخأو

 2110 ف هللا لور لاق : ْتَلاَق . َةَشِئاَع

 [1085 :عجار] ٠ هدا. دمنا جول يمنة

 سارع سل
 رك راقت يف كي: ا للشر يللاق تَلاَق « ةَشئاَع

 نم اذه كِينِإ : لوقف كارما هذه لوم «ريرَح نم ةقرتس يف كمْحَي

 مهايوق ه4 :رظنا] ٠ هضمي لَجَو رع ه هللا دْنع

 هالس هل
 «هيبأ ْنَع ماش انئدَح : لاق .َناَمْيَلَس ْنْب دبع اًنئدَح -65

 ف هلل ل وُسَرهكرئاَمنِإ «ةّئسب سيل حطبألا َلورثَنإ :اسَلاَ . ةَشئاَع نع
500000 

 مدامأ مدعو ىكدق؟ :رظنا] ٠ هجورخل حمس َناَك هنأل

 / نع «حْيَرش نب ٍمادقمْلا نع رسم انْدَح ُىَدْيَع اًنندَح 0080

 . فات اي مهلا َلاَق .وَطَمْلا ىأراك ذإ ناك قف يتلا نأ ؛ ةَشئاَع نَع « هيبأ

 ؟هَقييَلَخَد اذ © ينل ًادْنَيَناَك ءيش'يأب ةَشناَعتْلاَسَو : َلاَق مهماع سا

 مكدجال لكك مكس راممإلو لفطك رظنا] ٠ دلاوّسلاب : ْتلاَق (4؟//ك)

 اةفئك فل هلل لهل

 ا 526 َةَشْئاَع ْنَع ةورع ْنَع

 يللا مك «كضْيح مي ةالّصلا يعد : َلاَقق ؟تّلضَحَتسا ينإ :ْتَلاَقَق

 ككل ك1 :رظنأ] .ٍريصمْلا ىَلَعَرطقنإَو «ةآلّص لك َدذع يتضوَتو

 [اكاللمم للملا لكحل

 «ميِهاَريإْنَع شممعألا اًنْكدَح :َلاَق .. ةيواَمم وبأ اَنئَدَح 137 5١- ا يمص سو ع

 اماَعَط يدوي نم 8 هلا لوس ىرتشا : تناق : ٌةَشئاَع نع ؛دوسألا نع

 كمر ك0 الام ةرظتا] ٠ انَهَر هل اعرد ةاطعأَتةئيست

 نعاس ىو
 ْنَع ؛”شّمعألا اَنتَدَح :آلاَق . ىَلعَيو ةَيواَمموُبأ انندَح - 171

 اًمئاّص ف ِهّللا لوُسَر تيرم : تَنلاَف . ةَشئاَع نع «دوسألا نع « ميهاربإ

 75مل م19 :نظنا] ٠ طك رشتْلا يف

 سس يس سرا اع يع

0 
 2 ؛ا هلو ١ تَلاَق . قع .دولأل نع ميِهاَريِإ

 [55554 :رظنا] .هبسك نم هدَلوَو « هبْسك نم لجرلا لكَ ام

 نع ميهاَربإ نع ؛ «شمعألا انئدَح «ةّيواعم بأ انئدَح تقلا
 ٌهءيمسع < هامش

 هعفري مل : : يبأ لاك) 88 ِهّللالوُسَر لس : تَلاَق . ةَشئاَع نع ءدّوسألا

 4 َ ةشئاع ةديسلا“ ثيدح

 الط مك الخد رب اجرت زل قط لجعل

 لال لآل : هللا لوألا هجر حت اَهَقاَوي نأ لب

 00000000١ ةقيّهوشماهةيْعاته قوي ىلع
 نع« ميهاربإ نع ؛ «شمعألا انئدَح «ةيواَعم وب وب انكدَح 756١"

 َلاَكر) تق ملف ءاآرح ةريرْور داك : :ْتَلاَق . ٌةَشئاَع ْنَع ءدّوُسألا

 نأ اَهلهأ َداَرأَو : تَلاَك . اًهَسْفَن ت َراَْخا ف هللالوُسَر اريح (تَقَع : كَم

 اًهيرتشا : َلاَقك 8 يِبتلل كلذ ترك لق : تلا اللا اوطِرتيو هُم

 لكل مجحما ىودوك رهو ١ كهوحم :رظنا] . َقتعأ ملاكا اقنع

 يم اسرع عب
 ِنَع ؛ميهاربإ نع ؛ شمعألا اًندَح « ةيواَعس وبأ انندَح "1

 َرَعبشاَم : :تلاَق . ةّشئاع َنَع ءدوسألا رخل نما ملكا للم

 مدمج ,ىهرمو مجالا :رظنأ] . هليبسل ىَضَم ىَنَح 7

 يا يم سلا لل
 «ميهاربإ نع ٠ شمعألا انَكدَح : لاق . ةَيواَعَم وبأ انْئدَح - 756“

 0-00 هله مسك

 عنتيل لولا :تلاَق . ةشئاع نَع ءدوسألا نَع

 رع ناّمك تي يه هلع َتاَمَو ننس

 «ميِهاَرْيإنَع ؛ شمعألا اًنكَدَح :َلاَق . ةَيواَعَم وُبأ اندَح -4

 بلكلا اهُمطْتَي ةالّصلا نإ : َنوُنوُفَي "سان اهب ؛ةّئاح ْنَح «دوسألا نع
 ماعم مومق ع

 امير ,رْمُحْلاَو بالكلاب انوُنَدَعْدَق ْمُهارأ آلآ : ْتَلاَق ٌآَرَمْلاَو راَمحْلاَو

 دوك هلق نهي وسلا ىلع و ليلا يلي هلل وُ
 م رعي سف ا

 :رظنا] ٠ . يهجوب ةلبفتسأ نأ ةيهارك ريرسلا لجر لبق نم لَسْناَكُهَجاَحْلا يل
 اكمل ت1 51 1011460 ات ا

 ْنَع «ٌميهاَرْإْنَع ”شَمْحألا انئدَح ,ةيواَس بأ انئدَح 68 ١-
 - معلا ا 0

 ؛ مئاص وهو لبق ف هللا لوسَر ناك : :ْتَلاَق . ةَشئاَع نَع «دوسألاو َةَمَقْلَ

 .هيرإل مُككلا اكهنكلو «مئاصَوهَو رشا

 يما سل
 نع ؛ميهاَربإ نع « «رشمعألا انَدَح ,ةيواعم وبأ انثدَح ثا نا

 هكدا هع ل
 تلا ىلع هرم هلل وثم ىدشأ :تلاَق . َةَشئاَع ْنَع ءدوسألا

00 
 [؟14557 :عجارإ ٠ مدل

 يما سل
 نع ميِهاَريِإ نع ؛ «شمعألا انثدَح ؛ةّيواَعم بأ انندَح 7 /

 ةكوَش نمؤُمْلابيصْيآل ف هللا لوُسَر لاق ْتَلاَق . ةَشئاَع نَع «دوسألا
 0“ مم
 :رظنا] ] .ةَنيطَح اهب هع طَحَو ُةَجَرَم اَهبَلَجَوََعهللا همك الإ هتوف

 [؟ككنق لكادم لادخال لوم

 ,(41/1) روُصْنَمْنَع ايش اند ني اند -
 لالش اتشمتم هذ تَلاَق ا اع نع دوسان يان

 55 :عجار] . ةئِطَح اهب“ هلع

 سا سل رس ست
 َنَع؛ ميهاريإ نع « «"شمعألا انئدَح « ةيواَمم وبأ انئدَح 11

 اًهيفَمان «ءاَرْقص اهل ةَقَحلمبهلترماَف "فيم ةَئامبلزَت : َلاَق ٠ ٍمَمَه

 يفاَهَسَسَنَق : َلاَق «مآلتحالاركآاًهيفَو اهب لري نأ ىحتْسا ؛ َملَِحاَف



 يفكك. كيك لنا .ةَشئاَعتَك يال دل

 037 لكلا ككل رك ش016 511 140 1

 ِنَع «ميِهاَريِإْنَع ءَنْوَعْنْباانأبنأ ؛ «ليِعاَمْسِإانَدَح 1”

 از هلك اكيد حم نن مساق نعول نع ءدوسألا

 اي: :ةَشئاَعتَلاَق : :لاَق .٠ اَنَم ثيدَح نم اذه ثيِدَح ظَنحأآلَنيمْؤُمْلا
 ورق

 اًدِإَق يرظتتلا : :لاك ؟دحاَو كّسش صو نيكس لالي هللا لور

 انفو: :ةرَم لاَكو) اني اقلام نم يلها ٠ ميلا ىلإ يجيرْخاَف « ترهط

 رذكوأ «كبّصتِر دك ىلع اهّتكلو (ذَك :لا .ةثطأ :لاق) اذكو اذك لبجب
 ياعم ع

 قف هللا لوُسَر لاَقاَمَك وأ ؛ كنت

 ََء 2

 7 ْنَع ءِرْيِبزلا يبأ ْنَع «"بوُيأ اًنربخأ «ليعاَمْسإ اننَدَح - مع

 ائإءاَسنلا مي ورم َنِب هلا دبع هن ةَمئاَع مكب : َلاَق .ريَمَع نب دبع
 هاما وو و رز دسم” 000

 اسلاميه ورْسَع نبال اغا: :ْتَلاَقَق « "وسوم ضي نأ ١

 انآت نك َدَقل . َنفلحينأسرمأَيالقآ .نهسوءر نضْفي نأ َنْلَسَْع اذ
0 

 يسأر ر ىَلَع ع نأ ىَلَعديزأ ام ءدحاو ءانِإ نم لسنا هلل وسر

 ١ . تاَغاَرْفإ ثآلك

 ْنَع شَمعألا اَنْنَدَح :َلاَق . شايع نب ركيوبأ اند ةثححح

 بلا كلا لوك تلق . ةَشئاَع ْنَع «دّوسألا نَع ؛َقاَسْسإ يبأ
 م ةلم عع كهل ماك هم م سل
 107مل ل0107 :رظنفا] ٠ لسَْيف كلذ َدْعَب موُقَي ىتح ءاَم سمي الو ماني مث

 [[هرمؤأ لدكمت

 .ةَمَقلَع نع « « ميهاَريإ نع ءروُصُنَم ْنَع «ريرَج انئدَح - 1“

 ْمُكيأو ؛ :اتلاق ؟8 هللا لوُسرُهآلَص اتناك فيك ةَشئاَعتلَس : َلاَق
 قولا ب ع

 ممقألال ,/والمك :رظنا] ٠ .ةَيد لَم اك ميطَتسي هللا لور اك ام عيطَتسي

 ماا ا

 مهم سا »

 هر عع ”ووس
 اولا وأي . "يشمل لدن كلل فحم :هدوجسو

 لاتتكا لكفمل لكحل ف1 لالالا :رظنا]

 يبأ َلَسْرأ :َلاَق . هبيآ نع «سوُباَْنَع ريرَج اًنئدَح -68
 نك هّللا لور ىَلإ بح تناك ةالّصلا يأ انسي ةَشئاَح ىلإ ةآَرْما
 مايل هيف لطي امَيرأِرْظا لبق يلصُي ناك :اسلاق ؟اًهيلَع باري
 اًنضيرَم لو سيح عدي كيل اماما «دوُجسلاَو مورا هيف نسحب
 .رجَقلا لبق نيم ادهاشالَواَغالَو

 0 يحيا - احلل

0 
 فلنفل دلدفلل :رفقشا] ٠ هيج ىلع ليست عومدلا 0

 ةشئاع ةديسلا“ ثيدح
20 ١| 

 وم هع
 ناي لاق . لح يلع « ىَيَحَي اًنكدَح - 1

 آل :لوُتَي هللا لوُسَرتْعمَس : لوقت د ٌةَشْئاَع تعمَس : لاق ٠ دّمَحُم

 [14467 7410/0/4 :رظفا] ٠ ناكبخألا فاير لو ماعلا رن ةرضحب 07

 ماسا»
 نع «ءاطع يِئئدَح « جْيَرج نبا انثدَح «ىَيحَي انئدَح - 7

 نم يف ىلع اقف هلا لوس نكي ْتَلاَق . َةَشئاَع ْنَع ءرْيمُع نب ديبع

 ا4100/ :رظنا] ٠ (44/1) حصل لب 5 نيم نم دهام دَشأ لفات

6418 1] 

 «مساَقْلا تْعِمَس : :َلاَق . هّللا دبع نع «ىَيحَي اندَح -48

 قي ىلا ولكل ل األ 0 0

 [0400/ :رقشا]

 ّمساَقْلاَتْعِمَس : َلاَق . هّللا دّيبع ْنَع «ىَيحيانَْدَح - 1

 ما ع فهل ع اس
 تئاردَك ءراَمحْلاَو بلْ نودع امس : :ْتَلاَق . َةَشْئاَع ْنَع «ثدحي

 يني رمح دُجسينأ دار اذ هدية او يصف لال وسر
 [148780/2 :رظنا] ٠ .الجسي مث ؛ «يلإ اممم «يلجر

 ءراَتيد نْب هللا دبع اَننَدَح كلام اَنْئدَح «ىَِحَيانئدَح

 َنصموحَي 189 "يبل ؛ةّضناَحْنَح ؛ةورع نع اسيا ع
 [11476 ءلاملل# لال :رظناز ٠ ةدآلولا نم مرحي دام عاّضرلا

 هللا بع ينكح: لاق ”451/

 693139 :رظنا] لطم. اللف يلا نَع ةَشْئاَع

 نَع «ٌةَرْصَع نع « ءرْككب يبأ نب

 ص ا ع سرع
 «شمعألا اَنكَدَح :آلاَق رمت ةيراُم اند ةننفي

 اًذِإ : و هللا لوس لاَ : :كلاَق . َةَشئاَع َنَع «قورْسَم ْنَع « قيقّش نع

 همر ه
 ونبأ لاقو) اهِجْوَر تْنَينمةآرَمْلا (تَممطأ :ريَمُت نبا لاكو) تق

 هلو اَهُرجأ اهل ناك ةَدسْم ريغ (اهجْوَر تيب نمةأرمْلا تق اذإ : ٌةيواَعم

 .كلذلثم نِزاَحللَو ”ءاتقنلا اماه بسك امب كلك لثم

 21158٠ :رظنا] .ءايش م هروجأ نم صفين ريغ نم : ةيواعم وبأ َلاَك

 اةفكلد

 له لا يق

 .رماَع يِنئدَح : َلاَق .٠ يركز َنَع «ديعس نب ىيحَي اندَح ةيقنف

 8 هللا لوُسَرنأ ؛ُةَسئاَع ىنكدح : لاَ. ْىَناَه نب حْيرش ينئدَح : :َلاَق
 هللا ءرك هلل اقل رك ْنَمَو مءاَق ]هللا بح لجو رع للا اقلب َحأ نم : ٌَلاَق هلع

 م رخص

 [ململ5 7517417 ,؟4الاح :رظنا] ٠ هللا ءاقل َلبكَت وَلاَ ءهءاَقل

 تحمس , :لاَك . بص نبراس ْنَع « ىّيحَي اَنندَح - 324

 00 هده يم
 يفق هللا ل وُسَرَو انآت يأت لك : ْتَلاَق . َةّشئاَع تعمس :لاَق .اًسآالخ

 و -

 مل هَلَسَع ءيَش يّئمُهباَصأَذإف : :تلاَق «ضئاتج ما اَنآَو دحاولا راما
0000 

 .[كلذ دعي مل ءيَش هنم ُدَباَصأ نأو |. هيف ىّلَصَو هناكَ



 ءاسنلا نلدلسم "الك َح

 مسالا شمس :َلاَق . هلل ديْنَع ىَيَحَي انكلَح 61
 سا مق ورييعم مع هل عي 2 ساب عاشو
 .مئاص وهو يتقي أ لبقي َناَك ف هّللا لوسَر نأ ؛ ةَشئاَغ ْنَع 2. ثدحي

 451١[ :عجار] ٠ ف للا لوُسَر نم هبرإل كلمأ ناك ْمُكيآ

 ْنَع «ُناَمْيلْساَنْندَح « ناَيفس اًنندَح 2 ىَحَي اند -7177/
 لأ عنبة وبك هل لوألا لع ع «قورسم نع « ملص

 «يفاشلا تن َكّنِإ فاو « ساّنلا بر َساَبْلا بهذأ : اروي هنيمي يب هححسمب

 للحما لطم اللا :رظنا] ٠ مَقَّسْرداَتيآل ءءاَفش كواَفس لإ َءاَفش آل

 لكفنا لممأم لاهجلالا لاه ل ا

 7 الا عجارإ وحن ...ةقئاع ع قوص

 عا يع سلع ع
 .(ح)شّمْعألا اَنكَدَح : :لاَق ٠ ةّيواَم وب اندَح 71 ٠

 .ةَشِئاَع نع «قورْسُم نَع «قيقش نع ؛ « شمعألا نَع ءِرْيمُت نباو

 ىَصْوأ الو ريب الو ةاشلو امهر الو اريد اف هللا[ وسرت : :تَلاَق

 .ءيشب 0

 «ٍشَمْعألا نَع «نايفس اربخأ : :لاَ . قاررلا دبع انندَح ةيققل

 تققثأ اذإ : :لاَق .٠ ف يللا نَع «ةَقئاَعْنَع «قورْسَمْنَع «قيقٌش ْنَع

 ٌةيحاَص امهم لح دحاو صني آل : :لاقَو ماعم َركْذَ.. . هجر ٍماَعط نم رمل

 [1145770 :عجار] .اًنيش

 يم رسل عب
 «قيقّش ْنَع «شّمعألا اَنتَدَح :لاَق . ةّيوامم وبأ انئدَح 1

 «ًابيط اهيهوتساةيدوُهَي 0ك لَخَ :ْتلاَف ٠ ةَئاَع نَع « قورْسَم ْنَع

 يف عقر : :َْتَلاَق .وْبَقْلا باع مهلا كَراَجأ ْتَلاقك شلاح اهل تموت

 هل كلذ ترَكَذَك : لاق . ف هللا لور َءاَج ىَّنَح «كلذ نم يسنت

 نومك معن : :َلاق (4 8/109 هلا لوسي :َتلُق

 للم ,مهو# :رظنا] ٠ 0 ةعمست ن اَباَذَع م مهروُب يف

 همام ماسلا

 را ىلع ل :تَلاَك .ةقئاع نع «َقوُر نع ملص ْنَع؛ «شمعألا

 باص ْن مل هلا لوري: :تلتق تلا . مهبول ظلغأق نآلُجَر كف

 اًمَتْسلَع اَمَوأ : َلاَقَق :تنلاق . َرْيَخ َكلنم نادم باص ام ارْيَخ كانم

 ُهُدلَج وأ هييَس نمْؤُم اَمْيأ مُهّللا تلق :َلاَ لَجَوَرَع ير ِهلَعْتدَهاَع
 همام م مل مقر سولو يقلع

 .اَذكَو اذَكوٌةَيفاَحَوَةَرَْغم هل هلع هتنعل وأ

 نع « ٍملْئُس نع ءشمعألا اًنكدَح «ةّيواَمم وبأ انئدَح - 7548

00 
 هع هر ءرمأ يف اق هللا لوُسَرَصَّخَر : ْتَنلاَق . ةَشِناَع نَع «قورسم

 هجر يفايضلا د[ ىلح بيتا يللا غل ءأنل نما

 موس ة ساس

 ص 1١81١١

 يقم سرع »ب
 َنَع ملمع شَمعألا انكَدَح «ةّيواتموبأ انئدَح 5

 هلل ص رص
 اهدي مل انرتحاَك 8 هّللاٌلوُسر انيَخ : ْتَلاَق . ةَشئاَع ْنَع قرم

 عللمدكل ىكممل لكلا ككاوم لدحلم لملك ل117 :رظناز ايش انيِلَع

 ع يع سلا
 ءٍملْسُم نع« شمعألا اًنئَدَح :َلاَق . ةيواعموبأ انُندَح 6

 يسم اك
 [045077 :عجار] ٠ ف هللا لوُسَر ناك : :اتَلاَق . ةَشئاَع َّنَع «قورسم نَع

 ديوس رع اة
 يبأ ْنَح :َناَمْيلس ْنَع «ٌةَبش اَنئدَح : لاق .رثعج نباو 4

 هذي وي 8 هللا لوُسَر ناك : :تَلاَق . ةشئاع نع «قورسَم نع ؛ ىّحُضلا

 5 ًءاقشآل «يفاّشلا َتْنأو فشا ءِساّنلا بر َنماَبلا بمذُزأ ؛تاّملَكْلا
 0 هايم ع يق عم

 هْضَرَم يف ا ِهَّللالوُسَر لق اَمَلَق : تلك . نَقَسْرداََي الهامش ؛ اتش
 لام ع هع ع ل 0100-7

 هدي عزنف : :تَلاَق . اًهُلوقأو ءاهي هحسمأ تلَعَجَ « هديت ذَخأ هيف تام يلا

 يس سرا الا
 َناَكَف : :تلاق (ةَيواَمس وُ لاق) قيقررلاب ينقحلاو يل رفغا بر : :لاكمُث ينم

 . همآلك نم تعمَس اَمّرخآ اذه

 :َلاَقَو هدب هَحَّسَم اًضيِرَم َداَع اد َناَك ك# يبل :رمعَج نبا لاَ

 0 1401007 :عجار] ٠ بهذأ

 يما سلع هع

 220 هَ تحدق هكر تَلاَق .٠ ةّشئاَع نع ؛ ءاطع
 الم ع

 [10055 78056 :رظناز . .هْنَع يبست 1 كل

 يما سلا ب

 يلون ف اول ْتلاَك. ع لشن ساو

 سيل كتضْبَح نإ : :لاَق «ضئاح يّنِإ : تلق :اتلاق ؛ ءدجْسَمْلا نم رمح

 لتتتل ركدحلا ملول كمكدا :رظنا] ٠ كدي يف

 سس سلا ب
 .(ح) جْيرج نبأ اًنكَدَح « يوم وُبأ)انندَح - 552

 نع ةَكْيلم يبأ نبا تعمَس : لاق . . جيرج نبا نع ٠ ىّنَعَمْلا ىيحيَو

 8 هللا: تَلاَق .٠ ةَضئاَعْنَع «ةَضئاَح ىو ورمَع يبأ اوك

 ؟مّلكتاذأ يِنَتْس اكوا نإ: لبق : َلاَك «نَعاَضْبآ يف الا اورمأتسا

 [؟ك151 ,؟ه474 :رظنا] . هند يبوس: لاق

 يما سل
 ع نَع ءديبأ نع ؛ةورع نب ماسه انئدَح «ةّيواَحس وب انندَح - م

 «نييثالا موي : انف ؟اَنَه ٍمْوييأ َلاَق .ركبوبأ لفتامل : :تَلاَق .ةّشن

 «نييالا موي ضف : ان : لك للوطن تو ل لاَ

 نمر هيف "بوك لَ ناكو : تَلاَق . للا َنْيَو يني اموجرأ يك لاَ
 « نيديدَج نييوت هبل اومضو ءاذَه يبو اوُلسْغاكتماآ اذِإ :َلاَقَك ٠ . قشم

 هل :َلاَقَت : لاق ؟اًهَّلك دج اَهْذَعَجَت الأ : هي

 [14177 :عجار] ٠ ءاتلأثلا ةليل تاَمَق مق تلق ؛ ةكهملل وها َمَّنِإ

 عا يس سلا سا
 دبع ْنَع «ٌةورع نب ماشه اًنئدَح : لاق . ةيواعموبأ اند 55١"

6 

 تلك ةَريرَب يف ناك : ْتَلاَق . ةَشِئاَع نع «هيبأ نع ؛ ,مساّقْلا نب نَمْحرلا

 دهر لذ ونعم اسف(
 اَم .ةَممأ َىلّوَ

 ان .قتعأْن مل ءآلَولااَمّنِإَك ؛ اًهيفنعأت اًهيرَتْظ ثا :َلاَقَق ف يبل



 181 ص ا ءاسنلا دئسم
 سانا َناَكَو :تّلاَق ؛ اهسشلتراَخاك ف هلل ور اَهيَحَف ءاتقعو مل م ماظل

 اَنَْلَعَوُم :َلاَقَق 8 'يِلل كلذ ترك ءانآ يدهن ال َنوُدَصعَي
 وعرب ## هد هل مقل هيلع

 لمحلا دقت ,كدجمال كهالةج اكهم» :رظنأ] ٠ موك َيِدَ مكل وهو ةقدص

 عللكالا لكك

 ْنَع «ٍملْنُص ْنَع «شَمْعألا اند «ةَيواَمموُيأ اندَح -
 : .(ح) ةَشئاَع ْنَع «قوُرْسم

 « ىّحّضلا ابآ تغمس :لاك .ناَمْيلس نع عش انئدَح «رمعَج ناو
 ا

 ف هللالوُسَرَرتوأ دليلك نم : :ْتلاَق .٠ ةَفئاَعّنَع «قوُرْسَمْنَع

 737117 ت11 اك ه1جلال ل هاك لها هم :رظنا] .رحّسلا ىلإ هرْثو ىَهتاَ

 ممورو عاوز ملا هع
 نع ؛هيبأ ْنَع « ةورع نب ماشه اًنْئدَح «ةيواَعم وبأ انئدَح - 17

 اوُرَكَدف : لاَ اَهداهْلا نمره اهل لخَْكآَرما تنك : ْتَلاَق :٠

 نو هيََع موو اّملَجَوَرَع هّللا ىلإ نيدلا بحد 138

 4 ,اكأالا للككأا لكا# .٠ 4 :رظنا] :لَق

 يسورو عامر
 ع ْنَع ؛هيبأ نع ؛ةورع نب ماشه اَنئدَح ؛ةيواعم وبأ انثدَح "5

 ةّاَجْبَدَحآو مُهَج اب)اماَطْماَ صح فيِ داك : :تَلاَق ٠ شاع
 اتق

 :َلاَقَق :لاَق يانا مريح يه ةصيمَحْا نإ هللا وُسَر اي: اوُلاَقَك 9 ٠

 [1 1 هدح :عجارإ . ةالّصلا يف اهملَع ىلإ لغات ين

 ْنَع ؛هيبأ ْنَع « ةورع نب ماشه اندَح :ةيواَعَم وبأ اًنيدَح ١6

 َلَجَوَوَع هللا اش اًمأرقي لثكو ندب مل هللا لور ناك : ْتَلاَق . ةّشئاَع

 ٌمُثاَمَآرَقك ماَكَدَي بأن وعيَرأ وأ نوُثآلك ةّروّسلا َنِمّرَبَع اذِإَ «٠ سلاَجَوَعَي

 [[0 ةف لولل  يدشل :رظنا] ' دِجَس

 ملورز عامع يم اسرع عب
 نع ؛هيبأ َنَع «ةَورع نب ماشه اَنئدَح « ةيواعم بأ انئدَح -"55ك

 00 رام ع ربا دعس ماع
 ينأ هْنإو مهل ومي نايصلاب ىَتؤُي كف هللا لوُسَر ناك : :ْتَلاَق . ةَشئاَع

 :رظقتا] ماب ءاَمْلا لَ وص : 8 هللا ل وُسَر لانك نلعب

 ةفلغأا 0 اب لظشلا

 ْنَع ٍمِلْسْنَع ُشَمْعألا اند ةَيواَمموُبآ اند -17
 ءابرلا يف ذهبا رخآ نم تالا تكتمل :تَلاَق . هش ٌةّشئاَع نع «قورسُم

 :رظنا] .ِرَسَخْلا يف ةَراَجّشلا مرَحَو ءدجْسَملا ىلإ 8 هلا جَرَخ

 عاقل لت ذيل اهلا“ لاهلك ءلذككم

 يهداعو
 :لاق ءٌناَمْيَلَس ْنَع ؛ةَبعش اًنئدَح :َلاَق .رّمعَج نبا (و) - 71

 .ةّرقبلا ةرومس رخآكن مت ايلا تمل يديم. . ىحضلا بأ تغمس

 نب ميمَتْنَع «”شمْعألا اَنكلَح :ةَيواَتُموُبأ انكلَح -8
 ٌةعْمَس عسو ينا هّللُدْمَحْلا :تلاق .ةَشئاَعْنَع :ةَورْعْنَع َكَمَلَس

 ام تلا ةّيحان يف انآو ملك ك8 يِلا ىلإ ةداَجمْلا تاج ْدَّقَل «تاوصألا

 يف َكئداَجُت يتلا لوك هَل
 اًعمَسْدَت)َلَجَو هع هللا لنا «ُلوُقَتاَم عَمْسأ 7 ا

 . ةيآلا رخآ ىلإ 4اًهِجْوُز

 ًةشئاع ةديسلا ثيدح

 نع ؛هيبأ نع «ةورع نب ماشه اَنئدَح .ةيراتس وب اكد 51-518 ٠

 يّنإ هللا لوُسَر اي : َلاَقق يلا ىلإ يمكسألاُةَرْمَح ءاَج : :تَلاَق . ةّشئاَع
 م م 22

 تت تفشأنإ : هللا لوُسَر لاَ : لاق ؟رقسلا يف موصاقآ موّصلاُدرسألَجَر

 م1144 71144 7531© :رظنأ] .رطفاق تن نإو مصْق

 ْنَع هَةَداَتَق نع «جاَجَح اًنئدَح تكلا اقدح 10

 موك لكل ف هللا لور لاك ْتلاَك .ةَضئاَع ْنَع ؛ةّيَش تْنب ةّيفَص

 [35644 :رظنأ] ٠ مهيلاَوَم شير داوم هضم

 ديزي تْنب هلا نع « مصاَع اَنئدَح «ةيوامموبإ انئَدَح ةلقفكت

 نم ةَضْق حق ءاقس يف 8 يلدا :ْتَناَق ٠ ةَشِئاَع ْنَع ؛ ةّيمشبعْلا

 َءاَمْلا اهَْلَع ب صنم ءءاقّسلا يف اًهحرطتق «رْمَتْنم ةَضْيكْوَأ بيز

 دل ااهتدأ 2

 200 ْتلاَق . ا ا « يشرف
 ىّتَح حول وأ فدكب ينتثا : رك يبأ نب محلا دبل . هللا وسر لاق 00

21000006 
 :لاَق ٠ َموَُيل نمحلا دبع بهدم ؛ يلح فتيل ات ركب يبأل بْن

 [0768 :رظنا] . خباب ايَكلَح فتي نأ َنوُئمْوُمْلاَوهَللا ىبآ

 نب هّللا دبع ْنَع «ُبوُيأ تربح : لاق ٠ ليام اندَح - 0

 موي بسوح ْنَم : :8 هّللالوُسَرلاَق :تَلاَف ب ةَضئاَع نع ؛ ءةَكْيلم يبأ

 ِبَساَحّي فوّسق9 ل َجَوَرَحْمّللاَلاَقَسْبلآ : تليق تلا .بلع مايل

 شقوُت نم «ضرَمْلا كلذ نكلو « باّسحلاب كلذ َسْيل : لاك «اريسياباَسح

 ك7 7011/1 ملدكالا له117 :رظنا] ٠ بدع ةّمايقلا موي ب باّسحْلا

 نع دوسي يني فاحش نكح يام اندَح 520

 يعلو ٍمَكَْلاَو ءابدلا نع ف هللا لوُسَر ىهت ْتَلاَك . ةَسئاَع ْنَح «ٌةداَعم

 [11576 :عجار] .تّقّرمْلاَو

 ٌةَداَبع نع ؛ناّئس نب درب اًربخأ :َلاَق .ليعاَمسإ انندَح دقفحم
 هليل هلع 6
 هللا لوس تيآرأ : ةّشئاعل تلق :َلاَق .٠ ثراَحْلا نب فيضع نَع « يسن نب

 امم هه م
 َلَسَتْعا امير : تاق ؟هرخآ يف أ ليلا لوآ يف احلا نم لستْمَيناَك ف

 يذنا هلل ُدْمَحْلا ُنبْماَمَللا :لَت . هرخآ يف لسا اًمُيرو ليلا لوأ يف

 ليلا لَو يف رتوُي ناك هللا لور تيآرأ : :هتلُق«ةََس ملا يف َلَمَج

 سلق . هرخآ يف َركوأ اًمُيِرو ليلا لوأ يف رتوأ امد سلاف ؟هرخآيفوآ

 هللا َلوُسَر تيآرآ تلق ةَعَسِرْمألا يف َلَعَج يذلا هللهْمَحْلا ءٌربْكأ هللا
 رظسع مساع
 َتَقاَخاَمّينو هيَرهَجاَمُبر تلأق ؟هب تفاخر نآَرقلابْرَهجي َناَك

 [0ه544 :رظنا] .ةَعَّس رْمألا يف ذ َلُعَج يذلا هل دما فا هَّللا :تلُق

 يندَح : :لاَق .قاَحْسسإ نْب دَّمَحم ْنَع « «ليعاَمْسإ اندَح - اا

 َلاَق :تلاك .ةَشئاَع ْنَع « ركب يبأ نب محلا دبع نب دمحم نب هلا بع

 19154 711417 :رظنا] . برلل ةاَضْرَم مقل َرهطم كلاوسلا : ف هلل لوسر

 ةفللقن



0 

 اةكفح مل

 موق

 يقف يع ٌءاَذَحْلا دلاَخ اًنندَح «ليعامسإ انئدَح - ةقححيا

 اَناَكِإَ َنيسؤُملا لَمكأ مَنِ : :8 هللا لوُسَر لاَ ْتَلاَق .ةّشدا 5

 [6184 :رظنا] ٠ هلْهأب مُهَمطْلآَو اًمْلَخ مُهتسح ف

 يتربخأ :َلاَق . جيرج نب انئدَح «ليعاَمسإ اندَح - قدح

 َلاَق : :َتَلاَق . ةَشئاَع ْنَع «ةورعْنَع يرْهرلا نع ؛ ىّسوم نب ناميلَس

 ساس م واقع
 اهحاَكَنكَل طاب اها اهَلْوَم أر قبةآرَمْلا تحك نإ : ل هللا لوُسر

 اورجتشا نق“ هن باصأ بارما اَهباَصأ نإ ؛ لطي هاد طاَب

 .هل يلو ال نمي ناطلسلاَ

 فرم لق تيا فايف تي جيرج نبا لاَ

 6 عن هيلع ىَنأَف َناَكو ىسوم رب ناَميلَس َناَكَو :

 جورُشلا نا إنا ضان اطل يبأ َلاَق : :هلل دبع لاق

 [ل١96 :عجار] , [لكلكم لدنك كالا ةرظنا] .٠ ماكحألاو

 ديعّس نع دز نب يلع نبأ : َلاَق ٠ ليعاَمْسإ انربْخأ 7

 بشان يدع 8 هللا وسر لاق : :تَلاَك . ةّشئاَع ْنَع ؛ بّيَصلا نْب

 ةككفلا حت ةرظنا] ٠ للا بجو ْدقك ,ناتخلاب داخل قرم «عَيرألا

 اةكننملا

 5200 يس سرع عب
 «ًناَرهم نب نوُصْبَم نب ءرمَع اًنئدَح «ةّيواحم بأ اندَح -0<7

 هللا ل 9 اوبر بوك باصأ يمت ا ؟ةئاع ْنَع راسي نب ناَميلَس ْنَع

 [م5017,1هحلا/ ءلهكلا :رظناز لق

 ياس سرا ف

 3 :اتلاك ةَشئاَع نَع «قورْسَم نَع ؛ حيبَص

 [71584 :عجارإ . انش اًنيلَع اهُددْحَي ملو «هاًنرتْخاَف

 ْنَع هيل نع :ةَوْرع رماه اكئدَح ةيواعم وب اند - ١/6
 0 ل :اتَلَق .ةَشئاَع

 [لككفا لكلا ل4408 ل /91/ :رظنا] قيل

 نول دنع بولا ريغ :لاك ليام َح - 0111

 يف نيل 3 2 ”َتاَهباَشتمرَحَأَو باّتكْلا 7 نه "تاّمكْدم ا َباَتكْلا

 هليوَتمْلْياَمَو :هليوأت او ةّفلا ا هنم اََتاَم نوبي مهو

 لكَ ردع نملك بمآ دوو لعل يف ادوخسأرلا كللآلإ

 لَجَورَع ُهَّللا ىَنَع يذلا مهن هيف وُلداَجي َنيَِّلا هيأ ادِإَ «بابثألا وأ وأ
 ةهرياقسم ب

 .مهورذحاق

 ْنَع َداَكْنَع ٌماَشه انربخأ :َلاَق .ليِعاَمْسإ اندَح --6
 هّللا لوُسَر لاق : تناك . َةَشئاَع ْنَع ءٍماَشه نب دْعَس ْنَع ؛ ىقوأ نْب َةراَر

 ةؤَرفَي يذّناَو ءةّرربلاٍ ماركا ةّركسلا مم م هبرهاَمَوهَو نارا اري يذلا : 2

 لكل نك رلدرزإلو داو رلهلالا ,لق١114 :رظنا] . نارخجأ هلق ق اش هيلَعَوُمَ

 لكمال 105

 55 ةشئاع ةديسلا ث ثيدح
 011114 وس عم

 ع سرع لب
 ارَع ةراَتُع رع ”طأا اند «ةيواَم وب ئدَح 11

 َنيِسْؤُمْامأ اياها ةَشئاَع ىلع قر نآس خت : َلاَق .5 يطع يبأ
 سصا كت لا # سرس ل ةهالفا دور هم
 «ةالّصلا لجَمُيَو َراَطْفألاْلجَعُي اتضح 8 دئَحُ باحسن نال

 مارب لع لع مم# نعال دنع كنوع فال مهل اع
 َراطْفإلا لِجَعي اَمهيأ : :ًتَكاَقَ : :لاَق ؟ةالصلار خيو راطفإلارْخَوي رَخآلاَو
 م م هي مم #2 سرع مقل
 ْعَنصَيناَك َكاَذَك : اسلاك دوعن نبا هللا دبع : :انْلُق :لاَق ؟ةآلّصلا لجَمَيَو
 ماعاش
 [؟ه41 140014 ,840107 :رظنا] . ىسوم وبأ رَخآألاو . ف هللا لوُسَر

 جنبا امدح "4 1/
 ريب معسل عم يس رم

 [8918 :رظنا] .روُّسلاٌرْخوُيوراطْإل لَم : :لاقو مكي تْعِمَس

 نع «شَمْعألا نَع ,نايفس انئدَح لوم اند" 1

 8 دّسَحُم باَحّنصأ نم نآلْجَر : : ةّشئاعل اَنْلُق : لاَ .5 ةيَطَع يبأ ْنَع ؛ٌةَراَمَع

 ُرْمَْوُيَو بذمار ْخَيَرَحألَوَراطفإلا لجَعيو برقا اًمُهدحأ

 .هركذف . .راَطْفألا

 :لاَق. َقاَحْسِإْنْبدَّمَحُم انَْدَح «ليعاَمْسإ انْدَح - 7 4

 :لاَق .َناَمْيلْس ْنَع كيه اَنكَدَح رّفْعَج

 هلا دنع نان ع ثلا نب هل دب ةرمَح نب دحاولا دبع ينكح

 : هنآلص ضَسَب يف لوي يلا تحمس : :تَلاَق .ةّشن ةَشئاَع ْنَع «رييزلا نب

 باَسحْلا ام هّللا يِبْئاَي: تلق «فّرَصْنا مق . اريسَياناّسح يبس مهلا

 دموي باَسحْلا شقوُت مهن هن رواج هباتك يف رنين : 0

 ىَّنح هلع هبل َجَوَرَع ُهَّللاَ 2 نموا بصي ب املُكَو كله دَسئاَع
2 

 [35031 :رظنا] 500 .٠

 يبأ نبا نَع ؛بويأ اًنربخأ :لاَق . ليعاَمْسِإ انثدَج 1

 َنَْيو يمويو يني يف هللا وُسَر تام : :ُةَشئاَع تلاَق :َلاَك .ةَكْي
 سهم عالم

 َرَظَنَف « "بطر دلاَوسُهعمو ركي يبأ نب نمحرلا دبع َلَخَدف « يرو يس

 مث تيطَو هصَمتو هتنَصَمَف هّتَذَحاَك :تلاك .ةَجاَح هيف هكادأ تنتظم هل
ِ 

 نم طَقَسُك د يلإ هعقري بَعد من ذم انيس ةثيأر اَم نسْحأَك نيساَف : هبل هيد

 هلَعليرْبج هبهلوُعْدَيناَك ءاَعْبَلَجَورَع هّللاوُعْدأْْدَحاَك مدي

 مَقَرَق 5 ؛كللَذ هصَرَم يف هب علمك « ضرما هب وُعْديَوم ناك «مالّسلا

 تاو ينْي- ىلعألا قيفرلا « ىلعألا قيقا لاو ءاَمّسلا ىلإ رص

 ايلا ٍمايأ نم ٍموَيرخآ يف هقيرو يقير ني عَمَج يذل هلل مَ نك سفن

 7300/8٠[ :رظنا]

 نب َنَمْحّرلادبَع اَنَربَخأ : لاَق . ليعاَمْسإ ايدَح 7”
 ريع

 ف هللا لوُسَر انك :تَلاَق ٠ َةَشئاَع نع «ٌةورع نع «'يرهزلا نَع «َقاَحْسإ

 هش ىَلع مجطنصا جفا يتم مكراَذِإ(1//4)

 [لككحأف لكلا ,لدمألا" له املا

 ل6068 :رظنا] ٠ نمِيألا هش

 1 دس نَع ءدذه يبأ نب وان اد ؛لعاسإ اندَح يشل

 يم ماض هت
 هلل يلق اتت لك ذل حأدل داك رئت فرسان

 دل تناَكَو ايلا ترك هيآَرك تلح اَمّلُك يَ «اَذَه يلوح شاع اي: 8
 هقم ف عع ةقرعم

 مالا 11101 :رظنا] . اهسَْلَت اًنكَف «ريرخ نم امل لو نك ةئيط



 م16 ص أ

 0000 « ىَبِحَي اًنئدَح - 32 ةفو

 م عك ماعم
 (ةَبئاَس نع ؛ عفان يتربخأ : َلاَق .٠ هللا دبع انئدَح «دْيبع نب دَمَحْمَو

 سل ماع همم
 :دّيع نبهَمحملاَق) نادجلا كك نع ءاق هلو هن شاع ع

 اَمهَنِإ :لاق. نيتيفطلا يذوب لعب نمو (توُيلا يف ُنوُكَت ينل

 :رظنا] ٠ ينم انْ انشا نوع يف ان ناطق رص نس

 [هكما/

 مقوم سدا ع توت نة م صل هدو خشي س سا واس
 عبو هيوم

 اًندنع َحَبصأ اَم آل: رفق بولي طلع أ لو وُ ماس

 يهيم ىم هدقم عر لم ها
 انلْتّيْضُأ : :تَلاَقَك كلذ َدْمَب اَهَاَجّمُت «مئاص يّنإ لوُقيق َكاَذَك «ءيَش

 تَحَبصْأَدَف : :لاّق "سيح : تاق ؟يهام : لاق .٠ َكناَماَنبََتةّيِدَم

 [376+ :رظنا] . لكَأَف امئاَص

 َنئمساقلاٌ شمس 1 َناَكَو

 ع ؛ةشئاَع نع دّمَحُم ُدَقلا[ةالَّصإ ىَلَع هَعاَمَجْلا تلضُم ؛ قف يلا نع

 همكم ةال

 نيرشعو اسمخ

 وببأ يدَح : َلاَك .ورْمَع نب دَمَحُم ْنَع ؛ «ىَبَحَي اندَح -7
3 

 اي : :هيف تام يذلا هضَرَم يف هللا وسرق :ةّشئاَع َتْلاَق : :َلاَق . ٌةَمْلَس
2208 

 سهم و موسم كمي لك هع 000
 «ةَئَمتلا وأ ةعبسلا ىلإ ةّمْمَخْا َنيباَمتءاَجَق ؟بَهذلا تلق امه ةّشناع

 ءيفكول ل جوز هلا دمحم نظام : : لوُشيو هدي اهب لَم «ةَْنشلا وأ 0 هد هدو ءاكع ع

 قكتمال فتم :رظنأ] ٠ اهيقفثأ دع هذهو

 لمص ل ليل هل

 نع «ًروُصْنم ينّكدَح : لاق . نايس نع «ىَحَيادَح - 7

 يف لوي نأ رثكي ناك ا يَا نأ ؛ةشنئاع نع : قورسُم نَع ؛ ىَحّضلا يبأ

 كر هع
 :عجارإ .٠ َناَرُضَلا لوني يل رفغابر ةلدْمَسبَو ابر مهلا كئاَْبس : : هعوُر

 اةيففلل

 00 :ةقا# كاع قلاع ع «ةَررع نع هي نب فانخ

 عللمألال لككتأ لهل مهما لل ١15 :رظنا] . ناَمّضلاِ

 50000 تَلاَق . ةقئاع نع َرمَع)نَع ا نيدتنل و

 سيق ع
 :عجار] ٠ باَتكلا ةحئاَمب امهيف ركلات نيتك آلإ يلَصُي الجفا ملط د

 [لللكك

 نع ءمّكَحْلا يكدح : لاك .ةّبعش نع «ىَيِحَي اَنكلَح 5“

 ىف علم مي 8 هللا لوُسَر ناك ام: ةشئاعل تلق : لاق ٠ دوسألا نَع ؛ « ميهاَربإ

 لتعا ىلإ رح آلّصلا تَرَضَح ذه هله ةئهم يف ناك : :تلاق ؟هلْمأ

 اةفلفش :رظنا]

 ةشئاغ ةدّسلا" ثيدح

0 

 ادا 000 َح

 ىَتأ : َلاَق ماع اند «َليعاَمْسإْنَع ؛ىحياتدَح - 1

 :اتلاق ؟هنرا حم ىَآَر لموسم .أ اي : لاك ةَِشئاَع قورسَم

 ذقن هككدَح ْنَم ثآلك نم تأ َنْيآ تلق امل يِرْمَش فق دقه داحس ب
 هكر الا ارق هش «بتكد فك( ىلر قف سحمان كح «تبتذك

 ْنِمْوأ ابحر الإ هللا ملكي نأ رشَبل ناك امو» «راّصْبألا كلي وهو راَصبأل م دس سا عع 100 يس صا سا رع س8

 دع هَللاَنإ) تارك مش «ةبذك دق د يف ابكر مو «بامجح ارو

 و لا لية
 نوال (00/0) )انألا يفت دو ثيغلا لول ملع

 ايس م
 [؟١35651 :رظناز . م كلم فيج كأنك 6تأننمن

 منهج حيِْنم ٠ ىتْشلهدهَأ ؛ىَتحلادإ؛ رشا ع ةَّشئاَع

 [1 18707 :عجارإ اما 3

 َةَشِئاَع ْنَع ءهبيأ ْنَع ؛ (ماَشه اَنئدَح) يمت نبا انئدَح 35
 م

 اح مقام حلاة لإ َلاَق .8 هّللا َلوُسَر نأ

 .ءاَمْلاِب

 ١ ل

 ناكو ؛ةيلهاجلا يفشل مص امورك: :تَلاَق .ةّشئاع

 نع يبأ أ ينربخأ َلاَق ءٍماّشه ْنَع « ىّيحَي

 َلَرَئاَمَلَك ,همايصيرمأو «هَماَص ةَيدَمْلاَمدَقامّل هموم وصي هللا لوُسَر

 ًءاش ْنَمَناَكَف ةاروُشاع َكَرَتو «ةّضيرَمْلاَو م ُناَضَمَر ناك ناَضَمَرمْوَص

 ما ريس ل

 [5151؟ :عجار] ٠ | مي ل اناا (هماص

 يهل تلق ةيلط بله لا اغيب ينربخأ لاَ

 هلاَمْنمتْدَحَأ مآل ائيفكياَم يدكوو ينيطني الهو يحَش جر ناي

0 

 [75413 :رظنا] . فقتل م كيان لق كبار

 0 :تَلاَق .ةّشئ

 .ٍمْحّللاب ىّنْوُ نأ لإمام لإ اسي

 َنَع « يبأ ينّئدَح :لاَق .ماّشه انكدَح «ىَيحَي اَنثَدَح ةقدفسشم

 :لوقيو ءرخآوألا رْشَمْلا يف فكيف هلل لوُسَرداَك : :تَلاَق . َةَشئاَع

 [540:5 :رظنا] | ثق يخل فاتن

 د يلقب ساب عشنا "وشي يقااك يل شلع
00 

 ماقال وتكون ,لههنح :رظنا] ٠ تأ الإ را بركل فيتا ءءافشلا

 ماا داما ةشناَح يل تلق

 [؟ همام ,له167 :رظنا] ٠ طق يدذع



 <37 حج ءاسنلا دنسم

 نع « يبأ ينّئَدَح : لاك. ٍماشِهْنَع «ىَيحَياَنْكدَح 0

 َنْييو هيب اَميِق صرت انآو ليلا نم يلي َناَك ف هللا َلوُسَر نأ ؛ ةَشئاَع

 [14هد4 :عجارإ ٠ يا ا شاغل ىلع لب

 هي سرس :تَلاَق : :ةَشئاَع

 [كداوأل لازما ل1401 ل41 :رظنا]

 ٌةَشِئاَعْنَع « « يبأ ينئدَح ماشه انْئدَح « ىَبحَيانئدَح - 525غ

 ل دجْنصْلا يف رواَجُي 8 هللا لوُسَرناَك :ْتَلاَق

 [1 عجلت ضال

 1 0 0 الا

 [15114575 :ظنا] ٠ مكس ةسماخلا يفآلإ سلجيآل ؛ سْمَخب

 يبأ ْنَع «َقاَحْسإ يبأ ْنَع ءنايفلس ْنَع « ىَحي َئدَح - 301

 .اًهشَك الإ يفْياَم هللا لوُسَراَي : "تلق داش اوحبد ؛ ةّشئاع نع ءٌةَرَسِيم

 .اًهنك الإ يقدم اَهّلك لاَ

 ٌهَداَتَقْنَع «ةَبوُرَع يبأ نباَو يملا نع « ىَبحَي انئدَح 6

 لب نتكلا ن قفطان «ةئاح نع ءواشه دس راد
 :رظنا] ٠ اًميمَج ايلا نم يلب َحأ امه : َلاَق .٠ رْجَقلا (9 )١/5 ةآلَص

 [للجا1 ,لهتحلا

 نب هّللا دْبَع ينُئدَح :َلاَق .كلاَمْنَع «ىَْحَي اَنئدَح -457
 سي رع أ وطاح رسمه رم

 [؟4513/1 :عجار] ٠ ةالولا نم مِرَحَي بام عاّضرلا نم

 نع ؛ ةّشئاَع نَع «ٌةَرَمَع نع ءرككي يبأ نب هلل دبع ْنَعو 7

 1 [؟هةك1/ :رظتا] ٠ هلم. . للف يِنلا

 «ةّشئاَع نع ؛ « يبأ ينكدَح «ماشه انْئدَح حيا م 30/47

 [؟1154 :رركم وهو ,ةينميملا نم طقس] . هلثم . . . 8 يلا نَع

 ل 0 و : لاق . لانة

 ماقام ككقتم كلكم وجال :رظفأ] ٠ تنقل

 ا لا
 نإ ءاوُلمت ىتح لَجو رع هللا لميا هلاوق «وُميطُتاَمبمُكيلَعَْم : :لاَق

 71377 :نظنا] ؛[14547 :عجار] ٠ ةبحاَص هيلع مواداَم هللا ىلإ نيدلا بح

 ؛ ةشئاع

 لتتم لل

 :لاَق .٠ يبأ اَثدَح : لاَ ٠ ماه اَندَح «ىَيحَاندَح - 70

 تَميقأو هاَشَملاٌعضْو نإ : هللاوُسَر لاَ ل

 11457١[ :عجار] ءاّشَعْلاب اوبك مالكم

 اوُقت ةَشئاَع تغمس

 را مم ةشئاع ةديسلا ثيدح ٠
 :لاق- ورمي يمنع ءىَجياَنَح - 0

 ٌرهشلا : َلاَق 8# ّيِبتلا َنَع ؛َرّمع نبا نَع ءنَمْحرلا دبع نب ىَحَي يدَح

 ِنَمْحيرلا دبع اَئآُهللاٌمَحْرَي :ْتلاَقَك ,ةقئامل كل ورك «ادورشعو مت

 [44كك :عجار] ٠ نيرشعو اعسست نوُكيرهشلا : لاق . من

 2, سعي اوءاَج :لاَق . ينهجلا ىّسوُم ْنَع « يحي اًنئلَح 7

 هاجم لاق لاطزأةرشَعْوأ :ةعستوأ اك هئررَحَ ناَضَمَر يف

 تولي شباك ل ل لوألا ني يشل

 .كنئدكب هاك مل ل تلقا كرو فق ا

 دولا اهْنم ٌنوُلمْحَيْمِهّيحاأ نم وُ ناك هلا لوُسَر اي اوُناَق

 كا اوُلاَق ؟َكلاّذ امو : َلاَق ؟ةّيَق ةيقسألا اًهْنم َنوُذخَتَيو

 اوكدَصَتَو اوُلُكَن تكد يلا ادلع : :لاق «يحاّتألا مو
007 

 .اورخداو

 .يبأ ينربخأ : لاق . ةورع نب ماشه ْنَع ؛ ىَحَيانئدَح - 3513

 هضَرَم يف سانا هيلع َلَخَد © هللا َلوُسَرانأ ؛ةَضئاَع يترَبْخأ : َلاَق

 نأ مهرس اًمايِق نوصي اوُنََجَ ءاًسلاَج مهب ىَلَصَف هودي

 اذِإَ اوكا مكر «هب متي مَا لعامل لاق عر ملف «٠ اوسلجا

 لكحل اكمال يظنا] . اسوُلُج اوُلَصَق اًسلاَج َىَلَص اذدِإَ ءاوعقراق َعِقَر

 تا 0

 . يبأ ينَربْخأ : لاَق . ”ماّشه اًربْخأ : َلاَق . ىّبَحَي اَنكلَح -06

 اَهُمْدَتتلقا يمان : كف يبل لا الُجَرنأ ؛ةَضئاَع ينرَبْخأ : َلاَك

 . مت لاك ؟اًهْنَع قَدَصَنَآ ْنِإ رجالا تفتت ثلا

 ماَنأ ؛ةَشئاَع ْنَع «٠ يبأ ينكح لاك ىَنعَمْلا ماسه اًَدَح «عيكوو

 هّللا لوُسر َلاَقَك .ٌريواَصَت اهيف «٠ ةّشبحلاب اًهتيآر ةَسينك اًنَرَكَد ةَمَلَس مو ةييبَح

 انجن ربك ىلع وتب تاك حاصلا لامه نإ تلا 8

 موي لَجَوْرَع ِهّللا َدْنع « قلما رارش كدلوأ «روّصلا َكّذت هيف اوُروصَو
 م

 . ةمايقلا

0 

 ةملَس 9 َمَلَس مأ تَركذَك ءهضّرم يف يلا دنع اورام : يكول

 . ةّشبحلا ضرأ يف هيَ سيك ةبيَح بح مَ

 امدح :َلاَق . َليِعاَمْسِإ (91/7) ْنَع « ىَحَيانندَح - 1

 يلاوعذا : : هّللا لور لاق : :تنلاَق .

 :تلُق آل :َلاَق ؟رَمْع :تْلُق آل

 سا هر

 ةَشِئاَع نع «ةلهَس يبأ ْنَع ءسْيق
 آل :َلاق ؟ركبوبأ : تلق يباَحلصأ َضَْب

 .ءاَجاّمَلَف .مَعَن : آل :لاَق ؟ يلَع َكلَمَع نبا :َلاَق ؟داَمْدَع :تْلُق :تلاَك ؛آل :َلاَق ؟"ىلَغ َكَمَع ب
 و كم سم لإ سلا 2000-7

 ٌرصْحَو ردا مْوَيناَك امل :ريغتي نامثع نوّلو «ةراسي (لَعَجْفاَي حنت : لاق



 ءاسنلا دن

 هو
 '؟يلإ هع هللا وسرد! آل: كة سؤما هانا

3 5 
 :َلاَق . سي اًنئدَح «َليعاَمْسِإ نع « يي اكَح 1

 ؟اَنَه ءاَم يأ :تَلاَت . بآلكلا تحبني ماَع ينبهّيم سلب ةشئاَع تلم
 َناَك ْنَمْضْمَيلاَق ؛ةعجار يثا الإ يشم : ْتَلاَك «بأوَحْلا ام : اوُناَق

 «مِهنييَتاذلَجَورَحُهَللاٌحلْصْبقنوملْسُْا كاري نيتي : اهم
 مهم مره فرش

 اَهِيلَع حبت نكادحإب فيك : ٍمْوَيَتاَن اللا كف هلا وسرد! ْتَلاَق

 6151 :رظفا] . بآوحْلا بالك

 نع« « يبأ ينرَبخأ : َلاَق .٠ ماشه نع ؛ نرسم دك 2 1
 ماس وا وو 20000

 لَبَحْلا بيصي هّنِإ : لوُقَي نيتيفطلا يذ لقبي ناك ف "يبل نأ ؛ةشئاع

 1401١[ :عجار] .رصبْلا سمَنليو

 هدا ذك عب صب لا

000 
 . هايإ هعتأف ِءاَمب اَعَدُف هيلع

 [114545 :عجار] ني 00 ميكو

 هم سل مم ل ص

 ا يرق فاش يات لاق

 ارسا دق هنأ ظ اذِإ ىَّتَح هسأر رَعَش لوُصأ ٌلْلخُيمُت «ةالصلل الصلل هءوُضَو

 رئاَس ىلع ضاَنآَمن ءهسأر , ىلع نهَيصَم « تاغ ثآلث فق رتغأ «ةرشبْلا

 . هدسج

3 

5 

 54 705:7 :رظنا] .اًنآلك يمك ءّلم ِهْيَدَِبفَرَغ :رْيمُن نبا َلاَق

 ْنَع «يبآ ينَربخآ :لاق .ٍماَشهْنَع «ىَبحَي نكد -
 ىّتَح سلا ليلا ةآلّص نم ءيش يف رئي يلام : ْتَلاَق . ةَشئاَع

 ,ةيآ وعبر وأ «نوُثألك ةروسلا نم هلع يق ىّبَح ؛ سلا آر ربك اذ

 [14546 :عجار] . 0

 لخد : لاق ةقفع طا يلوا « ءاطَغ نب وِرْمَع نب

 لص ص يس رح سام ا مس م يم رميومصإرب هميم

 لعفام : َلاََك 8 يبل ءَجَ «بهذف هْنَع توُهْلَف هريسأب ف يلا يلع
00 

 دي هللا مط كلام: َلاَقَك «حّرَخَف ةوسلا عم هْلَع توه : : تلق ؟ريسألا

 بلك انآو يلع لَ «هباوُماَجكُم هوبلطق سلا هينا يَرَخَف «كْيَدَيْوأ

 امي رظنا يدي انك لَع تْوَعَد :اتلق ؟ّنجأ كلام :لاَقق .يدَي

 َرَشَي ينِإ مهلا : لاو هيدي هلع ىو هللا َدمَحَف « نائب
 همه ع ةد موك -

 ُهَلهلَمْجاَف هيلع ْوَعَ « ةئمؤم وأ نمؤُم امي َُشَبْلا بَضْعَي امك بَضْعأ

 .اروهطو َءاَكَر

 71/17 (هعم) ةشئاع ةديسلا ثيدح

 هموم
 اع كَرْسَع رع ٍلُجَيْنَع ( ىيِحَي نع :ىّحَيانَح - 104

 راّجْلاب ينيصوُي ماسلا هلع لرب لاَزاَم : لاق . اللف يتلا نَع ؛ ةشئاع

 .ةةروُس هنأ تنئظ تح

 تمرس تو ماعم
 :رظنا] .٠ هملسا تست نكلو دَّمَحم نب رك ابآ يل ىمَس ها : ىبحي لاك

 اةفكتح

 نأ ؛ ؛ٌناّطح ِنْب َناَرْسع ْنَع ؛ « ىَيَحَي نع «[برَح َنَع]' ءدّمّصلا ٌدْبَع

 بلصق هيف يوك هني يف عدي هلا لور كيل :تلاَك . هدَح ٌةَشْئاَع

 ككل ىدكالا 50974 :رظنا] .ُهَصَقْنَ الإ

 يبأْنَع «ىّيحَيانكِدَح :َلاَق .ماّشه َْع « حياد - 7
 :ًناك كلف هللا لوس نا يشك : لاق .ةَمَلَس (0/5)

 اومرك لماما لهدا كوالا :سظنا] ٠ . حّبصلاة ةالّصو ءادثلا َنْيَي نيتعكرلا

 لكقألا لتكتمأ ,للتللاا لا ا

 [يبأ] نب ىّسوم ينئدَح «نايفس ْنَع «(ىَيِحَي انئدَح 32134

 يف ا هّللاَلوُسَر ادد ؛ةَشناَعَنَع هللا دْبَع نب هلا دبع نع ةَشئاَع

 انآ مدارك تف“ ىنوُدلَت ال نأ َراَشأَ ءهْضْرَم

 ْرْبَغ دنآلإٌه َحآَمُكم ىَقْي ينال ١ ْنآ ْمُكَهْنأ ملا :لاَ
 . نك دهشي مل هْإ ِساّبَعْلا

 نع ؛هيبأ نع ءرَمَعَج نب ديِمَحْلا دبع ْنَع « ىَبحَي اًنئدَح - 11

 باص ام : :َلاق ل يِبلا نَع ؛ةَضئاَع ْنَع هربا نْ هلل دبع نب رمح مله

 [0558 :رظنا] . .ةدكم اللا « ءايش نم ملل

 :لاك- ةَريغَص يبأ نبا يي
 يبل نع ؛ةَشئاَع ْنَع رخل حسن مساق يل يأ كح

 0 رو م سرا

 :ةّشئاع ْتَلاَق . الغ هر ةاَنح ةَمايقلاَمْوَيَوْرَصْحُن مَنِ : لاك هو

 أل ةَشئاَع اي :لاق ضم ىلإ مهري هاتان

 [714179/ :رظتا] - كلذ مهمهي نم دش

5 

 هسا است ل

 دع انكدح ٌةَريغَص يبأ نب متاح اَننَدَح حور انئَدَح - 07

 :ْتَلاَق . .ةَسِئاَع ْنَع ءدَّمَحُم نب مساقلا ينكدَح : لاق .٠ ةكيلم يبأ نب هللا
 هع
 [هلبق ام رركم] . هلم رك ا هللا لورا

 دّيمَح نع «ةَرْرَع نع «دواَد نَع «يدَع يبأ نب انندَح 7

 هيف رس اَنَل ناك : :ةَسئاَع ْتَلاَق :لاَق ٠ ٍماَشه نْب ادْعّس)ْنَع ءِنَمْحرلا دْبَع نْب

 00 .رْيط كمت
 ءايثدلا ترد هت اَذِإينِإَف هيلو : 8 ِهّللا لوس َلاَقَق :'تناَك

 [14077؟ :عجارإ يحال: : لوم ىلا هسا اهنا

0-000 
 اي لوقت 2 . ةَشئاَع تعمم : :تَلاَق . .ةرمع

 دعنا هللا لوس راي :هتلق 8 يبل ءاَج مل «رْبقْا ِباَدَع نمل كداَعآ



 7 ؛رطكتلا تسكت ابكر ابك هّللاب دئاَع : لاق رولا يف

 «هالصم ىَنأَف ؛ بكرم نم اقف يلا ءاجق «ةوُسّتلا عم رجْحلا نين

 عقم عوكل لاطأَف َْعَكَرَمُت «مايقْلا لاطاَ مَن مار رماَتلا ىَّلَصَق
 هر ماس و ع
 م مايل لاطاق هسأر رم أ ركل لطان كم ا

 عر مر عكر كول هما نمر كم لالا عر
 00 همم مءلل ل 22

 عيزأَو تاَمكر عير تناكف ؛ «لوألا هدوجس نم ٌرَسِيأَدَجَس مّن لوألا

 اجلا هش رولا ينك كفك لا تحتاج
 م 5 ديب 0 2

 َمَداَتَق نع رع يبان يس كح « ىَحَي اًنئدَح - 5

 لالي مئة نل هلأ مام ٍنبدعَس نع ىقوأ نب راد نع

 ل اي بوق ماطر ألة وحق بوق اشر يفك 2

 ْنَع ْمُهاَهَنق ؟ةَئَسَح هوس يف مُكل سيلآ : لاَ هللا لور دْهَع ىَلَع

 سابع َنْبا ىنآُهّنأ انبي مجرم ءاهتعجَر ىلع مُهَدهشأَك كلذ

 ؟ هللا لوُسَررْثوب ضرألا لأ ملعب كب الأ :لاَقَق :َلاَقَق .رثولا نَعهلآَسق

 اهدي ينربْخأَف ؛ «يّلإ عجزا م ةاهْلاْساَف «ةَشَئاَع تنا : َلاَق محن : َلاَق

 انآاَم :َلاَقَك . ان فحم 2 ان حلف نب ميكَح ىلعأتبَت تاق :لاَق ؛َكِيَلَع

 ءابضُم الإ اًمهيف بَ اعْيَش نيش نّيئاَم يف َلوُعَتنآ هيَ نإ اًهيراَب

 «ميكَح :تلاقق (04/1)]اَهَْلَع اَنلَخَدَم «يعَمَءاَجف ءهِنلَعْْسَسْفاَ
 .ٍماَشه نس : َلاَق ؟َكلَعَم اَذَه ْنَم :َتَلاَق . ىَلَبوأ ءْمَحن : َلاَق . هّنقَرَعَو

 معن : :تلاقو . هْيَلَعْتَمَحَرَتَف :َلاَق .رماَع نب : َلاَق ؟ماّشه ْنَم : تَلاَق

 ؟ق هللا لوُسر قلخ َْنَع ٠ ينيئبلا َنينمؤمْا أ اي :تلق .رماَع َناَك ِءرَمْلا

 8 ِهَّللالوُسَر َقَلْخ نإ : تلاق «ىلب :تلق ؟نآرُْلا رقت تملا :تنلاق

 ماي :تلق 8 هللا لوُسَرماَيق يل ديم «َموُقأ نأ تَمَمَهَف ءنآرْقْلا َناَك

 هذَهُأرْفَت تسلا : تلاَقك ؟48 هَّللا لوُسَرٍماَْنَع يبيببأ نيسؤُملا

 َلَجَوَرَع هَّللانإف : :تلاَق ءىلب :هتلُق .«لّمّرمْلا اَهُيأ ايل : ؟ةروسلا

 ةَباَحْمآو 4 هللا لوس ماَقك «ةروّسلا هذه لّوأ يف للا مي ضر
 ماع # سا را

 ءامّسلا يف اَهتَمئاَخ َلَجَوَرَعُهللا َكَْسآو مُهماَدفآ تح ىَح ًالْوَح

 «ةروُسلا هذه رخآ يف فيتا لَجَوَرَع هللا رأت « ارهش رشع يا

 لَو يل اَدبمُت موُقأ نأ تمم ؛ سي اول للا

 ؟8 هللا لوُسَرِرْنَوْنَع ينيببا «نينمْؤمْلاَمأ اي : :تلق :٠ اقف هللا لوس

 هقلومما عل سعال عر ماع
 نم هينا امل جَورعُهَللا همي ةهروهطو هكاوس هَل دعت انك : 32

 فعلن هف”لجيآل « تاكو ينام يلين وي مث كوستي ليل

 كه ممسك لع كلر قو
 لَوضَقْنَي مت ءَرففَتْسيَو وعدو ؛لَجَوّرَع هُيَرَرُكدَيَو سِلِجَي ََّبماَّتلا

 س م رع ررل عه هد دل عوز دع هل قال بع
 اًميلَسَت ب مث «وعديو هركذيو هبر دمحيق دعفيق ةَعساَتلا يلصي ىّلَصُي 9 مث مَّلَسي

 َةرْتَع ىَدْحِإ كنت ٠ ْملَسُياَمَْمَيِسلاَجُّهَو نيم 0 ءاعمسي

 ىَلصَمن مسبق شط ةحأر للورق يب مكر

 اذِإ 8 هللا 'يِبتناكو ين اَي «عنست كلت مْ امني لاَج َوْهَو نيتك

 امامص ٠ هم ةشئاع ةديسلا ان ثيدح

 0 ةتشاردك قلع والحس لس

 ريك رو ماسالا السم لة اق الو ,ةكيك يفك ناار

 ا

 هما سقم
 دامك مام لهم ,لهزؤ# رظنا] .ةَهَفاَشم ل يف ىتح . يشي اهيل

 اكلات تكلم تملا لكك اتال ا هوتإ لاهوت خلك

 نب هللا دْبَع يكدَح : لاق . ةَرزَح يبأ ْنَع 2« حي اًنكدَح - 311

 ل: لوُشَي اق هللا لوُسَرتْممَس : لوقت َه ٌةَّشئاَع تعمم : لاق. دّمَحُم

 [14553/ :عجارإ ٠ ناتبحألا ةفاَيَوعَو آلو «مامطلا ةّرلضَحب ىَلصي

 ٌءاَطَع يئَدَح : لاق .٠ جيرج نبا انئدح «[ىَحَي انئدَح] - - 37 عا ه

 ءأيَش ىَلَع هللا وسر نكمل : :ْاتلاَق ٠ ةَئاَح نع «ريَمع نب دبع نع

 4534 :عجارإ . حْلصلا لب نيتك لا ىلع هم هدام دش لاول نم

 نب ليِعاَمْسِإ نع َناَيْفَس ْنَع «ديعّس نْب ىَبحي انئدَح 37 غابات

 :تلاَق ةَفئاَعْنَع «هبيأْنَع :ٌةَورعنْباِهّللادْبَع ىدكدح : لاق .ةّبمأ

 هلاّسنأيأَق ءلاَوَش يف هيلع تطناو لرش يف ف هللا لوُسَر يجر
 ةوظنا] ٠ لاوُش يف امان لخدُتانأ ب حمس تناك ؟ ينم هدد ىلفخا ناك

 [امم

 «مساَقْلاتْعِمَس : :َلاَق هّللا دبع نع ىَحَي اننَدَح ةفخفف

 نوي ىَّنح اوُنَرشاَو اوم ٠ للبي الالبان ف بلا ِنَع :ةشن ٌةَشَئاَع ْنَع

 :عجار] .اَذَه ىو اهي امرنا لإهَملعأ الو : لاَ ٠ ٍموُكممأ نبا ا

 1 اةنفكك

 مساّقْلا * تْعمَس :َلاَق . هّللا دْيَبَع نع «ىَبحَي انئلَح 5-4

 تير دق «راّمحْلاَو بلْ لَ امس : ْتَلاَق . َةَشَئاَع ْنَع «ثدَحَي

 َدْجْسيانأ (00/1) دارأ اذ يديني ٍرتسانآو يصب هلا َلوُسَر
 ه م معوما دير 6

 جر ينعي «زمغ [؟١107 :عجار] َدَجَس مث ؛ « يلإ اَمهتْضبقت

 وببأ ينكح :لاَق «ورْمَع نْيدَمَحُم نع « ىَحَياَندَح , 8 ١١-

 دعب هّللا لوُسَردآلَص اتناك فيك همأ يأ : ةّشئاَعل تْلُق :َلاَق .ةَمَلَم

 .نيءادتلا (نيب) نيتنثو ءاسلاج نينو امئاق اعست :َْتَلاَق ؟ةرخآلا ءاّشعْلا

 [7؟475 :عجار]

 إنو هللا رش كل ةَشئاعل تْلُق :َلاَق . قورسُم

 لام م نم ناَيداَوْمدآٍن بال ناك ول َلّثمَت ؟تْيلا لح ذاك : :تلاك تيل

 اًقإل" لإ َلاَمْلا اَنلَعَج اَمَو بالا الإُهَمَ ةالْسَيآلو ءانلاك داو ىَقَب

 . بات َْم ىَلَع هللا ب وُنَيَو «ةاكرلا ءاّيإو : العلا
-- 



 ل1040 :رظفا] ٠ هلا 5 لاي لا سارع لاق“ (يِبنلا نَع ؛ ةَشئاَع

00 

 ةَشئاَع يبأ نب ىَّسوُم ْنَع نايف ْنَع « ىَبحَي انبدَح - ةققكت

 اق فر كمال سحرة هللا دبع نْبِهّللا دي ْنَع

 تيرم
 اطعام لاق .جْيَرُج نبا نع ءىَيسياَندَح 161/47

 ىَلِإ نيد َرَمع ناو انآتنك : :َلاَق .ريمزلا نب ةورع ينربخَأ : لوُقَي
 8 يا رتشا نتل تلق نست هعمل نإ هش ةَشئاَع ةَرجح

 نَمْحرلا دوبل وَُاَمنيعمس امه اي: :تلق .معَن : لاَ ؟بَجَر يف
 عيسام ٠

 ٌرَمفَي : :اتلاق بج يف اقفل َرَمعا :لوُقي تلق .لوُشي ام : تلا

 باو :لاَق . بَجَر يف اف يلا َرَمتعااَم يسن ٠ ِنَمْحرلا دبع يبأل هللا

 [0415 :عجار] ٠ تست الو لاَ اَمَق ْمَمْسْيَرَمَع

 ْنَع روُصْنَم اَنُئدَح :َلاَق .َناَيفَس ْنَع « ىَحَي اًنئدَح 5-15

 «ضئاَح اَنآَو رب يرمي ناك : ْتَلاَق ةشئاَع نع ءدوسألا نع ؛ ؛ ميهاَريإ

 ,همعم :رظنا] ٠ ضنا انآو فكم َوهَوهَسأرلسْغأتلكو « يئرشابي م

 اةهئفمل دهم نه ديه

 ةَمَلَس يبأ ْنَع ءرماَع ْنَع « يركز نع (ىَحَي انئدَح ١6

 كيري ملَسلاهِلَع ليربج نإ :َلاق ا هّللا لوُسَرنأ ؛ةَشئاَع ْنَع

 دوكم لوط موب لهدم :رظنا] . هّللاةَمْحَرَو ِهْبلَعَو :تلاَق .مآلسلا

]15 

 هاش مما م هوت
 نع هروُصْنم يِئدَح : :لاَق . ناّيْفس نع ٠ ىبحي اًنئدَح - - 7ك

 اعيش صُخَي 8 هّللالوُسَر ناك ةَعئاَعتلأَس : لاك .َمَقلَع نع «َميهاَرْيإ
 © كل وسر ناك اَم قي مكي :ةيدهلَمَع ناك ٠ 0 اتناق ؟ماّيألاَّنم عرس ام ب

 [1475* :عجار] . ”قيطي

 .(ج) َميهاَرْيإ نب دعس اًنكدَح «ةبعش نع « ىَيَحَي اًندَح /١2717-

 نع ٍعفاَنْنَع ؛ ميا دئَس نع ,ةيشاتدَح راجل

 3 َلاَق يلا ْنَع ةّشئاع نع

 ةرظنا] ٠ دبس اماه يدخلك .ةطف فل

0] 

 ماع

 سا كه للمس يام كنق مم
 ل ةرك هلق ةك وسمع

 [1151/4 :عجار] .٠ لولا وسلا ءهءاَقل

 2 رءلو م ا سيسهم ملي ضمه م

 م اقالة لس يع 'ميهاربإ

 معَ يِمأ نم نكياذإق «نوتدَحُم

 ١/ - 2ءسا دبع نب مصاَع نع نفس ْنَع ؛ بحي انَح 0

 نوُمظَم َنْبناَمْنَع 8 هللا ٌلوُسَر لبق تلاَق ٠ َةَشئاَع نع ؛ ٍمِساَقْلا نَع

 [14555 :عجار] . هنو ىلع ليش[ تر ىح (01/1] يدعم

 هملهو ٠

 00 ا ف كانون :ْتَلاَك
 همويش واديو قيقا رز دولز هر مه هي اهو
 :رظنا] . هذ ب شيق فتي ب هذيهلعلس ئنيَوعَو ىَلص اه مولا

 علكالكل ىككال ككل

 ىَكَتْشاَف « ا ريل فهل ب قا ْتلاَق
 همسي اهل ع 000

 كم انيِحَك ةَئيدَمْلا اَنْ ْبَح مهلا ل هللا لوُسَر لاق : ْتَلاَق .ركبوُبأ
 سوسع اساس م

 يف اَهِلَمْجاَف اَهَمُح قنا ءاًهعاّصَو امم يف انك راب « اًهْدسَصوَدَشأ وأ

 علت مكرم ىمسب ىعمتك :رظنا] . ةّمحجلا

 مدوو ٠
 نأ ؛ةَشئاَعْنَع هيأ نع ؛ ٍماشَه نَع ءريمُت نبا انئدَح - 300

 ءهّللا َلوُسَراَي : نووي لمَ نم نوُشبطي مب مهر إنا هللا لوس

 رحت اَسو كلب نم مقام كرم دك لَجَوَرَع لاَ لبيك انس نإ

 [7144177 :رظنا] . ههْجَو يف بَضَمْلا فري ىَتحبَضْي تلاَق

 مدرع 6
 .َةَشِئاَع نَع هيأ نَع ؛ ٌماَشه اَنْندَح يمت نبا انئدَح 715

0 

 98 0 م مه ع
 :تَلاَق «باَجحْانهْبلَع بر مدي اهتباَحلةدوسس تجرح : :تَلاَق

 ممم ةويقل لو 0
 ٌةَدَوَساَي :اًَهاَداَنَك اًهَرَصِباَت َرَمع اَهَقَئاَوَف ةميسج ءاَسْنلا عرفت ٌوآرما تَناَكو

 رفا مس هس لس هرب
 فيك وأ «َنيِجرْخَتف نك يِرظْناَق تجرح اً الع َنْيمْحَت ام هلو كن

 ام هنربخأَك ؛ ؛ ىلإ اق هللا لوُسَر ىلإ ّتمَجَرَت تاقكذاق «نيمَتصَت َنيعَتِصَت

 يفل قْرَمْلنإَو«ُهْنَع مكر مش ِهِإ يحول ار هدي يفد :رَمع اهل لاق

 [ىكمتلا لسول :رظنا] ٠ نُكتجاَحل نجحت نأكل نذأ دق : َلاَقَف . هذي

 . ةشئاع نَع هيبأ نع « «ماّشه انئَدَح ءِريمُت نب اند 76

00000 0 
 هلا ناسا لل كو راي :لاَقَك يباَرعأ كف يِنلا ىتأ : :ْتَلاَق

 نم َمَكلَجَوَرَع هللا [ناك] نأ ك لآ ام: : 48 هللا لوس لَك ٠ مهم

 [54517 :رظنا] .٠ ٌةَمْحَّرلا

 هدوع ا.
 . ةَشئاَع نَع «هبيبأ نع ؛ ٌماَشه انئدَح يمت نبا انثدَح - 1

 .َناَّضَمَر نم رخآوألا رَْمْلا يف ردا هل ارت اق يلا لاف : ْتَلاَق

 [548700/ :عجار]
 هوو 6

 355 :عجارإ ٠ فيل نم بع ابد طرا :تَلاَق

 هل ع
 نس 7 ل « شيف نم لجَرهاَمَر تلا يس ابسأ :تَلاَق

 دويل دجْسَملا يفٌةَمْيَح ف هللا لور هلع برص ٍلَحْكألا يف « ةقرعْلا

 بيكم



 همر م

 نع « يبأ ينربخأ : َلاَق .٠ ماه يمدح 11

 ءحآلسلا عّضَوَو «قدْنْلا نم هللا لوُسَر عَجَراَمل :تَلاَق . 2 ةشئاع

 سا ةهضاسق يع مس هع

 تعضو دق : َلاَق رابعا هسأر ىَلعو مالسل لع ليربج هنآك ؛ « لستغاو

 نيك: :ك هلال وُسَر لاَ ؛ ءمهيلإ جرخا ؛ ءاَهتَصَو ام هلو ؛ «حآلسلا
 ماع ع

 :ماشه لاك . .مهيلإ 8 هلل لور جرح .ةظبرف يني ىلإ رشا انهاَه لاق

 مهين مُكُحْلادَرَك ف هللا لوُسَر ِمْكُح ىَلَع اون مهنا يبأ ينربخأ
 4 7 واش يو ,ةلئاقملا لقت نأ مُكحأ ينك :َلاك .دْعَس
200 

 اومأ

 َتَْكَحْدَتَل : َلاَق ا هللا َلوُسَر نأ تربخأق : : يبأ لاق : ”ماشه لاَ

 دفعا مهمل رظنا] ٠ لجو رع هللا مكسب مهيف

 ةهالعو
 نع «هيبأ نع ؛ «ماّشه انثَدَح : َلاَق .رْبصُن نبا انئدَح - 1

 :تلاَق دييع ٍمْوَي يف ا هللا لوُسر دنع نوعي اوُناَك ٌةَسَبَحْلا نأ ؛ ةّشئاع

 « هنيكنم 8 هلال سَ (1//01) يلاطاطت هقتاغ قوق نمت نلطا

 :رظنا] ٠ ةتفرصامُك تْمبَش ىّنَح ؛هقناع قْوَف نم مهبل نا تلعَجَ

1 

 ءءوو
 .(ح) ماش ائدَح يمت نبا انئدَح هقول

 . ةَشناَع نع «هيبأ نع ٠ ىتنعمْلا ماَشه اَنَربخأ لاق . ةَماَسأوبآَو

 : هكا تضرب د كوت ده هئاَنَح الو : ف هللا لوُسَر لاق : ْتلاَق

 ءاتترصفتما اهتمي اشير نبق مالا يَ ماري نأ ىلع هنت مث

 الخ :ةَماَسأ وبأ لاق

 نع ؛ هيأ نع ؛ «ٌماَشه انثدَح : لاق .ريَمُ نبا اندَح - 1

 ادق يعم نيلي يبحاَوص“ ْءيجيَو تانبلاب بملأ تنك : :تَلاَق .ةّشن
 يلع نمل ف هللا لوس 707 ات تلق لاو يي م سافل

 [مككذم لدكحح 10م1 رظنا] : يعم َنِبعليَ

 هور.
 ؛ةَشْئاَع نَع «هبيأ نع ؛ ٌماَشاننَدَح «ِريَمُت نبا انئدَح - - 7“

 ريب م مس مدر م

 ين لاجل هللالوُسَر مفك «ٌةدآلق ءاَمْسأ نم ْتَراَعتسا اهّن

 2 9 َ باَمْمُهَعَم سيكو ُءالّصلاٌمُهْنكَرذأَف : اًموُنَجَوَك ؛ اهبلَط

 ديسأ لاَ مسا ل جرحه لَا ف "ىلا ىلإ كلذ اوكَشف «ءوُضو

 نتج ال ةيزتكزا كبل لاق ار زج ةّشئاَمل ريضَح نب

 .اريَخ هيف نمل كلل

 . ةَشئاَع نع «هييأ نع ؛ ٌماَشماَندَح «ِريمُت نبا انئدَح 15

 ثري داي : :هللاَق . قيد يني دوت نم يدوهي 8 هللا لوُسررَحَس : :تلاَق

 هُلمْفِباَمو ءيشلا ل عْفي منهل يح ق هللا لور الك ىَّبَح ؛ ٍمّصْعألا 0 0 0

 ءاَعَد مث , 8 هّللا لوس اوسر اعد ,ةليل تاو « موي تناك اذإ ىّتح : : تلا

 وومم ل عم اع سا
 ,هِفُهتيطَسا اَميف يناكأ د كَل َجَوَنَع للان ترَعَس ةَشئاَعاي: لاق

 هس ص يع را 5 7
 يدْناَداَك . يلج َدْدْرحآلاَو يسأر دنع امدح سلف نجر ينءاجج

 م ص مال/1) ةشئاع ةديسلا“ ثيدح

 ام: : يسأر اردن يدلي دنع يذلاوأ 'يلجر دنع يذل يسار

 لك -متطألا ديب: لق طم: لك بولت: 0

 مق هسا نم نك يا لاوس :ْتلاَق . ا َلاَق
 مام
 000 م ع

 سومر ا :ئناكلو ؛ءانحْلاهَعاَقْتاَمَماَمنأَكُةَشاَع اي َلاَقَق َءاَج

 يناَكاَعْدَقْكانآامأ ل: لاق ؟هتقرحأ لَه هللا كور اي تلق . نيطايشلا

 ارم : :ْتَلاَق .ًارَضُهْنم ساّنلا ىلع َرِثأ ا" تضركو «لَجََرَعمَلا

 1404١[ :عجار] .اتنفدق

 نأ ؛ةَفئاَع ْنَع «هيبأ ّْنَع'؛ ٍماَشه ْنَع «ِْيمُ نبا انندَح 16

 قف نم كلب ذوعأ ينك ملل : تاوعادلا ءالؤهي وعينك 8 لل لوُسَر

 نمو «ىّنغلا هن نتف رش نمو هرقل ِباَذَعَو بقل ة ةئفَو «راّثلا باَدَعَو هال

 َياََطَ لع اَمْهللا لاجل حيسَملا ف نم كلب ُدوُعأَو «رققلا ةتكرَش

 نم َّضَيبألا بولا َتِقَتاَمك اَطَخلا نم يِبلكّقنَو ءدرباو حتا ءامب

 بِرَْمْلاَو قرْشَمْاَنْيَتدَعاَياَمَكياّيَطَح نيو يني دعاَبو « سندا

 [93745 :رظنا] .ٍمَرْغَملاَو مكمل ٍمَرَْلاَو لسا نم كب دو ين ملل
 ةمور ٠

 َةَقئاَع نَع «هبيبأ نع « «ماّشم اَنئدَح «ِريَمُت نبا انئدَح - ةقليلللا

 هاب : سي تمن يبل ىلإ قرير معناه : :ْتلاَق

 َنوُكيي تيما لمَ نإ :ل لاَ اَمَّنِإ ءِنَمحرلا دْبَعوُبآ لَو : ْتلاَق .يَحْلا

 1 [؛ة4454 :عجار] ٠ هرج دعيه هلع

 نأ ؛ةئاع نع ؛هيلأْنَع ءماطه ع يمثل اند ةيل

 ءاَماَقمَوَ ٌةَُفلَخو ىَّلَصَق ؛ سلاَج ومو هضرَم يف ىلَص 8 هللا لوس

 مؤيل مامإلا اَمَّنِإ : َلاَكُالَص ىَّنسم املك (5/./8) وسلا نأ مهي َراَشأَ
 ه2 ع هما مل

 اوُنصَق اًسلاَج ىّلَص اذ ءاوََُراَق َعكَرادَِو ءاوُمَكْراَف عَكَراِإف هب

 [14761 :عجار] 214 ٠

 يبأ نع «قاَحْسإ يبأ نْب سنوي انئدَح هرم نبا انئدَح 4 م

 ٌراَّمَعَو انآ ةَشئاَع ىلإ“ تيهتلا :لاَق . .بلاَغ ِنْب ورْمَع ْنَع «قاَحْسإ
 20 ةمع 2

 با نم ىلع ماسلا تلا ها اي كيل السلا : :راَمَع َلاَقَك . 06 ”عألاو
 ع6 2 لم يع نس ع ع

 إو يمل كن هللَواَمآ : :لاَق مث نال وأ نيترَم اًهِيَلَع اَهَداَعَأ ىَّتَح «ىدهلا

 تذَرأ يذلا َتْنآ : :ْتَلاَق .رّشألا اًذَه : :َلاَق ؟َكَمَم اذَه م : :تَلاَق .تهرك

 َتْلَعَْوَلاَمأ :تلاق .هداَرآو كلذ تْدَرأ دق «مَعَن : َلاَق ؟ينخأ نب لَن
 ساو يمر ص م سل

 :لوُقي 8 هللا لور تْعمَسْوَأ «تئمس دق َمَع ايتن َتَحَلْفَأ ام

 َرقكاوأ «نصخأ اَمدْهَب ىَنْز مآل : ةئالك نمل مل ئِْماْمَد لحي

 دعا ىدحلو ىدحق؟ :رظنا] ٠ اهبل مْ لتكذأ ٠ مكسأ اًمَدَعَب اَمَدَْب

 نع لّوْفم نبا ينعي كلاَم انئدَح يمت نبا انئدَح - 0 4

 ةآلّص نع ةَشئاَعْتلاَس : َلاَق ٠ ٍءىناَه نب حْيِرَش نَع ءريشُب نب لئاقم

 ىلع َناَك اد اَهَرْحَوي نأ ىَرْحآهآلَّص نُكَتْمَل : تلاق ؟8 هّللا لوس
 اه امي ىلَص آلي لحد طق هال امو ةرخآلا ءاّشعلا ةالَص نم ثيدَح

 سا ماش سس <



 امك١ ص

 مع سل ار
 مويا مآ ي 1 طق ءيشب ضرألا ىلع يّقتيهثبآر امو ءاتسوأ « اعيرأ

 [؟١٠44 :رظنا] ٠ لاهم عي هيف قرح ىلإ للا ي كف اب هّتحت ايلا رطم

 مس صا رت را | سوا

 َنَكَذَق .كلاَم اربح : لاَ .رّمع نب َناَمْنَع اًنئلح -

 [؟4٠46 :عجارإ . هلم

 رش نزاهطملا نع ليش اتدح يئن 481١-

 :تلاق ؟ودْبي يلا ناك لَه : :ةّفئاَملتْلُق : :َلاق هبيأ نع ؛ «يئراَحْلا

 لبإ نم ٍمَمَن ىلإ نراك ةرَم وابل دارك «عآلثلا هذه ىلإ ودينا « معَل
 ها

 ىَّوْقَيي كْيلَع ةَشئاَعاَي : يل لامك ؛مرحمةئااهنم يناطغا5 « ةقدّصلا

 نم يلو لازال طق يش يف دليمك قلو « قرارها

 اتكلم ,77714ي1 ه1 10101 76214 :رظنأ] ٠ "1 .ةلشألإ عثر يش

 هليل - 42 ور هام 0 وك

 مرن يسب سَ ةَشئاَعتْعمس : :تَلاَق .ةَرَمَع

 للوبم لكلكأ لهجلال» لدؤك :رظنا] 3 هرْسك لم نيم نمؤملا

 ْنَع «هيبأ نع ماّشه اًربخأ : لاق .ةم اسأوبأ اًنيدَح -7481*

 1 روق يفاق هلا لون ىلع ناك :ْتَلاَق . ةَّشئاَع

 [5371+ :رظنا] . اًقَرَع هَيهبَج ضيف

 ةَشئاَع ّْنَع ؛هييأ نع «ماَشه انكدَح «ةَماَسأ بأ اندَح -5 5
 ناَرقتكمذَفل «ةَجيِدَخ ىَلَعترغاَم ةآرْا ىَلَعتبرغاَم : :تلاَق

 ع« سمه ماو كلون دوم امل طرف لا ل6 00
 لَجَوَرَع هبرهرمأ دّقلَو ءاهركذية عمات لكامل «نينس ثلث ينجوُرتي

20000 
 يف يدمي مث ةاّشلا حبذيل ناك نإ ٠ ةئجلا يف بصق نم تيب امري انأ

 ملكت لكحل ككل ك0 :رظنا] ٠ .اهنم اهل

 ِء 0 'ماشمانربخأ ؛لاك ٌةَماَسُأ وب اثدَح 06

 مو
 3 :عجار] ىَدُك نم ةّرمعْلا

 ماس م كسر ةمرإرا ل
 « ىَبحَي نب دمحم َنَع ؛ «هّللا دْيبع اًنئدَح هيَ نبا اندَح ةقيدلا

 ُتْدّقَكَو هلل تاكاتْعَرَم : :تلاَق .ةّشن ٌةَفئاَغ نع .٠ جرعألا محل دْبَع نع

 اَمْهَو ءاف هللا لوُسَرْيَمَدك ىَلَع تسوق يديتدَدَسَف هللا لوس

 0 «كطَخَس نم كارب ذوعأ :لوقيوهو ءدجاَسَوُمَو «ناّبصتنم
 مك تن كبل انك يصْخأ آل َكئم كبد ومو «كنبوُع نم كتاف

 . كلسْفَ ىلع تأ

 امم

 قم رس هس هس ٠
 .ةشئاع نع ًةرمع نع « ىَبِحَي اًنْيدَح ريم نبا انكدَح -781/

 دْبَعَو ةَكراَح نْب دْيْرَو بلاط يبأ نا رّمُعُج يَ ءاَجاَمَل : (هور/ك) تلاق

 تلا نُْحلا ههْجَو يف فرعي 8 هللا لوُسر سل ةَحاَوَر ِنْب هلا

 ان نإ هلا وسر اي : :لاقق ل جَرُماَناَف « بابا قش ,١ نم علألأ انو :َش شاع

 بق شال ال لور. رك
 ُتْسَعَرَك ؛ةئأثلا يف ناك ىّتح ؛ةنعطُ مكن هيد :لاَقف 7

1001 ١1 

 02 َح

 :تلُق :ةَشن ةَتئاَع تاق بال (ريهارفأ)يف ثا :َلاَق كف هللا َلوُسَر نأ

 هّللاَل اوُسَر تكي لَو كل َكاكَم لعاقب تنم هللاَو ,كفأبهّلل
 سما

 م

 مَع
 ف

 ينكح :لاق . ىَبحَي نب ةَحْلَط ْنَع منْ اند -
 «ٌمئاَصَوُهَوٌرشاي ناك 8 هللا لوُسَرأ ؛ةشئاَعْنَع ةَحْلَط تنبه شئاَع
 ك0 وامدع 8 دعو

 0 ين اول اهتيو هي لمص

02 

 تَحَتاَم : ا لاسر لك ل أوُقّت ةَشئاَعتْعمَس : لاَق ٠ هيث يآ تعمس

 اةقلين فلكي ”ونا] .رآتلا يفر را لا نم بْعَكلا

 نَع ؛هييأ نع 0 م اسوي اند 1

 - اق لمقر «نهنم ودي 5 دل عزكم سا مص | يهم هم ساس سلا تارلاد

 ةارما اهل تّدهأ : يل ليقف كلذ نع تلآَسك «ستِحيَناَك امم رك اهَدْنع

 نكاح هلاَواَمآ :تلّقَق «هنم 8 هللا لو ومر تقف « لسع هع اهمْوَق نم
 يلوُقُت «كئم وبيه كْبَلَع َلَخَد اذ :تلقو ٠ ٌةدوَسل كلذ تأ كك كل

 هْذَهاَم : :هل يلوُثق ال : : كلل وفيس هَّنإَف ؟َرفاَمَم تلك هللا َلوُسَر اي :ُهَ

 اوفيس دنا «حيرُهْنم َدَجوُي نأ هلع دش هاوس تاكو ؟حيرلا

 «طُقرُملا ةلْسَتتَسَرَج : :هل يلوُقَت '؛ ٍلَسع ةَيرَش برش ةَصْفَح يِتقَس : :كل

 تَلاَك .ٌةَدْوَس ىَلَع َلَخَد ام املك يقص اي تنأ هل (يلوقو) «كلد 5مل لوُمأَمَو

 ىلع هنو ؛ يل تلق يدّلابه دابأ نأ تدك دق رمل هلل يدّناَو :5 :ةدوَس

 تلك هلا وسر اَي : تلق 8 هّلللوُسَر انامل ؛ كنم ارك بابل

 ؛ ِلَسَع ةيرش صح يقم : :لاق ؟حيرلا هذَهاَمَك تلق آل: لاَ كرفاَتَم

 مّن كلل َلْمٌهَلتلقَيَلع َلَخَداّملك قرا هلت تَسَرَج : سلاف
 يم هش ما ماع هيج يق مام

 اي: :تَلاَق ٠ ةَّصْنَح ىَلَع ّلَخَد امل « كلذ لْئمُهَل تاق ةيفَص ىَلَع َلَخَد

 ناَحْبس ٌةَدوَس لوقت :لاَق . هب يل ةَاَح آل : :َلاق م كليتسأآآ هللا لوس

 ا هلت ار

8 

015 1 

 210 هي تسع اَمَو را :تَلاَق

 نأ: :َلاَق مّن . ءلذأَو هام يلع ىَنآولَجَورع هللا دمَحَ َدمَحَف َدَهَشَتَك ءابيطَخ مه و ووو 5 م مع

 موس يلطأ ىَلَتْلَع املا ميو « يله اوُنبآ (رانأ) يف "يلع اوريشأ دعب
 ممل هع طك
 طق يبي لحد الو ءطق ءونس نم هلَعتملع ام هللاو نب مهو طق

 معو هعيش
 ذاعم نب دعس َماَقَ يعم باَغ آلِ مس يف تْبغآلو ٌرْضاَح انآ ألإ

 م
 «جّرزَخْلاّنملُجَر مَن «مهئاَنعأ ب رضتْنآ هللا لوس اي ىرن : اقم

 هللاَواَمأ «تْبَدَك : َلاَقَق ٠ للا كلذ طر نم تبلك ني ناس ما تنكو

 يي ةوُكينأ اوُداَك ىَبَح «مهئانعأ برضَت نأ تبيح ام سوألا َنم اوُنَك و

 ىلع ع سي
 كلاس َناَك امل «هبتْملَع امو 0

 :تلاَقك . تلا ترام .انتكسق هك يت و دل مطل



 اهيل ع

 هللاَو : تاق هك نشكو :تلْقَق . ا تَلاَقَ

 ْدَقَو : تلق «ثيدَسلا يل تّركذق ؟ينات "يأ يف :تلقَق .٠ كيف الإ هسأ ام
 معا هم امر 3

 مللت يرخ يذث اكفني نب لَو :تّلام ؟اذَم ناك
 لسع لس

 باكو لال ,مللايَممَلَسْزاَ يأ تيل ينلسنأ

 ِكَبلَع يضُنَخ : :َْتَلاَقَق اَهئرَبخاك ؟يباَي كب هاجم: :تَلاَقَك .تاَموَر

 اَهكو ءاَهبحُي لُجَر دنع انوُكَت ةليمَج را تناك امل هلله نّنكلا

 محن: تاك ؟يبأ هب ملَعْدَكَو تلق اًهيف َنلقو ءاهئدَسَح آلإئاَرَتم

 تيكبف تربعتساف اف هللا وُسَرَو : تاق ؟88 هللا وُسرَو : لق

 ؟اهئاَشاَم : : يمل لاق لَ ءأرقي تيبلاَقْوَقَوُهَو « يتوص رك وب
00 

 اي كْيلَعْتْسَسْفَأ :َلاَقَق هانت ضاق ؛ اَهرْمآ نم َركُذ يذلا همي 37

 يدع لَم «يدنع ياو ٌحبصأو تجر « كتي ىلإ تنَجر الي

 ينيمُي نع ؛ «ياوبأ ينمتتكا دقو «رطصلا نَا هللا لوسيل َلَخَد ىّنح
 401 ”- م سا يلا َدَهَشَتُك «يلاّمش ْنَعَو

 مث ؛هُنْهأَوُهاَمب هيلع ىو هللا َدمَسَك كه بلا

 لجو هلا ىإ يبث تنلطت مون تقتنع بَل :لا

0 
 5ص 22 3

0 2 

 م اء
 تلتف . يش لرلأ ا هده نم ينتشل: 32 بابلابةسلاَج

 ؟اذاَملوُنأ :َتَلاَقَق .٠ ةيبيجأ : : يمأل تلق اًداَم لوقأ : َلاَقَك أ : يبأل

 هلمأوه اهب هْيَلَع تيتو لجو هللا تدمَحفت همم ايجي ممل

 ساه ملرعسا ل ساو سوضو سا ر# م هس
 يشي ل9ج جلو للا مك ين رخل نك لا ُدْنَباَمآ : :تلُق مث

 نكلو « مكوك هئبرشأو هب مُسَلكتْدَتل مُكدنع يمفانب داَذاَمةَقداصل ين
 راف الو ذه مال هلاك

 هتاف وتكلف مل يآ ملحَيَلََورعهَللاوَت لَك دق ينإ ملت
 ماض ص هي 0000

 ٌظظقحأاَمْو َفُسوُياَبآ الالم ْمُكَلَو يل ٌدجأاَمهّللاَو يَ اًهسْفَن ىَلَع

 هللا لوُسَر ىَلَع (لَرتَودوُشصَت اَم ىلا هَللاَول يمص همس
 0 م6 صم ريواس

 حسميوهو «ههْجَو يف رورَسلا تسأل يّنَو هع عقر دعاس لق

 00 عيالكم هلل
 كناري لَجَوَرَع هللا َلَرنأدَقَ ةَشئاَع اي يرشُبأ : لوقي وهو 2 هليبج

 هي هّللاَو :تْلُق ٠ هّْنَِإ يموت : ّياَوَبآ يل لاق اًبضْع تنك اًمدَشأ تك

 موتري الو موترك مق هوُمتعمَس قل اَمُكدَمْحأ الو مح لَو يلم

 لأب « يتب ل هّللا لوسَر ءاَج دقو « يتءاَرَي لأ يّ للا دَمَحأ نكلو
 7 ع ع

 ىّنَح مانت تناك اه آلإ اي اهيل ملأ ملل :ْتَلاَقَق يع ةّيراجلا

 عيه ماش كاش اتي اهَترمح لكاس لحد
 :ُةَورُع لاَق) هب اهل اوُطَقْسسأ ىّتَح هللا لور يدا : َلاَكَو هباحصأ

 ّغئاّصلامَلََياَمَالِإ لع مكْعَأاَمَللاَو آل : :ْتَلاََ اك لاف ىَلَع كلك بيع

 َناَحْبسم :لاَقَت ٠ (هيفاّليق يذلا لجّرلا كلذ علب ءرَمْحألا بهل ربت ىَلَع
 رمق ع

 تلا هّللا ليبَس يف اديِهَش لمع ؛ طق ىقأ فنك تفس اَمهَللاَو هللا

 الإ لثتملق ١ ءًاهنيدب لجو رع هللا اهَمَصعَق شْحَج تنير مك ةَشئاَع

 هَفاوُسلكئ نيل ناكو لله َْسِفكلَهتهَطَح :اَهُحَأ امأَو ءاريَخ

 مهنم هربك ىَلوَت يذلا َوهَو هعَمْجَيو هيشوتسُي ناك يبأ نب هللا دْبَع قفانملا

 .ادبآ فا مط آلان كبو فلق «ت «تباَن اعلام

 ٍرْخباَبأ ينعي 4ةعّسلاو مُكْم لْضَلا وثوأ لئاالو» لَجَو علل كرا
 م

 نوُبحُتآلا احلم يي (11/1) نيِكاسمْلاَو ب فلا يلوأ اووي نأ أل

 نأ ب حُتل نإ هاو ىَلب : ركبوبأ لاك «ميحَرروُتَع ع هللا مكه َرقْمَيْنأ

 ام سس 00 ا
 .هبعتصَي ناك امب حطم ركوب داو انكر

 . ةَشئاَع ْنَع «هبيأ نع ؛ ماّشم اَنئدَح «ٌةَماسُأ وب أ انكر 3-7

 تكنو «ةيطار يع تندم ين: 8 هللا لوُسَر يل لاَ : :َْتَلاَق
5 5 

 ةَيَض ةَيضاَر ينَع تنك اَدِإ : لاك ؟كادمكحَت ني نم :اتلُقَق :تلاق ٠ ىَبْصَع يلع

 وال : يوت ىبطخ يلح تن ذو «دّسحْس بول : نينو كن
 [؟417 :عجار] .كمْسا الرجه ام هللاو لجأ : تلق . مآلّسلا ِهّيَلَع ميهاَريإ

 ْنَع ؛هيبأ ْنَع م «ماشه اَنَربْخأ :لاَق - ةَماَسُأ وبأ اًنئدَح -7؟48077*

 اَْسَناَنِإ : وثوم نوي اَمب مُر هللا لور نك : ْتَلاَق . ةَشئاَع

 ضي را اون مقامك جرار ذكي

 َنَع هّلاب ْمُكُملعآل يّنِإِهّللاو : لوُقَي مت : لاق «ههْجَو يف كلذ ىَرُي ىَتَح

 [14097 :عجار] . دل مُكاَْتآَولَجَو حو

 ْنَع هييأْنَع مام نرخ: :لاَك .ةَماَّسأ يأ اندم -4
 للا اوسر رع 8 موي مدقق 28 هلو وو هللا هَمْدَق امي ثاَعْبَم ناك : تاق . ةقئاع

 َع هّللاوُكَرَو هاَوَرَس تلو مشؤمقرا دقو دما 8 هلل وسر
 همس ة اساس

 مرعب م لارا

 :قاشيإ بدن اودع يبلع - 51008

 يناَريتلرَياَمَل :تلاَق . ةشئاَع نع ٌةَرمَع نع «رْكَب يبأ نب هللا دبع ْنَع

 0 ةوملعو
 [140537 :عجار] .ْمُملَحَوْمُهاَعدَقرْمْلا ىلع هللا ٌلوُسَرَماَ

 .(ح)دَّمَحُم انئدَح ءريَمُت نبا انكدَح 5-7

 :تَلاَق . ةَشْئاَع ْنَع ةَمَلَس يبأ ْنَع دَّسَحُم اَنْ : لاق . ديزيو

 هلال وُسَر ىّلَصف للاب ال اتبع راهب اهلية ريصحانل تنك
 7 2 موارعاو

 تكف « سائل كلذ ارك ءاوُحبصاَف نال دجْسَملا له ٌعمَسق سف هليل يَ

 لاَمْعألا نملك : لاك 8 هلله ملط :دينلاةلبللا سانا
 هه مسد 6 ص سكه سا سل

 َةاَك : . يم حلاقو اولد ىلح لميلر نوط ا

 اتا

 2 “ل لم ص

 [؟143؟6 :عجار] . للاب اَهرِحَتحَو راهن ب اهطسِبةَريصح : :ديزي لاو

 نع ءبُنذ يببأ نبا نع ؛ يِرَمَحْلادْواَتوبآ انئَدَح - - 78

00 
 يدي ِهّللالوُسَر َدَحأ :ةَشئاع اتلاك : :لاَك .٠ ةملَس يبأ نع ؛ثراحلا

 .بَو اد قساّْا ادرس نم هللا يدع : لاق ملط نيح َرَمقلا ين نارا

 علمتتالت تا لاا ا :رظنا]

 «يرماَعْلا هللا دْبَع َنْبا يعي َُماَدُق اندَح «ىَلَْي اَنئدَح ١-

 .دوُمَيلا نم ٌةأرما ّىَلَع تَلَخ د :تلاَك . ةشئاع ىنتكدح :تَلاَق . ةرسج رع



 نإ ىّلْب : :تلاقق تْنَدك 33 ل وبلا َنمِرْبَقْلا باَدَعنِإ : :ْتَلاَقَق

 دقو «ةآلّسصلا ىلإ هلال وُسَرَجَرَخَ ؛ َدّلجْلاَو بنل هْنمْض رتل

 :تلاقاتق ةدص :لاَقق : لاف اَمب يرق ؟هذه ام : َلاَقَق انئاَوصأ تعفن ْ

 بر مهّللا : ةآلّصلاِربُد يف َلاكآلإ ذوي نم ف هللا لوُسَر ىَلَص ام

 .ريقلا بادو ِرانلاَرَح نم ينذعأ ليفارسإو ليئاكمو لربج
 نب مها َنَع :ناَيفس اًندَح :َلاَق.. طاّبسأ اًنئدَح -89

 ىَلَعت د :لاَق ٠ بئاّسلا نع هللا دّبَع ِنْب بئآسلا دئاق َنَع ءرجاهم

 نم فصُنلا ىلع دعا ٌةالَص : لاك 5 هللا لوُسَرانأ ؛اكدَحَ ةَشئاَع

 [؟157 :رظنا] .٠ ٍمئاَقْلا ة ةآالص

 مول

 نْبْنَمْحرلادبَعْنَع «يينابيشلا نَع «طاّبْسأ انُندَح - 3

 ةيقرلا يف ا هّللاٌلوُسَر صخر :تَلاَق . ٌةَشئاَع َنَع «هيبأ نَع ءدوسألا

 [14015 :عجار] . هاش ينس(

 لص 2 0 :تَلاَق ٠ فَع ءدِهاَجُم َنَع ءرجاَم

 واقل ةآلّص ( نم ١ فصُتلا ىلع سلاَجْلا

 00 تلك ئه ؛ حْيَرش

 تلكم "يف عضْوُم ىَلَح هاف عض مذخأَيمُح «ضناح انو هنم برشا

 يقاس يولع
 2114614 :رظناز . يف عضوم ىَلح مق ضي مدي ثم ساق قرعلا لخأل

 علاللأا" لكلا ككل 1 كلل

 ْنَع ءجاَجَحْلا انئَدَح :َلاَق . ٍلْيضُق نب دمحم دمحم انئدَح -7 44816

 هّللا لوُسَر ناك : تَلاَق . ةّشئاَع نع ؛ ةيمهسلا بَنْيَز نَع «بيعش نْب وِرمَع

 وكي الو ميو ليي مث اضوتيا

 :لاَق 6-0-5000 : لاق .ناَوُرَم اًنئدَح -17 85

 هللا َلوُنسَرانأ «َنيدمْؤُملامأ ةَشئاَع ْنَع كدت ةحلط تب ةَشئاَع طعس

00 
 ىلع َوْهَوُهَلذأَ ”ءركيوبإ ناسا ءهذِخَفْنَع اًفشاك اسلاَج َناَك

 لل م قم عرف هل
 ىَتْراك ناموا مك ؛هلاح ىَلعَرسَوَلنذاق معدات م ءهلاح

 ُرَمْعَو ركب كلَ وأتم هللا لوري تلق امام بَل
 ؟َكباَبت َكِنلَع تينا ناسا املك َكلاَح ىَلَع تنآَو مهل تن

 رم د د
 ”هنم يتسن كال هللاو لبر م يحَتسأ الآ ةشئاغاي : َلاَقَق

 .يمكمْلا كلما دبع وبأ اًنرَبْخأ :َلاَق .ُناَوْرَم انئدَح 6 5١

 ةليَسعلا : :لاَق 88 يل نأ ؛ةَئاَع ع ؛ ةَكْيلَم يبأ نب هللا دبع اًنئدَح :َلاَق

 .ماتجل يم
 لح «يبالكلا ٌناَمْيلَس نب ةدبع اًندَح 3 عما“

 1 اوُقت ةَشئاَح تحمس : :لاَق . دَّمَحُم نب هلا دْبَع نَع «َقاَحْسِإ

 ع2 د ةشو
 .لجورع برلل اضم « «مَلل ةرهطَم كاوسلا :8 هللا

 يآ ةدرع تو
 [11177/ :عجار] . قينع وأ هللا دمحم رب هللا دبع :لاَق

 جيحاطناملل 180 سي يب اما سم ص ووجب بجو جيس سس سس لعل 007110115

 وا ورب هالو

 دمحم امدح :َلاَق . 0000000 1 نبدمحم

 اًنملع ام ؛تَلاَق . ةَشئاَح ْنَح «ةَرَمَع ْنَع دَمَحُم 6ب)ةمطاَق ْنَع َقاَحْسِإ

 هك لبللا رخ6ن م يحاَسَمْلا َتْوَص (عمَس) ىَّتح هللا لوُسَر نفد

 .ءاّميرألا

 ما كاع
 [؟56800 :رظناز ٠ فر: ا دمحم لاق

 هسا ه مس يم
 ضمة ام ع ديما َلاَق

 :رظنا] ٠ هليبّسل ىَضَم ىّتَح نم موُصَي تح هَرظْفأ الو «هنمر طفي ىَتَح

 00 [”ككذم لكلا[ لكما لك ةخخن لهالدإ ,لكةوؤك

 ةَشئاَع ْنَع «هيبأ ْنَع ماسه اندَح :لاق .”عيكو اًنئدَح 9
 ةيكينركذأ دَقلهَللاهَمحَر :َلاَقَك .ةَي رْفيالُجَر يلا َعمَس : :تَلاَ

 وع رعرلا

 [؟668» :رظنا] ٠ اهي

 هللا 206 5286 ةَشئاَع نع هربوا نب ورع نع ءناَمور نب ديزي

 .َُّللاهَعَطَق اهَّمَطَق ْنَمَو هلل هَلصَو هلو نسمح 4

 هّللا دْبَع ْنَع ؛ناَكرب نب رفعج اًنئدح : لاك . ميكواَتتَدَح - 10

 قفراَك يتمأب قكر نم مهّللا : 8 هللا وسر لاَ : :تَلاَك . ةَشئاَع ْنَع « «يهبلا

 0 لع اوك مو ام د

 ها 1 20077 0000
 ل5 4غ يللا اد

 ل017 نظفا] ماَركِإلاَو لآل د اي تكا مآلّسلا كانو مالّسلا تن

 [لكورك

 ْنَع «ديعس نب بحي نع «نايفس انئدَح ؛ عيكو انئدَح 78 *

 ١ وُئاكف مهل لامْعُ ساّنلا َناَك :تلاَق . َةَشئاَع ْنَع :("7"/“) ةَرْمَع

 .مكستغاولْكلتك مهي نوح
 نب َميهارْيِإْنَع ؛ةَبعَش اَنثَدَح : لاق ؛(عيكواَنْندَح) - 15

 ل 2 2- دمحم
 هّللا لوُسَر ناك : لوقت ةَشئاَعتْعمَس : لاق ٠ هيبأ نع ؛ ءرشتتملا نب
 مكه م م عالم كر

 [هج59 :لظنا] ٠ لاَح ىلع ملال يمك رهط لق امرأ عيال ف

 نيدّسَحُسْنَع 'يزارلا رنج وأ اح :عيكو اندَح -6

 ام: : ه6 هللا ٌلوُسسَر لاك : تلا . ٌةّشئاَح ْنَع «رْيبج نب ديعَس نَع «ردكْمْلا

 رجه لب ٠ اَمْنَعماَنََق اَئسو لا نم ةَعاَس هنو لَ نم
 م وقع

 ص ةكَدَص هيلَحهُمْوَتَااكو «هتالص

 [يبأ ]نع يبآتيئاَرْساَح لك عيكو اننَدَح 11

 ؟ِلّيخلاب يلا ةلَّص ْنَع عَ ةَشئاَعْتْلأَس : :َلاق .دونمألا نَع «َقاَحْنسِإ

 لموت كدكرل كدكام لما ةوظتا] . .هرخ 1موُشَيَو هلوأ ماني [تاك] : :ْتلاَقَك

 ل :رظنا] . هيلع هب قالصُ

 لتكلا لال ل



 يبان ْبانَع حير نباح لاق عيكو اَنَدَح 7

 هّألا ىلإ لاجل ضمن : هلال وُسَر لاق : ْتَلاَك .ةَشئاَع نع ؛ كلم

 [؟147/41 :عجارإ .مصخلا دلألا

 ىسوم نع ءروصنم نع :نايفس اًنئدَح « عيكو انئدَح 7

 ةَشئاَعلى لَم ْنَع ؛ «يمطتلا يزين هلا دبع نب ام :تلاَق .ٌةَّشئ ةَشئاَع نع «5 وم نع

 [؟؟86١5 :رظنا] . طق "يبل يك يآ املأ ٠ طق اقف يلا جر ىلإ تر

 ءدلاَخ ِنْب دعم نع ءَناَيفسَو رعسم َنَع ؛ «عيكو انئدَح - --7484

 نم َيْرَتسَتالأ اَهرمأ 8 يِبلَلآ (ةَضئاَع َْنَع ؛داَدَش ِنْب هلا دبع ْنَع

 [16645 :رظنا] . نيَعْلا

 ةَكِلم يبأ نْبا نع « سيم وب انئدَح « عيكو اًنْندَح 0

 َناَكْوَلَو اَنَح ْفظَعْسَيْمَلَو © هللا ل وُس 2 :اتلاَق .ةَشئاَع َنَع
 هو

 .رمع وأ ,رخابأ فلختسآل اَدَحأ افلح

 هاش
 ْنَع رّمْعَم نَع ؛ ٍاَبر نَع «دلاَخ نب مهاب ادَح - 1

 يس ف هّللالوُسَر تبل : تلق .ةّعت َةَشئاَع نَع «هيبأ ْنَع «ةورع نب ماَشه

 حلاو هسأر دنع اَمُهدَحأ سجق نامت « نايل ينال ىري رهشأ

 ربط ْنَم :لاق «بوبطم :َلاَق ؟هَلَباَم :رَخآلل اَمُهدَحأ لاق هيَ َدْنع هللا رع رس سس

 ملط فج يف ةطاَشمو طشم يف : َلقَمف َاَك ٍمّصْعألا بديل: لاَ

 يأ: اق سوت نما يذلا ةقوطاو ضارب يضرك

 ا

 سومر نأَكَو ,هاْاةَعاقل امامك هَ ءاهيرأ ابا هذه: 22

 نأ يسَناَمّئاَك :لاق- َكَنآَوَل : :ُةَشئاَع تَلاَقَك ٠ نيطايشلا سومر اَهلخَ

 هن ساّنلا ىلع َريثأ نأ هَركأ انآو هللا يناَاَعْدَقهللَواَمآ : :لاَق - شتي

 َّش ٠ :عجارإ 1474١[

 6 يي يمساس لع عراك ل

 نع ؛هيبأ نع « ماش انأبنأ : لاق . ةماس نب دامح اًنيدح - 7

 اونلاين دللي هنأ ىّتَح اق هللا لور َرحْسم :تلاق . ةئاَع
 ع 8 عمم م مع رلرزمقم
 مث بَ جور هللا تويت ااا ىَلح لع

 ؟هّللا لوُسَر اَي َكاَذ اَمَو : :تلُق ؛هيف هيتس اميف يناتثأ هللا نأ تْرَمسأ :َلاَ

 مث يلجر دنع 2 رَخألاَو يسأر دنع اًمُهدَحأ سلق نآلُجَر ينءاج : : 6 لاك
 راشش

 مط نم: َلاَق ؛بوُبْطَم : لاق ؟ٍلجرلاٌعَجَواَم : : هبحاّصل اًمُهُدَحأ لاَ
0000 

 ةطاَسَو طلشم يف : َلاَق ؟اًذاّم يف : لاق «يدوُيلا مصألا نب ديبل لاك

 يلا بعدك :6ناورأ يذارْفب يف : لاق ؟َوُه نيك : لاق .ركذ «ةَعلط فج

 هللا :َلاَْ ةَناع ىلإ حجر مك «لْطَاَْلعَواَيِلإَرظت رين ىلإ
 ل ) 4/1 نيطايشلا سومر اهلْخَاكلو «ءاّنحلا ُةَعاَقت َهَماَم داك

 تيشَخَو «لَجَوَرَح هللا ينائاَعْدَقق آمل لاق «ةفرحاق هللا َلوُسَر اي

 [140711 :عجار] . ارش هنم سانا ىلع رون نأ

 ْنَع «هيبأ نع « ةَمَلَس يبأ نبا َرَمُع ْنَع «ميشه انثدح -1 48617

 .ةَباتجلا نم دحاو ءاَنِإ نم هللا لوُسَرَو انآ ل ستغأ تنك : :اتلاق .ةشئاَع
 سم ساما م

 [401 :عجارل]

 14154 ص ًَة ةشئاع ةديسلا “ ثيدح

 0 ل3 فرقا در يبق كلاود :تلاَق . َةَشِئاَع ْنَع « هيب
 3 ا 14 مريس م معلا هيمو
 اَيمُش [هنم] برق ءانإلا ينيطْنُيو «'يف عضم ىلع هاك ٌعضِِ هذي

 [؟429؟ :عجار] ٠ "يف عضْوَم ىَلَع هاك عض

 نب ِهّللا دّييَع نع «ناَيفس انئدَح :لاَك ميت ائدَح 6

 8 هللا لوُسَر لاق :ةَسئاَع تاق :لاَك . ْمِساَقْلاْتْعِمَس : َلاَق . دايز يبأ

 رْكذ ةَماقإل ءراَمجلا يرو «ةّوْركاو اصلابو « تاب" ا ذولا لمج امن

 رددوا 1490/7 :رظنا] . َلَجَورَع هللا

 ةادرور هو عر
 نب ٍلْيَدب ْنَع نوُراَه اَنكدَح ءدَمَحُم نب سنوي انئدَح - - 7 عمك

 ف هلا لوم اوُسمَتعمَس ان ؛ةّشئاَع نع «قيقش نبل دبع «ةَرسَْم

 [7304 :رظنا] ٠ ألا عقرب ب 4ناَحيرَو ا

 َةَمْلَس يبأ نع « ىَيحَي ْنَع «ناَبأ انْئلَح ء روي انيدَح -١؟ 861/

 تَلاَقَق «ضرأ يف مصاَخُيَوهَو ةَشئاَع ىلع لحد نمل دبع نب

 راسا
 َمَلَظْنَم: لاق .٠ 8 هللا َلوُسَرنِإَكضْرألا بتتجا ؛ ٌةَمَكَساَبَاَي :ةشئاع

 ,1ه:004 :رظنا] . َنيِضَرأ ٍعْبَس نم ةَماقلامويمكَوط ضرألا نم ربش دي
 مص

 لكالمم ىكالمو لالا

 ءداَهلا نبا

 لوُسَر تاَم :تلاَق .ةّشن ٌةَشئاَع نع «[هيبأ َنَع ]ٍمساَقْلا نب نَمُحرلا دبع ْنَع
0-00 

 امدْنْيَدَبآدَحآل تْرَمْلادشهرْكآالَك « يتتفاذو يتاح نينو 8 هللا

 [14ةها/ :رظنا] ٠ 8 لوسيا

 ينعي ءديزي نَع اشيل اًنكدَح سوي اًندح 264 7١-

 نع« 5 و ؛هّللا دبع نب

 هقّلخ َنَْحبُكرْدُيَنمؤُملاَنإ : :لوُشي 8 يِبلا “تغمس : أعلام. ٌةشئاَع

 [ىانم# لممألل لهل7 رظنا] ٠ راها عام للا تاجر
 سصصا

 662 :ْتَلاَق . اخ حم ني عساقاِنَع نجس

 ٌمسسيم «ْحَدَقْلا يف مدي لخديم ماَم هيف تكد تومي وهز
 مع ولع

 ل١495 :رظنا] . توَمْلا تاركَس ىَلَع يٌنعأْمُهَللا لوفي مث «ءاملاب هَهَجَو

 [؟هكحأ ءلثقمل

 و رع
 َنَع« ٍماّشه نع « شيلا اًنكدَح : :َلاَق . سُنوُي اند - -1”غخكا

 ُْسلْجَيال « تاَدجَس ٍسْسَخبرتوُي ناك ا هللا لون ةشئاَحَْع «ةورع

 [؟40/4* :عجار] ٠ مليم «ةساقعلا يف ٌسلْجَي ىَتَح 2« نهنيي

 ةموقر مع ادرار
 َنْبا ينعي دوا انْثدَح : لاَق . دّمَحم نب سوي انئدَح - - 7

 جوز َّضئاَع ْنَح «َرَصْمَي نب َحيْنَع «ةَديرب نب هللا دبع ْنَع ءتاّرفلا يبأ

 اًمَربخآَك ؟نوُعاّطلا نَع ل هللا يبت تلاَساهَ يربح هنأ ؛ فينا
 ٌدَعُدّللاُهَلَعَجَف باشي م ىَلَح لجو رح هلل دعي اَباَذَع ناكل 89 للاب

 هدّلب يف ْتُكْسَيِ ء هيف نوُعاطلا مََي دبع نم َسِيِلَف «ٌنينم | ةَمْحَرلَجَو



 فدذهف َح ممم 1 ةشئاع ةديسلا ثيدح ءاسنلا دنسم 186 ص

 مساسص#

 هلاك الإ هل لجو َزَع هللا بدك امآلإ هْبصُي مهن ملي اًبسكحُم ارباَص

 [513326 اها :رظنا] ٠ ديهشلا رجا لثم

 واعر
 7 ْنَع « تالا يبأ َنْبا ينعي يدواَد اًنئَدَح ءسنوي اًنيدَح -7 58737“

 ينل ؛ةَِئاَع ع «5 قرع ْنَع ءءاطع نَع « غئاصلا نوُميم نب ميهاَريإ

 مكاو ُْكهتل نه هاو هين يو لسع ف
 هدرة دم
 يدلل :رظنا] ٠ نا .(10/ )دنع

 َنَع يي هلل دع يل «بيبح

 ,ةلتنمأ ىكتش ةئيدملا يبل مد َةاَّمَل : تَلاَق .ةّشئ 8 ةَشئاَع نَع ورع

 11ج 'تاتساك ؛لَبَو ركب يب ىو ماع ركب بأ ىكتشاو
 :َلاَقَك ؟ دجت فيك :ركب يبأل تلق ؛ اهلنا مهنا يف كف يبل

 هلت داش نم أتوا هلطأ يف حّبصُم ن ْئرْمالُك

 0 :لاَقَك ؟ارماع تلآّسَو

 قوق نم هفتح َنابجْا نإ هقوُذ َلْبَق توم 'تدَجَو ين

 ١ :َلاَقَق ؟ًلآلب تَلآَسَو

 ٌليِلَجَوُرْخْدِ يلوَحَو حن ليك نبأ له يرعش تيل ا

 ْبْبَح مهلا : لاو ءاَمسلا ىلِإَرظنَق ؛ مهوب هربَحأَك 8 يبنلا تّنأَ

 ير اًهعاص يف انامل ءدّشأَو كم يتيح امك يداي

 م اليو ع فاس سل يلام ل
 |3041 :نرظنا] . اوُمَعَز اك ةقحجْا يه ةَميهَم ى اها لنا امس

 [؟ الذ :عجار] ؛

 ماد عاع

 «بييَح يبأ نب ديزي نَع ثيل اًنئدَح سنوي انيدح - 456

 ءدممو 0
 نأ هكدَح ةورع نأ «هكدح مل َنْبدَمَحْسانأ «ةَوْرق يبأ نب ةَراَمع ع

 . هللا َلوُسَردَأ ؛ ؛اًهكدَح ةَسئاَعن ,اهفكدَح محراب تب ةَرمَع

 تئّزْإَو اَموُنِلْجاَك تَرَ اَموُنِْجاَكَذَمألا تقرا: َلاَق

 .ريفضي ولو اهوُمي مت ءامودلجا

 .لبحلا :ريفضلاو

 نع ٠ « ةيهل نبل انئدَح «مشاّه يب ىلوَم ديعس وبأ انئدَح 1ع مكك

 ناك ف هللا وسر ؛ةَعئ ةَشئاَع نع ورع ْنَع ؛باّهش نبا نَع ليقع

 (1443 :رظنن] ٠ ةءارقا لبق سحاب نيديعْلا يف ريكي

 :َلاَق .٠ حْيرش نب ةوبح انُئدَح «نَمْحرلا دبع وبأ اًنيلَح 4817 ١-

 َيهَسُلا يَ (ُهَكدَح حلاص يبأ نب دمَحْساأ ميس نب عفان يئدَح

 ُذََمْلاَوٌنماَض ماَمإلا : هلا لوس لاق: :لوُشت ف يبل جو ةدئاغ

 .َندؤمْلا نَعاَقَعو ماما هلا درك نمت

 اَندَح «ٌةَعيِهَل نب نا اًنْكلَح : لاق . ىسوم نب نسح اًنيدَح - 7 مكح

 0ك هع .ٍّ 9

 نب بيبخ نم « تيا نب دير نب ديعس نب ىسوُم نَع «بيح يبأ نب دي
 ساما ماع

 2 م هب
 نم ُةَضِيَحْلا يتتقرَط : :ْتَلاَق .ف يلا جو ةَئاع ْنَع «رييزلا نبل دبع

 ؟تّلشأ كلام : َلاَقَك «ترطادق 8 هللا لور بلج ىلإ انآو للا

 . يدوع من كَراَرإ كيل يَ : لاكتضح يّنكلوأل : :ًتَلا

 رو همز ةيع 2
 ءدلاَخ نب ليف انئدَح «ةعيهل نبا انندَح نَسَح اَنْيلَح -86

 4 هيف ره َرَهَج 8 هللا َلوُسَرنَأ ؛ةَشئاَعْنَع «ٌةورع نع «باهش نبا نَع
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 [؟15145 :عجار] .٠ فوُسُلا يف ينمي «ةءارقلاب

 رياح ءلاَق . 0 نّسَح اًننَدَح 77

 0 دع. ف مهكيلع 1 هَ وز كس

 ور هع م

 ا ةَجيدخأ ؛ةّئاَعْنَع ؛ةَورعْنَع «دوسألا

00 
 هيضاكا « ضاّيي باي يعتبر ٍمانملا يفر دق َلاَقَق ؟ لكون نْبةَقَرَو

 . ضايب باين هلع نكمل لا لأ نم ناكل

 روم همر عاش
 :لاَق . بو نبا اننَدَح : :لاَق فورم نب وراه انندَح - -"< ما"

 ما سم سلع سا ف ملاذ

 ديزي يبأ (13/1) َنْب ديزي «هكئدح ةَداَوَس َنْبَركبنأ «ورمَ يتربخأ

 هْذَهَآلَت الَجَر نأ 8 "يبل جوز ةَئاَع نع ريم ني ديب َْع ؛ةكدَح

 حل ءاذإ المالك ىلإ: لاك يجيء وس لمني مط آلا

 يف ةّيصُم يف ايندلا يف وئمْؤملا هب ىّرْجُي مّن :َلاَقَق 8 هللا َلوُسَر دا

00 

 .هيذؤي اميف هدّسج

 :آلاَق .ورُمَع ْنْب ةَيواعمو فورعم نب نوراه اًنيدح -7 481/7

 ئه هك را رد أ: :لاَق .٠ ِبْهَونِا انئدَح

 طق هللا لوُسرْتيَراَم : :تلاق انآ 88 يلا جوز ةشئاَع َْع ءراَسَي

 اك اَنْ هناوهل هم ىأ ىّتح (اَكحّض : :ٌةيواعم لا) اكحاّص اًعمْجَمسم
 كوع اش

 :تَلاَق ٠ هَهَجَو يف كلذ فرع اًسيرَّوأ اَمْيَغ ىأر اَذِإ َناَك : تلكَ « مسبتي

 ادا َرَطَملا هيف َنوُكَي نأ ءاَجَّر اور َمْيَملا وأ ا "الا للا لورا
 مساس رس نس مل هما - هميم مس عساس اع
 نأ يّنمْؤُي اَمهَضئاَعاَي :لاَقَق : تاق ؟ةّيماََكلا كاجو يفتْفَرع هَ

 همم مم ع »ب
 انَماَوُلاَقَف باَدَمْلاٌمْوَق ىآر ذو حيرلاب موق بدع «باَذَع هيف َنوُكَي

 معو 4#

 .اًكرطْنمص ضرع

 ُيِبح انكَدَح : :لاَق .٠ ةَعيهل نبا انئدَح : لاق ."نَسَح اًنئَدَح -5

 ؛ق "يلا حور ةشئاَع نع ؛هكدَح 'يلبحْلا نم نمحرلا دْبَع اَبآ نأ ؛ هللا دبع نب

 لور ىلإ ت راف يلّصُي ا هللا ٌلوُسَرو ليلا نم ضيا هنقَرط هنآ

 «هيلسغاةآلصلا يفَرْهَو ا هللا لوس الراشد مد هيفَو بوي 9 هلل

 . هيف ىَلَم بولا كل ف هللا لور دَخأمُ ءٍمدلا عضوَم تلف

 َنَع «دوسألاوبأ انثدَح «ةَعيهَل نبا انثدَح نسَح اًنئدَح -6

 َنممرحُي :َلاَق 8 هللا لوم وُ نأ ؛َنيِنمْؤُمْلاّمأ ةئاع نع يملا نب ةوْرع
 ماض يح

 ل :عجار] . ةلولا نم مرحي ام ةعاّضّرلا

 ءةَعييَر نب رفعج انئدَح «ةَيهل نب اند رس ان اًنثدح - 7 عمار

 هللا اوُسَرَلاَق : تلا . َةَشئاَع نَع «رييزلا نبا ورع نع «باهش ِنْبا نَع



 الك ًباصأ نإ ٠ ” طاب اها هيلو نإ ريب تحك ةأرنااَميآ 03
 .هلكيلو آل ْنَم يلوا اورج نإو ءاهجرق نم باَصأ اباه

 [؟6٠407 :عجار]

 وُبآ اَنكَدَح :َلاَن .ةَميهكْن با اَندَح هس اكد 11

 ف يبا جوز أت ٌةئاَع نع 2 يريم نب ورع يس هنآ 0
 هم يم ماس

 <” وفعل كمدو يك و
 لن قال يت لو جل لل: 7

 وبأ ينئدح :َلاَق . ةَميِهَلْنْبا انثدَح «ْنَسَح اَنئدَح 7111

 0 د :تَناَق ٠ َةَشئاَعْنَع ءاثدَحُي ةورع عِمَس هنأ ,دوسألا

 .نآلاُملَمتي موري مَلوأ : : 8 هللا لولا يب لف هللا لوس

 وبأ امدح :َلاَق. ةَميهل نبا اَنكَدَح «ْنَسَح اَنكَدَح - 7

 : هللا وسر لاَ :ْتَلاَق ٠ ةَشئاَع ْنَع «ثدَحي ةورع مس هنأ ءدوسألا

 [711074+ :عجارإ ةسقل يسذلل ودي نكلو يح يفت مُكادَح لوي

 يبأ نب دلو انئدَح «ةَعيهل نبا اًنكدَح ؛نَسَح اًنئدَح ---

 هللا لوُسرانأ ؛ةّشئاَع نع يخي دَّمَحم نإ مسالا تمس : لاق .٠ ديلولا

 :رظنا] ٠ ليك ةزاَنجوأ ءدجْنم يف آلإ ءاَسّنلاَعاَمَج يفريَخ آل : : لاك يق

 00 اةينفش

 «ٌةورع نب ماشه ْنَع ءرَشْعَموُبأ اننَدَح «جيرس اًنئدَح 3ةق7

 ةشئاع نَع «هيبأ نَع

 يسوق

 ع لكون ترا نع رام يبا نا بحاَم ؛مشاق

 لوُسَر بوك نم ةبَجْاُكرفأ تنك : سلاف ؟ةَْلا نع تكس هنأ ؛ةشئاَع

 [؟56151 :رظنا] ٠ 8 هللا

 لم سس ساس دوا
 نسبا اَنثدَح :ًالاَق . َقاَحْسِإنْب ىَيْحيو نَسَح اَنثدَح - -7 غ1

 نْبِمساَقْلا نع «ناَرْمع يبن ْيدلاَخ انتدَح : لاق [ّنَسَح َلاَق] . ًةعيهل

 ىلإ وقياس نَمدوُردَتآ :لا هنأ 9 هللا لوُسَر َْع «ةّشن

 ادإَنيذلا : َلاَف . ملعأ ُهَلوُسَرَو هللا : اثق اقلام لل

 مهمَكْحَك سال اوُسَكَحَو «هوُندَبموسساذإو «هوُنب ُىوُلِبقَق َحْلا اوُطْعَأ

 [ + :رظنا] .مهسفلال

 ةَئاَع ع محم

 ريهس يساشرب 3
 اًنيلَع مد «يرييزلا ةيواعم نب هللا دبع ةيواَس وبأ انئدَح - 75

 ةلراَحمأاَي : ةَضئاَعل ل وُشَي
 ويعم هيك
 ب ةورع َناَك : لاق . ورع نب ماسح اًنندَح :ةكم

 بَجعأ الو ركب يبأ[تْنبَو هللا لوُسَرُةَجْوَر لوف « كنف نم بَجعَأ

 يمد د
 نأ ءساّئلا مّلعأ ناك ءرخكي يبأ نب لوثأ سال مآ رعَشلاب كملع نم

 ني نمو ؛ٌوُمَفْنكبَطلاب كملع نم ْبَجْعَأ نكلو « سانا ملأ نم

 َلوُسَرادِإ ُةّيرَع يأ : اسلاكو هبكنم ىلع ترض : لاق !؟[وُه اموأ ] وه

 ةشئاع ةديسلا ثيدح

 شع ّيَقباذإ ا هللا اوسر ناك : تَلاَق .5

60/ 

 هيلع مَدْقَت ةفتاناكق «هرْمع رخآ يف وأ هر رخأ لعمق هلل

 2 2 هلم
 . مك نمَف هل اهجلاَعأتكَو تاع اًمنالا هتف هو لك نم برا دوو

 :ةَاَسأ ع 3 اَمدَح « دلوني اَدَح 17

 ل اوسر لاَ : تلاَق . ةَضئاَع َّنَع «ةورع نع «ةَورع نب هللا دْبَعْنَع

 9 ب مالسلا مهل َتكناَمَولَجَورع هللَذإ : ف وصي نيل ىلَعَت

 [؟تالم4 ,7ه514١ :رظنا] . َفوُفصلا

2-5 
 ْنَع ؛ناَيْفَس انئَدَح :َلاَق . ديلولا نب هّللا دبع انثَدَح ةقييح

 :تَلاَق . ةَضئاَع ْنَع «ةَبيع نم هلل دبع نب هلل دبع ْنَع « ىبحي نب ةحْلَط

 00/0 5010 :رظن] .هُضْمَب يَلَعَو ”طرم هلَعَو يلصب هللا لوسَر ناك

 1 1 ما

 ٌةَيواعم اًنئَدَح «نايفس اًنئدَح «ديلولا نْب هللا دبع اًنْدَح /81 4 ١-

 :تلاق . نينمؤُملامأةَمئاَعَْع :ةَحلَط تْنب ةَشئاَعْنَع «قاحْسإْنْب

 :رظنا] . ٌججَحْلا نك يسَح وأ ٠ نكداهج : َلاَقك ,داهجلا يف اف يل انأَتسا

 ن1 يا ياس د ا ف

 نب ءاطع نع ؛ َةَمَلَس نب داَمَح اًنئدَح نَسَح اَنَدَح 4884 ١-

 لك هللا لوُسراَي : ْتَلاَق الأ ةَشئاَع ّْنَع ؛ريسَج نب ديعس نع «بئاسلا

 بابا كل حك ةيَش ةَيش ىلإ يلسْرأ : :َلاَقك ؟يربغ تيا لح دق كله

 لاق لب مالو ّيلهاَج يف هَ عطس ام: دق كا

 نيح تبا هاني ْنَع اورصْفَتسا َكَمْوَق نه «رجحلا يف يلص : : 49 يبل

 .هولب

 ممر يب مز
 امدح :َلاَك . رم نب يعامل «"ردنمْلاوُأ انندَح ةقييحا

 يبأ نع« ءِرَّمْعَم نْب نَمْحَرلا دبع نبهللا دبع ْنَع سن نبا ينعي كلام

 اي لاقل وُ لاسر ؛ةَئاَع نع , ةشئاخ ىلوم (رشوُي

 هلللوُسر قف ماعلا ان بنج آو ةآلّصلا يتلا لور

 موصأ مثلما َمايصلادبُأ انآ بج انآوُةآلّصلا يّ انآو : :

 كرمت امو كبد نم َمدَقَتاَمكك هل َرْثَع دق «كللفم انس لجّرلا َلاَقَق

 َرَع هل ْمُكاَمْحأ نوكأ نأوُجْرآل ين هللاَو َلاكو ف هلل لور بضم

027 
 ماكل للمال :رظنا] . ين مي مكمل لَجَو

 + هع دو
 يبأ نب ٍلْيْصُمْلا نع ؛كلاَم اَنئَدَح ءرذّنملاوبأاندَح - 1

 لَ د ةَشن ةَشئاَع نع «ةَوْرع َنَع ؛ «'يملسألا ران نب هَل دبع ْنَع هلل دْبَع

 رودس سماع
 لوُسَر َلاَقَف ٠ َكلَتَم بيصأل كَ : :لاقك كي هللا َلوُسَر (5//918) مبا

 ,كرطمب نيعَتْسَتآل انه َلاَق آل: لاق ؟هلوُسرَو ِهّللاب نمْؤُت : :ق هللا
 َقَلطْلاَف مَن : لاق ؟هلوُسَرَو هللابْمْؤُي ةّبئّنلا ةرَمْلا يفهل لاك : لاَ م

 [#0037 :رظنا] . هَعِبَتك

 ْنَع «كليرش اًنربخأ : َلاَق .رماَع نسب دَوْسآ انثدَح 1

 دلع تلك : َتَنلاَق . بهل يبأ تب هر نع ؛ةريمَع نب هَل دبع ْنَع ءدلاّمس

 هن ماض م م
 ةَفئاَعَو انآ ترم : (تلاق» «ءوُضَوب ينوثثأ َلاَقَق ف يبل لَخَدَ ةشئاَع



 ءاسنلا دسم

 رسما
 ثرعب أ كير قرط مكر ضو اكمل هيج : َتلاَق .نوكلا

 و هون 0-010
 هَتْلعَف اَنَأاَم : :َلاَقَق لجرب أف : ْتَلاَق . كنمانآو يم تنأ : َلاَقَق يل

 :لاَقك ساّناَُْخ نم :ربمْلا ىلع هلاَس َناَكَو : ْتَلاَق . يل لبق نكلو

 . همحرل ْمُهْلصْوأَو لَو هللا نيد يف مُههقْنآ

 [76074 :رظنا] ٠ اًمهْظَنَحأ مل نيرَخن ييش ؛ كيرش هيف َرَكْذو

 يبأ ْنَع دير نبا ينعي عي ءداَمَح اًنئَدَح ٌبنَسْح اًندَح -7

 ىَّنح موضي هلل نك لوقت ةشن ةّشئاَع تغمس : لاق . يليقعلا هبا

 يف رف ناكو «ٌموُصَيْنأ ديري ام لوف تح «ُرطْقيو رقي ذأ ديري ام لوف
00 

 تملا هز :رظنا] ٍرملاَو ليئاَرسإ يني لكل

 هوت
 يبأ نع «كيِرَش انتَ : َلاَق .ٍرماَع ني دوس انئدَح -784؟

 صوتي آل 5 هللا لوُسَر ناك :تَلاَق . ٌةَشئاَع ْنَع :دوسألا نع ءَقاَحْسِإ

 [لتالأاا ككتملال ت11 لل دالال ١ ره :رظنا] ٍلْسُصْلا دعي

 راسو م سو
 نبدي نع «ِرباَج نَع «كيرش اًندَح «دوسأ انئدَح 700

 يبا ىلوألا َنيرشعلا يف طلخَيناَك : :اتلاَك . ةَشئاَع ْنَع ٠ سيم نع هرم

 [ى6561 :رظتا] . رمل دََودَجُرشَملا تلَحَداَذِإف ةآلّصو مون نم ف

 يباع ءتَمأ نع «نَسَح اَنئدَح وأ انَدَح - 76

 :اًمْلَسَتْغاَف رم هاَْلعَق :تَلاَق . ةَشئاَع نع ٠ موك مأ نَع باج ْنَع يلا

 [10001 14400 4556 درظفل] . لزب الو عماَجي يذلا ينعي

 «ناَميَلَس نب مصاَع َنَع « ليئارسإاندَح «دوسأ اًئدَح -7 2846
00000 

 :لوُثي 88 هللا لور ناك : :ْتلاَك ةَئاَع ْنَع أ ”راَحْلا نْب هللا دْبَع نع

 [مها1 :نظفا] ٠ يلح نساك يقل تنسحأمُهَللا

50-0 

 نب ةَيواَس نَع «كيرَشاَنْتَدَح : لاق .دوسُأ اًنئدَح -17
 عالة ء

 :َلاَكهنأ يبل نَع «ةَشئاَعْنَع ؛ ةَحْلط تب َةَشئاَع َنَع «َقاَحْسِإ

 [11441/ :عجار] ٠ نكداهج ُهّنإَف تيب كيل

 ْنَع «ةورع نْبٍماشه نع كير انندَح ونس اًنئدَح - -7

 ْنَمَكةَولْح ةَرضَح الا هذه : : 8 هللا وسر لاَق :تَلاَق ٠

 «هيفُّهَل كلون «هارشإ الو ةمْعُط بيطو (وأ) ادع سفن بيطب ايش اهْم هاني

 مك هم هارششإو ةمغأط بسيط ٍرْبَغو نم سن بيط ريب اني اهم هنو

 اا .هيف هَل كرا

 ةَشئاَع نع « هيبأ

 هع ل 6
 ل يل اهَموي تبوس اترك امل : َْتَلاَق . ةثئاع

 .هئاسن مم اهو

 [؟؟ةغك :رظفا] يدْعَب هجرت ةأرما لَوأ تاكو : َتلاَق

 نع ءٍماَشهْنَع ديرب داَمَح انثدح دوس اَندَح - 8
 عير كد

 ةوُدوُميهَباَحْصأ هلع َلَخَد ف يّبلا ضم امل : َتَلاَق .

 ادق هيمي ماما : :َلاَك .ُهَتالَص ىَضصَك ملك اوُعفا نأ مهل مْوأَقاوُماَقَ ور 2ك

 ٌةَشئاَع نع «هيبأ

 2 2 و

 ةشئاع ةديسلا ثيدح

 ل اا سا
 ىَلص اذَِو نون اول ادعاق ىلَص اذ اوك عكر ا

 [؟4084 :عجار] . مق اوُلَصَم امئا

 0 :لاَق  .ىكسيع قاس ند - --4

 ير تيا لور :تَلاَق .٠ ةّشئاَع نع دمحم

 [14954 :رظنا] . نارا فيك نا اَنآَو يرجح

 .(ح) ةَعيهل نبا انئدَح :َلاق . ىسيع نب قاَحْسإ اَنئدَح ةنخلد

 يبأ نب دلاَخ ْنَع « ةَميهل نب اربح : لاق ٠ َقاَحْسِإنْب ىَيحَيَو

 : ِهّللا لوُسَر َلاَق :تناق ٠ ةَشِئاَع ْنَع دَّمَحُم نب مساّقْلا نَع «ناَرمع

 حل :اوثاق ؟ةَايقلا مويلَجّوَرَح هللا لظ ىلإ َنوفباَسلا نم نورد
 ةولئس اَذَِو ,هوُنبكَوَحْلا اوُطأ اذ ذإَنيِدَّلا : لاق . ٌمّلعأ ف هلوسَرَو َلَجَو

 ١[ 1807 :عجار]. مهل مُهَمْكُح سأل اوُمَكَحَو «هولذب

 يما مع م ماس
 .(ح) ةَعيِهَل نبا اًنربْخأ : لاق . ىَّيَحَي انئدَح "524 0*

 نع دولألا ياخ ميكب: لاَ 0 .٠

 وع م عسل
 نما: اكو هَل وُ بصق «اتحارتساَوُةَنآلُف ْتَناَم

 يكس ه ساس

 ها وام م
 16977١[ :رظنا] . كرف نم : ةبستق لاق

 يا# مل
 وبأ اَنْثدَح «ًةَميِهَل نبا اَنَكدَح :َلاَك .نَسَح اَنْئَدَح -84

 قيم مةاعام
 هّللا لوُسَرَبَجْعَأ ام : :تَلاَق . ةَئئاَع نع ءدَّمَحُم نب مسالا نَع «دولسألا

 [؟454037 :ظنا] . ىّقُت وذ ذ آلإ قدح هَبَجحْحَأ كو ايندلا نم يش اقف

 .(ح) ةَعيهل نبا اربح :َلاَ .[ ىَيحَي اًندحإ 6

 ماهش
 يبأ نب ِهّللا ديب َْنَع ؛ ءةَميهل نيا انَْدَح : لاَ . دوا نب ىسومو

 اتَلَس اهل ةَضئاَع ْنَع ورع ْنَع ريل نبع نب دََحُم نع ؛ ِرَفَعَج

 َلاَك ؟ماّيص هْبَلََو تاَم نم: لاق اق يبل ىّسوُم َلاّكَو) هللا َلوُسَر

 04405 :رظنا] ٠ هيلو هن موصي : : 9 هللا لوس

 ينريخأ :ر ةويح : :لاَق . بُهَونْبااننَدَح وراه اًندَح - "784 ك

 :لاَقِرْيمْلاَنْ وعن هكر مي ىلَع تيدا اذه ضرما

 ٌماّيص هْيلََو تام تّيْماَمُي : لاق 8# هّللا وسر نأ ةَسناَع يثرب
0 

 7145٠6[ :عجار] .هيلو هَ هَمصِي

 درس يبأ نَع ؛ ةَعيهل نبا انربخأ : لاك . ىَبْحَي اًنئدَح -17
 لو يشب ف يلا بجغأ ام : ْتَلاَك . َةَشئاَعْنَع ءمساقلاو ورع

 [؟49014 :عجار] .٠ ىّتم وذ هيف نوي نأ آلإ الا نم *يش ُهَبَجعأ

 ورب مرر كل
 نب نَمْحَرلاَدْبَع انندَح : َلاَق ٠ يسوم نب مَكَحْا اندَح - 748

 اًنئَدَح :َلاَق . .مّكَحلا نم ُهتعمسو :هّللا دبع َلاَق) لاَجّرلا يبأ

 ْنَع ؛ةَرْمَع هّمأ ْنَع هَ ذك :يبأ لاك : لاَ (لاَجبّرلا يبل نب نَسْحرل بع



 18178 ص دفلهلا ةشئاع ةديسلا ثيدح ءاسنلا دئسم ؟145:64ح

 «هَراَج ذي الق رخآلا ٍمْويلاَو هللاب نوي ناَك نم : :َلاَق ف يبَتلا نَع ؛ ةشئاع

 نمي ناك مَ ؛ اتصلو «اريَخ لق رخآلا مْيلاَو هللاب موي اك مَ

 ف قيم ركبت رخآلا ٍمْويلاَو هللاب
 م6 8 ما ريدر مرعب معم

 يبأ نب نَمْحرلا دبع اَنئدَح «ىّسوُم نب مَكَحْلا انندَح - --06

 ىَلع ءأرما تلَخَ : :تلاَق .َةَّش ةّشئاَع ْنَع ءهمأ نَع رك ذي : : يبأ لاق ؛ لارا

 ؛هلاَمَّرمكْنآلُف نم ينو انآ ت ضب ين يمأو يبأب يأ : :َّتَلاَقَق انك لف يلا

 لإ كيش هنم انبصأ ام هب كَمَرْكأ مب كمرْكأ ياو الداندَشَحَر ءاَيصْحأَ

 اك هع اَصَقك ةكربلا ءاَجَر انيك همت ؛ اًننوطب يف هلكت نيش د اعيش

 هللا لوس لانك لاق . نيش انل مَن ْمَضَيأل هللاب فلَحَف م صقار
 000 موا ص را لمع

 را بحاَّص كلك َعَلبق : َلاَق .رااأل ءاخ تس ل 2

 ؛هْنإ يمأَو يبأب يأ :َاَك .ُءاَجَ
 اوُصَقَتاَم هَل َمَصَوَف «تنش ث اَم لاَمْلا سأر

 نمائخشأ طمس :نّمحرلا دْيَع وُيأ نلاَق

 [16744 :رظنا] . مّكَحْلا

 َلاَقق لارا يبأ ْنْب ِنَمْحّرلا دبع انئدَح «مكحلا اًنثدَح -

 هلا اموال :لاق ا يلا ِنَع ؛ةَئاعْنَع هلأ كركي يب

 ولاَ ىاروكو : :ةَعئاَعأتلاك - تلفت َنجْحيلو 0 /5) هللا دجاَست
02000000 

 . نهعنم مويلا

 .[ مكحل ذا نم اهتعمتس سو :نمَح رلا دنع ودأ َلاَقز

 نع «لاّجرلا يبأ نب نَمْحرلا دبع اَنئدَح «مكَحْا اندَح 1

 6 7 ؛ةَشئاَع نع «ةَرْمَع نع ءهيبأ

 سق ماس مول
 [76الى0 70061 :رظنا] ةماعلا نم َوَجْنَتَو اهحالص ودبي

 نبش إو اوسلت امئتشتمو دنص هش

 رب هع

 لس سا لي اصر را هارت هيرو
 ْنَح «يلججبلا نايس نب مره اندَح : :لاَق .دوسأ اًننلَح -

 0 ارعأ ءاَج :تَلاَق .ةشن

 ٌدَعُمَللاَناَك ْنِإكلْمأ آل :َلاَك مهما هلو :لاق ؟لايسملا نوبل
 هم سماق ع

 [؟6ا96 :عجار] . ٌةَمْحّرلا كم مرت لَجَو

 ْنَع ؛ةميهك ب اربح :لاق ٠ قاس ىحَياَدَح 1441
 َلوُسر نأ ؛ةشئاَع ع «ةورع نع «يرهزلا باَهش نبا نع ديزي نب دلاَخ
 «ةرخألا يف انسخ « ىلوألا ةمرلا يف اب ِنْيَدبعلا يف بكي ناك 8 هلل

 [11407 عجار] ٠ . عوكرلا يتريخت ىَر ىؤوس
 ل ا هر

 يبأ نارك ىبحَي نكح ,ديلولا نافل اح - 14

 ةَشْئاَع ْنَع «هيبأ نع «  ماشه

2< 
 سه م8 عم هم

 «ةورع نع «"يهبلا نَع ٠ يموزْحَملاةَمَلَس نْب دلاَخ ْنَع ءه ءهيبأ نع «ةَدئاز

 ّلُك ىَلَعلَجَوَرَع هللاَرُكدياف هللا لوس ناك : :تلاق .ةّقن ةَشئاَع ْنَع

 قاف والام ةرظفا] . هنايخأ

 037 هيوم
 نع «بطَو نب سيق نع ,ةكليرش ادَح نيسح اًنبدح - 00

 اِإ 8 هللا لوُسَر ناك: -لق ةَشئاَعْتلاَس :لاك . ةءاَوَسس يتب نم خيش

 : ىّنح َمُكراَمئ اويل : لاك ف يِبنلا نَع

 :ْتَلاَق ؟هسأر ىَلَع َء ءاَمْلا ضيفي مأ كلذ اًرتجا لسع هّسأَر ار َلَسَعَف بتِجأ ماس يحس له
 2 ممارس ل
 026 :رظنا] . ءاَمَلا هسأر ىَلَع ضيفي ناك لب

 ىو مريس نو
 َثعشآ ْنَع ُةَدئاَراندَح : لاق . وِرْمَع نب ةيواعم انئدَح -"غ4135

 ٍنَع 9 يبنلاْتلاَس : :ْتلاَق ٠ ةَقئاَع ع قوس نع ؛ءاشلا بأ نب

 .دّبملاةالَص نمٌناطْنشلاٌهُسلتْخَيِس آلا : َلاَقَك ؟ ةآلّسصلا يف تت

 [701769 :رظنا]

 درس سد
 يبأْنَع «نيصح يبأ نع ةدئاز الح وا اندَح - 17

 هني "بوك لَو هللا ل وُسَر ىَلَص : تلا .ةَشئاَع ْنَع ءحلاَص

 [مككتم :رظنا] . يلَع

 سس 6# رسام م

 ا كف كلور 3 .ةشئاع

 َركد إو هَ 2و ك5 يس نإ قادص وهل عج اريح هبدارأق اً نمسا

 هم
 . هناعأ

2 
 نئاليس اح: لاك  .ةيسولاو يمال" 1

 2 لوُسَر نأ ؛ةَشئاَغ ًَُ ا ةَشئاَع . يأ نبا : يعاّرخْلا 0

 لَجَورَع هللا نم اهلنإَف «بوُذلا تاَرثَحُمو كاي ةَشئاَعاَي لَم
- 

 [5014؟ نفنا] بلاط

 ءداهلا نْب ديزي نع ثيل اًربخأ : َلاَك ..“ يعاّرخلا اَنئدَح 77

 تيار :تلَق . َةّشِئاَع نَع ّئَحُس نب مسالا نع «سجرس نب ىسوم ْنَع

 هبي ُهديَلحَديَومَو ءءاَم هيف حد هذدئعو «توُمَيوهَو 8 هللا لوُسَر

 [؟؛م>٠ :عجار] . تملا ١ تاركس ىَلَح يأ ملل لوو هَهْجَو

 ءٍمساقلا نَع « عفان نع شيل اًنكَدَح « يعاّرخلا اًندَح 6١-

 مويَن نودي روصلا هذه ٍباَحْصأَنِإ لاك 8 هلا وسر نأ ؛ةّشئاَع نع

 ماكل لكطوو ,لهد1 :رظنا] . ْمقلَح اًماويحأ : مهل لاقي « ةمايقلا

 دّبَعوبأ َلاَك . يش يبأ نب دَمَحُم دحر هلل يعادل 6677

 ْنَع ؛ةَورع نع ٠ ٍمَكَسْلا نَع « شَمعألا نع «سيرْإ نبا انئدَح : :نَمْحّرلا
- 

 :تلاَق «٠ انيس هل جَرخا مداخل ترم: :تلاَق . .لآَسًالئاس نأ ؛ةَشئاَع

 . كِيلَعهَّللا صحي يصخُت 8 آل ةَشئاَع اي: :(7/1/1) الف ينل لاق

 يبأ نْبا نم انأ ُهَتَعمَس سو :نَمْحرلا دْبَع وُبآ َلاَق

 [369976 :رظنا] . ةَبيش

 ميم م
 رام ايلا : 000020 تلك فن ةَقئاَع عة ْنَ ءَقاَحْس

 مل ع

 .هلل فعال َْمَْمْجَي هلو ؛[مل لاَمآل نم لاَمَو] هكر ال م

 يب نع فرط ندمت انك «نَسُح انئدَح -4
 هم 00

 لاله اَنيْرُميَناَك : لوقت ةَشِئاَع ٌعِمَسْدنأ ءريبزلا نب ةورع ْنَع ؛ ٍمِزاَح
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 39 ري درس # سا

 ُهَلاَخ اي :تلُق :لاَق .راَن 8 هللا لوس توبي نم تيب يف دقي م لالهو

 :رظنا] . هاَملاوِرْتل نيَدَوْسألا ىَلَع : :ْتَلاَ ؟نوشيعَ منك ءيش يأ ىَلََ

]0 

 ْنَع ؛لْهَّس يبأْنَع دْيَودانكدَح ريح )اَنَح -606
 :تلاق اها ةشناَعْنَع ورع َْع ورع ىلوَم امور ِنْ دامس
 نم الوُضْنم ارْبُح لَك الو «الُخْنُم ىأر انزلاق احس ب يذل

 :تلاَق .ريعشلا َوُلكت [مثتك] فيك ف :تَلُق ضف انأ ىلإ لَجَوَرَع هلله
 ىلا دم هع
 .فأ لوقت انك

 ْنَع ءءاطَع نبا يدي يي انكدَح «نْيَسُح انتَ -5
 ما ةَضئاَعْنَع ةّحلط تلب ةَضئاَع ْنَع ءةَرْمَع يبأنْبا ينعي .بييَح
 ءآل :َلاَق ؟مُكَعَم ده ُدِهاَجُت جرْخَتالا هللا لوُسراَي :تلاَك ؛ ؛نينمؤملا

 [؟مم» :عجبر] .داهج َنُكلَوَه «روربم | جَحلا َنُكداهج

 امل يبأ نع حييل انئَح «ديللا نافل الح - 17

 نب دّمَحُم نب مسالا ينكدح : :َلاك (هْيلَع املا ّنَسْحأَو :َلاَ) ي راّصنألا

 اذ هنم قرا َركْسآ ام : :# هلا لوُسَر لاَ : تناك . ةَسئاَعّنأ «ركب يب
 م 3
 [1ههنك لة :رظنا] .٠ مارح هلم افكلا هلم يرش

 ٌناَمْثع ايآ تيأر :لاَك . حضاو نب ىبحيةليمَتوب نأ انئدَح -4

 نب يدْهم)ىَوَر يذُناَومَو :يبأ لاق ٠ هبا ىَلَع يضفي ميس َنْب وَرمَع رمع

 . ميكس يبأ ني اثْلو حيبص نب عييرو فيرط نب (فرطمو هلع نوم

 ءاكليرش انربخأ : لاك .٠ اعلا يبأ نب ميهاَريإ انئدَح 178

 َة .ةَْئاَعْنَع «ٌةَميَر ِنبِرماَع نْب هلل دبَعْنع ؛ 0

 ٍمْوُكَراَتْمُكْيلعْمآَلَس : لاق .٠ عيقبلاب َوُهاَذِإَف لطم

 0 يل
 .8 يلا يت مُهتْنَب كس

 نع «كيرش انئدَح « ساّبعْلا يبأ نب ميهاريإ انندَح : َلاَق 2-1

 :ْتَلاَق . هّنَعَف عك رةَشئاَع ع «بئاسلا نَع ءدهاجم ْنَع ءرجاهملا نب ميهاَربإ

 :عجارإ ٠ (هبرتْلا يغمئاَقلاةالَص نم فّضصُتلا ىلع دعاَلاٌةالَص :َلاَك
1 

 1 ع 2

 4 مم مربعا هن م م يع

00 

 يسخن يأ شح :لاَق .٠ دّمصلا دبع انندَح 1

 ار يفق وس 517 ةشئاغأ

 [067م ؟هالدع :رظنا].قورع : :لاقوأ «قْرعَوم ان :رهطلا

 نبا اًنئدَح : لاك .ةبعش انئدح ءدمصلا دبع اًنئدَح : لاق -75 47“

 شاع ْنَع ءثراحلا نْب نَمَحرلا دْبَع ْنَع "يِبْمشلا نَع مسا يبأ

 ءميعرإ معا هدخ ره امس ع 00
 الملا ىلإ ودعي م « لستفي مث انج حبصي- لف يبنلا ينعت- ناك : :تلاَق

 والجهل معامل :رظنا] وصي هتءارق عمسأك

000 
 ةبعش انندَح :َلاَق . دمصلا دبع اًنئدَح -؟ 445

 د :لوُقَيةملَس ها تغمس : :لاَق . صفح نب ركب

 ؟ هللا لوُسَر لس ْنَع اًموُحآ (77/) اًَكَسَك ٠ ةشئاَع ىَلع ةَع ةعاّضرلا

 اًنيَو ءاّنالئ اًهسأر ىَلَع تْغَرْفأَو اتكسقفا عا نم اون ذيع

 عروق ىمالؤإا ممكلا لدتا ل ماا كهل هه :رظنأ] ٠ باجحلا اًهتببو

 وبأ اًندَح :َلاَق ..

 نم ةَئاَعوْخآوآَ

 يبأْنَع «اكليرش اًتربخأ : َلاَق َقاَحْسسإ نب ىَحي اننَدَح 16

 : هللا ٌلوُسَر لاَ: :تَلاَق .ة ةّشئاَعْنَع ورع ْنَع ءِرْيَخُص نْب رك

 1451/1١[ :عجار] . ةدلولا نم اوُمرَُتاَم ةعاضّرلا نم اوُمرَح

 رمل ما هي
 ءنوُسْيَم نب يدهم ينربخأ «َقاَحْإ نب ىَحياندَح - 1

 :ًاتلاَق . ٌةَِئاَع نَع ءدّمَحُم ِنْب مسالا نع «يراصنألاَناَمْعوُبأ يدَح

 :عجار] . ٌماَرَح نم افكلاٌ لم قمل هَنمَرَكْسأ ام: 8 هللا وُسَر لاَ

1 

 ري مري ل

 نب رّقعج ينربخأ :َلاَق . َقاَحْسِإْنْب ىَيحَيانْثدَح - 11
 هّللا ل اوُسَر لَك : :لوُقت ةت ةَئاَعتِْمَس : تلا . يسيل ةّممْن ع ناسيك

 .ِْيََع ةيكوأ اميف الإ وب اوبرشت آل : 9

 ةمفا م
 نب ورمع نَع ءدْيَّز نب ديعس اًنئدَح «ٌمِراَع انندَح - 7

 ءرقَس يف اقفل حماتك اه ؛ةشئاع نع «ءاتوجلا يبأ نع ءكلام

 يش ينيحصُيأل لاو .ةَريانأ يلا هبرمأك ؛ ءاّهل اريعب تنل

 [5204: :رظنا] .نوُعْلَم

 ةَميهل ربا اندَح : ةلاق . بيشو دود رب ىَسوُم اننا -؟ 8 8
(2). ْ 

 :لاق . ىسيع ْنْب قاَحْسِإَو
 َناَك هللا َلوُسَرنأ ؛ةَشناَع َْنَع ءمساّقلاِنَع «ناَرْمع يبان دلاَخ
 لم رس رس رح 00

 [؟١١11 :عجارإ . نر اريل ضئاح يهَو اهرججح يف ُهَسأَرَضَي

 اًنثدَح (:بيشألا َلاَك) . ةعيهَل نبا يدَح

 وما ع ع

 َناَرسع يبأ ْنَع كربلا اَنئدَح دواَد نب ىسوم اَنْئدَح - 7

 رشا لجرلا يف كف يلا نع ؛ةّشئاَع نع ء«سوُباي نب ديزي نع ٠ ينوجلا
 .راَلا قو مهل : َلاَك ؟ضئاَح يه هنآ

 ,هييأ نع ءدائّزلا يبأ نبا اندَح :دوأذ نب ىسوم اًنْيدَح 45

 يف اريْنم ناَسَحل عضو 8 هلا َلوُسردأ ؛ٌةَشئاَع نع «5 ةورع نع

 َلَجَورَع هللا : هلا لوُسَر ليم ٠ ءرثشلاب هْنَع حفاتي ؛ ءدجسمْلا
 وك عا ع عمو
 [ىجدعم رظنا] ٠ قف هلوُسَر ّنَع حفاتي * فلا حورب ناسَح ديوي

 نب ٍماَشه ْنَع ءدانزلا يب بأ نبا انئدَح «ىّسوُم اًنيدَح -7

 444 :عجار] . هلم. . ةَشناَع نَع «هيبأ نع ورع

 اَنكدَح ٍلَصضَقلا نبا ينعي « مسالا دَح «لمؤم انثدَح - 7 *

 كلام : :اَهل لقت «عنانشةَشئاَع اتناك : :لاَق . يلع ْنْبا ينعي
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 يفي تلك دبا : لوي ل للا لور شمس ٠ :تلاَق .٠ نيدللو

 :رظنا] . وَما كلذ سس انآ «نوَع لجو رع هللا نم هناك الإ هني ءاذأ

 علدكمل رزكمد و ,لومدإل لةلوك

 ةسارع هربا ك ل ره است ل
 يبأنَع« ليئارْسإانكَدَح هللا دبع نب دَمَحُم اننَدَح 5

 هيجي 8 هللا لوُسَر ناك :تلآق . شاع ْنَع هدَح ِلجَر نع «َقاَحْسِإ

 بصيمكو نيت باص ببطلاو ءُهاَشلاَو ُماَحّطلا : :ةكالئ اًيدلا نم

 و ءاسنلا باّصأ 0 ٌةدحاو .ماَعَّطلا بصي مَلَو «بيطل و ًءاّسنلا

 و ا ةرعدو
 نب دمحم دمحم اًنكدح : لاق . سيوأ وب انئدَح «نيسح انكدَح -6©

 ْئِرْما نِماَم : َلاك 8 يبل نأ ؛ةّشئاَع ْنَع ءريبج نب ديعس نع «دّكْمْلا

 عءاشدهتو هم مع 000 0 7
 َرْجآُهَلَلَجَوُرَع هللا بكل .موَاَِلع مَ للاب ٌةالَصَةكْنوُكَت

 [؟14146 :عجارإ. هَقَدَص كلك هموت د ناك «هتآلص

 هّللاَدّْبَع اًنيَدَح «سيوأوبأ انئدَح : لاق ريش انك 11

 توَص عِمَسق يبل َلَخَد :تلاَق -. ةَشئاَع نَع «ةَرَمَع نع «ركب يبأ نب

 . نيا مهم كيقكرتما داهم ٠١ يك اَذَه مُكيصل بصل اَم : لاك يكبييِبص

 .(2 اًنربخأ : لاق دود نب ناَمْيَلس اَنِئدَح 4 /

 يوم واقر يساهم

 ينربخأ :لاَق .رّمعَج نب ليعاممإ (/1/ ) انكدَح :َلاَق .نْيَسْحَو

 يبان ؛ةَشئاَعْنَع :ةَورع نع ؛ « يملسألا دْنه نْب بيَح (َع) «ورْمَع

 [56075 :رظنا] يح وهف لوألا بسلا َدَخأ نم : : لاَ يو

 ِ نع داّنّزلا يبأْنْبا اَنثدَح : لاك :نْيَسَح اًندَح -4

 اًذَهَو : .نمْحّرلا دبع لاَ هلئم ل يلا نع «ةريَره ينبأ نع ٠ جرعألا

 يرد ياك ينال نك نكد عسل نع هيأ نع ألا كن

 يتربخأ :لاَق . ليعامْسِإ اًنربخأ :َلاَق .ناَمْيلس اًنئدَح 1

 يف رْثَقلا هك ارح لاق ف يبل ؛ةشئاَع ع ءديبأ نع ؛ ليهس وبأ

 .رثملا نمرثولا

 ْنَع «كلاَم يِنئدَح : لاق. ىّسيع ْنْب قاَحْسِإ اَندَح ةلطلملا

 :َلاَك .ةريخأ محلا دْبع نب مكس ابان «"يِبقَمْا ديعتس يبأ نب ديعتس
 يب م لس

 ناك ام : ْتَلاَقك ؟ناَضَمر يف 4 هللا لوُسَرةالّص اتناك فَ ةشن ةّشئاع تْلأَس

 ئاسبرأ يلصب تكرر ىلإ ىلع موب يفآلو امر يد
 م 000

 ماَنَتآ « را[ و .ةقئع تلك. 0 0
 لس ع سرع

 8 اج نع

 لق 0

 2 0 لَك بْنُ دبع نحسن ديك لهل

 رنا ٠ ”انسكي كة دوج ملأت هللا لورا ؛ةناع

 ع[مالاا لمحل لما

 - [مه ةشئاع ةديسلا كثيدح

 نوفق ا فلا لاك .قاحْسإاندَح 110

 لَ واح يال مده ىلإ كال: تلا« 0 ةَشئاَع

 :يَلَع َْتَلماَف ءاَهت اهي يحلي املك «ينذا ٠ « ىطْسُولا ةالّصلاو تاولصلا

 هّللاوُموَُو رْصَمْاةلّصَو ىَطْسُولا ةالّصلاَو تاولّصلا ىَلَع اوظناَح»

 [564514 :نظنا] . ف هللا لوُسسر نم اهّتعمَس : :تَلاَق . «نيناك

 ينئدَح : لاق ليعاَمْسِ اًنكدَح ءدواد نب ناَمْيَلس اًنَلَح “467 5 7١-.

 قف يِلنآ ةَضئاَع نع ؛ قيتع يبأ نب : للاهل

 ص رْضَحب مُكَدَحَأ نيَلِصِ نيّلِصي ال :لاَق

 اةلقكلف

 :عجار]“: ناكبجألا* هعفادي وهو لَو ءٍماََطلا

 نب هللا دبَع يِئئدَح : لاق . ىّسيع ْنْب قاَحْسِإ انْنِدَح 71

 نَع «ميِهاَرنإِنْب دْعَس ْنَع «ةَمَرْخَم نْب روما لآ نم 'يرْطْلا رَْعَج

 ارث ٌمَئصأَم : 8 هللا لوُسَر لَك : ْتَناَك . .ةّئئاَعنَح ءَمَحُم نب مسالا
 هلع هم
 مامن وحرلل مدمتل ىمووح 70541 :رظنا] ودم وفك اًنرمأ ريغ نم

 يبأ نبا ينعي ؛ «نَمْحّرلا دبع انْئدَح «قاَحْسِإانْكدَح.- -66

 شارف ناك : :تلاَق . ٌةَقئاَعْنَع «هييأْنَع ورم نْب ماسه ْنَع دال

 [149717 :عجارإ] "فيل 2وشحو مَآ كف هللا لوُسَر

 روُصْنُم ْنَع َراطَحْلا ينعي ءُدواَد انْئدَح «قاحسإ اًنئدَح 000-

 ه8 هللا" اوُسَر َيقوُي :تلاَ ٠ اه ةئاعْنَع همن «ْحرلادْبَع نب 7
 م 71149 ,لهالهو :رظنأ] . ِرْمَتلاَو ءاَمْلا نيتوسألا نم سانا عبس يح

 لاق د د وحسن ان يكل : لاَ. .قاَحْسإاندَح - ال

 كلذ دلك : + ءانكاقق ؟ءرخآ مال 1 ٠

 يذلا هللُدمَح دْمَحْلا تلق «ةرخآرتوأ اميرو ليلا لوأَرتوأ امي لَمْتي ناك
 ع مىسق روعه مدلل و

 7 اسلاك نهج «سيهارق تناك فيك : :تلُق «ةعس رمألا يف لَعَج

 اكسس
 هّللُدُمَحُ دسَحْلا (74/) تلق :لاَق هٌرَهَج اًمبرَو «رَسأ امير لَعْفَي ناك كلذ

 هم ما مد ا عسا
 جلا تمتلك :تلق : :لاَق ,ةكسرلالا ينتج لا

 رذالا يفلت يل لمحل و :َلاَك 0 ها

 [705396 :رظفا] .٠ ًةعَس

 مسرب هرب لاو

 ءدْيو ني ريثك اكدَح ريا نب هللا دْبح نب َمَحُم انئدَح - -74

 :ًالوُي 4 هّللا لور ّناَك :ةَشئاَع تلا :لاَك . هللا دّبَع نْب بلّطُمْلا نَع
 سم هوكي مما 0-7 .٠

 شان يبي له رثمث باوتلا ىَريمث «ةسفكض بق الإ يبن نما
 «يردص ىَلِإهثددنسل ين ؛هنم كلذ 'تظفح القاتل . َقَحلْينأ ىلإ هبل

 .يذْناتْفَرَعك : :اتلاق . ىَضَن ذك :تلتق .ُهفلع سلام ىّبح هيل رَظنَ

 :لاَقك انراَتخَي ال هّلئاو ْنَدإتْلُق :تلاق .رطَف عقترا ىّنح إتك لا

 نهيان م ْمهلَع هللا مَن عم ةّنجلا يف ىلعألا قيقرلا عم

 م ةيآلا رخآ ىلإ . «َنيقيدصلاَو



 ءاسنلا دنسم |

 بأني ينم يع اكَح زبن "74

 نع «ةَمَلَس يبأْنَع «باَهش ِنْبا نع «لْيَقَع يسدَح : لاق . 0 روي

 يف ده مُناَنيد يحمأ نم لح نم : :8 هلل وسر تَلاَق . ةَشئاَع

 [5007+ :رظنا] هلو انف هضم تاق هئاَضق

 خمور هر مدع

 ْنَع «كلرابملا ينئدَح : لاق . دمحم نب نيسح اًنئدَح - 0

 موو
 ميد الأس تَلاَك . َةَشئاَع نع داعم نع ,هّمأ

 راوركا ل هالاج محل مزمل لهاا له116 :سظنا] . تاعك رٌعَيرأ ىَحّضلا

 ما ةفهطال ةلضسحالا

 نب ِهّللاٌد ْبَع انكدَح :َلاَق .دواَد نب ىَسوم اًنئلَح -0

 ُةَفئاَعاَي : : يِبل لاق :تنلَق .ةّشئاَعْنَع ؛ «ةكيلم يبأ نبا نَع ؛ ِلّموملا

 يني ةئاف هللا ينلتَج تلق :تَلاَق ؛ كم سأل مْ لأ

 سنتا مهلَحَتسَت «شْيرُث نم يحل اَذَه نكلو آل :لاَق ؟مِيَ

 مها :َلاَق ؟مُهَدْعَي ساّلا ءاَقباَمق تلق لم سمع(

 . سانا كلَ اوُكَلَم اذ ف سائلا بلص

 ا .ةميكن كد 0 أ سوح ١ دلل

 مس مب
 9 :عجار] . سالت فكلنا

 وب انربخآ :َلاَق .ةميهلن ب انكدَح «(رسَحاانكدَح 4417
 نأ اَهنربَحأ 45 يبل جوز ةَفئاَع نأ رم انآِباَج نم نع «ريملا

 [14مه :عجار] .ُةاَنعَمَرَكَذف ٠ .. ف هلل َلوُسَر

0 

 َنَع ءدّوسألا يبأ نع ؛ ةعبهل نبا اًنئدَح « ىسوم اًنثدح - 11

 سلا مّلطَت نيح "نم ةآلّصلا نع « ىف 'يّبلالأ ؛ةفئاع نع ورع

 2م عاف هم مو 5
 .بيغت ىَتَحبوصَت نيح نمو ؛ مرت ىتح

 هةيرإع
 بشذ يبأ نبا انربْخأ لاق. دَّمَحُم نب نيَسْح اَنئدَح 76

 .(حل

 ْنَع «ةورع ْنَح «يرطْلا نَع ءبثذ يبأ نبا نَع ءِرْضَنلاوُبأَو

 جلا لإ ةرخآلا اعلا ةالص نيام يصب يلا اك : ْتَلاَق . ةَشئاَع

 هتحبس يف دُججْسَيَو «ةدحاوب رتويو (نيتلالُك يف م

 عدو - ما 6# سف جس هسا

 ندَؤُملا تكس اد هس مَقرينَأ لبق ةيآَن يسحب مُكدَحأ ريم رد

 نما هش ىلع مَجبطامُث تح سرك ا لل

 200000 مس -ِ
 [14008 :عجار] ] . هَعَم جرخيف نذؤملا ةيتأي

20000 
 ذ ةَعْكَر ٌةَرشَع ىَدْحِ

 هاش مامع
 يبأ نع« «يِبِعّشلا نَع ءدلاَجم ْنَع ءُناَيفَس اَنكدَح 110

 ةكرَم ىلع هَّيَدياَمضاَو فق هللا لوُسَر تير :تَلاَق ٠ ةَشناَع نَع « ٌةَمَلَس
 لل سا قه يس

 ةيْحد سرق ةكرَْم ىلع كيدي امضاو ير :تلُق لجو ملكي وهو سرق

 م مرس»# و
 هْيَلَع ل يرْبَج كاد : لاق . .معت : :تلاق ؟تيأَرو : لاق هملكت تنأو ىب 1

 هلا ُهمْحَرَو (78/5) مالا لَو : تلا : السلا كُئرْيوُمَو ؛مآلّسلا

 م م فحذف ح ةشئاع ةدّسلا ثيدح
77 

 َمنَوبحاملاَمَْك «ليختَو بحاّص نم يَ 00 فك

 .ليخدلا
 00 عيا ع عامر 2

 [2045145 :رظنا] . فيضلا :ليخدلا :نايعس لاق

 «ًنارهم ْنْب دبمح اًنئدَح : لاق . َدْواَد نب ناميلس انكدح 7١17-

 انآ ؛ةَقئاَع ْنَع يسوئسلا ًااطح ِنْب اناَرمع ْنَع م «نيريس نْب َمَحُم ْنَع

 جَحْلا لاك ؟ٌداّهج ءاَسُنلا ىلع هللا لوُسَراَي تاق ل يبا تلا

 .ءاّلاداَهج وم ةَرممْاَ

 يللا هللا هع ا انك - ااا اتكدَح "ل

 260 يقلك رح هية ىلع لاك .ن
 سف اس اشو

 َموَيِلدَمْلا يضاقلا ىلع تاي: :لوُقي 8 هللا لوُسَرتْغِمَس : :ٌةَشئاَع

 لعق ةّرَت يف نيل ني ضَْ مكُهّنأ مية حاس مايل

 مو سرب هر شدمو
 نع ءنارمع اربح : َلاَق .َدْواَدْنِب ناَمْيَلَس اًنئدَح -89

 قف يلامس : ْتَناَق . َةَشِئاَع ْنَع ؛ ماّشه نْب دعس نع ءَةَراَرْز نع َةَداَن
 .ماشه تأ : َلاَقك "باش : :لاَق)؟فكمسا ام : : لجَرل ل وكي لْجَر واسس 28-2

 نَع «ةَلاَضَق نب َجرَف انَدَح : لاق . وا نب ىسوُمانئدَح 7

 م ةمارو

 :تَلاَق . فا نع ووسع ير نع يدا دير نص

 اتق : :تَلاَق « يمنع اك ولة ئاَغ اي : لقا يلع
0 

 اا :تَلاَق تكتف ط لصلال :تلقَق 3

 يبل راجت َلَخَدَق هلأ «نذاتسي نامت اًذِإَف :تلاق ء«ْبَهَذَق هَراَسَك 7
 عمد عيع ةاش ده 25

 َكَداَرَأ ْنِإَف « اًصيمق كمل هللا إم اي: َلاَق من اليوط 8

 ذأ «نِيئرم هل اهلي َةَماَرَك الو مهل ُهْعْلْخَت ك9 تطال ىلح الا

 .انكلَ

 اذ نب يوح اح َلاَق .٠ 6كوب ميكس اح 1441
 م ادعس

 كر هلو :تلاَك. قيل ألا رشا حلام

 .اتلكف لجلك هللا لورا تلق ؟كيكييام : يل لاق يكبأ

 جري 46 دك يح انآولاجّدلا جرْخَينإ +48 هّللاًالوُسر لاَ

 ةّيدوهي يف جرين «روعأب سيل َجَوَرَح مُر يدّعي لاجّدلا

 ا ا ا 2000
 لُك ىَلَع باو 7 ذئمؤَي اهو هتان لني :ةّيدَملا ينأي ىَنح ناَهبصأ

 باني نطلب ةئيدَم «ماشلا [ينأَي]اهلهأ ارش هْإ جرحي ناكل اهنم بذت

 هيلع ىسيع لن (دل باَبنيطْسلف يتأي ىّنح : :ٌةََم دواد وأ لاَقَو) دل

 َّماَمإ هس نيعبرأ ضرألا يف ملل هلَح ىسيع تكميم «هلقيق مالسلا
 هرم كيم عض

 .اطسقم اَمَكَحَو الَدَع

 هوعدمو
 يبأ نب هّللا دبع اًنربخأ : َلاَق . ركب نب دمحم اًئدَح - -7

 َلوُسَرْتْعِمَس : تلاَق . ةَشاَعْنَع ءدَّمَحُم نب مسالا انئدَح : لاق . دايز



 ءابسنلا دتسم
 5 ه ل

 154917 ح ١1م0 ص عكر ةشسئاع ةديسلا ثيدح

 ردو «ةورملاو املا نيو ؛ةسكلاب فاول لج جب اَمّنإ : :لوُعي هللا

 [ك1 عجادل لج لوف: نقل ,رامجلا

 هللا لسن ؛ةقئاَعع يم ياخ وهلا يل ياخ , ممْلا

 2 كوي اشم و

 :لاق «نهقوس جَرْخَتْندإ : :تلُق : :اتلق ريش : َلاَق .٠ اللا لوُيد يف لف

 اةفئذيفلا :رظنا] . عاَرذق

 و مشا 00 ١

 نب يلع اَنَدَح : :َلاَقداَمَح اًنثَدَح ءدمّصلا دبع اًندَح -4

 َنِيينوُكَي ادهَج َركذ 8 هللا لوُسرَنآ ؛ةَشئاَع نع« ٍءنّسَحْلا نَع ءديَز
 ديِدَش مآلُع : لق ؟ذتيَريَخ لاَمْلا'يأ : (/كر/) اونا لاجسلا يدي

 ؟ذكتؤوَينيسْؤُمل اعط امك : اوُلاَق «٠ سل ماما امو املا هله يقنسَي

 ُةَبَوَعْلا َنْياَك : :ةّشئاع تَلاَق « ليلُهتلاَو ديمْحَتلاَو (ريِبْكتلا)و حيا : َلاَق

 [20146810 :رظنا] ٠ ليلُق ذئَمْوَي برع : لاق ؟ذئَموي
2 

 لاَق) .ٌداَمَح اَنِدَح : لاق .“ َناَمَعَو دّمّصلادْبع انثَدَح - ع ا

 نأ ؛ةَشئاَع ْنَع ءديعّس ْنَع ءدْيَر نبل يلع ْنَع (ىَعَمْلا اربح : :ناَمَع

 (ُهَلَدَجَسكر عَ ءاَجَ ءراصنألاو يجامل نم رقت يف ناك قف هللا لوس

 ْناَحأرْحَت :رجبشلاَو م مئاَهبلا كك ْجْست هلا لوُسَر ا: ُهئاَحْصأ َلاَقَك

 نأ ادَحآ ارما"تلكؤلو «مُكاَحأ اوُمرْخأو مكبر اودبعا :لاَقَف «كل دجْسَن

 ٍلبج نم لاا هَرماْوكَو ءاهجوزل جستن ةآرملا تمل دَحآل دي

 نه يمينك «ضييأ لج ىلإ دوسأ ليج نمو «ةونأٍلج ىلإ رقسأ

 وِ
 ُهَداَتَك اًنئدَح :َلاَق .داَمَح انئلَح ءدمّصلا دْبَع اند -”- 51

 يف موُسي ناك ف هللا لوران ةَئاَغ ع « ءِرْيمَع نب ديبع نع ءءاطَع نَع

 «تاّمكرثآلك . كريم جسيم «تامكر نال ل لس

 دجسي مث

 انكَدَح :َلاَق .ريثك نب ناَميلس اَنُئدَح ءدّمصلا دبع اندَح - 7

 دْهَع ىَلَعْسسشلا تْفَسَخ :تلأك . انآ ةَشْئاَع رع ورع نع ٠ «يرهزلا

 ةءاَرقلاَرهَجَ سرخ سانا ريك ربك ىَلصمْا ف "يبا ىتأذ ٠ ءال ىلا

 ُهَللاٌعمَس : َلاَقَك .هّسأَر َمِقَرَمُت ولا َلاطأَف مكرم ,ماقْلا لاطل»

 مقرمش عوُكرلا َلاَطاَف َّمُكَرَمُت ؛ةءارقلا َلاَطأَ ارق َماَقّمُ «هدمَح نمل

 سْمّشلا نإ : لام للك لم يَا يف لمت مث «دَجَسمَّن «ةتسأر

 ؛هتاّيحل الو دَحأ توسل ناَقسحْنيآل لَجَورَع هللا تايآ نم نارا

 00 [1015 :عجارإ ٠ ةآلسصلا ىلإ وعفاف كلذ ام اد

 هوم نب هللا دبع انَْدَح : :َلاَق .دّمّصلا ٌدْبَع اَنْندَح -4

 اه هن لالح أل «نمرلا دب رع يكد: لاق .٠ يملا

 هيو ياعرالإ ني كرا لل لوس

 نكس َنكَس ترم اذ مهلا

 وُقت ةَشناَع تغمس

 مارب ءرامو

 نع «عئليرَشااَندَح : :َلاَق .رماَع نب دَوْسأ اننَدَح 7

 نم © يتلا ماك : :ْتَلاَق .ةّشئ ةَفئاَع نع ءٍمساَقْلا نَع ؛ هللا دّييَع نب مصاَع
520 

 ماس : َلاَق مّ :رياَقَمْلا ىتآق هتك هئاسن ضْمَي يني تنطق ؛ ليللا

 آلو «مهرجأ انم رتل مهلا ءنوُقحآل مكب إو «نينمؤم وكامل هيماسو كيهوع
 .اسلمق اماتعاطتساولاهسْيَو : َلاّقك ينآرق تقتل مث : :تلَق . ْمُهَنْعَي انْ

 م8117 745٠ :رظنا]

 مم ل#

 «ديعّس نب ىَيحَي ْنَع « ىَرْخأ ٌةَرَم كرش ُهَرَكذ : لاق 5”

 [7؟٠454 :عجار]ز . هلثم . . . 8 يِبنلا نع ةّشئاع ْنَع ءدمحم نب مساّقْلا نَع

 ْنَع كرامي اندَح :َلاَك . َقاَحْسإ مي ميهاريإ اند ١-
 .(ح) ٍمصاَع

 / نع «مصاَعاَنربْخأ : :لاَق . هللا دبع اتريخأ : َلاَك . قاب لَعَو
 ريق م م

 انبات موي ناك اذن ذاتي ناك ا لان ؟ ةّشئاَع نع «ٌةَداَعَم

 تقلا نمو ءاََنَْم كبل يوْؤُتو نم هانم يجرث) : آلا هذه تَرَ

 :هلّنيل اوُقَت تنك اًماهَلألَقَ : َْتلاَك . 4كِبلَع َماَجآلَ آل َتلَوَع امم

 َرثوأ أ هلا َلوُسَر ايديرأ آل نإ يلإ كلذ ناك نإ هل لوُقأ تنك ؛ تلق

 .ادحأ َكِيلَع

 نع « كرام نبا انئدَح :لاَق .قاَحسإ ْنْب ميهاربإ اًندَح ١7

 ّْ 00000 0ك نيماتم
 ْنع ؛ٌماّشه اَنربَخآ :َلاق .هللاُبع اربح :َلاَك َقاَحْسإ نب يلعَو

 يسْوُيتّبَهَودَك ءهللاَلوُسراَي :ْتَلاَق .ةَدوَس نأ ؛5 نا هنأ
 اس مع 0

 [؟1444 :عجار] . اهَموي اهل مسقي (1//3/1) 8 هللا لوُسَر ناَكَف «ةشن

 نع « كرابم نبل انئدَح : لاق ٠ .قاَحلسإ نب ميِهاريإ انئدَح -74

 َلوُسرنأ ؛ةَضئاَع ْنَع 5 «ةورع نع ؛ لس نافع ءدِيَز نب ةماَسأ

 ريسيتو ءاَهقادّص ٌريِسيَتو ءاهتبطخ ريس ئةم نيم: :لاق 4 هللا

 101١4[ :رظنا] .اهمحَر

 :َلاَق ٠ نيد اَندَح : لاَ .َنالْبَغ ْنْب ىَبَحَي انئدَح -4
 ساعه مزعل

لامس ء سجس نب ىَسوُم ع هللا دعيه يح
 يبأ نم 

 نم : م: لاقل هللا لور فلا «رييزلا نب ب ةورع نع « ٍميكح

 .ًااطيشلاُهَمَمَب رش هلاّمشب برش مو «ًناطبشلا همم لكأ هلامشب لك
 هس يي هرب ريا هل

 نب ديزي نَع "يل انئدَح : َلاَق . مل ْنْب روصنم اًنئدَح -86

 ىلإ ثَعَيِر ماع نها دبع ؛ ؛بطْنَخ 0 ءداّهْلا

 سي مج ينج

 ءايش دَحأ ن مليا الي كباَي ينإ : لوُسُرلل َتَلاََق هَ 00 4 قت ةشئاَع

 يله يد كد ينإ :ْتَلَتَك .ةوُدرَق يَلَع هور : وى ّجَرَخ امل

 َوُضاَمنإَف ؛هيلبقاَ ةلآسّم ريع ب ءاَطَع كاطع م ةَئاَع اي :لاَ ف هللا لور
 ل مع
 كاتم :رظنا] ٠ كلل هضرع قزر

 هضاامو يم هرب يب مل

 نب ديزي نع اشيل اًريخأ : :لاَق .ةَملس ري وص انكدَح -7” غة يك

 دس ةَشئاَع نع هدَّمَحُم نْب مساق ِنَع « سرس نب ىّسوُم ْنَع ؛داَهْلا



 ؟ة حج هل ةشئاع ةديسلا ؛ ثيدح ءاسنلا دنسم 189 ص

 لخأي وهو «ءام هيف دق دعو تومي وهو هللا لوُسَر تي ؛ :؛ْتلاَق
00 - 00 

 :عجار] ٠ تْوَصْلا تاركس ىلع يثعأ مُهْللا : لوشيو ههجو هب حسم هيف هدي

 اند

 ني ديزي نع "ثيِ اكربخأ :لاق .ةملس بر وص اًنئدَح 7
 يقوم :تَلاَق ةَشئاَع نع «هيبأ نع « ٍمساَقْلا نبا محلا دْبَع نع ءداهلا

 ةدش هك الك يتفاذو يتتفاح َنْييَوُهَو «تاَمْوأ «ضيئوأ ؛ ,89 هللا لور

 [؟4م6+ :عجار] . 8 هللا لوسّرب "تيأر يذلا دعب اديأ دحأل ثْوَمْلا

 نأ هبيأْنَع « يبأ انكدَح ؛ميهاَرإ ب بوُقَيانكدَح - -7 544
 رام نس 0
 هبا ةَمطاَ اعد هللا َلوُسَرنَأ ؛ةَضئاَعْنَع « ُهُكدَحرْييْلا نب ةورع

 ادهم :ةمطاقل تلق :ةَشئاَح تلاَقق «تكحتض راسم سكب اهراس
0 2 

 ياس تاق تفتك كراس تكا ل وسر كراس يذل
 ووصمع» ع

 001000 :رلقتا] كحق

 ينعي الس نرخ : :لاَق ٠ لس نبوواندَح مال

 لوأ ءاق فاير لقا هم يعل رثك يأ 2

 عاملا كم1 107147 :رظفا] ٠ قيرلا ىَلَع ةركب

 :َلاَق . طم يريح لاك مس َ 00

0 

 وياك 8 هلل لوي ْتَلاَق . 20 ءِنَمْحرلا هر

 .نورياصلا الإ يَ ٌرصَي نو يدب يسهم اًممل نكرم نإ :نهل

 [90408 :رظنا] .هّللا دبع نب رخص :ةيتق لاق و

 ش «يمرضَحْا ناَمْيَلَس نب دلاَخ ان اًنكدَح ةَمْلَس بأ انبلَح -0
 َناَك# هللا وسر ؛ةَش ةَشئاَع ْنَع «ةَورع ْنَع «ناّرمع يبأ نب دلاخ ْنَع
 ؟تاّملكلا ِنَعْدْشئاَعهناَسَف ,تاملكي ملكت ىَلصْوأ ٠ سلجم َسَلَج ان

 ريب ملكان ,ةمايقلا موي ىلإ هلع (ٌمَط )نا خب ملكت َلاَقَك
 م مص دش يش هللا هد كيس هم

 بوُتأو ِهَّلاَرِفَْعَسأ تأ الإ هلإ ل كلدْسَسبَوكئاَحْبس : راك َّناَك كلذ

 ْنَع :ةناوغ وب اربخأ :َلاك .قاَحْسإْنْب حي اَندَح -1
 ةَيآَتلرَئ امل :تلاق . ةَشئاَعْنَع ؛هيأَنَع ؛ ةَملس (1//1/8) يبأِنيَرَم
 لك ارم ككركذا نادر ين ةشئاعأَي : َلاَقك ل هللالوُسَر يناَعَرايخلا

 هللا لوُسَر يناَعَدف : تلك ؟وُهاَمَو :تناقك ٠ كيوب نود ايش هيف نيضْفَت

 هلل ترم نإ كلجاوزأل لكيلا اهي ايو :ةيألا هذه يلع ارق
 َوَع هللا ترتخا د : هلْتَق :تلاك اهلك ةيألا . «ةرخألا َرادلاو هلو
 يي مس < ساس

 اوسرو لجو

 انني فتس

 امال 107104 :سظنا] ٠ اقف هللا لوُسمر كذب حرم : :تلاَق هَل

 ْنَع ؛ةّناَوع وبأ انربخأ :لاق . َقاَحْسمإ نب ىَحَيانندَح 0

 هّللا لوُسَر َعَم مانآ تنك : :تَلاَق ٠ ةّشِئاَع نَع ءهيبأ نع ٠ ةَملَس يبأ نبَرَمَع

 : ."بوك يلو ضئاح انآو شارف ىلع ف

 ْنَع ؛كّرابملا نبا اًنئدَح : لاك . يدَع نب اركز انئدَح 05

 لوُسمَر لاَق :تّلاَك . ةَشئاَع نع ؛ةَورَع ينكح : لاَ . يِرْظزلا نَع «سُوُي

 َلِبكرجَقلاَنمَوٌسْسلا برت نأ لب اةرطتلا مة كأن :4 هّللا

 . اًهكردأ دق ر مشتل هلا ملط نأ

 نب هّللا د يع اًنربَخأ :لاق ."يدَع نب يركز انئدَح -060
 :تلاك : ةَشئاَع ْنَع ؛ٌةورع نع « لع ني دمحم نب هللا دبع ْنَع ءورَمَع

 هنتر ناتشأو؛ يمطخب هسأر َنَمْع مر نحو نأ دار اذ هللا" لوسمَر ناك

 نجح © هللا لوُسَر َعَم اًنجَجَحَو :تلاق .ريثك ريغ تين نم ءيشب
 تمرض هلل لوثر يسلك يفجر ١ ؛ ينكرتو هءاسن رمعأَق

 ربل لاَ ؛ ينتكرتو ةلءاسنَترَمْعأ هللا لوُسَراَي :تلْقق .٠ ينّكرتو

 مث «ةَورمْلاَو اصلاَو تيل اهب افق رمت كلخخأب جرخا : : نحر

 هللا لوُسَرَماَقآاَمْنِإف :تَلاَق ا« ةبصتا ةليك حرب نأ اهي ين م٠ «ضْقَتل

 يأ نيستا

 دح
 م

 ٌةَشئاَع نَع «رييزلا نب ورع نع «طيَسُق نبا نع ءرْخّصوبأ يئربخأ : :ةويح
 5 «داوس يف أطينرْفأ شبك رمأ 9 هللا لورد ؛ كف ينل حر

 يمُلَه هش ةشئاعاي : :لاق مث هب يحض هب يأ ءداوس يفرم ءداوس

 ؛َّشِنَكْلا َدَحآو اَمَدَخآَمُك :تّلَعَتَك «رَجَح اًهيدحَتْسا لاك مث هيما

 هدّنَحُم لآو دَّمَحُس نم ليتم هللا مب : َلاَكَو «هَحبْد مث «هعجضأف

 لاو : لاق . ٍيْطَو نب هلع اندَح نوُراَه اًنئَدَح

 # م 22 هم سب 5

 . هب حض مث دمحم هن ةمأ نمو

 نب مِساَقْلا نَع ؛ «حلفأ انكَدَح « هللا دّبَع نب َمَحُم اَنئدَح 7 /

 اَعنلكَمُك 4 هللا لوُسَر ندب دئآلك تلك : تاق . ةَشئاَع ْنَع دمحم

 هل ناك هيلع مَ اق يدا ماقآو «تنيلا ىلإ هجمت ءاهّرعشأو
 .الح

 ها ا
 ْنَع ءقْيَرر نب رامع انثدَح : َلاَق .٠ باوَجلاوبأ انئَدَح 1

 جدأ : :تلاَق ٠ ةَشناَع ْنَع ءدّوُسألاِنَع ؛ « ميهاَريإ نع « «شمعألا َناَمَي

 .ًجلدإ ل هك ءاسطبلا نم هللا وسر
 ماس ياسرع ا رع# مرا ةايرعرب هر هير

 نع ةّبثع نب بوُيأ اًنئدَح دمحم نب نيسح اًنئدَح - -8

 م سم
 ندر اذ ف هللا وُسمداَك : تنل .ةَشئاَع ْنَع «ٌةَملَس يب ْنَع « ىَبحَي

 اَهيِمَسُي ةئكف زكي نلف! : :لاَقق امردخ ىلإ لج هناي م يش يوري

 ترق هر انو امهر تنكس يه اهدي يذلا لجرلا يمس مسيو

 . هجري مل هوت ادِإق ءّرتسلا

 اذه ْتدَحَو :لاق .هّللا دْبَع اَنَقدَح ا
 دمحم نب هللا ديبع اَندَح :هدي طخب يبآ باتك يف ثيدحلا



 كرش اة نب ماطه ع دم ري ١ لاق . يشيع َوُهَو يميثل

 مْ دبي يفت يذلا ("9/1) : لاق ٠ 9 للسن ؛ةئاَنَع

 [144514 :عجارإ ٠ هبئدب هربق يفد هيلع

 دْبَع ْنَع هرَشْعموبآانكدَح : لاق. ديلولا نفل انْيدَح 50

 تسطع : :تَلاَك . ةَفئاَْنَع ءِنّمْحرلا دْبَع تْنبةَرَمَعْنَع «يَّجن نب هللا
- 

 وم اسرع ماييع مقر
 دْمَحْلا : لق لاق ؟هللا لور ايلف ام : لق "8 هللا لوُسَر َدْع لج

 ُهّللا َكَّمَحْرْيُمَلاوُوُق :َلاَق ؟هّللا لوُسر اهلل وَُناَم : [مْوَقلا لاق . هلل

 مك ل ب ا 0 لاَ
 ها ا

 . سنوي انئدَح 5 نا

 كك "نزلا 4 ع لطلبة تكد ١ :لاَق . ةرَمَع يبأ

 هللا وسر لاق : :ةتلاقق ؟(كتد ماج لأهل لور اي اللف يبل تلق
 سم اوعمم# ع هد

 الق :ةَشئاَع تَلاَقَ .روُربَم جَح حلا لمحو داهجلاْنَسْح كل : 2

 5 :عجار] .٠ 8 هللا لوُسَر نم اهتم نأ دَْيادبأ جحا عد

 وادور
 نع «َنآلَجَع نب حلاص نع ؛ حلف كح «سوُيءدَح - "6#

 يود ْعَس يفوت اَسل : تلاَق. ةَقئاَع نع مما نب هللا دّبَع نب دابَع

 ,ُهَلتَحدق دجْسَمْلا يف بنش 5 «ًاَهْلَح برم نأ ةشئاع هب ترمأ هتاتجب

 هّللالوَُر لص اَم لْوَقْلا ىلإ ناس ام : ْتكَقَف . هيلع كلذ هركلا

 مجالا ىددعم ىهدعك :رظنا] . ِدجْنَمْلا يف لإ ءاضيب نبا ىَلَع 25

 نب دابع نْب دَمَحم نع «حي انندَح : َلاَق .جْيَرس اًنئدَح -18ه ه5

 :ةَشئاَع نع «رْييزلا نب هلل دبع نبداّبع ْنَع «َنآلجَح نْب حلاصو هلا دْبع

 اهيل هبال اًهبَرمينأ ص انو يبأ ني دْهَس ةزاتجب ترمأ اه

 امهّللاَو «لوقلا ىلإ سنا َعيْسَأاَم :تَلاَقَق ؛ كلذ يف لق دق نأ هَل
 ممم عاش هل
 [1600 :غجار] . دجّسَمْلا يف الإ ءاَضَْي نب ليس ىَلَح ف هللا ل وسر ىَلَص

 سارع مايك ساو
 «ليان نب نمي انئدَح : لاق . هّللا دْبَع ْنْب دمحم اًنيدَح -6©

 انف نإ : :هنكليقاإ هلاك :اتلاَق . ةَشئاَع َنَع ٍموُلك منع

 يس يدنا اما وُسَحَ يلب مُكيِلَع لَك ماعلا ٌمَمْطَيأل «مجَو

 .عَسولاَنم ءاَملابهَهجَو ْمُكَدَح لَ امك مدح نبل فَلا هدي

 [5564174 :رظنا]

 مرام دو
 نَع ءدْيَز نبيك اًنئدَح هللا دْبَع نب دمحم اًنئدَح "هك

 ٌةَشئاَعاَي اَهكلاك ف لا َلوُسَرأأ ؛ةَئاَعْنَع «هّللا دْبَع نب بلطمْا

 اتش الس جلن ا «ةّرمَتّقشبوُلَو راَلا نم يرتتسا

 و ءودو هدا هوجو دي ل

 0 رة
 ضاص سس هارتو ست رت

 هاد مشيش يسن اع نع 2 2

 مو تقيمك «َنْمُْي نأ لب ددَمتما دك «ُداَمنلاَنهيلَع 9 هلل

 [؟069 :رظنا] ٠ ُهْنِع نهاهني ال َنلستْعيَو َنفَرعي ؛ نيل

 همي

 1١874 ص مم ًَ ةشئاع 5 ةدّسسلا“ ثيدح

 جوه هممو
 ” مع انَح -”؟ةه:04 «ةدْوَم نب هللا دبع انئدَح : :لاَق .رمع

 تيارا : تلق . ٌةَشئاَع هنئدَح ا هتسَع ْنَع « نمحرلا دبع نْب ورع ْنَع

 83 َبَمَدمِيلا كالئَرطْنآ نإ ؛ مخ ىَري ىَتح اجي ف هللا لور هجو يف

00 
 .جيهلا كلذ

 اق :َلاَق. يبأاندَح : لاك مصاب اند 01060

 ما هس عام
 َرَكَذَف هَل قد ىلع ل ل

 :َلاَق 8 هللا َلوُسَرَدِإَ «ضرألا بدتجا همس اي: :َتَلاَقَق .٠ اهل كلذ

 [؟4461/ :عجار] ٠ ”نهضَرأ عبس م هكوط ضْرألا نم ربش ديق ملط م

 :َلاَق .ةييش انثدَح ءدمصلادبَع ١( /ك) انثدَح 0٠

 ؛ةَشْئاَع ْنَع «قورْسُم ْنَع « صوحألا يببأ َنَع « نومييم نب ميهاريإ انئدَح

 ّمُث «ةّريشَملاَوخأ هّللاُدبَع سني : َلاَقَق 5 86 هللا لوس َدْنع رك الجرن

 مسالا

 ملك َلعَجف يلع َلَخَد ىّنح ههْجَوب هلع لقي #8 هّلا لوُسَر تيرم“

 .ةكرنم هلع هلأ تْلظ

 ِنْبدَمَحُم نَع ؛ ىَيَحَي نَع :ناَبيَش انْئدَح «نَسَح اًنئدَح - -”"هءوأ

 هام0 ب ملا سا كل
 أول : َلاَق 8 هللا َلوُسَر نأ ؛هنربَخأ ةَشئاَع نأ «َسْنَحُي نع ؛ «ميهاربإ

 .اوبح ولو امهوتآل حبصلا ةآلّصو ةَمْاةالّص يف م نوُسلْعيَس ل

 :لاَق ثعشألا نَع :ناببش اًندح «مشاق اَنُندَح 0 ١؟

 5 : لوقت وُدت ةَضئاَع تعم : :لاَق . راحل لمن هلا دبع يلح

 1مم م ةرلقتا] ٠ توما معلا ءامدلا يف دين 8 هللا لوُسَر

 نع «يعجلشألا انكدَح : لاَ ٠ ٍمساَقْلا نب ! مشاَهانلَدَح ةفيدلا

 ٍمْوّص ْنعأتلطس اهنا ؛ةّشئاَع نع ناَدْعَم نْب دلاَخ ْنَع روك َنَع «نايفس

 .سيمّخْلاَو نيئئالا ىَرَحَتَيو َنابعَش ْموُصْيَناَك : تناك 58 هللا لوُسَر 1

 [16766 14+56 :رظنا]

 اذه ْتْدَجَو :لاق هّلا ٌدْبَع اَنَقدَح -4
 وب ديمح مح نب دمحم اًنيلَح :هدّي ٌطخب يبأ باتك يف ثيدحلا

 ؛ةّشناَع ْنَع ناَدْعَم نب دلاَخ نع «ديِزُي نب روت نع «نايفس نع «نايفس

 ه6 م سس ومع
 .سيِمَحْلاَو نيالا مْوُصَو :ناَبعَس َمْوّص ىَرَحَتيلَك قف هللا لوُسَر نأ

 [ هلبق ام رركم]

 نع «عِفاَن ينّئدَح اق .ْثَِبللا اًنكدَح مشاه اًندَح -6

 هذه َباَحْصَنِإ دقاق لرش ئاَع ْنَع دَمَحُم نب مسالا

 ها 2 وعدو

 اةلكلفل :عجارإ ٠ ْمفلَح اَماويحأ : مُهككلاقيَو ,ةمايقا موي ودعي روصلا

 «عفان ينكدَح : َلاَك .ثْيَللا اَنكَدَح :لاق مشاه اَنئدَح 3في

 [4406 :عجار] ٠ كلذ ل . َرَمَع نب هللا دْبَع ْنَع

 ليقع اًنئدَح :َلاَك .ثيَّللا اًنئدَح :لاَق مشاه اَنئدَح ةقن

 نم دَحأ بيصأ ادِإَتَناَك : ْتَلاَق . ةَضئاَع ْنَع :ٌةورع نع «باهش نبا نَع

 ةّمرُي ترم ءاَهُصاَخ لهآ ءانسن يقيو «اهْنع ةعامجْاُءاّسن قرع ٠ اهلمآ



 ما سل
 هك هديت ىلع يللا تصوري ديرك ترم

 ٌةّمَجُم هيلا :لوُقي اق هلا لوتس تْعمَس ين 52 :تَلاَق

 [؟6764 :رظنا] ٠ نّزحلا ضْعَبْبَدُت ضيرملا داؤثل

 ْنَع نايس ينعي ؛ةيواعم بأ انْندَح مشا اَندَح - "014
 هيمورب هاش

 :تلاَق ٠ ةَضئاَعن ع هِريمزلا نب ةدرع نع «يراصنألا ديم يبأ نب لآله

 ىَراّصنلاَو دولا هللا نعل : هم عمل يذلا هرم يفاقق هلل لوس لَ

 .دجاَسُم مهئاينأ روت اوُدَخَّنا منَ

 س2
 :رظنا] ٠ ادجْمَم َدَحَتيْنأ يِشَخ ناري رك درب كلا ةلوكو : :تَلاَق

 [تالو ا

 ْنَع «مللش يد لاك ىّسيع نب قاحسإ اًنئدَح -8

 مث هَلْقَتساَفاَمالْغَ نبا دج أ ؛ةَشْئاَع ْنَع ءهيبأ َنَع «ةورع نب ماشه

 ؟ فداك يدع“ : عئابلا لاق «بيعلاب مدرك يع هب ىأرؤأ دَجَو
 [14774 :عجارإ ٠ ناّمَّضلاِب ُهَلَمْلا :

 ْنَع ءدشار نبا يني محم انئدَح :َلاَك مشا اند -
 ٌةَدوس ,٠

 ٍنْبدَّسَحُم َنْبِرْكبابأت يقل ةَئيدَمْلا تمدَق : َلاَك .يناسقلا ىحَي نب ىَحَي

 يلإْتلَسْرأَك قراَسبتينأ : لاك . ةيدمْلا ىلع لماع َوْهَوٍمَْح نْب وِرْمَع

 كت ىّتح ٍلجرلا اذه ِرمأ يف َلَجْنَمآلنأ ِنَمْحرلا دبع ةَرمَع يتلاَخ

 21 ينربخأو يتنأ : لاق . قراسلا مآ يف ةَشئاَح نتمسك

 هلو «راتيدلا عير يف اوما : هللا لوس لاك : :لوُش ةشئاَعأت عمم

 .كل نم ىَنذأَوهاًميف اوُعْطقَت

 َّرَشَع اَنَناٌراَئيدلاَو مار ةنآلث ١( /5) ذَمْوَي راَتيدلا عير َناَكو

 [114186 :عجار] . مط ملك رائيدلا عير نوُهتقرسس تاكو : لاق .٠ اًمَهَرد

 ايش يني ؛ةَيواَس وب انئدَح : َلاَق .٠ ”مشاَم اَنئدَح 70

 نب ِنّمْحرلا دّبعل لوقت د ةَئاَ حمس هّنأ سود ىو ٍملاَس نع ؛ ىحَيْنَع
 ليو لوي هللا لوُسَرتعمَس يثق «ءوُضولا غيسأ : ركب يبأ

 [ 7تا1/414 707174 هاجم لهمم» :رظنا] .راتلا نم باتعألا

 92 ا

 .ًالاهش يني واتس ول كح لاَ .

 يّنّصُي ناك ف هللا لوُسَرنأ ؛ةَشن ْنَع «ةَمَلَس يبأْنَع ءىَيْحَيْنَع

 [؟405 :عجار] ٠ حيصلا 6 ةالّص نم ة ةَماَإلاَ ٍ ءادتلا نبي دي نيتعكر

 نب قاَحْسِإاَنْدَح : َلاَق . ٍمساَّقْلاْنْب مشاه انْندَح - ةيندفو

 ينس رهتلا اذه ير ٌنيْؤملامأ اي ةّضئاعل ليق :لاَق . هيبأ ْنَع « ديعس

 اسست © هللا لوُسَر عمات امل ؟ةلاذ م ْمُكيجْياَمَو : َسلاقكَنيرشعَو

 061١4[ :رظنا] ٠ َنيئالك تمص امرك نمرشعو

 "مشاه اَنئدَح 1

 ْنَع «هييأ ْنَع ؛ديعّس نب قاحْسإانئدَح «مشاه انئدَح 0-0

 كمْوَق ةَشئاَعاي : :لوُيَر مو هللا ل وسر يلع َلَخَد : :تلاَق .ةَشئاَع

 ينتج ؛ ليلو اَي :ُنْلُق ؛سْلَج اَملَق :تَلآَ قاتل يب يأ عّرسأ
 0 ا

 :تَلاَق ؟َوُهاَمَو : َلاَق «ينرَعُد امآلَك لوقت تْنأو تْلَخَددَقَل ؛ كاف هلا

 كمم 6054 ةشئاع ةديسلا؛ ثيدح
 رو ها
 ؟هلاذ ممَو : :ْتَلاَق محن: لاَ قل ابها عر وقل

 ثرماتلا فيك تلق : :تَلاَق م اهل تو لت( ذا َلاَك

 يل موقت ىلع لاتصال ل لاك كل دع ؟كلد دن

 ةعاسلا
 ه0 ومنو هس و ع ر»# عاقمل#

 تت مك يملا بداَنَجلاَوُملْجَرهَرَّسَك : نَمْحّرلا دّبَعوُبأ لان

 [ل٠ +٠ :رظنا] . اهتَحنجَأ

 :َلاَق ٠ ديعّس ْنْب قاَحْسإ اَندَح : َلاَق .* مشاه اَنكَدَح تدل
 ماع ماعلا عاشو

 اَنْ َئاَح مص الق اهّملْخَت تناك ةيدوُهَيانأ ؛ةشئاَع ْنَع :ًاليعس انئَدَح
 يع رع عم

 :ْتَلاَق هرْبَقْلا ِباَدَع هللا كاقو : ةيدوميلا اهل تاك الإ فوُرعَملا نم (يَش)

 ميلك َباَدَحِرْبقلل لَم هللا لور :تلقق يلح هلا لور َلَخَدَ

 َنماَهْيلإ عتصت آل ةَيدوُهيلا هذه : ْتلاَق ؟لاَذ مَعَو ,آل :َلاَق ؟ةَماَيقْلا
 هقالو 00

 مهو وهي تَبْذُك : لاَق ءرْبقْلا باَذَعهَللا كاك : :ْتَلاَق الإ ايش فوُرعَمْلا

 َدْعَي ثكَم مث :تنلاق . ةَماَيقلاٍمْينوُد َباَدعأل بك لجو رع هللا ىَلَع آذآ -
 سم مم

 هبوب ًالمتشُم ٍراتلا فصن ٍموُيتاذ جَرَخَ ؛ :َتُمْسَي نأ هللا َءاَشاَم كاد

 مطقُ ْنتفلامُكَظأ' نساَّنلا آَهّيأ : : هتوص ىلعأب يداي وهو هانيع ةرمَحَم

 ءاليق جسم أرك فيكي لع نور ل رسال هيأ ملظملا للا هر

 تاتا" َباَدَع كن : ربا ِباَدَع نم هّللاب ١ وليعَتسا سانا هيأ
 مما م

 رو دووم

 0 يا «باٌهش نبأ
 2 .مرعوعو

 لاس ام هيف ضرما ةجاَحلل تيل لحل تنك اذإ : :تَلاَك ف ينل
 ري سس 87

 يفَوُهَو هس يلع لخاُيل  هّللالوُسَر ناك إو ءةراَمانآَو الن

 . ةّجاَحلآلإ تبل لخدي آل َناَكو «هّلِجَرَأَ دجْسملا
 رواق
 [3074 74047 :رظنا] ٠ ًًقكتعم ناك اد :”رشوُلَ

 :َلاَق ان يبل يكدح :لاَن ٠ ىّسيع َنْب قاَحْسِإ انئدَح 3

 ةَقئاَع تاج ةريرئأأ ؛ةَضئاَع نع ورع نع «باهشئبا يح

 :ةَشْئاَع اهل تَلاَقَق . انيس اَهتباتك نم تضم نكت ْمكو اًهنباتك يف هيمن

 يل كولو نرُكَيو كاك كّنع يضل ال اوكخأ نإ ٠ َكلْظأ ىلإ يعجرا

 َبَستحتانآ تءاَشنإ :اونأكو ٠ اري اهلل يري كلذ تركذك تع
 َداَقك قف هللا لوّسرل كلذ ترك كولو انَل كيلو لَمْ كِنلَع

 .َقععأ نمل مآَلَوْلااَمّنإَ يقتعأك يعاتب : ف هللا لور (81/5)

 تسل طور وطي سانام :َلاَقَك اك هللا لوس مام :ْتَلاَق

 َلَجَورَح هللا بانك يف سيل اطْرش طرت نم لجو هللا باتك يف

 :عجارإ ٠ قوق لجو هللا رش وم قم طرأ هل سيل

1104 

 نبا ينكدَح : :لاَق. "ثيل يئئدَح : َلاَك .قاَحسإ انكدَح -

 اَهنآ ؛ةَّش ةَشئاَع نع « نمل دنع تب ةَرمصَو ملا نب درع نع «باهش
 يعدم يلمس

 ينإ : :تَلاَقَ 88 هللا َلوُسَر شْحَج تب ةَئيبَح م تتفتسا : :تلاق



 ءاسنلا دئسم
 7 مه ع

 ام ص (ملرك) ةشئاع ةديسلا ثيدح

 مر يالا ىف
 دنع «( ذك اتناكك « لص مش يلسّتْغاَف قرع َكاَداَمّنِإ : :َلاق ؟ضاَحتسُأ

 اَمْنِإةالَصلُك دنع لست نأ 88 يلا اممم باشي ل سه سا مهام 0

 [16504 :رظنا] . يه هيلع

 « باها ينكح :َلاق .نيِلادَح «مشاَم اد 4
 هيمورب م

 ل يبا جد َزةَفئاَعنآ ؛ ِنَمْحّرلا دبع تنب ب ةرَْعَو ريما نب ةورع نع
 9 مث ميْنَمَدئالَف كاك يدل يدي هلالوُسرالاك تلا

 ' محملا بتجي ب امم ايش بتجي

 نبا يشدَح : لاك ثلاث : :لاَق مشاه اَنْندَح لال

 سسوسال مع ماع
 .ةقفاً لاقط نثر ضاَح 2 ٠

 يبا رع ساس ضع

 ؟يهاًيَسباَحأ :8 هللا لوُسَر َلاَقَق .٠ 88 هللا لوُسَرل اًهَضْيَح ترَكذ

 ْتَصاَح مل «تيلابت قاطو تّضاقآ دان للا لوس اي: :تلُق :تلاَق
 .رفثتلق : ا هلل لوس لاك ؟ مالا دي ومع م يا سم

 نبا يئدَح : :َلاَق .ثِيِل اَنمَدَح :َلاَق .* مشاه اَنئَدَح 5 تشل

 ارووْسَمي لع َلَحَد ف يلا ذإ : اتا هنأ ةشئاَع نع ورع ْنَع :باّهش
0 5 

 'يراسأ قر
 يم عر ع ف لع هلو
 ةكراَح ِنْمِدْيَر ىلإ انآ ظن اًروَجْسانأيِرْملا : لاق . دهجو

 1 115٠١ :عجارز : ٍضْنَب نمل ٍمادقألا َضْمْبِإ لاق : لاق دم أو

 0و م ا هرم

 :لاَق .َناَسْيَك ْنْب رفعج انندَح «َقاَحْسإ نب ىَحَي اندَح ةيلكض
 هينربا م رمق

 لاق : لوقت قت ةَشئاَح تغمس : تك كي ُُ ةيوَدَعْلا سيق تْنبةَرَمَع يتنئدَح
2 

 اقفل :رظنا] .فخّرلا َسراملاَ نوعالا را : 48 هللا

 اًمكِدَح :َلاَق .٠ دايز نب دحاولا دبع انئدَح ءُناََع اندَح - ل الا

 .ةَئاَع ْنَع «ديزي نب دوسألا نَع ميِهاريِإ انئدَح هللا دّيبَع نب (َسَحْلا)

 :رظنا] ٠ هرْيَخ يف ُدِهتحيأل اَمرشَْلا يف ُدهتجَي 9 هللا لور ناك : :تَلاَق

 ةينفل د ف

 م ا يهمو مس لا
 :َلاَق .ةَمَلَّس نب داَمَح اَنْئدَح :َلاَق .ُناَمَع اًنئلَح -6“

 نأ ؛ةَشئاَعْنَع ءدّمَحُم ِنْب مسالا ِنَح «ٌةَربْخَس نب لْيعطلا نبا ينربخأ

 [36387 :رظنا] ٠ ةلؤم هرسبأ ةكرب حاكتلا مظعأ نإ : :لاك 9 هللا َلوُسَر

 8 نب هّللا دبع اًنكدح بيهو اًنئدح :َلاَق . ناَمَع اًنئرَح -”-0ه

 ءوكت يلو وشال دلع تب ةملح ع القا دوا امل

 [؟1679 :رظنا] ٠ سو ةششلا

 :لاَق .٠ لآلب منامي انندَح :لاَق .٠ ديعس وب انئدَح ةيلئتسا
2 

 ؛ةَشئاَعْنَع ورع ْنَع ده نْب ٍبيِبَح َنَع « وِرَمَع يبأ نب ورع انئدَح

 :عجار] .وْبَحَوَ نارا نم لوألا عبسلا َدَحأ نَم : لاق . 18 هللا َلوُسْر نأ

 اةنئلفي

 ٍماَشهْنَع «دابع نب دابع انئدَح ءديلولا نب فْلَخ انثَدَح هيتس

 (817/1) كف هلال وسر مدام :تلاك .ةّشن شاع َنَع «هيبأ نع « ةورع نب

 :َلاَق . ىّمْحْلا ُهئَدَحأ اذ ركب وب َناَكَف لل و ركب بوب َكَعَو ةَئيدَمْلا

 هلع كارش نم ىئدأ َتْوَمْلاَو هلطأ ينس ئرشالع

 : لاق ىَنكَتهْنَع ملف اذ اذإنآلب َناَكَو

 لياَجورخألإ يلوَحَو داوي ليكنس لَه يرمش َتْيكآل
 ليفطَو ةَماَش يل نودي لهو ةّنَجَم هايم امْوَي نر( لهو

 امك فلَخ نبك ةياو[ةميَ نب ةَمشإَو هَ نب عام ل

 [؟4214 :عجارإ . كم نم اوجَرْخأ

 ْنَع ءداّبع نب داب اندَح : :َلاَق .٠ ديلولا نب فل اَنندَح 17ه
 ٠ كمر

 تّبعل :تلاق . ةَشئاَع ْنَع ءِنمْحل دبع نب ىَحَيَْع «ورْمَع ِنْب دَمَحُم
 اَبكْنم) يل طاب َلَمَجُ َ كرا تلج ءدجْسَملا يف ينل دل ةشبحْلا

 .مهيلَرظنال

 :َلاَق . ٌعفاَنانثَدَح «ريرَج اَنئدَح : لاق . َناَّفَع اًنئَدَح 76 9

 تر ةشئاح ىلع تلخ :اتلاَق ٠ ةريغملا نبا هكاقملل ةآلوم بلاس يتدَح

 ؟حلرلا اذهب نوُمنصَتاَم َنيْؤُمْا ماي :تْلُق . اًعوُضْوَم اً هت يف

 ماين هللا ونس. بنين هذه اذه :ْتَلاَق

 ئفطُ لإ بَ ضرألا يف كَمَا يف يقل نيح مالَسلاَوةالصلا هلع

 :رظتا] ٠ هلئقب قف هلال وسر انما هِيَ مُنَياك «ْغّرَوْلاَريغ نعت

 [مامف لعل

 يَ :ن لا نا يح «ريرج انئدَح ادع انئدَح 6٠"
 انهن :لوُقت ةَشئاَع تعمس :ْتَلاَق . .يموُزْخَمْلا ةريغملا نب هكاقلل لوم
 ميواس واق
 نيت يراك نول يفنوكت يل املا لك لال

 ملْنَمَك مهنولطب يف ىَلاّبَحْلا دآلؤأ ن نآلتْقَتَو َراّصْبألا َناّسمْطَت مَ ءاَرثبْلاَو

 امني
 ريرج نع ؛ اًميِمَج َنْيَسْحإاَمِهبانَْدَح - نان تش ن

 .نَع ؛ «ْنَع «داتسإلاو ىَتعَملا

 دبع انَدَح «يعاّرؤألا انكدَح «ةريشُملاوبأانئدَح 76 *

 يبا جوز ةشئاَع َنَع ؛دّسَحُم ِنْب مسالا بأن مساق نب محلا

 سك عاش هع كم
 َقلَخ] َنوُماَضِي َنيِذَلا ةَمايقلا م وي اًباَذَع سلا شان 0 يبل نعإ هل

 .[هللا

 «يرطزلا يسئدَح «يعاّروألا انئدَح «ةريغُمْلا وبأ انندَح 06 5

 ةّرخآلا ءاّشع َنْياَميف يَلصُي يلا ناَك : :تَلاَق . ةّشْئاَح ْنَع «ٌةورع نع

 ٌرتوُيو يعكر لُك يف( 7 ' قمح ةرطَع ىَدْخِيرْجَقلا عدَصْينأ ىلإ

 اًدإَق د قالب قاع ان راش, ول اشتم «ةدحاوب

 مرو عمو
 000 :عجار] ٠ ندم هين سس



 ؟ه0ها/ حا 84/0 ًَ ةشئاع ةديسلا ؛ ثيدح ءاسنلا دئسم امث/ ص

 :َلاَق .؛ يعاّروألا انئدَح : َلاَق. ةريسُمْلاوُيأ اند 6

 نْيدْعَس نب ِنَمْحرلا دبَع تْلبةَرَمَع نع :ةورع ْنَع «يرطزلا يدَح

 هدو وعم 3
 سشحج تنب ةبيبح م أ تضيِحُشسا : تاق. ا ينل جزاع «ةرار

 هّللا لوُسسَر ىلإ كلذ تَكَسَ «ننس عبس فَ نب نمل دبع تحت ّيِهَو

 2 كلو 0 هالش6 2

 تلبقأ اذ «قرعومه امنإ ةّضْيَحْلاِب تسيل اذه نإ : : 8 يَا لاق

 ٌةَشئاَغتلاَك ؛ يل م ىلستطاق رم إو «ةالعلا يع طل

 بقي اهخأل نكرم يفكلكو « يلم التم لخللتفت اتناكت
 لنحت لهم :رظنا] .ءاَمْلا وُلعَتَل مّدلا 5 رمح نأ ىَتَح شْحَج تن

 دح :َلاَق .ةيعاّألا انئلَح «ةريُملاوُب انَح 01 00

 ينّئَدَح : :َلاَك .زيزملا دبع نب ناي (84/1) ينكح : لاَ . دْيَز نب ةَماَسُأ

 يف يّلَصُي ف هللا لوس ناك : :تلاق .٠ ةَضئاَع نع «زيزلا دبع نْيَرمَع

 .ةاعمسي ميلترْثَولاو مقشلا (رتل صفت ؛ « تّيبلا يف انآ ةرجُحْل

 انئدَح :َلاَق . يعاّزوألا اندَح : :لاَق .٠ ةريغملا وب بأ اًنكدَح -؟٠6 5ا/

 :َلاَق 4 هّللا َلوُسرَنَأ ؛ةَشئاَع َْع « ةَملَس يبأ ع ءريثك يبأ "نب ىَحَي

 ْتلاَق . ولت لح لسلة نوال مهن

 تلقوا َمَواَدامإ هللا لور ىلإ ةآلّصلا بح اكو :ةشن

 ال مَواَ هول ىَلَص اد[ ف يلا ناكو : :ٌةَعئاَع تلق

 مهنآلّص ىَلَع مه َنيِذَلاَوؤ لَجَوَرَع هلا لام : ةئلّس ولا لاَ

 [14576 :عجار] .. 4ٌنومْئاَد

 دح :لاَق . يعازوالا انئدَح «ةّريمُْاوُبآ اند 06

 لَه لحرب ةّشئاَع نع «رييزلا نب ةورغ ْنَع «يرهزلا
 « هوكي هلع ىجَسُم هللا [لوُسَرو نيقدب نايرضَت « ىنم مي يف ناتراج

 ريم ساس هو هد
 اَهّنإَك ركب يآ ايَنهعَد : لق ههْجَو نع لال ور فتك ءاَضرهتا

 ىلإ ظنأ انو هئادرب ب ينرتسي الف هّللا لوُسَر تيأر : ةَشئاَع تككو

 ةّيراجلا رد اوراق «دعفاق ماسأ انآ نوكأ تح دجسَما يف َنوُبْمَي بَل ةّشَبحْلا

 [1406: :عجارإ .وُهّللا ىلع ةصيرت برحلا نمسا ةّيدَحْلا

 :لاَق. : يمالقالا اكد :ل َلاَق . مرسلا والخ مالا

 اشم نايس رماة نمر مبا لاس ا

 ري ءعماس
 ماتمل لكحل لكشل لكل لكمال هزم :رظنإ ٠ ُهَّلُك هموصي ناك

 .(ح) يعاروألا انتدَح : َلاَق . ةَّريغمْلاوُبأ اًنْئدَح -6

 نب ىَبْحَي ينُئدح : :لاَك يعاّروألا ِنَع هميكح يولع يئدحو

 دبعل لوقت ةَشئاَغ تعمس :َلاَق ٠ يسودلا ملاَس يِئدَح : :لاَق . ريك يبأ

 لوُسَر تعمم يُِإق «ءوضولا غبسسأ نَمحرلا دبع : ركب يبأ ني نمحرلا

 [50:71 :عجار] .راتلا نم باقعألل ليَ : لوي 8 هللا

 :لاَق .يعاّرؤألا اَنئَدَح :َلاَق. ةريفُْلا وُبأ يندَح 5مل

 َشئاَع نَع ؛ ء«نَمْحرلا دبع تنبةَرَمع ينئكدَح لاك ديعس نب ىَبحَي يِدَح

 نمر خاوألاّر شَعلا ف كتي َركذ كف هللا وسرد ؛ كف يللا حو

 ْتلاَسَو ٠ «برثطق اهنا اًهكاذأت ةَشئاَع هْينْداَيَساَك :ناضمر

 اوس اهل نذاكَسَتْنأ «ةَشئاَع ةَصْنَح
 0 مام مو مكن سا # 2
 وَ اكو احلق «ةبرثط هاني رتل" ل أتأر اَمَلَق «برض

 ةَشئاَع ُءاَنِب :اوُناَق ؟هذَهاَم : لاق ةّيبالابَرصَبق فرصا ىَلَص ادِإ 8 هلل

 َعَجَرَق فكتب انام ؟اذَهب نَرأَربلا :49 يلا لاق «َبنيروةَصْنَحَ
 [3477 :رظنا] ٠ لاَوَشَرشَع فتحا رفا مل

 نرد نبل يني ة ائاَح ةريشلا وأ اننَح 0-00 ١

 كلانا ناقل نع 0

 .نينمؤملامأ ايمن : َلاَقَك ؟فيَمع نبا : :تَلاَقَق . بَزاَع نب فيطُع ىو

 :هلَتّلاَك ؟8 هلا لور امهر ٍرصَمْلا ةآلّص دهب يتعطل نع اهلا

 / َعَممُه :8 ِهّللا لوس لاق لاَ ؟راكْكلا'يِراركْنَع اَهلأَسَو مع

 اوُناَك اَمب ملعأ لَجَو رع هللا : لاك ؟لَسَع الب هللا لور اي هتك «مهئابآ

 اَتكَح :لاَق .ناوفص امدح :َلاَق . ةريغملاو بأ اًنْئدَح 7”. ةا“

 ملال وُسَرلاَك :ْتَلاَق . ل يلا جور ةَضئاَع ْنَع ءدْعَس ْنْبلْشاَر

 ْبْلَكْلاَوُرفاَكلاَو ٌراَمحْلا الإ" ءيَش ملم لا ةالَص مطفي (مهرد): 5

 . ونس باَودب نر دق هللا لور اي ةَعئاَع تلاَثك ٌةأرَمْلاَو
 سم عرب ءرع م من

 وبأ اَنئَدَح : ةلاَق . بمحو اميل وب اندَح 0

 هللا لوُسَر لاَ : ةَسناَعتلاَك :لاَق. دْيبع نبا بيبَح ْنَع ؛ ءهّللا دّبَع ب ركب
 5 ساس

 |ٌءوس مؤشلا : 20 ةوكو رك.#

 ِنَع « شايع نب ! ليعاَمْسِإ اَنئدَح : لاَ. نايك وفضلت

 اًباكمنآ ؛ةَشئاَعْنَع هيب ْنَع ؛ ءٍمساَقْلا نبا نَمْحّرلا دْبَع نع « « يعاّروألا

 عيل لح عانلأ: هلتلاق تاك يقي اهيَح لحدا

 :ل وي هللا لوُسَر تغمس ينك ٠ هللا ليس يف داهجلاب كلف «ذه
0 

 وَلا يَ هلا مَا هلا ليس يف جه مل ئرما بلك طْلاخ

 نع يعاّروألا اندَح :لاَق . بع بقلم نب دمحم انئدَح م
 راش سلا

 نيرمأ ني © هللا لوسر ريخ 2 تلاق .ةّشن ٌةَشئاَع َنَع ورع َنَع «يرهزلا

 قرنا ل مرما لوول لهل :سظنلز . اَنُهَرَسْئاَراَخا آلإ مالْسإلا يف

 ةفافا فاضل في ا ف لل

 0 28 لال

 نع« «يعاّروألا اَنئدَح : لاق . بعصم نب دمحم اًنيَدَح -؟6 /61 ٠
 رق مصاص

 بوك اة هلو ذاك: :تلاَك . َةَشئاَع ْنَع «ٌةوربع نع ٠ يرهزلا

 هتان ءِنَمْيألا هّقش ىَلَع َمجطْصا مث «نييِفَح نيم لص وما

 . [18071 :عجار] . ةالّصلاب هتوف ءُنْدَوْلا لالب



 موا دررب مري ةليز
 نع ةيعارؤألا اَنكدَح «بّتصُم بعصم نب دمحم دمحم اًندَح 7

 حبس حبس ا هللا اوُسسَر حبس اَم : :َتَلاَق .ة ةَشِئاَع نع «ٌةورع َنَع «٠ يطل

 [؟؛ههال :عجار] .َضَحلَوِرثَس يف ىحضلا

 مو هرب هرم الار
 نع« «يعاذوألا انكلَح : لاق . بّعصُم نب دمحم اًنيدَح 5-48

 يرجح يف اق هللا لوس 7-5 َتَلاَق . ةّشئاَع ْنَع :ةورع نع « يرهزلا

 ماس انآٌنوُكأ ىّتح نوُبملَيِف يك ةَسبحلا ىلإْرظْأ انآو هئادرب يئرتسَي

 1400٠[ :عجار] .وُهّللا ىَلَع ةّصي هِرَحْلا نسا ة ةٌئيدَحْا ةّيراَجْلا َرْدَق (وردْفاف)

 ِنَع «يعاّرؤألا انكدَح : لاَ ٠ 00010100100110 ا

 ا :لاق ا يلا نع ؛ةَئاَحَْ هور ْنَع ير

 [4541 :عجار] ٠ هل رمألا يف "ققرلابحُي

 ِنَع «يعاّزوألا انئدَح : :َلاَق . بلم ْنْبَمَحُم انئدَح 5

 تلا يكسب لور :تَلاَق .٠ ةّشئاع نَع «ةورع نع « يزل

 [11495 :عجار] . يرجح يف اطل َسْصَشلا نإو

 سس رت هربا ريدر ص
 اسك اتقرقلا ميكح نب لوو اًثدَح - هكا

 لوُسَر ناك : ا ٌةَشئاَع ْنَع ورع ْنَع «ييرهزلا نع ؛ يعاّروألا

 [167374 10118 :رظنا] . ةآلّصلل | ءءوضو صوت مايد اذ هللا

 اَمكَح : لاَ .ين

 ٍنَع «يعاّرؤألا اندَح :َلاَق بلص حماك امهم

 ياك كُل تاق ٠ ةَضئاَعْنَح ءدَّمَحُس نْب مساق ِنَع «يرْهلا

 ةَمايقلا مودع سلا شأن : لاو هته قف هللا لوس سر ءاَجف روصصلا
 روععلا 2
 ل :عجار] .لَجَوّرَع هللا قلَخب وهبت َنيِذْا

 سو عرب ةهرياعك شر
 اَنكَح : لاَق. . بعصم نب دمحم كش اَكضَح ءانكح "ك5

 :تَلاَق .٠ ةَشئاَعْنَع ؛هييأْنَع ؛ ءٍمساَقْلا نب نَمْحرلا دبع ْنَع ٠ «يعاّروألا

 مسضس عاود
 نإ «هُكرثيآلو ايش لحي ال مث يدبي اف هللا لوسر يد دالك لفت

 كاجو لكحل لهو :سيظنا] ٠ تيب فاوُطلا الإ "لحي مارح ملأ

 اةفلنقف

 سو عر همعممو
 نع« «يعاّروألا انكدَح : َلاَق . . بعصم نب دمحم دمحم ايدج -6

 .ةَشِئاَع نع « «ةَمَلَس يبآْنَح « مهري نْب دَّمَحُم ْنَع ء«ريثك يبأ نب ىَبحَي

 نمل جراي ام ضم ةيفَص نم داَرأ 8 هللا لوس سر ضاق اَمَل : .تلاك
00 

 دَكاَنإ اوُناَق ؟يه اّسِباَحأ ىَرْع : َلاَقك «ضْئاَحاَهَنإ : هّل ليقق هله

 . هلل لوس (مت//5) ابرق رخل مويتفاَط

 َنْبَدَّمَحُم- 'يعاّروألا يدير ُكذيثممَس ام ؛ ٍبعصم نباَلاَ

 [5504 :رظنا] .هرَم م الإ ميهاربإ

 نع بيع شاَيَع+ نب يلع اًنئدَح مااا

 ةاتلاق ٠ ا" َز ةطلاعأ نأ «ريزلا نب ةورع ينربخأو لاق. يرهزلا
 :تَلاَقو : احبس ينو طق ىَحسضلا حبس ف هلال حبس امهللاَو

 هب نّكسَي ن ةيشخ لمين ب حُيَوهَو َلَمعْلاُِ ياك هللا لوس نإ
0 

 بيعش امدح :َلاَك .

 [محمر ةشئاع ةدّسملا ثيدح

0 0 

 نم سانا ىف محب هلاك مهل ضرس

 [؟4هها/ :عجار] ٠ ضتئارُمْلا

 2م محم نك كم م2 2

 وبأ فر اًنئدح :َلاَق : شايع ن نب يلع انئدَح - 1

: 
 ْنَع نتألم يأن د5 لاَ نان

 «كئمسِيَراَم يلق دل: تلق ؟تْلمَقاَم : 5 ل
 ليو ونال عندإلا سلايم َلاَك ءاهّسَْهَف لاق
 هذَهَرَلَجَوُرَع هللا يقلل نأ دَّسَحُم نظاَم : اَهبْأتءاَج َنيح لاَ َرينانَد

 :عجارإ ٠ دع دوبل ول دش هذه يا دنع

5 

 ا

 هك م را رب مرت هسا ل

 دّمَحُم نب نْيَسْحَو شايع نب يلع انئدَح - 161
 نْب ةورُع نع(: نْيَسُح لاقل مِزاَحوُبأ انكلَح : لاق . قرطم نب دمحم

 ام لاله لاله "لآل ل للا لوُسَربرمَيناَك : تلا . ٌةّفئاَع "رع « ريل

 ؟نوُِعَتْمُشَك ءيشكيأ ىلع لح اي: :تلُق را هت نم تيب يف دوي

 .اّمْلاَو تلا نيدوسألا ىلع : :تَلاَق

 اًنكَدَح :ًالاَق .دَّمَحُم

 3 ا 8 مام عم
 ام لالهَو آله اَنِبَرْمَيَن هلإ : ةّشئاع عمس هْنإ : :ريسح َلاَق

 :عجار] .هلْثم 0. . ةّلاَخ اي :تْلْقَكَر نا هل وس توم تي ينو

 انمي

 يسسدَح :لاَك. يعاّرؤألا اَنكَدَح «ةَريمُملاوُبآانئدَح --- 4

 جوز ةضئاَعألأ «ِريّملا نب ةورع نكح : ةلاَق . حار يبأ نب ءاَطَعَو يره

 ُهَكيَضِرَمُس انآو ليلا نم يِلَصْب © هللا لوُسَرَناَك : ْتَلاَق . ينل

 [:؛ه» عجنر] .ةكقل ني
 سل لا

 اَنَح :َلاَك .” يعاّروألا اًنئدَح : َلاَق . ريغملا وب اند 36

 تنس انآ يَا َلَخَد : :اتلاَق .ةَشئاَع نع ؛ ءٍمساَقْلا نع «يرهزلا ١

 َنيِذَلا ةَماَقلاَمْوياَياَدَع سائلا دس : لاكش كنه «ةروُص هيف مارقب

 1402١[ :عجار] ٠ لجو هللا قلبو 6

 انكدَح :َلاَق . يعاّروألا اَنكَدَح : َلاَق . ةريغملا وبأ اَندَح مهو

 َوُمَو ينيتأي © هللا لوس كر ناَك تلق . .ةئاَع نع «ةَوْرع ْنَع يلا

 يف انآو سر لسغأق : يترجُح باب ىلع كتي ىَتَح دجسملا يف فكم

 [11547 :عجار] .٠ َدِجْسَمْلا يف هدّسَج رئاَسَو يرجح

 :لاَق يعاّروألا اَنئدَح :َلاَق . ةريفملاوبأ اًنئدَح 1

 كو فرس هللا لوريل لحد : :ةّشئاع تلق :لاَك . دييعوبأ ينك

 لو هلو عَ تلقت ؟تلسفلآ : : يل لاق اَنك دسم انآو تنسف

 يني ءان هب يتب ءيشهّنكلو ؛ هل امك شلل فش ةلشاابخأ

6 0 
 سهل را ع

 .اَمْيلَس بدوا انندَح : َلاَق .ةّريغملاوبأ اَنئدَحح 3-037

 «ريشُب نب ناَمّْنلا نع ءِرماَع نب هلا دبع نع « ديزي هير
 ساما ماس

 دير يح : :لاَك



 رووا درر م ساس
 هع اخ نب الع ىإ 8 هلال لس +: :ْتَلاَق .ةَشئاع ْنَع

 هك هم سافل

 ىَلَع اَناَدْحِإ تنبت © هللا لوس لابني املك هّللالوُسَر
 نإ ثاَمْدُع اَي :لاكو . بكم بو انآ همك ملك رخآن ماك « ىرخألا

 ٌنوُقفاََمْا َكَداَرأ نق ٠ اًضيمق كسل ىَسَع (1//41)َلَجَووَعَهلل

 كسي ذأ ىَسَعهَّللادإُناَْنع اي ءيئَقلت ىتح ُهْمَلخَت آلَ هع ىَلَع

 .اًنآلك 3 نت حطت ءدح ىع ارامل األ اسي

 220 يدّلاب ّضْرَي ل نايفس يبن 0 َلاَق .هنَرَكَذ اَمَك

 :رظنا] ٠ نك هب هِيِلإتبتكك «هبيَّنِإ يبه نأ نينمؤُملامأ ىلإ بك ىَتَح
 مس مص مس ل

 اةذشنفي

 ني نَمْحرلا دبع انثَدَح : َلاَق . دلاَخ نب ماّصع اَنئدَح - ا

 «عّدجألا نْب قورْسَم ْنَع «تدَحي الوحم عِمَسْسَع «ناَبوك نب تباث

 اًيفاَح ىَضَمو ادعاَمو اًمئاق 88 هّللالوُسَر برش : :ْتَلاَق : ةَشئاَعْنَع

 طش نسون نع فرم ءالعاتو

 اناث

 ع وسو دمحم لاق . يبأ

 هلم
 ينل :رظنا] ٠ هلئقيَمأ غمس مك ءاقسيوف : :غّرولل

 ًيرطرلا نع« « يبأ ينربخأ : لاق . بي نب رشبدَح - 1 ةدابك

 نأ ريما نب ةوَرع ينربخأ :؛ يروا لاك . باَودلا نم محا ليم

 048 بالا نمْسْمَخ : : هللا وسر لاق : : تلا يلا َجْوَ ةَشئاَع

 «باَرُشلاَو ءاّيدُسْلاَو بَرْقَعلاو روشتعلاّبلكلا : محلا يف َنلتيقساَ

 [14ه0» :عجار] .5 ُةَواَقلاَو

 عمم عم اس سس هل ع يلءع ع * حم
 جور 00 لوط عاق. ىلإ يزخر الش

 هّللالوُسر مهل افك ؟ناّكلا نَع 8 هلا لوس سان لس : القط ينل

 نوُكيء ينشب ناجحا ويديم هللا لوس اي :اوُئاَقَف يشب اوبل : ف

 هنري خت وحلا نم ةملكلا كلت : : هلال وُسَر لاَ .اقَح
 د د نملة جلا يو

 همي
 تَقَسك: :كلاَك ٠ 0 و َلاَق

 ماَقك ٠ ٌماَقَق ءدجْلسملا ىلإ 8 هلو جرَخَ 8 هللا لوُسَر ةاّيَح يف ملا

 اوك مكر ريك مش «ةلبوط رق اا ريف ُءارو ل صو ريك
 ارق رقاق دحيم ماك هدم نمله حمس َلاَق مث ءًاليوط

 نم ندوه اليوط اًَعوُكَر َمَكَروَرْبك م ىلوألا ةءارقلا نم ىندأ يه ةَليوَط
 2 دجّس مت دْمَحْلا كل اير دمَح مهلا َعمَس لمَ لوألا عومرلا

 عمو تانك َعَيرأَلَمْكَتْسماَف ؛ كلذ لكم ىَرخألا ةّمّككرلا يف َلََ
 َرَعهّللا ىلع ىّثان مام ؛ «فرَصْينَألْبكس سشلا تلجْناَو « تادجَس

500 

 الهلدا  "م َح ةشئاع ةديسلا' ثيدح
 سمه سر ست هاروررو

 آل لَجَوَرَع هللا تايآن م ناَنآاًمُهاَمّنِإ : لاك ٠ مكارم اَنبلَجَ

 .ةالّصلل اوفا امهم اق هتايحل الو دَحأ تمل ناقسخَْي

 نع ءلخيالك دع لعالم عايل

 2 هم هيلع هس
 بك تل رثشلا تلك يكن« رزدل تل اهل "نأ جت

 :عجار] ٠ سلا ًاطخأ ُهَّنِإ لجأ : َلاَقق ؟حّبصلاةآلّص َلْغم ِنْعكر ىَلَع

0 01] 

 .يرهزلا نَع
 انآ هرب يملا نب ةورعأنأ «ٍمْرَح نب ركب يبأ هلا بح ينكح : َلاَق

 اَهَل ناَنتْبا اًهَعَمَوٌءأَرَا تَءاَج :ًاتلاَك ٠ (88//) 9 يبل وَ هَضاَع

 اًهْئَدَحاَك ٠ اَهَِإاَهنيَطعأت ,ةدجاو ةَرَْتَريَ اعيش يدذع دج ملك يأت

 يهاتجرخك اقم ءاكيضاَْنم لات مو امين ينيب اهتلن
 :ة هللا لور لاق ٠ اهيدَح هئدَحف ف هللا لوُسَر لَ لحد ءاَهاَعباَو

 :عجارإ ٠ راّثلا نم ارئس هلَنُك نيل َنَسْحاَق ءيشب ٠ تاَنّبلا نم يلب نم
 ل466

 «يبأ يندَح : لاق . بيعش نب رشب انئدَح - "4

 .يرهزلا نَع «بْيَعُش اربح : َلاَق ٠ ناَميِلاوبأ انندَح 3

 بلال: 1 تل اق يباع األ شل نم يأ لاق

 هس كراج اس 0 ام

02000 
 يا

 .يرطزلا نَع "بيع انآ : لاق .٠ ناَمِيلاوبأ انندَح هم
 :تلاَك . 8 يلا َجْوَر ةشئاعأدأ « محلا دبع ةملَس بأ يد : لاق

0-0 
 كِل ارْْيَوُمَو مالا ِهْيلَعليرْبج اذَهْش ئاعاي : :8 هللا لوس لا

 لس سرس را
 . ىَرَتَآلاَم ىَرَيَوهَو : :تلاَك هللاةمْحَرَو ماسلا يلو : اتلاف مالا

 [74ا0م6 :عجار]

 همر معَ
 جد 0 لاق

 تقواَتْساَك ف يلا تب ةمطاق فيلا جا وز لّسْرَأ : :تَلاَق .٠ قف يبل
 يمرص م م ش8 هس
 اي: :تَلاَقَق . هْيَعاَسَلَخَدَ ءاهلةذأَك ؛ اًهطرم يف َةَشئاَع َمّم كف يبنلاو

 ؟ةكاَس يبأ نبا يف َلدَملا كتلي كلِ يِكَسرأ كلجاوزأ نإ للا َلوُسَ
 سما »# ف تع

 :َلاَقَف ىَلب : :تَلاقق ؟بحأاَمَنيبحُت تللآُةّيبايأ : : 8 يِبلا لاَ
02 

 يِبنلا جاوز تءاَجَق ؛تجرَف طاق :تَلاَق . 2

 ٠ يش نم اّنَع تي َماَهلَن لق هَل َلاَق اًميَو «

 اًهيفُهُمْلكأ ل هّللاو :مالّسلا يلع ةَمطا تاق نر ىلإ سجنا

 دب ٠ ءاّهلٌ ذاك «تَنداَتْساَ شْحَج تن أب بَكيَي 2 يتلا جا رز َلَسراَف

 يف َلدَحْلا كلاسي جاوز كيل ينلَسْرأ هللا لور اي : :ْتَلاَقَقْتَلَخَدَك

 ”تففطق :ةَفئاَع ْتَناَق . بيز يباتعقو مث :ةشئاَع َتَلاَق . احق يبأ ةئبا

 ل 8 يلا انآت فَرَع ىّنح لَزأملف ؛ ءاّهيف يل دي ىتم قف يلا ىلإ ظن
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 هام” ح ك6 ماكر ءاسنلا دنسم ةشئاع ةديسلا ثيدح

 مسبق اًهتمَحْفأ نأ اهْبشنأ ملك بديوي ات عقو : :تلاق ءرصَتنأ نأ هَرْكَي

 [؟6: مم :رظنا] ركب يبأاَهّنِإ : :لاك مك يلا
 وم

 اق .حلاَص نَع « « يبأ اننَدَح : َلاَق .ْبوُقْعَي انئدَح -7؟6 م76

 0 م ا رشا ل باّهش

 انعم ركل. . ف لا لون ىلإ نط ةَمطاَق © يلا جاو لَسْرأ : : تلق

 [1ه:47 :عجار]

 .يرهزلا نع «بْيَعُش اًنربخأ : لاك .ناَميَاوُبأ انندَح -5

 يّلصُب ناك 8 يبل نأ ؛ةنربحأ ةَسئاَعنأ «رئيزلا نب ةورع ينربخأ : َلاَق

 قي لل نم جسية كلت تناك ؛ ليلا همك 2

 الص لبق نمر مكرتو ؛ُهَسأر عقريأ لبق سَ مُكدَحأ ار
 ةيجار) .ةالكملل ياله لح نيالا هن اش ىَلَع عج لي مث قش

4 1 1 1 00 1 

 .يرطزلا نَع ”بيعش اَنربخأ : لاق ٠ ناَميْلاوبآ انندَح 3

 يبل ؛هن

 بدع نم كبُدوُمأ يّنإمُهَلل مركز ةآلّصلا يف وّعْديناَك

 كفو ايما ف نم كاب ذوعأَو «لاجدلا حيا ةلثف نم كلب دوم ءربَقْلا

 م 0 اتلاف . مرْغَملاَو مكامْلا نم كلب دوُعأ ين مهّللا « تاما

 ِ َدَح َمرَغ ان لجّرلا نإ : :َلاَثك ؟هللا لوم وسر اي مرْفمْا م ديعتسماَمَرتْكأ

 0ظك1111 :رظقتا] ٠ َفلْخاَك َدَغَوَو (َبّْذَكَف

 د مهم هم رةريشمو
 :ربخأ 48 يلا ج وز ةَئاعنأ «رييزلا نب ةورع ينربخأَو : لاق

 م اعو
 َنْبا ينعي َديزَيْنَع ثيل انئدَح : :َلاَق .سْنوُي انندَح -5

 وعدي يلا ناك : :َتَلاَق . ةشئاَع ْنَع «ةورع نع «باَهش نبا نَع ءداهلا

 [16:46 :عجارإ ٠ لم َركذك. . ةآلصلا يف

 .يرطزلا نع «"بْيَعَش اربح : :َلاق.ناَميلاوُبأ انِدَح "641

 هذّههكدَحَأ انو َذَع ِنْباامْلع ِنْب وِرمَح نيا دلاخ ني ديعَس ينربخأ لاق
 هزل سة رموق ع ري ةعدعرب

 ةريمزلا نب ةورع لاَ ؟راّذلا تس مع ٍرْيْلا نب ةوْرع لاَس هنأ «تيداحألا

 اًمماوُنَضَوَت : :8 هللا لوس رَلاَق : لو يبل جور ةشئاعاتضمس

 .راثلا تّسسَم

 .يرطزلا نَع بيش اربح لاق .ناميلا وب اندَح 16008
 ؛هكربحأ كيبل جور ةصئاَعأنأ ؛ِنَمْحرلا دعني ةمقس وأ ينربخأ : َلاَق

 يب سارا

 [؟ته 4 مالا 4 :رظنا] ٠ ةريح بوب يس يفوت نيح ف يبل نأ

 .يرطزلا نَع بيع اًنرَبخآ :لاَد . نامي اند - 6
 يلع َلَحَد :تلاق .49 لا جْوَز ةّشئاعنأ «ريزلا نب ةورَع يتكدَح :لاَق

 يف نوُتُفت مُكَنأ ترَعشَأ : يل لوثت هو دولا نم ءأرما يدعو ف يلا
 يلا بلف :ةشن :ةشئاَع تلق هدوُهَيلاتْتاَمَنِإ : :لاكو ا يبل عر ,روُبلا

 تلا. رولا يف ن وُ ملأ 'يلإ يح وأ هنأ ترك لَه : 0

 :رظتنا] . بقا باَذَع نم ُديعتْسيكل دعب هلا لوس :ٌةئاَع

 [مايما ةفحلرا فانيسا

 يرْهزلا ْنَع :بيعش اًنربخأ : لاق . ؛ نايل 0

 مع ةوس
 ٌحيحص َوُمَر #9 يبا ناك : :تلاق . ةَشئاَغ نإ :ريزلا نب ةورع لاق :لاَك

 2 م2 ليها س# 7 #8 يما مر
 املف ءايحي ايم نجل َنمُهدَمْقَم ىَري ىّتَح اعقب ضي مكن :لوُشي

 قاقآ سلك هّيَلَع ىشُع ٌةَعئاَع ذَخَف ىَلَع ُهَسأَرَو ش هلا هرضحو ىكتشأ
 ْتلاَق . ىلتألا قلما َلاَكمُت 0 ءَتيبلا سلس 4

 , عج دو اقلك يذل دخل :تلُقَق :ٌهّشن

 يقي اتئدَح :لاق . حيَرش نب ويح انندَح 0١-
 َلَسالْجَرْأ ريقي نيج لع َناَدْعَم نب دلاَخ َنَع دعم نْيَريحَي

 َناَكَو «ااَبعَس ٌموُصَيناك اقف هللا لوُسَرنإ : اتلَقك ؟مايصلا نع :ةَئاَع

 .نينثالاو 5 يبل مو ماَيص كر رحتي
 هم 2 دعم

 اَنكدَح : ٌَلاَك .ُد

 ا كد جسما

 هيف ٌماَمط ا هللا لوُسَر هلك ماَمط رخآ نإ : تلق ؟لّصْبلا نع ةَشئاَ
5 
 هما

 اَمدَح لاك و .ةّيقب اًنئدح :َلاَق . حْيَرش نب ٍ ةويح اًنئدح *6٠937!-

 ةَشِئاَع ت تْممَسلوُشَي سيق يبأ ني هللا دْبَعاتعمَس : لاق . دايز نب دمحم

 [مم1 :رظنا] . ماصلا يف لاصولا نع ءاق هللا لوس هت :لوَُ

 نع ٠ شايع نب ليعامسإ اَندَح : لاك .٠ ناّميلاوُبأ انندَح 0-015

 نإ : هللا لوس لاق :تلاَف . شن

 ٌنوُلصيَن لا ىلع َنوُنَم ؛ مالهم «َلَجورَع هَل

 [14ه5 :عجار] .ةَجَرَد اهبل همك جرف دس مَ «فوُقصلا

 ةَشئاَع ْنَع «هبيأ نع « ةورع نب ماشه

 هريس دل سر

 الس هلع مرا
 م لا /1) اد َلاَق . هد دبع نب زي ادح - -6

 نأ :ةَضئاَعْنَع «رْيمزلا نب ورع نع «يِرهزلا نع «يدييرلا انئَدَح :َلاَق
 .ةلرُغ ٌةارع َءاَنُح ةَماَِقلا موي سانا لجو رع هللا تحي :َلاَ . كلف يبنلا

 ئرمالُمل» :َلاَك؟تاَروَمْلاب فيكم هللا لوس اي : ةَئاع تلقت لق
 5 1 1 1 1 . هيي ذوي نم

 عش

 ةهورزز هر هلا هزه
 ءٍملْسُس نب ديلَولا انثَدَح : لاق ٠ هي دبع نب ديزي اًدَح 11

 َلوُسَرنأ ؛ةَئاَع ْنَع ءدّسَحُس نب مساّقلا نع ٠ « عفان نَع « يعاروألا نَع

 هاا :نظناز ٠ اين اًيص هلمجاَ ل َلاَك .ٌرطَمْلا ىآر اذ ناك 4 هللا

 [؟همم١ ىميدك 01

 هامو م2
 ٍرْخَيْنْب يلع انثَح --61/

 ٠ مم 37

 نأ ةَفئاَعْنَع شو مشو «'يرهزلا نَع ؛ 'يعاّوألا اندَح

 ايم هما مهلا : لاك .ّرطَمْلا ىآر 1 ناك قف يبل

 :لاَق .٠ ل سمك شل -”64

 قف هللا ل اوُسرَناَك :تلاق ٠ ةَقئاَع ْنَع ؛هيبأ نع ؛ةورَع نب ماشه انَدَح

 .اهلَع بيو يدها لبي



 ها ح ةارثل ةشئاع ةديّسلا ثيدح ءاسنئلا دنسم ١181١ ص

 نع ءرَمحألا دلاَخ وب انئدَح : :لاَك . رب نب يلع نكح 16

 0 . ةَشئاَع نع هيأ نَع ؛ ءٍمساَقْلا نب نَّمْحّرلا دْبَع ْنَع «قاَحْسإ نب دمحم

 ىلإ ْعَجَرمُ هلا ىَلص يح همويرخآ نم اقف هللا لوس ضاقأ تلا
 ك٠ سْمّششلا تك نإ َةَرْعَج جلا يمري قيرشُلا مايل يلابل اهب كم «ىتم

 مام »#8 رجا ص ماو

 ةّيئَّلا دعو ىلوألا دنع فيو الك عمي « تايصَح عبس ةَرَمَج
 ا

 .اَهَدْنع فقيل هللا يري تو مايلي

 يبأ نب حلاص اَنيدَح : :َلاَق . عفان ْنْب نكس انئدح 3 2 نل

 :لاَق . 2 8 هلوسة ع قر «'يرهزلا نَع ؛ ءرّضخألا

 1 ةنَمَ هك عطَمْسي يمل نمو «هب فالك ورع هل ىَنأ ْنَم

 م مق هلو ماع مهم 28 ا ا

 . روز يبو سألك وهف لتي ملام عبشَت نمو ءهركش

 ءدْعَسم نب ميهاربإ انئَح : :َلاَق . ورْمَع نب ةيواَعم انْئدَح - ١ 7360١

  2تو ٠

 8 . ةَشِئاَع نع ورع ع «رييزلا نب رفْعج نبا دمحم نع «قاَحسِإ نبا نَع

 قام فلل
 هخ رفيقك نم ةقرق تضم ا هللا لورا نحل لاق

 [؟امحلاا :رظنا] ٠ تيصاقللا“تسسراو

 مم 000

 يزين ع "ثيل اًنكدَح :َلاَق . ٍمساَقْلا نب مشاه انثدَح ةيضاد

 نع« « بلسان ؛ورْطَع يِبأ نب رع نع ؛ةَماَسأ نب هللا دن نب

 نصب كردي نمْؤُمْا نإ لوفي هللا لوُسَرتْعِمَس : َتَلاَق . ةشئاع

 [؟4م64 :عجار] اونا ءليلاٍمئاَك تاجر هقلُخ

 نبا ينعي «ديعس نب قاَحسِإ انئدَح : َلاَق .مشاه انندَح 5-3

 ّيَلَع َّلَخَد : :تلاَك .ةّشن ٌةَشِئاَع ْنَع «هبيأ ْنَع ؛ «ٍصاَخْلا ِنْيديعَس نب وْمَع

 :ْتَلاَق اال يب يّسأ عّرسأ كمْ شاع اي : لومي ومو 8 هللا لوسر

 َتناوَتلَكَنْدَل ةءادف ُهَّللا يعج ؛ هّللاَلوُسراَي :تلق سلج املك

 كب كلَأ عرس يبق أع ْتَلاَت ؟َوُهاَمَو :َلاَثك . ينرَعذ ملك لو

 ْمِهيلَحسّفتتاَنَملا (مهي ٍت) : لاق ؟كاَذ مَعَو : تلق مَصَن :َلاَق . اًقاَحَل

 ىَيَد :لاَق- كلك دع ْرأ- ؟كلك دعبل فيك :تلقق :تلاق . مهتمأ
 روب هيل ص يع كس عماش

 .ةعاّسلا مهي موقت ىَتح ُهقاحض هادش كأي

 [16074 :عجار] . اهتحنجأ تبنت مل ينل بداَنَجْلا :ىبدلاو

 :لاَق . هيأ ءديعتسن قاس كلَ «مشاَهاتَدَح - -0005

 امو :تلاك . نورَشعَو عت رهشلا اذه ؛ٌنينمؤَمْلا م مأاَي :ةَّشن ٌةَشئاَعل لبق
 ها رج ل قييمو 4 همر 7

 اًسمْرتكأ َنيرشعَو مست 8 هللا لور عمات امل كلذ نم

 16١37[ :عجار] ٠ .نينآلك تمص

 مياس َلاَك .*: يافلان نائل فلا

0 0 
 ا ا را لل َرلَ

 .دحاولا تيدا اذه لإ ايش ماشه نم عَّمْسأ مل : ميهاربإ لاق

 [5478؟ :عجار]

 :َلاَق .كَرابملا اًنئدح :َلاَق . سالما 3يضلملا
 ل ع

 تلك : :تَلاَق . اهنربخأ نأ «ةّئاع نع «ةّيوَدَعلا دام ْنَع « أ ينم د

 . يل قبأ يل قببأ : هللوُثأ انآَو . دحام للاسرة
 سام

 [اكمام ,اكمدزا لل هقنإا" كهقنأ ,للقرخك 1 فالف اه + ا تالا ا :رظنا]

 لاَ 0 را تلاد .٠ 1 ك2 2 هدم رع 5

 ,06"21ه :رظنا] . هنري هنأ تنُظ ىّتَح راجْاب ينيصوُي «مآلّسلا هيلع «ليرُبج

 اةفلتنن

 ِنَع :ُةلَراَبم اَنثَدَح : لاق ٠ ٍمساَقْلا نب ب مشاه اَندَح - 61٠4"

 اي تلْقَق َةّشئاَع تْنَنآ :َلاَق .ٍرماَع نب ماَشه نب دعس ْنَع نَسَحْلا

 اَمآ ءناَرُشلادلُخ ناك : :تلاق ؟ف هللا لوُسَر قاب ينيربخأ ؛نينمؤم ١

 دير / ين .الظ يطع قلل ىلع كو جدع للا لو ناار

 01 :رظنا] ٠ 1 0 هس

 ناي ا لاك واخ 1 0-0

 قاس وقت انك دجال تتلاءم

 58118 :رظنا] ٠ معن : :اتلاق ؟اهَءاَسن ليئارسإونبْتعنَمو : ةرمعل تلق

 كفا 1

 ل مام

 نيَراَنْبا يي داَّمَح اَنكَدَح : َلاَق . سوي انئدَح - 71

 ينك : :ْتَلاَق . اعدل «ماَرل نع وم اند : َلاَك

 لككتم لكدلت لكل رككملا لكلام لدرجكلال دكا لماما :رظنا] 9
7 

 [اكلوت اكتمل كتم لكما ل اا

 ِنَع ءدْيَرَنْبا يني داَمَح اًنئدح :َلاَق .سوُي انئدَح -05

 ٌةساَوَعَد : :تلاَق .ةّشئاع نأ ءِنّسَحْلا نَع «سْنوُيو ماَشهَو داّيز نب ىَلعمْلا
 ىَلَع يبلق تب  بوُثَقلا َبْلقماَي اهبَوعدَي[نأ]ر كي هللا لوُسَر ناك ام

 :َلاَقق ؟ءاَعدلا ادَهيوعدئكت نإ هللا لوس اي: :تلُقَق :تّلاَك .كنيد

 ُهَعاَ اس اد ٠ لَجَوُرَع ؛هّللا عباصأ نم نيب و نيبصأ َنيييمتدألا بلك

 .هَماق اش اد

 يبأ نبا نع هرم نبا ينعي «مفاَناتئدَح سْنوُي اندَح -5
 .باذع ذوي بسوح نم ل هللا ل وسر لاَك : :تلاَق .٠ ةشئاع اع ْنَع « :ةكْيلم

 همم و ماشو علد#لاو

 «اريسي اباسح بَساَحي9 : لجو ع هللا لوي «هللا َلوُسَر اي تلق : تاك

 547١4[ :عجار] . بلع ذئموي باّسحلا شقوُن نَم ؛ ٌضْرَعْلا كاد :َلاَك

 يأ نبين ةّميهل نبا انندَح « ديعس نب هيف انئدَح -711*

 ةّشئاعل تلق : :لاَق ٠ يفصل طرفا ِنَع سيق نب ديوس نع ؛ بييح
 م ملعب

 اَذِإ | معَ : :تّلاق ؟ضئاح تسلآو كُمجاَضُي © هللا لوُسَر ناك : 5



 الل

 شارف الإ كاد ذإانل نكي ملو «يِراَزإّيلَع تْدَدَش

 . 8 هللا لور تْلَريعاَرَآ شارف «/ لَجَورَع
 رع هرواصا الت

 ةماَسأ نع « ةّعيهل نبا انندَح : لاَ ٠ ديس نب ةبيتق انثدح 7001

 :ْتَلاَق .٠ ةضئاَع ْنَع ايل ندع نع «ميكس نب ناقص نع ؛ دز نب

 خريس ةآَرَمْلا نمي : ف هللا ل وسر لاَ

 [1 1 هم

 :عجارإ] . اًهقاَدّص ربيت 2

 رام
 ءدوسألا يبأ نع« ةَعيهَل نبا اندَح : لاك .ُةَيتق اًنئدَح -6

 درو اج ناك ان ف هّللالوُسَر ناك : تاق . ةَشئاَع نَع :ةورع نع

2 
 ٌداَرَأ نم : لوسي ناَكو ماين لبق ةالّصلل دَءوضو اَضَوَت «بلج وهو مان

 اةلضحلا :عجار] .ةالّصلل موو اَوتيلك بَ َوْمَو (91//) ماين

 نع «ةَعيهلْنْبا اَنئدَح : لاق :٠ ديعّس نب هب انئدَح - 11

 .ةَشِئاَع نَع «قارطمٍن بمصنع ؛ ٍمْيَعُت نب دايز نَع ءَديزي نب ثراَحْلا

 :تلاقك . نكرم وأ «ةَرَم هللا يف نآرشلا نوفا اهلك :َلاَق

 نادال ةليك ا هللا َلوُسَرعَسْموُقأْتك اوفي مك اورق كتلوأ

 لَآ ما دنا نارطع لاول وسر

 [767ملم/ :رظنا] .هْيلإ

 ال ام د#

 «هبيأ نع ءاميرُكر نب (ينعب) ىَبحَي اًندح هب اًنئدَح -017

 نب ٌةورع ْنَع ؛ «يِبجَحْا هللا دّبَع نبا فاس «ةبيش نب بَعْصُم نَع
 تلا ارتست ١ ف يّبلل تلق ارم نأ ؛ ةئاخ نع «ريمزلا

 يلا لاَ ؛ ؛كاَدَيتبِرَت :ةّشن ةَسئاَعاَهَل تلك . . معن : :لاَقَق ؟ءاّمْلا تّرَصِبأَو
 هه ع عش رو مهرس اءل

 لجرلا َءاَم اَهْؤاَمالَغ اَذِإ كلذ لبق نم الإ هبشلاُنوُكَيْلَمَو يعد 2
 ريما ماما

 مل كميل كلاَوْحُأ هَبشأ

 ممل 7

 ننكارع نع كح ياليت دفن

 راش تارت يئس ١ اهل نبض اةيكم يا

 امانا اهْنَمَمْطَتسماَ اهلا رْسَتاهيف ىلإ َتَمكَرَو «ةَرمَتاًمِهْنم ةدحاو

 ءاهئأش يّبجْعأَ : :ْتلاَق ؛ مهني هلكت نأ ديرث تناك يتلا هلا

 ذك «َلَجْوَرَع هّلاَذإ : َلاَقك هللا لوُسَرلًاسَمَتص يدل كل ُتركذ
 مكيم عع يعل

 .راّذلا نم اهب اهقتعأَو هلا اهب اهل بجْوأ
 مسارب هر اما درت ل

 نسيِزيَِملادْبَعاَندَح : لاَ ديعس نب ةبيتق انثدح - 704

 حر :ًاتلق اَهّنآ :ةقئاع نع منَ «ةَمَقلَح بأ نب :ةَمَقلَْنَع هدّمَحُس
 :تلاَق «ْبَهَد َنِئآَرَظْنَل هركآ يف ذ ةريرب تلَسرأَف ؛ ليك تذهل لوس

 قرم مهيدي مكر م عيقبلا ىّآ يف فكوق «دقرمْلا عيقبو حت كل

 هلا َلوُسَراَي : :تلكق ةتآساتضبمأ امل « يوقد لانس

 سار هدام
 ْنَع دعس نب تل اندَح : لاق . ديعس نب هب انئدَح - 01

 ًافكتعي ناك 8 َيَبلانأ ؛ةَشئاَعْنَع ؛ةَوْرصْنَع ٠ «'يرهزلا نَع « «لْيقع
 ير سس هس

 . هدب نم هُجاَوْزأ ف كتعا م «هّللهَنَوَ ىَتح َناَضَمَر نم رخاوألا رشا

 [1595117 7514/4 :رظنا]

00101 
 نب دلاَخ ْنَع ءدْعَس نب ثيل انندَح : لاك . يتق اًنئدَح --05

 اَهّنأ َدَم ةَشئاَع ْنَع هَرَمُع نب قاَحْسإَْع :لآله يبأ ِنْبديعَسْنَع ديزي

 هلة تح م رَحألا هقول المعلا لل لص ام: ْتَلاَق مق 2

 ّلَجَوّرَع

 نِيِزِيِرعْلاَدبَعاَنتدَح : لاك .٠ ديعّس َنْب يق انئدَح ثياب

 هللا لوسين : ةَفِئاَعْنَع ءهمَأْنَع «ةَمَْلَع يبأ نب :ةَمَقلَع نع «دَّمَحُم

 لبق رعي مكنم ادنيانآَبحَأ نم َلاَقَق ٠ عال َجَح مَع سانام كف

 [08801 :رظنا] رمَعَيمَلَو جحا ف هللا لوس دفا ٠ لَعْفْيلَف جحلا

 نِبِزيرَعْلادبَعاَنتدَح : لاق .٠ ديعّس ْنْب يق انئدَح هيفا

 تنك :تلاق هنأ ٠ ةّشئاَع نع هم نع «ةَمَقلَع يبأ نب : ةَمَقلَع نَع ءدَّمَحُم

 يف ينلَخْدأَك يدي هللا لوُسَر َدَحاَك ,هبف يلَصأَف تي لا لحد نب حأ

 ةنَطقَوم اَّنإَك تيا َلوْخُد ترآ دِرْجَحُلا يف يُلَص : :يل لاق .رجحلا

 وجرح ةَبدكْلا اوكي نيح اورصْفتسا كموق كلو (91/6) ٠ )ءتّييلاَنم

 .تيبلا نم

 ريم شاسع ع
 يِنئدَح : :َلاَق . ناَيفَس اند ءهّللا دّبَع نب يلع اَنُئدَح 17

 0000 ه وعسر
 يف لوُشَيناَك ف يّبل انآ ؛ةَشئاَع نع «ةَرْمَع نَع «ديعّس نب هير دبع

 .اًيرنذإب ٠ اًنميقس ىّقلتيل ٠ انضَْي يوب نضرة «هّللا منسي : ِضيِرَمْلا
 ماس سا مما م

 :هّللا دبع َلاَق) يش يبأ نب دَّمَحُم نب ناَمْع اَنئدَح 011

 ؛اىراصلالا جيب لطي : لا (نامْثع نم انأ ةتعمسو

 ّضِق : :تَلاَق ٠ ةَشئاَع ْنَع «ةورع ْنَع «"يرطْزلا نَع ؛ يليألا سنوي نَع
 ساس سا ع ل

 .ةَس نيس ثآلاك نبا وهو قف هللا لوس

 :هسلا دْبَع َلاَق)دَسَحْسْنْب هَللادِبَعاَقكَح 11

 صْنَح اَنكَدَح : :لاق (دّصَحُم نب هللا ٍدْبَع نم اَنأ ُهتَعمَسو

 .ةّئئاع نع هلا لدي رح نيب نع رع ناش نع

02 
 .هلاديعُمأ

 ةياعو
 هللا دبع َلاَق) دَّمَحُمْنْب ِهَّللاَدِبَع انندَح - 171 /

 هوودو
 دلاَح نع كَ بيحس :لاق (ةئم انآ هثعمسو

 ًةمْسلَعاَم :ٌةَسِئاَع تاق لاَ .رئيزلا نب ! ًةورغ نع ؛ 'يِهبْلا نع « ةّمّلَس نب

 ا هللا لوُسرل تلا مث ىَّبْصَع يهو نإ رغب بكَ يلع تْلَخَد بح

 ضرغاف ىلإ اتلبل م .اهيتتشوركب يب مهل الإ ! كبش

 ورق ل ةمدع -ٍ هدم

 53010110 20 يبق ف رس



 هللا دبع لاق) دست كاذب اَكَح 10

 صْقَح اَندَح : لاك دمحم ِنْب ؛ هللا دْيَع نم انآ ةئعمسو

 لوسر اي : : تلق : َتَلاَق . ةَشئاَع ْنَع ءقوَرسَم نع ؛ «يبعشلا نع «دواَم نع

 لَهَق «نيكاَسملاٌمعطُيَو «محّرلالصَي ةّيلهاَجْلا يف ناك َناَعْدَج نبا ءهّللا
0000 1 

 موي يتّئيطَخ يل ْرْهْغا بر : موي لقي مَ هَ ةَشئاع ايل آل : لاق ؟4 فان كل

9. 
 ٠ ني 1

 ا مر ل نان: َُلاَق . فرم يومَ - داما

 رم هلل لو نانسي تلق يضع

 هيلع( رش ققشاكمهبلَعو شق كيش يم رمأ نم يلو نم مهلا اَذَه يتيي يف

 [50045 ,50054 :رظنا] . هب فراق مهب قف اعيش يتم أ رمأ نم يلو نمو

 .هّللادْبَعاَنرَبحأ :لاَك .قاَحْسإْنْبيلَع اَننَدَح 5
 ةوسننآ ؛ةَعئاَع نع ءراَمَع وب اد يد : َلاَق .٠ يعاروألا اربح لاق

 :تَلاَقو . املي ءاَمْلا نيجي نأ نهتم ؛ هيلع َنلَحَ ةرصببلا لهآ نم

 مقل عما
 .روسابلا نم ءاَفْسَوُمَو هلْ ناك 8 ينل انف ٠ كلب كجاوزأادرم

 .راَمَعوُبأ وأ أ وق ةشئاع

 هم ررإ م را هس سر

 ل ةّيقبانئَدَح : لَك سَند - 0

 ا :عجار] ٠ 5 يف لاو نع ف هّللا٠ او ا
 مروع لماع

 اَنثَدَح : 0 'سيرذإ ني دمحم اند - الا

 رد رق طقس :َلاقد «ةَملس هول هع
 . ةيلوحس ضيب باو ةئآلك يف تاق ؟ف

 7 ْنَع «زيعلا دبع انندَح : َلاَق ٠ سيد نب دمحم اَنئدَح 5 ةس

 . نَمْحّرلا دبع نب ةَمَلَس يبأ ع ؛ ميهاريإ نب دَمَحُم (45/5) نع ديزي
7822 

 هُقاَدص َناَك : تلا ؟ هللا لوُسرقاَدص ناك مك : :ةشِئاَع تلأَس :َلاَق

 آل: :تلُق شَّنلا ام يردتآ : :تلاَق .اشئو ةّيقوأ رع يتلا هجاّوْنأل

 اقف هللا لوُسَرقاَدَص ادق مهد ةقامْسَح كل ,ةيقوأ فمن : تلق
 مما

 .هجاوزأل

 ميل نب تعننا :لاك .ةبن اتئدح :لاق هانئ -
 هلاك اَهَنأ ؛ةّشن ةَقئاَع ْنَع «قورْسَم ْنَع «ثادَحي هاب عمس : لاق . ينربخأ

 «هروهُط يف ٠ حاطَتْسا ام: هلك ناش يف لاب حيا هلال وَ ناَك

 0 م
 .هلعتتو «هلجرَتو

 َنّسيتلا بحي ف هلا لوُسَر ناك :َلاَق ةوُكلا ثَحشألا مد ملكا
 لككللا لكلخا ءلكدتا لكوتمو لهده :رظنا] . عاطتسا م

 « ميلَس نْب ثكشألا نع «ةبعش اًندَح :َلاَق .زُهَب انئدَح 66 ١

 ىلِإبَحأ َناَك لَمَعْلا يأ :ًةّشن

 هما

 نإ: اتلاق موكا ةَعاَسديأك: :اتلُق نال : : تلق 9 هلل لوس

 لكلا ككل وهدم رهو :رظنا] ٠ صل عِمس

 ةبددْعَي 10-0
 دعس ينكدَح : :َلاَك .ةّبعش اًنئدَح :َلاَق .رهَب انبدَح -5

 يبلع هش عة من
 للون اخ نحمل نبط: :لاَق . ميهاربإ

 [14ه26 :عجار] ٠ ةكبقلاَنْوهتياناَ يلصُي ناك الف

 «فرطم نع َهَداَتَق نَع فيعش اًنيلح : :لاَق .زهب اًنكدح 5 تتسم

 حوبس : :هدوجسو هعوكر يف لوُقي ناك 48 هللا َلوُسَر نأ ؛ةَشِئاَع ْنَع

 [14054 :عجار] ٠ حورلاو ةكئآلملا برس وُ

 م يقر هرباشو وهو
 .دِيَمَح ْنَع «ةريغُملا نب ناَميلَس اَنندَح :زهب انندح -88

 َمَطَمَو تْكَسْماَف اليل ةاش ةّمئ ةَمئاقب ركب يبأ لآنيِإ لَسْرأ : :ةَشئاَع ْتَلاَق :َلاَق

 لوُقَت- :تلاَق (تْنَطَكَو ا هَّللا لور كمآ : :تَلاَق ْوأ) 8 هللا ٌلوُسَر
 لآ ىَلَع يتاّيلهّنِإ : :ُةَشئاَع تلق : :َلاَق . حاَبصم ريغ ىلع انه هئدَحُ يذلل

 . ازدق نوُحَبطَيَلَو « اربح نوحي امر هشلا دمحم تل

 ريم ما وام سا« رع ما همر

 .نيَرهش لك لْي آل :لاَقَك .زرخم نب ناَوْفصل تركذف : حل

 [39146 :رظنا]

 هرب ثعشأ انكدَح :َلاَك .ةّبعش اًنيدَح :لاَق .رهَب اندَح -؟6 1
 م نع «ثدَحي هابآ عمس هلأ ؛ ميس
 ريم اسصمو مايقوم لاضام

 مطولا 8 هلل لوم جت لعامل

 عوكل ١ كوولال له دجلإل :رظنا] ٠ ةعاَجملا نهال اَمَنإَك

 8 ِهّللا َلوُسَرنأ ؛ ؛ ةشئاع نَع «قورسُم

 ؛ةَداَعَم نَع َداَتُق نع ءمامه انئدَح :َلاَق .زهَب انئدَح -0
 # هل مدس اس لع

 ةيرورحأ : ْتَلاَقُق ؟اًهَالَص يِرْجُنأ ضيحَتاَناَدحِإ ةَشئاَع تلآَس آما نأ
00 

 :عجارإ ٠ كلك لَمْفَتآلَ 8 هللا لوُسر دْهَع ىلَعْضِيحَنانك ل5٠ تن 9

 ةفتنقي

 مم سل يك
 ةرارز نع ٌةَداَتَق انُكلَح ؛ماَمَه اًنيلَح : لاَق .زهب انكدحح - 615١"-

 ًارْقَي يذلا : َلاَق كي يلا نأ ؛ ةَشئاَع ْنَع « «ٍماّشه نب دعس نَع ؛ ىَقوأ نب

 لَها حده يذلاَو ربل ماركلا ة ةرقسلا عم م هب َرهاَمْلا نال

 140716 :عجار] . َناَرَجْأ

 دبع اًنربخأ :َلاَق .َةَمَلَس نب داَمَح امدح زهب انبلَح -77

 ةطبئَةَرْماٌةَدوَس اتناك : تلق «ةَشئاَع ْنَع «هييأ َنَع ؛ ٍمساَقْلا نب نَمْحّرلا

 نأ «فقتانأَلئق مج نم ضيف انآ ف هلل لورانس ؛ هلق

 . يل ٌنذأَف وأم تك يّنأ تأ تددو : ٌةَشناَع َتَلاَق « ًّ

0 
 [14015 :عجار] : فينا لك ضيا هركيمسافلا نك

 ْنَع ةَداَنَق انكدَح :لاَق .ماَمَه اًنئدَح :لاَق .ْهب انْيدَح -؟6 “١57

 «َنيَسْؤُمْلا م اي : :تلق لاك ٠ ُهَدَح ماَشه َنْب دْعَسأنَأ «ىقؤأ ِنْبةَراَر

 ؟نارْلا رقت 3 تسلا : تلا ؟ هللا لوُسَر 1 + (40/5) نع ينيثدَح

 ىّلّص اد 8# هّللا لوس َناَكو :تّلاَك . َثيِدَحْاَركد . ىلب :تلُق : لاَ



 انك ح ءاسنلا دئسم

 ع رع ع يع لع يرسخ لج

 مجدد مول لل نمي اذإ نكد اهمال

 0 امني ةليك 8 هللا لور ميمو تاك اهلا نم عكر ةرَع 'يتنن ىلَص

 ريح هي اره مُصَيملوهَي لي ينثر ملو ءحابصلا ىلح
 1477 :عجار] . تام ىّتَح :ناضمر

 هواة

 نِبْماَشهاَندَح : لاَ .ماّمَم اَنكَدَح ءُناّمَع اَننَدَح -645

 دنع اياد يتخأ نبا اي: :هل تَلاَقةَّشن ةَشئاَعنأ ؛ يبأ يُِئدَح : لاق . .ةورع

 ًةلُجََرَكك 8 هللا لوس أنآ عن طخ رم نبا ينس نمل
 ل م ا ةرعو
 رورو رزئاَم هللا اهئ ؛هْيَلَح نوُكي هلهأو ءهلمَعب عب هرب يف بذَعي

 [4909 :عجار] . ىَرْخأ
 »مم

 .ةداَعم نَع ؛ةداتك نع «مامه انئدح :َلاَق .زهَب انئدح -0 46

 عبر :تلاق ؟ىَحُسضلا يلَصُي هللا لور ناك مك :ةّشن ةشئاع تلاّس :تَلاَق

 1495٠[ :عجلر] .لَجَو رع هللا ءاش ام ديزيو «تاعّكر

 ْنَع ُداَنَق اتئدَح :َلاَ ماسه اندَح :َلاَق ٌرهباندَح -5
 ءآلَخْلاّركآْمْهْنَع اوْلسْمَيَنُكَجاَوْزَأ رم : :ْتَلاَق .ةّشن ةَقئاَعْنَع ةَداَعَم

 .هُلعْطَي ناك 8 هلل لوس ذإَو كل نع مهنئا يَ نو «لوبلاو

 افا ل فا كلا ا :رظنا]

0 

 ْنَع تاكا" اًنَربخأ :َلاَق .ٌداَّمَح اَنئَدَح ؛ناَمَع انئدَح -17

 يف يّيحتْنب ةيْفص ىَلَع َدَجَو 8 هللا لوُسْرأَدأ ؛ةَضئاَعْنَع يي

 « يمي كلو ف هللا لوس يّنَع يضر فشئاَح اي : ةيفص اتلاَقَف يش

 حوف ءاَملابه رك نافع اًعوُبصم اه اراّمح 'تاخأق عع :تَلاَقَ

 اًيَدنلِإ : 8 هللا لوس َلاَقَك . ف هللا لوُسسَر بْذج ىلإتدَعَنق حير

 ُةنربَأَو هايم هيي هللا لصق كلذ : تاك كمويسيِكهَّنِإ ةَشئاَع

 [50180 :نا] ٠ اَْنَع يضرك رمألاب
 يسمع رو مرو

 اَنكدَح :َلاَك . ةّيريوج نب رخص انثَدَح «َناَفَع انْندَح --614

 َعَمَلَخَدهنأ ؛ٍحَسُج يدب ىلوَم فل وبأ يئدَح : َلاَق .٠ 'يكملا ليعاَمْس

 دجنسملا يف نس مَ ةقيقس يف ننمؤملا أ ةفئاخ ىلع ندي
 سيم نبدي يشي مصاَع يال ارم :تَلاَقف ؛ اهريَغ لظ

 تنكاَم :تَلاَقَف كّلمأ نأ ىشخأ لاف :َلاَقَق د ؟1نب متو ؛ اكروُرَت نأ َكمتَمي

 َناَك فيك َلَجَورَع هللا باتك يف ةيكْنَع كلآسأ نأ تف : َلاَق ؟لَمْفَت

 وأ 4اونآ اَمنوُنويَنيذلال : : لاق ؟ةيآهيأ تاق ؟اَهؤَرَْيف هللا لور

 ياو : :تلُق : لاق ؟َكبلإأبَصأ اني هني : تاق «اونآ ام َنوُنايَنيْلا>

 -اهيف امو ايندلاوأ- اًميمَج اييدلا نم يلب َحأ اًمُهاَتْإل ؛هدّيب يسن

 هللا وسر نأ دهشأ : سناك «اونآ امنوثَيَنيذلا> : :تلُق ؟اَمهصأ : تلق

 ترا كلتكلُدهظأ : َتَلاَقْوأ . تكلا كلذ اَهوَرَْيداَك كلدك ف

 ,/6114 رظنا] فرح ٌءاَجهلا نكلو ءاَمؤرْتي ف هللا لوس َناَك كلذ

 انتلخا

007 7 
 18:5 ص عت ةشئاع ةديسلا ثيدح

 و ع

 ٌّقَداَتَق اًنكدَح :َلاَك . هامه اًنئدَح : َلاَق .ُناَّفَع اَنْنَح -84
 دم ماهم صقس

 تيمي نع ةضرتعم يهوو ي
 الع را لس

 ب ناك 89 يبل نأ ؛ ةَشئاَع ْنَع «ءاطع ْنَع

 [761146 :رظنا] . هلاّمش ' نعو

 .يبضلا ىِيحَي نب هللا ُدْبَع ينكح :لاَ .ُناَمَع اندَح - مماسرلاا ٠م
 هللالوُسَرنأ ؛ةَضئاَع ْنَع هنأ ْنَ « ةكيلم يبأ نب هللا دْبَع يكدَح : :َلاَق

 اهب اًضَوَتْماَم :لاَق ؟رمع اَياَذَه اَم : لاَقَ .زوكب هَل رمع مق ؛ َلاَي كيو

 ْتَناَك كلت لَمَتوكو ءاّضّوْنأ نأْت لب اَمَلُمك ترم ام :َلاَق ؟هّللا َلوُسَر
30 
 . ةلس

 «بوُيأ امدح : لاك .بْيَهو اًنبدَح :َلاَك .ُناَفَع اَنلَح -0

 7 ْنَع ِرْيمرلا نْبِهّللا دْبَع نع ؛ ٌةَكْيلَم يبأ نب هّللا دبع نع (45/5)

 :عجارإ] ٠ ناكصَملا الو ةّصَمْلامْرَحُتأل َلاَك هلا لوُسَردآ ؛ةَمئاَع تاع

 ل

 ا

 نب ماشه اَنئدَح : لاق .بْيَهَو اًنئَدَح :َلاَك .ناّمَع اًنئدَح -7
 هم
 كف هللا وُسَركَرَتاَم هّللاو : :َْتَلاَق اَهنأ ؛هَم ةّشئاَع نع ؛هبيأ نع «ةورع

 [148709 :عجارإ ٠ طق يدع رص َدَْب نيتعْكر

 ءبوُيآ اًنكدَح :َلاَق . ديزني داَمَح انكدَح ؛نامع انئدَح -9 1017
 تاني تأرق :تاَحْلّطلا َةَحْلَط د مأ ةّيفَص ىَلَع ترن هش ئاعنأ ؛دَمَحُم َنَع

 ٌةَيراَج َنيلصمآل ةَسئاع تلاَقَك :لاق . نضحك ريَكبَنَصْياَه

 يرجح يف ْتناَكَو يلع َلَخَد 88 هلا لوُسَرنإ ءراّمخ يف آلإ نهتم

 ارجيلة :لاَق ا «ةيراج

 الإاه
7 

1-7 4 

 يموس ري هظا كاع

 ٍماّشه ْنَع « ٌةَمْلَس نب ُداَمَح اًنئدَح :لاَق .ناَمَع اًندَح -8

 ركاب اوم : هضَرَم يف لاك ف يلا نأ ؛ ةَشناَع ْنَع :هيبأ ْنَع «ةورع نب

 ين َمَاَذإق قيقر لجَر ركب ان : : ةصْفحلةَشئاَع “تقف «سائلابِلَصْيِلَ

 :لاَق . سالب يْلَصُي نأ ورم :لاَقك ابل َنم سلا عمسُيمل كما

 يف َلاَقَك . ساّنلاب يِلَصُي ركَياَيآ ورم : لشي كلذ لك ارارم هلع تدر

 :رظنا] .٠ َساّنلا ركَبوُبأ ميل «فلسوُي ب حاوص شنان « ينيعد : :ةلالا

 ا ك1 را الا

 «ةَمَلَس نبا ينعي «داَمَح اَنْدَح :لاَ .ناَفَع اًنئدَح 6 ١-

 اك :اتلاق ٌةَئاَعنأ ءِنَمْحّيلادْبَعِنْبَمَلَس يبأْنَع « بئاّسلا نب ءاطَع

 مدي ُ "ل هني شبام نم لكيلا ذب للم
 مع ا ع 0 41 م هس ره

 ذو .الكوفتسي « اكلك ” دس

 :عجار] ٠ هّيمدكلَسَع َجَرَح انِإَف لفيت ؛ انآلك املا هسأر ىلع بصي 9

 اةننف

4 

 رلو لع
 مث م ءانآلك هّيَعاَرْدَو 50000



 ؟هلا حج (ةال) ةشئاع ةديّسلا ثيدح ءاسنلا دنسم 1١846 ص

 :لاَق .ُةداَنَق اَنتدَح :َلاَك .ماَمَه انئَدَح ء[ناَفَع انئدَح]إ -857

 .رتجلا ذيب ْنَع ىَهَن كف « هللا لوَُسَر نأ ؛ةَشِئاَع ْنَع «ةولسن سْمَخ يستدَح

 ”بماَشه اَندَح يَ انكَح : لاك .ناَّفَع اَنْندَح -17
 ليَحُيَن ناك ىَنَح «هلَرحس #8 هللا َلوُسَر نأ ؛ةَشئاَع َنَع ؛هيبأ ْنَع ورع راكب ا هل

 :َلاَقَق . وعيوب ت انك اذإ تح «:حتصُيملو ميلا تصله ا

 نآلَجَر يناثآ : َلاَقُف : «هبف هيا اميف يناتقأ دك لجَورع هللا نت رَعَش

 ٌمَجَواَم :اَمُهُدَحأ َلاَقَك « يلج دع َرَخألاَو ء يسأر دع امسح مت

 ءٍمّصْعألا نب ديل : َلاَق هبط لَم :لاق "َبوُبطَم :رَخآلا َلاَك ؟لجّرلا

 :َلاَق .ركذ ملط نَج ْأبُجَو «ةطاتنسو طن يف :َلاق نام يف :لاَق
 ٌعَجَراّملَ 88 هللا ٌلوُسَر َقلطناك : :َلاَق «ناَوْرأ يذ يف : َلاَك هرم َنيأَ

 نأكو ؛نيطاشلاس ومر اَهلْخَنناكو : :َلاَقةَشئاَعَرَبخَأ 9 هّللالوُسَ

 هللا مآ : :َلاقك ؟ سائل هتجَرْخأَك هللا َلوُسَر اي : اي فات. ءاحلاَةَعاََ امام
 »6 صيت ع اس كس

 [؟40/41 :عجار] ٠ ارش هئم سائلا ىَلع رونا ذأ تيشَحَو يناقش فكل رع

 2و نب يلع ارَبَحأ :َلاَك .ٌةَمَلَس» ا اح اح 14

 ةنرما قّذَط لبر يف لاَ قف لان ؛ةشن داع ْنَع دمحم مأ نع دز نب

 اًهحكنيأل : :لاَق «٠ تسيل لما َخآاَهجوركَمُت ءانلث

 هت بع نم قودي هتليسع نم قوت ىَبح مح لوألا

 ٌرَمْعَم اَنئدَح :َلاَق . ينيب كح ان اند - "74

 , هللا وُسَر لس : :تَلاق .ةَئاَع ْنَع ٠ ةَمَلَس يبأ ْنَع «يرطزلا ع

 ثئويرشَي ِنَمَيلا ”زْهأَناَكَو ءِلَسُملا (41/1) يما ؟مغبلا ع

 [؟1458* :عجار] . مارح وو َركْسأ بار لك : َلاَقَق

 يوسع مرهم

 ْنَع ةبحَش اَنَدَح :َلاَق .رَّفْتَج نب دَّمَحُم اًنيلح -

 َنَع «قورْسَم نَع «"تدَسُييِشلا تغمس : لاق . دلاَخ يبأ نب ليعاَمْسإ

 :عجار] .٠ الط ناكل ءاّسن 8 هللا لوسمَرْيَخْدَق : :ْتَلاَق اَهنأ ؛5 ةَْئاَع

 [؟4

 مم
 0 ّكاقَم سوك حا شمس باوحلا ىلع

 كيرلا اهل لاَقك ٠ .باوحلا بالكلب تل : انك لاك 8 هللا َلوُسَر

 [114ا/0ه+ :عجارإ .٠ سالني كب حلصُي انآ جوع هللا ىَسَع .ن .َنيِعِجْرَت

 يلع ْنَع ؛ ةبعش اًنمدَح :لاَق . رفعَج نب َمَحم اندَح 01

 ناآديرأ ينإ ةّشئاَمل لاق ىَسوُم بآن ؛ بّيَسُمْلا نب ديعس ْنَع ءِدْيَر نْب

 انآ انّ يْستْسْتَآلَوْلَس : تلاَقَق ؟كنم يحَتسأ انآ ءيش نع ؛ كلأسأ

 اذ: ف يلا نَعْتلاَقق ؟لزُْيآلَو ىَّشْفي ل جرا نع ؛ اًهلأَسَك ءَكّمأ

 [؟١٠/4 عجار] .لَسْعْلا بَجَو دقق َناَتحْلا ناَتخْلا باّصأ

 م 6 يوشع ثمرزعنا
 دّييع نع ؛ ةبعش اًنئَدَح :َلاَق .رفْعَج نب دمحم اَنئدَح - -1”هلكا*

 ةَضئاَح عمَّا ءساّمَش نب هلا دبع نع «؟ «يعيرَقلا ينعي نخَي «نارمع نب هللا

 ةّشئاَع ْنَع ءَرمَع نب ةآرما نَع ؛ ؛ عفان نَع «ميهاَريإ نب ٠

 ءاّيدلاَو رَجْلاَوُهَو ءٍمَكَحلا ِنَع ا هللا لوُسَر انهت :ُلوُت لوقت ثدَحُت

 .تّقَرمْلا نَعَو «ريقتلاَو

 :َلاَق بع اَنْكدَح :َلاَق .رَفْعَج ْنْب دمحم اًندَح 01

 عيضَر «ديِزَي نب هللا دبع ْنَع «ةبآلق يبأْنَع «ثدحي ادلاَخ تعمس

 هيلع يلَصي ملئ لجن ماَم :لاَق هنأ ؛ ؛9 بلا نَح ؛ةَشئاَع نع ؛ةشئاع

 [؟4654 :عجارإ ٠ هيف اوُعفش الإ ؛ ل عقيم سأل نمد

 نيصح اَنئَدَح :َلاَك . ٍمشاَه يني ىكوُم ديعس بأ انندَح "16
 ا هم

 اَنمدَح : َلاَق (ثيِدَحْلاٌحلاّص ادَهنيصَح : يبأ لاق ياما عفان

 اَهلَسق ؛ةّمئاَع َنيِسْؤُملاَمأ ىَلَع َلَخَدُهنآ ماه نب دعس ْنَع «ن لا

 «تاَمكر ّيناَم للا نم يِلَصُيَناَك :تلاق ؟48 هللا لوُسَرةآلص ْنَع

 َناَك هنأ وصولا ترَكذو ؛ سلاَج َوُهَو نيتك يلصُيَو 2 ةقساتلابرتوُيو

 ىّلَص هللا لوُسَر دمك هكاوسو «هروهطب رمايف هتالص ىلإ موق 8

 ملف : :تلاك ٠ سلجم نك لَو« ةتياابوقرأو « تانك اتسم
 َنيَ ام ٍلُثملا ْنَع كلآسأ نأ ديرأ ينإ : :ُتلُق ضب تح كلذ ىلع لري

 رسم سامه ل 0070

 انلَسْرأدَئَلَو9 : :لوُشيَلَجَوَرَع هللا تعمَساَمأ ؛ لَم الف : + تاك ؟هيف

 . لت الق «ةّيركَو اجاوزأ مهلا جو كلبك نمار

 جَرَخ ىّنَح اريسيآلا تبي ملف «ةَرصبْلا مدقق همك دَكَو جرف : لاق

 نيب عيال دلما ىلع المل «نارْكم ضرأ ىلإ
 .رّفْدَج ْنْب دمحم انيدح -5 ْ

 2 ..تاقاجل ع نع يروا ككل نع «يَحنلا نَع «رَشْعَم

 َكِيلَع يفَخْنإَف ٠ هلا ايراد ءيدتي © هللا لوُسسَر بوك مهكر

 [؟4018 :عجار] . هششراف

 يهم ع معدوم
 يِضقَت ةأرّمْلا نَع لثس : لاق .رّفْعَج ّنْب دمحم اَنندَح -017/

 ةاَرْمانَأ ؛ةداَنُس نع داق رح ؛ةديعَس انَح : َلاَق .٠ اًهضيِحَم ماي ةآلّصلا

 دْهَع ىَلَع ضيِحَن نك دَمَل ؟تن ز[ةيرورحأ : :َتَلاَقَق . ةشئاع كلذ نع تلآَس

 [7؟16089 :رظنا] ٠ ةآلّصلا مانيش يضْفَن هلو ا هللا لوُسر

 ةتعمس :َلاَك . يعش انثدَح هِرَمْعَج نب دَّمَحُم انندَح -«ةهلكف
 ل عم سر

 :لاَك َُك' قف يلا نَع ؛ةَئاَعْنَع « بيم نب ديعّس ْنَع «ثدَحي ةَداَنَك

 معاه لو ا
 ٌةَراَقْلاَو مقبلا اَرُعْلاَو هلا : : مرحْلاَو لحلا يف نلتقي قساوك سس

 [؟11 352 ,؟5191/ :رظنا] تلا توما بْلكْلاَو (ةد/ك)

 هما مرة
 دعس ْنَع فيعش انكدح : لاَق ٠ رشعَج نب دمحم انئدَح - 048

 ل قف يلا نَع هَ

 ف مف ايف سرب ىلا يل

 202 الاهل: رع هات « عفان نع ؛ ميهاَريإ نب

 عجارإ .ذاَمْنْبدْمَس جنا ايجاد اكول .ًةطنس لإ:
 [؟1املا



 ؟هاالا 3

 هم ري مرصع مو

 . ح) ةبعش انثدَح : َلاَق . رفعت نب لَمَحُم انئدَح - -"«هأالا

 ل 6# سال

 تعمّس : : لاق . منيِهاَربإ نب دعس ْنَع «ٌةبعش اًثربخأ : لاق . جاجحو

 هيب هللا لوُئسَر يديني يشير دق : :تَلاَق. ةّشئاَع ْنَع «ثدَحُي ةورع

 .يَلصْيومَو «ةكبنا ني
 اَجَحَلاَق .”ضئاح يهو : :َلاق هبسحلاو : "دعس َلاَك

 [1404 :عجارإ] ٠ كشَي يذلا دنس

 م مرةالاع

 اع دولا نع خية يئن وض عاش لاَ .قاحسإ

 « نيعباتُم نيموي ريعش بخ نم اقف ٌدمَحْسلآ ع شام: :تلاق هلآ ؛ةَمئاَع

 ملسلإا#
 [4567 :عجار] ٠ هللا لوُسَر ضب ىلع

 ىنوأْنَع "فوغ اًنئدَح : لاق .٠ رّفَعَج نب دمحم اًنيدَح ةيدفو

 "نم اًكيَش لاَنيَناَك # هللا َلوُسرَنأ ؛ةَفِئاَع 'رَع ةَداَعَم نَع «مُهْلَد نب

 1 1 1 هاش دولار وكو
 [56684 :ظنا] . مئاص وهو انهوجو

 «ةَداَقق ْنَع امد يعَس اَنئدَح رفع نب دَمَحُم انندَح "1/5

 مك ؛8 يلا نَع ؛ةَضئاَعْنَح ؛ ٍماّشه نب دعس نع ؛ « ىقوأ نب ب ةرارز نع

 هْيََح َوَهَو هرفي يذل اَذَحَو «ةرربلا ماركا ةركسلا عم نآرفابرهاملا َلاَق

 [14018 :عجار] . نانثا ناره «هيف معي قاَش

 هم ةدعاد م
 .ٍرْكَبْنَع دّيَمْح ْنَع «يدَع يبأَن ْبْدَمَحماندَح - 01

 كل ْمُكُيآَو ؛ٌمئاَصَرْمَو لبي هللاٌلوُسَرناَك : ُةَسئاَع ْتَناَق : َلاَق

 . هللا لور نم هبل
 كيابل

 هّللا دبع نع «دّيَمَح ْنَع يدع يبأنْبدَمَحم انئدَح - 1

 ؟ليَّلا نما هللا لوُسَر ةالّص ْنَع َنينمؤمْا متل : َلاَك . قيقش نْب

 «ًسئاق ارق اذإك (دعاكاليوط اليو ماك اليوط اليل يلي اك :تلاَق

 140١[ :عجار] . دعا َمكرادعاق ار او ءامئاق عكر

 نع ١ ىحَي نَع نايس اًندَح « ىَسوم نب نسَح اًنَدَح 71

 ىَلَعْسْمشلا تفس امله ةربخأ ةشئاَعأا ؛ةّشئاح ىَوم ةصْنَح يبأ
 طاع ع ريس هس
 َلاطاق َماَقَك «ةعماَج ةآلصلاّنِإ : :يدوُق رمآو ءاضوتو 8 هللا لوُسَر دْهَع

 َلاَطأَكَمَكَرَمُت ؛ ءةّرقبلا روس ارق هبسحاق : :ْتَلاَق .٠ هتآلّص يف ماعلا

 مك نجيم مقام لطم ماكَمث «ةدمَح نمله َعمَس : لاق مث ٠ « عوُكرلا

 مث «ةدْجَس يف نيتك عكر ا
 [20875 :رظنا] . سْمسشلا نَع يلو َسَلَج

 : .لاق ثعشألا نع ايش انئدَح : َلاَك .نَسَح اًننلَح -58

 ىَقْن لو ةَشئاَعت غمس : لاَ. يِراَحُمْلا لقعَمْنْب هّللادْبَع يكد

 [؟5:1؟ :عجارإ] ٠ تَنرملاَو ٍمَكَحْلاَو ؛ءابدلا يف دين 8 هللا لوس

 نَع هللا دمع اًنئَدَح :لاق . دّييع نب دمحم اًنيدَح 8 ١

 يح هاا هلو تلا .ةّشن ٌةَشئاَع ْنَح ءدَّمَحُم نْب مساق
 م 95

 [١11451؟ :عجار] .٠ ضيفي أ لبق «ىتمب ٠ لَآ نيح هلحلو مرح

 مهمل ةشئاع ةدّسلا* ثيدح

 دْبَعَْع هلع انكَح / دين اند 11

 اسك يّنأتددو : اتلاَكاَمنأ ؛ٌةّشئاَح ْنَح «هيبأ َْع ءمساّقلا نب نَمْحرلا

 ىئمب حبلا يّلصأَ هوس تاتا امك هللا لوس (7//43)تنئاتسا
 اَهَّنإ ْتلاَق ؟ٌةَدؤَس هتتذاتساو : ةئاعل اوُاَقَك "ساَتلا :يجيذأ لب يفاَوأو

 [1401 :عجار] ٠ اهل َنذأَق ٠ طبل دك ةأَرم ١ تناك

 مصار هرب ةلمو
 نَع ءهّللا دي اًندَح :َلاَق .دّيع نب دمحم اًنيَدَح 04

 اطل دقو ىلا سأل ؛ةئاع ع دس ذاق

 :تلق ؟مل : :لاق 9ايسباَح آلإ ينص ىَرأ ام ٠ «هّللا لوس اي : ُهَسساَعْتلاَق

 َكَش) ىَلَب :تلاق هبط : لاَ تلق ؟تتماقأ دق نكت مكوأ : لاك ءتضاَح

 [14514 :عجار] ٠ يلحّتراَ كيَلَع بحلق : لاق (ديبع نب دمحم

 يس لص
 نب ةَحْلَط َنَع نايم انربخأ : َلاَك : قزآرلا ُدْبَع انئَدَح -7

 ناك 8 ينل ؛ةَضئاَع ْنَع «ةبتع نب هللا دبع نيب هلل دبع نَع « ىَحَي

 هِلَحَو يصب هلا لوُسَر اكو ؛تآلَحّرملا هذه نم ةطرم هيلَحَو يلصُي

 ا

 [14005 :عجار] ٠ هضَْبَيَلَعَو (ةضعب

 .دوس ةيسكأ نم طرمْلاَو

 ُكاَمْيلُس ارح لاك .”فاَّحْلا باَكَولا دنع اندَح 791
 6؟جْلا ذيتَع ٠ تكس اهنا ةشئاَعْنَع ,ةبأ يتكدَح :لاَ ."يمّيلا ينعي

 3 مماو
 لوسر ىَهن : اتلامُث «ًءاقس احم نم دْخّتت نأ نكاد : :تَلاَقَف

 . نام , هين ادكو ادكَورَجْلا ذيب نع ءاكف هللا لوس عتمْوأ ا هللا

 مسوالافع
 ع لاح يأ: َلاَق .فاّقَحْلا ٍباَهَوْلا دبع اَنْنَدَح 015

 منح اجيإ نينمؤُملا لَمْكأ نإ : لاه ف يل انأ ؛ةشئاع نع بلف يبأ

 [؟1/م عينت هلأ ملا ءاقلخ

 غيْسأ : رب يبأ نبا دلو اح عمل ؛ يت ىلوت ملاح

 .راّنلاّنم باعلي :ُلوُشَي اف هللا لوُسَر تغمس يُنِإَف ةءوُضوْلا

 1505١[ :غجارإ

 نم مساق اند َلاَق 0 1

 عل

 دّبَعنماَم : :لاقا# ل لو :اتلقق لَم كلام 7
 ين. شع هلع 00 0

 سمان نوع لَجَوَرَع هّلألاَنمُهل ناك الإ هني ءاذأ يف يهل تناك

 وعلا كلذ

 اكل: 3 ق8 يا ا لوضع لاَ. .ةرم نب

 «ئلدك لم جرو «رمجأ باهل اك اَهجوُز تنبنمةآرَْلا تكس

 اني هبحاص ٍرجأن ماهم دخاو لك ص يلو «كلد ثم نْزاَخْللَو
 مص

 [؟4445 :عجار] ٠

000 0 
 .اتقلآ مب اهكو بسك امب جؤرلل



 5 رو .ريمعدو
 ٍنَح يه اَنئدَح : َلاَق رج نبتسم اك -<184

 َىَلْعُح د: َلاكُمنآ «هيبأ نع ءنَمْحرلا دْبَع بركب يبأ نع ؛ ءٍمَكَحْلا

 ىلإ ودي من لستْفَيم بج حبصي ف هللالوُسَر ناك : :تَلاَقَف «ةَشئاَع

 ٍمَكَحلاَنْمداَورَمْرَخأَك وبلا كل ٌموُصَي عم مُكرْطقَيهْسأرَو دجْسَملا

 قيِدّص يلكهَنإ : "لك .ةقئاع لقبر اَنْ خأ : :يلَلاَقَك ؛ ءاَهلوَقي

 ومو انآ تقلطْناَف : هيلإ تقلا املك بلعتْنَرَع :لاقك ؟ينيِفُت نأ ب حأق

 .88 هللا لوُسَريْملعأ ند هَشئاَع : :َلاَقَك : : اهو ثبِاَف «ةريره يبأ ىلإ

 [115157 :عجار]

74" 

 ا للنور اقلط خت رطل ةقدع هيلع طر
 نيب ناَيرضَت ناكِراَج اًمَدْنعَو ءىَحْضأؤأ ؛ رطف ٍمْوَي يف امنع
 ريوس ”ورل هعمل علقو
 موك لكل ركب ابآ اَيانعَد : ف هلا لوس لاَ ءركبوبأ مهرها

 ماش لس

 سرق ةعولع
 ٍماّشه ْنَع هع اَنندَح : لاق . رّفَعَج نب دمحم اًنندَح

 [[1 0 :عجار] ٠ ميل انه ندين « ادع

 واقمسو
 اَمدَح :َلاَق .رَفْعَج نب( )١/5 ٠١ دسَحْم اَنثدَح كيفما

 َناَك هنأ قف يلا نع ؛ةشئاَع ْنَع ءهيبأَْع «ةَورع نب ماشه نع بش

 .ضئاَح يهوهلَجَرف هَسأر جِرخ شن ةَسئاَعم ءيِجَتق ٠ ءدجْسسمْلا يف اًمكتمم

 [؟؛547 :عجار]

 ها يع ةهرةدو
 ْنَع ؛ُةبحش امدح :َلاَق .رّفَعَج نب دَّمَحْم اَنندَح 01١

 :ةَّشئاَعل تلق : :لاَق . لكون نب ةَورَف نَع «فاَسي نب لآله َنَع ٠ يصح

 :َلوُقيَأرثْكي ناك : :تلاَق ؟48 هللا لور هبوَُديناك ءاعدب ينيربخأ

 [؟15714 :عجارإ .٠ الطاعات مطب يمهل

 هام مم ءعهدو

 هلو ا ا« «قورْسَم نع ؛ , تل يأ «روصْنَم

 مر ملم 3
 كدََحَبَو انير مهلا َكَاَحْبس هدوُجُسسو هعوُكر يف َلوُقَينأ رك ناك

 [141514 :عجار] . يل رفع مهلا

 يهم ع هر هن
 دَّنَحُم ْنَع ةَبعْس انَدَح : َلاَق . رفعَج نب دمحم انْلدَح - "5619

 نم ةَمطق ينطغأ : ٌةَرْمَع يلاتلاَق : َلاَق ٠ يِراّصْنألا نّمْحرلا دّبَع نب

 ٍرْسك ل ذم تملا مظَعرسك : 4 لوقت ةشئاعتضمَس ين ايف نكد كضْرأ

 يلا طع

 [؟4415 :رظنأ] . ف يِبتلا

 عامرة
 دّمَسُمْنَع يعش اًنئدَح : لاَك .رفعَج نب دَمَحُم انندَح 7-05

 رو سال
 هللا لوس ناك : تلقاه «ةَشئاَعْنَع «ةَرمَع هَمَع ع ٠ ِنَمْحرلا دْبَع نْب

 اًمهيفاَرشيل ومآ نيتتكر آللي ملأ ٠ نيحَكر لص رجلا ملط اذإ ف

 ا :عجار] ٠ 71571 محا باّتكلا ةحئاقب

 ومروةدع
 «لْيَدب نع ةبعش اندَح : لاق . رفعَج نب دمحم اًنيدح - هلو

 «ًادعاق يلّصأ تنك «سراَفب ياست : َلاَق .٠ قيقش نب هللا دْبَع ْنَع
 سداح ماش

 لوط لب يصب هلل لوْ داك "لاقت ؟ةقئاغ كلك عتق

 ارك ءاّمئاكَمَشَحّوأ ؛ عُكرامْناَق آرَقاَدِإَ «انعاَتاليوط اليك ءاّمئاَق

 [؟١467 :عجارإ ٠ دعا مكر ادعاق

 رو ا ةهرعهنو
 يبأ نع «ةبهش اَندَح : َلاَق .رَفْعَج نب دمحم انيدَح 0-0

 َةَشْئاَع ْنَع هدَحُي ديما ءدكرم نب كامكس طمس : لاق . حايل

 كا ل لس : تل ان
 مع هرق كاس ل ب

 3 ها ع ره

 اقرء ع يباع لاية َلاَق ٠ ع

 كلذ َدْنَب اهُيممَس مت : قف هللا لوسي اتناك فيك ملعأل ين

 َمْْنلاَوَدْمحْلاَإ نيل كل كيرَش ا سا

 54014١[ :عجار] . كَل

 ْنَع ؛ةبعش اًنكدح :َلاَق .رّفْعَج نب دَمَحُم انثَدَح لا

 انآ ؛ةقئاَع نع قرم نع «هتدَحُي ىّحضلا آت غمس : لاَق .َن

 .رّحّسلا ىلإ ةرثو رْفتساَو 2 هّللا ُلوُسرَركوأ دك ليلا لك نم : :اتلاق

 [514547 :عجار]

 ه٠ يدع مر تاو

 اَهَنأ ؛ هش اخ قوص نع خم تشعل ضمت َلاَق . َناَمْيَلَس

 همم

 اق هّلالوُسر جرح ربا ةروُس نمر خاوألا"تايآلا تل امل : :ْتَلاَق

 [؟4591/ :عجار] .رْمَخْلا يف ةراَجّتلاَمَرَحَق «دجسملا يف ٌُصَرَم

 نب ماّشه : لاق . يدرواردلا اَنئدَح «رخب نب يلع انئدَح - تثار
00 0000000 

 هل َتمْسُي داك 8 هلا لوُسرأأ ؛ةَئاَعْنَع ءهيبْنع «ينكدَح ةورع

 سو اهاسو
 [؟0910/6 :رظنا] . ايقسسلا توُيي نم بذا ءاَمْلا

 ْنَع داَّمَح ْنَع ّداَّمَح اَنتَدَح : :َلاَق .ُناَّفَع اًنئلَح -01

 ْنَحُمَلقلا عفر : َلاَق 8# يلا نَع «ةَشئاَع ْنَع «دّوُسألا نع « «ميِهاَربإ

 (َملَتَي ىّتح يبصلا نحو ظقْيسي ١٠( 1/5) تا نَع ثآلث

 . لقي ىَتح نوُنجَمْلا نَعَو

 [50050 507٠١ :رظنا] . لقي ىَنَح هوُععَمْلا نَعَو :داَمَح َلاَقَْكَو

 ناَمْيَلَس :َلاَك .ةبَش اًنئدَح :َلاَق .ُناَّفَع امدح 0

 نأ هةَشئاَعْنَع «مساّقْلا تْعمَس : لاك ٠ تيائْنَع «يترَبْخأ شّمغعألا

 تسيل ان :َلاَق «ضئاَح يّنإ تلق ؟ةَرمتْلا ينيلوت : :لاَك هللا لوُسَر
 هت

 [؟ 45244 :عجار] . كدي يف

 ىلا لاس | سرق ل

 َلاَقَ:َلاَق . . لْضَفْلاْنْب مساق انْندَح ءُناَّمَع انْدَح - 1#

 ؟ةَماتلامْويْمْكيلطأنوُرُكَذَتلَه هّللا َلوُسَراَي : ةَسئاَع تَلاَق :نَسَحْلا

 .طارصلاو «اناريملاو "باكل : اق ةثآلك نط اَوَم يف اَّمأ لا

 مع قم

 لاق :َلاَق . ٍلضَقْلا نب ؛ مسالا اَندَح : لاق .ُناَفَع اندَح - 5
 5 يع مش

 ضرألا َرْبَغْضْرألا لدي ْمْوَي) ِهّللا َلوُسَر اي :ةَشئاَعتَلاَق : :نَسَحْلا



 <؟”؟«ه©هدحه حج  ءاسنلا دنسم

 يأ مَا خال يناس امد يشل اَذَه نإ :َلاَق ؟ساّنلا َنْيآ 4تاَوَمَسلاَو

 . طاّرصلا ىَلَع ّساّنلا «كّلبك

 - لطم نبا ينمي نشب انثدَح لاق .ناَّع اَنئدَح -6
 َةَئاَع نأ تمي لاك . هيب َةَمَقْلَع نب ةملس اًنئدَح :لاَق م كمر م

 وعم رمش يف يلصي ال 8 هللا لور ناك : :تَلاَق

 ل ب :رشب لاَ

 انتَ :لاك . نعوم لاك اع انئدَح 1 5

 1/1 يظنا] كي

 ةقيلا

 يساهم رف هرع ا ل عك
 اًنرَبْخأ :َلاَك . ةَمَلَس نب ذامح اًنئدَح :َلاَق .ناَفَع اًنئدَح -017

 يا امه

 اد اسوي ناك © هّللا َلوُسَر نأ ؛ةَئاَع نع «هيبأ نَع « ةورع نب ماشه

 تق الا ندي خا :ةالّصلل موو «ةباتجلا نم لسيد دار

 مث ؛ ءاقلكهسأر ىَلع رك اهلك ةرشبلا اريتسا دق ّنأنظ اذ « هرعش لوصأ

 يع
 [؟18761 :عجارإ] ٠ هج مُثهدَي لسْفِيق ادهن يغ : ةورع لاَكو

 / نع «فرطم َنَع ةَوع بأ نئدَح : لاك .ُناَّمَع اندم "53008

 هللا ٌلوُسَرناَكْنإ : ْتَلاَقاَهنأ ؛ةَشئاَع ْنَع ءقوُرَْم ْنَع ؛ «يبدشلا رماَع

 ىلإ ظنآل ينو «لسفب 5 موُديق ءةاَدَعْلاةآلّصل لآل هينأيَق تيل

 ا قي .هذكلا مهري شو لج يفد ملي ءاَملا

 ئاص

 :سدقنا] .َكِنَلَع هاوس :َلاَكَناَضَمَر يف :رماَمل تلق :فرطُم لاَ
 اةقلكملا

 02 00 هةر
 لص اَنَْدَح :لاَق ٠ "يدم اد : لاَ .ُناَّفَع اًنئَدَح -4

 55 :لاَق ٠ ديزي نب دوسألا نَع يمَحْنلا ميهاَريإ ْنَع «بّدحألا

 + تلق ؟اَنَهاَم :تلقق . بوكت باَصأ تجر لسغأ َنينمؤُمْلام رك

 اك 8 هللا ل وسر بوك (بيصْيلنإو يآ ْتَلاَقَق ؛ يناس
 .ىّرْخألا ىلع ُهَدَيكَح يدهم هَفصوَو اَدَكَم هب وقيد ىَلعديَي

 [1105566 :عجار]

 ل
 ا

 اَككدَح :اوُناَف .ْوَرَواَّفَعَو ىَسوُم نب نسخ اند -
 نع« «ٌةّشئاَع نَع ءدوسألا نع ؛ «ميهاَريإ نع ءداَّمَح ْنَع ؛ ٌةَمَلَس ْنْب دامح

 مالا نحو «ملتَي تح 'يَبصلا نَع :ةل ةئالك عمل هلا عفر : لاك كف يبل

 [18701 :عجار] ٠ لقي ىّتَح هوُيعَمْلا نَعَو «ظقيتسُي ىَتَح

 هوُيعَمْلا نَعَو : كاّمَح َلاَقْدَقَو . لقي ىّتَح نوئجَمل | ِنَعَو : :ناَّمَع لاَ

 لقعَي 4 ىّنَح نوُئجَمْلا ِنَعَو : ور لاَكو ٠ لقي تح
 مهم 2

 ف نب يلع نع ؛ :ةمَلَس نب دامح اًنئلَح نس اًنْئلَح -5

 ٌةتآلق اهبف ةَيِدَُملتيِدهأ 88 هللا لون :ةن
 ةمر»#

 ةَشئاَع ْنَع دَّمَحْممأ نَع

 ص 1١848 00 ًةشئاع ةديّسلا ثيدح
0“ 

 اهم :ءاّسنلا تلاَقَق « يلإ يلهأ ب َحأ ىلإ اًهنمكدآل : :لاَقَك « عْرَج نم

 اهم ىَفاَم دك بيز نب ةَصاَمأ 8 ينل اًعَدُ ةَناَسُق يباٌهَتبا
 مدصف رقناز .( ١١ ؟/ك)

 نع «قاَحْسإ يبأ نَع يهز انكدح : لاق .َسَح نِسَح اًنئدَح 71

 الثا ىلإ يما هلل وسرد + :تلاَق .٠ يعادل

 كانوا ,له8001/ :رظنا] .موصلا ديريوهو «لستغا انج تطفي هسأرو

 مكتمل با

 .قاَحسإ يبأ ْنَع «َريَهُر اًنئدَح :َلاَق .ْنَسَح اًندَح "0717

 ؟ هللا لوسَر ةآلّص ْنَع ةَشئاَح هئدَح مَع ديزي نب دونسألا تلأَس : َلاَق

 هلأ ىلإةَجاَحل اتناك نإ مك «ةرخآيِبْيو ليلا لوأمادياَك : :ْتَلاَق
2010110 00 3 - 

 تلق لوألا ءادّنلا دمع ناك ا همسي نأ لَك ماَق مث «هَتَجاَح ىَضَق

 املا 9و) الابل ضاقت اق : :تلاق ام هلو الو) كو

 ءقةيس عاق

 5-5-5 عجار] ٠ نطل لص :« ةالصلل

 وبأ اَندَح :َلاَق .ٌرْيَهُر اًنئدَح :َلاَك .ْنَسَح اًندَح 11

 اقف هللا لوُسَر ناك لَه : ةشئاعل تلق :َلاَق .ةعبب ةعيِيَر نب سباع ْنَع «َقاَحْسإ

 نُهْنم يْحَضُي كيل ن كلو لل : : تناك ؟ثّآلن دب ”يحاضألا ْموُحُلَمََح

 دك الر دقلو بلوم ىّحَم يس معي ل لم ليلك لإ
 لتنمو لهما لهلال# :نظنا] . سشع َدْعَي نب اقلمتَمت م ءانيحاَسأ نم َعاَرُكْلا

 !ةفلفحي

 وأ انئَدَح :َلاق ريم انَدَح :َلاَق .لماكوُيأ اندَح -6
 اَبآ :تلْقَك ٠ اًقيدّص وأ اًأ يل ناَكو «ديي نب ةوسألاتينآ : لاق .٠ َقاَحْسِ

 َلاَقَ ؟ هللا لوُسَرةآلَص ْنَع «نينمؤُمْلا مأ كنكدَح ام ينّسدَح ءوِرْمَع

 هلل ىلإ جال ناكني .ةرخأ يضر لا كام :تَلاق

 (ماَك تَلاَق امَو) بو لوألا ءاَدّلا َدْنع ناك اّدإَ لَم نصين لك مانيَمُت 0
 خخ ٠ 2كم

 نكي يامل و شلك نع ل
 ةارو م

 [؟4445 عجار] . ةآلّصلل لجّرلا ءوُضَو ان

 وُبأ انكَدَح :َلاَق ريمان لاق ٠ لماكوبأ انَدَح ةيففح

 تناك ام ضْعَب ينّئَدَح :ريبزلا نبا يل لَك : لَك , دوسألا نع ؛قاَحْسِ

 :لاك «َساّنلاُهّسْتَكت هب كئدَحُتاتئاك يشر ؟ ؟نينمؤملا ماكر

 هلاك : : 8 هّللا لور َلاَق : تلاَق ةلكوأ تظفح اًنيدَح ين اح دك سم

 :رْيبولا با لوُشَي :لاَك ؛رثكب :َلاَقْوأ « هج وحديد كرت
 ريال هم لخيباَي «ضاألا يف نيكل كل نطقت

 هن

0 

 [ىهو67 :رظنا] ٠ كلذُك اهتيأر اَنأَف : :قاَحسإ وبأ لاك

 ىلإ ل يل مل سر هر سودا

 .ٌرْيَهُز اًنئدَح : لاك . وادب وان وبل انتَ 11

 نلمفأ تنك :تَلاَق . ةَشئاَع نَع ءدوسألا نع «َقاَحْسِإ بأ اًننَدَح :لاَك



 1017177 حا 0م ةشئاع ةديسلا“ ثيدج ءاسنلا ديسم 1815 ص

 . جاتا م ٌعجْرَي ىَنَح كرما ىلإ هل ةَجاَح ْعَدَياَمَو ؛ هللا لوسَر يِدَم َدئالَ

 علما :عجار]

 نإ 3َجاَح عَدَياَمَو :َلاَف ٠ ىَسوُم سَ هيَ - 5 كلل َى ساهع مرقم
 . جالا جري تح ةأرما ىلإ «ُهلآتناَك

 :َلاَق . ىَيْحَيْنَع ؛ناَبِبَش اًنئدَح :لاَق .نَسَح اًنئدَح - 704

 :تَلاَق َنيدمْؤُم 1م ةَشئاَعنأ ؛ناَبو نبا نَمْحرلا دبع نب َمَحَم ينَربَخأ

 أ «لاَخ نم ءبَسّنلا نم مرحي ام ٍعاَضصْرلا نم محي : هللا لوُسَر لاَ

 .خأ نياوأ «مَع

 َنَع «دّوسألاوبأ انندَح «ةعيهل نبا انئدَح ءنَسَح اًنثدَح --

 «تَحارتساَو ةَنَالُق تنم هللا لوُسَراَي : لبق : :ْتَلاَق . ةَشئاَع ْنَع «ٌةورع

 [1490+ عجار] .هلَرمْغ نم حيرتسَياَمّنِإ :لاكو 8 هلال وُسَر بضم

 يبأ نب حلاَص اَدَح : َلاَق. عفان نب نكس اَنَدَح 11
 سارع ٠

 ّنآ ءنَمْحّرلا دْبَعْنْب ةَمَلَس وب ينربخأ : لاق. يرطزلا ْنَع ءرّضخألا
 ةءوطو ًاضوُت "بج َوْهَو ماني نأ دا ناد 8 هللا اور ناك : تناك ةَشئاَع

 )/"1١( أ لكيم يدك لسع َبرشَيوأ لكايْنأ دارآ اذا «ةلصلل
 0-0 جلل هاش نبي

 ما يم ماع معا

 ل لا فق , سأل ول اح

 ناك لك ربك ملف مق هتآلَص رت اكو «ًةَدَْس ةرشَع ثآلاك ليلا نم
 ضارفلا ىَلع َْديَنْيَصِتُم انأو هَتالَص يَّلصِي َناَكَو ءادعاق هتاللص رك

 ه سس درب ره دوو 0 8 00107

 عجطضي مث دوي موُناَك « ينزمفيق رتويأ ديري ىَح هيدي يذلا

 ا ا

 نصل مث هني نيس الجسيم «ةالصلاب هال َعيْسي لح

 . ةآلّصلا ىلإ جرْخي من ؛ َضْرألا هْبْيَج

 وُبأ اَنثَدَح :َلاَق . ةَميِهل نبا انكدَح : لاق . نَسَح اًنئدَح 8077
 مه اضل مايهم

 موي بساحيآل : لاَ ف هللا لور نأ ؛ةّشئاَع ْنَع 5 ؛ٌةورع نع ءدوسألا

 ٌرَع هللا ل وُفَيَو «هرْبَق يفُهَلَمَع ملْسمْلا ىَرَي ٌسَكَرَفْمكدَحآ هم ةّمايقلا

 ماع م6
 وون ريو اج الوألإ بك ضلال دات: :لَجَو

000 
000 

 وبأ اَنَْدَح :َلاَك .ةَميِهلنْبا اَنْكدَح ؛نّسَح اَنكَدَح -45

 مايا ل هلل لورا ؛ةّشئاعْنَع «رْيَبْزلا نب ةووغ نع ءدوسألا

 يارب دعس
 15:55 :عجار] .5 الّصلل هءوُضو ضو اذإ بنج َوْهَو 1

 نع ءٌرْيَكَب انئدَح :لاَق . ةقيهلادَح :نَسَح اًنئدَح ©5677

 ينس يباب ىلع: :تَلاَق . ةَشئاَع ْنَع ءدَّمَحُم نب مسالا

 ةٌقَدَخآَف :تَلاَق كت هلت لْخْل 89 هللا ور لبق امل «ريواصَم

 [140545 :عجار] ٠ اًمهففَتر 1 هللا ةلوُسر َناَكَف ٠ يتكرم ةلماتمطَتَ

 ةناوع وب وب اَنثَدَح :َلاَق .ةَناَوَعوبأ اًنئدَح :َلاَق .ديعسوبأ اننلَح 5-7

 :تلاق ؟8 يِبْنلا عم نيف َنيلسَتْمَت تْنُكأ :ةشئال تلق :لاَك . هيبأ نع ءرمع

 [؟4016 :عجارإ .٠ دخأَو راب ل وستر ْمَعَت
 سام

 يتلق لف و بسير نب تي لق ةقئاَع ع «هيبأ ْنَع مع

 هم نم هدو
 َناَكو يل[ يحوأ ذإ يدنع ا هللا لوُسَر امي ؛ «ةكللذ نم عضَر كل َدْعَب

 5 مع م ده درو وع

 يَ ل زإ يدلع سلاَجَوُماَمَيِق دق تاب جض أهيل يحدأ ا

 حسم قف 02-07

2 

 وُتييَنِيَلَو ارق تسب لَجَوْرَع ؛هللادنَسب 9

 هويع# د عوف لمس هم رعب

 [14014 :عجار] . 4نوُنوَُي امم نوؤربم» لب ىَح ىتح «تاتصخُسلا

 ءهيبأ نع «ٌرمع نع ةَناوَع وبأ اًنئدَح «ديعس وأ انكدَح 114

 ايا لإ ل هللا لوُسَر يل لاَ .رايخلا لِ امل : ْتَلاَق . ةَشئاَح ْنَع

 َوُهاَم تلق ؛ كيوب يِرماَتْسَت ىّنح انيس هيف يضفتل ءارما كل ركذأ

 كلب ب حرت ا هوس مرو « لجو رع هللا راتخآ لب :تْلْقَ .رايخلا يآ ارقق
 [449؟ :عجار] . اله ينل

 ْنَع «ةَناَوَعوُبأ اًنَربْخأ :َلاَق . َقاَحْسإ نب ىَبحَيانندَح 00

 ةَشئاَعَنَع ؛هيبأْنع ؛ مكس يبأ نيرَمُ همس : 8 هللا ل اوُسر َلاَق :تَلاَق . د
 [؟0404 :رظنا] .قتعأ نمل ءآلَوْلا

 وُبأ تبان اًنكدَح :آلاَق .دّمّصلا ُدّبَعَو ديعس وأ اًنئدَح -
 .اًهننَح دق

 عد يل عد : :"لوُقأو هداف دحاَو ءاَإ رم ف 'يّبلاَو انآ ل ستغأ تنك : :ْتلا

 0 اذني ١ :عجار] . يل

 .(ح)ِرّفَْج نب هللا دبع نندَح ديعسوببأ اَننَدَح 3ة:ففشضإ

 تذب ركب مأ نكح : لامع نب هلل دبع انربخأ : َلاَق .٠ يعاّرخلاَو

 َنْبَنَمْحرلا دبع (رَوُسملا تبر كيم نع : يعاّرخْا لاق :روسملا

 رانيد فلآ ٠١( 4/1 يباع نب اا نم هلا بفرع

 َّلاَق ءَنيسْؤُمْلا تاّهٌمأَو نيرجاهملا يفو ؛ةَرهز ين ءارّقف يف ُهَمَسَقَ
 دبع: تلق هب لَسْرْنَم: :تلاَقَك ءاًهبيصَتِب ةَشْئاَع تيتا :روسملا

 :يعاّرخلا لاك 2 :لوُشي اق هللا لوُسَرْتْعمَس ينإامآ ْتلاَك «نَمْحَتلا

 ُهَّللا ىَقَس . نوُرياّصلا الإ يدّنَبَنُيلَع وحيل : (لاَك 88 هللا لوم

 [ىههؤال همت :رظنا] ٠ ةّنجْلا ليبسلَس نم فْوَع 7 نب نمحرلا َدْبَع

 لاك .رَشعَج نب هللا دبع انثدَح : لاق . ديعس وب اندَح ةقففشل

 اع نإ (: ديعس وب َلاَق) دام ْنَع «مصاَع اَنئدَح : :لاَق . دي

 اك :تلاق . ةَقئاَعْنَع ؛ ٍمْرَح نْب ركب يبأ نع هللا دْبَع نب ديزي انَدَح

 [هدعب رظنا] ٠ ًادعاصق رايد مير يف لإ ديلا طم : لل وس

 [هلبقام رركم ] . اًنرَحح “7١6177



 ءاسنلا دسم

 ” عارم ةَمكَس وب انئدَح 5 كنف
 نأ ؛ةَضئاع ْنَع :ةَوْرع يربح لاَك . ٍلقوَت نب نَمْحرلا دبع نب دَمَحُم

 سا ماع كم
 [14088/ :عجار] ٠ جَحْلاب الهم لحد يبل

 نبا نَع كلام اًنربخأ : َلاَك .* يعاَرُحْلا ٌةَمْلَس وبأ اند -6

 هسْفت ىَلْعَأرْفي ياك 1 "يبل ؛ةئاَعْنَع ورع ْنَع :باهش

 هيلَعارفآتلمَج قب ىكَتشا امل املك :ُةَشِئاَغ تلاَك .تشْنيَو تادوَمملا

 لكرزو تموت رمال لد لل :رظنا] ٠ .هدَيةكربءاجَر هك هحتنأرو

 ! نع ؛كلاتاكرشأ: َلاَك

 متو

 نب َنَمْحرلا دْبَعْنَع ءكلاَم ْنَع «ةَمَلَسوُبأآ اَنئَدَح -1

+00 11] 

 يسوع
 دْبَعِنب مريع لَم اًنربخأ : لاَ . ةَمْلَسْوُبأ انكدَح -76787/

 َنَع هّمأْنَع «ناَوك نب ِنَمْحرا دبع نا دمحم نع ؛ طْيَسُق نب هللا

 14401١ :عجار] . تغب اذإ ةثبمْلا دوُلجب متت رم يب يّنلانأ ؛ ؛ةَسئاَع

 باّهش نبا نع كلاما :لاك َةَمَلَس وبأ انئدَح 7١6778

 َومَو 8 يبل لْجَرأ تك :َتَلاَق . اع نع رع نع ورع نع

 594 ءاكالؤا ةرظنا] ٠ ناَسنإلا ةجاحل لإ َتيَبْلا لخدي آل ّناَكو «فكتعم

 ديعّسْنَع ءسئأ نب كلان مكس وبأ اًنئَدَح 0

 تلق :ةَقئاَعْتْلآَس لَك ٍنَسْحَرلا دبع ِنْب ةَمَلَس يبأ ْنَع «”يربقَمْلا

 ين هنالَصتناَك لاق ؟ناّنضَمَر يف يَلَصُي 8 هللا لوُسَر ناك فيك

 / يأ ٌةَمْكَرَقَر رع ىَدْخإ يلي ناك «ةَدحاَو نام رْبْعَو ناَضَمَ

 , ولون هس نع لاَستالَف تاَمكر لاْسَتآلَف تاَمكرميرأ يلَصْيمت "هل '

 ؛هّللاَلوُسَراَي :تْلُقَق «تاَمكَر ثآلك ميم نهل ونه ْنَع

 [114ا/4 :عجار] ٠ ٌمانيأل يبلكو نامي َلاَقَق ؟ر توت نأ لب ما

 :لاَق .َرَمْعُم نب رْكَياَنَربْخَأ :َلاَق .ةَملَس وب انئدَح -0

 نب ةورعو انأ تلَخَد :لاَق . لس نب مام يبن يجنب ىسوُماًئدَح
 ٍضرَم يف ٍموَيَتاذ ا هللا ناو تَلاَقَق دشن ةئاَع ىلع اميري

 ا(تلاَثةَعْبَسوأ ١ : ىسوم لاق) ريناد ةَنس يدنع هناك : ْتَلاَق هضم

 ُهاَقاَع ىّتح 8 هللا ْعَجَو يتلئشَ : :ْاتَلاَق اهكركأ انآ 9 هللا "يب ينرمأت

 (ةمبسسلا وأ لاق) تسلا تلَمَقاَم :َلاَقَ . اهْلَع يناس مك : :تلاَك هللا
 ما سم

 يف اهعضوف ؛ ءاهباعدُف : ْتَلاَق َكلْمَجَو ينلّمَش ناك دق هللاَو آل : :تلُق

 .هَْلع هذَهَو «لَجَوَرَع هللا يقلك هللا "يبن نظام : لاَقَف . هّنَك

 - لآلب نبا ينعي نايس اَنئدَح : َلاَق .٠ ديعس وُبأ انئدَح 3

 لور نأ : ةّشئاَع نع هاي نب ءاطع نع - رمت يبأ نبا ينعي- كيرش نع

 مهل اريَح تّنَي لها لأ اذإ هلق يفق ةَشئاَع اي : اهل لاق 8 هللا

 . قفرلا باي ىلَع )٠١8/5(

 م ةشئاع ةديسلا ثيدح
 اب تمص انا م

 نب كيرش 'رَخ امك اَنكلَح : لاَ .٠ ديعسوبأ انندَح 0007

 يف : لاك 8# هللا لوُسرنأ ؛ةَشئاَعْنَع « قيتع يبأ نبا نع ءِرمُن يبأ

 .مسؤوأ ءرخس لك نم ءاقش ءِسْنملا قير ىلع ةّركبلا لوألا ةَوْجَع

 [14ة46 :عجار]

 ْنَع ةَمْلَسْنْب ْداَمَح اَنئَدَح :َلاَق . ديعّسوُبأ انَدَح 7

 ا هللا لوُسَر ينأ لَك قاع دولا "يانغ 2 ءداَّمَح

 مج ,ىهو#» :رظقنا] قولا موس ال :لاق ؟نيكاصل

 يي" لعام < لاَق ٠ ةواق امين 0101

 ملسفا م
 ن0 924 كنه يال ةرجلا يف قا

 [14ةهك :عجار]

 للضمان مسالا انَْدَح : َلاَق .ديعّسوبأ اًنئدَح 606
 ملل 0000 ُ

 ريبزلا نب هلا َدْبَع تغمس : َلاَق ايزي دَمَحُم تغمس : :لاَق . ينادحلا
 ما اره مرو 0

 ذإمئائا هللا لوُسَر امي :تلاَم . َنيدمؤملا مأةَشئاَع يكد : لوفي

 لاق تحتم هلل :اتلق ل ءظقتسا ل ؛ هدام يف دلحتم

 20 20 م 5 20

 ةامامررع اس ادع

 ول تس كل ىلع 30 تلق

 روُبْجَمْلاَو «لييّسلا نيو ؛ ءرصبتسملا مهم

 . ىّنَش َرداَصم نوردصُيو «٠ ادحاو اكلهم َنوُكَلْعَي

 نب دَمَحُم نب نَمْحرلا دبع انثَدَح : :لاَق .٠ ديعس وب انَدَح ةيفثخا

 انآ [يبآ] تعمَس : لاق .راّسّنلا ينّبْنم ءلاججّرلا يبأ نب ِنَمْحرلا دْبَع

 رك لاق هللا َلوُسرنأ ؛ةَضئاَع ْنَع «ةَرْمَع ْنَع هثدَحُي لاجرلا

 [14417 :عجار] .ًايح هرْسكك تْيْلا مظَع

 :َلاَق .نَمْحّرلاٌدْبَع اَنئَدَح :َلاَق . ديعّسوببأ انئدَح 17 /

00 

 . ذم «قيرطلا مهعمج : َلاَق

 تن :لاَك اق. يان ةَشئاَعَْع «ةرمع نع «ثدَحي يبأ تْعمَس

 منكم هولا :رظنا] . ماَعَط هيف سيل نك رمت هيف سي

 ما رع
 اك .لاّجّرلا يب بأ نبا اًنئدَح :َلاَك . ديعّس وب انئدَح - 1

 ميقزخ ىلا ألة رك .ةدعاخ هلم ىلا نس

 .(ْنيلا»
 ككل ءلككإلال ىدكن ىلا رظنأ] .وهَرلالَوَهَو

 يبأ نب نَمْحَرلا بع اَننَدَح : لاق. ديعَسوبأ انئَدَح 0

 :تلاَق . ةَفئاَع ْنَع «ةَرْمَع ْنَع هتدَحُي يبت غمس : لاق. لاّجّرلا

 نم ينو انآ تما «يئأَو يبأب : تلق 8 هللا لور ىلإ ارم تاج

 انيس ءاكبش ءرمكن م انبصأ م هَّللاو ؛ةعضوتس اتا ءهضرأ رك نآل

 َلاَقَك ؟َلَمْنَيآل آف لَحَن ؛ ةكربلا اجر انكم هسعطُنوأ ءاننوطب يف انلكأ



 وال لاك يحتال لاق .(ج بال ل ك.ف هللا لوس

 نإ ءهّللا َلوُسَراَي :َلاَقق ف يِّلا ىتآق ٠ لجل كل لب بَ لَمْ

 :عجار] ٠ اوُمَّضَو ام مُهْلَع عضو ؟اوُعَصَو ام تْفش إو هلك (َمتلاَت نش

 اةيحلملا

 يبني محراب نكد :لاق .ديعّسوُبأ انَدَح -6»
 فيِ ؛ةَئاَع ع «ةَرْمَعْنَع تحي بأتم : َلاَق .٠ لارا

 ريتشلا نم نورشعَوةَعْست ناك ملك أر رهش هئاسن ىَلَح لْخْدَيآل نأ فلَح

 ةَعْسسرَهشلاَنإ : :َلاَقك ؟(رهش فلطت ملأ : هلال َلُخَدِيل ءاَج

 .نورشعَو

 :َلاَق .نَمْخرلاَدِبَع اًنئَدَح :َلاَق . ديعّسوبأ انئدَح 0000

 ْنَع ىَصَنا8 هلا وُ ذأ ؛ةّضئاَع نع «ةَرمَع نع «ثدَحُي يبأ "تمم
 :عجار] ٠ ةَماَملاَنمَنمأَنَو ءاَهَحالص ودي ىَنَحِراَمْللا ٠١( 5/3) ب

 اةنكدل

 وأ كلَمْلا دّبَع نبا ناَمْنع اًنكدَح :َلاَق . ديعس وبأ انئدَح -7

 ار تلق 6:30 نع ءدنتس تب ةئع اًتئدَح :لاق "يصل مان
 َعَيْرأ الإ يَلَصُي 8 هللا وسر تْيآَراَم :لوفقتو « ىّحضلا يَلَصُت ةَشئاَع

 1 1 + تامر

 اَندَح :َلاَق .ُةدئاَراَنتدَح :لاَق .٠ ديعّسوبأ انئدَح هامه

 .ةَّفئاَع ْنَع «قوُرسم ْنَع «هييأ نع ؛ ؛يبراَحملا ءاتعتشلا يبأ نب ثمن

 سآلتخا : َلاََقَق ؟: ةآلّصلا يف تاتلالا نع اقف يّلاَتْلآَس : :َتَلاَق

 [1145131 :عجار] .٠ دِبعْلا ةالص نم ناطيشلا سخي

 اَنكَح :َلاَك ٌةدئاَرامكَح :َلاَك . دعس وبنك 10
 ناك 4 هلل َلوُسَرأنأ ؛ةَشئاَع ينكح : لاق . يهبل هللا دبع نع « يدسلا

00000 0000 
 اًهَطسَبَي نأ دارأ : تَلاَق ؟ةَرَمَخْلا ينيلوات : ةّيراجلل لاك دجُسَمْلا يف

 :رظنا] . اَمدَي يف سيل اَهَضْيَحِإ : لاَ ضئاحاهّنِإ : :تلاَك ؛ هلع يصب

 [؟تللز5 1 هوالم كدخإلا لاهم ك1

 دلاَخ ْنَع روت نع :نايفس اًنئدَح : لاق .لمؤم انكدَح - 26

 موي مْوُص ىَرَحَيا هللا لوس سر ناك : :تَلاَق . ةَّشئاَع نع :َناَدْعَم نب

 15١1[ :عجارإ .سيمَخْلاَو نينثالا

 َنَع؛ ٍماَشهْنَع نايس اَنْكدَح : :َلاَك .لَمَؤَم اًنئدَح 065
 رام هع

 منصي امك : اتلاك ؟هني يف عَتصياتف بلانك ان: اع ليل ١ لاق ..هيبأ

 َْفصَخَي :مُكُدَحآ
 راو ومنع لا اخ لاق .لمؤَم انئدح 051

 لبق ؛رْسَم | يمْرَيامدْعَب ف يبثلا بيطأ تنك : ُةَسئاَعْت لَو :ملاَس لاق

 . تْيبلا ىلإ ضيفي نأ

 .َرَمُع لق نم اَهيَدَخاتنأَق َحأ 4 هللا لوُسرةَّنسَف : ماسلا

 [8+16177 :رظنا]

 مهمل و
 متلك ,لكهرقد 61 :رظنا] ٠ . هيو عقريو 2

 | ؟ه154ح

 انئدَح-ريْشن ذي عفا نكح لاق. ممل مس ا # م يه عمو
 َضِبُم يذلا ف يلا عج جو ناك امل :تَلاق .ةّشئ نع « ةَكيلم يبأ نبا

 ركب يبرنأ يف حمطيالكل قي كوركلات ياو َلاَق . هيف

 5 ندير :َنوُملْسمْلاَو كلذهللا ىبي لكم كرم ىمتيألو ؛عماط

 َلاقو) . نوُملْسمْلاَو هللا ىبف : ةَشئاَحأتلاَك «نوئمؤُمْلاَو : :ةرَملموُم لاَ

 [14070 :عجارإ] يبأ ناك « يب نوكي نأ الإ (نوُمْؤُمْاَو : ةرم لمؤم

 نْبِرْهَش ْنَع «تبائْنَع داَّمَح اَنَدَح لمَوُم اًندَح ١١64

 اماه (يّلا) ىلإ اوكَش : ْتَلاَق .٠ هذ ٌةَشئاَع ْنَع «هلاَخ ْنَع ءٍبَشْوَح

 رح انَدَحأ ناو نيش دجتل نإ هللا لور اي: :اوثاكو «ةسوسولا نم توج

 ُضْخَمدلاَد : 88 /ىِنلا لاق ؟هب ملك يأ نم هِيَ َحأ ناك املا نم

 . نامل

 هلو رب ةرعراش يلع
 « ديوس نب قاَحسإ انئدَح «دامح اًنئدَح «لمؤم اندَح - يفشل

 وطنيات ارا كاك :تَلاَق .ًةَّشِئ ٌةَشئاَع ْنَع « رمعي نب ىبحي نع

 ؟بيقُم ماده :اًهلَتلْتَك يَلَعْتَلَخَدَ ةنكرت بتر بضخ
 0 :ناَمْثَع تَلاَق ؟كلاَم : اهل تلق «بيغمك دهشم :ًاتلاَقَق

 00 ا
 «كللتبه تربك ف هللا لوُسر يلع َلَخَدَ : انعاش

 0-0 امنع م

 .هّللا لور ايمن : لاق ؟هب نموت امب مؤمنا :َلاَقَق نامثع

 اني كك ام ةَوسْأَف : لاق

 ملرسا» يو مالو
 قاحسإ اَنْتدَح :َلاَق .ٌداَمَح اًنَدَح :َلاَق .لمؤم اًننلَح -0

 .ف يبلانا هلئمب.. . ةَشئاَع ْنَع «ٌةَتخاَك يبأ نَع « ديوس نب

 امك مصاف :َلاَق هللا لوُسَر اي مَن : لاق ؟هب مؤ اَمب مؤ امتع َلاَق

 ”عتصت

 .(ج) نايس نع «َديِزَينب هللا دبع اَنئدَح - 3 تطت

 ِنَع «َقاَحْسِإ يبأ )7//1١1( ْنَع نايس ْنَع َرَخآالِجَرَرَكَذَو

 لأم هلطأن سيمبل اك :تّلأَ ٌةَشِئاَع ْنَع 2

 [14377 :عجار] ل

 ميو هر يا كام
 اَنكدَح :َلاَق . دْيَرْنْبداَمَحاَنْندَح : َلاَك ."لّمَوم اًنئدَح -767*

 لك هّللاَلوُسَراَي :تلق :تناَك . ٌةَشئاَع ْنَع «هيأ َنَع « ةورع نب ماشه

 لكن لمحل سرظناإ ٠ هللا دبع كنباب ينك : لَ ؟يِرْي يك اهل كئاسن

 اةهنففي

 وتمر ناك: :تَلاَق د ةَشئاَع نع ءِنَمْحرلا دبع نب ةَملَس يبأ َنَع ءرضْنلا
 لما لا 007

 امو موُصيآل لوُشَت ىَتَحرطْيو 'رطْْل لوشن ىَّتَح وصي هلا

 20000 ماما
 نم ماي رتخأ ع هش يفر امو «ناَضَمَر الإ طق هش َماّيص َلمْكسا

 [14311/ :عجار] ٠ َنابعش يف



 ص 1١8682 0500 َ ةشئاع ةديسلا ثيدح

 وليسوا
 نب هللا دبع ْنَع ؛كللاَم يكدَح : :َلاَق .قاَحْسِإ اًنئَدَح -6

 اًهكركتَو «ةَعئاَع تمس نأ هرب هنآ ةَرَمَع ْنَع «هيبأ نع ركب يبأ

 :ةَساَع تقف يحل ءاكيي بديل يمان :ُلوُيَرمحَنْب اد بع
 اَمْنِإ ءاطخأ نأ «يسنهنكلو بذي مهن اَمآ ءنم نَمْحّرلا دبع يبل ُهَّللرفْغَي

 انو اً وكيل مْ :لاقَقاًهبلَح ىَكي يدوي ىلَح قف هلا لوُسَر رم
 [2451 عجار] . اَهربَق يف بعت

 , شمطألا نع هايس اري :َلاق . قايل دبا 1
 َركوأ اك ليلا لك نم :اتلأق ةشئاَع ْنَع « قوُرسَم نع « ىّحّضلا يبأ ْنَع
 :عجار] .رَحّسملا ىلإ ةرفو تناك «هرخآو «هطسسوأو هلرأ نم ا هللا لور
 اةيفْحْني

 ري هل سمو
 نب ردكملا يشَدَح : لاق. ىّسيِع نب قاَحْسإ اَنندَح - 011

 ْنَع هدّسَحُس ِنْب مسالا ع ِنّمْحرلا دْبَع يبأ ِنْبةَمر ْنَع دمحم

 [1161/4 :عجارإ ٠ جَحْلا درفأ ف يان ؛ةّشئاَع

 نبا ينعي دام اَندَح : :لاَق ٠ ناَمْعلا نب جيس اندَح ةافشلا

 ه6 تلاَك . ةّئاَعْنَع هّللادبعِنيملاَسْنَع ءوِرْمَعْنَع- - ديو

 مق

 [50107 عجار] . تلا روزي ب نأ لبق ىن ىنعب فى هللا لوسر
 ها سأ يسوع يو ةرر مع ما هدد

 نع ؛ ٌةَملَس نب دامح اًنئدح : ةلاق .٠ ناَّفَعَو جيرس اًنئدَح - 037

 لحج جرلاَنإ :َلاَق ف هللا لوُسْرَنأ ؛ةَسئاَع ّْنَع «هيبأ ْنَع ؛ٌةورع نب ماشه

 َناَكاَدِإَف هراتلا لطأ نم باّتكلا يف ”بوُتَكمْهنإَ نجلا له لمَبل محب

 َلُجيلاَدإَو َراَثلاَلَخَدَف َتاَمقِراَنلا له ِلَمَعبلمَمف لون هدوم ل

 َناَك اَذِإَ ءةّنجلا لهأ نم باّتكْلا يفب وتكمن رثلا له ٍلمَعب لمْ
 مس امم مس قم سصا هع

 01 :رظنا] ٠ اَهلَحدَف تاََق نجلا لأ ٍلَمَّب لمَعف لوحت تم لب

 ْنَع «هيبأ نَع « دانزلا يبأ نبا انئدَح :لاَك . جيرس اًنئدَح 32ه فح

١ 

0 

 [,3047 ء/دهؤ1 70079 :رظنا] . ًةَشئاَع ْنَع «ةَورع

 .ٌةَشئاَع ْنَع ءهّمأ ْنَع «َةَمَقْلَع يبأ نب ٌةَمَقْلَع نعو -

 [551757 :عجار]

 ا .عجار] )اة هللا

 نَمْحّرلا دبع ْنَع دال يبأ نبل اد «جيرس انندح - 1
 اى

 نأ ريما نب َوْرُعْنَع «ريمزلا نْبِرَمَعَج ِنْي دَّمَحُم ْنَع ؛ثراَحْا نْب

 هوُسَخ ىّتح 8 هّللا لوُسَر ىلع اورُتَك برا داَدْمأ نإ تكف ةشئاع

 هوفر «ةَشناَ ةبتع ىَلَع ماك ىّنَح . هنع وجي نورجاهملا هل ماكو

 000 هام عل
 مهنمْلاٌمُهَللا : :لاَقو . َلَخَدَق ةّبعْلا ىلع ّبُنَوَو « مهيدي يف هءادر مساق

 دم

 .يبأ تب اَي هللاوآلك : َلاَقَق «ْمْوَقْلا كلَ ءهّللا َلوُسسَر اي : ةَشئاَع تَلاَق

 2 | :هتلقَق هل ف لُخ آل اطر :لَجَورَع « ير ىَلَعتطرتشا دق «كب

 داب يلم يبس هُرَشبلا هب "قضي 0مل يضر شَبانآ

 راقد اًهْلَعْجاَف

 نب ٍماَشهْنَع ءدانزلا يبأ نبا انْدَح «جيرس اًنئدَح 0-4

 اماه هللالوُسرداَك : تلك . ةشناع ( 180 /5)ْنَع ءهيلْنَع ورع
 همام ع

 رْبَخ نم سملَيَو وتد «ةآرْماةآَرْسا «اًميِمَج الع ف وطَيَوهو لإ موي نم
 .اًهدْدع تيب اهي يتلا ىلإ يي ىَتَح « سيسُم

 را ع هلع
 نب ٍماَشه نع ءداّتزلا يبأ نبا انئدَح : لاق . .جيرس انندح 01

 هّللالوُسَر يللا ٠ يتخأ َنْيااي: تلق هنآ ؛ةَسئاَع ْنَع «هيبأ ْنَع «ةَوْرَع

 [144177 :عجار] . كلها يِصْسُيق يصْنُمآل شاع اي : 2

 يب ملمع

 نذ اضمن ءدازلا يأن ادَح 0 1

 كاد 1 نمل ماعم
 ها مك معضل عك هب ل مد وهرسلو هس ده ل
 ٍلْهأ لَم ناَمْزلا لَمَْيل َلُجَرلدنِإَو ةّنجْلا لهأ نم ب وتكمل ؛ «لجوزع

 [؟51574 :عجارإ .٠ تلا لهأ نم بوُتْكَمَل ؛ «لجوزع هلل دنع , نجلا

 نب ٍماَشه َنَع «دانزلا يبأ نبا انئدَح : لاق .٠ جيس اًنثدَح 0

 ٍلوُسَرْرعَس ناك ينخأَنْئااَي ْتلاَقاهّنآ ؛ةَشئاَع ْنَع ءهيبأ ْنَع «ةورَع

 رميت ناك نإ «يتخأ باي ؛ هّللا ماو «ةّمّجْلا ٌدوُدَو ةَرْثَوْلا قوق كف هللا

 معمم
 نأآلإ ءراَنن ما هللا لوُسَر تيب يف دوي امرشا مَ لكىَلَ

 روث لهآ انكوح نأ هرْمَتاَوهاَمْلا نادوسألا ًالإَوُهاَمَو مِيحّللا َنوُكَي

 ىلإُد وُنعي ميلك ٍميدَقْلاَو ثيِدَّحْلا يف اري هللا مهرج ءراّصنألا نم

 - بألا دلل نم ا هلا لوسر لات ينديس مهنا زب هلل لون

 نم بر الإ دبك ود هلك ماَعط نم يقر يف امو اق هللا ل وسر يهم دقو
 مل يتلف «يدَدق هثلكف « ىَنَيآل يلع لاط ىّنح هنم'تلكأت «ريمش رطش

 ررعو
 .فيلهوشَح مَآ نم عاج ناك نآل هلل ميا تلك نكأ

 :رظنا] ٠ ةعاّجض آل , وحن رَكْذَو مهتاش ةريزكب : يمشاهلا َلاَقو

 مسرع

 دّيبَع نع «سنوي نب ىسيع اَندَح : :لاَق .جيرس انئدَح 1677/4:
00 

 لوُسَرلاَ :تلاق . 0

 همسل رب شكسالب وقوم علك
 الكا.( رياح 4

 زياد انئَدَح هلا . وا سوس 5 تنحل
 يف جيس َلاَق) ٍماَشه ْنَع (دّمَحْسنْبَِعلادبَع :ىسوُم م لاق) يدرواَرلا

 88 يِبلاَنأ ؛ةَشئاَع نع هيأ ورع ني ماشه يتريخأ : لاك : هثيدح

 يم ع
 166٠١[ :مجارإ . اًيفسلا توبي نم ءاَمْلاُهل ىََعسي ناك

 ْنَع ؛هيبأْنَع ؛ٍمِزاَح يبأ نب نئدَحا .جيرس انثدح - 0

 لاق :لوُضَت ةشئاع“ تعمس :لاَق .ريمزلا نب ةوَرُع ْنَع «ظرُق نب ملص

 اًهَنإَ ءراجحأ ةثالقب بطلق ,هتجاحل مُكدَحأ بح هك اَنِإ : : هللا لوس

 0 : :رلقنا] .هّنز رجل



 ءاسنلا دنسم
 2 « و

 1867 ص يللا 3 (١ةريك) ةشئاع ةديسلا ثيدح

 ها ورو

 هيرو ا مل

 نأ ؛ ؛ةكيكم يبأ نبا نَع « « عفا ائدَح : :لاَق .جيرس انندَح -5
2 2 

 يبل اهلل هيلا ظنت اَهيتأَت نأ ةريرب ترم «ءيشب تقدَصَ ةَشناَع

 [؟ها/جلا مهمل :رظنا] ٠ كِيَلَع >2 ىَصْحُيَق يصخنآل : 8

 اق لاَ .ةَكْبلم يبأ نبا نع ؛ ؛ عفا انئدَح ,جيرس انثدح -؟967417*

 يك

 ا و يك 2 ٍِس ف هّللا لور َناَكَو «ىفاّشلا تْنآَو بيبَطلا تنأ ءساّنلا بر «سابْلا
 ٠١(. 9ر/6) ىكعألا قيقرلاب ينقحلاو ىلعألا قيفرلاب ينقحلأ :لوقي

 »ا ءيو
 ٌةراَرِز نع ةَداَنَقْنَع «ةناَوَعوُبأ انثدَح «جيرس انئدَح -4

 هلع إ ناك 8 هللا َلوُسَر نأ ؛ةَشئاَع ْنَع «ٍماَشه نْب دس ْنَع « ىقوأ نْب

 :عجار] .ةَمْكرةرَشَع يتلا راهتلاب ىلص ليللاب لص ملك ٠ عجووأ ع

1 

 » هيو

 ْنَع ءروصْنم نع «ةَلاَوَع وبأ انئدَح : لاق .جْيَرَس اًندَح -6

 اًضيرم داع اذِإ ناك 4 هللا َلوُسَرنأ ؛ةشئاَع ْنَع «قوُرَص نع « «ميهاربإ

 لإ ءاقش لو «يفاّنشلا َتْنآ كان فاو ءِساّنلاٌبَر «ساَبلا بهذأ : َلاَق
7 

 [145087 :عجار] . امّقَس رداع ال ءاَمش «٠ ككواَفس

 ا نع يش ريخأ لاَ ري وسال 14

 7 هئيآر 9 :تلاق طم ل موا ضرمانإ

 ناك : تلاَقَو . َناَضَمَر الإ امام اَاَنارْهَش ث ماص آلو «حبصلا ىلإ هلي

 [1497/+ :عجار] .بِياَمعلَمْحَي هللا لور

 يبأ نع «اكليرش انربخأ : لاك .ِرِماَع نب دوسأ انندَح -37؟63781/

 ري م م ص

 ةكاتناك اذ 8 هلا لوُسَرناَك تق: ٌةّشئاَع نَع «دوسألا ِنَع َقاَحْسإ

 [14507 :عجار] ٠ امسي الو وعي م سا هلأ ىلإ ةجاح

 يبأَنَع «ليئارْسِإ انثَدَح ءِرماَع نب دوس انندَح ةلفلم

 لو ماني هللا لوس ناك : :تلاك . ٌةَشناَع ْنَع ,دّوسألا نَع «َقاَحْسِ

 [؟14245 :عجارإ] ٠ ةرخآ موقيو للا

 ٌْنَع ْنَع «ٍمزاَح ْنْيريِرَج اندَح : :َلاَق .ِماَع نب دوس اندَح 9

 يف أر ةئاع ىلع تلد ؛ةريغملا نب هكاملل ةآلوم ياس ْنَع «ٍمفاَ
 ؟حئرلا اذهب َنيمَتصَاَم «َنيْؤمل ماي: :تلاَقق ءاَعوُضْوَم اسْمَ

 هْيَلَع هْيَلَع «ميهارنإ نأ ؛ انَربخآ 5 هللا يبئنِإف «غاروألا هب لت : :اتلاق

 ءغرولا يَ هلعردلا وفل الإًةباذ نُكتْمَل ءرنلا يف يأن يح «مآلّتسلا

 [؟6:6 :عجار] .٠ هلثقب 6 هللا لوُسَر 71 هيلع ميكن

 نيل سووا هو سا هه سرا رو ةرزشل
 َناَمْيَلَس ْنَع ريم اًنْئدَح :لاَك .رماَع نب دوس انندَح ةقضفلاو

 11 عجار) ٠ دوسألا نع « ميهاربإ نع «شمعألا

 رق امم
 ةَشئاَع ْنَع «قورسُم ْنَع ؛ ملص َنَعَو 5

 . يلي وهو هقراقم يف بيطلا صييو ىلإ نأ يئاكل

 [58948 :رظنا] . معن : لاك ؟ هللا لوُسَر يفأ :ن َّناَمْي كسل لي

 «كليرش انئدَح : َلاَق .٠ سابعا يبأ نب ميهاربإ انثدَح - ةقافطلت

 صييو ىلإ ظْنأ ين 25 :تنلاك .٠ ةئاَع نع «دوسألا نع ؛قاَحْمإ يب ْنَع

 [؟556177 نظنا] .٠ ف هللا لوُسَر قرم يف بيلا

 :تَلاَم امن ةَشن

 همرسو
 نع ؛ليئارسإ اَنثدَح : َلاَق .ِرِماَع نب دوُسأ انثدَح ةقفطللا

 رمت نع ةشئاع تلآس :تلان . ىسوم مأ نع ؛ةَريغملا

 . نير رصتلا دمي ىلص آل موي يف اقف لاوس ياام: :تلاَقَق
 مرر ءرزش#

 :َلاَق. ليئارسإ انئدَح : َلاَك .ٍرِماَع نب دوس انندَح - 05

 .ةَشناَع ْنَع «ةّعاقر ندي نب مها «قاَحْمإ نب ميهاربإ اندَح
 سعه

 دلو يني ؛هنوبأ لمع لمع ذة شوه : :48 هلل اوُسَر لاق :تلاق

 . انؤلا

 ِنَع «ليئاوْسإ اَنَْدَح : َلاَق .رِماَع ْنْب دوس انئدَح --66

 بكلب هللا ويرتأ ١ :تلاَك . ةَشئاَع ْنَع «ميهارْيإ نَع « ةريخم

 .نيعلا
 مراشو

 نع ؛ليئاَرْسِإ اَندَح : َلاَق .ٍماَع َنْبدَوْسأ اند 11
 مه مع

 هّللا لوس عَنصَيناَكاَم : : ةشئاعل تلق :َلاَك . هيبأ نع ؛ حير نب ٍمادقمْلا

 . جرخي مث نيتسلرلا يصب نك : :تلاق ؟َيْرْحَيَنأ لبق ©

 اَمكَح :َلاَق رباع َنْيْدَوْسأ( ١ ر/ك) اَندَح -"1/

 .ةَشِئاَع نع «قورْسَمْنَع ؛ لس َنَع َناَمْيَلَس شّمعألا نَع «كيرش

 . 4 يلا اَمَتَغ تنييلا ىلإ ىَدهأ : :ْتلاَق
 ملا رب مرريس#

 :ةَداَتَقْنَع ةَبش اًنندَح : َلاَكِرِماَع . نب دوسأ انئدَح -؟0798
 ماه مصل سرا رق ١

 نع «ةَشْئاَع نَع « ماسه نب دعس نع «ثدَحُي ىقؤأ نب رات طمس : َلاَق

 ل ديدَش ِهْيلَعَوُمَو هَدَهاَمتيَو نارا ارقي يذّلاٌلكم : لاك .٠ 3 يبل

 ماركلا ةّرقّسلا لكم ؛ ففاَحَوُمَو نارا اري يذلا لَو : لاق ٠ ناّرجأ

 [14016 :عجار] . ةرربلا

 ْنَع «ثَعْشأّْنَع ٌةَّبعُش اَنئَدَح :َلاَك .دَوَسآ اًنندَح -89

 ؟ليللاب ل يلا ةالّص ْنَع ,ةَّشئاَعتلأَس :َلاَق . قوُرْسُم ْنَع ءهيبأ

 هزم عجارإ . ىّلصَ ماك حاصلا َعَمَس اننا : :ْتَنلاََ

 يئدَح : :َلاَك . ميره ابربخأ :لاَق .رماَع نب دوسأ انئدَح ة3يفطلا

 :ْتَلاَق ٠ َةَشناَع نع «هيبأ نع « ٍمساَقلاِنْب نحل دبع ْنَع «َقاَحْسإَنْب

 .ءاميرألا بك ند « نينثالا موي 8 يلا ينو

 مدروس مسرب مربعا
 نب ِلْيَدَب نَع ُناَيآاَممدَح .رِماَع نْيدَوْسأ اندَح ةقفركللا
0 

 ارا يا اك فل هللا 'يِبئَنأ ؛ةشئاَع ْنَع ؛ءاروَجْلا يبأ نع «ةرسْبم

 [14671 :عجار] ٠ «ِملَملاَب رهللدنحلا» ب



0 
 يباع «ثقشأ رع ”رسخ اند : لاق . 200 ا 1

 ءاَنلَسَتْعاَفةرَمُءاَْلَعك : :تلاَك . ةَشئاَح نَع ؛ « موُثلُك مأ نع «رباج نع ريل

 [114446 :عجار] .لزني آلو عماَجُي يذلا يف

 ْنَع ميه نرخ : :لاَق ٠ َقاَحْسإ نب ىَحَي انئدَح اخ

 اي :تلق : ْتَلاَق . ةّشن شاع َنَع هدم نب مسالا نَع «ناَرمع يبأ نب دلاَخ

 02000 ا سه كهل
 ةئاع اي : لاق ؟ةَمايل موي يبَح بحل كذبه ءهّللا َلوُسَر

 لق «ٌفخَيْرأ َلدقي ىَنَح نايملا دنع الف ثآلت
 2 م سقم ل وررو
 نم ”قّدع حرْخَي نحو الق هلاّمشي ىطْميْوأ «هنيمبي ىطني نأ َمإَف كلا

 «ةكالكبتلكو :"قّنعلا كلك لوُكيو مهبل طّيفتيو مهيلع يوني راّثلا
 هلو و رخل هلام عا نس باتو «ةككلَب تلو  ةككلب تلو

 يولنبَق :لاق «دينعرابج + َلُكَب تلكْوَو ءباّسحلا موني ْنمْويألْنَمِ

 َنَمدَحآَو رشا نم قدر لج منهج «تارَمَع يف مهب يمي وهل

 هيلَعْس لاَ هللا ءاَشْنَم نَدْخاَيدَسَحَربيلالك هلع «فّيَسلا

 ةكئالتلا ءباَكرلاَو لَا ديواَجاَكو حيرلاكو «قْربلاَكَو «قزرطلإ
 هود مة ادوو

 و ملمس شودْخَمَو ملم آس جات مل 0 .مّلَس بر ولو

 . ههجَو ىَلَع رتل
 يمرس

 «كيِرَش انُدَح : ةلاَق .٠ ٍمِيمتوُبأَو رماَع نب دوسأ انئدَح 0ع

 :اَهَكلاَق  يِبلاَذأ ؛ةَسئاَعْنَع يِهبلا نَع ؛ حير نب ِساَّبعلا نَع

 :عجار] ٠ كدي يفاتَسْيلاَهّنِإ : لاَ «ضئاَح ين : ْتَلاَقَك ةَرَْحْلا ينيلوات

 َدْنع امأ ةّشن

 ٍٍ دنع امأَوَد

]0 

 [16164 :عجار] .ميكو هب انثَدَح دقو ©

 ٍماَدْقمْلا نع «كيرش اَنُئدَح : َلاَق .ِرِماَع نب دوسأ اًنئدَح 0ك

 اَكْيلَخَد اذإ بادي امو ناك : تلق . ٌةَشئاَع نع «هيبأ نَع ؛ ءٍحيَرش نب

 [014546 :عجار] .رجَقْلا لبق نيتعطرلا هتيم َحَرَح انإةرخآو ءةلاوسلا

 مما هع م مرام مو

 «كيِرشاَنْسدَح : آلا ءىَنْعَمْلا «جاَجَحَو دوسأ اند -7
 هس لسد

 ىلع حَْمْلاِنَعةشئاَعتلآَس لاك. هبيأ نع ؛ «ٍحْيرَش نب ٍمادْقمْلا نَع

 8 يِبنل َناَك اك :َلاَقَك ؛ُهثيئاَق :َلاق ؟هلآَساَق اَيلَع ت تا :تلاَقق ؟نِيَحْلا

 , اح ىلع نال ءانرئسأإ؛ اراب

 همم م

 مص ساس ل
 |[ :عجار] ٠ الخ ع اسمر

 ْنَع ؛دليِرَشاَتدَح : َلاَق أ بوِباَس نيو انئدَح هم

 اَمأ« ُةَشئاَع اي 19 لاق يدش راج يسر رت :تلاك

 [55345 :رظنا] . ٌةيَتَج ةَرعش لك ىَلَعدأ تْمِلَع

 نع« ءشَمْعَألا نع ؛كيِرش انَدَح : لاق . دوسأ اًنئدَح 53 ةتركلحا

 ول مال اع 6 يلام ماس سس ع
 هَسلْجَم بكون ف يبل ىلع لدار أد ؛ةشئاَع نع «دهاجم

 5 مها همم
 ؟َلُجَرلا ادم وُكْشَتْكَتْملآ « هّللا لوُسراَي :ةَسئاَعهلتلَك جرح امل

 َ نوران يلا - انش وأ سلا رارش نم نرككو «ىلب َلاَك

 دع ومدن نع «اليرط اح لك ل 1011
 ةي ا مهاعرص مث 2 مس 0 6

 1 1 هس هموس اسعو عامل عاش
 0 ماني

 «بُطو نْب سيق نَع «كيِرَش اَنُئدَح :َلاَق .دونسأ اَنئدَح هاا

 ؟88 هللا لوُسَر َقّلُخ ْنَع ةَشئاَعْتْلأَس : لاَق . ةءاوس ينب نم لجَر ْنَع

 ينيئدَح :تلق :لاق .«ميظَع قلُخ ىلعل كَّنِإ» :آرا ارث اَمَأ ::تلاق
 تلكَ :اّماَمَطُةَصْقَح ُهَلَسَمَّنصَر اًماَمَط ُهَلْسْمَتَص : :ْتَلاَق ؟َكاَّذ ْنَع

 .ماَعّطلا يحّرطاَق لبق هْنَعَصَوَف ٍماَمَّطلاب يهْتءاَجْنإَق يِبمذا : يتّيراجل

 «تَرَسكْلاَف ةعصّقلا تحَكوَف ةيراَجْلا هئقلاك :ًتلاك . ماما ْتَءاَجَف :تَلاَث
 ريس ع ص صل

 ًدلَس) ينصت وأ ءاوُصقا : :لاو 8 هللا لوُسَرهَعَمَجَت : :ْتَلاَق ءاعطن َناَكَو

 يش َلاَكآَمَق : تلاق . كفر َاَكم اًقرظ (ةَوْنمأ

 نع «ديعّس نْب ىبحَي نَع «كيِرش انْندَح ءدّوسأ اًنندَح 3 تضلنو

 ٍضْنَب يف هشارف ماقيل: تَلاَق . . ةّشئاَع ّْنَع دَّمَحُم ِنْب مسالا
 هسه هل مع عزك

 :لاَقق ءرباَقَمْلا ىلَع ماَك ىتَح تعبت « هئاّسن ضْعَب ديري هنأ تلف « ليلا

 ا لكم 0 نركز ملط لد

 وهم
 [ل1 شم :عجارإ ٠ تلتف ايت

0 
 يبأ ْنَع «كيِرّش اَنئدَح : َلاَق .رماَع نب دوس انئدَح ةيفرفدر

 نأ ؛ كي يرش كلش )- رم نبا نعْوأ- ةشن ةَشئاَع ْنَع « «يهبلا نَع ع ؛قاحسإ

 [ةلث١ :عجار] ٠ 1 ىلع

 سوو يكب: تقال نعتز «هبيأ نع د

 مسسسلا 020000

 هام ره
 .- لاول : كا ذأ ةلصرتشللو

 ْنَع ءٍماَشهْنَع «كيرش اَنُئَدَح : لاك .دوُمأ اًنْندَح 086

 3 ا تكاتك رشا بكة ركب يببأ ب ءامسأ نع « َةمطاَق هتآرما

 : يِل لاَ ؟هلصأكآ ءاَهرَتَش قرم اضم ءاسورعَنب يل

 [90/4607 :رظنا] ٠ ةلصْوتُْلاَوةلصاو هللا نم

 ' يكتمل حجل : يش اندَح : :َلاَك 1 0

 ايو تك راصألا نسال ؛ةئا ع يشبة

 ٍنَع هللا َلوُسَر اولا وصيد اوُماَرأَ

 ماقلت 54804 هت رظنا] ٠ ةلصْوَتسْلاو ةلصاولا نملك ؟لاّصولا

0 

 ءاهرعش طعمتف تضم

 اَنَدَح :آلاَق .يريبزلا دَمْحأ ومو نْيَسَح اسكدَح ةيفشنم

 ناك :تَلاَك . ةَشئاَع ْنَع ءَديزي نب دوسألا نع «َقاَحْسمِإ يبأ ْنَع «ليئاَرسإ



 ءاسنلا دنسم

 و رمرمصرإمسا ع

 ديريوهو ؛
 هيلع اوم

 ايار دجنسصلا ينام ؛ةباتجلا ملكي "ل

 [56717 :عجار] . ميلا كلل موّسصلا

 اَندَح :آلاق .يرْيَمْزلا د َمْحَأوبأَو نْيَسَح اَننَدَح -
 ةَضئاَعْنَح هَرَمع نبه دبعْنَع يهبل نَع «َقاَحْسِإ يبأ َنَع ٠ ليئارسإ

 ءدجْمسملا نم ةَرمخلا ينيلوان 89 هللا وسر يللا : ّتناق (11؟/5)

 . كدي سيل كَضْبح نإ لاق «ضئاح ين :تْلق :تَلاَق

 [051؟ :شظنا] . كدي نم تسيل نصي نإ :دّمْحأوُبأ لاَ

 نب مادقمْلا نع « ليئارسإ ! اَنكدَح :َلاَق .نْيَسَح اًدَح -8

 ىلإ «ةيدابلا ىلإ هللا ٌلوسر جر :اتنلاق . ةَشئاَع ْنَع «هيبأ ْنَع ؛ ٍحْيرش

 هللا لوُسَراَي سلتك ٠ يِرْيَخ ريع اريعته َءاّسن ىطْعأَ ةق ةّقّدصلا لإ

 هيلع بكي ْماَبَص مذأ)اريعب يناطغاق ؟ير بخ اريعب اريعب نهتيطعأ

 ُقراَقب الو هنآ آلإ اعيش طلاَخُيَلَىَفرل الإ «هب يق ةشئاعاي: :لاَقَق

 ! اع 86 11441١[ :عجارإ ٠ ناش ل

 هّللا دّْبَع ْنَع ءدَّمَحُم ْنَع «ريرج اًنَئلَح ؛نيسح اًنيدَح ١-

 امك عكر امئاق ىَلص اق هللا لور ناك ْتَلاَق َةَشئاَع نأ «قيقّش نْب

 5401١[ :عجار] ٠ دعا مكر دعا لص اذ

 نع ءُكَراَبمْلا اًنْكدَح :َلاَق . دَّمَحُم نب نيَسْح انت اًدَح 0-01

 هسا اي :تْلُتَق ةَمئاَغْتْنْتآ :َلاَق . ماه نب دْمَس ْنَع ءنَّسَحْلا

 هللا لوُسَر يف مُكل ناك دل رقت ملآ لفت ال : تلق ؟لّت ذأ ديرأ 3
 يب اشم ك صل# هون

 501١8[ :عجار] ل. هل هو يا

 يلا نَع (ةَضئاَعْنَع يذكر نخلص لاا

 مهم عسا سي
 لاخلا ,كككالال ل١٠65 :رظنا] فيو الو دام عك عميل :لاَق هنأ فق

 يقمع

 ميمو رو

 اَنَح : َلاَكءِسيَوأوبأ انثَدَح : َلاَك .نْيَسَح انئَدَح 0607

 ؛ريواَصت هيف اطمن ترتشا انآ ؛ةّشن دئاَع نع ؛هيبأ نع «ةَورع نب ماشه

 اَىناستْوَحَأَو ماي هترأَف ف ينل اَْيلَع لَحَد ' ةلَجَح ُهَعنِصَت نأ تدار

 تكف ءتْلَعَفَم : :تلق «ِنْيئداَسو هيعطفا : اهل َلاَقَق ٠ ًةَكَجَح هعَنصَت نأ ديت
 52 20 سيروم اس يققع كر
 . 8 يَا اَمهدسَويو امس

 َناَرْمع َنَع «بُنذ يبأ نبا اًنربخأ :َلاَق ."نْيَسح اًنكدَح -7677 5

 :لاَق٠ كَم ىلإ ةَضئاَع عَمانجَرَخ : لاَ ٠ َنآلَبَس ٍملاَّس ْنَع «ريشب نب
.2 
 ريو 6

 نب نمْحَرلا دبع انكر : لاق اهب يصب يمتلا ىّحَي يبأب رحت تاكو

 َدِبعاَي : ةَمئاَعتلاقق .ةولؤولا نمل دب ءاَسأ «قيدصلا ركب يبأ

 لو :لوَُي 8# هللا لوُسَرْتْعمَس نإ ةوُضولا غيلسأ ءِنَمْحَرلا

 7106007١[ :عجار] .اّثلا نم ةّمايقْلا َمْوَي باقعألل

 1 يع

 6 ُتْدَمَس :لاك. 1 سي لت كتل وع
 ا مم ها

 رملاو ٠ مَا «ءابدلا يف دن ف هلا لور
3 

 دامص 0 دعما اس ا ةشئاع ةديّسسلا“ ثيدح

 ب ملوي انكَح 7681
 هلاع ٠ هموم

 نأ ؛هْنكَح ٌةَّشن ةَشئاَعَلأ ءنَمْحرلا دْبَعْب ةَمَلَسوُبأ ينكح : :لوُفَي ارماع

 ٍ. دمت لاك ٠ انكر اح َلاَك .

 :ْتَلاَقَك .ملسلا كري ؛ مآلّسلا هْيَلَع « «ليربجنإ : اكلك 88 هللا لوس
 هل

 [711746 :عجار] .هّللاةَمْحَرَو مالسلا ه هْيَلَعَو

 دبع نَع ِرماَغ َنَع ءاّيرَكَر اننَدَح ميو اكدَح - ال

 ما سو
 هيتأيناك ا هّللاَلوُسَرَنأ ؛ةَشئاَع ْنَع ؛ ءٍماشه نب ثراَحْلا نْب محلا

 َدِجْسَمْلا يتايمث ؛ ْلَشقموتَي بج َوُمَو ؛ةالّصلل ُهبذْؤيك لآلب

 :عجار] : ميلا كلذ موُصيمُن « نطفي هسأرو هاف عمسأ اأو ٠ يلصق

 اةلماقن

 ءدّيَز نب يلَع َنَع ناّيفس انبدَح : َلاَق . اح - 7774

 َسْلَج اذِإ "89 هللا وسو لاك : :ْتَلاَق .5

 :عجار] .لْسْعْلا بَجَودَقَف ,ناتحا ناقل البن

 عمرو ٠ ماعاش

 اةكذفلل

 :َلاق . دهاَجُم ْنَع «”سوُيانئدَح :َلاق . ميمو اند 6 هل عب
 (115/5) ّجَرَح اذ «ٌضْخَو 8 هللا لور لآل ناك :ةّشن ةحماَع تلاَق

 ذك ف هللا لوُسَريْس حاد هَرْيدآَو لبو دَتشاَو بعل 8 هللا وسر

 همم
 نأ ةَيهارك ؛ تنبأ يف كف للاسر َماَداَم مرمَرَتَيْملَك ضي ءلَخَد

 [9380/ هكر ةرظنا] . هْيْذوي

 «َقاَحْسِإ يبأ ْنَع ' سنوي انيدح : لاق ٠ ميو ائدَح - ةيناورف

 هّللا لوُسَر ىلإ ِلَمَمْلاٌبَحأِب ينيدَح : :ةّشئاَعل تلق :َلاَك . دوسألا نَع

 َناَكْنِإَو لحل هلع مودي يذلا هيل ِلَمَمْلابَحأ ناك : :ًتلاَق

 ًاريسُي ٠ :نظناز 7555٠[

 2 عع
 لع يف قوقل ءاَج لاَق راو هلع اخ تبكى ل بيح

 ل َتَلاَقَف ةئا لع ع امه كلا ضد را ين

 7 طق

 «ةّيفَص نبا روصُنم نع نايس اًنئلَح :َدَمُْحأ و بأ اًنكدَح 5 ترف

 رقالمم
 نّيدمب هئاسن ٍضْحَب ىلع قف هللا "لور مكوأ : :تَلاَق . ةَشناَع نَع هلل نَع

 .ريعش نم

 يني ىلوُم يريبزلا هللا دبع ْنْبدَمَحم دَمحأو بأ انئدَح - 3 تقلا

 نب هللا دْبَعْنَع دَّمَحُم ْنَع بوي ْنَع ايف اَندَح : َلاَك . دّسأ

 ءاَمئاتًاليوط الب ل يَلَصُب 8 هللا ناك : ْتَلاَق .ٌةَشئاَع ْنَع «قيقش
 عع هم يتم م ام فدع

 ءامئاق ارق ادإناَك : :تَلاَق ؟عّنصَي ناك فيَكف :تلق ٠ كج اليوفي

 140٠١[ :عجار] .ًسلاَج َمُكَر اسلاج آر اذِإَو



 1و جوت ال

 انني ف ءاستلا دئسم

 «َفاَحْسِإ يبأ نع ؛ ليئارسإ انئدح ءدسخاوبأاتدَح 00

 يمي يف تي مَكهَنأ هنأ : :تَلاَق .ةّشِئ ٌةشْئاَع ْنَع «قورسُمو «دوسألا نَع

 هوم 78041 :رظنا] .نيتعْكَر ص ادي ىلَص الإ ات

 يبأْنَع'؛ «ليئارْسإاَنتدَح : لاق .دَمْحأ وأ انك 1

 انآو يبرأ يِسَلاناَك : :تَلاَق . ٌةَشناَع نَع رسم يبأ نع «قاحسإ

 .هيرإل مككلمأ ناك هنكلو «"ضْاَح انو يفاحل يف يعَملَخديَو «ضئاَح
201 

 دول رتل كج و مق مدالخك نظنأ]
0 

 ٍنَمْحرلا دْبَع نب ىَسيِع اندَح : َلاَك .٠ مطابخ - الا
 8# نم
 ينل ةلوشل وتعال :تَلاَق . أنَ يي

 وادور
 هير ةئاَقْنَع ايات : :لاَك 2000 اا

 اوُلسْفَينأ نكَجاَوَْأ رم : أتّلاَقاَهّْنأ «ةَشناَع َنَع «َةداَعمْنَع :كلثيرلا

 ٌلَمْفَب ناك هللا لوس «مهنم يِحَتسَن نإ «لؤَباو طئاقا أ مهن

 [50145 :عجار] . كلذ

 «سيوأوبأ اندح :لاق . ساّبعْلا يبأ نب ميهاَريإ انئدَح - ب

 دبع نأ ؛هربخأ َرَمعَنْ هللا بَعد هلا دبع نْبملاَسْنَع «'يرهزلا نَع

 لوسر َلاَق : تلق ةشئاع نأ ءهربخأ قيدصلا ركب يبأ نب دَمَحُم نب نمحرلا

 ادعوك مارست ةجكل اق ب نيح كموَق ىلإ ير ّر ملآ 8 هللا

 ميهاريإ دعاك ىلع اهمال هلا لوُسَر أَي :تَلُق :تلاق . مآلسلا لَ

 :َرَمّع ب هّللا دبع َلاَق .رْثُكلاِب كمْوَك ناكدح لول : : 8 هللالوُسَر لاَ

 ل 000 لف هللا لوُسر "رم كلذ تَممَس ُةَشْئاَغ َتَناَك ري ِهّللاَوَق
 ملا مره هك جا م اس ساو

 ىلع مسي ملت يلا جحا ناي نَا نبل العنا كرت اف

 هّلُك تيلاب + فاَوُطلا ( ساشا بعوَتسُت نأ هدا «مآلّسلا ِهْيلعَم ميِهاَربإ دعا

 [709614 ؛.رظنا] .٠ مالا هيلع م ميهاربإ دعاوق ءاَذق؛ نم

 سيوأوبأ اَنندَح :َلاَق . سابعلا يبأ نب ميهاَّريإ انثدَح - ةلتوخا

 لو طا اع افك زل يا(“ يرهزلا لاق : َلاَق
 ماش ع م

 2 هن هتك الإ ملا اهب بصي ةييصُم نم ام : : 89 هللالوُسَر لاَ
 50:4٠[ :عجار] . هكا ةكشلا

 وببأ انئدَح :َلاَق . ِساّيَعْلا يبأ نب مهاب انثدَح - ثا

 َنينمؤُملا م ةَسئاَعنأ هكدَح ربما نب ةورَعنأ «يرْطرلا نع سيو

 بلقب دي هلل وسرت سلا عين هنكدَح

 [؟1ممال :رظنا] ٠ كُتب دَك يبغا : :لاَك هنأت الع دَحأ اذ ٠ اًهْيَلَع

 ءسْيَوأ وب ب[ انْدَح :لاَق . ساّبعْلا يبأ نب ميهاربإ انئدَح - 000

 يح اَم :اتلاق .ُهْنكدَح ُةَّقئاَع عن هةكدَح ريل نب ةورع نأ «يرهلا نع
 مو مهم جا فس

 اًدِإَك ءاّمْنِإ نوُكي منأ) الإ ءاَمهَرَسِيَأ َراَتخا لإ طق نيَرمأ نيب هلا لوس
 مم

 ءيَش نم عسل اق هللا ل وُسَر مقا اَمو هلم سانا دب ناك مْ

2 7 
 امهك ص (ا14/ك) ةشسئاع ةديسلا ثيدح

 سا © ص ص هس

 .اهب لجوزع

 [ 195045 :عجار]

 «سيوأ وبأ اًنبدَح :َلاَق . ساّبعْلا يبأ نب ميهاَريإ انكدَح 3ةةفراخ

 هللا لوُسَر نأ ؛ئربَخأ ةّضئاَع نأ هرب ريل نب ةورعنأ «يرطرلا نَع

 :ةَشئاَع ْتَلاَق :لاق سُْنيَو تادوَممُل وتلا هس ىلع فَي ىكتشا اذ ناك اقف

 ابر هدي هْلَعْحَساَو بلع ارفأ انآ تك 8 هللا لوُسَرُعَجَو شا ملك

 0 1 1 [؟0500 :عجلر] . اهنكَرب

 ٍمِيِعَت (يبأ ْنَع ىَرأ) : يب أ اًنمدَح "٠767
 سرا رب ٠

 نع ءٍمساَقْلا نَع «دْييع نْب تباك ّْنَع «ةَِبَغ يبأ نْب دْيّمح نْب كلما

 ٌدْبَع انكَدَح : َلاَق .

0001 
 ءدجُسَمْلا نم ةَرْمْخْلا ينيلوان : :ق هللا لوس يل لاف :تَلاَق .ةّشئاَع

 [؟؛ "هه :عجار] ٠ كدي يف اسس كتضْبحانإ َلاَق «ضنئاَح ينإ :تلُق

 ٍءنَميل نب دحاولا دبع اند : لاق .٠ مِيعُتوبأ انئَدَح 000

 نم اريك اريثكت يلَصُي ف هللا لوُسَر ناك : :تَلاَق . ٌةَشئاَع ْنَع « « يبأ ينُئدَح : َلاَك

 .سلاج وه وهو هتآلص

 0 0 «مسالا نَ مدل

 . هئاسن ذ نيب َعرفأَج رخ اذ

 و هعمش ا و يب مرا هس
 ل لاق . بابا نب دير اندَح - 11

 رمت ةارْما اَهْيلِإتدْهأ : تلقاه «ةّشئاع نع «ةيرهأزلا وبأ ينَربخأ : َلاَق
5 

 تلا كين ١ :تلاَقق «ضنب يفتو ءاضنب تلكأك بط يف

 . ثَحُمْلا ىلع مثلا انإقاًهربأ : ف هللا ل اوس لاَقَق هي ع هتيفب

 ٌةَداَتَق نع «ناَبآ اًنكدَح :َلاَك . وِرَمَع نب ديوس اًنئدَح - ةلفراخي

 طئاَقلا رئآ م نع منَ اوُسْفَي نأ نْكَجاوُزأ رم : َتَلاَق . ةّشئاَع ْنَع َةَاَعم َنَع

 عجارإ . 2001000 مهم يحتْسُن نإ «لوبْلاَو

1] 

 اَنكَدَح :َلاَق . ىّحَي وبأ يدّسألا ساكن لمح اندَح ةنرا سر مريع ساع

 (تعَمسسااَم : :تلاق ةَعئاَعنأ يلب : لاق . هييأ نع «ديعس نبق اًحسِإ

 هنأ تنئظف «٠ ةٌريهظلا رن يف هداج نمنع نإ «ةرم لإ 8 هللا لوُسَر ىلع

 :ل وني همعمَسَ هبل [ تقص نأ ىَلحَريفْلا ينلَمَحم الا رم يف ُهءاَج

 ُثْمَلْحَتالَف هل ىلع يأ ةكرُث اصيمق كسبلم ؛ لَجووَع كللاَذِ

 لوُسَر دْهَع نمهّنأتْملَع هَملَح آلإ٠ ولأ ام مهل لذي َناَمْثع تيار امل

 .هْيلإَدِهَع يذلا 3 هللا
 ساما

 مرعب تمور

 نب ميهاربإ اًنثدَح : لاك. قياس نْبدَمَحم اننَدَح - ةقنركح

 .(ح)ق قورسُم َنَع ديزي نبا ميهاَربإ نع روصُنم ْنَع «ناَمْهَط
 يق م

 لوسر َناَك : تلا اَهْنآ ةَشئاَعْنَع « قورسُم ْنَع ؛ « ىحضلا يبو

 فثثا )5//١١18( ساّلا بر «سابلا بعذأ : لاك ضيرمب يأ اذ هللا
 ماسر د

 [؟2170 :عجار] ٠ اًمَقَس داي آل ءاَفش ٠ ةلؤاتش ل ءانسَل «يفاشلا تن



 ةقهتهلا ا فنسنا َح ةشئاع ةديّسلا ثيدح ءاسنلا دنسم امها/ ص

2 
 اَندَح : :لاَق . ٌةدئاَراندَح ءوِرْمَع ْنْيةيواَعم انئدَح - 00

 انآ ؛ةَشئاَع ْنَع ءهيبأْنَع ؛ ءٍمساقْلا نب ِنَمْحرلا دبع ْنَع « بح نب كاّمس

 هّللاٌلوُسَرَلاَقَف «ءآلوْلا اوُطْرَيَشاَك ءِراَصُنألا نم سان نم ةريري تتش
 200 مس مام سه م

 اَهُجْوَر ناك : هللا لور امريحَو : :َلاَق ملا يلو نمل ءآلولا : 2
00 

 نمانل مئعتصْوَل : 88 هللا ٌلوُسرَلاقَ امل ةَشئاَح ىلإ تطاق ادب

 ٌقََدَص اًهْيَلَعوه : َلاَقَك .؛ةريرب ىَلَح هبقدصُم : :ةَعئاَع تلق ٍمْحَّللااَنَم

 م :عجار] .ْيدَه انلَوهَو

 روصنم اًنكدَح : َلاَق ٌةَدْئاَر اًنْئدَح :َلاَق .ةَيواَعمانئدَح 01

 ركل ةئاَعْلمأتاس ١ دوسألل تلك :َلاَق «َميِهاَرْيإ نَع

 ؟هيف دبي هَرْكي ام ءنينمؤُملا م 32 :اهلتل مَن : لاق ؟هبف دبي
 ,مهما6 :رظنا] تَقَرملاَو «ءابدلا نع تيا لهآ ف هلل لوس اوسر ىَهَّن : تلاَك

 علكلكنم كارل 04

 ب مرقس انو
 :لاَق . ٌةَدئاَراَنْكَدَح : :لاَق . وِرْسَع ْنْب ةّيواَمم انْئدَح 3 ترانا

 . فؤَع نب نمل دبع نب همس يبأ نع ؛ «يََقتلا بئاّسلا نب ءاطَع اَندَح

 ةباتجلاّنم لَمْ ادِإَناَك ف هللا لوُسرنأ ؛ةَشئاَع ينكدح : لاق

 [؟157:4 :عجار] ٠ قشنتساو ضَمْضَمَت

 نع ل لاك ناس نب دمصل ابعاد تالا

 رطل نماتش فويل ضاع اق قانا كد
 5” عع

 0-20 لوب لراس ةَسئاَع ّتَلَتَك « تلا نم

 .وبَح نجلا لحي فو ني نَمْحرلا

 اًهَئلْخدآل تمطَتْسا نإ : :َلاَقَق ءفْوَعَنْب نَمْحَرلا دِبَع كلذ علب

 م م م كس
 .لَجَو رع هللا ليبس يف اهلاَمْحآَو هاب اهلج امئاق

 رم ع هيما رب هرب سةرل
 ةيعش انئدح :آلاَق . ُناََّحَو برَح نب ناَميلَس انُدَح - 70

 8 يِبنلنآ ؛ةَسئاَع ْنَع ءفْرطُمْنَع ينربَخأ ُةداََق : َلاَق ( :ناَمَع َلاَق)
 #2 وم م همم
 :عجار] . جورلاو ةَكئلمْلابَ سود حوبس : : هعوُكَر يف وعي ناَك

 [م 04

 ما عمو
 :ٌةَداَنكْنَع هللا دبَع يبآ نب ماّشه يكَدَح : ةبعش لاَ 1

 لاا لاق دوُجسَو هعوُكر يف تاكا «ةَشئاَع نع «فرطُم ْنَع

 .هدوُجُسو هعوّكر يف لاَ هللا دبع يبأ نب ماشهل كلذ ترك هش

 (5404 :عجار]

 :لاكِبْهَرنْااَنِدَح : :َلاق فورْصَم نب نورا انئدَح - "هك

 .ةّئاع ْنَع رمانة نع ل طْيَسُق (نْبا)ْنَع ءِرْخّص وب يِئدَح

 ٍ:ةَشئاَعتَلاَق هَآلْجَرَر تت ىتح مك لص اذ 8 هللا لوس ناك : ْتَلاَق
 مم لس مجم مم م هل م م

 :لاَقق ؟رْخآَناَمَو كد نم مَقَتام كلر مْ كو اذه تصتآ ؛ ا

 . اروُكَس اَنْبَع نوكأ الأ ةشن ”ماعش ميدو

00 
 ينريخأ : لاك . ِبْهَوَنْب هللا دبع انندَح :ثوراَه انيدَح - - 7 م هاب

 ةَشئاعأنأ «هكدح ريما نب ةورع نأ هد طْيَسُق (نذالْنَع :ءرْخّص وبأ

 :تلاَق :٠ البل اَهدَلع نم َجَرَح ف هلا َلوُسرنآ ؛ةنكدَح ا يلا جر

 م
 ؟ترغأ ءُةَشئاَع اي كلام : َلاَقَك «مّصآاَم ىآَرك َءاَجَف :تنلاق «٠ هْيلَع ترك

22010110 
 : 48 هللا وسرق ؟كالفم ىلع يم َرَمآل نأ ياو : :تلُيَك تلا

 :تلُق مَع 1 :َلاق ؟اطبش يم هللا لوُسَر اي: :ْتَلاَق ؟كّئاطْيَش كَذَح انآ

 كلو مع لق هلل لوس يو تلق معن : لق نال

 . ملسأ ىَتح ِهْيلَع يِئاَعأ ؛ لَجَوَوَع ءىئ « ير
 يي مرعب سو ءااش

 نبلاٍنَع لامار: لاق. وان نب ىَسوُم انثدَح ١- اان

 م
 دعاك ذاك انكي كيس راسل نا

 راس اس يم
 كه نأ آلإ همك هني رمأ يف هس ف هللا[ وسر مقا اَمَو «هْنم ساّنلا

 لم
 [56.65 :عجارإ] . لَجَوَرع هلل مق ةَمْرح لَجَو رع هلل

 ءدلاخ نب ملْسُم ان انكدَح :َلاَق ءدواَد نب ىسوم انئدَح -564

 ُهّلَفلا لاق يان «ةَئاَعْنَع ءهيبأ ْنَع ؛ٌةورَع نب ٍماّشه ْنَع

 [؟58778 :عجار] . ناّمَّضلاِب

 دعس نب ميهاَريإ انمدَح :َلاَك .َدْواَت نب ىسوم الح -

 :ًلاق .5 ةَشئاَع نع ؛ «[مساقلا نب نمْحرلا دْبَع ْنَع] «َناَسْيَك نْب حلاَص ْنَع

 [؟4هدك :عجلر] . اهوُطسَتبا : :8 هللا وسر لاق

 ٌُنَع ءدْعَس نب ميهاَربإ انئدَح «دواَد نب ىسوم اًنئَدَح 1

 .ةَشئاَع ْنَع ؛هبيأْن ع « ءٍمِساَْلا نب ِنَمْحرل دبع نَع «ناسْبك نب حلاص

 [؟4هم7 :عجار] .رتسلا ينعي ؛ ء نيس صاَلعَجَ :تَلاَق

 ْنَع ةناَمْيلس ْْبْجْبلف انك دود نب ىَسوُم انكر 8“
 م م ماس

 :ةّضئاّعل تاق ةآَرْما نأ ؟ تاوَح تن وِرْمُع م همَع نع « «حلاَص نب تاوَخ

 طقس انآ عيطَتسأ الر كَوُم وم ءاهرعش طَقَسَق ضرما اًهَباَصأ يتب

 ف هللا وُسرَنَحَل : :ةَشئاَع تلا ؟اًهرََش يف لصاقأ «سوُرَع هو

 1 . ةلصْوتسٌصْلاَو ةلصارلا

 0 :لاَق ري ني بال

 22 اوُناَقَك ٠ 1 ل0 لور ىلع دول نمر 97 .ةقئاع

 :نينعآللا هلو هلله ْمُكيلَع : :ةَشئاَع تلا مُكِلَح : لاك كلَ
 كّلَمَح ام: : هللا ل وسر اهل اما اوُجَرَح املك ٠ انشاَحَق كوبأ ناك ام : :اوُلاَق

 ميل يرامس اس
 تلق ينيك امك : لاَ ؟اوُلاَق ام تَْعمس اَمأ : تاك ؟تْمََصاَم ىلع

 يل اونا ام ينييصُيآلو «مهل ل وُ ام مُهييصيهَإ؟مُكيلَع

 «مفاَن نب : ميهاَريإ انئدَح : لاق .ريكب يبأ نب : ىَبَحَي اَنئدَح 58

 َنمةارْمانآ ؛ةَشئاَع ْنَع يش تب ةّيِفَص ْنَع « ءٍملُْس نب نّسَحْلا نَع

 «اتكتشا يتتباذإ هلا َلوُسراي : تلق ف يّنلا ىلإ تماَج راصنألا



 ركع ح

 ءاًهسأَر + لصانأ ىَرَتْآ ءيناقشآْدَق اَهَجَْرَنِإَ ءاهسَرْرَعَش طَقَسَم ُطَمَمَك

 [108715 :عجار] .٠ تآلوُصْوملا نعله آل :َلاَقَك

 ياا هيا لماع
 :َلاَق لّضَقْمْلا اًنكدَح :َلاَن ءَنآلْبَغ ْنْب ىَحَي اَنئلَح -0

 ْنَع «ريبزلا نب ةوَرع ْنَع «باٌهش نبا نَع « ىللألا دلاَخح نب لمع يدَح
 تدم هك مص ليك لك يف هشارف ىلإ ىتآ اذ ناك ف يل نأ ؛َشئاَ

 لُك) َو 4قلقلا برب ُدوعأ ل قطو «ُدَحآهّللاّوه لُث) امهيف اكو ءاّمهيف
 ىَلَغ اًمهبْادْنَي ءهدّسَج نم ٌعاطَتْسا ام مهب مْسَمَمُت 4ساّنلا برب وع

 :رظنا] ٠ تأرم ثآلك كلذ لَمْ ءهدّسَج نمل اَم (و) ءهِهجَوو هسأر

0 0 0 

 ءِنَمْحّرلا دبع اَنْثَدَح : َلاَق .َدْواَد نب ناَمْيَلَس اًنيدح -

 :ًاتلاَق ءةّشن ٌةَشناَع ْنَع «هيبآ ْنَع «ٌةَوْرع نب ماشه نَع ءداْزلا يبأ َنِبا ينعي

 "تلك ىتح هةر ىلإ ظلال هيت ىلع فذ ا هلل عَ
 [؟4ة١6 :عجار] .مِهْنَع تفرصلاك «تللَم يتلا

 نع «نَمْحرلا دبع انندَح : َلاَق . دوا نب ناَمْيَلس اًنْبدَح -؟ 0717/

 :ذدموي © هّللاٌلوُسَرَلاَق :ْتَلاَق َةَشئاَع نإ : :ةورع يل لاق : لاق «هيبأ

 206 :رظنا] : ةَحْنَس ةيفيتحبتلسزأ ين «ةَحْسش نيد يفدأ وهيل

 نبا اَنَْدَح :َلاَق .يناّملاَطلا َقاَحْسإ نب ميهاربإ انئدَح 64 ١-

 ١ 0 ا .(ح) كّراَّسلا

 نع «ديعّس ِنْبةَسْنَع نع هللا دبع انربخأ : َلاَق ٠ َقاَحْسإ ني يلَعَو

 (1117ك)سابعْنْناَلاَق لاق دهاجمْنَع ؛ةَرَْع يبأ نب بيَح

 َنيَنأ ءيِرْدَئاَم هّللاو «لَجأ لاك .آل تلت ؟مَّن مكهج ةَعساَم يرن

 يامي ير اني امس ةريست ها نيو مهدتأ لأ ست

 ُةَعساَم (يِرَْتا)»: َلاكمح «ةيدوأ لب آل لاق ءاَراهنأ : 5

 ا ٌةَشئاَع ينئكدَح «يِرْدَئاَمهَّللاَو «ْلَجأ لاق آل ل تلق ؟منَهَج ً
 21000 هو اوما هوم عماش

 ةَّماَيقلا موي هْتْضِبَ هّبضُبل اًعيمَج ضرألاو» : زكر اق هللا لوركا

 ىَلَع مه : :لاق ؟هلا لوس ايذئمْوَيِس نا نبا 4هنيميب"تايوطَم تاَوَمسلاَو
 .مُنهَجرمج 7
 ْنَع كرام نبا اندَح : لاق ٠ َقاَحْسإ نب ميهاَريإ انئدَح 0

 هللا لوس در لاق :ْتَلاَق . ةَشئاَع ْنَع « ةّملس يبأ نع ؛ «'يرهزلا نَع ؛ سنوي

 ءمالَّسلا كِْيلَءرفيَوُمَو ؛مآلّسل هلع «ليربج اذه ءةَشن ةشئاعاي :ق

 ظل سس و سا
 لوُسَراَي ىَرَتآل ام ىَرَت هاكر هلا ةَمْحَرَو ملل هلو كبل :تْلقَك

 [؟186 :عجار] . هّللا

 .(ج) ميِفاَريإ انئدَح -7
 مسارب لع لة سام م مم

 .(ح) سوي رَمعُم نع « كرابم نبا انربَخأ : :آلاَق. َقاَحْسإ نب يلع

 ريب ارب مل م سوم سلام
 سُئويو رمعم اًنربخأ :َلاَك . هّللا دبع انأبنأ :َلاَق . َقاَحَسإ نب يلَعَو

 وعام
 نأ ءدوُعْسم نب بع نب هلا دبع نب هللا دع يتربْخأ لاق . يرهزلا نَع

 ص 1١868 ماا ةشئاع ةديسلا ثيدح

 ُهُسَجَو داو ل هللالوُسَر َلُثكاَسل :تلاك .اف يل جور ةشئاَع
 [14017؟ :عجار] .هلنذأَ « يتب يف ضْرَمِ ب نأ يف جاوز ندانسا

 نسبا اًنكدَح :الاَق . 'يلَعَو َقاَحْسإ نب ميِهاَربإ اندَح ةييروفل

 انربْخأ : يلع لاق) َسْنوُيْنَع (كَرابم نبا انربخأ : يلع لاق) كرا

 َناَك :تلاك. ٌةَشْئاَع ْنَع هةَورُع يتربخأ : لاق ٠ يرْهْزلا نع« توي
 اهب جرح همهم جرح نلف «هئاسن يَ رس دكرأ اإ 89 هللا لوس

 َةَْمَر تْنبةَدْوَسَنآَريَغ ؛ اهو همي نهم أرما لكل مسْقْيناكو د عم

 سة سو سم
 يلا انضر كللذب يفتت ؛ك بلا جوز ةشئاعل اهي اهميته تناك

 هَ

 ِنَع «كّرابم نبا انئدح : لاق َقاَحْسإ نب ميهاريإ انئدَح دةةدسف

 ناك :ًتلاقك .ةّشن َةَشئاَع َنَع «ةَورْع ْنَع «'يرطّزلا نَع ءرَمْعَمَو يعاّروألا
 يعمر م

 'يبنلا يعن . ِنييعفَح ِنْيْكر ىَلَص حلما ةالّص نم تكس دوما

 [؟40701 :عجارإ هلق

 سو عارم مو
 . مرهم نب دمحم دمحم انئدَح :َلاَق . َقاَحْسِإ نب ىَحَي انئدَح - ةينلفن

 ُمولخاَف «َماَرَحْلاَدِجَْمْلاَتلَحَ : :تلاَم ٠ ٍماَّمَهُهَتبا ةَمرك يتكدَح : َلاَق

 ناك : ْتلاَقق ؟ءانحلا يف َنيِسْؤمْلامأ اي يلوُقَتاَم : ارهاق «ةشئاتل

 ”لُك نين ْكْلَع ٍمرَحُسي سيل هَسيِرهَرْكيَو هثول هبجفي 0 ءببَح

 عمدجإلا :رظنا] ٠ ةّضيحلُك دنع وأ يصبح

 ِروُصُنُم ْنَع ٌرْيَهَز اًندَح :لاَق . 201011010 1
 ا يق

 لوُسر نأ ؛ اًهْنكَدَح َةَشْئاَع نأ :هْنكدَح ةَببش تنب ٌةَيفص هم نأ «ةّيفص نبا

 ,"هه44 :رظنا] .تأرُقلاارْفَيَمُم «ضْئاَح انو يرجح يف روكي ناك اك هللا

 [؟تال لكامل لكم ىلكهالتا ,لكهاللم ىلهككتمل

 ملم
 :لاَق . هّللادْبَع انربَخأ : :لاَق . َقاَحْسإ ني يلع اًندَح - 1

 دّبَعْنُب ةَملَسَوُبآ ينربخأ : َلاَق . يِرْهْلا نَع َرَمْعَمو سوي انأبنأ
 الع لحد قصار اين ؛ةربخأ ف يبل جور ةشئاعأنأ ء محلا

 هْيلَعب كمت «ههججو نع فشك «ةّريح دبي ى جس رهو ا يبل مسي
 لجو وَ هللا سيال لاو« ينأو [تنأ] يب : لاك م« « ىكبو هلق

 هادم دو ع
 . اهتم دق دك َكلع تب اه ينل هموم ادبآ نيم لَ

 اًنربخأ :لاَق . هّللا دبع اربح قاس نب يلع اَندَح ةينرومف

 ادإ 8 يِلا داك : تلاَق . ةّشئاَع نع «قوُرم نع «يبعشلا نَع ؛دلاَجَم

 مرتك م : "تلق اَمْوَي ترغك : الا الا نيج اَهْيلَع ىَنأ ةَجيدَح رك

 اريَخاَهب ؛ لَجَوَرَع ؛ ءهللا كدب دق «قدتلا )5//1١8( اريح مرد

 يبرَثكذِإ يب تنم[ اهم اري «لجورَع هللا ينكدبأ ام : َلاَق اهم

 «ساّنلا يرحل يساَوو «سنلا ينيك لإ يشكو "سانا

 . ءاسّنلا دآلؤوأ ينم ينمرح ذإ امو لَجورَعُهَّللا يكرَرو

 :َلاَك. هلل اَنْ: :َلاَق . قاسي يلع انئدَح - 1
 و ورع

 :تَلاَق ٠ انآ ةَمئاَعْنَع ورع يكد : لاق ٠ يرمزلا نَع سنوي انبنأ



 ءاسئنلا دنسم

 لوُسر ْنَع ليكي بتاج ىلإ لق اج « ًةريره وبأ كبجعي الأ

 لَو 0ىتص يتحْبسس يضف لبق ماك ْْبَسأتنكو ,كللت يمسي 8 هلل

 .مُكدْرَسك َتيَّاةرْسيْ كيلا هّللا لوُسَر نأ ؛ هيلع ودول هكردأ

 [؟3879 ,لها/ه4 كر/7ه65 :رظنا]

 مس عاق م2
 :لاَك هّللادبَع 0 لاَ. .قاحْسإنْب يلام 1

000 

 ةعجارإ . يلد «يلؤت كلوا داو يدي «دحاو هن ما
 ساما م

 اي دع
 ةَشِئاَع نع «ةدَُم ْنَع «مصاع انأنأ

 [لمالك

 ْنَع ءِنَمْحّرلا دبع انأبنأ :َلاَق .دواَد نب ناَمْيَلس اًنئدَح -89

 انآو ف هللا لوُسَر يجري ةَشئاَع تَلاَق : لاق هيبأ ْنَع «ةورع نب ماشه

 فينس عت نبا انآو يِبَلَخَدَو «ةَجيِدَخ نوم ةنكمب ننس تسهل

 [55476 :رظنا] ٠ ةئيدَمْلاب

 نع ءِنَمْحّرلا دبع انأبنأ : :لاق . دوا نب ناَمِيَلَس اَنئدَح ١/1

 ىلإ ىَحوُيل ناك | :اتلاَق هنأ ؛ةَشئاَع ْنَع ؛هبيأ نع «ٌةورَع نب ماشه

 .اهنارجب ب رضتف .هتلحار ىلع وهو ؛اف هللا لوُسر

 نع ِنَّمْحّرلا دبع انأبنأ : :َلاَق .دواَد نب ناَميلَس انئلَح ١0

 اي: اَهَلَلاَك ركباَبآدإ : ْتلاَق انآ ؛ةّش ةَشئاَح ْنَع «هيبأ نع ؛ةورع نب ٍماشه
 مك معسل

 تك مك يف : لاَ نيالا موي ع 8و هللا لوس يوت وايأ

 ددُج ةيوُحُس ٍضيي باو ةثآلك يما اَنكَع 2تّيآ اي : تلق ؟ هللا لوس
5-92 

 عةرما م
 [7157:رظنا] ٠ .اجارذإ هيف جْذَأ (ةماَمع الو يِمَق هيف سيل باي

 ْنَع ءنَمْحرلا دبع انبنأ :َلاك . دوني ناَميلس انئَدَح 7
 ذَقل ءيخأ َنبااَي: هل تلا ةَسئاَع نأ ؛ يبأ ينربْخأ : لاق . ورع نب ماشه

 173 م سومر لك
 كف هللا َلوُسَر نأ كلت يع ارم هم هللا لوُسَر ميت نمت يأ

000 
 قرع ف هللا َلوُسَر َذَخَأ : وُ تكف «ادج هبُتيق هر صاَخحلاهذْخأَت تناك

 اًموَي## هللا لوُسَر تَدَحآَمُت ؛ةَرصاَخْا : َلوُشَت نأ يدَكهنأل ٠ ةَيلُكْلا

 نأ انتظَق ٠ «هْيلِإ سلا رك هيَلَع اًنفخَو هيلع يمغأ ىَّح آدج هباتدتشا
 0-0-5 سماد م عع ءوكر مل

 قللت «قاكآو اقف هلا لون نع رس مك ؛هاَندَدلُق ؛ بنَجلا تاد هب

 ام ؛يَلَع اًهَطَلَس «لَجَوّرَع ءهَّللا نأ منن + :َلاَقك ءدوُدّلَركدَجَوَو َّ

 د آد َحأ تبل يف ىَقيآل هدي يفت يذلا لع طلسم (َيطْلَسيلهَّللا َناَك

 تيبلا يف نَمَو :ةّشن :ةشئاع تَلاَق ؛ اجر الجر مُينوُدلي مهر ؛ «يسَعألإ

 3 جاَوزأ دوُدّللا علب «َنوُعَمْجأ لاَجّرلا دف ْمَُلْصَُْ ”ُكئذتف دموي

 آل :دانزلا يب أنبا لاق) نمر هولا علب ىتح «ةأرا آر ندد

 هّللاو ينإ تلا (ةَمَلَسمَأ : ِساّنلا ضحي لاَكَو : َلاَك :ةئوُسْيم الإ اًهملعأ

 اق هللا لوُسرَم فا كو «ككرتانأ تن اَمَسْب اَنلُثَق ةَمئاَص

 [341097 :رظنا] ٠ ةمئاصل انو «يتخأ نب ايهّللاو ءاهائدَدل

 ْنَع ءنَمْح جّرلا دبع انأبنأ :َلاَق . دواَد نب ناَمْيَلس اًنئدَحا -7 6787“

 8 هللا لوُسَرُرْعَش ناك : :تلاق .٠ ٌةَفئاَع ْنَع «هيبأ ْنَع «ةورع نب ماسه

 [؟09ا// :عجار] ٠ ةرفولا وو ءةّمَجْلا نود

 005 "هكا حا ًَ ةشئاع ةدّسلا* ثيدح
 لابس اسامح تاس

 عما
 :َلاَق .هّللا دبع اًنَرَبَخأ :َلاَق . َقاَحْسإ نب يلع انثدَح - 5

 دْبَعْنبةَملَس وب يكدَح : :َلاَق يره نَع )1١7/6(« يوي انربَخآ
 ندر نإ ف هلا لوُسَر ناك : تلاق اقبل جور ةَسئاَعنأ ؛ نمل

 :ْتَلاَق َبرشَمو لأي أن دار اذِإَو «ةالّصلل

 اذنتيوا جانا ترش ل

 مناص تاس ف

 ىدعو 0 2 سلا ساشل
 الّصلل هوو ضو بنج ومو ماني

59 0 
 هيدي لسْفي

 :لاَق . هّللادْبَع انأبنأ :

 ها اسأ ممول ل يع
 نع روصو ةملس يبلع «يرْملا نع وا

 [55115 :رظنا] . سنوي ثيدَح َلّثم... يبل نَع ةشئاع

 :َلاَق .سثويانربخأ :لاَق .رْخكَي نب دَمَحُم انندَح - 70“
0 

 ف هللا لوُسَر َناَك : ْتَلاَق : شاع ْنَع هكلَح مَع «باهش نبا يتدَح
 يبارك هلو رع لع

 َلُكأَينأ دار اذ «ةآلّصلل هَءوضْو َّضَوَن «ابلج وهو ماني دار اذ

 [969771 :رظنا] ٠ لك مث ِهْيَدَ هييَلَسَع

 0 لا
 انأبنأ :َلاَق . للدم انأنأ : :لاَق َقاَحْسإ ني يلع اَنئدَح - - اا

 ٍملَلم نع ؛ يمرض مي مث نب دايز نع «ديَِي نبا ثراَحْلا نَع « ةَعيهل نْبا

 نارا مُهدَح حار "سائد «نينمؤملا ماي: :ةشئاعل سلق :َلاَك . قارخم نب

 لوُسَر ناك اوؤرَْيمَكو اورق ككلوأ : اتَكَق ؟انالك أ « نكرم ةلبل يف

 ةروُسَو «ناَرمع لآ ة روسو ٠ةّرقبل روس ماَمَتل لا ةليلا مرمي للا

 ُُمَيآلو «بغَرَو لجو ره اَحد لإراشبتسا هيف ةيآرمي الم ماسشلا
 مص

27 
 719011١[ :عجار] . اتساع هلل اعد لإفيوخَن هيف ةيآب

 رب نومي اَنئدَح - فنون
 هع داع رع
 لوس مانجر تناك. ٍةقئاعْنَع ءةدرع نع باتش اوم سنو

 اَنَرْبَخأ هَللادِبَع انكدَح : :لاَق .

 هنيئا نشد .8 رش لق

 هجَح هَجَح ميلك حب لَه نمو «لحُي

 [4هالا :عجار] . رعب ( لهأ نمم تنكو :ةَشئاَع َتلاَق

2 
 :لاق] ِهّللا دبع اَنَرَبَخَأ :َلاَق . َقاَحْسإ نب يلع انكدَح - 00

 8 هللا َلوُسَرنأ ؛ةَضئاَعْنَع ٠ ءمساَقْلا نَع « عفان نع ٠ ء[هلل دبع اربخأ

 [؟ه:45 :عجارإ : ايه اص مهلا َلاَكَرطَمْلا ىآر اذِإ ناك

 يهز لو م ترك
 :لاك .رْيَمر اًنئدَح :َلاَق . كلما دبع نب دَّمْحأ انئدَح - اكتفرخلا

 ف هللا َلوُسَر نأ ؛ةَضئاَع نع «دزيِنبا دوسألا نع «َقاَحْسإوبأ اتندَح

 :عجار] . لش دَْب موو تدْنُيرأال؛ نيتتكرلا يِلصْيو لس تعي ناك

1124| 

 مايهم ربامر تدع ةهسارب ءرلاس م

 ةَمْلَس نب دمحم اَنيَدَح . لعل دب نب دنضل اح اللا

 0 ع م ل سم ساس عرش ا 6 هع عوامل



 ءاسنلا دنسم 16م ح

 حبصلاو ؛ٍلْلشب يلب ءاملاو برظملاو لنشر صتلاو راني مجان

 [رلمومم ,؟0694 :رظنل] .لسشب

 دمحم اننَدَح :َلاَق . كلما دّبَع نب دَمْحأ اننَدَح 7

 هللا دنيا يدع «دابغ نب ىَبحَيْنَع «قاحسإ نبا نع ,ةمّلس

 يشاَجلا دلع نم ملح لف يلا ىلع تسد ١ :تلاَق ٠ ةّشئاَع نع ءِرْييزلا
 ود ف

 دونعب 8 يلح «يشبَح صف هيف بمد ْنممئاَحاَهِف هل اًهاَدْهُأ

 :َلاَقك  هنتبا ةنبا صاَْلا يبأتْنب مام م سنع ضر رغم هعباصأ ضحي

 هيب اَياَدَهب يَلَحَت

. 

 ريب ا ةرس هلا هارت ل6
 يبأ نب مال اند : لاق .٠ كلما دْبَعنْب دَمْحأ انندَح - 7

 1 ْنَع ءراَزَجلا نب ىَيحيْنَع ءِرماَع ع٠ يفطجلا َديَِي نب راج نع « عيطم
 مساع مل

 مل 22 اه م <

 ْمكَو «ةناَمألا هيف ىّدأَك ءاتيم لسُغ نم : : 89 هللا لوس َلاَق : تلا ٌهَشْئاَع

 هْنَدَلَو ميك يوثك (170/1) مخ «كلل دع هْنمنوُكياَمهبلَع شي

 نأ َنْوّرَتْنَّمَف ْمَليآل ناَكنإف مَعَ ملينا انهم يرق هليل : لاك ٌُّم
000 
 انيق :رظنا] ٠ امو عَرو نص اظن

 يبأ نع « ةَميهل نب انثَدَح : لاك . دود نب ىسوم اًنئدحح -45

 اَهَّلآ «ةَقئاَعْنَع «هربخأ ةَشئاَع ىَلوَم وِرْمَع اب رباَج ْنَح هِرْيِبلا

 هو وو اضيق ءاقرلا ديري ءابتج نوُكَي ناك يبل نرخ
22 0 

 .دقري مث «ةالصلل

 مو سو, مار
  5١60ةعيهل نبا اربح لاق . َدواَد اب ىسوم اًنندَح 28

 ةَئئاَع ْنَع ؛ةورع نَع «دوسألا ٠ َرَمَع ْنَم ْنَم : هللا" اور لاق :تنلاق

 اهي قحأ و هق «دحآل تسيل اضْرأ .

 :لاَ. هّللادبَع انأبنأ :لاَق . حنبل كح ةدننغل

 ةَشئاَع ْنَع «ريملا ني ةورع ينكدح :َلاَك .يِرطزلا نَع «سوي اربح
 نع رم ركل: «ملْسُم اهب باص ةبيصم نماَم : ا هللا وسرق : ْتلاَق

 [5.م. :عجار] .اهكاَشُي ةكوشلا ىّتَح
 م, لك

 نب ءاطع اًنَربَخأ :َلاَق .دامح اَنئَدَح ءُناَّمَع اًنئدَح -017

 :لاك 8 هللا لوثر ؛ةقئاغ رع «قوث ضرع «يبعشلا نع ؛بئاّسلا

 «ضرألاو ءاّمّسلا َنْيياَم المد اب نم ؛ مآلّسلا هْيَلَع ؛ ؛ليربج تير

 ١ 1 ."توُفايلاو ول هب العم سدس باين هيلو

 نأ ِ؛ُةَداَنَك انئدَح :َلاَق .ماَمَهاَنندَح :لاَق داع اتَح -7 04

 ؟ترهط اد اهتالَص انآَدَحِإ ئَزْجُنأ : :ةّشئاعل تلق :تلاق .هْدَح ةَداَعَم

 لَمْت الك اف هللا لوُسَر عَمُنْحَنَو ضن انك ؟ت تأ ةيرورحأ: :تَلاَقَق

 [14650 :عجارإ ٠ - كلب انرمأَيمَل تلاَكْوأ- . كلذ

 عع م
 نع: :لاقو ٌةَداَعَم يمدح :لقَي ملوزهي هانثدح 744

 [؟467 :عجار] . نعَو

 اطتار يبي يدع اح :َلاَك .ٌناََفَعاَدَح -

 ةلشئاَع يّنمع ينئربْأ : لاق . َقاَحْسِإ نب ةيواعم ينربخأ : لاق . يعشاَجمْلا

2 2 
 )ك/١؟ا( ص 185١0 ةشئاع ةديسلا ثيدح

 : هللا لوسَر َلاَقْتَلاَك ٠ قف يبل جو شع اهتلَ نَع ةَحلط تنب

 [؟424190 :عجارإ ٠ تيبلاا اذه جح» ءاسنلا داهج

 هم.
 :تَلاَق . كَم ع :ةداَقق نع باه ند رهبان - 4

 عيرأ : :تلاق ؟ىَحّسضلا يلي 8 هللا لوُسَر ناك مك : ةَشئاَع تْلأَس

 [؟٠445 :عجار] ٠ هللا ءاَشاَمديزيو «تاَعكر

 مو ن6
 «ةداعم نع ةَداَتَق نع « «ماَمَه اًنندَح : َلاَق .زهب اًنئدح "001

 «لوّبلاَو ءآلَّْلا رئآ مُهْنَع اوُلسْمَي نأ نُكجاَوزأ نرم :تَلاَق هنأ ؛ةَشئاَع ْنَع

 :عجار] .هلمَْي ناك 8 هلا َلوُسَرَنإو «كللد نع ْمُهاهْئْنأ يمَسسناَنإ

 اةنفلفأ

 ْنَع ء[ٍواسَح ْنَع] ٌداَّمَح اًنندَح :لاَ نافع انئدَح 6

 تذَخَآ ؛ اق (يِبلا ضرَم امل : :تَلاَق .ةّشن اع نع ؛دوسألا نع « ميهاربإ

 «سابلا بهذأ : تاَّملَكْلا هذّهب تْوَعَدَو هِردَص ىَلَ هرم أ تلَمَجَن هدي

 ص دعلسألا ىلعألا قيفرلا هللا لآسأ : لاق يدي مهدي ءسأنل ب

 [؟8414 :رظنا]

 :لاَق . دايز نب دحاَلا دبع انندَح : لاَ . ُناَّفَع اًنئرَح --5

 . ةَشِئاَغ ع ءريَمع نب دبع نع «نايفس يبأ نَع شمعألا ٌناَمْيَلس اَنْئدَح

 يري ةيلهاجْلا يف ناك َناَعدج نب هلا دب نإ هللا لوري: :تلُق :تَلاَق
 سوس لس

 هْيلَع تينا «ٌراوجلا ْنسْحُيَو «محّرلالصَيو ؛يناعلا كيو «فيضلا

 ْرفغا مُصللا :ةعق امي ليمن آل : : 88 هللا لوسَر لاق ؟كل هيله

 ْ لامي
 .هْيلَ غتنثأك) :ةرمناَقَع لاك

 يبأ ِنْبَرَمْع َنَع «ةناَوَعوبأ انثدَح : لاق .ناَّفَع اًنْدَح -6

 َّيَلَع ىَنَحأ 8 هللا َلوُسرنِإ :ٌةَشئاَح اتلَق :َلاَق . همس يبأ نع ؛ َةَمَلَس

 فطْنَيأل هّللاو ءيرْهظط ءارو ىلإ كرثأام (171/1) مآل نإ :َلاَق
 )00 001 :عجار] .نوُقداّصلا و وُرياصلا الإ نكي

 يبأ نْبّرَمَع نَع ٌةناوَعوبأ اننَدَح : لاق .ناَفَع انندَح هم صرب + م م كم

 أَ اهنأ ؛ ةَشئاَع ْنَع «هيبأ نَع ,ةملس

 عقم د هع
 . ههجَوريْغَت تدتشا دق

 رو اس م

 حيرلا ىأر اذإ ؤ هّللا لوسَر َّناَك :تلا

 لآله اَمْثَدَح :َلاَق .ةَناَوَعويأ انئدَح :َلاَق .ناّمَع اَنْدَح -7

 8 هللا ٌلوُسسَر َلاَق :تلاق . ةشن ةّشئاَع نع «رئيزلا نب ةورع نع «دْيمح يبأ نب

 وبل اوُدَخّنا , ىَراَصّنلاَو دوُميلاُهَّللاَنَمَل : :هَّنم ْمُشيَمَ يذلا هضَرَم يف

 جا
 همم

 58 او

 [؟018١0 :عجار]

 ثَمُع انكدَح :لاق .ةئَوَع بأ انكدَح لاق ادع انَح
 اَوْلا :لاَق . كف يتلا نع« ًّد ٌةَشئاَع نَع «هبيأ نع ؛ ةَمَلَس يبأ نب

 [0154 :عجار] . قّتعَأ



 7047 ح 171 ةشئاع ةديّسلا ثيدح ءاسنلا دنسم 146١ ص

 0 :َلاَقك .ماَمَه اَنئَدَح :َلاَق .ُناَّع اًننَدَح -48
 أأّضَوتي 8 هّللا لوُسَرَناَك : تلاَق . ٌةشِئاَع َنَع «ةّبيْش تلب ةّيَفَص ْنَع

 ةفالل دفا لهل اكن ل١646 :رظنا] .٠ ٍعاصلاوَْتِ لسَتعَيَو لل

 اةففلك ةعاننف

 :َلاَق .ُةَداَنَق اًنئَدَح :َلاَق .نابأ اًنئدح نافع اًنئدح ٠-

 ُاّضَوَتيناَك ا هللا لوُسَر نأ ؛ ؛اًهْنكدَح ةَشئاَعنأ «ةميش تلب ةيفص ينكدَح

 . عاّصلاب ل سفَيَو (م دق : رماد لاقل

 / ْنَع «سارف ْنَع «ةَناَوعوبآ انثدَح : لاق .ُناَّفَع اَنكلَح -05

 ُهدْنع ف يبا اوزأ عمتجا :تلاق ٠ ٌةَشئاَع نبع «قوُرسم نَع ءرماَع

 . اني نملوْطأ : َلاَقق ؟اوُحُن كب عرسأ اني 537 هللا ناي: نع ٠ «مْوَي تا

 :ْتَلاّنَك ءاَععا رذ نلوطأ ممتن ةدْوَس اتناك ؛ ماَنعَرتَف بصق اْدَخأَ
 "لوط َناَكاَمْن اننا ءاقوُ هبانعرسأ قوس اتناكل ؛ قف يبل ينو

2 
 . ةكدّصلا بحت حن ةأرما متاكد 2 ةقكدصلا نم اًمدْي

 م سف يسع

 :لاَق م لاك .ٌناَّنَع اكل -

 آلِ قري ال ناك اف يلا ذأ ؛ةّشئاع ع دمحم مأ ينم ردح :لاَك. دي

 [301/43/ :رظنا] ٠ كوست لإ فني اراها و

 نب هللا دب اَندَح :لا .: مقر تلح نا 0

 نَمَطَقيلَف 04 رع ريا ضارحلا ل إل 9 اوكي 83 هلل

 اوما ير لإ: ينقي“ يأ براي : وقال ينوُ اجر

 . مهباقعأ ىلع نوُعجْرياوُناَاَم كدي

 نب ىَبحَي اًنْئدَح :لاَق .مامَه انئدَح :لاَق .ُداَمَع انمَح -أ4

 اك هل لوم ُهيكدَح د نانا «ةئدح ةملس أ «ريك يبأ
 000 7 يسوق »م

 [؟4هد4 :عجار] .دقرَي مت «ةالصلل الصلل هءوضو اَضَوَ « دقي نأ دارأ

 نب ماسه اَكَدَح يدهم انكدَح اَنكدَح :َلاَق .َناَّفَع اًنندَح -6

 يفلَمْمَي# هلال وسر ناَكاَم : تآكس اه ؛ ةَشئاَح نَع ءهيبأ نع ورع

 ماا رايه مامر سو ب ” هس لكل

 يف لاَجرلاَلّمْمَياَملَمَْي هكدا ف صخيو ؛هبوك طيخَياك : :تلاق ؟هتبي

 [50561 :عجار] " . مهتويي

 :لمؤملاوبأ لاَ .ةبعش اًنثدح :لاَق .ُناَمَع اًنْئلَح -5

 هّللاَلوُسرنأ ؛ةَقئاَعْنَع كوع ْنَع ؛ «'يرهزلا تغمس : َلاَق ٠ يتربخأ

 1407١[ :عجار] . مُجْطْضا اًميرِرِجَفلا 8 لبق نيتمْكر ىَلص اذإ ناك قف

 نيواشم نرخ :لاَك . امم نكح كانَ انكدَح ةيئقن

 0 َنِييهْسْأَرَو 89 هّلالوُسر عب : :تلاَق دشن ةهئاَع ْنَع ؛هبيأ نع :ةورع

 لك نير (11/1) جا ملفات :اتلاق « ينو يس

 .اهنم بيطأ

 اَنِدَح :َلاق .ةئاَوَعوبأ انكدَح :َلاَق .َناَّفَع انْنلَح -4

 :تَلاَق .ة ًةَفْئاَع نع ءدوسألا نع ؛ « ميهأربإ نع « ءرمتعملا نب روصُنَم ٍ روصْنَم

 قف هللا وسر مدقق «جَحلاَوُم من الإ ىرثأل « هللا لور َعَمانجَرَخ
0000 

 هئاّسن نم ُهَمَم نم فاطَق ,يدهلا هعم َناَكَو «للْطَيملَو فاطم ةَكم

 انيِضَقَف يه ْتضاَحَو «يدَمُهَمَمْنُكيْمَلْنَمْمُهْنملَحف ؛هباحصأو
 َلوُسراَي :َتَلاَق . رتل هليل ةّبمَحلا هلل تلاك امل انجح م انكسانم

 تْط تنك امأ : اقف ؟حب انآ جْأو ةَرمَْو حب كباَحْصأ عجزت «هلل
 يلهاف ءويعتلا ىلإ كيخأ عم يقلطلا : لاك آل تلق : :تلاق ؟انمدق يلا

 :لاَقَك ُدِّيفَص تّضاَّحَو : اتلاق ءاذكو انك الكم كدصَوَمم رم

 ؟ِرْطُنلا موي تييلاب تلفط تلك امأ ءان انبسِباَحَل كّنإ ىَقلَح وأ ؛ ىَرْفَع

 اجلس ف هللا لوُسَرتيقلك :تلاك « يرفئاق سابأل :لاك « ىلب تل
 1 اكرمكم مهل هم انآوةكم لأ ىلع دم هَ
 اكتفت لكتما ل1517 171+ 1 766 72517 :رفظنا] ٠ ةةعصم

0 

 فاي في نفل

 رار م

 روصُنَم اًمدَح : :لاَق . بيو انكدَح : لاَ .ناَفع اًنكدَح --84894

 اي :تَلاَقَق 85 يِبنلا تنآةآرْمانأ ؛ةَشناَع ّْنَع هم نَع ءِنَمْحرلا دبع

 1 . ةّصْرف يذّح : :َلاَقق ؟رْيُطلا دنع لسع فِي لاوس

 اضوْنآأ فيك :ًاتلاك ؛ ءاهي يتضَوَت لاك ؟اًهب انضَوَتآ فيك : اتلاف « يو

 تلا اة د ع سا حس 8 كل نول 0

50 

0 

 هادم 6

 مماق ف جلا كس
 اَنثدَح : َلاَكَديَز . نب دامح اًنئدَح : لاك .ناَفَع انْيلَح -+

 يق هللا ل اور َناَك : تَلاَك . ةَشئاَع نع «ليقع يني نم ةبابلوب بأ ناورم
7 

 دب علق مروع داو سلب عمه عاش

 وصي يريم : لوقت ىَتح رطعيَو «َرطْقي نأ ديري ام لوقت ىتح موصي
 [1444؟ :عجار] ملا ليئارسإ ينيب ةلبل لك ارقي ناك

 هل

 :لاَق . ديزني دحاولا دب ادَح : لاق .ناّمَع اًننَدَح --

 ْنَح يملا نب ةورع نع « بيعش نب وِرْمَع ْنَع «ٌاطْرأ نب جاَجَحْلا انكَدَح

 . (لاق) . ةّشئاع

 اَم :8 هّللاُلوُسَرَلاَق :آلاق .لوحكم هينكدحو -7

 أ ءاَوُبأهب مر اَمو هَ «ةدعزأ ءِرهم نم ةارملا جف هبل حتا

 هبا لُجرلا هب مر امقَحأَو .هلَوهف حالا ةدْفع دب ءاهيلو أ ٠ اًموُخأ

 .هتحأو

 نع ءميطُم يبأ نب مآلَس يئدَح : :َلاَق .ُناّمَع اَنئَدَح -؟6 5777

 َلّسَعنَم :ةَمداَعتلاق :َلا .رازججلا نْب ىَحَي نع ٠ «يبعشلا نَع ءرباَج
 ناك ؛كللذ دنع دم نوُكَياَم هيلع يشي ال نأ ينعي «ةَناَمألا هيف ىف اني

 نم هلْهأ برت هليل : 9 هّللالوُسَر َلاَكَو : تاق ةمأ هدو موك هبوثذ نم
 نظهر مم هليل مَكنَيالناكْنإك «مكَميداَك نإ

 |1087 :عجارإ ٠ ةّنامأوأ ءعرو



 .ءاسنلا دئنسما

 ع يم دهم 0

 ارت“ لاق . ٌةَمَلَس نب دامَح اًنئدَح : لاق“. ناَّفَع اًنْكدَح 11
 سسو رب ري مرا
 نسمح : :َلاَق هللا َلوُسَرنأ ؛ةَشئاَع ْنَع ؛هببأ ْنَع ؛ةورع نب ماشه

 ءاّيَُحْلاَو كَراَمْلاَو ُنوُمَمْلاٌ بلكلا : ٍمَرَحْلاَول حلا يف نلقي ساَوف

 [7؟4087 :عجار] . برْقَمْلاَو «باَرْغْلاَو

 انرْبْخأ : َلاَق . 23 7 نب دامح اًنكدح ناَّفَع اَنكَدَح - 76

 :ةديدَش ةَداَبع َنوُدبْعتياوناَك اَساَنَنَأ ؛ةَشئاَع َنَع «ةَورُع َْنَع ؛ ؛ماّشه

 مُكاَشْحأَو لَجَوَرَع ؛هّللابمُكُلْعآل يْنِإهّللاَو : لاَ ف يبل مسا

 ل: َلَجوْرَع «هلاذإك ءانوُشي ام لَمْ م ْمُكَيَلَع : لوُقَي َناَكَو هَل

 .اوُلَمَت ىَتح لمَ

 َلاَك . دايزْنْب دحاولا دبع اَندَح : لاك . نافع اَنندَح -ك7

 نع« يهرب نكح : لاق . هّللا ديب ْنْب نَسَحْا انَثدَح : ( ركل
 عاقل

 رمْلا يف ُدهتجَي 8 هللا لوُسر ناك : تَلاَق . ةَشِئاَع نَع ,ديزي نب دوسألا

 [5505+ :عجار] . هرْيَغ يف دهني الام
 جا يسوم عي هرب كس

 اَنكدَح :َلاَق . مكس نب أَمَح ند لاق .ُناَفَع اًندَح 5-17

 . ةّشئاَع نَع ءناَمْمتلا ِنْبِزيعْلادبَع ْنَع ٠ حاير نب هللا دبع ّْنَع ءاتباث

 [95009 514517 :رظنا] َلَسْتغا نائل ىلا اذِإ © هللا وسر ناك : تلا

 ساه هال هوك
 :لاَق ٠ ٌةَمَلَس ْنْبْداَمَح اَنتدَح : لاق. ناَفَحو هب انثدَح - 17

 تلك : ْتَلاَاَمْل ةَشئاَع ْنَع ةداَحُم نع ؛ «لوحألا مصاَحَو هداك اًندَح

 [5 5115 :عجار] ٠ ردم يداي ءدحباو ءاَنِإ نم هلا لوُسَرَو انآ ل سكغأ
 مسام

 وة
 نْب دعس ْنَع «راتيد ْنْب كَمَحُم اَنئدَح : لاَ .ناَفَع انْئلَح -49

 8 هلا لوُسرنَأ ؛ةَضئاَع ْنَع ؛ يِراَصْنألا ىَبحَي يبأ عَدصم ْنَع ؛ ء«سوأ

 .اًهئاَسل ص ميو «مئاص وهو هبي ناك

 [1448 نظنا] . معن :َلاَق ؟سْوأ نب دعس نم هتعمس :تلق

 يمدع ع مز هموت
 اًنَرَبْخأ :َلاَق . َةَمْلَس نب دامح اَنْلَح :َلاَق .ناَمَع اَنئدَح 75٠

 يد ف هللا َلوُسَرنأ ؛ةَشِئاَع نع ءدّونسألا نع ٠ «ميهاَريإ نَع ءداَمَح

 معطل هّللا َلوُسَراَي تلت: ةَقئاَع تلاَف هلكأَيملق ب لإ

 0505+ عجلر] .نوُُكَتال مم ْمُهوُمعْطُتال :ف يلا لاق ؟نيكاسمْلا

 هع قس سه ع

 اَنكَدَح :لاك . ثراّونلا دبع انَْدَح : :َلاَق .نافَع اًنْتدَح 0١-

 كف يبل انأ ؛ةَضئاَع ْنَح «ةرْيره يبأْنَع مّرَهمْلا يبأ نع ٠ ملَعمْلا بح

 هاورب ريش رب م
 .نهفوس َيرْخَتدِإ : ٌةَشئاَع تاق : :لا ءاربش ءاسنلا لو يف :ل لاك

 ع عة
 دبع ْنَع «دْيمَح ْنَع ؛داَمَح انئدَح : لاك ناَمَع اًنيدَح -

 « ةقدصلا محل نم ةَريَب ىلع قلص ناك هنأ ؛ةشئاَع نع «ةبتع يبأ نب هّللا

 هيعمل م و
 ةقدص اهل هنإ : َلاَقَه ءةَدّصلا محل مهن : هل ليقف ٠ 2 يلا ىلإ ته

 [؟هدمم :رظناز .ًةيده الو

 اربح :َلاك .ةَملس نباح اَنئدَح :َلاَق .ُناَفَع اَندَح -16 417
 .(ح) تأ ْنَع ءاتباك

 ةشئاع ةديسلا ثيدحخ

 عمَسا# يلد ؛ةَضئاَعْنَع 5 ةورع نع ردع ؛ةورع نب اع

 ؛هّللا لور اَينوريؤي لْخدلا (وُناَك ؟تاونصألا هذّم ام: َلاَقَق ءاًناوصأ

 كلذ اوُركَذف ءاصيش بش َراّصَق مَع اوريؤي ملف ؛ ٌمّلصل اوفي مك : َلاَق

 ماسالا . بكلامي لأن م يطا 5إ َلاَقَق ٠ ا يِبلل

 [17007؟ :عجارإ] ٠ :يلإق مكن رم

 نب ماَشهاَنُتِدَح ْماّمَهاَنكدَح : َلاَق نافع اَنَْدَح 6-3 يعكس
 ري ا عهالسا ص 000 ا
 قرانا 8 هللا لوران ؛ةنئدَح ةشئاَعألأ « يبأ يدَح : لاَ .ًةورع

 لُك يفس لجَي «تاَمكَر ناّمك ىَلَص مك ءاًضونمُت دوست ظقيتسا ادا
 لو «ةّسماَلا يف الإ لجيل تاَمكر سمح تويم «ملسْي نيتك

 [110147 :عجارإ ٠ ةماعلا يف لإ ملي

 نْيثَعْظأْنَع «ةَناَوَع وب انكدَح :لاَك .ُناَقَعانئدَح -6
 انهت :ل وقت ةَشْناَع تغمس : لاق . يِيراَحُسلا لقمه دْبعْنَع ميكس

 اةكلحت :عجار] . ٍمَكَحلاَ « تّنرملاَو «ءابدلا يف دن هللا لوُسر

 :لاَق ٠ دايز نْب دحاولا دبع انئدَح : لاق . ناَّمَع انكدَح 756047

 :لاَق .٠ يي ِربَمَع نب عيمج انئدَح : لاق يتلا ديعس نب ٌةَفَدّص اَنكِدَح

 نُكاَدَحِإتْناَك فيك : اًهُتلأَسَق «٠ :ةَشئاَح ىلإ يِتلاَخو يسع َعَمتفللا
 هه

 اَنْ رم كلل اكاد َناَك :ْتَلاَقَف ؟ْتَكَرَع اذِإ 8 هّآلا لوُسرل مكمن صن
 ريبمضصقا مع

 . اهو ايد هللا َلوُسر اتمام مسالا ِراَرإلابْترْرَتا
 عمو

 كشرلا ديزي :َلاَق . ةبعش اًنئدح :َلاَق . نافع اًنئيدَح -76 عما

 لوُسَرناَكأ : اهْنلاَساَهَنآ ؛ةَسئاَعْنَع ءَةداَمِم )/١174( ْنَع «يتربخأ

 :عجار] هلا ءاَشاَم ديو امي معن تلا ؟ًمّيرأ حصل | يَلصِي كك هللا

1] 

 مي

 اًنكِدَح :لاَك . . ٍعْيَرز نب ديزي انئدَح : : لاك :ناَّفَع انكدَح 73601

 يتلا نَع ُهُقدَُت ةَشئاَعَعِمَسُدَنأ ؛هييأ ْنَع « قيتَع يبأ نب نَمْحرلا بَ

 [؟4007 :عجار] . برلل ةاَضْرَم «٠ متل ةرهَطَم كاوا نإ : لاق . ف

 اَمدَح :َلاَق .ةناَوعوبأ اَنكَدَح :َلاَك .ناَّمَع اَنئدَح 708

 ام :تَناَق . ,ةَشْئاَع نع ءدوسألا نع ؛ « ميهاربإ نع « ءشمعألا ناَمْيلَس

 [14544 :عجار] طق رحل مي اًمئاَص هللا لور تير

 اًنئكدَح :َلاَق . . يدر نب ديزي اح :لاَك .ناَّفَع اًنْئلَح 0

 9 هللالوُسَر ناك: :تَلاَق :ةَّش ةَشئاَح نَع «ةَورَع نَع «"يرزلا نَع رَمْعم

 "بع َلّثَتاَملَ « تاٌومسْلاب لف هس ىَلَعتنَيهف ضف يذلا هضّرم يف

 [59776 :عجارإ .٠ هس دبي هُحَسمآو نهب هيلع فلآ تلج ٠ كلذ

 ليِعاَمْسِإاَننَدَح «ةَناَوَعوبأاَنثَدَح ءُناَّفَع اَنَدَح - 4

 نوُكَياَم يضفأت نام :تَلاَق . ةَشئاَع نع « «يهبل هللا دبع نَع «يدّسلا
 وممن عل -

 1001 :رظنا] ٠ 8 هلال وُسَر يفوت ىََّح ناَبْعَش يف آلإ َناَضَمَر نم يلع

 [؟هوالك



 هماع يي لا كل
 :لا-ةَمكَس نبا يسامح َلاَق .ُناَّفَع اَندَح 111

 ْنَع هدّمَحْسْنْبمساَقلا ينكدَح : :َلاَق :٠ َةَكْلم يبأ نب ب هللا دْبَع ينَرَبخأ

 هلم باتكلا كيرلا يدْاَوُم) : ديل يالا هذّه الَب 5 هللا َلوُسَر نأ ؛ةَشئاَع

 مهب ول يف َنيِذلا امك ساَهِباَشَتمٌرَخأَو باكا م أُم تاَمَكْحُمتاَيآ
 ءرلكو مم مة مع

 مولر اذِإَك لَجَورَعْهّللا ْمُهاَمَسَدَ : لاك ءاهم حرك ىَتَح ٠ 4ْمُيَ

 [773/91/ 6214 :رظنا] .مهورذحاك

 م سةر يي معا مر ومع
 «َاَمِلَس نب متممْلا انئدَح «ميهاَربإ نب شيرف اًنئدَح - 7655“

 (ٌةَرْمَع هّنمَع نع «ناّيح نْب لتاّقم ْنَع «(يميتلا كلما دّبَع نب بيب ْنَع

 لو بدقس يفرد اهلل لوس نان: :تلاَ الأ ةَشئاَع ْنَع

 نِإَف ؛هئاَشَع ىلع برش ىّشَمَت دك ىَسَْأ اذ ركع هلل َعَجَن الو ور

 نإ «ءاّشعلا نم هيف اسال سفكمُش ةتببص وأ «هتخرَف ءيش يفي

 2 نشك وأ قي ءيش لضفأإ «هئاَدَغ ىلع برش ىّنَكَت حّبصأ

 هر م ل يأ 000000
 . نيم : لاق ؟ن نيم ءاقسلا لسع هفأ : هل ليقف ءاّقسلا لسع

0 
 دْبَع ينُئدَح : :َلاَق .بِيَهَو اًنئَدَح :َلاَق .ناَفَع اًنندَح -615

 ممم ع مع ل 0 لل ا ا لل ا ا ل

 ىهث امنإ رمع مهو : ْتَلاَقاَهّنآ ءَةَشئاَع ْنَع « هيبأ نَع «سوواط نب هللا

 ش :رضنتا] ٠ اَهيورْغو مشل ٌعوُلُط رحتي الّصلا نع هّللالوسَر

 ةقنفلا

 سب هّللا د ِبَع اًنكَدَح ,كبِيَمَو اًنكَدَح ؛ناَمَع اًندَح -606

 نلت كرات رمال انآ ؛ةّشناَع نع هيب ْنَع «سوواط
 انك ؛ّجَحلاب تلَمأَدَك 3 و اهلك كساتملا تكس ءاتضاَح ىّنَح تيا

 َثَعَبَق ءْتَبَن ؛ كترمشلو كبح كُفاَوَط كسي هلا موي يل اهل

 .يَحْلا خب ترمتعاَف ؛ ميتا ىلإ محلا دبع عما

 :لاَك .٠ دايز نْب دحاوا دبع اَندَح : لاق .ناَفَع اَننَدَح -5
 رمدر م

 تَلاَق : :لاَق . يبأ يترَبْخأ : :لاَق . ارم نبل نوُسْيَمُنْب هرْمَع يكدَح

 يللا الإ هَلِإ ال نآذهْشأ : لاَ ياما اذ 8 هللا لوُسَرَناَك :ُةَّشئاَع
 ا عبس و
 5 ا

 .هللا لوس انَسَحُمنأ هش

 يمول عمو
 ٌداَمَح انأبنأ :َلاَق .ةَمَلَس ْنْب داَمَح انئدَح ءناَفَع انئدَح 7 ١64-

 صييو ىلإ ظنأ ين نأَك :تَلاَق .ةَش ٌةَمئاَع ْنَع ءدوسألا نع « «ميِهاربإ نع

 145١4[ :عجار] ٠ مُْمَوَُو مَآ دعب يلا قرم يف بيطلا

 «ميهاَرإْنَع ءداّمَح ْنَح ٌداَمَح اًنئدَح ع انئدَح - 74

 8 (١1هر/ك) يتلا َضِرَماّمَل : :تَلاَق .ةَشئاَع َنَع ءدوسألا نع

 رص ىَلَع ارم لَعَجف هديت ذَحأ

 لجو رع ءهَللالاسأ :لاكو يِدَيْنمُهَدَي َرئاَق ءسَْنلا بر «ساّبلا
 [1610 :عجار] . َدَمسألا ىلعألا َقيِقرلا

 راح نَع لس نام 1: َلاَق اقع كبح 0

 بعذأ : :تاّملكْلا ذهبت ْوَعَدَو «ةءردص

 هع مم

 1 :عجارإ ديف صلب 7 32

20 23 

0 

 َنَع دا ْنَع كَمَا: لاك .ناَّفَع اَنندَح مه

 بلكلا ةكزئمي انوُملََج : :ْتَلاَك . ٌةَشئاَعنأ ءدّوسألا نع« مهري

 آه ركأَق ٠ ةكبقلا نيو ف يباني ب يئاسك تئانآو يشير دل رامحْلاو

 [11004 :عجار] ٠ الآلسُنا ةقيطَقلا تَْت نم لسن ىََح هيدي حتسأ
 حير نب مادظم نع ب اندَح َلاَق .ُناَّفَع اًنئلَح -5

 هنآ اههْلَع ىلاَعَتللا يضر ةّشناَع نَع «ثلَحي يبأ تْعمس

 هّللا لور يل لاق «همرضأتلَعجَف بنص رعب ىلع :لوُ

 نمر الو هَنارآلِإ يش يف دويل قّفرلا إف «ققرلاب كلَ : 2

 [؟١441 :عجار] .هناَش الإ ءيش

 ف هام ل كي
 ةبعش اَنئدَح :ًالاَ .ٌرْهَيَو ُناَفَع اندَح 5-7

 لانه نب
 1ك 098

 مكحْلا :َلاَق .4

 ةّشئاع ىَلَع ةلزاك اكن ؛ثراَحلا ني ممم نع «ميهاربإ نع « ينربخأ

 ُهْئَرصْبَ ' مكحاق (ةَشئاَع ىَلَع ةلزاتأ ناك ٍعَمْنلاَ نم جرد ري لا)

 :نْهَب لاَق) هيو ؟لسْيْوأ « هبت نم ةّاتجلاَركل يَوْمَ ةّسئاعل ةيراج
 لوُسَر بْوُ ْنمهكرفأنأ ىلع ليز اَمَك يُتبَر دمك :تلاَقَك بنش لاَ اَذَكَه
 401 :مجارز . ف هّللا

 ةبعش اًنئدح :َلاَك .رّمعَج نب دمحم ءانئدَح 0467

 1 ةَشِئاَع ىلع ال زاكاك ثراخل نيم ميِهاَرِبِإ نع ؛ ِمَكَحْلا

 1 :عجار] . هاّنعَم

 ىَسوُم انكدَح :لاَث .بْيَُو اندَح :لاَق ُهاَدع اند -4
 ْنَع «ثادَحُي فوَع نب نمْحرلا دبع نبا ةَمَلَس اَبآ تغمس : لاق ٌةَبقع نب

 ع2 7 لا
 اوددَس : اق هللا ل وسر لَك + اوُقَت تناَكاَهَنأ قبلا زل

 ورام س دس جيعماو
 اَي ءتنأ آلَو :اوُناَك٠ هلَمَع ادَحآ ةَنَجْلا لخَدُي نا هن وُرشبأو)اوُيراَكَو

 مو ا صارعو ساس ا

 مضرة جوملا ءينّسقتيأنأ الإ هلو :َلاَق ؟هّللا َلوُسَر

 [عم5مالا :رظنا] لقنِإَو همَودأ ٠ «لَجَو ع هللا ىلإ لمعلا بَحأ نأ اوُمَلْعاو
 ةءرب# ماع

 ْنَع ءدبَيَز نَع ؛ةَحْلَط ْنْب دمحم اًنئدَح :نامَع اًنبدَح "606
00-0 

 هيلع ”ليربج َلاَراَم : قف هللا لوُسَرَلاَق : :تَلاَق ٠ َةَشئاَع ْنَع ءدهاَجُم
 ها

 [؟90131/ :عجارإ : شووي هنأ تذتظ ىَبَح ءراَجْلاِب ينيصوي «مالّسلا

 :لاَق ْثراَحْلا َنْبدلاَخ يِنّئَدَح : :َلاَق .ُناَفَع اندَح -5
20 00 

 َلوُسرَنأ ؛ةَضئاَع ْنَع ءٍماّشه نب دعس نع « ٍنَسَحْلا نع ثعشأ اًنئدَح

 مدكمل ,المالم» رظنا] ٠ للا ِنَع ىَهَّن هللا

 هال ساء اس ايعوسا رع مره هش 0
 نب يلَع نع ؛ (ةَمّلَس نب دامح اًنئدَح : لاق . نافع اًنئدَح /١6461-

 ريس كت مج يع

 نوُكي اديدش ادهج َركد اقف هللا لوُسَرأدأ ؛ةَعِئاَعْنَع ِنَسَحْلا ِنَع ءديَ

 اي :َلاَق ؟ذَسْوَيبَرَمْلا َنْيَأَق ؛ هّللا لوُسَراَي : :ةتلقق لاَجدلا يديد

 والا نم ذوب مؤلم تلق ؟ليلق دموي بَرعْلا 3 ٌةَشئاَع

 يأت :تلُق ٠ ليِلهتلاَو ديمحَتلاو ريَتلاَو حيبستلا « ةكئألملا عجم ام : لاَ

 لئلا مآو «ءاملانمهلهأ يقيد دما لاق يح ذوي لاَملا

 [؟4ا/4 :عجار] : اعط



 ءاسنلا دسم لكك ص (/ك) ةشئاع ةديسلا؛ ثيدح "1م َح

 يهدر مرية مر
 ب نب لمح اًنيدح -7 04608

 اد 0 َلاَك . سوم يأ نلبس لاق .ريمْخ

 « ىحضلا يٌلَصُي يه اذ هيك :َلاق ,ةايضأ نع اًهنآسأ ةَشئاَع ىلإ « كرم

 فيك : :اهنذآل تلق (6/"17) َتاَهْيَم : :اوئاقك ذى: سلق
 تا و هللا ةَمَْرَويِل اكل مالا : ل نا ا

 وأ «َنيِنمؤَمْلا تاَهمأ ىلع السلا ؛ َنيحلاّصلا هلل داّبع ىَلَو ايل اًنيلَع السل

 :ْتَلاَمَق ؟اهُيلأَسَق اًهيلَع تْلَخَدَم :َلاَق ؛ طل ءاه يا ع 7

 مويَناَك امل :تَلاَمَق ؟لاّصولا نَع اهلاَسُك ءتّيبلا لأ مشن

 َلآلهلا اورام ٠ هلع وشك ُهباَحْصآَو اك هللا لور لَصاَو دْحُأ

 37 1ع ليقك تزل دارو : لاق ف يلا اورحأ

 ا

 هم

 د ؟بْزاَع وخأآ

 اًئيش اعيش - كلذ د لَعْفَت نإ : هنأ

 اهناَسَو «ينيقَْيو يب يسعطُي تيب نإ «مكلفمتنسأ يّنإ :لاَق-ُهَوْحَن 9

 ىَلَع ًالُجَرثَحَي #8 هللا َلوُسَردإ : :َتلاَقق ؟رّصَملاَدَْبِنْيَْكَرلا نَع

 لغشتو ءَريُظلا 4 هللا لوُسَر ىَّلَصَ «رظلا دع ُهنماَجَم : تل ةٌكدّصلا
 «ليبلاٍماَيقبمُكيلَع ْتلاكَو ءاَمآلَ مث هًرْصَعلا ىلص تح هتمْسق يف

 نأ تفر دقو عاق غو أرك ضال عدلا ا هل وسر

 ِنَع اهتلاَسَو ؛كلدُهَل ىنأو ءيلب حام ميقأ انأ ينسحب : لش ٍمُكدَحأ

 َناَبْعَش نم اًمْوَيموصأ آل : اتلاقك ؟ناَضَمَر نم هيف فتحي يذلا

 ٌرَمْعَنْبا الاسك َرَحَك :لاَق امر ناموا ميل بح
 م 00
 نيو 9 يلج لاك منمدحاو لكك شاذ

 يل
 # م يعيص را يومارعب مر ضتماو

 نع ٌةبعَش الح : لاَق . .رفعج نب دمحم دمحم اًندَح 10146

 اذِإ ناك ل يبل انأ ؛ةّشئاَع نع «قوُرسَم نع ؛ ىَحضلا يبأ ْنَع نابلس

 َتْنآ فظاو ءِساّنلا بر «َساَبلابعذأ : لاَقو «هدّييهحَسَم ضيم داع
 لوما صرع ل سه ع ا هس

 هَطَرَم ضرما ؛ امَقَسُرداَقُيآلءاَقش كاش آلإ ءامشآل « يناثلا

00 
 هدي ب عوتتاق ٠ «مكوثالاكت بعت هديب ةخأ: :ةَقئاَغ ْتَلاَق ؛ 0 هيف تام يذلا

 [7453// :عجار] . ىلعألا قيقرلا يف ينلجاَو يل رفع مُهّللا :لاكَو

 نيومرب مريع ماو

 يبأ نع « ةيعش اًنئدح :لاَك . + نب دمحم انيدح - 0

 ؟ةالثصلا َطْفَياَم :ةعئاَع تلا لاَ .رييزلا نب ورع ْنَع ؛ مل

 ةئاتلةإارتلانإ ةمها لاق لاق لَ رامحلا ان:

9 

 [؟4544 :عجار] .نظأ ايف ةّكلبقْلا نيو هئبي : :ةبعش َلاَك

- 
 5 ديول ريب ةرت تمار

 نَع كيش اَتندَح : لاَك . . رفعج نب دمحم انتدح انكَح

 ٌملصَي ناك فيك : :ةَشئاَع تاس : :لاَق ٠ دوسألا نع« «ميهاريإ نع « ءِمَكَحْا

 ٌةآلّصلا تّرَضَح نإ ءهلهأ ةّنهم يف وكيك : تاق ؟ هللالوُسَر

 2 5470١[ :عجارإ ٠ ىّلَصق َيرَخ

 انثدح -5

 اه :ةمئاعْنَع «دولألا نع حي ميه ضمت: :َلاَك .ٍمَكَحْلا

 .اًضَوَت َلُطاَيْوأ ماين داَرَف « ات ناك اكإ 5 هلال وُسَر ناك : ْتَلاَك

 دجال محل مكممإل ركللم ككل1 :رظنأ]

 5 يضاف مر املرو
 نع ٌةيعش اندح : :َلاَك . ارب دمحم اًنيدَح

 ريب مري ةمدو

 نَع كبش اَنثدَح : :لاَق . .رّفعج نب دمحم انئدح -765*

 َلاَقَك ءَةَشئاَع َدّنع انا ًءاَطْرَأ نب حيرشو ةَمَقْلَع نأ ؛ ميِهاَرْيإ نع ؛ ءٍمَكَحْلا

 ٌماَدْنع تقرا آل :اًمُهُدَحأ لاق ؟مئاّصلل هلق نَعاَهَّلَس :اًمُهنَحأ
 َوُضَوُرْشاَيو ماسي لور ااك :تلاقك َنيِسْؤمْلا
 . هيرإل مككلمأ َناَكو «مئاَص

0 

 ِنَع ُةَبُشاَندَح :لاَق .رَفَْجنْبْدّسَحُم اندَح -8 يهمار#ب هرب تالاو
 هلأ ل ّيِبنلا نَع ةّشئاَع نع ؛هّمأ نع ِْيمْع نب ةَراَمْعْنَع ؛ ٍمكحلا

 نم اوُلُكَف ؛ ؛هّسسك بيطأ نم ءهيلمك نم (117/5) لُجرلادَلُم :َلاَ

 [51141/ :رظتا] ٠ انين مهلاومأ

 يومي مريع ار
 انأبنأ :َلاَق .رَمْعَم انئَدَح :َلاَك .رّمْعَج ني دمحم الح -606

 اَهَدْنَعَو الع َلَخَدركَياَبآدَأ ؛ةَشئاَع ْنَع ورع ْنَع «باهش نْبا

 ع يما عم 1000
 نِإَف نهعد : اقف يبا هل لاق ءركيوبأ اَمَهَرهَتلاَ ؛ « نيب نايِرضَم ناتيراج

 [؟١459 :عجارإ] . ذيع مو لكل

 م مرر هادو

 قو هللا ل دف رسال كاكا ا ع :ةورغ نع «يرهزلا

 5164١[ :عجارإ ٠ دحأو ان
 ساما س

 #لءس
 اَنرَبَخأ :رَمْعَم اَنَئدَح :َلاَق .

 رّفْخَج ببَمَحُم انئاَح -4 يهملر هءعدموو
 كمسم سلاحك: :َلاَق .هيبأ ْنَع « ياه نب حيرش نب

 وار مورر
 نم برشأو « يمق ناك ث يَحُهَمَ مق عض مضيق 88 هللا لور هدخأَيف .” «ضْئاَح

 .ضئاح اَنآَو « يمق ناك ثيحُهَمَكْعَصبِق © هلل لوس هْذَحا بك ىانألا

 [144507 :عجار]

 ري ْنَع عش انئدَح :َلاَق .رّمْعَج نب دمحم اًنئلَح --4

 هياَراَم : :تلاق ؟ هللا لور ةالَص ْنَع ةَعئاَعتلاَس : :َلاَق.ميهاَريإ نَع

 . ةليل ىلع هلل لضم عيناك

 ْنَع ؛ٌةعش امدح :َلاَق .رَقعَج نب نحمد 6

 تلأَس :َلاَ . قوُرْسَم ْنَع ءهندَحُي يشل تْممَس :َلاَق . ٌليِعاَمْسِإ
 ؟مرحملا ُهْنَع كسْمي اَمَع كسْمُي لَه هيه تعب عبي لجرلا نع هش ٌةَشئاَع هموّقمدع مارب ك سا ع 2 م 20000
 0 سةسلم هسا هم
 ا :تلاَق مت « باَجبحلا ءارو نم اهدي ت وص تضعمسق

 نيمو مرم رام 2527 ءرعر
 1405١[ :عجارإ ٠ .يش هنم مرحي أل مث ؛ « "نهب لسري مك « هللا لوُسَر يه

 يب مسلم ماع

 ءروصْم نع هاف انرخأ : لاق ٠ قالي ادَح ٠/160

 ظ0190 9 2 لاق اجح

 [11087 :ةجار] . هيك مهد إو

 رئيس



 ؟ه ع مال 9 هيف ةشئاع ةديسلا' ثيدح ءاسنتلا دئشسم
 18586 ص

 دْبَع نبا ينعيراكَب ارب : َلاَم . قاّزرلا دبع انئدَح 52548

 ةكبلم يبأَلتْعمسَو َلاَك . اًيدَحركذس"يئاَمصلا بْهَو نها

 . بذع بس 7 ,وح نم : :88 هلا لوُسسر لاَ تناك. ةَضِئاَع ْنَع (ثدَحي

 امن :َلاَ . 4ريسينسحبساَسُيو : :لَجَو رع هكوق تيارأ :تلقق :تلاق
 1407٠١4[ :عجار] ٠ بلع باّسحلا شقوُت نم نكلو «ضْرَمْلا مُكاد

1-07 
 « شمعألا نع نايس اًنربخأ : لاق . قاررلا دبع انندَح ةئلخف

 ادِإ 8 هلال وُسَرناَك : تلاَق .ةَّش ٌةَشئاَع نع «قورْسَم ْنَع « ملْنُس ْنَع

 فثاو «ساّنلا بر «سابْلا بهذأ : : لاك مت «هنيمي هَحسَماَحأ ع تشأ

00 
 [1477/ ةجارإ] .امَّقَس راقي ا ءامش ؛ كام لإ ءاَفش آل «يفاشلا تْنآَو

 ءروصُنم نَع «نايفس اًنربخأ : لاك . قاررلا دبع انيدَح - 6

 َكراََتَهَللا َلّيْنآ امل :ُةَشئاَعتلاق :َلاَك . قورسُم نَع ؛ ىحضلا يبأ ْنَع

 نهَرق 8 هلا لور ماك ربا ةروُس رخآن م امرلا تاي «تايلا ىَلاَعَتو

 [147517/ :عجار] . محلا يف رجلا مَرَحمُ ءاَنيَلَع

 نب واسم نع اس رأ : لاق . 1 قالا 1

 بر لع يو «نسلا يف َلَخَد تح 0 اس

 [14546 :عجارإ ٠ جس مث اَهآَرَقَ ماَق ءنوُميرأوأ

 دّبَع ْنَع ؛نايْفَس اَنَربخأ : لاَ . قاّررلا دبع انئدَح ”ةهواله

 اَهاَتلأَس :َلاَق ٠ ةَضئاَع ْنَع ءةَميَر نب سباع هيآْنَع «سياع نْب نَمْحَّرلا

 ام :ةتلاقك ؟ثآلك دب[ يحاّسألا مو وحل لكُم نأ ىهّت ا هللا لوُسَر ناك

 ريتال ملل (11/0) ا, دفنا ينآلا لك

 ىلإ مُكَرطَصا امك :هتلق «ةَرْذشَع سَ دبا عار تكد
 ثلا ٍموُدأَم بَ نم ا محمل شام: كا تا لاك ؟كنّد

 [1014 :عجار] . لج َع هللاب قحل ىّتح لاي
 نبا روّصْنُم ْنَع نايف انأبنأ : لاق . قارا دبع انئدَح - م

 نم اًنعبَش دقو 8 هللا لوُسمَر يفوت : :ْتَناَق . ةَئاَح ْنَح هّمأْنَع «ةّيفَص

 7 1 [؟(؟١0 :عجار] .ءاَمْلاَو رتل :نيدّوسألا

 نب يلع ْنَع «نايفَس اَنربخَأ : َلاَك ٠ قاّررلا دبع انئدَح - ا
 م يلا

 + تلاَك . هن ٌةَشئاَع نَع «هللا دْبَع باَحْصأ نم لج «ةقيدح يبأ ْنَع «رَّمقألا

 9 هلام لق ٠ 8 هللا لوُسَر دنع ءالجر وأ «ةأرما يكحأ تبع

 ,ا655© :رظنا] . كلذ مظعأ . اكو اذك يلو ادَحآْت نكح (ينالأبحأ ام

 اةهتفيحتف تا يفي

 ماش انأبنا : لاق. ِءاَطَعْنْب ِباَّمَولاَدْبَع اَنقَدَح 70

 تلت :لاَن ديزي ب دوسألا نع ؛ «ميِهاَريإْنَع ؛داَمَح ْنَع ؛ يتاوثسدلا

 لوُسَر سبا تلق هل آل :تلاق ُهنآَرْما ينمي ؟مئالا ثرشايأ : ةّشئاعل

 مُككلنأ لق هلل لوُسَرناَك :تلاق ؟مئاّصوُمَورْشاَنياَك ك8 هللا
 [5404 :رظنا] . هيرإل
 مم

 ءداَّمَح ْنَع «ماّشه اًنربْخأ : :لاَك . باعوا دبع انندَح - 71 ع سو رق هع

 ىلإ ظنا ين نك: :تلق نأ «ةّشئأَع ْنَع «ديزي نب دوسألا نع ٠ «ميهاَريإ نع

 [14504 :عجار] . مْ ومو ءا9 هللا لور قِرْقَم يف بيطلا صييو

 سوار هع
 َنَع يناوثسملا ماه ارب : َلاَق .٠ باعوا دبع اَنئدَح - 4

 نأ ؛ُهنكدَح ةَضئاَع نأ ءنَسْحرلا دبع ني ةَملَس يبأ ْنَع «ريثك يبأ نب ىَبحَي

 هّنِإَ ءاهش نم همايص نمر ةحسلا نم هش م موصُي نكي لقفل

 ّنِإَك « هنوُقيطُ اَم ِلَّمَْلا نم :اوُلُخ لوي ناَكو دلك َنامَش موُصَيَك

 َمواَداَم هْيلإة الّصلا ب َحأ َناَك ُهّنإف ءاوّنمَت ىَبَح مح لميا (لَجَوَرَع هللا

 +50:1[  عجلر] العمود ةالَص ىَلَص اذ تاكو «لْدَِو يَ

 ؛ ىَيْحَيْنَع ماسه اربح :َلاق . بمَولاَدْبَع ادَح 0١-
 نبي , نيتعْكر يصب ناك ف يبل انآ ءةشن شاع يكد : لاَ .ٌةَملَس يبأ ْنَع

 [14915 :مجار] ٠ . حبصلا ةآلَّص نم «ةُماَلاَو ء ءاّدْثلا

 (ىَيْحَي نَع «ماشه اَنَريخأ : لاَ .باٌهَولا ٌدْبَع اَنئَدَح -17

 ؟"بّنج َوُعَودكرَي 9# يبا ناك له : :ةشئاع تلأَس :َلاَق . ةَملَس يبأ ْنَع

 [14هد4 :عجار] . ةالصلل ُهءوُضو اضَوَتَيو معن :"تَلاَ

 اًنربخأ :َلاَق . ٌةَمْلَس ْنْب داَمَح اًنئدَح :َلاَك .ُناَفَع انئدَح -96 44817“

 موي ةَمئاَع ىَلَع َلَخَد رخكب يبأ َنْب محلا دبع نأ ؟يناَساَرخْلاءاَطَع

 يرطفأ : ِنمْحرلا دبع هللا ؛ يلع شري ءاَملاو «ةمئاص يه «ةكرَع

 ذي ةقرح ميمو د لوي هللا لور تضم دقوا تاق
 ؟هلبَك يذلا ماَعْلا

 ني ماشه اَنكدَح «بِيَهَو انئدَح :َلاَث .ناَفَع اَنْئدَح -45

 ٍمانَمْلا يف كفر : :اًهلَلاَق كف يِبتلاّنأ ؛ةَشئاَع ْنَع ؛هييأ ْنَع :ةَوَرع

 فشق «كيَرما هذه : :لوُيف ريرح نم ةقرس يف كلمْحَيلجَراذِإ « نير
 م مص لص © ع

 .هضمُي لَجَوُرَع؛ هّللا دنع نم اذه كيْنإ لوا « تن يه إن

 [1434* :عجار]

 يبأ نب زيزَحْا دبع اَنُئدَح :لاَك جاَجَحْلا نب دَمْحأ انَدَح - --6 2ك سل ار هربوا

 ْنَع ؛ةَرْمَع ْنَع ركب يبا ْنَع ءداَمهلا نْب ل
 هنو «فْوَع نْب نمل دبع تحن اتناك شح تب ةيبحمأ ان «ةشئاع

 :(1؟ةر/") لاك . 4 هللا لون اوُسرلاَهئاَش ركذت كرهت الق تَضيِحّتسا

 تناك يأ هيو نقتل «مصاا مار كو ةطيمل نسل
 اصلك دنع دعي امر م «ةالّصلا ل هك ضيحت
 [؟0046 :عجار] .لصَتَلَو

 :لاق .هّللا دبع اننِدَح :َلاق .ٍحاَجَحلا نب دَمْحأ انئدَح -7

 هللا دبع نب ِزيْنَع « ٍمِزاَح

 انآ ؛ةَقئاَعْنَع دمحم ِنْب مساق نَع ٍمفاَننَع ءرَمع نب هللا ديب انأبنأ

 [16:47 :عجارإ ٠ يَ اص مهلا : َلاَقَرَطَمْلا ىآراَ ! ناك ا هللا لوس

 ءِشاّبَع ْنْب ركيوبأ انابنأ : لاَ .رماَع نب دوس انْئدَح ا

 .(ح) قرم ْنَع ؛ ٍملْلَص نع ؛ ٍمصاَع ْنَع



 257 :لاَق . قورسُم ْنَع دَغ بانو نب يع نيصح يبو

 ةرخآو هَطَسَو هركوأ دك ليللاِلُك نم : اتلاقك ؟89 يلو نع ةئاَع
 [71547 :عجار] تام تح رَحَسلا ىلإ هرثو ىَهَتناَ ؛ لوو

 نبا يتربخأ : َلاَق ٠ جيرج نبا اندَح : لاق. .حور انئدَح "6484

 ٍصاّنَو يبأ ني دْعَس مصنخا : تَلاَق هنأ «ةّش ةَسناَع ْنَع «ةورع نَع «باهش

 7 ميسو سلا هو

 يخأ نبا ؛هّللاَلوُسر اي : دعس َلاَقَف اق هللا لوُسَر ىلإ هس دبعَو

 ْنُبْدَْع لاَكو ؛ههبش ىلإ ظنا هته الإ ههَع صان يبأ نب

 ف هلال وُسَررَظتت يِبأ شارف ىلع دلو هللا لوُسر اي يخأ اذه :5 َةَعَمُ

 ُهَلَوْلا ةَحْمَر َنْيدْبَع اَيَكَلَوُم : لاق عب اي اَهَبَس ىآرق ههبش ىلإ

 َرْي ملف :تلاق : عُمَر ةلبا دوس اي هنم يبجتحاَو جحا رعاتللو ءشارفلل

 [114مل/ :عجارإ ٠ لبق دوس

 هلو هةريص مو
 انكدَح :َلاَق. يوامُطلا نَمْحرلا دبع ْنبدَمَحم انئدَح - 7

 04 ْثَمْيَيناَك 4 هّللا بنَ ؛ةّشئاَعْنَع ءدَمَحُم نب مساَقْلا نع «بوُيأ

 وام يس 5
 [565:514 :عجار] ٠ مرحملا نصي علصي ل مث يذلا

 دْبَع ني ديِعَس اَنئدَح : َلاَق .َبوُيأ رب ىَيِحَي اًنْئلَح -

 يِبتلا نأ دشن ئاَع نع ؛هبيأ نع «ةورلع نب ماشه نَع « «يحمجْا محل

 لوِسَراَي : اولا تارا الإ يش ولا نم يدي ىَيأل : :َلاَق هَ
39 0207 

 ليدل للا مايحلأعلانرلا لاق «تارملا امو هللا

 اًنكدَح : ا: اللعن بوث: 6 هرمرَغ ثيدحلا

 هلم. . يحَمجْا ِنَمْحرلا دبع ديعس

 ميسو سرع ماش ضيع ف
 نع« «ليئارسإ انئدَح : َلاَك :٠ ناري مكحلا انَح - 1-44

 انكلسغأ تنك : تاق . ٌةَشئاَع نع «قوْرَسَُم ْنَع ءِرماَع ْنَع «رباَج

 :رظنا] بجيل املا كلو «ناّبجل نو ,دحاو نإ اقف هلللوسَرَ
 ماما

 [مال

 و 00
 ةَداَتك دح لان أمانا: لاق, نافع انئدَح فحل

 وعلا هع اناس سو
 هيرادبع : لاهو «يك : لكَ يكسو : داق 000

 ًاطرم هِلَحَو ىلَص اقف "يِبلاذأ ؛ةّشئاَ ع ؛ ٍضاّيع يبأ ْنَع (ماَمَهكّش)
 هدعع د

 مككلال وكت 0341/ :رظنأ] ٠ ةضعب هيلَعو هضعب اهيلع هش ةتئئاعل فوص نم
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 يدوم م رى ركع دو
 :لاَق- ةَمَلَس نبا ينعي داَمَح اَنُدَح نافع اَنُدَح - 145

 هللا َلوُسَر نأ «ةَشئاَع ْنَع يدنا َناَمْنع يبأ نع « دير نب يلع انكدَح

 اوُماَسأ ذو اوربا اوسخ إنا نم ينل مهلا :لوُتي ناك ف

 0 مكمكك لما :رظنأ] ٠ اورَمْغَتسا

 اًنرَيخأ لاق . مَ نْيدَمَح اَنكدَح :َلاَق .ناَفَع اًدَح -6
 هس م لف اس عي مساس هب

 (يقَباَس) : تلق ةَئاَعنأ ءِنَمْحرلا دبع نبا ةَمَلَس يبأ نع ءدْيَ نب يلع

 [145؟١ :عجار] : فس 8 هلل

 . مها بنان يئاقركأا اح :لاَق . ناَفَع انئدَح -57

 ىَسوم يبإ نري يبأ نفسو ْنَح « قرني اَندَح َلاَق

 ينيُئدَح ماتم اي: سل شن فئاع تبَتأ : :لاَق «ٌةدرب يبا ْنَع «يرعشألا

 :8 هللا وسر لاق : :تنلاقق ؟ هللا ل ومر نم هتعمتس ني ( 3 /ك)

 :ُهرَسَحَلا لاقل تل هسنيناكو ءرّدَقب يرتبط

 يموس و هراق م
 انرَبْخأ :َلاَك . ةَمَلَس نب دامح اًنئدح :لاَق .نامع اًنئدح -64417/

 :تَلاَق . ةَشئاَع نع «٠ نسيق نب َةَمَقْلَع نع ؛ ٌميِهاَرْيِإْنَع «بئاسلا نب ءاَطَع

 وهو «ا هللا لور[ مر قرم يف ببلعلا صميو ىلا ي ناك

 ١ [15741 55011 :رظنا] : مرحم
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 ٌةَداَنَق اًندَح :َلاَق : ماَمَه اًنئدَح : لاق .ٌناَفَع اَنْلَح 2-4

 اوُنسْغَي نأ َنْكَجاَوزأ رم رم : تلا : ٌةَشئاَع ْنَع ودعا ٌةداَعم ينكدَح : َلاَق
 2 هم رية

 ف هللا َلوُسَرنِإ ؛ كلب ْمُهرمآنآ يحتسأ ينك 1 ٠
000 

 انئدَح :لاك .دْْرْْباَمَح اند :لا .ناَفَع انندَح -8

 :تَلاَق . ةشئاع نع 5 :ةورع نع ؛ 'يرهزلا نَع ءامهدحأ وأ َناَمْعُنَو رمعم

 ىّتؤي نيش هسفنل مقل الو كي ةكعل نم اًملْسُم ا هّلالوُسَر نعام 00

 لإ طق انش هديب برو لجو رع «هللاتامْرح كه نأ الإ ٠ هّيَلِ

 اًمَكأَم َلاسُي نأ هَعنَمَكطق انيس لكسألو هللا ليس يف اهب برصيد
 ع ةلمول دست

 َناَكَو ءاَمهَرَسيآراتخا الإ طق نيَرمأ نري الو نم سلا دعب نا هَ

 نم رْيَْلاب دَوجأ ناك هادي مالا يلع ليربجي دهَع َثيِدَح ناك اَذِإ
 مام م

 [ى14ه60 :رظتا] . ةلسر ,رملا حي يرلا

 :لاق «ٌرْضْحآنْبْمِئلَس ينكدَح :َلاق كانَ انَدَح 1
 َنَع دع يأ والا أع .داللا يع ينشد لاق د اًنكدَح

 ةملَس 1 ملم نطيل لَو لاق يتم شارك 2

 امأ ؛نآلا اَذَكَمَأ : َةَمَلَسم .( تَلاَق «َنَطَق ىّتَح ِهيلإ ئيموأ تلعَجو :تَلاَك

 لعجو ةَشئاَع ْتِبَسَو «ىَرأاَمَك ةّبالخ يف الإ كد ام ةَدحاَوْتَناَك

 ْتَقلَطْناَف ؛ اَهتبلَغ ىّنَح اَهيسَق اًهْيِس : يالا ٠ اق ماهي 88 يلا

 ْتلاَقَو مُكَل تلاَقَو ءاهتبس ٌةَشئاَع نإ : تنام ةَمطاو يلح ىلإ مكس أ
 م
 تلاقو ءانلات لاق ةفع ١ 3 .ةمطاقل لعل 2

 لإ لَك َن آس لاق ٠ ل ه0 يللا لَ ىلإ تج ١ ةّبعّكْلا

 كييبأ بح اَهْنِإ : التلك ةمطاق لنآ ىّح ءانك تلو شن اَعانل تلق نأ

 [ هدعب رظنا] . ةَبعكْلا بَرَو

 نمي يلع ينآب :َلاق ءنوَعنِبا انابنأ :َلاَ .ٌرَهَزأ انئدَح -

 تَناَك : :ْتَلاَق :ةَشئاَع ىََْتتناكو ْتلاَق «هيبأ ةآرما دَّمَحُم مَ نع دي

 أل رتضخأ نذل ثيِدَح وحكم. 0
 (هلبقام عجار] . ةَمَلَسْمَأ :لاَق اميل

 نك مى مد ب
 شحج تنب بئيز اندنع



  ءاسنلا دن ددسم

 ٠ ةمتهالتخا لاق. بيو اثدَح لاك .ناَفَع اَنئَدَح -7
 ”_ 1 3 هل
 بيطأ تنك : ْتَلاَق . َةَشئاَع نَع «هبيأ نَع «ةورع نب َناَمْتع نع ؛ةوَرع

 [145.- :عجار] .دجآ ام بيطأ هماَرحإ دنع هللا لوس

 :َلاَق .ىل هلا ركوب انكدَح : َلاَك .ُاَّفَع اًنكدَح 60+

 هّللا َلوُسَر نأ ؛ةّشن َةَشئاَع ْنَع «َنوُصَيم نبا ورَمَع َنَع « ةقالع ْنْب اَيز اَنْدَح

 ماما مكالوت لكلا كسلا يظنا] . مئاصوْمَو َناََمَر يف لبيد 5 ف

 هيرب ريب مري راق عمو ياس 0 يك ل
 ٍميلَس نب ثعشأ : لاك . ةبعش اًنندَح ؛ نافع اًنئدَح --066 .

 ورا سلا
 ناك :تَلاَق ءدَّشَن «ةَشئاَع ْنَع «قورْسَم ْنَع «ثدَحُي هابآ عمه ينربخأ

 . هلعَتو 4 اجرتو ؛هروُهط يف ٠ هلك هنأتط يف سلا بحُي هللا لوس

 [1914 :عجار] .عاطتما بسلا :لاَقَف ءَد ةئوُكلاب ةتلأس مث :َتَلاَق

 مسو عرب ةرعا اي
 ةورع نب ماَشهاَندَح «ماّعَه اَنْكَدَح نافع انكدَح ----6 6

 رب ممل

 لوُسَرَو يه لسَتفَت تن تناك هنآ ؛هنَدَح ةَشئاَع نع «هيبأ نع (131/5)

 5-00 :عجار] .هلبك ف ِفَتواَهلبك ف ِرْغَي ء«دحاو ءاَنإ نم © هللا
 سام

 :َلاَق . نوُمْيَمْنْب يدهم انئدَح : :َلاَق نافع اَنئَدَح -5

 ركب يبأ نب دَّمحُم ّنَبَمساقْلاْ تغمس : لاق. يراصنألا نام بأ انّئدَح

 مارح كسَس لك : :لوُقي هئعمس هنأ ف يبل نَع

 [؟49517 :عجار] . مارح هلم افكلاُ* ءلمق قرَقْلا َركَسأ امد

 م يولع مع را كل
 :لاَق «٠ «ِللصَمْلا نب مساق انئدَح : لاك .ُناَّفَع اَنَدَح --0/

 « ةّشئاَع نَع 2 ثدحي

 كلام: م هاهي ات ةَشئاَع تناك : لاق يي كَ

 مو ساس كل
 :عجارإ . اللا لرد قل وجهل نس 5 3 ءاذأ

]11 > 

 ع اس سر ع

 نع - ٌةَمَلَس نيا يني دامح اًنثدَح :َلاَق .ناّمَع اَنْئدَح ١604

 نم ْعَرَف امل 88 هللا لوُسَرنَأ ؛ٌةَشئاَع ْنَع ؛هييأ ْنَع ورع نب ماسه

 َدَقَوُأ : لاَقَق مآلّسلا ِهْيلَع ؛ ليربج اجلسي لستم َلَخَد «باّرحألا

 َتَلاَقَف :ةظيرُت ينَب ىلإ هلا انَحلْسأ انعَضَو اَم ؟حآلٌسلاٌمَُسَو

 ّبَصَع دق باَبلا ِلَلَخ نم « مآلّسلا ِْيَلَع ؛ ليربج ىلإ رظنأ يناك : ةّشئاع

 [؟4ا/ؤ9 :عجار] .راّيمْلا نم هسأَ

 نع ؛ماّشه ْنَع ٌناَّمَح اَنئَدَح :َلاَق .ُناَّفَع انئدَح -4
 ْعّصأَف ءنْيَعْلا نم 8 هّللا لوُسَر يقرأ ْتنُك :تّلاَف .َةَشئاَع ْنَع ؛ةَوْرْع

 ل ماَفُشلا كدي ءساّنلا بر «ساَبْلا حّسْما :لوقأو هرَدَص ىَلَع يدي

 [1478 :عجار] ] .تنآ آلإ هل ف شاك

 للاخ اًنكدَح :َلاَك . بِيَهَو اًنئدح : َلاَق  .ناَتعاتدَح 011

 لوا يل ضيم الا .ان ةشنئا

 5986 لية نم ةمكر يف
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 ه1 ُح "مسمر

 لاك ةريمْابَميك كَح : لاك هيو ادع ندَح مهدللا

 «ةشلاع ىَلَعتْلَخَد : َلاَك درب يبأ ْنَع «لآله نب ديمح اًنئَدَح : (ُناَفَع

 ديلا َنوُعدَي يلا نم ءّسكو ماب عصام اظيل آزال تجرح
 ه0 م

 .ِنيْيوَللا نيله يف ضف هللا لورد ًتلاَقَ (َنومْدَت :زهب لاَك)

 [2 1459م :عجار]

 انكَدَح :لاَك . عير نب ديزي انئدَح :لاَق .ناَّمَع الح -1

 ٌةَرْما 8 هللا لوُسَر عم فك: تناَق . ةَشناَع نع «ةمرْكع ْنَع دلاَخ

 َتْنَطلا اًنعَصَو امير «ةرْمْحْلاَو ةَرفصلا ىَرَ اتناك ةصاَحتس هجاَوزأ نم

 2 0 م سماع

 5 يهو اهتحت

 ليعاَمْسإ : َلاَق .ةَناَوَع وبأ اَنَدَح :َلاَك .ناَّفَع اًنئدَح -؟50017

 ُنوُكياَم يضْأ تدك اَم :ْتَلاَق .٠ ةشئاع نع« يبا هللا دبع ْنَع «ىّدّسلا

 [1ه44 :عجار] . 9 هللا لور يو ىَنَح نبش يف لإ ناصر نم لَ
0 

 ينكدح :لاَق لْمسَقلاْ مساق اندح «ناَقع اَدَح ة
 واول هما ءعشد رو
 دقو مق : تلق يتلا نع ةَسئاَعتلأَس : لاق.” 00

 ءريقّتلاو «ءاّبدلا يف اوُدبنيْنآ ماه ف هللا لوّسسَر ىلع سيق علا دبع
 مد هيك

 مكاو «ربقملاو

 لوُسَرل دبَت تناك اَنإَ ءهذَّه لس : يل تلتف يشب ةيراَج تعدو

 هثكوأ للا نم ءاّمس يف[ هللا لور ذأ تنك : :ْتَلاَقِ] © ِهّللا

 [اممالا :رظنا] ٠ نم برش حم اذ ,هقلعأو

 نع روُصْنُم ْنَع او بأ اد َلاَق . نافع انْئدَح -6

 َينأ اذإ © هللا لوس ناك : :ْتَناَق . ةَشئاَعْنَع «قورْسَم نَع ؛ « ميهاربإ

 امل «يفاثلا تْنآ فلشاو « سانا بَ «َساَبلابعذأ : َلاَق ضيرمْاب

 يمد
 [1 16 :عجارإ ٠ امََسْرداُي ال «ءاّفش واش 5 الإ

00 

 ٍةّسيعش نع «اتيباك : َلاَق داَمَح انِئَدَح «داَفَع انئدَح 001

 يه ماما من عل

 ين ايل كف هلا ٌلوُسَر اهل لاف ' طب لي فو بتل

 :لاَق يدويا كلت يطغأ انآ : :تَلاَقك ؟كلبإ نم اريعَب اهتيَطَعَأ ولف « لمع
 ياك لل يوصل كل 06 لربك ساس سعال راسل سس

 مام ىو تدعم
 فصنيامْوياَنآ امي :تَلاَق « يريرس ات لوَحَو هْنم تلي ىَنَح : :تَلاَق

  نيئطا# هلا لوس طبات ارا
 عاكس

 2 ةّسِيمْش نع داَّمَح هيدَح : نافع لاَك

 س يس هللا و ل عروب را عر ار
 ةقئاع نع ةسْيش هيَ

 ةطمَسسمُ 5 لق يِبنلا نَع «ةَسْيمش

 ْوآ جَح يف : بلاوي نَح ءةفن

 3517/8٠[ :رظنا] . . عادل ةَجَح يف : :لاق الإ هتظآآلو : :لاَق :ة

 ْنَع هدا انكَح :َلاَك ُباََّه انكَح ُاَتَع اَنكَح هدرا
 000 ساشو سل سامو 26# سا سقم يد

 َرَكَذَك «فوص نم ءادوَسةدرب 8 يل تعج ان ؛ ةَشئاَع نَع « فرطم

 بحُي ناك ادق فوُصلا حير دوف مل اهسبلَ هَضايو اًهَداَوَس

 علتكككت كلكم هك :رظنا] . ةَييَطلا َم حيرلا



 ؟هدالدح ا1مكح ص مم ةشئاع ةديّسلا ثيدح ءاسنلا دئسم

 هّللاُدْبَع انأبنأ :َلاَك .ٌداَّمَح انئدَح :َلاَق .ُناَفَع انئدرح -4

 للورد قاع دن مساق كَ: :لاَك . ةكيلم يبأ نْب

 أنهت مكس ست اَيآ يم باتا كيل لنآ يلوم : :ةيآلا هذه الَت 8

 اهم عراد ىَنَح .ههْيَت مهل يف َنيِْلا امك تاَهياَسرَحأَو باّتكلا
 :عجار] . ْمُهوُرلَحاَف مضوي اذِإَف «لَجَوُرَع ؛ هلام ”ُماَمَس دق :َلاَق

 اةنئلذي

 انأبنأ :َلاَق . ةَمَلَس نب داَمَح انئدَح :َلاَق ؛ناَمَع انئدَح -4

 موب يأ يف : 0 ل انك لا

 ب رشة يف :اتلاك . 0 :َلاَق «٠ لَ يرام جر
 يرثلا : :رخبو# اكو .ةناتحالو ريم اه ل.س ني

07 
 ٍنيوكهَمَم يلتخاو «هيلسطاك «”وطمأأ ءاارقع در ف ءاذَه يب

 هديدجلاب و َحأ يحْلاَنإ : :لاَق .٠ "قلَح وه «تبآاي هَ ةَشئاَع اتلاف . نيرَخآ

 جرا «ةربح هَلْ مُهاَطْعأ ركب يبأ "نب هللا ناكو ,ةلهمللَوُمامنِإَ
 « ضيي باَولَأ ةكآلك يف َنْثُكك اهم وجرح مث «4 هللا لوُسَر اهي
 بلا دل سم ءيش يف يسفنن فكل : َلاَقَق ,ةّلحلا هللا دبع َدَحاَك :َلاَ

 رع ع هلا هَمَمِءيش يف يفتن دكا آل ؛ هّللاو :َكلد َدمبَلاكمُت 48
 و التو هنأ ليتك :هين نبأ.

 رواق سا دعس ضاع ع
 [1457 :عجار] ٠ ليي هّللا دبع اًهتَكَدَك ُةَئاَع

 يموس ر»# هه #6
 انأبنأ :َلاَق ءةَمَلَس نب ْداَمَح انئدَح :َلاَق نافع اًنْئلَح -»

 ْنَع (8 يبل َرأ دق اكو : َلاق) ةَرْذَعب يبأ ْنَع ءدادش نب هللا دبع

 مث ب ءتاَماَمَحْلا نع َءاَسنلاَو لاَجّرلا ىَهّن دق هّللا لوُسَرَنآ ؛ةَشئاَع

 [1ه411 ,؟ههم ةرظنا] .ن ِزآَملا يفاه موُلْخْدَي نأ لاح .رلل ضخ

 نع هدام رح ٌكاَمَح اَنَح :لاك . ُناَّفَع اًنْئدَح -

 ءرامحلاو بلكلا ةلِْثَمب اوم تلا ةَشئاَعانآ «دّوسألا ِنَع ءٌميهاَرنإ
 ني حتسأ نأ هكا .ةكبقلا نيو ل يبل نبي ؛ « يناسكت انو يرد

 [14501 :عجار] ٠ لآلسْلا ةقيطقلا تن نم لسن ىن هِي

 ْنَع ؛داّمَح ْنَع ٌداَمَح اَنْكَدَح :لاَك .ناَّمَع اًنئدَح -7

 يبل بوك نم ينم | ةلرفأ تنك :تلاَق .٠ ٌةشئاَع ْنَع ءدّوسألا نع «ميهاَرْبِإ

 [540:6 عجار] .هيف يصل سعت مل

 نبا يني - لّضَممْلا انكدَح :َلاَك .َنآلْيَغ ْنْب ىَبحَي انيدَح 0077

 نع ءثدَحُي ناكر يلا َنْب ةورع نأ ءداهلا ني ديزي يتئدَح : : لاق ةَلاَضَق

 88 هلال وُسْرَناَك :لوُقَت تاك اَهّنأ ؛ ف (١؟/[) "يلا جوز ةضئاَع
 . نميألا هج ىلع َعجطْنما مك نفخ يعكر مُكررْجَلا ملط اذ
 1111١[ :مجار]

 هبا هس لا
 7 لاق «ٌلّضَقمْلا انئدَح ؛َنآلْيَغ نب ىَحَي اًنئلَح - 14

 سهما هل سو ءايضم
 دبع ُُع ْنَع «يمللمألا ةلكمرَح ِنْب محراب نع «بوُيأ نب ىَيحي

 ا ا «ٌةَشِئاَح نع «ٌةورع ْنَع «يمللسألا (رابن)

 نأ ىَهَدَك 88 هللا َلوُسَرنإ :اَهلْتلاَقَق «ةدجت ملك اب هللا (لوُسَرل)
 لمادا ل ءركيوبأو هللا لور َلَخَدَك « بارغألا مَعَ لكي

 1 تاع ةلبيسمأ يبا : :لاَك هللا لور ايدل يدها ؛اتلاق ؟ةكيتس م اي
 واقسام :لاَفَف ءْتَلَمَتَ ءركب ابآ يلوا : :لاَقَف ءتبكسَف

 تلَواَنَق ءتبكسف « *إ ةلبئسمأ يبكسا : لاق مث «تّيرشُك ٠ «اهَتلواَنُك «ةَشئاَع

 نبل ن مب رشي هللا لوُسَرَو :ةَسئاَعآتلاَك «برَشَف ف هلا لوس

 نع تهت [دق]كنأتئدح "سك هللا لور اي : دبا ىلع اهدربآو [مكسأ]
 ايديه مه «باَرحألاب اوس مُهنِإ ُةَسئاَع اي : َلاقك «بارعألا مام

 . بارعألاب اويل ءاوُياَجأ اوعد اذ «مهترْضاَح لهأ نحت

 مييزاوبأ انابا :ل َلاَك اق «ةيمشالا دوب دامس اند 5 كتي
 "يبا ىَْن :تلاَك . ةَقئاَع ْنَع دولسألا نع ؛ « ميهاَريإ نَع ٠ « شمعألا نَع

 [م001 :عجار] ٠ تقرا ءابدلا نَع ف

 دع نْببوَُْينكدَح : لاَ .روُصُنم نب ديعس اًندَح ةيلفحلا

 نص نع «ريبزلا نب ورع نع ءطرش نب ملص نع ؛ « مِزاَح يبأ ْنَع «ِنَمْحرلا
 ُهَعَم بَهْدِلَف «٠ طئالا ىلإ مُكدَحأ بع مد اَذإ :َلاَق هللا لوُسُر نأ «ٌةَضئاَع

 [؟١٠014 :عجار] .هْلَع مزجت نه « نهب بيتي اَبْحأ آل

 مسرب مو رو امس مرإا ل
 دّبَع نب بوعي انئدَح : لاك . روُصُنم نب ليعس اًنندَح -م 1 هعالا/

 «ةشئاَع ْنَع ؛ هلل دبع نب بسلا نع ء ورم يبأ نب ِرََْ ء مرا

 . مئاقلا مئاّصلا ُهَجَرَد قّلُْلا نسحب كردي لجان! َلاَق ف يِلاَنأ

 [؟4409 :مجار]

 را ةلرإ هربا
 :ناَمْيَلَس نب حب ُةاَنْكلَح : لاق «روصُنُم نب ديعس انئدَح - -7570601؟8

 هّلل دبع نب داب ْنَع ءدابع نب هللا دبع نْب محو ءَنآلَجَع نب حلاّص نَع
 كيور ع 7 55 3 ٠

 يف اهبل رَمَتانأ ص انو يبأ ِنْب دعس ةٌراتجب ترم ةَئاَعأنأ ؛ ريما نب

 لوقا ىلإ لا عي اَم :تَلاَقَك ؛ كلك يف َليِق نأ اهم ؛ ٌدِجْمَمْلا

 :عجار] . دجْسَملا يف الإ ءاَضْيَ نبا ليه ىَلع ف هللا لوس ىَلَص املا

 [علومب»#

 نبا اَنكدَح :َلاَق «ةّريغملا بأ َليِعاَمسإ برضا اَنندَح 5 ندم

 2 معي 8 هللا لوس ناك : :ةَشئاَعتلاَك :َلاَق ءءاطَع ْنَع ؛ىليل يبأ
 لمس سمع ايا را

 [18105 :رظنا] ٠ عاملاب لستْعَيَو ءدملاب

 يا # اسم ل «يس

 َنَع «كاّمس ْنَع داَمَح اًنْدَح :ًالاَق هيو ناَمَع انئدَح -؟ 0٠
 م م هم نم 6# سس

 ّيَلَعَّلَخَد : (ْتَلاَق َةَّشئاَغ نإ :ٌهَب َلاَق) : تاق هنأ «ةَشئاَغ ْنَع «ةَمرْكع

 اَمّنِإ مُهّللا : َلاَكَو هيدي طَسَيو ةلبقلا ليطتساَك ءادرَّو رازإ يف اق هللا لوس
 مسام

 . هي ينبقاعت الق «تيكاوأ "تيرم ةدابع نم دبع يأ نشب اَنأ

 لااا الكل لك هل هج 1 مارال :رظنا] . هيف 1 هب ب لاق

 سو كا ره هلا ماش

 نمحرلا دبع انربخأ : لاق ٌداَمَح اًنئدَح ؛ناّفَع اًنْبلَح -

 ةطبئةآرماٌةَدوَس تناك : :تَلاَق .ةّشئ ٌةَشِئاَع نع« ءٍمساَقْلا نَع « ءمساقلاْنْب



 ءاستنلا دنسم
 3 انين

 ص 1١856 ؟ههئه ح الفنهلا ةشئاع ةديسلا ثيدح

0 

 1401١ :عجار] .فقي ىتَح ضيفي نأ كي مساق ناَكو

 م هد هل هل
 :لاَق ناسيك ني رّمعج ينئدَح : :لاق .ُناّفَع اًندَح 0-037

 هللا اوسر لاق : تلق ةشئاَع ىلَعتلَخَ :تَلاَق ٌةيودَعْلا ةَداَعم يشد

 ,لما01 :سنا] .(1"عرك) نوُعاّطلاَو نمّطلاب آلإ يّمأ ىَنَْت ل 8

 ايفل

 ريب مرقس ما كل
 نب ربج انربخأ :َلاَق .دامح اًنئدح :لاَق . نافع اًنئدح -1 691“

 امل اق هلا لوُسرأنأ ؛ةشئاَع نع ءرْخكي يبآ تنب موُنلُك مأ نَع « بيبح

 هم تملَع ام ؛ هلجآو هلجاَع «هلك ريا نم كلأسأ ين مهلا ءاَعلا اَنَه
 ةمقعءوا ,

 اَمَوُهْنم دسْمِلَع ام ,هلجأو هلجاَع ؛ « هلكرشلا نم كبد وعأو] ؛ ٍملَعأ كامو

 « 88 محم نينو كدبع كلاس ام ريَخ نم كئاَسأ ين مهلا (ملغأ مل
 امو نجلا كئاسأ ين مهلا كيو كدب ْداع مرش نم كلب وع

 لوك م هيت اَمَو ءراتلا نم كب ذوُعأو] ٍلمَعْرأ لوك نم اهيل
 ,لها00 :سظنا] ٠ اريَخ يل هيضْقَن ءاّضق لك َلَعْجتنأ كلانس[ ٍلَمَعْو

 علمتم مم#

 :َلاَق .َناَبِبَش ْنْب دوسألا اًنئدَح :َلاَق .ناَفَع اًنئدَح +8
 و يمص

 هّللا ل وُسرناَك لَه ؛ةّشئاَعْتلآَس : َلاَك « بّرْفَع يبأ نب لو وبأ اندَح

 ,ىهحتم :رظنا] . هْيلإ ثيِدَحْلا َنْمَمْبا ناك : :تلاَك؟ رشا دنع عماتي
 سا مم ل

 مل

 ْنَع ءروصُنم ْنَع « ةاوَع وبأ اًنئدَح :لاَق .َناَّمَع انئدَح © ١-

 اَناَدْحِإَر مَ هللا لوُسَر ناك : تاق . ةَئاَع نَع «دّوسألا ِنَع «ميهارنإ

 اةنفِفْنت :عجار] ٠ اًهرشايي م ُ رئ أنآ تضخ اد اذإ

 ا

 َنْبدْعَس اَنئَدَح «ةَناوَع وي انئدح :َلاَق .ناَفَع اًنئدَح -

 ملل لوس ىلإ ىذا: :تلاَق . اع نع ؛ةحلط نَع م

 لكجم» لحما لكما لدؤإلا لهؤ11 ,؟هخ١ ؟ :رظنا] 0

 .يبعشلا نَع 2ع داود امدح «بيهو اًنئلَح :نافع انْئَدَِح -76671/

 ضْرألا ريع ضْرألا تلي اذِإ ءهّللاَلوُسَراَي :تلُق :ةَشئاَعتلاَق

 ىَلَع : َلاق ؟ذتْؤيَس اناني راّمَتلا دحاوا هلل اوريو تاَومّسلاَو

 794217٠١[ ,77144 :رظنا] . طارصلا

 نب ركَي وُبآ ينربخأ لاَ . ةبعش اًنئدَح نافع اًنئلَح -16017

 :َنوُنوُتَت ام :ًةَشئاَعتلاَق :لاَك «رييلا نب ةورع تعمس : :لاَق . صْقَح

 اَمحْلاَوُبلَكْلاَوداَرَمْلا لص آلّصلا طف توُنوُمي : لاق ٌةآلّسملاْمَطَْي

 .ةاكجلاضازطا ا هلل لوُْئيني ضرس يش قل تلا
 [14046 :عجار]

 2 يم يوس ريب مره 6 ل م اة

 «ماشه انأبنأ :َلاَق . ةَمَلَس ْنْب داَمَح اًنئدَح نافع انندَح -796 678

 نإ ؛ .نيتيلْطلا يذ ٍلْفقبَرَمآ ف هلل لوس «ةَشئاَعَْع «ةَورُع ْنَع

 [؟١101 :عجار] . ٌلْبَحْلا بيصيَو صبا سمَتلَي

 يدوس ل ءراع ع 2 كي
 1 اني لاق «ةملس نيد 1 : :لاَق .ناَفَع اَنَْدَح

 6 هي

 ةَقئاَع تلا : :لاَق . 0

 اا امك ةرظتا] ٠ َكلاَوَه يف كلل عراسي آلإ « لجو رع كبَر ىَرأ

 «قاَحْسِإ يبأ ْنَع ةيعَش اَنَدَح : لاَ .ُناَّمَع اًنندَح 0١-

 هنآ ؛ةَفئاَع ىلع دَهْعَن : نآلوُفَي اًقوُرسَمو َديِزيَنب دوسألا تعمس : لاق

 .رْصَعْا ٍرْصَعلا دهب ِنيتْكر ىلَصآل مَ يف يدنع لق هلل لور اك ام : تلق

 :عجار] 105514[ 000 ١

 ٌماَشه امدح :َلاَ ةَملَسنبداَمَح انكدَح اف اندَح -7 وك
 ٍمَْي يف ركبوبأ اًنيَلَع لَخَد : ْأتَلاَ اهّنآ ؛ةَشناَع ْنَع :ةورع ْنَع ورع نب

 سؤألا د يداَنص هيف لمي «ثاَحْبَمْوينار كذاك انَدْنحَو «ديع

 َلاَقَم (انالك ىلاَق) ناطيتتلاروَُْمآ ؛ هللااَبع : :ركيوُيأ لاك «حَرَْحْلاَو

 :عجار] . اًنديع ميلانو «اديع موق لكن ؛ رك ايي: 88 هللا

1] 

 «ِنَمْحرل دّبَع نب نصح ْنَع ءمصاَع نب يلع كد -9841
 الل

 اناني : تلاَك هَ ةَضئاَع ْنَع «ثعشألا نْيدَمَحُمْنَع سبق نْبَرمع نع

 ءَكْيَلَع ماسلا : َلاَقَك ةكانذأك دولا نم لجنس ذإ ل يلا دنع

 ةَئاَثلا لَخَد م :اتلا ملكت نأسف : تلاَف «َكِيَعَو 48 'يبنلا لاق

 َلَخَد مك: ْتَلاَق ءَكْيَلَعَو :48 يتلا لَمْ( ١ م6/5) كلذ ثم لاَ

 ُبَضَعَو ْمُكيَلَع ماسلا لب :تْلُقَق :تلاق َكِلَعٌماَسلا :َلاَقَك هال
 هللا هب هيي مَ ام 8 هلل لوس نوي ,وُيحُنأ «ريزاَتَْلاَو ةدرقلا َناَوْحِإ ءهّللا

 اوُناَم . رول لو رخل بحي ل هللا م: :لاَقك يَلإّرظتق :تلاق

 ل ْمُكنِإ «ةمايقلاٍمْوَي ىلإ ْمُهمِكوْيَش انْوضَيملك ٠ مهل هاند الو

 اًهَلُهّللا َناَنَم يتلا ةَممَجْ ١ موي ىَلَع اَنودسْحَي , اك يش ىلع ضي جي

 اَنلوق ىَلَعَو ام اوُلَصَو اهلا انه ينل ةلبقلا ىلَعَو اً اول و

 .نيمآ : ٍماَمإلا ّفْلَخ

 هما
 دبع نب روصَنَم انأبنأ : لاك. ٍمصاَغ نب يلع اَنندَح 15

 :نينمْؤُملاٌمأ ةّقئاَغ ْنَع «ةييَشتْنب ةّيفَص هّمأَْع يِبجَحلا نَمْحّيلا

 :عجار] .َنآَرَفْلا رفيف «ضئاَح اَنآَو « يلح كتي ف هللا لور ناك :تلاَك

 اةييمملا

 هاش سار هر يهل
 نع «ديعّس ْنْب ىَيحَيانْندَح ءَنْوَع نب رْفعَج انْندَح - -6

 :اًهلُسْلُتَك ' اًهئاكم يف يُنيَتست هيرب ين : :تلاَق .5 َةَشئاَع نَع ءةَرمَع

 تَرَماَتْساَف كفا ةَدحاَو ةّبَص كمت مهل تنص كيياَوَم اشد

 ”علسمل يد هل
 :8 هّللا ل وُسَر َلاَقَ «ءآلولا انك طرَتشَت فك نأآلإ ل ءاوُناَقك . 0

 مم سف س6
 .قتعأ نمل اولا امنِإَف



 فليح َح ءاسنلا دئسم

 - هللا يع انكَح : :َلاَق . رعب كلت اندَح 164

 ,١ ْنَسُهاًضْأ عاب فْوَع َّنْبِنَمحرلا دبع كيم نع - - رفع نبا ينعي

 يذ يفَو رين ارق يف ُهَمسقف رايد فلا نعي ناََح نبدا

 ىَلْعَُسْلَخَدَ وسمْالاق ايسؤلا تأ ين امل

 و لق هي لسان :ْتَلاَقَق كلذ نم اًهييصتي ةشن

 نحيآل : :َاَقا# هللا لوُسَرَنإ : ّتَلاَقق ءفْوَع

 [6701 :عجار] ٠ ..ةلجلا ليس نم فو َنْاهَّللا ىتم ورباصلا

 :َلاَق .رقنَج نب هللا انتَ ءديعسوُب اكد 7 /

 .ثيِدَحْلاَركذك هل از عاب فو نب محلا َدْبعنأ ءركب أ اتئدَح

 ْمُكْيلَ اَنحَي اَنَحَيَآل : لودي هللا لوُسَرْتْعمَس ينإاَمأ :تَلاَ : لاهل

 .نوُربصلا الإ يدْنَي

 ,نايفَس ْنَع ٠ 'يبأات اًنكدَح :َلاَك .يعجشالا نبا انندَح - 6

 ينتيأر دّقل :تل
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 َلاَك .ًةَعَئاَع َى

 اق .ةَشئاَع ْنَع «ٍماَّمَه نع « ميهاريإ نع ءروّصُنم نع
 [114744 :عجار] ٠ ف هللا لوس بوك نم يملا تح أ

 سا ياصا و هرب صرع سوت ل
 نع« ميِهاريِإ نَع «روصنم نع «ةنييع نب نايفس انئدح - --4

 .هكرفأ تنك :تَلاَق ٠ ةَشئاَع نع « ٍماَمَه

 نع «مِهاَرإَن ع« «شصعألا اَنثدَح «عيكو اندَح - 5 ننال

 160 حقي ىح ماني يبا ناَك : :َتلاَق :ةَمئاَعْنَع دّولسألا
 .ًاضَوتي الو يَلصْبَ

 نب دير نب يلَع ْنَع ؛ «نايْفْساِدَح «عيكو انئدَح - -61
 8 هّللالوُسَر لاف ْتَلاَك ةَشئاَع نع « ِبيَسَمْلا نب ديعَس نَع ؛َناَعْدَج عا

 هم
 14071٠١[ :عجار] ٠ لشلا َبَجَو دق ناحل نات رواج اًذِإ

 ْنَع «ريبج نب ميكح نع ؛ (ناينس)انئدَح دَح «عيكو اًنَدَح 0

 اليجْمتهَشأ نك ادَحأ تير ام : تَلاَق : ةشئاَع ْنَع ءدّوسألا نع ؛ « ميهاَريإ

 [مدطالو :رظنا] ٠ َرمْعآلو ركب يبأ الو 8 هلا لوُسَر نم رهظلل

 ْنَع ءءاَطَع ْنَع دايز نب ريم انثدَح «عيكو اَننَدَح - "همهم

 برهم خي رص ليو رهام ناك ين ةن

 رقد هاش

 لاق يح ذارطم يائس اك 'عيراتح - افلا

 :رظنا] ٠ لاو يت محامو « يح يل 001/1

 لللككك

 َرّمْع نبا َنَع : عفان ْنَع «يرَمُْلا اًنئدَح «عيكو اَنئدَح -6
 .(ح)

 دحلا كف يملا نأ ؛ةَّشن دئاَع نع ؛هيبأ ْنَع « ءٍمساّقْلا نب نَمحرل دّبَعَو

 [47517 :عجار] ٠ دحام

 لهلهلا ًَ ةشئاع ةديسلا ؛ ثيدح

 لادن اع .ديرلا نديم اك يو تح ١- الا

 رجاقل فسأل هنية لاق هداجّشلا
 ممل مم

 «َةَدْيرب نب هللا دّبَع ْنَع نصت اًندَح «عيكو اننَدَح - 1 هذه/

 هه يمنح
 «هللا وسر: :تَلاَقَك . قف هللا وسر ىَلإةاَتْقَتءاَج : ْتَلاَق . شاع ْنَع

 ينك : :ْتَلاَق اهيل رمألا لعب ؟هتسيسَح يب عري هيخأ نبا ينجز يبأ نإ

 ألا ص ءاّيألل ل يكن َمكعَتْنأ تدر َن كلَ « يبأ ٌمَنَص ماتت

 يش

 ًةَشَئاَع نع ؛هيبأ نع« ماش اَنتدَح «عيكواَنندَح 74

 اي لاق ا هلله «ثألا كري أ و»: ْتَلَرَن مل :تَلاَق

 آل ءبلُِدْبَع ياي بلل دع اي مص تيأطات

 مكشاَم يلام نم ينوُلَس ٠ اي هللا نم ْمُكلكلمأ

 ع نع ؛هييأ نع « ماما نع هايس ْنَع ”عيكو انئدَح - 004

 َلاَياَم هال ال مئاق لاب للا لور َككدَح نم : تَلاَق .ةّشئاع

 337:5 50114 :رظنا] .ُنارْل لح لأم اًمئاق هلل وسر

 . :رظنا] 75061١[

 نب دَّمَحُم نب هلا دْبَع ْنَع «ناَيْفس اَندَح «عيكو اًندَح - 1

 الق هللا َلوُسَرَنأ ؛ةَرْيره يبأوأ «ةَشئاَع نع ؛ ةَمَلَس يبأ نَع ؛ «ليقع

 5161١[ :رظفا] ٠ (نييجوما نير نحلم نيميِظَع نيس نيكي حض

 نع« ءدْمَجْلا يبأ نب دايز نبدي ادَح «عيكو انئدَح - 10

 لوُسَرل عكر انك نإ تناك .٠ ةَئاَع ْنَع «هبيأ ْنَع «سباَح نْب نَمْحرلا دْبَع

 ش [6114:عبجار] .رهش دي هلكأيق «اركلا كف هلل

 يأ ب دلل دعب لماتش اح «يكو اخ 1

 : هللا“ اوُسر َلاَق :تَلاَق . ٌةَشئاَع ْنَع ؛ ,ةكيلم يبأ نبل نَع ؛اريَمصلا)

 ٌلُخْدَياَباَي «نْياَباهَلْتلَعَجََو قر وكل كول خس تع َناَك ول
 .هنم وجي ابيهم

 تناك :اتلاك .نْيئاَاَهَلَلَمَجت اهتمي يلو َملق تن
 . لوألا اًهَءاَنِب ب داَعأَو همم هيلع ٌجاَجَحَاَرَهَ امَلَق .٠ َكرَدَك

 ْنَع ءرألا نب لع هايس «عيكو اًندَح - ت5: تنذو

 2 اًمّرصق َتَرَكَد 8 يِبلا دنعةَرما تككح ةضئاَعأنأ ةَيدح

 .اهيتغا د : 2

 7 نَع ءِرَمْقألا نب يلَع نَع «ُناَيفس انكلَح « عيكو انئدَح - 0

 ام: لف هللا لوُسَر هللا «ٌةآَرْما تكَح هنأ ؛ةّشن

 [؟019/ :عجار] . 59 اَدك يلد و ادَحآتيكَح يآ بحأ

 ةَشئاَع نَع « ةَْيَذح يبأ

 يبأ نبا ينسَيَ- بييَح ْنَع : نايفس نع « عيكو انئدَح م76

 وُمْدأْتْلَمَجَ بوك يل قرش : َتَلاَق .ة ٌةَشئاَع نع ءءاطَع نَع « تبان

0 
 [؟ 1341 :عجار] . هلع يخبسُتآل : 5 هللالوُسَر لاق ؛ ع



 ةشئاع ةديسلا ٠ ثيدح
 هي ا ع عع

 "اساط
 َنَع« قس اَتصَح : :لاَق . ا .ىّرخأ رت ميكو انتَ - 3س

 ءاًهيحاَص ىَلع تعد ءاهكب وك قوس هّنأ :ةَّشئاَعْنَح «ءاطق ْنَح « بييَح

 «دوجُتلا يبأ نب مصاَع ْنَع ءركسم انْكدَح «عيكو انئدَح

 (100/ك 9 نب ليس :ْتَلاَق . ٌةَشئاَع ْنَع دْنْنَع
 م لس سس ميس

 [مكممو كا نظنا] ٠ ًاريعب الو ةاَشآلَو مآ الو اَذْيَعالَو ءامَهَرد

 نع «يئاهبصألا نب نع ايس اند «ميكو انئدَح - 14

 ف 'يِببلل ىَلوُمانأ ؛ةَشناَع ْنَع ءرْيمزلا نثإ ةورغ ْنَع ؛َناَنرَو نب دهاَجم
 : "يلا لق ءاميهحآو أدم كرتو .تامق ةلخن سه

 [ىهوؤ4إ ,/هوفر مده :رظنأ]. . هت هتيرق د لهأ نم جنا ريم اوطغأ

 دعم ِرياَجْنَح كاف انك ميكو اند - 8

 ضئاَحْلا : لاق. اللف يلا نَع دشن ةّشئاَعْنَع ؛هيبأ نع «دّوسألا نْب محلا

 . تيبلأب َفاوَطلا لإ | الك كلساَتمْلا يضف

 نب نع ء كلا دبي اق يكونَ 5 كن

 ِنْيْلاريركَوهَو يدذع نم اقف يبل جرح : :تَلاَق ٠ ةَشئاَع نع ؛ ةكبلم يبأ

 َكَنِإ هّللاَلوُسَراَي تلتف نيِزَح َوُهَويلإ عجرم سْننلا بط

 نزح تلو َتْهَجَرَو «سْلابيط نيمار يرق تْلآو يدْع نم تجرح

 َنوُكأ ذأ فاَخأ يّنِإ سلمنا مل تدَوَو ةبعكلاَُسْلَخَم ين :لاَقَق

 . يدب نم يأ تبع

 يبأ نبا نَع ؛ ميكس نب دمحم انئدَح : َلاَق .٠ 'عيكو اًندَح - - 1 هوا/١

 .ةَرمك شبل راَلااوُلا : : 8 هللا وُسَر لَك : ْتلاَق . ٌةَشئاَع ْنَع ٠ كيم
10 

 ةَماَمُث ينكدَح ؛ رْضَمْلا نب مسالا اندَح « عيكو انئدَح 1

 لورد تلا ؟يّلا نَع ةَشئاَعتلأَس : لاَ .نْزَح نب
 ري سل 2م م لع عع

 اع ءاّقس يف ف هللا لوُسَرل بلآ تك : اتلاف :ةّيدَبَح ةيراجلا ءاهلَس

 [؟0014 :عجار] ٠ نم برش حَبصأ ذو نك هُنكو أَ

 ورع نع «بيبح نَع ؛ «شمعألا اَنثدَح «عيكو انئدَح - ةةنففو

 ىَلَعْمَدلاَرطق نو ةَضاَحَتسُمْلا يْلَصُت :َلاَك. افق يِبنلا نع «ةشئاَعْنَع

 .ريصحْلا

 ْنَع «ٌةَدئاَر يبأ نب ايرَكَز انُدَح : لاق : عيكو انئدَح - -

 :ْتَلاَق .ةقئاخ نع زل نبا نع «بييَح نب قلط ْنَع «ةّيش نب بْمصُم
 قاع
 يحلو «براشلا صف ةرطفلا نم رْشَع : ف هللا لوُسَر لا

 3 فو مجالا لْسْغَو ءرامطألا صو ءءاَمئابق اشار كلاوسلاو

 لاَك : اركز لاك ٠ ةاجفتْسالا يني ءَملا صا علال إل

 .ةطمضمل الوكت نأ الإ ةرشاَمْلا تيسلو :" بعصم

 نْبدْعَسْنَع ءُنايْفسَورَعْسم اَنُندَح «عيكو انثدَح - - 7 هةا/ه

 نم اقف يلا ىّقلأ تدك ام : :أتلاَق . ٌةَشِئاَع نَع ؛ ملم يِأ نع « ميهاريإ

 [مدهدد ,مد019/ ,ىهال؟ رظنا] . اًمئاَن يدنع وهو وآلإ رحّسلا

 (0/ك)

 ٌةَشئاَع َنَع « « يقل ديوس رن( ميكو الح 1 -11ةههالك

 هي :تلاَق ا: 88 ينل جز ةَضئاَعْنع ؛ َةَحْلَط تنب

 تآلحم هع هاهنيآل «َنْفَوَيو هيف نلت املا هل هَ نسخ

 [16:01/ :عجار] . تاَمِرْحُسَالَو

 ؛ءاَذَحْا دلاَخ ْنَع «ةَمَلس نبذ اَمَحانئدَح «عيكو انئدَح - 7 ها/

 هّللالوُسَر لاك :ْتَلاَق .٠ ةّشناَع ْنَع «كارع َنَع « تلّصلا يبأ نب دلاّخ ْنَع

 اكل لتحمل ركل رفا ٠ ةلبلا يندعقمب اوليقتسا ءاَهوُلعَف دق :

 علمود ل1

 ا
 ديب ْنَع ٠ :ىيحي نب ةَحْلَط اًنئدَح :َلاَك . ميكو انندَح

 طم هيلَعَو ىلص اقف ىلا ذأ ؛ةَضئاَحْنَح «هئم همم هللا دبع نب هلا

 [4445 :عجار] ٠ اح يو ؛ هيلع ضن

 1 نع ؛هيبأ نع ء«ماَدْقمْلا نَع «َناَيْفَس َنَع « عيكو انئدَح - 179

 م ادب تيجو رمحا ا انشا ىأر اذِإ ف ينل ناَك : : تلا . ٌةّشن

 1 :عجار] .اًيم اييص مُهَّللا لاقت

 شْيَرُف نم ةأرما نع ٠ « لبان نب نمي انئدَح «عيكو انْكدَح - 7

 ٌمُكْلَع : .8 هللا لور لاق : ْتَلاَق .ةّشئاع ْنَع ٍموُنلُك م: :اًهل لاكي

 اًذإ فق هللا ( لوسمَر ناَكو : تَلاَق-َّوْسَحْلا ىنم ينعي ٠ .نيبلتلا عفاّتلا ضيغبلاب

 .هيكَرط دَحأ ىَقلَي ىَّح راّنلا ىلع ةَمْرَبْلا لوم هلهأ نم دَحأ ىكتشا
 [؟5010 :رظنا] . توصي وأ ؛ اربي ينعت

 ْنَع «ةِّيهِب نع ؛ «ليَقع وأ يكدَح : لاك . 'عيكو اندَح - -- هم
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 ًءاقش اًهيِفنإق «ءادوسلا يلا ْمُكْيلَع : اق هللا ل وُسَر لَك : ْتَلاَق . ٌةَثئاَع

 .تومْلا ينعي . مسا آلإ «ءادلك نم

 .قينوشلا ءادوَسلاةّبحْلاَو رواسو# هيكل هل
 مهم و سا هنو

 ني دعم ْنَع ءَرعْسمَو نايف اَنْكدَح : لاق ؛ «عيكو انْندَح - 71
 2 مع مو عسسل

 يقرتست نأ امرأ ف يّبلنأ ؛ةَشئاَع ْنَع ءداَدَش نْب هللا دبع ْنَع «دلاَخ

 [؟4444 :عجار] . نيا نم

 عمس « ةَشئاَع نَع «هيبأ نع «ماشم اَنكدَح «عيكو اندَح - -66<7ةممل#*

 ىلا ةعرص د وداعش
 .اهئيسلأ تلك ةيآ ينك دل هللا هَمحَر : َلاَقَك «ةيآ ري الجر اقف يبل

 [؟484 :عجار]

 نب ةَدابع ْنَع «درُب نع :نايفس نع «عيكوانئدَح - 785

 هش هه م4 هام م هعاذدو
 اميرا# يِبلَاَك :تَلاَق .ًةّشن ٌةَشئاَع ْنَع « ثراَحْلا نب فيضع نَع « 2« يسن

 اَميَرَو ماني نأ لبق لست اَمّيَرَو ماكين دس ريو امير ماني نأ لبَكَرتوأ

 هم فوم ام
 [1407:5 :عجارإ ٠ ةَباتجلا نم لسَتْغَي نأ لبق

 نع ؛ ا يا 1600

 . 2 يو 0 3

 ملم مه م
 [1514م/ هال :رظنا] ٠ دوز زن مل نم رابخألاب كيني



 ءاستلا دئسم
 هَ ها

 ؟ همك َح لدملا ةشئاع ةديسلا ثيدح

 « ىنيْحَي نع ؛كرابم نبا ينعي يلع ْنَع «عيكو انْنَدَح - همك

 ناكألا نيني يصب اك يبان ةَئاَع نع ةَمَلَس يبأ َنَع

 [1491 عجارإ ٠ ةَماإلاَو

 «ءاّنعشلا يبأ نْب ثَمشأ نَع «ناَيفَس نع ؛ عيكو اننَدَح - - 67

 اَمَنإ : هللا لوُسَر لاق :تلاَق . ةَشئاَع نع «قوُرْسُم ْنَع ؛هيبأ ْنَع

 [161؟4 :عجار] ٠ ةَعاّجَمْلا نم ةَعاَضصّرلا

 نب ىبحُي نع رمش نع ؛ شمعألا نع ؛ «عيكو اندَح - -؟ هه

 ديا سس اس
 ال :484'يِبلااًمكَلاقك هَل الَسَج تراهن ؛ةّشئاَعْنَع «بانَو

 .هيبكرت

 ؛ ةَشئاَع ْنَع «هيبأ نَع ؛ ماش انثَدَح : َلاَق « «عيكو انثَدَح 719

 [مالتل ممحالا :رظنا] ٠ دجْسَمْلا يف اَقاَري كح ف ( يبل نأ

 َقاَحْسإ نب بّعصُم نع« ليعاَمْسِإ نع ؛ عيكو اننَدَح 000

 تْذآر ين يلع ويه : لاق . الف يلا نَع «ةَضئاَع ْنَع ,ةَحلط نب

 . جلا يف ةشئاَع فك ضان

 ِنَع ةَماَسَأْنَع ءَناَيَفْس نع «عيكواَندَح - -/١-

 هني «ًالصق قف ينل ْمآلَك ناك ْتَلاَق «َةَشئاَع نع «ٌةَوُرَع نَع ٠ «يرهزلا

 [0000 :عجلر] . ادرس مدرسي نكي مَ ءدَحآ لك
 قوس نب دس نع « يب ادَح يدا -5/--9

 اند ةآلَص اتيلص :اتلاق .ةش ةَشئاَع ْنَع ؛ ,ويكح منع ٍحلاَص نب ناي نع

 . اكن امان يناهتك شن يبأ نو ؛ ا "يَا دهَح ىلع اهيل

 يبأ نيا ع «درواَنبِرابَْلادبَع اندَح «عيكو اند --0

 :ْتَلاَقَف «يَحْلا ء ب بُدَعُي تملا اَهكَركذ : َلاَك .ةَشئاَع ْنَع ؛ ةَكْيلم

 .ِئلَ نوُكهلهآَوبَمْلهَنِإ :رفاك لح يف اك هلا لوُسَر لان

 0 مسا
 ءداّيز يبأ نْب هللا دبي ع «َنايْفس نَع « «عيكوانندَح - ةنلطت

 «ًفاَوطلا لعج امن : : 8 هللا لوسر لاق :تَلاَق .ةّشئ ةَشئاَع نع ءٍمساَقْلا نَع

 .لَجَورَع هّللارْكَد ةَماثإل ءراّمجْلاّيْمَرَو «ةورملاو اصلا ني يحسلاو

 [114860 :عجار]

 نبا نع - هديش نبا ياي ضم «عيكو اًنثدَح - 17

 كلها يعوُبق يعوُن آل :: لا يِباَنأ «ةَضئاَع ْنَع ؛ ٌةَكِبلم يبأ

 [1ةوما :عجار]

 :رظنا] .ءاَمْسأ ْنَع ةَكْيلم يبأ نبا نَع :ُةَماَسأ لاَقو -4
0] 

 نع ٍجيِرُن نب ساّنعْلا نَع «كيرش نَع ٠ يو ادَح - --6

 8 ينل َلَمَجَ : لاك «يِمَدق بابا ةبمَث ماس ؛ةَعئاَع نع ؛ « يهبلا

 :رظنا] ٠ اًهقفثأ ىّتح اهتوَسَكلو اهلل راج َماَسُأ اكو لوقو هصمي

 [لللدك

 ا14ىلم/؟ ص

 .قيقش نْبهّللا دْبَع ْنَع سمْهَك اًنيدَح «عيكو اننَدَح -؟ةههوك
 اَرهَّش مص ُهتملَعاَم ْتلاقك ؟8 هللا لوس مص ْنَع ةشئاَعتْلآس َلاَق لم يع رع وم 5 م

 :عجار] .٠ هلييَسل ىّضَم ىّتَح ؛هنم موُصَي ىَّتح رطْفأ الو «هنم رطْطي ىّنح
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 ةورق نع «قاَحْنمإ يبأ ْنَع ؛«كيرش ْنَع «عيكو اَنكدَح) 17 ١
 دوعأ يّنِإ مهلا : هناعد يف لومي ناك 9 يلا «ةّشئاَع نع ؛ « لكون نب

0 
 [14074 :عجار] ٠ لَمْ مكر نمو لمع امش نم كب

 هع ع
 أل دّبَع نَع« َةَمَلَس نب دامح اًنئدَح : لاق «٠ «عيكو انئدَح - -7 94

 :تلاَك .ةشئاع نع ,ف "يبل ةلرذأ ناكل جر «ةرّذع يبأ نَع داش نب

 لاَجّرلل صخر مش ءءاَسنلاَو لاَجرلل تاَماَمَحْلا نَع ا هللا لوس
 و مل

 500٠١[ :عجارإ ٠ ءاّسْلل صخري ملو راسا ف

 ىلا
 نَع «َقاَحْسإ نْبدَمَحُم اربْخأ «َنوُراَه نب ديزي انندَح -8

 ا :اتلاك .هَعن ٌةَشئاَح نَع «هيبأ نع ءدَّمَحُم نبا مسالا نْب نَمْحرلا دْبَع

 قش املك «ةآلّسص لكل للا اه اهم 8 هللا لوس « لهس تنهب 0
 ها موس سم ع علل

 برم نيو هدا لص صلاها مسمن امرأ هلع كلذ

 |1541 :عجار] ] . حبصلل لسْفتْنآَو ءدحاَو ٍلْسْعب ءاشعْاو

 ْنَع «قاَحْسِإَْبمَحُم اربخأ «ةدوراَه نبه باند -«ةكحو

 "تعمس :تلاَق . ةّشئاَع نع «ةَرْطَع هنأ ْنَع ءِنَمْحرلا دبع نْب دمحم

 103 هرم
 .ربلا عَ تمي نأ ىهّت 8 هللا لوُسَر

 [10877 :عجار] .ءامْلا لَضَف ينعي : ديزي لاَ

 نب ىَبحَي نَع «َقاَحْسإ ْنْبدَمَحُم اندَح ديزي انئدَح - 1" ١

 ممل | رجا ساهم سرا سل ياس لص
 ا اَهَْنع انآ امني : :َلاَق ٠ ًةَشئاَع ْنَع «هيبأْنَع «ريمزلا نب هللا دبع نب داب
 واع عل
 :تلاَنَ «ِساّنلا سح ْتَعِمَسَق ءاهياَب ىلحِرمَح يف برض د «لجررم

 َناَح احبس :ْتلاَقَق «بوضَف رمح نم انارْكس دخأ لج تلق ؟اَدَه يش يأ

 هبا مح بر برب ١ :لوُشي ل هلا َلوُسَرتَْمَس هللا
 ءميم م ةقديوت

 قرْسَي الو «نمؤم وهو ينزي : نيح ينازلا ينزي 57و -رمَحْلا ينعي- نمؤم
 ثيامرو» مضر“ مارش ياةز دوم ور همر

 عقر «فّرَش تاذ هبه هم بهتَيَألو نمؤم وهو قري نح قراسلا

 ع2 هقرع رب # ةوايقلال .
 . مُكاّيإو مُكايِإَف «نمؤم وهو «مهسوءر اهيف هبلِإ سانا

 نع «بذذ يبأ نبا انربخأ : لاق . َنوُراَم نب ديزي انئدَح 66 3

 0070 سا م مما
 يوما :تلاق احح اوك نع دنع

5 
 يب م سا ل هس سلا

 789 لكلا لحامل :تلاق قلابات نمو

 :ُتْلُق ؟لوُقَت اَمَو :َلاق !؟ةّيدوُهيلا هذه لوُقَتاَم ؛ هللا لوس اي : تلك

 :ةَشئاَعاتلا ريق باحة نمو لجل ةف نمل مك:

 ءم 0 مساب نك 2 نصا 2 2
 20-00 ١ /1) ليسهل لاق مث «ِربقلا باَذَع

 *َىُمّللاَو روع هن هنأ يبس مك اريذخهومكرَح .اسو سو در ٌَرَدَح



 ح١لكهة؟ اء ًَ ةشسئاع ةديسلا ثيدحا ءاسنلا دئسم 188* ص

 . ربقلا كف اق ء يؤم هر فاك يح يا بوثكم «دوعاب كج
 يقي برق يف سل حاملا لجل نك اذ نواس يلع دوم يِ

 نم تاكل ف كارل لوف ؟مكيف الك يذل

 مطْخَي اهيل ظن يل ب ءرآذلا لبق هج رف هل رشي ةانقدَصَق لجو رع هللا دنع

 ل «لَجَو رع هللا كافر وام ىلإ ظنا : :هل لاّقيق ٠ ضني َهنَصْحَي

 ءاَهنم َكْدَمْفَم قم اذه : هل لاقي « اًيفاَمَو اًهتَرْهَر ىلإ ظنت ؛ ةّنَجْلا ىلإ
 ساس رع مفعم هيعمل 50
 َناَكاَدِإَو . 1 اتم يلَعو تنك نيقبلا ىلع : لاَقيو

 :ل ويف "تلك مي هل لاق ٠ اقوم ع هربق يف سلَجأ مسا لجل
 م

 َساّنلا تْعِمَس أ لوُشيق ؟مكيف َناَك يذلا لجرلا اَذَهاَم لاَقيف ءيرذأ آل

 9 اير ىلإ ظني ؛ ةجْا لبق هجر هل جرت ءاوثاق امك “تلق الو نووي

 لي لجل ديس ىلإ اها : هل لاقي ءاهيف امو

 َكَدَحْفَم اَذَه : هل لاَقيَو ءاَضَْب هضمي اهيل هر لَهُ

 مث 5 ءهّللا ءاَش نإ َعِبتِهِلَعَو تم هيلع :(تّنُك كّشلا ىَلَع) ءامنم

 بتم

 سالو هاا ع 20
 ْنَع «ِراَسْيْنْب ديِعَس ينُئدَحَف :وِرَمَع نب دمحم : لاك ثان ١

 روع ء امد سك م مفعل
 َناَكاَِ؛ ةكئآلملا رض تمل نإ : لاَق . 88 يِبلا نَح «ةَريره يبأ

 دّمَجْلا يفاتئاك ٠ ءالسطلا رسْقلا اهني يجرخأ : :اوُناَق حلاّصلا لجّرلا

 اق, وان يرش خيرا + ء بطلا

 يف اتناك «٠ اهلا سبا: :لاَقيق نلف : )يو باه رم.” َلاَقِب ملة هريس # ها 8# هس صسص هل هيب

 رْبَغ برو ناَحْيَرَو حورب لاّقو يرشبأو «ةديمَح يلخألا «بطلا دّسَجْلا

 هللا اهيف ينل ءاَمسلا ىلإ هب ىتني ىَتَح كلذ ؟ اهل لاَقب لاري ذل 0 الق ءَناَبضَغ
 ثسْفتلا اهي يجرخا : :اوُلاَق . وسلا جرا ناك اذ لاقيو .لَجَوُرَع 200

 ٍميِمَحب يرشْو ممم يجرخا ؛ ثيل دّسجْلا يف تناك ؛َيَلا
 اه هاو كر 0 1 8ك
 2 جرحت ىّتح كلذ اهلل اقبلي ام َ «جاَوزأ هلكش ْمْرَحآَو قاسْعَو

 هس مص سي سس هي ير معو لم 200

 نلف : لاقي ؟اًذَه نم : لاق اهل حتفتسيف « ءاَمسلا ىلإ اهب حَرْعي
70 50 

 يعجّرا ؛ «ْثييَِْلا دّسجْلا يف َتَناَك « ةكيَشْلا سْفّنلب اّبَحْرَمآل : لاقي
 277 مهما مع

 ىلإ يصتمُ ءامسلا نم لسوق «ءاَمّسلاباَوَبأ كل حي اله :ةميمذ

 ثيِدَح يفاَم لْثم ديو .٠ . .ُهكلاَقت : محلاّصلا لجّرلاّس لج ءرْبقلا

 [ىا/ه4 :عجار] .٠ ءاوس ةشئاع

 :لاَق . دَّمَحُم ع نع «ماّشه اًنربْخأ : َلاَك «ديِزَياَنْئَدَح - "00605 03

 مَأَعَم م تييلابفوُطتاّنك : :تلاَق . ةنيكأ نبا نما دبع مارد ينكدَح

 هيحّرلا : :نيسؤمْامأ تلق بيت هيف اري ةآرما ىَلَع تاق «نينمؤمْا

 54:5 :نظفا] ٠ ُهبْضَق اه َوْحَت ىأر اذ ناك ف لل لوس نإ ؛هيحّرطا

 نب ِنَمْحرلا دبع ْنَع . ىَحَي اًنَربَخأ :لاَق ٠ ديزي انِدَح 6
 هما ع م ص كل عل ٠ م »ه م سارلو#

 لاول هللا عَ بَ مساَّقْلا

 :ل :لاَثق 8 يلا ىت الجرن «ْتَدَحُت ةَقئاَع عمْسهنأ تدي

 مورق مرر
 ىعدي ب لكم هاَنأق َناَمضَمَر يف هلهأ باص : لاَقَق اَنَق ؟هنأش ام هلأسق «قرتحا

 .ادهبقدَصَت : :لاَقَق «لجارلا َماَقَف ؟قرتحُملاَنيآ :َلاَقَق رمت هيف َفرَْلا

 53441 :رظنل]

 هّللا َدْبَع تْعمَس :َلاَق . ىَّبحَي اَنرَبَخأ :َلاَق . ديزي انئدَح 51مل

 نأ ؛تدَحْتتئاَك ةَعئاَع (141/1)ذأ هاشُدَحُي ةَعيَرِنْبِماَعَنب
 اَيَكئأَساَم :تلقت : :تلاق بنج ىلإ يهَو ةكيلت ادرس هللا لوس
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 ءدَلْلا ينسي يباَحْصأ نم اًسلاص الجت : :لاَقَك :تلاَك ؟هللا َلوُسسَر

 :َلاَق ؟اَذَه نم : لاَقَق « حآلسلا َتْوصتْعمم الإ كل ىَلع اناني : لاق

 سا ع# م اسش سرا رومرعءم
 َلوُسَر اَيَدَسرْحأل تدج : لاق ؟كب َءاَجاَم :َلاَقَق ءكلام نب دعس انأ

 .همْوُ يف اقف هللا لوس طيطغ هتْمَسَف :تلاق « هللا ماعم

 - نْيَّسح نبا ينعي- ناّيفس اًنربخأ :لاَق . ديم انكدَح - ةلطانم

 هنو اش ةَصْنَحل تَيدطُأ :تلاك . ةَشئاَع ْنَع «ةورع نع «يرهلا نَع

 اَنرَكد ف هللا لور اكلَع َلَخَد املك ٠ اهيبأ با تلاكق ير دك «نامئاص

 [وكربوا/ ,مجهزل6 :رظنا] ٠ هَئاَكم اَمْوَي ودب: :لاَقَق هل كلذ

 «يرطزلا نَع «بذذ يبأ نب اَنربَخأ : لاق . ديزي انكدَح - ككل م

 هضصاصا .ه يما 00 ل
 ٍضْخَج تسلب ةبيبح م 7-2 اع نع «نَمْحرلا دبع تْبةرْمَعَو ورع ع

 ًءكاَسك ءفَّوَع ِنْب نَمْحّرا دبع ةارما تتاكوأ «نينس ٌعْبَس تّضيِحتْسا

 ْتَسِيلوَقَرعاَدَ َآئ اك هللا لور لاَ كلذ 8 هلا َلوُسَر

 :عجار] . ةلَّصلُكَدْنَع لستات َتَناَكَف :لاَق٠ يّلصَو يلستغا «ةّضْحب

 اةكيفتيسل

 هورس نْبدمَحم انربخأ : لاق .٠ َنوُراَه نب ديزي انئدَح "6 1

 اًنجَرَح :لوُقَت ةَشئاَعْتَناَك :لاَق بطاح نيا نمل دبع نب ىحيْنَع
 سةوشا9ب د عاش 2 00
 نَماّنمَو «امَم] ةَرْسَُو عسب لهم مق «عاونأ ةللك هللا لوُسر عم

 هل سمعا ل م مم م - سور #

 مله نمو جب هاك نس «ةرسب لهآ مانو دم حسب لم

 لس# ص 6# اا
 له نمو .(جحلادلسانلَيضَْي تح يلع ”مَوَحاسم ءيش نمل حي

 امم لَحأ ءَر رّصَقَو «ةورصْاَو اصلا َنيَي ىَعَسَو ا «ةرمعب

 هم هلق.”

 أاجَح لبْقتسُي ىتح هنم مرح

 «هبيأ نع ءوِرْمَع نب دَمَحُم ارب : لاق . ديزي انكدَح 61

 هك و 0 ساهم
 موي تجرح :تلاَق ٠ ٌةَشئاَع يئرَبْخُأ : َلاَك .٠  صاقو نب مقل دج نع

 سح ينْديس يئارو ضرألا ديو تغمس : اسلاك ءسانلاَراثكو قف قدح

 نب هثراَحْلا هيحأ نبأ هعَمو «ذاكم نب دعسب نأ اذإكت لاَ :تَلاَق - ضْرألا

 نم عد لَو دْنس رم «ضرألا ىلإ[ سجَل :اتلاق ؛ةنجم ل محي سوأ
 :تَلاَق ءدْعَس فارطأ ىَلَع فوَحْ انآك 4 هٌتاَرْطأ اًهنم تجرح دك ديدَح

 وُكيوزجَتَيَوهورَمك :تلاق «مهلوطاو ٍسأنلا مظعأ منَ نكد
 لجألا َناَح اًذإ تْوَملا َنَسْحَ ام لَمَج ايما كردي اليلق تبل

 مهيف اد َنيملْسسلا َنمرََ ايف اد ةّقيدح تمَحتفاَف تمُقَك : َتلاَق

 يم # رب سس <

 ام :ٌرّمع َلاَقَف فلل ينحت ةَبسَت)يلَع لجر مهيفو و باَطَخْلا نْبْرَمَع



 ؟هكلأ ١1ج

 هاما صال قرش ريمرعا سلا هسا س2
 وكي الب نوكيا كتمان ,ةيرجل كن ةلاو يت ؟ كراج

 ماها ري تكدس سيك 2ث
 ذتعاَسس يل تْلا ضل نأ "تمت تح يسوي لاَرامف : :تلاَك «زوحت

 ديبع نب هحْلَط اًدذِإَف ههَجَو نع ةكبستلا لجرلا َمَقَرَف :تَلا ءاّهيف تْلَخَدَق

 وأ ركل نوني هل زق كال َكَحْيَو مع اي :لاَقك هللا

 نم َنيكر ملا نمر ادعس يمرَتو : تلا ؛ لجو هللا ىلإ الإ ارفْلا
 ءةكرلانبانآو مدح : :ُهَلَلاَقَف ؛ ُهَكٍمْهَسِب ةكرَعلا نبأ هكا شبر

 ىَّتَح يشمل مهّللا : َلاَقكدْمَس ّلَجَو رع هللا اَعَدَ تحطم هَلَجْكأ ٌباَصأَك

 :تَلاَق ةّيلهاَجْلا يفُهَبلاَوَمو هَل اوُناكَو : :ْتَلاَق ٠ ةظْيَرُف نم ينيَعَرق

 ٌدَغُدّللا ىَنَكك َنيِرُْمْلا ىَلَع حْيرلالَجَورَعُهَللا ثَبو سلك ىَر 07

 َنايْفَس وبأ قحلت ءاَزيِزَعأَي دوك لَو رع هللا َناَكَو «لاَقلاَنيدمؤُملا لَجَو

 ,(147/5) دج َتَمْنَمَو رَبي قحلو :ةَاَهتبهَمَمْنَمَو

 ىَلإ ف هّللالوُسر ْمَجَرَو «مِهيصاَيص يف اوُنصَحَف يون تَعجَرَو
 يف دْعّس ىَلَع تميم ٍمَدآْن م ةَبقيَرمأَو «حآلّسسلا ٌمّضَوَق «ةنيِدَمْلا

 رساس
 .رابلا عفتل هايتك ىَلع نو مالّسلا هلع ليربج ُهَءاَجَك : :اتلاَك ءدجّنمْلا

 رب م سال سس ع سف ممم م مرخص هساش
 «حآلّسلاُدْعَب ,ةكئآلَمْلا تعَصَو م هَّللاَو[ال] ؟حالسلا َتْعَضَو دق :َلاَقَف

 ين ذآ هَل 8 هللا لور سبل : ْتلاَق مهلتاَقك ةظيرف ينب ىلإ جرخا

 منع ينب ىلع رم ا لا لوس جرم ءاوجرْخَيانأ لحرب سَْنل

 « يبلكلا يحد اَنْ اونا ؟مُكيوَم نم : َلاَقَك . لوح دجْسَْلناريج مهو

 :ْتلاَقَك . ماسلا لح لربج ُهَهجَووهنسو هثيحل هبت «يِبلكلاٌةيحد ناكو

 ْمُصْرِصَح دّتشا املك ؛ يكن يرشعو اْسَح ْمُهَرصاَحُ ف هلا لور مها

 8 هللا لوُسَر مْكُح ىلعاوُنِزْا مهللِق ,[ٍمهْيلعإ لبلد

 ىَلَع لن اولاَ «حيلا همه َرَشأَ ءرذنملا دبع َنْب ةبابَل ابأ اوراشتساَف

 ذاع نب دعس مُكح ىلع اولا : 8 هللا لوُسَر لاق ذاع نب دعس مْكح

 هّيلَع رمح ىلع هب يأ ءذاعم نب دعس ىلإ ف هللا لوُسَر عبو وُ
 ءورْمَعاَبلاَي اوُناَقَك ٠ هوَ هبَحَو ِهْيلَع لمح دق ءفيل نم فاك

 مهيلإْمِجْري ال: :ْتلاَق َتْمِلَع دك ْنَمو كنا لهو كلامو ةكواقلَح

 دق :َلاَقَق .٠ همك ىلإ تقلا مهرود ماد اذِإ ىّتح مهبلإْت تيا عش ميش

 ىَلع ملط امل : :ديعسوبأ لاَ: :لاق «مئآل همر ل هللا يف يلابأ الأ يل نآ
 يه » هلووم

 وَ ِهّللا اديس : :رمع لاَ وُ مكديس ىلإ اوم لاك هللا لوس
 00 واق 5 0
 َلاَق مهيف مُكْحا : : هلا ٌلوُسَر لاك ءهوُرلاَك هولا :لاَق .لَجَو

 مستو , 2 7 مهيف مُكحأ نإ :* دعس
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 َمَسْْنو «مُكيرارد ىو ملام لكم 8

 تمَكَح دَقَل : 8 هّللا لوس سر ل ر لاق (مسْفيَو : دادي ديزي لاكو) ؛ مهلاومأ

 مسا مم
 :لاَقفَدْمَّس اعدم تلق هوك لجو رع هلا مكُحب مهيف

 نو اهل ينقبق ايش ي شرف برح نم ا كيت ىلع تق نك انما

 دٌسْلكَرَجَمْلاَف :تلاك كبل ماطعْفاَف مهتْيو هني برَحْلا َتْمَطَق تنك

 برص ينل هنّبق ىلإ جرو ؛ « صرحا لثم الإ هنم ىَرُي اَم ىَنَح :ًارب دق َناَكَو

 رك وبول هللا وسر هرَضَحَ : ُةّشِئاَعتلاَق «٠ قف هلللوُسَر هيلع
 ءاَكي نِمَرَمُع مع ءاَك ءاكي افرعألا نإ هدي دَمَحُسسْفَت ياه : :تَلاَق ءرمعو

 وامس م هم 00007

 «مْقَكي ءاَمَحْر» لجو رع هللا :َلاَكامك اوُناَكو « يترججح يف انآو ركب يبأ

 دم يأ : ع مقلع لا

 ادن ص

 عم ما عياش
 :انلاق ؟عتصَي ا للون اناك يكف

 . هتيحلب ذخآَوه منَ دجّو ذإ ناك هنو ؛ دحأ ىلع مَن ْتناَك

 اًنكدَح :َلاَق . نوُسِيم نب ومع انربخأ : :َلاَك .ديِزي انئلَح -5

 بوك نمينمْلالسْفَتناَك هنأ شاع يشرح :لاَق 0

 رشأ نم هوك يف ْمَبلا ىلإ ظن انآو ٠ يٌلصْتْيرْخُ « هللا لوُس

 ١ [؟مال :عجار] لاقل

 ىَبَيْنَع «قاَحْسإنيَمحُس اربح لاك .ديِياندَح -
 تعمبس :تَلاَق ٠ ٌةَشئاَع ْنَع ,هيبأ ْنَع هرْيجْلا نْب هللا دبع نب داّبَع نب

 .جادخ ّيِهَك ءنآرُلامأب ايف أرقي ْمَلَةالَص ىَّلَص م *؛ لوّقَي 8 هللا لوُسمَر

 م لا 0 [؟"/اهم :يظقنا]

 0 3 ٌةشئاَع ْنَع ؛ ةَملَس يبأ

 بابلابهدَجَوَ كه هللا لور يَرْخَف ٠ اهني هيلع تارك ءاًهينُهََأي

 :َلاَقَف «كلداميمل كترظَتلا )1/"١61( يّنإ : 8 هللا لوس َلاَقَك ءاَمئاَق

 ريرَس تحت اكو «ةَروُص لو “بلك هيف اًِلْحَْلو اجبلك تيا يفد

 َنيح بالكلاب مأمن ؛ جرخأق ف هللا وسر برا ؛ بلك زج ةَئاَع

 . تلق حّبمأ

 :لاَك .ةَملَس يبأ نع ءدَمَحْماًنرَبخأ : لاق :٠ ليزي انئدَح 71
 2 0 ا ا

 ىّنح ٌموُصْي ناك : حلاق ؟ٌموُصَي ف هللا لور اناكف بك : : ةَشئاَعْتْلأَس

 هم اًماّيص َرثكأ رهش يف مرآ مل موُصِيال لوقت ىَنَح ريو طقم ال لو
 .ُهّلُك تاس موصي ناك لب ؛ لي آلَ اب موُصْيناَك اَبعَشس يف

 [14319 :عجار]

 ديزي نب روت نع « عبصألا ارب : َلاَق . ديزي انئدَح -_”هكام

 ةَشئاَع اتْلأَس :َلاَق .ءيشّرجْلاةَمير هير ينكدح : :لاَك . َناَدْعُم نب دلاَخ ْنَع

 ؟مهقن ياك ميو ءِلْلاَنم ا للورد مح 7

 ءارْشَعلْلَهُيو ارضع ْحُبَسُيَو «[ارشع ٌدَمْحَيَو] ءارْشع ريكي ناك

 :لوُقيو ءارشَع ٠ « يكزراو يندهاَو يلّرُفْغا مُهَللا : لوقيو ءارشع رففتسيو

 . رع« باسحلا موَي قيضلا نم كبد وعأ ين مهلا

 نب ركب يبأ ْنَع ءجاَجَحْلا اًنَربَخأ :َلاَق .ديزي اننَدَح -5

 مُكمراَدِإ: 8 هللا وسر لاَك :تلاق .ةّشن ةَضئاَع ْنَع «ةَرْصَع نع محم
 :ءاستلا لإ يش 2كوب اّّيلاَو بيطل ا مكل لح دق مدئلَحَو

 نسب نَمْحّرلا دع نع ٍحاَجَحْلا نَع ءُديِزياَنَدَح - "هك
0-7 

 رشا نأ داأ اذ 8 هللا لوُسَر ناك : تلاَق ٠ ةّشئاع ْنَع «هيبأّْنَع ؛دّوسألا

 . ترا هرم ”ضئاح يهو ءانادْحإ

 [؟4047 :مجار] . ةالصلل الّصلل هءوُضَو اضوَت بج َوهَو ماين داَرأاذِإَو

 «ةيرطألا نَع ؛بذذ يبني اريخأ َلاَق .٠ ليي انكدَح - -170611

 عريان َنّيْياَم يْلَصُي ف هللاٌلوُسَر اك : :تلاَف . ةشئاَع نَع «ٌةورع نَع



 هرم اظ ع
 سس ءنيتك يفلت مرش ىدخإ رجلا ىلإ الا التم نم

10 
 مكي لبق ةيآنيسمَحْمُكدَحأ ري مرده يف دجْسَيو ؛ةدحاوب

 ووبشرلو
 مث .نتتح نم كر مك لول ذل انؤلكس الإ سار
 0 | هش ىَلَع َمَجَطْنْضا

 [؟4ه50 :عجار] .هَعَم َجَرْخَيق ند | هينأي ىتَح «نميأل

 دبع نع « «[ِلْيَدب نَع] ماسه اربح : لاق .٠ ديزي انكدَح - 84

 سيان ا يالك يذلا طع رم نبدي نول

 نإ كلو رن هت كح كأي مئاتكل للامن رم

 531197 :رظنا] .ٌةرخآو هلوأ هللا مس: بلك هلوأ يف هللا مسا ركن يسن

 الما

 سو رب هرم را نع
 يبأ نَع « ٍجاَجَحْلا نب ةبعش اًنربخأ : لاَ .٠ ديزي انئدح - 3

 َنِماَهوُخأاَهلأَس : :6لاق) .ةَشئاَع ْنَع « َملَس يبأْنَع ؛ ٍضصُْقَح نب ركب
 عاملا ردك ءاَمب سعد ؟ةّْلا نم 8 هللا لوُسسر لس ع ةَعاَصرل

 [494 :عجار] ٠ انالئاهسأر ىَلَع ْتِبَصَو , تَلَسَتْعاَ

 بئاسلا ِنْب ءاطَع ْنَع «ةبعش اًربْخأ : لاق ٠ ديزي انكدَح - هكا

 بام فهل لوس لش ع ةشئاعت لاس : :لاَق 0 .٠
 7 هلدنا رهو عيدميعا .يدعو 15

 مث هيدي لفي مث «هجرق لسْفي مث «انال هْيديلسْفيَناَك

 هر شرع ري ءرعو فص سل سل ع
 .هدّسَج رئاس ىَلَععِرفبمُت « هسأر ىَلع بصب م « قشنتسيو صمضمتي

 [14474 :عجار]

 ْنَع َةَداَتُقْنَع «ىّيحَيْنْب ماَمُه اًنربخأ ديزي اندَح ةاضحف

 ؟اًضئاَح تناك اَذِإ اًهّتَالَص اَناَدْحِإ ئَرْجَتَأ : ةّشئاَعل ْتَلاَق ٌةَرْما نأ َةَداَعَم
 ما مل رياشنو

 ءاَمضقي انمي ف هللا لوُسَر دنع ض يحتك دق !؟تنآةيروُرحأ :اتن

 [74689 :رظنا] .ةآلّصلا

 مربع كاما هع عا مالها ع
 ْنَع هداَّمَحْنع؛ ةَمَلَس نب داَمَح اًنربخأ «ديزَي انئدَح - ا

 .هلكأي ملك بصب فيلا يأ : :تنلاَق .٠ ةّشئاَع نَع «دّومألا نع ميهاَرنإ

 َنوُلكاَنآلاسممُصوسْطتآل : لاَق ؟َنيِكاَمَسل اَمَملاٌهُسمطنآلا تلق

 [00145 :عجاز] ٠ 4 ركب

 .(ح)داَّمَح انَرَبَخَأ :َلاَق . ديزي اند -18
 مساع كش عقم

 اًنمكدَحو ُناَّفَع : َلاَق) َبوُيأ ْنَع « مسرح انك : َلاَق ُناَمَعَو

 داك : تلاَق . َةَشِئاَع ْنَع ءديِزَيِنْبِهّللا دْبَع ْنَع « ةَبلق يبأ نع (بوُيأ

 مث (يّمسق هذه : لوو ُناََع لاق) لدي هان َنْييمسْفي ا للا لوس

 .هكلَمأ الو كلمت اًمبف يستلم لَ اميف يلد اممم :لوُقي

 ينعي يهاب نربخأ «يمشاَها دونهم انئدَح - 0-0-6

 لَك تْيََأ : 20 :لاَق ٠ ةّشناع ْنَع «ةورع نَع ٠ يرهزلا نَع - دعس نبأ

 َرَمتعا وأ تْييلاَجَح ْنَم هللا رئاعش نم ةَورَمْاَو اصلا نإ لجو هللا

 نأ حاج دَحأ ىَلعاَم لَو :تلْقَق :لاَق . «امهب قوطي نأ هبل حاج الق

 ىَلَع ْتناَكْوَ اَهنِإ ء يتخأ نبا يتلق ام اًمَسِْب :ُةَشئاَع َتَلاَقَق مهب فوَطي أل

 امم 3 2 ةشئاع ةدّسلا“ ثيدح
 د 1

 تترثأ انك هكر انه فريال هَ ماج لك تقك» ملاهي

 نودع اوناَك يلا ةّيغاطلا ةانمل نولي ءاوُسلْسي نأ اونا ٌراصنألا نأ

 اوُلأَسَك ؟ةوْرَسْاَو اًنصلاب فوط نأ جرح اهل مأ نم اناكد للملا دنع

 َفوُطَت نأ يرَحَت دانك ان هلا لوم اوسر اي :اوُلاَقَق ٠ ف هللا لوُسَر كلذ نع
 ل رمق رع

 نم ةَورَمْلاَواًمصلا نإؤ : :لَجَو رع هللا لاف ؟ةّيلهاجلا يف ةورمْلاَ اًنصلاب

 مك ُةَكئاَغ تناك . مهب فوط هيلع حاجا الق هلو ىَِإ للا رئاكش
 ولع هع
 فاو حين دال بيس ءاَمهب فاّوطلا هلال سد

 [5149: لهملا :رظنا] . مهي

 نب حلاص ْنَع ءدْعَس ْنْب ميهاربإ اًنربخأ «ديزيانئدَح - 1 ةكاك
 ما رب سه مل ساس

 لوُسر يلع َلَخَد :تلاق . ةَشئاَع نع «ةَوْرْع ْنَع «يرطزلا نع ناسي
 كلذ نأ تددَو : َلاَقَك دارا : تلق «هيف يدب يذلا مولا يف 8 هللا

 كلَ يف كلب يأ : ىَرْيَغ تقف : اسلاك «كتقَدو كابهق يح انآ ناك

 كاَخآَو كاب يل اوُعْدا ءهاَسأَر اًواَنآو :َلاَك . كئاسف ٍضْحَي سور مْ

 انآ :نَمم ىّنمتيو «لئاق لوسي نأ فاَخأ يَ « ات ركب يبأل بأ ىَتَح
 لع هع رس هك رع را

 .رخَب انآ لإ نوُمُْمْلاَو لجو َرَعهللا ىبأيو «ىلوأ

 ْنَع هداَّمَحْنَع ؛ ةَمَلَس نب داَمَح انربخأ «ديزَيانئدَح 54

 نع مل لذا ألسنة نع دنا ماو

 (5001 :عجلر] . لقي

 , ليعانسإ نع يري نب رخص انريخأ هد - -«ةكاكح

 م ع هر لع
 21011 دأب هلل لوس ادك كي ١ :ريمع

 مع عنتر 0
 ُبَحاَمُمْدَحآل هللاو : َلاَقَق ؟َكْيَلِإ بَحأ مهيأ : ْتلاَقَق 4اونآ ام نبوي

 ها ا مرهم سيل

 :تلاَقق 4اونآامَنوُباَيَن يلا : َلاَق ؟اًمُهنأ : تَلاَق ءاَذَكو اَذَك نم يلإ

 ًءاَجهْلاّن كلو «تَنِزْنأ كاَذَكو اموري هللا الك كللذكك د هع

 15١48[ :عجارإ . . فرح

 ليعاَمْسإاندَح «ةيريوج نرخ انئدَح داع انئدَح - 3ةيطدحلا

 ٍريَمُع ندي عَم َلَخَهَنأ حَتُج + يدب ىلوم فخ وبأ ينكدَح ءيٌكَمْلا

 [؟4١01+4 :عجار] . هاتعم َرَكْذَف . . 8 .ةئاَع َنينمؤُمْاّمأ ىَلَع

 ملام سا ع
 نع «فّرطم َنَع َقَداَتَق نع« «ٌماَمَه اًنَرَبَخَأ ديزي انكدَح - 0

 ربشف ال «#مزلا مه
 ايلا ضاَيَيَركذ « وُ ْنمءاَوسهتْب فبل لج : :ْتَلاَق . َةَشئاَع

 دَقديسْحأَو : َلاَق ٠ اَهَكَدَقَق فوصلا حير اَهْنم َدَجَوَقرَع املك ءاَهتاَوَسَو

 [6019 :عجار] ١ ٠ 118/0 :تَلاَق

 ل هيلع هدي

 مك[ و] ديزي تيدح ظل اَذَهَو) ىََمْلاُاّنَعو قاَحْسإْب ىَحَيد

 :لاَق .يودْا ناسيك نبع انربحأ آلاَق (ىَنممْلاَو داَنسإلا يف ف اوُقلَتْحَي

 :َتلاَقق ةَشئاَع ىلع ْتلَخَم :اتناق . ةَيوََْلا هلا دب ةاَمادَح



 امال ص (1/ك ةشئاع ةديّسلا ثيدح ءاسنلا دسم 1ك ح

 لوُسَراَي : هلق ؛نوطاطلاو نشل لإ يأ ىقت هيل :8 هللا لوُسَر لاَ

 ميقملا «ريعبلا دمع : َلاَق ؟"نوُعاّطلا مق «ُداَنْقَرَع دق در انّه هللا

 [15697 :عجار] . فحل َنمراَملاَك اَهْمراَمْلاَ «ديهشلاك اهب

 سد يمضومص ريرءرع كك سا سما

 «ةريْخس نيا نع ؛ ةملَس نب دامح اًنربخأ ديزي اندَح 3: طنش

 املا ٌمَظْعأ :َاَ . يِبْلا نَع :ةَقئاَع ْنَع هدّمَحُم نب ِمساَقْلا نع

 هي هلأ هك

 [1604 :عجار] .ةّنوُعَم نهرسيأ ؛ كوب /
 هاما يماممارب ءر

 ءدْيَز نب يلَع ْنَع « ةَملَس نب دامَح اًبربخأ «ديزي انئدَح 5  رفرإ

 يتلعجا مهلا :لوثيالك ا 'بلانأ ؛ةفئاع نع يداها لامع يب ْنَع

 70454 :عجار] . اوُرَفْغَتَسا اوماَسأ انو ءاور

 همسي ص« ره سرب مرعب < ا

 دْبَع نب َقاَحسإ نع + ليا يأ يزيح ع0

 هرشبتسأ اوسخ اذِإ َنيِذَّلا نم
 سامع

 نيرمع دعاك : لاق .ايرتخلايس يح : :َلاَك . ةَحْلَط يبأ نب هللا
2 

 لاق 8 هللا لورد «ةّضئاَع ْنَع ءرْبرلا نب ةورع انئدَحم زيزملا دبع

 مآلْسإلا يف ْمْهَس هلم لَجَوَرَع هَّللاَلَمْجيأل ل :نهبلَع فلآ 5

 آلَو ٌقاكرلاَو موُصلاَو ةالّصلا : ةئآلك مآل مهسأف ؛ ُهلَمْهَسَآلْنَمَك

 ابحُي لو «ةَمايقلامْوَيَريَخ هيلو ايثدلا يف ادْبَع «(لَجَورَع ؛ هللا ىَلَوَتي

 اََلَعْتْفلَحْولمبارلاو «مهَمَم 9-3 «لَجَوُرَع هلله لمَ الإ اًمْوكَلْجَر

 َمْويمَرَتس الإ اندلا يف اَدْبَ لَجَوَرَع «هّللاَرْتِسَيال : :َمكال نأ توَجَر

 ٍلْثم نم ءثيِدَحلا اَذَه َلْنم مَتَعمَس اد :زيزتلا دبع نب رمع لاق

 [؟هالمع :رظنا] .٠ موُظمَحاَف «٠ 8 يبا نع « ةّشِئاَع ْنَع « هيورت ةورع

 سماع يي هر ك ع رص رص
 .(ح) َةَمّلَس نب دامح اًنربخأ ءًديزياندَح مهم

 م كةمم

 .ةَّشئاَع ْنَع «ةّيمس ْنَع 'ينانبلا تباث نَع «ُدامَح اَنئدَح «ُناَفَعَو

 ىلإ كلل : يل تلق بح تن ةيفَص ىَلَع 9 هللا لوُسَرَدَجَو :ْتلاَق
 6مم

 تْذَحأَف مَعَ : :هتسلق ؟يمْؤي كلل مجأو يّنَع 8 هللا لور َنيضْرُنأ

 :ُناع َلاَق) «هنبَترَمتخامث «ءاَماب هتف «نارقعَرب اًعوبصَم اه راّمخ

 اي كيلإ :َلاَقَف «هبْنَج ىلإ تَسَلَجَف « اهمؤَي يف هيلع تلَحَدمُت (ةحير حوُفل ل

 ةربحأ مك اعين هيتؤُي هللا للضَ : :تلقَ ' كّمَْي انه سلف ةَئاَع

 76110 عجارإ اًهْنَع يضَرَق : ُناَمَع َلاَف . . يربح
 مول هر ك ع رسام

 ٌدَداَتَق نع « ىيحي نب مامه اًنربخأ : لاق . ديزي انثدح - "هكا

 اًمدليزيَو ءاَعَبرأ ىَحضلا يّلَصُي ناك ف يلد ؛ةَشئاَعْنَع «ٌةَداَعَم نع مراه

 114955٠[ :عجار] .ءاش

 اسْمَ اًنكَدَح :لاَق . درب نب رفعج اًنربحأ ديزي اندَح - كة ةنع ىربرب هرب ايه ص هس

 مك :لاَق انك .نيللب: نأ اذ 8 هللالوُسرَناَك تلق . قاع «ةئيسأرل
 . نيتك «ةكرب تيل يف
 ِنَع ءدْيَزْنْبةَماَسُأ ارب «ىّسيع ْنْبناَوفَص اَنئدَح 7

 م روت 90” لاك 8 هللا َلوُسرادأ «ةَضئاَغ ْنَع 5 «ٌةورع نَع «يرهزل

 [ىام/و٠ :رظنا] ٠ ةكدَص وه انكر

 نيه يب مرا ظ سال

 نذ عاش نع يداي «رفعج نب ب دمحم انيدح 5 ا

 سم يس
 تلا ؟رّصَما دْعَبةآالّصلا نع ةَشئاَعتْلأَس : لاق . هيبأ ْنَع ؛ «حْيرش

 تّملط نإ ةآلّصلا نع ِنَميلاّلْهأ كسوف 9 هللا لوُسَر ىهنامنِإ 2 سا سم سلا »خاع
 .سمشلا 08

 يزين ع ةبعش امدح ءرَشْعَج َنْبدَمَحُم سم انك م٠4

 2 تاك وسر ناك : :تَلاَقاَهنأ ةَشئاَع ْنَع «ةئاَمُمْنَع :كنرلا

 ؟َناَك هّيأ رم :تْلُثَك :تلا «رهش لك نم ماي ةثالث موُصَي )١45/5(
 000 .اناك هيأ نم لابي نكي مل : تلق

 رضع نْبِهّلل دبع ننَدَح دنع رمعَج نب دَمَحم انكدَح 0

 ثدي هل ن كاسم يف ىصوأ الجرد « مهاب دعس يئربخأ «"يمرخَملا
 عمم ٠اس لم مساع
 يف ةكآلك عمجا : َلاَقك ؟دّمَحُم نبل َمساَقلاَتلآَسَف «ناسْإل ِنكَسملُك

 َلمَعْنَم: :8 هللا لوُسَر لاَ : :لوُفت هبة قاتم ينك دحاو ناك

 اةندْنَن :عجر] .در هرم نم هيلع سي ًالَمَع

 .(ح)يعَس اَنثَدَح ءرّفَعَج نب ب دمحم اًننلَح -77

 2. ٍ لمحمو
 «بّيَسُمْلا نْب ديعّس ْنَع َقَداَتَق نع «ًاديعَس اًنربْخأ «ركب نب دمحم

 اة مهيأ نم هللا لأ ؛ةئاَع نع

 [5753/6 :رظنا]

 نعل هللا َلوُسَرَنِإ :ركب نب دمحم لاقو -*

 اوُدَخّنا امو هللا نعل :َلاَك ق9 يبثلا نإ : :فاّمَخْلا َلاَكَو -45

 ا َدِجاَسَم مهئايبنآَر وب
 ّْنَع َةَداَتَق ْنَع «دْيعَس اًنئدَح ءرّمعَج نب دَمَحم ند اًنثرَح -6

 هنيمُيْنَعانآو « يلَصي 8 هللا لور ناك قل :تلاق . ةّئئاَعْنَع :ءاطع
 [؟0141 :عجارإ . ٌةعجلطُم هلاَمشانَعَو

 َنَع «يبعشلا ْنَع دلاَجُم ْنَع « ةَّمييع نب نايفس اَنلَح --7

 ىلع هِيَ امْضاَو كه هللا لوُسَر سن :تَلاَق .٠ َةَشئاَع نع« ةّملس يبأ

 سره ةكرَم ىلع كيدي اَمضاَو كبَر تلق الج ًةلَجر ملك يوهَو « سرة

 «ليربج لاذ : َلاَق معن : تلا ؟هيتيآرو : َلاَق ل جلا حد

 هلام مالَسلا هْيلَعَو :تلاك «مآلّسلا كُنرْفيَوهو ا

 5 «ليِخَدَو بحاّص نم اريل هاج 7

 يخل

 [؟4455 :عجار] .فيضلا ليختدلا :نايفس لاك

 مُعَنَوُبِحاَّصلا مسن

 ري اورب مو

 ريك َنَع «َةَداَتَق نع « « يبأ يدَح «ماَشه نبدا انئدَح 717

 ف هللا 'يِداَكْدَ : الك َهنآ «ةّشئاَعْنَع « ضايع يِبأ نَع ءريثك يبأ نب

 [1545؟ :عجارإ . هْيلَع يطرم ضمن يَلَصُب
0 

 اًنربْخأ « « يللا كيد يب نب ليعامسإنيَسَحُس اندَح - 1707

 نع نِيصْحلا نب دوغ يلهشألا
 6-50 موق مر

 ةييبح يبأ نبا ليعامسإ نب ميهاربإ



 ءاسنلا دنسم امالا/ ص
 5 # نى.

 ه1 (14 ةشئاع ةديسلا ثتيدح

 ةَيْطَم كلاوسلا ؛ َلاق ف هّللا َلوُسَرَنأ «ةّشئاَع ْنَع ءدّمَحُم نْب مساَقْلا ل

 ءماسلاآلإ الك نم اف توسل سا يف «برالةاَضْرَم مَن

 تملا :لاق ؟ماّسلا امو هللا لور اي : اوُناَك

 . ةَشْئاَع نع « «يبعشلا نَع «ةريغم اربح «ميشه انندَح 484

 .ةكرط تيب هيف َلمَربخْلا ثارتسا اذإ 8 هلا لور اك : :ْتلاَك

 [؟4096 :عجار] . دورت مل نم رابخألاب كينأيو

 يبأْنَع ءدلاَخ يبأ نب َليعاَمْسإْنع مْيَقُمانَدَح -
 َوهَو ماني هللا لوس ناك : :تلاق . ةّشئاع نع ءدوسألا نع َقاَحْسِ

 همم
 [14557 :عجار] .٠ ٌءاَمسصْيَآلَو ءابتج

 ْنَع «رباَج ْنَع «ةبعش اَنئدَح «رفعَج نب ٍرلمحم اًنئدَح -05

 :اًهَلَسلُق :تلاق .ةَّشئاَعْتْلآَّس :َتَلاَكاَهَنأ َسيِمَل نع «ةرم نب ديزي

 ف ينل كلت كنع يطيب : لاق "جد ىلإ يستند عتمت ارم

 لل لوَُرااكو َُ ةّشئاَع تلاَق ؛ هن يكل شل زإ : ُهَشْئاَع

 آ] ررفملاَدَشَو رمش ملا اك اذ موو ةآلّصب نير شعل علي اف

 [؟144314 :عجارإ ٠ ٌَرمَشَو [رازإلا دش

 نسب رْبَج ْنَع ةَبحش اًنكدَح ءِرَفتَج ْنْب دَمَحُم اند 07

 لق هللا لوش اوُسَر ىَلَع َلَخَدرْكب ايان ؛ةَئاَع نع ؛ ٍموُنلكمأ نع «بيبَح
 لماَوَكْلاِب كُيَلَع :8 هللا لوُسَر اَهَلَلاَقَق « « يلصُتةشئاَحَوهَمْلك ُهَمْلُكُي نأ دار

 كلك ْنَع ههنلَسةَشئاَعتكَرصن امل «ىَرْحأ ملك وأ )١1407/5(.
 تْسلَعاَم هلجآو هلجاع ٠ هلك ريحا نم كئآسأ ين مهلا يلو : اًهلَلاَقَ

 لماتش أم لجآو جاع طل نموا معمل امو ومار

 أس رنا وق مقلق

 كورد هلم ل اتساع وسر كليع

 :عجار] . ادَشَرهفاع لَمجَتأدأِر م نم يل تيت كلأسأو 8 دمَحَم

 |[ هور

 و د ء.ز
 نفربم الح يمس ادَح ءدّململادبَعاَندَح - - 76 *

 .تيلاَ كف.

 تعم :لاَق .بيبح

 م :عجارإ

1 
 نيب اند ءةَملَسنْبدََح اندَح نافع انِدَح -465

 ةوخ تت < 0 0ك موتا » 2

 !ةفيننيا

 نع «روصُم ْنَع «ةبعش اَنْئدَح «رفعَب نب لمح انْئدَح ١60 و مرعع

 تلت كف هللا وسرد : :تّأ نأ «ةَشئاَع نَع ءفاّسي نب لآله

 ام يلْرْمْغابَر : لوفي ءدجاَّس وُ اَنِإَف هتبلطَ ؛هيرارج َضْمَي ىلا

 تنكح اَمَوت روس

 دمحم انيدح -5

 لوُسَر ىَلَعناَك : :اتلاقأاَهنأ قا «ةعركع نع - ةٌصقح يبأَنْبا

 ا
 ُةَشئاَع هل تَلاَقَ .ءنايرطق أ «نااَمع ناو ؟ لو هللا

 كمي هيل تمْيَريمءاَجدق انفو 1 ا م هدب 0

 اَماتقَرع الق :لاق[ةرسيملا ىلإ نيبو همي هبلإ ثم ةرسمْلا ىلإ نيو
 كلذ عل يمهاَرت ينيطنُي ل أ ؛ مب بتي دي دمحم دير

 َنَع هلل ْمُهاقْأ ين أ اوُمَرَع دّقل بدك دق : لاك (مارأ : يش َلاَق) ٠ 9 يبل
 ماقول

 .٠ ةّنامألل | مُهاَدآَو 0 ايدَح (مهقدصأو) 0 َلَجَو

 0000 َكعَج نيب وضم

 - بر دبع نع قيحش امدح 0

 هس مم سرب معا ع يهم درر مرره لاع
 ينعي- ةرامع نع فيعش انبدَح «رفعج نب

 نايوت ٍنْيَنَه نإ

 دمحم ايدج 7076ه/

 رهان اع ياس « فان نع - ديعس نبا ينعي

 .دلولا ناطقْسُيَو «رتصبْلا نانسمأي امه : :لاَكَو ءرتبألاو نيجيْفُطلا يذ ٍلعب

 [؟101+ :عجارإ

 ٍنَح ؛ُةيهشانكدَح :آلاق .حْورو عَ نبَمَحُس نئدَح - 0
 نياتَعْطا ينريخأ : لاق : حور لاك َو) «هييآْنَع] ٍميَلَس نب ثعشألا

 لمعلا يأ : :ةَشئاَع تاس :لاَق . قرص نع( مَ [مْيس

 يأق تلك رمح نبا لق)٠ مئادلا : تلاق ؟ هللا لور ىلإ ْبَحأ ناك

 [5016 :عجار] ٠ حراصلا ٌعِمَسانِإ : : تلك ؟م موي اك نيح

 همر هريقمو
 نب ثَعلشألا نَع «ُةبعش اَنئدَح ءِرَفَعج نب دمحم اَنكدَح -484

 ف هللا لوُسَرناَك :تَلَق انآ ةَناَع ْنَع «قوُرسم نع «هيلْنَع ميكس

 ا

 |[ اعجار] 0 ءهلْعَتَو

 نيوش رب مرعك لاو
 نب ميهاريإ ْنَع ٌةبحش اًنيدَح رفع نب محم اَنْئدَح -”"ةهككو

 ما مسا هلع يب ع عا

 يتلا تلآَس امس نأ «ةّش ةّئئاَع ْنَع ثدَحت ةّيفصتْعمَس : لاق .رجاهملا

 رهط هتردسَو امام َفاَدحإْخاَت : َلاَق ؟ٍضيِحَمْلا لسع َنَع ©

 ْعُلْبَي ىَتَح ءاديدش اًكَلَد هكلدتك ءاهسأر ىَلَع ب صنم :دوئُطلا رست

 ره ل عب تار سلا م ع »للا

 ءاَهيرهطتق ةكَسَمس ةّصْرحأتمث هاما هيلع ب صتمُث ءاهسأر نوؤش

 َْتلاَقَق انت ؟اًهب يرّهطَت ؛ هّللا نايم : َلاَق ؟اهبرِهطَت فِيكو :ءاَمْسأ تَلاَق
 و امةععس هلع

 ؟ةّياكجلا لسع ْنَع هاَسَو «مدلاّركآ (يمّبت: كلذ يفخُت اَهنأَك : ةشئاع

 يغلبأ وأ روُمّطلا )١4/48/5( َنينسْحقَنيِرَهَطق كَم نينا :َلاَ
 مك ءاهسأر نوؤش َمُي ىّتَح لد اهسأر ىلع ب صنم - روما
 ْنُكيَمَل ءراّصنألاءاَسنُهاَمْنل منن : :ةَشئاَعتلاَقك . َءاَمْلا اَهْيَلَع ضيفَت
 ةهفورامم
 [؟50317/ :رظنا] ٠ نيذدلا يف َنْهَفَمتي نأ ءاَيحْلا نهعتمي

 مسار مععالر
 نع ةَداَقْنَع «ةَبعُش انئدَح ءِرَمَعَج نب دمحم اًنيدح -"”هةككأ

 هللا ٌلوُسَر َناَك :ْتَلاَك اَهَنأ ؛ٌةَّقِئاَع ع «ريخشلا نب هّللا دْبَع نب فرطم
 2 ل ريل ني دا بع نبأ



 .حورلاو ةكنالملا بركس ونفي هعوُكرو هدوجس يف لوفي

 [11445514 :عجار]

 هيه 2 هوم

 و دو وامل دووهءر علو
 208 نع عشا هلا سنا نطلع نرحل

 م عام
 :عجار] . حّبصلا َلْبق نْيعْكَرَو «رظلا لك عيرأ ديال ا هلل لوس ناك

1 

 يأن كلام : صدمت نب نسل دبع ىلع آر الا

 ير ا 20 5-6

 نيل ت وبلا ءاَمهي بما اكو «يلجر ضب ينّرَمح دس اد هنكبق

 [لاللا لكك لكحل :رظناز .حيباَصم سوي اهيف)

 مسه
 «ةورع نب ماشه ْنَع «كلاَم : نَمْحرلا دبع ىَلَع تَرَ 65

 يف ا هللا وسر ىّلص + تلك اهبآ ؛ : بلا جور شن ةَشئاَع ْنَع ؛هيبأ نع

 نأ مهل َراَشاَف : ماي مْوكهءاَرَو ىَّلَصَو ءاّسلاَج ىَلَصف ؛ كارو هن

 ءاوُمكراق مكر اذ ؛هب مك ماَمإلا لج امن : َلاَقفَّرَصُنا ملف ءاوُسلجا

 18/04 .يجلر] .اًسوُلج اوُلصَاَسْناَج ىَلَص اد ءاوَُهرا عراد

 «ناَبيش نب دّوسألا نع «ُيدْهَم نب نَمْحرلا دبع انئدَح 5

 دنع عَماَسي 8 هللا لوُسَر ناكأ : :ةَشئاعتْلاَس : :لاَق . لقوت يبأ نَع

 [ه604 :عجار] . هَل ثيدَحْلا َضَمْبأ َناَك : : تلق ؟ رعشلا

 مس اع
 ةَقئاَعَْع لاك -_؟ةككك ءءاَعّدلاّنمٌعماَوجْلاهبِجْنُيناَك :

 [35010 :رظنا] .٠ كلذ َنيياَم ْعَديَو

 كُذاذِإ : ٌةَمئاَعْتلاََو : لاق -1
 ها
 .رمعي

 الم َيَحَن َنوُحلاصلاَر مار ص # م مس

 ْنَع ؛ناَيفْساَنكدَح «يدْهَمْنْب نَمْحَرلا َدْبَع اَنْئَلَح -

 يفسر ميلك ال هَللالوُسَألا؛ةَشئاَعْنَع ٠ هّمَأ ْنَع ءروُصُنَم

 ل1 :عجار] ٠ ”ضُئاَح يهَو ,ناَرقلاَرْعَب .ًامرجح

00 
 «ةيخأ نع ءٌرَمع نْب هلا دبع ْنَع ءِنَمْحرلا دبع اَنندَح -484

 ىَلَع ف يبا ىلأ «مآلّسلا هيلع ليرْبجذأ ؛ةَشئاَع نع ؛ ءٍمساَّقْلا نَع

 1 هه هس اس
 َكلاَذ ؟هيتيآر : :لاقق ؟8 يبل تناسق ؛ هيك ني اهُفرط ةماَدع هْيلَعَو نود

 [ما/0 1 :رظتا] ٠ ماسلا هلع ليج

 ينئثدح تلف نع «نايفس نَع «نمحرلا دبع انّئدَح 0

6 2 

 انه فص لطم ٍماَمط ةَئاَصهتياراَم : ْأتَلاَ اَهّنأ «ةَسئاَع ْنَع هر «ةرسج

 لوُسَر اي : دلك كرك نآي ذك" اف« هيه "بلا ىلإ 00

 [154قح :رظنا] ٠ ٍماَمْطَم ماَعطَو ءانِإَك ءاَنإ : لاق ؟هّيَراَمَك اَم ءهللا

 «ةورع نب ٍماَشه ْنَع كلام : ؛ نخل دْبَح ىلع تأ -”هكألا

 وأ اقاَصُب ةلبقلا رادج يف ىأر 8 هّلا لوُسَردأ هش ٌةَشئاَع ْنَع ءهبيأ نع

5 7 
 [15هىه :عجارإ .٠ هكَحَف ةَماَحُت وأ :اًطاَخُم

 مكةإ َ ةشئاع ةديسلا ؛ ثيدح

 هل دعي كلام اَنكَدَح ءنَمْحرلا دْبَع اَنْكَدَح - 050

 ذأ دش نع ءهّملنَع لابوك نب محلا دْبَع ني دمحم ّنَع ؛ طيس نإ

 3- :عجارإ] . تقي اذ | كمل دوج عمم انآ صخر هَل هللا لوس

00 
 يبأ نب لِيَصُف ْنَع «كلاَم اَنئدَح «ِنَمْحرل دب اَنندَح - كا

 لل لورا ها ةَفئاَعَّنَع ؛ةَوْرع نع ؛ (راين)ُِب هللا دبع ْنَع «هللا دْبَع

 د َدْنع هّقحل َنيكرتملا نم لُجَرهَمبَ ري ىلإ جَرَخ 8 (4١1ة//)

 ع «هللاب موي : َلاَك «دلَعَم بيصأو كعب نأ "تدر ين : :َلاَقَق .٠ ةرمجلا

 مث :لاَق٠ « كرشمب (نيعَتسسأ نلف مجراق) لاق آل : َلاَك ؟هلوُسَرَو «لَجَو

 ل ا و ل

 ؟هلوُسَرَو هّللاب نمَوُي :َلاَق :َكَعَم بيصأو كيال تنج :َلاَقَق دَلَجَو
 ىَلَع َرهظ نيح هّحل مث : َلاَك ؛ كرس َنيعتسأ نك ؛ ءعجلا َلاَك ل :َلاَق
 :لاَق ءمعَن : لَك ؟هلوُسرَو للابن مؤ: َلاَق كلذ لم هللا 5 ءءاديبلا

 [؟4م4: :عجار] هب ب جرَحَف

12 
 يبأ نْب هّللا دّبَع ْنَع «ةَيواَعم ْنَع « «نَمْحَرلا دْبَع اًيدَح - 0

 عراب : "تلا ؟رتوُي 8 هللا ٌلوُسَر ناك مكب : : ةشئاع تلآس :لاَق . . سي

 رتوُي نكي لو «ثالكو (يشَعو) «ثآلكو نامكو «ثآلكو تس «ثآلكو

0 
 . نيتمْكر عديل اكو « عبس نم صقل الو ٠ ةرطَع تلك نم ركاب

 أ نب هّللا ِدْبَع ْنَع ,ةّيواَعَم نَع «نَمْحّرلا دبع اًنئدَح - 3ة 4

 ةيَجلا يف هلل لور ةوئالاك فيك: ةّشئاَع تلآَس : :لاَق ٠ .سيق

 «ماَنك لسلام لَمْ ناَك دك كلك لك : تكقق ؟ماتيذل لكل سَ

 نما هّللا لوُسَرةءاَرق تناك فِي : :اههَلتلُق لاَ َماَنق اًضَوَتامبَرَو
00 >» 

 اًمْيَرَو ؛َرهَج امير «لَمْفي ناك دق كلك لك : اتناق سيما هجَيل ليلا

 [14649 :عجارإ م

 يبأ نْب هّلا دبع ْنَع « ةيواَحم نع ءِنَمْحّرلا بع انكدَح هكا

 لاله نم ظَّنحَتي © هللا ٌلوُسَر ناك : لوقت ذَق هشئاَع تغمس : لاق . . سي

 عع دعم 000 م

 دع هيلع معَ «ناّضمَر 6يؤرلا وصي «هرْيَخ نم ّقحَيأل ام نابعش

 سس ترا سو سلا

 . ماص مث اموي َنيئآلُ

 دعي ٌةَعِييَر نع ؛ةَيواَعم انئدَح «ن نَمْحّرلا دبع اًنئدَح ل

520000 

 :َلاَق . لح ريال ودق يول ةييب

 يما سل
 0و مر :ًتَلاََك 03

 سلا سا ةرس
 لا لوس دع لاذ نماَمْويَصْنحَو انآ تلك يَ ْتَلاَق ؛ىلب :تلُق

 ثَحبأ آلآ « هّللا َلوُسَر اي تلقت . انئدَحُي لجَراندنع اكول : لات .28

 تلقت ءانتدَسُيَلُجَراَندْنع ناَكْوَل لاك مث مث تكس ؟ركب يبأ ىلإ كل
 ريعدسل ساس صل ع م علا

 ًالَججَر اَعَد م5 لد َناَكْمَت .تكتق رش ىلإ لكل زا: ُُ 0

 ,هثيدحو ههجوب هيلع لِبقأَ :ناَمْنَع َلَبقأ نأةلإ ناك امك «ءيتب هراَسَ

 ءاّصيمك َكَصَمَتُي نأ هلل ؛ لجوَرَع هللا نإ اما :هل لوي هتعمست 50000ا را عادعوم سا

 ماي تتم :لاَق «رارم ثآلت ُْمَلْخَتالَف هملَخ ىَلَع َكوُداَرأَدِإَ



 0 سرس
 3 ثيدَحْلا ادم ْنَع تنك َنيَف «نيدمؤملا دق هّللاَو يلب اي : :تَلاَقَق ؟ث

 1 [؟600 عجارإ نين يام لح

 دح ١6118-

 9 ب ناك 8 يل نأ؛ةشئاع نع «ناوُكَذ نع ٠ سيق نْب

 [73734 70987 :رظنا]

 يموس ع هرز كن
 قّرزألا ِنَع ةَمَلَس ْنْبداَمَح اَنئدَح «ِنَمْحرلا دبع انندَح

 .ةرُْْلا ىلع

 ْنَع ةَداَتَك ْنَع ؛ةَبعش اَنكدَح « بْرَح نب ناَميلس اًنكلَح -48

 سولت حوبس : عرق ئالوقيالك "يأ ؛ةئكع ع قل

 هعوُكر يف : هللا دِبَع يبأَن ب ماسه َلاَكو ا . حور ةكنلملابَ

 [14054 :عجار] . هدوجسو

 ْنَع ٌةَداَنكْنَع ,ديعسْنَع هرّفْعَج َنْبدَمَحُم انئدَح 5 طل

 لاق .ف يِبْنلا نَع ؛ ؛ةَقِئاَعْنَع ٍماّشه نب دعس َنَع « «ىقوأ نب ةَراَرز

 وبول سرق

 .اًميمج ايلا نم ريح امه :رجَقلا يترك

 ُبَحأ اًمُهَل : ١90(: /7) لوفي تيدَحلا ادم بيدا ناكو :لاَ

 1 :عجار] . محلا رمح نم يل

 نع َةَداَتَق نَع «اليعَس اًنكدَح «رفعَج نب محم انندَح -_”«ةكمحا

0 
 َرَمآ 8 هللا لوُسرَنآ ؛ةَشئاَع نع ءٍماشه نب دعس نَع ؛ « ىقوأ نب ةداَدن

 ردم موي لبألا قاتعأ نم طق نأ ساّرجألاب

 ْنَع ؛ُداّمَح اتدَح :آلاق . دانَعر لماكو بأ انكدَح ةلطان

 تلي ةيفَص ْنَع «نيريس نم دّسَحُم نع داق نبأ : ُناَفَع َلاَق) ءَدَداَنَك

 مع
 .راّمخي لإ ضال :َلاَق ف يتلا نأ «ةَشئاَع ْنَع ءثراَحْلا

 [؟تم/ه5 156ج 571981 :رظنا]

 و ع سلك لا

 ؛ناّسَح يبأ ْنَع «ةَداَتق اًربخأ ماه اًنكدَح نهب انثدح - -”ةكرجا“

 :َلاق ف هلا لورد ثدَحُي ةريرهابأنِإ :ةَشئاَعل لاَ الَجَرنَأ

 مش تراطق ءاديدَش ابصَع تَبضَمَم «ةّبدلاَو ءرادلاو «ةرمْلا يف ةريطلا

 نوريطَي ةيلهاَجْا لهآ ناك امن : :َتَلاَفك . . ضرألا يف قش ءاَمّسلا يف اهم

 َن

 »عمعو

1: : 

 هم

 لكلا 50619 :رظنا] . كلذ نم

 َنَع ءدهاجم ّْنَع سْنوُياَنئدَح «نَطَم وب د انكدَح 085

 ف هلا لوُسَر جرح اِإ "شْحَو 8 هّللا لوُسَر لآل ناك : ْتَلاَق . ةَشئاَع

 مق ضير َلَخَددَك 8 هللا لوُسَربْس حد ريد لَبقآَو «بعلو دشا

 [16804 :عجار] . هّيذؤي نأ ةيهارك « مَرمَرَتي

 دْبَع ْنَع ؛دّْيمح َنَع «داَمَح اًنكدَح «لماك و بأ اًنئدَح -6

 «ةقلملا محل م ةَريوب ىلع قدمنا ؛ةئاع ْنَح«ةَبع يأ نبل
 اًهلّوه اَمَنِإ :َلاَق «ةقدّصلا محل ْنمهّنِإ : ليو ف "يبل ىل هبات

 [101؟ :عجار] .ةْيِدَه اًنْلَو 5 «(ةقدص

 سا يسوس و هر كر جا مه سل عا كس درع
 نع ؛ ةملَس نيام: هلاك "رت اتدَح - 04

 سف رع هس يس

 َدَقَل : ل جير كف 9 هلل كولا ؛ةكن ةَقئاَعَْع 00

20 

 م م هع

00 
 َىس :ةليختلا نأ «يطرلا لوزث دنعلإ ار تنك اركي

 م1960 :رظنا] .ْباَّذَع مأةَمَح رأ َرظْنَي

 هيمو هز ةادعم
 نبا اًنربخأ :آلاَق .رْكَي نب دَمَحَمَو قازرلا دبع انندَح - 7 741/

 اهنا ,رخب يبأ تن مول ماع «ميكح نب ةريغمْلا يتربْخأ « جيّرج

 ناعم ىّنح ل نا رمش: تَلاَق . نع قرا

 هس ياس ساس 2

 ل لعنبو لق

 .قشأ انأ :ركب نبا لاك

0 
 نع« «يرطْزلا نَعرَمَْم اربح «قاّررلا دبع انئدَح -16184

 َوُمَو ؛مآلّسل يلع «ليربج اَذَه : اهكَلاك ف يلا ؛ةّشئاَع ْنَع «ةورع
 لل رص لع ل رس كي مما مم

 آلام ىَرَت هاكر هلا ةَمْحَرو ماسلا هيلع : :تلاَقَ .مالسلا كِل اركي

 ىرن ٠

 ْنَع «يِرْظزلا نَعرَمْعَم اًنربَخآ «قاررلا دبع انندَح 7

 ىلإ ةَمطاَ َنلَسْرأَك اقف يبل جاَوزَأ َنْمَستجا : تاق ٠ ةَشئاَع نَع «ةَورع

 يبأ ةنبا يف َلدَمْلا كدت ةكءاَسنَنِإ هل يلوث : اَهنَنّلَْم اف يبا

 َتلاَقَف اًهطرم يف سئ َعمَرُهَو #4 يبا ىلع تلد : :تَلاَك «ةَقاَحُق

 ؟ةئاحق يبأ ها يف لدَمْلا كيمو ءلإ يت ةلءاسن نإ هَل

 َنهيلِإتَمَجَرَك اًهيبحأَت : لاق ءمعَن : اسلاك ؟ييحنأ : 9 يلا هكا

 :تَلاَقَك ؛ هيلإ يعج ٠ اني يعتصت مك كن : نقف ءاهل لاَ ام هئربْحأَك

 حا هلال وسر تناكو : يرهلا لاق)ادبآ ايف ْلإْمجْرأال هللاَو

 يِيماَستسناَك يدل يه :ةَّقن
 ,دلذإ يتسلل لاَ ؛ كف يلا جاوزآ نم (191/5)

 يسن يلع تلا م :تلا ؟ةقاَسُم يبآ با يف لدَمْلا كئشنب عَ
 تس رصتا نأ يف ين ئه فرط ىلإ او “ثلا” لتجت

 ءاَهلمرصتلا آه ركي الهند ىّتح يمت : :تلاَق ا
 يبا هَ نإ: ف يِبلا اهَلَلاَقك :ْتَلاَق :٠ اهتسَحْنأ نأ تبل ملك اهل

 لصْوأو ءةكدص رك ءاقنم اريح :ةشئاع تَلاَق ب

 نم ءلَجَوَع د هلا ىلإ يرق يشمل ينهض لو ءوحال

 سهم سم ساس

 هاس سا اهاس
 ةقئاع تناك : ٍشْخَج تلبسين سر

 م

 هر يرش 02101111110 0

 ياي ةميير نْب هبت تلي ةَمطاق تاج : تلاَق . ٌةَشئاَع ْنَع ؛ٌةورع نَع -

 «نينزيالو [نفرسَيالوإ اني هللاب نك شيال انآ الع دَحآَت اف يبا

 انا ل لوبيا باح اهسأر ىَلَع اَهَدَيْتعْضَوَف : :ْتلاَق ءٌدْيألا

 ءاَذَه ىَلْعَال | انياب اوه رمل اهي يرقأ : ةشئاع ْتَلاَقَك . اهم ىآَر

 [؟دممال :رظنا] .٠ ةيآلاب اهيل اذ مق : :ْتلاَق



 ىفطخل َح 016 ةشئاع ةديسلا ثيدح ءاسنلا دنسم

 نول دبع «تياتدَح - (٠ اقل 1

 رع ا ةمادهعلو 1و

 مدي لْخْدَي املك ل 4 0 :َتَلاَق

 دعممعم سو مرا صه مع
 تاَركَس ىَلَع يثعأ مهلا لوقيوهو ءءاَمْابهَهْجَوْحَسْسَيَو حدقلا يف

 1486١[ :عجار] .تْوَمْلا

 تعمس : لاق 1 ول نيسان 0 0

000 0 

 سم لَ .ةَفئَعاَي نراك شلة دع

 [54414 :عجار] :اًبلاط ؛ «ُلَجَوَرَع «هللا نم اهلك « بولا
 ل هريس مرعب كت ساو

 ل يتربخ أ ؛ نر نبل اكربخأ ركب َسحْس اكنخ - 7

 بهن نت ٠ ةليك تادف "يلتف : تلا ةشئاَع ْنَع ؛ ةكبلم يبأ

 ؟عكارو اذ تضج مكتسَحَف «قارل بع ل) «هئاسن ضني ىلإ
 "ل عم سلو رادو 7

 َتنآ يبأب : سلق . تنآآلإ هلإ ل َكلدْمَحِبو َكَناَحْبَس : لوقي ,دجاسوأ

 [105946 :رظنا] ٠ (رحآن أش يفلا يَ , نأش يفل كن ءيسأو

 ْنَع «يرْضُرلا نَعَرَمْعَم اًنَرَبْخأ :قازرلا دبع اًنْلَح -45

 يذلا هْضْرَم يف ف هللا ٌلوُسَرَلاَق تلك . ةشئاَع ْنَع - ةَرمَعوأ- ةورع
 حيرتسا يلد «نهيكوأ للحمل بّرق عَْس نم يَلَع اوّبص :هيف َتاَم
 نم ةّصْنَحل بتعطم يفهائسكبلِ : ٌةَّمئاَع'تلاق سائلا ىلإ دمع اق

 مث ندمت دقن نيل ريشي قفط تح «نهّنم هامل هلع يكسو سا
 5144٠[ :رظنا] . جَرَخ

 :ءاطعل تلق :َلاَق . جيرج نبا نَع « قاّررلا دبع انئدَح "6

 نبا ينربخاق «تنا الإ لإ ل ةلدَمَسبو كئاَحبم مآ : لاق ؟كلَدب ينام

 عا تن هليل تاذ اق يلا تدق اّنأ ؛ةَمئاَعْنَع ةكيلم يبأ

 [؟0147 :عجارإ

 وفرع
 «هبيبأ نع « «ٍماّشه ْنَع هَرَمْعم انْئدَح «قازرلا دبع انندَح -5

 َلاَقق « يِريغ هيك اهل كئاسن لك هللا لور اي: : ف يبنلل تلا ةَشئاَغ نأ

 هّللا دبع مأ :اًهَكلاَقُيناَكَف ٠ «هلادبعمأ تلأ « ينتا : 8 هللا لوُسَر اه

 [؟01117 :عجار] . طق دلئملو ءاتناَم ىّبَح

 ْنَع ؛«يرطّرلا نع ٌرَمْعَم اَنَربُخأ «قاّررلا دبع انَدَح -17/

 هَ ةّنجلا يف ينير لن : اقف للورق : اسلاك .ةّشئاَعْنَع :ةَرْمَع
 0 (101/5):قاك مت :تلْقَك رقي وس هضم

 َرَبآ ناكَو «ربلا َكاَذَك بلا َكاَذَك : : هللا لور لاَ ءناَمْْشلا نب هر

 1 1 [11041 :عجار] . 0

00 
 نْبا نَع «بوُيأ نع رسم اَنربْخآ «قاررلا دبع انئدَح -«<ه664

 باَحْصأ ىَلِإَض َقِبآَقلُخ َناَكاَم : :تلاَق هَ ٌةَشئاَع نأ ءهرْيَغ وأ : ةكبلم يبأ

 88 هللا لوُسَر دنع ذكي لجل ناك دَقلو ,بذكلا نم هللا لوُسر

 .ةيوت اهنم ثدحأ د دق نأ مّلعَي ىَتَح يلح هسّْفَل يف لايام .ٌةيذكلا

 8١1م١ ص

 َنَع ءشمعألا نَع ءرَمْعَم انتدَح ل ترا ادَح 004

 .ييئاك مث ينك فرس ةرَ اد 7

 ْنَع ؛«يرطرلا نَع رَمْعَم اَنْندَح «قاّررلا دبع اندَح 5-007

 3 يلا جاَوزَأ ىلع لْخْديلُجَرناَك تَلاَق . ٌةَشئاَع ْنَع هرْييزلا نْب ةورْع

 دفع وهو موي يلا لحد «ةيرألا وأ يخ نم هوي انك ثسحم

 اذِإَم ميراب تبقا تلقا اا : :َلاَقَك .ٌةاراتَْيَومَو «هئاسن ٍضْعَي
 و 6

 لَخَديال "انه اَهاَمْمَلْحَياَذَه ىَرأ آل : قف يلا لاك «نامكب تريد تريد

 3 وُنَجَحَف اذه كلَع

 ِنَع ؛هيخأْنَح هَرّمع نب هللا دبع انَدَح حور اَنئدَح ا ١

 هيلع هّيَلَع «نوُدرِب ىَلَع لف يبنلا ىَتآ الجر نأ ؛ةشن

 ًةليربج كاد ؟هيتيآر :َلاَقق منَ هْنَع 8 يبات « هذ نبي اقطع

 [1ه54 :عجار] . مالا ِْيلَ

 َةَشناَع ْنَع ءدّمَحُم نب مسالا

 نع - لآلب نبا ينعي َناَمْيلَس ْنَع ءرماَعوبأ انئدَح 7 و

 يف : :لاَق 8 يلا نع «ةّشن ةَشئاَع ْنَع ٠ قينَع يبأ نب نع هللا دْبَع نب كرش

 [14ةه4 :عجار] ٠ قيرلا ىَلَع هربا وأ «قايرت وأ «ءاش يلع ةََجَع

 ءٍميِركْلا دبع ينَربْخأ « عير نبا انثدَح «حور انئَدَح - - فا

 هام هرم 00 0000 م
 اذِإ 1! تناك ابويا ؛ةريخأ ةشئامل ىلوم نأ ؛ةريخأ داس

00 
 هّللاٌلوُسَر لام : "تلاقي. ملل لح يبول: 0 1

 . نجلا نم اباه : "1

 مأَنَع ديو نب يلع َنَع ٌداَّمَح اًنْدَح «جْور اًنئَدَح - - 7 هالو 13

 ؛ناَتيَحرفاَكْلا ىلع ل سري : لا ف هللا َلوُسَرانأ «ةّشئاَعْنَع دمحم

 انَعَرك ملك « أضر هناّضِرْفَت «هيلجر لبق نم ىَرْخأَو «هسأر لبق نم دحاو
 مام م

 يق مان
 هّللا دبع ْنَع «ةَناَوَعوُبأ اًنئدَح ءداَمَح نب ىَبحَي انئدَح - -- هامه

 نب هلا دبع ْنَ «بيبَح نْب قّلَط نع ءةَييط نبل بعص نع ءرّمسلا يبأ نب

 عملا نم : يأ نمل : :لاكهّنا ءا يلا نَع ةّشئاَع نع «ريزلا
 . تل لق « ةماجحلاَو «ةباَتجْلاَو

 نب (َنَسَخااَمدَح « يبأ ينُتدَح ءدّمّصلا ُدْبَع اًنَْدَح 001
 سوار كالا

 ٌةَرَمْلا جوَرُت : :َلاق 8# هللا وسر ةَضئاَع ْنَع ؛ءاطع ْنَع َناَوُكُذ

 .كلاَديْتيرَتنيّدلا تاب كيم ؛ اَهنيدَواهلاَمَجَو ءاهلاَمل ثآلثل
 م اماض

 منع لبا نب نمي انئدَح «يرييزلا دموي بأ اكد ١7

 مج انا كليف اذ هللا تلا .ةشئاَع ْنَع ءٍموُنلُك

 ءهدّني يسن يدّلاوه اهبل مسح ةئيللبْمُكيْلَع َلاَق .ماَمّطلا معطي

 :رظنا] . خسولا نم م ءاَمْلاب بهو مُكدَح دَحأ لسْفَي امك مُكدَح دحأ َنطْب لسْفَتل ان

00 



 ءاستنلا دئسم
 >2 2*2 نق 1

 هالله ح مع ةشئاع ةديسلا ثيدح

 هه مما 6 هر 1-2

 برم :ةلاو وُ اري «قاحسإ ب صياح 104
 رايخلا هيأت كرت امل : :تلاك .ةشن ةّشئاَع ْنَع ءهيب َْع ؛ةملس يبأ (181/1)
 الك ارمأ ككركذأ نأ دير يّنِإ «ةَشئاَعاَي : َلاَثَك .ا هللا لوس يناعَد

 هّللالوُسر ينعدم : ْتَلاَق ؟َوُمهاَم :تلاَقَك ؛ كيوب نود ايش هيف يضف

 هللا نمش نإ «كجاوزأل لكن اهي ايو : :ةيآلا هذه يلع ارق 8

 هللا رَتْخادَك: علو : ْتَلاَك ءاهلُك ةيآلا «ةرخآلارادلاوُهكوُسَرَو
 [؟454؟ :عجار] 8 هللا لوُسَر كلل حرت ْتلاَك «هلوُْسَرَو و مل

 ما رافع
 ْنَع «'يِرْطْزلا نع هَسَمْعَم اربح «قاررلا دبع انئدَح 0

 ,روُت نم ةكئآلَمْلا تفل : #4 هللا لوُسَر لاف :تّلاَك .ةَشئاَع ْنَع «ةَوُرْع

 َفصْو ام مآل هبلَعْمدآَقلْخَو ءران نم ٍحِراَم نمداَجْا (ولْخآو

 [همجم :رظنل] . مُكَل

 رتل وب ملاَس انئدَح « "كلام اتربَحأ « قازرلا دبع انْندَح 5124 ل

 لاك ا ألا« دلع رن ملس يب لدي ب رمع ىلوَم

 آل :َلوُتل نحر طفيل : :لوُقل ىَنَح موُصَي ا هللا لوس سر ناك
 ما معا

 انو امرا ره ميم لَمْختسا 8 لا َلوَرَتآرَمَو «موُصَي

 [14733/ :عجار] ٠ َناَبعَش يف امايص هن رك طق رهش يف هَ

 دْبَع نب ديزي نع كلام انُدَح : لاق ٠ قاّزرلا دبع انئدَح - -"3ةالا١

 نآَرَمأ 8# يبلانأ ؛ةَشئاَع ْنَع هنأ ْنَع «ًنابوت نبا نع طْيَسُق نب هللا

 مسح
 [؟١1361 :عجارإ . تَكِيِد انِإ ةّتيملا د د

 َنَع ءرباج نع ٌنَمْعَم اًندَح « قالا دبع انَح - ل

 3 » معا 2 مم ممعسض لم ع

 تمص دق : :لاَقق امْوَي يلا يلع لَخَد : :ْتناَق .٠ ةّشئاع نع «ةَجفَرَع

 نم لجرلا ءيِجيأنأ ىتنخلاق تي تيل ت 1و لمآ مل يثأةسْددَو نيس مْ
 . يلم هلك يقوعجري « هلو عيسي الك قالا نم قّقأ

 نع يِرْهْزلا نَع َمْعَم اًنربخأ «قازرلا دبع اًنئَدَح 7631“

 هذه مالكلاب ءاَُلا عيابي 88 هّللا لوس اوسر َّناَك :تّلاَق َةَشئاَعْنأ / ورع
 مسا م

 ٠ سمورب سو ه ساس سفره عمرو
 طق ةأرما ديدَيتسَم امو : تلق 4س هللاب نكرم ال نأ ىَلَعَو وةيآلا

 [؟دهمال :رظقنا] ٠ اهمية لإ

 .(ح)رَمْعَم انْئدَح «قاّررلا دبع انثدَح 5 تفل
01 

 َنَع« «ةَمَكَس يبأْنَع «يرهزلا نع ؛ ءرَمْعُم نع« «ىلعألا دبع

 [؟ه١دح :عجار] .٠ ةريح بوت يف يبس ا يلا نأ ؛ةشئاع

 يبأ نب اًيركذ نب ىَحَي انئدَح «ديلوا نب فل اَندَح 71

 «ٌةورع نع « «'يهبلا نع «يِموُرْخَمْلا همس نب دلاَخ ع «هيبأ نع «ةَدئاَز

 ّلُك ىَلَع لَجَوُرَح هلاك هلال ناك : :ْتَلاَق .ٌةَشئاَح نع

 [14414 :عجار] . هناّيحأ

 نب سيق ْنَع ٍئِبِرَشاَنتدَح «مَدآ نب ىَيَحَي انكدَح ؟هالاك

 لجل ني ِقْياسف ؛ةّشئاَ ْنَح اوس يني نم لُجَرْنَع بو

 .ءاَمْلا ىلع املا بصي هلا ٌلوُسَر ناك : تلك «ءاّملا نم هتأرماو

 رَمْعَم ْنَع ءكَراَبمُنْبا اَنثدَح ءَمَدآْنْب ىَيَحَي اندَح -17
 5 نر هاشم ١ مو هويسع م سعف ت ماع .شل امام عقل
 هب ئدب ام لوأ : :تَلاَق . ٌةَمئاَع ْنَع ٌةَوْرُع ْنَع « يرهزلا نع «سنويو

 -ةحلالا املا َلاَكْوأ -ةئداّصلااَيرلا- يحَولا نم ا هلا لوس

 . حبصلا قلك لم َْتءاَج آلإ اير ىَري ال َناَكَو :تلاَق (كَرابملا نبا كلَش)

 [3445 :نرظنا]

 نس رس نع وراس نب لس ناب ىنس ا والو

 :رظنا] .ضَق ايو هرم لق 28 هلا

 [1 همهم

 نَع كرام نبا انكدَح (19 4/1 َمدآْنْب ىَبحَيانندَح ١
 لوسر دي تسْماَم : :تَلاَق . ةّشئاَع ْنَع «ةورَع نع يرهزلا نَع «ِرَمْعَم

 [؟همإل :رظقنا] عقيب يف ةأرما دي هلل

 «َقاَحْسِإ يبأ ْنَع نيه اًنندَح َمَدآْنب ب ىَيحَي اًنكدَح - 3 ف فمن

 نيتمكرلا يلصْمو «لستفَياك هلا لوُسَرأدأ ؛ةّشئاعْنَح ءدّونسألا نع
 [؟446 :عجار] . لْسْفْلا كي ءوضو ثدحي م ةاَرأ ال ةاعلا ٌةَالَصَو

 ْنَع «يدّسلا نع ؛كيرش اَنئدَح مداني ىَحَي اندَح 101

 .مئاص وهو رشا نك ف هللا لوران ؛ةشئاَع نع ءنوُميم نب مَع

 ّنَع ءدواَد اًننَدَح ءْئرُمُمْلا نَمْحَّرلا دبع وبأ اًنبَدَح -

 ٌةاْرَمْلاَو ُدَوْسألاْبْلَكْلا ءالّصلا طنين تطمَس : :َلاك . ءاَطَع ْنَع « ٌميِهاَرْيإ
 يم مراسم ع

 نأ ؛ةنربخأ ةشئاعأنأ رملة يكد : ٌءاَطَع لاك ؛ضئاَحلا

 مكى :َاَقو هنية يهَو ىلص هلا لون
 هسدععد 0

 [10144 :عجار] ٠ مُكَناَمَعَو مكتاوحأَو

 يبن با يشي ديعَساَندَح ءِنم ِنَمْحَرلا دعوي انندَح 3في

 ةَشئاَعْنَع ريل نب ةورع ْنَع «باهش نيا ِنَع « ليقع ينكدَح - بوُيأ
 ارك انه هين «موُل دار اذإ 9 هللا لور ناك : :تَلاَق

 مث ؛ «ساّنلا برب ذوعأ' لكلو «قلقلا بريد :رعأ لُثَو ود هللا وه لفل

 .هدّسجرئاسو هس ارو هَهجَو اًمهب حسي
 ما » هيل

 [1 616 :عجار] ٠ كلذ َلَمْفَي باهش نبا تير ليقع لاق

 رفعَج ينكدَح ديس انْئدَح « نَمْحرلا دبع وُ انئدَح 0

 كس :تلاق .ةّشناَعْنَع « «ةَمَلَس يبأ ْنَع «كلاَم ني كارع ْنَع ؛ةحي

 الج نيت. هتك ل لس كم © كلوب

 .اًمهعَدينكي مل نيالا

 دبع اًنئدَح ؛دامح اَنئَدَح «ِنَمْحرلا دبع وب لمَ انندَح ةقيفتن

 ا هللا لوُسَرَرَكَذ تناك . ٌةَشئاَع ْنَع ءةَحلط نْب يَسوُم ْنَع ؛كلملا

 «ةَريملا نم هالايام ينكر ؛ هيلع الا يف بتطاَ :ٌةجيِدَخ موي

 رح ضي ٍفاَجَع نم وجع نم هللا وسر ايلا دلبقعأ دل ثق

 »ا ساسو م

 طق ءايش دنع يفتر مل اري مَ 8 هللا ل اوسر هجو ريِغَتَف :تلاق «نيقدشلا

 مع



 :عجار] ٠ | .باَذعأةمْحَ مي لح «ةليخَملا َدْنع وأ « حولا لوُرُت دنع آلإ

 اةذفنك

 ني تدي اقدح «طرطلا نشل يو ح١ ففعل

 يأ ملحم 9 اوت كاهل فَ هن
 مدر

 [؟ 4464 :عجارإ . يلو انآ هيض نأ لبق َت مم ؛ هئاّضَق يف َدَهج مث «اّنيَد

 يبأ نبا يني دوام اَنثدَح ءِنَمْحَرلا دبَعوبأ انْندَح - 001

 يلا جوز ةشئاَع نع ءرَمعَي نب حي نع «ةَْيَِب نب هللا دْبَع ْنَع - - تاّرُْلا

 يب اَهربحأَف ؟نوعاّطلا نع هلا َلوُسسَراتلآَس هنآ ةئرَحأ هنأ
 مقعوم ص م

 ُهَّللا ُهَلَمَجَف ُءاَشَي ْنَم ىَلَع لجو رع هللا تحبي اَباْذَح َناَك هنأ ك8 هللا

 هدّلب يف ثُكْميِق « هدب يف نوعاطلا (مكَو)دبَع نم سيل «نينمؤملل َةَمَحَر

 5201001 يف 0 0
 رجأ لم هكناك لإ لها بَتك مآل هيصي نه ملعَي ؛ ابستحم ارباص

 [11477 :عجار] .ديهش

 يي يهل بلان ؛جاجحاَت اَنَدَح --4
 يم م ها م

 [؟4مح١ :عجار] . ليك اج يال دج ين الإ 0

 م سل اسرق

 .(ح) كليرَش انربخأ «جاَجَح اًنْئدَح 5-84

 هما ا يبةلع اع
 نب ةَراَمع ْنَع «َناَمْيَلُس شَمْعألا نَع ؛كيرش اَنثدَح «نيَسْحَو

 3 ْنَع ف يبا لكس : تلت (6١هر/5) 0 ةقئاع ْنَع «دوسألا نع« ءِرْيَمع

 .اًهنروُهَط اعاد : لاك ؟ةيملا دوج

 نبا نع ؛ ' ليل يندح «ثيلانكدح «حاجَحانيدَح 0

 لوُسر نأ «هّنربخأ 3 ( يبا جوز َةَشِئاَع نأ «رْيبزلا نب ةَورَع نع «باّهش
 [160076 :عجار] . هلق هدأ ملو "وسيف : رول لام ف هللا

 نبا نع « ليقع يسدَح تِيلاَنَكدَح «جاَجَح اَنتَدَح - ا

 نأ هريخأ « صاح َنْبديعَس نأ «صاّملا نب ديعَس نب يَحَيْنَع «باّهش

 هّللا لوُسُر ندا رك ابنا اكد ناَمْنَعَو معو يَا جور ةشئاَع

 رضوي يبالةذأك .ةئاح طمس او ىلع طش و 2

 مل ل ع ع ل

 ا ُناَمَْع لاق «فّرَصنا مث اح لإ صن «لاَّسْلا كلت

 « يَتجاَح هنيَلإ تبَّضَنَ «كّبايت كِيلَع يعّمجا : ةشئاعل لاّقو . َسلجَ لَ

 ركب يبأل تع لأ مل يلام ؛ هّللا لوسر اي : ةقئاع تاق ءتقرَصُنا م

 «يبَح لجَرناَمْنعنِإ :لف هّللا لوُسَر َلاَقَك ؟ناَمْدعل تْعَِف امك َرَمْعَو

 . كج ىف يااا دل ىعأل شيخ يل

 لأ :ةّشن اعل لاق ف ِهّللاَلوُسَر نإ : ِساّنلا ةَعاَمَج َلاَقو : ْثْيَل َلاَق

 000 :نامثع دنسم يف مدقت] . ةكدآلملا هم يحّتست نّمم يحّتسأ

 ٍنَع «بفذ يبان انرخآ هَرَصع بام اَنَدَح - ا

 ركب ايأ 5 «ةشئ ةَشئاَع نع «هيبأ نَع ص اَعْلا نبل ديعس نب ىَبَحُي نع «يرهزلا

 ...مةربأل 9 لل لوسرو اق هلل لوُسَر ىلَ داس .

 [014 :عجار]
 مع هو

 َبوُْعَي نب ثراَحْلا يندَح ثيل انيدَح «جاَجَح اًنئدَح - 5 تف فرفزإ

 تلم اَهَنَأ «هنأرما نع ءِيِراَصْنألا ديزي يبأ نْب َديْيْنَع :«يراصُألا

 «رْفَس نم يلع اَنيلع مدَق : ًةَشئاَعتلاَقق ؟يَحاَضألا ٍموُحُنْنَع ةَشئاَع
 ريش رب همس ع 27

 :َتَلاَق ؛ 88 هللا َلوُسَرُهْنَع لأَن ىنح هلك :َلاَقَك . ُهْنم هَل مَصَقَ

 حلا ذ ىلإ محلا ذيول: :8 كلور (نعادلاَسَت

 كل تاما فك 0 «باهش

 نم ةَمْبياتَرَمأ ٠ اَهّيصاَحَ اهله الإ «َنُكرعت مك ءاَسلا عَمتجاَف اهله نم

 اهم نك : :ْتَلأَق مث . هيَ هيلا تبرم دبر سم «اتقعبأطت ةَئييلَ
 «عدمق م

 مذ .نضيرتلا هول هنأ: :لوُقي 8 هللا لوُسَر تمس يَ

 [360117 :عجار] .نزحْلا ٍضْعَب

 فسوي نع «ليئاَرْسِإاَنكدَح ءٍمساّقْلا نب ! مشاه انكدَح - -_31

 نم َجَرَح اذ ناك 8 يلا نآ ؛ُةَشئاَع ينكح : لاق . هيأ يأ

 رُْغ : لاك طئاغلا

 «ليئارس ارسإانت ًةلاَك 0 7 ا

 ا اكان رحل ب هللا دبع نع «ٍمصاَع ْنَع

 [؟؛405 :غجار] ٠ يَملَخ نسْح اق يقل تنسخ مهلا لاق

 ِرماَع ْنَع رباَج نَع « ؛ليئارسإ اكئدَح مشاه اكدَح - 01

 .هئازي نو يلصق هلا لوس ناك : :تَناَق . ةَئاَع ْنَع «قورْسَم ْنَع

 نع . ثار با يي دمحم اح هلا وب د 0

 ْنَع َرفعَي نب ديزي

 هلا م يب لص قا نص رع رع رع ري

 ىَلَص مث نتف لص ول لح هن ما فال

 «نهيف لصْنَيأل ثآلَكير وأم ٠ امهم لوطا نْيمْكَر (161/1) امه َمهَدَعَي

 عاق ومودي سلجم «سلاَجرصو نر ىلَص م
 ش .سلاَج

 ,ةزخ يأَس ةَحْلط نب دَمَحَم انئدَح «مشام انُئَدَح - 37 ا

 نم انآلك دمحم ع بش ام :تَلاَق . َةَشئاَع ' نع «دوسألا نع ؛ مهري نع

 ةيقرا .ر
 :عجارإ . ضب ىّنَح طف رك هقادئام نم راسو «ضِبُف ىّتح رب زبخ

 [؟01

 ةار هواش و
 ىَحَي نع ءراَمَع نب ةمركع اربخأ «جوُ وب راند كفيك

 ةَقئاَعتْلاّس :لاَد . فْوَح نب محلا دبع نب ةَمَلس يبأ نع «ريثك يبأ نْب

 ؟ليطاّنم مقاتل ْحتَي هلل وسر ناك ايش ئيأب : نينمؤملا مأ

 «ليفارْسَو ليئاكيمو ليج بر مهلا لوُتيوربك ماك اَذإاَك : ْتَلاَق
 م م هلو عم ع

 كداب َنميمُكْحَن تلأ «ةداهشلاو بِما َملاَع « ضْرألاو تاَوَمسلا طا

 ها ع م ل مل



 ءاسنلا دئسم

 نإ ا إو هفضل مل ينل« رشي وكام

 ما اذإ 5 هّللا وسر ناك : :ةَمَلَس وبلاك: : سيلا 00 ا

 هئقَتَو هزمَه نم ؛ ميجّرلا ناطيشلا نم كلب ذوعأ ينإ مُهّللا : لوي ليلا نم

 ناطْيشلا نم هّللاب اوُدَوَمَت : :لوُكي اك هللا ٌلوُسَرناَكو : لاق . ِهْخْفَنَو

 حو هْرْمَماَمَو هللا لوُسَراَي : :اوُلاَق . .هثذكو هخفتو همه رم « ميجا

 ءربكلاك هْحْفَ اًمأو مت ينيدْحأَت يلا ةتوملا هذه هزم مآ : :لاَك ؟هتَقَتو

 هزل رع ب

 ٠ .رعشلاق هتفَن امأو

 ةاعالشم

 0 :لاَق» اك تسل « بالا لكَ ١ م هللا لوس

 :جلا لاك موتملاديرأانآو اج حبضأ يإ ف يبل لاك ؟موصلاديرأ
 يوم همم هدي

 ْبضْفُف غن اَمَو كد نم َمَسَقئامَككهَللاَرَْخ تأ كللمك حنس ين

 مُكمَلْعَو (ِلَجَوْرَع «برلل مُكاَشخأ نوكأ ذآ وُجْرآ ين : لاق قف يبل

 [؟4مه4 :عجارإ : يَّتأ امي

 موو عا ا6٠
 اكو جم

 نب مساّقلا نع «بنذ يبأ نبا نَع ءرضتلاوبأ اَنئدَح ةقفكحلا

 ان ذنب ٌةَشئاَع ْنَع «ةَورعْنَع ؛ 'يملنمألار انْ هلا دبع نع ؛ ِساّبَع

 يبأ ناك + :تَلكو «ةَمللو رحل همسك رح ةيلظب 8 يلي :تَلاَق

 هدول عت
 [77884 ,؟هالل# :رظنا] .٠ ديمو لمَ

 ساق سا سا اةهااس 3

 ءرماع نع ءرياَج نع « «ليئارسإ انئدَح «مشاَه اَنَدَح 07
 «مئاَصَوُهَو لبي هّلالوُسَر ناك + .ةّشئاعْنَع « قرم نع ري مما

 .هبرإل مُككلنأ ناك هنكلو

 نب ٍماَدْقَمْلاَِع «كيِرَشاَنتدَح ءرضّتلا و بأ اًنَئدَح 70

 نم نيش كمي يّبلا ناك اَم ةّشئاَعل تلق :لاق .هببأ نع ؛حْيَرش

 :لوُشيو ةَحاَور نب هللا دبع رعش 'نم ايش لمت ناَك دق :تّل اق ؟رمشلا

 [؟هددع عجارإ . ري ملم راجخألاب كأي
 - ةَلاَضَق َنْبا ينعي - ُكَراَبمْلا انئدَح ءرضّئلاوبأ انئدَح -5

 نم يني يف يبل ىلَص :اتلق ٌةَشئاَع ْنَع ةَداَُم نَع ' يأ يتربحأ

 14945١[ :عجار] : تاعك م ٌعَيرأ ىحضلا

 نع «يدّسلا نَع ءةَدئاَز نع ؛ يلع نب نيسح بح اًنكدَح 704 /

 ٍساّنلا يأ : ف هللا وسر لجو لآَس :تلاَق . ةّشئاع ْنَع «"يهبلا هللا دبع

 .ثلاّلا م 2 يناثلا م ءهيفانآ (يدّلانَرَقْلا :لاَق ؟رْيَح

 نع «ٌةَريغم نع ؛ٌةَدَئاَز نع ؛ يلع نب نيَسح اًنئدَح - - 7 ها/ 54

 تمس امد ةماسأ ضني دحأل يمل ٌةَسئاَعْتَلاَق :َلاَق . يبشلا
 يب ساس تا سا ل كس

 2 ةكوُسَرو لَجَو رع هللا (56//181) بحُيناك نم : لوي 88 هّللا لوسر
 .ةماَسأ بحبل

 ةشئاع ةدّسلا* كثيدح
 0 ا

 ِرماَع ْنَع راجع هيتس كَ شام اك - 1

 نم ال هلا لوسرو انآ ل ستغأ تدك دق : :ْتَناَك َةَشئاَع نَع «قورْسَم ْنَع

 15441١[ :عجار] .٠ بْنجَي أل ءاَمْلا نككو ناجل نإ ءدحاو ءاَنِإ

 َنَع« «ثِيلَنَع «ٌةَدئاَر نَع « يلَع نب نيَسح اَنئدَح ا

 رب م سل يىمع
 ءدْبمْلاْب وت اترك ذإ ف هلل لور لاق : :تَلاَق : ٌةشئاَع ْنَع «دهاجم

 كهذه
 اًهرتكْل نّرحْلاب « لَجَورَع هّللاهلَْيا لَمَعلاَنم اَهرفكي مهل نكي مَلَو

 يقرب معو
 نبا نع ءٍماّشه نَع «ةَدئاَز نَع ؛ يلح نب نيسح انئدَح - -- اما

 ماصاَم : :تلاَك . ةَشئاَع ْنَع «قيقّش نبا هّللُدْبَع يكَدَح : لاق ٠ . نيريس

300001 
 [114418 :عجار] . َناَضَمَرآلإ دما مدس الماك ارهش ا هلل

 ءءاطس ينربخأ « حير نبل اربخأ ءوصاعوُبآ اند - 0 7

 تو عَمسأ انآو «ةرجحْلا ىَِإ نيد نك : َلاَق .رئيزلا نب ةورع يتربخأ

 َرَمَتعا ءنَمْحرلا دبع اَبآ اي : تلق نكست يهو - "اهكاوس وأ - كاَوّسلا

 ام هسسالأ مؤلم ايات مَن: َلاَق ؟بَجَر يف كف هللاٌلوُسَر
 و

 نإ :ُلوُقَي : لاك ؟ن
 ايس سل

 ِنَمْحرلا دْبَعوبأ لوي اَمَو : تلق « محلا دْبَعوُبأ لوفي

 هّللاو ءِنَمْحرلا دبع يبأل هللا ُرَْي :َتَلاَق « بَجر يقر متعا 8 هللا لوُسَر

 همم محلا دبع بو الإ - رمح وأ ةرمع نم هللا لور رمت ام
 رو ص صل

 [0415 :عجار] . َبَجَر يف 8 هللا لور رمت امو

 سس سو سرب هر اك
 ءنّسَحْلا نَع اه انئدَح دعم نياعح اندَح - شلل

 1 5 سا هع 7

1] 

 ملل رب مري ساو
 ِء ْنَع «'يرطزلا نَع سنوي انئدَح «َرمع نب نام انئدَح - 7014

 بناج ىلإ لف ءاج ره وبأ كبجنيآلا :ةّشن :ٌةَشئاَع يل َْتَلاَق :َلاَق . ورع

 َماَقَ حبست كو ءاذللد يٌعمْسسي8 هللا لور ْنَعثدَحُي « يترجح
 نإ هْلَعتدَدَرَل يحبس يضقأ بح َسلَجْول[و] ؛ يحبس يضْأ نأ ل

 [؟60/7 :عجارإ . مُكدرسَك ثيِدَحلايْنكيم لا هللا لوُسَر

 َنَعَ- ناش ينعي- ةيواَعم وبأ انئدَح ءرطنلاوبأ انئَدَح 00

 :ْتَلاَق هنأ ءةّشن ةَشئاَع ْنَع «قيدصلا ركب يبأ نبا دَمَحُم نب مساّقلا نَع «ثْي

 انَو ءاَهْمَرتبأْلا «َناَجلا الن مّلُك تابحلا اوقاف هللا ٌلوُسَر لاَ

 ناينقُيَو ءهّمَأ ن طب يف'يّبّصلا آلتي اَسْمّنإ « رهط ىلع نتا

 .اًنم سيك اهتم «راصْبألا
 ْنَع- َناَِبَش ينعي ةّيواَم وبأ انئدَح ءرضنلاوبأ انئدَح - 37 ةا/ 1

 مِجاَحْلاَرطْفأ : :88 هللا لوُسَر لاك تلك . ةَشئاَح ْنَع «ءاطع ْنَع ثيل

 [731/417 :رظنا] ٠ ٌموُجْحَمْلاَو

 نعد َناَبيَش ينعي - ةيواعموبأ اندَح ءرضنلاوبأ اندَح - 71 ةه/ هز

 : هّللا لور لاك تلق . ةشئاَع ْنَع «دّوسألا نع «دهاجس ْنَع ثني
01 

 [3455 :نقنا] ٠ ناطبش ميهبلا د دوسألا بلك



 < هاله ك4 م هدرص) ءاسنلا دئشم

 - 'يفّقَتلا ينحي- ليقع وب انئدَح هلو اندَح -2هالهمه

 :تلاَن . ةَشئاَع ْنَع «قورْسَم ْنَع ِرماَع ْنَع ؛ «عليعسلانب دلاجم اًنندَح

 روم م هد

 َلوُسَراَي : نهنمءآرما تلات ؛ ايد ليك تاث* ءانسن هللا لوُسَر ثددَح
 هب سل 5

 اك ةكارخ نإ ؟ةقارخ مانو لاق . ةقاَرُ ثيدَح ثيِدَحْلا ناك « هّللا

 مث ءاليوط ارْهَتّن هيف تكتف ٠ ةّيلهاَجْلا يف نجلا هئرسأ ةرذع ْنمالَجَر
 هك

 َلاَقَق . بيجاَعألا نم مهيف ىأر ايس دَحُيداك ءسإلا كش

 (68١ر/5) ليقع نب هللا َدّبَع همسا ؛ 6 ليو يالا

 1 . يلا

 اَنْكَح- َراَطَمْلا ينعي داوت امدح ءرطنلاوبأ انثدَح - 17
 وي دمدرعو م ع اء
 َعبَش نيح اك هلا لوس ينو :ْتلاَق هنأ ؛ ٌةَشِئاَع نع «هّمأ نَع «روصنم

 [14461 :عجارإ] ٠ ءاَمْلاَو سلا : نيدوسألا نم أَلا

 «هّمأ نَع روصنم اًنيدَح مواد اًنكدَح هامل وثأ انك 5 2في

 قو « يرجح يف ئَكتي ا هللا لوُسَرَناَك : تلال ةَشئاَع ْنَع

 [1 60/4 :عجار] ٠ نآَرفْلا ارقي «( ضئاح

 ءِنَمْحرلا دبع نب دود انَدَح « عيبرلا نبا ْنَسَح انئدَح - الكا

 هي م يي هم

 هلم. . .8 يِبنلا نَع «ةَشناع َنَع «همأ نع «ةيفَص "نب روصنم اًنكدَح

 [190/4 :عجار]

 ينبح بَيْنَ ؛ةّيواعم وب انكدَح ءِرضلا وب اح 7
 املأ ؛هترحأ ةمئاعنأ «ةشئاع ىَلوُم ةَصْنَح يبأ ْنَع - ريثك يبأ نبا

 السلا: :يدوُ و انو هلال ده ىلع لا تنك

 ا ع هللا ٌعمس : 9 : عوضا لطاقم
 يف نيتك عكر م ٠ «عَلص اَمَلّثم مص مام دق ع دجْسَي

 5010١ عجلر] . سْمشلا نع ّيَلْجَو َسْلَج مث «ةدجسم

 «هيبأ نع «ديعٌس نب قاَحْسإ اند انْمكدَح ءرْضَنلاوبآ انندَح "هاج

 بيا "شير ربت نأ لوك : َلاَقك لَ لحد 89 لان «ةّشئاَع ْنَع

 .لَجََرع هلل دنع هلام

 نب هّللا دبع اًنربخأ ؛ ٌةَمْلَس نب دامح اًنئدَح ءناَفَع اًنئدح - 4
 هسا رعيقدشأ 4 اسقل

 ْنع «نَمْحرلا دبع تب ةَصْفَح ْنَع «َكلَهاَم ني فُسوُيْنَع دام
 مالا حو« ةيراجلا نع قع نأ 9 هللا لوس ارمآ : :ْتلاق ٠ ةَشئاَع

 [14ه39 :عجار] ٠ ءاش هاش ٍسْمَح لك نم : عرقلاب اًنرمأو «ِنيَئاَش

 «هيبأ ْنَع «ةورع يما اح «رب هب نب دمحم ايد -6

 ق8 هللا لوس سر سل بهو ينآلا دنا تلك هنأ ؛ةقاغ نع
 :لاَقْوأ ل0 اتم ب هس قاتلا سقت دست آلآ :تَلاَق

 وةك م يس اضفارت يجب جلال

 2 8 ف

 امه ص ةشئاع ةديسلا ثيدح

 م صه ع يع م ايس هضم. © سا ةماص

 :لَجَوَرَع ؛كاييىَأ نإ اتلاف «كلْيكَع حاتج آل َتْلَرَع نمم تيب

 5904٠[ :عجار] . ةلاَوَه يف كل ٌعِراَسُي

 ملورو رم مو وثءوعدو
 «هيبأ َنَع «ةورع نب ماشه اَنندَح «رثشب نب دمحم اَنئدَح 3 اف ءغلا

 كَيْفَ : ه8 كلذ اوّسمَرلأَس ماسه َنْب ثراَحْا نأ ؛ةَضئاَعْنَع

 مث . «يلَح هدأ َوهَو « سرجلا ةلصْلص لغم يف يي اًيحأ : لاق ؟يحولا

 ام يعأق لجل ةَروُص ٍلثم يف كلم يني انايحأو تْيَحَو دقو يلح مَصْني

 [97778 :رظنا] .لوشي

 ملوو واهو ومع
 «ةورع "نب ماشه يكدَح «يرييزلا حلاَص نب ماَع انيدَح - 3ةنغفن#

 هللا اوُسرلأَسدَنآ ؛ ؛ماّشه نب ثراحلا نع ءةَشْئاَع نَع « «هييأ نع
 ماض باش

 [971774 :رظنا] م ُهَوْحَتَركَذُ هيعمل 2

 يني جسار اع ونا د - 114

 كو تشرد نادت بع نع « حيل انْدَح
 نبا سني : َلاَقك 1 يلا ىَلعلجَرندأتسا : تلق . 0

 (َجَرَخَمُ هِي سنا هللالوُسَرهكَضشَم لَها

 ْمَكَلَخَد امل «ةريشتملان با معن : اق يبل :َلاَقَك 20

 جرح املك شاك هك هيمو ءرخآلا ىلإ سنك يسب

 هلت لكَشَم مث «تلقاَمهلَتلقَكْنآلُف َنداكْسسا هللا لوُسم رأي : :ُتلُ

 مضت امية موت امنه لونا
 (199/) يفت نم سانا رارش ْنمأنإ ُةَشئاَعاَي : :َلاَقق ؟رخآلل

 . هشحفل
 م 2

 ْنَع - دْعَسَنْبا ينعي ماَشه اَنَدَح ءرماعوبأ اننَدَح -48

 هم

 نع ةورْع نع امنع نب رمع نب مصاع نع « يناَه نب ناَمْفَع نْب ورع

 0 مام ماس
 ردح دلقأنأ هوجو ينتفع 8 هللا لوس َلَخَد : :تلاق . َة ٌةَفِئاَع

 هثعمَسف تاَرجحْلا نمت وندَ ءاَدَحآ لكيم يَرَخ من اضَوَت يش

 ها س# سس هك

 نموا دوت اه: تا :لوُش

 كال واتت

 هَ 1 كي

 ةئاغْنَع «قورْسَمنَع ؛ ا دل يأت «ثدحي

 .كصلا يف ل هللا لوُسَرَو سالب ىَلص رب آد
 ءمدرلعا كاع ا هر بلا

 يبأ نْب ميت نع «ةبعش اًربخأ ءراوس نبش اَندَح 01

 هللا لوس ىَلَص : :تلاَق . ةّشئاَع نع «قورسُم نع ؛ « لئاو يبأ َنَع «دنه 9

 . هيف سام يذلا هضَرَم يف , معاكي يبا فلَخ ل

 ِء ْنَع «ميهاَريإ نسب دعس نع «ٌةبعش ث اًنكدَح «ةَياَبش اَنئَدَح "7
 ممم همم
 يذلا هْصْرَم يف ا هّللالوُسَرلاَك : :تلاَق . ةّشئاع نع «رْييزلا نب ةورع

2 - 0 

 لج رْكَايآَدإ : ةَشئاَعاتلاَك ءساّنلاب يلَصْيِركباَبل ارم هيف تام

 كُن: 8 يتلا لاق لاقف) ؛ٌةكرلا هُكَرُت كَماََم موشي كي ىَتمك ٠ ًفيسأ



 ءاسنلا دنسم ا4ذخق ص
7 6 2< 

 "الملا ح كح ةشئاع ةديسلا ثيدح

 ىّلَصَو ءركيوبأ ىلَصَ «ساّنلاب لصيف ركب ابل اوم «ًفسوُي بحاوص

 [19184 :عجار] . ادعاق هَل اقف يا

 دمحم

 نب دمحم اَنْئدَح ؛ثراَولا دبع نب دَمّصلادْبع اننَدَح - ةلحففلإ

 يبل ؛ةئاَعَْع مساق اند ءمساقلا نب نما دَْعْنَع ؛ مرهم

 ايلا ربح نم ُهَظَح يطأ د « قفرلا نم هظَح يطغأ مهن اين لاذ ©

 ءَرايدلا ناَرَمْعَي راوجلا نْسَحَو , قلل سُحَو «محرلاٌةلصَو «ةرخآلاو

 .راَمعألا يف ناديي

 سا سرا رق امرا ع هلا

 نع «بثذ يسبأن با نبأ «َرَمع نب ناَمْع انْئدَح - 01

 ةَشئاَع لطَ : :لاَق © هللا لون «ةَعئاَعْنَع ؛ ٌَملَس يبأ ْنَع ءثراَحْلا

 .ماعّطلا ىلع ديرٌتلا لصق« ءاسّنلا ىلع

 نس بس يأ نان هرم يلم اح 1/1

 هم و همم
 ْتَلاَق الو لامس 1 اق كرم ؛ةشئاع

0000 

 ةنفينن

 :عجار] .ءاوس ةّمألاَو ةرحلا ني

 نع« 'يئابيشلا نع «دلاَخ اَندَح ءديعس نب ماّشه اَنْئدَح ةيففحأ

 مُلَناَتآلَص : :تَلاَق ٠ ةّشناَع نع ؛هيبأْنَع ءدّولسألا ِنْب نَمْحَرلا دبع

 لبق نِيْكرو ءرْصَملادَْبِن يسكر :ةَنآلَع لو ارس 9 يِبل اهي

 .رجَفلا

 دبع انئدَح « لوفم نب كلام انئدَح «ْمَدآ نب ىحي اَنئدَح ةلفففل

 هداه يف هلا لوُسَر اي: الق اهْنأ ,ةئاَع ْنَع «بُطَو نب ديعس نب نمْحرل

 اي (نوعجاَر مهب ىلإ ْمُنآ لَو مهي كو اونا َنوُتْؤي يذلا آلا

 هللا فاَخَيَوُمَو هَرْمَخْلاب ريو «ينزَيوقرْسَي يذّلاَوه هلل لوس
 موُصَيو يسب يذلا هنكلو «قيئلصلا باري يبأ تْنباَيآل َلاَق

 [95776 :رظنا] ٠ َلَجَوَرَع هللا ُفاَخُيَوْهَو «قدصتيو

 ٍمآلَّس نبا ينعي ياعم انربَخأ «ديعس نب ماَشه اًندَح ةقففم

 َدِبَعْنأ ؛ةبالقوبأ ينربخأ : َلاَث .ريثك يبأ نب ىَيحَيتْعِمَس لاق -

 0 /5) © هلل لوا ؛ةربحأ ةشئاَعنأ مربح هش نب نمل
 عملصول : يع تلات هداف ىلع قت يكتب يداك

 آو ؛ْمهْيلَعَدَشُي نيحلاّصلاّنإ : اق يبل لاق ٠ هيلع تجول انضم ب اَذَم

 .ةقيطخ هلع هباتلخآلإ كال قوام ةكوش نم قابس

 0 ةرظنل] .ةَجَرم اهب عقر

 نع «ليئارْسإ اَنثدَح هللا د دْيَع "ب دَّمَحُم اَندَح -4

 هيرب هلل لوس ّرّناَك :تلاَق . ٌةَقِئاَع ْنَع «ةمرْكع ْنَع ءكاّمس

 َنيِملَْصْلا نم لجر ِمثَشِب قب يات آلف ران اَمّنإ مهلا «عَمسأ ىَح وعدي

 407٠[ :عجار] . هيد نإ

 ٍنَع ؛كيرش 3 نب دمحم اًندَح «يريزلا دمحأ وب بأ اند 31

 ما ورر
 . يدلل يفو يي يف اف يبا ينوي :َتَلاَق . ٍةَئاَح ْنَع « ةكبكم يبأ نبا

 1497١[ :عجار]

 ِنَع « كيرش نب دمحم اًنيدَح «يرييزلا َدَمْحأوُب بأ اًنئدح -0

 ؟ةكالصلا أم يح قف يّبلا تلا ؛ةئاع نع ةكبلم يبأ نبا

 .كِنلَع ىَعوُيَق يعوُ الو يطغأ : . 89 يبل اهلل ٠ ًاليلق ايش ت 75

 [16141 :عجار]

 ْنَع هلا د نب ةَجراَخ انندَح :لاق .رماَعوُب اند -75
 وَمَا ابَيآل : لاك ف يبل نأ «ةقئاع نع :ةَرمَع أ ْنَع «لاجرلا يبأ

 . هاما نم َوجْنَت ىتح

 1441١[ :عجار] . ثيدَحْلا فيَ ةَجراَخ : يب لاَ

 دَح :لاَق . ىيَحَي نَع نع لَ اد ءرماَوب اح 191/1

 تلا 30 لألف قطا أل َةَمَلَس وبأ
 ا

 [؟49497 :عجار] . قرع : :َلاقْوأ "قرع وهاَمْنِإ لاق رطل ياهي

 ناَمْع نع « ةَماَسأ ْنَع ل نايف كَ ءَدَمْحأوُبأ اًندَح 70

 مساس # 00 لم

 «لَجَْورَع هللاَدإ : : هللا لوسَر لاَ ةّشئاَع ْنَع «ةورع نع ؛ةورع نب

 [ 4 ه6 :عجارإ ٠ َفوُتصلا نوُلصيَن يذل ىلع َنوُلصُيهَتنلَمَو

 نب قاحسإتْعمَس : لاق . هامه انيدَح نافع اًننَح - 706

 ورع َدهَش هلأ "يرض بيش ينكدَح : َلاَق . ةَحلط يبآ نب هللا دنع 7

 ُّللالَمْجَيآل : لاق ف يان «ةَشئاَع َْع يملا دب َنْيرَمَع ثدَحُي

 ماهسَو :لاق ُهكَمْهَس آلَنَمَك مالْسألا يف مَهّسهَلالُجَر ؛(لَجَوُرَع
 ينالُجَر (لَجَوَُرَع ؛ هلا ىو :ةكدصلاَو ٌةآلّصلاَو موّصلا : مالنا

 ميم هاج آل كلر بحي لَو ههَرْيَخ ةَماقلا مويه ابدل

 آلإ ءايتدلا يف ا دْبَع ىَلع ؛ لجو لسبب: :لاق «ةمايقل

 ٍلفم نم ثيِدَحْا اَذَه ثم مُتعمَس اَنِإ :ز هوي بيع م لاَ: يلا

 ةنفلقإت :عجار] ٠ موُظقَحاَف 88 يلا نع ؛ةشن «ٌةَشِئاَع نَع ورع

 ريمق لس را هي
 ريَهزاثدَح : :لاَق ٠ ورَمَع نب كلما دبعٍرِماَعوُبأ انثدَح -؟ ةالمك

 نع «ميهاَإ نمسح نع دامها نب هلا دبع بة دس
 للمس : لاق « السلا ْيلَع لربح هاكر ىّكَتشا اذِإ 8 يلا ناك ؛ةشئاَع

 يذ لرش نمو ؛َدَسَحاذِإدساَح رش نم «كليقشَي الك نم «كيقرأ
7 

5 
 م 8# ب معن وِ

 نب يلع يِنئدَح : لاَق . مامه انِيدَح ءدمصلا دبع اًنكَدَح - 7 امل

 ل ناك ف هللا َلوُسَر نأ ؛ اًهْنكدَح ٌةَشئاَغ نأ دمحم دّمَحُم مأ يندَح : لاق .ديز

 [16415 :عجار] ٠ ءومطولا لب ةلاسا ل "طقيتسي ظقيتسي يراهن آلو لبن مدقَ
- 3 



 .ةَدئاز يبأ نْب يركز نْب ىَبحَيانْندَح -<ةهالمح

 هّللا لوُسَر نإ :تلاق ٠ َة ةَشئاَع ْنَع «دولسألا نع: «ميهاربإ نع ؛ «شعألا

 [141417/ :عجار] .ةعرد ُهَئَهَرَف اعط" يدوهي نم ى ريشا نق

 0 0 َلاَك :انيكذاون يصيح 70

 هديعو ةميمكري
 0 اتسعت «0 ل تذتشطعط لإ

 [6ممه :عجار] . هيرإل ممكن

 #0 سرا مرا كك ل ست ا

 نب دَلْخَم نع «بْنذ يبأ نبا نَع ؛ « ٍمامَت نب نار انثدح - 700

 لان هّلا وسر ىَضَق : :تلاَك . ٌةَشئاَع ْنَع «ةَورع نع «فاّنخ

 . نامضلاب

 «ةّئامَوَنيِناَمكو ىَدْحإ نس يف ٍماّسَت نم ارق نم تضع : يبأ لاق

 [14714 :عجارإ ٠ ِر ارابملا نبا تام اهيفو و اه ام كاملا نبا ناكر

 ْنَع ؛ مصاَع اَنَْدَح .يرازقلا وامام كَ -«<هزالو١

00 00 
 نما هللا وُسَرو انآ سغأ "تنك : :تَلاَق . ٌةّشْن ةشئاَع نع « ةيودعلا ةداَعم

 161١5[ :عجار] . اًمهتييوهو ءدحاو ِاَنِإ

000 
 دْعَس ْنَع ٌرعْسُم اًنئدَح : لاك. َناَمْيَلس نب ٌةَدِبع اًنئدَح 0007

 لإ رخآلا رسله ام : تلق . ةّشناع ْنَع « ةملَس يبأ نع « ميهاربإ نب

 [؟16ها/6 :عجار] ٠ فايا ين

 مع مريبة مع ب مكي

 كيان ءةق نع هيلع همسات َلاَق

 َوهَو برَشَواهتتْخاَ ُكَئلتُك يق برق تلا يفو ءراصنألا نما ىلع لح
 ءاك

 د .يدّنع مئات

 مث

 :َلاَق . يعارؤألا اند : لاَ. مل نب ديلا انئدَح - 00015

 وسر جرن نأ :تلاق . ةَئئاَعْنَع حم نبال ِنَع يرهزلا ينكدَح

 هذ (خأمث «ةربح بوك يف اقف هللا

 كابات بط لق : مسالا لاَ

 ينكدَح :ل يعاّوألااَنَدَح «ٍملُسُم نب ديلا اندَح - -06

 اًذِإ : :تَلاَق ٠ لا نزف رع يع ٍمساَقْلا نب نَمْحّرلا دبع

 ف هّللالوُسَرَو انآُهُش 5 «ٌلنُصْلا بَجَو دقق داَخْلاداَتْلاَرَواَج

 . اًلَسَتْعاَو

 يامر هما

 نيل ْنَع «ةدئاَرَنَع يطا افلا

 200000000 مابي قا راق

 [3414 :رظنا] .ءاَم

 يوي ا ةراقمدوا

 نباص نَع «ةلاز نع 0 مال

 رص ريا بام ل مم ع
 ىلع لت ياس يبا كلان تلا

 ةشئاع# ةديسلا* ثيدح

 اسس ب 0

 ؛ءانألا يف ىَتسبل هديل هاا ين ممل اهلي

 اكلك و 59 قشْكسيَو ضمْلطَمي من هجرك ل سف ىَرسبلا هدي ىلع اهم

 هس 0 سع 0
 مث ؛ هسأر ار ىلع اهّبصِيَق تاَكَرَغ ثآلك فريم « هيعارْذو هَهَجَو لسْفَيو

 [149184 :عجار] . لستفي

 َةَعيَرْنَع : نايف اًنئدَح :لاَق . ٍماَشه نب ةيواعم اَنئدَح -1ها/له4

 .قعأْنَملُمآلَولا : : هللا لور لاف تلات .ةّشن ٌةَشئاَع ْنَع ءٍمساَقْلا نَع

 :عجار] 1436١[

 ؛هبيأ نَع (ماَشه انربْخأ : :َلاَق . ةَماَسُأ نب داَمَح اًنئدَح --89 م يمس هرب ءرعا كاس

 ىرأ «نييِرم مانمْلا يف كّتبر : 8 هللا لوُسَر يلّلاَق : :َتَلاَق . َةَشئاَع ْنَع
 ريم سماع ل
 ّيهاذإم اهفشكاف ؛ كتم هذه : لوُشيف ريرح ةقرّس يف كُذمْحَيًالْجَر

 [1415 :عجار] ٠ هضمي لجَورَع هلل دنع نم هك : لوُثاَك .تنأ

 # م
 نأ ؛ٌةَشئاَعْنَع «هبيبأ نع ؛ ماسه اَنئدَح «ٌدامح اًنكدَح "860

 سْمَخبر توي اناكو «ةعكر ر ةَرْسَع ثآلك ليلا نم يلَصِي ناك كف هللا لوُسَر

 :رظنا) مكسيم «ةرخألا يف َّسلْجَي ىّتَح رقي لج تانج

1 

 يا
 :لاَق . ةورع نب َناَمْثع نع ٠ ماش انندَح ءداَمَح انئدَح - - "4و ١

 ابطا تن: .تَلاَق . ةَضئاَع ْنَع هثدَحُي ةَورُع (177/)تْممَس

 دقأ ام بيطأب 8 هّللا لوُسَر

 ف أن مارا لاَ 0
 لسع

 هس سر سس
 :عجارإ . هلم ساند ناك انك م ملام رسب اخ

 [11507 :عجار] ٠ مرحي ممر نأ لبق هلع

|] 

 هاس يلع ع معا شوو
 نع «ةورع نب َناَمْنع ينكدح « ةّئيِبع نب لايفس اًنئَدَح "4 او

 .هلثم : .ةَشئاَع َنَع ةورع

 ريمارعس اي
 . يّنَع هبربخي ماشه : - ةورع نب ناَمْثع ينعَي- يل لاق : ”نايفس لاك

 [105:01 :عجار]
 هاهم هاش

 نب دعس نع ؛ « يبأ يتربخأ : َلاَق . ابرك نب ىَبحَي انكدَح 05

 ٌةَئاَعْنَع ُكَحْلَط : : هللا مي يني نم ٠ « يرق نم لجَر ْنَع «ميهاَرْيإ
 :لاَقَ «ٌةَمئاص يّنِإ تلق 88 هّللالوَّسَر يلوا: تلا نم مَآ

 [16676 :عجار] .مئاَص انآو

 ٍحلاَّص نع « يببأ ينكدَح ءاَيرَكَز نب ىَيحَي انْندَح - 6

 اع ةّشئاَع نع « سيق نب ثعطألا نم دمحم ْنَع ؛ 'يبعشلا نَع «يدّسألا

 2007 همم 000
 َوُهَو يِهْجَو نم يش نم عشتمي هللا وسر الك ام : :تلاَك . نينمؤملا

 ملا ل1 هج :رظنا] .مئاص

 نع ٠ يرق نأ سلا نم ارك نَع را ا 3

 ار



 ءعاسنلا دئسم :

 نم يملا لست اتنئاك اه ؛ةّئاَع نع ءراَّسَي نب ناَمِيلس نع «نارهم

 1611١[ :عجارإ] ٠ قف يلا بَ

 نع «ةورع نب ماشه اَنئدَح ءايرَكرْنْب ىَبحياَنتدَح - - "84

 يف ف هلال وسر ةموصَياَمْويءاروشاَع موك ١ :تلاَق ٌةَشِئاَع ْنَع «هيبأ
 ةئيدملا © يلا ٌمدق امل ٠ ,ةيهاجْلا يف هموت يرق تاكو « ةيلهاَجْلا

 537 ,ةَضيرَفلَوَمداَضَمَرَناَك ُباَضَمَر َلَرئ مَ «,همايصب رمأو هماص لسا سس دي ل مم ٍ ماسعم لس

 4017 :عجار] .ءاَروُشاَع '

 2 دَّمُل

 نب بّعصُم ْنَع « يبأ ينّئدَح ءايرَكز نب حي انئدَح 101
 ةاَدَخ تاكا يلا جَرَخ : تلاَق . ةشناَع نع بيش تب ةَيفص نع 2« ةبيش م سس ل ها مم نيم  سا» صا يصصأل ٠ يتاعأ فه < هم

 ها ع عمذسع»

 .دوسأ رش نم لجرم طرم هيلع

 :ةراَمْع ْنَع ”شّمخألا انك ءاًيركْر نب ىَحَياندَح ٠
 نم مهلك اَمَبيطأنإ : هللهلوُسَرَلاَق :تَلاَق . ةَشئاَع ْنَع هّمَع نع

 [407 :عجار] ٠ مُكبك نم مك الوأ نإ (مُكْبَك

 نع «يرهزلا نَع ُرَمْعَم اَنَندَح «قازرلا دبع اَنئدَح - 5 تنل

 دَحْجَتو عاملا عتستيوُزْخَمةآَرما تناك : :ْتَلاَق ةَشئاَع ْنَع :ةورع

 ةَماَسأ ملكك «موُسْلكك دئرَنب ةماسل اهله ىتق ءاهدي مطقب فيلا رمأَ
 نم ددَح يف يستر ال كَم ةماَسأاَي : فيله اهيف 8 يَنلا
 َناَكْنَم كلم اَمّنإ : لاق اني فيلم «لَجَورَع هللا دوُدَح
 وعطف فيصل مهيفقرساذإَو ؛ةوُكركفيرشلا موف قسائم

 َدَيَمَطَقَف ؛ ءاهَديتَطتل دمحم تنب ةَمطاق تناك ءهدّيب يسْفن يذلا

 [؟14509 :عجار] ٠ ةّيموُزحَمْلا

 نع ؛ يظل ِنَع "رص اندَح ,قاررلا دمع ان - "هم

 ةشئاع نع :ةورع

 مو قاتلا يف الاس اصلان :تَنلاَق . ملل

 املا نيف وطنك انِإ هللا ياي: اوُاَك ةّئيدملاوةكَم نيم
 َوَعهللا لَئاَف ؟اَمهب فوط ذأ جرح ماع لَه ءةاتمل امين ةَوْرَمْلاَو

 َرَصتعاوأَتيلعَحَحْنَمَف هللا رئاَعش نم ةَورَمْاَوانصلاَذإ9 : :لَجَو م مار ملف سوس

 [0ه176 :عجارإ ٠ مهب فوط ان هيلع حاج الق (177/7)

 هس

 نع ؛ «يرطّرلا نَع ع ٌرَمْعَم اًنكدَح « قاررلا دبع اًنثدَح - -”<هماا*
 هّللا درت نإ) : تلي امل : حلاق ةَضئاَع ْنَع ِرْيبرلا نْب 8

 كلر كاذ ين ةَئاَع اي : :َلاَقق يب ادب هلا لور يلع َلَخَد لوس
 َملَعَدَق : هلاك دبر يراك ىلح ب يلج الا كيل الار

 م الرس
 يبل اهيا : َيَلَع ارق : :ًتلاَق . هقارفي ينارمأيل اوكي مل [يربأ نأ هلا

 مات اذه يفأ : :ةتلقق «اهتيزو ايلا ةيحْلا درت نشك نإ كلجاوزأل ل
 [14061 :عجارإ ٠ ةَرخآلا ردو ُهلوسرَو لَجَورَع هللا ديرأ ينك !يوبآ

 ًَ ةشئاع ةديسلا“ ثيدحا

 ينوون ورعاك يركب ىيحَيانكدَح 3 ./

 مم 7 ح

 ع ْنَع «'يرطْزلا نَع ؛ تم نرخ قاله اند 041

 ةّيآلبآلإ تائمْؤَمْلا نحيف يلا ناك ام: :تَلاَق . َةَشِئاَع نع «ٌةَورع
 «َنكريال انآ ىلَع كميات انمؤُملادءاج اذإ» :لَجَو رع هللا لاَ يلا مو موب لسا كاع

 450١ :عجار] . الو الو

 :يرطزلا لاق َّلاَق .رَمْعَمْنَع ؛قازرلا دبع انئدَح - 086

 َلَحت ليك ورع عت انضم مق :تَلاَق ٠ ةَسئاَع ْنَع «ةورع ينزبخأُ

 َتْمَسْفأَكَنِإ هللا َلوُسَر اي :تلْتَق . يب أدي تاق ؛ اق هللا وسر يَلَع
 نأ نيَوشَعَو علت نم تلحس دَككنإَو ءارهشاَنيلَع لحما

 لق ارْمآ ككركاذ يّ ًةَشاَعاي َلاَكَمُت «نوُرشعو عسترهشلا نإ :َلاَقَف

 اًهيآاَيج : ةبآلا يلع آر مل . كب يمان تح هيف يلج آلاذأ كِل
 نأ معد: :ةّشئاَع ْتَلاَق . 4ميِظَع ارجأو مكب ىَح «كجاوزأل لك يلا

 يّنِإَف ير يآ ماكس اَذَه يفأ : :تلق : : تلا «هقارفب ينام اوكي ملكي وبأ

 114501١[ :عجار] .٠ ةرخآلارادلاو هلوسَرَو هللا ديزأ

 «ةراآرْز نع ٌقَداَتَقْن ع ءِرَمْعَم نَع « قاررلا دبع اندَح -"<هماك

 لوُّسسر قّلُخ َّنَع ينيربخأ : :تلُدَق . ةّشئاَعتلَس : :لاَق ٠ ٍماَشه ِنْب دعس نَع

 [047/# :عجارإ ٠ نارا ملح اح ناك: تلك ؟48 هللا

 مله
 «ةورع نب ماّشه ْنَع هَُمْعَمانربحأ « قالا دبع اَنيدَح -«<هماال

 َكيناَيَفِبَك :لاَقَ .لجَر 8 ينل لاس : :تلاَق . َةَشئاَع ْنَع «هيبأ نَع

 «سَرَجْا ةلصلك ةلّصلص هناَنايحأ يأ : لاق ؟هللايِئاَ يحول
 وظ ع عل

 ةروص يف اَنايحأ ينتاب «يَلَع هدّشأ َكلذَو «اتْيَعو دو يلع مصقني

 [95774 :رظفا] ٠ وقيام يعاق يربح ؛ كلملا : َلاَقْوأ ٠ لجّرلا

 نع« «يرطزلا نَع 2 ٌيَمْعَم انئَدَح قالا بع ان

 رايد عير يف قراّسلا ديم :َلاَق يبا نأ ءةَضئاَع ْنَع :َةَرْمَع
 [11ها/ؤ :عجار] . ادعاّصن

 تروخأ لاَ ٠ ٍجْيرج نبل انربخأ «قاررلا دبع انندَح - 05-3500

 ف ري ناَركذَتيهَو تلقا «ةّشئاَعْنَع «ةورع نع « باهش نبا نَع

 يحل هلع ,دوُهيلا ىلإ ةَحاَورَنْب يالا اك
 مآ « صرحا كلب هودي دوعن وريَخُي م «هنم لكي ذأ لبق ابيطَي

 احلا يصخُي كل صرخلاب اقفل اك انو «كلذب مهلك 6# 0ههعس ص

 [هدعب رظنا] "قرت هرمتلا لكؤت نأ لبق

 نبا نع« درج نب اًنربخأ ٠ ءرْكَبنْبَمَحُم انندَح 00

 رقص را يس
 ناش ركذت يعو : ْتَلاَق هنأ «ةَئاَع نع :ةورع نَع « هع همي هنأ «باهش

 70-500 مم
 لق :َلاَكو .ْتلا"لوأ ب يطَي يح : :لاق هنأ الإ «ثيِدَحْلا َركَذَف . ٠ .ربخ

 [هلبقام عجار] .راَمّثلا لكؤت نأ

 ْنَع «'يرطْزلا نع رَمْعم انئدَح «قاررلا دبع انئدَح ١-

 ,عاتوْلا ةجَح ْماَع 8 هللا لوس مَمانجَرَخ :تَلاَق .٠ ةَشئاَع نع ورع

 ُهَنَم ناك نم ؛ : هلل لوُسَر لاق «يدَهلا تس نأ ملو «ةرئُسبتللطات



 ءاستلا دئسم 1 تأ

 انمي ىنَحلحَيالم . (114/1) رت عم يحلب ليلك يذلا

وُسَراَي "تلق َةَكَرَع هلل 0 أتلَخد َّمَلَق :”تكدحَف َو ءاعيمج
 تسلك يّنإ ءهّللاَل

 « يلطتماو كسر يضل :لاق ؟يّتْجَحيْحتما فيت رشي حلما

 ٍنَمَحرل دْبَعَرْمآ ينجح تْيَضَق اَمَلَق «٠ جلاب يلهو هَ ا ِنَع يكسْنأو

 :عجار] .اًهْنَع « ءاكّتل يدل يتراكم تلم يترتطأك ركب يأ

 [1 ا

00 

 7 ْنَع «يِرْضْرلا ْنَعرَمْمَم انَدَح « قاررلا دبع اَنيَدَح - ةقينف

 .(ح) ةَشئاَع ْنَع «ةورع

 ةَعاَبْص ىَلَع ف يبل َلَخَد :تلاك . ةّشئاَع ْنَع هيب ْنَع ماَسهَو
 هج لتس

 :َلاَق ؟ةيكاَس انآو جحا در يّنإ :تَلاَقك . بم دب بريل تن

 [7611/8 :رظنا] . ينتسبح ثْيَح يلحَمانَأ يطرتش داو يجح قف يلا

 2 ْنَع «'يِرْضْرلا نَعرَمْمَم اَنكَدَح «قاررلا دبع اًنئدَح - -7ةهربالا#

 م يع

 «ضْاَح ةّيفص نأ َريخأ فتيل دار بح لف يبل ؛ةشئاعْنَع 5 ورع

 :عجار] . جورخلاي اَه اًهَرْمأَق «تّصاقآ دكار خف ؟يه اسبح :َلاَقَق

 ا

 7 ْنَع «يِرْطْزلا نَع رَمْعَم اًنيَدَح «قاررلا دبع اًنكدَح - 7

 يس ما مل لا

 يف قساَوُف سْسَح لدي هلال وسو َرمأ : َْتَلاَق . َةَشناَع ْنَع ورع

 . روع بّلكلاو «بارعلاَو «ةَراَقلاَو « برُقعْلاَو «ةآدحلا : : مرح او لحلا

 [14067“ :عجار]
 بيم م ع

 .همع نع «باهش نبا يخأ نبا نَع «بوُقَْيادَح - 71

 دع ف "ينل وَ ةَئاَعَْع ريل نب ةدرع ينربخأ :َلاَق

 لكلا :مَرحْلاَول حلا يف نقيس اكنُملَك باول نمسح :لاَك

 [4ه6+ :عجار] .ةَرَقْلاَو ٌةاَدحْاَو «باَرْعْلاَو «هبرَقعلاَو ,ٌروُقعْلا

 يل ل

 .ةقئاَع ْنَع :هيبأْنَح «ماه اريخأ هربا 7

 ف هَّللا لوس 20 ف هللا لوُسَر دّهَع يف سْمَشلا تقَسَح : َْتَلاَق

 قفار «ًادج َعوُكرل َلاطأك مكر مت ءآدج ميلا لاطأك ٠ يَلَصَي

فْلا لاطأ ماك دجس مث ؛ لألوان دووم ءادج مايل لاطات
 «َماَي

 « لوألا يقرا نوُدوُهَو ؛ َعوُكرلا لاطأك مكر م مث « لوألا [مايقلا] َنوُدَرْهَو

 لاا مكر مك لوألا مالا نوُدَوُمَو مَا لاطا ماكس عقر
 دقو ا هللا لوس قرصا دسم 00

 00 ا 0 ا مم ايه س سا م8

 لو دخل توصل ناَفسْخَبل مَ لا تيم رمش نشب

 ءاوُّقدَصَتو اوُلَصَو لَجَوُرَع هللا اوُعْذاَو اريك اًمهوحُشأَر اًدِإَق «هتاّيَحل

 رع مس م مس ماع هل
 ينزت وأ «هدبع يني انأ «( «لجوزع هللا نم ريغ دَحأ مام« ًَ دسم أ ا

 متحضر اريدك ميك مكعأ منوم هلو ءدَّحُم ةَحُمةَّمأ اي دثمآ

 [14045:عجار] .ًتْفَلَب لَه هلآ ,ًاليلَق

 10 70 ا ااا

 اذخح ص (لكفك) ةشئاع ةديسلا ثيدح

 ةلررا و
 مساَقْلا تْعِمَس : :َلاَك . هللا دبع اندَح ءريَمُت نبا انئَدَح ١1

 آلإةّيفَص ىَرآاَم 8 هللا اوُسَر لاق :تلاَم . َةَشئاَعْنَع «ثدَحُي

 :كِنِلَع َسْبَح آلم :َلاَ «ىَلْب : تلاَق ؟تتصاَقآ كي ْمَلوأ : َلاَق « انسِباَح

 [14114 :عجار] ٠ اير

 ع نع ءهّللا ُنييع)ادَح :َلاَق .ريَمُت نبا انكدَح 874

 2000 :تلاَ انآ ةشئاَع نع ءهيبأَْع ءمساّقلا نبنَمْحرلا

 يمْرآو « ىّنمب حبصلا يصف قدوس هذاا اَمك ف هللا وسر كأس

 مَعَت :تلاق هن كأنما تناكو : :اهل ل يقك "انا يتايأنأٍلْبك نم ةرمَجلا

 :عجارإ] ٠ اهلنذآَق ف هللا لوُسَراتنداَتسا ٠ ةطبةليقةآرما تناك اه

 ةنئفحا

 هيو ا .

 دبع ِنْيِدَّمَحُم ْنَع حيات ءِرْيَمُن نبا انثدَح - - 74

 ينصب هللا لور ناَك : ْتَلاَق .ةَّشئ ٌةَشِئاَع ْنَع «ٌةَرْمَع ْنَع ءنَمْحرلا

 أرق لَه :لوُقأ ىَتَح « ءاَمهمَتَُف رتلاَلْبك نيكل نيرا (1؟ه/5)
 [14175 :عجار] . نآرقلا مي امهيف

 معا

 نَع ءءاَطَع ْنَع ءكلَملا دبع انثَدَح رْيَمُن نبا انندَح - 1 ا

 «ةَرْسْعو ةٌجحب ةكواَسن عجْتآ 88 هللا لوس :تلق :تلاق . ةَشئاَع

 قط هلو نقف .ةركط سل طب الزج

 ركب يبأ نب نمحرلا بَ اَهوُخأ اهم جَرحَو «ميِعّتلا ىلإ جرف اهم
 ترصقو «ةورملاو اصلا نيو هب تقاطق تيا تنام «ةرُشي تتح
 ءءء اعل م دعو

 .ةرفب اهنع حبذق

 نيم نبا انادح هيا

 ةَشئاَع نع دَمَحُم ٍنْبمسال

 لذا انأ «لَجَورَع هللا
 6-0 هدو

 نع ءديعّس نب دَعَس اَنثدَح : لاق.

 ىلإ لاَمَعألاٌ بح : :لاَك ٠ الف يلا ْنَع «ةشن

 0 3 :َلاَق . طاع رع ؛ ةَمَلَسوُبأ انْلَح :لاَق

 ىّتحْرطْيو طبل :لوَُل ىتحموُصْي لَك :احلاك ؟اق هللا لوث'
 ناك نابع نم همايص نم رك ر هش نم موُصي ب هرآمَلَو موصيأل : 7

 دام م عاش
 [1143017 :عجار] . هل هموُصَيَناك لي ؛ «آليلق لإ َنابعَش موصَي

 :ُةَلظْنَح اَنكَدَح :ةلاَق « ىَنعَمْلا «حْوَرو ريم نبا نثدَح ةلناسن

 :لوُقَي (دّسَحُم نب مسالا تعم : :حوَرلاَق) دمحم ِنْب مساقلا نع

 عساس ٠ ص مي

 ءتا ةكرشلا نبا ل 1وسراس ال :ل وقت ةَشئاَع تعمس

 ردع ثآلك كلك ؛ «رخجلا يمطر مَكَْو دعس نوي

 ع طباخ ا :َلاَك .ريمُت نبا اندَح 7

 :ْتَلاَق ؟ةشئاَع اي كَسبح ام : :لاَقك 8 "يلا ىلع تاب : :تَلاَق .ةشئاع
 مرسلا

رق نسخ ادَحأ تي ماجر دجْسَملا يف نإ ءهّللا لور اي
 :َلاَق نم ةءا

 ا ريم م مصمم

 هّللالوُسرَلاَثَك ,ةَْيدح يبأ ىَلوَمْملاَس و اذإكا# هللا لور بهن

 .كللتم يأ يف َلمَ يل هلله َْحْلا 8 10-7



 هلوو ةهرصنو
 رع ثرشتألا انك : لاك .٠ ٍلْبَضُف نْبدَمَحم اندَح - 1

 8 للا لوثر ميال :ًاعلاق . َةَشئاَع ْنَع «قورْسَم نَع ؛ ٍلُجَر

 « لل هوسات لص أكو لو هد

 هو عرار

 0 7 ْتلاَ . ةقئاغْع حط ئةم

 جَحْلا هيف لاق الد اّهج َنهيلَع «: مع : :لاق ؟داّهج نم ءاَّشلا ىَلَعْلَه

 ([7 444ا/ :عجار] ةرمعلاو

 ْنَع ماسه نكَح :لاق .سيرْدإْنب هاد اَنَدَح - 611
 «ةّيلوحس ٍباَوُن ![ ةكالك يف ل هلا وسر نفك : :تنلاَق . ةَشئاَع نع ؛هيبأ

 [14779 :عجار] . ٌةَماَمع الوصي ايف سي

 :َلاَق ٠ جيرج نب انربخأ : لاَ ٠ قاررلا دبع انثَدَح - 1

 ٌةَّشئاَع تْعمَس : ةَضئاَح ىَكوماَوْكد ُلاَق :َلاَق . كيم يبن تمس

 ؟ةلرارماَتَسشأ ٠ اهله حكي ةّيراجْلا نَع 8 هللا لوُسَرْتلاَس :لوُق

 يحتَْتاهّنإق :هكتلقق : :ًةئاع تلا ماتت : 5200117
 هش سايب عا عر
 [4384 :عجارإ ٠ تكس يه انإاهنثِإ كلذ : ا هللا لوُسَر َلاَْق ؟تْكست

 نب ةَيواَعَم نَع :نايفس اًندَح :َدَمْحآو ب اَنندَح - 7

 يف كفيلا اًنئاتسا : تلاَق .٠ ةّشئاع نع «ةَحِلَط تب ةَشئاَع نَع «قاَحْسإ

 [؟ 40مل :عجارإ ٠ .مبحلا كدا اهج وأ: يحل كبسَح : َلاَمق ءداهجلا

 هلو عام رافع
 :لاَك. جيرج نبا انربخأ : َلاَق . قالا دبع اندَح 0

 نأ ُربْطَأ ورعد ههرَيَخآ باَهش نبا نأ «ىّسوم نب ناميَلَس ينربخأ

 0 اَمّيأ: :لاك 4 يِبلاَنآ (5//7”17) هر ةئاَع
 ما لا مم مس
 3 رجتشا إف ؛ اهّْنم باص اًس امرهم اكو ءانالك ؛ لاَ اًهَحاَكَنَق اًهيِلاَوَم

 [؟874 :عجار] ٠ هليل آل نم يلو ناطْلسلا نإ

 غن ا للا

 ةرظتا] ٠ يطيب ىلإ و طق لَ لبق نك ىلا

 دتوم ركضم

 نم ةَيواعَم ْنَح ؛نايفس انربخأ «قادرلا دبع اًنْئدَح -7

 ” لامتلاك . نينمؤما م ةَضئاَعْنَع ةَحْلط تذب ةَشئاَح نَع «قاَحْسإ
 .جحلا َنكداَهج : َلاَكْوأ «جَحْلا نُكِبْنَحب : لاَ ؟داهجلا نَع 8 يلا

 [؟544ا/ :عجار]

 بوي ْنَع «ناّيفَس اًنَرَبْخأ :َلاَق . قالا دبع انئَدَح 568437“
 ساد# لس

 8 .ةَشْئاَع نع « ليقع قيقش نب هللا دبع ْنَع « نيريس نبا نع يناّيتحسلا

 :لاَق انعام اليوط اليل ءاًسئاك ا لبوط البل يلصق يلا ناك : :تلاَق
 م م يل 2

 دعا أرق ذو ءامئاق مكر امك اراك تلاَق ؟عْنصَي ناك فيك :

 146٠١[ :عجار] . ادعاق مكر

 50 َح مدع ةشئاع ةديّسلا ثيدح

 َنَع «يروَفلاَوُرَسْعَم انَدَح «قازرلا دبع اَنَدَح 014

 [؟١457 :عجار] .هاّنعَم رَكْذَ . . . . . بويأ

 اَطَعْنَع ٌرَمْعَماَمدَح «قاررلا دبع اَنَدَح -65
١ «+ 

 لوُسَر ناك لَم :ةَشئاَع ْتْلأَس :َلاَق .رَسْمَي نب ىَيحَيْنَع «يناّساَرخلا
 لص 8 لص لع ىلا مم وع علو

 َماَناَميْرَو «َماَنَيْنأَلْبَق لَسمْها امير : نايل : اسلاك ؟ْبُنجَوْمَو ماني ملا

 نيدلا يف َلَمَج يذُنا هلل ُدْمَحْلا :َلاَق صوتي ناك هنكلو «لسّتفي ذأ لب
 هم
 .ةعس

2 

 يدسوو م
 ةورع ْنَع «يرهلا نع رَمْعَم اندَح « قارلا دبع اندَح - - "785"

 اًدَكو ركب يبأ نْب ب هللا دبع ْنَع رك ناَكو : قلاب َلاق) يلا

 نأ (ةَورع ع ٠ ءرْكَي يب نب هللا دْبَع ّْنَع ؛ «"يرطْلا يي «هباتك يف ناك
20011 

 ريع اي يدنع جت ملف ؛ اهلنا هوفر تاج : : تلا ةَشئاَع

 لم ل هس هكا ع سه مر
 مث ءاتيطانم لفاتملو اهيل ني هتك اهنا اما اني «ةدحأو

 هٌتدَحَك «كلد ةَكينت ىَلَع يلا لَخَدَ ءاَماَباَو يه ْاتَجَرخُفتَماَ

 نَسْحأَف ءيشب تالا هذه نم يلا نَم 2 هّللاٌلوُسَر لاق اًهئيدَح

 [14401 :عجار] . الا نمل ارثس نك هل

 َنَع٠ يرهزلا نَع رَمْحَم انئدَح «قاّررلا دبع دَح - 7 /

 باب ىلع موي هلل لوسي ذل لاو: ْتَلاَق . ا درع

 يلا وَلا ىَتح يلجأ نموت ها هنأ شام ميمى

 :عجار] .وُمَّللا ىَلَع ةّصيرَسْاْنسلا ةئيدَحْا ةّيراَجْاَردَق اورق ءًفرصنأ

 اةنئنمل

 .ةدرع ناش نع ٍرمصمادَح ر قارا انيدَح - -784

 0 هاعر دع ريم اس مان
 1 1 [1440؟ :عجار]

 «يرْطّزلا نَع «ٌرَمْمَم اَنكدَح :َلاَك . قارّرلا دْبَع اند -48
 يف ءهسْفَت ىَلَع ثني هلا ٌلوُسَر ناك : :تلاَق ةشئاَع نع «ةورع ْنَع

 0 [1658 :عجار] ٠ تاكوحمْلاب هم هيف ضف يذلا ضرَمْلا

 نَع ؛بوُيأ نع رَمْمَم اًنْدَح «قاررلا دْبَع اًنئلَح -

 ملل :َلاَك ثْيَمْلا ىآر اذإ ناك لف يتلا نأ ؛ةّشئ ةَشِئاَح ْنَع ءدَمَحَس نب مسالا

 [19:045 :عجار] .اًنيتَه ابيَص

 نع (5//177)َّرَمْعَم اَنربْخآ «قاّررلا دبع اًنئدَح 11

 يف يشير تمن : : هللا لوُسَر لاق :اتلأَك ةشئاَع ْنَع 5 «ةرمع نع «يرهزلا
 00 هع مح

 نب ةئراَح اذه : اوُناَقَق ؟اذَه نم : تلق ءأرثب راقت وصاتنمس جلا

 سائلا ربآ ناو بلاك لذَك «ربْلا كلذك ٠؛ قف هللا لوس لاَ «ناممتلا

 [؟4هدلا :عجلرإ ٠ همأب



 فنرتفي ح

 0 نع يلا نر نبأ لاك «قاكرلا هيَ

 عا شاش هش دم هم
 بصي عجور ضَرَم ْنِماَم : 8 :ْتَلاَق ةشئاع نع «ٌةورع

 .اَهّيكني ةبكنلا وأ ؛ اًهكاَشي ةكوشلا ىّتَح هبل ةَراَثك ناك الإ .نمؤملا

 انكَح 84

 3 م١ :عجار]

 «يرْظزلا نَع ٌَمْعَمانَربْخَأ : َلاَق « قالا دبع انئدَح - 73م6

 وبآ ندأَتْسا : تلاَق : ٌةَشِئاَع َنَع «هيبأ نع «صاَعْلا نب ديعَس نب ىحَي نع

 ضف ىَضصَنَك هلنذأَف : تك. دحاو طم يفعل وس ىلع خب

 َنذأَق 201000 ؛جّرَخ مث 3 ءطْرملا يف يعم وهو ءهَتجاَح هَل

 نام هَ اتسم « جَرَخ مث لالا كلت ىلَحُهتجاَح هِي ىَصنَ ّض مَ هَل
 هايم ماماس هما وما <

 :ُةَضِئاَعسلاَقق جرح مت ُكتَجاَح لِ ىف ؛ َسَلَجَوهََ لَ َحلصاَت

 ىَلعهَجاَح كلل ىف ركب وبا كلمنا هللا لوري : :هل تْلْقَ

 مك «َكلاَح ىَلَعهَقَجاَح كب ىف مْ كيل نلمس م «كلطن كلا

 يْنإَويِبَح ل جر َناَْنعإ :َلاََق ؟تطََتحا َكناَكَف نام َكْلَع ندا
 .هَتجاَح "يل يضفي ل ذأ "ت يش لاا كلت ىلَح هلت نذأْ

 مسد و
 «ةورع نب ماشه نع « هرَمْعَم انئدَح « قاررلا دبع انْندَح - 065

 3 هّللاَلوُسَراَي تاق يّبلا تاج ةاَرْاانأ ؛ةّشئاَع ع «هيبأ نَع

 يئاّسكو ءاَذك يناطعأ : لوم يجوز نم بْن ين رض يلو اجور يل

 ئبوك سبك طق ملام سم ١ : هللا لوُسَر لاق ؟بذك مَ ءاَذَك

 .روز

 ْنَع أي سهلا ِنَعّرَمَْم اَربْخأ «قاررلادْبَع انكَدَح -6

 ناك لَه : ةَقئاَعلْجَر لانس َلاَق «هيبأ ْنَع ؛ةَوْرع نب ماه ْنَعَو ؛ةَورع

 © هللانو شالك تل اتلاق ةيس هي يف لمني هلل لوُسَ
 هيي يف هء عر م مل دعس سس د عمرو و هَ

 دَحأ لَمْعَي امك هني يف لَمعَيو ءهبوت طيخيو ل فصْخَي 03

 [0161 :عجار]

 ول ع تس يس هع كر را هس
 نع :؛ «سواط نبا نَعرَمْعَم انربْخأ «قاررلا دبع انئدَح - 1ك

 جلل كا اد 8 هللا لوُسَر ناك : :ْتَلاَق دشن

 اق هل كل رك هْنَع يريم ترطما ا ريو لَو جرو َلَخَدَو
 ل« َّمكج : :ُهللا لاَ امك َنوُكَي نأ تنمأ ام

 سا سرس
 .«ميلأ ب اَدَع هيف حير»

 كئاَع نع « هيبأ

 ْنَع «'يرْظْزلا ِنَع رَمْعُم انثدَح «قاررلا دبع انئدَح - - 7 همها/

 َوُهَو يرعشألا ىسوُم يبأ توّص ٌممَس ف يّ ةّشناَعْنَع ؛ةَورع

 [؟8+155 :عجار] ٠ واد لآ مازم نم ىسوُم وبأ يتوأ دق : لاَقَق ءَرْقَي

 ءاَطَع نع َرَمْعَماَنثَدَج :قاررلادِبَع اَنتَدَح - - 78648

 ناَك لَه جر اهَلآَّس : َلاَق .٠ ٌةشئاَع نَع رَمْعَي نب ىبحَي نع ؛ يناَساَرْخْلا

 اَمّيرَو «َمقراَمُير معن : تلم ؟ارماَذِإ ليلا نم قوص عقرب هللا

00 
 توي َناَك لَهَف : َلاَك مس نيّدلا يف َلعَج يذل هللا : لاَ «ضَمَح

 نيم رو اَيرَو «ليللا لأن مرتو اير مسن : "تلق ؟ِليللا لوأ نم

 [؟ةالام :عجارإ ٠ ع نيأدلا يف لعب يذل هلل دْمَحْلا : لاق «هرخآ

 مدمصل ةشئاع ةديسلا ثيدح

 و وم
 ْن'َح "يرض نرسم انَدَح ؛قاّلاهبع انك 1/0

 ىَدْحِإ ليلا نم ينَصُي هللا لوس ناك : ْتَلاَق ًةَشئاَع ْنَع ةَوَرع

 اك (اة مكرم نيتيفَح نيك ىَلص رز جقلاَرَجهاذَو ٌةَعْكَر َةَرْشَع

 ايان :عجار] . ةآلنملل | هذي ندوات ىّتَح ميلا هاش ىلَع

 نع َةَداَتَقْنَع ٌنَمْعَم اَنْثَدَح «قادرلاد بع انتدَح 1ك

 ًةلوُسر َناَك : :لوَُةشئاَعَعِمَسهّنَأ ءواشه نب لعَس ينربخأ : لاق « ؛َسَحْلا

 هلا صص مس سا 2 سالو سك هموم
 «ْس ركوأ ف عم اَملَف ”سلاَج َوهَو نْيتعْكَرَو « تاعكر ر عصب رتوي © هللا

 مح معا
 مع

 [ 1 :عجار] . ”سلاَج وهو نيتعكرو
00 

 َةَراَرْز ْنَع َةَداَتَق نع « محم اًنكدَح « قارا دبع انئدَح - -«ةمذكا

 َرَمَذَك 0 2 :ةريخأ ؛ هل اراَج ناَكو «ٍرماَع نب ماسه َنْيدْنَسأَنأ وأ نب

 م اف يبل نع ا «َثيِدَحْلا

 ا 0 ا رع 9 2000 ىلا

 رع هللا ب دعَقَيَف ةَعساّتلا الو ضهني مث ءوغديو

 سقس سس اد معو كم ادوعو عم مفروم اس ةامان
 وهو نِيتعْكَر ي :ك طل نيل ب مث ءوعديو هركذيو « لجو

 [747/ :عجار] .دعاق

 َةَداَحَم نَع َهَداَتَق نع ٌرَمعَم انيدَح «قاررلا دبع اًنئدَح -؟ةمك؟

 دامو #6 هك
 عير ىَحضلا ةآلَص ينصب #8 يبل ناَك : تَلاَف ةَشئاَع ْنَع «ةّيوَدَمْلا

 [1 :عجار] ٠ هللا اشم تاك

 َنَع رَمْعُم نع ؛ حار انندَح ءدلاَخ نب ميهاريإ ادَح - مر
 و ا

 ةفحطل :عجارإ 6 . .ةيودمعلا ا ينئدَح : :لاَق قدا

 ْنَع «'يِرظزلا نَعرَمْعَم اند : لاَ .قاّررلا دبع انئَدَح -45
0 

 :َلاَق «٠ ىَحضلا بس اقف لوريم: تلق ةَشئاَع نع 5 :ٌةورع
 0 ومهم ل ا 00

 ؛هلَمْعَي انآ ب حُيلُهّنإو «َلَمعْلاُ ري 8 هللا لوس َناَكدَقَل : ٌةَسئاَعتلاَقَو

 سوم همس
 ىَلَع فخ امأبحُي اكو : :تَلاَق ٠ مل ضرما بسأل

 [؟1661 :عجار] . سانا

0007 
 «يرهزلا نَع ٌرَمْعَماَنَدَح : لاق « قالب اح - 06

 8 هللا لوُسَر دْهَع ىَلَعْسْمّنشلا تقَسَخ

 وع ملا لاَطأَك مكرم :ةءاَرقْلا َلاطأم ساّئلاب ىَلصَف 8 هللا لور ٌماَقَ

 لاطاق مكر مُت ىلوألا هنءارق نود يهو «ةءارقلا لاطأك هس عقر م

 ماَكَمُت ءِْيئدْجَسدَجَسَف سَ « لوألا هعوخر نود وهو ؛حوكرلا
 الَرَمقلَو ستان .ةلقك فصلا لليل ةقكرل يف عتق

200 

 حل :تلأَق ةَشْئاَع َنَع «ةَورَع ْنَع

 00 :عجار] . ةالّصلل 0 ادِإَ

 ينربخَأَو : لاَ ٌوَمْعَم انندَح «[ قادرلا دبع انْندَح] - -”ةركك

 ميسور رب مرا
 اًذِإَق : َلاَق . َداَزَو اذه لثم ,”.ممب ةَقئاَع ْنَع ءهيبأْنَع «ةورع نب ماشه

 (54045 :عجار] ] .اوُلصَو اوُكَدَصف كلذ متي



 يربح : لاك جرجا نرخ قالب انَح - 505

 "يلا نع ترب ان ةئاَح ْنَح ؛اطَع

 يم قو يقدس
 [2 همها :رظناز .٠ دحاو ءاَنِإ يف « بنج امهو

 مما م سمس 20 لم

 ءاعيمَج اعَرَشاَمُهلآ اهنعر هك

 ْنَع «يرظلا نع ءََمْمَم تربح :َلاَق قالا دْبَع اَنندَح -8
 رول ركلات تقلا ا هّللاًةلوُسَر َلاَك :ْتّلاَق هش ةئاَع ع درع
 َفصْو ام ؛مآلّسلا هيلع مَدَلَخَو «رائنم ٍحِراَمْنمداَجْلا (وْخَر)

 00 [67:4 :عجارإ ٠ مُكَل

 « جْيَرج نبا اننا َلاَق .رْككب ناو قارلا دبع اَندَح 1
 سهم عمصع ع و

 ٍنِبِديِعَس نَع هل فيكو فكما نَع باهشنبا يسدَحَو َلاَق

 نأ اًمْئَرَبحأ اه 89 يللا حور ةَضئاَع نع «ريبزلا نب ةورعو بسلا

 هللا هاَفَوَت ىتح :َاَضَمر رهش نم رخارألا رشَمْلا يف فكي ناك ف يبل

20012 
 001٠[ :رظنا] . لجو رع

 نب دعس نع ؛ « سيق نب دوا انربخأ «قارزرلا دبع اًنئدَح - 7

 8 يبان ؛ةفن ةئاع نع «ًةَرَمَع نع ءديعَس نب يّيحُي يخأ ديعَس

 ”# ص سعال
 .”يحوهَو هرسكك تيما مظَع رسمك :َلاث (1 3 ةر/ك)

3 
 :عجار] . واد لوف هنظأ قاررلا دبع : :لاق .منألا يفُهّنأَنْوَرَي :َلا

 اةيدنني

 :لاَق .ٍجْيَرجنْبا ارب :َلاَق .قاررلا دبع اَندَح ١-
 همللام هلأ هةرييهمسا و مو فعءمل يمر دهن اع لدم
 ءريمزلا نب هلا دبع نب رمح نب دحاولا دبع نَع «ةبفع نب ىسوم ينربخأ

 ان ؛ ؛ يبا جو ةضئاَع ْنَع ءرْيبزلا نْ ؛ هلا دبع نْب محلا دبع ْنَع

 هب ارم نأ : /صاقَو يب نب دهس ل هأ ىلإ ف يلا جاوز يهت لس

 ىّلَصَ ٠ دج يفَنهلَع هياورمك يعين ىَتَح] دجنسلا يفاّيلَع

 لأ : تاق ةّشئامل كلذ َركَذ «ساّنلا كدر 8 يبل جاوز لع

 ىَلَع 8 هّللاُلوُسسَر ىَّلَصاَم لاَ ءاَذَه نورك نيح ساّنلا نم َنوُبَجْمَت

 ّْ [5*..+ عجار] .دجْسمْلا يف آلإ ءاَصَْيِنْب ليه )
 :لاَق .جْيَرِج نبا انربخأ :َلاَق . ركب نب لمح اًنندَح - هما"

 «ةورع ثادحي « بيلا نبأ ريل نب ٌةَوْرَع ثيدَح نع ٠ يرهزلا ينربخأ
 فكتعُي ناك يان : :ةريره يبأ نع يصلان ديعسو «ٌةَعئاَ ع

 .ةق تلو لح للمال الات نم رحارألا رتل
 يفاَدَكَهَوُه ثيِدَحلا اذه : :لوقي يبأ تعمس : نَمْحّرلا دعب لاَ

000000 
 .اهدحو ةَقئا نع فاكتعالا يفو «ةشئاعَو ةريره يبأ نع مايصلا بات

 لالا :عجارإ

 . جيرج نبا اًنربخأ : لاك .رْكي باو قازرلا دبع انئدح -؟ 08/7

 ةّئاعأأ ءةربخأ ةَورع انآ «معْوير ملا نب ةدرع نب هَلادْيع طمس لاق

 0 ا يب هميم

 . نيتمْكر َمكرآلإ رضا دَْب َدْمَيُطَت اْيلَع ْلُخْدَي يمك يِبثلاْنأ ؛هئربخأ

 5 [2 1764 :عجار]

 مكة " ةشئاع ةديّسلا ثيدح
 مدر و

 .جيرج نبا ارب: الا هركيأو قاذَح - 61
 ب ِهّللا دبع َلاَق : لاق ركب نبا”و) : لاك . هّللا دّيبع نب هللا دبع َلاَق :َلاَق هم

 ُلوُنسَرَناَك : :ةلوثك تناك اهل نورية لهل تضعتس (ةكيلم يبأ

 نسا ينل وج لاري ف باّصْإلا ديدش 8 هللا

 ٌةَوهَو وهو يَلصُي امرك ناك محلل نم لفك

 :لاَق جيرج نبا انربخأ : لاك قاّررلا دبع انَْدَح - هاله
 رب هرب سوو

 انآ «ةربخأ نَمْحرلا دبع َنْب همس ابان «ناَمِيس يبأ "نامل يربح

 وهو هنالصأن م اريثكيلَصُي 005) ىّتَح تميم كف يبل ذأ هنرَبحأ ةشئاَع

 .سلاج

 . جُيرج نبا اًنربخأ : الاَك . ركب ناو قارا دبع ندَح - هما“
 رباع شم لس

 هّلالوُسَرَجرَخ : :ةّشئاَعْتَلاَق : :ٌةوُرَع لاق : لاق .٠ باَهش نيا ينئدَح : َلاَق

 َةَعَم ولصق لاَجَر ّباَنَك « دجُسَصْلا يف ىّلَصَق ٠ ليلا في رجم هل

 يف ىّلَصم َيَرَخْدَك آي بل ذأ اوُندَحَتِس لا حسم مل «هتالّصب

 َّحَرَحَف :تلاك « مهم رك ةلبقملا ةلبللا َمَمتجاَد للا فوج نم دجْسملا

 «حبصامُث «هنالصبهَنَماَو صو ىَلَصَ « ليلا فْوَج وج: نم لاق يبا

 :دجْنصلا لك لح ريدك سان قانا بل يجات كلب اوثدَحت

 تناك الق هَمَ ولصق ىّلَصت ليلا فوج نم الف يبل جرحت : :ْتَلاَق

 َسَلَجَ ؛ هلْهأْنَعْرَجْتَي راجل اك ىنح سال َممتجا ٌةمبرل للا
 ور ادورو سا وعاشق
 ملف ٌةآلّصلا : نوُلوَُي مهم سائاتطمس ىَتح لا

 ِساّنلا يف ٌماَق مّن ؛ «َمُلَسرْجَقلاةالَّص ىّلَص امل , لف يبل مهبل |

 ًتيشَح يّنكلو «ةلجلل مكس "لَح فيمكن ُدْعَياَمَأ : لام 37
 - م

 [مكاملا ءاككملا كملا /دوك» :رظنا] . اهْنَع اوُرَجْعَتَ ْمُكَيَلَع ضرَمَت نأ

 :لاق . حْيَرج نبا اربح :لاق . قادرا دبع اَنكَدَح 11
 هّللا ل وسر َناَك ام :لوقت 7 تناك ٌةَسْئاَعدأ ورع ْنَع « باهش نبا يئدَح

 اهب َسئاَعأتلاكو :لاق «ىّحضلا ةحْبسس يلَصُي 8 (175/5)
 سانا هب تسي يح َلَممْلاَِ كري ناك ف هللا َلوُسَر نإ : :لوقت تّناَكَو
 02 هه

 [716ها/ :عجارإ .٠ . مهْلَع ضر

 ممر عا 6م م نر هل
 « جيرج نبا اًربخأ : لاق « رك ناو قازرلا دبع انئدَح - 7

 َناَكاَم : ساه ,ةّضئاَع نع ريم نب دبع نع رخل ءاطَع نع

 َماَمأنيرلا ىَلَحُهْنمَةدَهاَُم دش لفاَوتلا نم م اي ىلع فيلا

 . حّبصلا

 4554 :عجار] ٠ ارارم ءاطع م اَذَهْتْعِمَس

 مار هرمهناو
 «ٌَداَنَق ْنَع ديس اَندَح : لاَق . رّفَعَج نب دمحم اًنئدَح - هر

 ٌرهاَمْلا : لاكن "يلا نع ءّش ةَشئاَع ْنَع « ٍماَشه نب دعَس ْنَع «ةَراَرز نع

 هَل هيف عتيق اش ََُوارْي يذلا ربا ركلا ةرسلا مَ نآرقلا يف

 [141016 :عجار] . نات ناَرجأ



 ؟ةرامح١ ح عاسنلا دنسم

 ءدوسألا نَع ميِهارْيإ نع ءروُصُنَم نَع «ريرَج اَنئدَح -
 كلك تركه ءاَعَمالو اهل طَرتششا ةريرب تيرا : :تنلاَق . ةَشئاَع َنَع

 ْنَملمآلَولااَمنإَك ؛ اًهيقتعاق اهبرتششا ف هللا لور َلاََق قف هللا لوُسَرل

 8 هللا لوس اَماَعَدَف : تلاق٠ اًهذتعأَم اهييَرتْشاَك : :ْتَلاَق .٠ َقرَوْلا ىطغأ

 114701١[ :عجار] ٠ رح اَهَجور ناَكو ءاَهَسْمَن تَراَْخاَف « اهجْوَز أ نم اًهَريَخُف

  - --84١ْنَع «هسيبأ نع ةَوِرُع نْب ماَشه ْنَع ريرَج اَنْئدَح 7

 ناَكْؤَلو ءاَدّبَع اًَهِجَوَرَناَك : :لاقُهنأآلإ «روصُنم ثيِدَح لم .. ةشئاع

00 

 ةلئيبل :عجاوإ ٠ 2 هللا لوسر اًهَريَجَي مل ارح

 0 'يبحشلا نَع هراّيَسْنَع ميشه انكَدَح -1 هاا

 دَْبةَباََلا نم هنم لستتي ؛ بضم يتاَي# هللا لور ناك : :َتَلاَق

 . امئاّص كلذ ُهَمْوَي لي مث «حبصي

 نع ؛ءاَطغ نع كلّمْلا دبع نع «ميشه انثدَح - - 7 ةرمرخاا

00-07 
 :عجارإ ٠ -دحاو ءاَنِإْن م اف هَل لوُسَرَو انآلستغأٌ تلك : ْتَلاَق «ةَشناَع

 [مهدجا

 يل مداو
 نم لَجَراَندَح : َلاَك .ٌدلاَخ اًنرَبْخأ : :لاَقميشَه انئدَح - 5

 اد 8 يل ناك : :تَلاَق . شئ 9-2 ديزي نب دوسألا نع « ةقوُكلا لهأ

 .هيمَدك ل سْفَي ؛ةباتجْا نمل ستي ثيح «هلّستْفُم نم جَّرَخ

 (ةّشئاع نع « « ميهاربإ نع «ةريغم اًنئدَح «ميشه اًندَح 76

 قآلعلاُناَكَمو دمك يكل ناَكَم : : ِهّللا لوُّسُر َلاَق :َتَلاَق اَهّنأ

 . هولا َْْلاناَكَمَو طولا

 نع «ميهاريإ نع ٌةَريغم انربخأ :لاَق . ميشه اًنثدح - 7 ةماخك

 يف اوُقْلَاَف طّرلا كنآوأب ردَب مويا يَِلَرَماَّمل : ْتَلاَقاََهَنأ ةَشئاَع

 اعدل هّللامُكاَرَج : َلاَقق مهل فكو ؛ةاَحْصآَو له وبأَوةبَع « ىلا

 فك هلل لس اوُاَك بيلا دَشآو دْرَطلا اوس ذاك ام "يب موق نم

 ْمَهْفأ مُهلْؤأ «مُهنم يلو مهنا مت اَم َلاَقَك ؟اوُميَج | مكمل

 نَع «مِهاَرْيِإْنَع «ةريغم اًنربخأ :لاَق «ميشه اًنندح -؟64841/

 غرف هكباحلو متل تري ركب لاك ْتَلاَق ؛ةَّشَئاَع

 قلو 81414 :رظنا] . كانه الو ءاَجسالل هلام

 نع ميهاربإ نع «ةريغم اًنربخأ : لاَق .ميشه اًنكدَح - 78م

 َوُمَوْضَئاَح يهَو 8 هللا لوُسَر َسأَر لسْفَت تناك انآ ؛ةَشئاَع
 سا هع مو
 [؟10/00/2 :رظفا] ٠ ا .ةربشلا يل دونت نة فكتم

 ل هلا لو عار و ْتَلاَق

 نع كَريعُم اَمَرَيَخأ :َلاَق (171/5) مْيَشُم اَنَدَح - هس ار ١ مت
 ميم انتا هللا لور انريَخْدَف : :اتَلاَقٌةَشْئاَع نع « «ميهاريإ

 .اًنآلط كلذ

 1259 ص (مالارك) ةشئاع ةديّسلا ثيدح

 يبأ َنَع ءدلاَخ يبأ نب َليعاَمْسِإ نع « ميش انندَح -0

 وو ماني هللالوَسَر ناك : تناك « ةّشْئاَع نع ءدوسألا نع «َقاَحْسِإ

 ”مصمم سا عك
 [7 145577 :عجار] . ٌءامصَي الو بنج

 يهدر هرععهمشو
 .(ح) ديس انئدَح : َلاَكِ رّفَعَج نب دمحم اَنلَح -17

 اَهْنأ 5 َةَشِئاَع َنَع ٌةَداَعَم نَع هاك رع «ماَمَه اًنيلَح : هلاك ٠ هيو

 وو
 ينِإَف؛ لولو طئاَقلاّر كا ْمُصْنَع اوكي نأ ُكَجاَوْزأ ارم :تلاق

 .ةَلمَْياك هللا لوُسَرنإَو ٠ مهيحَتسَأ

/ :عجارإ .٠ نُكَجاَوزَأ رم نهب لاَ
 [1هل0

 وطاب هةرعهمع
 .(ح)اليعّس انئَدَح : َلاَق .رّمْعَج ْنْب دمحم انئدَح 7١0843-

 7 نع «ميهاربإ نع ركن يبأْنَع «ديعّس نع ءِباّمَولا دْبَعَو

 ادَيلِسكفيذأ دا اذِإ © هللا ٌلوُسَر ناك : :تلاق ٠ ضاع ْنَع «دوسألا

 ىَقنأ اذ ىتح فارم لسَفف هلامش ىَلَح هنيمي ضاق مّ ءاًمُهلسمت هيفي

 , تل هلع ضاق نول لس لش فدعا ى دي نأ

 ا ,ةيوعْةفاَتُمْنَع ءٌةَداَتَك ْنَع ءديعّس ْنَع «باٌهوْلا

 :عجار] ٠ دحاَوءاَنإ نم باتا نم ل هللا لوُسَرو انآ ل ستخأ تنك: :َتَلاَق

 اةيفلحلا

 هما ةرا# نت يوما هرععهمر
 وطعن باَمَحْمانثدَح : لاق .رَّفْعَج نب دمحم اًندح -6

 نما هللا" اوُسَرو انآ ل ستغأ تنك : :تَلاَك .ةَشئاَع ْنَع « ةَمَلَس يبأ (َع)

 [؟5١01 :عجار] ٠ دحاو ءاّنإ | نم ةباتجلا

 رومرد مر
 َنَع ٍلُينَع ديس انئدَح هرج نب دمحم اًنكِدَح ايلا

 م كشخة 0

 [11071 :عجار]

 يهدر هرعمو
 يبأ نَع دي ءٌديعّس اَنْكدَح : لاق رج نيس اندَح - ال

 هر 200 م
 البام يش نعيم عساك «يدهلابث عي

 501٠١١[ :عجار] ٠ مرخص هْنَ

 ينكح : َلاَق سَمْهَك اَنكَدَح ءِرَفَعَج نب محم اَنْئدَح - 1 00

 اًمرْدقلا ةليكتفقاو نإ تيار ؛ هللا ياي: :ةّشئاَع تَلاَق :َلاَق .ةَدْيَرِب نبا

 اَنيِلوُفت : لاق ؟لوقأ

 اةهذغأا ده ادخ رهان

 باس هس والعلل عمو
 35031١ :نظنا] . يلع افعاك وفعلا بحت نإ

 . حل رشف رج عج نب دمحم انيدَح -8

 تعمس :لاَق ءسْمهك نع : هوشكا دعولو)انربخأ : لاك ديزيو
 ال ا ةّشئاعلتلُ :لاَف . قيقش َنَبهللاَدْبَع
 .ةييغَم نم ءيجي نأ آلإ هل :ْتلاَث ؟ىَحّيضلا



 ولا هَمطَح اَنْ تلا ؟اًسلاَج يْلَصي ناك :تلق :لاَق

 .لصمملا : تلاقق ؟(َوسلا ارقي رمي ناك : تلق : لاق
 سوس ياارب لل

 0 تلف ل روش موسي تلق :لاَق

 ,1107":عجار] 0 ؛ثرقي : ديزي لاق

 درفت ملسإو ككل رظنأ] 1421

 1 روصو نيومارب مر كامو
 تعمس : لاك ةَبعُش اَنثدَح ءِرَفْعَج نب دَمَحَم دمحم اًندح "040

 ها وضرب صةمسسواوب
 تيكر : َلاَق . ٌةَشْئاَع نع «هيبأْنَع «ثادَحَي ءىناه نب حيرش نب َماَدقمْلا

 ف هللا لوس اهلا فرم تلَعَجَن «ةبوُعْص هم ناَكو « اريعب ةَشئاَع

 .ةلاشآلإ ءيش نم عمال ,هئآزآلإ يش يفي « قفرلاب كيل

 [؟١441 :عجار]

 ين_يوس را ةهرا ت ساريا

 َنَع« ٌفيحَش اَندَح : لاَق .رَفْعَج نب دَمَحُم انثدَح 0

 ف هللا لوُسَرَو انآ ل ستغأ تنك : :ْتَلاَق ةَشِئاَع ْنَع «ةَداَعَم ْنَع « ءٍمصاَع
 همم

 .يل عد «يل عد لوُقأ (177/1) ىّنَحهرداَبأَو يداي دحاو ءاَنإ نم
 سام

 :عجار] 151١١[

 ديزي ْنَع «ةبعش انكدح :َلاَق «ِرفعَج نب محم انئدَح 01

 يلَصُي ف هللا لوُسَر ناك لَه : :ةشئاع تلاد «ةداَُم نع « كول

 1495١[ :عجار] هَل ءاشاَمديو [اعيرأ] «؛ «مَعَن :ْتَلاَق :َلاَك ؟ىَحصلا

 مهلا م ل_يوءمريب مري ا مامع

 ديِيْنَع دش اَندَح ءِرَقَج نْبهَمَحْماَدَح - 609 او

 ْتلاَقك ؟ةّاتجلا نم للا ْنَع ةَشئاَعتلأَس : :ْتلاَق . ةداَعم نع « كلشنرلا

 هان ما هلال اقفل دق 8 *يَهُهسْجَيال آملا

 1 [؟5١561 :عجار] . هيد ب لسْفُي أدب ءدحاَو

 :لاَق .جاَجَحَو ةَبعش انثَدَح ءرَفعَج نب 00010 6 3

 :ةّشئاَعل تلق : :لاَق . دّوُسألا نع« «ميِهاَريإ نع «داَّمَح ْنَع «ُةبعش يئدَح

 يو اس رمل 000

 :اتلأق 5ةيعوألا نما هلل لوى امح يخا «نمْؤملما

 [؟١670 :عجارإ ٠ تّنَرَملاَو “ 0ءاّيدلا نع ا هللا لوُسَر ىَعن 7

 مم »06 مس يهسار ةريمقمارع
 هش ينّئدَح : :لاَق . جاَجَحَو رْفعَج نب دَمَحم انُدَح - ---004 6

 مس سا
 ةَماَحتْس ارم نأ «ةئاَعْنَع هيي نع مسالا نب مْ دْبَع ْنَع

 نأ ترمأو <“ ءدناَع قرعَوه ُماَمْنإ : : ليك ؟8 هللا لوُسَر دهَع ىَلَع تلآَس

 َبِرْهَمَلَرْخَوَتَو ءانحاوالْسغ لسَعَتَو ؛ َرّلصَمْلا َلجَمُتَو رِهظلا َرْخَُي

 ل 06 منع هل

 حّبصلا ةالّصل َلسَتَتَو ءادحار الْسُع امل لستَتو ؛ًاشمل ١ لَجَعتَو

 [لملقل :عجار] .ًالسَغ

 ٠ هدا ",
 .ادحاو الع رّفَعَج نبا : لاق

 يهدم وعدهم
 .(ح) ةَبعش انئدَح : لاق .ر وج نب تم 1ك
 يق كت

 1111 لاك «ةئاعْنَع . تي ساق شعت

 ؟ه414 ح ما ةشئاع ةديسلا ثيدح

 :تَلاَق « يّنَع هبرخأ : لاق اي ينسب فيلا اكو ؛ةوهس ىلإ ودعم ودعم

 مل جم 6
 [14481 :عجار] ٠ داس و هَتلَعَجَف هترخأف

 ميك سيب يهل ع معمر
 ددح :لاق ب دمحم اًنددح 00 ١ رمعج نب

 سا هار# سرعس
 هنأ «ةَشئاَع ْنَع ُتدَحُيمساَقْلتْعمَس : َلاَق ٠ ٍمساَقْلا نب نَمْحّرل َدْبَع

 ف هللا لوُسَرل ترك ءاَمملَو اوُطَرتش اق ٠ قفعلل ةريرب يركشت نأ تدار

 دا لس يدنا َقَمعأْنَمل هالوك ؛ هيقتضأو اهيركشا : َلاَقَق

 ٌةَكَدَص اًلَرُم لاَ ؟ةريرب ىلَح هب قدصُتاَماَذَه : 4 يل اوت ؛ محل
 2 هم

 .تريخو ءٌةيدَه اَنلَّوهَو

 ماس اتعب

 نع هتلأس من : ةيعش لاَ . ارح اًهَجَوُز َناَكَو : نَمْحّرلا دع لاَ

 5:1١[ :عجار] . يرذأ ال :لاَقق ؟هجْؤَر

 ياسر هرم مع

 .(ح) ٌةبعش انثدح :َلاَق .رمثَج نب دمحم اًنثدَح --

 « هيبأ َنَع ءمساقلا نبل دْبعْنَع عش يئدَح : :لاَق جاَجَحَو

 نم دحاو اَنِإ نم قف هللا لور انآ لستغأ تك : ْتَلاَك هنأ « ةَشئاَح ْنَع
 مص

 ءِرَشْعُم يبأْنَع ءديعُس نع ؛ ءرّفْعَج نب دمحم اند دح --89

 َناَك فِيكَو : تلق :لاق٠ ةّشئاَع ىلع لْخْديَد ناك هنأ يِعَحْنلا ميه اري نَع
 00 ا ما سرا را 8 ل يل عا م

 نيو هنيب ناكو :لاَق ٠ دولسألا هلاَخ عَمْجُرْخَيناَك : لاق ؟اًهْيَلع لحي

 .دوو ءاَخِإ ةشئاَع

 همم

 نب دمحم نع «
 _يمس ريب هرب سمرا

 ةبعش انثدح ءِرَفَعَج نب دمحم اًنيدَح 04٠"

 اك: لاَّ ,ةَقئاَع ْنَع «ةَرْسَع هّسَعْنَع «يراّصنألا نّمْحّرلا دّْبَع

 - نيتك آلإ[ل صب مَكوأ- نير ىلَص رجلا ملط اإ 9 هللا لوس
 [545075 :عجار] ٠ باّتكلا ةّئاَقب امهيف ري :لوقأ

 5 ساس يوشار# ةءرب 6 سارا

 ٌفبحش اًندح : ةلاَق ٠ .جاَجَحَو رَفْعَج نب دَمَحُم انئدَح - هولا

 ىَقْي 8 هلا لوُسرنأ «ةَضئاَع ْنَع ريح دبع نَع «ةطقرع نب كلام نَع

 [مجج.» رظتا] تّنّرَمْلاَو منثَحْلاَو «ءابدلا نع

 املس ْنَع بع انئدَح رف نْبسَحْماندَ كة

 ام :تَلاَكاَمهَنأ ةّشئاَع (17/5)ْنَع «قورْسُم نع « لئاو يبأ نَع

 [2هوؤ5 :رظقنا] ٠ 8 هللا لوَُر ىلع هم دش دَحأ ىلع َمجَوْلا تيار

 اكس نَع يت انئدح ءرقتج نب د: لمَحم امدح "<41

 انف نإ : ةَشئاَمل اَنْلُق :َلاَق .ةّبطَع يبأْنَع ثدَحُي ةَمَكيَح تعمس :لاَق

 نيش طم زاظفإلا جشم أ ٠ اك يبل باَسْصأ نم نيج
 م م ع عش عرب هرم اوعا رع ءكالدوب

 يذلا اًمُهبأ :ُةَشئاَع ْتَلاَقَف :َلاَ :روحسلا لجعيو راطفألا رخؤي رخآلاو

 اذك :تلاقق ٠ هللاَدْبَ وه :تلقق : لاك ؟روُحسسلٌرخَوُيو راطفإلا لجعي

 [14715 :عجارإ ٠ 8 هللا لور عصيد

 دامس ْنَح هه اَنكدَح رَقَجنبْدَسَحُم اند -4
 لجلرلا دلو : لاَ لا ءٌةشئاَح َْع ءهّهَمَح نع مع ِنْبةَراَمُعْنَع

 [4657 :عجارإ ٠ هبك بيطأ نم هك نم



 "هول حا

 همكم َع ةبعش اًندح اخ رق كَ 46

 سوس رعب واع
 :تَلاَقاهّنأ «ٌةَشئاَع ْنَع قوس نع حي ىلا تضيتس لاق

 ه نيومرب ة.ريعشو
 ْنَع ؛ٌةبحَش اًمدَح :َلاَق .رقنَج ندمان - 10

 تِيارْدَقَ :تلاَقاَهنآ ع ْنَع «دّوسألا نَح ميهاَربإ نَع «َناَميَلَس
 [؟::+ :عجار] .مْحُموهَو ؛8 هللا لوُسسَر سأَر يف بيطلا صير

 َناَمْيلْس ْرَع
 ام :َلاَق هللا َلوُسَرَنِإ : تلك . ٌةَشئاَع ْنَع ءدّوسألا نَع ٠ «ميهاَرْبِإْنَع

 ٌكبعش اًندَح ءِرَفْعَج نب دمحم سم انكدَح 017

 م ره ةمأ 6# م ممم مم و 0
 اَهبهْنَع «ٌطَحَوةَجَرَ ايها ُهَََرآلإ اهقوق امق ةكوش هب كاشي مللس نم

 1 [؟1361 :عجار] ٠ ةئِطَح

 َناَمْيِلَس ْنَع ؛ةَبعش اًنتدَح :لاَق رمْعَج نب دَمَحُم انئدَح 000

(). 

 َنَع « «شمعألا نع ٠ ىنعملا «نايفس اًنربخأ :َلاَق . قاّررلا دْيَعَو

 َلوُسَرَِإ : تلقاه ؛ةَئاَعْنَع دّمَحس نْب مسالا نَع «دّييع نب تبا
 مه هم

 امن: َلاَقك «"ضئاَح ين : تلق : :تلاك «ةَرَمُحْلا ينيلوات اهل : لاق هَل

 [؟ هه :عجار] . هَتلَواَتُ «كدي يف تسي

 «يرطزلا اًنربْخأَرَمْعم نكح ءرَفْعَج نب ب لمجم انيدَح 5-8

 ءانإن م 4 هّلالوُسَرَو يه لست تناك املأ 5
 مسام م

 ةَقئاعْنَع عَ
 [؟1590 :عجار] .دحاو

 نب ميهاَرْيإ نع بع اند رَمعَج ري دمحم ان انئدج عم

 نب ةريغعلا نب ورع ْنَع ثدي صوخألا اَبآ تغمس : لاق .نوُمْيَم

 - دش لُجَرركذ وأ- 8 يلا ىلع مالو «ةَشناَع نَع ةحَش

 ؛ ههجّرب يَ لقاك ِهِلع لحد مث 0 «ةريشتلا وُحأَو هلل دْبَع سف : لاَقَق

 .ةلزنم هدنع هلأ نط ىّنح

 .[ةلزَْم هدْنح هل ناك ىَّتَح :لاَقوأ : ةبعش لاَق]

 ساس يهشا»# ةراه شار
 ةيعش اًنئدح:الاَك . جاَجَحَو رَفْخَج نب دمحم اَدَح "هولا

 09 ْنَع :ٌجاّجَح لاق) حلما يبأ نع ؛ دْعَجْلا يبأ نب ملاَس ْنَع ءروُصْنم نَع

 ينقل: تاق «ةَشئاَع ىلع ماسلا لهأ نم ةوسن َلَخَد : لاف (ِلْجَر

 رْيَخ يف اهب تعَو أر نم م : هللا لوس لاق ؟تاَماَمَحْا ند
 لم ل همه

 . لجو هللا نيو اهني ارثس تكتم الإ اهني

 [ى31144 370907 :رظنا] .اًهرتس تكتمل :جاَجَح لاك

 ءروُصُنَم ْنَع «نايفَس اًنربْخأ : َلاَق . قاّررلا دبع انئَدَح ةئطتف

 تحمس :تَلاَك . ةَشئاَعْنَع حملا يبا ْنَع ؛ دْعَتجْلا يبأ نْبا ٍملاَّس َنَع

 ممول عيار هام رك .. . هللا لوس

 ءاَطَع ْنَع ؛ُةبش انكدَح :لاق مَ نْيدَمَحُس انئدَح 04377
 ءاَهتاَسَق ةَشئاَع ىلع لاَ سس :لاَق بئاسلا نب
 ورع ما هو مك

 هْيديْلسْفيَ هئثإي ىَتؤُي داك تلك ؟ةبانجْلا نم هللا لوُسَر لمص ْنَع

 2 هرب ارز 0 كار دعو
 يلع ل يي نع كانو ل

 رقي مث و 583 3 00

 0 :عجار] ٠ دج نئاس لفي

 يي معلق 2 هد ع ههه

 ,روصنم نع يعش ائدَح : لاق رّمعَج نب دمحم امدح 73700

 رمي هللا اوسمر َناَك : تكنيك ةَشْئاَع نَع ءدوسألا نع ميهاربإ نع
 . اهعِجاَضي من رزق [ًاضئا؛ ْتَناَك] اد اَناَدَحِإ هع وع هدي

 هوا ا رومع سرس
 [؟140784 :عجار] ٠ اًهرشابي مُث : دعب لاك مث «كَرابملا نبا اذه لاَ

 هاا يرو امراة دو

 نع ؛ةعش امدح :َلاَق .رَفعَج نب دمحم

 ةنالل هل مفأ تلت لاق قلاع نع «دّونسألا نع ؛ ميهاَربإنَع «روصنم
 سوو هرم مر

 501٠٠١[ :عجار] ٠ يشم محي الث «اًمن اف هللا لوُسَر يده

 اَنَدَح -006

 .() ٌةَبعش اًنكَدَح ءرفْعَج نب دمحم انئدَح 3ةتطلف
 تلا نخاع

 ءدوسألا نع « « ميهاربإ نع ءروصنم ْنَع «ةبعش اًنربخأ «جاَجَحَو

 ان« يصير هلا لوس يبيك : :ْتَلاَق « ًةَشِئاَع نَع

 هسا هس رم ل

 [؟13264 :عجار] ٠ ًالآلسلا لسنا يديني نأ تطرك موُقأ نأ تدر

 هل تع رع لل ل

 ءروُصُنَم ْنَع «ٌةبعش اندَح : لاَ رَفعَج نب دمحم اًنكدَح 7

 ؟ هللا لوُسَر ةآلّص ْنَع ةّئئاَعأتلآنس : :َلاَق .ةَمَقْلَع نَع ؛ «ميهاَريِإ نع

 [1433 :عجار] يد تناك :تلاَقق

 يون # د د رعم يوما مراه
 :لاق جاجحو ةبعش اًنئدَح ءرّفَعَج نب دمحم دمحم اًندَح -4

 َلوُسَر نأ هش ةشناَع نع « هَمَقلَع نع« «ميهاَربإ نع 0 ءروُصُنم نَع ةَبعش اربح

 [؟1371 :عجار] .٠ يسوي

 يه راهعم لاو

 0 ا

 ديَمح َنَع ٌقيعش اًنيدح : لاَ .رّعج

 و
 يف كات ُةَعئاَعْتَلاَقَك 201111111 ٠

 ءهّللا لوُسَراَي :ًتلق ةقيدح يبأ ةآرْما نإ : :اتَلاَق ؟ةنَسَح و وأ هللا لوسَر

 َلاَقَك .ةيش هلم ةَمْيَدح يبأ سفن يفَو لُجَرَوْهَو يلع لُخَدَي املاَس نإ

 . كيل َلْخْدَي ىَنَح هيعضرأ : كف هلل وسر
 يودع ءريصدنو

 يبأ َنَع ٌفَبعُش اًنئدح : لاق . . رفعج نبي لمح اًنكدَح -”ه

 م هيج
 يتلا ناك : تلقاه َنيسْؤُمْلاٌمأْنَع ؛ «ليبحَرش نْب ورَمَع ْنَع « قاحسإ

 :عجارإ ٠ هفاحل يف همم َلْخَدَتم 0 هر اضئاح انادحإ تناك اذ انما

 اةفنورل

 عاشو عرش
 قا تلقا .ةَع 6

 ءاهلم ةكيسلاب يِزْجُي الو « قاوسألا يف اخس الو ءاًنَحفتم الو شحات

 ميو سلع راو سم

 [مككلو 7501017 :رظنا] ٠ دا عقم

 00 ءوهدو

 سم يلام درو هد دق مدر رب امرب سو
 نب تش اق ضيم م ْ ثعشأ اًنئدَح د نهب

 ذآ «ةَضئاَغ ع «قوُرْسم رع هيأ رع ؛ مِيلْس نْب ثّملشألا نَع :رمْمَج



 ءاسنلا دنسم

 هن: تاق بضغ ناك "لُجَر امد َدْئعَو اَهْيلَع َلَخَد 88 هللا َلوُسَر

 عجارإ . ةَعاَجَملاَنمةَعاّصرلااَمّنِإَف ,نٌكُئَوْحِإاَمنرظلا لاك ٠ يخأ

 اةفينفل

 نب ثعشألا نع ةبعش اًندَح هرج نب همس ان انثدح ا

 اَهيَلَع تلَخَن ةَبدوُهَينأ «ةَشئاَع نع «قورْسُم ْنَع هبي نع ؛ ميكس

 ْتلأَسَ ٠ رْبَقلا باَذَع مهلا كداَعأ اهل: :تَلاَقَك ءرَْقْلا باَذَع تَرَكَ

 ةوَحرْبقْلا ب اَذَع «: ءمعت :َلاَقق ؟رْبقْلا ِباَنَع ْنَع ؛ف هللا َلوُسَرُهَناَع

10 
 باَذَعنم دوت لإدَْبةالَص يلصُي اق للا لوُسَرتنآر ام :ةَشئاَع ْتَلاَق

 145741١"[ :عجار] .ربقلا

 اَنكِدَح :اوُناَق . جاَجَحَوَرْهَبَوِرَمْعَج نب دمحم انَدَح 100

 «يناهبصألا نب نَمْحرلا دْبعْنَح بش يتربخأ هيو جاجح لاَق) ةبعش

 مو هم عش

 نم نادرو نب دهاجم : جاجح لاق ناَدرَو نبا ري لاَق) دهاجُم ْنَع

 :تلاَق . َةَفِئاَع درع ءرْيجرلا نْب ةورْع نع (اَرْيَح هيل اواو «ةئيدملا له
 .هناريمب 8 هلال وُسسَر ىتأق (17/0/1) هللا لوُسرل ىَلوَم يو 000 ا

 هوطعأق :َلاَق ءمَحَن :اوُناق («ٌْهَيلاَ) ؟هتبرك لهأ نم دَحأ انه اه :لاَقَق

 [7 6628 :عجار] .هايإ

 نْب ميهاَرْبإْنَع ةَبعش اَنْندَح رفع نب دمحم اًنكرَح
 سم مر ل ءاممرو
 دع بيطََي جرا نع َرَمع نب لأَسُهّنأ .هميأ نع ءرشّتتمْلا نب دَمَحُم

 يبا لأَسَك 80 هلع نأ نم لإ ب َحأ نارطقب يلطأ انآل : َلاَقق ؟همارحإ

 60 د :تلاقك قرن لوبي ؟ةئاع

 0 َلاَق .رَّفْعَج ّْنْب دَمَحْم انئدَح 5-6
0 3 1 . 

 وصي هللا لوس َناَكأ : :ةَمئاَعْتْلَأَس : :َلاق قيقّش نْبَللا دبع َنَع
20 

 . معلا تتلق رين امو ل

 7 قاع لا لع را طلطا ناس يلع

 اًمِهيَرقأ : :لاق ؟يدْهَأ مهيأ ىلإَفنيَراَج يلذإ : تلا ف يبل تلآَس

 مدمما لكلا لكما ل0574 :رظنا] . اًياَب كم

 نع ؛نارمع يبأ ْنَع ةبعش اًنندَح : لاَ حور اًنئدَح - 76948
 »# رى اد ل

 بلا تلاه «ةشناَخ نع «ٌةرم نب مِنَ ينبنم ٠ «شْبَوُف نم ؛ 0

 [؟ هدب :عجار] ٠ ُةلمَركدك ٠٠

 يىهماع مرودهسو

 نَع ٌةَبَعَش اَنئدَح: ةلاَق . حور رفع ْنْب محم اَنئدَح - ا

 نع (نيَسْح ني لَعتْغَِسم : حور لاق) نْيَسَح نب يلع نع ؛ ٍمَكَحْلا
 واسس يكد ع يهب يرس#ع يم نس ع م

 عيرإل هلل لوُسَر مدن َْتَلاَك مَن ةَّشئاَع ْنَع ,ةَّشئاَع ىّلوَم َناَوْكُذ

 اَيَدضْعَأ نم م تلق ُنابضَع َوهَو يلع َلَحَدَف حلا يذ نم َنبَصَم

 ٍرْمأبَس الا ترَمأ يّنأ ترَعَشاَمَو : َلاَقَف .راّنلاهَللا هَلْ هللا لوس

 570 1ع اممم ةشئاع ةديّسلا ثيدح

 ِي رم نم تلبقتس "لسا يار 72 53 هكا ناقد 7 7 -
007 

 وُ مك حأ هيرتشأ ىَّح يعَم يدَهْلا تفس م ترَيدَتسا ام

 . [بسحل اوباَه مناك :مكَحْلا َلاَق] ءهيف لودر :حْور لاق

 نع ءٍمَكَحْلا نَع ء ةبعش اَندَح ءِرَمْعَج نب د دمحم اًنيدَح --04

 « علل ةريرب يرتشت نأ تدارأ اه .ةَضئاَع ْنَع ءدوسألا نَع « «ميهاربإ
 ما ماس

 :لاَقَف لق هللا لوسَرل كلذ تَرَكَ ءاَهعالَو اور تشي 0

 ءارح اًَهِجَوُر َناَكَو ءاَهِجْوز نم اَمرَيَخَو . قتعأ مل ءالَوْلا امن «

 اًهلَّوه : َلاَقق «ةريري ىَلَح هب قدصُتاَماَذَه :ليقق . نكي ر 7

 54581١[ :عجار] ٠ يده اَنلو ةَقَدَص

 ءٍمَكَحْلا نَع ٌةَيعش اًنندَح ِرَفْعَج نب دَمَحُم اَنْندَح 45١-

 اَنَناَك : :تلَق هنأ «ةّشئاَع ْنَع «دّوسألا نع «ثدَحي ميهاربإ تعمس : :لاَك

 :عجار] ٠ مرْطُسَوُمَو 8 هّللا لوُسَر قرْفَم يف بيطلا صييو ىلإ ظْنأ

 ايكيا

2 0 
 ْنَع ءٍمَكَحْلا نَع هب انئدَح ءرفعَج نب المحم اًنئدَح 047

 200200 تقال «ةَشئاَعْنَع ءدّوسألا نع ؛ «ميهاَربإ

 يِسلا : َلاَقَف «تَّضاَحو - ةَئيزَح وأ- ةيك اهئابح باب ىلَح فص ىَأَرَرَْي

 :تَلاق ؟رّْنلامْوَي تضف تنكأ ؛ يسال كَّنِإ - ىَقلَح وأ- ىَرَْع : ب

 [15418 :عجار] . اذإ يرفثاق :لاَق « معن

 يهم يب ةر همر
 ورْمَع ْنَع ؛ُةّبعش انُندَح : لاق . رفْعَج نب دمحم اًنئدَح - 77604537“

 مشع هال
 لوسر تعمس : : تلا . د ةّشئاَع نع "تحي لئاواهأ تغمس : لاق ٠ .ةرم نب

 ساس هس ك0 عرس م كيوق
 «لجَوَرَعللاهَمََرآلإ اكو اَمَق ةَكْوَش بلاي مللس نماَم :لوُقي اق للا

 .ةئيطَ هلع اهب وأ «ةَجَرداَه

 هءعممو
 .(ح) ٌةَبعش انثدَح «رَفعَج نب دمحم اًندَح --0355

 سوما هك ماس

 . 0101/1 ميريل نبع نع «ةحش ينرخأ كج

 هام
 ْنَع َناَمْفَع نْبِهّللا دْبَعنْبا َلاَق ءهيأْنَع «بوُقَعَي هاندَحو

 ةَمئاَص يّنإ : :سْلدَق ' ينكبقيل ل هللا وسر يل ىَوهأ : ْتَلَق هنأ «ةَشئاَع

 . ينك «مئاّص انآَو : لاَ

 :عجار] . دعس يبأ مَع ةَحْلَط :دْعَس يل لاو :ةبعش َلاَق :جاَجَح لاق

 ممدوح

 سلع يول رب م ةالاو
 َلاَق) ةّبعش اًنئدَح:ًالاَق .ذ .زهبو رَفَعَج نب دمحم دمحم اًيدَح -_---56

 ةم ام
 نأ ةّشئاع نع دحيم ا عمَسُن «ميهاَرإ نب دعس يتربخأ (:ه :نهب

 كيه سوم
 َلاَق)٠ لق نِإو هموذأ : لاك ؟هللا ىلإ َحأٍلَمَعْلا يأ : لكس ف هللا لور

 [3هههلإ/ :رظنا] ٠ َنوُقبطُت ام لاَمحألا َنماوُلكا : َلاَقو هلع َمووُماَم :ز هب

 (:ُرهَب لاَق) ةبعش اًنئدح :الاَق ءرَشعَج ناو هب اندَح 111

 ْنَع «تدَحْيويمْلا نب : ةورع تعمَس :لاَق .ميِهاَرنإْنب دْعَس يتربْخَأ

 .ةكبلاَنْيَيوهتياآَو يصب ناك ف هللا لوران «ةشناَع



 <50 َح

 :عجار] ٠ ضئاَح يه َلاكذق حو دعس لاك :رّمعج نبا لاَ

51] 

 يوما هريم لاو
 ايش اًنكدَح : :لاَق ٠ رات نب لضم لح 707

 م ا هع كل 1 وسلرو
 قب ىلإ عمسأ تنك : 0 قاع

 ام ذا هرم يفوق لهن تّلاَك ؛ةّرخألاَو يلا ني
 7 001 واصل هل سيم

 نقيل نيا نم مهلا مهل نذل َعم)لوُيهَحُبهئدَخأ « هيف

 .ذنتيح يا تنظم تلا 4 يلوا َنُسَحَو َنيحلاّصلاَو ءاتهشلاو

 [؟ايم» 1707١, :رظنا] . ةرخآلاو اًيئدلا َنييريَخ نإ ! :حور لاق

 «فّرطم نع «ةَداَتُق نَع «ةَبعش اًنئدَح : :َلاَق هب انندح -<-6454

 ابر سود حوبس : :هعوُر يف لوا 8 هلا لورد « اع ْنَع

 [11054 :عجار] . انا .حورلو كاملا
 7-50 رَثْعَجُ ءرومدو

 قلل سل :َلاَك . دوسألا نع قاس

 مث ءٌركوأ رسلان م ناك اذ «موُقيمُت ليلا لروأمانياَك تلات ؟ليلاب

 َناَك ْنِإَف «بكوناذألاَعِمَسادِإَ « هلأ ملكه جاَحمل اك نإ شارف ىتأ

 مكه :عجار] . :الصلا ىلإ جرح من والو مل يلع ضاقأ اج

 .اًنربخأ قاحسإ و بأ :َلاَق .ُةبعش اًنئدَح :ناَّمَع اًنْبدَح -

 هللا لوُسرةآلَص نع ةشئاَع كلَ :لاَق . دَوُسألا تغمس : لاك

 [؟44145 :عجار] . ةلثم َركذَ . 8

 يوما ءرسمو
 يبأ ْنَع هش اَنلَدَح : لاك .رّفْعَج نب دمحم انيدَح 0١-

 :َتَلاَق هنآ ةَشئاَح ىَلَع دهن : : الاَق اًمهنأ . قوز ,رسصو دوسألا نع «َقاَحْسمإ

 . ينيب يف اف ُهللاَلوُسَ امهالص الإ يدنع يوكي[لك) يميل

 [167014 :عجار] .رصتلا دعب نيك رلا يِنعُت

 ميسو ييومارب مريس سار
 3 يأ + نيم ادَح انيطلملل

 . تتناول جل ل 1 دج د

 [56؟١1 :عجار] ٠ نبا جوه لمن

 ْنَع «كلاَم : يدْهم نب محلا دبع ىَلَعت أرق : لاق 5646

 ىَلِإِلَمَمْلابَحَأَ اك: تلا ان «ةَعئاَع ْنَع ؛هيبأْنَع «ةَوْرُع نب ماسه

 .يحاص هِيَ مودي يذلا هللا لوُسَر

 نع «باهش نبا نَع «ككلاَم : محلا دبع ىَلَع ْتأَرَق -4
 )ّ//١199( قل ركب يبأ نب دَمَحُم نب هلا بَعد هللا دّبَع نْيٍملاَس

 نأ يَرَت ملأ: "لاق الق هللا َلوُسَرلآ ءةّقئاع ْنَع هرمنا دبعَربخأ

 ١ ةشئاع ةديسلا« ثيدح

 .:اتلاق قلما لعمل دعو ع ارتد صا كل بح كمؤق

 لوسَر لاق ؟مالسلا ِْيلَع ميهاربإ دعاوق ىَلَع هدر الأ هلا لوس ايست
 ممر و 2

 ندل :َرَمْعنم هّلادبع لَك لاق ءرْشكْلاِب كمْ ناكدح ةلؤك : : 5 هللا

 كرك 8 هللا لوُسَر ىَرأ ام ؛ 8 هللا لوُسَر نم اذه تَعمَسةَضئاَع تناك
 م ةماعلا

 مهاب دعاَوق ىلع متي مك تيان الر جحلا ناي ايلي ٍنْيللا نيكل مالتسا

 ا :رظنا] ٠ مالّسلا هيلع

 .(ح) باّهش نبا نَع كلام : نَمْحرلا دبع ىَلَع تَرَ 6
 يهم ب هراظ سار رع درع

 نع يرْهُرلا نَع كلام اَنْكَدَح : لاك. رّفعَج نب دمحم هادَحو

 ةّنجَح ْماَع هللا لوس عَمانجَرَح : ّتَلاَكاَنأ ةَشِئاَغ ْنَع 5 ٌةورع

 لهبلكْيَهَُحَمناَكْنَم : :8 هلا لوس لام «ةرسب نكهات « ماتوا

 "تمدَقَف :َتَلاَق ءاًميمَج اَمُهْنم لحي ىّتَح لحي ل مث «ةرملا عم جحا
 مة سو

 كلذ ُتْوكَشُ ءةَورَمْلاَو اصلا َنيآلو تييلاب فطأ مكو «ضْاَح اَنآو كم

 يدويا يلهأو يلشتساو كَسأر يضل: :لاَقَق ٠ ف هللا لوُسَر ىلإ

 دبع ْعَم 8 هّللاٌلوُسَر يِنلسْرأ حلا اًص اًنْيِضَق امَلَق ءتْلَعَمف : :تنلأَق «ٌةَرمُحْلا 07 يل

 «كترْمع ْناَكَم هذه لاَقَف «ترمتعاش ءميعتتلا ىلإ ركب ىبأ نب نمْحّرلا

 ءاوُلَح مت «ةورصلاو اًنصلا نيو تيا ةرمُْلا اوله نذل فاطق : :َتَلاَق

 اوَُمَج نيد ماك ؛ «مِهتَحل ىّنم نم اوعَجَر نأ دْضْيَرَحآهاَوَط اوُاَط م
 لسع ل جس ل

 [14087؟ ,5؟44 :عجارإ ٠ ادحاو و اًفاوط | اوُفاَطَم [َة رمعلا و حلا

 يبأ نب ِهّللا دّبَع ّْنَع «كللاَم : نخيل بح ىلع تأ 6

 اتَلاَقاَهّنآ «ةَقئاَعْنَع ءنَمْحرلا دْبَع تْنبةرْمَع ْنَع «هبيأ ّْنَع ءرخب

 :ا هلل لوُسَرلاَقق تضاَح دق يح تب يقَصانإ : : هللا لوُسَر

 :َلاَق« ىلياولاق ؟تّييلاب نكَعَم تق تقاط ْنُكَتملرأ ٠ تنبه

 م نع «باهش نبا نَع «كلام : ٍنَمْحرلا دْبَع ىَلَع تر 7 617/

 طا سيفا يبا احا هئربخأ هنأ «ةشن ةشئاع نع «ٌةورع

 مدن تييأَف : :تلاق «ُباّجحلا رن دْمَي «ةَعاّضّرلا نم اَهَمَعَوْمَو

 [«:هم٠ :عجار] .ُهلنذآْنأ يوما تمتص يذلا قرأ يلا َءاَج ام

 نع يِرلا نع «بنذ يبآ نب ريح «جاَجَح انئدَح - -7464

 ةحْبس بسب َبلاَناَك ام: لوقت دن تَناَك اَهّنأ «ةَشئاَع ّْنَع ؛ةَوْرع

 [14007 :عجلر] . اهحّبسأل ينو «ىحضلا

 .(ح) كلام ْنَع : نَمْحرلا دّبَع ىَلَع ترك - 174

 يببأ نب ةَمَقلَع ْنَع ؛كلاَم ينربخأ : َلاَق .٠ ىَسيع نب قاَحسإ اًئدَحو

 ةّشئاَع ْنَع ءهمَأْنَع ؛ َةَمَقْلَع

 َفَرَصُناملق «ةالّسملا اف دهن ؛ "مّلَع اهلهم ةيماَش ةَصيِمَخ ا هللا لوس

 ةالصلا ين اهل ىلإ نظيف« بأ ىلإ صيادي: َلاَك
 . ينيك

 ير

 ييممعاو
 ةَقْيَلَح نب مُهَجوُيآ ىَدْهآ : :تلاَق امن 5



 عابستلا ديسم

 7 نع «باهش نبا نع كلام : نمل دبع ىلع تأ 1-0

 يف ىّل ل هللا وُ ٠ ف يلا جوز َضئاَع ْنَع «ريملا نب ةورع

 م
 مث سان ريك ةلباقلا نم ىَلَص مث سان هتآلّصب ىَّلَصَف «٠ دجسَمْلا

 اَمَلَك ها هلا ور مهل حري مل «ةمبرلا أ. لنا للا نموها

 يّ الإ مكي حوُرْا نم ينمي لق متمَنص يذلا تيار [ذق] لَك حَبصأ

 [؟هدا0 عجار] .(5//108) َناَضَمَر يف كلكو . كيل نضر بخ

 «ةورع نب ماَشه ْنَع كلام : نَمْحّرلا دْبَع ىَلَع تأَرَت -0

 تلك ليلا يّلَصُي 8 هّللالوُسَرااك : :تّلأق انآ «ةّشئاَع ْنَع هيب ْنَع

 .نيتيَح نيتعكر حبصلاب اتا حمس اذِإ يلصْيَم ةَعْكَرةَرْشَع

 درع ناش نع ؛للام : نخر دب ىلع تأت ١- دضننلا

 نأ دار ذإ ىَّنَح دعا اريك سل لحال لس ص ىَلصِي

 [114546 :عجار] . 6 قادتنا يال ارت

 5 د يمس يل لدي يرتوي أَو

 َوُمَو ارق ءاًسلاَج يِلَصُب ناك هللا لوس ؛ يّ جْوَرةشئاع

 َماَق ,ةيآنيسيرأ وأ ؛نيثآلا د وُككَي مرق هتءارق نم هل يَا «سلاج

 . كلل لم بَل ةمفرلا يف ُلَمْفيمُت ءَدجس مَن كم ٌمئاقوهَو ار ريباسة ست رب سس س2 0

 نَ ملسأ نب دْيَر نَع كلام : :نَمْحرلا دبع ىَلَعتآَرَ 15

 :َلاَكهَنأ .اقق يلا جور ةَضئاَح ىكوم سنوي يبأ نع ءميكح نب ماَقْعَملا

 يئذآَ ةَبآلا ذم تْفلَباذِإ :تلاَق ٠ اًنَحْممم اهب كا ّنأًَةَشئاَع ينجرمأ

 اهتز اهيملباَملَق : :لاَق «ىَطْسُوْلا ةالّصلاَو تاَوكملا ىَلَعاوَظفاَح9

 ٍرْضَمْلا ةالّضَو ىطْسْوْلا ةالّصلاَو تاولَصلا ىلع اوُظفاَحل : ىلع تلمأَ

 [1446؟ :عجار] . ف هللا لوُسر نم اهم : تلا مل «نيتئ هلل اوُموُتَو

 / ْنَع «باهش نبا نَع ؛كلاَم : نَمْحرلا دْبَع ىَلَع تَرَ --6

 هللا لور ىَلصاَم : :ْتَلاَقاَهتآ يللا جور ةئاع ْنَع يلا نإ ب ةورع

 متبلا» هلل وَُرااكأإو احبس ينو اعق ىلا حبس ل
 م. ةرس اك د ريو يمرس ماش
 .مهِيلَع ضرك نا هبٌلَمْيأنأةيشَح «هب لمين ب حْيَوهَو «َلَمَعْلا

 [؟4001 :عجار]

 .(ح) كلام :نَمْحرل دَبَع ىَلَعتأَرَت -

 [يبأ] نب ةَعيِبر نَع «كللاَم ينَربَخَأ ءىسيع نْب قاَحسِإ انئدَحَو : َلاَق

 يف تناك : تلا ةَئاَعَْع دمحم نْبٍمساَلاِنَع ءِنَمْحّرلا دْبَ

 يف ْترْيْخُك تقع امهْنا ثول نّكسلا ىَدْحِإ ![تتاك] : ننس ثلة در

 قف يلا َلَخَتَو ءقتعأ نَملمآلولا :اًهيف ا ِهّللا ل وسر لاو ءاَهجْوُز
 :8 يبا لاَ ؛ تيا مذأّنم ٌمئاَوربُخ بلآ رف ؛ محلب وش هربا

 قد صنم كلذ كلو هللا لوس اي ؛ ىلْب : اوُناقك ؟مُسَل اهيف َمْربَأ ملآ و مم معلا

 ؟هوالا ح دلمون ًَ ةشئاع ةديّسلا' ثيدح

 سلس ا علال

 وهو ٌةَقَدَص اًهلَّوه : ل يِنلا لاَ ؛ةقدصل ملا“ ناكل تاو ٠ ريت ىلع

 [؟١4341 :عجار] . يدها

 يبأ نْب هّللا دبَع ْنَع «كللاَم : ٍنَمْحرلادْبَع ىَلَع تَرَ 00000

 8 هللا َلوُسَردأ ٠ اًهْئَريحأ ةَشن نان «ٍنَمحرلا دبع تب ةَرمَع نع ركب

 تلأك «ةَصْفَح تلي يفتي جر سْوُصْاتعِمَّس انو ءاهنع اك

 هّللا لوسَر َلاَك كي يفُذأَتسيْل جراد هللا َلوُسَر اي : تليق :ةَشئاَح

 وك هللا لور اي: :ةَعئاَع تلا «ةعاتصّرلا نم ةصْفسلمعل ؛ نق ماَرأ :

 : هللا وُ لاق ؟ييِلَع (َحَد) عال نم اَهْمَعل ءًايح نآلُف ناك

 عدو 00 -
 [؟41/517 ,؟4511 :عجار] . اولا مرحت ام مرحت ٌةَعاضّرلا نإ | معَ

 2 ل جز ففعل .نشأل دين زغا يراّصنألا

 فرَسْنَي «حبصلا ينصب © (179/5) هّللالوُسَر ناك نإ : ْتلاَق
 سا سوسعر ل مودم عاصر لو
 . سْلَخْلا نم َنْفرعي ام نهطورمب تاَعفلتم ءاَسْنلا

 نب نَمْحّرلا دبع ْنَع ءكللاَم : ٍنَمْحرلا دبع ىَلَع تار 7-7-9

 ٌعَماَنَجَرَخ : ْتَلاَك املأ اق يلا جْوَرةَسئاَع ْنَع «هييآْنَع ءمساَقلا

 «شْيَجْلا تاذب وأ ؛ءدْيلب نا ىَتح ءائراقسآ ٍضْمَب يف ل هللا لور

 اوسلو هعمل مَآ «هسامنلا ىلع هللا وسر مَا يل دفع مطقنا

 ام ىَرَتآلا : اوُناَقق ركب يبأ ىلإ ساّنلا نق اممم سلو هام ىلع

 َسْيلو «ءاَم ىلع اوسلو « سلبوا هللا لوبا ؟ةئاَحاتعص
 يشم ةيس يعش م ل يب سو عسل
 ماد يذخ ىَلَخهَسأَرمِضاَو اق هللا لوُسرَو ركيوبا اجت ,ءام مهعم

 كَم ْمُهَمَم َسْيِلَو «ءام ىَلَع اوسلو «َساَنلاَو 8 هللا َلوُسَر تسبح : :َلاَقَك

 يف هدّييْنَعطَيلَمَجَو «لوُكَي نأ هّللا ًءاَشام : لَو ركبوُأ يات : :تلاَق

 ياسر كس مم مع ص
 « يدق ىلع اقف هلا لوركا رام يسيل « يترصاَخ

 رو ص ماسلا
 يأ لجو حلالا امي ىلح تلا حّسصأ تح قف هللا لوم

 يبأ َلآايْمُكَتكَرَي لوأب يهام ةريضَحلا نب ديس : :َلاَقَق .اوُمَمِينَك «مسبلا

 .هتحت دعلا ادَجَوَ يعل يدرب ان : :ْتَلاَق ركب

 نبا ينعي دعس نع ءنايفس نع ومب -

 َّوُهَو َوُصَو يبي 8 هللا لور ناك ْتَلاَق «ٌةَسِئاَع ْنَع «ةَحْلَط ْنَع - َميِهاَرُيِإ

 [760975 :عجار] .ةمئاص اًنآو «مئاص

 يسوع سمو
 ,ةَملس نيد أَمَح اند : لاق . نَمْحّرلا بَ اَنندَح : لاق 11

 ْنَع لا كرذأ دق اكو ردع يبأ ع ؛دادش نب هل دنع ْنَع
 ه2 م8 0

 َصَخَرَمُت « تاَماَسحْلاِنَع ءاَسشلاَولاَجرلا ىهن ف هللا لوران ةّشئاع

 [؟١905 :عجار] 1 .اا يف لج رلل

 ءددعا و يوم

 هلو َتَلاَق ةفئاَعَْع 00 «لاّجررلا يبأ ْنَع ءالحط

 .ةلهأ اجت هيف سكي ةشئاع اي : 2

 [20174ا/ :عجار] . هلع هاكدح نايقس َناَك :نَمْحّرلا دبع لاق



 كرئامَح اند ةلاَك . ُاّنَعو نمل انك مهو

 ْنَع (سيق نب قرزألا ارب : لاق: نافع لاَق) سيق نب قرزألا نع ؛ ةمَلَس

 :عجارإ ٠ ةَرّْشْلا ىَلَع يَلَصُي ناك ف هلا لور أ دقن ًةشئاَع َنَع ناوُكَذ

]| 

- 7 

 يفَوُمَر ةَيراَجْلل اق يْأ«ةتئَعَْع يهبل هّللا دبع ْنَع
 مئييسمل و

 :ْتَلاَقَك « هلع يلصق اهَطْسْنينأ دار َْتَلاَقَد ةَرَمحْلا ينيلوات : دجْسَمْلا

 [10164 :عجار] . اهدي يف تسيل اَهَتَصْيحَنإ : َلاَقَق «ضئاَح ين

0 
 ليعامْسإ اَنئَدَح :َلاَق ةدئاَر اًنكدَح ءدّمّصلا“ دبع اًنيدَح -6

 :عجار] ٠ ُهرَكَذَف ..

 «يدّسلا نَعُةَدئاَراَنكَدَح : لاَق . َنَّمْحَرلا ٌدْبَع اًنئَدَح -

 . .ةَضئاَع ينئكد : :لاَق ٠ يهبل هلا دبع ّنَع «يلسلا

 كيلا

 «يدّسلا نَع ُةَدئاَ اََدَح :لاَق . ِنَمْحرلا دبع انئلَح - ا رع فس

 نمىَلَع ىَقبياَم يضفأ "تدك اَم : تلف . ةَشئاَع نع « «(يهبلا هللا دْبَعنَع

 [6441 :عجار] ٠ نابع يف آلإ اهلك قف هللا لوُسَر يح نام

 يب كع همر ل رمل سرك
 ديعّس ْنَع «نايَح نب ميلس انئدَح ءِنَسْحَرل دبع اًندَح - -؟9ا//

 لوألا تاع ياخ يح لول ننس: َلاَق .٠ يب

 تدر يي 0 0 . ضال لكل

 تّنبنيح هن مقا (6 /5) اتنيرفأدإَف عر همس ٍرَجَحْلا نم اه
2 

 [؟ه٠92 :رظنا] . َةَبعَكْلا

 ِنْيِدّنَحُم ْنَع ؛كلاَمْنَع ءِنَمْحرلادبَع اَنندَح - - 7

 .48 يبا نَع ؛ةَشناَع نع ءلُجَر ْنَع ريب نب دعس نع ؛ ,ردكنملا
 ورق م ير سودس عظام نس اس سل

 هنت اكل موال هبي للا َنةالص هدوم ئرمل نمآَم :لا لاق

 .هنآلص رج هل بك قد هيلع

 هّللا دبَع ْنَع كلام انندَح : :َلاَق ٠ نَمْحرلا دبع انَدَح - 7 /

 لف تلك : :تلاَك . ةّئاَح نع نمل دْبَع تنبةَرمَع نع ءرْكب يبأ نب

 تنيك ءهدبي ف هلل لور هدمت "يدب هللا لوُسَر يذم دل

 ٠١ كاطع هلك هل مل هلا وو عوز ممو عددمإاب
 . يدهْلا رحلي ىتح هلل َجَورَع هلل ُهَلحأ نيش ْعَدي الق « يبأ َعَماهب

 انكدَح :َلاَق .ناّبَح نب ميلَس يئدَح :َلاَق هب اندَح -
 يول ل
 :َتَلاَق . ةّشئاَع هلا ْنَع «ثدَحُي ريل َنب هللا دبع تعمم : : لاق ديعس

 حده كرمت يدَح كموقأأ الوك : اقف هلال وُسَر يل لاَ

 [؟0ا// :عجار] .٠ يدهم نبا٠ ثيدَح نم ركَذف . . همك

 سا ب هلو
 نع بيو اًئدَح : لاق ٠ يدهم نْب نَمحرلا دبع اندَح - 4١<

 َتاَماَم :تَلاَق .ةّقث ةّشئاَع ْنَع ريع نب ديب نع ؛ءاطع ْنَع « جيرج نبا

 .هَسلا هلل حأ ىّتح ف هلل لوس
 هم رب هر اس قرا

 .دِيَرْنْبةَماَسأ نكد : لاق .رّمْع نب َناَمْدع اًنئدَح -7
 همم هادم هو

 نإ :لوُفَت َنينمؤُملا مأ ةَشئاَعتْعمَس : لاك .دَمَحُم نب مساقلا اًنكدَح :َلاَك

 هلل ََئ همم
 ناار :اًهَعاجأ أور ١ رانا نم سانأل بكم تناك ردو

 اَهَءآِلَو انَل تْلَعَج نإ : اوُلاَقَف ءاَهقتع اًهَقنعأَف اَهعاَبأ نأ ديرأ يأ مهرب هَ

 امك« اهيقتعأ اهيا : َلاَقَف .٠ ف هللا لورا ٠ اًهئم اًهاَنعَتبا

 مضل رويل َجرمْلاَو ف هلل ُلوُسَر يلع َلَخَدَو .قتعأ ْنَملُمآلَولا
 :لاَقَك ءاَهْلَح هب قَدصُتو ةريري ان هدأ : تلق ؟اه كل َنْيآ نم :َلاَقَك

 لاك ( مدفعا َّسَنَ «دْبَع تطئاسلاكو :تلاَق . ةيِدَهانَوةكَدص ةريربل اَذَه

 نإ هدا اذَم تحت يسن نأ 3 تْئش نق « يراّتخا : 8 هلل لور اهل

 ل41 :عجار] . هيقراقُت نأ تْنش

 رعق سا سي
 كاَّمسْنَع ءداَّمَح اَنندَح : لاق. دّسأ نير اندَح -7 947

 ِراَزإ يف يب يف اف هللا لور يلع لحد تلق ةشئاَعأنأ «ةمرْكع َْع
0 

 نم دبع يق َرَشْبانآ مّن مهلا : كودي طَسبوةكبقل لَيسَ «ءادرَو

 1087١[ :عجار] . هيف هيف ينبقاعُت آلف تيتو «"تيرض كداَبع

 همععا#
 نع« ٌةَبعش اًندَح «يدْفمْب محلا هبعاَنَح - - 15

 «تاومألا ايست يل: لاك يبلاَنأ «ةَعئاَعْنَع ءدهاَجسْنَع ٠ شمعألا

 .اوُمدكاَم ىلإ اوفا ْمُهإَ

 .(ح) نَمْحرلا دبع ان اًنثدح -6

 .٠ هيك يدم همم تعم كرك 2 لع يع ل

 ورق 2

 ايل طار لاق قاع ريع ءرمُت

 ْمّكيَلَع مآلَّسلا : لوُقيف ؛ لا ىلإ ليلا عكطدَبَمَت اذإ دفئا هلل كك

 وُبآ لاق) َنوُلَجَوُم ادع َنوُدَعوُي اَمَو مُكاَيو اَنإَف ءنينمؤم مورا لهآ
 .نوفحأل مكب هللا ًءاش نانو (َنوُلَجَوُت :رماع

 ْنَع :رّفْعَجْنْب هللاَدبَع انئدَح ءمرلادبع اتدَح اللا
. 

 لا 5 2

 وم يووم هرش كك همس طم ما دهر
 0 :عجارإ . رو أ هلكت لأ قل

 ِنْبِدْعّسْنَع ؛ٌةيعش اند : َلاَك . نَمْحّرلادْبَع اَننَدَح --1/

 2 :8 هللا لور لكس : :تَلاَق . َةَقئاَعْنَع ةَمَلَس يبأ نع « « ميهاَريإ

 .(181/5) نقود : لاك ؟لَجَو رع هللا ىلإ ب َحأ لاَمَعألا
 وك ع رع يع ةمررو ماش

 «ةريره يبأ نع وأ «ةَشئاَع ْنَع «ثدَحي مل اَبآ ينعي هتعمسو : لاَق

 6914© :عجار] ] .نوُقيطُت ام ِلَمَحْلا نم اوكا : َناَك ٠ اف يِبلا نَع

 ْنَع هدير نب كلما دبع اَنتدَح ؛ ءِنَمْحّرلا دبع انئدَح - 784

 ا هللا لوُسَر نأ ؛ةشن ةَشئاَع نع «ةَرْسَع ْنَع ؛هيبأ ع ركب يبأ ِنْب َمَحُم

 .ةودلحلا الإ مهتارثع تايَهْلا يود ولأ لاق

 ََص « شمعألا نَع «ناّيفس اًنئلَح ءِنَسْحرلدبعادَح - 14
 موش

 ف هللا لوُسراِف مك لاق . لا دَّبعْنَع « قرم نع «ةرم نب هللا دبع

 و
 ُهَّللا الإ لإ 9 ناهي ملل لج مب ريغ هلإال يَدلاَو : لاَ

 قراَقُملاَو ماسلا ُراَتلا :رَق ئَة ةكالتألا ٠ هللا 8 اوس دمحم يّنأَو

 [م١851 :عجار] ٠ سلا ثرستلاَو «ينأزلا بّتلاَو «َةَعاَمَجْلا

 والو كلو



 ءاسنلا دنسم

 نع 2 يدك مها هبات .ثضمخألا لاك م

 655١[ :عجار] . هلثمب ٠ . ةَسئاَح نع ءدوسألا

 رو هس و
 نب َنَمْحّرلا دبع ْنَع «َناّيفس نع « «ِنَمْحرلا دبع انئدَح - 06

 َنيح همر 8 هلا وسر تييَط : :تلاك . ةَشئاَع ْنَع ؛هيبأ ْنَع ءٍمساَقْلا
 مام

07 22 
 [1451؟ :عجارإ ٠ تيلاب فوطَيأَْبكلَحأ نيح هلحلَو مرح

 ْنَع «َقاَحْنمِإ يبأ ْنَع «َيْفس ْنَع «ِنَمْحرلا دب اَنئدَح - ةقططت

 ؟ينخأ نبا لك َتْدَرأ يذلا تنآ : رتشألل تلا ةَعئاَعنأ ؛ بلاغ نب وِرْمَع

 َلاَق اَمتْسلَعاَمَوأ : اتناك ؟يلثق ىلع صرح هلثق ىلع تصرح لا
 ىَتْروأ ,مالْسإلا َكَرَتْوأ دكر لج آل لجَرمَدل حيل ؟2 هللا لوسر

 [14408 :عجار] ٠ سرب انك ليك وأ «نصخحُأ اً

 نب نمل دع نع ناس نع « نمل اَح هو

 ىكومانأ هَ شاع ْنَع ؛ةورُ ْنَع نادرو نْب دهاَجم ْنَع «'يناهبصألا
 نم هل لَه : :لاَقك ٠ ف يلا هب يأ «تاَمَق ةلخ قذَع نمنح اقف يّبلل

 :عجار] .٠ هنيرك له ضْنَيهئاريماوُطغأ : :لاَق « ل اوثاق ؟محّروأ ءبّسَن

 [؟همكح

 ريمرعمو
 «يناهبصألا نبا نع ,ناّيفس نع «دْغس نب رمع انئدَح 7015

 ةكاريم قفى بلا مقدم. .ةَشئاَع ْْنَع ةَورع ْنَع اكو نْب دهاَجم ْنَع

 [؟6هك4 :عجار] , هتيرق لهأ ىلإ

 ْنَع ءشّمعألا نع ؛َناَيفس ْنَع ءٍَمْحرلدبع اد افلا

 ٌةَمَكْيَخ تعمس : لاق نمل نَع ؛ ٌقبعش اًنندح عرق

 ىييقمشم رواعلاع

 َدْمَحْلاَذإ كيل كلل كيرَش 20 0 يبه لل
 يملا ل
 . َكَلُمْلاَو كل ةَمدّلاَو

 يوماعم
 404١[ :عجار] ٠ َْبِكدْعَياهعمَس مث :رقعج نبا لاَ

 سوا ىلا هس سرت
 َنَع ؛ « شمعألا نع «نايفس اًنئدَح « نمحرلا دبع اًنئدَح - 1

 هدم 2 سما ع ماس وع
 يلد شام اًنَسْنِإْتيآَراَم تلك . ةَئاَع ْنَع «ق ورسم نَع ٠ « لئآو يبأ

7000 
 [05117 :عجار] ٠ 8 هللا لوُسَر م َعَجَوْلا

 ْنَع ءشّمْطألا نع نفس نَع محراب انَدَح --1/

 يفاق هلو نش: :تَلاَق . ٌةشِئاَع نَع «قورسُم نَع ؛ ىَحضلا يب

 وبعرض لاجل : َلاَقَك لاَجَرُهّْنَع َبغَرَ 0

 ملل سا

 :عجارإ ٠ ةيْدَح هل دَشأَو لَجَوُرَع ٠ .هلابمُهُملحأل ين هللاو هلع

 كوم

 نع «يرطزلا نَع كلام ْنَع ءِنَمْحرلا دبع اننَدَح - 3

 هس ىَلعارْقبِض رماد ااكهَّلأ ف يلا نَع ءةّشن ةَشئاَع نع ؛ةورع

000 
 [5756 :عجار] . ثفنيو تاذوعملاب

 ًَ ةشئاع ة ةديسلا ثيدح

000 _ 0 

 نع« رطل نَع ءكلاَمْنَع ؛ ؛نَمْرلا دبع اح - 48
 مر هون

 ُتُلجَرأدَسأَر يلإ يني فكتحا اذ ناَك كف يبل انأ ؛ةشن ٍئاَع نع ةورع

 [5454؟ عجار] .ناّسْنألا ةجاّحل ةلإ دبي ْحْدَيل َناَكَو

 ْنَع ؛«يرطُرلا نَع ءكلاّمْنَع ءِنَمْحّرلادْبَع اند -
 1 يوري معو كو

 َراَخا لإن يأ ني هللا لوس َريْخاَم : :تَلاَق . ٌةَشِئاَع نع «ةورع

0 
 مو نب ساه الك نإ هداك اذ «مإ هيف نُكيَمَلاَم اًمهَرَسيأ

 هنلإ ىكؤي ءيش نم هسذتل ا هللا لوُسَر ملا

 م يهدم

 [؟ه.ه5 :عجارإ ٠ َلَجورَع هلل مفتي

 ْنَع «ي ٍرْهَزلا نَع ؛كلاَم ْنَع ءِنَمْحّرلادْبع اَنندَح - ةفللملا

 « مكر رع ىدحإ ليلا نم يلصُيااك اف يبل نأ «ةشناخ نع «ةوْرع

 هك ىلخ حجطنما هال نم ادق «ةذحاوياهنمُ
1 

 :عجار] ٠ نَميألا هّقش

 .هيبأ ْنَع «ٍماَدْقمْلا نَع كليِرَش اَنربْخأ دي انثدَح - دفا

 َلَخَد اذ © هلال وسر ادي َناَك ءيّش يأب ؛ (ُهَّمأ اَي : ةّشئاَعل تلق :َلاَ

 مكْخَيَو كاوسلاب ادي دي ناك : :تلاق ؟مَخَيناك ءيش أبو ؟كَيكِيلَع

 [؟14549 :عجار] .رجَفلا يتعْكري

 هم م

 نب يلع ْنَع ؛ ةَمَلَس نب داَمَح اًنربخأ :َلاَق . ديزي انئدَح - ا

 كف هللا لوُسَرتْفْباَس : :اتلاَق .ةَشئاَع نَع دمحم نب مساقلاِنَع دير

 [508.97 :رظنا] . هب

 يبأ نَع درع نبمحمانرخأ: َلاَكد يباح - 0

 سس هلع مودع سعلا 2 د

 ويسرا ل

 ب :عجارإ ٠ يت: :َلاَقَف ٠ ف ؛هطو تش وألا اصيوهو

 لح 6

 دال نبا هل وشمس تنك نيك ا :تلق :َلاَك . ٌةَشئاَع
 لو هس هع سس ع

 ءاسلاج نينو ءامئاق اعيست ؛ ةَعْكر ٌةرشع ثآلك يّلصي َناَك : تلا ؟ةّرخآلا
 ةساسالا سعرا 050
 . نيءادنلا دعب نيتنثو

 5405 :عجار] . ةّماّقألا نيبو رجفلا ناّذأ نيب ينعي

 7 دعنا يشيب : لاق 6 .ديباثدَح "1 دف

 تاق مقاتل ناك ناب ل الكلام تبق
 سل ةج سهما ع سو ع رت

 َناَكَو ءراّصْنألا نم قدص ناَريج ُهَلَناَكهنآَري هاَمْلاو لا نادوسألا

 [55607 :نظنا] ٠ .اهنابلأ نم هل نوُثعيي اوُناَكَ بئر مْ

 نع« «ةَملَس يبأْنَع دمَحُم اربح : لاق . ليزي انئدَح - "و

 تَلْعَق ام : :هيف َتاَم يذلا هعّججَو يف قف هللا لورق : تلاَق . ةشئاع

 امي ايا نلجق اي يني 4 تأ : 1 كدي سلق :: ْتَلاَق ؟ 9 4



 :عجار] اًهيقفلأ دنع هذَمَو «لَجَوُرَع ,َهّللا يقلول هّللاب دَّمَحُم دّمَحُم نظ

 اةنيففل

 هديعق هموت سس هيوم ٠ءامو مرو يملول
 عير ول :ة ةشئاع َنينمؤملا مأ : :تَلاَق : :لاَق .٠ . ةرسيم يبأ

 [همبه :عجار] . ”ضْئاَح انآ « هفاّحل يف اك هللا وسر

 نع ؛ءاطَع ْنَع «جاَجَح انربْخأ : لاق. ديزي اًنئدَح م8

 مام سا مي مع تك
 َجَرَحَو لسا ماك اذ مانيَمكبثجَي 8 هللا وُسَر ناك : :تَلاَق . ٌةَشئاَع

 4 نت سو ع دك مو هءادرع 9
 [234419/ 711989 :رظنا] ٠ ميلا كلذ يقي موُصيمت ب هسأرو

 ِنْبهّللا دبع ْنَع «يرْيرجلا اربح لاق ٠ ديزي انئدَح - م6

 ؟وعذأ مكرذقلا ةكيلتقاوأنإ هّللا لور اي: ْتَلاَ َةَشْئاَع نأ َةَدْيَرِب
 مام و ريم م 2

 [؟هدحم :عجارإ ٠ يلع فحق َوقَمْلا بتوع كن مهلا يلو : لاك

 نع - نيسح نبا ينعي- ناّيفَس اًنربخأ ديزي انكدَح م11

 يف ىّلصَق © هللا لوُسَر لن : :تلاَق .ة ةّشئاع نع «ةَوْرع نع «'يرظزل
 ةلّيلا لمح «هنالّصبس اهل ىَلصو :ًااضَمَ يف ةليلت اذ دج

 ةكبللا تَناَك املك ؛ ةَلّتلا ةليقلا يف اوك مُك «كل نمره اوُناَكف نتا

 اوثاقق (8)1805/1 هلا لور لئيم «هلهأب جنا صح ةعبلا
 َحّبصأ امله ؛ مُهتلاَقَمَممَس «لِزني ملف هللا لوُسَر نأشاَم : : كلذ يف

 مكبلإ لآ نأ نسيم «مُكَتلاَقم تعم دق ينِإ “سانا هيأ ي ل لاك

 ل مامر © -
 [همل/ك :عجار] .رهشلا اذه ما ْمُكيَلَع ضرتفي نأ ٌةقاَخَم الإ

 نْب هّللا دبع ْنَع ؛سَمْهَك اًنربخأ :َلاَق .ديزي اًنئدح -7
 عا مملع
 ةوُعذأ ميرْدَقلا ةلبك تاو نإ هللا وسر اي : ةَشئاَع تَلاَق : :لاَق . ةديرب

 [همقح :عجار] د ىلع دنا لل ولع كيلا: يلوُق : :لاَق

 م
 يدم دل :تلك ةئاغْع ؛هيآ نع ٍمساّقلا نب نَمْحرلا

 :عجارإ] ٠ كلل لبق ْعَصَيناَك مم ايش عري الو هبت 1 هللا لوُسَر

 [ك554

 دوب و يمس
 طي © لوركا اق رجلا يتم اللة

 ُهللاَوُم ْلُثؤَو «نورفاكلااَمُّيأ ايم نم وَْنباَرقي ناك هَ :تلاَك ْ

 لما لدول لنك لكمال رظنا] ..4دَحأ

 ْنَع ؛ُدلاَخ اَنئدَح : لاَق ٠ يَمَنّللا باها دبع انَدَح - ا
0000 

 اك نم يجرب ةلبقلا'تلبقتسا ام: : لاكن ؛ زيِعلا دبع نب َرَمَع نَع ٠ ٍلُجَر
00-00 

 نأ هالخبر مأ 8 يِبلاَنأ «ةَشئاَع ْنَع « كلاَم نب ةلارع ثدَحَ ءاَذَكَو

 [35016 :عجار] . كلك ٌوُمَرْكَيسَّنلانأهَلَباَمَلةلبقلا هب ب ليقتسي

 ْنَع بوي نكح َلاَق . يَمُقّنلا باَّمَوْلا دبع انندَح - هشام

 ةَشئاَع نع دَّمَحُم

” 

 . موصي

 م مالح وْ "م اج حبي ناك هلا لوُسَرنآ ؛ةن

 15٠١ ص عكر

 مرعب © سارع

 ءالَعْلااَبآ يضْيس بوي نع «ةيزيب دمت انكدَح دف

 نأ «ةقئ ةَشئاَع َْع ؛هيبأْنَع ورع نب ماه ْنَع مشاه يبأ نع - باَّصَقْلا

 ٍرْطَع ردك ارق ما عوكل ار اذ ؛ اًسلاج يلصُي ناك ف هللا لوس

 [14:46 :عجار] . َمَكَر مت هللا ءاَش مو 7

 «يرضْزلا نَع در انكدَح : لاق . .عصا يَا "114

 ءدجُسْلا ةلبق يف انياب ناك :تناق اك .ةَشئاَع ْنَع ِرْيملا نْبةَوْرُع ْنَع

 ميت در يب 2 ّسس 3 رعّدلو هام
 ىلإ عجر مث «يل حنق 2 ىَشَمَك « يّلصُي هللا لور تحتسا

 1 جالا هل . ديالك يذل كم

 اطرَشلُك ب9 نورك ْتلاَق . 0

 :عجار] . ةَرَم ةقم اوطَرَتشا نو دومه لجو هللا باتك يف سي
 م

 دبع ْنَع «يرئرجْا اربخأ :َلاَق .مصاَع ني يلع اند -
 يئاول تيار ٠ هللا َلوُسَراَي : :ُتلُق :تلاك. ةَئاَع ع ديري نْبهَّللا
 هر ساس لا 5200
 -ةلانسأ تلك اَموأ- ؟لَجَوَرَع يّبَر هب وُعْدأُت لَك امرها للسلع

 [1248 :عجارإ . يلع افغاَق وفعلا ب حُتوفَع يمهل : يلو :لاَ

 «يسودسلا ُةلظْنَح اربح لاق ٠ . مصاَع ب يلع انئدَح - ةهانقأ

 ءًرْصَمْلا سانايا ىّلَص : لاق . ٍلقوَتِنْب ثراَحْلا نب هلا دْبَعْنَع

 انآو سابعا هلع َلَحَدَو لد ءرصَمْا دب نوُلصُي سان اذإَكتلَ
 0 يس سرع ريا

 يلا ٌةَالّصلا هذه ام : لاَ عَ َسَلجَفٍريرسلا ىَلح واعمل عَسْوأو هَ

 املاك : :لاق ؟اهيَرمآالَو امسي يَا انسيالات

 نبا اي ةيواعم :َلاَقَف ٠ سلجم َمَلَسَربيْولاٌن با َلَخَدَك ريل ربا مهين

 8 هللا َلوُسرَرَئْمَل اركي دلما يبل هالته ريل

 4 هللا َلوُسَرنأ :َنيِسْؤُما مأ ةّشئ ةَشئاَع يئدَح : لاَ ؟اهبرمأ الو اَمآلَص

 َةَشئاَع يتائذأ ُرَخآل جرو يوم ين رَمأَق :لاَك ٠ ءاهتيَي يف اًمدنع امآلَص

 «دللك نع اها اَلَع (181/5) تلت: َلاَق « كلك نع اًهلآسنك

 اَمَّنِإ هريمزلاٌ نبا ظتحَيْمل ١ ْتَلاََق ؟اَهْنَعرْيبرلا ربا َرّبْخَأ ام اًهيرَبحأَت

 .ةقلاَسق «يدذع صَل دب نيكل هذه ىَّلص اقف هللا لوران ؛هدَح

 ةْيَش ينانآ َناَكهَّنإ َلاَق ام صم كي مل ندير تيلص نإ: :تلُق

 «ةآلّصلاب ينادانق لالي يناتآ «رهظلا ديني لا نَع هتملسق يف تلد

 :لاك «ةيواعم تربخأف تعَجرت :لاك ؛ انتقل سخان نركذ
 111 مدقق ملل م ع سلع

 لاَرَتَآل هي يواعم هل : َلاَقَت ءاَمُهْعَدَت لَن اَمُمآلَص دك بلآ : رييزلا نب لا
 ا
 . ادبآ اًلاَخُم

 نان هللادَبعنَ ءءاَدَحْلا نع« ٍمصاَعنْي يلع انئدَح - تا 0

 نم ملَس انإ ناك 8 هّللا لوُسرنأ «ٌنينمْؤملاٌمأ ةَشئاَع َْنَع ءثراَحْلا

 لآلَجلا اناَيتْكَر اني ملا كامو مآلسلا تنأمملا : َلاَق ةالّصلا

 [11441 :عجارإ . ماركألاو



 ءاسنلا دئسم

 نع يبْعشلا نَع دوا انئدَح ءمصاَعْنْب : يلع انكدَح افلا

 : هتوم لبق لوفي أ رثكي 5 هللا لور ناك : ْتَلاَق ٠ شاع ْنَع « قرم

 نأ دكُي َناَكَو :تلاق ءهْبلإ احب

 ؟يل لق هيومن ءاغب وطن هّللا َلوُلسَر اي : تلف لوي

 اذإ ينو يس يف اًملَع رأس يّنآ يِربَخأ ؛ َلَجَوَرَع «يئرنإ :َلاَقَق
 ٠ يم عم فم

 ءاج اذإؤ: :كلذ تير دقف «هرفعتْسأَو هدنحب حبس نأ مكعلا كلذ تي

 | بوو هللا رفعت ءهدْسَحبَو هللا ناس

00 
 :عجار] ٠ اجو هللا نيد يف َنوُنُخْدَيَس انتر حفلا هللارنصت

 ةنتححا

 نع ؛ةَبآلق يبأ نَع ؛دلاَخ ْنَع ؛ ٍمصاَعْنْب يلع انندَح - 1

 لَك بج َحَبصآْنَم :ل اوي ةريَره وبأ َناَك : :لاَق . بان نْب نمْحرلا دْبَع

 مو ةَشئاَع ىلإ َرَخآ الجر انآ ٍمكَحْلاْبناَوْرَم ينكسر : لاك ُهلَمَص

 ْتَلاَقَف : :لاق ؟لسفينأ لبق َناَضَمَر يف ٌحبصُي بُنجْلا نع امُهلست ٌةَمَلَس

 « هع مايص ميو لستفي مث اج حبصُي بصي 8 هللا لور ناك دك”: : اًمُهاَدْحِ
 المال #2 رعاوت

 .ةموص مكي مث ملتحيألا ريع مب حياك : ىرخألا تلاََو : :لاَك

 ام ةريره ابآ ربخأ :ن ِنَّمْحَرلا دل لاَقك كلب اوم ارب اَمَجَرك لاق

 هكَلاَقَك :َلاَك رطل اذَكودبسْحأ تلك اذُك : :ةريرهوبأ لاَقَك ءاَتلاَك

 .ساّنلا يتق دك بسحب و نظأب :ناورم

 ما هم ولو

 ْنَع «َنيريس نْبا نع ءٍماَشهَي دلاَخْنَع لع اح - ا كان

 اَهُيأ يلقب رْجَقلا يَنمْكر يفأر ارمي ناَك ف هللا َلوُسَر نأ «ةّشن

 [55014 :عجار] ٠ 62ه ل ني

 نم «نعوسازل نما يو دا د كام كرا لكك

 نسي هللا لوس اكو : تَلاَق . َةَشئاَع

 مش م
 َنَع « يتربخأ ءاَذَحْلادلاَخ : لاق .٠ ٍمصاَع نب يلع اندَح دف 04

 . هتقالخ يف زيا دب نْبَرَمم دْنعْتنُك : َلاَق .٠ تلّسصلا يبأ نْب دلاَخ

 هيتس (لو ةلبقلا تلبس ام مَع َلاَقك . كلامي ارح دعو : :َلاَق

 هّللا َلوُسَر نآُهَش ةَشئاَع ينكح : لاح لاَ ءاَذكو ذك دنم طئاغ لو لوي

 :عجار] ٠ ةكبا اهب لكس هندَمْفَمبَرمأ كلذ يف سنون

 لهو

 ْنَع «ةّبآلق يبأ ْنَع «دلاَخ ارب :َلاَق يلع انَدَح -4
 يف ا هللا لوُسَرل اًمرَدخ نم باَمكلا ْجُرْخَت تاكد : :تَلاَق . ةّشناَع

 [؟5614 :رظنا] .٠ نيديعْلا

 دْبَع ْنَع ٌءاَقْرَو انُدَح : لاَ ٠ مسالا مشاه اندَح - ةضهالنخا

 3 ف يبل جوز ةَسئاَعْأتلاَف لوقت ٌةنَصتْسَمَس :لاَ .راتيد نْب هللا
50 

 نأ هللاب مؤ أرمال ل حَيأل : ف هللا لاق :نلوُت امو «ُةَصْفَح

 .(1885) اَهجْرَي ىَلَع الإ مي ةثآلك قوق دحُ

 ْنَع «كيرش هاند : َلاَك .٠ فسوي نب قاَحْسِإ اَنئدَح دهان

 هنأ ؛ةَّش ةَقئاَعْنَع «'يشّرقلا نَمْحرلا دْبَع ِنْي ديولا نع ءءاطَع نب ىلعَي

 قاد ةييملاا ًةشئاع ةديّسلا ثيدح

 :يلَّلاَقَ ل للسن هشارف ىلع ا هلا لون عمات شح : :ْتَلاَق

 . يدوع من كرار كِيَلَع يدش : لاَق ءمعَن : : تلق ؟تلطحأ

 نب دحاَولا دبع اًنكدَح :َلاَك . دّمَحُم نب سنوي اًنئدح - 5

 0 : للا دبع نب رمح حاولا : :َلاَك .داّيز

 .وُ ةشئاع نم ما تغمس :لوُقيريزلا نب 2 ان

 ام هللا َلوُسَر اَي :تّلقَ «ريسيلا باّسحلا ْنَع 8 هللا َلوُسَر بر تل

 نإ 58 واجي م يود هيلع ضرع لجرلا : 0 بسلا
 ميت ب سا م ا يص ساس

 اًصاقآ آلإ اهو امك كوش ادْبَع بصي «كللَمباَسحْلا شون نم 0
 هدم

 [؟49016 :عجار] . طخ نم اهب « لجو زع

 عيت

 سرب مر 6 ل
 َربخأ : لاَق . . جيرج نبا نع ءدَمَحُم نب جاَجَح انئدَح - 5 ترفل

 رشسو يمسي <
 لفات دق :َتَلاَق . ةئربخأ ةَفئاَعأنأ «هريخ ةورْعانأ «باهش نبا

 :عجار] ٠ ٍءإيَش نم يِهّكي ام ميقيَو هبت مَ 2 هللا لوُسَر يد دكا

1 1] 

 ني يعرزإلا ءرب هل سارع مق
 .ناقرِب نب رفعج انثدَح :لاَك . ٍماّشه نبيك انئدَح - هانا

 ٌةَورع ينئدَح : لاَ ؟ةراتش هاري للا نع "يلا تلا : :َلاَق

 ضيا ين َلاَقف ا هللا لوس ينآتآ : :ْأتَلاَك . ةّشئاَع ْنَع «رئيزلا نب

 و :تلقق ٠ « كيوب يِرواَضُ ىَتح هبف يلَجْنَ ال ذأ كلَ الق مآ كبل

 يقاس لاف لا : يلع اق :ةسلاق ؟رمألا اذه
 مع ةورلم 10 كتم ني

 دك إو «ًاليمج اَحاَرَس رسأو يلاعتف يرو ايئدلا َةاَيَحْلا

 ا تاَنسْحُسْلل َدَعأ هللا نإَك ةرخآلا َرادلاَو هَلوُسسَرَو هللا ند رت

 ديرأ لِي ؛ يوبأ رواشأ يمن كلذ يآ ين: : تلق :4 ةَشْئاَع َتَلاَك 4َميظَع

 :لاَكو (هَبجْحأَو فيِ كلذ يرسق : :اتسلاق خلا ٌراَدلاو هلوسَرَو هللا

 آلف: :هل تلقك : ْتَلاَق كلَ تضرَع اَم كَبحاَوَص ىَلَعْضِرْعاَس

 مث «ةَسئاعل لا امك هلل وياك ٠ ءلَمْنيْمَل «ترتخا يدّلاب هرب
 عا مه مع ع سس سك

 دق ةّشئاَع : َتَلاَق «ةرخآلا َرادلاَوهلوُسَرَوهّللاةَشاَعتَراَتْخا دق : لوي
 يا م مساك

 [؟١156 :عجار] . اًقالط كلذ رمق هلا لور اني

 احن لب لع اح دل نال 1 00

 00 ا ا ا
 هاكات : َتَلاَق ا : مبا هل لوم عيت. 2« يبيح

 اي :ليقق :َلاَق ؟انسبحَت نأ ىَسَع :لاَق ف هللا لوس كلذ َركذ رتل مَ

 [؟5:56 :عجار] .زفثتلك :لاَق ٠ تييلاب نقاط تناَذَاّنِإ ءهللا لوُسَر

 يي را مراسل

 ءٍمِصاَعْنَع «نايفس نع «فسسوُي نب قاَحسإ انئدَح - 6 و

 يمس
 لو اراثيد © هّللالوُسمَلَرَئاَم : :ْتَلاَ .٠ َةَّشئاَع نع « « شبح نب دز نَع

 [6ه50 :عجار] ٠ اريل ةاشآلو «ادبعالو مآ لو امهر

 مسرعا م
 ْنَع بحس اًنئدَح : لاق . يدهم نب نَمحرلا دبع اَنئدَح - ةهاننلا

 ضئئاَحْلا ُىَرْجُنأ :5 ةَفئاَعْتلاَسةاَرْماَنأ «ةداَمُْنَع «كلترلا ديزي

 020 ةءاس ل
 نأ وما هللا لوُسَر ءاّسن نضح دق !؟تنآ يروح : + اتلاف ؟ٌةلصلا

 [1 :عجار] .٠ نيزجي



 ءاسنلا دنسم انف نلمح ك

 00 ا لا ا

 يلع َلاَك رماح - دفا 0

 ةَشئاَعل تلق : :َلاَق . ديزي نب دوسألا نع «[قاَسْسإ يب نَع] «قاَسْسإ

 ا ْتَلاَك : ؟ 00يوم نيدؤُملا

 200 ف كلوا موق ا
 رو م ل يا

 «مُكيدُيأ اوكا اوبل اذإَو ٠ «رَصْبلاٌر يرض لج هن ءاوبّرشاَو اوك

 . حبصُي ىَتح (لاق انك دوي ال الالب

 ْنَع داَّمَحْنَع ءٌداَمَحاَنتدَح : لاك .حْوَر اًنكَدَح -

 صييو ىلإ نأ ين ماك :تَلاَك اَهَنَأ ؛ةّشن ئاَغ نع ءدوسألا نع« «ميِهاريإ

 1450 :عجارإ ٠ مُْمَوُمَو مَآ دب هللا لور قرم يف بيطلا

 نمل دبع نع دوصلم ارب: لاق ما فلل نول

 :عجار] .٠ تو دربال لك رش تي عضل هك ةَ

 [ل1

 عي هسا درع
 دبع اَمكدَح :َلاَم .ةبعش اًنئَدَح :َلاَك . حور اَنئَدَح - تا

 :تَلاَقاَهَنأ ؛ةّشئاَع ْنَع ءثالَحي يبأ تغمس : َلاَق . ٍمساّقْلا نب نّمْحرل

 نبل حُينبح هلحلو «مرْسُي نيح همّرحل هللا لوس 4 ربت

 [1145317 :عجارإ . تبيبلاب اب فوطي

 ْنَع ٌداَّمَحَورْخّصو كلام انَْدَح : لاق .حْوَراتدَح - 5-35 .4

 : اوُناَق مهّنآ آلإ ءهلثمب . ..ةقئاغ رع ؛هيآرع «مساقلا ني ميلا دي

 . مرحي نأ لبق همرحل
 مسالا مع

 :َلاَق .روُصُنَم ُنِيْداَبَع اَنْئَدَح :َلاَق : حْوَراَنتدَح - تف

 ْنَع :َنوُرُكَديءاَطَعَو كَهاَمَّنْبافُسوُيَو دَّمَحُمَنْب مسالا تْعمَس

 َدْنِعَو هلآاحإ دنع كف هللا َلوُسَر بْيَطأ١ تنك [دق] : تاق هنأ ؛ةَشئاَع

 .همارحإ

1-0-0 
 حور اًنئدح - 4 *

 صييو ىَلإ ظن ي 8 :ًتَلَق نأ «ةشئاَغ ْنَع ءدّونسألا نع « « ميهاربإ نع

 [14508 :عجار] .٠ مم وهو ؛ هللا لوُسر قرم يف بيلا

 ءداَّمَح ْنَع هلا دبع يبأ نب ماسه اَنندَح «

 20 ٌداَمَح اًمدَح :َلاَك . راش كفل نا

 مز٠مور

 :عجار] . .مرحموهَو م لانو قر فا سبل

]1504 

 عجارإ . 0 اا 2 ةاَمَمْلا

 ل

 اعلا 8 ةشئاع ةدّسلا» ثيدح
05 

 07-0 ا 2 يع يعور و .و
 ) ا رشا 501 ةقاعْنع ؛ هيك رع واتم

 :َلاَق-رْيم هولا نبا يمي هّللا دبع كنا ينتا : لاق ؟يتتكأّْمِب :(تلُق)

 [10132 :عجار] ٠ لد كك َناَكَف

 1 - ةمع 1-0 200

 تأ: :لاق؟ يب اهكك تس ٠ 1 ْتَلاَقاهْن ؛ةَشئاَع

50 
0 

0 

90 
 هل

 [57744 :رظنا] ٠ هللا دب دبع

 ْنَع ءروُصْنَم ْنَع ءُناَيْفَس اَندَح : لاَ . ”عيكو انئدَح - 1 97

 ْماَق ءابرلا تاَيآْت رتل : :َتَلاَق .٠ ةّشئاَع ْنَع «قوُرْسَم َنَع ؛ « ىَحضلا يبأ

 .رْمَخْلا يف ةَراَجتلا مرح مث ساّنلا ىلع لَك رملا ىلع ف هللا لوس

 [14741 :عجار]

 «ميِهارِْإْنَع ءروُصُنَم نَع «ناَيفس َنَع ٠ عيكوانِدَح - 048

 َقِرَوْلا ىطغأ ْنَملٌمآلولا : لاك. لف يِبنلا نَع «ةَشئاَع َنَع «دّوسألا نَع
 ع هد سس

 1430١[ :عجار] . تَرْيْخَف ارح اَهِجوز َناَكَو «٠ ةَمعْنلا يلوو قتعأو

 ْنَع هيأ نع «ةفوص نب ٍءاَشه نَع يان تكن

 اضن: افي َلاق ركبوا ينال هع ماك 5
 15156٠[ :رظنا] . انليع اَذَهَو « ذيع موك لكلدإِو (5//1810)

 ْنَع :هيآْنَع :ةَورُع ِنْيٍماَشهْنَع ؛ ميكو اند - 6

 داق يبا «نيزفألا كرش وف اكل :ْتَلاَق . ةَشئاَع
 آل «بلطملا دبع ياي ؛ بلم دب ةيفص اي دَمَحُمتْنِبهَمطاَفاَي

 ههه :عجار] ٠ ْمكشاَم يلاَم نم ينوُلَس ؛ « اي هللا نم ْمُكلك لمآ

 نع «ينوجلا َناَرمع يبآ ْنَع «ةبعش نع ؛ ”عيكو انثدَح - 0100

 يلاذإ ؛ ؛هّلاَلوُسَر أَي : سلق :ةشن : ةَشناَع َنَع ؛ ٌةَحْلَط : :هل لاقي شير نم لجر

 [؟هدل :عجادا ٠ كنم ائاَيا اًمهبْفأ ىلإ : َلاَق ؟يدْمأ اًمهْيأ ىلإ نْيراَج

 - ورعان «ئيدم ب نسل انَح - ثنو

 520000 داق ةططغع

 [11464 :عجار] . مئاقلا ٍمئاصلا

 رز نع ؛ ٍمصاَح ْنَع نايف ْنَع «نَمْحرلا دبع انئدَح - 0065

 لَوءاَسآلَو ءاَمَهرداَو رايد ف هللا لوُسركَرئاَم : :ْتلاَق ٠ ةَشئاَع ْنَع

 . اريعُي

 50307 :عجارإ . ةّمألاَو دْبَعْلا يف كشأو (يملع :لاَق) : نايف لاك

 ْنَع ديون اقنع «نتلرل دبع اند #١
 هيلع ؛ ليربج َلاَراَم ام : ِهّللا لوس َلاَك : :ْتَلاَق . ةَشئاَع ْنَع «دهاجم

 رو سا
 [5ه1١1/ :عجار] .ةمروم هنأ تْدئْظ ىّبح ءراَجْلاب ينيصوي «مالسلا



 نينا دبع: نع هناي اَدَح - داما

 ف هللا لور ناكأ :اًهكتلق ةشئاَع ىَلَعْتِلَحَد :لاق ٠ هيبأ ع «سباَع
 ٌةدِش انا باّصآ متن: :تَلاَقَق ؟ث الك دْنَبيحاّضألا ٍموُحُ نع هي

 8 دّمَحُم لآت ير دَقل مك ءريقتلا ينقلا معن ل لل لوُسربحأَ

 .تكحتت : َلاَق ؟ةلادّمم : الت لقك «ةَرْشَع سمح دعب حارا وُ

 6 ع ةللاب قحأ تح ؛ مَ ال ٍموُدأَم بخ نم اف دَّسَحْسلآعبشاَم : ْتلاَكَو

 [15914 :عجار] . جو

 الأ سرق ل

 ليئارسإ ان اق .يدْهَم نب نَمْحَرلا دبع اَنئدَح ةطاانم

(2). 

 نا ميار نع ؛ ىنعملا ؛ «ليئارسإ ينرأ :: َلاَق . 1

 :اقق ؟ينّشلا مديل سس يت للون
 وام دع م
 [؟579 :رظنا] ٠ هِيلإ قبس نم حاسه امن

 اي أع

 آل :

 «ٌةَمَلَس ِنْبِداَّمَح نع «يدْهَم نب نمْحرلا دبع انثَدَح 14

 َناَك :تلاق ٠ ٌةَشئاَع نع « «َسوُنَباَب نب ديزي نع ٠ «ينوَجا ارح يأن

 [؟5856 :عجار] ٠ ضْئاَح آو «ي يسأر نم ليو : يح درتي 98 يلا

 ْنَع هَدئاَرانَدَح :لاَك يدْهَم نب نمْحرلا دبع اننَدَح 1110

 ٌعَماّنُك : :ًاتلاَك . ةَئئاَعْنَع ءهي ع هوس نب نمل دب نع « كن

 لو ءاَضَقب اًنَرماَي آلف آل قر هطَتو ضِيِحَت انآَدْحِإ تاكو ؛ك هللا لوُسَر

 نب ميهاريإ ْنَع :َلاَق ان «يدْمَم : مني نَمْحَرلا دبع اننَدَح - كفل 2

 .(ح) يهل نَع ءدْعَس

 ْنَع «باَهش نبا انَدَح : لاق. مها اند :لاَق ٠ لماكوبأَو

 مآ : لماك وب لاَق) شْحَج تنبح أ َتءاَج : :اتلك .ةشئاع نع «ةَرمَ

 كلت كتشا «نيس حبس ضيِحُتسما تناكو ءاق هللا لور ىلإ (بيَح

 يلسَتْغاَ قرع اذه نكلو ءةّضْيسْلاب اذه سيل : ذاق بة
 م2 هع مك

 نكرم يف سلجُت تناكو ؛ يل و ةالص لكل لسع صو
 [16:048 :عجار] ٠ يم نا ا

 ْنَع ؛ةَبعش أندَح «يدهم نب نمحرلا دبع انئدَح -0

 ناك :ْتَلاَق . ةشئاَح ْنَع ء[قوُرسُم ْنَع] «هيبأ ْنَع :ءاّمعّشلا يبأ نب ثَمشأ
 يقو ءهّلُجَرَت يف ؛هلك هلاش يفُنّسبتلا(188/1) بني يبل
 ااا لا .هلغت يقو ؛هروُهُط

 بْنُ وأ بحي 48 يلا ناك :لاَق :َلاَقَ .كل دعب هلَس مث :ةبعش لاَ

 35 :عجار] ٠ عاطَما ام نمِيَتلا-

 ّنْبا ينعي ةَيواَعم نَع «يدْهم نب نَمْحَرلا دبع اندَح ةطاحت

 َدَْيِن علا نَع ةَضئاَعتلآَس : :لاق سيق يبأ نب للا دبع ْنَع - ٍحلاَص

 ةشئاع ةد ةديسلا ؛ ثيدح

 5 م

 م

 نين لف ,رئأطلا ني نير يسبب اك : تكاتك رثمتلا

 . تم ىَح مهكر امك « ينيب يف اهم ركام هَرصَمْلا ىَلَص ىَّنَح

 ُهُلَعفَت اَنُك دق :َلاَق ؟ِهّْنَع َةَريِرَه اَبأ تْلآَسُف : : سيق يبأ نب هللا دبع لاَ
0 

 . هانكرت مث

 اس سل ديت د :لاَك .' مارب نَمْحّرلا دبع اًنْكلَح

 لَه: :اتلاقك ةشئاع ىلع تلم لَ .ريقت نبا ريبج نَع « ةيرهازلا يبأ ْنَع

 امك ءاسْلرتةروُسرخآ هن : اتلاف معن: 200 :لاك ؟ةّدئاملا ةروس ارق

 ري ا ررعلم سال مساس سس ريم ع
 (هوُسرحَف ٍماَرَح نم ايف مُثدَجَواَمَو (هوُلحَتْساَ لآلَح نم ايف ْمُثدَجَو

 ةكرشلا : :تَلاَقق . قف هللا لور قُح ْنَعاَهيلآسَو

 دبع نَع «ةَيواَعم نَع «؛ « يدم نب نسحب اح مدل

 هّللا لوُسَر ىلإ روهشلا ب َحأ اك :"لوقت
 م مع و ممم عع و

 .ناَضَمري هلصُي م اش موميا ف

 نب بوقعي ينئدح :َلاَق .يدهم نب نمحرلا بع انْلَح -6

 :تَلَق .ةَشئاَع ْنَع «ةَرْمَع ْنَع «لاجّرلا يبأ نع ءدَّمَحُم
 [1014 :عجار] .هلهأ عاج رمت هيف سيتي هةئاَعاَي 2

 يلَع ْنَع« «ةملَس نب أَمَح اًنئدَح « سحلب اندَح امك

 5 هللا لوُسَرناَك : ْتلاَق .ةّشن ةَشئاَع ْنَع يدل امنع يبأ ْنَع دير نب

 اوُئاَسأ ذو ءاوُرَضْسا اوُنَسْحَأ نإ نذل نم يسلمج ملل لو

 [؟51444 :عجار] . اوُرَفْغَتِسا

 ةَناَوَعوبأ اًنكدَح :الاَق .ناّفَعَو نَمْحرلا دبع اَنئدَح ةفلقلا

 تركذ: تلاَق ٠ .ةّئاع نع ؛ةيط تنبت نع جاهم ما

 ٌةروّنس تلي مل :تَلاَكو ءاَفورعَم نيل تلاَكو «نهبلَع تا راّصنألاءاَسن
 . ارم هم نحنا منهن هش نهقطاَنَم - زوُجُح ْوَأ- َجُح ىلإ ندَمَ روثلا

 ءهّللا لوُسَر اي :ْتَلاَقَف ٠ ا هللا لور ىلع نهرا تل هَ

 اَهَءاَمنُكاَدْحِإْدْحَأَتل محن : :لاَقك ؟ضيحملا نم روُمطلا نَع ينربْخأ

 قلتم ءاهسأَر ىَلَعبصتَمُث «روهطلا نسحّتلمث رهط ءاَهتردسَو
 مك هءاَمْلاَنماَهْلَع صنم 211011110
 ؟اًهرهَطَنآ فنك ٠ مل لوُسَراَ: ْتلاَق « هرم ةَكسْمَةَصّرف دْحاَت

 . مدلا رئآ اهب عب ةَسئاَع تلق ؛ كل ْنَع ينكي اقف للا لور ناك

 اهسأر َنوؤُش اوصال نمار يل بق نافع َلاَق

 اةفففلا :عجار] . زوجح وأ زجح ىلإ : نافع لاَك ؛ هْكَلدَتْلَك

 نَع ٌةَدئاَراندَح : لاق .٠ يدهم نب نَمْحرلا دبع انئدَح - فقل
 ريمدو م هم
 مني ييدَحأ «ِريَمْعاْن ب عيمَج كدَح : َلاَق ةقوُكلا لهأ نم لج ةَقَدَص

 (َهنلاس) ءةَْئاَع ىلع يِتلاَخَو يأ عمال لا .ةبلعت نب لل
 يا ع سما سا هاص س6 مقا 0000
 هّللا لوُسَر َناَك : ُةَمئاَع تاق ؟ِلْمْلا دنع َنْمْنصَت تنك فيك : اًمهادحإ

 نْحَنَو ؛ ترم ثآلُك هسأر ىَلَعْض يفي مك «ةالّصلل ا ةَءوُضو أّضوَتي

 .رثتعلا لجأ نم مَ انس ىَلَح ضيف



 وو 0 1

 ءاسنلا دئسم

 ء كايف انكدَح «يدْهَم نب نَمْحرلا دْبَع اَنئدَح 5 58
 ياس 1 ا

 اذإ 9 هّللالوُسَرَداَك : :تلاق . ةَفئاَع ْنَع ؛هيبْنَع ؛ «حْيرش نب ماَدقمْلا
 علام مها 2
 [14546 :عجار] ٠ كاوسلاب أدب هب لحد

 دوسألا نع «يدْهمْنْب نمْخرلا دبع اَنَدَح - ثا

3 000 
 لوسر ناك : ةَعئاَع تنس َلاَك . لقوت يبأ نع ءنابيش نب (188/1)

 هيلإ ل ْثيِدَحْلا ٌضَقْبأ َناَكْدَك : تاق ؟رتشلا هن ماسي 8 هللا
 ءاَع عماوجلا ُهَبجْعي 88 هللا لوُسَر ناك : ةَسئاَع َّنَع لاك 2

١ 

 [15555 76054 :عجار] .٠ كلذ سب امو عدي و

 ْنَع هدير نباح ْنَع يدهم نْب محلا دبع انندَح - 3335

 ىّنَح موصل (يِبلالداَك : لوشن ةشئاَعتْععَس : َلاَك .٠ ابل يبأ ناو

 لك ارقْيَناَكَو ءموُصَي نأ ديري ام :لوَُ ىَتح ريو ءَرطْقي ب آد يرُياَم لوقت
 [14247 :عجار] .رملاو ليئارسإ يني ةلبل

 نع ؛كلاَمْنَع «يِدْهَمنْب ِنَمْحَرلادِبع اند كهدف

 نيرمأ نيف هللا لوس ري اَم : ْتلاَق . ةَشئاَع ْنَع ورع ْنَع ٠ يره

 سال دمنا مناك نإ «مْنِإ هيف نوُكينأ الإ ءاَمُهَرسيَراخا الإ ٍُطَق

 [165.55 :عجار] هلم

 اَنِدَح :َلاَق ٍرماَس وُ وْ نب كلاب يد ةفاتفن

 نكي ملا يبل ؛هكَلَح ةَشئاَعدأ «ةَملس يبن ع « ىَبحَيَْع «ماشه

 ناب ْموُصَيناك هَ «ناَبعَش نم هم "نم ٌرثكأةكسلا نم هش نم موي

 آل ءلَجَوَرَغ هلاك وُ لََملاَنماوخ : :ًلوُشي اكو هلك

 واَد)اَم ل ِهّللا لوُسر ىلإ ةآلّصلا بح َناَكُهَن هنو ءاوُلَعَت ىَّتَحَلَمَي
 مم ع

 4 :عجار] ٠ يع مَواَةالَص ىّلَص اد َناَكَو ءاًهيَلع

 واو
 .(حلإ اَنكَدَح : لاق وِرْمَع نب كلما دبع انئدَح - ع1

 ُتْلأَس :لاَق . ةَمَلَس يبأ ْنَع « ىَيحَيْنَع ؛ماشه انربخأ : َلاَقديِي[َو

 ٌةَرْشَع ثآلَئ يّلَصَي َناَك :تلاق ؟َلْيَلا ف هللا لور ةآلص نع ةَشئاَع

 اذإك "سلاحه نير يَلصي م «توُي م « تاكد ينام« يلصي هكر
 ةولَّص نم ةَماقإلاو ءادّلا نيب ِيتَْرلا يلصْب م مكر مك مكرم دا

 [119055 :عجار] . حبصلا

 ثدَحي َنايفس تعمس :َلاَق . ٍنَمْحّرلا دبع اَنْندَح - ةفاقك

 هل دع باحْمأ ماكو قدح يع «رَمْقألا نب يلع انكدَح : َلاَك

 ًالُجَر 8 يِللتيَكَح : :ْتَلاَق . اع هع دحية اكد

 اي :تلقَم : :تلاق ءاتكو اذك يلَرَالُجَر الجر ْتيَكَح
 هبا هم

 ْدَقَل : َلاَقَف - ةَريصُق يِنَيِهّنأَك : هدي لاكو-ةاَرما ينس هللا َلوُسَر

 تيَكَح يْنأ ينسي اَم َلاَقَق

 [18147/ :عجار] ٠ جرم رخبلا اماه جمل ةملكي تجرم

 يبأ بانك يف ثيدحلا اذه تدجو :هّللا دْيَع لاق -
 انك(: رياَج ُثيِدَح ينعي . تيدا عسل هدب طخب

 نْي ِنَمْحرلا دبع ْنَع (رياَجْنَع َناَيْفَس نَع «يدُْهَم نب نَمْحرلا دبع

 ادمهحر ًَة ةشئاع ةدّسلا ثيدح
 سمس

 ءآلَخْلا نم حر اذ اك 8 لاوس ؛ةئاَع ع «هيبأ نَع ءدوسألا

 سوت
 ري دمل

 روُصْنُم ْنَع ناّيفس اًنئدَح :َلاَق . نَمْحّرلا دبع اننَدَح كة

 ُصُْخي ل ِهّللا وسر َناَكأ : :ةَشئاَحتْلأَس :َلاَقةَمَقلَع ْرَع «ميِهاَريإ نَع
 يد عقدم هام

 يلا ناك ام قيطُيناك ميو «ةميد هلم ناك « ل: اتناك ؟اي مايألا نم

 1 [115577 :عجار] ويطير

 ْنَع ِروُصَْمْنَع نايف ْنَع «ِنَمحرلا بع اند
 تلح اذإ © هلل لوُسرااك : :تلأَف ٠ َةَشْئاَع نَع ءدوسألا نع « «ميِهاَريإ

 [1 041 :عجارإ . يرش من را يرمي

 ريع
 ءدحاو ءاَنِإ نمَوُهَو انآ ل سَتغأ ك8 هللا لوُسَر َناَكَو 110

 عملكم لكلا لكل رظنا] .نابثج نِحَنَو

 .فكتعمَوُهَو يَ هَسأَر جرخي # هللا لوسر َناَكو
 [14044 :عجار] .ضئاَح اَنآَو هْلسْعأَ

 ا ءِروصْنم نَع 2 نايس نع ؛ نمل اد - هه

 «يرّتشا : 6 /1 نيا ديب رتل ّللكسو

 1458١[ :عجار] ٠ قتعأْنملْوأ ٠ «ةَمعّنلا يلو نمل ءآلولا امن

 روُصُنُم نع «َناَيفَس نع ءنَمْحّرلادبَع اَنئَدَح -7
 لمآ تلك :تلاك . ةَشئاَع ْنَع ءدّوُسألا نَع «ميهاربإْنَع «شمعألاو
 501٠١[ ١ :عجار] مرحي ال مث امن ف هلا لوُسَر يدم دل

 نَع ناَْفْساَتدَح : :َلاَق. نَصْحّرلا دبع اَنَدَح كو

 ٍمُصميْمَل ف يّبلَنأ ؛ةَمئاَعْنَع ءدّوُسألا نَع «ميهاَرْيإ نَع «شَّمْعألا

 .رشعْلا

 [؟:42 :عجار] . دّوُسألا نَع هةَناَوَع وبأ هدئسأو : نَمْحّرلا دبع َلاَق

 .(ح) َناّيْفَس نَع «ِنَمْحرلا دبع اند -45

 نع« ىّحّضلا يبأ ْنَع «روُصُنَم ْنَع «ناّيفس انئدَح : : لاق .٠ عيكدت

 هدوُجُس يف َلوُي نأ ثكُي ف هللا لوس ناك : :ْتَلاَق . َةَشِئاَع نَع «قورسم

 اكس

 . نآَُقْلا لوبي ؛ يل رفغا مهل ةلدْمَحَو نير كنا : هعوُكرو

 .كدْمَحِيَو مهّللا : عيكو لاق
 : [؟13514 :عجار]

 ْنَع ءروُصُنَم م ْنَع «َناَيْفَس ْنَع ؛ ِنَمْحّرلا دبع انْثَدَح فين

 ام: :ْتلاَك . ٌةَشئاَع نع «ةّضئاعل ةالوَمْنَع ء«َديِزي نب هلا دَبَع نب ىسوُم

 يا
 [؟18144 :عجار] . مق هللا لوُسر جرف تيد

0 
 نع ءداّسَح ْنَع ,نايفس نع ءِنَمْحَرلا دبع انئَدَح - مغ (”"ع مك

 ةالّص ىَلِإْحْرْخَي ناك ل يل ؛ةَضئاَع ْنَع ءدوسألا نع « «ميهاَربإ
06 

 [1001؟ :عجار] ٠ اًمئاّص حبصُي طي همأَرَو ,حبصلا



 ءاسنلا دئسم

 نيٍمانطملاْنَع افسح نمل اند - دفا ى/

 قأ نم انشا ىأر اذ ناك ف هللا َلوُسَرنآ ؛ةقئاع ْنَع «هيبأْنَع ؛ ءٍحْيَرش

 وعي 20 لوي « هتآلّص يف ناك نإ ةلَمَح كرت ءامّسلا قاقآ نم

 مهم ع

 ابيص 1: :لاق ترم نإ هللا َدمَح هَللاهفَشك نك هيف امش نم كلب

 ” 0 م4548 :عجار] . افا

 0 ا املا

 :عجار] . ةَمُح يذَلُك نم ةّيقرلا يف صخر ف هللا لوُسَر نأ ؛ةَشئاَع

 اةيافحا

 0 :تلاك ةَشئاَع ْنَع ٠ كس يَ

 [14085 :عجار] ٠ مارح وه زكا ارسلك

 روُصُنَم ْنَع ؛ًنايْفَس انئدَح : َلاَق .٠ نمْحّرلا دبع ننَدَح - ة3فحلا
 همم

 ءاّمرجح يف هس ْعَضَيلاَك يبل نأ ؛ةَشئاَع ْنَع هلأ نَع «ةيفَص نْبا

 [6م/4 :عجار] ٠ ضنا يهو نارا أرقيو

 لق لق ةَئَعسَس :لاَق قوص نع ا اجنَح لاك - دئاَخ

 ذك وكم نمد اهفوسَي يذل مي ةّبمكلا ىلإ هيدهبث مْيالجَر اضاع
 7 ةموعلا ل ل

 قيفصَت تعِمَسُق : :لاق ؟ساّنلا لحي ىّنح اًمرَحم لريال امنع هرم

 ماس 00
 .8 لل لوثر ينم دا لعل تك ذأ , باجل ءادو نما

 م علو مام و 3

 ا :عجار] رتل حجات

 هامش
 - ورع نبا ينعي ماشه ْنَع «ديعّس نب ىَبحَياَنْكدَح - "5 كب

 َدوُكيل بصح 8 هلل لور لامن : :تَلقاَّنآ ؛ ةَشئاَع ْنَع «هيبأ ْنَع
 ريق هنو مم يرعب اس ل

 :عجار] ٠ هني مكَءاَشْنَمَ ُصَلرَبءاَش ْرَمَك « سب سلو «هجورخل حمْسأ

 اةلفنلا

 ميمو
 يسندَح : :لاَق . نش نع ديوس يباح 76 *

 ”خاوألاتاَيألا تلرَتاَمَ ةَئاَح نع « قر ْنَع ٍملْس ْنَع ءَنوُصْنَم

 141/1 سو يللا ىلع قلل. سا

 [141417 :عجار] ٍرْمَخْلا يف راجل

 لص ع وا
 ٌرماَع اَنتدَح : لاق ٠ اًيركَر نَع «ديعسس نب ىَحَياننَدَح 05

 ل هللا لوُسَرل يدها دئآلك لفت : :تَلاَق . ةّئئاَع نَع « قرص نع

 1407١[ :عجار] . . مرحي امو اهب ثيل

 ٌروُصُنَم يّئَدَح :لاق . ةبعش اًنئدَح :َلاَك . ىَيِحَي انندَح -606

 َعَماَنِجَرَخ :تَلاَق . ةَقِئاَع ْنَع ,دوُسألا نَع ؛ ٌميِهاَريإ نع «َناَمِيلْسَو

 [6418 :عجار] . جحا هلأ الإ ىَرئآل ف هللا لوُسَ

 ةيمع مك ثا
 ةشئاع ةديسلا ثيدح

 يك

 اقارك) 5116 ع

 "يايا :َلاَن 0 لق ميا قلما

 [16:ه1 :عجار] كتيره يذلا دخل الإ هرخآلا

 ها

 ْنَع « يبأ ين ربح :لاَق . ٌماّشه اَنْدَح ءىَيحْياَئَدَح - 1 3
 50000 000 ميِقي رك

 مث اهب تسبيك ءاق هللا لوُسر يهل َدئآللا لأ تك ٠ ْتَلاَق . ةَمئاَع

 [114ه86 :عجار] ٠ مرسلا بتجي امم ايش بتجَيالو ءاكدع

 نوصَنَم يئدَح : َلاَك .ناّيفُس اَنْدَح ءىَيحَي اَنئلَح 4

 داق لمفأ تنك : ْتَلاَق . ةشئاع ْنَع ,دّوسألا نَع ؛ ميهاربإ نع «ناَمْيسَو

 500٠١[ :عجار] مري امو اهتمت «منعلا 8 هللا لوُسَر يه

 امتع :َلاَق .روُصُنم ع : يش نع « ىَسَي اند

 ْنَع ءروُصنَمْنَع نايس انكدَح لاق . ىَسياتدَح -
 8 هلال وُسَرو انآ لستغأ "تنك : :اتنلا .ةَشئاَع ْنَع «دّوسألا نَع «َميهاَرإ

 [؟111/4 :عجار] . نابثج نحو ءدحاو ءاَنِإ نم

 كاكا للي ااك ١ :ككاك هلع رسلان « ميهاَريإ

 [501 :عجارإ ٠ صوت ماين دار اج

 مدهش رب مري 2 سياسي
 ٌداَرَأ اَذإ : :ُثيِدَحْلا ادم يف رَمَعَج نب دمَحَمَو يكو لاك و و د

 . اًضوت «لكايوأ ٌماَنيْنأ

 يف مَكَحْلا تيِدَح ُةَبعش َكَرَت : ىّيحَي َلاَق

 « ميهاربإ نع « ٍمَكَحْلا نَع «ٌةَيعش نَع ؛ ىَحَي انندَح - 11

 اًهلَوُه : ف يلا لاَ ؛ اَهيلَع قلصت ةريربَنأ ؛ةَشئاَع ْنَع دّوسألا نَع

 [؟١456 :عجار] ٠ ةيَهاَودَئَدَص

 َلُكأَي نأ َداَرأ اَذإ بّنجْلا

 ْمَكَحْلااَكَح :َلاق .ةيشْنَع ءىّيَي اد -4
 بطلا تيأر : :تَلاَق .٠ َةَشئاَع ْنَع ءدوسألا نَع « ميِهاريإ نع «ناَميسَو

 مع
 ءاقق هللا لوُسَر َقْفَم يف :َرَخلا لاو (ِرعَشوأ «سأَر يف : : امهدحأ لاَك)

 ري موق م

 [755767 :رظنا] ٠ .مرحم وهو

 م امس ع
 ٌمالُمأ : ىَيَحَيلاَق) ماسه انُدَح «ديعس نْب ىَحَي اند -16

 َعَماَنِجَرَخ :تَلاَق . ُةَقئاَع يِئرَخَأ : َلاَق ٠ يبأأ ين زَربخَأ : لاك (ماّشه يلع

 بأم: قف هلا لوس َلاَقك ؛ةئجحلا يذ لله فاو اق هللا لور

 ده يآ الولف ٠ لهيك ةجَحب لهم نأ بَحأ نمو « لهل ةرمحب له نأ
 يشب كأم «ةرمعب لْهأ ْنَم مهم : :تلاق «ةّرمعب تللهأ

5 

 ةَكَرَع موي يكرذأق ؛ةَنكم َلْخدأ ذأ ليك ضحَف «ةَرمسبلََأ سم تنكو
 «كترَمَع يعد : َلاَقَق قف هللا لور ىلإ كلل تكس «ضْناَح انآ

 17 تاك املك :٠ َتْلَعَفَف جَحْلاب يلهأو «يطشتماو كّسأَر يضّقْاو

 هايس سمع
 َناَكَم ةَرْمعب تْلَهأَف اَهقَدْرآف ميلا ىلإ نما دبع يعم لس ةبصخلا



 م و

 نم ءارش يف نيمو ءهرطو بح جس للا ىضَق ؛ اهترمع
 اةنددَفي عدلا تال وس لوين

 0 ا 00

 انجح 5 ع ةرْعَلَف يبا اا

 [7146ال؟ :عجار] .اًهترمعو

 لم لس سي

 نب ديعس ينئدَح : :لاَق .٠ َنآلْجَع نبا نع « ىَيحَي انثدَح - 371 و/

 نمسا (133/1) دبَعشناَعأتأر : :لاَق ٠ ٌةَمْكَس يبأ نَع «ليعس يبأ

 ينإَق «ةوُضولا نسْحأآ ءْنَم نَمْحّرلا دبع اَي : تلاقك ءاضَوتيرْكَب يبأَنْب

 04554 :عجارإ ٠ راَثلا نم باقعألل ليو ل لوي هللا لور تمَس

 نع« «ديهش نْب بيَِحْنَع ديعَس نب ىَبحَياَنْدَح - 114
 مقل ل هع

 لوُسَر يف مُكَلو «عياس ليلك "يأن نعنع « ةمرْكع

 دحوم ةونمأ 8 هلل
 مس سيو سا »لس

 نْبةَراَرْز نع ههَداَتَق نع ؛ «ماّشه اَنْئدَح «عيكو انندَح 48

 يذلا : : هللا لوُسر لاق :ْتَلاَق . ةَشئاَح ْنَع ماسه نْب دعس ْنَع ؛ ىَفوأ

 صو هرب يذّلاو «ةَررجلا ماركلا ةرقسلا عَ م «هيرهام وهو «نآرلا ري

 041716 :عجار] ٠ نارجأ هل ٠ هْلَعدتشَي

 نب ٍماَدقمْلا نَع ءُناَيْفَس انَْدَح : :َلاَق ٠ عيكواَنْندَح - 1

 ناك ءيَشأيأب : :ةّشئاعلاتْلُق : :َلاَق . هيبأ ْنَع 'يئراَحْلا ئناَه نب حيَرش

 م :عجار] ٠ كاسل الا هيي لَحد دادي هللا لوس

 ٌةَفئاَع نع «هيبأ ّْنَع ماسه اَنْدَح ؛[عيكو اَنئدَح] "111

(2). 

 .(ح) ةمئاَع ْنَع مسالا نع «ملفأ انئدَح :لاَقو

 ْنَع «دوسألا نَع «َميِهاَربإ ْنَع ءروصُنم نَع نايس انئدَح :َلاَقَو ٠
 .دحاو ان نم ا هللا لوُسَرو انآ لستغأ تك : : تلا َة ةشئاع

 [751/6 :عجار] .ناّبتج نحَنَو :روصنم ثيدَح يف َلاَكَو

 . نب مادْقمْلا نع «رعْسمَو ناَيفس انئدَح «عيكو اًنكلَح <57
 ينل“ هونك ضئاح انآو برشأ تك : ْتَلاَق . ةَسئاَح ْنَع «هيبأ ْنَع ؛ ٍحْيَرَش 6

 ْعّضَق «ةواتأك ضئاح اَنآو قرانا "يف عضم ىلَعهاَف عض ف
 [114857 :عجار] .يف عضْوَم ىَلَع ها

 ٍنَح «َقاَحْسِإ يبأ نع «كليرَش اَنئَح «عيكو اَننَدَح - 1#
 . لسا دْنَباَصَوتيآل 9# يبل ناك : تلاَق . ةّناَع ْنَع ديزي نب دوسألا

 [114484» :عجار]

 نب حيَرَش نب مادقملا نع «َناَيْفَس نع ؛ عيكو انثَدَح - 115

 الك اًمئاق لاب © هللا لوُسَر نأ كئدَحْنَم : ةّشئاَع تَلاَق . هيبأ نع « ئناه

 [50004 :عجار] ] ..نآرشا لعل نم انما هلا لوسر َلاَياَم ؛هقدصت

 .(ح) ةَيش ع ميكو نكح 111

 ”َّمَحُم لاق #2 كمل
 ”سَحُسلاق)ميِهاَإْنَع ٍمَكَحْلا نع ةَبعش اند : لاق .دّمَحُمَو

 آلا َناَك ف َيِبلاَذأ ؛ةَشِئاَع َنَع ءدوسألا نع « (ميهاربإ تغمس

 [0455 :عجارإ ٠ صوت بنج وهو كابو ماني

 نَع ءرّضْحألا يبأْنْب حلاَص اَنئَدَح :لاَق . عيكو اًنَدَح - 1111

 نأ داَرأاذِإ ناك كف يتلا نأ ؛ةّشن َةَشئاَع ْنَع ؛ ةَمّلس يبأو ةوْرع ْنَح «'يرزلا

 00200 مهم وجر يسيل ِجَرَْم لكَ
 ؛هيبأ ْنَع :ةَورُع نب ماَشه انكدَح :َلاَك يكونَ كفل

 نيو هني ةصرَتْس انآو « ليذلاب يلَصْي 8 يَ ناك : :تَلاَق .ةَشئاَع ْنَع

 , .[54886 :عجارإ تركوأك يطق رتب انآ دار اذ ,ةلبقلا

 ينكدَح : :لاَق .٠ ماشه اَنثَدَح ءديعّس نب ىَيحَيانْدَح 111

 هئاّسن ضْنَبَبعي ل هللا لور ناك : :اتلاَق .ةّشن ةشئاع يربح : لاق . يبأ

 تقلا دحام كمال ىوكمل ركل :رظناز . مئاص وهو

 :لاَق ٠ يبأ ينرَبْخَأ : لاك ٠ ٍماَشهْنَع ىَيحَياَنْندَح - هضم

 سيل ؛ ضي يامي بان ةثآلك يف ف يلا نك : :ْتَلاَق . ةَشئاَح يربح

 [7157* :عجارإ ٠ ةماَمع الوصيف هيف

 ّمساَقْلاَتعِمَس : َلاَق . هّللا دّيبع نع ٠ (ىَيحَي اًنيلَح -

 «مَرْحأنيح همرحَو لحل اق هلا لوُسْرتيط : ٌةَشئاَغ ْتَلاَق :لوُقَي

 [[4317 :عجارإ ٠ تّيبلاب فوط ؤأ «ضيفُي ذأ َلْبكلَحأ نيح هلحلو

 َنْب مساَقلاتْعِمَس :َلاَك .هّللا دْيبَع نَع « ىحَي انْئدَح "61

 (191/) ىَنآاَم ؛هّللا َلوُسَر اي تلق :ةَشناَع اتلاف :َلاَق .دّمَحُم
 ْتَناَكاَمأ :َلاَق «ءتَّضاَح ؛تلُق ؟اًهُنأَشاَمَو :َلاَق ءاَنئَسِباَح آلإ َةّيْفص

 رمق ءكِيلع سبح آلف :َلاَق ُدَبسصاَح اهنكلَو « ىلب :سلُق ؟تضصاقأ
 [54514 :عجار] . اهب

 وأ- مسالا تْعِعَس : لاق . هّللا دّيبع نع « ىَيَحَي اًنكدَح 1

 رخاآ اهجوزتف ارم نع «- يّنث اًهَقَلَطَق رَخآ اًهَجُورَتَك ءانالك هئآَرما َقَلَط الَجَر نأ ؛ ةَشْئاَغ ع «-ىَتكدَح
 علم ممله مس 0
 قوي ىَنَحآل َلاَقَق ؟لّوألل لحئآ ؟ة هللا لوُسَر لك ٠ اًهسسْينأ لبق

 لوألا قَد امك مك اَمَك اَهَتلْيَسع

 ما م دع
 نع ؛ « يبأ يترَبْخأ : لاق . ٌماَشه اَننَدَح «ىّيحَي اًنيدَح - 117“

 ملهم رخل جر اًهَجوَرَتك ءاهجْوَر اقلط ةظيَرُت يتب ينب ص ةارما نأ ؛ةَشئاَع

 ؟هذّه يندم لم ُهَنَماَمّنإ : َتَلاَقَف :٠ لف هللا لوُسسر ىَلِإتءاَجَاهتلطت

 مر ع6
 :عجارإ . - كش ماَشه- كتليسُع قوُذْيزأ ؛ ةليدع يقوُذت ىَح ل: :لاَثَك

 اةيكنملا

 نب قرطُم ْنَع َهَداَتَق نَع ًديعَس اًنبدَح « ىَبحَي اًنْبدَح 00

 ةَشئاَع نع ؛هّللادْبَع :هدوُجُسَو هعوكر يفوت ناك  (يلاَنأ ؛ةن
 4ةوعاش
 يف ىَيْحَيكَش مت - تأَرَم ثآلاك- حورلاو ةكئالمْلاْبَرْس ودق حوُبس

 [14014 :عجار] . -ثّآلت



 0 3 لك رمل رن ةخألا ,ةفقع

 :عجار] ] .نطفأت َتْدشْنإَو ملصق تنشد لاك ؟رثسلا يف ٌموُصأَف وصلا

”| 

 قادر ود نما هلو 0ك: ْتَلاَق . ةَشئاَع

 1456٠[ :عجار] .هْنمَوَعَ

 2 هم هع هيت

 1 : ةَفئاَع ْنَع ؛هييأْنَع ا ورع نب ماه نع - مزاح

 - باق لد
 لاق اَقاَدَك- يل قبأ ؛ يل قب : لوُثاَك «دحاو ءاَنإ نم (لستفت) ف هلل لوس

 [مل و :عجار] .- يبأ

 تغمس ةَرَمَع نَع « ىَبحَي نع «ديعس نب ىَبحَي انئدَح 18

 سار سرت يدهس 8# سا # سا 0
 َعُساَمَك َُهمتمُاَسْنلا ثَدْحآ ام ىأَر 8 هللا لوُسَر نول : لوُقَت ةَشئاَع

 ؟َدِجْسَصْلا َنْعنُم ليئارْسإ يتب ءاَسنَو : ةَرمعلاتلق :لاَق؛ «ليئارسإ ينب ءاسن

 [؟١01 :عجار] . معن :تلاق

 ْنَع «َروصْنَم ينئَدَح : لاق . َناّيْفَس ْنَع «ىَبْحَي اَنندَح 68

 اًمَبِيطأَِإ ؛ ؛88 يِبلا نَع «ةّشئاَعْنَع ؛هَّمَعْنَع «ةَراَمَعْنَع « ميهاربإ

 [؟407 :عجأر] . | .هبلسك نم هدكوو «هبنسك نم لجرلالكأ

 اَنِدَح .:لاَك . ِشَمْعألا نع «ديعّس نب ىَحَي اَنئدَح شل

 بوك ىَلَعمارأ سنك : ْتَلاَق . ةشئاع نع «ثراَحْا نب ماَمَهْنَع ؛ ميهاَربإ

 1 كحك يمل ا هللا لوُسَر
 سهل اه ممول
 [[11 :عجار] .هكرفأف : ةرم ىيحي لاقو

 :َلاَق - يئاَوْمْسدلا يي ماَشهْنَع ؛ ىََياَنْتدَح ١

 ف هللا وسر ؛ةَشئاَع ْنَع ةورُع نع ؛ ةّمَلَس يبأ نَع ؛ ىَّحَي انْئدَح

 سس ل اك
 [95114 :عجار] . مئاص وهو لبي ناك

 لص م سرك ل

 « ميهاربإ نع « ٍمَكَحْلا نَع «ةبعش انئدَح « ىَحَيائدَح 11

 يف ينعي ءاَذَهَوْحَن . لف يِبنلا نأ ؛ةَشئاَع ْنَع «ْتراَسْلا نْب ماَمَه ْنَع

 [؟4504 :عجار] .ينملا كر

 َناَرْسَع وب ينّئدَح : :لاَق . .ةَبعش نع ٠ (ىَحَياَنكدَح 711“

 َنيَراَج يلّنإ : ف هللا لوُسرل ةَشئاَعْتلاَف : َلاَق . َةَحْلَط نع «ينوجلا

 [1ه90 :عجار] . نب نا لا لاق ؟يدْأ مهيأ ىلإ

 آل: 2:0 :يتوألةفحن الل ىو يفز ٍمسْقمل تلق

 .دهاَجم وراَزَجْلا نب ىَبحَيل كلذ ترك : لاق . عسا سمحان

 ةّشئاَعْنع [قّقتلا نَع] «هّققلا نَع : :َلاَقَق دلل ؟بَّسَع َدلَس : يل الاَقَق

 [00000 :رظنا] . ف بلا نَع : :ةتوُمْبَمو (195/5)

 يبأ نع“ نب يكد َلاَق . نيسح نع « ىَحَيانئدَح كف ان

 ٌةءاَرَقْلاَو «ريبخَتلاب ةالّصلا فَي هلل لور اناك ؛ةشئاَع ْنَح «ءارؤَجْا

 ني نك هبوصي مَلو هسأر صخش مل عكر ذو َنيمَلاَمْلا بر هلل دمَحْلاب

 َناَكو ءاّسئاق يوسي ىّتح جسَيمَل عوُرلا َمُهَسأَ 79

 لك يفوق ءادعاق يوسي ىثح دليم دوس َنمهسأر قر

 شرْفَي ب َناَكَو « عبّسلا شارتفا هيعاَرذ ضف نأ هَركَيتاَكَو يحل نيم
 «ناطيشلا بقع ْنَع ىَقْيناكو « ىتمبلا هجر بصنتو « ىلا هلجر

 71448١[ :عجار] . ميسا ةالّصلا محياك

 هم م

 . يبأ ينئدَح : َلاَق . ةورع نب ماشه ْنَع ؛ ,ىَحَي انئدَح 5

 هضَرَم يف سانا يلع لَخَد 8 هللا َلوُسَرنأ «ةَشئاَح ي ىتتربخأ :لاَق

 نأ مِهيلإَراَشأَت اَناقَوكَصُي ولع اًسلاَج مهب ىَلَصق هوم

 اذِإَو ءاوعكرا رك «هب كويل ماما لعج امن لاق ملك ءاوسلجلا

 اد ولج ولف ااج أنو اق

 عقر اذإ اكو كلذ

 3 تكا ةشئاَع نع «ةَرمَع نع

 «همارخإ ىَلَع يضْمْينأ يدها ُهَمَمناك َْما هلللوُسَرَرمأ «جَحْلا

 يلع لخُم رخل مْويناَك امل فا ادإَل حي نأ دَهُهَمَمْنَُيمَلْنمَو

 .هئاسن نع 1 هللا لوو حب : اوُلاَق ؟اًذَه ام : تلق «رََبِمحلب

 :َلاَقَك .مساقلل َكلاَدْتْرَكذَف :[ىّيحَيْنَح]ُةَبعش َلاَق : ىّبحيَلاَت

 0 .ههْجَو ىَلَع ثيدَحْابكئاَج
 . جحا آلإ ىَرتآل ةدْعقْلا يذ نم سيب سمح :ريمُت نبا لاَ

 نع يبأ يِنّئدَح : لاق ٠ ماش اَنْنَدَح «ىَيحَيانكَدَح - -11

 بر ادعي لع ذاَتْسي ةَعاَصرلا نم يّمَع ينءاج : ْتَلاَق .ةَّشِئاَع

 كلذ ْتْرَكَذَك 8 ِهّللا َلوُسَر ناس ىَّح [كللإ نذل : :اتلُق «باَجحْلا

 ةآرَمْلا ينص امن نلف لسع كِل حلي َلاَقَف ٠ 8 هللا لوُسَرل

 :عجار] ٠ كلَ جيل كَمَع : وه 8 هلال وسر لاك ؟لجرلا يتدضري مو

 اةيئينن

 يب ينرجخل : َلاَك . ٌماَشهاَنتدَح «[ىيحَياَنئَدَح اللا

 ماشا ٌعِضْواَنِإ : لوي هللا َلوُسَرتْعمَس : ْتَلاَق .٠ ةشئاَع يربح

 .ءاََّعْلاب اوءَدباَف ةالَصلا تميقأَ

 .اََماَو اللا ترص ا ”عيكو لاَ

 [؟١437 :عجار] . ءاَشعْلا م عضو اَذِإ : ةئيبع نبا َلاَكَو

 ْنَع «يبأ يتربخأ :َلاَق .ماّشه ْنَع :ىَبحَي اندَح -
 00 00 .(ح) ةّشئاَع

 َتْنب ةَمطاََنأ ؛ةَشئاَع ْنَع ءهييآ ْنَع ماش انِدَح : لاَ . عيكود

 داق رهط الق ْضاَحتسأ نإ : :ْتَلاَقَق . اف يلا ىلإ تاج شن يب
 كة مالعو 01

 ((ضيحلاب )كلذ سيل : لاق : ىّيحي َلاَك) .آل :َلاَق : يكول ؟ةالصلا



 55141 ح ءاسنلا دنسم
 ميم سا مس

 يلسغات ترد اذ 2 ٌالَّصلا يعدف ةضيحلا تليق اذ اذ 2 "قرع كلذ مَن

 هك هدو ل6 0 ما -
 ْوُضَوَتو لستفت د حاَو لْسُعأ : ماَشهلتلف : ىيَحَي لاق ٠ ومَا كنَع

 [114745 :عجار] . .معل : : لاك ؟ةآلص لك دنع

 يعاوس
 .يرهزلا نَع رَمْمَماَنندَح : لاق .قاّدرلا ُدْبَع اًئدَح - م0

 ”عي و ءعسايمم هما ع ءمشمولا كلقو عمرا
 ديو صاقو نب ُةَمَلَعو ريبزلا نب ةدرعو بيلا نب ديعتس يتربخأ : لاك

 َنيح ا ّلا جو ةشئاع ثيدَح نع ءدوُعسم نبيع نب هلل دبع هلا

 ةقئاطب يكد مهلك لَجَوَرَعْهّللا هر ءاوثام ام كفل لهآ هللا

 َدَقَو ءاصاصقألا تبنآَو ضحي م اًهئيدَحل ىعأ ناك مُهضَْيو ءاًهئيدَح نم

 قصي مهيد ضدي «ينئدح يلا تيدا مهن دحاو ل نعنع

 هّللا لوس ناك : تلا 6 )/١66( "يب ِ ١ جوز ةشئاع نأ ءاوركذ اضن

 اَهبَجَرَح اَهُمهَس َجَرَخ نها .هقاسن نير رس يخي د ذي

 اًهبن جَرَخَت اها ةَْزَخ يفارق :ُةَشئاَخْتَلاَك هَُعَم 8 هللا لوُسَر

 كك «باَّجحْاَلزْنَأاَمَْمَيَك لَو كف هللا لوُسَرَعَمتْجَرْحَ « يمهس

 هوَْخ نم ا هلال وسر عر اذِإ تح «اًكريسم هيف لزْنأَو يجّدوَه يف لمحأ

 «ليحّرلاب اوُنْدآَنيحْتْمْقَ « ليحرلابةَيِل ند «ةئيدملا نم اود لع

 « لْخرلا ىلإ تبق يناشتْضَق الق ؛ ََشْيَجْلا رواج ىّنح ُتْيَشَمَن

 حْسَصَنلاَكْتمَجَرَك :٠ مطَقْا دكر اَمظ ِعْرَج نم دفع اق يرْدّص ْتْسَمَلَ

 « يب َنوُشَحْرياوُناَك (ريدّلالطضرلا لبتأَو «هؤاَقتبا ينسِبَحاَف ,يدفع
 ما علو مورس سه س ظلم ع
 يأ ًنوُبْحَيْمُهَو "بكرأ تلك يذلا يريعَ ىلع مولحَرَف يجد اوُنَمَحُف

 اَمَّنِإ مضلل نشيل بويل اًناتح د كلا إهاَستلا تناك :تّلاَك هيف

 ُهوُلَحَرنح ٍجَدوَصلا لَقئْمْوَقلا ول اركْتُسي ملف ؛ماَمّطلاّنم قلما نأ

 تدَجَوَك ءاوراَسو ّْلَمَجْلا اوم ؛ ؛نّسسلا ةَيِدَح ةَيراَجتنُكَو موعقرو

 «بيجم لو عاد اهب سيو مهلِزاتم تْدجُف «شِيَجْلا َرمَتسا اَمَدَعَب يدفع

 اور ينودقيَس وقل نأ تْنَظَو ,هيفاسنُك يذلا يلم (نّسيَق)

 يامال ل هم هدو
 نْباَوْفص اكو "تن يع يَ ينم يف هَسلاَج انآ يلإ

 َدْنع َمبصأَك ؛ جل أ شْيَجْلا ءاَرَو سرع دك يناوطاذلا مث اءيمكسلا ٍلَطَمْملا

 يناريناَك دو ؛ ينآر نيح يكرم ينتاك «ٍما ناس اوس ىأرق « يلزم

 « يلع مح اج نم ءاقتنلا باسلا ىلع ير ل

 هع هل لل 2 - 2

 ايوا اكد اَهدي ىلع طرق قل عال « هعاجرتسا

 كله «ةّريهظلا رن يف َنيرغوُم اون اَمَدْعَب «شْيَجْلا ايآ تح «ةلحأرلا
 كو .ءاور

 ا نب هلا دب هربك ىَلوَت يذلا اكو ٠ ينأش يف كله ْنَم

 لأ لق يف َنوُضيُيَسَّنلَو «ًارهش اّسدق يح تيكا «ةتيدملاتْمدَقَق

 نم فرغأ آل يأ يعَجو يف يسيِريَرمو «كللذ نم ءيشبزمشأ مل «كّفألا

 لوسيا |« تنل نم ىلا ذلك فهلا دوي

 ماتا دن دكا لقد ل لالالا خلال 2

 م
 اًمَْحانأ كلاب ىّئاَت انك «هَتَتلا يف لوألا برعلا أ انرمأَو ءانتوُي

 نْب بلش نب مطر يانبع «مطنسُأو انآ (فلناق) اق دنع

 اَهاَو «قيدصلا ركب يبأهَلَخ ءرماَع نْب رخص تْنباَهُّمأَو «فائمدْبَع

 ء يي لبق مهر يبأ “تنيو انآ تلبقأو « بلأطملا نب دابع نب ةلاثأ نب حنس

 «حطنس سن: ْتَلاَقَق . الزم يف حطم نأ نم اً دح

 مكوأ كام يأ : َتَلاَق ءاردَي دهس د الجر نست «ت امشي ب : اهل تلق

0 
 تددْزاَف كفألا ٍلْمأ لوَقي يتربخأَك ؟لاَق اا الف ؟لاق ان يمتست

 ف هللا وُسَريَلَع َلَخَدَك ء يي ىلإ[ نجر اس يضرم ىلإ اضم

 انآو : لاق ؟يَوبآ ينآذنأ يلددأنأ : تلق ؟مُكي فيك َلاَكمُك ملك

 تْمِجَق 5: هلال وُسَر يل دذأَك اًمهلَبق نِمّرَبَخلا َنّْ نأ دير ذعتيح
 هلا عدم

 ينوه فّيب يأ : ْتَلاَقَف ؟رماّشلا هثندَحَتي ام «هامأ اي : :يمألأتلْتق . وأ

 رار اهل ءاًهبحُي لج َدْنع «ةئيطو عما تنك امل هلو كِيَلَع

 َتسَحَئْدَكوأ هّللا قابس تلت :تلاق الع در الإ (195/5)

 لو عشت يل كريآل تبسم ىّتَح ةليللا كلت تيك تلق ؟انهبْس لا

 بلاط يبل نبيل هللا لوُسَ او« يكبأ تنبأ موب حم

 :ْتَلاَق هلّهأ قارف يف (َمهْريِشتسَي يْيحَولا ثبت نوح دير نب ةماَسأو

 «هلهأ اري نم مّلعَي يذلا هللا لوُسَر ىلع رشا دير نب ةماسأ أَ

 هلو كلهآ ْمُه هّللا َلوّنسَراَي : َلاَقك دولا نم مهل سَ يف ملي يداي

 لَجَوَرَعُهَللا قّيضَي مل : َلاَقَق بلاط يبأ ب يلَعاَمأو اريح المل
 0 نم ميش

 اعدق : :تَلاَق ؛ .كقلصَتةّيراجْلا لأسُتْنإَو ريك اًهاوس هاشلاو كلَ

 نم كسري ءيَش نم تْيآَرْلَهَ ةريربمأ : لاَ . ةريرب 8 هلا ٌلوُسَر

 لعق ارمآ اَهّيلَع تن قحاب كعب يذاو : ٌةريرَبَهلتلاَك ؟ةَضئاَع

 الأ نيِجَعْنَعْماتت نسا ةَيِدَح ةَيراَج انآ نمّرثكأ ؛ اًهْيَلَع هصمغأ

 نبا يب 0 نب هلل دبع م رَدْدَساَ هللا لوس مَن «هلْأك نجادلا يناتك

 «َنيملْسُصْلَرَشْم ا :ربثمْلا ىلع َومَو 8 هللا لوُسَر (لاقف : :تلاقلعَل لوُلَس

 ىَلَعاتْملع اَمهّلاَوف يَثي لْهأ يف اذ يلَيدق لجَر نم يسري

 لوا اله ضل ماو قل رخل يله

 مكانس داك قلع كرم يسوألا ماك ٠ هللا لوس

 سومو ابنا ا :تلاَق ٠ رةلرأا قايم

 : "كبسه اقق ؛ هلاك ىلع دة هلال [تيتك ذاَعَم

 رع تيك : :ةدابع نب دعس لاك امم نب دعس مَع نباَْهَو هرب «رّيضح

 ةسوألا ناحل َرانَك «نيقفاَتمْلا نَع ُلداَجُم قفاَم َكَّنِإَف ءُئلَتل هّللا

 ملف ربما ىلع ماك ل هللا لوُسَرَو ءاوُتتينأ اومَه ىّتح ٌدْوَحْلاَو

 يمْويتيكيَو : :ْتلاَك تكسو اوُنكس ىَتح مهدي هلال وسال

 يناكريأل «ةلبظملا يتكيل تيك مث ؛ مون حم الو عن يقيل كاد

 اَمَتَ تَلاَق ءيدبك( قلاق ًءاَكبلا نأ نَّظَي ياَوبآَو « موتي لح الو عَ

 تنذأك راّصُنألا نمي رم يلع تَندأَتَسسا : يكبأ انآَو « يدئع ناَسلاج امه

 اقف هلال وسر ايل لَحَد كلا ىَلَعْنحَن امي « يعم يبيت سلجن جك اهل



 ءاسنلا دنسم

 تاكو ليان يل وال يدع جيل :ْتَلاَق « 5« م

 تلف اذكر اذك كل يلب َشناَح اي 50 0 سوسو يرظت سا هس
 ساس كس رع

 مك ءةللا يرفع اَف بثذب تملا تك انو لجو هللا كري ةقيرت

 0 ْتلاَق ءِيلعهللاَباَت «باتمث بثذب فرعا ادع هيلإ يبو

 تلق ٌةَرطَق نمسح أَم ىّتَح ؛ يمد صلف ؛ ُهَتلاَقم ف هلال وتمر ىَضَق

 روش اح عير هلال اق :َلاَثَك «َلاقاَميف ف هللا لور نع بجأ : يبأل

 هّللاَو :َتَلاَقك ؛ كل كلل يلع يأ : يمأل تلق 4 هللا لوُسرل
 مرسلا ةَكيدَح راج انآو تلق : :ْتَلاَق ف هللا لوُسَرللوُثأاَم يرذأ م

 ِ ىّنح اذهب مُتعمَس دق مْ َتْفَرَعْدَهللاَو ين نقلا نم اريك رف دل

 لجو رحل «ةقيرب ين :مُكلتل نشكو ؛هبمكدَصَو كفن يف رقعسا
 ٌَوَع ُهّللاَو «رئأب مُكلتْقرَتعا نعلو «كللذب ينوكدصُتأل يري ينأ مَعَ

 يلُدجأ ام هّللاو ينو )1//١91( ينوُكَدصُت هةَكيرَب يأ ملعَيْلَجَو ََ

 ا ىلع تسلل ١ فاسو فاتك الاكل

 ةكلاونركلو يارب يشل كيب نازلطا كج

 ايست يفرح ىلا يا

 و يل لع رامبل نطو يولع

 َلِزْنَأ يدنا لوقلا لقن نم «يتاّنثلا مْوَيلا يف «قّرَعْلا نم ناَمَجْلا لم هْنم

 وأ ناَكف ٠ ةكَحْضَيرْهَو 8 هّللا لوُسُر ْنَع يرس اًملَق : :تَلاَق ؛ هيلع

 يوقر م ع هاش
 كاري َجَورَعْهَللااَمأ ةَمِئاَع اي يرشنأ : :َلاَقْنأ اهب : ملكت ملك ةملك 33

 هللا الإ َمْحأ الو هلم ال هللاَو : :ُتْلْدَق ' دْيلإ يموُق : يمأ يلا

 اوُءاَج َنيِدَّلا نإ : ًالَجَوَرَع هللا لوْ « يارب لَن يذلا وه لَجَورَع

 مس هال »هامارع
 تاّيآلا هذَمَلَجَوَرَع هللا لنا ءتاياَرشَع . «مكذم ةبصع ةبصع كفألاب

 :هرْفو هم هتيآرقل حطم ىلع قي ناكو :رطكيوبأ لاق تلق « يار

 دع هللا َلَرْناَف «ةّشئاعل لاك يدنا َدْمَبادبآ كيش هِبلَع قمنا ال هللا
 سم اس ف رش

 ادور : هلق ىَلإ . «ةسلاو مكنم للا وو لي اكو» : جو

 عجرم « يللا ريالا بحأل يلو ركبوا «مككهلل فَي

2 

 ليك

 ع. رايز ينضج نب بلاس ل ةشئاَع

 يمْخأ ؛ هللا لوري: ْتَلاَك ؟كّنَلَب امو «تْيآَراَم وأ ءتْسِلَعاَم : يرْمأ

 ناك يلا يهَو ُةَعئاَع تلك اري آلَ املا يصبو يمس

 تقفطو «عَرولابلَجَوَرَع هللا اهَمّصعَف ؛ اك يلا ع جاوزأ نم ينيِماَسُت

 .كله مف تكلم الب راحت شْحَج تبة اه 1 اه

 [ هدعب رظنا] . طهرلا ءآلؤه رمأ نم اَنيْلِإ ىَهَنْنا اَم اَذَهَق : باهش نبا لاق

 1 4 م ةشئاع ةديّسلا ثيدح
 اه كو وو

 د :َلاَق. باهش نأ نع هع لاق ؟ناسيلر :هل تلق :زهب لاَك)

0 

 اًمكنألاٌلْهأ اهلا بح طف يلا جور «ةَشئاَع ْنَع «ٌةَبتع نب هللدبع

 ىَعْوأ لاك مُهضَْبَو ؛اهئيدح نم ةقئاط يندح مهلك هلا اهرب ءاواَ

0 
 مهنم لجر لُك نَع تيعو دقو ءاّضصاّصتُقا هل تّنآَو ضْخَي نم اًهئيدَحل
 0 ا

00 
 ناك نإَو ءاضنَبْقدَصُي مهئيدَح ٍْضْنَو ؛ةشلاع ع يدَح يذلا ثيدحلا

 اد 88 هّللالوُسَر ناك : :ةّشئاع َتَلاَق : :اوُلاَق . ٍضْنَب مهل ىعرأ مضحي مي

 هم مصمم شقق هاش لم هقر# 0-310

 ركع . .اهي جَرَخ اهمهَس جَرَخ نهتياك هجاوزأ ني رف ارفَس دارأ

 :َلاَكَو « ليحّرلاب اوُندآَ يح ْتْسقَق ليحل كلذ : :َلاَك هنأ الإ ؛ثيِدَحْلا

 :ةورع لاق : َلاَقَو . يلزم تسمي : َلاَقَو . َنْلبَهي : :لاقو .راَقظ عرج نم

 َلاَقَو . هيشوتسيو هعمتسي يو رقيق هدذع هبت دَحْيوْعاَسُي ناك هنأت ربخأ

 ةكاثأ نب حطْسسَو تباكن مسح كلا لهأ م مَسْيََل : ضيا ورع

 امك ةبصع 7 معتاال «مهب يل ملل نيِرَخآ سا يف ؛ رشح تب ةنَمَحَو

 «َلوُلَس نبا يب ا نب هلل دب دلعي ناَك كلذ ربك نو «لَجَو رع هللا لاَ
 60# ساعمب

 يذلا نإ لو سحلب هَرْكَت ةشئاع تَناَكَو : ٌةورع َلاَق

 ١(: ةلر/كز َلاَق
 ماي هعم عدق 0 له ماعم الم 2
 ءاقو مكنم دمحم ضرعل يضرعو هدلاَوو يبأ نإ

 مساصو ريل ©

 ءرئاَرَص اهل : َلاَقَو «ديزتلا) يف لوألا ِبرَمْلاَرْسأ اًنرمآَو : َْتَلاَكَو

 نِإَو : لاَقو لكان جاتلا يتاتق : :لاَقو «هلهأ ةَءاَريْنم ملي يذلا :َلا :لاقو

 مأَتَناَكَو « جرا نم لُجَر ماك : لاو « جرحا اًناَوخِإ نم َناَك

 َناَكَو : :تَلاَق « جَرْرَخْا ديس وه« ةدابع نب دعس وهو «هذخف نم مَع تب

 مهم عم هوقو عدس م ع
 « يعمد صْلق : (تلاَقالو ؛ بمحل هكَمتحا نكلو ءاسلاَص الجر كل لَ

 هّللاو :5 :ةّشئاَع تّلأَق : ورع لاَكو ءاهلبراَحّتُةتمَح اهم تَقَفَطَو : :لاَقو

 59 ام هديب يسَْن يَدلاَو هللا َناَحْبْس : لوك ليق امك ليق يذلا لجل
 مم سارا هسا
 .اديهش هللا ليبس يف كد دعب لمت : ْتَلاَق طق ىقيأ فتك نع تفك

 آخ

 [ هلبقام عجار]

 ْنَع «يبأ ينّتدَح :َلاَق . مارب بقعا - -1114*

 حلا َدَك لَق .٠ .ةورع ينّئدَح : :باهش نبا لاق . ناسيك نب حلاص

 يع م عوللو مم ال
 :لاَقَو تْنّصَيي : َلاَقَو :نملبهي : لاك ءراَقظ عرج نم : َلاَكو هداتسإَو

 َناَكَو : َلاَكَو هُلْكاتك ن جادا يأت : لاو «ئاَرَض اهل : َلاَكو «ةّيريلا يف

 000 يس يك لة ل 0 لو
 هّللا لوس ليل : كو ءةيِمَحْلاهلمتحا نكلو ءاًحلاَص الجرد د لبق

 مع ع

 :عجار] . ابراَحُت : َلاَكَو « يسد صل : َلاَكو ءاوُيكَس بح مُهْضْنَحُب و

 اةفكلَفَ

 ينربخأَو : يرشلا لاَ .ِرَمْعَم نع «قاّزرلا دبع انندَح - 0115

 ناَئيدَي اَنَُوالإمك ايَوبأْل قع مل :ْتَلاَق َةَشئاَع نأ «ريملا نب هور

 ةَرْكُبر اهلا يرط ل هلا لوسَر هن يبالي« نيل
 ما سا هو

 «ةّشبحلا ضْأ لبق ارجاَمُم كيوي جَرَخ نوما يي املك «ةَيشَعَو



 5206 «ةَّراَقْلا ديس وهو اة نيل داما لرب علال ل

 د
 َرَكَذَ . يموق يجَرخأ :ركبوبأ لانك ؟ركبابآ ايدي َنيآ : ةّنغّدلا

 تبرأ ْمُكَبرجهَر ادت يارد :َنيملسلل ف هللالوُسَر لَو َتيِدَحْلا

 رجا ناك ْنَم يرَخَ [ينَيإ «نابرح امه ؛ نيبال ني خت تاك هس

1077 

 ْنَمضْمَيةَنيدَملا ىلإ عّجَرَ , هلا لور كلذ َركذ يح ةئيدَملا لبق
 مسام

 َكاَقَف .٠ جاهم كيوب َرهجَتو يملا نم ةقبحلا ضرأ ىلإ رجاَه ناك

 وأ: :ركيوبل لنَق يلد نآوُجأ يك «كللسر ىَلع : : 8 هّللا ل وسرد

 لوس ىلع كيوب ءمعت : : لاق ؟ يمأو تنأ يبأب كلذ وجرت

 ءرهشأ هع ةَميزآ رمّسلا قرو نم ُهَدْنع ناك ِنيتلحار فلو ؛ تحصل 88 هللا

 يذ اني يف اًسوُج موي حنيف : :ةشئاغ تَلاَف :ٌةورع لاق : يره لا

 يف انيق الم ٠ قف هلال وُسَر اذه رخكي يبل لئاق لاق ةريهظلا رحت
 ل أ م

 يف هب ءاَجْنإ « يمأو يبأهلءادف :ركبويأ لاَقَف ايف انتي نيم ةعاَس

 َلاَكَم َلَخَدَ ل نذأَك «ئاَتْساَكاف هّللا"ل 1 اوُسمَرءاَجَق هرمآل ةعاسلا هذه

 اَمَنِ :رخيوُبالاَقك «كَدْنع ْنَم جرخأ : ةركي يبل لح يح اك هلال وس

 دكه قف هلل لوُسَرلاََق هللا لوري «يمأو تن يبأب ؛ كله مه

 َلاَقَف هلا لور ات يبأب حملا ركوب لاَ ؛ جورخْلا يف يل نذأ

 ىّدحإ هللا لور ايتن يباب دُحَ :ركيوبأ لاك ءمعل : : 48 ِهّللا لوُسر

 انَحآ)َئضاَئْرهَجُك :تلاك ءَِمّنلاب : قف هلال وسر لاق ٠ ِنَه يتلحار

 نم ركب يبأ “تب هاَمْسآ تمطَت « باج يف رس اهل انَعصَو ءزاهجلا

 عه هموع دمع
 ّقحل مت ء(قاطألالتاذ ست تناك كلذ «بارجلا تكوأف «٠ .اًهقاطن

 لاَبلَد ثآلك هيف انكم وك هللا لم يف راب ركب وبأو قف هللا لور

 [55191 :رظنا] ٠ (١ةةرىك)

 ْنَح ءروُصُنَم َْع ءًايْفس اربح «قاررلا دبع انئدَح - 006

 َلوُسسرتْعِمَس : :تلاَق .ةَشئاَع نع ٠ «حيلَم يبأ نع ؛ ءدَْجْلا يبأ نب ملاَس
 اَهكياَم كَم دقق ءاَهييريع يفاًَيَثتَعَصَو ةأرما امي :لوُقب 8 هلل همه

 [؟ه9؟١ :عجار] ٠ لجو هَلْ اهب امَرْسوأ- لجو هللا

 « ىَبحَي نْب ةَحْلط ْنَع «ُنايْفس اَنئدَح « قاررلا دب انئدَح - فكلشلا

 ناك 8 هللا لوُسرنأ ؛ةَضئاَع ْنَع «ةَبع نبا هلا دبع نب هللا دي ْنَع

 هيلَحَو يلصق هللا لور اكو . تحرم ءذَه نم طم لَو « يلصُي
 مارب هال
 . هضعب يَلَعَو هضعب

 [«هم :عجار] . دوس ةيسْكأ نم طْرمْلاَو

 . ينص نب روم ْنَح ايس نبل « قايل اح - 1

 َنَماَمَبَش دكر ف هللا وسر يقوم : :تلاَق ٠ ٌةَشِئاَع ْنَع هم ْنَع

 14401 :عجارإ ٠ ءاَمْلاَو رْمّتلا : نيدوسألا

 نع هِرَمْعَم نع ؛ حاير انئدَح «دلاَخ نب ميهاريإ انندَح - -1

 اذان ىّتَح 8 هللا لور مَع : :ْتَلاَق ٠ ةَئاَع نع «ةَورع ْنَع «يرْهلا

 8 هللا ل وُسرجَرَخَف : ْتَلاَق ءناَيَبِصلاَو ءاَسْنلا ماَن ةالّصلا : َلاَقَق رمع

 [11405 :عجار] . مُكريغ نايدألا لهأ نم َدَحأ اَهرظَننَي ام :ل َلاَقَق

 - |مهص ةشئاع ةديسلا ثيدح

 3-5 0 ا

 يتريخأ "ير نع رمعم انيدَح « قالب انَح 111484

 3 لمحل ع
 هللا َلوُسر نأ ؛ُهَنربخأ ةَئاَعانأ « قيدصلا ركب يبأ نب دمحم نب مساق
 ةِد عوم 50 ِءَ و اهلع احر هَ

 مث ,ههجو َنوُلَتف ٠ يئن وص هيف مارقب سم يه اهل َلَحَد اقف

 ةَماَقلامْوَياَياَدَع سائلا دش مَن : لك َمَك «هديي هكتهك مارقلا ىلإ ىَوهأ

 [14087 :عجار] . هللا قلب َنوُهبشُيَنيْلا

 «هيبأ نع ؛ ٍماَشه ْنَع هرَمْعَم ًنربخأ «قاررلا دبع اندَح - ف كل

 «ةكيهلا ُهتسَح ةأَرطا يدْنحَو ف هللا لور يلع لحد : :اتنلاَك.ةَسئاَع ْنَع

 ْمانتآلّيه هللا لوُسراَي «نآلق تْبهنآلُف هذه : :تلقق ٠ هْذَه نم : َلاَقَف

 ل َلَجَوُرَح هللا نإ وشي اَم لمعلا نم اوُلُخ همهم :َلاَتَق 7

 ُهُبِحَص ِهَْلَعَمَوَاَداَم «لَجَوَرَع؛ هللا ىلإ ٍلمَمْلاْبَحأَو ءاوُلمَت ىََح سي

 0 0 جال

 نع ”يرطُزلا نَع رَمْعَم انَدَح «قاررلا دبع اًنيَدَح - 11١

 88 هللا لوُسَر ىَلَع دوُهيلا نم طهر َلَخَد : :ْتَلاَق .ةّشن َةَشئاَعْنَع ةَوْرَع

 1 سلا ُمَّكيَلَعَو : :تلقق اهم :ةّشئاع ْتَلاَقَف ْمُكْيلَع ماسلا : اوُناََك

 جرح لأن فعل ا هللا "لوُسَر لاق : ْتَناَقَق ُهَنمّللاَو

 ام ْعَّمْسَت ملآ ؛ هللا لوُسَراَي :تلُق :تلاَق ٠ هّلُك رطألا يف َققّرلا بحُي

 5406١[ :عجار] . مُكيلَعَو تْلُق دَقَف : 1 هللا وسر لاَ اوّل

 نع « جيرج ساو رَمعَم انئدَح «قاررلا دبع انْئدَح كفك

 ف هللا ل وُسَرو انآ ل ستغأ "تنك : :ْتَلاَق .٠ ةَشئاَع ْنَع :ةوُرع ْنَع «”يرطلا

 1454٠[ :عجار] .٠ َقّرَعلاَر دق هيف ءدحاو ءاَنِإ نم

 َنَع «'يرطرلا نَع رَمْعَم اَنُثدَح :قاررلا دبع اَنئدَح 51161"

 ؛ٍمَلَع تاذ ةّصيِمَخ يف اف هللا ل وسر ىَّلَص : ْتَلاَق . َةَشئاَع نَع ورع

 ينوثأو ءمُهَج يبأ ىلإ ةّصيمَخلا ءذّهب وبهذا : َلاَكُدَئالَص ىَنعَم مل
 ل

 [؟4424 :عجارإ ٠ ينآلّص نع اًقنآ يتلأ اًهنإَف «مّباَجِبنَأِب)

 رع كيرلا نَع وَمن اَنكدَح «قاررلا دبع اندَح 0

 جُرخَت انآ لبق رصملا يلَصُي هللا لور ناك : ْتَلاَق ٠ ةَِئاَع ْنَع «ةَوْرْع

 [14045 :عجار] ٠ ةعلاط يترُح نم مشا

 نع يرْظْزلا نَع 2 ٌرَمْعَم اًنيدَح ؛قازرلا دبع اًنندَح -06

 انآو ؛[لبللا نم] يْلَصي لق هّللا وسر ناك : :تَلاَق ٠ ٌةَشناَع ْنَع ؛ةَوْرع

 [؟4هم6 :عجارإ ةراَجْلا ضاَرتْعاَك ١ ٠١ /1) ةكبقلا َنْييوهتيةَصرتُس

 ْنَح َةَداَنَقْنَع ٌرَمْعَم اَنكَدَح ؛قاّررلا دبع انئَدَح م11

 [يف] وأ هدوُجُسس يفلوُشَي ناك 8 هللا لوُسَرنآ ؛ةَئاَع َْع «فرطُم

 14654 :عجار] ٠ جوارلاو ةكئآللا بروف حوبس «هعوكر

 ِنَع ءِرَمْعُم نع ؛ «َحاَير انُتدَح «دلاخ نب ميهاريإ انئدَح - 11 ا/

 هللا لوُسَر عديم : تلا انآ ؛ةَشئاَعْنَع ؛هيآْنَع «سواط نبا

 .رصَا دع نيكل



 / سلا وأ اورستتالو اق هلو 2 0
 رس ساس يالا

 . كلذ دنع اوُلَصتاهيوْرْع آلَ

 ءرَصْعَم نع ؛ "حاير انكدَح : :لاَق . دلاَخ نب ميهاريإ انئدَح "1484

 َنيح ف يبا ناك : سلال ةَئاَع َْع ءهيبأ نع «ةورع نب ماشه ْنَع

 هدي يو «رذكب يبأ "نب محلا دبَع لَحَسَف :ًتلاَق ٠ لإ هرهط دسم ضيق
 َلَعَجَف هبله قدمك «هثيلطق ةلاوسلا "تدك 8 يبل هباَعدق «ةلاوس ما مص رومردو و ريرمصم سس سا رل هس

 ملا ىلعألا قيرلا ينل :وُوهو يلع لثكو ديت هيس

 لوُسَر ضف : ةشئاَع لوقت اود ضف مث : :ْتَلاَق . (ِنْيكرَم) ىلع ألا قيقرلا يف

 . يِرَْنَو يِرحَس َنْييَوُهَو ف هلل

 هما ما هي سرب هزات سرا

 .جيرج نياانآ : :آلاَق . يراصنألاو ركب نب مح اًندَح - ةفللمل

 «نارخُي مساَقْلاو ورع حمس هنأ «ةورع نب هلا دبع رمح يتربخأ : لاك

 وكرو
 عال ةَجَح يف ةريرتب يدي هّلل لوُسسَرتَِيط : :تَلاَق .٠ ةَشئاَع ْنَع

 . مارحإلاَو ل حلل

 . ةورع نب هلا الْبَع)ِنْبَرَمَع ْنَع ؛ « جيرج نبا انئدَح يراسل لاك و

 [5555 :رظنا]

 هريس هريس وا
 :َلاَق . جيرج نبا انربخأ : َلاَق .ركب نب دمحم اندَح - مك

 مم 6 هل
 تلك دق : :تلاَق . هنري ةشئاع نأ هرب ةَوْرْعأنأ «باهش نبا يتئدَح

 . يش نم يياَمنميقيو هشيم ا هللا لور يدم دئالكل خأ

 [؟؛هده :عجارز

 معمم
 لاك جان نب اربح :ل لاق ركب دعس ال 11

 0 و 068 رثأا ةلرأ ةفقعأل .ةرخأ

 مدعو رظنا] ٠ هلق ةشناَعتناَكو : َلاَك .َراَلا مآلّسلا هيلع ميهاَرإ ىَلَع

 اةقلقدف

 لو هع لاو
 :َلاَق . جميرج نبا انربخأ : َلاَق . ركب نب دمحم انئدَح - 7716“

 يبأ نب دْعَس مصخخا : تلا ةَضئاع نأ) ورع ْنَع «باهش نبا ينَربخأ

 مس هع هل امم مسعر ها هعا م
 نسب دبع اي كَلَوِهَف : َلاَكَو . َتيِدَحْاَرَكَذك. .ةَمْمَز نب دبَعَو صاَقَو

 [؟ 104م :عجار] .ُرجَحْلا رهامللو « شارفلل دولا «ةَمْسَ

 سرا معك لاو
 :َلاَق . جير نبا انربخأ : َلاَق . ركب نب دمحم انئدَح ةفاست

 نَمْحرلا دبع َتْنبةَرْمَعأنأ ءديعس ِنْب ىبحَيوحأ ديعس نيس يتربْخأ

 جم تلا مم مك :لوُثي ا بلا تعمم نأ ؛ ةشئاح نع هَربْحأ

 [1441؟ :عجار] .ابَح هرسك لْثمَك

 :لاَك. جيرج نبا اًربخأ : َلاَق . ركب نب محم اًنُئدَح ةفالل ل

 أ ا ناك ف يبل ؛ةَشئاَعْنَع ؛ ةَملَس يبأ ْنَع «باَهش نبا ينربخأ

 000000 عجارإ ملص بجرم ماقال

 ناك : 5 1 «ءاطع ينَربخأ

 1 لأ محلا ع و ةشئاع ةدّسلا 7 ثيدح
 5 ةلبفا وهي «ريرتسلا ىلَح رت ياو يصب فبل

 ”دوررزرو يوم
 [؟4هده :عجارإ ٠ هرالج ىَلِإ تيَبْلا يف آل : تلك ؟دجْسمْلاُل دج امهئييأ

 نبا نع « « جيرج نبا اًنربْخأ : لاَق . قاّررلا دبع اَنِئَدَح - 11161
000000 

 َتاَملك ةرخآلا ءاّشعْلا يف « هَل دبل وَُيناكهّأ ؛هيأْنَع ؛ سواط

 نم للابد وعأَو :َمثهَج َباَدَع نم هللابُوُعأ : لوُقَي ءادج نهمظَعي ناك 3

 م وخل

 دوو ءِربَقْلا باَدَع نم هّللاب د وعأَو ؛لاجلا ١( 1/5) حبسَمْاّرَش

 .سلاو املا نول
 ساس سما

 لا ل
 . ل يِْبلا نَع «ةَشْئاَع نع ؛ ؟نهركذيو

 .(ح) جْيَرج نبا انربخأ : َلاَق . قل كح "17

 هّللا دّييع نب هللا دبع يربح : لاق . جيرج نيب انئدَح : لاق . .حورو

 ةكهسألا ؛ةقربحأ ةشناعأنأ ءةربخأ دمحم نب مساق ةكيلم يبأ نب

 اَملاَسَنإ هّللاَلوُسْراَي : ْتَلاَقَف . قف يللا تاج ومع نب ليسن
 ركوس ساس سو يس سس

 بع لاق) ٌلاَجرلا مُمكن يف انعم - قي يبأ ىلوم- ملاسل

 . هيلع يمرحَت هيعضرأ : لاك لاجل مَكَياَمَملَعَو : قازرلا

 يقل مّن ءةَبهَر هب ثادحأ آل ٠ اًهْنم اير وأ «ةَنَستلكمَق : َلاَك

 ُتُتَريِحَأَف ؟وُهاَم : لاَ مَ ثدَح م ائيدَح يكدَح دل : :تلقق ٠ ّمساَقلا
 كحك 5

 [؟4509 :عجارإ ٠ هينئربحأ ةشئاعأدأ يَ هدَحَ :لاَك

 رس ص م ل مت ع هل
 اًنربخُأ لاق ٠ جُيرج نبا انربخأ لاك قاررلا دبع انندَح 71008

 ةكسرع هي هي
 ىّنبت ةَفيَرح اب انأ ؛ةّشئ ةَضئاَع ْنَع هِْيَبزلا با ةَورُع يئربخأ : باهشْنْبا

 ْنَمَناَكَو «اديز لف يلا ىتت امك هاا نم ةارمال ىَلومَوُمَو ءاملاَس

 ُهَّللا َلَوْنَأ ىَّنَح «هناريم نم ْترَوو هبا ساّنلاُهاَحَد ةيلهاجلا يف الجرى

 ْمهَئاِباوُسلَت مك هللا دنع طَسْفَوُم مهئاَيآل مهوعذا» لَجَورَع

 0 ميلان ىلإ ارك «مكيلاوتد نيل ين

 رت انُك هللا َلوُسَر اي :تَلاَقَف .ةكْهَس َتءاَجَن
 070000 الف ينارتو يلح يبأ حسو يعم يي نك الاس

 ةّلزنمب َناَكَف . تاَعّضر َسْمَخ هيعضْرأ : َلاَقَك ؟َتْسلَع دق ام مهيف لَجَو

 مارتل لكون ورمل كل :رظناإ] ٠ ةَعاّضّرلا نم هدلو

 اك .ءاطَع نع ؛ « جيرج نبا نَع «قاررلدْع ادَح - 1011

 . (ح) ريا نب ةورع ينربخأ

 ءرييزلا نب ًةورع نع «ءاَطَع يتربخأ :لاَق جيرج نبا اندَح «حْوَرَو

 َلاك) دّمجْلا وب ةَعاَضرلا نم يّمَع يلع نسا : :تَلاَق . هتربخأ هش ةَِئاَع نأ

 نيماَشه هكلاق جير نبأ يي قالا دبع لاق) (ديمجلاوُبآ :: :حور

 ف يلا ءاج امل (ٍسْيملاوُبَوماَمَّنِإ :ماَشه يل لق ًهئددرَف ؛ةورع
 هءنسعء سم سويه هس 5
 اةندلئن :عجار] ٠ كديوأ كُئيِمَيأترت هل تناله : لاق « « كلذ هتربخ

 ياس
 :َلاَق. جيرج نبا انربخأ : لاق .٠ قاّررلا دب اَنْندَح - ةهتف

 1 7 ما مع ع ع

 هل لجو رع هللا لَحأ ىَّتَح قف بلا تاَماَم تلا الأسس

 انام حكي



 ءاسنلا دئسم افينفي ح

 . ةيديع شمس 1 يات «يرذأآل : لاق ؟اَذّه ُرُثأَت مَع :تلُق

 [؟4584 :عجار] .٠ كلذ لوُقُيريمع

 هله سا ياما رب هر مر سوك
 نَع «روُصُنم نَع 0 1

 [؟4381 :عجار] . .هيزإل كا كو لا

 يامص عامر امر
 « ميهاربإ نع « «شّمعألا نَع «ةَنيبع نب نايفس اًنكدَح - 3 دشر

 نم مكمان ؛ ف يبل نَع

 [7187* :عجارإ ٠ وأ بنك نملك ٠ مُكبسك بيطأ

 جا يما مصارقاا هر كاس سرع ل
 ْنَع ءهّللا دبع انريَخأ : َلاَق .ةماّسأ نب دامح اًنثدح -5

 َة «ٌةَشِئاَع ْنَع هل ةَّمَع ْنَع :ةَراَمع نَع

 .ةَشْئاَع نع «ةَريره يبأ َنَع ؛ جرعألا نع «ناّبَح نب ىَيحَي نب دَمَحُم

 هم يم ب عم
 يدّيت مو هَل «شارفلا نم ةلبكت ا اقف هلا لوُسرتدَف ْتَلاَق

 رشد
 ميلا : لوقيوهو «ناَيوصْنم امُمو ءدجْسَمْلا يف َوُمَو ؛ِهْيَمَدَق نطَب ىَلَع

 َكلبُدوُعأو كايوُع نم كتافاَتمبَو «تكطَخَس نم الاّضربدوُعأ ين

 .كلسفت ىلع تين امك تأ ٠ َكيلَع هات يصخأ آل ٠ كلم

 يمر

 «هبيأ نع « ماَشه اًنريَخأ : لاك . ةَماَسُأ نب دامح اًنئدَح -6

 ١) 7/1) انك نم حفلا َماَع َلَحَد ف هللا لون ؛ةَشئاَع ْنَع
 [ ؟1457؟:عجارإ ٠ ىَدلُك نم ةرمع يف َلَخَدَو

 .ةَشْئاَع ْنَع «هيبأ نع ؛ «ماَشه اَنثَدَح ٌداَمَح اًنكدَح "1ك

 هته ض يفك ؛ةدرابلا ةادملا يف ف هللا لوُسَر ىلع اناك نإ : :ْتَلاَ
00000 

 [553778 :رظنا] ٠ مالّسلا و ةالّصلا هيلع ا رع

 ء«هيبأ ْنَع ؛ ماه اَنَرَبَآ :َلاَق ةَماَسُأ ْنْب داَمَح اند -7

 قلو «ةَجيدَخ ىَلَعترغاَمةآَْما ىَلعترغاَم : تَلاَق . َةَشئاَع ْنَع
 راس لل رق سال اس 6 عع

 هرمأ دقو ءاهرعذيهعمْسأ تك امل «نينس ثآلاقي ينجي نأ لقت كلَ
 مم ةل عقل
 مُثداَشلا حبيل ناك نو جحا يف بصق نم تيب اهرشي ذأ لَجَورَع هي

 [14415 :عجارإ ٠ اهم اهلئالَخ يف يدُهي
 م يسهم هرب مع قع

 «هبيأ نع ؛ ٌماَشه اًنربخأ : َلاَق . ةَماَسُأ ْنْب دامح اًندح -4

 َلاَقَ .ريبزلا تّنب ةَعاَبص ىَلَع هللا لوس َلَخَد : ْتَلاَق . ةّشئاَع نع
 «ثةما م

 يجح : :اَهلَلاَقك «ةَمجَو آلإ يندجأاَمهّللاَو : تلاقينا اهل

 دادقملا تحن تناكو . يسبح تْيَح يلح مهلا :(يلوقف) ؛ يطرتشاو

 [10207 :عجار] .دوسألا نب

 رب هرغ م سا مر ل

 «هيبأ نع « ماَشه انربْخأ : لاَ . َةّماَسأ نب دامح اًنثدح --489

 ضاق يبارك + هلا لوس هيف يذلا يتخذ تنك : تَلاَق . اع نع

 تلََداَم هلاَوقمُهَرَمُ َنفمل « يبأو يجوز وَمن : 297

 مما 6
 .رمع نم ءاَيَح يباَيث يلع ةدوُدشَماَنآَوآلإ

 تصب « ىَبِحَي اًنئلَح -5-

 5 يو هكا قا َلاَك . 22

 ًَة ةشئاع ةديئسلا؛ ثيدح

 سفي# و قشو مو دفانع ةلدمع موللعا
 :عجار] . ”تذكابشدا نسي بعاي كمل كيمو لم نإ مل

 [1ةالقل

 :َلاَق . يبأ يرَْخآ :َلاَ .ٍماَشه ْنَع :ىَيَياَننَدَح 0١-
 اًنيَسِباَحأ :َلاَق «تّضاح : اوك «ةيفَص ركذ ف يلا انآ ؛ةن

 [14507 :عجار] .ادإالَ :لاَق اشك :اوُلاَق ؟يه

 يلوا يس ولف سريال :تَلاَق .ةّشن
 م م يم

 :لاق «ءاَكبلا نم سال عِمْسُي مل كما مقا ركباآَدإ 2001

 كيد ينم رك ا رف. ًٌصْفع ةصفحل ل ركب اوم

 - مدل 000

 0 عجارإ ١ 1” اريح كلم بيصأل مك :ْتَلاَقَق 5 .ةنح وإلا

 ا م

 نع ؛هيبأ نع «ثَعشأ نع « ةبعش نع ' ىَبحَي اًندَح - 7118

 ياش
 يف َنُماَسلا ب حُي 8 هللا لوُسَرناَك : ْتَلاَق . َةَشْئاَع َنَع «قورْسَم

 [1914 :عجار] .٠ هلجَرت يقو هلْمتو ءهروهُط

 :َلاَق 00 لاك .ىيَيانَح 14
 هدم هعمل 5

 قس يف, رمأقا- يملا يب نوما إل َلاَقك 5-7 ٠

 1407٠١[ :عجار] .نطْاك تش انو «مصق تش : نإ :لا

 نع «رماَع يتَربخأ : لاق . َليِعاَمْسإ ْنَع « ىَبحَيانْندَح - 055

 ف هللا وُسَر اَنَيَخ : اتلاقق ؟ةَريخْلا نَع هش ةَشئاَعتلَس : :لاَق .٠ . قورسَم

 07 :عجار] ٠ الط َناَكَمأ

 :َلاَق- يئاوتسدلا ينمي ماَشه ْنَع «ىَيْحَياَنئدَح 1147

 ماي هللا ل وُسَر ناكأ :ن ةّشئاَعتْنأَس :لاَق . ٌةَمَلَس يبأ ْنَع « ىَحَيانثدَح
 يس هس ص يي ب لع يعل
 :عجار] .٠ .ةآلسصلا ءوُضو لدم اَضَوتَي اك نكلو معن : تَلاَق ؟بنج وهو

 [11 ه4

 5 يدمر مرية م عش
 نع ةيعش انكدح : ًةلاَق .رثعَج نب دَمَحَمَو بحي انئدَح - -”"141/

 نع «ةَقئاَعْنَع هنأ نع معد :رّمعَج نبا َلاَق) ةَراَمع نع ؛ مَكَحْلا
 اوكف (376/5) هبْنسك بيطأ "نم هّبسك نم لجرلا دلو : لاق .اقف يبل
 0000000007 م0541 عجارإ نيه مهلاوْمآ نم

 ِروُصُنَم ْنَع «ةبحشو نايف اَنئدَح :لاق . ىَبحَي انْئدَح -11

 ىَهَن :تلاق ٠ َةَشِئاَع نع ,دوسألا نع ؛ ميهاَريإ نع «داَمَحَو دامس

 . تّنرمْلاو «ءاّبدلا نَع «8 هللا لوس

 لاق محلا وأ ّرَجْلا : : تْلْقَف «روصُنم ثيدَح يف لاَ ةبعش 325

 [56801 :عجارإ] ٠ .تغمس ام ىلع ةلدئازبانآاَم

 ما مد مما ساو
 ُبَنيَز نع «٠ « يبأ ىَئدَح : َلاَك . ماشه نع «ىَحَي اَنْثدَح -8

 نوُمصَتخَت مكن لاك .48 هللا َلَوُسَرَنأ ؛ٌةَملَسٌمَأ ْنَع «ةَملَس يبأ تْن
 ؛ُوُقياَمبهَل يضفأ امن «ٍضْمَي نم بحبح مُكَضْمََلَعلو لإ



 _ ءاسنلا دنسم

 555 ةوظنا] 0350

 ينثدح :َلاَق .نايفس انثدح :َلاَق .ىَّيحي اَنئدَح -5 ضد مرو جره صد مرو هم مر قيد

 ف هللا لوُسَر ناك : ْتَلاَك د ٌةَشئاَع ْنَع «قورْسَم ْنَع ؛هيبآ ْنَع «ثعشأ

 اذا: : تلا ؟موُقي ناك للا يأ : :تلُق):لاَك ؛ ٍلَمَمْلاَن مم رأدلا بجي

 [؟516 :عجار] . حاصلا حمس

 :لاَك . يا ع ورم يلو نع « ثادحي كي

 ؟تكستف يحَتْسَتّركبلانإَف : لق لاق «ٌنهعاَضْبأ يف سلا اوما

 [14544 :عجار] اَهُنذِإَوهَف : لاق

 سا سا ع

 و سماع منو ل م الإ هيل مله لو
 ل ري ولطلا : لَك . 5 ا

 هّللالوُسَر ناك :اَلاَق امُهاَيِلكف «ٌةَشئاَحَو مل ْمأ ىََع الَخَ تح نَمْحّبلا
 هس »ب وءاثكدعو

 دبع هوُبآو ركيوبأ قلطناق «موُصيمُت مالدحا ري نم اي حبصُي ©

 يبأ ىَلِل مقلط َمَلاَمْكيلَعْْنَرَع : لاك اكد نورمان سحر

 ؟امُكل هالك :َلاك .ُاَربخاَ يره يبأ ىلإ اهلنا امتدح ةرْيره
 0 ه مما م

 ادع 4 :عجارإ ٠ سابع ْنْب لضَفْلا هين اَمْنإ « مَع امه :ن اق ءمعت : الا

 نع ٌباَطَع امدح ءكلَتمْلا دبع ع «ىّحَي ادع
 ٌاِرُيَوهَو «ِليَلا نم ةباتجْلا هبيصُت ف هلا لوس مر ناك :تلاَق .٠ ةَشئاَع

 [5004 :عجارإ ٠ اص ميم رجلا مطيع ب لسَتفَيف ؛ مولا

 اَمَدَح :َلاَك. ٌليِعاَمْسِإَْنَع ءديعس ْنْب ىَيحَي انثَدَح 75

 يره اَبآَنِإ : َلاَقق ةَئاَع ىَآهَّنأ «نَمْحرلا دبع ني ركب يبأ ْنَع ءٌرماَع
 مم مم يو ا هم اب

 تسل : :تلأقق ؟كللأ يف َنيلوَُتاَمَ ؛ هل مايص ل اج حبصأ مهلاً

 نس َنيِءاَمْاَرَدَح ىَراق «ةآلّصلاب يداي يدا نكد «اكيش كلذ يفُلوُثأ
 رع 02000

 [؟15+ © :عجار] . ل. لت شل لس دلك

 - يقولو 0 َلاَق يو هع

 ْنَع نمسا انكدَح :َلاَق .هرَح يبأ ْنَع «ىَحَياندَح -5
 ىّلص للا َنمماَ ادإَداَك يبل ؛ةَسئاَعْنَع ءٍماَشه نب دْعَس

 [؟4 هاه د .انهو

 ؛ةَشئاَع ْنَع ؛ 0 ا نس هرج نبا لاق)ٌةداتق
 مه سكوس عسواول عقل 2 7

 بارغلاو «ةَرأَمْلاَو ءةيحلا : موحملا لتي سمح :لاَق ٠ 8 يِنلا نَع

 .بلكلا بل ٌةادحلاو مقبل

 2 5 1 "عا ةشئاع ةدايسلا ثيدحا
5-8 

 [10154 :عجار] ٠ ملل نلت :رّمَعَج نبا لاَ

00 
 .روقعْلا 1 رج 5و ثقل بلل

 مولا 4/5)اَندَح :لاَق . عيكواَدَح - 18

 يف نع ف يلا ضِبق امل َتَلاَق .ة َةَشئاَع ْنَع «هيبأ َنَع «ةورع

 ري قيل :تلاَق - الق ينس سرك ضي يامي بان
0 

2 

 [11577 :عجار] . ٌةَماَمع

 يبأ نب بح نع «شمعألا اًنْئَدَح :َلاَق . عيكو انئدَح 33

 يِبنلا ىلإ شريح يبأ تْنب ةَمطاَفتَءاَج ؛ةشن ٍئاَع ْنَع «ةورع نع «تباك

 ؟ةالّصلا داق «رهطأ الك ضاحتسأةآرما نإ ؛ هللا َلوُسَر اي :تَلاَقَم كيف

 «ةآلّص لكل يِّصَوَتو يلسْتغا مت ءكضيحم مي ةآلّصلا يبنتجا آل :َلاَق

 .ريصتحا ىَلَع ملا َرطق إو يْلص م 1

 [؟24545 :عجار] . يلسُتغأ من كنا نارفأمايَأ يسلجا : ميكو َلاَكْدَكَو

 ةّشئاَع نَع ءهيبأ نع ؛ ماسه اَنئدَح : َلاَق .٠ ميكو اًندَح - ةهتشلل

 انآو «فكتتم : :(ينعي) ؛رواَججُم وهو يلإهسأر يني اقبل اك :ْتَلاَق

 [؟4546 عجار] "ضئاَح انو هجر هَلسْعأَف يترجُح يف

 نِباروُصْنَم ْنَع نايس اَنثدَح : لاق. عيكو انئَدَح - ههنا

 يف ُهَسأر عّضَي © هّللالوُسرناَك : :تَلاَك . َةَشئاَغ ْنَع ءهّمأ ْنَع ٌةّيفَص

 [16م/4 :عجار] ٠ اا ضو يح

 نع «َقاَحْسِإ يبأ َنَع ؛ «ليئارسإ انكدَح «عيكو اًنئدَح - ةفئيحيا

 «"ضئاَح انآو يترشابي هللا لوس ناك :َتَلاَق . ةَشئاَع ْنَع ةَرَسْيَم يبأ

 رس .عجار) . هيرإل مُككلمأ ناك

 «هيبأ ْنَع «ةورع نب ماّشه اَنئدَح : لاق .٠ 'عيكو انْندَح - ةفنفل

 يف ةَمقاَو'سْمشلاَو ٌَرصَمْلا يلصُي# هللا سرا تلك ةَشئاَع :٠ نع

 [114ه95 :عجارإ . يترجح

 دبع نَع ٠ ىَيَحَي نب ةَحلُط اًنكدح :َلاَق « ميكو اًنئدَح - 06

 8 هللالوُسسَرناَك :تَلَت ٠ ةَشئاَح نع «هْنمٌهعمس ةبثع نب هللا دبع نب هللا

 .هضَْي هْبلَحَو رم يَلَح [و] ضئاَح انو هبناج ىلإ انو ليلا نم ينص
 1 1 1 7 1 7 [مةدمت :عجارإ

 هّللا دبع ْنَع ؛ نّسَحْلا نب سَمْهك انئدَح ؛ عيكو انئدَح 3في

 يف رّوسلا َنيي عمي هلا لور ناك لَه :5 ةّشئاعل تلق :َلاَق . قيقش نْب

 [؟همحف :عجارإ .لصفملا :تنأق مر

 نع - ميهاربإ نبا ينعي ديري اننَدَح : لاق ٠ عيكواتدح - ةهةفقكتم

 هللا اوُسمر ناك :اتلاق دشن ةَشئاَع ْنَع «قيقش 2 نإ هلل دبع ْنَع «َنيريس نبا

 حماد ءاَمئاق مكر امنا ةالَّصلا مَا نإ ءادعامو اًئاَ يَّلَصي ف
0 

 1401١[ :عجار] .دعاق ْمَكَر ادعت ةالصلا



 ةَقئاَع رع ؛هييأ ع ؛ شه انئدَح ؛عيكو انك - ةفئش

 بح هله يفوتك لسا لاو :تلاَق

 :عجار] ٠ مكر مُثأَرََف ماَق «ةَيآٌتوُميرأ وأ «َنوُنآلَك ةروُسلا نم هيلع يف

01 

 .(ح) ماَشه اَنئدَح «عيكو اكد 84
 هللا ل

 هّللا لوسر َلاَق :تَناَق : ةَشئاَع ْنَع «هيبأ ْنَع ؛ , ماه نع ريم نبا

 1 [676/ :عجاز] ٠ َناَضَمر نم رخاوألا ملا يف رقه ورحت : ف

 ا "نصه اًنئدَح «عيكو اَنئدَح دفقفلم

 37 :ًاسلاَق ؟ىّحضلا يّلَصُي ف هللا لور ناَكأ :ةّشئاَمل تلق : :لاَق

 1 [1401 :عجار] . بيغ نم ءيِجَي

 «هبيأ ْنَع «ةورع نب ماَشه انثدَح : لاق .٠ عيكواندَح - 511
 مسوس لو قعد ل 010

 14077١[ :عجار] . رجلا يتمكرقحُي ففي لاك : :تَلاَق ٠ ٌةشِئاَح ْنَع

 «دوجّتلا يبأ نب مصاَع نع نايس نع « «عيكو انَدَح - 5 2 تلد

 اشو :ْتَلاَق . ةّشئاَع ْنَع «قورسُم ْنَع ؛ « ىَحضلا يبأ ْنَع

 رسل ىلإ رو هتاف «هرخآو ؛هطسؤوأو «هلوأ نم هلال وَ
 رو ردود م عع
 [؟1547 :عجار] .٠ 06 ه/1) رسب توي وهو تام

 ا

 ْنَع ,ناَيفس انكدح : ةلاَق ٠ نَمْحرلا دْبَعَو عيكو اَنئدَح - 711

 نم : :ْتَلاَق . ةَشئاَع نع « قرص نع «باوأ ” نب ىحُي نَع ؛ نيصح يبأ

 مرتو ىَهتاَ «هرخآو ءهطْسوو ءهلوأ نم هللا وسر َروأ دق ليلك

 [1434؟ :عجار] .رحّسلا ىلإ

 .(ح) يلع ْنَع ؛ ٍمصاَع

 [784 :عجار] .٠ ايم امُهَركَذَف ءنيصَح يبأ نع ناّيفسَو

 . ةَشئاَع ْنَع «هيبأ نع « ماسه اَنئدَح «عيكواَنئدَح - هي

 ادم ١ ةلبقلا نيو ضرس آو «ليللاب يصب ف هلال وُسَر اك : :ْتَلاَق
 سارعوا

 [14ه44 :عجار] ٠ ترئوأف ينير توب نأ دارأ

 - مين نع ؛ ءُشَمْعَألا نَع «َناَيفَس نع ؛ ”عيكو اندَح - ةضتقللل

 ف يلا ين ينافي :ْتَلاَق .ةّش ٌةَشئاَع ْنَع «ةورع نع - - ةَملَس ّنْبا ينعي

 هم« جار .يرتراق يموُ :لاك-

 ٍنْبدْمَسْنَع ايفْسَورَعْس اَندَح ؛عيكواَنكدَح - ةفنفنم

 نم يبا ىَقلات نك اَم : :ْتَلاَك ٠ ةَشئاَعنَع ؛ةَملَس يبأ نع «ميهاَربإ

 اهم :عجارإ يدنع ما َوُهَوَألِ ليلا رخآ

 ةشئاعْنَح همي نع ماسه اَنندَح ,"عيكو اَنئدَح ةفحقليا

 ديزي هلم ؛ مَنِ هنآلص يف ٌمُكَحآ سنن : : هللا لوُسَر لاق : :ْتَلاَق
 عم هسا ب همس فقاص 6

 [140741 :عجار] . هسْفن بسير فْثَسَينأ

 امءهرج) ةشئاع ةديسلا ؛ ثيدح

 هس 2 7 370707 50 تل

 يبأ نع ؛ ”ليئارسإو ايفُس اَنئدَح : لاق ٠ ”عيكو انكدَح - ةفيفمح
 00 هس سس وي ل ع ص

 ىَلَع نذاَتْسُيرَتُس هلا هَعَمَو راَمَح َءاَج : َلاَق . بلاغ نب ورْمَع ْنَع «َقاَحْسِإ

 «تْطرك نو ىَلَب لاق مايد كنتم :تلاَقَف ُهّمَأاَي :َلاَق ءةَشئاَع

 نبا َلَتك َتْدَرأ يذلا تنآ : :تَلَق رتشألا اذه : لاَ ؟كعم اذه نم : :ْتَلاَق

 ءادَبآ تحلأ مدلول اَمآ :تّلاق «٠ يل دارآو هلت
 :ةكالك ىَدْحِإَ؟ | مل ئرْماَمَد لحي أل : :لوُقي ا هللا َلوُسَرتَْمَس

9 
 مساق | هيه م 9

 . همالسإ دعي دترا

 تدّرأ دق : لاق ؟ ينْخأ

 مديل د
 رو «نصحأ اَمدْمَي ىز لجَروأ لتقف ٠ « لتق لجر

 [11408 :عجار]

 س هع 0 ل يل هيه لل
 ل وبال اش :تلاك ٌةَسئاَع َنَع «ةَورْع َنَع

 ةُثِمَسَف ؛هيف تام يذلا هْضّرَم يفةّحْيهتَصأَت : تلك «ةرخآلاو ايّندلا وروا م
 00 ا 3 2 2

 ءانهشلاَو نيقيدصلاَو نَا نم مهيلَعْهَللا ممن َنيِلا عمل: "لوفي

 م مس 010
 [70441 :عجارإ] ريح هنأت تطق 4اقيِنر كلئكو َنْسَحَو َنيحلصلاَو

 ْنَع «هبيآْنَع «ةَورع ْنْب ماسه انْئدَح «عيكو انُدَح - 5 فخ

 .نهرخأ يف الإ سلْجَي ال «تاعكر سعب توي ناك اف يبل ذأ ؛ةشئاَح

 [11474 :عجارإ

 نع «دلاَخ يبأ ني ليِعاَمْسِإ اَنثدَح «عيكو اَنْلدَح - ةهتفف
 2 سقاس

 «ائرتحاَف قف هللا لوس انريخ : :تَلاَق .٠ ةَِئاَح ْنَع «قورسم نع ؛ يبعشلا

 4524 :عجار] . اًقألَط َناَك لّهَف

00-7 
 ع .هللا ىلإ لاجل اذ! ١ 0 تلا . ةَسئاَع ْنَع

 [؟١404 :عجار] ٠ ّمصَخْلا لآل ؛ لجو

 دْبَع ْنَع «لوفم َنْبكلاَم انثدَح : َلاَق . ”عيكو اًنثدَح - هة

 لوسي :سْلُق :تَناَق ٠ . ةَشئاَح ْنَع « ينال بْطَو نب ديعس نإ محل

 برشيو فرسيو دو ينزي لجرلا وهأ «ةلجو يو انآ م َنوُيوُي نيد هللا

 لحي ُهّنكلَو - قيئصلا َتْنباَيآلوأ- ركب يبأ تبا آل : َلاَك ؟َرْمَخْلا
 سلو سمس عيل لرب ربا ل
 [ه77/ :عجارإ ٠ هلم لقي ال نأ ف اَخيَوهَ «قدصتيو يَلصُيَو موصي

 نع« « لئآو يبأ نع ٠ ًشمعألا اًنئَدَح . 'عيكوانتدَح - ةفيفت

 ربل باَدَع تركدق يدوي لَعتَلََد : :تَلاَق . ةَضئاَع َنَع «قورسم

 هم 0ع
 يذْلاَو ءَتَقَدَص : َلاَقق ؟هللاَسف 8 هللا ٌلوُسَر يَلَع َلَخَدَت ءاَهيبَدَكَ

 ٌمُهَئاوصأ 79 ب ىّنَح مهروبق ١"'( "”/6) يف نودع مهن هديب يسن

 114541١[ :عجار] . مئاهبلا

 نبا نع درو نب راجل دبع انندَح : لاق يوان 1ك

 .كَلَه بسوُح ْنَم: : هللا لوُسَر لاق : :تنلاَك . ةشئاَع ْنَع ةكْيلم يبأ

 بَساَُيَقْوَسَن9 : هج رع هّللالوُشَي سْيلآ ٠ هللا وسر :تلُق :تلاَك

 ْدَقَك باَسحْلا شقوُن نم ءضْرَمْلا َكاذ ؛ ٌةَشئاَعاَي : لاق ؟4ريسُي اباسح

 147١4[ :عجار] . كله



 مك

 َتَكَح: لكون ترك اة وع قيل يب نع

 انا ادَحأتيَكَح ينأب حأ اَم ءاَهتبغا : :َلاَقَك هةريصق ان ْتلاَكَو (ةأَرْما

 1 [0170 :عجارإ ٠ اذكو اَذك يل

 ٍنَح «كيِوَشَو ليئارْسإ اح لاَ. عيكواَنتدَح - ةهيفتي
 هر عما ا ع 0

 وقرا َناَكاَم : لاق يِلنأ ؛ةّشئاَعْنَع ءهيأْنَع ؛ يرش نب ٍمادقملا

 1441١[ :عجار] ٠ لال يشعلون طق ريشي

 ةيعش اًنئدَح : :الاق .ر . رس ال7 01
 هر سم يم لح

 ِنَع

 ملام
 ادإ | عنصي

 147٠١[ :عجارإ . ىَلصَف َيَرَح

 هلاَخْنَع ,بلذ يبأنْبا انَدَح : َلاَق .٠ عيكواتحإ هةر

 ةلصلا تَرَ قم ينوي : 0
 مص ساس

 هوس

 ًالوُسَرَدَخأ : تلق .

 قس اع رش نم هللاب يدون «ةشئاَعاي : َلاَقَق .رَمقلا ىلإَرظنق يدي 8 هللا

 [114071 :عجار] ٠ بَقَو اذِإ قساَغ اذه «ْبَقَو اَذِإ

 ٌةَئاَع نَع «ةَمَلَس يبأ نَع «نَمْحرلا دبع نب ثراَحْل

 هما ع امر رةددو
 2 ءنايفس اَنئلح : :الاَق. ِنَمحّرلادبََو عيكو اندَح - هةستنشض

 .٠ مه يم 4
 :تلاق . ةَشئاَع ْنَع هدّسَحُم ِنْب مساّتْلا نَع ؛هّللا دع نب مصاَع

 :ميكر اكد للا لوسراتا : نمحرلا دبع لاق) 88 هللا لوسَر

 "تيأَرَق :تلاَق «ةتيمّوُسَو نوم مب ناَمْنَع اَمدَع 8 هللا لوم لب : :تَلاَق
 لمس علا

 - الط يني هن ىلع ليهو

 رس لل ار ل و ظل اهل

 :عجار] ٠ يكيوهو : لاق وأ «ناقارهت ءانيعو ِنَمْحَرلا دبع لاَ

 لقكتك

 َةَشِئاَع نَع ءهييأ نَع ؛ "ماش اَنئدَح : َلاَق .٠ ”عيكو انثَدَح ةستنسض

 نايف اَبآَدإ ؛هّلاَلوُسَر اي : :ْتَلاَقَق .٠ ف يِببلا ىلإ د نه ْتماَج : ْتَناَق
 0 ل مم
 هلاَمْنمتدَحَأ مآل ينيفكي ام يدكوو ينيطعي سيو «حيحش لجر

 141 :رظنا] ٠ فوُرعَملابكَدََوَو كيفي اَم يذُخ : َلاَك ؟مَلعَي الَوْهَو

 نع «َقاَحسِإ يبأ نع ؛ «ليئارسإ اًنتَدَح «عيكو اننَدَح - ةفتنسلا

 «ضئاَح انآو يرشابي ف هللا لور ااك : تَلاَق . َةَشئاَع نع «ةَرَسيم يبأ

 [8+26 :عجار] ٠ هبرإل مُككلأ اكو

 ةَشْئاَع نَع «هيبأ َنَع ؛ «ماشه َنَع ؛ «عيكو انئدَح - تع

 طق َييَش هدي برص الو فارما الو طق مداح هللا لور برص ام

 [1460 :عجار] . هللا لييس يف َدهاَجُي نأ لإ

 :تلآق ٠

 ْنَع ةّيمأ نب نب ليعامسإ نَع ناّيفس اًنئدَح «عيكو انئدَح م11

 ا كالو :تَلاَق ٠ َةَشْئاَع نع «ةورع نع «ةورع نب هللا دب

 دنع ىظحأ ناك 8# هللا لوُسر ءاسن يأ لو يف يب ىتبو لاو يف

 يم
 053 سمس سا هرم مك مادعسش هله دو

 [؟400 :عجار] . لاوُش يف اًهَءاَسن لخّدُت نأ بحّتسَت ُهَشْئاَع ْتَناَكَو

 0 ا

 1 1 ع ةشئاع ةديسلا ثيدح

 بك ين ركن 8 ْتَلاَق

 [54604 :عجار] . طّرَش هم َناَك ْنِإَو

 جاهم نب ميِهاَرْبإ نَع ؛ «ليئارسإ انكدَح «عيكو انئدَح ةظدنسم

 هل

 «لطاَب وه

 ءهّللاَلوُسَراَي: انّ ؛ةشئاَعْنَع «ةكي هنأ ْنَع «كَهلَم نب سْيْنَع

 .قَبَس م حام تم آل : لاق اي ىتمب ب (؟١ //5) كل ينبنآلا

 [51001 :عجار]

 ةَشاَع ْنَع ءِرْيَبزلا يبأ ْنَع نايس ْنَع ؛ «عيكو انندَح - ةستفر

 517 :عجار] ] .الْيك تيل َراَر 8 هّللا لوُسَر نأ ؛ سابع نبا

 نع ؛هييأ نع «ةورع نب ماَشه ْنَع ؛ ”عيكو اَندَح - 5 ا ة رض

 ف هللا ل وُسَر هلت اَمنِإ ئسلاب بّصَحْم 2 اًةلوُرُت سْيِل : :تَلاَق . ةَشْئاَع

 [545414 :عجارإ ٠ هجورخل حَمْسأ وكيل

 نع هيبأ نع «ةورع نب ماشه اننَدَح «عيكو انتدَح 300011 0

 . ح) ةّشئاع

 . ةيفَص ْنَع َلأَس ف يِبلانأ ؛ٌةَشئاَع نع «٠ ءٍمساَقْلا نع ؛ «حلفآَو

 :َلاَق ءاتّضاقآ تناك َدَكاَمنإ هللا لور اي: اوُناَف ؟يه ايسباَحأ :ل :َلاَقَق

 الق

5-5 1١ 

 ١. :عجار] 145.07 54514[

 ةَشئاَعْنَع ءٍمساَقْلا نَع ؛ ملأ انندَح «عيكو اًنندَح ةهقتخت

 [«ة4ا/0 :رظنا] .جَحْاب يلهم ف هللا لوُسَرََمانجَرَح : :تلاَك

 ْنَع؛ ىَحّضلا يبأ ْنَع « شملان «عيكو اح كةفننح

 َقراَقَم يف بيطلا صو ىلإ ظْنأ ي أك :تَلاَق ٠ ٌةَشئاَع ْنَع «قورسَم

 [؟١1004 :عجازإ . يبكي َمَو ءاقق هللا لور

 . ةَشئاَع ْنَع ءمساقلا نَع «حلفأ الح «عيكو اَندَح -7717
0 

 [1451؟ :عجارإ ٠ ماَرخألا د نْيئاَهيَد ف هللا لور ييط : َتَلاَق

 1 اَذِإ

 :تَلاَق . ةَشئاَع نَع «هيبأ نع ؛ ءٍماَشه نَع ؛ «عيكو انئدَح - 05

 [45:5 :عجار] ٠ لجأ ام بيطاب ا هللا لور سبط

 مو

 اًنثدَح 5-65

 انلو -ةرري يعن ةَكَدَص اكو : لاك ف يان : ةّئاَعنَع مسالا

 [؟1541 :عجار] . ٌةْيدَه

 اَنكَح : لاَك . دْيَز نب ةَماَسُأ اَندَح «عيكو

 ؛ةَشئاَع نع ؛هيأ نع ؛ انج لح: لاق 0 نحل
 000 ل

 09 قلاش "ىف ءرْبَقْلا ِباَذَعَو ربل هو

 1 نم يِبلكَقَنو «دربلاو حتا ءامي ياَياطَح لسا مَّا لاجل حيا

 امك امك ياَلَطَح نيو يبي عاب سدا نم ضيبألا "بولا ىَي امك ايلا

 ؛مرهْلاَو لَسَكلا نم كب دوُعَأ ينم «ِبِرْغَمْلاَو قرشا َنْيَب تدَعاَب

 744٠6[ :عجارز .٠ ٍمئآَمْلاَو مَْغَمْلاَو



0 

 بح هللا اقبح نم 0 َتَلاَق . ةّشئاَع نع « ئناَه

 :عجارإ .هّللا اقل لبق َت وَلاَ هاف هللا هك ِهّللا اقل رك ْنَمَو هَءاَقل للا

577 

 00 ةعجارإ ٠ يت ملي يجس ن6 :تَلاَق

 .ةّشئاع نع «هبيأ نع «ماّشه انثدَح «عيكو انئدَح 484

 َناَكَو .«رقسلا يف موصلا نع قف هللا لوس أس 'يملسألاةَرَمَحنإ : :ْتَلاَق

 تْفش إو «مّصق تنس ذنإ ءراَيخلابتْنآ : ٌلاَقَق ؟ ٌمْوّصلا دوسي الجر

 347٠١[ :عجلر] .رطفأق

 َةَشئاَع مَع ْنَع « ىَحَينْبةحََط انْئدَح عيكو اًنئدَح - 3 هلرلا
 مسا مم

 .٠ (ح) م ف تب

 « ىَتعملا «ةَحلط تنباع ينئريخأ :لاك .ةحلأ ْنَع منيا
 لَه لاق ٍمْوَيَتاذ يلع ف يلا لحد : :ْتَلاَق ٠ َننمْؤملامأةَئاَع ْنَع

 وبا لاَقك- ٌرَحآ موي ءاَج مت ؛ «مئاص اذإ ينإَق :لاَق «آل : هان ؟ميشمُكدْنع

 نم كك انا سِبَح انك يدنأ ؛ هلال وسر اي: اًنْلْقَك - كلذ دعيت

 [14714 :عجار] ٠ ٌلكأف امئاص "تحبصأ دقق «هينذأ لاق

 ؛ ةَسئاع نَع «هيبأ ْنَع ؛ ؛ماشه اَنْئَدَح : :لاَك . عيكو انئدَح - 1
 ما معلم

 [511 :عجار] ٠ تكحض مث :مئاص وهو هئاسن نم ةآرما لبق كف يبثلا نأ

 بحاّص ماشم ٠١( مر/ك) اَنكَدَح :لاَق : عيكو اننَدَح - ةهفئنف

 م نري نب ديم نب هل دب نع رسم نبع« «يناوشسدلا
 لك ذِإ : :8 هللا ٌلوُسَر لاق :َتَلاَق . ٌةَشئاَع نع ٠ موتك مأ :اًهلْلاَقُ

 هلّوأ يف هللا مسب :لُفلَ هلوأ يف ّيسْنْنإَف هللا مسب :لقيلاَماَمط ْمُكْدَحآ

 [#3040 ل6017 :رظنا] . هرخآو

 نأ ؛ةَشئاَغ ْنَع «هبيأ نع ءٍماَشه نع« «عيكو اندَح 5 انو

 «ةآلّصلا يف اَهُمَلَع هل ِض رْميناكو «ةَملَعَم ةَصيِمَح ةّصيمَخ هل اتناك ف يلا

 [؟4044 :عجار] .ايناجبا هل“ ءاسك َدَحآَو مه مُهَج ابآ اًماَطْعأَ

 ْنَع ؛هيبأْنَع ؛ةوْْعننماَشهانكَدَح ؛عبكو اند - 0

 هدم علو

 [؟40147 :عجار] ٠ "ضئاح ّيهَر ا هللا لوُسَر ٌرَعَش لجرُي تناك اهّنأ ؛ةشئاع

 نع ؛ يبحشلا نع ليِعاَمْسِإاَنُئدَح «عيكو اَنئَدَح هلل

 اً هللا لور يدم دئآلك لف تك : :تَلاَق . ةّشئاَع ْنَع «قورسَم

 1401١[ :عجلر] . اهب ثَعْيَي مَ

 «شّمْعألاو روصنم نع :نايفس اًنئدَح «عيكو انندَح 3 اا

 ىدْمأ 4 هللا لور (ةَشئاَع ْنَع «ديَي نب دوسألا نع ؛ ٌميِهاَريِإ نع
0 

 اةنفلقف :عجار] ٠ ِةدَلَْم اَمَنَغ ةرم

 (؟: رمال ةشئاع ةديسلا ثيدح

 يبأ ن ىيحيْنع كراج لعد «عيكو اننَدَح 3#

 ْنآَرَذَئْنَم : كف هللا وُسَرلاَق :تلاق .ةَشئاَع ْنَع « ءٍمساَقْلا نَع «ريثك

 [؟10ا5 :عجار] . هصنيالف هللا يصمَي

 دبع نع ؛ ينابيشلا نع ءنايفَس اَنْكدَح «عيكو انئدَح - - 714

 مااسق 86

 ف هللا وسر صخر : ْتلاَق . ةقئاَع ْنَح «هيأ ع ءدوسألا بَل

 [114016 :عجارإ ٠ ةّمْح يذ لك نم ةّيقرلا يف

 . ةَشئاَع ْنَع «هبيأ نع « «ماشه اَنكدَح «عيكو اَنئدَح - ةهقرملا

 ل افلا كدي ءساّنلا بر «ساببلا حّسْما :لوُشي ف يبا َناك : :ْتَلاَق

 [14702 :عجارإ .تّنأ آلإ هلف فشاَك

 هديب نب هلا دبع ْنَع «سَصْهك اًنئدَح «عيكو انئدَح - 05-7

 َمِرْدَقْلا ةَلْلتَْقاَو نإ تْيئآرأ ؛ هللا لوري: :تّاق انْ ؛ةشئاَع نع

 هما .يلطاشطا وتل بح ع كن َمهللا :َنبل وُ :لاق؟ وُعْدَأ
 [ 1 هدحح

 نب ةَحْلط نب ىَحي نب ةَحلَط ينئدَح : لاق . ”عيكو انَْدَح ةهتشم

 :تلاَق . َنيِسْؤُمْلاَ م ةَضئاَع ْنَع ةَحلط تب فلا هَ َْح هللا دي

 ىَيوُط ٠ هّللاَل وراي : تلك ءراّصنألا نم مآل هرج ىلإ ف يتلا يعد

 ُديَغَوَأ : لاق هُهْلَمَْي هلَمْمَي ملوُرتلا كردي مل «ةّنجْلا ريفاَصَع نم روُثصُع اهل

 يا الفأل لح لجدول. اع اي كلذ

 [117 :مجارإ

 0 م يهب
 .راَثلا يف مُهيِاَضَت كمممآ تفش هرب

 / َنَع ؛هييأ نع «ٌةورع نب ماشه انئدَح «عيكواتتدح هاهنا

 هيف اكورد يباَي ىَلَعُسْفَلَح دقو ءرّقس نم قيل مده : :تلاَق ٠ ةشئاع

 [مدقمو م4135 :رظنأ] ٠ ف :ْتَلاَق «ةحنجألا“ تآلوأ ريحا

 لوُسَر دعك :تلاق ل 00 يرسل
 . هناّمّضب دّبعْلا جارح نأ 8 هللا

 هب دجَوُك «لجَر هاَرَتَشا دبع يف اومصتخا َناَكَو : بئذ يبأ نبا لاَ
 مام م مل
 َجاَرَخانأ © هلال وُسَر ىّضَق ؛ٌةَئاَع َْع «ةَورع لاَ ٠ لقا دقو يَ

 [14774 :مجار] . هناَمَضبِدّبلا

 .(ح) يركز انئدَح :لاك .عيكو اَنئدَح 1

 «يبعشلا نَع «ةَدِئاَر يبأ نب ايرَكَز ٠( ةر/ك) اًنربْخأ :َلاَق . ديزَيو
6000 

 لاق :تلاق : :دليزي لاق) : اهكَلاق ف يان ؛ةّشئاَع نع ٠ ةَملس يبأْنَ
 مم 6 01 نموا مضر

 مالسلاهْيَلَعَو : تلا مالدي يجف للكس ى
 ملم
 [74046 :عجار] ٠ هللاٌةَمْح



 َكلَخآاَم : 3013 :تلاَق . ةَئاَغ ع ؛ةيش تلبي ام

 [1 5564 :عجار] . يملسا لَحآو يي َمََح اً ؛ « يتيُك مَرحَو يملا

 «هييأ ْنَع ؛ٌةَورع نب ماشه اَنئدَح : لاق . ميكو انثَدَح 5 و

 « يسن تدب مُكَدَح ألو 4 هللا وسر لاَ تلاَق . َةّشْئاَع اع نع

0 
 . يسْفَن تّسقَل لفل نكلو

 [74044 :عجار] . ُناَيَمْلا : عيكو لاك

 قالا نَع َةَمَلَسنْب داَمَح انَْدَح :َلاَك . يك اَندَح - فيكفي

 ردا ىلع يلَصُي ناك ف يبل انأ ؛ةَشئاَع ع «ناَوْكد نع ٠ « سيق نب

 [105174 :عجار]

 «يارنإ نع ؛ ءروُصُم نَع «أ ناّيفس اًنئدَح ا الا

 [؟10744 :عجار] ٠ ل ا

 نب ِنَمْحّرلا دِّبَع ْنَع :نايفس امدح «عيكو اَنندَح - 3 16

115 
 نبا ٍماََط نم ف دّسَحُسلآ شام : ْتَلاَق . ةَشئاَع ْنَع «هيبأ َنَع ؛ «ِسياَع

 'يحاّضألا ٍموُحُن ْنَع 8 هّللالوُسَر عام :ْتَلاَق [لايلإ ثا قو

 [59114 :عجار] اًهيف صخر مث «اَنلا ده ثآلاك قو

 .(ح) َقاَحْسِإ يبأ نَع «ليئارسإ نع «عيكو اننَدَح 1
 ملا

 نخل د نس «فانإ يان «ليئارسإ اربح : لاك .دّوسأو

 د ا 0000 :تَلاَق . ٌةَشئاَع نَع «هيبأ نَع ءدوسألا نب

 يف ببطلا ص يو ىَرأل ين ىّتَح (دَوْسأ لاقل لجأ ام بْيطأب ماَرَْألا

 ميما ءرظتا] .٠ هتيحلو هسأر

 بقوة حلا "را رة هيل نع مسالا

 [5504 :رظنا] ٠ ٌةقساكُكَراَقْلَو ,قساق باَرْعْلاَو «ةَفساَف

 / ْنَع «هيبأ ْنَع «ٌةورع نب ماشه اَنئدَح ؛عيكو اَنْندَح ةفئففيا

 «يَحَلا ءاَكيب بدعي تيم َتْيَملَنأَرَمُع نبا ِيدَح اًهكَركُ : (لاق) . ةَشئاَع

 هلال لا امن هذي بيلق مْويلهَو امك نمل دبع لهو : :ْتَلاَق
 0020 م, هدوم

 [14444 :عجار] .َرفاكْلا ينعي . هيَ نوي هلهآو بدعي: 2

 ؛ةَشئاَع َنَع ٠ ءٍمساَقْلا نَع ؛' تاوماَسَأ نع ؛ «عيكوانئدَح - 00

 :عجار] . ْسرْيُخ تقلق ٠ اكوَُم اهو اناكو «ةَبتاكم تناك رين

 اندم

 رباش سال
 قي 2 ت0 ا

 [0:61 :عجار]

 مح

 20 هجم رم ريا تاه :ةاع رع ءديعس

 تن اَهُعَد ءاَهاوقَت يسن أبر : لوي وهو «دجاَس وهو هلع تمكَو

 مم هع سلم َ ,” معمر

 .اهآلومو هيلو َتْنَأ ءاَهاكَز مريخ
 انإناَكك "شْحَو ف هللا لوُسَر لآل ناك : ّتَلاَك .ةَشْئاَع رع ءدهاَجم نَع - َقاَحْسِإ يبأ نبا ينعَي- سنوي نع «عيكو اَنئدَح -117 ماش يب ريمان

 نكس ا هللا لور لحد ذِإك ٠ تلا يف بعلو دتشا #4 هللا لور ير
0 

 [108076 :عجار] . هيذؤي نأ ةيهارك ٠ كرحتي ملك

 نع «يرْهزلا نَع «بُذذ يبأ نْبا نع ؛ «عيكو انئدَح - 174

 ةمْبس حييل لف هللا وسر الك (115/1) ؛ةَقئاَعْنَع «ةَورع

 [140807 :عجار] ٠ اهحّبسأل يَ ٠ « ىَحضلا

 ةَمِرَك ْنَع «كَرابم نب يلَع ينئدَح لاق .ميكو انئدَح -8
 َرَْكو َرشَكَو نْكاَيإ ءءاَسْنلاَرَشْعَماَي : لوقت ةَشئاَع تغمس :تلاك . ماّمَه تْنب

 ينكلو ؛باّضخلاب َساَبآل تاق ؟باّضخلا نَعةآَرما اهل ؛ جول
 م هريس ب 00
 [؟00/ :عجار] ٠ حير َُرْكَيناك اقف يبيح آل هه

 نع ميهاَربإ نع ؛ شمعألا اًنكدَح :َلاَق . ميكواننَدَح - هلك

 َتاَم يذل ُهَّضَرَم 4 ِهّللٌلوُسَر ضرما :تلاَق . ةّشئاَع نَع «دوسألا

 اي: :انلق ءِسائلابلصْيلَف رك ورم : :لاقق :ةالّصلاب هذي لاب هءاج «هيف

 موي [م ىو (قيقر : شمعألاَلق) «فيسأ ل جَر ركب يأن هللا لوس

 مركبا َلاَق هٌرَمُع َتْرَمأ ولك ؛ «ٌعيطتسَيالَك يكب كماَقَم
 يع هس

 َكَماَقَم موُقَي ىَتمَو ف يسأل ُجَر ِرْكَباَبأ نإ « «هللالوُسَراَي : :اَنلُق سالب

 يلصيركب ايأ اورم : لاق ء ساّنلاب صو رَمْع ترمأ ولف « ٌعيطتسَيآلَف يك

 «ِساّنلاب ىّلَصَق يبأ ىلإ اَلَسْرأَف «فئسوي بحاَوَص كنف « ساّنلاب

 ناطُختهلجَِو نجر ني ىَيحرخَف «ةلخ هت نم قبل َدَجَو

 يأ : قب يِبل هب امرأ َحاَقَي بمد ركبوا هبسحأ امل ءضْرألا يف

 ْمَئَيِرْكيوبا ناك «رخكب يبأ بنج ىلإ ! سلجم تح ايلا اج كئاكَم
 [51401 :رظنا] .رْكَي باب نوني لاو ا يبل

 هدف نس واج نَص ابر اح عي اح - "14

 انكم تن لسضا يذلا ؛ةنئا نع «وئلملا ع «يمعْلا

 1 دك طال ةطارغ يوت اخ هيا كش 000

 . لعّشلاو ٍلُجَرملاَو ءولضولا يف نمل

 [50174 :عجار] .لاعتنالا :ةرم عيكو لاق

 نع ءروُصنم ْنَع «نايفس اَنئدَح : :لاَق. 'عيكو انثدَح ةفتكينت

 نم اف يِبلاو انآ ل ستغأ تنك : :ْتَلاَق .ةَئاَع ْنَع «دّوسألا نع ٠ «ميهاربإ

 [؟501/9 :عجار] . نا نحو ؛دحاو ان
 م



 يع لولا

 ني ماتقملا نَع ايمو عم انك ءعيكو اًندَح 5
010 

 ةوانأ مّن «ضئاخ اَنآو برش تلك : تلاَق . ٌةَشئاَع نَع «هيبأ ْنَع « ءحْيَرش

 هوانا مك «"ضئاح انآو"قرعتأ تنكو «'يف عضوم ىَلَْماق عض 8 يبل
 1 [14478 :عجار] ٠ يف عضوم ىلع هَفعّضيق ؛اف ينل

 يبأ نب بيبَح نع ؛ شمعألا اندَح «عيكو انئدَح - 6

 نبل للا لونرألا ؛ةنن قا نع رطل بدر نع يا
 ١ اوي ملو ةآلصلا ىلإ جرح مث «هئاسن

 رشفرع
 .تكحضت : لاق ؟تْنأ آلإ يه نم : : اهل تلق : ةورع َلاَق

 ريايع

 «”يناتملا قر يبأ ْنَح ايف ايد «عيكو اند - 7ك

 .اضوتَي مل ىَلَص م لبق 8 يِنلا نأ ؛ٌةَشئاَع ْنَع ٠ «يميلا ميِهاَريِإ نع

 :ْتَلاَق . ةشئاَع نع ءهببأ نع ؛ ءٍماّشه ْنَع « «عيكو انئدَح - دست
 ماع

 [14345 :عجار] . شم لو ملا لعل تمر لوس

 0 وةك لو

 ميه 9 مم ام لم مع يم

3100 

 لق قى ويزالا لكلاب َتلاَق . دوططت نان ميك

 ةئبا : تلاق ركل نَمك لاق ءاّنيك تعش نإ ءاركب ؛ تشن : تلق ؟نَم

 بيلا ِنَمَو : َلاَك «ركَب يبأ"تْنبةَشاَع كلور هللا قلَبَ

 ام ىَلَع كسْبتو كب تما «ةَمْمَرهنباةَدْوَس : تاق(

 مأ اي :تَلاََك . ركب يبآ تيت لَحَدَك "يلع مهره لَ يبه : َلاَق لوقت

 امو :تلاَق ٠ كرار َنم ميله لأ انام«

 يرظتلا : :تَلاَق 5 ةّشئاع هِنَع بطخأ 8 هللا لوُسَر ينكسر : :تَلاَق ؟كاَذ

 ْمُكلَع هللا َلَخْدأ ادام ءركيايأ اي :ْتَلاَقَق ءرطكب وي ءاَجق «ينأَي ىَتح ركيابآ

 'بليخا 8 هلال وُسَر يتكسر : ْتَلاَق ؟هلاَد امو :َلاَك « ةكربلاو ريحا نم
 203 م

 لوُسر ىلإ َمجَرَ هيخأة يامن هل حْلصَت لَهَو : لاق ةَشئاَع هْيلَع

 َتْنآَو َكوَّخأ انآ : هل يلو هل يعج : َلاَق .كلد هَل ؛ َترَكذك 8 هلل

 :لاَق ٠ هَل كلذ تركذَ تحج ٠ "يل حلمت كتبو ٠ مآلسألا يف يخأ

 ىَلَع اَهَركد ناك دق يدع نب مطمن :َناَمور مأ تلق «جَرَحَو ءيرظتلا

 ىَلَع ركب وُبأَلَخَدم «رثكب يبل هَلْ ادعْوَمَدَحَواَم هلو «هنب
 كَم اح يبا َنْااَي : :ْتَلاَقَف . ىتقلا مهام هدْفحو يدع نب معطم

 ةهامارعب هلو
 وو نية لاك .رشب

 ركوب لاك كورت هع تن يذلا نيد يف ُهلَحْدُم انبحاَص بم

 هدْنع نم َحرَخَ «كلذ لوا : لاق ؟لوُقَت هذه لْوَقآ : يدع نب معطملل
 مم سر مس سم

 اهو ها م هوعم عال
 لاقف . َعَجَرَكهدَعو يلا هتدلع نم هسْفت يف ناك اَملَجَوَرَ هللاَبَمْدأدَقَو

 ”تنب ذكم ري ةشئاو الهجر هند « هللا لوُسَر يل يعأاا : ةلوخل
 0 ا معلقا رس م يل 0 ا

 اًذاَم : :ْتَلاَقَق . ةَتْئَر تن ةدوَس ىلع ْتَلَخَدَفسَجَرَحمُ «نينس اتسم .

 ماس هي هاسألا | (هيع ها م مك ع
 :تلاق ؟كلاكاَم :تلاق «٠ ؛ةكربلاوريَحْلاّنم كِنلَعَلَجَوَرَعُمّلا لح

 يبأ ىلإ يلا «تذدَو : :تَلاَق ( هلع كبطخأ ا هّللاٌلوُسَر يِنلَسْرَأ

 «جحَحْلا نع ءفّلَخَمْدَك نسله كر اريك ايش ناك هل لاذ يك

 48 تنبةكوَخ : :تَلاَقَق ؟هذه نم :َلاَقَق ؛ ةيلهاجْا ةيحَبهتيِحف لَ تحد

 ممر ١ 1

 هلع لخأ هلل ديس ين : :اتلاق ؟كئاشاََ : :لاَق . 5-6
 <سا

 :لاَق «٠ َدلاَذ ابحت : اسلاك ؟كُبح اهو ادام «ميرك ماك : لاق ءةَدَوَس

 نب هلا دْبََنْدَّمَحُم نأ ْمعَْت هذهّنإ كيب يأ : (لافاَهتَعَدَك «يل اًهعذا

 ؟هب كجوُرأ نأ نيبحت «”ميرك فك وهو « كبطخَي لس ذك بلا دب

 همام ع اس

 «ةاي اهو هبل 9 لل وُسَرَج ١ يل هيعذا : لاك ممل :ْتلاَق

 مع صاع مم

 ذأ باتل يس اب يف يشأ يس لإ 2 :مكسا أدب هب َلاَقَك

 ان َةَئيدَمْلا اًممدَقَم :ٌةَّشئاَغ تناك «ةمنز تن قس قف هلا سرح

 َلَخَدَق ف للورق تَلاَق .٠ . حلسلا يف ٍجّرْزَحْلا نب ثراَحْلا ينب يف

 ين ينو يأ (يب تاج «ءاسنو راصنألا ملجه عمتجاو انتي

 هكر ميج ع ميج يو ألان يل يي حجر نقع يح

 كلوت يب تلح مث ؛ يشم نكس حيا إو بال

00 
 هراّصنألا َنِمءاَسنَولاَجِرُهَدْنَعَو ءاَنيَي يف ريرَس ىَلَعَسلاَج

 ةكراَبو مهيف كلها كَرابق كل اله : تكامل . هرجح يف يتسلل

 اني يف هللا لور يب ىَبو ءاوبرَصَق ُماَنسلاَو اجلا بوك « كيف ْمُهَل

 ما صو اس سد را همك عال
 داب ني دعس ايل لَسَْأ ىّتَح اطلع اتي لو ووجع ترحم

 "تنب ذئَمْوَي اَنَأَو «هئاّسن ىلإ اذِإ ف هلا لوُسَر ىلإ اهبل سناك فج
 مم 5

3 - 

 هما مرا كاش 6. م هعمل
 «ورْمَع نب دمحم اًنلَح :لاَق . رذشب نب محم اَنئدَح - ةهقكما

 دقليهلا «ريِضّتلاةآَت لأ مل : سلاف ةّشئاَع ْنَع مكس وب انئدَح
 هيف نات الف ارم كيلَعضراَع ين ؛ةَئاَع اي: : َلاَقَق) ةشئاعب أَدَب :لاَق

 هلام تلق امور مأو ركب يبأ كيوب ىلَ هيض ىَنح ءيَشب

 ايلا رت نشك نإ كلجاوزآل لفل اًهيلايه : للا لاق : لاك سه اَمَو
 هللا ندرك نإ اليمج اًحاَرس نكس نيت اهتيزو اًيدلا 2217 ك0 د نكَعَتمأ

 :ْتَلاَق 4اًميظَع ار نم تاَنسْحُمْلل َدَعأ هللا نإ َه ةرخآلا َرادلاَوهلوْسَرَو

 مو رباب يَوبآ كلك يفرماوأ ؟ لَو «ةرخآلارادلاَوهلوُسَرَو هللا يأ ين

 ٌةَشئاَعدِإ َلاَقَق .َرَجْحْا ارفسا مك يبل دلحّض : َْتلاَق ءَناَمَوُر

 ل :عجار] .ةَشئاَع َتَلاَق ابل لمت: :لاَق .اَذَكو اَذك تَناَق

 وع
 نايتملاب ب هلل لولاك :تَلاَق . ةقئع هيأ اشم

 لوبا أَ ءاَمباَعدف «"يِبَص هرجح يف لاَ مهْلَعْكَبُمو مهُكَدَحِبَف

 [114345 :عجار] .ءاَمْلا

 ْنَع «ٌماَسه انَرَبخأ :لانأ .ركب نب سوفا دبع اًنملَح -0

 يني مهما يدْنحَو « هللا لور يلع لَ : تلك .ةَشئاَع ْنَع «هببأ

 وةك تلت اهلهم اق مي نيد

 لا مانا



 اةاذ ص

 هللا نإ «نوُقيطُت ام لمعلا نم ْمُكْيلَع

 اقلك

 5 هم شلل

 نع «ماَشه اًنربَخأ : َلاَق . ركب نب سوُدقلا دب اندَح 00

 بع ديا يذلا 8 هللا لور عاَجْض ناك : :تَلاَك .ةَشئاَع ْنَع ءهيبأ

 [1401 :عجار] ٠ امي اوئدْحَم مَدأ نم ٌتلْمآَوَرَم

 ُناَيأ اًنئدَح :َلاَق . ثراَولا دبع ْنْب دمّصلا دبع اَنئَدَحح -71747“

 ناَوْرَم ني كلما دبع ؛ةَوْرُع ْنَع ؛ةَورعنب ماسه اَندَح : :َلاَق .ٌناَّطَعْلا .

 ُدَمْحآ يئإَف يلع ملَس :ٌةورع هْبلإَب تكف «ةايشأ ْعهلآسَي إب

 ا ديالا مالا ل9 ينأ ةللادنإ

2100 
 0000 م سو معا هع 000

 الا لوأ ركب يب تيت نأ اًمويهئطْخُي ل ناكو ري ذلا مئاق ماق نيح

 لآل هللا اقره اج كورال رخو
 ع م ةماعلا ههع سام م

 ينك ف .ياعب تا ني تقع
 مم ل

 :َلاَق ؟ةباَحصلا ٠ هللا لورا :رخبوُبأ لاك «ةّيدَملا ىلإ ٍحوُرْحْلاِب

 َناَك ناّدللا ناتلحأرلا اًمهَو « نيتلحأرلا ىَدحِإح :ركيوبأ لاَ «ةَياَحّصلا

 ركب وب ءاطعَف ؛ ف هللا لوُسَرل نذأ اذإ جوخ امسي ركوب فلي

 ُهّللالوُسَر لاَقَك ءاَ ابكر هللا لوُسَر اياَعَُح : : لاَقَك .٠ نيتلحأرلا ىَدَحِإ

 1 [55144 :عجار] ٠ ِنَنلاهتدَحأذَك 8

 ْنَع داّمَح ْنَع ءٌداَمَح اَنَتدَح :َلاَق .لماكوبأ انئدَح -45

 1 ْ .(حل)ةَشئاَع ْنَع ءدوسألا نَع « ميهاَريإ

 :ْتَلاَق . ةَّشئاَع ْنَع َةَمَقْلَع نع «ميهاَريإ نع ؛بئاّسلا نب ءاَطَعَو ْ

 َوُهَو وادق هللا لوُسَر قِرْطَم يف بيلا ٍصييو ىلإ نأ ي اك

 116١2[ :عجار] .مرحم

 ْنَع ؛داّمَح ْنَع هداّمَح اَنندَح : َلاَق . لماك وب انْئَدَح 10006

 .(ح) ةّشئاَع ْنَع «دوتسألا نع ؛ «ميهاَربإ

 . َدئآلَق لتفأ تلك : ْتلاَق . َةَشئاَع ْنَع «هببأ نع ؛ةورع نب ماَشهَو

 [ل4هدم لهزل١ :عجارإ ٠ لآل انف ميقُيو ءاهب ثَعِبق  هللا لوُسسر يدم

 ْنَع داّمَحْنَع داّمَح اَنئَدَح : لاق . لماك وبأ انئدَح - 70

 .(ح) ةّشئاَعْنَع ءدوسألا نع ؛ «ميهاريإ

 نأ َداَرأ ل ِهّللا َلوُسَر نأ ؛ ةَفِئاَع نَع «هبيأ َنَع «ةورع نب ماشهو
 يق سا

 ةيفص نإ : هك َليقف رص
 مس ساس سلا ساس ع م

 ؟امَسياَحَلاَنِإ َلاَقَك ؟تَصاَحْدكيِبَح تن

 0418 :عجار] ٠ اًدإرفتلَك : لاق «رْخّنلا موي تلا تفاط دَقاهّنِإ : اوُناَثَك

1 

 :عجار] ٠ ) .اوُتمت ص ىتح لميأل جس

 ًّة ةشئاع ةدّسلا* ثيدح

 نع دا نع دا نكح < لَك لماك وي اكن 0

 بوك نمي ةلرفأ تلك : تلق ةّشئاَع ْنَع «دوسألا نع «ميِهاَريِإ

 [14ه56 :عجار] ٠ هيف يلصق و هللا لور

 :تلاَق . ةَشئاَع نَع «هبيأ َنَع « ماّشه نع ؛ «عيكو اننَدَح -71014

 :ةّيضار تّنُ اذإَو ىَبْصَع تْنُك اذإ كفرخأل نإ ا هللا لوُسَر [يلإ لاَ

 هل :تلُق تْبْضَع اذ

 1 [14015 :عجارإ

 7 ْنَع ءِرْيزلا دلو نم ٍلُجَرْنَع ماّشه نع ؛ «عيكو اننَدَح - 48

 مآ تلآ : :لاق ؟يْيَدِك اهل كلئاسن لك ٠ هللا َلوُسَر اي ْتَلاَق اَهَنَأ ؛ َةَشَئاَع

 صصص
 ةدع دع

 .دمحم بروآل :
03 

 ها مع
 تلق تضر أَو «ميهاربإ برو

 [50419 :عجار] ٠ هلا دبع

 نأ ؛ةَشئاَع ْنَع ؛هييبأ نع « ماش اَنْندَح «عيكواَنئدَح - 1

 ب ناك و يبل [؟4047 :عجار] . ةمكر ةَرطَع تلك ليلا نم ي صي ناك

 نع حي ِنْب ساما ِنَع امرك نَع «عيكو اًنندَح - ةطاوللا

 ل88 يبل ناك : :تَلاَق .٠ ةَضئاَعْنَع ثعلفألا نْبدَمَحُمْنَع يبعشلا

 [10م.06 :عجارإ . ٌمئاَصَو وهو يهجَو سم يش معتم
 60 لص ساس ل

 ؛ يبأ أ يندَح : :لاَق .٠ ةدئاَر يبأ نْب يركز نب ىَحي انندَح - - ارك 1

 :ةَقئاَعْنَع ؛ثعلطألا نب دمحم نَع يبعشلا نع «يدّسألا حلاَص ْنَع

 [؟هم6٠ :عجار] ٠ هلم. .8 يلا نع

 ءهعومو
 . سيق َّنْبا ينعي «ثعشألا نب دمحم : : هلل دبع لاَ

 يبأ نب ةَدَبَع نع ؛ يعاّروألا انكَدَح : لاق ٠ 'عيكو اَنَدَح - ةفاراشي

 نأ ؛ةَضئاَع نع ؛ «لَقوَت نب ةَورَف نع - فاي نبا يتعي- لآله َنَع ءَةَباَ
 ين مُهّللا لوفي ناك ف يلا

 [14054 :عجارإ . لمعأ

 نب هللا دبع نَع « ءِلْيَدُب نَع «َنوراَه نع ؛ ميكو اند - ةفلو

 هع
 ملام نمَو تلمع امّرَش نم كبد وأ

 07 :عجار] ٠ كذاَسْيرو حوف : رك 88 يبل نأ ؛ةسئاَع ْنَع «قيقش

 ؛ ةَشْئاَع نع «هيبأ نع ؛ ماّشه اَنَدَح : لاق . ”عيكو اًنئدَح - ا 1

 نإ :اَهل تلا , قاوأ عنست ىلع اهات كم يم هنآ ةريربّأ
 تركذم اهلهأ تناك ؟يلءآلَولا تاكو ةدحاَو دع ْمُهَاَتْدَدَع كلذ ءاش

 يِنلل ةَشئاَع هْنركَدَف : :لاَق ٠ مك ءالوا طرت نأ الإ (وبآف) مهل كلذ

 هللا دمَحَف ؛َساّنلا بطَخَق يلا ما اسمك ؛ «يلعفا : :لاَقَم اق

 هللا باقك يف ات طر وطي لجل: لاَ . هيلع ىّتنآو
 ةطرشو قحأ هللا باك ؛ لطاَبَوهف هللا بانك يف سل طْرتش لك : :لاَق هلق مل

 [11604 :عجارإ . انس «قئوأ

00 
 لل لور :ْأتَلاَف . ع ع هيأ و «حْيَرش نب مادقملا

 هيلع لزم امئاق لاَ
 سنا ص رس سرا هلا 20
 اَمهقدَصُم «آلق ناكر يلح لزْأ مْ اما لاَ

0000 
 . ناك رفا



 لع لثمن ا هلو ليا :هئيدَح يف نمر

 7 [19865 :عجار] ٠ ُناَك دما

 .(ح) ناّيفس يئدَح :لاَك . عيكو اَنئدَح كرا
0000 

 ءٍمساَقْلا نْب نمْحرلا دْبَع ْنَع نايس انئدَح : :َلاَق .نَمْحَرلا دْبَعَو

 ,ةليقك طب ةارما تناك (؟15/5١) ةدْوَسنأ ؛ةَضئاَع ْنَع :هبيأْنَع

 ذُو : ةَعئاَعْأتلاَف اهل ذأ « عم نم هعفت لبق مقدم يّبلا تاتا

 [0147 :عجار] . كأساس يّنأ

 سعه كلر هساسر جاسر سا م ل

 نب نَمْحرلا دبع لاق : لاق .َناَيفَس ْنَع « عيكو اَنندَح - ههنا

 هتنرتسم كو رفَس نم اقف يبا مدَق : :تَلاَق .٠ ٌةَشئاَع نَع «هيبأ نع ءٍمساَّقْلا

 :عجار] . نيَئداَسو ُهنمَتْذَحّناَو : :ْتَلاَق ُناَّحَك : تَلاَق « «ليئَمَ هيف مي
000 

]11 41 

 .٠ سمو # رع ةعاس

 ةَشِئاَع نع «هيبأ نع ؛ ٍمساَقْلا نب نَمْحرلا دبع َلاَقَو - ةفلركما
 سمو هممت علل سك مولا ةميع من 00

 انيق تريح ؛هماَرَحإ دنع ِنيِئاَه يَدَي هلا لوُسَرسنَيط : :َتَلاَق

 [114511 :عجار] روزي

 «قورْسُم ْنَع ,هيأ نع تع نع هايس ْنَع ءِنَمْحرلادْبَعَو

 نم :لاَقق : لاك «َلجَر اهئ ةقئا ىلع لَ افي ؛ةشئاع نع

 «َنوعضَرُت نم اور |: 8 يَ لاَقق «ةَعاضّرلا نم يخأ : :تلأق اذه

 . ةَعاَجَمْلا نم ةعاضر

 نم ٌةَعاضرلا اَمَّنِإ ٌنمئاوخإ (نم)َنَرُظْلا :نمحرلا دبع َلاَق

 [10176 :عجار] . ةَعاَجَمْلا

 نع قاحسإ يِأنَع ؛ «ليئارسإ نع ؛ 0 م ١

 السوم ماا 1 لا :تلاَقف

 ىلإ َلاَمألِإَو هله ىنآ هلأ ىلإةجاَح هبا نإ هَل َلَجَو َرَع هللا ىَضَق
 أ هع دم

 وأ دنع ناك اَذِإ ىَّتَح «ءاَم سمي مل هيه مانهلهأ ىَا ناك نإ « هشارف

 اَمهّللاَو) املا هّيلَع َضاَقأ انج ناك ْنِإَو (ماَقْتْلاَق ام هللاَو) بنو و نانألا

 ىَلِإجَرَخ مك نيك ر ص من (ةالصلل هءوضُو اضم الو لسْعا تلا

 [214145 :عجار] .دجّسمْلا

 َنَع «ىنْعَمْلا «َناَيفَس َْنَع ٠ ءِنَمْحرلادْبَعَو عيكو انندَح - ةشنشن
52 
0 

 َقرَعْلا ذخاق « اًضئاَح ُنوُكأ تنك : :تَلاَق ٠ ٌةَسئاَع نَع «هيبأ َنَع «مادْقمْلا
 مامق

 برشأو «'يف عضم ىَلع هاف ْعضِيق ف يبالون رضْئاَح انو هثرعتأَ

 [11477 :عجار] .٠ "يف عطْوَم ىَلَح هاك عض يبل هوان «ضْئاَح انآَو

 حيرش نب ٍماَدْقمْلا نَع ةبعش انندَح ءرّمعَج نبا انئدَح ةفاضرر

 انآوم
 ا

 ١ قرعتأ تنك : :ةَقئاَعْتْلاَك :لاَق . 0

 هلم رك.

 ةفللملا ةشئاع ةديسلا ثيدح

 :قاحْسإ بْنَ فس اَنَح لاق. ”عيكو انئدَح - سا
 مت لحيأل : :8 هّللالوُسَر لاق : :ْتَلاَق . ةَشئاَع ْنَع «بلاَغ ِنْب وِْمَع ْنَع راع ماع

 ل6
 ٍلُجَرْوأ «نصْحَأ امتي ىَنْ لُجَرْوَأ َلقَق لَك لجأ لس ما

 [؟14:8 :عجار] . همآلسإ دعب درا

 «هبيأ ْنَع «ةورع نب ماَشه اَننَدَح : :لاَق .٠ 'عيكو اَنثدَح 3 هارغتن

 ضي ةَيئاَمَي باوثأ ةكالك يف نشك ضي امل 8 هلل وسرد ؛ةّشئاع ع

 رى هلع
 [1هه15 :عجار] . ةَماَمحآلو يَ هيف سيل «فسْرُك

 فاحش يبإ نَع مرش اَنئدَح + لاق ٠ ا 1

 / ينيلواك : بقيق َرَمُع نبا نَع : شوكو
00 

 :عجارإ ٠ كدي يف تَّسْيَل كتْضْيَح نإ : لاك ضْاَح يْنإ تناك ةًريُجْلا

 [1م161 ,هالحا

 نب سيق نَع ءدلاَخ يبأ نب ليِعاَمْسإ َنَع ٠ «عيكو انْدَح - ةقنضلا

 تام يذلا هضَرَم يف هللا ل وُسَر لاَ :ْتَلاَق ةَشئاَع ّْنَع «ٍمِزاَح يبأ

 َكَلوُعَدَت الآ هللا َلوُسر اي : :انلُق « يِباَحْصأ َضْنَي يدْنع نأ" َددَو : هيف

 :اَنلُق .َتْكَسَف َرَمُع ككوُمْدَتآلآ « هللا َلوُسَر اي : :اَنلق ؛ . تكسق ؟ركبا

 ؟َناَمْنَع كل وعدتآلا :اَنَلُق َتَكَسَف ؟اَيلَع كل وعدت هللا وسر اي

 لَعَجَف هب هب الَخَف (719/5) ءاَجَقَناَمَْع ىلإ سر: لاق« ىَلُب :لاَك

 [!4001 :رظنا] . ري ناَمْقح هوو همك

 نب َميِهاَرإْنَع ءٍحلاَص ِنْبيلَع ْنَع ميكو اندَح -

 ىَلَعتوَعَدَف «يتقتخم تفس : :تناق ٠ ةّشئاَع نَع ؛ « ميهاربإ نَع «ِرجاَهم

 . هبل هيعَد هيلع يبست : الف ينل لاك ٠ اًهبحاَص

 02 م62
 يبأ ْنَع «نايفس امدح :َلاَق .نَمْحّرلا دْبَع اًنئلَح -8

 رخل مفارق هلل لوس سيح نو ةفئَ ع «رل

 [311؟ :عجار] .٠ للا ىلإ

 ْنَع «ناّيفس اَندَح :َلاَق . هيدا اب نتشالاذع انَح - 0
 4كم س ه م

0 0 

 ساد ص ل ير
 وهو لبقي لبي ناك 8 يِبلادأ؛

 0 :رلقنا] كا

 نيروُصُنُم ْنَع نايف ْنَع ءِنَمْحّرلا دْبَع اننَدَح 3 رغف

 رىعاشدوو يق
 نم انعبَش كو 9 هّللالوُسَر يوت : :تَلاَق .ةَشَئاَع ْنَع ءهّمأ نَع «(ةيفص

 [115456 :عجار] را ِءاَمْلا «نيتوسألا

 لس را هر

 ًْض ل باع رطل ل رطل وتل د نذر

 رش نم للاب يذيعتساُةَئاَعاَي : لاق ءِرَمقْلا ىلإ رن 8 يبل ذأ ٠ ةَشئاَع

 [714415037/ :عجار] . ّبَكو اذِإ المان ده إم اذه

 هاما هلم

 نع ليا ركب و يلح يقل ضيع كّرابمْلا نبا



 ١و١ ص ءاسنلا دنسم

 لاق را دباب اَم رة يف لك ا "يبا ؛ةاع

 [714997 :عجارإ .٠ .قورع : :َلاَقْوأ «قْرعَوم

 ىلا

 ما ر# هرم

 نع «يلَع انكَدَح : َلاَقَو .وِرْمَع نب كلما دبع اًنندَح هةهاضفن

 تيدا يَ َنْبَِمْحّرلا نعد ةبآلقوبأ يكد : لاق . . ىَبحَي

 عير يكتب لَعجَكع جو هكرط ا يبل نأ ؛يريَحأ شئ نأ «هربخأ

 ها :لاَقَق « هْيلَع تدجّولانْضْعَباذَه لَه لعق ول : ُُش ةَشئاَحُهَلتلَقق ءهشارف ىلع

 سَ ْعَجَوآلوةكوش بكة بيصُي نمؤُم نم سكه مهل هدي نينمؤملا
- 

 عع لع م ص صاع لع ساس #

 .ةقيطخ (هبُهْنع) اهب طَحَو «ةَجَرَم اهيل لجو رع هلا عكر
 رسام

 [ 10م :عجارإ 9 كلوا يذلاك وأ

 ياس مسلوب هاش ع
 20 :تلك ةقئاَعْنَع :ةورع نع «'يرهزلا

 رْجقلا ىلإ ةَمتعلا «نوُعدَتْوأ «نوُمَسُت يليه «ءاتعْلا ةآلّص م عري

 سااصا م
 هيلو ل ف هرم ةلقكو

 يف دجْسيو «ةدحاوبرتويو «ِيئدجَس لك نب سي «ةدجس ٌةَرْسَع ىَدحِإ

 م م يه سو جما هو سلس 0-7
 َتكَس اذِإف «ُهَسآر عقري نأ لبي َنيِسْدَح مُكدَحأَرْفَياَم زد تبسم

 ىَلَع مَجطْضا مث ؛ نيتيفح نع مكر حملا ةآلص نم كولا,

 [؟4هد2 :عجار] .هَعَم م جربنا هين 6 نَمبألا هش

 «بُلذ يبأ نبا اننَدَح : َلاَكَو رص نب كلما دبع اند م

 ْحّبَسُي 8 هللاٌلوُسَرَالاك ام : :تَلاَ .ةَشناَع ْنَع «ةَوَرع ْنَع ؛ «يرهلا نع

 [«نم# :عجلر] .اًهحّبسأل يو ؛ ىَحضلا هس

 يبأ نبا انكَدَح : لاَقَو .وْمَع نب كلما دبَعاَنئدَح 5 ل نو

 ةالّصب مَكعأ 8 يِبلانأ ؛ةَشئاَع ْنَع 5 ٌةورع نع يظل نَع بند
 مام 00

 َجَرَخَف «نايَبصلاَو ءاَسلا َماَن «٠ «هلل لور اي: :رمع َلاَقَف ؛ ةكيل تا ءاّشعلا

 َكاكَو :َلاَق . ْمُكريغ ةآلّصلا هذه تي دَحأ سانام ام“ َلاَقق لق يبل

 1466١[ :عجار] ٠ ساّنلا يف ْمالّسِإلا وشي نأ

 ب 2 سا ميت نا

 نع ؛ "ليقع ينكدح :لاَق . "ثيل انْئدَح ؛جاَجَح اًنئدَح - هنا

 مقعأ 88 هللا َلوُسَرْدأ ؛ةْنرخأ ةَضئاَعْنَع :ةورع نع «باهش نبا

 [14050 :عجار] . انعم ركن ٠ دك

 (؟5١رك) انربخأ :َلاَق . فموي نب قاحْسإ ادَح ةطافم
 .ةَشْئاَع ْنَع ءدوُسألا نع « « ميهاريإ نع« «رْيَب نب ميكح ْنَع نايف

 [16601 :عجار] ٠ . 9 هللا لوُسَر نم رهظل اليجْت دّشأ اََحأ تيار اَم :تتلاق

 سم را هع

 ْميِهاريإ نب ليعاَمْسإ اندَح - ةهلوش

 ظ0011102 اق ٠ نيريس ني محم نع ٠ ةَمَقلَع
 كّنإ :َلاَقَف اَهلْهأ ضب اَهاَناك تيب ةشئاَح عمافوَت انك :ْتلاَق . نيد

 يلع اب هيلع تضر ؛ يع يوك تصرف « كبي يريْمَف تفر

 ملك :اتلاك «هَبَك بوك يف هآر إنك 9 هلا كورن : :تَلاَقق ؛ اًبلصم

 0000 [004 :رظنا] . هسبْلَ

 نب ُةَمْلَس اًنئدح : :لاَق .م

 00 حا 08 ع 1/0 ةشئاع ةديسلا ثيدح

 نْبةَمْكع ْنَع ثبوت: لاق ٠ لعام اندَح ا

 ِساّنلاٌمّلعأل ينإ لاق. ثراَحْا نب نَا دبع نب رْكَي يبأ نع ءدلاَخ

 88 هللا لوُسرَنَع ثدَحُي ةريره اه نأ ناورم علب : لاق «ثيدَحْلا اذهب

 سا سا رس سلا يل اروع اس را سرا م
 ةّشئاَع ىَلإلَسْرا همي َنَموُصَي آلَ َوُمَوحِبصلاةكّرذأْن مهن

 / حْبصُي © هللا لوُسَرناَك : :تلاقق ؟اهلآسق همم تقلطنا ٠ كاد ْنَع اهني
 للص سعرا لا

 اَبآَقلا :لاَقَف «هكدَحَك َناَوْرَم ىلإ | عجرق ٠ موصي مث ؛ مآلتحا ريغ نم «ابنج
 :َلاَقك «هَرْكَياَمب هلبطعلسأ نأ هكا يو يراَجلُهّنإ : لاك «هئدَحَف يره
 رخال "ت نك نإ هّللاو «ةريره ابي: : لاق يقم :َلاَ «ةئيقلتل َكيلَع مزعأ

 َلاَقَك «مكَدَحَف) :َلاَقّيَلَع «َمَرَعَريمألا نكلو «هَركَاَمب كلبتسأ ن
 [145. :عجار] . لْضَقلا هيئدَح

 نب لادن «بوُيأ انربخأ :َلاَق . ليعاَمْسإ انئدَح - ةفئقف

 آس آل :َلاق ينل ءةَئاَع ْنَع ريل نها دْبَعْنَع ؛ ةكبلم يبأ
 مَرَحُت

5 00 

 [1140009 :عجارإ . ناّكصَمْلا الو ةصملا

 َلاَق .ْنَنَحْلا نع َسْنوُي ْنَع «ليعامسإ اًنئدَح -77737“

 دال أخ 3 تلا 18 للا لور أن ِئاَع (تلس)

 ب الاعلان 020 :َلاَق . ةَملَس يبأ
 قعامو ماع عال هل رع 65 0
 هءوضو أضوتيَو هجرك لي ىّتحماَديْ كيم« معن : :تلاق ؟بنج

 [؟45844 :عجار] .ةآلصلل
- 

. 

 «مِيهاَربإ نَع «نوع نبا انربخأ : لاق ٠ ليعاَمْسِإ انَدَح - م

 مئاّصلل راما نَع اهكآْسل ةَضئاَع اَنْ وبا ٠ قوُرْسَمَو دوسألا نع
 مدمر امام منه

 هلاست انج : ان مم مك ير لايم اًنيِشَمَف ءاهلآست نأ لْبَق نمت ٠ اًنيحسساَف

 انج نإ «نينمؤملا ماي : انتَ ٠ ءاّنعَجَرَف ؛ اًهلآست نأ لبق عجرم ةجاَح ْنَع
 ل سس كس ها سا 0 ا

 ءاّمُكَل ادب اَمَع ًالّس ؟َوهاَم : تلا. انش يتسلق
 0000 ما سيب سا

 هثكلو «كللأ لَمْ كاك تلا ؟مئاص َوُهَو شايف يلا ناكأ :

0 

 لاق :َلاَق . نّسَحْلا ِنَع نسوي اد ليعامسإ اندَح -1
 ؟ةّياتجلا نم هس هلا لور َْع يضفي ام : :ةّشئاَعلتْلُق : :لجَر

 .اذه مُكعاصي اعاص هنَرَوَح ءانإي تَعَدَق :لاَق

 تعمم :َلاَق .بوُيَآ انكلَح :لاق «ليعاَمْسإ انئدَح -؟7007/

 :عجار] . همْرحلو هّلاحل اق هللا َلوُسَرسِيَيط : ٌةعئاَعْتلَك :لوُقي مسالا

 [ل

 ْمساَقلاْ تْعمَس :َلاق .بوبأ اندَح ليعاَمْسإانئدَح -7108
 ءيدهلابتَمْنَي# هلا لوُسَر ناك :تلاَك شئ نع «ثدَحُي دَمَحُص نب

 رعع 8# مع مس مايل

 :عجارإ] .٠ لحاف ال ايش نحكم مث يدي اهدئلَق لفأت

6 



 نب هللا دبع ْنَح دلاَح رَ : لاك . ليعاَمْسإ انئدَح م

 يّلَصُي ناَك :تلاق ؟9 هللا لور ةآلّصْنَع ةَشئاَعتلآَس : َلاَق . قيقش

 نيتتثو (117/5) ءرْصَعْلاَلْبَق نينو هاهي ءريطلا لب اير
 اًئاقآ : تلق المت للا نم يصب مَ «ءاّشعأا دعب ينو «برَْملا َدْعَب

 فك تل ءادعاقًاليوط اليو ءاًمئا اليوط اليل يلَصُي تلا ؟ادعا وأ

 مكراساك اراذإ : اتلاف ؟ادعا ناك اذإْمَتصَي فيك « ماك ناك اذإْمَنصي

 :عجارإ ٠ حبصلا لص لبق نْيَعْكَرَو ءادعاق مكر ادعاَقآَرقادِإَو ءاّمئاق

309 

 .يبعّشلا نَع ءُدواَداَنثدَح : لاَ . ليِعاَمْسِإ انْندَح - ةفلوألا

 يميل انآلك :ةئيِدَمْلا ٍلْهأ ص اق بئاّسلا يبآ نال ةّشئاع َتَلاَق :َلاَق

 :تلاك «َنيسْوملا مأ ايكيا ان لْي؟ نه أَم : "لاك ؟كئزجاتأل اأن لع
 لا طة يس سل دا يلا ساس

 َنوُلعْفيل اونا هَباَحْصََو 4 هللا لوس نإ ءءاعادلا نم عْجّسلا بتتبجا
 رعشسا6 مه مهل

 ةَئاَحْصأَو 88 هللا لوُسَرْتدِهَع نإ : :تلاَقَك : :ةرم ليعامسإ َلاَقَو) ٠ كلذ

 َتيَبأ نإَف هةر ةَحمُج ٌلُك يف ساّنلا ىلع قولا (نوُنَمَيآل معَ

 502 هش هيما همم
 يتات كتيفلا)لو «باتكلا انمَساَنلاَلَمتالَف؛ ءانكلَتَق تْيَبآ نإ ٠ نيتك

 يكرلا نكلو ؛مُهيدَح مهل طفت مههيدَح نم ثيدَح يف مُهَو ملا
 .ْمُهدَحف هب كلورمأو هيلَح كور اذ

 ينئدَح : :لاَق ٠ [ءانَحْا] دل نع ليعاَمْسإ انئدَح ةفئينح
 دوُجس يف وُثياك كيبل ؛ةَشنَعْنَع «ةَيلاعْلا يبأ نع ؛ لجر ل

 شو ُفَقْلَح يذّلل يِهْجَوَدَجَس : ارم موس ين هوي بما نر
5 

 ولع م قلو ل

 [1407 :عجار] ٠ هوقو هلوحب « هرصبو هعمس

 ْنَع :نائس بدرب اًنئدَح :َلاَق .ليعامسإ اًنئدَح 0

 يف يّلصُي © هّللاٌلوُسَر ناك تلا .ةَشئاَعْنَع «ىّسوُم نب نامل
 . هيف عماَجي يلا بولا

 :َلاَق . روصُنم نب داَبع انندَح : َلاَق . ليعاَمْسإائدَح - ةفائاقو

 م ل ضرع نم يي رم نب مساقلل تلا ١ ٌةَيراَج تعضرأ يأ : دَّمَحُم : اًقلل تلق

 لق ا يل تلا يا

 ْنْوأَتْملَق ال نأتي ةشئاَح ىَتآ سيلا اَبآ نإ :َاَقَق سيلا يبأ

 اج ِسْيْيُف بآن هللاَلوُسَراَي ْتَلاَق ؛ ا 8

 اَمّن | سلتك ٠ كيلَع لُحْديلك مَع وه : َلاَقف هل انكم لق "يلح ذأَتسَي

 .كيلع لدي «كَمَعَوَه : :َلاقَك ؟لجّرلا ينعضْرُي مكَوُأَرملا ينتعْصْرَأ

 دمحم ْنَع ؛ءاَذَحْلادلاَخ انرَبخأ : لاَ .ليِعاَمْسِإانندَح - تفلت

 لبق نْيْكرلا يف 8 هللا لوْ ناك :ُةَسِئاَع تلاَق :لاَق . . نيريس نب

 .باَتكلا م ةَحا ًَرَْاَمَردكِرْجَلاةالَص

 ليعاَمسإ اًنئدَح -06

 ُةَشَناَع ْتَلاَق :َلاَق . لآله نب دّيَمْح
 :همدَحُم يذلا َلاَقك .عطقر تكنو أ تنطق ف هلال وُسَر كنت
 ينأي ناك « هب اَتمََتنآل حابصم اند انَدْنَع ناَكْوَل : تلاقق ؟حاَبمم يَ ىَلَعَأ
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 اخجل َلاَم ءاّموُبأ كلوبأ آل

 ْنَع «ةّريغملا ْنْبناَمِيلس يئدَح : لاق .

 ليك ها ةمئاقب ركب يبأ لآ انتَ :ةّشن

 ةشئاع ةدّسسلا ثيدح

5 

03 

 رْثكب يبأ نع ؛ ٍماَشه يبأ نب ديلَوْلا «نَع ليعاَمْسإ اَنئدَح - 0

 لوُسَر ناك : تلاَ . ٌةَشِئاَح نع ءةَرمَع نَع ؛ «ٍمَْح ني ورع ِنْب دمحم نب

 . ةيآنيعبرأ ناس ارقي امر مق َمُكرَي نادر اذِ هدعاقوهَو ارقي هلا

 3 ؛عفاتنَع بوي نرخ : َلاَك ٠ ليعاَمْسِإ انئَدَح - ةفاراخمي

 كحل انَهاَم :تَلاَقك «"بوُصْنَمحْنر اذإَف «ةَشئاَع ىلَعْتلََدةْا

 امل ميِهاَرإَنأ ؛ ف هللا لوُسَرْنَع تكد من٠ : غاوألا هبل : :تَلاَقَق

 اهيل هن « عدوا لإ هن مف اهلك باَودلا تلمح «رذلا يف يقل

 [(107 :مجارإ . هيلع (؟ ا ةكر/ك)

 .يّشلا نع واد انربَحأ :َلاَق .ليعاَمْسإانئدَح -
 ضْرألَرْيَغ ضْرألا تلي دإَت يار هللا لوري: :ةَشئاَع تلاَق :َلاَق

 ريب سس
 دموي سانا : لاك ؟ذئمْويَِّتلا ني قل دحاوا هلل اورو تاَوَمسلاَو

 [؟607 :عجار] ٠ طاّرصلا ىَلَع

 «يرييرجلا ارب : باق .٠ ىَنعمْلا ديو ليعاَمْسإ انندَح ةهنيملا

 رف هللا وُسَرااكأ : :ةشئاعلتْلق :لاَق . قيقش نهاد نع
201 

 [مهدق# يجارإ ص ملا : تلاق ؟روسسا

 معن :تلاق ؟ادعاق يلَصُي هللا لوسَر َناَكأ :تلق -

 [58844 :عجار] .ساّثلا همَطَح اًمَدْعَي

 آل .:اتلاق ؟ىَحشملا يْلَصُي 8 هللا لوُسَر ناك :تلق -
 [54056 :عجار] . هبيغُم نم ءيجي نأ الإ

 ؟َناَضَمَر ىوس ًارهش موصَي #8 هللا لوُسَرَناَكأ : :تلق 7 ْ

 ِ ىّنح هلك هَرطْلا الو ءناَضَمَر ىوس مان ارهش ٌماَصْاْإهّللاَو آل : َتَلاَق

 [؟420+ :عجار] . اًثيِش هّْنم َموصَي

 ؟هنِلإ ب َحأ َناَك ف هللا لوُسَر باَحْصأ يأ :تلُق 00

 :ًاتلاق ؟ْنَمّمُت : تلق رَمْعمت :تلاق ؟ْنَم مث : تلق ءركيوبأ : :ْتَلاَق

 .اتنكَسَق :لاَق ؟ْنَمَمُث : تلق زي لاق) ٠ حاَرَجْلا نب ديوب
 ملام

 ”ربخ | .ليعات َدْنع اوَرَكُذ :َلاَق . ًدلاَخ ا أ :َلاَق ٠ اًملسإ اَنَدَح 00
 روع 00-0

 001 :عجار] رإ امدح رم ا هللا لوس

 ْنَع ءنَسَحْلا نع «َسْنوُي ْنَع «ليعامسإ اًنئدَح -0

 ُفَماَقلهَّللابَحآ ِهّللا ءاَقل ب َحآ ْنَم :8 هللا ةلوُسسَر لاق :تلاق .ةشئاَع
 «هّلاَلوُسَراَي :ةَشئاَع ساق هال رك لجو هلل قل ةرك مَ
 كاذب َسْبَل ل :َلاَقَ مَرَّ هللاوق ؟توملا ةركينأ هللا ءاقل هيه ةيهارك

 هين اَمَعُهَلََرَ هَلْ هللا ىَضُق اذ َنمْؤملا [دبعْلانكل

 هللا ءاَقل بحي وهو توصي نيح تومي هتماَرَكو لَجَو رح هللا باَوك نم
 لَجَوَرَح هللا ىَضَ دإَقفاَسْلاَوَرفاكْلانإَو هال حْيْللاَولَجَورَع



 0 1 0 همم ةمي هع

 َنيح َتوُمَيَق هنو لجو هلا باَذَع مديني َمَع هل جر « هضبف

 ريشي ع ص ل ا ل
 .هماقلهَركيهللاَو ءهللا ءاَقل هَرْكيَوعَو تومي

 ّ :َلاَق .ٌرْيهز اندَح :َلاَق . دود نب ناَمْيَلس انئلَح -”
 مه اساسا سا سرا مخ 4

 دئآلم لتقأ تلك : :تَلاَق .٠ ًةَشْئاَع ْنَع ءدوسألا نع «قاَحْسِإ وب

 امو :قق هللا لوُسَر

 اللا

 كح

 يده
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 :عجارإ ٠ ٌٍاَحْلاَ عجز ري ىّتَح أرنا) ىلإ ُهلَةَجاَح عدي

 اَه ًةَيَلَي*س نُداَثَم هم
 ٌةَداَتَق اًنكدَح اق .ةملس نب دامح انثدح هب ب اَنْكدَح - "1 *ةاب/

2. 

 ْنَع «ٌنيريس نب دَمَحُم ْنَع َهَداَتَق نع تاَمَح اًنكلَح : : لاك .سويو

 000 َلاَق 8 هّلل َلوُسَرانأ ؛ةَشئاَع ْنَع ءثراَحْلا تن هيفَص

 [1ه547 :عجارإ ٠ رامخي ّ ضئاَح

 ْنَغ َُئاَنَق اربح :َلاَك .ٌداَّمَح اَنكَدَح ُناَّمَع انئَدَح 8
 :لاَك اللف يلا نأ ؛ٌةَشئاَع نع « ثراَحْلا تب ةيفَص نَع « نيريس نْب دَمَحُم

 .راّمخب الإ ضئاح ٌةَالَص هللا ليفي

 نس د ىلع نع فادح 2 زيبا دح 5 ارنا

 موفخت و رن وأمك يف اموال هلا هدَمْنَع ةَشئاَعاتلآَس امن

 ان. ؟(برا وسلب بل لهو ل مكاتب

 لم

 هذه ةّشئاع اي : :لاَقَك ؛ امه 8 هللا لور تْلاسثمدحأ اَهْنَع ينس

00 
 ىلخ ,ةكوشلاو لاول نمي بلا لوو لاهم

 0 32 هيو ص 206 مما
 يعود ع هر

 اًنَرَبَخأ :َلاَق .ةَمْلَس ب ْداَمَح انكدَح :َلاَق .رِهَب انئدَح -

 قو هللا لوُسَر نأ ؛ةشئاَع ْنَع ؛ةيفص (وأ) «(1 19/5 َةداَعس نَع دات
 اةفلسل يلا :رظتا] ٠ ًالملاب اضوتيو , عاّصلاب سمعي ناك

 ٌدلاَخ اَنْكَدَح َةَمْلَس نب دامح اًنئدَح :َلاّق .زهَب انندَح -01

 رعد نيم دلع ارك َلاَك . تلّصلا يبأ نْب دلاَخ ْنَع ءءاَذَحْلا

 :ةَعئاَعَتْلاَق : داتا ل جة للا ُهّللا همح

 ءاَموُنعَت ْدَت :َلاَقَ 120110

 [0»00/ :عجارإ ٠ ةكبقلا وحن يدعم اوُوَح

 نب محل دبع ْنَع ؛ ةَّمْلَس نب دامَح اًنئدَح «زهب انندَح 07

 ايبا ىلح عساي :ْتَلاَق .د ٌةَشئاَع ْنَع «هييأ نع ؛ ,مساَقْلا

 ُةَشئاَعاَي كيكْيباَم :َلاَقَق . يكبأ انآو اف هّللا لوس َلَخَدَف «ًتنضح

 يش كاد اَمنإ! هللا َناَسْبس : :لاَق ضب نا مل يتب :«تاضح :ْتْلَق تلق

 يرام ل للا يك ب1

 اًهَلَمْجَيْدَأ ءاَشَْم : :88 هللا وسر ل اَكَةّكَماَنلَخَد ملك :أتلاَق ءتْيلاب

 قف هللا لور َتو ١ :ْتَلاَق يدها هَمَم ناك مآل ةرمُع اهلج ةَرْمُع

 اي :تلقف «تَرهط ءاَجطَبلا هليل تناك امل ءرْخُتلا مويا هئاَسن نع

 |مضص 1 ب ع

 درك 8 انآ عجوة بحب يارس مج ١ هلا لوس

06 
 [735741/6 :رظنا] .٠ رب تيل معلا ىلإ يب بحل رطكب يبأ نب نَمَحرلا

 نب ِنَمْحَرلا دْبَع ْنَع هداّمَح اَنتَدَح : لاق هب اًنكدَح 718

 َياَدَع سائلا هش : لاك 8 هللا َلوُسَر نأ «ةَشئاَع ْنَع «هيبأ ْنَع ؛ مسالا

 [114587 :عجار] . َلَجَوَرَع هللا قلب نوُماَضُي نيا َمايقلا موي

 و0
 ْنَع ٌهَداَتَق انكَدَح :َلاَك .ماَمَه اًنئدَح :َلاَق .ٌرِهَب اندَح -5

 سس و
 ءةاَدوَس فوص نم ةَدرُب 8 يبتلل تَلمَجاَهّنآ ؛ةَشئاَع ْنَع «فرطُم

 َناَكَو : لاق بضأَو لاق ٠ اَهكَدَقَق فوُصلا حير َدَجَوَ قرع امل ؛ «اهسِبل
 وو مو
 [؟6811/ :عجار] . ملا حيرلا هيجي

 م يا يمسوس م هرع مع
 ينربخأ : لاَق .٠ مكس نب أَمَح د لاق .رهَي اند -6

 يلب حاّصَو انآ تبعت : َلاَق .٠ سوبا نبا ديزي نَع ٠ ”ينوجلا َناَرمع بأ
 مصاص ع هس ع

 َلاَقك «باَجح إحنا تقلا هيلع كأتساَك ةشناع ىلإ

 ؟ةلارعلا امو :أت تلاق ؟كاّرلا يف نلوم نسمي: يِبحاّص
 لق هلم ل
 ؟ةلارعْا ام: تلاق مث ءَكلاَخأ تيَذآ هم : َتَلاََق « يبحاص بكُنم تيَرْصَو

 ف ِهَّللالوُسَر ناك :تلاك مث ْضيِحَمْلاُّللا لاك اَماوُنوُق «' «ضيِحمْلا
 يم رع م همس

 َناَم : تلاَق مث «٠ ضئاخ اَنآو بول هتبيو ينييو ؛
 وقم

 يسأَر نم لاتيو ينحشوتي

 َّنَمَق ءاَهبلَجَوَرَعهَّلاٌعَْنيةَملكلا يّ مم يبا اذ 8 هللا ل وسر
 يسم رم سأ هع ع ف مصل ءايسو لع هس

 اي :تلُق ٠ «انالك أ يكرم ءاقيش لي ملف اضن مم ءاتيش ليم موت اذ

 اَي: َلاَقق يبرم «يسأّرُتْبَصَعَو ,بابلا ىلع ةداَسو يل يعّص راج

 ملك َبّمََك هس اوان : َلاَقْف ءيسأر ر يكتشأ : :تلْقَق ؟كباش ام كَمئاَع

 ىَلِإّث َمَبَو يَلَع َلَخَدَق «ءاّسك يف ًالوُمْحَم هب ءيج تح اريسيآلْث بلي

 يلدا ؛ نكي َر وأ انآ عيطتسا آل يوتْيكشا دق ين : َلاَقَق . ءاّسّنلا

 لَ ادَحأ[بّصوأ ْمَلَو هّبصوأتنُكك ٠ كن ذأف] *ةشئاع دنع كال

 م هه
 دري هَنآ تنظف « يسأر وحَنهسأَلاَمْذإَيِيكنَم ىََح ميتا اراَمَنِيق

 « يرن ةرفُث ىلع تمت ؛ٌةدراَب فت هيف نم تجر «ةَجاَح يسأر نم

 ًُش َءاَجَك ايون هيجسف ُهُيِجَسَف ِهّيَلَع يسع 2 كك :يدلج اًهََرَمَسْقاَ

 َرظَنَق «باَجحْا يلإ 000 ءاَمَْل تنذأك ؛ انكاتساق بم نب ريما و
 سمه باشا 000
 اود ملف امام 2 هللا لور يحس ام ابشع او : لاق هيل رَمع

 لاق( /5) 8 هللا لوس ير تاَم ءَرَمْعاَي : ريما لاك باَبلا نم
 ىو قمع مهو سك ساس اعسم
 ىَنَح توسل #8 ِهّللا َلوُسَرنِإ «ةنف َكسوُحَتل رتل «تيذك

 هِلإَرظنق «باَجحلات كر ءركيوبأ ءاج م «َنيقفامْلا لجو َرَع هللا ينمي 978

 هسآر لبق ْنمُماَنآَمُث ف هللا لوُسَر تام «نوُمجار هين هلل نإ :َلاَق

 لبو ءاَقَرَدَح مك «سأَر مكرم ياو : لام هتهْيَج لَو هاف َرَدَحَم
 او :لاكو ُهَتَهَْج ليو داق َرَدَحَوُهَسأَرَم مكر مث ؛داّيفص او :َلاكَمُث هب

 روم ماس
 سائلا بْطْخَيرَمْعَو دجْسَمْلا ىلإ َجَرَخَق , هللا لوُسَرَتاَم :ةليلَخ

 # ميم لع ةلاع 1

 لجو رصدها ينقي تح توُسِيال © هللا لورد : لوقو

 َدَع هّللانإ : َلاَكَمث هيلع ىو َهَللاَدمَحَ روب ملكك «نيقفاتمْلا

 يي ةلوك رع م ع2 كف عل ددق م ع

 لإدّسَحمامو) ةيألا م مر ىّتَح 4و ُهّنإو تيم كلنإ) :لوقي لجو



 يك َح

 «:ُكياعأ ىلع مكلفا لش تاما للا هلق نم تل قلوس

 ناك ْنَمَو «يَح هللا نفل جرعه دْيَيناك نم «ةيآلا م ْعَرق ىَتَح
 هدهد اودع 00

 ام !؟هّللا باّتك يفلاَمْنإَ :ٌرَمُع َلاَقَق «تاَمْدَق اََمَحْم نإ اَدمَحُم

 ودوم ركب بأ اله سانا هيأ اي : :ُرم لام هللا باّتك يف هنأت رَعَش
 [71 04,1469 :عجارإ هوما هوبا َنيِملَْمْلا ةّييش

 اًنمَح :لاق.ٌماّمَم انكَدَح :َلاق .دّمّسصلاُدْبَع اندَح -5
 ىّلص 8 هلا لوُسَرأنأ ؛ةَئاَع ْنَع ؛ ضايع يبأ ْنَع هريثك نع هدا

 [؟51447 :عجار] ٠ ضي هلو ضني لح «ف وص" م طرم لَو

 م

 ْنَع ايس نرخ : َلاَق . فسوُي نب قاَحسإ انئدَح - ةفاضنل

 ةَشئاَع نأ «ةَريره يبأ نع ةَمْلَس يبأ ْنَع « ليقع ني دَمَحُم نب هلا دبع

 نيو نيم نيب ى 6 رئطا ىلا لوُسَر اك :تلاَق

 ماسلا سس

 َ-ئس رت
 دم لهُم ببلد هَ

 ْنَع نايف اًنَرَبَخأ :َلاَق .فّسوُي نب قاحسإ اًنندح -

 تيرم :اتلاق املأ ؛ةّشئاع نع هرْيبج ني ديعَس نع ءرْيُج نب ميكح
 .ةَمينَغ ىلإ آلَو ءرجقلا لقيت ىلإ نمسا ين ىلإ ف هللا لس
 [هم41 :عجارإ

 ا

 «شّمعألا نع «كيِرش نع «فسوي نب قاحسإ انئدح - 11ه

 بيطانإ: َلاَكُمَنآ ؛ ؛9 ىلا نَع ءةّشن ةّشئاَع ْنَع «دوسألا نع « « ميهاربإ نع

 [؟17144 :عجار] ٠ همك نم هكون ههبلسك نم لجل َلكأ م

 ريب ادور ءعراش
 نع «كيرّش نع «فُسوُي نب قاَحْسِإاَنتدَح 3 اري

 يلا نع «ةَش دئاَع ْنَع ؛هّنَمَع نع «ةَراَمَع َنَع ؛ ميِهاَريإَنَع ؛ انش معألا

 [ هج :عجار] .هلثم . . كف

 نبِداَيْزْنَع «كيرش اًربخأ : لاق . قاَحْسِإ انثَدَح هةهنوسف
 0000 سم هاش

 2 لل لوُسر ناك : :تلاَق .ةَّشَن َةَشئاَع نع ءنوُمَيم نب ورَمَع َنَع ,ةقالع

 هم دعا و ورع

 [؟ه00 :عجار] ٠ ”مئاص َوهَو لب

 «يدّسلا َليِعاَمْسِإَنَع ,كيرَشْنَع «قاَحْسِإ اًنثَدَح 0

 َوُهَولْبمي 8 يِل ناك : :تلاَكاَهَتآ . ةَفئاَح نع «ريمزلا ىلوم يهبلا نَع

 .مئاص

 ْ'نَغ ءنوُسْيَم نْيورْمَعْنَع :رماَع نْيدَوْسأ اكو 773/8
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 َدْبَع ُهَنْانآ كاتو «ةقالع نب دايو «يئلسلا :ةَرَم لاَكو :دوسأ لاَ ايس و رمق ع سيم
 :لاَقَك .يدّسلا نع «كانع نورك مُمنإ تيل يف هَل لاك ن نَمْحَرلا

 [10ا/١0 :عجار] دايز 31 «ينلسلا

 ريب مهر اشا#
 ند مارب ! نع «كيرش ْنَع «فسوُي نب قاحسإ انئدَح 5 6

 َنَع« ةَضئاَعْنَع " «بئاّسلا نب هلل دْبَع ىلوم نع «دهاجم نع ءرجاهم

 ةففلولا 9١1؟4 ص ةشئاع ةدّسلا“ ثيدح

 يفقعا يي
 :رظنا] ٠ ٍمئاَقلا ةآالّص نم فّنصْنلا ىَلَع دعاَقلاَ ةآالّص :َلاَق هنأ ؛ للف يبل

 اةييلعإ

 نب ميهار :! نع «كيرش اَنربخأ : َلاَق .جاَجَح اننَدَح م6

 لاق :تلاَق ةّشئاع 2 (971/5)ْنَع « بئاسلا نَع دهام َنَع ءرجاهم
 ماس ١ 000 كاد
 .مئاَقْلا ةآلّص نم فصُتلا ىَلَع دعا ٌةالَص : اق هللا لوُسَر

 ١ , كبش نع ريان ةوسأثخ يندملا

 هدام
 . شو ماوس رددش شرم

 اا يذلا ثري جوز قدا نمت: َلاَق 5 طيش نذل عبس

 ماس صن دره مما
 :الَسَع اَهدلعبَرْشَيَو شحج تْنببَكيرَدْلعْتكْسيَد َناَك كف يلا

 كنمدجأ ينإ : لدليل هيلع لحد اما اذ صح انآ "تصوت
 يم

 :َلاَقَك «هل كلذ تَلاَقَك ٠ َنهاَدحإ ىلع خدم ؟رفاََم تلك رفاق حبر

 مْرَحتَمل» تَرَ هل دوعأ نلَو « شُحج تب بني دْدع ًالَسع ترش لي

 ٍضْنَب ىلإ يِبَلاَرَس ا ذإو» ةّصْفَحَو ةضئاعل «ابوُتانإ» «كلكهَللالَحأ ام
 ةماشدق

 هك يرش قل« جا

 رْجَنْلا ةالَص ىلإ 1 :اتلاك .ةقا نهر
 ساس

 [1011؟ :عجارإ ٠ ميلا كلذ هَمْوَص مني م «ةباتجلا لْسَغ مطفي سأَرو

 يمر عن
 ءٍمساَقْلا نَع ٠ «حلفأ انكَدَح : َلاَق . دلاَخ نب داَمَح اًنثدَح -89

 وهو ماَنمُت :هئاّسن ٍضْمَب ىلع هللا وسر حقو : :تلاق .ٌةَشئاَع ْنَع

 [3371 ,ىا3/7؟ :رظنا] ٠ ةَموي ماصو لسا مث ؛ ّحّبصأ ىَّنَح بج

 ينكدح :لاَق . جْيَرج نبا اًنربخأ : :لاق جاَجَح انئدَح -

 ؛ بلل نب ةمرْخَم نب سيق َنْبَمَحُس عِسهن « شرف نمل جر هللا ْبع
 هْندَلَو يتلا همأ ديري هنأ انظف ؟يمأ َنَعَو نع مُكُنَدَحأ ال اًمْوَي لاق هنأ

 :ىَلَب :تّلق ؟88 للا لوُسَر َْنَحَو نع ْمُكدَحأ آلآ :ةّشئاَع تلق :لاق

 عش ْعَّضَوُك بلقلا ءيدنع اًميف أ "يلا يلا يدلل تناك مل : :تَلاَق :لاَق

 هشارف ىلإ فرط طبول دلع اًمهضََ لح همام

 .ادْيور هءاَدردَحاَف ؛تدقَر دق يّنأ ّنظاَمكيَرألِإث بلي مل « «ٌعَجطْضاَف

 يف يعْردتْلَعَجف ءاَدْيورهقاجأ مث ءَجْرَحَف باَبلا َمَنقَو ءاَديَوَر لعَتناَو

 عيل اج ىَنح ءرئآ ىلع تفلأعا مث .يرازإ تق ترمتْحاو ؛يسأر

 عَرْسَف ءتفّرَحْناف فرحا مُث , ترم ثا هيَ مكرم مايقْلا لاطا ما

 .تلَخَدَف كيقَبَسَف ”ترضْحأق ٌرضْحاف تْلَورهَف لَوَرَهَف تعرق

 شئاَع اي كَل اَم :َلاَقَف َلَخَدَف تعَجطضا نأ آلإ سيل

 فيلل يئربخُبل وأ «(ينربخشل) لاك «٠ هللا لوُسَر اَيَيشأل ؛تلق :تنا

 تنأَق : :لاَق هربا يُمأو تن يبأب ؛ هللا لوس اي: :تلق :تلاق ءريبَخْلا

 ٌةَرْهَل يرْهَظ يف ينل محن :تلق ؟ يماَمآتِيآَر يدلنا ُداَوَسلا

 امهم : :تَلاَق ؟هل وسو هلا كيل فيحيانأ تطأ : لاك ؛(يتتجْأ)

 ؟ةبباَر ءايشَح

 هسا » 2



 نيح يناثآ مآلّسلا هلع ليرد معن :َلاَق هللا

 َلُخْدَيلا نكي مكو ءكنم (نيتحافإه جاك كم ُءاَمْحاَت . يآئانق تي
 م يسع

 «كظقوأ أت طرَك «تدَكَرْدَق كّنأتنتْطَو « كبي تنضصو و كِل
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 مقبلا له يتاتأرُمأيْرَعَو لَج كيران : َلاَقَك « يشحوتسُت

 ىّلع مالّسلا يلو : :لاَقَ ؟هّلا لور ايلوُقأ فكك :تَلاَف ٠ مُهكَرفْتَسَك

 اًنمَنيِمدْنَتْسلا ُهَللاٌمَحَ ريو «نيملسملاو َنينمؤملا نم رايدلا لهأ

 .َن 9 وفله ءاَّ انو «َنيرخأَمْلاَو

 وسكت يشَحَو

 يبأ نب ديزي يسّئدَح ثيل اَنثدَح : ناك .جاَجَح اَنثَدَح - 1

 نع «ةَورع نْب هللا دبع ْنَع ءِراَسي نب قاَحسإ نب ركب يبأ نع + « بيبح

 8 للا (575/1لوُسرمدكامل تلا ؛ةَسئاَعْنَع ورع

 رفكب يبأ ىو ريف نير ماَعَو كيوي جيشا كيباَحْصأ ىككتشا ٠ دما

 َتلاقك ءاَهك ذاق «مهتداّيع يف ُةَشئاَع هللا لور تنسف ؛ كاب

 :لاَقَق ؟هل ادجت فيك يكب

 َلاَقَق اك ارماعتلاَسَ و

 قوق نم ُهَتَح ناب نإ هقود َلْبَق َتْوَمْلا تدَجَو

 :َلاَثَك ؟ةلآلب"تلأَسَو

 ليلَجَورخْدإ يلوَحَو (خَتب) 2 ةليكنّييأ لَم يرغش َتكآل

 َلاَك مت ءامسلا ىَلِإَر ظن ؛ ْمِهلوَقب هئربَحأَك 8 هللا َلوُسَر تينا

 عا ينال دقو سا تح انك يتلا بح ل
- 

 [؟1ال47 :عجارإ .٠ امَحَراَمك هج يع «ةعيهم ىلإ اَهَءاَبو لقا ءاهدمو

#6 

 نب ديزي ينكدح : َلاَق .ثِيِل انئدَح :َلاَق .جاجح انئَدَح -

 :ل اوُهَن ةَئاَع عمسهنأ ةَملَس يبأ نع «5 ةعيبر نب رعج نع ٠ بيبَح يبأ

 َّوَهَو نيتعْكَرو ءامئا اعلست «ةمكر رع ثا ليك لع يلصُي يلا ناك

 :عجارإ] ٠ نْيَعكر مكر 5 حبصلا نم ىلوألاب نّدَوُي ىَتح لهي سلاَج
 اةيذفك

 نب ديزي يئدَح :لاق ثيل انئدَح :لاَق .جاَجَح اَتئدَح -؟1041
 مساع

 َلوُسَر نأ ؛هنربخأ ةشئاَع نأ «ةَوْرع ْنَع «كلاَم ني كاّرع ْنَع « بيبَح يبأ

 . رجلا ينكر َمَم لباب عكر ةرَشَع ثآلك يِلصي ناك ك9 هلل

 يبي نيد «ثِيِل اندَح :َلاَق .جاجح انتَ ةهليو
 :تلاَق .د ةشئاَع نَع ؛ةورع نع «[كارع َنَع] «ةعي ةعيبر نب رفعَج نع « بيبح

 تيآردَق : :ةَشئاَع تلاَقق ؟مّدلا نع هللا َلوُسَر تلأَس يح مأَذإ

 كّسِحَت تَناَكامَرْدَك رق ينكما : هلو

 00 0414١[ :عجار] . يْلَصَو يلم مث ٠

 نب سيق نع «كيرش اًنَربخأ : لاق .جاَجَح انثَدَح - 00

 ٌداَكأ تلك 5 ةّشئاعتلاَس : :لاَق . ءاوسس) يني نم ٍخْبَش ْنَع ءبْطَو

 ريس َح ' ديما ًةشئاع ةشئاع ةديسلا ثيدح

 املا ضيفي مآ كذب تسي لشبه ”شب بتل نإ هلال

 [14418 :عجار] ٠ هس ىلع ءَمْلا ضي : :َتَلاَق ؟هسأر ىَلَع

 06# م

 نْيِسانْلاْنَع ”ليرش اريح :لاَك . جاَجَح اننَدَح - كاك

 هكدا ديبالا ؛ةقئاع ع يهل نع «جيرت -ةيعوأه

 روس مسرب . يبي عرعك يع
 يرتسه رن تلا 2 هترذقتف : 57 :ىكألا -

 ىَّنَح ُهُنيلَحَو دُيوَسَكل ةّيراَج ةَماَّسأ ناكل 8 هللا لوسَر لاَ

 [10046 :عجار]
 نْب مادقملا نَع ؛كيرش انثَدَح :َلاَق .جاَجَح اَننَدَح -741/ 5# ع

 ؟ريشلا كمي ف هللا لوُسَر ناك لَه : ةّشئاعل تلق :َلاَق .هيبأ ْنَع ءٍحيَرش

 :لوُقيَو حور نبا رغش لت امير :تَلاَق

 .دوزت مل نم رابخألاب كيتي

 [؟ههدح :عجار]

 همام هيما اك
 نع «اكليرش هاَنكدَح :الاَق .ريَمُت نباو جاَجَح اَنئدَح - 1111

 ٌةَقِئاَغْسْلأَس :َلاَن . هيبأ نع (ينر :راَمحْلا : هرم نبا لاق) حرش نب مانقملا سيارظاا ع
 28 تاك عال هذّم ىلإ مَعَ "تلاق ؟وُديَي 8 ينل ناك لَه

 هي دق كو و
 بكرت مل : جاَجَح َلاق) «ةَسْوحُم ةقان يناطغات «ةقدصلا معن ثَعبَ

 يما را. ل ككل ةّشئاع اي :لاَقَو

 اةييللل ملا ٠ .ةلأل يش ناقل عر ناز آل يش
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 نافيا :تلاق فئه 000000
 200 ا ماس

 يف ناك نإو «ناك تي نم ُهلبْفَتسا ءاًحيروأ ءاباَحس ءامسلا يف انشا

 هد هو
 .اًمفانايَص مهّللا :َلاَق ترم اذ «هر نم لَجَو رع هللابومَتي ةلّصلا

 [115146 :عجار]

 يك : لاق .دْغَس نبت انربخأ جام اند

 ريبؤلا نب ةورع تغمس : مل نم دَّمحُم لاو لاق .دلاَخ بلي
 ٌدماوُففُجأري ةَجيدَخ ىلإ ْعَجَرَف : اق بلا جور ةَسئاَعَتْلاَف :لوُقي

 ريض »و ع ل دكهم ماس ام
 «ةَجيِدَح اي :لاَق . هْنَع يرس امل «لُمْزَف ٠ « ينوُلمَز ينوُلمَز : :َلاَقَف .لَخَدَف

 تلاَق «ءآلَب يسفت ىلع تشاذقل «ءَلَب يسّفَت ىلع قنا ذقل

 لصتو «ثيدحْا قد كن ء اديها كيل هللا ءزشبأ : ُةَجيِدَخ

 قَحْلا بكاوت ىلع نيمو «فّيضلا يفت «لكلال محو «محرلا

2-000 
 ٌّصَتَتْدَك الجر ناَكَو ءدّسأ ِنْي لكوني ىلإ ةَجيدَح يب تقلا

 نم ْعَّمْسا «مَعْيأ : ةَجيدَح هلاك «ةييرعلاب ليجْألا ارق ذي ىمعأ خيش

 8 هّللا لور هَربخَأَف ؟ىَرَتاَذاَم « يخأ نيا اي: قرود لاق «كليخأ نْبا

 « ىّسوم ىَلَع لَن يذلا "سوما اَذَه : كرو هل لاَقَق ءدللذ نم ىأرا يذلا

 ما معمل 0
 لوسر لاق كوت كجرْخُي ني ايح نوكأ يتبل اي عج هيف يي اي



 10 :رظنا] ٠ 0 «يدوع 5

 ليقع ينئدح :َلاَق .ثيل انئدَح :َلاَق .جاَجَح انئَدَح -0

 نك بلا جاوزأأذأ ؛ةشن ةّشئاع ْنَح «رييزلا نب ورع [نَع] «باهش نبا نَع
 م امام
 س6 يق
 ْنْيْرَمُع اناكو حيف بعص َوُهَو « عصانمْلا ىلإ اذِإ ليألاب نجري

 8 هللا لور كيم ١ ةلءاّسن بجحا : : 4 هللا لوُسَرل لوي باتا

 داش يلا نة ف ايلا «ةَمْمَر نب ةَدوَس تجرح «لعفي

 نأ ىَلَع اصرح هةدوَس يكافح دال :رمع اَهاَداَنَق ؛ ةلبوط ةأرما تاكو

 [؟4944 عجار] .باجحللا ل رْئأك هَ ةَشئاَع تناك «باّجحلا 5

 نبا نع ليقع دَح :لاق .تيلانندَح :يياَجَح اكد 1
 ف هللا لور ؛ٌةَشئاَعْنَع ءيتشرلا د املس يع «باهش

1-0 

 نع «بنذ يبأنِبااَنثَدَح : لاَ . ةريسح اندَح - 0535

 .يرهزلا [؟"974؟ :عجار] . هانعمو هداتسإب ٌهَرَكْذَف :٠ . 

 جاَجَح انكَدَح 15

 َباَحْصاَذإ : :اقا# هلال ورد ,ةَفئَعْنَع محم نب مسالا نع

 :عجار] ٠ ْمقلَخ اًماوُيحَأ : مهل لاقي «ةَمايقلامْويَنوُجذعي روصلا هذ

 ل

 ايه 2 م لت

 ليقع ينئدَح : َلاَق ."ثييل انكَدَح :َلاَق .جاَجَح اَنئدَح -6
 ما ةهرعلشمو

 جوز ٌةَقئاَع نأ «رييزلا نب ةورع ينربخأ : لاك . ٍباهش نبا نَع «دلاخ نب

 ء ىحلطلا حيييل هلل لوركا ل اوُقَت تناك ٠ لق يلا

 نم اريك رت 8 هلا لوُسسرنِإ : :لوُقَت تناَكَو ءاهحبَسُن هش ةَشئاَع “تاكو

 [؟ 15 :عجارإ . مِهْبلَع ضر «هب الا تسينأ ةيشَح لمحل

 «لييقع ينئدَح : َلاَق ."ثيَل انكَدَح :َلاَق . جاَجَح اًنئدَح -65

 امن قف يِبّنلا جوز «ٌةَشئاَع ْنَع رانش نع «باهش نبا نع

 ملام مهري ذخأ الإ طق نيم ني هللا لور ري ام هللاو : :تَلاَق

 ىَنُْي ءيَش يف هس مَ ام هلا هةنم هَ ناك مثلا ناك اذ « مني
 مورا لا لامع

 َلَجَوَرَع هلل مت َلَجَورَع هللا تاَمْرح كه ىّنح عَ هل

 [؟85:556 :مجار] . ه4

 «ميهاَريإ ْنَع «شمغألا انئدَح :َلاَق .ةّيواَمموُبأ اندَح -1191/
 للا لور يدقق تلق اير: :تَلاَق . ةّشئاَع نع «دوسألا نع

 . مرْحُمْلا بتجي اسم ايش بتجي
 2 ورم داع كو
 دج آل ميقي مّن ؛ هب ثَعْيَي مث « هيده دلقيف

 501٠١[ :عجار]

 [(؟؛هده :مجار] . هلم . . .ًةَشئاع

 يباةرإ شرب

 ممم

 ؛ميها 0 عثر قسط ألا انك اًنكدَح :َلاَق . 559 وب كَ 8

 قراَقَم يف بطلا صييو ىلإ نأ ي 01 َتَلاَق . ةَشئاَع ْنَع ءدوسألا نَع

 [؟145048 :عجار] .لهيومو , كف هللا لوسر

 «ميهاَربإ نع ٠ ءاشمعألا اًنكدَح :َلاَق . ةيواعموبأ انندَح ةكفاخللل
7 07 

 :تَلاَق «ةّئيفَّص ا ِهّللا لوُسرَرَكُد : :تَلاَق . ٌةَشئاَع َنَع ءدوسألا نَع

 ءاَنتَسِباَح الإ اًماَرَأاَم ؛ ىَتْلَح ىَرْثَع :َلاَقَك :تّلاث ءتّضاَحدَت :(لْتَق)

 ءاَدإ آلف :َلاَق .ِرْخْنلا َموَيْتْكاَط ْدَكاَمّنِإ هّللا َلوُسَر اي هان :تناك

 [26118 :عجار] .رقْثتلق اًهورم

 «ميِهاَريإ نَع « «شمعألا اًنكدَح :َلاَق . ةيواعموبأ انندَح 1
 رو ءرد يم مع 2< م

 هذي لالب ءاَج 8 هلل لوس لنك: :تَلاَق .٠ ٌةَشناَع نع «دوسألا نَع

 َلوُسَراَي :تّلُثَق : :تلاق ءساّنلابّل صل ركبابآ ارم : َلاَقَق «ةالّصلاب

 ولف ٠ َساّنلا عمي آل ماعم( تمهنإَو «فيسأل جر ركب ايد هللا

 ةّصْفَحلُْتْلَّقَق :تلاق ءساّئلاب لّصْيلقر كي ابأ اورم : لاف «َرَمْع ترم
 انفسنا لوسي ةمنحهلاتلاقق ليل عوسا »ف سا عش فيس علم

 و ”مسو ل هاسوم م سال 6 عيرم ماوع

 ركبابآ هاك: لاق يس 9 نر افشل صارم

 .ةّقخ هسْفك نم 8 هّلالوُسَر جو ةآلّصلا يف َلَخد ملك « سالب يلَصُي

 َلَخَد ىَتَح ؛ « ضْرألا يف ناَُخَتمآلْجَرَو نيج َنْيَي ىَداَهُي ماك (تَلاَق)

 0200 هيل 8
 ن8 هلله انوا راك راتب اح ركب يتأمل ِدِجْنَمْلا

 السب أ يدشن اق ركيوبو نق ان يلب لا
 ه مملدعل 2

 55158١[ :عجار] ا سيول 9 لو

 لاق : تناك . ةَقئاَع ع دمحم نْب مسالا نع كلتا دي نحل

 يصقي نأ ردت نمو ,هعطبلك لجو رع هللا عبط نَرتتَْم ل هللا ل وسر

 رعت هاف
 [؟4087“ :عجار] ٠ هصقيآلَف لُجَوُرَع هللا

 دح 14 *

 ع وساق نع كلل دبلن رمش نيل يانا
 [؟1ها/ :عجار] .هلثم . . ف يِْلا نَع «ٌةَشئاَع

 . سنآ نب كلام انربخأ : َلاَق . سيرذإ نب هللا دبع اند

 نب ىَيَحَي ثيِدَح نم برع ثيدَح : :نَمْحرلا دْبَع وُيَأ َلاَق

 ٍلُجَر : كدا دبع نيةحلطَو يمنا نع ؛ يبأ نمآلإ هتعمس اَم ديعّس

 اذهل : ثيِدَحلاباَحْصأ لاق : ٍنَمْحّرلا دّبعوبأ لاق ؛ ةكيأ لهآ

 تلق - يملا يني هلا دبع نع رمت نبل نع اذهان «ةقوُكلاب

 (رْيَمُ نبا نمدحاو ةقوُكلاب مُهَعاَمَسانإَف همك يبأ ىلإ اونضما : ميل
 هع
 [؟454؟ :عجارإ] ٠ ٌموُباَصأَ اوُيمَنَ

 ِنَمْحَرلا دبع َنَع ؛ «جاجَح اًنندَح :َلاَق .ريمُت نبا اندَح 0045

 نم بنج لق هللا لوُسَر ناك : ْتَلاَق . .ةّشئاَع ْنَع «هيبأ نع ءدوسألا نب
 همم 00000 سرق لا

 اميل حبصُي تح :ةالصلل هءوضو اضن



 ةاَهَك : لاق هلل كد ةئاغأنأ نضر دنع نب ةملس

 :ًسلقق :اتلاقأمالّسلا كِنَع ارقي (979/5] مآلّسلا لَ َليرْبج
 هع

 [؟4046 :عجار] ٠ هللا ةمحرو مآلسلا ه هّْيَلَعَو

 م مس اس6 ديس سلا عا
 نع نحن يني ماه اكد «ةيواَم وب انَح - -"" 5

 انماء يف دمي ينل تلاَق . أ ادد نع ؛ يريم نا

 كى نإ ناكإ ف هله دود « كوك نم اَدَه يعل

 [30504 :عجار]

 ءٍملْس نب سيق َنَع « « يوتا انئدَح « قالا دبع انئدَح - 07

 ٌةقبشَو 8 هللا لوُسرل يدْمأ : ْتلاَف .ةّسئ ٌةَفئاَع ْنَع هدَّمَحُم نْب نَسَح ْنَع

 [14555 :عجار] ٠ لعامل ٠ مومو يبل

 ْنَع «كامس ْنَع «ليئارسإ ادَح «قاررلا دبع اًنئدَح ١1158

 ل وا ل لوطا تَلاَق .٠ اع نع ٠ ةمركع

 م سلال م ع

 000: عجارإ آر هدف لج
 .(ح) كلام اًنكَدَح :َلاَك . قالا دْبَع اًننَدَح 5-89

 يبأ نع كلام ائربخأ : لاَق- ٌغاّبَطلا ىّسيع نبا ينعي قاحسإو

 ف يللا يدينك : :ْتَلاَق .ةّشن ةَسئاَع ْنَع ٠ ةَمَلَس يبأْنَع ؛ ءرضنلا

 ماَقاَدإَف ؛ «يلجرتلضبق ينّرمَ ديار اذِإَف هدلبو يف يلج

 703+ :عجار] . حبياّصَم ذئَموَي توببلا يف نكي ملو : :تَلاَك ؛ اًهبطَسَب

 َلاَق :َلاَق رَمْنَماَنَرّبْخأ :لاَق .قاررلاُدبَع اح -
 :تلاكو «كلل ل َمَْتنكت ملال ؛ةَئاع ع «ةَوْرع يتربخآو : يرهزلا

 مل» 2000 اعلق سرس
 . هجورخل حمس لم ناكل هللا لوس هلام

 هّللا دْبَع نع ؛ يوتا اريح : َلاَق ٠ قاررلا دبع انندَح - 5١

 انآ ؛- ةَرْيره يبأ َّنَحْوأ-ةَشئاَع نع ٠ ةَمَلَس يبأ نع ؛ « ليقع نب دَمَحُم نْب
 نيل نيس ِنيَمِظَع نيش ىرتشا يحي اأ دار اذإ ناك قف يبل

 ٌهَكَدهَشَو ديحْوتلاب د هش نسم همس ْنَع اَمهَدَحأ (ّبذق « نجوما نير

 [[5 1 :عجارإ ٠ دَّمَحُم لآو ا دَمَحُم نع رخألا يو «غالبلاب

 «يرطزلا نَع ٌرَمْمَم اَنكدَح : لاق . قالا دبع اَندَح 1

 0 م ا
 ثعبي مث ؛ ء ايلا يذَمدئالك ل عفأتنُك : :ْتَلاَق .ةّشن ٌةشْناَع نَع «ةورع نع

 [؟1ه86 :عجارإ] ٠ مرحُمْلا بتي امم ايش ابدتَجَي 3 بتجي امك ءاهب

 ربهم اسم

 «يرزلا نَع رَمْمَماَنئدَح : لاق .٠ قاررلا دبع اَنئدَح - 11

 اي تلات . اف يلا ىلإ هذه تاج تَلاَق . َةَشئاَع ْنَع ؛ٌةَورع نَع
 م سارع رع رعت لاو

 علامه[ ءابَح ضرألا رهط ىلع نك «هّللا لوسَر

 نأ يلب َحَأ ءابح لأ َمْويلا ضْرألا رهظ ىلع ام «كلئابح لْهَأ م لَجَو
000 

 يدّناَو اًضيآو :4 هللا لوُسَر لَك كئابح لأ نم لجو رع ُهَّللا مهري

 50 رمهسارع ع
 لَهَف فلم جر هايف ابك هللا لورا 57 هديب يسن

 آل: ا هلل هلوَُ لاق هناي هلام نم هلايع ىلع قفا جرح يلع

 ملزما ,لوامم ل1514 :عجارإ ٠ فوُرعَمْلاب مِهَْلَع يقف نأ كِيلَع جرح

 نع «يروّتلا اَتربخأ : َلاَق . قاررلا دبع اَننَدَح "1015

 تاَك :تناَك . ةَضئاَع ْنَع ءرازجلا نب ىَيَيْنَع «ةَراَمع ْنَع «شئمغألا

 [؟404 :عجار] . امس ىَلص نسولف املك ءامْنست ليلا نم يلَصُي كيلا

 دّئَسُمْنَع ماَسم نرخ :َلاَ .قاّررلديَماَتُتَح 77416
 اَركو رجَفلا يَتعْكر يف ذ ةءاّرقلا- ف يلا ينَْت- َنَسأ :تَلاَق .ة َةَشئاَع نَع

 سلا سا

 [515014 :عجار] ٠ .ُدَحأ هللا وه لقطو «نوُرفاَكلا بأ اي 101 اًمهيف

 «يرهزلا نَع ُرَمْعَمانربَخأ لاق. قالا دبع اَنئدَح 11415

 ؟مّنلا نع لس (؟77/5) اقف يّبلانأ ؛ةّشن ةئاَع نع « ةَمَلَس يبأ ْنَع

 مارح هك كسي بارك : َلاَقَك
 م ع عقم
 [1105487 :عجارإ . ٍلَّسعْلا دين : عتبلاو

 «يرظرلا نَع نُمعَم اًنكدَح : لاق . قاّررلا دبع اَنْئدَح 517

 ءاهقالط تبق كارما َقَلط يطل ةَعاكرنأ ؛ةضئاَع نع « ٌةورع ْنَع

 يِبئاَي :تَلاَقَك . كف يلا تءاَجَف ريا نب نمحرلا دبع ُهدعب اَهَجَوَرَتَق

 َدَْباجورتك ,تاقيلطت الكر خآأهتلطَو عار دنع تناك نإ ٠ هللا

 'ةل هذه نطل للون رطل لبنا

 راس كل
 لعلاج ركوب اق دقيسش نراقب يتولى « ل

 ٌدلاَخ قفط« هَلْندْؤُي مل رجلا باي لاَ ديعسنْبدلاَخَو ءاف يبل

 هللا لوُسَر دع هير هَ َمَح هَهرجْمالا ءركبابأ اي: لوفي خيا يداي

 0 [40ه5 :عجار] 5

 ياةس وع
 «'يرظلا نَع ُرَمْمَم اَنَدَح : َلاَق . قاّررلا دبع انُدَح - 11

 ةكوَخ همس ُبسحأ- نوُمظَم نب انامل اَرْما تَلَخَد : لاق . . ورع نَع

 :تلاَقك ؟كئاَشاَم : اًهدلأَسَك « ةقيهلاُذاَبّيِهَو ةَشئاَع ىلع - ٍميكح تب
 00 وك .
 كلك ُةَشئاَع تَرَكذَك ف يِبلال خد رات موُصِيَو لب | موُقَي يجوز

 ْبَككُتْمَلةابرلنإ داَمَْعاَي َلاَقَداَمْنَع 8 هللا وسر يقلق 8 ٠

 .هدودحل مُكظَمَحأَو هلل مكاشخأ ين هللاوق ؟ةَون أ يف كَ اَمَقأ ءاَنلَ

 َنَع «يرطرلا نَع رَمْمَم اَنْندَح «قاررلا دبع اندَح ةهشتقلج

 َنْبا نأ مّلعتآ : طم هيخأل لاق ٍصاقو يبن بع ؛ةقئاع عة

 ُهكَرعك ماعلا دنس ىآر حْنلامويناَك امل هن 20 ةّشئاع تَلاَق ؟ ين ةَعْمَز ةيراَج
 ييوسر» هر هل سان

 ةَعَمَز نب دبع ءاجف « «ةبعكْلا برو يخأ نبا : لاو . هيلإكطقحاَو هبشلاب

 لوسسَر ىلإ اقلْاَف « هتيراج نم يبأ ش دارف ىلع دلو“ «يخأوه لب: لاك

 «ةبتعي ههّبَ ىلا « يحأ نبأ اذه «هللاَلوُسَر اي: دس َلاَقَك . قف هللا

 ايامه رم ما
 «ةبثعب هنم ني اهبش نار مل هش ف هللا وُسَر : ىأرُهَشئاَع تلق

 نم يبأ ش اًرف ىَلَع دل « يخأوه لب «هّللا وسر اي: مْ درب بع َلاَقَق



00 

 ءاسنلا دنسم 554 ح

 وس ايهدَع يبجتحاو ءش *ارفلل دلولا : : هللا لوس لاك «هتيراج
21 

 [؟فهدلا عجار] . تنم تح اهآر ام هللا شاع تلق

 ْنَع «'يرْظزلا نع ٌرَمْعَم اًنندَح «قاّررلا دع انندَح 0-57

 اَميمَمْستْملآ: َلاَقك ءارووْسَم ةَّشئاَع ىلَح قفين َلَخَ : َلاَق .ةَوْرع

 و - ةقيطق يفاوأ- بوك يف نيَمئاَ ديو ةماسأ ىلرو ؟يجلكملا لاق

 [؟١٠146 :عجارإ . . ضعي 2 اًهضعب بماَقألا هذ هذه 3 :لاَقَق . اًميمادْهَأ تَجرَح

 ينربخأ لاَ ٠ جيرج نبا انثدح : لاَ ٠ قالا دب انندَح 70

 قريب وهو ف يلا يلع َلَخَد : تلاَق . ٌةَشناَع نع «ةورع نَع «باهش َنْبا

 . . .ههّجوريراسأ

 3 و

 ةرْئعَْع « ىَيحَيانكدَح :لاق .ديعنْب ىلنَي اند -17
 ياس 00000
 َحّبصلا ىّلَص فكي ار اذ 9 هّآلالوُسر ناك :ْتَلاَك . ةَشئاَع رع

 رطتلا فكتب راق ؛هف فكتب دب يذل ذاكملا يف خم

 اهل برَضُ ُةَشِئاَعْترَمآَو «ءاّبح لب رضَكَرمَف «َناَضمَر رخال

 للا ع ََ اممم 6 مسمما 8# يرام هسه سم

 ْتَرَمآ اَمُهءاَبْحآسَنيَر تر ملف ؛ًءاَبح اهل ب رضَف صفح ْترمأو هاب

 ملق ؟نرترِبْلا :َلاَق كلذ 4 هلا ٌلوُسَر أر املك بح اهل ب رض

 [[ل6 :عجار] . لاو نم ارشَع فكَتاَو ناَضَمَر يف افكتمتي

 .ةواَد نب لئآو ينُئدَح : َلاَق ٠ دّيَبع نب دمحم انئدَح ةهلحفو
 َتَحَياَم :اتَلاَف .ةَضئاَعْنَع ٌةتدَحُي (17717/7) 'يهبلا تغمس : َلاَق مالا ها

 ريس ةامصا ن

 ٠ هذعب يقيولو «مهلح هم الإ طق ٍشْيَج يف كرا ندير هلال وُسَ

 134417 57:4 :رظنا]  هئلَدَكا

 «ءاذَحْا دلاَخ ْنَع ءٌداَّمَح انئدَح : لاق . لماك وب انندَح ةهفلقخن
 ءكع

 دّبَع ِنْيَرَمُع (ذع) «تدَح كلاَمَّنْيلارعنأ تلّصلا يبأ ِنْب دلاَخ ْنَع
50 0 

 اولبسُي نأَن ورك ان ق هللا لوُسَرل رك : :اتَلاق ةشئاَع نأ «زيزعلا

 .عجار] .ةكبقلا لبق (يدمْفماوثوَح ءاهوُمكَد كو : لاك «مهج ورب ةلبقلا

 ممم

 يع مع

 ةَمَلَس نب داَمَح اًنندَح :الاَق . َناَفَحَو لماَك وب بأ ايد -6

 ناك #4 يِنلانأ ؛ةَشئاَع ّْنَع ٠ «ٍماَشه ِنْبدَمَس نع ؛ نّسَحْلا نع هداك نع

 نْيَمكر ىَّلَص من «تاّمكر عبس ىَّلص َمُحَلو ندب امل « تاَمكر عسيري

 رج لسا
 ممل

 .سلاَج وهو

 [؟#407 :عجار] .ندَبَو محل امَلَق :نامَع لاَ

 #مس# ىلا كس

 ْنَع :ٌداّمَح اَننَدَح :آلاَك . َناَمَعَو لماكوبأ انَدَح ةهلحشا

 'يبنلا نَع «٠ ةَشئاَعْنَع ءٍماَشه نب دنع هللا دبع نْبِْكبْنَع ءدْيَمَح

 اةيذييرن :عجارإ ٠ هلثمب . . هلق

 «ينانبلا تباك نع داَمَح اًنْئَدَح :لاَق . لماك وبأ انئدَح ةفاقفك
 :تلاك . ةَقئاَعْنَع ءناَمْْتلا نْبِملا دبع نع ؛ اتم نبهّللدبع هم

 [10457 :عجارإ] ٠ لست ن ناَاَتخْلا قت ذب“

 1418 ص (/0 ةشئاع ةديسلا ' ثيدح
 نس 000000

 رجا مها اكَح «” يهز اًنندَح «لماك وب اكد 7

 انآ عيطتنسأ آل ين : لاق ةَمئاَع َلاَسبئاسلاَذأ ؛دماَجُم ْنَع ؛ «يلبجلا

 :لوُفي هلا لورنس :تلاق ؟ْيَرَتفْيَكَك اًسِاَج الإ يل

 مئقهنآلّص فن لم الا لجل ةالص
 م مل

 رو اةهرإ هلع
 نب ليد اًنئدَح «دامج اًنكدَح :َلاَق . لماك وب انندَح ةهاحخط

 انإ 4 هللا لوس َناَك : + تَناَق . ةَشِئاَع نع " «قيق نب هلل دبع نع ءةرسيم

 [؟١٠40 :عجار] . دعا مكر دعا اكو« «ًمئاق عكر اًمئاك رق

 « باش نباح «ماَؤإ اح «لماك بنَ 10

 َجَوَوَم ارأ : ةّشئاَعل تلق :َلاَق .ٌةَوْرَع ْنَع
 فَ نأ لع مانكير هلت نم وزملاو

 ايت امسي :َتَلاََك ؟اًمهب َفّوَطَيآل احا دَحآ ىَلعاَم هللاوف امه

 8 فويل نأ هيلع انجل هلع اهتكوأ امك تناك ل اَهّنإ «ينخأ نب

 ّداَملا هي اوملسُي نأ لبق وثاكتراصنألا نم يحل ادهن تمن اًمهب
 0 ه مم

 ْنآْميرَسَتَي اهلل مآ ْنَمَناَكَو ءِللَشُملا دنع َنوُدبْعَياوثاك يتلا ةيغاطلا
 2# و لس رع ع رس لي

 َرَع هللا لَرئآَق ؟كالذ ْنَع ف هّللا لوس اوُأَسق «ةورمْلاو اًهصلاب فوط

 لكَرَمتعاوأ تلاحم هللا رئاَعَش نم ةَوْرمْلاَو اصلا نإ) ٠ جو

 ّفاَوَطلا 8 هللا لوُسَرَنَسْدَقَمُ: تلا مهب فوط هلع حان

 [10118 :عجار] ٠ اًمهب فاّوطلا مدي دحآل يبيك اًمهب

 زيزعلا دّبَع ْنَع «فيصُخ ْنَع ةَمَلَس نب دَمَحَم انيلَح 5١<

 هلا لوس روي ناك ءيش'يأب ؛نينمؤُمْامأ ةشن ئاَعتْلاَس :َلاَق . جيرج نب

 يلا يفر ىلعألا كير ملا حسب ىلوألا ةعفرلا يفرك : :تلاق ؟
 ةدها لل عساه أ

 تالة رخال اا و ركل أ

 ع« م62 5 مليم

 1 ةشئاَع تلم : :لاَق . لا « نيريس

 َمُكراَسئاَكىّلَص اذإداكو ءادعاقو اًئاق ةلصلال يطالع تلق

 5407١[ :عجار] ٠ دعا مكر ادعاق لص اذَو اًمئاق

 لوُسَر ناك :َتلاَقَف (714/6) ؟ هللا لوُسَرماّيصْنَع اهتلآَسَو

 :لوُشَن ىّتحرطْطيو ؛ٌماَصْدقَماَصْدَق ماَصْدَت لو ىتح ْموُصَي 8 هللا

 َنوُكَيدأ الإ ةيدَمْلا ىّتآ ذنم أمات ارهش مصي لو «َرطْفأْدَكَّرطأ دق َرطْنآدَ
 لسا عسا سو
 [؟ 14178 :عجار] ٠ َناضَمَر رهش

> 

 ْنَع «َقاَْسإِّْنَُمْنح «ةَملَس نيم اكد 141
 َةَشئاَع ْنَع ءهّللا دبع ِنْب هّللا دبع َنَع «يرهزلا نع «ةبتع نب بوقعي

 201111011 :ْتَلاَق

 ككرض ام : لاَ امل داس اواني : َلاَك داَسأَراَو : :لوُأانآو « يسأر يف

 «يثكأ : :تلُق ٠ كتفَدَو كْيََعْتيلَص مث ءكتتم 5و كدلَسَمَم ٠ يلبكاتم:

 هيف تْسَرْعأَ يي ىلإ َتْمَجَرْدَقل كلذ َتْلَمَكوِك هللاو كب ياكل نأ

 تام يذلا هعّجّوب يعد من اق هلا لوُسَ مسك : :تّلاَق «كئاّسن ٍضْعَبي
 هيف



 سس را هر هل نس را
 نان «قاَحسإ (نبا) نَع ؛ رة س اندَح 3

 . ةّشناَع ْنَع «ةبيش تب هّيفَص ْنَع «قاّني نب ملسم نب نَسَحْلا نَع ٠ حلاص

 اًهسأَر ىَلَع ل َمَجَتَ أ ١ اهرَمَس طقس يل هَل : تاق هّنءاَج : :تَلَ

 ام لهم ْنَع هللا لوُسَرلاْسَ ةآَرْما تغمس :تّلاَق ؟هب اهلج ايش

 [؟6815 :عجار] ٠ ةلصؤتسملاو ةلصاولاهلل نمل : :لاق ؟هْنَع تاس

 ىَيحَيْنَع «َقاَحْسِإ (نْبااْنَح «ةَمَلَس نب دمحم اًنئلَح 011

 ًئاع ىلع تلح: لاق .ريمزلا نب

 تآلكَرَمتْعا دقو .ةدنقلا يذ يف آلإ هّللالوُسَرَرَمَتعااَم : تلق

 هللا دبع نْب دابع هيبأ نع ءدابع نْب

0 

 ءدهاَجم ْنَع ,فّيصُخ َنَع نامي ني رَمْعَم انكدَح 5 رطل

 «ريرَحْلا سب : سمح ْنَع 8 هّللاٌلوُسَراَناَهَت :ْتَلاَك . ةَشئاَغ ْنَع

 سلو ؛ ءاَرمَحْلا ة ةركيملاو ؛ةّضفلاو بحل ةّينآ يف بْرُشلاَو ءبمشلاَو

 هب طري بهذلا نم قيقر يش ؛هّللا لوُسَرَي :كفئاغ َتَلاَقَك . يِسَفْلا

 0 الم د هع موو
 . ناَرّفَعَر نم ءيشب هيرفصو ةضف هيلعجا ؛ آل :لاَق - هبطبري وأ- كسملا

 [51514 :عجار]

 نبا نع « ءماّشه اًنربخأ : َلاَق . قاررلا دبع اندَح - ةهفلخس

 ؟1أيّبلاةالّص نع ةَئاَعتلآَس : لاَ .٠ قيقش نْب هللا دبع ِنَع ؛نيريس

 ىَنَم كد. .[ئاث مُكر]اَمئاك ىَلَص اذ هلا لوس َناَك :ْتَلاَقَ

 [ :عجار] . ةملَس نب َمَحُم ثيِدَح

 7 ْنَع «'يرطْلا ْنَع َمْمم اَنئدَح ؛قارلا دبع انندَح ةفاخرلل

 .الف يلا ىَلِإ ليس تلة لهَس تاج : :ْتَلاَق . ٌةَشئاَع ْنَع ؛ٌةَورْع

 لنا د كل َجَوَرَع هّللاَذِإَ «ةٌقيدح يبآل ىَعُْي ناك َملاَسَنِإ : :َتَلاَقَق
 0 ىو ريب رباه صرع ضرما

 لِزْنَم يف نحن لضم نو يَلَعلْخْدَيناَكَف . «مهئابآل مهوعذا» : : هبات

 [551354 :عجار] ٠ هيلع يسن املاس يعضرأ : َلاَقَف . .قْيَص

 :يرّلا لاك : :لاَق . .رَمَعَم َنَع :قاررلا دبع اَنكدَح 719

 واع

 ديبع ينربخأَو
 ع

 اًملوأ : :ْتَلاَق . يريح ةّشئاع نأ بع نب هلا دبع ُنْيهللا

 يف ضرما ناسا كريمي يفق هلل كت حشا

 . ضرألا يف هج م 0
 ريساقلا را رع هي -
 ٌرَخآلا لجرلا نم (يِردنآ) : لاق ساب نيا وبْتئدَحف : هللا دْييع بع لاق

 :مجار] ٠ اسد كب يطَتأل ةَشئاَع كلو يلع وه ؟ةَشئاَع ْمَسُت مل يذلا

10] 

 .ةقئاْنح رص ور ينو :يرهزلا لاق -
 ومش

 ٍعْنَسنمىَلَع اون : هيف َتاَم يلا هضّرم يف ف هللا لورق :تَلاَق

 :ةشئاع تَلاَق «ساّنلا ىلإ دهحأف حيرتسا يّلَعل هيكوأ لح مل برق
00 2 

 ىتح ٠ «نهْنم هَل هلع بكس « ساَحُن نم ةَصْقَحل بضخم يف“ 2س

 [6144 :عجار] ٠ جر مكلف دك نأ الك يشي

 : 0س ل الل
 444 > دمع ةشئاع ةديّسلا ثيدح

 دْبَع ْنْب هّللا دبع ينَربَخَو (1؟9/) يرهزلا لاك - 1

 َلَمَج ؛هبلَرننيح اقف يَا ؛ ساّبحنبوةَشئاَع ينئربخأ : َلاَق . هللا

 عل : :لوَُيَوهَو ؛ههجَو نع اَهقَشَك متع ا هو ىَلَعُهل ةصيمَخس يف

 لوقت :لاَك . داس مهاب اودح «َرَصْنلو وُ لَا

 [اده4 :عجار] ٠ | انتم يدلي: :ٌةَشئاَع

 هداع هع 0 8

 20009 َلاَق . 5 يي هلل :ْتلاَق . ةّشئاع

 ًرَكاَدِ ,”قيقَر لُجَر ركب هللا َلوُسَراَي : تلتف :اتلاق سانا
 ومقمو 200

 آلإ يباَم ؛ هّللاَو : تلق ءرْخكي يبأ ريغ َترمأْولَ ُسْسَم كلْمَيال َنآَرعْلا

 :ًتلاَق ف للورق يفموَُنَم لرواد, ألا ماتين ةيهارك

 بحاوص 0 نإَف ءرْكيوُب ب[ ساّئلاب لص َلاَقَق :٠ .انالكْو أ ؛ نكرم همَجار

 . فسوي

 000 يس ا سع ع
 َنَع «ٌةرامع ْنَع « شَمعَألا امدح « ةّيواعم وبأ انندَح - 7545 *

 هه هم لح
 كَ :لوقُي ب ءانآلك و ينل هَل تن 6: ْتَناَق . ةَشئاَع ْنَع «ةيَطَع يبأ

 :عجار] ٠ كلك َمسْنلاَوَدْمَسْلاَإ كيبل كل كيرشآل ٠ كني كيل مهللا

51 

 ديس سلا لا

5-000 
 0 :ْتَلاَق .ةّشن احح هَ نب وساق نع دي

 نإ :َلاَقَ «"ضئاَح ين : :تلقق :تلاَق «٠ دجْمَمْلا نم ةَرْمحلا ينيلوان

 [؟4ههه :عجار] . كدي يف تسيل كتْضِيَح

 نع هيأ اخ ورع رماه اكد .ةيواَتم وأ اح - 6

 َناَكَو ءاَهب ؛ لَحَد ري اجور تجف هةر لَو َقَلط : :تَلاَف . ةَشئاَع
 ْترَكْذَف يش ىلإ اًهْنم لصَي مل ٌةدحاو ةبه الإ اهُبرْقي مل يهل لثم هع

 آل: :ا هلل وسر لاَقق ؟لوألا يجو زلالحأ : ْتَلاَقَك . كف يل كلذ

 :عجار] . يسع يقوثتو كتلي رَحألاق وذي ىّتح لوألا كجوزل يلحَت

1 

 -ٍ 0 ا

 ْنَع «ةورع نب ماَشه اَنْئدَح : لاَك . ةَيواعم وبأ اًندح 5

 تْفَلَعَف :تنلاق ٠ رس نم ف هّللا ل وُسَرَمدَق :تّلاَك . ةشئاَعْنَع ءهيبأ

 كل هللا لوس آر امل :ْتَلاَق «ةّحنجألا "تآلوأ ليلا هيف مارق يبباَب ىلع

 [51755 :عجار] . هيعزنا :َلاَق

 معا سل يماسلا
 نب ٌةَراَمع نع « «شممعألا انَدَح ؛ٌةَيواعموبأ انثدَح 5 /

 .ةّشئاَع نع « «ماّسه ني ثا نب نمل دبع نب كب يآ ع مع
 مسك ف وو ع مارك

 :عجار] . ةَمْوَص مو لستم «اَنج حبصي 8 هللا لوُسرناَك : :ًاتلاَ

1] 

 سا ىمورا وام
 ْنَع «ٌةوْرع نب ماسه اَنثَدَح : لاَق . ةَيواحموبأ انئدَح 171

 لَو طقه امداَخ برص اف هللا لوسي ام : :تَلاَق . َةَشاَع نَع ؛ هيبأ

 ساس سس 00
 لَو ؛هّللا لبس يف َدهاَجُينأ الإ ٌلعَق كيش هدي بَرْصَآلَو طق هةر



 نوكيا سوم يلا لإن هع ضرع هلم هلل

 [14006 :عجار] ٠ ماك إلك ٠ امن

00-7 

 : اع حلك يع دقق مستلم وأ اقف دولا
 ينوكت آل شن ُةَشئاَع اي : قف هللا ل وسر : :َلاَقَك مالو ماسلا مُكْيَلَعَو : تلق يب ع كبس 2 هريفدم 26

 ماسلا ءاوُلاَقاَم تْءِمَساَمْأ هّللا َلوُسَر اَي :تلقق :تلاق «6َشاَحَت)

 .ْمُكيلَحَو :تلق ءاوثاك يذلا ٍمِهْلَعْتْدَدَر دق َسِيلآ :َلاق «َكِيلَع

 بحي آل لَجَورَع هللا : ٌةَشئاَع ثيدَح يف ينعي :ريصُت نبا لاَ

 اناء ُةيآلا هذه ترك هئيدَح يف ريت نيا لاق ٠ كَحُفلا آو َنشْحُشْلا

 غرق ىلح هللا دب( /”) كبح مل ام كْوُيَح َلوُماَج
 يعامل ع

 نب ميّت نَع ءشمعألا اًنكَدَح :لاَق . ةيواَعم وبأ انئدَح 9

 اةيتفلا :عجار] .ةَشناَع َنَع ءٌةَورع نع « ةملس

 :اتَلاَق ٠ ةَشئاَع نع «هبيأ نع « ٌماَشهاَنندَح : َلاَكَو 55

 [ 1 :عجارإ ٠ دحاو الن م ف هللا "لوَُرَو انآ ل ستغأ تك
 ساما

 يس سلا رع رت ل
 7 ْنَغ ؛هيبأ ْنَع ٌماَشه اَنثدَح : لاَق . ةيواعموبأ انندَح 17

 هنأ هللا وسهر ران « سب سيل حطإألا وبن : ْتَلاَف . ةَشئاَع

 [145414 :عجار] ٠ كف هجورخل حتما ناك

 .(ح) 'شمعألا ان اًنثدح ريم نبا اًندَح 7556+

 ةيميةعر ه٠
 «ريملا نب ةورع ْنَع «ةَمَلَس نب ميت نَع ؛ ”شمعأللا اَنآَنأ

 انو فكاَعَوُمَو 8 هللا لوّنبَر سأرلسْغأ تلك :تَلاَق ع

 [14647 :عجار] .ضْئاَح

 نع« ٍملْلُس نع ؛ ن'شَمعألا نَع ِرْيَمُت نب انندَح ةفلنف

 . .«حفقلاو هّللاٌوْصَتءاَج اذ ًاتلِْنأ امل : :تَلاَق . ةَشئاَع َنَع «قورْسَم

 مُهّللا َكَئاَحْبَس :َلاَق اهآلإةلَص ىَلَص ف هللا لسير اَم اًمرخآ ىلإ

 [؟4354 :عجارإ . يل رفع مهلا كلدْنَحبو

 ْنَع ؛ملُنس ْنَع «شمعغألا اًنَدَح هرْيَمُّتْنْبا انْئلَح 0

 .ةَشئاَعْنَع ءدوسألا نَع « «ميهاربإ نع ؛ , شملان ُكاتكَحَو

 ْتلاَقَ ُقاْرَمْلاَو راَمحْلاَوب 5 ةالّصلا ٌمطَْي : َنوُنوُشَي اسائنأ اهَمَلَب : َلاَك

 يلي لل كوستر «ريمَحْلاو بآلكلاب اَنوُمتلَدَع : :ةَشئاَع

 نمسك ُةَجاَسلا يلُنوُكَك ٠ ةّلبقلا نيو هيه انآو «ريرسلا باقم

 [14504 :عجار] . ةليقتسأ نأ ةيهاَرك ريرتسلا لجر لبق

0006 

 [؟4364 :عجار] ارا ريتا لج :لاَقو

 نع ءءاطَعْنَع ,كلتادبعْنَع يمت اقدح ا

 ُديِرُيَوهَو «ِلبَللاَنمةَباَتَْلا هبت هللا ٌلوُسَر ناك : ْتلاَق . ٌةَشئاَع
 ا سعب ع م اقدر

 ضو ءاَمْلا نم هيلع ضف ءاّبتج حبصيو ظقيتسيو ماني «ٌماّيصلا

 [150:04 :عجار]

 / ِنَع «ميِهاَريإَْنَع شَمعألا اًنكَدَح ءِرْيَمُت نبا انثدَح 714
00 

 نك هلل مئاَصوهَوْر شاي هللا لور ناك :تلاَق ٠ ةَشئاَع نَع ءدوسألا

 [640 :عجار] . هبرإل مككلمأ

 نع «ٌميِهاَرْيإْنع ؛ ءِشَمْعألا نع ءرْيَمُت نبا انْدَح 49

 هللا لوُسَر سر يف ببطلا صيَوتئرْدقَ : تاق . ةَشئاَع ْنَع ؛دوسألا

 [114504 :عجارإ ٠ يبليَرْهَو ف

 :َلاَق ٠ ميهاَريإ نع ؛ شّمعألا نَع رْيَمُت نبا انثدَح 11

 اًعْرد يدوي هّللاٌلوُسَر نم : تاك . ٌةَشئاَع ْنَع ؛ذوُسألا ينئدَح

 [145419/ :عجار] ٠ ماظن َدَحآَو

 مسا لا هللا و

00 

 «ٌةَراَّمع نع «شمعألا اًنربخأ :َلاَق .ريمُت نبا انئدَح - 71

 ف هللا لوُسَر ناك فْنَك مّلعأل ين :ًاسلاك .ةشئ َةَشئاَع ْنَع «ٌةَيَطَع يبأ ْنَع

 هلي كيبل مهلا كيل : تاَملكَلا ءَلؤَعب يِبُت تئاكت :لاق « يلي

 0404١[ :عجار] . كَل َةَمْعتلاَو َدَمَحْلا نإ «كيبَل كل كيرش

 نع «هييأ نع ؛ ٌماّشه اَنثَدَح : :لاَق .ريَمُن نبا انندَح ةفلقن
 عرق هَ رى معمم

 رتوي ةَعكر رع ثلك للاب هللا لوُسَرهآلَص تناك َتَلاَق . َةّشئاَغ

 دوما نأ اذإك ٠ ءاّهرخآ يف آل اهنم يش يف سلجَيآل ءٍسْسَحب لدم

 كما معا
 147/4 :عجار] .ِنيتقفَح نيتعطر لص مَ

 ةسرعالا مس ل
 نأ ؛ةَسئاَع ْنَع ؛هيبأ ْنَع ٠ ماسه اَنندَح «ريمن نبا انثدح - 76“

 0586 :عجار] .َةَماَحُن وأ ءاًفاَصب 4 اطاَخُم ةلبقلا نم كلَح لف يتلا

 ةاسرعرع م وع
 / نع «هيبأ نع ؛ «ماشه اَنَربَخَأ : لاك .ريمن نبا انندح -5-65

 َرَصِبلاْس تين ؛ نيتيفُطلااذاوُتلا : ا هلل :تَلاَق . ٌةّشئاَع

 401١[ :عجار] . (؟11/5) بسلا بصي

 ءلورا 6
 .ةَشْئاَع نَع ءهبيأ َنَع «ماَشه انئدَح ريم نبا انئدَح - 1016

 :لُكِل نكلو يسفن تقي ْمُكَدَح رح كويل : ف هللا لوُسَر لَك : ْتَلاَق

 [14048 :عجار] . يسُْفَت تّسقَل

 نع ؛هيبأْنَع ؛ ٌماّشه انثدَح : َلاَق .ريَمُن نبا انئدَح ةفاقملا

 لجل ةالّص نم ءيش يف اري هللا لوُسَرتْئَراَم : :ْتلاَق .ةّشن

 ةروُسلا َنِمَرَبع اذِإ ىَّتح ارق جيناك «نسلا يق َلَخَد ىَتَح ءاسلاَج

 [14168 :عجار] . مكرم ء اهي أرقم نوُعبرأ وأ ونال

 همر ٠
 نع «هييبأ نع ؛ ماَشِهاَنتَدَح : لاق .رْيَمُتَنْبا انْئدَح 5-1

0-0 0-7 
 ءاَنِإْمةَبََجْلا نم انآ هللا ٌلوُسَروانآ ل ستغأ تنك : تلاَق

 [11459+ :عجار] . ايم هم فرت ؛دحاو
 هه



 0 يا :تلاَق . َةَشئاَع

 .ًترتوأق ينقي رتوي ذأ دار اذ هله وه هَِحدكرَي يذلا شارفلا ىَلَع

 [74084 :عجارز

 هدد

 روممسض

 000 ٠ :عجار] 2

 ٌةَشئاَع َنَع «هيبأ نع « ماسه ْنَع هِرْيَمُت نبا انندَح - 07

 ؟قبح هلق ."ضْاَح ان :ليقك «ةيفَصَركد اقف يلا انإ : تلا
00 

 [145:؟ :عجار] ٠ اَذإالَق : :لاَك . تاق ان لا لوُسَر اي: ليق

 ءدور هم
 .ٌةَشئاَعْنَع «هبيأ نع ؛ «ٍماّشه ْنَع «ِرْيَمُت نبا انثدَح ةهلخف

 ؟هذُهْنَم : َلاَقكف يبل لَم ءدّسأ ينباع : :تَلاَق

 ال لاو «نوُشيماَبمُيلَع لف ينل لاَ ماما هذه : ْتلاَق

 هِنَلَعْموانُي يذلا لَجَوَرَع ؛هّللا ىلإ نيدلا بح ءاوُلمت ىَتحهَللا لمَ

 [114547 :عجار] .هبحاص

 .ةّشئاَع ْنَع «هيبأ نع« «ٌماَشه اَنئدَح ريم نبا انندَح - ةهفاخف

 ءادحلاو «َبارُملاو راق مرح لكَ : : هللا لوُسَر لاق : ْتلاَك

 [؟406+ :عجار] . بتل ,َروقعْلا َبْلَكْلاَو

 هدو 3

 ندع غن + اقم كيل :لاَق .٠ 4 .ةءاس و كو

 َلاق) : لوا هللا وسر اتسم: :تَلاَق ٠ ةئاَع ْنَع يلا نب هللا دبع

 لبق (8 هللا لستم : ْتَلاَق . ةَشئاَعتْعِمَس : هئيدح يف ةَماَسأ وب

 ينثحلاو يِسَحْراو يلْرْْع مهلا : لومي يردَص ىَإهَئدسُ انآو ىو

 . ىلخألا قيقرلاب
 7 نَح «”يرزلاٍنَ هما « قالَ - ةفاخف

 اهواي افكت َوُهَو 4 يِبلالْجَرُ تناك انآ ؛ةَضئاَع نع «ةورع

 [4047 :عجار] ٠ دجْسَملا يف "يلا «اهتَرجُحح يف "يهوه

 «يرطُرلا نَع رَمْمَم اَنكلَح :َلاَق .قاّررلا دبع اند -6

 يلوم باونأ ةكآلث يف 8 يبل نفك :تلاق .ةّشن ٌةَشئاَع نع «ةورع َنَع
 [14577 :عجار] ٠ ٌضيي

 يبأ ْنَع «بوُيأ نع هرَمْعَم اندَح قارا دبع انئدَح - ةهاخف

 هنأ ؛ ؛ يللا ْنَع ,ةشئاع ْنَع «ةَشئاَح عيضر دي نب هللا دْبع نَع «ةبآلق

 آلإ لنوم ملل نه يلع ص ف تومي لج نم ام َلاَق

 [54684 :عجار] . اوعفش

 «لوحألا مصاَع ْنَع محم انئدَح « قالا دبع انندَح - ةفلخفي

 موصل يِضقَت قو ضئاحلا لايام : :تلْقق .ةَشئاَع تنس :تَلاَ .ةداَعُم ْنَع

 علل تنل : تلاق؟تنادّنر ورحأ : تلا ؟ةالّصلا يضْفَنالَ

 نتا70/) دن تاكذف ْتَلاَق 59 20

 اَمضَقِبرَماَيَألَو «موملا ءاَضقبر مايك مؤ الورم هللا لوُسَر

 اةيينفف :عجار] ٠ ةالّصلا

 وب ص ننس ع

 داعم ْنَع «ةيآلق يبأ َنَع «بوُيأ يتربخأو :رمعم لاق - 0

 . ةَشِاَع نع

 «ةيرضلا نع مما لاق « قارا دبع انئدَح 4

 هم م مسورو هاش
 نمر خاَوألا رشا فكي لاك ف هللا لون ؛ ةَشئاَع نَع ورع نع

 5617١[ :عجار] .٠ جو رع هللا هَضَبَق بح ,َناَضَمَر

 [405/ :عجار] ٠ هلم.

 يبأ ْنَع «'يرهَزلا نَع همم انئدَح «قاّررلا دبع انئدَح 111

 هو هئاّسن َضْمَبَلبعي ف هللا لوس ناك : :ْتلاَق ٠ ةَشئاَع نع ؛ :ةَمَلَس

 مل :عجارإ ٠ مئاص

 ْنَع «'يرطألا نع مْ اند «قارلا ب اند 0

 يف ءدجسَمْلا يف ةليك 8 هلال وُسَر ىّلَص : تلا . ةَشئاَع نع «ةورع

 سة لذ عيت «ةَيئالا ىَلَص مث «ساَنهَعَمَوناَضَمَر ره

 ؛هلطابص ما ىّتح د جلا الَاةسبأرلا وأ ُةئلاَْلا تناك اًمَلَق ٠ ىّلوألا

 5 :ةالّصلا :ُةَنوُداني رساّنلا َلَعَجَف ؛ اف هلل "لوُسر مهل يمل
 مما عالركو

 َكلَئورظتَي سانا لاَراَم : باَّلطَخْلا نْبْرَمعْهَل : لاق َمّبصأ اًملق :٠ جرحي
 رك علم سيع

 ٌتيشَح ينكأر ؛ْمُضْرمأ يلع فخمه : لاَ .٠ هللا َلوُسَر ايةَحِاَبلا

 [هم105 :عجار] .مهِلَع بتنا

 مساع وو سا مصر رب ماع سوو
 نع «سنوي انربخأ : :َلاَق .رمع نسب : ناَمّتع اًنيدَح 7

 هّللا لوسر ينعي ُهاَنعَمَركَذَ ٠ . ةشئاع نع «ةورع نع «يرهزلا

 . .َناَضَمَر رهش يف ءدجْسَمْلا يف هليل

 ْنَع «يرطزلا نَع رَمْمَم اَنكدَح «قاّررلا دبع اندَح - دفان
 ماع مص

 هلو مقل مداح هدي هلال ور برَص ام : :ْتلاَق . ٌةَشِئاَع ْنَع ورع

 ليس يف دهاَجُينأالإ عك اًنيش هدي 8 هلال وُسَر برم ةأَرما سس هم

 نوي ىَنَح مهرس هن اَمُهبحأ ناك الإ طق نيم َنييرْيْخآَلَو هللا

 ينذر لَو ءمنألا نم سانا دب ناك مداح ادق مث

 م وك ملل ب علم ملا ل

 هلل مقتتيوه نوكيف ٠ «لَجوَرَع هللا تاَمرح كتي ىََح هيل ىو
 [714056 :عجار] ٠ ّلَجَو

 نب ليِعاَمْسِإ نع ٌرَمْعَم انندَح «قاررلا دبع انْدَح - هت
 مم 52
 َةاَمّشلا ىآر ف هللا َلوُسَرداْوَل : :تلاَق . َةَشناَعْنَع ٌةَرَمَع نع « ةيم

 191١6[ :عجار] ٠ جور َنهِلع مََحْرَأ « جورخلا نع نهاَهُت مويلا

 «يرظزلا نَع رَمْعَم اندَح : لاق ٠ قارلا دبع انئدَح - 6

 ؛اًندَصُم ةِيلح َنْب مْهَج اَبآث عب يان ؛ةّشئاَع نع «ةورع نع

 :اوُناَقَف . ف "يبل أوت «هَجَشَف مه وبأ هبرضَ .هتكدَص يف ل جَرهَحآلَ

 :َلاَق ءاؤّضْريْمَلَف ءاَذَكَو اَذَك مُكَل : ف ينل لاَقك ؟هللا لوري دوق

 يملا َلاَقَ ءاوُضَرُف ءاَذَكَو اَذَك ْمُكَلَف :َلاَق ءاوَضْرَي مْلَق ءاَذَكو اَذَك مُكَلَك



 5 لزم اقر

 ءاقف ياما مهب ورجال مه آل : اوُلاَق ؟مشي متي اور انك

 :لاَق معن : :اوُلاَك ؟مئيضَرأ : لاو مهنا ْمُهاَعَد م ءاوُقَكُك ء اوكي نأ

0 
 يلا بطَحَف معن : اوُلاَق مار مخ سنا ىلع طا ين

 محن :اوُلاَق ؟ميضَرأ : هزغب

 َركدك- "يظل ِنَع رَمَْم انئدَح « قالا بَ اَندَح 1745

 :تلاقاّأ ةَئاَعْنَع ورع يني يرهزلا لاق : لاك مث ُة - اًثيدَح

 9 اكو. ناسا يرن لور بطب

 يتأيذاَكف ُىكاَخْلا هبل بحمل « حبصلا قلق لم تاج آلإ ايفر ىَرَي

 ُدوَرَيَيَو ءدْدَعْلا تاَود : يلايللا دل وهو هيف نحيف ءارح (1161/1)

 راَغ يف رهو قحلا هجك ىَّح ءاهلطمل دورت ةَجيدَخ ىلإ( | جري من .«كلذل

 يوم سامو

 يابا م ا ُللدل؛ أ لق « هيفكَلمْلاُهءاَجَ ارح

 هيام معو
 م طل يطاك لحي يل لاق نيش قام.“ 5

 ىّنح هللا يطَنَد يندَخآَف «ئِراَقباَنآاَم :تلقك أرق: :َلاَقَق «٠ ينكسر

 ىّنَح «َقَلَخ يذلا كبَر مساب رفا : :لاَقَق «٠ ينلّسرأ مث هلا ينم لَ

 ىلع لَحد ىنح رداَوبْفجَْاَهبجر َلاَف «ْمَلمَيَمَلاَم) : ْعْلَب

 «عورلا هْنَع بَعد ىَنَح ُهوُلَمْرَ ؛ ينوُلمَر « ينوُلمَر : :لاَقَف . ةَجيدَح

 ع ملم ء سلم
 ْتَلاَقَق ؟يَلَعتيشَخدَقَو : َلاَق ربحا َهَربْخاَف ؟يلاَمهَجيدَح اي : لق

 قلتو محلا لصق نإ دنهل كامبل لوشن ؛ آلك :هل

 مك قَحْلا بئاوت ىَلَع نيو «فيضلا يرفتو «لكلا لمحَتو «ثيدَحْا

 نب ىلا دنع زد بلوك قو باتل لحي باقل
 مك ملف
 ءةّيلهاَجْلا يف ٌرصَقتأمَْا ناَكَو ءاّييبأ يخآ ةَجيدَح مَع نيام « يصق

 وهم
 للا ءاَض ام ليجْنإلاَّنم ةُيرْلاب بكَ هرعْلا باتكلابتكَيناكَو

2 70 
 مسا «ٌمَعَنّبا يأ : :ةَجيِدَح تلاَقَك «َيمَعْدَق اريك ايش اناكو بكي

 اما هللالوُسَرُهَربخأَق ؟ىَرَئاَم «يخأ نبا هَكَرَو َلاَفَف «كيخأ نْبا نم
 سرس د

 اي مآلسلا هلع ىَسوُم ىَلَع لأ يدلاٌسوُماَلا انه : ةكرو َلاَقَف «ىأر

 َوأ : هّللاةلوُسَر َلاََك كو كلج ٍخي بح يح نوكأ عج اًهيف يتب

 «يدوُعآلإ هب تفج اًمب طق لجَر تايم ؛ َُ :ُةكرو لاك ؟مُهكيجِرْخُم

 َرتقو « يقومان ةقرو بضني مل مث ءارزؤم ارت ةلرصنا كمي ينكر
 ارارم هنم اَذَغ اًنْرَح - اَنقلَباَميف- 8 هللا لور نزح ىّتَح ريحا

 يقلي يكل بج دزني ىقوأ ملكك لابجلا قهاوش سور نم ىَدرَتي يك
 عقم ا هةدلاقل قم هي
 لوُسُر كن دمحم اي : : هل لاَقَف ؛ ماسلا يلع «ليربج هل دي « هلم هسفن

 همم عمسا# سس

 «عجريف « مالسلاو ةآلّصلا هيَ سكرت ,هَشاَج كلذ نكس اد هّللا

00 

 ىَدَبَت لج ةورذب ىقوأ اف كلل لئمل اخ يحل رق هْبلَع تلاط اد
 . نر
 مدعوم 1هالا1/ :عجار] ٠ كلذ لمد : َلاَقَق «مآلسل هيلع ؛ «ليربج هل

 احم ْ
 هما ريلءرارو هو 0

 -7ا/ ْنَع «ٌةورع نب ماشه اًنندَح : َلاَق .٠ . رشب نب نب دمحم اًنئلَح

 نم تظن يناَعَدَ ا هللا لوُسَر اوبعل ةَشَبَسْلا نأ ؛ ةَشئاَع ْنَع « هيبأ

 14086٠[ :عجار] ٠ نب ىلح ديك وف

 مريم

 ل ينسب را8 نادك بئلب فلانا عا

 144٠7[ :عجار] . يعم

 ءداّنزلا يبأ نبا اًنَربَخأ :لاق ءدواد نب ناميلس اندَح -8

 ف هللا وسر لاَك : :ْتَلاَق َةَشئاَع نإ : ةورع يل لاَق : لاق . 0

 :عجارإ] . ةَحْسَس ةيفيَحبتلسزأ ين «ةَحسش نيد يفذأ دوه معَ : ذم ع
 سم ما

 ا

 «َديِزَيْنْبناَبآانئدَح :َلاق .وِرْمَع ْنْب ديوس اَنئدَح - رو ةراةراع
 ف ِهَّللاوُسَرنآ : :ةعئاَعَْ ؛ةَمَس يب نع « ريثك يبأ نب ىَحَي انْئدَح

 ْنِإَ الع مواَناَم لإ ةآلّصلا ْبَحأ ناك ءاَْيَلَع موا ةلَص ىَلَص اذ ناك
 0 :عجارإ . اومن بح لميا ؛ َلَجَوَرَع هَللاَنإ : :َلاَكَو تلك

 يب مرعممو
 اَنكَح ؛ُناَبأ اَنكدَح : :لاَق . وِرْسَع نب ديوس اَنْكدَح 5

 اك هللا لوس ٍمْوَصدتكأ اك : :تَلاَق شن ةّشئاَع ْنَع « ةملسس يبأ نَع « بحي

 ري مم اا
 15١46[ :عجار] . هلك موُصَيداَكهَنإَق «ناَبعَش نم ةكسلا م رهَش نم

 ليئرش نإاَمَدَح :َلاَق .َمدآْني ىَحي اَنَدَح -7

 .ةَشئاَعْنَع دّوسألا نع ؛ ميهاربإ نع ءروّصُنَم نَع ؛(714/7)

 ؟ةّنجَحَو رعب نوُسِجْرَي هللا وسر اي :ُتْلق رثنلا هليل تناك امل :ْتَلاَق

 ادعم 1 هلا لوُسَر (تيقلق) تارمتعاق يخأ يمتع ةجَحب عجأو

 [0418 :عجار] ٠ كم لأ ىلع جل كو .ةدتلا لأ ىلع جل

0 

 .ٌةَشئاَعْنَع سلا ضياع :سزأ دس

 :عجار] ٠ اهئاّسلُصسَيَو «مئاصوهَو ءاًهبمي 8 هللا لوُسَر ناك : تناك

0] 

 هرب تم ره سس لو

 كرَتو 0 را هدو

 .اهوحَن ىلَح رثسلا ةالَص

 «ةورع نب ماَشه ْنَع «يوَمألا ديعَس نب ىَحَيانئدَح --6

 هّللا لوم وسر دهَع ىَلَع تاّنبلب ملأ تنُك : :تلاَق . ةَشئاَع ْنَع «هيبأ نع
 روم ع

 ءةنم ممل هللا لوُسَر آر اذنك ؛ (يِبحاَرَص ينينأزلناكو قف

 [؟7١484 :عجار] . يعم نيلي يلإ نهب قف هللا لور ناك

 .عيا نب مين يتربخأ : لاك .٠ باّبحلا نب دي اندَح 15

 ةَشِئاَع نَع « ةّبش تن ةّيفص نع ءقاّي نب لسن نَسَحْلا ين نربَخَأ : َلاَق

 لس عع
 تنآق ءاَهْرَعَش طقاَسَتَو تكَبشاَف ؛ اهدنا تَجّوَرراَصْنألا َنمةارمانأ



 هللا َلاَقَق ؟اهَّرعَش ”لصأق امسي هجن: :ْتلاَقَق .٠ اقف يلا

 [6017 :عجار] ٠ تالصوخلا لل 0

 2. مومو

 هر

 ا «"يعارخل
 00 وم

 ينير هلله نرخ: لاَق ٠ (قاَحْس إب يِلَع اَننِدَح 114

 ىسوم يِندَح : :لاَق ٠ يعاّرخملا بو يبأ نب ئرمع ارب : َلاَق - كّرابم نبا

 :تلاَك .٠ ٌةَضئاَع ْنَع « عار يَرك نب هلا يع نب ٌةَحْلَط رع نورك درب
 روم م
 تيل سوت نإ لا لور

 ريا عسسا
 هاو بانا طقسا : تلك ةقئاع نع « ةورع ْنَع ؛يرهزلا نع

 ىّنح هراَسَيْنَع امو هنيمُيْنع ام «ةّكبقلا يف ىَشََف ٠ يلصي مث 8 هلل

 [11401+ :عجار] ٠ الصم ىلإ مجرم يل مَ

 ْنَع «يِرطْرلا نع ءِرَمْمَم ْنَع ؛ىلغألا دبع انئدَح -
 َوُمَو «ضئاَح يهَو ا لال جرت اتناك اَمّنأ ؛ةَشئاَع نع ورع
 [54047 :عجلر] .اهتَرْجَح يف يهَوُهَسأَر الواي دجْسَمْلا يف فكتتم

 .(ح)ديعَس انكدَح :ىلعألا دْبَع انئَدَح -56

 ْنَع «ةّيش تْنب ةيفَص ْنَع «ةَداَدق نع ديس اتربخأ : :َلاَق .ديزيو

 العلاوي اضوتيو ٠ عاصلاب ل تفي ناك لف للايباد ؛ةشناَع

 .ُدمْلاَردَقب ديزي لاَ

 مد 101:6 :عجار] ٠ َةَداَعَم وأ «ةببْش تنب ٌةَيفص نع : ديزي لاَ

 ةّيفَّص ْنَع ّقَداَتَق نع 'ماَمَه اًنربخأ : َلاَق . ديزي انئدَح - 0"

 . ةببش تنب

 َةّيْفَص ْنَع ٌةَداَتَقْنَع ءديعس ْنَع ءباهولا دبع اًنئلَح -7

 . عاصلا دب دَمْلاِرْدَقب : :لاقو. .

 رقي اضَوتيو «عاّصلاب ل سي ناك اقف يلا نأ ؛ةَضئاَع ْنَع «ةيش تنب

 1 .هوُحُنْوَأ ؛ ءّدمْلا

 ف اَنكدَح ,(؟19/7] ادا دحاؤ بع ادَح - م

 ام :اًهل ليقف ْبَادَتَتناَك ٌةَفئاَع نأ ؛ يلع ِنْبدَّمَحُم نع لْضَْلا نْب

 4 هللا ل اوُسْرتْعمَس يإ :تلاق ؟ةَحوُمُهَّلَع كلو نيدلا ىَلَع كّلمْحَي

 انأَف «نوَع هللا ندعم ناك الإ مؤاَآ هسْفت يفَو ادب نام: لوسي

 [1444 :عجار] ٠ وعلا كلك نسل

 ةّسْيَمِش نَع ؛ ماش اَنتدَح : :لاَق. دحاَ دبع انندَح ةفانلاد

 ملكنا ىككنا :رظنا] رجلا ذيب نع ىَهْن ف يلا انآ ؛ةشئاَع ع

 «لوحألا مصاَع اَنْ : لاق . َنوراَه نب ديزي انثدَح فانا

 لإ هنآلّص بس لَجَي يبل اك : :ْتَلاَق .٠ .ةشئاَعْنَع ءديلولا يبأ ْنَع
 مم

 ةشئاع ةديسلا ثيدح
00 

 م هرك) ادن

 هسام سف ع

 لآلَجلا اد ايَتْكراَبَ مسلما تنال لوُفياَمَردَك

 [114447 :عجار] . ماركألاو

 نب نَّمْحّرلا دْبَع ْنَع «جاَجَحْلا اربح ءديِزَيانندَح ةفانخا

 ٌرشابي نأ دار اذإ 8 هللا لوُسَر ناك : تلك . ةشئاَع ْنَع هيبأ ْنَع ءدّوسألا

 1 1 .اتّررتاف هرم «ضناح يهو ءاناَدح
 ردم ر م رع ب مقل

 1 :عجارإ .ةالصلل هَءوضَو أضن بج َوهَو «ماَنينآ داَرأ اذِإ

0 

 دّبَع تْنبةئاَعُم ْنَع «مصاَع اًربخَأ : :لاَق .ديزَي انئدَح 164
 ري مام

 نم اف هَّلالوُسَرَو يه لستفت تناك ان ؛ةشناع ينربخأ : :تلاَق . هللا

 101١5[ :عجار] . دحاو ان

 أنَغ ةَرْمَعْنَع ءىَحَياَنَرَبخَأ :َلاَ .ٌديِزَي انكدَح -48
 «َدِجْسَمْلاَن همم ءاَسشلا ثدْحأ ام ا هللا لوُسَر ىارؤل :تلاك .ةشئاَع
 سياف مع مع
 اةفيلملا :عجارإ ٠ ليئارتسإ يب ءاّسن اسَعَم امك

 79 يصخرلا ده نب سحمان « حير يان للا

 2000 20 كرْجَفلاَلِبتِنْيلل 6 را 1 5
2000 

 م :عجار] ٠ . نارا مأبامهيف ارق لَه : لوما

 ْنَع «"يرطلا نَع ءُنايفَس اَنربْخأ : لاق . ديزي انندَح - 561١
00000 0 

 لْخَدَي هل َناَكَو ءاًمكَتحُم 4 هللا ٌلوُسَر ناك : :ْتلاَك .٠ ٌةشئاَع ّْنَع ورع

 ُةَبََلُهَكْيَو ييإَو هسا تلَسقَك : :ْتَلاَق ؛ناَسْنإلا ةجاَحل لإ تيل

 1 :عجار] بالا

 :لاَق. نوُسِيَم نب وِرْمَع اربح : :َلاق .ديزي اندَح "1

 انإناك ف هللا َلوُسَرنأ ؛ةّشناَع يربح : لاَ .راَسي نب ناَميلس ينربخأ

 نظن انآ «ةالصلا ىلإ جر مك« يوك نم باصأ امسح "ينم هوك باَصأ

 [4ا/١1 :عجار] . لسا ركأ نم كل هبت يف عب ىلإ

 نع« نَّسَحْلا نَع « «ماّشه اًنربخأ : َلاَق .ديزيانَدَح - هاف

 نم : : يل تلاَقق «ةشئاَع ىَلَعْت حدف ةئيدَمْلا سد : َلاَق . ٍماّشه نْب دعس

 :لاَق « كاَبآهَّللامحَر : ْتَلاَق (ٍرماَع نْب ماسه َنْيدْعَس : تلق ؟تنأ

 َناَك ف هللا َكوُسَرَنِإ تناك هللا لور ةآلص ْنَع « ينيربخأ : :تلُق

 يّلَّصُي ا هللالوُسَرناَك : تلاق ؟ينيربخأ كلو «لجأ تسلق .ًارْكَ

 ماك ء ليلا فوج نم ناك اًدِإق ءهشارف ىلإ يأ « ةرخآلا ءاشع ساّنلاب

 ني وسم «تانكر ينام لصف دنس لدم ءاضوق ءروهط ىلإ
 وو نيك يَصْيمُك « مكرر توي ءدوجسلاو عومرلاو هيف ارق

 ء(وقمينأ لبق 5 ةالّصلاب هداك لب ءاَج امير هَسأَرْمَضَيْمّل ؛ سلاَج

 َتَناَكَف : :تلاك «ةالّصلاب هندي ىّشح ,فقي ملأ «ىتخغأ“تككش امير

 ,ةانفعلا سالب يلي هملول ىلح ل هللا لور ئالص كل

 مث * ءامضوتف هروهط ىلإ م ماك« ءِليَللا فوج يف َناَك اًذإَف هشارف ىلإ يومَ



 ءاسنلا ٠ دئسم

 يلا يللا ينال تل .تانكر انس ىلق شلال

 «َسلاَجَوُمَو ع ر (37/5) ينصب مث مك ؛ةمطريرتوي مث ؛ةءارقلاو
 هه ا

 اوأ «ىّقْغأت كش اَميَرَو لملابس لح فلي

 [114478/ :عجار] . في مل

 مق ماسلا يم مسارب مره

 :ةرَم لاَكَو) ميكح َنْبْهَيانئدَح : لاَ . ديزي اندَح "60015

 م ماس هءةكيع مو ع ير ل
 لور ةلَصَنَحةئاَعاتلأس : لوي ىقوأ نب ةرارَز تعمس : لاق (اًنربخأ

 م يعكر اَهدْعَب يصمت «ءاّشعلا يصد : تلا ؟لّيلاب هو هلل

 200 وزر يورو عاشور
 َماَقَك اَضَوَتَمُ «دلاَْسا هاوس ىَطَعُمهؤوُضَو هَدْنعَو قيس اذ «ماَن

 كر نام ىلص

 هن «ةّمالا يف آلَ نم ءيَش يف دمي الف (نآرلا مهلا ءاشاَم : :ةرم
 و ع 30 لإ اس رس ل 20 7 مريم سل عضو رمش 1-4 وزو

 سلجُي مث «ًةدحاَو ةَحْكَر لص ؛ مْلَسُي الو موي دهشتيَف اهيف دعفي

 ًِم سا سمع مايو علع# 0
 ةكوص اهب عري «مُكْلَ مالسلا : ةدحاو ةَميِلسَت لس مث وعدي دهس

 '" لجو سيو مكرم ريو لج طوني ءاقظقوي لح ةويقو هاسق م
 لكَ هُسْحَلُّرَع املك ةَمْكَرَةَرْشَع ىَدْحِإ هذّهَن ؛ نيتك اسلاَج يلصْ

 نيتتْكرلا يصبو ؛ىلوألا يفُدمفَاَمك الإ حْفي ال ءاعْبَس عسسل َلَعَج 0 ها سصاسر

 .هللهَضَبق ىَتَح ف هللا لوس هآلَص

 لاقو) ءنآرُشْا ص ءاَشاَمَو باكا ةحئاب هيف رقي ءت

 الص هذه َتناَكَف 0 ادعاق

 هُراَطَمْلا ديزيْنْبداَرْمع انكدَح ؛:لاَق ٠ ا 0 ا

 تلق :كلاق .ٍواشهٍنْبدْئَس ْنَع «ىقرأ ب رافع «ويكح نا
 تناك ؟ِلدللا نم هللا لوُسَرةآلّص سناك فيك : يس

 00 ٌثيِدَحْلاَرْكَذَف . . . ًءاَشعلا ري

 انعمْسُي اعد وعديمت ءانظقوُي لَباًظقوب هَ مك 3-5 2 0 ميلي ءاثملم
 [1 4777 :عجار] ا

 حْيَوَش ْنَع «ِرِماَعْنَع اير انربْخأ : لاق ٠ ديزي اندَح شايل

 هللا بح هللا ءاَقل بح نم :َلاَك . 8 بلا نَع :ةَسئاَعْنَع؛ « يَناَه نب

 :عجار] . هللا ال َلْبكتوَمْلاَو «هءاَقلُهَلا رك هللا اقل رك َْمو اقل

1 

 .َقاَحْسِإ يبأ ْنَع ءاّيركَر اربح : َلاَق .٠ ديزي اَنثَدَح - 71 1/

 هوُلُخ َناَكَف يك :ةّقئاَملتلُت :لاك ٠ يلدا هلل دبعوُبأ ينكدَح : َلاَق

 اًشحاق نكي مل اقل سانا َنَسْحأ ناك : : تلق ؟هلَهأ يف هللا لوُسَر

 وعي نكلو ءاهلقم ةئيسلابعزجُي الو ؛ قاوسألاب احس الو احتمال

 [1ه١94 :عجار] .حمصَيَو

 نع «َقاَحْسسِإ يبأ نع ءاًيرَكْانربْخأ : لاق .٠ ليزي انئدَح -101
 7 يم ماك

 َنَهدا مرحي دار نإ 8 هللا وسر ناك : :تلاَق . ٌةَئاَع ْنَع «دّوُسألا

 :عجار] . هِرَعَش يف نمدلا صيصُي ىَرآل ين ىّنَح :ُهدَجَي نعد بيطاب

1] 

 200 م ماما
 ثَمعْييَمث 088 هللا لوُسَرل يدها دئآلَك لتفأ "تنك دقو 848

 اةيفلللا :عجار] .ةأرما نم لزتعي امَق هب

 حرم
 ب

 نبهّللادْبَعْنَع كح نرخ: لاَ . ديزي اَنثدَح - 000
 علو

 ناك : ْتَلاَك ؟(دعاق يِلَصُي هلل لور ناكأ : ةشئاعل تلق :َلاَق . قيقش

 اما ارقد ءامئا ًاليوط ليلا نم يْلَصيَو « دعا ًاليوط ليلا نم يلَصُي

 ["1 :عجار] . دعا َمَكَر ادعاَ ار اذِإَ ءامئا َمَكَر

 رم
 نع «رماَع ْنَع ءُدواَد اًنربْخأ : :لاَق. ديزي اَْكَدَح - دف فل

 ْنَملَوأانآ ةَشناَعابآ اي: ْتَلاَقَ «ةَئاَح دنع اكتم تنك : :لاَق قورسُم

 يلا هتّروُص يف هزم ؛ ليربج كلذ : هلاك هده نع #8 هللا َلوُسَرَس

 َيَياَمهفلَخ مَظع آذاَس ؛ءاَمَسلاَنِم اطمن نيم الإ اًهيف َقلُخ

 [35654 :رظنا] . ٍضْرَألاَو امل

 ْنَع هةئاَتُسْنَع ,ةداتق َْع ديس ربح اند -07
 ينإَف لْوَبلاَو طئاقلاّركْمُهْنَع اوُلسْمينأٌنْكجاَوْأ كرم : :تَلاَق . ةّشئاَع

 [50145 :عجارإ ٠ لعق ناك دق 8 يِتلا إو «مِهيْحَسأ

 ٌنارَبْلا هّللا دبَع و بأ ورع اًنرَبخأ ؛ديزي امدح 077

 انإ 9 هلا لوُسَرناَك اتلاق .ةَئاَعْنَع «يبنتشلا نَع .(1//371)
 هيمو هَجْرق لَسَعَو «ةلسمللهءوُضُو ضو ادَبةَبَْلا نم لسع

 . طئاَلا يف هدّيَرْآ ىَرأ يناَكَ هَل ِلَع ضاقأ م «طئاّحلاب ب هديحَسَصَو

 نب نارمع نع « ىبحَي نع ماه اًنربخأ ديزي ائدَح - 0506

 هيف نيش هني يف مي ْنُكَيمَل ف يبان ؛ةَكدَح هَ ةَئاَعدأ «ناطح

 [1 19756 :عجار] .هَبْضَق لإ "بيعت

 َنَع« «ماَدقمْلا نَع «كيرَش اَنَربْخأ : لاق. ديزي انندَح - 000

 َلَخَد اذإ 8 يل ادي ناَك ءيش'يأب ماي: :ةّشئاعل تلق :َلاَك . هيبأ

 ْمَدْخَيَو «كاَوُسلابادِنَيداَك : :تلاق ؟مدْخَي ناك ءيَش أبو ءكتَي كبل

 [14548 :عجار] .رجَقلا يتعكرب

 نع «شَمْعألا نَع ءُناَيْفَس اَرَبَحأ : لاَ .٠ ديزي اندَح ةفاقفا
 راد ووو

 ةُعْردو ل هّللالوُسَر ينوي : :تلاَق .ة ةَئاَع نع ءدّوْسألا نَع « ميهاَربإ

 عويد
 |1154 :عجار] .ريعش نم اًعاص َنيئآلعيةنوُهَرَم

 نب دّلْخُم ْنَع «بلذ يبأ نبا اًنربخأ : لاك . ديزي انندَح - دن فك

 .ناَمسضلاب َجاَرَحْلانآ ىَض #4 يّبلانأ ؛ةَشئاَعْنَع «5 ورع نع «فانْخ

 [1110 عجارإ

 نب ْتراَحْلا نَع « بْنذ يبأ نبا اًربخأ : لاك . ديزي انئدَح - 16014

 ل هللا لوسَردَخأ : تاك . ةَشئاَع نع « ةَمَلَس يبأ ْنَح «ِنمْحرلا دبع

 ءاَدَهُرش نم هّللاب يذيعتسا ةَشئاَع اي َلاَقَف .رمقلا ىلإ َراَشأ م٠ يدي

 [7141037/ :عجار] . َْبَكَواَذِإ | قساَقْلاَوَم اَذَه إم

 ِنَع َقاَحْسِإْنْبْدَّمَحُم اَنربخَأ : َلاَق .٠ ٌديِزياَنندَح - 484

 دلَوْلا : مْ ني دبل هللا لور لاَ ؛ةّعئاع ْنَع «ةَورْع ْنَع "يلا
 822 ًّ ير ل مسا

 ْنآةَمَْرَسْنب دوس 8 هللا وُسَرَرَمآَمتا ءٌرَجَحْلا رهاَعْللَو « شارفلل



 00000 انك يب ههّبَس نم ىأر ملهم بجَحَت

 [1 1 4ا/

5 
 نع - - ورْمَع نبا يندي- دمحم اًنربخأ : لاق ٠ ديزي اندَح - 5 لانني

 .ةَشئاَغ تنس : لاق . يبا صو َنْب ةَمقلَح مسهل «ميهاَربإ نب دَمَحُم

 َناَك : اتلاقك ؟سلاَج وهو ِنييعْكرلا يلصق هللا لوس داك فنك : :تلُق
 هم وم م 2007

 . مكر ماك مكين دار اذَِف ؛ ”سلاَج وهو امهيفاَرقي

 :لاق .ةَملس يبآ ع حم اًربخأ :َلاَق .ديَيانئدَح 0١-
 هّنكلو محن : تلق بجميل لل لورالك له: ةَشْئاَع تلأَس

 اللصلل هوو ضو هجرك لفي ىَح منيل ناك

 ع :ةملس يب محم ربح : لاك ديزي انندَح 6937
 نم تلي يف ىَري اَمرهشلا ف دَمَحُس لآ ىَلَع يتناك دق :اتنلا .ةّشئاَع

 همه دع سو مارسوا م
 نادوسألا : ”تلاق ؟مُهماَط ناك اَمق هم :ّمأ اي :هسْلُق :َلاَق «ُناَكّشلا هتوبي

 ّمُهلاتناكو ءراّصنألا نم قلص ًناريج ُهَلّناَك ُهّنأَرْيَغ رْمّنلاَو ءاَمْلا

 سوس ل
 [ا50105 :عجار] . اهنا نم هُم اوُناَك «بئاَير

 [11هى4 :عجار] ٠ ةالصلل

 ا ل ا ل 00110

 . احس ل يني شل يأ لاق ٠ اياد - الل

 350 مه امسردو عر لم سيسي ع يحس رت نس سس ير#

 ا

 [145145 :عجار] . يٌلّصَتَف جرختك ءهبلاعل

 «هيبأ ْنَح  ورْمَعْنْيدمَحُ ارب :لاق .دزي امدح -4
 َلوُسسَر بط تنك :تلاَق اهنا ؛ةّش ةَشئاَعَنَع ؛ « صاّقو نب ملح دج نع

 .لحيَنيحَو «مرْحُي يح اك هللا

 - نْيَسْح نبا ينعي نايفَس اًنربخأ : َلاَق . ديزي انئدَح - كرف تاون
 ريس ياس يم ةيسأإف

 ْنَحَنو ةاَش صفح تيدهأ : :تلاَق ٠ ةّشئاَع "نع ؛ةورع نع «هيرهزلا نع

 لوس اَنيلَعَلَخَدَف ؛ اهي تلاكو «(ينئرطنك) ( 1171/5 نايمئاَص
 هب عمم

 [هكنال :عجار] ٠ .هَلاكم اًمْويالدب] : َلاَقَف هلك لد ارك 88 هللا

 َنَع «يرطْلا نع نايف اربخأ : لاَ .٠ ليي اًئدَح - ةفاترفا

 كّذاَعأ : :اًهل تلك ٠ الساق يدور اهل : لاق ٠ ةَشئاَع ْنَع ورع

 هلْتلاَق  َيِبَلا تار اّملَ ؛ كلذ ةَشئاَع تركنا ءرْبقْلا باَذَع نمل

 'يلإ يحوأ هن كلذ َدْمَي هلل اللا مث :ةَعئاَع اسلاك ل +
 [56:86 :عجار] ٠ كروم يف نون مكن

 نْب نّمْحَرلا دبع نع «ىَيْحَي اَنربْخأ ديِزيانْندَح - تو

 هّللا لور يدم دئآلق تلد لوقت ةشئاَعِمَسُهنأ « هيب ع ؛ ٍمساَّقْلا

 [15:514 :عجارإ ٠ تنصب ناك اعدت مك «ماقآو اهب تعب يدي ف

 نب مساقلاٍنح «بنذ يبن يح :لاق ديرب اندَح -0
 ينأ : :تَلاَق . ةشئاع نع «رييزلا نب | ورع نع «راين نب هللا دّيَع نع ؛ سابع

 سامما م

 مسص

 همام ع يع
 :عجار] ٠ اوس ةمآلاَو را َنييَمَس رح نيني لال

 لمالك

 «يرهزلا نَع «بنذ يبأ نبل :لاَ.ديِزَيانندَح -6

 ّطَق ىَّحضلا
 هه روس سم كما اس

 ةحبم اقف هلال وسر حبساَم :ْتلاَك . لاَ نع «ةورع نع

 [7146061/ :عجارإ .٠ اهحبسأل ينو

 نب نَمْحرلا دْبَع ْنَع « «يدوعسملا انأبنأ ءُديِزَياَنْكدَح 001
 تو

 «ةقساَق ةيحْا : قف هللا لوُسَر لاَ : :تلاَق . ةشئاَع نع «هيبأْنَع ءٍمساَّقْلا

 .عجارإ . قساف بارغلاو «ةقساف ةرأفلاو ”قساق بارما قاف برقا

 تالا

 اص ل يم ف
 دّمَحُم َنْبِرْكَي اَبأنآ «ىيِحَي نبأ : لاَ .ديِزُي اًنئدَح 0١-

 هّللاٌلوُسَرلاَك : تلاَق . ةَشئاَع نع « «ٍنمحرل دبع تنبع ْنَع «ةريخأ

 :عجارإ ٠ قووَسْدَنا' تْنَط َىَّنَح «راججلاب ينيصوي ليربج َلاَزاَم ام:

 اةئذعملل

 مانع احس ناشط نرخ: لاق .٠ اياد - انا
 ه ةداع

 هسا بلاط ملا ريما لوكا لوك هلل كوت

 هو [1ا

 31 نع
 نأ : :دَّمَحُم نع ؛ «ماشه اًبربخأ : َلاَك . ديزي اند 55647“

 هللا ل وُسَرناَك : تلقت ؟رجَْلاة ةالّص لب نيرا يف ةارقا نع 'تلتس مد

 َكلاَوُم لُق»َو «نوُرفاَكلا ايي لقد تَرَكَ اًمهيف ةءارقلا رس 0

 [55014 :عجار] لح

 ل

 ينإ : ل ل بل هت تل ةحلط ا غال

 آلَق :تلاَق ٠ ًالَجآ: :تلاَك نمضي ضاَحْوأ- سطح دك كادي ىَرآل

 8 هللا َلوُسَرَنِإَ ٌراَمخ اًهْيلَعَو الإ ؛ تَضاَح ذكو نهم ةَيراَج نيَلصُت

 نيو هذَهَنْهش : :لاَقَك . وحيل | ىلا داك يدْنعَ «يَلَع َلَخَد

 ع ذك الإ امارأ الَوأ ؛ اًنضاَحْدَق الإ امه هاَرأ ال ين «ةَملَسمَأ دن يلا لا

 [016+ :عجار] . تّضاَح

 دبع نَع «ديعّس نب ىَيحَي اًنربخأ : لاَق . ٌديِزَياندَح - 060

 ل هلل لوس تبيط : اتلاق «ةَقئاَعْنَع ؛هيأَنَع ؛ ءٍمساَقلا نْب نَمْحرلا

 [14517 :عجار] ٠ ضيفي ذأ لبق ىمب هئيطو «همرحل يدي

 «تاَطْرأ ْنْب جاَجَحْلا اربح :َلاَق . نراه نب ديزي اندَح 5

 هّللا وسر سْدَقَق : :تَلاَق ٠ ةَّشئاَع نَع ورع نع «ريثك يبأ نب ىبحَي نع

 مقل
 : يل لاَقك ؛ءاَمّسلا ىلإ هسأر فار عيقبابَوه اذكرك «ةلبلتاذ اقف

 هل لوس ام: :تأ نا تو كل هألافصيأل فت أ

 .لكت ردت نما ياكل ىلا نم فلا



 ادفت

 وياك ا للون .ةنا َةَشِئاَع َنَع «ةَيَش تْنبةيفَصْنَع ا

 [154:4 :عجار] . عاّلاِرْدقب ل ستفيو «دنملا رد

 فص نع هد ْنَع ؛ "جاَجَح اربح : لاق . ديزي انكدَح - 4

 * يا“ظبلظسا#ت هد ع نوي قرسر سم يما ساو م
 نو دام موكل كلذ لق لدول شت ع يش

 149:١[ :عجار] . مهيلاَوَم شير هذ

 0 :ةَمْلَس نب دامح اًنئدَح ؛ديزي انيدَح -48

 لوي 8 هللا لوُسَر ناك :تلاق . ةَضئاَع ّنَع يدنا نامل يبأ نع

 ءاورَشبَتسا اوُئَسَحأ اًذِإ َنيِذّلا نم ينلَعْجا مُهّللا

 ا ا 3 :عجار]

 يو
 .اورمْكَتْسا اوءاَسأ اذ ادِإَو

 نْب ِهّللا دّْبَع نع ٠ يريرجلا انربخأ : لاق . ديزي انئدَح - 1

 طا نأ يلي ل لو الك :ًاتلاك . 5 .ةَئاَعنَع «قيفش

 00000 6 سا

 «نورفاَكلا 055 3 :رجتلا َ نيتك يف ا ءاّمه ناكروسلا
 . «دح 2 00 رو

 دَحأ هللاوه لقؤو

 نع «يِرْوّللا نايف ُس انربخأ : َلاَق . ٌديِزياَنثدَح - 6

 رمزي لقد

 دق: :تلاَق . ةَشئاَع ْنَع «قورسَم َنَع ؛ ىححلضلا يبأ ْنَع ينعي شّمعألا

 اقلط هدمَنْمَلَك ارتْحاَك ف هلال ري

 اةنفين :عجار] ا.( تا - ريو لا

 هي# 2 7

 ا ذأ تلك : "لاق ةقن ةَقئاَع ع درسا مي « ميهاَربإ نع ءرشْعَم

 [1؟016 :عجار] . 40ه وُ بون

 ماش

 .ةطغ اع .نامنلا ينير ع نودع «يناثبلا

 [16477 :عجار] ٠ لْسْملا بجو نائاتخْلا ىلا نإ : لاق ٠ ا يلا نَع

 يبأ نع ؛ «ٍجاَجَحْلا نب يعش انربخأ : لاق ٠ ديزي انئدَح - ةشلالف

 :ةتلق :اتلاق :٠ ةّشِئاَع ْنَع ٠ « شرف نم ٍلجَرةحلط نع ينوجلا (نارمع)
 ياي كنم امِهبَرْفأ ىلإ : لاق ؟يدمأ امي ىلإ نيراَج لإ ٠ هللا لوس اَ

 [ 129507 :عجار]
 ديس دس را ءرعاك ل يلم

 ءءاذَحْلا دلاَخ ْنَع ؛ ةَملَس نب داَمَح اًنربخأ ؛ديَي انئدَح - 5ظ 6

 اورَكذف يملا دْبَع ِنْبَرَمع دْنعانُك : َلاَق .٠ .تلّصلا يبأ نب دلاَخ ْنَع
 ْنَع تلحق «كللد اوُهرَكَ ؛ ةلبقلا لفت المعلا ىلَحسلجَي لجرلا 000 ءءء

 دقو :َلاَقق . 88 يل دنع َركذ كلئآ ؛ةّضئاع نَع كلام نْب كاَرع
 ع

 [هه»7ب :عجار] . ةلبقلا ىلإ يدَمفَم (وُوَح) ءاَهوُلع

 ةَراَرْز نع داك ْنَع ؛اماَمِه)اَتَرَبحَأ :َلاَق .ديزي اًنكلَح 5

 ٌرِهاَمْلا :َلاَق . لف يِبنلا نع «ةَشئاَع ْنَع «ماّشه نْب دْعَس ْنَع « ىّقوأ نْب

 ب -:

 مر ةشئاع ةديسلا ثيدح

 سس ص يب سل ياس بس ها 3
 هَيلَع قشيوهَو هْؤَرقي يذّلاو «ةّرربلا ٍاركلا ةرقسلا عم نآرقلاب

 [314/16 :عجار] ٠ نيّرم

25200 

 .ٍمِزاَحَنْبريِرَج انَربْخأ : لاَق . َنوُراَم نب ديزي اندَح - 7 1/

 لاق 4 هللا لوس «ةَئاَع ْنَع ؛ةَورعَْع «ناَمور ني ديزي ايد : لاق
20 

 0) :َمدهف تيب مآل ةلهاَجب ده ث يدب كمْوُكنأ لوك ئاع اي : اهل
00 

 0 قرش باب نيب هلتلَعَجَو «ضرألاب هَل «هنم جرخأ ام هيف تلح

 . مآلّسلاْيَلَ َميِهارْيِإساَسأ هب تْفَلبَق «ِهئاثب ْنَع اوُزَجَع مُهْنِإَ ءايرع انو

 يبأ نب هللا دّبَع ني يَعْلا دبع انربخأ : َلاَق . ديزي اَنْئلَح

 «(ةعبب در يبأ نب ةَعيبَر ضايع نب هلا دبع نب ثراَلا نب نما دْبَعْنَع ٠ ةَمَلَس

 يبأ"لآ ىكَتْشاَ كرَعو الاَجْنايهَوهَتيدَمَلا سد : :ْتلاَق . ٌةَشِئاَع َنَع

 َتَبَلاَي :تلْذق عهتيتأَف يل َنذاَق « يب ةديح يفق "لحنك ركب

 :لاَك ؟ةدجت فيك

 هلْ كارش نم ىتدأُت وَمْلاَو هنل يني نضر

 يأ :تلقق . ةَريَهف نب َرماَع اتيت مُ يبأ هللاوَرَجَم : :تْلُق :تلاَق

 : لاق ؟َدلدَجَت فِبَك ٌرِماَع

 هقوُف نم ُهفَنَح نابل هقْوُذ لبق تْوَمْلا تدَجَو

 :َلاَقَف ؟هدجَت ف لآلب اي :تْلْقَف ٠ ًالآلب تيتا :تلاق

 ٌليلَجَوَ رْخْذِإ يلوح َحّمب هليل تيا يرش تيل الأ

 ءانعاَص يف ان كلراَبمُهَللا :لاق «هنربْخاَف 8 هّللا لوُسَر تْبَتآَك

 ااّنَع] لاو كم اَنيلإَت يح امك ةئيدملااِلإْببَحَو ءاندم يف انك كلراّبو
 ييمدمد خو

 ةَميهَمَو مح ىَِإ هاو

 اًنكدَح :َلاَق . ىسوم نب هَقدَص انرَبخأ :َلاَف . 5 48

 لوُسَر َلاَك :ْتَلاَق ٠ ةَشئاَع ْنَع ؛ َسوُببِنْيديَيْع ؛ ينوجلا نارمعوُبأ
8 22 

 ءانيش هبهَللابميالناويد : :ةئآلكَلَجَوَرَع هلا دنع نوال : يق هللا
 وير ا ةيي#

 ل يذل ناويلا اما ؛ هللا ريال ناويدو ايش نم هللا كري كيال اوبن
 رم مدع

 مرح دق للاب فرْشُب مهو: :لَجَو َرَحَّللا َلاَك . هللاب لرش هلا هر
 م

 ءهّسْقن دعا ملظق ؛ اًيَش هبل ايي يذلا اريل و ه1جذ لعل
 هم سك عاش اعل ع هلع مد ل
 َلَجَوَرَع هللاَدإَ؛ اهكَرتةالَصْوأ ٠ هك موي مص نم ٠ َنيَيوهْيامف

 ملظق يهمها كثي كيال يذلا ناوي آو «ءاش نإ رواجتيو كلذ ري

 .ةَلاَحَس آل ص اّصقْانضْمَبمهضْب داع

 :لاَق. دعس نب ميهاربإ ارب : َلاَق . ديري اندَح - 3 نلا

 ُلوُسَر ضرما : تَلاَك ةَشئاَع نع ءِرْييزلا نب ب ٌةورع نرغ ٠ يبأ يدَح

 ْنَع اَهُتلاَسَك ٠ «تكحَضق امراسمُث تنك امرا ٠ ٌةَمطاَق هبا اَعَد 8 هللا

 ينربخأ مث ؛تيكبف تيم ينربخأ هنت بكيت يح ان :تلاَقَق ؟كلذ

 [4ةده :عجارإ ٠ "تحض هب وسل هلها وأ ين



 يبا 7 لاق. دس نبيها يي - 10

 اَنْ يف ثدحأ نم : 8 هللا لور لاَ : ْتَلاَق . ةَشئاَع ْنَع ءمساّقْلا نَع

 [14464 :عجارأ روم سلام

 ٌةَداَتَق نع «ىَيْحَي نب ماَمَه اًنرَبْخأ :لاَك . ديزي انئدَح - ةفاطن

 انآ اهرب «ةّشناَع ىَلَحٍرِماَح ينبْنم نجر لح : لاق ٠ َناسَح يبأ ْنَع

 ةأرَصْلاَو ردا (يسفاكرَي | :َلاَقهَنأ ؛ 1 يلا نَع ءُدَحُي ةرْيرهابآ

 7 ضْرألا يف ُةَفشَو ءاَمّسلا يف اهئ ةَّفش تَراطق ءتَبْضَتَف ءسَرَفلاَو

 امن طق ف هللا لوس اهلك م دَمَحُم ىلع نارا لن ياو : :تَلاَقَو

 [؟هةم* :عجار] ٠ كلذ نم وربط ةّيلهاَجْلا لهآ َناَك : َلاَق

 ٍملاَّسمأ نع درب نب رَفعَج اًنربخأ : لاك . ديزي انئدَح - ةفاطأو
 ومس

 سفن يذْناَو : 8 هللا ُلوُسسَر لاَ :ُلوُقَت ةَشئاَع تغمس :ْتلاق . ةّيبسآرلا

 . كنسملا حير م هللا دنع بأ ٍمئّصلا مكفول هدي دمحم

200007 

 ِنَع «دلاَخ يبأ ْنْب ليعاَمْسإ اًربْخأ : َلاَق . ديزي انئدَح ةشاشل

 ف هللا لوم اوُسَراَتَريَح دك :تلاَك . َةَشناَع َنَع «قورْسَم نع ؛ يبعشلا

00 
 [14384 :عجار] . ؟اًوالَط َناَكفأ «مانرتخاَف

 .ةَشئاَع ْنَع ءءاطَع ْنَع « جْيَرج نبا انئدَح داعم اًنئدَح -60
 وارق دعس 2

 ههْجَر نوت - - َمِيقلا يي ةليخَم ىأرادِإ © هللا ل وُسَرناَك : :تَلاَق
 رب ةض ص خخ ربا ما - نع نص نص ريع ريس ريع ا رج مال د مع

 :تَلاَق «هْنع رم ترم اذ ريدر لأ «جرَخَو َلَخَدَ «ريغتو

 مْوُق لاَقاَمَك ُهَّلَعَ ينيرّدُي اَمَو : َلاَقَق «هنم اتأر ام ضعي ةَشئاَح هَل تَرَكَ
 ما ةهاص عاش

 طرا اوُناق مهتيدوأ ( 315 1/1) لتس اًضراَع هوَ اًَمْلَقِ : داع

 .«ميلآ ب اَذَع هيف محير هب مُتلَجْتسا موه ّلَانرطمُس

 مل سرق

 يبأ نع «وِرْمَعنْبدَمَحُم نرخ : لاك .داَعَم الح 5-5

 ارجو راَملاباَه بك ةريصح اَنل تناك : :ْتَلاَق . ٌةَشناَع َنَع « ٌةَمَلَس

 هنا نوُملْسمْلاَ َِمَسَ «ةّليكَت اا هللا لور اًهيِف ىَلَصق «لّيللاب

 اوُثلكا :َلاَقك . ْمِهِإ ملطا ٠ اوك كيندل كلل تناَك املك «هنآلّصب ولصق

 ٍلَمملاٌبَحأ اكو ءاوُنَمَت ىّتح لميا هلل «َنوُعبطُت ام لاَمحألا نم
 (111266 :عجار] . هت ةَالَص ىَّلَص اد ناَكَو : تلق «لقذإ آم هم هيَ

 هللا دبع ْنَع «ليوطلا َديَمَح اَنئدَح :َلاَق .ذ داعم انئدَح -17

 ؟ٍلألاب ا هللا لوُسر لص ْنَع ةَشئاَعْتلاَس : :َلاَق يل

 سئ ارق اذإاكو «ادعاق اليوط الْيكو مناك اليوط اليل يصب ناك عَ
 1467١[ :عجارإ ٠ سلا مكر اَسلاج اراد 5

 «يبعشلا نَع هَدْواَدْنَع ؛ يدع يبأ ْنْبَمَحُم انندَح - 71614
 عع

 دكر: لوي هللا َسْبلآ : :ُتلُق :ّلاَق . ةشئاَع َدْنع تنك :َلاَف . . قورسَم نع
520000 

 لأَس ةّمألا هذه لوأ اَنأ : تلاَق 4 ىَّرْخأ كَ مآ دقكوج «نيبملا ( قلاب هاعر

 َقلُخ يلا هتروص يف ريم «ليربج كاد ام اَمّنِإ : :لاقك 9من ف هللا لوُسَر

 ام هقلَخ مظع اداَسس «ضرألا ىلإ ءاَمسلا نم طبه مآ ءنيئرمآلإاهلَع

 [؟١16171 :عجار] . ضرألاو ءاّمسلا َنْي نيب

 مم

 تلاَق :َلاَك ماع هوَ «”يدَع يباح - 0

 هذَهَمَتكَل هيلع هللا لرسم يَ اًمناك ا هللا ل وُسَر ناكل: :ةَشئاَع

 ًافلسمأ هيلع تْسَعْنأَو هيلع هللا َمَمْنآ يذل لووول هس ىَلَح تايآلا

 َساّنلا ىو هيدا ام كلسفَت يف يفخُشو هلل وقار كَجْور كلَ

 [91495 :رظنا] . <لومْم هلام ناكو» هلق ىلإ هئاشحت نأ وح هَّللاَو

 م 3

 وهلمع
 23 «يبكشلا نَع دود نَع ؛«يدَع يبأ نب َمَحُم اندَح - "1

 لوُسَرمدَئاَسلك ؛ ةّكَمب ِنِيَمَكر نيتعكرةالّصلا تضر : ْتَلاَق شئ

 راها رْثو ان «َبرَْمْلاآلإ كررت اراب هل

 . ىلوألا ةَالَّصلا ىَّلَص رس د َناكو : لاق“ (هتءارق) لول رَجَفل ةالَصَو

 00 [52415 :رظفا]

 دْيَمُح ْنَع ةَرْزَع ْنَع «دْواَدْنَع "يدع يبأ نبا انكدَح 5-0
 هيفّرْتس انلناك :ُةَعئاَعاتلك :َلاك . مايه نب دْمَس ع محلا دبع نب
 تركذ هر اذ ينِإَك هيلو ةَضئاَعآَي : : كك هللا لوس لاق ربط ليم

00 
 [717757 :عجار] ٠ هي الع لو اهبييق الاتئأكر ءاّيدلا

 ةقيدصلا يكد : لاك. .قورسُم نَع ؛ 2 شملان يم ورم

 يِلّصُي ناك ف هللا َلوُسرَنأ ؛ةاربُملا هللا بيحب «قبصلاتْن

 هيك ملك صان يتم
 / ْنَع «يئاوسدلا ارب : لاَق .فسوي نب قاحسإ اًنئدَح 161/7

 ْنَع ورع ْنَع ءنَمْحرلا دْبَع نب ةَملَس يبأ نع «ريثك يبأ نب ىَيحَي
 [05114 :عجار] ٠ .مئاص رهو (ينلبمي) هللا ل وسر ناك : تلك . ةشئاع

 هّللادبَع نع« ِسَسْهَك ْنَع ءُداَدَحْلا حاولا دبع انندَح - ةهافك

 ؟18 هللا لوُسر ىلإ ب َحأ ناك سلا يأ : :ةشئاعل تلق :لاَق . . قيقش نب

 .اًهوبأ : :تلاَق ؟لاَجرلا مك تلق ل ةَشئاَع : تلا

 ْنَح ءِرماَع ْنَع َدْواَد نع يدع يبآ نبا انئدَح 050
 م قرم وق عع

 . ةَئيدَمْلا لو كَم اجلا َلْخْدَيآل : َلاَك فق يبْنلا نأ ءةَشئاَع
 2 هس هس

 . لُجَر نع «ةوَرع نب ماشه اننَدَح : لاق .ةدْبَع انندَح "7661/1

 ؟هْنيَي يف عصي 89 (787/7) هّلالوُسَر ناك ام :ةَ ةَشئاَع تْلأَس :َلاَق

 .لّتلا فصْخعَيو بواقي ناك :ْتَلاَق

 [616+ :رظنا] . اذه وحن وأ

 نع «َقاَحْسِإَنبهَمَحُم اند : :لاَق .ةَدِبَع انْئدَح ”-5617

 نقيب اَسلَعاَم : ْتَلاَق .ةّشن ٌةَشئاَع َنَع هةَرَمَع ْنَع ؛ (َسَحَم)َتْنب ةمطاَق

 .ءاميْألا لب ليلا رخآ نم يحاّسَملا َتْوَص انعم ىّتح ءا هللا لوس

 [0اهخا ,؟ 4457 :عجار] .نوَرمْلا يحاسَمْلاَ و : قاحسإ !نبا لاق

 ةَمطا يلح : لاق . لبا نب نمي انئدَح «حوَر انئدَح - فاح

 تعمم :تلاَك .٠ برفع يبن مَع تنمو مأ نع « ثيل يبأتنب
 ١ « عفاتلا ضيفبلا نيل ْمُكيَلَع ل 8 وي 8 هللا لوُسسر تغمس : لوقت ةشئاَع



 م

  220بالمام 
 لفي تك

 انك مُكدَحأ طبل ين ؛هدي يش يذلا

 ىَلْع مر 0 هلطأ نمت ذاك : ْتَلاَقَو ءٍخَسلا نم

 .هيقَرط حيل ّينأي ىَتَح ءراتلا

 ةل اًكيَش هلمأ نم دَحأ ىكَتْشا اًدإَّناَك :داَدْغَبِب- حور ينعُي - َلاَقَو

 [؟1هالءال للودرزم ,له06٠.٠ :عجارإ . لاَرَت

 هلا

 رْيَمَع نب دبع نع « ءاطَع نع « جيرج نيب انربخأ :َلاَق .كلاحضلاو
 هيه ما دك

 َماَقَك : :اتلاَق مهارأ ين يأ تددو : نيباَملل تلا ان ؛ٌةّشن داع ينئربْخأ : لوقي

 َنْيَياَميفرظنأهءارو تشو «بابلا ىلع اك هللا لوس

 .دجْسَمْلا يف َنوُبعلَي

 .شبح مه: :ريمع نبا لاق و 520 :ءاَطَع لاق

 مهو «هقتاعو ه هْيْنذأ ني

 هم

 ةآلؤَم هنا نع « «جْيَرج نبا انثدَح : : لاق . حور اًنكَدَح - د تاو

 يهاَيي :تلاَق ٠ نينمؤملا م ةَشئاَح ّْنَع «يراّصنألا َناَّيَح نب نمر دب
 سم سا هع را ساس سف ىس

 اًهوُلْخْدُتآل : : تاك «َنيوصُي ل جآلَج هلع ةيراجب هيلع لحد اًمَدْنِع

 ؟كلذ ْنَعُدَتَ اها ,[َهلجلَ ّمطق] الجل اوُمطنَت نأ الإ يلع
 «سرَج هناي ةَكئآلَمْلاِلْحْدَآل : لوفي ف هللا لوُسَر تغمس : :تَلاَقَق

 . سرج اهيف ٌةَقْفر بحصُت الو

 ىَلوُم ِرْضنلا يبأ ْنَع كلام اَنئدَح : لاك .مْوَر اَنئَدَح 0١-

 هّللا وسر ناك : ْتَلَقاهّنأ ؛ ةَشئاَع ْنَع ؛ ةَمَلَس يبأ ْنَع هللا دبع نب

 تيار اَموٌموصيأل لون تحري طفيل : لوشن تح ْموُصَي ف

 لق ره يف هب امو ناَضَمَرآلإطَق ٍرهَش َمّيص َلمْكتسا قف هللا لوس

 [؟45117 :عجار] ٠ َناَبْعَش يف ُهنم اماّيص رك

 و ماسلا

 هللا لوسي ؛ةقئاَعْنَ «5 يف نع ركب ل نب م كبي قوت

 سكان : :لاق ؟لصاَوُت كل نإ :ةل"تلقق «مؤّصلا يف لاّصوْلا نع هن

 3110110 :رظنا] ٠ ىّقسأَو متطاتيبأ انآ «مُكَنم دَح دَحْأك

2000 
 «ةَييرُق ىلوم مصاَع نَع ٌفيعش انأبنأ ءةواد وبأ اًنيدَح - ته ننو

 [15485 :عجار] . هام َركَذه . . ةَسئاَح نَع :ٌةَبيَرُق نع

 ٍمَقْلَد نسي ىقوأ [نَع ءفْوَع نع 0و اَنَثَدَح 05

 نم اعيش لاَ اك هللا لوُسَرنأ ؛ةَضئاَع ْنَع ٌةَداَمَم نع ؛ «يوَدَحلا
 مس سرا سل

 [5017 :عجار] . مئاَصَرْهَو ًنهوُجو

 000 سهر هل
 «كَراَسملا نب يلع انئدَح « (وِرَمَعنْي كلما دبع اَندَح 06

 ةَئاَ ذأ هدَح مكس نأ «بالك نمنع ع «ريثك يبأ نب ىَحَيْنَع

 ينل ءمتسْل يفالو ؛ءالا يفوت: :لاك لف يبل هندَح

 رسب اوت الو ءاعيمجرمّتلاَو بييزلا اود آلَو «تْقّرمْلا يفآلو قتل

 .اًعيمَج بطرلاو

 ةشئاع ةدّسملا" ثيدح

 اع مرسلا ل

 و

 يتيح لا لاق. 5 رج اَدَح :لاَق . 300 0

 ْنَمل رولان سائلا طْخَي ناك ءاَدزدلا يآ نأ ؛هربَخأ كيهت اهآ نأ دايز

 :ْتَلاَقَك اَهوُرَخاَ ةَشئاَع ىلإ نينمؤُملا نملاَجر كلَ مكمل كرد

 7 .نرتويف حبصي 8 هللا (5477/5) كلو اك

 نب ِهّللا دبَعْنَع «راَمَح نب ةَمرْكع اَنئدَح داعم اًنئدَح - 7" هرال

 هه روع رثل 17
 نم يملا تْلْسَي ف هللا ٌلوُسَرناَك :ْتَلاَق ٌةَشئاَع نع ءزيمع نب دبع

 . هيف يصب مك ءاسباي هيوك نم هيو ؛هيف يلصْيَمُت ءرخألا قّرعب هب

 هر همر

 نبا نع ةّصْنَح يبأ نب دَمَحُم : لاك . حور اًنئدح - -684"<7

 قرم يَلَع ْتَلَخَد :ات َتَلاَق . ةّشئاَع نَع «ةَورَع نع ؛ «ٍمْرَح نبا نع «باهش

 0 9-5 ماوصل سكس ع هل

 َلَخَدَك اتي اهنم لات مكو اهي اه «ةرق اهثسعطأق ٠ اهل نانا همم

 « يشب تالا ميل نم َلاَقَك . كل هلت ركذف « هلالي

 [14067 :عجار] ٠ ران رس هلك ٠ َكتبحُص نسْحاَ

 نيكس وح بيع انك جبسم اح
 يْنِإ : :ْتَلاَق اَهَّنَأ ؛ هش ةّشئاَع نع :ًةيطَح يبأ ْنَح «ثدَحُيةمِح تدم : لاق

 ّمُكللا كيل : اتّل اهعمَس مث 88 َّللا لوس ”رُةَيلتتلاك َفّبَكملعأل
 00 ا

 [14041 :عجار] ٠ كلك ةَمْسْنلاَوَدَمَحْلاَنإ كلي كلك يرش هل كيل كيبل

 نع نامي انئدَح : :َلاَق .ة
 0 ودندن 9

 تاس نا 2008 اهتعمس مث :َلاَق 5
 0 ا ا هل

 .كلكةَمْنلاَودْمَحلانإ ؛ كيل لكك يرش آل كِل

 عض اًنيدح ا 0

 [؟4641 :عجار] . (مَرمحل نب ١ كلام ةمسا ٌةيطعوبأ : يبل

 ٍنيِدَّمحُم دولسألا يبأَنَ كلام اَنيَدَح حور انكدَح - -"61

 نب ةورع نع ثلا نب ورع رجح يف ايكو «ٍلول نب نحل دبع

 5077٠[ :عجار] ٠ جحا رف 8 هللا لوُسر نأ ؛ةن ئاَع ْنَع ريما

 نْب كلام ىَلَع تأَرَق :َلاَق . داَّمَح نْب ىلعألا دبع اَنْندَح -07

 درفأ هك هّللا َلوُسَر نأ ؛ةّشئاع ْنَع «ةورع نع ءدوسألا يبأ نع «سنأ

 [؟١٠017 :عجار] . جحا

 :َلاَق .رضخحألا يبأ نْب حلاص اًنكَدَح :َلاَق . حور انئدَح - 70 *

 لَه : تاك ف يبا يَ ةَضئاَعنأ «ةريخأ ٌةورع نأ باهش نيا ائربخأ

 لَمآو يذم ُهَممَقاَسَو عادوا جَح يف ةَرمُمْلاَو جَحلاب ف هللا لوس

 ءاّيدَهاوُقوَسَي مو ةرمعْلاب سان ّْلَمآَو ءيَدَهْلااوُقاَسَو ةرمعلاب هعَم سا
 8 يل مده املك اًيدَهقسأملَو ةَرمعلاب لَم نسم تنك :ةَصئاَح تلا

 اًنمصلابو تيب فبل «يذَهلا هم قاس ةرئشلاب لهل مكس لاك نم : لَك
 دويوم ممم هلع قه مان يعم موس سو م عم 20 يزرع يسميقم
 موي هيده رحنبو «هجح يضُقي ىَتَح هلم مرح يش هنم لحي الو «ةورملاو

 تّييلاب فيلق ٠ اًيَدَههَعَم قسي ملو ةرمعلاب له ْمُكْنم ناك نمو ءرْخّتلا
 روم ا# سما ا #تا را كرا ا معمل امرا شةودوش

 اجْيمْنَم ؛ دْهيلو جَحلاب لهيل مث ؛ «لحيلوضْقيلمُ «ةورملاو اًكصلابَو

 حسي



 ؟ ..لطأ ىلا يف م ايمن

 [14877 :عجار] ٠ ةَرمعْلاَرخآو «هوق فاح يدل يَْلا 8 هللا لور

 هللا دْبَع ْنَع راَرَسْلا رماَعوبأ انئدَح : َلاَق ٠ حراس 0014

 ينإ : تلق «َنيرطعُو عت يلع لحد : :ْتَلاَق . ةشئاع ْنَع ؛ةكبلم يبأ نب

 هّللالوُسَر لانك ل نورشَو علمت تنضم 9 مامن كبح

 .نورشعو علت ره نإ« :هق

 لدن ينج : لاق عج اك 'راَدَح - 1616

 لقي تورش نمل 1 ل لوسرل ا
 روم سمس اسس

 هلل لوس لكل ل ينادي ينل لاشي تلو ةشئاَع
 3 هر ع

 يا يم هيس موضمو
 :َلاَق . ةّصْقَح يبأ نب دمحم لمَحُم اًنئدَح : 50 راكد - 110

 سو سلا عار سارع
 موي نوموصي اوناَك : :تَلاَق .ة ةَشئاَع ْنَع «ٌةَوَرع ْنَع «باهش نبا انندَح

 َضَرَفاّمَلَ ,ةَبعكْاْتْسُت هيف مينا ُامصَمَر ضرب نأ لبق ءاروشاَع
 رةرع مررت ص رع سلب عمر ملم

 مصل هَموصْيْنأ َءاَش رم : 85 هللا لوُسَر لاق َناَّضَمَر لَجَوَرَع هللا

 [؟401؟ :عجار] . هكرْتيلَف هكرثي نأ ءاش نمو

 ينربخأ لاق. [جْيَرج نبا انَدَح] :َلاَ . حور انئدَح --7161"7/

 هللا اوسر َلاَق : :لوُشيةريره اب عِمس هنأ «تاّيزلا حلاص يبأ ْنَح ؛هءاطع

 ُةباَسانِإَ ءابَخْصَيآلو ذوي فيله مُكدَحأ مص مينا اذ : :

 [/هو5 :عجارإ ٠ مهلا ىلإ مئاص قرما يإ : لعلم دَحآ هلت وأ نَحأ

 .ةَداَنُق تعمس :َلاَق .ةبعش اًنئدح :لاَق . حور اًنثدَح 714

 قف هلل وسر ناَك : تلك . ةَفئاَع نَع «هللا دبع نب فرطم تغمس : َلاَق

 54054 :عجارإ ٠ حئرلاو ةكئالملا بركس وُ حبس : هعوُكر يف لوي 8

 فّرطم نع «َةداَنَق ْنَع (ةبعش اًنئدَح :لاَق .حور انيلَح 5-469

 ينُلوَُيالك قف لا لوُسرأدأ ؛ةضئاَع ع ءريْمشتا نب هللا دبع نب

 [11ه514 :عضارإ . حورلاو ةكئآلما برس ودق حجم : :[هدوُجسَو ] هعوُكر

 »يو هل دع
 نب كلاَم اَنئدَح : لاق .٠ ٌةيعش اًنئدح : د ا 1

 ه رو م يقع 0 ا

 ممم ©
 ةوقلاو ؛دالا نعى قبل نع ٌةَضِئاَع "رع ُثدَحُي

 .تّفَرَملاَو

 يناَدمهلا ةَمَقلَع نب دلاَخ وه اَمنِإ : يبأ لاق : نَمْحّرلا دبَعوبأ لاَ

 [5ه١91 :عجار] .ةيعش مهو

 اَهَّنأ ؛ةَسْيَمش مش نَع ماش اَنثدَح : :َلاَك .حوراتتدح 3 طعما

 يف َنيِلوُقَت ام نسل لا م «ةَشئاَع دنع تناك

 مما مز همه شد
 ىهن : :تلاق . ةَشئاَع َنَع «ةَسْيمش ْنَع «ٍماَشهْنَع ؛ رغب د لامحم

 ا بجي للم

 6 10« اخ خا بو لاك
 ريق ع 2

 َنَمْدَوَعتاَمَركأَاَم هللا َلوُسَر اي ”لئاق َلاَق «مكمْلاَو ٍمْرْغَمْلا نم هتآلص

 :عجار] .فلْخأَك َدَحَوَو بدك تلح مَع اذِإّلُجّرلَنِإ : َلاَقك ؟مَرْخَمْلا

 6 مه

 :لاك ل هلك لورا شك ةشناَح٠ لس يباع ريك يلو

 هم © مصممه ماش م
 َناَكَو . اوُلَمَت تح َلَمَياللَجَوَرَح هلا نإ َنوُقيُِمَم لَمَّا يدَخ

 ىَلَص ادِإ ناو تلقا اَمْيَمَواَداَماقف هللا لور ىلإ ةآلّصلا بح

 معاش
 [؟41١5 :عجارإ . يلع مواد ةالص

 َنَع ءهببأ نع «ةورع نب ِماشه ْنَع .ْوَرااَتدَح "6

 ماما مهن
 ؛هيفْرَكْحَناَمُرْهَش دّمَحُم لآ ىلع ينايناك دق ؛ هّللاو : :«تلاَق . ةشئاع

 ناك: :سلاَقق ؟هَّلالوَّر لكيم نيم مي تتم :لاك
 هلم نودع نبل نم ءيش مهل ناك «٠ ءاَريَخ هللا مُهاَرَج ءراّصْنألا نم ناريج اَنَ

 . هللا لوُسر ىلإ

 دبع َنْبَرَمَع ينربخأ «جْيرج نبا اندَح «حور انئدَح - دفعا 5

 لم سس سس را سس رات سس هر

 تيَط : :ْتَلاَق . َةَشئاَع نَع «ناَريخي مسالا ةورع حمس هلأ «ةورع نب هلل

 َمَرْخآَنيح ماَرَْألاَول حلل « عادلا ةجَحل «ةريرتب يدي 8 هللا لوس

 [؟١31 :غجارإ . تيا فوُطَبنأ لبق رطل مويا ةرمَج ىمر نحو

 يبأ نبا نَع ءُراَرَحلا رماَعوُبأ انئدَح : لاق .حْوَر اَنئَدَح -117

 - هيلا يت (ّنط) :(؟4 0/1 تلَقاَمّنآ ؛ةَضئاَع نع ءةكبلم
 . يبيط نم هلت ركام بيطأب لهآ نيح

 ٌداَمَحَو مَكَحْلا انربخأ) :َلاَق .ُةبعش انئَدَح «حور اًنئدَح -

 :تَلاَق هنأ ؛ةَشناَع ْنَع ءدّوُسألا نَع ؛ ميهاَربإ نع نامي و روصنمو

 .محُسَرْمَو « 2 هللا لوُسَر قرَْم يف بطلا صييو ىلإ فن امنا

 َلاَقَو و ءهرعش لوصأ يف : روصْنَم لاَقَو ءرْعش يف : :ناَمْيلَس َلاَق

 [54504 :عجار] ٠ . قرم يف : :داَمَحَو مَكَحْلا

 هّلا دبع نْب ْنَّسَحْلا نَع «يِْوُل انئدَح «حْوَراَندَح - 48

 ىلإ ظْلأ ينك : :ْتلاَق . َةَشئاَع نع ءدّوُسألا نَع ؛ «ميِهاَرْيإنَع « "يخل

 [54504 :عجار] .مرحم وهو هلا لوس سأر ار يف كّسمْلا صبيو

 هير دْبَعْنَع :ةَداَقْنَع ٌكيعَس انئَدَح «حْوَرادَح ١-
 نب َناَوْرَمنأ ؛ ٍماَشه ِنْب ثراَحْلا نب ِنَمْحسلا دّبَعْنَع «ضاّيع يبأ نع

 انف ةَمَلَسمأَم دلّغ (تيأف :لاَق) .ةَضئاَعَو ةَمَلَس مأ ىَلإ هدب مكَحْلا

 كف هللا لوُسَرناَك : ْتلاَق َةَمَلَسم من «ينَربخ اقل عجرم ؛ ءاهيإ هسا



 ةشئاع ةديسلا“ كثيدح

 0 ؛وِرْمَع يآ اوك

 [؟9/194 :رظنا] ٠ اًمئاّص بصي مث ؛ « ماتا يَ نم اج ْحبصُي

 دْبَع نْب هللا (لبَعلْنَع ءكللاَم ينئَدَح : :َلاَك .٠ حور اًنكَدَح 1م

 1 44 ةَشئاَح نع «ةّشئاَع ىلوم سنوي يبأ نع «ٌيِراصنألاِرمْمم نب محلا

 يصارع
 ين هللا َلوُسراَي : :باَبلا ىلَعفقاَوَوُمَو ا هللا َلوُسَرل لاك الْجَر

 سر ,٠ عم مو مو مح
 انآو اج حب أ اَنأو : :18 هللا وسر َلاَقق ؟مايصلا د يرأ انآ بج حبص حبصأ

 ُدَكَكنِإ ءانلم تسل كن : :لجّرلا لاق ٌموُصأ (03لستغأ مث «مايصلاديزأ
00-0 0 

 :لاكو 8 هللا لور بضم رَخاَتاَمو كبد َمدقَتاَم كلر

 [؟4مهو :عجارإ ٠ يت مب مكاو هلل كاسح نوكأ نأ وجر ين .هللاو

 يبأ َنَع ؛ «ليئارسإ انئدَح : لاك . ىّنثمْلا نب نيجح اًنئدح -017

 َلاَكُهَنآ ؛ ؛ 4 يبا نَع ؛ةَضئاَعْنَح هَرَمْع نبا نَع ؛ 'يهبلا نَع «َقاَحْسسإ

 3 َلاَقف ”ضئاَح يْنِإ :ْتَلاَقَف دجْسملا نم ةَرَْخْلا ينيلوان : اه

 [1601 :عجار] 1 يال ات

 يكونو للعلا :ةَشئاَع ْتَلاَق :َلاَق . َةَكيلم

 ْعِجَرأ انآو نيكي سال مجري :تلق : اسلاك ؟ةشئاَع اي كيك ام : ٌَلاَقَك
 ءيش كاد : لاق «تلضح يٌنإ “تل : اتلاف ؟ةلاك مل: لاق «دحاو كسب 0

 مث كم اَمدَقَق :تلاق . ْجاَحْلا ْعَنصَياَم يعنصا مَآ تاني ىلع هللا هب

 20 ,ساّنلاّعَم اكو مُث ,ةكرع ىلإ انكسر مّن « ىتم ىلإ لَم

 كت سانا ٌعَمَراَمجْلاتَِمْرمُت رخل موي ةرْمَجْلاَتيمر مك «مْمَجِب

 ْنِمََلِاْرتاَمللاَو :ْتَلاَك «ةبصحلا لَ ىّتح لترا مُ :اتلاق ميال

 . نَمْحرلا دبع ىَلإ لَسْرأ مت (اهلجأ نم آلإ : 0

 هجر :لاَقاَم هللاوك ٠ ٍمْرَحْلاَنم اجرح دن ىَّنَح َكُلَخ اًهلمحا :َل

 ىَندأَناَكَو ءانقلَطْلاف :تلاق ءةرممب لملف ٠ ٍميِعنتلا ىلإ 5

 ٌتْفْطَق تِنْيلا تْيتآق تلبقأ مث «ةرمعب نم تللهأق ؛ ميتا مرسلا ىلإ [م]

 . لسكر نأمل «ةورمْاو اصلا َنيَيتفطَو ؛هب

 .لْعَي كلذ لفت هش ةَشئاَع ْتْناَكَو : كلم يبأ نبا لاَ 1

 نبا نع ,بلذ يبأن ْبااَنندَح : لاك .حْوَر اَندَح -45

 يف هللا لوُسَر عَماَمجَرَح : :تلاَق . ةَشئاَع نع «ةَورَعع نَع «باهش
 لهي ها نمو «ةرمعب لهل هاشم : َلاَقَك «ٌةَرَجشلا اَنلَْنَق «٠ ,عاتولا هبَح

327 38 
 :تلاقك ةّجَحي مُهْنملَهَو «ةَرْسُب مهم لَها :ةَشئاَع ْتلاَق . ةَّجَحب

 لوسر يل لاَ ٠ ”ضئاح اَنآو رح موي ينكر أ ٠ ةرمعب لهآ نمم انآ [ت نو

 اَمَلَك ؛ جّحلاب يلهأو ,كترمع يِرْكَو ؛ يطشتماو كسأر يضُقا : :ةق هلل

 :عجار] ٠ تطري ينّلا ينرمع َناَكَم ترَمَتعاَف ينّرمأ ؛ ةبصحلا هلل ناَك

11] 

 .قيقّش نْب هلا دْبَع ْنَع ”سَمْهَ اًندَح حور اًنكلَح -06
 ام :اتلاق هلك ارهش موُصَي 8 هللا لور َناَكأ : ةَشناَعْتلَس : :لاَق

 |]  8ص4١؟١٠

 تح دلع يش طف لو نا : اضم آل هنم رطب لحد انش 0 همام
 مسا كش راع 2

 [؟14472 :عجار] . - اه هليبسل وأ - ههجول ىَضَم ىَتَح هنم ٌموصَي

 َناَّسَح يبأ ْنَع ٌةَداَتَقْنَع ءديعَس انئَدَح «حْوَر اَندَح -7

 'يبئانأ ثدَحُي ربه الن : لاق ةشئاَح ىلع الَخَم نلجأ ؛ جّرعألا
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 مش تراطق : لاك .رادلاَو بدلا ةآرَسْلا يف ةريأطلا امن: :لوَُي ناك ا هللا

 يبأ ىَلَع ناقل ينو :تَلاَقَف . ضرألا يف شو ءاَمّسلا يف اهْنم

 هش ناك : لوُتَيناك ف هللا يبن كلو «وُتَيَناَك اذَكَماَم ءٍمساقْلا

 انه: ٌةَشئاَع ترك مث ؛ةّبادلاَو رادلاوةآرملا يف ٌةريطلا :َنوُلوُقَي ةيلهاجلا

 رخآ ىلإ 4باتك يف آلم كلا يف ويضل يف ةئيطمبلَصأ
 [ىهتم# :عجار] ٠ ةيآلا

 يا## مس
 ْنَع ءهّللا دّبَع يبأ ْنْب ماه اًنندَح : لاق . مور اَنئَدَح -17

 م اكلي مهم ةأرْما نع يليللا ريمع نب ديبع نب هلا دْبع ْنَع ؛ ليَ

 «هباَحْصأ نم هّئس يف لكي ناك قف هّللالوسَرَنأ ؛ةَعئاَع نع ؛ موه

 هللا مسار كذوَلهنإاَمأ : اقف ينل لاق ٠ نيم لكَ عئاج 9 ”يبارعأ ءاَجَ

 هلوأ يف هلا يمسي يسن نإ هللا مساك مُكدَحأ لك اذ ؛ «مُكاَمَكل

 [5376؟ :عجار] ٠ هرخآو هلوأ يف هللا مسي ليل

 ِنَع «ٍمِفاَنْنَع ءسنآْنْبكلاَم اَنْئدَح «حْوَر اَنثدَح - ههنا

 2008 رس ريا هنأ ؛هنَرْخأ اَهَّنأ «َةَشئاَع ْنَع ءدَّمَحُم نْب مساَقلا

 يف تفرق ؛لُخْدَيْملق بابلا ىلع ماك للا لوس هآر امل «ريواَصَ
 ام «هلوُسَر ىَلِإو هّللا ىلإ "بوثأ ؛هّللا َلوُسَر اي :تْلقَ « ةيِهاركْلا ههجَو
 دمت اهترَتشا : تلتف ؟ةقرنلا هَذَهلاَباَم ١ ف هلل لور لاق ؟تْيئذأ

 نومي روصلا ده َباَحْأنإ ا اَهَدسوتَو اَهْيلَع

 ل ةروّصلا هبف يذلا تيان: انو .متقلَخ اًماوُيَحأ : ْمُيَكْلاَُي ءاَهب 7

 1 [145؟١ :عجار] .ةكتالمل هلْ

 ىءاق ميم ىلا م

 ميس م لا هيف 6 سا

 .َقاَحْسإ وب اننَدَح : َلاَك . ةبعش اًنئدَح حور اًنئدح - 1

 َنيسْؤُملاٌمتلآَس : لوُقَي- يلدجلا ينعي ِهّللا دبَعاَبآتعمَس : َلاَك
500 

 لَو ءاتَحَفتم الو اشحاق كي مل : "تاق ؟8 هللا لوُسَر قل نع ؛ةشن

 [؟097 :عجار] . سس رك فاول اس

 :لاك . يبأ ينئدَح : :َلاَق . دَلْخَم نب كاحّضلا انئدَح دفنت

 ردأ لَو : يبأ لاق : : مصاعابآ ينميلاك) عفان ْنَع «دْيبع نيرا ينئدح

 كاك -رْطم ىلإ وأ- مالا ىلا تك : لاق (اذَه عفان ينعي عي ءوه نم

 ماي: :تْلْتَق . َنيِسْؤُملاْمأ ةَشئاَع ىلعتلَخَدَك «قاّرعلا ىَلإْترهَجَ مام

 يّنإ ؛كرَجْنَملَوَكَلاَم : تلاقَف ؟قارعلا ىلإ محد يثإ ننمؤملا

 ماما سا 0007
 ُهْعَدي الف ءيَش يفق مُكدَحأل ناك ادِإ : لوُفَي 8 هللا لوُسَر تغمس

 هل رَكَتي وأ دلي يح

 اًمّللاَو «َنيْؤمْلا م هاي :تلقق . اهْيلَع تلَخَد مث قاّرعلا تين

 امك تيدا تلاق وأ 0 ٌتيِدَحْلا هيلع تَداَعَأَف . لام سرا“ تددر

 . كد



 ةشئاع ةديسلا ؛ ثيدح ءاسنلا دنسم حي
 7 093 -_ 6 5 2 للا

 نع ستوب انرْخأ : :َلاَق .رّمع نب نامثع اًنئدح ١- نع ةكلاَماَتسَح لاق .رَّمْع ْنْبناَمْلع اًنئدح -0

 يَلَع لخّذدُيل ف هللا لوس َناَك نو : تلا ةشئاَع انآ ؛َورع ْنَع "يطل َلاَق (؟5//41) 4 هللا َلوُسرَنأ ؛ةَضئَع ْنَع ورع ْنَع يهل

 [11 مال :عجار] نغشلارهتلا « ارفلل دولا

 ماي ع2 0 ل 2

 ل لاق لل نثرنأ ؛ةقئا ع ؛ٌةورع نَع «'يرهزلا

 .ةرمعلا نم اوُلح يذلا م تللخالو «يذَْلاتق امتدت ام يأ

 نع «سُنوُي انئدَح : َلاَق .َرَمعْنب
 ساه ا سا هير م #١ صرع نب رح

 ىلع ترم توم تذب الوحل ؛ةَشئاَع نع «ةورَع ْنَع «'يرْطزلا

 لوسر هذه ءهّللا سراي: ل ْتَلاَك . ف هللا لوس اَهَدْنِعَو «ةَّشِئاَع

 لمعلا اودخ ليلا مانت آل :َلاَقَق لا دانت هنآ اوُسَعَرَو الْوَحلا

 [؟4044 :عجار] .اوُمأسَت ىَتَح هللا مآل هّللاَوق ءَنوُقيطُت اَم

 م معرب ةرعاشثو
 ؟ناَمْدَع اند -<+7

 :َلاق .يبأ انكدَح :َلاَق .بْضَو هاند -4 ةعئمَي ٠
 0 :تَلاَق . اح ورع ع ير ٍَع ء ءكاتنلا

 ا :عجار] 52 ىتح

0 

 سا ها ةلعن 2 مهلا ءعلمو
 نب بيبَح نب تيت تب 0 :ريبزلا نب ةورع لاق

 [؟4044 :عجار] .ثيدحلا رك 0 ىَرعْلا دبع نب دَسأ

 ممر ري هر سهو
 ْنَع «يرهزلا نَع سْنوُي اندَح ءَرَمْع نب ناَمْدع اًنئدَح - 5 ااا

 هل يمن يفر َلاَق 8 هّللا َلوُسَرَنأ «ةَشئاَع نع « ةَملس يبأ
 ها ع كرم ل قس قر
 . نمير ترك

 [هقحالو هقباتس نم ّقفَلَم ثيدح] 0 ةفطدفي
 مارسوا

 ْنَع «يرْطّرلا نَع «سْنوُي انكدَح : لاك .ناَمْنع اًننَدَح -8

 0 :َلاق 8 هللا َلوُسَر نأ ؛ةَشئاَع نع «ةَوْرع
 مسرع ف هلاسإلا

 ٍنَع « سّنآ نب كلام اَنئدَح : لاك .رّمَع ْنْب نامْنع انئدح -89

 20000 ءٍملاَس نع ؛ ايرث

ن يت ملأ اهكلاق قف يبل نأ ؛ةَمئاَعْنَع رص
 كمو

ريإ دعا ىلع اورصفتسا
 ل لو سا عما تلق «ٌميهاَ

 هه
 َةَبعَكْلا اوني نيح

 ىَلْغ امساك هّللا َلوُسَراَي :

 نإ :ٌرَمْعدرُبالاَقَ .رْثُكْلاِب كمو ناكدح لوك : َُلاَقَق ٠ ٌميِهاَريِإ دعاَوق

 هللا لوُسَر ىَرأ لق « 8 هللا لوسسر نم ثيِدَحْلا اذه 0

 ىلع مَكيمَلَت يلا نأ لإ ءَرَجَحْا ناي ِنّيتَللانكرلامالتنسا كرت كف
 [0404 :عجار] .ميِهاَريإ دعا

 تمس ةشئاَغ تن ذاك

 مسا ل سا سرب ري ةرعاا سفإلا

 نع «سْنوُي اَنئدَح : لاَ .َرَمْع نب ُناَمْدع اًنادح -

 / موشي ف هّللا لوسر تيار دق : تلاَق . ةشئاَع ْنَع «ةَورع ْنَع يهل

 رايك كوب يس « مهيارحب نوب 7 محلا و « يرجح بايىَلَع

 هلو 0 «مهبعل ىَلِإ

 [4068 :عجار] ٠ فرصْنأ يتلا انآ ٌنوُكأىَتَح موقي مث ؛

 يدش يقل

 هسا ع ,
 و اذإ آلإ «ةّجاَحل الإ تْييلاَلُخَْيَأل ناو ؛

 جرف دجْنسَلا يف وهَوهَسأَ

55-9 000000 - 

 [7؟14814" :عجار] . افكت ره ,ءوضولا ذارأ

 ماض سا

 2 م صا ري مر سفرا

 دْبَع ْنَع ؛ةَماَسأ انُندَح : لاَق .َرّمْع نب نامْثع اًنئلَح - 5طدنض

 :تَلاَق ٠ ةشئاَع َنَع ٠ ِنَمْحرلا دْبَع تذب امم هم َنَع « ءمساّقلا نب نَمْحرلا

 ىَلَع هيتس «ةَروُص هيف اًطمتتيرتشا دقو

 سمر ري ها ريو يس سا يل ر8 هلع سام نيم اس سا 00
 ؟ُةَعئاَع اَيَرْدجلاَنيرَتْستآ : لاَقو تختص ام هرك ّلَخَد امل « يتيب ةوهس

 .ًةروُص اًهيفَواَمُهاَدحِإ ىلع انكم هارد ؛ نقم هتف نحر

 مامر يامرب لو
 نِيدِمحْلا بَ يتربخأ : لاك .َرمْع ْنْب ناَمْمع اند 35#“

 ريمزلا نب هللا دْبَع نْبةَرَمَح نع ؛ يبأ ين لربح : َلاَك .رّمعج (144/5)

 «رقتس نما هلال وسر مد

.)2( 

 ينربخأ :َلاَق .رّمْعَج نب ديِمَحْل لا دبع انأبنأ :َلاَق . ركب نب دمَحُمَو

 هَّللا لور تَعَمَس اَهنأ ؛ هش ةّشئاَع نَع «ريزلا نب هلل دبع نب ةَرَمَح نع ٠ يبأ

 - ىّنَح ٌةَراَتَك وأ ًرجأ هبُهَلناَك الإ يش َنمْؤمْلابِيصْياَم : :لوقي#

 [؟44 :عجار] . ةكوشلاو ةبكتلا

 ماع هم مور
 نبع «سُنوُي انأبنآ : :َلاَك .رّمَع ني ناَمْثَع اًنئدح -*5

 اَعتدعَو هيلع لَخَ 9 هلا لور ؛ةَئاَعْنَع «ٌةَوْرع ْنَع يهل

 َعاَتراَف ,روُلا ين دوُت مك ترعشتأ لوُشت يهو «دوُميلا مارا

 َلاَكم مث يلا ابق :* ةّشئاع تَلاَق .ةوهي نكت امّنإ : اكو 4 هللا لوُسَر

 َتَلاَقَو .روُبملا يف نون مُكَنأ لإ يحو هنأ ترعش اك نو هنأ ترعشأ : هّللا لوُسَر

 [؟5:44 :عجار] وبلا ٍباَذَع نم يعتد هللا لور تعم : :ةشئاع
52 

 مسا الا م مري

 يي سما م ميسورلاا ماس 8

 نع ؛«سنوي اًنَربخأ :لاَق .رمع نب َناَمْع اًنئدَح -66

 يّلَصُي  هّللا لوُسَر ناك : تلال ؛ةّعناَع ْنَع «ٌةَوْرع ْنَع 'يرهْزلا

 نم ةدجّسلا يف لجْسُي هَ هتالص كلت َتَناَكَف « كَمْ

 قيوم ,ةنسر عقرب لكلام
 [114088 :عجار]إ . نذؤملا هيت ىَ ىتح نمل هقش اش ىَلَع

0 

 رةرشع ىَدَحِإ لبا نم
 نيسْمَح ْمُكَدَحَأ ارق امرك كلذ

 نع سنوي اًنربخأ :َلاَق .رمع نب ناَمثع اًنئدَح -5

 ًءاروُشاَح ماّيصبرم أَيَناَك ف يِبنلاَّنآ ؛ةَشئاَع ْنَع « «ٌةورع نَع «'يرهزلا

 ساق مساس هم مماسإ هم
 ءاش نمو ءٌماّص ءاَش ْنَمَداَكئاَضَمَر ضرُفاملَ «ُناَضَمَر زي لب

 401١[ :عجار] .رَطْفَأ

 ْنَع «يرطازلا نع نوي اتربخأ : لاك . ناَمْنع انئدَح -17/

 « يب ادب هجاَوزأرييخَتب هللا لوُسَررمأ امل : ْتَلاَق َةَشناَع نأ « لس يبأ

 ىّتَح يلجْتْستل أك يلع الو «ارمأ كك رك ين 4

 مك «هقارفب ينام انوُكيمكيوبآ أملاك : لا ؛ كيوت يرك

 نرش نإ كجاوزأل لك ينل اهي ايه: لوُشيلجَورع هللا : ٌلاَك
 ,”رعوف#م م مس 4
 ١ «اًسِيظَع ارجا نكنم تائْحُمَل د َعأ» ملي ىَّح 4امهتيزو اهيا ةاََحلا



 ءاسنلا دنئسم

 ست 0
 لاول ترتخا دق يبق !؟يربل اس ده يف :تلَقَف

 [1144957 :عجارإ . تقام يلا جاوز لعق تَلاَق «ٌةَرخآلا

 يف تدَجَو «'يرهزلا نع «سْنوُيانئدَح «ُناَمْثع انئدَح - 5 ار

 ْنَع ؛ُناَمْلع هَلاَت اًمهآلك 5 َةرْمَع ّْنَع َرَخآ ع ضْوَمَو «ةَورع ْنَع « 53

 عطل مح ينال جاع رحت هلا لوُسَرنأ ؛ةّشنا

 مع ها سو 6

 0 ع ل ورع
5 0 

 . سّلَْلا نم َنْفَرْعُياَمنهتوُيي ىلإ نهط ورعب تاك َنيلقيمُت « حبصلا

 [14065 :عجار]
 ه٠ ربة سةرعع

 ْنَع "يره نَع 2 سنوي انئدَح «رمع نب ناَمْثع اًنئدَح - 2 ل

 اي: َلاَقق «ةَرَسُخ ىَلَع ي

 .َساَنل يأن تيد دََاَدَه كَريصَح نع يعقرا نا

0000000 0 
 ب ناك 8 ِهّللا لوس نأ ؛ةَشئاَع َنَع ءةورع

 هد سهلا
 «دادش وب انئدَح «سْنوُياندَح «َرمع نب ناَمْع اَنئدَح 5

 ٌرحلاب نك املك 8 هللا لوس جَرَخ : :ةَشئاع تَلاَق :َلاَق . دهاجُم َنَع

 ايلات ْوَصْعَمْسأ انآ ْمُهْنم دْهَملاٌرخآ ناك «ِلَمَج ىلع انو انقَّرصْنا
 هع ممم

 هّللاَوَت :تَلاَق فاّسورعاَو : لوُشَيَو و رمسلا كلذ يَرهظ َنييَوهَ 8

 2( هركك مثلا ماطخلا يقلاآ : دام ىَداَنْدِإ كلذ ىلع ين

 هديبهَّللا ُملَيََأَت)

 ِ اَنئدَح - يسلايطلا َدواَ يآ ينْعي- ٌدواَد نب ناَمِيَلَس اًنَبلَح -7

 نْبهّللا دبعَنْبِهّلل دبع تْعمَس : َلاَق ةّشئاَع يبأ نب ىسوُم نَع «ةبعش

 ساّنلاب يْلصُينأ ركب اب َرَمأ 48 هللا َلوُسَر ذأ ؛ةَش
 001 ماع هم

 يّلصُيركب يبأ يديني ا# هللا وُسَر اك ءهيف تام يذلا هْضَرَم يف

 [؟3تت1/ متت :رظناز . ُهَملَخ نماَتلاَو ساّنلاب يلصُي كيوب ؛دعاق ساّئلاب

 سلي مع سرعاو رع
 َديِزَيْنَع «ةبعش انربخأ : َلاَق . دود نب نامي اًنتدَح 00

 راهب ياو ارصو
 ةَشاَع نع « ثدحي ةبتع

 هلامق
 ٌدبَعَوماَمَنَِو يبأ لاق) ىسوُم يبأ نب هّللا دبع تعمس :َلاَق . ريم نب

 يلا : لاك ةيوام نبب رص يتبل ىَلوم (باوصلاَوهَو سبق يأ "نب هّللا

 اك ناك ُهُعَديآل ناك اق هللا لوُسَرَنِإَف ءلَيّللاماَيق عَدَتأل : ُةَئْئاَع

 . انعام ىَلَص لك وأ ضم

 هّللا دبع اًنربخأ :َلاَق . يناسب ركب نب حم انئدَح هه

 نب لّيهس هبا ةلهس تنآ : ٌةَشئاَع نَع ءدَّمَحُم نْب ِمساَقْلا نَع ءداّيز يبأ نب

 .ء بوك ةَعضاو انو لعلي املس «هّللا لوس اي : تلق مَع
 سه سل لد 1 33
 :لاَق ؟كلذ نم يسن يفدجاَ ريكو بش امم نآلا يلع خدي

 [؟4509 :عجار] ٠ كسُفَت يف َنيدجُت يذّلابَبَمَدَي كلذ نإ هيل

 هم مر

 ّْنَع «ىّيحَياًنئدَح ماَمَه اَنثدَح ءدّمّصلادِبَع اننَدَح "16

 نع «نَمْحرلا دْبَع تْلبةَرْمَع ْنَع «ةرارز نب نَمْحَرلا دْبَع نْبِدَمَحُم 0

00000 
 :عجار] .رانيد عير يف آلإدَبلاٌمَْمأل : لاا هللا لوس

 ةشئاع ةديسلا ثيدح
 00 رت

 َنَع ٌقَداَتَق انْكدَح ُبامَماندَح دّمّصلا دبع اًنكدَح 1

 «ةادوَس فوُص نم لح ف هللا لوُسَرل تمتص انآ ؛ةش ةَئاَح ْنَع «فرطم

 تَناَكَو : "لاق هبسْحأَو َلاَك َهَكَدَقَق فوُصلا حير دَجَو َقرَع مل اهسبلك

 [10811/ :عجار] ٠ يلا حيرلا هبجَع

 هسا ميل رو اوم
 اَنْمكَدَح :لاَك . ماَّمَه اَنَندَح : َلاَق . دّمّصلادْبَع اَنَكَدَح 3 534

 ع
 ىّلَص ف هّللالوُسْرأدأ ؛ةَضئاَع نع ٠ « ضايع يبأ نَع «ِريثك نع «ةداتق

 [201457 :عجار] ] ضي هلو هَضعَب لَ « فوص نم طرم هلع

 ,ءٍنشايع نب ليعامسإ ان اًنكدَح « ينارهزلا عيبرلا وُبأ انكدَح 11

 / نع «هبيأ نع «ةورع نب ماشه ْنَع ؛ «يلبألا للا بأ نب اَرع ْنَع

 :عجار] ٠ ةنم أتي حير هنم دجوي نأ هَركي ناك 4 هللا لوس نأ ؛ةَشئاَع

 ةيتنف

 نان اَنَدَح :لاَق اب نع 0 ا 010011

 ل :عجارإ] ٠ كبس 95 عاّصلاب

 ِنَع «ريثك نب ناَميلس اَنئدَح : َلاَق .٠ دّمّصلاُدْبَع انندَح 0-7
 يمس

 لحي :8 هّللالوُسر لاق : تناك . ٌةَشئاَع ْنَع «ةورع ْنَع «يرهزلا

 . جور ىلع الإ «ثآلك قوق تيم ىلع دحّت رخآلا ٍَْيلاَوهللبنمؤُمةآرمال

 [؟14هؤ7 :عجار]

 ْنَع ٌماَشه اَنَدَح لاق .رماَع وأو دمّصلا دبع انئدَح كفظطلولا رب هل سمحت

 اقف هللا لوس ةآلّص ْنَعةَضئاَعُتلاَس : َلاَق . ٌةَمَلَس يبأ نع ؛ «ىَيَحَي

 مك «تاَمكر ناك يلَصُي ٌةَمْكَر ةَرْشَع ثآلك يلَصُي ناك : تلات ؟لّلاب

 8 و «عكرت ماك مكي أنأ اق سلا وهو نيتك يِلصُي مترو
 يكرس سرع ساهل سس

 [14715 :عجارإ ٠ حببملا ةآلَص نم ةَماقألا ٍ ءادنلا َنِي نيتعْكَر

 اَنثَدَح :آلاَم ىَنْعَمْلا ءرماَعوبأَو دّمّصلا دبع انثَدَح ةفطخ
 راع شم رشف

 هللا لوُسَر كيم : :ُةَشئاَع تَلاَق :َلاَك . ةَملَس يبأ نع « 2 ىَيَحَي نع « ماَشه
 2000 ساب عاش
 هل احس مصياف ابشن م هماص نم كك ةسلا نم موصي

 ىّتح لمي الهلا نإ (؟90/5) نوفا لََْلا نم

 َناَك ٠ لكَ هل مواد اَم ا هللا لوُسَر ىلإ ٍلَمَْلاَبَحأ ناك هو اوم

 [؟95:45 :عجار] . اًهْيَلَع ٌمَواَد ةالّص ىَلَص ان

 ريب اهم دهم
 امدح :َلاَق: يبأ يِنئدَح : لاق. دّمّصلا دبع اَنئَدَح 0“

 . ةَشئاَغ ْنَع ءدّوُسسألا نَع ؛ «ٌميهاَيِإْنَع ؛ ٍمَكَحْلا نَع «ٌةداَحَح نْب دمحم

 د سا هالماس 2
 .هنم مرحي ملل الَح 8 هللا ٌلوُسَرَو ءامهب لست ءاّشلا“ دي اَنُك : تناَك

 اوُدُح :لوقُي َناَكو

 151١١[ :عجار]

 - ديزي انئدَح «يبأ ينكح : لاق .دّمّصلا ُدْبَع امدح -45

 ْنَع «ةدهاَش انآو ةَشناَعآرْما تلآس : :اتَلاَق . ةَداَعم نع - كشرلا ينعي
 0 م مسلم ل

 فخ ناكل ؟هلصك لمن القل ال لوس وسلس
 2 مع
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 1 4! يف ينكدَح : :لاَق .٠ 6. يبأ يك لاق .دّمّصلا دبع اًنئدَح -6

 :تَلاَق .ٌةَئاَعَم اك ّنَع (يكَملا ركب يبأ دج يو : دّمّصلا دبع لاث) نّمَحْلا

 ضيحأ تنك دق : :ْتَلاَقَق ؟مّدلا اًهيوكبيصي ضئاحْلا نَع ةشئاَع تنس
 مر 100 0-007
 اكدت :تَلاَقَو ابو يل ل سغأ ل اعيمَج ٍضّيح لك هللا لوس دنع

 ٌضْئاَح انآو «ُهضْفَي يلو هضَْب ب هِبلع بوك ي اَءَو ىلَصُي ف هللا لوُسَر

 .هم يرق ةمئاآ

 - ٍلْضَمْلا نبا ينعي مي مسالا اندَح ءدّمّصلا دْبَع اند -5
 0 سرر هوه ماع

 ا هللا لوُسرتْعِمَس» ْتلاَك هنأ ؛ٌةَشِئاَع ع «٠ «يلَعنب

 مالك ,هئانأ ىلع صيحه نم هلاْمَلعَي « ندب نيل : لوفي

 [1444* :عجار]. د. ظفاَحَو نوع هللا نم

 ل 0 يق

 ىيمضماص
 2 لاق اهدهش اه هلا دعما ينكح :تَلاَق

 ةلصاولاَو «ٌةَمئوُمْلاو ةمشاولاو «ةروشملاو ةرشاقلا ملي هلل

 .ةلصّنملاو

 - لّوقم نبا ينعي- كلام انْئدَح ءدمصلا دبع انئدَح -4
 سه

 ينربخأ لاَ . ٍمْحُمْلل بيطلا نع دونسألا ني محلا دبع لآ َلاَق

 قرشُم يف بيلعلا صييو ىَلِإرظْنأ ي 2 :تل نأ ةشئاَع نع «وألا يبأ

 [14508 :عجار] ٠ مس رهو :8 هللا لور

 دمحم اًنئدَح

 دبع تب ةَمطاَف يتئَدَح : لاك .دّمّصلا دبع اًندَح -8

 اَهُمَع اًهَلَسْرآَو ةَشئاَع لس : :اتلا هنأ ؛ يأ يكد : :ْتلاَق .٠ ِنَمْحرلا

 سانا نإ ننام ْنَع كسي مالا كري كن دحأ نإ : لاق
 سا رع سس ل ل رعاا

 هّللا'يِبئَدنع ادعاق ٌناَكْدقَل هللا هنعمل نعل : ْتَلاَقَق ومع د

 ارا لإ | يحوي ليربجّذإَ « يلإ هرهظ دنسمل اف هّللا َلوُسَرنإَو 8

 ىَلَع ايل لِما كتل يل هللا ناك اَمَ ”ميلع ايبا : ةكلوفلهَ
 رام

 . هلوسرو ه هللا
 رب هع سقم ل

 «ةدئاَر [يبأ] نْبَرَمع اننَدَح : لاق . دّمّصلا دْبَع انكدَح كدا

 يلا ةالَص تك ناك : :َتَلاَق . ةّشئاع ْنَع ءدوسألا نَع «قاَحَسإ يبأ َنَع

 هيلع مواهب لاَمْعألاٌة بح َناَكَو «ةَيوُتكَمْلا ةالّصلا لإ سلاَج ©

 هك :عجار] ٠ اريسياك نو ناَسْنإلا

 ونبأ رُمَنْا يْنيسُديراكئدَح دما ب انكَدَح ةفططل

 ٍلثَكْن ملح هللا َلوُسَرنأ ؛ةَشئاَع ع ؛ ءنَسَحْلا نع - ,لَعمْلا

 1 «َروُشَعْلابْلَكْلاَو «بَرْقعْلاَو .ةّيحلا لين مِرَحُملْجرلاَو «باوَدلا

 رمق برقع كف هّللا َلوُسَر ٌعَدَلَو :ةَرأَقْلاَو ءاّينحْلاَو عقبال بارع

 .مرحم وهو اَهلئقب

 نيد اح :آلاق .نافَعَو دمّصلا دبع اَنْئَدَح -

 نَع :(١16/ك) دّسَحْممأ منع ءدِيّرْنْب يلع اَنندَح : لاَ .ةَمَلَس

 بلك 5 بوثقلا لقط( لير 064 لل سزأل .ةفق

 ةشئاعإ ةدايسلا ثيدح

0000 

 هَلْسَلاَفَك : ان لاق هلا لوُسراَي: ةكليقأ ؛ َكضاطَر كيد ىلع

 كنيد ىَلَع يبلق تب *؛ ٍبوُنُقْلا بلك اَي : : لوقت نأ رئت كلن أ ةَشْئاَع

 هن نما يَمبصأ يي دابعلا بوف اَمّنإو يشم امو : َلاَق ؟َكتْعاَطَو

 هلق دْبَع ع بلك َبلَقينأدارأ

 .لَجَو رع هللا عباّصأ نم 20-0 :نامَع لاَ

 هّللاد بع انَئَدَح ٌداَمَح اًنكَدَح :َلاَق . دّمّصلا دبع انك 755

 َنَع «ِنَمْحرا دْبَع تْنب ةَصْفَح ْنَع «كلَهاَم نب فسوي َنَع «َناَمْثع نب

00 
 ٌةاَش هاّيش ِسْمَخَلُك نم : عملا 8 هللا لور ارم : اتلاق اهْنآ ؛ةشئاَع

 [14 019 :عجارإ ٠ نيّئاَش ملُقلا نَعَو ٌةاَش ةّيراجلا نع ِنَع ًقعَن نأ اكرم

 وِ
 نع «تباث ْنَع هداَمَح انئدَح : َلاَق . دّمّصلا دبع انْئَدَح -645

 يري هللا : لاا للوصل ةشئاع رع دسم نب سال
 عرس ه2

 لم َنوُكَي ىتح «ةليصق
 اسأل اس نر يس هيل ع مسد كفا ل

 لح يري امك ةَملاَو رتل ْمُكَدَحأل

 دس
9 

 «نيصحوبأ انتدَح «ُةَدئاَر اَنثَدَح ءدمّصلا دبع انئدَح 60 0000

 بو عوف هلا لور ىّلَص :ًسلاك .ةّضئَخ "نع :حلاتص يبأْنع

 [149117 :عجار] . يلع هضعب

 ْنَع «ُةَدئاَز اند : :لاَق .٠ يدهم نب نَمْحّرلا دبع اَنئدَح - -اكككك

 ىلعاتلََ :َلاَق . هللا دبع ِنْب هللا دْيع ْنَع ؛ةّشن دئاَع يبأ نب ىسوم

 لقت «ىلْي : اتلاف 1 هللا لوتس ضرُم نع ينيئدَحُتألا : :ُتلقَق . ةَشئاَع

 نول بيك ا اق ؟سانلا ىَلَص :لاقك ا هلل
 وني بَهْدَمُث َلَسْغاف اَنلَعَفَف «بّضْخملا يف ءاَم يل اوُعّض : لاق ءهّللا

 ايدلتورظتي مه «آل : انك ؟سساّثلا ىَلَصَأ :َلاَكك . قاف هيلع يَ أَو

 مث َلَسَتْغاَف اَنَلَعَمَف «بٌضْخمْلا يف هام يلاوُعَّض : َلاَقَق ؛ هللا لوس

 مه آل اَنلُدَق ؟”ماَّنلا ىَّلَصأ :َلاَقَك . َقاقأ مث يلع يمغأ ويل بَعد

 رقي د جلا ين ادوُكع اذا ١ :تلاَق «٠ هللا لور امي كوع

 َيلصي نأ كي يبأ ىلإ هلال وسر لسا ءءاّشعْا ةآلصل 8 هلا لوس

 :َلاَقَق . ِساّئلابلصرَمْعاَي : َلاَقَق ٠ اير الْجر ركوب ناكو ءساّنلاب

 ف هللا لوم وُ إم ملا كالت ركَبوُبأ مهب ىَلصت كذب هوَحأ تن

 وُبأ ارامل «ريهظلا ةآلصل سابعا اَمُهدَحأ « نيكني جرح لح دَجَو

 هج ىَلهاَسلجَف امُضَرمآَو صام الْنأ ِهّبلإ اموأك َرَحَكَلَبَهَد
 اي منا الوسم اعف لنور

 اح يشكدَح امل ض ألا تلق سبع نبا ىَلَعِلَحَد
 00 ممسق
 هنآريغ ايش هئمّركلأ امك 4 هيدَحَف «تاّه : يلا نع

000 
 ل «آل :تلق ؟ساّبعلا مناك يذلا لجل كل تس : َلاَق .يلَعَوُم :لاَ

 [55611 1 :عجار]

 اَمدَح : .وِرْمَع نب ةَيواَعمَو دّمّصلا دبع انندَح - 1

 :لاَق .

 :ًالاق

 هّللا ادْبَع نب هلا دبع َْنَع ءةَشاَع يبأ نب ىَسْوُماًندَح شن



 ا ١

 ..اسنلا نم | ب 5114 َح

 الا ىلَب :تلاق

 دارا 0 خا يش 28ااه كالشم

 ةعجارإ عاق او ركب نأ ةالسبأ 120 2 هّللا لوسَر

 ةققن

 - تاّرْمْلا يبأ نبا ينعي دوا ان اًنكدَح ءدّمّصلا َدْبَع انئدح -

 اع هَرَمْخَي نب ىَّيحَي نع «ةَدْيَوب وب هللا دبع (؟3637/5) اَنكدَح :َلاَق

 لوس ينربحأَك ؟نوعاطلا نع هللا لور تلآَس : ْتَلاَق اَهنَأ ؛ ةَشئاَع

 َسِيِلَق هدمؤمل ةَمْحَر هلع اشم ىَح هله ند ناكهّنأ 85 هلا

 لإ ُهئيصْيلهنأ ملي احم ارباَص هني يفتقد وعلا عني جرم

 [1144855 :عجار] ٠ ديهشلا رجأ لثم هلاك 5 ال٠ هلدَللا بكَ

 ديعس نبأ ينعي- ىّتثمْلا انْئدَح :لاَق .دّمصلا دبع اَنَدَح 1

 28 هللا َلوّنسَرأ ؛ةَش ةَشئاَع ْنَع ءِْييْلا نب ةَورع نع هدا انئدَح : َلاَقَ-

 ىَلَع بص مت «ةآلّصللهءوُضْو او بانج نم لسيد دار نإ ناك

 [4711 :عجارإ .رخشلا لوُمصأ هعباصأب للي «رارم ثآلث هسأر

 اًنكدَح :َلاَق .بْرَح اَنْثَدَح :َلاَق .دّمّصلا َدْبَع اَننَدَ -

 شريح ةَرَمَعانأ «يراصْنالا نَمْحيلا ديب دَمَحُم ينكدَح :لاَق . ىَحَي
 عبر يف ديلا عطْقَ :لاك ف للا لور نأ اهنكدَح ؛نينمؤملا ّمأ ةشئاَعنأ

 [؟ 401/6 :عجار] .راتيد

 اَنكَدَح :َلاَق .ب رح اَنْكَدَح : لاك .دّمّسملا َدْبَع اًنئدَح -1

 لة هت اس ب نارمع نع ( ىَحَي

 0 ؛ناّطح

 .هبضق الإ بلت

500 
 :عجار] .ٌريِرَحْلا ايات طَلاَخ َناَك َدَقَو :َلاَق : هئيدَح يف دبع لاق

 [مزمم

 « ىَيَحَي ينئدَح :لاَق .برح اًنكدَح ءدّمَّصلا دْبَع اًنكدَح ”3/“
 يهماروو . ياسا هع لا رمد ع م يم وس

 ةَموُصُخ همؤُق َنْئوهَكيناكو هد مكس اَبآأ ميِهارْيِإ نب دَمَحُم نَع

 بتكجا ةَمَكَس اب اي :تلاَقك ءاهل كل كد ةشئاَع ىلع َلَحَدهنأ ءضزأ يف

 نم هكوأط ضرألا نم وْبشديق ملط : َلاك# هللا َلوُسَرَنإك «“ضرألا

 ملم السلا َنيضَرأ عبس عبس

 ا 0 َلاَق - 'يفتحلا بيَح

 هللا لوس نإ : تلاَق . باجحلاءارو نم ةرج لإ تجرأ رجا ذي
 وام عاشو
 . هذه يف عتصي ام هر

 ةشئاع ةديسلا ؛ ثيدح 0
 مسن تفشسل ا

 مم
 مس 6-0

 ا. وري كلاب كد كفن 4

 اَغْارَخ ورع نع ؛ ةَمَلَس يبأ نع ؛ ىَحَي
 ها ا

 [؟1116 :عجار] ٠ 'مئاّص َوهَو ين

 « بْنَذ يبأ نبا انندَح : َلاَق . وِرَمَع نب كلَمْا دبع اَنئدَح 1ك
 سا

 ها
 ْنَع ةَمَلَس يبأ َْع «رذنمْلا يبأ نبِرذَمْلاو نَمْحرلا دب نْب ثراَحْلا نَع

 نم هّللاب يذيعَتْسا «ةَشئاَعاَي َلاَقَق .رمقلا ىلإ رت لف يل نأ ؛ةَئاع

 [1144379 :مجار] .بَقَو اَذِإ | قساَْلا اذه نإ ءاَذَهَرَش

 سم را هل
 نم هّلل دّبَع نب ةجراَح اًنئدَح : لاق .كلَمْلاُدْبَع اَنْكَدَح ا

 يلا ؛ةَشئاَع ْنَع «ةَرطَع هل ْنَع «لاجرلا يبأ ْنَع « تباك نب دير دلو

 هيك مع
 [710777 :عجار] . ب يف ءاَم مق َمي ال : :لاَك

 سو را هل
 هّللادبَع نع ؛ ءِريَمُز نَع ءوِرْمَع نب كلَمْلا دبع انندَح - ثتفحن# ا

 واي ميلا ىلإ حطينا ف يبلأذأ ةفئاَع نع « هيبأ نع ءرثكب يبأ نب

 .مُهكلَوعدأ نأ تزمأ ين :لاَقَف ؟كللذ نَع «ةَئاَ هس ٠ مهل

 داك نَ ءاليعس اًنربْخأ : لاق .ركبألازب دمحم دَح ةقئلفلا

 اًموََُّللا َنَمَل : :لاك 8 هللا َلوُسَر نأ ؛ةشن

 5 عجارإ ٠ جاستين ارك

 سمس سرر م ع
 .(ح) ٌةَدَعْسَم نب اَمَح انكدَح - 2-5 1

 انتَ :َلاَق .يريراَوقل انئدَح :لاَق . هللا دبع اًنَقَدَحَو

 نع «ٍماّشه ني دعس نع ءِنَمَصْلا نَع «ثَمظأ ْنَع «ديعّسنبا ىَحَي

 . للا نَع ىَهْ يلا (3191/5) نأ ؛ ةّشئاَع

 روسو
 :عجار] ٠ ىَيحي نم هعمسأ مل : َلاَقَك يبأ ُمُتْندَحَف) : هللا دبع َلاَق

 اةفيدمل

 يبأ نْب متاح اَنئدَح «يمهَسلا ركب هلل دبع اَنثَدَح 1

 لتاق : :لاَقْذِإ تْيلاب ف وُطَيَوه امي كَمَا َدْبَعنأ ؛ةعّر يبآ ْنَع ءةريغَص

 8 :لوُقَت يهو اهتعمس :لوُمَي نينمؤمْلا مأ ىلع بذكيثيَح يلا نذل

 َلاك) تيل "تبقتكرثُكلاب ك موت ناكدح الل ُضئاَع اي : :َلاَك كو هللا َلوُسسَر
00 

 هم م هممو .

 اورّصُق كَموَتَنِإَ ءرّجحُلا نم هيف َديزأ ىَّنح (تْييلا تلضقتل : يراّصنألا

 َريمأ ايده لآل :ةَيير يبأ نبا هللا دبع نب ثراَحلا َلاَقق «ءأ «ءاَنبْلا نَع
 يعم دق ع ثلا د

 تمس تنك ول : َلاَقَق المكس نيمؤملام هك انآ «َنيدمؤُملا

00 2 
 [55987 :رظنا] . ريب يلا نبا ء ءاَنب ب ىلع هكَرَت همدهأ نأ لبق اذه

 لمص لع يع ةريسإل هر سا

 نب ىَيحْيانرْخأ ؛: لاك. ياسا ركي حماد - ةقلمل

 نتاع عكر لإ رتل لمدن ل

 ؛ شايع نب نَسَح اًنيدَح :َلاَق .ْمَدآْنب ىيِحَي اَنئلَح -81*

 لاق . موصُيو لسَتَيف بنج وهو حبصي ب ناك هنأ ؛ ؛ 6 يتلا نَعَر كذ سيل

 :عجار] ٠ ٌةَشِئاَع َنَع ءدوسألا نع ؛ ميِهاَرِإْنَع هداَّمَح هكدَح نايفس

 ا



 ءاسنلا د دنسم 1140 ص

 نع ليئَرْسإاَنَح لاَ. مارب ىَححياَندَح ت11

 1 :تلاق . ةشن ةشناَع َنَع ءدوسألا نع ميِهارْيِإ نع «روصُنم

0 000 
 اوُقاَطَقدَباَحْمأ َرَمآَو تييلاب ف اط ملك :٠ جلا هلل نري

 الإ اًلْك فقاوملا تفك «تلطح ْدَقتْنُكَو : :تلاَق 2 ًًُ و مهرمأ

 :تلاَق . اة وال تلك تييبلاب ف اولا

 م01 :عجارإ ٠ ير

 / ْنَع «ليئارْسِإاَنثدَح :َلاَق . مذنب ىَِحَي انئدَح -6060
5000 

 دلال : :َْتَلاَق . ٌةشئاَح َنَع ءدوسألا نع « «ميهاربإ نع 4 روصْنَم

 يم مم 64

 091٠١[ :عجار] ٠ ملا يدي ناكو : :اتلأَف ؛ تكميم 88 هللا لوس ريل

 يبأ نع ٠ ليئارسإ اًنئدَح :َلاَق .مدآْنب ىَيحَي انئدَح -5

 « ليلا لو ماني ناك 8 هللا لوس نأ ؛ةشئاَع ْنَع «دّوسألا نع «َقاَحْمإ

 [؟ 4445 :عجارإ . هرخآ ي بحبو

 يبأ نع ٌرَسَح اًنَدَح : لاَ . ْمَدآ نب ىَيحَي ايكِدَح 7 ال/

 ' ًضَوَتيال 8 هللا ل وُسَر ناك : :تَلاَق . ةّشئاَع نع «دوسألا نع «َقاَحْسإ

 [؟14447 :عجار] ٠ ٍلْْفْلا دعي

 ه همي مراهم ع

 ْنَع ؛قيّدر نب رامع اًنئدَح :َلاَ .مدآ نب حياد ةفك

 يّلصُي 8 هللا لور ناك :تلاَق .٠ ةشئاَع نع دوسألا نع ؛َقاَحسِإ يبأ

 ل نال رخآ نوي تح ليل نم
 نع « شمعألا نَع ءنايفس اًنكدح «ْمَدآْنْب ىبَحَي انئدَح 89

 يم م 5000
 نم يّلَصُي © هللالوُسَرناَك : :تلاَق ٠ ٌةَشئاَع نَع ؛دوسألا نع ؛  ميهاَربإ

 . تاعك منت ليلا

 نع ءروصنُم نع ؛ لضم اًنئدح ؛مدآ نب ىبحَي انئِدَح - 1

 .افلط ملك جَحْا دير انجَرَخ :ْتلاَق . ةَشئاَع نَع «دوسألا نَع ؛ « ميهاربإ
 0 لا ا

 :ةيفَص تلات ؟ةّجَحب عجْرأو ةجحو رشي هللا لوس اي نوعجري : تلق

 رخل موي تْنُط : لاق ىَنلَح ىَرْقَع :لاَق ٠ ؛ْمُكَتَسِبَحَألِإ ين

 [16414 :عجارإ ٠ َترْمَتِف اَهَرَمأَف : اتلاف ءْمَتن : تل

 دار ام

 نع شمعألا نع لضم اًنندَح « مدن ب ىَبحَي انئدَح 0١

 هلع تكرئدثم قبلات آرام : ْتَلاَق .٠ ةَئاَح ْنَع قرم ْنَع ؛ ٍمدلَس

 ب «حْشَملاَو ه هّللاٌرْصَت ًءاَ اًذإَد :لاَقَواَعَذ (198/5) آلإةالَس 2 َهْلاَو هّللار صن ء

 [24554 :عجار] . يل ْرْفْغا مُهّللا دنس يبر كئاحبس
 اس سا ص ا 7

 روُصنَم ْنَع نايف انئدَح :لاَق .َمَدآْنْب ىَحَي انئلَح -
 يف بطل اص ييَوتْيَآَ :َتَلاَق .ةَشئاَع نع «دوسألا نَع «ميِهاَربإ نع

 [14504 :عجار] .مرحم وهو قف يبنلا َقرْقُم

 ةشئاع ةديسلا ؛ ثيدح

 يك يي ا اسس 35

 200 ممم

 يبأ نع «ليئارسإ اَنئدَح : َلاَك ْمَدآْنب ىَيِحَي اًنئدَح - 1

 تلك :تلاَق ٠ تاع نع هي دلال دمام

 صب ىَرَأ ين ىّنَح ؛ببطلا نم دجأ ام بيطأب هللا لوُسَربْبطَ بط

 [24508 :عجار] ٠ زال لق عج ديلي رمش

 شاقح يسأل ؛ةمئاَعْم ءدّوْسألاْنَع ميِهاَريإ نع

 محن : :تَلاَق ؟رْحَنلا ٍمْوَيفاَوط تذط تنك : :لاَقك ؟ يلا تلات
 يمه 058 00

 [201414 :عجار] .٠ ترفق رف ْنَأ اَهَرمأَ

 نب ميك ْنَع كايف انكَح داب حياد -86
 ىلإ عراسي نكي مل #8 يلا نأ ؛ ةَشئاَع ْنَع «ريبج نب ديعس ْنَع ءريبج

 6441١[ :عجارإ رج لوا | عِراسُماَم ءيَش

 هنالك لج يكد ١ َلاَق .فيصَخ

 نأ تْملَعاَمأ «ةَشئاَعاَي 9 للسن يلق ا ايد ارت يرش

 "ترمجأ : :تلاَق . اع هس

 هر مرعب واع
 نع ليئارسإ انثدَح : لاق . مادقمْلا نب بَعْصُم انئَدَح - 1711

 هللا لوُسَر ةآلَص َنَعَدَ ٌةَيئاَغْتْلَأَس : :َلاَق . هنيأ نع « «حْيرش نب مادقملا

 اَهَدْنَب يصب مت ؛َريِجَهلا يلين اك :تلاق ؟يِلَصُي ناك فيك كف

 . نيتعكر

 نع ليئارَسِإ اَنْكَدَح : َلاَق ٍمادقمْلا نب بعصُم انئَدَح ةفطكل

 او سم 8 لاوس رذاك ا طاع لاَ هيأ نع 0

 يبأ نبا ينعي ديعَس :لاَق ةيوترز كلا 48

 هللا لورا : نكن .دّمب ةشئاع نَع ورع نَع ءدّوسألا وبأ اًنئدح - َبوُيأ

 16077١[ :عجار] ] .نميألا هش ىَلَع مجطْنما رجَتلا يعكر ىَلَص اذ كف

 نَع ؛فّرطُم اًنئَدَح :َلاَق . دَّمَحُم نب طاّبسأ اَنُدَح كفلحللل سعر مرا سقم

 اج تي هللا لوُسَر ناك َتلاَق . ةَئاَع ْنَع «ق ورسم نع « يبعشلا

 يفءاَمْاِرداَحَ ىلإ ظنا ؛ لموت «ةالثملاب هني ”لآلب هين

 مم عاشو 2001
 . ًمئاص ل ظيمُت ءرجَنلا ةالّص يف ُهبوص عمايري «هدلجَو هرمش

 [10؟8١ :عجارإ

 ريا هلل :تَلاَق . ةّشئاَع نَع «قورسُم نَع ةديبعو

 م كوم
 1061١5[ :عجار] .رطْقي ىتح ؛ « يهجو نم لب ام ياي اَم ءاًمئاَص

١ 0 



 نخيل دبع نع نايا اكدَح لاق .طابسأ اًنكدَح -- 5

 يلا ناقه مطر تلت ةَشْناَع نع «هيبأ نع ءدوسألا نب

 [11 :عجار] . ةمح يذ لك نم

 .َقاَحْسإ نب دمحم اًنئدَح :ّلاَق . ديبع نب دمحم اًنيدح 738

 ام: : 8 هللا لو اوسر لاك :؛ لوقت شاعت مس :لوُقَي يثاب تعمم : :لاَق

 [114 :عجار] .راثلا يفتر نم بْكلا تح

 :لاَق. لئاَواَندَح : لاك. هدي ندم ان ةفنكل
 قمم مم عم ىلا م م

 002000 وك هلل
 اهذعب يقينإو ؛مِهلعةرتاةق شنب ين ةكراخ

 [55436 :عجارإ : هر

 رب ا ةرا 6 سلا | لمت ل
 ْنَع «شمعألا اَنْثَدَح :َلاَق . دّيبع ني دمحم اًنثدَح ةفامجلاد

 0 نع طاطنشلابنط باص كج لتعا : لاق. دوسألا نَع ؛ « ميهاربإ
 كل

 اوُمي هّللا لوُسَر تْعمَس : :ُةَسئاَعأتلاَقف ءاوكحَضَ ٠ مهم لج
 00 رويممو

 ني «ةَقيطخ هن هللا حل اهو امك ةَكْوَش كوشك نوم نم

 [11561/ :عجار] .ةجرد

 نع ؛ل ارَملا عيطم اَنئدَح : :َلاَق . ديب نب دمحم اًنئدح -5

 َعبْشاَمَ 000 :تلاَق . ةشئاَع ْنَع «سوُدرُك

 . ري ماَعط نم ماي ةمالكهلَهأ

 ةَمِرْكع انئدَح «ةَعنَص نيب اندَح دا انئدَحأ ا
 َمَمْلسَتعَت

 وقم اغرق يطاق ١ ١

 8 للالوُسَرلَف: :تلاق . شاع نَع رتل نع داش ب

 ةَمّكيانايهَح هئكلر ربك لئالول ةفئاع اتلاكو :َلاَك
 [؟018١5 :عجار] . ادجسَم

 نع «كلاَمانربْخأ : لاَ .َّرّمْع نب ُناَمْثع اًنئدَح -8

 قط يب ةرئارتل 8 هلل ونزل ؛ةّشئاَع نع «ًةورع نع «يرهزلا

 ةَعاّصّرلا كلب اهل ٌلُخْدَيَداَكَف «تاَمَّضَرَسْسَح اَملاَس تَمَصْراَ

 [؟5154 :عجار]

 مسلمو رباهرع سدو
 هّللا دْبَع ْنَع ؛كلاَم اًنكدَح :َلاَق .رَمع نب ناَمْثع اًنئدَح ٠-7

 15 هللا لوس َوَماَمْنِإ : :لوُقَت ةَشئاَح ْتَعمَس هنأ «ةَرَمَع نَع «رْككب يبأ نب

 يفبذَحت انو الع نوُكبتمُكنإ :َلاَقك «٠ هلع ىَكُي يدوي ىَلع

 [114515 :عجار] .اًهِرْبَ

 هاج

0 
 ملاَسْنَع لاَ ان َلاَق 0000 11

 يلَصُي 8 هللا لوُسَر ناك : :تلاَك .ةَشاَع ْنَع ٠ ةَمَلَس يبأ نع ءرضتلا يبأ

 .اهتطَسبْماَكادِإك اهب يومَ دين دار نإ ٠ هتلبق يف يلج
 همم

 [16377 :عجار]

 َنِبرَفَعَج ينرَبْخأ : :َلاَق .َقاَحْسِإنب ىَيَحَي اَنَْلَح -7

 لوس َلاَق : لوشن ةَئاَعتْطِمَس : :.تلاَ اكس ينل : لاق . ناسيك

 ءاَدَم هللا َلوُس راي :هتلتق :تلاق .٠ نوُعاطلاَو نْمطلاب يم ٌءاَنَك : 8 هّللا
 هال 6 0.

 اًهيفميِقُمْلا «لبألا ةَدُمَك هد : :َلاَق ؟نوُعاَّطلا اّمَقُداَنُ اَنْكَرَع ْدََق نعّطلا
 ما عا

000 
 [1067؟ :عجارإ ٠ فّخلا َنصْراَقْلاَ اَهْمراَقْلاَو :ديهشلاك

 نيرَفعَج ينربخأ : :لاَق. َقاَحْسِإْنْب ىَبحَيانتدَح ةفنفتت

 َلاَق : لوُفَت ةَشن ةَشئاَع تغمس : :تَلاَق . ةِيودَعْاةَرَمَع يكدَح : َلاَق . ناسيك

 ماعاش
 [؟5م؟ عجارإ : فلا َنماَقْلاَك نوعالا مرا : ا هللا لوُسَر

 اَنكَدَح :َلاَق . "بِيَهَو انئدَح «قاَحْسِإ نب ىَبحَيانئدَح 5

 اق هللا لوُسَر ىَهَاَسْنإ اتا «ةّشئاَعْنَع «هيبأَْع «سوواط نبا

 [10444 :عجار] .اًهيورْعَو سْمشلا خولأط اهب رحتي نأ «ةآلّصلا نَع

0 

 نع َّهَداَتَق ْنَع « «ماَشماندَح ءوساقلا نبه اندَح - 1

 اذِإناَك لف هلل يَِنأ ؛ةشئاَع ْنَع © ” ماسه نب دعس ْنَع ٠ « ىقوأ نب ةَراَدَ

 [؟ 498/9 :عجارإ ٠و لس

 ةقئاغ شمس تك دن 0 :لاَق . ٍحاَجَش

 .ةكرف أَ بالا يلا بوك يف"تْيآَر امير لوقت

 ١ مشاه ينب ىَلوُم « [ةَحلط انئدَح] ءديعّسوُبأ انئدَح .

 نم: :لوُشي 88 مسالا آت ْعمَس : تلف ةشئاَعأنأ ؛اقرَو يتكدَح : َلاَق
 هةموو يقع لاه هل

 سراح هللا َنمهَعَم لَرَيمَل - هئاّضَتبمَهْوأ- ُاَضَهَمَنيَد هْلَع ناك

 ني دحاولا دبع اندَح لاق .ديعّسوُبأ اند -4
 دّوّسألا نع ؛ «مِهاَرْيإَنَع ؛ «هللا دي نب نَسَحْلا نَع ءداّيز (؟8/5)

 لام رخاوألا رْشَمْلا يف دهتجَي © هللا لوس ناك : :تلاَق . ٌةَشئاَع ْنَع

 [؟ 9. :عجار] ٠ . هريغ يف دهتجَي

 هربا 6 ل

 ِنَع كلاَماَنتَدَح : لاق. دلاَخ َنْبْداَمَح اَنَدَح ةفنفلملا

 هسلت ىَلَح ركض رَماذإاناك يلا نأ «ةشئا نة ْنَع يره

 ءاَمهب هلع تلت لَمَج لُئئاّلك :ةَشناَع تلا "تثني نيئوكملاِب

 م :عجارإ ٠ اهتكري َساّمتْلا هنيميب سمو
 م ممم ل

 و معاش س
 ؟ .طاّيَحْلا دلاَخ نب دامح اًنئلح -

 .(2) يشن
 رخكيوبأ انكنَح :لاَ



 2 عدم هيع
 فارم لب الك اقف يلد «ةشئاَعنع «نوُمِيَم نب

 [#6 :عجارإ . ناَضَمَر يف :رذنملاوبأ لاَ

 هرظ كت سا سيت ل
 ءِرَّمْعَج ْنْب هللا دبع انندَح : َلاَق ٠ دلاخ نب دامَح اَنئدَح - 1

00 

 ثري ىّصْوأ لجو ْنَع لم : دمحم نب ِمِساَقْا نع ؛ ْميِهاَرِيإ
 كو ءدحأو نكْسَم يف َلَمْجي تح كلا جرحي "اقل ؟ل نكست

 انآ هيلع سي الَمع َلمَعْنَم : قف هللا لوس لاَ : لو ةشئاَ تغمس

 [114814 :عجار] .٠ روم

 .ةَقئاَع ْنَع « ءٍمساَقْلا نع« حلف انْئدَح ءداَمَح اند -7

 .هَصْوي م وصيو لسيف "بج َوهَو حبصُي ف هّللا ل وُسَرناَك :تلاق
 ["5/4 :عجار]

 اسم سك
 دحاوا دبع اَنئدَح : :آلاَق .رذنملا وُباَوداَمَح اَنئَدَح - ةفضاغفو

 للا َلاَك :89 هللا وُسَر لاَ اتلاف . ةّشئاَع نَع ورع نع «ةورع ىلوم
 هم 6 ع ص 20

 لمي يدْبَع يل برَقَت امو « يراسل َحتسا دقق يو يلكلدأ نمل َجَوَدَع

 يأس نإ هّنحأ ىَ تح لئاولاب يل بطلا لاَ َّ م راء ءاَدأ

 روس ع سا ها رس
 . هتءاسم 0 هرْكي 5

 دح :لاَق : :ردكملاوبأ لاَ

 يل ىذأ :رذْنملا

 وموو
 ّن وبأ لاو ؛ :لاق .ٌةَورع ين

 ا
 ٌةَسئاَع يتْئدَح

 مى
 ْنَع هدْعَس نات ادَح : َلاَق .٠ دلاخ ْنْبداَمَح اَنئدَح - ةضنفق

 :تلاَق .ةّشن ةَشئاَع ْنَع مساق ِنَع «ديعس نيا ىَحَيْنع ؛ « حلاّص نْب واع

 رشا نم ماَرَشْيَناَك : تلا ؟هنيَي يف ل مدي هللا لوُسَرناَكام تلم 1
 هيةيوزم اس يرد معا عام

 . هسفن مدخيو :هَئاش بلحُيو هبت يلغي

 هلاك دس
 دّييع هيخأ نع هللا دّْبَع ْنَع :دلاَخ َنْبْداَمَح انندَح "فلفت

 للان, هلو لس ْتَلاَق . 5. ةّئاع نع عاقل نع هلل

 ىلا ىلع: سا هلع لش لاق ؟ذاكب ىَريألو

 . لاججرلاقئاقش ال اَمنِإ ممن : لاق ؟ءيش كلذ

 نبا نع «بنذ يبأ نْبا نع ءدلاَخ ُنْبداَمَح انتدَح - مك

 اك :تلاَق . ةَشئاَع نع « «ةَملَس يبأ نع «ناسَح يبأ نب حلاصَو باَهش

 [72847 :عجار] . ”مئاص وهو هللا لوس

 نب ديزي انئدَح :َلاَق .يدْهَم نب نَمْحرلا دبع اَنئدَح -7

 يل َنأ ؛ةَضئاَعْنَع هدَّمَحُم نب مساقْلا نع ؛ ةَكيلَم يبأ نبا نَع ٠ « ميِهاَريِإ

 ل نه تاَمكْحم تايآ هم ب َباّنكْلا كِيَلَع لَن يدّلاَوْمِج : يلا هذه لت ف

 ُهنمَبََ اَمدوُمْبي ينمو يف َنيذَّل ساق تاَهباَمْرَحَأَو باتكلا مس ساس لس

 ؟ . ل ةلإهلوأت مليم هلي ها
 و كس 6

 مهند هلل سس نيل كوه هناي نيكل ادب

 [101447 :عجار] ٠ (ٌوُرَدْحاَل)

 انا :ْتَلاَق . ا طارح هيأ رم (061/1)
0 

 َلاَقَق ؟يِحَرلا كيتأي فيك ؛ هّللا َلَوُسَراَي : َلاَقَك . ِهّللا لوٌّسَر لأَس

 «يّلَع هدَسأَو صو ء سرا ةلصلص لغم يف ينتأيائايحأ : اقف هللا لوُسَر

 الجرم يللي ينتَياَنابحأَو «لاَقامتيَحَو كو ىّنَع مصْنَي

 وبلا يف هيلع ليل َدَقَلو :ةَشئاع َْتَلاَق . ُوُتياَم يعاق يسلك

 ,امالكك كظمل# :عجارإ ٠ ارح دصَتل هيج او ُهْنَع مصب ءدربلا ديدّشلا

 [متلالا لهما

 9 ينعي ني رج ينئدَح :َلاَق . ِنَمْحّرلادْبَع اند م5

 ةَضئاَع ْنَع «6ساّمش)نْب نمل دْبَع نع « يرصملا ةَكَمرَح ْنَع - ٍمِزاَح
 «هب ّقفراَ مهب كر كيش يأ نم يلو نَممُهّللا لاك هللا لوُسَر نأ

 ها

 [101؟6؟ :عجار] . هيَ مهبل قش نمو

 .ريمزلا نب :هّلل دبع دلو نم «ٍحلاّص َنْبْرماَع اَننَدَح - دةشندرتت
 5 د

 مسوقاو هو
 َةَشئاَع نَع هيبأ ْنَع «ةورع نب ماشه يسكدح : لاق

 حولا كيتأَيَف بك 8 هللا ل وُ َلآَسهَنأ ءماّشه

 نب ثراَحْلا نع ؛ةّشن

 َنماوُحََرَكَذَ..

 [؟ها/ج/ :عجار] . كلام تيِدَح
 ساس ساس

 «حلفأ ين ربح : َلاَق . دانزلا يبأ نْب مساّقلاوبأ انئدَح - ةهنفسشأ

 ٌلَسّتْغاَن َعّبصأمُن هلأ عاق هللا لوران ؛ةَشئاَح ع « ءٍمساَقْلا نَع

 واللا :عجار] ٠ كلذ هَموَي ماَصَو ىَلَصو

 وموعد
 اَنكَدَح :َلاَق . كِيَدُف يبأ نْب َليعامْسإ نب دَمَحُم اَنئدَح ةهافض

 :ةَمِئاَع ْنَع ؛هيأْنَع «ةورع نب هّللا دْبَع ْنَع - َناَمْثع َنْبا ينعي كلاَحّضلا
 5 م ية سل عاد

 "سلا وهو ندَبَو لَك نيح ف هللا لوس ةآلّص رك اناك : َتَلاَق هنأ

 سو رع مرةلدر بع
 ْنَع ؛ُكلاَحضلا اَنندَح :َلاَق . ليعامسإ نب دمحم اَنئدَح - ةفنفقتا

 ْمُكَدَحأَدإ لاك 8 هللا َلوُسَراذأ «ةَئاَع ْنَع «هيأْنَع «ةَورع نب ماه

 هللا َقَلَخ ْنَمَك :لوُشَق هللا :لوُثَيَف :َكَقَلَخ نم : :لوُي داطّبشلا بأي

 .هْنَع بعلي كل اذإك «هكُرو هللابتنمآ :(ايلقمُكدَحأ كل دَجَوادِإَ

 قنا حم اًنمدَح :َلاَق . ةتطارب كح اخ
 ع ل كعدم

 [114ل :عجارإ ٠ را يفرز نم نيكل حت

 «قاَحْسِإ يبآ ْنَع «كيرش اًنربخأ : لاق. جاَجَح اَنكدَح - ةنفتم

 ؟ يل ءاَعُد ضْنَي ينيربخأ : :ةّشئاعل تلق :َلاَق . لقوُت نب ورق نع

 ْمكاَمْرَش نمو تلمع مرش نم كب ذوعأ ين مهلا : لوي َناَك : تلق

 [14654 :عجار] ٠ ْلَمْغَأ



 نةسوس ري.

 0 : لاق .٠ مص ثريا انَح لاق ٠ حوراتتخ - 3طدفرشا

 يمأ 6 ةَشناَع ؛ تعمس :تلاَق .

 . ةّصْمتمْاَو ةَصمَنلاو ,ةلصاوتملاو ةلصاوْلاو

 « ةمشاولا نَع ىَهْني © هّللاْيِبنناَك : لوقت

 ٍماّشهْنَع «َناَسَح نب ماش اَنندَح : َلاَق .حور انئدَح - 011
 يمس و

 2 رضي ام : كف هللا لوُسرَلَق : :تَل هنآ «ةّشئاع نع هيلع ورع نب

 .اهيوبأ نيب تَرَ وأ ءراّصنألا نم نيتي ني تلْرَ يما

 هيرو ياه هل
 دبع يتربخأ : لاَق ٠ جيرج نبل انثدَح : لاق . .حور اندَح - 010

 ةَشئاَعنأ ءارآرم هرب هنأ ءدّمَحُم نْب ِمِساَقْلا نع هَ

 ءاّهكوق امك ةكوش نم َملْنسلا باص ام
 ةكيكم يبأ نب هّللا

 وكيك يبل نأ ئَربحَأ
020 

 14518 :مجار] .ةَراَمَك ُهّلَوُهَق

 اَنِدَح :َلاَق .دْيَز نب ةماَسأ اًنئدَح :لاَك .حوراَتدَح - ةهنيرخا

 سيال © هللا لوُسراناَك : تلاَق .

 60/7 :عجار] ٠ ةعمس نم هظفحي «لد

 َةَشْئاَع نَع «ةورع نع «باهش نب

 عمل

 يور هر
 نع ءدْيَي نب ليعَس انئدَح : َلاَق . للامر - 00

 هي سلا سرع

 00 :عجار] وعلم ميش يِنبحصَي

 مصاَع ْنَع ةبعش انندح : :َلاَك . ريرج نب بهو انئدَح - ا
 ََءء

000 

 « بيرق ىلوم
 راي :َليقق ؛ لاّصولا نع ىَهْ ا هللا َلوُسَرنأ ؛ةشئاَع

 [؟1885 :عجار] ٠ . ينيقلسيو يف يبر ر ينمعأطي ١ تي نإ : َلاَق ؟لصاوُت

 ْنَع ءرخي يبأ نب ِنَمْحرل دْبع نب دَّمَحُس تْنب ةَيرُْنَع

 َكئإَه ؛ هللا لوس

 "تعمَس : :لاَق . يبأ ينئدَح : َلاَق .ريرج نب بهو انئدَح - 5غ

 :لاَك . ايلا دن نتطلع يعول لح

 -َرصم ٍلْهآْنمَلُجَراَنآ : الت ؟تْنآْنَم : :تلَقق ةشئاَع ىَلعأت

 نم يلوم: :لوُقَي 8 هللا لوسَر تغمس ين ْتلاَقَك - عقل

 :عجار] . هيَ قاف مهِلَع قش نمو هب فراك مهب قكرق [اعيش] يّسأ رمأ
] 

 «َقاَحْسمإ يبأ ْنَع «كبِرَش انئدَح :َلاك مشاه اندَح 7147

 . لسا دْدَباضَوتَيال 88 هللا لوُسَر ناك : تلا . َةَشَئاَع نع ءدوسألا ِنَع

 [71447 :عجار]

 «ريشُي نب نآرمع نع ؛ يثذ يبأ نبل نع «مشاَه انثدَح - ةفنفت

 يأت ةرضت اكو ةكم ىلإ جرح َلاَق 0 .٠

 40 اًءاَساكرذكب يبأ نب محراب انكر اهل يلَصُي ميلا ىَحَي

 لور ش ي ,ةوضوا عيسأ ءِنَمحرلا دبع اي : التل

 0:7١[ :عجار] .راّثلا نم باّقعألل ليو :لوُعَي

 يرسم هاش هم ل
 «ناَيْفَس ْنَع «يعجشألا اندَح : :َلاَق را وأكد 3في1

 ملولع ٠ ه يس ايوس ها ع َلوُسر اي :[تلُق] تناك . ةَشئاَع نع
 نع «ةديرب نبا نع ءدكرم نب ةمَقلَع نع

 َكاّنِإ مهلا : : يلوُق : َلاَك ؟اًهيف“ وأ امرْسَقْلا هيك اشقر اإتياأ هللا

 «ةقلع ِنْب دايز َنَع ايش اَنندَح : َلاَك م مشاه انْئَدَح 0
 هد ةعدع او 2-7
 ؟مئاّصوُمَو لبي لجّرلا ِنَع ةَضئاَعتلاَس : َلاَق .٠ . نوميم نب ورمَع نع

 [[ :عجار] ٠ مئاّصَوهَو لبي 88 هللا لوس ٌناَكْدَق : تناك

 نع «ءاطع ْنَع «ثييلَنَع نابيش اًنكدَح «مشاَه انُئلَح - 516

 :عجار] .م ٌموُجْحَمْلاَوٌمجاَحْلا َرطْفأ : : 8 هللا“ لوسر لاق :تَلاَك . ةَشئاَع

00 

 هلال رعود ل
 را سل و ؛ةَشئاَح نَع «ةَمرْكع

 ُهَقيكآَنيسْؤمْلا نم ٍلَجَراَمبآ « يبقا الكر شب ينإمُملا لوُشَي هيدي

 [1088: :عجار] ٠ هيف ينبقاَتالكُهمَتْشَو

 نع ُهَداَنَق انْئدَح «ٌماَمَه انُثدَح :َلاَك .ناَّمَع انْنَدَح -4

 « ىقوأ نب ةراَرز
 ٍلدللاَنمماَيلاُ هَناَ د و هللا لوُسسَر ناك

 [14787 :عجار] اقل نم كر رع ين ىلَص

 :تَلاَك ءاهنم هَعمَس «ةَشئاَع ْنَع هئدَح ٍماَشه ّنْب دعسان

0000 
 «عَجَوْوأ «مْوَناَنيعهَتلَع

 - تياك با ينعي بوُيأ انئدَح : :لاَك .سْنوُي الح 6

 هنجح يف اف يلا بط تنك : :تَنلاَق . ةَئاَع ْنَع ءدوادمأ يِدَح : َلاَق

 . دجأ ام م بيطأب هترمعو

 ع ا# سمسقو وادور
 :لاق .٠ يِبَجَحْلا روُصْنَم ْنَع فواد اًنكدَح سنوي اًنئدَح - 1

 ف هللا
 000000 سا يصص ط8

 اوسر ناك : اتنلاق انآ «ةَشئاَع ْنَع « ةبيش تب ةيفص يمأ ينكدَح

 [7 6800/14 :عجار] اناأت «ضئاَخ انآو 10 هيج

 دَْعْنَع

 ناك : ها ؛ فا دحمان ٍمساَّقْلا ني نَمْحرلا

 تامل َنيِسْؤملاءاَسنافرَصَنيك ؛ حبصلا ينصُي ف هلال وُسَر

 نهضعي :بفرتيأل : :لاَقوأ «٠ سلا نم نري امن هطورمب (169/5)
0 

 علم مر
 اننَدَح :َلاَق . . عْيَرز نب ديزي ًئدح : :لاَق ."سّنوُي اندَح ١70767

 : 86 هّللا وسر َلاَق :تناَق . ةّشِئاَع ْنَع «ةورع نع «يرهزلا نَع ءٌرمْعَم

 020002 ا 00
 ءاّيدُحْلاَو ؛باَرُمْلاَو برقع ٌهَرَقلا : م رَحْلا يف ندي قساوق سَ

 [1487 :عجار] .دروقمْلا بلك ُْبلَكْلاَو

 يا عع يي رع درع
 يبأ نع « ىّيحَي ْنَع ُناَيأ اًنكلَح : :لاَق . سوي اَنئَدَح 011

 مم 6 ه6 يماوم

 نّمحرلا دبع نب ٌةَمَلَس
 ل لا 0

 ْتناَتَك ءراَد يف ْمصاَخُيوُهَو ةَشن ةَشئاَع ىَلَع لحد هنآ :



 - ملظَْم: :َلاَق ا هّللا َلوُسَر نِإَف «ضزرألا بنتجا ٌةَمَلَساَبآ اي :ُةَشْئاَع

 [114801 :عجارإ ٠ َنيضَرأ ميس نم ةئماقل مْويهكوط ٠ ضألا نم ريش

 اًنئدَح :َلاَق .ةّبه اًندَح ,[هّللا دع يِنئدَح] ةفلكنب

 'يبنلا نع ٌةَّشن ةَشئاَع نع « ٌةَمْلَس يبأ نع« ىَبْحَي انِئدَح :َلاَق .راَطَعْلا نابأ

 تحلل لكلالل لولمإل اماات طلح لمعت اوا# راد عجارز . هلم. . .

 1 ا

 ريادور
 6 ٌةَداَنَق نَع داَمَحاَدَح ءسُنوُي اَنَدَح 1ك

 اَنَهَنأ قي يبنلا نع ؛ ٌةَشِئاَع نع «ثراَحْلا تن ةيفَص ْنَع « نيريس
 سا ماش

 لع و

 [71063247 :عجار] .رامخب هلإ ضئاح ةالص لبقت
 سا م اشص سما م

 يور مر هش درب مر

 -ٌداَّمَح اًنكلَح : ًةلاَق . ىّسوُم ب نِسَحَو سنوي اًنيدَح كة

 هال ص ها سأ ا  يموص م

 :نَسَح َلاَق) ةَمَلَس من ءنّسَحْلا نَع هدير نب يلع نع - ةَمَلَس نبا ينعي
 َرقحا ذإ ينيب يف اًمجطُْم © هّللاٌلوُسَر امي :تلاق مسمع
 هللا َلوّسَر اي كئأَش ام «يّمأَو تن يبآب : تلق جربوع الج

 لجرل تيا نووي مشل لبق رم نوُؤيجَي يتسأ نم شي : لاك ؟عجْرتسَت
 مويه ةقعلا ارم نياك لح ْمْنمهللاهْحَسَي

 8 مل

 اقل. يجن ممل نيج عمل! ١ ُلاَقَق ؟ ىّنش ْمُهرداَصَمو

 [ 7517/04 1516+ :رظناز]

 َناَرْمع يبأ ْنَع ةَمَلَس نب داَمَح انْئلَح «نَسَح اًنئدَح --
 ريارموم ع

 :عجارإ ٠ طا . يِنلا نَع ةشئاع نَع دعس نب فسوي نع ؛ «ينوجلا

 ا

 00 0 و ور
 ينو ااردع يبأ نع هذ داَمَح اًنثدَح 2 سنويا ةيالفضلا

 [تااا

 يس م6 ل سيك

 7 نع باه نب يخل ا ١ لاق. بوُقعُياَنيلَح 11

 هي هس ال ل لاق . 0

 سلا 59 رشم بلك برقم 5 37 «باَرغْلا : مرا

 ل

 [؟4ه+ :عجلر] .ةرأَلا ةّيحلا َناَكَمَرَخآ عضم يف بوُقعَي باتك يفو
 ريب رب رب سرت

 َنَع - مل نبا ينعي داَمَحاَنْدَح : لاق .سنوي اًنثدح -01

 دَجَو اًذِإ : لاك كف هلا َلوُسرنأ 5 ةَشئاَع نع ؛هيبأ ْنَع «ةوْرع نب ماّشه

 ذآ ىّسع ْمُكَدَحأَإ نصرت بَصْذَي ىّنح دريل 8 ل
 سيق و 1000

 [78141 :عجارإ .٠ سفن بس هللا رفعي

 ,ةمركعتع ؛ كاّمس ْنَع ٌداَمَح اًجدَح سنوي اندَح ده
 ما

0-0 
 لّيقتساَك «ءادرو رآزإ يف يي يَلَع لَخَد هللا َلوُسَرنأ ؛ةَشئاَع نع

 مم و

 [ 0 :عجار] ٠ لي يا ل
 مم م

 را دعو
 ّنْبا ينعي َديِزَيْنَع ثيل اًنندَح : َلاَق . سنوي اًنئدَح 717/57

 ةّشئاَع ىلإ ثَفَيِرماَعَنْب هللا بَعد ؛ بلملا نَع هورْمَع نَع - -داَهْلا

 املك ٠ ايش دخان ملال ين يباب: هلوئسرل تلاَقَف «ةوسكو ةّقَِ

 وشر يلف ايش ترك ينإ : تاق ُموُدَرَق يلع هودر :َتلاَق ؛ّجَرَخ
 هيلا ةلآسّم ريب ءاَطَع كاطغأ ْنَم ةّشئاَع اي : َلاَ ف هللا

 [ى4ةهه :عجارإ] ٠ 0 م كلُّللا هَضَرَع 7

 مادعمر

 .ةّئَعْنَع دمحم نيالا نع 0

 َضارتغا هِيَ نيب ةضرتعمل ينو «(يِلصبِل هللا لوس ناك اإ : :تَلاَف
 سك ع مه وير ردك هم هم

 نب تطال اق لطب يأ إى «ةزاتجلا

 ذي نبي

1 0 

 [؟17:4 :عجار] . 0

 م 3

 نَمْحرلا دْبَع نع ؛ «ٍحاَجَح ّنَع ,ناّيَح نب ناميلس اًنبدَح ثتطذخغللا
01007 

 «بنجا اذإ © هللا ل وُسرااَك : :تَلاَق . َةَئاَع نع ؛هييأ َنَع ءدوسألا نب

 [10457 :عجار] . صوت ماني نأ دار

 ٠ يهل اه اسأ يع سرر هر ع سار
 دبع ْنَع ؛َناَقرِب نب رفعج نع « عير نب دمحم اًنئدَح - 0

 وكامل : :8 هللا اوُسسَر لاق تلك .٠ ٌةَشئاَع ْنَع هِْيَغَو ينيدَمل هللا

 ميما :رظنا] . اًهْيَلَع قش
 هر مامعو ل

 2: نم ىلع قشو دع

 و ع همرزرهمو

 هلا ماع لَخَد الا

 مم صرير عمو

 ٍماّشه ْنَع «يدْهَم اَنثدَح : هلاك ٠ "نسَحو سنوي اندَح 089

 يف لَمْ يبا ناك اَم :تلُسهّنأ ؛ةشئاَع ْنَع ؛هيأْنَع «ةورع نب
 3 ما م 7-0100 م ع

 لمعي ام لمعي نا َناَكو : :تَلاَق . هلل ف صخَيو يوك طيخيناك : :تلاق ؟هني

 [10166 :عجارإ ٠ مهتوُيي يف لاجل

 مادرعو

 ٍماَشه َنَع - دْيََنْبا ينعي ُداَمَح اَنئدَح شوي اند -
210 

 يهو هن ةَنيدَمْلا © هللا لور مدن : :تَلاَق . ةشئاَع نَع «هيبأ نع 5 « ةورع نب

 ُهندَخآ اد ناَكل) رخبوُبأَض رَمَك - ْمُهنَعَرَص ىّمْحلانأٌركذ-ٌةَكيو

 عال هةر
 :لوقي ىمحلا

 »# سن عا

 هلهأ يف حَبصُم ئرما لُك

 : لوفي ىمح | هدأ اذ لآلب َناَكو تلا

 هلعَت كارش نم ىنذأ تْوَمْلاَو
 مص ساس



 ءاسنلا دئسم

 هليجررخأإ | يورد درب لبا نكي لَه يرعش دل 9

 ليفطَو ةَماش يل نودي لهو نجم هايم امْوي ندر لهو
 هيمو هو

 ةيمأو ؛ةعيير نب ةبيشو ؛ةعيير نب ةّبمأو «ةعيبر نب ٌةبيَشَو «ةعبير نب ٌةبتع نعلا
 ا لاك .اوُيَل ام ف هللا لوُسَر آر اَملف « ا

 موقعا س سومر ل هو هك يع
 ءاهذمو اًهعاص يف اَنل كابو اهححص ١ ؛دّشأ وأ كم اًنبحك دن ةئيدملا

 ياعم مع يهاعو م
 ْعُلْياَمك ةقَحُجْاب دوي دوَمْلا َناَكَف :َلاَق ٠ ةّقُْجْلا ىلإ اَماَمح لنا

 هَ ما هس سرع

 [؟4ا/9؟ :عجار] ٠ ىمحْلا هَعَرصَت ىَتَح لا

 هريس ٠
 نع «كلاَم يتربْخأ : لاق . ىّسيع نب قاَحْسِإ انئدَح - دةهنفه

000 
 0 تلا هن قاع ع ويا درع ننام

 اللا عجارإ ولولا ةصق كي

 ادعو
 ْنَع- دْيَز نبا ينعي داَمَحاَندَح : لاق . سنوي انيدَح - دةهضنففل

 لك هّللا لوسي : :تَلاَقاهّنآ ةَشئاَع ْنَع هيأ ْنَع ؛ٌةورع نب ماشه

 ْتَناَكَف . ريبزلا نب هللا دْبَع كنباي ينكاَك : لاق ؟ يريدك اهل يِحاوص

 [617+ :عجار] . تنم ىَتَح 4 هللا دب دبع ما قعدت

 ورْمَع ْنَع - دْيَز نبا ينعي داَمَح اَنَدَح سنوي انيدَح 5ةةطاشغز

 لوُسَر وع اسمك : تلا ةَئاَعنآ ءءاّرؤَجْلا يبأ ْنَع - كلام َنْبا ينعي

 نإ هب هلو (511/1) هبة يربج اك ضم نإ ءاَعدي هللا

 كدي ءِساّنلا بَ «سابْلا بعذأ : هب هدوَعأ تب مك: لاك . ضرم

 سايد ع يكد
 كونك: تَلاَق َمقَسُرداَقُي ال ءاقش فلا «تنأ الإ يفاَشآل ,ءافشلا

 َناَكاَمنِإَك : َلاَق اق ؛ينَع يعكر : :لاقك «هيف يق يذلا هضَرم يف هب. وعذأ

0000 
 . ةدمْلا يف ينقي

 روب رو اه ادت ع
 نع دْيَز نبا ينعي داَمَحاَندَح : لاك .سنوي انئدَح -5/5

0 
 ٌسْمَخ : : هللا لوس لاق تَلاَق . َةَشِئاَع ْنَع «هيبأ نع «ةورع نب ماشه

 و ةيقعش ضلو هم عل م تموو
 ُْبلَكلاَو «بارغلاو ءايدحلاو ءٌةَراَمْلاَو «برقَعْلا : : محلا ف َنقي قساَوق

 [؟166 :عجارإ . ٌروقَمْلا

 - هللا دبع اًنْدَح :َلاَق . سابا يبأ نب ميهاريإ انئدَح - ةفنفكت
 ٍّ ”يمو ع لم يل رم

 َةَرْسَحْنَع .“ انا حي ع «ةبقع نب ىسوم اًنربخأ : لاق - - كرام نبأ ينعي

 ىَلَع اكو هللا لوُسَر ىّلَص ام : تَلاَق . ٌةَضئاَع نع ِرْيزلا نب هللا دبع نب

 . دجْستملا يفآلإ ضني نبا ليهس

 نب ِنّمْحّرلا دبع نع ؛ ميلف اًنكدَح سنوي اًنئدَح <77

 يش نما: :8 هللا وُسَر لاق : ؛ْتَلاَق ٠ ٌةَشِئاَع نع «هيبأ نَع ؛ مسالا
 الار اس ل هز 00

 [؟4018 :عجار] ٠ هبوذ نم رصف الإ « همسي ةكوشلا تح ٠ ملل بيصُي

 :َلاَق يكل ميِهاَربإُنيْرَمع اندَح ءاسنوي انئدَح .- 717

 هَلذئمْوَي ب تيلاو «ةجاَح تيبلا ىلإ تقلطلا اَهّمأنأ ؛ةدَحُ يأ تغمس

 ٌمأاَي سلق: لاك كش ل ليلتك :تلاق ناب

 يف اوُرتك لَ سانا نو «َمالّسلا كيتي كيني ضبان ؛َننمْؤُمْلا

 6 منعك َمُهَّللا َنَمَلهَّنعلْنَمَُللا نعل : اتلاف ؟هيف َنيِلوَُتاَمَك نامل

 الخد يس َوَُو 8 هللا لوُسَرتآر دق - رارم تل :"سلق الإ اهبْحأ

 يولد ؛ 8 هللا لوُسَر نيج ْنَع «قرعلا حسْمأل ينو «ناَمْح ىلإ

 :لوثيلهنإَو « ىرخألا رذإ ىَلَع اَمهاَدحإ ِهْعبهَجَورْدَقل هبل

 ادب آلإ ةلزنمْلا كلب هيك م دبع َلِيهَللا ناك ام : تلك .ُداَمْنِع بكا

 ا .اجيرك هلع
 اوي انندَحل ١7

 دجُسَمْلا يف افكت 8 يِبلا ناك : :ْتَلاَق .٠ َةَشِئاَعْنَع ,دوُسألا نَع
 وا هاقع
 .ضئاَح انآ «'يمطخلاب هل فاق هس جرحي

 « ميهاربإ نع «داّمَح ْنَع ٌداَمَح اًنئدَح 0

 سا يسوس را هر مي كعددو ماع
 ْنَع؛ مل نيام اح ةلاَق ٠ نطو وُ ادَح - ةفئفمملا

 ةاظاس
 ع دير نب يلع

 2 اش تكاكق قيل رفا اق لاَ ع تالق

 533 :عجارإ

 نع - ةَمَلَس نبا ينعي داَّمَح انثدَح ءسُنوُي اًنْلَح -

 لطف بكير دلو «لّعا يفصل اريعبأنأ ؛ةشن

 كّنأْولَقَل معا دك ةيَفص َريعب نإ : :بَنبَرل 8 هّللا لوس َلاَقَ «٠ « ليألا نم
00 520000 

 لوُسَربضُتَ ءاَهكرت «ةّيدوُهيلا كلذت يطغأ انآ :تلاق ءاريعباهيتيطخأ

 ءاَمْنَع ىَّضْرَيآل هنآ تنظَو اهَريرَس تع ىَتَح ءانالك أ «نيرهَس كف هللا

 ه سام عم ن واس سا ماش
 ْتَداَعاَت 8 هّللا لوُسَر َلَخَدَ راها فلصنب امْوَي هلظب انآ اذ : تلق

 ئاَع نَع «ةسْيَمش نع «تباك

 [؟0015 :عجار] .اهَريرَس
 وادور

 نع «ةَملَس نبل ينعي هدأَمَح اًنَح لاق .َسنوُي انندَح -

 هذه اتسلَرئاَّمل : تَلاَقَدَشَت َةَشئاَع نع ؛ٌةَورْع نَع ؛ةورع نب ماشه

 :ُةَشئاَع تلا . «ُئاَشَتْنَمكَْبلِإ يوكو نهتم ءاَشنْنَم يجّرث 6يألا)

 1 عناق ياأهل« هللا لون اي تلق

 يعم ف هع د

 هك فل ْتَلاَق . َةَشئاَع نَع ؛ جة يب نغأو هيأ«

 [؟14570 :عجارإ 1/0 ٠

 وا يق ا دع
 نع َةَمَلَس ّنْبا ينعي ٌداَّمَح اَنثدَح «سُنوُي اَنئدَح اا

 اَرقاذِإناك هللا َلوُسَر نأ ؛ةَضئاَع ْنَع «قيقتش نب هلا دبع ْنَع ءِلْيَدُب
 ساما ساس

 6407١[ :عجار] ٠ اجا عكار انك كر

 هلل اك :َتلق انآ ؛ةّشئاَعْنع حيا يلع لجأ وساع
 ميرع م
 . مالنا آل عاّمج نم رطقيهسَأَرو ءرخجقلا ةالّص ىلإ جرحي



 ةعم#

 عطاك: تلاد . َناَحَْع ةورخْنع بينَ تشل

 :لاق ؟تْطضحُتْسا ين َّلاَلوُساَي :َتَلاَقَف « بلا شبح + يبأ تب

 ٌرْطَقنِإَو «ةآلّص لُك دنع يِضَوَتو ماسّتغا مث « كضيح 5 مك ةلئصلا يع

 م :عجار] .ريصتحلا ىَلَع

 هل مروه مساع

 0 ل :لاَ. يرتقي
 َنيسْؤملاٌمأ ىلَع بدك فيك «رْيزل َنباهللا لك :َلاَ ذِإ تْييلب ف وُطَي

 هلك 70 ةشئاعاي : لاق 8 هلا لورد : لو يمن تمس شذ

 كَمْوت نإ ءرمجحلا نم هيف ديزأ ىّتح تيل رثكلاب كموك
20 

 َريمأ اَياَدَهلشَال :هَّلا دبع نب ثراَحْا هللا : :لاَك . بلا يف اورصق
 مما ماش ةيعاويم

 ١ َلاَق يعم تن : :لاَك . مالو ةَشئاَعتْممَس انف «نينمؤم 57

 20 م وم 3
 .ريبزلا نبا ىَي ام ىلع همر ضن نأَلبقانَهتعمَسْول لاق «هتعمس

 لككحا .عجار]

 ممم:

 هو ا

 [؟١467 :عجار] . دعا مكر دعا ىَلص او مئاق

 نوُميَم نب عيطم اَنئدَح : لاق . ىسوم نب نَسَح اندح -4

 ٌماةَضئاَعْنَع «ةّمصعاتلبُهيفَص يمدح : لاق . ديعس ابأ ىَتْكي يع

 هللا لوُسَر ىَِ اك اهدي رْثسلا ءارو نمةأرما تدم : ْتَلاَك . َنمْؤَمْلا

 :تَلاَقق ؟ةاّرشاديَوأ ٍلجَرديل يرذأام: لاو هدي يبل ضب الف

 .ءائحلاب كراقظأ تري ةأرما تنك ول : َلاَقَك ءٌةأَرما لَ

 هداف يا مسو
 ْنَع ءدْيَرْنْبداَمَح اَنثدَح : لاق .ْنَسَحلا اَنكَدَح -8

 يلإرظنا يثاك : :تلاَ ٠ ةّشئاع نع ؛دوسألا نَع « ؛ ميهاَربإ نع ءروصنم

 :عجارإ] ٠ ماش نع اكلم الم ملا نم كل هللا لوُسَر يدم دئألك لأ

 [؟ه

 نع ؛هكلاَمانربحأ :َلاَق .ىَسيعنْبقاَحْسمإانئدَح -
 لوس َيّقوُت نبح 4 يلا جاوزأ نأ ؛ةَشئاَع ع ؛ٌةوْرَع ْنَع «يرهزلا

 هّللا لوُسر نمنهئارمهنلاسَي ركب يبأ ىلإ نام 24 َنلسْري نأ َندَرأ لق هللا

 اكتم ث روُ ال: هللا ٌلوُسَر لاق دك يكوأ :ةَسئاَع هل تلق اق
 [؟ه554 :عجارإ . ٌهَكَدَص َوِهَف

 نع ءاكلاَم اَنئَدَح : َلاَق .٠ ىسيع نب قاَحْسِإانئدَح - 7
 ءعمم همم م

 لوُسَر ناك :تلاق . ةَشئاَع نع «ٌةَرَمَع ْنَع «رييزلا نب ةورع نَع «يرهزلا
 ريم مع لمرل ل# يا هلل

 [36708 :عجار] .ناّسنألا ةجاّحل لإ هك

 لْخَدُي آل َناَدو « فكم وُهَوْضئاَح انآ دلُجَرَاَف سار يلإ ينذي

 دو 1ع
 6 بع 27

 يرسم

 كل يت هلو خام ّتلاَف . هكا ع

 َمَقلااَمَو «هنم ِساّنلا َدَمْبآ ناك امْنإناك إف ٠ اًمْنِإ نكي ملام اَمُهرسنآ

 هللم فتق هللا مْ َُقَتت نوُكيذاَألإ «هسنتل © هّللاٌلوُسَر
 عكس كل

 [؟0061 :عجار] ٠ َلَجَوَرَع (17/5)

 نع ءاكللاَم اَنَرَبخأ لاق ٠ ىّسيع نب قاَحْسِإانثدَح ةهنخأت

 ًارفَي ىكتششا اذإ ناك ا هلا لوران ؛ةَضئاَع ْنَع «ةَوْرع ع «'يْلا
 ربةشرعب لام يب هيرو س س2 م

 نعْعناو لع أوجلان تم تاتو ل ىلَ

 ِنَع ءرَفْعَج ْنَع رص ةبوث رز رنا 45

 .(ح) يره

 .ةَشئاَع ْنَع «ٌةَورُع ْنَع «يِرْهْزلا نَع رمْعَج انئدَح : َلاَك .ريثكو

 سمعو معلا شف
 دموي ن ومو - املا يني هكر ءاَناَدْحإ طْرم يف اريك : :تَناَ

 . - 85 يلا ينعت- فوُصلا

 نع «روُصْمُن يدب اندَح :َلاَك نطق وب دَح 1
 بوك نم يملا هكذا تلك [دق] اتكأق هَ ٌةَشِئاَع نع ءدَّمَحُم نْب مساَقْلا

 ًاسلاَكَو نوكأ :ةَرَم :تلاق : نط وب لاق) ل سغأ مم ءاقق هللا لور

 .ُهَناكم :ةَرَم

 نع ءٍمكَحْلا نَع هب اًئدَح : لاق ٠ نطق وبأ نئدَح -151/ك>

 [؟1364 :عجار] انعم لم. ٠٠ ةّشئاَع ْنَع ؛ ثراتحلا نب ممم نع ؛ ميهاربإ

 .ناكرب نب رفعج اًنئدح :لاَق . ٍماَشه نبيك انندَح - 77/1

 ةّصْقحو انأ تنك : :تَلاَق . ةشئاع ْنَع ورع نَع «يرهزلا انئدَح : لاك

 0 حجل ل اصل رص ا
 ينسرَدبق يّ ءاَجَف هنا ايه ماَعط انك ضرع «نيتمئاص

 نيتمئاَّص انك نإ هّللا لوس اَي تَلاَق . اًهيبآ تذب اتناكو «ُةّصْفَ هل
 م هي ىلا 07 وامدم ع عيب ا دكم
 :عجار] .َرَخآ موي ايضا : َلاَقَق ؟هنم ان «اكيهتشاماعط الضرع مولا

 [[ا

 :َلاَق .ريبزلا نب ؛ هللا دّبَع نب دمحم دَمْحأوبأانندَح 14

 َناَك هنأ ؛ةَشئاَع نع ؛ «ِلَقْعَم نبا نع «نَسَح نب دْيبع نع رحم اَنْئدَح

 ذآ ت5 نال ميس يعاملون

 قت نأ 8 يلا

 «'يرْيَرجْلا سالني ديعَس ْنَع ممر كفلحخاا
 ُتْنبةَصْفَح اَهدَنعو هلا ىَلعَتلَخَد : :لاَق . يرسل هللا دْبَع يبأ ْنَع

 ءاًهيلَعتلَقاَمَت 8 يبل ٌجوَرُدَصْنَح هذَمّذإ: يلاتلاقف مع

 هلق قدصب ينييذكُت ذأ هلق بذكي ييكدصت نأ هللا كدشنأ : :َتَلاَقَق

 :كل تلقت هيَ 3 يمْغأت 8 هللا لوس دنع تاو انآ "تنك يثآ (يمكست)



 00 011 سمج 0-00

 ءاسنلا دئسم 1

 يهم
 يما مث «بابلةلاولا َلاَقَك قاف ءيرئأآل : تلق ؟ضْ دق هير

 :َلاَقَك «قاقاّمُث ءيرأآل : : تلق ؟ضْ الك هكيرتأ : :كل تلتف هيلع

 اَمَقنق ,يرذأ آل : تلق ؟كوُبا وأ ,يبأ :كل تلك ؟بابلا لاول

 هْيَلَع بكام هثال :لاك "يلا هآر نأ ملف «ناَذَع نب نمنع ادق بابل
 هت هدايععد همام

 ًةلُئاَمَتْمِهَنأ : َلاَقَم هّسأر ْعَقَر مث ءَوهاَم تنآَو انآ يرذأ آل ءيشبهراَسَف

 يرذنأل ءيشبهراسق اهلظم ىرخأ هلع كاَ ندا : لاق معن : لاق ؟كَل

 ,هتدا :لاَق مَعَ: :َلاَق ؟َكلْتْلُق ام تمهقأ : :َلاَقَك هّسأَر مر مث وهام

 ام تمهقأ :َلاَقَك .هَسأر عَكرَمُك يشب هراسق اديدّش يَ هْلَعَبَكأَ
 م 000

 :َلاق ءجّرخا : :هل َلاَقَق يبق هاَحْوَو يأ هنعمس مّن : : َلاَق ؟كل تلي

 معن مهلا : :ةصقخح َتَلاَق .كقالص مهلا تكاقْوأ -؛ دن مهل

 © فرطم اَنَرَبخأ :لاَق. ٍمِصاَعْنْب يلع اندَح ةفللل

 ا هللا لوُسرَناَك : :تَلاَق .٠ ٌةَشِئاَع ْنَع «قورسُم ْنَع «ِرِماَع ْنَع « فيرط

 م م يعل م

 [59:1 :عجار] .رطي ىَتح يجو نم ءااَملْييو امئاص لطي

 حْلآَس :َلاَق .رَفَعَج انكَدَح :َلاَق . ٍماَشه نب ريثك اًندَح - هش

 : ْنَع «رئيزلا نب ةورع ينكدَح : :لاق رات هاري لجل نع يطل

 كيل ضرس ين : : لامك (354/6) 9 هللا[ ينانآ : :تَلاَق . شاع

 ألا اذه اَمَو سلي كيوبأ يرواَشُت : ىَلح لجمال ان كِيلحالك ارا

 ايلا ابحاث نإ دجال لك باهي اي) 'يلعالَك َتَناَق

 هللا رمش إو اليم اًاَوَس نكح ساو نكعَتمُأ َنيلاَعَ اهني
 8 نب

 . اًميظَع رجا كَم تاتسْمُسلل دعه ةرخآلا ردو ُهَلوُسرَ

 يمل
 ُهلوُسَرَو هللا ديرأ لي «يَوبأَد رواش ذأ يمان لذ يأ فو : : تلق : َتلاَق

 ضرْعأَس : َلاَكو «هَبجْحأَو لف يلا كلب :تلاَق «ةرخآلا َرادلاَو

 هرق عمعل همس
 مث قش ةّشئاعل َلاَقاَمَك نهل لوفي َناَكَف َكلَع تْضرَعاَم كبحاَوص ىَلَع

 ْدَقَك : :ةَئاَع تلا «ةرخآلا ٌراَدلاَو لوو هلل ةشئاَعتَراَتحا دق : لِوْشَي

 1400١[ :عجار] ٠ اقلط كلذ همت

0 25 

 يف للانمي :َتَلاَق . ا يو وألا نع « ميِهاَريِإ

200-00 
 [؟4508 :عجارإ . .مرحم وهو « ثآللك دب هللا لوُسَر قرم

 ْنَع ؛دهاجم نع ءدايز [يبأ] نب ديزي نَع ٠ « يلع انكَدَح - 1 *

 وهو و 88 هللا لوّسسر قرم يف بيطلا صييو تير :تَلاَق .ًةَّشَئ

3 

 0 كك ةقئاغ نع ؛مساقلا# ” نع «مساقْلا نب نَمْحرلا دب

 ىّلَص ادعت اَىَءآلّصل حلا اذإَوءامئاق ىَلَص امئاق ةالّصلا حقا اذِإ ف
 .ادعاق

 مم ًَة ةشئاع ةديّسلاُ ثيدح

 وةورةورب مدع
 يحي ادسنس ديلا :ءاجش اح - 86

 ل
 اوي © هللا لوُسر تغمس : َتلاَق .ًةَّشك ٌةَشْئاَع نَع «ٌةَرمَع نع «ديعس نب

 [؟441؟ :عجار] .يح همظح رثسك لم اَنْيَم نمؤُمْلا مظَع سكن

 زيا دبع نبا ينعي - ديعس نَع ؛ «ريككب نب نيكسم اًنْدَح م 14ك

 ندع 8 هللا وسر : ةَشِئاَع نع ورع نع ٠ « يئدَح ل وحكم : لاق -

 [1457 :عجارإ ٠ نامي طاير مآل يف
 سا مش

 «ماّشه اَنئَدَح : لاك .٠ يطيعمْلا صفح وبر مع انئدَح - ةفاينلا

 انآد,هراقسأ ضب ينال اجر :تَلاَق .ةَشِن اح نع ؛ هيأ نع

 َتْلَّمَح اذإ ىَتَح ٠ ؛ يلع تكلف بق ثبات ؛ كقباسأ ىَتح يَاَعَت '

 :ساّنلل لاق «هراَقْسأ ٍضْمَب يفُهَمَمسْجَرَحاتيسَنَوتْدَ 1

 َلَعَجَف « يشبسهتفََسف كقباَسأ ىّتح يَلعَت : لاك مل ءاوُمَسقت ءاوُمَدََت

 [؟4515 :عجار] . كتب هذه :لوقي وهو كَحضَي

 سمعا هدو هرمنا
 - ِنْيَسح نبا ينعي َناَيفس نع «ديزَي نب َمَحم انئدَح - 788

 ناك اذإ © هّللالوُسَرناَك : :سَلاَق . ةَشئاَع ْنَع «ةَورع َنَع «'يرهزلا نع

 نِإَوهَساَرسلَسَمَف : ْتَلاَق . ةجاحل لإ تيلي دنس يف انكم

 [؟454؟ :عجار] .ةبَتعْلا هني هلييو ين

 نْبنايْفَس ْنَع ؛ "يطساّوْلا ينعي ينعي ب «ديزي نب محم اًنئدَح 86

 هلال يللا : :تلاَق قش ةَشِئاَع ْنَع «ةَوْرُع ْنَع 'يِرْلا نَع «ةيع

 نم ةََوَتلاَنَف ٠ «هّلا يرَْْساَف بندي تْمَسلا تنك نإ «ةَشئاَعاَي : 2

 .ناقفتسالا] و مدل بنذلا

 دبع نا يتيم هلل دبع انتَدَح :َدَّمْحأو بأ اَنْئلَح -

 نع ؛هبيأ نع ؛ ٍمساَقْلا نْب ْنَمْحّرلا دبَع نع - يتلا كن شالا

 .اًهَْهَب مس آل ءاّشعلا َلْبَك 9 هّللاٌلوُسَر منام : :ْتَلاَك . شن

 نب دايز ْنَع ُقَدئاَر اَنكدَح : لاق ٠ ورح نب ةَيواَعم انئدَح 8

 قف لل اوُسرنآ «ةّقئاَع (76/5) ْنَع « نوُميم نب ورَعَع ْنَع ةقالع

 لل ع ل لسا
 [؟ه657 :عجار] . ماض رهو لعينك

 2 مورو وم
 «َدْنِه يبأ نب دواَد ِنَع ءءاطَعْنْب بالادب ندَح - 718

 لإ ٠ .نيتتكر نيتك ةالصلا تضْرُو : :اتلاأ .ةَشِئاَع نع ؛ «يِبْعّشلا ِنَع

 َركاَس اًذِإ 8 هللا لور َناَكَو : تَلاَك نو اَمّنلاثآلك تضره بعمل

 لإ ِنْيَمْكر نْيمْكر لك عَسداَرماَقاذإَ «برْغَمْلا الإ ىلوألاةالّصلا ىَلَص
 نك

 5167١[ :عجار] ٠ ٌةءاَرقْلا اهيف 5 د ءرثو اهنأل ٌبرْعَملا

 هلل لولدي 0 ءدوسألا نَع « يلا

 م ىَنأ نم ناك امو هنآلخل ىَرسيلا تناك ؛هماعطلو هروهطل ىَسيل



 ءاستلا دن 1١646 ص

 يبأ ْنَع (لُجرْنَع «ديعّس ْنَع يدع يبأ نبا انئدَح 1

 .ةوحلت ٠ . ةَشئاَع ْنَع «ميِهاَرْيإ نَع) رَشْعَم

 «(ِرْشْعَم يبأْنَع «ديعّس َنَع هرّفْعَج نب دمحم اَنن اًنثدح 16

 هنالك ىَرْسْيلا © هللا لوُسَر يتناك :تلاك .ةَشناَع ْنَع ؛ «يِعَخْنلا نَع

 .هعمطملو هئونضول ىلا تاكو « لأ ملاكم

 ٌةَراَرْز ْنَع ءَقَداَتَق نع ءديعّس َنَع « باعوا دبع انثَدَح 114115

 ٌةَشَئاَع ْنَع « «ٍماَشه ِنْب دْعَس نع « ىقوأ نب رجلا اَنعْكر :لاق ف يلا نأ ؛ةن

 [؟4ا/146 :عجار] ٠ اعيِمج الا مريخ

 ٌةَداَحم نع هداك نع « ديعس نع «باّهَوْلا دْبَع اند 417

 .ُهّللاًءاَش اَمٌديِزيو ءاًميرَأ ىحضلا يَلَصِي َناَك ف يلا نأ ؛ ةَشئاَع ْنَع

 :عجارإ 1145١[

 «لوحألا ِمِصاَع ْنَع ءديعس َنَع « باّهَوْلا دبع اَنْ اًنكدح "7814

 ءانإ نم هللا لوُسَرَو ان ل ستغأ تلك : :تَلاَق . ةَشئاَع ْنَع ٌةداَحَم نَع

 .دحاو

 [؟5١61 :عجارإ .اهلبق ادييَناك للف يبتلا نأ : هئيدَح يف َناَكَو

 دبع نَع ٌةَداَتَق نع «ديعّس نع « باعوا دبع انئدَح 84

 يش ْنَع كلانا نأ يأ إ :َلاَقك ةَضئاَح ىلع َلَخدهنآ ؛ٍاَبر ِنْب هلل

 هاي: :ُتْلَقَف .َكْمأ انآاَمَنإَف ءككاَنَياَمْلَس : تاق ؟كييحَتسأ ينو

 .ةيتتجلا تبَجَو نائاتخلا فلا نإ : َْتَلاَقَق ؟لصْلا جويا «َنينْؤُمْلا

 يعلق سرس لل هل ل سا سب
 لوسرو انآ تلَعَف دَك :تلاَق ةَئاَع نأ «ثيِدَحْلا اذه مبتدا َناَكَ

 ور راسم
 . هلوقي دق ناك مآ ثيدَحْا ا اذه يف يشأ يرذأ الق .اًنلَستْعاَم 8 هللا

 رس سوما هو فر 00
 «ٌةَرَسْبم نب لْيَدب (رَع) «ديعس نَع « باعوا دبع انندَح 3

 2م
 امئاقٌةالَّصلارثكي ناك اف يِبلانأ ؛ةّمئ ةَِئاَعْنَع « قيقش نْب هللا دبع ْنَع

 :عجار] .اًمئاق مكر اَمئاَك ىَّلَص انو ءادعاَق َمَكَر ادعاق ىَلص اذه ءادعاقو
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 هس هاش موال هل
 دبع نع «بوُيأْنَع «ديعّس َنَع «باَعَوْلا دبع انندَح - 141

 نأ (ِساّبَع نبا ِنَع :فاَّدَحْلا « ىَّرْخَأ هرم لاقو) ةشئاع ع ؛ قيقش نب هللا

 موطن سلا باسيل يا

220-07 
 [1؟21 :عجار] .٠ سنع نع رع ويت لادن «بويأ نع

 سام ماش

 [5؟١4 :عجار] . ىَرْخُأ هرم فاَقَخْلا َلاَق اَذَكَو

 ا ل بالادب اح - 0للل
 م 2, 3

 ين انتا هلل نورة نع حقل اه

 كم ةشئاع ةديسسلا ثيد ثيدج
 َنكد وكمت اَمأ :لا َلاََك ؛ دك ؛ نيم هلكأت من اج "يار امج ؛هياتصأ نم

 يسّنْنِإَف هللا هنا كايف ض6 مكافح هللا مسا

 :عجار] .(1/"7) هرخآو هلوأ يف هّللا مّسب :لقيلَف هلّوأ يف هللا نسا)

 اةقئكن

 كس ع هل
 لجرلا لوي اَم ديعّس لتس : لاك . باّهَوْلا دبع انكدَح -45

 نأ ةَشْئاَع ْنَع هلا بح نب فرم نع «ةداَق نع ءاَربْحأَف ؟هعوكبر يف

 مه ده كوع ”عرر 10 7
 ةكئآلملا برس ودق حوبس : دوو هعور يفلوُيداك ا هللا لوس

 [؟1554 :عجارإ . .حورلاو

 راهو هم
 نمل يشي املس اح 1 :لاَق .٠ ان .ةرث بأبي اح ١- اللب

 عما

 كيو «ثملشلا سدح إيف ا
 مص ماش

 0000 مس هع
 .همد بجو دقف

 .ةئاع نع يا نع «دواد نع « باّهوْلا دبع انك انثدح -8

 يذل لو 0 ل :ْتَلاَق

 م1 :عجارإ ٠ «ديدبسم 0

 مو ع هع
 ةراَرَز نَع هداك نع «ديعّس ْنَع ءباهَوْلا دبع انندَح - لا

 ٌرهاَمْلا : لاك يبن ءةَسناَعْنَع ءٍماّشه نب دعس نع « « ىقوأ نب

 هلََوُمَو هيف عَن هرفي يذلا «ةرربلا م اركلا ةرقسلا عمنا

 [؟4016 :عجارإ . . نا نارجأ هلك فاش

 ممر ع
 نبِزمزعلا دبَع ينئدَح : لاق. دْيَمَح ْنْبةَديع ننَدَح -17784

 ,َردَقْلا ينايا# هللا ٌلوُسَرناَك : :ُةَسئاَغْتَلاَق : :لاَق .٠ ةمركع ْنَع ٠ ء عير

 [؟6ا/45 :رظنا] .ضَوَتَ بالو يلي من ء اهلك اهّنم عّرلادَحاَ

 ع عم ع
 ْنَع «دهاّجم نَع «روُصُنم يئدَح : لاق . ةديبع اًنكدَح 714

 موصل ايج َحبصآْنَم ةريرهوبأ لاق :َلاَك ٍنَمْحرلا دْبَع نب ركب يبأ

 3 اَهللاَقَق . اهلي ةعئاَح ىلإ ِنَمْحرل بح نيكو ناَوْرَم َلَسرأَك هل
200 

 ُلوُسَر َناَكْدَق : :ُةَسئاَع ْتلاَقَف . هَل ْمْوص ال انج َحَبصأ "نم لو
 ريم ابآ ُل اوس عل هس
 ةّشئاع نأ هربْخَأَف 00 يبأ ىَلِإ َلَسرأَق 00 ا

 ميممسو رع2 اني عامل #2 رهور
 . ةَريره وبأ فَكَف . ةَمْوَص مَكيمُنابنجُي ناك 8 هللا لورد! :تلاق

 اةنفللب :عجار]

 نع ميِهاَريِإ نع ٌنوُصْنَم اًمدَح ُقَدِيَعاَنْكدَح 3 نرف

 م م
 َلوُسَردإ : : تلق كن كنع اربح ادهن : :اًضعَب لاَ . ةَشئاَغ ْنَع «ةَمَقْلَع

 مُكُكلنأ كف هللا لوُسَر نكلو « لجأ :تّلاَق «مئاَص َرهَو شاي ناك ف هللا ما سرر ساي
 543١[ :مجار] . هيرإل
 هل

 نع ؛ ءرمتعملا نْب روُصُنَم نَع ءدّيَمح نب ةَديبع انئدَح ت1 "؟نرضن

 لو 88 هللا لوس عَم انجرح : :تلا . ةّشئاَع ْنَع «دوسألا نع ؛ ميار



 لحل : :اق هلال لاَ ؛اوُأط اسمك تاق : جحْاُهّنآ الإ ىَرَ عمم هم
 لعام م ظلال ا
 :تَلاَق يمته لل ونرالكر :تلاَق «يْدَه ُهَعَم نكي مل نم

 اي تلق ةببصَحْلا هليل تناك املك «فوطأ انآ طَمسسأ ملف اضئاح تْنكَو
 : يقل ؟ثحب جنا: ةَرْغْعَو ةجحب كؤاسن عج ؛هّللا لوس

 انك كيو يني مدام مك معلا ىلإ نم ِنَمْحرلا دْيَع كيخأ مم يقلطلا

 تنباتلاكو : :ًاتلاَك لعصُم وأ ًاطبهساوهو للبلد تلق ءاثكو

 ام« : ىَقْلَح ئّرْقع : :48 هللا وُسَر اهل لاَقَك « .ْمُكَتسِاَح لإ ين نارام: :يبح

 اًهَل َلاََف «ىلب : تاق رخل َمْوَي تْْط دك َسِينآ ؛ مُكَتسِاَح الإ ين ناَرأ

 [26414 :عجارإ ٠ يرفْناَف : : هلل لوس

 0 يلفو ا مر

 ْنَع ؛ُناَبيسَش اَنكَدَح :َلاَق نيَّسَح اَنثدَح -7
000 

 [19414 :عجار] .هانعَمو هداتسإب رك . .روصنم

 نع« ماري نَع «روصْنَم يِئدَح : :َلاَق . ٌةَديِبَع اًنئدَح "768375

 َداَكْدَقَكراَمَحْلاَو بلكلاب اًئوُحُتلَدَع دق :تلاق :َلاَق . ةَشئاَح ْنَع ءدوسألا

 ةَحئْنسأ نآهركأق ؛ م يفاَحل يفاكو يلي« سويا كو
 [14504 :عجار] ٠ هيلجر ر (5//717) ءاقلت نمسا

 نع مِهاَرْيإ نَع روُصُنَم يكدَح : :َلاَق .ةديبع اًنيدَح 78

 لوُسر سأر يف بيطلا صييو ىلإ نأ ي 0 لاق . ةشئاَع نع «دوسألا

 1145١[ +4 :عجارإ .٠ محُسَوَُو ؛ هللا

 2 معا
 ِءاطَح ْنَع دايز يبأ نبدي ينئدَح : لاق .ةَديِبَع اًنَدَح 88ه

 ركل تلدَق ةَشئاَع صح لهآ نمو َنيآ : لاق. عشاان

 «لعفتلانإ : اهلل ؟تاَماَمَحْا َنخْدَي يتآلا ءاَّنلا منكم ٌةَشئاع

 ةاَرْمااَمْي : ُلوُشَي © هللا لوُسَرتْعمَس يّنإاَنأ 55201

 .هللاَنْيَواَهَتَي امسكت« اَهجْوَر تيري يفت سَعَصَو

 لو سا سك

 . قاحسإ نبا نَع ؛ «يبأ اَنئدَح : لاق .ْبوُقْنَي اًندح "85

 دْبَع تْلبةَرَسَع ْنَع ءدّمَحُم [نذإ ركب يبأ "نب هللا ْبَع يئدح : َلاَق

 َنْباَوَهَو هللا لوُسَر نب ميهاربإ يوت :ْتَلاَق .٠ ٌةَشئاَح ْنَع « نَمْحرلا

 هيلع لص ملك اره رع ينم

 :َلاَق . َقاَحْسِإ نبا نع « يبأ انثدَح . بوُقعَي اًنادح -17/

 جو ةَمئاَعْنَع «هييأْنَع «ريبزلا نب هللا دبع نْداَبح نب يحي ينئَدَح

 07 هم

 :اوُلاَثَك ”هيفاوثخ هللا لوثر لش اال: :تَلاَق . ف يبل

 مآ اَناتومْدَرَجُ امك © هللا لوُسَر درجت «عَنصت فيك فيك يِردَتااَم هللا

 هللاو سس اهل سن كح نق نا :اتلاك كي هيَ هّلَسَ

 مث :تلاق . امان ءردسص يفقد لج نم مولانا

 22 :َّتَلاَك «هبيت هيل ف ينل اولسغا : ٌَلاَقَق ءّوه نم نودي ال تيل

 وق

 ثّسلاَوُماَملا هيلع ض اني ءهصييق يف َوّهَو ف هللا لوُسَر اوُسَمَف ؛ هبل

 ةّيحاك نم

 لوُشَت تناَكَو «صيمقلاب لاَجّرلا 25

 .ةاسن آلإ ف هللا لور َلَسَخ اَمتريدتسا

 اًمرْألاٌنم تلت اول ل

 .قاَحسإ نبا نَع « «يبأ اَنئدَح : َلاَق .ْبوُقَعَي اَنْئَدَح -

 دبع ِنْ ةَملَس يبأ نع ؛ «يمّيتلا ثراَحلا نْب مهاب نم َمَحُس ينئدَح : لاَ

 نوُنَصُي رمانلا ناك :تّلاَق . ف يبل حور ةشئاَعّْنَع « فوغ نب محلا

 ميش لججرلا عم ” دوي اعالي فاضت يف اقف للا لوو دجْسم يف

 ا كالت نمل قاوأ تسلا وأ كَل هَعَمادوكيقنآرقْلا نم

 هل بنا نأ كلذ“: نم هليل 8 هللا لور يترمأَت : :تَلاَق ءهتكلّصب ن 2
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 ناد باق هلا لور هنإ جرحت« لتقف يترجح بي ىلع يصح

 مهب ىّلَصق دجْمَملا يف ْنَم هبل مَمتجاَ : ْتَلاَك ؛ًةَرخآلا ًءاّشعْلا ىَّلَص

 َريصحلا كريو َلَخَدَ هللا لوسَر فَّرصُنا مث 5 «ةليوط اليك 8 هللا لوس

 ُهَعَمناَك نم 8 هللا لوُسر ةآلصب اوُنَدَحََساَّنلاحبمأ ملف لاح ىَلع

 مهب ىلصق سائل اجار دجنسلا ىو : ْتَلاَك . ةكيللا كلت دجسَمْلا يف

 ين لاك :تلاق «ساّنلا تب هيَ مك «ةرخآلا اعلا هللا لوس
 ءهّللالوُسَراي هلت لَقَف : :تلاق ؟ةَشئاَع اي سَّْتلاأشاَم : : 9 هللا لوُسَر

 كلل اوُدَصَحَك ءدجْمَمْلا يف ناك ْنَمِب ةَحراَبْلا كانآلّصب انا عمَس

 ُسْلَكَفف : :تلاك ةَشناَعاي ككَربصح نع وطا : : لاق : :تلاك «مهب يصل
 مرو م هع هر سادسا

 [مهيل جرح ىّنح مُهناَكمٌسانلا تب « فار هلو تاب

 ُهحَباَم هّللاَو اَمآ سائلا اَهُيآ :َلاَقَق :اتَلاَقُك ؛ حبصلا ىلإ 9 هللا لوس

 نكت فَوحَت يكلو « مُكَناَكَم يلع يفَح مَ امو «الفاَ هذّه يت لل دْمَحْلاَو

 5 هلاك توت اَم لاَمعألا (5//78) نم اتلاف مُكيِلَع ضر
 هللا ىلإ لاَمْألايَحأدإ :هل 1 لوُشَتهَشئاَعْتناكَو : :لاَق .اوُلَمَت ىَنَحَلَمَي هس ثا ل

 [14558 :عجارإ ٠ 8 إو اًهمودأ

 .َقاَحْسإ نبا نَع « يبأ اَنئدَح : لاك .بوُقْعَي اًنئدَح -89

 :ْتَلاَق ٠ . 89 بلا جو ةشئاَع ْنَع ؛هيأ ْنَع «ةورع نب ماشه يئدَح : لاق

 ,ّيملُسلا صكارألا نب ةكراَح نْب همن | ميكَح تنبَ رح يلع تلَخَد

 اهتم ٌةداَنَب و هّللا لور ىأَرم : تلك «نومظم نب امن دنع تاكو
 هّللاَلْوُسَراَي :ُهلْيَق :تلاق :ةَلْيوْخ َةَكَم ذب اَم ةَشاَع اي: يل لاق

 اتكرتك اهل َْوَرآل سك يه ٠ ليلا ٌموُيَوَراَلاموصَي ءاهَل يور الٌةأرما
 «نوُمظَم نْبناَمْنَع ىلإ هّلالوُسَر تصب ْتَلاَق اًهبَعاَضأَو اهَسْفَت
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 َلوُسَر اهلل َلاَقَع : لاك ؟يبس نع ةَبْغَرَأ اما: َلاَقَق هَءاَجَف

 ءندأو موشماو «يلسأو لإن :لاَق « بط كس نكلو هلل

 ولسنا ا حال. ل
 .قاَحْسِإ نبا نع « «يبأ اَنئدَح : لاق .ْبوُقْعَي اًنئلَح -

 :تَلاَق .٠ . قف بلا جور ةَشئاَع ْنَع «هيبأ نع « ةورع نب ماشه يدَح : :َلاَك

 اَهّنإ ؛هّللا َلوُسر اي : كل يقف « توت اتنب الوحل ا هللا لوُسرب ترم

 :لاَق «هباتقلعتف لحب تطبرام هولا ابلغ اد «ةريثك ةالص للاب يلَصُم



 يارد سامع

 الوسم َلَقَ

 057 :عجارإ

 .َقاَحْسإ نبا نع يبأانثدَح : لاك .بوُقْعَي اًنئلَح -

 دبع نب ةمَلَس يبأ نَع ميلا ثراَحا نب ميهوب َمَحُم ينكدَح : َلاَك
 م. هنم اًماَصَركآٍر يشل ف هَللالوسَر نكمل :ْتَلاَ . ةَشئاَح ْنَع ؛ نّمْحرل يو مو عشو

 [14117 :عجار] ٠ ٌهَيماَع وأ «هموُصَياَكَ) «نابعشل

 وقع اًنيدح -

 دْبَع تْبةَرْمَع همأْنَع ,نملا دبس لاجل وبآ يك ١ لاك

 ىَهْن ف هلال

 . قاحسإ نبا نع« «يبأ اًندَح :َلاَك ب

 اسر اتْعِمَس : َتَلاَك . ف "يبل حّوَز ةشئاَعَْع ءِنَمْحرلا

 [1697؟ :عجار] . . ربا عفت عمي نأْنَع

 .َقاَحْسإ نبا نَع ؛ يبأ اَنثَدَح : لاق . بوُقَعَي اًنئَدَح -"58478
 ل رب عاش

 ُلوُسَر ابا : :تلاَن . َةَشْناَع نع ء«هيبأ نَع «ةورع نب ماشه يكدَح : لاك

 - ةرخآذلاٍر مكن م قْسَوبرئاَزجب أ ءاروزَج بارغألا نم لج نم ف هلا

 َرمَلاهكَسَمعلاَو ؛ هني ىلإ | 8 هللا لور هب عَجَرك -5 وجعل ةَرخلاُرَمَتَو
 َكلئم اعتب دقاَنِإ هللا دبع اي : :هللاَث اق للا ل وسر هل حَرَحَف «هدجَيمل

 َلاَقك :َلاَق ٠ دج مهن «ةرخلا ركن م سوبر ئارَج أ روج
 ٌردْفَيآ للا َكَلَئاَف : :اوُناَكَو سانا ُهَمَهَك : :ْتَلاَق ةاَرَدَغاَو : : يبارعألا

 لاباس وص : ل هللا لوُسَر َلاَقَف :تلاَك ؟ هللا ةلوُسَو

 كرك اج كام اعتب نإ ؛ هلا دبع اي : لامك الق هللا الوسام قم

 2 0 اَذ كانك ام اًندْنع ذآ ظن ”رحتو
 َلاََك ؟ هللا لوُسَرردْنَيآ ُهّللا َكَلَئاَق :اوُناَكَو . سانام هارد

 ل م
 هللا لوُسَر كد در ءًةلاَقَم وَحْلا بحال إف موعد : : 8 هّللا وسر

 بهذا : هباَحْصأ نم ٍلجَرل لاَ دنع دقي الدار املك ٠ انالكزأ «نيرم

 ناك نإ : : كلل وشي هللا لوُسَر :
 ٠ لا يقم

 سلا كل -ٍ

 : اهل لقق يم نب ميكح تْنب ةلْيَوْخ ىلإ
 بصق هللا ءاشذإ كيوب ىح ايفل ةرخلا متن م قسَو كدنع

 َوُه هممت :الاق :كاقق .لجرلا (10 ]مجرم لراعي
 را ريس ما مع سس

 :لجرلل 8 هللا لوُسَر َلاَقَق «هضِبفَيْنَم ثَعْباَف هللا لوس اي يدْنع
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 رمق : :تَلاَ ا« ؛هل يذل هاكوأك هب بهتك َلاَق : هك يذلا هفواق هبْبَمَلا
 م امر

 «اَرْيَخ هللا َكاَرَج : :لاَثَك باح يف”سلاج وهو هللا لوس يبارعألا

 هّللا داب راي كئتوأ : ل هللا لوس لاق : تَلاَق «تّيطأَو تْبَكوأ دم
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 رس
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 ذكي ام ناك َملاَسإ هللا لوري :هلتلاَقَك ٠ قف هللا لوس لَهْس
 هام م ع هي سم م ع ع كب كر 8

 اًمَلَك هلم مشتحت ل ءاش فيك يع لْحدَين كَ ءادّلو هدعت انك انأ ؛ ََتْسلَع

000 
 لْخَدَيَم هآر اذِإ ةَقيذح يبأ هجَوترَكْلأ لَن ام ههاَبشأ يفو هيف لل رن

 امن ءَءاَسفِيك كْيلَعْلْحْدَيَمُ « تاَعَضَر رع هيعضْرأف َلاَق ؟(يَلَع

 . كئباوه

 ع و 1

 يبل جاو ماهاَوس ماكو «ملئسلل انعم ارث ةشئاع تَناَكَف

 ْنمةلهَسْتَرَكد يذل ةَقْيح يبإ ىو ملاسل صاح ناك هنأ ىري ف

 [15154 :عجار] . هل ةَصْخّر هنأش

 .َقاَحْسِإ نْبا نَع ,يبأ انكدَح :لاك ."بوُقْمَي اندَح -1
 ةَرَمَع نع ؛ مرح نب وَمَح ني دمحم نبا ركب يبأ هللا دبع يكد : َلاَق

 مْ هتلر دل تلك ف يّبلا جوز ةعئاَح ْنَع «ِنمحرلا دْبَع تن
 مص مس
اَّمَلَت « يتب يف ريس تْحَن ةَكرو يف تناك «ارشع ريبكلاتاَعَصَرَو

 ىَكَتشا 

 . اهلك ا اكيد تلَخَدَو أب لاَ هلا لوس
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 : ورع نب ماسه يرهزلا ملل نيَمَحُم ينكح : لاق

 دبع دلع ةَريرَب تناك : :تَلاَق . ةَشناَع ْنَع «رْييزلا نب ةورع ْنَع ؛ ؛ يندَح

 رقم م امم ماه يع
 [1ال :عجار] ٠ اهدي ب اهم هللا لوُسَر َلَعَجَم اتق

 م
 اًممآلك يملا َنْب

 َتدَحَو «ٍلاَصْنَع يبأ انئدَح : :َلاَك .بوُقُعُي انندَح -48

 م َةَسن ةَضئاَعنأ «هربْخأ فوَع ِنْب محلا دْبعَنْبةَمَلَس اذ «باّهشُبا

 :عجار] . ةّريح ٍبْوَكبَتاَمنيَح 8 هللا لوُسَر يِجْس : تلا َنيسْؤُملا

 [0١16دح

 مسمار هاش
 «ةورع نع ؛هييأ نع ٠ «يبأ انندَح : لاَق .٠ "بوُشعَي اًنئدَح - 18

 وامر ٠
 آلإضرْمييِببنِماَم لوُشي ف هلا لور تعم : تَلاَق .ةّشن ٌةَشئاَع ْنَع

 يمس ري
 يذلا َضَرَمْلا 8 هّللاٌلوُسَرَضْرَم املك :َْتَلاَق . . ةرخآلاو ايلا ني

 28 نمله م

 مم :عجار] ٠ يح هنأ تْملَعَك تلاَق «نيِحلتملاو ءاَدهشلاَو َنيقيدصلاَو

 5# عالشووم در هدو
 ذأ نيذلا عم» : لوقي هتعمسُف طبع هد

00 

 نع ءهيبأ ْنَع « يب انئدَح :آلاق . دعسو بوقعُي اَنيدَح -

 :لاق يملا : دعس لاق) امن هَل دبع ِنْب حل /0
 ين : :تلْقَف ' يدتكبقي نأ هلا لوس دار : ْتَلاَق :لوُقَت

 [اله ها ! عجار] . يكب مث« مئاص انآَو

 دمه
 2 ةشئاع ت

 هب ملل
 :لاَقَك ؟ةمئاَص
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 نب هللا دبع نْب هَحْلَط نع ٠ «ميهاَريإ نبا دعس ْنَع « ءٍحاَجَحلا نب ةبعش ينكدَح
 هم مولا

 يلإ ىومأ : لوقت وم ٌةَشئاَع تعمس : لاَ .رَصْمَم نب هلا دبع نب نامل

 ؟ةّمئاص ين هللا لوس اَي : :هلتلتق :ًتلاك؛ .. ينتكبقيل 8 هللا لوس

 [15هل :عجارز ٠ ينبت مث ”مئاّص انو : قف هللا لور يل لاق : :َتَلاَق

 نْبدْعَسْنَع قبس اندَح :لاَق .جاَجَح انندَح 7867
5 

 . هلم . .٠ . ةَسئاَع نَع هقول دبع نة نع « ميهأربإ

 5 ا

 عِمْس هنأ «هيبأ نع ؛ «يبأ انثدَح :َلاَق . "بوُشعَي اًندَح "7100065

 ارم :اوْكَش يف هللا لوُسَر لاَ : :ةَشئاَع ْتَلاَق : :لوشي ريبزلا نب ورع 000 ا
 لُجَرركياَبآنإ هلال وُسراَي :تْلقَق : :تلاق «سانلل لص ركباتآ

 يلم هكتارا ىَكي الصم يف منن «قبقر
 اََق .ُهل تدع : :تَلاَق «سائلل ل صلف ركب ابآ اور هًةلْهَم :َلاَق :َتَلاَق
 50 :تلاَقَك هلم :تلاق سائل صل ركبابآ اورم الْهَم

 :٠0 عا فكسار«
 ؛ٌةورع نع «هيبأ نع ٠ يبأ انندَح : لاق ٠ بوُقَحَي انيدَح - 0016

 ."تنوَمْلا هب لون ريح يرنجح يف اق هلا لور نك : :ْتَلاَف ٌةَشْئاَع نأ

 مه ل سرع
 يبأ نع هيأ نَع ؛ «يبأ اَنثدَح : لاق . ٌبوُقْعَي اًنئدَح - ك1 7 نللا

00 
 ينعت ٠ .اًمناثآلإ يدذعَرخآلاَرَحّسلاهاَقْلآاَم َتَلاَق . ةَشناَع نَع ٠ ةَمَلَس

 مهله :عجار] ٠ ف يبل

 ضع َركَذَف «باّهش نْبا يخأ نبا انكدَح «بوُقََي اًندَح -861/ سر همم

 نأ ربما ةورَع ينربخأق ملل ني دمحم دمحم لاق : :َلاَق . ةّيبدحلا ثيدَح

500 000 
 هل َرجاَم نم نرحَتمي ناك ا هلا لوس اذ هرب أ لف "يلا جو ةشناَع

 تاّنمؤملا كَ اج اذإ يلا هيأ ايف : ىّلََتهّللا لوب ةيآلا هذه تاّممْؤمْلا نم

 َنلقَيآلو نيني فريال كبش هّللاب طرشي آلانأ ىلع سي
 ين كتيصنيلو نوجد ومده أيلول

 ْنَبكَورع لاق «مِيحَرروَُع 2 5| هللا نهكرمفتساو نهيب فورم

 هللا لور هكا تاَنمْؤنمْلا نم طرا اهب نم : :ُةَشئاَع َاسْلاَف : :رثيزلا
 ءَميبَملا يف طق ارا ديمدياتساَمهللاَوآلَو ءامآلك ٠ :كُسَبَبْدَت 8

 امالاو هلا" له :عجار] ٠ كد ىَلَع كَمِياَبْدَق : : هلّوَقب الإ همي

 ["كمملأ4

 نبا لاق ٠ ٍحلاّص نَع « «يبأ انندَح : لاق ."بوُقَعَي انيدَح -488

 اقف هللا وسر تغمس : :تَلاقةَئاَعانأ «رئيزلا نب ةورع يتربخأ : باهش
 [لةءمم :عجارإ ٠ لجل ةّئف نم تال يف ٌديعتسي

 نبا لاق ٍحلاَصْنَع ؛يبأ انكدَح بوُتطياَنندَح - دفايات

 لور تيار دل ؛ هّللاو : اتلاف ةسئاَع نأ ريب نب هور يتربخأ : باهش
 سد سا عع ف

 هّللا لوُسَرَو ءدجّسملا يف َنوُمليةعَبَلاو يرجح باب ىلَع موني هلا
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 1ك ص سل ةسئاع ةديسلا ثيدح

 ولا ىلع سب لاك رجل هك درا يل

 [11406+ :عجار]

 وا عمم
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 ماع مع
 اًنرمأ يف ثَدَحَأْنَم : هلا لوُسَر لاَ : :تَلاَق .ةّشئ ٌةَشْئاَح نَع ءدمَحُم نب

 [14544 :عجار] ٠ رهف هنم سيل اَماَذَه

 نذا (91/1/1) يحلناندَح مق .بوَياتدَح 1 00
 3 تلاَق . ٌةَّشئاَح نَع «رييزلا نب ةورع يتربخأ : لاق ٠ مَع نع «باَهش

 200 همر رع 6 2
 . هللا َلوُسر- ةَئع نب ةْيدَح يبآ تنتتناكو- ورح نب ليس تنبه

 هل يو ل ل يي
 كك اّنإَو ؛ «لْضُف نإ ؛اًيَلَع لخدي ةقيدح يبأ ىوم املس : :تَلاَمَك .

 هللا َلّرئاك ءادْير ف هللا ٌلوُسر نت مكه قدح وب اكو ءادكو ات

 نأ كلذ َدْنَع 8 هللا وس راَهَرماَق 4هللا دنع سف وه مهئاَبآل مهوعدا»
 مع

 َنماَضدَكو ةلِمب اكو «تاَمصرسْسَخ هْعصرأَت ءاَملاّس ٌمضْرُ

 . ةعاضرلا 5505 20

 بحس ضر نآ اهتاوحأ تاني اهتاوخحأ رأت ةشئاَع تناك كلذ

 ٌلُخْدَيَمُك تاَمْصَرسْسَح اريك الك او الع لحد امان ةشن

 كالت, يلع ندي نأ 88 يسن جاوز رئاَسَو ةَمَلَس م تب 3
 ام هللاو: :ةقئامل نو «دملا يف عضو ىّلح «سأنلاّنم انآ ةعاّضّرلا

 :عجار] ٠ سائلا نوه نم ملاسل هللا لور نم ةصخلر تناك اهلل يد
 اةقئحمل

 لاق. ناسيك نْب حلاَص َنَع ؛ « يب اند بوي انثدَح - ةهتحل

 نبرَصع ناك : :تَلاَك ةَشئاَعنأ «رْيمزلا نب ورع ينَربْخأ : باّهشّنْبا

 «لعفي ملف : :تلاَق٠ كلءاَسن ابّجحا : :8 هلا لوُنسللوّقَي باطَخلا

 ؛عصاتاَلي ليل ىلإ | البل نجري ف هللا لوس جاَوزأ اكو : :ْتَلاَق

 يفَوَُورَمع اَهآر «ةليوط را تلاكو عنز اتْبةتوَس اجرح
 .باَجحلا كري انأ ىَلَع اًضْرح ُفْكْوَساَي كقَرَعْدَ : َلاَشَق . دجسملا

 [؟40784 :عجارإ] ٠ َباَجحلا لجو َرَعُلل لْئَف : :تَلاَق

 :لاق .يِرْظرلا نَع ء «سْيوأ وب انئدَح بوي اند -
 : خيول لاك 8 هللا َلوُسَرنأ « :هثربخأ ةشن داع نأ هيلا نب ورع ينربخأ

 [؟6.1/6 :عجار] .٠ هلئقيرمأ همس مو : :تَلاَق « قسيوف

 وثمقمثر

 عع م و
 .هَّمَع نع ؛باهش نبا يخآ نبا انئدَح «بوُقعَي اندَح - 75

 .ةيدوهي يلع "تلَخَم :ُل لوقت ةشئاَح حمَسهّنأ ' رييزلا نب ةورع ينريخأ :َلاق
 لوس كلذ َمِمَسَق : :ْتَلاَك ,روُبلا يف دوت مك ترش [له] :ْتَلاَقَ

 ب تْعبلَ :ةّشئاع تاق دويل نيام: لاك مث «٠ « عراك لف هللا كلذ َدْعُي ت

 يفوت مكي يحول ترعش لَه + هللا لوس لاَ مث «يلاب

 [؟هءمك :عجارإ .روبلا



 ءاسنلا دنسم 1١ ةهز/ ص
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 مام فمن
 7 ْنَع ؛باّهش نا يحارب اد: لاَ . بوقحي اَنْبدَح - 6

جوز نهال 'رتلا نب ةدزع نرخ ل لاك . مَع
 هةر ف يبل 

 يتلق . 9 هل لور الأ رك ىلح كلَ دات نأ تاك ءاَهيلَع

 َلاَقَق ءهكْذد نآكْملق لع نذاَتْسيءاَج سما بأ اخ حلف نإ ٠ هّللا َلوُسَر

 نإ ءهّللا لوُسَر اي: تلف ؟كدعل يال كيان : 8 هللا لو اوسر اهل

 : 9 هللالوُسَر يللا َلاَقق بارما يتم من ينتسأ وم سيل سم ىف اَبأ

 [11 66 ًهجارإ . مَع ُهّنإك كأي يح هل ينذا

0 

 «باّهش نبا يخأ نبا انئَدَح : لاق . بوُقحي اَنْيدَح - - 455
 7 نع

 وز ةشناخألا ءِلنن ورع ينج :لاَق . مَع
 ذا نر فاح

 :-اهيف تّسفو- ُةَشئاَع هلت لاَقَك اًهَتباَك يف اًهنيعَتسَت هيلع تَلَخَد ري

 ِكمْأو كلك نَا ؛ةدحاو هد كَ يذلا كلطأل تدع نإ تين

 :اوُناَقَ ْمِهِلَع كل ترم هلْ ىلإ رب ؟ يلوم ينوُكتك

 قف كلو يلَعلَخَدَ :ةَشئاَع تاك انآ كولو َنوُكيذأ الإ ل

 نق « يقتعأ يرّتشا : 28 (97/9/5) هللا وسر لاقت . كلك لترك
 ومش

 ٍلاَجرلَباَن لا ل . دع ا هلل ونس اك ؛ قع نمل لوا

 00 :عجارإ ٠ ها 12ه مم طرا نإ 57

 ْنَع « باهش نبا يخأ نبا اًنرَبخأ : لاق بوُقْعَي اًندَح - كا

 لَجَرُت تناك اَّنِإ تلا ؛ةَئاَعْنَع هةَورُع ينربخأ : :َلاَق .هَّمَع

 ئكتيي دجْسَملا يف فكاَع # هللا وُسَرَو «ةثصاط يهَو 8# هلل لوس

 [100147 :عجار] ٠ ا ينال ةتئطو باب ةكسأ ىلإ

 60-20 8 را ا َلاَق . هّمَع

 منعش
 نوب ينل يه «راتمأ الصب يللا نايم 1 هللا َلوُسَر

 ريمة مم هم م 007

 :ّرَمَع ْرَمُع لاق ىّنَح 8 هلا لوّنسَرْيُرْضَيْملق : تلا ةّمَتعْلاٌهآلَّص :اًهل
 مم امم مرره يا مم

 لملاك: ف هللا وُسَريَرَخَف «ُناَييصلاَو ُءاَسَتلا ماَنْدَ ٌةالّصلا

 ه لطسو ب 20000000

 ءْمكَرْبَخ ضزألا لأ مدح اًهظعَياَم : :ٍمِهْيلَع َجَرَخ َنيح دجُسَمْلا
 ما مص

0100 
 اانا :عجئرإ ٠ ساّنلا يف ملْسإلا وشفي نأ لبق كلذ

 .قاَحّسإ نبا نَع « يبأ انئدَح : لاق .ُبوُقْعَي اًنئلَح -48

 بلا جوة نع رئة ع نات ريم يح لاَ

 ناَتعْكَرُد لّصلا ف هللا وسر ىَلَع ضو اَملوأ ناك : َتَلاَق :لاَ 8

 ءاَشعْلاَوَرْصملاَوَرمَظل للام هو مث «459تتناك نإ َبِرَملا آلإ ءَناتَمْكَر

 رق ف ألا اًهضرف ىلع كمل. هِرَضَحْلا يف اميرأ ةرخآلا

 ان « بأ اح َلاَق بويا 774
 و

 00مم ةشئاع ةديسلا ثيدح

 ا هلا لوُسَر ىو فار يبأ رانا هلل لولو « تكساس

 هلل لوس لاف : تاق ؟اهيرض دق فار يبأ ىلع ذات هللا لوس د ىلإ

 َلاَقَك ٠ هّللا َلوُسَر اي ييذؤُت : :َلاَق ؟مفار ا اًياهْلو كلام : مقار يبآل

 ٍءيَشب هتيذآاَم ٠ هّللاَلوَكسَراَي : : تلق ؟ىَملَس ايم 8 هللا وسر

 رتاذق 8 لل لوس ن1 هلت مَ أ ةثكأ

 7 دعسفل ل.

 .ريَخب با كا راكبا ل

 11 َح

 .قاحسإ نبا نَع «يبأ انئَدَح : :َلاَق .بوُقْنَي انْئلَح -81

 ْنَع نع وملون اعلا باهش نب عللش نبْسركَو َلاَق

 ىَلَع كاوسلاب ةآلّصلا لْض : لاق هنأ ؛ ؛ يِْلا نَع «ال يِنلا جْور ةشئاَع

 .اًمعض َنيعبَس كاوس ريب ةآلملا
 مسا م اصا سل

 «َقاَحْسِإ ِنْبا نَع ؛يبأ اَنثَدَح : لاق .بوُقَمَي انْئدَح 41

نَع «هيبأْنَع يملا نب هلا دبع بداعي ىْحَي ينكدَح
 جوز ةَشئاَع ْ

 انك اذ تح ءراَقْسأ ضب يف اق هللا لوما : :تلاك . لي
 # يصارع م اس همس را رمل

 نم كلدو ؛ هب ءاَمآلدكَيَوُمَو «لايمأو ديرب ةئيدمْا نيو هند «اناَي

 85 هللا ل اوُسر [يلَع]ّسبحَف اتم يمتع نم يلٌةدآلق تلا ءرَخّسلا

 ام يبأ نمل : :تّاق ماَمٍمْوَقْلاَمَمسِيلو رجا ملط ىّبح اًهسامنْلال

 كنمَملنُِّرقس لك يف : َلاكو « فيفأَتلاو فيلا ميل هبل

 مسي :تلاَق ٍمُسيلاب ةصخشرلا هلال : :تلاق (77/5) 3

 ةّصْخرلا نم ءاج اَمهَللاّنم هاج َنيح يبالي : تلاَق ءاَوُّلَصَو موق

 نيم هللا َلَمَج ائاَم .ةكرابمل كنب ابتلع اَمهللاو :ةيمكشلا

 .ريلاو ةكربلا نم مما كسبَح يف

 0 يبان : لاك. أ .بوُعَياَدَح 0

 امه كارم قهل :َلاَق هع

تلاق ؟لسَينأ لب ماني دآرآو بنج رم
 السل ُهءوُضُوًاضَوتي َناَك : 

 [1015؟ :عجار] . ماني مث

 «بلطُمْلا ْنْيِيَمْا دبع انئَدَح : :َلاَق .بوُقَْي اًنئدَح -815

 نأ دَعَب ٌةَشئاَع ْنَع ءِنَمْحرلا دبع نم ةَملَس يبأ ْنَع «5 «ةَبْفَع نب ىسوم ْنَع

 هلََعْمكَدَحألخاي نك اوُمَلْعاو ١ اوُيراَقَو اوس : :َلاكا هللا َلوُسَر

 [16404 :عجار] ٠ لكن اهّموأ هللا ىلإ لامع اًمْعألا بَحأذآَو نجلا

 ينتي- يملا دبع اننَدَح : :لاَق .٠ ٍمِساَقْلا نْب ! مشاه انندَح دح -16

 :لاَك هيبأنع ءٍمساَقْلا نب محلا دبع ّْنَع - - ةَمْلَس يبأ نب هّللا دبع َّنْي

 الق يحل الإ كمال 98 هللا لوس عم انجرح : لوقت ةَشئاَع تَناَك

 ام :َلاَقَك « يكب انآو ف هّلالوُسَر يلع َلَخَدَف «“تْذمَط فرس اسد

 ينعي ؟تْسفَت كّلَعَل : لاَق «ٌماَعلا جْرْخأ مل يآ تذدو : :تلُق ؟كيكبي



 ءاسنلا ٠ دنسم

 7 تاتا ىَلَع ُهَّللا هك ءيش اذ اذه نإ: لاك محن ا

 اًنِدَك امل ”يرول ىلح اب وطال يحل تانيا
 'الإ'رماّتلالَحَف «ةَرْسَع اَهوُلَمجا : : هباَحْبصآل هللا لوسَر لاق ٠ كم 000 2 200

 يوكو رَمْعَو ركب يبو اق هلا لوُسَرعَم يدَمْلا ناَكو «يدَمُهََمناَك
 "تر ٍرّْنلامْوَيناَك امل «يحْلاب نيله اوُحاَر مت : :ْتَلاَق «ةَراَسْيْلا
 ٍرقبِمْحْلباَنيا : :تلاَق- تل يني تنضقاق هلا وُ يس

 اك حلاك ربل لاس نع حبت ل هللوُسراَنَم اوُناَق ؟اَذَه ام :تلّقك 2 م م
 طيبك 8 يهتف ةس ةبصتسلا ليلا 6 امل

 2 يبرق شل ى 8 200

 يدلا سانا ةرْلءاَرَج ةرمسبتلكهأق ٠؛ معلا يب اج ىَتَح ؛ «لْخّرلا
 [؟١5156 :عجار] .٠ اورمتعا

 :َلاَق. َقاَحْسإ ِنْبا نع « « يبأ اَنئدَح "بوُقْعَياَنندَح اك
 ةاعع دنس نعال دين مسالا نب نَمْحرلا دبع يئدَحَ
 نهي لاب حل جحلا ىلإ هلل وس جرح :تلاَق ٠ الف يبتلا جون
 َقنسقَوَفوَسيداك اذ تح «جَحلا لإ اَنلاَركدَي الو «ةَدَْقلا يذ نم

 نأ َساَناَرَمآ ءِساّنلا "فاش: نم ”فارشأو «يدَهْلا هَعَم ا هلل“ لوسَر
 انآَو يلع َلَخ دق ميلا للك تضحَو «يدَلا قاس ْنمآلإ رسب اوُلحَي
 هّللاو مَعَ :دلُق :تلاق ؟تّنفت كّلَمَل ةَشْئاَع اي كلام :َلاَقَك «٠ يكببأ
 آل يمال َلاَق رق اذه ياذَه يِماحمُكعَمجرأ م يآ تندر
 , تيب نيفوطتال كالإجاحلا يضم يضف كن كلذ يلوُغت
 * تكف .ةّمَماظف ِهّللالوُسرَلَخَدو . ينجح ىَلعتيِصَمَف :تلاق
 رقي ملت أرنا موي ناك مل رمي ةؤاسن لَو هم يَدَهآل اك

 هئاّسن ْنَح ف هللا لور حيد : اوُناَق الهام : :تلقف « يي يف حطت ربك
 بَ يح حما هلل وسر يتعب ةبصتا لبلاك اذ ىّنح هربا
 يلا ير ناكم مسيل نم ينم (؟7//1/8) كب يب ِنْب نحل
 . ينثتاف اق

 مامن #8 هّللا لوسرَرْمأَو : جحا يف َرَخآ عضْوَم يف بوعي هاندَحو

 ,”يده همم نكي مل نمل حيا سلا ف هلال وسمو ٠ رمش حف

 :عجار] ٠ همر ىلع تيل سانا فارثثأ نمي دَهَْعَم اك سومو
 اةيذنل

 م يهل ع معهما
 شو ريا برقم يح :َلاَق .٠ قاَحسإ

 َنماَِْإ :بلجلا تا هب نوكيا ايش : اونا نيح لكُل نكح ةئاع
 [165985 :عجارإ .٠ ايل ل نكي مَلَو «ناطيشلا

 0 :ْتلاَف . اللا

 568 ص ل١ د . ةشئاع ةديّسلا ثيدح
 يس بوسي هيييسم»:«بسمأأ 20

 ال لللوُررضح لق :تلاَق .هَريَخُي ىلح يضيع لذ! لوس
 :أتلاَق ٠ نجا نم ىلعألا”قيقرلا لب : لوطن همس لك خا
 آلان: الل وشي ناك يذلا هنأ تفرع دكو ءاراتخَيال لاَ اذإ : :تلُق

 . يخي ىتح ضب

 50 قرع شرخ يلا نع 0

 يف َمَجطْضاَن ؛ «دجْستلا ملح يح بلاك لا يف هلال عَجَد

 :تَلاَق نَضْحأكلاوس هدي اي يف ركب يبأ لك نمل جر يَلَع لحد ؛ يرجح
 تلك :: :تَلاَق ديرب هنأ تفرح ارظت هدي يف هي هلل وسر

 ُلَحأَف تلا اق مَن: :لاق ؟لاَوسلا اذه كي نأ بح هللا لوس
 هلي تيار اَم دشأَك هب نَتساَف :تَلاَق ناي همطع : اودتلا ىَبَحدَل هينَضَمَل مق

 لمع علم هع 7
 رجح يف تي 88 هللا لوُسَر تدَجَوَو هَعّضو مث هلق كاوسب
 *َمَدَك
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 لكس ل هزه سا هلا

3 
 ل قيفرلا

 :تلاَق "وحاب كي يَا «ترَتْخاَف تريخ :تلقف ةّنجْلا نم ىلعألا

 9 ل

 .قاَحْسسإ نبا نَع ؛يبأاندح :َلاق "بوق انئَدَح 84١
 :لاَق . .دابع هيبأ نع ءر «ريبزلا نب هللا دبع نبداَبع نب ىبحَي يئدَح : لاَق

 يقر يَرْطَنو يحسن هلا [لوُسرَتاَم :لوُتت :لوُقت د ةَشئاَع تعمس

 ضب هللا لوُسرانأ يئس ةئادحو ينس نم ءانَحآ هيف ملظأ مك« يتلو

 هاَمَّلاَعَمْمدَلاْتْمشَو مهَتاَسو ىلع هسأَرتضَضَو مَن ءيرجح يفرم

 . يِهْجَر برضأو

 :لاَق . َقاَحْسِإ نبا نع «يبأ اندَح بوُقعَي اًنئدَح - - "111

 ٌةَمطاَق هنأّرما نع ٠ مرح نب ورم نب دمحم نب ركي يبأ نب هلا دبع ينئدَح

 ع رز نب دعس نب محلا دبع تيرم ع «ةَراَمح نب دمحم تب

 توص انعم تح اف هللا لور نكد نسلم : :تَلاَق .٠ نمل م ةشئاَع

 .ءاميرألا ةليل للا فوج نم يحال

 [ممصب :عجار] . ثيِدَحْلا اذهب ةَمطاق يننكدَح ْدَكَو :دمَحَم َلاَك

 نع «َقاَحْسإ نبا نَع «يبأ انئدَح : :لاَك .بوقعي اًندَح -”"1847

 نأ «ةيع نْب هللا دبع نْب هللا دع َنَع «يرهزلا نع «َناَسَْك نْب حلاص
 وعم 3 و ملل

 جو هب دما يح هاوس صيمَح اقف هللا لوُسَر ىَلعَالاَك :'تلاَق ًةَشئاَع

 ان هللا لوي هناي ةرمو ههنجو ىلع رم اهعصيوهف :تلاق
 . هلأ ىلع كلُ «َدجاَسَسْمِهئاَيْنأ روب اوُدَحَنا

 تلق :َلاَق . حاير انئدَح : :َلاَق .٠ دلاَخ نب ميهاريإ انئدَح - اما

 . (98/ 9/5 )مَن :لاق "سلا وهو ف هللا لوس ضف : :رَمْحَمل

 .َقاَحْسِ] نبا نع ؛ « يبأ انثدَح : لاق . "بوُشعَي امدح - - "11:

 هلا دب نب هلا دبع نع «يِرظلا ٍنَع «ناّسَْك نإ حلاَص (يئدَحَو) : َلاَك



 ءاسنلا دئسم

 9! لاك اقذف هلو دهم امرك :تلاَق . ةَئاَع ع «ةبثع نب

 .نائيد برا ةريزجب كر

 نبا َلاَق .٠ ٍحلاّص َنَع؛ «يبأ اندَح : لاك ."بوُقْمَي اَندَح -846
 هم

 . سابع نب ِهّللاَهبَعو ةَشئاَعنأ هّللا دبع نب هللا دبع يندَح : باهش

 منعا انك «ههْجَو ىلع ةٌصيِمَح يقلي قفط هلا لوُسَرب لن امَل : هلاك
200 

 ىَراصتلاَو دوُهيْلا ىلع هلا هَل :كلَدكَرُمَولاَك[ههجَو نَع] اَهَنَسَك

 [امهت :عجار] ٠ اوُمتص اَم لم مُهرََحُي «َدِجاَسَم مهاب روق اوُذَحَنا

 .قاَحسإ نبا نَع « «يبأ اَنثدَح : لاَ .ْبوُشْعَي اًدح -85

 َةَشئاَع نَع «ريمزلا نب ةورع نع «رييزلا نب رفعج نب دَمَحُم يكدَحَو : :لاَق

 تاب فوَحْا ٌةآلَّص ساّنلاب ف هللا ٌلوُسسَر ىّلَص : تلاَق . ف ينل جر

 ْتَّنصَق 5 «نّيعص سانا  هّللاٌلوُسَر عَدَصَف : ْتَلاَق ؛ « لْخَك نم عارلا
 ٠ هايم دع هع دعم

 تريكو ا لللوسوَريكف َْتَلاَق :ودعْلا هاجت ةفئاط تَماَقَو هءارو ةقئاط

 عكر مت ءاوُدَجَسَكَدَجَسم مث ءاوعكرو عكر مث قل ونص نيا ةقئطلا

 اوُدَجَسِ و اًسلاَج 8 هللا لوُسَر ثَكم م ُهَعَم اوُعَفَرَق هسأر اقف هلال وسر
 لم صج علا 1 و 2و 05110 2

 ىَرتهملا وشي مهباَقحأ ىَلَع اص اوان يتلا ةدْجّسلا مهنأل

 َفلَخ اوَُصك ىَرْخَألا ةّقئاطلا تلقا : َتَلاَق «مهئاَرو نم اوُماَق ىّنَح

 لق هللا لوُسرَدَجَس مت «مهسفنأل اوُمَكرَمُش ءاوربَكد لف هللا لوُسر
 يام مام 2
 اوُدَجَسَو « هتك يف هللا لوس مام 4 هَعَم اودَجَسَف دَياتلا هَيدِجَس

 َفلَح اوُنصَق امم ناَّقتأَطلا تما َمُش َبئَلاَ جلا مهل مه 03

 َدَجَم دسم ءاَميِمَج ومكر 8 هّللالوُسَر مهب عكر .ا هللا لوُسَر

 قف هللا لور نم كلل عم قدوه مقر ءاهيمج وَ

 ءاوُملَسق ف هّللا لوس مكس «عاطتسا اَمفّقَُي نأ ونيل دج اًميرَس

 .اًهّلك ة ةالّصلا يف انا ُهَكَرَس دَكَو ف هللا لور َماَقق

 ٍنْبِدَّحُمْنَع يبأاتدَح : َلاَق .ْبوُقْمَي اَندَح -"7681/
 2 يهمقةرهنر عامل

 ْنَع «ريزلا نب ةورع نع «ريمزلا نب رفعج نب َمَحُم يِنئدَح : :لاَق . َقاَحْسإ

 هلشاعأا عمر 0000
 هَ هللا لوُسَرل تفر اذنك : :تَلاَق . ف يلا جور ةَسقاَع

 صد ىلا هلق دسك سعد هيممر هاكر
 [؟١١٠5 :عجارإ ٠ ايماني هعيصانتلسْرأو  هخوُفاَي نع ٌةَكرَكتْعدص

 .قاَحْسإ نبا نع « « يبأ انئدَح َلاَك ."بوُقْعَي انئدَح ذ 7888

 اع ع[ نع هرم نب هلل دبع ندع ىَحَي يِندَح : َلاَق

 ةيَوَالَص ىَلَصْنَم : :لوُشي هللا لوس تغمس : تناك .ك يلا حد

 [16605 :عجار] ٠ جاَدخ يه نارام هيفي

 :لاَق . َقاَحَسِإ نبا نع « «يبأ اَنثَدَح «بوُقعَي اندح 1719

 دبع َنْيَرمُع ريان هور ثلَح : لاق .رييزلا نب رع نب دَمَحم ينئدَح
 ل هللا َلوُسَردأ؛ ف ايلا جْوَ ةَئاَع ْنَع «ةّئيدَملا ىلع َريِمآَ هَ يَا

 هيدي نيب ةضرتعم يهو اهل يصيد

 ًَ ةشئاع ةديسلا ؛ ثيدح

 ا بيبر

 دْئعاَبآ ايامك : - وم دلع الكو- لتس ةمانأ ألق َلاَق

 يَلَع درو نيقبلاب ةلربخأ ٌةورع َلاَقَك :لاَق ؟هبْنَج ىلإ انآَو : :ْتَلاَف هللا

 [4084 :عجارإ . ةّراتجلا ضارتعا ديدين ب ةضرتعم لب ناب

 قاَحْسِإ نبا نع « ' يبأ انئدَح َلاَق . ٌبوُقْعَيابدَح - 0

 داق ءوملشوت
 نير فتح ْنْيدَسَحْمَو رمزا نب ورع نب ماشه يكدَح لا (؟101/5)

 . ل يلا وز ةَضئاَع ْنَع «رْيَْلا نب ةورع نع ٠ « ينئدَح امهآلك ريا

 لما ا :ًاسْلاَق
 :رْشَع ىدحإ ؛ «حبصلا لْبكِرْجَقلا

2 
 5 :عجار] ٠ نهيفُعْفيال سمر توُيو

 َدْعَ يعكر ب عطور تالا

 .قاَحْسإ نبا نَع «يبأ اَنْنَدَح : :َلاَق .بوُقَنَي اًنئدح -0

 رْيَبْرلا نْي : هللا دبع [َْبدّبعَنأ] (ريمزلا نب رفع نْبَمَحُم يكدَح : َلاَق

 راف ل ظ يفسلاَج وماني © هّللا لوس نأ ؛هنكدَح ةَئاَعنأ ؛هكدَح
 ؟كَئاَشاَم : :َلاَق ؟هّللاَلوُسر اَيتْقَرتحا : َلاَقَك ٠ لُجراَج ناََح مُجَأ ماسلا وع ساس ا لك

 سمسا هع
 ةكلاقك «داَضمَر يف لاو ْتَلاَق «مئاّص اَنآو يتآرما ىَلَع تعفو : لاق

 هيلع راّمحب لج ىَنأَك «ٍمْوَقلا ةّيحا يف َسَلَجَف سلجا : قف هللا لوُسَر
0 

 8 للورق هللا لوُسَراَي يكَدص هذه : لق تاه ةراَرغ

 قدَصنَق اَذَه لْخ :َلاَق ٠ هلا لورين كوه اه: َلاَقق ؟اًقنآ"ق تحمل َنْبأ
 م مل

 ,قّحْلاب َكَقَعَب يّلاَوق « "يلو يلع آلإ هلا لوس ايةكَدّصلا َنْيآَو لاق ءهب

 [هد06 :عجار] اَهَذَحأَك ءاَمْدَُف :لاَك ؛ ايش يلايحو انآ دجأ ام

 مهار ةرباق
 دَمَحُم نع ؛ , يبأ انثدَح : لاَ «ميِهاَريإَنْب دعس انندَح - ةشيحا

 نْب دَمَحُم ْنَع «ةَقث َناَكَو « يعلَكْا َديِينْب روت يدَح : لاق . َقاَحْسِإ نب

 «يدلكلاّيدَع نْبيدَع َمَسْسَجَح : :لاَق . يكمل علاس يب ندي
 0 ل

 ءايشأ نع ءاهلأسأ ةبعكْلا بحاّص ُناَمْفع هبا ةبيش تنب ةيفص ىلإ يتعب

 تينالاكت ؟8 لل لوُسَرْنَع يدل هما

 "إيفا

 .َقاَحْسسإ نبا نَع ؛يبأ اَنئَدَح :لاق ."بوُقَْي اند -81
 لوُسرَرَمَأ : ْتَلاَق . ٌةَشْئاَع نع «ًةورع نع «َناَمور نب ديزي يدَح : : لاق

 نب هيأ نمناك اَمآلإ .هيف اوُحرطَ « بِيلَقْلا يف اوُحَرطي نأ ىلتلاب ل هلل
 يماه

 اوَقْلَو ورق ٠ ٌلْياَرتق موكب ويد ءاَهلَمَق هعرد يف حت هّنِإَف فلَخ

 ْمهْبلَع فو ؛بيلقلا يف مها اَمله «ةراججحلاو بالا نمي امل

 ين اقَحْمُكُبرَدَحَوَم ْمثدَجَو لَه ؛ بِيلقلا له اي َلاَقَق .٠ كل هللا لوسي

 ملكنا هّللا لوُسَراَي :ُهُباَحْصآه كَلاَقق ءاَقَح ير ينَدَحَو اَماتدَجَوْدُق

 :ةَسئاَح تلك ,قح ْمهتدَحَو امن اوسع دل : مهل َلاَقَق :َلاَق ؟ ىَتوَم اَموَق

 َدَقَل : قف هللا لوُسَر لاَ امن . مهل اَماوُعمَسْدَّل : َنوُلوُفَي ساّنلاو

 .اوُملَع



 .قاَسْسإ نبا نع يبأانثدَح لاك .بوُقَمَي انئدَح -65

 ْنَع هاب هيي ْنَع ءريمزلا نْ هلا دّبَع نْيدابَع نب ىبحَي يندَح : َلاَك

 انك ا 1 ءاناف يف ٌهَكَم لهأ ثَعَب َدَب امل :تَلاَق .٠ قف ىلا جوز ةَئاَع

 تدعبو «لاّسب عيبرلا نْب صاع يبأ ءاتف يف هللا لور تبني

 لع ىتاهح راقلا يب ىلع ابيه جيد كك هل الجب

 نأ مثير لاَقو . ةديِدشةَقراَهلكَر 8 هلا ٌلوسَراَهآَر املك تلق

 لوسراَي معن : اوُناَقك ءاوُنمْفاَق اهل يذلا ال اوُمْرَتو اهريسأ اهل اوُعلَطُ

 .اهل يذلا يَ اُدَروموُقلطاَت هلل

6 

 .قاَحْسإ نيا نع ؛ يبأ اَنثدَح : لاق .بوُشَعُي انئدَح -6

 جو ان هيلع دم نفوق نرمين ل

 ميلا 0000
 انبلَعدَقَاَشاَذإ هلل اي: قه لع اتا ل

 0 «ٌعَجَر مث بَهَدَف : َلاَك ينكسر هبلإ مجراق :َلاَك ءاَنتتَكَو

 اك َنهْتكْساك بمئاك :لاق هله فلكل رص امو لومي :َلاق كلذ
 ا أ :يسْفت يف تلق : تاق باتل ههاوفأ يف ثْحاَق نبأ

 روع همس
 آل هنأ تفرع :تَلاَق ٠ 8 للا لوس ميس تل امو كسك لاو

 . باتل نههاونأ يف ذَويحَيانأ ىلع ردي

 . قاحْسإ نبا نع يبأ اَنثدَح : :لاَق .َبوُقْتَي اًندَح 5

 مأةئاَعنَع «ريبزلا نب ةورع ْنَع ءريمزلا نب ِرَمْعَج نب دَمَحُم يك دَح :لاَق

 اهلل :تلاق داو ةاناآلإ مهن ليل: :تلاك 16 .نينؤلا

 00 يل

 تكا هللاواكأ: :َتَلاَق ؟ُةنآلُف نبأ : اهمْساب فتاه فتم لإ «قوُسلاب

 اًنَدَح : :تلاق ؟ملو : :تلُق :تَلاَق كلا :تلاَك ؟كل امو «كليو : :ُتلُق
020 

 اَم هّللاَو : ل نا كو ا هيف أ تلاق ,ُهثَدْحأ
 عامل سوما عمم

 رقاحسإ نيا نم ؛ هيا لاَ 6 بوعي اندَح - 0

 0 :ْتلاَق . َنينمؤُملا

 هل مَح نبال وأ « سامشلا نب سْق نب تباقل مهلا يف ثراه يربو

 تدخل | داَحأ اَماَريل َةَحألم ةَرْلَح ٌءآَرَسا تاكو ءاهسْف ىلع مناك

 نأ آلإَوهأَمهللاو : َتَلاَق : ءاهتباتك يف ُهيتسَت اك هللا َلوُسسَر تاق «هسلقتب

0000 

 تير اًماَهْنم ىَرْيَسهنآَتفَرَعو اَهتمرَكَ يرجح باب ىَلع اهل

 يبأ نْب ثراَحْلاتْنب ةيريوج انآ ؛ هّللاَلوُسَر اي :تَلاَقك .ْيَلَعْتلَخَد
 ينتشل كلَ فْخَيْمَلاَمءآلَبلنم ينياصأ كو « هم دس رارض
 يسْفَن ىَلَع ُهَبتاَكَف « هل مَح نبال وأ « ساَمشلا نب سي نب تبل مهلا

 لاق ؟كلك مربح يف كلك: لا « ينياتك ىلع كئعتسأ كشجك

 اي معن : :تلاك كُجَرتاو كدلك يضفأ : َلاَق ؟هّللاَلوُسَر اَيَوُهاَمَو

 ص 1١51٠١ ًةشئاع ةديسلا ثيدح
 ااا رب تجلت عسب جيم "اا

 َلوُسَر نأ ءساّنلا ىَلإَرَبم | َحّرَخَو :تلاق لكك :َلاَك ءهّللا لْوْسَر

 8 هللا لوُسرراَهصآ : سانا َلاَقَف . ثراَحْلا تب ةَيريو جوَرَت 8 هللا

 يني نم تدي لهأ قام اهي هجيوزتب قمح قل :تَلاَق « مهيديأب ام اوُل ,رَأَك

 .اًهنم اهموك ىَلع ةكرب مظعأ تنك هرم ملم امك «قلطصملا

 ْنَع ءدحاولا دبع اننَدَح : :لاَك . نامل نب جير انئدَح 11

 «ةَجاَجَد تنب ةرْسَج ْنَع (تّيلُف : لوقي نايفس : يبأ َلاق) ةَفيلَخ نْب تل

 وهو هلت دق امطي قف لا لور ىلإ فص اتي: ْتَلاَق .ةشن ةَِئاَع ْنَع

 تيرَضَف ٠ كفا يلقتسا ىّتح :,

 يف بنطَقْلاًْفَرََق 8 هللا لوُسَر يرق :َْلاَق ؛ اهتم ةماعلا

 ىلوأ :لاَق : تنام مولا يلي هللا لوُسَربُةوُعأ :تلقَك .ههج
 م

 .اًئاَنإَك هنو اَهماَمطَك ماَعط : لاق ؟ هلا لور اَيهبراَدَك امو :تْلُق لق

 يساسو
 ةدعر ينْئَخأ ٌةيراجلاُ تيار اَمْلَق «يدنع

 [15597 :عجار]

 ٍروُصُنم ْنَع ناَيَش انكدَح ءدّسَحم ع نب (نيسح)اَنكدَح 148

 .(ح)

 نع« ميهاَربإ نَع روصنم اًنندَح هدر انندَح : لاق ديعّسوبأَو

 مآ ةئآلك تيدا اوُم دق ذم م دمحم لآ م َبشاَم ْتَلاَق ٠ قاع نع زال
 ءادوو 1

 00 :عجار]

 ْنَع ءِروُصنُم ْنَع :ناَبيَش اًنئدح : َلاَق .نيسح اًنيلَح - 559

 تل. ةّشئاع تْنأَس : َلاَق هنأ «لقوت نب ةوَرَق نع «فاّسي نب لآله

 هّللا يسفْنيَ 1 هب هللا وسد لعل هب وَ هلاٌلوُسَر ناك ءيشب يبربخأ

 قم كلبة وأ لا َلوقنأ رثخكي ف هللا لور ناَك :اتَلاَق ؟هب
 [1148814 :عجار] . ْلَمْعأ مك اَمرَس نو «تلمَعاَم

 ها هسه

 نع «روصْنُم نع ؛ًايَ انئدَح : لَك ."نْيسح اًنئدَح 5

 ّينأ اذ 89 هلا لوس ناك : ْتَلاَك اه نأ «ةَشئاَع نع « قوم ْنَع « «ميِهاَريإ

 ءاقش آل ؛يفاشلا تْنآ فاو سناب "سابا بهذ لاق . ٍضيِرَمْلاِ

 [؟18797 :عجار] . انساب ءاقش ٠ كولش لإ

 قيقّش ْنَع ءِروُصُنمْنَع ايش انئدَح نيُح اَندَح -
 تق اذإ : :لاق ا هلا َلوُسَر نأ «ةَئاَعْنَع «قوُرسَم نع 6ملّس)ِنْبا

 اَهِجْرَرلَ 'ءاسققلأ ماهر هلاك ةدسْم ريع هيب ٍماَعط نهم

 رجأ نم مهرج مهضعبُص قيل «ةفلكل ثم دزاخلو «ةبست جل

 [؟177 :عجار] ٠ اًئيَش ٍضْعَي

 دح :َلاَق .. ينال لطلا نب هللا دبع ني داي انئَدَح - فكاذبا
 سا # رب

 ا :تلق :٠ :لاَك . ٍلَقوَت ِنْبةورَقْنَع «فاّسي ني لآله ْنَع «نوُصْنم



 ءاسنلا دنسم ا 1١195١ ص

 ع م ساس ةهرفإ
 لوم اوسر َناَك حلاق 58 هلال هبي «يشب يني مؤ

 نمو و «ةتلمَع امش نم كبد وع يمهل :َوعدي نأ رثكي 8 هلل

 [1165914 :عجار] . ْلَمْعغآْمَ

 هام هضاب مع
 ْنَع ٌروُصْنماَدَح : لاق .٠ هّللادّبَع نب دايز انكَدَح - 2555

 يبأ نع ؛ ٍماَشه ِنْب ثِراَحْا نْب مْ دْبَع نبِرْكَب يبأ ع ءدهاَجم

 «ةّشئاعل كلذ تكد : لاق . مصي مْ اًبج ٌةآلصلا ُهتكرْدأ نم : لاَ 0 ١

 و عع

 موقيمث اي كيف ينم للالوُسرناك ءاًئيش وعيال ُهِْإ : تَلاََق

 ُردَحْفْيماَمْلاَو سلب يِلَصْب جرخي يق «ةالنملابُهنذؤيَك لآل هينأنق «لستفُي
 ا 2 سا و

 [114566 :عجار] ٠ امئاص كلذ هَمْوَيلظبمُ «هدلج يف

 ْنَع روصنم اًندَح :لاَق . هّللا دبع نب دايز انَدَح - فكل

 نأ ل هللا لوُسَر ىَهنيناَك ام : شاعت لاس : لاك دوسألا نع ؛ «ميِهاَريإ

 ؟(ْمسسلا) تلق :لاَك . تَنَرمْلاَو بدلا نع ىّصيَناَك : :تلاق ؟هيدَبعَي

 1076١[ :عجار] . عملسأ ملام كثدحأ وحسم اَم كَ 3 :تَلَق

 ْنَع ؛روصُنَم اًمندَح :َلاَك .هّللا دْبَع نب دايز اَنئلَح -5

 : هّللا لوُسَر مَع َناَك فيك ةَسئاَعْتْلاَس :لاَك .ةَمَقْلَع رع ؛ «ميهاَريإ
 ا هللا لوْ ناك مق يطُمُكيآو آل : :تلاق ؟ماّيألا نم اًيشصُخِي ناك
 [1475737 :عجار] .لَمْعَي

 مريع م هس ارب مزعل
 ٍملْص ْنَع هَروُصْنم انئَدَح : َلاَق . هل دبع ناي اندَح - <«

 يف ينل بآل تنام : :ُةَشئاَعتلاَك :َلاَك . قورَسُم نع ٠ حيَبص (نب)

 يف ةَراَجشلا مرح مث «دجْمملا يف ة ف هللا لوس اً ٠ ءرمَخْلا يف هرقل

 [؟45791 :عجار] .رسَخْلا

 .ايرَكَز انئدَح : َلاَق ٠ [ديلولا نب مسالا ْبدلَولا انندَح - هطول

 . ةّشنئاَع ْنَع يلا نبا ورع نع ؛ «يِبلا نَع ؛ ةَملَس نب دِلاَخ اَنئدَح : َلاَق
 ورمل مام سب

 [؟4414 :عجار] ٠ هنايحأ لك ىلع هلاك هللا لسا ْتَلاَق

 اَندَح :َلاَك . ديلولا نسب مساَقلا نب ديلوْلا اَنندَح - 2ظ5ظ"1

 لوسر تعمس : :تَلاَق . ًّ قاع ْنَع ءدّولألا نع ءروُصُنم نع «ليئارسإ

 ايلا ُهَمكَرآلإ اًَكوَتاَمَق ةَكَوَش 7 بُكلاَشُي ملص ْنماَم ٌلوُتَي هللا

 [1437601/ :عجار] . ةَئبطَح اهب هْنَع طحَو :ةجرد

 نب ريما نب  ةورع نب هللا دْبَع نب حلاّص ْنْبْماَحانئدَح - الل

 هيأ ْنَع (91/4/1) ورعب ماَشه يكدح : َلاَك . ثراَحْلا وبأ ماوَعلا

 نم جرخت مل سلو رص ينصب ف هللا لوران ؛ةشناع ع

 هيف دع ع
 .ةطسب رادجلا َناكَو ءاهَتَرِجَح

 [7؟١40545 :عجار] .٠ هدّبي رماع َراَشأو

 (؟ة/) 1 فادح َح ةشئاع ةديّسلا ثيدح

 مهو و

 «ةورع نب ماشه يِنّئدَح : لاك . حلا نب رماَع اَنئدَح - -”"ع١591

 8 هللا لوُسَر ُثَقْي ةاشلاٌحَبتتل انك ذإ ؛ :ْتَلاَق . ةَشئاَع ْنَع «هيبأ ْنَع

 [14414 :عجار] . ةجيدّخ قئ راد ىلإ اًهئاَضعأب

 2و

 ير م سلا

 201٠١[ عجار] . َناَضَمر نم رخاوألارشَلا

 مسور رب مع 0

 «ةوراع نب ماشه يِنّئدَح : َلاَق . حلا نب رماَع اَنئدَح - 171

 تيب ةَجيِدَح رب انآ يّبر يئرمأ : لاَ قف يبل نأ ؛ةشئاَع ْنَع «هيبأ نع

 [7؟14414 :مجار] . بصق نم ّنَجْلا يف

 5 وقرعلاي

 نع ءديزي نب سنوي انندَح : َلاَق ٠ حلا ْنْبرماَع اند - ةهطال

 ْمَرَوْلا : لائق هلا َلوُسَردأ ؛ةَسئاَعَْع ؛ةَوْرع ْنَع «باهش نب

 [1007* :عجلر] .قسيوُق

 نع «ديزي نب سنوي اَنئدَح : :لاَق . . حلاّص ّنْبرماَع انندَح - 16

 ناد اذإ ناك هلا َلوُسَرأ ؛ةّمئ ةشئاَع ْنَع ٠ ٌةَملَس يبأ نع ؛باهش نبا

 َبَرْشَيْوَأ َلكاَيْن دار ذو «ةالسملل الصلل ُهَءوُضُو اَضوَعَي بنجوم مي

 [04084 :عجارإ] . َبرَشَو لكم « هدي لسع

 عضو مر ءرعار
 «ةورع نب ماشه يِنّددَح :َل

 اًهتمئآ نإ علَضلاَك ُهآَرَمْلا :َل

 اَق اق . حلاّص َنْبرِماَع انكدَح - ضاللما

 اك هلل َلوُسر نأ ؛ةَضئاَعْنَع «هيبأ نع

 .اًهيف جوع ىلع اهب عسي يهر ءاهترسك

 مسمع مع
 افرع نن ماشم يلح لاَ . و يلا نيا َح - هيوم

 05 :مجار] ٠ ”ةقيخ لاهل قال يك

 «ةورع نب ماشه يلح : لاَ . . حلاّص َنيرماَع اننَدَح - 14

 َرمآَو «رودلا يف دجاسَلا ءايَرمآ 8 هلا َلوُسَرانأ ؛ةشئاع ع «هيبأ نع

 .بيطُو فطن اهب

 يسو عارب مر 00

 «ةورع نب ماَشه ينّئدَح : َلاَك . ٍحلاّص ْنْيرماَع انئدَح - ---484

 ترغ ام هللا لوُسَرل ةأرما ىلع ترغاَم : :ْتَلاَق . ةّشئاَع ْنَع ؛هبيأ َنَع

 [1؟4١441 :عجار] . امي ءركذ نم عَمسأ تنك (ملاكلذو ؛ةجيدَح ىلع

 تامر هرامسع لا
 اَنثدَح : الآ لس 55

 مَ رمل اك ل سرا راما يالا

 ["4917 :عجار] ٠ قوزع نأ اق قرع

 ةددقا هو ةءمر د 00

006 

 :مشاه َلاكو) همس ون ينربخأ :َلاَك 0005 د اي :اوُناَق



 فطدفم ك

 اوس :ربخ نع مس يب' نع هللا لو 50 7 ئاَع رع مشاه َلاَكَو) ةَشئاَع نأ (ةَمَلَس ىبأ نع قوم

 ةعجارإ . حملا ةالّص ْنُم ةَماقإلو الانبا يصيد اَك ف

 اةيذقك

 2ع مواثعل

 ةتداطل ل :لاَق . .قورْسُم نَع :هيانرع :تتألا وع ايش

 .مئأدلا حينا : اتلاق ؟ هللا لور ىلإإبجْحَأناك لمعلا

 حاصلا ٌمِمَّس اَدِإَناَك : :تَلاق ؟يّلَصَي ناك نيح يأ يف : :تلُق :َلاَق

 [8018 :عجارإ ٠ ىَلَصَم َماَق 0

 ع م عر مرر هدو
 ينعَي- ليضفْا انندَح : لاق ٠ دَّمَحُم ني نيسح اَنيدَح - ةفطدفت

 قي ان وبول «كاّرعنْبا مِيلخ اندَح : :لاَق - ناَمْيْلَس

 روعي او ري م م
 حبطصي م ؛ ليمن « عامج نم اج حصل اق هللا لور ناك نإ: :تَلاَق

 .(380/5) اًمئاض

 ىَيحَي نع نايس اَنكلَح :َلاَق . ىسوم نب نسح اًنئدح 4

 نب ةورع نأ هربخأز زيا دْبَع َنْبَرَمْعدأ ةَمَلَس يبأ نَع «ريثك يبأ نب

 امي ناك لف هللا وسر ؛ةئربحأ نيِمؤُمْاّمأةشئاعنأ ؛ةربخأ ريل

 153١4[ :عجار] . 'مئاص وهو

 نع ٌةَداَتَق نع ايش اًنئدَح 2« ىسوم نب نسح اًنكدَح 5 طا

 ةظ هللالوُسرَناَك : :تلاَك ا يِلا جو ةشئاَع نَع ءهّمأ ع « ِنَسَحْلا
 ما اوي [ءالا نم ؛ « عاّصلابل فَي

 انش لم اتض نمح : لاق نَا 5

 [1ها/60 :عجار] "ا مسالا بكن نإ: 5

 وبأ اَنئدَح - دين َنْبا ينعي ُداَمَح انندَح َسَح اًنبدَح - 3 هاتفي

 اتحلك :اتلاك .ةّشن ٌةَقئاَع ْنَع « لكوُت نب ثراَحْا ِنَع « ءزلجم يبأ نع ؛ ءٍمْشاَه
 هم

 [؟ 44ه" :عجار] ٠ 5 هللا لور بوك نم يتلا لرفأ

 اًنكَدَح :َلاَق- دْيز نبا ينعي داَمَحانندَح نَسَح اًنيدَح -4

 ىلإرظنأ يئاك : :تلاَق : ةّشئاع ْنَع ءدوسألا نع ؛ «ميهاَريإ نع روصنم

 1145١4[ :عجارإ .٠ مس وهو ؛8 هللا لوُسَر قرم يف ببطلا صييو

 يعوض رب هرياعك م
 ةَمَلَسنْبداَمَح اَنكدَح :َلاَق .ىسوُم نب نَسَح انئدَح -69

 قف هللا لوُسَر ينَجوَرَت : :تلاَق ٠ ةّشئاَع نع ءهيبأ نع «ةورع نب ٍماَشه نع
02000 

 عبس تنب اَنآو « ثالك أ ءِنْيسب يملا ىلإ هجرْخُمّلب «ةجيدَح ىَنَوتم
0 
2000 

 انآو ةَحَوجْرأ يف بلا انآو وسن يِتماَجةَنيدَما امد امل«: ءنينس

 3 ىتبق «ك هللا لوس يبني يتطتصو ينبه ٠ يب نبه «ةَسَبم

 [؟هم/ة :عجارإ .٠ نس عن تبو يب

 15455 ص ةشئاع ةدّسسلا ثيدح
 0 لل 0

 م و هو مان َةَوَلَيِ نداَّفَح

 هما هال
 :تلاَق . ةقفعأل وم دعنا تكس يب ديو

 [؟١457 :عجار] ٠ تنس اف بلا يت قباَس

 ماّشه ْنَع «َةَمْلَس نب داَمَح اَنئدَح :لاَق .ْنَسَح اًنئدَح -

 برا نم عفان هلل لورا :ةقئاع «هبيأ نع «ةورع نب

 بصق ّبّصَع دق باَبْلا لكَ نم ُهَئبرَك ؛ ليربج ًءاَجَو «( اتي لستم الخد

 اَكَضَراَمَ َلاَقق ؟ْمُكَسلْسآْمشَسَوأ ُنَّمَحْم اَي :َلاَقَك .ُراَبْلا هس
 م يم

 [؟4الوؤ :عجار] ٠ ةظيرق ينب ىلإ دهنا دعب انتحلسأ

 يدوس يف هلي كاس م رز هر من
 َةَمَلَس ب داَمَح اًنكدَح :َلاَق . ىسوم نب نسَح اًنئلَح

 هّللا َلوُسَر يقرأ تلك : :تلاَق . ةَشئاَع َّنَع ءهيبأ ْنَع «ٌةورَع نب ماسه ْنَع

 ًالإٌهكَف شاك ال «هاًشلا كدب سانا بر «ساَبلا حسا : يملا نم اقف

 [147+ :عجار] ..ّتْنَأ

2 

 رع ورا رع اخ ع اح. نع لآ لت
 مدح سير يبأ نب شايل دبع وماذا «عهخويش ضب

 1 َنْيي سل 8 هللا لور باَحْصأ نم الجر أنأ (ف يلا نَع «* (هئلَح ْنَمَع

 م و
 ينتوُوُخَيو ينوبذكي نيكو لم يلد هّللاَلوُسَراَي: :لاَقَف . هيدي

 : هللا لور لاق ؟مهنم انآ فيك «مُهيسأو مُهُيرصأو ؛ يتوُصْعَو
 كباَقع] اك [نإف] ؛ ءْمُهاَيإكَباَقعَو كلوُبذكو دلوَصَحو دونَ اَم بسحُي

 رب مما كباَفع ناك نإ «ْمِهْيلَع كل اللص ناك مهبوُُد نود مهي

 هب 2
 مهيوُنُذ قوق مُهاَيِإ كْباَفع ناك نإ «َكلِيَلَع آلَو كل آل َهاََك ناك مهبوُنُذ

 ْيَدَي نبي يكبي ل جرا لعن َكَلبقي قب يذلا ل ْضَتلا نم مهل قفا
 اك ع هك

 هللا باَتكاَرْفَياَم هَلَمْأ)ل: : 49 هللا وسر لاَ «فتهَيو هللا لوُسَر

 نإ اًئبش سفن ملت آلف ة ةَماَيقْلا مري (7؟81/6) طّسقْلا  نيزاوملا مضر

 الجر لاَقق «َنيبساَحاَنب ىَقكو اانا لرَخ نم بح لام ناك

 ةايشل ىلإ - دي ينج لو نافل لس

 ميل جميل
 ا * اًنكَدَح :َلاَق . دمحم نب طابسأ اًنئدَح "5

 المل الّصلا حتمي © هللا ٌلوُسرااَك : اتاك .ةّقئاَع َنَع ءءاّروَجْلا يبأ َنَع

 1400١ :عجار] ٠ هللدْمَسْب مار راحتي 5 ريل

 يبأ ْنَع «فّرطُم اَندَح : لاك . دمحم نب طابسأ اًنئَدَح -66

 ام :ةّشئاَعل تلق :َلاَك . هللا دبع نب هدي يبأْنَع «'يعييسلا َقاَحْسإ

 اًمْو:اسَلُق :َلاَقا؛ لجل اك ىف ا ا هت :تلاق ؟ركوكلا

 قوم رااح ءاهطعسَو :“تلاق ؟ةئجْا دات

 :هللا دبع تادابز ثيداحألا هذه



 نم يداَحألا هب هذه تدجو :هّللا ددع لاق - م

 اَننَدَح :َلاَق . ِهديطَحِب يبأ؛ باّتك يف اهرخآ ىلإ اًنهاه

 .ةّشئاَعْنَع ؛هيأ نع ؛ةورُع نب ماسه انئدَح : َلاَق ٍحلاّصَنْيَرِماَع

 برش رض آلو ءدَحالو عقل را دق هلال بَرص آم :تَلاَق

 000 ْتلاَق « هللا يبس يف دهاَجُي نأ الإ ؛ لمَق ايش هديب
0200 

 ضرع اَم : :تلاَك هل مق هَل ٌمراَحَم كه نأ الإ مقل ايس قف

 َوُم يذَناَدَخأآلإ ٍرخآلان مرسي اَمهدَحأ ناّرْمأ ا هللا لوُسَر ىَلَ
 :عجارإ ٠ نم ِساَّنلاَدَمْبآ ناك امن َناَكنإَف ؛اًمْنِإنوُكي ذأ الإ رَسيألا

]11 0 

 .حلاّص ُنْبْرماَع اَندَح :يبأ باّتك يف ْتْدَجَو -”30/
 تناك امن هّيَرْخأ اهئ «ٌةَشْئاَح نع «هيبأ نع «ةورع نب ماشه ينكدح : لاق

 :عجار] ٠ ُهنمف تفي ممالك ءدحاو ان نم نآلستفي هلا لوُسَرو يه
 سا سام سا سا سس

 اانتنل

 . حلاَّص نب رماَع ينئدَح : :يبأ ب باّتك يف تدجو -

 لاق هلل ؛ةقلاع نخ هيأ نع ؛ةدع نما ١ َلاَك

 [540+ عجارإ . يسْفت'تّسقل : ليل نكلو « يس : ُى تكبح ْمُكَتَح دحأ نوفي ال

 .حلاَصنيرماَع انَدَح :يبأ باّتك يف تدجو -9
 اكو ابا ىلع تيس اهل ؛ةشئاع نع «هيبأ نع ' اشم يح 6 :َلاَك

 :عجار] ٠ هَ اهم رس نم 9 هللا ور مَ ,ةحنجأ (تاذاكل

 ملاكا

 .حلاّصنْبُرِماَعاَندَح : يبأ باّتك يف َتْدَجَو م
 ْنَع «ةَرْمَع ْنَع «ةَوْرع ْنَع «باهش نبا ِنَع « سْنآ نب كلام يِنئدَح : لاَ

 دج م يريم فكتعا نإ هللا لوُسر ناك : ات انآ ؛ةّشئاَع

 [105+ :عجارإ ٠ ناسا ةجاحل 3

 نب نِيَسْحاَتدَح :يبأ باتك يف تدجو 0١-
 دبع نع « بيبَح يبأ نب بيَح نع «دشاَرْنْبدَّمَحُم انئدَح ءدّمَحُم

 ةةَشئاَغ نع ءركي يبأ نب دمحم نب مسالا هيبأ نع مسالا نب نمحرلا
 0 ريمملرع

 ا هللا لوُسَر نأ ؛ باطَخْلا نب ب رمع هبيأ نع ةتحاَح رمح نبا نأ اهلين

 رنا مح أي: تلاقَك ٠ هيلع هلهأ راكب بميت : :لاق

 توكيل معن 0 :لاَقَك 0

 7 هربق يف هيدي لجو هلو لَ

 سمي ع
 ديعس امدح : :يبأ باّتك يف تدَجَو - كةهحنح

 20 ها ؛ يهبلا نع دوا نسب لئاو انندَح : :َلاَك . قارولا

 يقبولو هيلع الإ طق شح يف ةئراح ندير اقف هلال ورعب

 رقشعم
 145+ :عجارإ .. هَفْلْخَتسَأل هَدْعَب

 51944 ح اسم ةشئاع ةديتسلا ثيدح

 :لاَق . ريك ميكس اكن لاق .٠ دّمّصلا دبع اَنَدَح - 18

 ليال: َلاَق 8# هللا َلوُسرَدأ ؛ةَن ةَضئاَع نع «ةورع ْنَع ؛يرهزلا انندَح

 .اهجْوَر ىَلَعآلإ ماي ةكآلث: قوق دحُت نأرخآلا مْويلاَوهللاب مؤ ةأرمال

 [14ه47 :عجارز

 ارَغ بابن (185/1) انكدَح ءَنَمْحرلادْبَع اند -4
 يللا نع ؛ةَشئاَع ْنَع ؛ نْيَسُح نبيع نع ؛ «جرغألا نَع "د انزلا يبأ
 0 1 1 558١[ :عجارإ] ٠ مئاَصوهَو لقياك ؛ ه

 . ةشئاع ةّدّيسلا دنس رخآ اذه



 ءاسنلا دنسم لوا
 هللا لوسر تنب ةّمطاق دئسم

 ةشدقت

 نها نا حاولا بنبرة مسقلا وب انريخأ

 :َلاَق . بهذا نبيع نب[ سحلاءيلع وبآ انكدَح َلاَك .. يناييشلا

 ير لاق .٠ يعيطقلا كلاَم ِنْباَدْمَح نب ِرمعَج نبدأ ركبوب
 -_ م كه سار ومسمع

 نب دَمْحأ يبأ يكدَح : َلاَق ٠ لحبيب نسخ

 :لاَ . ٍلببَح نب دمحم

 نب ايِرَكَر انَُح : َلاَق . نيكد نب لضم يوب ادَح- 0

 :تنلاَق . ةَشئاَع نع «قورْسم نع ؛ «يبشلا نَع سارفلا نَع «ٌةدئاَز يبأ

 « يتتبب ابحْرم َلاَقَق اك هللا لوُسَر يم اهييشم نك يشن هك ةمطاق تل

 تك اح اقسم :هلتست عا هدي: اَهَسلجأَمُ
2 37 

 اًهِيلَرَسأ هنإَمُن َنيِكبَتم مث هنيدَحوا# هللا لوُسَر كصَخَسسا :اَه ]1 تْلْقَك
 5 ا
 اهات هن نم بقأ احرق مويلاك تيار ام 26 تّكحََف اًئيدَح

 يبل ضف اد تح ءا هللا لور رس يشل لكم: ْتَلاَقَف ؟لاَكََمَع
 هع مى مدمعم
 َناَك ؛مآلّسلا ِهْيَلَع ؛ «ليربجدإ : َلاَقَقيِلِإَرساُهَنِإ ْتَلاَقَق ؟اًهتلأَس

 از آلو نيم َمَعا هب يِّضَراَعهلإو هرم ماع يف نآرثفاب يضر

 مماس + جا
 «كلانآفلسلاَّمْعَنَو « يب اثوحُت يي لْهأ ل وأ كن « يلجأ َرضَح دكا

 ْأ ألا هذه ءاسن ةديَس ينو نصرت :َلاَقَمت «كلذلتْيكَب

 .كلذل تكحضَف :ْتَناَق . َنينمؤُملا ءاّسن
 فاسو هو -

 دعس نب ميار انربخأ :؛ لاك . 6 نواه نبدي اح - قلل

 هع مام سما م دمع هم ع

 تكشف اسجل 0ك كتف سا جف دل
 ليس سال

 «تِدكقت يمهل ينربخأ هنت نك يح مآ :تَلَقَق ؟كلذ نع / اًهتلاسف

 0 0 :ربخأ مث
 [؟4ةمح :عجار] ٠ تكحتضُ هب اًدوُحُت هلهأ وأ ين أ ين

 نيدصَحُمْنَع ' يبأ يرئح َلاَك . بوُقياَدَح - فا

 و كرس ع 320-00
 جوز «ةَئاَع ىلع 1 الات ءةق الك نسالك نان 1

 8 هللا لوُسَر َناَكْدَك : :تلاقك ؟يحاتمألاٍموُْْنَ اها قبلا

 ٌةَمطاهْنناَ ءِرفَس نم بلاط يبأ نبع مد اهيف صخر مث اَهْنَع ىَه

 ُدَكَدَنإ : : تاق ؟89 هللا لوس هع هيمو : َلاَقَق ءاَماَياَحَص نم مخلب

 م :َلاَقق ؟كلك: ْنَعهلاَسَ ل هلا لوُسَر ىلع لَ َلَخَدَف اهيف صخر

 . ةجحلا يذ ىلإ ةّجحلا يذم اهْلُك

 نبأ ينعي- ثيل اننََح : َلاَق . ميه نبل يعامسإ اكد - 5

 اج ع نيس ب ةدطا هلأ «ِنَسَح نها دبع نع - - ميكس يبأ

 َدجْمَملا لح نإ  هلالوسرناَك : :ْتَلاَك . قف هللا لوُسَر تب ةمطاق

 باب يل شنو « يبو يل رفع مهلا : لاو ءمّل مُلَسَو دَمَحُم ىَلَع ىَّلَص

 يلرفغا مهلا لاق (َ) «مّلَسَو دمَحُس ىلع ىَلَص رخو ءَكََمْحَ

 الهنايد 

 ناب اكو يب

 ؟ثيِدَحْلا اذه نع ُهتلاَسُق نَسَح نب هلل َدْبَع تيقلف :؛ :ليعامْسإ لاَ

 اَذإَو «كلسْحَر باب يل حَتفأ بر (110/5) : :َلاَك َنَكَد اد داك :َلاَّقَ

 .كللطق باب يل حنا َلاَق جرح

 نب ِهّللادبَعْنَع شِلاَنكَح ةَيواَْسَوُبأ نكح - 2211

 . هللا لوُسسَر تب ةمطاق هد ْنَح «نيسُح تب مطاع ءْنَسَحْلا
 11002 يمي م ما

 ىَلع ماسلا هللا مس : لاق . دجال اذ © هلللوُسَر ناك : تاق

كلعَمْحَر باونأ يل حو يبوُذ يل رفعها هللا لوُسَر
 جر ذو «

 يل َحّنتْفاَو يبوُنُذ يل ْرفْغا مهلا لل لو ىلع مسالم لاق

 يمارسوا

 يدوس ا" هرباعهر

 نع هةَمْلَس ْنْب داَمَح انئدَح « ىَسوُم نب ْنَسَح اًندَح - 2

 :ْتَلاَق . ةّمطاَقْنَع « «ِنَسَحْلا نب نَسَحْلا نَع هيبأ ْنَع «َقاَحْسإ نب دَّمَحُم

 «يَلَصيلماَقك .نائلابلالبءاَجف ءاقرَع لكك 8 هللا لوريل َلَخَ

 :تلق ؟هّي ابتسام :َلاق ؟طّوتتلا ,ذبآ اي لك . هويت ْذَخأَ

 لهم اَممكماَعطبيطأ سلو يل : َلاَقَك تلا تصمم
 سرع معلول

 نبا ينعي- ْنَسَحْلا اَنكدَح : َلاَق .رمَع نب دوس انئدَح - فلل

 نع نيسْح تْلب ةَمطاَف ع « ِنسحلا ني هلا دبع ْنَع يلع - ٍحلاَص
 200 لس

 ىَلص َدِجْنَمْلا َلَخَد دِإَناَك : :تَلاَق . اف ىلا نَع ءا يبا هب ةمطا

 َباَوْبآ يل حَففاَو يبون يلع ملا :َلاَكَمت ؛َملَسو دَّمَحُ ىَلَع

 يسلْرقغا مهلا : لاق ملوح ىلَع لم جرح او«

 [؟19144 :عجار] ٠ كلَصَق باو يل حّنفاَو يبوُنُد

 دشاَر نبا ينعي لَمَحُم اًنكدَح : َلاَق . قاّزرلا دبع انْكدَح - هاف

 ىَلَع ةَمطاَفَتَلَخَد : :لاَق . يم نإ ينعي ومع نير فعَج يكد : :َلاَق-
 عة ادعو

 . هب اًدوحُل هلهآ وأ يأ هللا لور ينربحأ :تلقت . ركب يبأ

 َلاَق :َلاَق . ٍلّضَقلا نب ؛ مساق اَنئَدَح ءدّمّصلا دبع اَنئَدَح - افكار
 ةّبصَو (19خسنا نزيل دبع ُنْبْرَمُعيلإ بنك : : يلع ني دَمَحْماَن

 لوُسَرنأَو ؛ُيرَصالهنآس اَّنلا معَ يذّلاَرتسلا اهتيصو يف َناَكَو ,ةمطاق

 .ْعَجَر هأر ملقا َلَحَد لق هللا

 يبأ نبا نَع ُفَمْمَرانكدَح «يسلابطلاَدْواَدوُبأ انكَدَح -4
 ريا خمس # شا سة شمس

 : لوُقتو يلع نب نسَحْا رقت ةمطاَ تناك : َلاَق .ةكِيلم

 يلعب اهيبش سي لا بش يبأب

 باّطَخلا نب ٌرَمع تئب ةصفح ثيدح

 ْنَع ؛بوُيأ انكَدَح :َلاَ . ميهاَريإ نب ليعاَمسإ انئدَح - -66

 هِيَلَعلْحْدَيآل حاس تاكو -ةصْفَح يدَحَو : :لاَق .رمع نبا نَع ؛ «مفاَ

 - كف يِبثلا ينت- ُرْجَفلاعْلطَب َنيح نّيََْكَر يْلَصُب َناَكُدنأ - دَحآاهيف

 .ةآلّصلاب يِداّنمْلا يداي



 ص 1١956 ءاستلا دئيسم

 مقحم مكفحل موكا مدحكا :رظنا] . نْيتَفيْفَح :لاَق هاَرأ :ب ,ويبأ لاَ

 1 3-5 مك :عجارإ 0 اكوام لكقكك

 ينئدَح :َلاَك .هّللا دّيبع َنَع ءديعّس نب ىَحَيانئدَح ةهحانلا

 ُهناَشاَم ءهّللا َلوُسَراَي تلق :تلاق .ٌةَصْفَح ْنَع هٌرمَع نبا نع ؛ "عفان

 تدّبلو ؛ييْدَهتدلَك ينِإ لاق ؟كئّرنع نم لحت مل اوُلَح سنا

 مدوتف مكدححم ىكفتك رظنل] ٠ جلا نم لحأ حا لحأ الق «يسأر

 ُنْبْداَمَح انئدَح :اوُناَق ..سّنويو ُناَمَعَو جيرس اًنئدَح -161/

 دئاّص َنْبا ىآر هنأ َرَمَع نبا نع « « عفان ْنَع « «هللا دْييعَو بويأ نَع ؛ َةَمَلَس
 رو سرت ل ع ل

 دس ىّنح حفلا « هيف عقوو رمع نبا هبسُف «ةئيدمْلا ككس نم كس يف

 ُهَلْتَلاَقَف امسك ىحهنماناك اصيلة «ايألا

 :ل وي ف هلا لوُسَر تضم مآ !؟هب كلوي مهنا َكئاَش اَم :ُهَصْنَح

 . هيض د ةبضع نم لاجدلا جرت "خي امن

 . اهِبضْقَي ةَبْصَع َدْلع : :ناَمَع لاق
5 

 يو رس

 [للقتم 6

 408 :رظنا] .( 7/864 ر/6) هب َكَمْناَوَت

 «عفاَنْنَع «نّوَع نبا ندَح : :لاَق . ٌةدابع نب حور انئدح - - 7164

 لع ملعال رممع ما ممل
 ضن فق رنا « نير دئاّص نبا تيقل : لاق .ٌرَمع نبا نع

 ؟يقئدصقل يت ْنَع مُكلاسأنإ هللاب مُكتدَعَت :مهضْبل تلق هباَحَصأ

 ذك :تلق آل: اونا رهن ينوُدَحُتأ تلق : 0 اوُلاَق

 ل ءادكوو لاَممُكلقآ ذمْوَيَوُهَو مُكُ 3 ؟دّح دق ِهّللاَو

 مث هُتقراقَمّث اًنئدَحَف :َلاَق ٠ لَ هول مكر در

 :لاَق ؟ىَرآ اَم َكئْيَح تلم ىّبم :لْتَ نبع ترن ذَكو ىَر رخأ رم هئيقل

 َنْبا اي ينم ديِرُتاَم : َلاَقَق ؟كسأر يف يهّو يِرْدَت 6): :تلق «يرئأأل
 سال م سل ع هع 3 م موس 2020000

 ريختر ُهَقلَح هذه الاصع نم هلأ ىلا ءاش نإ ؟سْع

 يروم
 ىنح يمت تناك اصبع لأ ياحنصأ ضب لق دس انح

 لله
 ا ده يت لل5تسع اة :ْتَلاَقَق ءاَمَرَبْخَأَ

 [15607 :عجار] ٠ اهيضَْي ةبطَغ نم سأنلا ىلع جور

 «عفانْنَع ءنّوَع نبا ِنَع فاّقَحْلا بالادب انندَح - ف نحل

 ُهنأآلإ «ثيدحلاَركَذف. . نِمرم دئاص َنْبا تيقل : :لاَق ٠ .رّمَع نبا نَع

 انآ ؟ّيلإَتدَرأاَم : :تلاَق ٠ اهنا نينمؤملا مأ ةَصَْح ىَلَعتلَحَدَم : :لاَق
 يدقعمل م

 [ؤها/ :عجارإ ٠ اهي بصح ساّنلا ىلع هجوُرُخ وأ اإ :لاَق هنأ تملَع

 «عفاَن نَع نوح نبا نَع ُفاَّفَحْلا ٍباَهَوْلا دْبَع اَنْئلَح -

 ُهَنْمو هُسيقلكرَماَسأَف نديم دئاّص نزلت يقأ لاَق .َرْمْع نبا نَع

 :لاَق ا سس راح راكد لاق 6« رك. ةباَحْصَأ

 مع

 نص يلأ ياحسأ م
00 

 بايخ صلح د

 هما ْ ممعم باَطَخْلا نَْرَمْع تْنبةَصْنَح ثيدح 0-07

8_0 

 ِساّنلا ىَلَع هجوُرخ َلَوأنإ :َل لاقت انأ هلت اَنَ : :تَلاَقَق
 ءليداما

 [56007 :غجار] . اهْبْضْمَي ةَبضَعلا

 «عفاَن نَع كلام : يدهم نب نَمْحرلا دبع ىَلَع تَرَ - دوك

 قف للا لوْ مرح ل يبل جز صن أنأ هت هل د
 يعكر ىَّلَص ٠ حملا ادبَو «مّيصلاب ناثألَنمَْ 0122

 [55466 :عجار] . ةالّصلا َماَقُ نأ لبق نيتقيفَح م

 نامت ةَنَس يف ؛ يباطتللا دمحم نْبراّبَْلادبَعاََدَح - ما

 ينمي ميركل دبع ْنَع ٠ «'يلرلا وِرَمَعلْني هللا دي انئدَح : َلاَك .ِنيتمَو

 ند اذ ناك 9 يِبلانأ ؛ةَصَْح نع هَرَمْع نب نع « عفان نع - - يرّرَجلا

 .ٌرْجَفْلا ملط ىَتح ُندَوُي ال ٌناكو «ماَمطلا َمرَح و نيتْكر ىلص نما

 [05466 :عجار]

 «عفاَن نع ؛كلاّم نع« يدم نب نحل دبع اَنئدَح - ههنا

 يعكر يصب انك ف لا لوس ؟ةصفح يئرخأ :لاَق .رَمَع نبا نع

 [ك 0 . رجا اذ اد نيتفيفَح

00-0 

 00 "شل تافاقلا «ةسلخ رع شون

 .َرَحْل ىَنَح لحآ لق يِيذَمَت دلو ءيسأر* تدب يْنِإ : لاك ؟َكترْمَ

 2 [55465 :عجار]

 نسب دز نع ةبعش اًنكدَح ءرَفْعَج نب دمحم حم اَندَح 776

 : تلال ةصْقَح ْنَع هَرَمَع نبا نَع ثدَحُي عفان تغمس : لاق .دّمَحم

 :عجار] ٠ نيف نييك آل يْلصُي الرجا ملط اذإ اك هللا لوس

] 

 اَنكَح دَح - يناقلَطلا يني ديعّس نب ماسه انَدَح - -اكةكك

 نبا نأ «عفان اَنكدَح - ريدك يبأ نبا يتعَي- ىبحَي تغمس : لاق . مآلّس ْنْب

 نقف ىلا للون خلة ألا ول
 [5566 :عجار] . . حبصلا ةآلص نم ةَماَقإلاَو ءاَلا نيب نيِْفيفَح (؟مةركز

 نبا ينمي رَفَعَج اَنئدَح : َلاَق .٠ ٍماَشهَنْب بريك انكدَح - فكن

 ينرمأ : :تَلاَق ٠ هنَربحأ ةَصْنَح نأ َرَمُع نْباَنَع ؛ «عفاَناَنثَدَح - َناَقْرَب

 .جحَح يلا جَح يف لحأ نأ ف هللا لوس

 ريظام سمسا ل
 . ةربَخأ رمع نبا نأ : رمال“ "ريثك لاق

 , خيران نت بش ند ناتي اد 11

 قالت يو حان لطل 2 ل

 يأ لحآ تسلق ؛يِبْدَمتذلَ 2ع يس ينإ : َلاَقك ؟لحت أك ميم

 [55445 :عجارإ . يبدَه َمَّرَحْنأ ىَتَح

 . قاَحسإ نبا نَع « يبأ انندَح «ميهاَربإ نب بوُقعَيانئدَح - 48
 م هلع يصامس ميس هس

 امل : َْتَناَق .رمع ةنبأ ةصفح نع هرم نب هللا دْبَع نَع ما ينكدَح : :لاَق



 نأ هلا لوس نيام: ف رس رمعب َنْللَحَي ؛ نأ ةاسن 8 هلام

 . يذم َرَحْلأ ىّتَح لحأ ال 20 لاَ انعم لحَت

 قمم وم
 عمكقحمك :عجار] ٠ يتْيِدَهَرَحْلأ « جَحلا باّتك يف بوُقْحَي لاَكو

 :َلاَق .٠ َقاَحْسإ نبا نع « يبأ اَنندَح «بوُقَْي َنندَح - 1

 ْنَغ هرَمُع نْباَنَع «عفات حّبملا لبق رْجَل دعب نعل نع يكدَح

 يَتَمكر يْلَصُي 8 هللا لوُسَر ناك : تاق 8 يِنلا جْوَر ءٌرَمع ةّئبا ةصْفَح

 .ادج مهي ينيب يف حبمصلا َلبكرجَملا

 [ىك408 :عجار] . كلذ مهي هلل دبع ناَكَو : : عفان لاَ

 ىلع هلل ل
 ْنَع «ةَناَوَعوبآ اَنُكدَح :َلاَق . ناَمعتلا نب جير انئدَح - -191"53/

 مسا ََحلجَرهلآَسو رع نبل تعم : كاك - - رئي نبا ينعي دير
 066 لاق لف هللا لوُسَرنأ ؛ةَوْتلا ىَدَحِإ ينم : َلاَقك ؟باّوتلا نم

 0:4 :رظنا] .ّبّرَقَمْلاَو «َةراَقْلاَو :ٌروَُعلا بّلَكْلاَو َباَرُْلاَو ءايَُحْلا

 ةنفنغ

 يبأ ْنَع شَمْعألا انئَدَح :َلاق .ةَيوامموُبآ اند -1
 : هّللا ٌلوُسَر لاك :ْتَلاَق . ةَصَح ْنَح رشم نَع ءرياج نع :ًنايس

 يممتو هل
 .ةيِيدَحْلاَو اردب دهس دحأ « ُهَّللا َءاَشْنإ ءراَتلاَلُخْديلنأوُجْآل ين

 :َلاَق 4اَهدراَ الإ مُكْم نب : ُلوُقَيلَجَو رع هللا َسْيِلآ : :ُتلْيَق :تلاك
 »و سئ ريا عمربمل داع
 . هاينج اًهبف نيملأظلا رو اَوُقاَنيذلا يبت َمُث) لوقي هتعمسف

 نع «'يِرْطْرلا نع هِرَمَْمْنَع ىلعألا ٌدّبَع اَنَْدَح - فاتفو

 488 يبل جور ةَصْنَحْنَع «ةَعاَدَو يبأ نب بلَطُمْلا نَع « ديزي نب بئاسلا

 ناك ىّتح ءاطق اًسلاَج تحبس يف يُلَصُي 8 هللا لوُسَرَرأ مل: تلق هنآ

 وسلا اري ءاًسلاَج هتحبسم يف يّلَصُي ناك «نيماعب وأ ءٍماَعب هوم لبق

 لي ع هل لال سلا
 [عمكقال# ,ىة41/4 :رظنا] ٠ اهنم لوط نم لوطأ وكن ىَح اهئ

 للوقت
 «سنأ نب كلام اَنثدَح «يدْهم نب نمَحرلا دبع اًنئدَح - 55

 .(ح) "يره نَع

 نع «ديِزَي نب بئاسلا نَع « «يرهزلا نع ءٌرمَْم انربْخأ «قاررلا ُدبَعَو

 يلَصُي م هللا لوسر تير ام : :تَلاَك . ةصَْح ْنَع «ةَعانو يبأ نب بما

 رفيق ءاسلاج يلَصُي اكد ءٍماعب هوم اك ىََح ءأطق اسلاَج تحبس يف

 .اهنم نير نم لوطأ َنوُكَت ىتح اهلي ةروسلا
 مب كس # دع ل

 ولام سايس سس
 طوى "نال يااخي ياقش نيل

 "نغمتي لكون لح املج

 نْبَةّيَمْنَع .ةيع (187/) نيف ناك - فكلح

 20 ةّصئح نع مدح نع - َناَوْفَص نب هللا دبع َنْبا ينعي َناَوْفَص

 اذإ ىتَح فكوُزْفَي شْيَج تْنيلا اَذَه نمو : :لوُشي © هّللا لوُسَرتْعمَس

 الإ وجني الف «مهرخآو مهلوأ يداي ٠ مهطسْوأب فسح ءاياب اونا

 ١و5و5 ص مخصب باطَحلا نير تنب صح ثيدح

 مولع رب يللي

 ىَلَع ةصْفَح > تَبْذَك الو «ةصقح ىَلَع تبَْذُك بدك ام هللاو انك : :لجَر لاق

 . هللا لوُسَر

 ريش نَع ؛ ىّحضلا يبأ ْنَع «روصنُم نع نايف اًنئدَح -117/

 َوُهَو هئاّسن ٍضْنَي هو نمُلاَنَيناك ف يّبلنأ ؛ةَصْنَحَْع ؛ ٍلكش نب

 [لكفخا ,لكقالا الكفاله :رظنا] .٠ ٌمئاَص

 انكَدَح :َلاَق .ًةَناَوَعوُبأ اًنئدَح :َلاَق .ُناَّفَع اًنئَلَح -4

 َلوُسَردأ رس مل نع ؛ لك نبش نع ءٍملُس نع ؛روُصْنم
 يمول ل

 8 كلور اك كفاه رش .ةَصْفَح نَع « «لكش نب ريتش

 [؟89879/ :عجارإ] ٠ مئاَصَوعَو لبي

 رد ص نس لاي سن « نخل فلل

 صفح نع ريتش نع ٠ ىحّضلا يبأ نع ؛ شمعألاو

 .مئاّص وهو لبي ناك

 ءردَكُنملا نْب دَّمَحُم ْنَع «نايْفَس اَنْدَح «عيكو انَُدَح - 5

 عنو اً لحد يبل ؛ةّصَْس نع« نركب بأن

 .ةّصْقَح ةّصْقَح اَهِمْلَع : : يَا لانك ةّلمنلا نم يقر اق : اهل لقيام

 [مدعب رظنا]
 هيققم ماع

 دمحم نع «ناّيفس اًندَح «ورْمَع نب كلما دبع اَنْثَدَح - - 717

 ارش مل يح ونترك ىلع ءردكتملا

 .ةصخ امل

 َوُهَو- ٌرَسع نب عفان انرَبخأ : :لاَق ٠ َنوُراَه نب دي اَنئدَح - افلا

 آلإ اًهَمَلْعَأ آلَو . ف يتلا جاوزأ ضْعَبنأ ؛ بلم يبأ نبا نَع - يحتل

 ءاهتوُيطتال مكن ْتلاَقَق ؟8 هللا لوُسَر ةءاَرق نع تلكم «ةَصْنَح

 . (ليسرّتلا)يِنعت . «ميحّرلا ِنَمْحرلاَنيمَاَمْلَبر هلله محلا : :تَلاَق

 *57٠0[ :رظنا]

 ءديعّس نب ىَيْحَي اربح : َلاَك ٠ َنوُراَم نب ديزي نكدَح - 75

 جوز رمح هب ةصْقَح اتصمَس هنآ قرأ دبع يبأ هب ةّيفصأدأ ؛ عفاكْنَع
 ٍمويَلاَو هللاب مؤ رمال لحَيأل : لاق 8 هلل لور نأ نَدَحُت يبل

 . جور ىلعألإ ؛ثآلث قوق تيم ىلع دحتانأ - هلوُسَرَو هللاب وأ- رخآلا

 [؟اة4هخ ,؟؟541/ ,؟؟26+6 :رظنا]

 دح -06
 «”ىمو ٠١ مع #»# 2# مس هم مصل يصنع ماع رولا

 لاق :تلاق . 8 يلا جور ل ةصَْح تمس اه « هثربخأ دبع يبأ

 هّللاب نموت وأ - رخ خألاٍمْويلاَو هلام رمال ل حيل قف للا لور

 ةنبا هيف انآ عفان ْنَع «بوُيأ انِلَح «ليعاَمْسإ اَننَدَح



 رول
0 

 هد حُن ا .جر ىلع الإ ؛ تآلك قو تيم ىلع دحشأ - هلوسرو

 [؟"ؤه4 :عجار] .٠ َرئَعو رهشأ ةئيرأ

 ءٍمفاَن نع كلام : يدهم نب نَمْحرلا دْبَع ىَلَع تار - 11 ك
 ه يتاسا ٠

 َلوُسرَنأ نيدمؤملا م ةصْفَحَرأ «ةَئاَع َْع «ديبع يبأ تذب ةيفَص نَع

 تيم ىلع دحّننأرخآلا ٍمْيلاَوهلابٌ مؤ ةآرمال ل حيل :َلاَك ك5 هّللا

 [؟0379 :رظنا] ٠ ٍجْوذ ىَلَعآلِإ ءثآلك َقْوَ

 ةادوو ةهريادعو
 نبا ينعي ثيل اَنئدَح : :َلاَق . دمحم نب سنوي انيدَح -17/

 «ةَشئاَعْوأ «ةَصْفَح ْنَع هك دبع ية ةقصألا مفاتن - دعس

 (5//180) مؤ ةأرمال ل حيل : : لاق 8 هّللا َلوُسَر نأ « مهلك ْنَعْوَأ

 ةكألك َقْ وق تيم ىلع دح أنآ - هلوُسَرَو هللاب ن مؤ وأ - رخآلا ميلا هللا

 [؟"ةه4 :عجارإ . اهجَوَر ىلع الإ ! بي

 دبع اًنئَدَح ملص نْبِزيِزَعْلا دع اَنئدَح ,ناّمَع اًنندَح -8

 وأ َةَصْقَح ْنَع 9 "اني يبأ هب يقص ّْنَع) ٍعفاَنْنَع 2

00101 58 0 
 هّللبن مؤ ةأرمال لحبأل : :لاَك 8# هللا لوُسَرنأ مهلك مهن ٌةَشْئاَع

 [؟تاقهأ :عجارإ ٠ يب ىلا .تالك ركن ذأرخأا ول

 رق هرب سع
 انئَدَح «ةَعيهل نبا انندَح : َلاَك . ىسوم نب نسح اًنئلَح -464

 بلان ةّصَْ نع ءٍولاَسْنَع «باهش نبا نع ءرْخكب يبأ نب هللا دبع

 .هل مايص الكرام ميّصلا عمْجُي يمن :َلاَق هنأ ؛ 2

 الستور مها باقحش إن - 1

 ٍمصاَع ْنَع «َقاَحْسإ نب َمَحُم يِئدَح : :َلاَق .ُةَمْلَس اًنكدَح :َلاَق .شّربألا

 اوفس نذل ىَسوُم نب محراب نع ونرش

 هش يلب شكا ىلح .ةكمرنأ الجره قتل
 27 همم

 ؛مُهياَصأ امم مهييصيق مقلق امل مُهَماَمأ ناك نم جرف ؛ مهي

 كيسي :لاق ؟مرككُس من ناك نمي فيك هللا َلوُسَر اي:
 . هن ىلع ئرما لك هلا ث ميم كلذ مهل

 م 2 6 ومع
 يعجشألا َقاَحْسِإوبأ انَدَح «ٍمساَقلا نب مشاه اَنئدَح - 1

 نع «حاّبصلا نيرا نع «ينالملا سَ رع اَح لاك. ينو

 200 :ْتَلاَق .٠ صح نع «يعاّرخلا دلاَخ نب دينه

 َلبَق نتعْكرلاَو ءرهَش لك نم ماي ةقالكو ٌرشَعْلاَو «ءاروُشاَح ماَيص : 2

 .ةادغلا

 - ةَمَلَس نبا يني داَمَح اَندَح :لاق .لماك وب انئدَح -
 نأ ؛ ؛9 يلا ْوَر ةّصْنَح نع يعاَرْلا ءاوس ْنَع «ةلدهَب نب صاَع ْنَع

 « سيما ٌموُيَو «نييتثالا موي: هش لك نم ماي ةثآلك وصناع قف يلا

 لدقفت ل56 :رظنا] : ىرمألا ةعمجلا نم نيثئالا موي

 نع ٍمصاَع نع ؛ ءةَدئاَي نع « « يلع نب نيسح اَنئدَح 11

 لآ ه سس هريس

 0  باَطَحْلا نب رمع تنب ةصفح ثيدح

 ةَخآ نإ هلللوُسَرناك تَناَق . .89/يلا جوَ صحاح بّيَسَمْلا

 همانطل هيمي تاكو ءنميألا هَ تْحَن ىَسبلاهديَمَضَو ةَعَجْصَم

0 
 موصَي ناَكَو «كللد ىّوساَملُهَلاَمش اتناك يوناو رول

 يمومس رب ههه هر سالت ل
 ةملَس نب دامح اًنربخأ :َلاَق . نورا نب ديزي انئدَح - 05577

 جور َرَمع ةئبا ٌةَصْفَح َنَع ٠ « يعاَرخْا ءاوّس ْنَع « دولا يبأ نب مصاَع ْنَع

 ىتمبلا هدي عّضَو ؛هشارف ىلإ ىَوأ اذ هللا لوُسَر ناك : :تَلاَق . 8 يلا

 :رظنا] . اًنآلئ . َكداَبع ثَمْبَت موي كِباَذَع ينق بر : اكو مدح تَحَن

 اةقكنك

 ْنَع «ةَلَْهَي نب مصاَحْنَع مح اَنَدَح حر اندَح -8
 22 0 ل 0 0
 ةكالك ْموُصَيَناَك ف يّبلاَذأ ؛ ؛ للف يلا جوز ًةَصْفَح نَع « يعاّوخلا ءاوس

 .ىَرْخُألا ةعمجلا نم نيّثالاو «َسيمَّخْلاَو نييثالا :رهّش لك نم ماَيأ

 [؟كؤؤ؟ :عجار]

 يمول
 دح :لاَق . َةَمْلَس نب داَمح اَنئَدَح : لاق . نافع انئلَح -51

 :تَلاَق . الف (ىّبلا جوز ةَصْفَح َنَع « يعاّرخلا ءاوس نع كدب نب مصاع

 بر :َلاَقمّن . ىلا هدي ىَلَع َمجطّصا هشارف ىلإ | ىَرأاذِإ ف يلا ناك

 هلكأل ُهَنيِمَي 3 مي لَعَجَي ب ناَكَو ءرارم ثآلك «٠ ابوي باع ين

 « كلذ ىوس ملهاش لمْجَيَو «هئاطعَو هذخأَو « هباّيو هنوضاوو ءهيرشو

 ليي ارب مد

 «َسِيِمَخْلاَو نيالا :رهَش لُك نم 18/0 ما هنالك موصيااكو

 لتقف قكففا :عجار] ٠ ىَرمشلا ةٌعمجلا نم ني ينالاو

 -راَّطَمْلا َديزيَنْبا يني نابآ انئدَح دسم اَنَدَح -1/
 ةَّصْفَح نع « يعاَرخْلا ءاوس َنَع ءدلاَخ نب دعم نع مصاَع اَنْدَح : لاَك

 مرو عسسل
 سدت ينسي يو فأل الك لاوس ارم

 ما

 سم ريو ركب سو ممم مرر سو سس
 رند ياتلاكم هيرو هدا ل ياتككو- مولا

 تجاتح رئاسل

 «دلاَخ وُبأ ينربخأ :َلاَق . ريل نال «عوَر اننَدَح -84

 نُيَرَمْعْدَتب صفح ينّدَح :َلاَق .(يندكا)ديعّس يبأ نْب هّللا دبع ْنَع

 هلق نبك عضوا مزيت اذ ف للان: تناك .باَطَخْلا
 «ةّصقلا هذه لفمب رمح مث ؛ هنيه ىلع هَ هل اذا ندا ركب بأ َءاَجَق

 ناَمْلع ءاَج مث ءهنكيه ىلع ف يبيلاو ؛هباحصأ نم اكمُث « يلع م
 لور اي تلق ءاوجَرَح من اوُيدَحَت هللَجَتق هبوك ذَحاَف هل ذأ «نيساَ 1-7

 امل «كادكيَم ىَلَع تْنآو كباَحْصأٌرئاَسَويلَعَورَمْعَو ركب وبأ ءاَج ءهّللا
 .ةكئاللاهئم يَِتسَتْسم يِحَتس الأ : َلاَقك ؟كبْوكبح جت ناَمْدع َءاَج

 [ هدعبرظنا]

 - نابي ينعي ةَيواَحَموبأ انئدَح : لاق مشاه اَنئدَح - فوم

 تنبةَّصْفَحْنَع ؛ نقم دعس يبأ هَل دنع رونا يع



 ءاسنلا دئسم افضل ك

 ,هيح َنْيهبوث عضو «ٍموَيت اذ هلال وسريع لَخَد :اتلك رع م ةمرلام يمس
 3 ٌرَمَع َءاَج م5 « هتيم ىَلَع ل هّللالوَسَرهلَدذأَ «نذأتسي ركب وبأ ءاَجَف بأ ءاَجَق

 َنذأق هباَحْصأ مس ان ءاَجو ؛هنكه ىلع ل هللا لوُسَروهك أَ ءُنذَأَتسَي

 جم أ دكه ىَلَع #8 هّللا ْلوُسَرَو دَلّنذأَ «نتْسي لع اجو مهل

 ءاوُجرخ مث ةَعاَساوندَحت هلذأ مت هوك للَجَك ٌداَتْساَقاَمْنَع

 سرع راسا ةيس »ب رص عا نس لسا
 نمساَنوْيلَعَوْرَمْعَو ركبوُبأ َكْلَع َلَخَد ءهّللاَلوُسَراَي :تلْقَك

 ؟كَبوت تْلْلَج 2 نناَمْدع َلَخَد املك ' ذكرت ملك كيم ىَلَع تْنآَو كباَحْصأ

 [ هلبقام عجار] . "كنا نم يِحَتستّْسم يحَسأ الأ: :لاَقَك

 معممع . 00
 «حايصلا نب رحلا انئلَح «ةَاَوع وب انكَدَح نافع اَنْئدَح - "ال

 ناك : :تلاَق . اللف يذلا اور ضْعَب ْنَع « هتأرما نع ءدلاَخ نب ٌةدينه نع

 لُك نم ماي ةئالكو :ةاَروُشاَع موي «ةّئبحلا يذ مست ْموُصَي هلل لوس

 [00 :عجار] ٠ نيَسيِمَخَو رهشلا َنم نْيْثا وأ رب ءرهش

 :اوُلاَق . ُناَفَعَو ماك وبأو يدهم نب نحل اندَح - افكت

 ثري سن اربح :لاق(: : هئيِدَح يف : :ناَّفَع َلاَق) َةَمَلَس ْنْب داَمَح اَنكلَح
 يب6م عع الشمس

 بوك هم مد بجاَح نبا ةراطع نأ ؛ةَصَْح نع ءزلجم يبأ نع « نيريس

 ان : َلاَقق ؟ةكيرتشا ول هللا لوري : :ٌرَمع لاق «ىَرسك هاي ءاَسك جايد
 همم

 يقاس

 يبا جاو ضْمَب نع « يل يلو اتاك «رماعوبأَو

 لوُسر ةءارق ْنَعتلئَس امنا (ةَصْفَح اَهاَر : عفان لاَ :ِرماَعوبأ لاق) ف

 :لاَق ؟اَهب يربخأ ؟اهك ليك : َلاَق اهئوُميطَتسَتآل مكن : : تلك ؟ هللا
 م مل

 . هيف اتكسَرَيةءارق تر

 بر هّللدْمَحلا :ةكيلم يبأْن با انل ىكح :مفانلاَك : راع أ لاَ
 :عجار] .نيثلا ٍموُي كلام : َّعَّطَق مش ٍميِحّرلا نَمْحرلا م مث «َيِمَلَْلا

 اةقحفا

 ءاَسَّنلا ىناث لوأو لوأ ٌرخآ

 30 1 4 0-5 تك

 (؟مةر/ك) يتلا جدد ةملس مأ ثبد

 َنَع «ديعّس نب ىَيَحَي اَنئدَح هريشبن بميت انكدَح .:5

 ثراَحْا هكا ةمْييسنأ ؛ف يلا جوز ةَمَلَسمأْنَع راَسَيِنْم نامل
 «جيوتلا تدازآو «كلئوختاأ ؛ كيل نيرظعب اًهجْوَر اكو َدَْبتَعْضَو

 َركذف «نِيلجألارخآ كل ناي ىَتَح كلذ كل سيل : لباسا وأ هللا

 93771١[ :رظنا] ٠ ماش اذإ جور : ناك . ف يبل كلذ

 هيأ نع ؛ حيجت يبأ نبا نَع « ةّئيِبع نب نايفس اًنئدَح - كفك

 بير :تلق ةملس وأتم :تسلاق .ةملتسمأ نع ءريمع نب يعن ٠ همم هان
 مم ما

 نم يئدعْسش نأ ٌديرثةآرْما تءاَجَ ,ءاكي تضْقأن « ةّيرغ ضرأب َتاَمو

 ياس سرس

 جرح دق اي ناطبشلا يلخُدُت نأ َنيديرُ : : هّللالوسَر لاق ٠ ديعصلا

 1171010 لاس سب بيل ا طن سبيس م وسلا

 يتلا جوز ٌةملس سم ثيدح
 اسس سبا ل نائمه

 1١958 ص 1مةر/ك)

 .هَْلَع كب ملك :تلاق نم لجو َرعُهللا

 منع «َناهْبَتّْنَع «'يرطزلا نع «ةيع نب نايس اَنئدَح 1/1
 سااس م

 اًمهدنع َناَكَ «"بتاكمُعاَدحإل اك اذ : :َلاَق ف يِلانأ ؛تَركد ةَمَلَس

 [كاللقا ,كاللكك :رظنا] ٠ هلم ابجتحتلك يدوي

 ءدْيمَح نْب نَّمْحرلا دْبَع ْنَع «ةَنيبع نب نايف اَنئدَح - افكت

 ملا تلد ؛ 8 يلا نع ؛ ٌةَمَّلَس مأ نع « «ِبيَمصا َنْبَديعَس عمَس

 ل/105 :رظنا] ٠ .هِرَشَمنمآلو ءرخش نمسَصَيآل ؛ « يحض نأ ل َجَر دارا

 [لالاقؤا لالا

 نب عفان ْنَع «ةقوَس نْبا نَع «ةَنييِع نب ناَيفس اًندَح ١8 ٠/17-

 ما تلاقك مهب فَسْخُي يذلا شيلا (يئلَركك ؛ةملس منع «ريبج

 . مناي ىلع نويل :لاق :َلاقك ؟َر 507 :ةَملَس

 ابآ عمَس- ينهدلا يني ب راَّمَع ْنَع ءُاَيْفَس اَنكَدَح 8

 سا ل8 واله يموع
 . .ةّنجْلا يف بنار يتم مئاوك ؛8 (يبّتلا نَع ؛ َةمَّلَس مأ نع «ريخي ٌةَمَلَس

 [مالالء هك ,لا/ا41 ,اا/6٠ :رظنل]

 ينعي ديعّس ْنَع ؛ « ىَّسوُم نب بويأ نع « نايفس اًنِيدَح - فكنت

 اَهَنأ (نايَسم لاك اذك) ٌةَمَلَسَدأ مأ ىلوم وهو « عفا ِنْ هللا دبع ّْنَع - "يربقملا

 يّنصَت نأ كُئزَجُي لاق ؟يسارَرْفَص دش ةاَرما يّنِإ هللا لوُسَر اي : تلا

 00 1 50115 رنا. هيل

 راج نباح : لاق .٠ 0 : ليعاَسإاندَح - دف

 سس سو. المشلتت كر المش

 يبأْنَع شمعألا اَندَح « ليضمن دمحم اند -77

 ّيِبلا ىلإ بَجْعأ ناك لَمَمْلا يأ : ةَمَلَس مو ةَشئاَعتلسم : َلاَق . ٍحلاَص

 [14044 :عجار] ٠ لق هلع َماَداَم : :ْتَلاَق ؟48
 ب رب هر للا ١

 ءهّللا دبع نْب ْنَسَحْلا اندَح «ٍلبَصُم نْ ب لمحم اًنئدَح 717
200 

 ِنَعاَهتلَاَسَق ةَمَلَس م ىَلَعتْلَخَد : ْتَلاَق . هم نَع « يعاّرخلا ةَدْينه َنَع

 لك نم مآ ةثالك موُسعأ نأ يرمي هلا لور نك: تلق ؟مايصلا

 ل ع سرع ل 0
 [؟9/110/8 :رظنا] ٠ سيح ةَعمُْلاو نيالا اًهنوأ رم ءرهش

 يبن يرش نَِرَْمَْع ىلعألا دع اح انهن

 :عجار] وم م ا .ايب نك رن عع 0.

 ايدل

 نع نّسَحْلا نَع « نوع نبا نَع «يدَع يبأ نبا انئدَح - "27116

 نبل مهطاحيَُمَو قدْ موي هلو تيسناَم :تلاَق . َةَمَلَس أ ْنَع , هم

 ريب رس سرا

 :لوقيوهو «هرْدَص عش ريغ دقو

 ةرخآلاُريَحَرْيَخْلا نإ مهلا
 00 لما

 1 رجاهملا هاو راصنالل !رْفْغاَ



 ءاسنلا دنسم ا 1١559 ص

 ! .ةهابلثكفلةلقت يسره :َلاَقَق (راَّمَع ىأرَف :َلاَك

 :تلُف . هم نَع : َلاَقَك - ٌنيريس َنْبا ينعي- دّمَحملُهئركَدَ : لاك

 م سل

 [97116 :رظنا] ٠ هيلع( /) جلا داتا ا اَمأ « معَ

 عمرة ادو
 نع «ّةَداَنَق نع «ديعّس نَع «يدَع يبأ نب َمَحم انئدَح - اك

 هّللا لور ةّيصَو رخآ نملك : :تَلاَق .ةَمَلَسْمأ نع «ةَملَسمأ ىَلوَم ةئيس

 اًهجلجلي 5 كف هللا يب د َلَعَج ىّتَح ٠ ملتي كلم مو الملاكم 7

 م لالا 19 ,اكالاو# :رظنا] . هئاسل اهي صيفي اَمَو هِرَدَص يف

 ءكلاّم [نَع] «يدْهَم نبا ينعي ءِنَمْحَرلا دبع اَنئَدَح - 3في

 أَو ةَاَعَْع «نَمْحرل دْبَع (نْي)رْكي يبأ ْنَع «هّيَر دبَعَو يمس ْنَع

 مك «مالتحا يَ عاَمج نم هاج حبْصُي ناك كف هللا لوُسَردآ ؛ ؛ةملس

 [؟460© :عجار] . موُصَي

 [5814؟ :عجار] ا العمر يف :ةردَس يد يفو

 ةضي مت ضال 200

 :ْتَلاَق «٠ بكار تْنأو سأل ءارو نم يفوط : لاَ ؟ "يبل كلذ ترك
 مع

 [؟١٠9056 :رظنا] . رولا رقية دنع وهو كفيلا تعمق

 « ٍمَكَحْلا نع ءِروُصُنم ْنَع ديمَحْا بَ نب رج اَنئدَح - كفك
 «سْمَخيو عسب رتوي ف هللال وسر ناك :تلاق . ةملسمأ نع ءٍمَسْفم نع

 هو امو
 [3الا1 اللات :رظنأ] ٠ ٍمآلَكب هلو ٍمآلَسب نهيب لصق .

 كت بكت :ٌةورع

 نبا هللا ديب َنَع ؛ «عيكر نب زيزَعْا دبع ْنَع «ريرج اًندَح - 5118 "3

 هع 2
 مهم اَنآو ناوْفَص نبل دبعو ةعبي ةعيير يبأ نب ثراحلا َلَخَد : لاق . ةّيطبقلا

 مآ يف كلك اكو ؟هبافسْخُي يذلا ٍشْيَجْلا نَع ملاكم ىَلَع

 ٌدئاَعدوُمي :لوُقيا# هللا لوُسَر تعم : :ةَملَسمأتلاقك هر نبا
 مهبفسُح ضرألا نم ادي اوُناَك اذِإف ءاًشْيَج هللا ثم رق ءرجحلاب

 «ْمُهَعَم هبافسخُي قر حخأ بدك كل تل

 نب دَّمَحَم اَنَندَح :لاَك . سيلا هنا - 52 ريامرزر تدر
 هل

 نب ِنَمْحرلا دبع ِنْيميهارإل دلو مأ نع «ميهاربإ نب دمحم نع «ةراَمع

 «بّدطلا ناَكَمْاَوِرذفلا ناكمْلاب أك يلي رج تنك : ْتَلاَق . َفْوَع

 ف هللا لوُسَر تمس : :تَلاَقك ؟كلذْنَع اهلا ةملَسمأ ىلع تدك

 [90/7؟1 :رظنا] ٠ ُهَدْعَي ام هرهظي ل

 يما سلا ل
 «قيقّش نع ؛ ءشَمعَألا اًنندَح :َلاَق . ةيواَعم وبأ انئدَح - فكيف

 0 ا سةوم سام سا
 اي :لاَقَك :َلاَق . فْوَعُنْي مْ الَ لَ :تَلاَق .ةَمَلَس م نَع

 ينب اي : تلاق ؟الاَم شيرت ٠ يلاَمةَرثك ينكلهي نأ تّنخ دق هم
 وسرق ها ع

 َدْغَب يناريل 'نَم يِباَحصأ "نم نإ :لوُقي 8 هللا لوُسَر تغمس يَ قفا

 مون

 هوم م مهوس ساس سما سل ساس هم اس اس سس
 اهل َلاَقَف . اَهّيَلَع لَخَدَق رمع ءاَجَف رش يقلق «جرَخف ٠ هك قرأ ذا

 [مالالو ىالاعك :يظنا] ٠ َكَدْعَب اَدَحآ يلبأ لَو «آ : تلق ؟آ مّن هّللاب

 نع ؛هيبأ نع «ةورع نب ماشه اًنئدَح ؛ةيواَعم وب وب انكر - "7ك كفو

 ف هللا لوُسَراَمْيلَع َلَخَد : :تَلاَق . ةَمَلَسمآْنَع «ةَملَس يبأ تنب بنَ

 دّبعل لوفي ب ثْنَحمْلاَو «ةيمأ يبأ نب هّللا دبع اًهوُحأ اًهَدْنَعَو كْنَخُم اَهَدْنعَو

 ةنياب كابل ادع فئاألا مُكيَعهّللا حق نإ ؛ةّيمأ بأ نب هللا دبع: :هّلل
 ثلعم ل قار ادعم هع

 لاَقَق . اك هللا لوُسرُهَعمَسَق : لاق « نمبر يدثو عراب اهنا «نآلبع

 [57774 :رظنا] ٠ د البال: :ٌةَملَس مآل

 مرا ا

 كب لاش لق تلق 0 نلت يأ بابك
 ربا ساس هج الايس 207

 اكان « ضْعَي نم هّبحب نحل نوكيانأ مُكَضْمَبِلَعو « لإ نومصتخت

 نم (5//141] هلت مَ نم عم ا مون ىلَعُهَل يضقأرشَب
 :عمجار] 2 [؟7177 57/151 59187 :رظنا] ٍُةدْحاَي ةلَكراَنَوّهاَمّنإَ يش هيخأ

| 
 يس سلا ١ ريس سرت ل

 ْنَع «ةورلع نب ماه اَنُئدَح : لاَق . ةيواعم وبأ انثدح -6

 نأ اَهَرَمأ ل هللا َلَوسَردأ ؛ ةَبَلَسٌمأْنَع ملم يبأ تنذر ع ؛ هيب

 .ةكمي رنا موي حبصلا لص ُهَعَم ياو

 نع ؛هيأ ع «ةورع نب ماشه اًندَح «ةيواعم وبأ ائدَح - 1 لك

 .8 يللا ةَيَحمأ تءاَج :ًاتلاق .ةَملسمأْنَع «ةَملَس يبأ تلبي
 :تلاق ادام اهب عصا : لاق ؟يتخأ يف كلك لَم ؛ هللا لوري: :ْتَلاَقَق
 0 سم رسوم يمل سل 6 عع
 كلت سل معن : :ْتَلاَقَق ؟كلذ َنيبحَتَو : 8 هّللا لوُسَر اهل لاق ٠ اهجورت

 ياشس
 هل اَمّنِإ : ف هّللا ٌلوّسَر َلاَقَك ٠ ينَخأ رْيَخ يف ينكرش ْنَموَحآو «ةيلْخُسب

 يبأ تب ةَمََسْمأ هنا ةرد بطَْككن يتكفل للام : :ْتَلاَق يح

 يدتعَضُرأ دف ءاهتجدرَتاَمَل يلل حت تاكل : م هللا لوُسسَو لاق ١ ةَملَس

 .نكاَتي الو كئاَوَحأيَلع نضر الَف «مشاه ينبةالْوَم هو اها
 [59/1717 :رظنا]

 ةدعقا هو يل سرع

 اغا .ةملَس يبأ تْنببْكيْزَنَع هيأ نع ورع نبواشه نع - دعس

 يفكَلّلَه : :ةتلق . هللا لون يَلَع َلَخَد : َْتَلاَكاَمنا ؛ةييَح

 [عمالومال العلو لالا :رظنا] .ثيِدَحْلا َرَكْذَق . . ٠ يأ

 .َقاَحْسِإ نبا نع «يبأ انثدَح :َلاَق .بوُفُعُي اًنيدَح -4

 مانع 0 تا ا يا لا
 م5 22

 35-5 57 :عجار] . ٌثيِدَّحْلا كك .؟يَحأ

 ماصار
 .يرطرلا نَع :ابيعش اًنرْبْخَأ : لاَق . نايا وُبأادَح - ىف كيخلا

 يعم 3ك هم ع يع يل روم ريورو
 ةبيبح م نأ «ةئربخأ ةَملس يبأ تب بيرن ؛رييزلا نبا ةورع ينربخأ : لاق



- 00 
 رك. . .ينخأ حكذ هللا وُسراَي ١ تلا هنأ ؛ اهراس يأ

 [07007 :عجارإ .ثيِدَحْلا

 يم م 6 ل يس # م2 30

 اتلاف ةَيِبَح لك : ليقع لاَكو . يرهزلا يخأ نب هَقَقاَوو : يبأَلاَ

 ققشْنَع «شغألا اك :لاَق .٠ ةيواَمم وبأ انثدَح - نما

 َضيرَمْلا وأ «تّيمْلامُيرَضَح اذ : 48 هّللاةلوُسَر َلاَق تناك . ةَمكَس مأ نع

 وأ َتاَماّملَك : :تلاَك . وون ىلع دوك«( ثول

 :َلاَقَق «َتاَمْدَق ةمَلَس اين ؛ هللا َلوُسراَي : 2 8 (يّبلاتيا ةملس

 :تلْقَق :تلاَك .ةَتسَح ىَبفعهذم ينبقعأو هلو يل فاما : يلو

 27071477 :رظنا] .٠ يف اَدَّمَحَم هْنم يل ريَخَوُه ْنَملَجَوُرَعْهَللا يجمع

] 

 شما: :َلاَق . 2 :ليِعاَمْسانئدَح - 1 يللا

 00 لس 1 ةملس
 سام مس

 . ةّاتَجْلا نم دحاو

 معلا هلل 00
 رالااا الاج الالام لالالا لالادا :رظنا] ٠ مئاّص وهو اهلي ناك

 اةنفلت قفلت

 :َلاَق. َقاَحْسِإْنْبدَمَحُم اَنئدَح «ليِعاَمْسِإ انْنَدَح - فكن

 اذ: : هللا لوس لاَ : ْتلاَك . ةَمَلَس نع مفاَر نب هللا دبع ينئَدَح

 [77711 997/1754 :رظفا] ٠ ءاّشْلا اوُوَدباَكُ الملا تروا

 ماما 6

 هم
 يجوز نإ : :تكاقق ٠ ا سلا

  هّللا وسر ناَك : َْتَلاَقَق ؟َنّيرَتاَمَق «ةَمئاَص انآ مئاَصَوُمَو يبي

 .ةمئاّص انآ مئاّص رهو يلبي

 مك ديَمَح يشئدَح : :لاَق . يش ديس يك فو
 اهب ينو ارا اًهْيأرَغ ملم تْنبَبْكيزْنَع عفان نب مل ةءمدش عام 3

 :اوُلاَق «لْْكلااوُرَككَو (19:7/) 9 يبل امورك اهب تكي

 رش يف اني ينانتنئاتخإ كذلك : َلاَق ٠ اًهنْيَع ىلع فاَخَن

 تترسب اَهبرْماذِإَ لوح (هيلَرش يف اًهسآلحأ يفْذأ اًهسآلخأ

 [؟ا/اح :رظنا] ٠ | نتصور عزل«

 قات والساق كر هاا

 لوري: م :تلاَق. 2 هال كا

 ؟تَملحا د لص نم آملا ىلع لَه ٠ قا نم يِسَتسيال هللا هّللا

 ؟ةآرَملاٌملتحَنآ : :تلاَق ٠ ةَمَلَسمأ تكحَضَف تكحت املا تارا معن: لاَ

 انف يفت :رظتا] ٠ دلولا هبلثي مق : قف يبل لَم

 2 97. ثيدح

 | 5 ("" ةمسسضنل | م 00 جد 3 1
 كلا

 رومدو 25
 دَّمَحُم ينندَح :لاق . نايس نع «ديعتس اب ياخ - ع م

 نأ ؛ةَملَّسمْنَع «هبيبأ نع ءرخب يبأ نب كلما دبع ْنَع ركب يبأ نب

 ىَلَع كبَّسِيهّنإ : :لاَكو . ماكل ماقبل هللا لوس
 . يئاّسنل تْدبَس كل تْدّبَسانإَو كل تدّبَس تنش نو «ًناوَه كلهآ

 [؟/164 ,لا/160 ,ىا/ل164 :رظنا]

 .عراض ناتي اند لاق .٠ ديعّس نب ىَبحَيانْئدَح - فكل

 9 ةَملَس مالاتلُق : تلاَك . َمَيرَم يبأ ةبا ةَشْبَك نع ؛ةطنر ينئدَح : لاق

 ىلا ميش انآ: تلاق ؟هلهأ كف هللا ُلوُسرُهْنَع ىَهْناَم ينيربخأ
 هع 22

 .َرمَتلاَو بييزلا طلح آو ءاَخْبَط

 يسد : :َلاَق .٠ نايفَس اَنئدَح ديعّس ْنْب ىَيحَي اَنئدَح - فكترخا
 8# هش اصف
 يِبلا نع ؛ «ةَملَسْمأ ع ءِنَْحلا بنل ةملَس يبآَْع « ينطدلا رامَع

 ٠١/,[ :عجار] ٠ ةّنجْلا يف باور ربما مئ دوق :لا

 اَنآ ةثعمتس هتعمسو) ٌةَيَش يبأ نْب دَمَحُم نب ناَمْع انندَح -

 هللا ليف نب دمحم انكلَح : :لاَق .٠ (ّصَحُم نْب َناَملَع نم

 .هنأنع «يريطحلاٌرواَسس يسد : لاق .رصَن يبآ نم ِنَمْحرلا دبع نْب

 ل :يلعل ل وشي هللا لوُسَرتْعِمَس : وُ مس طمس: :انلاق

 0 َلاَك رتل لان ا -1 3 ::

 كل ري ية ايف لكي نت
 رام موش سا سا ع ع

 ْنَسَحْلاَوْيلَع ءاَجَف : :تلاَك «٠ كيو كَجْوَر يعذا : اهل لاق . هْيلَع اهب

 ىَلَعَومَو ةريِزَخْلا داذت نم نولي اوس هل اوس يي
 ,ةّرْجُحْلا ين يأ انآَو : تاق يريح ءاسك تحتك ىلع ماتم

 لهآ سخر ٌمُكْدَع بهذي هلا ديري اَمّنِإَو: ةيآلا هذّه لجو رع هللا لرْئأَ مريمم راس مال كل ع

 , مث هب مها ءاّسكلا لصق َدَحأك : :تلاَق . «ًريهطت مُكَرهطُيو تيل
 يتصاَخَو يتيم ومما لاك ءءامسلا ىلإ اهب ىَرلآت هدير مل ص سل ل

 يَ مشل الوم ملل ١ ءاريهطت مُهرهطَو سجرلا مهنَع بهذ

 ىسأر َتْلَخَدَأَف : ءالاق هاتر مُلعابفالت

 ” رطل ا َلاَق ٠ 0م حل
 سفر ةماس

 مام
 . ءاوس ء طع ثيدح لم .ةَمَلَس

 [ىبأ] فْوَع يأ واد 'يشدَحو :كلتلدبع لاك 0 1

 ْنَع ؛هيبأ نع ؛ ٌماَشهاَنثدَح : لاَ . وب اق "1 5

 يلله ءهللالوُسَراَي تلق :تلاق .ةملس ةَمْلَس مأ نع ةَملَس يبأ ةّئبا بني

 اَدَكَهَو اَذَكَم مهكراَتبتلسلو «مِهْيلَح قفثأ نأ ةَملتس يبأ ينّب يف رجأ نم



 م0 سما ع 00

 تنقل ترج مهي .معل 1 :لاق يبس (1915/1) نإ انكم

 [ا/ل كا 110 ةرظنا] . هيلع

 َناَمِيَلَس َْع عفان نَع هللا دبع اَنئدَح هيَ نبا اندَح - ةفكتب

 يف 8 هللا لور استعان ؛ ؛9 يتلا جور ةَمَلَسم مانع ءراَسيِنْ
 نُهضيِحَت تناك يتلا ٍمايألاَ 7 يلا ردك رظتنت :َلاَقَق ؟مدلا قارَهُت أما 6 و 0 هو معك

 :رظنا] . يّلَصُت م
 ةىيصامللا مدقق مل ع

 «رفثتستلو لستغتل مث ةالّصلا ْعَدَت ءرهشلا نم هرْدَتو

 اةفففشل اففشنن

 هام رعزعا ه0 ست
 ْنَع ءعفانْنَع ٠ هّللا ُمِييع)اَنثَدَح ءِرْيَمُت نبا انكدح 3

 َلوُسَراَي ءاَسنلبَفِنَك 54 فيك :تلق تناك. ةَمَلَس مأ نع ءراَسي نب نام

 نزيل عار : لاق ؟نّمْنَع دع فشكني ند : :تلق ءاربش يحرم لاق ؟هَّللا

 [97915 :رظنا] لَ

 - ةَورلع نبا ينعَي- ماش اًنربخأ : :لاَك . ةَماَسأ وبأ اًنئدَح 5 ٠/7-
 يمدلط « م

 يبأ نب دّسَحُم نب هلا دبع 9 مأ ةئيمر نع ؛ ليمُطلا نْب ثراَحْلا نب فْوَع َنَع

 َمّلكأ أ يبحاوَص يملك : :تَلاَق . كف للا جوز همس م أ نَع «قيتغ

 ضاهر ءالاك ثيل نوهت سال رم لاوس

 3 هّللا لوُسَر اَي : سلتك ؛ُةَسئاَح هَ اَمَك َريَخْلاٌبحُنَّنَو د ةَشئاَع ّمْوَي

 نإ ناك «تنُك تي كل اودي نآس انا رمال كَم ذأ يسلك يبحاونم
 ادعت ىئاتك رطل .ةمكأ

 ملول نييرخأَف يبح اًوَص ينءاججق «ين يندجاري مو ف يلا تكسف : :تَلاَق

 «هَنمْلَكَف َراَد مث : :سَلاَق «هَنْبعَدَت نيح اًذَه اَمَو هيعَدت آل : نط ٠ يملك

 تح كل اوك المأتم ذأ ير دق يبحاوصانإ :ًسْلُتَ

 امنع تكسي كلك لك ءانالئؤأ نير «ةلاقملا كلت َلْثم هتاف «تنك

 ام هّللاَو هن «ةَئاَع يف ينيذؤتال :ةَمَلَسُمأ اي: لكم , 8 هللا لوُسَر

 وص : تلاقك «ةّشئاَع ريغ يئاّسن نم ةأّرا تيب يف انآو "يحول يلع لَ

 [هدعب رظنا] . ةشئاخ يف ةلءوسأ نأ للاب

 ماش اَنكَدَح : لاك .ةمَلَس نب داَمَح اًنكدَح «ناَمَع انئدَح 48 77٠١-
 يمول ير م
 ٌمْنَع ءْتِراَحْلا ةئبا يمر هتخأ نع «ثراَحْلا نب فوع نع ؛ٌةورع نب

 َرَكَذَهل .ْمُهاَياَدِهِبنْوَرَحَعي سانا : "اهل َنلُ 9 يِلا ان ؛ ؛ةملس

 [ هلبقام عجار] . هاّنَعَم

 يعل دبع نع ؛ةناوح وأ امدح «ديللا وأ - نو 4

 «عج نمل ليست 2000

 ينل ةّمبسلا ريئاتدلا لجأ نم : لاق ؟هْجَولاٌمهاَس كلام هللا باي: : تلق

 [؟9/7017/ :رظنا] ٠ شارفلا ٍمُصُخ يف ّيِهَو انيَْمأ « سم أ اني

 يبأ َنَع :ورْمَع نب دمحم اًنئدح : لاق . ىَلْعَي اًنكدَح

 لصق رص دْعَب 8 هلل لوريل لَ ْتَلاَق .ةَمَلَسَمَأْنَع ةَمَلَس

 دق: :َلاَق ؟اًهيَلصُ مث اَمٌهآلملا هذَهام هللا َلوُسر اي :تّلقف . نينَمكَ

 مص

 سا سلا مل هل
 :رظنا] رفا دنب تلكه نت ارخ يول ميل يق

 عالاملا لابس

 اَنكدَح :َلاَق. يدّسألا ٍمامتوُبأ ٍماَمَتْنِب دارك انكدَح - فوكتحلا

 تْلَخَد :لاق . يموُزخَملا لا دبع نب بلا نع «ديَمُح يبآن يدم

 نماتْعمَساَمِبكئَدَحأ الآَيِنْباَي :ْتَلاَقَ . ف بلا حور ةَملَسٌمأ ىلع

 هللا لوُسَر تمس : :أتَلاَق هَّمأ اي ىلب :تلُق :َلاَك ؟88 هللا لوُسَر

 َةَقَقَللا ب سَتحَي « بارق ناو نأ «نْيتحأ نأ «نييتبا ىلع َققثأَنَم :لوقي

 .َتلا نم رس هانئ ءاَمهيفْكَيوأ هللطق نم هلا اَمُهْثي ىَتَح َ اَمِهْيَلَع

 يأن روس .يبأ اح تل 34غ

 ةنفش نم /:40 :رظشا] ٠ .ةاعرو نايمين هلل

 تباث اًنارع ْنَع "يوحنا نوُراَم انئَدَح : لاَق . عيكو انثَدَح - فمع تو

 ُهّنإ) امرك 8 هللا َلوُسَردأ ؛ ؛ةمّلَسم منع «بشْوَح نْبِرهَش نَع ؛ ينانبلا

 سمس ساس
 [؟الاا4 :رظنا] ٠ 7.( ديم لمع

 روي ل عيو

 1 رب ىلع يل

 رقع يبأ نَع ؛ ٍلّضَقلا نب : مساق ند «عيكو انئدَح - 00
0000 2 

 ٌداَهججَحْلا : :8 هللا وسر لاَ : :تلاَق .ةَمَلَس ْمأ نَع «ُيلَع نْب دَمَحُم

 عال 6 97/17١ :رظنا] . فيعتص لُك

 ةَشِئاَع يبأ نب ىسوُم َنَع نايس اًنكدَح «عبكو انَدَح - 0

 :ِرْجَفْلا ربد يف لوي ناك كف يلا نأ ؛ ةَمَلَسمأ ْنَع 00

 ةريع ما هلع
 7/1597 :يظنا] ٠ اًيط اًقزرَو ,ًالبقتم ًالَمَعَو ءاًمفات الع كأس ين

 ا فشلنا فظل رعب

 رو هسا ع
 - بي ْنَع ءَناَيفَس نع «نَمْحرلاُدْبَعَو عيكو انئدَح - 71/٠ ةاآ/

 يبدأ ؛ ةَمْلَس مأ نع ءَدَمحَأ يبأ ىلوم بهو نَع - تبا يبأ نبا ينعي

 كالا رواد رظنا] نيل الهبل َلاَقَف ثمن( لَ ف

 [؟لا

 نْب دَّمَحُم ْنَع دير نب ةماسأ اًنئدَح : لاَ . عيكو انئَدَح - 1

 م ةَرجُح يف يّلصُي ف يلا ناك : َتَلاَق .٠ ةَمَلَس مأ نع ؛هّمأ نع ؛ ءسِي

 «عجرف : :لاَق ءاَذَكَه هديب َلاَقَف .رمع وأ ٠ هللا بع يديمك 27

 ب ه هم ميم ع 2 يس لاول هم

 ىَّلَص اَّمَلَق «تَضَمَف : لاَك ءاَذَكَه هديب لاَقَف . ةملَس مأةئبا ترمُق : لاَ

 | كام :لا هلل لور

 ادعيه دبع يوم لش : يو ةمْلَس 1. نع
 اس 2 يس سا سال مااا

 يلع َلُخْدَيمَلك لَم تلا يلع َلَخَددَقل : مسالم 8 ينل



 فكس َح

 ةّيثن مكر ف ضالإ «لوُتقَم نيَسَح اَذَه كنباَنِإ : يل لاق ٠ ءاهَلَش

 له ل صام
 . ءارَمَح هر جرْخأَف : لاق ابقي يتلا ضرألا

 نبا ينعي دَمَحُم انربخأ : َلاَق . َنوُراَه نب ديزي انئدَح - تفل

 يف يلا عمانآو تضح : :ْتَلاَق .ةَمَلسٌمَأ نع ةَملَس يبأ ْنَع - مَع
 امتد هللا لوس اي: :ُتلُق ؟تلفلا :َلاَقق تلكَسْناَف :تنلاَق «بوت

 حضكماق ْتقاطْئاَم :تلا مدت لعب امآلاذ : َلاَق ُباَسنلاٌدجَت
00 0 

 . هفاَحل يف ُهَعَم ات دق تلج من ؟ , بوقي"ت رس اَ ينام

 دعس نب ثيل ينربْخأ : لاق .٠ َقاَحْسإ نب ىَحَي ند - ىفكسكل

 متل تلأَس :َلاَق . كلم نب ىَلعْيَْع ؛ ةَكْيلَم ةكيلم يبأ نب هلا دْبع اَنئَدَح : لاق

 هنآلّصلوْمُكَلاَم تكاقف تاو يلب هلل لَ ةلَصْح ةملس

 ةءاَرق تعنت يه اذِإَو ؛ «يلَصي امرك ْمانيو «مانياَم رك يِلصُب ناك « هتارقلو
 0600 و
 عكاللك» لالدحح ,كالعحا :رظناإ ٠ اًقرح افرح ةرسعم

 «هللادّبَع نب كيرش انربخأ : لاق .٠ َنوراَه نب ديزي اند - كةفكست

 :لاَق .٠ محم نب ِنَسَصْا نع ؛ «يِرْوَنلا ردم ْنَع دشار |يبأ] نب عماَج نع

 :تلق - اًهْيَلَع كتلَخْدَأ تش : نإ ميل َبَح يه- راصنألا َنمةآرما ينكدَح

 قف هللَلوُسراَميلََلَخدَف «ةمََس ةَمَلَسْمَأ ىَلَعَتْلَخَد :تّلآق . يندَح آل
 اي تلق َى تلق هْمَهفأ مل مآلكب ملكك ٠ « يعرد ْمُكب ”تارتتساَك البت هلاك

 ل مر رع ص رع يع

 ءمعل : د اق ؟ابط و َلََت 9 هلل ورانا يثاك «نينمؤملا مأ

 م مسمع
 يفاَشق اًذِإَرشلا نإ َلاَق :تلاك ؟لاَّكاَمَو تلت ؟َلاَقاَم تْدَمَس اَمَوأ

 :تَلَق « ضرألا له ىلع هَسأَيلَجَو رح هلا لَسْرَأ هنتي ملف ضرألا

 مست :لاَق : سلاف ؟نوُحلصلا (؟99/5) مهو هللا لور اي : :تلُق
 م كاس ع هل عه عوز هس

 ىلإ جور هللا مُهضفَيمت «سأَنلا باص ام مهبصُي ؛دوحلاّصلا مهيفو

 [77/446 :رظنا] ٠ هترفْغَمو هناوضر ىلإ وأ «هناوضرو هترفغَم

 نع ءنَّسَحْلا نع ءناسَح نب ماَشه اَنئدَح ءديْي انئدَح - ع ل

 يعمم هه يموم 5-2
 55 : هلا لوُسَر لاق : :اتَلاَك .ةَمكَس منع« « نصحُم نب هبط
 7 ا

 نكلو «ٌملَس دقق رك ْنَمَو « رب دقق ركنأ نمق « نورك نوُرارم
 الص ام آل : :لاق ؟:مهلتاقت الئ ؛ هّللا َلوُسَراَي اوُناَف .٠ .مَياَتو يضر نم

 [77/1314 7/147 ,؟الا11 7/117 :رظناز َسمَخْلا ِمُكَل

 عياكنغ“ لسنة َئدَح :َلاَك دييتاخ ا نم 14

 سيل هن ؛ 7 2 لس بلح 8 كل لوس ١ لس

 لود هاش كئايوأ مَآ سله : :َلاَقَق - ادهاش يت يناّيلوأ نمدَحأ
 مام 2 مع كادق دو ع ل

 8 يبا اَهَجَررَ 88 يبل ورع اَي :تلاَقك كلذ هَرْككي بئاَغ
 وو

 ِنْييِحَر «كداوخأ “تطأ امم كُن ال ين َمآ : ف هلل وسر اهل لاق

 ءاهب لحي هناي هللا لور ناك «ًافيل اهوشَح مد مفكر ةَرَجَو

 . هللا وُسَرفرَصْ ءاًمرجح يف اَهكَمَجف هبا بنز تَدَحأه آر اذإ

 :َلاَقَف اَهاَنأَف «ةَعاضرلا رم اَهاَحَأ َناَكَو ءرساَي نب رامَع كلذ مَعَ ؛ ف

 اَمَدَحَف ا هلل َلوُسَر اهب تيا يله ةحوبفملا هحوُفشملا هذه نب

 ١ ةا/'؟ مومو
 ا 4| ص

 يف هرّصَني برْضَي َلَعَجُف ؛ هع تلا كلارا اهب بعَذَك مَذَك
 000 هع مل

 ّبَمذَق اَهَذَخَكراَمَع َءاَج : ْتَلاَقَق ؟باَتَرْتَلَمَف م : َلاَقَق ٠ تيا يحاوت

 نو ءاتْضبَس كلت عبس تنش نإ : اهلَلاكو 8 هللا لور اهب لد ءاهب

 9079١14[ :رظنا] ٠ يئانسن تدب كلت ديم

 .َقاَحْمإ نب دَّمَحُم ْنَع ؛ يدع يبأ ْنْب دَمَحم انئدَح - فوم

 تب بيز أ َْعَو هيأ نع ةَمْمَر نب هللا دبع ةدييعوبأ يكد : لاق

 ينكيل تناك لاق هلع اميمَج كلذ هناكدحُي «ةَملَسمأ ْنَع ةملس يبأ
 «يلإَراَصَ : :َتَلاَق «ِرْخّنلا ٍمْوَيءاَسم كف هلل ٌلوُسَر ايف "يل يصي يلا

 « نْيصُمْفم م ةّييأ يبأ لآن ملجَرُهَمََوةَعَمَزنبابْطَو يَ لحد : َتَلاَق
 ل :لاق ؟هّللا دبع اب دْمَب حضن لَه : : بطول 88 هللا لوُسَر لاََق دق :تَناَك 0

20 
 ءهسأَرْنمهَعَرك َلاَق «٠ «َصيمَتلا كن ِْْنا لاق« هّللا لوُسَر اَيهللاَ
 مامما م م م مس
 انهن : لاق هلا لور ايمو : اوُلاَك مث «هسأر نمهَصيِمَفُبِحاَص َعرَتو

 ْمترح اَملُك نم ينهي اوُنَحَت نأ رجا مم مك صخر مَ
 مُتدَع تلا نهب اوُقوُطَت نأ لبق مثيَسْمأ مشن (5إ) «ءاّنلا نم آلإ نم

 نفل 5/117 :رظنا] . هب اوُقوُطَت تح ةَرمجا اوُمَتانأ لبق مكتبك مرح

 هنا سنت مأ يشكدَحَو :ةَدييعوبأ لاق :دَّمَحُم لات 35

 ٍنّصْحمنبةَاَعع يدع رم جوخ : َْتَلاَق « « مهل ةراَج تْناَكو «نصخم

 ءاّشع يَ اوُمَجرمُ لاهي يصمم دَسأ ينير يف

 مُكَلاَم هَ يأ: :تلُقَك :تَلاَق :٠ اَهّئوُلمْحَي مهيدي ىلع مُهصْمُق هصمق

 0 : ب مّكيديأ ىَلَع د قو متع م "نيصمفلم متِجرَخ

 اَنلكَح ٌةَرُمَجْلا اَنْيَمَر منْحَن اذإ هيف انل ص خيْدَق امْوَي اَذَه َناَك « سيم اربح

 اًدِإَف « تّيَيلاِب ف وُطَن ىَّنَح ءءاَستلا نم َناَك اَمآلإ 'ةلراشرح املك نب

 « هب فولت ىَتح رجا يمر انآ لب اه مرح ًيرص هب فت مَ يسم

 . يرن اَمك اًنصْمُف اْلَعَجَم 0 يس ج

 «مفانْنَح َقاَسْسِإْنْبدَمَحُم انْدَح : َلاَق ٠ ليزي انكدَح - ةفكسنل

 لور لاَق : ْتَلااَق . قف يلا جور ةملسمأ نع «دييح يبأ تنذبةيفَص ع

 اًيْنهمادفأَودِبتْنْدِإ : :هتلُق .ربش ءاّملا لويد : (5/"19) ف هللا

 [؟ا/اا/) :رظنا] ٠ هلع دال عار : َلاق ؟هللا لور

 ىّسوُم اَنكَدَح :َلاَق . يدهم نب نَمْحرلا دبع اَنندَح -

 وِرْمَعْنْ ِهّللادْبَع ينكَسْرأ َلاَق ٠ سيق يبأ نع ؛هبيأ نع - يلع نبا ينعي

 :تلاق إف ؟مئاّص وهو بقي 8 هللا لور ناك له : اها مكس ىلإ
 َوُصَو لقي ناَك © هلا َلوُسَرنأ سالب هَ ةَشئاع نإ : اًهَلُلقَف آل

 ,آل :تَلاَق ؟م مئاَص وهو لبق 8 هللا وسر ناك اَهلأَسُم : لاق «مئاَص

 :مئاَصَوُمَي لبي ناك هللا لوُسَر أَ نلت ةَسئاَعّنِإ تلق

 لكك رظنا] ٠ الك ياي اَمأ ؛ اح اًهْنَع كَلاَمَي ال َناَك ؛ اهيل َْتَلاَق

 اةنففنف

 رب هد درع
 :ل يا :َلاَق . أ بيرين هلا اَنَح 1" ١

 ١  5 8ٍِن 0



 ءاسنلا دئسم

 هيل أ

 ةَملَس مأ ىلإ ٍصاَعْلا نب وِرَمَع نب هللا دبع ع

 ينعي «ةَيواَحمومبأ انندَح : : لاق .٠ ٍمساَقْلاْنْب مشاه انئدَح - اما

 اني تجرأ كَمْكَسُمأ ىَلَعاَنلَغَ : لاق. لل دْبَع نب نامْنع ْنَع ناش

 ةفففل :رظنا] ٠ ٍمَتَكلاَو ءانحْلاب رمح ب وُضْحَم م َظ اذ 2 يلا رعش ؛ نم

 ال ا

 - ناَميَلَس نبا ينعي رَفَعَج 7 اَنكدَح :َلاَق .راّيس اًنئلَح 1

 َنمْعْيَش يكد : لاَ .راّيد نب كلاَمنَح بييَح ْنْب ريما انئدَح : لاك

 اَنل يحلصأ : ف هللا لوس يل لاق : :تَلاَق : .ةَمَلسمأ نع «ةئيدملا [لهأ] 000
 طق اً ليمَل ضْرألا ىلإ "كلمني ؛ َسلْجَمْلا

 هما مرق لا

 نب هَُلاَدْبَع اَندَح «يدْهَم ْنْب نَمْحَرل دبع انندَح - ةفكف

 ةملَس 9 ةَملَسمأنأ ؛ُهكَدَح نانا «'يِرْطرلا نَع « ديزي نب سنوي نع ءكَراَبمْلا

 ٍموُشْكم م ُنْبا َلْبقأَك كومو 8 هللا لوُسَر نعت : تلا ُهنكَح

 :88 هللا لور لاَقك «باّجحلاب انرمآ نأ َدْمَبَكلدَو ءهِيلَعَلَخَد ىَح

 :َلاَك ؟اَري الو نرصْييأل ىمعأ سيل هللا لوسي: نق «هنم ابجتحا

 . هنآر صبت امسك ؟مشنأ نار َناَيمَعْ

 « بييَح ْنَع «نايفس نَع «يدهم نب نمْحرلا دبع انئَدَح - فمي 3“

 هيلع لَحَد اقف هللا لوس ؛ ؛ةَملَسٌمأْنَع «دَّمْحأ يب ىَلوَم بْهَوْنَع
 هكايع ع كم مم ل
 [90.0/ عجارإ نييك ال هَل : لاقف . رمتخت يهو

 رو ةرع مسرعل#
 يانا َلاَق ٠ يهم نمل اح - فوفكفت

 ٌةَمَْلَس مأ ىلع تْلَخَد : لاك بكرم نها دْبَع ِنْبناَمْنعْنَع ٠ «عيطم

 مقل هلع شم هلل وُ شمت جرلا

 07١./1[ ١ :عجار]

 ييواس رع هر ك سا رع سمت ل
 رّفعَج نب دمحم اًنئدح -6

 ُلوُسراَمَتي :تّلاق . نكح ةملسمأ ذأ ؛هيبأَْع «'يواُّطلا يطع لَمْ
00 0 

 :ةتلاق «ةدَسلابةمطاو لَ مداح تاقأإاموَب يني ينال

 صان َ ع سة اخ اير

 يلع َقمعاَو :َلاَك اك رجح يف اًمُهَمضَوَف نّييصلا َدَحاَف نآريغص
 ما م قوم هس ل بس يع

 ْمِهيلَح فتغا5 الع كو ةمطا بفك «ىرخألا دياب ماكو هيدي ىدخإي

 :تلاَك . يكل مو اناا ىلإ ل كمه َلاَقَق . هاوس ةصيِمَخ

 [مالا :رظنا] ٠ تلو : لاك ؟هّلا لور اياَنآَو : :ةتلشق

 يبأَنَع فْوَع اَنئدَح : َلاَق .

 :َلاَق .دعَس نب ميهاريإ انئدَح : لاق. لماك بأ انندَح - فكم

 َناَك :تلاَ .ةَملَسُمأ نع «ثراَحلا تن دْنهْنَع باَهشُنُبااندَح

 هناكم يفتُكْسَيو «ةَميلْسَت يضفي نوح هال ما مس اذ هللا لوس
 ا :رظنا] .(؟9ا//ك) موُقيْنَأ لب اريسي

 يام مياخو ها ع
 0 لاك نلبي حياد دفكفي

 3 4 ع (41/

 لم رم را هرم

 |[ :رظنا] ٠ :نهيتان انجلش 0 الا لو

 2 ءدرعس سو

 0 ا يل هلا دلع «يراَرَْلا

 رص شدو ةَمَلَس يب ىلع هللا لوس لَكَ : تلاَك .ةَمَلَّس
 . هلهآ نم سان جَّضَق ءُنصِلاةِك ضان حور :لاَك مث َضَمْعَأَ

 ع لل راك سرا يس يل ل سل ي6 ماع

 ام ىلع نووي ةكئالملا نإ «ريَخب أل كلا ىلع اوال: :لاَقك

 مسن لل يمشي يرقي هبت ينل

 .هفُهلرَوتو بق يف [هل]
 «َقاَحْسإ يبأ نبا ينعي ؛ سنوي انئدَح « نطق بأ انئدَح - فكما

 ىّنَح اق هللا لوُسَر ضي اَم تلا ٠ ةَملس م ْنَع «دونسألا نع ءهيبأ ع
 اس همس

 .اًسلاَج هئآلص رثكأ َناَك

 «يرطْلا نَع ٌرَمْعَم َماَنكدَح : لاق . قارب اد 1/1٠

 مَع (َنَّمك يفراَرْزأ دنهل َناَكو :ي يرض لاق) ثراَحْلا تب ده ْنَع
 ءهللا الإ ةكإ آل : :لوُثيو هو ةلبل تا هللا لور قيما : تلق .ًةملَس

 ةظقوُي نم ؛ةكفلا نم بلا لأ ام« هللا آلإ لآل «نئارتعلا نم هليل محام

 .ةرخآلا يف تارا ايلا يف تايساك بر اي ءرّجَحْلا بحاوص

 دبع اَنئَدَح :َلاَق . ريع نب حلف اح ءِرماَعوي نأ اًنئدَح -0

 هوتي يا تصوت اهنا ؛ثُيَحُيَدَمَلَم ٌمآَتَناَك : :َلاَك . فار نب هللا
 هةموو معا

 أر يقل : اهتطشامل تاق سانا اَهُيأ : طشتتمت يهو «ربمْلا ىَلَع

 2006 تلق رماّثلا اَهّيأ :لوُقَياَمَنِإ . كيدَق :تَلاَقَف :تلاق

 سانا اَهيأ : وفيه َعمَسف ءاًهترْجُح يف 'تاََو هس تفلك ؟ سأل نم

 آلآ :مُكَيداَنُق ءقر ا مكي تكفل ءارمز مكب ءيج ضوحلا ىلع ا امي

 ءَكَدْمَباوُلدَيْدَكمَهنِإ : َلاَقَك . يدمي دام يناداتق « قيرطلا ىلإ امل

 . نحلم الآ ءاقحس لأ تلت
 هيمو هرب كاع

 نبا انْئدَح :آلاَك . قاّزرلا دبَحَو رْكَبْنْيمَحُم انئدَح - ةفكخن

 هّللا ٌدْبَع َلاَق : : قارا دْبَ َلاق) ةكبلس يبأ نب هلل دبع يربح َلاَق .٠ .جيرج

 88 يبا جْوَردملَس م لاَسُهنأ ؛كَكمَسْنَب ب ىَلعَي يتربخ ل

 9 «حبسُ مث ةرخآلا ءّشعلا يلصُيااك : تلك ؟ليبلاب 8 ينل لَم

 مك  ىّلصاَم لطفك رَصْنيمُك ليلا َنمهَللاءاش اَماَهَعَب مَدْعَي

 ىلإ نوتة رخال ؛مئات لم لع ةلط تايب

 [؟النكل :عجار] ٠ حبلا

 :لاَق .اكيلصملا دس بالا 'جاجح اندَح -؟ اذ 0
 مم هالك

 د ا ملف 9 يبا نبل 53 دق

 .جُحتذأ 6نب)َتْئشْإَ «جحت ذآ َلْبَقْرمَتعا تْئشأنإ : :تلاَق ؟نيُحأ

 احل الكروس اك : : 1 :سلقق : ل



 مأ ثيدح

 دوم م
 ا لل ور اتنمت «كلفشلو . معن :تَلاَقَق :لاَق «َنِهلْوَقب اَهتربخَأَك

 [07774 :رظتا] ٠ .جح يف ة رب دمحم لأي( فكل /1) اوُلهأ :لوُث لوقُي

 نع «ٍمصاَع ْنَع «كيرش انئدَح ماع وأ دج 0

 يِباَْصَأ : :نم ف يبل لَم : تلاَق ٠ .ةَملَسمأْنَع «قوُرسص نع« لئآو يبأ

 ممل 000
 اًماَتَك : لاَق َرمَع كل لَم : لاك . دبا توم نأ دعب يني الور الم

 ؟ملهنم انآ هّللاب كدّشْا :اًهلَلاَقَك :َلاَق (َناَداَش شعم أ ٌدتْشَي

 [؟/846 :رظنا] ٠ اديآ كَدَْي ادَحأ نري نو آل : :تَلاَك

 ءديِمَحْا دبع انئدَح «ٍمساقْلا نب مشاَهِرْضّنلاوُباَنئدَح - فك

 َمَلْسْمأ تيس : سم :لاَق . . بوح ُنْبرهَش يكدَح : لاق «ماَرهب نبا ينعي

 . قارسعلا َلْهآتَنَع يلع نْب ِنْيَسحْلا'يَْنءاج نيح ءاقف يبل يَ

 هّللا لوري يَ للا مهنعل ُهوُُدَوهورَغ للا ملت موت : :َتَلاَقَق

 يا سد كك هي عسا يااوع
 قببط يف (ٌقْمْحَ) «ٌةَديصَع اهفُهَلتدنَص د مبيد ةمطا هاج انف

 يفرم :اتلاق ؟كّمَع بانيه: :لاَقَق . هْيديَنَياَهْندْصَو ىَنح اه
 هلكت اب دوت تءاَجَق : :تلاق يباب ينفاو هيعذاق بمذاق لاق ءتْيَبلا موضعي عش

 , 8 للا لوُسر ىلع اولد ىنح ءامهرْإ يف يشبع امهم دحأو
 ور

 هموم
 «هراّسيْنَح ةَمطاَف تَسَلَجَو هنيمَيْن ع لَع سلو «هرججح يف اهلج

 ماسلا ىلع الاس اك يَ اك ينحت نم داق: ةَمَلَس م تل
 ءاّسكلا يكرط هلاَمشيدَخاَف اًميمَج ْمِهيلَع ف يهلك ,ةّنيدَمْلا يف

 مُهْلَع بعذأ ؛يتي لهأ مهلا لاق . لجو رع هير ىلإ ىلا هدبي ىولأو

 0 , سجل مُهْنَع بهذ يلهأ مُهْللا اريهطت مرهطَو سججّرلا

 تلق ءاروطت روسنا ابعألا « يي مهلا ءاريطت
 تناك «ءاّسكلا يف يلخْداَف ىَلَب : َلاَق ؟َكلْمأ نماتنسلآ ؛ هللا لوس

 قطا هوو هَ نبالغ صاب اكل ينل

 [97/7417 7711757 :رظنا] . هند

 .رْهش يّئَدَح ؛ديمّحْا دبع اَنئدَح ءرطضلاوبأ اننَدَح 5 يما

 8 هكلا'يِبَت ىلِإْتءاَج ةَمطاقانأ تسحر : :ثدَحُت ٌةَمْلَس مأ تعمس :لاَق

 نم (ياَدَيؤت لحمل هللا هللا َلوُسَر اي : تنام ,ةمدخل هي يكتشت

 ُهّللا د كُفْزريْنإ : :8 هللا ل وُسَراَهَل لاَ هرم نجعأَو رم نحطأ ىحبرلا

 هللا ١ يحْبَسف كمَِْصَم تنزلاذإ كلذ م يَ ىَلع كأس « كنأي ايش

 ٌةكم كلذ «نيئآلكو اًمبرأ يدمحاو :نيئالكو مالك يربكو «نينالكو نال

 هللا لإ هكإ آل: : يلو حبلا ةالص تيلص إو مداخل نم كل يَ َوه َوِهَك

 خلا هدب ءاتسيّيو يبي دنهل ادله هل كيرشل ُهَدحَو

 َدْنَي تَرَمْرشَعَو «حبصلا ةآلّص َدْعَب تَرَمَرشَع ريد ءيشلك ىلع عَ
 رح طخَتو « تاس طخ كك هنم ةدحاو ل اذإ « برا ةآلسص

 بذل حَيآلو «ليعاَمْسإ دو نم ةبق قع نهم ةدحاو لكو « تايم
 ةلهَدَحَو هللا ةلإ هلل ؛ هلرشلا وكي نأ الإ هكرذي نأ مولا كلذ بسُك روسو سو 2 ل

 انااا
 لك نم يش هيلو ان ىلإ ةَودخ هيلو اأن ام كسره «هل كيرش

 . ءونس لك نمو ناطيش

 87 5 1 0 0 _-_ يل اجود ةَملَس

 ا لش ف
 سا عرب مع عم يو دمرعاعهش

 ىَسوُم ني نوميم امدح ؛ٌةدعسم نب : دامح اًندَح - فول كيل

 كلف يبتلانآ ؛ ٌَمَلَس (149/5) م ْنَع هم َنَع نّسَحْلا نَع ؛ ينرتل»

 ."سلاَج وهو رولا دعب ينعْكر عكر
 يموع رو هعاقس 0

 يلع اَنيدَح : َلاَق .ةَمْلَس ْنْب داَمَح اَنْئدَح «ناَفَع اًنئَدَح -70 ١8

 َّت ٌرْبَش 8 هللا َلوُسَر نأ ؛مُهَئدَح ةَمْلَس م نأ «٠ ِنَسَحْلا مْأْنَع ءدْيَزَنب

 .هقاطن ماري امطاق

 مكي ريق ىلع ىتيذأ ©

 لص صم ل

 نين« 0 3 43

 م كلو
 أ لَ يأ "رقص صينى

 .ةَملّسمأ هيف سيل : بأ لا
 ري هرب و ل ىي # سام

 نب رّمعج اًنئدَح :َلاَق . ةَميِهل نبا انندَح «٠ نَسَح انئلَح -57

 ا

 سيرت. قانا طا يش يا

 هرم ءفإ

 ىفألادجنصلا نسلم م 00 تلك . 3

 00 م
 هل هللا َرََغ سبأ ءةرئسب

 ه0 سق عم م

 . هين نم مقام

 ىّتَح سدقتمْلا تي ىلإ ثيدَحْلا كلك دنع ميكح أ بكرت :لاَق

 [ هلبقام عجار] .ةرمعب هنم لَه

 نع دعس نبا ينعُي- ميهاَريإ انْندَح «سُنوُي انئدَح - 5

 يخل ذب لادن نسال دبر احن نص
- 20150 

 م سك الع
 دبع قُم ا وداسلا ويل يدنب يلع سيل : هجاوزأل

 [097116 :رظتا] ٠ ةّجلا ليسَ م َفْوَع ني محلا

 مس رهو ةلمو

 اًنكدَح :َلاَق . يرييزلا دَمحأ وبأ هللا دبع نب دمحم انئدَح - فكان

 هللا بيع ينْني- مَع يكد : لاق: ِبَهْوَم نْب نَمْحّرلا دب َنْب هللا دي

 نب نَمْحرل دبع نب رْكبو بأ ينكدح : لاَ - .0)بَصْؤَم نب هلا دبع

 روك مع اشك ل
 هج ورح ٌرْضَح اَّملَق «ةّرْمَعْلا ىَلَع يبأ ٌعَمْجَأ : لاك. ٍماَسه نب ثاَحْلا

 :لاَق٠ َتْفشاَم : تلق امرك ريمألا ىَلَع اَنلَحَدْوَل «ينب يأ : لاَق



 0 ينل جور ةملسم "أ ثيدح اسما هس يس عش

 سانا برش داك ٠ ل هميم هلل لوس ضي هيج نيت ارك« هلع مهل اوم ىلا

 . ادهَع هب َنبااياَمُهتذَخأ نم ارم شبل ف

 ىلإ ناَوْرَم لَسَرأَف «ةَشئاَع ْنَع :ةرْيهوبأ اَمهب يتربخأ : لاق كربلا
 لورد « كن هربخأ ريم انتر يلا نصري اتم اَم : ٌةَشئاَع هرم را ص رس تلج سر سيرا

 لّسْرَ «ةَملَسمأ ينئربخأ هيل تاك ؟رصَملا دب َمِهَصُي ناك لق هلل

 ناك 8 هلا َلوُرانأهِنرَبَأ كن ةنشئاع محرر ام : ةملسمأ ىلإ

 ىَلَع يرد تَمْضَوْدَقل ةّشن هال ُهَّللارْْخَي : تَلاَقَف ؟رصَملا َدَْب اَمهيْلَصَي
 ُهمسْفَيَدَمَفَف ءلاَمب ين قو يطا هلت ل ضر
 «يلإ فرك متل ىلتمت ٠ ٠( /)رطتلابُ ْدَوْحْلا ءاَنآ تح

 َلوُسَر اي ناكل ناَئاَهاَم تلْقَف «٠ نييِفَح نحر كرك «يِمَيااكو

 رألا دَّسَب همك تنك ناتعكر اميل .ل لاق ؟اًسهبترمأ هللا
 ءاَمْهَعَدأ نأ ته رك ءرصَمْلبْدوُمْلا يناَج ىّتَح لاَمْلا ادهم مق يلمس

 اًمهعَدآ ال هللاو ؟ ةدحاو هرم مهلك سيل ثيل :ريزلانيا : لاَ
 هَدْمَب لَو اليك اًمهآلَص دير 000 08

 ننقل يني نخل 2 َلاَق شارك 5

 ْنَع ةَرصَبلا لهآ نم ٍلهَس يبا نع .ىلحألا دبع نب لع نع - - ٌةَيواَعَم

 رواقوع رك هو يموص 000
 قنا هللا وُ َهَع ىلع ءاّسقنلا تناك : ْتَلاَق . .ةملس منع هش

 لالا لالالا لالا رظتا] . فلكل منول اًهوجو

 نش هالفسنش يدون تشرلاضا ١ "و7 ه0

 بام م هلم 000
 امشي اكل بك يره ماس ف كل و ا

 [07061 :عجار] .ناضمرب

 ْنَع ٌةَبعَش انكدَح «يسلالا دوا يامل اَنكدَح -4
 نأ ؛ةَملَسمأ نع ءاّسم اَنكدَح : لاق. نَسَحْلا نَع ء بويل نأ ءاَذَحلا دلاَخ

 لامك :رظنا] ٠ ةيغاَبلاةتفلا كت :راَمحل لاق ف هللا لوس

 ممارب م1
 ءدْعَس نب ثيل ينّئدَح : لاَ . َقاَحلسإ نب ىَحَيادَح - 0 احا

 ةَمْلَس مآ تلآَس :َلاَق . كّلْمَم نْب ىَلْيْنَع هَ

 هتآلّصلَو مُكلاَم ؛اتلاق ؟ٌئارقَ للاب هللا لوس ةالّص نع
00000 

 تعنت يه اذإَو ءيلَصي اص َردَق ماَنيَو ماني اَم ردك يّلصي ناك دق « هتءارقلو

 ةكبكم يبأ نب هللا دبع انندَح

 سوس نست هيل هسا
 [؟الككل :عجارإ ٠ اًقرَح اًقْرَح ةرسفم ةءارق اذ «هماَرق

 دبع نم اَنأ ةثعمتسو) دمحم نب هلا دبع انَدَح - الدم

 دبع بيرج اَنَح : َلاَك (ةَبَْيَش يبأ ِنْب ٍدّمَحُم نب هللا
 م معقم 2

 ًفلخأ ينو : :تَلاَق . ٌةَمَلَس مأ نع ٠ «ىسوم مأ نع «ٌةريغم ْنَع ؛ ءديمَحْلا

 َلوَنسَراَنْدُع : تَلاَق ف هللا لوُسَر ادهَع سانا بَرْفآل لع ناك نإ «هب
 لم

 يف ُهَعَب ناك هظأَو : + تَلاَق ٠ رارم ؟يلَع هاج : لوفي ةاَدَع دْنَهاَدَخ 8# هلا

 0000 مما سا

 تيان م اجر «ةَجاَح هِيلإه كان تنتظق دَْبءاَجَف :اتلاق «ةَجاَح
 ءراامع

 لَمَجَف يلع هِلَعْبكأَ بابا ىلإ مهاد نم تنك «باَلا دنع ندم

7 

 ا ير باسل يلح لاق يك يلو

00 
 يف اف هلا لوُسَر عمتك : :ْتَلاَق . يّمأ ينكح : :تلاك .ُهنَح هَمَلَس

 :كف هللا لوُسَر يل َلاَقَق « ةليمَحْلا نمُتللَسْناَف ”تلضح :ةليمّحْلا

 قف هَّللا لوُسَر ىلَ اتحد يصيح بايئاتلسب «مع :تلْقَق ؟ تسمن

 ا ال

 رىييممسو

 [01:/5 :عجار] : ! .مئاَصوَُولبيناكو :تَلاَق مو ع ع الل
 ءداّتْسإلا اًذَه يف هوني. . . .ناَيأ انكدح نافع اًنكلَح --7

 [0/671 :عجار] ٠ ةباتجلا نم دحاو ءاَنِإ نم : :َلاق هنآ
 سمسم سا اماس

 ءعْيرر (" 1/5) نب ديِزياَنْندَح : َلاَك . نافع اَنكدَح -0

 دبع نب هللا دّبَع ْنَع ؛هّللادْبَع ِنْيدْيَرْنَع؛ عفان «بوبأ اند

 نم ءاَنإ يف بَرْشَي يذلا : َلاَق .٠ لف يلا نع « ًةَمَلَسْمَأ نع ؛ «نَمْحرلا
 مص م

 مع
 [7ل1 45 لالا“ كالا 1إ/ :رظنا] . منهج را هني يف رجرجي اَمَنِإ ةّضف

 هله ماس
 2 جرم اندَح «ةّعيهل نبا انكدَح «بيشألا نَسَح اَنكَدَح - فن

 ابل ىلع نلت اوشدألا املس( يلوم بئاسلا نع

 عقر كييك يف هنا: لوُقي ا هللا لور

 .اريس

 [27077/ :عجارإ ٠ وترك يف اا اص :لاق لل

 يماماش
 ينتدَح : َلاَق . ةَعيهل نبا انْدَح : َلاَق .نَسَح اَنْكلَح -07

 نبا ينربخأ : لاهل "يعامل ِنْب ومع ْنَع « لله يبأ نب ديعَس

 :لاقهَأ 8و هللا لوُسَرْنَع ,هئربحأ يتلا جوز ٠ ةَمَلَسم بّيَسُمْلا

 نب ٌةراَمع نب ملص نْب وِرَمَع نَع ؛ «ةمَقلَع نبا يني وِمَحنْبَمَحم لاَ و)

 أدار ْن م (ُتِيِدَحْلا يف يبأ : :لاَق - اذَك هَلاَف َناَك نإ - َلاَقُدَنأ ؛ ميك

 نم لّوألارْصَمْلا يف هرْعَش نم اًئيَش قلي لَو « راق ألا يس

 [؟ال601/ :عجار] .ةجحلا يذ

 مادا لسا رطل لاك . ٍحلاَّص يبأ ْنَع «قارولا

 ةّملَس ةَمَكَس ما هل تْلاَقَف «باّرلا َحَقَ هن َدَجَس اَمَلَف نيَحكر اهب يف لصف اهل

 هَل لاقي اني هل مالشل لوي هللا وسر احضمتس ين تال « يخل

 99/78٠[ :رظنا] ٠ هلل كَهْجَو بت : :خمتو راسي



 ؟14 َح

 مسلم رار اء رس رسام
 رم نير نبأ : لاك. ا سوك ادفل 01

 اي ةطيقب شل م ل ليان مو :اتَلاَق .ةَمَلَس
 مُهرد ةّئمناَمْك

 نْبهّللاييعااَنْربخأ : :لاَك .٠ يدَعْنْب ايركَرانْكدَح - ففى

 نب يلَع ْنَع ٠ يناثلا فو نب مسالا نع نسا بأ ندع ورع

 ءاَجَق ينيب يف ف هللا وسر اناك : تلق .ةملَسمأ اتكدَح :لاق .ٍنيسح
 00210 يب هع ع
 :لاَك ءاَذَكَو اَذُك : َلاَك ؟اَذكو اذَكدَك ةَكدَّص (مك) هللا َلوسَر اي َلاَقَف .لجر

 َلاَقَك عصب هْيلَع ىَدَمَتدَقهوُدَجَوَف هورظَنَق : لاق ؟يلَع ىَدَحَت نلف نإ

 . يتلا اذه نم دّشأ ْمُكبلَح ىدَتَيَْم ىعس ا مكب فكك : ف ينل

 كش الو ب رع تمص ل
 ينمي دحاولا دب انئدَح : لاق .ُناَفَعَو سنوي انئدح -3

 ماع عقار نبلغ يي ب ناَمْدَع اًنكدَح : . لق - رنا
 ها يس 200

 :َلاَق .ةَبيِش نب نَمَح

 امك نآرثلا يفرك الانام ؛ له لف احلق كملت أ تعمم

 اَهْيأاَي :ريذمْلا ىلع هوانا مويه يطري مل : 2

 «باَبلا نمل مك « يرش تقل «يسأر حرس .أانآَو :تَلاق .ساّتلا

 نط لوكيل جوع هللاَنإ : لوقيهطمَسف «ديرجلا دنع ينس لَمَجُف

 :ةاَّقَع :لاَق .د ّيآلا هذه «تاَنمْؤُمْلاَوَنيِْوَمْلاَو تاَملسُمْلاَو نمل
 هله

 [17152 7/189 :رظنأ] ٠ 4سِيظَع رو ةَرقَْم ْمُهكُهللا دعا

 .ديمَحْلا دبع اًنثدَح ( ٠” ”/ ")مش شام انئدَح 0

 وألا دات اتلسل نمت مس :لاَق ٠ . بوح بره يكد : :َلاَق

 ىَلَع يبق تب ثلا بْلَقُم هَ | : لوين هئاعد يف رثْكُب ناك ف هللا

 ام 3 ةعادط شا للسن تلق ْتلاَق .كنيد

 ١ سا رخل يعظ ع سا هك ع رك ساس 0-000
 َعِيرُي للك 20 هقول هنأ

 ورم سدو مو

 «ُباّمَوْلاَوُمُهنِإَةَمْحَرُهْندل نمانل ب هيَناُهلاستو ءاَناَدَه ْذِإَدْمَب ايل

 « ىلب : لاك ؟يستلاَهبوُعذآةَوْعَد يّسْلمْمالآ هللا َلوُسَراَي :ُسْلُق :تلاق

 «يبلك ظْيَع ّبهذأو «يبلك يلْرمْغا يبل دّمَحُم برم : : يلوُق

 [37064 كا/914 :رظنفا] ٠ اييحأ ام نتفلا تآلضُم نم ينجو

 مصص لإ ةراس سل عا

 «ُمماَمَهلاَنتدَح :اوُناَق .نهبو ناَمَعو دمصلا دبع اندَح - ةففادن
 نيف هضم ع اس

 (يِرثمْلا رباع لاك) نصْخُس نبةبَ َْع ؛ نَّسَحْلا نَع ةَداَتَق انْكدَح

 وفرت ءارمأ د وكس اَنِإ لوُقي © هللا لور تَعمَس اَهّنأ «ةَملَسمأ ْنَع
 كهدف امم مديموومو سم

 :َلاَق « ياتو يضرم نك «ربم هرك نمو «ٌملَسَرَكْلأْنَم «نوركشو
 .اوّلص ام .آل 000 35-7

 :َلاَقَق ؟(مهلئاقت)لأ

 اكو ؛مهلتقت الأ :ٌرِهِب لاو رب فرع ْنَمَك :رهب لاكو

 58 انش :رهَيَو ناّمَع َلاَقَو . ٌةَداََك اًنرَبخَأ :َلاَق . هئيدح

 77١05[ :عجار] .نوكتس

 90 8 م هم وس ١ ١0ةش_ ّ

 ا١وا/ ص (:؟ 5 1 يملا جيمز ةملس م ثيدح ءاسنلا دنسم ا

 يبأ نع لاح اًنثدح :َلاَق .بيهو اًنئدَح ؛ناّمَع انْئلَح -“

 ناك 8 هللا لوم اوُسَر نأ ؛ ةَمْلَس منع ؛ ةَمَلَس مأ دلو ٍضْعَبِْنَع ؛ةّبآلق
 . خلا ىلع يل

 000 ا كا ل ا

 ةأرَصْلا ىَلَع لَه «٠ هانم يطيل! هللا لور اي : تلات .

 1 [00005 :عجارإ ٠ هءاَمْلا تر اذإ مُعَن : :لاَق ؟تَمَلَتَحا اَذِإ[ لع

 ومال ذو
 :لاَق . دعس نب ميهاَريإ انندَح وعبوات - "29116

 انش «نيتصط نتطلع قانا ين

 نر ملا قداس ينبع وسي

 [0/7:944 :عجارإ ٠ نجلا ليسَ "رم فوغ

 0 0 اندنل

 طنا تلا :َلاَقُدَنأ ابار انزل

 لو :يلحلا الو ةَقّمَمْمْلا لَو بابل نم (َمصَمْمْلا لرب
 .لحتت الو مس

 ا ,يفاس اد ينج ٍنمْحَرل دبع

#2 
 معلم 5011

1 

 لورق نع 20 ا 7 0 هللا دبع ْنَع

 «ميحرلا ن ِنَمْحرلا هللا ملسب» : :ةَيآَدَيآَه هنءارق دي ناك :َتَلاَقَك ؟88 هللا

 «نيدلا موي كلاَم ؛ ءميحرلا نَمْحّرلا « «نيملاَملاْبَرهَللَُدْمَحلا

 [877374 :رظنا] ٠ 0 مك/مكز

 نع « ىلعألا دّبَع نب يلَع ْنَع ءديلولا ْنْب عاَجش انْثَدَح - 04

 تناك :تلاَق . ف يبل جوز ةَمَلَسم مأ نع ؛ةيدزألا ٌةسم نع ٍلهس يبأ

 انهو يلطتاككو ءاوي يع 8 هللا لوس دهح ىلع لج اش
 اةنككك :عجارإ ٠ فلكلا نم سراب

 مرو موه م ع

 يبأ نع« «ٍلْضَمْلا نب مساَقْلا نَع ديزينب محم اَنئدَح - 10

 ١ َلُكُداَهِججَحْلا» : هللا لوُسَرلاَك : ْتلاَق .ةَمَلَسَمآْنَع

 اةفشتنل :عجارإ .فيعص

 دّبَع نع «داّيز يبأ نب ديزي يِندَح : لاك .ٌةَديبَع اًندَح -7

 انآتلَخَت : ؛لاظق رتل نينو عا :لاَق .٠ ثراَحْلا نب هللا

 َترَكد دل ساق نيا: هيو م



 ءاسنلا ديسم ص /91/87 1١

 0 اولي يّتلَبْدكو صلاتك
 نبا هب ساّنلا (يستفياَم كاد : سابع نبا لاق : لق ؟امِهبرمأ الو اًمهآلَص

 + مج
 نلف ؟سأنل امييين م: لق ريل نبا اجل لاق ريل

 ةَشئاَع ىلِإّلّسراَق :لاَك اقف هللا لوُسَر ْنَع ؛ةَشئاَع يشدَح :ريسلا

 نْلمَعْر نارام: وُ َمالَسلا كِل ري ننمؤملا َرمأأٍنيْجر
 < هك

 :ةشئاع تَلاَقَف : :لاق ؟رصمْا دب مهب ينم كن ريل

 َْتلاَقَق ٌةَئاَع'تلاَقاَم اها ةَمَلسمأ ىَلَع اَنلَخَدَف : َلاَق :ةَمَلَس
 م سو ع ساتر

 3/1417 :رظنا] ٠ اَمُهْنَع ىَهت د ل هلا َلوُسَر نأ مربح ملوأ للا اًهَمَحْرَي

 م ُهنَريَخأاَمَدكاَث :

 َقاَحسِإ نبا نع « . يبيك .«الق بوتات 00176

 ةَمَلَس يبآ بابي هم نَح ةَعمَ نب هللا دبع ةدْيع بأ يكد :٠ لاك

 يتبل اتنَك : اسلاك كف "يلا جور ةَمَلسم م عسر نب هلل دبع هيبأ ْنَعَو

 .ييدَع يبأ نبا ثيدح ىَنعَمَركذف 8 هللا لور اف لإ يصب يلا

20-0 
 همي نم 8 هللا لوُسَر ةَصاقإئألااَذَه كك شي الأ : : ةديبع وبأ لاق

 اةنفحلن :عجار] ٠ يسمي نأ لب كلذ

 مما معلم
 ظ :َلاَق َقاَحْسِإ نبا نع « يبأ انندَح :َلاَق بوحي اَنْئلَح-71777

 22 امونة لا ننعم يلحس -

 0 :عجارإ . ثيدَحْا

 « :َلاَق َقاَحْسِإ نبا نع « يبأ اندَح : :لاَق ب وُفَعَي اندَح -15

 :لاَق يلا جور ةَمَلس مأ ْنَ «ةَمَلسمأ ىَلوَم عفار نب هللا دْبَح يِدَح

 َرَضَحَوةآلّصلا ترَضَح انإ : لوي اف هللا لوُسَر تعسف هت اًهتعمَسم

 ااا جانا ءاّشعلاب اووي ءاَعلا

 كلغ سبق وون حمو يل ةتنب

 5 ب ريل :َلاَقَق

 «جحلاب اهأق : .دقواتس ينزل ضن يان يل لة

 >5ثْيَح يلح مهلا يلوثو
 ْنَع «ةَّمَلَس برب داَمَح اًنَدَح : ا فوغ

 يا العم هما م8
 اًنْير :لوُقي ناَك كف هللا لوُسَر نأ ٌةَمْلَس مأ نع « ءِنَسَحْلا نَع هدير نْب يلع

 [م١7/07 ةرظنا] ٠ (:0 4/1) مّوْفألا قيرطلل يندهاو يمحو يلرْعْغا

 ِنّسَحلاوبأ انندَح كريه انكدَح « ىسوم رب نَسَح نيل -77

 ةَملَس أ نع هس نع «لهس يبأ نَع ؛ ىلألا دبع نب يلع يني لوحألا
 اَنْوينيعيرأ اهساقن َدْنَبدعْفَت 8 هللا لوُسَر دْهَع ىَلَع ُءاسقلا تنك ْتَلاَق

 [؟/:95 :عجارإ ٠ فلكلا م َسْروْلانهوُجو ىلَح يلطت اكو ليل نمير الأ

 سنع 0

 دع هر

 نإ ٍضْيَحْلا كلَ : َلاَقْكضاَحَتسُأ ين ! تلاقك 88 هللا ل 4 طا
 ه2 اص 2 مساع ظ ساعد

 .لصتلو بوقي فت مث لستفتلمث اهئارأ ميل دم قرح َوه

 نع فيس اقدح اق باول ياخ ففلدح

 مَأْنَع ع «ةمّلس 7 ةَملَسمأ يخأ ةّيمأ يبآ نب ماَح ْنَع « ٍبْيَسُمْلا نب ديعّس ْنَع دانك

 :رظنا] . هس .ابَج حبصي ل + هّللا لور ناك : :َتَلاَق اَهنأ ةَمَلَس

 لالالا لالالا ا

 دمحم معيمو

 2 0و « عفان نَع « ٍمزاَح

 لوقف يّبلا تمس َّهّنأُهَتلَخ يع مو مل مأ نع ءرطكب يبأ نب نمَحلا
 :عجار] ( .مّنهَج َراَن هنطب يف رجرَجُي اَمنإَف «ةّضف نم ءاَنِإ يف برش ْنَم

 ةنفلدف

 هي رم م ا هس لا

 - ةَقيلَخ َنْبا يشي ْفّلَخ انئَدَح : َلاَق .نْيَسح اًنئدح -1

 جلس قس ف وتلا نع دو ذل

 مآ ل هدفك ؛هدلعنم باب لجَدَع لاح 8

 لاك ؟كلوأ ٌعَصَيفيك : :تَلاَق « ىلب : ف هذولا وب هن

 . ناوضرَو هللا نم ةَرفْغم ىلإ دور يصيمن ؛ سال باص مُهببصْي

 ْنَح دي نع «ُنايفس اندَح «يريلا دَمحأ وُ أ اكد -7

 نَسَحو يلع ىَلَع َلّلَج 8 يِبلَنأ ؛ ؛ةَمَلَس مَ نَع ءبّشْوَح نْبِرْهَش
 2م مس هاو
 ُث | ؛يصاَحو يب لأ ءالَؤممُهَللا :لاَكَمُث اسك ٌةَمطاَقَو نحو

 انآ ؛هّللا َلوُس َراَي :ةَمَلَس مأ َتلاََف ريهطت ْمُرَهطَو سجل مُهْلَع بعذأ
2 

 اذنكين :عجار] رس رولا : لاق ؟مهنم

 و ور

 مس يس دس »ا هسه يلام
 عك 56 مو 78 اد طك يل

 ءاَمِهْلصُي ملك موُلكَشَك دو ءاَج هنو « ريطلادَْيِنَِمْكر يلصُ يلا 3
 سقس معاش كا
 [؟١٠6١7 :عجار] . رص دعي امهالَصَق

 يبأْنَع :نايفُس اَنئدَح :لاق .قاررلاُدْبَع انئدَح -4

 يَذَناَو : ْتَلاَق . ةَمَلَسْمأْنَع ءنمحرلا دبع نْب همس يبآ نع «قاَحْسإ

 31 اق كاس نك ىلع ويا قف يبا يت هسنت نوت

 ًريسيناك نو دبا هلع مودي يذل لإ لممْلاٌبَجْأناكو ةيوتكملا

 ملكت لالا لاا للم ىالالا 5+ :رظنا]

 يان ءفوَع اننِدَح واط ب باصلاح ارا

 ريم لاهل

 ةَئطاَو الغ: ا :َتلاَق

 تدل يف قا :تلاَك * يني لأ نع يموُ : َلاَك «ةدسلاب

 بصب يحلو وس | (ًُهَمَمدو ("086) مطاوع َلَحَسُك ءايبرَق
 مل لس ع

 لع نقع :هرجح يف اَمهَمْصَوَو اه نيم ٌدَحاَ « ناَريغَص



 00 مس اس س٠
 . اكراتل ىلإ كمل ٠ َلاَكَو 5و هل باهل فتأمل ,ةَمطاقو

 :عجارإ .تّنأو: :َلاَقَك ؟اَنآَو للا َلوُسَراَي تل :تَلاَق «يتييلهأو

 اةفكتيي

 َناَمْثع ْنْب هّللا دبع انْئدَح بيشو اَنئلَح «نامع اًنبدح -77/17*

 دبع ةكإةَصلَح ىلع لاق طباّس نب نَمْحّرلا دبع ّْنَع ؛ ءٍويتخ نب

 هُهْنَع كلأسأ نأ ىي ينس انو نأ ع كاس ينإ اح تلق ءِنَمْحَرلا

 ؟نهراَبد يف هَل ناي : لاق «يخأ نبا اي يِحَتْسَ دال :تَلاَقَق

 تناكو ءَهاَسنلا دوبي ال اوُناَكَراَصْنألاَأ : ةَمَلَسُمأ ينَدَح :ْتَلاَق
 ملف سا 0 2 را رز رام
 َنوُرجاَهُملَمدَق املك ؛ ؛«لوخأ دلو َناَك هئآَرما بج ب نم هْنِإ :لوقت دوهيلا

 ءاَهَجْوَر عيت نآارما تلك /نمسوُيَراّألا ءاسن يفاوحكك يدم

 ا ىلع حلت 19 وَلا لوني لحل :ئ و : اهجوَرل تلق
 املك.« هّللالوُسَر ينأَي ىَّتَح يسلجا : :تَلاَقَك هك كل "ترك ةمكس

 ءاتكَست ءاتَجرخَ ةلاستذلأ ةيراصنالا تّحتما 8 هللا ُلوُسَر ءاَج
 هَ اَهِلَعالنقْت يعدم «ةّيراصنألا يعذا : َلاَقَق ف هللا لور همس

 :رظنا] . ادحاو اًماَمَص 4م ىّنأ ْمُككرَح اونا ملت 7 رح مكان: :ةيألا

 انفنتي وت يفتملا

 .ةَشئاَح يبأ نْب ىَسوُم نع بش اندَح «حور ادَح - 01

 َلوُسَر نإ : لوُشَت َةمَلَ ٌةَمَلَس مآ َعمَس 2 هنأ ؛تدَحي ةمَلس آلا لوم تغمس : َلاَق

 تلعن ينل: لس اح حملا ىلا دوال هلل
 م كي م امم ل

 [3ا/ل005 :عجار] ٠ البقتم المعو ءاييط اًقدرَو ءاعفاَن

 :َلاَك. رايز ني ردح أولاد اَدَح لاق راع ان -؟4“1/17

 مآ تْغمَس :َلاَق .ةيَش نب نَمْحرلا دبع اًنكلَح : لا. 1 عينا
 امكن نر يف اف ينل تلك :لوُقَت قف يَِنلا جوز همس
 :تلاَق يمل ىلع ا كا يطول 0

 ربح « يرجح ىلإ تطبَرْخمل «يرعش اتفق ينشر م انآَو

 اَهّيأاَي :رذملا هلع لوُكَيَوم اذإَف «ديرجلا دع يِعْمَس تلَعَجف ءيِتّي

 َنيِسمْؤُمْلاَو تاَملْسَمْلاَوَنيملْسَمْلا نإ) هباّتك يف وُ هللا نإ ٌنساّتلا

 :عجار] ٠ 4ًسيظَع ارجو ةَرَفْقَم مُهلهَلذدَعأ» ةيآلا رخآ ىلإ تاَمؤُمْلاَو

 [كاللال

 درب نامت انلَح ءدحاوْلاٌد بع اًنكدَح سنوي انكلَح -8

 1901٠١[ :عجار] .ثيِدَحْلا

 هيدرز مر هدو
 يبأ َنَع؛ «ليئارسإ انئدَح : لاك . دمحم نب نيسح اًنئدَح -

 تلق: تناك . اف يلا حوَرَملسمأْنَع َةَمْلَّس يبأ نع «قاحسإ

 كلا 2 مساس راسو ععل

 مر هل مار هموم يم عرس نا م6

 اق هنآلّص رثكأ تاك ىّتح ف يللا َتاَماَم ُهّسَْن ىئوت يلا

 َناَك ندا هِلَعموُدَي يذلا هيل لَمَحْلابَحأ اكو «ةبوثكملا ةالّصلا

 1 ادع

 [؟7174 :عجارإ ا أريسي

 ءيعس ا ٠ ع
 « نصْحُم نْب بص ْنَع ٠ نَسَحْلا

 مرش و هوم عك ل يار عمر 1
 نكلو ءملس دَقُف هرك نمو « ريد ركن مَ «فوركو نوُفوخَتآَرم

 اوَلَصاَم آل: :َلاَق ؟مُهلئاق الا ؛ هّللا َلوُسَر اي : :اوُاق «َمباَبو بعَر ْنَم

 [77057 :عجار] ٠ العلا

 نع ءماَنَهاَقدَح ءدادَحلا دعوا اَتْدَح 1:3 ١

 َةَمْلَس مَآ نع« « نصْحُم نْب هب ْنَع «٠ نّسَحْلا نع َهداَتَق ("هكر/ك)

 [00.+ :عجار] هلم . . . .كف "ىلا نَع

 15 نسمع الا نع ءدايعس نب ىيحي دَح :َلاَق .شَمْعَألا نع ءديعّس نب ىّبحَي اند 77147“
 .(ح) قيقش

 ةملس ةَمْلَس منع قيقش نع ؛ ةشمعألا اَنكدَح : لاَ .يَمُن باو

 ومس
 :تيملاوأ ضرما شح نإ ١ وشي هللا لوسط : ْتَلاَق

 وبأ َتاَماَّمَلَف :تّناَق . َوُنوفَتاَم ىلع اربح اووف

 ءهَلَوانلّرفْعامُهَّللا : يلوُق : َلاَق ؟لوقأ فيك ٠ هّللا َلوُسر اي :هت ا ةَمَلَس

 َوَعُللا يتبقعأت : : تلق (ةَحِلاَص : :ريمُت نا لاكو) ةنَسَح ىَبعهنم ينبقعأو
2000 

 7370١ عجارإ . الف ادمَحُم هْنم لَجَو

 اقدح ؛ةّيش اكد لك ديس حياك لفل

 رو“ و ا ا

 مل هما دوغ >
 [197174 :عجارإ] ٠ 20000 لاق

 لمص ع رك ل

 :لاَق . ا :الاث عير راح داخل

 ا ا ا

 وصنف لست الخاتم ناتج يل ناقلات 7”

 يي تشد ل لل « عفان

 ةّضفلا ةّنآ يف بري يذلا نإ لاق. 8 يِبتلا نع ؛ ٌةَمَلَس مأ نع ءرْكَي
 555 07-0 م 6

 77/1١[ :عجار] . مهجر هني يفجر مَنِ

 وامر سلو

 نب دمحم نوَعوُبأ انندَح «نايفس اًنئدَح «عيكو اندَح - -17/
 رو ماعم هنو

 ثدَحي ًةريره ايأ تعمس :لاَق . داَدش نب هلل دْبَعْنَع ؛ يقل هللا دبع

 سس لك لا تساوت: لاق . 6 نوم

 يس سصاص #2

 .ءاَم سمي

 اةففففحل ف ففت ديفنل

  5حر ماشه  -7١ماَشه اًنْدَح ميكو اًنبدَح )( .



 "ءاستلا دل دتسم

 هيرو اه

 اة بيرن ؛هيل نع وري ماه نرخ : لاق .ريمث نباو

 ِنَعهآَسق ف يلا ىلإ ميسم تءاَج : :تلاَق ٠ ٌةَمكَسُمأْنَع ةَمَلَس

 «لسفتكءاَمْلا تآراقإ : َلاَقك ؟لُجّرلا ىَرَياَم اهماَنَم يف ىَرَ ةآرَمْلا

 ترك : يلا لاق !؟ةآرملاملَحَلَهَو «َاَسنلا تحض : :تلق : َتلاَق

 [707 :عجارإ ٠ ؟انِإ امد اههبشَي مبق ٠؛ كنيمَي

 ماش صد و ملةوو رامز

 دّييع نم عتعِمَس) ىَيحَي نب ةَحْلط اَنئدَح « ميكو اَنئدَح - 111

 نع يبا لغش : :ْتَلاَق .ٌةَمْلَس ٌمأْنَع هب نْب هللا دْبَع نبل

 [171548 :رظنا] .رضماَدْنَياَممآلّصَ «رهظلا دينيا

 [00161 :ثيدحلا رركم] . "اانكلَح -

 ٍنَع هِروُصُنمْنَع اف اند :لاَق ."عيكو اَندَح 0١
 00 ا ا ٌدَملَس أ »ا و

 ءهللا مْسب لاق هيب نم جَرَح ادِإناَك ف يِلاَنأ ؛ ؛ةَملَس مأ نع «٠ يبعشلا

 8 ملظتدأ لضْرأ؛ لمن م لب وسئل ؛ 07 تْلكو 08

 هس سا

 00516 000+ رفا .اًيلَع َلَهجُيوأ «لَهََْوأ ملت
 «تباك يبأ ِنْب بي ْنَع ايس اَئدَح «عيكو اًندَح - ت11

 لحد (* 2/5) لف يلد ؛ ةَمكسمأ نع ءَدَمْحأ يبأ ىَلوَم بْطَوْنَع

 [38/61/ :عجارإ .٠ نيتي ال هيل : لاَقك متْخَت يه اَهلَع

 ْنَع ءهيبأ ع ؛ةوْرع نب ماَشه انئدَح :َلاق "ميكو اَنئدَح -/1 81
 0 8 لالوْسَلَ :تلاَق .ةدلَسْنع ةَمَلَس متن

 طمس هسا سوس همم 0-0 000

 سيم معمق سم2

 ةعجارإ ٠ ةميقلامْوَياَي ين رار كك يا ع

 اةنكنت

 [يايلإ لاق. جْيَرج نبا اربح «قاررلا دبع انئدَح - 05

 ورْسَع يبأ نب هللا دبع نب دمَحْاَدْبَعاأ «تباك يبأ يبيح يتب

 ةنلَس ماد يخي محلا دبع نب ريا اعمَس امن ,اربخأ مساّقلاَو

 نب َةّيمأ يبأ با هنأ هرب َةَيدَّمْلا تّمدَك امل هنأ دن ةئربحأ قيل جوز

 مُهْنمساَناشنأ ىتَح «بئارقلا بدأ ام : نوُويو ءاَهوُبذَكَف «ةريِغمْلا

 ىَلإاوَُجَرَت مهتم تيك ؟كلطأ ىلإ َنيبْكَباَم اوُلاَقَف «جَسْلا ىلإ
 مد مدعو مم 2 سل ب سيخ ل

 ّبَنْيَز تعَضَواّمَلَف : تلك مارك مهِيلَع تداَدزاَ اهتوقدصي ةَن ةّنيِدَمْلا

 انآ «يف دلو الفان امأ (حَكْنت)يلثم ام : تلف ينبح "بلا ينءاَج

 لجعل ابيها مآ « كئم ربك انآ :َلاَقَق ؟لاّيع تاو ريغ
 بانو نأ : لو هايل َمَجف ٠ جتك هلوُسَرو هللا ىلإ لالا

 8 هللا لوُسرعَسَتهذَه :لاكَو اهلا موي ساي نيام ءاج ىَتح
 ع 00

 ةنيا يرق تلاقق ؟باَترَنيآ : :َلاَقَق 8 هللا لوُسَر ءاَجَف « سر
 هم م 000 يأ يب

 ينإ ا للا وسلقك ءريايَص اأ ١ ادن اهنا بم

 يي
 0000 تلق 1

 م1 3 0 ل 1/0 اا

 هم
 مك كلطأ ىلع كلن: ما

 [؟/0/ :عجارإ ٠ يئاسنل عبس

 حور انئدَح - -6

 1 كنيس اق كلت عبس تْئش 55

 ينربَخأ :لاَق . ٍجْيَرج نبا اَنئدَح : :لاَق ٠

 َمساَلاَو ورْمَع يب نا هلل دبع نب ديما دبع «تباك يب (رزابيح

 َنْبِرْكَب اب اَممَساَمْهنأ «اربخأ [ثراحلا نب نما دبع نب دَمَحُم نبا

 ف يلا جور ةَمَلَس ماد ٍماَشَه نب ْتِراَحْلا نب ْنَمْحّرلاَدِبعا

 تجّرْخأ (0)يلاقث“ تْحّضَوَفتْلاَق : لاَ هنأ" لإ | «تيدَحْا رك. .ةربحأ

 [7070ب/ :عجار] .ريعشلا نم تاَبَح

 0 :لك .ارلا دان ١- نفل

 ندب ينام يسأل ١ وفيق هل لوس يل :هل

 كركذأ : :َلاَقَك ُرَمُع اًهاَنأك : :َلاَق هل كلك َرَمُع ىَتأَق : لاق « يقرا

 [؟7077 :عجارإ] ٠ لدم ادَحآ يلب نو «لمُهَّللا تاق ؟انآ مهنمأ ؛ هللا

 جير نبا انآبنأ :الاَق .رْكب نْباَو قاررلا دْبَع اًنئدح -617/

(2. 

 ءاَطَغ نأ «فسوي نب دمحم ينربخأ : لاَ . جْيرج نب انئدَح حور

 ف ينل تبر اَمّنأ نرخ "يلا يور ةَمَلَس مادآ «هربخأ راسي نب
2 

 . اًضوتي ملو ةآلصل ّ | ىلإ مكَمث ههنم كا اوم اج

 « حْيَرج نبا ارب :لاَق . يومألا ديعس نب ىَحَي اندَح 11١-

 دبع ِنْب مسالا هللا دبع نب ديمَحلا دْبَع نع « تبا يبأ نْب بيبَح نَع

 هيف 28/5) نْب تراَحْلا نْب ركب يبأ نع ؛ ءماشه نب ثراَحْلا نب نمحّرلا

 نإ «كلتّكبَس تْفشأنإ :اَهكلاك ا يبان ؛ ةَمَلَس مانع ءٍماَشه

 [؟000/ :عجارإ .٠ يئاسنل ميس كلب

 2 الاَق .ركيلاو قالا اندَح 0

 دش ثق كرب الك يللا «ةفتعر نس 0

 .موُصِيِق لستم ؛هلهأ نم بنج

 [50.. :رطنا] .9 يَا يَتجْوَر ركب نبا لاَ

 بع لاق : لاق ٠ جْيَرج نبا انئدَح «قاررلا دبع انيدَح - ةففللا

 8 كلم ب ىلع ينربخأ : 0

 مث ةَرخألاَ ءانثعلا يصب يل داك لاك للاب قف يَا ةالّص
 00 و 5 27 20 ولو
 قري فرصتي مث للامر ماني 0 -

 35-5 هك ؟ :عجارإ . شمل ىلإ نرخ ةرخأل

 «يرطازلا نع ٠ ٌرَمْعَم اَنندَح : لاَق . قاررلا دبع انئدَح 00

 لوس عِمَس : َتَلاَق ةملَس مانع .ةملنس يبأ بْنَ «ةورع نع

 ْمُكَنإ َلاَقَق . مهْلِإ َجَرَخُف ةَملَسم مَآ بايد دمع ٍمْصَح ةَبَجَل 8 هللا



 0 م رشي انآ اَمَّنِإَو ءَن 0 نوُمِصَتَْت

 نم ءيّشب هلت بصق َنَمَ ءاداّص هكا هم عمل املي ضفأق «ضْنَ

 [74:/5 :عجارإ ٠ اًهعَديل وأ ءاَمْدُحاَيلَ را نمةعطق نإ هيخأ وح

 نبا لاق ٠ ٍحلاّص َنَع « « يبأ يدَح : َلاَك .بوُقَْي اَنئدَح -57

 مان ُثْئَرْخَأ ةَمَلَس يبأ نبا بَ نأ «ريمزلا نب ةورع ينربخأ : باهش

 ثيم دع يدش مو
 ةَموُصْح عِمَس هنأ 88 هللا لوُسَر ْنَع ؛ اهتربخأ ؛ اقف يبل ورمل

 :عجارإ .٠ ٌماَنعَم رَكْذَك . . كَشَياَنآاَمَنِإ : َلاَقَق . مهيلإ جَرَحَف «هترجح بايب

 ةذكنإ

 يبأ نب ىَيَحَيْنَع «َرَمْعَم انثَدَح «قازرلا دبع انكَدَح - 7/1

 ءةاَشٌلْجِراَهَل تَدْهأءاَرْماذَأ ؛ َةَمَلَسمْنَع؛ ةَمْلَس يبأ نع «ريثك

 .اًهلبقت نأ ف يبل اهم اهب الع [كلصت)
 و

 ينئدَح «يرْضرلا نَع :رمعم اندَح «قازرلا دبع انَدَح - - 15

 - ءاويألاب : لاقْوأ- ءاْياب اهبدوُقآل ينِإ لاَ .ةّملَس مأ بئاكم ناَهبن 2117

 يّنَوُي ام ِبَناَكُمْلا دنع َناَك اَنِإ : : لال هلل لورنس تلق

 | "< :عجارإ ٠ هنم يِبجتحاَق

 يبأ َنَع «'يرهزلا نَع همم اننَدَح « قازرلا دبع انثدَح - فق نإ

 ع ع 533

 :لوُقيةريره ابآ تغمس : لاق . ماّشه نْب ثراَحلا نب نَمْحرلا دبع نركب

 انآ تْفَلَطْناَق :َلاَق . هل مْوص لف اج ّسصلا هَكرْدأ نم : : 8 هللا وسر لاق

 أ اَناربْخاَف كلذ َنَع اَمُهالاَسق ةَشئاَعَو ةمَلَس م ىَلَعاَنَحَدَم يبأَ

 ٌةريره ابأ اَنيِقَلَ اًنيقلَق «موُصَيمُت ملح رْبَخ نم اج حصين اقف هللا لوس

 00 لا 2ك لمص سرا رم

 نْبلْضَلا يسكدح ءاذكم : :لاَق مث «ةريره يبأ هجو نول « يبأهكدَحُ

 [11401 18٠1 :عجار] ٠ ملأ هو سابع

 مسرع مرج ل
 .(ح) َنوُراَه نب ديزي اندَح - اما
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 دبع نع «يربقملا نَع «بنذ يبأ نبا انربخأ : لاك .جاَجَح اَجَح ينئَدَحَو
 ٌةرْما : :جاَجح َلاق)ٍميِلس مَ نأ ؛ ؛ةَمَلسمأ ْنَع ةَمَلَ ٌةَمَلَس أ أ كوت عفيه

 يل قياما يف اه ىرتارتلا هلو تلق (ةَحَلط يبأ

 :ةَمَلَس مآ تَلاَقك «ًالكب ٠" 8/) تاَراإ «ْمَعن :لاق ؟لْسُ اَهيَلع
 3 كلذ نمآلإ ةلؤخلا هبط يني ى ا كليمي اتت : :َلاَقَف ؟كلذ لمْفَوأ

 1 . هلا ىلع تبل محلا ىلإ تقبَس نيل

 . كييج برت : : هئيدَح يف َجاَجَح َلاَكَو

 مآ ةنبا بير نَع هيأ نَع ؛ « ماشه ْنَع ريم نبا اننَدَح - امال

 يح يف كلكم هللا لور اي :تلاقٌةيبَح مأنأ ؛ةملسمأْنَع «ةملس
 ُبَحأ كاكو : َلاَق اًهحكت : ْتلاَق ؟اًداَمَألَمْفأَك : لاق ؟ناَيفَس يبأ نبا

 ِرْبَخلا يف يكِرَش ْنَمْابَحأَو «ّلْخُسب كلكاتلسآ معن : تلا اد

 يبأ ب ةرذ ب طْخَت كن يكنه تلق يل لحال ان :َل ل يح
 و

 يف يتيير نكت مك هللاوق :لاق معن :تلاق «ةَملس ماذا :لاق ؟ةَمَلَس

 ١1و١8 ص ادهن

 يو ماَبآَو يننعَضرأ « ةَعاّضّرلا نم يخأةّنب ان . ينال انل يرجح

 [700371 :عجارإ ٠ نُكَناَوَحأ الو نكناتب يلع نضع ل
 ٠ هيرو 20

 :َلاَق .ىّيَحَي نب ةَحْلَط اًنئدَح :َلاَك .ِرْيَمُت نبا انئدَح - 14
 يم اسا ه

 ةَشناَع ىلإَلَسْرأ ةَيواَساَنأ ؛ةَبيع نبأ هلل دبع : هلا دمع يل مَعَ د

 نكلو آلف يدنع مآ : تاق ؟ّي صم دمي © يلا ىلص لَه هه م

 ُ َلَسْراَف :اَهنآساَق اب لسن رق ٠ كلك َلَمَُهَنآ يربح ةمَلَس 7 ةَملَسوأ

 اي اي تلق «ِنيئدَس ىَلَصق رمل دنع َلَخَ عَن تلق ةملَس

 227 :َلاق ؟ِنْيئدجَّسلا ِنْيئاَم يف كلَ زن ؛ هّللا
20000000 

 [90149 :عجار] .رصتلا نب اهكردتساَف تعش

 نم دو :لاَق . ريت نب اننَدَح - فكلما

 الوقت ةمكس مت طمتس + . بوح نبه ءوكحلا
 رو ركس لك ْنَع 8 هللا

 هةموو
 :لاق روعي دعَس انئدَح : لاَق أ يمت نبل ندَح - ا

5 

 الوُسَر ىَهَن : دلل

 د هريدرلا بنما

 مم رعررز

 يل د ا 0 تلا . هش

 اَرْيَخ يضخ او يتييصم يف ينج مهلا «انوُعجاَر هنو هلل نإ: :لوُقَي
 سام ارم مشان

 سم ممن علع ىلا ل

 وب يال :ْتَلاَق « نم اريح هلَف لَو هتيبصم يف هرَجأالإ ؛ 3

 مث :تلاق ٠ هللا لوُسَر بحاّص ةَمَلَس يب مريخ نم : تلف همس

 يح يلافلطاو يي يف ينجي ٠ هلق يل لَجَو رع مَ

 . 8 هللا َلوُسَر تجر : ْتَلاَف ءاّهْنم

 .(ح) َقاَحْسِإ نب دمحم اًنيَدَح : َلاَق . يّلْعَي انئدَح - ففدف

 يبأ با ةيفَص ْنَع ٠ ء عفان نع «قاَحْسسإ نْب كمَحُم اًنربخأ : لاق ٠ ديزَيَو
 سا د سر 0

 ؟ءاَسلا لويد ْنَع 8 هللا لوُسَرَتْلآَس : تلاد .ةَمَلَس مل ةَمَلَسماْنَع ءدييع

 9لعاَرذق :َلاك ؟هّللا َلوُسَر اينما حرت انذإ تلك ءاربش لاق

 مي :عجار] ٠ هيلع نذرت

 هم ءريهلدو

 وسي باخشمأ نا لا لاَ 5 رجلا نب حينَ كرم نب وَ

 هّللا لوم اوُسَررس نع اَنيدَح «َنيِسْؤُمْلاَمأ اي ؛ :اوُاَقَ همس م ىَلع 8 هللا

 رسايل تلق تندم «اَوَسُهعناَحَر رس ناك حلاق ؟
 1 . تْنَسْحأ :َلاَق «رَبحأ لَ اًملق :تلاك « هللا لوس

 يو ةمقا رورو هع
 :لاَقّريِهز اًنبدح :لاَق . دلزذم نب رفظم لماك وب بأ انكر -1/1/#

 نع «ةُ نع ءةَرصبلا لهآ نم لهس يأ نع ىلعألا دْبَع نب يلع انئدَح

 اًهساقنَدَْيدمفَت ل هللا لور دْهع ىَلع هسا تناك تاق .ةَمكَسم
 اًنهوُجو ىلع يلطت ًنكو : ْتلاَق ؛ ليه انتج )/٠١"(

 [؟/091 :عجارإ . فلا نم رولا

 ْنَع «ْفِيَصُح اَنكدَح «يٌرلاَناَمْيلس نب (مَمُم)ادَح ١١4
 بلا نع هلا لوُسَرأتلأَس اَنأ ؛9 يلا جوز همس م ْنَع « ءاطع



 ءابستلا دئسم اهمها ص

 نم يشب هيرو ةلضف هيلا اق ؟السلا بمذهب

 لالالالا لالالالا كال11/ :رظنا] ٠ نا اًرَمَعَر 2

 هم يورو ع

 ,هّللا ديب ع نينسحلا اند لاق . ليضمن دا انكَدَح - م1

 7 نع ايتام و ةَمَلَس مأ ىَلَع تْلَخَد : :تلان هم نَع ؛ يعاّرخلا دينه انئدَح

 روك نم ماقال ةوثأالا راها ْتَلاَقق ؟ماّيصلا

 0/01 :عجار] ٠ ْسِيَحْلاَوةَممُجَ ةعمجلاو ٠ نيالا اًهلوأ
 ري ثم

 ٍنَح روُصنم ْنَع ايف انكدَح «قاررلا دبع اًندَح - دةففحح

 ذأ «سْسخب توي 9 يبت ناك : :تلأَق .ةَملَس منع « ءمّسْظم َنَع ؛ ءمكَحلا
 0 ا ل

 [؟7016 :عجار] ٠ ٍميلْست آلَ ملكي نهنيي لصفي أل « عبس

000 
 ياش نع رمَْماَندَح : :لاَق ٠ قالا دب انندَح - دفشنفم
 يع مشا ع
 أَي :تلاَكاَمَتأ ؛ ؛ةَمَلَس مأ نع « ةَملَس يبأ هب بيز ْنَع ؛هيأ ْنَع ؛ةورع

 َّح تق امآلإ يش مهل لو ءيرججح يف ةملَس يب يتبأدإ هللا لوُسَر

 لاق ؟مِهِلع اتقان جا يلق انك الو اذك مهاب ؛ مهل

 [70044 :عجار] ٠ ْمِهْبلَع تفقنآ مرج كلِ «مِهْيلَع يققثأ : ف ينل

 «ٍمِيتَخ نبا نع « ٌيَمْعَم اًنئدَح :َلاَق . قالا دبع اندَح - 77

 [؟الالت :عجارإ ٠ عكس نع طابع اة نع «طيس نع

 قر ابر ناهس لس: ع ؛ةيش تْنب ٌةَّبفص

 اوثاق مخل رح مُكواسن» :لاَ ؟ لا لور ةَملسمأ تل ؟ةيجُم
 . ادحار و اًماَمص تش هش ىّنأ مُكرَح

00 

 دله نع ٠ «يرطزلا نَع ؛ َمَْمانئدَح « قالا دبع انثدَح - ت11

 تك ْمَلَس نإ 9 هللا لوُسَر ناك :. تلاَق .ةَملَس مانع «ثراَحا ا

 [5007 :عجار] . لاَجأ لا لبق ءاسنلا فني امْبَك كلذ نأ نوري اوُناَكو هليل

 ه0 لك قالب اد ١- نضال

 دعب سان هءاَج "دسار ياا رمت ةيىلس هلو

 «َرْصَملا ىلَص ىّنَح انيس رهظلا دبل صب مل « أيش يفُمولدشَت هلا

 00:6١[ :عجار] . نيتك لصف يتبل رثصَمْلا ىَلص املك :ْتَلاَق

 َنَع؛ "اتسم كَ: َلاَق . ليعاَمْسإ انئدَح - 1

 ؛ةَملَسأْنَع / ةملَس ةَملسمأ ببن نَع ؛ ةملس يبأ نع «ريثك يبأ نب ىحَي

 .'مئاص وهو اهب ناك ف هللا يبن

 [701 :عجار] ٠ دحاَو ءاَنإ يف نآلستفياناَكو

 يبأ نإ لدي نع ' جرم نب اح «ليعاتسإ كد 0 ١

 ميل :عجار] ٠ ةمرطمتل الجش شارو مك

 .(ح) يعش يعش اًنئدَح :لاَق . رفح نب دمحم انئدَح - 518

 يبنلا جوز جوز ةملَس مأ ثيدح

0 2« تس سس
 

 ا َح -_

 حس ا
 ماس عا# هه مل س6 عاش

 نع ناسا تفل َلاَق . .ةيعش ينكح :لاَق . 0

 قشودوا م مو

 9714 :عجارإ ٠ 0 0-20000 :َلاَق

 مة نيس يا :َلاَك رت اك دال

 26 هليقام رظنا] . |. 1 0

 رّفعَح نب د دمحم اًنيدَح - 32

 نأ ؛ ملم ْمَأْنَع همن َع ِنَسَحلا يبأ نب ديعّسْنَع ءثدَحُي دلاَح

 [90:ة4 :عجار] : ةيغابلاةكفلا كلت ٠ :راَمَل لاك 8 هلا لوس

 قع ا فةلنم

 عاتلأس :لاَق . دايز يبأ

 1 همر
 تعمس :لاَق . ةبعش اًنئدح ؛

 نب ديزي ْنَع ٌفيعش اًنيدح : لاق .رفعج

 راما هني وتكملا نع ترا هلي

 ناك ف يبان ؛ةَسن ةَشئاَع نع ءرييزلا نبا ْثَدَحَ يام دْدع نك : لاق

 هعمسأ مل :تَلاَقَ اك ؟َمانلاَسق مهيف انآو ةَشئاَ ىلإ واس لس اًمهِيلصَ

 ذآ ؛ةَملَسْمأ تكدَحق اهّيلآَسَف «ةَملَسمَأ يندح كلو 8 ينل
 لص اتنرضَح ىّتح همسي لعق يشب ينام ؟ رولا ىلص لف يلا
 :َلاَقاَهآلَص اَّمَلَق يعكر اَهَتْنَي دي ىَّلَص مث ٌرصَمْلا َصَق َماَقَق ءرصملا

 ذأ اًيَح ُدَقَلَو :ةَمَلَس ما تلاَق ,ريظلاَدَْب كس ؛ًمهيَصَأ تنك ناَتمْكلا ناَئاَه

 هربا َلاَقَك ٠ كللذب تربح ةَيواَُست تف : لاق امنع ىَهن كي هللا لور
 نإ: ةَيواَعم هَلَلاَقَت ؛ اهلل ال ؟اَمُهآلَص دكا يمل رس لع رسل هب

 [؟/١17 :عجار] ٠ تيب ام فالاخلا بحُت ال آل ,فلاَخَمَ

 هاما هوي شاع
 لان هر نم 50

 دادي سك هدة عدم را ل و عي ايما س مد
 ىلع اوُناَخَت ٠ ا ا « ثدحت - يزف

 دق : هّللا ل اوراقك ؟لْسْخلا يف مودا قف "يلا اونا ان

 اهي يف اهسالح ارش يفّوأ هس يف اهي يف وُككاتحإ تناك
 مه ع ممل ع سوم 0000 مكمل
 .ًاًرشَعَو رهشأ ةَعَيرأ ؛ لق تجرح هرمي اَرابلكَرماذِإَف الوح

 [970714 :عجار]

 أبا صو
 يلا نع ؛ 0 سي مهن نمنع,

 هبلصَي امس الإ «ملعي ا مان ارهش لسلام موصُي نكي مكن ؛ ف

 [م/6657 :عجار] .ناَضَمَر

 نْب كلام ْنَع ةَبعْش اَنئدَح ءِرَفْعَج نب ب دمَحم اًنيدح -

 نع بيَنَّصلا نب ديِعَس ْنَع ؛ ءٍملْسُس نب وِرْمَعْوَأ رّمع ْنَع ؛ سن

 الف ةجحلا يذ لاله يف َرحْنينأ دار نم :لاَقُدَنأ قف يلا نَع ٠ ٌدَمَلَس

 /6١0/[ :عجارإ . ءراقظأَو هِرعَش نم دْخأَي



 مرق َُح ءاسنلا دنسم ا
 اى معن هر ةادرو

  .ذام برب هام نكاح دمحم“ نبيع اكد - ملل
 ير ةرزدر مسرع مروع لع

 :لاَك ميكا ننس ننس نيم اكد ءورْمَع نب دمحم انئدَح

 هيلو منم دو .ثيِدَحْلا َرَكْذَك . . .ًةَمَْلَم ةَمَلَس مآ تغمس
 :لاَق ٠ بيلا نب ديعَس تعمم

 [؟1١7/ :عجارإ

 َ ندمَحم ند ١- ادفخل

 عالمك عجار] ل نوت ين ناقل جر

 نبا انئدَح رمَْم اَنَدَح :لاق .رثمَج

 «ليلَخلا يبأ نَع قَداَتَك انكدَح «ٌماَمَه اندَح دهب اًنئدح - -/1*

 ماما مم اوم سافاش
 لج رضع يح ا يبل مس ٌةَمَلَس مأ منع ةَمَكَس مأ ىَلوم نيف ْنَع

 ُداَكَياَمو اهب ملكتي لحج بَ تل كاتو صل الملا :لوقي

 [؟7015 :عجار] . هئاسل اهب ضيفي

 ةيعش اًنئدح :ًالاَك .جاَجَحَو رَفْعَج ْنْبدَمَحُم اََدَح - "71

 لاق يسوم ىلا دس كد نش (م1١/): َلاَق
 رمل سولو ع هسا ساه يع 0000-7
 يف سابع ناو ةريره وبأ فلتخا : َُلاَق .٠ ِنَمْحّرلا دْبع َنْب ةمَلَس يآ تعمم

 6 لَكَ 8-3 ع هن اتوا يم الم لو

 يسوعو م د دعو

 طع نشب تاون ترحل حل

 اوُنَح املك ؛ اًمهدَحأ ىلإ اًهسفب تطحن : :لاَق ءنآلْجر اَهبطَحَ : :[تلاَق

 لوُسَر ىلإ ْتقلَطلاَِ ؛ نيّلحتمك كن : اوُاَق امهدَّحأ ىلإ اهسَْنب تان ير ساس اصر

 [2/161 :رظنا] ٠ تش نم يحكذاك ؛ تللَحْدَك ناّن) ف هللا

 "يه اع ار

 نع ٍمصاَعْنَع كايرشاَكتَح لاك . جاَجَح اَنئدَح - ماففللب

 :ْتَلاَقَك . ةَمْلَس مَ ىلع نخيل :لاَق . قوم نَع ؛ « لئاو يبأ

 ءادبآ توم نأ َدَْب يناريآل مل يِباحْصأ من :لوُقي 8 يلا تمس عمس

 ل يك م

 روش فطن: لل ةرش

 َنَمَع ىَلَع لَخَد ىّنَح ا اروع ادفع نم محراب جرح لاَ

 28 م جل( سلوم سا سارع ع هعودلو ل ىلا

 اًْيلَع َلَخَدَق اَهاَنآ ىَّتَحُرَمَع ماَنَك كمآ لوقت اوت ام عمسا :هل

 :عجار] . ادَحأ َكَدَعَب ٌيربأ نلو «آل : تَلاَقَق امك ؟انآ مهنمأ ٠ هّللاب كدشنأ : :لاَك

] 0 

 يك

 نبا نع « «ليمع انئدَح :لاَق . "ثيل انثدَح «جاَجح انئدَح -5

 انآ «ةََْز نب هلل دْبع نب ةدْيبع وب ينربْخَأ :َلاَق هنأ :باهش

 ُرئاَس ىبآ :لوُقت تناك « يلا جوز همس م اهم 2 هرب ةملس يبآ
 : ةئال نق «ةَعاسرلا كاتب احن لَم َنلحدينأ لاح

 َوُهاَمَك «ةَصاَخ ملاسل اف هللا لور اهِصَحرأ صخر الإ اذه ىّرثاَمهللاو

 1 .ًيئاَرآالو ةعاّضّرلا ءذَهبدَحأ ايل لاب

 م 0
 ةشبا بليز هم

 ضايع اَيأنأ داق ْنَع ماَّسَم انَْدَح «ُناّمَع انئَدَح -17/
 ءاَهآلَوَم الإ لَسْرأك "يل جوز ةملَسم مَأ ىلإ َثَحَب َناَوَرَم نأ ؛ثدَح

 هيل َعَجَرَك : َلاَك طي الموصي بج حبصُي ل هلل ٌلوُسَر ناك : تَلاَثَق

 .ناَوْداًهَمالْغَْأ ءاَملوم اَهِلِإَتَمْبَقةَشئاَع ىلإ ثَمَبَ ٌْءَعَبق ©" .هربخأف

 ةلو موصبق ؛ ملح ريع امج نم بج حبي بصي 8 هلل لوُسَر ناك : تلق

 قلنولا
 ما علام همم سا ا

 َنَع فربخ ره يبأ ىلإ قطاف «ةربخأق ةريرهابأ تن 0 دق شم

 .ملعأ امه: :لاَقَف .ةش ةقئاَعْعوةملسم

 0-0 2 مرهشر

 نأ ؛ماشه نب اَنْ نحصل دنع :ضايع يأ هدي

 اًمفاَناَهَمَالَغ تِيقلَف : :َلاَق «ةَسئاََوَهمَلَس سم ىلإ هي ِمكَحْلا نب نار

 اقف هللا يبد تلاق اه يراك لإعجَم: لاق ؟ًهلاَسَك اهيل همَسْرأَك

 اهمال اتيقلق «ةشئاع ىلإ يتعب يتعب مث : لاق ٠ «امئاص حبصُيَو اج بصي ناك

 َناَك ف هللا يبد | :اتلاق نأ «يتربخ أك لإ مجرم اهلها تاو

 ٌناَوْوَم تبق :لاَك «٠ ءاًمئاّص حبصي مث «مآلتحا ريغ عامج نم ؛ بج حبصُي

 همن :لاق . هب هر ةريره اهآ نيتك بلع تس َلاَقَف ُهيربحأَ
 ميم علم

 ملكت عجار] .مَلعأ نه : َلاَقَق « هتربخأق

 ْنَع هير دبع نَع َةَداَتَق نَع ديس انندَح حور انئدَح - 48

 ٍمَكَحْلاَنْبناَورمدأ ؛ ام نواح ف تشل دع « ضايع يبأ

 َث نط مال ين :لقهنأألإ سرك ةَشئاَعَو ةَمَلَسدَأ مكمل

 نبا يِكدَح : لاك . . جير نباح راح - 00

 ةَئاَعَوةَملَسٌمْنَع ؛هيبأنَع «ِنّمْحّرلا دبع بركب يبآْنَع «باهش

 ؛هّلهأ نمت َوْهَورْجَفلا هك يكن ؛[48 يبل نَع] ؛ 8 يللا جا جد
2-4 

 [؟الاه9 :عجار] . . موصيو لسّتعَي م

 يبأ نع «باهش نب انندَح «حلاص اَنئدَح «حْوَرانندَح - فرم

 ناك اق هَل لون ؛ةئرخأ شاع نَع ءهيبأ ْنَع نمل دب نب رْكَب

 [114 5177 :عجار] . ناموصيو لستفي م هله نم اناضَمر يف اج حّبصم

 يبأ ْنَع «باهش نبا اندَح «ٌحلاَص انكدَح «حْوَر انْدَح - فقر

 ناك ف هللا لوران ؛ُةئربخأ ةشئاَعَْع ءهيبأ ْنَع «نَمْحرلا دْبَع نيِرْكَ
 يارب معربا صا سو ع ماو

 . موصيو لسعفي م «هلهأ نم اضم يف اج حبب

 ينكدَح : :لاَق . جُمَرج نبا نَع «ديعّس نب ىَحَي انِدَح - فوتو

 يأ ؛ هيبأ نع ؛ «ماشه نب ثراَحلا نب محلا دب نب رك يب "نب كلما دبع

 ُدْبَع َهوُبأَو ركبوبأ قلطْناَف .موصي لان ل :لوَُيةريره بأ عمس

 ُلوُسَر َناَك : ْتَلاَق اًمُهاَتلكف «ةَشِئاَعَو َةَمَلَس ةَملَسمأ ىلع الَحَ ىنَح محلا

 ٌدْبَع هوبأو رخيوُبأ قطان. موضي مم « مالح ميج نم دمي هللا

 يبأ ىلإ مثقل املامُكْلَعْتََْع : :لاَق مَ ماكان اور اياك محلا
 هم وس م م

 :ةل ةلاَمَق ؟َمُميل اد : :لاَك «ماَربْخَأَف ٌةريره يبأ ىَلِإ اَنَلَطْناَق ءماَمدَحَف ةريره

 هلع م
 [14007 14٠4 :عجار] . سابع نب لضُمْلا هيب م ! ؛ملعأ امه: لاك «مَعَت

 دموع »ع
 .تبائ انكدَح «ةَملسيوََح اًنكلَح : : لاك . ُناَمَع اًنكلَح 75

 :تَلاَق َةَمَلَسَم مأنآ «هيبأ ْنَع ؛ « ىّنمب ةَمَلَس يبأ نب رم نبا ينئدَح : َلاَق

 : لثيَْف ةبيصم م ةّيصُم مُكَدَحأ باص اذإ : :8 هللا ل وُسَر لاق : ةَمَلَس وُبأ لاَ

 ينلدبأو ايف (ينْرُجأك) يصبح كلتنع «نوعجار هِي انو

- 
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 ا
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 ءابسفلا د دئسم

 ا يطيل ىو ل ١ :َلاَق .ةمكس وب رضا لق 28

 ينرجأَ ينييصم 20 بسكال مهلا ؛ةوئجار يَ هللا : تلق ضي

 ْنَمرْيَخ نمو ؛“ت 5 ءاهنم ارْيَح ينلدْبآو :لوُقأ نأ تدرأو :تلاق .اهيف
 عر ركوب اهطح اهئدعات تضم اهل ىَتح تل اَمك ؟ةملس يب ا
 لوُسَرب ابَحْرم :تنلاَقك ٠ هللا وسر هيلث قرر هبط م
 و هةَئيصُم ينآو « ىَريخةآَرما ي را 88 هللا لوس بأ« هلوُسَربَو ف هلل
 يّنِإ ّنومامأ : 8 هللا لوُسَراَمْيلإَتحبق ءادهات يئايلوأ مدح سي

0 

 نا هّللاوعْدأسق ىَرْيَخ ين كلوق اأو ؛ كئاّيص كيفكم هللا نإ :ٌةيبصْم

 لو (01 4/1 دهام دحأ نّه آو «كلتربش بعل

 َلاَقَ ف هلا لور يوَرَفمُك َُمْعاَي :تلُق يناّضْريَس آلإ[بئاَغ

 نحر ؛ةنآلُف كقخأ تيا اًتيش كصا آل ينم : ف للا ل وسر

 ءاهينأي 8 هللا لوُسَرناَكو َلاَق « فيل وح مد نم ةداسوو «ِنيرَجَو

 ا هللا ل ونسَرناَكَو اهم امض رجح يف صوف بيز اسد ءاَج اإِ

 انيس ارمادا لق 0

 دل يف تلتف لاو ٠ ارح نما

 هوس صبا + بْلَعي َلَعَجَف ٠ لحد © هللا لور ءاَجَو : 20 ءاق هلل لوس
 كي قع ءاَج : :اتلاق ؟باتز احلق ام ؟باَز نبأ : لوثيو تيل ما سر صا ضع ص م

 يتكلم لفل تئشانإ : لاك هت هلهأب ىف َلاَك

 عجارإ ٠ ءاَستلل تحبس كل ْمّبَسأ نأ

 اةففحلل

 :لاَق . ا ل ا د 0

0 

 ا ا :لاَ ٌةَماَس 0 قوق

 :عجار] ٠ "ع فقل نمي لمعت: :لاَق ؟ 2 ءاَذكَهو

 ايفل

 ني كلما دبع نع ةئازنَع ؟ يل نب نجس اًنمدَح - ديل ها

 لق جو نما بل 0

 َريئاكَدلاٌنكلَو آل لاق ؟عَجَو نما هولا َمهاَس لاَ هللا َلوُسَراَي
 شارفلا صح يف اهتيسن ءاهتمكو انيس سنأ اها ينل ةمسلا

 [46:/08 :عجار]

 «”ينطلا راس ْنَع «ليئارس ا اندَح ءَدَمْحآوب انندَح - ففشلي
 (ماَرَح رك لك : تاق ؟ذيلا نع ةمَلس مَآ تلا اَهّنَأ ؛مهنم ةأرما ِنَع

 . منثحلاَو ءءاجدلا نعَو «تّنرَمْلا نَع ل هللا وْسَر ىقتد

 ان ١ - ز ةملَس 8 مآ ثيدحا

 اق . لصور حاولي اح - 9 4

 عءاس و ا ا 34 - 5-9 ٠

 «يِلَع نْب دَّمَحُم ِرَمْعَج يبأ نع « مسأقلا انرب أ 5000

 :عجار] .٠ . فيعَض لك داهج جحا : :8 هللا اوس لاك :َتَلاَ . ةَمَلس مأْنَع
 اةفكتنن

 نأ ءديعّس نب ىَحَيانربخأ :َلا .نوراَه نب ديزي اند -
 دع سابع نباو وه عمتجا هنأ بريح همك ابآَذنأ « بخ راسي نب ناَميلس

 م صال
 أس دق ؟اًهنْسيةَمَلَس مأ ىلإ سابع نبا ىلوُم اير ارحب : ةريره يبأ

 َتَرَكَذَف «لاَكبهَدْعَب تس جدران يوت يكس ةيملسألا ةعْيسأدأ ؛ ةملَس

 س6 يي 0214 لا

 قل لاَ . 00 م

 :اتلاق .ةَمَلَس مأ اَنيئَدَح :َلاَق: َملَسمأ ىَلوَم عفاَر نب هللا دبَعنَع

 اوُمَدئاَك ءاَشَْلاَرَضَحَو ةآلّصلا تَرّضَح اَذِإ : :لوُقي هللا لوسر تغمس

 [37077 :عجارإ ٠ ءاّشعْلاب

 ريال ع « يروي اد : لك يتاح -؟ دقفللا

 2006 1 ا راي: يا (66 74 :اتلاَق .ةمَلَس
 سمسم فا

 تانثح ناك كمان :َلاَقك ؟ةَباتجْا نم لما دنع ةلضفناقأ يس 7

 ٠١./0[ يجار] . كسأر ىلع انت
 قّرزألا نع ؛ ٌةَمْلَسنْب داَّمَح اَنَرَبخأ :َلاَّق . ديزي انئدَح 7١7717-

 ءرلصتلا ف لل لوُسَر ىَلَص :اتلاق .ةملسمأ نع او نع « سين
 نقلل هللا َلوُسَر اي :تلقق « نيتعكر ىَلص يني لَم
 َدْعَب اَمهَعَك امك تك نيكولا نع ينقل يعمد :َلاَقَك ؟اًهيْلَصُ

 لاك اقم اًمهيضَْتأ هلا لور اي تلق تلْدق .نآلا اَمئيْلَصَ ألا

 بحاّص بْتَك وُبأ انئدح :َلاَق . ذاَعُم نْبذاَمُم انئََح - فففيت

 ٌمْأاَي هَ ةَملَسمألاتلُق : :َلاَق بُشْوَح نْيرْهَش يئكدَح : لاك .رسرَسْلا

 5 :لك ةكتلح اك كب هلا لوز هارت لك يؤم

 اوُسَراَي : هَل ةلاتلتق تلا ؛ لد ىلع لق - 76 ٍبوُلُقْلا بلم اَي : هئاَعد

 ما اي :َلاَق ؟كنيد ىَلَع يِبْلَق تب للا بلم اَي : ةلَءاَعم ركام« هللا

 جهلا عاصأ نم نيم و 32 و آلإ يمدآ نم ام « ةَمَلَس َءاَشام «(

3 

 . ْماَّرأ ءاش امو َماَقَأ

 هّيَر دْبَع همساو «ةَقث :لاَقَف ؟ بْعَك يبأ ْنَع يبأ تلآس :هّللا دبع َلاَك

 1 1 1 1 1 [00115 :مجارإ . دبع نب

 ءهّمَأ ْنَع ؛(َنَسَحْلالَنَع ء نوع نبا اًنكدَح داعم اًنئدَح -6

 ٌمهِطاَْيَومَو هردَص را دقو قَدْخْلا ويهتم : :ْتَناَك م
 را عمم

 :لوقيو نب



 ةرجاَهمْلاَوراصنالنفغاَ ةرخآلا يَ ريحانه

 ةقفلا كت مسني كَْيَو :لاَق هآَر اَمَلَق ءٌراَمَع َلْبقأَف : لاك

 . ةيغاَبْلا

 [16:/5 :عجار] .َنيِنمْؤَمْلا
 ْنَع هلله انَدَح :َلاَك . دبع ُنْبدَّمَحُ اندَح 5

 ا َراَي تلق :تلاق ١ ةَملسمأ نع ِراَسَيِنب مكس ع « عفا
 ؟هّلا لوس اينْنَع فشكُينإ : :تلُق ءاربش نري لاك ؟ءاّسثلاب فيك

 [45:/50 :عجارإ هلع زيلع ارنق : لاق

 ْنَع «ءاطع اربح :لاَق . جيرج نبا انثدَح «حور انكدَح --71

 َلَحَد ءاَهتبكر يف بهذ نم َرئاَعَش سلع : :تلاَق ٠ اقف يبل جور ةملسمأ

 كيزْنَع : َلاَقَق ؟اهتيز ىلإ ظل : :تلقَق ٠ اهْلَع ضَرْعأَت 9 يلا

 اقرَو نم اصرخ ْتْلََجول نكاح ضم لاهل اوُسَعَر :َلاَق ضرع
 يف سا اق 02000
 [؟الاا/ل4 754019 :عجار] ٠ نارفعَرب هيَلَعَج م

 نب ىَيَحَي ينربخأ :لاَك . . جيرج نب اندَح «حْور انئدَح - 011

 أنآ ةربخأ نمر دْبع نب ةَمرْكعانأ «'يفْيَص نب دمحم نب هللا دبع

 ءارهش هلهأ ٍضْمَب ىلع لحي انأف لح اف للا وسواد ؛ةقربحأ ةملس

 ايفل: :ٌهكَليقك حار مهل ادع ءاًمْويتوُرشعَو ةعنت ىَضَم مق
 سة سابا يعم 00100 هرم هع هايس

 .امْوي نورشعَو ةَعستَرهشلا نإ | :لاَقق ؟ًرهش ْمِهْيَلَع لْخْدَتال هللا ين

 سا يمس
 نع «ةَيورع يبأ ْنْب ديعَس اَنَدَح : :لاق «حْوَر اَننَدَح - 04

 هنأ ؛ ؛قق ىلا حور ََمََسْم نع ءةَمَلَس مآ ىَلوم ةئيفَس ثدَح : : لاق . َةَداَتَك
 مصاص | صاع ١ رع

 ْتَكَكَم امو .ًةلَّصلا ٌةالّصلا : هَنْوَمَدْنع ف هللايِ ةّيصَوةَّماَع ناك

 .ةئاَسل اهبْضيفَاَمو هرذص يف اهجلْجلي ا هللا 'يِب لج ىَنح « مكناميأ

 [77015 :عجارإ

 ْيلَعْنَع- ةَمَلَس نبا يني داَمَح انكدَح ور اَنكدَح -
 بر : وُ اك هللا لو ٍةملَسمَنَع ءِنَسَحْلا نع ءدي نب

 0 ةرعا م هس
 نسب دمحم اًنربخأ :َلاَق . ىَسسيع اوف نكح - ا

 دْبَع نبال دلو مأ ينكَدَح : لاك . يميل مها نب دّسَحُم ْنَع راع

 ينآكت نو «ليوط ليد يلءآَرما تنك : :تلاَك . هسا

 «ليوط يل ةآَرْما ين : تلق ٌدَمَلَس ٌةَمَلَس ةَمَلَس م تْلآَسَق هبَحْسسأ تنكَو دج

 ىَلَع هبَحْسأ مك ءِرذَقلاناكملا ىَلَعُهبَحْسأ ينو :ةجلشلا ناش

 ىَلَعْترَماَذِإ : 8 هللا ل وُسَر لاَ :ةَمَلَس م تلاَقَق ؟بّيَطلا َناَكَملا
 ةشعو

 [97:71 :عجار] .وهط كل نإ بطلا ناكملا ىلع ترم مث رذقلا ناكملا

 نبا تْعِمَس : َلاَق . ٍحلاص نْبةَعْمَر انئدَح «حور انئدَح - 518 خفي

 كيان ؛ ؛ةملَس مَع «ٌةَعمَر نب بطَو نب هللا دبع ْنَع «ثدَحُي باهش

 101 سوس رب مرع ا آ م ةدو و م
 اًمهآلكو «ةَلَمْرَحُنَب طْيوسَوناَمِِمُتهَحَمو «ىرصي ىلإ رجا َجَرَخ

 ص 1١984 ٠ مصر [ يبنلا عر ٌةَمَلَس م -مأثي ثيدح

 :َلاَقَف ؟ينمعطأ : :لاَقَكُر اَنْنمءاَجَ ءداّبلا ىَلَع طي َناَكو « يردي

 :لاَقَك اَحَأَرم اًكاَحْملُجَراَمَْمَناكَو ءركبو ب ين اي ىََح ل

 ا ديَرَع امآلَغ ينم اوُعاَتَبا لامك ءارهظ اوُبلَج سانأ ىلإ بهدف «كظيغآل

 كلذل هيكرات مَشُك نِإَف حان ل وُقَيدّلَملَو ءناَسِلوُدَوُمَو ءاّمراَك

 « صلف رعب كلم هعاََب لب : اوُناقك « يمل يَ اوُدسُْمآل «ينوُعَد

 ْمُكتوُد :موَقلل لاكن« ءاَهلتع د ىَتح مقلب َلقآو اَهفوُسَياَهب لبا
 لُجَر انآ ب ذاكو م طوس : :َلاَق «َكاَنيَرَتْسا دق : :اوُاَك مول ءاَجَ اوم

 وب جم هب وبعد «هتبكر يف لبحْلا ورم لَريَ انرَبْحآْدَق اوُناَقَك ص

 كحضَق ”وُدْخََو صنف اود «هلكباَحْصآو وهم 2

 .يرهزلا نَع ؛ 120000000 ا

 ف يبل جور ةَملَس من يشرف ثراَحلا هك دانه يشك :َلاَق

 ةّيوُتكمْلا ةآلّصلا نم َمَلَس اد 8 هلا لوُسَر دهَع يف هاَسشلاذأ ؛ ؛اًهُنَربَحأ

 اذِإَف ٠ هللا ءاَشاَم لاجرلا م ىَلص نمتبتو ل هللا لوس تيتو «َنس
0 

 [7070975 :عجار] ٠ لاجل َماَق ف هالو مَ

 اَندَح :آلاق . ىَنَمْلا «يمَرَحَو دّمّصلاُدْبَع انَدَح - ففففت

 نأ ؛ ةملَس مأ نع 4 هَل بِحاَّص ْنَع ؛ «ليلَخْلا يبأ نع هداك ْنَع « «ماشه

 رايق رب م سا عا ل

 نملُجَر جرْخَي ؛ ةَنيلَخ تْوَم دلع فالح نوي: :َلاق هللا لوس

 ؛هراَكَوُمَوهَنوُجُِْم كَم لهآ م "ساهي كَم ىلإ برا يملا

 20000 مق

 مهافسضُي مالا مْ ملتصق واقملاو نطل يَا

 «قارعلا ُبئاَّضَعَو ءماشلا لادا كلت“ َساّنلا ىآر اًدِإَق ءءاّديِبلاِب

 ءاَنعَبيكمْاهِبلإث مي "بلك هلاوخأ رف نم لْجَراَْنيمت وُعاَيَك

 بلك ةَسيخ دهيم «بلك هدي كلو هَ نوط

 هناّرجب مالسإلا يلو « قف مهي تسب سانا يفالمُْيَو لَمْ

 00 .نينس علت تمي ضرألا ىلإ
 .عيَس وأ :يمّرح لا
 نب يلع اَنئدَح ,يبأ انَدَح : لاق . دّمّسملا ُدْبَع اند 5-6

 نم فيتا 8 هّللالوُسرَدآ ؛ ةَملسْمأ نع هلأ نع ؛ ءنَسَحْلا نَع ءدْيَز
 هام مدور

َقئاط : َلاَك؟َكئاَش ام هّللا لوُسَر اي : :تلُق : تلا 'عجْرتسَيوهَو همام
 ة

 ؛ْمهْمُهَللاهمَسَق هم يناَق لج ىلإ نوُمْيمَت مهبافتنُي ين دم

 :تَلاَق .٠ ىَنَش ْمُهْرِداَصَمَو (017/5]دحاَو ْمُهَرَصَم ٠ مهبفسْضُيَو

 :لاَق ؟ىنش مُهرداَصَمو ادحاو ْمهُعَرصَم نوي فيك ؛ هللا وسر اي: :تلق

 [ هدعب رظنا] . اَهَرْكَم ء يجي هرْكُيَْم مهما

 نع دير نْب يلع نع :داَمَح اًمدَح ؛ناَّمَع ان -5

 َرَكَذَه . .ك هللا وُسراَمَتي : :ْتلاَق .٠ ةَملَس مَن َع هم ْنَع «ِنَسَحْلا

 [ هلبقام عجار] . هاَنَعَم

 يي يسوم درس ني كلما اتذَخ - ا



 24131 ت1 0
 ناك نادَّلَعل :ًا-لُق : :تلك ؟مئاّص ومو ناك قف هلا ٌلوُسَر نأ سَّنلا

010007 0 
 [07:54 :عجار] .ًالَق انآ َّمأ ءابح اًهْنَع َكَلاَمَتي أل

 .ةم ناوي ل 5 ديم للا اَتدَح فغفت#ل

 وسم عر ك سل م ما هل معاك

 . هْجَح يف

 [ى/47١ :عجار] ا شرلدي اش ءهتجَح يفوأ

 م مريب تامر

 ماي :لاَقك . ل تا لاق .قيقش

 تلي «الاَم شر رثكأ نم نإ ُتْكَلم دك نوكأ نأ ىشخأ ين «َنِنمْؤَملا

 ماعاش
 هّألا ل وسر تغمس ينك "يني ايقفأ : تاق ؟رائيد فلا َيعَبرأب يل اضْأ

 َرَمْعتِيئاَك ٌةقراقأ نأ َدْمَب يناَريآل نم يباَحص مَنِ :لوُشي ف

 ادَحآ يب نَكو آل مُيَللا تاق ؟مُهنماآ هاب : َلاَقَ :٠ اهاَاَك .هيربْخأَ

 [07077 :عجار] .كَدعَي

 مل هةموو معو
 اس لق ا رئت خا لاَ نب نمؤمْا

 يهد درع ةر هلو
 نق يي ٌقبعش اًندَح ريم اح - تكة ةفرف

6 
 جاوزأ ايفو ادحأ ل آسف بك : ناَورَم لاق : لاَق . داَدَش نب هللا دَبَع ْنَع

 ىلإ جرح هللا َلوُسرَدأ ؛هئربخأَف ةَمَْلَس م ْمأ ىلإ تعب ؟ يَا

 [071417 :عجار] . ىَلَصَف َجَرَخ منَ 5 ءرذق نم انكُهل تشن ءةآلّصلا

 ةَملس لَم ار َلاَق ٠ َنوُراَمُيييادَح - ا
 نع «هيبأ نع ىّنهب مكس يبأ نيم ينئدَح : لاَ ٠ يناثبلا تبا َنَع

 انو هلل :للَييصُمهبَصَأ نم :4 هللا لوُسَر َلاَق :ْتَلاَف .ةَمََس م
 م

 يح كب يندم رم يني ابستلا ل لا اوجد

 دكا الق قف ؟ةنلس يبس ١ يسثك يفلت هم

 قف هللا لوس اَهْلِإَت عب «ةجزت لقائي يَ هئدع

 ةأرما ين 8 هللا لوُسْربْخأ : :َْتَلاَقَق 5 .هِلَ اَهّيطْخَي باّطَخا َنْيَرَمَع سس

 هللا وُ ىف ءادهات يئايلوأ نمدَحأ سيكو «ةَيِصْمةآرما ي مأو « ىَريغ

 ىَريَغ ةأَرما يّنِإ : كوك مآ :اهل لفك اهي عج ا :لاَقَك ٠ كلذ هلَركذَ 3

 ٌةَييِصْسٌةآرْلا ين كو امأَو «كتريَغ بعدي َلَجَرَع هّللاوُعْدأَ

 سلف ادهاش كئايلوأ نمدَحأ سين : كومو « كتابص نيكس

 [؟0574 :عجار] .٠ كلذ هَرْكيبئاَغ لو دماش (1/6/1] كناّيلوأ نمدَحأ

 نْبَناَمْنَع نب هللا دْبَع ْنَع نايس اًنكدح «عيكو اًنئدَح 1171770

 دْبَع تْنب ةّصْقَح ْنَع «طباّس ِنْب هللا دْبَع نب ِنَمْحرلا دبع ْنَع .ٍمِتخ

 راّصنألا ىلع ةيدَملا وراهم مدل تلا . 08 ا

 « يّبَجُت الر اصنالا تاكو ف وبي نورجاَهمْلا اكو «مهئاسن نم اوُجصَرَ
 َلوُسَر لست ىّنَ هيلع تبا ؛ كلذ ىلع آما َنيرِجاهملا نم لَ دارا

 :تلرَتق ةَمَلَس مآ ةئلاَسَق «هَلاْسَتْنأ تحاك هتاف :تلأق 49 هللا

 ٍماَّمص يفآلإ ءآل :َلاَقو .4مّتش : ىلأ مُككرَح اون مُكل رح مُكاَسن)

 .دحاو

 9/1١[ :عجار] . شيق نم لجر طباَس نبا :عيكو َلاقو
 .(ح) ماسه الح ميكو اند -74
 مم هاما ممن ا يسوق ع همر ماس
 مأ تلب بدير َنَع «هيبأ ْنَع «ةَورع نب ماشه اَنندَح : لاق .ريمث نبآو

 حق: بأ يب نيل دل اهخالّنم م لق ءاتكأ . اكان ةَمَلَس

 #2 كت اكد دع
 اون ديالك نم ءالؤه وج: داققا# سف دانك

 [907077 :عجلر] ٠ ْمكلَع

 . (ح) نايفس اًنثدَح ؛ عيكو اًنكَدَح

 ىّوَم نَع «ةشناخ يبأ نب ىسوُم نَح ايس نع «ٍنمحّرلا دبع
 ةملس م عمسَْع هثيدح يف نمحرلا بح لاَق) ةملس مأنَع «ةَملَسمأل

 كلانأ ينعم 0 ىّلَص اذ رجلا رد يف لوُي ناك يبل انأ (دَحُت
 5 سا مص تي ساص

 [07:65 :عجارإ ٠ ايط اري البقتم المعو ءاعفات املع

 يبأ نب ىسوُم نح بس انئدَح « رع نََحُس ائدَح - ا
 لوي ناك 8 هللا َلوُسَرَدأ ؛ مسمع ةتلسإلل كومة

 :َلاَق .٠ طا شو يع طخ ايوان 3في

 وّرْشَي : :8 هللا لوُسَر لاك : :تَلاَك .ةّملَس مانع يكمل ارجاهم تعمم

 :تلق : تلا «مهب فسح ضْرألا نم اي اوُئاكاإ تح تيا شْبَج

 [/08* :رظنا] ٠ هتين ىَلَع ثَعبي لاك ؟مُهْنمَه هَرْكسْلا تيار هللا َلوُسَراَي

 مسه ع فس
 اَنمَدَح :الاَق . دّمّصلاُدْبَعَو ورْمَع نْب كَمْ دبع اَندَح - ةفشنلايل
 ما مدو ما اشو الا و

 ٌمْنَع :ةَمَلَس مآ تنبَب كينغ ةَمَلَس يبأ ْنَع «ىيحَي ْنَع «ماشه
 .تلطح أ ةليمَخلا يف هللا لوُسَر عَمةَعجطنضُم انآ اي : :ْتَلاَق .ةَمَلَس

 :تلق ؟تلفلأ : ل هللا لوسر يل اك يتضِبَح بانت ذَحاَكت لكنا

 .ةليمخلا يف ُهعَمتفَجطَضاَد ينام مَعَ

 .ةبانجْلا نم دحاوا ءاَنإلا نم نآلسمْفَي #3 هللا لوُسَرَو يه تناك

 [؟١0/08 :عجار] ٠ مئاّص وهو اهب 88 هللا لوُسَر َناَكَو

 :َلاَق .ٌةَبَدَه ءاًنندَح :نّمْحّرلا دبع وُثأ لاق 5-71

 ربك بأ فى اطل يزين كح
 ياام م
 .ةانعمو

 ْتيِدَحْلا اَذَه داتسإب . .



 نع ءروُصَمْنَع افسح «نَمرلا دب انَدَح - 00

 :لاَق . . هني نم َيَرَخ اإالاك نق هللا لوُسَردأ ؛ ةَمْلَس مأ نع «يبعشلا

 وأ ؛ ملظَرأ ؛ .ملظاؤأ ؛ لضأْدَأ لزأ نأ كاب وع ينِإ ؛ « بر كمساب

 م الو 20
 [؟الاه١1 :عجارإ ٠ يلع لَهَجَي وأ ؛ لهجَأ

 «ينهدلا راَّمَع نَع «نايفس اندَح «نَمحرلا دبع اَنْئدَح - 0

 يف "بتاور ربثملا مث وق: َلاَك ٠ اف يلا نع ٌةَمْلَس مَأ نع: ةَمَلَس يبأ نَع

 [7/ل٠ ١95 :عجارإ . نجلا

 نع« ملح نبا نَع ناَيفَس ْنَع ءِنَمْحّرلا دبع اَندَح - ةففلح

 ةَملَس َملَسمأْنَع ءنمخرلا دْبَع تْنبةَصْنَح ("18/5)ْنَع « طباّس نبا

 اثاكْكل ترحل لج رع هلو يف : ا هلا لور تلا

 ملاكا :عجارإ ٠ ًادحاو اماَمص : لاق : َلاَث تش ىَنأ مُككرَح

 ب 6 سا ست

 يكب ينئدَح : َلاَق ٠ دعس نب ثيل نَع ؛ « جاجح اًنئدَح - 500

 تذب بد ومع «نَمْحرلا دبع نب همس يبأ ع ءردّكدملا نب ركب يبأ ْنَع

 ٌوُمَو 8 هللا اوُسسر ليك :تلاك ٠ اف يلا جوز همس مأ نَع ؛ةملس يبأ
 [؟ال١ لا :عجار] . مئاص

 واعر
 ينكح : :َلاَق. دعس نب ثيل اًنئدَح : َلاَك ."سنوُي انئدَح -45

 .هداّتسإي هلم َرَكَذَ . . .ةَمَلَس يبأ ْنَع ءردّكَنمْلا نْب ركب يبأ ْنَع «َريكب

 [؟0/091 :عجار]

 اَنكِدَح :آلاَق .رّمعَج نب دَمَحْمَو نَمْحَرلا دبع انُندَح - 22" 1

 .(ح)ةبعش

 يبأ نع ءَقاَحْسِإ يبأ ْنَع ؛ًنايفَس اَنئدَح : َلاَق . الساد

 الصراط ل6 ىح للون: :ْتَلاَق ٠ لسع ع هةَمَلَ

 [؟الا؟4 :عجار] 2 ٠

 :َلاَق :َناَيفَس تْعمَس :َلاَق .نَمْحرلادْبَع اَنكدَح -(-5

 ةريرهابآ تعمس : :لوَُي دادس ني هلل َدْبَحتْعمَس :لوُقَي نوع ابآ تعمس

 .ناَورَمل كلذ َرَكدْأ كلذ تكد ُراّثلا تّسَم امم ٌءوُضْولا ل :لوقي

 ةَمَلَس َمَلسمأ ىلإ يتعب يِنتعَبَ ب ,89 يللا جاوزأ انفو فيك ؟لآست نم يرذأ ام: َلاَقَق

 سهلا أقر لَا «ةلّصلا ىلإ جَرَح ف هللا َلوُسَرانأ ؛ ينئدَحَ

 [1/1417 :عجار] ٠ "صوتي مَلَو ىَلَص َّ مم ءامظَع

 ديعٌس نع ؛ «ةَمَلَس َنْبداَمَح اًنئدَح « محلا دبع انْئدَح - ةففثخي

 ًاتطرَتشاَو وةملَس 1 ةَمَلَس م مدقتعأ : لاَق . .طلسإل وت يس 'ناهمج نب

20 2 0 

 ِنْبراَمَع نع :ةدئاَر نَع "يدهم نب نَمْحرلا دبع اَنئدَح - 3-7

 لستتَتتتاَكاَنأ ؛ ؛ةَمَلَس اع ةَمَلَس يبأْنَع ؛ يلجبلا ةّيواعم يبأ

 [رال»»ا :رظنإ] ٠ دحاو ءاَإ نم ةباتجلا نم قف هللا لوسَرَو
 مام مس

 رمد

 اك 0 لاق .٠ ةحييدم

 [50007 :عجارإ ٠ ٍمَتكلاَو ءاّنحْاب ب ايوضْحَم ,5 هللا لوُسر رع نم رمش

 ْنَع :دونسألا يبأ ع ؛ كلام ع محلب اح - ةقفتنملا

 ةّضيِرَم يهَواتَسدت اه ؛ ةَمَلَس مَع «ةّمكسمأ تنبت نع «ةورع

 :ْتَلاَق « كار تلو سنا ارو نم يفوُأط لاَ ؟ يّبلل كلذ ترك
 هم 0-00 0 سلا 2

 [؟/14١ :عجار] .روُلاب رق ةبعكْلا دع وهو 8 هللا لوسر تغمس

 ا هللا وسرت :ْتلاَق ٠ نَمْحرلا دبع ىَلَع هنا يبأ لاَ

 .روُطنم باَتكو رولا رفيَوعَو «تيبلا بنج صب لئتيح

 ممام

 ديس نع ا + نمل دبع ىلع أرق - ففتح

 ع بع نب هللا لكس لهل نمل دب نب همس يبأ نع « ِسْيَق نْب

 ”نيجالرخأ: سابع نبا َلاَقَق ؟اَهُجْوَر اَهَْنَع ىَّوملا ِنَع ةريره وبأو
 نمحرلا دْبَع نب َملَس وب َلَخَدَ ءْتّلَح ْدَقَق تدلو اذإ :ةريره بأ لاو

 ًاعْييَساتدلو : :تلاقق ؟كلد ْنَع اَهلاَسق ف يبا جور ةَمَلَسم ىَلَع

 باش اَمُمْدَحُأ نالُجَراَهَبَطَحَت «ِرهَش فلصني اهو ةاكو دبة يملسألا
 «لحتمل هكا َلاَمَك «باشلا ىلإ تطَحَك ٠ ليك رخسألاو ( /ك)

 8 هللا َلوُسَر تءاَج وروي ذأ اهله ءاَج اد اَجَرَو اي اًهلْهأ ناكر

 [؟ا/194 :عجار] . تلش ْنَم يحكُاك ؛ «تْللَح دق :َلاَق

 ناَمْيَلَس نع ٠ عفان ْنَع كلام : : نَمْحرلا دبَع ىَلَع ترق - فغنح
 000 سسصاو
 ىَلَع ملا قاَرَهُت تَناَك ةاَرمانأ : اقف يلا حو ةَمََسمأ نع راسين

 رظنتل : َلاَقق ؟8 يَا جْوَ همس م اهل تئفَتساَك 4 هللا لوُنسَر دّهَع

 يا هيصْينأ لب رهام نهي اتناك ينل ميلا لالا دع

 2 «لستفتلَ كلذ تقلب اذ «ريهشلا نم كلذ ردك ةالَّصل الّصلا كرك ٠ اًهباصأ

 [؟105:48 :عجارإ ٠ يصل «بوتبْ فس

 هّللادبَع ْنَع ديرب ةَماَسُأ اندَح : :لاَق .٠ 'عيكو اَنكدَح - 3ةةةانو
0000 

 ىلإ ناَمصتخَيراَصنألاٌَنم نآلُجَرءاَج :تَلاَك .ةَمَلَس مأ ْنَع ؛ «عفاَر نب

 وسر َناَقَ ؟ةنيياَممهكُي سل تسر دق اهني ثيراَوَم يف ف هللا لوُسَر

 هج نحل مكب شمام «يلإ نوَمصتحَتْمُكَنإ : : هللا

 97 ٌمَحْسأ امون ىَلع مْكتَي يضفأ ينإَف ضُعَب نم (هتجحل : لاك ْدَكَوأ)

 ران نم ةمطق هل عطفا مذ اي هيأ وح مهل يق نم

 دحار لك لاَ نالُجرلا ىكبق «ةّماقلا موي هَفُنَع يف اماَطْسِإ اهب ينأي

 مث ؛ ءاّمستقاق امال ام ذإَمآ : : 88 هللا لوُسَر لاَ «يخأل يح اًمهْنم

 .هيحاّص امك دحاَو لك لليمن ٠ ءاًمهتسا مث وحلا اًيَحَوَت
 مام

 يبأ نع «َقاَحْسإ يبأ نَع «ناّيفس اًندَح ؛ عيكو انئدَح -

 لوُسَر ىَلِإِلَمَْلاْبَحأ ناك : :ْتلاَق ٠ ةَملَسمأ نع «ِنَمْحرلا دبع نب ةَمَلَس

 [007154 :عجار] ٠ لَ لَم اَماق هللا



0 

 +١/[ :عجار] .ةمئاص

 ءءابهصلا ىَلوَم هللا دّبَع نبدي انثدَح «عيكو اَنئدَح - دففتنجلا

 يفاهتيصنمبالوو ا يبان ةملس ٌماْنَع ءٍبَشْوَح نب رهش نَع

 حولا : لاك . «فوُرعَم

 يبأ نْب كلما دْبَعنيليِعاَمْسِإانندَح «عيكو اندَح - ةففتحل

 يأ ٌةمَلَسمَأْنَع ,ةَملَس م كريت يح ٠ لاق .ريقصلا

 ان باق لاول قريبا ١ لاّصخ ثآلكيفنإ ' هللا لوسي

 كنَعْبَعْيكَلَجَوعهَللا وعد : :لاَق روُيَغ ةآرما انو : تلق «كئم رك

 ىلإ هللا ىلإْمه : َلاَق «ةَييصْمةآرم انآو هللا َلوسَر اي : اتناك كري

 ْمْضْرَباَهدَجَوفاَهَنَت : لاق ف هلا لوس اهو : لاَ هلوُسَر

 نيرا الل لق لاك «فّرَصْناَكْعضْرُت اَهدَجَوَ اهات «فّرَصْلا

 يم يلام تا ير لل لو يل لقاها ساي
 مم

3 0 
 ن َلاكو هايل ٌراَّمَع اَهّذَخأ هس لاق بكر يشب

 تشن : َلاَكَمُت ؛ «ءيشلا ىَلِاَمَْنع مقا : َلاَق .ةَماَرَك كلهأ ىَلَع كب

 كتدْسَسَق 3 تئشانِإَو ”ءيئاّسن رئاسلت نيم كلت إو كلاس

 [07768 :رظفأ] ٠ يل مسا لب ؛ ل: تلق 71/5

 [071607 :عجار] . "انكدَح - انه هم

 دبع مَع « « كلما دبع نب ليعاَمسإ انئدَح «عيكو اَنئدَح - 01/1

 لاك للا لوُسَردأ اَهَنلبدَتا ٠ ةَملْسُمأ ع «ةَمَلس أ هبا نيا زيزعلا
 همم 2 مرق ع

 «نوُمجاَر هان هللاَنِإ : لوقف ةبيصمب بصي نيملَسُمْلا نم دَحأ نما
000 0 

 :تلاق كلذ هب لش آلإ ٠ اهم يحب يلع فلخاو يتيبصم يف ينرجأ مهلا

 َناَكَميَلَعَدَفَّلْخَيْنَمَ مق :(تلقكإ يتييصُم فهلا ينج اذه عتق

 . هللا ٌلوُسَر هبط اند تقلا مل ؟ةملتس يبأ
 نْيِزيِزَمْلا دبع انْدَح : لاَ .٠ ٍجاَّجَحْلا ْنْيدَمحأ انئدَح -

 ل ميس كرفان : مكس يبآلاتل َلاَق ٠ َآلْخَط نب دَمَحُم ْنَع دمحم

 ٌمأ ىَلَع دَهْشأ : َلاكو ميك ردَص برق : َلاَق راَلا تس مم اضَوََي

 امم ضو ناك 8 هللا لوُسَر ىلع هش اتناك انآ ؛ يبل جور ةملس
 00 هاما
 .راثلا تسسم

 نع هروُصنم نع كيفن انا من ىَحَيادَح- 3ةةطط

 اةففتحل :عجارإ ٠ ميال ١ ءٍسْمَخ

 وأ اًنكدَح :َلاَق .صّوحألاوببأ انئدَح ؛ناَفَع اَنئَدَح -7

 مأ ةَملَسم منع «فْوَع نْب نَمْحرلا دْبَع نْب ةَمْلَس يبأ نَع «قاَحْسإ

 + َتاَناَم «هسطقي بق يلو :تلاق . .ننمؤُْا

 نإ بِما يلع مودي يدل 21 هبل لاّمْعألاّبَحآ َناَكَو ٠ سلاَج

 [7714 :عجار] .ًاريسي ناك

 يبأ نع ُهَداَنق اَنَدَح ماَمَم انئدَح نا اندَح 771
 يفر لاَ ف يِلاَنأ ؛ َمَلْسمأ ْنَع «ةملسمأ ىلوم يتسع ٠ ٍليلَخْلا
 انو اَهمّلكتيَلَعجَ؛ ْمُكَئاَمِيَأ تكلم اَمَو ؛ةالّصلاَة ٌةالَّصلا : توُملا

 [؟015١97 :عجار] . ضيفي

 ءنَسَحْلا نَع ٌةَداَتَق اًنكدَح و «ماَمَه اَنئدَح نافع اًنكَدَح - 1
2 

 :َلاَق .4 يلا نع: ةَّمَلَس أ َنَع «[يِزتَملا] نصْحُم (ن)ةَبص ْنَع

 ني 1: يسكت « كرب فرع نمَق :نوركُيو نوير نوُكَيَس
 هرسع عع عمم

 ل :لاك ؟مُهَراَجُف لئاَقالفآ هللا لوري: اوُناك تو يضَرْنَم

 [0/:* :عجار] . اوَلَص

 ْنَع :(077/1) ُةَبعَش اًنكَدَح رفعت نب محم اًنئدَح - 52ج 6

 امج انذاك هلاك ةَمْلَس م نع «يبعشلا نَع ءروصُنُم

 ٌهَرَكْد دقو :لاَق . اًهَناكْدَقُهّنَأ يملع ُربكأ ب عش ةبعش لاق) هللا مس : لاق هن

 وأ كزاوأ ؛ لضأ نأ كاب ٌدوعأ ين مهلا (دلش يقي يف سيكو هناي

 0/16١[ :عجار] .يَلَع لهَجي وأ «لهجأ وأ ٠ ,ملظأ

 :َلاَك .ُةيعش اًنئدَح :َلاَق .رّفْعَج نْبدَّمَحُم انئدَح --7
 امتلاك ةَملَسٌمأْنَح «تَدَحُي مل اه عِمسُهلأ «قاَسْسإ أت ععَس 0 5

 بح َناَكو :ةّضيرَمْلاَرْيَغ ؛ادعاق هنآلّص رك ناَك ىَّنَح كف يّبلا تام

 [5714 :عجار] . لق نو هَمْودَأ هيل ٍلَمَعْلا

 ىّسوُم نع «ةبعش اًنبلَح : لاق . رّفعَج نب دمحم اًنئدح -7

 ناك كف ِهّللا َلوُسَر نأ ؛ ؛ةَملَسُمأ نع ؛ ٌةَمْلَس ةَملس مل ىَوم نع «ةّشئاَ يبأ نب

 قر ءًتفلاملع كلاس ملا :ملَسي يح حبصلا ىلص إو
00 

 [؟3765 :عجارإ ٠ ُهلّبقتم ًالَمَعَو ََط

 ْنَع «تبائْنَع ؛ «يوْحَلانوراَم انئدَح «عيكو اًنْئدَح - 0

 ريغ َلمَعُهنإَو : اره ؛ اقف يِبنلا نَع «ةَمَلس مأ نع ءبّشوَح نب رهش
 ٠١/,[ 69 :عجار] ٠ .ةيلاص

 يبأ ْنَع ءدل لاح اَنكدَح :َلاَق ."بْيَهَو انيدَح :ناَمَع اَنَئلَح -69

 يل رياك : :ْتَلاَق هنأ ؛ ةَمَلَس مأ ْنَع «ةَملَس يب تنب بني نَع «ةبآلق

 . هلا انآو يَلَصي َناَكَف ٠ ا هللا لوس ر لَم لاح

 «فّيصخ اًنئَدَح :َلاَق ٠ * سيسر كح - فففحفل

 نع هللا َلوُسسَرْتلآَساَمنآ ؛ قف يلا جوز ةمَلَسم منع « ءاطَغ نع
 نم ءيّشي هيِرفصو ضف هيلعجا : :لاك سر وأ - ؟كلسملا هبي بهذلا

 [؟911/4 :عجار] .٠ ناّرَمعَر

 يس سلع هن
 منع «ءاطَع نَع ثيل اًنبدَح : :لاَق . ةيواَعم وبأ اًنئدَح - 5 خ24

 لوسراَهآرَف : :تلاق ءبَه نم ترمس هيف الق تسب :تلاَق .ةَملَس ىءسا



 ةَّماَيقلاَمْوياَهناكم هللا كَدلَمي نأ كّممَوي ام : َلاَقك « ينَع ضرع ا هلل

 اةيفلكل عينا تَرَ: :تَلاَق ؟ ران نم تاَرعَش

 3-5 ا .( تَناَق : لاك

 . «ٍضْعَي ىَلَح مُكَضْعَبهبهَّللا لَضَ ؟ م ايمي الَو) : هللا َلَرْئاَف ثاريملا

 انكَدَح :َلاَق . عيطم يبأ نب ملَس اَنئدَح نافع اًنئَدَح 1/7/7“

 4 يبا جوز ةَملسٌم ىَلَع تْلَخَد :َلاَق . ِبَهْوَم نْب هلا دّبَع نب نامل

 :عجار] ٠ ٍمَنكلاوِءنحلاب يوضْحَم ءاق هلا لوُسَ رمش نم ارعش ير
 ا

 رم نب ورْمَع َْنَع «شمْعألا نع «ةيواَعم بأ انئدَح 1/4

 تلقب توي هللا لوس ناك : :اتلا . ٌهنَلَس» مآ نَع «رازجلا نب ىَحَي نع
 هلأ مرماعل هلأ هام 000
 . سبأ ورك ل «؛ةرشع

 «ُشَمْعألا نع نايس اَنئدَح : لاق ٠ قاررلا دبع انْئدَح - ةفففقن
 سا عبو رو مس ل

 ءَتِيَمْلا مكرضح اَذإ : 8 يلا لاك : :تلاَ .ةَمْلَس مأ نع ؛ « لئاو يبأ ْنَع

 :عجار] .نوُنْوُقَتاَم ىَلَع نومي ةكئآلملا نق ءاَريَح اوُوُمَف «َضيِرَمْلا وأ
 انف

3 
 ْنَع ؛بوُيأ انكدَح :َلاَق .بْيَهو اَنكََح :ٌناَّفَع انكلَح -81

 ةَمطاقّنأ ؛ ؛ةَمَلَس م ْنَع ءراَسَيِنْبَناَمِيلَس ْنَع هَرَمْع نبا ىَلوَم عفان

 رمل هلع جفال نكرم يفلت اكو«
 نظن (9077/7) :َلاقك ؟ هللا َلوُسَر ملم اهل تتتسا «ةردلاو

 كلذ ىَوساميِفلِستَْنو «ةآلّصلا هبن دك ءاَهضْيَح اًهَضْيَح مايو هرمي

 ا رم

 [؟18١07 :عجار] . فب رفثتستو

 فِي اورحلاَك لاك ٠ 1 :لاَك

 اهات همس ةَمَلَس مأ مأ ىلإ سرا ؟ةف يلا جاوز ايفو يش ْنَع انحآ لست

 لك ءام كات ثكماتكلك قف هللا لور يلع لَم : :ْتلاَقَق

 [9/1417 :عجار] ٠ ةآلّصلا ىلإ جَرَخ

 كر
 نع« جيرج نبا انثدح «ماَمَه اننَدَح : لاك .ناَفَع انثدَح 7-74

 هللا مسي : تقصو تناك قف يل ةءاَرقنأ ؛ ؛ةَمَلَس مأ نع «ةَكْيلم يبأ نبا

 2 . ةقيطبةءارق ءاقرَح ارح ا

 [5/114 :عجار] . هنا ناََح مط

 -ًدلاَخ اَنكدَح :َلاَق . عيد نب ديز زي اَنكدَح .« ناَمَح اند -774

 يف 4 هللا لوُسَر عَ تناك هنآ ؛ مكس منَ «ةمكع نع - اذا يني

 . يدوع مث يِرَْتاَف يم مو :لاَقَق ضيا اهاَصأَك « فال
 يم يمارس # هو

 وُيأانكدَح :لاق .ةَملَس نب دامح اًنئدَح :نامع اًنئدح --
5 0 000 

 ءدجسي نأ ذارأ اذ | خفتي اهل ايست تأر ةَمَلَس مأ نأ ؛ حلاص يبأ نع «ةزمح

 ا ١ةد4 ص ينكها يلا جوز شْحَج تْب بيز ثيدح

 ٠ برت :اَبر هك اقبال مالك. كف هللا َلوُسَر نك :خقنتال :تلاقك

 [؟0137 :عجارإ ٠ حاير اي َكَهَجَو

 20 ل - كشاف يشي
 سماع | مل

 [99/179 :عجئر] . نطفي الو موصِيق بج حبي اك

 يلع انئدَح : َلاَق .َةَمْلَس نب داَمَح انئَدَح «ناّمَع اَنندَح 5-7

 َلاَق 8 هلا َلوُسَرَدأ ؛ ؛ةَمَلَس مأ نع ءبَشْوَح نب ِرْهَش ْنَع ءدْيَرَنُب

 مم
 .ايكَدَق ءاسك مِهيلَع ىَقلأَ «مهي تءاَجَف ؛ كيو كجْوَري ينيتلا : ةمطاقل

 َلَمْجاَف ءدّسحسلآءالؤَم نمل : َلاَكَمُم مهي هديَْضَو مث :لاَك

 تلا يجمد محن دمحم لآ ىَلَو دَمَحُس ىلع كناك ربو كتاولص

 ىَلَع كّنإ :: اكو « يدين مهَذَجف مهم لخْدأل ءاسكلا تنك

 [57:40 :عجار] ريح

 يبأ نب متاح اَنَْدَح : َلاَق .ركب نب هللا دبع انَدَح - فقل

 21 ؛ هللا لوُسَر نع ةَمَلَسمأ ْنَع؛ « ةيطبقلا نْب رجاّهمْلا نَع ؛ةريغص

 9 و ٌةَمَلَس م

 َنملُجَرَلاَق « ضرألا نم ءاَيَتيلاَذَه نوُرْي موقب نفضل : لاَ

 و ياي عر او
 مهنم لجر لك ثعبي : َلاَق ؟هراَكْلامهيف ناك هللا لوُسَر اي: : موُقْلا

 [00507 :عجنر] . هنن ىَلَع

 يبأ ْنَع «ليئارسإ نكح :َلاَك . ريب يبأ نب ىَبْحَي اند -4

 اتلاقت ةَمَلَسٌمأ ىَلَعُتْلَخَد :لاَق . يِلَدَجْلا هللا دبع [يبأ] ْنَع «َقاَحْسسإ

 ذأ هّللاَناَحبَس وأ ءهّللا َداَحَم ام :هتلُق ؟مُكيِف 8 هلا لوس بسم يأ :يل

 دقق بسم لوي اق هلا لور اتضمَس : تلاَق . اًهَوَحَتةَملك

 س
 نبا يي للاب ائدَح ١ لاق . .قاحنسإب يلع اح م6 مهرس هو سا عشان

 م ةَملَس ما ؛ لس توما كح ا

 يشبار «ةَسْيك تناك اذإ. معن : :ْتلَقَ اك ؟ٍلجّرلاَمَمهآَرمْلاِل سفن : تكس

 مث ايت ىَنحاَنيدْآ ىلع ضيف 0و طولت

 .ءاَمْلا اَنيَلَع

 هللا دبع ائدَح : :لاَق . وفا الفلل

 ه1 وُ هَمَلَس سا بع لاَ
 انهن: :لوُقَيو من (َماَركْكأ دّحألا َمْويَو تّبسلاَمْويْموصَي

 م2
 . مهملاَخأ ناب حأ انك ٠ «نيكرتشملا منيع اَمْوَي)

 ب

 .(ح) جاَجَح انَدَح -741/
 يا نس سارع هارع

 .(ح) بلذ يبان ْيااَنآ : آلا َنوُراَم نب ديزي انثَدَحَو



 ىّلَوُم حلاص نع «بُنذ يبأ نبا تعمس : لاق . ناَمْيَلَس نب قاحسإو

 مولا ةَجحماَح ئاَسل لاق هلل لوُمرأنأ رم بأن ةّمأوَتلا

 شْخَج َتْنب بدل جْجْحَي هلك نك :لاَق ءرصخلا رو مئه
 < مه 013
 كلك انعمَسْنأ باد انكر ل هللاَو :نآلوُت ناك «5 ةَعَمَر تنب ةدوسو

00 
 . 8 يبنلا نم

 َدْعَب ةّباَد انكرحت آل ٠ هللاو : انناَف : :هئيدَح يف ناَمَْس نب قاَحسإ لاَ

 .رصّسلا روي مث هَذه : 89 هللا لوُسَر لو

 .ل هللا لوُسسَر نم كلذ انعمَس نأ َدْعَب : ديزي لاَ 71

 نبا يني هللا يي ادَح َلاَق ٠ دلاَخح نب دامَح اًنْئدَح - فقل

 اَهَنَأ ؛شْحَج ج تب ٍنيز نع ؛هبيأ نع ءدّمَحُم نب مهري نع - َرَصْع
 كلف هللا لور سأر لجَرأ تنك : ةماتلاََو ف هلا لوس لرب تناك

 . رص نم بّضْخم يف

 :لاَق .٠ 2 رواردلا اًنَدَح :َلاَق رجب نب يلع اندَح - 9
 هد ا ملو م

 ؛ شْحَج تْنبَبَيَز نع ؛ يوك 0
 ميلا

 نهلة“ نك قالب دبع اًنئرَح -

 تلقاه قرا ةملس يبا تنبأ« ركب يب

 مر _”_ مم م م 00

 ىلع حم نخل موو لبابا لوريم ىلع

000 
 . ارشح رهشأةمّيرأ «ٍحْوز ىَلَع ال٠ لايل ثآلك قوق تيم

 ا

 انارارض يبأ نْب ثراحلا تئب ةّيرْيوج ثيدح

 َبوُيأ يبأْنَع ٌةَداَتَق نَع :ةبعش اًنئدح «عيكو انْدَح - 0

 ةئمج مي يف ةيريوج ىََح لحد اقف هللا لور ؛ةيريَوج نع «يرجهلا
 ؟ادَغ َنيِموُصَت : لاَ « ل :تَلاَق . سْنأ تنص : كلك .ةمئانم يَ

 [؟الفالا _الؤكم لالاؤ؟ :رظناز ٠ يرطفأ : لاق آل : :ْتلاَ

 يبأ نع ةَداَكْنع ؛ هامه اًنْكدَح :َلاَ ره انثدَح -
 مول سم ص ا مةوس

 2 بوث

 آل :تلاَقك ؟ِسّسأ تنص : َلاَقَق «ًةمئاص يفر

 يرق هل :أتلاق ؟َنَغ

 ريح بوكَسيم ١ اف لكلوك 050 ةيريوج نع ؛ناَمْع

 [؟لة54 :رظتا] .٠ ةَمايقلا ميال نم ايون هللا ه هَسبلأ

 دّمَحُم َنَع يعش انئدَح «جاَجَح اًنكدَح . 9ك 7/5

 ىَلْوَم - ايَرَك تعمس : :لاق- ةحلط لك ىكوم (7/©0) ٍنَسْخحرلا دبع نب

 :تلاق . ثراححلا تب ةيويو نَع « سابع نبا نع ثدي سابع نب

 اير مجرم «ةجاحل قلطلا مث حبس مي 1و ةودَغ 4 هلل "وسر "يل ىَآ

 ٠8 ري هالو

 ) «هرمب) يبأ نب ثراَلا تب يروج ثيدح
 ا هام يااا

 كَْلَعَأ آلآ : لاق .

 ام عيمجب ينعي 00000 نكن نلدعول تملك

 «هشرع ةَز هلا اَحْبْسم «تآرم ثآل ؛ هقلَخ َدَدَع هللا نحس - تحبس

 معن :تلق ؟ةدعاق تل اَمِإأ] : لاق . راَهَتلا فصن نم

 َداَدم ِهّللا َناَحْبْس «تأرَمثآلك هس اًضر هّلا احبس « تارَمثآلك

 [؟الةك6 :رظنا] تا ارم تألم ءهتاملك

 نايفس يبأ ؛ تئنِد ةبيبح مَ ثيدح ن0

 - هج
 َنَع- ةَمَلَسَنْبا ينعي ٌداَّمَح اَنندَح « لماك وب انئدَح - 06

 ةماسا < و ا ضماع
 َدَجَو بالخل َنْبَرَمْعنأ ءِراَسَيِنْب كامكس نع «قاَحْسإ يبأ نب ىبحَي

 َريمأ اي ينم :ةيواعم َلاَقَق ؟و حيرلا هذه نمم : لاَقَق ؛ ةقيلطملا يذب بيط حير

 اَهَنأ تَمَعَرَو :ةَيبَح مأ يني : اقم « يِرْمَعل كم : :َلاَقَق «نينمؤملا

 ُهَلَسَعاَملاَميلَع مات بما َلاَعَق « همارحإ دنع 9 هللا لوُسَر سبط

 .هَتلَسَف اهي مجبر

 نب َديِزَي نع «قاَحْسِإ نبا نَع ؛ :ٌةَمَلَس نب دمحم اًنيلَح -5

 :لاَك :ةيواَعم نع «٠ «جْيَدح نب ةيواعم نع « « سيق نب ديوس نع « بيبح يبأ

 يذلا بولا يف يُلصُي 8 هللالوُسَر ناك : اله ىلا جور ةيبح مل تل

 [؟/و144 :رظنا] ٠ ىّذأ هيف ري ملام ءمعّن : ْتَلاَق ؟هيف كَعَم مان

 ءٍحلاّص نب ةيواَحم انئدَح : :َلاَق بابحْا نبدي انندَح - ففضت

 م)انكدح : لاك

 هامور ءمايهمس م عظم ل
 هْيَلَعَو يَلَعَو ءيلَصُي هيلا تار : لوما بلا جز يح أ عبس

 [؟96410/ :رظنا] .َناَك اَم َناَك هيف ءدحاو بوك

 60 مهلة
 هنأ ؛هكدَح يَا نايس يبأ َنْبدمَحْم نأ « بي نب رمص

 ماس يو امشده
 نع «ءروصنم نع قيعش اندح «رَّفَعَج نب دمحم اًديلَح 7774

 ناك ف للا َلوُسرنأ ؛ةّبيَحمَع ءٍلكَش نبش نَع « ىحضلا يبأ
 ل موال ورع

 . مئاص َوهَو لبق

 :َلاَق .٠ 5 .قاَحْسإ نبا نع يب اند .بوُتنيا 00016
 2 ار

 520 ”كدَح اَهّنأ ةَيبَح 509 ا الا يرش

 دلاوُسلابمُهترَمأل يأ ىلع قشأ نأ الل :ل اوي هللا لور تغمس

 0 ا ا

 .نوُؤضَويَمك ةآلص لك دنع

 نب ناسَحْنَع «يعاّؤألا انكدَح :َلاَق .حْوَرانتدَح -
 هل ليقف ,ةعّرج دتشا “تملا نايس يبأ نب بنل امل :لاَق « ةيطَع

 لاق :لوقت - هنخأ ينعي ةبيبَح مأاتطمَس ينم: َلاَك ؟عّرَجْلا انهم

 ُهَسْحَلُهَّللا مرح ءاَهَدْنَب ميرو ءرملا لبق اير ىَلَصْنَم : ق دّللا لوسَر

 [1/442 77002 :لقفا] ٠ نهتعمس ذم نهر مَ اَمَق ءراَتلا ىَلَع

 [يببأ] نب هللا دبع ْنَع "كلام اَندَح « قارا دبع اندَح - ةففركللل

 تل ف كس يبل قتال وفن يدش ءرْكب



 هلإ , ليل ثالك قوق تيم ىلع د حن رخآلا لَو لاب مؤ رمال ل حي

 .اًرْشَعَو رهشأ ني ةعيرأ جس َن ىَلَع
 ير ةرب همر

 عفان نب ديمح : : يبأ لاق ("11/6) : :نمحرلا دبع وبأ لاق

 الق كالا :رظنا] . اًريفص ديَمَح َوهَو ,َحلفأو بأ

 يوما رب راهو
 ل 00 ةةطاتلخ لاق .٠ . رفعج نب ب لمحم اًنيلَح - 7

 تعمس :لاَق ٠ عفان نب دْيَمح ْنَع «ةبعش ينكح : َلاَك «جاَجَحَو

 هرم قت يح ميمَّح يفوت :تلاَق «٠ ةَمَلَس مآ تلب بْنَ

 ف هللا لوم اوُمَرطس يشل اذ مأمن : تاكو ءاًهيعاَرذبْسَحَسَمُ

 هّللاب مؤ مل ةَملُْس ةرمال ل حيال : لاق (8 هللا َلوُسَرنأل :جاَجَح َلاَثو)
 موك

 .ارفَحو رهشأ ةعيرأ ٠ اجور ىَلَعآألإ « ثآلل قود نأ رخآلا ميلا

 لمصل ر ن ع

 ارنا وأ بلا جوبي اه نعبر

 1 57:١[ :عجلر] .8 يلا جاَوزَأ ضْعَب نم

 يبأ ْنَع «ٌةَبعَش اَنْدَح : لاق رَمْعَج ْنْبدَّمَحُم اننَدَح - اففراخر

 حمس ادإناَكُنأ 88 يللا ِنَع «ةَيَحمأْنَع؛ حيلمْلا يبأ ْنَع ءرشب

 .تلكسي ىَّح لوُقَي امك لاقي ندَُملا
 مرو هو

 امدح : َلاَك َديِزيْنْب داَمَح اَنكَدَح : لاك نهب اندَح

 هنأ ؛ 8 ينل نَع ءاتئدَح ةَيِبَح مأ نأ حلاّص يبأ َنَع «ةلدهَبْنْب مصاَع

 وما ررمس راع

 يفتن - هل يدب وأ- هللا ىلع رشح يت موي يف ىَلَص نم : لاَق

 لا :رظنا] . نجلا

 يبأ نب ليِعاَمْسِإانَْدَح : لاَ. َنوُراَه نب ديزي انئدَح - ةففركاد

 تب ةَيبحمأ نَح «نايفسس يبأ نب هع ْنَع ءعفار نْب بْيَصْلا نَع «دلاَخ

 ةرطَع ين «ةكيكو موي يف لص نم لاك. .ك يلا نَع دايس يبأ
 معلا العلل رظنا] ٠ ةَّنجْلا يف تْنَيهَل يلب «ةّيوُبكمْلا ىوس ٌةَدْجَس

 اةفشلنخ فيت

 : عفان لاق : لاك ."بْيعش انئدَح :َلاَق ءناَمَيْلا بأ انكدَح -

 جو ةَيبَحمأ ىكوَم حرج انآ رم ِنْب هلل دبع نب ملاَس ينربخأ

 ف هللا َلوُسَر نأ «هنربخأ ةيبَح 8 مآ رم نها َدبَعَتدَح ءا لا
 ماس سهل © سلا سسك

 لالا الا سظنا] ٠ ةكئآلملا اَهْبَحصَت آل سّرجلا اهيف يتلا َريعلا 3 لاق

 مالوم لا 5

 ول ل ععرم
 ْنَع - هاَيآ ينعي - ثدَحَي هتعمس : :لاَق « ب وُشعَي انئدَح - كفوو ا

 ؛ُهكَدَح َرَمُع نْب هلا دب َنْب ملاسَنآ ءداهلا نب ةَماَسأ نب هللا دْبَع نب ديزي 2 هضااش

 ل .ةدطخ قا يحال هةر يح ا ىلوت حاملا

0 

 اق اك :ةميهلُن ب اند : 100 2-3 4

 ل يل لاش لاخلا. « وحكم ينربخأ « ىسوُمن يامي د

 انآ نايس يبأ تن ةيبَح منح ؛هربخأ نايفس يبأ نب سبع انآ «ُهئدَح

 َدْنَباَميرآَو «رطلا لباني ىَلَص م
 970:١[ :عجار] را لعلة >»

 ني ااا : : لاق .” سنوي اند - فورم

 اشي ل هللا لوس

 ,راطتلا ين ين

 1 بل م ةريغملا

 هللا لوُسرادإف ؟اًضَوتآلا ء يخأ نبل اي“ هَل تلق «ضَمْضَمف ءامب امي اَعَدَك

 نيف اي لي ل .تغوأ ءْراثلا تّسَم امم اوُوَضَوَ . : لاق ف

 كالخمأ ملول مالا لبا ىابعإف

 يام هيدر ى ماش
 نا ينعي لضم اندَح : لاق .َنآلْيَغ ْنْب ىََحَي اًنئدَح ٠

 يبأْنْبَسبعاَت كَ َلاَكُهَنأ ءءاَطَع ْنَع «َديِيْنْب دلاَخ ْنَع - ةلاَضَف

 هّللاَلوُسْرتْعمَس : :لوُشَت نيدمؤمْلا أ ًةَيِبَح لاسم: َلاَق «ءنايفس

 23 َريَغ ؛هراَهتو هليل يف همك ةَرَع يت ىَلصَْم :لوَقي 86 ("97/5)

 [0/#:6 :عجارإ] ٠ نجلا يف ايي هكهَّللا ىَني « ةيوتكملا

 ناَمْفْنلا نع كبش ف انكلَح : لاك «ِرْعج نب َمَحُمانئدَح - فيرشلل رث.ععمو

 ما هخخلأَّنَع نايف يبأنْب سبع ْنَع سْوأ نب وِرْمَع ْنَع « «ٍملاَس نب
 يّلّصُي مل دْبَعْنِماَم: لوميا يّبلا تعم اهنا ءاق يلا جو ةيبح

 هب هَل ينبآلإ «ةضيرق ري اوت عر ةَردَع يت ميلك جوع هلل
 . هللا يف ايي نهب هل لجو رع“ لانا كل ناي

 َّت تحري اَم :و رمح لاو . دعي نِهْلصأتحِرباَمك : :ةَيبَح مأ تل

 [قالط# :عجارإ ٠ للا يايا

 ملم اله :رظنا] وتختفي

2_1 
 نأ ةفرلا يحل

5 

صحح محلا يدع ءٍولاس نَع عفا
 7 37 

 [؟ل5١ :عجارإ .٠ سرج هيف كر ةكئألملا بحت

 يبأ نْب هللا دّبَع بِ يَِْلا دبع انندَح :َلاَك عيكو اَنثَدَح - ةففشلل

 نم نالس يب هللا دن نب هللدينع «باهش نع ةَملَس
 هس ايهما

 لل لوثر اتشمس اوت ىَنح ايت تلال يوم يكس

 [18: :عجار] .راَثلا تّسَص امم اوُؤَضَوت : وثب

 «بُذذ يبأ نبا انندَح : َلاَك ءوِرَمَع نب كلما دبع اَنئدَح - 1

 نأ ةَيبَحمأْنَع ءديعَس نب الاف يبأ نع ةَملس يبأ ْنَع «'يرطزلا نَع

 [17:5 :عجار] .راَثلا تس امم اوُفضَوَت : لاك يبل

 0 لا
 هَ

 57 مسدس ال صاع لا

 م :عجار] ٠ اه. اهمال اه ىلإ 9



 06 - ااا ااككككألا

 ٌءاسنلا دنسم

 ريق ملف
 نانا نَح كيش اَنَح ًةلاَق رج هبال - 0#

 ماع :ةَسبَعْنَع تدي سْوأ نبا هَرْسَعاْمِمَس : لاَق . ٍملاَس نْب

 م 4م
 َبْساَكاَسَوت مل ِدبَعْنْماَم 8 ِهّللا لوُسَر َلاَق : :تَلاَق يح

 تاك يشل عكر ةرَح يت موك لجو هلل ىَلَص مع 5

 .هّنجْلا يف

 تَلْزاَمَق :ةَسيئعلاَقو . ٌدْمَب َنِهيلَصَأ تْلْز ام اًمَق :ةيِبَح ٌمأْتلاَن

 انآَو :داَمْحللا لاف «رهيلَصأ تن مَ رن خلو ايهما

 ةوروع ع
 نيا مآ ل

 هسايم م

 # عيت س ل كس ما

 0و نقب تس

 [ماجام :عجلر] .وْحَتَرَكْذق ٠ . ةطيرق ريغ اوت عكر ةرشع يك مو
 سو رع هسا

 يني يِلطانَح لا . وطعن كلم اَدَح - 004

 ل ورطب ىلافال يح رطل : لاق« ا

 اق هللا كوسم! : تناك «ثدخأ مك يّنِإ :تلدَق ؟اًضَوَتَت الآ :تَلاَق

 [187:4 :عجارإ] .راثلا تم امم اوُكضَوَ لاَق

 ءايرفالا نع نما لاَ. قالا بع ائدَح - هوا

00 25 

 امم اوُدضَوَت : لوي هللا لور اتمتس ين ١ 00 هَل

 [ هدعبام رظنا] ٠ ٌراثلأ تنم

 اس سا يصل

 َلاَك :َلاَق ؛بْيعش اًنئدح :لاَم . ناَمِيلاوبآ انئدَح - فوغ

 هرب ايف وأ ةريخأ هنأ « نمر دنع ةملَس ولأ ي ةربخأو ؛ يرهزلا

 نب ايس يبأهلاَح يهون بلا جوز «: :ةبيبح مأ نع سلخألا ني ديعَس

 ( هلبقام عجار] . ثيِدَحْلاَرَكذَف . . .- ديعس

 نيا :َلاَق ٠ يباح لا .بوُشعَي انندَح 5١-
 0 مروه مو

 لاك ٠ يو نيل دس ايم يأ « فو نب نَمْحرلا

 املك «قيوَس نم ةبرَش يقَسف - هتلَح تناكو- ةَييحْمأ ىلع تلت
 ذاك 8 هللا لوس نإ وَ ص ىّتَح نيلصت ال يب يأ : يل اتَلأَك تمق

0 
 [م/4١ :عجارإ .٠ ماَمْطلا مثلا تس ماضون ان :رمأ

 َمَحُم يِئدَح : لاق . َقاَحْسإ

 .(ح) كلام اًنكَدَح :َلاَق .يدهم نب ٍنَمْحرلا دبع انك - 1

 .(ح) "كلام يتربخأ :لاَ ىسيع نب قاحسإَو

 دّبَع ْنَع «كناَم انأبنأ : :َلاَق .بَعصُم اًنئَدَحو : هلا دنع لاق
 عوماعم

 نبا ديزيينب ممَجْسَو نَمحرلا دبع ْنَع «هييأ نع ٠ مسالا نْب نَمَحَرلا

 ماس هس
  ماذخ ت تنب امن« ثيدح

 ءاكتتاكو ,ةهراك يَ هَ املأ ؛ ماقخ تةسخَْع ةيرَج

 د
 .تاكن ا يل

 نم ِنيَحْبَش- - مشو ةيزينب نمر دبع ع مساق انكدَح : :َلاَق

 00 7 مع فج ماس هلا ©

 . هللا ل وُسَر هدر «كللذ ْتَهرَكَو ؛اًهويأ اهَحكنأ ءاَسْنَح نأ - -راصنألا

 [ىا/6 :رظنا]

 ِنَع ءديعَس نب ىَبحَيانئدَح :لاَق «ةيواَُس وأ ائدَح -64
 يهوه ٌمادخ جوز : :لاَق . 0اديزي نب عمجم ْنَع ءدمحم نب مساق

 انآو ينور يأن: هللاَلوُسَراَي :َتَلاَقَق ف يلا تنآق ةَمراَك

 هك 537

 . اهيبأ اكن ف هللا لوُسَر درك : َلاَك «ةَهراَك

 نع «ديعس نب ىَيحَي اًنئدَح : لاق . َنوراَم نب ديزي اندَح -6
 ًّ ريو ا

 ديزي نب عمجُمو يِراَصْنألاديَِيَنْب ِنَمْحّرا َدْبَعَنأ ءدّمَحُم نب ِمساَقْلا

 حاكن ْتَهرَكَم ُهَلَدَبا مك اماذخ ىَعدُي مهتم الجرن ؛ ربحي راصنألا

 اَبآْتَجوَرَ ٠ اًهيبأ اكن اًهْنَع درك هل كلذ ترك , يبا ؛ تَنآَك ؛ اهي

 .ردّمْا دبع نب هيَ

 هم له سس

 [//ا» :عجار] ٠ اكتئاب ىبِحي رك

 يبأ [ىَلَع ترق :َلاإ .هللا دبع اَنَكدَح 0-١
 حاَجَح يئدَح : :لاَك قاَحْسإ نبا نع ؛ « يبأ انندَح : لاق «ميهارنإ نب بوُقَْي

 بئاّسلا َ ُهندَج نأ ؛ي راّصنألا رذملا دبع نب هبال يبأ نب ؛ ب بئاسلا نب

 هلم صيف ب يِأ لبق لج دنع تناك لاح نب ٍماذخ تنب سان
 هع عع
 ءٍحدَْحْلا نب فوَع نب ومع يني نمالجَر «دلاخ نب ماذخ اهوبأ هجر

 ىَّتَح ٠ «يفوعلا اهلي نأ الإ اَوُبأ ىبآو «ةَباَ يبأ ىلإ طحت انأ لإ أت ب

 اًهِرمأب ىَلوأ يه : : هللا لوُسَرَلاَقك قف هللا لوُسسر ىلإ اَهْمأ مقر
 اَبكتَجوْرتو (”08/)'يفؤعلا نمأتَعِتاَف : َلاَق اَماَوَهِب اهقحلا
 2 يه

 .ةَبابَل يبأ نبا بئاسلا "”هل تلو

 :دوُراَم ام دبي: :يبأ ىلع :َلاَق . هللا دبع ام هياط

5 5 0 

 امو كير لملاك ماحب را تنك لاق دبا

 املي نأ الإ موب ىبآذ :ةَّباَب يبأ ىَلإ يه تطَحَو «فؤوع يتب نم الجر

 ىلوأ يه : :َلاَقَك ' ف يلا ىلإ اًمُهئاَش عقترا تح "يه اتبأو «"يفوعلا

 ”بئآسلا ابآ هلت دلو «ةَبال بأ تَجوَرَت ءاَماَوهب اهقحلأ ؛ اًهرمأب

 لدا

 ءاَمِحَعْلا نا دوعسم ٠ تخأ ثيدح

 «ديعسم نب ىَيحَي نع :0ثيل اند :َلاَق ”سبوُي اند +8
 نب دََّحُم ْنَع «َقاَحْسِإ نب دَّمَحُم ْنَع - بييَح يبأ نبا ينعي ديزي نع

 نأ ؛ةئكدَح ءاَمجملا ناموس تخأةقلخألأ ؛ةلك) نب ديزي نب هَحْلَط

 اًهيِدْقت 1 :ةقيطق ترس يلا ةبموُرْخَملا يف و ,4 هللا لوُسَرل لام اها



 7/1 ح

 ايكيا 8 هللا ل اوسر لاَقَك ةيقوأ َنيعيرأب
000 

 . اهدي

 .دّسأ يتب نموأ را دبع يتب م يه

 : اع
 نب فسوي اًنئلج : لاَق سانا يبأ نب ميهاريإ انئدَح - 3ةةةةخلا

 «ةَكيمر هندَج ْنَع «ةَداَتك ِنْبّرَمْع نب مصاَعْنَع « هيبأ ْنَع «نوُشجاَمْلا

 نان مقتل راكان ئاذلا وما هلا لورانس أن تلق

 سَ
 رشف م سل ل هدة رع و

 [ هدعب رظنا] . . يفوت موي ذاعم نب دعس ديري

 فسوي اًنئدح : لاق «يِمشاَْادواَد نبال انئدَح - فيريرك

 «يِرفألا داق برع نب ٍمصاَعْنَع ؛ يبأ يتربخأ : لاق «نوُدشجاَمْلا نْ

 عجارإ ٠ هلكت. .ف هللا لوُسَرتْعَمَس : :تلاق «ةَكُر هدَج نع

 [ هلبقام

 ءايسئنلا ديسم ثلاث

 2 0 6. 50 14 ني هما ر# 3

 2 يبنلا جوز ثراحلا تيب ةئوميم ثيدح

 نب هللا دبع ْنَع «يرهزلا نع «ةتيبع نب نايس انئدَح -
 ةلوَمل اشرس يل ؛ةنوُميمْنَع ؛ ءِساّبَع ِنِباوْرَع ٠ هّللا دبع

 هم اهلك م هل
 اي: :اوُناَُك «هباوُمضلاك وُ اَهَمِلاودَحَأ الأ :لاَقَك ةّمَةَنوّيمل

 . اهلا مرح امن : :ا8 هللا وسر َلاَقَك مان هللا لوُسَر

 (اًهلْكأ مرح( يِرهزلا نم لإ اهتماما ةَملكلا هذه :نايفس لاك
 معد مر

 [؟784 :رظنا] .٠ . ةّئوميم نع : ٍنيثرم نايفس لاَ

 نْبا نع هّللا ديب نع «؛ «يرهّزلا نع نايف ايدج -!/ا/بعاب
00 

 .اف يبل لثسق ءاسئاَمك «نَْس يف تكور : ةكوميِم نع « سابع

 :عجار] < [97084 مو :ظفنا] .هوُلُكَو ُوُقْلاَف اَهكوَح اَمُو اًموُُخ :لاك

 ماهو

 ءاكعشلا يبأ ْنَع رايد نب وِرْمَع ْنَع «ناَيفَس اًنئدَح - افدرنقز

 5 م
 انآ ستغأ تنك : :تلاَ .ةوميم نع ؛ سابع نبا نَع - دز نبا ينعي رياج

 . دحاو ءاَنإِم ف هّلللوسَرو

 نا لاَسْنَع ؛ «شَمعألا اند :: َلاَق .٠ وا هياكل - اها,

 َرْثَتاتَي اجل وشال شتا تلا د 00

 2 2 و ًانضَوَتي م ١ ملا سه

 الّصلل هَءوُضْواَض ءاهلسْفي مث اهني ضرألا
 1 1 هدم 2 مس#

 [00-+ .همسم ل.ل قيم .هدسج كاس ىلع أت

 .(ح) شمعألا نَع « ميكو اَثَدَح 353 2 ةرفرانإ

 نع ؛ عيراتل 01 هللا بع لاق

 000 :عجار] . 38 7 فرط
 رثردطا

 اَنْكَدَح :لاَق ؛ةّصْنَح بأن اق «وانَح - افوريرشا

40 0000000000 
 يلا جوز ةَوُمْيَم ْنَع ءِساِّبَع نبا نَع «قاّبسلا نب“ ديبع نع «يرهزلا

7-00 

 هّللا َلوُسَر اَيَدَلاَم : :ُهَلليقق «اَرئاَخ 8 هلل وسو حبصأ : :تلاك كف

 ء يقلي ملك يئاَقلينآ مآلسلهْبَلَع لير ينَدَعَو : لاق ؟ارئاَخ تْحَبصأ

 لوُسَو مهام قلنا الو يتلا الو «ةلبألا كلت دن هقأي ملك ؛ يتلخأ اَمَو

 شرم ءاَمَدَخأَمُ جرْخأق هبّرمآك انين تحتك بلك َورَج اقف ِهّللا

 ةلاث نإ : :َلاَق ا ؟دلَرأ ملك يكدَحو : َلاَثَق « مالا لع ليج هاَجَن كناَكم

 َناَك ىنح : َلاَق « بآلكلا لقب ذئمْوير ماك وص لو بلع هيفا اَنيَب لْخَدَت

 مر

 . لين هب رأي ريغصلا طئاحلا بلك يف دام

 اًنريخأ :لاَق «٠ يسلابألا د دوا وبأ دود نب ناَمْيَلس اًنيدَح - /ا/ب“تإ/

 8م

 سا د" ست يمال

 َلوُسَردأ ؛ةَوَُبم ادع :٠ « سابع نبا نع «ٌةمرْكع ْنَع «كاّمس ْنَع «كيرَش

 [ هدعبام رظنا] .٠ لاهل لطب عر 8 هللا

 نب مشاه انئدَح - فشل

 :تَلاَق ٠ 00 سابع نب نح ةمكع نع «الادس

 5 ! :لاَقك مسا دك ١ دل اي همم اقوا لا

 7 [ هليقام عجارإ . هلم لَسَْعاَف 2 هس الأ كياته

 سو عوز نب دمحم اًنئدَح - صعب

 ايل هسا لدبي ١ "نأ

 ا :عجار] ٠ 70 ولك ءاهكوح امها لاق

 نب ِهّللا دبع نع ؛ 'ينابيشلا نع « ةئيبع نب نايس انئدَح - افيقزإد#

 اهو ءهئاّسن ٍضْنَلط رم هِلَعَو ىلص بلان ؛ةَومْمْنَع ءداد

000 
 هصعي

 نع «يعاّؤوألا اَنثدَح : َلاَق . بحصم

 ٠ ضْئاَح : :َلاَقماَرَأ :نايفس َلاَق

 نب ِهّللا دّبَع ْنَع «ينابيشلا انربْخأ :َلاق «ميَشُم انئدَح -1

 ىَلَع يلصق هللا ٌلوُسَرَاَك : :ْتَلاَق «ثراَحْلا تب ةنوُسْيم نَع ءدادش

 [ 117810 ر11/ا رال/7 لالالا :رظنا] ٠ ةَرمحلا

 :لاَق . ةناوش وبلا «"يسأرلا ىسيع بريد

 :لاَك . داَهلاِنْبداَدَش نب هلع اندَح : :لاَك . ينابيشلا ناَمبلس انْيَدَح
 ساه ع 06 ء عمم د هام

 هوكي تاكا لق "يبل جْوَر ثراَحْا



 َوُهَو 48 هّللا لوُسَر دجْسَم ءاذحب ُةَشِرتفم يهو اًضئاَح

 [50141 :عجار] ٠ .هبوك فرط يتباصأ دس أذ ؛هترمخ

 لميس اند :دحاواد بع اس ءااََع انس - فيرذي
0 

 تعمس :َلاَق . دادَش نب هللا دبع انكدَح : دنقل ينابيشلا

 ءِلّيلاَنم م موشي 8 هللا لوُسَرَناَك : :لوُق ف يبل وَ ةنوسْبم

 [370141 :عجارإ و ات يناصأ دَجَساذِلق « هبْلَج ىلإ ”ةمئاَاَنآَو

 نب ديزي نع « نايا نكد ليَ - أخ

 «ةرْخلا ىلع يِلَصي 8 هلال وُسَر اك : :تلاَق .ةَنوُمْيَم ْنَع مصألا

 .ضئاَح اَنآَو «هبنج ىلإ انآَو بوك ينبيصيف دجسيف ا

 لس ار تصر سرحت
 ىَلَع ّئرُقَو : يبأ َلاَق) مصألا نبا نَع ؛نايفس اًنئدَح - 0

 ؛هّمَع ّْنَع (مّصآلا نب ديزي يخأ نبا هللا دْبَعنْب هادي هما : نايفَس

 وه لم م ما سا يب را ومص و م

 ةّمْهَبمكو ءَدَجَس نإ هللا لوس ناك : :تَلاَق ؛ هلاَخ يهو ؛ةنوميِم نع

 هلع م قو 2
 . ىّفاَجَت « هيدي نيب رمث ب نأ تدارأ

 َدْنع تنك :تناَق ٠ هنأ وتمنع ايس اد - افيرلخلا

 م :لاَك كسر انَعش كلام ياي: :تَلاَقَق ء سابع نبا اها هوم
 عشة لف

 َناَك !؟ديلا نم ةَّضْيَسْلا َنْيآَو «”ينب يأ : لاك ضئاَح يتكُجرم رامَع

 يفسر عض «ضئاَح يهو ءاَناَدْحإ ىَلَعلُخْدَيا هللا لوُسَر

 يف اضل .هترشب انادحإموَُنمُ «ضئاح يه «ةنآرا في ءاه رجح

 ل810 :رظنا] ٠ ديلان مةَضْيَحلا نيو 'ينب يأ «ضئاح ّيهو ءدجْسَمل دجسملا

7 

 يي عودوا رولا سا
 . وسيم نم هنعمَس هم ْنَع هذوُبنم نع «نايفس اَنئدَح - فرو

 ' مك «ضئاح يهو «ةَرْسُخلا ف هّللا لوُسَرل سَ ااَدْحإ “تنك : :َتَلاَق

 ديم جا الع لس

 دش 04 1 رك اوس: اق .ةئادج ىلع حبلا يبا فل

 طيلس نب هللا دبع يئدَح : :َلاَقمُث «ةئرتحا اجرت رتخا ولو «مُكنعاَنَ

 ْنَع (طيسنْبهللاُدبَع يكد : َلاَق ُندَحْلا ةديع وُبأ انمَح)

 ف للكسر هطاتم نما اكرم 'ما جال

 . هيف اوَُفش الإ ةمأ هيلع يلَصي ملسم نماَم :َلاَق

 [؟/مبه :رظنا] . ادعاّص ةئم ىَلِإ ثوعيرأ ةمالا :حيلَملاوبآ لاو

 ىلا كل
 .(ح هّللا دْبَع انثدَح :لاَك ءداّيزْنب باّتع اًنئلَح -4

 :َلاَق «ةَميهَلّنْبا اَنئَدَح :َلاَق٠ هللا اخ «قاحْسإ بلع

 ايبا ذو يس ههكدَح سابع نب ىلوَم يركن اريك ينكدح
 م 26

 مر 8 6 بفك ا لول لوين دف

 نع« 0 ناسيك نب حلاص ْنَع

 رش مس ساس سا 0
 ىَلَع ف هلل لوُسَر ملحد ديلولا نب دلاخ نأ ؛هَرخأ هَ « سابع نبا

 م نيام را ةياروا

 22 جَْر ثراَحْلا تذبةكوُمَْمثيدَح

 .بض ثلا هللا لوس ىلإ مشق «”ضلاَح "يو «ثراحلا تنبه

 رفق ينم جرت اتلاكو دنجت نمد ث راحلين مأ هباتاج

 :ةوْسّلاّضْمب لاَ وه اَم مَلعَي ىتح ايش لأي هل 8 هللا لور اكو -

 َلاَك . اك لقا ل لرب يشك

 يف سبل اعط لكل «آل دعا لف :ًدلاَخ

 3-0 .عجارإ 0

 ءاًمرْجح يف ناك ةنوُسْبَم ْنَع ءمصألا ُهئَدَحَو :لاق 6١

 .مّصألا ني ليزي مصألا" نأ (ا"7/+) ظأَو «ثيدَحْا اهب يحي
 دعس س عي ءرباع

 ةَمْلَس نب داَمَح اًنئدَح : لاك «قاَحْسسإ نب ىَحَياَنثدَح - افقواحتو

 نب ديزي نع ؛ناَرهم نب وسيم نَع - ديهتلا نبا يني بييح ْنَع

 لالخ ْنحَتو ؛1 هللا وُسَر ينجو :َتَلاَق .5 .ةئوميم نع « ّصّصألا

 اصل ماحكم :رظنا] ٠ ةكَم نم ان امَدْعَب

 دايز نْبْرَمعَج امدح :َلاَق . ريكي يبأ نب ىبحَي ان اًنثدَح 1/0 ه9
 هيفا م
 اند تنادتسا هنأ ؛ةَنوُصْيَم نع ٠ ءٍملاَس ْنَع هْسَح ؛ لاك ءروُصْنُم نَع

 هّللا ل اوُسسر تعمسم يّنإ : تلا !©ؤاكو كَدْنع سيكو نيني : اهل يفق

 رظنا] هدأ الإ ! انآ ديرب هله ملي ءاَتيَد ثيدَتسَي دَحأ أ م ام .لوُدي ف

 اةفيقنف

 م ةهدو
 نع - َقاَحْسِإَنْبا يي دَّمَحُم انْثَدَح ىَلْعَيانْنَدَح - افيو

 يذلا حور ةئوُم ع راسين ميس ع ٠ شالا نب هللا دّبَع نبيك
 م6 ورمم 2# مم مام

 ءاهقتعب هتربخأف « ف يبل يلع َلَخَد « يل ةيراَجتظتعأ :تلاك- ف

 .كرجأل مظْحأ ناك كلاوخأاهنيَطَعأ تنُك 31 كن اّمأ ءهّللا د كَّرَجآ :لاَثك

 ٍنْي دين لاقرب رفع انئدَح ميكو اند - 32 رت

 يم سا 2 يم دعو س

 ىَتَح ؛ ىَاَج دَجَس ان 9 هّللالوُسَر ناك : :تَلاَق .ةَنوُمِيَم نَع ءمّصألا

 [3/سما 77م1 :رظنا] . هيطبِإ ضان هَفلَخ نم ىَرَ

 ري دمر ةمو راسب مرجعا
 «َقاَحْسِإ نب دمحم انأبنأ : لاق . نراه نب ديزي اَنئدَح - ففرحلل

 ه لإ م را هع مريام ع

 والنوم شل : :تلاق . يلم نَع «ةورع نع «يِرطلاِنَع

 يمه سو »مس | سرع ص

 ضناَح ينو 9 :تكاقت 1 .دارجم كلا شارف

 يندر ٠ اًهككللا ترك ةئوميم؛ تيتا « يشارف برقي ملت نطح اذ

 هوس ريش ير هاذ هما
 لوُسر َناَك ْدَّقَل ؟88 هّللا لوُسَر نسم َْع ةَبْعَرأ : ْتاَقُك ء سبع ِنْبا ىلإ

 ُدواَجُي اَم ابو لإ امي امو ءضْئاَحْا هئاّسن نم ةارملا عماني © هللا

 ةنضل فيا نيب ربا

 «:لاق .كسيل انكدَح :آلاَك . لماَك وبأَو جاَجَح اَنئدَح - ةففرتفا

 .ثيِدَحْلا َرَكَذَك
 كلل ل” سهو

 ةيدب نع ا: ةورع ىو بييَح ْنَع «باهش نيا ينكدَح

 مالك 7/1 ك7 هزل :رظفا]



 مرة اشو
 بهو نكد :َلاَك . ٠ يدوم نابع ادَح - ١/1

 ريم سلا

 يخأ نبا- بئاسلا نب ِنَمْحرلا دْبع ْنَع «ديعس نب َرَهْزَأ نع « ءحلاص

 َكيقْرأ آلآ «يخأ َنْبااَي : :ُهَلْتَلأَف ةئوُسْيِمدَأ هكدَح هنأ - ةّيلآلهلا وسيم

 «كيفضيهّللاَو «كيقزأ هلا مب : ْتَلاَق « ىَلْب "تلق ؟ق هللا لوُسَر ةيئرب ماسر سا يولع م

 ل «يفاّشنلا تنأ فاو سانا بر «سابلا بعثأ « كليف لكم

 .تْنآ الإ ياش

 سا هرب مره س ل
 :َلاَ؛ ٍةَمهكن ل انئلح لاق ٠ ىو بنص اح - ايلا

 يرق شا داز يف يرق 0 ٠

 . كرجأل مظْعأ ناك كلارخأ اهتيطعأول : اق هللا لور يل لاَ هَل كلذ

 انكدَح :الاَق .رصاَعوُبأو يدهم نْب مُر دبع انندَح - فورقلا

 نع -ليقع نب يني دمحم ِنْبهَّللا دب ْنَع - دَّمَحُم نبا ينعي - يهز

 .(ح) ٌةَشئاَع نَع ءدَّمَحُم نْب مساق

 اَق هنأ ؛ ؛ القط يلا نَع ءاققف يلا جوز وسيم نع ءِراَسي نب ءاطَعو

 ناطر ينال طل ين كال ىو هل نارا

 :رظنا] ٠ مارح ركْسُس ل كو (8000/5) (رارجلا يفآلو : ِنَمْحّرلا دبع

 اةذنهنب

 نب ِهّللا ُنبْيِعاَنكدَح : :لاَق . كلما دبع نْبدَمْحآ اننَدَح - افةرطلل

 ْنَع هراَسَيِنْ املس ْنَع؛ ٍليقَع ني دَّمَحُسِنْ هلل دبَعْنَع ومع

 يتلا «ءاجدلا نَع 8 هللا لوسَر ىَهن : ْتَلاَق . . ىلا جْوَ ةئوُمم
 00 عمق ش
 .مكرَح رك لك : َلاَكو ءرّيقملاو ءٌرَجْلاَو

 نب ِهّللا ديب انئدَح : َلاَق . كلما دبع نب دَمْحَأ اًنثدَح ١7-

 ةَشئاَع نع « ءٍمساَّقْلا نع ؛ « ليقع نب دَّمحُس نب هلل دبع نع ءورْمَع نع «ةّشن

 3/٠١ :عجارإ ٠ 00 . ف ينل

 »ب 2 سا مق ل

 :َلاَق - دّْئَس نبا ينعي ثيل انندَح : ٌلاَق .جاجح اًنثدح - 0

 ٌةارْاَذِإ : َلاَكُهنأ سبح نب دعم نب هلا دبع نب مها نع «عفاناننَدَح

 تلي يف نيلصألف نجر هَل يناقش ند : :تلاَقَف « ىَوْكش تكتشا

 قف يبل جو ةوُمبَم تاج «جوُرخلا ديوث ت رهف ءتّربق «سدقتملا

 يّلَصَو «تْعْنَص ام يكف يسلجا : :تَلاَقَق ؛ كلذ اهنرَحأَك هيلع دل

 لَضُفأ هيف ةالَّص :لوُقي ف هللا لور تغمس يإ ؛ «لوسرلا دجْسسم يف

 الام :رظنا] ٠ ةَبعَكلا َدِجْسَم الإ ءدجاَسَصْا نم هاوس اميف ةالص فلأ نم

 ةنيمفت

 نب َقاَحْسإ نير مع انندَح : لاق .٠ يفتحلا رْكوُب ََدَح - ةففضشل

 ٌبلاَق ءراَسَيِنْب ءاطَعَعَمراَسي نب ءاطمل بانك يفتر : لاق ءراَسي

 ايتن : اسلاك ؟نيعحْلا ىلع حصا نَع يلا جور ةنوُمْيَمتلاَس
 :لاَق مرا هم مسا ع

 ؟اَمهعْي الو نيتخلا ىلَعْناَسْنإلاْحَسْيةَعاس لك «هللا َلوُسَر

 . معل

 7س, وذ راَحلا تب ويم ثيدَح

 تشم :لاق «يبأ اد : لاق .ريرج نب بهو انثدَح - 3 رقت

 576 1 رشا نت مصألا نب ديزي نع ثدَحُي ةَراَرَق ابأ

 يف اَهنكَدَق فرَسب تنمو «لآلَح اهب ىنيو «الآلَح اجور هللا لوس

 [؟اله؟ :عجار] ٠ سابع نيو انآ اهرب يف الق ايف ىلا ةلظلا

 هرب سا رج اليت ل
 .ىريمرلا دّمحأ وب يملا بهل دب نيس ادَح - ةففشل

 َلاَق :َْتَلاَق .َةَنوُمْيَم ْنَع « «ييسْنمْلا لآلب ْنَع «سؤأ يمس اند : لَك

 ُةَيعرلا تَرّهظَو نيا جِرَماذِإٌمُكآفنك : . موتا اك هللا لوُسَر

 سو هم درو
 .قيتعلا تبا قرحَو «ناوخألا تلتخا

 نب ُعُملَسااَنكَدَح ؛ي زا ملا ّميها ري نب قاَحْسإ اَنندَح /١-

 نْبِهّلادْبَع نب دَّمَحُمْنَع «َقاَحْسإُنِباُدَمحُس يكد : لاَق « ءلْضَمْلا

 |يبأ] هلل يع (نعل ةَيبل نب نَمْحرلا دْبَع نْبَمَحُم ْنَع نمنع نب ٍورمَع

 آل :لوُشي 8 هللا لوُسَر تغمس : تلد . قف ينل وَ ةوُعْم نع «عفار

 كلشوُي انزل مهيفاََ اذ الاد كو مهفَأْذَي مَا ريب يأ لاَ

 جا لدا مشيا 1

 -ديِزي انثدَح : لاق اقلك اك ١ لاق « تيان يلع

 ف ِهَّللالوُسَرناَك : :ْتَلاَق .٠ ف بلا جور هنو نع - مسالا َنْبا ينعي
 ماس ل مل

 [ماسوم :عجار] . هيطِإ َحَّضَو ُهَفلَخ نم ىَرَي ىَتَح هني ىلا دَجس نإ

0 
 نبا ينعي هللا دبع ارب : َلاَق ٠ َقاَحْسإ نب يلع انَدَح - 9

 هيمو:
 جو هَ ْنَع «ثراَحلا نب هلل دبع نع ةلطح انك : :لاَق - كّرابملا

 سمع اس
 ٌدَمَباَمُمآلَصْكرصَعْلا لبق ناَعتْكَر هان 8 يان ؛ 8 يللا

 [0/مبج :رظنا] . 4/5 .

 ءدْعَسْنْب نيدشر اًئدَح : :َلاَق .َنآلْيَغ ْنْب ىَبحَي انْئَدَح ٠/0/0

 نهاد «هكدَح دقن ثكأأ ءثراحلا بم يَ : لاق

 دبع نم كلشلا) ميس أ« عيَمْس تلبي مَع «هئدَح ةقاذح ِنْب كلاَم

 يرق نم لاجرب ف هللا لوم "تلق قف يبا جور لومي هللا

 ءاَهَاَهِإمُثذَحاَول ل هللا لور مهل لامك «رامحلا َلثمْمُهلءاَش نوري
 .ظَرَقلاَوَداَمْلا اَهُهَطُي : : هلال وسر لاَ م اَهّنِإ :اوُناَف ميقس كاشو سقااوو

 « جيرج نبا اًربخأ : ًآالاق“ ءِرْكَي ناو قالا دبع اندَح - إلا

 جوز ةَثوُمْبَم دلع ةَسلاَج يه اتيان ؛هئربخأهمأانآ ونس يتربخأ : لاق

 راَّمَغمأ : َلاَق ؟اَنعَش كَلاَم : تلاقق ساعد قف يتلا

 يبل َناَكْدَقَل ؛ ,ديلا نم ةَصيحْا نيو ينب يأ تلق "ضئاَح يتكرم

 كتي اح لد «"ضئاح كت عراب

 ٌضْئاَح يه ةَدعاَ اهيل ّلُخْديْوَأ اَهِلَع كتم َوهَو نارا وُ اهيل

 يه موتو ءاهرجح يف [مىكتمَوُه ]نارا اًهرجح يف كتي
 اَهْبلَع ينَسُيِق (تَرخ : ركب نبا لاقو) ءالَصُم يف رحال ضناَح

 [؟8* 457 :عجار] .ديلا نمضي َنْيآ «ينب يأ « يتب يف



 :لاَق. جير نر« لاك «قاّرلا بَ اَنكدَح - 535

 دبل دلما ١ :لوقيرمع نبا ىلوَم ءاعفاَت تعمس

 هّللا لور تحمس تنمَس :اسلاق 8 يبل جوزة «ثادَح سابع نبأ

 3 ثاوس اسي الص فلآ نم ضان يدجْن ينال : لوفي ف

 اربخأ : !نب :َلاَق ؛هّللاٌدْبَع اربَخأ :َلاَق .قاحسإ' ىلع اًنكدَح - يمر
 نب هللا دبع نب ميه انكدَح : لوي امفاث تغمس : لاَ «حْيرَجَنِب انندَح
 ما ص نم ل هم تت لا

 [705 :عجار] ٠ ها. . ا يّ جور ةنوُسِمانأ « سابع ني دم

 دعس بخ هامرع هر م 49

 ا ل ا «مفاَن ينئدَح : :لاَق
 مل عاش م # م هم

 نملَضْفأ هيفةالَص : ؛لوُقَي هللا لور تغمس : اسلاك كيبل جو

 مات :عجار] ٠ ةبعكْلا دسم لإ ءدجاّسَمْلا ص هاوس اًميف ةآلص فلآ

 يع رو ةس مل ها
 مكحلااندَح : :لاق اَحْا دحاوا دب ةدييحوُبأ ان - ار

 هنأ اوُنَظ ىوَتْسا امل :ةٌراَنج ىَلع جرح ٍحيِلمْلا بأنآ ءراكبوبأ خور نب
 الجر ترتْخاول ينإَف « دعاَفَش َنُسْحَتل اووتسا : َلاَقَق «تّقتلاَف

 تاقئأ ىتضإْع طلب هلع يكن آلإ اذه ترتخ

 هلع يَلصُي ملم م مام: لاق 5 هللا لوُسَرادأ كوسم يهَو «َنيمؤملا

 .هيف وُ آلإ سانا مهم

 [774+ :عجار] ٠ نوعبرأ : َلاَقَق ؟ةّمألا نَع حلما آت تلأَسَف :َلاَك

 اَمدَح :لاَق. يبأ ينُدَح : َلاَك .دّمّصلا دبع اًندَح -

 ياسا ىلْص َلاَك . لو نب ثراَحْا نب هلا باح : لاك .ةَلَظْنَح
 10770000 "ويب ل سها سس اس لي مصرا

 ْتَلاَقَق ٠ الجر ُهَْتأمَش ةَوُمْيَم ىلإ َلسْرأَت ءِرْصَحْلاةالّص نايس يبأ نب

 نسج رهَظ هدنع ةذع نيمو انميْوَهَجُي ناك هلا لون

 يّلَصُي ناَكَو ٌرْصَمْلا َقَهْرَأ ىّمَح ُهوُسَبَحَف ؛ مهني همسي همسْقي لْعَجَف «ةّئدصلا

 ٌعَجَرمُت ءَرصَحْلا (776/) ىّلَّصَق للا ءاَش امو «٠ نيتك رصتلا ل

 نأ بحي ءاَيس لمن ةالّص ىَلَص اذإاكو اهب يلام صَق

 نيف :رظنا] . ِهْيَلَع ٌمواَد

 نع دايز نب ْرَفْعَج اَنكدَح :َلاق .َمدآنب ىَبحَي اند -088ا//
 هّللا لور تعمس :تَلاَق . ثراَحْلا تب ةَنوُسْيَم نَع ؛ ٍلُجَرْنَع ءروُصُنُم

 لاا هامه هنآ هم لجو رع هللا ملي ان اني ناَدكسا نم نم : .لوُدي ف
0 

 .هنع

 ماش ل ةماه
 َنَع - ٌةَملَس نبا ينعي داَّمَح انثَدَح سنوي اَنكدَح - 5 نضل

 يسخن ب ٌمّصألا ديِيْنَع ءًنارهم نْب ْنوُميَم نع ؛ «ديهشلا نْب بيبَح

 اًمَدْعَي فرَسب :نآلآلَح امُهَو ءاَهَجرت ف يبل :ًاتَلاَق هنأ ؛ ةئوميم

 [5800 :عجار] . ْعَجَر

 نع . لاس شملان :ل َلاَق .٠ 0 ةففشحل
 مساس يبق هم 8 سر

 مم جور ثراَحْلا تل ةئومْيَم تيد
02 

 سصاسلا نص ساس ماصس اس ص سا ره
 هديب لاَقَق سلي بقيم .ةئتجا نمسا الغ

 [78799* :رظنا] .٠ .هدر ينعي , .اذكَم

 نع «ٍملاَس نع ؛ رشَمعألا انكدَح :َلاَق . كو انَح ةفف1لل

 يبل اوميم هتلاخ نع « سابع نب ِبْيَرُك صو : :تَلاَك : ةوميِم هتلاَخح نع « سابع نبا اًنئدح :لاَق .

 َلَسَعَك «هنيمي ىَلَع هلاّمشب هانا انك «ةبتجا نم لسع .المغا

 ل ديدن ؛ هجر ىّلَع ضاقأق ءانإلا يفُهَدَيلَخْدأ م ؛ ءانكلك كك

 سو ل ع
 ءاَنالكَُهْجَو َلَسَغَو ءانال قش َقشَتساَو ضَمْضَم مت «ضْرألا وأ طئاحلاب

 هدّسَج رئاس ىَلَع ضاقأ مث انا لك هسأر ىَلَع ضاقأ مث ؛ اكل قل عار
 ممم م« معو هلو
 [57056 :رظنا] . هيلجر لَسّمَف ىحتت من هامل

 نب هين ناَقرِب نب رفعج اًنئلَح : :لاَك . عيكو اًنئدَح --

 ىّنَح «ىقاَج دس ادإ 8 هّللالوُسَرااَك : :ْتَلاَق .ةّنوُمْيَم نع ءمصألا

 [ممهم :عجارإ ٠ هيطبإ | ضاَييهَفلَخ ْنَم ىَري

 اًيأرظأ : َلاَق .َشْمْعألا تعمم :لاَق ٠ عير اكد - 01

 4 :ْتَلاَق .٠ ثراَعلا تن ةومَْم نَع هر 3 يبلاولا دلاَخ

 . دحاَو ىعم يف لكيم مؤُمْلاو ؛ءامأ عبس يف لطيفا ىلا

 نع ,ناَيفَس ْنَع يدهم نب نَمْحرلا دبع انثدَح - فقتل
00000 

 ءاهرشايي ناك الف يِبلاَنأ ؛ةوُمَبم نع «دادش نب هلا دبعْنَع يناييشلا

 [ماللوا ,/الام١ :رظنا] .راَزإلا َقوَق ٠ «ضئاَح يِهَو

 هه هاد

 ل
 ْنَع يلا نَع «كلاَم نَع « نَمْحرلا دبع انئدَح - 51

 هايم م هل
 3 :ْتَلاَق ٠ ىلا جوز ةَنوُمْبمْنَع «ِساّبَع ِنْبا نَع ,هّللا دْبَع نب هللا

 .ةوُقلاَف اًهوَح امو اًموُلُخ : لاك ؟ٍنمَس يف تعور ْنَع لكس قيل

 3/001 :عجارإ

 يع نع ا فقر ن

 :تلُق :َلاَق .اًمَسْفَم تلآس :لاَق . مَكَحْلا ين كدَح :َلاَق

 :ويسأ رشقب المل لاك ؟يتتوُت انآ ةَئاَخَم ةالّصلا ىلإ ير

 كلاسك ؟مَح هْلَس : :يلآلاَقق ؛ هلق راجل نب ىحَيو ادهاَجُم تربح

 [1514 :عجار] ٠ فينا نَع ةشن

 م سمو ر# هاش
 ناَمْيلَس نع « ةيعش اًنندَح ءِرَفْعَج نب دَمَحُم انْدَح - رك

 هنأ : 4 يتلا نَع نع

 مث «ثآلكبرت

 ماع هل
 ةَعئاَحو وَمن لا ِنَع َلاَقَق

 «ةَوُسَْم هنا ْنَع ءدادَش ِنْب هلل دبع َنَع ؛ «ينائيشلا

 [97041 :عجار] ٠ ةرمشلا ىلع يلَصُي ناك اك

 دعس ْنْب ثيل انكدَح :الاَق ٠ لماك وُبآو جاَجَح انئدَح ةففتيت

 يح: (6101/1) وم بينَ «باّهش نبا ينكح : َلاَق

 ٌةآَرَمْلاٌر شابي ناك ف هللا َلوُسَرنأ يبا جوز ةلومبم نع ؛ةوُيم ةآلوم
 02000 و عوف سا سلس يا

 وأ ءنيدحَلا فاّصنأ عيال اناك اذإ «ُضئاَح هو «هئاّسن نم

 [مرعمك :عجارإ .٠ . هب ةَرجتحُم ؛ « نيتبكرلا



5-9 2# 
 ةيمص ثيدح

 ني هللا دبعَْع ينال اني لَك . ميشه انثدح -17/7 8

 ىلع يّلَصُي 8 هللا
 ل" يمال ةعفا م

 لوسر ناك : :تَلاَق . ْثراَحْلا تْنب ةّثوُمْيم نَع ءدادَش

 [5780141 :عجار] ٠ ةّرمُخْلا

 م نع هع
 نبا انأبنأ :الاَق . ديزي قاررلا دبع انندَح - 7

 5 رج

 مد رز تكعو و هر ريم ساي#
 اَمءاَش نأ ؛ اككات لا سابع نبا لاَ ءاطع

 [0001 :عجار] 4 هب متعتمت مسكس اهيا مد ال 8 يلا

 ؛'يرطزلا نَع ٌرَمْعَم انْبَدَح لاق ٠ قا هرلا دبع اًنكدَح -9

 8 رشابي #4 هللا لوُسَر ناك : تلاَك . نوم ْنَع ةَنوُميَمةآلوُم يدب

 فاّصنآ ىَلإوأ نيِئبكرلا ىلإ ةقرخلا اَهْيلَع نوُكَن ٠ ًئاَح هئاسن نم ةَرَمْلا

 [؟لم1 :عجار] ٠ نيذْحَفلا

 نب هّللا دْبَع نع «؛ «ينابيشلا اَندَح : لاق .طابسأ اًندَح
 سريع ياسا سا يم ماك يي ةعق

 قوق هءاَسن شاب هللا لوُسَر ناك : :تلاَق . . ةنوميم نع . داَهلا ني داش

 [؟785 :عجار] ٠ .ضيِح نهو ءاَزإلا

00 
 اًنكدَح :لاَق . دحاقلا بَعدَ : لاَ .ُناَّفَع اًنئدَح - اضفط

 ينابيشلا ناَمْيَلَس
 سه يما هد

 جوز ةنوميم

 تعمس :َلاَق . داَهلا ني داش نب هللا بع اًكدَح :َلاَق .

 21111110 َناَك رطب

 [؟8م5 :عجارإ ٠ َْتَرْرَئاَق اَرمآ ضنا, يهو « هئاّسن

 1 «شَمْعألا َناَمْيَلَس نَع :ةناَوَع وبأ انْكدَح «ُناَّمَح اًبكرَح - 1/7818

 نَع« سابع نبا نَع سابع نبل ىَلْوَم بيرك ْنَع ؛ دّعَجْلا يبأ نب ملاّس نَع

 هةئرَتَسو الس هّللا لوّسَرلتضضَو : اتلاف  ِثراَْلا تب ةَئوُمْيَم

 ةَقاَلا ٌركذأ يرذأ ال: :ناَمْيكس لاَق) نيم وأ هرم هلق هدي ىلع بصق

 « ضْرألاب بهدي كلم «هجرق لَسّفف هلامش ىَلَع هنيمتي فكم :لاق (9ل ْمأ
 ةَسأَرّلَسَغَو ؛هيديو ُهَهْجَو َلَسْغَو «قشنتم او ضَمْضَم مث « طئاَلاب وأ

 :َلاَق ان ةقرخ هوان اتلاق هيد سقف ستتم «هدّسج ىلع بص مث

 .اًمنيرأ الن هدّيراشأو ءاَذَكِه َلاَقَ
00 20 

 و «ةركذي ملو َكلَذَك وه : لاق ميهاَربإل كلذ تكد : :ناَميَلَس لاق

 المل كالطمو الما :عجارإ ٠ ٌةَداَع يه ام ليدنملاب س بآل: : ميهاَريإ لاَ

00 
 .ريبج نب ديز اًنئدح :لاَق ةّناوَع وبأ انئدَح : ناَمَع انيدَح -

 نم َلَثقي مَع لجَر هلأَسَو : لاق .اًنيِدَحَرَكَذَق َرَمَع نبا تلأَس :لاَق

 .ةاقلاليرال ا لاق ؟باؤذلا

 ه* ه 4# ى#

 نينمؤملا مأ ةيفص ثيدح

 « ليَهُك نب َةَمْلَس نع «نايفس انئدح :لاَق . عيكو انئَدَح - 0

 لاق :تلاَق ٠ َنينمؤمْلام مأ ةَيفَص ْنَع ناَوُفَص نبا نع «سيرذإ يبأ نع

 هم عهشرب اس
 ,شج هدو ىنح ء تيل ذه وَ نَع «"سأَنلا يِهتيأل ق8 هللا لوُسَر

 مهرخآو مهلواسب فسُح ضْألا نم هادي اوُناَك اذ ىنَح جيم“

 هؤملا م
 ب هر ورع

 1995 ص

 ١ ملم ةرشلا تان (4//090) هلا نور تلق :اتلك ٠ يطَسْرأ

 رالف كالو اعقل :رظنا] ٠ مهسفْنأ يف ام ىَلع هللا مهتم كاك

 و :ُةَمْلَس َلاَق :ناَيفس لاَ --

 . ملم نع

 ةملس نع نايفس اًنئدَح « يدهم نب محلا بع انثدَح - 77

 ةماظر م *

 تب ةّيقَص ْنَع «داَوْفَص نبا نَع «سيرْدإ يبأ ْنَع - ليهك نبا ينعي-

 اي تاهت الا تيا لاق . قف يبا نع يح

 ا 5 1 اجْنْيملَو 0 مٌهْرخآَو مهلوأب ف + ضْرألا مها هر 2

 م :عجار] . ثيدّحْلا اًدَهّوَحَن. .

 ءاديبب اوناَك

 فا ىلا 0 ب :لاَك ؟ةركملا مهيف وكي هللا لوس اي: :اوُناَق

 [؟8049 :عجار] ٠ مِهسْنلآ

 هسرعا ب
 نع «ُةَمَلَس نَع ؛نايفس انئدح :َلاَق . ٍويَُن بأ انئدَح - ١

 لا :اتلاق .ةّيفصْنَع َاَوْفَص ِنْبٍملْس ْنَع 'يِبْرُملا سيرد يبأ

 [9740 :عجار] . هَقاَسَو ُثيدَحْلا َرَكَدَو . . .ساّنلا يهني ال : 8 هللا
 هاو

 لوسر

 تغمس :لاق .يبأ اًنئدَح :لاَق .ريرج ْنْببَْو انئدَح -8
 ىلع لت :تَلاَق .رَفْيِج تب ةريَهَص ْنَع «ثدحي ءميكَح نب ىَلعَي

 ديت ف هللا اوُسر مَرَح : تاق ؟رجلا يبت ْنَعتلآسق يح تن ةيفَص

 [الاخا :رظنا] رجلا

 .(ح)رمْعَم اَنَرَبَخَأ : لاق ٠ قالا دب اَنئَدَح - 0

 ْنَع ءِنْيَسُح نْبيلَع ْنَع يرْظْزلا نَع هرَمْمَمْنَع ؛ ىلعألا دبع
 > ءرّوو ع 0 ا ير لا يمس

 اليل هروزأ هتيئاق ؛ مكس 8 هّللالوُسَر ناك : ْتلاَق .” . يح تلي

 ةَماَسُأ راد يف اَنَكْسَمَ َمَناَكَو « يبقي يعم ماَنكْت لعن 2006 0

 يلا لاَ ٠ اَعَرلمآ ل يَا اَيآر املك راّصنألا نم ناار هدير نب
 0 م عي اس س6

 لوُسَر اَي ءهّللا َناَحّبَسم : لاق "بح تب ةيفَص اَهّنإ ؛ اكسر ىَلع : "در

 د ةنِص

 نت يشَح ينو ٠ ءوّدلا ىَرجَم ناَسْإلا نم يِرْجَي ناطَيشلَنإ : :َلاَقَك ! هللا

 . اعيش : َلاَكْوَأ ٠ ارش رش امكن يف فذ

 4 تعمس :لاَق . يبأ يئدَح : َلاَق .ريرج نب بهو انئدَح - -/

 أب يهم ن'َ تدحُيمكح نب ىلنتي
 7-52 ما يم

 مرج : :تلَقك ولن ادن افاق بح تنب ةيفَص ىلع احد «ةَيدَمْلا

 [17099 :عجار] رجلا ذيب هللا لور

 ه2 ف ام سا
 انيَنأ مث انججح :ْتلاَق . .رَقبَج تنب

 يكدَح لاَ. ٍمِزاَح ْنْيريَج انُئدَح :لاَق ناَفَع اًنئدَح -7

 ٌمُتاَنِجَجَح : :تلاك . اًهْيمَّدَتَمَس رفْيَج تْنب ةريهُص ْنَع ٠ ٍميكَح نب ىَلعَي

 نم وسن اهدنع اَنقَاَوَف ؛ اح تبق ىَلع الخدم «ةّئيدَمْلا ىلإ اًنقَرصْنا

 اَنآَس نعد ءاّممَسَو ناس نششْدإ : قليل ةقركف ذا

 ٍرْمآ نمو ءاَهجوَرَو ةآرَسْلا رمأ نم ءايشأ نع نآس نَلَس : انف ؟ُعمَس 3
 هج مل +

 قارعلا له اَياَنبلَع (نيرعكا): تاق رجلا ديب نع لأسم ضل

 خبطت نان كاَتحِإ ىلع امَورَجْلا ذي قف هللا وسر مرح ديت يف



 ءاسنلا دئسم 14417 ص 0

 ررسو لسا اع ا 2

 هجر نق ترش
 ْنَع «ٌناَمْيَلَسم ُنْيرَمَعَج اًنئدَح :َلاَق . قارا دبع اندَح - فق تدوا

 يباَتك يفّوُه : قاررلا دبع لاق) يمس ةَسيَم يكد : لاق . تباك

 يف ناك امل هتان جحا لذ 'يِبح تنبع ,(6يُس)

 كوس كلاَذَك : كف يتلا لاق ٠ ساكن هب قاَسْكل جر لَن «قيرطلا ٍضْعَب

 لج أيس تنسَ ا ا يأ

 7 36 3 20000 عهدي 20 90 , د لعجُف 9

 نكي مكو ءاوُرنق «لوُلابس لاَرماَو اها اهرب تركك مله اهني
 ا "ىلا بح ب او املك « يمؤويناكو اوت : :تَلاَق ٠ لري نأ ديري

 ماس مم
 أت يشَحَو ,© هللا لوُسَر نم ْمَجْهَأمالَعردآ ملف :تلاَق ٠ هيف لَكَ

 مل يا نمت :اهَلتلْقَ .ةَن ةّشئاَح ىلإ *تفلطنا « ثم *يش هس يف وكي
 كل يمْويْتْبَمَوْدَك ينو «ادب] ءيّشب اق هلا لور نم يمي عيب نك

 ةَشئاَعَتَدَحَف : :َلاَق ءْمَعَن : اتناك يّنَع 8 هللا لوُسَر يضر نأ ىَلَع

 اهات تسلم «هحير يكل ءاَمْلاب تشر « نار هداه ارامخ

 اَيكَناَم :اهلَاَقَق . ءابخلا فرط تعكر هللا لوُسَر ىلإ تقل م

 َلاَقَ اقيم هن لل لتقل اح :َتَلاَق .٠ موي لام ؟ةئاع
 سه هر اق وم

 كوي م كك ظعركأ نم اتئكو الج تسلا

 َمدَق ىَنَح ءاَهملكُيمَلَف اَهَرَجََ 5 ءاَّنم كلذ مس نيح 9 لا بضَنَ

 : رص مومو يملا ىلإ جر ىنح قس ين قيوم

000 

 مك 49 خدَياََو « لجل اه: 357 ةلغ

 عمات ,هللا لو اوُسَر اي :ًتلاك نملك 1 ٠
 َتْلَخَج َ

 ع
 َقردكماكو بريس ىلإ ىتشت كلك ةنآلف : كا 8

 .ْمُهنَع يضَرو ؛هلهأ باَصأ مث هدي هَعصَوَ

 :َلاَقَ- - ةَملَسنْلا يني داَمَح انئدَح داع انئدَح ًء

 «رَمَس يف داك ا هّللاَلوُسَرنأ ؛ةَضئاَع نع «5 ةيمس نع تبا اًنكدَح

 وحن كده.
 ياس نخل يهعص

 . ةيفصل ريعب لتعاف

 ثني عيرموم ل مما م8

 ةَنوُمْنَم تخأ يهَو ساّبَع تنب لضقلا مأ ثيدح

 يام رب مز مع
 ءهّللا دّيَبع ْنَع « يرض نَع «ةّنيبع نب نايفس انئدح - ---6

 ١ بِرْذَمْلا يف ارث يلا تِمَساَمنأ ؛هّمْأْنَع ءِساّبَع ِنْبا ِنَع

 .اًقرع تلّسْرملاب

 ُباط اَذإَف « هّيلَع يكوتو اهئاّقس يف ُهلَعْجَت هيمَصُت مُ 0-7 56

 77/417 ح

 «بوُيأ انكدَح :َلاَق . دْيز نب دامَح اَنئدَح «ناَع انْدَح - 6 5
 هيا هو

 :َلاَكَو ا «ةَكرَميَر فأهل ؛ سابع نبا نَع «ةمرْكع ْنَع
 برع رشق نيب هنأ «ةقرعب َرطْفأ 8 هلا لور نأ « لما مأ ينئدَح

 .َقاَحْسِإ نبا نَع ؛ يبأ اَنثدَح لاق. بوُشْحَي اَنْنَدَح -7

 نب هلل دْبَح ىو ةمرْكع ْنَع سابع نب هلل دبع نب نيَسَح يكدَحَو : :َلاَك

 نأ ؛ثراَحْلا تْنب لْضَفلامأ [همأ] نع « ساي نب هلا دبعَع « سابع

 :لاَقك : ْتلاَق ٠ عيطقلا قزق هو «سايع تن ةَييحمأ ىأر اق هللا لوس
 ا 2 ريع هم

 .انجورتال يح انآو هذه سابعا يب تعب نب

 لس يب يرمز دب اح «ةوادي ىسوُم اح - ا ١مم

 ام انا توسل ارق 90 سو

 . (008/) ف ضب تح اَهَددَبةالَص ىَلَص
 رام

 اريصع تغمس : َلاَق .رْضَنلا يبأ نع «ُناّيْفَس انئدَح - ةفقفتللا

 ٍمْوّص يفاوُكَش : ْتَلاَق . ٍلْضَمْلا ْمأ نع « سابا ينيَمأ لعلام ىَلَوُم

 نبلبتكعَق كلذ ْمُكَل مع انآ للا مأ تاق ةَرع موي لا

 [ىالا01 كال416 :رظنا] .برَشَق

 «ليلَخْلا يبأ ْنَع «بوُبأ اندَح :َلاَ .ليِعاَمْسِإ اندَح -
 هّللالوُسَر ناك :ْتَلاَق . لضَفلا منع «"يمشاهْلا ثراحا بلا دع

 تورك ةآرشا يل اتناك ٠ هللا َلوُسَراَي :َلاَقَف . ًيبارعأ ءاجك ينيب يف ف

 ىلا ينآرنل تمتص هن ىلوألا ينأرا تنص «ىَرْخأ ةَرما اهيل
 رع م عش

 0 لاق (نيتْسَر وأ ءةَعضر : رم لقوا ؟يتلنإأ لإ
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 /لانلايغأ لاق. 6 يانا نكسر دل

 فيرست ىو يال لئعتلا 3 «ثراَحْلا تن دْنه معلم ماصم

 نمثل هللا لوُسَرمَعاَي «ساّبَعاَي : لاَقَق ٠ َتْوَمْلا ىّنمتت ؛ يكتشي

 تنك نو كلر يَخ كناَسْحإ ىَلإ ناس! انسْحس تنك نإ توما
 هام مهم هر مام

 .توَمْلا ممالك ٠ كل ريَخ بتعتست رخؤت نإف انيس

 سا رب رع يال
 . كر يَخ كناَسإ نم أب ْبطتسَتْرْخَوت نإ ائيسُم تنك إو : سنوي لاق

 ريما ماش
 ْنَع ؛ليئارسإ اَنئدَح : لاَ .ريكب [يبأ] نب ىَبحَياندَح - 1

 ا :تلاَق . لمضَلاٌمأ نع «قراتلا يبأ نب َسوُياَقْنَع «كاّمس

 ءاقللذ نم تْعرَجَف : :تَلاَق . ف هللا لوُسَر ءاَضَعأ نم وع يتب يف

 ٌةَمطاَقَدلَت [تّياَرإارْيَخ : : لاق ؟هل كلد* تركك هللا لورين

 ىَّتَح ُهسّصْراف هئيطعات اَنَسَحْتدَلَوَف :تّلاَق . مق كنا نّبلي هتيلْكَ امل

 «ءرججح يفةنلجا 8 هللا لور ىلإ ه بانج -ةةوطقال-ةكرحت
 هي صر هلال همس سا

 هللا كَحِلصأ وأ هللا كمحَر يباب يقف ةفرا : َلاَقَق ٠ يفتك ن نيب تبرضُف لابق



 | ؟الك»ح

 ري 2 رك را خا ٠ هلل لوري تلق :احلق . ينل تنبأ

 .رصنل] . مالح لور ضيو «ةَيراجلا لوب لسان ل َلاَك ؟هلسغأ ىَتَح

 اةنيدف
١ 

 وُبأ اَننَدَح :هدّي ّطَخب يبأ باتك يف ُتْدَجَو- فكخلي
 نب هّللا دبع اًنئدَح : لات (رَمْعَم يِبأ نم اَنأ ُهتْعمسو] مَ

 «ثراَحلا نب هلل دبع ْنَع - دايز يبأ نبا ينعي دي اندَح : َلاَك . َسيرْذإ

 :ًاسَلاَق . ةَكوُميمسخ خلأ ساّنعلا دلو مأ يهو ءثراحلا تنب لملم َنَع

 ؟كيكْيياَم : َلاَقَق هر أر عكر يكبأ "تلعب هضم يف اك يبل تت

 :َلاَك اك ؟هّللالوُسَر ايدي سالم ىَقلَكاَم يردَناَمو كبل نفح : :تلُق

 . يدب نوُفعْصَتمْلا مت

 يموس »و هرع كش 2 ماس قع
 :لاَق . َةَمَْلَس نب داَمَح اًنئدَح : : الا .زهيو نافع اًنئدَح - 15

 «َنَسَحْلا عضْرُت تَناَك اَهّنأ ؛ للا أَ نع ٠ يناسارخلا ءاطع اربح

 وشم كم يف حجما ا هلل وُ : :ْتَلاَق ٠ 6 .نيحلاوأ

 مالثلاوَبِْإ ءلْصَل مي ؛اق هلال لق لعمال يق ىلإ
 يشوع ماع 00
 .لَسْفُي ةيراَجالوبَ هاما لَ سَصُي

 ام

 رع مق ممايم
 .ًالسغ :زهي لاقو

 اع اًنئرَح -6

 سب مدع ع
 اَنكدَح :َلاَق .ْبْيَهَو اًنئدح ؛نامع 03736 رك اًندَح - فحيدللللا

 . للام ْنَع «ثراَحْلا نب هللا دْبَع نع ؛ ليلخعلا يب ٍحلاَص ْنَع بوي

 ْوأ «ينيَي يف [ًنأ] يمانم يف تير يّنِإ : تلف "ىلا تي : :ْتَلاَق

 تلكَ َمَآلْغُهَّللاَءاَش ْنِإُةَمطاَملَ : :لاق ؟كلئاضغعأ نم اوطح يرجح

 ا يلا هب”تْيتاو مك نبل ه عصر أقامه انسَح هما دك
 «هردَّص ىَلَع لاب «هرْدَص ىَلَع هَمْصوَف هه يِبل هدأ «روُزأ امي

 ا َلاَثَق ؛ هّيْطَك ىَلَع يدي ْتْخَحَرَم هَراَزإَلوَبْلا باَّصآَق

 5 .هلسغا دلراَرإ ينطغأ : :تْلُقَق هللا كّمحَر :َلاَكْوَأ ُدّللا كَحكصأ

 مالا لوي ىلعبصُيَو «ةيراججا وبل سُْياَمّنإ

 يسبأ ْنَع ءَهَداَقَق نَع ءدامَح اًنئدَح «لماَك وب انَدَح - اففنم

 آل لاك ف لوُسرلاَّدآ ؛ ءلْضَمْلا مَع « ثراَحلا نب هلل دْبَعْنَع ؛ ليحل
 رعيس سال رعلاو
 50/4٠١[ :عجار] ٠ .ناتجالمإلا وأهلا ا مرحت

 «يرْهُلا نَع رَمَْم اند َلاَق . قاّررلا دبع اننَدَح - -7171

 .لّدعَتلاٌمأ همأْنَع سابع نبا نع «ةَبتع ِنْ هَل دبع نب هلل دْيعْنَع

 ًةروُس ِبِرْغَمْلا يف أرك 48 هللا لوُسر نمتممَس اًمَرخآذإ : ْتَلاَق

 [؟6١71 :عجار] . تآلّسّرمْلا

 وُبأ ملاَس ينكدَح «كلاَم ْنَع «ديعس نب ىَحَي َثَح -
 رمل هدعام

 ىَلوَم ِرْيَمُع ْنَع «ِرضْنلا
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 و هدم

 يفاوُكَش مهنا هّنرأ للام آنآ ٍلّضَلا مأ

 [2/4:5 :عجارإ ٠ هويتك

 26 ْتَلاَق . لعمل وما

 ُبَوُيأ كدَح :َلاَك .بْيهو انئَدَح :َلاَق . َناَمَع ثيدَح َلْم تَرَكَ

 [9041؟ :عجارإ] ٠ هلم َرَكذَف.. . ليلا بأ حلاَص نع

 رو هع اديك لا
 وبأ ٍملاَّس ْنَع نايف اند : َلاَق ٠ نَمْحّرلا دبع اند - ةففدش

 ٍمْوُص يف اوَراَصنْمْهّنأ ؛ للام نع ؛ ءلْضَفْلا مأ ىلَوَم رْيَمع ْنَع ءرضْتلا
 [9/405 :عجار] ٠ يركن بل هيف حقب هل تقع قرع موي

 .(ح) كلام :يدْهَم نْب نمْحرلا دْبَع ىَلَع تَرَ -7

 «باهش نبا نع ىَنعَمْلا ؛ "كلام اَنكَدَح :َلاَق . دلاخ نْبداَمَحاًنْئدَحَو

 لمقلام د :كلاقشلا سا نب نع عند لدي

 يقي هل لوشن | «ةروسلا ذه اركي يي دق

 50714٠6[ :عجار] . برْعَمْلا يف اهب

 رب مزم
 :َلاَق : دْيَرْنْب داَمَح اَنكَدَح : َلاَق . دّسأ نيه اندَح - اففخفو

 ينكدَحو : :لاَق . ةكرمب رف هنأ سايح نبل نع « ةمرْكع نَع بوي اًنكدَح

 [ 7145 :عجار] .ةَمرَشق نبكي هنأ «ةكرحب طف 8 هللا لور نأ ٍلضَفلامأ

 ةيسماو ل
 اَنكَح :َلاَق . هامه اَنثدَح : آلاَق .ُناَّفَعَوُرْهَب اًنئدَح 5-14

 تب لْمَملا منع ءثراَحْلا نب ب هّللا دْبَع ْنَع « ليلَخْلا يبأ َنَع هدا
 0 0 اعل ه* تاهو مر

 آلا اقف يّبلا لَك ؟ةصملا محن : 0و ْثراَحْلا

 5/4٠١[ :عجار] . هَرَكْذَف . . .لئس لف يتلا نإ :ناََع نافع

 ةتخاَف اهمساو بلاط يبأ تْئب ئناَه َّمأ ثيدح
8 

 مك
 اوم

 نان َح ءَرَمْمَم اند : َلاَق .٠ قاترلا دبع اح - نك

 هما قبلا ل 0

 هلل يضر ابآ يي هرَسَق :تَلاَق «٠ «نيِجمارئآ هيف ىَرآل نإ َْتَلاَق

 . ىَحضلا يف كلو « تاَعككر نام قفل يّبلا ىَلص مث ٠ « لَسَتْغاَف -هنع

000 
 جان نا اح ل آلاَق .رثك ناد قارا ذَا ١ فيحشا

 تس راك بوس انو و يون فان

 ال هرم هم
 ب هتدجوف « ءنيجَمْاَركأ ايف ىَرآل



 1414 ص

 :ركي نبا لاق «مَعَن :َلاق ؟تبكاذ ئئاه رب لاَخإ :تْلُق

 . ىحضلا

 نبا ينكدح : :لاَك .رمعَم انأبنأ :لاق . قارا دبع انئدَح - نفق في

 8 ايل الزاَتناكو «ٍيناَم مأَّع «ثراَحْلا نب هلا دبع ْنَع ؛باهش

 «تاَمكر نامت ىَلَصم « ىحضلا يف َلَستْغاَف هرم مقلم
 م سر

 مايو ,ى44 ال102 :رظنا] . اًهدوجس مأا ل اوطأ اًهماَيقآ ى ردي ل

 منع دماج نع جبجت يبأ نبا نَع ايس انئدَح -
 [مبورمو مالوم :رظنا] .َرئاَدَغ 0 هلو هرم ةكَم 2 مق : :ْتَلاَق . ئناه

 .(ح) ةريغص

 نب لامس اَنئدَح : لاق ٠ .ةريدم يأن زم اند : َلاَق ٠ سس

 يي ؛ ىلع لوك عا هلل لورا : يل تلا نا

 َكاَذَف ءمكهنم َنورْحْسيو «قيرطلا لْهأَنوُدْخَي اوُناَك : َلاَق ؟«َّرَكْسْلا

 .نوُنأ اوُناَك يذّلاٌركْمْلا

 :رظنا] . «َرّكْشملا مُكيداَن يف َنوُنأَتو» : ىّاَعت هل هلق كلك : حْوَر لاَ
 اةنفلفف

 نع «بُنذ يبأ نبا نع «بابحْلاَنْب دز اَندَح - 5 28غ ركل

 .ْيئاَهْمأ هاف ع «بلاط يبأ نا لبقع ىَْوَم هرم يبأ ْنَع ؛يربقملا

 مَلطْذِإ ؛نيكرطملا نم يل نْيومَح ترج كم حق مويا امل :ْتلاَق

 .ينآراملف ؛ ءاَهب اسوم ةقحلم ينال ةَجْهَر هِيلَحَو ف هللا لوس
 نم يودون ل1 ؛اتلق ا 0 لا هسوم ا هذ

 َكلكَو ؛هباَيلكم بلا يف تاَمكر ناك لس .هراشق نال

 تالق“ للا لم/ ىلا 145 ال11 ال117 ال6 :رظفا] .ىَّحض كَم نق موي

 [رالفكل ,ماللالا ىكالذلا

 ْنَع بِه اَنكَدَح :لاق .يسلايطلا دودو انئدَح -
 ٍباَرَصِباَعَدَك ءاَمْلع َلَخَد هللا َلوُسَردآ ؛ئن زاَم م نع «ةَدعَج

 'ةنئاماتش إن لوسي لاق ير هوم «برَشَك

 رن

 م

 6 :رظنا] 7-3 ءانلُهأَو

 عملا تنك :لاَق .ةبعش انئدَح :َلاَق .ناَمْيَلَس اتدَح١ دففذدض

 ملأَسَق اَمُهلْضْفأَو امه اًمُهَريع ريح انآ تيَتَأَف « ينام انيا يدَح :لوُقي اًكاَمس

 .ُةَدْعَج للاي اكو

 "0 باَط يبت تكلني بيهم ثيدح
 ال سلا

 دام ع

 رواهض سو
 ديرب زيي ابات اح ٠ لاق . دمصلا دبع اًنئدح 374357

 ةدضج نب بحي ىَلَحد هاجم نأ ت لَ : لاك باّبح نبا ينعي 0

 ةءاَرقعمْسأ انآ : :تَلاَق. ئئاَمْمْنَع ءاندَسق (643/5) ِناَمم

 :رظنا] . 0 ا ما
 ا

 امس دوق ل
 اًنكدح :َلاَق .ريككب يبأ نباو ورم نب كلما دبع انندَح 35في

 :تلاق . ْنناَهْمأْنَع ءدِاَجم نع « حيت يبأ نبا نع ؛ فان نب ميهاَّربإ

 .نيجَعلا أ هيف ةَنصق ءدحاو ءاَنإ نم هوم قف يبل اَلستْغا
 ساما

 َنْبا يمي دَّمَحْم انربْخأ :لاَق . َنوُراَه نب ديزي انئدَح 3124 را

 ئناَه م ىكوَم هرم يبأْنَع ٠ ني نْب هللا دبع نب ميِهارنإْنَع - ورَمَع
 ٌماَنَع (ئناَهمأ كرذأَدقاَحْيش َناكو ٌةرُماَبأ تبر دقو : "محم لاق)

 دق هللا لوُسَراَي :تلقق ٠ حملا مَع هللا وسر تْيَآ : :ْتَلاَق .٠ ينام

 َلاَقَق :تَلاَق - ادلع ين هلَئاَكُهّنأ يأن َمَعَرَف يل نيَوَمَح ترجأ

 اما هللا لوُسَرلبْصَو « يناَهمأ اي ترجأ نم ارد : 8 هللا ٌلوُسَر

 22- م ا ةضع ساشا هو مالم
 ىّلصَف  هقتاع ىَلَع هيكرط بيف لاَخَو ِهِلَع بوكب فحل ٠ 2« لّستْغاَف

 [؟ا/١1 :عجار] .٠ تاَمكر يناَمك ىّحضلا

 ْنَع «ليئارْسإ انثدَح : َلاَق .رماَع ْنْبُدَوْسأ انندَح - ةففتضإ
 ْتَماَج هم حن مْويَناَك امل : :تَلاَق ٠ ُىناَهٌمَأ نع ؛ ٍلُجَر ْنَع ,كاّمس اسر 8ع

0 

 ٌهَلواَن مت ؛ برَشَق 8 يَا هلا «بارَشب ةديلولا تءاَجَو َنَع ْيناَه "
 ةيسهو هم م

 تلق ؟كِلَعهتيضفت* يشأ : اهل َلاَقَق ٠ ةمئاصةتْنك ال : َتَلاَقَق . هنيمُي
 .انإ كرضيآل : :لاَق كل ما

 َنْبا ينعي ليعاَمْسِإ انئدَح : :لاَق دبع نب ىلع انئدَح - 3غ سي

 قف للا وُسَرَلَخداَمل :ْتَلاَق ٠ ْيناَهّمأْنَع ٍحلاَص يبأ نع - دلاخ يبأ

 َيناَمك ىَحنضلا ىّلَص من ؛ لش ا د قع ع وا

 انربخأ :َلاَق . ِبْهَوُنْبا اَنتدَح : َلاَق .ُنوُراَه اًنئدَح - 0-0

 «ثراَحْلا نب هللا دبع ب هللا دبع ينكدَح «: َلاَق . باّهش نْبا نع «سُنوي

 بلاط يبت اهم نأ «هكدَح لكون نب راحل َنب هللا دب من

 ءتوَكيَرمْأَك ؛ حا مويه مقرا امتنب ىتأ قف هللا وسر ذأ هر

 اًهيف هاف يرذأ آل «تاَمكر يناَمك مكر مام «َلَسَتْعاَف هيك َرتَسَ

 هرم : :تلاَق "باقم هنم كلل لك دوس هعوُطرَوأ لوطا
 سمس ع هر سس

 [9014517 :عجارإ ٠ دعب الو لق اهَحّبس

 وِرْمَع نَع ٌدبعش اًنئدَح : لاق معَ نب محم اَنئدَح

 ص لع كل
 يّلَصُي ف يبل ىآَرُهّنآَدَحأ ينربخ ام: لاق . ىليِل يبأ نبا نع هر ءةرم نب

 .ةنكم مشتهي لحد فى ذأ ؛تكدح انو نئاهم أ ديَخ ىلا ياس سا ص رس هس ع
 روع دعم 2 لع ص لس ال هر ع
 هنأ ريغ ؛ ءاًهئمفَحأ طق الص ىَلص هنآ ام « تامر ينامك ىلصو لسع

 اةفيكتني :رظنا] .ةوجسلاو وكلا مني ناك



 (645/5)  قيدصلا ركب / يبأ تن امس ثيدح
 100105 صسستسع سل نر بالا 10 نالت حصصسم هع عسسل وجب 1 جبد دسم كوس سجال 5-5

 يبأ نب ديزي ؛ةش اكل رقي اند -

 تشرد : َلاقق ؟ىّحلا ةآلّص ْنَع ثراَحلا ني هلل َدبَع تس : :َلاَق .داّيز

 وسر ار مهن ذخأ يح ان «فورفاوتم مهو يلا باَحْصأ

 هّللا لوُسَر ْيَلَع َلَخَد : تلق اهنإَك نامي ىحسضلا يّلَصي ل هللا

 :عجارإ تاك يناَمك لص مك لسه :ةَحمُج َمْرَي حلمي

 ا

 رَمْعُم نع ؛ حاير ينكدَح : لاق ٠ دلاَخ نب ميهاريإ انئدَح - 0
 همقر

 دّبَع نب نآلُقْوأ ءىَسوُم ْنَع ؛ «ءيشحجلاَناَْلَع (787/5) يبأ نع

 ما اَياَمَتَع يذخُلا قف يل اهكَلاَق مَ مير بأن لا
 0 07 و

 عتيد راو وت

 يا 0-5 ل

 َنَّاَفلاَخُس ءدحاو بوك يف يّلصي © هللا لور تارا : : ئن ام مأ

 9074٠[ :عجار] . جلا مرية «تاعر ناَمُث يقر

 دع «ةرم نب وطعن كب اندح «ميكو ند - 5700

 الإ تلا ىلم بل ناد يمل لاَ . ىَليل يبأ نْب محل

 مث ؟ «ةكم حق َمْوَيلَسْعاَف « يتيي لف ىلا يَلَع َلَخَد : تلقاه « ئناهمأ

 [77/176 :عجار] ٠ ا ياعرب تانك نا ىلع

 كاتس تكن . سم يدُبعْلا

 ااااجا شيم ىلا ليل

 0 اد رلاط وتلدسو

 ب يب يل هربا َءاَجَف ٠ مهل فأر م

 طاق تدَجَوَوةدجأ ملك يبل تينأَف : تلك. فيسلاب امِهيلَع تت
 © ماع

 رانا هْيلَعَو © يبا ءاَجف :تَلاَق . اًهجْوَر نم 'يَلع دش تناَكَ

 مو ىلا م
 :عجار] ٠ تنمأ َنَمانَمآَو ء تاج نم انرجأ دق «ئناهمأ اي: َلاَقَق ؟هتربخأق

 ني

 يأ لاَ نع «يدُهَم نب نَمْحرلا دبع انئدَح - 10

 تمد اَهّنأ ؛ ع ْئاَهْمأ نع «بلاط يبأ نب ليقع ىّلوم هرم يبأ نع ءرطتلا

 يك طلاسم كيو َتلاَك . حقل مي يلا ىلإ

 يكلي . ئناه م ا :ُسلّقَق ؟اَذَه م : :َلاَقَق ءىحض َكلدَو ُنسْسَلَسَك

 1 اوس لاق ؟ةزيه بنآت لجلك يأن مَع و «هّللا لور

 هلْسُع نم اك هللا لوُسَر ٌعَرف امل «ناَهمأاَي ترتجأْنَم ارق : 8 هّللا

 [50/451 :عجار] ٠ بوك يف احتل تاَمَك َيناَمك ىَلصم ما

 ا الاد رت وترا يل كلام

 مويا هللا لوُسَر ىلإ تب : بلاط يبأ تب ئناَهمأ مس هنأ «هربَخأ
 .ثيدَحلاَركَذَك. . .ٍحْفتلا

 رّمْعَج نب دمحم اَنئلَح -

 ناك حنكلا موال لح هل لونا دج يو نمنع

 3 قف هللا لوُسَر لاق ؟ةَمئاَص ين :تلْقَف ٠ ينكواَن مث «برَشُف بارشب

 :رظنا] . يرطفأك تْئش ْنِإَو « يموصق تْئش نإ « هس ىلع يمأ وَما

0 

 ٌةَدَعَج ْنَع ٌقبحش اًنئدح :لاَك .

 ساق هناك مدا «ةر

 نب كاّمس انئَدَح «ةَمَلَس َنْبْداَمَح اَنَدَح :ٌزِهب اًنئدَح -64

 نأ ؛ ئن ناه منع« ْيَناَمَمأ نبا وأ «ْئئاَهٌمَأ تْنب نبا َنوُراَه ْنَع «بْرَح

 نكلو «ةّمئاص يْنِإ :تلاَقَف . برت اهلوان ارش برش ا هللا لوس
 1 دع مامر مر

 اضم نم ءاّضق انك (756/5) نإ يني لاَقَق : رؤس رن تمرك

 الق تْنش ْنِإَو «يضْقاك تش شانإ اوتاكو هناك اًَب يضف

 [؟اله18 :عجار] .٠ . يضْقَت

 :دي طخ يف يبأ باّتك يف تْدَجَو : هّللا دّْيَع َلاَق- ف لل

 ماع َلاَق .٠ ل نب يسوم دع َلاَق ٠ ناس نب يحسد
 0 م

 د 5 راي طق كلالرس تاك يب

 كم هللا يحبس : لاق ؟ةَسلاَج انآ هُمْ ِلَمَعب ينم - ْتَلاَك َمَكْوْأَ

 هللا يدّمْحاَو «ليعاَمْسإ دلو نم انيق بقر ةقم كلل دمت هن (ةحيبست

 يف اهي ولت ةَمجّلُم جرس سر هم كلك دنت[ «ةديمْحَتدَنم

 ةّلبَقتم : ةدّلَقم ةَمدب هم كل لدْمَت هن «ةريبك هم هللا يربك ا

 ءامّسلا َنْيباَمَالْمَت - -لاَق هس فلن لاق ةليلهَتةَكمهَلل

 .هي تْيَنآ ام لثمب ياي الإ لمح دَحآل ذوي الو يضل

 قيدصلا رْكَب يبأ تب ءامنسأ ثيدح

 يمص عمر مو

 0 «ٌبوُيأ نع يع نيااينسإ 01

 :عجار] « 57 7/674 ال ١ :ريظنا] . ا 2 يكوث لَو يق

] 4 

 وامن 2
 :تلاق . هّمأنَع وأ نع ام نع ايس اح 061 ١-

 ايفر ةقكنغ فك ل :رظتا] ٠ .معل لاق 9س

 عدس يداك لك نود ومادري

0 



 ولآ انيَح لاق. .ةئيهل رباك لاق . 5. اتضح - 0
 م يب ايي يمل ء رب ع ل عال

 َتَمدَق :تلاَق .رْخكب يبأ تب ءَمْسأ ّنَع ؛ ثدحي ةورع عمس هنأ ءدوسألا

2 0 
 لل لورود يف .ةكرتش يو ب

 | عجارإ ٠ كتأ يلص سَ 538

 ءقاَحْسإنْاَدَح ١ :لاَق نسينا اد - ادد

 كاع سام ل اص لس
 0-2 ار طل الو اجل - 5

 بنج ىَلِإ ُتْسلَجَو 8 هّللا لوُسر بْنَج ىَلإةَش ُةَشئاَع تَسَلَجَف كف هللا

 يبأ مال َعَمٌةدحاو ركب يبأةلَمِزَو ف هللا لوُسَر بر ةَلاَمز تَناَكَو « يبأ

 :لاقق ا امو ل لطلاب كد: ا ءرْكب

 لوقت تا هلل لست و اني دش نق ل
 مم

 يبأ نبا ينعي ديزي اندَح : لَك . لنْ دمحم اَنئدَح - ففتح

 لوك اوُعَدَو جحا اورْفأ : رولا نب هللا دبع لاق : َلاَق .٠ دهام نع - دايز

 َلَسْراَف ؟اًَذه ْنَع نلمأ ل آستألا : اعلاني َلاَقَك - سبع نبا ينعي- 8

 ءاَجاَجُح © هلا لوس َعَماَنْجَرَخ ؛ ِسابَعُنُباَقَدَص : :ْتَلاَقَف اهبل

 تّمطَس ىّنَح لالَحْلا الل َحَف (40/1)ةَرْسُْع اَهاََمَجَناَنَرمأَ

 [؟لال481 :رظنا] ٠ لابّرلاَو ءاّسنلا َنببرماَجَمْلا

 هام سمو يا ما يم سل

 ْنَع «ٌةورع نب ماشه اَنئدَح : لاك . ةّيواَعموبأ اندَح - 7/4 هاب

 اي :تَلاَقَف . ٌةارئا 8 يلا تنآ : :اتلآَك . امس نع هرذنمْلا تنب ةَمطاَق

 ءاهرعش َقَرَمَتُق ةبصح اَهئلَصهّنإَو ءاَسرَع هكا يلد هللا لوسي
 :رظنا] ٠ ةلصْوَتْسُسلاَو ةكصاولاُهّللا نمل : : 8 هللا وسر َلاَمَت ؟هنصاقأ

 [101 ا

 همه م ها يم سلا
 ١ لاَق . ما وم انا - دا

 [0ي00 بلا للا | نفقتا] . 7 27 لوس

 ماس ممول عا ايم
 ْنَع ؛ةَورع نب ماشه اند : لاق . ةّيواَعموبأ اندَح - «2«ظك!آ 84

 .ٌةآرشا ف يبل تنآ : ْتَلاَق .رككي يبأ تب ءاَمْسأ نع ءرّنملا تل ةمطاق

 : هلال وُسَر لاق ؟اهضْيَح مد نم اهييصْيةآَرَمْلا هللا لوُسَر اي : :ْتَلاَقَق
2 ُ 

 [؟ا/ه11 5/4/1 :رظنا] ٠ هيف يلَصتكمُ «ءاّمب هُضرفتل مث «هتحتل

 هاما ىلعلا دما سل
 ْنَع ؛ةَورع نب ماشه اَنْئدَح : لاق. ةَيواَموبأ انندَح - فقتل

 ف يِنلا ىلإ تءاَج : :تَلاَق .رخكي يبأ تن ءاَمسأ نع سلا تنب ةمطاق

 ينال انج يلع له رش ىَلَح يّ هللا لوسي تلق را
 م ا ةهرعو باس ردع ل مم 6

 طي ملاَمب عبشتملا : : 48 هلال وُسر لاق ؟ يني مكاسب يجود نم

 [؟الهلا/ ,كالؤكم :رظنا] ٠ .روز يبون نسالك

 | لكحل حا < 45 ”٠ قيصلاثك يو املأ ثيدح
 ه6 جسم وردك مك ١

 0 00 يعمر .ر ا

 و كلوي 0100 يس يحل 75

 [كالفلا لاله لالالا كالا“ :رظنا] ٠ كِيَعهللا يصب يصْخُت

 :َلاَق .يِماَحْلاّيلَع وب يلع نب مانع اَنئدَح - ةفكجت
2 

 ايمانك نإ : :ًتلاَك . اَمْسأ نع «ةَمطاَف َنَع «ةورع نب ماشه

 [ هدعب رظنا] ٠ فوُسُحلا ةالَص

 ٍماَشه نع 0 ٌةَدئاَز اًنكدَح : لاَق . ورم نب ةيواَعم اند اًندح 351غ

 ًةلوُسَر اًنَرمأ دقو : :تَلاَق . َءامْسأََع رذْنمْلا تنب ةَمطاق ْنَع ؛ ةورع نب

 [هلبق ام عجار] . سْسّسشلا فوُسُك الص يف قالب ف هللا

 اَقدَح :

 يف ةقاتع

 ْنَع «ةَمطاَْنَع «ٌماَشه اندَح :َلاَ بنا اندَح -4
 ىَلَعْتْلَخَدَ 8 هّللا لوُسَر دْهَع ىلع ْسشلا تفس : :تلاَق ٠ ءاَمْسأ

 .ءاّمّسلا ىلإ اًهسأَرب ترا ؟نوَُصُي سانا نأ اَم : :تلْقَف .ةَشِئاَع
 007 وبيع مك

 ينآلَجَت ىّنَح «ا دج مايا هللا لور لاطاَ معن : :تَلاَق ؟ةَيآ : 3

 ًفرَصْناَف ؛ ءَمْلا يسأر ىَلَع بصأتدَحأَد يِبَج ىلإ ةبرق تح ؛ «يّشَفْلا

 هللا دِمَحَ 8 لال سر بطَحَق .نشلا تجدر ا للم

 ريا عمر
 ل يفوت كلا وليل كل اكرام يم

 ىتؤُي (مامسأ تاك كلذ يأ يرذأآل) ٠ لاجّدلا حسم هتف َلطْوأ ؛ اير

 يرذأ ال) «نقوُملا وأ "نموا ماك ؟لجلا اذهب كملعام لاقي ْمُكدَحُأ
 دلو يعدو لو

 « تانيا اًنءاج « هللا ل وُسَرَوع دمحم] وه :
 ع

 :لوقيك (مامنسأ تلق كلذ يأ
 هي م امس

 ”نمؤتل تنك انأ ملت انك د : : هل لاقي «رارم ثآلث ءاّمعبتاو اًنبَجَأَ ,ىدهلاَو

 ماَمْلسأ تلاَق كلذ "يأ (يرذأ ل))ب ات 24 وأ «قفانملا امو ءاحلاّص ْمَلَق هب
 رياقشلا مناع ماك

 "الط ين وأو نانا نب )يرام :لوُق
 سمسم مماش

 ماهل سا ةريم | مرهم ل ميس لل م
 0 لا

 حق َنِماَمْنإ :لاّقو ءهاَملاب اهم ارم 8 هللا وسر : لاو

 هم هضم

 .ءامسسأ نع ٠ ةَمطاَق نع « ماّشه نَع :ةَماَسُأ بأ اًنكدَح - فوؤدعأالا

 مث َناَضَمَر يف ؛ .مْيَع موي يف ف هّللا لوُسَر دْهَع ىلع اًنرطفأ : َتَلاَق

 .ًسْمشلا تَحَّلُط

 .كلاذ نمد :لاَق ؟ءاّضَقلاب اويرمأ : ماشهل تلق

 ٌةَمطاَقَو هيبأ نع ؛ اشم اَنندَح : َلاَق . اساور أ انكدح -17
 طل رع يم مس مسوغ و
 يبأ تَْب يف 8 هللا لوُسَر رس اتطنص : :ْتَلاَق . ًءاَمسأ نَع ءرذنملا تنب

 يالا هلال دولا تل نجاح



 را لا لوسي "1610/1 مشا 'رع عطا

 : هّللالوُسَر لاق ؟ينيطمي يذلا ِرْبَمِب يجوز نم تنبت اذإ انج

 سلس ةرعف ساس را يل
 [؟١7/45 :عجارإ . روز يبو سباك طي مَلاَمب ميلا

 يقدح : :َلاَق. ٍماَشهْنَع ؛ديعٌس ْنْب ىَبحَيانْندَح - 8

 .ف هللا لوُسَر دْهع ىَلعانلٍس رو محل انلكأ : ْتَلاَق . ءاَمْسأ ْنَع «ةَمطاَ

 [؟07/1458 :عجار]

 ةَمطاَ ينكح :َلاَق .ماّشه ْنَع ءديعس نب ىَحَيانئدَح ١41٠
 .(ح)رنملا تنب

 ؛رْككي يبأ تنب ءاَمْسَأ نع «ةَمطاَق نع ؛ ؛ ماع اَنْثدَح : لاق .٠ ”عيكوو

 َقرَمتهنإَو ءاسبرع يب يلذإ : ا هللا لوُسسَرل تلق راصنألا نمر

 ةكصاولاهّللاَنَعل : َلاَق ؟اَهَّس اَهساَرتلَصَونِإَحاَنج َيَلَع لَم اًهرعَش

 [57480 :مجار] . ةَلصْوَتَسِمْلاَو

 ينكدَح :لاَق .ماًشهْنَع ءديعّسُنرب يحي اند
 .(ح) َءاّمْسَأ نع ٌةَمطاَف

 ةآرماذأ اَمسأ نع «ةمطاق نَع ماه ندد : لاق .٠ ةيواَحَم وبأو

 حت : :تنأق ؟ةّضيلا مَن ابوك بصي ب انادحإ : :تلاَقَك للف يِبلا تَنآ

 [؟ا/ل1 59 :عجار] ٠ هيف يلصُن مث «ةَحَضْتل مث :ءاماب هصرْل م

 ٌةَمطاَفْنَع «ٌةَوْرُع ْنْب ماّشه اَنئدَح : لاَق .٠ ”عيكو اننِوَح - ةففخف
 كم هل 7

 لوسر دهع ىلع اسر اًنرحَن : :تَلاَق . ركب يبأ تذب ءاَمسأ نَع ءرذثملا تْنب

 [30/14450 :عجارإ ٠ همحل نمؤأ « هن اك قف هللا

 نأ ؛ءاَمسأ ْنَع «ةَمطاَف ْنَع ؛ «ماشه نع يمت نبا انئدَح - 7/1

 هللا يصْخيَق يصْخُش الو ؛يخّضرا وأ «يقفثأ : اهلك 5 هّللا لوُسَر

 [00/151 :عجار] ٠ كَل َيعوُبت يعوُب الو ؛كْيَلَع

 نع ورع نب ماش لاق رين مَ اندَح 01 ١-

 م ضعه ص
 دكا لمد جدلا هش يدا ١

 ىَعوُيف ٠ «يعوُألو ءاَذَكَمَو اذَكَه ؛يحّقلا وأ ءيخّضْا وأ ,يقفثأ هَل

 [50451 :عجارإ ٠ كعمل يصمم ٠ يسن الو كِل

 نبا ينعي للا ُدبَعانَدَح : لاَ . دايز نب باَتع اندَح - 1

 ءلكوف نب نَا بعبد نَع «ةعيهل نبل اًنربخأ : َلاَق- كّرابملا

 اك :تلاق . ركب (1//761]) يبأ تن ءَمْسأ نع ءردنسْلا تنب ةمطاق ع
 يدنا يلقن هلال دنع لع ةكب يل

 [/ 606 :رظنا] .هب نوت ناَتْعَت

 "1٠١ ص

 :لاَ درع نب مام َندَح +: :لاَق َةَماَس تاو 0
 ممل 200

 200 تكف تقلق ميشال اطال لعام ضال

 ُهَّسْرَف 2

 يقتسأَو «فلعأ ,هحضاتل ىلا ق ذأ ؛ةسوسأو ةكوؤم هيفكأو هس هس
 يلُريخَيناَكف نيَخآْن سحأ نكمل «نجغأَو َُيْرَغ رخو َءاَمْلا

 ريل ضرأ نم ىَوَنلا لقنأ تْنُكو «قادص وسن نُكَو ءراّصْألا نمت اَراَج

 خسر يَ ىَلَع ينم يو يسأر ىَلَع هلا ًلوُسَر هَمطْفآ ينل
 نم رق هَعَمو ف هللا لوريل أر ىلع تلو اًمؤيت جف : َتَلاَق

 أتيحت : َْتَلاَق « هَقلَح يّلمْحَيل ؛ «خإ غل: :َلَمُث يناَعدك «هباَحْنصآ

 َفرَعَف ٠ سانا ريغ َناَكو : :َْتَلَق . كريو ريل تركو لاجرلا عُمري 2

 ور ينقل : تلق َرييؤلا“تفجَو « ىّضمَتْيحَتسا دق يّنأ 8 هللا لوس

 ههَمَم بكَرأل حاد «هباحْصآ نمرقَكهَعَمَو ء ىلا ي يسأر ىَلَحو 8 هَل

 يلَع دَشأ[َناَك] ىَوَنلا كُنَحَلَّللاَو َلاَقَق ٠ َكئَريغ د ْفَرَعَو تحتَ

 يئن ٠ مداح لددخَيرْكيوبآ إل سزأ ىَتح : ْتَلاَق . ُهَعَم كيوُكر نم

 . يقع اًمنأَكك سرا سايس

 نأ «ةاتسل نع يأن واش نع ع الا

 م ع اساس سا يع ع
 يفطر يبل هبا  ؛ةب ل هارت يدل

 يف َلَخَداَم لَو ناكُف هيف يف َلَقكَمْك ءاهََضَمك رت اََدَمُ ؛هرجح
 هيل لبوه احدث «ةَرتيهكتح مث :تلاَق . ا هللا لوُسَر قير هفوج

 . مالا يف دلو دووم لأ ناكر

 اقبال : لاق . .  مرات نب مشاه رتل أند 001
2_6 

 ل ل يف لل نعل تلا رب يأ كبة أدع

 َلوُسَر اي :تلُقَك . هّنلا لور تْلَأَسَق - - اتم يني بغار يهو

 . كّمُأ يلص :لاق ؟اًهلصاَآ بحارة يهَوىَلَعْمدك يمن هللا

 [57/40؟ :عجار]

 مدرعق م
 نع «هيبأ نع ؛ ماسه اَنثَدَح : َلاَق .ريَمُن نبا اًنثدَح - 7

 شرف دهَع يف هكر يهو يم ّيَلَع تمد تلا . ركب يبأ تنب ءاَمسأ
 يهو تَمدك يمأنإ ؛ هللا لورا: :تّلْقق 8 يبات اوما

 [00/40؟ :عجار]  .لأ يلع 0 :لاق ؟اًهلصاقآ «ٌةبغاَر

 - مه مع

 ئث تزل امان حلا هل لما

 مث ةَعاَس تلصق آل تلق « يلّصُت يو مْ هل ؟سقلا باخ هيب

 :تلاَق «مَعَن :تلق ثقل باغ قوق قلاب” :ْتَلاَك
 لسا ع ارا رم لصف ع ص ١ م م امس ل

 تلصق تَمَجَر مت «ةرمَجْا ايمو ىَنح اهي اَنييضَم م ءاَنلَحَتْراَف ءاوُلحَتراَ

 َّنْب ايآلَك :تّنلاق ؟اَسَلَغ نقل ُكاََم يأ :اهكتلق التم يف حبصلا

 [؟6٠0/6 :رظنا] . نمظلل نذأ ف هّللا يبن



 اَنكَدَح : لاك . ا . دلت دير ديس بَ عكا

 ؛هب ناو اها را 01/0
 املك ةَشئاَع دنع تناك « يئس اك 9 هلل لوي دع اح :ْتَلاَق ه8 4 يد

 سل هع م

 5 ابا لالدلا؟ لالالا

 َنْبا ينعي ناب انئدَح : َلاَك .٠ دّمَحُم نب سْنوُيانئدَح - فقيد

 «ريزلا نب ةورع ْنَع ؛ةملس يبأ نع - ريثك يبأ نب حي نَع - -راَطَمْا ديزي
1 

 هللا َنمْرَيْغأ ءيشل لولاك 8 للان ؛ركب يبآ تنباع

 مالمزال الفرز والقمح :رظنا] ٠ َلَجَورَع

 لم م ملل
 ىَلَوَمَرمع يبأ نع ' جاَجَح ْنَع «َنوُراَه نب ديزي انثدَح - 7/4

 هده يفاتلاق «جايلابةروؤَم مج ءانسأ ات رْخأ : لاق ءامسأ

 0/441 :عجار] .ودَعْلا كف هللا لوسر ىَقْلي َناَك

 مومو يف ةلو
 ىلوم نع راع نع ١ كلما دبع انندَح 0 ٠

 مي الامل ةرظنا] ٠ "يورك ايهاب ” سلط

 5 لا
 اَق يرش ٍملْنُس ْنَع هبه اندَح «حْوَراَندَح - -6

 قت رطل الك اهي مك يخل طم عام
 ءاَيف صخر ا هلا لوُسر نأ حُلم ذه :َلاَقَق ءاَهْنَع
 ُتاَّمَع ةَمْحَض ٌةاَرا اذ ادإَف « هيلع الحدف : َلاَق ؟اًهوُلأساَف اَهيَلَع اوُلخَداَ

 اهيف ا هللا لوُسَر صخر : :ْتَلاَقَق

 ينربخأ : َلاَك ُرَمْعَم انَربْخأ :َلاَق .قازرلا دبع اًنئدَح -(- ل مولا مص

 َنَع ءركب يبأ تن ءامسأل ىَلوَمْنَع «يرطزلا وخحأ ملئ بلا دبع

 بلا هللب مين كم ااَك م : "لوفي اقف يِْبلا تغمس : :ْتلاَق .ءاّمْسأ
 لاَجرلا تاروع نيران ةهارك ٠ نسور عقر ىّتح اسر قرت ال ءرخآلا

 ءاالاحح 01441 :رظنا] ٠ ةَرمّنلا هذَهب نورتي ُكاَذْدِإ اوُناَكو «مهرُيَأرثصل

1 

 ْنَع «(عاّر)اَتَّدَح :َلاَق . دلاح رميح - ا

 انآ ؛ءاَمسآْن ع ءاّملسأل ىّلومْنَع «مهضَْب نع «"يرهزلا نع ءرَمَْم

 عنان تاك «ةرلا هذه نوري ةجاَح يود نوما ناك : :تَلاَق ريوس ع
 ناك نم : :لوُثَيا هلل لوُسر تعمق «كلئَوحتذأ ؛ مهقوس فاصْنأ 007

 حقت ىّلح اهَسأر مقرتالاق - انا يي رخآلا ماو هللا مؤ

 :عجار] ٠ مهرّزأ رّفص نم لاَجرلا تاَروَع ىَلِإَ ظنَتنأ ةّيهارك ؛ ءاتّسوؤر

 اةفياينل

 2 ركب يب ية اسال كوت ع ايل يحأ باش

 َرُكَذَف . . .رخآلا مَْيلاَو للاب مؤ كم اك نع :َلاَما هللا اوسر

 [0/445 :عجار] . ُثيِدَحْلا

 ذاَمْنلا يد َلاَك ."بْيَهو اًندَح :َلاَق .ُناَفَع اندَح -484

 ْنَع رك يبأ تنب ءاَمْسسأل ىَلوُم ْنَع «يرْطزلا يخأ (نَع) ءدشار نب

 ماي
 هّللابمؤي ناك نم ءءاَسّشلاَرَشْعَماَي 5 هللا لورق : :تَلاَق . ءاَمْسَأ

 كلو : ْتَلاَق «٠ مُهَسوفر لاَجرلا مري ىّتح اَهَسأَر ْعقرتالَف رخآلا ٍمْويلاَ

 :عجارإ .اوُدَجَس ادِإ مُهئاَروَع فشكْت نأ َةَقاَحَم «ةريصق تناك مهرز نأ

 [مالامك

 اياصص عامر رام هيو
 «ةَنييع نب نايفس اًنئدَح :َلاَق . ناَمعْلا نب جْيَرس انئدَح - 0

 :اتلاق .رخي يبآ تب ءامْسأ (44/1) ْنَع «ًةورع نع 'يرهلا نَع
 عم
 رخآلا ياو هللب مؤمن اك نم ءءاّسْتلارَشْعَم اي: اق هللا لوس لاَ

 هم مه

 .لاّجرلا باَيث قيض نم هَ مَ عقري ىّتح اَهَسأَر عكر الق

 دهام َنَع ءداّيز نب ديزي نع ءدْيمَح نبةَديع اندَح - "0/1

 هول ل
 انَرمأَك قف هللا لوس عماََجَ :ْتَلاَق .ركي يبأ تن ءاَمْسأّْنَع

 ءاّمتلا َنْبْيرماَجَمْلا تَعطَس َىَتَ «لآلخألا ل5 انلكحأَف ةَرَمع اَهاَنَعَجَ سعب ص همر 0س

 [5/1465 :عجار] ٠ لاجبرلاَو

 هيلع
 يبأنع ميك َلاَك رت نيكل

 كليم ىلع لع لل سرألأ : فرع يس 9

 ا سا عض
 اي: ”انلاق ع يحاكي لاك بلم دبع [ّبِريلا]

 يطرتشاو يمرحأ :َلاَق َسْيحْلافاَحأ يثإو مقسما يللا لوس
 ه ريب ر 1

 . تسبح ثيح مَن

00 
 :لاَق جيرج نسبا اًنربخأ : لاق. قالا دبع اَنكدَح - 77/4

 1 تقَسك مويا يبل : تناك ركب يبأ تب اَمْسأ نَعتْدُح

 مث «ٌموُشياليوط امايق سالب َماَقك .هئادرب ةلرذأ تح اعرد دَحأَف رسشلا

 هو نك اح ىلا ىلا للا تلا 0

 ل

 نع نَمْحرلا دبع نب روصنم يئدَح : : جيرج نبا لاَقو - -15

 .٠ ماش هوم ©

 :رظنا] ٠ عر 5 يِل نأ ؛رخكب يبأ تب ءاَمْسأ نع 5 « يش تب ةيفَص هم
 ساما

 م هم

 ْنَع ؛ةعيهل ْنْبا اًنربَخأ :َلاَق . َقاَحْسإ نب ىَبحَينَدَح - اففخلان

 لوسَر تعمس : :تَلاَ . ركب يبأ تن امس نع «ةَوْرع نع «دّوسألا يبأ

 ءَرَصْؤَي اَمب عدصي نأ لبق ؛ « نكرلا وحن يلَصْيَوهَو أري أئيوُسَو ف هّللا
 مما م 20072
 . ايدك مكبر ءآلايأبت) : نوعمتسي نور شملاو

 .قاحسإ نبا نع « « يبأ انئدَح : َلاَك .بوُقْعَي اًنئلَح 5

 هندَج ْنَع «هييأ ْنَع ءريبْزلا نْ هلا دّبَع نب داَّبع نب ىَبحَي يكَدَح : لاق



 رثدك 5. ىرط ينبا هللا فم + تلق 15 ركب بأ تن املأ

 . سيق يبأ ىلَع يب يرهظا هيب يأ : هدَلوِرَفْصأنمُهلةبال فاسق
 هد هع ا معلم ل

 اًذاَم «ةيئب اي :َلاَقَف « هْيلَع بتفرق : :تلاَك ٠ صب فُك دقو : :تَلاَق
 يا حم ره رو سامر م هم
 الجر ىَرأَو : :تلاَق ليخلا كلت : لاق : اعمتجم اداوس ىَرأ : تَلاَق ؟َنْيرَت
 ياس هم سو ش
 ينعي عِزاوْلا كلذ يبي : لاَ ءاَريَُوالبم داوّسلا كلن ىَعْسَي

 دك :َلاَقَك ءداوسلا رش دل هّللاَو دق : تلاقي - ايامي لل رماي يدل
 ل

 ٌلْيَمْلاءاَقلَبَو هب تطحناف « يي ىلإ يب يعرسأق ليلا تك نإ هللا

 لَجرلا اقل « قرو نم هلق وط ةيراجْا قع يفو . هني ىلِإل صيدا لب

 سفاسا ع صم و ريس و ا
 َدجْنَصْلَلَخَدَو كم © هللا ٌلوُسَرَلَخَد ملف :ْتَلاَق «٠ هلع مهما

 بسلا تكرتآلم : َلاَك ف هللا لوُسر هر املك ؛ وُ هيأب ركوب هنآ

 ْنآوَحآَوُم هّللاَلوُسَراَي : :ركيوُبأ لاق ؟هيف هيتآاآ نوكأ تح هني يف

 حسم هيديَنْيَلجاَ : لاق: هِبلإَتلآيشمتانآ نم كن َيشْنَي
 يم م مل

 ههَنَعَُللا يضر ءركبوبأ هب َلَخَدَو «ملسأف ٠ ملأ هل : لاق مث ءهردص
 هم مسراوو هوم

 نم اَذَه اربع : : 8 هللا لور لاعف اقلك هسآَرَو اق هللا لوس ىَلَ

 هّللاب (”١0/ت)دشنأ : َلاَقق هتخأ دّيدَخاق ركبوبأ َماَقَمُت هرعش

 . كقوط يبستحا يأ اي :َلاقق حبي مله ؟ينخأ قط مسلي
 يعاد عوم

 .قاَحْسإ [نبا] نع « «يبأ انَدَح : لاق .بوُقَعَي اًنئدَح -41/

 تنل كج ل ا لا

 مام لراس ل لل 50

 سيق قو قفل لقص قلع لق ْتَلاَق اهبل
 0 ظريعم 2و

 اَيالَك :تلُق : :تلاق ءهسفنَعَم هلام ْمُكَمَجَمْدَكُاَرآل ين للا : َلاَثَك

 ىف امكرف كرت ارت خا :تَلاَق اريك اري اك ةرعدهُهَّنِإ «تبآ

 انهي تْغَضَو مث هلم هيف عي يبأ ناك « تيل ةوُك

 :لاَقق :٠ هْيكَع مدي مَضَوُف : :ْتَلاَق . لاما اذه ىلع كديْعَض «تبآاي 580

 2ع هب مم 66 0
 :تلاق «ْمآلَب مُكَل اذه يفَو ءَنَسْحَ دقق اَدَه مك درت ُدَق َناَك نإ سايل

 .كلذب ذب حيشلا ّنكسأ نأ "تدق يّكلو ايش يا ةرقنهلعو

 اقع انك: لاق . ةَعيهلْنْبا اَدَح : : لاق نَسَح انكدَح - "0/4

 تر ا ناك اهنا ركب ب تبا نع «باهش نع دل

 :ل لوسي هللا لوس اتْعمَس ين :لوُشتمُك روف بَهَذَي تح ايش هع

 . ةكربلل مظعأ هَ

 لْئّمع نع «ةعيهل ْنْبا اًنئدَح :َلاَق . ديعتس نب هبي انئدَح - فعمل

 :لاق .ةميهكْنباانآَأ :لاك .هّللادَبَع انَدَح :َلاق ."باَتع اًندَحو (ح)

 هديب تْدَخأ هك مث

 يبأ تب ءاَمْسأ نع 5 «ةورع نع «باهش بنَ لي

 ناقوس اك :َلاَك سنوي اًندَح - 00

 ٌةارماَنأ ؛ ًءاَمْسأ ْنَغ ءهَّنأْنَع ءِنَمْحَرلا دْبَع نْبروُصْنَم ْنَع «يرصَي

 هك م ع ء م
 ءاهسأر طَرَمَتَ ءاضِرَمَف يتتبا تجوز ينإ :ْتَلاَفك قف يتلا ىَِإْتءاَج

 ةلصاولابَتق : :ْتَلاَق ؟هسأر لصآنأ 2 فطائر

 . ةلصْوَتسلاَو

 اَمدَح «َديِزَيْن ب ناَرمع اَنُتدَح :َلاَ .سْنوُي اَنكلَح -

 َنيلهُم 8 هللا لوُسَر َعَمانْجَرَخ : ْتلاَك ًءاَمْسأ نَع هم نَع ءٌروُصْنَم

 ملْنَمَو :هماَرْحإ ىَلَع مُتيلَق يدَه همم َناَك ْنَم :انل َلاَقَق :تّلاَقَك «جَحْلاب

 [0ل6 8 :رظنا] ٠ ليلقي ذَمهَعَم كَ

 نع ةَعيهكن با اربح : َلاَك ٠ َقاَحْسِإ نب ىَحَيانكدَح - فيكن

 ِساّنعلاَنْباَتْعمَس : لوي جاهلا نب داب تععَس : :َلاَق . يدوسألا (يبأ)

 يبأ تْنب ءاَمْسأ هّمأ ىلع اَلَخَد : لاق ؟كَسُأ لاَسَت الأ : :رييزلا نيال لو

 :َلاَق. .ةقيلحلا يذب اذ ىّنح اق هللا لوس ََماَجَرَح :ْتَلاََك .ركب

 .لهلك ربه ممر نم َْسو «لهيل جَحْلابل هنأ مكمان

 قبلها مسيل داَدقمْلاَو واط و :ُءاَمّسَأ تلق

 كر ْتلاَق ا .ةكم بأ نع -

 مامن .عوُرلالاطأت مكرم مايِقلا لاطأك : ْتلاَق «فوُسُحلا يف ف

 َدَجَس مت «ماَيقلا لاطأَ َمََرمُت .عوُكرلالاطأق مكرم ايفل لاا

 .َماَيقلالاطات ماَمَمُ ءدوجسملا َلاَطأَ َد َدَجَس مث « «عكرمُت «دوُجسملا َلاَطأَ

 مث مث ؛عوُكرلا لاطأَف مكرم ؛ َماَقْلا لاطأت َمُكَر مث «عوُكرلا لاطأفَمُكرمُت

 ل كرمت «دوجسلا لاطاق (181/7) َدَجَسمُت مكرم مكر
 تأرتجا ول ىّنَح ُهّنَجْلا ينم تلد : َلاَقَف «فّرَّصُنا مد َدوُجَّسلا َلاَطأَ

 ءمُهَعَم اَنآو براي : سلق تح دل ينم أسند ءاًهفاطق نم فاطقب مُكشجل

 نأَشاَم : :تلق ؛ٌةره اًهَشدْخَت - :َلاَقْدَنأتْبسَح : : عفان لاق ٌةآرمااذِإَو

 لات اهلسْرأ يه لو ءاهنَمَعْطا يهآل ءاتت ام يح اَهْنَسيَح : يل ليق ؟هذَه

 [5/04 :رظنا] ٠ ض .ضزألا شا نم

 اق ؛ ,ةق هللا لوثر دفع ىلع رشا تلسكلا :ت تلاَق .ًءامْسأ َنَع

 َمَكَر مث ميلا لاطأ عمت رك لا لاَطأق مكرم ميقا لاطأق ىَلَصَ

 يف َلَمفَمُت ءِنْيئدْجَس َدَجس مك ءَمَيِقْلالاطأَ َمهَرَمُت حوُكرلا لاَطأَ
 الع تارتجا ول ىّنحُهئجلا ينم تأ دقل : لاق مث «كلذ لم يتلا

 انآو براي : :هسْلُق ىَّبَح لا ينمي دقو ءاهفاطفا نم فتي مُكا

 ملف اهْنَسبح ةآَرملا شد اهئ تْبَسَح : لاَ «ٌةرهاهيف تيآرق مس

 [50005 :عجار] .تنم ىَتَح ضرآلا شاشخ "نملك اََحدَ مو اهمعطت
 مرا هريس ع

 .(ح) ٍجْيَرج نبا انأبنأ : َلاَق . رْكي نب دمحم اَنئدَح - ا

 دبع نْبروُصْنم يئرَبخَأ : لاَق . . جيرج نبا انئدَح : لاَك . .حورو

 .رْككَب يبأ تب ءاَمْسأ نع - أ يهو- ةَبيَش تب ةّيفَص نع ٠ ءِنَمْحّرلا

 َلاكَو) مكلف يَدَمُهَمَم ناك ْنَم : ف ينل لانك نيمرحُم اًنِجَرَخ : تلق

 ملق :تَلاَق « للقيمة كيمو مار ىلع م كلك :حور

 :تلاَق . لحي ملك يذم هجري َمَمناكو تلح 'يذَه يمَمْنْكَ



 ءاسنلا دئسم

 ؛اتلاق ءيّنَع يموت لاق يلا ىلإ تذجت «تْلَلَحَو يباَبثتْسبل

 [؟ا/ه1١ :عجارإ .٠ َكِيلَع بئاذأ ىقْخَتآ تل

 هرمز هر و
 .(ح) جْيَرج نبا انأبنأ : لاَق . ركب نب دمحم اَنئدَح - -_ا؟ما/هدك

 َءاَمْمآ (ىَلومهَللا دبع اربح : َلاَك .٠ جيرج نبا انئدح : :لاَق .حْوَرَو

 باغ لَه يني يأ : ْتَلاَك اَهْنأ ؛ ركب يبآ تلامس ْنَع ركب يبأ تنب

 :تلُق ؟َرَمَقْلا َباَغ لَه «ينب يأ : :تَلَق مث «آل : تلق عنج هليل مقل

 تجر .ةزنجلا تتر لح اعتق او تلا معن

 (ماَننم يأ : :ٌحوَر لاَق) اَْسْلَع دَقل :اًهلت لت ءاَلْزْنم يف حبصلا تلَصَ

 [؟ا/٠44 :عجار] . نعظلل نذأ هللا يبن يتب ايآلَك : :َتَلاَق

 يبأ ْنَع فوغ اًنئدح : َلاَق . َفسوُي نب قاَحمإ انئدَح - فال

 ركب يبآ تب ءاَمسأ ىلع لحد فُسوُيَنْب حاحا نأ ؛يجاّتلا قيدصلا

 نإَو «تيبلا اَذَه يف َدَحلأ كنب َلاَقَك .ريمزلا نب هلل دبع اهب لَ امي

 ناك ءتْبَذَك :ْتَلاَقَف ؛ قام هبلعقو «ميلا باع مهاجرا

 يرْحَبَس هنأ #8 هللا لوُسَر 20 ربحا دل هللا «اًمآوَق اماوِص ء«نْيَدلاَوْلاِب ءارّي
 يارعاشرم

 .رييم وهو « لوألا نمش اًمهنمرخآلا ءناَبَذَك فيقث نم

 ريب مربي عع د جيرج نبا انئدَح «حْور انئدَح - 01١ هرم

 نب روصنم انكدَح :لاَق .
 انآ ركب يبأ تنب هام ْنَع «ةّيش تنذب ةككص هنن نمحرلا دْبَع

 رن ىّنح اعد َدحأَك اقف هلل لوُسسَرْسْسّتعلا تقَسَك موي : :تلاَق
 000 عت 0

 َعَكراَمَدْعَيناَسْلإ ءاَجَوَلَف ؛ كريم موي اليوط ماي سلبا «هئادرب

 ءماَقْلا لوط نم َمَكرْنأهَسَْتَتَدَحاَم؛ « عكر هنأ ملعي مل: يبل

 يه يلا ةآرَصلا ىلَِو يّنم ربك يه ينل ةأرملا ىلإ هينا تلَعَجَم :ْتَلاَ
 5 ا

 [مالاؤ4 :عجارإ ٠ نم مايقلا لوط ىلع ربصأ نأ قَحأ انآ «ٌةَمئاَق ينم مّقسأ

 .يسلاطلا وَ أ ان نب امام 0 /101 اًنكَدَح - هاف 0 1

 2 كما 1 مكس وبا يك

 .لَجَورَع هللا َنمَريغأ يش سهل را ىلع ل

 .لَجَوَرَع هللا َنِمَرَيْغآءيَشآل : َناَبأ َنَع « هئيدَح يف سنوي لاو

 [0014457 :عجار]

 م 6+
 نب كاّحّضلا اَنئَدَح :َلاَق . يفّحلا ركبوُأ انئدَح - فكل

 ساو مش يل ا
 يبا نست لاق .٠ َناَسْبَك نب بطَو يِنئدَح : َلاَك .َناَمْنَع

 اًمْسأ اي :َلاَك ؛ ةليكأو انيس يصخأ انآو اق هلا لور يبرم :ْتَلاَق . ركب

 لو لوبان :تَلاَق . كِيلَعهللا يصب «يصْخنآل

 الإ هللا قذر نم يدع َدعْئاَمَ يلع طال ين نع ق1
0 

 70100 همس هظس سو
 - ايش يني يوم يِبأ اند : لاق .* مشاه اًنئدَح - فكل

 نع ءِرْييلا نب ةورع نع ؛ «[ةملَس يبأ ْنَعإ - ريثك يبأ نبا يني ىَحْيَْع

 | ممر _ قصار كك ملت تنب امس د ثيدح

 ا :عجار] ٠ جوع ا هرم

 يولع ديت زا اح هلق اع انئدَح 07

 رع ةير## د
 تسمح يشارك سوقا

 ىَوّنلاه لح ضْرَأَو «ةسوسأو ؛ هيل ءهْيَلَع موُقأَو «هلشتحأ تنك 2

 ةَساّيس يِنَكَف :تلاك ؛ ف هلو اناططأ مداح “تياأ هم
 قو ل أل رق

 دح :لاَق ٠ يعازوألاانئدَح : لاق .٠ ةريغملاوبأ انئدَح - فةنننوا

 ركب يب تل ةمشل ع «ريمزلا نب ةورع نع «ةَمَلَس يبأ نع « ىبحي
 2 مرسلا عش

 يأ يشل من :رذملا ىَلَعَوَو لوفي هللا لور تمس : :تَلاَق

 [5/441 :عجار] .لَجَوَّزَع هللاّنم

 باّتك يف َتْدَجَو :لاَق .هّللا دْنَع اًنَتْدَح - فيك

 نامي نبا ينعي ليعَس اَنئدَح : :هدّي ّطَخِب ثيدحلا اذه يبأ

 ْنَع ةَرتَْع نْبَوراَهْنَع - مأَوعْلا نا ينمي داع انكلَح : لاق - هيودعَس

 ربما ىلَعَوُم اني 5 ؛اسوُكْمهبلصَو ملا نب جاجحلا لت امل : لاك . هيبأ

 27 :تَلاَمَق اَْرصَب بَعد ذكو ءاَمُوُقتهَمآ امو ءاَمْسأ تاج

 نب حمس اند لت دَحأ يثكلو «تبَذك : :تَلاَقَق - َك مق ركذق- مكر

 نمش اًمهْنمرخآلا نادك فيقك نم ْيرخَي :لوُقَي ف هللا لوس

5 
 .ريم وهو «لوألا

 نبا ينعي |رمعي| : لاق - كَّراَبم نبا ىنعي- هللا دبع اًنكدَح ء[رمعيإ اًنيدح -6
 اَننسآ ىو هللا َدبعتسَِس : َلاَك .٠ ديزي نبا نع « ةَعيِهَل نبا اًنربْخأ
 د مول م ءالاع
 نم نادعاَس ريم يدْنع : :لوُكٍركب يبأ تب ءامنم عسا ءناحُ

 .اًمهيف لي اًمُساَطْعأ اك“ يبل َناَك «حابيد

 فك :لاَق لا

 وهف هلو
 نب نيجح اًنيلَح -

 ناك نإ ربك اَسْنألا لحم اذ : لاق :تَلاَق ٠ اقف ايبا نت ءاَمْسأ

 ةآلّسملا ون نم كلما هيتآيك :لاَك ٠ مايصلاو ٌةآالّصلا ةُلَمَع هبافحأ اًنمْؤُم

 رسلجي لاق يسلب هاي لاك ةاتكوانسلا خلا

 لاق ؟ْنَم :لاَق -8 اوُدَت اداَم :هل لوي

 امو :لوُقَي :لاَق « 252 َلاَق . 1

 كلذ ىَلَع : ُلوُشَي :َلاَق ؛ هّللا لوُسَر هنآ دهلشأ : َلاَق ؟هحكرْدأ ٠ كيري

 :لاقارف 0 رجا َناَكْنإَو لاك نصي لَو أتم هْيلَعَو «تذئع

 اك ُتَّسلِجاَك :َلاَق ؛ةقري يقيني سلو لكمل لا َءاَج

 ُدَّمَحُم :َلاَق ؟لُجَر يأ : لاق ؟لجرلا اَذَه يف لوُقَت قت اذاَم ٠ سلجا

 هلا 7-7 :َلاَق «هتق اعيش وُنوُمَي سلا تْعمَسس «يِْذأ ام هللاو : وعي

 هيلع ] و :َلاَق 3 شعت هْيَلَعَو "تم ِهْيلَعَو «تلطع ُ كلذ ىَلَع : :كلَمْلا

 عكر ووو لع

١ 



 0000 هريعبلا برغر رطل طوس همي ينل

00 
 ا و ع ادم

 2 0 50 تنال ؛ةامسأنع «ٌةَمطاَف

008 2 

 اةديفلا عجارإ .٠ دوت يبو 0 هطعي 1 امب هيكل

 ما مس مرورا 6
 ف هلل لوثر دفع ركن 5 ءاَمْسأ نع «رذنملا تنب

 [؟740+ :عجار]

 ُةَمطاَف يتئدَح : لاق ٠ ٍماَشه ْنَع «ديعس نب ىَحَي انئدَح - 004

 لوّسسَرل تلاَكِراّصنألاّن مة ركب يبأ تنبءاَمْسأ ْنَع ءردّنملا تن
 سر سا سا الإ

 نإ حان نم يلع لَه ءاَهرَعس َقرَمَتهّنإو ءاسبرع هيب يلذإ : 5 هّللا

 ةّلصاَولاُهَّللا نمل : :َلاَق (اَهُرْعَش طَرَمَت :عيكو لاَكو) ؟اًهسأر ُْلَصَو

 [؟ا/461/ :عجارز .ةلصؤتسملاو

 نع ءةَكْيلم يبأ نبا نَع ؛ « جْيرج نبا نَع « ىَبْحَي انئدَح - 32

 لالا يل ْمآلإ لل هللا َلوُسَر اي :ْتَلاَق اَهَنَأ ؛ءاَمْسُأ

 :عجارإ .كّْيلَعُهّللا يوب ؛ يعوُ ألو :يخّضْرا :َلاَق ؟هْنمٌمضْرأَن

 [؟اا

 ُةَمطاَ ينكح :لاق .ماّشح ْنَع ؛ديعس نب ىَبحَينئلَح 0١
(2). 

 ٌةَرْماَذأ ؛ ًءاَمْسأ نع ؛ةَمطاَق نَع ؛ «ماَشه ينَدَح : :لاَق . ةيوام وبأو

 هيا عشب 0000
 مث (هتحت : لاك ؟ةّضيحلا ٍمَد نم اهبوُ بصي اَناَدحِإ : تلق ل يلا تنآ

 عد رهو وم ل رع
 [؟9154 :عجار] . هيف يلصت مث هحضُنت مث ءءاّملاب هَضِرْفتل

 ىّلوُم َرَمع يبأ نع ءدايز نب ةريغم انكدَح «عيكو اَنْندَح - 00

 :لاَق٠؛ قف هللا لوُسرةَّبج ينيلوا كيج اي ءامِسأ تَلاَق :َلاَق . ًءاَمسسأ

 [؟ا١0/144 :عجار] . ةّسلايَط نم ب تَجرْخَأَ

 تي ةّمطاَف نع« ٌماَشهاَنتَدَح : َلاَق . عيكوانتَدَح - ةفكنو

 لل لوح ىلع ان :ْتَلاَق . ركب يبأ تنب ءاَمْسأ نَع ءرذملا

 [0071402 :عجار] . همن مو ُتَمْحَل نكاد

 نِيِراَبجْا دبع نامي نْب دَمَحُم دمحم اًئدَح ؛ عيكو اًدَح - فكك

 يبأ تب ءاَمْسأ نع كلم يبأ نبا نمهاَعَس ٠ كَم لأ نم نآلجر «درو

 هقدَصناَف نيكسملا ين ينيتو «ديدَش لج ريل نأ 8 يلا تلآَس هنأ ؛ ركب

 يعوق «يعوُ لو «يخضألا قف كلا لوُسَر لاق ؟هنأإ ريب هني نم يلع

 كبها ٠ :عجار] 50401١[

 ِنْبدَّمَحُم ْنَع ءدْيَز ْنْبهَماَسُأ انثدَح «ٌعيكواَنتَدَح - 2-0

 هّللالوُسَر لاك : تلا . ركب يبأ )1١084/5( تنب ءاَمْسَأ نع ,ردكنملا

 ١ .كِيلَمللا يعوُبق يعول : ن

 #8 ع و

 :جاَّجَح ْنَع ا 0/0

 ُهلاتتاك © يِبلاذآ١ ركب يبآ تنام ٌماَمسَأ ىَلوَم

 [90/441 :عجارت ] .ودمْلا هيف ىَقلي جالب كوم «ةسلابط مهب

 يبأ نبا نع بوي انكدَح : لاق. ليعاَمْسِ انئدَح - ةفكشفل

 م للا لوس اي: :تلُق :تَلاَق . ركب يبأتنبءامسأ يِتكدَح : لاق .ةَكْيلَم

 «يكوُث الو يطغأ : لا ؟ةنم يطعأت يبي ىلع يلا لحد امآلإ يش يل

 [؟١990/461 :عجار] ٠ بدا. ليو

 م

 ٌرَمع يبأ نَع

2 
 ماسلا عسسل

 بأ كلي ةتشل ع ريشا لا ني هللا دي ندع ةَكْيلم يبأ

 .هوحت . .رْكَب

 / نع داع نع كما اربخأ: لق :ميض اح انيفحلا

 [ال1 1 :عجارإ 1 يا « ةّسلايط نم

 نأ ؛ءاَمْسُأ ْنَع « ةَمطاَق نَع «ٍماشه نع ريم نب انئدَح - - ا

 هللا يصْخيت ؛ ءيصْخُنَلَو «يحضاوأ «يقفلأ : اَهكلاق ف هلا لوس

 [30/451 :عجار] كِيلَهللايعوب ؛ « يعوُت )كي

 ماس ملمع ع رمرعماو
 نع «ةَورع نب ماَشه اَدَح : لاَ .رلشب نب محم اَنْ - - اها

 .(ح) ةّيِصْحُم تناَكو ءرْكَب يبأ تْنب ءاَمسأ نع ءردْمْلا تن ةمطاق

 :اًهل لاما هّللا َلوُسَرَدَأ ؛ءامسأ نع «ةَرْسَح ِنْبِداّبَع نَعَو

 َُّللا يع وُ يعوُتلو ءاَدَكَمَو ذك ؛ « يحتل وأ «يخّضْنا وأ يقفلأ

 [؟ا/431 :عجار] .٠ ا.د لايم يمن لو لي

 تقَسَح : :ْتَلاَق ىلإ تنهش ع يلا نإ : كلا دلع دا

 قي ١ :وأو مهو سأل ةجراتنست را لوس ده ىلع سلا

 ؟ِساّنلل ام : :ةفداا لق. يذل يلصق ذل وة

 8 هلل وسرق :مُهَعَم تيلصَت : :ْتَناَك «ءاَمّسلا ىلِ اهدي تَراَشاَ

 ياسعد 1
 3 ىّتح «ًاليوط اق هللا لوس مَ : :تلاق٠ ىلوألا هتدْجَّس نم ْعَرْ

 م ءالبوط اعود عكر مكدم «ءاملاب حضني يصير ضب

 ل  «لوألٍاَيْلادوُد وهو «اليوط امي ديمو

 يقم هشام مسك تبسم «لرألا هعوُم دوو
 ل هللا تايآْن م ناَقكَرمقلاَو سما نإ سال اي : لاق .ربنملا

 ىلإ ةالّصلا ىلإ اوفا كذاك « نايس الو دَحأ تامل ناي

 دقو لإ هر نأ مليش يمك هوما اهيأ ؛ للا ركذ ىلإ ةكَدصلا

 اًمْمُكُدَحآلاْسُي « مكر وبم يف وُ مُكُيرأدَكَو اذه يماَقم يف هب
 ساس »# اسال رم ما هع

 اًنيَش َنوُنوُشَي َساّنلاْتْيآَر ؛ يرذأ آل : لاك ؟دبدَت تنك امو ؟لوُقَت تنك
 رم دل رقيعس

 هْيلَعَو «تلثع كلا ىَلَع ؛ لجأ هل ليق همت يش نوُمَتصَ 2 هع



 لإ هلإ 9 ادهش: لاك النكد ("00/1) ذه ؛تم

 اذه ؛ًةتم هْيَلَعَو «تثع نيقيلا ىَلَع : لبق ؛ ءهّللا لوس ادَّمَحُم نو هللا

 ين ةّنجْلاوُلْخدَي ءاقلآنيعبس وأ نسمح تارك جلا نم دعم

 ينلمْجينأ هللا ذا : َلاَكَلُجَر هلم ربل ةيرسقلا روُم ل

 يشع ؛ « ينوثأ سن مَنِ "سال هيأ «مهنم هلعجا مهلا لاك ؟مهنم

 آلم كوُبأ : لاق ؟يِبأْن م : لاقل مق « هي متر الإ لنا ىلح

 .هْيلِإ ببسي ناك يذلا

 مي هلع مو هزه 2

 َناَكَدَق : ا سم لاق . ءاطعل َناَك

 [0ا/1441 :عجارإ ٠ هذه سلب رحيق اذإ 8 هلال

 اًنَدَح :َلاَق . ةَملَسنيداَمَح اًنئدَح : لاك .ناَفَع اَننَدَح -

 يَلَعتَمدَق : :تلاَ .ركي يبأ تب ءاَمْسأ نَع «[ةورع نع] «ةورع نب ماشه

 ئةيفاك ىلا هم خمر دفع ين كفل ناين ل

 عجارإ . قي يم هلاك ؟اهيلص 6 ؟هلسألأ كرت يعوض
 اذيَينْل

 يبا انآبآ :َلاَق .هّللا دْبَع اَنئَدَح :َلاَق .باّتَع اَننَدَح -6 5-1-0

 ْنَع ءرذّمْلا تب ةمطاَقْنَع ؛ لقت نب نمل دبع نب دَمَحُم نَع ؛ ؛ةَعيهل
 هللا وسر دّهَع ىلع رطفلا ٌةاكز يدون انك : :تلاَك ركب بأ تن ءانسأ

 [307406 :عجارإ ٠ هب نوُنتقَت يذلا دُسْلاب حق نم نيم 2

 نب ةَشاّكَع تخأ نصخم تب ُسْيَق ّمأ ث
 نصحم

 0 هل ت

 رب مو امر
 هللا دّييع ْنَع رايرطلا ِنَع ةيع نايس اد ١- نينسوما

 لل 0 ىلا :رظنا] ٠ هيلع سرس هام عَدَك 26 لايق

 تبتيدح

 سي مَع لدي نع« «ايرزلا نع اكس الح - 11

 ا :عجارإ ٠ و انباع ؛ لاب ا 37

 ؟قآلعلا اذهب 2000 مالَع
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 : َلاَقَك (ةَّر ةرذعلا نم هْيَلَع :ةَرَم لاَكَو)
 سك سس يع

 ٌةيمَلاَقو) لساني

 نم طَعْسُي ؛ َبلَجلا تا انهنم «ةيفأ مس هباَدإف (يدنهلا دولا :ايقس نايفس

 .بلجلا تان ميو ؛ةرثطل

 تباك ينكدَح : :لاَق . ايف نَع «ديعس نب ىَحي اد - 7/7

 تلي قائما َلاَق .رايد نب يدَع يّئدَح : :لاَق ٠ ماتقملاوبأ
 لق ؟يضْيحلاميصُي بل نع اقف هلل لوس الا : ْتَلاَق ٠ . نصحم
 [ىالهؤا ىالهؤ1 :رظنا] ٠ ردسو اواي هيلسغأو «ملضب هيك

 همم مسمع مل

 هدر ت تخأ أ نصحم ت تنب ذب سيق مث ثيدحا

 ينئدَح : :َلاَق .ثْيل اًنكَدَح : لاَ . مشو ياََح اد - 000

 مانع ءنّصْحم تنب سيق ىلوم نَسَحْلا يبأ ْنَع «بيبَح يبأ نب ديزي
 لسْفَتَأل : :ةلشي يذلا تلق هيلع تعج يب يوت: تك هنأ ءِسْي

 هللا لوُسسَر ىلإ نصحم دمر ةَشاَكُع َقَلطْناَف هلت درابلا الاب ينبا

 اقل الطلق م: َلاَك مث «مسبتق ؟اَهلْومب مربح (09/5)

 . ترمع ام ترمع ةأرما ملعأ الق :َلاَق

 «يرطُزلا نَع ُرَمْعَم اَنكلَح : لاق .قاررلا دبع اندَح --60

 «ةّيدسألا نّصحم تن سيم نع يع نْب هلل دبع نبل يع نع

 هب نوُكي نأ فاَحأ هلع تفلعأ دق يل ناب اتْنج : اتلاف «ةَشاكْع تخأ
 هم ع

 3 7 دهب نُكْيلَع ؟قئ اعلا هذه شالو غدت ملَع : 88 يبل لاَقك «ةردعْلا

 مك «بثجلا تداهم «ةيفشأ ةعبس هيفادِإِو - تسلا يني يدنا دوعلا
 ماسع 2-2

 ىلإ دع 0022000
 هَحضَنُق ءامياعَدُف هيلع لاَبق « هرجح يف ُهَعّضْوُف

 1 هوعط ةظرس# م
 00 :٠ ماعلا لكايانأَمْلَبيِبصلا كيمو

 لوب ليو «'يبصلا لوي رم انأب ةّئسلا تنضم يزل لاَ

 :عجار] .بُنَجْلا (تائؤنم دلي «ةرعلل طعس : 'يرهزلا لاق ةّيراجلا

 68 ه0 دس
 اي قف يلا ذَحأ

 اةفكنل

 ءمادقمْلا يبأ تباكْنَع «٠ «ليئارسإ نع ٠ «[عيكو اننَدَحإ م

 هللا لوُسَرتْلاَس :تَلاَق . نصْحم تْذب سقم نع رايد نبي دع نع

 [7760+ :عجار] | . عليل هيكح : لاق ؟ُبلا بصي ٍضْيَحْلامَدَنَع ف

 اَنكدَح :لاَق . .يدهَم نب ينعي ٠ «ِنَمْحرلادْبَع اَنئدَح - 0

 تْنبسْيقْمْنَع ؛ سيم ىلوَم رايد نذ[يدعْنَع « تبان دايس

 ؟بوّقلابيصُي ضل مَ ْنَع 8 هللا وُسرتلَس : :ْتَلاَق . . نصخم

 [؟ا/هعم :عجار] ٠ مب ْيكْحَو «رالسو ءاّمي يلسغأ : َلاَتَ
 مسا مم سم

 «يرهزلا نَع اَنكَدَح - فاندو

 دسأ يني ىدخإ نصحم تب سيما بث نإ هلا دب نبل ديب نع

 سالي سسر يعمر شاع
 2ع سنوي انأبنأ :َلاَق .رمع نب ناَمْثع

 يع
 ب89 للكون ينل لوألا تارجاملانمآتئاكو «ةَمْيَرَخ نب

 َلكاَيْداْعْنْي ايْمَلاَهل ناب كف هللا لوس اتنآ هنآ ؛ يف ثربخَأَف : َلاَك

 مم :عجار] ؟نكدالأوأ رغد مالَع : َلاَقَو «ثيدَحْا رك. .ماَعَّطلا

 :َلاَق .ٌرَمْعَم اَنَدَح :لاَق .رّفعَج نب :هكتش انكَح - <«”«ظ'آظط

 مأْنَع ءدوُعْسَم نة نب هلل دبع نْي) هللا يع نع «يرهزلا ينربخأ

 للم تقعد كو اهل ناب ماج هنأ ؛ صحم تن سي

 هبل قلا هذي دلت َمالَح + هلال وسر اهلل
 0 ءِبْنَجْلاتاَداَهْنم ؛ ةّيفش 4م ةّيفشأ هع هِفَأدإَ ,يدنهْلا دوعلا

 ما سم سم ساما م

 [5/ه :عجار] . هَحَضَنُق ءاَمب اَعَدَك « ِهّيَلَع َلاَبَ

 . كلذ ةّنسلا تَضَم : باّهش نبا َلاَق



 2 ةأرمآ ورتع نب لب ةلهس يد

-2 
 ممر ور مر

 نسبا ينْي- داَّمَح اًنكدَح : لاَق .دمحم دمحم نب سنوي اًنئدَح - --6

 ةلهَسْنَع هدّنَحُم ِنْب مسالا نع ؛ ٍمساَقْلا نب نَمْحرلا دّبَع نَع - ةَمَلَس

 يبأ ىَلوَماَملاَسْنِإ؛هّللالوُسَراَي لق :ًتلاَك ان «ةَقيَح يبأةآّرا

 يرام م لو سرا ع اك يس را ل 6 ب ع يي همر
 :ْتلاَقَك «هيعضرأ : كل هلل لور لاق ؟ةيل ووو يلَعلْخْديةفيدح

 سفوس ف ه سي رع عون ريدر لوو
 . اًهْيَلَع لخدي َناَكَف ضرك ةيحل وُدَّوهَو ةعضرأ فيك

 يما م

 (؟017/1)ةقّْيقُر تنب َةَمْيَمَأ ثيدح

 يمس علا ف يصل رب مرو امرا
 ةَمِيَمَأ ردَكْمْلا نبا عمَس : لاك . ةئيِبع نب نايفس اًنيدح -5

 نضع اميِف انف ؛ةولن يفق هللا لوري لوقت ةَقَكَر تنب

 «هّلالوُسَراَي : تلق سل نم يلمح هلو هلل : :تلق ٠ ا

 .ةآرئا ةّئمل يلوك ةآرمال يوت اَمْنإ ؛َءاّسْنلا حفاّصأ آل يّنِإ :َلاَق ؟اَنعياَب

 والممب قالها لاله كالهلا/ :رظنا]

 نبا ِنَع « يبأ يِسدَح : لاق . ميهاربإ نب بوعي اندَح - 6 /

 هيما ةقْير تذب ةمَْمأ ْنَع ءردكملانَّْمَحُس يكدَح : لاك .َقاَحْسِإ

 لوُسر اي : انلقك هما َنيملْسُمْلا نم ةونسن يف هللا لور تيتآ : :ْتَلَق

 لو «ينزئآلو «فرْستالو ايش للاب دشنَألانأ ىلع كميل اقج ٠ هّللا

 يف كلينت الو الجرو اَنْ ني هيرتنت ناتي يتاتالو اال أ لي

 :ْتَلاَق .٠ (رتفطأو)شعْطَتْسا سيف : ف هللا لوُسَر لَك :تلأق «فورشت

 َنِيهْدا : َلاَك؟هّللَلوُسَر اياب اسفل نم انمَحْرأهلوُسَرَوهللا ان
 ملو :تَلاَك ٠ ةدحاو ةآرمال يلّوقك ةأرملا ةقمل يل امن ؛نكتعَياَب دق 022 مل

 [ىالهؤ5 :مجارإ .ةر ادم 8 هّللا' لوسر حفاصي

 ْنَع ؛كلاَماَنرَبْخأ :َلاَق . ىَسيعْئقاَسْسِانَح 0

 ف هللا لوُسَر تيتا : تلا اهل ؛ةقيقر تبة نَع ءِردَكُنمْلا نب دَّمَحُم محم

 «اديَ هاب ةلرُْم ال ذنأ ىَلَع كياني هللا لوُسَراي : ف هيب ةوسن يف

 ةلَو ءاَنلُجَرآَو ايدي نبي هبت ناك ينائآلو «ينزتآلو «قِرْسْنَألَو

 م رم ساس ماس هر

 ُدّللا :اَنلْتَك :تلاَق ٌئفطآونططَتسااَسف :َلاَك فوُرْعَم يف كّيصْعن

 هّللا لوم وُ لاق ؟هّلاَلوُسر ايكيا مله انساب نم انبْمحْرَآهلوُسَرو

 .ةدحاَو ةّرشال يلو ةآرما ةّكمل يلوق امن هَل ٌمفاصأ ال ين : الف

 [؟0/6145 :عجار]

 ْنَع نايس اًنكدَح :لاَق .يدهم نب نمْحرلا دبع اندَح -89

 88 يِْنلا تيت : :ْتَلاَق . ةقيقر تنبه َةَمْيمَأ نع - - ردكم نبا ينعي دَّمَحُم

 «َيآلا ءايش هللا ةلرْشُم آل نأ نارا يف اماني حا يَ ءاَّسن يف

 :اَنَلق انس نم ابحر ُهلوُسَرو هلا اَنْلُق ؛ ؟رشفطأَو عطا اًميف : لاَ

 ةارشال يلق امن هانا ٌحفاّصأ آل ين لاك ؟اًنحفاَصُن آلآ هللا لورا

 [0/ه145 :عجار] ٠ را كمل يلو ةدحأو

 الص

 ِنْبدَّمَحُمْنَع ءنايفس امدح : لاَ . يكراتَح- 0/0

 ت1 :لاكك 9 لان كدت ةيقر تب ميت طمس ىمس :َلاَق .ردكنملا

 [5/645 :عجار] . ةأرما ثمل يوك ةدحاو ةرمال يلو اً سلا مفاّصأ

 هلم ما

 ةفيدح تأ ثيدح

42 
 نايْفَس ينئدَح : :َلاَق .يدْهَم نب نَمْحرلا دبع اَنئدَح - فيلا

 اًنبَطَح : َتَلاَك . ةَنْيَلح تْخَأ ْنَع ؛هناّرْما نع « يعبر ْنَع «روصْنُم نع

 نام ؟نيلحَتاَمةضفلا يف كل اَمأ اسلام اي: : َلاَقَ 48 هللا لوُسَر

 [00-0 :عجار] . هب تيد الإ هرهظُ ابد 5 ىََسَتو آر نُكْم سي

 دح :َلاَق . (08/1) رنج بدسم انك - فيلد
 0 رو ةهمق

 ل «هتأرما نع « « شارح نب يعبر ْنَع ءروصُم نع «ةَبعش

 [7/؟ :عجار] ٠ لم َركذك . 8 هللا لو وسر اًنبَطَخ : تلاَق

000 
 ءروُصُنَم نع «نايْفَس اًنَربخأ : لاق ٠ قاررلا دب انئدَح - 11/1

 يبل نكد دكت وأهل نو ءةفيَح تْخأ ْنَع «هتآّرما نَع « يعير ْنَع

 ةضفلا يف ككل هلام: :لاقك 8 يلا انبطَح : :تَلاَك

 :عجار] ٠ هباتيلع لإ ريل ابحت تارا نكن اتسم حكام

 اةذهففل

 يومان هرم مو

 دََّحُم ْنَع ؛ ٌفبعش اًنئدَح : نق عج نب دمحم ادح ١- فلا

 اع نتناقش يبل لاك .ةَبعش نع ءديعس نب ىبحَيَو

 نب هّللا دْبَع تْخأْنَع ؛ « سيلا دّبَح يني نم ةأرما نع «فرصُم نب ةحلَط

 الك ىَلَع جورُخْلا بجو : َلاَق هنأ 88 هللا لوُسَر نع «يراّصنألا ةَحاَو

 . قاطن تاذ

 مام اوم ه ىث 0 ه6 32

 > ءارفع ِنْب ذوعُم تئب عّيبرلا ثيدح
 نب هللا دبع يندَح : لاَ . ةّئيبع نب نايفس انندَح -06 ي يمص ع .رإ مز

 دمحم“

 هلع عت

 وعم تب ميول ىلإ نيس "نب يلع ينكسزأ َلاَك . بلاط يبأ نب ليقع نب
 ءانإ ينني) هل تجرح ؟8 هللا لوّنسَر ءوُضُو ْنَعاَهتلاَسَك ةاَرفَع نب

 يمشاهلا ىلإ بهذين : نايفس لاَ . عير دمَوحْتْوأ ؛ ًانسُنوكَي

 :هرَم لاقو) نالت هْيدَي ىلع بسم ءاَدَه يف املا هَل جرخأ تنك : :َتَلاَق

 ءانالكضمْطضَمُيو ءانالك جوليو (سهل خايب يل

 هسأرب# اري حسميو ءانآلك ىَرْسبْلاَو اًنالئ ىَسْبلُهَدَيَلَْيَو اكلك وشي وشل

 سه رو سس مارس

 . اًنآلك هي هيلجر لسيما البس (نيكرمْؤأ : 00
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 01 حا ؛ِسانعنئاَوْمَ « ينل كلمنا اج ذ 0

 .نيتكسَعَو ِنْيتحْسَسآلإ هللا باتك يف دجأ

 ِنْيدَمَحُم نب ِهّللا دْبَع ْنَع ناَيْفَس ْنَع ؛ «عيكو انيدَح - 00

 هللا اوُسَرَناَك :تَلاَق ٠ ارفع نب دوم تنبمييرلا يتئكدَح : لاَ. ليقع

 ءاقالك هيك لسمك ؛اًسّوف ؛ةاّضيملا هل انمضَوم انتا ؛رثكبت اني

 حَسَمو امال يعاد« هول رع ةرم قفتسأو ضعت

 ىَلإهديدَرَمُت ءرْحَومِبأدَ « نيم مهيدي يف هئوُضَو نم يقي اَمِبُهَسْأَر
 ا

 :رظنا] .٠ انْضَرَخُمَو امهم هنأ َحَسْمَو ءاكلت هيلجر لَسَغَو ؛هتيصات

 [اناله هم

 يعود هو
 / نم داود نب دلاَخ نَع ءلّضَممْلا نب شب اندَح -017

 «يقسَن و 48 هّللا ل اوُسمَر عَم وزعت نك : :َْتَلاَق . 6 اع نتن رولا
 يول سولو عرش ةعرر 6 راسم يع
 7 تل ىلإ (ت09/) ىو ترجل « مهمدختو ْموُقلا

 نْبِهّللا دّْبَع ْنَع ؛نايفس انئدح :َلاَق . عيكواشدَح - 1

 هّللاةلوُسَر انآ : ِتَلاَق . اَرفَع نب ذوعم تب عييرلا نَع ؛ ليقع نب دَّمَحُم

 دي نير سرب سمو ءانلن الئ سوت «ةاضيملا لانو اقف

 [؟الههك :عجارإ ٠ هيأ يف ه هيَيْبصأ َلَخْدأَو « هرَخَؤم

 عّييرلا نع ؛ ليقع نبا نع ؛ نَسَحْنَع؛ «عبكو انندَح - ةففملا

 ذأ رجح يف هيعبصأ َلَخ مما 0 ُس ؛لَخْدأَف ضر 8 يبا انأ وعم تب

 علا نع ؛ ليقع ِنْئانَع «كيرّش نع ؛ ”عيكو انثدَح - ١/10

 يف مّضْوَق 5 « بط رجأو بطر هيف عاقب فبل تيت :ْتَلاَق . ذوعم تب

 [مابم»# :رظنا] ٠ اذهب يسّتكاَو ءاَدَهِبيَلَحَت : َلاَقَق انيس يدي

 سار ,٠
 . ليش وب ديمَحْا دبع بنهم ءدّمّصلا دبع اَننَدَح -0

 :هئيدَح يف دّمصلا دب لاَ)ناَوُكد ِنْبدلاَخ ْنَع ٌداَمَح اًنكدَح :الاَق

 ينكح : :َلاق : هئيدَح يف ُدلاَخ َلاقو) عني يلا نَع «(نيَسُحلاوُبأندَح
 مادو .ردحم
 يسرع موي هلل وسر يلع لعد: : تلا (ارْفع نب ذوعم اتنب عير

 ناّبدنَتو ,ًافادلاب ناَيرْضَت ناكِراَج يدّنعَو ؛ اذه يشاّرف عْضْوُم يف َدَعَنُ

 يفُنوُكَياَممّلَعييباَنقو : ناو ام الت ءرذب مي اول نيا يئابآ

 [؟المكلا/ :رظفازإ ٠ هالوقت يَ دلَف اه ام : ف هللا لسلق دع يفَو يلا

 اَتِدَح :َلاَق . ةَميهلْنْبا انُدَح : لاق .نَسَح اَنئَدَح -7

 ٍنَع ؛بلاط يبأ نب ليقع ِنْبدَّمَحُم نب هلا دْبَعْنَع «َنالْجَع ْنْب دمحم

 ب ل
 سمك ؛ اندست هللا لوس ارب وتس تنهي

 مو ريد اَمْوهْنم لاَ ءرختشلا يراَجَم هسأر ىَلَع

0 

 0 هيتذأو هب هّيَغلص حسم

 يعاّرحلا مل وب بأ اكد - 55-0

 يدم: تلا. اَرْطَع نب دوم تْنب عييرلا نع ؛ « ليقع نب دَمَحُم نْب هللا

 يمك يفك ءلم يناطغاق : :تلأك «بطُرجأو بطر نم اعاد هللا لوس ىلإ

 ايدل :عجار] . انه لحن َلاَقك ٠ بهذ : َلاَكْوأ 234

 دبع نع «كيرشانإبأ : َلاَق .*

 ْش امم
 ب م

 ” و 1/0

 تلبي نع , بلاط يبأ بق نيد ملي ؛َنآلَجَع

 َحَسَمُف ؛ «[هسأرب حَسمف] ءاَهدْنع ضو وي 8 هللا لور نأ ؛ءاَرفع نب وعم

 عد 5
 ْنَع َرْعَشلا ُكّرَحَي ال ءرطتشلا بصنمل يحال ءرطّشلا اقره سلا
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 [27654 :رظنا] .٠ هنئبه

 :لاَق ٠ هاذ نم دحاولا دب اَدَح ل 3 نافع اًنئدَح - وخلا
 00 نيدعر .قع

 ا ا َلاَك 0

 [ هدعب رظنا] ٠ همي ةيشع قب مصِل لكك

 .ناَوكد نب دلاَخ اربح :َلادق . مصاَع نب يلع اَندَح -7
 لاق: تلق ؟ءاروُشاَح وص ْنَع «ءاَوْفَع نب ذوعم تب ميلا تأ : لاق

 ام :اوُناَق : َلاَق ؟ًمئاّص ْمُكْدم حَبصأ نم : ءاَروُشاَ مويا هللا لوس

 نت ىلإ وفا مكي و فك َلاَق * نفسا او مئاصلا

 اًنكدَح :َلاَق . ةملس رد امَح انكَح : 5 نافع اًنثَدَح -1/

 تب عّييرلا ىلَعتْلَخَدَق ؛نوُبْملَي ةَئيِدَمْلا لطأل موياَك : َلاَق .٠ نيسح وبأ

 يبشارف حطو ىلع دق هللا ىلع لحد : اتاك اَرْفَع نب دو

 ف ةوكدلاب نابرضَت ءرْدَب مويا اوك نيل يئابآ نابت ناتيراج يدْنعَ و ءاذه
 - م سا ع

 يف نوُكياَم ملعب يبان : : نآلوُعَتاميِفاَاَقَ (فادلاب : هرم نافع َلاَكَو)

 [7/ه51 :عجار] . هالوقت هم لف اذه مآ : :لاَقَق .دَغ
3 

 واثر مد
 نبا نع ؛ تيل اَنكدَح :َلاَق .ديعّس ْنْب هيف انئدح -4

 نأ ؛ذَوَعُم تب عييرلا نَع ٠ «لبقع نب دَّمَحُمِنْ هللا دبع ْنَع ؛َنآلْجَع

 لك ءرطتشلا ءارو نم هلك سأرلا هسأرب حَسَمك ءاَهَدَع ضو 8 هللا َلوُسَر

 م1 :عجار] ٠ هنيه نع رعشلا رحال رعشلا بصل ةّيحا

 نهم اد لاق ٠ يزارلا ميهاَرإنْبْقاَحْسإ اندَح - ةففشملا

 ْنَع «ٍحلاَّص ِنْب باطلا نَع «قاَحْسإنَْمَحُم يكدَح : لاق ٠ ٍلّصَملا

 ورْسَع نب بابحلل تلك : :تَلاَق . ٍلقنم تن ةمآلس ينكح : تلق . هم
 ميم

 هللا لوُسرتياَف ؛هنْيَد يف نوعان : هناا يل اتلاف ؛ ملغ هم يلو
 ريم سامع ل

 نب باَبحْا ةَكرتبحاَص ْنَم : : #4 هللا لور لاق ؟هل كلذ ت رعد

 88 هلل لوس هاَحَد ءوِرَْع ننكر سلو ءوْحأ : اوُناَقْق ؟وِرمَع

 ينوثأف يَبَسَح دك قيقري متمَس اَذِإَف ؛اَهوُعأَو اَوُينآل لَك

 َلاَقَف ٠ هللا لوُسَر ةاقو دهب مهي اَميف اوُهتحاَف ءاوُعت ؛ 0

 اكو ءاًنهنم هللا لور مُهَصومي مل كلذ ةلؤك ةكوُلْمَم دولا مأ :مْوَق
 مربرب هس
 .فآلتخالا ناك يف , هّلالوُسَر اقعد رح يه :. :مهضعب



 - ٍباّبَح َنْبا ينْعَي- لآله نع « 0 اًنأدح - ابد

 سال يع
 تأ بما دبع نب ريسولا تب ةعابْض نأ ؛ سابع نبا نع « ةَمرْكع ْنَع

 را هت

 محن: :لاك ؟طرتَش اك جحا نأ ديرأ ين «هللا وسر اي: ْتَلاَقَف ٠ 8 يبل

 ضْرألا نم يلح ؛ َكييكَمُعَللا كيب: يلوُق : :َلاَق ؟لوُقأ فيكن :تنلاَ

 اة ؟ :عجار] . يئسبْحن يح

 ْنَع كرام نبا يئدَح : لاَ . قاس نب ميهاريإ انئدَح - 0/1

 .(ح) دير نب ةماَسأ
 سرس وش سل

 قاحسإ نب يلعو
 ريما تن ةعابض ْنَع «جّرطألا نمل دبَعْنَع «(ِلّضَمْلاِنْب لْضَقْلا نع

 8 هلل لوس املس داش اهني يف تبدأ بلم دْبَع نب

 ,ةَبرلا الإ ندع يقَباَمهّللاَو لوُسرل تلا ؟مُكتاش نم ائيمعطأ نأ

 (م1/5 عجرم .,ةبكرلاب هللا لوّسَر ىلإ ل سرا نأ يحتْسأ يّنَو
 ىلع

 ان اهي يلسُرأ : اهلل اَهلِإمجْرا : لاَقَف ٠ ف هللا لور َربحأك وسل

 . ىذألا نم اهَدَعْبَأو ءريخْلا ىلإ ةاّشلا* برق ء[ةاشلا] ةيداَه

 ءدْيَرْنْب ةماسأ انأبنآ : :َلاَق .هّللا دْبَع انْدَح :َلاَق .ق هنيارب هريس م

 حور اًنْكدَح - ؟”/ ا

 هاا اهماش
 ا «اَبَح نب ىّبحَي نب دَّمَحُم ْنَع «ديعس نب ىبحي

 ساس ساس
 ماعاش

 َوُمَو قيما ذإ « يب يف ًالئاق 8 هللا لور اي : تلكَ ؛ ٍماَرَح

 سان يَلَع ضرع : :لاَقَق ؟كُكحضُي ام «تْنأ يمأَو يباب : :تلْقَق . كَحضي 4 8 1

 نآ هللا عذا : ف ل ىلع كرك با نط نو أ

 ثوان مهمات: لاق مم ين

 ينام لذا لذ. ىلع واكس ا نوي

 َناَكو ءتماّصلا نبدا َعَماتَرَمَك نيلّوألا نم تلأ : لاق ؟مُهْنم

 ْتَناَمَق تَمَقَوَق ُناَبهَّس اَهَلدَلَقَ اهْيصَكَوف ؛ اًَهَجَوُر

1 

 ,كالؤلا الهلل :رظنا] ٠

 ينرَبْخَأ : لاك : َةَمَلَس نب ْداَمَح اًنئدَح ؛ناَمَع اًنئدَح - 7761/7

 مآ نع كلام نْب سن ْنَع «ناّبح نْب ىَبحَي نب دَمَحُم ْنَع «ديعس نب ىبحي

 [؟90/60؟ :عجار] . هاَنْعَم َرَكْذَف . . . يتب يف هللا لوس لَك تَلاَق ٠ ٍماَرَح

 ها 4 2 م .ك -

 بهو تندد ةمادج ثيدح
 ع 2 ع ٠ ل

 يبأ ْنَع كلام ْنَع «يدُهَم ْنْب نَمْحرلا دبع اَنثدَح - 00

 َلوُسسر نأ اهكدَح بْهَو تب ةَماَدَجانأ «ةّشئاَع ْنَع :ةَوْرُع ْنَع «دّوسألا

 َسراقأنآ ترك ىَّنَح ,ةلينلا نع ىَمْ أنآ تنسَ دل :َلا ا هللا

 ةنيذلب :رظنا] ٠ مستور ضَي الف هبوُمَتصَي مورلاو

 حُسن للام انأبأ َلاَق .٠ * ءارخلاةمكس و و اقصَح - 1/1

 بْهَو تْنب َةَماَدَج ْنَع «ةَشئاَغ ْنَع ؛ٌةورع ْنَع «لقوت نب نمحرلا دْبَع نْب
 نع ىَهْنأ نأ ْمَمَه دَنل :لوُشي 8 هللا لوُسَرتْمَمَس :ًتْلاَت . ةّيدسألا
 .ْمُهدآلوأ رضي الق كلذ َنوُدَمْفَيمورلاو سرا نأ كد ىّتح «ةليغلا

 [؟الة قا“ :رظنا]

 يبأ نع ؛ ةَعيهل نبا اتربخأ «قاَحْسِإ نب ىَيحَي انئدَح - "ابك

 تَناكو- ةّيدّسألا بَطَو تل ةَماَدُج ّنَع «ٌةَشئاَع َنَع «ًةورع نَع ءدوسألا

 ؟لْزَحْلا نع لع ف هللا لوُسسَر تمس : :تَلاَق - لوألا تارا نم

 [؟الة وال :رظنا] ٠ يِفَحْلاٌَولاَوه : َلاَقَق

 هم
 نبا ينعي ديس اَنئدَح : لاق. حل دب بأ دَح - افكضنفم

 .ةَرَكَذَ ٠ .دّوسألاوبأ ينك دَح :َلاق - َبوُيأ يبأ

 سوقها كا #ي 3
 ءادردلا مآ ثيدح

 ,ناّبَز اًنئدَح :لاَق . ةَعيهل نبا انئدَح : لاق .نَسَح اًنئدَح 064
 برعم سوك و 500

 نم تجرح : :لوت املا ( 77/5 ؟ .أ عمم هلأ «هيبأ ْنَع ؛ « لهَس َنَع

 نم : :تلاق ؟ءاَترّسلامأ اَنْ نم لاَقَق . اقف هلل "لوُسَر يقلك ٠ ٍمَمَحْلا

82 ٠. 
 تييِرْيَغ يف ؛ اَهَّباَيث عَضَن ةآرما نماَم هديب يسْفَن يذّناَو : :َلاَقق «ماَمَحْلا

 [ هدعب رظنا] . مْ نيبو اهني رس لك ةكئاه يعول ؛ هاهم نم دحأ

 :َلاَق نيدشر اَنْكدَح : َلاَك . َنآلْيَغ ْنْب ىَيحَي اَنئدَح -49

 :لوُصت ارسل مأ عِمَسْهَنآ ءديبأ نع ءذاَتم نب لهس نع هاب يئدَح

 [0/0/4 :عجار] .هَرَكْذَف ٠ . . هللا لوس يلف ؛ ماَمَحْلا َنماتجَرَح

 نب ليعاَمْسِإاَنثَدَح : لاق . ىّسيع ْنْب (قاَحْسِإاكِدَح - فكنا

 «هللا دْبَع نب َقاَحْسِإْنَع ؛ يللا ةلسْلَح نب ورمَح نب دمحم ع ؛ « شايع

 ٍلحاَوَس نم ءيَش يف طبر :ْتَلاَق - َتييِدَحْلا عقر ءادرلامأْنَع

 . لس طار هن تاّرججأ «ٍمَأ لد 0 «َنيِملْمْلا

 :لاَق ٠ ٍيْطَرنْبلل دبع انندَح : لاك .نوُراَه اًنندَح -0

 ءاردلا م نأ «هئدَح ىَسوُم اَبآ سّنَحي نأ ءرْخص وُبأ ينربخأ :ةويح لاو
 ؟ءاّتردلا مأ اي تْنج َنْيآ نم : َلاَقق اميل 8 هللا لور ؛هنكدَح

 نا ءاَهيايت عزت ةآرْما نماَم : : 48 هّللا ٌلوُسَر اَهَل َلاَفَك «ماَمَحْلا نم : : تَلاَقَف

 207 لس ل ره
 .رس نم لجو رهان ايام تكتم

 2 2 ةئراح ِنْب يَ

 00 20 ا

 ٍةَأَرْما رشم ٌمأ ثيدح

 يبأ ْنَع شَمعألا اًنْدَح :َلاَق . سيرذإ نبا انَْدَح - 1
 ممم اس

 وسر َناَك : َْتَلاَق . ةَكراَح ني دي ةأرما رشَممأ نَع «رياَج نع «نايس

 يَا بدهَدَرنالدَبل :لاقك ةصلخ تيب ين لا

00 
 (ميو7 :رظنا] ١ قلنا يت لل هَمَق اهلل :تَلاَق



 مس رسل ل
 000 .دتمالا كح نواس - يللا

 اة هسا ننس ةاتلا 207
 دري و

 دص هلوهَف

 يبأ نع ؛ شمعألا اَنْندَح : لاق . ةَيواَعم وبأ انندَح - فقتل

 يف اَنآو 8 هللا لوريل لَ : :تلاَك .رششبم مأ نع «رياج نع نايس
 ,ةّباهاَجْا يف اوُاَمْدَقْمُهمروُبُم هيف ءِراّجّنلا ينب طئاوح نم طئاَح

 قل باَذَع نم لاب اوذيعتسا : .لويرعم نحف توتا شد هين

 اَباَذَع ءمعُت : :لاق ؟مهروُبُت يف نودع مهن هللا لوس اي: :تلُق :تل

 يمال

 ْنَع ُهَدئاَراَنَدَح : :َلاَق .ورْسَع نب ياعم انُندَح - فيي
 ُمآلُع َءاَج: :تَلاَق .رشَسمأ نع ءرباج نع نايف يبأ نع دامس
 : هلا لوس : :لاَك ؛ ةلجلابطاَح ْلُخْدَيل هّللاو َلاَقَق .بطاَح

000 
 . ةّييدحلاو اردَب دهس د تبَذَك

 (0/1)دوُعْنمم نب هللا دْنَع ةأرما َبَنْنُر ثيدح

#» 
 نب رْيَكب انئدح :لاَق .٠ َنآلْجَع نبا نع ءىَي اندَح - ةففلملا

 نع ,هّللا دبع ةآرما بْنْيَز نَع «ديعس نب رسب ْنَع ؛ «جشألا نب هللا دب

 رضنا] ٠ ءاََطسَسَن الك ءاشعلا كانَ دش اذ :لاَق .٠ ا هللا لوُسر

 [ هدعب

 علم نع 'يباشَح باق ٠ 1 فسروا اديديل مم

 00 ع بز يخل َلاَك . ديعَس نْيِرسب نع فأل

 الك ءاّشعلا ىلإ كاَدْحِإتجرَخ اد : :اَهكَلاق 5 هللا َلوُسَرنأ ؛دوُمسَم م هه

 [ هلبق ام رركم] .اًيط سمن

 ٠ م ملا مو

 ْنَع «قيقّش لع "شمعألا انكَدَح «ةّيواعم وبأ اًنئدَح - ةفقتيما

 ْنَع هللا دبع ةآَرما َّبْنيَر يخأ نبا نع ؛ «قلطصملا نب ثراَحْا نب وِرْمَع

 كو نط انا رتنتاب:كق قف هلال وسر ابطَح : اتلاف .َبَنيَ

 هّللا دبع َناَكَو : لاك ؛ةّمايِقلاَمْوَيمّنهَج لأ رئفأنإَف «* 2
 ينَع زج : قف هللا وسر يللَس : هلع ٠ ديلات فيجي <” لع ةماع
 هللا وسر اكو : احلق ؟ يرجح يف ٍمايآو يجوز ىلا ةكدصلا نم

 ةئلطئاَك : :اتلاق ؟هيلاساك تلنأ يملا : :َلاَقَك  ,ةياهملا هيلع تيل د قف

 يتجاَحُسَكَي اهْمْساَ راّصنألا نهرا هيَ اك هبا ىلإت يا

 هللا لوُسَر انك لَس :هَناَنلقَف :تلاق ؛ "لآل الع جرحك ْتَلاَق ءاَهْتَجاَح

 اروح ين الو انجاوزأ ىلع ةقدلا ماني :ا ف
 يياؤلما | هوم ساشا اس م

 ؟بناَيرلا يأ : َلاَقَك بنر باَبلا ىَلَع : َلاَقَك لآلب هيلع لَخَدَف :تنل
 منو يبا صن

 نع كلنآلاست ءراصنألا نارا بيو هلل دارا لاَثَق و :لاَق
6 2 

 . ةكدصلا كمل هل ِداَرَقْلا

 ةهربسا,
 ِنَع «”كيرشاكدَح : َلاَق .رماَعُنْ هوس انكدَح - 05

 ترو ف يِبلانأ بيز نَع « مول نع هدد ِنْب عِماَج نع شمعألا
 ."نهططخ الا

 اَنكدَح دايز نب دحاولا دب انئَدَح نافع انئَدَح -
 يلب نير تاك ناق) ٍموُنلُك َنَع ءدادش ِنْب عماَج ْنَع ٠ ”شمعألا

 َنَممءاَسنَو نوُمظَم نب ناَمفعةَرْماهَددعَو ل هّللا لوُسَر [سأَرإ
 هم ربو ست ا

 ,هيف :نهيلع "قيضَيو نم َنْجرْحَينمناَو نُهلْزاَنَم َنوُكَشَي تاَرجاَهمْلا
 نإ : 8 هّللالوُسَر َلاَثَك « قف هللا لوُسسَر سّأر'تكرتو بنز سلكت
 ف هللاهلوُسررمأَك كلمَع يّلمْعاَر يمّلكت ؛ مبان مْلكت تنل
 ازا هذ لباس اسلي جاملا نمو

 ةّيراصْنألا سْيق تئب ِرِذُْملا َّمأ ثيدح
 هه

 دّبَع نْببوُيأ نع ؛ حيف انيدَح :َلاَق .رماَع وُ انئدَح - 0/0

 مانع ,بوُشنَي يبأ (14/1) نب بوُشْعَيَْع «ةعّصْعص نْب نَمْحرلا

 ل هَمَمَو 8 هللا ل وسر يَ لحد : ْتَناَق . ةيراصْنألا سيق ترذنملا
 اهْنملُكَي كَ هّلل لوس ماك ؛ ُكَقلمم لاا 1 ضم مقال ل ريب سا نما لإ كسلا

 0 قات َكَنِإ ْهَم : 'يلمل ل وشي "يلا قفلت ؛ ءاهنم كأي يلح مق

 000 :لاق «هياتفجق اًقلسَو اريعش تْمتصو : :ْتَلاَق فك

 الوجع ,لاله47 :رظنا] ٠ كل مَن وه بصأ( اَذَه 5

 دّبَع نْب بوي نع ؛ حيل انئدَح : لاق .سْنوُي اًنئدَح - ١/1

 :اتَلاَق . نول رذطلامأ نع بوني يب نب بوقت ٍنَمْحرلا

 سلا َرَك . . .ةقاكيلعو «يلع هم فيلا يلع لحد

 .اريعَشَو املس ْمُهلتلََج مت :ل َلاَق
 6ع ع ع

 [9/091 :عجارإ ٠ اًقلس : 0 يبأ لاَ

 مَأْنَع يول يان ابوي .ايراسلالا ةَسنتم نب نت

 يبأ نب يلع ُهَعَمَو 3
 2 ويل َماَقق ةَقلعُم لاَوَداَنَلو :تلاَق ءٍضَرَم نم ةقاثيلَعَو بلاط
 ىّنح ؛هقاََكنِإم الهم : :لوُشي #8 هلا لوُسَر قفط ؛ اهم نآلكاي يلع

 هّللا لور لاق .٠ هب انتج اَمَلَق :٠ اقلسو اريعشهتْضَنَصدكو تَناَق « "يلَعفَك
 سم

 راسم دعاس
 هلا ٌلوُسَر يلع َلَخَد : :تلاَق . سيق تب رذنملا

0 00 
 [/691 :عجارإ ٠ كلذ الكا . كك ققوأ وهف بصأ اًذَه نم : "يلم 3

 اها



 لأدب: لَك 6. ياك 00

010100 000 

 رنا سيق تبة نع بو 5 ؛ بَاب نْبَرْنَح ع

 3 ف هلل لوُسَلاق ايلا اركان ةَرَسَح ىلع لَ هللا لوُسَر
 م لامع حق صل ل م
 يف ضْوَخَتم برو ءاهيف هل كروُب اَهقَحب اَهَدَخأ نم :ةولح ٌةَرْضَخ ايندلا

 [مالمكم مطحم قالهفم :رظنا] ٠ هلا ىقي مويه هلوُسر لاَ هّللا لام

 َّرَمَع ْنَع «ديعس نب ىَحيَع «ةئيع بيس اح --6

 ُركاذُيةَرْمح تعمَس هنأ كو ْنَع ءاطوُنَس ديب ْنَع « حلف نْب ريثك نب

 هّللا لاَم يف ضْوَخَتم برو «ٌةَرضَخ5 ةولح اييدلاّنإ : َلاَقَق ٠ اييدلا ف يلا

 [؟7/ه34 :عجار] الاهل هلوُسَرَو

 ِصاَعْلا نب ديعس ِنْب دلاخ تْنِب دلاخ مأ ثيدح
 مو م

 اَنكدَح :لاَك . يدييزلا قراط نب ىَسوُم هروب انكدَح - افكللاا

 ّ وتب 8 هللا َلوُسسَرعمس اَهّنأ ؛ ؛دلاخ تْنب دلاَخ م ْنَع «ةبقع نب ىسوم

 [؟هومل :رظنا] ٠ بقا ِباَدَع نم

 ْنَع ءديعَس ْنْب قاَحْسِإ اَنثدَح : لاك .رّضَنلا بأ انْدَح -17

 يب ف هللا لوْ «صاقلا نس نب دات نبل «هيأ
 ” ضر مي يل ضل

 «موَقلا تكَسق ؟هدّهبحأ تورت : َلاَقَف .ة خم :ريغص ةصيمَخ ةصيمَخ ايف ةوسكب

 اَهكَلاقَمُش ءاَماي اَهَسلاَم (”19/5) اًهب نأ 200 لاق

 وأ ءَرَمْخأ ةَصيمَخلا يف ٍمَلَع ىلإ ْظنَيَلَمَجَو «يقلخأو يلبأ : : نّيرم

 .دلاَخ ماي: هاب . ةانس لوقو .ٌرفصأ

 1: شبَحْلا مآلك يف هَنسَو ا 0

 ٌمآَعمَس 92 «ةبفع نب ىَسوُم نَع ا هي

 88 هللا لوس 48 تحمس :لوُقي ادحأ عّمسأ ملو : َلاك- ؛دلاخ َتْنب دلاَخ
 ها

 46 دمع 8 527
 [ملموك ةعجار] .ربقْلا ب تاَذَع ص دوحتي 8 يتلا تعمس-+ اهريغ

 32 امع 0

 مأ ثيدح
8 

 ِبيِبَح ْنَع «كيرَش انُيدَح : :لاَق .رماَع نب دوس اَنئدَح - فينا

 هيلع لح بلان ؛ةَراَمع مع ءأ مأتم ْنَع ٠ ىليل مهتالوم نع دز نب

 لم ماه يه

 ءاوُلَكأَف ارث مهبل تق: لاق« ابوك ماجر الباك : لَ
 رن سلا #2 سمع

 لاق «مئاّص يْنِإ : :َلاَقَك ؟هئاَشاَم : :88 يبا لاَ ؛ مهنم لجَر ىَحَتك

 هيلع ؟ أ! (يطاتملهَدذعلكاَيٍمئاَم نم اَمُهنِإَمأ : 8 هللا لوُسَر

 58 راجل مما مصمم نظفأ] ٠ اوُموُشي ىئح ةكئآلملا

 يدم ل
 بيبَح ينددَح : :لاَق - يعش نع «ديعس نب ىَحَي ندَح - ؟الكدو

 الع َلَحَد © َيِبلاذأ ؛ةَراَمُع م هند ْنَع « ىليل"“ نع «يراصتألا

 اإ مئاصلا :َلاق «ٌةمئاَص يّنِإ ل يلكك يذل لاك ءاَاَّمْط دْيِلإْتيرَت

 00 1 [5/هو4 :مجار] ٠ ةكئالملا هلع تَصهَدْنع 1
 ساس
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 71١١ ص دعما

 يعش اًنكدح :لاَق . ٍمساَقلا نْب اق 1

 م هَج ْنَع هنَدَحُت ليل : :اًهَلَدلاَي انْةدلَوَم تْمَمَس : :َلاَقك .يراصنألا

 اهل لاقك امهم ؛اَهيلعَلَعدا# يئاَذأ بْنَ تْنبةَراَمُع

 ْتَلَص ُهَدَْع اذِإ مئاّصلا نإ : 0 يبل لات «ةمئاَص يَنإ :ْتَلاَقَك يك

 :عجارإ ٠ ميلك اوني ىَمح : َلاَكامّيْرَو . اوُهَرفَي ىنح ةَكنلَمْلا هِيَ

14 ] 

0 
 ببيح

 2 سا ص هير

 ةَماَدَق تب تئب ةشئاع و َناَيْفس تئب ُةَطِئاَر ثيدح
 نب

8 - 

 مادو و

 2 لك اق لة هنأ يأ كَ :لاَق

 ىَلَع عيب : :لوقيو ةَونشلا عيا فيلا (و « ةيِعاَرُْلا َنايفلم تْنب نار

 لو نكمل َنلَمآلو «َنَكالو «َنقرْسَتَلو ءاقيش هللاب نك الأن

 :سلاك ؟ف ورم يف نيصخَتالَو "نكلودين ناتي يَ

 لوقو «َنليك «مطتسا هيك: لا
 اَمَكلوُقأ تنكَف ؛ «تططتسا ايف مَن : :ُييب أ يلو : يفلت يمأو « نهتم

 :َلاَك .نَمْحَّرلا دْبَع اًنئَدَح :الاَق سوي مهاوي اندَح - امال

 زيزع : هلو لاك :اسكاق ١ ٌةَماَدق تنب ةَشئاَح هّمأ نع ٠ يبأ يندَحَو

 ول هلي مث مل يترك حاير (”1”ر/0ّ) هللا ىلَع دا

 . هيليع يعي : : سنوي لاق

 مَدْرَك تب ُةَنوُمْيَم ثيِدَح
<# 

 0-5 لاير 5

 نب ديزي نب هللا دبع نربَخأ لاك . َنوُراَه ْنْب ديزي انئدَح - 5
 هاهي علوا

 . مدرك تب ةَنوُمَيَم نع ؛ ٍمَسْظماتبةَراَس يِنمَع ينئكدَح : لاك . مّسْقم
 ديو «يبأ َمانآو .هنكات ىلَعَوُمو «ةكمي ا هللا َلوُسَرتنآ :اتَلاَ

 اووي اناو باَرعألا طمس «ِباتكلا ردك ردا هلا لوس

 اًمق :تلاف :48 هللا ل اوس هلركا « همي حاف « يب هم اند اند ءةّثبطْبطلا

 َلاَقَق : تناك «هعباصأ رئاس ىلع بسلا هم ٍعبصأ لوطي مات يست

 كلذ 4 هللا" اوُسسَرَقَرَعَف : :تلاق «نارغع شْيَج تدهش يّنِإ . يبدل
5 

 ءرقماع كسل ع ل ملغ ا

 :هتلتك :لاق ؟هباَوكي احر يديطْنُينم : : مكرحْلا نب قراط َلاَقَق .شيجلا
 مث «يحمر ةئيطعأق :َلاَق « ين ادوُكَت تنب وأ هم هايل :لاَق ؟هباوكاَمَو

 :لاَقَك اق ؟يلهأ يلْرهَج : دلت لق هيتاك ٠ تقلل و ىَتَح هكر

 امك ككل لل ,ةل ريغ دن ىّح اَمْههجُ ال هللاَو

 7 :لاَق «َريِتَقْلا تأَرْدَق : :لاق ؟يه الا يأ ئَيَو اق هللا وسر
 مس صعلا ا 78 ما فس سلق

 تا ال يسار لاق اًهيِف كك آل كنعد : ف هللا وسر
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 ءاسنلا ددسم

 لع ع سا يسع لا

 يبانكَلانق :تلاق «٠ كامو ال 8 هلل وسرق ل

 ةلإهملَعأ آل : :َلاَق- ؟ِمّنَكلا نم اَدَدَع َحبْدآ نأ ترن ىلإ: :ماََمْلا كلذ يف

 ْنِماَهْيلَعْلَه : : 48 ِهّللا لوس َلاَقَك - ةلاوب سأر ىَعةَش مح : :َلاَق

 :َتلاَق ؛ ُهَكَتْرَتَناَمب هلل فوآق : لاق« 37 :لاق ؟ءْيَش ناكوألا هذه

 داش نم تقلقلاو .اَهسَبَْيَلَعجف يبأ اهعمَجت مهّللا :لوقيوهو ءاَهبلطَ

 [هدعب رظنا] .اَهَسَْدفاَهَنَحأ ىَتَح « يري ينَع فوأ

 ةَبض نب ديزي نب هللا دبع اند : لاق .دّمّصلا دْبَع اَنِئدَح 5-8

 اًهنلوم نع ؛ «ٍمسْقم'ت نبراس : :اهللاقي يل مَع ينكح : َلاَق . يفئاألا

 ل هللا لور تَرَ تَركذك ءاًهيبأ عَماتناك هنأ ؛ مدرك تنبةثوُمنَم

 .ةرد هدّيو ةَقن ىَلَع
 مسامع ماض

 [0751 :عجار] - ٌتيِدَحْلا كده. .

 دبع نبا ينعي هلا دبع انندَح : :َلاَق .َدَّمْحأوُبأ انكرَح -

 تنام لوتس ٍمّسْقم نب ديزي نع - - يفئاطلا ىلع نب محلا
 3 0 انك .ذف 'يِبلا لآسُي هثعمسق «يبأ فذراتنُك : :تَلاَق مدرك

 :لاَقك ؟ةيغاطْمأ 2نكواَبأ لاق ةكرشلا إب هلل

 لكي ا ل لآ

 ةّينهجلا ةّيَبص ُمأ ثيدح

 ةومإزوو مو اتا ل هن

 نب ةَجراَخ يكدَح : ُلاَق . يدهم نب نمل اًدَح - ا/
 يدوص © هّلاق هلك

 ةّييص مآ تغمس : لاق ٠ حسني ملاَس يدَح : :لاَق . 'ينّرمْلا ثراَحْلا

 ءاَنإ نم وصولا يف 8 هللا لوُسَردَيَو ديفا 8 وُ ةينهجلا

 [ هدعب رظنا] دحار (907/1)

 :لاق .ديَِيِنْب َماَسأْنَع ديعس نب ىَبحَياَنئدَح -
 لوُسرُدَيَو يدي تقلا تنك ةيبص منع ءناَمْمّنلا وب ملاس يدَح

 اةذهللا 20 :عجارإ ٠ ءوُضولا يف ء دحر ءانإ يف اهلا

 ميكح ُمأ ةآلْؤم قاحلسإ ّمأ ثيدح
»> 

 .كلَمْلا دّبَع ْنْبراَستب انئدَح :َلاَق .دمّصلا دبع اندَح -9
 هر ا

 كاك ؛قاَحْسإمل هتان ءراَتيد نب ميكحمأ يكد : :لاقو
 لو ماس

 «نيَدَيلا وذ هعمو ٌكَحَم تلكاف ديرك م ةعصقب يا هللا لوس دنع

 رع ا هلل لوسيل

 م هرخآأ ! َلاَقك ءاَعتَد 9و اهم ال يدي (ترَبف) «ةمئاَص تنك ين أ تارك
 اَمَنْسَبَألا : :نينبلاد لفك «ةتيسَق ةَمئاّص الك : :تَلاَق ؟كّلاَم :هق

 . كيل هَّللاهقاَس قرر وم امك «كمؤص يمنأ : يتلا لاق ءتْعبَش

 ٍءاذَهْنم ييمأ ءَقاَحْسإأاَي لاَثق

 ةَشئاَع أو َناَمَوُر مأ ثيدح
 ه9 تيس

 0م هع ل

 ةيهجلا يس" يِدَح

 يني رقَجوُب اح لاق . مساق مش انَح - 1

 «ناَمورمأ نَع «قوُرسم نع ؛ ةَمَلَس نب قيقش نع ؛ « نيصح ْنَع - يزأرلا
 َنمداَرْما تَلَخَدف (ٌةدعاَقْدَت ةَفئاَعَو انآ تنك : :تَلاَك ةَسئاَعٌمأ يه

 :اهكتلتق :تّلاق- اهيا ينعَت- َلصمَو نآلبللا لَ : :تَلاَقَك ؛راّصْنألا

 امو :اًهل تلق : :اتلاك «تيِدَحْلا َثدَح نمي ناك ينبا : تاق ؟كلداَمَ

 هتف طيران ةتئاع تلاقك كراك: :تلاق ؟ثيِدَحلا
 يعم ٠ لي اه سا جمر

 ؛باَشائيَع "تِيَقْلأَق «ضفاني ياك نع ايش اك

 ءهّللالوُسَراَي : هلق ْتَلاَق ؟هذّهل ام : َلاَقق 8 هللا لوُسَر َلَخَد

 :ًتلاق ؟هبَتدُحُت يذلا ثيدَحلا مهلك : َلاَق ءضفاّنب ىمح اَهْيَذَحأ

 ملت: تلاَكَواَهَسأَرةَشاَع تعكر هّللا لوُسَر اَيمَحَ 3

 هبيبو بوحي لكمك مُكلكَمَو يلكمو « ينوُئدصُت ملت ْفلَحنإَو «ينورذعُت
- 

 لل هلا اس ع ل رو اشدم عفو
 اهرذع لري املق 4نوفصَتاَم ىلع اَمَتَسْلاُهللاَوليمَجنْبصَق) :لاك يح

 :تلاَقوأ َكدْمَحب ال هللا دْسَحب : َْتَلاَقَك « كلذ اهرب اك 8 لا امد

 [ هدعب رظنا] ٠ دَحأ دمَحِبآلَو

 معثمام
 يبأ نع« نْيصح اًنكدَح :َلاَق . ٍمصاَع نب يلع انندَح - _؟مالكأأ

 ْتَلَخَمْؤِإ ةَشئاَع َدْنع انآ اني :تلاق ٠ َناَموُرمأْنَع «قوُرسم نع ٠ «لئاو

 :ةَشئاَعتلاَف «َلَمَك َواَهنباب هللا َلَمَف : :ْتَلاَقَك ؛ هراّصّنألا مارا يلع

 ؟ْفِيدَحيأو :ُةَقئاَغْتَلاَك «ثيِدَحلا ثدَح َْسِف ناكل "تاق ؟ملَو

 عليو «معن :تلاق ؟ هللا َلوُسَر كاد عيد َجدَكَو :تلاق ءاَذَكَو انك :تلاك

 آلإ تقاقآ امك ءاَميلع ايسَْمُةَضئاَعْتَرَخَ : ل تلاَق ؟ركيابآ
 هّللاٌلوُسَرَلَخَدَو : :تلاق :٠ اَهّيكدَكتْستَف : اتسلك «ضفاتب ىمح هيلع

 ًاَهْئَدَخُأ هللا َلوُسَراَي :تلُق : تلاَق ؟هذَهُناَشاَم :لاَقث .©

 :اتلاق ؟هب َتدُحُ ثيِدَح يف لملف َلاَك «ضفاتب ىمُح (!”14/5)

 : ينوُكدصْنأل كت فلح هلو :ْتَلاَقَق ”«ةدعام ةشئاَحهل توسان

 هينيو بوُشعَي ِلئمُك ْمُكدَتَمَو يلكمت 5 «ينوُرذعتالمُكيلإ ترا نعل

 :لاَك :٠ ف هللا وسر َجرَخَو : :تلاَك . «ةوُمصَت اَم ىَلَع داَمَتسَمْلا هللاَر>

 :َلاَقَك . َلَحَد ركبوا هَ ف هلا لور عج ءاهّرتع هللا كن

 كدْمَسِب آل هللا دْمَحِب :تلاَق ؛ كر لردك جَعَلَ ةَشناَعاَي

 :تلاق مَعَ :تلاق ؟88 هللا لوُسَرل اذه نلفت : :ركويأ هكا : تلا

 ل نآ ركب وبآ ف لحق ؛ركيوبُهلوَُيَناك جر ثيدحلا ْتدَح مب ناَك
 ىلإ «ةعّسلاَو مُكْنم لْضَملا اوثوأ لئايآلو) : :لَجَو رع هللا لَرْئاَف « هلصَي

 00 551١[ :عجار] .هلصَوف « ىلب :ركب وب :َلاك .ةيآلا رخآ

 2 هو

 ٍلآلب ّمأ ثيدح
3 

 لاق يم ديس ىَحيادَح ١ دمنا

 .ٌرئاج هّنِإَف ناضلا



 ةرمأث ثيدح

 ماسع مش ل
 اَنكدَح : هلق روب اق ري يلع اح ا

 6 مم

 ا 2005 ني «لآله

 :لاَق .٠ ةعيهلْ با اَنَدَح : َلاَك . ىسوم نب نسح اًنئدَح -64

 انآ ؛ةَجِراَح ىَلوَم حُب ييع) يري لاق .َناَدْرَو ْنْب ىسوُم انْكدَح
 تكس انآ ؛ةنكدَح تبا ٍمْوَي مايص َْع ,ة هللا لوُسَر اتا يَ ةآَرملا

 . كيلَع الو كل آل : َلاَقَك ؟كلذ ْنَح ف هللا َلوُسَر

 رسب ب تب ءامصل ١ ثيدح

© 

 ل :ةافاق ل نوشألا ءمخأ 2 يسن نهد .الننت

 وُعآلإْمُكَدَحأ دجْيملْنإَف مُكِيلَع ضربها امآلإ تسلا موَياُسوصَت

 [917511/ :رظنا] . هضمي ةَرجَش ءاحل وأ ءبّنع

 مد

 :لاَق . ٌةَعيِهل نبا انأبنآ : َلاَق . َقاَحْسإ نب ىحَيانئدَح - "لاك

 انآ ؛ ينج يشد : لاَق . جرطألا دبع نع نادرو نب ىسوم اربح

 يَلاَعَت : َلاَقَق تسلا موي ؛ ىَدتيَومَو 4 هللا لوُسَر ىَلَع ْتلَخَ

 :لاَق آل: :تلاَقَف ؟سْمأ تمّ : اهل: َلاَقك مناص يّنإ ْتَلاَقَف يلكف

 .كِيلَع الو كل آل تسلا ٍمْوَيماَص نإ يل

 نب ليِعاَمْسِإاَندَح : لاق. عفان نب مكحلا اندَح - ةفشلل

 نب دلاَخ ْنَع ءِرماَع نب ناقل نَع يدِيزلا ديلولا نب دَمَحم ْنَع شايع
 (6058/1) يتلا ِنَح ءءاّسسملا هدخأ نع ءرْسينبهللا دبع نع ناَدْمَم

 لإ دجَيملنإَو .ةضبرق يف آلا تملا مْويمُكَحأموصيآل لاق . هلق

 0010 جار . لعل رجس
 م لا لم ع هل للا

 ةقيذح تخأ و َةَدْيَبَع يبأ ةّمع ةمطافق ثيدح

 يي سسسسسمب لال
 ع روُصمْنَع اس انَح : َلاَق ميكو اند -

 1 2 ةَقيزُدل
 َلاَقَك + هللا لوُسر اًبَطَح :ْتل ةحل تخل ْنَع ءهنارما نَع « يعبر

 موب يعتام فلا يفر بنتها

 د ىلحت ةأرما نكنم اةندفف :عجارإ هب اتْيلع الإ هرهظت ابعد ست

 نع« نيصح ْنَع ؛ ,ةبعش اند ءرَمعَج نب دمحم اًندذح - فول

 راع امس ه 6 ما هام
 ف هللا لوُسراَنآ : ْتَلاَك اَهَّنأ ٌةَمطاَ هََسَع ْنَع : ةميذَح نب ةديبع يبأ

 وراس
 ذي هوك عم ءاقس اًذِإَق ؛ ءاسن ذ يف مدوعلا ْنِمَدِجَياَم ةدشْم لعام

000000 

 ىمحلا رح
0000 

 هللا وسر َلاَقَق ؟كاَفَشَق هللا توَعَدْوَل ٠ هّللا َلوُسَر اي : اع

 ه سارا 8 ما م6 370 521

 سيمع تنب ءاميسأ ثيدح
 2 تست سس كس ل تي صم 5

 ٍِدْيع نم اَنَأ ةتْعمسو)دَّمَحُم نب هللا دبع انئَدَح - فهحم

 دّنَعْنَع :ةماسأوُيأانئَدَح : لاق : (ةّيئش يبأ نب دمحم نْب هللا

 «يمّيتلا رَمْعَمل ىَلْوَمْنَع ٠ ِنَمْحرلادْبَع نْب ةَعْرُر نع هرَمَعَج نب ديمَحلا

 تنك اًداَمِب : وسو يف :تلاَق . سمع تلامس

 :لاَق تيَفشَتسا مُث راج راح : لاك «مريشلاب تاك ؟(يشْنتست)

 تل ناقش اول سالك ولا يتشكل

 ءانلاق ؟كلمك لس يقراها ٠ ع تب طاق ىلع لَ
 هع ها هال لت
 ءاَمْسَأ يشكدَح : تلا ؟اّيش كيبأ نم تْمَساَم : لاق نس َنوناَمَتَو ةتس

 نم َنوُراَه ةّلَِْمب ينم تْنأ : :يلمل لاق 8 هلل لوُسَرنأ ؛ سمعان

 [08014 :رظنا] ٠ "يبت يدنبَسيهّنآَالإ ١ ىسوُم

 لالهاَنتدَح : َلاَق 1 ةفغدف

 ةلع اقل تامل هَل لع تناك. سْيََع تلي ءاملسأ

 . ايش هب ةلرثنأ آل «يئرهَللا[هَّللا] بْرَكْلا

 :َلاَق .َةَحْلَط نب دَمَحُم انربخأ :َلاَق . ديزي اكد 377

 :تَلاَق . لق . يسلط كأن دا يهل :ةيطكحلا

 َدْمَي يدَحنآل : َناَقَق مرق لق نم ثلا ميلا ف للا لوس ر يَلَع َلَخَد

 18015 ,/مع1 :رظنا] . اذه كموُي

 نب ْنَّمْحرلا دّبَع ْنَع «كلاَم : نّمْحّرلا دْبَع ىَلَع تأَرَق - ففتعغت

 ركب يبأ نب دَمَحُم تدلون ؟ سيمع تنب ءاَمْسأ نع ءهيبأ نع ؛ ءٍمساَقْلا

 اًهْرَم : هللا لوس لاَ ؛ ف هللا لوئسرل ركب كلذ رك «ءادييلاب
 .لهتل مث 8

 نسب دييلولا نع ؛يبأ يندَح : :لاَق .ْبوُقْمَي اَنئَدَح - 033

 بحاص ليوا ِملَسُس نب هللا ْبَع يئدَح .: َلاَق .ريثك 0 /ك)

 ”سلاَج َوُهاَكيَهَنأ ؛ يكب دْعَس يا ديلَنْيَبآلك نأ «فحاَصمْلا
 00 - - سا مش
 :لوُقَي يدع نْب مهم نب رج نب عفاك ل وسر هءاَج بّيسُعْلا نب ديعس عَ

 َتْنُك يذلا ثيِدَحْا فيك ينربخأ : لو السلا يل أري كتلاَخ نإ و

 نأ .ةريخأ : بيلا ْئدعَس لاَقق ؟ِسْيَمَع تن ءاَمْسأ نع « يتتندَح

 ٌريصَيَأل : لوي هللا لوُسَر تمم انآ « ينئربخأ سيَمع تنام

 ةرارس نا
 مات موي ءاديهَش وأ ؛ نينا آلإ ل هدة األ ىلع

 اع راجل سيح ركب ين لاح لاق .٠ َقاَحْسِإ



 ها مهسر ٠.0 م

 . سْيمح تنام هج ع , بلاط يأ نقط نب حس تبر

 ُهَدْكَبَمْدَكَو 8 هللا لوُسسَر ىَلَعْتْلَخَت باَحْصأو رفعَج ص بص مل : تلق

 َلاَقَق ,مهتن قت ياحلو «ييغ شعا :ةيعامت
 ل مهي هت : :تَلاَق ِرَفَعَج يني ينيث ينيتنا : : 8 هللا لوس

 ْنَع كقلبآ ؟ككُياَم يأ تنآ يباب ؛ هللا وسر اَب هقق بايع
0-0 

 :تَلاَق . ميلا اذه اوّبيصأ مَعَ لاق ؟ءيَش هباَحْصآَو رَفْعَج

 انك هلأ ىلإ 8 هالو َجَرَخَو ههاَسنلا يل ممن 7 (ٌميصأ
 عضم

 ليسا بو مط مه اوُمتصَت نأ نم عج لآ وُ

 1س ل

 0 ليا

 كلام تب ةعيرف ثيدح

 ىَيَحَي اًنْندَحح -7 :لاَق. َقاَحْسِإ نب دْعَّس ْنَع 5 ذل ليعس نر

 يف يجوز جْرَخ : :تلاَق . كلام تْنبْةمْيرُفْنَع ؛ . بك يك

 راك يفانآو هبت يناثاق موك مودلا فرط مهاد هل جالْعأ بلط

 3 تلت هل كلذ” تركك © هللا لور تينت يلطأ رود نم ةعساّش
 مم

 سمس سرس مودع
 لَم آلو «ةّققل يل عديم , يلطأ رود نم ةعساّش راد يف يناتآ يجوز يَ

 يب قرأ ناكل (يتوْخإَو) يلهأ ىلإ تكوحَتْولف هل كْسمْلاَسْيلَو «هنثرول

 ىلإذأ؛ دجْمَصْلا ىلإ ضرَخ امل ؛ «يِلوَحَت : َلاَك ؟ينأَش ٍضّنَب يف

 هين انآ يذلا كني يف يا : َلاَك «“تيعدق يبرم ذأ «يناَعدةَرجُحْلا
 م له مع

 رهشأ برأ هيف تددَتعاَف : :تلاَق ٠ هلجأ ب اتكلاَعْلَي ىَّتَح كجوز يع

00010 
 .ارشعو

 [59061 ,9/654.:يظنا] ٠ هيدَخأَ ةيربَخأَف ناَمْتع يأإ َلّسْرأَف :تلاق

 :َلاَق .قاَحْسِإ نْب دعس ْنَع « ءِلضَممْلا برش ان انثدَح 4
 700-5 هرق هى مذ ميد
 . . . يلا نَع «كلام تْنب َةَعْيرَف نع ؛ بصق اتنذب بدير ينتثدح

 سامص سام

 ُهَوْحَن

 [؟751517 :عجارإ

 ليا سهلا
 َناَصْنَع نب ٌئاَم اَنئدَح : َلاَق .رثب نب دَّمَحُم انندَح - ةفهتها

 مسه عا 0
 «ةريَسي اَهتدَج ْنَع ؛ ,(0/1/5) رساَي تنب ةَضْيَمُح هنأ نع ؛ ينهجلا

 «(نينمإملا]ءاَسن اي : ف هللا لوس ان لاَ : :تَلاَق ٠ تارجاهيملا م تناك
 ه6 2 ظرهدع

 تالقعاو «ةَمرل نيس َنلفَتالو ؛ سيدْطلاو حسو ليطلب لَ

 .ةتاقطتسسم تنك وسم نإ ٠ لماثألاب

 هلع كوه 5

 3 ديمح مأ ثيدح

 ينئدَح : :َلاَق . بطولي نَا - 5 1 تا

 ةرا دمحم مح نع ««يراصنألا ديوس نَا « سيق نب دوا

 ينإ هللا َلوُسراَي : تلاقك يِلا تءاَج هنأ ؛ ةيدعاسلا دِيمُح يبأ
 كّنّصَو « يسم ةآلّسصلا نحت كنأتْملَعدَم : لاك. كلعم ةاأصلا ب حأ هلام مف 200

 يَ كري يف كنلصو ؛ كنج يف كتآلتصنرم كك كني يف

 دسم يف كالا نم كلر كراد يف كُنالَصَو « كراَد.يف كتآلّص نم

 يسيل السوم قر ونت يدمر دامو

 يببأ نب ديِعَساَنَْدَح : َلاَق . َنوُراَم نب ديزي انْدَح - 31 ةنضإ

 ثراَحْا نب هللا دع نع ُهدَح ليلا بأ اًملاص نأ اقنع «ةيوْرَع

 ىّلَع َلَخَد 8 هللا لوُسَر نأ ؛هْنكدَح ريبزلا تنب ميكح مأاذأ « لكون نب
 م م 00-0

 .كللذ رم ضو امو ىَلَص مث ءاَهَدْدَح فتك نم سْهنُ ' «رييزلا تب ةعاَبص

 [؟المكتك كالمكح :رظنا]

 4 2م
 ا

 - 0 هس دس ع -

 هنأ مأ دابز نبا ةدح ثيدح
 را »رع 2 همز 7 1 «

 ٌةَمَلَس نب عفارانئدَح : :لاَق . ىّسوُم نب ْنَسَح اًنئدح -"

 :تَلاَق . هنأ مأ هندج ْنَع «داّيز نبا جرح يّئدَح : :لاَق ٠ يعجلشألا
 ممم نص مس
 :اتلاك ؛ةوسن تس سدس انا ري ةَرْزَغ يف اف هللا لور عم انجرخ

 يات :تلاَق ءاَناَعَدَم نإ | لسرأَف :تناق «ءاّسنهعمانأ 8 يَا عَ

 َرَخ هان ؟نُدجَرَخ ْنَمِْمآبَو ؟نُكَجَرْخأاَم : َلاَقَك «بّضَمْلا ههْجَو

 ل فو.( اكو .قيرلا يق مسارات

 هيلع حق املق : تلاك «َفرَصناَك نم َلاَق « هللا لبس يف هبي

 م مس همه
 يذلا امو يداي : :اهل تلقق ٠ اجرا ماهسك ناهس اهمال جري

 [؟؟هه :عجار] رمت : :اتلاق ؟نُكل جّرخأ

 3000 4 كك" يك * 5

 ه9 تس
 ع ةدوعسملا "اكل لا َلاَق .ديعّس هنن حيا ان

 معسل
 كمَحساَي : انف ؛ كيرا لاق ةّيَِهَجْلا

 8 كاوا :تلاَق «ةَبمكلاو ْمتَلَح اذِإَنوُنوُفَت : َلاَق كك .

 اي:لاق؛ ةَبدكلا برب فلْسيلكفلَح مَ «َاَدَكُهنإ لاقت ءانيَش

 انو هللا اَحج :لاَق ءادن هلل و رتل الفن كلش

 ءائيَش ف هللا وسر لَهْمأَك : لَك ٠ َتفشَو هللا ءاَامَنوُوعَت :َلاَق ؟َك

 .تئش م امتي لصْتيلك هلا ءَّساَمَلاقْنَمق «َلاَمدقُهنِإ لا :َلاَك مث

5-9 

 ئل . 8 0 كل. -

 هللا دبع تدب ءاقشلا ثيدح

 تيس مي يسسم ه9 تيس سس



 ْنَع يوما نكح 57 5 .مساقلاُ مشا انَح - 050

 دْبَع تْنبءاَقَشلا نع «ةَمْلَح يبأ لآ[نم ِلجَر نع «رْيَمع نْب كلم دبع

 رع لثسس 8 هللا لوُسَر نإ : تلا . تارجاهمْا نم ةارما تاكو هللا

 جَحَو لجو وع هللا ليس يف اهو «هللابن اي :لاقق ؟لامغألا لَن

 [؟ا/ك6 :رظفا] ٠ .دوربم

 «رهْسس نب يلع انثدَح : ٌَلاَق .٠ يدهم نب ميهاربإ انئدَح -8

 كك يبأ نع اس نب حلاص ْنَح ءزيزْا دبع َنْبَرَمع ني يما دبع ْنَ
 .هّلا دبع تْنب فشلا ِنَع ؛ةَمَْح يب نبي نب نما دبع نب

 هذَهَنيمْل الأ : يل اق . ةّصَْح َدّذع انآو ف يل الع َلَخَد : :تلا

 .؟ةباتكا هم اَمك ةكمتلا بق
 ماسر هرج ب

 .(ح) يدوعسملا اربح : لاق ٠ نوره نب ديزي انئدَح - 32 هاف

 كلما دْبَ ْنَع «يدوُعْسَما نَدَح : لاك .ٌئرفملا نّمْحّرلا دْيَعوبأَو

 يبان ؛ هللا دبع تنب انشا نع «ةَمفَح يبأ لآن م لجَرْنَع «ريَمع نب

 ؛هّلا ليس يف داَهجّلاو «هللاب نال : لاق ؟لَصْفآ لامغألا يأ : لس كف
 ساعم# عا

 .روربم جحو

 [7754 :عجار] .دوربم جَح وأ : نمحرلا دبع وبأ لاك

 باّدَخل ةّنْنا ثيدح
 هو

 ْنَع قاحْمإ يبآْنَع "شَمْحألا ادَح ميكو اند -7
 يفباّبَخ َجرَخ : :ْتَلاَك . باّبَحل نبا نَع ؛ (يشنئاقا) هز وب سحر دبع

 00 سومو
 ناَكَف : :تَلاَق 0 ا « ةيرس

 10 م مس سوءا م
 ىَلإ اهيالح ْعَجَرَ اَهبلَح ب اَبَح َمَجَراَملَق «ضيفيؤأ ؛ َمَقطَي 2 اَهبأَحَي

 رم َلاكَو) ضيفي ىتح اهبحَي هللا لوُس 200 ل
 ماس ل ل هول سل اه لا هس
 [21841 :عجار] ٠ اهيل مَجَراتلَح ملف (َلتمَت تح

 يبأْنَع ؛ «ليئاَرْسِإ انندَح : َلاَق . ديلا ْنْيفلَخ اند 71

 نْب بابل ةَنْبا نع ّيسّمْحألا كلاَمِنْب ِنَمْحرلا دبع ْنَع ؛ قاَحَسِإ

 .ةوْحْن رك. .ةاشآلإ ل كريو ةاَرخ يف يبأ جرح : تَلاَق . ترا

 [؟التثلل :عجار]

 ماع ٌّمُأ ثيدَح
8 2# 

 نب ب ليعامسإ نب ميها ري امدح :َلاَق .ٍرماَع وبأ انئدَح -89

 «يلَهَشألا ه هّللادبَع نينا نب :نَمحرلا دب دبع اًنئدَح :لاَق . ةّييبح يبأ
000 

 يف قرم لف يبا تنآ اهل تاما نم أرنا ديزي تْنبِرماَع م نَع

 . اضَوتي ملو « ىَلَصَم ماهم «هكرعتف «نآلق يني دجْسَم

 هدمها يم < 3
 سبق تند ةمطاق ثددح

 3 «» ا 3 5 00

 ريما ماس

 انكدَح لك دلاَجُم اًكدَح : لاك. ديس حيا 0

 هجر ؛يتكدَحت سبق حب طاف يدا تلد :لاَك .ٌماَع

 :اتلاق يس فاق هللا لوس 5 48 هللا لوُسر دْهَع ىَلَع اقلط
 - همك - وي

 لحي ىّتَح ى َوةَقَمَت يل نإ : تلق هرأذلا نم يجي وح : يل لاَ

 « ينقط انا : تلك هللا لوري : ْتَلاَق آل : :َلاَق ؟”لجألا
 ساسو هج دي

 كلام :َلاَقَف هَل ساق ؟ةقلاو ىتُسلا يتتَمو يجرح هَ

 :ْتَلاَق « اًميمَج انالئاَهَتْلَط يخأ نإ ؛ هللا لوري : :لاق ؟ سبق لآ ةئبالو

 ةأرَمْلل كسول امن سيق لآةّنبا اي يرظ د١ : ف هللا لوس لاَف

 قتلك ةَمْجَر الع هن كمل اذِإَ «ةَعَْراَْيلَعُهلتاكاَماهجْوَر ىلع

 يلزلا ؛ ءاَيلإثدَحَتهَنِإ :لاكمث نال ىلع ينزثاك يجرخلا ؛ تكس آو

 [انأ ]نوكأ ىَّنَح يحك المت ؛ كاَريآل ىَمْحَأهَنِق موُتكمْمأ نبا ىَلَع

 ف لللرسرسف رشي سلُجر يدكل تلاَق :كّمكنأ
0 

 لوُسراَي ىَلَب : لقت انتا طن وحال ل لات .ةرللسا

 يسلم
 اع قي ىلع تاق .٠ خلا نق 9

 ٌةآلَّص ىَلَمَف ؛ وابا نم امي هَّلللوُسجَرَح : :ْتَلاَق «٠ كف هللا لوسر

 مك مل ينإق «ساّنلا اهي اوسلجا : :َلَقَك «ساَنلا ع دمك «ةَرجاهْلا

 ةلوُلْبقْلا ينعم اربح ينبح ينانآيرادلا اَميمك كلو ل اذه يماقم

 3 ينريخأ ف مكي و مكب لأ الامل وللا

 ىلإ وجرح ىنح ةئِفسلاب برر يف اوف ارت مج ىلإ

 دآم وأَوُهلُجَرأ وردي رهشلا ريثك بلهأ ءيشبمْه اذ «ةريزجلا

 مُكِريْخْسب انام : لاق ؟ائربْحسآلآ : اوُناَك «مالّسلا ميلر هيلع وملك
 هع ”.امع

 مُكَرَبَخ ىلإَوُه ْنَم هيفكهوُمتفَرْدَ ريل اذه نكلو «مُكرخَتْسِيآلَو

 . انآ :َلاَك؟تْنَأاَمَك :اَنُق :َلاَق « مُكَرخَحْسَي ' بو مكَربخُيانَأ قاوشألاب

 «قائولا ديدش قئوُم ٠ « لجّرب مهاَذِإَ ءّريدلا اونآ ىّبح اوُقَلْطْناَف (ةَساَسَجْلا
 ويعو 02 معقم

 ؟مشأ نسم َلاَقَك :٠ مهل در هيلع املس ؛ « يكَشتل ريثك َنْزَحْلا رهظُم

 ءمَعَن : :اولاَ ؟هَْي ميل جرخأ ؛هبَرَعْلا تلم : لاق « بّرَعْلا نم :اوُناَك

 « مهل ريَخ كلذ : لاق ءهوُقَدَصَو هباوُنمآ ًاريَخ : اوُناَك ءاوُلَحَم ام : َلاَق

 مُهنيدَو «دحاَو مُههلإ ميلا بَرْلاَم :لاَك مهي هللا ٌهَرَهظأَف وَدَح هَل َناَكَو

 :اوُناَق ؟َرْخد نبع َتَلََفاَمَ : :لاَق مَعَ : وا دحام «حاو

 «مُهَعرَر اهْنم َنوُفْسَيَو «مِهّمَشل اهله اهم بري (79/4/) ةحلاَص

 ءٍماَغلُك انج معطي حلاَص : اوُاَك ؟ناَسْيَو ناَّمَح نيب لَن َلَمَف اَمَك : :َلاَق
 هاو ديمه

 مث ءَرَكَر مت ءَرَكَرَف :لاَق ءىألم : اوُلاَك ؟ةّيرطلاُةرْيَحُب تلم مق : :لاَق

 هّللا ضْرأ نم اًضْرَأْتْكرَت اًماَنَه يناكَم ْنمتْجَرَخْول : َفَلَحمُث هَرَكَز
 سس

 : 8 هللا ٌلوسَر لاَ َلاَق «ًناطلس اَهلَع يل سلة ريغ اهتنطو لإ

 يمّرَح َمَرَح َهَّللاَنِإ َةَنيِدَمْلا ةَيَطَِّإ ءراربم ثَآلك ؛ حرف ىلا اذه ىلإ

 ,َوُهآلِإَهَلإآل يذّناَو : ل هللا لور فحم اهلين لاَجّشلا ىَلَع
200 

 ٌهاَش كلم هَلَعآلإ « لبج يف آلو لهَس يف ؛ ساو القيق يرط اهل ام



 م ع
 عع عع 0 1

 ءاسنلا

 ساس هس
 :رظنا] . اه ىلع اهدا عي ام «ةمايقلا موي ىلإ فيسلاب

 الدخل ىالردك كارم مارح كالزحأ ارالا ارحم المحمل ماركت 7ك

 [ 441 ,؟الزكا ,؟الروحك ,؟الدعلا

 همه اعف هس # سا سا
 ةتئدَحَف «ةرّيَره يبأ نب َررَحُمْلا تيقلَ :رماع لاق - 50

 َكَنْكدَح امك يكدَحهنأ يبأ ىلع دهشأ َلاَقك «سْبق تنب ةمطاَف ثيدَح

 [717/845 :رظنا] .٠ يقرا ون © هرج طا

 8 هج
 يي ةدفخ ىلع َلاَقَف ةمطاق

2_0 
 [50847 :رظنا] ٠ ةتيدَملاَو وكم ما را هرَحْلا : :تّلاق

 اعف هع و

 يكتب طا «يبشلا نع - دلع يأس كن ةملَس

 :ساّنلا يف يدوُتو ربما دعصق ارسم مويا ا هلا َلوُسَرانأ

 بع ل ْمكْعدأ مل ينإ ثرماتلااهيآ اي :لاَقق ٠ سال ْعَمتجاَك ةعماَجُد ةالّصلا

 ةيطْنسلف لذا نم رئت ؛ يترَبخأ يرادلا اميمَتّنكلو «ةّبهرل الوتر

 ةّباَدب مُماَدِإَق «ِرَْبلا رئاَرج نم ةَريِزج ىلإ حيرلا مهند ءرسَبل وبكر

 5 تلاَقَت ؟تن نم اوُاَق «هرعش ةرثكل ىن نأ مأ وه رَكدأ ىَرُي مرش أ

 « مكر َعْْسآلو مكس انأاَم : تلك ؟نيربخاَ : اوُلاَقَف ءةَساَسَجْلا
 0 50 ا

 اوُنَحَدَف «مُكَرخَيانأ ىلإو مكر بخُياذأ ىلإ[ يقككل جر ريدلا اذه يف نكلو ش

 نحت نحن ءاَنلُق ؟مأْنَم : لاق ءديدَحْلا يفد م ُروْعآَلْجراذَق ريدا

 ؟برعلا هع له : لك مل: لق يل كيني :لقق؟بّرعلا

 ام هلا نبع طبل لق اه

 ةورف م ثيِدَح

 َرَمَع

 ليَ ناك : لاق سنو اند - ادهلح

 اقمشه حماك ورقم أهلَ 0

 «لامأل عدو اهلل لوس
 انفو لوآل ةآلّصلاليجْعَت

 ماس كل
 لَجوَرَع ه هّللا ىلإ لَمَْلا ْبَحأ نإ] :َلاَقَ

 ةّيدسألا لقْعَم َمُأ كه

 سا مم ةوعم

 يف يرمتعا : ا 5 لت :فَجْمأ نلََج نك حلا

 [10997 :عجار] . ةَجَحَك َناَضَمَر يف ٌةَرْمع نإ ءناضمَر

 اَنكَدَح :َلاَق .ةَناَوَعوبا اَنكدَح :َلاَق .ُناَّمَع اَنَدَح -

 . ماشه نْب ْثراَحْلا نب نّمْحرلا دّبَع نب رْكَب يبأ ْنَع ءرجاهم نب ميهاَربإ
 ل١ :َلاَق . _ لقعممأ ىلإ سما ىلا ىلا 0 َلاَق

 شاك ضان كيلو بحر ١ لَ

 37 هّللا ليس يف هج دك يثأ تْملَعْدك كن : اهل لاق :َلاَ ؟هْلَع

 ةَمْلكم نه : :ْتَلاَق : يلطأ توُك هنأ تملَعْدَف : لاك ؟َكلْخَنَمارص يطأ
 ْتَلاَقَف :َلاَك . ِهْيَلَع الَخَد ىَّتَح ناّيشْمَي اَهَلَطْناَ :َلاَك «٠ هل هثركاذو فيل 0 مك 0-0

 : ٍلقْمَموُبأ لاق ؟ارذكب لحم يبأل نو ؛ةبَح يلعن «هللا لوس راي : هَل

 لبس يف هن هلع يحلق اهطعأ : لاَ« هّللا ليس يفهلَعَج ءاتنق ْتكَدَت

 تربك دكهم | هّللا لوري: :ْتَلاَق َرْكَلا اهاطعأ اًملق :َلاَق ؛ 1

 يفرط :لاقك لاك ؟يمَح (نم) ينجي 'نم لق تضهر ١ "له اسيل خت لق مق :لاق «ىالمقذك يح ءاوثذ «رذ يات
 "تلْفَيَس ُهّنأ اًننظ ىّنَح ُهَبْنَو بئوَق : :لاَق ٌتّئئاوأ ممطأ دق :او :

1 3 

 اوُلاَق ؟مَعْطَأ

 َريَغ اًهَلُك ضرألاأطأَس ينإ امأ «لاجدلا انآ :َلاَق ؟َتْنآ ْنَم :اًنلفَ

 الة هدم نمل رم باور: اقف هللا لوس : لاَقَف «ةَبَطَو

 9714٠[ :عجارإ ٠ لاجل ينعي ءاًهلْخَدَي

 هيث "كد 24

 ةورف مأ ثيدح

4 
 ِنَع هَرّمَع ْنْبِهّللا دبع اربح : َلاَك .٠ مصاعب اننَدَح - 075

 88 هللا لور لع : :تَلاَق .ةوركمأَنَع ههناَمَع نع ؛ «ٍماََخ نب مسالا

 1 . (/9/1) انو لوألهلّصل ةلّصلا : لاَ لف لامعألا يأ
 سرع سمر ع 0

 نع« « يسع رم نب هلا بح انربخأ «يعارلا انَح - 6

 َلوُسَر تمَياَبْدَقْتناَكو «ةَوْرَ منع ءاّييدلا هد ْنَع « ٍمانَع نب مسالا

 ٌةآلّصلا :َلاَْك ؟لَمَمْلا لَضْفأْنَع «4 هللالوُسَر لئس : :ْتَلاَق كف ِهّللا 00

 .اهتقو لرآل

 . كنجَحل وجت نام
 مام ما

 03 2م ميا
 ليفطلا مأ ثيدح

 هم

 نع ؛ ؛ةَميهل نبا يتربخأ : لاق ٠ ىَسيع نب قاَحْسِ اًنئدَح - 48

 مع يِنعَراَن : داق. بدك نْبابَأَْنَع «ديعّس نْيِرْسَب نع ؛ ءِرْيك

 ا «لماَح يو نا 42 ركل يف بلل
 كف هللا لوُسَمَرَمآدَك : يلَوَرَمُمل «يدلو مأ لبطل م .أ تَلاَقك تعصر

 .تعضَو اذ | حكنت نأ ةيمكسألا ةعئيس ةعْيس
 سا» ةإ اماعم هرال

 اَنكدَح :آلاَق. ؛ ديس بة فاحسإ نب ىَحياَح 1١١

 1 نتن بنك ا 7-0 :لاق) ؛ 0

 ”ريرَمع لأَسَيالَفأ : : ليلا مأ تلق «ناَمصَخَي بدك نب .أو باَعَحْلا
 همام م

 ْتَعَضَوَق «لماَح ّيمَو اهو اَهنع يكون ؟ةيملنسألا ةمْييْس ب َتاَّطَخْلا

 . هللا وُسَر اَهَحَكْنأَف «مايأب كل دمي (”//5)



 فوات ع

 ةيدّرألا ب بدنح مأ ثيدح 3

 را امر هك و ماو هو
 ٌداطْرَأ نب ٍجاَجَحْلا انْكدَح : لاق ٠ َنوُراَه نب ديزي انئدَح - دةفحانملا

 :ْتَلاَق ٠ يال ا تاخد وت ع

 ءةبقعلا ةَرْمَج كج َدّدع مكس مكن اوت آل ”مانلا اهي : : ِهّللا لوَسَر َلاَق

 . فلا ىَصَح ٍلْئمبْمُكيلَعَو

 ندوه بَ ْنَع نيك نرخأ َلاَق .مْيَشَه انئدح -7
 اب :لاَق

 ضاقت يَح كف يلا تَعمَس اهّنأ ؛ ةيدزألا بدن مأَنَع دادش

 .فالشلا ىسَح مك ءراكولاو ةئيكسلابمُكِيلَع سانا اهي

 [7515 :عجارز

 ب لقي ال مانا اهيأ اي :َلاَق . نايفس اًنئدَح 1767 اًمضْخَي هلم رمزا ةهمو طم ل

 .لخلا محبا 7 لا متيم اذ

 :عجار] ٠ 228 ا «يصوخألا نوع َناَمْيَلَس

 للامم

 نس أ ثيدَح
© 

 - ميكح نب يني ناَمْلع اَنئَح : :َلاَق .ريَمُت نبا اح - 2265

 نب سلأ مأ يهَو-ناَحلم تن ٍمْكسمأ نع «يراصنألا مَع يد : لاق

 توصي نيَملَسس نيرا نمام : لوُشي ## هللا َلوُسَرْتممَس هنأ - كلام

 هللا ضب ةئجلا هَل مهل! لإ ؛ تنحل اوُهْلْمَ ءدآل وأ قالك امنه

 [رالوال# :رظنا] ٠ مما هتمحرو

 ةماعلا ها
 «ورْمَع نبا ينعي دَمَحُم انئدَح : لاك .ريَمُت نبا انثدَح - 6

 ف هللا لوُسر يل (َخد) تلا . مسمن ؛ةملس وبأن :لا
 اًماَهماَنَم يف ىَرَتآرَمْلا كَميرأ ؛ ؛هّللالوُسَراَي : تلقف ةَملَس م تيب يف
 ةلَجورَع هللا : تلك ءءاسّتلا تحضن : :ةَمَلسمأ تلق ؟لجَلا ىَرَي

 رام
 .نلستتتلك نم كلذ ىَآرَْم : ة كلور ءاقَحْلا نم يِبحَتسَي

 اَنكَدَح :َلاَق ٠ 'يساؤرلا نَمْحرلا دبع دَْمح اَندَح - تالا

 . سنن دْيدَنْياَوهَو «سنآ ةئبا نب ءاربلا نع ,ٍميرَكْلا دْبَع نَع يه
 هَل ةيرق اهني يقر اَهيلع لحدا هللا لورد ؛ يأ ينكدح : لاك

 .اًدَطَتق ةّبرقلا مك ىلإ تدمع :تَلاَق ءاّمئاَق ةبرقلا نم برش : :ْتَلاَق

 عراب را/قال4 :رظفا]

 نع قاد 6 سول يس سس اند 0 فلا

 000 نأ يأ : 8: دق 0 ف

 .ريراوقلاب كَقوَس

 ص 5١164 يدزألا ب بدنج ج7 أ ثيد ثيدح ءاسنلا دنئسم
0 

 هم
 «بوُيأ اَنئلَح : لاق .بْيَهو اَنكَدَح : لاك. اقع اَ 1/١11١

 اًهينأيَناَك ا يِبلا نأ) ميكس مأ نَع «كلاَم نْب سْنآ نع «ةيآلق يبأ نع 2

 ريدك اكو ءاَمَدنع (69/7//) ليقف طن هَلْ ءاَمدَنع لق
 .ريراَوقلاو بيلا يف هلع ُهكرَع عمت «قرعْلا

 505١[ :رظنا] .ةَرمْخْلا ىَلَع يلَصي ناَكَو :تّلاق - م

 :َلاَق. يعاّروألا اَنثدَح : :َلاَق . ةريغملا [وبأ] اندَح - فون

 . ميلَس م ما نجع 'يراّصْألا ةحلط يبأ نب هلل دبع نب قاَحْسإ يئدَح

 :اَهْبلَع رَخَدَتَتناَكَن قف يبا جز ةمَلَسمأ ةرواَجُم تئاكو : :تَلاَق

 ّنأةآرَصْلا تاَرادإَتْيأَرأ هّللا لوس اي : :ِمْيئكسمأ تلا 88 يتلا لَحَد

 ٌمأاَي لاَدِيْتمرَت َةَمَلَس ةَملَسْمَأ تلاَقك ؟لستفنآ ءٍماَنَمْلا يف اَهمماَجُياَهَجْوَ

 للان :ٍمِلَس م ْتَلاَقَق ٠ 8 هللا لوُسر دنع سنا تحض «ٍمِيك

 نأ مريخ اَنيلَع لكشأ اّمَع يلا لانس دان «"قَحْلا نم يحتسَي

 مع كاتي تبر تنأْلي: :ةَملَس م ال يبل لاق ايم ىلع نم بوك وك

 َلوُسراَي : لسا تكقت «هملا تنجو شل قلع ميكس ما 8

 قئاّقش نم ؟اًمدََو اهي ىَنأَك : 8 "يلا لاك ؟ءاَمةَرملل مَ مو هلل

 . لاّجصلا

 ْنَع بوي اًنكلَح :َلاَق .بِيَهَو انئلَح «نامَع انئدَح --

 ينصب اك 8 لل وسما ؛ ٍمِيكس م نَع «كلاَم نب نأ ْنَع ؛ةَبآلق يبأ

 [880068 :عجار] ٠ ةّرَمحْلا ىَلَع

2000 

 اح سما

-- 

8. 00 

 ني بوعي نع يور ترحل و بج يباح

 ها سا مس امص سالس م ل
 2 اقل نما لل تان أ امم 0

 [مايربمم مخجل ,_اككاا :رظنا] . هْنم م َنعظَي ىَ تح يش هرضي

 نع «ةَميِهَل نبا اَنئدَح : َلاَق . قاسم صياح - ففطت

 دعس نَع دعس نب رماَع نع ؛ «هجتنألا نب بوُقعَيْنَع (ةَعبير نب رْمعَج

 [3/11 :عجارز ٠ كلذ لثم :.

 نب ديزي ينكلَح :َلاَك ."ثييِل انربْخأ :َلاَق .جاجح انئدَح -177*

 .لوُشي 8 يلا تغمس : :ْتَلاَق . ةكوخ ْنَع ريو م

 مكن هكدَح هّللا دبع َنْب [بوُقْعَيأ] «َبوُقَعَي نب ْثراَحْلا نَع « بييح يبأ

 - 07 هةر 2

 , نبرس يح

 رس ل نال تأ لا تانك وأ 8 رس
 ماس هه 5009

 [397كك1 :عجار] .٠ كلذ ِهلِْنَم نم لحَترَي ىتح ءيش
 م مسمع

 تغمس : لو صاقو يب يَدطساتمَس لويد مَس

 جا يم سلا ف
 نب عييرلا نَع ؛ جاَجَح اَنكدَح : :لاَك ٠ ةّيواَم وبأ انئدَح - ففطدل

 الم َلَوَنْنَم : : هللا لوُسَر لاق : :ْتلاَك . ٍميكح تن ةَلوخ ْنَع ؛كلام



 هلم يفضي قلم نم لع تمل هللا تانك وأ لاق :لاَقَق
 هم اهو مم

 اهيل ةرظنا] هع نعظي ىتح ءيش كلذ

 دبع ِنْب َةَرَمَح ةآرما سيق ِتْنِب ةَلْوَح ثيدح
 1 (908/5) بلّطملا

 نيس يتاح ١ :لاَق . يكاد : :لاَق . "مشاه ائدَح - 060

 ل كي هش ا بلل د يح 0ك

 ضرب «هيفُهلدلروُب هَ هبَصأ نم ةَولح ةرضَح لَمْ اذه

 :عجار] بالا لإ مايا ميسي ؛ هلوُسَرَو هللا لام نم هس تءاَش اًميف

 اةفيحلا

 . ؟[مدجل ككل :رركم] امدح 71/1175

 قراط َّمأ ثيدح
 هو

 رّقعج ْنَع شَمْعألا اًنندَح :َلاَق . دبع نب ىلع انئدَح - ففي

 يتلا ءاَج : :ْتَلاَق . دْعَس ةآلوم قراط م نع «ٌيِراصنألا محلا دبع نب

 ماَعأَمُت ادعس َتكَسَف ءداَغأَم دعس تَكَسَف «دئاتساكدْمَس ىلإ ف نقم م ع وك هس

 مكن :دْئَسِبلِإ يسن : :ْتَلاَق ؛ ف يلا فرصناَ دنس َتَكَسَف

 باَبا ىلع اًبوَصتْعمَسَ ُْعَمَسَف :تلق ٠ ادي اندر نأ الإ كلن ذَأَت نأ اًمعنمَي

 «متلممأ :تلاق ؟تنأ نم :لف هللا لور لاق ءاًبش ىَرأ لَو نذأَتسَي
 :لاَق ءمَعَن : تلاق ؟ءابت لْهأ ىَنِإَن يدهن ؛ ًالضأ الو كي اَبَحْرَمآل : :لاَق

 .ْمِهْيلِإ يما

 جيدخ نْد عْفاَر ةآرما ثيدح
 سس سسسسسسمب ل بسسس ستسست

 ب ورْمَع انئَدَح :لاق .ناَفَعَو ىَسوُم نْينَسَحْلا اند -8
 :َلاَق ٠ ٍجيِدَخ نب عار نْب ديِمَحْا دّبَع نب ىَحُي ينَربخأ : لاق ٠ «قوُزرَم

 هيبأ ماهَدَجْنَع: نافع لاك) -ٍيدَح نب عفارةأرما ينمي يد ينئربخأ

 مويوأ ءدحأ مويا هللا لوُسر عم ىَمرامفارأنأ (جيدَح نب عفارةأرما

 َلوُسراّي : لات ف بلا ىتك «هئزئك يف ٍمُهَسِب (كش أ : :لاَق) َرِبمَح

 ءاَميمَج ةَبطملاَو مسا تَرَ َتفَشْنِإ عقاري: لاق ؟مُهّنسلا عب رئا ؛ ءهّللا

 كن ةَمايقلامْوَيَدللت دهس «ةَبْطُقلاةسْكَرَتو مُهّسلا ضر تشان

 موي يل دَهشاَو «ةبطلا مدوومْهّسلا عزا لب ءهّللا َلوُسَر اي َلاَق ؟ةيِهَش

 سس 01 52 ل03
 .ةَبطفلا َكِ رو مهلا ف هللا لوس عر لاق «٠ ةليهش يآ ةَمايقلا

 <” َح مير ةَرَمَح ةأرما سيق اق نب ةكوخأش ثيدح

 ضاز هر امو
 ني محم رع «َقاَحْنسإ نبا نع ياي ائدَح - 3-0

 يبأ نب عاقل ةآرما (/8/1) ريمي طمس : لاك .٠ يميتلا ميه اري
 يم سوس
 مُتعمْس اذ : لوقيوهو ءربنمْلا ىَلَع الل هللا لوُسسَر تغمس :لوُقت ردح

 .ةعاسلا تطأ دقق .ايرق هب فسح دق شيب

 نب ةَمَلَس انكدَح : لاق .يزارلا مي ميه نب قاس انك - مالا

 « ءاطع نب وِْمَع ني دَّمَحُم نع «قاَحسإنيلَمَحُم يلح : لاق . ٍلْضَملا

 تضِمَسه هان ةّمص يف ُهساَجل ين :تَلاَق . عاقل رماة

 اذِإ ساّنلاَمُيأ اي : َلاَقك « ىَرسيلا دير يشُيَومَو «بطخي ا هللا لور

 .ةعاسلا تلظأَدَ ءايبرق اًماَه سحب مُعمَس

0 106 

 0 3 ديلا ناميلس مَ أ ثيدح

 ةدع هواه

 سولي دان لا ىلع ديت دلع

 ةبقتلا ةرَْج يميل هلا لور اأو هلأ ؛ي مآ ىن ينكدَح : لاق .٠ يدْرألا

 وهو «ةراجحلاب يصل سأل نمو «يداول نكطم

 ىّصَح لطمب اوُمراَف مثمر اذإو ءاضخب مُكَضْحَب لقيا "سلا اهي لو
0 0 

 اَذَه يباَذِإ ؛ ؛هّللا َلوُسَر اي : ْتَلاَقَق اهل نيابة هنا لبق مث ءفذَمْلا

 بلا : اَهَّلَلاَق ؟هل هللا مدا ٠ «لقعْلا بهاذ

 هيلسْغاَ يملا : لق هين املج | هلق «ةاجح

 ؟اَدَم ينثال ًاليق هنم يل يبه : :اًهل تْلْقَف ؛ َلَجَورع هللا يفشتس ساو هب

 ءِساّنلاّربآ نم َناَكَ « نبا ةقش اهب تحسس يعباصاب اللهّم تذَخَأَ

 نم روت يف ءاَمب هنت «ءاَمب يني

 لوم ع مر سا ل 6 وص أو
 . ري نسحأ يري : ْتَلاَ ؟اهّنبلَمكاَم : نب ةأرملا تْلَسَ

 دي اَنتدَح : :َلاَك . ةَناَوَع وأ انكدَح :َلاَق . نام اًنئدَح -77377

 تيأر :تلاَق . هّمأ نع ؛ صقووحألا نْب ورْمَع نب ناَميلس َنَع «دايز يبأ نب

 اي .لوقيَوهَو « يداولا نطب نم لام موية ةرمَج يمي 8 هللا َلوُسَر

 ىّصَح لْثمِب اوُسْراَ َراَمجْلا ميم اذَِو ؛ ءاضَْب مُكضْمَب لقيا سانا اهب
 ماقالو

 لجر ِهّفلَخَو : تلاَق ءاغقي ملَوَفَرَصلامُتاَعبَس ىَمَرَق : :َتَلاَق ءفْذَخْلا

 دعمك » مس ةثوعرعع
 :عجار] : ِساّبَع ْنْب لْضَمْلاَوُم : اوُلاَقَق ؟هْنَع تْلأَسَف ءِساّنلا نم هرمي

 [اكلوم

7 007 26 

 .قاَحَْسإ نْبا نع ؛ يبأ اَنَدَح : لاَق . ُبوُقْعَي اًنْئدَح - 10

 ىَّمْلَس ْنَع ءهّمَأ نع ؛ ميكس نب مكَحلا نبين طيلس يئدَح : لاق

 ,نيتلبقا ََُماتلص د 8 هلا لوُسَر تلا ىدحإْتناكو ء سيق تْنب

 ف هللا لوُسَر تن : تلاق ءراَجّنلا نب يدَع ين ءاسن ىَدْحإ تاكو
 قه سا سا

 الو اني هللا لآل نأ لَ اع املق ءراصنألا نم ةونش يفهم

 ايديني هيف ناي يناَنآلو ءاندالوأ لتنال « ين الو «قرَسَن



 فشذنن َح ءاسنلا دسم

 6 ريش نو

 جرا نتطقلالو ١ لاك: لاق «فورْعَم يف ُهَيصَْنألَو ءاَنلجْرَو

 يجن( ركز: نمهنم ةأرال تلك ءانقّرصْا مْ :تلاَق

 هلام دخت : َلاَقَق ؟هْتلأسَف : :تلاك ؟تجاَز[شغ ام اقف هللا َلوُسسَر يلاساف
00 

 . هريغ هب يباح

 8 ريا“ م6 م6 ل 5-9

 0س ١ لوسر ةوسن ىدحإ ثيدح 5 هللا ن قويسن 1ث

 ير امل هل 000
 نب ديز اًنئدح :َلاَق . ةّناوَع وبأ انكدَح : لاق : ناَمَع اًندَح -8

 ؟باَودلا نم ْمِرْحُمْلا ثقي مَع - َرَمع نبا ينعي - لجَر ُهلأَسَو ءرْيبج

 «ةراقلا لْفيَر ماها كف هللا لوُسَر ةوْسن ىَدإ يتربْخأ : قع

 [؟591/ :مجار] .٠ بارا ءاًينحْلاو ,روظتلا بلكْلاَو «بّرَعلاَو

 ةيفقتلا فناق تن ىَلْيَل ثيدح
© 

 .قاَحْسإ نبا نع « «يبأ اَنثدَح : :َلاَق .بوُقْعَي اَنلَح -51

 ينب نم لجَر نع ؛نآرثلل نراك ناَكو « يفق ميكح نب حوت يئدَح : :َلاَك
 يمد بام :ةيءًء هوي كعل وو 000 007 يمرر
 جوز نايفَس يبأ تنب ةبيبح م هتدلو دق ءدواد : :هل لاقي . . دوعسم نب ةورع

 مول لسع نسف :ْتَلاَق . ا يلا فلذة ب نع ا يلا
 وسر 53 ماع 2

 مدع هد هع همس هي ما وا
 بَل يفئنباتجرلأمل «ةَقَحلملا م هَراَمخْاَمُ؛ كَم .هاحنا

 هيل ل
 هاواي ءاَهَنمَك هعم «باَبلا دنع [سلاَج] 8 ّللالوُسَرَو :تلاَق .رخآلا

 نر
 52 مسه مم و -

 افغ ىنبد نم ةآرما ثيدح
 ر 5 5 - ما «ر

 0 لك لاهلي لقخ يب 0 سك سا يس
 م7 ما مم لل هإ عع

 - اذه كه ىلإ َكَعَم جرخ نأ در دق هللا لوُسَر اي : هان .راّفغ

 ؟اًمطَعسااَمبَنيملْسُمْاَنيمُنَو ءىَحْرجْا ياك - َربْبَح ىلإ سيو مو

000 
 يكدر :ةَكيدَح ةَيراَجتْنْكَو عم انِجرَخَف : :ًتلاَق :٠ هللا ةكرب رب ىَلَع : :لاَقَف

 ىلإ 89 هللا لوُسَر لت هّللاَوق تلاَق ءهلْخَر ةّييتَح - ىلع 8 هلل لوس

 لوأ تناكف ؛يّنممَاَباَذِإَو هلْطَرةّيقح ْنَعَتْلْرََو «َحاَناَق حبصلا

 «ةمدسصا ٠

 ةلوُسَر ىأَر اسف «تييحتْسآَو ة ةَقلا ىلإتضب :تَلاَق . اهتضح ةضيِح

 :تلُق :تلاق ؟تّمسفت كّلَمل ؟كَلاَم :َلاَك . مدل ىأَرَو يب اما هلل

 ءاّحلم هيف يحّرطاف ءاَمْنمهاَنإ يَدْحَو :كسْفَت نم يحلصأف : :لاَق «معَت ٍّي

 ملأ نس سعف
 املك :تَلاَق ؛ كبكرمل يدوع مش مهمة بست يضل

 َنْيرت يلا دآلقلا هدَهَدَحآَو «ءاقلا نمانل حصر ريح 8 هللا ل وسر حق

 ٍ:َْتَلاَق ا شراك يقنع يف هديب اهَلََجَو اًهناَطْعأَف يقع يف
 0 ا مما م ل

 ءاَهعم نكت نأ تصوم «اتناَم ىّتح اهقَع يف تناك

 99 للا لور ةونن ىَدحثيدَح

 ساس دلال
 اًهلّْسُع يف لع نأ [هبإ تصْوأَو ءاًنلم َهروُهط يف تلج لإ ضي ةّضيخ

601/1 . 

 رحلا ةّئا ةّنبا ةمالسس ثيدح
 هسسسكستس لج سستم

 لاقي ةأرم ارْما نَع بار مأ ينك ككدَح :لاَق . ايكو انئدح 0

 :لوُقَي 8 هللا لوُسَر تعم : تلك لا هبا همس نع « ةَليقَع : اهل

 سفنا] .مهب يّلَصُياَماَمإ تودجي ل ةَعاَّس َنوُموُقَيناَمَز سائلا ىَلَع ينأَي

 [هدعب

 ا هارب هر

 38 00 لاق .دمحم نب ليعامسإ انئدَح - 1

 لاقي مهلة آلم ْنَع «ةراَوَق ينبةالومَُحْلط : : اهل لاقي ةأرم | اًنكَدَح

 :١ 00 4 هللا لوُسَراتْطمَس : ْتلاَق .رحْا ةلبا ٌَمآلَس ْنَع ٠ ٌةَليِقَع

 568 الدجْسَمْلا لها َمَكاََينأ قلَخْلا رارش يف « ةعاّسلا اطارشأ

 [97ا/+ :عجار] . مهب يلَصُي اًمامإ

 م 6 مام نو 24

 ةيبعكلا زرك مأ ثيدح

 «هببأَنَع «َديِزَي يبأ نب هللا دبع انئدَح ٠ نايس اًنئَدَح - "ا

 .ف يلا نحت دَحُت يل هيكل زركمأ نم تْذمَس «تبائ نب عابس نع

 ملقا ْنَع : ملا نمبلطأَتبعكَو «ةيََِسْلاب 8 يلامس : :تَلاَق

 ماتم :رظقنا] ٠ ان وأ نك نارك ميرسي فاش ةّيراجْلا نحو نائاش

 ىَلَع َرْيَطلا اورقأ : :لوقي 8 يبل تْعمَسَو : تلا - م 4

 . اهتاّدكم

 نع ءهيبأ ْنَع ءَديِزَي يبأ نْب هللا دبع نَع «نايْفس انْئدَح - "اما

 : نوُنوُقَي مهو َنوُف وو يلهاججلا لهآ تمس : لاق . . تباك نب عابس

 . كتوم عرف. اكيع اركب
 نب عابس ْنَع «هيبأْنَع هللا دبع نع ءانايفس الح - فهد

 000 وُ هللا لوُسر تمس َتَلاَق .٠ يكل زك مأ نَع ءتباك

 را دعاوتب هعاددك مو
 ."تارشبملا تّيقبو وبلا تبعد (: َلاَق كيلا ةرم نايفس

 تلب ةَيبَح نع ءءاَطَع ْنَع «ورَمَع ْنَع :نايفس اًنئدَح - ف واخو

 ناَناَشمالُحْلا نَع : :لاَق هنأ ؛ اق يلا نَع « ةّيبعكْا زرُك مأ نع ءةَرَسْيَم

 لئلا :ناّتاقاكم

 0-5 لالا :رظنا] ٠ ا تلك عابس نم نس هلام دييع ؛ :ثيداحأل
 ساماس

 ل ع

 يي :لاَك رقد أَمح الح 0 ادع 6



 ءاسنلا دن ؟ ١7:١ص

 نحو «نآلشم ناَناَشٍمآلُخْلا نَع : ةّقيفَعْلا يف َلاَق قف هللا َلوُسَر

 [؟الكح» :عجارإ . ٌةاَش ةيراجلا

 ٍسشحَج تب ُهَنْمَح ثيدح

 سس سس
 «هللا دّبَع نب كيرش ارب : :لاَك . ٌنوُراَه ْنْب ديزي اندَح -6

 َْنَع «ةَحلَط نب دَّمَحُم نْبميِهاَرإْنَع ؛ ليقع ني دمحم نب هللا دْبَع ع نع

 ٌلوُسَرْتْبْيآ :تلاق . ٍشْحَج تْلبةَنَمَح هْنَأْنَع ؛ خلط لع ع

 ؟ةديدَش ةَكمةَضيحاتلطَحَتسا دق ين :تلّثق (685/5) هل هلل

 دن كالا يفوق نمش: :تلق نسر يضتحا : :َلاَك
 يلهم

 ليوم :نوطم ا يل ميسا لل ياقا

 ماعم ءال 0
 ياستغاو | يلجَعَو َرْهظلا يِرْخآَو ءًالْسغ غ رجقلل يلستغاَو

 بَحااَذَهَو :ًالْسُش يلسغاَو ءاشعلا يلجَعَو َبرَْمْلا يرْخآَو ءًالْسُع

 . يل ن نيرمألا

 مما سا سك سة راسو
 [18:57 :يظنا] .ًالْسُغ رْجَملل يلستْعاَو : ةرم ديزي لفي ملو

 سحرا بع نب حاب قد ثيدح
 بص ْفَح اًنيَدَح : َلاَق - ةجِراَخ نبا ينعي- مكي انئَدَح - -

 نب حاَيَر تعمَس : :َلاَق هنأ «( يملا لاقث يبأ نع «ةََمَْح ني نع ؛ةَرَسيم

 :لوُياَهاَب تمس اَهّنأ «يِندَج يكَدَح : لوي بطيوح نب نمحرلا دبع

 ْمكْنَمل ءوُضو الو هل ءوُضْوآل نمل المآل :لوُقي 4 يلا 'تعمَس

 ل ْنَم يبن مْوُيال « يب نصي ال م هللاب مؤ الو هيلع هللا مسا كدي

 عالم د ٌراَصنألا بحُي

 ع ل يلا لق لع ةلَمَرَح

 هس ”و تع مم لكمال
 دل َءوُضوَأل نمل ةالَصآل : لومي هللا لوُسَرتْطََس : :تَلاَق .٠ هكدَج

 , يب ْنمْؤُيمكْنَم هللابنمؤي الو يل لا منار كيَمل نسل ووو
 [اةلح :عجارز . ٌراصنألا بحُي ال نم يب نمي مل

 ُدِبَعاَنمدَح لا "بو اَندَح لاَ اع انثدح 14م
 لو شعل اين سام م5 مم 8

 موده قع
 ينكح : 50

 ةالّصآل : :لوُتي ل هللا لوُسَر تعم : :لوُقي هابل تعمَس هنأ ؛ يدَج

 قرع مكلف اع ع

 هللا مما ريمكس وو الو هل ءوضو ال نمل
 هّللاب ْنِمْؤُي لَو

 [1574 :عجارإ ٠ .راَصنألا بحي ل نم يب موي الو ؛ « يب نمي النَم

 م يلع م لوا

 افشإ 44 ُح (ممكر) 5س شحَج تب ةََمَح ثيدَح

 نع «بذذ يبأناريخأ لاق . نراه نب ديزي انئدَح - 719

 5 7 و تلاَك . ديب مأهتدج نع ديجي نب نصح دبع نع يريم

 يفاجأ الق يِّقْسأ لحب ىلع فقيل ديكس ملا هل نو

 .اًكرحُم قلظْوَلو هدي يف يما : اقف هلللوُر لاق ؟ءدي يف عقذأ م يت

 [كالتقا ماكل لاك :رظنا]

 نبا ينعي ثِيَلانكدَح : يلق .٠ لماك وبأو جاَجَح اَنثَدَح -0

 «دْيَجُي نْب نَمحّرا دبع ْنَع -يِرْبَملا ينعي ديس يكدَح : لاق دعس

 نسم مَعْرئتناَكو ءدْيجُب هرم يهَو «هندَج هكدَحهنأ ؛ةئراح ينَب يخأ

 .عجار] .هاََمَركذَم. - 8 هللا لوسَرل حلاق انآ اقف هلا لوسي
 المخ

 هن يح يت يال داع وتلا

 يضل أ نق « يب ىلع مول ابك لاو" ؛ق للا لسلك
 الهي هني ايش هل يدجت مكذإ: : 15 هللا لوُسَر اللف م. هيطغأ 000

 يه ُهُتَلَج

 ا
 [؟ا44 :عجار] ٠ هده يف هيل هع ارحم اًفلظ

 دّمَحُم نع ؛ةَمَْلَس ْنْب داَمَح اًنئدَح : لاَ دات اككَح 1

 ديجي نب محل دبع ْنَع يربقملا ديعتس يبأ نب ديعس ْنَع «ةقاَحسإ نب

 نب وِرْمَع يدب يف اين هلا لوُسَر ناك : أتلأاَهنأ ءدْيَجَبم هتدج ْنَع
 لمرل ع هس هيا

 اي تلق : :تلاق هاي اهي ءاَج ادق ٠ يل بق يف ةقيوس هَل ذخُنأَف « فو
 سلع هدو

 يف يعض : :لاقك ؟ يدع اَمضْمبهلَهَراَف لئاسلا ينيتيهّنِإ هلا لوس

 [؟م4 :عجارإ ٠ ارح انلَظ ولو نيكسما د

50 
 اايح نْبِروُصْنم نع نايس اندَح : َلاَك ٠ عيكو انندَح - 1

 اود :8 هللا لوُسَر لاَك : تلا . هند ْنَع ءداّجب نبا نَع «يدّسألا

 [1>اج6 :عجار] . قرْتحس وأ « قرح ةاش فلظب ولو لئاسلا

 هييأقخ ماه 7
 قفتنملا ندا ثيدح

1 4 
 و دمع ا ةهدو 110

 نب دمحم ٌدّمَحُم امدح :َلاَق .ْماَمَه انئدَح َناَمَع اًنْيدَح -4
 همر مرعلا و

 ان .هبيأ نع« يركتيا هللا دبع ةريهُسْلا يكد : لاَ . ةَداَحِح

 37 اق مَقُتمكو قوسلا تيتان : لاق« لاَكب بلجأل ةقوكلا ىلإ تقلل

 ءِرْمّلا باَحْصأ يف ذوي هعْضْوَمَو ؟َدِجْسْلاانلَحَدَول : يل بحاصل تل

666 

 _َ م

 يلفصُو : لوُفَيَوَعَو ؛قفتنملا نبا : :هلل لاقي « « سيك نم لجَر هيف اد

 ليت ؛ « ىتمب هبل ٠ «[ ىتمي : يل ليقَك ؛ ؛ةكمبُهيلطَ] و 8 هللا وسر

 قيرط نعل : يل لي ؛ لعمار هل[ بتلك «تاكربَوه : : يل

 ىّنح هْنلَعتْمَحاَرَك : :َلاَق“ لَم برأ لجل اوَُ َلاَقَق 48 هللا لوسي

 اًهماَمَز :َلاَقْوأ 8 هللا لوُسَر ةلحار ماطخب تْذَخَف : َلاَق «٠ لإ تصْلَخ
 وو 5-8

 ينعي اَمق :َلاَق انيتلحاَرقاَنعأ تقلا ىّح (دَّمَحُم َثَدَح اذَكَم)



 ل لاقل يللا نم يك يلع لا نق
 2و ُهّسأَ 2007 ريكو

 :لاَق . ههجَرب يلع لقا مث «هسأر سك مث ءءاّمّسلا ىلإ ف هللا وسر

 يّنَع لقعاق ٠ َتلوْطآو تم دق ةلاذملا يف "تجرأ تنك نك

 ةاكلاَذآَو ,ةبوتكملا امل منا ءانيَس بالرش *ث هل َهَّللا دعا ءاَذإ

 امو «مهبهلَمْفاَك الا كبه لمْينَأ ب حُتاَمو «َناَضَمر مصَو «ةصوُرَْمْلا

 . ةلحرلا لبس لَخ : َلاَقْمُت . ةنم انا رثك اذا دليلا زك

 عملصمقك الكفو :رظنا]

 -يلْسَملا يدي َناسَح نْب وِرْمَع ْنَع «عيكو انتَدَح 1796
 َدَجْنَمُسلَخَت :لان . هيبأ نع «يركشتلا هللا دْبَحْنْبةريغملا يدَح : َلاَق

 ْنَمهردُجَو كتيرا باَحصأ يف َوهَو ءاهدجْسَم يب اَم وأ « قولا

 لوُسرةَجَح يدلي لاق «سانلا([4/1)ْسَُيَْجْر اد ةلهس

 ىح ترحم يلبإ نم ةلحار تم تْضَبيساَك : لاك ؛ عادوا هجَح اق هللا

 "بكراذإق : لاق ةقرع قبرط يف هلو أ قرع قيرط يفُدل تنل
 قيرط ْنْعلَخ : :ُهَماَمأ لِ َلاَقَك ؛ ةّقتصلاب مهيف 4 هللا لور تفَرَع

 ماكل هل
 ىّنح هنمتوُندُك ُهَلاَم برك هْحدهَحْيو : 88 هل لوسَرَلاَقَق «باكرلا

 ع ىلع يل, وسناب" :تلق : لاق وقنا آر تقلا
2 

 لس مع يعل

 «ةالّصلا مق اي وق .ةكسلا ينفك قل

 »و ما

 .باَكرلا قيرط َْنَعلَخ «ناَضَمَرموُصَتَو «تييلحَتَو «ةاكزلا يِدَوُتَو

 [؟97ك44 :عجار]

 :لاق -قاَحْسإ يبأ نا يني وين ميكو اح - 11
 سراب ما

 :عجار] .هوحُن. . .هيأْنَع «هلل دّبَع نب ةريغملا نم َثيِدَحْلا اذه تْعِمَس

 عطف

2 

 نامعتلا نس َةَداَتَق ثيدح

 و
 همر هااشو سف رق 6

 .يدهم نب نَمْحَرلادّْبَعَو ءوِرْمَعْنْي كلما دبع انَدَح -1/

 دبع ْنَع « هَل دبع نب كيرش ْنَع -دّسَحُم نبا يضيع اج : لاق

 8 هللا لوس ؛ةداََ هَّسَعَو هيبأْنَع يرد ديعس ينأ نب نَمْحرلا

 [0 :عجار] ٠ اورخاو يحاصألا موال لاق

 :لاَك ميار ديال : لك ملا دبع اح - اند

 ص ل

 دا 1 اناتآ نوم نإ :تَلاَقَك ءاَصَمْل 1 رق األ
 00-5 سارا

 قو يحاّضألا َموُحّل احتل ْمُكَهئتنُك يّنِإ : :لاكاقف هللا لوُسَر
 .اورخَاَو اوُنكف مي ثالث

 ]مص نامعنلا ن نب

 عع رعاو

 شيش عَوي 0 لا

 ّذأَكَلَعَلف ؛ ايو تل هَداَتق اي : : هللا لوس لاَ «مُهّْنم َلانهناك

 1 م كلكطقو «مهلاَْغأ عم كلَمح ير الاجر مم ىرَ

 هلا دنع مهل يدّلابْمُهترَح آل شيرت ىقطت نأ اول« مهتيآر اذ مهَطبْعتو
00 

 نع 2 قي لاَ :ثيِدَحْا اَذَه ثدَح
 بما و

 8 هدج نع « هيبأ

 يِبْعَكْل لا يعاَّرخْلا حرش يبأ ثيدح

 «معطم نب ريبج نب عفان نع «ورمَع ْنَع نايف اندَح ١

 هّللابْ موي ناَك نم 88 هللا ٌلوُسَر َلاَق :َلاَك يعاّرخلا حْيَرش يبأ ْنَع
 ىلإ ن سحيق رخآلا ٍمْويلاَوهللاب مؤ ناك نم «ةقيتص مكلف رخآلا م ميلا

 ْتَّمْصِيلْوأ اَربَخ َلُقيلَكرخآلا مويا هللا مْؤُيناَكَنَم «هراج

 [15484 :عجار] ٠ الا

 :َلاَك . 0 لاك يس ىلا“ 'ِ

 غ0 * هلام مم 007
 0 م دال

 هللا نق ؛ هللا لوُسَرل تلحأ : :لاَققصُخَرتم رصَّخَرَت نإ ءارجّش هيف

 َموُقَنأ ىلإ مارح هذه يتعاَس ّيِهَو ؛ِساّنلل اهلي مو ءيل الح
 ليك لل َنَسق ؛ لقا ينو ليلا اذَهْملَق ةعاَرخ اًرْخ رش رم مكن «ةعاسلا

 .لظتلا اوَدْحاَيوآ ءاَوُينأ امإ «نيئربخ َنِنيهلهأَت ءهدّه يلام دْنَب

 [15441 :عجار]

 "٠ :لاق ."كلاَم انئدَح :َلاق .ديعَس ني ىَحَيانئَدَح -0ا/ا/ 3-7
 نم : 88 هللا لور لاق :َلاَ . يكل حرش يبأ نع «ديعس يبأ نب ديعَس

 رخآلا مْويلاَوهللابن مْؤُي نك م هرج مكي رخآلا مْويلاَو هللاب نمي ناك

 هاما
 قص مر رخآلا م ميلا هللابٌنمؤيناك م ءاتّسْصَيلْوأ ربح لل

 »و هملك ل سه ها »نة معرلا ل
 ل «ٌةَكَدَص وهف كلذ دَْبَناَكامَ ءٍمايأ ةئالك ةقايضلا كيلو ميناج

 و را كل ريس م ا 0

 [15440 :عجارإ] : هجري ىَتح هدْع يِوذيأهلل حي

 نع «بنذ يبأ ُنْبا اًثربخأ : لاق ٠ َنوُراَه نب ديزي انئدَح -17/7 5 ٠

 0 :َلاَك 6 هللا َلوُسَر ذأ ؛ ؛يِذَكْلا حرش يبأ ْنَع «ئيربقملا
 ٌراَجْلا : لاق ؟هلا لوسيا :اوُناَك . نويل هَللاو نمي الهلا

 :عمجار] ٠ رش: :َلاَق هنت ناوي اَمو «هّللا وسر اي :اوُك ؛ ههه هقئاوب راج مَ

 الكحل



 ءعابستلا دييسم :
 2 ضظط111 أر اا بس تحسس يا بجي نجح سن ناعما

 ْنَع ءديعّس نْب هلا دبع انربْخأ : :َلاَث .ناوْفَص اًنيدَح -06

 ْمُكاَيإ ب هللا لوُسَر َلاَك :َلاَق .* يعاّرلا وِْمَح نب حرش يبأ نَع « هيأ

 نس نَح طن ديلا ىلع مكمل مق تادئنصلا ىلع سونا

 يحتل درو «رصبلا ضوُضُع : :لاَك ؛ُهُفَح اَمَو «هّللا َلوُسسَر اي : اَنْلُق : :لاَق

 .ركْم نع يلو « فورت أ
 يعم يَ :لاَق ثيل انكدَح :َلاَق . لما وأ انئدَح - فمكم

 وهو هديعَس نب ورشه يول حير يبأ ع * ”ديعّس [يبأ] نب

 هللا لور ب ما الو َكئدَح ريمألا هيأ يلا : هم ىلإ ثوُبلا تحبي

 ثْيَح ياني هئرصآو يبلك هاَعوو يأثم « تلا ميم دَمْلا

 ملو هّللااَهَم مر رح كَم نإ : َلاَكمُت هيلع ىتنآَو هللا َدمَحهَّن «هب ملك

 ايف كفْسيْنأرخآلا ٍموَيلاَو هللا مْؤُي ئرْمال ل حْيآلف سأل اهي

 ايف هللا لوس لاتقب صخَرتدَحأ نإ «ةَرَجَش ث اهيف دضعي الو ءامد

 اًهيف يل ذأ امن ,مُكَلْدداَيْملَو هلوُسرل ذأ ل جوع هّللاَدإ: اوثوتق

 دِهاشلا المل
 سم سها سل

 « سمألاب تسرح مويا اهئسرح داع دقو راهن نم ةَعاس

 بئاَغْلا

 ثم تللذبملعأ انآ :َلاق :َلاق كرم ل لاقام : حير يبأل ليف
 1 ةرجيالكألو مت راقآلو ؛ الأ خا

 مسامع 2

 8م

 يرو دة تدق

 [11441 :عجارإ . .ةيزج ملم :قاحسإ

 ديمحلادبَع انئَح : لاك . ركب نب دمحم ٌدَّمَحم امدح -7

 اًيضلا : 168 يرد م ا اوت 12

 با فل لق تداوي يا

 ١[ "42ه :عجارإ

 2 8. ل 32

 كلام نب بعك ثيدح
 م مك ل» «

 بك نمل ع «'يرطلانَع «وِرمع نع ايس انئدَح - فوك

 رئاط يف ءادهشلا حاورأاذآ - ينس ف يلا بلي هببأ نع «كلاَم نب

 . نجلا رمك نم قلعت ءرلضخ

 :ناَيفِس ىَلَع َىرُقَو

 [1همكح

 اا

 :عجار] .٠ ةّنجلا رَجَش وأ ةَرّمك يف قلعت مسن

 ىلإ 0 كانا
 [ةينميلا يلا نم طقس].« هدسَج

 ٠ :عجاز] مكده١[

 كلام نْب بْعَك ثيدَح
 تدلل م8

 ملظاه ع يلو عامر
 دبع نع ورعب ماسه اح : لاك ةّيواَمس بأ انئدَح -111/ 9

 00 ا

 ًةلوُسَر َناَك :َلاَق . هبي نع «كلاَم نب بْذك نبا 0 ع دعس نب نمحرلا 0

 [164465 :عجارإ َهَقَمَْي ىَبح هدْيعَسْميالَو .«عباصأ ثآلكب ل كأي هلل

 ا يع سلا لب
 نع« فان نَع ؛ َجاَجَحْلا اندَح : َلاَق ٠ ةّيواَعم وبأ انئدَح - ففشلا

 «ةورب اش تحب دوس ْمُهَلةَيراَجأنأ ؛ هيأ نع « كلام نب بك نب

 هرقل
 [1هىمك١ :عجار] . اًهلكأب هرمأق «٠ ف يبنلل بنك َركذُ

 دعس نب نترلِبمنَع الص نع سنا دففللل

 6 ع بالك هلل نورا طل بك هيلع رخل

 .اهقعل رق اذإك «عباصأ

 يظل نع يم نار: لاق ةماسأ وأ ادَح - نمل
00 011 

 .يثَو نت ريقي يلأت جل, ءىكلملا ينةلرثس

 [1هذحم :عجار]

 0 لاق اك رووح الفينو

2 
 لم 6 لل سس سل سرا لف 5-5

 ير لاق ل نم فلك لل :

 ل ءاّهلصأ ىَلَع ةّينجَمْا ةّررألا لئمرفاَكلا لثمَو «هلَجأ هني ىَتَح «ىرْخأ

 "رم اهئامجا دويل يش اه
 نبا اًنكدَح : :ًآلاق «قاررلادبَحو ركب نب دمحم اَننَدَح - فوك

 بنك نْب هلا دبي ِنَمْحرلا دبع «باّهش نبا يئدَح : لاَ . .جيرج

 . كلام نب بسك ْنَع (بْذك ِنْ هلا دي هَّسع ّنَعو قارا بح لا)

 ادبمدكاذِإَو «ىحضلا يف اراه رْفَس نم مديل 88 يبل ناك : َلاَق

 د :عجار] ٠ هيف َسْلج م «نيتعكر هيف ىَلصَ دجمسملاب

 داع اًنئدَح ينئادَملا رََْج وبر جير ائدَح - -امالالاوه :ًالاق

 نع كل نب بنك هلع يطل نع نيس ناس
 لوُسراَي : َلاَق ؟اَذَهاَم :لاَقَك .الجَر مالم َوَهَو هيَرَم 8 يلا نأ ؛هببأ

 معن هللا لوس راي : تلق « فنا دأب دّييَراَشآَو « يلم ير هللا

 ١6244[ :عجار] .رطشلا ةلرتورطسملا (ما//5) دَخأَف :َلاَك

 «يرطْلا نع «رَمْمَم اًنربْخأ : لاق . قالا دبع اند -7

 للا: اف يَ لادن ؛هيبأ نع ؛كلام نب بك نب نمر دبع ْنَع

 هقْيَسدماَجُيَمْؤملاَذِإ لاق لَن امرعشلا يف لَنا دكَلجَوَع

 [١همه6 :عجار] ٠ للا حضن

 «يرْظرلا نَع ٠ ٌرَمْعَم اًنئَدَح :َلاَك . قارا دي انْئدَح - ةففقغتم

 بلا ِنَعَف لَ مل لاك . هيبآ َنَع « كلام نب به نب محلا دْبَعْنَع

 يلا باتيك ءارنملإ وُ هر تناك ىلح هر ازغ ينال

 َنيلوَقَم شرق تجرح َريعلا ديري جَرَخ امن ءرْدَبْنَع فْلَخَتادَحآ

 عَ هب مهو مناك ء هدي يسْت يذّلاَو ,هناّسلو
 مم

 2 هد عم



 نير :كلَجَورَعُهللالاَكاَمك دعم يَ ع ءارقتاك «مهريعل
0000 

 اهتدهش + تلك يأ بحأ امو هرب س َّنلا يف 8 هللا لوُسَر دهاَشم فرش

 مب فلحنآ مو ءمآلْسإلا ىلع (ًقئاَوتظيَح ؛ ةبقعلا لَ يِتسييَد كَم عم عا هل مفعم همم

 ةَرْزَغْرخأ يه «كوُبَةوَْغ تناك ىّتح ءاَهاَرَع ةوزَع يف ىلا نع

 ءمهورَع هبه اواني دارآو ليحرلاب سأل ف هللا لور نذاذ ؛ اًهاَرَع

 رول ةَوْرَع دارأ املك ناك «راَمتلا تياطَر لآلظلا باَط ٌنيح كلَ

 اري

 . امري ىو آلإ :باهش نبا يحأ نبل نَح بوكو
 دْبَع نْب ِنَمْحّرلا دْبَع ْنَع «'يرهزلا نَع ِرَمْعَم نع « نايس هاَنيَدَح

 اَهرْيَغ ىَرَو : هيف اكو [هيبأ نع كلام نْب بك نْ للا
 ييمسم يم دع مسقو 00 ممم عع
 َداَرأَف :ةَعْدَخ برحلا :لوُقي َناَكَو « قالا دبع ثيدَح ىلإ عجرم

 ْدَق ء«تنك امّرَسِيأ اَنآَو دبه اّنلا بّماَيْنأ كون : َوزَخ يف اف يلا

 ءذاَحْلا ةّقَحَو ءداّهجْلا ىَلَع يسفت يف ءيَسْرَتْفأ انآ « نْييَلحاَر تْعَمَج

 ماك ىّنح كلك لزأملك راما بيطو لآلظلا ىلإ مص كلذ يفانآو

 سو سمر ا سف
 مْوَيجرَْيأ بحي ناكو « سيما ميكو هاا يدا فيلا

 « يزاَهَج يرتُم تا قوّسلا ىلإ ادَغ قلطنأ : تلق اهدا َحَبصأَت سيِمّخْلا

 ؛ينأش ْضْميَيِلَح رسمت دان م قوُسلا ىلإ “تفلطْناَف «مهبو لَم
 س6 وع م م ماو همر
 ضب يلع رسمك « مهبل ُهَّللاءاَش نإ ادع مجزأ :ن َهَق . تعَجرُف

 لوُسَرْنَع'تْفلخَتو «ابننلا يب سبل ىّتَح كلك لأ ملك ؛ [اضيأ] ينأش

 آل يّنأ يشري ةَئيدَملابفوُطَو قاوسألا يف يشن تلج ف هللا

 ُدَحآَس يكداَكو قالا يف هلع اصوُمْفَمالَجَرآلإف لَ ادَحأ ىرأ
 يسع عد 0

 ءًاويدُْصمتْجيال اريك آل اكد «هل ىَقْخَيَس كذآ ىآر كلإ ّفّلَخَت

 .ًالجر َنيِناَمَتو ةعضب ةعضب 8 (يِبلا نَع ّفّلَخَت نم عيمج اكو

 مام هي دعم كر طعس هس هن
 لعَفاَم :َلاَق . اًكوُبت مكب ملف « اكوُبت مب ىَح قف يبل ينْرُكذَي مَلَو

 يفر يدرب هللا لوُسَراَيهقَلَخ : : موق نم لجر َلاَقَف ؟كلاَم نب بْعَك

 ع ل 6
 يف رظْنلاَو هادرب : باّهش نبا يخأ نْبا نع «بوُْعَي لاَ

 هت لج َنْبداَعم لاق
 ل
 يبا (088/5) لاك «بارسلا هبلوَُي جرب مه اذ كلذك ماي

 ةَوزَغ 8 هللا وسر ىَنعُف املك «ةَسَْيَخ وُبأ وها همي اه نك : 4
 ف يلا ةطْخَس نم حُرْخأ ذاب اًبكذلاتلَمج ج ةئيدملا ماندو لق لوْ

 ومايا : َلِقاَذِإ ىَنَح؛ يلهأ نم يأر يذلُك كلذ ىَلعنعَتْسآَو

 , قئصلاب آلإ وجلال يأ تفرع طابا ينم حادا مُكَحبصُم

 ٍرْفَس نم اج اذإناكو «ِنينمْكر دجسملا يف ىلصَق ىَحس فلا َلَخَدَو

 نمي مَ "سلجم يك ىَلَصف دجال“ كل لت
 لكيو مُهتنالَعل بم مهكر نت ءهْنْلإنورْنَتعَيَو هل َنوُملْحَففلَخَت

 يناراملُف «سلاَج وهاد ؛ ٌدَجْمسَمْلاُتَلَخَدَ «لَجَورَع هللا ىلإ م مهرئارس
 هرظو سا سعال دع
 4 َتَنَق نُكَتْملآ : لاق مي ردي ني تْسلَجَ بق حفجق ءبضطملا مست مس

5“ 
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 مدعم
 ت0 لا ا و 3

 يب يولد ؛ال ؟دلئأخ انك اد هللا يب يكل: ل

- 
 .الدج

 هتطخَس نم جرخأ نأ تيار : باّهش نبا يخأ نبا نَع بوُقنَيلثَو

 هللا نكشوُيل : هِيفَو رعي َطْخَس نرخ : ليقع ثيدَح يفو . رعب

 ىلإ. هير همن كاس يد ا او. لحم يهل

 .َللَوثَع هينوُجْرآل

 نإ يآ هّللا يِبناَيْتْسلَع دق نكلو : : قاّررلا دّبَع ثيِدَّح ىلإ َمَجَرَمُت مم ص عع

 ؛هّلا (ىَبقع»هيف وُجْرَأ ينإ نوَح وهو هيفي لح دجت لوقي ميل كيرخأ

 هللا كملي كل شوأ بذك َوْهَو هيف يع ىَصَْ يد ميلا كدَحنإَو

 ْْفَلَخَتنيح ينم ًداَح فخ الور طق تنك مهلا يبن اَيهّللاَو ص

 .كليف هللا يضْقَي ىَتَح مق «ثيِدَحْا مُكَكَدَصْدَققاَدَه مآ : لاق

 َكمَلعَت اَمهّللاَو : :اوُلاَقق يتوُبْنَوي يموق نم سان يرثأ ىَلح راكم 2
 «هيف َكْنَع ىَصرَي رحب ا يبلا ىلإ ت ردع الَهَق ؛ اذه َلْبك طق ابنَ تيد

 معسل اس ةيلق ريييرا يع عاش
 اقوم كَسَْت فق ملو «كلبنَد ءارو نم يتأيس ف هللا لورانس ناك

 عجزا ذأ تلم ىّنَح يووم اوم «هيفدلل ىَصْقي دام يدم

 لآله محن: :اوُاَق ؟يِْيَم دَحأ لوقا انه لاَ :تلُقَق . يسن بذا

 اب اَدِهَش دق ِنْيَحلاَص َنْيلْجَر ارك - -ةميير نبا يعي ةراَرَمو «ةيمأ نب 7

 بدك الو ادب اَذَه يف هيل ْعجْرأ ال هّللاَو : اتق -ةونأ ينمي اًمهيف يل

0 

 .فرْ لامها تحل تأ يشل لق يل ىلإ

 الت َرَكَتَتَو فرْمَن يلا تاطيحلاب)يهاّم ىّنَح 2 'ةداطيحلا ال تركت

 ْتلُكَف «يباَحصأ ىَوْفأ تنُكَو “ فرت يتلا (رضرألاب) يه ام تح ضْألا

 ْمُلَسَف فَيبلا يت تآو ؛لْخدَأَف َدجْمَصْلا ينآو « قاوسألاب ف وطاح

 تلقا ةّيراّس ىلإ يلصصأ تش ذك ؟مآلسلاب هيَ رح لَه لوف هيلع

 َناَكَبْساَو , يّنَع ضّرعأ هْيلإ ترن اذ هيي روبير ظن يتالص 08 لق

 .(؟”مقبلك) امهسوؤر , نالطي ال َراَهْتلاَو ليلا نايكي العجف ياَبحاَص

 وا عمرو

 وثني[ نط هج امك يد الورد قادرا

 ينانآو يناَنآك ؛ يَ هَل نور يشي ساّنلا قفطق ؟ كلام نب بدك ىَلعلدَي
 سام ماش

 دق دلما يبن كْعَباَمَأ : هيف اذِإَ لك دام قيس
 م

 سه سم يا اس م يم

 يع وع
 ا. هيف هقول اهل تربت لَو مال نم انه 5

 ا ماموع ماش
 لزّمعا : َلاَقك ينانآ دق يلا نم لوُسَر اذ ةلبل ّنوعيرأ تَضَم امل

 لآلهّةآرْما تاَجَف ؛ اًهَيَرْفَتَأل نكلو «آل :لاق ؟اًهُتلَطأ تلت ءكتارما

 نأ يل ُنئأَتَل هك ف يعض ْحْبَس . ل ةَبمأ نب لاله نإ ؛هّللاَلوُسَراَي : ْتَلاَقَق
 ةَكَرَح هباَم ؛ للاي: :ْتلاَق ٠ كّنْتَيآل نكلو ٠ ؛مَعَن :لاَق ؟همدخأ لاس 6

 2 ةرغا يس سل
 .٠ َناَكاَم ام هرمأ نم مذا مراه للا يكييابكم لاَاَم ؛«يشل



 ءابسنلا دئسف

 طنا ةداقق يبأ ىلَحْْسَحتلا آبل "يلع لاط ملف بك لا
 اَبآاَيَمّتلا كسبنا : تلتف : يلع دري ملف ؛ هّْيلَعتْمَلَسَف «يمَع َنِباَوْهَو

 انآ ايهَّللا ةكدشنأ :"تلق مك تكس ؟ملوُسَرَو هللا بحأ يثآ ملعتآ دا
 ملك :َلاَق 100 :لاق ؟ةلوسَرَو هللا بحأ يأ ملح دا
 . اجراَخ طئاحلا ْتْمَحَتق ام «هتيكي انآ يفت كلئأ

 ماضاس
 اس8" ىقتاهح نسا ةوطشخ انش ىلخ

 يفانآو تسل مك ءرْجقلاةلَسمانل تره ىلع لص ءامآل
 م ما

 ”نير اتي ضلال تئاَصق لانك يف هل

 َنْبْيْمَك اير شبا نأ ؛ ٍملَس ةورذ نم تن تطمس ا امش يلع تقاَصَو
 لَجَر ءاَج مش« ءحرتلاب اَنماَجْدكهللاَنأُتْفَوَعَو ءادجاّس ترَرَخَف ؛كلاَم 0

 * يبون هْسيَطعَأَف «هسرق نم َعوسأتوصلا ناك « يني سَ ىلع ضع

 8م
 . نيَرخآ نييوك تسبلو «ةراشب

 3 ةّيشَع َةَمَلَس مآ تلاَقَت ليلا ثلث ل8 يبَتلا ىلَع تنانين تناَكَو

 راق خيا :لاق ؟كلاَمَنْببْمكُرشب آلآ ٠ هّللا ياي : ذإ

 يناش يف بسم ةَسْحُم ةَمَلَسمأ تناك ٠ ةكبقارئاَس مول مكنت
 مشع

 . يِرمأب َنَرَحَت

 ُهلوَحَو ءدجْمَمْلا يف لاَجَوُم اًدِإَف كف يلا ىلإ تفلطناف

 راس مَألابرْس انإداَكَو رمل راسا ريتْسُيَوُهَو .نوملْسمْلا
 ىتآ ٍمْويِرْيَخب كلام نبك يرش : لاَ هين ريو مك ًً

 "يبل ىلع باكل م نعلن «لَجَو رع هلا دنع نم لي : 7 5ع نموها دنع نمأ هللا ناي تلق «َمأ لما كئدَكو يدم كيل
 . «ميحّرلا“ باوُتلا وه هللا نإ علب ىَتَح «راصنألاو نيرجاهملاَو

 ك0
 اي: :تْلُتَق «نيقداّصلا ّمَم اوُنوُكوِهَّلااوَُتاه اًضيأ تَرَ ايفو : َلاَق

 هلك يلاَمنم علنا آو ءاقدص آلإ ثسَحأ الن يستمد « هللا يبن

 َكلاَم َضْمْبكيَلَع كلسنأ : :لاَقك ؛هلوُسر ىو لجو رع هللا ىلإ ةَدَص 09

 2 َريَخب يذلا يمهَس كلسنأ يف : :تلُق ءكلريَح وه

 يف مُظْعَأ ؛ .مهشإلا د ةَمعنيَلَع لَجَوّرَح هللا مَعنآ مق :َلاَق
 وقف

 نول انآ «ياَبحاصَوانآُهفَدَص نبح اقف هللا لوُسَر يقلص نم يسْنَ

 ْنَع ("4/)ّللا نويل انآ وُجَرآل نإ ءاوُكلم اَمك نكاد
 ينو هَ ةيكلتسعتاَم ينآلبآ يذلا لثم قالصلا يف اَدَحآ ىلبلَجَ سا ر» هس را هر ه8 صم

 [اهدحف :عجارإ ٠ يق اَميف هللا يظَْحَي نأ وجرآل

 ِرَمْعَم نع ؛كّرابم نبا انندَح : َلاَك . مذنب ىَبحَي انثدَح --

 كلام نب بْطك نب هلا دبع نْب محلا دْبَعْنَع «'يرهلا ِنَع «: سنوُيَو

 ههجو راتكسا سانا فلل لونا لاَ . لانك عر لساسلا

 سام ساس

 7/0/1 ح مسام منار يبيح
 تَعفَتراَف دجْسْلا يف ا دْهَح ف هللا هدَح يبأ

 :اَمهلِإَجَرَخَف ءهنْيي يفَوُهَو 8 هللا لوُسَر اَهَعمَس ىّنَح :اًمهتاَوصأ

 ايدي :َلاَقَف ؟كلاَم ْنْبْبْعَك اي : :ىدانق هرج فس ّفشَك ىّتَح

 لوس اَييَتْلَمَف دك :َلاَق رشا كيف نم ْعّضذنأ : :ْيإَاَسأو هلا كور
 [ا١هدح# :عجارإ ٠ هضقاق مك: لاق .٠ هللا

 نْبااَندَح : لاق -عابلا نبا يدي قاَحْسإ انئدَح - كفيف

 نع ؛كلاَم نب بك نب نع «يرطزلا نَع ءبيح يبأ نبين «ةعيهل
 . سيما َمْوي الإ رفاَسُي ب مَكَرفاَسُي نأ داَرأ نإ ناك يق + هللا لوس نأ ؛ هيبأ

 [1همالا :عجاو]

 0 فدي َْدَم وأ اًمَح :َلاَق .هشاَه اًنئنَص

 هّللاٌلوُسَر لاك : لاق .٠ هيبأ نع «كلام نيك نبع هتيم
 ٌْبَس للم «هَملآ د جيت بح هيحصل ؛ املآْمُكدَحأدَجَانِإ ف

 .دجأ مرش نم « ءيش لك ىَلَع هتردقو ,هللا ةرعب دوعأ : ترم

 عفار يبأ ُثيدح

 نْب وِرْسَع ْنَع ءةَرَسْيَم نب ميِهاَرْيِإَنَع «ُنايْفَس اَنندَح - دقففقف

 وأ ؛هبقصي قَحأراَجْلا : :لاَك .٠ . 8 هللا لوُسَرنأ ؛ ؛ مفار يبأ نع «ديرشلا

 [74777 :عجار] . هبقس

 بدير يئدَح :لاَق .كلاَم ْنَع «ديعس ب ضي د 771/7“
 ٍلُجَر نم فكل قي بلاذأ ؛عفار يبأ نع ءراَسَي نب ءاطَع نع ملأ
 ًاإهكدجتال : اوُناَثَك ُثوُطْعَأ : َلاَقَف « ةكدّصلا لبإ نم لبإ هتك «اركب

 مساس ىف رعبا

 .ةاّضق مسح سانا رايح ُوُطْعَأ : لاك ءاراّيخ اًيِعاَبر

 ِنَع ؛[مكَحْلا ينئدَح] :لاق . ةّبعش ْنَع « ىَيِحَي اندَح --6145

 ىلع مووت مأرب لأ هيأ ع « عفا يبأ نبا

 لوُسرل كل رك ىَنَح : :تلُق : :لاَق ؟بيصُت يبَحْصَتلا : َلاَقَق ,ةكدّصلا

 3 .ةكدصلا انك ل حت دحمان :لاَقَك . مل كلك“ تَرَكذَك ؛ #4 هّللا

 ل :عجارإ . مهل نم مولا لوم

 .(ح)"كيرش اًنربخأ : لاق .ريَمت نبا انثدَح - فيفتي

 « ليقع ندم نه دبحْنَع فير ادَح ١ َناَق .رضْلاوبأَو
 سس ىهالامو م
 :تلاق .اًنسَح ةَمطاَفت دو امل :لاَق ٠ عقار يبأ نع نيس نبيل ع

 نوي يقدصُت (مُُهَسَأَر يقلحا نككو «آل : لاق ؟مَداب ينزا نع قع الأ

 ناسا ضاقوألا (وأ)؛ ٍضاَقَوألاو «نيكاسَملا ىلع ةّضف نم هِرْمَش

 ةّديملا يفاوأ ؛ دجْنسصلا يف جام (691/1) 89 هلل لور باحطصآ

 ىَلَوأ- ةئصلا لأ يِعَي- ضاقرألا ىلع ق ولا نم :رضْلا وب لاكو)
 ”زمق يس و .

 .كلذ ةلئمح ْتْلَعَق اًنْيَسَح تدلو املك :تنلاَق :كالذتْلمَتَق نيكاَسَملا

 م :رظنا]



 مدع مس د
 ّنَع «دشار ني لَوخُسْنَع « نايس اًنئلَح «عيكو انئدَح - 1

 ُةرْعَشَو لجرلا يلصيانأ 8 هلا لور ىّقن لاق . عقار يبأ ْنَع «لجَر

 [114101/ :عجار] .صوُقعَم

 همر ءرب عاش
 :َلاَق . ٍبْهَوَنْباانندَح : لاَ . فوُرْعَم نب نورا انندَح - فءوغففف

 (هُكدَح عفار[يبأ] نبيل نب َنَسَحْلدأهكدَ دح اريكب نأ ؛ ورمَع ينربخأ ما ةمامم

 : ف هللا لوم اوُسَر يل لاَ «ٌةَرَم ثْعَب يف تنك : لَكُم ؟مفاَر يبأْنَع

 : 8 يِبتلا لاَ 51. ثنبلا يف ذ ين هللا يب 158

 هللا لوس لاَ: [ثْبلا يف يّنإ ؛ هلام 32 ةئوُمْبمب يتناك ْبَعْذا

 يتق بَعْذا :َلاَق هللا لور اي ىلب تلق ؟ةبحأ امابحّف لآ 2

 .اَهب هثجف تبعت ءاَهب

 سا 20
 مف «ةوُمبمب يتتاق بهذا

 دّيّيع نب مصاَغ ْنَع ءُناَيْفَس انئدَح : :لاَق . ميكو انئدَح - 7

 نأ يف ذأ 8 يّ ؛هيبأَْع ؛ فار يِبأ نب هللا اهيعَْع ءمّللا

 ع
 [1400/1 :عجار] ٠ طاق هند نيح يلَح نب نسَحْلا

 عام
 دْبَع ْنَع ٌةَمَلَس نب داَمَح اًنربخأ : لاق ءٌديَِي اَنْثَدَح - 4

 يف هئاسن ىَلَع فاط 8 هللا لور ؛ فار يبأ نع سَ نع ؛ «نمحرلا

 ول «هّللا لوُسَر اي تلت الل نّمنم ةاَرْالُك َدَّلع لسا هك
 [؟4 :عجار] .بيطأو رهطأ اذه: َلاَقَق ؟ادحاَو ًالْسُش تلمع

 ٍنْبدَّمَحُم نب بوُقْعَي اند : :َلاَك :رماعوبأ اَنئَدَح ٠*7-

 :َلاَق ٠ عفار يبأ ْنَح هللا دبع نب ملاَس نع «لاَجرلا وب اند «ءآلْحَط
 07-0 ماعم

 آلإابلك ىَرأ ل ؛ افا تجرح «بآلكلا لعق نأ 8 هللا ُلوُسَر ينّرمآ

 هيلا فو مألاإ نالت. .هلئفالئعتق : تير ودبل نإ ع
221 

 بلكلا انَم لأ نأ برأ : :تلُق : :لاَق ؟منصتْنأ هيام ؛ هللا َدْبَعاَي
 هرعلا ماعم

 يبو عيسي 7 رطب بْلَكْلا اَذَهَدِإَو ةَميِطمءآَرْما يّنإ َتلاَقَق

 تركذق « يبثلاتيَباَك : َلاَق « لالا رت أل تا« تلا

 70 5ع أ هيلع نيش نيل هل دي

 هو
 .ةآلّصلا ىَلع يح لَ اذ «لوُقياَم لم لاق «َناَمْلا عمس اذنك

 [3 4كم :رظنا] ٠ هّللاب لإ وُ لَو َلْوَح ل

 لاَ
 :لاق

 نْهَّللا دبع َْع يَ انَح :َلاَك .رماَوُبأانئَدَح 7/87
 30 ف هللا لوُسَر ىَلوَم عفار يبأ نع «نيَسْح ِنْب ْيلَع ْنَع دّمَحَم

 اًذِإَف « نيحلمأِنيئرْفأ نييمس نيب ىرتشا « حض ادا للا سَ
1 037 

 هسفئب هحبذف ؛هالَصُم يف مئاَكَوُمَو اًمهدَحأب ىنآَساّنلا بطَخَو ىَلَص

 كن َدِهَش نم ءاميمَج يس ْنَع اَنَمَنإَمُهّللا : لوفي مك «ةيدملاب

 ءاذه : لوو هنيه حبيل رخسآلاب ىتؤي مث ٠ «ْغآلَبلاب يل دهَشَو «ديحْتلاب

 ُهنْهآوَوُملكأَيو «َنيكاَسَمْلا ايم اًمهمعطي 1 دَّسَحم لو دّسَحَم َنَع

 ذك « يحي مشاه ين نم لجَر (917/5) َسْيِل ينس انكم اًمهْنم
 م 2 يمرد مدع

 [؟1501 :عجارإ . َمْرُعْلاو 8 هّللا لوس ةؤمْا َُّللا امك

 7 ."ص 0 موا

 نبا يحي هللا دبع انربَخأ : لاك. .ئد رب يركز اكن - فقيل

 نب ْيلَعْنَع «ٍليقَع نب دسَحُم نبهّللادْبَعْن ع -ِرْسَع)

 .[145501 :عجار] . اَنعمو هداتسإي هرَكذَق ٠ .نيَسحلا

 نع «يِراَرَقْلا َقاَحْسِإ وب انئدَح : َلاَك هيو انما فوورإت

 دبع نب ْلْضَمْلا نَع ؛ « عفار يبأ لآ نم لجَردوُبنَم يكدَح : َلاَق ٠ . جيرج نيب

 صل ىلسم اا هل لوس :َلاَق .٠ ناز أع وان يب ذا
 هم

 باى عرش لولاك ”مفاروب اا:
 و

 ترخآتو يعد يفرك ءِنْييرم كلف . كلاأقأ :لاَقَف «عيقبلاب

 اًياَنَنَح ُتَْدْحأ تلق :لاك .شما ؟َكلاَم :َلاَنك . يئن تنظَو

 ربك انَهنكلَو «آل :َلاَق « يب َتْفق ذأ : تلق ؟كاَد اَمَو :َلاَق هللا َلوُبسَر

 رظنا] .راننم اهلثمنآلا دف ةرمك لق «نآلاف يني ىََح يعاب

 [ هدعب

 نِباانربخأ :لاَق . بُطَو نبا اربح «نوراَه اًنئدَح -
 م رب هرب م ل هي

 ؛هّللا دبع نب لْضَمْلا نع « هربخأ مفاَر يبأ لآن م لج ْذوَبْنم ْنَع ٠ جيرج

 سلف : :لاَكَو يعرَد يف َكلدرَْكف : : لاَ نأ لإ َرَكَذت . .عفار يبأ نع

 [50/؛ :عجار] .َتْفَقَأ :تلُق : :َلاَق ؟كلاذ امو : لاف ءاكَح بسند

 دي نب مصاخح س َح «ديعتسإ حياد 0/80
 نأ يف َنذأ فل يلا تْيأَر :لاَق ٠ هيأ نع ؛ فار يبأ نب هللا دّبَع نع ءهّللا

 [14500/1 :عجار] ٠ ةالصلاب هدو مي نَسَحْلا

 ينعي رّمْثَج وب اَنئدَح : َلاَق .ديلولا نب فَلَخ امدح -707/

 تيد: :لاَق . قف هللا لوُسَر ىلوم عفار يبأ نع لبحر ع -يزارلا

 ؟مِفاَرَآ اياهم : "لاق قف هللا لور لَخَد ءردقلا يف اَهلَمَجَ اشد

 ينلوا : َلاَق ءرذاقلا يف اَهتَحَبَطن ؛ هّللاَلوُسر ايانل تيم ةاش : :َلاَقَك

 حلوان ءَرَخآلا عاردلا ينلوا : َلاَكمَث «عاَرلا واف فار اب يعول

 اَمّنِإ هّللا َلوُسراَي : َلاَقَك ءَرَخآلا عارذلا ينلواَت : َلا م «َرَخآلا عار

 اًعاَرذ يتتوانكت كسول َكنإَمأ ف هللا لور هَل لاق !؟ ناعارذ ةاّشلل
 ميم ائايسا لم «م < َ

 مك «هعباصأ فارطأ َلَسْعو «هاكَضَملطَمَ ءامب اعدم «تكَس امان

 َلَخَدمُك' «َلكا ادراَ اَمَْْمُهَْنع َدَجَوك ؛مهِيلإ داع مت لست

 ساشا سالو م
 .ءاَمسَمَي ملو ىَلصَف ءَدجْسَمُ

 يني هللا دي ينبح : :َلاَك .يدع م نب اركز انئدَح - 2-00

 َنْبيلَعتلاَس#' لاَ . ليقع ِنْبِدَّمَحُ نْب هللا دْبَع ْنَع - - ورَمَع نب

 يلع َنْب ََسَحْلا نأ ؛ قف هللا لوُسَر ىَلوَم عقار يبأ نع يتكدَحَف نحل
 أعم اقول كاس لإ عل

 نكلو هلع ينل : َلاَقَق ٠ نيشبكب هنع قعت نأ ةمطاق مآ تدارأ دلو امل

 دلو مك هللا لييَس يف قولا نم هنثوي يقدصتمُث ؛هسأرَرْئَش يقلحا

 ماس ةاسا هاو
 [؟الالا» :عجارإ .٠ كلذ لم تعَنَصَم كلذ دعب نيسح

 رو م دعس عد درع
 :لاَق .٠ دير نب داَمَح اَنئدَح : لاق . سوو َناَمَع اًنئَدَح - 2

 َنَع (راَسَيِنْيَامْيسْنَع ؛ «ِنَمْحّرلا دبع يبأ نب ةَعييَر نع « رَطَم اَننَدَح



 5ص ءاسنلا د دنسم

 جوزت - هّللا د َلوُسَرنَأ ؛ 5 هللا لوُسر ىو ءعفار يبأ موعرم)

 امي لوُسولا تنكو «ًالآلح اهي ىتيو ,ًالالَح ةئوميم

 نبا ينعي ليصل انثدَح ؛ :َلاَق . دَّمَحُم نب نيسح اَنئدَح 01 هلا رب هسا راو سرك

 يت ىلوَم ءاَمْسأ يبن « ىَبَحَي يبأنْبمَحُم انئدَح : لاق تنامين

 نإ: :بلاط يبأ نبيل لاق اق هللا ٌلوُسَرنأ ؛ عفار يبأْنَع عج

 :لاَك٠ نام 8 لاق ؟هّلا لور اَيانآ : لاق رمأ ةّشن اع نيبو كني دوك

 ىلإ مرقد اك نككو.9) َلاَق هّللاَلوُسَر اَيْمُماَعشأ انآ

 .اًهتَمأَم

 مام

 يفيص ِنْب َناَبْهَأ ثيدح

 َنْبا ئنْعَي- ٌداَمَح اًنئدح :لاَق ٠ ناار يس ان 4١

 سد ْنَح ديب نب هلل دبعَو «'يراقغلا ٍمكَحْلا نبك بَعّنَع دي

 وبأ ملأ: َلاَقك بابا ىلع مان ؛ بلاط يبأ نب يلع ءاج ؛ اًهيبأْنَع

 اَنَهْنم كيت دخت مَتمَياَم ملْسساياي لاك .٠ متن ليق ؟ملنُس
 مام م

 باو يبل يلإهَدِهَع ده كلذ رم يتَتمي :َلاَق ؟هيف فخّتَو رْمألا

 دقو «بَشَح نم اًفْيَس دخن ةّئفلا تناك اذ نايل ِهع ؛ مَع
 ما

 [50445 :عجار] ٠ كَم َدلاَذَوْهَو فُئْذَحَتا

 - ةَمَلَس نبا يني دَّمَحاَنئَدَح : :لاَق مَوُم) مدح - فهمغعحل

 اًهيبأ نع ٠ يفي نب اابهأل ةثيا نَع ءورَمَعوُبأ : : هل لاقي خيش بش انكدَح : :لاَق

 نأ َكحَتسَياَم : لق سبه نكي يشم هلا تنك:»-

 ةقرف نوُكَيَس هن َلاَقَكَكَمَعْنِباَو يِليلَخ ينَصْوأ : َلاَقَك ؟يِسسَبَت

 ىَنَح كتبي يف دَعْقاَو بح نم انيستا كيس ْر ا ,فآلتخاَو

 نإبك « هّللاًلوُسَر ين رم ام اتلَعَتَ ةّيْضاَك هيمو ةتطاَحدَيَكَياَت

 [0ال/١4 :رظفا] ٠ عفا ةقط حلا ديل كلَ توكل نأ, لع اي تطَتسا

 ْنَع «ةّمَلَس ْنْب داَمَح اًنئدَح :لاَق .ماَع ني دوسأ انئدَح - ففكذو

 :َلاَقق ناَبْمَأ ىنآ ايلَعنأ ؛؟يفيص ص نب به 69 نع ؛ يَمَسَقلا ومع يبأ

 اةفقفدي عجارإ ُداَتعَمركَذَك ٠ . يابا نم كتي أَم

 براق نبا نَع «ٌةَرَسَْم نب ميهاربإ نع ناَيفس انئدَح - 3001

 لَك :َنيقلحمللْر فَ غ امُكّللا : :لوقي 8 هللا لور تغمس : لاق ٠ هيأ نع
 »ب يول م يدلل
 .نيرصقملاو : ةّبأرلا يف لاق ؟نيِرصقمْاَو

 ريس سل 8 سل ل كر مل مرر مروع
 هذه سرب هناك كي يف لاثو نايفس لاك مدي نايمس

 سباح نب جفال ثيدح

 مسا فم هاذا
 مم + "يف نياصأ ثيِدَح

 ىّسوُم اًنكدَح :َلاَق .بيهو اًنئدَح :َلاَق .ناّفَع اًنئدَح - 011

 ىَداَنْهّنَأ ؛سباَح نْب عَرفألا نَع ءِنَمْحرلا دبع نب ةَمْلَس يبأ نَع (ةبفع نب
 سارع م
 نوني يحن ٌدّمَحَماَي لق تارا ارو نم اق هلا لوس

 . لجو رع هللا م كاد: :لاَقَك نيش يمد ةهلتؤلا

 علكمجإل عجانل 8يناوع :ةَملَس وُبأ ثدح اَمَك

 دبع انيدَح --7

 2 رمل 0 «ةَلَس يبأ نع «ةّبفع نب ىسوم

 [15:م :عجلر] . هلم َرَكَذَك . . . مرفأ

 ه سااسام مر

 ٍدّرُص ِنْب َناَمِيَلَس ثيدح

 ه#خ

 ْنَع شَمْعألا اَنْثَدَح :َلاَق . ثاَيغ ْنْبصْفَح اَنئدَح - ففغح

 نجر يلا ٌعمَس 7 ؛ دو نب ناَمْيلس نع «يراَصنألا تباك نب يدع

 "يتلا َلاَقك ٠ :لوُشَيَوهَو هئِضَْخ ٌدَبْشأَو بضخ ْدَق اَمُهَدَحأَو دالاس

 :َلاَقَك ل ُجَرُداَتأَك : َلاَك «ناطيشلاُهّْنع بمد َهلاكْول ملك مّلعأل ين

 ُهَداَزاَم :لاق ؟اسأي ىَرَت لَه : لاقي ناسا بأ لق

 .كلذ ىَلَع

 وُبأ ينئدَح : لاَ. نايس ْنَع ؛ديعّس نب ىَحَيانندَح - فقتي 5-4 00

 َمْوَي 4 هللاٌلوُسَر لاَ لاَ ٠ دوُص َنْب نامل تعم : لاق . قاحسإ

 [1م444 :عجارإ ٠ اور الو مهورعت نآلا : باّرحألا

 َةَرَسْيَم نب ِهّللا َدْبَع اَنْثَدَح :لاَق . حم نب سوي اح 61

 ُتِلَخَد :يلجَبلا ةَعاَقر لاق : لاك .”يناَدْمَهْلا 6داكع) يبأ ْنَع «ىكيكوُبأ
 نمآلا ليربج ٌماَناَم : روكي مس ةرثمق دنع يبإ ننال ىلع

 هلم 5
 ُُك رانكلَح اًنيدَح تركْذَ قلع برأ انت مسعف لاق . لبق يدنع

 يل عمم
 همد هم ىلا ا لومي ااك ف يِبلانأ ف يلا نَع ءدرص نب
 ليت الك

 رييصم ل ف ضيم ثم نا 0-8

 .همَذتهركد همَد ىَلَع يّمأ دق اكو لاق

 ْميَشَأ نب قراط ثيدح نم 0 مسسو 2
 سو رب همر دةهدعل هةدعق

 :ًالاَق٠ ءناَمْنتلا نب جْيَرَسَو دمحم نب نيَسح اَنئدَح - 0

 هللا لوس رَلاَق :َلاَق ٠ هبيأْنع 'يعجشألا كلام يبأ ْنَع «ْفلخ اَئدَح

 [(١هوا/ :عجارإ ٠ ينآردقَف ماََمْلا يف ينآر نم 2

 .كلاّم يبأ نع ؛ "فَلَخ اًنكدَح دَّمَحُم نب نيسح اًنيدَح -
 ممم يله ع

 كس ةرطع اسد , هلا لور فل ىلص ذك يأ اك: لاك

 ان يلب

 [1ه994 :عجار] .ثدحم



 "ااه ح ءانستلا ديم

 ؛ يبأ يسّئدَح :لاق . كلام وب اند :لاك .ديزي اند 76
 فيك هّللاَيِباَي : لاك. هلي ناَسْإلا ا اذإو ف هللا لور عمل

 ينط يرو يل فاصل : لك: َلاَق ؟يّبرلآسأ نيح لوُقأ

 كاب َريَخ كلل َنْمَمْجَي اوه: لاقو ماهيولا الإ همك ضَبَقَو « ينقزناو

 [1ه90/1 :عجار] .كترخآو

 فم

 اًمَِرَقَكو هَللاَدَحَوْنَم : :مْوَقلل لوُقَي هتعمَسَو : لاك -5

 [ 1و :عجار] ٠ َلَجَورَع هللا ىلع هس هدد لَم مرح « هنود نم دبع

 يي امرإب الو

 نب نادم اند : لاق ٠ دّمَحُم نب ليعاَمْسإ اَنندَح - -6
0 

 يعَجألا (* 9 9/1) كلاَموُبأ اندَح : َلاَك . ةَيواحَم

 اير هل طوس :لوَُ هللا لوُسَر حمس : :َلاَق . يبأ
 سا سا يسلمو م

 [1و :عجار] .لَجَورَع هللا ىلع ُهياَسحَو دَمََوُهَلاَمهَللامْرَح « هنود

 ا 3 6 9
 ترألا نب بادخ ثيدح

 شمعألا تغمس : َلاَك . َسيرْدإْنْب هللا دبع اَنثَدَح - فددحلا

 نَمانمَك ؛ 4 هللا لوُسَرََماًنرِجاَه لَك . ِبابَح ْنَع ؛ « قيقش ْنَع «يورَي

 «ةرمّمآلإ كرمك ريم نب ب حصم مهم ايش هرجأ نمل كيمو تام

 لوس انا آر ادب هلجر يطع اذِإَو الجر تدهس اهب اع اذإ

 را مي نم امو لاق ءارخَإ يلج ىلع امو هس لش: لل
 [5157/؟ :عجلر] . اهبدْهْيَوهَ

 و مع

 نب ةرامع نع « ٌشَمعألا اَنثَدَح :َلاَف . ةَيواَحُم وبأ انكدَح -7 617
 رم 6

 يف ًَرْفَي# هلال وسر ناك لَه : باَبحلانُق :لاَق . رَمْعَم يبأ نع ءِرْيمَع

 ؟كلذ َنوَُْتْمُشُك ءيش'يأب : :اًنلقك : :َلاَق ءْمَعَن : لاَ ؟صمْاَو رهط

 [م٠17 :عجار] ٠ هتيحل بارطتطأب : :لاَقَك: :لاَق

 اَنكَح : لاَق .(َليِعاَمْسِإ َنَع «ديعسم ْنْب ىَيْحَي اَنئدَح - -77/1

 ريا مايقوم 0-10
 :لوقي هتعمسف «هنطَي يف اعْبسم ىَوتكا دكو دوعأ اابَح تبّتأ : :لاَق . سو

 000 سارع ع5
 ١5/4[ :عجار] ٠ هبت وعدل توملاب وعدت نأ انهت هلل لوس نأ لول

 اَنكَدَح :َلاَك . ٌليِعاَمْسِإْنَع دعس نب ىَبحَياَننَدَح - 8
 مسه ر» »# اص مول سا ## همم
 ينسوا هلال ىلإ وكن: لاق ٠ ٍباّبَخ ْنَع ؛ « سيق

 َرصْنَتسُت « ينعي ء «ةلآوأ) ؟ةلَجسَو رع هللا انلٌرصْنَتسَت الآ : انيق ٠ ةبعكلا لظ

 ضلال مكلف ناك تين كك : لاَقَك (نك

 ْنَع كلك ُهَدصَياَمِ نيفصنب لَعَجَب بف هسأر ىَلَع عضوي راشيملابْء اجي
 م ماش 00

 امق ءبّصَعال محكم همظَع َنوُداَمديدَحلا طاَضمأب سيو « هنيد

 مب كارلا َريسُي ىّتح ءّرْمألا اَذَه هللا مل هّللاَو «هنيد رع كلذ هَصَي

 «همنَغ ىلع بدلا «لَجَورَع هللا آلإ فاح ال تْوُمَرْصَح ىلإ ةئيدَمْلا

 [؟190/1 :عجار] ٠ َنوُجْعَتستمُكتكلو

 نع «يرْيَشُفْلا سوي وُبأ اًنكدَح :َلاَث .حْوَر اًندَح -

 ألا نب باب ثيدح
1 

 ص١١ ٠١

 جويا رت هلا لوُسَر باب ىلع هون: :لاَق تن

 :َلاق م ءانعمَس : :اَنليَف .اوحّمْسا : :َلاَقاَيلع جَرَخْدإ ينط م

 ىَلَح مهو الك «هاَرَم أ مُكَيلَع وكيس هّنِإ : :َلاَقَك ءانعمَس :انلْثَق ءاوعمسا

 ,مهملظ ىلع ْمُهتاَغأْنَمُمنِإل) مهبذكيْمموُقنصتآلَو مهمل

 [21344 :عجار] .ضؤوتلا يلع دينك «مهِذَكي مُهكدَصَو

 يبأ ْنَع «ليئارسإ انكدَح :َلاَق مداني ىَيحَي اَنَح -1
 ىو دكر باّبَح ىَلَعْتْلَخَد :لاَق: برم نب ةكراَح ْنَع « قاحسإ

 ْمُكْدَحَأنََت 2 :ُلوُكَي ا هللا لوُسَر تمس ب يأ لول :لاَقك اعْبَس

 يفّانإَو ءاًسَْرد كد آل قف هللا لوُسَر مميت دلو يمت 2 .َتْوَمْلا

 «هنقكب ينأ مك: َلاَق ٍمَهْرد فلآ َنيعيرأل 279/7 نآل يتبي بناج

 اذ ءهاَحْلَمةَترب الإ ؛ نفك ُهَلدَجوُي مل ةْرمَح نكل :لاَكو . 0
 نع اتّصل هيد ىلع لع او هيَ ْنَع تلف سار ىلع “تلج
ْذإلا هُم ىََع لَو «هسأَر ىَلع تدم ىتَح هسأر

 فلها :عجار] .رخ

335 

 ا 0
 الا نب باَبَح

 يعجشألا ةَبَلعَت يبأ ثيدح

 1 - هج -
 يم يمس مرا مرا < ل

 نع جرج نبا انئدَح : لاق . ٌةَدَعْسُم نب دامح اًنيدح - 0

 تام : وق :لاَق . يعجشألا ةبلعت يبأ ْنَع «َناَهَْت برم ْنَع «ريمزلا يبأ

 يف ناَدَلَوُهَلَتاَمْنَم : َلاَقَق :لاق . مآلسلا يف ناَدَو هللا لور اي يل

 . امها هتَمْحَر لضَعِ هلا لجو وع هللا لد مالسإلا

 تن :  :لاَقك لاك ؛ةريره وب ينيقك كل اكمل : :َلاَق

 مَع تلق ؟لاَقاَم نيكولا يف 4 هلال :لاَق

 يلو سنس هل نفط ساشا نال

 دنا َت

 نآل :ل

 هّللا ددع ند ٍقِراَط ُث ثيدح

 سستم 9 ١
 نع ءروُصنُم ْنَع «نايفس نع «ديعس نب ىَيحي انْيدَح - 07

 اذ: 4 هللالوُسَ لاق :َلاَك. ُيراَحمْلا هلا دبع نب قراط َْع يمن

 نَعَو «َكَفْلَخ ْقحعْباَو كيدي نيب الو «كنيمُي نع قصْبت 9 8 الَئَدِّكَص

 .همَدَق تحن كلَذَو . انهم الإ ٠ اغا داك: كلاَمش

 يل َلاَق : الار ر (كَلَح وْ: قايل دبع الميك لئيم

 [مربكم ,صكك :رظناإ هللا لوُسَر

 م مريب هةموو

 ْنَع ؛ةَبعَش اًننَدَح : :َلاَق .رَمْعَج نب دمحم اًنندَح -4

 يتلا نَع هادي ب قاطع «شارح نيمو اتضمس ُلاَق . .روصنَم

 نكلو «كنيمُيْنعآلو كَ نّييقصْتالَفَتلَص د : َلاَقدتا ف

 او دفنت ةركلكذل كلام ءاَقلت قصي

 دمت 8- 0 ا.ه قرط « شارح نب



 ءاسنلا دئسم

 مث م ءكلمَدَق تحَتْوأ كلاّمش ءاّقلت نم نكلو «كنيمَينَع ,آلو ءكمامُأ

 . هكلدا

 اًقغلا ةدصت د

 يراف افغلا ةرصد يبأ ثيدح

 و
 بُعَو يبأْن ع ثيل انكدَح :َلاَق سنوي انئدَح -5

 ب يبأ نع ءاَمَس دق جر نع ؛ يتالوخلا

 اكآلك يناطعأم ؛ اًعَيَرَأ لجَورَع ينراتلاس» :لا ف هللا لوُسَردأ ؛ ؛ ل هللا

 ةلآلّض ىَلَع يأ َعَمْحَي يل ذَلَجَوّرَع هَللاٌَسْلآَس «ةَدحاَو يسن

 ّمَمألا كله امك ٠ هسه اجور“ ءاهنطعأ

 لوُسَر بحاص «يراقفلا ٌةَرصَب

00 

 58 دب قي ءاميش مسببا األ ورع هللا تْلآسَو ءاهيناطعأم مهب

 . اهينعتمُف مق ضْعَبّس أب

 .َقاَحْسِإ نبا نَع «يبأ اَنثدَح : لاق .ُبوُقْعَي اَنكدَح -!17/

 دبع نع ؛ يصرطخلا ميت نب ِريَخ نع ؛بيَح يأ يح لاك

 ٌةرْصَي يب ْنَع ؛ ٍمِيمَت يبأ نع - ةقث اكو - يئابّسلا ريم ِنْب هللا

 املك رص ةالَص ف هللا وراني ىَلص : َلاَق ٠ يراقغلا ("5//97)

 اَناَوَتَق :ْمُكََي ناك ْنَمىَلَع تضر [دق]ةالّصلا هذه: :لاَق .ّفّرَصْلا

 ةالّصآلو «نيقحض اًهرجأ لفض مُكْدِماَهآَلَصْنَمَ ءاَهوُكرَتو ايف

 [مببب» ,االالكك :رظفا] ٠ دهاشلا ى زي ىتح اهَدْعَب

 .مجتلا :دهاشلاو

 دْبَع نع «ةَعيهل نبا انأبنأ : لاق ٠ َقاَحْسإ نب حي اندَح - ةففشأل

 :َلاَق .٠ يراقفلا ٌةَرْصَب يبأ نع ؛ «يناَسيجْلا ميمت يبأ نع :ةريه نبل

 َناَك ةَهْيَوُش يل بلح ؛ ملا أَ َكلدَو «ترَجاَه امل ف يلا تي

 :8 يِللا لَكَ َنلْننأت ْحَبِصَآ املك ؛ اهْءرَشك «هلطأل اَهبَحَي

 اثير ةاَس ف هلال وُسَر يل َبلَحَف ؛ امج ةَحرابلا ام لات

 ُدَك ءهّللا َلوُسَراَي : :تْلَقق ؟تيوَرآ : قف هللا لوس يل لاق تورو

 يف طيفك نإ :ه لا :لاق ميلا َلبكتيور لوْ تنبش امتد
 . دحأو ىعم يف لأي مْؤَمْلاَو اتم مس

 دْبَع نع ؛ «ةعيِهَل نبل انأبنأ : لاَق ٠ َقاَحْسإ نب ىَبحَياندَح - ةفدشملا

 اني ىَلَص : َلاَق . يراقفلا ةرْلصَب يبأ نع ؛ ميت يبأ ْنَع ةَريبه نب هللا

 .رصَملاةالّص ؛ ُهصّمَخُمْلا : هللا هيدر نم داو يف هللا لوس

 ْمُكَلقْمَنيِللا ىَلَعْ ضرع « ءِرصَعْلا ةآلَّص ٌةَالَّصلا هذه :َلاَقَك
2 
 اهني - هده ساو ٠ مس خرب مسام ٠ مماس 7

 اهدعب ةالص لولا ءِنييرمةرجأه لف مص اَهآلَص ْنَْوَألا اهوعيضق

 .دهاشلا اوت ىَتَح 7

 نوُمَسَي بارعألا ؛بَكوَكلا : َلاَق ؟دماّششلا ام : :ةتيهل نزال تل

 [ميعصجا :عجارل .ليللا دماَش ّبَكْوَكلا

 هر نال يأ لاق . َقاَحْسإ نب ىَبحَيايئدَح - 35ةووج

 رصِب يِبأ نَع ؛ ينال مَ يبأ نع «هّللا دبع ْنَع ٠ ءمِيعُت نب ريَخ ْنَع

 اا ح م ارمني

 [0/507 :عجار] .هَرَكَذَف . .

 دبع اًنَربْخَأ « يبا رخل قاب حياك مالا
002 0 

 َنْب وَرْمَع تغمس : :لوُدييناَشيَجْلا ميِمَتاَآ تغمس : لاق . ةريبه نب هللا

 هّللاَلوُسَرنِإ : وشي 'يلا باَحْصأ نم لجَر يتربخأ : لومي ص اعلا

 ىلإ ءاّعلا ةالص َنْيياَميِف َهوُلَصَق ةالص مكاو ل

 .رثولا رثولا «حبصلا ةآلص

 سلو م روع عا
 .نيدعاق رد وبأو انآ تنك : ٍميمتوُبأ لاَ «يراقخلا ةرصَبوُبأهنِإَوألأ

 يذلا بابا دنع هاَدَجَوَن مب يا ىإ قطا أ يديد لاَ

 # هك مس اه ماسه

 ما ةماس سك ع ل
 ىلإ ماس نان وأمس مل لإ ب

 :َلاَق معن: :لاك ؟ةتسمَس تأ : :لاَق معن : لاق رو ثولا حبصلا ةآلَص

 [458؟ :عجارإ ٠ . مع : :لاق ؟ةتعمتس تن

 .َقاَحْسِإ نبا نع« «يبأ انْكدَح : لاك . بوعي اًنكدَح -

 يبأ نع ؛ « ينل هلا دّبَع نب دئكرَم نع ؛ بيبَح يبأ "بدبي ينكدَح : :لاَق

 رولا دجسَم ىلإ يسُي هو ٠ةريره ابأ تيقأ : َلاَق . يرام

 :لاَق . َتَلَحرا ام لحترت نأ لبق كتكرذأْول :ُهَل تْلْقَق :ل هيف يّلصيل
 (؟ة/) قف هللا ٌلوُسَرْتْعمَس ين :تلَْف :لاق ا 5 : لاق 5
 دجُسَمْلاَو ٍماَرَحْلا دجْسَمْلا : َدجاَسَم ةثآلك ىلإ آل ! لاَحيلا دَشُمآل : لو

 :َلاَق .ُثِبَللا اَنَْدَح :ًآلاَق . 0000 11

 ةّيحد نع« «يِبلكْلا روصْنم نع ء«ريَخْلا يبأ َنَع « بيبَح يبأ نب ديزي يئدَح

 هنآك :داََمَر ين ةَب ةيرق رم بيرق ىلإ هتيرق نم جرحه «ةَيلَخ نب

 ىلإ َمَجَراَمَلَف : لاق اورطني نأ ورح هركو «ساّنهَعَمَرطْفأو رف

 اوُبْحَر سون هارآ نأ نظأ تنك امرأ مويلاَتيآَردَقلهللاو : لاق ٠ هتيرق
 هم
 دنع لام ءاوُماّص َنيَِّلل كلذ لوي هيام ل هلل لوس يد نع

 .َكْيَلِإ ينضبقا مُهَّللا : كلذ

00 

 05-١(- ديعس اَنكدَح :لاَق . نَمَحُرلا دْيَع وُيَأ اًَنقدَح -

 لهُ نْبَبلكنأ ءبيَح يبآ بدبي يمدح : َلاَك -بوُيأ يبأ نب ينعي

 "ةيراقفلا ةرصَب يب ع ماتنكر َلاك- بجي ينس ديب َْع ؛ةريْخأ

 مث «ََكَدَق «َناَضَمَر يف طاطا م ةئيفس يف ف هللا لوُسَر بحاص

 :ةرصَبوبأ َلاَّفَف ؟تويبلا ىرت انسلآ : :تلُقق ءابرقلا : لكم .هءاَذَغ برق

 [000/ .00مل* :رظنا] . اك هللا لوُسَر نس ْنَع َتْبعَرأ

 ٌديعَس انثدَح : َلاَك . هللا دبع اًمدَح :َلاَق .باّتَع اًنئلَح -6

 .ربَج نب دييع ْنَع ٠ « لهُد نْب بيل ْنَع « بيبَح يبأ نب ديزي نع ءديزي نب

 املك 6 تس يف ركل ىإ طاطا رعب يتنكر لا :لاَق

02000 1 
 :لاقك هداك يامل :ةرصباَي :هتلُقَق «ناَضَمَر



 0-2 "السم

 9 ؟ا هّللا لوس ةّنس ْنَع بخت نيم الرمل 53 :لاق

 [970/4 :عجار] . انروَحاَم اَنْعَلَب ىّتَح

 لاك 5 "لمعمل اند :لاك العنب صياح ندففلا

 م عدول ع م نيس
 ير يلا رعب ىل حا لَك بج نب دي نع 2 ”يمرطحلا

 [57///؛ :عجار] ٠ َتيِدَحْا رك. .ةيردنكسألا

 -رّمَعَج َنْبا ينعي ديمَحْا دبع ْنَع ءٍمصاَعوُب انندَح - دففشفي

 ةرْصَي يبأْنَع ؛ هللا دبع نب دكرم نع « بيبَح يبأ نب ب ديزي يتربخأ : لاَق

 هم مكرم
 نَمَف ءَدوُهي ىلإ“ | بكار يْنإ : موي مهل 8 هللا لوس لاك: َلاَق . يراقغْلا

 مها املك انقل ٠ مُكِيَلَعَو : راو سا لف

 .مُكيَلَعَو : : اَنْ نيل اوُسَّلَسَو

 يبأ نب ديزي انكدَح :َلاك .ةعيهل نبأ انئدَح «نَسَح اند -

 :ف هّللاًالوُسر لاق : :لوُقَي ةَرصَيابآ تغمس : :لاَق .ريَخْلا يبأ نع «بيبح
 هو علممل هس

 :اوُنوَُقْمُكيلَع اوُمْلَس اد «مآلّسلابْمُهوُودْبَتالَفدوُهَي ىلإ َدوُداَعَنإ

 .مُكلعَ
 نَع «ِرَفعَج َنِب دِيمَحْلا دبع اَننَدَح : َلاَق ٠ عيكو انئدَح - 1

 َنوُداَغ نإ :8 هللا لوُسَر لاق : لاق ٠ ةَرصب يبأ نع « بيبَح يبأ نب ديِزَي

 .مُكيلَعَو : اوُلوُمم : مُكيلع املس ادق «مالنسلاب مُوَلد ىَلَع هل هع دع ع

 ءابسنلا دنسم عبار

 (041/ةر رجح نب لئاو ثيدَح
 ل

 امس نَع ٌةَبعش اًندَح + الكبح عيون ١- ا

 لم رش لقتل نع 2000

 هيم مد
 [18494 :عجارإ . 6 يه اَمّنِإ 8 يلا َلاَقَق ءاوذ

 يت
 «برَح نب كاّمس ْنَع «ٌةَبعش اًربخأ : لاك جاَجَح اَندَح -

 سرا : :اقاتسزاة ملفا للرأي نع لئاو نب ةَمَقلَعْنَع
 سو يعج سر يا # لس يقةماعع

 ةَيواَعم يل : َلاَقَف : َلاَكُداَيِإ ًهملعأ : َلاَقْوأهِ اه نأ ةيواعم يعم

 َكّعت ينطعأ : َلاَقَق :لاَق كوُمْلا فاز نم نوُكَت التلف مَلَح يندرأ

 ىَلَعُمَمم يندمفاَُهّتيآ هيوم فلْخُتسا ملك : لاك ة الا لظ لعن تلُق

 1 َنيْيهكَمَحتنك ينأتذدو : َلاَققةلامس : :لاَقق ثيدَحْلا ين رمد ريرسلا

 . يدي

 « ليثارسإ اًنكدَح : لاري نب ب هللا دّبَع نب دَمَحم انُدَح - فذ

 ةآلّصلا ىلإ ةآرما تجبَرَخ : لاك هيأ ع ٠ لئاو نبا ةَمَقْلَع نَع «كاّمس نع

 لُجَراَِلإ ىو بَهكَو اهم هَنجاَح صف هباّيب اَهَلَلَجَتق لج بت اجَر اهيقلَ
7 00 

0 
 هلم سد ةاليمل عك يم سهرسا | ع عع

 اوبْهَذَق اذكو ذك يب لمت الجرن ْمُهَتَقَ هلع اوُمكوَكراّصنألا مو

0000 
 مودي ص5١ 01

 عودا ما بل ين بقل يدا جاب الط

 يذلا : لاق هممجرب ف يلا َرمآ امل ادهم سلق ف يلا ىلإ هبا و

 كل هلا ردك يبا ةارملل : لقوم [للاو]انآ هللا لور اال مك

 ول ةَبوت بات دَقَل : قة يان حالف لع لاَكو

 مُهْنم ل ئيدمْلا لها اهيا
 ماض م

 نمسا

 ةعادو نب بلّطُم ْث ثيدح

>< 
 جد ء* عه مص ع هى امر

 قر لأ دج للا

 مافسم اك ملل هلك هلل 1

 نيو هبي ِهَْديَني نوري اَنلاو هس ين باب يلي يلص

 ع م ار

 . ةرتس ةبعكلا

 مر ل0 مد صرع

 نب ريدك نِبْريثَك يّئَدَح «ىّرْخَأ َةَرَم ناّيفس : :لاقو ---

 يّلَصُي 8 هّللا لور تيآر :لوُقَي دج عمس مَع َةعاَدو يبآ نْب بلُطُمْلا
 ساما ساس

 سول نم هرقل هد ع مل ساعس هلي كوكو

 ب لا

 يع

 يب عدم وم

 « يلق في ماركا طمس يب علا لقا هيك ع ريك
 فاّرَطلا يوي مهم يب باب يلياَمم ىلص اقف يّبكانأ يد َْ

 شط
 ينكح :٠ ا لا

 5 000 ا 4

 7 فار 1

 حاير( 4١ */5)انكدَح : لاق دلاَخ ّنْب ميهار 7 اند

 بلَلُمْلا ِنبِرمْثَج ْنَع ءدلاَخ نبا ةَمرْكع نَع « سواط نب نع ِرَمعُم َنَع

 ٍمْجنلا روس ةَكمب ف هللا لوُسَر أرق : لَك هيب رع ٠ «'يمهسلا ةعادو يبأ نب

 ملنمأ كيمو دس انأ"ْيآَو يسأر تقر هلع نم دَجَسَو هيف جس

 [16814 :عجار] دس نيني ماكو ب كت

 «سواط ٍنْبا نَع ٌرَمْعَم اًنئدَح :َلاَق قاّررلا دبع اند 4

 هللا وسر تأ :َلاَكَةَعاَدَو يبأ نْب بللطُمْلا نَع «دلاخ نب ةَمركع نَع

 وهو ْمُهََمدجْسأ مَكَوبلَمْلا لاهم دجَسَو محلا يف َدجَس قف

 [16 #61 :عجار] . ادب اهيف ةوُجّسلاْمدأ الوب : :لاك كلر ثشم ذئموَي

 وم 0ك ساه مص -

 هللا دبع ند رمعم ثيدح

 و
 «َقاَحْسِإْنْب دَمَحَم 2م اًنئدَح : َلاَق نابلس نيب اند 1-١-١

 هللادْبَعنْبِرَمْحمْنَع ؛ « بّيسُمْلا نب ديعَس ْنَع ”' مهاب نْب َمَحُم ْنَع

 1986٠ :عجارإ ٠ ئطاَخ ايإكَسَيآل 8 هلل لاق : َلاَكيِوَدَمْلا



 ندم نع .قحنبإ راسم غايات

 :عجارإ . طاكسي لوكا هلل احضستس قير 000
16446] 

 2 :َلاق َقاَحْسِإ نبا نع « « بأ اندَح : :لاَق ب وُقْعَي اَندَح -0
 ىَلوُم ةَبثع نبأ" ذم دّبَع ْنَع «يرطملا ٍبيبَح يبأ نب ديب يئدَح

 :لاق هل دّبعَِّبِرَمَْمَْح يوتا ضن نب عفان نب هلا دبع نبع

 يلا نمل يل : َلاَقَق : :لاق عاملا ةجَح يف هللا لوسرل لحْرأ تنك
 يكون لق: َلاَكاَي اًبَرطنتا (يعاَسن) يف يلا سدو كَما 8
 سفك كَم اَهاَخْأ هنو املأ "تلك امك اهئدَدس دقق حاب كتب

 لاق عاقب يان: َلاَقَق : لاق يِرْيَخ يب لدْبستل كن يناكمل يلع
 ىّسوملا تْذَخَأَف : :َلاَق قلَحأ نأ يترمأ ىنمي يده هلا لوس رحت امل 05 0 ما رواص عد لل

 ُرَمْعَماَي يل : :لاكو يجو يف ا هللا وسر َرظنت لاق هسأَر ىَلَعاتْشَ
 روس سا

 اًمأ تلْقَق : لاق ىَسومْا كدي يفّو هدأ ةمحَش نم ا هّللالوُسَركتكمأ

 اذإْلَجأ :لاَقَق : :لاَ نمو يَ هللا ةمئن نمل كلذ نإ هلا لور اهلا
 .ا هللا لور تفلح مث :لاق :لاَق كَل اكرقأ

 رضْنلا بأ انَدَح :لاَ ميه نبا انئدَح : ل5سح انئدَح- فدكت
 0000 م مهو ل
 لم عاب مآل لسه هلا دب برم ْنَع «ةئدَح ديعس نب رسب

 ضب دايو عا حاملا بص ريع هبرتشا مهبل: :َلاَقَ حسك

 ةلوةدرك قلطلا تلم آرمعَم هل : :َلاَقق كلَ اَرمَْمءج ملف ٍءاَص لول

 ماَعُطلابم مالا : وشي هلل َلوُسَمَمْسَأتنك يو لئمب الم لإ دْحأَ
 نأ ف اَخأ يّنإ : :لاقهلثم سكه يطل قوي ننكر سؤ

 وَرْمَع ينربخأ : َلاَق بْهَونْباانئدَح : َلاَق ُنوُراَه اًنئدَح - ماو

 رك هللا دبع نمنع (هُكدَح ديعسم نب رسب هد رضا بأ نأ
 وام
 . ءانعم

 5200- 2 هام »2 -

 ةروذحم ىبأ ثيدح

 57 2 ١

 "ماع انكَدَح :َلاَقْماَمَه اًنكدَح :َلاَق دّمّصلا دبع اَنئدَح ---5
 ورام

 22111111110 «”لوحكم م انكدَح :لاَق لوحألا

 رع َمْبَس مالو هلك ةرَع عل ناذألاُهّمل 8 هللا لوُسَرنآُئدَح

 هل نأ ٌدهْشأ هللا لإ هلإ ل نأ دهشأ بكا هللا ربك هللا كهل بأ هللا ةَملَك
 يح هّللُلوُسَرادَمَحُم نأ ده هللا لوس ادّمحْم نأ دهن هل اله م ماه كعب ةماعلا

 ربكأهَّللا حلَقْلا ىَلَع يح حآلَقلا ىلَع يح # ةآلّصلا ىَلَع يح ةآلّصلا ىَلَع
 [16404 :عجار] . نجم ىتتس ىتم ماقول الإ هَل ابك

 ِنَع ؛لآلب نب ليله انئدح : :َلاَ ديلا نْبْفلَخ انئدَح ١6
 " ناذألا هللا لور َلَمَج : لقد ْنَع وأ هيبأ نع (ةَروُذَْحَم يبأ نبا

 روم يب ثيدَح
 ورب بسوكسححدم ري تحن 5-2-0

50 00 
 000 اا

00 
 وتل دبع ةاجحلاو مها يكسو ناو

 هم

 مجيدح و ند ةَيِواَعُم ثيدح

 نب ديزي ينكدح 2 لاقت اَنثَدَح :َلاَك ٍجاَجَح انندَح -7 يو ةنع م

 هّللا َلوُسَرَدَأ ٍجْيَدَح نب ةَيواَعم 0 «هربْخأ سيق نب ديوس نأ بيبح يبأ

 لُجَر هكذا ةَمْكر ةآلّصلا نم يقيدَكو َفرَصْناو مُلَسَف اًمْوُي ىَلَص ط
 مامس ع مع مر ساق

 َمََالابَرَمآَو َدجْسَْلاَلَخَدَكعَجَرق مكر ةآلّصلا نم تين : َلاَقَف

 َلُجرلافرَْتآ يلااوُناقكساّنلا كلب تربح همر سأّنلاب مق ٌةآلّصلا

 للا يضر هللا يبن ةحلَط اونا اذه ٌوهتلَ يبرق ءارأ نأ الإ التل

 . هنع

20-7 
 ديزي نع ؛

 هلع هاش
 تعمَس لاق نيون سيك نب ديوس نع بح يبأ نإ

 «ةَعيهلا نبا انكدَح : َلاَق َقاَحْسِإ نر ىَبَحَي اًنئدَح- 7917

 و يبرئ يسافكتخ اك لانا 1 ١

 «ةدذك نم 'يسيجُتلا سْمَق نب ديوس ْنَع « بيبَح يبأ نب ليزَي يمدح ؛ : لاق

 ينك اش يَ يف ناك نإ هلل لوس َلاَق : لاقي نب وام نع

 انآبحأ مو الآب يصُتر انهي وأ لسع نم ةيرطاأ محم نم طش

 . يوك
 دَح :َلاَق هللا دبع اًنئدَح :َلاَق دايز نب باع اند --69

 تغمس .- لاق اني رخ يوناو كَ :لاَق ةعيهَل

 ملط هدْنحْنَناَنيَف ركب يبأ دْهَح ىَلَع وجاه : لوي جيَدح نب ةيواعم

 .ريثملا ىلع
 اَندَح :َلاَق َةَمْلَّس ُنْبْداَمَح انكَدَح :َلاَق َناَّفَع اَنثدَح

 ؛لاق يلح نة نَع رجح ن0( 5/0) لس نس تب

 "قب : بألا نتا ديوي 8

 0ك ساه هسا 2 ىا#ء -

 ةيسمحألا نيصحلا مأ ثيدح

 دْيَزَنَع ميحرلا دبع يبأ َنَع « ٌةَمَلَس نب دمحم انيدَح- ١ ١/1
 2 مدع دح 0 ّدَج نيصحلا مَع نْيصْحْلا نْب ىَبْحَي نع «ةَسِيْنأ يبأ نب

 يوب رو ديو نب ةماسأ ترق عادوا ةَجَح اق يلا عماتجَجَح : :تلاَق

 ارنرتو سرتاص ست اس دل
 رت هبوك عفار خلا قف يلا ها ماطخب ذخآ امدح

 هلع

 ىَّحْرَحْلاَّنِم
 . ةّبقعْلا ةرمج ىمَر

 «َقاَحْسإ يبأ نبا ينعي سنوي اًندَح : :َلاَق نطق وُ انئدَح- فلما

 هَّللا لوسر تيأَر : :تلاقةّيصخألا نحلم نع « ثْيَرح نب راَريَعْلا نع

 تطعق نم هب مت دق هلة ربما ىلع بطي عكر ةجح يف

 ًارماّنلا اهي اي : :لوّقةث همسك كرت ءدصَع ةلضع ىلإ لا انك : :ْتَلاَق هطْبإ



 ءاسنلا دئسم فل نقا َح

 اق اويل مبيد ْمُكلع نو هللا اونا

 9/41١[ ,!الفن :رظنا] .لَجَو َرَع هللا باك مكيف

 «نيّصحلا نب ىَبحَيْنَع قبعش اًنيدَح :لاق عيكو اند “١-١

 مح مَحَْي يفلح محي : لوقو يبا تعم : أتلف هندَج ْنَع

 [15ال14 :عجار] ٠ َنيِرصّقمْلاَو لاق َنيرصَقمْاَو للا يف او َنلحمْلا هللا

 ىَيِحَي نع «قاَحسإ يب نع « «ليئارسإ نع «٠ « عيكو انندَح - 3

 ةجَح يفُبطْخَي تاب يبات عَ : تنل همأْنَع ؛ نيصحلا نب

 دبع ْمُكيلَعَرمأ نو اوعيطآو اوُمَمساَو هلال" هيأ اي: لوفي عامولا
 سمك لع

 [؟ال4137 :عجارإ ٠ َّلَجَوَرَع هللا باك مكيف ماه ام ٌدَجم يشبَح

 عيملا
 نب ىَيَحَي اًنئدح : لاق ٌةَبعش نع «ديعس نب ىبحَيانئدَح- 86

 ا هللا َلوُسَرتْعِمَس : ْتلاَق يندج ينكدَح : :لاَق ةَورع نب نيصحلا

 ريماوش مك اس س8

 هل اوُمَمْساَق لجو رح هّللا باك مك ويب يس دبع ْمُيلَع لمْ ولو لوفي

 ااا :عجارإ ٠ اوعيطأو

 هش اَندَح جرا 0010 لا
 ةسار# ساو م امر م

 نوصح نب ىبحي تعمس : لاك ةبعش

 هيأ يمل لكَ يس رام لكلا

 [17/14 :عجار]
 مُكذ وفي دبع مُكْيلَع لمعتسا نإ :لوُقي هتعمسو : :تَلاَق -8137/

 [1575 :عجار] . .اوُعيطأو هَل اوُمَمْساَق هللا بات

 5 000 هوة مو

 نب ىَيَحَي ْنَع «ٌةبعش اَنئدَح : َلاَقرفَعَج نب دمحم انئلَح 8

 يف” ايلا تتمسك كدخُم ينج اهئمَس لاق نيضحلا

 لَجدْرَع هللا باتكب مكذوب ملل ول: :لوُقَي عانوا ةجَح

 [137 :عجار] . اوُعيطأَو هل اوُممْساَ

 مأ نع «ثّيرح نب اَريعْلا نَع «َسنوي نع ٠ «عيكو انئدَح ١4

 فقر( 7/)َوُسوف يتلا تنس : :ْتَلاَق ةَّيسمْحألا نّيِصْحْلا

 ْمُكْيلَعَرُم َرُمأ أ نإو اوُعيطأَو اوعمسا رت هةر ا

 [0/807 :عجارإ ٠ هللا باك مكيف ماك امي شبح ثبَح ديع

 يحين دي ينكح 0 :لاَق دمحم 6س اجح كيلا ٠

 10-0 3 يدوس

 نيا ةقلألا يف َلاَقَق يذل يق تا تلك قمل

 ةدلقلا ( :عجار]

5 
 ثيَرح نب راَريعْلا نَع «سُوُيانئدَح : لاك مِيعُن وبأ انئدَح ١-

 ةجَح يف #4 هللا لور سير : :ْتَلاَق يسأل نْيصْحْلا مآ تغمس :َلاَق

 عع لش لالا لدب تق: د

 يشبَحدِبع ْمُكِلَعَرما نو اوُعيطاو هلا اولا ماّتلا اًهيأ اي :لوُقيَوهَو

 يلم يق لو [508:؟ :عجارإ . هللا باك مكين ماك م اوُعيطأَو اوُعَمساَك عدجم

 هرم عد ايمو تنب مول أ ثيدَح

 7١717 ص 4 0 نب دمحم قع

00 

 نب ىَبحَي انئدح :َلاَك ةبحش انئدح : :لاكْداتع انس 797817

 "بْطَحَي #8 هللا َلوُسسَرْتْعِمَّس : :تَلاَق هندَج ٌعِمَس هنأ ينربخأ نْيِصُحلا

 اسال باتكي موي ميل لتولي تاك
 .اوُعيطأَوهَ

 يف ةَعاَطلاَو ممّا هل ىَرآل ين :لوُقَي يبأ تعمَس و هللا بَ : لاك

 [13ا7 :عجار] . هَرْكَمْلاَو طّشنمْلاو ساو ِرُْصْلا

 هلاك ِن حلا نب ىَحيتنآة بيش :لاق ميكو انئدَح ١1/1
 نإ ةقرعب فقاَو وهو : لوفي ف يبتلا تعمس : ا َلاَقَق

 [35ال :عجار]

 ىلا هللا باتكي مُكَداَماَماوُميطَوَل اوما بَ سامع 2#

_- 

 و١
 يقوارعب هو

 نب ِنَمْحَرل دبع اَنَدَح : لاق ٍلضَممْلا نْبْر شب انكدَح- 5281

 نع «موُلُك ما همأ نع ءِنّمْحرلا دبع نب ديَمُح ْنَع «يرهزلا نع «قاَحَسِإ

 . سانا نام حالصإ يف جرا لوقيناب ب الكا سيل لهن ق9 يبل

 كالو 7 الملا كالا كالا االول لام :رظنا]

 َناَسْيَك نب حلاّص ْنَع « «يبأ اَندَح : لاق ب وُقْعَي انْندَح -6
 مس هس سو

 دبع نب دْبَمح نأ باّهش نب هلل د نبا ملمس ؛ دمحم اًنئدَح :لاَك
0 

 تَعمَس انهي ةَبقع تب ٍموُنل مهم هنأ هرَيخأ فْوَع ِنْب سحرا

 أ ارْيَخ يمني سانا َنْْيْحلْصَب يذلا باكا سيل : لوثياق هللا لور

 يف ثآل يف 5 الإ ساّنلا : ونمط يف انتشل ملاك

 ةآرَمْلا ثيدَحَو هتآرما لجرلا ْثيدَحَو سانا َنْيَب حالصألاو بْرَحْلا

 .اهجوز

 َلوُسَر َنْعَياَي يتآللا تاَرجاَممْل نم بقع تب موُلُك مأ تاكو : لاق

 [؟7014 :مجارإ . هَ هّللا

 َْنَع «يرهزلا نع رمح اربح :لاَق قارا دبع انندَح 5

 تارا نما تناكو ةيقخ كن موك لع «نَمْحرلا دْبع نب ديَمُح

 نبي حّلصأ ْنَمْبادَكْلا سَ :أ] اوي هللا لور تمس : : تلك لوألا

 اةفشنلل :عجار] ٠ اريح ىتئْوأ اخ: ٌلاَقَق ساّنلا

 .ارْيَخ ىَمتو هرم :لاَقو
 و هر ةدو

 نب دمحم اًنئدَح : 0 20

 20 نثج ف هلل لاق: كفاه كَ نمل

 . نآرشلا َثَلْقُلدْمَت



 همس و٠ 5 ع2 هو وو

 ِنْبدْبَمح ْنَع :باهش ونوع بيلا ءداهلا نبا ينعي ديزي نع

 تعم ام : :تَلاَف يدع تنب موثلك ما هَّمأْنَع «فْوَع نب نمر دبع

 لشي للا ثآلك يف الإ بذكلا نم ءيش يف صخر ا هللا لوس
 وعر_ معو 0

 ثادَحَي لجرلاو برحلا يف َلوَقلا لوب لجرلاو حالطإلا بدرب لولا

 [27/414 :عجارإ ٠ اهو ثدحت ُةأرمْاَو هّتأرما

 ماو هرج و را يمص يمي مهرس هرعا
 َنَع ءدلاَخ نب ملسم اًنربخأ : لاَ َنوُراَم نب يي انثدَح- 5252كى11

 .(ح) موُتلكمأ [نَع] هل نَع «ةيفع نب ىسوم

 يم لاس عاد وع هر هدو
 هّمأ نع : :لاقو» لَك ملم انثدَح : لاق دمحم نب نيسح اًنكدَح و

 اهل :َلاَكَةَمَلَس مأ ف هلل[ وسر جير امك: تلق ةمَلَس يبأ تن موُلُك مأ
 لإ يضاتبنلا ىَرأ الو كم نم يقاَأو لح يِشاَجّنلا ىلإتيَدْمأدَ ينإ

 :لاق كل يهق يَلَع تّدرانإ يلع ةدودرَم لإ ييدَمىَرأ التام

 هو

 نم ةأرا لك ىطأَ هيد هلَعتورَو اقف هلال وسر : :لاَق امك َناَكَو

 [97814 :عجار] ٠ للا كنسملا هيب م ىو كنسم ةّيقوأ هئاسن

 نع َرَصْعَم انَربْخأ : لاق ميهارنإ نب ليعاَمْسإانئدَح- فكذف

 :تلاق بيع تنب موكلكمأ هل ْنَع «نَمْحرلا دبع نب دْيَمُح ْنَع "يره
 :َلاَقك ِساّنلاَنيب حلصأ نم باَدَكلا سل : لوفي #8 هللا لوُسَر تغمس

 [97/414 :عجار] َض ىَمَنوأ اريَخ

 «باّهشنْبا نع جُيَرج نبا انثدَح : :َلاَق جاَجَح اَنكَدَح --0

 اه ةقط تلي عوف نخ , فوط  نتخأا ديبد ع
 حالا يفو برحلا يف ثآلك يف بذكلا نم 9 لا صْخ 2و : تلا

 [97/414 :عجار] . هتآرمال لجرلا لْوَقَو ساّنلا نيب

 48 :رهزلا نع َُمْعَم اَنكدَح : لاَ قارا دبع اكدَح- 30

 تّذب موكل مأ هم ْنَع «فْوَع ِنْب نَمْحرلا دْبَعنيديَمُح يكدَح ١ لاق
 ضرع ع م ل
 8 هللا لوُسَر تمس : :تلاق لوألا تارجامملا نم َتناَكَو : لاك لع

 :لاَقو اَرْيَخ ىَمَنوأ اريَخ : لك سالي حكصأ م باذكلا سيل لو :ل

 [لالىدا4؛ :عجارإ ٠ يح 20

 ه٠ يدهس

 َناَمَع نْب ةَبيَش دلو مأ ثيدح

 ل ط س

 هملول
 ترص هك يه ا

 .ًادش آلإ حطبألا عطْقي ل :لوقي ةورملاَو اًمصلا نيب ىَعسيَوهَو ف يبا
 ِلْيَدُب اًنَْدَح : َلاَق دير نْيداَمَح اَنئدَح : :َلاَق َناَمَع اندَح -1 هلو هر 2

 هع

 مُهْنم ةأرملا نَع ؛ةّيش تنذبةفقَص نع « ميكح نب ةريغملا نَع ءةرَسْيم نب
 ٍلبسملا )4٠09/1( نطَب يف ىَمْسْيَوُهَو ةَحوَح نم ا يلا تأَراَن
 1 ْنَع «ُبْوَّللا فشلا دقو : لاَ هظأو اد الإ يداولا عطني ال لوسي َوَهَو

 :لوُثيهئعمَسَو انش آلا[ طنألا : لاو مطب ال دمي اَمَح :لاَق : لاق مث هيتبكر

 الش لإ طبل مطب ال

 ١ هرمز نامل نب يش دو مث ثيدَح

 نر 00 يا 0

 كراحتا نب هللا دبع تدب ةقرو 1 ]تيدح

 011 يلب عل ضال لاق

 اي: "تلق اها ل عري لي أل ثراحأا لا دب
 هسا اعل

 لحل مُكاَحْرَج ياو مُكاضرَم ضرمأ َكَحَم جرحا دادي م موي هللا ين
 ١ تناك ةداَهَش كل يدُْيلَجَوَرَع ّللاَنِإَك يرث : لا يل يدل

 ةقيطقلا يف امامه لاا ِرَْع ناو الرجا

 م هي مم
 ,هقرو روزي الك ا هل لور لاق سانا يفت مَعَ

 مُكاَهَمع اَهَمآلغاَنالكَواَهنيراَج هَلالمنإَو ةديهتشلا ور اوشلطلا : لوقيإد]

 َلوأ انك الصم اًمهبي يق امهب تالق امهَدَجوَْمَودَحأ امو الف اَنَرَه

 . نييولصم

 « يندج ينئدَح : :َلاق ديلا اَنئدَح : لاق مْيَمن وبأ انثدَح -7
 ٠مم ضب يهمس »
 ارا تنتج قاناكويراصنآلا ثوان هل دبع تبون

 ل د سرا ل هم
 َلْهأ موت تناَكو دوم اًهكَناَكو اَهراَد لهآ مْوَن أمر دك ف يبل ناكو

 . اهراد

 ْنَع ءٌدَداَقَت اًنتدَح ماَمَه اًنئدَح ءدّمّصلا دبع اَنْئدَح -7
 ف رب مم نم ع 00

 َفْنصُتلاهَتبا 8 يلا ثروَ متب)كَرَتو تام اَهآلْومنأ ةَرَمَح تْنب ىَمْلَس

 . ىَمْلَس نبا اكو فصُنلا ىَلعُي ثرَوَو

 ةّيدسألا لقْعَم مأ ثب

 سو رارا مرر كمل يسب

 «يعاّروألا اَمدَح «آلاق بعصم نب دمحمو حور اًنئدَحَ- 8

 لقتَممأْنَع نمل دبع نْب هَمَلَس يبأ ْنَع «ريشك يبأ نب ىبحَي نع

 امقافجْعأ يلَمجَو جاي يّنإ هللا لوُسَراَي تلا اَهنا ةّيدّسألا

 هس اسس يف رص لإ امر يف يروا لاق ينرمأَت

 هام ن2 مق هع كس را ميت

 لَسْرَأ : اق راح مب برب يأ. «رجاهم نب ميهاريإ
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 اََجْوَردأهنكدَحَك ثيِدَحْلااذَهْنَع اسي ةيدسألا ٍلَعَمْمأ ىلإ ناورم

 ىلا هجرس رمل تار اهو هللا ليس يف هل ركب لع

 8 يبل : َلاكَو اَهيطْنُي نأمل كلك تركدق ف يلا تناك

 لدْعَتَناَضَمَر يف ٌةَرمع : َلاكو هلا ليبس مةَرُعْلاَو جحْلا 64 5/7
 00 م
 .ةبَحب زج وأ ةبَحبل دعت َجاَجَح : َلاَكو ةَجَح ئزجُت وأ هَجَح

 ؛ليعاَمْسإ يبأ بدََحُمانكدَح : َلاَكِْيمُت نبا انندَح - فيتم مور »

 لقعُم َنَع « يشرف نَمْحرلا دبع نركب يبآ نع ءرجاهُم نب ميهاَريإ ْنَع



- 

 هم هل هل

 ْنَع «'يرزلا نَع رَمْعُم اًثربخأ : لاق قازرلا دبع انثدح- 0

 ِنْبدّسأ يدب نم ةأرما ِنَع ماسه نْب ثراَحلا نبأ نم محلا دبع نب ركب يبأ

 لوُسسرهتلآَسك يريعب لص جَحلاترأ : تلك لقسم اهل لاقي ةَمِيَرَح

 لدم الاَضَمرِرهَش يفهم اداضَمر ره يف يمتع : :َلاَقَق كو هللا
20 

 . ةجح

 :لاَق َقاَحْسِإ نبا نَع « يبأ انكدَح : لاَ ب وُقْعَي اندَح -7

 نيا ركب يبأ نْب ثراَحْلا نع ءريسلا نب هللا دب نب داّبَح نب بحي اَنئدَح

 ٌعَمابكر مفك : َلاَق هيب ع ٠ ءٍماّشه نْب ثراَحلا نب محل دبع

 هُم سَْلا نم اهل لخدمتك : لاق لقسم ىلإ بكر يح اور
 َّ اسلم لاذ

 ٌتيِدَحْلا اذه تْنَدَح َنيح اهتعمسُو

 ْنَع ماه اَندَح : :لاق رطب كلتا اح - انكولا
 ٍلقَْمأْنَع ؛ةّيدَسآلا ِلَقَتَسْمأِنْب لَقَْمْنَع ؛ةملَس يبأ ْنَع «ىَحَي
 لق يبل كلذ ترَكَذَك 8 هللا لوُسَر ْعَمجَحْلا ترآ : لاق هَل

 1144 :عجار] . ريثكك يبأ نب ىبحَي نع ٠ يعارألا ثيدَح صَنَركذ

 يبأ نع« «ليئاوْسِإاَنكدَح : لاق ْمَدآْنْب ىَيَحَي اند -(-5

 هّللا َلوُسسَر تلآَس انآ لقعُم أ ْنَع ؛ ٍلقعَم يبأ نَع ءدوسألا نع « قاَحسِإ

 .ةبَح لدن ناَضَمَر يف هرم : : لامك

 ينربْحأ :َلاَق جيرج نبا اًرَبَخأ : لاق قاررلا دبع انندَح-1©

 نب لقمع «هربخأ بلغت ىلوم ديو يب نع «'يراصلالا حي هَ

 نأ ىَهت 8 يبل نأهكدَح 8 يبل باَحْمأ نم 'يِراَصنالا لفن يبأ

 [االوؤ7 :عجار] ٠ لوبلاو طئاقلل ناتلبقلا يقع

 ركب يبأ نب ه هللا دبع انكَح :لاَك هلع 1 ليعامسإ انك 1

 سموم ينركأذ : لاك يبأثدَحُي يلا نب ةورع تغمس ؛ لاو ٍمْرَح نب

 لس هيف حت داَوغص تبة: : لاق ءومضو هيفي تلقَ ركذلا

 مع يع ل 6

 َسّمْنَم : :لاق هللا لوُسر انآ ث دَحن هنأ ل وسر َر كَ الور اً

 .[ هدعبام رظنا] . اضَوّصيلهَرَكُذ
 قمع

 0 سلا

 ُهَجْرَقسمْنَم : لاق 8 هّللالوُسرنأ ناَوْفَص تّنبةَرْسبَْح ةريْخَأ
 اًمدْنع نم ءاَجَ «ْممَتتلَقكضاَح انآ الواي لَسْرأَ :َلاَق اًضَوَتيلَ

 [م/804 :رظنا] 0 *ال/ك كاذب

 ” يال 2000 2 او أ ثري ناو تبرم

 و ىلع

 01 ها معو و

 [خغ 505 ناو تنبت يدَح

 يبأ باتك يف ُتْدَجَودهّللا دبع وبأ َلاقم 1

 :لاقيِرطزلا نَع بيم اربح َلاَكناَمَيلاوُبآ انكدَح :هدُم ّطَخب
 سم هيمو يب سا لاو

 رْيَبرلاَنْب بو عِمَسْنأيراصالا ٍمَْح نب ركب يب" هللا دب ينربخأ

 اذإ كلا سس نم ًاّضَوي بهن ةئيدَمْلا ىلَح هترامإ يف اوم كد لوُقي

 نس ْنَم ىلع ءوُضو آل “تلق هلع كلذ ةتركذأ هديل جرا هبل ىَضْفأ

 كد هللا َلوُسَر تعم ان َاوص تنبه َرسب يئربخأ نام : َلاَقَق

 ملك ةورع لاك كلام نم اضَوَتيَو 8 هللا لوس : :َلاَقَق هْنم اضوتي ام

 مَع ملغم همس مع
 اَنَع اهلية ىلإ هلاك هسّرح ْمالجَر اعد ىَّنح اوم يرام لأ

 .ُاَورَماَهْنَع يّكدَح «يذّلا لثمب رسب هيل تلَسْرَ كلذ رم تكد

 [77/م00/ :عجار]

 رشه مس مل 5 3

 ةيدسن اًهمنسا ,ةّيراصْنألا ةّيطع مأ ثب
24 

 1ث ثيدح
-ِ 

 رمز امر ست ل
 أع دسم نر :ةبوأ ع .ةنيط نسا فيكنكأ

 وأ اَنَالَئ اَهَتَلَسْغا : َلاَقق هبا لسكن نحو هللا لوُسَر الع جَرَح ةَيَطَع

 نم يطأ روث ةرخألا يف ناو لكَ اإ ل مرتك

 :عجار] . هاي | هن كرعشأ : : لاق وقح الإ ىَقلاَ هانا يذق نشْعَرَف ادِإ روُقاَك

 [مللإلا

 ههه رم مم صوص سا سا كاس و
 ٌةَمَآلَت اسر اًنْلَعَجَف :تَلاَق ُةَصْفَح هانيكدَحَو دمحم : لاك -

 نع «لوخألا مصاَع انكدح :َلاَق ةَيواَُم وبأ اَنْكلَح

 هّللاب نر ْشُيآل انآ ىلع» ةيآلا هذه كرز اَمل : تلق ٌةَيطَع مأ نع «ٌةَصْفَح

 :ْتَلاَق ٌةَحاّيْللا هيف َّناَك : تلا 4 فوُرَْم يف كئيصْمَي الو) هلوق ىلإ عيش

 ديال ّيلهاَجْلا يف ينوُدَمسأ اوُناَك دق ْمُهنإَك نآلف لآل هللا لوُسر يتلق

 51١997[ :عجار] . نآلف ل[آلإ 5 هللا وسر :َلَق معتم انآ نم يل

 :ماشم اَنريْخأ :َلاَق قّرزألا فُسوُي نب قاَحْسِإ انثَدَح 17

 وسر انتَ قف 'يّبلا تائب ىَدحإ تيت : : تلف ةبطَعم مأ نع « ٌةصْفَح ْنَع

 كلل نمَركآْوأ نسخ أ ناك ارو اًهتلسْغاَو رسب اهتلسغا :َلاَقَك كف هللا

 يَنذَ َنتغََماذِإق روقاكت نم اعيش اروفاَك ةرخآلا يف َنلَْجاَو نشير نإ

 :َلاَقَق هَوُقَح اَنْ | ىقلاكم َالَّسلاَو ةآلّسصلا هيلع اند اَنْغَرْف ملف :تَلاَق

 51١00[ :عجار] .ايِإ اهئرعشأ

 منع ءَةَّصْقَح نع «, ٌماَشِهاَننَدَح : : َلاَق قاَحْسإ اَنْئَدَح- 7378437“

 ْموُقأَو ىِصْرَمْلا يِواَدأ تاز ميس هللا لور َعمتوَرَغ : ْنَلَ ةيَطَع

 [؟١٠+ عجار].ماَمْطلا مهل عتصأ مهلاَحر يف ملأ[ مهتاحارج ىَلَع
 ةَّصْقَح نع ؛دلاَخ نع ؛ ميهاربإ نب ليعاَمسإ انندَح- 520

 تلَعَبَق ة ةقدّسصلا نم ةانشب هللا لوُسَر يلي : تلا َةَيطَع ٌمآْنَع

 ةَشئاَع ىلإ هللا وسر ءاج امل ان يشب ةشئاَع ىلإ( ةر/ك)
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 يلا ةلا نما تكيس اإل: تلق ءي نم مكه لاق

 .اهلحَم تقي لاق اي اهب مب ع

 َةيِطَع ةيِطَع منع ةّصْفَح َنَع هدلاَخ نع ؛ «ليعاَمْسإانئدَح- 3في

 ءوُشضوْا ٍعضاَوَمَو همام أد هبا لش يف مهل لاك هللا َلوُسَرنأ

 مَ ْنَع ءدَمَحُم ْنَع «ناوع نبا نع « يدع يبأ نبا انئدَح- مظ2]ىظضظ(0 5

 .اَنيلح مرعي مكو زئانجلا اا نع نيا اتلاف يطع

 ياس ةيساه م ةهموو

 تب ةّصْقَح نع ؛ ماّشه انثدَح : َلاَكرْبَمُن نبا انندَح

 قوق تيم ىَلَع حيال هللا لوُسَر : لاق : :ْتَلاَق َةَيَطَع ةيطَع مأ نَع «نيريس

 ابوك بتل ارشح رهشأ ةَميرأ اهجوز ىلع لح انهما لإ ثآلك

 دب اهترهط ىذأ دنع آلإ[بيطَت الو ل حتكت الو بصب وآل اوم

 51١76[ :عجار] .راقطأو طن نم

 ١6 ةَصْنَح ْنَع ماسه اربخأ :َلاَق وراه نب ديزي انئدَح «
 حوت ال ذأ ةمئيلا يفلح دَحأ ف هلا لوس يتناك : :اتلاَ ةيطَع ْمأ نع سا ممر

 اداة يب لمراد يلم سخط ارنا © ان

 51١077( :عجار] . ىَرْخ أ ةرماو[ءآلعلا

 000 هيوم هم
 اقل تاب ىتإ 0 لاق ةصَْح

 تكا اسْسَح وأ انآلك ارو اهتلسغاَو ردسي اًهنلسغا : :َلاَقَق 8 هللا لوُسَر
 سامع

 ادق روفاك نم ايسر اروُقاك ةرخآلا يف :َنلَمجاَو كلذ نصير نإ كلذ نم

 رمش: لاق هَوَْح انيك ىَقْلَ هدأ انِغَرَك املك : تلا ينذر
 اَهيَنإ كرك اًهَقلَح اَنيقلآَو ن نور ةثلك ف "يلا ا سأر رف ةيطحمأ :َتَلاَق

 5٠١7[ :عجار] . اهتيصاَنَو

 اًنئَدَح :َلاَك دايز نب دحاولا بَ اًنكَدَح : َلاَق نافع انْئرَحلح

 ينل اَنميَ : :تلاَق طع مآ نع « نيريس تب ةَصْقَح نع «لوحألا مصاَع
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 نآلُ لانِراّصنألا ّسمةآرْما تلاَقق حوت ؟ا) نأ َدَحأ اًميف انْيلَع َدَحَأَو ف

 ينودعْسأ اَمك مهدعس دعس ىّتح كمي القمم مهو ةّيلهاججلا يف ينوُدَمْسأ

 َتَعَج رم مُهئدَمْساَف تبعك كلذ ىَلَع اََقْكاَو ف هللا ةلوُسمر َناَكَف : َلاَقَك

 م ُريَخَو كل تريح ًمّءآرما تقوم ةيَعمأتلاَقَق : :لاق ف يلا تم
 21١70[ :عجار] ٠ ناَحْلم تن ميكس

 مما مم

 2ايمو م رب همر 2000
 اًنّرَبْخأ :َلاَق َةَمَلَس نب داَمَح اَنندَح :َلاَق َناَّفَع اًنئدَحل

 دك 8 هلا لونهم َْح «نيريس نب دََحُس ْنَح "بيسو ماسه

 ةآَرْانإ هللا لوُسَر ارم تلاقق َنَمنيآل نأ َدَحآ ايف ءاَسْنلا ىَلَ

 .اًهعياَي لَك هَدَي 2 هللا“ 6 اوس ضب اَهَنَي تَضَبَقَف امم لكأ يئدَتْسآ

 :لاق بويول" احْسإ د : :َلاَق دّمّضلا ٌدْبَع اَنْئَدَح -7

 امل: اتا ةيطَحمأ هند ْنَع «ةّيطَع نْب محلا دبع (ربالليعامْسإ نئَدَح
 مس سم يما م 5

 مكاتب يفراّصلألا ءاسن عَمَج ةنيدملا 4١( 9/1) ف هللا لوُسَر مد

 مالَّسلا درك هع 230 باَبْلا لَ 7 اك باتل َّنْبَرَمَع ل 7

 هلوُسربو ا هللا لوس 1 ري ابحرَم نك نيل للا لور لوران : َلاَقَك

 و نين الو فرست الو كيش هّللب نرش الان ىلع سيات: َلاَقَف نق

 َنيِصْنَتالَو كلج آو كيدي نيه ناهي يات الو كدآل وأ ف
 روللودو هدي 6 هيل 00

 نم نيد نْددَمَو باَبلا جراَخ نم هديُ دَمق «معْكَ ل 3 فورعم يف

 َضّيَحْلاَو قتلا نْيديعْلا يف جرْخُننأانَرمآَو دَهشا مهلا :َلا لَك مث لخاَد

 هلو ْنَحَو ناَتْهبْلا نَع ههلأَسَف ايل ةَمُمج ةلوزئانجلا عاب نَع ؛ انهم

 [؟١1ا/2 :عجار] . ةحايْلا يه : لاَ (َفوُرَْم يف كئيصْياكو)

 4مم هإ

 ميكح تب َةَلوَخ ثيدح

0 
 رو ةس 0

 دمحم اًنندَح :َلاَق رياح نب بيو اًنكدَح نافع انئدَح- انين
 ةدرلو يم سو ذ14

 امك اق الا يك تبوح نخ دس

 َكللد يف هَرضَيملَقَلَخ اَمٌرَش نم تملا هللا تاملكب وع : للم

 عملتكا :عجار] ٠ .هنم لحرب ىَتح ءيش لما

 :َلاق نواه نب ديزَيو احح ْنَع «ديزي نب دمحم اَنئدَح- م05

 :لاك ميكَحتْنبةلوَخ : :تلاَق : :لاَق كلام نْب عيرلا نَع « « جاجَحْلا اًنربْخأ

 ٍملْسنم امال هّللاٌلوُسَر :لاق نوُمظُم نب نام ةأرما ديزي نب محم

 َقَلَخ مرش نم هل هللا تامل وُعأ لِي نيح لو الِْملِْي
- 

 مملكتك :عجار] . م نعظَي ىتح كل هلزنم رش يو الإ ًنالك ديزي : َلاَكَو

0 0 

 يلحس لاقل كَرياًاهمن يف ىلا
 ساوع كهل مقرب ةسلم ه.مكع 6 1

 . لني ىّتح ل ِْيلَح سل لجل نآ امكُماَمْلا
 ءودمر

 رفعَج نب دمحم اًنندخح --51
 هةاعدع

 ,:لاَك 'جاَجَحَو ٌةبعش انئَدَح : َلاَقرَم
 عم

 نب ديعس نع «تادَحُيَيناَساَرْحْلا ءاَطَعتْعمَس : َلاَقُةبعَش ينئدح

 تاس يبل الاح ىو كسلا ميك ب وألا تشل

 لستفتل © هللا لور : لاق ملحن ةأرملا نع «4 يلا

 يبأ نبا نع رسم نما نايفس انئدح ١78617

 6 تب َةَكوَخ ةَحل ةَحلاصلاٌةآَرَمْلا تَمَعَر : َلاقَزيزَعْلا دّبَع نب رمع نع ديوس

 ماع م عا
 هّللاَو : لوم دك دل تح جوخ ا ل لوألا يح

 ةأطو ٌرخآنإَو لجو رع هللا ناَحْير نمل ْمّكنإَونوُلبيو نوبل م ُ

 .نوئبجتل ْمُكّنإو نوح ْمُكَنإ هرم نايفس : 0

 دبع نم اَنَأ ةثعمسو) دمحم نب هللا دبع اَدَح- افينلنل

 22 ُرَمْحأآلادلاَخوُبأاندَح '«(ةَيْيَش يأ | نس ٍدّمَحُم نب هّللا

 ةكوَح ْنَع «نابح نب ىَحَي )431١/5( نب دمحم نع «ديعّس نب ىحي



 فلاحا ح ءاسنلا دئسم ل ا

 ا
 حمي مرعممو

 - -2 25 2 0 ل مس ماو ل

 0000 ءديعس نب ىَبحَي نَع ؛ ٍمزاَح

 هع سعيك
 َناَكَو : َلاَقر اجلا يني نم ةيراصْألا ده ني سيكتب لوح وت ةئيدَملا

 :تلاق ثيِداَحأ 9 هع ُهئدَحُت تاكو اهني يف رمح روزي هللا لور

 ند ذح ينل للا وسر ايام هلال اً

 ِساّنلا بَحأَو لجأ :َلاَق 35 ىلإ [اذكو] اَذَك َنْيياَم ضْوَح ةَماَيقْلا موي كَل

 عوف ةريرتح وأب اهيف مْ[ : تلاق كمؤَ هم ىَوْريْأ يل

 :لاكْمشسَح لاق همباصأ تقرحات لَمْ يفي للا لوس

 .سح : :َلاكَرَْا ص نوح: لارا هباَصأ نإ متنا

 ديعس نب ىَيِحَي انربخأ : لاق َنوُراَم نب ُديِزيانْنَدَح- 58

 دنا ثدَحُياَط وس دبع عمس هنأ هريخأ ملأ نبا اريك نب َرَمْع نأ يراّصنألا

 نْبةَرْمَح دنع اتناك يلا ةيراصنألاةكوَح : َلاكدكَو سيكتب لوح عِمس

 يذلا اوُركاذَت هَ ةَرمَح ىَلَع لَ د8 هللا لوُسر نأ ت دسم بلأُملا دْبَح

 اًهيف هل ءروُباهَتَحبَهَنَحأ َْمةولح ةَرضَح ايلا نإ 8 هللا لوس :لاَقَ

 :عجار] . ةمايقلا أَي موال هل لور لَو هللا لاَ يف ضخم برو

] 1 

 ةيراصنآلا هلو تْنِب ثددح

 خخ تت

 نع + 1 طي رنا رع ويلألاولا يَ لاق ب وُيأ

 اًيسلاَدِإ : لوي هللا لوس تعمَس ان ةيراصنألا رماك تنب ةَلوَح

 انا مُهلوَحرْبلَجَو رع هللا لام يف نوُضَوَحَتيالاَج نإ لح ةَرضَح

 . ةماعلا موي

 ندمق ندف

 ةَبلعت تنب َةَلوَح ثيدح

 لاق يبأ اقدح ءالاق بوك مار نسا "مك

 نع :ةَلَظْنَح ن نيل دبع ْيرسَْم يكد : لاك َقاَحْسإ نب دَمَحَم انئَدَح

 يفر يف هّللاو : تلف ةبلعك تب ةوَخ نع ٠ مآلَس نب هللا دبع نب فسوُي

 دعت اتق ةلداَجسْلا ةروُس رص لجو ع هلال تماص نب وأ
 والم ل 27

 هتنَجاَرم اًموَيَيَلَع َلَخَدَف : تار جْضَو هُقلخ اسد اريك حبش اكو

 يبات يف لج جر مث احلا يأ رهظك يلع تلأ :لاققًبضَتَف ءايشب
 ل تليَ : :تلاق يس ىلع ينديريَوم اذ يلح لحم ةَعاس همْوق

 ريو م له م هع
 هللا ا َمُكْحَي ىَنَح تلُقاَم تقْدَكَو يلِإ[صْْخَتال هدي ةليَوْح سنت يذلا

 ةارطلا بابل الك اذ اسضتاو يا : تاق كيس

 مماسرو كمارو ه صم # # سمعا انف
 ل 1 اق هلل نور افج ىح اخاه اهمال ين ناَراَج

 7 تبخلو تلا لقاح كد هلا لوس ايات اتلأق ميكح تن

 7 داك

 2 اي: + لولا كار :ْتَلَت هفلُح

 لوُسَر ىّتَقت درايف لَو ىّنح تحب ام هللا : اتلاف هيف هللا ين
 ٠ مدع يمول لا عك بهما

 كيف ُهّلا لَرْنآَكُةلْيَوُح اَي يل : لاه يس ماع نك اما هَل

 اَهجْوَر يف َكُلداَجُ يّ لولا عمَس دق يلع ارق مث كبحاَص يو
 هلو ىلإ رص عمَس سم َهّللا َنِإ امك اَنُكرواَحَْمَمْسَيهَللَو هللا ىلإ يكتشتو

 8 قروش هم هلو يل: َلاَقق ميلا ادع َنيرفاَكللو»

 نْيَرهَش مصيف : َلاَكقَتْمي امهَدْنع ام هّللا َلوُسَر اَيِهّللاو تلق :تَلاَك

 لاق يم نم هيمي يش لل لور ايلول ٠ تلا نيام

 اَمهّللاَل وُسَر اَيهّللاَو حلف: :تلا مكن م اقم انيك َنيتسو و

 .تلاق ذقن مقربين لل ل لاق تلك لك

 لاقلت : ل ا دنت لاب يسع ياست يق
000 

 .لصلا ّقّرَعْلا دْعَس

 نب كاحضلا تخأ سيق تْنِب ةمطاق ثيدح ْنِمَو

 ه6+-
 َنَع ؛نايْفس انكَدَح : :َلاَق يِدْهَم نب نَمْحّرلا دبع اَنَدَح- فلو

 ماع
 يلإ َلَسْرألوُشَت سيق تب ةَمطاقت طمس : لاك مِهَجْلا يبأ نب ركب يبآ

 َلَسْرآَو يقالطب ةعيبر يبأ نب ضبع ةَريكَمْلا نْب صْقَحنْب ورَمع بأ يجود
 مُكَي يفآلإ د تعأ آلواَذَه الإ قت يل اماتَّقك يعش مُصآ سحب

 :لاقكهَل كلل نكد ا لت يبلع تش + لاَ

 ينيذا كتدع اح ْتَنَصَقْلا لق دلع دب ترمب يما معا

 نإ هّللا ل وسر :َلاَققٍمْهَج وب ةَيواَس مهيف باطخ يتبطَخُ : :َتلاَق

 ىلع ةدش ويأكل هنا برعت مج او خاين ارت

 ,لالمكم :نظناز ٠ ديننا ةَماَسَأ يحكلا : َلاَقْوأ دي نب ماس كيل ءاسشل
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 ءروُصُنَم نَع نايف اَندَح : َلاَق اق نَمْحرلا دبع انندَح - فلك

 . هوني سيق تن ةمطاق نع «ةمطاق ىو ٍميِمَتّنَح « دهام نع

 يبأ نب ركب يبأ ْنَع نايف اًنكدح : :لاق عيكو اَننَدَح- فلو

 ينتلط لوُدَت سبق تنب ةمطاق طمس : :َلاقيوَدَحلا رْيَخّص نب ِمُهَجْلا

 [؟/857 :عجار] .ةَققَك الو ىتكس اك هللا لور اهل لَمج ام الت يجر

 ينتكدَح : :َلاَق ِرماَع ْنَع ءاًيرَكَرانثدَح : لاك عيكو اننَدَح- "كك

 هلا لور ارم نال هل اهَْرَنأ سيق (4 17//) تب ةَمطاق

 914١[ :عجارإ ٠ ٍموُنكَممأ نبل دنع سنن

 يبأ نب رْكَب يبأ نم ُهَعمَس َناَيْفَس نَع ميكو اَندَح- فكتب

 تلح اذإ 8 هللا لور يل : لاق : لاك سيق تْذب ةّمطاق تمس مهلا



 ءاسنلا دئسم 717/ص

 دْيَز نب ةَماسأو مهجل اوبأو ناَيفَس يبأ نب ةيواعم اهبَطَخَف هن تق هند

 و لج ٍمُهَجَل وب امآو هل لام ال "برك جياع اَمأ هلال وس: :لاَقَ

 رك رئحتل ذكم قليل لَك ةماسأنكلو ءاشللبرتص و اه الإ
 ُهَنَجوَرتق ككر يح هلوُسرةَعاطو هللا ةَعاط اقف هلا لوس اهل :لاَقك

 [207847 :عجار] . هتطبتغاق

 داق ينينذأف

 0000 :عجار] ٠ 037 كيتا رك "يانغ سيق تنب

 0 ومع
 يني ةَمَلَس نع «نايفس اًنئَدَح : لاك نّمْحرل دبع اَنندَح- 0

 ةمظا ص ©

 يف : :َلاَقاف يِبثلا نع ٠ سيق تْنبةَمطاف نع ؛ يبعشلا نع ؛ «ليهك نبا

 5/14٠[ :عجار] ٠ .ةّققت الو ىتكس اهل سيل نال لطم

 ْنَع كلام : يدْهَم نْب نَمْحرلا دْبَع ىَلَعتآرَت : : لاق اال
 سا م صرع ماش

 « نمل دْبَح نب مكس يبآ نع نايف نب دوسألا ىومديزيِنْب هللا دبع

 ما 500 00
 َلَسْراَكاب با وهو هبل اهَقلط صَْح نبا وِرَمَع أ ذأ سبق تب ةمطاف نع

 تَماَجَك ءْيَش نم اَنيلَع كلام هّللاَو :لاَققهطَخَسَ ريعشبه ليكو اهيل

 يف هتان هرم لهل كل سيل : :َلَك هَل كلذ "ترك لق هللا لور
2110 

 منا دنع يّدتعاك يِباَحْصأ اهاَشْديةآَرْما كلذ : :لاقمت كيرشمأ تي

 تلح ملف ينينذآق تلح دك هَدْنح كاين نعت معآ جره موتك
 8 هللا لوُسَر لاَ يناطَح مهل آو ناهفس يبأَنْب يوان هلت رك
 ةَماَسَأ يحكش هل لَم الكول ولصق يوم اَمآو اصح ْعَضْيالف مهل بأ م

 [كالمك كا/ططا ءالالإلالط» كا/لمإبالا/ الزلال كالإلالا :رظنا] . دي دير نب

 مس عاش مىيلاس أ
 دّبَع َْنَع كلام اًنرَبْخأ :َلاَق ىسيع ْنْب قاحسإ اًنئدَح - 0370

 عسر د مس يب نع ايس نسأل وتدهن ل

 تحك

 مي مرو ع يعم

 ذك بئاَع وَ هلا هَقلط صح َنْب رم آذآ سبق تن ةمطاق

 دْيَرَنْبَاَسأ يحكا : لاق هئمرك دين ةماسأ يحكلا : َلاَكَو

 .اريَ هيف يهل َلَمَجَ

 يني نَّسَحْلا اَندَح :َلاَق ٍرماَع نب دَوْسأ اَنكدَح 1-١

 08-2 « سني تنب مطاع يع يلع حلاَص

 كلذ ةترَكدف يس :َلاق نسخ د :لاق ع لو ىَتكْس اهل ل بَجَي مل
 .ةقتلاو ىتكسلا اهل ةمطاق "قدْ مع :لاَك الاَقق'يِبشلاَو ميهارْإل

 ريبيكا ع

 جاَجَح اَنئَدَح : :َلاَق دحاولا دبع انندَح : َلاَقُناّفَح انكدَحِب -77/81/*
 ميرا.

 سن "ذب مطاق يتئدَح : :َلاَق سابع نبا نع :ءاَطَع اًنكدَح : : لاق ًةاَطْرأ نب

 .ةّقْقَت الو ىتكسم اهل لع ٌلَمْجَيمَل 8 هلل َلوُسَرنأ
 كي

 :لاَق (؟ 1/) مكس نب داَمَح ان اًنكَدَح نافع اًنئدَح -5

 ميتا ءاج 9 يبل نأ سف تب ةّمطاق نع ءِرماَغ ْنَع ءدواد اًنربَخَأ

 :َلاَقَف ساّثلا (سنجاقةمماَج ةالصلا ساّلا يف يد دوق وربما َدَعّصَق اَع رس

 يرادلا سيمكن كلو بر الو تكلل بضل مكعذا مل ين" ”ساّتلا اًهيأاَي
 هاه هرم يم

 نم ةرمزج ىلإ حرلا مك َرحَبلا اوبك نيطسلف لهأ نم اًسائنأ ينربخأ

 7 لا “ 0 نا 057 (433/) سيق َق تْنب ةَمطاَف ثيِدَح نمو
 /هرغَش ةّرثك نم ىقل ماَرَكْذَأ ىَرْدُي لعشاق خبل ركاز

 انام: تلاكانيربخا اونا ةَسسجْلاانآ : ْتلاَقَق ؟تْنآ نم : اوُلاَقَف

 مكمان ىلإ قكل جر ردا اذه يف نكلو مكر ْختْب الو مكس

 نم : :لاَقق ديدحلا يف دّصُمَوريرص ل جر اذ ريدا الحدف مُكربخَتسَيو

 لَه : لاَ ْمَعئاَنلُف 8# يبل مكيف تميم : :لاَقكْب مرا محتال مشن
 ا معا ظ جر سس ل صدق
 َرَهظْلَمْسِراَقْسلََفاَم : َلاَكْمُهكيَح لاذ : لاق ء معن اوُناَق برَْلا هعبتا

 ْتَلَعَقاَم : :َلاَقمثاَهبلَع رهظَيَس ُهَّنِإ ام : لاق ُدْعَب اهيَلَع رَهْظَي ْرَهظَي مك اوُلاَق اَهيَلَع

 هقُقدَكي هاون ةيربط حب تلم امك لاك ىألم قْفدَت يه اوُاكٌرْغر ني

 : لاق هلئاوأ مَعَ وُ ممْطأ له داَسيلْخَْتآَمَقاَمَه : لاق ىألم

 أطاَس يّ امال انآ : َلاَقَت نأ ْنَم اَنلُقَف تقيس هنأ اًننَظ َدّبَو بكوَق

 َييِملْصْلاَرَشْمَم اورشْبآ 4 هلال : : لاق هبط هك ريغ اك ضرألا

 9/4٠[ :مجار] . لاجدلا اهلخذيإ آل هبط هذه نإ
 هم

 رَفْعَج همك سد سيم

 0 تى د: د لاق مهلا يب نإ

 لور تي أف : 5 ءاتلاق ذخر هشه لعق ردع

00 
 نآلُق تْنَي يف دعآنَأ ينرتأك قَد : َلاَقَق : :لاك هَل ةلاكتلقَق 8 هللا

 [0/مت5 :عجارإ ٠ اَنئاَياَقآلَط اقلط ناكو : لاَ

 وش رو ءرزمهمو
 ْنَع «وِرمَع نإ دَمَحم انندَح : َلاَقرقعَج نب لمَحم اَنئدَح -

 تنك تاق ابتك اهيف نم لاذ : لاك سيق تْنب ةَعطاَق نَع ٠ «ةَمَلَس يبأ
 هي يي را سل

 اوُناَ قتلا يغتبأ هلهأ ىلإ ح راك هيلا يف ٍموْوْخَم يب نوم لجو دنع

 كْيكَعَودَقَنت هت مهبلع كل سيل 8 هللا لوس : :لاَقكدَقَتت هَ اًيلَع كلي
 لحي كيرش مد: لاك مث كسب ينو الو كبرش م ىلإ يلقتلاٌةدعلا

 قل ُجَر هن موُتْكم م أ نذل ىَلِإ يلقتلا لوألا نيرجاهملا نم اَهيوَحِ هيلع ءيمارعكر# 00

 ُتْلَلَح املك : :تلا يَ َريمَكاَيَش كبايت نم تْمَصَو نإ ُهْرَصَببَه

 اا ا ا ل ا

 لئاَ ةيواَس ام ف هللا وسر : َلقق ةقيدَح نب مهج وبآو هيوم ينبطخح
 نم مّ َنيأ هفتاغ ْنَع اصح ْعَضَيآل ل جه مه وبا اًمآَوُهلَلاَمآل ري سا ص ع ا للا اس را

 هَل يناَعَد يدل الإ حكلأ آل تاَقك كلذ اوه اهله ناك دير نب ةماسأ

 1 [كلمال» :عجارإ ٠ ةنحككت اف هللا ل وسر

 َقاَحْسِإ نبا نع «ىبأ اًنْندَح « ميهاَرْيِإ نب بوقعَي املا

 ةملَس يبأ ْنَع «يَوُل أنْ رماَع يبوُحآ سن يبأ نب ناَرمع يكدَح 2 : لا
 تخأ سيق تلب ةّمطاق ع فو نب نمل (414/ك دن
 َناَكو ةريغُمْلا نب صْفَح نب ورَمَع يبآ دنع تنك : :تَلاَق نسق

 اح نما ىلإ بلاط يبأ ب يلع عمرا همن نيقطت ينط اذ

 يتهرب الكر ةألا يقيل يس تب هيل 8 هللا ل وسر
 هم مو هع 2
 أَم :لاَقق ياتكسَو يتقن لت لتف : تلا ةريغملا نب ةعبي دير يبأ نب شايع

 ةمكصت فورد ادع نم كلَ لوطن الإ ىَتْكس لَو فقم اْلَع كل

 هّللا لوم اوُسسَراتْنجَف : تلق ةجاَح نم هب يلام يل نُكيمل نشل تلد : :تَلاَ

 كَ 2س



 ءاسنلا دنسم

 قمع كلكم :ناقق شح يل : لاق و يربح ثرخأَت

 ةّنبا كيرش 4 ىلإ يقتات ةدلا كور كِفُدَلْتَِْتَو ىتكْسآلو
 هيو ءاَرَما كلت آل : َلاَكَمُت تلاَق يّلحَت تح اَمَدْدَع ينو كّمَع

 دومة وأ ف كع ناىلإ يلا يكل سل نم

 نظام هّللاو : تلا كسفتب ينيتوُت الق تلح ادق دنع ينوُكَد رَصَبلا

 ىَلَع ينبطَخْتْللَح سلك :تلاَف هسفتل آلإ ينديري ددتيح 8 هللا َلوُسَ
 سما سا سك سل سا رس ل

 م سم هما ٠ يع
 .هينجورك دير نب ةَماَسأ

 ١ اعجانل يديده يح لع اك ةملس 01 :لاق
0 

 ورا هر كش ع ع
 لف سيق تب ةعطاق قس يأن يطل ملش لس ركو

 [؟0ل40 :عجارإ ٠ كيد

 ءاَطع ين دَربَخأ :لاَق جير | نبأ اربح قا رولا دبع امدح 4

 تأ سبب ةمطاقألا تبا ومصاب صرلبم ينريأ لاَ

 نرش الينا وتلا رس ل ا
 هل ص ساس 2 ا
 اهتلع يع يل لف يل ان ىدخإ ىلإ قلنا اه

 سلس لف قط كاطع دحلان اك

 يلق يل: لاق قدم : اق ولين مضره

 مأنْب 10 28

 امنع ع اتا ىلع تتغلب ىلإ تلقتلاف ىمْعأ هن موتنكم

 اس اق هللا َلوُسَر َْتءاَجَن نكس يبأ نب ةةواعسو منهج وب اًهبَطَح مث
02200 10 

 فاَخفلا :َلاَق ْواّصملهتساَقسك ِكِلَعْفاَخآٍمْهَج وبأ : َلاَقَك امه

 دْيز نب ةماسأ تورت لاما مقل" لجان اصلا تاس 0

 , كلذ َدْعَي

 ْنَع 'ي هلا نع همم انربخأ :لاَق قالا بَ انا

 نميلع عم جرح ةريملا نإ صح نب ورع أهلا دبع ني هللا دي

 تناك ةقيلطتي ب سيق تل ةمطاَف [هنآرما] ىلإ َلَسْرأَك ِنَميْلا ىلإ بلاط يبأ

 ةّقب همي يبأ نب شايع ٍماَشه نب تِراَحا اهم اَهقلط نم تيقب

 يلا تاق ًالماح ينو ذأ (4 19/7) لإ قت نم كل املا اهل الا

 يف ُهناَدْساَوالماَح ينوُكت نأ الإ آل : :َلاَقَك اًمُهَلوَق هل ©" تَرَكْذَم 2

 موتك نْبا ىلإ : :َلَقهَّلاَلوُسَر اي ىَرَتَن يأ تلاَقق اَهلنذاق لاقتنالا)
 0 م

 لف يلا اَهسَكْنأ اهتدع َتَضَم مل اَهارَيآلَو دنع هَ ٌعَضَت ىَمْعأناَكَو

 ثيدحلا اَذَهَْنَع ؛ اهي بيو َنْي ةصي اور املس دَْزَنب ماس

 28 17 ةأرما نمآل ثيدَحلا نَعَمْ مكارم :لاّقق هب هنكدَحَ و

 يني َناَوَرَمْلوق الب نيح ةَمطاق َتَلاَقَق اهْلَع سلا اندَجَو يلا ةمصعْلاب
 نجرْخيألَو نهتوُيي نم نهوجرخُت الد لجو رع : لاقل مُكَسيَو م هع ميسا ةوامك .عد 8 ورمل
 «ارمأ كلذ دب دحُيهَّللالَعل [يرذت الإ علب ىَتح «ةشحامبَنينايذأ الإ
 . ثآلتل دهب ثددْحُيِرمأ يأ عجرم هلاك نمل اذه : :تلاَق

 ص١" كدر - تن سيق تنب ةَمطاف ثيدح نمو
0 

 ِنَمْحرلا دْبَعْنْبنْيصْح : َلاكٍمصاَعيلَ اح فلك

 ف يللا تن نال اهل اهون سيق تن ةمطاَفْنَع رماَع انئَدَح

 ْمَدَنآَل باطلا نْبْرَمْع : لاَ ههنا ىتكْس اهلل مجمل هيل وكت
 ما م ممم # سايت س 2 سس س2

 ٌرماَع : لاَ: لاق تيت هع ةازل لولا يسجل باك

 هم م ع ل

 م

 :َلاَق َقاَحْسسِإَن نبا نع ؛ يبأ اَنكدَح :َلاَك ب وُقَْي اَندَح ١87

 نب ديعَس تنبأ كد بيو نب ةصييقًاذآ[ي رطل مل نْيَمَحُ رك

 هللا دبع دنع تك اَهتلاَخ سيك تذب ةمطاق اتناك لي نب مَع نب دْي

 همه ك1
 قت سالبة عطا حتت له العنب دع

 ورم اهيل يتعين

 لاق اهتدع ي سقت اللعان

 7 ب لوفي بكي كتساتلا :تلاَق

 هل مكبر هللا اوُشتاو ةدعلا اوُصْحأَونهتدعل نه وُفَلطَف ءاَسْتلا مُتدَلَط

 لَعَل» ىلإ 4ةئيبم ةش ةّشحاَفب نينا نأ الإ نجري الو نهتوبي نم نهوجرخُت

 «َنُملَجا َنَْلَب اذإق» لَجَوَرَع هللا :لاَق» مث 4(َرْمآ كلذ دب تدْحُي هللا

 دميه َركداَمهللاو «فوُرْعَمي نهوُحُرَس وأ فورْعَمب سوك 5 ةَيلاَّلا

 يربح ناورَم ىلإ ت عجرم : اك ف هلل لور هب ينرمأ ام م سْبَح لَا

 اهي ىلإ سد ةارملابرمأ مث : لاَ ةأرما ثيدَح ةأرما ثيِدَح : :لاَقَق اهَربَح

 . اهتادع تَضَقْلا ىَنَح

 ينكدَح : لاق يِبْعّشلا نَع ءدلاَجم نع ؛ ميش انئدح-1ا/87*

 ل ةققاو ىكشلا ين تشكل هل جزل ذكر اتطا

 لآ نب اي: َلاَكَو فقال ىَتكُس [يلإْلَمْجَيْمَل : :تناك 4 هللا لور

 5/54٠[ :عجار] ةَمْجَرهلتاَك م ىَلحَْقَلاو ىتكسا امن سي
2 

 نبا (3131/16) ينسي - تي انندَح : َلاَق جاَجَح انَدَح- 00

 نب ةمَلَس يبأ ْنَع «باهش نبا ِنَع :دلاَخ بلع يد + لاق دعس

 وِرْمَح يبآ تحن تناك اهئ هنأ سيق تذب ةمطاق نع « محلا دب

 ْتَماَج اهّلأتَمَحَرَق تاّقيلطَت ثآلكرخآ اهتلَط ةريغملا نب صْنَح نب

 نبا تيب ىلإ لقت هما اهني نم اهجورُخ يف هاك ل هللا لوُنسَر

 ةَقَلطُمْلا جوُرُح يف ٌةَمطاَف ْثيدَح َقَدَصَيْنأ ٌناَوْرَم ىَباَق ىمعألا موُْكَم م

 0 ال .اهتيبَنم
 ةَشناَع ترك ةوْرع :لاقو ١

] 1 

 :عجار] . سيق تنب ةَمطاَ ىَلَع َكلدُدَت

 ريل ريل مد عاد ني هلع
 تعلو ةَريفمو نْيصْحَو رايس انئدَح : لاق ميم انئدَح 11

 ٍنَع ءٍملاَس نبا ينعي ب ليعاَمْسإَو ©للاَجم هانثدحو دوادو دلاَخ يبأ نباَو

 هّللا لوُسَر ءاَضَق نَع ؛ اهلاَسق سيق تنب ةمطاق ىلع لاك يِبعتشلا

 يف ل هللا لور ىَإهتمصاَحَف : تلا هلا اهْجْوَاََقَلَط َتَلاَتَ َهْيكَع قف



 ص١"

 يف دقن ينمو قتلو كم يل ليم :اتلك قار تكلا

 اةدمللا .عجار] .ٍموُتكَممأ نب تي

 ْنَع ءدلاَجم ْنَع ؛ةدئاَز يبأ نب امرَكر نب ىَحي انندَح 80

 يحكُتآل اًهتدع يف اهل َلاَك 88 يلا نأ سيق تب ةَمطاَفْنَح ءِرماَع

 5004٠[ :عجار] . ينيملُطُت ىَنَح

 ِنَع ٌدلاَجُم اًمدَح :لاق َناَمْيلُس نب ٌهَدِبَع اَنندَح --841/

 تيتا اًنآلك يجوز يّقلط : ْتَلاَق سِيكاتْنبةَمطاَف ينئَدَح : َلاقيبْعَسلا

 ْنَملهَقَلاو ىتكَسل انّ : لاو فمك الو ىَنكُس يل لَعجَي ملك فيل

 :عجار] ٠ ىمعألا موك م أني دنع تت هَرَمآَو مَ اهيَلَع هجر ناك

 اةفملنل

 اق رماَع ْنَع ءايرَكُر انكَدَح : لاك َنوراَم نب ديزي انثدَح ١

 هللا ل وسر ينرمأق نالت يجوز يل : :تلاَق سيكتب ةمطاَف يح

 . موك نيا تب يف دع نأ

 يبأ ْنَع « قدر نب راَمع انئدَح : لاق َمدآنب ىَحَي اندَح- 19

 ينل اتاك سبق تب ةمطاق نع « «يبعشلا نَع ٠ هيجيسلا يني قاَحْسإ

 كّلمَح نبا تْيب ىلإ يلقتلا لاك ف يّبلا تنك ةلثثلا ترا اًنالئ يجز

 اةفهلدل :عجارإ ٠ دلع يدا مومن وَ

 يي هم
 نبا ينربخأ : لاك حّيَرجْنبا انئَدَح : :َلاَقْحْوَر انكدَح- 8

 رو هدام
 انآ ربح سيق تب ةَمطاَقأِن محلا دْبَع نب ةَمَلَس يبأ نع «باهش

 تاقيلطت ثالكّرخآ هت ةريغملا نب صفح نْب وِرمَع يبأ تنتاك

 نأ اماه نم اه ورح يف هنتطتسا ف بلا لإ تاج هلأ تمر 000 همم

 ةّمطا تيد مِّن آالإناورم ىَلَ ىمعألا ٍموُكممأ نبا تين ىلإ لقتت

 ُةَشئاَع كل تركنا لاق : َلاَكةَوْرع مَحدو اهني نم قلما جورخ يف

 [م/م0: :عجار] .ةمطاق ٌُى

 ل ا يشحن وتاكل شل َلاَق

 (4307/5) يل: :لاَق يس يف هللا لوس هَ هللا لوس ده
 آل :لاقلجألالحَي تح ىتكسَو ةققن يل دإ تل رادلا نم يجيرخا وأ

 غاب لا اَنَُم د مسْلَقَت كف هللا َلوُسسمَر تاك :تلاك

 اي لاق سيق لآةبالو كلام: :َلاَق لإ لسا ةقتلاو ىتكلا يعم

 8 للنوم: :لاَقك .تلاق ميج الائلط يخبل كوسم

 م يي عر وارس» <
 رزاق ينل سألوا ل هلع

 ا موتا نذل يزل هك َلاَك مث ةنالُف ىَلَع
 نمل يبطَحَم : :اتلاق كسك وك ىَتَح يحكتال : 57
 يلب َحاَوَمْنَمنيحكتنألا :لاَقَك رمأتسأ ف هللا وسر تي اك شب
 ةَماسأ نم يحك : :تلاَك تح ْنَم يّسكلا هللا لوُسَر اي ىلبْتلََقهنم
 ديز نب

 سا م

 15 سيق تن ةّئطاق ثيدَح نمو
000 

 2 5000 عا _

 يمول
 ِْنَع اكيد كك تح نلا تلق رخام :لاَق

 الص َ الص ىّلَص الان اوي َّللالوُسَر جَرَخ : تناك 8 هللا لوس

 ماقال يثق” هلا : لَكِ دك َمث ةَرجاها

 نم وقل نم ين اربح ينربحَأف يناث يراد امين كلو عَرفل اذه

 ار نأ يربح 5 بك حرق مل رشلا انآ تيا نمل كو حلا

 دج ىل دل دس ب[ ار ع ام
 هم

 مسرب لق
 كهل السك ارم وأَو ملجأ هوَ رشا ريك بل ين

 ْمُكرخَتسْسآلو مكر بخُسياَنآ ام : لاق 9بلس

 مُكرِبْخُي نأ قاوشألاب : ٍمُكرَبَخ ىلإوهَْم هبفق هوقو قريد انهن

 أوتآ ىّنح اوقلَطْناَف ةَّساَسَجْلا انآ : :تلاق ؟تْنآاَم : :انلف (5)مُكَرْخَكسيو
00 

 اوُمَّلَسَك كَمَا ريثك َنْرَحْلا رهظُم قاثولا ديدش قكوم ٍلجَرب مهاد ريدلا

 جَرَخأ١ ابرَعْلا تلََآَم : َلاَك برع نم اوُناَك مَن نم : لقمه لع

 موُقدَصَو هبااوُنمآاريَخ اوُلاَقبَرَصْلا تهمك َلاَق «ْممَئاوُاقدَْب مهي
 َمْوَيلابَرَعْلاَف : :لاَك مهبل هللا َرَهظََُدَع هَل اكو مهري كلذ : َلاَك سو ره را سس رب ره ول ا

 نيع تَلَعَف اَمَق : لاَق «معَناوُناقةدحاَو ْمُهمملكو د حاو ميدو حاول

 هوه لامة مص ا سنا 7-5 00 سو عاش

 مُهَعرَ اً َنوُقْسَيَو مِهَسَشلاهّلهأ اهْنم برم ةحلاص اوُلاَق :َلاَقَرْغَز
 2 مة م رم م 027 00

 :َلاَقٍماَع لك هاج معطي حلاص اوُناَق ناسي ناَمَع ني لن لعق مق :لاَ
 ولف لح مُكَرَكَرمُثَرَكَرمُكَرَرَ : :َلاَق ىألَم وُاق ةّيربطلا ةرْيَُب تل ام

 ياهو سوري | مرسلا ع
 يل اإل ضال زل ماع ينك زمر

 اهدي 6-00 . 3 لأ نإ يما يطا تل تتكلك
 ا ا كا ليس ك2

 فاو ىلإ فيلما ل لا لالولس يفست
 رع ع ل

 9/15١[ :عجارإ ٠ اًهلمأ ىَلَع اًهلْخْدَي نأ لاجدلا عيطتسي

 عر ل ل سس سا سة سهم عفو
 ٍثيِدَحبهدَحَف ةريَره يب نب رحلات قلبا: لاق - فق

 ري ةَمطا كئكدَح امك يسد هلأ يبأ ىلع هشأ : َلاَقَق سيق تنب ٌةمطاق
 سا ساس

 [؟5141 :عجارإ ٠ قرشملا وت يف نإ 8 هللا ٌلوُسَر لاق :َلاَق هنأ

 َثيِدَح هلت ِركَذك دّمَحُس نب مساَقلا تيقل مث :لاق 17
 َريخ ةَمطاََكَدكدَح امك يكد اه ةمئاَح ىلع دهشأ : :لاَقَك ةَمطاَ

 مو ل كرس ف سل ل
 [0547 :عجارإ] ٠ يداك ماس لع ترا لا

 2و
 اَمّنَأَري

 هءادولا مو عر

 0 ط يشل نع

 ةعماج ة الملا سلا ف يدوم دعصق ارسم ويت ءاج لا

 كلو ةَبَرل الو ةبغرل مُكعذأ مل يّنإَس الا اهيا: َلاَقَقَساَّنلا َمَمتِجاَف

 مرا مهب فق َرحبلا وبكر َنيطسلف له نم اَرقاذأ يتربخأ يراد ميم

 ىشن 1 مآ وهركذ ىَرذُم الرع يدب مه ذرب رئاَرَج نم ةرِزَج ىلإ

 الاس يس شا مس مع
 انآ ساق يربح اونا هسا انآْتلاَقك تأ م اونا همس ة 1

 ادله يأ ةملس



1 
 ءابستلا دسم َ 0 افينططب -ح

 مكتطمألا ىلإ” يفكر ذه يفكر كبش :

 ديدَحلا يفدفصُم رول جَرَوُم روم اًدإَقَّرّيلا اوُلَخَدَ ْمُكريِخَتسي نأ ىلإ

 مَع 5 اوُناك ؟يِبلا مكيف ثحْب لَه :َلاق : لاَقف بولا م ْْحَن (وُناَقفممأ "نم :لاَق

 َْتَلَمَفاَمَق : :َلاَق ْمُهَْيَخ كاد لاق «مَمئ اولاق ؟بّرَْلا ُهَعَبتا لَه : لاك

 قمت ءاَهيلَع رهظَيَس هَنإاَمآ : :َلاَكآل : اوُناك 9 َرهظ لَها

 0 َلاَق ىلَمْقفدَئّيه : اوُناَكَرَخُر ريع تلف

 :اَنَلقَك تلْقيَس هنآ الط ىَنَح ةبَْو بنوك : :لاكهلئاوأ حن اوُناَق ؟ممطأ

 ةّيِيطَو هك َرْيَغ اَمَلُك ض' ألا أطآَس يّنِإ م ؛ لاجل انآ : :َلاَقَق َتْنآ ْنَم

 :عجار] . الخيالي هذه يملا َرشاَمم اورشبأ ف هللا لوُسَر :لاقْ

 ا

 مس
 مالو مُكَتريْخم

 راّصألا نم ةآرما ُثيِدَح
 سمس هل تسسسسسم

 0 را

 هلع دانا تش إيلي يموراسنألا نسر يح لاق

 ةناَكو هلال وُسَر هلع َلَخَدَق هَمَلَسمأ ىلَعتلَحَد :تلاق التل
 نينمؤملا ٌماايتلثكُهْمَهْفا مل مالك ب مْلكتَق يعرد مكب ترتسم ناَبْصَع

 تق :تلاق هيتس امو مَن تلق ناَبصَخ 8 هللا لوُسَر تيار يئاك

 ُهّللاَلَز ذهل اي ملف ضرألا يف ان نإ وسلا نإ : لاك :تلاَك :َلاَق اَمَو

 مهِفَوِهّللالوُسَر ايل : تلا ضْرألا لهآ ىَلعهَساَبلَجَرَع

 مك َساّنلا باص ام ْمُهبيصُي نوُحلاّصلامهيفو سن : لاق َنوحلاّصلا

 هكرفَمو هَتمْحَر ىلإْؤأ هسسْحَرَو هئرفْفَم ىلإ ل َجَو عدلا مضي عش

 1 [ىا/0557 :عجارأ ٠ (ة1هرمك)

 ٍنصحم نْب نّيصح ةّمع ثيدح

 - ه9 0

 .(ح) ديعس نب حي انئدَح دعس نب ىَحياْكدَح 7/4”

 نب نيصح ْنَع «ِراَسَيِنْبرْيَشب نع « ىَيحَيانئدَح : لاَق ىَلَعَيَو

 3 لاقباط ةجاح يف يلا تأ نسم

 و كير» يقم م يسار .ي
 جهنم كان ير قلعت مآل ولاَ لاق ل

 [19717 :عجار] . كراتو

 م6 م 2 5
 ةيزهنبلا كلام مأ ثيدح
 2 ضروب يس ل م 0

 هدر عع

 00 يالا لاك

 ال ل ل يت هما
 يف لَتْخملُجَرةثفلا يف ساني ف هللا وسر : َلاَق : تأ ةّيزهبلا

 ةاق/كز راّصنألا < نم“ ةأرما ثيدح

 هم ا م رب رئاسة يق عم نا

 مفي ليس يف هسرق سري حلل جنح يت يلم

 هم وِ

 . ةلوفيخيو

 0 ها هع# 0 م 3

 بلطملا دبع نب رْيبْرلا تثب ميكح ّمأ ثيدح
 نأ َةَداَنَق نع ءديعَس اًنَربْخَأ : لاق نراه نب ديزي انئدَح- 8448

 مان لقوت نْب ثراَحلاِنْب هللا دّبَعْنَع هُكدَح ليلا انآ يني اًسلاَص
 سف ريزلا تب ةعابض ىلع لَحَد 8 هلا يأ كد ثيل نب ميكَح معا 0 -

 مم
 رس

 [؟الكالا :عجارإ : كل نم اضم َ امو ىلَص مقاعد فنك نم

 يه هل
 ٍلاَص ْنَع َهَداَتُق نع ءاديعَس انكدَح : َلاَكحوَر انثدَح --8

 ريبزلا تلي ميِكَحٌمأْنَع لو نب ثراَلا نب هّللا دبع َْع ٠ ليلَخْلا يبأ
 سماع
 مك فخ نم سه ملا تن عاب اهنخأ ىلع لس ف هللا لوس

 رع هع تنب (مكَحلامأ يه فاَّخْلا :
 ب ملو ةالّصلا ىلإ م 0

 مما :عجار] ] .رييزلا

 َلاَق قو يبأ : : لاق اضَوَتي

 يِنئدَح : لا ماّشه نبا يِنَْيذاعم اَنكدَح [يلع اَنئدَح] - 0

 مَع لقوت نب ثراَحلا نبا هللا دْبَع نب َقاَحْسإْنَع هداك ْنَع يبأ

 . ىَلَص منهن هم لكأف محل نم اك ا هللا بْن تونه يلا تنب ميكح
 ما سل

 0 ا

 رْيبْرلا تئب ةعاَبض ُثيدح

 اَنكَدَح ٌامَم انكدَح :ةلاَُناَمَعَو دّمصلا دبع اندَح
 نع «ميكح مأ هندَج ْنَع ء«ثِراَحْلا نب هّللا دبع نب َقاَحْس ع ؛ةداَت

 2 رينو مدا درم هم دعم ما
 مث هنم م ستات محل اق هلا لوو ىلا هيلا تن عام اهنخأ

 .اًمحل 9 يِللتعقَدنََع : لاك يبأ َلاَكَص وني ملو ىَلَص

 2 .لاثفاوسصلا عاج نع نط نب لحمل 22-6 'ِ

 نإ يوكو يسرخأ ف هلال وسر ١ َلاَق : 0 7

 كطرش كلل نم تللحأ دقق تضم تنبح إو يسبح اثنَح

 | .لَجَو رع كير ىَلَع
 نع يعاّرؤألا انتدَح : لاق بّعصُم نب دمَحُم انثدَح .,

 ينئكدَح : لوُشَي سابع نب ٌعِمَسْنَم ينكدَح : لاك يِرَرَجْلا ميركلا دبع

 يجَحاَهَل : َلاَقَك جلا ديرُأ ين هَّلللوُسَراَي : تلاه ةَعاس

 شئدح ةناتسيمب

 كاع ع هل و

 يبالون را مادام رابع
000 



 ءاسنلا دسم

31 
 00 :لاَقك مل يل تكشن

 . هرقل ىلإ لَنْ اَم يل مث يِرهطت مرام اذ 5 يصنف كرم كاتآ

 ةئراحلا ِنْب ِدْيَر ةآَرْما رشبم مأ ثيدح

 ثايفَس اًيفس يبأ نع ؛ م "6

 ةفاالر ندق اذ رثمأا ياخ“ لا اراقب نجما :َلاَق 1

 اً” ملشش نما ام للقران لوالي 02

 .ةَقدَص هل نع ألإ !! يش وأ عيس وأ ناو ئاط هنم لكان عر عر

 َتْغِمَسِريَمُن نبا : لاَ ارباَج تغمس ةَخْنسشلا يف نكي مو يبأ :َلاَق

 [7ةم :عجار] .ًارماع .

 وبأ ينربخأ : لاق ٍحيرج نبا ينربخأ : لاك ٍجاَجَح اَنندَح ١ كل

 نع 9 للا لورا اهم ين لايجب ريل

 مط م القل لا لوب باقل ا

 اوّل َنيِلَلا يجن مُت)لَجَورَعُهَللا : َلاَقْدَق ف يلا َلاَقَ امرا

 [ىالهدك :عجارإ «يج هيف يملاأظلادََ

1 2 
 نب َقاَحْسِإ نب دعَساَندَح : - :ل ل 008 فخاد

 .٠ يعول ممول

 كلام تب ةَميْرف نأ بُمَك تْنب بني هّنمَع رع «يراصنألا ةرجع نْب بْنك

 جلخ بلط يف حر اجور اَهكَدَح يِرلحْلا ديعتس يبأ تخل ناس نب

 رود نم راد يف يهو هته موق ٍموُدَّقلا قرطب مهكردأق مل

 م ا هسمإ
 تاق ايف ةدملا تمركَ اهلها نَع ؛ةعساسراَسصنألا (11/7)

 راّصنألا رود مراد يف انآو يجوز ين يناتآ هللا لور اتلاف يل

 ةققق يف ينميملو هلال نكس يف يتكرم يلف وذ نع «ةعساش

 برم نكي يلهأو يتوخاي قل نأ تي إَالمهْنم ثرأ ملول قي

 لح لابس بق يطا نحلل يدلل بحل نج

 فيك يل : َلاَقَكت يعد يبرم يناَعَد دجْسَملا وأ ةرججحلا يف “تنك اَذِإ

 هيه هيف كَءاَج يذلا كجْور نكْسَم يف يما : :َلاقف هلَعتْدَصأَف تمر

 :عجار] .ارَشَعَو رهشأ َةَعَب مير هيف ف تدَدتعاَف : َتَلاَق لجأ باَتكْلا هلي سس

 علال

 مِن َمأ ثيدح
 لسا يق ل

 «نيزَعْلا دّبَع نب ديعس اًنربخأ : لاق مس نب ديلولا انندَح- <53 م

 نسم ةآلّصلا رتل: لاق هللا لوُسَرنآ نيل مأ نع « لوحْككم نَع
 مف يل سلا سس م# سال
 [24111 :رظنا] ٠ .هلوُسرو هللا ةمذ نم تريد اتم ةآلّصلا لت نمهنإَ

 70/41 ح (4؟1/1ةكرخلا نبدي ةآرما رشبم ماثيدَح
 ا اب

 8 رش مأ ثيدح

 ع

 يتربخأ :لاَك . جْيَرج نبا نَع ءديعس نب ىَحَي انندَح/-4
 .(ح) يش نب ريبج نب ديمحل ادع

 .(ح) ٍجْيرج نبا انئدَح : :لاَق . ركب نباو

 مءاوضص ريم 0
 نب ريبج نب ديمَحْا دبع ند : لاَق . . جيرج نبا انئدَح : :لاَق . .حورو

 همريو سعت

 ف يلا ترمأتسا اه ؛ةقربخأ كبرش م انآ «هَربخأ بيلا نان «ةَيش

 . تاو لق هرم تاَغّروْلا لَك يف

 .ئَوُل نْبِرماَع يب ءاّسن ىَدْحِإ كيرش مو :حْوَرَو ركب نبا لاَق

 [1411/1 :رظنا]

 همه وَ -

 ةأرما ثيدح
 ك هر

 بلاَغوُبأْمليَت يسكدَح :َلاَق .دّمّسملاد بع انندَح ٠
 5 ماّركلامأ يكد : َلاَك . ٍلَحَج ْنْبمَكَحلا ينكح :لا .ناَّطَقلا

 الإله سل مَشَحْا ريك «ةكمب أرنا تيل :ْتَلاَق ءْتَجَح

 ةّضفْل ةّضفلا لاح كمّشَح نم دَحأ ىَلَع ىرآآل يلام : : اهل تْلْقَف ةّضفلا

 . بكامل ماكو 8 هل لوسَردلع يحال : تن
 ىوام سوم
 سلي ائمدَحأ سْيل تيا لأ نحن ران نم ناباهش : 8 هللا لور لاَ

 . ةمضفلا الإ َُح

 ةارجتا يبأ تْنب ةَبيِبَح ثيدح
 ٌَرَمع نع ؛ لّمؤمْلا نب هللا دبع انئدَح : لاق 2000 .٠ ا

 :تّلاَف ًةاَرَجَت يبأ تْلب ةّبيبَح نع ,ءاَطَع اَنكَدَح : :لاَق .٠ ِنَمْحرلا دبع نب

 اًفصلا نسي ف فويل يسلاو ءشْيَرُف نم ةولن يف ٠ نيس يبأَراَدانلَخَ

 ُلوُقَيَوُمَو « يمّسلا ةدش نم هر هيرودي ؛ ىعسيَوهو :ْتَلاَق «ةورملاو

 . يطسلا مُكيلَع بك هلام ءاومسا : :هباَحْصأل

 نع رولا هللا دب اَندَح : :َلاَق دولا
 ذب ةبيبح رع نع ٠ حاير يبأ نبا ءاطَع

 ل ردو اقسل دوب هلل لو ْتَلاَق .ةاَرَجَت
 ملل رس هر صاع ل عر ل رم رع رع فام

 ؛ يعّسلا ةدش نم هير ىَرأ ىّنَح ؛ «ىعَسي وهو مهءارو وهو ؛ هيدي ني

 . يلا مُكبلَع بَ هللا اوما : لوفي وهو «هرازإ هب رودي اا لرهوع ها هع

 ةيمغذخلا يبغا ززك مأ ثيدح
 اووووداجم

 نائاَش مآلُعلا نع : :َلاَقَف ٠ ةققتلا يف "ل نع «ةّيعاَرْا ةيبعكلا زرُك

 ماما :عجار] ٠ ٌَش ةيراجلا نع َو , .ناتآقاكم



 نع ديو نال كدَح :َلاَق . ا .ايتسلا كيو دكا

 :رظنا] ٠ لفرق ١ 222007 2 لَ

 ةفتي سل

 طع يكد جير نب نَح ءديعتسب سيال 0

 مآلُقْلا نَع اف يلا نَع ٠ «ةيبعَكْلا رك يتب مأ نع «ةَرَسْيَم تبةيبَح ْنَع

 [؟/م؟ :عجارإ ٠ | نة نع «نائاَش

 ْنَع «ءاطَع يربح : َلاَك جير ناني لاق . قارا دبَعَو

 َلوُسَرَْتلآَس اََّنأ ؛ هيكل رك ينيمأ نع ؛ ٍمينَخ يبأ نب ب ةرسيم تب ةبيبح

 ةّيراجلا ِنَعَو اَناَكُم ناَئاَس ٍمالُقْلا نع : :َلاَقَك اق ؟ةيقملا نَع هَل

 يح اش

 .نآلثملا : :َلاَق ؟ناَآكاَكَمْلا ام ءاطَمل تلق

 ان َرككو رمل نمل بحال: : هئيدَح يف جاَجَح َلاَق
00 

00 
 [؟97687 :عجارإ .٠ نم اَهَدَوس همجي حنو : لاَق « اَهئاَنإ نم ىلإ ْبَحأ

 ساما

 :لاَق. جيرج نبا اَنربخأ : َلاَق .قارلا دبع اَنندَح 1-7

 ني تباكَْبدَمَحس انآ «تياك نب عابس نع « ديزي يبأ نب هللا دبع ينربخأ

 ؟ةقيقعلا ْنَع © هّللا لور تلآَس هن ؛ةئربحأ رك مان ري عايس

8 

 نك اًنارْكُذ 11 مك 7 «ٌةدحلو ىّقألا نَعَو ءناَئاَش ٍمآلعْلا نَع عي :لاَق

 [ هبعب رظنا] . اًناَنِإ وأ

 :َلاَق. جُيَرج نبا اًنربخأ : َلاَق . ركب نب دمحم اقدح - فحل

 ٍنْيدَمحماأ «(رمع) نب باكيا «ديزت يأ ب هللا ديبع ينربخأ

 نع «ف يِبنلا تلاَّس ان ؛هئربخأ زك مان ؛ةريخأ عابس نبا تباك

 [0ل937 :عجارإ] ٠ ردع ؟ةّفيِقَمْلا

3 0000 0100 

 ٍسيق تنب ىملس ثيدح
: >4 

 ربا ةرو كاسات

 نب دمحم اًنثدَح :َلاَق .كاهّللا دبع ني دمحم الح --8

 "تْعَياَي : َتَلاَق . سيق تن ملأ نع ءراّصنألا نم لْجَر َنَع «قاَحسِإ

 هلأ اَنيلَع َدَحَأ اًميف َناَك : تل ءراّصألا نم ةونن يف 8 هللا لوس

 كف هللا وسر اَنلأَس وك هللاو : :اَنلُقنقَرَصْنا امَلَق :تلاق جاوا سمت

 :َنيباَحُتْنأ :َلاَقف ؟اَنلاَسق امج ( 471/8 : تلق ؟اجاوزأ”شغام
 [؟الكالا :رظنا] .٠ د هلامب «نيداهت وأ

 ملص

 يِبُنلا

 ُرُحْلا انكَدَح :َلاَك .ةَنَوَع 2 مم

 جاَوُرأ ضغعَب ثيدح

 هي
 وبأ انكدَح :َلاَق : ُناّمَع اَننلَح --

 . 8 يبنلا جاوز ضْعَبْنَع هتأرما نع ءدلاَخ ِنْب هديته نَع « حابصلا نب

 ةكآلكو «ءاَروُشاَع َمْوُيَو حلا يذ عندي لوس ااك :تَلاَك

 [5514: :عجار] . نْيَسيْمَخَو «رهشلا نم نينا لَو ءرهش لك نم ِمايأ

 سا ساو

 ناحْلم تْئب مأ ثيدح

 اَنكَدَح :َلاَق .يبأ ينّكدَح «: لاق .دّمّصلا دبع انكلَح 7١0
 ص سل سا سا يا تل 3 مادو رهو

 ينّئدَح :لاَق .َناَبَح (نُب) ىَيحَي نب دمَحُم يئدَح :َلاَك . ديعّس نب ىَبحَي

 قف هللا لو 9 اوسر نأ ؛ ُهَتلاَخ يهو اسلم تْنب ماَرَح مَع «كلاَم نب سن
 ماما سم
 هلل ا

 اوِسراي : تلتف :كَحْضَيَرْمَو ظَفساَف ؛ اهني يف : َلاَكْوأ ءَّماَ
 لع ع مل

 ريلاتم رودي ينمأ نمسا لَع ضرع َلاَقَف ؟ككحضَي

 هَللاٌعذا هّللاَلوُسَراَي: تلف : كن. ةرسألا ىلع كول اك رّضْحألا

 الصوم طيس ام, م :لاق مم هر همم ل يمل + ذآ

 م م
 اي :ةسلتك : كك را ىلع دولا يخليه نر

 :لا . َنيلّوألاَنَم تنأ لاق ممم ينعي ّللاذا٠ هّللا َلوُسَر

 ْتَبْكر اَهيَرْخَبلا َراَج اَّمَلَق «ُهَعَم اًهَجَرْحأَك «تماّصلا م هب هداَع اَهَجَوَرَك
 ساس يع امص
 اةنكنفن :عجار] . اًهَنلَتَقَف اهْتَعَرصَق «َةَباَد

 ديوي اَمَح اق ١ َلاَك يجرح ناس الح 6 فكتف

 كتي يف لاق قال: اش رح يح َلاَق

 [؟الوالا :عجار] ٠ ٌماَنعَم َرَكْذَك 0 ير هر 8

 نع ءِرْضْنلا يبأ ْنَع «كلاَم نَع « نَمْحرلا ٌدْبَع اَنكلَح 9377“

 ف يّلا ىلإ تبدأ ؛ ننام مَع ء بلاط يبأ نب ليقع ىَلوم هرم يبأ
 5 هم وم 00
 كلدَو ؛تّْلَسق « بوي رثست ةمطاكو ل سكَيهئَجَوف تلاَق « ءمقلا مو

 َمَعَر ؛هّللالوُسَراَي سلق ءئناهمأ انآ : تلق ؟اَذُه نم : لاَقَق « ىحض

 ذك: :ا هللا وسل ريم نال هةر الجت تكلا « ينل :

 0 :عجار] . بك يف اح ءتا نام

 رم يبأ نع «ديعتس ع «َنآلجَح نب نع ايس 114

 كم ىو لا لوس ْتلاَق . نام نع« ليقع ىو

 , أدم يل ويتخذ لإ هلل لوري "تْلْقَف ِ؛راَبغْلا

 دق «ةئَج يف لسع هل عضو «ترَجأْنمانرجأ ذك : :لاَق ؟اًمُيلتاَق هنأ

 َّرْجَقْلا سو لش انآ)- َلسعْغا : لاو - صوت ة اهيف نيجَمْلا رك ديار

 [؟١074 :عجار] . هب ًالمّتشم بوك يف



 يميسةرب ريم هما ما

 ؛هيل نع ور ماع ادَح 7 واس وأ دم

 .ةكرب هيف مَتَلااوذخَُنا : : هللالوُسَر لَن : :ْتلاَق . ْيناَهمأ نع

 «يدبعلا ءآلَعلا يبأ نَع هرعت اًندَح ,ةيواَعم وبأ اًنئدَح- فول

 ف يبل ةمارق ة عمتك : اتلاف . ئناَهمأ نع ءةَرييه نب ةدْعَج نبا نع

 [504090 :يظنا] ٠ | يشيع ىلع

 :اتلأك . لا

 ركن (كيدا يف واو ١ ىَاَحت هلك نع 8 هللا لوسَرتلَس

 يداك ل ١ «مكهنم َنورَخْسَيَو «قيرطلا له َنوُقدْخَياوُناك لاق

 7/456 :عجار] .َنوُنأَي اوُناَك

 نب كاَمس َنَع ؛ ٌةَمَلَس نب َمَح اًنئدَح :لاَق . ديزي انئدَح- فخ نلا

 وئاَْنَع اطول ام تل وادع «بْرَح

 نت طركف ةتام دل يل كم لق ارق كن ا

 َنماَبالَق :َلاَنَق ل هل :ةلتق ؟اًنيش نيضْفَت تنكأ :لاَقَف « :كلَرْؤُس در
 [00449 :عجار] . كِيَلَع

 سئويوسبأ اًنكدح :َلاَق ٠ ىو اند 4-١

 ءٍحلاَص يبأ نع « برَح نب امس نع «ريغص) يبأ نب متاح «يريشفلا
 برش «بارشب هناك ؛ حقت مْوياَملَعلَحَ ف "يان ؛نن نهم نع

 قل هللا لوُسَراَي : تلاكمث ير اهكواتق ةلضق ذم تلصق مث نم
 هد ءتلاق ؟ ينام ايَاداَمو .لاق 99 مآ كففاَوي يرذأ ام اًيسَمَت

 ؟ةّضيركْوأ ءاضْوطت لاك ؛هتبرَشَف « «ككضُ در انت ْهرَكُف ؛ةَمئاص :

 ًءاشْنإ ! هرايخْاب موطتمْلاٌمئاّسصلا نإ : لاق« اعطت ّلَب :سلُق : تلا ١
 .رطْفأ ءاش إو ما

 نمل تق: لاك .ْمَدآْنب ىَبحَي انئدَح ٠--

 اهم ىَلَع َلَخَدُهَنأ ؛ َكَماَم نب فسوُي يئدَح : َلاَق ٍمِيلخ نب ناَمْثَع

 3 .هانق قلوب هلا لور "بلاط يبأ تن
 ةّقْخَص يفلت بكس ٠ « ىحضلا يف َلَخَد ات تلاقك ؟40 "يلا كدذع ىَلَص

 كلذ يأ يرذأ ام : :تفسوي لاق - نيجَْلاَرضَو هيف ىَرآل ين «هاَماَن
 اهي يف دج ءدجْمَمْلا اَدَه يف َعكرمُت - لح ما اضن يتربَخأ
 . تاعك عير

 دجْسَمْا َدلاَذ يف َتْيَلَصَو ءاهل ةّرق نم تاضوتق تْمشُق : :فسوب َلاَق
 3 8_1 .تاتكر يأ

 وأ انئدَح :َلاَق . ةَميهكْنْبا انكلَج :َلاَق .نَسَح انثدَح -

 تدم تبة عم لكوُت نبا نمر دبع نب محم دوسألا

 ؟اّنيم ادوات (479/3) 8: هللا لوس َساَهْتَأ ؛ع ْئناَهّمأْنَع
 ءرجشلاب قادت اريط مَسْنلادوُكَت : ف هللا وسر لام ؟نضْنَي اكطْحَب ىريو

 رطل ير ملام ينرخأ َلاَق .قاَحْسإ اًنكَدَح 2000

 تهد :هلوُقَ ئئاهمأ عم هنأ بخ بلاط يبآ تذب نهم ىلَوَم رم ايآ

 برك لنك ةمطاو لشفق لا لوم ىلإ

 «بلاط يبأ تن ناَهْمأ :اتلاق لاق ؟هذّه نم :َلاََق « َُْسَلَسَف :تلاق

 َيئاَمك ىَلَص ما هلْسُص نم عَرَئاملف :تلاق «يناَممِب انحرم : َلاَقَك

 مَع هللا لوُسَر اي: "تلقك «فّرَصْل مك «دحاَو بوك يف احلم «تاَمكر
 6 مامس هدب ميسو س٠ ياس ماع لا ريل

 ترَجأ َنَماًرَجأدَق : َلاَقق ؟ةَرييم نبل آلف ةرجأ الجر لت هلأ يمأ نبا

 9740٠0[ :عجار] . ىَحَض َكاذَو : :ئناَه مآ ْتَلاَثك ؛ يناَه ماي

 مَ ْنَع «دهاَجُم نع ؛ « حيجُ يبأ نبا نَع ةزايفس انكدح- ال1/83787*

 [؟ا/1437+ :عجار] 1 ا مد : :تَلاَق ئناَه

 مه

 | :عجار] ٠ ٠ قط 1ريال

 دايز يبأ نب ديزي يئدَح : َلاَق . دْيَمْح نب ةديبع انئدَح --60

 هلا :َلاَقَق ؟ىَحيصلا ةلّص ْنَع هتلأَس :لاَك . ثراَحْلا نب هللا دبع ع نع

 ا هلا لوس يح جا لق لعق هل لور بحنم
 5 هللا لوس نأ ؛ ينتربخأ يناَه م رانا آلإ ءاَمالَص

 [31/14717 :عجار] ٠ اََنَْبالَو اليف ىَلصُت رآ ملق «تاّمكر ينام

 5 ل ا
 ىّسوُم َنَع «كلاَم اَنئدَح : لاق .رَمْع رب ناَمْع انئدَح -

 ممم ةسا6
 يف ا هالو ىَلَص : لوقت ئناَه مأ عمس هنأ «ةرم يبأ نع «ةَرَسيم نب

 707/1١[ :عجارإ ٠ هل. داو ب يف تانك نك

 لوو

 .بلاط 0 وللا

 سلف ةةاَرما يّنِإ ءهّللاَلوُسر اي تلت ف (يّبلاتنج : :ْتَلاَق

 يَ هن «ةرَم ةلامريكأهَّلا يلو : :لاك ؟ةسلاج انو هلو انيس ينم

 نم كري هَ رم ةلام هلل دْمَحلا يلو ٠ ةكبقتم لم هدب ام "نم كل

 كب لان يم هل لس ياي ل دس

 إد إل يلو ًنهّتيق نهيق ليعاَمسإ دلو نم ةبكر ةلام نم كر يح 3
 00 الصلاه ا ردك رم قمل

 ةبيبح مأ ثيدح نمو
7 

 ل لاق

0 
 عودعل دا عما ريس و 4 سا ا

 .نذؤملا :لوقي امك : لاك ندم َعمسق ؛ ءاّهنليل وأ



 لراس سل م

 نال نع دله بأن ية: لاق . ميش انندَ - 179

 يبأتّنبةَبيَح مأ يئربخآ لاَق . َنايْفَس يبأ نْب ةَسْبْنع ّْنَع « ءٍملاّس نْ

 «ةَمكر رع يت وي يف ىَلَص نم لونك ف هللا لوس نأ «نايقسس
 عمي م

 [؟7.6 :عجارإ جلا يف تيلي « ةضيرق ريغ اعوطَت

 مام وم

 لاو نب ملاَس تغمس : لاق .ورْمَع ْنَع «ُنايفس اَنندَح --

 ٍعْسَج نم هللا لوُسَر دْهَع هَ ىَلَع َسْنَُن انك :تلاك . ةَيبَح َمأ نع « لوي

 . ىتم ىلإ
 ىلإ ةّفلَدْرَمْلا نم 8 هّللا لوُسَر دّهَع ىَلَعَسْلَقُت انك :6َرم)لاَقَو

 [57017 :عجار] . ىنم

 نع« ٍفاَنْنَع ٠ هّللا دبع اًنئدَح :َلاَك .ةَدّيِبَع اًنلَح

 :لاَق ؛اقف "بلا نع ءاقف "لا حز ةَحمأ نع « حاجا يبأ ْنَع « 7

 [570:5 :عجار] . سرج اهيف ةَقْقَ ةكئاوَملا بحت

 0 ما معو ل
 اك بيرق اهلنا أ نأ ؛ :ةعلس يبل تنبع

 ذأ) 4 هّللالوُسْرتْعمَس : :تلاَقَو اهيعاَرد هب اتَحَسَمَق «ةرفصب تع ءَدُق

 ىلع دحنأرخآلا ميو للاب مؤ رمال حيال 8 هلال وسو : :لاَق

0 2 

 .ارْشَعَوِرهشأ هيأ لَ د حنان «جوَزر ىلعألإ ,تآلك قْوَف تنم

 [1:/5 :عجارإ
 «يرضْلا يئدَح : َلاَق ٠ بلذ يبأ نبا نَع «ىَحَي انَدَح- افخاذ

 ؛ يلا نع «ةّيِحمَأْن ع ؛ديعس نب نايفس يبأ ع ٠ «ةمّلَس يبأ نع

 1 1 |0746 :عجارإ لا تس مم اوُنَْوت

 َنَع «عفان يربح : لاق . هلا دي ع: ىَسياََح 4

 ةكئالملا بَحْنمَتال ؛اف ىلا نع يح نع «حارجلا يبأ نع «ٍملاَس

 [5:/5 :عجار] . سرج اين ةققر
 12 هرم

 سو ام الع ةماال

 0 :لاَق . ديعس نب ىبحي تعمس

 اًهيف ةَققر ةَكئآلملابَحْصَتةل :لاَق. 88 ينل نع ءَرمُع نبا نع ٠ « عفان

 ١ سرج

 د : هلت ْلَعَف : لاق -65

 يبأْنَع ؛ ,ٍملاَسْنَع ؛ ؛مفاَن يّكلَح : :َلاَك هّللاٌد يع يكدَح : :تلُق ؟وه

 .تقدص :لاَك . اقف بلا نَع «ةيبَحمأ نع « حارجلا

 ةَرْمص نع «حلاّص نْب ةيواَعم نَع ءنَمْحرلا دبع انئدَح- افخاذ

 لوسر ناك : :تلاَق ةييبح ٌماْنَع نايف يبأ ِنْب دمحم ْنَ «بيِبَح نب

 [؟07141/ :عجارإ ٠ َناَك ماك هيفَ «ةبوك لع هيلو يلي هلا

 ريبامرز تمار هسا لإ

 نب دمحم اًنئدَح :لاَق . يرقملا ِنَمْحّرلا دبَعوُب انئدَح - فحل

 . (ح)'يشيمشلا هللا دبع

 َفِلع : :يللاَق٠ ,هّللا دبع اَبآ اتسعت

 ةيبحمأ ثيدَح نمو
0000 

 :٠١ 4ص هديل

 ْنَع «هيبأ ْنَع « ويلا هلل دبعبدتحس نرخ :لاَق . .ديزيو
 ا يم هد

 نع نايس يبأ تب : يي يح مأ خل ْنَ نايس يبأ نب سنع

 نم: :لوُشَيفيِبلا تمس اه 0 يلا حرز "رقما اقول اقف "مل

 :عجار] .َراَلا (ىَلَع هللا َمََح) ءاَهَدْمَب اير أللي تاك عير ىَلَص

 اةففرخلل

 :ةلاَك. اقرئي (6490/) جحا الملدلا

 يلد هور

 7 ل 520

 هما يذلا دحاَولا بَّْقلا يف يلي ف هللا لوُسَر ناك لَه : قف ىلا

 [5/595 :عجار] . ىذأ هيف كيما معن : :تنآق ؟هيف

 .(ح) ٍحُيرج نبا نع « ىَحَي اَْيِدَح -

 .(ح) حْيَرج نبا انئدَح : لاَ .٠ ٠حيدد

 هنأ «ءاطع ينربخأ : :َلاَق . جُيرِج نبا انابنأ : لاق .ٍرْكَب نب كمَحمَو

 اَهَنأ ؛ هربا نايفسس يبأ تذب ةَيبَحم أ ىَلَع َلَخَمّدَنآ ؛ ؛لاوش نبا هربخأ
0 000 

 . لقب مْمَج نم ل يبا اهب (ثصبأ : :ركينيا : لاَقو) َتَعَب

 [5/01 :عجار] . ليل عْمَج نم اَهَمََق : ىَّحَيَلاََ و

 اًنثدَح :َلاَق .بْرَح اَنندَح :َلاَق .دّمّصلا دبع اندَح --5

 ؛هكدَح 'يفقتلاةريغملا نبال اأن «ةّملس يبأ نع « ريك يبأ "ب ىَحَي
 ْتَلاَتَف ءْبَرَشَم « قيوسب هلت عد ءاق "بلا جَْ «ةَيحمأ ىلع لدن

 ماع

 هّللاَلوُسَرَنِإ :تلاَك «ثدخأ مل نإ لاق :لاَثق 5 ؟ ضو الأ «يخأ َنْ اي هَل

 [؟874 :عجار] الا تمس امم اوُوَضَوَت :َلاَق

 اَنَح :َلاَق ةعيهل نبا انثَدَح : َلاَق .نَسَح اَننَدَح 7
 ما يما

 نأ ؛نايفُس يبأ تْنب ةَيبَح مأْنَع هئدَح هنأ ' ٍمَكَحْلا نْبٌرَمَع ْنَع ؛ «جاَرَد

 كسلا ةالّسمل حملك ف هللا لو ىََع اود نمَبلا لهآ نم سان

 ٍحْمَقْلا نم هعتصت اًبَرَشانَلَنإ هّللالوُسَراَي :اوُلاَك مث ٠ َضْئاَرقْلاَ

 َن اكاّملٌمت كوُمَحْطَنال : َلاَق مسن: اوُلاَق ؟ءاَريبعْلا : َلاَقَك : َلاَك ؟ريعشلاو
 لال عل 500003

 آل :َلاَق «مَمَناوُلاَق ؟اَرْيَمْعْلا :َلاَقَف ؟اًضِيأ هَل اَمُهوُركَد نْيمْوَيي كلذ َدْعَب

 ءمعَت :اوُلاَق ؟ءاَريبْعْلا : نة اال نشل

 اوُبِرْصاَف اًهْكرْث مَلْنَم : لاق ؟اَهئوَُديل مهن: اوُناَق «ةومعطت آل :َل

 ,كَرابمْلا نب هللا دبع اًنئدَح «َقاَحْسِإ نب ميهاربإ انكدَح 17/4 61“

 ٍِ ْنَع «يِرهْلا نَع ءرَمْعَم اًنربخأ ؛ هلع انربخا قابيل

 تناك انآ ؛ةيبَح مم أع :ةورع

 م م يع نأَو .َتاَمَق (يشاَجنلا ىَلِإ َلَحرناَكَو :َقاَحْسمإ نب يلع لاَ و( يشاَجّتل

 همهم عع
 «يشاَجّنل هاي اَهَجَوَ «ةبحلا ضرب إما جرت هلو

 مم ل هللا لوُسَر ىلإ هتَعي « هدْنع نم اره م «فآلآ مير هرم

 ىآ ْناَكَو «شْحَج نْب هللا دبع تح



 اإل سري ملَو «ّيشاَجّنلا دنع نم هلك اَهْراهِجَو «ةَئَسَح نبا ليْحَرش
 رو دعو ع.

 مهد ةلام يأ 8 لا جاوزأ روم ناكو ؛ يشب هللا لوس

 يِنئدَح - دعس ينعي - ثيل اندَح ؛(مش ااه نندَح] - 15

 ايلا جو «ةَيبَحْمأ ىلرَم «حا رجلا نَع ؛هّللا دبع ني ملا ْنَع ؛ «عفات

 ملل
 هللا لوُسر نأ (هكدَح ةَيبَحمأ نأ هرم نبه دب ربي هعمس هلأ 2 ١

 سوس ميلا مم
 مات :عجارإ ٠ ةكنكلملا ابحت الرجا اهيف يللا :َلاَم

 رب موز هدو
 رك ؛ةزمَح ارنا تتش قرا داتا واح - دحلا

 .يدنت يشأ ىف : لاق هنأ ؟ 8و يح 0 كلام

 ملا يف َقيَساَمُك مك امك ىلا نم كلذ قبَسَو «ٍضَْب امد مهضْعَي كنس

 1 ا ويدي ةهطا لئلا ان هدد

 ران ل تب مال: ل4” نع « بيش ع

 ”ِنيح يبأ نبا ثيدح

 - دير نبا ينعيم اح اكد سحبت اكَح] - 1
 نإ :تلاق ٠ قايم يبأ تْنب ةيبَح مأ نع ٠ ٍحلاّص يبأ نع« ٍمصاَع َنَع

 مسوق سم ا»
 :ةّضيرَفلا ىوس ءةَمكرةرشَع ين موي يف ىلص نم : :لاَق 8 هللا لوسي

 980:14 :عجار] .٠ بلا يف تيل يب :لاَق وأ « هل ىَلَعَت هللا ىّنْب

 .هّمَع نع «باّهش نبا يخأن يا انندَح بوُقحَي انئدَح + 1/4 ةها/

 ماه مامن هش لع مراسمو
 ةسح مح أ نأ يم :ربخأ ةملس يبأ تْنب ب ءرييزلا نب ةورع ينربخأ : لاق

 حلا هللا كوري : ف هللا لوّتسَرل تلق اَهّنأ ٠ اهئربخأ 8 ينل ّجْدَ
 ؟كللذ َنيبحبَوأ اهل َلاَك . هللا لوس نأ تسحر ؟ناَيُس يبأ با يتخأ
 ٍْيَخ يف ينكرش نمابَحأو «ةيلخسب للتنس هلا لوس ايم: :تلاَ
 اي هللاَوَف :تَلقَ ٠ « يل لحال َكلذنإ : : 8 هّللا لور َلاَقَق :تلاق ٠ يتخأ
 :لاَقَك نكس يبن تل بيئات تتلو لوس

 مياو : : 48 هّللا وسر : لاق مم: :اتلاق ؟ةَمَلَس مهب ١ و هللا لور
 اهم يحال يلام يرجح يف يبيك هللا
 الركابي لع نصرت الد كيوت ةملَسابآو يشعضرأ ةعاّضرلا
 [90/077 :عجارإ ٠ نُكناوَحأ

 تْلبَب نير نع «ةورع ْنَع 7 ضلا ِنَع ايس اقدح 1404
 سيح َةّبيِح مآ اهمأ نع «نايفس يبأ تب ةَبَح

 رشات: تلات ون عير اكد ين
 وييو ووو الاكل أو دوش هيف

 دق رشم بّرعلل ليَ هللا لإ هلل : :لوقي وهو ههجو رمحم وهو مون نم
 3 تلق َقَلَحَو ءهذّملْمم جوجاَمو جوج ٍمدَرنم ميلا حف برت

 تبخل رْثك اذإ مَع : : لاق ؟نوُحلاصلا اينو كلْهَتآ هللا لوُسَر

 [؟القكل لالة مح :رظنا]

 هس بل حسم - آ
 يمهل ه يسهلاع 1

 ةعمز تنب ةدوس ثيدح ءاسنلا دئسم 7300 .هص

 نبا ينعي 5 -ٍمئاَصْنَع «يبأ اَنثدَح «بوُقْعي اًنئدَح - 1/0

 يبتلي نمل برع ينكدخ « باشا :لاَق- ناسيك

 . شْخَج تْنب بني نع ؛نايفس يبأ تب ةَيبح م نَع «تربخأ ةملس

 لَم هللا الإ لإ 9: :ُلوُقَي احكام لَخَد 8 هللا َلوُسَرنِإ :تلاَق

 .انَهلفم جوجأََو جوج مدر نم مولا حق "برا دكش نم بعل

 : شْطَج تلبسي :ْتَلاَق ايل يملاو ماها «هييصأب قل و : لاك
 تدِحلاَرْثك اذِإ معن :لاق ؟نوُحلصلاًائيِفو كلهن ٠ هللا لوري تلق را سب ها سلا

 .(:؟ة/ك)

 500007 لاا

 نع ع نع ا يبلع «ةيحل كومار

 هما مع

 ا. .8ويانك ةلص ل لع كولا تالي ا ىلع همس سل مم #|شس ل »

 َنَكَذ :َلاَق .قاحسإ نبا نع . يب اد بوَياَح - 1
 دم سل 2000

 ةنيبَح م نع ؛ مس يبأ تنبع ريل نع ,سافش ل

 ساس

1 
 .هنكاح اهلا «ةبيح

200 
 رش نم بَرَعْلللْيَو 20 مالا لس يبدا 8

 مام

 :ْتَلاَق همها عضم للم جوُجاَمو جوج مدر نم ميلا حش «برتقا دق

 ريك اَذإ مَّن : :4 لاق ؟نوُحلاصلااَنيِفَو كلهآ هللا لوس اي: تل

 0/90 :عجار] . ثبَحْلا

 مم هم 9 هي” < 71 0-7

 ةعمز تدد ةدوس ثيدح
 ه4

 ءدّمّصلا دّيَعوُب يملا دما دبع نبيا ائدَح - 1
 رامو و واو معا ع سرب هع

 نب فعسوي : :هل لاقي ريما نيال ىو نع ء دهام نَع ءروُصنماندَح

 .ةَعْمَز تْلب دوس ْنَع «رْيبزلا نبا ِنَع «فسوي : نب [ريمزلا وأ] «رْيَملا
 عطتني الر يبك حبش يبأذإ : َلاَقَق ؛ ا هللا لوُسَر ىلإ جراج : :تلَق
 :لاق ؟كانم ل هني نيد كيب ىَلَع ناك ول كتير : َلاَق ؟يحْي نأ

 .كليبأ نع جُح «محرأ هللا :8 َلاَق مَعَ

 نع [رماع نع ؛ «َليِعاَمْسِإ نع هِرْيَمُن نبا اندَح 77

 ةاش َتَناَم :تلاق ٠ أيل جوز «ةدوَسْنَع ٠ « سابع نبا نع «ٌةمرْكع

 ادام ىح بات ءاهئس تت

 2 مرسل

 ا ا َلاَق مالا

 لبا ًِ انك انو «هل دكو م دلرتَو «تاَمةّسَز يبآ نإ : :تلقت 24

 8 َلاَقَك :َلاَك ؟هباَماتظ يذلا لربي مدور ؛ تتلو ان
 .تاريملاهلو «كيخأب سلك هنم يبجتحاك تن مآ : اهل



 ءاسنلا دتسم يا 4 0000 ا ا ا 2 5
 فويس دهس سلات

 ثراحلا تنب ةيريوج ثيدح

 َنَع « قابس نبدي ع «ييرطزلا نَع ايس انئدَح - 523

 :َلاَقَك ؛مْوَي ويت هلا لوسيل لَم ْتَلاَق . ثراَحْلا تب ةَيرْيوج

 لاق« ةكدصل ٌدصلا نم انكم م هنيطع هنيطعأ (مظع)ألإ ؛ ل :تَلُق ؟ماَعط نم لَه

 3 :رظنا] ٠ الحم تب دقق هير : ان

 نيوامسارب مريس الع
 نْبدَّمَحُم ْنَع ٌفيعش انيدح «رّفْعَج نب دمحم اًنندح - - 1/5

 نبأ نع «تدَحُي يركع : :َلاَك: ةَحلط [لآ] ىو ِنَمْحَرلا دبع

 ىَلَع رم هللا َلوُسَر ([ /كر :تَلاَق. ةّيرْيوج نع سابع

 رات لص نما لع« وت دجنسلا يفداك

 املك كّسْلَعأ آلآ :8 لاق ْمَمَن :تلاق ؟كلاَح ىَلَع تْنز ام لاق

 َدَع هّللا نايم .٠ هقلَح َدَدَع د هلا ناس ؟نرو نهب نو ولو نهب نهدي

 00 « هسفتاضر هللا احم ءهسْفَن اًضر هللا َناَحبس ؛ مدلك هقلَخ

 هّللاَناَحْبُس «هشرع هز هللا َناَحْبُس .ء هش زها ناَحْب شاص

ًّ 

 هلل ناَحّبس «هتاَملك دام هللا نحس «هتاَملك دادم هللا ناَحبس « شرعة

 ١ :عجار] ٠ هتاملَك ادم

 رب س نس عك ل ل مم ع سال ٠

 . ةيربوج ف هللا لوُسَر اًهاَمَسَ رب اهمسا َناَكَو فيااعاو

 0 0 لبي
 ٌةَناَتَك نع ءٌةَبعَش اًنئدَح لاق . جاَجَحَو دمحم اًندَح --4

 اَهْيلَع َلَخَد 8 يتلا : :تَلاَق. ثراَحْلا تب ةيرْيَوَج نَع «بويأ يبأ نع

 :َلاَق : ل: :تلاق ؟سْنأ تنص : اهل لاق ؛ةمئاص يهَو «ةمج مَ يف

 [ىالاؤ1 :عجارإ . اذِإ يطا : : تق لاك ءآل : :تلاق ؟اَدَغ يموُصَتنأ ندير

 ْنَع «ًكيِرَش اَنَْدَح - ٍرماَع َنْبا يشي - دوْسأ انَدَح - 14

 «ةّيريوج نع ةَيئوج يخأ نطل نع «ناَمْفع م هتلاَخ ْنَع «رباج

 هريرة ل دم

 يوك ىَلاَمَتُهَللا هَل ٠ ايلا يف ريرَح بوكس بلم لاق ٠ يلا نع

 [3ا/#195 :عجار] . را نم ايون وأ ٠ لدم

 .باهش نبا يدَح دعس نب ثيل اًئدَح «مشاَه انئدَح - 1
 مايهم هلع < هس هع

 نأ هنرحلاق ل نقيل ملقا نة شأن :َلاَق

 ام ؛هلئاوآل : :تّلاق ؟ماعط نم لَه : لاف ؛ اًهْع ّلَخَد 8 هللا لوس 27

 "هد رقاب يئن وار ضال[

 [؟ا/ؤ58 :عجار] ] .اًهلحَم تقدم مق هيب

0 
 َبوُيأ وب ىكدَح5ُ داق انثدَح «ماَمَه انئدَح ؛ُناَّفَع اَننَدَح -1

 َمْوُياَهيلَع َلَخَد 88 َيِلاَدإ : :تلاَق : ثراَحْلا تن ةَيريوج نع ٠ كَما

 نأ َنيديرتأ : لاق آل : تاق ؟سْمأ تْنّصأ اهل لاَ ؛ةَمئاَص يهو ةَعّمج

 [؟7141 :عجارإ . .يرطفأ : :لاَق آل : : تلق ؟اذغ يموصَت

 © سرلا 2 ار را -

 كدا ثئىدح

 7-2 هر ل ع دع

 00 ا سس

 "76 ص

 نب سل ْنَع ثدَحُي اقام :: 1

 هللا ذا ٠ َكُمداَخسِنَآ هّللاَلوُسَراَي : :ْتَلاَق انآ ؛ ميس مأ نع

 ل اهيل را نوال 9 لق ل : لاق ؟ 0

01 
 ٠ هي >2

 سام .ةقم ماا يدلل «يدلو منقذ

 اَنكدَح :آلاك ىَنَلا «حوَرَورفعَج يهمس انكَح - فلفو

يف ؛ تباك نب دْيَذو سابع نب نياك هلأ ؛ةمركع ْنَع داق َْع «“ ءكيعس
 

 :ديَزَلاَقَق« كل يف هلو رحل موي تِييلاب ف وتاب ضيِحُت أملا
 ب هريس كس ال هد
 ّمْوَي تقاط اَذِإ : سابع نبأ لاك « تّيبْلاب اَهدهَع رخآَن وكي ىَتَح ركل

 تلاَقَق هنظتتآلو «تءاش نإ ترقك (611/1) انهجورل تلو رتل
 كمن م هامم ل م

 :سابع نبا َلاَقق ؛ َكَعباَتن مل اميز تْفلاَخ اذ كن سابع َنْبا اي :راصْنألا

يْح تن ةيفَصَنأ ءاتربخأق ؟كلَّنَع اَهوُلاَسف ؛ ميس مااوُلَس
 نب ْيِ

 كلدركذ .انيْسسبَح كلة :ةقئاع تلات ءةللق يما بلخأ

 .رفنت نأ ل هللا لوُسَر اَهَرَماَ كلذ تق عَ نيا ملا

 [0/4378 :رظتا]

 .(ح) جيرج نبا نَع « جاَجَح اند -

 نب َءاَربْلا نأ ءٍميرَكلا دبع ينَرَبْخأ : َلاَق . . جيرج نبا اًثدَح حوف

 ٍسْنآمأْنَع «تدَحُي كلام نب سنن ةريخأ كلام نب سنآ تنب نإ دي

 هاه رت 7

 يلا برَسك اَماَهيف ؛ «ةفلَعم ةبرقو اني فبل َلَخَد : تناك . كلام نْب

 :عجار]إ ! همم ةّرقلا يف ىلإ ٍمّيلْسمأ تاق ؛ ةّيرقلا يف نم ماك

 اذهل

 ءميكَح ْنْب ناَمْثع اَنندَح : آلاَك .ًدَّمَحْمَو ىَلْخَيانئدَح 5-6

 كلام ِنْب سنآمأ يهَو «ناَحْلم تْنب ميكس مآ نَع «"يراّصنألا وِرْمَع ْنَع

 عم
 م

 توصي «نيِملْسُم مام: لق هلل وسر لاك : ْتلاَق منيح دمحم لاَك)
 ب يقع هوم مقل ءعع ورمل

 ءِهَتَمَحَر ٍلْضَب نجلا هللا اَمُهلَخْدأ الإ «ثذحلا اوَُُيمل «دآلؤأةثآلك اً

 [9/914 :عجار] ناَثاو : َلاَك ؟ناَثاَو ءهّللا لوس اي: ليق ٠ ءاّنالك اًهَكاَق

 ٍميِرَكْلا دبع اَنثَدَح :ريَهَر اًنكدَح «لماك وبأ انئدَح -71

 َلَخَد :تَلاَق هّمَأ نع ؛ ءسْنآ نع ؛ « سنآ تْنب نب ربا نع «يِرّرَجْا

 ءاَهاكْت نطق اَسئاق اهم بَل «ةيرق يلا يفو ؛4 هللا لوُسَ

 [37565 :عجارإ ٠ يدنمل هنو

 نب ةمركع لاَ : لاَق . . جيرج نبل انئدَح «حوَرانندَح - -0/ ابا

 يكس مأ ةكئاَسن لسا : ديول سابع نبا لاق ؛ سابع ِنْاَودْيز ْنَع «دلاَخ
 ردة رمل

 دق معن : َنلَقف ؟د رنه ؛ ف هللا ٌلوُسَرَنُمَرَمأ لَه ؛ اهَبحاَوَصَو

 . هللا لوُسَر كذب ارم

 نع َةَداَتَق نع ءماّشه اَنتدَح ءدمّصلا دبع اًنئدَح - 37 / ةبا/ ب

 َدْعَب ضيِحَت ةرَّمْلا يف ٠ ءاقلتخا ساب ناو تبائ نبين لاَ :لاَق . ةمركع



 7ص ٠١

 نيرو :كَيَرَلاََ تاب تقاط امل يف ةّراَلا
 ءراصُنألا َلاَقَق ءتءاَش نإ رت : :ِساّبع نبا َلاَقو «تيبلاب فاوّطلا
 جاتا :(اقك)٠ادْيرَفلاَخُت تن سابع نبا اي عب

 هلال وسر يَرمأَ هلا موي تْيلابتثط امد ضح اتاك ميك ىمق
 [90907+ :عجار] . فن 3

 ٌركذت :انمَسباَحَل كّنِإ كل ُهَيَحْلا :ٌةَشْئاَع اهل تلاَقَق «ةّيفَص تَضاَحَو
 0 نفث هوم : :َلاَقَك ٠ كف يبل كلذ

 507 8 رس تارا ارا -

 بهل ىبأ تدم ةرد ثيدح

2211 
 انش دانس ةليرط ةرطأ راع اا 21“ ومر

 ةَقئاَع دنع تنك : :تلاَق . بَل يبأ تلذذ نع «ةَريَسع نب هلا دب

 2ظآ010ك1آ1 تلا ءءوُضَوب ينوثلا : :لاَقَق ك8 يلا لَخَد
 وأ يل هرّصِب مكر ءاّضَوَتق انآءيدَخأَك .[هئرتبق| وكلا (4173/7)
 اَنآاَم : :َلاَق ِلْجَرب يك :تَلاَق كننم انآو ينم تنآ : اكو «يلإ رط
 ؟ساّنلاُْيَح نم :ريذملا ىَلَعُهلَس اكو : :ْتَلاَق «يلَليِقاَمْنإ ,هتلَعَك
 ل١446 :عجارإ ٠ همحّر ْمُهلصْوأو ؛هللا نيد يف ْمُهُهّقْفأ :لاَقَف

 . اًمُهظَمَحأ مل نيَرَخآ نيتيش ش ذ كايرش هيف َرَكُذ

 نع «كيِرَشاَنَدَح 2كلَمْلادبَعَنب ددَّمْحأ اًندَح -

 ةهمقام
 تن بهل يبأ تنب ره جوز نع «ةريَمع نب هل دبع ع «كامس

 انك ءرَّْملا ىلَعَومَو ءاقف يلا ىلإ ُجَرماَك : :تَلاَق .ٍبْهَل يبأ
 طاق كاره : 48 لاق ؟رْيَخ الاي هللا لور

 . محّرلل مهلصوأو ؛ ءركتملا نع ْمُهاَْنآَ «فوُرعَملاب مهمآ 060000 2 ل

 007 ا

 ةّيملسالا ةعييس ثيدح

 نع ير نع نش انرخأ « قاتلا بع اند 011
 تب ميم ةمّيسس ىَلإ ب نب هلا دبع لاَ لسرأ :لاَك. هلل دبع ِنْب هللا دبع
 تأ دق دكاكانا كنتلات . هالو هب اً مح اهنآسي «ثراحلا

 يعمم

 تعض رك ايري اكو «عاتولا ةجَح يفامَع يوت «ةكوخ نبا دعس

 - ريكس واهي هاو مصورة يقي لق اهلدح
 يعيرا : :اَهكَلاَفك تلح دقو. اًهساَقن نم أت نيح - ككبنبا ينعي
 ٌرطَعو رهام «َحاَكّنلا َنيِديرُي كلل - ل كت ىَلَع
 ب لباكسلا وبلا مهل تركت ف يلا تين :ْتَلاَق « كور اكو نم
 0 .كللح تصريح كلام اقف “يل ًهكَلاتك ؟ككْنَي

 نع ءرّمْعَم ْنَع ؛ :لاَبر كَ «دلاخ نب مدار انئدَح -7
 لاهي َلاَق :٠ بع ني هلل دبع نب هللا دبع نع «'يرطإلا
 ب ةَعيَبم ميسم ىَلْع لُخْديْنأ هرمي ,مقرألا نب هللا دبع ىلإ بك بع نب

 اعلا "ع 8 ْ _ ال بنا
82 

 . قاَحْسِإ نْبا نع « « يبأ انندَح 00 1/1

 :َلاَق ٠ ةييأ نع بلع نب هللا دبع نب هللا ديب ْنَع «يرهزلا يِئدَح : :لاَق
 اهكانسيق يللا ةميم ىلع لخينأ مآ ءمقرألا نب هللا دبع ىلإ تن
 .َثيِدَحْلاَرَكَذَ ال اًهْيَلَع لَخَدَف :لاَق ٠ اهنأش نع

 :لاَق. قاس نب ِنَع يب نح بويا - الا

 اي لزب يب سم لات ١ َلاَق ٠ نمر

 آلإ انكنأ ملك يلع يون «ةكوخ نب دْعَس دعس : :تلاقك ؟اًمرْمأ
 يكرشأ كذب بلوت بأ يام :تلاَق 5 انضتطو ىلح نير

8 0 
 يورك لديرأ : :تلْقَق : :اتلاق يشم ين يديت نام : َلاَقَك هته و

 يطع رهشأ ةميرأ (ينتست)(4106/1) لح جزم كلام لاو : َلاَق هي
 تللَحْدَف : : يلا لاَ . هل كلذ“ تركذك اق هللا اوسر تنجُف : :ْتَلاَك

 . يجورت

5 00 

 ٍبْيَبَح تئب ةسْيئأ ثيدح

 تْغمَم :لاَق بريح ْنَع ؛ةَبعش اَنئدَح نافع انتَ
 :هلوُقَي #8 هللا ل وُسَر ناك :تلاق لا مَمتجَح تاكو وَ يسع
 ةلآاب نإ كل ولب يداي ىّتح اوُبرشاو اول لِ يدادي موك نيا
 ملوح مالك :رظنا] ٠ موتك مأ نب نبا يداي ىَتح اًويرشاو اوكف ليي يداي

 ىّنَح تن امك :ل رق هبوط امل هديك

 مسك
 بيب ْنَع ءَناَداَر َنْبا يعير وصْنم اَنكَدَح ميش اد 1

 كلوش َلاَق : :تلاَق بييخ تنبه مح نع «ِنَمْحرلا دبع نب

 0 دلو و اوُلكأَت الق 3 لالي ندد ءاوبرشاو اوُلكَ موك م نبأ تل

 لوقت يش اقع ىف تاو :ْتلاَق
 [مالةجم :عجارإ ٠ يروح نم مرفأ ىَنَح 3 لهمأ

 دّبَع نب بيب نَع ٌةبعش انكدَح مَعَ نب محم انك -”/ةا/

 ًالالبوأ ٍموُكَممأَنْباَدإ لاق يبل : تلا هّسَع نع ءِنَمْحرلا

 . موُتكَم م نياوأ ؛ لاب يدان ىّتح اورشاو ولك لي يداي
 :لوُقتو مدي هذِخأَتَق رخآلا دَعصَيَو ءاًمسَدَحأَنْوينأالإناكامق

 762 7 دم هع
 [؟الامه :عجارإ ٠ حست ىتح تن امك

 ا م

 1 ثيدح
220109595 

 بوي
8 



 ءاسنلا دنسم |

 يام رب مع مع

 ديزي يبأ نب هللايُع نكح « ةئيبع نب نايفس انت

 اف للون مهلك يذلا بوثلمأ ىلع :لاَق .ٌوُبأ ربح

 هيف اًماَعَط اوُيَلَك را 8 هللا لوُسَر ْنَع اذهب ينكدَحف اهيل

 تسل نإ ءاوُلك : هباحّصأل َلاَقَو ءُهَهرَكَ ؛هوُبرَتف لولا هذَهْضْنَب

 . يبحاّص يذوأ نأ ف اَحآ ين كم دَحاَك

 [1410/4 :رظنا] 0

 0 1 لاق هلو: ْتَلاَق

 [14106 :ضنا] . َكاَرِجَأ

 ٍلهس تْنِب ةبيبح ثيدح
 هو

 :ةسنألا رن دس نب نخلي تبرع « دعس نب ىَيحَي

 ساس هاسأ يولم
 تباث تخت اتلاك هن: ْتَلاَق . ةّيراَصألا هس تب ةبيح ع «هتريبخأ هن

 تَنبةَيبَح َدَجَوك «حبسملا ىلإ حََخ يلا سام نب سيق نب

 انآ : :تَلك هذه نم : كف ينل لاك ٠ « سلما ( 4776 /1) هبا ىلع هس

 «ِسْيق نيتك الَوانآ آل :تلاَق ؟كلاَم :# لاق . ٍلهَس تبيح

 ارك ذك له تنبح هذ : ف لاهلك ”تباك ءاَج املك ؛ ءاهجْوُرل
 ريم ام يمس

 «يدنع يئاطغأ املك ٠ هّللا َلوُسَر اي يح تلا نذالة اسم

 .اَهلهأ يف تلج ءاَهْئم َدحاَك اًهْنماَخ : تباثل يلا لاق
 ماماشس

 نما مم

 شْحَج تئب َةَبيِبَح مأ

 هه
 يدوم م هيه ساو

 ِنَع «َفاَحْسِإ نبا َنَع ٠ « ينأوحلا ةَمكسبمحُمادَح

 ثيدح
 هر

انضيحشُسا هنأ ؟شْحَج تنبح ْنَع 5 «ٌةورع نع «يرهزلا
 كسك «

 سل لع لشاب ارتا 8اس

 م

 َنَع «يرْظْزلا نَع ٌرَمْعَم اًنتدَح « قازرلا دبع اَنندَح -7

 «نهنس حبست طحت ا:تلاَق . شحج تب تب ٌةََح منع ٌةَرْمَع 7

 ,ةّضْيلاب لتس : 9 يلا لاَ . 8 دّللا لوم اوّسَر ىلإ كلذ تِنَكَتشاَ

 . يباع كل

 ىرَتُق نكرملا يف لسّمْعت تْناَكَف ءةآلّص لك َدْنع لْفَتتناَك َناَكَف

 . نكرمْلا يف مدا ٌةَرفص

 هل م 01 0 ا ل -

 بهو تدب ةمادجح ثيدح
 م - م . ** ري

 ب تسسسسس

 76. مص 1 |( ثيدح و ةيح ل
 - يت

 قاع 0 دّرسأل 0 لاق - َبوُيأ
0 5 

ل لوُسَرْرَصَح ؛ تلاَك .ةَشي ع تخأ ءبْهَو
 َوّمَو سان يف ف هَ

ف تْرظَنَق ةليغلا نَع ىَهْنأ نآتْمَسَمْدَقل ؛ :لوُقَي
 ْمُهاَِإَك «َسراَكَو مورلا ي

 . ايش كلذ مََمآلوأرضَي لَو « مهتآلؤأ َتوُليي

 َوُهَو يحل دولا لاذ : هللا لوُسَر َلاَقَ , ِلْزَعْلا نَع هوُلأَس م

 [/ 6800/7/07 الامال لالوالا :عجارإ تلكَ وءوملا اذ اذِإَد

 4-_ ةنئيَبُع ثيدح

 [ْنع] ءرياج نب ديزي نب ديزي نع «ٌةئيبع نب نايفس اَنندَح 45

 «ةبرق اَهَدنعَواَهْيلع َلَخَد 8 َيِبلادإ: :تلاَق . ُهكَهدَج ْنَع «يراّصْألا

 عع

 .مئاقوهَو ايف نم برش
 - سرا هاا سمس مال

 ديزي تعمس : :َنايْشَس ينعي «ثيِدَحْلا اذ هْيلَع رم 6

 رذاَعُم ِنْب وِرْمَع ةَدج ءاوح ث ثيدح

 هه تست

 «مّلَسَأ نب دْيَز نع ؛ «سنآ نب كلاَم اربح حْوَر انثدَح -

 : هللا وسر لاق : :تّلق انآ ؛هندَج ّنَع ؛ يلهشألا ذاع نب وِرْمَع ّْنَع

 قرح ةاشْعاَرْكْوكو ءاَهت ارجل نكات دَرقْحَتآل «َتائمُْمْلاءاَسناَ

 [151778 :عجار] . 0 مهرك)

 نبا نع «٠ ملأ نب دْيَز نع «كلاَم ارب :ربخأ حور اند -07

 ولو لئاّسلا اور لاق 1 هللا لوَُرأأ هد ْنَع ؛يراضلالا دج

 [لكالكم :عجارإ . . قرحُم فلظب

 هيو هرورو 1

 نع دمحم بريه نكح « مَع نب كلما بح انئدَح 8

 «مهباَي ىلع فك ًالئاَسنإ : لاك يراّصْألا احم نب ورْمَعْنَع ءدْيز

 ةوفساك :تَلاَق ءاَندْنع سيل اوُاَف رمت وُسعّطأ : :ءاَوَح هاج هلت

 ين : :تلاق ؟اَندْع َسِيلاَمةَمْطُن نأ عيطتسُت كل بجعل ملا :اوُلاَك .اًقيوَس

 . قَرحُم فلظب ولو لكاس األ : لوُقَي هللا َلوُسَراتْعمَس

 لهنشألا دَْع ةأآَرْما ُثيدح

اَعُم نبا ينعي - يهز امدح « لماك و بأ انندَح 8
 اَنكَح - ةَيو

 - قلص َلَجَر َناَكَو : :َلاَق - هللا دّبَع نب ىَسوُمْنَع ىَسيع نب هللا بَ

 اًثيرط اند هّللا َلوُسَر اي : لق :تَلاَ . لهشألادْبَع ىتّبْن م ةرما نع
 00000 يع رم رع مر

 ّيهقيرط اَهَدْعَب سي : :لاق ؟ارطُم ا عتصُ فيكَ م دنا ىلإ

 [ هدعب رظنا] . ءذهب هذَهَف :َلاَق ىَلْيتْلُق : : تلق ؟اهْنم بط



 ءاسنلا دئسم ٠١ :ةص

 نب هلا دبع نع ليان انربخأ وراه نب هز نكح يل

 أل دلع يناس او دي ل نسف سو ىسيع
 َلاَقك ؟بُيطب سيك قيرط يف رمأ نإ : : هللا لوسَرل تلق :تنآق هن
 :عجارإ ٠ كلذ بَعد هذَه إف) :لاَق ىَلْي : :تلاق ؟هئم بيطأ ُهَدْدَياَمّسِيلآ

 الل

 مم 6 و -

 هعيع ةأرما ثددح
 ْنَع «ملسآ نبدي نَع َمْعَم اًنيدَح « قالا دبع اننَدَح ١:

 بيرم : :تلاَق . نكح ةأَرما نأ راسي نْب ءاطغ
0 

 كح و ْهَو

 ميسا
 قيما مك اق هللا لوس

 موق نم نكلَو ءال :لاق ؟هلا لور اي ينم كح : :تلقق ٠

 .ةرسألا ىلع كونمْلاّلكم ملك ءرحبْلا يف ذةاَرُخ نوُجرْحَي يم نم

 هللا لوُسَر ايد لَحْضَت : :تلْثك كلَحْضَي اًضْأ طقسا مك مانت : :ْتَلاَق

 ٌنوعِجَريَف ءرْبلا يف ةَرغ نوُجرْحَي يتمأ نم موق نم نكلو «آل : لاق ؟يّنم
 م يناجي هللا ذا : :تلأق مهل اروُفْتَم ب «مُهسئانخ ليل

 نس : ردنملا اها ةََ يف اهنا : َلاَق ٠ راسي طع يترخا: لاك

 . مورلا ضْرأب تناَمَق ؛ انعم يه ؛ مورا ضر ىلإ ريل

 مس ف6
 .اهَلاَعَدَم ؟:مهنم

 م 5 كش ثا ينك 0 5

 نامعنلا نب ةثراح تنب ماشه مأ ثيدح

 يمص مامر مز
 ِنْبِنَمْحرلا دْبَع نب دَّمَحُم ْنَع «ةئيبع نب نايفس اًنيلَح 3 8١

 ايما نَع «ايرهزلا ءيجيانأ لي هميم «ةَرَمَع يخأ نبا ةراَرز نب دعس

 ١ 92 ا هم د
 قالت ظفَح امك ءانحاو لاو رونا : :تَلاَق .راّصنألا نم

 مم ملل ع

 .اًَْرفي ناك هنم آلإ

 ينئدَح « قاَحَسِإ نبا نَع « «يبأ انئدَح «بوُقعَي انيدَح- وا

 «ٍمَرَح نْم ومَنْ دَمَحُم نب ركب يبأ نب دَمَحم نب هلل دبع (4176/5)

 تب ماّشه مأْنَع «ةرارز نب دعس نب نمحرلا دبع نب هللا دْبَع نب ىَحَيّنَع
 سام

 ءءء 00000000
 ةكسْوأ «نيَتَس ءادحاو يبل روُتو انو ناك دق :تلاَق . ةئراح

 هللا لوُسسَر ناَسل ىَلَعآلإ «ديجَملا نآرلاو قو "تذَحأ امو «ةئس ضعي

 . الا بط اد ربما ىلع ةعمج موي اهب 2 ٠

 ةّيراصنألا ءالعلا ّمأ ثيدَح

 ربا انكدَح دعس ْنْب ميهاربإ اًندَح ؛لماك و بأ اَنندَح- 185

 .(ح) باهش

 نب ِدْيَر نب ةَجِراَخ نَع «باهش نبا نَع «يبأ انكدَح أ «بوقعيو

 9 ودعي لاق) مهئاّسن نمةآرما يهو - - ةٌيراَصْنألا ءلَمْلاٌمأْنَع «تبان

 قلد ينل بوق َلاَق . 8 هللا لوُسَر اح تمي هنأ (هنرَبَحأ
300 

 مآَْتلاَق «نيرجاَهسْلا ىتكس ىلع راصنألا تعرق نيح دوُعظم ننام

 235 20 ةأرما ثيِدَح
 2 با رب مرر ساق

 اجر وُ انإ تح انضر اندلع نوُمظم نب مْ ىكتشا ءالَعْلا

 اداب للاخر: :تلقق «٠ هللا لوْ اَنيلعَلَحَدَ «هاوُثأ يف

 امو :4 هَّألاُلوُسَر َلاَقَف ُهَّللاَكَمَرْكْدَلَكِنلع يتداهَش ؛بئاسلا

 لاَقَف «يّمأَو تأ يباب يرذأ ل : :تْلْقَق : :تلاق ؟هَمرْكآ هللا نأ كني

 هب عا
 هكَرْيَخْلا وُجْرآل ين هير نم نيقبلاُهءاَجْدَققَوْه أ قف ِهّللا لوُسَر

 هّللاو :تَلاَق (هب : :بوُشعَي لاق) . يب لف اَم هللا لور انآو يرذأ ام هللاو
 « يرجي ااَملعل تيرا "تنك كلذ يتئرحأَ ٠ يآ ُهَدْمَب ادَحأ ير ال ما مسس ناس

 ُدّلَمَع كاد : ا هلل لوُسَر لَم كلل هئربحأَك 8 هللا لوُسَرتنجَ

 [ هدعي رظنا]

 ْنَع «يرْضزلا ن نع رَمْمَم اربح قازرلا دبع اَنئدَح - 1
 ع ©

 َمدَئاَّنَل: لوُقَت ةبراَصنألا ءالكلامأ تناك : َلاَق . دير نب ةَجراَخ

 رافعا دوو
 نب َناَمْدع اَنل َراَطَف ٌمهنَكَس ىلع ُراّصْنألا تَرَ «ةئيدَمْلا نوال

 انآو يرذأاَم : َلاكُهَناَأَلِإ «ثيِدَحْلا ترك .. . . ىتكسلا يف َنوُمظَم
000 

 [18004 :عجار] . مكي لو يبلع ام هلال وسر
 ةمو رن معا عار

 ديزي انندَح «دْعّس نب ثيل انندَح « دمحم نب سنوي اًيدَح- -"8خللك

 3 :تَلاَق همأْنَع هد نإ جراح نع ءرططلا يع « بييَح يبأ نب

 بئاّسلااَبآ تب : دير تلب ةَجراَخ م مآ تلاَق .٠ َضْ امل نوُظم نب نامل
 8# ميما م عليو

 لاق .انآ : :اتَلاَق ؟هْذَه نم : َلاَقَك 4 هللا ين همس هيلا كاي

 وسرق ومظهر :تلُيَق ؟كيِرْدياَمَو : ف

 هللا ل وُسَراَنَأ اذَهَو ءارْيَخ الإ اير ام :نوح نم ناَمْتَع لجأ : : كغ هللا

 1 1 1 . يب عصي اَم يرذأ املا
 وامر

 ةمقلع نب قراط نب محل بم ثيدَح
 ُنييعا ينربخأ « برج نبا انربخأ ؛ ٍرْكَب نب دمحم انئدَح - <31

 .هربخأ ةمقلَح نب قراط ( 4787/7 َنْي محلا دبع ديزي يبأ نب هللا

 رب مام علم يس ع ع ل
 - هلْ ُهَبَسَت - ىلَيراد نم انكم لَ اذإ ناك ف يان ؛همأَنَع

 [ا1ممد ل4١٠8 :رظنا] .اًَعَدَق تببلا لبقتسا

 ٌدّييع ينربخأ «جيرج نبا انربخأ : َلاَك قازرلا دبع اًنئدَح- 18١

 .هَربْخَأ ةَمَقلَع نب قراط َنْب نَمحرلا دبع : لاَ . ديزي يبأ نب هللا

 كه رز همم راش ماما ممل
 - هلا ديعدبست - ىلا يف انكم لحد اذا ف 'يِبلانأ ؛مَعارَع

 [1م017٠ عجارإ ٠ اًغَدَق تيِبْلا لبقتسا

 .(م4 هّللا دبع اًنكدَح , جاَجَحْلا نب دَمحأ انئدَح 9

 عاج ني كَراَبمْلانْب هلا دبع اريح «قاَحْسإ نب يلع

 خلع نب قراط نب نمل دبعنأ «دز يبأ نب هلا ديبع ينربخأ

 هلل دس بع هب - ىلا نم اكمل اذنك يّيئلاذأ ؛ منَ
 مساع حاس اها نع

 .اعدق تبيبلا لبقتسا



 لدا عضوا كلذ ان انثج ادرك ؛ نب هللادبَعَو انآ تنُكو :

 /14٠001[ :عجارإ . اعدَق تبل

 مم ل -

 ةأرما ثيدح
 8 «ير

 يبأ ىَلْوُم لصاَو ْنَع «ٌرَمعَم اًنربخأ «قاّزرلا دبع انئلَح 6

 انآ ؛ ؛اًهئربَخأ ةآرما نأ «ةَبيَش تب ةّيفَص ْنَع دبع نب يسوم نع ةّئييع

 هديهدم ًّر 7 م 5

 . وعساك يعسلا مُكيلَع بنُ : لوي ةورملاو اصلا نبي ؛ قف يبل تّعمّس

 تل دق تكول ماو وع جنح و «ديعّس نب ةَرَمَص

 «يبضتخا : َلاَقَق 8 هللا نسر يلع َلَحَد : ْتَلاَق . يلا عم نيل

 [اتا/7 :عجار] . لج زل ديك اهدي َنوُكَت ىّنَح باّصخلأ نُكادَحِإ 5 ل

 تناَكْذَِو لجو زع هللا تّبفل تح باّضخْلا تكا :تَلاَق

 ةّيعجشألا ملسُم م م ٌثيدَح

 - بياع ناي "يد رب نمل بع احس, 7

 اما ف يبل نأ ؛ يعجل ملْْسمأَنَع لج نَع - تباك يبأ نب يني ِ

 تلَعَجَف :تلاَك هَ اهيف نكي مل اهَئَسْحأ اَم َلاَقَق . .ةّبق يف يه
0000 

 .اهعبتتأ

 للا تفي لدمج 23

 هاد عع هع 0

 سلا سام

 ه٠ عهماع
 وَ «بطاَح بدسم هَ يأ يك: لاق . .(يطاخ وي

 ان ىّتَح «ةّبحْلا ضرأ نم كب'تلبأ : :َتَلاَق .٠ ٍلْلَجُسْلا نب ليمَج ج مَ همأ

 .ًبطتلاي نق ؛ اخيط كلت حَبط ؛ ل كي ىلع يمان مان
 يتلا دبيان َكلعا ارذ ىلَع تانك ءّردقلا تلات ؛ ةلطأ تجَرَحَ

 رمح ٍَِ اذه هوانا يأ 61 كم :تلْقَك 8

 ىَلَع فتي لَعَجَو ءكَلاَعَدَو «كسأَر ىلع حس «كيف يف َلْقتف ؛ « بطاح

 ءاقشآل «يفاّششلا َتْنآَو فشاو « سالب «ساَبلا بهذأ : لوي ءدلدَي

 ىّنَح هدنع نم كبت مقامك :تلاَك . امَقَّسُرِداَقُي ل ءاَقش ؛ ةلزاقش أل
 مسا

 [16687 :عجار] . َهلَدَي ري

 هم را 4 مام 7 3

 سيمع تثب ءامسأ ثيدح

 .”ينهجْلا ىَسوُم انكدَح : َلاَق . ريش هلا بع اك

 . سمع تْذب ءاَمْلمأ ين ك2 :تلاك . ٌيلَعتنب ذب ةمطاف يتدَح : لاَ

 نم َنوُراَه ةلزْنمب يم تْنأ يلغي : لوي هللا لوسر تمس : َتَلاَق

 [؟/1071 :عجارإ ٠ أين يدمي سيكل « ىسوم

 اَنكَدَح : اوُلاَق ٠ ُناَفَعَو «َنوُراَه نب ديزيو لماك وبأ انندَح 16

 و يراسل
 ينُناَمَع َلاَكَو) مَكَحْلا اًنكَدَح : (هئيدحا يف ديِزيلاَ) ةَحْلَط َنْب

2 
 ءاَمْسأ نع ءداَدش نب هلل دبع نع « «6يتع)نب مكَحْلا تغمس : لاق هئيدح

 يمأ :َلاَقَك 8 يتلا انانأ رقم .
 ول يه

 َبيصأ امل : تلق . سيَمع تْنب

 الئ"

 هَح :لاَ راكب ْنْبدمَحُسانئدَحو :هّللا دبع لاق -
 [؟م.٠ عجارإ .ُهلقم . . حل هيدَسَحُس

 [ هدعب رظنا] تشم يمتص

 ىرضُزلا ِنَع رَمعَم اًنئدَح : لاَك ٠ قازرلا دبع اَننَدَح- نقد

 َءاَّمْسأ ْنَغ؛ «ٍماَشه ِنْب ثراَحْا نب َنَمحرلا دبي ركيوُيأ ين رب لاق

 تاق ومس يي يف هللا وسر ىكتشا ملأ: :تَلاَق .٠ | سيم تن

 :لاَق . قا الق هولك مدل يف هوان َرواََتك هيلع يمُغ لح كم

 ءةَقبَحْلا ضْرأ ىَلإَراَشآَو ءاَنهاَه نم َننج ءاسن لف اَذَه :اَنْلَمَك ؟اَذَه
 هلو ة.قاشث

 اَيبْلَجْلا تاذ كايف مِهَننانُك : اوُلاَق ٠ هر فاتن كو
 مس ه2 ب هل عك

 َنيقنيآل «هب يرجو هلا ناك ام ال كلذ نإ لاق هللا وسر

 :َلاق - َساّبَعْلا ينعي - ف هللا لور مَحآلإ دل لإ[ َحأ تّيا اذه يف
0000 

 . هللا لوس ةَّمّزعل «ةَمئاصل انو ءذموي ةئومبم تدل دق

 ءرياَع نب ورع نع «راديد نب وع نَع «ُنالْس الح نا 18

 ينبدإ ؛ ءهّللالوُسَر اي: خامس تلق :َلاَك . يقرا عامر نب نا دييع نع
 باس يش َناَكْولَك ءمعل :لاق ؟:مُل يقتل ؛ «نِيَعْلا مهبيصت هاو 2 هل
 وس را ص سام يل يع نع يس

 ريعان ”نكيكردَقلا

 مسمر ري هرإ سدو
 نبا ىنعي - سنوي اَنئدَح :: َلاَق نع نب لامع !نح-١ 5 ١

 ه سام ها

 ل لوس لع 3 ا 3 . سْيَمَع

 ءِنبل نم حدك آلِإ ىَرقُهدْنعاندَجَو امها : :اتلاق وسن يمر

 ير : اَنلَْك «ةَيراَجْلا تيحَتْساَ «ةَئاَع هكوانمُث «هنم برق :تَلاَق

 :َلاَق مث ءهنماتبرشَف ءاَبَح ىلع هْندَخأَ ؛ُهْنم يذُح هللا لورد

 ءاّينكو اًعوُج َنَمَمْجُنآل : :لاَقق ءههتشنآل : ءاَنلتَك ٠ كّبحاَوَ وص يلواَن

 «هيهتشأ ال هيهّتلشَت ءيشل اناَدَحِإ : ْتَلاَق نإ ءهّللا َلوُسَر اي: تلتف : تلق

 همت هذ بدك تح ءاهدكبكب بكل : :لاَق ؟اًيذُك َكلدُدَعُي

 مر

 ل اًمع 2

 ٍبْعَك تْنب َةَرامع

 سس سمسم إل

 مأ ثيدح



 ثيدح ءاسنلا دنسم ِ

5 
 يفتش ف 1 ب. دلل سو عدم دعوي

 هّْيَلِإتبَرَقَف « امل َلَحَد © هللا لوُسَردأ؛ بذكتَّلبةراَْعمأ يو

 لص ةكئالتل نإ :َلاَقَق ؛ةّمئاَص ين :ْتلاَثَك يلك :اَهل لاك ّماَّمَط

 .اوُعرفَي تح هدْنع لكأ اذ مئاّسصلا ىَلَع
 دْيَز ِنْب بيَحْنَع ةبعش اند :لاَق .عيكو اَنئدَح ١

 لوس انا :تلاق . ةراَمع ْمأ نَع ليل :اًهَل لاق ةأرما ْنَع يراَصنألا
 . ا اق ءاناس نع نمضي. هل
 [0/644 :عجارإ ٠ ٌةكئلَملا هيلع «ماعَطلا مئاّصلا َدْنع ٌلكأ 5 اذدِإ

 ةيو م

 ٍسْحَج تب ةئُمح ثيدح

 سو را هرم
 ينعي - -ُدْيَهَر اًنئدَح : لاق . وِرْسَع نب كلما دبع انندَح- فكدف

 يبأ نب ليقع نبا يدي - دّسحُم نب هلل دبع ْنَع - يناَساَرُخْا دمحم نبا

 نع حل اع حم حط بد مانع - بلاط

 هسا نعم دف ةَضيَحأرط ع هء يم
 « ةريثك ةديدش ةضيح اًحَمْسمَأ تلك : تلاك . شحج تل ةَنمح هم

 بك ضلت الغ ر + هينفتسأ ف هللا لوسر تنحف

 و :لاَقق ٠ ٌةَجاَح كبل يلأنإ ؛ هللا َلوُساَي تلق : تناك ل

 احتْسأ نإ هللا َلوُسَر اي :؛ ؟يه

 بعتُيهنإف «فسركلا كلتا : َلاَقف :ماّيصلاَو ةالّصلا يعتمد ؟اًهيف
 رامرعبلل ا ه ميو م

 الم مكوه: تلاَق ايو يذختاق : لاق ]كلذ نم رتكأَوه : تناك مسا

 ناب كراس اهلا َلاَقَف ؟اجنيت ' لأ امِْإ ٠ الاف يل ل

 كيفما »
 ا أس «ناطيشلا تكي نم طر هدا

 تاقتتناو تقيل تطاق كنأ تدانإ ىلح ٠ يلستغا مث هللا ملع

 نك « يموصو ءاَهَماَيو هك نيرشعو اًنالكَوأ كلن يرشعو اًهيرأ يلصق

 عسر
 اًمَكَوءاَسْنلاْضِيِحَناَمَك ؛رْيَشلُك يف يلمفات َكلَدكو «كتزجُي كلذ

 َرهظلا يِرْخَوُت نأ ىَلَع تيوقأنإو «“ َنهرهْطَو نِهضْيَح تايم رهط

 َنيرْخَوت من ءاعيمَج َرْصَمْ او راها َنيلَصت م مث ٠ :َنيلستعَت قرصَمْلا يلج

 ؛ يلتفاك ننال نينو يلقن «ءاعلا نجت برغل
 0 000 هرم

 ترَدَك نإ | يموصو «يلَصَو يلعفاق كلَذَكو َنب 2و رَجَفْلا عم َنيلستعَتَو
 :عجار] ٠ يل نّيرمألا ب َجْعأ اَذَهَو : ف هللا لوُسَر لاو «كللد ىلع

 رئي هج

 ممم

 «هّللا دبَع نب كيرش اًنربخأ : لاق . َنوُراَم نب ديزي انندَح 0

 َنَع« .ةحلط ندم ني مصانع ليقع نبا دمحم نْب هللا دبع ْنَع

 ىَلَع تضيِحتْسا انآ ؛ شْحَج 7 تب ةنمَح هم نع ؛ «ةَحْلط نب نارمع مَع

 4 ؛هّللاَلوُسر اي : :تَلاَقَك 8 هّللا َلوُسَر تَنآَف «٠ ف هَّللا لور دْهَع
 أ 0 م هاو هك م
 اًقسرُك يشتحا : اهلَلاَف ؟ةديدش ةركْذم (6 6٠ /11) ةّضيح تضحتسا

 رك يف يَيو يّ َلاَك .اَجكت جنأ ينإ كلذ نم الش يِإ :ْتَلاَق

 1 9 هي - وع

 يموُصَو يلصَوالُْس لستم «ةَعسْوأ أ مل س للا ملع يفرش
 يلسّتْغاَورصَعْلا يمك رهظلا يِرْخأو «نيرشعو و اًعيرأ أ «نيرشعُو اال

 انهو ًالْسُع امُهَل يلستْغاَوءاَشعْلا يمدكَو برْفَمْلا يِرْخأَو ةلسُش اميل

 1 [؟الاخ :عجارإ ٠ نيل نيرمألا ب َحأ

 سماه 2 4

 ةورف مأ ثيدح

 مري للاب كر لاق .َنوُراَه نب ديزي انئدَح 1/8

 َلوُسَر انعم ان ؛ةوْقمأهَدَج نع هني لأ ْنَح ان نب مسالا نع
 ةالّصلا : : 8 هللا لوُسَر لاق ؟لاَمعألا ٍلصْفأ نع ؛ لج هلآَسسو 28 هللا

 [97145 :عجار] ٠ اًهيقو لول

 رك مأ ثيدح ُماَمَت
 ْنَع ؛دْيَرْنْب ةماَسأ انئدَح :لاق .يَفتَحْلا ركيوبأ اح 1-06

 َلاَبق ؛مالُم فيلا ين نأ :تَلاَق ٠ ةيعاَرلا زرك مأ نَع « بيع ِنْب مَع

 :عجار] ٠ لفك هبّرمأَق ِهِبلَع تاب ؛ةّيراجب ينأو ٠ حضن هبّرمأَك يلع

 [ال

 ءاستلا دئسم سماخ

 رصْيوع ءادردلا يبأ ثيدح نمو
 يبأ نب ِهّللا دْبَع نب رْكَبوُبأ انَدَح «ةريقملا وب نئدَح- 35" ٠١

 نَببيَحَو ريم نب ميكح صوخألا وب ائدَح : لاَ . يناس ميم

 نأ مُكْملُجَر ْعَدَيأل لاَ ف هّللاَلوُسَر ذأ ,ءاتردلا يبأْن ع ديب
 رسولا م

 «ةرَمةَنم هدْمَحِبَو هلا َناَحْبُس : ويح بصي بح ةسَح فلآ هلل لمَ

 نم همْوَي يف كلذ َلْم ءهّللا ءاَشْنِإ ؛ نيله .ةلسح افلا

 اةفحإ م :عجار] .َرفاَو كلذ ىوس ريح نم لمع امن نوُكَيو «بوُذلا

 .َميرَم يبأ بركوب انكدح :َلاَق . ةريحلا وأ اند ا

 ؛ يلا نع ءاتردلا يبأ نع امور نبا ةبفع نب ديمح يِئدَح : ٌلاَق

 / هبُدَلُهَّللا بيك مهي نيش َنيِملْسُمْلا قيرط ْنَع ءَحّرحَر نم : :لاَق هنأ

 .ءامعم مص مم م
 . هج هبل هَ «ٌةسَح دنع هلك ْنَمَو 2 ةلسح

 يِنتدَح : َلاَق .ٌناَوُْفَص اَنكدَح :َلاَم . ةَريغمْلا وبأ انندَح- <11

 5 هللا َلوُسَرانأ ؛ءادزتدلا يبأ نع هيو يمرض دبع نب حير

 لوأ نم تاك علا ص ادرجْدتا مد َنْبا اي : لوي ىَلَعتهللاَنِإ : َلاَق

 541١1[ :رظنا] ٠ ٌرخآك فكأ راه

 سا ولا عب
 يِنئدَح : :َلاَك .ُناَوُفَص اَنْكَدَح :َلاَق . ةّريغُملا وب انئدَح- نتدخل

 يبأ ْنَع ءِرْيَقُ نب ريب نع ؛ «"ينوُكّسملا سيرْدإ يبأ ْنَع ةَحْيشَمْلا ضعَب

 يشل معدل ٠ ثآلكب ف مسالا وُبأ يليلَخ يناصْوأ : :لاَق-. ءاَدرلا



 ا سس 01010 بسسس

 فير َح ءاسئنلا دئسم

 ةَسْيَسو ءرثو ىَلَع الإ ماَنآ النو «رش لك نم ماي 6ئال ٍمايصب) يناصؤأ

 [١٠141؟ :رظنا] .رّمسلاو رْضَحْلا يف ىحضلا

 ٌةَرْمَص ْنَع :ركبوبأ اَنْكدَح :َلاَق .َناَمَيلاَوُيأ اَنْئدَحل-

 :لاَق هنآ ؛ ؛ هللا لوُسَر نع ءاتْرلا يبأ نع ؛بيبَح نب (4 ةار/ك)

 .ْمُكَداكَو دنع مُكلاومأ ثم اء قد دّصَت هللا نإ

 ْنَع «ركبوبأ يّئدَح : لاق . او بّكصُم نب دمحم ا[ لح _-8» نضل

 :لاَك . كف يلا نَع «ءاترلا يبأ نع ؛هناوخإ ضب نع «ًةاطرأ نبي

 م قمشث
 . فديه رشا آلإْص ني ءيش لك

 ؟عيهرلاوبأ انَدَح : لام .٠ يديوسلا رَمعَج وب انئدَح- نتتدسش

 سيردإ يبأ نع رسم نسوي ات طعس : سس :لاَك .يفلشم مدل ةبتع نب ناميلس

 قاع ٌةَنجلا َلْخْدَي ل :َلاَك . ا 'يبلا نَع ءاّرشلا يِبأْنَع هّللا ذئاَع
 مسا سم
 # م ع

 رّدقب ؛ ب ذكم الو ءرْمَخ نمدمآلو ء[رخسب نمؤم الوإ

 هيأ نع 0000 لاَ .بوُقَمي نكد م07“ ُح
 ديل هع ع :لاَق 6 ركل لع «ِلجَرْنَع «ةاطرأ نب يدّعل خأ يتدَح

 ما ملا مُكيلع فاَحأ ام فرخ 8 هلا لوس
 يع رسوم مار هرج ضع

 لطي رئك َلاَق . ةَجراَخ نب ميه انثدَح- 5
 مسمع هل هما عمم ©

 ْنَع «سيِرنإ يبأ نع « سبل نرسم نإ ْثوُيْنَع | ةبتع نب
 َرْلٍمئاَيلا ىلإ نوُنأَن م ْمُكلَرفْعْول لاَ قف يلا نع « الا يبأ

 ايري :لاك(مكْيَه نم انآ طومان“
 َلوُسَر اي :اوُلاَق . ءادرَدلا يبأ ْنَع «سيرذإ يبأ نع" سنوي َنَع ٠ عيبرلا وب

 ْعرُم دقرمأ لب :لاق ؟ةفئاتسترمأ مأ هم عرفك رمأ لَمْ امتي هللا
 .هل قل امل يهم ئرما لع :لاق ؟هللا لور اي لمَمْلاب فيكم :اوُاَك نم

 وُبأ اَنئدَح :َلاث (هنم ان هتَْعمَسو) مكه انندَح 8
 . "يبل ِنَع هادا يبأ ْنَع «سيرذإ يبل ْنَح «َسنوُمْنَع ميلا

 َاَضْبةَِرُت جرخأف ٠ ىَتمبلا هك بر قل يح مده لَ َلاَك
 مسه م 08 هم هما 6# ما 0

 .ممحلا مهن نا اَنْ ةّيرُت َجَرَخاَف « ىَرْسيلاهَك برو ءرذلا مُهنأَك

 ىَرَسِيلا همك يف يذّلل :َلاَكَو « يلابأ لَو ةئجل لا ىلإ : هنيمُي يف يذل لاَ مق

 0 ا 1 . يلابأ اكو راّتلا ىلإ

 ْنَع «سنوي نَع «عيبرلاوبآ انريَخأ : :لاَك . مكي انثدَح ف4

 موي: :لوُقي ىَاعَتهلل نإ : :َلاق قل يبنلا نَع ءءاتردلا يبأ َنَع «سيرنإ يبأ
 ها مامع هرو م سك 001

 نهعستو علت ةقم مست كيف نم زجل مق: : مالتسلا لَ مدل ةماعلا

 1 اوسسر مهل لاقت 4 ءاوكبَو هَباَحصأ ىَكب ؛ ةّلجلا ىلإ ادحاَوو 2 را ىلإ

 لإ مشألا يف يأ ددي ينك يدل مكسور اوصرا : :48 هللا
 - مص سر

5007 
 . مهلع كلذ فتحت . دوسألا رولا دلج يف ءاضْيلا ةَرمسلاَك

 نع «سّئوي نع ؛ مييرلاوبأ انئدَح :َلاَق .مكيه اكدَح 1١808
 مسام

 امو «ةَقيقَح ءيش لكل : لاك ف يِتلا نَع «ءاّترنلا يبأ ْنَع «سيردإ يبأ

 ١٠ه ؟ص ة4ا/ك) ٍرمْيوَع ءاّكرَدلا يبأ ثيدَح ْنمَو

 (487/1) طخ كيم اصأ امن َمَلَْي تح , نايل ةيِقَح دبع
 .ةييمي نكي مكااظخل انو 00177

 يبأ نَع «ةَجِراَخ نب ميلا ين كلج : :ٍنّمْحْرلا دنع وبأ ناَق

 انمُكَرُع غول : َثيِدَح اهْنمفقوأهّنأآلإ اهلك ثيِداَحألا هذهب عيبرلا
000 0 

000-000 
 .اًعْوفرم هن يبأءندح دقو «من ئاهبلا ىلإ َنوُعَت

 # ما

 دّبَع نب بهو َنَع ؛ ةعيهل نب انئدَح : لاك ."نَسَح اًنَدَح- 14

 ٌةَدْخَوهّللا الإ هل ال : لاق ْنَم : : 8 هللا لوسر َلاَق : يح

 َلَخَد «[ريدق ءيَشلُك ىَلَعَوُهَو دْمَجْلا هلو كلما هل هَل كيرش

 :تلق «قّرسنإَو ىَئزنإَو :لاَق ؟قَرَس نِإَو ىَْز إو : :تلق : : لاق ءةنجل ُ

 ؟قرس نإو ىَلَز نو : تلق ؟قرَسْدإَو ىئْرنإَو : لق« تا
 و 5-0

 تجرخف : :لاَق . ءاتردلا يبأ فْنأ ٍمْغَر ىَلَ «قرس نو ىَْزنإَو : لق

 ْنِإَساَنلانِإَف عجزا : :َلاَقَف ءٌرَمَع ينيقلف : َلاَق «ساّنلا يف اهب يدائأل

 مع قَدَص : 88 َلاَقَك اق هّرََحَأَف عجرم اهيل اوكا هذهب اوُملع

 ا لاك ٠ اناني اسس[ 1

 عملا ةآلَص َكلَرَت نم نم كالوس لاق: ءارشلا وبلا لق هك

 .هَلَمَع ةطبخأ دق هّنوُقَت ىّتَح ءادمحتم

 :َلاَك 0 1 وامر نو

 هم را ةرإ يس ءيب سا سل رارا هر م ا
 اًندَح : ةلاَق . . برح نب نامي (و ىسوم نري نسح اًنندَح- نيل

 ٠س يسدس رمز
 يبأ نَع «ءادرشلا يبأ ني لآلب ْنَع ءدْيَز نب يلع ْنَع « ةملس نب دامح

 ءاربكلا تلكآ الو تاَرْصَحْلا تّلظأ ام :لا 8 هللا لور نأ ؛ءادرلا

 , وي ماقتل ذل فام

 .يقشتلَرع نع 3 « ثا وومَع ينكلح

 َعَمَسْدَجَس : :لاقهنأ «ءاترشلا يبأَنَ ءءاتزملا م نع «ةرخأ رشا

 . مجنلا ةدجس 0 نجس نهم ةَدجس ٌةَرْشَع ىَدْحِإ 8 يبل

 :َلاَق- يسلابطلا دوا اَبآ ينعي - وا نب نامي اد
 هي #

 ْنَع تدَحُي دْنَجْلا يبأَنّب ب ملا تغمس : لاق . َةداَتُق نع «ةَبعش اًنئَدَح

 ُهَجْنَيآ :َلاَكْدتأ ؛ ؛9 يلا نع ءءاترسلا يبأ ْنَع ؛ ةحلط يبأ نب َناَدَعَم

 لك اَرْقا>: لاَ كل قيطُي نمو ليف ؟ةليك يف نآرلا تل ارفينأ مُكدَحأ

 [؟١ 4م عجار] . 6ُدَحْأ ُهللاَّوَه

 دح :آلاَق .ريككب يبأ نيأو ورمَع نب كلَملا دبع اَدَح 55

 مقا «ملسم نب نَسَحْلا نَع - عفان نيا ينعي - ميهاربإ

 لاك: ذي الا ايآ تعمص انآ « مهرب ءادرشلا أ ىلع يفي

 ءيَش لق :ريكي يبأ نيا لاق) ناّريملا يف يش لفن : 09 كس

 امدح لدتا ,1م26م/ :رظنا] . ”بسحْلا وللا «ةَمايقْلا موي «ناّرمْلا يف

 ري دمع تدمع

 ابآ ينعي - نوميم اًندح : :لاَق . ركب نب دَمَحُم اند 6

 هلع معيش تلا يثرمللا سَ

 نب فسوي نَع «ريثك يبأ "ني ىَحينندَح : لاَق- يمييمَتلا يِئرَمْل



 ٠١ ه؟"ص

 املك «هن هنم معن ءادردلا ( 5 7/) ابآتبحص : لاك. ماس نب هللا دبع

 ءاسنلا دن

 ٠ يسد امم
 ُدَقَو تجف «هتومي سائلا تدق «يتْوّمب ساّنلا نذآ : لاك توما هَرصَح

 نادل لَم دقو «كتومب ساّنلا“تندآ د د :تلْعَق :لاَك . اوس امو راذلا يلم

 لق ينو: َلاَق . ُهاَنجَرْخآَف «ينوجرخأ : لاك هاوِساَمَو

 تلو ل لورا نمت ”مانلا اهيأاَي : :لاَق تانج
 ا 2 مو عا هد ه4 معو

 لاس اَمهلاٌءاطعأ امهم نيتك ىل م ءءوس | ميسأُ اضوَن 0

 .ارخؤم وأ

 آلَ لُهّنإف «تاّضالاو مكان رساّنلا اهي اي :ءادردلاوبآ لاق

 [مجقك :رظنا] ٠ ةضيرُلا يف لما 5 عُولتلايف متع إم تقتلملل

 2 رباع رةععمتو
 ءديعس اًنربخأ : لاك . بَل ديو ركب يحس اكد 86

5-7 
 2 يري ةَحلط يبن بْنَ دعَجْلا يبأ نْب ملاّس نع هداف نَع

 2 ارقي نأ مكدحأ 3 عيطَمْسَياَمأ : :لاق . 8 هللا لوُسر نع ءءاَدردلا يبأ نَع

 ٠ 1 :َلاَق 0 اوثاك ؟ةكيك يف نآرثلا
 ما مص هه مس م ع

 نم امج «دَحأهَللاَرُمْلُث) َّلَمَجَ ءءارجأ ةئآلث نارا زج َلَجَورَع
 1 504م عجار] .نآَرقْلا ءاّرجأ

 تغمس :لاَك . يبأ انَدَح : لاق .ريرج نب بهو انئدَح 7

 هللا ل وُ دع نحنا: :َلاَق امال ابآ نأ يرطزلا نَع «ثدَحُي َسنوُي

 نع «لاز لبَجبمتعمَس اذ :8 هلال وُسَر َلاَقْذإ «نوُكياَمركادت
 هنو ؛هباوُكدَصُمالَف ل عريف لجَرْممَسادِو ءاوُدَص هناكم

 1 يلع لب اَم ىلإ يصَي
 ٍملاَسنَع شمعألا اًنْئَدَح :لاَق . دبع نب دمحم ايدَح ١

 َوّهَو ءاترتلاوبأ يلع َلَخَد : :تلاَق ٠ هاترنلامأ نع «رمجلا يبأنأ

 «بضغم
 [9704 :عجارإ ٠ مج وأسم اًئيِش ه8

 هما
 دّمَحمرْمأ نم مهيففِرعأ ل هللاَو : :لاَك ؟كَبْضْعأ نم 0

 ْنَع «شّمعألا نَع ؛َناَيفَس نع ؛ نَمْحرلادّبَعاننَدَح 16

 وهاد يلع لَخَد : :أتلأَك . ءارلا مأ نع ءدْمَجْلا يبأ نب ملاَس
 آلإ 48 دّسَحُس رمآ نمفرْغأاَم : :َلاَقَق ؟كلاَم :هلاتلُتَق بضم
 *37١4[ :عجار] - ٌةآالّصلا

 امدح :َلاَق . يبأاَنتدَح : :لاَق . دّمّصلا دبع انثدَح1

 ومع نَمْحرلادبَع يكدَح : :َلاَك .ريثك يبأ نب ىحُي نَع «نيَسحْلا
 :لاَق ءهن 1س ةتكاَبأَدَأ فَئَدَح ءٍماَشه نب ديلولا نب شيعي نع“ ؛يعاروألا

 اا هللا لوُسَرنآ ؛ةربخأ ءاقرسلا ذأ ؛ ةَحلط يبن ناعم يكدَح

 . لطفك
 جسم يف 8 ِهّللا لوسسَر ىكوُم ناوك تقلق : : لاق - "كم.6أ

 :َلاَق اك رفا هاك هللا لوس نأ ؛يتربخأ ارسل بآن : :تلقق ءَقشَس

 ةءوضو هلت ييص انآ ءقدص

 فلم 9 (447/1)  رمّيَوع ءادرَدلا يبأ ثيدَح ني

52 2 
 قاحسإ ! ينعي - - بوُقعُي وبأ اًنربخأ : لاق ٠ ديعّسوُبأ انندَح 1-7

 هلظاس هال يارد وع ساق
 يبأْنَع ثَحُي كي َنْيدلاَختْطَمَس :لاقك - يبآلكلا َلاَمْنعَنْب

 هلللوُسَرا :لاك (؛ 46/5019 بل ىلإ تيس ءءاَ 8
 عَمِجَي ل

 را ىع دجال حل ليس يف تو

 «ةّنَس فل ٌةَريسّمَرانلاُهْنَ هللا َدَعاَي هللا لبيس يف َمْوَيماَص ْنَمَو

 اي يطتشلا كارل

 ايف لسنا عمر اني نرسل نول اول ا
 ل

 .ءادهشلا ملط لعالم َنوُلوَعي «نورخألاو نوُوألا

 همامويق مع
 .ةلجا هل اتبَجَو ةقا َقاَوُ هللا ليبس يف لت نَمَو

 هام لس رك ارا

 ْنَع ءدْعَس ْنْب ماسه انئدَح : َلاَق . دام نكح 0./1 91

 يبن ءاتردلامأ نع هللا دع نا ليعامْسإَو اي ِنْ ان

 هسأر ىَلمَديْعضبِلَدَحأ انو ؛ انراقسأ ٍضْمَب يف ايار دل : َلاَك .ءادردلا

 .ةحاور بهل ٌبَعَو ل هللالوُسَر لإ مئاص ٍمَْقْلا يف امو هرَحْلا هَلش نم

 [1 ١و :عجار]

 مام هع

 59:4١ :عجار] .هَدَحَو َناّيَح نب َناَمْثَع ءرماَغوبأ لاو

 نع ؛ شّمْعألا نَع ءُنايْفَس اَنندَح : :لاَك . ”عيكو انندَح- 11105

 سنا مهلا :لاَقكَو َقشَمد دج لحد الجر انَأ - تباك يبأْنَع وأ - تباك

 وُ مَسق ءاًحلاّص يح اسلَج ينقذاو ينير مَحْراَو «يتشْحَو
 َلوُسسَر غمس «كلذم تلق مبدأ انآ ادا تنك تل : َلاَقَق ٠ ءاَترلا سو د عا

 همام يف هْنمدَحُْي ملاظلا : لاق «هسل ملاظ مُهْنمَ هنمق» : وب هلل
 مريوم مرو معو اسم ول كش

 قياس مهو اريسي اسح ُبَساَُي بصق مهئمو)» نر او مهلا [كلذ]

 5504١[ :عجار] .باّسح ريب هلا نوُلخْديَن لا 60159 4تار ريَحْلاِب
 مسعر

 "تباك اًنئدَح :َلاَق .ٌةَيقب انئدَح : لاق . رحب نب ىلع انندَح- <أِم.66

 نأ ؛ءاتردلا يبأ ّْنَع "ديزي يني ىلوم مسالا ينكدح : :لاَق .نآلْجَع َنْب

 ُبِحآَص تاو ادهم: هَل لاق «قشَمدب [سْرَغ سفيه هبّرمالْجَ

 نم: :لوُقي 8 هللا لوُسَر تغمس «هيلَع لجل : :لاقك ؟9 هللا لوُسَر

 َناَك آل لجو رع هللا قل نمل الو «يمدآ هم لكي مل اًسْرَغ سرع

 . ةكدّص هل

 «شّمْعألا نَع ديف ْنَع ءيشَي (معجنتألا) :لاك
 َقشَمد َدجْسم َُتلَخَد ؛دايز يبأ َنَع

 ْنَع ؛ليئارْسإ اَمَدَح :َلاَق .رماَغ نب دوس انندَح- 8٠١617

 كوننا الق هما :اس ونة وبات
 َمْوَيَآلَو ءيلايّللا !تود د ماَيَقب ة ةعمجل ةّعمجلا ليل ص مختل ءءاورتلا اَيآاَي : 8

 . ميلانو نود مايصي ةعمجلا
 سام مع



 «ٌةرم نب (وِرْمَعْنَع ع ءشمطألا نع « ةيواعم وب 3 58١64

 لوسر لاق : لاق ارا يبأ ع ارسل م ْنَع ءدْعجْلا يبأ نْب ب ملاّس نَع
50 

 :اوثاق ؟ةقلصلاو ميما ةالّسملا جنم لايم :48 هللا

 ّيِهْنّيلا تائُداَسقَو «ِنْييلا تاَذحالْضمإ (49/5) : َلاَق ءىكب

 ٌةَقلاَحْلا
 ب هّللا د يع اًندَح :لاَق . ةَيواَعموبإأ انْنَدَح- <«ىى] نأ ا

 َلاَق :َلاَك ٠ .ءاكزلا يبن ريع بديع نب هللا دبع نَع « يفاصوا
07 

 بل اًفيدَح ٍلُجَرْنم ٌعِمَس نم : اك هللا لوُسَر

 .ةنتكتسَي ملأ «ٌةئاَمأ

 ديل لولا نب

 مسعر رقع ع
 و وه هلع رك انآ يِهّتشَي

 «شمعألا نَع نايف اربْخأ : لاَ . قاّررلا دبع انندَح- اكلم

 ع هلق يف ل ّيلِنَع ءءاترللا يبأَْع لُجَر ْنَع :َناَوْكْدْنَع

 ٌةَحلاملا اولا : َلاَق «ةَرخآلا يف ايدلاةايحْلا يف ىلا مهل :لَجَو

 [املدال لوحالا ركوعألا رلكلحال» :رظنا] هَل ىَرت وأ ٠ «ملسملا اهاري

 2 لَك قالي اَندَح- ام نا
 مم و لا تر

 ل ير 0

 انام: :لاَق ؟قراقأ ذأ يترمآ م تجر ىّتح يب لت مل يأن : َلاَقَق

 هّللا لوُسرتْعَمَس كلت نأ كرمآ يَذدّلاب انآ اَمَو «َقراَقَ نأ رم يذلا صرع مخ ل يلا

 . ةّنجْلا باوبأ طسّوأ دلاولا :لوُتي ف

 [لك

 نع عيلتم يباني مصاعب يلح ادَح١ 7 1

 لقد كوبي خلا يفور ببَسعْلا

 يش هَدْنع ادق «بّيسمْلا نْب ديعس ىلِ ُتْسَلَجَف :َلاَ تاما «ٌعَبضلا
 َكَّنِإو : يل َلاَقك ؟كلذ ع هلا مالا له نم ةحَللاَو سآرلاضيبأ ل علو

 ءاًهتوُلايل يموق نم اسائادإَو طق الكام : تلق : :َلاَق ؟مضلا لكان

 َكُمرَسُتآلآ هللا َديَعاَي : :خيشلا َلاَقَف :َلاَق ؛ ليل اهلكأَنإ : :َلاَقَق :َلاَق

 «ىَلَب تلق : :َلاق ؟ل# يللا نَع 7 «هيورَي ءادردلا يبأ نم ُدُِعمس ثيدَحب

 يذلُك ْنَع ءاققف هللا لور ىَهن : لوي ءادردلا آت مَس ين :لاَق
 هامش لماع ع

 عاليا علف .ةنلجم لك قل نع لح

 06 :عجار] .'

 ُكاَدْحَم : 0 لاق . مكين اح رمت يأ

 «قيادبّوُهَو موي هيف «ءادردلاوبأ هدم « ناره ادا وب ناك

 ل ص ا تعم 1000
 تناديك ؟كتالك يذلا نارا لعام ادم: ءاتردلا وُ وبأ للا

 ةّئيدُم م يفأ ,ناَدْعَم اني :

 :لاث لانمي يق ضال آل: نك نذل نازل

 عمال د

 لإ | .اوكما ها أ 2 ةالملاب هني , تاي فأ مسح

 ١ نئاَدَمْلاِب كِيلَمَ ٌةداَشلا خي بّمَدلاَنإ نِإَو «ناطيشلا مهبل ةوْحَتْسا

 .ناَدْعَم اي كَحْيَو

 .(ح) َماَدُق نْبةَدئاَر نَع «يدْهَم نب نمْحرلا دب اَنكدَح 1-45

 نبا : عيا بيل يي لاق . عي

 تعمر 00000
 :َلاَق . .َصمخ نو ةّيّرق يف : 3 : لاق ؟ككْسَمَنْبآ : ءاّدردلا

 مهين ماقالو نوي آلف يرق يف ةئآلك نم اَم لوي ف ِهّللا لور

 لكَ امك «5 ع ةَعاَمجْاب كلَ «ناطيشلا هيَ دوحَتْسا الإ تاَوكصلا

 ٌةّيصاَقْلا بْئَذلا

 :عجار] .ةآلّصلا يف ةَعاَمَجْلاب ينْعَي :بئاّسلا َلاَك :ُيدْهَم نبا لاَ

 اذففلنو

 :لاَق ٍمَكَحْلا نَع فيعش انندح ءِرّمَعَج نب دَمَحُم ان اًنكدح- 00 56

 لافي هب لْرئناك ادهن ءادرلا يبأ ْنَع 'ينيلا َر مع يآ تغمس

 :ُهَلَّلاَقْنِإَف : لاق فلتكن عاط ذأ جرس ميقُم : ءاترلا يآ هلل وفي معا عم
10 

 , لف هّللالوُسَر بانر ءيش نم اريح ايش دله جأ ام: : هل َلاَق «نعاظ

 ماع هع اددرم ب
 َنوُدهاَجُيَو 2( جحن لَو َنوُجحَي ,رجألاب اّيغألا بم «هللا َلوُسَر اي: 55

 عك ماعم سد
 نإ «ءيَش ىلع مكن آلأ : قف هللا لور لامك ؟اذكو اذكو ءٌدهاَجُتَآلَو

 اًنيْرأ هللا اوبك نأ ؟مُهنمدَحَأ هب يِجَياَم لأ نم مج هب متْذَحأ

 ع

 لُك رب يف
 ج2 جس كميرا ري يس ريس سل سل
 و «نيئالكو اًنالَتُموُدَمْحَتو «نينآلتو انالك حبست «نيئآلثو

 [6١11؟ :عجار] .ةآلّص

 روةلع
 .(ح)ٍرفْعَج نب دَمَحُم اًننَدَح- 384 3

 :(هئيدَح يف َجاَجَح َلاَث)ةداََكْنَع «ٌةَبعُس ينكدح :لاَق . جاَجَحَو

 ٍنَع «ءاترلا يبأ ْنَع ؛َناَدَْم نع «هتدَسُيِدَْجْا يبأَنْبملاستغمتس

 ةنف نم مصع ٠ فُْهَكلا رخآ نم «تاَيكَر شع اَرَكْنم :َلاَُهّنأ 8 يبا

 .لاجّدلا

 [06.66 :عجارإ . فيَكلا ةروس نم ٌرخاوألا َرَعْلا رك نم : جاَجَح َلاَق

 نوما مر يلع
 تعمس :لاَق .ةبعش اًنئَدَح رّفعَج نب دَّمَحُم اَنُنَدَح- 1ك

 يبأْنَع ؛ءاتردلا م ْنَع ؛ ؛يناراَخِكل ءاَطَع ْنَع رب يبأ َنْب مسالا

 َقّلَخ نم ناّريمْلا يف لَنا ءيش نماَم : لاَ ف هللا َوُسَردأ ؛ ءاتردلا

 184١414[ :عجار] .نسَح

 000 يال ع سرع
 .ينا َراَخْبكْلا :(لاق)و ءٌةَبعَس انآبنأ :َلاَك . ديزي هانندَح - 11864

 نْبَديِزَي نع ؛ُةَبحش انثَدَح ءرّفَعَج نب دمحم سم 0-4

 نع ؛هيأْنَع «هدَُيِ يق نب ريح نبا محلا دبع طمس :لاَق . .رْيمْخ

 َلاَقَق « «طاطْسُم با ىَلَع حجم ةارمابَرمهَنأ ؛ ف ايل نَ «ءادزرلا يبأ



 سام مل

 2 0 رمق يندم 0 00 رو
 فيك حبر + قش ا أ” تكتم

 مم مل لعرب ماه
 [15:45 :عجارإ] ٠ (5//447) هلل حيال َوْهَوهُمدْحَتسَي

 ْنَع ؛ٌناَمْيَلَس نع قيعش اًنيدح رج نْبَمَحُم انيدَح ١ هاو

 لوُسَر َلأَس ُهَّنأ ؛ ءاقزلا يبأ نع ؛ خيش نع راسي نب ءاطَع نَع َناَوْكَذ

 الا يف ىذا هوي وثكو اومن لا) ياا ءذَه نع هلا
 ري ة رزق سامم ظ*

 08.6٠ :عجار] .هل ىَرْتوأ ملسملا اًهاَرَي ةَحلاصلا 58 لا [يه] : لاق كالا

 ءاطع نم هَعمَس ردكُمْلا نبا نَع هيعمل - كييف

 ل هس سا

 ٍلجَر نع ءِراَسي نب ءاطغ نَع ءحلاَص يبأ نَع ؛ ميكر نيم
 .ةوْحَنركدو . - 89 يلا نَعركذك «ءادرلا بأ تلأَس :ٌرصم لْهأ نم

 ةَداَتَك اَنِكَح «طْيَمَّسلا يببأ نب ريكب يندَح نهب ايدح 8 ف

 ١ يرن ةَحلَط يبأ (نَْداَدَْمْنَع يِناَمطَْلا دْمَجْلا يبأ نب ملاَس نع 6

 ميلك ارث ْمُكَدَحأٌ جنت : لاك هلل َلوُسَرنآ ؛ءاَتّرلا بأ نع

 :َلاَق رَجْعآوَدلاَك نما فمضآ نحن هلل لوري اوُناَق ؟نآرشلا تل

 .هئاّرجأ نم زج «دَّخأهللاَوُم لكَ ف ءازجا هلك تارا رج هلل

 7١١144[ :عجار]

 «ملاّس ْنَع ُةَداَنق اَنكَح «ناَبآ انئدَح نافع هاتئدَح و 831
 نأ مُكَدَحأٌرِجْميآ :َلاق 8 هللا لوُسَرنأ «ءاترَدلا يبأ ْنَع «ناَدْعَم 9

0 

 داتسإلا اذهب ؛ طْيمّسلا يبأ نير ب أيل 5ك

 .اَوَس هلْثمب
 مس ام عاش هي عر هربا 2

 ىسوم نع رَشْعَموُبأ اَندَح « دمحم نب جاجَح اند فن

 :لاَق . ءاترلا يبأ نع ء(رشايع) نبا ىلوم دام يبأ نب دايز نع «ةبع نب

 ,مككيلم دنع اهاكاو ملا يحب كرا : ف هّللا لوس لاَ

 نم مُكَلِريَخَو «قروْلاَو بهذلا ءاطعإ نم ْمُكَل ريَحَو , مُكَتاَجردل اهعَقرأَو
 ه6 مس م اة

 .لَجَوْرَ هللا ركذ ؟مكياقر نويرصَيَف « مهيار اوبرضتق ؛ مكردع اوُقلَت نأ

 7 :عجار]

 يبأ نع ؛ «”شمعألا انّئدح : َلاَك .ةَيَواَعَم اًمموبأ اَنئدَح -"مالك

 .ءاتردلا يبأ نع ءًرصم لْظأ نم ٍلجَرْنَع 7 راسي نب ءاطَع ْنَع « حلاص

 نادل ين ىلا هللا لوك يف 000 :َلاَق

 هنع لأس انَحآ تغمس اَم ءْيَشْنَع تاس دَقل لاق ؟4ةرخآلا يفو

 اًيؤّرلا : ايلا ةاّيَحْلا يف مُهاَرتب : :لاَق« اقف هلا لورد أس ٍلُجَر

 :عجار] ةَّنَجْلا : ةرخآلا يف مُهاَرشبَو كل ىَربوأ ٠ « ملسملا اها ,ةَحلاصلا

555 

 78 6 يب هيما

 00 5-55 :عجار] .ءاتردلا يبأ ف نأ مْغَر

 نب ءاَطَغ نع نايفس اًنَرْبْخأ «قازرلا دبع اَنندَح ها

 َدَكذَف .. ”لَجَراَنيف َناَك : :لاَق ٠ يمس محلا دبع يبأ نع «بئاسلا

 'يبنلا تغمس : :َلاَقَق . ءاترلا يبأ ىلإ (4 48/) لحوم : :لاَق «تيدَحْلا

 |[ :عجارإ ٠ ةّتجْلا باوبأ طّسْوأ دلاولا : لومي

 .ملسأ نب دِيَز نَع ٌرَمْعَم اَنندَح «قاررلا دبع انندَح- 8١ محا

 هرم سوسلا ها سف لا ةض اس مسا اج
 «هئاَسن دنع تيت «ءاترتسا مأ ىلإ ل سينام نب كلما دب اك لاق

 .اًهنملق هيلع تأطباق ُهَمداَح اعدها : لاَ 486 يلا نع هنآ
 نإ :لوّني 8 هللا َلوُسَر عمَسُنأ «ينئدَح ءادرتلا اَبآإ ؛ (نمْلَت ال تلاع

 . اعف آلو ادهش ةمايقلا موي نووي ال ننال لم ص هير هس نع ص يس ع 220000
 رومقلم در 20-6

 يتدَح ءٍِلاَص نبيا انئدَح «بابحلا نب دير نثدَح ١ هىم»

 ايس :لاَق . يمرض هم نب ريثك ْنَع « بيرك نب ريدح ةيرهازلا وبأ
 م

 وس سو

 محن : :لاَق ؟ةءارق الص لك يفأ : 8 هللا لوُسَر تس : لوي ءادردلا
 ةسقأ سم وقع مع
 تنك «ءاترلا وبأي لإ تقلا «هذَهأتَبَجَو :راّصألا نم لجَر لاق

200 
 ذك الإ مقام اًدِإماَمإلا ىَرأاَم «يخأَنْبا اي: َلاَقَ نم مهلا بَرقأ

 [17057 :عجارإ ٠ ْمُهاََك

 «ٌملسأ نب دْيَز نع كلام ْنَع ءديعّس نب ىَبحَياَدَح- "من41

 وأ امك نم لكأب ةّضف نم ةياَقس ىَرش ا ةيواََم نأ ؛ ؟راّسُيِنْب ءاطَع نَع

 الفم آل اه لم نَع 8 هللا وسر ىَهت ءاتزتلا وبل َلاَقَق :َلاَك ريم

 مساَقْلا يّئدَح :َلاَ . ةبعش نع «ديعس نب ىَحَي اَندَح ١ - 
 نع :ءاترسلا يبأ ْنَع ؛ءاترلاٌمأ نع ؛ يناَراَعيلاءاطَع ْنَع ءةَرَ يبأ نب

 [18044 :عجار] ٠ ٍنَسَح قل نم نايم ف للا ءيشسيِل َلاَق ٠ اف يبنلا

 .(ح) نايف اًنئدَح « عيكو انئدَح -17*

 ةَبيبَح يبأ نع «قاَحْسإ يبأ َنَع نايفس نَع ٠ ءِنَمْحرلادْبَعَو

 (ءايرملا اَبآ تيل :هئيدَح يف نَمْح را دبع َلاَك) ءاّدرَدلا يبأ ْنَع ؛ «'يئآطلا
 وس

 لكمك ءتْوَمْلا دنع قي يذلا لكم : "لوي 8 للا لوُسَرسْطمَس : :لاَقَك

 57١5١[ :عجار] . . عبس اذ يدي ي يذلا

 يبأ َنَع «َقاَحْسسإ يبأ نب سنوي اندَح «عيكو انندَح ٠ همك

 هّيَلَع ىَدْعَتساَف ءراَصّنالا نم جر نس ٍشْيَرُف نم لجَرَرسك : َنلاَق .رقلا

 ضرس لك ةَواَسلَك ينس اقدام: يل لق«
 سيرسل نىصجح#

 ل
 نماَم: ركع لل لو شمت تلا رثاداقك ٠ ”سلاج ءاّدردلا

 كعَحَو هجر هبل هع آل هب قدَصَنيق ؛هدّسج يف يشب اي ملص
 ما مس



 00 ااا لا

 ”عمس عع 00 ميلر لالا هاش
 1 عاق ري - يل ةتعمس 2« معن

 .(ح)[دواد انكدَح «ليعاَمسإ نم 7

 تيقأ : َلاَق .َةَمَقَلَع ْنَع « «يبشلا ِنَع «دواَد ْنَع «يدَع يبأ نب[

 تبقلك مماثلا تْسدَقَف :هئيدَح يف يدع يبأ نبأ: َلاق) ءاَدرَتلا اَبأ

 , قولا لهأ نم تلق ؟تْآْنّمم :[يلإ (لاقق)ءاترلا ابآ (44/77)
 اذ ليلا ارفاق ُلاَق ءمَعَن : :هتلُق ؟دوُمسَم نبل ةعارق يلح رت د له :َلاَقف

 :لاَق ىَكألاو ركذلاَو < ّجَناإراَملاَو ىَشَْي اذِإ ليللاو) "تلق ىتَْي 9

 :رظنا] .٠ كح : :َلاَق ُهْبَسْحأ :َلاَق . اقري هللا لور طمس انكم

 [املنم ىللنت لكطنلا لود ,اخدفمل

 نع «بَشْوَح نب رهَش نَع ءثييكْنَع ؛ ليعاَمْسإانئدَح 4١ ىلك

 هيخأ ضرع ْنَع هرم :َلاَق ل يلا نَع «ءاكرتلا يبأ نع ءءادرشلامأ

 .ةَمايقلا موي منهجا هين لَجوَرَح هللا ىلع اَقَح ناك ؛ ءٍملُسملا

 [؟م9١ :رظنا]

 م امو
 يبأ نب ىَيَحَي نَع رَمْعَم اًنندَح «قازرلا دبع انثلَح ملال

 :لاَق ٠ ءادردلا يبأ ْنَع َناَدْعَم نب دلاَخ َنَع «ديلولا نب شيعي نع «ريثك
 يام م ام
 .اضَوَتَ 2 ينأق هر 8 هللا لوس افا

 ه سا يدل يعاص لعيم

 نع «ةريغم نع ,ةّيشانإا ؛نوُراَهْنْي يتاح <34 مى

 هيف ىَلَصُ ٠ قش قشمد دجسم َلَخَدَق ءَماشلاَمدَقُهَنلآ ؛ َةَمَقْلَع نع ؛ « ميهاَريإ

 يبأ ىلإ رمكلَجَف َءاَجَ :َلاَق ءاّحلاص سيلَج ينكزرا مهّللا : لاو نمر

 :لاَق «ةقوُكْلا لْهأ نم : َلاَق ؟َتْنآ رسم : ءادردلا وبأ هل َلاَقَق «ءادردلا

 لاك ؟«ىَلَجَاذِراَاَو ىتْمَياذِإليللاَوَؤ : اريد ْمأَنا تغمس فنك

 هللا لوُسَر نم اسد : : ءادرّسلا وبآ َلاَقَق :4ىتثأل اًوركدلاَوَؤ : ُهَمَقْلَع

 بحاَص ْمُكِف كَما :لاَ :َلاَقمت ؛ ينوُكُكَش ىَّنَح ءآَؤَم َلاَزاَمَق كف
 سا جرعة ف ا

 طا ميج يذلا ري أهم يذبح ءدسول

 ؟5 يلا ناّسل ىَلَع

 ٌريجأ يدّلاَو ةَقيَدَح : هريسلا بحاّصو ءدوُعْسَم نبا : :داّسولا بحاَص

 [؟4.46 :عجار] .راَمَع : : ناطيشلا ص

 :َلاَق .ةريغم ينربخأ :َلاَق .ةَبعش انئَدَح «ناّمَع اًنْئدَح -7/88

 ُةَمَقْلَع 2 .ثيِدَحلاَرَكَذَق .. . .ماّنثلا ىَلِإةَمَقلَع
 بهذ : َلاَق . ميِهاَربإ تعِمَس

 [لمدوم :عجا ار]

 يم م12

 نب ملاَس اَنَدَح ٌقَداَنَق نع :ديعَس اًنئدَح «حور انندَح ٠ نحل

 املا يبأ نع يرسل ةَحلَط يبآ نب نام نَع «ينَقطَمْلادْعَجْلا يبآ

 نم مصع٠ «فلهكلا ةروس لوأ نم تايآَرشَع ظفح نم : لاق 8 يبل نع

 [3؟86١ :عجارإ . لاجّسلا

 د بلا ىأ ثني
 هم

 هكص ١١

 انك :َلاَق ٠ ةداَتَق نَع ناش ريسُفَت يف َنْيَسَح اَنْكدَح - ١١

 . .ءادرَدلا يبأ نع ؛ ةَحلَط يبأ نْبَناَدْمَمْنَع ؛ ءدْعَجْلا يبأ نب ملاّس

 [55:0 :عجار] .هلطمَركذ

 نافع َلاَك نك امه اًنئدح :آلاَك . ناَفَعَو دمصلا دبع انكدَح - د

 يسد: لاق ؛ يلح هب يداك الاك : َلاَق ٠ ْمَنَه اندَح : : هئيدَح يف

 ْنَع «َيِرْمْمَيل ةَحلط يِبآِنْبنادْنَم ثيدَح نع ؛ «يناَمطَملا دَْجْلا بأن

 ىلإ يش قمر. . ف هلأ هيو املا يبأ ثيدَح

 ْنَع« ٍملاَس نَع ُهداَنق انثَدَح «ْماَسَه انثدح : :لاَق (دّمّصلا دّبَع ثيدَح

 لآ (460/1) ا هللا [يبئّنَع هيو هادا يب نادم ثيدَح

 . فهلا ةروس نم تايآَرشَع ظفح نم : َلاَق

 نيل يني هلْ اربح احس نبلغ انا .٠

 َنَع يبيت ركب ينأ قُم نَع « يللا ركب بأ ارب : لاك - كّراَبمْلا

 ضرع ْنَع (دَرْنُم ؛ :لاَك. قف "يلا نَع «ءاترسلا يب ْنَع «ءادرلامأ

 [؟ة١ مخ :عجار] . ةماَيقلا مولا ههَْوَنعُهللاَدَ .هيخأ
000 

 ,ةريفملا ِنَع ؛ليئرسإ اند رياَع ني دوس ند دلما

 ..اًحلاس اسي يلب ١ ا رش

 [؟ى.١م6 عجار] . ٌةَبعَش

 رم م
 ثيدح تركك.

 نع ءثيلانثَح يارس ننس ءالعف وبان ٠56

 بسام , نوفي مساقل نمسا مم
 نم"ثعاَي نإ «ىسيع اي هلوُقَي لجو رع هَللاَدإ : وشي - اَهدْعَبالَو اه

 ماعم

 انمُهَاَصاْنإَ ءاوركم و هللا اوُدمَح َنوُبحُي ام ْمُهباَصأ نإ م كدْمَب

 مع ما ب هم ةوع
 اَذَهفِِك براي: :لاَق َملع لَو ملح ءاوُربَصَو اوُيسحا ٌنوُمَرْكَي

 . يبلع يبلح نم موطأ: 0 اح لَو م

 20 :لاَق . ةكدص

 اي: : يل لاَقق هيف ضيا هضم يف ءادرّلا آتي لاق .٠ ٍمآلَس نب

 3 آلإ ,آل :تلق :لاَق ؟كب َءاَجاَمْوأ ءدّبلا اذه ىلإ كَدَمْحأ ام « يخأ نبا

 هريس ل لهم ص

 وب مالس نب نسب 1 سْفب : ءادردلا لاق مآلَس ب ِهّللا دْبَع يدلاَو َنْيْيو َكَنَيناَك ام ةلص
000 

 َنَسْحَف اَضَوَن' ون نم : :لوُقَي 8# هللا َلوّنسَرَنَمَس ؛هذَه بذكلا ُةَعاَس

 َركاذلا اًمهيف ْنسْحُي (لْهَس كش امرأ وأ « نيتمكر ىَلَصَ ماك ةءوُضُو
 0 مسام يجدر .ةلرث جور هللا رقت ,عولو

 عسيرلا يبأ نب ديِعَس انَدَحو : هلا دْبَع َلاَق- "ا

 يناثلا لهس يبأ"ن ب ةَكدَص اَندَح : لاق . ناَّمَّسلا

 :لاَقق ْخيتلا ملا يف ذ مهو كلَمْلا دبَع نب دَمَحأَو : :هّللا دبع لاَ

 . يناثلا لهس يبأ نب هةكدَص مانو ةقدَص يبأ نب لتس



 ءاسنلا دتسم ١+ ها/ص

 نب مصاع انئدح :َلاَق . روي ا ة.ر

 ّيَلَع اونخذأ : 001 لّبَج نْب ذاَعَم نع « «حلاَص يبأْنَع دهب

 َتاَمْنَم لوي هللا لومسر تغمس ينإ : :لاَقَف «٠ هيَ اولخْدأَف سأل

 دلع ةلإهوُمْكْمَحأ تلك اَمو ّنجْلا يفهم اني هلام

 :َلاَقَك . .هاترتلا اه اونا «ءاتْرلا وبيع كلذ ىلع ديِهشلاو « توما

 . هوم دْح الإ ب مُكتَُي نك امو ٠ يخأ قص

 مامَه اَنندَح ُناَّثَع اَننلَح 6004

 ني اَخْنَع ْنَع ءركيوُب ائدَح « بعص نب محم اَنئدَح - <«ظى1 ذا

 لاق ٠ ف "يلا ِنَع ؛هييأْنَع «ءاترلا يبأ نب للبن ءَمَحُس

 نعل ةهجار] (691/5) - يمي مصيب ءيشلا

 هنأ «ةَريفم نَع ٌةيعش اًنئدَح «رَفعَج نب دَمَحم انئدَح - قلل

 مُهّللا : :لاَقك . نيتمكر ىَل ماشا ُهَمَقلَع ىتأ : لاق. ثدَحي ميهاَرإ عمس

 ءءاترسلا ويوم ادق ٠ ٍلُجَر ىلإْتْسَلَجَف : لاك« ءاًحلاص اننيلَج يل قنَو

 ناك فيك يرد لَه َلاَقك ؛ةقوكلا لْهأ نم : :تلْقق ؟تنأ مم : :َلاَقَ

 َقَلَخ امو « ىَلَجت اذ راَهتلاو « ىَشْعَي اَذِإ لاو :فرحلا اه اري هللا دب

 اًدإراَهَنلاَو ىَشَْياَذإ لشو» امورك ناك :تلُقَق ؟4 ىكئالاو ركنا

 امك« ارقي 8 هللا لور تْعمَس انك :َلاَقك «ىتثالاو ركذلاو  ىَلَجَت
 ُبحاّص ْمُكِفَسْنلا : َلاَمَمَت مل «ينوُكُكَشُي اوذاك ىّنَحء ءآلْؤَم يبلاَ
 للام اجب يلف نأ دوس هلي يي كارلو داس

 ملي يلف رمح ندي ؟ناطيشلا نم يئن ىلع

 [؟4:040 :عجلر] ٠ . ةقيذح ينعي ؟ ريح ةملعي الو رسلا

 رع برس ناو اح املا يس 386٠

 نبا :لوُقيَل جور لاَ! : لاق لف يلا نأ ؛ املا يبأ ْنَع «دّيبع نْب

 [1840374 :عجارإ ٠ ةرخآك فكأ رات وأ تاكد يرن موجَْتَأل مد

 نب ناوفص امدح ءاَْيلاوُبأ عفان ان هرب كحلا انكدَح- 01

 قا يأن رقع «ينوكسلا سيرذإ يبأ نَع ءوِرمَع

 ةقلتٍماّيصي يناصْأ ««يشل نعد آل ؛ثآلَب اق يليلخ يناّصْأ َلاَك

 َرضَمْلا يف ىحلاةَحبسو رو نعال منال نآو «رهش لك نم أب

 [14:379 :عجار] .رفسلاو

 - بئاّسلا نبا ينعي - ءاطَع نَع « ةّئييح نب نايفس اَنيلَح نفقا

 هلل لوتس : ءاتردلاوُيآ لا :لاَق ٠ ئرقملا نَمْحرلا دْبَع يبأ ّنَع
 :عجار] ٠ ةعد 2 باَبْلا كلت تح 0 ظَمْحاَك نجلا باوبإ طسوأ دلاولا : لودي قف

 لت

 ساه ص »هللا
 ىَلعي نع ؛ة كلم يبأ نب نع ؛ ردع نع «نايفس اَنئَدَح- 51

 َنمهفَح يلضأ نم هب ليي ءاَْرملا يبأ نع ءءاَْرلا انامأ نع ءكلمَم نب
 طا نم دالا ين لقلي ريل م هظَح يطأ ءققرلا
 مم :رظنا] ٠ ِنَسَحْلا

0 
 ءادردل

 مج 6 ب م

 581٠١ ح (ةها/)

 20 َلاَقَق . 2 :لاَق .ةَمَقْلَع

 0 :اتلق :لاَك . ايل اوراَشاَ ؟هّللادَْعةءارق يلع

 ؟4 ىَلَجَت ادِإ راَمّنلاَو ىَشْمَي اَذِإ لّيللاو» : :ةيآلا هذَه اريل َدْبَع تغمس عم

 رككذلاو ٠ ىلا رَّتلاو « ىَشَْياذِإٍل ياو اري ةةعمَس سل :ةتلُق لاَ

 ءالؤَعَم ءاَمْوَرَْي © هللا َلوُسَرتْعَمَس 17 اَذَكَه هَّللاَو انو : :َلاَق «ىتثألاو

 18١46[ :عجار] ٠ مهب الق «قلَخ امه ارفأ نأ نوير

 مم دلل مع
 يبأ نباِنَع ءوِرْمَع نع « ىَرْخْأ َةَرَمنايْفَس اًنئدَح- "ملك

 'يبنلا نَع ",ءاتردلا يبأْنَع «ءاتْرلا مأنَع «كلمَم ِنْب ىَلْحي نع

 .”وسح قل «ةَمايقلا موي نارمْلا يف (491/5) ءّيَش

1 

20001 
 ث لقثأ : لك

 :عجار] 1 14٠١[

 ينم لسع د
 نع ءحلاّص يبأ نع ٠ «شمعألا انئدَح «ةيواَعم وبأ انندَح- 5

 «لئس : لاق . اترسلا يبأْنَع «ًرْصم لأ نم ٍلجرْنَع راسي نب ءاطع

 دق : :َلاَقق ؟4ةرخآلا يفو ايلا ايلا يف ىرشبلا مهل : آلا هذه نع

 َلوُسَر دن لاس لجميع لاس د تطمس امش 557
 هللا

 م هر قو رعرإ# م اسم ديس
 ًةارم فل ىَرتوَأ ؛ «ملسملا لجلي حلالا ايلا يه : :لاَقَف

 [1م5١ :عجار] . نجلا : : ةرخآلا يف هاري ءايثدلا ةايَحلا يف

 ومر صا اك سا ا

 «يسودرفلا ناَسَح نب ماَشه اَنندَح «ةيواعم وب نأ انيدح 86 4

 لوس لثس : َلاَق . ءاترلا يبآ نع ؛هئدَح لج نع « دعس نب سيق نع

 الو «ةلاسمرْيَخ نم انما كاتآ ام :َلاقق ؟ناطلُسلا لَم ْن ع هلل
 رص

 .ةلوُمتو هلكف «فارشإ

 م ماه و مسو

 .اًهل فرظيوأ اَهْيِلِإ لَحْرَي مام اهي أب آل : نسحلا َلاَق و :َلاَق

 57١47[ :عجار]

 م62 2

 ءادردلا مأ ثيدح

0< 
 :لاَق - َناَوْرَغ ّنْبا ينعي - َلْيَضُف اًندَح «رْيمُت نبا انْدَح 8

 :تَلاَق .٠ هالات َلاَق .زيرك نبا هلا ديب بع نب ةَحْلَط تعمس
 و ةموروعا و روس سوم

 ءرَمْلل باجتسي هنإ : :لوُمي 8 هللا لوُسَر تغمس :لوقي ءادرتلا يآ تغمس

 .لثمب كلو : كلما لاك الإ «ةَوعَدب هيخآل ام ,هيخأل بيلا رهظب
 همم مام سا ما مش

 مسرب هو

 يب نع ؛كلملا دع ار نراهن ديا ٠١

 .ءاترلا مأ(6هتحن)اتناكو ؛لاوطص هلا دبع نباص ْنَح لا

 محن : :لاقك ؟ماَلا جَحْلا دير : :هلْتَلاَقَقك .٠ ءادردلا ٌمأَدَجَوَك ْمّماَنآَ

 ٍملْلَمْلا ِْرَصلاةَوْعَدنِإ لوي داك ف يلف ؟ريَخب انك : :تَلاق

 هيخآل اًعَداَمَلُك «هب[لكوم كلم سلو هلع « بنقل ريظب هال ًةَجَعُس

 ءاكردلا اب تيقلك «قومسلا ىَِإت جرحت : لاق .٠ . لفمب كلو مآ : َلاَكرْيَحب

 9506٠١[ :عجار] ٠ كلل لثمب 8 يلا نع يسدَحَف دَسَق



 هع رامز
 يبأ نبا تْعِمَس : َنايْفَس ىَلَع َىَرُقَو نايس اًنئدح- م11

 .(ح) ديزي تب ءاَمَسآ نع ٍبشْوَح نْب رهش َنَع ءنيَسح
 ماض م

 [لملق» لللأا لكحل ءكه1117 :رظنا] .

 نْبِرْهَشْنَع ؛نْيَسُح يبآ نبا نع كايف انئلَح 51

 1 ملأ
1 

 52 لوقت 0 « دي تب ءاَمسأ تمم

 00 هد

 ٌرقكو كاي : َلاَق و ءاَنلَع ملك «ةوسن يف نْحَنَو «ق هلل وس

 لَم :َلاَق ؟َنيمسمْلاٌرْطْعاَنَو هللا َلوُسَراَي اَنْيَق َنيمّسم ْن

 َرَعُهّللا اَهكْرريَف «نشَتو اهيوبآ ني اهم لوطَت 0

 تيآَراَم :ُعلوُفَتف)"اةَبْصَمْلا بَضْمَنَك «ادوو امم قرروا
 عمل

 .طق اريح مويه

 [141141 :رظتا] طق اريَخ :ةَرَم لاَكَو

 يمزق

 دَّنَحْمْنَع «ٌةنَغ يبأ نبا انئدَح «نيكذ نب لضم انثدَح 15 ١

 هلل وُ تعم : :تلاك ديزي تب هام «هيبأ نع جاهم نب

3 

 ْنَع ؛رمْعديك سرق كرنب ليم كك ؛ رس مكه اوُفل :لوق لو

 [141417 14187 :رظنأ] .هسرق رهط

 م”وودو
 هش نع «يدؤألا دود اًنكدَح « دبع نب دمحم انْندَح- 00

 من 0
 َّيَلَعَو «توكَدق هميابأل 8 هللا لوس :تَلاَك ديزي تنب ءاَمْسأ نَع

 امن اَمْسأ اين يراوُسلا يقلأ : َلاَقَق امهصيصتيي رصف بعت نم ناراوس

 ْنَم يزذأ اًمقاَمهتتلاَك تلاكراك نم واسهل كر وسي َنيفاَحَت

 14161 14164 141454154 :رظنا] .اًمُهَذَحَأ

 َدايِزيَن با ىنعي - ُدواَد انثَدَح دبي نب دَمَحَم نا اَنِكَح- 1 543١

 ُلوُنسَر لَك : لق. ديزي تن ءامسأ نع « ٍبَشْوَح نب رهش نع - يدوألا

 0 هوم
 ميسو ينتشل نسبا :48 هلا

 ومد هو ٠
 114 قل ب تَلاَق . ءامسأ ْنَع

 مللت

 «[لبْتَح نب محا ْنْب هللا ددع اَنَكْدَح]
 نْبرْهَش ْنَع «يراَرَملَم مارب نب ديِمَحْا دْبَع انثَدَح ء راكب نب كمَحم اًنئدَح

 اعجاب اة يجن اع «بّشوح

 20501 لاك 20000 :تلاَق . سأل ر ءِرْهش
 كس همه

 141١١١[ :عجار] . اًعوُجَو ابك َنْعَمْجَتآل : َلاَقق هيهتشن آل : 6

 ةهزي تاب ءاملمأ ثيدَح نم

 ع زاير اني ورامي ةبادَح 81

 3 : تلق ديزي تن ءَمْسأ نع «بّشوَح نب رهش نع ءَةداَتَك

 ءامسلا تسبح «نس ثآلقي لاَجدلا جوخ لقاك نإ : لاَقَق . . هتبي يف

 سي اسل

 تسيح كيا هّسلأتنك ذي ٠ اهتاّبث _ ؟”ضرألا تّسسَبَحَو 'تر ل

 ,ةقلاتلاةّكسلا تاكد ؛ ءاهتابت يل ضرألا تسبحَو ءاهرطق يهمس ران

 افخر ىقيآلك ل قل ضال كنت لم قر اععل سس

 تعي نإَتِيآَرأ أ ريل لأ نم لل لمشغل

 طم طهطا هدر ته

 فتات 0 دلال طاوس ل

 اي: 0 َلاَقَق 0 «٠

 يلغأ ةناذإ للاولاد م (404/) ترك ام هّللا َلوُسَر
 عنصُن فِيكَ فيكم «عوجلا نم غنت[ يدبك] داكت ىَتَح َ علم اهئيَِع جنتل

 وت برشا مانأا عسل يني 8 هلو ذك

 انو لالا ٍجرْخَي ب ْنِإَف ءاوُكيَتأل : اقم ءديِمْحّتلاَو حيوي
0 

 . ٍملْسُص ّلُك ىَلَع يميل ُهَللاَ يدب جرْخَيْنَو ةجيِجح انك 3

 مما 2,لما1181 :رظنا]

 نع ةَمَلَس نْبداَمَح انربْخأ «َنوُراَم نب ديزي اندَح 0١

 لوسر تعمس : :تَلاَق . ديزي تْنب ءاَمْسأ ْنَع ءٍبَشْوَح نب رهش نَع «تباث

 اوُرْسأ نيا يدابع ايج : ًارفي طمسسو «ٍلاَص ري لمعه ريا هَل

 يلا الو اميمج بوُندلا هلال ةَمْحَر نما 0 مهلا ىَلع
 هاو مو ع2
 [141 64 ,141144 1411417 :رظنا] . «ميحرلا وَلاَ

 دْبَع ني ذوات اَنثدَح «يدْهَم نْب نَمْحرلا دبع انكَدَح- فةنفي

؛ديزي تلي ءاَمْلسأ عَ «بَشوَح نْبِرهَش نع «ٍمِيتُخ نبا نَع «نّمَحرلا
 انآ 

 نأ ىَلَع َمُكُلَْحَياَم (ماَتلا اًهْيأ) : : لوي بطْسَي ف هللا لوُسَرتَعمَس

 نبا ىَلَع ُبَككُي بذكلا لك . لا يف شارل ميََياَمَك بذكلا يف اوُباَ
 5 سا يا لا

 ّبْذَكلُجَرْوأ ءاهيضريل هنآرما ىَلع بدك لج لاّصخ ثآلئآلإ ءمَدآ
 ها هه ا ا

 :رظنا] ٠ امه حلصُيل نمل نيام َنْييَب ذك لجو «بْرَح ةَميِدَخ يف

 [لدلتن

نع همن نرخ قال اَس 4156:
 ْنَع بخ نبل 

 تلال ١ رهشلاك هسا ' َّس عا ِض ا
 ٠مم دل ادو رو هن
 [34169 :رظنا] . .َتلا يف ةقئسلا مارا مْويلاو ميلك مسجلا

 :َلاَقديِمَحلا دبع اَنثدَح ءٍمساَقْلاْنْباَوْه مشاه انئدَح- 221

 ا هذا لوُسَرنأ ديزي ءاَمْسأ ينكح : َلاَق بَشْوَح َنبَرهَش يتئدَح

 يو مشاما لمس
 اَيَدلدَيْنَع اَنَكَرْسْحَت هلآ :ٌءاَمسأ هلتَلاَقَك «ةَيبل نمسا سن َعَمَج

 يب ما ماج

 دخن كلو «ةاَشلاٌحفاّصأ تنك ينِإ ف هللا لور اللا ؟هللا لوس



 : بقل نمو بق نم نَا اهلل ءاَلا ند هيلع

 نم ةمايقلا ميلا كيلحُي نأ (كرسي) «هذَهاَي : هللا لوس اهل لاَ

 سلق :تلاك هليل وعأ : :اتَلاَقَك ؟م َميتاَوَحَو نيراوس منهج رمَج
 ذل «يِنباَهّللاو ءاَمْسأ ين دكدَحَف هنَحَرْطَف «كيلَعاَم يحّرطاُملَخاَي

 ْتَلاَق هِيَدَحأ نم تقلا آلو «هناكم نم هطَقلْنَم يرد امك ُهنَحَرَط هم
 هكْحّلَتتْمكذِاهجَْر دنع فلصت هادا ءهّللا يبني: :تلْقق : ءامسأ

 «ةّصضف نم نبط دخت كاَدحإ ىَلَعاَم : 8 للاي لام ؟هل ىَلَحَتْو أ

 اد 5 ءناَرقَعَ نم يشب اهات هَ « ةضف نم نيام اهل ذخّتتو
 مام مر

 02-5 م

 [لملاو :عجارإ 2 . قربي بَهْذلاَك وه

 3 جيرج نبا (406/1) : :َلاَق قادرلا دبع اًنئدح --060
 َنوُسْمَحَو ناَمكهَلورَمْمَم تاَمَو : يبأ لاك «مَْئأي لعلا نم برش اَرَمَْم

 . ةلس

 رامعم سووا هس
 ُرهَش ينكح ءديمَحْلادبع اننَدَح رنا وبآ انندَح- تنده

 يفازلكلا؛ لاق 5 هللا لوران ؛ديزيتنبءامسأ يكد : لَك بّشْوَح

 ليس يف دع اَهطْرْنَمَ «ةَمايقلا مي ىلإ أديل د وُقْعَم هيلا اهيصاَوَت
 مسمع عام سلس

 امير ءاَهَعوُجَو اَهعَبسنِإَ ؛هّللا يبس يف اباَسْحااَْيلَع َقَقآَ ُمّللا

 هاير اًهَطْبَر ْنَمَو «ةَماَقْلا مْوَي :هنيزاوم يف حلق ٠ ءاّهلاوبأو اًهئاورأو ءاماَمَظَو
 سا س# هةموو عادل

 اهكورأو ءاَهاَمظَو هيرو ءاهعوجو اَهَعَبش نإ ءاَحَرمو احرك «ةَمْمسَو

 [141146 :رظنا] .٠ ةَماَيقْلا موي هنيزاَوُم يف ناسخ « ءاهلاوبأو

 دم ما
 ْنَع بيش يني ةيواَموُبأ انثدَح ءرْضْتلا وب انئدَح- -1817/

 ةذخآل يّنِإ :تَناَق ٠ ديزي تلي ءاَمسأ نع ءبّشْوَح نب رهش ْنَع «ثْ

 نم ْتداَكف اهلك ةدئاَملا يلع تل إف هللا لوُسَر قا« ءابضَملا ٍماَمِب
 1 [354144 :رظنا] .٠ ةقثلا دضمب قد اهل

 «نابيش اًنئدح :ًالاَق . ىسوُم نب نَسَحَو راوي اد 1

 «بارشب ف يلا ي 00 تلاَق . ديزي تْنبءاَمْسأ نع «رهش َنَع «ثييل نع

 اي :ليقق ءبرشا : هَل لاَقَُمَلباَملَ «مئاص ل جر مهيقد «ٍمَقْلا ىلع راد

 ل قف هلا لور يني لاق ءٌرهذلا موصيو هرب سكه ءهّللا َلوُسَر

 ا .ريعولا 01

 تاي ناقل لوألا فك ديرتنا ورع

 اَممآَو «ةَمايقلامْوَيِرلا نم اهم اهل يف لعج بهذ ْنمةتآلق تلح

 مويرانلا نم اهم هدأ يف لج « بع رم ةصرخ هنأ يف تلج ةآرما

 . ةَمايقْلا

 :َلاَق .ورْمَع نب دومحم اًنئدح :َلاَق : هئيدَح يف دّمّصل ادبع لاق
 َمْوَيراَنلاَن ملم اًهندأ يف لمج ٠ اصرخ هند يف اسلم ةآّرا امي ياعو

 [امادإل ,لوارك :رظنا] ٠ ةَمايقْلا

 معمل ديزي تْنب امس ثيدَح نم ءاسنلا دنسم ع
 يانج ويس ا ل يا

 تعمس :لاَكَ سلاح اح تمل اكدَح- 8

 ل بلر طحت تناك هنآ «ديزَي تن ءامسأ ْنَح تدي بنو َنبَر هش

 :اًهَل َلاَقَف . بمد نم ناَراوس اهيل ةارما 8 هلا لور رص هال مَ

 :كاَمْسأ تلا «ُهْنَجَرْخَأَك : :ًتلاق ؟را نم يراسل كروس نأ كرسي
 هم هع هه

 [3411714 :عجار] ٠ . هتعؤن ن1 ما هنعَرتيهأ يرذأ ام هلو

 رهش َنَع ٌهَداَنَق ْنَع رَمْعَم اًربخأ : قاررلا دبع اندَح 7

 يف 8 هللا لورا اتق ةيراصنألا ديزي تنب ءَمْسأ نع ءبشوح نب

 د روع م هصاسم
 تامل كلمن نين ثآني : 55 َلاَجّدلا ٌَركَذَف يتب

 ءاًمرطَق ين امسافة ءاقتات تلق ضرألاو ءاهرطت
 هلك اَهَرْطَق ءاَمّسلا اسمن هداَّتلاو ءامهتابت يَ ( 465/1) ضْرَألاَو كي مسسو جس

 مئات فلظ اناس حقي هلك اَهَئاَبت ضرألاو

 كلل تيخانإتيأرأ: :لوُتكي بارعألا يتاينأ هتف َدَشأَنإَو تكلم

 َوْحَنهكن طابا لمت ؛ ىلَب :لوُقَيف : لاق ؟كيَر يآ ملَعَت تنسلأ ٠ َكلبإ
 مو عقد ربا عماش

 ذك َلُجَرلا يناَيو : لاَ «ةمنْمأ همظعأو هور دونك اَم نسخ هلبإ
 واضع قوش سل

 كلت ْيحآَودلابآ كالت ْنيسأ نإ تئآرأ لوقف هوبأ تامو موُحَأ تام

 هيو ئيطابشلا كلمت ىلي لوم دكر ين لئئانلا َكاَخأ
 روس م عل

 بت (يقجَاك اق يمدح اسمو ينمو

 ركذيانتدنفا تمل دل هلل لور اي :تلق :تلاَق . ءاَمْسآ مهم :َلاَكَو
 وعم

 يشيَخ ير الو هجيِجَح انآَكيَح انآَو رخو : :لاَق ٠ لاجدلا

 اَمَق 53 انئِجَع نجت هللاَوَنِإ هللا َلوُسَراَي : امس تلق «ِن مْ ىَلَع

 ا هل لق م ع

 لأ يِزجَياَم مهي لاق موي نينمؤملاب فيكَ وج تح اخ

 عاما :عجار] ٠ ِسيِدقَقلاو حبلا نم ءامّسلا

 ٌرْهَش اًندح :َلاَق ديمَحْلا دبع اًنئدح :َلاَق . مشاه اًنكدَح - فيدسضت

 0 رم سلجم َسَلَج 8 هللا َلوُسر نأ ؛ديزيتنباَمسأ ين كد : :َلاَق

 ءميهم : :َلاَقَق ؛هيف داَز نو هَوحَنَرَكْذَف .. . .لاجدلا رّوْطأْنَع «مُهُيدَحَي
 سا هاش و ساس يس الس

 َنَمَق : : هيف داو مهم : لوي ءيش نع لاس اذ هللا لوُسَرةملك تاكو

 ةّللانآاملَعاَو «بئاَلامُكّنم دهاتشلا يلف ؛ يلو ٌعِمْسسَو يسلجُم ٌرَضَح

 هيي نيب ؛ نيا حوسْسَمرَوعأ لاَجَدلانآَو «روعأب سيك يحص لجَودَع

 141٠١[ :عجارإ بتاك رْيْغَو بتاك « نمؤُم لك هَ هرفاك : بوتُكم

 نبا ينعي - ليعاَمْسِإ انرَبْخأ : لاق َنوراَه نب ديزي انئدَح- ١7 وأ

 انيكك راسا ااوغ دش قش 0 00000
 ٌلاَتَك 2 2 ل اا

 220 د يق كس 5 5

 ثشرعلاهلريهاَو هل

 نللعاتسإ يش : :لاَق ٠ جانب مما 10114
 ها ماسة مم



 ءاستنلا دئيسم افون 2

 ةّيراَجْلا نَعَو ءنانآقاَكم ناَاَش مآلُصْلا نَع [قَح] ةَقيقعْلا :َلاَك ف يلا

 .ةاَش
 ”نمك ا # ي# نا هع دس 552 م6 رع هع هيك <

 اق .جارسلا صفح انثدح :لاَق . دمصلا دبع انندَح 6

 هللا لوُسَر دنع تنك انآ ؛ديزي تب ءاَمسسأ ين
 عا مسمع عا جسما هه 5 0

 ءهلْهأب ل َحْفَياَم : :لوُقَي الْجَرلَعَل : َلاَقَك . هدنع دو ُاَسنلاَو لاَجرلاَو ف
 مصرا

 دح : لوُقي ارهش ت ها م

 يريم امم 2

 اي هّللاو يإ : :تلقَف «مْوَقلا مر ٠ ءاَهجْوَرَعَّم تلت ابر ُْشةآرلعكَو

 (ةهالرك)١ عفت الق :َلاَق «نوُنمَْلمُإو نلبي هلا لوس

 م 000
 سالو اهَيشَقَك «قيرط يف ةَئاطْبَس يقل ناطيشلا لم كلذ اَمْنَِق

 ور

 يد مراسل

 دبع)و ماشه انكدح :َلاَق . ٍمساَقلا نبْرَمْزَأ انْدَح

 ٍنْيدوُْحَمْنَع هريك يبإ نب ىَيْنَع «ماّشه انَرَبَخأ : لاق ِباَّمَوْلا

 ًاسلَحَت ةاَرْما امي : لاق 8 يِبلنأ ؛هنكدَح ديزي تنام دأ وع

 ةأرئا امي ؛ةّمايقلا يرانا نم اهم هع يف لج «بَهَد نم آلف

 :عجار] ٠ ةَماَيقْلا موي هلم هنأ يف ف لعج « بعت نم اصرخ اًهذأ يف تَلَمَج

1 

 ري عراقة مع

 نبا ىلعُية ةَيواَعم انثدح : لاق دلاَخ ْنْبداَمَح اَنَدَح 8171/

 تْعِمَس :لاَك ٠ ةٌيراّصْنألا ديزي تب امس ىَلوَم رجالا نع ٠ ءٍحلاَص

 :لوُشت ديزي تنب ءامسأ ءارس مُكَدآلوأ ولما لوفي # يبا تنمَس عمس 5 ليزي

 .ةرخَْيف سرا دبي ينم ياو

 . عضرُت يهو هئارما لجرلا يتأي“ ةليغلا :َلاَق ينعي :تلق :(لاق)

 [18114 :عجارإ

 اًندح :َلاَك ل ا م
 :َلاَثك ةُيِمْهَْلاَركدَو ديزني داَمَح طمس لاق . بْرَح ْنْب ناَمْيلس

 1 . هي ءاَمّسلا يف سيلان نوُواَحُياَمّنِإ

 ينكلح : :لاَق . .دبمَحْلادْبَع يئدَح : لاك“ مشاه انثَدَح 8

 -_ىفما# هعمل
 1 َيوُم 8 هللا لوم ر نأ ؛ديز د تنب ءامسأ كَ لاق ٠ بش

 ةدو ع ين وح نب رهش

 2 عما هةموو - هم وعظ مع

 :عجارإ .٠ .ريعش نم قسْوب ءدوميلا نم لْجَر دنع ةنوهرم هعردو « يفوت موي

 ملال

 اًنثدح :َلاَق .ديمّحْلا دبع اًنئدح :َلاَك م مشاه اَنثلَح/
 وو همم 2 مرو همر

 يبل مْخَيناَك يراْلاَرثابآّنآديزيتْنبهاَملسأ يقدح : َلاَق .ٌرْهَش

 «هيف عجطضَي كتيره َناَكَف ٠ دجْسَمْلا ىلإ | ىوآ هتمدخ نم عرق اًدإَف 2

 رب ص ع ل ل ع

 يفالدَجُ اًمئائْرْئاَبآَدَجَوْك ,ةليك د جملا 8 هللا وُسَرَلَخَدَ

 هكَلاَقَك اًسلاَج ىَوَْسا ىّتَح ؛هلجرب اق هللا ٌلوُسَرهنكك دجُسَمْلا
 ماع
 لَه ماَنآَنْياَف ؛ هللا لوُسَر اي : :رٌدوبأ لاق ؟امئان كار آلآ : :4 هللا لوُسَر

 م عع سا يشل © هع

 انإ تلا فيك : :ُهَلَلاَقَك 8 هللا لوُسر هبل سلب مَع تيينم يل

 ةضرأو «ةرجهلا ضْرأ ماّشلا نإ «ماتلاب قا لاق نم ةلوُجرْخأ

 20009 53 هاعسو

 اذإ تأ فيك : :هّل لاق اهلطأ نم الجر نوكأ ,ءايألا ضْرأو ءِرَشْحَمْلا

 (ه/م) ب ام بزي تنبات يدَح نم
0000706 

 ص 116١
00000000 

000 

 :هللاق ؛ « يلزم مو ينيب وه وكيف هبل مجرأ نإ : لاق ؟ماّشلا نم دلوُجّرْخآ

 يّنع َلتاقأَف يفيس دخن د: لاق ؟ةّينثلا هم َلوجرْخَأ اذ اذإ تْنآ فيك

 مح ىلع :لاق ؛هدّي هتاف هلل لوُسَر هي َرشكَ ٠ لق ,توثأ

 داق كف هللا لور لَ ؛ هللا يا ر يمأو تن يبأب ىلب لاق ؟كلّذ نم

 ىلع تناو ينقل ىلح كرفان مصل «اثاق اي

 . كلذ

 ينئدَح ::َلاَقديمَحْلا دْبَع اًنئدح :َلاَكم مشاه اَننلَح 0

 َلوُسَردنأ َتَمَعَر ؛ ؛تدَحُت ةيراّصلالا يزين امس تضم لاق رهَش

 دوت ءاَسْنلاَنمةَبصُعَو ءاًمْوَيِدِجْمَمْلا يف ْرَم (5//498) 8 هللا

 َناَرْْكو شال .َنيمّحمْلا ناَرْفْكَوماَبِ :لا ءمآلسلاب هيل هدي ىَولا
 لامن ركن م «هللا يئن ليو :نماَحإ تلق . َنيمعنمْلا

 هلي هسا لوُطَو همنا لوطت هاند «ىلب لا
 ام هّللاب مسك ءةَبْضَقْلابَضْنَتَمُك «ِنيلا رك ؛ةلول مسيو لَا

نم كلو جر هلاوسن كل.“ أع ري ةَعَس نم اتأآر
 

503 
 141١7[ :عجار] . َنيمعتملا ن نارفك

 ٌدّمَحُم اًنئدح :آلاَق . ضال ريا اند 167

 .ةيراّصْألا نكس نْبديِزَي تْنب ءاَمْسأْنَع «يبآ ينكدح : لاق ر جاهم نبا

 َليعل إف «ارس مكاو اوُلَتال لوُشَيا هللا لوُسَرتعَمس : ْتلاَق

 . هسرف قوف نم رعد َسراَقلا كردي

 هيض ياهو ليس ماةام

 مو «راسو

 هّللا ل وسر َلاَق :تلاَق « ةّيراّصنألا ديزي تن ماَملسآ :؛ م

 141١4[ :عجار] ٠ ا .ةكمركذف

 دبع مدكدَح : :َلاَق بْيَعَش
 مما © صانأو

 يعش اًنريخأ : لاق .ناَمَيْل

 مفسش ررمرإوا

 بيانا فحق يش َلاَق نيسَح يبأ نْب هللا

 ذلكَ لحد «لهشألا دبع يني ءاّسن ىَدْحإ نّكّملا

 مك 8 هللا لوُسرل ضاعت ين: :تلاَتق «هيهتشأل :َلاَقَف ءاًماَمَط
 برش ٠ نبل حب ينأف ؛ اهب ىلإ َسَلَجف جك ,اهتولجل ُهنوَعدَ هن

 اًهيرهتلا :ٌءاَمْمأ تلا « نيحتساو اًهسأر تضقخَ 8 يبت هكون من

 َلاَكَمُت .اًيَش تبرَسَفْتدَخاَك : :ْتَلاَق ف يبل ديم يح : اًهلْتلُقَو

 ا هّللا َلوُسر اي :ْتْلُقَق :ءامسسأ تلاَق « « كبرت يطغأ : ف يبل اه

 :تَلاَق ٠ هيلز هن برشا «ةلدين م هيلوات مث «هنم برشا

 بيصأل «يتلشب هو يد فط م « يتبكر ىَلع تعض م ةتْسسلَجَف

 «هيهتشنال نم «نهيلوات : يدّنع ة ةوسنل لاق مث« يللا برهن

 آل يلون ذقن يهم تنل هت ٠ اًيذكو اًعوج َنْعَمجَتآل : :8 يَا لاق

 " هيهتشأ

 181١١[ :عجار] . اديآ دوعأ آل هم يأ تْلْعَ

 نع «نايفس انربخأ :َلاَق . فسوُي نب قاَحسإ انثدَح 5
 وس ريب6م ه ماش ٠ ممم

 ةروس تزن : :تَلاَق . ديزي تنب ءامسأ نَع ؛ ٍبَشْوَح نب رهش َنَع ءثيل



 ءاسنلا دنسم ص١١0١؟

 نإ ءاًميمَج كف ّيِبْنلا ىَلَع ةَدئاَمْلا :عجار] . ةَقيلاٌرسْكتل اًهلَقث نم ْتَداَك

 اةندنفف

 ِنْبِرْهَش نَع «ٌماَرهَيِنْبديمَحْلا دبع انندَح « ميكو انئدَح 80

 ًاطّبَيرا نم : ؛48 هّللالوَّلَر لاَك : :تَلاَق ٠ ديزي تب امس نع «بٌشْوَح

 ع ةاقق 226
 هيرو «ةعوجو هعبش لاك ٠ ياسا يَ َقَْلآَو هللا ليس ياسر

 ءاَير ,ءاَسرَك طبترا مَ «ةَمايقلا موي هناّريم يف تكور لوو ا

 هةيمماعم
 عجارإ ( 4 6ةر/ك) ةَّماَيقلامْوَيهنازيم يف اناَرْسُح َكلد ناك ةعمسو

 ملا

 ِنْبِرهَش ْنَع « «ٌماَرَيِنب ديمَحْلا دبع انندَح « ميكو انئدَح- 1414 مسوسالاو
 تسل نإ : : 8 هللا ل وتمر َلاَق :ْتَلاَق . ةبزي تنب هام نع «بَشْوَح

 281١6[ :عجار] . َءاَسْنلا ا حفاَصأ

 يعوض و ءري 8 ع

 «ىنتلا تبا َنَع ل انكَح 0 اند 41417

 ماض
 هم
 [14071 :عجار] ٠ بست لمع ا

0 9 

 :تلاق يي اش «بَشْوَح ناره نع ؛ ينال تبع -

 ادم اوُطتفَت ال هسا ىلع اوَُرسأَنيذلا يدابع اي) :ًرقي ا يلا تغمس
 0 ارنب بشي را ل يو ا رعمو سرا د2

 [1ما١0 :عجارإ

 الط نمل اس را زيلع اند

 هلع تك تخل بلك دالك يب 2

 .ساّنلا نبي حالصإ يف بذَك وأ «ةَعْدَخ َبرَحْلا نإ «بْرَحْلا يف بَذَك

 [10811؟ :عجار]

 ,نينحلا يبأ نب نع «نايفس اًتربخأ « قازرلا دبع انئدَح- 1١

 امك: لاك ديزي نب اَمْسأ نع «ٍبَشْوَح نب رهش نع
 معد
 ةشئاع زهج نميف

 هيب هع
 يمل لاق ُديثأل : :اَنلقَف نبل 9 يلا اَنيلَع ضَرَمَ ضرَمَق :تلاَق ٠ اًهَقَرَو

 [1ملا١ :عجارإ ٠ كبح طنا

 نع ,ٍمِيتح نبا نَع َُمْعَم اًنربخأ «قازرلا دبع اندَح- 816١

 مكب الأ: َلاَق 4 يل ديزي تْنب امس نع ءبشنوَح نْبِرهَش

 « ىَلََتهَللاَركذ اور اذن : لاق« للا لوري ىلب : 0
 نب َنوُدْفَملا ءةَميمَنلاِب ب نوءاشَمْلا ؟مكرارشب مُكربْخَأ آلآ :َلاَق ما هدي ع

 [2م416 :رظناز .٠ َّتَنْعْلا ءاربللا َنوُعاَبْلا يل

 نع مخ نبا نَع رَمْعُم اًنربَخأ ؛ قاررلا دبع انكدَح- 30

 ْتُكْسَي :ك يبل لاَك :تلاق ديزي تب ءاَمْسأ نع «بشْوَح ِنْبرهَش 0 01

 .ةتمجْلاكرهَّشلاَ ءرهشلاَك ُةنّسلا ءةَنَس َنيعبرأ [ ضرألا يف لاجل
 هام لو و 01
 [1411 :عجار] .راثلا يف ةّقسلا م ارططاك مويلاو ٠ ٍمْويلاك ةعمجلاَو

 امم ثيدَح نم
 ها اساسو

 ؟مخا1ه24ح (ع؛هدر/ك) ةيزي تيم

 ما سهلا ع 52-0-00

 َناَمْلَع نب هللا دبَع يتربخأ : لاق . ماع يلع انئدَح 10

 :تَلاَ ٠ ةّيراّصنألا ديزي تْنب ءاَمسأنَع «بتوَح نْيِرهَشْنَع «مْيتخ نب

 مُكراَيخَ : لاق ءىكب : :اوّلاك ؟مُكراَيخي مُكرْخأ الأ :8 هللا ُلوُسَر لاَ

 :َلاَق «ىّلَب : اوثاق ؟مُكرارشب مكر بخ الا ؛ ىلا رك اانا

 ءاربسلا «نوُعالا ةَميِلبتوُماََمْلا .ةّبحألا َنيدوُدسَْم ملا مكر ارش 5

 30 :عجار] ٠ تملا

 ساو عا هس
 ٍلِيَجْلادِبَع

 اق ل دقات ديزي تمس اذأ بوح يبه ع بَقلا

 اتلمَجَف : .تلاق ياخ فا الادنم ناني /ك) :سل
 كيل نأ لرسم كف يبل اَهلَلاقق «بَّصُذ نم ناراوس اًهْيلََو ل

 "يفق اناس يئن ياخ :تلق : :َتلاَك ران نم نيراوس

 َدَّنع نم َنْفلَص (رّيلَحَتمل اذ[ هّللايِبَناَي : :تلاق .اًمُهنقلاَك :تلاق

 َلَعجَتنأَ كانخإعيطَمسَتاَأ :لاَكو 8 ِهّللا لوُسَرَكحَضَن ؟نهجاَوزأ

 1 ماا ري ارت ةق ةّئطف نم ةَئاَمو «ةضف نم او
2-0-0-0 

 3 نم نإف بهذ

 دبع اًنربخأ ءءاَطَعْنب باَمَلاَدِبع اد 14164

2 2 

 اي يو ةعيصت 0 ءبقذ مذا يخ
 00 141١6[ :عجارإ .٠ مايل مْ

 َراَطَمْلا يني - دوا انئدَح ءغاّبدلا ناَرهم نب واد انئدَح- 5-0-7

 اَهَنأ ؛ديزَي تب ءاَمْسأ نع ءبشْوَح نبا رْهَش نع « يلح نبا نع -
 :ةليل نير هذعُهَّللا ضْرَيْمَكَرمَحْلا بَ ْنَم : لومي يتلا تعمَس

 هللا ىلع َفَح ناَكَداَعَْو يللا باَتباَئْإَو «ارفاك تام تام

 ؟لاَبَلاةَئيطاَمو ؛هّللاَلوُسَر ايلف تلاَق .٠ لبا ةئيط مهين

 .رَتلا لهآ د يدَص : لاق

 ماس سلا

 نب ره َنَع ٌىَداَتَقْنَع ٌماّمَه اَنكَدَح نافع الح 7

 اهدي يفو ؛8 يبل ىلإ يتلا َممُتْفلطلا : :تلاَق . ًءاَمْسأ نَع ءبّشْوَح

 َلعْجُي نأ كرسي : يل َلاقَك -بَهُد نم نابل : ”تلاكْؤآ- بهذ نم ناراوس

 ؟لوُقَياَمَنيعَمْستاَمأ يتلاَخ اي كتل ؟راك نم ناراوس لدي يف

 نم ناراوس كيدي يف لمين كرسي : :ُلوُقَي :تْلُق ؟لوُشَي اَمو : :ْتَلاَق

 يأ (يرذا ام) ءامهب تمر اَمهنعَرتلَد :ْتَلاَق -راَث نم ناَبلُق : لاك كر

 1841١8[ :عجارإ] ٠ عَن سلا

 نع ءريثك يبأ نب ىَحَي ائدَح «ناآ انندَح «ُناَدَع انئدَح- "م1 ها/

 ةأَرما اَمْيأ : :َلاق 4 هللا َلوُسَرَنأ ؛ديزي تنبءاَمْلمأ نع ءوِرَْع نب دوُسْحَم

 ةاَرْامْيآَو «ةَمايقلا ميرال الث تدل «بَضد نم لقبت دق

 ب ةَمايقلا ميلا َنم هلم اهنذأ يف لعج . بهذ نم اصرخ اَهذأ يف تلج

 [14119 :عجار]

 ْنَع «تياكْنَع « (ةَمكَسْنْبْدَمَح اًنكدَح : نافع انئدَح

 ُهَّنِإَؤ :ًارقي 4 يلا تمس هنأ ؛ديِزَي تب ءاَمْسأ نع «بتشَوَح نب رهش

 هل مهن ىلع اوُقَرسأ نيا يداّبع يؤ : رقيه ثعمسو 4ٍلاص يَ لمَ



 هل ةّمَحَر نم "م وأ

 مم :عجار] . «ميحرلا

 ات « سنوي نب ىسيع اَنكدَح ء(رخَيني يلع اَنئدَح 64 ١

 «ديي تن ءاَمْسأ نع «بَْوَح نْب ره نع« « حادا دايز يبأ نب ٍ هللا ديبع

 «فيّصلاو ءاتشلا ةَلْحر مهفآليإ شير فاليإل) اك ا نع
 دكه

 مّكَتمآو عوج نم مُكمَعْطأ يذلا « تيل اذهب َر اودبعا «شْيرفاَيمْكَحْيَو

 .فوَخ نم

 َناَمْثع نب هللا دبع ْنَع نايس اَنئدَح ءَدَمْحأ [وُبأ] انئدَح- نيد

 تب ءاَمسأ ْنَع «بَشْوَح ِنْباِرهَش ْنَع ءٍمِيُخ َنْبا يشي (411/1)

 بذك: :ثآلك يف الإ بذَكلُمَلصَي ال : 8 هللا لوس لق :ْتَلاَق . دي

 ةعجارإ .٠ برحلا يف بذك وأ « سأل َنْي حلْصِإْوآ ءاهيضْرُيلهئآرْما لجرلا

 ا

 8ع ؛ةيزيتْنبةَمْسأ نع «ٍبّشْوَح نب رهش َنَع ءدايز يبأ نب
 .راّنلا مهيأ هللا ىلع انَح ناك ٠ «ةييغلاب هيخأ محل ع بنَ ؛ ٌلاَك

 اانا [ هدعب ضنا]

 «داّيز يبأن نب هللا دبع اًربْخأ رك نب دَّسَحُم انئدَح- فذحت

 : 25 هللا كلور لاك ْتَلاَق . ةيزي تن ءامسأ نع « بوح بره اَنندَح

 .رانلا نم همي نأ هّللا ىَلَع اَنَح ناك «ةّئيغلا يف هبخأ محل ْنَع بدم

 54151 :عجار]

 مريب كتم و

 .داّيز يبأن ب هلل دبع اًنربخأ ءِرْكب نب دَمَحْمنيدَح “0١1

 تعم : :ْتَلاَق . ديزي تْنبءاَمْسآْنَع ءٍبشوَح نب رهش اًنئدَح : لاَق

 «موُيقلايَسْلاَوْهآلإهلِإالهَللا : نيتيألا (ربتاه) يف لومي هلا لوس

 .مظألا هللا ملا اًمهيفَنإ : «موُيقلاي حا َوهآلإ هل الهلل ملاؤ و

 رب هر ةلرظ ا ل
 َراطَملا يني -ديزب نيأابآ اند وِرْمَع نب ديوس اَنثاَح 8

 تب ءامنسأ ع وِرْمَع نْب دمحم ْنَع «ريثك يبأ نب ىبحَي ينكدَح : لاق -

 "مس

 انيك يْبيهَللَدِإَ ءاَنجسَ هلل ىتبْنَم داك ل سمألا .دي

 ري هم اسك

 رش ْنَع تياَئْنَع ٌداَمَح اَندَح :دّمصلا يع انك

 بولا رهان: :ًًرْي ف يّبلا تَعمَس اَهّنأ ؛ ءامسأ نع « بٌشوح نب

 [54144 :عجار] . «م يحرر وَلاَ يلاتي 57 ايمَج

 «ٍمْيتح نْب اناَمْثع نب هللا دْبَع ْنَع ءٍمصاَع نب يلع انئدَح 7
 يِتلاَخَوانآْتلَخَد : :تَلاَق . ديزي تب ءاَمْسأ نع «بّشْوَح نبِرهش نع
 :تَلاَق ؟هَئاَكَر ناي اًيطعتأ : انك لامك «بَهَذ نم ةرونسأ اَهيلَحَو ؛ا بلا ىَلَع

 .ُهَئاكَب ايم ؟ راك نم ةروُسأهلل اَمُكَوْوسيانأ ناَقاَحَتاَمآ َلاَكآل : انْ

 ىَملَس ّمأ ثيدح

 ٍنْيدَّمَحُم ْنَع دعس نب ميهاَربإ انكدَح رطل وبك التسدنم

 :تنلاَق . 0 هيأ عقار ين لل يَ َقاَحْسإ

 اح ضر تكف . قال نارك يفهم

 ام نَسْحأَك تلَسعْغاًَالْمُص اَهكَت بكس ؛ الع يل يِبكَسا هناي: :تلاََك

 «دَدُجْلا يبات يديطغأ (477/5) تاي: تقم لستار

 «تْنيلا طسَو يشارف يل يِمْدقُّمأ اي :ْتَلاَق مّ ؛ ءاَهْنَسِلَك ءاهيَطْعاَت

 ملء تضيع .ةللا تلتماراتجساو تْلَعَفَ

 تضف دَحأ يشكي القت رهَطَتدَكو «ن ألا ةضوبفم ين مأ اي: :تَلاَق

 زعم م 00
 ,ةوخأت يلع جك: :تَلاَق ءاَهَناَكَم

 0 اَهمضُرَم

 حج

 نيه ع

 50 .. قاس وبدت دس مها ادَح «يناكرولا

 .ةلثم هوَ 0

 م هم ثيدح

 2س

0000 
 عوف ا يلاوَمْلا

 8 هلو قي طق دخت عمَسأَم: ا

2 - 

 0 .وفأر يأ| ل اوم دئاق انئدَح «يِاَوَمْلا يبأ

 8 لو ىلإ ىكتشلا ْتَلاَق . ىَملَس هَنَمَع ْنَع ؛ «[عفاَر ينأ

 هُيلجر يف امَجوَدَحأ يل ىكتشا الو ءمجتحا : لإ «هسأر يف

- 24 

 ٍكيرش مأ ثيدح

 ل تس تس

 ني ريبج نب ديِمَحْلا دبع ْنَع «ةنييع نب نايفس ايد 1

 ٍلدقباَمرمأ يلا نع ؛كيرشٌمأْنَع بيلا نْب ديعس ْنَع «ةيش

 0 .غازوألا

 «ريسْلا وب ينَربخأ : لاق . . جرح نبا اندَح حور انندَح

 لوُسْرْتَحمَساَهنآ كيرش م ينثربخأ : لوُقي هللا دبع َنْبَرباَج َعمَسهَّنأ
 2 © م

 اي: كيرشمأ تناك . لاّبجْلا يف لاجّدلا نم سائلا ريل :لوُقي © هلل

 .ليلق (مه) : لاك ؟ذئموَيبَرَعْا نك« هللا َلوُسَر
 مارب مو

 نسب ماسه نَع « َةَمَْلَس نب داَمَح اًنكدَح ءرسُن دوي اَنئدَح- ف ثدقو

 . يل اهَسْفتاسبعَوْنَّسم اتناكاَهّنآ ؛ كيرش مآ نَع ورع نع «ةورع



 ءاسنلا دنسم
 ماا ل ا ل

 ب ودا اسس

 0 انا مص و ءربامر
 «ٌديزَي يبأ نب ِهّللا اًدْبْيع اًنكدَح ؛ةَسييع نب نايفس اًنئلَح ١

 ا ىلع: لاَ .ةيئاثرخا

 يال ؛ باتمان: 8 لذوات ثري لولا لق

 . يبحاَص يذوأ انأفاَخأ يّنِإ «مُكم دخان

 [؟/همه :عجار] .كَلَمْلا ينعي

 ىنْعيِهّللا دبع نع « ةنييع ( 47" /“1) نب نايس اًنئدَح- 200
 ُهنارُْلا لَك : :َلاق ا هللا َلوُسَرنأ ؛بويلأ منع « هيبأ نَع ديزي يبأ نبا

 همه :مجئر] . كأّرِجأ تأَرَق أ ف ةرحأ ةعبسس ,ىَلَع

 22 ره سا ا

 دعس تئب ةئوميم ثيدح

 ل هي
 دْيَزْنَع؛ «ليئارسإ انئدح» هلاك .٠ مع وباو نيس انئدَح 01

 88 يل لوم دعس تنبع ؛ «(يتضلا) ديزي يبأ نَع ءرييبج نب

 دهاَبأ ند هيف رخل : لاك ؟انزلا دلو ْنَع ءاقف هللا وسر لس : تن
0 5 

 ذل ضال له ليس ياني

 9 كو :تلاك 62 ا ينضلا ديزي يبأ
0 

 .رطأ دق :لاَق ٠ ٌمئاَصَو وهو هَتأرمأ ( لبق لْجَر نَع

 ادح :لاَق . ىسيع رطب ال101
 ق8 رو سأل «ٌةدوَس يبأ نب داي نع د روت

 مولا ا رطل وقلما ضل َلاَقَق ؟سدقتملا تْنَييفاَنفأ هّللا يبن
 مكمن :تلاَك .ةاوساّسيفةالَص فلك فالس 008

 ْنَمنِإَف « هيف جرَسي انيَر هيل لإ ديل :لاَق ؟هّيت ا هِنلإلَسَحتي نأ قطي

 يمر ف لس كاك لا

 ا ب كس

0200 
 نامعتلا نب ةثراحلا تاك م ثيدَح

#- 

 م معنا
 .٠ .هداتساي ثوم ىسيع انادح

 2 همروهشو

 ال وع يضرم ط ارش ياواد

 50 2 يم م سوك و سوس
 .ًادحاو ا هللا لوس وو انو اكد : :تَلاَق « «ةعمجلا موي

 سا رار ملا

 هثعمسو هللا دبع َلاق) سون مكحلا اكد

 ٌمرَكَذ :َلاَق . لاَجرلا يبأ"نب نمل دبع انئدح : َلاَق (مكحلا نم اَنأ
 موو هان
 :تَلاَق . ناَمّسملا نب ةكراَح تنب ماهم نع ةَرمَعْنَع « ليعس نب ىبحي

 (7 بأ ثيدَح

 ين اهب يلي ناك “يبل او 'نم لإ «ديجنلا نآرلاو قو ام

 .حّبصلا

 همه مه كا ه7 5000 2
 شيبح ىنبأ تنبد ةمطاق ثيدح

 2 4 تك - م 0 ير

 2 ء”ساررو

 كل لو نأ طخ نخيل كيال ريل نبدي

 يرظناَق قرع كلذ اَمنإ هت هلل لوس هللا ؟مَّل لإ تكن ف

 مقل َنْيَاَم يلص مش « يِرهطتق مرام اذ اهل يصل كر ىتآ نإ

 1 [0ا/0 :عجار] ٠ ِءْرقْلا ىلإ

 نع ؛ليارسإ الح : َلاَق . رْيَكُب يبأ ْنْب ىَيحَي انئدَح 8147

 ةَمطاَق يتلاَخ يني دح :َلاَق .٠ . ةكيلم يبأ نب هللا دبع ْنَع ءدْعَس نب تام

 دق «َنيَسْؤُمْلا م اي :اًهل تلت ةَمئاَعَأسْبَتآ :نلاق ٠ ششي يبات

 تأ رتل لطأ نم نوكأ آو «ٍملسإلا يف َح يل نوُكيآل نأ ت يش

 :تلاق ةالَصَلَجَوُرَع هلل يَلَصأ ال ق ضاحتنمأ موي مهلا ءَضاَم

 هّللا َلوُسْراَي : تناك يلا ًءاَج املك ؛ 8: يَنلا يجيب ىَّتح يسلجا

 نو «مالسألا يف فَ اهل نوُكيآل انآ ىَشْخَت « شبح يبأ تذبةَمطاَف هذه

 هَ هلل يمت الف'ض احس مين مهلا شاملا أ نم دوت
 سام سمسا 2 0 ا
 دعوه لك دلل شيش يبآ تبة عطا يم: :لقق ؟ةالص لجو

 دو مطل ةقْرع أ «ناطبلا مة كلل 7 يصبو قلص

 لكل

 .اهَل ضرع

 ةيعاَرُلا رك ٌمأ ثيدَح
 هه

 5-١ ءدْيَرْنْب هما انادح :َلاَق . َفنَسْلا ركب وب انْندَح 3

 يارا زركمأ نع « بِي ِنْب رم ٠ ابق ؛مالشب ف يلا يأ :تَلاَك
 هَْلَعْتلاَب ؛ةّيراجب ينأو «حضُق برمته ٠ لك هبرتأق ٠ :عجار]

 اةدغللا

 يبأ ْنَع :ةَراَمْع ْنَع «شَمعألا اَنكدَح «ةّيواَمم وبأ اَنندَح ١6
 هو مس

 نييك امله ؛ َتْنَيلاَتلَخَد ىّنَحتفجَف «اجاَحتجرَخ : لاك ءاّمعشلا

 « ينج ىلإ ىَلَصَقَرمْع نبا ءاَجَن ؛ طئاحلاب'تفزل ىّتح تيم يراسل

 ؟تّنيلا نما هّلل لور ىَلَص نبأ (هلإ[ت لق ؛ ىَلص املك ءامّيرأ ىَلَصَق

 ىَلَع : َلاَق ؟ىلِص مك : :تلقق انهاَه ىَلص هنأ دي نب ةَماَس .أ ينربخأ : ٌلاَك

 مث , لص مك هلال مل ارث همسك يْإ « يس مون يئدجأ اذه

 ىلتصق ريل « همام يف مشق تجف « لبقملا ٍماعْلا نم تْجحَجَح

 [7717* :عجار] ٠ اعيرأ هيف



 ءاسنلا دنسم ؟ماوك ح

 ةيمأ نب َناوْفص ثيدح
 ل

 تاس نط دن إي لاَ . ْتراَحْلا
 لم رع را ا م . لص ا رح يع

 نإ :َلاَقَك ريك ْحْيَشَوُمَو هم "ب داَوُقَص ءاَجَف كف هللا لوُسَ

 ذأ -ارئاوأتا هب ١ اسْهَن محلا اوُسهنا : َلاَك كف هللا وسر( "ةةرل)

 ناو ضن
 [1ما1 :عجار] .هلموأ « ينم كّشلا :نايفس لاق

 ينمي - يميل انئدح : َلاَق. ديعّس نب ىَيْحَيانْندَح- ؟814ا/

 اع ؛كلاموباَعْنع- يدها ينْمي- َناَسْنَع يبأ نع - - ٌناَمْيلَس

 ةداَهَش كاسل ةقْرَمْلاَو رطَبْلاَو «نوعاطلا : :لاَق .,كينأ نب ناوفص

 :عجار] .ةَرَم لق يبا ىَلإه كَ ْذاكَو ارارسص َناَمْثَع وبأ هب اَنئدَح : لاق

 علوم

 دبع لبر ار: لاك. ل واب كنلو

 ساس «اضسأ سرر 0 سك دلع كد
 ٌةَيراَعْلَي :لاك نكح ايامك: :َلاَقَق « ايس
 يمص لص ع رعب معا

 هل همي نأ ا هللا لوس هيلع ضرع. ءاَهضعَي َعاَضَق : لاق :ةئومْضَم

 [106> عجار] ."بَعْرأ مآلسإلا يف هللا لوُسَر ايميل نأ : َلاَق

 :َلاَق. ٌةّصْفَح يبأ َنْبْدَمَحُم انئدح : :َلاق .حْوَر الح ١8

 َتاَوْفَصنأ [هبيأْنَع] «ناَوَْص نب هللا دب نب ناَوَُص ْنَع «؛ «يرجزلا اًنئدح

 ىلإ ل صأ ال تلق : َلاَق .ُنِجاَهيملَنَم كله : :هل ل يق فل نب هيمن

 .ا هللا َلوُسر تبق ينلحار تنكر ؛اق هلا ونسرين تح يلهأ

 ءبْضَو ابآآلك : :َلاق ؟جاَهي مل نم كم هن اومَحر هللا لوس راي تلق

 نم يي حان رماة لاق« ل

2000-0 
 : [160/7 :عجار] ليتل لم :لاَق

 نع ؛كّرابم نبا اًنربخأ : َلاَق ٠ يِدَعْنْب يركز انندَح

 :لاَق. .ةّيمأ نب ناَوْقَص نع ؛ « ٍبيَصْلا نبا ديعَس ْنَع «"يرهزلا نَع «سْتوُي
 َلاَياَمَق يلإ سال قبل هن نحمي هلل لوس يناطأ

 ١[ 60/4 :عجار] ٠ 1 سانتا أولم ىلح ينم
 0-30 رّفْعَج نب دمحم

 لا مك قرط طخ نع ناقة

 هللا اوسسر اي :َلاَقَق « هعطقب ما ف يلا ىلإ هكر مدرب قرس الجرن

 ُهَّمَطَقَك . بهو ابآ يهب ينيتاتانأ لت اذه ناك الولف : لاق  هْنَع تزواَجَت دك

 [1 9/9 :عجار] .ك هللا لوُسَر

 ندلادح :لاَق .بيَهَو انئدح :َلاَق كاّتَع كَ 1

 لا لخ دي آل هن هنإ : ليق هن هنأ ؛ةيمأ نب َناَوْفَص ْنَع «هيبأ نَع « سواط
٠١ 

 ةيم نب َناوفص ثيدَح
 ص١514؟ همر يسأل هل سوس

 مس سقاس
 «هلأسأق هللا وسر ينآىَتَح يلزم لْخْدأ آل :تْلُقَف :َلاَق .َرَجاَه ْنَم

 ساب سر ف
 «يل ةّصيِمَح َقَرَس اَدَهَنإ | هّللا لوس اي : :تلقق 6 هللا َلوُسَر تيا

 اهتم ينِإ (475/) هلل لوري :َلاَقَك ٠ هعطقبَرماَ ههَمَم لجَرل
 ساءيعا عر

 مص ؛هّللاَلوُسَراَي :ْتلُقَ : :لاق «هب يبت َلْبكآلَهك : َلاَق هَل
 هم م م م يسع ب م عل

 دْنَيةَرْجهآل 88 هللا ل وسر لاك ؟رجاَه نمل نجلا ليل نوُلوَقَي

 [1هره١ :عجارإ . اورفثاق مترفثتسا ادإَو يَ داَهج نكلو كَم حق

 يبأ َنَع « ينل نايل اند «َنوراَه نب ديزي انكدَح- افتلحلو

 7 ِنَع ؛ةّيمأِنّب ناوْقَص ْنَع كلام ِنْبِرماَعْنَع - يدتلا يمي - - ٌناَمْثَع

 ًةاَسّقللاو ٌةداَهش* ”رطبلاَو ةداَهَش قر َرَعْلاَو ٌةداهَش نوُعاّطلا :َلاَك ف يبا

 [10/ه :عجار] .ةَداَهَش

 دمحم اننلَح 68

 ٌنوُعاَطلا : :لاَق . ةّيمأِنْبَناوْقَص ّْنَع كلاَمِنْبِرماَع ْنَع :ناَمْنع

 همعمدوع
 يبأ نَع «َناَمْيَلَس نع يدع يبأ نب

 عسسل” وك ل يق سك كو
 .ةداهش :ءاسفنلاو قّرَمْلاَو «نطبلاَو

 لوُّسر ىلإ رم ُهَمقَرَو «ارارم «ناَمْثع ابآ ينعي هب انئدَح : :ناَمْيلس َلاَق

 [اومل/# :عجارإ .لق هللا

 نب نمَحرلا دبع انئدح : َلاَق .م ميهاربإ نب : ليعاَمْسإ انندَح 6

 :لاَق ٠ نامل ىبأ نام ْنَع «ةيواَعم نبا نَمحرلا دبع ْنَع «قاحسإ

 مظَملا نع َمْحَّللذَّخآانآو هللا ٌلوُسَر ينآر :ةَبَمأ نب ناَوْفَص َلاَق

 أَساهنِإف ؛ كيف نم ّمْحّللا برك : :لاَف كيل : :ناَوْفَص اي َلاَقَق . يدي

 [16؟م9 :عجارإ . أو

 تامر هر اهراع
 نبا ىنعي - ناَميَلس اًنئدح :َلاَق . دّمَحُم نب نيسح اَنندَح- 51

 نْبناَوْقَص نع «ةّينأ نب اوف تخل نإ دج ْنَح «كاّمسْنَع - ره
 انحف «تقرُسَق يل ةّصيمَح ىَلَع دجّنَْلا يف اًمئاثتلُك لاق .ةيأ

 يفأ هّللالوُسر اي: تلق ٠ هعطَقيَرمأَك اف ىلا ىلإ هاكر «قراتسلا
 هم لج م و ع مدقا

 َلْبَك َناَك اله :َلاَك «هل اهعببأ 231 هله انآ ؟امهَّردَنينالكْن مك يتصيمخ

 ١644[ :عجارإ . هب ينتأَت نأ

00 5 
 يفقثلا يمر يبأ ثيدح نمو

0 
 ؛ىَتَتلا رس رن ككتاب اه - <؟811<5

 يبأ نَع :َناَوْقَص نْبهيمأْنَع ؛ يحَمْجْلا ين ينعي رَمع نب عفا اًنئدح : هلاك

 (يّقتلا ريم يبأ نب ركب يبأ نع : َلاَق امُهآلك : يبأ لاق) رْيَهْز يبأ نب ركب
 همر م

 عفان كلش وابل أ ؛ةءاجلب لوي هللا لوُسَر تغمس : لاق . هيبأ نع

 اوُفرَْتانأ نوُكشوُممُكنِإ "سأل اهب اي: :لوُقيَومَو «فئأألا نم معن

 "اجر لاَقَك : لاق (مُكَ نا ارش نم مُكرايخ : َلاَقْوُأ) راَلا ٍلهأ نم نجلا له

 مّشنآَو «ِنّسَحْلا ءاتلاو «ئسلا ءاّثلاب َلاَق هلل َلوُسَر ايم ساّنلا نم

 [6١ها14 :عجارإ . ضني ىلع ْمُكضعبَّل ادهش ادهش
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 (ةجعب دلاو)ر ثيدح
 و

 .ٍمآلَّس نْب ةيواعم اًنربخأ : :َلاَق .٠ ديعس نب ماش انيدَح- فحل

 2 نب ةجَْب (41/1) يربح : لاق .ريثك يبأ نب ىَحَيت طمس سس : لاق

 َةَووُشاَعبَوَيادَم امْيمُهَل لاق لف هللا ل وسر نأ ؛َربخأ هاب ذأ ؛ هّللا

 سكرت يّنِإ هّللا لوُسَراَي فْوَع نب ِرَمَع ىنب نم لجو لاق ءاوُموصَ
 همر غ مم 50

 ناك َنَمَف مهل ابملا : هيلا اديداس ب أ

 ةماوص م بل ارم مهم

 2 م8 مم اي ف 7

 داهلا ند دادش ثيدح

 و
 . ٍمِزاَح نب ريرج اًنربخأ : لاق . َنوُراَه نب ديزي انئدَح- 52101

 رووةمق
 ,هييأْنَع ءداَدَش نب هللا دْبَعْنَع بوني [يبأ[ بمس انئدح : لاق

 وأ ءرهظلا ؛ يشْلا ينآلَص ىدْحإ يف ءاق هلال وسريع جَّرَخ : لاَ
 مك هَعْصَوَ 8 يبل مد نيش ءِنَسحلالماَحَوْمَ ءرصتلا

 : يب لاَقف) ءاًهلاطأةَدْجَس هنآلص (يئارهظاَنِيَدَجَسَ ْيَدَجَسَف «ىّلَصَم ةالّصلل

 تْعَجَرَف جاسر ا للوسط ىلع يعل اًدِإَق يسأر سكر

 لوري سانا الصلاه وسر ىضاَملق « يدوس يف

 ُدَكْدَنأ انتَط ىّنح :اَهَتلطأٌةَدِجَس (كتآلص 'يتاريظ)َنْْيَت جسد هللا
 ينثبان كلو «ْنُكيمَلَك لد لُك : لاق ؟كِبلِإ ىَحوُيهنآْؤأ مآ َثَدَح

 15174 :عجارإ ٠ هتباَح يضل ىَتحهلجَعأ ان" تطركف ١ ينلحترا

 ماسلا دسم رخآ اذه





 ا وم عام ع ع عع ع ع يع ع ع عع
 ليلا يلبث يلا ىلا ىلا يل ايلا يلى يلا يلا ىلا بلا يلا

 ليلا يث يلا ينال يلا يل يلا ميلا يلام ىلا
 نينا يش بلا ينال بليل مابي ىلايث
 يلا يا ىلا يلا يلا باين بلا ىلا ما ينايل

 نينار ياريت يثاب
 ياي ياا يلا ينال يايا يلا

 ينال يني لاينا بلا يني يت
 0 يلا يلب يايا يل ايلا يلي

 ال ينايثا بلايين

 0 ا ع جب جب ع ع جب جب جب جب جب جب جا جو
 0 ين يلايلا يلا يلا لاي اياب هلل

 يل ىلايلاىلابل يلاينا بلا يامال

 دك ل دل دل دل دل دن دا دل دن د دا دن كن دا دال

 ا

 2211111111 آ

0 
 ني ينبني

 30 الينا نايلي
 يه

 م غ1

527 

 22ج
 يلا ينام يث بلاي يناع
 ايليا ا ابا
 يلا يلا يلا ىلا بلابل
 ا ينايلا يلا يلابلا ياما الاي

 ايلاينر ايلا يلا ين يلا ىلا بلان
 )يني يلا يلا لا يلا يلام لاين
 0 ايليا يلين يلا بلا لاين ينال يل

 يلين يلا ىلا يلا يل ىلا يللا بلا يلا يلا ايلا يشيل

 مايلاب ا يام ابا يابابا

0 
 0 ها ا ل ا ا ا ل ا ا ا 0ك





 -- تسييس 8
 باتكلا بيترت بسح ديناسملا سرهف

 لص ا 3 نال 21000 متم نيش ء ءاقلخُلا ُدَْمُم اَعْلا ني ورْمَع نر هللا دْيَع ْ هم

 عم

 طم م ع معمم معمم ممم يِراّصنألا للا دبع نب ريح

 هم ام؟م

 ايف يجتخلا أن ا دسم وو ......................ةلجلاب َنيرْكَبَمْلا ٍةرْععْلا دسم
 همر 86ه ىم 2. ءو 2 و

 1١7 م ٍدّبْعُم نب ةربس ثيِدَح 07 ماَوَعْلا نب رييرلا دسم عازج نإ نأ مان يدَح ص00 000 7 م ءاشه عي ١ 44 0مم معمم هللا ٍديَبع نب ةحلط دمحم يبأ دنسم
 ١و يعارخلا ىَرْبَأ نب نّمْحَرلا ٍدْبَع ثيِدَح 1١617 ل لة مممل صاقو بأ نب دعس َقاَحْسِإ أ نسم

 1001000 ٍِثراَحْلا دبع نب عفات ثيل ١ 173...............سسإ ليفت نأ رُمَع نبي نب ديم كنسُم
 ام و ٠ هم ٠ مم ل

 13و مممل َنْذؤُملا ةَروُذَحم يبأ ثيِدَح 0170... يرهزلا رفا نا نارا ل اا
 10174 ممل يبَحَحلا َناّمْثُع نْب ةّبيْش ثيدَح 00 دَْع نب ُرِاَع ٌةمْماَو حاَرجْلا نب هدي يبأ ثي يب 2 م  رار#و ا ى”مر * 7 ..هللا هن عةوع ين معم يد ومو

 ن2 ناَيفُس ٍنْب مَكَحْلا أ م | يبأ ثيل 0318/8... ...يييتتتتةرشعلا عباوت دنسم ماسلا هم سر 9 يا 1 2
 000071111111 اا ةّحلط نْب َناّمِثَع ثيِدَح ا

 دموي نأ وللا ليغ ثيرلَح ١ "7 00000 ت تمم ركب يبأ نإ نم لا ولبَع ثيولَح
 هف 76 ثلا ىل 7 11مم ةحراخ نب ِدْيَر ثيِدَح

4 1 1 7 

 2110100 لا نب لي ثيل 0113/37 0... يمسي... ي.يي.ي,,ايلاط يبأ لآ يسم هلم
 6هاايمرحم

 اَّمَع : هللا دب ةّمادق ثيدح 84 مانزش د. معا7
 2 2 00 00 بلاط يبأ نب يِلَع نب نَسَحْلا ثيِلَح

 م ها ١/4 نم وهموم همهم مومو م ومهم مم مممف يلع نب نيسحلا ثيِدَح 2011111100 . يفت لل دلع نب اليتم تدوخ 225 ساس هه م هللا نت
 0 0 ١11 مم ممم ممم هبسلاط يبَأ نب ليقع ثيِدَح 000101 1 ]ذا هيبأ ْنَع ٍلجَر ثيِلَح م0 يي سا #

 0000 يل دخن ل ند بلاَط ىبأ نب رفغح
 يبنلا هباَحْصأ نم ٍلُخَر ثيل بو ٍِبِلاَط 0 ١ باحص تلي دج 04

 00 قف يبل كرد ٍلُخَر تيِلَح ١ كك
 ااا - يبا نع ُلُخَر 53 دَح 006" 31111110110

 اي ل ري# مع ل

 ١ ض4 لل لهموم مم ممم مومو هموم م ممممم ٍلبنحلا نب ةدلك ثيرلح ا مم. .يي....... ويلطملا كبَع نب ِساّبعلا ثيدح

 20121111100 ..........عيسيلكا يبأ ثيِدَح ١ بلّطْلا دبع نإ رب اعلا نب : : هللا دبع دسم

 شير ءاقَرُع نِم وفيِرع ثي نيرثكل
 ١0174 مس صوم الح نب ةمُكِعدَح ثم 00 ٍدوُعْسَم نب هلا دبع هُم
 1017 مومو بط يأ يي اًطحخلا ني َرَمُع ٍنْب وللا دبع ُدَْسُم
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 غ1 نب هللا ِدْبَع نْب شالا ثيِدَح

 للا ااا ..'يِدياَغلا رخص ثيِدَح

 ل0 ط2 يعلم وقس لاس دش

 81041 مم هموم روج وأ كح تم
 ا 2

 ا بلا هباَحْصَأ نم ٍلُجَر ثيل 188... ها
 1١34 مل هيبَأ نع هداَبع نب ديلَوْلا نب ٌةداَبُع ثيِلَح ١4 2101100 يمّلسلا لاَ نب ِديبَع ثيِدَح

 ١4 .”يخوتتلا ثيرلَح 3 هه لل يِرْمّصلا ِدْنَحْلا يبأ ثيِدَح
 1 ل وببأ نع مه نب مَن أ ٍمامت نب مد ثيِدَح 0 1 1 1 1 1 ٍلُخَر ُثيِدَح

 10344 ممم مم م همم مم موقق تبان نْب َناَّسَح ثيِدَح ١ 0لأل و وم ممممموموممم هلا دبع نإ و بئاّسلا ثيِدَح

 000 ا بلا ْنَع رثسب وأ ركب ثيِدَح 31085 سو باخ نْب بئاّسلا ثيِدَح
 010 ... يراّصنألا ٍديَوُس ثيل 01085 0مم مو لأ رع تمدح

 ١١352 وم موو همم مممل ٍداَرَق يبأ نب نمْحّرلا دبع ثيِدَح ١ مك لوو مام همم امو م مم ممومم ينَرُمْلا ومع نب حفار ثي



 نب هلا كشر ىَلوَم ثي

 ةَحاَور نب للا بَ

 ءاّضييل يلا نأ ٍليَهس

 1114 مم يعالكلا ْوَر يبأ ثيَِح

 ١118 كلام يبأ وُبأ يح | ميشَأ نب قراط ْثيِدَح

 113 ٍلُجَر ْنَع «يِرُكْسيلا لل ٍدبَع ثيِدَح

 1113 ممل . 8 يبنلا وباَحْصَأ ْنِم لُجَر ْثيِدَح

 ل ٍصَرْخأألا يبأ ةَلطن ٍنْب كِلاَم ثيِدَح

 1١13735 ممم ومعمل ةريغملا ِنْب صفح نب ورمع يبأ ثيِلَخ

 11737 مم ممم يِراَصنألةوه نب َْم ثيدَح



 باتكلا بيترت بسح ديناسملا سرهف

 11مم ريع يبأ ثيلَح )011110

 06 نأ لاو ثدي 11100

 يللا دبع نب ةَعيبَر ثي ©2011 1 ]1 1 1 11 1ذ1ذ 1 1

 ١1 قلم ل دخت رح يق 0 ع م ممم هم هع هم

 0 وسْغَك نب دير وأ ير نإ وسمك ثيِلَح 000... 2110
 111 مومو ممم همم ممم همم معمم داما نب دادس ثيِدَح

 000 يِّلسألا ٍورْمَع نب ةَرْمَح ثيِدَح
 1١1 ممم ممم ممل سبع نع ؛ِميلَع ثيِدَح

 1١1مل 8 وللا لور ىَلوَم ناقش ثبِدَح

 1١1 ممم ممم سين نْب ولا ٍدْبَع ثيَِح

 1١مم يِدِعاسْلا ديس يبأ ثيِددَح

 ١1 سين نْب هللا ٍدْيَع ٍثيِدَح هيَ
 ١1 صّوخألا نب وِرْمَع نب نامل يح
 1١م كاف نب ميرحح شلح هَ

 ل َاَمْفُع ِنْب ِنَمْحرل ٍدْبَع ثيرلَح

 11 م ِءاَبَلِع ثيِدَح
 ١1 يِراّصنألا َةدْوَه ٍنْب ِدَبْعَم ثيِلَح
 1١14 طوف ملل ممم ةَيَرقَع نب رييشب ثيِدَح

 ١1 ّيِملُملا ٍدِلاَح نب ِدْيبُع ثيِرَح
 1١1 ممم معمم 0 لُخَر ُثيِدَح

 هوس ينمو
 . وللا دبع ةَرْما بْْيَر ثيِولَح

 هس نقع
 هللا دبع ٍوَأَرْما ةَّطِئاَر ُثيِدَح

 1١1١531 ل صرخ ألا نب ورم نب نامي أ يَ

 ١1437 ممم ممم ممم ممم ميم نايا كتسف لّوَأ

 11413 ةَمَْح يِبأ نب ٍلْهَس ٍثيِدَح هَ
 1145 ماَوعلا نب رييلا نب م وللا دنع ثيِدَح
 1158 ل ومفهوم هم همومه همم ةَرَرَع يبأ نب سيف ثيِدَح

 ل . يِراَمفْلا ريرسأ نب ةَفْيَدُح يِراَفِمْلا ةَح رس يبأ ثيِلَح

 114مل :ثراَحْلا نب َةَبقَع ثيِدَح
 22 معاق 0 ا ه4 2

 1١1١ ةقْيدح نإ وأ وهو «يينقثلا سؤأ نإ سْؤأ ثيِدَح ١ قف وللا لوُسَر ىَْوُم هيوم يبأ ثي

 11648 قي أ ا يللا و يأ تمول ١مل 0
 ل001 يللا سادْرِم نْب سابع ثي ١1 يرذبلا ةّيح يبأ ثيِدَح .



 1١158 0 عمم ا

 ١11/1 .....ناذألا وبِحاّص ور بع نب ليَ نب للا بع ثيِولَح
 1١13771 مومو ممم ممل كلام نْب َناَبْنِع ثيِدَح

 ١114 رايت نب هدب يبأ ويح يق

 00007 ذة وكلا نب ةملس ثيِدَح

 1111111 َوْكَألا نبا ثيِدَح يق
 ١141 ممم يمن يني نم زوُجَع ثيِدَح
 ١ همم ٌراّصنأألا نم ٌروُجَع ثيِدَح
 ١11 هس يبأ دل نب هبئاسلا ثيِدَح

 لاا ّيِراَفِفْلا ةّضَحَر نب ءاَمِل نإ هفافحخ ثيولَح

 1١14 ع مم ممم همم هم ممممب ..... دلو نأ دولا ثييَح

 1١14 مم 0 2 يأ ؛ يد

 1١186 .... ..ودَح ْنَع يأ نع «يِراَقْلا رِرْمَع ثيِرلَح

 ١1488 9 . 88 يبا ده ْنَم ثيَح

 81188 طم ومعهم مممل ع اص لخر ثيوَ

 ١1488 مل 8 بلا باَحْصَأ ْنِم ٍلُحَر ثيِدَح

 1١148 ملهم مم يتلا ٍذاَعم نب ٍنَمْحرلا دبع ْثيِلَح

 1148 م 89 يبنلا ِباَحْصأ ْنِمٍلُخَر ثيِدَح

 ١1485 هدَج ْنَع هويبأ ْنَع «يِفْيص نب ٍديوَحْلادْبَع ثيولَح

 114 ممم 888 يبنلا ٌَعِمّس لْجَر ثيِدَح

 ١148 ممول 28 يبنلا باَحّصُأ ضعَب ثيِدَح

 ١1 ممم لاله ين ْنِم ٍلُحَر ثيِدَح
 لل لا ف يبنلا مدح ْنِم لجَر ثيِدَح

 11415 000 ا م هعمل 1 ..لُخَر ْنَع َلُحَر ثيِدَح 11 -"يبنلا ىَلْوُم- َناَرْهِ أ « نوُمْيَم ثيِدَح

 ١١183858 ّيِبنلا باَحْصُأ ّنِم لاجرو َةّيمأ يبأ نْب هداج ثيِدَح 111 ممم َمَرَأ نب هللا ٍدْبَع ثيِدَح
 000 ايي اًصنألا َنِم ناس ثيل 011337 سسمل 2 وللا ٍدْبَع ثيِدَح
 1140 مو ومو ممم ممول 9 يبل َقَمَرٍلُحَر ثيِدَح 1١117 مل مال نب للا ٍدْبَع نإ فسوُي ثيَِح

 11 ممم نالف ثْيَِح 001133... ويب ْنَع ديِزَي نب نَمْحّرلا ٍدْبَع ثيِرلَح

 00 هل "ىلا باَحْصأ نم ٍلخَر ثيدَح 1117 وعلم همم عيب يب نب هللا دْبَع ثيَِح

 ١١47 معمل ف 'يبنلا باَحْصأ ْنِم ٍلُحَر ثيِدَح ١11 ووو ممم عموله مومو ٍدَّسأ يني نِم لُجَر ثيِدَح

 ١14 ةناَنِك نب كِلاَم يني نم خيش ثيِدَح 11١م ممم 2 يلا باَحْصأ ٍضْعَب ْثيِدَح

 1100010 ٍلُجَر ْنَع لآل نب دولا ثيِلَح 1130... سس ف يبنلا ىأر ٍلُجَر ثيِدَح
 ١1 ا ومعمل 8 يبنلا َكرْذَأ خيش ثيِدَح 1١14 ومعمل كيتع نْب هللا ٍدْبَع ثيِدَح

 ١1 اًهيبَأ ْنَع ةَمَدْرُك تنب ثيِدَح 11146... ارم اسم راّصنألا َنِم لاجر ثيِدَح
 ١1 لال مط موو مهموم هم ممل ٍدَعَقَم بر ْثيِدَ 114 اممم ف بنل باَحْصُأ نم لاَجر ثيِدَح

 ١14 ف ىلا نذُب ُبِحاَّص راّصنألا ْنِم َلُحَر ثيِدَح 1146 عموم قف يبنلا باَحْصأ ْنِي ِئَالَت ثيِدَح

 ١144 يب... يَراَقفلا مكَحْلا يبأ هنا ثيِدَحا 01134 ٌيراّصنألا ' ريل رخص نب ةَمَلَس ثيِدَح

 114 لو مط موو ممم مم ممم ممم ل 2000 7 .. ةماثج نب وبعّصلا ثيِدَح



 سم عم
 ١144 معمم يل باتشمأ ب سيخ

 ١1 ل ممم ممم ممل يؤ اني لع تير

 ١144 ممم مسي ل لُجَر ثي
 للا ا ف ل باحلمأ ضغب ثيدخ

 ١1 ومهم ممم مو ممل َنوُنَدَحَتَي لاجر ثيِدَح

 ١1 كولا لوُسَر ٍِناَحْصَأ ضْمَب ثيِدَح
 11414 0مم ممم ومصمم اقف يبنلا ٌعِمَّس ْنَم ثيِدَح

 ١144 مم ممم وم وومم ٍلُحَر ثيِدَح

 ١1414 0مل هعمل رطيلسس يني م خيش ثيِدَح

 ل باطلا ٍنشْوحْلا يف ثيِدَح

 ١196 رباكألا ةيش يب م يِهَو نايف هبا نام َمُأ ثبِدَح

 ل مل يت نم ةاَرْما ثيِدَح

 1141 م ممل 88 يبنلا جْورَأ ضْعَب ثيِدَح

 1141 0مم عمم ممم وو ٍوَأرما ثيِدَح

 1141 مع ةعاّرحخ ْنِم لُخَر ثيِدَح

 ١1 هببأ ْنَع وضيق نم ٍلُحَر ثيِدَح
 سا را ه دس اك

 ١١1١ هلم نع 'يِراصنألا احصل نإ ةديح يأ ميخ

 00 ل 0
 1111 . ويح ْنَع طْيوُح نب ِنَمْحَرل ِدْبَع نإ حار ثي

 1١14 مل ايزل رفح 1 رثك وأ يح

 1١143 ل ةَماثَح نب وبْغّصلا ثيِدَح هيب
 1١188 ىلا مهموم ممم ممم ممم لس نب محلا دبع ثيَح

 1148 مو ممم .ليلدلا ٍدْعَس ْثيِدَح

 همم

 ب هللا لوُسَر ىلإ َرَصِيَق لوُسَر ثيِدَح
 1١14 احلا لرأي سبع نا يَ
 11943 بمب... يَحَلسملا يباب نب نّمْحّرلا دبع ثيِدَح

 1١1811 ممول م ووو مم رولا نب ٍراَريغ ثيَِح

 11 47 0 همم هم همم داش نب سنوي ثيِدَح

 11817 0 ممم همم هو ممم ممم ممم ِنيَدَيْلا يؤ ثيِدَح

 11١ٍصاّعلا نب دعس نب ورْمَع نب ىّسوُم نإ بوُأ دج ثيِلَح
 ١1417 مل 00 ينِاَمْا نْسَح يبأ ثيِدَح

 ل ل هدأ نع «شرق ءافَرُع نم وضهرَع ث دَح

 811 414 00 ام ومعمل اح أ يق طيب

 ١1 44 مم مهمل رح يهنأ ثمر

 1١134 6 لمولوم م مممم ىَسوُم نب بوي دَح ثيِدَح ُهّيقَب

 1714 سنخألا نب َديِزَي ثيِدَح
 1١1718 ل ممم ممم مم ممم ممل ِثِراَحْلا نب ضيع ثيِرَح

 1714 ممل 8 بلا باَحْصأ ني ٍلْحَر ُثيِدَح
 نضل يئطلا ٍدلْغَس نب سباَح ُثيِدَح

 1714 امو ممم ممم مو ممم ةَلاَوَح نْب هللا ٍديَع ثيِدَح

 81114 م ممول حلا نإ ةَشَرت
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 يعط قل“ / ثيِدَح

 . :-.لا نب ةَلْئاَو ثيِدَح

 يرانا تبان ِنْب عِقْيَوُر ثيِراَح
 )11110100 سياح ثيِدَح

 00 ةلاَوَح نْب هللا دْبَع ثيِدَح
 115مل ٍكِلاَم نْب ةَبَقُع ثيِدَح
 1 ممل . ةشرحخ ثيَِح
 1م ممم همهم ممل لُخَر ثيِدَح

 ١1مم م ممم ةَسْبَع نب وِْمَع ثيِدَح
 111 مم يَنهُحْلا دلاح نب ِدْيَر تيد هيَ
 ١1 ٌيِراّصْنْألا يِرْدَبْلا ٍدوُعنسَم يِبأ ثيَِح قب
 ١مم سوأ نب ٍداَدَش ثيِدَح
 121000100 ةّيراَس نب ٍضاَرِْلا ثيِلَح
 11مم ممم يرسل ٍرباَع يبأ ثيِدلَخ

 ١1مم ممم ممم يرشألا ِثراَحْلا ْثيِدَح
 ١١و ةَِرَك يبأ برك يِدْعَم نب مادقِمْلا ثيِدَح

 159 طم همم ممم مهم ممم ممول ةَناَحْبَر يبأ ثيِدَح

 11 ممم اهراس يأ تيب
 15م ممم عمم يهَمُجلا َرَمُع ثي

 1174 معمل كاي
 00 لور نب ةَراَمْع ثي

 ٌيراصنألا ةَلْمَن أ ثيِدَح

 01100 لوألا ني ْغَس ثيِدَح
 ْنَع صرخحألا يبأ ْثيِدَح
 3117 417 مومو ممم يراّضنألا عبر نبا ثيِدَح

 117 4 17 ولو همم ممم مم مهموم ممم ممم ممف يفوع نب ورمع ثيدح

 115 3مم ممل ينرملا ٍدْبَع نب سايإ ثيِدَح

 11١م ةنيَرُم نِم لُحَر ثيِدَح
 اذ رار نب دعس ثيِدَح
 1143ه ممم ااي يلبي هيأ نع كَرْمَع يبأ تيِدَح
 ١141 ممم نه ا دع

 1١ 7 هرم وهموم ومع مملم يهل ةَمَلُسَم نب هبيبَح ثيِدَح

 ١1 14مم ممم الف ٍدَّمَحُم باَحّصَأ تيِدَح
 ١11 ممول ضايِع نب وسنُك ثيِدَح

 ١5684 منشار ْنَّمِم يالا دولا نب ديزي ثيِلَح

 ةُنراَح ِنْب دي ثيَِح

 73١؟وِبلّطملا دْبَع نب ثراَحلا نب ةعبير نب بِلا ِدْبَع ثيِلَح
 3111 14 معمم .ليبخرش نب ٍداَبَع ثيِلَح

 و 54 ف 'ىبنلا ٍباَحْصُأ ْنِم َناَكَو ِثِراَخلا ٍنْب ةشّرح ْثيِدَح مو 8 4 7

 كف يبا ؛ باحصأ ص نلف ثيدح

 53 .فلخ نإ وسأل ثيدح

 ينالوخلا ضو نب نايفس ثيِدح

 #”اسق ىن# يدهم *

 د ذعر ضب تمدح

 2 لا يف راح نم ٠ يأ ثول

 11000 م
 ل

 غ0 .... ناَوزغ نإ ةّبتع ثيراَح

 رايجس نب نيكد ثيِلَح
2 

 فخ نأ كل وأ قرش ثدي
1 

 شيجْلا و يبحاص َةَدَعْسَم نْبا ثيدَح

 ١ ا ينل هساَحْمأ نم لَو للا دْبَع يبأ ثيلَح

 ْنَع مَع ْنَعوَأ «ويبأ ْنَع «يموُرخْلا دا نب ةَمِرْكِع ثيِدَح
 18/1 0 طمع همم ممم ممم مو ممم همهم ممم مو مم موقق ودج

 1881 ممم همم مم همم مومو ِرِماَع نْب ةعيبَر ثيلَح

 1171 ممم مهمومة معمم 0
006 

 ١1 ل ممم مممل يئاطلا شين نب وبْطَو ثي

 1١1 مومو م ممم دق



 باتكلا بيترت بسح ديناسملا سرهف

 1١ ”77 ل هل نع يتشرب قع تمي

 دْئَمُأْلا بتاكل ةلظنح ثيِدَح

 ل

 1744 0 لمع ممم ممم ةَمّرخَم نإ سيف ثيِدَح 1١717 ل دى لد ا دس

 114 َةَعاَدَو يبأ نْب وبِلَطْلا ثيِدَح 01337 يخل د

 1١4 يِدْزَألا ةَرْيَمُع يبأ ٍنْب نَمْحَرلا دْبَع ثيِلَح 1330... ئاطلا ضي نطو ثم دَح مَ
 11744 للا ٍدْيَبُع نْب ةَحْلَط نب ِدَّمَحُم ثيردَح 0017871 لَم نب ةَمِْك ٍدَح ُماَمَت

 1174 ٍصاَعلا يبأ ِنْب َاَمْدُع ثيِرَح ١7 جراح نأ ور ثيدَح

 11 ممم همم همم م همم همم ممم ٍديبل نب دايز ثيِدَح 2037348 0000000 ينزاَلا رثسُب نب لا دبع ثيِدَح

 1١1 ملم مم همم يللا ل نأ د دبع ليسا انتل زح نأ شالا لا راع نسي

 . يدانكلا َةَرْيَمُع نإ يِدلَع ثي

 2011111100 ألا ل يو

 0 يبشحلا بعت يبأ تيِدَح
 غ0 ةَنسَح نب َليِبْحَرُش ثيِدَح

 حن خدع يح
 531111110101010 صاَعلا نب وِرْمَع ْثي

 1 سال نبأ لقي ا لآل يبأ تيد 01747 يِراّصنأل ورْمَع ثيِدَح

 01 ممل 0 1 5 لألم وعم مم هموم .يماذحجلا سف ثيِدَح

 01 طول ةبيِبَح يبأ نب هللا ٍدْبَع ثيِدَح ١ ل معمم هموم مم .ينآلوخلا ةبتِع يبأ ثيِددَح

 1 يفعل ديوس نب ٍديرشلا تيد 017486 يِدَسَألا لاف نأ ةرس ثيَِح

 01 ممم راطلوح تسب ةيدخل راج ثيِدَح

 13706 و ممم ممول در بأ نب ٍنَمْحرلا ِدْبَع ثيِدَح

 1168 مم امم مم همم ف يبلا اي ِنْيَلُجَر ثيِدَح

 1١ ٍهسْيَوُذ نإ ةصييق يبأ وْيَوُذ ثيِدَح 1584 ومو ير ٍرِاَع يبأ ُثبِدَح

 1م ًيراّصنألا َةَمّلْسَم نب ِدَّمَحُم ُثيِدَح 202091788 ير ثِراَح ُثيِدَح

 01١1 ل ع ممم ممم ل يسلط ثيَِح 15484 00مم مم همهم مومو ممم ٍصاَعلا نب وِرْمَع يِدَح هيب

 ١01م رْيْضُح نْب ٍدْيَسَأ ٍثيِدَح ٍدَح ُماَمَت 0203783 60 سيلا ٍدْبَع ٍدْفَو ثيِدَح

 11 راح نب عضم تيد 1141م ةَعَصْعَص نب ِكِلَم ُثيِدَح

 1و أيما مدَغ نب محا دبع ثيل 11584 م يِدَسأألا ٍلقْعَم يبأ ٍنْب لِقْعَم ثيِدَح

 1 ةَقرلا َّلَزَن ِدَبْعَم نب ةصباَو ثيِدَح 21788 شاحب نب رسب ثيِدَح

 1مل ٍدَدَض نب ِدِرْوسْلا ثيِدَح 1م رص نب طيقل ثيِدَح

 11 مطعم همم مول ايما نلك يف همي 11548 مم ممم مهم ممم يَِرملا رع ١ ثيِدَح

 1مم ينهحلا هرم نب ورمَع ثي لعمل 2



 )021111100 ف ئيبنلا هباَحْصأ ْنِم لْخَر ثيَح

 ١711 ومو ووو ممم موو همم همم هموم معمم ورع نأ نمل ثيلَح

 ١11 و مومو ممم مممل يهمل نم ٍنمْحرلا بع يبأ ثيِولَح

 نفل ديم نب ةرهُز دج ماسه نب ولا بع ثيَِح
 000 ماَرَح ٌمأ نب ومع ٍنْب هلا بع ثيِدَح
 نك 6 ف لا بان نب لَو ثدي

 111م 8 يلا رباَحْصأ نم ٍلحَر ثي
 سّنأ نب فاَعُم ثيِرَح

 2000 يولَح
 ! ةرم وأ يمّلسلا 2 بْمَك ثي
 نمل ا يب تيب

 نك 000 © بلا باح نب لَو ثم

 111 وم ممل لس يت نم ٍلُحَر ثي

 نا 0
 00707000 0 0 0 يلا ساحتسأ لَو ثيَح

 0000 8 يلا هباَحّصأ نب ٍلْحَر ثي
 1١71 مم ممم د ىف خا وع وح

 1١1 ممم معمم اقف للا لوُسَرل لَم ثي

 11 ممم ممم هم مول يل م
 ١ يرظألا ىسوُم يبأ يبخأ سيف نب در يبأ ثيِدَح
 111 8 مم مم ممم ةممع ةّحراخت ِنْب ورْمَع ثِيِرلَح ٌماّمَ

 117١م مميت نايف وكلا اتسم لوأ

 1١40 معمم ل يا ريض يضر ثيِدَح

 ١ نييوَحْحَألا ناني يبأو حاَرخلا ثيدَح

 1١755 و ممم م و هموم فوم همة مممم ةَرَرَغ يبأ نإ سيق ثيِدَح

 1١7 67 م ومعمل غ0 ِسِاَع نب ءاَرمْلا ثيِلَح

 1١ م معمل لكم نب لباسا يبأ ثيِدَح

 1١8 ير ءاَرَْلا نب يلع نب لا بع ثياَح

 1758 ا ممم مم ومو م ممم مم مفعم ّيِمْهفلا رون يبأ ثيِولَح

 0 ّيرْبعلا ةَلَمْرَح ثيِدَح
 11 ومو ممم طيرش نب طل ثيِلَح

 نس ا سيف هما لاك يبأ ؛ ثيِدَح

 1١14 ل م م همم ومو وو وعمل بهو نب َهئراَح ثيِدَح

 لاذ تْيَرُح نب ورْمَع ثيِرلَح

 ١1مم ممم رح نب دايس ثيرَح

 1 ممم يِراّصنألا ديزي نب لا دبع ثيِاَح

 1117 م ممم ممل ةَفيَحُح يبأ ُثيِدَح
 1١14 و مومو مم مام همهم هموم ومم َرَمَْي نإ ٍنَمْحرلا دبع ثيِدَح

 نسل ىطَرقلا ةَيِطَع ثيِدَح
 1 مم ممم يفيقث نم لجر ثيِدَح

 3 ومهم ةَلْيَع نب رص ْثيِدَح

 ١ يراّرقلا ةيمأ يبأ ثيِدَح



 000 8 ىلا لوُسَر باَحْصَأ ُثيِدَح

 )ك1 يزهبلا ةّرم نب بشك ثيدَح

 21201000 لاو نأ رك نم لَ

 27170111111 ا رولان نب رار ثيِدَح

 . مكحلا نب َناَورَمَو ٌيِرْهزلا ةَمَرخُم نب : رولا ثيِلَح

 01110 .. يعامل ةّيجان ثيِدَح

 531131110101010 يسارفلا ُثيِدَح

 52101111 يليدلا َرَمْخَي نب ٍنَمْحّرلا دبع ثيِرَح

 هاو هاو
 غ1 ا ا ا نب رشب ثيِدَح 0

 1211100 يناوُدَعلا , لاح ٠ تيِرلَح

 مو م
 011100 حما ٍوُعْسَم نب ٍرماَع ثيِدَح

 20100 ايا ورع يوم تمرح

 23111000000 سعرا نبا ثيِدَح

 يمرضحلا نب العلا ثيِراَح
0 # 

 ١4 يَِحْشَألا ِسْيق نب َةَملَس ثيِدَح

 "فأل فر نة ؛ ُثيِدَح

 011001 ا ااا اا ا ل ةعافر ِنْب ِعِفاَر ثيدح

 ١35351 ل ... يل جان اسر ناس يح

 1١7837 مل يِسْوألا كلام نْب هللا دْبَع ثيِدَح

 ١5337 معمل اصر نأ ام نب وشل

0 0 



 114 هيبأ ْنَع « ةَعاَسف نادي نب ىسمع ثيِلَح
 ١ ىليَ يبأ نب مر دبع يبأ ىلَل يبأ ثيِدَح
 1١1 ومهم ممم معمم يحباتصلا وللا دبع يبأ ثيِراَح

 ١1 ممم وم ممم هموم يرام ٍمْهَر يبأ ثيِدَح
 ١1ش الم ممم همم مم ممم طرق نب وللا دبع ثيدح

 1١ ممول شخ نب ىلا ٍدبَع ثيِدَح
 ك0 رمز نب ٍنمْحَرلا ِدْبَع ثيِدلَح

 14 13 ممم يَا ديس نب دبرشلا تب
 1١ 67 07/ مهمم مم مممم رسال نواح يف عيش يح

 1١ 5 7397 لم ومهم ممم هوم م موو ممم ّيِدِماَعْلا رخص ْثيِدَح

 431١م ممم يرعشأألا ىَسوُم يبأ ثيِدَح

 1 4 4 4 وم ممم هموم وول البل 0 يإ ع
 0 ا 0

 1١41 ِهَمَع وأ هيبأ ْنَع «ميمت يني ْنِم لُجَر ثيِدَح
 1171 ........... قيحملا نْب ةَمَلَس ثيِدَح
 1١631 دج رع هيب رع :ميكَح نْب زْهَب ثيِدَح ةّيِقَب
 1١4103 ٌىلِهاَبلا دايز نْب سامر ثيِدَح َةّيِقَب
 0 لوألا نب دنس يَ يَ

 ١61013 ممل وبدل نب ةَرْمَس ٍثيِدَح ٍدَح ْنِمَو
 ١5485 ءءء ثنا ممم اممم ممم ممم ممم ممم يأ نع ع

 ا نب ءالعلا ثيِدَح
2 #22 

 لحجر ثيِدَح
 وخلا نب كلم ثمل يَ



 ل ا... يبا باَحْمأ 2 لُخَر ُثيِدَح
 ١14 يرينا صوُمْطَم نن َهَف ثيِدَح

 ١8 114 ةريخس نب لْيَفَط ْثيِدَح 01110011 يه

 00 مَع ْنَع «يشاقّرلا ةَرَح يبأ ثيِدَح 1804 ل... يباَرغأ ٍلُجَر ثيَِح

 000 ل مم ْنِم لُخّر ُثيِلَح 184 بيب... سل عرس لو تمي

 2 را 2 هم ل

 10313 0 ل ةَركَس نب ِنَمْحرلا ِدْبَع ثيِلَح

 1811 مم "ورع يأ وح

 18 3013 ملمع همم همم و ممم مهمل يدل دوُراْلا ثيِدَح 1١618 0مل م ممم ٍميَدُخ نب ةلظنَح ِثيَِح يَ

 183514 مم رافنُق ٍنْب ِرحاَهْلا ثيِدَح ١11 مم ةَيِداَغ يبأ ثيِدَح

 18135 5 ممم ممم ممم هموم مومو لحجر ثيِدَح 22018618 000066 َناّيِبظ نب دئرم ثيِدَح

 1813 14 يربتَعلا شاحشخلا ثيِرلَح 1618 لُجَر ثيِدَح

 0 سرس نبل بع ُثيِدَح 1818 ممم هموم يمِيَقفلا َةَوْرُع ثيِدَح

 181358 عم حر ل 0و مي 18151 ممم و ومم ّىِفْبَص نب َناَبْمُأ ثيِدَح

 11م ِبِلْغَن نب ورْمَع ثيِدَح
 1١011 ممم ٌيمِيَجْشا زوُنرَج ثيِدَح

 1615 6 مو همم ممم هموم مم ممول 4 ريتا سباح ْثيِدَح

 ١17 )11100 ثيِدَح

 11١م ّيحلا نم َّلُخَر ْثيِدَح
 181187 معمم ٍدوُعْسَم نإ عيئاجُم ثيِولَح

 1١6117 مهموم ممم همهم ممم ةملس نب ورمع ثيِدَح

 161137 معمم طيلسس يني نم لُجَر ثيِدَح
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 1 ه117 6مم ممم مم همم م ف همم وممم 88 يبنلا ىفيدر ثيِدَح



 باتكلا بيترت بسح ديناسملا سرهف

 ينزللا داو يبأ ثيِدَح

 113 م ممل يِرهفلا نَمْحرلا دْبَع يبأ ثيِدَح 11117 ومو م همم ريَمُر يبأ نإ نايس ْثيِدَح
 101 م َيئاَمطُعلاِرامَه نب ٍمِيعن ثيِلَح ١4 ا وللا لوُسَر ىَلْوَم نَمْحرلا دبع يبأ ةنيفسس ثيِلَح
 11 ممم يرمضلا ةيمأ نب ورمع ثيلح 201313406000000 0006.6... داع نب دلع نب يعم ثيِلَح
 1١ و معمم همم ممم ممم ممم ةلاوح نبا ثيِدَح 1114 مم م مم ممم همم وسباق نب َناّسَح ْثيِدَح

 13مم معمم همم كلام ني َةبَُع ثيِدَح 114 معمم معمم اللا ىأ لوم مع ثيدح

 1 مم ةيلظنَلا نب هس ثيَح 1 يارا ٍقِمَحْلا نب ورْمَع ثي
 13516 مم ك0 ءاّوغفلا نب ورمَع ثيِدَح 2183138 0 0000000. لا بحط رب لخر يدح

 1 شْحَح نب لا دبع نب دلمَحُم ثيِلَح 1 ممم يسوُّسلا ةيصاَصَخلا نب ريشي ثيلَح
 1 ةَبنَع نب مشاه يبأ ْثيَِح ليلا رماغ يبأ نب وصار نبا ةلظنَح نب هلا دْبَع ثيِدَح
 1 ثراَحْلا ني فْيَطَع تيِلَخ 0313171 000.0... اممم ..قكناللا لمع

 100 ممم ممم ديوس نب قراط ثيرلح ل
 155 معمم ممم دس نبل بَ ثول ح نب ذ ثيِدَح
 1355 مم ممم همم ممم مم ممم ممم ....ةيمأ يبأ ؛ ْثيِدَح : "لما ةَماَمأ يببأ ُثيِدَح

 8130 ممم ممم همم وهم همم ممم م هموم ٍلْحَر , ثيَِخ 310011101010100 . يلِجابلا يبْهَو

 13147 ممم مل اح نَا يبأ وح ّيِراَدلا وانه يبأ ١ ْثيِدَح

 118 1 ممم قيل باَحْمأ نم لُحَر ثي

 1501 مم هموم موو ممم همم ممف ايلا ين للعب

 اا 1 ريم ينل نم زوُجَع ْثيِدَح

 0 0 001 راّصنألا نم ٍةََرما ثيِرلَح

 1١561 ل مَآ «صوْحألا ِنْ ومع ٍنْب نامل ؛ ثيدح

 1511 ممل 0 88 يبنلل ٍةراَح وأما ثيِرَخ

 158 1 0 ممول مَع وأ يبأ ْنَع «يِردعّسلا ثيِدَح

 11 38 بلا ٍجاَوْرَأ ثيِدَح

 000 0 ٍةَأرما ثيِدَح

 ا ٍةََرْما ثيِلَح



 01211000 ....... يلعاسلا دعس نب لهس ٍكِلاَم يبأ ؛ ثيِدَح

 ١ بططعأ نب ورع دير يأ تيد
 ا لا باَحْمأ نم ٍلخَر تيِدَح 13598 6م ممل يرعطألا لَم يبأ ثيدَح

 5”0/537+ط+ 000 لجَر ثيدَح 10 و /ه ةنْيحُب نبا كلام نب هلا دبع ثيِدَح

 00 لخير ثيِلَح 0110035 ...........................ر به يللا هيرب ثيِدَح
 2/5200 ُبَر ثيِدَ يي 71 يبنلا ؛ ِباَحّصُ نس لاَحِر ثيِداَحَأ

 10000 ةملَس يني ْنِم رفن ثيِدَح 037713 ل... سال هطيلتس يني نم خيش ثيِدَح
 1/8 © 6 طعم ط ممم ممل ّيرافغلا ةَفَححِط ثيِدَح ١ أ نع «يصّوخحألا نب ورع نأ َناَمِيلُس ثيِدَح

 ١187851 مهموم ممم ممم رايبل نب دوُمْحم ثيل 0130374 6... لس ين نم أر ؛ ثيِدَح

 ا ا/ 017 ممم مو ممم راّصنأألا َنِم لُجَر ثيِدَح ١1/37 4 ومو ممول ف يبنلا ج اًوْزَأ ٍضْنَب ثيَح

 ١17817 عيبر نأ دوُمْخَمَو لل نب دوم ثيِدَح 138737 4 ممول 00000 قارا ثيِدَح

 ١178131 عم همم ممم ةيواعم نب لفون ثيِلح 2003373 40600600000000... همس ةعازخخ ْنِم لْجَر ثيِدَح
 ١الهال هِموق ْنِم ٍلُحَر ْنَع « َةَرْحَض يبت ْنِم ٍلُجَر ثيِدَح 00 بأن وفي نب لَو تمدح

 ١187 8/6 6 م هعمل يَ يني نم لَو ثيدَح نو ُل ير كل ريح ل تم

 ١ 187/84 6 ممل راّصنألا َّنِم لُجَر ثيِدَح 111 دج هب وش يف نطمح نأ ىلع يب

 ١187 6/4 ممم مل .ةَثِراَح يي نم ٍلُحَر ُثيِدَح اال 8 ممم همأ نع نْيَصُح نب ىَبْحُي ثيِدَح

 ١18/6 6 0مم ممل كف يبنلا ؛ ٍباَحْصَأ ْنِم لَ ثيل 0173738 -....قأرما ثيِدَح

 1000 َمَلْسَأ نِم لُحَر ثيِدَح 11778 سس ناَمَيلا نب َةَفْيَذُح ثيِدَح
 ١187/8/4 عمم مملم 8 يبل ىو يب ثيِاَح 1174 3مم ف يبا ٍباَحْصأ نم لج ثيدَح

 آ/8 4 ممم ٍريعص نإ ةَبلعُت نب هللا ٍدْبَع ثيِدَح 1387 41 وم ومو همم هو ممم ممم ممل َّلُجَر ُتيِدَح

 ١ ِراّصنألا َنِم ٍلُخَر ْنَع ّيِدلَع ٍنْ هللا ٍدْيَبع ثيِدَح 000 ف ىبنلا باَحْصُأ ْنِم َلُجَر ثيِدَح

 ا ف يلا باَحْصَأ ٍضْعَب نع يِراَصْنَألا وسِبَ نب َرَمُع ْثيدَح 117 م لُحَر ثيِدَح

 ا مو مم نْرَح نب بّيسمْلا ثيِدَح 1 تلا نب ناّيفس وأ «ناّيفس نْب ملا ثيِدَح

 11 ناَمْعنلا نْب ةَئراَخ ثيِدَح 2013748 0 ٍراَصنأألا ٍلُحَر ثيِدَح

 117 معمم يركشألا مِصاَع نْب وَبْعَك ثيِدَح 11/55 89 يلا هباَحْصُأ نم لُجَر رمْحِم يذ ثيِدَح

 11/4 و ممم مم همم ممول راّصنألا ّنِم لُخَر ثيِدَع 00 ءاَمْجَمْلا ْنْب دوُقْنَم تأ تيِدَح

 11 ل 8 يلا باَحْصُأ ْنِم ٍلُخَر ثيِلَح 1174 1 موو 0 ِراَفِغ يني نم ٍلُجَر ثيِدَح

 131 ِراَفِغ يني ِْم ٍلُخَر ثيِدَح 11744 قف ينل باَحْصُأ نم ٍلُحَر ثبِدَح

 1171 ممم دوُعسُم نإ ةَصّيَخُم ْثيِدَح 00 8 ّيِبنلا باَحْصُأ ْنِم لُجَر ثيِدَح

 1177 يِضانبلا تخص نْب َةَمْلَس ثيِدَح 000 ّبِلْغَت يب ْنِم ّلُجَر ْثيِدَح

 8175013 م ممل قيَحْلا نب ورْمَع ثيِدَح 11874 14 ومع ممل ٍراّصنألا َنِم ٍلْجَر ثيِدَح

 117137 ممم ممم همهم ممول يِسرافلا َناّمْلَس ثيِدَح 00 88 بلا باَحْصُأ ْنِم ٍلُجَر ثيدَح

 18717 مومو م همم مم ممم نرقُم نب ٍدْيَوُس ثيِدَح 187158 لل اقف 'يبنلا هباَحْصُأ نم ٍلُجَر ثيِدَح

 ١/7 م ممول رقم نب ناَمْعنلا ثيِدَح 1197646 1 علل 8 يِبنلا باَحْصُأ نم خيش ُتيِدَح



 باتكلا بيترت بسح ديناسملا سرهف

 ١ ال4 ممم ارا بِفَت نأ ِرطع د هي 0001111111

 ١141 يَهحلا رم نإ وِرْمَع ثي ٍدَح هيب 0013146 يرام

 2111001 محلل يبآ ىَلوُم رْيمُع ٍثيِدَح هيب د
 0 0535 يمل اش نأ وع يد هي 11 كسلا مكَحْل

 1174 ممل دوسألا نب د ٍداَدَعملا ثيِدَح 010 غص2ظ2111110 5

 11748 مس يلا عَ تيد 137/77110000000 وام معمم رس

 010 يا مالَس نب هللا ٍدْبَع نب فُّسوُي ثيِدَح ١71 و طق

 000 ............... عاملولا نب كيلَوْلا ثيل 0 1001/1 ل

 12110100 ةَداَبُع نْب ِدْغَس نب سيق ثيِدَح 130/178
 ١3174 ... ةداَبع نب دعس ثيل 0138/4 ل 06 7 0

 21 ْيِراَفِفْلا ةرصَب يبأ ثيلَح 0020 ............. يبوزحما مقرألا يبأ نب مقرألا يح هيب
 000 ِتِماّصلا ِنْب َةَداَبْع ٍةاَرْما ٍنْبا 42 يبأ ثيِدَح الل © ممم مم همومهم يِعاّرخلا َءاقرَو نب ٍلْيَدُب ثيِدَح

 00000001111 دبع نب ٍمِاَس ثيِرَح 000 يكل لوح نب لج ثِدَح
 11110111101 و دونسأألا نب د ٍداَدَقِمْلا َةّيِقَب 10/78... يدا يأ يبأ نأ َةَداَنُج ضيِدَح َةّيِقَب

 ١ /4لال مم طعم ممم مم ممم قاَر يبأ ُثيِدَح ا 17178 ل يِودَعلا ةفاَذُح نب ةّجراخ دسم

 ا 1744 ممم رايعس نب ةريمُص يلح 117187 نها ( يِدَع ِنْب ٍدِلاَحَم تيِدَح هيَ

 17/4614 0مل ّيِرَمَظلا ة درب يبأ ثيِدلَح 11871878 مطعم يِراّصنألا رنا نب ٍ دعس ُكنسُم

 ١1 مل ردح يبأ ِنْب وللا دبع تيرلَح 1171871 داب نأ دغتس نب ديس سوح ب

 ١37 0 لالب ثيِدَحح 2171751... يتلا ىلع نأ يأط تمدح يَ يَ
 ١1/4 عمم ممم ممول ييهُص ثيِدَح 1101/6 ّيِماَمَيلا قلَط ٍنْب يِلَع ثي

 1174 ٍكِلاَم نْب سْعَك أما ثيِدَح 110718717 يراّصنألا 5
 11/4 4 يِراصنألا دي نأ ب ةلاَضف لئسُم 0017/8/77م يِراّصنألا ٍمْرَح نب ورْمَع دنس

 114 يِراّصنألا يع ّىِعَجْشَألا ِكِلاَم نب فْوَع ثيِدَح ١1/01/14 يِراصألاٍ لَم نب عك ثدَح يب

 10.8 سها يسم 1114. قالا اقوة نأ لت تي
 1 00 1111010111111 يليدلا ةَيِواَعُم نب لكون ٠ ٍثيِدَح ةّيِقْب

 اق 137 ومو همم مم و ممقق ةشئاع ٍةديسلا ثيدح وباب : 0

 18514 0 م همم م لمعمل ..وللا لوُسَر تسب ةَمِظاَف دنسم ١ يدْبعلا رماع ٍنْب عازل لو عرال دن

 ل باطلا نب َرمُع هسنب ةّصفح ثيدح ١1/7 4 م ممم معمق يئراحلا ةَماَمَأ يبأ نسم

 ١944 ب ممم موه ممم ممم ممف يبنلا جوز َمَلس و ثيدح ١ ّيِراّصنألا احلا نبأ مه يبأ دسم يق

 ١444 ومعمل ينل ٍجْوَر ٍشْحَح تسب بيز ثيدح 00مل يِوَدَعلا ةعافر يبأ د دسم يَ

 ١94414 م ٍراَرِض يبأ نب ثِراَحْل نب يروح ثيدح 0( يِفَق ا ريعُ يبأو ثيلَح قب
 1444 01مم مول َناّيفَس يبأ متلب ةَيبَح مَا ثيدح ١ مَع ْنَع هلام نأ بطك نب للا بع ١ ْثيِدَح

 1١99131 0. ممم مم ممم ممل : ماذيع وتس ءاسنخ ثيدح ١ ًايِربعل ةْعَت نب : با شم

 لل ءاَمْجَعْلا نبا دوُعسَم وتسخخأ ١ ثيدح وبل يِراّصْنألا ةعيِدَو نب تباَن ٍثيِدَح ديب

 1 3 مم ةئيمر ثيِاَح 27 ا يل رادع يك لل

 ل ل يبنلا جوز ٍِثراَحْلا هتنب ةَنوُمِيَم ثيل 011 يدْبَعلا دوٌراحلا ْثيِدَح ةّيَِب
 ١9345 م ممم ممل .نوييؤم أ هي ثيدح ١ يرفلا سيق نأ كاملا نيد

 ١9487 ةَنوُمْبَم ثخأ يو ٍساّبَع تنب لَمْ َمُأ ثيدح 00 ا ..يولبلا ةئمر نب ةَمَقلع دسم
 8 1 0 نت 1 -0

 ١444 ةتجعاف اهماو بلاط يبأ يتنب ئناه مأ ثيدح ب يِفَنَخلا ايش نب ىِلَع ثيِدَح هيَ



 انين باتكلا بيترت بسح ديئاسملا سرهف

 ؟ 0117 لم ممم ممم ومهمة مممل ةيدَسأ | ٍلِقْعَم م 34 ثيدح 7 8 52110 قيدصلا ركب يبأ و يتنب اب َءاَمْسَأ ثيدح

 117 مومو لَطلا أ ثيَح ' ١ ب و اك دتسأ نمط تنبأ تمدح
 114 ممل ةيدرألا بُدنُج ّمَأ ثيِدَحا .07٠0٠04 .ةفيذُح يب أرما ورم نب ٍلْيهُس وتب ةلهَس ثي

 0 ا فيك يبنب ؛ ةَمْيِمَ ثيدح

 31مل ةَقْيَذُح تحعأ ثيِدَح
 0 اور نب هللا دبع وتحأ ثيدح

 70 دل لل لمع م مم ممملم ءَرْفَع نإ وعم وتنب عييرلا ثبَِح

 و7164 مومو وممل لِقْعُم تنب ةمالس ثيِدَح

 م ٌرييولا تب ةَعاَبْص ثيِدَح
 سل َناَحْلَم ُتْنب ماََح ٌّمُأ ثيِدَح
 11 مم ٍوبطَو وتب ةَماَدخ ثيِدَح

 1717 م ل ممم 8 هللا ل وسر ونسي ىَدْخإ ؛ ثيِاَح 0 7 ذم ِءاَدْرَدلا ا ثيِدَح

 لا ا ةّيفقتلا و يفِناَق تن : ىَلْ تيا 0٠ 000000 ةٌئراَح نب ِدْيَر أَم رشبم مَ ثيَِح

 ممم راع يقرا ثم 11 د
 37037 6 ال هم م هم ممم ممم مم ممم همم ممم رجلا وَلا ةَمالَس ثيِدَح 111 ممول ةيراصن ألا ِسْيَف تشب رِذُمْلا أ ثيِدَح

 1 ةييغَكْلا ززك مَ ثيرلَح 03033 سس سيق وتب ةلوع يلح
 3111 امم ٍْخَح وتب َةْمَح ثيَِح 717 ٍصاَقْلا نب دبهتس نب دلاتخ وشب لَ مأ ثيلَح
 آمل ٍنَمْحرلا ِدْبع نإ حار د ثيل 7173 ممم ممم ةَراَمُع مَ ثيِدَح

 711 ااا م تيرلَخ 7١17 نوُعَّظَم نب َةَماَدُق تب ةَشِئاَع و َناَيَفَس 5 لبر ثم ثيَِح

 3701737 م لمهمة م معمم ميك ألم قاسم أ ثِدَح

 1 ةَضِاَع مو َناَموُر مَ ثيِدَح
 ممم لآلب ّمُأ ثيِدَح
 1114 ممم "..ةارمأ ثيِدَح
 111 رمي تشب ءامّصلا ثيِدَح
 ل ةفيَدُح تنعأ و ةَديَبع يبأ مَع ةَمِطاَف ْثيِدَح
 9637187 0مم ممم 00 70116 مم ممم سْيَمُغ وشب َءاَمْسَأ ثيِدَح

2 

0 
 ل0000 2غصك11 هيبأ مَ دا نبا ٍةَدَح ثيلَح

 0 77 يِفْيَص تنب ةلّيتق ثيِدَح

 0 ا 1 هللا دبع تنب ءافشلا ثيِدَح
 سل

 0 ]1 ا يباّبخل ةنبأ ثيِدَح

 0 ٍرواَع َمُأ ثيِلَح

 0777 سيق تنب ةمطاف ثيِدح
 و هرم و7



 "م6

 ١71 ... نمل دبع نب دليم مأ ةَبقُع وتنب موثلك م ثيَح
 0 ...........لاَف نإ هبي دلو أت يِدَح
 يراّصنألا ثراحخلا نْب هللا ٍدبَع تنشب َةََرَو ُ ثيِرلَح
 12111110 ' 0 تلي ةَمَلَس ؛ ثيراح

 77*52 يسأل لِقَْم م ا ثيَِح

 325101010101011 1 0 00 َناَوْفَص تب ةرسبا ثيِدَح

 يسن اًهحسما «ةيراَصْنألا هَدِطَع ا ثيدح

 " ..١57 سيق نب كاَحّضلا تلعأ سيق تنب ة ةمِطاف ثيِدَح ْنِمَو

 0111 ٍراّصنألا نم ةَرما ثيَِح
 21100 ٍنصْحم نب نصح دع ثبلَح
 0011 1 ]1 ]1 1 ]ذ]ذ]ذ ذة ربا كلت أ يح

 2111100 بلاط يبأ تنب عيناه ا ثيِدَح سو
 ساه م ءاهر

2 
 0 هاج 2و

 0000 وسي تدب ةسيئأ ثيرلح
 رفا أ سدي
 00000 0 0 بويأ مأ ثيدح

 ه7

 00 1 متن ةبيبح ثيرلح
 وي 2 ٠

 0 اا شحجج تب ةبيبح مأ ثيردح

 باتكلا بيترت بسح ديناسملا سرهف

20 
 0/1111 نأ رح وح ثدي

 ناّمعنلا نب ةّنِراَح تنب ص

 00 ةيِراَصنألا العلا م هَ ثي

 9 للا حلب ليه أ ثيِدَح
 0011 سيَمُع وتب ٌءاَمْسمأ ُثيِلَخ
 0 بشك تشب ةَراَمُع مَ ثيِدَح

 2 1 ممل شخ تب َةَنْمَح ثيَِح

 371518 ممم ممم عمم داما َنْب ٍداَدَش ْثيِدَح
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 انلحلا

 مل مقل
 2ؤ21110 تِماّصلا نإ َةَداَبْع ء نا 4 وبأ

 يئاجهلا بيترتلا بسح ديناسملا سرهف

 ١11 ممم ممول ةَلئاَو نب ِرِماَع لبطل وبأ
 ١18 م ممم معمم هيب نع يمال ءاَرشعلا وبأ
 18 651 ممم ممول وبغك نب يأ ردانلا وبأ
 1 مم ممم مومو ممل يِرْمَصلا ٍدْغَجْلا وبأ
 000000000 َنايفُس نب ٍمَكَحْلا وأ مَكَحْلا وبأ

 11 ىلعملا وبأ
 0000 ٍورْمَع نب وبك يِراصنألا سيلا وبأ
 116 64 ممل ؟يولسسألا ةَررَي وبأ
 111 ممم ممل يراّصنألا ريشُب وبأ
 121111 ُيِراَفْلا رعب وبأ
 70174 م ممم ومهم مومو مو مهم ممم مومو مممم ٌيِراَِفْلا هرب وبأ

 00011 1 1 قيدلصلا ٍرْكَب ربأ

 119 4 ممم ممم هيأ نع رك بأ
 00 َةَدْلِك نْب ثراحلا نْب يف ركب وبأ

 110000 يأ ع رق أ ني ركب بأ
 111010 -. يملا ةدْربوبأ
 11 يرعشألا ىَسوُم يبأ يبعأ سيق نب هَ وبأ
 1١48 يرعشألا ىسوُم يبأ يبخأ سيف نب رب وبأ
 11387 6 ممم ممم همهم مهموم رايت نب درب وبأ
 لا راين نب َةَدْرُب وبأ

 ااا ااا ٍكلِلاَم نب وبأ

 2ك ٍكِلاَم نْي وبأ
 ” دَحُمْلا هميم وبأ

 ”يعجش ألا ةَبْعَت وبأ

 0 ”يِنَسْحلا بعت وبأ
 يم يمهفلا رون وبأ

 ٍكاحّضلا ِنْب ةريبح وبأ
 11137 4 ل هَل ِةَم وُمُع ْنَع ِكاّحّصلا نا ةَريبَج وبأ

 1١11 هل ٍةموُمُع ْنَع يرانا ٍدلاَحصلا نب يح وب

 00111111 .ةَفيَحُج وبأ
 ل ٍةمّصلا ِنْب ثراحلا ِنْب ٍمْيَهُج وبأ

 00001 ]زا مزاح وبأ

 ااا 1111 مزاح وبأ

 11مم ممل ّيرْدَبْلا يح وبأ
 1١مم ّيمّلُسألا ٍدَرْدَح وبأ
 0 هّمَع نع «يشاقرلا ةَرَح وبأ

 1141م َيِنِزاَمْلا ِنَسَح وبأ
 1178و همم يِدِعاّسلا ٍدّيَمُح وبأ

 1م يِمّلُسلا شاري وبأ
 ١18/171 ممم م مم ممول ىنزاملا َدْواَد وبأ

 0000 ]1 ]1 ]1 ]ذ]ذ1]1]1]1]ذ]1]1ذ]1ذ]1ذ]1ذ]1ذ1ذ]ذ1ذ1ذ1ذ1ذ1ذ ا عقار وبأ

 0 ار وبأ

 11 44 م قتلا نب ٍرِماَع نب طيِقَل َىلئَقُعْلا نير وبأ
 111 م َيِعَلكْلا حور وبأ
 ا 1 1 1 1 1 1 1 ةناَحْيَر وبأ

 1 م همم ممم يرافِغلا مْهَر وبأ

 0 000 ةعافر وبأ

 2100 مر وبأ
 1١151 و همم ممم يمينا : َلاَقيَو يملا نمر وبأ

 0 يراسل ير بأ

 1414 ممم عمم ّبطخخأ نْب وِرْمَع وْيَر وبأ
 ١19778 طم ممم همم ممم ممل ا وبأ

 3305114 عموم معمم ممم فَلا َريَهُر وبأ

 11 ومال : يقرا دبع وبأ
 غ1 يرذخخلا ٍديِعَس وبأ

 11 مم ةَلاََضَف يبأ نْب ٍديِعَس وبأ
 11 ممم مومو ىَلَعُمْلا نْب ٍديِعَس وبأ
 1 امم ىَلَعُملا نب ديِعَس وبأ
 1171 مومو ممم ممم ٍدْيَر نب ٍديِعَس وبأ



 نك 7 هم
 ّيِراَفِعْلا ديسأ نب ةفيَذُح ُيِراَففْلا ةَحْيَرْس وبأ

 1١117137 ومعمل ممل ةيغلا نإ صفح /ورمع وأ

 لا ّيرعْشألا رِماَع وبأ

 11 م يرَعْشألا رِماَع وبأ

 111 ممم يرعشألا رباع وبأ

 1 ومهم ّيحباتصلا للا دْبَع وبأ
 ممم ا ا أ

0 

 _ يئاجهلا ٠ بيترتلا بسح ديناسملا سرهف

 1١ ممم سأل نبا :لاقيو « يع

 1١8536 مل هلل ب ف ينشأ د أل

 يراسل واخ يب هذ ثلا

 ١1 كي هللا لوُسَر ىَلْوَم ةَبهْيَوُم وبأ

 هع مو م 5 م هلو
 نير هلل بع نب راع ُهملساَو حاحا نب هديُ وبأ

 ١0187 عع هموم م همم ممل ةَبقع وبأ

 11119 طع هم م همم م همم ممم رّيمع وبأ

 ١3 ّينلوحخلا ةَبتِع وبأ
 1818 مو ممم هوم همومهم هموم ةيداغ وبأ

 ١ و ا ل اعمل ةّمِطاف وبأ

 1١431 يراّصنألا َهَداَنَق وبأ
 ١ يِراَصْنأألا ةَداَنَق وبأ
 ١1مم مم سيق هملماَو لياك وبأ

 ١ 0 ّيراَمْنألا ةَشْبَك وبأ

 1١91 ل ومهم ءرَج نب ٌرَمْحَأ

 3 سْيمُع تشب َءاَمْسمُأ
 1مل ةبيسَمْحَألا نْيّصحلا ٌمأ
 811711 0 م ممم همهم ومطعم مير نب نمي

 ١ سم ميرخ نب نمي
 1 4414 60م مط مم ممم همهم ممم ممم ٌرَمْحَأ

 8188 1 عمم هول مم مو وول ل يبل جاور

 ل يرْسسَقلا ٍدِلاَح دج زرك نْب ٍدَّسَأ
 817141 ممم همم هموم ةرارو نب دعم

 ا قيدصلا رْكَب يبأ تنب َءاَمْسأ



 اف وللا لور باَحْنم
 ” ملال 26
 هو دمحم باحص

 ١ 1

 ا مصل دل دل دش

 و

 و 3
 سوه 2

 0006 ةَوُمْيَم تأ يِهَو سابع تنب لضفلا م 22 عملاع
 ل 00*22 ةّيراصن ألا سيق يتب رذنملا 0

2 
 مأ

04 
 مى

 مام 1
 21101000 ..........نميأ 0

 00 ميِكَح ُمأ ٍةَآلْوَم قاَحْلم] م
00 
 330090099990000 ءادردلا 4

 ل

 * 0# مسا . هم م هه <
 طك بلطملا ِدْبَع ِنْب رثيزلا تنب ميِكَح م
 مساع اي
 211101111111110 ليمح مأ

 06 سا هسا 4 ٠
 010000 ٍصاَعْلا نب ديس نب داحس عتب والاخ م

 عكس 000
 : 00*22 يبنلا جوز ةملس 3
 ىَمْلَس م

 00100 ةيْْحلا ةّيبَكلا ٌرْرُك مَ
 غ0 ةيبعكلا زرك م
0 

 هيب
 هدهد مم ماكو ٠ 0 م روزا

2 0 

 ا ٍنَمْحّرلا ٍدْبَع ٍنْب يَمْح ْمأ ةبقع تسب موثلك أ

 )111100 ةّيزهبلا كلام م
 2110 ةيدَسَألا لِقْعَم مَ

377 

 ند

 نضر



 11187 معمم ةيدس الا ٍلِقْعَم مأ تس م أ
 ةئِراَخلا نب ِدْيَ ةأرما رشم م

 ةُنراَح نب ِدْيز ةأَر ١ رشم م

 يش لش
 اهمساو بلاط يِبأ وتنب ىَناَه مَ

 م 0

 417 ممم مال ربيع تشب ةَسْين
 0 , ..يفيص نب َناَبْهُأ

 ١1 يف ب َناَبْمُأ
 3مم 8# هللا لوّسر َةَوُسِن ىَدْحِإ
 ١11 مم راّصنأألا َنِم ناّسْن
 0000 ل ىلا باَحْصأ ْنِم ٍدْبَع نب ساي
 1١مم ينزملا ٍدْبَع نْب سايإ
 ١ ومما دممل يملسألا ردح يب نْبا
 1مم باخ ِةَنْبا

 ا يرافِلا مَكَحلا يبأ ٍةنْب
 11١م ٌيراَفِفْلا مَكَحْلا ىبأ نبا
 1 , 0 يتب
 0 ذا هيبأ ْنَع ةَماَرحَ يبأ نبا

 ١111 م ٍعَرَأل نبا
 ١1 الا و مطوع همم وكألا نبا

 11 هيبأ ْنَع 7 نب
 م قيتنملا نبا
 0 ِهِتدَح ْنَع ٍداَّجَب نبا
 1مل ”نَشُحلا َةبلعَت نبا
 1 ممل ةَلاَوَح نبا
 1١ ممم همم هيبأ ْنَع يِرْهّزلا َناَوَْص نبا

 اا 1 1 1 1 1 1 يي سباع نبا

 ا ع نبا
 11مل ةّيِهاَجلا ةلرذأ خش ٠ ءِسْبَع نبا
 ١11 شْويَحْلا ٍبِحاّص َةدَعْسَم نا
 1145م مل يِراصنألا رم نبا
 177 مم ممم معمل يِموُرخَلا مكرَألا يبأ نب ِمَكْرَألا

 001111 مقرألا يبأ نب مقل
 ١11 ومهم يفّلخ ٍنْب ٍدَوْمَألا

 سي يع 'ء
 'ذ52111111 ضايبلا

 0000 ّيعونتلا
 ك0 يدّبَعلا ٍدوُراَجلا

 211100 يِدْبَعلا دوراجلا

 ألا نانيم يببأو حارا
 )701010110111000 وتلا شراحلا

 يركب َناسَح ٍنْب ْثراَخلا

 811م م مومو دايز نب شراح

 1١37 1 معمم مم همهم ممم يعاّرخلا ٍراريض نب ثراَخلا

 ١م ٌءاضْرَي نْب كِلاَم نْب ثراحلا

 18117 ل رافغلا ورْمَع نب مكحلا

 1143م 1 58 ل

 1131 ممم يِربَعلا شاحشُحلا

 1 مومو ممم ممم معمل يرسل يملي

 1مم معمم اَرْفَع نإ وعم تشب عير

 ١81 ل ع عموم ماَوعْلا نب رولا

 10 4لل ك م ههممممم باخ نب بئاّسلا

 ١141 ةلهَسم يبأ هال نب بئاسلا
 01 هللا ِدْبَع نب وبئاّسلا

 ١١مم ممول ديزي نب وبناملا

 ل مَعَ ويبأ ّْنَع «يِدّسلا

 43 ممم ممول ةشئاع ٍةديّسلا

 81ه همم يهقثلا ديوس نب ديلا

 ]1 4 1أ8 0م ومعمل يقتل ديوس نب دبر

 0 هللا ٍدْبَع تب ءافشلا

 ١1 مل ةَماَنَح نب بْعّصلا
 11435 ةَماَمَح نْب وبعصلا



 يئاجهلا بيترتلا بسح ديناسملا سرهف

 3232111010 .”يسارفلا
 2011110 وْ
1 

 ١ ٍمكَحلا نْب َناَوْرَمَو يره ةَمرعم نب رولا

 103117 15 م يراّصنألا يبالكلا ناَعْمَسم نب سارت مو
 ١1و اممم ما ووو وو هةموو ممم ممم م مهم ممفف ريش نب نامل

 0111100 ري نإ اتطنا

 ك1 يليدبل واذ نب : ملا

 ّيدْبَعلا رماع ِنْب عرارلا :َلبقَو ٍعزاولا
 111001100 ٍِسِزاَع ِنْب ءاََْلا
 لوو اروبا اف ورة وة مهو وو وم مرور ف موف فعمل ير ٍِراَحْلا

 ريل وَ : 0

 0 ةدْوَه ٍنْ دا ٍنْبِءاَذَعلا

 0 ةيِراَس نْب ضار



 وفول عم حب

 ]61586 وو ومو همومهم هموم ممم ممم مممل ةيصاَّصَخلا نب

 117 ممل رسولا ماسلا رمي

 00 ل يبنلا جاور ضب

 3741 معمم ما ممم يبنلا ٍجاَوزَأ ٍضْعَب

 ل ا كف يبنلا ٍجاَوزَأ ٍضْعَب

 11 ممل كف يبنلا جاَوْرَأ ضْعَب

 ١17 ممل 2 ينل ٍِباَحْصَأ ٍضْعَب

 لا ل يبنلا ٍباَحْصُأ ٍض ْخَب

 1113537 وه ممم 2 يبل ِباَحْصُأ ٍضَْب

 ١140 مومو ممم ل يبنلا ٍباَحْصُأ ٍضْعَب

 ١144 ممم طم مم ل يبنلا ٍباَحْصْأ ٍضْعَب

 16008 6و ممل 2 يبنلا ٍباَحّصَأ ٍضْعَب

 158 15 معمم ومعمل 1 يبن ِباَحْصَأ ٍضْحَب

 0 ل يبل ِباَحْصَأ ٍضْعَب

 0 ل ّيبنلا هباَحْأ ٍضْع

 1١144 6مم ممول وللا لوُسَر ِباَحْصُأ ٍضْعَب

 11 ٌريهَظ وهو جيراتم نب ِعِفاَر ِةَموُمُع ضْعَب

 1174 معمل 5 يبنلا َدِهَش نم ضْعب

 ١1 ّيِراّصنألا شراحخلا نب ٍميهُح يبأ قب

 ١ /ال عع م وم مول م مممم يِردعلا ةافر يبأ ةيبقب

 000 ٍدوْمأألا نب ٍداَدقِمْلا هيَ
 ١ 41717 ممم دج ْنَع ويب ع هيك نب

 ا 1/17 ممم ممل يِعاَرخملا ًءاقْرَو ِس :لْيدُم

 0 ّيمّلْسألا دير

 ١ عم م عم ويبأ ْنَع «ِنجْحِم نْب رْسُي

 50316 طعم ممم مم ممل ناوفص تنب ةَرسُ

 11171 امل َةاَطْرأ ني رسب
 11 اح نب رسب

 11مم ممم اًهيبَأ نع ةَّسْيَهُب

 1044 معمم ممل 2 ّيبنلا ْنَع رسب وأ رثثب

 1174 0 ممم همهم م وم مم 0 مّيَحسم نب رشب

 1 8الل موو طوول ميَحُسس نب رثثب

 0 ب... لال
 11117 موو مممل يِنَرُمْلا ِثِراَحلا نب لآل

 15 ممل )1 .ةراصنأل ران تشب

 115 م يِراّصنألا كلاختملا ن ٍنْب و تبا

 ١ ال4 لوم طل طم هو همم مهمه مم ممم يِراصنألا ة ةعيدو نب ء تبان

 1117 طلعه ممم همم ممم معمم ةَعيدَو نإ ديزي نب سبا

 ١1546 ممم ممم اقف يِبنلا باَحْصُأ ِْم َنيئدََ

- 1 .1 
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 + 13 حام

 ا 8/1/8 ممل يدا ديم يبأ نب ةَداَنُح

 ١14 ف يلا باَحْمأ م لاحرو يأ يبأ نب لَ
 1 م طع طم م يلح بدن



 2” ااا

 اهم
 راحل متن يريح

 22 هع

 ٍراَرض يبأ نب / ثراَحْلا تسب ةيريوج

 111 ممم مم ممم م ممم . ب

 10000 ّيدْيَسألا بستاَكلا طن
 000 ٌيدْبسُل ٍبتاَكلا ةلظنَح
 ١هأ ©... وو مم مم ممم مو ممم ميمي موو همم ممول ٍميدُخ نب ةلِظْنَ

 0 ذاَعُم نب وِرَْع َدَح َءَوَح

 ف ىبنلا بِحاَص بش

 00 ف ىلا باَحْمأ نم ٍلْحَر رمح يذ
 00 هللا ٍرْبَع ٍةاَرْما ةَطْئاَر
 ؟ 017 ..... نوُعْطَم نب َةَماَدُق تن ةَشْئاَع و َناَيفُس ٍتنب ةَطِئاَر



 يئاجهلا بيترتلا بسح ديناسملا سرهف

 ْنَع وطرح نب ِنَمْحرلا دبع نب حاب



 يئاجهلا بيترتلا بسح سدح ديئاسملا سرهف

 01 8 "بلا باَحْمأ نبل

 11714 مم ق8 'يبنلا هباَحْصأ نم ٍلْحَر
 118/48 م م مم مم هم مممم ف يبل هباَحْصأ نم ٍلخَ

 9 يبنلا ؛ ِباَحْصَأ ٠ ني ٍلْحَر

 ىف يبل ِباَحْصُأ ني لَ

 2 يبا ؛ ٍباَّحْصُأ ؛ ْنِم 0 201011111110

 هَ يبنلا ؛ ٍباَحْصَأ نِي لَ 20111110100

 2ك” فيلا باَحْصُأ ْنِم شر 011100
 قف يبنلا نع رْدُب ِباَحْصُأ نِم َلُحَر ظ21010100

 11 ٍةنيِدلَمْلا ٍلهَأ نب ا نا يا
 1١147 ل ف يلا ناب ُبِحاَّص ٍراّصنألا ْنِم ٍلُخَر ك1

 111 همم هم ممم هممت نحال نم لْعَر 9 يلا ِباَحّصأ ْنِم ٍلْحَر

 8 يبنلا ؛ ِباَحّصأ ْنِم ٍلْحَر
 ف يبنلا ؛ ٍباَحّصأ ْنِم ٍلُحَر

 ل يبل ِباَحّصْأ ْنِم لُخَر

 ه ينل ٍباَحْصأ ْنِم ٍلُحَر
 2 يبنلا ٍباَحْصأ ْنِم لُخَر

 5 28 ٍباَحْصُأ ْنِم ِلحَر

 ف يلا هباَحْأ 9 لح

 2 يبنلا ؛ ٍباَحْصُأ ْنِم ٍلُجَر
 0111111006 88 بلا باَحْصأ نم لَ
 012111111111106 2 يبا ِباَحْصَأ نم ٍلُخَر
 20111111 ل يبنلا ؛ باَحْصْأ نِم ُِشَر

 0/111 ىف يبنلا ٍباَحْصَأ ْنِم ٍلُخَر
 0121111111 ل يبل ٍِباَحْصُأ نم ٍلُخَر

 8 يبا ؛ ٍباَحَْ ص لَ
 هلام ممل 000 يبا و باَحْصأ ْنِم ٍلْحَر
 00110011111 5 يبل ٍباَحْصَأ ْنِم ٍلُخَر

 0110000111111 يبل دانس نم لت م6 ع.
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 وما
 000 يِراّصنألا رسباَل نب يو

 ف يبنلا ٍباَحّصأ ْنِم لاجِر

 88 يلا باَحْصأ ْنِم لاَجِ
 و مهم عه

 1 م م و همم هم ممم ممل بع نب دعس 1١ 448 ممل هق يبنلا ٍباَحْصُأ نم لاح

 ١172634 معمم وم ممم ممل ةَداّبْع نْب ِدْغَس 001804 ل ٍراّصنألا نم لاَحِر

 ١1 ف هللا لوُسَر ىَلْوَم نَمْحّرلا ٍدْبَع يبأ ةئيفس ١ 11484 6... َنوُندَحَتَي لاَجر
 8 ليم ع ا يو ممر

 8018 0 ام ممل رجلا ةنبا ةّمالس 031513 6.00.0 يميحسلا ةّيغِ

 5089 طم ممم ممم ممل ٍلقْعَم تسب ةمالّس 118135 ومعمل يَِهجا ةاََع نب ةَعاقر

 503 ممم ممم ممم همم هوم ةَرَمَح وتنب ةّملَس لا ا يقرزلا عِفار نب ةَعافر

 11144 م عّوكألا ٍنْب ةَمَلَس 1١1 ل ةاَوح نب ةَديِزم وأ ةَدِئاَ

 11414 ممم ممم بهل يبأ ةنبا جوز

 31 عقل ل م ممم همومهم ممم همم ممم ومهم مهموم مقرأ نب ِديَز

 ١0 م تبان نب ِدْيَر
 1 م ةَكراَح نْب دي

 1171 ممم ممول ةَجراَح نب ِدْيَر

 175مل يِنَهجلا دِاَح نبي

 1844 معمم معمم ينحل دي نب دير

 11 48 0 ممم و موو ممم هللا بَ ةأَرْما بْنَ

 131 ض1 رين نْب ةملس 0 8303113 سل ٍدوُعسسَم نب هللا دبع ٍأَرما بير
 ١511 م ممم ينوُكّسلا لِيَ نب ةَملَس 0 يلا جور شح تشب بي
 11154 مم ّيِفْحْحْل ديَِي ني ةَمَلس ١ را يفعل نافع نب ريع
 8117137 معو معمم مم همم مم ممم ممول يسرافلا َناّملَس 1758 مم مهموم يئادصلا شالا نب دايز

 81188 0 هع ممم ومل ٍرِماَع ِنْب َناَملَس 1١ م رطل ميت نب دايز



 0 ساق باع
 200 مشعج نب كلام نب ةقارس

 2110 ينالوا ٍوسْطَو نْب َنايفس
 هم 0

 )110010100 ىفقتلا َناَيفَس
 1١511 موو موو رْيَمز يبأ نب َناَيفَس

 سه # م

 )11110 ّيفَقتلا هللا دبع نْب نايس

 رص ِنْب َناَمِيْلم

 00000 كفو يبنلا وبِحاَّص ةنس نْب ناني
 دال نب ٍداَدَش



 هم ل

 ااا 101 ٍْيَوُس ِنْب قِراط

 00 يملتلا 8 عدي 11817 م عم ممم م ووو ممول يِلَع نب قْلَط

 1148 0 همم يعل ذاَعُم نب َِمْحرلا بَ 16114 ومهم ممم ةربخس نب ليفط
0< 00 

 1١17 م ممم هيبأ ْنَع َديِزَي نب ِنَمْحَرلا ٍدْبَع 00 ااا يرافغلا ةفحط

 1١1 ممم ممم مطعم َرَمْخَي نب ِنمْحرلا بَ 18137 6مم ورْمَع نْب لئاع

 1١ ا ممم م يذلا ٌرمَْي نب ٍنَمْحَرلا دبع ظ/)ك10100 بلاط يبأ نب يلع

 8 ٍدوُعْسَم نْب وللا بع 001088 6. ٍاَرُق يبأ نب ِنَمْحّرا بَ
 001000 ّيَنَرملا لْفعُم نب وللا دبع 02030373 يارا ىَرْبَأ نب نمْحرلا ِدْبَع
 00 ةَنْيَحُب نبا وكلام نْب لا ِدْبَع رَهَْأ نإ ِنمْحَرلا ِدْبَع
 ١ دبع نب ره دج ماشيه نبل دبع ره ن رب مرا ل

 1١مم ييراصنألا ةيزت نب ل دن

 آلا وم معمم ممم ممم ممول يَا وللا دبع

 1١1 ومعمل ٍلُحَر ْنَع «يِرْكسَيلا هللا دب

 1١1 ممل ىَقوَأ يبأ نب هللا ِدْبَع
 ءاَعدَحْلا يبأ نب هللا دبع

 21100 ٍدَرْدَح يبأ نب وللا دبع



 يندم بيترتلا بسح ديئالا سرهف

 يأكل رش أ ادع
 ١١ 724 ل ممم ممممل 0 سي رق قرع نم وضيرع

 ١1١354 لوم لهم مممم هيبأ ْنَع «ِشْيرُ ِءاَقَرع نم وضيع

 ا ةّجفرع
 مو 2

 ..وضوَع نب ل ل ا ا حار نإ 5 ؛ هللا دبع

 ظل يراّصنألا ورْمَع )ك1 ؛ هللا ٍدْبَع
 يِرمّضصلا هيأ نب وِرْمَع ناذألا وبِحاّص ير بع نب دير نب هللا بَ
 ٌيرْحَّصلا َةّيمَأ نب ورْمَع 21110 ينال مصاَع نب يَ ٍنْب للا ِدْبَع

 يَرْحَضلا َةّيمَأ نْب وَرْمَع 0138383... تسل ٍدْعَس نب هللا ِدْبَع
 موُنكَم مَا ني ورع ٠ 111016... ملَس ِنْب للا بَ
 ا صّوحألا 00 ل ل ا ب ِرِماَع نب هللا ٍدْبَع

 ١ قِلطْصْلا نب ثراَخلا ِنْب وِرْمَع ( يبأ نب وللا ِدْبَع نب هللا دبع
 201101101111111 صاّعلا نب وِرَمَع فوة مم ممم ممم ممم ميمي, ,,يوُامُيَع نب هلل دبع
 3201111 ٍصاعلا ِنْب وِرَمَع ٍصاَعلا نب ورْسَع ٍنْب هللا بع
 |0000 334 و ووو و ممم وو وما مممل ءاّوغفلا ِنْب وِرْمَع ص0 ..باطحلا ِنْب َرَمُع ٍنْب وللا دبع
 ٍحوُمَحْلا ٍنْب وِرْمَع ا بلا نع ير ٍلََعُم نزلا دب
 011111111 ....قوَحلا نب وِرَمَع (00066....... ٍبلُطلا ٍدْبَع نب راحل نإ ةعيبر نب ء : بطلا ِدْبَع
 يعازخلا قوَحلا ِنْب وِرْمَع 1١14 ...ودَج ْنَع ويبأ نع ؛ «يفْيص نب ٍدِمَحْا دْبَ
 هَدَج ْنَع ويب ْنَع «يِراَقْلا نب وِرْمَع 3118 17 ممم مومو متم مم قمم مممم يتلا لَم نبهان
 111111111 بِلْغَت نب :ورْمَع 11111 نإ : بفك نب هللا دبع
 : ٍ ٍراصن اصلا ٍِس ٍزوُجَع



 9 2 هم
 غ0 ل ا ا ا ا ب |

 00 يقرابَحْلا يبأ نإ : ورع
 3 00 مو
 مرررة ثةمم م ءءء ممم وو ءء ف مومو م هم همم و ممل يئاطلا ٍسرَصُم نأ ةَورُع
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 مآل نب ةئِراَح ٍنْب سْوُأ نإ ٍسْرَضُم نب ةَوْرع

 00 اا اا ا ا ا ااا 1 1 ا ٍثِراَحْلا نب ةَبْقُع قع

 لاا 1 1 1 يبرثُي نب وِرَمع

 نفل ّيِراّصنألا يهَحْشَألا كَم نْب ٍمفْوَع

 1١ ممم ممم همم هوو مم مل رامج نب ضايع

 98 11مل ّيِعشاحلا َراَمِح نب ضايع
 ةَمَلَس نب 1١7538 ممم ممم مملم ةَعيِبَر يبأ نب شايع

 نشل ف بنل باَحْأ ٍضَْب ْنَع 'يِراَصألا وست نب ١4 لع ممول ةَعيبر يأ نب شايع

 1615 عموم معمم طرق نب ةّدابع

 00 تِماّصلا نب َةَداَبُع
 ٍِ ١17 مم ِتِماّصلا نب ةداَبُ

 ١ ٌرقشأ نب رِوْيَوُع 0 1١84 هيبأ نع هداَبْع نب ليوا نب ٌةَداَبْ

 ١1 َرَفشَأ نب روُيَوُع 11146 طرق نب َةَداَبُع

 11178 ٍكِلاَم نب ابنِ ١144 مم م يبالكلا وِرْطَع نب هديُ

 ا 1717 ممم معمل كلم ٍنْب ابنِ ١1/8 0ع همم هم ممم ف يبل ىَلوم ديم

 لكلا َابنِع نبا وأ « ُيِراّصْنَألا كِل لَم نب نابع 0011153 0 ورْمَع نب َةَدْيَيُع

 ١ يَنَرْلا ماصع 01846... ساّيعلا نْب هللا ٍدْيب

 ١371701 ٍدِلاح نب ةَمرْكِع 010768... ٍراّصْألا َنِم لَ ْنَع يدع نب للا ِدْيَبُع

 ١71/1 وٌدَج ْنَع هوَّمَع ْنَعْوَأ ويبَأ ْنَع «يموُرخَلا دا 0 نب ةَمِرْكِع ١4 00 ّيمّلُسلا دِلاخن نْب ديب

 ١1 0 َءَيْلَع 001861 ّىمّلسسلا لاحم نب ديب

 ١6 ه1 نيصخ نب َناَرَمَع 02013774 6.00... يمّلسلا دام نب ع

 1 ويبأ ْنَع « َةَءاَسَق نب دادي نإ ىسيع لكل 8 ئيِبنلا ىلوَم ملسأ ناي ع

 117114 م ممل ِْثراَحْلا نب فيضع 1173878 مطول ديلولا يبأ يمّلسلا دبع نب هبت

 155 1 ومع م طم همم م مم همم ثراَحلا ِنْب فيطغ 11754 طم ممم مم مم همم مول َاَوْزَع نب هبت

 14541 م هللا لوُسَر وتنب ةَمِطاَف 11 د َناَوزَع نب ةَبنُ

 31 مهمل ٍضييَح يبأ ٍتنب ةَمِطاَف 11744 ممم ٍصاَعلا يبأ نب ناَمْنُع

 1 شح يبأ وتب ةَمِطاَ 11مل يِفَقتلا ٍصاَعْلا يبأ نب َناَمُْع

 11 ممم يق نب ةمِطاف 02013138838 0.0.0000... ممم وفين نب َنامْثَع

 0 ا سيق نب كاحّضلا تنعأ سيف تن ةَمِطاَف 1111110100 ةَحْلَط نْب َناَمْثُع

 ل ةَقْيَذُح تخعأ و ةَدْيبُع يأ مَع ةَمِطاَ 00 ل َناَّفَع نب ناَمْنُع



 ممو

 0 ان يبنلا ٍباَحْصُأ ْنِم نالفإ

 9151م مم ممم ممول براك
 ١8 04 ممم ممم قرم نبه

 ص00 ٌيِراَِفلا فرَطُم نب ديه

 21100 بيس نأ ع

 ١ يِدَسألا-ِريَمُع :لاَقيَو ةَريمُع نب كِلاَم

 113م صوخألا يبأ لَن ٍنْب كَم
 000 ريم نب ِكِلاَم
 81/894 مم م هوم هم ممم همم ممم دبل نب دوُمْحَم
 000 عيبر نب ٍوُمْحَمَو ديل نإ دوُمْحَم

 1 ه1 وموته ممم ممم همم مممف َنايِبظ ِنْب ٍدْئَرَم

 117 14 مومو معمل ٍدَلحَم نب ةَمَلْسَم

 ١1 سِياَكُع نْب رطَم
 11033 ممول يِراصنألا ةفو نبع
 00 ٌيِراصُنألا َةَدْوَه نب ٍدَبْعَم
 1144 مم يسأل لغم يبأ نب لغم

 11151 ل ممم ممم نانيس نب لِقْعُم

 115سم يعج ألا نايس نب لِقْعَم
 00 راسي نب لّقعُم
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 )011110 نايس ىبأ نب ياتي يتيتتم تييتلا لوم َناَرْهِم أ « نوُمُيَم
 9 ها مم

 121111111 7 ب... يبنلا جور ثراَحلا تنب ةنوُميَم
 1 1 000 6 مةع
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 113 مهمل َديِزَي نب ْعُمَجُم يم يا
 ١8 ١١4 يبلا َكَرْذأ ءابق ٍلْهَأ ْنِم مالغ ْنَع بوَقْعَي نب عّمَجُم 5 كامو 2 61م 2ث ءعس ع 2 7

 ١ ومهم وو ممول ةّيِراَج ِنْب عُمْجُم

 ١ ممم يعاّرخلا يِبْعكلا شرَحُم

 0 ااا ”يدكلا شرحم
 11و ةَمَلُسَم نب دَمَحُ
 كوم ار 13 بطاح نْب ٍدَّمَحُم

 : ١ ّيِحَمْجْلا بطاح نب ٍدِّمَحُم
 يِعاَرخلا ةيجاَن 001118 ل َلاَوََص نب ِدَّمَحُم

 الا دبع نب عفان 141 مم يِفْيَص ِنْب ِدَمَحُم

 رهذ نب رصن 1198م وللا ٍدْيَبُع نب ةّحلط ِنْب ٍدَمَحُم

 يي ةلئطت 0015354 ل شْحَح ِنْب ملل دبع نب ٍدّمَحُم
 يف نم رف 13488 سلا لس نابع ٍنْبدَمحُم
 دشألا لقؤت ٠ 13868 يِراّصنألا ةّمَلْسَم ِنْب ِدِّمَحُم

 لقول 13741 ٍدوُعْسَم نب ةصْيخُم

2 
 م” # ل يم سل

 ١1011 ممم يليدلا ةّيواَعُم نب لون 02020314813 6.0.0.00... يزهبلا هرم
0 00 4 7 



 5 2 5 - لآ
 يئاجهلا بيترتلا بسح ديناسملا سرهف
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